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इलतहासमा भएका ववलभन्न कालखण्डका आन्दोलन, छलफल तथा वैचाररक बहस पश्चात भएको राज्र् पनुसंरचना 
अनसुार ववकास लनमायर्का ववलभन्न चरर्हरुमा स्थानीर् स्तरको स्रोत साधनको संभाव्र्ता अध्र्र्न गने, 
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अनगुमन तथा सपुरीवेक्षर् गने, संरक्षर् गने सम्पूर्य जजम्मेवारी राज्र् पनुसंरचनाको संघीर् व्र्वस्था तथा स्थानीर् 
सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीर् तहलाई प्रदान गरेको छ। नेपालको संववधान २०७२ को धारा २९५ 
को उपधारा ३ बमोजजम लमलत २०७३।११।२७ देजख लागू हनुे गरर गठन भएका ६ वटा महानगरपाललका, 
११ वटा उप-महानगरपाललका, २७६ वटा नगरपाललका र ४६० वटा गाउँपाललका गरर ७५३ 
(http://mofaga.gov.np) वटा स्थानीर् तहहरु मध्रे् र्स काललकोट जजल्लामा पलन ३ वटा नगरपाललका र ६ वटा 
गाउँपाललका गरर जम्मा ९ वटा स्थानीर् तहहरु रहेका छन ्। काललकोट जजल्लाका ९ स्थानीर् तहहरु मध्रे् र्ो 
पचालझरना गाउँपाललका पलन एउटा हो ।  
गाउँपाललका स्थापना भए पश्चात गनुय पने ववलभन्न ववकासमलुक कार्यहरु मध्रे् शरुुका वर्यहरुमा दस्तावेजीकरर्का 
कार्यहरु गनुय पने वाध्र्ात्मक पररजस्थती रहेको र र्स क्रममा गाउँपाललकाले आधारभतू सवेक्षर्को माध्र्मबाट 
वस्तलुनष्ठ तररकाले गाउँपाललकाको वस्तगुत वववरर् अथायत गाउँपाललका प्रोफाइल तर्ार गने लनर्यर् भए अनसुार 
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सरकार संचालन ऐन २०७४ द्वारा प्रदत्त अलधकार क्षेत्र लभत्र रवह स्थानीर् तहले गरु्स्तररर् तथा प्रभावकारी सेवा 
दक्षताका साथ र्ोजनावद्ध ढङ्गबाट सञ्चालन गनय, ववकासका ववलभन्न पक्षको हालको अवस्था र आगामी ददनमा गनुय 
पने कामहरुको वारेमा समेत तथ्र्गत जानकारी लनकाल्नका लालग र्ो वस्तगुत वववरर् तर्ार गररएको हो। संजघर् 
मालमला तथा स्थानीर् ववकास मन्त्रालर्को लमलत २०७४।०१।२६ गतेको पररपत्र र लनदेजशकामा उल्लेजखत 
खाकाको अलधनमा रवह र्ो वस्तगुत वववरर् तर्ार गररएको छ । र्ो वस्तगुत वववरर् तर्ारी गनयका लालग 
प्राववलधक जजम्मेवारी ललएको कावफर्ा मेलडर्ा सेन्टर, सखेुत लगार्त र्स कार्यमा सहर्ोग गनुयहनुे सवैमा आभार 
प्रकट गदै र्ो वस्तगुत वववरर्ले ववकासमलुक कार्य गदाय सवैमा सहजता महससु गने वातावरर्को सजृना गरोस 
भने्न शभुकामना व्र्क्त गनय चाहन्छु ।  
धन्र्वाद ।                               ================ 

                          खड् गराज सेजवुाल                
अध्र्क्ष  
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पररच्छेद १ पररचर् 

र्स पररच्छेद १ मा गाउँपाललकाको वस्तगुत वववरर् तर्ार गनुयको मु् र् उद्देश्र्हरु, र्सले गाउँपाललकाको ववकासमा 
पाने प्रभाव र तर्ारी गदाय अपनाइएका ववलध तथा र्समा समेट्न नसवकएका ववर्र्वस्तकुा ववर्र्मा तकय संगत तररकाले 
वववरर् उल्लेख गररएको छ । 

१.१ पषृ्ठभलूम 

नेपालमा भएका ववलभन्न समर्का पररवतयनहरु मध्रे् जनआन्दोलन २०६२/०६३ पश्चात वनकेो अन्तररम संववधान र 
नेपालको संववधान २०७२ ले ववकेजन्रकृत प्रर्ाली अनसुार स्थानीर् सरकार सञ्चालन गने बाटो खलु्ला गररददए सँगै 
स्थानीर्, प्रादेजशक र संजघर् गरर तीनवटै तहका चनुावहरु सम्पन्न भए र लामो समर् पदालधकारी वववहन भएका 
नेपालका सवै तहले आ-आफना प्रलतलनलधहरु प्राप्त गने मौका लमलेको छ। सरकार गठनका प्राराजम्भक 
वक्रर्ाकलापहरु पश्चात जनचासोका सवालमा सेवा ददनेगरर कार्य गने क्रममा जनतासँग जोलडएको सवै भन्दा नजजकको 
सरकारको रुपमा रहेको स्थानीर् तहले शरुुका अवस्थामा गनुय पने सवै भन्दा पवहलो काम भनेको नै दस्तावेजीकरर् 
रहेको छ। स्थानीर् तहले तर्ार गनुय पने ववलभन्न दस्तावेजहरु मध्रे् स्थानीर् तहको प्रोफाइल अथायत वस्तगुत वववरर् 
प्रमखु रहेको छ । र्स सन्दभयमा वस्तगुत वववरर् अथायत प्रोफाइल (Profile) भन्नाले कुनै पलन लनजश्चत भौगोललक के्षत्र 
लभत्र वसोवास गने आम समदुार्, उक्त क्षते्रको क्षते्रफल, हावापानी, समदुार्सगँ सम्वजन्धत जनचासोका ववर्र्हरु जस्तै 
सडक, पलु, वाटोघाटो, लसंचाइ, कृवर्, पशपुालन, जशक्षा, सामाजजक पररवेश, सासँ्कृलत, चाडपवय, वजार क्षते्र, वनजङ्गल, 
आददका ववर्र्मा स्पष्ट खलुाइएको तथ्र्गत वववरर् सवहतको दस्तावेजलाई जनाउँछ । र्स प्रकारका दस्तावेजका 
सम्वन्धमा स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को पररच्छेद ६ को  दफा १ बमोजजम हरेक स्थानीर् तहले 
सम्बजन्धत क्षेत्रको वस्तजुस्थलत ववश्लरे्र् गने, श्रोत अनमुान गने, आवलधक र्ोजना, बावर्यक, रर्नीलतक, ववर्र् क्षते्रगत 
मध्र्काललन तथा ददघयकाललन ववकास र्ोजना, नीलत, कार्यक्रम बनाई लाग ुगनुयपने नीलतगत प्रावधान राखेको हुँदा र्स 
पचालझरना गाउँपाललका, काललकोटले आफनो प्रथम गाउँपाललका वस्तगुत वववरर् २०७६ तर्ार गरेको छ। र्ो 
वस्तगुत वववरर् अथायत प्रोफाइल तर्ारी गदाय संघ र प्रदेश सरकारको नीलत, लक्ष्र् तथा उद्देश्र्सँग तादात्म्र्ता कार्म 
गने गरर समदुार्मा वसोवास गने व्र्जक्तको व्र्जक्तगत वववरर्का साथै ववकासका ववर्र्गत क्षेत्रहरुको समेत 
जानकारी संकलन गरर सोवह अनसुार प्रस्ततु गररएको छ ।  

उपरोक्त कानूनी तथा नीलतगत व्र्वस्था र र्ोजनाबद्ध रुपमा गाउँपाललका ववकासका प्रर्ासहरूलाई अगालड बढाउन 
गाउँपाललकाको वस्तगुत वववरर् अपररहार्य भए बमोजजम र्स गाउँपाललकाले पलन गाउँपाललकाको वस्तजुस्थलत ववश्लरे्र् 
वववरर् तर्ार गरेको छ । गाउँपाललकामा उपलब्ध जनसं्र्ा, वन क्षते्र, भौलतक संरचना, समदुार्का व्र्जक्तहरुले 
अंगाल्ने पेशा, जशक्षा, र्ोग्र्ता आददको वववरर् समर् र पररजस्थती अनसुार पररवयतन भइरहने भएता पलन र्ी तथ्र्ाकंगत 
वववरर् समर् समर्मा पररमाजयन गरर वस्तगुत वववरर् अपडेट गनय जरुरी हनु्छ तथापी र्ो वस्तगुत वववरर्मा 
उल्लेख भएका वववरर्ले आगामी ददनमा गाउँपाललकाले के कसरी तथ्र्ांक व्र्वस्थापन गनुय पदयछ भने्न कुरालाई 
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समेत मागय लनदेशन गने भएकोले र्स प्रथम वस्तगुत वववरर्ले सो कार्यका लालग समेत सहर्ोगी भलूमका खेल्ने छ । 
गाउँपाललकाको समग्र ववकासका लालग हालको वतयमान अवस्थाको ववर्र्मा जानकारी संकलन गने र उक्त 
जानकारीलाई तकय पूर्य तररकाले प्रस्ततु गररएको र्ो पचालझरना गाउँपाललकाको वस्तगुत वववरर् हो ।   

१.२ गाउँपाललकाको वस्तगुत वववरर् (Rural Municipality Profile) तर्ार गनुयको उद्दशे्र् 

नेपालको संववधान २०७२ को धारा २९५ को उपधारा ३ मा व्र्वस्था भए अनरुूप लमलत २०७३/११/२७ गते 
भएको लनर्यर् अनसुार स्थानीर् तहका रुपमा गाउँपाललका तथा नगरपाललकाहरू वक्रर्ाजशल भए पश्चात ्र्ो पचालझरना 
गाउँपाललका पलन साववकका राम्नाकोट, नानीकोट, र बदालकोटको आधा भन्दा बवढ गाउँ ववकास सलमलतहरुलाई 
समावेस गरर ९ वटा वडाहरुमा ववभाजन गरर बनेको हो । र्ो गाउँपाललका घोर्र्ा भएपश्चात समार्ोजन भएको 
स्थानहरूको सम्पूर्य वस्तजुस्थलत समावेश हनुेगरर कुनै आलधकाररक दस्तावेज तर्ार नभएको अवस्थालाई मध्र्नजर गदै 
तथा नेपाल सरकार संघीर् मालमला तथा स्थानीर् ववकास मन्त्रालर्को लमलत २०७४ बैशाख २६ गतेको पररपत्र 
अनसुार र्स गाउँपाललकाको वस्तगुत वववरर् तर्ार गरर सावयजलनक गररनपुने नीलतगत लनर्यर् भए पश्चात र्ो वस्तगुत 
वववरर् तर्ार गररएको हो । गाउँपाललकाको २०६८ को जनगर्नाको प्रलतवेदन र २०७५/२०७६ को प्राथलमक 
तथ्र्ांक संकलन ववलध प्रर्ोग गरर प्राप्त जानकारीको आधारमा र्ो वस्तगुत वववरर् तर्ार गररएको छ भन ेप्रोफाइल 
तर्ार गनुयका मु् र् उद्देश्र्हरु र्स प्रकार रहेका छन ्:  

– गाउँपाललकावासीहरुको घरधरुी सवेक्षर्को माध्र्मबाट उलनहरुका सामाजजक, शैजक्षक, आलथयक लगार्त 
वववरर्को अध्र्र्न गरर एकमषु्ट वववरर् प्रस्ततु गनुय,  

– गाउँपाललकाको भ-ूजैववक, भौलतक, आलथयक, सामाजजक, वातावरर् र संस्थागत ववकास समेतगरी सवै ववर्र्गत 
क्षेत्रको वस्तगुत जचत्रर् तथा ववश्लरे्र् गरी वववरर् प्रस्ततु गनुय,   

– गाउँपाललकाको भौलतक, प्राववलधक, मानवीर् तथा ववत्तीर् स्रोतसाधनको जस्थलत र उपलब्धताबारे ववश्लरे्र् गनुय  

– ववद्यालर्, सरकारी तथा गैह्र सरकारी कार्ायलर्, समदुार्मा आधाररत संघसंस्थाको ववर्र्मा अध्र्र्न गरर 
उलनहरुको हालको अवस्था र उलनहरुले प्रदान गने सेवाका ववर्र्मा ववश्लरे्र् प्रलतवेदन तर्ार गनुय ,  

– भौगोललक, सामाजजक, आलथयक, धालमयक, प्राकृलतक र मानवीर् जीवनका हरेक पक्षहरूका वारेमा जानकारी प्राप्त 
हनु े भएकोले ती वस्तकुो सलमक्षा गरर सधुार, समार्ोजन वा पररवतयन गनय र नर्ा ँर्ोजना तजुयमाका लालग 
पषृ्ठपोर्र् प्राप्त हनुे वातावरर् लनमायर् गनुय,  

– सरकारी एवं गैरसरकारी ससँ्था तथा स्थानीर् लनकार्हरूबीच समन्वर् गराई कार्ायन्वर्नको प्रभावकाररता 
बढाउँदै ववकासको दोहोरोपनलाई कम गदै ललन ेवातावरर् लनमायर् गनुय,  , 

– सूचनाबाट ववलभन्न लनकार् तथा व्र्जक्तहरूसँग सम्बन्ध बढाउन सहज हनुे हनुाले आपसी सहर्ोगको वातावरर् 
लनमायर् गनुय ।  
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– गाउँपाललकामा रहेका सम्पूर्य स्रोत र साधन का साथै राज्र्ले प्रदान गदै आइरहेका ववलभन्न सेवा सवुवधाको 
बारेमा स्पष्ट नक्शाङ्कन गनुय ।   

१.३ अध्र्र्नको महत्व   

ववगत लामो समर् देजख नेपालमा ववलभन्न तहका चनुावहरु हनु नसक्दा जनप्रलतलनलध वववहन अवस्थामा कमयचारीहरुले 
मात्र सरकार सञ्चालन गरररहेको अवस्था लथर्ो जस्को पररर्ामस्वरुप समदुार् ववकासका पहलहरुमा सवह तथ्र्ाङ्कको 
अभावमा कुनै पलन अपडेट गने कार्यहरु भएनन ्। नेपाल सरकार तथा अन्र् दातलृनकार्हरुले पलन नेपाल सरकारले 
गरेको जनगर्नालाई आधार मानेर त्र्सको आधारमा र्ोजना लनमायर् गने पररपावटले नेपालमा लामो समर् काम 
गरेको पाइन्छ । त्र्सरी नै ववगतमा नेपाल सरकार लगार्त सवै संघसंस्था वा अनसुन्धान गनय चाहने व्र्जक्त सवैले 
कुनै दात ृ लनकार्ले अध्र्र्न गरेका वस्तगुत वववरर्मा भर पनुय पथ्र्ो वकनकी आलधकाररक स्रोत प्राप्त गनय प्रार् 
असम्भव नै लथर्ो । नेपाल सरकारले तर्ार पाने त्र्वह हरेक १० वर्यको अन्तरालमा गररने जनगर्ना प्रलतवेदनलाई 
लनरन्तर १० वर्य सम्म सन्दभयसूचीको रुपमा प्रर्ोग गदै आउने चलन लथर्ो तर अव स्थानीर् सरकार सञ्चालनमा 
आइसकेको पररपेक्षमा र्स प्रकारका आवश्र्क जानकारीहरु समर् समर्मा अपडेट गदै जान ु पने देजखन्छ । 
ववकासमलुक वक्रर्ाकलापको सवै भन्दा आधारभतू र नभइ नहनुे कुरा भनेकै त्र्स समदुार्को जनसाँ्र्ीक, आलथयक, 

भौगोललक, साँस्कृलतक, सामाजजक तथा अन्र् र्स्तै प्रकारको जानकारी हो वकनकी र्सले कार्यक्रम सञ्चालन गनुय पूवयको 
अवस्था के कस्तो रहेको छ भने्न वारेमा जानकारी उपलब्ध गराउछ भने अको तफय  स्थानीर् तहले गने र्ोजना, 
ववकास वजेट बाँडफाँडका कुराहरु सोवह तथ्र्ाङ्कमा लनभयर रहने गदयछन ।  

१.४ अध्र्र्नको औजचत्र्     

नेपालको संववधान २०७२ अनसुार स्थानीर् सरकारले स्वतन्त्र रुपमा आफुलाई आवश्र्क पने तथ्र्ांक, र्ोजना र 
अन्र् लनदेजशकाहरु तर्ार गरी दस्तावेजीकरर् गनय सक्ने प्रावधान राखेको छ । अको नेपाल सरकारले देशभरका 
७५३ वटै स्थानीर् सरकार कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाएको छ । वव.स. २०७३ फागनु २७ गते स्थानीर् तहको वववरर् 
राजपत्रमा प्रकाशन गरेसँगै फागनु २९ गतेबाट देशभर स्थानीर् तह कार्ायन्वर्नमा आएका छन ्। र्स अनसुार 
ववकास कार्यक्रम सञ्चालनका लालग ववगतमा हरेक स्थानीर् तहलाई ददइँदै आएको ववकासको प्रारजम्भक बजेटलाई 
आलथयक वर्य ०७४/०७५ देजख स्थानीर्करर् गदै लैजाने र्ोजना अगालड साररएको छ । देशभरमा ववकास क्षेत्र, 

अञ्चल, जजल्ला र गाउँ ववकास सलमलतको अवधारर्ाबाट ववलभन्न गलतववलधहरु अगालड बवढरहेको वहजोको पररवेशमा 
एकाएक गाउँपाललका तथा नगरपाललकाको अवधारर्ामा आईपगु्दा हाल सञ्चालनमा आएका स्थानीर् तहमा कुन कुन 
साववकका गाउँ ववकास सलमलतहरु लमलेर बन,े कलत टुवक्रए, कलत गालभए र सो को आधारभतू जानकारी के हो भने्न 
ववर्र्मा सवयत्र अन्र्ौलता छाएको अवस्थामा र्सरी गाउँपाललकाले आफनो क्षेत्र लभत्रको सम्पूर्य वस्तगुत वववरर्लाई 
एकैठाउँमा राख्नका लालग गररएको र्ो पहललाई अत्र्न्त महत्वपूर्य पहलको रुपमा मालनएको छ। र्स कार्यले 
एकालतर गाउँपाललकाका ववलभन्न गलतववलधहरु सञ्चालन गनय सहज हनुे छ भने अको तफय  समदुार्का आम 
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नागररकहरुलाई पलन आफनो के्षत्रमा ववकासमलुक कार्यहरुमा वजेट माग गनय सजजलो हनुे छ । अन्र् ववलभन्न 
सहर्ोगी लनकार्हरुलाई पलन कार्यक्रम तर्ार गरर लागू गनय समेत सजह हनुे छ ।  

१.५ अध्र्र्न ववलध 

गाउँपाललकाको प्रोफाइल तर्ारी गने कार्य आफैमा एउटा प्रवक्रर्ागत कार्य भएको हुँदा र्समा ववलभन्न चरर्मा कार्य 
गनुय पने हनु्छ ।  ववलभन्न चरर्मा गररन ेअध्र्र्न ववलधलाई तलको जचत्रमा प्रष्ट पाने प्रर्ास गररएको छ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

१.५.१ गाउँपाललकास्तरीर् अन्तरवक्रर्ात्मक छलफल कार्यक्रम 

गाउँपाललकाको वस्तगुत वववरर् ववश्लरे्र् गनुय पवुय समदुार्बाट के कस्ता वववरर्हरु संकलन गने र सो कार्यका लालग 
को कस्लाई जजम्मेवारी ददने भने्न ववर्र्मा ववस्ततृरुपमा छलफल आर्ोजना गररर्ो । र्स छलफल बैठकमा 
ववशेर्गरी ववज्ञहरुले तर्ार गरेका वस्तगुत वववरर्को जानकारी संकलन गने फमय फम्र्ायटका ववर्र्मा छलफल 
गररएको लथर्ो । 

१.५.२ जनशजक्तलाई ताललम  

संघीर् मालमला तथा स्थानीर् ववकास मन्त्रालर्बाट जारी गाउँ वस्तजुस्थलत वववरर्को ढाँचामा उल्लेजखत वववरर् तथा 
गाउँपाललकाको समग्र ववकासको पक्षका लालग आवश्र्क पने जानकारी सङ्कलन गनयका लालग ववज्ञहरु माफय त तर्ार 
गररएको प्रश्नावलीहरुमा आधाररत भएर घरधरुी सङ्कलक र वाडय स्तररर् अन्र् जानकारी तथा ववद्यालर्स्तररर् जानकारी 
सङ्कलन गनयका लालग खटाइएका जनशजक्तलाई १ ददने अभ्र्ासमलुक ताललम सम्पन्न गररएको लथर्ो । 

गाउँपाललकासँग अन्तरवक्रर्ा तथा दस्तावेजको अध्र्र्न        

आवश्र्क प्रश्नावलीको तर्ारी तथा गर्कहरुको छनौट  

        

गर्कहरुलाई ताललम ददई प्रश्नावली सवहत गर्कहरु पररचालन             

तथ्र्ांक संलकन तथा कोलडङ्ग गने र तथ्र्ांक ववश्लरे्र् गने        

प्राप्त तथ्र्ाङ्कका आधारमा प्रोफाइलको ड्राफट गने         

ड्राफट सेर्ररङ्ग र सझुाव संकलनको आधारमा अजन्तम प्रलतवेदन 
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१.५.३ तथ्र्ाङ्क सङ्कलन  

पचालझरना गाउँपाललकाका ववलभन्न ९ वटै वाडयहरुमा रहेका ववलभन्न समदुार्मा घरधरुी सवेक्षर् तथा वाडयमा रहेका 
ववलभन्न सरकारी तथा गैह्र सरकारी कार्ायलर् जस्तै सहकारी, वन उपभोक्ता सलमलत, मवहला समूह बाल क्लव 
ववद्यालर्हरुसँग भेटघाट गरर उलनहरुसँग भएको जानकारी ववस्ततृ फम्र्ायटको आधारमा सङ्कलन गररएको लथर्ो ।  

१.५.४ तथ्र्ाङ्कको सफ्टवेर्रमा इजन्ि तथा ववश्लरे्र्  

गाउँपाललकाका ववलभन्न तहबाट सङ्कलन गररएको जानकारीलाई ववज्ञले तर्ार गरेको सफ्टवेर्रमा कोलडङ्ग गरेर इजन्ि 
गररएको लथर्ो । उक्त इजन्ि गररएको तथ्र्ाङ्कलाई सामाजजक, आलथयक तथा अन्र् ववलभन्न क्षेत्रगत तररकाले ववश्लरे्र् 
गररएको लथर्ो ।      

१.५.५ वस्तगुत वववरर् लेखन  

तथ्र्ाङ्क ववश्लरे्र् पश्चात आएको जानकारीलाई ववलभन्न पररच्छेद्हरुमा छुट्टाछुटै्ट तररकाले सामूवहवककरर् गरर सोवह 
अनसुार लमलाएर पसु्तकको रुपमा ड्राफटको रुपमा तर्ार गररएको लथर्ो ।  

१.५.६ गाउँपाललका वस्तगुत वववरर्को गाउँपाललका वैठकमा छलफल 

अजन्तम ड्राफ्टको रुपमा तर्ार गररएको प्रोफाइललाई गाउँपाललकाको वैठकमा समवष्टगत रुपमा छलफल गरर के 
कस्तो प्रलतफल आर्ो भने्न बारेमा छलफल गररएको लथर्ो । उक्त छलफलमा गाउँपाललकाका सवै वाडयहरुलाई एक 
एक प्रलत तथा गाउँपाललकालाई २ प्रलत हाडयकवप उपलब्ध गराईएको लथर्ो । उपलब्ध गराइएको पसु्तकलाई 
गाउँपाललका तथा वाडयस्तरमा अध्र्र्न गरर सल्लाह सझुाव पेश गररएको लथर्ो ।  

१.५.७ गाउँपाललका वस्तगुत वववरर्को अजन्तम मस्र्ौदा तर्ारी  

गाउँपाललकाका ववलभन्न तहहरुबाट आएका सल्लाह सझुावको आधारमा प्रोफाइललाई पनुलेखन गरर अजन्तम रुप ददइ 
गाउँपाललकालाई वझुाइएको लथर्ो ।  

१.६  अध्र्र्नका सीमाहरु  

घरधरुी सवेक्षर् तथा समदुार्का ववलभन्न संरचनाहरुबाट तथ्र्ाङ्क संकलन गरेर ल्र्ाइएको भएता पलन ववलभन्न 
पररजस्थलतका कारर् प्रोफाइल तर्ारीका ववलभन्न चरर्हरु देजख नै केवह लसमाहरुमा बाँलधएर कार्य गनुय परेको कारर् र्ो 
दस्तावेजीकरर्का क्रममा केवह लसमाहरु रहेका छन : 

(क)  र्ो गाउँपाललकाको प्रोफाइल तर्ार गदाय सामाजजक, भौगोललक, साँस्कृलतक तथा धालमयक पक्षको हरेक 
कुराको ववस्ततृरुपमा ववश्लरे्र् गनय सवकएको छैन ।  

(ख)   प्रोफाइलले वतयमान अवस्थाको ववश्लरे्र् गने भएको हुँदा र्समा कुनै सामाजजक, भौगोललक पक्षको ववश्लरे्र् 
गदाय र्ोजना तथा आगामी वक्रर्ाकलापहरुलाई समेवटएको छैन ।  
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पररच्छेद २ भ-ूजैववक र प्रशासलनक जस्थती 
र्स पररच्छेदमा गाउँपाललका रहेको जजल्ला, गाउँपाललकाको ऐलतहालसक पषृ्ठभलूम, गाउँपाललकाको नामाकरर् सम्बन्धी 
वववरर् र गाउँपाललकाको भ-ूधरातलीर् र्थाथयता सम्बन्धी तथ्र्गत कुराहरुलाई उल्लेख गररएको छ ।  

२.१ पषृ्ठभलूम  

नेपालको संववधान २०७२ को धारा २९५ को उपधारा ३ बमोजजम गठन भई लमलत २०७३।११।२७ देजख लागू 
हनुे गरर ४ वटा महानगरपाललका, १३ वटा उपमहानगरपाललका २४८ वटा नगरपाललका, ४७९ वटा गाउँपाललका 
गरर ७४४ वटा स्थानीर् लनकार् कार्म भएको भएता पलन हाल ६ वटा महानगरपाललका, ११ वटा 
उपमहानगरपाललका, २७६ वटा नगरपाललका र ४६० वटा गाउँपाललका गरर ७५३ (http://mofaga.gov.np) वटा 
स्थानीर् तहहरु कार्म भएका छन ् । ती स्थानीर् तहहरुमा ववलभन्न तहका चनुाव पश्चात आ÷आफना 
पदालधकारीहरुको छनौट गरर जनताको घरदैलोमा स्थानीर् सरकार कार्म भएको छ र सोवह अनसुार जनताको 
आवश्र्कता र समस्र्ाको गनुासोलाई सम्बोधन गदै ववकासमलुक कार्यहरु भइरहेका छन ्। एकालतर गाउँपाललकाले 
सवै समदुार्लाई लजक्षत गरर समान तररकाले ववकासमलुक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गनुय परेको छ भन े अको तफय  
गाउँपाललकाका ववलभन्न समदुार्को वस्तगुत जानकारीको अभाव रहेको वतयमान अवस्थामा ववकासमलुक कार्यक्रम 
सञ्चालन गनय कदठनाई रहेको छ । तसथय र्स पररवेशमा गाउँपाललका रहेको स्थानको भ÷ूजैववक अवस्थाका ववर्र्मा 
सत्र्तथ्र् जानकारीको खोजी गदै दस्तावेजीकरर् गदै जान ुपवहलो कार्य भएको छ। वकनकी भरपदो एवम ्ववश्वसनीर् 
तथ्र्ाङ्क र सूचनाबाट मात्र वस्तगुत र वैज्ञालनक र्ोजना बन्न सक्छन ्जसको फलस्वरूप ठोस उपलजब्ध हालसल हनुाका 
साथै स्रोतको प्रभावकारी पररचालन सम्भव हनु्छ । र्स गाउँपाललकाको सन्दभयमा पलन छोटो समर् र न्रू्न स्रोत 
साधनको व्र्स्थापनका बावजदु आवश्र्क जानकारी सङ्कलन गरेर, स्थलगत सवेक्षर्का ववलभन्न प्रलतवेदनहरू, छलफल, 

अन्तरवक्रर्ा र ववर्र्गत कार्ायलर्हरूबाट प्राप्त ववलभन्न जानकारीहरू र वववरर् ववगतमा तर्ार पारेका गाउँपाललकाको 
प्रोफाइल, नेपालको जनगर्नाको पलछल्लो प्रलतवेदन २०६८ र हालसालै सङ्कलन गररएको प्राथलमक तथ्र्ाङ्कको 
आधारमा रवह तर्ार गररएको छ ।  

२.२ काललकोट जजल्लाको संजक्षप्त पररचर्  

देशका ववलभन्न भ-ूभागहरु जस्तै साववकको कर्ायली अञ्चल तथा हालको कर्ायली प्रदेशका ववलभन्न जजल्लाहरु मध्रे् 
काललकोट जजल्ला पलन एउटा हो । पूवयमा दैलेख, पजश्चममा जमु्ला, उत्तरमा मगु ु र डोल्पा, र दजक्षर्मा अछाम 
जजल्लाको ववचमा र्ो जजल्ला अवजस्थत छ । काललकोट जजल्ला समरु सतह देजख ७३८ लम. देजख ४,७९० लम. 
सम्मको उचाईं सम्म फैललएको छ । वव.स. २०१८ साल अजघ अवहलेको काललकोट जजल्ला रार्ाकाललन बैधालनक 
कानून २००४ अनसुार ३२ जजल्ला अन्तगयतको जमु्ला जजल्लामा पदयथ्र्ो । वव.स. २०१८ सालमा नेपाललाई १४ 
अञ्चल ७५ जजल्लामा ववभाजन गररएपलछ कर्ायली अञ्चलका ५ जजल्ला मध्रे् लतब्रीकोटको रुपमा र्स जजल्लाको नाम 
रहन गर्ो । नेपालको मान जचत्रमा र्ो जजल्ला २९ डीग्री ५ लमनेट देजख २९ डीग्री २८ लमनेट उत्तरी अंक्षास र 
८१ डीग्री २८ लमनेट देजख ८२ डीग्री ०२ लमनेट पवुी देशान्तर मा पदयछ । र्स जजल्लालाई वव.स. २०३२ साल 



 

7 

 

 

अजघ लतव्रीकोट भने्न गररएकोमा वव.स. २०३२/०८/२६ गतेको लनर्यर् अनसुार काललकोट नामाकरर् गररएको हो । 
हाल र्स जजल्लालाई नेपालको कान्छो जजल्लाको रूपमा जचलनन्छ । र्स जजल्लाको कूल क्षते्रफल १,७४१ बगय 
वक.मी. रहेको छ भन ेर्स जजल्लाले देशका कूल क्षते्रफलको १.१८ प्रलतसत भ–ूभाग ओगटेको छ । पवहला र्स 
जजल्लाको सदरमकुाम मान्म राजखएको लथर्ो । वव.स. २०४० मा जजल्ला सदरमकुाम मान्मबाट माथी लेकको चचुरुो 
खाँडाचक्रमा साररर्ो । भरेु टाकुरे मल्ल बंशका अजन्तम राजा मलैब्रम्हको दरवार सामररक वहसावले महत्वपूर्य र्ही 
खाँडाचक्रमा लथर्ो भने्न गररन्छ जहा ँपरुानो दरवारको भत्केको जगको भग्नावशेर् हाल पलन देख्न सवकन्छ । त्र्स्तै 
नेपालको राजधानी काठमाण्डौ देजख र्स जजल्लाको सदरमकुाम मान्म खाडाचक्र ७०८ वक.मी. मोटर बाटोको दरुीमा 
रहेको छ । 

काललकोटको भौगोललक अवस्थाको संजक्षप्त वववरर् र्स प्रकार रहेको छ :  

अक्षांश : २९० ०५' उत्तर देजख २९० २८' उत्तरसम्म  

देशान्तर : ८१० २८' पूवय देजख ८२० ०२' पूवय सम्म 

क्षेत्रफल : १७४१ वगय वक.लम. (१७८०३० हेक्टर )   

जजल्लाको नामाकरर्का सन्दभयमा ववलभन्न भनाई भएता पलन काललकोट जजल्लाको काललका गाउँ ववकास सलमलतको 
काललका गाउँमा अवजस्थत रहेको काललकादेवीको मजन्दर (मांडु) बाट नै र्स जजल्लाको नाम काललकोट रहन गएको 
हो भने्न जनधारर्ा रहेको पाइन्छ । काललकोट जजल्लाको भ-ूभाग २०१८ साल अजघ रार्ाकाललन वैधालनक काननु 
वव.सं. २००४ अनसुार प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले ववभाजन गरेपलछ कर्ायली अञ्चलमा ५ जजल्लाहरू हमु्ला, मगु,ु 

डोल्पा, जमु्ला र लतलब्रकोट रहन पगेु । र्सै अन्तगयतको लतलब्रकोट र जमु्ला जजल्लामा हालको काललकोट जजल्लाको 
भ-ूभाग रहेको लथर्ो । वव.सं. २०३४ सालमा लतलब्रकोट ववघटन भई केही गाउँ पञ्चार्त डोल्पामा र धेरै गाउँ 
पञ्चार्तहरू जमु्लामा गालभए । हाल काललकोट जजल्लामा पने धेरै गाउँ ववकास सलमलतहरू तत्काललन जमु्ला 
जजल्लामा पदयथे । र्स प्रकार पलछमात्र छुटै्ट काललकोट जजल्लाको व्र्वस्था भई मान्म गाउँको खाडाचक्र डाँडामा 
सदरमकुाम स्थापना गररएको हो । मध्र्काललन नेपालमा हालको काललकोट जजल्लाको धेरै भ-ूभाग लसंजा राज्र् 
अन्तगयत पदयथ्र्ो भन ेलतला दजक्षर्को केही भ-ूभाग दलु्ल ुराज्र्ले समेटेको लथर्ो । कर्ायली प्रदेशमा दलु्ल ुर लसंजा 
राज्र् सामाजजक र आलथयक वहसाबले पलन बललर्ा मालनन्थे । कर्ायली वकनारका फरावकला फाँटहरू रहेको दलु्ल ु
राज्र् र जमु्ला तथा लसंजा उपत्र्का रहेको लसंजा राज्र्मा प्रशस्तै कृवर् उत्पादन र पशपुालन हनुे गदयथ्र्ो । कर्ायली 
नदी घाँटी हुँदै लतब्बतसँगको व्र्ापार हनु ेहनुाले र्स जजल्लाको तल्लो भ-ूभाग व्र्ापाररक कारोबारमा समेत प्र्र्ात 
लथर्ो । 

ववकासका दृवष्टकोर्ले काललकोट जजल्ला भखयर मात्र अगालड बवढरहेको हो । कर्ायली राजमागयको स्तरोन्नती गनय 
सकेको खण्डमा काललकोट जजल्लामा उत्पाददत कृवर् उपज तथा पश ुउत्पादनलाई सहज तररकाले राविर्, अन्तराविर् 
के्षत्रमा वजारीकरर् गनय सवकने प्रशस्त सम्भावनाहरु रहेका छन ्।  
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२.३ पचालझरना गाउँपाललकाको ऐलतहालँसक पषृ्ठभलूम 

नेपालको संववधान २०७२ अनसुार देश संजघर् संरचनामा गईसके पलछ देशमा संजघर् संरचनाको स्वरुप अन्तरगत नै 

काललकोट जजल्लाको पचालझरना गाउँपाललकाको स्थापना भएको हो । साववकका राम्नाकोट, नानीकोट र आधा 

भन्दा बवढ बदालकोटको लसकु लमलाएर र्ो पचालझरना गाउँपाललका वनकेो हो । २०४७ सालको संववधान अनसुार 

गाउँ ववकास सलमलत र नगरपाललकाको संरचना हुदँा गाउँपाललकाको कुनै अवधारर्ा नै नभएको हुँदा र्स 

गाउँपाललकाको लामो इलतहास नभएता पलन गाउँपाललका वने्न क्रममा र्स क्षेत्रको प्र्र्ात पर्यटकीर् क्षेत्र 

पचालझरनाको नामबाट गाउँपाललकाको नामाकरर् गररएको हो । 

२.४ पचालझरना गाउँपाललकाको नामाकरर्  

नेपालको संववधान २०७२ अनसुार साववकको राम्नाकोट गाउँ ववकास सलमलतको केन्रलाई नै र्स गाउँपाललकाको 

केन्र मानेर प्रशासलनक वक्रर्ाकलापहरु हुँदै आएको र्स गाउँपाललकाको नामाकरर् गने क्रममा र्स क्षेत्रको मगु ु

जजल्लामा रहेको रारा ताल पलछ अको एउटा महत्वपूर्य पर्यटकीर् क्षेत्रको रुपमा रहेको पचालझरनालाई ववश्वमा 

जचनाउने हेतलेु र्सबाट नै गाउँपाललकाको नामाकरर् गररएको हो । भारतको रुपैलडर्ा देजख हमु्लाको वहल्सा जोड्न े

सडकको खण्डमा पने र्ो पचालझरना क्षते्रको ववकास र प्रवद्र्धन गनय सकेको खण्डमा र्ो गाउँपाललकालाई नमूना 

गाउँपाललका वनाउन सवकन े कुरामा दईुमत छैन । तसथय गाउँपाललका ववकासका ववलभन्न वकलसमका पूवायधारहरु 

लनमायर् गने क्रममा पचालझरना क्षेत्रको ववकासलाई केन्रमा राखेर अन्र् वक्रर्ाकलापहरु अगालड बढाउन ुपने देजखन्छ 

भने र्स क्षेत्रको समवृद्धका लालग पचालझरनाले ठूलो र्ोगदान गने छ ।   

२.५ पचालझरना गाउँपाललकाको धरातलीर् अवजस्थलत र लसमाना  

र्ो गाउँपाललका अक्षाशं २९०१७' N  देखी २९०३४' N देशान्तर ८१०६२' E  देखी ८१०८०' E  सम्म फैललएको छ 

काललकोट जजल्लाको सदरमकुाम देजख पजश्चम-दजक्षर्मा पने र्ो गाउँपाललका पूवयमा पताला गाउँपाललका, पजश्चममा 

रास्कोट नगरपाललका, उत्तरमा वाजरुा जजल्ला र दजक्षर्मा खाडाचक्र नगरपाललकाको ववचमा पदयछ । १६६.६ वगय 

वक.लम. क्षेत्रफल रहेको र्ो गाउँपाललका समरुी सतह देजख ९७० लम. को उचाइ सम्म फैललएको छ भने काललकोट 
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जजल्लाका अग्ला वहमालचलुलहरु र्स गाउँपाललकासँग जोलडएका छन ्। र्स गाउँपाललकाको भौगोललक नक्शा र्स 

प्रकार रहेको छ : 

 

२.६ पचालझरना गाउँपाललकाको के्षत्रफल  

काललकोट जजल्लाका ववलभन्न अन्र् स्थानीर् तहहरु मध्रे् र्ो पचालझरना गाउँपाललकाको जम्मा क्षेत्रफल १६६.६ 
वगय वक.लम. रहेको छ भन ेर्सका वडा अनसुारको क्षेत्रफल हेदाय वडा नं. १ को क्षेत्रफल २७.६ वगय वक.लम., वडा 
नं. २ को क्षेत्रफल ८.९ वगय वक.लम., वडा नं. ३ को क्षेत्रफल ५७.४ वगय वक.लम., वडा नं. ४ को क्षेत्रफल १०.१ 
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वगय वक.लम., वडा नं. ५ को क्षेत्रफल ११.३ वगय वक.लम., वडा नं. ६ को क्षेत्रफल ११ वगय वक.लम., वडा नं. ७ को 
क्षेत्रफल १५.२ वगय वक.लम., वडा नं. ८ को क्षेत्रफल १४.४ वगय वक.लम., र वडा नं. ९ को क्षेत्रफल १०.७ वगय 
वक.लम. रहेको छ । 

२.७ पचालझरना गाउँपाललकाको भौगोललक स्वरुप   

काललकोट जजल्लाको दजक्षर्–पजश्चम भागमा अवजस्थत र्ो गाउँपाललका भौगोललक दृवष्टले धेरैजसो भभुाग महाभारत 
शृ्रङ्खलाको मन्द ढालर्कु्त पहाडी क्षेत्र, चट्टान र्कु्त र कंकड खैरो माटो, अलधकांश भाग जंगलले ढावकएको, साना 
फाँटहरु भएको, लसचाईका केवह सम्भावना भएको खेती गनय सवकने खेतीर्ोग्र् जलमन अन्र् ववलभन्न नदीनालाले 
बनाएका वकनारीर् भखुण्डहरू र महाभारत शृ्रङ्खलाका तल्ला होचा पहाडहरूले बनकेो छ ।  

र्स गाउँपाललकामा पाइन े ववलभन्न वकलसमका जलडवटुी तथा वटु्यानहरुको उत्पादनका आधारमा र्स अनसुार 
वलगयकरर् गररएको छ :  
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पररच्छेद ३ गाउँपाललकाको जनसाङ्ख्र्ीक वववरर्  

र्स पररच्छेदमा गाउँपाललकामा वसोवास गने सम्पूर्य घरधरुी र जनसं्र्ाको ववस्ततृ वववरर् समावेश गररएको छ । 
३.१ २०७६ अनसुार गाउँपाललकाको घरधरुी तथा जनसं्र्ा वववरर् 

र्स गाउँपाललकाको ववलभन्न वाडयहरु र गाउँपाललकाको संर्कु्त जनसङ्ख्र्ालाई २०७६ को घरधरुी सवेक्षर्को 
आधारमा ववश्लरे्न गरर र्स प्रकार ददइएको छ : 
ताललका 1: २०७६ अनसुार गाउँपाललको घरधरुी, जनसं्र्ा वववरर् 

वाडय न घरधरुी मवहला परुुर् जम्मा 
१ २६९ ७७३ ८१४ १५८७ 

२ २१६ ६४६ ६१८ १२६४ 

३ २९५ ८२३ ८६६ १६८९ 

४ १९७ ५७६ ६०० ११७६ 

५ ३१५ ९७७ १०५१ २०२८ 

६ २७४ ११३० ११२० २२५० 

७ ३३० १२३० ११८८ २४१८ 

८ २९६ ९३२ ९१२ १८४४ 

९ २०६ ६०८ ६३३ १२४१ 

जम्मा २३९८ ७६९५ ७८०२ १५४९७ 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षर्, २०७६ 

र्स गाउँपाललकामा जम्मा घरधरुी सं्र्ा २३९८ रहेको छ भने जम्मा जनसं्र्ा १५४९७ रहेको छ जस मध्रे् 

मवहला जनसं्र्ा ७६९५ रहेको छ भन ेपरुुर् जनसं्र्ा ७८०२ रहेको छ । वाडय अनसुार जनसं्र्ाको ववश्लरे्र् 

गदाय वाडय नं. १ को जम्मा जनसं्र्ा १५८७, वाडय नं. २ को जम्मा जनसं्र्ा १२६४, वाडय नं. ३ को जम्मा 

जनसं्र्ा १६८९, वाडय नं. ४ को जम्मा जनसं्र्ा ११७६, वाडय नं. ५ को जनसं्र्ा २०२८, वाडय नं.६ को 

जनसं्र्ा २२५०, वाडय नं. ७ को जनसं्र्ा २४१८, वाडय नं. ८ को जनसं्र्ा १८४४ र वाडय नं. ९ को जनसं्र्ा 

१२४१ रहेको छ ।  

त्र्सरी नै गाउँपाललकामा रहेका जम्मा २३९८ घरधरुीहरु मध्रे् वाडय नं. १ मा २६९, वाडय नं. २ मा २१६, वाडय 

नं. ३ मा २९५, वाडय नं. ४ मा १९७, वाडय नं. ५ मा ३१५, वाडय नं. ६ मा २७४, वाडय नं. ३३०, वाडय नं. ८ मा 

२९६, र वाडय नं. ९ मा २०६ घरधरुीहरु रहेका छन ्। र्सलाई चाटयमा र्स अनसुार देखाइएको छ : 
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त्र्सरी नै गाउँपाललकामा राविर् जनगर्ना २०६८ अनसुारको जनसं्र्ा वववरर् र्स प्रकार रहेको छ :  

वाडय नं. घरधरुी  
  

जनसं्र्ा वववरर्  
कुल जनसं्र्ा  परुुर् जनसं्र्ा  मवहला जनसं्र्ा  

1 208 1,170 600 570 
2 196 1,063 532 531 
3 214 1,337 665 672 
4 139 854 436 418 
5 272 1,636 804 832 
6 244 1,700 866 834 
7 301 1,987 1,032 955 
8 259 1,564 789 775 
9 169 1,032 536 496 

जम्मा  2,002 12,343 6,260 6,083 

स्रोत: राविर् जनगर्ना २०६८   

२०६८ को जनगर्ना प्रलतवेदन अनसुार र्स गाउँपाललकामा जम्मा घरधरुी सं्र्ा २००२ रहेको छ भने जम्मा 
जनसं्र्ा १२,३४३ रहेको छ जस्मा ६२६० जना परुुर् रहेका छन ्भने ६०८३ जना मवहला रहेका छन ्। 
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३.२ घरधरुी सवेक्षर् २०७६ अनसुार लैवङ्गक प्रलतशत र अनपुातका आधारमा जनसङ्ख्र्ाको वववरर्  

र्स गाउँपाललकाका ववलभन्न वाडयमा वसोवास गने मवहला परुुर्को जनसङ्ख्र्ालाई ववश्लरे्र् गदाय मवहला परुुर्को 
जनसङ्ख्र्ाको प्रलतशत र अनपुात र्स प्रकार रहेको छ :  

 

मालथको चाटयलाई ववश्लरे्र् गदाय गाउँपाललकामा मवहला जनसङ्ख्र्ाको प्रलतशत ४९.६५ र परुुर् जनसङ्ख्र्ाको 
प्रलतशत ५०.३५ रहेको छ ।  

 

३.३ उमेर र ललङ्गका आधारमा गाउँपाललकाको जनसं्र्ा वववरर् 

र्स गाउँपाललकामा ववलभन्न उमेर र लैवङ्गक समूहको जनसं्र्ा वववरर्लाई तलको ताललका अनसुार देखाइएको छ : 

ताललका 2: गाउँपाललकाका ववलभन्न वाडयहरुको उमेर र ललङ्गका आधारमा जनसं्र्ा वववरर् 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षर् २०७६  
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गाउँपाललकाको जनसङ्ख्र्ालाई उमेर र ललङ्गका आधारमा ववश्लरे्र् गदाय सवै भन्दा बवढ २५-४५ वर्यको उमेर समूह लभत्र 
पदयछन ्जस्मा १९३२ जना मवहला तथा १८१५ जना परुुर् रहेका छन ्भने सवै भन्दा कम ७० वर्य भन्दा मालथको उमेर समूह 
लभत्र पदयछन ्जस्मा १५९ जना मवहला तथा १३१ जना परुुर् रहेका छन ्। हरेक उमेर समूहका मवहला परुुर्को जनङ्ख्र्ालाई 
जोडेर चाटयमा तलका अनसुार देखाइएको छ :  

 

 

३.४ गाउँपाललकावासीको धमयका आधारमा जनसङ्ख्र्ाको वववरर्  

र्स गाउँपाललकामा वसोवास गने सवै १००% जनसं्र्ाले वहन्दू धमयलाई नै माने्न गरेको पाइर्ो ।  
 

३.५ गाउँपाललकावासीको भार्ाको आधारमा जनसङ्ख्र्ाको वववरर्  

र्स गाउँपाललकामा वसोवास गने सवै १००% जनसं्र्ाले नेपाली भार्ा नै बोल्ने गरेको पाइर्ो ।  
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३.६ गाउँपाललकामा वसोवास गने समदुार्को जातीगत आधारमा जनसङ्ख्र्ाको वववरर्  

गाउँपाललकाको ववलभन्न वाडयमा वसोवास गने जनसङ्ख्र्ालाई ववलभन्न जातजातीका आधारमा ववश्लरे्र् गदाय र्स गाउँपाललकामा 
जातीगत वववरर् तलका अनसुार रहेको छ :  

ताललका 3: गाउँपाललकाको जनसं्र्ाको वाडय अनसुार जातीगत वववरर् 

 

र्स गाउँपाललकामा सवै भन्दा बवढ के्षत्री जाती रहेको पाइर्ो भने सवै भन्दा कम मात्र लगरी परुी भारती र कुमाल 
जाती  रहेको पाइर्ो । र्स अनसुार गाउँपाललकाको जातीगत वववरर्लाई चाटयमा तलका अनसुार देखाईएको छ : 

 

र्स चाटयलाई ववश्लरे्र् गदाय ब्राह्यमर् जातीमा २६२६ जना रहेका छन ्भने के्षत्री जातीमा ८९५२ जना रहेका छन ्
त्र्सै गरर कामी/सावकय  जातीमा ३००८ जना रहेका छन ्भने दमाइ जातीमा ८३१ जना रहेका छन ्।  
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३.७ गाउँपाललकाको जातीगत जनसं्र्ाको प्रलतशतका आधारमा वववरर्  

र्स गाउँपाललकाको जम्मा जनसं्र्ाको जातीगत वववरर् प्रलतशतका आधारमा र्स अनसुार रहेको छ : 

 
र्स गाउँपाललकामा ब्राहमर् १६.९५%, क्षेत्री ५७.७७%, कामी/सावकय  १९.४१%, दमाई ५.५६% लगरर ०.१७% र 
कुमाल ०.१५% रहेका छन ्।   

३.८ गाउँपाललकाको आलथयकरुपले सवक्रर् जनसङ्ख्र्ाको वववरर्  

आलथयकरुपमा सवक्रर् जनसङ्ख्र्ा भन्नाले आलथयक लाभका कामहरु अथायत नोकरी वा घरार्सी कामकाज गनय सक्न े
उमेरलाई ललइन्छ । र्स गाउँपाललकामा आलथयकरुपमा सवक्रर् अथायत १५-५९ वर्य उमेर समूहको जनसं्र्ा तलका 
अनसुार रहेको छ : 

ताललका 4: गाउँपाललकाको आलथयकरुपले सवक्रर् जनसं्र्ाको वववरर् 

वाडय नं. 
१५-१८ वर्य १९-२४ वर्य २५-४५ वर्य ४६-५९ वर्य जम्मा  
मवहला परुुर् मवहला परुुर् मवहला परुुर् मवहला परुुर् मवहला परुुर् जम्मा   

1 224 257 3 15 3 3 87 110 317 385 702 

2 18 21 3 3 68 57 76 92 165 173 338 

3 236 273 54 44 46 35 71 95 407 447 854 

4 134 152 2 7 1 0 127 150 264 309 573 

5 13 23 18 5 213 281 50 67 294 376 670 

6 278 293 36 49 1 3 114 120 429 465 894 

7 355 358 49 103 4 3 89 89 497 553 1050 

8 202 220 30 70 8 7 101 89 341 386 727 

9 153 165 77 92 100 45 66 62 396 364 760 
hDdf  1613 1762 272 388 444 434 781 874 3110 3458 6568 

स्रोत : घरधरुी सवेक्षर् २०७६  
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मालथको ताललकालाई ववश्लरे्र् गदाय र्स गाउँपाललकामा जम्मा आथयकरुपमा सवक्रर् जनसं्र्ामा मवहला जनसं्र्ा 
३११० रहेको छ भने परुुर् जनसं्र्ा ३४५८ गरर जम्मा ६५६८ रहेको छ ।  

र्सलाइ चाटयमा तलका अनसुार देखाइएको छ :  

 

३.९ गाउँपाललकामा वसोवास गने घरमलुलको लैवङ्गक वववरर्  

ताललका 5: गाउँपाललकामा मवहला-परुुर् घरधरुीको सं्र्ात्मक वववरर् 

 

मालथको ताललकालाई ववश्लरे्र् गदाय २५ देजख ४५ उमेर समूहका सवै भन्दा बवढ घरमलुी रहेको देजखन्छ भने १५ 
देजख १८ वर्य उमेर समूहमा भने सवै भन्दा थोरै घरमलुी रहेको देजखन्छ । र्स ताललका अनसुार गाउँपाललकामा जम्मा 
मवहला घरमलुल सं्र्ा १८६ र परुुर् घरमलुी २२१० गरर जम्मा २३९६ रहेको छ ।  
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र्स गाउँपाललकाको घरमलुलको वववरर्लाई चाटयमा तलका अनसुार देखाइएको छ : 

 

 

३.१० गाउँपाललकामा वसोवास गने जनसं्र्ाको वैवावहक अवस्था अनसुार ववश्लरे्र्   

ताललका 6: गाउँपाललकामा वसोवास गने जनसं्र्ाको वैवावहक अवस्था अनसुार ववश्लरे्र्  

उमेर समूह मवहला परुुर् जम्मा प्रलतशत 

२० वर्य मलुन अवववावहत  ३७८२ ४१२४ ७९०६ ५१.०५ 

२० वर्य मालथ अवववावहत  १२८ २६० ३८८ २.५१ 

२० वर्य मलुन वववावहत  १२९ ९५ २२४ १.४५ 

२० वर्य मालथ वववावहत  ३२१८ ३१७० ६३८८ ४१.२४ 

ववधवा/ववदरु  ४१४ १४५ ५५९ ३.६१ 

सम्वन्ध ववच्छेद् गरेका  १३ १० २३ ०.१५ 

 

मालथको ताललकालाई ववश्लरे्र् गदाय २० वर्य मलुनका अवववावहत मवहलाको सं्र्ा ३७८२ रहेको देजखन्छ भन े
अवववावहत परुुर्को जनसं्र्ा ४१२४ रहेको छ । त्र्सरी नै २० वर्य मालथको अवववावहत मवहला सं्र्ा १२८ रहेको 
छ भन ेअवववावहत परुुर्को सं्र्ा २६० रहेको छ । त्र्सरी नै २० वर्य मलुनका वववावहत मवहलाको सं्र्ा १२९ 
रहेको देजखन्छ भने वववावहत परुुर्को सं्र्ा ९५ रहेको छ । तर २० वर्य मालथका वववावहत मवहला सं्र्ा ३२१८ र 
वववावहत परुुर्को सं्र्ा ३१७० रहेको छ । त्र्सरी नै ववधवा मवहलाको सं्र्ा ४१४ रहेको छ भने ववदरु परुुर्को 
जनसं्र्ा १४५ रहेको छ । सम्वन्ध ववच्छेद गने मवहला १३ जना रहेका छन ्भने परुुर्मा १० जना मात्र रहेका 
छन ्।  
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३.११ अपाङ्गता भएका व्र्जक्तको वववरर्  

र्स गाउँपाललकामा ववलभन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्र्जक्तहरुको वववरर् र्स प्रकार रहेको छ : 
ताललका 7: गाउँपाललकामा वसोवास गने जनसं्र्ा मध्रे् अपाङ्गता भएका व्र्जक्तहरुको वववरर् 

 
स्रोत : घरधरुी सवेक्षर्, २०७६ 

र्स ताललकामा देखाइए अनसुार र्स गाउँपाललकामा कान नसनेु्न मवहला ५१ जना र परुुर् ५८ जना रहेका छन ्। 
त्र्सरी नै आखँा नदेख्न ेमवहला ४५ जना र परुुर् ५४ जना रहेका छन ्। बोल्न नसक्ने मवहला २० जना र परुुर् 
३० जना रहेका छन ्। मानलसक अपाङ्गता भएका मवहला १४ जना र परुुर् १३ जना रहेका छन ्। बह ुअपाङ्गता 
भएका मवहला २६ जना र परुुर् २३ जना रहेका छन ्।गाउँपाललकामा जम्मा मवहला अपाङ्गता भएका व्र्जक्तहरुमा 
२०५ जना रहेका छन ्भने परुुर्मा २५१ जना गरर जम्मा ४५६ जना रहेका छन ्।   

३.१२ आ.व. २०७५/०७६ मा गाउँपाललकामा भएको पजिकरर्को अवस्था  

र्स गाउँपाललकामा जन्म दताय, मतृ्रू् दताय, वववाह दताय, वसाईसराई र सम्वन्ध ववच्छेद सम्वन्धी गाउँपाललकाका 
ववलभन्न वाडयहरुमा भएको वववरर्का आधारमा तपलसल बमोजजम रहेको छ :  
(क) जन्म दताय सम्वन्धी वववरर्  
ताललका 8 : जन्म दताय सम्वन्धी वववरर् 

jf8{ g+= 
blnt  hghftL cGo  

afns aflnsf afns aflnsf afns aflnsf 

1 18 22 0 0 52 73 
2 45 63 0 0 57 58 
3 6 3 53 60 0 0 
4 11 11 0 0 43 36 
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jf8{ g+= 
blnt  hghftL cGo  

afns aflnsf afns aflnsf afns aflnsf 

5 25 26 0 0 44 49 
6 3 7 0 0 0 0 
7 9 6 0 0 72 58 
8 60 75 0 0 62 69 
9 26 24 0 0 20 23 

hDdf 203 237 53 60 350 366 
 (ख) मतृ्रू् दताय सम्वन्धी वववरर्  
ताललका 9: मतृ्रू् दताय सम्वन्धी वववरर् 

jf8{ g+= 

blnt hghftL cGo 

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

1 2 2 0 0 3 8 

2 0 2 0 0 1 2 
3 1 2 2 5 0 0 
4 0 0 0 0 1 2 
5 1 3 0 0 2 8 
6 0 0 0 0 0 5 
7 0 2 0 0 6 20 
8 5 9 0 0 4 12 
9 1 5 0 0 0 3 

hDdf 10 25 2 5 17 60 
स्रोत: गाउँपाललकाका वाडयहरुले उपलब्ध गराएको रेकडय, २०७६ 

(ग) वववाह दताय सम्वन्धी वववरर् 

ताललका 10: वववाह दताय सम्वन्धी वववरर् 

jf8{ g+= blnt  hghftL cGo  

1 4 0 19 
2 4 0 9 
3 3 5 0 
4 3 0 13 
5 4 0 11 
6 1 0 14 
7 1 0 35 
8 16 0 17 
9 6 0 7 

hDdf 42 5 125 
स्रोत: गाउँपाललकाका वाडयहरुले उपलब्ध गराएको रेकडय, २०७६ 
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(घ) वसाईसराई सम्वन्धी वववरर् 

ताललका 11: वसाईसराई सम्वन्धी वववरर् 

  lhNnf leq} a;fO{ ;/fO{ u/]sf  lhNnf aflx/ j;fO{ ;/fO{ u/]sf -kl/jf/ ;+Vof_ 

jf8{ g+= cfPsf uPsf hDdf cfPsf uPsf hDdf 

1 0 2 2 0 1 1 
2 0 0 0 0 1 1 
3 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 12 12 
5 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 2 8 10 
7 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 4 4 
9 0 0 0 0 0 0 

hDdf 0 2 2 1 26 28 
स्रोत: गाउँपाललकाका वाडयहरुले उपलब्ध गराएको रेकडय, २०७६ 

 

(ङ) गाउँपाललकाका ववलभन्न वाडयहरुबाट भएका लसफाररसहरु 

ताललका 12 : गाउँपाललकाबाट उपलब्ध गराइएका लसफाररसहरु 

jf8{ g+= gful/stf kf;kf]6{ hUuf kf; gftf k|dfl0ft cGo l;kmfl/; 

1 65 5 2 21 210 
2 60 0 12 70 155 
3 46 0 50 7 300 
4 72 0 62 57 114 
5 37 5 7 11 138 
6 43 2 16 22 0 
7 21 0 16 9 112 
8 51 15 30 25 101 
9 0 0 0 0 0 

hDdf 395 27 195 222 1130 
स्रोत: गाउँपाललकाका वाडयहरुले उपलब्ध गराएको रेकडय, २०७६ 

 

 

 

 

 



 

22 

 

 

(च) गाउँपाललकामा सामाजजक सरुक्षा भत्ता बझु्न ेव्र्जक्तहरुको वववरर्  

ताललका 13 : सामाजजक सरुक्षा भत्ता पाउने व्र्जक्तहरुको वववरर्  

 
स्रोत : गाउँपाललकाका वाडयहरुले उपलब्ध गराएको वववरर् 

 

३.१३ गाउँपाललकामा मानाइने ववलभन्न चाडपवयको वववरर्  

र्स गाउँपाललकाका मनाइन ेचाड पवयको वववरर् र्स प्रकार ददइएको छ : 

देशका अन्र् भागमा जस्तै र्स पचालझरना गाउँपाललकामा पलन ववलभन्न जातजातीको वसोवास भएकोले आम 

समदुार्ले दशै, लतहार, तीज, कृष्र्ाष्टमी, जशवरात्री, लगार्तका चाड पवयहरु मनाउने गदयछ भने कर्ायली प्रदेशका अन्र् 

ठाउँमा जस्तै र्हाँ पलन देउडा, आदद मनाइन ेगररन्छ । र्स गाउँपाललकाका ववलभन्न वाडयमा लाग्न ेहाटवजार तथा 

मेला÷जात्राहरुको वववरर् तलका अनसुार देखाइएको छ : 

ताललका 14 : गाउँपाललकामा लाग्ने ववलभन्न मेला तथा जात्राको वववरर् 

वाडय 
नं. 

जातजालतको नाम चाड पवयको नाम लतथी 
लमलत 

जात्राको नाम लतथी 
लमलत 

मेला लतथी 
लमलत 

१ बाहनु, क्षेत्री, ठकुरी, 
दशनामी 

दशै, माजघ, र 
साउनेग्रालत 

  कालतयक 
पजर्मा 

  सााउन े
पूजर्यमा   

blnt 
bz}, dfl3, / 

;fpg]u|flt 
  h]i7 kl0fdf   

;ffpg] 

;+u|fGtL  
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वाडय 
नं. 

जातजालतको नाम चाड पवयको नाम लतथी 
लमलत 

जात्राको नाम लतथी 
लमलत 

मेला लतथी 
लमलत 

cGo hghftL =======     h'jf/] kl0fdf   lrh   

२ afx'g, If]qL, 7s'/L, 

bzgfdL 
bz} ltxf/ c;f]h h]7 lth b'h h]7   

blnt bz} ltxf/ c;f]h ;fck'lg 
k'l0f{df 

;fpg 
  

३ afx'g, If]qL, 7s'/L, 

bzgfdL 
bz} , ltxf/           

४ 
afx'g, If]qL, 7s'/L, 

bzgfdL 

bz} ltxf/ dfl3 . 

Rf}q]  

 c;f]h 

z'Sn 

si6dL 

bz} ltxf/   
lxGb' 

;+:sf/ 
vf]bfO{ df8' bzdL 

blnt 
bz} ltxf/ dfl3 . 

Rf}q]  
          

५ afx'g, If]qL, 7s'/L, 

bzgfdL 
ljhofbzdL 

czf]h 

sflt{s 

sfnfzLnf, 

b]x'8L  

efb| 

,c;f]h 
    

blnt     sld{di6f 
efb| 

,c;f]h 
    

cGo hghftL =======     w'nk/f b]ptf 
>j0f, 

df3 
    

६ afx'g, If]qL, 7s'/L, 

bzgfdL 
bz}, ltxf/ c;f]h     

;fpg] 

;+qmflGt 

;fpg 

/ ebf} 

blnt bz}, ltxf/ c;f]h     
ljZj 

;+qmflGt 

j}zfv 

! Uft] 

७ afx'g, If]qL, 7s'/L, 

bzgfdL 
bz}, ltxf/ c;f]h     cgGt] rf}wl; ebf} 

blnt bz}, ltxf/ c;f]h     ;fpg] ;+uf|lt ;fpg 

८ 

afx'g, If]qL, 7s'/L, 

bzgfdL 
bz}, ltxf/ lth,    

h'jf/] k'lg, 

nx/] k}7  

c;f]h 

q}bzL, 

पूजर्यमा 
    

blnt bz}, ltxf/ lth,            

९ afx'g, If]qL, 7s'/L, 

bzgfdL 
bz}, ltxf/   bz}d]nf   bz}d]nf   

blnt bz}, ltxf/   ;fpg]kfgL       

स्रोत : सरोकारवाला सगँको छलफल बैठक, २०७६ 
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पररच्छेद ४ आलथयक ववकास 

 

र्स पररच्छेदमा गाउँपाललका लभत्र हनुे कृवर् गलतववलध, उत्पादन, खाद्यान्नको प्रर्ाप्तता, पशपुालन र त्र्सबाट हनु े
उत्पादन, घरपररवारको आलथयक आम्दानी तथा वचत, गाउँपाललकामा भएका साना तथा मझौला उद्योग, होटेल, 
व्र्वसार्, गाउँपाललका भएको दक्ष जनशजक्तको अवस्था, रोजगारीको अवस्था, वैदेजशक रोजगारीमा जाने व्र्जक्तको 
वववरर्, पर्यटन ववकाससँग सम्वजन्धत जानकारी, सहकारी, बैंवकङ्ग के्षत्र र ववजत्तर् संस्थासँग सम्वजन्धत जानकारी 
समावेश गररएको छ ।     

४.१ कृवर् तथा जीववकोपाजयनको अवस्था   
४.१.१ खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूल उत्पादन  

र्समा गाउँपाललकामा खाद्यान्न लगार्त, तरकारी, फलफूल, मसला बाली, तेलबाली लगार्तको वस्तकुो उत्पादन कलत 

हनु्छ भने्न ववर्र्मा वववरर् उल्लेख गररएको छ । र्समा घरधरुीहरुमा सवेक्षर् गदाय वावर्यकरुपमा कलत उत्पादन 

हनु्छ भनेर छलफल गररएको लथर्ो र सोही आधारमा र्हाँ ववश्लरे्र् गररएको छ ।  

(क) खाद्यान्न बाली उत्पादनको वववरर्  

र्स गाउँपाललकामा जम्मा उत्पादन हनुे खाद्यान्न बालीको वववरर् र्स प्रकार रहेको छ :  

ताललका 15: गाउँपाललकामा उत्पादन हनुे खाद्यान्न बाली (मेविक टनमा) 

वाडय न धान  मकै गहुँ कोदो जौ फापर जचनो कागनु  जनालो 
१ ४९४ ६४३ १८० ९६ ५१ १ ० १ ६ 

२ ४९६ ५८६ १८७ १६४ ३७ ० १ ० ३ 

३ ४५३ ४८८ १५८ १६९ ५७ १३ ५ ९ ८ 

४ ३५७ ३६५ ३८९ ५७ ३९ ० ० ८ ५ 

५ २६५ ६९० ३८९ १२२ ९५ २ १ ८ ५ 

६ ३३९ ३६० २४७ ४१७ ११४ १ २ ५ ७ 

७ ३७२ ११८७ ८१९ ९०३ ३४६ १८ ४ २ ६ 

८ ३५३ ५४०१ ३७४ ३९२ ९१ १३ ४ १ ७ 

९ ४९२ २३१ २८३ १४० ५६ २ ३ ४ ९ 

गापा  ३६२१ ९९५१ ३०२६ २४६० ८८६ ५० २० ३८ ५६ 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षर्, २०७६  
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मालथको ताललकालाई हेदाय र्स गाउँपाललकामा जम्मा ३६२१ मे.ट. धान, ९९५१ मे.ट. मकै, ३०२६ मे.ट. गहुँ, 
२४६० मे.ट. कोदो, ८८६ मे.ट. जौ, ५० मे.ट. फापर, २० मे.ट. जचनो र ३८ मे.ट. कागनु र ५६ मे. ट. 
जनालो उत्पादन हनुे देजखन्छ ।    

(ख) तेल बाली उत्पादनको वववरर् (क्वीन्टलमा) 

ताललका 16: तेलबालीको उत्पादन वववरर् (क्वीन्टलमा) 

वाडय न तोरी लतल सूर्यमजुख जचउरी 
१ ५ ८ ० ५ 

२ २ ७ ० ४ 

३ ५ ९ ० ३ 

४ ६ ८ ० ५ 

५ ५ ९ ० ४ 

६ ४ ३ ० ५ 

७ ५ २ ० ४ 

८ ७ ९ ० ५ 

९ ४ ६ ० ४ 

गापा ४३ ६१ ० ३९ 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षर्, २०७६ 

मालथको ताललका अनसुार र्स गाउँपाललकामा तोरी ४३ क्वीन्टल, लतल ६१ क्वीन्टल, र जचउरी ३९ क्वीन्टल 
उत्पादन भएको देजखन्छ ।  

(ग) दाल बाली उत्पादनको वववरर् 

ताललका 17 : गाउँपाललकामा दाल बाली उत्पादनको वववरर् (क्वीन्टलमा) 

वाडय न मास मसरुो गहत चना केराउ लसलम भटमास बोलड 

१ ८६ ६० ५१ १३ १७ ३० १५४ ६ 

२ ७६ ३६ ४८ ७ ९ २१ १४५ ३ 

३ ६७ ४५ ५० ११ १४ २८ १२७ ४ 

४ ८५ ३८ ३४ १२ ९ २३ १२३ ७ 

५ ९८ ४० ४३ १५ १२ २१ ९७ ४ 

६ ५५ ६५ ४५ ९ ११ २० ३५ ५ 
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वाडय न मास मसरुो गहत चना केराउ लसलम भटमास बोलड 

७ ८७ ७६ ४० ३० १८ २३ १२३ ८ 

८ ७८ ७४ २३ ३४ १३ २० १५० ७ 

९ ९० ३२ १७ ९ ७ १५ ९० ३ 

गापा  ७२२ ४६६ ३५१ १४० ११० २०१ १०४४ ४७ 

स्रोत : घरधरुी सवेक्षर्, २०७६ 

मालथको ताललकालाई हेदाय र्स गाउँपाललकामा उत्पादन हनुे दालबालीमा मास ७२२ क्वीन्टल, मसरुो ४६६ 
क्वीन्टल, गहत ३५१ क्वीन्टल, चना १४० क्वीन्टल, केराउ ११० क्वीन्टल, लसलम २०१ क्वीन्टल, भटमास 
१०४४ क्वीन्टल, र बोलड ४७ क्वीन्टल रहेको छ ।  

(घ) तरकारी उत्पादनको वववरर्  

ताललका 18: गाउँपाललकामा हनु ेतरकारी उत्पादन (क्वीन्टलमा) 

वाडय न आल ु बन्दा काउली गोलभेडा काकँ्रा करेला 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 

६ १०५ १७ ८ १२ ८७ ९ १८ 

७ १३४ २३ १२ ९ ७८ १२ २६ 

८ १३५ २५ १५ १८ ८२ १० २० 

९ ८० ९ ७ ६ ३० ७ १३ 

गापा १०५० १५१ ९० ११३ ६५४ ८० १६३ 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षर्, २०७६ 

मालथको ताललकालाई हेदाय र्स गाउँपाललकामा आल ु१०५० क्वीन्टल, बन्दा १५१ क्वीन्टल, काउली ९० 
क्वीन्टल, गोलभेडा ११३ क्वीन्टल, काँक्रा ६५४ क्वीन्टल, करेला ८० क्वीन्टल, र हररर्ो सागसव्जी १६३ 
क्वीन्टल उत्पादन हनु ेदेजखन्छ ।  
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(ङ) फलफूल उत्पादनको वववरर्  

ताललका 19: गाउँपाललकामा हनु ेफलफूलको उत्पादन (क्वीन्टलमा) 

वाडय न स्र्ाउ आपँ सनु्तला अम्वा केरा नास्पजत्त मेवा कागती अलमलो ओखर आरु आरुबखडा 
१ ५९ ० ३ ० ३ ३ ० १ ६ ३ २३ १० 

२ ८ ० ६ ० २ ५ ० १ ४ ६ १० २ 

३ ४६ ३ २ १ ७ ३ ० २ ३ २ २ ४ 

४ ३० ३ ५ ४ १५ ८ ६ ३ ७ २ ६ ६ 

५ १२ १ २ ३ १४ ३ ५ २ ४ १ ४ २ 

६ १५ २ ३ २ ९ ८ ६ ३ ४ २ ६ ३ 

७ ११ १ ४ २ १२ ६ ७ २ ६ ३ ७ ५ 

८ ८ ९५ १२ १९ २५ ९ १२ ६ १२ ३ १२ ५ 

९ १० २० ६ ३ ६ ४ ८ ६ ६ २ २ ३ 

गापा १९९ १२५ ४३ ३४ ९३ ४९ ४४ २६ ५२ २४ ७२ ४० 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षर्, २०७६ 

 र्स ताललकालाई ववश्लरे्र् गदाय र्स गाउँपाललकामा स्र्ाउ १९९ क्वीन्टल, आपँ १२५ क्वीन्टल, सनु्तला ४३ 

क्वीन्टल, अम्वा ३४ क्वीन्टल, केरा ९३ क्वीन्टल, नास्पत्ती ४९ क्वीन्टल, मेवा ४४ क्वीन्टल, कागती २६ 

क्वीन्टल, अलमलो ५२ क्वीन्टल, ओखर २४ क्वीन्टल, आरु ७२ क्वीन्टल, र आरुवखडा ४० क्वीन्टल उत्पादन 

हनुे देजखन्छ ।  

र्स गाउँपाललकालाई स्र्ाउ तथा कागती र आल ुबखडा जस्ता फलफुलका लालग पकेट के्षत्र घोर्र्ा गरर कृर्क 

समूहलाई पररचालन गनय सकेको खण्डमा गाउँपाललकाको आलथयक ववकासका लालग ठूलो र्ोगदान परु् र्ाउन सवकन े

देजखन्छ । एकालतर कर्ायली राजमागय पलन ववस्तारै सदुृढ हदैु गएको अवस्था छ भन ेभखयर मात्र वहल्सा सडक खण्ड 

ववस्तार हदैु गएको छ जनु र्स गाउँपाललकाको केन्र भएर जाने लनश्चत छ । र्स अवस्थामा कृवर्लाई प्राथलमकतामा 

राखेर काम गनय सकेको अवस्थामा र्सले र्वुा रोजगारीको मागयलाई पलन अगालड बढाउने देजखन्छ ।  
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(च) मसला बालीको उत्पादन वववरर् (क्वीन्टलमा) 
र्स गाउँपाललकामा हनुे मसलाबालीको उत्पादन वववरर् र्स प्रकार ददइएको छ : 
ताललका 20: मसलाबालीको उत्पादन वववरर् (क्वीन्टलमा) 

वाडय न अदवुा वेसार लसनु प्र्ाज खसुायनी वटमरु 

१ १ ११ २६ ६४ ७० २ 

२ १ ९ ३० ५० ५९ १ 

३ ५ १५ १८ ४५ ६० २ 

४ १ २३ ४१ ७२ ५४ २ 

५ ७ १३ ११ ३८ ३८ २ 

६ १ १५ ३० ३६ ३९ २ 

७ १ १७ ३४ ६४ ४१ १ 

८ १ १६ ३० ६७ ४९ २ 

९ ३ ९ १० ४० ४३ १ 

गापा २१ १२८ २३० ४७६ ४५३ १५ 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षर्, २०७६ 

मालथको ताललकालाई हेदाय र्स गाउँपाललकामा हनु े मसला बाली उत्पादनमा अदवुा २१ क्वीन्टल, वेसार १२८ 
क्वीन्टल, लसनु २३० क्वीन्टल, प्र्ाज ४७६ क्वीन्टल, खसुायनी ४५३ क्वीन्टल, वटमरु १५ क्वीन्टल रहेको 
देजखन्छ । 

४.१.२ खाद्यान्नमा आत्म लनभयरताको अवस्था  

र्स गाउँपाललकामा वसोवास गने जनसं्र्ाको आफ्नो खेतीपातीबाट उत्पाददत खाद्यान्न लगातको उपभोग्र् वस्तलेु वर्य 
भररमा खाना पगु्ने घर पररवारको वलगयकरर् र्स प्रकार रहेको छ :  
ताललका 21 : गाउँपाललकाको खाद्यान्नको आत्मलनभयरताको वववरर् 

वाडय नं. तीन मवहना सम्म छ मवहना सम्म नौ मवहना सम्म  बाह्र मवहना सम्म  बवढ भएको वववक्र  

१ १०६ १३५ १३ १४ १ 

२ १० १९५ ७ ४ ० 

३ १३९ ७२ ६२ २० २ 

४ ७२ ७९ १८ २८ ० 

५ १३३ १७५ ४ ३ ० 

६ १६७ ९८ ५ ३ १ 

७ १२३ ११७ ७४ १४ २ 

८ १५६ १२६ १३ १ ० 

९ १३८ ५६ ८ २ २ 

गापा १०४४ १०५३ २०४ ८९ ८ 
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र्सलाई प्रलतशतमा र्स अनसुार उल्लेख गररएको छ  

 

चाटय अनसुार गाउँपाललकामा आफ्नै खेतवारीमा भएको उत्पादनले खाना पगु्न ेसमर्का आधारमा ववश्लरे्र् गदाय ४४% 

घरधरुीले छ मवहना सम्म खाना परु् र्ाउन ेदेजखन्छ भन े४३% घरधरुीले तीन मवहना सम्म खाना परु् र्ाउन ेदेजखन्छ। 

त्र्सरी नै ८% घरधरुीले नौ मवहना सम्म आफ्नै घरको उत्पादनले खाना परु् र्ाउन ेदेजखन्छ ४ ७% घरधरुीले बाह्र 

मवहना सम्म खाना परु् र्ाउने देजखन्छ भने सं्र्ाको आधारमा ८ घरपररवारले खाद्यान्न वववक्र समेत गने देजखन्छ ।  

४.१.३ पाररवाररक मालसक और्त आम्दानीको वववरर्  

र्स गाउँपाललकामा वसोवास गने आम नागररकहरुले ववलभन्न जशर्यकहरुमा गने आम्दानीको वववरर्लाई मु् र् गरर 

जालगर, कृवर्, वैदेजशक रोजगारी, दैलनक ज्र्ालादारी, व्र्ापार व्र्वसार् र अन्र् वववरर्मा राजख जानकारी सङ्कलन 

गररएको छ । गाउँपाललकाका ववलभन्न वाडयहरुबाट जानकारी ललदा प्रार् घरधरुीहरुले आफ्नो आम्दानीका ववर्र्मा 

ददएको वववरर्लाई जम्मा घरधरुी सं्र्ाले भाग गरर और्त लनकाल्न ुपने भएको हुदँा सोवह अनसुार ववश्लरे्र् गररएको 

छ । र्सरी पत्ता लगाइएको और्त आम्दानीले हरेक घरको वास्तववक आम्दानीलाई प्रलतलनलधत्व गदैन ता पलन र्सले 

गाउँपाललकामा वसोवास गने आम नागररकको घरधरुीको कमाइ अनमुान गनय सवकन्छ । गाउँपाललकाका वाडयमा 

वसोवास गने घरपररवारको ववलभन्न जशर्यकमा हनुे और्त आम्दानी वववरर् र्स प्रकार रहेको छ :  
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ताललका 22 : ववलभन्न जशर्यकमा वावर्यक भएको और्त आम्दानीको वववरर् 

 
स्रोत : घरधरुी सवेक्षर्, २०७६    
र्स गाउँपाललकामा वसोवास गने घरपररवारहरुमा जालगरबाट और्त आम्दानी २६१३२ रहेको छ भने अन्र् ववववध 
प्रकारको जशर्यकमा हनुे आम्दानी ४३१५ रहेको छ ।  

४.१.४ पाररवाररक मालसक आम्दानीको वववरर्   

र्स गाउँपाललकामा भएका घरपररवारको मालसकरुपमा हनुे वचत सम्वन्धी वववरर् र्स प्रकार रहेको छ :  

ताललका 23 : मालसक आम्दानीको वववरर् 

वाडय न आम्दानी हदैुन  ५००० भन्दा कम  १० हजार भन्दा कम २० हजार भन्दा कम २० हजार भन्दा मालथ 

१ ५० १०१ ५५ ३० ३३ 

२ १५ ६० ४५ ६८ २८ 

३ ९८ ७० ६२ ३० ३५ 

४ ४५ ६५ २७ ३१ २९ 

५ ७८ ८९ ९८ ३० २० 

६ ५१ ४३ ८९ ६० ३१ 

७ ५५ ८० १६० १५ २० 

८ ५० ५३ ९३ ६० ४० 

९ ५३ ६३ ५५ २० १५ 

गापा ४९५ ६२४ ६८४ ३४४ २५१ 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षर्, २०७६  
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मालथको ताललकालाई ववश्लरे्र् गदाय मालसकरुपमा कुनै पलन आम्दानी नहनुे घरपररवार र्स गाउँपाललकामा जम्मा 
४९५ रहेका छन ्भने मालसक रु. ५००० भन्दा कम आम्दानी हनुे घरपररवार जम्मा ६२४, मालसक रु. १०,००० 
सम्म आम्दानी हनु ेघरपररवार जम्मा ६८४, मालसक रु. २०,००० सम्म आम्दानी हनुे घर पररवार ३४४ र मालसक 
रु. २०,००० भन्दा बवढ आम्दानी हनु े घरपररवार जम्मा २५१ रहेका छन ्। र्सलाई चाटयमा तलका अनसुार 
देखाइएको छ :  

 

४.१.५ गाउँपाललकाबाट लनकासी हनु सक्न ेस्रोतको वववरर्    

र्स गाउँपाललकामा भएका ववलभन्न लनकासीजन्र् प्राकृलतक तथा अन्र् स्रोतहरुको वववरर् र्स प्रकार रहेको छ : 

ताललका 24 : गाउँपाललकाबाट लनकासी हनुे ववलभन्न प्राकृलतक वस्तकुो वववरर् 

k|fs[lts ;|f]t 

;fwgsf] gfd 
s[lifhGo j:t'x?sf] gfd 

kz'hGo j:t'x?sf] 

gfd 

pBf]uhGo 

;fdfu|Lx?sf] gfd 

vfgL, 

9+'uf, 

lu6L, 

jfn'jf 

jg 

k}bfjf/ 
vfBfGg jfnL t/sf/L kmnkm"n 

cGo 

gub] 

jfnL 

kz'hGo k+IfLhGo 3/]n' pBf]u 
7"nf 

pBf]u 

jfn'jf bfp/f ds}, wfg ux'F, sf]bf] ;fu 

:ofp 

;'Gtnf, 

lrp/L 

 j];f/ 
e]8f 

afv|f 

s'v'/f, 

sflnh 

ltqf  

l;nfO{s6fO{   

 lu6L  aflaof]  kmfk/ sfpnL cf?   
ufO{ 

e};L 
Rofv'/f kmlg{r/   
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9'Ëf  km]/f]  hf}+ cfn' cf]v/        /f8L, kfvL   

 
uf]j/], 

ef]hkq  
 d'nf        

स्रोत: गाउँपाललकाका सरोकारवालासगँको छलफल, २०७६ 

र्स ताललकामा देखाइए अनसुार गाउँपाललकाका ववलभन्न वाडयहरुबाट बालवुा, ढुङ्गा, माटो आदद खानीजन्र् वस्तहुरुको 
सहज लनर्ायत अथायत व्र्वजस्थत उत्खनन ्तथा ववतरर् गनय सकेको खण्डमा र्सले आन्तररक राजश्व वृवद्धमा ठूलो 
मद्दत गने देजखन्छ भन ेवन पैदावारमा र्हाँ ररठा, दालजचलन, अमला, साल सल्लो जस्ता वस्तहुरु रहेका छन ्। वन 
जङ्गलमा अन्र् जलडबटुीजन्र् वस्तहुरुको संरक्षर् गनय सकेको खण्डमा र्सले पलन गाउँपाललकाको आन्तररक आर् 
वृवद्धमा टेवा परु् र्ाउने देजखन्छ । त्र्सरी नै घरमा उत्पादन हनुे वस्तहुरुमा जघउ, मास,ु दवह, दूध, तथा पशहुरुमा 
बाख्रा, भेडा, भैंसी, गाई आदद पलन लनस्काशन गनय सवकन्छ ।   

४.२ पशपुन्छी पालनको अवस्था  
४.२.१ गाउँपाललकामा पालन गररएका पशपुन्छीको वववरर्   

र्स गाउँपाललकाका ववलभन्न वाडयमा गररएका पशपुालनका आधारमा स्थानीर् तथा उन्नत जातका पशहुरुको वववरर् 
र्स प्रकार रहेको छ :  
ताललका 25: गाउँपाललकाका ववलभन्न वाडयहरुमा पाललएका पशपुन्छीहरुको वववरर् 

वाडय नं. ufO{ uf]? afv|f e]8f e};L 3f]8f vRr/ ;F'u'/ s'v'/f xfF; v/fof] 

१ 317 329 970 251 192 12 10 40 6430 0 23 
२ 308 389 1439 650 180 10 14 34 4430 2 15 
३ 558 541 2161 540 360 35 28 23 1526 40 312 
४ 336 308 492 150 68 10 23 13 3690 0 17 
५ 430 489 201 182 10 11 32 14 4520 66 0 
६ 322 470 826 272 226 25 34 30 5560 0 75 
७ 325 523 513 910 287 87 38 23 6321 0 95 
८ 436 360 623 185 166 43 25 32 5789 1 13 
९ 371 303 535 168 79 16 19 35 4980 0 18 

जम्मा  3403 3712 7760 3308 1568 249 223 244 43246 109 568 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षर्, २०७६ 

र्स गाउँपाललकामा पाललएका पशपुन्छीहरुमा गाई ३४०३, गोरु ३७१२, बाख्रा ७७६०, भेडा ३३०८, भैंसी 
१५६८, घोडा २४९, खच्चर २२३, सुँगरु २४४, कुखरुा ४३२४६, हाँस १०९ र खरार्ो ५६८ वटा रहेका छन ् 
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४.२.२ गाउँपाललकामा पशपुन्छी तथा बालीनालीमा लाग्न ेरोगहरुको वववरर्   

र्स गाउँपाललकामा भएका पशपुन्छी तथा बालीनालीमा लाग्न ेववलभन्न प्रकारको रोगहरुको वववरर् र्स प्रकार रहेको 
छ :   

ताललका 26 : पशपुन्छी तथा बालीनालीमा लाग्ने ववलभन्न प्रकारका रोगहरुको वववरर् 

kz'k+5L tyf afnLgfnLsf] gfd  nfUg] /f]ux?  df};d  

ufO{, e]8f, afv|f Eofu't] v'/]t  r}t j}zfv 

e}l; /fFuf  r/r/] , ;fk/]  ebf} ;fpg 

s'v'/f, v/fof] ;'lgg], kvfnf nfUg] jiff{tsf] df};ddf  

xfF;     

wfg, ds}, hf} v'Dnf vf]d]/f], 89'jf, ldy]emf/, ujf/f], ;fpg ebf} / c;f]h 

sf]bf], kmfk/, h'gfnf] aª\u], xf8]   

lrgf], sfu'g' df;]     

स्रोत: गाउँपाललकामा सरोकारवाला छलफल, २०७६ 

४.३ उद्योग तथा वाजर्ज्र् सम्वन्धी वववरर्   
४.३.१ साना तथा मझौला उद्योगहरुको वववरर् 

र्स गाउँपाललकाका ववलभन्न वाडयमा भएका साना तथा मझौला उद्योगहरुको वववरर् र्स प्रकार रहेको छ :  

ताललका 27 : साना तथा मझौला उद्योगहरुको वववरर् 

jf8{ g+= pBf]usf] gfd  btf{ ePsf] lgsfo  pTkfbg x'g] j:t'sf] 

ljj/0f 

xfnsf] 

cj:yf  

! sk8f pBf]u  3/]n' tyf ;fgf pBf]u, sflnsf]6  dvdn, ;f}n  jGb  

@ kmlg{r/ pBf]u  3/]n' tyf ;fgf pBf]u, sflnsf]6  kmlg{r/  rfn' 

# krfnem/gf hl8a'6L  3/]n' tyf ;fgf pBf]u, sflnsf]6 lrof  rfn' 

 8fn] r's pBf]u  3/]n' tyf ;fgf pBf]u, sflnsf]6 h'; pTkfbg  rfn' 

 kmlg{r/, d;nf pBf]u 3/]n' tyf ;fgf pBf]u, sflnsf6 kmlg{r/, d;nf  rfn' 

& kmlg{r/ pBf]u  3/]n' tyf ;fgf pBf]u, sflnsf]6 kmlg{r/  rfn'  

स्रोत: स्थानीर् उद्योगीहरुसगँको छलफल, २०७६ 
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४.३.२ गाउँपाललकामा भएका होटेल तथा पसलहरुको वववरर्  

र्स गाउँपाललकाका ववलभन्न वाडयहरुमा भएका होटेल, व्र्वसार् तथा पसलहरुको वववरर् र्स प्रकार रहेको छ : 

ताललका 28 : गाउँपाललकामा भएका होटेल तथा पसलहरुको वववरर् 

jf8{ 

g+= 

Jofkf/ Joj;fosf] gfd  btf{ ePsf] lgsfo  pknAw ;]jfsf] ljj/0f   aflif{s cf}ift 

sf/f]jf/ 

xfnsf] 

cj:yf  

! vfBfGg tyf v'b|f k;n  3/]n' tyf ;fgf pBf]u  v'b|f ;fdfg ljlqm  *#))) rfn' 

d]l8sn  3/]n' tyf ;fgf pBf]u cf}ifwL ljlqm  !)))) rfn' 

@ v'b|f k;n  ufpFkflnsf  v'b|f ;fdfg ljlqm  !%)))) rfn' 

# v'b|f Jofkf/  jf8{ sfof{no  v'b|f ;fdfg ljlqm  rfn' 

 v'b|f Jofkf/  3/]n' tyf jfl0fHo   v'b|f ;fdfg ljlqm  rfn' 

% lxdfnL kmnkm"n k|;f]wg 3/]n' tyf ;fgf pBf]u hfd, h'; h]ln, ;j;  #))))) rfn' 

 6fs sk8f a'gfO{ 3/]n' tyf ;fgf pBf]u 9fsfsf] ;Dk'0f{ sk8f @))))) rfn' 

 9fsf a'gfO{ 3/]n' tyf ;fgf pBf]u 9fsfsf] ;Dk'0f{ sk8f !))))) rfn' 

 lg/f 9fsf a'gfO{ 3/]n' tyf ;fgf pBf]u 9fsfsf] ;Dk'0f{ sk8f %)))) rfn' 

& v'b|f Jofkf/  3/]n' tyf ;fgf pBf]u v'b|f ;fdfg ljqmL  !%)))) rfn'  

स्रोत: सरोकारवाला लनकार्सगँको छलफल, २०७६   

मालथको ताललकालाई हेदाय वाडय नं. ६, ७, ८, ९ मा कुनै पलन होटेल तथा पसलको वववरर् रहेको देजखदैन । 

 

४.३.३ गाउँपाललकामा भएका एग्रोभेट, पानी घट्ट, लमलको वववरर्   

र्स गाउँपाललकाका ववलभन्न वाडयहरुमा भएका एग्रोभेट, पानी घट्ट, लमलको वववरर् र्स प्रकार रहेको छ :  

ताललका 29: गाउँपाललकामा भएका एग्रोभेट पानी घट्ट तथा लमलको वववरर् 

 

jf8{ g+= 

3§ tyf ldn 

/x]sf] 
kfgL 3§ ;+Vof ldn ;+Vof s[lif kmd{ / g;{/L ;+Vof 

6f]nsf] gfd  k/Dk/fut ;'wfl/Psf] hDdf 
kfgL 

ldn 

l8h]n 

ldn 

lr/fgL 

ldn 

s[lif 

kmd{ 

Pu|f]

e]6 
g;{/L 

1 sf8fufp 4       2 1 1   1 

2 
wdfln 

vo/sf]6 
7   7       1 1 2 

3 8ªu|L 28 5 33       2 1   
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jf8{ g+= 

3§ tyf ldn 

/x]sf] 
kfgL 3§ ;+Vof ldn ;+Vof s[lif kmd{ / g;{/L ;+Vof 

6f]nsf] gfd  k/Dk/fut ;'wfl/Psf] hDdf 
kfgL 

ldn 

l8h]n 

ldn 

lr/fgL 

ldn 

s[lif 

kmd{ 

Pu|f]

e]6 
g;{/L 

4   9   9 1     1   1 

5 
zfxL, blnt 1 5 6       3   1 
jd, j|fxd08   4 4       2     
jfemsf]6             4     

6 
tf]ln le8 5 8               
af]n'ufp 14 2             1 

7 jon5f8f 9 1 10           2 
8                     

9 
3f]8faf8f 1 1 2             
kl/ufp 1 1 2             

hDdf   79 27 73 1 2 1 14 2 8 
स्रोत: सरोकारवाला बैठकमा भएको छलफलबाट  

४.३.४ गाउँपाललका स्तररर् उद्योग वाजर्ज्र् संघ वा चेम्वर अफ कमशयको वववरर्  

र्स गाउँपाललकामा हाल सम्म गाउँपाललका स्तररर् उद्योग वाजर्ज्र् संघ वा चेम्वर अफ कमशयको स्थापना भएको 
छैन ।   

४.३.५ गाउँपाललकामा भएका वजार सम्वन्धी वववरर्  

र्स गाउँपाललकामा भएका साना ठुला वजार सम्वन्धी वववरर् र्स प्रकार रहेको छ :  

ताललका 30 : गाउँपाललकामा भएका वजारहरुको वववरर् 

jf8{ g+= j:tLsf] gfd  jhf/sf gfd j:tL b]lv b'/L  

! l;s' dft8L  @ ls=ld=  

* 3'/f ju/ dfosf]6  3'/f ju/  ! 306f  

( km'uf8  km'uf8 # ls=ld=  

vf]nLjhf/  vf]nLjhf/  $ ls=ld= 

स्रोत: सरोकारवाला लनकार्सगँ भएको छलफल, २०७६ 

र्स गाउँपाललकाका ववलभन्न वाडयहरुमा भएका वजारहरुमा वाडय नं. १, ८, ९ मा भएका वजारहरुको वववरर् र्हा ँ
उपलब्ध गराइएको छ । अन्र् वाडयहरुमा वजारहरु उपलब्ध नभएको हुँदा र्हाँ ददइएको छैन ।  
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४.४ गाउँपाललकाको जनशजक्त, रोजगार तथा वैदेजशक रोजगार सम्वन्धी वववरर्  

४.४.१ गाउँपाललकामा भएको प्राववलधक जनशजक्तको वववरर्  

र्स गाउँपाललकाका ववलभन्न वाडयहरुमा भएको प्राववलधक जनशजक्तको वववरर् र्स प्रकार रहेको छ :  

ताललका 31: गाउँपाललकामा भएको प्राववलधक जनशजक्त सम्वन्धी वववरर् 

  

jf8{ 

g+= 

s[lif tyf 

kz' 
Ol~hlgol/Ë jg d]l8l;g 

vfB 

k|fljlws 
jlsn kqsf/ cGo 

प.ु म. प.ु म. प.ु म. प.ु म. प.ु म. प.ु म. प.ु म. प.ु म. 
1 3 0 1 0 0 0 16 5 0 0 0 0 1 0 0 0 
2 1 1 0 1 0 0 5 3 0 0 0 0 2 0 0 0 
3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
4 10 0 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 14 3 0 1 0 0 1 0 0 0 
7 0 0 1 0 1 1 9 7 0 0 3 0 1 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

hDdf  14 1 9 1 3 3 44 18 0 1 3 0 11 0 0 0 

स्रोत: गाउँपाललकाका वाडय कार्ायलर्हरुबाट उपलब्ध गराइएको वववरर्, २०७६ 

४.४.२ रोजगारीमा संलग्न जनशजक्तको वववरर्  

र्स गाउँपाललकामा ववलभन्न पेशामा आवद्ध जनशजक्तको वववरर् र्स प्रकार रहेको छ : 

ताललका 32: गाउँपाललकामा ववलभन्न रोजगारीमा संलग्न जनशजक्तको वववरर्  

jf8{ 

g+= 

lzIfs 

:yfoL 

lzIfs 

c:yfoL 

gLlh  

jf]l8{Ë

df  

cGo 

gLlhdf  

;]g

f 

hgk

y 

k|x/L  

;z:q 

k|x/L 

:jf:Yo 

k|fljlws 

s[lif÷e]

6 

k|fljlws 

jg 

k|fljlws 

sDKo"

6/  

OlGhlg

o/ 

cGo 

k|fljlws 

cGo 

;/sf/L 

sfof{no  

NGO/ 

INGO 

1 4 11 3 5 1 0 0 3 1 0 1 1 2 8 8 

2 3 7 0 7 0 0 0 4 1 0 0 2 1 3 0 

3 3 4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 

4 14 11 3 1 1 1 3 15 4 1 3 2 3 25 0 

5 8 5 2 1 1 6 2 1 0 3 3 0 1 362 3 

6 4 8 0 0 1 0 0 8 3 0 0 0 2 1 1 



 

37 

 

 

jf8{ 

g+= 

lzIfs 

:yfoL 

lzIfs 

c:yfoL 

gLlh  

jf]l8{Ë

df  

cGo 

gLlhdf  

;]g

f 

hgk

y 

k|x/L  

;z:q 

k|x/L 

:jf:Yo 

k|fljlws 

s[lif÷e]

6 

k|fljlws 

jg 

k|fljlws 

sDKo"

6/  

OlGhlg

o/ 

cGo 

k|fljlws 

cGo 

;/sf/L 

sfof{no  

NGO/ 

INGO 

7 2 4 0 0 0 0 0 1 8 2 0 0 1 5 0 

8 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 3 7 0 18 0 2 0 3 0 0 1 0 0 0 1 

hDdf  42 57 9 34 5 9 5 35 17 7 9 6 10 406 13 
स्रोत: घरधरुी सवेक्षर्, २०७६ 

४.४.३ वैदेजशक रोजगारीमा जान ेव्र्जक्तको वववरर्  

र्स गाउँपाललकाबाट भारत लगार्त ववश्वका ववलभन्न मलुकुहरुमा रोजगारीको लसललसलामा जाने व्र्जक्तहरुको वववरर् 
र्स प्रकार ददइएको छ । नेपालका दगुयम के्षत्रबाट भारतमा गइ काम गने प्रचलन नर्ाँ होइन । भारतसँग खलुा 
लसमाना भएको कारर् पलन आम मालनसहरु को कस वेला जान्छ र फकय न्छ भने्न कुराको पलन टुङ्गो हदैुन । तथापी 
भारत लगार्त खालड, कोररर्ा, जापान, र अन्र् ववकलसत देशमा गएका व्र्जक्तहरुको वववरर् र्स प्रकार रहेको छ : 

ताललका 33: गाउँपाललकावाट भारत तथा अन्र् देशमा रोजगारीका लालग जाने व्र्जक्तहरुको वववरर् 

वाडय नं. भारत खाडी कोररर्ा जापान ववकलसत देश 

१ ९ ४३ ० ० ० 

२ ४ १६ २ ० ० 

३ ३ २ ० ० ० 

४ ६ ६ ० ० २ 

५ ५९ ० ० ० ० 

६ १० १७ ० ० ० 

७ ३ १९ ० २ ० 

८ ५ २० ० ० ० 

९ ३४ २ ० ० ० 

जम्मा १३३ १२५ २ २ २ 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षर्, २०७६ 

र्स गाउँपाललकाबाट रोजगारीका लालग भारतमा जाने वगयमा १३३ जना रहेका छन भने खाडीमलुकुमा जाने १२५ 
जना रहेका छन ्। त्र्सरी नै कोररर्ामा जान े२ जना रहेका छन ्। जापान जान े२ जना र अन्र् ववकलसत देशमा 
जाने २ जना रहेका छन ्।    
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४.५ पर्यटन ववकास सम्वन्धी वववरर्  
४.५.१ गाउँपाललकामा भएका ऐलतहालसक तथा पर्यटकीर् स्थलहरुको वववरर्   

र्स गाउँपाललकाका ववलभन्न वाडयहरुमा भएका ववलभन्न देवीदेवताका मजन्दर, ताल तलैर्ा, झरर्ा, पोखरी, छहरा 
आददको वववरर् र्स प्रकार ददइएको छ : 

ताललका 34 : गाउँपाललकामा भएका ऐलतहालसक तथा पर्यटकीर् स्थलको वववरर् 

jf8{ g+= :ynsf] gfd  If]qkmn ef}lts ;+/rgf  :ynsf] dxTj  

! s'ln jfb em/gf  @)) ld= k}bn ko{6sLo If]q  

sf]65x/f em/gf  !)) ld= k}bn ko{6sLo If]q  

kx/kf6f em/gf  !%) ld= k}bn ko{6sLo If]q  

@ gf}d'n] ko{6sLo :yn   k}bn  ko{6sLo If]q  

# krfnem/gf plgsf]6 b/jf/ 

ef/kf6f  

#*! ld= k}bn ko{6sLo If]q  

 krfnf] b]jtf     

 d:6f] b]jtf     

 vf]bfO df8'    

 s'nb]p df8'    

 s}nf; df8'    

 n'jf;f]/L     

$ vf]bfO{ df8'  @)) ld= k}bn wfld{s:yn  

 u'/f]  !)) ld= k}bn wfld{s:yn  

 /DdfNd:6f]  !)) ld= k}bn wfld{s:yn  

 j'8\sfdf8'  !)) ld= k}bn wfld{s:yn  

 sjf df8'  !%) ld= k}bn wfld{s:yn  

 8f8fdf8', krfn  !%) ld= k}bn wfld{s:yn  

% sfnflznf dlGb/  @@ /f]kgL k}bn ko{6sLo:yn 

 8l;n] lxdfn  ^ /f]kgL k}bn ko{6sLo:yn 

 sflnsf dlGb/  & /f]kgL k}bn wfld{s:yn  

 cf}nsf]6L b]jtf dlGb/  # /f]kgL k}bn wfld{s:yn 

 b]x]8' b]jtf dlGb/  @ /f]kgL k}bn wfld{s:yn 

^ hns'08 d'u|fx ! lj3f k}bn wfld{s:yn 

?dfn di6fyfg ! s7\7f k}bn wfld{s:yn 

dxfb]j bf]zf;}lg ! s7\7f k}bn wfld{s:yn 

sf]6 ! s7\7f k}bn wfld{s:yn 

vf8\vf]Nfgf ! lj3f k}bn wfld{s:yn 

& k+u]ln ko{6sLo If]q ! lj3f k}bn ko{6sLo:yn 

u'kmf gfpnf %) ls,ld k}bn wfld{s:yn 

l;dfi6f dlGb/ $) ju{ lDf k}bn wfld{s:yn 
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jf8{ g+= :ynsf] gfd  If]qkmn ef}lts ;+/rgf  :ynsf] dxTj  

sfnf]di6f] 9f];fO{lg )=% lj3f k}bn wfld{s:yn 

aGbdfnf b]jL, 5;'t'jfn dlGb/  @% ju{ lDf k}bn wfld{s:yn 

aon emgf{ !%) ju{ lDf k}bn ko{6sLo:yn 

sflnsf b]lj !) ju{ lDf k}bn wfld{s:yn 

* jonf  k}bn wfld{s:yn 

le6\6f  ;8s wfld{s:yn 

dosf]6 7+f6L  k}bn wfld{s:yn 

vl8tf]ln  ;8s wfld{s:yn 

jonem/gf    ko{6sLo:yn  

( vf]bfO{ dlGb/  k}bn  wfld{s:yn  

wnkf]/f dlGb/  k}bn wfld{s:yn  

dxfb]j dlGb/  k}bn wfld{s:yn  

dbfgf dlGb/  k}bn wfld{s:yn  

स्रोत: सरोकारवाला लनकार्सँगको छलफलबाट   

४.५.२ पर्यटन ववकास सम्वन्धी अन्र् वववरर्   

र्स गाउँपाललकामा पचालझरना बाहेकका अन्र् पर्यटकीर् के्षत्रको पवहचान गनय बाँकी रहेको छ । मठ मजन्दर, ताल 

तलैर्ा छहरा आददको पवहचान गरर पर्यटन ववकासका लालग पचालझरनाको ववकाससगँ समन्वर् गराउन सके समदुार् 

ववकासमा टेवा पगु्ने देजखन्छ । गाउँपाललकाको वाडय नं. ३ मा भएका लछरीगाड झरना, धलुछहरा झरना, चलुी, पगु 

र डैलसले वहमाल आददको ववकासका लालग पर्यटन गरुुर्ोजना तर्ार गरर ववकासमलुक कार्य गनय जरुरी रहेको छ ।  
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४.६ सहकारी तथा बैंक र ववत्तीर् संस्थाको वववरर् 

४.६.१ ववलभन्न सहकारी सं्र्ाको वववरर्  

र्स गाउँपाललकामा भएका जम्मा दताय भएका र सवक्रर्रुपमा कार्य गरररहेका सहकारीहरुको वववरर् र्स 
प्रकार रहेको छ :  

ताललका 35: गाउँपाललकामा भएका ववलभन्न प्रकारका सहकारीहरुको सं्र्ा 

वाडय नं. बहउुद्दशे्र्ीर् सहकारी कृवर् सहकारी वचत सहकारी  जम्मा सहकारी 
१ २ ० ० २ 

२ ० ० ० ० 

३ ० १ ० १ 

४ ० ० ० ० 

५ १ ० ० १ 

६ ० ० १ १ 

७ ० ० १ १ 

८ ० २ ० २ 

९ ० १ ० १ 

जम्मा ३ ४ २ ९ 

स्रोत: सरोकारवालाहरुसकँो अन्तरवक्रर्ा, २०७६ 

 

४.६.२ ववलभन्न सहकारीहरुको ववस्ततृ वववरर्  

र्स गाउँपाललकामा भएका सहकारीहरुको ववस्ततृ वववरर् र्स प्रकार रहेको छ :  

ताललका 36: गाउँपाललकामा भएका सहकारीहरुको वववरर् 

jf8{ 

g+= 

;xsf/Lsf] gfd  ;xsf/Lsf] 

k|sf/  

:yfkgf ldlt  ;d]6]sf] 

kl/jf/  

jrt /sd 

?= 

nufgL /sd 

?= 

! ;+ho ax'p2]ZoLo 

;xsf/L ;+:yf 
ax'p2]ZoLo 

 

@)^@.)$.)! 

!! !))))) #))))) 

;lGhjlg 

ax'p2]ZoLo 

;xsf/L ;+:yf 

ax'p2]ZoLo 
 

@)&^.)!.@! 

!!   

@       
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jf8{ 

g+= 

;xsf/Lsf] gfd  ;xsf/Lsf] 

k|sf/  

:yfkgf ldlt  ;d]6]sf] 

kl/jf/  

jrt /sd 

?= 

nufgL /sd 

?= 

# ;femf ;'wf/ s[lif 

;xsf/L ;+:yf 

s[lif ;xsf/L 

;+:yf  

@)&#.*.!! !@) #))))) %))))) 

krfnem/gf s[lif 

;xsf/L ;+:yf  

s[lif ;xsf/L 

;+:yf  

    

$       

% 8l;nf} u|fdL0f 

ljsf; tyf 

ax'2]ZoLo ;xsf/L 

;+:yf 

ax'2]ZoLo @)&! #)* #&%))) $&%))) 

^ dfnfdi6f jrt 

;xsf/L ;+:yf 

jrt tyf 

C0f  

@)&)    

& krfnem/gf 

;fd'bflos ;+:yf 

 )&!.)%.@% !*   

* jonem/0ff s[lif 

;xsf/L ;+:yf 

s[lif ;xsf/L  @)^$ @%   

 lkknrf}tf/L 

Joj;fo ;xsf/L 

;:yf 

s[lif  @)^$    

( ;dfh ljsf; s[lif 

;xsf/L ;+:yf  

s[lif  @)&@ @)   

 स्रोत: सरोकारवालासगँको छलफलमा आधाररत 

 ४.६.३ गाउँपाललकामा स्थापना भएका बैंकको वववरर्  

र्स गाउँपाललकामा भखयर मात्र नववल बैंकले गाउँपाललकाको केन्र रहेको राम्नाकोटमा आफ्नो गाउँपाललका 
स्तररर् शाखा खोलल सेवा प्रवाह गरररहेको छ । अन्र् कुनै पलन बैंकहरुले गाउँपाललकामा नै कार्ायलर् 
स्थापना गरर सेवा प्रवाह गरररहेको अवस्था छैन । तर र्स गाउँपाललकाका आम नागररकहरुले अन्र् ववलभन्न 
बैंकहरुमा पलन खाता खोलल सेवा ललइरहेका छन ्।    

४.६.४ बैंकमा खाता हनु ेव्र्जक्तहरुको वववरर्  

र्स गाउँपाललकामा वसोवास गने व्र्जक्तहरु मध्रे् बैंकमा खाता भएका र नभएका घरधरुीको आधारमा 
वलगयकरर् गदाय र्स प्रकार ददइएको छ :  
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ताललका 37 : बैंकमा खाता भए नभएको आधारमा घरपररवारको वववरर् 

वाडय नं वैंक खाता भएका  वैंक खाता नभएका  
१ ८० १८९ 

२ ३२ १८४ 

३ १३१ १३४ 

४ १५८ ३९ 

५ ८४ २३१ 

६ ९२ १८२ 

७ ८१ २४९ 

८ १५४ १४२ 

९ १२३ ८३ 

जम्मा  ९३५ १४६३ 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षर्, २०७६  

मालथको ताललकालाई ववश्लरे्र् गदाय र्स गाउँपाललकामा जम्मा ९३५ घरपररवारको बैंकमा खाता रहेको 
देजखन्छ भने १४६३ घरपररवारको खाता रहेको देजखदैन । र्सलाई प्रलतशतमा तपलसल अनसुार देखाइएको 
छ :  
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४.६.५ गाउँपाललकामा जनताको पहुचँ भएका बैंकहरुको वववरर्   

र्स गाउँपाललका भएका आम समदुार्ले कारोवार गने बैंकहरुमा तपलसल बमोजजम रहेको देजखन्छ :  

ताललका 38 : गाउँपाललकामा जनताको पहुँचमा भएका वैकहरुको वववरर् 

 
स्रोत: घरधरुी सवेक्षर्, २०७६ 

र्स गाउँपाललकाको पहुँचमा रहेका बैंकहरु मध्रे् नववल बैंक सवै भन्दा बवढ रहेको छ भने राविर् वाजर्ज्र् 
वैंक दोस्रो र ग्लोवल वैंक तेस्रो रहेका छन ्।  

४.६.६ गाउँपाललकामा अन्र् आलथयक कारोवार गने संघसंस्थाहरु    

र्स गाउँपाललकामा हाल सम्म स्थानीर् समदुार्मा कुनै पलन आलथयक कारोवार गने संघसंस्थाहरुले कार्य शरुु 
गरेका छैनन ्। आई एम ई, प्रभ ुमलन िान्सफर जस्ता कुनै पलन आलथयक कारोवार गने संस्था रहेका छैनन ् 
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पररच्छेद ५ सामाजजक ववकास   

५.१ जशक्षा  

५.१.१ गाउँपाललकामा उच्च जशक्षामा संलग्न जनशजक्त  

र्स गाउँपाललकाका ववलभन्न वाडयमा उच्च जशक्षा अथायत हालको शैजक्षक संरचना अनसुार उच्च जशक्षाका ववलभन्न तहहरु 
पास गरेका वा सो तहमा अध्र्र्न गरररहेका मवहला परुुर्को जनसं्र्ाको वववरर् र्स प्रकार ददइएको छ : 

ताललका 39 : गाउँपाललकाको उच्च जशक्षामा प्राप्त जनशजक्तको वववरर् 

वाडय नं. 
माध्र्ालमक तह पास स्नातक तह स्नातकोत्तर प्राववलधक तह 

मवहला परुुर् मवहला परुुर् मवहला परुुर् मवहला परुुर् 

१ १४ १६ ६ ६ ० १ ० २ 

२ ७६ ९२ ० ४ १ ४ ४ ६ 

३ ३० २७ १ ० १ ० ० ० 

४ २९ ३८ ० ० ० ० ० ० 

५ ५६ ६५ १ ४ २ ३ ४ ६ 

६ ७० ९० ० ० ० ० २ २ 

७ ७३ ९५ ५ ७ १ ३ ४ ९ 

८ ८० ९२ १ २ ० १ ० १ 

९ २९ ५० १ ३ ० २ २ ३ 

जम्मा ४५७ ५६५ १५ २६ ५ १४ १६ २९ 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षर्, २०७६ 

उपरोक्त ताललकालाई ववश्लरे्र् गदाय र्स गाउँपाललकामा हालको संरचना अनसुार माध्र्ालमक तह सम्मको जशक्षा 
हालसल गरेको जनशजक्तको वववरर्मा मवहला ४५७ जना र परुुर् ५६५ जना रहेका छन ्। हालको संरचनामा 
माध्र्ालमक तह भन्नाले कक्षा ८-१२ भएता पलन र्हाँ एसइइ(साववकको एस एल सी) तथा कक्षा १२ सम्मको 
अध्र्र्न गरर वसेको जनसं्र्ालाई जनाउदछ । त्र्सरी नै स्नातक तहमा मवहला १५ जना परुुर् २६ जना रहेका 
छन ्। त्र्सरी नै स्नातकोत्तर तहमा मवहला ५ जना र परुुर् १४ जना रहेका छन ्। प्राववलधक क्षेत्रमा मवहला १६ 
जना र परुुर् २९ जना रहेका छन ्।  

 

५.१.२ गाउँपाललका तथा ववलभन्न वाडय अनसुारको साक्षरता दर  

र्स सवेक्षर्मा ५ वर्य भन्दा मालथका मवहला परुुर्को वस्तजुस्थतीलाई आधारमा मानरे गर्ना गररएको हुँदा 
गाउँपाललकाको साक्षरता दर र्स प्रकार देजखएको छ :  
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ताललका 40 : गाउँपाललकाका ववलभन्न वाडय तथा समग्र गाउँपाललकाको मवहला परुुर्को साक्षरता प्रलतशत 

वाडय 
नं. 

साक्षर मवहला 
सं्र्ा 

मवहला साक्षरता 
प्रलतशत 

साक्षर परुुर् 

सं्र्ा 
परुुर् साक्षरता 

प्रलतशत 

जम्मा साक्षर 

सं्र्ा 
जम्मा साक्षरता 

प्रलतशत 

१ ४६० ६८.४५ ५०५ ७१.१३ ९६५ ६९.८३ 

२ ३८३ ६८.३९ ३८३ ७१.५९ ७६६ ६९.९५ 

३ ४६८ ६७.४४ ४८८ ६९.२२ ९५६ ६८.३३ 

४ ३४३ ६९.१५ ३७० ७०.७५ ७१३ ६९.९७ 

५ ५७८ ६८.१६ ५९३ ७०.०१ ११७१ ६९.०९ 

६ ६४६ ६८.५८ ६६९ ७१.९४ १३१५ ७०.२५ 

७ ७२९ ६८.७७ ७१७ ७१.७ १४४६ ७०.१९ 

८ ५४५ ६९.९६ ५४५ ७०.८७ १०९० ७०.४१ 

९ ३६८ ६९.५७ ३९१ ७०.२ ७५९ ६९.८९ 

गापा ४५२० ६८.६९ ४६६१ ७०.८८ ९१८१ ६९.७९ 

 स्रोत : घरधरुी सवेक्षर्, २०७६ 

र्स गाउँपाललकाको मवहला साक्षरता दर ६८.६९% रहेको छ भने परुुर् साक्षरता दर ७०.८८% रहेको छ । समग्र 
गाउँपाललकाको साक्षरता दर ६९.७९% रहेको छ । साक्षरता ववश्लरे्र् गदाय दशमलव भन्दा पलछको २ अङ्कलाई 
गर्ना गररएको छ भने र्ो साक्षरता पाँच वर्य भन्दा मालथको जनसं्र्ामा ववश्लरे्र् गररएको छ ।चाटयमा र्स अनसुार 
देखाइएको छ : 
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त्र्सरी नै गाउँपाललकाको समग्र साक्षरतादरलाई चाटयमा र्सरी देखाइएको छ :  

 
 

त्र्सरी नै गाउँपाललकाका ववलभन्न वाडयको लनरक्षरता सम्वन्धी वववरर् र्स प्रकार रहेको छ :  
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५.१.३ बाललबकास केन्रहरुको वववरर्  

र्स गाउँपाललकाका ववलभन्न वाडयमा भएका वालववकास केन्रहरुको वववरर् र्स प्रकार रहेको छ : 

ताललका 41 : बालववकास केन्रहरुको वववरर् 

ljBfnosf] ;fdfGo hfsf/L ljj/0f  ljBfyL{ ;+Vof ef}lts ;'ljwfsf] ljj/0f 

qm=;++  

afn ljsf; s]Gb|sf] 

gfd 

  

;xof]u lzlIfsfsf] gfd 5fq 5fqf hDdf  

5'6\6} 

ejg  

5'6\6} 

cWoog ug]{ 

sf]7f  vfg]kfgL  ;f}rfno  

v]nd}

bfg 

v]ns'

bsf 

;fdf

u|Lx? 

tflnd 

k|fKt 

lzIfs 7]ufgf   

1 
>L di6fb]j afn 

ljsf; s]Gb|  

krfnem/0ff– ! 

sf+8fufp ;d'bfo ;'lj:tf af]u6L 15 10 25 5}g 5}g 5 5}g 5}g 5 5 

2 
>L sfnLsf afn 

ljsf; s]Gb|  

krfnem/0ff–@ 

vo/sf]6   c~hgf ;]h'jfn 19 16 35 5}g 5}g 5}g 5 5 5 5 

3 
>L gf}d'n] afn ljsf; 

s]Gb|  

krfnem/0ff–@ 

wdfnL   ;':dLtf g]kfnL 14 21 35 5}g 5}g 5}g 5 5 5 5 

4 
ljBfHof]tL afnljsf; 

s]Gb|  krfnem/gf #,  ;d'bfo   11 12 23 5}g  5}g  5}g  5 5 5 5 

5 
>L ljBfHof]lt afn 

ljsf; s]Gb|  krfnem/0ff vb'{ 

g]kfn 

;/sf/ clNsgf a:g]t 12 13 25 5 5 5}g 5}g 5 5}g 5 

6 
hg;'wf/ afn ljsf; 

s]Gb|  

krfnem/0ff–% 

jfemsf]6 

g]kfn 

;/sf/ bk{gf ad     0 5 5 5 5 5 5 5 

7 
>L gjb'uf{ afn ljsf; 

s]Gb|  

krfnem/0ff–% 

jfemsf]6 

;fljs 

lhNnf 

lzIff 

sfof{no    /rgf zfxL 12 16 28 5 5 5 5   5 5 

8 ljBfnosf] xftfleq 

krfnem/0ff–& 

g'jf3/ 

g]kfn 

;/sf/ r/gf P}8L 34 23 57 5}g 5 5 5}g 5 5}g 5}g 

9 
>L sflnsfb]lj afn 

ljsf; s]Gb|  

krfnem/0ff–& 

gflgsf]6 

ufpkfl

nsf  ;anf a'9f 15 13 28 5}g 5}g 5 dd{t dd{t 5}g 5 

10 
>L ;/:jtL afn 

ljsf; s]Gb|  ldxf 

ufpkfl

nsf  ;~h' s'= zfxL 6 7 13   5 5 5 5}g   5}g 
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ljBfnosf] ;fdfGo hfsf/L ljj/0f  ljBfyL{ ;+Vof ef}lts ;'ljwfsf] ljj/0f 

11 
>L s0ff{nL afn ljsf; 

s]Gb|  

krfnem/0ff–*, 

lj:v]t  ;d'bfo ;'nf]rgf lj=s 9 12 21 5}g 5 5 5 5 5 5 

12 
>L yfd9]ª\uf afn 

ljsf; s]Gb|   

krfnem/0ff–*, 

v8Llhpnf 

g]kfn 

;/sf/ lzjrGb| ;+Hofn 13 13 26 5 5 5 5 5 5 5 

13 
>L ljBfb]jLdlGb/ afn 

ljsf; s]Gb|  

krfnem/0ff–*, 

uf]7L  

ufpkfl

nsf  ;f]ljtf ;fsL{ 8 5 13 5}g 5 5 5 5}g 5}g   

14 
>L lqj]0fL afn ljsf; 

s]Gb|  

krfnem/0ff–(, 

ltvftL{ ;d'bfo ;kgf zfxL 11 15 26 5 5 5 5 5 5 5 

15 
>L hgk|eft afn 

ljsf; s]Gb|  

krfnem/0ff–(, 

sf]6Lnf 

g]kfn 

;/sf/ ;dnf zfxL 10 10 20 5 5 5 5 5 5 5 

16 
>L gd'gf afn ljsf; 

s]Gb|  

krfnem/0ff–^, 

hf/sf]6 

g]kfn 

;/sf/ 

ljlgtf s' 

Gof}kfg]-;+Hofn_ 14 12 26 5 5 5 5 5 5 5 

;|f]tM ljBfnon] pknAw u/fPsf] hfgsf/L cg';f/  

५.१.४ आधारभतू तथा माध्र्ालमक ववद्यालर्को जानकारी  

र्स गाउँपाललकामा भएका ववलभन्न आधारभतू, माध्र्ालमक र नीजज वोलडयङ्ग स्कूलहरुको नाम, स्थापना लमलत, स्रोत केन्रको नाम, प्रधानाध्र्ापकको नाम, कक्षा १ 
मा भनाय हुदँा बालजशक्षाको अध्र्र्नको अनभुव सवहतको जानकारी र्स अनसुार ददइएको छ :  

ताललका 42 : आधारभतू तथा माध्र्ालमक ववद्यालर्को आधारभतू जानकारी 

वाडय 
नं. 

क्र.सं. 

ljBfnosf] gfd  7]ufgf  :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  

 

1 >L nfnLu/fp; cf= lj= 

krfnem/gf –!, 

rf}nL  lj=;+= @)^$ 

/fDgfsf]6, 

hf/sf]6 sd{ a= zfxL 34 6 

 

2 >L ;/:jtL df= lj= 

krfnem/gf –!, 

l;s lj=;+= @)@( 

/fDgfsf]6, 

hf/sf]6 jL/]Gb| a= s7fot 25 4 

 

3 >L di6fb]j cf= lj= 

krfnem/gf –!, 

sf+8fufp lj=;+= @)&! 

/fDgfsf]6, 

hf/sf]6 

/hgf v8\sf 

jf]u6L   25 
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वाडय 
नं. 

क्र.सं. 

ljBfnosf] gfd  7]ufgf  :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  

२ 
1 >L sflnsf df=lj= 

 krfnem/gf–@ 

vo/sf]6 lj=;+= @)$% 

 krfnem/gf–@  

hf/sf]6 

k/]s axfb'/ 

s7fot 35 35 

2 >L gf}d'n] cf= lj= 

krfnem/gf–@ 

wdfnL lj=;+= @)^$ 

 krfnem/gf–@  

hf/sf]6 OGb| lt?jf 35 11 

३ 
1 

>L lzz' sNof0f cfwf/e"t 

ljBfno 

 krfnem/gf–&, 

e+s lj=;+= @)$( 

 krfnem/gf–$ 

/fDfsf]6 lxSdt a= lh=;L=     

2 >L hgHof]lt cfwf/e"t ljBfno 

 krfnem/gf, 

vb'{ lj=;+= @)^# 

 krfnem/gf–$ 

/fDfsf]6 bnlj/ ;'gf/ 42 20 

3 >L hgtf df=lj=  

 krfnem/gf, 

vb'{ lj=;+= @)@* 

krfnem/gf–$ 

hf/sf]6 /lt /f]sfof 8 6 

4 lxdfn cfwf/e"t ljBfno  wfgsf]6   

krfnem/gf–$ 

hf/sf]6  10 6 

४ 
1 >L 1fg'bo df=lj 

 krfnem/gf–$ 

/fDgfsf]6 lj=;+= @)@$ krfnem/gf  dd/fh ;]h'jfn 30 30 

५ 
1 >L k~rsflnsf df= lj= 

 krfnem/gf–%, 

jfemsf]6  lj=;++= @)#(   6]s axfb'/ jd 12 10 

 

2 >L gj ls/0f cf= lj= 

krfnem/gf–%, 

jfemsf]6  lj=;++= @)%)   k+v axfb'/ zfxL 31 11 

 

3 >L rdTsf/ cfwf/e"t ljBfno 

krfnem/gf–%, 

jfemsf]6  lj=;++= @)^& 

 krfnem/gf, 

/fDgfsf]6 nfn/fh jd 45 25 
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वाडय 
नं. 

क्र.सं. 

ljBfnosf] gfd  7]ufgf  :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 
>L sfnflzNnf cfwf/e"t 

ljBfno 

krfnem/gf–%, 

jfemsf]6  lj=;++= @)%#   

b'uf{ s'= zfxL -

jd_ 28 20 

६ 
1 >L hglk|o cf=lj 

krfnem/gf–^, 

jf]n'ufp lj=;+= @)$% krfnem/gf 

>L hgs axfb'/ 

zfxL 30 30 

 

2 
>L sflnsfb]jL cfwf/e"t 

ljBfno 

krfnem/gf–^, 

hf/sf]6 lj=;+= @)$% hf/sf]6 

>L /fh]Gb| k|;fb 

;+Hofn 25 11 

७ 
1 >L k+u]nL b]lj df=lj= 

krfnem/gf–&, 

g'jf3/ lj=;+= @)@(   wd{/fh jf]u6L 57 57 

 

2 
>L sflnsf b]lj cfwf/e"t 

ljBfno 

krfnem/gf–&, 

gflgsf]6 lj=;+= @)$@ lyk'{ lbn a= zfxL 36 28 

८ 1 >L ;/:jtL df=lj= ldxf  lj=;++= @)!&   g'jfbQ ;'j]bL 401 10 

 

2 >L s0ff{nL cf= lj= 

krfnem/gf–*, 

lj:v]t  lj=;++= @)^$   bQ a= zfxL 20 15 

 

3 >L ljBfb]lj df=lj 

krfnem/gf–*, 

dosf]6  lj=;++= @)%@   s[i0f k|;fb kf]v|]n  269 13 

 

4 >L yfd9]ª\uf O= d] :s'n  

krfnem/gf–*, 

v8Llhpnf  lj=;++= @)^$ hf/sf]6 xl/k|;fb Gof}kfg] 26 26 

 

5 >L ljBfb]dlGb/ cf= lj= 

krfnem/gf–*, 

uf]7L   lj=;++= @)$* krfnem/gf lvt a= ad     

९ 1 >L s0ff{nL cfwf/e"t ljBfno 
krfnem/gf–( 

lj=;+= @)$%   >L jL/]Gb| zfxL 25 10 
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वाडय 
नं. 

क्र.सं. 

ljBfnosf] gfd  7]ufgf  :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  

ltvftL{ 

 

2 >L sflnsf cfwf/e"t ljBfno 

krfnem/gf–( 

sf]6Lnf lj=;+= @)#) krfnem/gf 

>L rs| axfb'/ 

zfxL 20 10 

स्रोत: ववद्यालर्हरुबाट उपलब्ध जानकारीको आधारमा  
 

५.१.५ आधारभतू तथा माध्र्ालमक ववद्यालर्मा अध्र्र्नरत जम्मा ववद्याथीको वववरर्  

ताललका 43 : आधारभतू तथा माध्र्ालमक ववद्यालर्मा अध्र्र्नरत ववद्याथीहरुको वववरर् 

jf8{ 

g+= 

ljBfnosf] gfd  blnt hghftL cGo hDdf 

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

! >L nfnLu/fp; cf= lj= 26 17     15 23 41 40 81 

>L ;/:jtL df= lj= 100 47     110 137 210 184 394 

>L di6fb]j cf= lj= 2       23 32 25 32 57 

@ >L sflnsf df=lj=             0 0 0 

>L gf}d'n] cf= lj= 76 72     8 3 84 75 159 

# >L lzz' sNof0f cfwf/e"t ljBfno         21 16 21 16 37 

>L hgHof]lt cfwf/e"t ljBfno 50 50     65 71 115 121 236 

>L hgtf df=lj=  22 28     109 124 131 152 283 
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jf8{ 

g+= 

ljBfnosf] gfd  blnt hghftL cGo hDdf 

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

 lxdfn cfwf/e"t ljBfno      72  80 72  80 152 

$ >L 1fg'bo df=lj 176 92     244 259 420 351 771 

% >L k~rsflnsf df= lj= 30 34     169 109 199 143 342 

>L gj ls/0f cf= lj= 59 72     27 25 86 97 183 

>L rdTsf/ cfwf/e"t ljBfno 7 6     31 35 38 41 79 

>L sfnflzNnf cfwf/e"t ljBfno 12 17     37 43 49 60 109 

^ >L hglk|o cf=lj 22 20     109 91 131 111 242 

>L sflnsfb]jL cfwf/e"t ljBfno         79 101 79 101 180 

& >L k+u]nL b]lj df=lj= 3 3     160 170 163 173 336 

>L sflnsf b]lj cfwf/e"t ljBfno 34 37     125 144 159 181 340 

* >L ;/:jtL df=lj= 26 41     157 171 183 212 395 

>L s0ff{nL cf= lj= 16 23         16 23 39 

>L ljBfb]lj df=lj 128 119     9 15 137 134 271 

>L yfd9]ª\uf O= d] :s'n          58 53 58 53 111 

>L ljBfb]dlGb/ cf= lj=         10 11 10 11 21 

( >L s0ff{nL cfwf/e"t ljBfno 90 83     52 30 142 113 255 
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jf8{ 

g+= 

ljBfnosf] gfd  blnt hghftL cGo hDdf 

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

>L sflnsf cfwf/e"t ljBfno 5 2     32 35 37 37 74 

स्रोत: ववद्यालर्हरुबाट उपलब्ध जानकारीको आधारमा  
 

५.१.६ ववद्यालर्मा भनाय पश्चात कक्षा छोड्न ेववद्याथीहरुको वववरर्  

र्स गाउँपाललकामा भएका ववलभन्न ववद्यालर्हरुमा भनाय भए पश्चात ववद्यालर् छोड्ने ववद्याथीहरुको वववरर् र्स प्रकार रहेको छ :  

ताललका 44 : ववद्यालर्मा भनाय पश्चात कक्षा छोड्ने ववद्याथीहरुको वववरर्  

jf8{ 

g+= 

ljBfnosf] gfd  blnt hghftL cGo hDdf 

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

! >L nfnLu/fp; cf= lj=             0 0 0 
>L ;/:jtL df= lj= 4 6     9 5 13 11 24 
>L di6fb]j cf= lj=             0 0 0 

@ >L sflnsf df=lj= 33 32     63 90 96 122 218 
>L gf}d'n] cf= lj=             0 0 0 

# >L lzz' sNof0f cfwf/e"t ljBfno     4   4 4 8 4 12 
>L hgHof]lt cfwf/e"t ljBfno             0 0 0 
>L hgtf df=lj=          2 2 2 2 4 

$ >L 1fg'bo df=lj             0 0 0 
% >L k~rsflnsf df= lj=         2 2 2 2 4 

>L gj ls/0f cf= lj=             0 0 0 
>L rdTsf/ cfwf/e"t ljBfno             0 0 0 
>L sfnflzNnf cfwf/e"t ljBfno             0 0 0 

^ >L hglk|o cf=lj   2     11 8 11 10 21 
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jf8{ 

g+= 

ljBfnosf] gfd  blnt hghftL cGo hDdf 

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

>L sflnsfb]jL cfwf/e"t ljBfno         6 4 6 4 10 
& >L k+u]nL b]lj df=lj=         22   22 0 22 

>L sflnsf b]lj cfwf/e"t ljBfno 2 1     2 4 4 5 9 
* >L ;/:jtL df=lj= 7 11     11 12 18 23 41 

>L s0ff{nL cf= lj=             0 0 0 
>L ljBfb]lj df=lj 4 4     1   5 4 9 
>L yfd9]ª\uf O= d] :s'n              0 0 0 
>L ljBfb]dlGb/ cf= lj=             0 0 0 

( >L s0ff{nL cfwf/e"t ljBfno 40 28     9 11 49 39 88 
>L sflnsf cfwf/e"t ljBfno             0 0 0 

स्रोत: ववद्यालर्ले उपलब्ध गराएको जानकारीमा आधाररत  

 

५.१.७ ववद्याथीको लसकाई उपलब्धी तथा वटकाउ दर  

र्स गाउँपाललकामा भएका ववद्यालर्हरुमा अध्र्र्नरत ववद्याथीहरुको लसकाई उपलब्धी र वटकाउ दर र्स प्रकार रहेको छ : 

ताललका 45 : ववद्याथीहरुको लसकाई उपलब्धी तथा वटकाउ दर  

jf8{ 

g+= 

ljBfnosf] gfd  l;sfO pknAwL b/ l6sfp b/ 

sIff # sIff * sIff !) sIff % sIff * sIff !) 

! >L nfnLu/fp; cf= lj= 69%     75%     
>L ;/:jtL df= lj= 48% 85% 75% 96% 87% 100% 
>L di6fb]j cf= lj=             

@ >L sflnsf df=lj=       

>L gf}d'n] cf= lj=       

# >L lzz' sNof0f cfwf/e"t ljBfno 75%     85%     
>L hgHof]lt cfwf/e"t ljBfno 58%     62%     
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jf8{ 

g+= 

ljBfnosf] gfd  l;sfO pknAwL b/ l6sfp b/ 

sIff # sIff * sIff !) sIff % sIff * sIff !) 

>L hgtf df=lj=  80%           
 lxdfn cf=lj=        
$ >L 1fg'bo df=lj       

% >L k~rsflnsf df= lj= 80% 55% 50% 65% 50% 70% 
>L gj ls/0f cf= lj= 64% 44%         
>L rdTsf/ cfwf/e"t ljBfno 81%           
>L sfnflzNnf cfwf/e"t ljBfno 23%     20%     

^ >L hglk|o cf=lj 65% 75%   79% 70%   
>L sflnsfb]jL cfwf/e"t ljBfno 65%     75%     

& >L k+u]nL b]lj df=lj= 60% 50% 47% 200% 98% 95% 
>L sflnsf b]lj cfwf/e"t ljBfno             

* >L ;/:jtL df=lj= 54.60% 48.28%   100% 100% 100% 
>L s0ff{nL cf= lj=             
>L ljBfb]lj df=lj 54.63% 61.31% 55.35% 95% 90% 100% 
>L yfd9]ª\uf O= d] :s'n  95%           
>L ljBfb]dlGb/ cf= lj= 75%     72%     

( >L s0ff{nL cfwf/e"t ljBfno 70.73%     68.50%     
>L sflnsf cfwf/e"t ljBfno 70.75%     68.55%     

स्रोत: ववद्यालर्ले उपलब्ध गराएको जानकारीमा आधाररत  

 
 
 
 

५.१.८ आधरभतू, माध्र्ालमक र नीजज ववद्यालर्मा कार्यरत जशक्षकहरुको वववरर्  

र्स गाउँपाललकाका आधारभतू, माध्र्ालमक, र नीजज ववद्यालर्हरुमा कार्यरत जशक्षकहरुको वववरर् र्स प्रकार रहेको छ :  
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ताललका 46: आधारभतू तथा माध्र्ालमक ववद्यालर्मा कार्यरत जशक्षकहरुको वववरर् 

jf8{ 

g+= 
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 

1 

>L nfnLu/fp; cf= lj=           1   3   1 0 5 5 

>L ;/:jtL df= lj=     1 3 1 5   2     2 10 12 

>L di6fb]j cf= lj=             1 1     1 1 2 

2 

>L sflnsf df=lj=   3 1         2   2 1 7 8 

>L gf}d'n] cf= lj=         1 2 1       2 2 4 

3 

>L lzz' sNof0f cfwf/e"t ljBfno       1   1         0 2 2 

>L hgHof]lt cfwf/e"t ljBfno                   2 0 2 2 

>L hgtf df=lj=    2   1 1 3         1 6 7 

 lxdfn cf=lj=        1 4   1 4 5 

4 >L 1fg'bo df=lj 1 2 0 8 2 1         3 11 14 

5 

>L k~rsflnsf df= lj= 1 4 2 1   2 1 1     4 8 12 

>L gj ls/0f cf= lj=   2 1       2 2   2 3 6 9 

>L rdTsf/ cfwf/e"t ljBfno             2     1 2 1 3 

>L sfnflzNnf cfwf/e"t ljBfno 1         2 2 1     3 3 6 

6 >L hglk|o cf=lj 1 2     1 1 1 1   1 3 5 8 
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jf8{ 

g+= 
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 

>L sflnsfb]jL cfwf/e"t ljBfno   3     1   1 1     2 4 6 

7 

>L k+u]nL b]lj df=lj=   3       1   5   2 0 11 11 

>L sflnsf b]lj cfwf/e"t ljBfno   1     1 1 1 1 1 1 3 4 7 

8 

>L ;/:jtL df=lj=   3 3 6   1 1 1     4 11 15 

>L s0ff{nL cf= lj=               2     0 2 2 

>L ljBfb]lj df=lj   5   1 1 1   2     1 9 10 

>L yfd9]ª\uf O= d] :s'n              2 3     2 3 5 

>L ljBfb]dlGb/ cf= lj=   3 1       1       2 3 5 

9 >L s0ff{nL cf= lj=   1       1 1 1 1 1 2 4 6 

 >L sflnsf cfwf/e"t ljBfno   1 1       1 1 1 1 3 3 6 

स्रोत: ववद्यालर्हरुबाट उपलब्ध जानकारीको आधारमा  
 

 

५.१.९ जशक्षकहरुको ताललम सम्वन्धी वववरर्  

र्स गाउँपाललकामा भएका ववलभन्न ववद्यालर्मा कार्यरत जशक्षकजशजक्षकाहरुले प्राप्त गरेको ताललम सम्वन्धीको वववरर् र्स प्रकार रहेको छ : 

ताललका 47 : जशक्षकहरुको ताललम सम्वजन्ध वववरर्  

jf8{ g+= ljBfnosf] gfd  k"0f{ tflnd k|fKt cf+lzs tflnd k|fKt s'g} tflnd glnPsf hDdf lzIfs ljj/0f  
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dlxnf  k'?if  dlxnf  k'?if  dlxnf  k'?if  dlxnf  k'?if  hDdf  

1 

>L nfnLu/fp; cf= lj=     1 3     1 3 4 

>L ;/:jtL df= lj= 2 6   1     2 7 9 

>L di6fb]j cf= lj=             0 0 0 

2 
>L sflnsf df=lj=          

>L gf}d'n] cf= lj=          

3 

>L lzz' sNof0f cfwf/e"t 

ljBfno       1   1 0 2 2 

>L hgHof]lt cfwf/e"t 

ljBfno   1   1     0 2 2 

>L hgtf df=lj=        2 1 6 1 8 9 

 lxdfn cf=lj=      1 4 1 4 5 

4 >L 1fg'bo df=lj          

5 

>L k~rsflnsf df= lj=             0 0 0 

>L gj ls/0f cf= lj=             0 0 0 

>L rdTsf/ cfwf/e"t 

ljBfno       1 2   2 1 3 

>L sfnflzNnf cfwf/e"t 

ljBfno 1     2 2 1 3 3 6 

6 >L hglk|o cf=lj             0 0 0 
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jf8{ g+= ljBfnosf] gfd  k"0f{ tflnd k|fKt cf+lzs tflnd k|fKt s'g} tflnd glnPsf hDdf lzIfs ljj/0f  

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

>L sflnsfb]jL cfwf/e"t 

ljBfno   2   1 1   1 3 4 

7 

>L k+u]nL b]lj df=lj=   5     4 2 4 7 11 

>L sflnsf b]lj cfwf/e"t 

ljBfno 2 1   3 1   3 4 7 

8 

>L ;/:jtL df=lj= 3 9     1 2 4 11 15 

>L s0ff{nL cf= lj=             0 0 0 

>L ljBfb]lj df=lj 1 7       3 1 10 11 

>L yfd9]ª\uf O= d] :s'n          2 3 2 3 5 

>L ljBfb]dlGb/ cf= lj=             0 0 0 

9 

>L s0ff{nL cf= lj= 1 5       1 1 6 7 

>L sflnsf cfwf/e"t 

ljBfno 1 1         1 1 2 

;|f]t M ljBfnon] pknAw u/fPsf] hfgsf/Ldf cfwfl/t  

 

 ५.१.१० ववद्यालर्मा भएका भौलतक संरचनाहरुको वववरर्  

र्स गाउँपाललकामा भएका ववद्यालर्हरुमा भएका भौलतक संरचनाहरुको वववरर् र्स प्रकार रहेको छ : 
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ताललका 48 : ववद्यालर्मा भएका भौलतक संरचनाको वववरर्  

jf8{ 

g+= 
ljBfnosf] gfd 

ejg sIffsf]7f 
k':tsfno k|of]uzfnf 

zf}rfno 

sRrL kSsL sRrL kSsL 5fq 5fqf lzIfs 

1 
>L nfnLu/fp; cf= lj= !  %     !  

>L ;/:jtL df= lj=          

>L di6fb]j cf= lj= !  %       

2 
>L sflnsf df=lj= !  !)    !  ! 

>L gf}d'n] cf= lj= !  %       

3 
>L lzz' sNof0f cfwf/e"t ljBfno  2  4   1 1  
>L hgHof]lt cfwf/e"t ljBfno   9    1 1 1 
>L hgtf df=lj=  3  10      1 

 lxdfn cf=lj=  1  3    1 1  
4 >L 1fg'bo df=lj 2 3 3 12 - - !  ! 

5 

>L k~rsflnsf df= lj= 2 1 5 6 1 1 1 1 1 
>L gj ls/0f cf= lj= 2  9  1 1 1 1  
>L rdTsf/ cfwf/e"t ljBfno 1  2    1 1 1 
>L sfnflzNnf cfwf/e"t ljBfno !  !       

6 
>L hglk|o cf=lj 2  10    ! ! ! 

>L sflnsfb]jL cfwf/e"t ljBfno !  %    !   

7 
>L k+u]nL b]lj df=lj= !  !)  !  ! ! ! 

>L sflnsf b]lj cfwf/e"t ljBfno 2  9    1 1  

8 

>L ;/:jtL df=lj= ! @ 10 6 1  ! ! ! 

>L s0ff{nL cf= lj= !  %    ! ! ! 

>L ljBfb]lj df=lj 2  11    ! ! ! 

>L yfd9]ª\uf O= d] :s'n  !  %       
>L ljBfb]dlGb/ cf= lj= @  6       

9 >L s0ff{nL cf= lj= !  %    ! ! ! 
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jf8{ 

g+= 
ljBfnosf] gfd 

ejg sIffsf]7f 
k':tsfno k|of]uzfnf 

zf}rfno 

sRrL kSsL sRrL kSsL 5fq 5fqf lzIfs 

>L sflnsf cfwf/e"t ljBfno 2  9    ! ! ! 

 

अन्र् भौलतक संरचनाहरुको वववरर्  

jf8{ 

g+= 
ljBfnosf] gfd 

8]:s j]Gr ;]6 hUufsf] If]qkmn v]n d}bfgsf] 

If]qkmn  

tf/jf/ 

;'/Iff  

:jR5 lkpg] 

kfgL  

cWoog tyf 

v]ns'b ;fdfu|L  

1 
>L nfnLu/fp; cf= lj=       

>L ;/:jtL df= lj= #% ;]6 %%)) ju{ ld= @$) ju{ ld= 5}g 5}g s]xLdfq 

>L di6fb]j cf= lj=  - -  5  

2 >L sflnsf df=lj= %) ;]6   5}g 5}g 5}g 

>L gf}d'n] cf= lj= 5}g      

3 
>L lzz' sNof0f cfwf/e"t ljBfno % ;]6 ^*% ju{ ld= %) ju{ ld=    

>L hgHof]lt cfwf/e"t ljBfno  !)%) ju{ ld= % ju{ ld=  5 5 

>L hgtf df=lj=  %) @#)@$ ju{ ld !%)) ju{ ld= 5}g 5}g $ 

 lxdfn cf=lj=   #@% ju{ ld %)) ju{ ld=  5}g  5}g   

4 >L 1fg'bo df=lj #)) #)) ju{ ld=  5 5 5}g 

5 

>L k~rsflnsf df= lj=   $% ju{{ ls=ld sRrL ! wf/f  

>L gj ls/0f cf= lj= @%  

!#)) ju{{ 

ls=ld  ! wf/f  

>L rdTsf/ cfwf/e"t ljBfno !) !%)) !)) ju{{ =ld  ! wf/f  

>L sfnflzNnf cfwf/e"t ljBfno !* !%@) ju{{ =ld ^))  5 5 

6 >L hglk|o cf=lj !@  

!^@$) ju{ 

ld=    

>L sflnsfb]jL cfwf/e"t ljBfno sfk{]6 %)) ju{ ld= !)) ju{ ld=   elnan, r]; 

7 >L k+u]nL b]lj df=lj= $@;]6 #))) ju{ ld6/ 

#))) ju{ 

ld6/ !)) ld 5 5}g 

>L sflnsf b]lj cfwf/e"t ljBfno !@ ;]6 #*(% ju{ ld6/ 

**%  ju{ 

ld6/ ePsf]  !^ ;]6 
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jf8{ 

g+= 
ljBfnosf] gfd 

8]:s j]Gr ;]6 hUufsf] If]qkmn v]n d}bfgsf] 

If]qkmn  

tf/jf/ 

;'/Iff  

:jR5 lkpg] 

kfgL  

cWoog tyf 

v]ns'b ;fdfu|L  

8 

>L ;/:jtL df=lj= ^* ;]6 !#%)) ju{ ld= 

@$)) ju{ 

ld=  5  

>L s0ff{nL cf= lj=  )=# ! 5 5  

>L ljBfb]lj df=lj %) ;]6 @*)) ju{ ld=   5 5 

>L yfd9]ª\uf O= d] :s'n  # j]Gr @ lj3f= *) ju{ ld= 5}g 5}g 5 

>L ljBfb]dlGb/ cf= lj=       

9 >L s0ff{nL cf= lj= * ;]6 j]Gr #*#@% #)) ju{ ld= 5}g 5 5}g 

>L sflnsf cfwf/e"t ljBfno @) ;]6 j]Gr !#^!% ju{ ld= #) ld= 5}g 5 5 

;|f]t M ljBfnox?n] pknAw u/fPsf] hfgsf/L cg';f/  
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५.२ स्वास्थ्र्  

५.२.१ स्वास्थ्र् सम्वन्धी जानकारी   

र्स गाउँपाललकामा कुनै पलन ठूला अस्पत्तालहरु नभएको हुँदा ग्रालमर् भेगमा वसोवास गने आम नागररकले स्वास्थ्र् 
सम्वधन्धी ठूला समस्र्ा आइपरेको अवस्थामा काललकोट सदरमकुाम वा सखेुत वन नेपालगि सम्म पगु्न ुपने हनु्छ 
। गाउँपाललकास्तररर् र वाडयमा भएका स्वास्थ्र् कार्ायलर्हरुले जनताका साना समस्र्ाहरु सम्वोधन गने कार्य 
गरररहेका छन ्।   
 

५.२.२ गाउँपाललकामा भएको पररवार लनर्ोजन सम्बन्धी वववरर्  

र्स गाउँपाललकाका आम सवयसाधारर्ले अपनाउने गरेको पररवार लनर्ोजनका उपार्हरुको वववरर् र्स प्रकार रहेको 
छ :  

ताललका 49: पररवार लनर्ोजन सम्वन्धी वववरर् 

jf8{ g+= 
:yfoL kl/jf/ lgof]hg ug]{ ;+Vof c:yfoL ;fwgsf] k|of]u ug]{ ;+Vof 

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

1 0 0 0 112 0 112 

2 0 0 0 0 0 0 
3 25 0 25 80 20 100 
4 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 
6 0 9 9 62 12 74 
7 0 0 0 261 21 282 
8 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 33 4 37 

hDdf 25 9 34 548 57 605 
 स्रोत: गाउँपाललकाका स्वास्थ्र् संस्थाबाट उपलब्ध गराइएको वववरर्, २०७६ 
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५.२.३ सरुजक्षत मात ृजशश ुसेवाको वववरर्  

र्स गाउँपाललकाका ववलभन्न स्वास्थ्र् संस्थामा राजखएको रेकडय अनसुार सरुजक्षत माततृ्व सम्वन्धी वववरर् र्स प्रकार रहेको छ :  

ताललका 50 : सरुजक्षत मात ृजशश ुसेवा सम्वन्धी वववरर् 

 
:jf:Yo kl/If0f ug]{ ue{jtL 3/ / :jf:Yo ;+:yfdf k|;'tL x'g] ue{jtL 

cfO/g rSsL k|of]u 

ug]{ 

k|;'tL kl5 

:jf:Yo hfFr 

u/fPsf 

dft[ tyf gjhft lzz' d[To' 

jf8{ g+= 
klxnf] 

k6s 

bf]>f] 

k6s 

t]>f] 

k6s 

rf}yf] 

k6s 

:jf:Yo 

;+:yfdf 

bIf 

:jf:YosdL{sf] 

;xof]udf 

3/df 

:jf:YosdL{ 

cg'kl:yltdf 

3/df 

@@% j6} 

k|of]u 

ug]{ 

s]xL k|of]u 

ug]{ 
ue{jtL 

gjhft 

lzz' 

k|hgg\ 

;d:ofsf 

sf/0f 

d[To"x'g] 

;+Vof 

@* 

lbgleq 

d[To' 

ePsf 

gjhft 

lzz'  

d[t 

hGd 

gjhft 

lzz' 

;+Vof 

1 0 55 52 46 29 36 7 36 7 36 36 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 
3 15 8 6 1 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 2 
4 146 77 77 77 66 0 0 77 77 66 66 2 0 66 
5 1 3 3 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 
6 60 55 55 50 30 20 10 30 20 20 20 0 0 0 
7 37 42 34 24 30 0 0 30 0 30 30 1 1 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 3 0 0 1 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 

hDdf  262 240 227 200 155 56 20.8 182 108 162 154 3 1 68 
   स्रोत: गाउँपाललकाका स्वास्थ्र् संस्थाबाट उपलब्ध गराइएको वववरर्, २०७६ 
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५.२.४ खोपको वववरर्  
र्स गाउँपाललकामा खोप लगाउने व्र्जक्तहरुको वववरर् देहार् बमोजजम रहेको छ : 

ताललका 51 : गाउँपाललकामा खोप लगाउने व्र्जक्तहरुको वववरर् 

jf8{ g+= 
vf]ksf] 

lsl;d 

aL=;L=hL= 

-! 

dlxgfleq_  

k]G6fEofn]06 -8L=kL=6L=–#,  x]k 

aL= / lxj -HIB_  
kf]lnof] ! bfb'/f h]=O{=  

6L=6L= vf]k kfPsf ue{jtL 

dlxnf 

klxnf] bf];|f] t];|f] klxnf] bf];|f] t];|f] (–!! dlxgf 
!@–@#  

dlxgf 

-hfkflgh 

OG;knfOl6;_  
6L=6L= ! 6L=6L= @   

1   47 55 52 68 55 52 68 59 54 58 32 17 23 

2   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3   15 26 13 16 25 13 16 22 2 7 21 5 20 

4   83 66 59 56 66 59 56 62 48 47 18 46 0 

5   21 23 15 14 23 15 14 22 14 15 11 13 0 

6   45 43 40 36 43 40 37 35 22 33 60 60 0 

7   145 141 135 123 151 135 123 115 115 133 62 103 0 

8   35 10 17 10 3 7 2 18 25 0 178 180 0 

9   22 17 17 15 16 17 15 5 0 1 1 1 0 

hDdf    413 381 348 338 382 338 331 338 280 294 383 425 43 
 स्रोत: गाउँपाललकाका स्वास्थ्र् संस्थाबाट उपलब्ध गराइएको वववरर्, २०७६  

 ५.२.५ पाचँ वर्य मलुनका बालबाललकाहरुले पोर्र्को जस्थती  

र्स गाउँपाललकामा रहेका पाँच वर्य मलुनका बालबाललकामा भएको पोर्र्को अवस्था सम्वन्धी वववरर् र्स प्रकार रहेको छ :   

ताललका 52 : पाँच वर्य मलुनका बालबाललकाको पोपर्को अवस्था 
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jf

8{ 

g+= 

tf}n lnPsf] 

-% jif{ 

d'gLsf 

jfnjflnsf

sf] kf]if0fsf] 

l:ylt_ 

pd]/ ;d"x cg';f/ aRrfx?sf] ;+Vof 
% aif{ d'lgsf jRrfx?sf] pkrf/ 

ul/Psf] ;+Vof 

ue{jlt dlxnf 

;+Vof 

^ xKtfleqsf 

;'Ts]/L dlxn 

@
@
%
 
c
fO
/
g
 
r
S
s
L 

k
fP
s
f 
d
lx
n
f 
;
+V
o
f 

)–!! dlxgf !@–@# dlxgf 
@$–#% 

dlxgf 

#^–%( 

dlxgf 
le6fldg P af6 h'sfsf] 

cf}iflw 

af6 

pkrf/ 

h'sfsf] 

cf}iflw 

kfPsf 

cfO/g 

rSsL 

kfPsf 

cfO/g 

rSsL 

kfPsf 

le6fldg 

P kfPsf 
s
d
 

;
fd

fG
o
 

s
d
 

;
fd

fG
o
 

s
d
 

;
fd

fG
o
 

S
d
 

;
fd

fG
o
 

c
fFv

f 

;
D
a
G
w
L 

b
fb
'/
f 

bL3{ 

emf8f 

kvfnf 

s8f 

s'kf]i

f0f 

1 

gofF 9 150 9 150 0 0 0 0 0 0 0 3 0 55 55 36 36 29 
bf]xf]¥ofpg] 0 190 17 165 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 

2 
gofF 5 0 4 0 8 0 9 0 8 0 0 1 8 8 8 3 3 0 

bf]xf]¥ofpg] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 
gofF 0 45 25 0 0 15 0 20 20 0 5 0 60 30 30 40 35 25 

bf]xf]¥ofpg] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 
gofF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

bf]xf]¥ofpg] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 
gofF 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

bf]xf]¥ofpg] 0 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 

6 
gofF 4 0 2 40 0 20 0 16 0 0 0 0 0 60 60 60 50 30 

bf]xf]¥ofpg] 0 60 0 45 0 30 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 

gofF 8 195 16 118 0 0 0 0 74 0 18 34 72 189 189 71 71 59 
bf]xf]¥ofpg] 124 940 140 878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 
gofF 18 17 15 25 27 38 34 10 15 155 18 10 275 87 177 150 190 87 

bf]xf]¥ofpg] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 
gofF 4 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 4 0 0 0 

bf]xf]¥ofpg] 25 58 13 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
h

D

df  

gofF 48 417 73 340 35 73 43 46 117 155 41 48 420 434 524 360 385 230 

bf]xf]¥ofpg] 149 1249 185 1116 0 30 0 20 0 0 0 6 0 0 8 0 0 0 
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५.२.६ गाउँपाललकामा ववगत एक वर्यमा देजखएका रोगहरुको वववरर्  

र्स गाउँपाललकामा ववगत एक वर्यमा देजखएका ववलभन्न प्रकारका रोगहरु लतनको उपचार सम्वन्धी वववरर् र्स प्रकार 
रहेको छ :  

ताललका 53 : गाउँपाललकामा ववगत एक वर्यमा देजखएका रोगहरुको वववरर् 

qm=;+= /f]usf] gfd 
lj/fdL 

;+Vof 

pkrf/ ePsf] 

;+Vof 

kmnf]ck ul/Psf] 

;+Vof 

/]km/ ul/Psf] 

;+Vof 

d[To' ePsf] 

;+Vof 

! lgdf]lgof 340 326 100 27 0 
@ emf8f kvfnf 903 903 589 5 0 
# dn]l/of 0 0 0 0 0 
$ sfnfhf/ 15 10 5 15 0 
% Ifo/f]u 3 3 1 0 0 
^ s'i7 /f]u 2 2 2 0 0 
& /Strfk 11 5 0 5 0 
* d'6' /f]u 33 32 0 1 0 
( Uof:6«Ls 533 532 125 8 0 
!) kIf3ft 0 0 0 0 0 
!! PrcfOle P8\; 0 0 0 0 0 
!@ ;'Ts]/L x'g 107 2 0 0 1 
!# cGo============ 4471 4471 141 75 0 

 
hDdf 6418 6286 963 136 1 

स्रोत: गाउँपाललकाका स्वास्थ्र् संस्थाबाट उपलब्ध गराइएको वववरर्, २०७६  

५.३ खानेपानी तथा सरसफाई  

र्स गाउँपाललकामा भएका खानेपानी तथा सरसफाइको वववरर् हेदाय खानेपानीका आर्ोजनाहरु, शौचालर्को वववरर्, 
शौचालर् प्रर्ोग गने र नगने आधारमा घरधरुी सं्र्ाको वववरर् तथा सावयजलनक स्थलमा लनमायर् गररएका शौचालर्, 
खानेपानीका धारा लगार्तको वववरर् र्हाँ उल्लेख गररएको छ ।  

 

५.३.१ गाउँपाललकामा भएका ववलभन्न खानपेानीका आर्ोजनाहरुको वववरर् 

र्स गाउँपाललकाका वाडयहरुमा भएका ववलभन्न खानेपानीका आर्ोजनाहरुको वववरर् र्स प्रकार रहेको छ :  

 ताललका 54 : गाउँपाललकामा भएका खानेपानीको वववरर् 

jf8{ g+= cfof]hgfsf] gfd  ;|f]tsf] gfd  j:tL ;Ddsf] 

b'/L  

lgld{t ;fn  hDdf wf/f 

;+Vof  

! r]jfgf vf]nf, b'lw vf]nf d'xfg 
!@)), ld @)&%.)!.!) 

@        
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jf8{ g+= cfof]hgfsf] gfd  ;|f]tsf] gfd  j:tL ;Ddsf] 

b'/L  

lgld{t ;fn  hDdf wf/f 

;+Vof  

*))ld @)&%.)%.!% # 

b/fo kftn, afNnL uf8 d'xfg 
*)), ld %)) 
ld 

@)&%.)!.!) 

@)&%.)%.!% 

$           

% 

lrp/L s'jf kfgLd'n d'xfg 
!*)), ld 

!%))ld 

@)&%.)!.!) 

@)&%.)%.!% 

%        

@ 

@ gf}d'n] vfg]kfgL gf}d'n] % ls=ld @)&% !@( 

36\6]uff8 vfg]kfgL 36\6]uf8 ! ls= ld @)&% !)* 

# s'jf vf]nf b]lv  8'ª\/L     

6f8\g]vf]nf b]lv  nf]nf le8     

cGo d'xfgx? d]nfsf] d'xfg OG5]/L  of]hgf tof/ ug{ afFsL  

sfF8fsf] d'xfg  ?u]kfgL  of]hgf tof/ ug{ afFsL 

tf]nLle8, tNnf] tf]lnle8  a'sfvf]nf  of]hgf tof/ ug{ afFsL 

$ /ftfkfgL   # ls=lDf= lgdf0f{lwg !$@ 

nfkmf  ! ls=ld=  @)&% $ 

% sfNy] jfemsf]6 vfg]kfgL 

of]hgf 
sf]Ny] $ ls=ld=  @)%^ !@ 

km'6f9'ªf blnt 6f]n vf=kf= km6f9'ªf #=% ls=ld=  @)^&.)^* * 

zfxL a=6f]n ljxfgLvf]nf !=% ls=ld=   @)^% & 

^ rn]vf]nf ;fd'bflos vf=kf= h+unsf] d'xfg  @ ls=ld= lgdf{gflwg   

bf]uf8 vf=kf= ;+:yf h+unsf] d'xfg ^ ls=ld=  xfn jGb /x]sf]   

&  vf]lnlhpnf vfg]kfgL d'n  # ls=ld=  @)$%  !& 

cflzsf6gf bf]uf8 vfg]kfgL d'n # ls=ld=  @)$@  !^ 

cfbgfw'g  vfg]kfgL d'n # ls=ld=  @)%$ @ 

d'nvfg]kfgL  cfof]hgf d'n @ ls=ld=  @)&)  

*  ef6kg]/f vf= kf  ef6kg]/f  @ ls=ld  @)^*.)^( !) 
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jf8{ g+= cfof]hgfsf] gfd  ;|f]tsf] gfd  j:tL ;Ddsf] 

b'/L  

lgld{t ;fn  hDdf wf/f 

;+Vof  

cfof]hgf lg=;'=; lrof0f kfgL  @=% ls=ld  @)^*.)^(   

dfofsf]6 vf=kf cfof]hgf k'ltlgvf]nf  # ls=ld  @)^*.)^( !# 

p=;= krfnem/gf * un'uf8 h's]gf  @ ls=ld  @)^*.)^(  

( j/bfg] vfg]kfgL  & ls=ld  !#^ 

n/]le/ vfg]kfgL  & ls=ld  ^# 

स्रोत: सरोकारवालासगँको अन्तरवक्रर्ाबाट  

 

५.३.२ वपउन ेपानीको स्रोतको आधारमा घरपररवारको वववरर्  
र्स गाउँपाललकामा वसोवास गने वालसन्दाले धारा वा खोला वा इनार वा अन्र् कुन स्रोतको पानी वपउँछन भने्न 
कुराको ववश्लरे्र् र्स भागमा तलका अनसुार ददइएको छ :  

ताललका 55 : खानेपानीको स्रोतको आधारमा घरधरुीको वववरर् 

वाडय नं पाइप वा धारा कुवा मूल नदी वा खोला  
१ २४१ २५ ३ 

२ २१५ १ ० 

३ २५३ १४ २८ 

४ १५९ १४ २४ 

५ ३०७ ७ १ 

६ १८० ७७ १७ 

७ ३२७ ० ३ 

८ २९६ ० ० 

९ १९९ १ ६ 

जम्मा २१७७ १३९ ८२ 

 स्रोत: घरधरुी सवेक्षर्, २०७६ 
र्स गाउँपाललकामा धारा वा पाइपको पानी वपउने घरधरुीहरुमा २१७७ रहेका छन ्भने मूल वा कुवाको 
पानी वपउने घरधरुीमा १३९ रहेका छन ्। नदी वा खोलाको पानी वपउने ८२ घरधरुी रहेका छन ्।  
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५.३.३ वपउन ेपानीको स्रोत रहेको ठाउँको आधारमा घरपररवारको वववरर् 

र्स गाउँपाललका वसोवास गने घरधरुीले पानी ललन जान ेठाउँका आधारमा घरधरुीको वववरर् र्स प्रकार रहको छ : 
ताललका 56: वपउने पानीको स्रोत रहेको स्थानका आधारमा घरधरुीको वलगयकरर् 

वाडय नं नीजज सावयजलनक अरुको नीजज 

१ १५ २५४ ० 

२ २ २१४ ० 

३ ३५ २५६ ४ 

४ २५ १७१ १ 

५ ८ ३०१ ६ 

६ ९ २५८ ७ 

७ ६ ३२३ १ 

८ २ २९४ ० 

९ २८ १७२ ६ 

जम्मा  १३० २२४३ २५ 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षर्, २०७६ 
र्स गाउँपाललकामा वसोवास गने घरधरुीहरुमा १३० घरपररवारले आफ्नै नीजज घरको पानी वपउछन ्भन ेसामदुदर्क 
स्रोतबाट पानी वपउने घरपररवार २२४३ रहेका छन ्भन ेअरुको नीजज घरबाट पानी वपउने घरपररवारहरु २५ रहेका 
छन ्।  

५.३.४ शौचालर्को प्रकारका आधारमा घरधरुीको वववरर्  

र्स गाउँपाललकामा भएका घरधरुीहरुको शौचालर्को वनावटका आधारमा पररवारको वलगयकरर् र्स प्रकार रहको छ  

ताललका 57 : शौचालर्को प्रकारका आधारमा घरधरुीको वववरर् 

वाडय नं पक्की अधय पक्की कच्ची बोरा 
१ १८ १४ २३६ १ 

२ १ ० २१२ ३ 

३ ११ ४ २७५ ५ 

४ ५ ४ १८८ ० 

५ ३ ४ ३०७ १ 

६ २ ६ २६४ २ 

७ ६ ५ ३१९ ० 

८ ० ० २९६ ० 

९ ३ २ २०१ ० 

जम्मा  ४९ ३९ २२९८ १२ 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षर्, २०७६ 
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५.३.५ घरबाट लनस्कन ेफोहरको वववरर्  

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

ताललका 58 : गाउँपाललकाबाट लनस्कने फोहरको वववरर् (क्वीन्टलमा)  

वाडय  नं. प्लावष्टक जशसा कपडा धात ु अन्र् 

१ १२ ४ २५ १ १६ 

२ १ २ ८ ४ १ 

३ ४५ २४ २६ २१ १५ 

४ ७ ४ १७ १ १ 

५ १४ १९ ५५ १४ १० 

६ ३ १ ९ १ ९ 

७ ६ ३ ९ ३ ७ 

८ ८ ५ २२ ६ ८ 

९ ७ ६ २१ २ ३९ 

जम्मा १०३ ६८ १९२ ५३ १०६ 

 स्रोत: घरधरुी सवेक्षर्, २०७६ 
र्स गाउँपाललकामा जम्मा १०३ क्वीन्टल जशसा ६८ क्वीन्टल कपडा जन्र् वस्त ु१९२ क्वीन्टल धात ु
५३ क्वीन्टल र अन्र् वस्त ु१०६ क्वीन्टल लनस्कन्छ । र्सलाई ताललकामा र्स अनसुार देखाइएको छ :  
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५.३.६ फोहर व्र्वस्थापनको आधारमा घरधरुी वववरर्  
र्स गाउँपाललकामा वसोवास गने घरधरुीहरुले फोहर व्र्वस्थापन गने तररकाका आधारमा वववरर् र्स प्रकार 
ददइएको छ : 

ताललका 59 : फोहर व्र्वस्थापन गने तररकाका आधारमा घरधरुीको वववरर् 

वाडय नं जलाउन े खोलामा फाल्न े बाटोमा फाल्न े

१ १६१ १०८ ० 

२ ३८ १७८ ० 

३ १५० १३६ ९ 

४ ८६ १०१ १० 

५ १५६ १२७ ३२ 

६ १९१ ८० ३ 

७ २२० ११० ० 

८ १९६ १०० ० 

९ ८६ ११४ ४ 

जम्मा  १२८४ १०५४ ५८ 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षर्, २०७६ 

र्स ताललकामा हेदाय घरबाट लनस्कने फोहरलाई व्र्वस्थापन गदाय जलाउनेमा १२८४ घरपररवार रहेका छन ् भन े

नजजककैको खोलामा फाल्न ेघरपररवार १०५४ रहेका छन ्। बाटोघाटोमा फाल्ने घरपररवार ५८ मात्र रहेका छन ्

। र्सबाट गाउँपाललकामा फोहर व्र्वस्थापन सम्वन्धी सचेतनामा वृवद्ध भएको देजखन्छ भने र्सलाइ अझ व्र्वस्थापन 

गनय फोहर व्र्वस्थापन सम्वन्धी सच्तनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गनुय पने देजखन्छ ।  

५.४ लैंलगक समानता र सामाजजक समावेशीकरर्  

५.४.१ मवहलाको नाममा भएको सम्पत्ती वववरर्  

आजको पररवेशमा मवहला वहंसा अत्र्न्तै बवढरहेको र र्सको मु् र् कारर् आलथयक सशजक्तकरर्मा मवहलाको 

अलधकार नभएको कुरालाइ प्रमखु रुपमा हेररएको छ । र्स गाउँपाललकामा वसोवास गने घरधरुीहरु मध्रे् मवहलाको 

नाममा सम्पत्ती हनुे र नहनुे आधारमा घरधरुीहरुको वववरर् र्स प्रकार ददइएको छ :  
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ताललका 60 : मवहलाको नाममा रहेको सम्पत्ती वववरर् 

वाडय नं घर जग्गा दवैु जग्गा मात्र केवह छैन भन्न चाहन्न 

१ ६ ० २६३ ० 

२ ५ ४ २०७ ० 

३ २९ ७ १०८ १५१ 

४ १३ ४ ६ १७४ 

५ १८ ४ २७६ १७ 

६ १० १ २५० १३ 

७ ० १० ३२० ० 

८ १२ २ २७९ ३ 

९ ८ ५ १८५ ८ 

जम्मा  १०१ ३७ १८१४ ३६६ 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षर्, २०७६ 
 

५.४.२ मवहनावारी हदुा वस्न ेठाउँको वववरर्  

र्स गाउँपाललकामा वसोवास गने मवहलाहरुमा मवहनावारीको समर्मा वस्ने स्थानका आधारमा घरधरुीसँग गररएको 
छलफलका आधारमा घरधरुीहरुको वववरर् र्स प्रकार रहेको छ :   

ताललका 61 : मवहनावारीको समर्मा वस्ने स्थानका आधारमा घरधरुीहरुको वववरर् 

वाडय नं छाउगोठमा  अन्र् झपुलडमा घर लभत्र छुटै्ट  आफ्नै कोठामा 
१ ३२ ९ १७९ ४९ 

२ २१० ० ३ ३ 

३ १९२ २३ ६२ १८ 

४ १५ २ १६९ ११ 

५ ७२ ८ २३१ ४ 

६ १६१ १४ ९२ ७ 

७ ३०८ १४ ६ २ 

८ १०१ १० १८५ ० 

९ ६१ २६ ६६ ५३ 

जम्मा  ११५२ १०६ ९९३ १४७ 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षर्, २०७६ 
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५.५ मवहला, बालबाललका तथा जेष्ठ नागररकको सामाजजक जस्थती  
५.५.१ मवहला/घरेल ुवहंसाको वववरर्  

र्स अध्र्र्नमा मवहला वहंसा सम्वन्धी छलफल गदाय कुनै पलन घरधरुीमा मवहला वहंसा छैन भने्न जानकारी पाइर्ो ।    

५.५.२ खेल मैदान, वपकलनक, तथा सावयजलनक पाकय  सम्बन्धी वववरर्  

र्स गाउँपाललकाका ववलभन्न वाडयमा भएका खेलमैदान पाकय  आददको वववरर् र्स प्रकार रहको छ :  

ताललका 62 : गाउँपाललकामा भएका ववलभन्न खेलमैदान पाकय  आददको वववरर् 

jf8{ g+=  :ynsf] gfd  If]qkmn k|of]usf] ljj/0f  

! af5] uf8   @ x] elnjn v]nsf nflu  

 tl/ au/  ! x] km'6jn tyf cGo v]n v]Ng  

 8f}9]  ! x] km'6jn tyf cGo v]n v]Ng 

# zlxbsf]6  @ /f]kgL  lkslgs tyf hfqf dgf]/~hg  

 8u|L 8fF8f, ltt'/f rf}/ # /f]kgL  elnjn tyf 8]p8f v]Ngsf nflu 

 sf]7vf]nf v]Ng]  @ /f]kgL  hfqf dgf]/~hg  

 n'jf;f]/L df8'  $ /f]kgL  dgf]/~hg tyf hfqfsf nflu  

& aonf /f]6]kfgL  !) ljufxf  lkslgs  

 u9L lkkn pb]t  * ljufxf  lkslgs 

स्रोत : सरोकारवालासगँको छलफलबाट 

 

५.५.३ सावयजलनक जग्गा सम्बन्धी वववरर्  

ताललका 63 : गाउँपाललकामा भएका सावयजलनक जग्गाको वववरर् 

jf8{ g+= ;fj{hlgs hUuf /x]sf] :yfg  :jfldTj /x]sf]  If]qkmn ju{ ls=ld= 

1 पचालझरना   ;d'bfo 8000 

2 vf]bfO{ df8' cfwf/e"t :jf:Yo rf}sL 3100 
 sfemv]t j8f sfo{fno 400 
3 j8]u8f j8f sfof{no  340 
4 j8f G+f= $ ejflg jg g]kfn ;/sf/  
5 b]x8'df8', sf};L 8f8f j8f sfof{no  0.0600 
6 /Dnfd:6f, j8f sfof{no   
 hugfy dlGb/,  j8f sfof{no  
 j]tfn hns'08dxfb]j 6';f;}lg j8f sfof{no  
7 :jf:Yo rf}ls /x]sf] :yfg cfkmg}  1490 
 jly{Ë ;]G6/ /x]sf] :yfg  cfkmg} 500 
8 jonf, uf]7L,vl8tf]ln, le6\6f dosf]6, lj:v]t b]jtfsf] gfddf  
 vl8tf]ln, le6\6f dosf]6, uf]7L, l;df lj:v]t ljBfnosf] gfddf  
9 n6\sf/Lof  ufpFkflnsf  1500 
स्रोत : सरोकारवालासगँको छलफलबाट 
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पररच्छेद ६: पूवायधार ववकास  

६.१ भवन तथा शहरी ववकास  

६.१.१ घरको स्वालमत्वको आधारमा घरधरुीहरुको ववरवरर्  

र्स गाउँपाललकामा वसोवास गने घरपररवारले प्रर्ोग गने घरको स्वालमत्वको आधारमा घरधरुीको वववरर् र्स प्रकार 
ददइएको छ :  

ताललका 64 : स्वालमत्वको आधारमा घरधरुीहरुको वववरर् 

वाडय न नीजज भाडामा संस्थागत सकुुम्वासी 
१ २६६ ३ ० ० 

२ २१६ ० ० ० 

३ २९२ ३ ० ० 

४ १९७ ० ० ० 

५ ३०५ १० ० ० 

६ २९३ ६ ० ५ 

७ ३३० ० ० ० 

८ २९६ ० ० ० 

९ १०१ २ ० ३ 

जम्मा २२९६ २४ ० ८ 

 स्रोत: घरधरुी सवेक्षर्, २०७६ 
मालथको ताललकालाई ववश्लरे्र् गदाय र्स गाउँपाललकामा वसोवास गने जम्मा घरधरुीहरु मध्रे् आफ्नै नीजज घरमा वस्ने 
घरपररवार सङ्ख्र्ा २२९६ रहेको छ भने भाडामा वस्न ेघरपररवारको सङ्ख्र्ा २४, र सकुुम्वासी अवस्थामा वस्न े
घरपररवारको सं्र्ा ८ रहेको छ । र्सलाई स्पष्ट पानयका लालग तलको चाटय प्रस्ततु गररएको छ :  
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६.१.२ घरको प्रकारको आधारमा घरधरुीको वववरर्  

र्स गाउँपाललकामा वसोवास गने घरपररवारहरुको घरको वनावटको आधारमा वववरर्लाई र्स प्रकार ददइएको छ :   

ताललका 65 : घरको वनावटको आधारमा घरधरुीको वववरर् 

 

स्रोत : घरधरुी सवेक्षर्, २०७६ 

मालथको ताललकामा हेदाय र्स गाउँपाललकामा पक्की घर भएका ३४ घरपररवार, अधय पक्की घर भएका ५१ घरपररवार र 

सवै भन्दा बवढ अथायत २२७२ घरपररवार वसोवास गने घरहरु कच्ची रहेका छन ्। बाँकी ४१ घरपररवारको वसाइ 

झपु्रामा रहेको देजखन्छ । र्समा पक्की भन्नाले पूर्यरुपमा लसमेन्टको प्रर्ोग भएकोलाई बजुझएको छ भने अधय पक्की 

भन्नाले लभत्ता वा छानोमा लसमेन्ट प्रर्ोग भएकोलाई बजुझएको छ । कच्ची भन्नाले वटन वा ढुङ्गा वा खरले छाएको 

तर पखायल ढुङ्गा र माटोले बनेकोलाई बजुझएको छ । झपु्रा भन्नाले खर वा परालले छाएको अस्थार्ी प्रकृलतका 

घरलाइ बजुझएको छ ।  

र्सथय १.४२ प्रलतशत घरधरुीहरु पक्की रहेका छन, २.१३ प्रलतशत घरधरुीहरु अधय पक्की, ९४.७५ प्रलतशत घरधरुीहरु 

कच्ची र १.७१ प्रलतशत घरधरुीहरु झपुलड रहेका छन ्।  

६.१.३ घरको छानाको प्रकारको आधारमा घरधरुीको वववरर्  

र्स गाउँपाललकामा वसोवास गने घरधरुीहरुको घरको छानाका प्रकारका आधारमा वलगयकरर् र्स प्रकार रहेको छ  
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ताललका 66 : घरको छानाको प्रकारका आधार घरधरुीको वलगयकरर् 

वाडय नं खर ढुङ्गाको  वटनको  लसमेन्ट माटो  
१ १४६ ११ १०७ ३ २ 

२ १२५ ४ ८३ ० ४ 

३ २८ ७० ४० ९ १४८ 

४ १३५ ९ ७ १ ४५ 

५ ६ ५ १६ ४ २८४ 

६ १२१ ६८ ७३ २ १० 

७ २३५ ७८ १३ १ ३ 

८ १५० ११४ १५ ११ ६ 

९ ८९ ५७ ४८ ९ ३ 

जम्मा  १०३५ ४१६ ४०२ ४० ५०५ 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षर्, २०७६ 
 

मालथको ताललकालाई ववश्लरे्र् गदाय र्स गाउँपाललकामा खरको छाना भएका घरधरुीहरु १०३५ रहेका छन ्भन े

ढुङ्गाको छाना भएका ४१६ घरधरुीहरु रहेका छन ्।वटनको छाना भएका घरपररवार सं्र्ा ४०२ छन ्भने 

लसमेन्टको छाना भएका घरपररवार ४० र माटोले वनकेा घरधरुीहरु ५०५ रहेका छन ्।  

६.१.४ घरको तलाको आधारमा घरधरुी वववरर्  

र्स गाउँपाललकामा वसोवास गने घरधरुीहरुमा भएका घरहरुको तलाको आधारमा भएको वलगयकरर् गदाय ५६% 
अथायत १३४३ घरहरु एक तले रहेका छन ्भने ३०% अथायत ७१९ घरहरु दईु तले र १४% अथायत ३३६ घरहरु 
तीन तले रहेका छन ्। र्सलाई चाटयमा र्स अनसुार देखाइएको छ : 
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६.२ ववद्यतु तथा साना जलववद्यतु (बैकजल्पक उजाय समेत) 
६.२.१ घरमा उज्र्ालोको लालग प्रर्ोग हनु ेउजायको वववरर्  

र्स गाउँपाललकाका ववलभन्न घरधरुीहरुले रातीमा उज्र्ालो तथा मोवाइल रेलडर्ो वटलभ जस्ता वस्तहुरु चाजय गनय वा 
चलाउनका लालग प्रर्ोग गने उजायको वववरर् र्स प्रकार ददइएको छ :  

ताललका 67 : उजायको रुपमा प्रर्ोग गने वस्तकुा आधारमा घरधरुी वववरर् 

वाडय नं सोलार ववजलुी जल ववद्यतु मवट्टतेल ब्र्ावि 

१ १९५ २७ २२ २५ 

२ १२९ ० ६ ८१ 

३ २४५ १२ १५ २३ 

४ १७९ ३ १५ ० 

५ २९१ ५ १५ ४ 

६ १७९ २ ८ ८५ 

७ ३२६ ० ४ ० 

८ २५० ० ३० १६ 

९ १६५ १३ ५ २३ 

जम्मा  १९५९ ६२ १२० २५७ 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षर्, २०७६ 

मालथको ताललकालाई चाटयमा र्स अनसुार देखाइएको छ :  
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६.३ सञ्चार तथा र्ातार्ात  

६.३.१ सञ्चार तथा र्ातार्ातका सेवा सवुवधाको पहुँच भएको घरपररवार  

र्स गाउँपाललकाका ववलभन्न घरधरुीहरुमा गररएको अध्र्र्नलाई ववश्लरे्र् गदाय हरेक घरमा रेलडर्ो वा मोवाइल केवह न 
केवह भएको पाइर्ो ।  

६.३.२ र्ातार्ात तथा सञ्चार सेवाको पहुचँको आधारमा घरपररवारको वववरर्  

र्स गाउँपाललकाका घरधरुीहरुमा भएका सञ्चार तथा र्ातार्ातका साधनहरुको वववरर् र्स प्रकार रहेको छ : 

ताललका 68 : गाउँपाललकामा भएका सञ्चार तथा र्ातार्ातका साधनहरुको वववरर् 

वाडय न रेलडर्ो मोवाइल मोटरसाइकल जीप िर्ाक्टर 

१ ८० ५२३ ४ ० ० 

२ ४५ ४८० २ ० ० 

३ ९० ५३० ३ ० ० 

४ ४८ ४८६ ९ २ ० 

५ ८५ ६९७ ६ ० ० 

६ ४५ ५२५ ३ ० ० 

७ ३० ८१६ ४ ० २ 

८ ७५ ७२५ २ २ ३ 

९ ८१ ४३६ ९ १ १ 

जम्मा ५७१ ५२१८ ४२ ५ ६ 

स्रोत : घरधरुी सवेक्षर्, २०७६ 

६.३.३ उपलब्ध र्ातार्ात तथा सञ्चार सेवाको वववरर्  

र्स गाउँपाललकामा दैलनकरुपमा आउने र्ातार्ातका सवारी साधन तथा अन्र् सञ्चार सम्वन्धी वववरर् र्स प्रकार 
रहेको छ : 

ताललका 69 : गाउँपाललकामा दैलनक आउन ेर्ातार्ातका साधन तथा अन्र् सञ्चार सम्वन्धी वववरर् 

दैलनक आवतजावत गने सवारी साधनको वववरर्  गाउँपाललकाका ववलभन्न वाडय र गाउँपाललका 
केन्रमा समेत (और्त सं्र्ा) 

भाडाका जीप  १० 

िर्ाक्टर  ३० 

िक  १० 
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६.३.४ गाउँपाललकामा भएका वस पाकय को वववरर्  

र्स गाउँपाललकामा हाललाई अस्थार्ी रुपमा गाउँपाललकाको केन्र रहेको स्थान राम्नाकोटमा एउटा वसपाकय  रहेको 
छ भने अन्र् ठाउँमा त्र्स प्रकारको वसपाकय  नै व्र्वस्थान भैसकेको अवस्था छैन ।   
 

६.३.५ गाउँपाललकामा भएका सावयजलनक शौचालर्को वववरर्  

र्स गाउँपाललकामा सावयजलनक शौचालर्हरु कुनै पलन ठाउँमा व्र्वजस्थतरुपमा लनमायर् गरेको पाइएन ।  

६.३.६ गाउँपाललकामा ढल लनकासको अवस्था 
र्स गाउँपाललकामा सडक तथा बाटोघाटो लनमायर्का क्रममा कुनै पलन स्थानमा ढल लनकासको राम्रो व्र्वस्थापन 
भैसकेको अवस्था छैन ।     
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६.४ सडक तथा पलुको वववरर्  

र्स गाउँपाललकाका ववलभन्न वाडयमा भएका सडक सिाल तथा पलुहरुको वववरर् र्स प्रकार रहेका छ :  

ताललका 70 : गाउँपाललकाका ववलभन्न वाडयमा भएका सडक सिालको वववरर् 

jf8{ 

g+= 

ljj/0f  k|sf/  k'n jf jf6f]  lgdf{0f ;fn nDjfO  rf}8fO  b]lv  ;Dd  

! k'n  emf]nË] k'n  dft8L  @)^^.)$.)! @)) ld ! ld= dft8L /f:sf]6 

sf7]k'n  36\6] uf8 @)&#.)@.!) @) ld ! ld krfnem/gf ( krfnem/gf )# 

jf6f]  sRrL ;8s  8f}9]–36\ufp @)&#.)@.!) * ls= # ld= krfnem/gf ! krfnem/gf )# 

uf]/]6f] af6f] 

dfQ8L–yfKnf  @)^*.!).)! !$ ls= ! ld= krfnem/gf !  

36\uf8– lgufnL @)^$.)&.!) !^ ls= ! ld= krfnem/gf !  

dft8L –r'nL   @)%$.)$.@) #) ls= ! ld= l;s' r'nL  

3f6–sf]Onf @)^@.)^.!) !% ls= ! ld= l;s' wdfnL 

@ k'n  sf7]k'n  36\6]uff8 @)&$ %) ld= @ ld= jf8{ g+= !, @ jf8{ g+= !, @ 

 u|fe]n ;8s  ============= ============= ============= ============= ============= ============= 

uf]/]6f] af6f]  k6]Iff b]lv @)$@ # ls=ld= @ ld= jf8{ g+= $  

# k'n  emf]nË] k'n  dlhg/fVgf @)^* %) ld= ! ld= e+s nfkmf  

a'l8d]nf  @)&) !)) ld= ! ld= e+s vfb'{  

sf7]k'n  j'8Ld]nf etl/ª\gf  #) ld= ! ld= vfb'{  e+s  

jf6f]  sRrL ;8s  krfnem/gf ;s8  @)&^     

u|fe]n ;8s  ============= ============= ============= ============= ============= ============= 
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jf8{ 

g+= 

ljj/0f  k|sf/  k'n jf jf6f]  lgdf{0f ;fn nDjfO  rf}8fO  b]lv  ;Dd  

uf]/]6f] af6f]  e+s–vfb'{     vfb'{  e+s  

$ k'n  emf]nË] k'n  nfkmf uf8{ nfkm 

ufp 

@)&# !^% ld= ! ld= jf8{ g+= @  jf8{ g+= # 

hf/sf]6 @)^^ !)) ld ! ld= jf8{ g+= # jf8{ g+= $ 

jf6f]  sRrL ;8s  sRrL ;8s  %=%) ls= ^ lkm6 j8f g+= $ j8f g+= % 

u|fe]n ;8s        

uf]/]6f] af6f] nfkmf   * ls=ld= ! ld= nfkmf sb} 

/fDgfsf]6  * ls=ld= ! ld= hf/sf]6 bfuf+ 

nfkmf sb}  !^ ls=ld= ! ld= nfkmf vfb'{ vfb'{  

% k'n  emf]nË] k'n        

sf7]k'n        

kSsL k'n        

jf6f]  sRrL ;8s        

u|fe]n ;8s        

uf]/]6f] af6f]  sjf jfFemsf]6 @)&% # ls=ld= @ ld= blnt 6f]n jfx'g 6f]n 

^ k'n  emf]nË] k'n  l/vfsf]6L @)%) %)) ld= ! ld= knftf uf=kf jfh'/f 

sf7]k'n        

kSsL k'n        

jf6f]  sRrL ;8s  x'nfsL ;8s @)&# # ls=ld ^ ld= n}km' gflgsf]6 
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jf8{ 

g+= 

ljj/0f  k|sf/  k'n jf jf6f]  lgdf{0f ;fn nDjfO  rf}8fO  b]lv  ;Dd  

u|fe]n ;8s        

uf]/]6f] af6f]  hu/gfy @)&# ! ls=ld= # ld= n}km' sflnsf]6 

& k'n  emf]nË] k'n        

sf7]k'n        

jf6f]  sRrL ;8s  x'nfsL dfu{ @)&) *) ls=ld= ^ lDf= n}km' nfn'  

u|fe]n ;8s        

uf]/]6f] af6f]  7f6L af6f] @)$@ !% ls=ld= ! ld= hf/sf]6 k'u]ln 

* k'n  emf]nË] k'n  hf/sf]6   ! ld= j8f g= * j8f g= $ 

sf7]k'n  e}l;;]g @)&$   j8f g= * j8f g= $ 

jf6f]  sRrL ;8s  s0ff{nL s/L8f]/      

u|fe]n ;8s        

( k'n  emf]nË] k'n        

sf7]k'n        

jf6f]  sRrL ;8s  e'/fju/ ltvf{nL 

u|fld0f ;8s 

@)&% * ls=ld $ ld= ltvf{nL jf]l/nf 

u|fe]n ;8s        

uf]/]6f] af6f]  kmuf8f wf]=a= @)&% $ ls=ld !=% ld km'uf8 3f]8fafh 

   3f8f jfh   @ ls=ld  @ ld 3f]8fafh :s'n 

 स्रोत: गाउँपाललकाका ववलभन्न ठाउँमा भएको सरोकारवाला वैठकको छलफलमा आधाररत, २०७६ 
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पररच्छेद ७: वातावरर् तथा ववपद् व्र्वस्थापन  

७.१ सामदुावर्क तथा अन्र् वन सम्बन्धी वववरर्  

र्स गाउँपाललकामा भएका सवै प्रकारका वनहरुको वववरर् र्स प्रकार रहेको छ :   

ताललका 71 : गाउँपाललकामा भएका सवै प्रकारका वन सम्वन्धी वववरर् 

jf8{ 

g+= 

jgsf] gfd  jgsf] k|sf/  If]qkmn  

-x]=_ 

;d]6]sf] 

3/kl/jf/ 

kfOg] jf]6lj?jf hDdf 

jrt  

! /d0fLo ;fd'bflos 

jg  

;fd'bflos jg  (*=(  @* ;Nnf], ;fgg, lrp/f], 

jfem, hfDg', afkm, u'/f;, 

co/ 

?= #)))) 

sfnfkft ;fd'bflos 

jg  

;fd'bflos jg  !$$   sf]O{/fnf], ?Og, 6'lg, 

lrdfnf], s6';, /kmnf6 

?= @%))) 

@ d}/fkftfn ;fd'bflos 

jg  

;fd'bflos jg  *$=$) !@%) ;Nnf / jfFem  ?= ^@))) 

# l8d|]gL krfnem/gf ;fd'bflos jg  #))) %)) ;Nnf], jfem, l7Gs], 

v;|f]w'lt 

?= #)))) 

$ ejfgL ;fd'bflos jg ;fd'bflos jg  @%)) k'/}  b]jbf/, ;Nnf], uf]a|], 

afem, lgufnf] cDbfhL 

?= #%) 

% b]p/fnL ;fd'bflos 

jg 

;fd'bflos jg  $(&=!^ #!$ jfem, /ofh ;Nnf], l7u'/], 

;Nnf], nflnu'/fF;  

?= !)))) 

j8fkftfn ;fd'bflos 

jg  

;fd'bflos jg   @)) jfem, /ofh ;Nnf], l7u'/], 

;Nnf], nflnu'/fF; 

 

kfgL gfpnf jg  sj'lnot jg  #) /f]kgL #!$ lrp/L l;;}, vo/, nf}7, 

l6d'/ 

 

sfnflzNnf  wfld{s jg  @@ /f]kgL   jfem u'/f;, l6d'/  

^ dbfn8f8f ;fd'bflos 

jg 

;fd'bflos jg   !$) ;Nnf]   

;Nn]/L ;fd'bflos jg    ;Nnf]   

s}nfz ;fd'bflos jg     jfF;   
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jf8{ 

g+= 

jgsf] gfd  jgsf] k|sf/  If]qkmn  

-x]=_ 

;d]6]sf] 

3/kl/jf/ 

kfOg] jf]6lj?jf hDdf 

jrt  

hf8]kfgL jg  sj'lnot jg  & lj3fxf   afFem , ;Nnf]u'/fF;, cf]v/  

& ;Nn]/L ;fd'bflos jg ;fd'bflos jg  $% @*) afFem , ;Nnf]u'/fF;, cf]v/  

s}nf;b]lj ;fd'bflos 

jg 

;fd'bflos jg  *^ !*! afFem , ;Nnf]u'/fF;, cf]v/  

gjHof]lt ;fd'bflos 

jg 

;fd'bflos jg  !% @@$ afFem , ;Nnf]u'/fF;, cf]v/  

* sflnsf ;fd'bflos 

jg  

;fd'bflos jg    jfem , ;Nnf]  

s0ff{nL ;fd'bflos 

jg  

;fd'bflos jg    vo/ l;l/;, 6f6], l;l;8  

sj'lnotL jg  sj'lnotL jg      

( h'v]gf ;fd'bflos jg  ;fd'bflos jg    l;;/, v}/  

स्रोत: गाउँपाललकाका ववलभन्न ठाउँमा भएको सरोकारवाला वैठकको छलफलमा आधाररत, २०७६ 

 

७.२ नदी तथा जलाधारको वववरर्  

र्स गाउँपाललकाका ववलभन्न वाडयका समदुार्मा भएका नदी, खोला ताल तलैर्ाहरुको वववरर् र्स प्रकार रहेको छ :  

ताललका 72 : गाउँपाललकामा भएका नदी ताल आददको वववरर् 

jf8{ 

g+= 

gbL ÷vf]nf  tfn ÷ tnfp cGo l;d;f/ If]q  

! s0ff{nL gbL, lgufnL vf]nf, 

phfuf8 vf]nf, jfNnLuf8 

vf]nf 

3f6 Ho"nf, dfwnufp 

a'6\6]ufgf, ldn 8f/f ?Rsf 

/ sf8fufp   

bfxfuf8 

@ s0ff{nL gbL, 36\6]uf8 vf]nf n'jf;f]/L /ftfdf8f  8fF8 l;d k}/f7  

# nfkmfuf8, 5L/Luf8f, af;uf8, 

u'Oof uf8  
dlh/fvgf cf? ju/  l;DnL  

$    

% afduf8 vf]nf    

^ 36]vf]nf, l;d;]nfvf]nf  d'u|x 
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&  jon58f, v'Dnfuf8, 

bf]uf8vf]nf  

k+u]ln tfn, 5]8]bx  l;d;]nf, l;dfg]  

* douf8 vf]nf, uNn' uff8 

vf]nf 

 lj;v6f] l;d  

(    

स्रोत: गाउँपाललकाका ववलभन्न ठाउँमा भएको सरोकारवाला वैठकको छलफलमा आधाररत, २०७६ 

 

७.३ दैवव प्रकोप सम्बन्धी वववरर्  

र्स गाउँपाललकामा ववलभन्न प्रकारका दैववप्रकोप सम्वन्धी वववरर्मा खडेरी, आगलागी, पैह्रो, जङ्गली जनावरबाट हनुे 
वालीनालीमा क्षलत, आलँध, हरुी, चट्याङ्ग तथा अलसना जस्ता प्रकोपको खतरा रहेको भएता पलन गाउँपाललका भखयर 
मात्र स्थापना भएको हुँदा त्र्स प्रकारका दैवीप्रकोपको वैज्ञालनक तथ्र्ाङ्क राखेको पाइएन ।   

७.४ गाउँपाललकामा भएका ववलभन्न खानी, खलनज तथा अन्र् प्राकृलतक स्रोतको वववरर्  
र्स गाउँपाललकामा भएका ववलभन्न खानी, खलनज तथा अन्र् प्राकृलतक स्रोतको वववरर् र्स प्रकार रहेको छ 

ताललका 73: गाउँपाललकामा भएका ववलभन्न प्रकारका खानी तथा खलनजको वववरर् 

vfgL tyf vlghsf] gfd  kfOg] :yfg jf 6f]nsf] gfd  

r'g 9'ªf afu] 

rfx] df6f] 8f}7] 

/ftf] df6f]  vfg]tf]ln 

afn'jf tlnau8 

l;n]6 sfls{ jf8f 

afn'jf  h8]bx  

df6f], r'g 9'+uf /ftf]df6f]  9'+u|L cf;/vfF8f  

afn'jf  dlh/vfn, w'n5/f, af8\u]5/f  

sd]/f]  rf}sf  

 स्रोत: गाउँपाललकाका ववलभन्न ठाउँमा भएको सरोकारवाला वैठकको छलफलमा आधाररत, २०७६ 

 

 



 

87 

 

 

७.५ गाउँपाललकामा सधुाररएको चलू्हो प्रर्ोग गने घरपररवारको वववरर्  
र्स गाउँपाललकाका ववलभन्न वाडयमा भएका घरधरुीहरु मध्रे् सधुाररएको चलू्हो प्रर्ोग गने घरधरुीहरुको वववरर् र्स 
प्रकार रहेको छ : 

ताललका 74 सधुाररएको चलु्हो भएका र नभएका घरधरुीहरुको वववरर् 

वाडय नं सधुाररएको चलु्हो भएका सधुाररएको चलु्हो नभएका 
१ २५ २४४ 

२ ० २१६ 

३ ११७ १७८ 

४ ४५ १५२ 

५ ९७ २१८ 

६ १५ २५९ 

७ ६ ३२४ 

८ ११ २८५ 

९ ६० १४६ 

जम्मा  ३७६ २०२२ 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षर्, २०७६ 

र्स गाउँपाललकाका जम्मा घरधरुीहरु मध्रे् ३७६ घरधरुीहरुमा सधुाररएको चलू्हो बनाइएको छ भने बाँकी २०२२ 
घरधरुीहरुमा सधुाररएको चलु्हो वनाइएको छैन । र्सलाइ चाटयमा र्स अनसुार देखाइएको छ  
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पररच्छेद ८ : संस्थागत शसुासन तथा संगठनको वववरर्  

८.१ सरकारी, गैसस र समदुार्मा आधाररत संस्था वववरर्  
८.१.१ राजलनलतक दलमा समावेशीताको जस्थलत 

र्स गाउँपाललकामा तत्काललन नेपाल कम्रू्लनष्ट पाटी एमाले, नेपाल कम्रू्लनष्ट पावटय एमाओवादी (हाल दवैु ने.क.पा.) 
र नेपाली काँग्रसे पावटयको वाहलु्र्ता रहेको छ । गाउँपाललका भखयर मात्र स्थापना भएको हुँदा ववलभन्न राजनीलतक 
दलहरुले आ-आफ्ना पावटयको वववरर् गाउँपाललका तथा वाडयहरुमा दताय गराइ सकेको अवस्था छैन ।  

८.१.२ गाउँपाललकामा वक्रर्ाजशल गैर सरकारी संस्था  

र्स गाउँपाललकाका ववलभन्न वाडय र समदुार्हरुमा लजक्षत गरर कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरररहेका स्थानी, राविर् तथा 
अन्तराविर् गैह्र सरकारी संस्थाहरुको वववरर् र्स प्रकार रहेको छ : 

ताललका 75 : गाउँपाललकामा कार्यरत गैह्र सरकारी संघसंस्थाहरुको वववरर् 

qm=;+= ;+:yfsf] gfd  bft[ lgsfo  sfo{/t If]q  ;]jfsf If]q  

! krfnem/gf /fli6«o ljsf; ;+:yf  ;fxf; g]kfn  jf8{ g+= ! ;du| ;fdflhs ljsf;  

@ sfnfkftfn k/f]ksf/L ljsf;  ;fxf; g]kfn  jf8{ g+= ! ;du| ;fdflhs ljsf;  

# cfzf g]kfn  jg dGqfno  jf8{ g+= @ hnjfo' kl/jt{g  

$ /]8qm; g]kfn  g]kfn ;/sf/ jf8{ g+= @ / # b}jL k|sf]k  

% cfjfh ;+:yf   krfnem/gf uf=kf=  

^ lxdr'nL  JolStut  jf8{ g+= $  

 स्रोत: गाउँपाललकाका ववलभन्न ठाउँमा भएको सरोकारवाला वैठकको छलफलमा आधाररत, २०७६ 

 

८.१.३ समदुार्मा आधाररत संस्था  

र्स गाउँपाललकामा स्थापना भइ सवक्रर् रहेका आमा समूह, मवहला समूह, कृर्क समूह, बाल क्लव, र्वुा 
क्लवहरुको वववरर् र्स प्रकार रहेको छ :  

ताललका 76 : गाउँपाललकामा भएका सामदुदर्क समूह वा संस्थाहरुको वववरर् 

jf8{ g+= ;d"xsf] gfd  ;d"xsf] k|sf/  btf{sf] cj:yf :yfkgf ldlt  ;b:o 

;+Vof  

! gj pbo jfn snj afn Snj  j8f sfof{no   )&%.@.!) ( 

;'/lIft :jf= cf=; cfdf ;d"x 5}g   )&%.^ !% 

lgu/flg :jf= cf=; cfdf ;d"x  5}g   )&%.^ !% 
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jf8{ g+= ;d"xsf] gfd  ;d"xsf] k|sf/  btf{sf] cj:yf :yfkgf ldlt  ;b:o 

;+Vof  

lj:gf :jf= cf=; cfdf ;d"x  5}g   )&%.^ !% 

u}/Lufp :jf= cf=; cfdf ;d"x  5}g   )&%.^ !% 

r'lndflnsf :jf= cf=; cfdf ;d"x  5}g   )&%.^ !% 

lhjg :jf= cf=; cfdf ;d"x  5}g   )&%.^ !% 

jl8;}g t/sf/L tyf kmnkm"n ;d'x s[lif ;d"x  ufpFkflnsf   )&$.!).!^ !! 

b'uf{ ejflg gd'gf ;:yf 
jrt ;d"x  lhNnf k|zf;g 

sfof{no  
 )&%.!@.! ( 

lblb jlxlg jrt tyf ;d'x  jrt ;d"x    )^*.!.@) & 

@ wdfln afv|fkfng s[lif ;d"x  ufpFkflnsf  @)&% !# 

lxdfln kmnk"n s[lif ;d"x ufpFkflnsf  @)&% !% 

cNsfjf/L t/sf/L s[lif ;d"x  ufpFkflnsf  @)&%  

k|ultlzn t/sf/L s[lif ;d"x  ufpFkflnsf  @)&%  

#  krfnem/gf ko{6g o'jf Snj  ;+:yf  ufpFkflnsf  @)&%.!.!) ( 

cfdf ;d"x  cfdf ;d"x  ufpFkflnsf @)&@.)!.!) @% 

$ dlxnf ;d"x dlxnf ;d"x     

s[lif ;d"x s[ifs ;d"x     

hghfu[lt ;d"x dlxnf ;d"x     

bfndf]8 ;d"x pBdL ;d"x     

s]/f3f/L ;d"x pBdL ;d"x     

% sflnsf :jf:Yo cfdf ;d'x cfdf ;d"x    )&%.&.* !% 

nugl;n :jf:Yo cfdf ;d'x cfdf ;d"x    )&%.&.* !% 

rGb|;'o{  :jf:Yo cfdf ;d'x cfdf ;d"x    )&%.&.* !% 

kl/jt{g :jf:Yo cfdf ;d'x cfdf ;d"x    )&%.&.* !% 

le;d sf]6 dlxnf ;d'x dlxnf ;d"x    )&%.!.!) !% 

ef8Lnfgfsf]6 dlxnf ;d'x dlxnf ;d"x    )&@.!.@% % 
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jf8{ g+= ;d"xsf] gfd  ;d"xsf] k|sf/  btf{sf] cj:yf :yfkgf ldlt  ;b:o 

;+Vof  

lxdfnL nflnu'/fF; dlxnf ;d'x dlxnf ;d"x   @)&@ ( 

^ j]nfufp+ cfdf ;d"x  cfdf ;d"x   @)%)  

tf]lnle8 cfdf ;d"x  cfdf ;d"x   @)%)  

ljBfno cGt/utsf afn Snj afn Snj   @)&@  

afn;d'x Affn Sjn  @)&@  

& k|eft ljxfgL o'jfSnj o'jf Snj     

xl/ofnL s/];fjf/L ;d'x 
pBdlzn 

;d"x  

 
 @)&% !% 

nfnL u'/fF; ;d'x 
pBdlzn 

;d"x 

 
 @)&$.!) !! 

;'wf/jfbL sf];]jf/L ;d'x 
pBdlzn 

;d"x 

 
 @)&$.% !# 

cfdf ;d'x, :jf:Yo ;d'x cfdf ;d"x    @)&% !% 

hghfu[lt o'jf;d'x o'jf Snj    @)&% !* 

k|ultlzn lszf]/L ;d'x lszf]/L ;d"x    @)&$ !^ 

krfnem/gf ;fd'bflos  ;+:yf l;=lj=cf]=   )&!.)%.@% !* 

*      

( k|eft ljxfgL o'jf Snj  o'jf Snj   @)&#  ( 

स्रोत: गाउँपाललकाका ववलभन्न ठाउँमा भएको सरोकारवाला वैठकको छलफलमा आधाररत, २०७६ 

 

८.२ गाउँपाललकाले हाल सम्म पाररत गरेका ऐन, नीलत लनर्म तथा लनर्मावलीहरु  
र्स गाउँपाललले गाउँकार्यपाललकाको वैठकबाट गाउँपाललकाको कार्य सञ्चालनका लालग आवश्र्क पने नीलत लनर्महरु 
तर्ार गरर पास गरेको छ ।  
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अनसूुची १ गाउँपाललकाको संगठनात्मक चाटय  

गाउँपाललकाद्वारा पाररत गररएको सङ्गठनात्मक चाटय  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ufpF ;ef  n]vf, ljwfog, ;'zf;g tyf cGo ;ldlt   

cfly{s ljsf;, ;fdflhs ljsf;, k"jf{wf/ ljsf; / jftfj/0f tyf ljkb\ Joj:yfkg ;ldlt  

cWoIf   

k|d'v k|zf;sLo clws[t  

pkfWoIf  Goflos ;ldlt   

ufpFsfo{kflnsf  

k|zf;g, of]hgf tyf 

cg'udg zfvf  

k|zf;g OsfO 

cfly{s k|zf;g OsfO 

/fhZj OsfO  

of]hgf tyf cg'udg OsfO 

sfg'gL dfldnf OsfO   

k"jf{wf/ ljsf; tyf 

jftfj/0f Joj:yfkg 

zfvf  

;8s tyf cGo k"jf{wf/ 

ljsf; OsfO 

ejg tyf dfkb08 

sfof{Gjog OsfO 

jftfj/0f ;/;kmfO{ tyf 

ljkb\ Joj:yfkg OsfO 

;fdflhs tyf cfly{s 

ljsf; zfvf  

;fdflhs ;'/Iff tyf 

kl~hs/0f OsfO 

dlxnf, afnaflnsf tyf 

;dfh sNof0f OsfO 

 

lzIff, o'jf tyf 

v]ns'b zfvf  

  

cfGtl/s n]vf 

kl/If0f PsfO{ 

afn ljsf; s]Gb| 

ljBfno 

v]ns'b ;ldlt  

o'jf ljsf; ;ldlt  

:yfgLO:t/sf  k|fljlws 

tyf Joj;flos  tflnd 

s]Gb|  

 

  

k|fylds :jf:Yo s]Gb| 

ko{6g s]Gb| 

3/]n' tyf ;fgf pBf]u  

s[lif ÷kz' ;]jf s]Gb|  

cGo  

 

j8f sfof{no 
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अनसुचुी २ : स्थानीर् लनवायचनमा ववजर्ी पदालधकारीको नाम तथा प्राप्त गरेको मत   

वव.सं. २०७४ को स्थानीर् तहको लनवायचनमा ववजर्ी पदालधकारी तथा उहाँहरुले प्राप्त गरेको मत पररर्ाम र्स प्रकार रहेको छ : 
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स्रोत: http://election.gov.np/election/np/election-result-book.html 

http://election.gov.np/election/np/election-result-book.html

