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र्भुकामना 
इलतहासमा भएका ववलभन्न कािखण्डका आन्दोिन, छिफि तथा वैचाररक बहस पिात भएको राज्र् पनुसंरचना 
अनसुार ववकास लनमाशणका ववलभन्न चरणहरुमा स्थानीर् स्तरको स्रोत साधनको संभाव्र्ता अध्र्र्न गने, 
आवश्र्कता र स्रोत पवहचान पिात सहभालगतामूिक तररकािे र्ोजना छनौट गने, र्ोजना बनाउन,े कार्ाशन्वर्न गने, 
अनगुमन तथा सपुरीवेक्षण गने, संरक्षण गने सम्पूणश श्चजम्मेवारी राज्र् पनुसंरचनाको संघीर् व्र्वस्था तथा स्थानीर् 
सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िे स्थानीर् तहिाई प्रदान गरेको छ। नेपािको संववधान २०७२ को धारा २९५ 
को उपधारा ३ बमोश्चजम लमलत २०७३।११।२७ देश्चख िागू हनुे गरर गठन भएका ६ वटा महानगरपालिका, 
११ वटा उप-महानगरपालिका, २७६ वटा नगरपालिका र ४६० वटा गाउँपालिका गरर ७५३ 
(http://mofaga.gov.np) वटा स्थानीर् तहहरु मध्रे् र्स डोटी श्चजल्िामा पलन २ वटा नगरपालिका र ७ वटा 
गाउँपालिका गरर जम्मा ९ वटा स्थानीर् तहहरु रहेका छन ्। डोटी श्चजल्िाका ९ स्थानीर् तहहरु मध्रे् र्ो 
आदर्श गाउँपालिका पलन एउटा हो ।  
स्थानीर् सरकार संचािन ऐन २०७४ द्वारा प्रदत्त अलधकार क्षेत्र लभत्र रवह ववकासका अन्र् ववलभन्न 
विर्ाकिापहरु जस्तै स्थानीर् तहको भौगोलिक, आलथशक, सामाश्चजक, वातावरणीर्, भौलतक पूवाशधार ववकास 
िगार्त समग्र पक्ष समेवटएको ववस्ततृ वस्तगुत वववरण तर्ार गनुश पने भएको हुँदा र्ो वस्तगुत वववरण तर्ार 
गररएको हो। संश्चघर् मालमिा तथा स्थानीर् ववकास मन्त्रािर्को लमलत २०७४।०१।२६ गतेको पररपत्र र 
लनदेश्चर्कामा उल्िेश्चखत खाकाको अलधनमा स्थानीर् तहिे आफ्नो अनकुुितामा आवश्र्क वववरण थपघट गरर र्ो 
प्रोफाइि तर्ार गरेको छ । र्ो प्रोफाइ तर्ारीको प्राववलधक श्चजम्मेवारी लिएको एश्चर्र्न ररसचश एण्ड टे्रलनङ्ग 
इश्चन्िच्रू्ट (आरती) नेपाि प्रा.लि. काठमाडौं सवहत अन्र् सहर्ोग गनुशहनु ेसवैमा आभार प्रकट गदै र्ो वस्तगुत 
वववरणिे ववकासमिुक कार्श गदाश सवैमा सहजता महससु गने वातावरणको सजृना गरोस भने्न र्भुकामना व्र्क्त 
गनश चाहन्छु ।  
धन्र्वाद ।                               ================ 

                          टेक बहादरु रोकार्               
अध्र्क्ष  

आदर्श गाउँपालिका  

http://mofaga.gov.np/
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नेपािको संववधान २०७२ िे स्थावपत गरेका तीन तहका सरकारहरु (संघ, प्रदेर् र स्थानीर्) मध्रे् स्थानीर् 
सरकार प्रत्र्क्ष जनतासँग जोलडएको छ। र्सको मखु्र् काम नै संश्चघर् सरकार, प्रदेर् सरकार तथा स्थानीर् 
सरकारिे बनाएका र्ोजनाहरु िागू गने र जनतािाई सहज सेवा प्रदान गनुश रहेको छ । तर ववकास लनमाशण 
िगार्त सेवा प्रदान गने अन्र् कार्शहरु गदाश त्र्स ठाउँको समग्र अवस्थाको वारेमा सत्र्तथ्र् जानकारी हनु ुअलत 
आवश्र्क कुरा हो । सामाश्चजक सरुक्षा भत्ता उपिब्ध गराउन ु पूवश स्थानीर् तहमा त्र्स प्रकारको सामाश्चजक 
सरुक्षा भत्ता प्राप्त गने व्र्श्चक्तहरु कलत जना छन भने्न कुराको जानकारी र्वकन हनु ुजरुरी हनु्छ । र्सथश स्थानीर् 
तहको समग्र ववकासका िालग उक्त ठाउँको वारेमा सवै कुराको स्पि जानकारी खिेुको प्रोफाइि हनु ुजरुरी 
रहेको छ । 

र्स िममा आदर्श गाउँपालिकािे आफ्नो के्षत्र लभत्र भएका जनसाशं्चख्र्क वववरण, भौगोलिक वववरण, आलथशक 
वववरण, श्चर्क्षा, स्वास्थ्र्, खानेपानी, लसंचाईं, सहकारी, उद्योग, पसि, व्र्ापार-व्र्वसार् िगार्तका सवशपश्चक्षर् 
वववरणको जानकारी सङ्किन गरर वस्तलुनष्ठ वववरण समावेर् भएको प्रोफाइि तर्ार गने उद्दशे्र्िे गाउँ 
कार्शपालिकाको लनणशर्मा प्राववलधक सहर्ोगका िालग परामर्शदाताको रुपमा एश्चर्र्न ररसचश एण्ड टे्रलनङ्ग इश्चन्िच्रू्ट 
(आरती) नेपाि प्रा.लि. काठमाडौंिाई छनौट गरर स्थानीर् र्वुाहरुको सविर् सहभालगतामा घरधरुी तथा अन्र् 
वववरणको प्राथलमक सवेक्षण ववलध प्रर्ोग गरर र्ो वस्तगुत वववरण तर्ार गरेको छ । ववस्ततृरुपमा प्रोफाइि 
तर्ार गने कार्श आफैमा जवटि र समर् िाग्ने कार्श भएता पलन र्स आदर्श गाउँपालिकाका अध्र्क्षज्रू् सवहत 
वाडश अध्र्क्षज्रू्हरु, अन्र् पदालधकारीज्रू्हरु, ववलभन्न राजनीलतक दिका पदालधकारीज्रू्हरु, कमशचारी वगश, 
गणकको रुपमा खवटन ुभएका र्वुा भाइ ववहनीहरु र समग्र आदर्श गाउँपालिकावासीहरुको अथक पररश्रमिे र्ो 
कार्श र्लत छोटो अवलधमा सम्पन्न गनश सम्भव भएको छ । र्स अवसरमा र्ो कार्श सम्पन्न गनश आ-आफ्नो 
तफश बाट र्ोगदान ददनहुनुे सवै सरोकारवािा पक्षिाई धन्र्वाद् दददै र्ो प्रोफाइििे गाउँपालिका ववकासमा 
परु् र्ाउने छ भने्न वववासास लिएको छु । कुनै पलन ठाउँको वस्तशु्चस्थलत समर्ानसुार पररवतशन हदैु जाने कुरा भएको 
हुँदा गाउँपालिकाका िालग र्ो प्रोफाइि आधार दस्तावेज हनुे र आगामी ददनमा अरु पररमाजशन गनश आवश्र्क 
भएमा र्वह दस्तावेजिे सहर्ोग गने कुरामा समेत आवासस्त रहेको छु ।     

धन्र्बाद् । 

 

                                                       .................................. 

                                                      कमिा देवी ओझा     

                                                      उपाध्र्क्ष  

        आदर्श गाउँपालिका  
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 कृतज्ञता ज्ञापन 
 

र्स आदर्श गाउँपालिकािे आफ्नो गाउँपालिका क्षते्र लभत्र पने भौगोलिक सामाश्चजक, राजलनलतक, रै्श्चक्षक, 

जनसांश्चखकीर्, कृवि िगार्तका गाउँपालिकाका स्रोत र सम्भावनाका सवै वववरण समावेर् भएको गाउँपालिकाको 
वस्तगुत वववरण तर्ार गरी तपाँईहरु साम ु प्रस्ततु गनश सफि भएको छ। वस्तगुत वववरण तर्ारीका ववलभन्न 
ववलधहरु मध्रे् प्राथलमक तथ्र्ाङ्क सङ्किन ववलध माफश त तर्ार गररएको र्स दस्तावेज लभत्र गाउँपालिकाको सवशपश्चक्षर् 
जानकारी समावेर् गररएको छ ।  
कुनै पलन ठाउँको सवाशवङ्गण ववकासका िालग सवशप्रथम त्र्स ठाउँको समग्र वस्तशु्चस्थती र स्थानीर् स्रोत सवहतका 
सम्भावनाहरु पत्ता िगाउन जरुरी हनु्छ । र्सथश र्ो वस्तगुत वववरणिे आगामी समर्मा र्स आदर्श 
गाउँपालिकाको समग्र ववकासका िालग बाविशक र्ोजना तजुशमा, रणनैलतक र्ोजना र आवलधक र्ोजना िगार्त 
गरुुर्ोजना बनाउनमा महत्वपणुश सहर्ोग परुर्ाउन ेछ । र्ो वस्तगुत वववरण छोटो अवलधमा लनमाशण गररएकोिे 
र्सका आफ्नै लसमा अवश्र् छन ्। वस्तगुत वववरण तर्ार पाने कार्श एउटा लनरन्तर प्रकृर्ा भएको र र्समा 
लनरन्तर र समसामवर्क पररवतशन गदै जान ु पने भएकोिे आगामी समर्मा र्समा रहेका कमीकमजोरी र त्रटुी 
हटाई र्सिाई नर्ारँुपमा पररमाजशन गनश सदा झै तपाँईहरु सवैको अमूल्र् सल्िाह र सझुाव तथा रचनात्मक 
सहर्ोग प्राप्त भैरहन ेछ भने्न आर्ा समेत लिएको छु । 

भखशर मात्र स्थापना भएको गाउँपालिका र हाि सम्म गाउँपालिकािे ववलभन्न प्रकारको आवश्र्क तथ्र्ाङ्क 
व्र्वस्थापनका कार्शहरुमा कुनै पलन प्रगलतमिुक कार्श गनश नसवकरहेको अवस्थामा वस्तगुत वववरण तर्ार गनश 
श्चजम्मा लिएको ववज्ञहरुको समूहिे र्स गाउँपालिकाको जनर्श्चक्तिाई पररचािन गरर आवश्र्क पने सवै वकलसमका 
जानकारीहरु सङ्किन गरर वस्तलुनष्ठ वववरण सवहत र्ो प्रोफाइि तर्ार गनश सक्षम भएकोिे र्स कार्शमा खवटने सवै 
तहको जनर्श्चक्तिाई ववर्िे धन्र्बाद् ददन चाहन्छु । र्ो प्रोफाइि तर्ारी गने कार्शमा सहर्ोग परु् र्ाउन ु हनु े
गाउँपालिकाका पदालधकारीज्रू्हरु, राजलनलतक दिका प्रलतलनलधज्रू्हरु र आम आदर्श गाउँपालिकावासीहरुमा 
सहृदर् धन्र्बाद व्र्क्त गनश चाहन्छु ।   
                                

  ................ 
                                                  सरुत बहादरु पाररर्र                      
                                                              प्रमखु प्रर्ासकीर् अलधकृत,  
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पररच्छेद १ पररचर् 

र्स पररच्छेद १ मा गाउँपालिकाको वस्तगुत वववरण तर्ार गनुशको मखु्र् उद्देश्र्हरु, र्सिे गाउँपालिकाको ववकासमा 
पाने प्रभाव र तर्ारी गदाश अपनाइएका ववलध तथा र्समा समेट्न नसवकएका वविर्वस्तकुा वविर्मा तकश संगत तररकािे 
वववरण उल्िेख गररएको छ । 

१.१ पषृ्ठभलूम 

नेपािमा भएका ववलभन्न समर्का पररवतशनहरु मध्रे् जनआन्दोिन २०६२/०६३ पिात वनकेो अन्तररम संववधान र 
नेपािको संववधान २०७२ िे ववकेश्चन्रकृत प्रणािी अनसुार स्थानीर् सरकार सञ्चािन गने बाटो खलु्िा गररददए सँगै 
स्थानीर्, प्रादेश्चर्क र संश्चघर् गरर तीनवटै तहका चनुावहरु सम्पन्न भए र िामो समर् पदालधकारी वववहन भएका 
नेपािका सवै तहिे आ-आफना प्रलतलनलधहरु प्राप्त गने मौका लमिेको छ। सरकार गठनका प्राराश्चम्भक 
विर्ाकिापहरु पिात जनचासोका सवािमा सेवा ददनेगरर कार्श गने िममा जनतासँग जोलडएको सवै भन्दा नश्चजकको 
सरकारको रुपमा रहेको स्थानीर् तहिे र्रुुका अवस्थामा गनुश पने सवै भन्दा पवहिो काम भनेको नै दस्तावेजीकरण 
रहेको छ। स्थानीर् तहिे तर्ार गनुश पने ववलभन्न दस्तावेजहरु मध्रे् स्थानीर् तहको प्रोफाइि अथाशत वस्तगुत वववरण 
प्रमखु रहेको छ । र्स सन्दभशमा वस्तगुत वववरण अथाशत प्रोफाइि (Profile) भन्नािे कुनै पलन लनश्चित भौगोलिक के्षत्र 
लभत्र वसोवास गने आम समदुार्, उक्त क्षते्रको क्षते्रफि, हावापानी, समदुार्सगँ सम्वश्चन्धत जनचासोका वविर्हरु जस्तै 
सडक, पिु, वाटोघाटो, लसंचाइ, कृवि, पर्पुािन, श्चर्क्षा, सामाश्चजक पररवेर्, सासँ्कृलत, चाडपवश, वजार क्षते्र, वनजङ्गि, 
आददका वविर्मा स्पि खिुाइएको तथ्र्गत वववरण सवहतको दस्तावेजिाई जनाउँछ । र्स प्रकारका दस्तावेजका 
सम्वन्धमा स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को पररच्छेद ६ को  दफा १ बमोश्चजम हरेक स्थानीर् तहिे 
सम्बश्चन्धत क्षेत्रको वस्तशु्चस्थलत ववश्लिेण गने, श्रोत अनमुान गने, आवलधक र्ोजना, बाविशक, रणनीलतक, वविर् क्षते्रगत 
मध्र्कालिन तथा ददघशकालिन ववकास र्ोजना, नीलत, कार्शिम बनाई िाग ुगनुशपने नीलतगत प्रावधान राखेको हुँदा र्स 
गाउँपालिकािे आफनो प्रथम गाउँपालिका वस्तगुत वववरण २०७६ तर्ार गरेको छ । र्ो वस्तगुत वववरण अथाशत 
प्रोफाइि तर्ारी गदाश संघ र पदेर् सरकारको नीलत, िक्ष्र् तथा उद्दशे्र्सँग तादात्म्र्ता कार्म गने गरर समदुार्मा 
वसोवास गने व्र्श्चक्तको व्र्श्चक्तगत वववरणका साथै ववकासका वविर्गत क्षेत्रहरुको समेत जानकारी संकिन गरर सोवह 
अनसुार प्रस्ततु गररएको छ ।  

उपरोक्त कानूनी तथा नीलतगत व्र्वस्था र र्ोजनाबद्ध रुपमा गाउँपालिका ववकासका प्रर्ासहरूिाई अगालड बढाउन 
गाउँपालिकाको वस्तगुत वववरण अपररहार्श भए बमोश्चजम र्स गाउँपालिकािे पलन गाउँपालिकाको वस्तशु्चस्थलत ववश्लिेण 
वववरण तर्ार गरेको छ । गाउँपालिकामा उपिब्ध जनसंख्र्ा, वन क्षते्र, भौलतक संरचना, समदुार्का व्र्श्चक्तहरुिे 
अंगाल्ने पेर्ा, श्चर्क्षा, र्ोग्र्ता आददको वववरण समर् र पररश्चस्थती अनसुार पररवशतन भइरहने भएता पलन र्ी तथ्र्ाकंगत 
वववरण समर् समर्मा पररमाजशन गरर वस्तगुत वववरण अपडेट गनश जरुरी हनु्छ तथापी र्ो वस्तगुत वववरणमा 
उल्िेख भएका वववरणिे आगामी ददनमा गाउँपालिकािे के कसरी तथ्र्ांक व्र्वस्थापन गनुश पदशछ भने्न कुरािाई 



 

2 

 

 

समेत मागश लनदेर्न गने भएकोिे र्स प्रथम वस्तगुत वववरणिे सो कार्शका िालग समेत सहर्ोगी भलूमका खेल्ने छ । 
गाउँपालिकाको समग्र ववकासका िालग हािको वतशमान अवस्थाको वविर्मा जानकारी संकिन गने र उक्त 
जानकारीिाई तकश पूणश तररकािे प्रस्ततु गररएको र्ो आदर्श गाउँपालिकाको वस्तगुत वववरण हो ।   

१.२ गाउँपालिकाको वस्तगुत वववरण (Rural Municipality Profile) तर्ार गनुशको उद्दशे्र् 

नेपािको संववधान २०७२ को धारा २९५ को उपधारा ३ मा व्र्वस्था भए अनरुूप लमलत २०७३/११/२७ गते 
भएको लनणशर् अनसुार स्थानीर् तहका रुपमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरू विर्ाश्चर्ि भए पिात ् र्ो आदर्श 
गाउँपालिका साववकका गाउँ ववकास सलमलतहरु बाझककानी(१-९), कािीकास्थान(१-४, ७-९), कािीकास्थान 
(५,६) दहकािीकास्थान (१,२) महादेवस्थान (६-९), महादेवस्थान (१-५) िालमखाि (३,९), िामीखाि(१,२, ४-
८), लगररचौका(१-९), दहकालिकास्थान(३-९) लमिेर वनकेो हो। र्ो गाउँपालिका घोिणा भएपिात ् समार्ोजन 
भएको स्थानहरूको सम्पूणश वस्तशु्चस्थलत समावेर् हनुेगरर कुनै आलधकाररक दस्तावेज नभएको अवस्थािाई मध्र्नजर 
गदै तथा नेपाि सरकार सङ्घीर् मालमिा तथा स्थानीर् ववकास मन्त्रािर्को लमलत २०७४ बैर्ाख २६ गतेको पररपत्र 
अनसुार र्स गाउँपालिकाको वस्तगुत वववरण तर्ार गरर सावशजलनक गररनपुने नीलतगत लनणशर् भए पिात र्ो वस्तगुत 
वववरण तर्ार गररएको हो । गाउँपालिकाको २०६८ को जनगणना प्रलतवेदनको अध्र्र्न र २०७६ को प्राथलमक 
तथ्र्ांक संकिन ववलध प्रर्ोग गरर र्ो वस्तगुत वववरण तर्ार गररएको छ भने वस्तगुत वववरण तर्ार गनुशका मखु्र् 
उद्देश्र्हरु र्स प्रकार रहेका छन ् 

– गाउँपालिकावासीहरुको घरधरुी सवेक्षणको माध्र्मबाट उलनहरुका सामाश्चजक, रै्श्चक्षक, आलथशक िगार्त 
वववरणको अध्र्र्न गरर एकमिु वववरण प्रस्ततु गनुश,  

– गाउँपालिकाको भ-ूजैववक, भौलतक, आलथशक, सामाश्चजक, वातावरण र संस्थागत ववकास समेतगरी सवै वविर्गत 
क्षेत्रको वस्तगुत श्चचत्रण तथा ववश्लिेण गरी वववरण प्रस्ततु गनुश,   

– गाउँपालिकाको भौलतक, प्राववलधक, मानवीर् तथा ववत्तीर् स्रोतसाधनको श्चस्थलत र उपिब्धताबारे ववश्लिेण गनुश  

– ववद्यािर्, सरकारी तथा गैह्र सरकारी कार्ाशिर्, समदुार्मा आधाररत संघसंस्थाको वविर्मा अध्र्र्न गरर 
उलनहरुको हािको अवस्था र उलनहरुिे प्रदान गने सेवाका वविर्मा ववश्लिेण प्रलतवेदन तर्ार गनुश ,  

– भौगोलिक, सामाश्चजक, आलथशक, धालमशक, प्राकृलतक र मानवीर् जीवनका हरेक पक्षहरूका वारेमा जानकारी प्राप्त 
हनु े भएकोिे ती वस्तकुो सलमक्षा गरर सधुार, समार्ोजन वा पररवतशन गनश र नर्ा ँर्ोजना तजुशमाका िालग 
पषृ्ठपोिण प्राप्त हनुे वातावरण लनमाशण गनुश,  

– सरकारी एवं गैरसरकारी ससँ्था तथा स्थानीर् लनकार्हरूबीच समन्वर् गराई कार्ाशन्वर्नको प्रभावकाररता 
बढाउँदै ववकासको दोहोरोपनिाई कम गदै लिन ेवातावरण लनमाशण गनुश,  , 
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– सूचनाबाट ववलभन्न लनकार् तथा व्र्श्चक्तहरूसँग सम्बन्ध बढाउन सहज हनुे हनुािे आपसी सहर्ोगको वातावरण 
लनमाशण गनुश ।  

– गाउँपालिकामा रहेका सम्पूणश स्रोत र साधन का साथै राज्र्िे प्रदान गदै आइरहेका ववलभन्न सेवा सवुवधाको 
बारेमा स्पि नक्र्ाङ्कन गनुश ।   

 

१.३ अध्र्र्नको महत्व   

ववगत िामो समर् देश्चख नपेािमा ववलभन्न तहका चनुावहरु हनु नसक्दा जनप्रलतलनलध वववहन अवस्था कमशचारीहरुिे 
मात्र सरकार सञ्चािन गरररहेको अवस्था लथर्ो जस्को पररणामस्वरुप समदुार् ववकासका पहिहरुमा सवह तथ्र्ाङ्कको 
अभावमा कुनै पलन अपडेट गने कार्शहरु भएनन ्। नेपाि सरकार तथा अन्र् दातलृनकार्हरुिे पलन नेपाि सरकारिे 
गरेको जनगणनािाई आधार मानेर त्र्सको आधारमा र्ोजना लनमाशण गने पररपावटिे नेपािमा िामो समर् काम 
गरेको पाइन्छ । त्र्सरी नै ववगतमा नेपाि सरकार िगार्त सवै संघसंस्था वा अनसुन्धान गनश चाहने व्र्श्चक्त सवैिे 
कुनै दात ृ लनकार्िे अध्र्र्न गरेका वस्तगुत वववरणमा भर पनुश पथ्र्ो वकनकी आलधकाररक स्रोत प्राप्त गनश प्रार् 
असम्भव नै लथर्ो । नेपाि सरकारिे तर्ार पाने त्र्वह हरेक १० विशको अन्तरािमा गररने जनगणना प्रलतवेदनिाई 
लनरन्तर १० विश सम्म सन्दभशसूचीको रुपमा प्रर्ोग गदै आउने चिन लथर्ो तर अव स्थानीर् सरकार सञ्चािनमा 
आइसकेको पररपेक्षमा र्स प्रकारका आवश्र्क जानकारीहरु समर् समर्मा अपडेट गदै जान ु पने देश्चखन्छ । 
ववकासमिुक विर्ाकिापको सवै भन्दा आधारभतू र नभइ नहनुे कुरा भनेकै त्र्स समदुार्को जनसाँख्र्ीक, आलथशक, 

भौगोलिक, साँस्कृलतक, सामाश्चजक तथा अन्र् र्स्तै प्रकारको जानकारी हो वकनकी र्सिे कार्शिम सञ्चािन गनुश पूवशको 
अवस्था के कस्तो रहेको छ भने्न वारेमा जानकारी उपिब्ध गराउछ भने अको तफश  स्थानीर् तहिे गने र्ोजना, 
ववकास वेट बाडँफाडँका कुराहरु सोवह तथ्र्ाङ्कमा लनभशर रहने गदशछन ।  

१.४ अध्र्र्नको औश्चचत्र्     

नेपािको संववधान २०७२ अनसुार स्थानीर् सरकारिे स्वतन्त्ररुपमा आफुिाई आवश्र्क पने तथ्र्ांक, र्ोजना र अन्र् 
लनदेश्चर्काहरु तर्ार गरी दस्तावेजीकरण गनश सक्ने प्रावधान राखेको छ । अको नपेाि सरकारिे देर्भरका ७५३ 
वटै स्थानीर् सरकार कार्ाशन्वर्नमा ल्र्ाएको छ । वव.स. २०७३ फागनु २७ गते स्थानीर् तहको वववरण राजपत्रमा 
प्रकार्न गरेसँगै फागनु २९ गतेबाट देर्भर स्थानीर् तह कार्ाशन्वर्नमा आएका छन ् । र्स अनसुार ववकास 
कार्शिम सञ्चािनका िालग  ववगतमा हरेक स्थानीर् लनकार्िाई ददइँदै आएको ववकासको प्रारश्चम्भक बजेटिाई 
आलथशक विश ०७४/०७५ देश्चख स्थानीर्करण गदै िैजाने र्ोजना अगालड साररएको छ । देर्भरमा ववकास क्षेत्र, 

अञ्चि, श्चजल्िा र गाउँ ववकास सलमलतको अवधारणाबाट ववलभन्न गलतववलधहरु अगालड बवढरहेको वहजोको पररवेर्मा 
एकाएक गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अवधारणामा आईपगु्दा हाि सञ्चािनमा आएका कुन कुन साववकका गाउँ 
ववकास सलमलतहरु लमिेर बने, कलत टुविए, कलत गालभए र सो को आधारभतू जानकारी के हो भने्न वविर्मा सवशत्र 
अन्र्ौिता छाएको अवस्थामा र्सरी गाउँपालिकािे आफनो क्षेत्र लभत्रको सम्पूणश वस्तगुत वववरणिाई एकैठाउँमा 
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राख्नका िालग गररएको र्ो पहििाई अत्र्न्त महत्वपूणश पहिको रुपमा मालनएको छ ।र्स कार्शिे एकालतर 
गाउँपालिकाका ववलभन्न गलतववलधहरु सञ्चािन गनश सहज हनुे छ भने अको तफश  समदुार्का आम नागररकहरुिाई पलन 
आफनो के्षत्रमा ववकासमिुक कार्शहरुमा वजेट माग गनश सश्चजिो हनुे छ । अन्र् ववलभन्न सहर्ोगी लनकार्हरुिाई 
पलन कार्शिम तर्ार गरर िागू गनश समेत सजह हनुे छ ।  

१.५ अध्र्र्न ववलध 

गाउँपालिकाको प्रोफाइि तर्ारी गने कार्श आफैमा एउटा प्रविर्ागत कार्श भएको हुँदा र्समा ववलभन्न चरणमा कार्श 
गनुश पने हनु्छ ।  ववलभन्न चरणमा गररन ेअध्र्र्न ववलधिाई तिको श्चचत्रमा प्रि पाने प्रर्ास गररएको छ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

१.५.१ गाउँपालिकास्तरीर् अन्तरविर्ात्मक छिफि कार्शिम 

गाउँपालिकाको वस्तगुत वववरण ववश्लिेण गनुश पवुश समदुार्बाट के कस्ता वववरणहरु संकिन गने र सो कार्शका िालग 
को कस्िाई श्चजम्मेवारी ददने भने्न वविर्मा ववस्ततृरुपमा छिफि आर्ोजना गररर्ो । र्स छिफि बैठकमा 
ववर्ेिगरी ववज्ञहरुिे तर्ार गरेका वस्तगुत वववरणको जानकारी संकिन गने फमश फम्र्ाशटका वविर्मा छिफि 
गररएको लथर्ो । 

१.५.२ जनर्श्चक्तिाई तालिम  

संघीर् मालमिा तथा स्थानीर् ववकास मन्त्रािर्बाट जारी गाउँ वस्तशु्चस्थलत वववरणको ढाँचामा उल्िेश्चखत वववरण तथा 
गाउँपालिकाको समग्र ववकासको पक्षका िालग आवश्र्क पने जानकारी सङ्किन गनशका िालग ववज्ञहरु माफश त तर्ार 
गररएको प्रश्नाविीहरुमा आधाररत भएर घरधरुी सङ्किक र वाडश स्तररर् अन्र् जानकारी तथा ववद्यािर्स्तररर् जानकारी 
सङ्किन गनशका िालग खटाइएका जनर्श्चक्तिाई १ ददने अभ्र्ासमिुक तालिम सम्पन्न गररएको लथर्ो । 

गाउँपालिकासँग अन्तरविर्ा तथा दस्तावेजको अध्र्र्न        

आवश्र्क प्रश्नाविीको तर्ारी तथा गणकहरुको छनौट  

        

गणकहरुिाई तालिम ददई प्रश्नाविी सवहत गणकहरु पररचािन             

तथ्र्ांक संिकन तथा कोलडङ्ग गने र तथ्र्ांक ववश्लिेण गने        

प्राप्त तथ्र्ाङ्कका आधारमा प्रोफाइिको ड्राफट गने         

ड्राफट सेर्ररङ्ग र सझुाव संकिनको आधारमा अश्चन्तम प्रलतवेदन 
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१.५.३ तथ्र्ाङ्क संकिन  

घरधरुी सवेक्षण तथा वाडशमा रहेका ववलभन्न सरकारी तथा गैह्र सरकारी कार्ाशिर् जस्तै सहकारी, वन उपभोक्ता 
सलमलत, मवहिा समूह बाि क्िव ववद्यािर्हरुसँग भेटघाट गरर उलनहरुसँग भएको जानकारी ववस्ततृ फम्र्ाशटको 
आधारमा सङ्किन गररएको लथर्ो ।  

१.५.४ तथ्र्ाङ्कको सफ्टवेर्रमा इश्चन्ट्र तथा ववश्लिेण  

गाउँपालिकाका ववलभन्न तहबाट सङ्किन गररएको जानकारीिाई ववज्ञिे तर्ार गरेको सफ्टवेर्रमा कोलडङ्ग गरेर इश्चन्ट्र 
गररएको लथर्ो । उक्त इश्चन्ट्र गररएको तथ्र्ाङ्किाई सामाश्चजक, आलथशक तथा अन्र् ववलभन्न क्षेत्रगत तररकािे ववश्लिेण 
गररएको लथर्ो ।      

१.५.५ वस्तगुत वववरण िेखन  

तथ्र्ाङ्क ववश्लिेण पिात आएको जानकारीिाई ववलभन्न पररच्छेद्हरुमा छुट्टाछुटै्ट तररकािे सामूवहवककरण गरर सोवह 
अनसुार लमिाएर पसु्तकको रुपमा ड्राफटको रुपमा तर्ार गररएको लथर्ो ।  

१.५.६ गाउँपालिका वस्तगुत वववरणको गाउँपालिका वैठकमा छिफि 

अश्चन्तम ड्राफ्टको रुपमा तर्ार गररएको प्रोफाइििाई गाउँपालिकाको वैठकमा समविगत रुपमा छिफि गरर के 
कस्तो प्रलतफि आर्ो भने्न बारेमा छिफि गररएको लथर्ो । उक्त छिफिमा गाउँपालिकाका सवै वाडशहरुिाई एक 
एक प्रलत तथा गाउँपालिकािाई २ प्रलत हाडशकवप उपिब्ध गराईएको लथर्ो । उपिब्ध गराइएको पसु्तकिाई 
गाउँपालिका तथा वाडशस्तरमा अध्र्र्न गरर सल्िाह सझुाव पेर् गररएको लथर्ो ।  

१.५.७ गाउँपालिका वस्तगुत वववरणको अश्चन्तम मस्र्ौदा तर्ारी  

गाउँपालिकाका ववलभन्न तहहरुबाट आएका सल्िाह सझुावको आधारमा प्रोफाइििाई अश्चन्तम रुप ददइ 
गाउँपालिकािाई वझुाइएको लथर्ो ।  

१.६  अध्र्र्नका सीमाहरु  

घरधरुी सवेक्षण तथा समदुार्का ववलभन्न संरचनाहरुबाट तथ्र्ाङ्क संकिन गरेर ल्र्ाइएको भएता पलन ववलभन्न 
पररश्चस्थलतका कारण प्रोफाइि तर्ारीका ववलभन्न चरणहरु देश्चख नै केवह लसमाहरुमा बाँलधएर कार्श गनुश परेको कारण र्ो 
दस्तावेजीकरणका िममा केवह लसमाहरु रहेका छन : 

(क)  र्ो गाउँपालिकाको प्रोफाइि तर्ार गदाश सामाश्चजक, भौगोलिक, साँस्कृलतक तथा धालमशक पक्षको हरेक 
कुराको ववस्ततृरुपमा ववश्लिेण गनश सवकएको छैन ।  

(ख)   प्रोफाइििे वतशमान अवस्थाको ववश्लिेण गने भएको हुँदा र्समा कुनै सामाश्चजक, भौगोलिक पक्षको ववश्लिेण 
गदाश र्ोजना तथा आगामी विर्ाकिापहरुिाई समेवटएको छैन ।  
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पररच्छेद २ भ-ूजैववक र प्रर्ासलनक श्चस्थती  

र्स पररच्छेदमा गाउँपालिका रहेको श्चजल्िा, गाउँपालिकाको ऐलतहालसक पषृ्ठभलूम, गाउँपालिकाको नामाकरण सम्बन्धी 
वववरण र गाउँपालिकाको भ-ूधरातिीर् र्थाथशता सम्बन्धी तथ्र्गत कुराहरुिाई उल्िेख गररएको छ ।  

२.१ पषृ्ठभलूम  

नेपािको संववधान २०७२ को धारा २९५ को उपधारा ३ बमोश्चजम गठन भई लमलत २०७३।११।२७ देश्चख िागू 
हनुे गरर ४ वटा महानगरपालिका, १३ वटा उपमहानगरपालिका २४८ वटा नगरपालिका, ४७९ वटा गाउँपालिका 
गरर ७४४ वटा स्थानीर् लनकार् कार्म भएको भएता पलन हाि ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा 
उपमहानगरपालिका, २७६ वटा नगरपालिका र ४६० वटा गाउँपालिका गरर ७५३ (http://mofaga.gov.np) वटा 
स्थानीर् तहहरु कार्म भएका छन ् । ती स्थानीर् तहहरुमा ववलभन्न तहका चनुाव पिात आ÷आफना 
पदालधकारीहरुको छनौट गरर जनताको घरदैिोमा स्थानीर् सरकार कार्म भएको छ र सोवह अनसुार जनताको 
आवश्र्कता र समस्र्ाको गनुासोिाई सम्बोधन गदै ववकासमिुक कार्शहरु भइरहेका छन ्। एकालतर गाउँपालिकािे 
सवै समदुार्िाई िश्चक्षत गरर समान तररकािे ववकासमिुक कार्शिमहरु सञ्चािन गनुश परेको छ भन े अको तफश  
गाउँपालिकाका ववलभन्न समदुार्को वस्तगुत जानकारीको अभाव रहेको वतशमान अवस्थामा ववकासमिुक कार्शिम 
सञ्चािन गनश कदठनाई रहेको छ । तसथश र्स पररवेर्मा गाउँपालिका रहेको स्थानको भ÷ूजैववक अवस्थाका वविर्मा 
सत्र्तथ्र् जानकारीको खोजी गदै दस्तावेजीकरण गदै जान ुपवहिो कार्श भएको छ। वकनकी भरपदो एवम ्वववाससनीर् 
तथ्र्ाङ्क र सूचनाबाट मात्र वस्तगुत र वैज्ञालनक र्ोजना बन्न सक्छन ्जसको फिस्वरूप ठोस उपिश्चब्ध हालसि हनुाका 
साथै स्रोतको प्रभावकारी पररचािन सम्भव हनु्छ । र्स गाउँपालिकाको सन्दभशमा पलन छोटो समर् र न्रू्न स्रोत 
साधनको व्र्स्थापनका बावजदु आवश्र्क जानकारी सङ्किन गरेर, स्थिगत सवेक्षणका ववलभन्न प्रलतवेदनहरू, छिफि, 

अन्तरविर्ा र वविर्गत कार्ाशिर्हरूबाट प्राप्त ववलभन्न जानकारीहरू र वववरण ववगतमा तर्ार पारेका गाउँपालिकाको 
प्रोफाइि, नेपािको जनगणनाको पलछल्िो प्रलतवेदन २०६८ र हािसािै सङ्किन गररएको प्राथलमक तथ्र्ाङ्कको 
आधारमा रवह तर्ार गररएको छ ।  

२.२ डोटी श्चजल्िाको संश्चक्षप्त पररचर्  

सदुरुपश्चिम प्रदेर्का अन्र् सात वटा पहालड श्चजल्िाहरु मध्रे् डोटी श्चजल्िा पलन एउटा हो जनु साववकको राज्र् 
संरचना अनसुार सदुरुपश्चिमाञ्चि ववकास के्षत्रको के्षत्रीर् सदरमकुाम पलन रहेको लथर्ो । र्स सदुरुपश्चिम प्रदेर्का 
अन्र् श्चजल्िाहरु जस्तै र्ो श्चजल्िा पलन भौगोलिक, सामाश्चजक र सांस्कृलतक वहसाविे लबववधतापूणश रहेको छ । र्स 
श्चजल्िािे देर्को कुि भ-ुभागको १.३७ प्रलतर्त अथाशत २०२५ बगश वकिोलमटर भ–ुभाग ओगटेको छ । राविर् 
जनगणना २०६८ का अनसुार डोटी श्चजल्िाको कुि जनसंख्र्ा २११७४६ रहेको छ । र्स श्चजल्िामा ववर्िे गरी 
क्षेत्री जाती ५७.७ प्रलतर्त, दलित २४.९ प्रलतर्त, ब्राह्मण ८ प्रलतर्त र बाँकी जातजातीको संख्र्ा ९.४ प्रलतर्त 
रहेको छ । समनु्र सतहबाट  ६०० लमटर देश्चख ४००० लमटर सम्मको उचाई लभत्र रहेको डोटी श्चजल्िामा वहमाि 
पहाड तराई सबै क्षेत्रको वातावरण र पररवेर् देख्न पाईन्छ । र्स श्चजल्िाको तापिम न्रू्नतम ्०.२ लडग्री देश्चख 
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अलधकतम ्४४ लडग्री सेश्चल्सर्स सम्म रहेको पाईन्छ । मानव ववकास सचुांकमा देर्को ६० स्थानमा डोटी श्चजल्िा 
रहेको छ । र्स श्चजल्िामा ८०.२ प्रलतर्त जनता कृवि पेर्ामा लनभशर रहेका छन ्भने  दर ५६.४ प्रलतर्त रहेको 
छ। मध्र्कालिन नेपािको ईलतहासमा डोटी एक प्रमखु र र्श्चक्तर्ािी राज्र्को रुपमा रहेको लथर्ो । प्राश्चचन डोटी 
राज्र्को डोटी गौणा, खप्तड क्षेत्र, बविकेदार, रै्िेवासरी भगवतीको मंददर, सेती नदी, र ददपार्ि ववगतमा सदुरुपश्चिमाञ्चि 
क्षेत्रको सदरमकुाम िगार्तका लबिर्िे डोटी श्चजल्िािाई देर्बावहर र देर् लभत्र श्चचनाउने गदशछ ।  

संश्चघर् संरचना अनसुार सदुरुपश्चिम प्रदेर् अन्तरगत रहेका ९ वटा श्चजल्िाहरु मध्र् डोटी श्चजल्िा पलन एक हो । र्स 
श्चजल्िामा २ वटा नगरपालिका र ७ वटा गाउँपालिका गरी जम्मा ९ वटा स्थालनर् तहहरु रहेका छन ्जनु तिको 
तालिकामा स्पिसँग देखाइएको छ । 

तालिका 1 : नर्ाँ संरचना अनसुार डोटी श्चजल्िाका स्थानीर् तहहरुको वववरण 

ि.सं. गाउँ/नगरपालिका
को नाम  

साववकका गाउँ ववकास सलमलतहरु क्षते्रफि वगश 
वक.लम. 

 जनसंख्र्ा 
(२०६८)  

हािको 
वाडश संख्र्ा  

१ ददपार्ि लसिगढी 
नगरपालिका  

िडागडा, बगिेग ८,९, किेना, खालतवाडा 
गा.वव.स. ४,५,६ र ददपार्ि लसिगढी 
नगरपालिका 

162.62 32941 9 

२ श्चर्खर 
नगरपालिका  

कफल्िेकी, वारपाटा, िाटामाण्डौ, पचनािी 
मडेुगाउ, मडुभारा, लतजािी, श्चजजोडामाण्डौ र 
बनिेग गा.वव.स.हरु 

585.37 31801 11 

३ आदर्श 
गाउँपालिका  

बाझककानी, कालिकास्थान, दहकालिकास्थान, 

लगररचौका, महादेवस्थान र िालमखाि 

128.47 23945 7 

४ सार्ि 
गाउँपालिका  

छपािी, तोिेनी, डौड र खालतवाड गालबसका 
१,२,३,७,८,९ नं. वडाहरु 

122.72 19551 6 

५ पवुरचौकी 
गाउँपालिका  

श्चखरसैन, सानागाउ, गैरागाउ, काडामण्डौ, जांगरी, 
पोखरी र बगिेग गा.वव.स.का १-७ वडाहरु 

117.66 22483 7 

६ के.आई लसंह 
गाउँपालिका  

लतखातर, बासदेुवी, दगुाशमाण्डौ, रानागाउ र 
भलुमराजमाण्डौ गा.वव.स. 

127.01 20903 7 

७ बोगटान 
गाउँपालिका  

लसमचौर, केदारअखडा, कानाचौर, सातपरी, 
लधकाशमाण्डौ, गगडुा र चवाराचौतारा 

300.22 17902 7 

८ बविकेदार 
गाउँपालिका  

बछैन, घाङि, मान्नाकापडी र िानाकेदारेवासर 332.55 16720 5 

९ जोरार्ि 
गाउँपालिका   

घण्टेवासर, छलतवन, िश्चक्ष्मनगर, सरस्वतीनगर, 

गडसेरा र लनरौिी गा.वव.स. 
419.09 20824 6 

स्रोत: राविर् पनुशसंरचना आर्ोग २०७३ को प्रलतवेदन 
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२.३ आदर्श गाउँपालिकाको ऐलतहालँसक पषृ्ठभलूम 

वव.स. २०७२ सािमा नेपािमा नर्ा ँ संववधान जारी भएसँगै देर्को राजनैलतक ववभाजन फरक तररकािे हनु पगु्र्ो 
जस्को पररणामस्वरुप ववगतमा ५ ववकास के्षत्रिाई सात प्रदेर्मा ववभाजन गररर्ो भने ७५ श्चजल्िाई ७७ श्चजल्िामा 
ववभाजन गररर्ो । त्र्सरी नै ववगतमा भएका स्थानीर् लनकार्को रुपमा गाउँ ववकास सलमलतहरु र नगरपालिकाहरु 
रहेका लथए भने हाि ती गाउँ ववकास सलमलतहरु र नगरपालिकाहरुिाई गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संरचनामा 
बाँडफाँड गररर्ो । र्स िममा डोटी श्चजल्िामा पलन ववगतका गाउँ ववकास सलमलत तथा नगरपालिकाहरुिाई समावेर् 
गरर स्थानीर् तह लनमाशण गने िममा अन्र् ९ वटा स्थानीर् तहसँगै र्ो आदर्श गाउँपालिकाको स्थापना भएको हो । 
र्स गाउँपालिका लनमाशण गदाश समेवटएका साववकका गाउँ ववकास सलमलत तथा वाडशहरुको वववरण र्स अनसुार रहेको 
छ :  

तालिका 2 : नर्ाँ संरचना अनसुार आदर्श गाउँपालिकाको ववभाजन 

हािको वाडश नं. समावेर् गररएका साववकका गा.वव.स. र वाडश नं.हरु  जनसंख्र्ा २०६८ क्षते्रफि व.वक.लम. 

१ बाझककानी(१-९) ४१६२ १७.२ 

२ कािीकास्थान(१-४,७-९) ४१६५ १८.४३ 

३ 

कािीकास्थान (५,६) दहकािीकास्थान (१,२) 

महादेवस्थान (६-९) 

३०४२ २०.५२ 

४ महादेवस्थान (१-५) िालमखाि (३,९) ३१०७ १३.१७ 

५ िामीखाि(१,२,४-८) ३६०९ २४.९५ 

६ लगररचौका(१-९) ४०४० २६.६५ 

७ दहकालिकास्थान(३-९) १८२० ७.५५ 

 जम्मा  २३९४५ १२८.४७ 

स्रोत : राज्र् पनुरसंरचना प्राववलधक सहर्ोग सलमती प्रलतवदेन, २०७३,  

मालथको आकँडािाई ववश्लिेण गदाश के्षत्रफिमा वाडश नं. ६ सवै भन्दा ठूिो वाडश रहेको छ भने वाडश नं. ७ सवै भन्दा 
सानो रहेको छ ।त्र्सरी नै २०६८ को जनगणनाको ववश्लिेण गदाश सवै भन्दा ववढ जनसंख्र्ा वाडश नं. ६ मा नै 
रहेको छ भने सवै भन्दा कम जनसंख्र्ा वाडश नं. ७ मा रहेको छ ।    
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२.४ आदर्श गाउँपालिकाको नामाकरण  

नेपािको संववधान २०७२ िे गरेको व्र्वस्था अनसुार स्थानीर् तहको वलगशकरण गने िममा डोटी श्चजल्िाका ववलभन्न 
स्थानीर् तहहरुको नामाकरणका गदाश सवै स्थानीर् तहका केन्र, त्र्स के्षत्रमा ववर्ेि र्ोगदान ददएका व्र्श्चक्तत्वहरु, 
ववर्ेि ठाउँका नाम आदद प्रर्ोगमा आएको पाइन्छ ता पलन र्ो गाउँपालिकाको नामाकरणमा त्र्स प्रकारको कुनै 
ववर्ेिता भएका व्र्श्चक्त, ठाउँ वा वस्त ुआददको प्रर्ोग नभइ नेपािी वणश ववन्र्ासको अलत उत्तम अथश ददन ेर्ब्द 
"आदर्श" िाई प्रर्ोग गररएको पाइन्छ । र्स र्ब्दिे र्स गाउँपालिका के्षत्रमा ववकासात्मक विर्ाकिापहरुको 
माध्र्मबाट सगुम र नमूना गाउँपालिकाको रुपमा स्थावपत गने र र्हाँ वसोवास गने वालसन्दाहरुको साँस्कृलतक, 
व्र्वहाररक आचरणमा समेत पररवतशन ल्र्ाइ पर्शटन ववकासको माध्र्मबाट र्ो गाउँपालिकािाई एक आदर्श 
गाउँपालिका वनाउन प्रर्त्न गने हेतिेु र्ो गाउँपालिकाको नामाकरण आदर्श गाउँपालिका राश्चखएको जानकारहरु 
वताउँछन ।  

२.५ आदर्श गाउँपालिकाको धरातिीर् अवश्चस्थलत र लसमाना  

२९° १७' देश्चख २९° २५' उत्तर अक्षारं् र ८०° ४५.८' देश्चख ८०° ५७.८' पूववश देर्ान्तर सम्म फैलिएको र्ो 
आदर्श गाउँपालिका समनु्री सतह देश्चख सबैभन्दा होचो उचाई र स्थान ६९९ लमटर (वडा नं. ५, तिारा आसपास) र 
सबैभन्दा अग्िो स्थान २४९५ लमटर (वडा नं. ६, सवाखोिाको डाडँा) रहेको छ ।  

डोटी श्चजल्िाको सदरमकुाम लसिगवढ देश्चख पश्चिम-दश्चक्षण क्षेत्रमा पने र्ो आदर्श गाउँपालिका श्चजल्िा सदरमकुाम देश्चख 
झण्डै ३३ वक.लम.को दरुीमा रहेको छ भने डोटी श्चजल्िाको प्रमखु व्र्ापाररक केन्र ददपार्ि देश्चख झण्डै २३ वक.लम. 
को दरुीमा रहेको छ। सडक बाटोिे भखशर मात्र जोड्दै गरेको र्ो गाउँपालिका पहालड भागमा पने भएको हुँदा धेरै 
जसो क्षेत्र लभरािो जग्गािे ओगटेको छ भने र्ो गाउँपालिकािाई पूवशमा सार्ि गाउँपालिका, पश्चिममा श्चर्खर 
नगरपालिका र डडेिधरुा श्चजल्िा, दश्चक्षणमा श्चर्खरनगरपालिका र ददपार्ि लसिगवढ नगरपालिका र उत्तरमा बैतलड 
श्चजल्िािे घेरेको छ ।  

डोटी श्चजल्िाका ९ वटा स्थानीर् तहहरू मध्रे् १२८.४७ वगश वक.लम. क्षेत्रफि रहेको र्ो आदर्श गाउँपालिकाका 
ववलभन्न वाडशहरु मध्रे् वाडश नं. १ को क्षेत्रफि १७.२ वगश वक.लम., वाडश नं. २ को १८.४३ वगश वक.लम., वाडश नं. ३ 
को २०.५२ वगश वक.लम., वाडश नं. ४ को १३.१७ वगश वक.लम., वाडश नं. ५ को २४.९५ वगश वक.लम., वाडश नं. ६ 
को २६.६५ वगश वक.लम. र वाडश नं. ७ को ७.५५ वगश वक.लम. क्षेत्रफि रहेको छ ।   
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आदर्श गाउँपालिकाको भौगोलिक नक्र्ा र्स प्रकार रहेको छ : 
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पररच्छेद ३ गाउँपालिकाको जनसाङ्खख्र्ीक वववरण  

र्स पररच्छेदमा गाउँपालिकामा वसोवास गने सम्पूणश घरधरुी र जनसंख्र्ाको ववस्ततृ वववरण समावेर् गररएको छ । 
३.१ २०७६ अनसुार गाउँपालिकाको घरधरुी तथा जनसंख्र्ा वववरण 

र्स गाउँपालिकाको ववलभन्न वाडशहरु र गाउँपालिकाको संर्कु्त जनसङ्खख्र्ािाई २०७६ को घरधरुी सवेक्षणको 
आधारमा ववश्लिेन गरर र्स प्रकार ददइएको छ : 
तालिका 3: २०७६ अनसुार गाउँपालिको घरधरुी, जनसंख्र्ा र पररवारको औित आकार 

वाडश घरधरुी संख्र्ा मवहिा परुुि जम्मा औित पररवार आकार 

१ ९४९ २९५१ २८५५ ५८०६ ६.१२ 

२ ८४९ २५९१ २५१० ५१०१ ६.०१ 

३ ५७९ १८८९ १९९७ ३८८६ ६.७१ 

४ ७१० १९९८ २००३ ४००१ ५.६४ 

५ ८१४ २१६८ २२३६ ४४०४ ५.४१ 

६ ९०४ २७२८ २७८९ ५५१७ ६.१ 

७ ४३३ १३८७ १३३६ २७२३ ६.२९ 

जम्मा ५२३८ १५७१२ १५७२६ ३१४३८ ६ 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण, २०७६ 

र्स गाउँपालिकामा जम्मा ५२३८ घरधरुी संख्र्ा रहेको छ भने जम्मा जनसंख्र्ा ३१४३८ रहेको छ जसमध्रे् 
मवहिा जनसंख्र्ा १५७१२ रहेको छ भने परुुि जनसंख्र्ा १५७२६ रहेको छ । र्स गाउँपालिकाका २०७६ को 
जनसङ्खख्र्ािाई चाटशमा र्स अनसुार देखाइएको छ :  
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३.२ िैवङ्गक प्रलतर्त र अनपुातका आधारमा जनसङ्खख्र्ाको वववरण  

र्स गाउँपालिकाका ववलभन्न वाडशमा वसोवास गने मवहिा परुुिको जनसङ्खख्र्ािाई ववश्लिेण गदाश मवहिा परुुिको 
जनसङ्खख्र्ाको प्रलतर्त र अनपुात र्स प्रकार रहेको छ :  

तालिका 4 : िैवङ्गक प्रलतर्त र अनपुातका आधारमा जनसङ्खख्र्ाको वववरण 

वाडश मवहिा प्रलतर्त परुुि  प्रलतर्त िैवङ्गक अनपुात 

१ ५०.८३ ४९.१७ ९६.७५ 

२ ५०.७९ ४९.२१ ९६.८७ 

३ ४८.६१ ५१.३९ १०५.७ 

४ ४९.९४ ५०.०६ १००.३ 

५ ४९.२३ ५०.७७ १०३.१ 

६ ४९.४५ ५०.५५ १०२.२ 

७ ५०.९४ ४९.०६ ९६.३२ 

गापा ४९.९८ ५०.०२ १००.१ 

मालथको तालिकािाई ववश्लिेण गदाश गाउँपालिकामा मवहिा जनसङ्खख्र्ाको प्रलतर्त ४९.९८ र परुुि जनसङ्खख्र्ाको 
प्रलतर्त ५०.०२ रहेको छ भने िैवङ्गक अनपुात १००.१ रहेको छ । र्सिाई चाटशमा र्स अनसुार देखाईएको छ : 
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३.३ उमेर र लिङ्गका आधारमा गाउँपालिकाको जनसंख्र्ा वववरण 

तालिका 5: गाउँपालिकाका ववलभन्न वाडशहरुको उमेर र लिङ्गका आधारमा जनसंख्र्ा वववरण 

 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण २०७६  

गाउँपालिकाको जनसङ्खख्र्ािाई उमेर र लिङ्गका आधारमा ववश्लिेण गदाश सवै भन्दा बवढ २५-४५ विशको उमेर समूह लभत्र 
पदशछन ्भने सवै भन्दा कम ७० विश भन्दा मालथको उमेर समूह लभत्र पदशछन ्। हरेक उमेर समूहका मवहिा परुुिको 
जनङ्खख्र्ािाई जोडेर चाटशमा तिका अनसुार देखाइएको छ :  
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३.४ गाउँपालिकावासीको धमशका आधारमा जनसङ्खख्र्ाको वववरण  

र्स गाउँपालिकामा वसोवास गने सवै १००% जनसंख्र्ािे वहन्दू धमशिाई नै माने्न गरेको पाइर्ो ।  
३.५ गाउँपालिकावासीको भािाको आधारमा जनसङ्खख्र्ाको वववरण  

र्स गाउँपालिकामा वसोवास गने सवै १००% जनसंख्र्ािे नेपािी भािा नै बोल्ने गरेको पाइर्ो । तर गाउँघरमा 
एक अकाशमा वोिीचािीको भािाको रुपमा डाटेिी भािािाई पलन प्रर्ोगमा ल्र्ाउने गरेको पाइर्ो ।   
३.६ गाउँपालिकामा वसोवास गने समदुार्को जातका आधारमा जनसङ्खख्र्ाको वववरण  

गाउँपालिकाको ववलभन्न वाडशमा वसोवास गने जनसङ्खख्र्ािाई ववलभन्न जातजातीका आधारमा ववश्लिेण गदाश र्स आदर्श 
गाउँपालिकामा जातीगत वववरण तिका अनसुार रहेको छ :  

तालिका 6: गाउँपालिकाको जनसंख्र्ाको वाडश अनसुार जातीगत वववरण 

 

र्स गाउँपालिकामा सवै भन्दा बवढ के्षत्री जाती रहेको पाइर्ो भने सवै भन्दा कम लगरी परुी भारती जाती रहेको 
पाइर्ो । र्स अनसुार गाउँपालिकाको जातीगत वववरणिाई चाटशमा तिका अनसुार देखाईएको छ : 
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३.७ गाउँपालिकाको जातीगत जनसंख्र्ाको प्रलतर्तका आधारमा वववरण  

र्स गाउँपालिकाको जम्मा जनसंख्र्ाको जातीगत वववरण प्रलतर्तका आधारमा र्स अनसुार रहेको छ : 

 
  

३.८ गाउँपालिकाको आलथशकरुपिे सविर् जनसङ्खख्र्ाको वववरण  

आलथशकरुपमा सविर् जनसङ्खख्र्ा भन्नािे आलथशक िाभका कामहरु अथाशत नोकरी वा घरार्सी कामकाज गनश सक्न े
उमेरिाई लिइन्छ । र्स गाउँपालिकामा आलथशकरुपमा सविर् अथाशत १५-५९ विश उमेर समूहको जनसंख्र्ा तिका 
अनसुार रहेको छ : 

तालिका 7: गाउँपालिकाको आलथशकरुपिे सविर् जनसंख्र्ाको वववरण 

वाडश  
१५–१८ १९–२४ २५–४५ ४६–५९ जम्मा  

मवहिा  परुुि मवहिा  परुुि मवहिा  परुुि मवहिा  परुुि मवहिा  परुुि जम्मा  
१ २५७ ३०३ ३१८ ३४० ७९५ ७८० २७० १८७ १६४० १६१० ३२५० 

२ २१२ २११ २६६ २७७ ६७१ ६३६ २४२ १८८ १३९१ १३१२ २७०३ 

३ १४५ १८१ २०६ २४७ ४९३ ४९७ १७१ १४२ १०१५ १०६७ २०८२ 

४ १८३ १७८ १९७ २२९ ५५२ ५२४ १९० १३९ ११२२ १०७० २१९२ 

५ १६६ १९६ २४३ २६८ ५९४ ५९४ २३० १८४ १२३३ १२४२ २४७५ 

६ २०८ २१२ २४० २८६ ७३६ ६७९ २६३ १९७ १४४७ १३७४ २८२१ 

७ १२८ १०४ १२२ १४३ ३८६ ३४६ १०६ ९४ ७४२ ६८७ १४२९ 

गापा १२८४ १३६५ १५८४ १७६७ ४१८७ ४००८ १४५४ १११३ ८५९० ८३६२ १६९५२ 

स्रोत : घरधरुी सवेक्षण २०७६  

मालथको तालिकािाई ववश्लिेण गदाश र्स गाउँपालिकामा जम्मा आथशकरुपमा सविर् जनसंख्र्ामा मवहिा जनसंख्र्ा 
८५९० रहेको छ भने परुुि जनसंख्र्ा ८३६२ गरर जम्मा १६९५२ रहेको छ ।  
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र्सिाइ चाटशमा तिका अनसुार देखाइएको छ :  

 

३.९ गाउँपालिकामा वसोवास गने घरमलुिको िैवङ्गक वववरण  

तालिका 8: गाउँपालिकामा मवहिा-परुुि घरधरुीको संख्र्ात्मक वववरण 

 

मालथको तालिकािाई ववश्लिेण गदाश २५ देश्चख ४५ उमेर समूहका सवै भन्दा बवढ घरमिुी रहेको देश्चखन्छ भने १५ 
देश्चख १८ विश उमेर समूहमा भने सवै भन्दा थोरै घरमिुी रहेको देश्चखन्छ ।र्स तालिका अनसुार गाउँपालिकामा जम्मा 
मवहिा घरमलुि ११८७ र परुुि घरमिुी ४०५१ रहेको छ ।  
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र्स गाउँपालिकाको घरमलुिको वववरणिाई चाटशमा तिका अनसुार देखाइएको छ  

 

३.१० गाउँपालिकामा वसोवास गने जनसंख्र्ाको वैवावहक अवस्था अनसुार ववश्लिेण   

तालिका 9: गाउँपालिकामा वसोवास गने जनसंख्र्ाको वैवावहक अवस्था अनसुार ववश्लिेण  

 

मालथको तालिकािाई ववश्लिेण गदाश अवववावहत मवहिाको संख्र्ा ७७३२ रहेको देश्चखन्छ भने अवववावहत परुुिको 
जनसंख्र्ा ८८७४ रहेको छ । त्र्सरी नै वववावहत मवहिाको संख्र्ा ६९२१ रहेको देश्चखन्छ भन ेअवववावहत परुुिको 
संख्र्ा ६६४६ रहेको छ । त्र्सरी नै ववधवा मवहिाको संख्र्ा १०४५ रहेको छ भने ववदरु परुुिको जनसंख्र्ा १९७ 
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रहेको छ । सम्वन्ध ववच्छेद गने मवहिा १४ जना रहेका छन ्भने परुुिमा ९ जना मात्र रहेका छन ्। र्सिाई 
चाटशमा र्स अनसुार देखाइएको छ :  

 

३.११ आ.व. २०७५/०७६ मा गाउँपालिकामा भएको पश्चिकरणको अवस्था  

र्स गाउँपालिकामा जन्म दताश, मतृ्रू् दताश, वववाह दताश, वसाईसराई र सम्वन्ध ववच्छेद सम्वन्धी गाउँपालिकाका 
ववलभन्न वाडशहरुमा भएको वववरणका आधारमा तपलसि बमोश्चजम रहेको छ :  

(क) जन्म दताश सम्वन्धी वववरण  

तालिका 10 : जन्म दताश सम्वन्धी वववरण 

वाडश नं. 
दलित  अन्र्  जम्मा  

बािक  बालिका  बािक  बालिका  बािक  बालिका  जम्मा  
1 33 24 252 273 285 297 582 

2 31 34 106 87 137 121 258 

3 48 34 216 175 264 209 473 

4 12 15 276 255 288 270 558 

5 31 55 223 174 254 229 483 

6 13 23 193 167 206 190 396 

7 15 14 81 96 96 110 206 

जम्मा 183 199 632 972 815 1171 1986 

स्रोत: गाउँपालिकाका वाडशहरुिे उपिब्ध गराएको रेकडश, २०७६ 
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(ख) मतृ्रू् दताश सम्वन्धी वववरण  
तालिका 11: मतृ्रू् दताश सम्वन्धी वववरण 

वाडश नं. 
दलित  अन्र्  जम्मा  

मवहिा परुुि   मवहिा परुुि   मवहिा परुुि   जम्मा  

1 2 4 4 18 6 22 28 

2 0 2 3 6 3 8 11 

3 0 2 3 6 3 8 11 

4 0 0 1 17 1 17 18 

5 4 9 2 8 6 17 23 

6 1 4 1 9 2 13 15 

7 0 0 3 5 3 5 8 

जम्मा 7 21 17 69 24 90 114 

स्रोत: गाउँपालिकाका वाडशहरुिे उपिब्ध गराएको रेकडश, २०७६ 

(ग) वववाह दताश सम्वन्धी वववरण 

तालिका 12: वववाह दताश सम्वन्धी वववरण 

वाडश नं. दलित  अन्र्   जम्मा  

1 12 66 78 

2 12 30 42 

3 14 21 35 

4 10 37 47 

5 12 24 36 

6 6 19 25 

7 5 21 26 

जम्मा  71 197 268 

स्रोत: गाउँपालिकाका वाडशहरुिे उपिब्ध गराएको रेकडश, २०७६ 
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(घ) वसाईसराई सम्वन्धी वववरण 

तालिका 13: वसाईसराई सम्वन्धी वववरण 

वाडश नं. 

श्चजल्िा लभतै्र बसाई सराई गरेका (पररवार संख्र्ा) श्चजल्िा बावहर वसाई सराई गरेका (पररवार संख्र्ा) 

आएका गएका जम्मा आएका गएका जम्मा 

1 0 0 0 0 13 13 

2 0 0 0 1 6 7 

3 0 0 0 0 8 8 

4 0 0 0 0 18 18 

5 0 0 0 0 16 16 

6 0 0 0 0 8 8 

7 0 0 0 0 5 5 

जम्मा 0 0 0 1 74 75 

स्रोत: गाउँपालिकाका वाडशहरुिे उपिब्ध गराएको रेकडश, २०७६ 

 

(ङ) गाउँपालिकाका ववलभन्न वाडशहरुबाट भएका लसफाररसहरु 

तालिका 14 : गाउँपालिकाबाट उपिब्ध गराइएका लसफाररसहरु 

वाडश नं. नागररकता पासपोटश  जग्गा पास  नाता प्रमाश्चणत  अन्र् लसफाररस 

1 250 0 30 65 306 

2 175 0 50 50 250 

3 290 20 80 150 300 

4 205 0 8 10 360 

5 250 0 15 105 250 

6 108 0 16 20 214 

7 95 0 6 23 190 

जम्मा  833 0 205 423 1870 

स्रोत: गाउँपालिकाका वाडशहरुिे उपिब्ध गराएको रेकडश, २०७६ 
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३.१२ गाउँपालिकामा भएका र्ाश्चन्त सरुक्षा सम्वन्धीका पहि तथा दताश भएका घटना वववरण  

र्स गाउँपालिकाका ववलभन्न वाडशहरुबाट नेपाि सरकारका सम्वश्चन्धत लनकार्हरुमा मदु्दा मालमिा खेपीरहेका घटनाहरुको वववरण 
र्स प्रकार ददइएको छ :  

तालिका 15 : गाउँपालिकाका सरुक्षा लनकार्मा दताश भएका घटना वववरण 

वववरण मदु्दा 

संख्र्ा 

वववरण मदु्दा 

संख्र्ा 

वववरण मदु्दा 

संख्र्ा  

साँध लसमाना 0 सावशजलनक अपराध 0 हात हलतर्ार, खर खजाना 1 

आपसी झगडा 3 घरेि ुवहंसा 0 चोरी, डाँका 0 

अंर् मदु्दा 1 कुटवपट 0 वैदेश्चर्क रोजगारी 0 

अकाशिाई वाधा पाने लनमाशण 0 बाि श्रम 0 ववदेर्ी मरुा 0 

फोहरमैिा व्र्वस्थापन 0 ज्र्ान माने उद्योग 0 ठगी 0 

सावशजलनक संपश्चत्त लमच्न,े 

हानी परु् र्ाउन े
0 

जीउ मास्न ेवेच्न े

0 
जािी राहदानी 

0 

समाजमा र्ाश्चन्त 

खल्वल्र्ाउन े
0 

िाग ुऔिध 

0 
वन 

0 

चौपार्ा छाडा छोड्न े 1 जवरजस्ती करणी 1 ववववध 0 

 

३.१३ गाउँपालिकामा मानाइने ववलभन्न चाडपवशको वववरण  

र्स गाउँपालिकाका मनाइन ेचाड पवशको वववरण र्स प्रकार ददइएको छ : 

देर्का अन्र् भागमा जस्तै र्स आदर्श गाउँपालिकामा पलन ववलभन्न जातजाती र धमशमा वववासास गने आम समदुार्िे 

दरै्, लतहार, तीज, कृष्णािमी, श्चर्वरात्री, िगार्तका चाड पवशहरु मनाउने गररन्छ भन ेसदुरुपश्चिमका अन्र् ठाउँमा जस्तै 
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र्हाँ पलन भवुा, देउडा, आदद मनाइन ेगररन्छ । र्स गाउँपालिकाका ववलभन्न वाडशमा िाग्ने हाटवजार तथा 

मेिा÷जात्राहरुको वववरण तिका अनसुार देखाइएको छ : 

तालिका 16 : गाउँपालिकामा िाग्ने ववलभन्न मेिा तथा जात्राको वववरण 

वाडश नं. जात्रा वा मेिाको नाम  िाग्ने लतलथ लमलत  

१ 

 

दगुाशदेवी जाँत कालतशक पूश्चणशमा  

वकम्डे जाँत  कालतशक जेष्ठ  

२ 

 

नमादेव र तेडी जात्रा  कालतशक मवहना  

श्चर्वरात्री  फागनु मवहना  

३ 

 

आडदेवी जात्रा  वैर्ाख र कालतशक मवहना  

कन्र्ा गफुा मेिा  कालतशक मवहना  

४ 

 

लनङिासैनी जात्रा  कालतशक एकादर्ी  

ओल्के, तेल्र्ान जात्रा  भार, कालतशक, र बैर्ाख   

५ 

 

वपङपािी जात्रा  भार र कालतशक मवहना  

पािीभवुा जात्रा  मंलसर  

६ 

 

लगरीचौका जात्रा  कालतशक  

डाँडाबाघ देवताको पाठा काट्ने मेिा कालतशक, मंलसर 

७ 

 

तेलडमाड, छेडीमाड जात्रा  कालतशक पूश्चणशमा  

भवुा  मंलसर  

स्रोत : सरोकारवािा सगँको छिफि बैठक, २०७६ 
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पररच्छेद ४ आलथशक ववकास 

 

र्स पररच्छेदमा गाउँपालिका लभत्र हनुे कृवि गलतववलध, उत्पादन, खाद्यान्नको प्रर्ाप्तता, पर्पुािन र त्र्सबाट हनु े
उत्पादन, घरपररवारको आलथशक आम्दानी तथा वचत, गाउँपालिकामा भएका साना तथा मझौिा उद्योग, होटेि, 
व्र्वसार्, गाउँपालिका भएको दक्ष जनर्श्चक्तको अवस्था, रोजगारीको अवस्था, वैदेश्चर्क रोजगारीमा जाने व्र्श्चक्तको 
वववरण, पर्शटन ववकाससँग सम्वश्चन्धत जानकारी, सहकारी, बैंवकङ्ग के्षत्र र ववश्चत्तर् संस्थासँग सम्वश्चन्धत जानकारी 
समावेर् गररएको छ ।     

४.१ कृवि तथा जीववकोपाजशनको अवस्था   
४.१.१ खाद्यान्न तथा फिफूि उत्पादन  

र्समा गाउँपालिकामा खाद्यान्न िगार्त, तरकारी, फिफूि, मसिा बािी, तेिबािी िगार्तको वस्तकुो उत्पादन कलत 
हनु्छ भने्न वविर्मा वववरण उल्िेख गररएको छ । र्समा घरधरुीहरुमा सवेक्षण गदाश वाविशकरुपमा कलत उत्पादन 
हनु्छ भनेर छिफि गररएको लथर्ो र सोही आधारमा र्हाँ ववश्लिेण गररएको छ ।  

(क) खाद्यान्न बािी उत्पादनको वववरण  

र्स गाउँपालिकामा जम्मा उत्पादन हनुे खाद्यान्न बािीको वववरण र्स प्रकार रहेको छ :  

तालिका 17: गाउँपालिकामा उत्पादन हनुे खाद्यान्न बािी (मेवट्रक टनमा) 

वाडश न धान  मकै गहुँ कोदो जौ फापर श्चचनो कागनु  

१ ३५५३ १६० २०९१ ६१९ १५० २ १ ५ 

२ २७६२ ११५ १२२० ८८३ ९५ १ ० १ 

३ ३०८३ १२० १३०९ ८९० १०१ २ १ १ 

४ २०२५ ९८ १०२० ८०१ ९५ १ १ १ 

५ २३२६ १७७ ११९० ७३२ ९२ २ ० १ 

६ ३०३४ १५५ २००५ ७६० १४२ ३ १ १ 

७ १८२३ ९७ ९९० ७४५ ७८ २ १ १ 

गापा  १८६०६ ९२२ ९८२५ ५४३० ७५३ १३ ५ ११ 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण, २०७६  

मालथको तालिकािाई हेदाश र्स गाउँपालिकामा जम्मा १८६०६ मे.ट. धान, ९२२ मे.ट. मकै, ९८२५ मे.ट. 
गहुँ, ५४३० मे.ट. कोदो, ७५३ मे.ट. जौ, १३ मे.ट. फापर, ५ मे.ट. श्चचनो र ११ मे.ट. कागनु उत्पादन हनु े
देश्चखन्छ ।    
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(ख) तेि बािी उत्पादनको वववरण (क्वीन्टिमा) 

तालिका 18: तेिबािीको उत्पादन वववरण (क्वीन्टिमा) 

वाडश न तोरी लति सूर्शमशु्चख श्चचउरी 
१ ५ ८ १ १ 

२ २ ७ २ १ 

३ ५ ९ २ १ 

४ ६ ८ २ ० 

५ ५ ९ १ ० 

६ ७ ९ १ १ 

७ ४ ६ १ ० 

गापा  ३४ ५६ १० ४ 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण, २०७६ 

मालथको तालिका अनसुार र्स गाउँपालिकामा तोरी ३४ क्वीन्टि, लति ५६ क्वीन्टि, सूर्शमशु्चख १० क्वीन्टि, र 
श्चचउरी ४ क्वीन्टि उत्पादन भएको देश्चखन्छ ।  

(ग) दाि बािी उत्पादनको वववरण 

तालिका 19 : गाउँपालिकामा दाि बािी उत्पादनको वववरण (क्वीन्टिमा) 

वाडश न मास मसरुो गहत चना केराउ लसलम भटमास बोलड 

१ १७७ ६० ५१ १३ १७ ३० १५४ ६ 

२ १०८ ३६ ४८ ७ ९ २१ १४५ ३ 

३ १२३ ४५ ५० ११ १४ २८ १२७ ४ 

४ १०५ ३८ ३४ १२ ९ २३ १२३ ७ 

५ ९८ ४० ४३ १५ १२ २१ ९७ ४ 

६ १६५ ७४ २३ ३४ १३ २० १५० ७ 

७ ९० ३२ १७ ९ ७ १५ ९० ३ 

गापा  ८६६ ३२५ २६६ १०१ ८१ १५८ ८८६ ३४ 

स्रोत : घरधरुी सवेक्षण, २०७६ 

मालथको तालिकािाई हेदाश र्स गाउँपालिकामा उत्पादन हनुे दािबािीमा मास ८६६ क्वीन्टि, मसरुो ३२५ 
क्वीन्टि, गहत २६६ क्वीन्टि, चना १०१ क्वीन्टि, केराउ ८१ क्वीन्टि, लसलम १५८ क्वीन्टि, भटमास ८८६ 
क्वीन्टि, र बोलड ३४ क्वीन्टि रहेको छ ।  
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(घ) तरकारी उत्पादनको वववरण  

तालिका 20: गाउँपालिकामा हनु ेतरकारी उत्पादन (क्वीन्टिमा) 

वाडश नं. आि ु बन्दा काउिी गोिभेडा काँिा करेिा  हररर्ो साग 

१ १७० ३० १५ २० ३८ ८ २० 

२ १३२ १२ ९ २० ९१ १२ २२ 

३ ९८ ८ ८ ७ ८७ ९ १८ 

४ ८७ १२ ७ ११ ८५ ८ १२ 

५ १०९ १५ ९ १० ७६ ५ १४ 

६ १३५ २५ १५ १८ ८२ १० २० 

७ ८० ९ ७ ६ ३० ७ १३ 

गापा  ८११ १११ ७० ९२ ४८९ ५९ ११९ 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण, २०७६ 

मालथको तालिकािाई हेदाश र्स गाउँपालिकामा आि ु८११ क्वीन्टि, बन्दा १११ क्वीन्टि, काउिी ७० क्वीन्टि, 
गोिभेडा ९२ क्वीन्टि, कािँा ४८९ क्वीन्टि, करेिा ५९ क्वीन्टि, र हररर्ो सागसव्जी ११९ क्वीन्टि उत्पादन 
हनुे देश्चखन्छ ।  

(ङ) फिफूि उत्पादनको वववरण  

तालिका 21: गाउँपालिकामा हनु ेफिफूिको उत्पादन (क्वीन्टिमा) 

वाडश न आपँ लिश्चच सनु्तिा अम्वा केरा नास्पश्चत्त जनुार मेवा कागती अलमिो ओखर आरु आरुबखडा  
१ १०० २ १० ५१ ३० ७ २ २१ ३ २७ २ २० ५ 

२ ७६ १ १८ ४५ २६ १५ १ १३ १६ २४ ३ १८ ६ 

३ ७८ १ ० ० ८ ३ ० ० ० २ १ १ १ 

४ ८५ ० ५ १० १५ ८ ० ६ ३ ७ २ ६ ६ 

५ १३ ० २ ३ १४ ३ ० ५ २ ४ १ ४ २ 

६ ९५ १ १२ १९ २५ ९ १ १२ ६ १२ ३ १२ ५ 

७ २० ० ६ ३ ६ ४ ० ८ ६ ६ २ २ ३ 

गापा  ४६७ ५ ५३ १३१ १२४ ४९ ४ ६५ ३६ ८२ १४ ६३ २८ 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण, २०७६ 
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(च) मसिा बािीको उत्पादन वववरण (क्वीन्टिमा) 

र्स गाउँपालिकामा हनुे मसिाबािीको उत्पादन वववरण र्स प्रकार ददइएको छ : 

तालिका 22: मसिाबािीको उत्पादन वववरण (क्वीन्टिमा) 

वाडश नं. अदवुा वेसार िसनु प्र्ाज खसुाशनी वटमरु 

१ १ ११ २६ ६४ ७० १ 

२ १ ९ ३० ५० ५९ २ 

३ ५ १५ १८ ४५ ६० १ 

४ १ २३ ४१ ७२ ५४ १ 

५ ७ १३ ११ ३८ ३८ १ 

६ १ १६ ३० ६७ ४९ १ 

७ ३ ९ १० ४० ४३ १ 

गापा १९ ९६ १६६ ३७६ ३७३ ८ 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण, २०७६ 

मालथको तालिकािाई हेदाश र्स गाउँपालिकामा हनुे मसिा बािी उत्पादनमा अदवुा १९ क्वीन्टि, वेसार ९६ 
क्वीन्टि, िसनु १६६ क्वीन्टि, प्र्ाज ३७६ क्वीन्टि, खसुाशनी ३७३ क्वीन्टि, वटमरु ८ क्वीन्टि रहेको देश्चखन्छ  

४.१.२ खाद्यान्नमा आत्म लनभशरताको अवस्था  

र्स गाउँपालिकामा वसोवास गने जनसंख्र्ाको आफ्नो खेतीपातीबाट उत्पाददत खाद्यान्न िगातको उपभोग्र् वस्तिेु विश 
भररमा खाना पगु्ने घर पररवारको वलगशकरण र्स प्रकार रहेको छ :  

तालिका 23 : गाउँपालिकाको खाद्यान्नको आत्मलनभशरताको वववरण 

वाडश नं. तीन मवहना सम्म छ मवहना सम्म नौ मवहना सम्म बाह्र मवहना सम्म बवढ भएको वववि 

१ १९० ५४२ १६२ ५३ २ 

२ १७० ६०९ २५ ४४ १ 

३ १५१ ३०४ ८१ ४३ ० 

४ १९० ३४२ ९० ८१ ७ 

५ १२९ ४०९ २३८ ३६ २ 

६ १९४ ५५८ ६६ ८५ १ 

७ १९९ १५० ५१ ३३ ० 

गापा  १२२३ २९१४ ७१३ ३७५ १३ 

स्रोत : घरधरुी सवेक्षण, २०७६  
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र्स चाटश अनसुार गाउँपालिमा आफ्नै खेतवारीमा भएको उत्पादनिे खाना पगु्न े समर्का आधारमा ववश्लिेण गदाश 
५६% घरधरुीिे छ मवहना सम्म खाना परु् र्ाउने देश्चखन्छ भन े२३% घरधरुीिे तीन मवहना सम्म खाना परु् र्ाउन े
देश्चखन्छ। त्र्सरी नै १४% घरधरुीिे नौ मवहना सम्म आफ्नै घरको उत्पादनिे खाना परु् र्ाउने देश्चखन्छ । ७% 
घरधरुीिे बाह्र मवहना सम्म खाना परु् र्ाउने देश्चखन्छ भने संख्र्ाको आधारमा १३ घरपररवारिे खाद्यान्न वववि समेत 
गने देश्चखन्छ ।  

४.१.३ पाररवाररक मालसक औित आम्दानीको वववरण  

र्स गाउँपालिकामा वसोवास गने आम नागररकहरुिे ववलभन्न श्चर्िशकहरुमा गने आम्दानीको वववरणिाई मखु्र् गरर 
जालगर, कृवि, वैदेश्चर्क रोजगारी, दैलनक ज्र्ािादारी, व्र्ापार व्र्वसार् र अन्र् वववरणमा राश्चख जानकारी सङ्किन 
गररएको छ । गाउँपालिकाका ववलभन्न वाडशहरुबाट जानकारी लिदा प्रार् घरधरुीहरुिे आफ्नो आम्दानीका वविर्मा 
ददएको वववरणिाई जम्मा घरधरुी संख्र्ािे भाग गरर औित लनकाल्न ुपने भएको हुदँा सोवह अनसुार ववश्लिेण गररएको 
छ । गाउँपालिकाका वाडशमा वसोवास गने घरपररवारको ववलभन्न श्चर्िशकमा हनुे औित आम्दानी वववरण र्स प्रकार 
रहेको छ :  

तालिका 24 : ववलभन्न श्चर्िशकमा वाविशक भएको औित आम्दानीको वववरण 

 

स्रोत : घरधरुी सवेक्षण, २०७६    
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४.१.४ पाररवाररक मालसक आम्दानीको वववरण   

र्स गाउँपालिकामा भएका घरपररवारको मालसकरुपमा हनुे वचत सम्वन्धी वववरण र्स प्रकार रहेको छ :  

तालिका 25 : मालसक आम्दानीको वववरण 

वाडश नं. आम्दानी हदैुन  ५००० भन्दा कम  १० हजार भन्दा कम २० हजार भन्दा कम २० हजार भन्दा मालथ 

१ १२३ २०१ ३०६ २१३ १०६ 

२ ११५ २१४ ३१२ १८० २८ 

३ ९८ १९८ २१२ ३० ४१ 

४ ११८ २१७ ३१५ ३१ २९ 

५ १२१ २१३ ४१० ५० २० 

६ १३३ २४३ ४०२ ९० ३६ 

७ ९२ ८० २२० १५ २६ 

गापा ८०० १३६६ २१७७ ६०९ २८६ 

  स्रोत: घरधरुी सवेक्षण, २०७६  

मालथको तालिकािाई ववश्लिेण गदाश मालसकरुपमा कुनै पलन आम्दानी नहनुे घरपररवार र्स गाउँपालिकामा जम्मा 
८०० रहेका छन ् भने मालसक रु. ५००० भन्दा कम आम्दानी हनुे घरपररवार जम्मा १३६६, मालसक रु. 
१०,००० सम्म आम्दानी हनुे घरपररवार जम्मा २१७७, मालसक रु. २०,००० सम्म आम्दानी हनुे घर पररवार 
६०९ र मालसक रु. २०,००० भन्दा बवढ आम्दानी हनुे घरपररवार जम्मा २८६ रहेका छन ्। र्सिाई चाटशमा 
तिका अनसुार देखाइएको छ :  
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४.१.५ गाउँपालिकाबाट लनकासी हनु सक्न ेस्रोतको वववरण    

र्स गाउँपालिकामा भएका ववलभन्न लनकासीजन्र् प्राकृलतक तथा अन्र् स्रोतहरुको वववरण र्स प्रकार रहेको छ : 

तालिका 26 : गाउँपालिकाबाट लनकासी हनुे ववलभन्न प्राकृलतक वस्तकुो वववरण 

वाडश 
नं. 

प्राकृलतक स्रोत 
साधनको नाम 

कृविजन्र् वस्तहुरुको नाम पर्जुन्र् वस्तहुरुको 
नाम 

उद्योगजन्र् 
सामाग्रीहरु 

खानी, ढंुगा, 
लगटी, वािवुा 

वन 
पैदावार 

खाद्यान्न 
वािी 

तरकारी फिफूि अन्र् नगदे 
वािी 

पर्जुन्र् पंक्षीजन्र् घरेि ु
उद्योग 

ठूिा 
उद्योग 

१ लगटी ररठा   काउिी, 
प्र्ाज, 

मिुा, 
खसुाशनी, 
बन्दा, 
टमाटर 

आपँ, 

केरा, 
लिच्ची 

भटमास, 

मास गहत 
गाई, 

बाख्रा, 
भैसी 

  फलनशचर   

२     भटमास, 

मास, 

अन्र् 
दािबािी 

    अदवुा, 
बेसार, 

खसुाशनी 

भैंसी, 
बाख्रा, 
गोरु 

कुखरुा     

३ 

 

ढंुगा, लगटी , 

बािवुा 
सल्िा     ओखर भटमास श्चघउ       

  ररठा     नास्पलत मास मास ु       

  अमिा     आरु गहत         

४ 

 

  सल्िा, 
खोटो 

भटमास, 

मास 
मिुा नास्पलत   गोरु कुखरुा     

    गहत कांिा ओखर   भैसी ं       

      टमाटर     बाख्रा       

५ 

 

ढंुगा, लगटी अमिा       भटमास श्चघउ       

बािवुा ररठा       बेथे         
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६ 

 

ढंुगा, लगटी अमिा       भटमास श्चघउ       

बािवुा दाल्ची
नी 

        मास ु       

  ररठा                 

७  

 

  सल्िा         श्चघउ       

            मास ु       

स्रोत: गाउँपालिकाका सरोकारवािासँगको छिफि, २०७६ 

र्स तालिकामा देखाइए अनसुार गाउँपालिकाका ववलभन्न वाडशहरुबाट बािवुा, ढुङ्गा, माटो आदद खानीजन्र् वस्तहुरुको 
सहज लनर्ाशत अथाशत व्र्वश्चस्थत उत्खनन ्तथा ववतरण गनश सकेको खण्डमा र्सिे आन्तररक राजवास वृवद्धमा ठूिो 
मद्दत गने देश्चखन्छ भने वन पैदावारमा र्हाँ ररठा, दािश्चचलन, अमिा, साि सल्िो जस्ता वस्तहुरु रहेका छन ्। वन 
जङ्गिमा अन्र् जलडबटुीजन्र् वस्तहुरुको संरक्षण गनश सकेको खण्डमा र्सिे पलन गाउँपालिकाको आन्तररक आर् 
वृवद्धमा टेवा परु् र्ाउने देश्चखन्छ । त्र्सरी नै घरमा उत्पादन हनुे वस्तहुरुमा श्चघउ, मास,ु दवह, दूध, तथा पर्हुरुमा 
बाख्रा, भेडा, भैंसी, गाई आदद पलन लनस्कार्न गनश सवकन्छ ।   

४.२ पर्पुन्छी पािनको अवस्था  
४.२.१ गाउँपालिकामा पािन गररएका पर्पुन्छीको वववरण   

र्स गाउँपालिकाका ववलभन्न वाडशमा गररएका पर्पुािनका आधारमा स्थानीर् तथा उन्नत जातका पर्हुरुको वववरण 
र्स प्रकार रहेको छ :  

तालिका 27: गाउँपालिकाका ववलभन्न वाडशहरुमा पालिएका पर्पुन्छीहरुको वववरण 

वाडश न गाई गोरु बाख्रा  भेडा  भैंसी घोडा  खच्चर सुँगरु कुखरुा  हाँस खरार्ो  
१ 834 790 1412 13 271 4 0 0 650 2 6 
२ 867 850 1364 15 180 1 0 5 900 0 9 
३ 545 658 886 18 208 4 0 0 860 0 8 
४ 657 678 891 21 200 1 0 0 755 2 3 
५ 8769 340 780 289 373 4 190 1 879 2 32 
६ 814 854 2258 23 536 24 23 0 689 0 5 
७ 109 270 980 12 115 4 0 0 450 0 3 

जम्मा  12595 4440 8571 391 1883 42 213 6 5183 6 66 
स्रोत: घरधरुी सवेक्षण, २०७६ 
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४.२.२ गाउँपालिकामा पर्पुन्छी तथा बािीनािीमा िाग्न ेरोगहरुको वववरण   

र्स गाउँपालिकामा भएका पर्पुन्छी तथा बािीनािीमा िाग्न ेववलभन्न प्रकारको रोगहरुको वववरण र्स प्रकार रहेको 
छ :   

तालिका 28 : पर्पुन्छी तथा बािीनािीमा िाग्ने ववलभन्न प्रकारका रोगहरुको वववरण 

वाडश 
नं. 

पर्पुन्छी वा 
वािीनािी 

िाग्ने रोगहरु  मौसम  उपचार ववलध  सेवा प्राप्त गनश 
सवकने ठाउँहरु  

१ 
 

गाई, भैंसी, गोरु खोरेत, भ्र्ागतेु, औठे गलमश मौसम औिधी प्रर्ोग पर् ुसेवा का., 
भेटेनरी, जलडबटुी 

बाख्रा छेरुवा, जमु्रा, रुघाखोकी वहउँद, गमर औिधी प्रर्ोग एग्रोभेट, पर् ुसेवा 

धान  मान (रातो, पहेिो, भकेु्क 
गवेुठान) 

विाश प्रर्ोग भएको छैन   

गहुँ लसन्दरेु, कुकुच्चे चैत बैर्ाख प्रर्ोग भएको छैन   

कोदो भकेु्क पात विाश प्रर्ोग भएको छैन   

मास जािे विाश प्रर्ोग भएको छैन   

२ 

 

धान खैरा विाश मौसममा श्चजंक, सल्फेट, घमु्ते 
बािी 

कृवि र्ाखा÷एग्रोभेट 

गहुँ कािो पोके वहँउद प्रणािी, फरक जात 
प्रर्ोग, लबउ उपचार 
गने 

कृवि र्ाखा÷एग्रोभेट 

मकै कोदो खैरा विाश मौसममा श्चजंक, सल्फेट, घमु्ते 
बािी 

कृवि र्ाखा÷एग्रोभेट 

गोरु, भैंसी, गाई, 

बाख्रा 
एफ.एम.लड. विाश मौसममा भ्र्ाश्चक्सन पर् ुसेवा 

र्ाखा÷एग्रोभेट 

बाख्रा वप.वप.आर. वहँउद भ्र्ाश्चक्सन पर् ुसेवा 
र्ाखा÷एग्रोभेट 

बाख्रा जकुा सबै मौसम एन्टीबार्ोवटक पर् ुसेवा 
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वाडश 
नं. 

पर्पुन्छी वा 
वािीनािी 

िाग्ने रोगहरु  मौसम  उपचार ववलध  सेवा प्राप्त गनश 
सवकने ठाउँहरु  

र्ाखा÷एग्रोभेट 

३ 

  

  

  

  

 

गाई, भैंसी, गोरु 

खोरेत, भ्र्ागतेु, 

खोर,  

  

 

 

 

 

 वहउँद, विाश 

राम्ररी गररएको 
छैन 

    

पर् ुसेवा, 
एग्रोभेट 

    

 रगत जिमासी, टुसा 
िाग्न,े वकरा सपश िाग्न े

   

 

४ 

बाख्रा जकुा, लसंगान बग्न,े छेने वहउँद, विाश   पर् ुसेवा, एग्रोभेट 

धान बािी मान (पाक्ने बेिा) विाश राम्ररी गररएको छैन कृवि सेवा, एग्रोभेट 

गहुँ डढुवा, लसन्दरेु वहउँद राम्ररी गररएको छैन कृवि सेवा, एग्रोभेट 

कोदो मान (पाक्ने बेिा) विाश राम्ररी गररएको छैन कृवि सेवा, एग्रोभेट 

बाख्रा छेने, लसगांन बग्न े विाश मौसम जकुाको औिधी भेटेनरी, वडा 
कार्ाशिर् 

 

५ 

 

गाईगोरु भैंसी खोरेत विाश मौसम औिधी खवुाउन े वडा कार्ाशिर् 

धान बोट कुवहने विाश मौसम प्रर्ोग गररएको छैन   

कोदो कुवहने, मान िाग्न े विाश मौसम प्रर्ोग गररएको छैन   

गहुँ लसन्दरेु वहउँदमा प्रर्ोग गररएको छैन   

गाई, गोरु, भैंसी खोरेत, भाइरस विाश, वहँउद पर् ुसेवा कार्ाशिर् पर् ुसेवा कार्ाशिर् 

बाख्रा जकुा, जमु्रा विाश, वहँउद पर् ुसेवा कार्ाशिर् पर् ुसेवा कार्ाशिर् 
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वाडश 
नं. 

पर्पुन्छी वा 
वािीनािी 

िाग्ने रोगहरु  मौसम  उपचार ववलध  सेवा प्राप्त गनश 
सवकने ठाउँहरु  

 

६ 

धान डढुवा, पतेरो, मान विाश, वहँउद उपचार गररएको छैन   

कोदो मान, वकरा विाश, वहँउद उपचार गररएको छैन   

मकै   विाश, वहँउद उपचार गररएको छैन   

गहुँ कािोपोके, लसन्दरेु वहँउदमा उपचार गररएको छैन   

गाई, भैंसी, गोरु खोरेत, भ्र्ागतेु, चरचरे गमर, विाशत भ्र्ाश्चक्सन, 

एन्टीबार्वटक 

गा.पा. पर् ुसेवा 
र्ाखा कार्ाशिर् 

७ 

 

बाख्रा वप.वप.आर., जकुा, जमु्रा गमर, विाशत भ्र्ाश्चक्सन वडा कार्ाशिर्, 

आवश्र्कता अनसुार 
वफल्ड 

धान खैरा, गबारो, कुवहन े विाशत वविादी गा.पा., वडा कृवि 
र्ाखा 

गहुँ मान, लसन्दरेु, पवहिो वहँउद     

आि ु डढुवा       

स्रोत: गाउँपालिकामा सरोकारवािा छिफि, २०७६ 

४.३ उद्योग तथा वाश्चणज्र् सम्वन्धी वववरण   
४.३.१ साना तथा मझौिा उद्योगहरुको वववरण 

र्स गाउँपालिकाका ववलभन्न वाडशमा भएका साना तथा मझौिा उद्योगहरुको वववरण र्स प्रकार रहेको छ :  

तालिका 29 : साना तथा मझौिा उद्योगहरुको वववरण 

वाडश नं. उद्योग  
 

उद्योग दताश 
भएको 
लनकार् 

हािको 
अवस्था    
(चाि ु
वा बन्द) 

उद्योगबाट प्रत्र्क्ष रोजगारी 
संख्र्ा 

उत्पादन हनुे 
सामाग्री नाम 

उत्पाददत 
सामग्रीको 
िगभग वाविशक 
मूल्र् 

मवहिा परुुि जम्मा 

१ फलनशचर 
उद्योग 

उद्योग 
वाश्चणज्र्  

चाि ु १ ३ ४ टेबिु, कुचर, 
कडी, फल्र्ाक, 

खवटर्ा 

१५०००० 
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२ कुटानी, 
वपसानी 
लमि 

घरेि ुतथा 
साना उद्योग 

चाि ु २ ४ ६ चामि, वपठो, 
तेि 

१०००० 

३ चाउलमन 
उद्योग 

उद्योग 
वाश्चणज्र्, 

घरेि,ु पान 

चाि ु   २ २ चाउलमन १०००००० 

४ कुटानी, 
वपसानी, 
पेिानी 
लमि 

उद्योग 
वाश्चणज्र्, 

घरेि ु

चाि ु १ १ २ चामि, तेि, 

आटा 
६००००० 

५          

६         

७         

स्रोत: स्थानीर् उद्योगीहरुसगँको छिफि, २०७६ 

मालथको तालिकािाई हेदाश वाडश नं. ५, ६, र ७ मा कुनै पलन प्रकारका साना तथा मझौिा उद्योगहरु दताश नभएको 
देश्चखन्छ ।  

४.३.२ गाउँपालिकामा भएका होटेि तथा पसिहरुको वववरण  

र्स गाउँपालिकाका ववलभन्न वाडशहरुमा भएका होटेि, व्र्वसार् तथा पसिहरुको वववरण र्स प्रकार रहेको छ : 

तालिका 30 : गाउँपालिकामा भएका होटेि तथा पसिहरुको वववरण 

वाडश नं. व्र्ापार व्र्वसार्को 
नाम   

दताश भएको लनकार् हािको 
अवस्था     

व्र्ापार हनुे 
मखु्र् सेवा  

औित वाविशक 
वविी  

१ 
 

भैरव वकराना तथा 
फेन्सी 

उद्योग वाश्चणज्र् तथा घरेि ु चाि ु फेन्सी, वकराना २०००००० 

खड्का वकराना पसि छैन चाि ु वकराना ५००००० 

इिेक्सा वकराना 
पसि 

छैन चाि ु वकराना ५००००० 
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वाडश नं. व्र्ापार व्र्वसार्को 
नाम   

दताश भएको लनकार् हािको 
अवस्था     

व्र्ापार हनुे 
मखु्र् सेवा  

औित वाविशक 
वविी  

दि हेम वकराना 
पसि 

उद्योग वाश्चणज्र्÷घरेि÷ुपान चाि ु फेन्सी, वकराना ३०००००० 

प्रकासददप वकराना 
पसि तथा िज 

उद्योग वाश्चणज्र् संघ चाि ु वकराना खाना 
नास्ता 

५००००० 

२ 

 

नमादेव श्चर्वर्श्चक्त 
वकराना पसि 

डोटी उद्योग वाश्चणज्र् संघ, 
घरेि ु

चाि ु वकराना, खरुा १५००००० 

दाजभुाई होटि/ भैरव 
मास ुपसि 

 उद्योग वाश्चणज्र् संघ, घरेि ु चाि ु खाना, मास ु ४००००० 

न्र् ुश्चर्वनगर होटि 
एण्ड िज 

उद्योग वाश्चणज्र् संघ, घरेि ु
पान 

चाि ु खाना, नास्ता, 
वकराना 

१०००००० 

िक्ष्मी लडश्चजटि एण्ड 
कस्मेवटक पसि 

उद्योग वाश्चणज्र् संघ, घरेि ु
पान 

चाि ु फोटो, 
फोटोकवप, 

कस्मेवटक 

१५००००० 

नमादेव स्वास्थ्र् 
उपचार श्चक्िलनक 

पान, लस.एम.ए संघ चाि ु स्वास्थ्र् सेवा १०००००० 

जर् काफिे वकराना 
पसि तथा होटि 

उद्योग वाश्चणज्र् संघ÷घरेि ु
पान 

चाि ु वकराना, 
खानानास्ता 

१५०००० 

जेलनिा खरुा पसि छैन चाि ु खरुा व्र्ापार १००००० 

दाजभुाई होटि तथा 
वकराना पसि 

छैन चाि ु नास्ता खरुा खिेुको ३ 
मवहना मातै्र भर्ो 

मवहमा खरुा तथा 
वकराना पसि 

उद्योग वाश्चणज्र् संघ÷घरेि ु
पान 

चाि ु वकराना ३००००० 

प्रववण आर्सु 
कम्प्र्टुर सेन्टर 

उद्योग वाश्चणज्र् संघ÷घरेि ु
पान 

चाि ु कम्प्र्टुर, 

मोबाइि, 

३०००००० 
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वाडश नं. व्र्ापार व्र्वसार्को 
नाम   

दताश भएको लनकार् हािको 
अवस्था     

व्र्ापार हनुे 
मखु्र् सेवा  

औित वाविशक 
वविी  

रेलमट्यान्स 

तिुछी वकराना पसि उद्योग वाश्चणज्र् संघ÷घरेि ु
पान 

चाि ु वकराना १५००००० 

श्चर्वर्श्चक्त नास्ता 
पसिा 

उद्योग वाश्चणज्र् संघ÷घरेि ु
पान 

चाि ु वकराना, नास्ता ३००००० 

३ 

 

रोकार्ा खरुा/मददरा 
पसि 

उद्योग वाश्चणज्र्, घरेि,ु पान चाि ु मददरा, नास्ता, 
मास ु

१०००००० 

के.एस. वकराना पसि उद्योग वाश्चणज्र्, घरेि,ु पान चाि ु वकराना २००००० 

िक्ष्मीनारार्ण होटि उद्योग वाश्चणज्र्, घरेि,ु पान चाि ु खाना, नास्ता ५००००० 

लबरेन्र वकराना तथा 
मददरा पसि 

उद्योग वाश्चणज्र्, घरेि,ु पान चाि ु वकराना, मददरा २०००००० 

गौतम वकराना पसि उद्योग वाश्चणज्र्, घरेि,ु पान चाि ु वकराना, मददरा १०००००० 

कैिास जनरि स्टोर उद्योग वाश्चणज्र्, घरेि,ु पान चाि ु वकराना १०००००० 

तेज ददपेन्र लसिाई 
सेन्टर 

उद्योग वाश्चणज्र्, घरेि,ु पान चाि ु िगुा लसिाई १०००००० 

रोकार्ा खरुा/मददरा 
पसि 

उद्योग वाश्चणज्र्, घरेि,ु पान चाि ु वकराना, मददरा ५००००० 

न्र् ुमहादेव सनुचाँदी 
पसि 

 घरेि,ु पान चाि ु गरगहना ५००००० 

अर्ोक लडजाइनर 
तथा लसिाई कटाई 
तालिम सेन्टर 

घरेि,ु पान चाि ु लसिाई कटाई ५००००० 

सलमक्षा इिेक्ट्रोलनक छैन चाि ु इिेक्ट्रोलनक ६००००० 
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वाडश नं. व्र्ापार व्र्वसार्को 
नाम   

दताश भएको लनकार् हािको 
अवस्था     

व्र्ापार हनुे 
मखु्र् सेवा  

औित वाविशक 
वविी  

पसि 

वहमश्चर्खर सनुचाँदी 
पसि 

छैन चाि ु गरगहना १५०००० 

कैिार्ददप वकराना 
पसि 

उद्योग वाश्चणज्र्, घरेि,ु पान चाि ु वकराना, मददरा १०००००० 

महादेव सप्िार्शस उद्योग वाश्चणज्र्, घरेि,ु पान चाि ु वकराना, मददरा २५०००० 

खोिासेउडी एग्रोभेट उद्योग वाश्चणज्र्, घरेि,ु पान चाि ु एग्रोभेट ३५०००० 

महादेव चाउलमन 
उद्योग 

उद्योग वाश्चणज्र्, घरेि,ु पान चाि ु चाउलमन १०००००० 

भावना मददरा तथा 
वकराना पसि 

उद्योग वाश्चणज्र्, घरेि,ु पान चाि ु वकराना, मददरा २००००० 

४ 

 

देहीमाण्डौं जनरि 
स्टोर 

उद्योग वाश्चणज्र्, घरेि ु चाि ु वकराना २००००० 

ददपीका नास्ता पसि घरेि,ु पान चाि ु नास्ता, वकराना ४००००० 

रमेर् वकराना पसि उद्योग वाश्चणज्र्, घरेि ु चाि ु नास्ता, वकराना ६००००० 

दृवि वकराना पसि छैन चाि ु वकराना १००००० 

सनराइज स्टेर्नरी 
स्टोर 

उद्योग वाश्चणज्र्, घरेि ु चाि ु स्टेर्नरी ८००००० 

सेर होटि एण्ड 
नास्ता पसि 

उद्योग वाश्चणज्र्, घरेि ु चाि ु नास्ता, मददरा ६००००० 

गंगा इन्रेणी वकराना 
मददरा पसि 

कोि िेखा लनर्न्त्रकको 
कार्ाशिर्, उद्योग वाश्चणज्र्, 

घरेि ु 

चाि ु नास्ता, मददरा ३००००० 
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वाडश नं. व्र्ापार व्र्वसार्को 
नाम   

दताश भएको लनकार् हािको 
अवस्था     

व्र्ापार हनुे 
मखु्र् सेवा  

औित वाविशक 
वविी  

भगवती वकराना 
पसि 

घरेि,ु पान, उद्योग वाश्चणज्र् चाि ु वकराना १९०००० 

भट्ट वकराना पसि घरेि,ु पान, उद्योग वाश्चणज्र् चाि ु नास्ता, वकराना १८०००० 

ओझा शंृ्रगार पसि पान चाि ु शंृ्रगार १००००० 

ववि वकराना पसि घरेि,ु पान, उद्योग वाश्चणज्र् चाि ु वकराना ५००००० 

पषु्पददप सप्िार्सश घरेि,ु पान, उद्योग वाश्चणज्र् चाि ु वकराना १२००००० 

मिु वकराना पसि घरेि,ु पान, उद्योग वाश्चणज्र् चाि ु वकराना ८००००० 

नरेर् वकराना पसि घरेि,ु पान, उद्योग वाश्चणज्र् चाि ु वकराना ६००००० 

५ 

 

असङखी वकराना 
पसि 

घरेि,ु उद्योग, पान चाि ु वकराना ३००००० 

चाँदनी वकराना पसि छैन चाि ु नास्ता, वकराना १००००० 

चन्र वकराना पसि 
तथा नास्ता पसि 

घरेि,ु उद्योग, पान चाि ु नास्ता, वकराना १५०००० 

ववपीन, ववपना वकराना 
पसि 

छैन चाि ु नास्ता, वकराना १००००० 

लसजन, सौरभ वकराना 
पसि 

छैन चाि ु वकराना १००००० 

रोकार्ा मददरा तथा 
खरुा पसि 

घरेि,ु उद्योग, पान चाि ु मददरा, नास्ता, 
वकराना 

४००००० 

बेताि भाँडाकुडा 
पसि 

घरेि,ु उद्योग, पान चाि ु भाँडाकुडा १००००० 

तेडी होटि एण्ड घरेि,ु उद्योग, पान चाि ु खाना, नास्ता, ४५०००० 
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वाडश नं. व्र्ापार व्र्वसार्को 
नाम   

दताश भएको लनकार् हािको 
अवस्था     

व्र्ापार हनुे 
मखु्र् सेवा  

औित वाविशक 
वविी  

खरुा पसि वकराना 

धनिक्ष्मी टे्रडसश एण्ड 
सप्िार्सश 

घरेि,ु उद्योग, पान चाि ु वकराना १५००००० 

रोकार्ा होटि घरेि,ु उद्योग, पान चाि ु खाना, नास्ता ५००००० 

ददपा पोल्ट्री फमश श्चजल्िा भेटनरी चाि ु कुखरुा, मास ु ४००००० 

भैरव सनुचाँदी पसि सनुचाँदी व्र्वसार्ी संघ चाि ु गरगहना ६००००० 

अलमत स्टेर्नरी  छैन चाि ु स्टेर्नरी  १००००० 

भट्टराई वकराना पसि घरेि,ु उद्योग, पान चाि ु वकराना, नास्ता ४००००० 

६ 

 

दीपसागर होटि एण्ड 
वकराना 

घरेि,ु उद्योग, पान चाि ु नास्ता, वकराना १५०००० 

बोहरा वकराना पसि छैन चाि ु वकराना ५००००० 

पववत्रा वकराना पसि छैन चाि ु वकराना १५०००० 

पषु्पान्जिी खरुा 
पसि 

छैन चाि ु नास्ता, वकराना १५०००० 

अलभनर् खरुा पसि छैन चाि ु नास्ता, वकराना १००००० 

अलधकारी वकराना 
पसि 

छैन चाि ु वकराना १०००००० 

तेडी खरुा पसि घरेि,ु उद्योग, पान चाि ु नास्ता, वकराना १५०००० 

सवुप्रम खरुा पसि घरेि,ु उद्योग, पान चाि ु नास्ता, वकराना १५०००० 

७      

स्रोत: सरोकारवािा लनकार्सगँको छिफि, २०७६   

मालथको तालिकािाई हेदाश वाडश नं. ७ मा कुनै पलन होटेि तथा पसिको वववरण रहेको देश्चखदैन ।  
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४.३.३ गाउँपालिकामा भएका एग्रोभेट, पानी घट्ट, लमिको वववरण   

र्स गाउँपालिकाका ववलभन्न वाडशहरुमा भएका एग्रोभेट, पानी घट्ट, लमिको वववरण र्स प्रकार रहेको छ :  

तालिका 31: गाउँपालिकामा भएका एग्रोभेट पानी घट्ट तथा लमिको वववरण 

वाडश 
नं. 
 

टोिको नाम 
 

पानी घट्टको वववरण  लमि संख्र्ा  कृवि फमश, एग्रोभेट, नसशरी  

परम्परागत सधुाररएको पानी 
लमि 

लडजेि 
लमि 

श्चचरानी 
लमि 

कृवि 
फमश  

एग्रोभेट  नसशरी  

१ चौसी     2          

पाइि     1          

टांटेगडा     1          

रवा     1          

टांटेगडा           1     

टोटामारा             1  

२ मौवा          

भारीकोट         

कोटान्जर          

३ काँडी 
स्र्ाउिे 

  1      

ऐिी   1      

काँडी   1      

झुडँा  1       

ऐिी, आड        2 

४ गोरेिी    1      

५ िामीखाि    1 1     
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वाडश 
नं. 
 

टोिको नाम 
 

पानी घट्टको वववरण  लमि संख्र्ा  कृवि फमश, एग्रोभेट, नसशरी  

परम्परागत सधुाररएको पानी 
लमि 

लडजेि 
लमि 

श्चचरानी 
लमि 

कृवि 
फमश  

एग्रोभेट  नसशरी  

िामखेत  1       

६ गरु्िाना   2    2   

७ दलडमान    1      

चाँसी    1      

  

४.३.४ गाउँपालिका स्तररर् उद्योग वाश्चणज्र् संघ वा चेम्वर अफ कमर्शको वववरण  

र्स गाउँपालिकामा हाि सम्म गाउँपालिका स्तररर् उद्योग वाश्चणज्र् संघ वा चेम्वर अफ कमर्शको स्थापना भएको 
छैन ।   

४.३.५ गाउँपालिकामा भएका वजार सम्वन्धी वववरण  

र्स गाउँपालिकामा भएका साना ठुिा वजार सम्वन्धी वववरण र्स प्रकार रहेको छ :  

तालिका 32 : गाउँपालिकामा भएका वजारहरुको वववरण 

वाडश नं.  वस्तीहरु  वजार  वस्ती-वजार दरुी  

१ 

 

पार्ि, डुम्राकोट, सािगाउँ, नाडेबेि, लसमशि गाउँ  टाँटेगडो ५०० लम. 

मनेकोट, लसराकािा, टाक, बाहनुटाका स्र्ाउिे ५०० लम. 

२ 

 

मौवा, नगरदह नगरदह ५०० लम. 

बाहनुकाँडा, भाररकोट, साउदकाँडा भडु १ वक.लम. 

दगु्रािा कुचेडा ५०० लम. 

कोटान्जर कुचेडा २ वक.लम. 

कररर्ा ँ बजेडी १०० लम. 

३ 

 

नवुाकोट काँडी स्र्ाउिे २ वक.लम. 

ऐिी काँडी स्र्ाउिे २ वक.लम. 
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वाडश नं.  वस्तीहरु  वजार  वस्ती-वजार दरुी  

काँडी काँडी स्र्ाउिे ४ वक.लम. 

आड, आगर, झुडँा काँडी स्र्ाउिे ५ वक.लम. 

४ 

 

वहने्नकाँडा देहीमाण्डौं, स्र्ाउिे २ वक.लम. 

भ ुवँा िवुारेगडा, गौरेिी १ वक.लम. 

देही, पछेरीगाँउ, रोलडङी डोकट  गौरेिी १.५ वक.लम. 

५ ढकैचा, वपड, पािी, िामीखाि २ वक.लम. 

६    

७     

स्रोत: सरोकारवािा लनकार्सगँ भएको छिफि, २०७६ 

४.४ गाउँपालिकाको जनर्श्चक्त, रोजगार तथा वैदेश्चर्क रोजगार सम्वन्धी वववरण  

४.४.१ गाउँपालिकामा भएको प्राववलधक जनर्श्चक्तको वववरण  

र्स गाउँपालिकाका ववलभन्न वाडशहरुमा भएको प्राववलधक जनर्श्चक्तको वववरण र्स प्रकार रहेको छ :  

तालिका 33: गाउँपालिकामा भएको प्राववलधक जनर्श्चक्त सम्वन्धी वववरण 

वाडश नं. 
 

कृवि तथा पर् ु इश्चिलनर्ररङ्ग वन मेलडलसन ववकि पत्रकार अन्र् 

परुुि मवहिा परुुि मवहिा परुुि मवहिा परुुि मवहिा परुुि मवहिा परुुि मवहिा परुुि मवहिा 
1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
3 2 0 9 0 1 0 2 2 0 0 1 0 1 0 
4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
5 1 0 3 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 
6 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
जम्मा  4 0 19 2 2 0 7 2 2 0 1 0 3 0 

स्रोत: गाउँपालिकाका वाडश कार्ाशिर्हरुबाट उपिब्ध गराइएको वववरण, २०७६ 



 

43 

 

 

४.४.२ वैदेश्चर्क रोजगारीमा जान ेव्र्श्चक्तको वववरण  

र्स गाउँपालिकाबाट भारत िगार्त वववासका ववलभन्न मिुकुहरुमा रोजगारीको लसिलसिामा जाने व्र्श्चक्तहरुको वववरण 
र्स प्रकार ददइएको छ । नेपािका दगुशम के्षत्रबाट भारतमा गइ काम गने प्रचिन नर्ाँ होइन । भारतसँग खिुा 
लसमाना भएको कारण पलन आम मालनसहरु को कस वेिा जान्छ र फकश न्छ भने्न कुराको पलन टुङ्गो हदैुन । तसथश 
र्हाँ भारत जाने र खालड िगार्त अन्र् मिुकुमा जाने व्र्श्चक्तहरुको वववरण फरक फरक प्रस्ततु गररएको छ ।  

(क) भारतमा जानहेरुको वववरण  

र्स गाउँपालिकाबाट भारतमा जान ेव्र्श्चक्तहरुको वववरण र्स प्रकार रहेको छ :  

तालिका 34: गाउँपालिकावाट भारतमा रोजगारीका िालग जान ेव्र्श्चक्तहरुको वववरण 

वाडश नं. मवहिा  परुुि जम्मा  औित उमेर वाविशक औित आम्दानी 
१ 4 1006 1010 35 75000 
२ 4 816 820 36 80000 
३ 0 590 590 35 75000 
४ 0 678 678 40 75000 
५ 1 724 725 36 60000 
६ 1 779 780 34 70000 
७ 0 246 246 35 80000 

जम्मा 10 4839 4849 36 73571 
स्रोत: घरधरुी सवेक्षण, २०७६ 

र्स गाउँपालिकाबाट रोजगारीका िालग भारतमा जाने वगशमा मवहिाको संख्र्ा न्रू्न रहेको छ भने परुुिको संख्र्ा धेरै 
रहेको छ । ववलभन्न वाडशबाट बावहररने व्र्श्चक्तहरुको औित उमेर ३४ देश्चख ४० विशको रहेको छ भने वाविशक औित 
आम्दानी अथाशत कमाइ ६० हजार देश्चख ८० हजारको ववचमा रहेको छ । र्सिाइ चाटशमा र्सरी देखाइएको छ : 
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(ख) अन्र् देर्मा जानहेरुको वववरण  

र्स गाउँपालिकाका ववलभन्न वाडशहरुबाट मिेलसर्ा, दवैु िगार्तका खालडमिुकुहरुमा जाने व्र्श्चक्तहरुको वववरण र्स प्रकार रहेको 
छ :  

तालिका 35 : खालड मिुकुमा जाने व्र्श्चक्तहरुको वववरण 

वाडश न खाडी मिुकु कोररर्ा 
वाविशक घरमा 
पठाउने रकम  

ववदेर् जाने औित 
उमेर  

१ ५ ० ३००००० २२ 

२ १५ ४ ४००००० २२ 

३ ४ ० ३००००० २२ 

४ ३ ० ३००००० २५ 

५ २१ ० ४००००० २२ 

६ ५ ० ४००००० २३ 

७ ३ ० ३००००० २३ 

गापा ५६ ४ ३४२८५७ २२ 
स्रोत : घरधरुी सवेक्षण, २०७६ 

मालथको तालिकािाई हेदाश र्स गाउँपालिकाबाट ववलभन्न खालडमिुकुमा जम्मा ५६ जना रहेका छन ्भने कोररर्ामा 
जाने ४ जना रहेका छन ्। ववलभन्न देर्बाट रकम वाविशक घरमा पठाउने औित रकम ३४२८५७ रहेको छ भने र्ी 
देर्हरुमा जाने र्वुाहरुको औित उमेर २२ विश रहेको छ ।   

४.५ पर्शटन ववकास सम्वन्धी वववरण  

४.५.१ गाउँपालिकामा भएका ऐलतहालसक तथा पर्शटकीर् स्थिहरुको वववरण   

र्स गाउँपालिकाका ववलभन्न वाडशहरुमा भएका ववलभन्न देवीदेवताका मश्चन्दर, ताि तिैर्ा, झरणा, पोखरी, छहरा 
आददको वववरण र्स प्रकार ददइएको छ : 

तालिका 36 : गाउँपालिकामा भएका ऐलतहालसक तथा पर्शटकीर् स्थिको वववरण 

वाडश 
नं. 

स्थिको नाम क्षेत्रफि/आकार भौलतक 
पूवाशधार 

होटि, 

िज, 

संख्र्ा 

बजारसम्मको 
दूरी (समर् 
घण्टामा) 

स्वालमत्व को सँग महत्व  पर्शटक 
संख्र्ा 

१ जैत्र्ा ढंुगा ५ हे. सडक ४ ५०० मी. स्थालनर् समदुार् प्राकृलतक   
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वाडश 
नं. 

स्थिको नाम क्षेत्रफि/आकार भौलतक 
पूवाशधार 

होटि, 

िज, 

संख्र्ा 

बजारसम्मको 
दूरी (समर् 
घण्टामा) 

स्वालमत्व को सँग महत्व  पर्शटक 
संख्र्ा 

 गसु्र्र्ा डाँडा १६ हे. सडक ४ १.५ वक.मी. स्थालनर् समदुार् धालमशक 
प्राकृलतक 

  

२ 

 

प्रमे स्मलृत ताि ७ रोपनी सडक ३ वटा ५ लमनेट दगुरािा 
जनसमदुार् 

प्राकृलतक, 

धालमशक 
५०० 

लगठागौंडा 
श्चर्वर्श्चक्त गफुा 

८ रोपनी पैदि छैन आधा घण्टा साउदकाँडा धालमशक १००० 

श्चर्वरात्री मेिा २ रोपनी सडक ५ वटा बजारमै मौवा नगदह धालमशक २००० 

३ 

 

काँडी भैरव 
मश्चन्दर 

४ रोपनी सडक ५ ३० लम. स्थालनर् समदुार् धालमशक ३००० 

आड दगुाश देवी 
मश्चन्दर 

५ रोपनी सडक ५ ३० लम. स्थालनर् समदुार् धालमशक ३००० 

महादेव डाँडा १० हे. सडक ७ १० लम. स्थालनर् समदुार् पर्शटवकर्, 

धालमशक 

१५०० 

खोिासेउडी 
झरना 

३० लम. उचाई सडक ५ १ घण्टा स्थालनर् समदुार् पर्शटवकर्   

गसु्र्र्ा िेक १३ हे. सडक ५ आधा घण्टा स्थालनर् समदुार् पर्शटवकर्   

कन्र्ा गफुा  २ रोपनी सडक २ १ घण्टा स्थालनर् समदुार् पर्शटवकर्, 

धालमशक 

२००० 

खोिासेउडी 
मश्चन्दर 

५ रोपनी सडक ३ आधा घण्टा स्थालनर् समदुार् पर्शटवकर्, 

धालमशक 

२००० 

तेडी माड मश्चन्दर 
नवुाकोट 

२ रोपनी सडक ३ २० लम. स्थालनर् समदुार् धालमशक १५०० 

ऐि चौर ११ हे. सडक ४ २० लम. स्थालनर् समदुार् पर्शटवकर्   
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वाडश 
नं. 

स्थिको नाम क्षेत्रफि/आकार भौलतक 
पूवाशधार 

होटि, 

िज, 

संख्र्ा 

बजारसम्मको 
दूरी (समर् 
घण्टामा) 

स्वालमत्व को सँग महत्व  पर्शटक 
संख्र्ा 

४ 

 

देहीमाण्डौं मश्चन्दर 
क्षेत्र 

२६ रोपनी सडक २ साना 
श्चचर्ा 
पसि 

२० लमनेट स्थालनर् समदुार् सांस्कृलतक, 

धालमशक, 

ऐलतहालसक 

३००० 

ठुिरै्नी के्षत्र २० रोपनी सडक   २० लमनेट स्थालनर् समदुार् पर्शटवकर् २०० 

तोल्र्ान भगवती 
क्षेत्र 

२ रोपनी सडक २ २० लमनेट स्थालनर् समदुार् धालमशक १००० 

लनङगिनरै्ैनैी 
मश्चन्दर 

६ रोपनी सडक २ १० लमनेट स्थालनर् समदुार् धालमशक १००० 

मिा मश्चन्दर ६ रोपनी सडक २ १० लमनेट स्थालनर् समदुार् धालमशक ५०० 

देउडमरा मश्चन्दर ८ रोपनी सडक   आधा घण्टा स्थालनर् समदुार् धालमशक ३०० 

महादेव डाँडा 
डािे 

परैु डाँडा सडक ४ २० लमनेट स्थालनर् समदुार् पर्शटवकर् १५० 

५ 

 

मिा मश्चन्दर, वपड ३ रोपनी सडक २ ५ लम. वपड स्थालनर् 
जनसमदुार् 

धालमशक, 

प्राकृलतक 
१२०० 

कािीमाठी डाँडा ६० रोपनी सडक ३ १५ लम. वपड स्थालनर् 
जनसमदुार् 

प्राकृलतक ६०० 

घोडारै्न, गाँउिेक ७० रोपनी सडक ३ ५ लम. वपड स्थालनर् 
जनसमदुार् 

प्राकृलतक ५०० 

तेडी मश्चन्दर २ रोपनी सडक २ १० लम. पािी स्थालनर् 
जनसमदुार् 

धालमशक, 

पर्शटवकर् 
४०० 

भैरव मश्चन्दर १ रोपनी सडक २ ५ लम. पािी स्थालनर् 
जनसमदुार् 

धालमशक, 

पर्शटवकर् 
४०० 

समैची मश्चन्दर १ रोपनी सडक १० १० लम.  स्थालनर् धालमशक, ४०० 
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वाडश 
नं. 

स्थिको नाम क्षेत्रफि/आकार भौलतक 
पूवाशधार 

होटि, 

िज, 

संख्र्ा 

बजारसम्मको 
दूरी (समर् 
घण्टामा) 

स्वालमत्व को सँग महत्व  पर्शटक 
संख्र्ा 

जनसमदुार् पर्शटवकर् 

सेती नदी २ वक.लम. सडक     स्थालनर् 
जनसमदुार् 

प्राकृलतक ३०० 

६ 

 

तेडी मश्चन्दर, 

लगरीचौका 
११ रोपनी पैदि २ ५ घण्टा स्थालनर् 

जनसमदुार्को 
धालमशक, 

ऐलतहालसक 
२५०० 

चौरेगी (तामागीर) 
िेक 

१५ हे. पैदि   ६ घण्टा स्थालनर् 
जनसमदुार्को 

प्राकृलतक १५७ 

घोडाखोिा झरना ३०० मी. 
उचाई 

पैदि   ६ घण्टा स्थालनर् 
जनसमदुार्को 

प्राकृलतक   

श्चर्व गफुा १ रोपनी पैदि   ६ घण्टा स्थालनर् 
जनसमदुार्को 

धालमशक, 

प्राकृलतक 

  

माचेिी झरना ३५० मी. 
उचाई 

पैदि   ६ घण्टा स्थालनर् 
जनसमदुार्को 

प्राकृलतक   

डाँडाबाघ मश्चन्दर २५ रोपनी पैदि   ६ घण्टा स्थालनर् 
जनसमदुार्को 

धालमशक, 

प्राकृलतक 

२००० 

महादेव मश्चन्दर २६ रोपनी पैदि   ६ घण्टा स्थालनर् 
जनसमदुार्को 

धालमशक, 

प्राकृलतक 

५०० 

७ 

 

काँडी भैरव 
मश्चन्दर 

४ रोपनी सडक ५ ३० लम. स्थालनर् समदुार् धालमशक ३००० 

आड दगुाश देवी 
मश्चन्दर 

५ रोपनी सडक ५ ३० लम. स्थालनर् समदुार् धालमशक ३००० 

महादेव डाँडा १० हे. सडक ७ १० लम. स्थालनर् समदुार् पर्शटवकर्, 

धालमशक 

१५०० 



 

48 

 

 

वाडश 
नं. 

स्थिको नाम क्षेत्रफि/आकार भौलतक 
पूवाशधार 

होटि, 

िज, 

संख्र्ा 

बजारसम्मको 
दूरी (समर् 
घण्टामा) 

स्वालमत्व को सँग महत्व  पर्शटक 
संख्र्ा 

खोिासेउडी 
झरना 

३० लम. उचाई सडक ५ १ घण्टा स्थालनर् समदुार् पर्शटवकर्   

गसु्र्र्ा िेक १३ हे. सडक ५ आधा घण्टा स्थालनर् समदुार् पर्शटवकर्   

कन्र्ा गफुा  २ रोपनी सडक २ १ घण्टा स्थालनर् समदुार् पर्शटवकर्, 

धालमशक 

२००० 

खोिासेउडी 
मश्चन्दर 

५ रोपनी सडक ३ आधा घण्टा स्थालनर् समदुार् पर्शटवकर्, 

धालमशक 

२००० 

तेडी माड मश्चन्दर 
नवुाकोट 

२ रोपनी सडक ३ २० लम. स्थालनर् समदुार् धालमशक १५०० 

ऐि चौर ११ हे. सडक ४ २० लम. स्थालनर् समदुार् पर्शटवकर्   

  

४.५.२ पर्शटन ववकास सम्वन्धी अन्र् वववरण   

र्स गाउँपालिकामा ववर्ेि प्रकारका पर्शटकीर् स्थि तथा प्रख्र्ात ठाउँहरुको पवहचान भैनसकेको भएता पलन आदर्श 

गाउँपालिका डोटी श्चजल्िाका दश्चक्षण पश्चिम के्षत्रका पर्शटकीर् गन्तव्र्हरु भेिछडा, अवासद्वािा, र खप्तड जस्ता प्रख्र्ात 

पर्शटकीर् क्षेत्रहरु सम्म पगु्नका िालग र्वह मागश भएर जाने के्षत्र भएको हुदँा हरेक धालमशक पर्शटकीर् के्षत्रको 

पवहचान गदै पर्शटन गरुुर्ोजना लनमाशण गने र ग्रालमण समदुार्मा वसोवासमा सहजता होस भने्न हेतिेु ग्रालमण 

होमस्टेहरु लनमाशण गनश सकेको खण्डमा र्स के्षत्रिाई पर्शटकीर् गन्तव्र्को रुपमा अगालड बढाउन सवकने प्रर्ाप्त 

सम्भावनाहरु रहेका छन ्।  
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४.६ सहकारी तथा बैंक र ववत्तीर् संस्थाको वववरण 

४.६.१ ववलभन्न सहकारी संख्र्ाको वववरण  

र्स गाउँपालिकामा भएका जम्मा दताश भएका र सविर्रुपमा कार्श गरररहेका सहकारीहरुको वववरण र्स 
प्रकार रहेको छ :  

तालिका 37: गाउँपालिकामा भएका ववलभन्न प्रकारका सहकारीहरुको संख्र्ा 

ि.सं. सहकारीका 
प्रकार  

वाडश १ वाडश २ वाडश ३ वाडश ४ वाडश ५ वाडश ६ वाडश ७ गाउँपालिका  

१ वचत तथा 
ऋण 

० ३ ० ० ० १ १ ५ 

२ कृवि सहकारी  १ ० ० ० १ ० ० २ 

३ बहउुद्देश्र्ीर्  ० ० ० ० ० १ ० १ 

 जम्मा  १ ३ ० ० १ २ १ ८ 

स्रोत: सरोकारवािाहरुसकँो अन्तरविर्ा, २०७६ 

 

४.६.२ ववलभन्न सहकारीहरुको ववस्ततृ वववरण  

र्स गाउँपालिकामा भएका सहकारीहरुको ववस्ततृ वववरण र्स प्रकार रहेको छ :  

तालिका 38: गाउँपालिकामा भएका सहकारीहरुको वववरण 

वाडश 
नं. 

सहकारी 
संस्थाको 
नाम 

ठेगाना सहका
रीको 
प्रकार 

स्थाप
ना 
लमलत 

दताश 
वववरण 

समूहमा आवद्ध पररवार तथा सदस्र् 
ववववरण 

वचत रकम  
(रु.) 

िगानी 

सदस्र् संख्र्ा समेटेको पररवार 
म. प.ु जम्मा दलि

त 
अन्र् जम्मा 

! ho e}/j 
s[lif 
;xsf/L 
;+:yf 

cfbz{ 
! afFem 

s[lif 
÷art 

@)^% lhNnf 
k|zf;g 

& * !% $% %% !)) #)))) !%)))) 

@ gdf 
lzjzlQm 

cfbz{ 
@ 

art 
tyf 

@)&@ l8lehg 
;xsf/L 

!@ !# @% ^# @*% #$* !^))))))  
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art tyf    
C0f 
;xsf/L 
;+:yf 

sfl/ofF
, df}jf 

C0f sfof{no, 
8f]6L 

sflnsf 
;xsf/L 
;+:yf 

cfbz{ 
@ df}jf 

lg:s[o 
/x]sf] 

       

 

   

gdfb]j 
;xsf/L 
;+:yf 

cfbz{ 
@ 
afx'gsfF
8f 

lg:s[o 
/x]sf] 

       

 

   

#              

$              

% gjnIdL 
;xsf/L 

cfbz{ 
% 

ax'p2]
zLo 

@)^% l8lehg 
;xsf/L 
sfof{no 

% ^ !! @) &) () #)))) !%)))) 

^ t]8L 
dlxnf 
ax'p2]zLo 
;=;+= 

j8f 
g+=^ 

ax'p2]
zLo 

@)^% lhNnf 
l8lehg 
;xsf/L 
sfof{no, 
k|zf;g, 
dlxnf 
ljsf; 

$%
) 

 $%) @)) @%) $%) %)#))) %)#))) 

lu/Lrf}sf 
art tyf 
C0f 
;=;+= 

j8f 
g+=^ 

art 
tyf 
C0f 

@)^* l8lehg 
;xsf/L 
sfof{no 

!!
% 

!)
) 

@!% ^)  

!%% 

@!% !@@))) !@@))) 

& sflnsf 
;xsf/L 
;+:yf 

j8f g+= 
& 

art 
tyf 
C0f 

@)^& l8lehg 
;xsf/L 
sfof{no 

% ^ !! &% &% !%) @%)))) @%)))) 

  

 ४.६.३ गाउँपालिकामा स्थापना भएका बैंकको वववरण  

र्स गाउँपालिकामा भखशर मात्र लसलभि बैंकिे गाउँपालिकाको केन्र रहेको मौवादहमा आफ्नो गाउँपालिका 
स्तररर् र्ाखा खोलि सेवा प्रवाह गरररहेको छ । अन्र् कुनै पलन बैंकहरुिे गाउँपालिकामा नै कार्ाशिर् 
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स्थापना गरर सेवा प्रवाह गरररहेको अवस्था छैन ।तर र्स गाउँपालिकाका आम नागररकहरुिे अन्र् ववलभन्न 
बैंकहरुमा पलन खाता खोलि सेवा लिइरहेका छन ्।    

४.६.३ बैंकमा खाता हनु ेव्र्श्चक्तहरुको वववरण  

र्स गाउँपालिकामा वसोवास गने व्र्श्चक्तहरु मध्रे् बैंकमा खाता हनु े र नहनु ेआधारमा वलगशकरण गदाश र्स 
प्रकार ददइएको छ :  

तालिका 39 : बैंकमा खाता भए नभएको आधारमा घरपररवारको वववरण 

वाडश न खाता भएका खाता नभएका वताउन नचाहेका 
१ ३४५ ५४६ ५८ 

२ ४०३ ३७९ ६७ 

३ २५५ २६२ ६२ 

४ १६९ ५२५ १६ 

५ ४९ ५५४ २११ 

६ ६९ ७८० ५५ 

७ ५८ ३२० ५५ 

जम्मा १३४८ ३३६६ ५२४ 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण, २०७६  

मालथको तालिकािाई ववश्लिेण गदाश र्स गाउँपालिकामा जम्मा १३४८ घरपररवारको बैंकमा खाता रहेको 
देश्चखन्छ भने ३३६६ घरपररवारको खाता रहेको देश्चखदैन । ५२४ घरपररवारिे भने बैंक खाता सम्वन्धी 
वववरण खिुाउन चाहेनन ्।र्सिाई प्रलतर्तमा तपलसि अनसुार देखाइएको छ :  

 

४.६.७ गाउँपालिकामा जनताको पहुचँ भएका बैंकहरुको वववरण   

र्स गाउँपालिका भएका आम समदुार्िे कारोवार गने बैंकहरुमा तपलसि बमोश्चजम रहेको देश्चखन्छ :  
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तालिका 40 : गाउँपालिकामा जनताको पहुँचमा भएका वैकहरुको वववरण 

बैंकको नाम  १ २ ३ ४ ५ ६ ७ जम्मा  

कृवि ववकास बैंक १०३ ० १२३ 
० ० 

३ ५ २३४ 

राविर् वाश्चणज्र् वैंक  ५१ ५९ २० १० ९ २७ ३० २०६ 

महािक्ष्मी बैंक  ९७ ५५ १ १ ५ २ ३ १६४ 

एन एम वव वैंक २ १३ १ १ १ १ १ २१ 

लसलभि बैंक ८३ २६३ १०९ १५१ २८ २९ १६ ६७९ 

एभरेि बैंक  ३ ८ ० ३ ६ ४ १ २५ 

मालिका बैंक २ २ १ ० ० १ १ ७ 

एन सी सी बैंक  १ १ ० १ १ १ १ ५ 

एन आई लस एश्चर्र्ा बैंक ३ २ ० १ ० १ ० ७ 

जम्मा  ३४५ ४०३ २५५ १६९ ४९ ६९ ५८ १३४८ 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण, २०७६ 

र्स गाउँपालिकाको पहुँचमा रहेका बैंकहरु मध्रे् लसलभि बैंक सवै भन्दा बवढ रहेको छ भने कृवि ववकास 
वैंक दोस्रो र राविर् वाश्चणज्र् वैंक तेस्रो रहेका छन ्।  

४.६.८ गाउँपालिकामा आलथशक कारोवारो गने ववश्चत्तर् संस्थाहरुको वववरण  

र्स गाउँपालिकामा बैंक बाहेक अन्र् आलथशक कारोवार गने ववश्चत्तर् संस्थाहरुमा मौवादहमा नै आइ एम इ 
रहेको छ भने वचत तथा ऋण सहकारीहरुिे पलन स्थानीर् तहमा कारोवार गरररहेका छन ्।   
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पररच्छेद ५ सामाश्चजक ववकास   

५.१ श्चर्क्षा  

५.१.१ गाउँपालिकामा उच्च श्चर्क्षामा संिग्न जनर्श्चक्त  

र्स गाउँपालिकाका ववलभन्न वाडशमा उच्च श्चर्क्षा अथाशत हािको रै्श्चक्षक संरचना अनसुार उच्च श्चर्क्षाका ववलभन्न तहहरु 
पास गरेका वा सो तहमा अध्र्र्न गरररहेका मवहिा परुुिको जनसंख्र्ाको वववरण र्स प्रकार ददइएको छ : 

तालिका 41 : गाउँपालिकाको उच्च श्चर्क्षामा संिग्न जनर्श्चक्तको वववरण 

वाडश न 

माध्र्ालमक स्नातक तह स्नातकोत्तर प्राववलधक  

मवहिा  परुुि  मवहिा  परुुि  मवहिा  परुुि  मवहिा  परुुि  

१ १४६ १६४ ९ १६ ४ ७ ८ १० 

२ १३६ १३४ १२ २१ ३ ६ १ ४ 

३ १९० १५० ८ ३२ ५ १३ ६ ९ 

४ १७४ १७५ ७ १८ ४ ८ १० १४ 

५ १७१ १९५ ८ १५ २ १ ६ १२ 

६ १६० १८० १२ १८ २ १ ६ १७ 

७ १५८ १६० ७ १० २ २ ३ २ 

जम्मा  ११३५ ११५८ ६३ १३० २२ ३८ ४० ६८ 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण, २०७६ 

उपरोक्त तालिकािाई ववश्लिेण गदाश र्स गाउँपालिकामा हािको संरचना अनसुार माध्र्ालमक तह अथाशत कक्षा ८-१२ 
सम्मको श्चर्क्षामा संिग्न जनर्श्चक्तको वववरणमा मवहिा ११३५ जना र परुुि ११५८ जना रहेका छन ्भने स्नातक 
तहमा मवहिा ६३ जना परुुि १३० जना रहेका छन ्। त्र्सरी नै स्नातकोत्तर तहमा मवहिा २२ जना र परुुि 
३८ जना रहेका छन ्। प्राववलधक के्षत्रमा मवहिा ४० जना र परुुि ६८ जना रहेका छन ्।  

 

५.१.२ गाउँपालिका तथा ववलभन्न वाडश अनसुारको साक्षरता दर  

र्ो गाउँपालिका १५ विश देश्चख मालथको उमेरिाई आधार मानेर पूणश साक्षर गाउँपालिकाको रुपमा घोिणा भैसकेको 
गाउँपालिका हो । तथापी र्स सवेक्षणमा ५ विश भन्दा मालथका मवहिा परुुिको वस्तशु्चस्थतीिाई आधारमा मानेर 
गणना गररएको हुँदा गाउँपालिकाको साक्षरता दर र्स प्रकार देश्चखएको छ :  
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तालिका 42 : गाउँपालिकाका ववलभन्न वाडश तथा समग ्गाउँपालिकाको मवहिा परुुिको साक्षरता प्रलतर्त 

वाडश नं 

मवहिा साक्षर 
जनसंख्र्ा  

मवहिा साक्षरता 
प्रलतर्त  

परुुि साक्षर 
जनसंख्र्ा  

परुुि साक्षरता 
प्रलतर्त  

जम्मा साक्षर 
जनसंख्र्ा  

जम्मा साक्षरता 
प्रलतर्त  

१ २३०२ ७८% २३७० ८३% ४६७२ ८०% 

२ २०४७ ७९% २०५८ ८२% ४१०५ ८०% 

३ १४५५ ७७% १६५८ ८३% ३११३ ८०% 

४ १५७८ ७९% १६२२ ८१% ३२०० ८०% 

५ १६६९ ७७% १८३४ ८२% ३५०३ ८०% 

६ २१५५ ७९% २२८७ ८२% ४४४२ ८१% 

७ १०८२ ७८% १०९६ ८२% २१७८ ८०% 

जम्मा  १२२८८ ७८% १२९२५ ८२% २५२१३ ८०% 

 स्रोत : घरधरुी सवेक्षण, २०७६ 

र्स गाउँपालिकाको मवहिा साक्षरता दर ७८% रहेको छ भन े परुुि साक्षरता दर ८२% रहेको छ । समग्र 
गाउँपालिकाको साक्षरता दर ८०% रहेको छ । साक्षरता ववश्लिेण गदाश दर्मिव भन्दा पलछको गणना गररएको छैन 
भने र्ो साक्षरता पाँच विश भन्दा मालथको जनसंख्र्ामा ववश्लिेण गररएको छ ।चाटशमा र्स अनसुार देखाइएको छ :  
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५.१.३ बािलबकास केन्रहरुको वववरण  

र्स गाउँपालिकाका ववलभन्न वाडशमा भएका वािववकास केन्रहरुको वववरण र्स प्रकार रहेको छ  

तालिका 43 : बािववकास केन्रहरुको वववरण 

qm=;+= jf8{ g+= jfn ljsf; s]Gb|sf] gfd, 7]ufgf  
;d'bfo÷ 

ljBfno  
lzlIfsfsf] gfd  

:yfkgf 

ldlt  

afnaflnsfx?sf] ljj/0f  

5fq 5fqf  hDdf  

1 1 e}/j df=lj=, afFemssfgL, 8f]6L ljBfno  u'df jd   @)^$ 6 20 26 

2 1 b'uf{ cf=lj= afFemj]n 8f]6L            0 

3 1 sflnsf cf=lj, d]nu8f, 8f]6L           0 

4 1 /fwfs[i0f cf=lj=, afx'g6fs, 8f]6L ljBfno  lx/fb]jL cf]emf   @)^@ 12 12 24 

5 1 ;/:jtL cf=lj=, rf+;L 8f]6L ljBfno  k'ikfb]jL v8\sf   @)^( 15 16 31 

6 1 e}/j Ps]8]dL, l;dnufFp, 8f]6L           0 

7 1 ˆo'r/ lqmo;g af]l8{Ë :s'n, ;fnufFp           0 

8 1 l8=Pd=P;= O{lËn; af]l8{Ë, nfdLvfn           0 

9 2 zf/bf df=lj= df}jf, 8f]6L ljBfno  s[i0f b]jL cf]emf   @)^% 15 20 35 

10 2 sflne}/j jfnljsf; s]Gb|  ljBfno  efjgf b]jL ;fpFb   @)^% 0 0 0 

11 2 dxfb]j cf=lj= b'U/fnf 8f]6L ljBfno  nIdL s'df/L ef6  @)&@ 17 29 46 

12 2 gdfb]j jfnljsf; s]Gb|  ljBfno  b]jL ;fpFb   @)&@ 18 30 48 

13 2 gdfb]j jfnljsf; s]Gb|  ;d'bfo ?kf e08f/L    10 15 25 

14 2 sflnsf cf=lj=, efl/sf]6 8f]6L           0 

15 2 dflnsf af]l8{Ë :s'n, df}jf 8f]6L           0 

16 3 nIdL df=lj=, sfF8L 8f]6L ljBfno  

x]df b]jL /f]sfo / 

;/:jtL b]jL P]/  @)^% 41 32 73 

17 3 dxfb]j]Zj/L jfnljsf; s]Gb|  ljBfno  sdnf lj=s=   @)^& 25 15 40 
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qm=;+= jf8{ g+= jfn ljsf; s]Gb|sf] gfd, 7]ufgf  
;d'bfo÷ 

ljBfno  
lzlIfsfsf] gfd  

:yfkgf 

ldlt  

afnaflnsfx?sf] ljj/0f  

5fq 5fqf  hDdf  

18 3 em'F8f cf=lj= jfnljsf; s]Gb|  ljBfno  OZj/f rGb zfxL   @)^$ 14 9 23 

19 3 l8=s]= Ps]8]dL, sfF8L 8f]6L           0 

20 3 lk; hf]g g]zgn Ps]8]dL, g'jfsf]6 8f]6L           0 

21 4 k|eft jfnljsf; s]Gb|  ljBfno  x]df b]jL cj:yL   @)^% 30 19 49 

22 4 gjf]bo jfnljsf; s]Gb| ljBfno  kb\df cf]emf   @)^% 23 20 43 

23 4 b'uf{ jfnljsf; s]Gb|  ljBfno  nIdL 9fF6 v8fot   @)^^ 28 17 45 

24 4 e'k]Gb| ;]jf jfnljsf; s]Gb|  ljBfno  /fwf b]jL /f]sfo   @)^@ 7 8 15 

25 4 hgtf cf=lj=, /f]l8Ë, 8f]6L           0 

26 4 d'gf d]df]l/on Ps]8]dL, uf}/]nL ,8f]6L           0 

27 5 eujtL jfnljsf;  ;d'bfo  hd'gf b]jL cfphL    10 16 26 

28 5 nfdLvfn jfnljsf;  ljBfno  ldgf b]jL ef6  @)%& 15 15 30 

29 5 lz4gfy jfnljsf;  ljBfno      8 12 20 

30 5 e}/j jfnljsf;  ljBfno  kz'klt b]jL /f]sfo   @)^% 16 15 31 

31 5 zf/bf cf=lj=, ktfgf, 8f]6L           0 

32 5 ;/:jtL jfnljsf; s]Gb|  ljBfno  k'tnL jnfo/    24 26 50 

33 5 b'uf{ cfwf/e"t ljBfno            0 

34 5 Go" j8{nfOg OlËn; jf]l8{Ë           0 

35 6 lu/Lrf}sf jfnljsf;  ljBfno  rfFbgL b]jL cf]emf   @)^% 46 36 82 

36 6 aljgf cf=lj=, aljgf, 8f]6L ljBfno  rlGb|sf jf]x/f   @)^* 13 31 44 

37 6 ejfgL jfnljsf; s]Gb|  ljBfno  nIdL cf]emf   @)^# 20 21 41 

38 6 ejfgL jfnljsf; s]Gb|  ;d'bfo  nIdL s'df/L cf]emf   @)^$ 12 30 42 
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qm=;+= jf8{ g+= jfn ljsf; s]Gb|sf] gfd, 7]ufgf  
;d'bfo÷ 

ljBfno  
lzlIfsfsf] gfd  

:yfkgf 

ldlt  

afnaflnsfx?sf] ljj/0f  

5fq 5fqf  hDdf  

39 6 ;/:jtL jfnljsf; s]Gb|  ;d'bfo  kdf{ s'df/L yfkf   @)&) 14 10 24 

40 6 b]jsL cf=lj=, ynf, 8f]6L           0 

41 6 ljBfnIdL af]l8{Ë :s'n, 9fF6j8f 8f]6L           0 

42 6 lh=8L= Ps]8]dL, vt]8f, 8f]6L           0 

43 7 uf]kfn ejfgL jfnljsf; s]Gb|  ;d'bfo  dlgiff lji6  @)&% 22 19 41 

44 7 u}uf ejfgL jfnljsf; s]Gb|  ljBfno  ;ljgf ;fpFb    47 44 91 
स्रोत: ववद्यािर्हरुबाट उपिब्ध जानकारीको आधारमा  

५.१.४ आधारभतू तथा माध्र्ालमक ववद्यािर्को जानकारी  

५.१.४.१ आधारभतू तथा माध्र्ालमक ववद्यािर्को आधारभतू जानकारी  

र्स गाउँपालिकामा भएका ववलभन्न आधारभतू, माध्र्ालमक र नीश्चज वोलडशङ्ग स्कूिहरुको नाम, स्थापना लमलत, स्रोत केन्रको नाम, प्रधानाध्र्ापकको नाम, 
कक्षा १ मा भनाश हुदँा बािश्चर्क्षाको अध्र्र्नको अनभुव सवहतको जानकारी र्स अनसुार ददइएको छ :  

तालिका 44 : आधारभतू तथा माध्र्ालमक ववद्यािर्को आधारभतू जानकारी 

qm=;++  ljBfnosf] gfd  :yfkgf 

ldlt  

;|f]t s]Gb|sf] gfd  k|fwfgfWofkssf] gfd   of] z}=j=df sIff ! 

Dff egf{ x'g] ljBfyL{ 

;+Vof  

O=l;=l8= sIffsf] 

cg'ejL ljBfyL{ 

;+Vof  

वाडश नं. १ 

1 b'uf{ cf=lj= afFemj]n 8f]6L  @)%# k|=p=df=lj= b]lxdf08f}+ cd/ axfb'/ v8\sf 45   

2 e}/j Ps]8]dL, l;dnufFp, 8f]6L @)^^ b]xLdf08f}+ ltnv axfb'/ v8\sf     

3 ˆo'r/ lqmo;g af]l8{Ë :s'n, 

;fnufFp 

@)&# b]xLdf08f}+ nIdL e6\6 cf]emf     



 

58 

 

 

qm=;++  ljBfnosf] gfd  :yfkgf 

ldlt  

;|f]t s]Gb|sf] gfd  k|fwfgfWofkssf] gfd   of] z}=j=df sIff ! 

Dff egf{ x'g] ljBfyL{ 

;+Vof  

O=l;=l8= sIffsf] 

cg'ejL ljBfyL{ 

;+Vof  

4 e}/j df=lj=, afFemssfgL, 8f]6L @)!* b]xLdf08f}+ lzj axfb'/ v8\sf 30 11 

5 l8=Pd=P;= O{lËn; af]l8{Ë, 

nfdLvfn 

@)&% b]xLdf08f}+ zfGtL v8\sf 27   

6 sflnsf cf=lj, d]nu8f, 8f]6L @)^& b]xLdf08f}+ b|f]ktL kGt 27 27 

7 /fwfs[i0f cf=lj=, afx'g6fs, 8f]6L @)^@ b]xLdf08f}+ efu/yL cf]emf 25 10 

8 ;/:jtL cf=lj=, rf+;L 8f]6L @)#( b]xLdf08f}+ s[i0f axfb'/ s7fot 25   

वाडश नं. २ 

1 zf/bf df=lj= df}jf, 8f]6L @)!* b]xLdf08f}+ t'nf/fd ;fFpb 767 45 

2 dxfb]j cf=lj= b'U/fnf 8f]6L @)%) b]xLdf08f}+ 5fFof cf]emf 58 57 

3 dflnsf af]l8{Ë :s'n, df}jf 8f]6L @)^& k|eft df=lj= b]lxdf08f}+ /d]z axfb'/ af]x/f 33 33 

4 sfnL e}/j df=lj= sf]6fGh/ 8f]6L @)#@ b]xLdf08f}+ ef]h/fh e6\6 63 40 

5 gdfb]j cf=lj=, ;fpbsfF8f 8f]6L @)@* b]xLdf08f}+ wd{b]j e6\6 84 38 

6 sflnsf cf=lj=, efl/sf]6 8f]6L   b]xLdf08f}+ ddtf yfkf 53 53 

वाडश नं. ३ 

1 lk; hf]g g]zgn Ps]8]dL, g'jfsf]6 

8f]6L 

@)&! b]xLdf08f}+ ;'/]z axfb'/ e'n 31   

2 dxfb]j]Zj/L cf=lj=, P]nL 8f]6L @)%@ b]xLdf08f}+ sfzL/fd kf7s 22 10 

3 nIdL df=lj=, sfF8L 8f]6L @)@& b]xLdf08f}+ lb3{ axfb'/ /f]sfof 37 30 
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qm=;++  ljBfnosf] gfd  :yfkgf 

ldlt  

;|f]t s]Gb|sf] gfd  k|fwfgfWofkssf] gfd   of] z}=j=df sIff ! 

Dff egf{ x'g] ljBfyL{ 

;+Vof  

O=l;=l8= sIffsf] 

cg'ejL ljBfyL{ 

;+Vof  

4 l8=s]= Ps]8]dL, sfF8L 8f]6L @)&! k|eft p=df=lj= nId0f cj:yL 20 20 

5 em'F8f cf=lj=, em'F8f 8f]6L @)$* b]xLdf08f}+ aL/ axfb'/ /f]sfof 36 36 

वाडश नं. ४ 

1 gjf]bo cf=lj=, e'Fjf 8f]6L @)$* b]xLdf08f}+ leid/fh cf]emf 45 45 

2 b'uf{ cf=lj=, b]xLdf08f}+, 8f]6L @)#( b]xLdf08f}+ kbd axfb'/ /f]sfof 45 30 

3 k|eft df=lj=, b]xLdf08f}+, 8f]6L @)@(÷@÷! b]xLdf08f}+ u0f]z k|;fb cj:yL 61 61 

4 s[i0f cf=lj=, kftn, 8f]6L @)^$ b]xLdf08f}+ g]qf hf]zL 23 7 

5 hgtf cf=lj=, /f]l8Ë, 8f]6L @)$( b]xLdf08f}+ lbk]Gb| ef6     

6 d'gf d]df]l/on Ps]8]dL, uf}/]nL 8f]6L @)^^ b]xLdf08f}+ lbks vftL     

वाडश नं. ५ 

1 lz4gfy cf=lj=, l;dn3/, 8f]6L @)&# b]xLdf08f}+ la/ axfb'/ /f]sfof 20 12 

2 eujtL df=lj=, tnf/f, 8f]6L @)!@ b]xLdf08f}+ 6]s axfb'/ l;+x 33 27 

3 di6fdf08f}+ df=lj=, nfdLvfn, 8f]6L @)!* b]xLdf08f}+ g/ axfb'/ /f]sfof 80 80 

4 e}/j cf=lj=, efl/;}g, 8f]6L @)$( b]xLdf08f}+ ef]h axfb'/ ef6 17 19 

5 zf/bf cf=lj=, ktfgf, 8f]6L @)$( b]xLdf08f}+       
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qm=;++  ljBfnosf] gfd  :yfkgf 

ldlt  

;|f]t s]Gb|sf] gfd  k|fwfgfWofkssf] gfd   of] z}=j=df sIff ! 

Dff egf{ x'g] ljBfyL{ 

;+Vof  

O=l;=l8= sIffsf] 

cg'ejL ljBfyL{ 

;+Vof  

6 ;/:jtL cf=lj=, lk8, 8f]6L @)$% b]xLdf08f}+ a;Gt/fh cj:yL 36 18 

7 b'uf{ cfwf/e"t ljBfno  @)$^.!@.!^ b]xLdf08f}+ g/ axfb'/ l;+x  154 0 

8 Go" j8{nfOg OlËn; jf]l8{Ë  @)^*  b]xLdf08f}+   2 2 

वाडश नं. ६ 

1 aljgf cf=lj=, aljgf, 8f]6L @)!& b]xLdf08f}+ rqm axfb'/ ;fpb 44 25 

2 ejfgL cf=lj=, vt]8f, 8f]6L @)$* b]xLdf08f}+ s/L /}sfn 30 16 

3 slknf; cf=lj=, ;avf]nf, 8f]6L @)#( b]xLdf08f}+ an axfb'/ af]x/f 145 20 

4 ljBfnIdL af]l8{Ë :s'n, 9fF6j8f @)&# b]xLdf08f}+ pQd/fh hf]zL 9 9 

5 t]8L cf=lj=, sfF8f 8f]6L   b]xLdf08f}+ /fd axfb'/ yfkf 20   

6 lh=8L= Ps]8]dL, vt]8f, 8f]6L @)&# b]xLdf08f}+ xl/k|;fb cj:yL 124 30 

7 b]jsL cf=lj=, ynf, 8f]6L @)^! b]xLdf08f}+ ho/fh cf]emf 4 4 

8 lu/Lrf}sf df=lj=, lu/Lrf}sf, 8f]6L @)!& b]xLdf08f}+ g/ axfb'/ v8fot 57 57 

वाडश नं. ७ 
1 u+ufejfgL cf=lj=, /]h'nf 8f]6L @)&! b]xLdf08f}+ ;ljgf ;fpb 59 59 

2 sflnsf:yfg df=lj=  @)@* b]lxdf8f}+  u0f]z /fh bfxfn  103 26 

स्रोत: ववद्यािर्हरुबाट उपिब्ध जानकारीको आधारमा  
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५.१.४.२ आधारभतू तथा माध्र्ालमक ववद्यािर्मा अध्र्र्नरत जम्मा ववद्याथरको वववरण  

तालिका 45 : आधारभतू तथा माध्र्ालमक ववद्यािर्मा अध्र्र्नरत ववद्याथरहरुको वववरण 

qm=;++  ljBfnosf] gfd  

blnt  hghftL  cGo  hDdf  

5fq  5fqf  5fq  5fqf  5fq  5fqf  5fq  5fqf  hDdf  

वाडश नं. १ 

1 b'uf{ cf=lj= afFemj]n 8f]6L  4 1     17 22 21 23 44 

2 e}/j Ps]8]dL, l;dnufFp, 8f]6L 15 1     127 49 142 50 192 

3 ˆo'r/ lqmo;g af]l8{Ë :s'n, ;fnufFp 8 1     38 13 46 14 60 

4 e}/j df=lj=, afFemssfgL, 8f]6L 65 67     147 268 212 335 547 

5 l8=Pd=P;= O{lËn; af]l8{Ë, nfdLvfn         8   8 0 8 

6 sflnsf cf=lj, d]nu8f, 8f]6L   1     29 25 29 26 55 

7 /fwfs[i0f cf=lj=, afx'g6fs, 8f]6L 7 19     2 7 9 26 35 

8 ;/:jtL cf=lj=, rf+;L 8f]6L 10 25     31 57 41 82 123 

वाडश नं. २ 

1 zf/bf df=lj= df}jf, 8f]6L 122 137     186 321 308 458 766 

2 dxfb]j cf=lj= b'U/fnf 8f]6L 11 7     37 68 48 75 123 

3 dflnsf af]l8{Ë :s'n, df}jf 8f]6L 13 1     76 30 89 31 120 

4 sfnL e}/j df=lj= sf]6fGh/ 8f]6L 91 88     140 160 231 248 479 

5 gdfb]j cf=lj=, ;fpbsfF8f 8f]6L 37 45     117 152 154 197 351 

6 sflnsf cf=lj=, efl/sf]6 8f]6L 20 24     39 34 59 58 117 

वाडश नं. ३ 

1 lk; hf]g g]zgn Ps]8]dL, g'jfsf]6 8f]6L 13 5     77 19 90 24 114 

2 dxfb]j]Zj/L cf=lj=, P]nL 8f]6L 42 53     17 20 59 73 132 
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qm=;++  ljBfnosf] gfd  

blnt  hghftL  cGo  hDdf  

5fq  5fqf  5fq  5fqf  5fq  5fqf  5fq  5fqf  hDdf  

3 nIdL df=lj=, sfF8L 8f]6L 41 42     102 131 143 173 316 

4 l8=s]= Ps]8]dL, sfF8L 8f]6L 5       29 14 34 14 48 

5 em'F8f cf=lj=, em'F8f 8f]6L 18 22     16 27 34 49 83 

वाडश नं. ४ 

1 gjf]bo cf=lj=, e'Fjf 8f]6L 3 6     46 65 49 71 120 

2 b'uf{ cf=lj=, b]xLdf08f}+, 8f]6L 42 66     91 155 133 221 354 

3 k|eft df=lj=, b]xLdf08f}+, 8f]6L 83 83     170 251 253 334 587 

4 s[i0f cf=lj=, kftn, 8f]6L         11 10 11 10 21 

5 hgtf cf=lj=, /f]l8Ë, 8f]6L         43 41 43 41 84 

6 d'gf d]df]l/on Ps]8]dL, uf}/]nL ,8f]6L 27 6     210 50 237 56 293 

वाडश नं. ५ 

1 lz4gfy cf=lj=, l;dn3/, 8f]6L 4 4     3 5 7 9 16 

2 eujtL df=lj=, tnf/f, 8f]6L 105 59     246 113 351 172 523 

3 di6fdf08f}+ df=lj=, nfdLvfn, 8f]6L 73 61     94 116 167 177 344 

4 e}/j cf=lj=, efl/;}g, 8f]6L 26 32     39 38 65 70 135 

5 zf/bf cf=lj=, ktfgf, 8f]6L         11 14 11 14 25 

6 ;/:jtL cf=lj=, lk8, 8f]6L 19 32     78 70 97 102 199 

7 b'uf{ cfwf/e"t ljBfno  38 38     47 31 85 69 154 

8 Go" j8{nfOg OlËn; jf]l8{Ë 10 4     10 2 20 6 26 

वाडश नं. ६ 

1 aljgf cf=lj=, aljgf, 8f]6L 6 4     109 99 115 103 218 

2 ejfgL cf=lj=, vt]8f, 8f]6L 12 26     22 48 34 74 108 
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qm=;++  ljBfnosf] gfd  

blnt  hghftL  cGo  hDdf  

5fq  5fqf  5fq  5fqf  5fq  5fqf  5fq  5fqf  hDdf  

3 slknf; cf=lj=, ;avf]nf, 8f]6L 29 25     87 92 116 117 233 

4 ljBfnIdL af]l8{Ë :s'n, 9fF6j8f 8f]6L 3 6     10 9 13 15 28 

5 t]8L cf=lj=, sfF8f 8f]6L 12 14     7 5 19 19 38 

6 lh=8L= Ps]8]dL, vt]8f, 8f]6L 23 3     42 6 65 9 74 

7 b]jsL cf=lj=, ynf, 8f]6L 2 2     8 12 10 14 24 

8 lu/Lrf}sf df=lj=, lu/Lrf}sf, 8f]6L 59 37     186 157 245 194 439 
वाडश नं. ७ 

1 u+ufejfgL cf=lj=, /]h'nf 8f]6L 17 9     45 45 62 54 116 

2 sflnsf:yfg df=lj= 73 64     259 276 332 340 672 
स्रोत: ववद्यािर्हरुबाट उपिब्ध जानकारीको आधारमा  
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५.१.४.३ आधरभतू, माध्र्ालमक र नीश्चज ववद्यािर्मा कार्शरत श्चर्क्षकहरुको वववरण  

र्स गाउँपालिकाका आधारभतू, माध्र्ालमक, र नीश्चज ववद्यािर्हरुमा कार्शरत श्चर्क्षकहरुको वववरण र्स प्रकार रहेको छ :  

तालिका 46: आधारभतू तथा माध्र्ालमक ववद्यािर्मा कार्शरत श्चर्क्षकहरुको वववरण 

qm=;++  ljBfnosf] gfd  

:yfoL  c:yfoL  /fxt  gLlh  lk=l;=Pkm  hDdf  

dlxnf  k'?if  dlxnf  k'?if  dlxnf  k'?if  dlxnf  k'?if  dlxnf  k'?if  dlxnf  k'?if  hDdf  

वाडश नं. १ 

1 b'uf{ cf=lj= afFemj]n 8f]6L          1 1 1       2 1 3 

2 e}/j Ps]8]dL, l;dnufFp, 8f]6L             3 11     3 11 14 

3 
ˆo'r/ lqmo;g af]l8{Ë :s'n, 

;fnufFp             3 2     3 2 5 

4 e}/j df=lj=, afFemssfgL, 8f]6L   5     1 1   5     1 11 12 

5 
l8=Pd=P;= O{lËn; af]l8{Ë, 

nfdLvfn 2 1         2 1     4 2 6 

6 sflnsf cf=lj, d]nu8f, 8f]6L             1 1     1 1 2 

7 /fwfs[i0f cf=lj=, afx'g6fs, 8f]6L             1       1 0 1 

8 ;/:jtL cf=lj=, rf+;L 8f]6L   1 1       1       2 1 3 

वाडश नं. २ 

1 zf/bf df=lj= df}jf, 8f]6L 1 7       6   2     1 15 16 

2 dxfb]j cf=lj= b'U/fnf 8f]6L         1 1 2 1     3 2 5 

3 dflnsf af]l8{Ë :s'n, df}jf 8f]6L             7 6     7 6 13 

4 sfnL e}/j df=lj= sf]6fGh/ 8f]6L   2 1     2   5     1 9 10 

5 gdfb]j cf=lj=, ;fpbsfF8f 8f]6L           2 2 3     2 5 7 

6 sflnsf cf=lj=, efl/sf]6 8f]6L             1 1     1 1 2 
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1 
lk; hf]g g]zgn Ps]8]dL, g'jfsf]6 

8f]6L     3 5             3 5 8 

2 dxfb]j]Zj/L cf=lj=, P]nL 8f]6L   1       4 1 2     1 7 8 

3 nIdL df=lj=, sfF8L 8f]6L 1 2       2   5     1 9 10 

4 l8=s]= Ps]8]dL, sfF8L 8f]6L             1 5     1 5 6 

5 em'F8f cf=lj=, em'F8f 8f]6L   1     1   1   1   3 1 4 

वाडश नं. ४ 

1 gjf]bo cf=lj=, e'Fjf 8f]6L   1     1     2     1 3 4 

2 b'uf{ cf=lj=, b]xLdf08f}+, 8f]6L 1 1   1   1 2 2     3 5 8 

3 k|eft df=lj=, b]xLdf08f}+, 8f]6L 2 9   4     1 2     3 15 18 

4 s[i0f cf=lj=, kftn, 8f]6L         1     1     1 1 2 

5 hgtf cf=lj=, /f]l8Ë, 8f]6L       1 1 1   1     1 3 4 

6 d'gf d]df]l/on Ps]8]dL, uf}/]nL ,8f]6L     2 12             2 12 14 

वाडश नं. ५ 

1 lz4gfy cf=lj=, l;dn3/, 8f]6L           1         0 1 1 

2 eujtL df=lj=, tnf/f, 8f]6L 1 5       3   4     1 12 13 

3 di6fdf08f}+ df=lj=, nfdLvfn, 8f]6L   2 1       1 5     2 7 9 

4 e}/j cf=lj=, efl/;}g, 8f]6L         3 2         3 2 5 

5 zf/bf cf=lj=, ktfgf, 8f]6L   1   1   1         0 3 3 

6 ;/:jtL cf=lj=, lk8, 8f]6L 1 3       1 1 2     2 6 8 

7 b'uf{ cfwf/e"t ljBfno    2                 0 2 2 

8 Go" j8{nfOg OlËn; jf]l8{Ë             1 2     1 2 3 

वाडश नं. ६ 

1 aljgf cf=lj=, aljgf, 8f]6L 7 5               99 7 104 111 
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2 ejfgL cf=lj=, vt]8f, 8f]6L 12 26               48 12 74 86 

3 slknf; cf=lj=, ;avf]nf, 8f]6L 29 25               92 29 117 146 

4 
ljBfnIdL af]l8{Ë :s'n, 9fF6j8f 

8f]6L 3 6     1 2 6 6     10 14 24 

5 t]8L cf=lj=, sfF8f 8f]6L 9 9     6 3 4 7     19 19 38 

6 lh=8L= Ps]8]dL, vt]8f, 8f]6L 5 2 3 1 3 2 5 3   2 16 10 26 

7 b]jsL cf=lj=, ynf, 8f]6L 2 2               15 2 17 19 

8 lu/Lrf}sf df=lj=, lu/Lrf}sf, 8f]6L 67 50               213 67 263 330 

वाडश नं. ७ 

1 u+ufejfgL cf=lj=, /]h'nf 8f]6L             2 1     2 1 3 

2 sflnsf:yfg df=lj=   1   1 1 3 1 6     2 11 13 
स्रोत: ववद्यािर्हरुबाट उपिब्ध जानकारीको आधारमा  
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५.२ स्वास्थ्र्  

५.२.१ स्वास्थ्र् सम्वन्धी जानकारी   

र्स आदर्श गाउँपालिकामा कुनै पलन ठूिा अस्पत्तािहरु नभएको हुँदा ग्रालमण भेगमा वसोवास गने आम नागररकिे 
स्वास्थ्र् सम्वधन्धी ठूिा समस्र्ा आइपरेको अवस्थामा ददपार्ि, लसिगवढ वा धनगवढ सम्म पगु्न ु पने हनु्छ । 
गाउँपालिकास्तररर् र वाडशमा भएका स्वास्थ्र् कार्ाशिर्हरुिे जनताका साना समस्र्ाहरु समवोधन गने कार्श गरररहेका 
छन ्।   
 

५.२.२ गाउँपालिकामा भएको पररवार लनर्ोजन सम्बन्धी वववरण  

र्स गाउँपालिकाका आम सवशसाधारणिे अपनाउने गरेको पररवार लनर्ोजनका उपार्हरुको वववरण र्स प्रकार रहेको 
छ :  

तालिका 47: पररवार लनर्ोजन सम्वन्धी वववरण 

वाडश 
नं. 

स्थार्ी पररवार लनर्ोजन गने संख्र्ा अस्थार्ी साधनको प्रर्ोग गने संख्र्ा 
मवहिा परुुि जम्मा मवहिा परुुि जम्मा 

1 12 0 12 403 145 548 

2 58 31 89 255 14 269 
3 0 0 0 0 0 0 
4 57 23 80 18 5 23 
5 5 4 9 73 193 266 
6 6 1 7 71 110 181 
7 47 16 63 50 28 78 

जम्मा 185 75 260 615 495 1365 
 स्रोत: गाउँपालिकाका स्वास्थ्र् संस्थाबाट उपिब्ध गराइएको वववरण, २०७६ 
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५.२.३ सरुश्चक्षत मात ृश्चर्र् ुसेवाको वववरण  

र्स गाउँपालिकाका ववलभन्न स्वास्थ्र् संस्थामा राश्चखएको रेकडश अनसुार सरुश्चक्षत माततृ्व सम्वन्धी वववरण र्स प्रकार रहेको छ :  

तालिका 48 : सरुश्चक्षत मात ृश्चर्र् ुसेवा सम्वन्धी वववरण 

वाडश 
नं. 

 

स्वास्थ्र् पररक्षण गने गभशवती घर र स्वास्थ्र् संस्थामा प्रसतुी हनुे गभशवती आइरन चक्की 
प्रर्ोग गने 

प्रसतुी पलछ स्वास्थ्र् 
जाँच 

मात ृतथा नवजात 
श्चर्र् ुमतृ्र् ु

पवहिो 
पटक 

दोश्रो 
पटक 

तेश्रो 
पटक 

चौथो 
पटक 

स्वास्थ्र् 
संस्थामा 

दक्ष 
स्वास्थ्र्कमरको 
सहर्ोगमा घरमा 

स्वास्थ्र्कमर 
अनपुश्चस्थलतमा 

घरमा 

२२५ 
वटै 
प्रर्ोग 
गने 

केही 
प्रर्ोग 
गने 

गभशवती नवजात 
श्चर्र् ु

नवजात 
श्चर्र् ु
संख्र्ा 

मतृ जन्म 
नवजात 
श्चर्र् ु
संख्र्ा 

1 97 0 0 47 65 0 0 65 0 65 65 1 1 

2 141 0 0 78 174 0 2 91 0 65 65 1 3 

3 20 19 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 53 0 0 46 75 0 5 46 27 0 0 0 0 

5 76 51 55 43 43 43 5 43 0 40 40 3 1 

6 38 30 30 30 49 3 9 38 0 20 20 0 2 

7 67 39 39 39 59 0 0 44 0 53 53 0 0 

जम्मा  492 139 129 291 465 46 21 327 27 243 243 5 7 

  स्रोत: गाउँपालिकाका स्वास्थ्र् संस्थाबाट उपिब्ध गराइएको वववरण, २०७६ 
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५.२.४ खोपको वववरण  
र्स गाउँपालिकामा खोप िगाउने व्र्श्चक्तहरुको वववरण देहार् बमोश्चजम रहेको छ : 

तालिका 49 : गाउँपालिकामा खोप िगाउने व्र्श्चक्तहरुको वववरण 

वाडश नं. 
 

बी.सी.जी. (१ 
मवहनालभत्र)  
 

पेन्टाभ्र्ािेण्ट (डी.पी.टी.–३,  

हेप बी. र वहव 
पोलिर्ो १ दादरुा जे.ई.  टी.टी. खोप पाएका गभशवती 

मवहिा 
पवहिो दोस्रो तेस्रो पवहिो दोस्रो तेस्रो ९-११ 

मवहना 
१२-२३  
मवहना 

(जापालनज 
इन्सपिाइवटस)  

टी.टी. 
१ 

टी.टी. 
२ 

  

1 59 59 62 71 59 62 71 53 54 69 30 33 49 
2 81 72 72 79 72 72 79 79 63 70 86 54 0 
3 22 24 19 31 24 19 31 22 26 34 3 3 22 
4 79 68 67 68 68 67 68 74 60 65 28 21 54 
5 72 71 71 69 71 71 69 62 70 71 46 36 40 
6 54 59 57 70 59 57 70 64 57 67 29 31 0 
7 48 55 36 39 55 36 39 49 37 33 50 48 0 

जम्मा 415 408 384 427 408 384 427 403 367 409 244 205 165 
स्रोत: गाउँपालिकाका स्वास्थ्र् संस्थाबाट उपिब्ध गराइएको वववरण, २०७६ 
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५.२.५ पाचँ विश मलुनका बािबालिकाहरुिे पोिणको श्चस्थती  

र्स गाउँपालिकामा रहेका पाँच विश मलुनका बािबालिकामा भएको पोिणको अवस्था सम्वन्धी वववरण र्स प्रकार रहेको छ :  

तालिका 50 : पाँच विश मलुनका बािबालिकाको पोपणको अवस्था 

वार्ड नं. तौल ललएको (५ 

वर्ड मनुीका 

वालवाललकाको 

पोर्णको लथिलत) 

उमेर समहू अनसुार बच्चाहरुको संख्या ५ बर्ड मलुनका वच्चाहरुको उपचार गररएको संख्या गर्डवलत मलहला संख्या ६ हप्तालर्त्रका 

सुत्केरी मलहलाको 

संख्या 

२२५ 

आइरन 

चक्की 

पाएका 

मलहला 

संख्या 

०-११ मलहना १२-२३ मलहना २४-३५ मलहना ३६-५९ मलहना लर्टालमन ए बाट जुकाको 

और्लि 

बाट 

उपचार 

जुकाको 

और्लि 

पाएका 

आइरन 

चक्की 

पाएका 

आइरन 

चक्की 

पाएका 

लर्टालमन 

ए 

पाएका 

क
म

 

स
ाम

ान्य
 

क
म

 

स
ाम

ान्य
 

क
म

 

स
ाम

ान्य
 

क्
म

 

स
ाम

ान्य
 

आ
ँख

ा स
म्ब

न्ि
ी 

द
ाद

रुा 

दीर्ड 

झार्ा 

पखाला 

कर्ा 

कुपोर्ण 

1 

नर्ा ँ 6 74 7 89 0 0 0 0 1 0 0 0 0 86 86 65 65 65 

दोहोर् र्ाई 
आएका 

5 219 12 304 0 0 0 0 0 0 0 0 562 0 0 0 0 0 

2 

नर्ा ँ 1 81 15 18 0 0 0 0 0 0 0 1 2 174 174 91 112 91 

दोहोर् र्ाई 
आएका 

10 319 30 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 

नर्ा ँ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 35 0 0 0 

दोहोर् र्ाई 
आएका 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

नर्ा ँ 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

दोहोर् र्ाई 
आएका 

4 57 2 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 53 73 73 46 

5 

नर्ा ँ 5 63 5 34 0 0 0 0 543 2 1 3 423 73 73 43 43 43 

दोहोर् र्ाई 
आएका 

29 314 72 320 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 
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वार्ड नं. तौल ललएको (५ 

वर्ड मनुीका 

वालवाललकाको 

पोर्णको लथिलत) 

उमेर समहू अनसुार बच्चाहरुको संख्या ५ बर्ड मलुनका वच्चाहरुको उपचार गररएको संख्या गर्डवलत मलहला संख्या ६ हप्तालर्त्रका 

सुत्केरी मलहलाको 

संख्या 

२२५ 

आइरन 

चक्की 

पाएका 

मलहला 

संख्या 

०-११ मलहना १२-२३ मलहना २४-३५ मलहना ३६-५९ मलहना लर्टालमन ए बाट जुकाको 

और्लि 

बाट 

उपचार 

जुकाको 

और्लि 

पाएका 

आइरन 

चक्की 

पाएका 

आइरन 

चक्की 

पाएका 

लर्टालमन 

ए 

पाएका 

क
म

 

स
ाम

ान्य
 

क
म

 

स
ाम

ान्य
 

क
म

 

स
ाम

ान्य
 

क्
म

 

स
ाम

ान्य
 

आ
ँख

ा स
म्ब

न्ि
ी 

द
ाद

रुा 

दीर्ड 

झार्ा 

पखाला 

कर्ा 

कुपोर्ण 

6 

नर्ा ँ 12 74 21 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 49 49 38 

दोहोर् र्ाई 
आएका 

7 183 28 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 

नर्ा ँ 9 69 16 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 67 59 52 44 

दोहोर् र्ाई 
आएका 

6 139 12 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

जम्मा 
नर्ा ँ 33 364 64 206 0 0 0 0 544 2 1 4 425 476 485 307 321 281 

दोहोर् र्ाई 
आएका 

61 1231 156 1091 0 0 0 0 3 0 0 0 567 53 53 73 73 46 

स्रोत: गाउँपालिकाका स्वास्थ्र् संस्थाबाट उपिब्ध गराइएको वववरण, २०७६  
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५.२.६ गाउँपालिकामा ववगत एक विशमा देश्चखएका रोगहरुको वववरण  

र्स गाउँपालिकामा ववगत एक विशमा देश्चखएका ववलभन्न प्रकारका रोगहरु लतनको उपचार सम्वन्धी वववरण र्स प्रकार 
रहेको छ :  

तालिका 51 : गाउँपालिकामा ववगत एक विशमा देश्चखएका रोगहरुको वववरण 

ि.सं. रोगको नाम ववरामी संख्र्ा उपचार भएको 
संख्र्ा 

फिोअप 
गररएको संख्र्ा 

रेफर गररएको 
संख्र्ा 

मतृ्र् ुभएको 
संख्र्ा 

! लनमोलनर्ा 326 146 104 7 0 

@ झाडा पखािा 720 560 240 9 0 

# मिेररर्ा 2 2 2 0 0 

$ कािा जार 0 0 0 0 0 

% क्षर् रोग 20 20 16 0 0 

^ कुष्ठ रोग 0 0 0 0 0 

& रक्तचाप 47 44 44 5 0 

* मटुु रोग 0 0 0 0 0 

( ग्र्ास्टीक 2359 2343 214 10 0 

!) पक्षघात 0 0 0 0 0 

!! एचआइलभ एड्स 1 0 1 0 0 

!@ सतु्केरी हनु 240 223 104 18 0 

!# अन्र्............ 0 0 0 0 0 

 जम्मा 3715 3338 725 49 0 
स्रोत: गाउँपालिकाका स्वास्थ्र् संस्थाबाट उपिब्ध गराइएको वववरण, २०७६  

५.३ खानेपानी तथा सरसफाई  

र्स गाउँपालिकामा भएका खानेपानी तथा सरसफाइको वववरण हेदाश खानेपानीका आर्ोजनाहरु, र्ौचािर्को वववरण, 
र्ौचािर् प्रर्ोग गने र नगने आधारमा घरधरुी संख्र्ाको वववरण तथा सावशजलनक स्थिमा लनमाशण गररएका र्ौचािर्, 
खानेपानीका धारा िगार्तको वववरण र्हाँ उल्िेख गररएको छ ।  
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५.३.१ गाउँपालिकामा भएका ववलभन्न खानपेानीका आर्ोजनाहरुको वववरण 

र्स गाउँपालिकाका वाडशहरुमा भएका ववलभन्न खानेपानीका आर्ोजनाहरुको वववरण र्स प्रकार रहेको छ :  

 तालिका 52 : गाउँपालिकामा भएका खानेपानीको वववरण 

cfof]hgfsf] gfd   ;|f]tsf] gfd  
j:tL 

;Ddsf] b"/L  

lgld{t 

;fn  

hDdf 

wf/f 

;+Vof  

hDdf 

pkef]Stf  
xfnsf] cj:yf  

jf8{ g+= ! 

7'nf] vf]nf vf=kf= 7'nf] vf]nf ! ls=ld= )%% ( wf/f %% 3/w'/L rfn' 

lrgL vf]nf vf=kf= lrgL vf]nf ! ls=ld= )&% % wf/f ^) 3/w'/L rfn' 

jf8{ g+= @ 

ds/fp vf=kf= ds/fp %) dL= @)&% # j6f @)) rfn' 

rf]osfgnf vf=kf= rf]osfgnf @=% ls=ld= @)&% % j6f !%) rfn' 

e'ltd sf]6fGh/ vf=kf= e'ltd @ ls=ld= @)&% # j6f @%) rfn' 

jf8{ g+= # 

sfF8L vf=kf= of]hgf, 

e'hgL 
e'hgL $ ls=ld= @)$* !) ^%) /fd|f] 

9f0f vf]nf vf=kf= 9f0f vf]nf !=% ls=ld= @)&% !@ $%) lgdf{0fwLg 

d]n vf]nf vf=kf= d]nvf]nf @ ls=ld= @)^$ !! %$! /fd|f] 

jf8{ g+= $ 

;'Gb/k'/ vfg]kfgL lsd8L vf]nf #%) ld= @)&% & j6f *)) /fd|} rfn' 

u}/LufFp vfg]kfgL rf8f %)) ld= @)&% $ j6f *) kl/jf/ /fd|} rfn' 

b]xL k5]/L ufFp vf=kf= / 

d'xfg ;+/If0f 

k5]/L ufFp, b]xL, 

e'jf, :jf:Yo s]Gb| 

pk/rf]/ 

d'xfgd} wf/f @)&% 
!# 

j6f 

!&) 

kl/jf/ 
/fd|} rfn' 

jf8{ g+= % 

lk8 vfg]kfgL jfg/] k8 @=% ls=ld= @)^* ^ j6f %))  rfn' 

kfnL vfg]kfgL b]xL ufFp $ ls=ld= @)^% 
!^ 

j6f 
%)) rfn' 

dfnr8f vf=kf= tnf/ % ls=ld= @)%% 
!^ 

j6f 
$%) rfn' 

jf8{ g+= ^ 

vfgLvf]nf, lu/Lrf}sf 

vf=kf= of]hgf 
vfgLvf]nf % ls=ld= @)^$ &# !%@# rfn' 
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cfof]hgfsf] gfd   ;|f]tsf] gfd  
j:tL 

;Ddsf] b"/L  

lgld{t 

;fn  

hDdf 

wf/f 

;+Vof  

hDdf 

pkef]Stf  
xfnsf] cj:yf  

lrp8Lv]t vf=kf= of]hgf s}g vfg]kfgL @ ls=ld= @)&@ !& @*) rfn' 

uf]ugvf]nf vf=kf= 

of]hgf 
uf]ugvf]nf @=% ls=ld= @)^& %* #)) rfn' 

jf8{ g+= & 

/]h'nf vf=kf= ;]u'gL vf]nf #=% ls=ld= @)^* !@ #)) rfn' -d'xfg ;'vf_ 

bx vf=kf= wf/L vf]nf ! ls=ld= @)^^ ( @%) rfn' -d'xfg ;'vf_ 

;ftnf vf=kf= b'w]vf]nf ! ls=ld= @)^* !# #%) rfn' -d'xfg ;'vf_ 

bl8dfgf vf=kf= 7'nfvf]nf @ ls=ld= @)^^ !# #&% rfn' -d'xfg ;'vf_ 

 

५.३.२ वपउन ेपानीको स्रोतको आधारमा घरपररवारको वववरण  
र्स गाउँपालिकामा वसोवास गने वालसन्दािे धारा वा खोिा वा इनार वा अन्र् कुन स्रोतको पानी वपउँछन भने्न 
कुराको ववश्लिेण र्स भागमा तिका अनसुार ददइएको छ :  

तालिका 53 : खानेपानीको स्रोतको आधारमा घरधरुीको वववरण 

वाडश न धारा पाइप इनार मूि कुवा नदी खोिा 
१ 878 0 71 0 

२ 735 0 113 1 

३ 509 0 58 12 

४ 332 0 378 0 

५ 750 0 64 0 

६ 660 0 243 1 

७ 430 0 3 0 

जम्मा 4294 0 930 14 
 स्रोत: घरधरुी सवेक्षण, २०७६ 
र्स गाउँपालिकामा धारा वा पाइपको पानी वपउने घरधरुीहरुमा ४२९४ रहेका छन ्भने इनारको पानी 
वपउने घरधरुीहरु रहेका छैनन ्। मूि वा कुवाको पानी वपउने घरधरुीमा ९३० रहेका छन ्भने नदी वा 
खोिाको पानी वपउने १४ घरधरुी रहेका छन ्।  
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५.३.३ वपउन ेपानीको स्रोत रहेको ठाउँको आधारमा घरपररवारको वववरण 

र्स गाउँपालिका वसोवास गने घरधरुीिे पानी लिन जान ेठाउँका आधारमा घरधरुीको वववरण र्स प्रकार रहको छ : 

तालिका 54: वपउने पानीको स्रोत रहेको स्थानका आधारमा घरधरुीको वलगशकरण 

वाडश न नीश्चज सावशजलनक सामदुावर्क अरुको घरमा 
१ 39 97 809 4 

२ 23 66 760 0 

३ 13 63 502 1 

४ 2 702 6 0 

५ 10 151 653 0 

६ 8 673 222 1 

७ 6 424 3 0 

जम्मा 101 2176 2955 6 
स्रोत: घरधरुी सवेक्षण, २०७६ 
 

५.३.४ र्ौचािर्को प्रकारका आधारमा घरधरुीको वववरण  

र्स गाउँपालिकामा भएका घरधरुीहरुको र्ौचािर्को वनावटका आधारमा पररवारको वलगशकरण र्स प्रकार रहको छ  

तालिका 55 : र्ौचािर्को प्रकारका आधारमा घरधरुीको वववरण 

वाडश न पक्की अधश पक्की कच्ची वोरािे वारेको 
१ 5 63 868 0 

२ 9 13 809 0 

३ 21 19 525 0 

४ 4 4 699 0 

५ 14 44 739 0 

६ 9 5 876 0 

७ 1 1 431 0 

जम्मा 63 149 4947 0 
स्रोत: घरधरुी सवेक्षण, २०७६ 
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५.३.५ घरबाट लनस्कन ेफोहरको वववरण  

र्स गाउँपालिकाका ववलभन्न घरधरुीहरुबाट लनस्कने फोहरुको मात्रा र्स प्रकार रहको छ :  

तालिका 56 : गाउँपालिकाबाट लनस्कने फोहरको वववरण (क्वीन्टिमा)  

वाडश न प्िाविक श्चर्र्ाजन्र् कपडा धात ु

१ 21.35 3.60 44.51 0.63 

२ 26.78 39.31 70.07 1.05 

३ 26.56 12.58 34.02 2.79 

४ 52.92 17.90 34.31 1.13 

५ 11.66 7.86 8.75 9.43 

६ 10.48 15.88 33.41 4.43 

७ 4.91 8.26 13.39 4.06 

जम्मा 154.65 105.38 238.45 23.51 
 स्रोत: घरधरुी सवेक्षण, २०७६ 
 

५.३.७ फोहर व्र्वस्थापनको आधारमा घरधरुी वववरण  
र्स गाउँपालिकामा वसोवास गने घरधरुीहरुिे फोहर व्र्वस्थापन गने तररकाका आधारमा वववरण र्स प्रकार 
ददइएको छ : 

तालिका 57 : फोहर व्र्वस्थापन गने तररकाका आधारमा घरधरुीको वववरण 

वाडश न जिाउन े खोिामा फाल्न े बाटोमा फाल्न े

१ ८५५ ९४ ० 

२ ७३९ ११० ० 

३ ४७० १०९ ० 

४ ५५६ १५४ ० 

५ ६८५ १२९ ० 

६ ६३३ २७१ ० 

७ ३३० १०३ ० 

जम्मा ४२६८ ९७० ० 
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५.४ िैंलगक समानता र सामाश्चजक समावेर्ीकरण  

५.४.१ मवहिाको नाममा भएको सम्पत्ती वववरण  

र्स गाउँपालिकामा वसोवास गने घरधरुीहरु मध्रे् मवहिाको नाममा सम्पत्ती हनुे र नहनुे आधारमा घरधरुीहरुको 
वववरण र्स प्रकार ददइएको छ :  

तालिका 58 : मवहिाको नाममा रहेको सम्पत्ती वववरण 

वाडश न घर जग्गा नाममा जग्गा मात्र दवैु नभएको भन्न नचाहेको 
१ ४२ ३३ ८४९ २५ 

२ ३८ २४ ७४४ ४३ 

३ ३३ ३२ ४६६ ४८ 

४ ४५ ४३ ५७० ५२ 

५ ३२ १२ ७५८ १२ 

६ ५५ ४५ ७७२ ३२ 

७ २५ ३० ३४४ ३४ 

जम्मा २७० २१९ ४५०३ २४६ 
स्रोत: घरधरुी सवेक्षण, २०७६ 
 

५.४.२ मवहनावारी हदुा वस्न ेठाउँको वववरण  

र्स गाउँपालिकामा वसोवास गने मवहिाहरुमा मवहनावारीको समर्मा वस्ने स्थानका आधारमा घरधरुीसँग गररएको 
छिफिका आधारमा घरधरुीहरुको वववरण र्स प्रकार रहेको छ :   

तालिका 59 : मवहनावारीको समर्मा वस्ने स्थानका आधारमा घरधरुीहरुको वववरण 

वाडश नं. छाउगोठ घर लभत्र छुटै्ट  आफ्नै कोठामा  भन्न नचाहेको 
१ ३३ ४०२ ३८९ १२५ 

२ ४३ ३०५ २६७ १३४ 

३ ३५ २२२ १९० १३२ 

४ ४७ ३०१ २२७ १३५ 

५ ४३ ४०९ २१९ १४३ 

६ २३ ३९९ ३४७ १३५ 

७ ४५ १०२ १४६ १४० 

जम्मा  २६९ २१४० १७८५ ९४४ 
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५.५ मवहिा, बािबालिका तथा जेष्ठ नागररकको सामाश्चजक श्चस्थती  

५.५.१ मवहिा/घरेि ुवहंसाको वववरण  

र्स अध्र्र्नमा मवहिा वहंसा सम्वन्धी छिफि गदाश कुनै पलन घरधरुीमा मवहिा वहंसा छैन भने्न जानकारी पाइर्ो ।    

५.५.२ खेि मैदान, वपकलनक, तथा सावशजलनक पाकश  सम्बन्धी वववरण  

र्स गाउँपालिकाका ववलभन्न वाडशमा भएका खेिमैदान पाकश  आददको वववरण र्स प्रकार रहको छ :  

तालिका 60 : गाउँपालिकामा भएका ववलभन्न खेिमैदान पाकश  आददको वववरण 

वाडश नं. स्थिको नाम  क्षते्रफि  स्वालमत्व  उपर्ोगको प्रकार  

१ जैत्र्ा ढुङ्गा  ५ हेक्टर  नेपाि सरकार  मनोरिन  

२ प्रमे स्मलृत ताि  ७ रोपनी  नेपाि सरकार  वपकलनक, मनोरिन  

३ 
 

महादेव डाँडा  १० हेक्टर  स्थानीर् समदुार्  वपकलनक, मनोरिन 

ऐिचौर  ११ हेक्टर  स्थानीर् समदुार्  वपकलनक, मनोरिन 
गसु्र्र्ा  १३ हेक्टर  स्थानीर् समदुार्  वपकलनक, मनोरिन 

४  
 

महादेव खेिमैदान  २० रोपनी  प्रभात मा.वव.  ववद्याथरहरुका िालग  

ठूिासैन  २० रोपनी  पछेरी गाउँ वपकलनक, मनोरिन 
देवहमाडौं मश्चन्दर  २६ रोपनी  देही, पछेरीगाँउ, भ ुवँा, रोलडङी वपकलनक, मनोरिन 

५  
 

घोडासैन  ६० रोपनी  स्थानीर् समदुार्  खेिमैदान  

गाउँिेक  ६ रोपनी  स्थानीर् समदुार् वपकलनक, पाकश   
कािामाठी िेक  ६० रोपनी  स्थानीर् समदुार् मनोरिन पाकश   
दाम्दे खािी  ५० रोपनी  स्थानीर् समदुार्  मनोरिन पाकश  

६  
 

नेटे िेक  ५ हेक्टर  स्थानीर् समदुार् वपकलनक, मनोरिन  

चौरेकी िेक  ७ हेक्टर  स्थानीर् समदुार्  वपकलनक मनोरिन  
७  
 

धारी िेक  १२ हेक्टर स्थानीर् समदुार्  वपकलनक मनोरिन  

ऐिचौर  २५ हेक्टर स्थानीर् समदुार्  वपकलनक मनोरिन  
सेिढाडा  ८ हेक्टर स्थानीर् समदुार्  वपकलनक मनोरिन  
साइिीगाड  १० हेक्टर  स्थानीर् समदुार्  वपकलनक मनोरिन  
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पररच्छेद ६: पूवाशधार ववकास  

६.१ भवन तथा र्हरी ववकास  

६.१.१ घरको स्वालमत्वको आधारमा घरधरुीहरुको ववरवरण  

र्स गाउँपालिकामा वसोवास गने घरपररवारिे प्रर्ोग गने घरको स्वालमत्वको आधारमा घरधरुीको वववरण र्स प्रकार 
ददइएको छ :  

तालिका 61 : स्वालमत्वको आधारमा घरधरुीहरुको वववरण 

वाडश नं. नीश्चज भाडामा संस्थागत सकुुम्वासी 
१ ९३७ ० १ ११ 

२ ८२४ ० ० २५ 

३ ५७१ ७ ० १ 

४ ७०० १० ० ० 

५ ८०९ ० ० ५ 

६ ८८७ ० ० १७ 

७ ४३२ १ ० ० 

जम्मा ५१६० १८ १ ५९ 

 स्रोत: घरधरुी सवेक्षण, २०७६ 
मालथको तालिकािाई ववश्लिेण गदाश र्स गाउँपालिकामा वसोवास गने जम्मा घरधरुीहरु मध्रे् आफ्नै नीश्चज घरमा वस्ने 
घरपररवार सङ्खख्र्ा ५१६० रहेको छ भने भाडामा वस्न ेघरपररवारको सङ्खख्र्ा १८, संस्थािे उपिब्ध गराएको घरमा 
वस्ने १ र सकुुम्वासी अवस्थामा वस्न ेघरपररवारको संख्र्ा ५९ रहेको छ । र्सिाई स्पि पानशका िालग तिको 
चाटश प्रस्ततु गररएको छ :  
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६.१.२ घरको प्रकारको आधारमा घरधरुीको वववरण  

र्स गाउँपालिकामा वसोवास गने घरपररवारहरुको घरको वनावटको आधारमा वववरणिाई र्स प्रकार ददइएको छ :   

तालिका 62 : घरको वनावटको आधारमा घरधरुीको वववरण 

वाडश  नं. पक्की अधश पक्की कच्ची झपु्रा 
१ 21 17 906 5 
२ 7 21 815 6 
३ 21 12 544 2 
४ 7 21 680 2 
५ 20 35 755 4 
६ 9 7 880 8 
७ 1 0 430 2 

जम्मा 86 113 5010 29 
स्रोत : घरधरुी सवेक्षण, २०७६ 

मालथको तालिकामा हेदाश र्स गाउँपालिकामा पक्की घर भएका ८६ घरपररवार, अधश पक्की घर भएका ११३ घरपररवार 
र सवै भन्दा बवढ अथाशत ५०१० घरपररवार वसोवास गने घरहरु कच्ची रहेका छन ्। बाँकी २९ घरपररवारको 
वसाइ झपु्रामा रहेको देश्चखन्छ । र्समा पक्की भन्नािे पूणशरुपमा लसमेन्टको प्रर्ोग भएकोिाई बशु्चझएको छ भन ेअधश 
पक्की भन्नािे लभत्ता वा छानोमा लसमेन्ट प्रर्ोग भएकोिाई बशु्चझएको छ । कच्ची भन्नािे वटन वा ढुङ्गा वा खरिे 
छाएको तर पखाशि ढुङ्गा र माटोिे बनेकोिाई बशु्चझएको छ । झपु्रा भन्नािे खर वा पराििे छाएको अस्थार्ी 
प्रकृलतका घरिाइ बशु्चझएको छ । र्सिाइ चाटशमा तिका अनसुार देखाइएको छ : 
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६.१.३ घरको छानाको प्रकारको आधारमा घरधरुीको वववरण  

र्स गाउँपालिकामा वसोवास गने घरधरुीहरुको घरको छानाका प्रकारका आधारमा वलगशकरण र्स प्रकार रहेको छ  

तालिका 63 : घरको छानाको प्रकारका आधार घरधरुीको वलगशकरण 

वाडश न खरको ढंुगाको वटनको लसमेन्ट प्िािर माटोिे छाएको 
१ 5 867 45 31 1 

२ 22 755 55 12 5 

३ 2 536 11 29 1 

४ 2 684 13 11 0 

५ 6 760 20 27 1 

६ 8 841 38 9 8 

७ 3 410 19 1 0 

जम्मा 48 4853 201 120 16 
स्रोत: घरधरुी सवेक्षण, २०७६ 
 

मालथको तालिकािाई ववश्लिेण गदाश र्स गाउँपालिकामा खरको छाना भएका घरधरुीहरु ४८ रहेका छन ्भने 
ढुङ्गाको छाना भएका ४८५३ घरधरुीहरु रहेका छन ्।  
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६.१.४ घरको तिाको आधारमा घरधरुी वववरण  

र्स गाउँपालिकामा वसोवास गने घरधरुीहरुमा भएका घरहरुको तिाको आधारमा भएको वलगशकरण र्स प्रकार 
रहेको छ :   

तालिका 64 : घरका तिाको आधारमा घरधरुीहरुको वववरण 

वाडश न एक तिे दईु तिे तीन तिे 

१ 71 450 428 
२ 60 529 260 
३ 84 328 167 
४ 18 515 177 
५ 41 716 57 
६ 261 640 3 
७ 10 423 0 

जम्मा 545 3601 1092 
स्रोत: घरुधरुी सवेक्षण, २०७६ 
र्स गाउँपालिकामा एक तिे घर भएका घरपररवारको संख्र्ा ५४५ रहेकाको छ भन ेदईु तिे घर भएका ३६०१ 
घरपररवार रहेका छन ्। त्र्सरी नै तीन तिे घर भउका भने १०९२ घरधरुी मात्र रहेका छन ्।  
६.२ ववद्यतु तथा साना जिववद्यतु (बैकश्चल्पक उजाश समेत) 
६.२.१ घरमा उज्र्ािोको िालग प्रर्ोग हनु ेउजाशको वववरण  

र्स गाउँपालिकाका ववलभन्न घरधरुीहरुिे रातीमा उज्र्ािो तथा मोवाइि रेलडर्ो वटलभ जस्ता वस्तहुरु चाजश गनश वा 
चिाउनका िालग प्रर्ोग गने  उजाशको वववरण र्स प्रकार ददइएको छ :  

तालिका 65 : उजाशको रुपमा प्रर्ोग गने वस्तकुा आधारमा घरधरुी वववरण 

वाडश न सोिार ववद्यतु जि ववद्यतु बार्ोग्र्ास ब्र्ाट्री अन्र् 

१ १२९ ६९८ ० ० १२२ ० 

२ ४२३ २५३ ० ० ११ १६२ 

३ ४०६ ७६ ६ ० ४० ५१ 

४ ५१८ १३३ ० ० ३८ २१ 

५ ७५८ ११ ० ० ३ ४२ 

६ ५८८ ३ २४८ ० ३१ ३४ 

७ १०१ २६ ३०० ० ० ६ 

जम्मा २९२३ १२०० ५५४ ० २४५ ३१६ 
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मालथको तालिकािाई चाटशमा र्स अनसुार देखाइएको छ :  

 
 

६.३ सञ्चार तथा र्ातार्ात  

६.३.१ सञ्चार तथा र्ातार्ातका सेवा सवुवधाको पहुँच भएको घरपररवार  

र्स गाउँपालिकाका ववलभन्न घरधरुीहरुमा गररएको अध्र्र्निाई ववश्लिेण गदाश हरेक घरमा रेलडर्ो वा मोवाइि केवह न 
केवह भएको पाइर्ो ।  

६.३.२ र्ातार्ात तथा सञ्चार सेवाको पहुचँको आधारमा घरपररवारको वववरण  

र्स गाउँपालिकाका घरधरुीहरुमा भएका सञ्चार तथा र्ातार्ातका साधनहरुको वववरण र्स प्रकार रहेको छ : 

तालिका 66 : गाउँपालिकामा भएका सञ्चार तथा र्ातार्ातका साधनहरुको वववरण 

वाडश न रेलडर्ो  टेलिलभजन  मोवाइि फोन वस ट्रक कार जीप भ्र्ान  ट्रर्ाक्टर  

१ 132 4 1498 6 0 3 

२ 129 6 1168 5 2 5 

३ 143 0 1331 1 1 8 

४ 81 0 997 5 0 1 

५ 49 1 1070 0 1 2 

६ 85 0 983 1 0 1 

७ 35 0 830 0 0 0 

जम्मा  654 11 7877 18 4 20 
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६.३.२ उपिब्ध र्ातार्ात तथा सञ्चार सेवाको वववरण  

र्स गाउँपालिकामा दैलनकरुपमा आउने र्ातार्ातका सवारी साधन तथा अन्र् सञ्चार सम्वन्धी वववरण र्स प्रकार 
रहेको छ : 

तालिका 67 : गाउँपालिकामा दैलनक आउन ेर्ातार्ातका साधन तथा अन्र् सञ्चार सम्वन्धी वववरण 

वववरण  वाडश  
१ 

वाडश  
२ 

वाडश  
३ 

वाडश  
४ 

वाडश  
५ 

वाडश  
६ 

वाडश  
७ 

गाउँपालिका मा 
जम्मा 

वसपाकश   0 0 0 0 0 0 0 १ 

दैलनक वस आउन े 2 2 2 0 0 0 0 6 

दैलनक ट्रक आउन े 3 4 2 1 0 0 2 12 

दैलनक ट्रर्ाक्टर  15 15 14 7 10 0 5 66 

भाडाका जीप  16 15 8 1 4 0 2 46 

हिुाक  0 1 0 1 1 1 1 5 

 

६.३.३ गाउँपालिकामा भएका वस पाकश को वववरण  

र्स गाउँपालिकामा हाििाई अस्थार्ी रुपमा गाउँपालिकाको केन्र रहेको स्थान मौवादहमा एउटा वसपाकश  रहेको छ 
भने अन्र् ठाउँमा त्र्स प्रकारको वसपाकश  नै व्र्वस्थान भैसकेको अवस्था छैन ।   
 

 

६.३.४ गाउँपालिकामा भएका सावशजलनक र्ौचािर्को वववरण  

र्स गाउँपालिकामा सावशजलनक र्ौचािर्हरु कुनै पलन ठाउँमा व्र्वश्चस्थतरुपमा लनमाशण गरेको पाइएन ।  

६.३.५ गाउँपालिकामा ढि लनकासको अवस्था 
र्स गाउँपालिकामा सडक तथा बाटोघाटो लनमाशणका िममा कुनै पलन स्थानमा ढि लनकासको राम्रो व्र्वस्थापन 
भैसकेको अवस्था छैन ।     
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६.४ सडक तथा पिुको वववरण  

र्स गाउँपालिकाका ववलभन्न वाडशमा भएका सडक सिाि तथा पिुहरुको वववरण र्स प्रकार रहेका छ :  

तालिका 68 : गाउँपालिकाका ववलभन्न वाडशमा भएका सडक सिािको वववरण 

वववरण 

 

वकलसम/ प्रकार पिु, सडक तथा बाटोको 
नाम 

लनलमशत वा  

ममशत साि 

जोलडन ेवस्तीहरु क्षते्रफि अवस्था  िाभाश्चन्वत 
जनसंख्र्ा देश्चख सम्म िम्बाई चौडाइ    

वाडश नं. १ 

पिु झोिङु्गे पिु जोररम खेत ०६० बाँझ सार्ि गा.पा., 
चौसी, सरङाइि  

६५ मी. १.२५ लम. राम्रो १६०० 

तिाईं पिु ०६६ बाँझ चाबी, मेिगाडा, 
सरङाइि 

४५ मी. १.२५ मी. राम्रो १६०० 

सगुाइजर पिु ०७० बाँझ चाबी, मेिगाडा, 
सरङाइि 

७० मी. १.२५ मी. राम्रो १८०० 

काठे पिु साउँखोिा               

पक्की पिु                 

सडक 

 

कच्ची सडक  

 

ददपार्ि–बझाङ सडक ०६४ ददपार्ि बझाङ ५० वक.मी ६ मी. राम्रो ५०००० 

मोड दोबाँझ सडक ०६८ बाँझमोड दोबाँझ ४ वक.मी. ३ मी. ठीकै १२०० 
भ ुवँाकोट दोबाँझ सडक ०७४ भवुाँकोट दोबाँझ ५ वक.मी. ३ मी. ठीकै ८०० 
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वववरण 

 

वकलसम/ प्रकार पिु, सडक तथा बाटोको 
नाम 

लनलमशत वा  

ममशत साि 

जोलडन ेवस्तीहरु क्षते्रफि अवस्था  िाभाश्चन्वत 
जनसंख्र्ा देश्चख सम्म िम्बाई चौडाइ    

देवरगडा मनकेोट सडक ०७५ देवरगडा मनेकोट दईु वक.मी ३ मी. ठीकै ७०० 
ग्राभेि वा कृवि 
सडक  

पार्ि नाडे सडक ०७५ पार्ि नाडे १.५ 
वक.मी. 

३ मी. ठीकै ८०० 

बाटो  गोरेटे तथा 
घोडेटो 

मौवा चौसी धेरै विश 
अगाडी 

मौवा चौसी १५ वक.मी. आधा मी. जीणश १५०० 

वाडश नं. २ 

पिु 

 

झोिङु्गे पिु छैन               

काठे पिु छैन                

पक्की पिु छैन                

सडक कच्ची सडक  ददपार्ि, पातीहाल्िा सडक २०६४ ददपार्ि सार्ि गा.पा. ५० वक.लम. ६ लम. राम्रो ५०००० 

  सािको चौपती, भारीकोट २०७४ भणु भाररकोट ३ वक.लम. ४ लम. दठकै १००० 

  स्र्ाउिे, सातनािी २०७० स्र्ाउिे सातनािी १५ वक.लम. ६ लम. राम्रो ६००० 

 ग्राभेि वा कृवि 
सडक  

छैन                 
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वववरण 

 

वकलसम/ प्रकार पिु, सडक तथा बाटोको 
नाम 

लनलमशत वा  

ममशत साि 

जोलडन ेवस्तीहरु क्षते्रफि अवस्था  िाभाश्चन्वत 
जनसंख्र्ा देश्चख सम्म िम्बाई चौडाइ    

बाटो  

 

गोरेटे तथा 
घोडेटो 

नगरदह नमादेव मश्चन्दर २०७५ मौवा, 
नगरदह 

नमादेव मश्चन्दर १ वक.लम. ८ वफट राम्रो २०० 

वाडश नं. ३ 

पिु झोिङु्गे पिु जािकुिे साइिीगाड २०६८ गौतडा जािकुिे १०० मी. १ मी. राम्रो १६० 

भारीसैनतीप नितडेु २०७० नितडेु खतेडा १०५ मी. १ मी. राम्रो ११५५ 
खोिासेउडी २०७१ आडीखेत लसल्ि १०६ मी. १ मी. राम्रो १४३ 

काठे पिु                 

पक्की पिु                 

सडक 

 

कच्ची सडक  

 

स्र्ाउिे वारकाँडा २०७४ स्र्ाउिे काँडी ५ वक.लम. ४ मी. राम्रो १२०० 

काँडी आड २०७५ काँडी आड २ वक.लम. ४ मी. राम्रो १००० 
स्र्ाउिे नवुाकोट २०७२ काँडी 

स्र्ाउिे 
नवुाकोट ३ वक.लम. ४ मी. दठकै १००० 

िामीखाि झुडँा २०७५ िामीखाि झुडँा ७ वक.लम. ६ मी. राम्रो १५०० 
ग्राभेि वा कृवि स्र्ाउिे थािा २०७३ स्र्ाउिे ऐिी ३ वक.लम. ४ मी. दठकै २००० 
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वववरण 

 

वकलसम/ प्रकार पिु, सडक तथा बाटोको 
नाम 

लनलमशत वा  

ममशत साि 

जोलडन ेवस्तीहरु क्षते्रफि अवस्था  िाभाश्चन्वत 
जनसंख्र्ा देश्चख सम्म िम्बाई चौडाइ    

सडक  
बाटो  गोरेटे तथा 

घोडेटो 
                

वाडश नं. ४ 

पिु झोिङु्गे पिु                 

काठे पिु                 

पक्की पिु                 

सडक कच्ची सडक  स्र्ाउिे सातनािी सडक २०६५ स्र्ाउिे सात सम्म ९ वक.लम. ४ लम. राम्रो ११००० 

  देहीमाण्डौं वहने्नकाँडा सडक २०७० वडा 
कार्ाशिर् 

वहने्नकाँडा १.५ 
वक.लम. 

४ लम. राम्रो २०० 

 िवुारेगडा भ ुवँा सडक २०७४ िवुारेगडा भ ुवँा १ वक.लम. ४ लम. राम्रो ३०० 

 गौरेिी सानाहाल्िे सडक २०७४ गौरेिी देही २.५ 
वक.लम. 

४ लम. राम्रो ५०० 

ग्राभेि वा कृवि रानीवन रोलडङी २०७४ देहीमाण्डौं रोलडङी १.५ ३ लम. दठकै १५० 
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वववरण 

 

वकलसम/ प्रकार पिु, सडक तथा बाटोको 
नाम 

लनलमशत वा  

ममशत साि 

जोलडन ेवस्तीहरु क्षते्रफि अवस्था  िाभाश्चन्वत 
जनसंख्र्ा देश्चख सम्म िम्बाई चौडाइ    

सडक  वक.लम. 
बाटो  गोरेटे तथा 

घोडेटो 
देहीमाण्डौं रोलडङी सडक २०७५ देहीमाण्डौं रोलडङी ५०० लम. २.५ वफट राम्रो २५० 

देहीमाण्डौं देही २०७५ देहीमाण्डौं देही २०० लम. २.५ वफट राम्रो २०० 
वाडश नं. ५ 

पिु 

 

झोिङु्गे पिु जाल्कुिे, दौडाखोिा,  २०७० दौडर्ाखोिा जाल्कुिे १२० लम. १ लम. राम्रो   

गडखेत, जखेडा २०६८ गडखेत जखेडा १२० लम. १ लम. राम्रो   

सेतीनदी पिु २०४० तिारा ढंगाड २०० लम. १ लम. राम्रो   

काठे पिु                 

पक्की पिु                 

सडक कच्ची सडक  मौवा सातनािी सडक २०६४ मौवा सातसम्म २० वक.लम. ६ मी. राम्रो   

िामीखाि तिाड २०७० िामीखाि तिार ९ वक.लम. ४ मी. राम्रो   

िामीखाि झुडँा २०७६ िामीखाि झुडँा ५ वक.लम. ६ मी. राम्रो   
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वववरण 

 

वकलसम/ प्रकार पिु, सडक तथा बाटोको 
नाम 

लनलमशत वा  

ममशत साि 

जोलडन ेवस्तीहरु क्षते्रफि अवस्था  िाभाश्चन्वत 
जनसंख्र्ा देश्चख सम्म िम्बाई चौडाइ    

िामीखाि घटिाखोखिी २०७५ िामीखाि घटिाखोखिी ५ वक.लम. ४ मी. राम्रो   

ग्राभेि वा कृवि 
सडक  

 

िामीखाि पाति २०७० िामीखाि पाति १ वक.लम. ४ मी. राम्रो   

िामीखाि ढकैचा २०७५ िामीखाि ढकैचा २.५ 
वक.लम. 

४ मी. राम्रो   

बाटो  गोरेटे तथा 
घोडेटो बाटो  

                

वाडश नं. ६ 

पिु 

 

झोिङु्गे पिु 

 

जखेडा साइिीगाड पिु २०६८ गडखेत जखेडा १०० लम. १ लम. राम्रो ६० 

जाल्कुिे साइिीगाड पिु २०७० गौताडा जाल्कुिे ९५ लम. १ लम. राम्रो १५५ 
भारीरै्न तीप साइिीगाड २०६४ नितकेु खतेडा १०५ लम. १ लम. राम्रो २०५ 
खोिासेउडी साइिीगाड २०७१ लसल्ि आडीखेत १०६ लम. १ लम. राम्रो १४३ 
तनाशघाट साइिीगाड २०५८ लसल्ि थािा ८५ लम. १ लम. राम्रो १५० 
सवखोिा साइिीगाड २०५७ भैंसीखकश  सवखोिा ८५ लम. १ लम. राम्रो १६५ 
बववना सेती नदी २०६२ बववना बैतडी १५० लम. १ लम. राम्रो २०० 
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वववरण 

 

वकलसम/ प्रकार पिु, सडक तथा बाटोको 
नाम 

लनलमशत वा  

ममशत साि 

जोलडन ेवस्तीहरु क्षते्रफि अवस्था  िाभाश्चन्वत 
जनसंख्र्ा देश्चख सम्म िम्बाई चौडाइ    

नाकरा सेती नदी २०६३ नाकरा बैतडी १५५ लम. १.५ लम. राम्रो ६०० 

 काठे पिु                 

 पक्की पिु                 

सडक कच्ची सडक  सवखोिा सम्म लनमाशणाधीन             

बाटो  गोरेटे तथा 
घोडेटो 

                

वाडश नं. ७ 

पिु 

 

झोिङु्गे पिु 

 

साइिीगाड सािखेत पिु २०६७ रेजिुा छपािी १२० लम. १ लम. राम्रो ३००० 

 पिेट बगर साँउकी रह 
पिु 

२०७२ दलडमान सवखोिा १२० लम. १ लम. राम्रो ३००० 

 गजडा पिु २०७५ सतिा असदुािा ९० लम. १ लम. राम्रो २५०० 

काठे पिु                 
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वववरण 

 

वकलसम/ प्रकार पिु, सडक तथा बाटोको 
नाम 

लनलमशत वा  

ममशत साि 

जोलडन ेवस्तीहरु क्षते्रफि अवस्था  िाभाश्चन्वत 
जनसंख्र्ा देश्चख सम्म िम्बाई चौडाइ    

पक्की पिु                 

सडक 

 

कच्ची सडक  दोबाझ छपािी वपपिकोट २०६२ दोबाझ छपािी ३० वक.लम. ६ लम. राम्रो ५००० 

रेजिुा लगरीचौका २०७३ रेजिुा लगरीचौका ८ वक.लम. ४ लम. राम्रो ४००० 
ग्राभेि वा कृवि 
सडक  

                

बाटो  

 

गोरेटे तथा 
घोडेटो 

सेल्ताडा बाटो २०७४ सेल्तडा बगर कालिका मश्चन्दर ३ वक.लम. १ लम. राम्रो २०० 

साउकी रह बाटो २०७४ साउकी रह दलडमान मश्चन्दर ३ वक.लम. १ लम. राम्रो २६० 
नारखोिा बाटो २०७४ नारखोिा फुफुर सल्िा १ वक.लम. १ लम. राम्रो १५० 
दहगाँउ २०७४ दहगाँउ कालिका मा.वव. १ वक.लम. १ लम. राम्रो १७५ 

  स्रोत: गाउँपालिकाका ववलभन्न ठाउँमा भएको सरोकारवािा वैठकको छिफिमा आधाररत, २०७६ 
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पररच्छेद ७: वातावरण तथा ववपद् व्र्वस्थापन  

७.१ सामदुावर्क तथा अन्र् वन सम्बन्धी वववरण  

र्स गाउँपालिकामा भएका सवै प्रकारका वनहरुको वववरण र्स प्रकार रहेको छ :   

तालिका 69 : गाउँपालिकामा भएका सवै प्रकारका वन सम्वन्धी वववरण 

वाडश 
नं. 

वनको नाम  वनको प्रकार  क्षेत्रफि  समेटेको 
घरपररवार 

मखु्र् ववरुवाका प्रजातीहरु  

१ 

 

िामािमु रानीवन सा.व. सामदुावर्क वन ३८ हे. ११० साि धार्ा गतडा 

तेडीमाण्डौं सा.व. सामदुावर्क वन ८.६३ हे. ७० साि धार्ा गतडा 

भ ुवँाकोट सरकारी वन  ५० हे. अन्दाजी २०० बाँझ, उश्चत्तस, िािीगुरँास, 

काफि 

अनारी खोिा सरकारी वन  ९० हे. अन्दाजी १५० बाँझ, िािीगुरँास, काफि, 

झ्र्ाउ 

अमनु सरकारी वन  १०० हे. २०० साि, सल्िा, लससौं, धार्ा, 
अमिा, बेि, आपँ 

मल्िापानी पश्चिम बाटा सरकारी वन ८० हे. १५० बाँझ, िािीगुरँास, काफि, 

झ्र्ाउ, सल्िा 

२ 

 

श्चचउरी गडो सा.व. सामदुावर्क वन  ५२१ हे. ३०० साि, सल्िा, अमिा, थार्, 

गतेडा, खैर, नैर 

अपरसैन सा.व. सामदुावर्क वन ११८ हे. २०० साि, सल्िा, अमिा, थार्, 

गतेडा, बेि घाँस 

महादेव डाँडा सरकारी वन  २०० हे. २५० बाँज, िािीगुरँास, काफि, 

सल्िा, झ्र्ाउ 

कारेकोट सरकारी वन २०० हे. १५० साि, सल्िा, मौवा, अमिा, 
धार्, गतडा, उश्चत्तस 



 

94 

 

 

वाडश 
नं. 

वनको नाम  वनको प्रकार  क्षेत्रफि  समेटेको 
घरपररवार 

मखु्र् ववरुवाका प्रजातीहरु  

३ 

 

बाइमेिो सा.व. सामदुावर्क वन १९९.५ हे. ८३ सल्िा, बाँझ, िािीगुरँास 

पारीवन नाझाङ सामदुावर्क वन ५२.२५ हे. ३४ सल्िा, सल्र्ौता, अमिा,  

स्र्ाउिेपारी सा.व. सामदुावर्क वन ५४३ हे. १९८ सल्िा, अमिा, बाँझ, 

िािीगुरँास 

भातेलभर सा.व. सामदुावर्क वन ९१.४५ हे. ६४ साि, सल्िा,साज, हरोबरो, 
वपपि अमिा 

सल्िेखान सा.व. सामदुावर्क वन ५५ हे. ७४ सल्िा, साि, अमिा, साज 

काने तथा कुचेगडो सामदुावर्क वन ६४ हे. ६० बाँझ, िािीगुरँास, उश्चत्तस, 

झ्र्ाउ 

४ 

 

भाटको सानाहाल्ने सा.व. सामदुावर्क वन ६४.२५ हे. १२५ सल्िा, बाँझ, काफि, 

िािीगुरँास 

देउडुम्रा सा.व. सामदुावर्क वन १५३.३४ हे. १०१ साि, सल्िा, हरो, अमिा, धार्, 

गतेडा 

ठुिोझाड रानीवन सा.व. सामदुावर्क वन २७ हे. ७७ बाँझ, सल्िा, िािीगुरँास, 

काफि 

रानीवन सरकारी वन  १०५ हे. 
अन्दाजी 

८० बाँझ, िािीगुरँास, काफि, 

उश्चत्तस, सल्िा झ्र्ाउ 

भ ुवँा रानीवन सरकारी वन  १५० हे. 
अन्दाजी 

१६० बाँझ, िािीगुरँास, काफि, 

उश्चत्तस, सल्िा, अमिा 

महादेव रानीवन, गडुािी 
वन 

सरकारी वन  १३० हे. 
अन्दाजी 

१२५ सल्िा साि बाँझ, उश्चत्तस, हरो 
अमिा गतेडा धार् 

ढाडावन सरकारी वन २५ हे.  ७७ सल्िा घंगारु वकरमडा बाँझ 
अमिा 
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वाडश 
नं. 

वनको नाम  वनको प्रकार  क्षेत्रफि  समेटेको 
घरपररवार 

मखु्र् ववरुवाका प्रजातीहरु  

५ 

 

गौजिा  सा.व.उ.स. सामदुावर्क वन  ३५० हे. १८५ अमिा, साि, सल्िा 

कािामाठी आगरकोट सामदुावर्क वन  २८० हे. १४४ अमिा, साि, सल्िा 

समैजी तेडी सा.व.उ.स. सामदुावर्क वन  २८० हे. १८१ अमिा, साि, सल्िा 

लसद्घनाथ सा.व. सामदुावर्क वन  ६९ हे. १०० अमिा, साि, सल्िा 

डाँडावन सा.व. सामदुावर्क वन  १३३ हे. १०३ सल्िा 

देहीडुम्रा सा.व. सामदुावर्क वन  १५३.३४ हे. १०१ साि, सल्िा 

६ 

 

जर् महादेव पाति सामदुावर्क वन ९६ हे. ६१ बाँझ, काफि, िािीगुरँास, 

झ्र्ाउ 

नेटेिेक सा.व. सामदुावर्क वन ३५१.९४ हे. ४०२ साि, सल्िा, अमिा, खैर, 

सिौता 

तामागीरी वन सरकारी वन  २०० हे. 
(अनमुालनत) 

२०० बाँझ, िािीगुरँास, काफि 

पाटा वन सरकारी वन १८ हे. 
(अनमुालनत) 

११५ हरो, सल्र्ौता, साज, साि, बरो 

७  

 

खाखार्ा मेिो सामदुावर्क वन  २७ हे ७६ साि, सिौता, धार्डा, गतडा, 
श्चचउरी, साज 

रानीवन सामदुावर्क वन  १३३.६४ हे. ५७ बाँझ, सल्िा, िािीगुरँास, 

काफि, झ्र्ाउ 

सल्िेखान सा.व. सामदुावर्क वन  ५५ हे. ७४ सल्िा, अमिा, घंघारु, उश्चत्तस 

स्रोत: गाउँपालिकाका ववलभन्न ठाउँमा भएको सरोकारवािा वैठकको छिफिमा आधाररत, २०७६ 
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७.२ नदी तथा जिाधारको वववरण  

र्स गाउँपालिकाका ववलभन्न वाडशका समदुार्मा भएका नदी, खोिा ताि तिैर्ाहरुको वववरण र्स प्रकार रहेको छ :  

तालिका 70 : गाउँपालिकामा भएका नदी ताि आददको वववरण 

वाडश नं. वववरण  नाम  उपर्ोगको वववरण  

१ 

 

नदी,खोिा   ठूिो खोिा, वपनारी, बार्ि, रासनी, ररठागाड लसचाई, खानेपानी  

ताि, पोखरी   .....................  

लसमसार ..................  

२ 

 

नदी,खोिा   खोपडी खोिा  लसचाई, 

ताि, पोखरी   प्रमे स्मतृी ताि, मौवादह, वजेडी पोखरी  पर्शटन, लसचाईं  

लसमसार   

३ 

 

नदी,खोिा   साइिीगाड, ऐिी खोिा, दौड्या खोिा, ढाण खोिा लसचाई, खानेपानी  

ताि, पोखरी   वारकाँडा पोखरी, कुकुडा वेत्र्खािी, ढाणखोिा लसचाई,  

लसमसार   

४ 

 

नदी,खोिा   गडुािी गाड, वकम्डी खोिा, प्र्ाउिा खोिा, लडग्री लसचाई, खानेपानी 

ताि, पोखरी   ठूिसैन पोखरी   

लसमसार   

५ 

 

नदी,खोिा   सेती नदी, साइिीगाड लसंचाईं 

ताि, पोखरी   घटािाश्चखखािी पोखरी, घोडासैन पोखरी, ढकैचा  

लसमसार   

६ 

 

नदी,खोिा   सेती नदी, साइिीगाड लसंचाईं 

ताि, पोखरी   लगरीचौका पोखरी   

लसमसार   



 

97 

 

 

७ 

 

नदी,खोिा   साइिीगाड, ठूिोखोिा, पातिको खोिा  लसंचाई  

ताि, पोखरी     

लसमसार   

स्रोत: गाउँपालिकाका ववलभन्न ठाउँमा भएको सरोकारवािा वैठकको छिफिमा आधाररत, २०७६ 

 

७.३ दैवव प्रकोप सम्बन्धी वववरण  

र्स गाउँपालिकामा ववलभन्न प्रकारका दैववप्रकोप सम्वन्धी वववरणमा खडेरी, आगिागी, पैह्रो, जङ्गिी जनावरबाट हनुे 
वािीनािीमा क्षलत, आलँध, हरुी, चट्याङ्ग तथा अलसना जस्ता प्रकोपको खतरा रहेको भएता पलन गाउँपालिका भखशर 
मात्र स्थापना भएको हुँदा त्र्स प्रकारका दैवीप्रकोपको वैज्ञालनक तथ्र्ाङ्क राखेको पाइएन ।   

७.४ गाउँपालिकामा भएका ववलभन्न खानी, खलनज तथा अन्र् प्राकृलतक स्रोतको वववरण  
र्स गाउँपालिकामा भएका ववलभन्न खानी, खलनज तथा अन्र् प्राकृलतक स्रोतको वववरण र्स प्रकार रहेको छ 

तालिका 71: गाउँपालिकामा भएका ववलभन्न प्रकारका खानी तथा खलनजको वववरण 

वाडश नं. खानी वा खलनजको वववरण  पाइन ेटोि वा समदुार्  हािको अवस्था  

१ लगट्टी खानी  थालडर्ां वन क्षेत्र, भवुाकोट चाि ुअवस्थामा  

२ 

 

लगट्टी खानी काररर्ाँ वन क्षेत्र चाि ुअवस्थामा  

पत्थर खानी  कोटान्जर वन क्षेत्र चाि ुअवस्थामा 

३ 

 

ढुङ्गा खानी  वन क्षेत्र  चाि ुअवस्थामा 

बािवुा खानी  जािकुिे, आडीगाँउ, भराश वन क्षेत्र चाि ुअवस्थामा 

कमेरो (चनु) जािकुिे वन के्षत्र आधलुनकीकरण गनुशपने 

४ 

 

पत्थर खानी  भवुािडर्ा काड, भाटको सा.वनको 
माछेखोिा, देउडुमरा सा.वन मडुाघचु्छा 

चाि ुअवस्थामा  

ढाडेवन लगटी, बािवुा खानी रोलडङी वन क्षेत्र खोज गनश बाँकी 

कमेरो खानी भ ुवँा वन के्षत्र चाि ुअवस्था  

५ लसिेट खानी पािी वन क्षेत्र, कािामाठी, गजौिा चाि ुअवस्था 
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वाडश नं. खानी वा खलनजको वववरण  पाइन ेटोि वा समदुार्  हािको अवस्था  

 श्चजतरा (जातँो) वपड, कािामाठी चाि ुअवस्था 

बािवुा लगटी तिारा चाि ुअवस्था 

लगटी ढुङ्गा  गजौिा, कािामाठी, समैची, तेडी चाि ुअवस्था 

६ 

 

पत्थर खानी लसल्ि, सवखोिा, खतेडा, काँडा, गोगनपोखरी 
वन क्षेत्र 

चाि ुअवस्थामा  

ढंुगा खानी लसल्ि, सवखोिा, खतेडा, काँडा, गोगनपोखरी 
वन क्षेत्र 

चाि ुअवस्थामा 

बािवुा, लगटी सेती नदी, साइिीगाड चाि ुअवस्थामा 

चनु खानी जाल्कुिे (नेटेिेक), सवखोिा चाि,ु आधलुनकीकरण 
नभएको 

७  

 

बािवुा खानी साइिी गाड चाि ुअवस्थामा  

लगटी खानी साइिी गाड, श्चखरा ओरािो दह चाि ुअवस्थामा 

 स्रोत: गाउँपालिकाका ववलभन्न ठाउँमा भएको सरोकारवािा वैठकको छिफिमा आधाररत, २०७६ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

99 

 

 

पररच्छेद ८ : संस्थागत र्सुासन तथा संगठनको वववरण  

८.१ सरकारी, गैसस र समदुार्मा आधाररत संस्था वववरण  

८.१.२ राजलनलतक दिमा समावेर्ीताको श्चस्थलत 

र्स गाउँपालिकामा तत्कालिन ने.क.पा. एमािे, नेपाि कम्रू्लनि पावटश एमाओवादी (हाि दवैु न.ेक.पा.) र नेपािी 
काँग्रसे पावटशको वाहलु्र्ता रहेको छ । गाउँपालिका भखशर मात्र स्थापना भएको हुँदा ववलभन्न राजनीलतक दिहरुिे 
आ-आफ्ना पावटशको वववरण गाउँपालिका तथा वाडशहरुमा दताश गराइ सकेको अवस्था छैन ।  

८.१.३ गाउँपालिकामा विर्ाश्चर्ि गैर सरकारी संस्था  

र्स गाउँपालिकाका ववलभन्न वाडश र समदुार्हरुमा िश्चक्षत गरर कार्शिमहरु सञ्चािन गरररहेका स्थानी, राविर् तथा 
अन्तराविर् गैह्र सरकारी संस्थाहरुको वववरण र्स प्रकार रहेको छ : 

तालिका 72 : गाउँपालिकामा कार्शरत गैह्र सरकारी संघसंस्थाहरुको वववरण 

वाडश 
नं. 

गैह्र सरकारी 
संस्थाको नाम  

ठेगाना  दात ृलनकार् कार्श गने क्षते्र  काम 
गनश र्रुु  
लमलत  

िाभाश्चन्वत 
घरधरुी  

गाउँपालिका 
सँग सहकार्शको 
अवस्था  

१ 

 

लसड नेपाि दद.लस.न.पा. वल्र्ड लभजन स्वास्थ्र् २०६८ ९२७ सहकार्श गरेको 

लस.लड.लस. दद.लस.न.पा. वल्र्ड लभजन चाइल्ड स्पोसशसीप २०६८ ९२७ सहकार्श गरेको 

सोसश नेपाि 
(सआुहारा) 

दद.लस.न.पा.   स्वास्थ्र् २०७३ ९२७ सहकार्श गरेको 

जिाधार  दद.लस.न.पा.   खानेपानी, लसचाईं २०७३ ९२७ सहकार्श गरेको 

बहकेु्षत्रीर् पोिण दद.लस.न.पा.   स्वास्थ्र् २०७४ ९२७ सहकार्श गरेको 

आर.लड.एस.लस. दद.लस.न.पा.   स्वास्थ्र् २०७२ ९२७ सहकार्श गरेको 

२ 

 

आर लभ डब्ि ुआर 
एम लभ  

आदर्शमा 
कार्शरत 

ग्रामीण 
जिस्रोत 
पररर्ोजना 

आदर्श भरर िाग ु २०७३ आदर्श 
सबैमा 

सहकार्श गरेको 

लसड नेपाि दद.लस.न.पा. 
लसिगढी 

वल्र्ड लभजन आदर्श २ मा २०७० 
देश्चख 

८१५ सहकार्श गरेको 



 

100 

 

 

वाडश 
नं. 

गैह्र सरकारी 
संस्थाको नाम  

ठेगाना  दात ृलनकार् कार्श गने क्षते्र  काम 
गनश र्रुु  
लमलत  

िाभाश्चन्वत 
घरधरुी  

गाउँपालिका 
सँग सहकार्शको 
अवस्था  

लस.लड.लस. दद.लस.न.पा. 
लसिगढी 

श्चर्क्षा 
सम्बन्धी 

आदर्श २ मा २०७० 
देश्चख 

८१५ सहकार्श गरेको 

सआुहारा लसिगढी पोिण 
सम्बन्धी 

आदर्श २ मा २०७३ 
देश्चख 

८१५ सहकार्श गरेको 

३ 

 

लस.लड.लस. दद.लस.न.पा. वल्र्ड लभजन श्चर्क्षा, स्वास्थ्र्, 

बािबालिका 
२०७२ ६७० 

(वाडशका 
सबै 
बस्ती) 

सहकार्श गरेको 

लसड नेपाि दद.लस.न.पा. वल्र्ड लभजन श्चर्क्षा, स्वास्थ्र् २०७० ६७० 
(वाडशका 
सबै 
बस्ती) 

सहकार्श गरेको 

सआुहारा दद.लस.न.पा. र्एुसएआइडी पोिण २०७२ ६७० 
(वाडशका 
सबै 
बस्ती) 

सहकार्श गरेको 

आर लभ डब्ि ुआर 
एम लभ 

दद.लस.न.पा. वफन्ल्र्ाण्ड खानेपानी  २०७० ६७० 
(वाडशका 
सबै 
बस्ती) 

सहकार्श गरेको 

जिाधार दद.लस.न.पा. ए.लड.वव. खानेपानी  २०७२ ६७० 
(वाडशका 
सबै 
बस्ती) 

सहकार्श गरेको 
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वाडश 
नं. 

गैह्र सरकारी 
संस्थाको नाम  

ठेगाना  दात ृलनकार् कार्श गने क्षते्र  काम 
गनश र्रुु  
लमलत  

िाभाश्चन्वत 
घरधरुी  

गाउँपालिका 
सँग सहकार्शको 
अवस्था  

४ 

 

वल्र्ड लभजन             

आर लभ डब्ि ुआर 
एम लभ 

दद.लस.न.पा. वफन्ल्र्ाण्ड खानेपानी  २०७० ६७० 
(वाडशका 
सबै 
बस्ती) 

सहकार्श गरेको 

लसड नेपाि दद.लस.न.पा. वल्र्ड लभजन श्चर्क्षा, स्वास्थ्र् २०७० ६७० 
(वाडशका 
सबै 
बस्ती) 

सहकार्श गरेको 

सआुहारा दद.लस.न.पा. र्एुसएआइडी पोिण २०७२ ६७० 
(वाडशका 
सबै 
बस्ती) 

सहकार्श गरेको 

लस.लड.लस. दद.लस.न.पा. वल्र्ड लभजन श्चर्क्षा, स्वास्थ्र्, 

बािबालिका 
२०७२ ६७० 

(वाडशका 
सबै 
बस्ती) 

सहकार्श गरेको 

५  

 

जिाधार दद.लस.न.पा. ए.लड.वव. र्स वडाका सबै 
बस्ती 

२०७३ ७०० सहकार्श गरेको 

लस.लड.लस. दद.लस.न.पा. वल्र्ड लभजन र्स वडाका सबै 
बस्ती 

२०७२ ७०० सहकार्श गरेको 

लसड नेपाि दद.लस.न.पा. वल्र्ड लभजन र्स वडाका सबै 
बस्ती 

२०७३ ७०० सहकार्श गरेको 

सआुहारा दद.लस.न.पा. र् ुएस ए र्स वडाका सबै २०७२ ७०० सहकार्श गरेको 
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वाडश 
नं. 

गैह्र सरकारी 
संस्थाको नाम  

ठेगाना  दात ृलनकार् कार्श गने क्षते्र  काम 
गनश र्रुु  
लमलत  

िाभाश्चन्वत 
घरधरुी  

गाउँपालिका 
सँग सहकार्शको 
अवस्था  

आई लड बस्ती 

६ 

 

लसड नेपाि, डोटी दद.लस.न.पा. र् ुएस ए 
आइ लड 

वडा नं. ६ का 
सबै बस्तीमा 

२०७० ७७२ सहकार्श 
गररएको 

सोसश नेपाि दद.लस.न.पा. वल्र्ड लभजन वडा नं. ६ का 
सबै बस्तीमा 

२०७४ ७७२ सहकार्श 
गररएको 

जिाधार दद.लस.न.पा. ए लड वव वडा नं. ६ का 
सबै बस्तीमा 

२०७३ ७७२ सहकार्श 
गररएको 

७ 

 

लसड नेपाि दद.लस.न.पा. वल्र्ड लभजन स्वास्थ्र् २०७४ ५५० सहकार्श 
गररएको 

लस.लड.लस. दद.लस.न.पा. वल्र्ड लभजन श्चर्क्षा २०७४ ५५० सहकार्श 
गररएको 

सआुहारा दद.लस.न.पा. र् ुएस ए 
आइ लड 

स्वास्थ्र्, पोिण २०७४ ५५० सहकार्श 
गररएको 

 स्रोत: गाउँपालिकाका ववलभन्न ठाउँमा भएको सरोकारवािा वैठकको छिफिमा आधाररत, २०७६ 

 
 

८.१.४ समदुार्मा आधाररत संस्था  

र्स गाउँपालिकामा स्थापना भइ सविर् रहेका आमा समूह, मवहिा समूह, कृिक समूह, बाि क्िव, र्वुा 
क्िवहरुको वववरण र्स प्रकार रहेको छ :  

तालिका 73 : गाउँपालिकामा भएका सामदुदर्क समूह वा संस्थाहरुको वववरण 

वाडश 
नं. 

समूहको नाम ठेगाना स्थापना 
लमलत 

दताश वववरण सदस्र् संख्र्ा 

मवहिा परुुि जम्मा 

१ नव कोवपिा बाि आदर्श १ बाँझ ०७२ वडा कार्ाशिर् ७ ४ ११ 



 

103 

 

 

वाडश 
नं. 

समूहको नाम ठेगाना स्थापना 
लमलत 

दताश वववरण सदस्र् संख्र्ा 

मवहिा परुुि जम्मा 

 क्िब ककानी 

राधाकृष्ण आमा 
समहु 

१ थालडङर्ा  स्वास्थ्र् चौकी २१  २१ 

भैरव आमा समहु १ लसराकािा   २३  २३ 

िािीगुरँास आ.स. १ मनुकेोट   २७  २७ 

सरस्वती आ.स. १ लसराकािा   १५  १५ 

जनजागरण आ.स. १ सतािगाँउ   ३०  ३० 

पसु्पाििी आ.स. १ बाहनु टाक   २७  २७ 

हररर्ािी आ.स. १ मेिगाँउ   २३  २३ 

प्रगलतर्ीि आ.स. १ सािगाँउ   २७  २७ 

आजीवन आ.स. १ पार्ि   २५  २५ 

मवहिा एकता 
आ.स. 

१ डुम्राकोट   १५  १५ 

तेडी आमा समुै ुह १ सङाईि   १६  १६ 

२ 

 

नमादेव स्वास्थ्र् 
आमा समहु 

आदर्श २ भाररकोट २०६० मौवा नगरदह 
स्वास्थ्र् चौकी 

२०  २० 

भवानी आमा समहु आदर्श २ भाररकोट २०६० मौवा नगरदह 
स्वास्थ्र् चौकी 

२५  २५ 

सेितडा स्वास्थ्र् 
आ.स. 

आदर्श २ 
साउदकाँडा 

२०६० मौवा नगरदह 
स्वास्थ्र् चौकी 

२७  २७ 

नमादेव स्वास्थ्र् 
आमा समहु 

आदर्श २ बावनकाँडा २०६० मौवा नगरदह 
स्वास्थ्र् चौकी 

३०  ३० 
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वाडश 
नं. 

समूहको नाम ठेगाना स्थापना 
लमलत 

दताश वववरण सदस्र् संख्र्ा 

मवहिा परुुि जम्मा 

तेडी स्वास्थ्र् आ.स. आदर्श २ कोटान्जर २०६० मौवा नगरदह 
स्वास्थ्र् चौकी 

३५  ३५ 

कालिका स्वास्थ्र् 
आ.स. 

आदर्श २ कोटान्जर २०६० मौवा नगरदह 
स्वास्थ्र् चौकी 

२६  २६ 

नमादेव स्वास्थ्र् 
आमा समहु 

आदर्श २ मौवा २०६० मौवा नगरदह 
स्वास्थ्र् चौकी 

२७  २७ 

भैरवभवानी स्वास्थ्र् 
आ.स. 

आदर्श २ मौवा २०६० मौवा नगरदह 
स्वास्थ्र् चौकी 

२५  २५ 

नमादेव स्वास्थ्र् 
आमा समहु 

आदर्श २ दगुरािा २०६० मौवा नगरदह 
स्वास्थ्र् चौकी 

२०  २० 

कालिका आ.स. आदर्श २ मौवा २०६० मौवा नगरदह 
स्वास्थ्र् चौकी 

२१  २१ 

सेितडा आ.स. आदर्श २ काररर्ा ँ २०६० मौवा नगरदह 
स्वास्थ्र् चौकी 

३०  ३० 

३ 

 

नमादेव बाि क्िब आदर्श ३ नवुाकोट २०७५ वडा कार्ाशिर् ३ ४ ७ 

िक्ष्मी बाि क्िब आदर्श ३ नवुाकोट २०७५ वडा कार्ाशिर् ४ ३ ७ 

फुिबारी बाि क्िब आदर्श ३ ऐिी २०७५ वडा कार्ाशिर् २ ५ ७ 

भैरव बाि क्िब आदर्श ३ काडँी २०७५ वडा कार्ाशिर् ३ ६ ९ 

दगुाश देवी बाि 
क्िब 

आदर्श ३ आड २०७५ वडा कार्ाशिर् ४ ३ ७ 

सगरमाथा बाि 
क्िब 

आदर्श ३ आगर २०७५ वडा कार्ाशिर् ३ ४ ७ 
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वाडश 
नं. 

समूहको नाम ठेगाना स्थापना 
लमलत 

दताश वववरण सदस्र् संख्र्ा 

मवहिा परुुि जम्मा 

झुडँा बाि क्िब आदर्श ३ झुडँा २०७५ वडा कार्ाशिर् ४ ३ ७ 

हररर्ािी आमा 
समहु 

आदर्श ३ काडँी २०७२ सामदुावर्क 
स्वास्थ्र् इकाई 
केन्र 

३०  ३० 

भगवती आमा समहु आदर्श ३ आड २०७२ सामदुावर्क 
स्वास्थ्र् इकाई 
केन्र 

१५  १५ 

भगवती आमा समहु आदर्श ३ आगर २०७२ सामदुावर्क 
स्वास्थ्र् इकाई 
केन्र 

१५  १५ 

कोट भैरव आमा 
समहु 

आदर्श ३ झुडँा २०७२ सामदुावर्क 
स्वास्थ्र् इकाई 
केन्र 

१५  १५ 

४ 

 

वपपि चौतारी आमा 
समहु 

४ डाडँागाउ 
वहने्नकाँडा 

२०६० स्वास्थ्र् चौकी १५  १५ 

लनङिारै्नी आमा 
समहु 

४ डाडँागाउ 
वहने्नकाँडा 

२०६० स्वास्थ्र् चौकी ३०  ३० 

हजारी आमा समहु ४ गैरीगाउ २०६० स्वास्थ्र् चौकी २०  २० 

सरस्वती आमा 
समहु 

४ गैरीगाउ २०६० स्वास्थ्र् चौकी २०  २० 

कालिका आमा 
समहु 

४ भ ुवँा २०६० स्वास्थ्र् चौकी ३५  ३५ 

तेडी दगुाश आमा 
समहु 

४ भ ुवँा २०६० स्वास्थ्र् चौकी ३२  ३२ 
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वाडश 
नं. 

समूहको नाम ठेगाना स्थापना 
लमलत 

दताश वववरण सदस्र् संख्र्ा 

मवहिा परुुि जम्मा 

िािीगुरँास आमा 
समहु 

४ पछेरीगाँउ २०६० स्वास्थ्र् चौकी ३०  ३० 

दगुाश देवी आमा 
समहु 

४ देही २०६० स्वास्थ्र् चौकी २५  २५ 

सरु्शमखुी आमा समहु ४ रोलडङ्गी २०६० स्वास्थ्र् चौकी ३०  ३० 

आदर्श आमा समहु ४ डोकट २०६० स्वास्थ्र् चौकी २५  २५ 

वडा बाि क्िब 
सिाि 

४ देहीमाण्डौं २०७५ वडा कार्ाशिर् ५ ४ ९ 

५ प्रगलतश्चर्ि बाि 
सिाि 

आदर्श ५ िामीखाि २०७६ वडा कार्ाशिर् ३ ८ ११ 

६ 

 

भवानी बाि क्िब आदर्श ६      

मिा कवपिास 
स्वा.आ. स. 

आदर्श ६ ढाँटवाडा  स्वास्थ्र् सेवा केन्र 
६, लगरीचौका 

१७  १७ 

हररर्ािी स्वा.आ.स. आदर्श ६ काडँा  स्वास्थ्र् सेवा केन्र 
६, लगरीचौका 

३०  ३० 

भगवती स्वा.आ.स. आदर्श ६ बववना  स्वास्थ्र् सेवा केन्र 
६, लगरीचौका 

३५  ३५ 

िक्ष्मी स्वा.आ.स. आदर्श ६ खतेडा  स्वास्थ्र् सेवा केन्र 
६, लगरीचौका 

२५  २५ 

जानकी स्वा.आ.स. आदर्श ६ खतेडा  स्वास्थ्र् सेवा केन्र 
६, लगरीचौका 

३५  ३५ 

उजेिो स्वा.आ.स. आदर्श ६ टोटपीिा  स्वास्थ्र् सेवा केन्र 
६, लगरीचौका 

२०  २० 
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वाडश 
नं. 

समूहको नाम ठेगाना स्थापना 
लमलत 

दताश वववरण सदस्र् संख्र्ा 

मवहिा परुुि जम्मा 

िक्ष्मी स्वा.आ.स. आदर्श ६ लसल्ि  स्वास्थ्र् सेवा केन्र 
६, लगरीचौका 

३०  ३० 

७ 

 

भवानी बाि क्िब ७ रेजिुा २०७६ वडा कार्ाशिर्बाट 
संचालित 

७ ८ १५ 

िगनर्ीि बाि 
क्िब 

७ सातिा २०७६  ६ ७ १३ 

वडा स्तररर् बाि 
सन्जाि 

७ वडा कार्ाशिर् २०७६  ५ ११ १६ 

भवानी बाि क्िब ७ दलडमाना २०७६  ६ ९ १५ 

स्रोत: गाउँपालिकाका ववलभन्न ठाउँमा भएको सरोकारवािा वैठकको छिफिमा आधाररत, २०७६ 

 

८.२ गाउँपालिकािे हाि सम्म पाररत गरेका ऐन, नीलत लनर्म तथा लनर्माविीहरु  
र्स गाउँपालििे हाि सम्म तपलसि बमोश्चजमका ऐन, नीलत लनर्म तथा लनर्माविीहरु तर्ार गरर पास गरेको छ :  

 आदर्श गाउँकार्शपालिका अपाङ्गता भएका व्र्श्चक्तको पररचर्पत्र ववतरण कार्शववलध २०७५ 

 आदर्श गाउँकार्शपालिका आलथशक ऐन २०७५  

 आदर्श गाउँकार्शपालिका स्थानीर् तहको उपभोक्ता सलमलत गठन पररचािन तथा व्र्वस्थापन सम्वन्धी 
कार्शववलध २०७५  

 आदर्श गाउँकार्शपालिका घ वगशको लनमाशण व्र्वसार्ीको िालग कार्शववलध  

 आलथशक कार्शववलध ऐन, २०७५ 

 आलथशक ववधेर्क ०७५/०७६ 
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अनसूुची १ गाउँपालिकाको संगठनात्मक चाटश  

गाउँपालिकाद्वारा पाररत गररएको सङ्गठनात्मक चाटश  
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अनसुचुी २ : गाउँपालिकाका वतशमान पदालधकारीहरुको िमागत चाटश  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

टेक बहादरु रोकार्ा 
अध्र्क्ष गाउँपालिका  

कमिा देवी ओझा 
उपाध्र्क्ष गाउँपालिका 

 

दलि खड्का 
(सदस्र्) 

गोववन्द पाकी 
(सदस्र्) 

पर्पुलत वाग 

(म. सदस्र्) 
कल्पनाकु. कामी 
(द.म.सदस्र्) 

चन्र देव ओझा 
(सदस्र्) 

बम ब. खड्का 
(सदस्र्) 

जानकी दे. ओझा 
(म. सदस्र्) 
तारा कामी 

(द.म.सदस्र्) 
 

 

ददपेन्र प्र. पाठक 

(सदस्र्) 
कणश बहादरु ऐर 

(सदस्र्) 
मैन देवी रोकार्ा 
(म. सदस्र्) 
धौिी िहुार 
(द.म.सदस्र्) 

 

प्रताप वव.क. 
(सदस्र्) 

रघनुाथ रोकार्ा 
(सदस्र्) 

धमाश कु. ओझा 
(म. सदस्र्) 
िक्ष्मी दमाई 

(द.म.सदस्र्) 
 

रमेर् ब. भाट 
(सदस्र्) 

रुप्से टमटो 
(सदस्र्) 

किावती रोकार्ा 
(म. सदस्र्) 
िक्ष्मी ओड 

(द.म.सदस्र्) 
 

राम ब. अलधकारी 
(सदस्र्) 

डम्बर ब. ओिी 
(सदस्र्) 

हररणा कु. ववि 

(म. सदस्र्) 
देवा देवी िहुार 
(द.म.सदस्र्) 

 

पदम राज दाहाि 
(सदस्र्) 

र्रे बहादरु ववि 

(सदस्र्) 
रम्भा वकमाडी 
(म. सदस्र्) 
लििा िोहार 
(द.म.सदस्र्) 

 
 

नरेर् ब. खड्का 
अध्र्क्ष वाडश नं १ 

पदम लसं वोहरा 
अध्र्क्ष वाडश नं २  

 

नरेन्र ब. रोकार्ा 
अध्र्क्ष वाडश नं ३  

 

नारार्ण लसं पछेरा 
अध्र्क्ष वाडश नं.४ 

 

ववरभान धामी 
अध्र्क्ष वाडश नं ५ 

 

िाि ब. खडार्त 

अध्र्क्ष वाडश नं ६  
 

िाि ववि  
अध्र्क्ष वाडश नं ७ 
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अनसुचुी ३ : स्थानीर् लनवाशचनमा ववजर्ी पदालधकारी तथा प्रमखु प्रलतपश्चक्ष दििे प्राप्त गरेको मत 
  

स्थानीर् तहको लनवाशचनमा ववजर्ी तथा प्रमखु प्रलतद्धन्दी उम्मेद्वारको प्राप्त मत पररणाम  
पद : गाउँपालिका अध्र्क्ष  

ववजर्ी  प्रमखु प्रलतद्धन्दी 

नाम टेक बहादरु रोकार्ा नाम िक्ष्मण बहादरु लसंह  

प्राप्त मत  ३५३५ प्राप्त मत  २७०६ 

राजनीलतक दिको नाम   साववक नेकपा एमािे राजनीलतक दिको नाम   नेपािी काँग्रसे  

  

पद : गाउँपालिका उपाध्र्क्ष  

ववजर्ी  प्रमखु प्रलतद्धन्दी 

नाम कमिा देवी ओझा  नाम कृष्णा ओझा 

प्राप्त मत  ३५३७ प्राप्त मत  २६४२ 

राजनीलतक दिको नाम   साववक नेकपा एमािे राजनीलतक दिको नाम   नेपािी काँग्रसे 

 

वाडश नं. १ 

पद : वडा अध्र्क्ष    

ववजर्ी  प्रमखु प्रलतद्धन्दी 

नाम नरेर् बहादरु खड्का  नाम भरत बहादरु खड्का  

प्राप्त मत  ५६७ प्राप्त मत  ४५४ 

राजनीलतक दिको नाम 
  

साववक नेकपा एमािे राजनीलतक दिको नाम 
  

नेपािी काँग्रसे  
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पद : सदस्र्    

ववजर्ी  प्रमखु प्रलतद्धन्दी 

नाम दलि खड्का  नाम नर बहादरु खड्का  

प्राप्त मत  ५४६ प्राप्त मत  ४६१ 

राजनीलतक दिको नाम   साववक नेकपा एमािे राजनीलतक दिको नाम   नेपािी काँग्रसे 

 

पद : सदस्र्   

ववजर्ी  प्रमखु प्रलतद्धन्दी 

नाम गोववन्द पाकी  नाम रववन्र बहादरु खड्का  

प्राप्त मत  ५८० प्राप्त मत  ४५८ 

राजनीलतक दिको नाम   साववक नेकपा एमािे राजनीलतक दिको नाम   नेपािी काँग्रसे 

 

पद : मवहिा सदस्र्    

ववजर्ी  प्रमखु प्रलतद्धन्दी 

नाम पर्पुलत वाग  नाम झमुा देवी वाग  

प्राप्त मत  ५७८ प्राप्त मत  ४५७ 

राजनीलतक दिको नाम   साववक नेकपा एमािे राजनीलतक दिको नाम   नेपािी काँग्रसे 

 

पद : दलित मवहिा सदस्र्  

ववजर्ी  प्रमखु प्रलतद्धन्दी 

नाम कल्पना कुमारी कामी  नाम भगवती दमाई 

प्राप्त मत  ५८८ प्राप्त मत  ४३३ 

राजनीलतक दिको नाम   साववक नेकपा एमािे राजनीलतक दिको नाम   नेपािी काँग्रसे 
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वाडश नं. २  
पद : वडा अध्र्क्ष    

ववजर्ी  प्रमखु प्रलतद्धन्दी 

नाम पदम लसं वोहरा  नाम महादेव साउद  

प्राप्त मत  ५०२ प्राप्त मत  ३७५  

राजनीलतक दिको नाम   साववक नेकपा एमािे राजनीलतक दिको नाम   नेपािी काँग्रसे 

 

पद : सदस्र्    

ववजर्ी  प्रमखु प्रलतद्धन्दी 

नाम चन्र देव ओझा नाम हरर प्रसाद ओझा 

प्राप्त मत  ५१२ प्राप्त मत  ४३९ 

राजनीलतक दिको नाम   साववक नेकपा एमािे  राजनीलतक दिको नाम   नेपािी काँग्रसे  

 

पद : सदस्र्   

ववजर्ी  प्रमखु प्रलतद्धन्दी 

नाम बम बहादरु खड्का  नाम राम बहादरु वोहरा  

प्राप्त मत  ४५८ प्राप्त मत  ४०१ 

राजनीलतक दिको नाम   साववक नेकपा एमािे राजनीलतक दिको नाम   नेपािी काँग्रसे 

 

पद : मवहिा सदस्र्    

ववजर्ी  प्रमखु प्रलतद्धन्दी 

नाम जानकी देवी ओझा नाम िलिता कँुवर (थापा) 

प्राप्त मत  ५२५ प्राप्त मत  ३७६ 

राजनीलतक दिको नाम   साववक नेकपा एमािे राजनीलतक दिको नाम   नेपािी काँग्रसे 
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पद : दलित मवहिा सदस्र्  

ववजर्ी  प्रमखु प्रलतद्धन्दी 

नाम तारा कामी  नाम िािी दमाई 

प्राप्त मत  ५४२ प्राप्त मत  ३८१ 

राजनीलतक दिको नाम   साववक नेकपा एमािे राजनीलतक दिको नाम   नेपािी काँग्रसे 

 

वाडश नं. ३  
पद : वडा अध्र्क्ष    

ववजर्ी  प्रमखु प्रलतद्धन्दी 

नाम नरेन्र बहादरु रोकार्ा  नाम कृष्णा बहादरु रोकार्ा 

प्राप्त मत  ५५० प्राप्त मत  ३५० 

राजनीलतक दिको नाम   साववक नेकपा एमािे राजनीलतक दिको नाम   नेपािी काँग्रसे 

 

पद : सदस्र्    

ववजर्ी  प्रमखु प्रलतद्धन्दी 

नाम ददपेन्र प्रसाद पाठक नाम खिवुा कामी  

प्राप्त मत  ५६८ प्राप्त मत  ३४० 

राजनीलतक दिको नाम   साववक नकेपा एमािे राजनीलतक दिको नाम   नेपािी काँग्रसे 

 

पद : सदस्र्   

ववजर्ी  प्रमखु प्रलतद्धन्दी 

नाम कणश बहादरु ऐर  नाम उमेर् राज भट्ट  

प्राप्त मत  ५२७ प्राप्त मत  ३२१ 

राजनीलतक दिको नाम   साववक नेकपा एमािे राजनीलतक दिको नाम   नेपािी काँग्रसे 
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पद : मवहिा सदस्र्    

ववजर्ी  प्रमखु प्रलतद्धन्दी 

नाम मैन देवी रोकार्ा  नाम वास ुकुमारी जोर्ी भट्ट  

प्राप्त मत  ५६३ प्राप्त मत  ३२९ 

राजनीलतक दिको नाम   साववक नेकपा एमािे राजनीलतक दिको नाम   नेपािी काँग्रसे 

 

पद : दलित मवहिा सदस्र्  

ववजर्ी  प्रमखु प्रलतद्धन्दी 

नाम धौिी िहुार  नाम तारा चनारा  

प्राप्त मत  ५५८ प्राप्त मत  ३३२ 

राजनीलतक दिको नाम   साववक नेकपा एमािे राजनीलतक दिको नाम   नेपािी काँग्रसे 

 

वाडश नं. ४ 
 

पद : वडा अध्र्क्ष    

ववजर्ी  प्रमखु प्रलतद्धन्दी 

नाम नारार्ण लसं पछेरा  नाम ददि बहादरु ववि  

प्राप्त मत  ५७५ प्राप्त मत  ३३० 

राजनीलतक दिको नाम   नेपािी काँग्रसे  राजनीलतक दिको नाम   साववक नेकपा एमािे 

 

पद : सदस्र्    

ववजर्ी  प्रमखु प्रलतद्धन्दी 

नाम प्रताप वव.क. नाम लभम राज भट्ट  

प्राप्त मत  ५६२ प्राप्त मत  ३४१ 

राजनीलतक दिको नाम   नेपािी काँग्रसे  राजनीलतक दिको नाम   साववक नेकपा एमािे 
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पद : सदस्र्   

ववजर्ी  प्रमखु प्रलतद्धन्दी 

नाम रघनुाथ रोकार्ा  नाम िाि बहादरु ववि 

प्राप्त मत  ५४७ प्राप्त मत  ३३७ 

राजनीलतक दिको नाम   नेपािी काँग्रसे  राजनीलतक दिको नाम   साववक नेकपा एमािे 

 

पद : मवहिा सदस्र्    

ववजर्ी  प्रमखु प्रलतद्धन्दी 

नाम धमाश कुमारी ओझा  नाम केर् ुदेवी रोकार्ा  

प्राप्त मत  ५८३ प्राप्त मत  ३२१ 

राजनीलतक दिको नाम   नेपािी काँग्रसे  राजनीलतक दिको नाम   साववक नेकपा एमािे 

 

पद : दलित मवहिा सदस्र्  

ववजर्ी  प्रमखु प्रलतद्धन्दी 

नाम िक्ष्मी दमाई  नाम मन्धरी कामी  

प्राप्त मत  ५७९ प्राप्त मत  ३२२ 

राजनीलतक दिको नाम   नेपािी काँग्रसे  राजनीलतक दिको नाम   साववक नेकपा एमािे 

 
 

वाडश नं. ५ 

पद : वडा अध्र्क्ष    

ववजर्ी  प्रमखु प्रलतद्धन्दी 

नाम ववरभान धामी  नाम नर बहादरु धामी  

प्राप्त मत  ५०१ प्राप्त मत  ३८६ 

राजनीलतक दिको नाम   साववक नेकपा एमािे राजनीलतक दिको नाम   नेपािी काँग्रसे  
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पद : सदस्र्    

ववजर्ी  प्रमखु प्रलतद्धन्दी 

नाम रमेर् बहादरु भाट  नाम उदै लसं रोकार्ा  

प्राप्त मत  ५१२ प्राप्त मत  ३८२ 

राजनीलतक दिको नाम   साववक नेकपा एमािे राजनीलतक दिको नाम   नेपािी काँग्रसे  

 

पद : सदस्र्   

ववजर्ी  प्रमखु प्रलतद्धन्दी 

नाम रुप्से टमटो  नाम दर्न्ती कुमारी लसंह  

प्राप्त मत  ४७७ प्राप्त मत  ३७९ 

राजनीलतक दिको नाम   साववक नेकपा एमािे राजनीलतक दिको नाम   नेपािी काँग्रसे  

 

पद : मवहिा सदस्र्    

ववजर्ी  प्रमखु प्रलतद्धन्दी 

नाम किावती रोकार्ा नाम लनमशिा देवी रोकार्ा  

प्राप्त मत  ५१२ प्राप्त मत  ४०८  

राजनीलतक दिको नाम   साववक नेकपा एमािे राजनीलतक दिको नाम   नेपािी काँग्रसे  

 

पद : दलित मवहिा सदस्र्  

ववजर्ी  प्रमखु प्रलतद्धन्दी 

नाम िक्ष्मी ओड नाम सनु्तिा ओड  

प्राप्त मत  ५१४  प्राप्त मत  ३९६ 

राजनीलतक दिको नाम   साववक नेकपा एमािे राजनीलतक दिको नाम   नेपािी काँग्रसे  
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वाडश नं. ६ 

पद : वडा अध्र्क्ष    

ववजर्ी  प्रमखु प्रलतद्धन्दी 

नाम िाि बहादरु खडार्त नाम इन्र बहादरु बोहरा  

प्राप्त मत  ५८२ प्राप्त मत  ५३५ 

राजनीलतक दिको नाम   साववक नेकपा एमािे राजनीलतक दिको नाम   नेपािी काँग्रसे  

 

पद : सदस्र्    

ववजर्ी  प्रमखु प्रलतद्धन्दी 

नाम राम बहादरु अलधकारी  नाम माने दमाई 

प्राप्त मत  ५३१ प्राप्त मत  ५१२ 

राजनीलतक दिको नाम   नेपािी काँग्रसे राजनीलतक दिको नाम   साववक नेकपा एमािे 

 

पद : सदस्र्   

ववजर्ी  प्रमखु प्रलतद्धन्दी 

नाम डम्बर बहादरु ओिी  नाम सकरे लमजाि  

प्राप्त मत  ५७३ प्राप्त मत  ५२१  

राजनीलतक दिको नाम   साववक नेकपा एमािे राजनीलतक दिको नाम   नेपािी काँग्रसे 

 

पद : मवहिा सदस्र्    

ववजर्ी  प्रमखु प्रलतद्धन्दी 

नाम हररणा कुमारी ववि वोहरा नाम खन्जरी देवी ढोिी  

प्राप्त मत  ५९२ प्राप्त मत  ५१७  

राजनीलतक दिको नाम   साववक नेकपा एमािे  राजनीलतक दिको नाम   नेपािी काँग्रसे 
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पद : दलित मवहिा सदस्र्  

ववजर्ी  प्रमखु प्रलतद्धन्दी 

नाम देवा देवी िहुार  नाम लनमशिा देवी लसिाि 

प्राप्त मत  ५७१ प्राप्त मत  ५३८ 

राजनीलतक दिको नाम   साववक नेकपा एमािे  राजनीलतक दिको नाम   नेपािी काँग्रसे 

 

वाडश नं. ७  
पद : वडा अध्र्क्ष    

ववजर्ी  प्रमखु प्रलतद्धन्दी 

नाम िाि ववि नाम िाि बहादरु ववि 

प्राप्त मत  ३५५ प्राप्त मत  २१५ 

राजनीलतक दिको नाम   साववक नेकपा एमािे  राजनीलतक दिको नाम   नेपािी काँग्रसे 

 

पद : सदस्र्    

ववजर्ी  प्रमखु प्रलतद्धन्दी 

नाम पदम राज दाहाि नाम वटकादत्त दाहाि  

प्राप्त मत  ३५९ प्राप्त मत  १९५ 

राजनीलतक दिको नाम   साववक नेकपा एमािे  राजनीलतक दिको नाम   नेपािी काँग्रसे 

 

पद : सदस्र्   

ववजर्ी  प्रमखु प्रलतद्धन्दी 

नाम र्ेर बहादरु ववि नाम डम्वर बहादरु वाग  

प्राप्त मत  ३४६ प्राप्त मत  २०९ 

राजनीलतक दिको नाम   साववक नेकपा एमािे  राजनीलतक दिको नाम   नेपािी काँग्रसे 
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पद : मवहिा सदस्र्    

ववजर्ी  प्रमखु प्रलतद्धन्दी 

नाम रम्भा वकमाडी  नाम जग ुदलडमानी  

प्राप्त मत  ३५२ प्राप्त मत  २०३ 

राजनीलतक दिको नाम   साववक नेकपा एमािे  राजनीलतक दिको नाम   नेपािी काँग्रसे 

 

पद : दलित मवहिा सदस्र्  

ववजर्ी  प्रमखु प्रलतद्धन्दी 

नाम लििा िोहार  नाम िलिता वव.क. 

प्राप्त मत  ३४४ प्राप्त मत  २२१ 

राजनीलतक दिको नाम   साववक नेकपा एमािे  राजनीलतक दिको नाम   नेपािी काँग्रसे 

 
 


