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कार्यकारी साराांश 
लिख ु गाउँपालिकाको आवलिक तथा वालषिक नीलत, योजना तथा कायिक्रम तथ्यपरक ढगंबाट तजुिमा गनि आवश्यक रहकेो 

तथ्यांकको अभाविाई पररपलूति गनि आ.व. २०७७/७८ को वलषिक स्वीकृत कायिक्रम अनुसार गाउँपालिकाको पार्श्िलित्र लनमािण गररएको छ 

। गाउँपालिका पार्श्िलित्र तयारीका िालग लवलनयोलजत बजेट रु १० िाख मध्ये रु ९ िाख ७८ हजार रकम खिि भएको छ । 

  गाउँपालिकाको पार्श्िलित्रका िालग आवश्यक प्राथलमक तथ्यांक स्थानीय गणक मार्ि त् गाउँ कायिपालिकाबाट स्वीकृत 

प्रशनाविी बमोलजम गाउँपालिकाको सबै घर पररवार, लवद्यािय, स्वास्थ्य संस्था, उद्योग, व्यवसाय, संघ संस्था, सरकारी कायािियहरु, 

सहकारी, बैंक, लवत्तीय संस्था तथा वडा सलमलतबाट संकिन गररएको छ भन ेमाध्यलमक तथ्यांक गाउँपालिकाको वालषिक प्रलतवेदन, लवलभन्न 

शाखा तथा कायािियहरुको प्रलतवदेनबाट लिइएको छ । 

गाउँपालिकाको सामान्य परिचय 

 प्रदशे न.ं १ अन्तगित ओखिढुङ्गा लजल्िाको सबभन्दा पलिम भागमा लिख ुगाउँपालिका अवलस्थत रहकेो छ । सालवकका ६ 

गा.लव.स. (लसंहदवेी, नमिदरे्श्र, यसम, गाम्नाङ्टार, टारकेराबारी र पोकिी) लमिरे हाि ९ वडामा रुपान्तररत यस गाउँपालिकाको क्षेत्रर्ि 

८८.०३ वगि लक.मी. रहकेो छ । गाउँपालिकाको जम्मा जनसंख्या पार्श्िलित्र सवेक्षण अनुसार २३,४९९ रहकेो छ भने िैंलगक अनपुात ०.९८, 

पररवारको औसत आकार ५.८९ जना र जनघनत्व २६६.९४ प्रलत वगि लक.मी. रहकेो छ । क्षेत्रर्ि तथा जनसंख्याको दृलििे सब ैभन्दा 

ठुिो वडा न.ं ९ रहकेो छ भने जनघनत्व सबभन्दा बढी वडा न.ं ४ मा रहकेो छ । 

 समनु्री सतहबाट कररब ६०० लमटर दलेख २८०० लमटर सम्म उिाई सम्म रै्लिएको यस गाउँपालिकामा गमी हुन ेबेंसी र्ाँटहरु 

दलेख लहउँ पन ेिेक सम्म समेलटएको छ । 

घि परिवाि पार्श्वलचत्र 

 लिख ु गाउँपालिकामा सवेक्षण अवलिमा रहकेा ३९९३ घर पररवार मध्ये २१.४४% मा मलहिा घरमिुी रहकेा छन् । यस 

गाउँपालिकाको जनसंख्या लपरालमड Expansive दलेखएको छ । मलहिा जनसंख्या ४९.४% रहकेो र सलक्रय जनसंख्या ६३% रहकेो 

दलेखएको छ । बेरोजगार जनसंख्या १६.६% रहकेो छ भन ेरोजगारीका िालग अन्य गन्तव्यमा जान े१६% भन्दा बढी पाईएको छ । ५ वषि 

भन्दा बढी उमरेका जनसंख्या मध्ये १२.५% मात्र लनरक्षर रहकेो र उच्ि लशक्षा हालसि गने पलन ६.०५% मात्र रहकेो दलेखएको छ । 

 सवेक्षण अवलिमा जम्मा जनसंख्या मध्ये १.७१% अपाङ्गता भएका व्यलि भेलटएका छन् भने त्यस मध्ये पणूि अशि २८.११% 

रहकेा छन् । लववाह गने उमेरको सन्दभिमा २० वषि मलुन लववाह गने मलहिा तथा परुुष क्रमशः ४५.६% र २३% दलेखएक छन ्। 

 अन्यत्र ठेगाना भई यस गाउँपालिकामा बसोबास गन े१९० जना मात्र रहकेा दलेखए भने यस गाउँपालिकामा ठेगाना भई अन्यत्र 

बसाई गरररहकेा व्यलिहरु ९९४९ पाईएका छन् । यसरी लिख ु गाउँपालिकाको वास्तलवक जनसंख्या १३,७४० (सवेक्षण गररएको 

जनसंख्याको ५८.५%) मात्र हनु ेदलेखन्छ । सलक्रय जनसंख्या प्रमखु रुपमा रोजगारीका कारणि ेअन्यत्र बसाई गरेको सवके्षणको दौरान 

दलेखएको छ । 

 कृलष तर्ि  प्रमखु बािीहरुमा मकै, िान, आि,ु कोदो र गहु ँरहकेो दलेखन्छ भने मास ुतथा दिुमा यो गाउँपालिका आत्मलनभिर 

दलेखन्छ ।  

 यस गाउँपालिकामा सवेक्षण अवलिमा बसोबास गरररहकेा घर पररवारको प्रमखु भाषा नपेािी र त्यस पलछ तामाङ्ग, मगर र शेपाि 

भाषा रहकेो छ भने प्रमखु िमि लहन्द ुर त्यस पलछ बौद्ध र ईसाई िमि रहकेो छ । जातजाती तर्ि  ४५% क्षेत्रीको बसोबास रहकेो छ भने त्यस 

पछाडी ब्राहमण, तामाङ्ग, नेवार, मगर, साकी, दमाई रहकेा छन ्। मालसक रु ५०००/- भन्दा कम आम्दानी गने ३२.८% रहकेा छन ्भन े

मालसक रु ५०,०००/- भन्दा बढी आम्दानी गन ेपररवार ५.७% मात्र रहकेा छन् । आफ्नो स्वालमत्वमा जग्गा नभएका पररवार १०.३% 

रहकेा छन् भने अलिकाशं (९४.२%) पररवारको घर अिि कच्िी रहकेो छ । अलिकांस (५८.५%) पररवारको पेशा कृलष रहकेो छ भन े

उद्योग व्यापार गने १०.५% र वैदलेशक रोजगार १०.२% रहकेा छन ्। 
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 ९२.७% घरमा लवद्यतुीकरण भएकको छ भन ेअलिकांस (७०.५%) लवद्यतु िघ ुजि लवद्यतु आयोजनाबाट आपलूति भएको छ । 

खानपेानीको पहुिँ ८९.९% घर पररवारमा भए तापलन लपउने पानी शलुद्धकरणको व्यवस्थापन भएको छैन । स्यालनटरी शौिािय ८३.६% 

घरमा रहकेो दलेखएको छ । खाना पकाउन स्वच्छ ऊजािको प्रयोग मात्र ८% घर पररवारमा भएको पाईएको छ भने ९१.८% िे दाउरा प्रयोग 

गने गरेको दलेखएको छ । 

स्वास्थ्य तर्ि  गाउँपालिकाको लस्थलत तिुनात्मक रुपमा सन्तोषजनक दलेखन्छ । लबरामी हुदँा ८७.७% घर पररवार कुनै न कुन ै

स्वास्थ्य संस्थामा जाने गरेको दलेखएको छ । २ वषि मलूनका बच्िाका आमाहरु मध्ये ८६.५% िे ४ पटक वा सो भन्दा बढी पटक गभिवती 

जाँि गराएको, ८७.३% ि ेस्वास्थ्य संस्थामा सतु्केरी गराएको र खोप निगाएका बच्िा १.४% मात्र रहकेो दलेखएको छ । त्यसै गरर १५ 

दलेख ५९ वषिका लववालहत दम्पलत्तहरु मध्ये ५८.७% ि ेपररवार लनयोजनको आिलुनक सािन प्रयोग गने गरेको दलेखएको छ ।  

साववजलिक स्थाि, ताि तिैया तथा पयवटि पार्श्वलचत्र 

गाउँपालिका पार्श्िलित्र लनमािणको दौरान वडा सलमलतहरु सँग गररएको सवेक्षण अनुसार गाउँपालिकाको लवलभन्न वडामा गरर 

कररव ३३ रोपनी जग्गा वन जंगि तथा साविजलनक कायािियहरु बाहके साविजलनक जग्गा पलहिान भएका छन ्। ताि तिैया तथा पोखरी 

९, खिुा स्थान २१ वटा रहकेो दलेखएको छ ।  

लिख ुगाउँपालिकामा व्यापाररक केन्रको रुपमा बजार व्यवस्थापन भएको दलेखदनै । व्यापार तथा सामग्री आपलूतिका िालग 

रामेछाप लजल्िाको साँघटुार तथा लसररसे बजार मालथ लनभिर रहकेो अवस्था दलेखएको छ । गाउँपालिकाद्वारा वडा न.ं ४, यसममा कररब ७० 

िाख भन्दा बढीको िगानीमा बजार व्यवस्थापन भवन लनमािण गरेको छ भने स-सना व्यापाररक स्थिहरु गाउँपालिका भररमा १२ वटा 

दलेखएका छन् । 

वडा सलमलत सवेक्षण अनुसार २५ सामदुालयक भवन, ३३ साविजलनक पाटी, पौवा तथा िौतारा, ४ खिे मैदान रहकेो दलेखएको 

छ । व्यवलस्थत लपकलनक स्पट बडा नं. ३ को माझीटारमा रहकेो छ । पोकिी झरना, नमिदरे्श्र महादवे, रामेर्श्र पशपुलत, ढुङ्ढुङ्गे मलन्दर, 

दयुोिन्र पोखरी िगायत ३४ िालमिक तथा पयिटकीय गन्तव्य यस गाउँपालिकामा रहकेो छ ।  

१२ मलहना बग्ने खोिा यस गाउँपालिकामा १० वटा रहकेा छन् भने अन्य ७ वटा रहकेा छन् । सामदुालयक तथा कबुलियती वन 

गरेर जम्मा ३९ वटा वन रहकेा छन ्।  

लिक्षा पार्श्वलचत्र 

 लिख ुगाउँपालिकामा शैलक्षक पवूाििार तर्ि  १४ आिारभतू लवद्यािय र ८ माध्यलमक लवद्यािय गरर जम्मा २२ वटा सामदुालयक 

लवद्यािय रहकेा छन्  यसका साथै संस्थागत लवद्यािय १ र क्याम्पस १ वटा रहकेा छन् । सामदुालयक लवद्यािय तर्ि  सवेक्षण अवलिमा 

१५६८ छात्रा र १४५३ छात्र गरर जम्मा ३०२१ लवद्याथी अध्ययन गने गरेको दलेखएको छ भने िैंलगक अनपुात छात्रा र छात्रको १.०८ रहकेो 

दलेखएको छ । बाि लवकास केन्र २४ वटामा ३८५ जना बािबालिका रहकेो दलेखएको छ । सबै लवद्याियहरुमा लवद्यािय व्यवस्थापन 

सलमलत गठन भएको दलेखएको छ भने सामदुालयक लवद्याियहरुमा २३८ जना लशक्षक तथा कमििारी कायिरत रहकेो दलेखएको छ । 

स्वास््य पार्श्वलचत्र 

लिख ुगाउँपालिकाको सबै वडामा कुनै न कुन ैप्रकारको स्वास्थ्य संस्था सञ्िािनमा रहकेो दलेखएको छ । जसमा ६ वटा हले्थ 

पोि, ३ वटा आिारभतु स्वास्थ्य केन्र रहकेा छन् । कोलभड १९ को महामारी व्यवस्थापनका िालग कोलभड १९ अस्थायी अस्पताि पलन 

स्थापना गररएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र सिुार कायिक्रम िाग ूगरर गाउँ कायिपालिकाको कायािियि ेस्वास्थ्य िौकी गाम्नाङ्टारिाई प्राथलमक 

स्वास्थ्य केन्रको रुपमा स्तरोन्नलत गररएको छ । यस गाउँपालिका अन्तगित ८२ जना मलहिा स्वास्थ्य स्वयंसेलवका कायिरत रहकेो दलेखएको 

छ भने खोप लक्िलनक २०, गाउँघर लक्िलनक २२ र दरु दराजमा स्वास्थ्य सेवा पयुािउन २ वटा हले्थ यलुनट पलन सञ्िािन गररएको छ । 
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सामालजक सुिक्षा तथा संिक्षण 

गाउँ कायिपालिकाको कायािियको अलभिेख अनुसार आलथिक वषि २०७६/७७ मा १००५ वटा व्यलिगत घटना दताि भएका 

लथए भन ेआलथिक वषि २०७७/७८ को दोश्रो िौमालसक सम्ममा १०६० घटना दताि भएको दलेखएको छ । त्यसै गरर सामालजक सरुक्षा भत्ता 

पाउन ेिाभग्राही आलथिक वषि २०७६/७७ मा १९३७ र आलथिक वषि २०७७/७८ मा २०८२ जना रहकेो छ । 

गाउँ कायिपालिकाको कायािियबाट आलथिक वषि २०७७/७८ को बैशाख मलहना सम्म जम्मा २३२ वटा अपाङ्ग पररिय पत्र र 

६८१ वटा जेष्ठ नागररक पररिय पत्र जारी भएको पाईएको छ । 

गाउँ कायिपालिकाको कायाििय अन्तगित रोजगार सेवा केन्रद्वारा आलथिक वषि २०७७/७८ का िालग ७०२ जना बरेोजगारको 

रुपमा सिूीकरण भएका छन् भने सो मध्ये २१३ जनाि े१०० लदनको रोजगारी पाएको दलेखएको छ । 

भौलतक पूवावधाि पार्श्वलचत्र 

वडा सलमलत सवेक्षण अनुसार लिख ुगाउँपालिकामा भौलतक पवूाििार अन्तगित बस पाकि  २ स्थानमा, लसंिाई आयोजना ३८ र 

खानपेानी आयोजना ५२ वटा रहकेा छन् । गाउँपालिका क्षते्र लभत्र ३१९ लक.मी. सडक रहकेो भए तापलन कािोपत्र ेकुनै पलन हनु सकेको 

छैन । साविजलनक शौिािय १६ वटा रहकेोमा अलिकांश ममित गनुिपने अवस्थामा रहकेा छन् । झोिङ्ुग ेपिु ३६ वटा रहकेो छ भने िघ ु

जि लवद्यतु आयोजना १३ वटा रहकेा छन् जनु गाउँपालिकाको लवद्यतु आपलूतिको प्रमखु श्रोत पलन हो । 

गैसस, उद्योग, व्यवसाय, सहकािी, बैंक तथा लवत्तीय ससं्था पार्श्वलचत्र 

 लिख ुगाउँ कायिपालिकाको कायािियको अलभिेख अनुसार यस गाउँपालिकामा १८ वटा गैह्र सरकारी संस्था र ९ वटा जि 

उपभोिा संस्था दताि भई कायिरत रहकेो दलेखएको छ । कृलष समहू ८० र पशपुािन समहू २७ वटा दताि भएका छन् ।  

 व्यापाररक पसिहरु १३९ वटा दताि भएका छन ्भने कृलष तथा पशपुािन र्मि ७४, होटि १५ तथा लनमािण व्यवसाय १ वटा दताि 

भई सञ्िािनमा रहकेो दलेखएको छ ।  

सहकारी संस्था १४ वटा दताि भएका छन् भने “क” वगिको बैंक १ वटा सञ्िािनमा रहकेो दलेखन्छ । 

गाउँ कायवपालिकाको कायाविय 

 लिख ुगाउँ कायिपालिकाको अस्थायी कायाििय वडा नं. ४, यसममा रहकेो छ । गाउँ कायिपालिकाको कायाििय, ९ वटा वडा 

कायाििय र स्वास्थ्य संस्था समते गरर जम्मा १२७ जना कमििारीहरु कायिरत रहकेा छन ्। गाउँ कायिपालिकाको कायाििय र वडा कायाििय 

समेत गरर जम्मा १०५-५-१-० रोपनी जग्गा प्रालि गररएको छ भन े११ वटा भवनहरु लनमािण भएका छन ्। वडा कायािियहरु मध्ये वडा नं. 

१, ३, ४, ५ र ७ को कायाििय भवन भाडामा रहकेो दलेखएको छ । सवारी सािन तर्ि  कायािियको नाममा १३ वटा मोटरसाईकि, २ वटा 

िार पाङ्गे्र सवारी र १ वटा व्याक हु िोडर रहकेो छ । 

 यसका अलतररि गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र ५ वटा हिुाक कायाििय र २ वटा प्रहरी िौकी समते रहकेो छ । 

स्थािीय सिकािको रुपमा लिखु गाउँपालिका 

नेपािको संलविानको पररकल्पना, स्थानीय सरकार सञ्िािन ऐन, २०७४ को लवस्ततृीकरण तथा लवलभन्न संघीय, प्रदशे तथा 

स्थानीय काननूद्वारा लिख ुगाउँपालिका स्थानीय सरकारको रुपमा व्यवलस्थत भएको दलेखन्छ । स्थानीय व्यवस्थालपकाको रुपमा गाउँ सभा, 

कायिपालिकाको रुपमा गाउँ कायिपालिका र न्यायपालिकाको रुपमा न्यालयक सलमलत कृयाशीि रहकेो दलेखन्छ । 

लव.सं. २०७८ असार सम्म गाउँ सभाको १० वटा अलिवेशन सम्पन्न भईसकेको छ भने गाउँ सभामा ५० सदस्य रहकेा छन ्। 

गाउँ सभा अन्तगित ५ सभा सलमलत लनमािण भई कृयाशीि छन् । स्थानीय लविालयकी अलिकार अन्तगित २५ ऐन र ४२ वटा लनयमाविी, 

कायिलवलि तथा लनदलेशकाहरु तजुिमा भई जारी भएको छ । उल्िेलखत सबै कानूनहरु स्थानीय राजपत्रमा प्रकालशत पलन भईसकेको दलेखन्छ 

।  
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यस गाउँपालिकाको कायिपालिकामा १८ सदस्य रहकेा छन् भन ेलवषयगत सलमलत ६ र लवलभन्न कानूनहरुद्वारा लनलमित ३० अन्य 

सलमलत रहकेा छन ्।  

गाउँपालिका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहकेो ३ सदस्यीय न्यालयक सलमलत कृयाशीि छ भने न्यालयक कायििाई सहजीकरण 

गनि २६ जना मिेलमिापकताििाई तािीम पलन लदईएको दलेखन्छ ।  
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लिख ुगाउँपालिकाको पार्श्वचित्र, २०७८ को परििय 

पृष्ठभूम िः 

स्थानीय तहको वार्षिक तथा आवर्िक नीर्त, योजना तथा कायिक्रम तजजिमा गरि जनताका र्वकासका आवश्यकताहरु 

तथ्यपिक तविले परिपरू्ति गनि गाउँपार्लकाको वस्तजगत पार्श्िर्ित्र अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । स्थानीय सिकाि सञ्िालन ऐन, २०७४ 

ले पर्न  स्थानीय तहको पार्श्िर्ित्र तजजिमा गने कायिलाई र्नर्दिष्ट गिेको छ । यसका साथै गरिबी र्नवािण, जलवायज परिवतिन व्यवस्थापन, 

वाताविण संिक्षण, र्वपद ् व्यवस्थापन, सामार्जक सजिक्षा तथा संिक्षण लगायतका अनकेन ् क्षते्रमा पर्न पार्श्िर्ित्रबाट प्राप्त हुन े

तथ्याङ्क अर्त आवश्यक हुने गदिछ । िार्रिय जनगणना २०६८ बाट प्राप्त तथ्याङ्कको आिािमा योजना तथा नीर्त तजजिमा गदाि 

र्वगत दश वषिमा गाउँपार्लकाको जनसंख्या तथा र्तनका र्वशेषताहरुमा आएको परिवतिनलाई यथोर्ित सम्बोिन गनि नसकेको 

अवस्थामा गाउँपार्लकाले आफै उक्त अवस्थाहरुको अध्यावर्िक तथ्यांक सर्हत आर्थिक, सामार्जक, प्राकृर्तक लगायतका 

पक्षहरुको वस्तजर्स्थर्त झर्ककन ेगरि र्लखज गाउँपार्लकाको पार्श्िर्ित्र र्नमािण गनजि आवश्यक िहकेो र्थयो । सोही प्रयोजनका लार्ग 

र्लखज गाउँपार्लकाको सम्मार्नत सातौं गाउँ सभाबाट गाउँपार्लका प्रोफाईल तयािी तथा अनजसन्िानका लार्ग वार्षिक कायिक्रम 

अन्तिगत रु दश लाख र्वर्नयोजन भई सो कायिक्रम अन्तगित आर्थिक वषि २०७७/७८ मा  र्लखज गाउँपार्लकाको पार्श्िर्ित्र, २०७८ 

तयाि गरिएको छ । 

गाउँपामिका पार्श्वमित्रको अभाव ा स स्याको कथनिः 

 पार्श्िर्ित्र कज नै पर्न स्थानीय तहको ऐना हो । यसले सम्बर्न्ित स्थानीय तहको सामान्य जानकािी, जनसांर्ख्यक, आर्थिक, 

पयािविणीय, सामार्जक, सांस्कृर्तक, साविजर्नक सेवा तथा संस्था लगायतका र्वषयमा गजणस्तिीय तथा पयािप्त सिूना एवं जानकािी 

उपलब्ि गिाउँदछ । यस गाउँपार्लकाको पार्श्िर्ित्र र्नमािण नहुदँा दहेायको समस्या दखेा पिेको र्थयोोः 

 गाउँपार्लकाको वस्तजगत तथा तथ्यपिक जानकािी गजणस्तिीय तथा पयािप्त रुपमा उपलब्ि नहुनज । 

 वार्षिक तथा आवर्िक नीर्त, योजना तथा कायिक्रम तजजिमाको तथ्याङ्कीय आिाि कमजोि हुनज । 

 गाउँपार्लका अन्तगित र्वद्यमान भौर्तक पवूाििाि, साविजर्नक ज्गा, वनजंगल, खजला क्षते्र, प्राकृर्तक ्ोत लगायतका 

र्वषय यकीन गनि नसक्नज । 

 यातायात, र्वद्यजत, र्शक्षा, स्वास्थ्य, सञ्िाि, खानेपानी, र्संिाई लगायतका पवूाििाि र्वकासको योजना र्नमािण गनि कर्िन 

हुनज । 

 सामार्जक सजिक्षा तथा संिक्षण, र्वपद ्पवूितयािी, प्रर्तकायि लगायतको व्यवस्थापन, गरिबी र्नवािण, वाताविण संिक्षण 

जस्ता अन्तिसम्बर्न्ित र्वषयलाई वार्षिक कायिक्रम माफि त ्यथोर्ित सम्बोिन गनि नसक्नज । 

 र्वकासका सिूकहरुको तथ्याङ्कीय रुपमा मापन गनि कर्िन हुनज । 

गाउँपामिका पार्श्वमित्र मन ावणका उदे्दश्यहरिः 

यस गाउँपार्लका अन्तगितको जनसांर्ख्यक, आर्थिक, सामार्जक-सांस्कृर्तक पक्षहरुको अध्ययन गरि वार्षिक तथा 

आवर्िक नीर्त, योजना तथा कायिक्रम तजजिमा गनि पयािप्त, गजणस्तिीय तथा अध्यावर्िक तथ्यांकीय आिाि तयाि गनजि यस कायिक्रमको 

मलू उद्दशे्य हो । यसका साथै र्वर्शष्ठ उद्दशे्यहरु दहेाय बमोर्जम छनो्ः- 

 गाउँपार्लकाको जनसांर्ख्यक, आर्थिक, सामार्जक, सांस्कृर्तक, वाताविणीय पक्षको यथाथि र्वविण तयाि गनजि । 

 प्रत्येक घि परिवािको आर्थिक, शैर्क्षक, स्वास्थ्य लगायत गरिबी मापन सम्बन्िी तथ्यांक संकलन गनजि । 

 गाउँपार्लका क्षते्र र्भत्र िहकेा साविजर्नक भरू्म, वन जंगल, िार्मिक तथा पयिटकीय स्थलहरु, शैर्क्षक तथा स्वास्थ्य 

संस्थाहरु, बैंक तथा र्वत्तीय संस्थाहरु, उद्योग व्यवसाय, सहकािी तथा अन्य संस्थाहरुको र्वविण अध्यावर्िक गनजि । 

 लर्क्षत तथा सीमान्तीकृत वगिको पर्हिान गरि र्वविण तयाि गनजि ।  
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 सामार्जक सजिक्षा तथा संिक्षण, र्वपद ्पवूितयािी, प्रर्तकायि लगायतको व्यवस्थापन, गरिबी र्नवािण, वाताविण संिक्षण 

जस्ता अन्तिसम्बर्न्ित र्वषयमा तथ्याङ्क संकलन गनजि । 

 र्वकासका सिूकहरुको तथ्याङ्कीय रुपमा मापन गनि सर्कन ेगरि तथ्याङ्क संकलन गनजि । 

मिखु गाउँपामिका पार्श्वमित्र मन ावणको ढाँिा तथा प्रणाि िः 

 गाउँपार्लकाको पार्श्िर्ित्र र्नमािण वास्तर्वक रुपमा तथ्याङ्कीय जर्टल प्रार्वर्िक कायि हो । ति यसको उपादयेता 

आवर्िक तथा वार्षिक नीर्त तथा कायिक्रम तजजिमाका साथै हिेक क्षते्रमा महत्वपजणि छ । संघीय मार्मला तथा सामान्य प्रशासन 

मन्त्रालयबाट स्थानीय तहको पार्श्िर्ित्र सम्बन्िमा मागिदशिन तथा ढाँिा पर्न उपलब्ि गिाइएको छ । यसका साथै अन्य स्थानीय 

तहको पार्श्िर्ित्रको अध्ययन, गाउँपार्लकाका जनप्रर्तर्नर्ि तथा कमििािीहरुसँगको सघन छलफल एवं र्वशे्लरण पश्चात गाउँपार्लका 

पार्श्िर्ित्र र्नमािणका लार्ग र्वविणात्मक र्वशे्लरणात्मक अध्ययन र्वर्ि (Descriptive Analytical Study) को प्रयोग गरिएको 

छ । यस र्वर्ि द्वािा र्लखज गाउँपार्लका भरिका सम्पणूि घि परिवािको तथ्याङ्क र्लईनजको साथै माध्यर्मक तथ्यांक पर्न प्राप्त गरिएको 

छ । गाउँपार्लका पार्श्िर्ित्र र्नमािणका लार्ग अनजसिूी १ मा उकलेर्खत कायिदल बनाई कायािन्वयन गरिएको छ । 

तथ्याङ्कको श्रोत (Sources of Data) 

र्लखज गाउँपार्लका पार्श्िर्ित्रका लार्ग दहेायका ्ोतबाट तथ्याङ्क संकलन गरिएको र्थयोोः 

 प्राथर्मकोः सबै घि परिवाि, र्वद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, उद्योग, व्यावसाय, संघ संस्था, सिकािी कायािलयहरु, सहकािी, 

बैंक तथा र्वत्तीय संस्थाका प्रमजखहरु ि वडा सर्मर्त सदस्यहरु । 

 माध्यर्मक तथ्याङ्कोः गाउँपार्लकाको वार्षिक प्रर्तवेदन, र्वर्भन्न शाखा तथा कायािलयहरुका प्रर्तवेदनहरु । 

तथ्याङ्क सलकिन (Data Collection) 

प्राथर्मक तथ्यांक प्रत्यक्ष अन्तवाितािको माध्यम (Direct Personnel Interview) बाट संकलन गरिएको छ । 

तथ्याङ्क संकलन दहेायको प्रकृया अनजसाि गरिएको छोः 

 प्रश्नावि  तयार िः 

 संघीय मार्मला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, र्वर्भन्न स्थानीय तहका पार्श्िर्ित्रको अध्ययन तथा र्लखज 

गाउँपार्लकाको र्वर्शष्ठ अवस्थाको समेत र्वशे्लषण गरि प्राथर्मक तथ्याङ्क संलकनको प्रश्नावलीको मस्यौदा 

तजजिमा गरिएको । 

 प्रश्नावलीको मस्यौदा मार्थ कायिपार्लका तथा कमििािी सर्म्मर्लत बिैकबाट छलफल र्वशे्लरण गरि अर्न्तम 

रुप र्दईएको । 

 पवूि परिक्षण (Pre Testing) का लार्ग र्लखज गाउँपार्लकाको वडा न.ं ४ का १० दश घिमा तथ्याङ्क संकलन 

गरिएको । 

 तत् पश्चात प्रश्नावलीलाई अर्न्तम रुप र्दईएको । 

 तथ्याङ्क सलकिक छनौट तथा तथ्याङ्क सलकिनिः 

 वडा स्तिबाट र्नर्श्चत यो्यता तोकी तथ्याङ्क संकलक छनौट गरिएको । तथ्यांक संकलकहरुको नामावली 

अनजसिूी २ मा उकलेख गरिएको छ । 

 तथ्याङ्क संकलकहरुलाई प्रश्नावली तथा तथ्याङ्क संकलन सम्बन्िमा १ र्दने अर्भमजर्खकिण गाउँ 

कायिपार्लकाको कायािलयमा संिालन गरिएको । 

 तत् पश्चात सो संकलकहरुबाट गाउँपार्लकाका सबै घि परिवािको तथ्याङ्क संकलन गरिएको । 
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  ाध्यम क तथ्यालक सलकिनिः 

 माध्यर्मक तथ्याङ्क यसै गाउँपार्लकाको वार्षिक प्रर्तवेदन, शाखा तथा कायािलयहरुको अध्यावर्िक र्वविण, 

अन्य कायािलय, संघ संस्थाहरुबाट प्राप्त गरिएको । 

 तथ्यालक सलकिनका िामग प्रयोग गररएका औजारहरिः अनजसिूी ३ मा उकलेर्खत दहेायका औजािहरु तथ्यांक 

संकलनमा प्रयोग गरिएको छोः 

 घि परिवाि सवके्षण प्रश्नावली 

 वडा सर्मर्त सम्बर्न्ि प्रश्नावली 

 र्वद्यालय सम्बर्न्ि प्रश्नावली 

 स्वास्थ्य संस्था सम्बर्न्ि प्रश्नावली 

 सिकािी कायािलय सम्बर्न्ि प्रश्नावली 

 बैंक तथा र्वत्तीय संस्था सम्बर्न्ि प्रश्नावली 

 सहकािी सम्बर्न्ि प्रश्नावली 

 उद्योग, संघ संस्था, व्यवसाय सम्बर्न्ि प्रश्नावली 

 संघीय मार्मला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको िेक र्लष्ट 

 अवलोकन िेक र्लष्ट 

 कायािलयबाट प्रकार्शत प्रर्तवेदन तथा र्वविणहरु 

तथ्याङ्क प्रधो न तथा प्रस्तुमतकरण (Processing and Presentation) 

 तथ्यांक प्रशोिनका लार्ग गाउँ कायिपार्लका कायािलयको कमििािी परििालन गरिनजको साथै र्वज्ञ सेवा पर्न उपयोग 

गरिएको छ । प्रशोिन पश्चात आवश्यक ि उपयजक्त टेबल तथा र्ित्रको माध्यमले प्रर्तवेदनमा प्रस्तजत गरिएको छ । 

तथ्यालक सलकिन ा रामखएको नैमतकता (Ethical Consideration): 

 तथ्यांक संकलकहरुलाई आवश्यक अर्भमजर्खकिण गरिएको । 

 घि परिवाि तथा उत्तिदातासंग तथ्यांक संकलन गनजि अर्घ र्वषयवस्तजको महत्व तथा प्रयोजन स्पष्ट पारि अनजमर्त र्लईएको 

। 

 प्राथर्मक तथ्यांकको र्वविण आवश्यक रुपमा गोप्य िार्खएको । 

 तथ्यांकको र्नर्दिष्ट उद्दशे्य भन्दा बाहके अन्य प्रयोजनमा तथ्यांकको उपयोग नगरिएको । 

गाउँपामिका पार्श्वमित्रका स  ाहर (Limitations) 

 पिामशिदाता संस्थाको र्वज्ञ सेवा उपयोग गरिएको छैन । 

 पार्श्िर्ित्रमा उकलेर्खत तथ्यांक तथा र्वविण वार्षिक रुपमा अध्यावर्िक गरिनजपनछे । 

 तथ्यांक संकलनमा सिूना प्रर्वर्ि सम्बर्न्ि सफ्टवेयिको उपयोग गरिएको छैन । 

मिखु गाउँपामिका पार्श्वमित्रका सबि र दुबवि पक्षहरिः 

यस पार्श्िर्ित्रका सबल ि दजबिल पक्षहरु दहेाय बमोर्जम िहकेो छोः 

 सबि पक्षिः 

 सबै घि परिवािको सवेक्षण गरिएको छ । 
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 वडा सर्मर्तका सबै जनप्रर्तर्नर्िसंग प्रत्यक्ष रुपमा तथ्यांक तथा सिूना र्लईएको छ । 

 प्रत्यक्ष अन्तिवातािको माध्यम बाट तथ्यांक तथा सिूना र्लईएको छ । 

 प्रश्नावली तयािीको मापदण्ड पणूि रुपमा पालना गरिएको छ । 

 कायिपार्लकाबाट गाउँपार्लका पार्श्िर्ित्र र्नमािणको प्रस्ताव तथा प्रश्नावली स्वीकृत गरिएको छ । 

 तथ्यांक संकलकहरुलाई अर्भमजर्खकिण गरिएको छ । 

 जनप्रर्तर्नर्िलाई घि परिवाि तथा अन्य सवेक्षणमा पयािप्त रुपमा सहभागी गिाईएको छ । 

 गाउँपार्लकाको र्वर्शष्टतालाई पार्श्िर्ित्रमा समेट्ने प्रयास गरिएको छ । 

 गाउँपार्लकाको आफ्न ैलगानी तथा जनशर्क्तद्वािा पार्श्िर्ित्र र्नमािण गरिएको छ । 

 यसमा अध्यावर्िक माध्यर्मक तथ्यांक मात्र प्रयोग गरिएको छ । 

 दुबवि पक्षिः 

 गाउँपार्लका पार्श्िर्ित्र र्नमािणमा सिूना प्रर्वर्िको र्सर्मत रुपमा मात्र प्रयोग गरिएको छ । 

 पिामशिदाता संस्थाको र्वज्ञ सेवा उपयोग गरिएको छैन । 

 पार्श्िर्ित्रमा उकलेर्खत तथ्यांक तथा र्वविण वार्षिक रुपमा अध्यावर्िक गरिनजपनछे । 

मिखु गाउँपामिका पार्श्वमित्र मन ावणको बजेट व्यवस्थापनिः 

 आर्थिक वषि २०७७/७८ को वार्षिक स्वीकृत कायिक्रम अनजसाि गाउँपार्लका प्रोफाईल र्नमािण तथा अनजसन्िानका लार्ग 

रु दश लाख र्वर्नयोजन भएकोमा सोही अन्तगित र्लखज गाउँपार्लका पार्श्िर्ित्र र्नमािण गरिएको छ । यस कायिक्रममा भएको खिि 

र्वविण दहेाय बमोर्जम िहकेो छोः 

मस .नल.  कृयाकिाप गमतमव   िक्ष्य बजेट 

१ ्ोत अध्ययन अध्ययन - ०० 

२ प्रश्नावली प्रस्ताव तयािी बैिक २ पटक ३०,००० 

३ प्रश्नावली छलफल तथा अर्न्तम तयािी बैिक १ पटक ३०,००० 

४ तथ्यांक संकलक छनौट छनौट ३० जना २५,००० 

५ तथ्यांक संकलकहरुको अर्भमजर्खकिण तालीम ३० जना ६०,००० 

६ तथ्यांक संकलन PRA ३००० परिवाि ३,००,००० 

७ तथ्यांक संकलन फािम छपाई छपाई ३५०० थान ७०,००० 

८ तथ्यांक प्रशोिन तथा प्रर्तवेदन तयािी बैिक, अन्तिकृया २ पटक ८०,००० 

९ प्रर्तवेदन छलफल बैिक १ पटक ५०,००० 

१० प्रर्तवेदन तयािी तथा छपाई छपाई १०० थान ५०,००० 

११ वडा अनजगमन अनजगमन १८ पटक ६०,००० 

१२ कायिपार्लका अनजगमन अनजगमन ३५ पटक १,००,००० 

१३ घि न.ं प्लेट छपाई छपाई ३००० थान १,४५,००० 

 जम्मा   १०,००,००० 
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गाउँपालिकाको सामान्य परििय 

मिखु गाउँपामिकाको सा ान्य पररियिः 

प्रदशे नं. १ अन्तगित ओखलढजगंा 

र्जकलामा र्लखज गाउँपार्लका िहकेो छ । र्जकला 

सदिमजकाम ओखलढजगंाबाट करिब ७५ र्कलोर्मटिमा 

उत्ति पर्श्चम तफि  ८८.०३ वगि र्कलोर्मटि क्षेत्रफलमा 

र्लखज गाउँपार्लका फैर्लएको छ । यो गाउँपार्लका 

सार्वकका र्संहदवेी, नमिदरे्श्ि, यसम, गाम्नाङटाि, 

टािकेिाबािी ि पोकली गिी जम्मा ६ वटा गा.र्व.स.हरु 

र्मलेि हाल ९ वडामा रुपान्तरित भई बनेको छ । गाउँ 

कायिपार्लका कायािलय वडा नं. ४ को यसममा िहकेो  

छ । र्लखज गाउँपार्लकाको नामाकिण सप्तकोशीको सहायक नदी र्लखज नदीबाट भएको हो । यस गाउँपार्लकको पजवि तफि  िम्पादवेी 

ि र्खर्जदमे्बा गाउँपार्लका , पर्श्चममा िामेछाप र्जकला, उत्तिमा र्खर्जदमे्बा गाउँपार्लका ि दर्क्षणमा िम्पादवेी गाउँपार्लका िहकेो 

छ । 

यस गाउँपार्लकामा िार्रिय जनगणना, २०६८ अनजसाि जम्मा जनसंख्या १४०४९ िहकेो छ । ब्राम्हण, क्षेत्री, नेवाि, तामाङ, 

सजनजवाि, िाई लगायत र्वर्भन्न आर्दवासी जनजातीहरुको बसोबासले यस गाउँपार्लकालाई अनेकतामा एकतावद्ध गनि थप सहयोग 

गिेको छ । र्वर्भन्न भाषाभाषी ि जातीय संस्काि एंव ् िाडपविहरुले िार्मिक सर्हरणजतालाई थप उिाईमा पजयािएको छ । यहाँका 

बार्सन्दाहरु र्वशेष गिी कृर्ष पेशामा र्नभिि िहकेा छन ्भन ेकेर्ह मात्रामा सिकािी नोकिी, व्यापाि व्यवसाय ि वदैरे्शक िोजगाि जस्ता 

पेशामा आवद्ध िहकेा छन ्। 

यस गाउँपार्लका मातहत ९ वटा वडा कायािलय िहकेा छन,् भन ेस्वास्थ्य सेवासँग सम्बर्न्ित ६ वटा स्वास्थ्य िौकी, ३ 

वटा आिािभतू स्वास्थ्य केन्र, २ वटा हकेथ यरू्नट ि २ आयजवेद औषिालय िहकेो छ । त्यसै गिी र्शक्षा क्षेत्रसँग सम्बर्न्ित २२ वटा 

सामजदार्यक ि १ र्नजी गिी जम्मा २३ वटा र्वद्यालयहरु िहकेा छन ्। २ वटा प्रहिी िौर्क, १ सेक्टि वन कायािलय, १४ वटा सहकािी 

संस्था ि १४ गिैसिकािी संघ सस्थाहरु िहकेा छन ्। 

समजर्न्र सतहबाट करिब ६०० र्म. दरे्ख २८०० र्म.को उिाईमा िहकेो यस गाउँपार्लकामा मानव बसोबासको लार्ग 

उपयजक्त र्कर्समको हावापानी पाईन्छ । यस गाउँपार्लकामा बेसँीका फाँटहरु दखेी र्हउपन ेलेकसम्म समेर्टएको छ । र्सकखजबेसँी, 

दाहालटाि जस्ता िान उत्पादन हुन ेफाँटहरु ि पहिाका फेदमा िहकेो गाम्नाङ्गटाि ि टािकेिाबािीका फाँटहरु यहाँका थप उबिि भजर्महरु 

हुन । फलफूलको लार्ग उपयजक्त हावापानी भएका कािण यस क्षते्रमा सजन्तला, जजनाि, आँप, कटहि, अनाि, खजपािनी ि अंगजि  जस्ता 

फलफूल पाइन्छ । यस गाउँपार्लकाको वडा नं. ९ पोकलीको मार्थकलो भेग आलज उत्पादनको लार्ग प्रर्सद्ध िहकेो छ । यस 

गाउँपार्लकामा र्ििाइतो, जटामसी, र्त्रफला, पािऔले, घोड्तापे्र, बोजो   जस्ता महत्वपणूि स्वास्थ्यवििक जडीबजटीहरु पाइन्छन । 

यस गाउँपार्लकामा पोकली झिना, नमिदरे्श्ि महादवे, ढजङढजङ्गे महादवे, भोकटेकोटगढी, िामेर्श्ि पशजपर्त मर्न्दि जस्ता 

पयिटकीय गन्तव्यस्थलहरुले गदाि पयिटन व्यवसायको प्रवल संभावना िहकेो छ, जसबाट होटल व्यवसाय, होमस्टे, िेर्कङ्ग सेवाहरु 

सञ्िालन गिी यहाँको स्थानीय बासीहरुमा िोजगािीको र्सजिना भई आर्थिक र्वकासमा टेवा पज् ने दरे्खन्छ । भ्रमण वषि २०२० को 

घजम्नै पने १०० गन्तव्यको सिूीमा पोकली झिना सिूीकृत भए पश्चात आन्तरिक तथा बाह्य पयिटकहरुको आगमन बढ्द ैगईिहकेो छ 

। र्लखज ३ नमिदरे्श्ि र्स्थत मार्झटाि पाकि ले हजािौ ँपयिटकहरुको आगमनलाई स्वागत गनि तत्पि िहकेो छ ।  ओखलढजगंा र्जकलाको 

पर्श्चम भागको गाउँपार्लका, पोकली झिनाले र्िर्नएको गाउँपार्लका, नमिदरे्श्ि महादवेले र्िर्नएको गाउँपार्लका, मानव बसोबास 

ि कृर्ष उत्पादनको लार्ग उपयजक्त गाउँपार्लका जहाँ जनसंख्या ि भौगोर्लक रुपमा सानो भएपर्न सामार्जक, साँस्कृर्तक, िार्मिक, 

जार्तगत र्वर्विता िहकेो छ ।   
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बहुजार्त, बहुभार्षक, बहुिार्मिक, बहुसांस्कृर्तक 

तथा भौगोर्लक र्वर्विता िहतेा पर्न एकताको सजत्रमा आवद्ध 

भएको पाइन्छ । र्वर्भन्न सिकािी, गैिसिकािी संघ संस्था, 

सहकािी संस्थाहरुले गजणस्ति सेवा प्रवाह माफि त सामार्जक 

न्याय, जनसहभार्गता, उत्तिदार्यत्व, पािदर्शिता सजर्नर्श्चत गिी 

सजलभ ि गजणस्तिीय सेवा प्रवाह गरि िहकेो छ । स्थानीय स्तिमा 

लोकतार्न्त्रक, जनउत्तिदायी, र्वर्िको शासन, सजशासन, 

जनसहभार्गता, काननूी िाज्य, समावेर्शता अवलम्बन गनि 

िाजर्नर्तक संयन्त्रको प्रभावकािी रुपमा कृयार्शल िहकेो छ । 

यस गाउँपार्लकामा सक्षम, सबल, प्रर्वर्िमतै्री ि प्रभावकािी 

प्रशासर्नक संयन्त्र सिै गजणस्ति, प्रभावकािी, र्छटो छरितो 

ढंगबाट सेवा प्रभावकािी प्रवाह गनि सिै ँतत्पि िहकेो छ । 

मिखु गाउँपामिकाको राजन मतक मवभाजन 

नेपालको संर्विान तथा स्थानीय सिकाि सञ्िालन ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्था बमोर्जम र्लखज गाउँपार्लकाको पर्न 

िाजनीर्तक र्वभाजन तथा संििनाको रुपिेखा र्निाििण गरिएको छ । र्लखज गाउँसभाको र्नणिय अनजसाि न ैयस गाउँपार्लकाको केन्र 

सार्वकको यसम र्निाििण भई सञ्िालनमा िहकेो छ भने र्वस्ततृ र्वविण दहेाय बमोर्जम िेहकेो छोः 

केन्रिः यस  

जम् ा वडा सलखयािः ०९ 

वडा नल. स ावेध भएका सामवकका गा.मव. स. वडा केन्र सामवक वडा नल. 

१ र्संहदवेी च्यिूीडाँडा १-५ 

२ र्संहदवेी हुलाकिौि ६-९ 

३ नमिदरे्श्ि नमिदरे्श्ि १-९ 

४ यसम बाँगपेीपल १-५ 

५ यसम घजिर्बसे ६-९ 

६ गाम्नाङ्टाि गाम्नाङ्टाि १-५ 

७ गाम्नाङ्टाि साउने िौतािा ६-९ 

८ टािकेिाबािी टािकेिाबािी १-९ 

९ पोकली बोलकती १-८ 

र्लखज गाउँपार्लकाको िाजनीर्तक नक्सा अनजसिूी ४ मा उकलेख गरिएको छ  । 

मिखु गाउँपामिकाको के्षत्रफि तथा जनसलखया 

 र्लखज गाउँपार्लकाको वडागत क्षेत्रफल तथा जनसंख्या तलको टेबलमा प्रस्तजत गरिएको छ । र्लखज गाउँपार्लकाको जम्मा 

जनसंख्या २३,४९९ िहकेो दरे्खन्छ भन ेलैंर्गक अनजपात ०.९८ िहकेो छ । परिवािको औसत आकाि ५.८९ मात्र छ ि जनघनत्व 

सबभन्दा बढी वडा नं. ४ मा ६२० छ भने समग्र गाउँपार्लकाको २६७ जना प्रर्त वगि र्क.मी. िहकेो दरे्खन्छ । 

वडा नल. के्षत्रफि 
पररवार 

सलखया 

जनसलखया 
िैंमगक 

अनुपात 

औषत 

पररवारको 

आकार 

जनघनत्व 
 महिा पुरष जम् ा 

१ १०.०८ २६७ ७८६ ८४३ १६२९ ०.९३ ६.१० १६१.६१ 

२ ६.६६ ३८० ११८२ ९९५ २१७७ १.१९ ५.७३ ३२६.८८ 

३ ९.२ ४६५ १३५८ १४३६ २७९४ ०.९५ ६.०१ ३०३.७० 

वडा नल. ९  ा अवमस्थत पोकि  झरना 
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५ ९.५२ ३९८ १०९१ १२०० २२९१ ०.९१ ५.७६ २४०.६५ 

६ ६.४७ २९८ १०६२ १०५१ २११३ १.०१ ७.०९ ३२६.५८ 

७ ६.९६ ३८९ १३०० १३८६ २६८६ ०.९४ ६.९० ३८५.९२ 

८ १०.९१ ६६९ १७०५ १७९१ ३४९६ ०.९५ ५.२३ ३२०.४४ 

९ २४.५ ७६९ १९५९ २०४२ ४००१ ०.९६ ५.२० १६३.३१ 

जम् ा ८८.०३ ३९९३ ११६०९ ११८९० २३४९९ ०.९८ ५.८९ २६६.९४ 

 

प्र ुख बस्त हर 

र्लखज गाउँपार्लका र्भत्र दहेायका प्रमजख बस्तीहरु िहकेा छन-् 

वडा नल. बस्त हरको ना  

१ गैिी, च्यिूीडाँडा, नौर्बस,े दारिमबोट, पसलटाि, र्सकखज, िातमाटा 

२ 
र्विािी आहाल, हुलाकिौि, बाघखोि, र्सम्ले, बेसी, औिाखे, अम्बोटे, कोलिौि, ढज ंग े दउेिाली, 

िािपानी, कज डाि, सानो र्नगाले, बोगटी टोल, गोले डाँडा, दमाई टोल, भजर्म स्थान, साकी टोल, पोखिी  

३ 

दजिागाउँ, जोगी डाँडा, जोगीटाि, दउेसा, िाङ्माती, पसनटाि, दवेीथान, दउेिाली डाँडा, खस गाउँ, भीमसेन 

स्थान, पाट्ने टोल, खडपोले टोल, र्समटोल, डाँडागाउँ, दाहालटोल, अगौटे, बाहुनटोल, िजाय, डजडेगैिा, 

खडगा टोल 

४ 
ओख्ले, पजलामी टोल, काकी टोल, थापा टोल, बेसी, कज र्भन्डे, मोहोरिया, साकी टोल, तारुके बेसी, डाँडा 

टोल, खडगा टोल, गैिी, पाण्डे टोल, जामजन,े खत्री टोल, कटवाल टोल, कज टी डाँडा, िौलेगैिा 

५ 

दोबाटे, ताल खकि , बाटजले, िर्मते, िामबोटे, आले, कमेिेटोल, भालजडाँडा, जार्गिेटोल, घजिर्बसे, लजमे्रटोल, 

भैिमटोल, गोपीटाि, डबलीटोल, काफ्लेटोल, खड्का टोल, कामीडाँडा, मानेडाँडा, मगि टोल, थापा 

टोल, पजलामी टोल, मझजवा 

६ 
डाँडाबािी, मग्राती टोल, तीनघिे, साउने, र्सम्ले, पारि गाउँ, र्बताि टोल, टािबािी, मौला, िाप, काफलबोट, 

कार्त्तके, खाकटे, डाँडाघि, र्सङ्की िौि, बाँझबािी, च्यानडाँडा, मलूपिेँिा 

७ 
यसमे, काकीटोल, दमाईटोल, थपजि डाँडा, थापाटोल, साकी टोल, तािबािी, बस्नते टोल, खत्री टोल, तेसे, 

गजिाँसे, िाम्िे, साउने डाँडा, र्पपलडाँडा, र्वडािी, घ्यसूाउ 

८ 

सम्म टाि, टाि, केिाबािी, ओडािे, मगि टोल, अर्िकािी टोल, बम ेटोल, भजजेल टोल, डाँडा खकि , साल 

डाँडा, खोरिया, िजने कार्त्तके, आले, कोप्िे, ऐसेंलज खकि , नजन्थला, मजलाबािी, मजजवा, नयाँ वस्ती, र्नवजवा 

बोट, गिैा गाउँ, डाँडा टोल, र्िनेटाि, भञ्ज्याङ्ग डाँडा 

९ 

भजजेल टोल, र्नबजवा बोट, डाँडावि टोल, काउले, र्पपलडाँडा, गौतम टोल, ढजङ्गले टोल, साउने पानी, 

डाँडा गाउँ, दमाई गाउँ, लहिे, पजिानो डाँडा, र्पङ्ग डाँडा, खजलाल टोल, नकि टे, वाच्पज, मकखज, हकि टे, िजप्लज, 

जजले, सेलेले, साँघजटाि, लाम्राङ्ग, बोलकती, र्जम्पाखा, अकछेढजङ्गा, र्सिानटोल, सैदजङ्ग, बजलजडाँडा, 

भोटेपानी, पोखिीडाँडा, खामसजङ्ग, दोकदज, सोलेवन, िजली, िाप, पबजिजे, लजम्बा, बाँसपानी, लेती  
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स्थानीय सरकारको रुपमा लिख ुगाउँपालिका 
स्थानीय स्वायत्त शासनको अत्यन्त उत्तम अभ्यासको रुपमा स्थानीय तहमा न ै व्यवस्थापकीय, काययकारी तथा न्यायीक 

अधिकारलाई संवैिाधनक रुपमा व्यवस्था गररएको छ । नेपालको संधविानलको भाग १७ तथा १८ मा उपरोक्त अधिकारहरुको 

व्यवस्था हुनकुो साथै भाग ५ मा राज्यका सबै तहको संरचना तथा शधक्तको बााँडफााँड पधन गररएको छ एवं भाग २० मा स्थानीय, 

प्रदशे र संघ बीचको अन्तरसम्बन्ि पधन पररभाधित गररएको छ । जसलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्य महत्वपरू्य 

प्रदशे तथा स्थानीय काननूले थप व्यवधस्थत गद ैआईरहकेो छ ।  यसरी व्यवधस्थत भएको प्रर्ालीबाट जनताको ईच्छा, आकांक्षा 

तथा आवश्यकताहरु स्थानीय स्तरबाटै व्यवस्थापकीय, काययकारी तथा न्यायीक अधिकारहरुको प्रयोगबाट सम्बोिन भई स्थानीय 

सरकार जनताको सबैभन्दा नधजकको सरकारको रुपमा स्थाधपत हुन ेपररकल्पना गररएको छ ।  

धलख ुगाउाँपाधलका पधन संधविान तथा काननू प्रदत्त अधिकारहरुको सधियता तथा धववेकशीलताका साथ प्रयोग गद ै

जनताको भावना एवं वास्तधवक आवश्यकताका आिारमा काननू तजुयमा गन,े वाधियक धवकास योजना तयार गरर कायायन्वयन गन,े 

अत्यावश्यक सेवाको प्रत्याभधूत गने साथै स्थानीय तहमा काननूको अिीनमा रही न्यायीक सेवा पधन प्रदान गद ैआईरहकेो छ । 

व्यवस्थापकीय अधिकारको प्रयोग 

नेपालको संधविानले स्थानीय तहमा व्यवस्थापकीय अधिकारको धसजयना गरेको छ । जस अन्तगयत धलख ुगाउाँ सभा सवोच्च 

धनकायको रुपमा रहकेो छ भन े

गाउाँ सभाको काययप्रर्ालीलाई 

व्यवधस्थत तथा थप 

प्रभावकारी बनाउन गाउाँ सभा 

अन्तगयत ५ वटा सभा 

सधमधतहरु पधन कृयाशील छन ्

। २०७८ साल असार सम्म 

गाउाँ सभाको अधिवेशन १० 

पटक सम्पन्न भईसकेको छ 

भने गाउाँ सभाको धनकै 

महत्वपरू्य काययको रुपमा 

रहकेो वाधियक नीधत तथा 

काययिम र बजेट लगायत आधथयक र धवधनयोजन ऐन संधविान तथा काननू बमोधजम समयमै पाररत गरेको छ । गाउाँ सभा सदस्य तथा 

सभा सधमधतको धववरर् दहेाय बमोधजम रहकेो छः  

गाउँसभा सदस्य नामावली 

क्र.स.ं पद नाम थर ठेगाना सम्पकक  नं. 

१ सभाध्यक्ष गोधवन्द बहादरु पौडेल धलख-ु८ ९७४११६६१२९ 

२ सभा सदस्य शान्ता ढुगंले धलख-ु९ ९८६११५९६७८ 

३ ,, कुमार राज सवेुदी धलख-ु १ ९८६४०१५६८१ 

४ ,, रामहरी बढूाथोकी धलख-ु२ ९८४४४१५६६६ 

५ ,, गोपाल खड्का धलख-ु३ ९८४३६३२८५८ 

६ ,, घनबहादरु काकी धलख-ु४ ९८४१८१५३१९ 

७ ,, गोपाल बहादरु खत्री धलख-ु५ ९८४३५८१०२८ 

८ ,, धटकाराम क्याप्छाकी मगर धलख-ु६ ९८४९८००१७० 

९ ,, वेदबहादरु काकी धलख-ु७ ९८४९८७०२६५ 
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१० ,, धवशाल कुमार पौडेल धलख-ु८ ९८४३१४८२६४ 

११ ,, शकुवीर तामाङ धलख-ु९ ९८४९८५५२९० 

१२ ,, मावर सनुवुार धलख-ु९ ९८४३०९०५०० 

१३ ,, टेकबहादरु धव.क. धलख-ु१ ९७४२६४८९२१ 

१४ ,, लाल कुमारी तोलाङ्गी बम े धलख-ु९ ९८६१३३६१५५ 

१५ ,, धतलकमायााँ खत्री धलख-ु७ ९७४१२४७७१६ 

१६ ,, अप्सरी पाण्डे सवेुदी धलख-ु३ ९८४३६५९५१८ 

१७ ,, सीता खत्री धलख-ु२ ९८४०२३१९७३ 

१८ ,, ओमप्रकाश सवेुदी धलख-ु१ ९८६५१२२९९७ 

१९ ,, नरमायााँ काकी धलख-ु१ ९८४२३९८३४९ 

२० ,, मखमली धव.क धलख-ु१ ९८६८८४४९३५ 

२१ ,, रामकुमार बोगटी धलख-ु२ ९७४११३८२१७ 

२२ ,, खेटबहादरु तामाङ धलख-ु२ ९७४१०२५२६९ 

२३ ,, रामचन्र बोगटी (धज.स.स. सदस्य) धलख-ु२  

२४ ,, गीता धवश्वकमाय धलख-ु२ ९८४३५४५११९ 

२५ ,, सोकर्य श्रेष्ठ धलख-ु३ ९८५४०४०२३१ 

२६ ,, धवष्र् ुकुमार श्रषे्ठ धलख-ु३ ९८५१२४०४२५ 

२७ ,, केशरी मायााँ नेपाली धलख-ु३ ९७४३०४२६७४ 

२८ ,, भोजबहादरु पाण्डे धलख-ु४ ९७४४०२८१७५ 

२९ ,, भीमबहादरु मगर धलख-ु४ ९८४३५८१०२८ 

३० ,, सकलीमायााँ पाण्डे धलख-ु४ ९८६०००९४१४ 

३१ ,, राम्रीमायााँ साकी धलख-ु४ ९८६१७१८५६८ 

३२ ,, छत्र बहादरु श्रेष्ठ धलख-ु५ ९७४१२७५९४६ 

३३ ,, लक्ष्मी तामाङ धलख-ु५ ९७४११९५१०३ 

३४ ,, रेखा कुमारी तामाङ धलख-ु५ ९८४०१७६८२२ 

३५ ,, सन्त माया नेपाली धलख-ु५  

३६ ,, जागेश्वर भट्टराई धलख-ु६ ९८४२९७०७५८ 

३७ ,, र्कृष्र् भट्टराई धलख-ु६ ९८६०१९४१६३ 

३८ ,, सीता पौडेल धलख-ु६ ९८६०८०१८१२ 

३९ ,, अधम्बका धव.क. धलख-ु६ ९८६९२३६००६ 

४० ,, कुमार श्रेष्ठ धलख-ु७ ९८६१०९२०२० 

४१ ,, होमबहादरु भट्टराई धलख-ु७ ९८६३८५४३२४ 

४२ ,, खमीमायााँ धव.क धलख-ु७ ९८६०८४६११९ 

४३ ,, धवमल कुमार धवष्ट धलख-ु८ ९८६०७१९१०१ 

४४ ,, होमबहादरु धवष्ट धलख-ु८ ९७४११९१०६० 

४५ ,, मेनकुा अधिकारी धलख-ु८ ९८४३७६९१३२ 

४६ ,, धमना कुमारी धव.क. धलख-ु८ ९८६०२५६३७६ 

४७ ,, आङ रेन्जी शेपाय धलख-ु९ ९७४१०६९९४५ 

४८ ,, बेद बहादरु खत्री धलख-ु९ ९८४१३८२८२२ 

४९ ,, धवष्र्मुायााँ भजेुल धलख-ु९ ९८६०९१३६१४ 

५० सभा सधचव अभय कुमार गपु्ता सप्तरी ९८५२८४२१४२ 
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गाउँ सभा सधमधिको धववरण 

धस.नं. सधमधिको नाम सदस्यको नाम र पद 

१ कृधि, पयकटन, पूवाकिार िथा प्राकृधिक श्रोि सधमधि 

संयोजकः सोकर्य श्रेष्ठ 

सदस्यः टेक ब. धव.क. 

सदस्यः भीम ब. मगर 

सदस्यः छत्र ब. श्रेष्ठ 

सदस्यः मखमली धव .क.  

२ अथक िथा सावकजधनक लेखा सधमधि 

संयोजकः गोपाल खड्का 

सदस्यः खेट ब. तामाङ्ग  

सदस्यः र्कृष्र् भट्टराई 

सदस्यः धवमल कुमार धवष्ट 

सदस्यः गीता धव .क.  

३ धविायन सधमधि 

संयोजकः गोपाल बहादरु खत्री 

सदस्यः माया धव .क.  

सदस्यः रेखा कुमारी तामाङ्ग 

सदस्यः मेनकुा अधिकारी 

सदस्यः होम बहादरु भट्टराई 

४ सशुासन िथा स्थानीय सेवा सधमधि 

संयोजकः मावर सनुवुार 

सदस्यः अधम्बक धवश्वकमाय 

सदस्यः भोज बहादरु पाण्डे 

सदस्यः राम कुमार बोगटी 

सदस्यः होम बहादरु धवष्ट 

५ सामाधजक सधमधि 

संयोजकः धवष्र् ुश्रेष्ठ 

सदस्यः वेद ब. खत्री 

सदस्यः जागेश्वर भट्टराई 

सदस्यः सीता पौडेल 

सदस्यः केशरी माया नपेाली 

 

गाउाँपाधलकाको व्यवस्थापकीय अधिकार अन्तगयत धविाधयकी अधिकार धनकै महत्वपरू्य छ । नेपालको संधविान, स्थानीय 

सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा प्रदशे काननूले स्थानीय तहको काननू धनमायर् प्रकृयालाई व्यवधस्थत गरेको छ । यस 

गाउाँपाधलकामा काननू धनमायर्का लाधग गाउाँ सभा तथा काययपाधलका धनकै सकृय दधेखएको हुाँदा काननू धनमायर् उच्च प्राथधमकतामा 

परेको छ । हाल सम्म स्थानीय िहको धनवाकचन सम्पन्न भएदेधख दश पटक गाउँ सभा सफलिाका साथ सम्पन्न भईसकेको 

छ भने जसबाट यस गाउँपाधलकाले २७ ऐन जारी गररसकेको छ । यसका साथै ४२ धनयमावली एवं कायकधवधिहरु पधन 

िजुकमा भएका छन ्। उपरोक्त काननूहरु सबै स्थानीय राजपत्रमा प्रकाधशत गररनकुो साथै स्थानीय काननूका संग्रह खण्डगत रुपमा 

पधन प्रकाशन गररएको छ । काननूको शासनको प्रत्याभधूत गराउन सबभन्दा महत्वपरू्य रहकेो काननू धनमायर् प्रकृयामा सभा अन्तगयतको 

धविायन सधमधत तथा काययपाधलका अन्तगयतको धविेयक सधमधत आ-आफ्नो काययक्षेत्रमा सकृय दधेखएका छन ्। 

प्रदशे सरकारले जारी गरेका काननूले धनधदयष्ट गरेका प्रकृयाहरुको परू्य रुपमा पालना गने, सरोकारवाला संग पयायप्त छलफल 

गने, आवश्यक परेको अवस्थामा सेवा परामशय धलन,े नमनूा काननूहरुको महत्तम उपयोग गन,े जनप्रधतधनधि तथा कमयचारीहरुको 

सकृय सहभाधगता धलख ुगाउाँपाधलकाको काननू धनमायर् प्रकृयाको धवशेिताको रुपमा रहकेो दधेखन्छ । यस गाउाँपाधलकाद्वारा धनमायर् 

भएका काननूहरु दहेाय बमोधजम रहकेा छन-् 
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ऐन 

क्र. स. ऐन ऐन नं. प्रमाधणकरण  धमधि 

१ आधथयक ऐन, २०७४ १/७४ २०७४/०७/२१ 

२ पवूायिार व्यवस्थापन ऐन, २०७५ १ २०७५/०२/२९ 

३ सशुासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन,२०७५  २ २०७५/०२/२९ 

४ स्थानीय स्वास््य तथा सरसफाई ऐन, २०७५  ३ २०७५/०२/२९ 

५ व्यधक्तगत व्यवसाय दताय ऐन, २०७५   ४ २०७५/०२/२९ 

६ न्यायीक सधमधत काययधवधि ऐन,२०७५ ५ २०७५/०२/२९ 

७ स्थानीय सेवा ऐन, २०७५ ६ २०७५/०२/२९ 

८ आधथयक काययधवधि ऐन,२०७५ ७ २०७५/०२/२९ 

९ स्थानीय कृधि व्यवसाय प्रवर्द्यन ऐन, २०७५ ८ २०७५/०२/२९ 

१० सहकारी ऐन, २०७५ ९ २०७५/०२/२९ 

११ धशक्षा ऐन, २०७५ १० २०७५/०२/२९ 

१२ व्यधक्तगत घटना दताय ऐन,२०७५ ११ २०७५/०२/२९ 

१३ कमयचारी दरबन्दी व्यावस्थापन ऐन, २०७५ १२ २०७५/०२/२९ 

१४ अनाथ तथा जोधखमयकु्त वालवाधलका र सामाधजक काययिम सञ्चालन 

काययधवधि ऐन २०७५ 

१३ २०७५/०४/०२ 

१५ आधथयक ऐन, २०७५ १४ २०७५/०२/२९ 

१६ धलख ुगाउाँपाधलकाको संस्था दताय ऐन, २०७५ १५ २०७५/१०/१६ 

१७ स्थानीय धवपद जोधखम न्यधुनकरर् तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५  १६ २०७५/१०/१६ 

१८ धवधनयोजन ऐन, २०७६ १७ २०७६/०४/०८ 

१९ गाउाँपाधलका प्रहरी ऐन, २०७६ १८ २०७६/११/०४ 

२० त्यांक तथा अधभलेख व्यवस्थापन ऐन, २०७६ १९ २०७६/११/०४ 

२१ औद्योधगक व्यवसाय ऐन, २०७६ २० २०७६/११/०४ 

२२ धवधनयोजन ऐन, २०७७ २४ २०७७/०३/३१ 

२३ आधथयक ऐन, २०७७ २५ २०७७/०३/३१ 

२४ प्रशासकीय काययधवधि (धनयधमत गने) ऐन, २०७७ २६ २०७७/०७/२५ 

२५ वातावरर् तथा प्राकृधतक श्रोत संरक्षर् ऐन, २०७७ २८ २०७७/०७/२५ 

२६ आधथयक ऐन, २०७८ २९ २०७८/०३/१८ 

२७ धवधनयोजन ऐन, २०७८ ३० २०७८/०३/१८ 

धनयमावली िथा कायकधवधि 

क्र. स. धनयमावली धन. नं. प्रमाधणकरण धमधि 

१ गाउाँ सभाको काययसञ्चालन धनयमावली, २०७४ १ २०७४/०७/२१ 

२ काययपाधलकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्िी काययधवधि, २०७४ २ २०७४/०७/२१ 

३ काययपाधलका काययधवभाजन धनयमावली, २०७४ ३ २०७४/०७/२१ 

४ काययपाधलका काययसम्पादन धनयमावली, २०७४ ४ २०७४/०७/२१ 

५ धनर्यय आदशे वा अधिकारपत्रको प्रमार्ीकरर् (काययधवधि) धनयमावली, 

२०७४ 

५ २०७४/०७/२१ 
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६ पदाधिकारीहरुको आचारसंधहता धनयमावली, २०७४ ६ २०७४/०७/२१ 

७ संिमर्काधलन कमयचारी व्यवस्थापन काययधवधि, २०७४ ७ २०७५/०७/२१ 

८ धशक्षा धनयमावली, २०७५ १ २०७५/०२/२९ 

९ व्यवसाय दताय धनयमावली,२०७५ (खारेज भएको) २ २०७५/०२/२९ 

१० कमयचारी आचरर् धनयमावली,२०७५ ३ २०७५/०२/२९ 

११ एफ. एम. रेधडयो सञ्चालन धनयमावली, २०७५ ४ २०७५/०२/२९ 

१२ बजार अनगुमन धनदधेशका, २०७५ ५ २०७५/०२/२९ 

१३ करार जनशधक्त व्यवस्थापन काययधवधि, २०७५ ६ २०७५/०४/०२ 

१४ चमनेागहृ व्यवस्थापन सम्बन्िी काययधवधि, २०७५ ७ २०७५/०४/०२ 

१५ "घ" वगयको धनमायर् व्यवसाधय इजाजत पत्र काययधवधि, २०७५ ८ २०७५/०४/०२ 

१६ उजाय धवकास सम्बन्िी धनदधेशका, २०७५ ९ २०७५/०४/०२ 

१७ पाधलका प्रहरी व्यवस्थापन तथा सञ्चालन धनयमावली, २०७५ १० २०७५/०५/२७ 

१८ स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्िी काययधवधि, २०७५ ११ २०७५/०७/०५ 

१९ उपभोक्ता सधमधत गठन पररचालन तथा व्यवस्थापन काययधवधि,२०७५ १२ २०७५/०८/०८ 

२० धवपद ्व्यवस्थापन कोि (सञ्चालन) काययधवधि, २०७५ १३ २०७५/११/०१ 

२१ संस्था दताय धनयमावली, २०७५ १४ २०७५/११/०१ 

२२ अपाङ्गता भएका व्यधक्तको पररचय-पत्र धवतरर् काययधवधि, २०७५ १५ २०७५/११/०१ 

२३ कृधि धवकास काययिम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन काययधवधि, २०७५ १६ २०७५/११/०१ 

२४ भवन धनमायर् सम्वन्िी धवधनयम तथा नक्सा पास काययधवधि, २०७५ १७ २०७५/१२/२४ 

२५ एकीकृत सम्पधत्त कर  व्यवस्थापन काययधवधि ,२०७५ १८ २०७६/०१/३० 

२६ कृधि धबकास काययिम सञ्चालनका लाधग आवश्यक मागयदशयन तथा 

मापदण्ड, २०७६ 

१९ २०७६/०२/२३ 

२७ सावयजधनक खररद धनयमावली, २०७६ २० २०७६/०९/२३ 

२८ बैठक तथा भ्रमर् खचय सम्बन्िी धनदधेशका,२०७६ २१ २०७६/१२/०२ 

२९ एम्बलेुन्स सञ्चालन तथा व्यवस्थापन काययधवधि, २०७६ २२ २०७६/१२/०२ 

३० असंगधठत क्षेत्रमा काययरत श्रधमक वगय तथा असहायहरुलाई उपलव्ि 

गराउने राहत सम्बन्िी मापदण्ड, २०७६ 

२३ २०७६/१२/२६ 

३१ घर बहाल कर व्यवस्थापन काययधवधि, २०७७ २५ २०७७/०५/३० 

३२ व्यवसाय कर सम्बन्िी काययधवधि, २०७७ २६ २०७७/०५/३० 

३३ संधक्षप्त वातावरर्ीय अध्ययन तथा प्रारधम्भक वातावरर्ीय परीक्षर् 

काययधवधि, २०७७ 

२७ २०७७/०९/१७ 

३४ कधन्टन्जेन्सी खचय रकम व्यवस्थापन सम्बन्िी धनदधेशक, २०७७ २८ २०७७/०९/१७ 

३५ सचूना तथा अधभलेख केन्र स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्िी काययधवधि, 

२०७७ 

२९ २०७७/०९/१७ 

३६ स्थानीय हाटबजार व्यवस्थापन तथा सञ्चालन काययधवधि, २०७७ ३१ २०७७/१०/०८ 

३७ आधथयक सहायता धनयमावली, २०७७ ३२ २०७७/१०/०८ 

३८ टोल धवकास संस्था गठन तथा पररचालन काययधवधि, २०७७ ३३ २०७७/१२/३१ 

३९ होमस्टे सञ्चालन काययधवधि, २०७७ ३४ २०७७/१२/३१ 

४० ऊजाय धवकास उप सधमधत गठन तथा सञ्चालन काययधवधि, २०७८ ३५ २०७८/०१/२० 
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४१ लैंधगक धहसंा धनवारर् कोि सञ्चालन काययधवधि, २०७८ ३६ २०७८/०२/१० 

४२ सावयजधनक सेवाको मापदण्ड, २०७८ ३७ २०७८/०२/३१ 

कायककारी अधिकारको प्रयोग  

नेपालको संधविान बमोधजम स्थानीय तहको काययकारी अधिकार स्थानीय काययपाधलकामा धनधहत रहने व्यवस्था छ । 

प्रमखू रुपमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र धलख ुगाउाँपाधलका कायय धवभाजन तथा कायय सञ्चालन धनयमावली, २०७४ 

मा यस गाउाँ काययपाधलकाको काम, कतयव्य र अधिकारहरु व्यवधस्थत गररएको छ, साथै अन्य संघीय, प्रदशे तथा स्थानीय काननूहरुले 

थप धजम्मेवारी पधन प्रदान गरेको अवस्था छ ।  यद्यपी प्रत्येक आधथयक वियमा नीधत तथा काययिम र बजेट तजुयमा गरर सभामा प्रस्तुत 

गनुय र सभा बाट स्वीकृत भए बमोधजम नीधत तथा काययिम र बजेटको कायायन्वयन काययपाधलकाको अत्यन्त महत्वपरू्य दाधयत्व हो । 

धवद्यमान संवैिाधनक तथा काननूी व्यवस्था अनरुुप वाधियक बजेट, नीधत तथा काययिम काययपाधलकाद्वारा तजुयमा भई गाउाँ सभामा पेश 

भएको दधेखन्छ भने सशुासन तथा सचूनाको हकको प्रत्याभधूतका लाधग आ.व. २०७७/७८ मा गाउाँ सभाबाट स्वीकृत गराई वाधिकक 

प्रधिवेदन आ.व. २०७६/७७ िथा वाधिकक बजेट, नीधि िथा कायकक्रम आ.व. २०७७/७८ पधन पसु्तकको रुपमा प्रकाधशत 

गररएको छ । गाउाँ सभा, काययपाधलका, अन्य सधमधतहरुका धनर्यय, काययपाधलका कायायलयबाट सम्पन्न कृयाकलापहरु, आवधिक 

प्रधतवेदनहरु तथा महत्वपरू्य सचूनाहरु गाउाँपाधलकाको वेभसाईटमा प्रकाधशत भएको दधेखन्छ ।  

कायकपाधलका िथा सधमधि सरंचना िथा कृयाकलाप 

स्थानीय धनवायचन सम्पन्न भए पश्चात धलख ुगाउाँ काययपाधलका १८ सदसीय गठन भएको छ भने काययपाधलकाको काम, 

कतयव्य र अधिकारलाई थप व्यवधस्थत गनय ६ धवियगत सधमधत तथा काययपाधलकालाई प्रधतवेदन गने र धवशेि क्षेत्रमा मात्र कायय गन े

गरर अन्य ३० सधमधत पधन गठन भई कृयाशील छन ्। नौ वटै वडामा वडा सधमधतहरु पधन कृयाशील छन ्। उपरोक्त सधमधतहरुको 

तोधकएको अवधिमा धनयधमत तथा आकधस्मक रुपमा थप बैठक बसी महत्वपरू्य धनर्यय गद ैआईरहकेो छ । आ.व. २०७६/७७ मा 

१९ पटक  र आ.व. २०७७/७८ को चतै्र मसान्त सम्ममा ११ पटक काययपाधलकाको बैठक सम्पन्न भएको छ । आ.व. २०७६/७७ 

मा जम्मा २१६ पटक र आ.व. २०७७/७८ को चैत्र मसान्त सम्ममा १६२ पटक वडा सधमधतको बैठक बसेको दधेखन्छ । 

कायकपाधलका सदस्यको धववरणः 

क्र .स.  पद नाम थर सम्पकक  नं . 

१ अध्यक्ष गोधवन्द बहादरु पौडेल ९७४११६६१२९ 

२ उपाध्यक्ष शान्ता ढुगंले ९८६११५९६७८ 

३ १ नं. वडाध्यक्ष कुमार राज सवेुदी ९८६४०१५६८१ 

४ २ नं. वडाध्यक्ष रामहरर बढूाथोकी ९८४४४१५६६६ 

५ ३ नं. वडाध्यक्ष गोपाल खड्का ९८४३६३२८५८ 

६ ४ नं. वडाध्यक्ष घनबहादरु काकी ९८४१८१५३१९ 

७ ५ नं. वडाध्यक्ष गोपाल बहादरु खत्री ९८४३५८१०२८ 

८ ६ नं. वडाध्यक्ष धटकाराम क्याप्छाकी मगर ९८४९८००१७० 

९ ७ नं. वडाध्यक्ष वेदबहादरु काकी ९८४९८७०२६५ 

१० ८ नं. वडाध्यक्ष धवशाल कुमार पौडेल ९८४३१४८२६४ 

११ ९ नं. वडाध्यक्ष शकुवीर तामाङ ९८४९८५५२९० 

१२ काययपाधलका सदस्य मावर सनुवुार ९८४३०९०५०० 

१३ काययपाधलका सदस्य टेकबहादरु धव.क. ९७४२६४८९२१ 

१४ काययपाधलका सदस्य लाल कुमारी तोलाङ्गी बम े ९८६१३३६१५५ 

१५ काययपाधलका सदस्य धतलकमायााँ खत्री ९७४१२४७७१६ 

१६ काययपाधलका सदस्य अप्सरी पाण्डे सवेुदी ९८४३६५९५१८ 
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१७ काययपाधलका सदस्य सीता खत्री ९८४०२३१९७३ 

१८ सदस्य सधचव अभय कुमार गपु्ता ९८५२८४२१४२ 

धवियगि सधमधिको धववरण 

धस.नं. सधमधिको नाम सदस्यहरुको नाम, थर र पद 

१ धविेयक सधमधि 

संयोजकः कुमार राज सवेुदी 

सदस्यः वेद ब. काकी 

सदस्यः धवशाल कुमार पौडेल 

सदस्यः रेखा कुमारी तामाङ्ग 

सदस्यः भीम बहादरु मगर 

२ वािावरण िथा धवपद् व्यवस्थापन सधमधि 

संयोजकः धटकाराम ब. क्याप्छाकी मगर 

सदस्यः टेक ब. धव.क. 

सदस्यः लाल कुमारी तोलाङ्गी बम े

सदस्यः सकुवीर तामाङ्ग 

सदस्यः सीता खत्री 

३ पूवाकिार धवकास सधमधि 

संयोजकः वेद ब. काकी 

सदस्यः धवशाल कु. पौडेल 

सदस्यः कुमार राज सवेुदी 

सदस्यः गोपाल ब. खत्री 

सदस्यः टेक ब. धव.क. 

४ सामाधजक धवकास सधमधि 

संयोजकः धवशाल कु. पौडेल 

सदस्यः मावर सनुवुार 

सदस्यः धतलक माया खत्री 

सदस्यः जागेश्वर भट्टराई 

सदस्यः नरमाया काकी 

५ आधथकक धवकास सधमधि 

संयोजकः रामहरी बढुाथोकी 

सदस्यः धवशाल कु. पौडेल 

सदस्यः मावर सनुवुार 

सदस्यः गोपाल खड्का 

सदस्यः सोकर्य श्रेष्ठ 

६ सावकजधनक सेवा िथा क्षमिा धवकास  सधमधि 

संयोजकः घन ब. काकी 

सदस्यः रामहरी बढुाथोकी 

सदस्यः टेक ब. धव.क. 

सदस्यः रामचन्र बोगटी 

सदस्यः भोज ब. पाण्डे 

यसका अधिररक्त गाउँपाधलका अन्िगकि देहायका सधमधिहरु कृयाशील रहेका छनः 

१. न्यायीक सधमधत १६. चमनेा गहृ व्यवस्थापन सधमधत 

२. स्रोत अनमुान तथा सीमा धनिायरर् सधमधत १७. धजन्सी धनररक्षर् सधमधत 

३. बजेट तथा काययिम तजुयमा सधमधत १८. स्याधनटरी प्याड धवतरर् तथा व्यवस्थापन सधमधत 

४. राजश्व परामशय सधमधत १९. गनुासो सनुवुाई सधमधत 

५. धशक्षा सधमधत २०. हाटबजार व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सधमधत 

६. कृधि धवकास सधमधत २१. स्वास््य अनगुमन सधमधत 
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७. स्थानीय कृधि व्यवसाय प्रवर्द्यन सधमधत २२. धवपन्न नागररक धसफाररस सधमधत 

८. पवूायिार तथा योजना अनगुमन सधमधत २३. अपाङ्ग पररचय पत्र धवतरर् समन्व्य सधमधत 

९. धवपद ्व्यवस्थापन सधमधत २४. वातावरर्ीय प्रस्ताव अनगुमन सधमधत 

१०. उपभोक्ता धहत संरक्षर् सधमधत २५. टोल धवकास संस्था समन्व्य सधमधत (वडा 

स्तरीय) 

११. राधष्िय पररचय पत्र तथा पधञ्जकरर् समन्व्य 

सधमधत 

२६. होम स्टे समन्व्य सधमधत 

१२. एम्बलेुन्स सेवा व्यवस्थापन तथा सञ्चालन 

सधमधत 

२७. ऊजाय धवकास उप सधमधत 

१३. कमयचारी पदपधूतय सधमधत २८. स्थानीय राहत तथा उर्द्ार सधमधत 

१४. परीक्षा सञ्चालन तथा समन्व्य सधमधत २९. भ-ूउपयोग कायायन्वयन सधमधत 

१५. सावयजधनक खररद सधमधत ३०. भधूम सम्बन्िी समस्या समािान सहजीकरर् 

सधमधत  

 

न्यायीक अधिकारको प्रयोग 

नेपालको संधविानमा 

भएको संवैिाधनक व्यवस्था 

बमोधजम स्थानीय तहमा पधन 

न्यायीक अधिकार प्राप्त भएको छ । 

नेपालको संधविानको िारा २१७ 

उपिारा १ र २ अनसुार स्थानीय 

तहलाई प्राप्त न्यायीक अधिकार लाई 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 

२०७४ को पररच्छेद ८ मा 

धवस्ततृीकरर् गररएको छ । सोही 

बमोधजम धलख ु गाउाँपाधलकामा 

उपाध्यक्षको सयंोजकत्वमा ३ 

सदस्यीय न्यायीक सधमधि गठन 

िथा न्यायीक सधमधि कायकधवधि ऐन, २०७५ तजुयमा गरर यस गाउाँपाधलका क्षते्र धभत्र रहकेा अन्यायमा परेका सम्परु्य जनताहरुका 

लाधग सवयसलुभ र सहज तररकाले स्थानीय स्तरमा न्याय धदलाउन स्थानीय सरकारको रुपमा रहकेो धलख ुगाउाँपाधलका नीधतगत तथा 

संरचनागत रुपमा सशक्त भई कायय गद ैआईरहकेो छ । 

 

न्यायीक सधमधिमा रहेका पदाधिकारीहरु  

संयोजकः- शान्ता ढुगंेल  

सदस्यः-   धबशाल कुमार पौडेल  

सदस्यः-   कुमारराज सबेुदी  

यसका साथै न्यायीक सधमधतलाई थप प्रभावकारी बनाउन यसको  सधचवालय समते स्थापना गररएको छ ।  

 

न्यायीक सधमधि पदाधिकारीहरु 
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न्यायीक सधमधिद्वारा सम्पाधदि कायकः- 

धस.नं. कायक धववरण आ.व. २०७६/७७ आ.व. २०७७/७८  

१ नयााँ मदु्दा दताय  ४ ५ 

२ परुाना मदु्दा ६ ६ 

३ जम्मा मदु्दा १० ११ 

४ फैसला माफय त ्मदु्दा धनरुपर् ० १ 

५ मेलधमलाप माफय त् मदु्दा धनरुपर् ४ ५ 

६ धनरुपर् हुन बााँकी मदु्दा ६ ५ 

७ न्याधयक सधमधत बैठक बसेको संख्या २३ १२ 

मुद्दाका प्रकृधिः लुटधपट/ कुटधपट, जग्गा धकचलो,  गाली बेइजती, अबैिाधनक मधदरा भट्टी । 

मेलधमलापकिाकः 

धलख ुगाउाँपाधलकामा न्याय सम्पादनमा जनताको पहुाँच अधभवधृर्द् गरर प्रभावकारी बनाउन काननू बमोधजम धनयकु्त भएका दहेायका 

मेलधमलापकतायहरुलाई न्याय सम्बन्िी ४८ घण्टे ताधलम समते सञ्चालन गररएकोछ । 

धस.नं. नाम, थर धस.नं. नाम, थर 

१ रमेश कुमार धघधमरे १४ िन कुमार सनुवुार 

२ धडक बहादरु तामाङ १५ परू्य कुमारी बढुाथोकी खत्री 

३ लक्ष्मी कुमारी धतमलधसना १६ धवष्र् ुकुमार काकी 

४ कमल बहादरु पौडेल १७ शान्त खड्का (काकी) 

५ मदन बहादरु धवष्ट १८ चोक बहादरु मगर 

६ धनमयल रोका १९ तेज बहादरु जोगी 

७ बधुर्द् बहादरु खत्री २० काधलदास श्रेष्ठ 

८ लाल प्रसाद भट्टराई २१ शंकर प्रसाद ढुगंले 

९ धवष्र् ुमाया श्रेष्ठ २२ पे्रम बहादरु वढुाथोकी 

१० भक्त बहादरु पौडेल २३ तेज बहादरु बढुाथोकी 

११ टुकमाया ररखाम २४ ओमहरर खड्का 

१२ धशवकुमार खड्का २५ रुर्द् बहादरु खड्का 

१३ रमेश कमार खत्री २६ यवूराज सबेुदी 
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गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् पार्श्यचित्र 

गाउँ कार्यपालिका कार्ायिर्को परिचर् 

प्रदशे न.ं १ अन्तर्गत ओखलढ ंर्ा जिल्लाको उत्तर पजिम तर्ग  जलख  र्ाउँपाजलका रहकेो छ । यो र्ाउँपाजलका साजिकका 

जसंहदिेी, नमगदशे्वर, यसम, र्ाम्नाङटार, टारकेराबारी र पोकली 

र्री िम्मा ६ िटा र्ा.जि.स.हरु जमलेर हाल ९ िडामा रुपान्तररत 

भई बनेको छ । र्ाउँ कायगपाजलका कायागलय िडा नं. ४ को 

यसममा रहकेो  छ । जलख  र्ाउँपाजलकाको नामाकरण 

सप्तकोशीको सहायक नदी जलख  नदीबाट भएको हो । यस 

र्ाउँपाजलकाको प िग तर्ग  चम्पादिेी र जखजिदमे्बा र्ाउँपाजलका , 

पजिममा रामेछाप जिल्ला, उत्तरमा जखजिदमे्बा र्ाउँपाजलका र 

दजिणमा चम्पादिेी र्ाउँपाजलका रहकेो छ । 

नेपालको संजिधानले पररकल्पना र्रे अन रुप सम्ित 

२०७३ साल दजेख जलख  र्ाउँ कायगपाजलकाको कायागलय 

जिजधित रुपमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहकेो छ । सम्ित 

२०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय जनिागचन पजछ लामो समयदजेख 

ररक्त िनप्रजतजनजधहरु पजन र्ाउँपाजलकाले प्राप्त र्रर िास्तजिक 

रुपमा स्थानीय सरकारको रुप धारण र्रेको अिस्था छ । िनताको 

सबैभन्दा नजिकको सरकारको रुपमा कायग प्रारम्भ र्दाग यस 

र्ाउँपाजलकाले “जलख  र्ाउँपाजलकाको दृजटिः स शासन मार्ग त ्

समजृि” सोच राखेको छ । 

गाउँपालिकाको काम, कर्यव्र् ि अलिकाि 

नेपालको संजिधानको अन सचूी ८ मा रहकेो स्थानीय तहको एकल अजधकार सचूी र अन सचूी ९ को साझा अजधकार 

सचूीमा स्थानीय तहका काम, कतगव्य र अजधकारहरु पररभाजित र्ररएको छ भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा जलख  

र्ाउँपाजलका कायग जिभािन तथा कायग सञ्चालन जनयमािली, २०७४ बमोजिम यसलाई थप व्यिजस्थत र्ररएको छ । िस अन सार 

लिखु गाउँपालिका र्था वडा कार्ायिर्को देहार् बमोलिमका काम, कर्यव्र् ि अलिकािका लवषर्हरु िहेको छः 

 स्थानीय सेिा तथा िनशजक्त जिकास 

 सािगिजनक खरीद तथा सम्पजत्त व्यिस्थापन 

 स्थानीय तह, प्रदशे र संघसँर्को सम्बन्ध र समन्िय 

तथा िडासँर्को समन्िय 

 पाजलका प्रहरी व्यिस्थापन 

 न्याजयक सजमजतको सजचिालय, न्याय, काननू, मानि 

अजधकार प्रििगन तथा मेलजमलाप र मध्यस्थता, 

जनणगय तथा रै्सला कायागन्ियन 

 सचूना तथा सञ्चार प्रजिजध जिकास तथा जिस्तार र 

एर्.एम. सञ्चालन 

 बिार अन र्मन, र् णस्तर, नापतौल, खाद्य स रिा र 

उपभोक्ता जहत संरिण 

 बैठक तथा जिधायन 

 आन्तररक लेखापरीिण 

 जिदा, उत्सि, उदी, िात्रा, पिग, उपाजध, जिभिूण 

 रािश्व तथा आजथगक प्रशासन 

 सडक तथा यातायात व्यिस्था 

 भिन तथा भिन संजहता एिं जनमागण इिाित 

 िग्र्ा नापी तथा नक्सा, घरिग्र्ा धनी पिूाग, भ-ू

उपयोर् तथा िस्ती जिकास 

 िलजिद्य त, ऊिाग र सडक िजत्त 

गाउँ कार्यपालिका भवन सिंचना 



लिखु गाउँपालिकाको पार्श्वलित्र, २०७८ 18 

 

 जसंचाई तथा िलउत्पन्न प्रकोप जनयन्त्रण 

 िातािरण, पयागयिरण एिं िलाधार िते्र संरिण तथा 

र्ोहोरमैला व्यिस्थापन 

 जिपद ्व्यिस्थापन, िारूण यन्त्र, एम्ब लेन्स 

 सािगिजनक जनिी साझदेारी 

 कृजि तथा पश पन्छी जिकास 

 सहकारी जिकास 

 िन, भ-ूसंरिण, िन्यिन्त , िलाधार, िजडब टी तथा 

िैजिक जिजिधता 

 उद्योर् जिकास 

 खानी तथा खजनि 

 रोिर्ार प्रििगन तथा र्ररिी न्यजूनकरण 

 आधारभतू तथा माध्यजमक जशिा 

 खेलकूद तथा अजतररक्त जियाकलाप 

 आधारभतू स्िास््य तथा सरसर्ाई 

 खानपेानी व्यिस्थापन 

 लैङ्जर्क समानता तथा सामाजिक स रिा 

 र्ैरसरकारी संस्था पररचालन, समन्िय तथा जनयमन 

 सामाजिक स रिा कायगिम तथा व्यजक्तर्त घटना दताग 

 संस्कृजत, सम्पदा, लजलतकला तथा पयगटन प्रििगन 

 योिना ति गमा, कायगयोिना तयारी, उपभोक्ता सजमजत 

पररचालन 

 अन र्मन तथा मलू्याङ्कन, त्याङ्क व्यिस्थापन 

 

वडा कार्ायिर्को काम, कर्यव्र् ि अलिकािका लवषर्हरु 

 िडा स्तरीय त्याङ्क संकलन तथा अद्यािजधक र्न,े 

 िडाका जिकास जनमागणका योिना ति गमा, कायागन्ियन, अन र्मन तथा आिजधक प्रर्जत सजमिा र्ने, 

 िडाका जिकास जनमागणका कायगहरु र्न,े 

 काननू बमोजिमका जनयमन कायग र्ने, 

 अजभलेख व्यिस्थापन, जसर्ाररस तथा प्रमाजणत र्ने । 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् र्था कमयचािी संिचना  

नेपालको संजिधान अन सार 

सबै स्थानीय तहमा स्थानीय 

व्यिस्थाजपका, कायगपाजलका तथा 

न्यायपाजलकाको संरचना श्रिृना भएको 

छ भने जलख  र्ाउँपाजलकाको कायग 

सञ्चालन तथा कायग जिभािन 

जनयमािली, २०७४ ले उपरोक्त 

संरचनार्त व्यिस्थालाई थप व्यिजस्थत 

र्रेको दजेखन्छ ।  

 

कमयचािी दिबन्दी र्था पदपलूर्यको अवसथाः- 

जलख  र्ाउँपाजलका अन्तर्गत हाल ३० स्थायी, ९७ करार  र्रर िम्मा १२७ िना कमगचारी कायगरत छन ्। िसको जिस्ततृ 

जििरण दहेाय बमोजिम छिः  
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गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्र्र्य ः- 

लस.नं. पद/र्ह/शे्रणी दिबन्दी पदपूलर्य सथार्ी/किाि रिक्त कैलर्र्र् 

१ प्रम ख प्रशासकीय अजधकृत /रा.प. ततृीय १ १ स्थायी ०  

२ लेखा अजधकृत ६/७/८ १ ० – ०  

३ जशिा अजधकृत ६/७/८ १ १ स्थायी ०  

४ ईजञ्िजनयर ६/७/८ १ १ स्थायी ०  

५ प्रशासन अजधकृत  ६ २ १ स्थायी १  

६ प्रशासन सहायक ५ ४ २ स्थायी २  

७ लेखा सहायक ५ १ १ स्थायी ०  

८ आ.ले.प. सहायक ५ १ १ स्थायी ०  

९ जशिा सहायक ५ १ १ स्थायी ०  

१० सब-ईजञ्िजनयर ५ १ १ स्थायी ०  

११ कम््य टर अपरेटर ५ १ १ स्थायी ०  

१२ हले्थ अजसस्टेन्ट ५/६ १ १ स्थायी ०  

१३ कम्यजूनजट नजसगङ्र् जनररिक- ५/६ १ ० - १  

१४ खा.पा.स.टे. ४/५ १ १ स्थायी ०  

१५ अजसस्टेन्ट सब ईजन्िनयर ४/५ १ ० - १  

१६ स. मजहला जिकास जनररिक ४ १ ० - १  

१७ ह.स.चा. २ २ करार ०  

१८ हभेी ईक्िीपमेन्ट अपरेटर १ १ करार ०  

१९ का.स. ४ ४ १ स्थायी  

३ करार 

०  

२० स्िीपर १ १ करार ०  

 िम्मा २८ २१  ७  

वडा कार्ायिर् र्र्य  

लस.नं. पद/र्ह/शे्रणी दिबन्दी पदपूलर्य सथार्ी/किाि रिक्त कैलर्र्र् 

१ प्रशासन सहायक ४ ९ १४ ५ स्थायी, ९ करार ० १ संघ 

२ अ.स.ईजञ्िजनयर ४/५ ९ ५ स्थायी ४  

३ का.स. ९ ९ करार ०  

गाउँपालिका प्रहिीर्र्य ः- 

लस.नं. पद/र्ह/शे्रणी दिबन्दी पदपूलर्य सथार्ी/किाि रिक्त कैलर्र्र् 

१ प्रहरी ििान ५ ५ करार ०  

कृलष र्था पशुपन्छी र्र्य ः- 

लस.नं. पद/र्ह/शे्रणी दिबन्दी पदपूलर्य सथार्ी/किाि रिक्त कैलर्र्र् 

१ कृजि अजधकृत- ६/७ १ ० - १  

२ कृजि सहायक- ५ १ १ करार ०  

३ कृजि सहायक- ४ २ २ करार ०  

४ कृजि सेिा (भेट)- ६/७ १ ० - १  

५ कृजि सेिा (भेट)- ५ २ ० - २  

६ कृजि सेिा (भेट)- ४ २ २ करार ०  

 िम्मा ९ ५  ४  
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सवास्र् ससंथा र्र्य ः- 

लस.नं. पद/र्ह/शे्रणी दिबन्दी पदपूलर्य सथार्ी/किाि रिक्त कैलर्र्र् 

१ ह.ेअ./जस.अ.ह.ेि. पाचौं/ छैटौं ६ ६ १ स्थायी 

५ करार 

०  

२ अ.ह.ेि. पाँचौ/चौथो   १५ १३ १२ करार 

१ स्थायी 

२  

३ अ.न.मी. पाँचौ/चौथो   १७ १७ ११ करार 

६ स्थायी 

०  

४ का.स.  ९ ९ ७ करार 

२ स्थायी 

०  

५ स्िीपर ५ ५ करार ० १ स्िा.का. 

 िम्मा ५२ ५०  २  

 स्िास््य िेत्र स धार कायगिम      

१ मेजडकल अजधकृत आठौं १ १ करार ०  

२ ल्याब टेजक्नजसयन १ १ करार ०  

 कोजभड १९ अस्थायी अस्पताल      

१ मेजडकल डाक्टर आठौं १ ० - १  

२ स्टार् नसग पाचौं २ ० - २  

३ का.स. १ १ करार ०  

 िम्मा ६ ३  ३  

आर्ुवेद औषिािर्, पोकिीर्र्य ः- 

लस.नं. पद/र्ह/शे्रणी दिबन्दी पदपूलर्य सथार्ी/किाि रिक्त कैलर्र्र् 

१ कजिराि पाँचौ १ १ स्थायी ०  

२ िैद्य चौथो १ १ करार ०  

३ का.स. २ २ करार ०  

 िम्मा ४ ४  ०  

लवशेष कार्यक्रम र्र्य ः- 

लस.नं. पद/र्ह/शे्रणी दिबन्दी पदपूलर्य सथार्ी/किाि रिक्त कैलर्र्र् 

१ सचूना प्रजिजध अजधकृत १ १ करार ० PLGSP 

२ रोिर्ार संयोिक १ १ करार ० PMEP 

३ प्राजिजधक सहायक १ १ करार ० PMEP 

४ MIS अपरेटर १ १ करार ० DoNIDCR 

५ जर्ल्ड सहायक १ १ करार ० DoNIDCR 

६ उद्यम जिकास सहिकाताग २ २ करार ० MEDPA 

७ स पररिेिक १ १ करार ० र्ररब पररचय 

पत्र ८ र्णक ३ ३ करार ० 

  ११ ११    

 

 

जलख  र्ाउँ कायगपाजलका कायागलय अन्तर्गत कायगरत कामगचारीहरुको नामािली, शाखा तथा कायागलय र सम्पकग  जििरण 

दहेाय बमोजिम रहकेो छिः 
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गाउँ कार्यपालिकाको कार्यिर् र्था मार्हर्का कमयचािीको लवविण 

ि.सं. कमगचारीको नाम पद 
जनय जक्तको 

जकजसम 
सम्पकग  नं. कायागलय/ शाखाको नाम कैजर्यत 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

१ अभय क मार र् प्ता प्रम ख प्रशासकीय 

अजधकृत 

स्थायी ९८५२०२६९०८ जलख  र्ाउँ कायगपाजलकाको 

कायागलय, यसम  

  

२ जदनानाथ चौधरी ि.स्िा.जन. स्थायी ९८४७४५१६२७ स्िास््य तथा सरसर्ाई   

३ जिपना श्रेष्ठ प्रशासन अजधकृत छैंठौ स्थायी ९८४९१२३९१३ प्रशासन तथा योिना   

४ रजिशंकर क मार दास ईजन्िनयर स्थायी ९८४३७०४७८३ पिूागधार जिकास   

५ अशोक जघजमरे जशिा अजधकृत छैंठौ स्थायी ९८४१९०७१३४ जशिा   

६ रसना मर्र प्रशासन सहायक पाँचौ स्थायी ९८६१६४६५३२ सामान्य प्रशासन   

७ बलराम र् यल लेखा सहायक पाँचौ स्थायी ९८६०७९१७६३ आजथगक प्रशासन   

८ जदल क मार श्रेष्ठ प्रशासन सहायक पाँचौ स्थायी ९८४२८७७७३७ जिन्सी तथा भण्डार   

९ कोजपला आचायग आ.ले.प. सहायक पाँचौ स्थायी ९८६२८१८३८७ आन्तररक लेखा पररिण   

१० सन्ि  बस्नेत कम््य टर अपरेटर स्थायी ९८४९६१७७०८ न्याजयक सजमजत   

११ नमगदा खजतिडा प्राजिजधक सहायक स्थायी ९८४२३७४००८ जशिा   

१२ सन्तोि क मार यादि कजिराि स्थायी ९८४४१४९२८० आय िेद   

१३ उमाशंकर चौधरी सब-ईजन्िनयर स्थायी ९८०४७९७३३४ पिूागधार जिकास   

१४ ओम प्रकाश तामाङ खररदार स्थायी ९८४३४४६४६७ व्यिसाय तथा संघ संस्था   

१५ नानीराम खजतिडा प्रशासन सहायक चौथो स्थायी ९८४२८४९०८८ प्रशासन तथा योिना   

१६ जिना राई प्रशासन सहायक चौथो स्थायी ९८४८४४६२६६ जिन्सी तथा भण्डार   

१७ जदपराि श्रेष्ठ प्रशासन सहायक चौथो स्थायी ९८६१७०१०१६ आजथगक प्रशासन   

१८ अशोक राउत प्रशासन सहायक चौथो स्थायी ९८४२८९९१७६ सामान्य प्रशासन   

१९ कमल जिरेल खा.पा.स.टे. स्थायी ९८४५३४३२२२ पिूागधार जिकास   

२० द्रोण क मार धमला सचूना प्रजिजध अजधकृत करार ९८६२०३४६४२ सचूना प्रजिजध PLGSP 

२१ सन्तोि खड्का रोिर्ार संयोिक करार ९८४९०९२९५३ रोिर्ार सेिा केन्द्र PMEP 

२२ लबहरर खत्री कृजि सहायक पाँचौ करार ९८६३९१५६५० कृजि जिकास   

२३ जखला जि.क. MIS अपरेटर करार ९८४१४५६८२८ पञ्िीकरण तथा सामाजिक 

स रिा 

DONIDCR 

२४ जििेक यादि प्राजिजधक सहायक करार ९८६३३२८२२३ रोिर्ार सेिा केन्द्र PMEP 

२५ राि क मार कटिाल पश  सेिा सहायक चौथौ करार ९८४२९८१८८६ पश पन्छी जिकास   

२६ जिष्ण  ररिाल जर्ल्ड सहायक करार ९८६६४५४६२० पञ्िीकरण तथा सामाजिक 

स रिा 

DONIDCR 

२७ रचना जघजमरे पश  सेिा सहायक चौथौ करार ९८६०९०५९४९ पश पन्छी जिकास   

२८ जदजपका ढ ंरे्ल कृजि सहायक चौथो करार ९८६७८०६४७९ कृजि जिकास   

२९ स मन पराि ली कृजि सहायक चौथो करार ९८६११८९०९३ कृजि जिकास   

३० र्णेश िली उद्यम जिकास 

सहिकताग 

 करार  ९८४४९८७३५५ उद्यम जिकास MEDPA 

३१ जिकास सारु मर्र उद्यम जिकास 

सहिकताग 

करार ९८४२३१६०३६ उद्यम जिकास 

३२ जबिय बस्नेत स पररिेिक करार ९८४९७१६२८१ र्ररब पररचय पत्र र्ररब पररचय 

पत्र ३३ जदलचन्द्र पौडेल र्णक करार ९८४५९९४१५५ र्ररब पररचय पत्र 

३४ स ष्मा भट्टराई र्णक करार ९८६५३९३९०३ र्ररब पररचय पत्र 

३५ सजिना श्रेष्ठ र्णक करार ९८४४००६५४९ र्ररब पररचय पत्र 

३६ केिीराि तामाङ प्रहरी ििान करार ९८६२९६९८५३ र्ाउँपाजलका प्रहरी   

३७ अन ि रोका प्रहरी ििान करार ९८६१९७५२७४ र्ाउँपाजलका प्रहरी   

३८ लोक कृष्ण श्रेष्ठ प्रहरी ििान करार ९८६३८१८६३१ र्ाउँपाजलका प्रहरी   

३९ आजशि पौडेल प्रहरी ििान करार ९८४३६६०१०२ र्ाउँपाजलका प्रहरी   

४० भ िन बस्नेत प्रहरी ििान करार ९८६९१६२१३५ र्ाउँपाजलका प्रहरी   

४१ अनोि काफ्ले ह.स.चा. करार ९८६०६२९९९१     
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४२ सरोि काकी ह.स.चा. करार ९८४८८२००५६     

४३ डोर प्रदास स िेदी का.स. स्थायी ९८४१५०२६५४     

४४ रजि कटिाल का.स. करार ९८६११०८९५५     

४५ लोक क मारी तामाङ का.स. करार ९८६२३६८६८५     

४६ रम्िना कटिाल का.स. करार ९८६०३१०५०१     

४७ दल बहाद र मर्र स्िीपर करार ९७४६०६४२९७     

४८ कल्पना ढ ङ्रे्ल कायागलय सहायक करार ९८६४०६३८४१ 
वडा नं. १ को कार्ायिर् 

  

४९ स जमत्रा ढ ङ्रे्ल काकी कायागलय सहयोर्ी करार ९८६९७३३३७२   

५० रुद्र जघजमरे अ.स.ई. स्थायी ९८४२९६६५७६ 

वडा नं. २ को कार्ायिर् 

  

५१ जदनेश खड्का कायागलय सहायक करार ९८४४४३९०९७   

५२ रुपा कटिाल कायागलय सहयोर्ी करार ९८६३३१५५९३   

५३ जिनोद प्रसाद दाहाल कायागलय सहायक करार ९८४३८५०७५४ 
वडा नं. ३ को कार्ायिर् 

  

५४ कल्पना मर्र कायागलय सहयोर्ी करार ९८६२३९३९०४   

५५ स जशला सापकोटा अ.स.ई. स्थायी ९८४३८६७८९४ 

वडा नं. ४ को कार्ायिर् 

  

५६ रेण का मर्र कायागलय सहायक करार ९८६१६३८९१०   

५७ शान्ता चौलार्ाई ं कायागलय सहयोर्ी करार ९८४०२९१३९५   

५८ जिमला अजधकारी कायागलय सहायक करार ९८४१२२६०३३ 
वडा नं. ५ को कार्ायिर् 

  

५९ र्ीता श्रेष्ठ कायागलय सहयोर्ी करार ९८६३८६२७६५   

६० अि गन क मार आले अ.स.ई. स्थायी ९८६३८२८२५५ 

वडा नं. ६ को कार्ायिर् 

  

६१ होमहरी अजधकारी कायागलय सहायक करार ९७४१२२६०३३   

६२ जडल्ली सार्र भट्टराई कायागलय सहयोर्ी करार ९८६३६७४७६९   

६३ जथर क मार भट्टराई कायागलय सहायक करार ९८४१०३१९६८ 
वडा नं. ७ को कार्ायिर् 

  

६४ र्ोपाल श्रेष्ठ कायागलय सहयोर्ी करार ९८४३४२४१३२   

६५ जशि क मार राई अ.स.ई. स्थायी ९८२३०६१७३८ 

वडा नं. ८ को कार्ायिर् 

  

६६ र्ोक ल पौडेल कायागलय सहायक करार ९८४३२८४९०४   

६७ कल्याण दाहाल कायागलय सहयोर्ी करार ९८४३४७८१३७   

६८ प्रकाश क मार राउत अ.स.ई. स्थायी ९८४८३३४००६ 

वडा नं. ९ को कार्ायिर् 

  

६९ राि क मार खड्का कायागलय सहायक करार ९८४३०३०९६०   

७० डम्बर बहाद र जिट कायागलय सहयोर्ी करार ९८६१९३७४६५   

७१ अरजिन्द क मार दास िैद्य करार ९८४११८८२९४ 
पोकिी आर्ुयवेद 

औषिािर्, पोकिी 

  

७२ संजर्ता ढ ङ्रे्ल कायागलय सहयोर्ी करार ९८६१३९८८०३   

७३ जनमगल बराल कायागलय सहयोर्ी करार ९८६२६०६८६३   

७४ अजनता राई जस.अ.न.मी. स्थायी ९८६०८६२५१६ 

सवास्र् चौकी, 

लसहंदेवी, लिखु-१ 

  

७५ डम्बर क मारी खड्का ह.ेअ. पाँचौ करार ९८६२०४४३५७   

७६ मेजलना काकी अ.ह.ेि. करार ९८६०७८००८३   

७७ रजिन्द्र ब ढाथोकी का.स. करार ९८४१७३४५७३   

७८ संजर्ता ढ ङ्रे्ल जस.अ.न.मी. स्थायी ९८४३४५४०४६ 

सवास्र् चौकी, नमयदेश्वि, 

लिखु-३ 

  

७९ राकेश ठाक र ह.ेअ. पाँचौ करार ९८६४०७२९०६   

८० सजदका खड्का अ.न.मी. स्थायी ९८४४०९०३३१   

८१ मीन क मार धमला अ.ह.ेि. करार ९८४२९८०३८६   

८२ मजनका खड्का अ.ह.ेि. करार ९८६७५३११०६   

८३ पािगती श्रेष्ठ का.स. करार ९८६४२३७११४   

८४ सम्झना श्रेष्ठ स्िीपर करार ९८४२०९५०६१   

८५ जदपन्द्र क मार यादि ह.ेअ. पाँचौ करार ९८६३९५६६३५ 

सवास्र् चौकी, र्सम, 

लिखु-४ 

  

८६ देिी ल ईटेल अ.न.मी. स्थायी ९८४३०७७७२०   

८७ कैलाश खत्री अ.ह.ेि. करार ९८४९६८१२३२   

८८ अजनता कटिाल अ.ह.ेि. करार ९८६२९१७३८१   

८९ कमला खड्का अ.न.मी. करार ९८६०५२७२६२   

९० सजमगला श्रेष्ठ अ.न.मी. करार ९८६२९१७४२१   

९१ ज्ञान  श्रेष्ठ का.स. करार ९८४४२६६१२१   
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९२ डोल क मारी श्रेष्ठ स्िीपर करार ९८४०४०१७७० कायगपाजलका काि 

९३ जर्ता काकी (मंग्राती ) का.स. करार ९८४५७६६९०८ कोजभड १९ 

अस्थायी अस्पताल 

९४ देिशरण यादि ह.ेअ. पाँचौ  करार  ९८६९९९६१०७ 

सवास्र् चौकी, 

गाम्नाङटाि, लिखु -६ 

  

९५ जििय क मार साह अ.ह.ेि. स्थायी ९८६३३२१९३७   

९६ जशिशंकर यादि अ.ह.ेि. करार ९८२५७०३३१६   

९७ प िा तामाङ अ.न.मी. करार ९८६४६५६३०५   

९८ संजर्ता प्रधान अ.न.मी. करार ९८६११४५८०५   

९९ एक क मारी थापा का.स. स्थायी ९८४२९८१५३०   

१०० म ना काकी स्िीपर करार ९८४३९१७६०४   

१०१ मो. साजकर अन्सारी मेजडकल अजधकृत करार ९८६११६९७५३ स्िास््य िेत्र 

स धार कायगिम १०२ घमन काकी ल्याब टेजक्नजसयन करार ९८४१३७१४६१ 

१०३ जदपादेिी ढ ङ्रे्ल जस.अ.न.मी. स्थायी ९८४३२०१०७० 

सवास्र् चौकी, 

टािकेिाबािी, लिखु- ८ 

  

१०४ जिनोद क मार मण्डल ह.ेअ. पाँचौ  करार ९८४५०७५६४५   

१०५ मोहम्मद हुसेन मन्स री अ.ह.ेि. करार ९८१९७७०८०२   

१०६ सजिना तामाङ अ.ह.ेि. करार ९८४१०४०५५६   

१०७ सजचता जि.क. अ.न.मी. करार ९८४३८२१९८९   

१०८ मान क मारी मर्र अ.न.मी. करार ९८४५९९४३४६   

१०९ एक बहाद र रोक्का का.स. स्थायी ९८४९३७५३२८   

११० अ्सरा पौडेल स्िीपर करार ९८६५०९३५६७   

१११ मानहरी अजधकारी जस.अ.ह.े छैंठौ स्थायी ९७४५१५३१०० 

सवास्र् चौकी, 

पोकिी, लिखु- ९ 

  

११२ अन्ि देिी अजधकारी जस.अ.न.मी. स्थायी ९७४१२११३२९   

११३ प िना तामाङ अ.ह.ेि. करार ९८४३४७२५४२   

११४ र्ीता धमला अ.ह.ेि. करार ९८६९३६६२३७   

११५ ममता तामाङ्र् अ.न.मी. करार ९८४०१३१०१७   

११६ साधना रुपचा स न िार अ.न.मी. करार ९८६२२००९०९   

११७ प ष्प क मार खड्का का.स. करार ९७४१२४३४९३   

११८ मीन क मारी ढ ङ्रे्ल स्िीपर करार ९८४३३८६९९०   

११९ मेन का खड्का अ.ह.ेि. करार ९८६२८१५८२६ 
आिािभुर् सवास्र् 

केन्र, लसहंदेवी, लिखु -२ 

  

१२० अजम्बका देिी श्रेष्ठ अ.न.मी. करार ९८६३१९९४९९   

१२१ रजन्िना जि.क. का.स. करार ९८७९५३०११७   

१२२ स जनता राई अ.न.मी. करार ९८४०४१६९५७ आिािभुर् सवास्र् 

केन्र, घुिलबसे, लिखु -५ 

  

१२३ जचना खत्री का.स. करार ९८४०१०८३२०   

१२४ सोजनया जिट अ.ह.ेि. करार ९८६९६३१४७८ आिािभुर् सवास्र् 

केन्र, साउने चौर्ािा, 

लिखु -७ 

  

१२५ जहमा जि.क. अ.न.मी. करार ९८६०४५०५६६   

१२६ जिन  श्रेष्ठ  का.स. करार ९८६११३२२४२   
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जलख  र्ाउँ कायगपाजलका कायागलयको संरचनार्त व्यिस्था दहेाय बमोजिम रहकेो छिः 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 गाउँ सभा सभा सलमलर्हरु 

 कृजि, पयगटन, पिूागधार तथा प्राकृजतक श्रोत सजमजत 

 अथग तथा सािगिजनक लेखा सजमजत 

 जिधायन सजमजत 

 स शासन तथा स्थानीय सेिा सजमजत 

 सामाजिक सजमजत 

गाउँ कार्यपालिका 

कार्यपालिका सलमलर्हरु 

 िातािरण तथा जिपद ्व्यिस्थापन सजमजत 

 जिधेयक सजमजत 

 पिूागधार जिकास सजमजत 

 सामाजिक जिकास सजमजत 

 आजथगक जिकास सजमजत 

 सािगिजनक सेिा तथा िमता जिकास  सजमजत 

 

 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

सामान्य प्रशासन शाखा 

स्थानीय सेिा तथा िनशजक्त 

जिकास 

सािगिजनक खररद तथा सम्पजत्त 

व्यिस्थापन 

अन्तर तह समन्िय 

न्याय , काननू तथा मानि 

अजधकार प्रिधगन 

पाजलका प्रहरी व्यिस्थापन 

सचूना तथा सञ्चार प्रजिजध 

उपभोक्ता जहत संरिण 

आन्तररक लेखा परीिण 

बैठक तथा जिधायन 

जिदा, उत्सि, जिभ िण 

रािश्व तथा आजथगक 

प्रशासन शाखा 

रािश्व प्रशासन 

आजथगक प्रशासन 

पिूागधार जिकास तथा भिन 

जनयमन शाखा 

सडक तथा यातायात 

सािगिजनक जनिी साझेदारी 

िातािरण, िलाधार संरिण 

तथा र्ोहोरमैला व्यिस्थापन  

जिपद ्व्यिस्थापन 

जनमागण ईिाित 

िग्र्ा नापी नक्सा, लालपिूाग, भ-ू

उपयोर् तथा िस्ती जिकास 

ऊिाग, िलजिद्य त तथा जसंचाई 

 

आजथगक जिकास शाखा 

कृजि, पश पन्छी तथा सहकारी 

िन तथा भ-ूसंरिण 

उद्योर् तथा उद्यमशीलता 

जिकास 

रोिर्ार प्रििगन तथा र्ररबी 

न्यनूीकरण 

सामाजिक जिकास शाखा 

आधारभतू तथा माध्यजमक जशिा 

आधारभतू स्िास््य तथा 

सरसर्ाई 

खानेपानी व्यिस्थापन 

रै्र सरकारी संस्था पररचालन 

योिना, अन र्मन तथा 

तथय्ांक शाखा 

खेलक द तथा अजतररक्त कृयाकलाप 

सामाजिक स रिा तथा व्यजक्तर्त 

घटना दताग 

संस्कृजत, सम्पदा, लजलतकला 

तथा पयगटन प्रििगन 

लैंजर्क समानता तथा सामाजिक 

स रिा 

योिना ति गमा तथा उपभोक्ता 

सजमजत पररचालन 

अन र्मन तथा मलू्याङ्कन 

त्याङ्क व्यिस्थापन 

 

िडा कायागलयहरु 

नौ िटा िडा 

कायागलयहरु 

९ िडा सजमजतहरु 

अध्र्क्ष 

उपाध्र्क्ष 

प्रमूख प्रशासकीर् अलिकृर् 
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कार्ायिर्को भौलर्क व्र्वसथापन 

र्ाउँपाजलकाको आध जनक प्रशासकीय भिन नभए 

तापजन आफ्न ै िग्र्ामा पक्की भिन रहकेो छ । िसमा 

प्रशासकीय भिन, जिभार्ीय भिन, सभा भिन, जिियर्त 

भिन, स्ियाप ब्लक र्रर ५ िटा ब्लक रहकेो छन ्भने पाजलका 

प्रहरी भिन जनमागणधीन छ । स्थायी प्रम ख प्रशासकीय भिनको 

लाजर् DPR तयार र्री सम्बन्धीत जनकाय सँर् भिन तथा 

संरचना  जनमागणको लाजर् प्रस्ताि र्रीएको छ । सिारी साधन 

तर्ग  २ िटा जपक अप र्ाडी छन ्भने १३ थान मोटर साईकल 

सञ्चालनमा छन ् । सचूना प्रजिजध तर्ग  र्ाउँपाजलकाले आफ्न ै

तर्ग बाट पिूागधार जनमागण र्रर सम्पणूग िडा कायागलय सम्म 

ईन्टरनटे सेिाको जिस्तार र्ररएको छ । र्ाउँपाजलकाको भौजतक 

व्यिस्थापन तर्ग को जिस्ततृ जििरण दहेाय बमोजिम रहकेो छिः 

िग्गा सम्बन्िी लवविण 

लस.नं. के्षत्रर्ि 
लकत्ता 

नं. 

िग्गा िनी 

कार्ायिर्को नाम 
ठेगाना 

िग्गा प्रालि 

प्रकृर्ा 

िग्गाको 

प्रकृलर् 
प्रर्ोिन 

िम्मा 

के्षत्रर्ि 

१ २-१३-०-० २३५ र्ा.जि.स.को 

कायागलय यसम 
जलख  ५ 

सश ल्क बारी जसम प रानो र्ा.जि.स. २-१३-०-० 

२ २-४-०-० ३०६ र्ाउँ कायगपाजलकाको 

कायागलय जलख  ४ 

सश ल्क बारी जसम र्ा.पा. अस्थायी 

भिन 

७-६-३-० 

३ २-०-०-२ ४५३ सश ल्क बारी जसम 

४ ३-२-२-२ ७६ सश ल्क बारी जसम 

५ ०-९-१-० ७७१ र्ाउँ कायगपाजलकाको 

कायागलय 

जलख  ५ 

सश ल्क बारी जसम प्रशासकीय भिन ११-६-३-० 

६ १-३-३-२ ७७५ सश ल्क बारी जसम 

७ ०-१०-०-२ ६४६ सश ल्क बारी जसम 

८ ०-१४-०-० ७७३ सश ल्क बारी जसम 

९ ३-७-३-२ ३९ सश ल्क बारी जसम 

१० ०-५-०-१ ८१९ सश ल्क पाखो बारी 

११ ४-४-२-१ ७९५ सश ल्क बारी जसम 

१२ १-७-०-१ ५०१ र्ाउँ कायगपाजलकाको 

कायागलय 

जलख  ४ 

सश ल्क भीर पाखा खेल मैदान ९-०-३-२ 

१३ १-०-०-० ४९५ सश ल्क भीर पाखा 

१४ २-०-१-२ ४९७ सश ल्क भीर पाखा 

१५ ०-३-०-० ४९९ सश ल्क भीर पाखा 

१६ १-२-०-१ २५ सश ल्क जसम पाखा 

१७ ०-८-३-२ ४८५ सश ल्क जसम पाखा 

१८ १-३-२-० ४८७ सश ल्क जसम पाखा 

१९ १-८-०-० ४८३ सश ल्क भीर पाखा 

२० ०-८-०-० ७७९ र्ाउँ कायगपाजलकाको 

कायागलय 

जलख  ५ 

जनश ल्क बारी जसम बसपाकग  १०-५-२-० 

२१ ६-०-०-० ८०० जनश ल्क बारी जसम 

२२ १-०-२-० ७८५ सश ल्क भीर पाखा 

२३ १-८-०-० ८०७ जनश ल्क भीर पाखा 

२४ १-५-०-० ८१६ जनश ल्क भीर पाखा 

२५ १-९-१-३ ४६१ र्ाउँ कायगपाजलकाको 

कायागलय जलख  ४ 

सश ल्क बारी जसम बिार 

व्यिस्थापन 

३-१३-१-३ 

२६ २-०-०-० ४५७ सश ल्क बारी जसम 

२७ ०-४-०-० ४७९ सश ल्क बारी जसम 

२८ ४-०-०-० १०७६   र्ाउँ 

कायगपाजलकाको 

कायागलय 
जलख  ४ 

जनश ल्क जभर पाखा ५ शैय्या 

अस्पताल 

१२-०-०-१ 

२९ २-०-०-१ १२१ जनश ल्क भीर पाखा 

३० २-०-०-० १०१४ जनश ल्क भीर पाखा 

३१ ०-८-०-० १०७२ जनश ल्क भीर पाखा 

प्रमुख प्रशासकीर् भवनको िालग प्रसर्ालवर् DPR सिंचना 
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३२ २-०-०-० १०१५ जनश ल्क भीर पाखा 

३३ १-८-०-० १०७४ जनश ल्क भीर पाखा 

३४ ०-८-०-० ७८९ र्ाउँ कायगपाजलकाको 

कायागलय 
जलख  ५ 

जनश ल्क बारी जसम टािर ०-८-०-० 

३५ २-०-०-० ७८१ र्ाउँ कायगपाजलकाको 

कायागलय 
जलख  ५ 

जनश ल्क भीर पाखा अन्य (टािर 

म जन) 

२-०-०-० 

३६ ०-८-०-० ७९८ र्ाउँ कायगपाजलकाको 

कायागलय 
जलख  ५ 

सश ल्क बारी जसम अन्य (बाँसघारी) ०-८-०-० 

३७ ४-३-२-२ १२ र्ाउँ पञ्चायत, 

जसंहदिेी 

साजिक जसंहदिेी-८, 

जलख  २ 

  समथर २ नं. िडा 

कायागलय 

४-३-२-२ 

३८ 

३९ १-१२-१-१ ८९ ३ नं. िडा कायागलय साजिक नमगदेश्वर-६, 

जलख  ३ 

  समथर ३ नं. िडा 

कायागलय 

३-०-०-१ 

४० १-३-३-० ३०९ 

४१ १-१४-०-१ ८४ र्ाउँ कायगपाजलकाको 

कायागलय 
जलख  ४ 

सश ल्क भीर पाखा ४ नं. िडा 

कायागलय 

२-११-०-१ 

४२ ०-१३-०-० ३२६ सश ल्क भीर पाखा 

४३ ३-०-०-० ४५७ ५ नं. िडा कायागलय साजिक यसम ८, 

जलख  ५ 

  समथर ५ नं. िडा 

कायागलय 

३-०-०-० 

४४ ०-१०-३-१ ४५ र्ाजिसको कायागलय 

र्ाम्नाङ्टार 

साजिक र्ाम्नाङ्टार-

४, जलख  ६ 

  समथर ६ नं. िडा 

कायागलय 

०-१०-३-१ 

४५ १८-०-०-१ ६४५ र्ाजिसको कायागलय 

र्ाम्नाङ्टार 
जलख  ७ 

  जभरालो   १८-०-०-१ 

४६ ३-१०-०-० ६७५ ७ नं. िडा कायागलय साजिक र्ाम्नाङ्टार-

८,जलख  ७ 

  समथर ७ नं. िडा 

कायागलय 

३-१०-०-० 

४७ ३-१५-२-० ६३८ र्ाजिसको कायागलय 

टारकेराबारी 

साजिक 

टारकेराबारी-५, 

जलख  ८ 

  समथर ८ नं. िडा 

कायागलय 

३-१५-२-० 

४८ १-८-१-२ ५०५ र्ाउँ पञ्चायत 

कायागलय, पोकली साजिक पोकली-६, 

  समथर ९ नं. िडा 

कायागलय 

३-३-३-० 

४९ ०-११-२-० ७६५ 

५० ०-१५-३-२ २६ 

५१ ३-०-०-० २७७ स्िास््य चौकी, यसम जलख  ४ सश ल्क भीर पाखा स्िा.चौ., यसम ३-०-०-० 

भवन सम्बन्िी लवविण 

लस.न. भवन सखं्र्ा कोठा सखं्र्ा 

भवन 

र्ल्िा 

प्रर्ोिन 

(कार्ायिर्/आवास/प्रर्ो

गमा नआएको) 

कैलर्र्र् 
पक्की कच्ची 

१ भिन-१ १६  कच्ची २ जिियर्त कायागलय   

२ भिन-२ ८ पक्की  ३ सभा भिन   

३ भिन-३ ५  कच्ची १ प्रशासकीय भिन   

४ भिन-४ १५  कच्ची २ जिभार्ीय कायागलय   

५ भिन-५ ३  कच्ची १ चमनेार्हृ   

६ भिन-६ १  कच्ची १ स्ियाप स्टोर टहरो   

७ भिन-७ २  कच्ची १ पाजलका प्रहरी आिास  

८ भिन-८ ४ पक्की  १ ९ नं. िडा कायागलय  

९ भिन-९ ३  कच्ची १ २ नं. िडा कायागलय  

१० भिन-१० ३  कच्ची १ ६ नं. िडा कायागलय  

११ भिन-११ ३  कच्ची १ ८ नं. िडा कायागलय  
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सवािी सािन सम्बन्िी लवविण 

लस .न.  सवािी सािनको 

लवविण  

सवािी सािन न. सञ्चािनको अवसथा लबमा कैलर्र्र् 

चाि ु सञ्चािन 

गनय 

नसलकने 

ममयर् गिी 

सञ्चािन 

गनय सलकने 

१ मजहन्द्रा स्कारजपयो  बा २ झ ४०९१ चाल    भएको   

२ टाटा योद्दा  प्रदशे न ३, ००२ झ ५०७० चाल    भएको   

३ अपाच ेमोटरसाइकल बा ३ ब ३१ चाल    भएको   

४ अपाच ेमोटरसाइकल बा ३ ब ३० चाल    भएको   

५ अपाच ेमोटरसाइकल बा ३ ब २६ चाल    भएको   

६ अपाच ेमोटरसाइकल बा ३ ब ३२ चाल    भएको   

७ अपाच ेमोटरसाइकल बा ३ ब २७ चाल    भएको   

८ अपाच ेमोटरसाइकल बा ३ ब २९ चाल    भएको   

९ अपाच ेमोटरसाइकल बा ३ ब ३५ चाल    भएको   

१० अपाच ेमोटरसाइकल बा ३ ब ३४ चाल    भएको   

११ अपाच ेमोटरसाइकल बा ३ ब ३३ चाल    भएको   

१२ अपाच ेमोटरसाइकल बा ३ ब २८ चाल    भएको   

१३ पल्सर मोटरसाइकल स १ ब ७५० चाल    भएको   

१४ पल्सर मोटरसाइकल स १ ब ७५४ चाल    भएको   

१५ यमाहा मोटरसाईकल प्र.३-०२-००१-ब-३१६८ चाल    भएको  

१६ व्याक हु लोडर  चाल    भएको  

वडा कार्ायिर्को लवविण 

 यस र्ाउँपाजलका अन्तर्गत रहकेा ९ िटा िडा कायागलयहरु आफ्नै िडाको केन्द्रमा स्थाजपत भई सञ्चालनमा रहकेा छन ्। 

अजधकांश िडा कायागलयका आफ्नै नाममा िग्र्ा रहकेो छ भन े३ िटा िडा कायागलय भाडामा रहकेा छन ्। िडा कायागलय सम्बन्धी 

जिस्ततृ जििरण दहेाय बमोजिम रहकेो छिः 

वडा नं. कार्ायिर् िहेको सथान भवनको प्रकाि भवनको सवालमत्व 

१ च्य रीडाँडा कच्ची भाडा 

२ हुलाकचौर कच्ची आफ्नो 

३ नमगदशे्वर कच्ची भाडा 

४ बाँर्पेीपल कच्ची साम दाजयक भिन 

५ घ जबगसे कच्ची भाडा 

६ र्ाम्नाङ्टार कच्ची आफ्नो 

७ साउनेचौतारा कच्ची भाडा 

८ टारकेराबारी कच्ची आफ्नो 

९ बोलकती पक्की आफ्नो 

कार्ायिर्को आलथयक व्र्वसथापन 

जलख  र्ाउँकायगपाजलका कायागलयको आजथगक व्यिस्थापन नपेालको संजिधानमा जनजदगट स्थानीय आजथगक कायग प्रणाली, 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, अन्तर सरकारी जित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४, आजथगक कायगजिजध तथा जित्तीय उत्तरदाजयत्ि 

ऐन, २०७६, सािगिजनक खररद ऐन, २०६३ एिं प्रदशे काननूहरु तथा स्थानीय आजथगक कायगजिजध ऐन, २०७५ लर्ायतका 
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काननूहरुको साथै सरकारी कारोबार जनदजेशकाको पररपालनाको माध्यमबाट हुदँ ैआएको छ । र्ाउँपाजलकाले प्रत्येक ििग िाजिगक 

नीजत, कायगिम तथा बिेट सँर्ै आजथगक ऐन र जिजनयोिन ऐन पजन ति गमा र्द ैआईरहकेो छ । 

कायागलय अन्तर्गत रािश्व तथा आजथगक प्रशासन शाखा स्थाजपत र्ररएको छ भन ेखचग केन्द्रको रुपमा कायगपाजलका 

कायागलय मात्र रहकेो छ । कर संकलनको सन्दभगमा कायगपाजलका कायागलय अन्तर्गत रािश्व उपशाखा रहकेो छ भन ेिडा कायागलयहरु 

कर संकलन ईकाईको रुपमा रहकेा छन ्। रािश्व संकलनलाई प्रभािकारी बनाउन तथा यस समबन्धी नीजत तथा योिना ति गमा र्नग 

र्ाउँपाजलका उपाध्यि ज्यकूो संयोिकत्िमा स्थानीय रािश्व परामशग सजमजत पजन कृयाशील रहकेो छ । र्ाउँपाजलकाको रािश्व तथा 

आजथगक प्रशासनलाई थप प्रभािकारी बनाउन सजञ्चत कोि व्यिस्थापन प्रणाली (SuTRA) तथा रािश्व व्यिस्थापन प्रणाली 

(RIMS) प्रयोर्मा ल्याईएको छ । रािश्व संकलन तथा खचगको र्ाँटिारी कायागलयको िेभ साईटमा जनयजमत प्रकाशन पजन र्ररएको 

छ । 

िािश्व सकंिन सम्बन्िी लवविणः 

आ.ि. २०७६/७७ र २०७७/७८ को चैत्र मसान्त सम्मको रािश्व संकलन सम्बन्धी िडार्त जििरण दहेाय बमोजिम रहकेो छिः 

िािश्व लशषयक लशषयक आ.व. २०७६/७७  
आ.व. २०७७/७८ 

चैत्र मसान्र् 

११३११ सम्पजत कर ३६०५०५ ४०५०४५ 

११३१४ भजूमकर/मालपोत १२५८८६ २०८८८८ 

११३२१ घर बहाल कर १४४९९५ ७८९६७ 

११३२२ बहाल जबटौरी कर १२००० २६००० 

११४७२ जिज्ञापन कर  ० ० 

११४७३ मनोरञ्िन कर ० ० 

११६१३ व्यािसाय रजिटशेन दस्त र १७३१६१ २९३९२५ 

११६१४ रेजडयो सञ्चालन दस्त र १२६०० ० 

११६३१ कृजि तथा पश िन्य बस्त को व्यिासाजयक कारोबारमा 

लाग्ने कर  

० ४८०० 

१४१७२ खानी रोयल्टी  ० ९२०००० 

१४१७६ पयगटन सेिा श ल्क ० ० 

१४१७७ घर िग्र्ा रजिष्रेसन  ० २५२९६६ 

१४२१२ सरकारी सम्पजतको जबिीबाट प्राप्त रकम  ० ८५०० 

१४२१३ अन्य जबिीबाट प्राप्त रकम ८१००० ० 

१४२२१ न्याजयक दस्त र  ३००० २५३० 

१४२२४ पररिा श ल्क ४९३०० ३८६०० 

१४२२९ अन्य  प्रशासजनक सेिा श ल्क  ४३७७४ १०२६१० 

१४२४१ पाकीङ्र् श ल्क ० ० 

१४२४२ नक्सा पास दस्त र  ० ० 

१४२४३ जसर्ाररस दस्त र  ४४५८६४ २५३२९९ 

१४२४४ व्याजक्तर्त घटना दताग दस्त र  २५५०० २५२६० 

१४२४५ नाता प्रमाणीत दस्त र ८१०२५ ३३०८० 

१४२४९ अन्य दस्त र ४२९६१ ५७७७० 

१४३१२ प्रशासजनक दण्ड िररिाना र दस्त र  २५९४०० १२५० 

१५१११ बेरुि  २१९०० १९४२३५ 

िम्मा १८,८२,८७० .६३  २९०७७२५ 
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कार्ायिर्को सम्पकय  लवविण 

यस र्ाउँपाजलकाको आजधकाररक सम्पकग  जििरण दहेाय बमोजिम रहकेो छिः- 

जलख  र्ाउँ कायगपाजलकाको 

कायागलय 

पत्रचार ठेर्ानािः जलख  र्ाउँपाजलका-४, यसम, ओखलढ ङ्र्ा, प्रदशे नं. १, नपेाल 

ई-मेलिः info@likhumunokhaldhunga.gov.np, 

likhurmokhaldhunga@gmail.com  

िेभसाईटिः www.likhumunokhaldhunga.gov.np 

र्ाउँपाजलका अध्यि 

श्री र्ोजिन्द बहाद र पौडेल 

मोबाईलिः ९८४३३३२१८९, ९७४११६६१२९ 

ई-मेलिः gobindapaudel2076@gmail.com 

र्ाउँपाजलका उपाध्यि 

श्री शान्ता ढ ङ्र्ले 

मोबाईलिः ९८६११५९६७८ 

ई-मेलिः shanta.likhu@gmail.com 

प्रम ख प्रशासकीय अजधकृत 

श्री अभय क मार र् प्ता 

मोबाईलिः ९८५२८४२१४२ 

ई-मेलिः abhay.gupta@nepal.gov.np 

र् नासो स न्न ेअजधकारी 

श्री जदनानाथ चौधरी 

मोबाईलिः ९८४७४५१६२७ 

ई-मेलिः dnritima09@gmail.com 

सचूना अजधकारी 

श्री द्रोण क मार धमला 

मोबाईलिः ९८५२८४४४२७ 

ई-मेलिः ito.likhu.mun@gmail.com 

 

 

http://www.likhumunokhaldhunga.gov.np/
mailto:ई-मेलः%20gobindapaudel2076@gmail.com
mailto:shanta.likhu@gmail.com
mailto:abhay.gupta@nepal.gov.np
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घर पररवार पार्श्वचित्र 

१. घरमूली सम्बन्धी वििरण 

लिख ुगाउँपालिकामा समग्रमा हरे्ाा मलहिा घरमिुी जम्मा २१.४४ प्रलिशि र्लेखन्छ । जनु नेपािको समग्र अवस्था भन्र्ा 

लनकै न्यनू छ । वडागि रुपमा मलहिा घरमिुी सबभन्र्ा बढी वडा न.ं ३ मा (३४.६२%) र्लेखएको छ । 

िडा नं. पुरुष घरमुली मविला घरमुली जम्मा मविला घरमूलीको प्रविशि 

१ २१७ ५० २६७ १८.७३ 

२ ३०६ ७४ ३८० १९.४७ 

३ ३०४ १६१ ४६५ ३४.६२ 

४ २८६ ७२ ३५८ २०.११ 

५ ३११ ८७ ३९८ २१.८६ 

६ २४३ ५५ २९८ १८.४६ 

७ ३२० ६९ ३८९ १७.७४ 

८ ५१४ १५५ ६६९ २३.१७ 

९ ६३६ १३३ ७६९ १७.३० 

जम्मा ३१३७ ८५६ ३९९३ २१.४४ 

 

 

२. जावि कोड अनुसार घर पररिारको वििरण 

गाउँपालिका पार्श्ालित्र ियार पाने क्रममा सम्परू्ा घर पररवारिाई िार वटा जालिकोड (खस आया, जनजालि, र्लिि र 

अन्य) मा लवभाजन गररएकोमा लिख ुगाउँपालिकामा खस आया जालिको बाहुल्य (५४.२%) र्लेखन्छ भने जनजालि िगभग एक 

लिहाई (३१.६%)  घर रहकेा छन ्। यद्यपी वडा नं. ३ र ९ मा जनजालि घर पररवारको बाहुल्य छ भने र्लिि घर पररवार सबै भन्र्ा 

बढी वडा नं. ८, २ र ३ मा रहकेो छ । 

 

१८.७ १९.५

३४.६

२०.१
२१.९

१८.५ १७.७
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वस .नं.  िडा नं. खस आर्य जनजावि दवलि अन्र् जम्मा 

१ वडा नं. १ २१६ ३३ १८ ० २६७ 

२ वडा नं. २ २२७ ६१ ९२ ० ३८० 

३ वडा नं. ३ ९६ २३४ ८० ५५ ४६५ 

४ वडा नं. ४ २४० ७९ ३९ ० ३५८ 

५ वडा नं. ५ २१७ १७३ ८ ० ३९८ 

६ वडा नं. ६ १५० १२४ २४ ० २९८ 

७ वडा नं. ७ २९२ ५७ ३९ १ ३८९ 

८ वडा नं. ८ ४०५ ११४ १५० ० ६६९ 

९ वडा नं. ९ ३२२ ३८६ ६१ ० ७६९ 

 जम्मा २१६५ १२६१ ५११ ५६ ३९९३ 

जम्मा प्रविशि ५४.२ ३१.६ १२.८ १.४ १०० 

 

 

 

३. उमेर िथा वलंग अनुसार जनसंख्र्ाको वििरण 

३.१ जनसखं्र्ा वपरावमड 

लिख ुगाउँपालिकाको जनसंख्या लपरालमड Expansive र्लेखन्छ । कोरा जन्म र्र (Crude Birth Rate) १९.२ प्रलि हजार र सामान्य 

प्रजनन र्र ७५.९६ प्रलि हजार रहकेो र्लेखन्छ । मलहिाको जनसंख्या ४९.४% र परुुषको जनसंख्या ५०.६% रहकेो छ । सबैभन्र्ा 

बढी जनसंख्या वडा नं. ९ मा (१७%) रहकेो छ भने सबभन्र्ा कम जनसंख्या वडा नं. १ मा (६.९३%) रहकेो छ । २० र्लेख २५ वषा 

उमेर समहूको जनसंख्या सबभन्र्ा बढी रहकेो छ । 

उमेर समूि वलङ्ग 
िडा जम्मा प्रविशि 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९   
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३.२ आविि जनसंख्र्ा अनुपाि 

यस गाउँपालिकामा सकृय जनसंख्या अनपुाि समग्र र्शेको भन्र्ा उच्ि रहकेो छ । गाउँपालिकाको सकृय जनसंख्या 

६३% रहकेो छ भन ेयसको लवस्िार (Range) वडागि रुपमा ५६% र्लेख ६७% सम्म रहकेो र्लेखन्छ । 

वस.नं. उमेर समूि 
िडा जम्मा 

 १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 
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४. शारीररक अिस्था अनुसार जनसंख्र्ाको वििरण 

लिख ुगाउँपालिकामा सम्परू्ा जनसंख्याको ९६.०१% को शारीररक अवस्था सामान्य र्लेखएको छ भन ेर्ीघा रोगी २.३६% 

र अपाङ्ग १.६३% रहकेा छन ्। र्ीघा रोगी मध्ये सबभन्र्ा बढी वडा नं. २ र अपाङ्ग मध्ये सबभन्र्ा बढी वडा न.ं ५ मा र्लेखएका 

छन ्। 

वस.नं. 
शारीररक 

अिस्था 

िडा 
जम्मा प्रविशि 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

१ सामान्य १५६३ २०६५ २६८३ २२४४ २१४३ २०२९ २६२३ ३३६२ ३८४९ २२५६१ ९६.०१ 

२ र्ीघा रोगी २६ ९८ ४९ ४२ ७२ ७० २१ ९० ८६ ५५४ २.३६ 

३ अपाङ्ग ४० १४ ६२ २६ ७६ १४ ४२ ४४ ६६ ३८४ १.६३ 

४ जम्मा १६२९ २१७७ २७९४ २३१२ २२९१ २११३ २६८६ ३४९६ ४००१ २३४९९ १०० 

५. शैविक अिस्था 

५ वषा भन्र्ा बढी उमेर समहूको जनसंख्याको साक्षरिा ८७.४५% रहकेो र्लेखन्छ भने उच्ि लशक्षा हालसि गरेका जनसंख्या 

६.०५% रहकेा छन ्। लनरक्षर जनसंख्या सबभन्र्ा बढी वडा नं. १ मा (१८%) रहकेो र्लेखन्छ भने सबभन्र्ा कम वडा नं. ६ मा (८%) 

र्लेखन्छ ।  

वस.नं. 
शैविक 

अिस्था 

िडा 
जम्मा प्रविशि 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

१ लनरक्षर २६९ २२३ २६४ ३६४ २५४ १५३ ३२२ ३१३ ५१२ २६७४ १२.५५ 

२ साक्षर १८४ २६८ ५०१ ३२४ ३६५ ३२३ ५५३ ६७६ १००५ ४१९९ १९.७१ 

३ आधारभिू िह ४३४ ७०४ ७३२ ६४० ७३४ ५४६ ८०९ ८३४ १०८८ ६५२१ ३०.६० 

४ माध्यलमक िह ५३५ ६८६ ९२३ ६९९ ६८४ ७०२ ५९५ ९१४ ८८७ ६६२५ ३१.०९ 

५ लवर्श् लवद्यािय िह           

५.१ ईलन्जन्यररङ्ग १० ५४ १२१ १० ३५ १०९ १७० ७८ ४७ ६३४ २.९८ 

५.२ लिलकत्सा १० ११ ११ ५ १ १० ११ १० ८ ७७ ०.३६ 

५.३ कृलष वा पश ु ० ० ० ० ० ० ० ० ३ ३ ०.०१ 

५.४ लशक्षा ३३ २४ ७ ४७ १९ ४८ ६ ३१ ५५ २७० १.२७ 

५.५ व्यवस्थापन २३ २८ ६ ८ १० ३९ २ २४ १४ १५४ ०.७२ 

५.६ काननू २ ३ १ ३ १ ३ ० ५ ० १८ ०.०८ 

५.६ लवज्ञान १ ७ ४ ५ २ १५ १ ३ २ ४० ०.१९ 

५.७ अन्य ० ७ ५ २३ ० ४ ० ० ५४ ९३ ०.४४ 

६ जम्मा १५०१ २०१५ २५७५ २१२८ २१०५ १९५२ २४६९ २८८८ ३६७५ २१३०८ १०० 

७ लनरक्षर % १७.९२ ११.०७ १०.२५ १७.११ १२.०७ ७.८४ १३.०४ १०.८४ १३.९३ १२.५५  

 

१२.५५

१९.७१

३०.६०

३१.०९

६.०५ शैविक अिस्था

लनरक्षर

साक्षर

आधारभिू िह

माध्यलमक िह

उच्ि लशक्षा
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६. रोजगारीको अिस्था 

यस गाउँपालिकाको बेरोगजार जनसंख्या १६.६% रहकेो छ भने वडागि रुपमा सबभन्र्ा बढी बेरोजगारी र्र वडा नं. ७ 

मा (२६.१९%) र सबभन्र्ा कम वडा न.ं ६ मा (९.३४%) रहकेो र्लेखन्छ । सरकारी सेवामा ६.५५% जनसंख्या रहकेा छन ्भन े

रोजगारीका िालग अन्यत्र जानेहरुमा स्वर्शे लभत्रै अन्यत्र जान े१२.३३% र वैर्लेशक रोजगारमा जानेहरु ३.९८% रहकेो र्लेखन्छ । 

वस.नं. 
रोजगारीको 

अिस्था 

िडा 
जम्मा प्रविशि 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

१ बरोजगार २८१ ३८८ २४४ २०२ २७३ १४५ ४७५ २८१ ३७४ २६६३ १६.६० 

२ गलृहर्ी ३१३ ४८४ ५४४ ५५६ ५२९ ४४७ ३४० ४३० ८९५ ४५३८ २८.२९ 

३ अध्ययन १२९ २२१ ४०३ १९६ १४० ३८७ ३२० ३१६ २९० २४०२ १४.९८ 

४ स्वरोजगार ५० ८४ ३२३ २४३ ११४ १७० २४५ २३२ ४५७ १९१८ ११.९६ 

५ सरकारी सेवा ११९ १७९ १४३ ७४ ४४ १०२ ९८ १५२ १३९ १०५० ६.५५ 

६ अन्य सेवा ४६ ६२ ८५ १७३ ३३ २३५ ६४ ७९ ७५ ८५२ ५.३१ 

७ 
आन्िररक 

रोजगार 
१५० १३० १८७ १०४ २८५ १४ २०७ ४७९ ४२१ १९७७ १२.३३ 

८ 
वैर्लेशक 

रोजगार 
५९ ३९ ९४ ७९ ४९ ५२ ६५ ९३ १०९ ६३९ ३.९८ 

९ जम्मा ११४७ १५८७ २०२३ १६२७ १४६७ १५५२ १८१४ २०६२ २७६० १६०३९ १०० 

१० 
बेरोजगारी 

% 
२४.५० २४.४५ १२.०६ १२.४२ १८.६१ ९.३४ २६.१९ १३.६३ १३.५५ १६.६०  

 

 

७. अपाङ्गिा सम्बन्धी वििरण 

७.१ उमेर अनुसारको अपाङ्गिा 

अपाङ्गिाको र्र सबभन्र्ा बढी सकृय जनसंख्यामा (५९.९५%) र्लेखएको छ भन े वडागि रुपमा सबभन्र्ा बढी 

अपाङ्गिा भएका व्यलि वडा नं. ५ रहकेो र्लेखन्छ । 

वस.नं. 
उमेर 

समूि 

िडा 
जम्मा प्रविशि 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

१ ०-१५ ६ ४ १० ४ १३ २ ३ ९ १० ६१ १५.१७ 

२ १५-५९ २२ २० ३८ १७ ४५ ९ २६ २९ ३५ २४१ ५९.९५ 

३ >६० १२ ८ १४ ५ १८ ३ १३ ६ २१ १०० २४.८८ 

४ जम्मा ४० ३२ ६२ २६ ७६ १४ ४२ ४४ ६६ ४०२ १०० 

१६.६०

२८.२९

१४.९८
११.९६

६.५५ ५.३१

१२.३३

३.९८

०.००

५.००

१०.००

१५.००

२०.००

२५.००

३०.००

प्र
लि

श
ि

रोजगारीको अिस्था
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७.२ अपाङ्गिाको प्रकार 

यस गाउँपालिका अन्िगाि हािखटु्टा समबन्धी अपाङ्गिा भएका व्यलि सबभन्र्ा बढी ४९.२५% रहकेो र्लेखन्छ भन े

सबभन्र्ा कम स्वर िथा मानलसक अपाङ्गिा भएका छन ्। 

वस.नं. 
अपाङ्गिाको 

प्रकार 

िडा 
जम्मा प्रविशि 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

१ हािखटु्टा २४ १७ २६ ८ ४० ६ २१ २५ ३१ १९८ ४९.२५ 

२ दृलि ७ २ ८ ३ १३ ३ १० ८ ६ ६० १४.९३ 

३ श्रवर् ३ २ ९ ६ ८ ३ ५ ५ १२ ५३ १३.१८ 

४ स्वर ३ २ ८ २ ९ ० ३ ३ ७ ३७ ९.२० 

५ मानलसक २ ५ ८ ६ ६ १ २ २ ५ ३७ ९.२० 

६ अन्य १ ४ ३ १ ० १ १ १ ५ १७ ४.२३ 

७ जम्मा  ४० ३२ ६२ २६ ७६ १४ ४२ ४४ ६६ ४०२ १०० 

 

७.३ अपाङ्गिाको वकवसम 

अपाङ्गिा भएकाहरु मध्ये परू्ा अशि २८.११%, अलि अशि १५.९२% मध्यम अपाङ्ग २९.६% र सामान्य अपाङ्ग 

२६.३७% रहकेा छन ्। परू्ा अशिहरुमध्ये सबभन्र्ा बढी वडा न.ं ८, ९, ३ र ५ मा रहकेो र्लेखन्छ ।  

वस.नं. 
अपाङ्गिाको 

वकवसम 

िडा 
जम्मा प्रविशि 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

१ परू्ा अशि ९ ४ १८ ४ १६ ५ ११ २५ २१ ११३ २८.११ 

२ अलि अशि २ ३ १३ ७ ११ २ ५ ८ १३ ६४ १५.९२ 

३ मध्यम अपाङ्ग ११ ८ १५ ८ ३८ ५ ११ १० १३ ११९ २९.६० 

४ सामान्य अपाङ्ग १८ १७ १६ ७ ११ २ १५ १ १९ १०६ २६.३७ 

५ जम्मा ४० ३२ ६२ २६ ७६ १४ ४२ ४४ ६६ ४०२ १०० 

 

८. वििािको उमेर 

यस गाउँपालिकामा लवगि ५ वषा लभत्रको लववाहको लववरर् अनसार िगभग आधा भन्र्ा बढी परुुष िथा मलहिािे २० 

वषाको उमरे पलछ लववाह गने गरेको र्लेखन्छ । यद्यपी २० वषा मलून लववाह गने मलहिाहरु ४५.६% र परुुषहरु २३% रहकेा छन ्।   

िडा 
मविला पुरुष 

०-१५ १५-२० २०-२५ >२५ जम्मा ०-१५ १५-२० २०-२५ >२५ जम्मा 

वडा नं. १ ० १५ ३२ २ ४९ ० ८ २७ १४ ४९ 

वडा नं.२ ० ३५ १७ २ ५४ ० १३ ३३ ८ ५४ 

वडा नं. ३ ० ३४ २६ १ ६१ ० २० २७ १४ ६१ 

वडा नं. ४ ० २८ ३८ ६ ७२ ० १४ ४३ १५ ७२ 

वडा नं. ५ २ ४२ ३८ ६ ८८ ० १५ ५० २३ ८८ 

वडा नं. ६ ० १० १५ ७ ३२ ० ६ १६ १० ३२ 

वडा नं. ७ १ ३९ ४२ ११ ९३ ० १५ ५० २८ ९३ 

वडा नं. ८ ० ४० ३४ ७ ८१ ० २४ ४१ १६ ८१ 

वडा नं. ९ १ ४८ ५५ १३ ११७ ० ३४ ५५ २८ ११७ 

गाउँपालिका ४ २९१ २९७ ५५ ६४७ ० १४९ ३४२ १५६ ६४७ 

प्रविशि ०.६ ४५.० ४५.९ ८.५ १००.० ०.० २३.० ५२.९ २४.१ १००.० 
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९. अन्र्त्र ठेगाना भई वलखु गाउँपावलकामा बसोबास गरेका व्र्वििरुको वििरण 

अन्यत्र ठेगान भई यस गाउँपालिकामा लवगि ६ मलहना भन्र्ा बढी समय र्लेख बसोबास गरररहकेा १९० जना मध्य े

अलधकांस (७३.७%) सकृय जनसंख्या रहकेा छन ् । जस मध्ये परुुषको संख्या मलहिाको भन्र्ा ९.५% िे बढी छ । ६२.६% 

जनसंख्या रोजगारीको लसिलसिामा लिख ुगाउँपालिकामा बसेको र्लेखन्छ भन ेसबभन्र्ा बढी वडा न.ं ४मा ५० जना रहकेा छन ्। 

वििरण 
िडा 

जम्मा प्रविशि 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

उमेर समूि 

०-१५ ० ५ ८ ४ ५ २ ८ ८ १ ४१ २१.६ 

१५-५९ ५ १२ १८ ४३ १३ १० ९ २२ ८ १४० ७३.७ 

>६० ० १ ३ ३ ० ० १ १ ० ९ ४.७ 

जम्मा ५ १८ २९ ५० १८ १२ १८ ३१ ९ १९० १०० 

वलङ्ग 

मलहिा १ १० १३ २१ ५ ५ ९ १० ३ ७७ ४०.५ 

परुुष ४ ८ १६ २९ १३ ७ ९ २१ ६ ११३ ५९.५ 

अन्य ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०.० 

जम्मा ५ १८ २९ ५० १८ १२ १८ ३१ ९ १९० १०० 

कारण 

रोजगारी ५ १३ १६ ४० १२ ३ ८ १७ ५ ११९ ६२.६ 

अध्ययन ० ० १३ ३ ३ ४ ८ ८ ० ३९ २०.५ 

अन्य ० ५ ० ७ ३ ५ २ ६ ४ ३२ १६.८ 

जम्मा ५ १८ २९ ५० १८ १२ १८ ३१ ९ १९० १०० 

 

 

०.६

४५.० ४५.९

८.५

०.०

२३.०

५२.९

२४.१

०.०

२०.०

४०.०

६०.०

०-१५ १५-२० २०-२५ >२५

प्र
लि

श
ि

उमेर समहू

वििािको उमेर

मलहिा

परुुष

०
५

८
४ ५

२
८ ८

१
५

१२
१८

४३

१३
१० ९

२२

८

० १ ३ ३
० ० १ १ ०

५

१८

२९

५०

१८
१२

१८

३१

९

०

१०

२०

३०

४०

५०

६०

वडा १ वडा २ वडा ३ वडा ४ वडा ५ वडा ६ वडा ७ वडा ८ वडा ९

सं
ख्

य
ा

अन्र्त्र ठेगाना भई वलखु गाउँपावलकामा बसेका व्र्विको उमेर र िडागि वििरण

०-१५

१५-५९

>६०

जम्मा
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१०. वलखु गाउँपावलकामा ठेगाना भई अन्र्त्र बसोबास गरेका व्र्वििरुको वििरण 

यस गाउँपालिकामा ठगाना भई लवलभन्न कारर्िे अन्यत्र बासोबास गने व्यलिको संख्या अत्यालधक र्लेखन्छ । यस 

गाउँपालिकामा ठेगाना भई लवगि ६ मलहना भन्र्ा बढी समय र्लेख बालहर बसोबास गरररहकेा ९९४९ जना मध्ये अलधकांस 

(७५.४७%) सकृय जनसंख्या रहकेा छन ्। जस मध्ये परुुषको संख्या मलहिाको भन्र्ा १३% िे बढी छ । ५६.०९% जनसंख्या 

रोजगारीको लसिलसिामा लिख ुगाउँपालिका बालहर बसेको र्लेखन्छ भने सबभन्र्ा बढी वडा न.ं ८ बाट बालहर गएको र्लेखन्छ । 

वििरण िडा 

१ 

िडा २ िडा ३ िडा ४ िडा 

५ 

िडा ६ िडा ७ िडा ८ िडा ९ जम्मा प्रविशि 

उमेर 

०-१५ वषा १४१ २०६ ३४५ २३६ २१८ २२६ २९० ३९९ २२९ २२९० २३.०२ 

१५-५९ 

वषा 

४६४ ६०४ १०६३ ९१३ ७०७ ८१४ ८९६ ११२५ ९२३ ७५०९ ७५.४७ 

६० वषा 

मालथ 

१७ १८ २० १९ १० ४ ११ ३१ २० १५० १.५१ 

जम्मा ६२२ ८२८ १४२८ ११६८ ९३५ १०४४ ११९७ १५५५ ११७२ ९९४९ १०० 

वलंग 

मलहिा २७० ३८२ ६३३ ५१३ ३९९ ४८८ ५१३ ६८९ ४७० ४३५७ ४३.७९ 

परुुष ३५२ ४४६ ७९५ ६५५ ५३६ ५५६ ६८४ ८६६ ७०२ ५५९२ ५६.२१ 

जम्मा ६२२ ८२८ १४२८ ११६८ ९३५ १०४४ ११९७ १५५५ ११७२ ९९४९ १०० 

कारण 

रोजगारी ३८५ ४२८ ७४२ ६३५ ५०२ ५६५ ६०७ ९१३ ८०३ ५५८० ५६.०९ 

अध्ययन २१५ ३४३ ६४६ ३५१ ३०६ ३७३ ४४७ ५९७ ३३७ ३६१५ ३६.३४ 

अन्य २२ ५७ ४० १८२ १२७ १०६ १४३ ४५ ३२ ७५४ ७.५८ 

जम्मा ६२२ ८२८ १४२८ ११६८ ९३५ १०४४ ११९७ १५५५ ११७२ ९९४९ १०० 

 

 

११. वलखु गाउँपावलकाको िास्िविक जनसंख्र्ा 

लिख ुगाउँपालिकामा जम्मा जनसंख्याको अनपुािमा ०.८% मात्र व्यलि बालहरबाट आई बसोबास गरेको र्लेखन्छ भन े

यस गाउँपालिकामा ठेगाना भई बालहर बसोबास गने व्यलिहरु अत्यालधक अथााि् ४२.३% रहकेो छ । यसरी यहाँको जनसंख्याको 

१.४२
२.०७

३.४७
२.३७ २.१९ २.२७

२.९१
४.०१

२.३०

४.६६

६.०७

१०.६८

९.१८

७.११
८.१८

९.०१

११.३१

९.२८

०.१७ ०.१८ ०.२० ०.१९ ०.१० ०.०४ ०.११ ०.३१ ०.२०

६.२५

८.३२

१४.३५

११.७४

९.४०
१०.४९

१२.०३

१५.६३

११.७८

०.००

२.००

४.००

६.००

८.००

१०.००

१२.००

१४.००

१६.००

१८.००

वडा १ वडा २ वडा ३ वडा ४ वडा ५ वडा ६ वडा ७ वडा ८ वडा ९

प्र
लि

श
ि

वलखु गाउँपावलकामा ठेगाना भई अन्र्त्र बसोबास गरेका व्र्विको उमेर िथा िडागि 

वििरण

०-१५ वषा

१५-५९ वषा

६० वषा मालथ

जम्मा
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५८.५% व्यलि मात्र यस गाउँपालिकामा वास्िलवक रुपमा बसोबास गरेको र्लेखन्छ । वडागि रुपमा हरे्ाा सबभन्र्ा बढी वास्िलवक 

जनसंख्या वडा नं. ९ (७०.९%) मा र सबभन्र्ा कम वडा न.ं ३ (४९.९%) मा रहकेो र्लेखन्छ । 

िडा जनसखं्र्ा 
अन्र्त्र ठेगाना भई र्स 

गाउँपावलकामा बसेका 

र्स गाउँपावलकामा ठेगाना 

भई अन्र्त्र बसेका 

िास्िविक 

जनसखं्र्ा 
प्रविशि 

१ १६२९ ५ ६२२ १०१२ ६२.१ 

२ २१७७ १८ ८२८ १३६७ ६२.८ 

३ २७९४ २९ १४२८ १३९५ ४९.९ 

४ २३१२ ५० ११६८ ११९४ ५१.६ 

५ २२९१ १८ ९३५ १३७४ ६०.० 

६ २११३ १२ १०४४ १०८१ ५१.२ 

७ २६८६ १८ ११९७ १५०७ ५६.१ 

८ ३४९६ ३१ १५५५ १९७२ ५६.४ 

९ ४००१ ९ ११७२ २८३८ ७०.९ 

गाउँपालिका २३४९९ १९० ९९४९ १३७४० ५८.५ 

प्रलिशि १०० ०.८ ४२.३ ५८.५  

 

 

१२. प्रमुख कृवष उत्पादन 

१२.१ कृवष र्ोग्र् जमीन 

लिख ुगाउँपालिका कृलष प्रधान गाउँपालिकाको को रुपमा र्लेखएको छ । यस गाउँपालिकामा कृलष बािी मध्ये सबभन्र्ा 

बढी क्षेत्रफि (रोपनी) मा मकैको खेिी भएको र्लेखन्छ भन ेत्यस पछाडी धान बािी र्लेखन्छ । सबै भन्र्ा कम क्षेत्रफिमा खिेी हुन े

बािीहरुमा िेिहन, फापर, फिफुि, िरकारी र र्िहन रहकेो र्लेखन्छ । 

वस.नं. 
बालीको 

प्रकार 
िडा १ िडा २ िडा ३ िडा ४ िडा ५ िडा ६ िडा ७ िडा ८ िडा ९ 

जम्मा 

िेत्रफल 

१ धान ६९९.५ ९२०.६ ११७४.३ १२७७.९ ३७९.० १३४२.५ ४८९.२ २६८५.७ २०९१.४ ११०६०.० 

२ मकै ८२८.० १७४७.९ १९५२.२ १३०७.७ १६९४.८ १२९७.० १६३५.० २५४८.४ ३२६३.० १६२७३.९ 

३ गहु १८३.५ १२७.९ ५४.२ २५.२ १३३.७ १.० ३१५.५ १०८.० ५१९.२ १४६८.१ 

४ र्िहन ११३.५ १२७.९ १८५.८ ८.४ ४.० ०.० ४.० ०.० २४.७ ४६८.३ 

५ िेिहन १७.३ २१.९ ८१.७ १२.४ ३.० ०.० १४.८ ३.० २२.५ १७६.४ 

६ आिु ३५.७ ३९.० ४३.२ १२८.९ २४८.९ १३३.२ २६६.५ २१७.४ १४३१.६ २५४४.५ 

७ िरकारी ४.३ १०.० १०.५ ४१.७ ८.५ १२.० १०७.१ ४.० १२.६ २१०.६ 

६२.१ ६२.८

४९.९ ५१.६

६०.०

५१.२
५६.१ ५६.४

७०.९

५८.५

०.०

१०.०

२०.०

३०.०

४०.०

५०.०

६०.०

७०.०

८०.०

प्र
लि

श
ि

िास्िविक रुपमा वलखु गाउँपावलकामा बसोबास गरररिेका जनसंख्र्ा
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८ फिफूि १.० १०.३ ३०.५ ४६.६ १९.० १३.० ८०.० १.० ४.५ २०५.८ 

९ कोर्ो १३६.० ३३९.४ ७२५.६ ३८६.७ १०७९.५ २५९.५ १४७८.४ ४३०.१ ११५५.३ ५९९०.५ 

१० फापर ६०.० ३८.६ ५३.६ १.१ ३.५ ३.० ३२.० ०.० १२.७ २०४.५ 

१२.२ कृवष उत्पादन 

लिख ुगाउँपालिकामा सबभन्र्ा बढी उत्पार्न धान बािीको (९९८२ लववन्टि प्रलि वषा) र्लेखन्छ र यस बाहके प्रमखु 

उत्पार्न हुन ेबािीहरुमा क्रमशः मकै, कोर्ो र गहु ँरहकेो र्लेखन्छ । 

वस.नं. 

िावषयक 

बाली 

उत्पादन 

िडा १ िडा २ िडा ३ िडा ४ िडा ५ िडा ६ िडा ७ िडा ८ िडा ९ 
जम्मा 

पररमाण  

१ धान १०२४ १४७६ १५०९ ११९३ ३२२ ११०८ २७५ २०६८ १००८ ९९८२ 

२ मकै ६३७ १०१७ १०८५ ८२७ ६७२ ७८५ ८०२ ११०१ १२३८ ८१६५ 

३ गहु ७७ ८४ ४० १७ ५६ ८ १३३ २७ २०७ ६४९ 

४ र्िहन २१ ७२ ५२ २१ ८ ० २ ० ३ १७९ 

५ िेिहन ३ ४ १० ३ २ ० ३ ० ५ ३० 

६ आिु ३ ८ ९ ३० ३६ १५ ४४ २९ १९५ ३६८ 

७ िरकारी २ ० २ १७७ ३६ ० ८९ ० २१ ३२८ 

८ फिफूि १ ३ ८ ११८ २ ० ३७ ० २ १७० 

९ कोर्ो ४४ १७५ ३१९ १७५ ३२५ १५४ ५२० १०० ३२१ २१३२ 

१० फापर २ ६ ९ १ १ १ ५ ३ ६ ३४ 

१३. प्रमुख पशुपंिीजन्र् उत्पादन 

यस गाउँपालिकामा र्धुको उत्पार्न उत्साहजनक अथााि ्िगभग १० िाख लिटर वालषाक रहकेो र्लेखन्छ । साथै मासजुन्य 

उत्पार्न पलन आत्मलनभारिा उन्मखु छ । िर माछा, मह िथा हाँस िथा भेडाको उत्पार्न न्यनू र्लेखन्छ । 

वस

.नं. 

िावषयक 

उत्पादन 
िडा १ िडा २ िडा ३ िडा ४ िडा ५ िडा ६ िडा ७ िडा ८ िडा ९ जम्मा 

१ र्धु लिटर ६७७७५ ६५६३० ४७३६३ ७२३६३ ७८३९० ७४७८१ ९८२४० २७७९४० २१२५०९ ९९४९९१ 

२ रांगाको मास ु

के.जी. 

१२१० १४५४ २४९५ ३१२१ ३१५५ ६३० १६७५ २४१५ ६७३५ २२८९० 

३ खसी, बोका, 

बाख्राको मास ु

के.जी. 

४५०१ ८१८० ७८२२ १२३३७ ३९२१ ६०९७ ११६५४ ११४८९ २५३८४ ९१३८५ 

४ सुंगरु, बंगुरको 

मास ुके.जी. 

१५१५ ८४७ १२६५ ८४७ ३२२ ३१६९ २१५ २३६५ १४४३ ११९८८ 

५ भेंडाको मास ु

के.जी. 

० ० ८० ० ० ० ० ० ० ८० 

६ कुखरुाको 

अण्डा संख्या 

७३७९ २०८१८ १७१८६ ११४९६ १२५२५ ४१२७ १२९७७ १०५६७ ४९८५७ १४६९३१ 

७ कुखरुाको मास ु

के.जी. 

१२२२ ३०९७ ४२०० १५३९ १००१ १४४० २६२५ २२३०८ ६४५१ ४३८८१ 

८ हाँसको अण्डा 

संख्या 

० ० ० ० १५ ० ० ४० २५० ३०५ 

९ हाँसको मास ु

के.जी. 

० ० ० ० ५ ८ ० १३ ४६ ७२ 

१० माछा के.जी. ० ० ० ५०० ० ० ० ० ० ५०० 

११ मह के.जी. १९ २९ ० २० ६ २० २८ ४१ ३९ २०२ 
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१४. मृत्रु् सम्बन्धी वििरण 

१४.१ मृत्र्ुको उमेर 

लिख ुगाउँपालिकामा लवगि १ वषामा जम्मा ८९ जनाको मतृ्य ुभएकोमा सबभन्र्ा बढी स्वाभालवक रुपमा ६० वषा उमेर 

भन्र्ा बढीका वयलिको मतृ्य ुभएको र्लेखन्छ । नवजाि लशशकुो मतृ्य ूसो अवलधमा भएको र्लेखर्नै भने बाि मतृ्य ुजम्मा १ जना 

रहकेो छ । कोरा मतृ्य ुर्र ३.७९ प्रलि हजार रहकेो र्लेखन्छ । 

वस.नं. मृत्रु् भएको उमेर िडा १ िडा २ िडा ३ िडा ४ िडा ५ िडा ६ िडा ७ िडा ८ िडा ९ जम्मा 

१ ०-२८ लर्न ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

२ ०-१ वषा ० ० ० ० ० ० ० ० १ १ 

३ ०-५ वषा ० ० ० १ ० ० ० ० ० १ 

४ ५-१५ वषा ० १ ० ० ० ० ० १ ० २ 

५ १५-५९ वषा २ १ ८ ७ १ १ २ ५ २ २९ 

६ >६० वषा ४ ६ ७ ३ ११ ५ ० १२ ८ ५६ 

 जम्मा ६ ८ १५ ११ १२ ६ २ १८ ११ ८९ 

१४.२ मृत्र्ुको कारण 

मतृ्यकुो प्रमखु कारर्को रुपमा रोग िागेर मतृ्य ुहुन ेप्रमखु (५९.५५%) र्लेखएको छ भने आत्महत्याबाट मतृ्य ुहुने पलन 

२.२५% रहकेो छ । 

वस.नं. 
मृत्र्ुको 

कारण 
िडा १ िडा २ िडा ३ िडा ४ िडा ५ िडा ६ िडा ७ िडा ८ िडा ९ जम्मा प्रविशि 

१ रोग ३ ६ १२ ४ ३ ३ १ १० ११ ५३ ५९.५५ 

२ लवपर् ् ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०.०० 

३ र्घुाटना ० १ ० ५ १ १ १ १ ० १० ११.२४ 

४ आत्महत्या ० १ ० ० ० १ ० ० ० २ २.२५ 

५ अन्य ३ ० ३ २ ८ १ ० ७ ० २४ २६.९७ 

 जम्मा ६ ८ १५ ११ १२ ६ २ १८ ११ ८९ १०० 

 

 

१५. भाषा सम्बन्धी वििरण 

लिख ुगाउँपालिकामा प्रमखु मािभृाषा नपेािी रहकेो र्लेखन्छ । ८७.६% घर पररवारिे नपेािी भाषा मािभृाषाको रुपमा 

बोल्न ेगर्ाछन ्। यद्यपी वडागि रुपमा लवलवधिा पलन र्लेखएको छ । मखु्यिः वडा नं. ९ मा िामाङ्ग र शेपाा भाषा, वडा नं. ५ मा 

िामाङ्ग भाषा र वडा नं. ६ मा मगर भाषा बोल्न ेघरपररवारको संख्या पलन उल्िेख्य रहकेो छ । 

५९.५५

०.००

११.२४

२.२५

२६.९७

०.००

२०.००

४०.००

६०.००

८०.००

मतृ्यकुो कारर् रोग लवपर्् र्घुाटना आत्महत्या अन्य

प्र
लि

श
ि

मृत्रु्को कारण
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वस.नं. मािृभाषा िडा 

१ 

िडा 

२ 

िडा 

३ 

िडा 

४ 

िडा 

५ 

िडा 

६ 

िडा 

७ 

िडा 

८ 

िडा 

९ 

जम्मा प्रविशि 

१ नेपािी २६६ ३५७ ४५९ ३५५ ३२७ २५१ ३६१ ६६२ ४६१ ३४९९ ८७.६ 

२ िामाङ्ग १ २१ ० ० ४४ ० १३ ७ २२२ ३०८ ७.७ 

३ मगर ० २ २ ३ २ ४५ ० ० ० ५४ १.४ 

४ शेपाा ० ० ० ० ० ० ० ० ७५ ७५ १.९ 

५ नेवार ० ० ४ ० १ २ १५ ० ० २२ ०.६ 

६ सनुवुार ० ० ० ० २४ ० ० ० ११ ३५ ०.९ 

 जम्मा  २६७ ३८० ४६५ ३५८ ३९८ २९८ ३८९ ६६९ ७६९ ३९९३ १०० 

 

 

१६. धमय सम्बन्धी वििरण 

लिख ु गाउँपालिकामा लहन्र् ु धमााविम्बीको बाहुल्य (८६.८%) रहकेो छ । समग्रमा १०.६% जनसंख्या रहकेो बौद्ध 

धमााविम्बीहरु लवशेषिः वडा न.ं ९, ५ र ८ मा उल्िेख्य रुपमा बसोबास गरेको र्लेखन्छ ।  

वस.नं. धमय िडा 

१ 

िडा 

२ 

िडा 

३ 

िडा 

४ 

िडा 

५ 

िडा 

६ 

िडा 

७ 

िडा 

८ 

िडा 

९ 

जम्मा प्रविशि 

१ लहन्र् ु २६२ ३४६ ४६२ ३५७ ३२४ २८७ ३७० ६२३ ४३५ ३४६६ ८६.८ 

२ बौद्ध ३ २९ ० ० ५३ ० १५ ३७ २८८ ४२५ १०.६ 

३ लकराि ० ० ० ० १५ ० ४ ० १० २९ ०.७ 

४ ईसाई २ ५ २ १ ५ ९ ० ९ ३६ ६९ १.७ 

५ अन्य ० ० १ ० १ २ ० ० ० ४ ०.१ 

 जम्मा २६७ ३८० ४६५ ३५८ ३९८ २९८ ३८९ ६६९ ७६९ ३९९३ १०० 

 

 

८७.६

७.७
१.४ १.९ ०.६ ०.९

०.०

२०.०

४०.०

६०.०

८०.०

१००.०

नेपािी िामाङ्ग मगर शेपाा नेवार सनुवुार

प्र
लि

श
ि

मािृभाषा

८६.८

१०.६
०.७ १.७ ०.१

०.०

५०.०

१००.०

लहन्र्ु बौद्ध लकराि ईसाई अन्य

प्र
लि

श
ि

धमय
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१७. जािजािी सम्बन्धी वििरण 

यस गाउँपालिकामा जािजािीगि लवलवधिा र्लेखन्छ । यद्यपी ४५% जनसंख्या क्षते्रीको रहकेो छ । ९.४२% जनसंख्या 

रहकेो िामाङ्ग जालिको बाहुल्य वडा न.ं ९, ५ र ८ मा रहकेो र्लेखन्छ । वडा न.ं ४, ५ र ७ मा बाह्रमर् जालिको बासोबास शनु्य छ 

। ७.८९% जनसंख्या रहकेो नेवार जालि वडा न.ं ३ मा बढी र्लेखन्छ । र्लिि वस्िी सब ैवडामा र्लेखन्छ भन ेजोगी जालिका ५५ 

पररवार वडा नं. ३ मा मात्र रहकेो छ । 

वस.नं. जािजािी िडा १ िडा २ िडा ३ िडा ४ िडा ५ िडा ६ िडा ७ िडा ८ िडा ९ जम्मा प्रविशि 

१ क्षेत्री १८३ २०१ ४४ २४० २१४ ७९ २९१ ३५२ १९३ १७९७ ४५.०० 

२ ब्राहमर् ३१ ३० ४५ ० ० ७३ ० ५१ १२८ ३५८ ८.९७ 

३ नेवार ० १ १७३ १७ ७१ १२ ३३ ६ २ ३१५ ७.८९ 

४ साकी ३ २३ २३ १६ ० २१ २१ ९२ १८ २१७ ५.४३ 

५ र्माई ० ३९ २९ १५ ८ १ १४ ४५ २९ १८० ४.५१ 

६ मगर ४ ११ ३९ ६० १९ ९७ ० ५७ ६ २९३ ७.३४ 

७ राई ० ० ० ० ३ ० ४ ० १ ८ ०.२० 

८ िामाङ्ग ४ ३६ २ ० ५३ ० १५ ३७ २२९ ३७६ ९.४२ 

९ शेपाा ० ० ० ० ० ० ० ० ७३ ७३ १.८३ 

१० कामी १६ २६ २३ ८ ० २ ४ १५ १४ १०८ २.७० 

११ सनुवुार ० ० ० ० २८ १ ० ० ५३ ८२ २.०५ 

१२ गरुुङ्ग ० ३ ० ० ० ० ५ ० ० ८ ०.२० 

१३ माझी २५ ० ० ० ० ० ० ० ० २५ ०.६३ 

१४ जोगी ० ० ५५ ० ० ० ० ० ० ५५ १.३८ 

१५ अन्य १ १० ३२ २ २ १२ २ १४ २३ ९८ २.४५ 

जम्मा २६७ ३८० ४६५ ३५८ ३९८ २९८ ३८९ ६६९ ७६९ ३९९३ १०० 

 

 

१८. औसि आम्दानी सम्बन्धी वििरण 

समग्र पररवार मध्य ेमालसक आम्र्ानी रु ५०००।– भन्र्ा कम हुन ेपररवार िगभग एक लिहाई रहकेो र्लेखन्छ । गररबी 

लनवारर् सम्बन्धी लवशेष कायाक्रमहरु यस गाउँपालिकामा सञ्िािन गनुापन ेर्लेखन्छ । 

४५.००

८.९७ ७.८९
५.४३ ४.५१

७.३४

०.२०

९.४२

१.८३ २.७० २.०५
०.२० ०.६३ १.३८ २.४५

०.००

५.००

१०.००

१५.००

२०.००

२५.००

३०.००

३५.००

४०.००

४५.००

५०.००

प्र
लि

श
ि

जािजावि अनुसारको वििरण
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वस.नं. 
मावसक 

आम्दानी 

िडा 

१ 

िडा 

२ 

िडा 

३ 

िडा 

४ 

िडा 

५ 

िडा 

६ 

िडा 

७ 

िडा 

८ 

िडा 

९ 
जम्मा प्रविशि 

१ ५हजार 

भन्र्ा कम 

१०२ ८५ ५५ ७० ११३ ९९ १७९ २६९ ३३७ १३०९ ३२.८ 

२ ५-१० 

हजार 

२४ ५७ ५९ ४६ १०९ ६८ ६८ १२५ १९२ ७४८ १८.७ 

३ १०-२० 

हजार 

५५ १३० १५१ ८० ९४ ४२ ८५ १६५ १३२ ९३४ २३.४ 

४ २०-५० 

हजार 

७१ ९६ १४९ १२४ ७७ ६२ ३२ ९० ७४ ७७५ १९.४ 

५ ५० हजार 

मालथ 

१५ १२ ५१ ३८ ५ २७ २५ २० ३४ २२७ ५.७ 

जम्मा २६७ ३८० ४६५ ३५८ ३९८ २९८ ३८९ ६६९ ७६९ ३९९३ १०० 

 

 

१९. विपे्रषण सम्बन्धी वििरण 

लवप्रेषर्बाट आय प्राप्त गने ३७१ पररवार मध्ये वडागि रुपमा लनकै लवलवधिा र्लेखएको छ । वडा न.ं ९ मा १९.१% 

पररवारिे लवपे्रषर् आय प्राप्त गछान ्भने वडा न.ं २ मा मात्र १.६% प्राप्त गरेको र्लेखन्छ ।  

वस.नं. 

मावसक 

विपे्रषण 

आर् 

पररिार सखं्र्ा 

जम्मा 
िडा १ िडा २ िडा ३ िडा ४ िडा ५ िडा ६ िडा ७ िडा ८ िडा ९ 

१ ५ हजार 

भन्र्ा कम 

२ १ २ ० ७ १० ६ ५ २ ३५ 

२ ५-१० हजार ४ ० ६ २ ४ १६ २ १२ ११ ५७ 

३ १०-२० 

हजार 

९ २ १८ ४ ८ ६ ४ ७ २४ ८२ 

४ २०-५० 

हजार 

१७ २ २१ २४ १० ११ १० २ १८ ११५ 

५ ५० हजार 

मालथ 

५ १ ९ २४ २ ४ २१ ० १६ ८२ 

जम्मा ३७ ६ ५६ ५४ ३१ ४७ ४३ २६ ७१ ३७१ 

प्रविशि १०.० १.६ १५.१ १४.६ ८.४ १२.७ ११.६ ७.० १९.१ १०० 

३२.८

१८.७

२३.४

१९.४

५.७

मावसक आम्दानी

५हजार भन्र्ा कम

५-१० हजार

१०-२० हजार

२०-५० हजार

५० हजार मालथ
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२०. आफ्नो स्िावमत्िमा रिेको जग्गा सम्बन्धी वििरण 

यस गाउँपालिकामा आफ्नो स्वालमत्वमा जग्गा नभएको व्यलिहरु १०.३% रहकेो छ भन ेवडागि रुपमा सबभन्र्ा बढी 

वडा नं. ५ मा २७.४% र सबभन्र्ा कम वडा नं. २ मा ०.५% पररवार रहकेो र्लेखन्छ । आफ्ना स्वालमत्वमा जग्गा नभएका व्यलिहरु 

मध्ये अलधकांसको बवुा वा बाजेको नामबाट जग्गा नामसारी नभएको र्लेखन्छ । 

वस.नं. जग्गाको स्िावमत्ि िडा १ िडा २ िडा ३ िडा ४ िडा ५ िडा ६ िडा ७ िडा ८ िडा ९ जम्मा 

१ 
आफ्नो स्वालमत्वमा 

जग्गा भएको 

२३६ ३७८ ४०८ ३३९ २८९ २४८ ३८६ ५७४ ७२२ ३५८० 

२ 
आफ्नो स्वालमत्वमा 

जग्गा नभएको 

३१ २ ५७ १९ १०९ ५० ३ ९५ ४७ ४१३ 

जम्मा २६७ ३८० ४६५ ३५८ ३९८ २९८ ३८९ ६६९ ७६९ ३९९३ 

आफ्नो स्िावमत्िमा जग्गा 

नभएको प्रविशि 

११.६ ०.५ १२.३ ५.३ २७.४ १६.८ ०.८ १४.२ ६.१ १०.३ 

 

 

२१. आफ्नो स्िावमत्िमा रिेको घर सम्बन्धी वििरण 

२१.१ घरको स्िावमत्ि 

१.३% पररवार सँग आफ्नो स्वालमत्वमा घर नभएको र्लेखन्छ भन ेसो अवस्था सबभन्र्ा बढी वडा न.ं ६ मा ६% रहकेो छ 

भने वडा न.ं ४ मा सबै पररवारको आफ्नै स्वालमत्वमा घर रहकेो र्लेखन्छ । 

१०.०

१.६

१५.१ १४.६

८.४

१२.७
११.६

७.०

१९.१

०.०

५.०

१०.०

१५.०

२०.०

२५.०

वडा १ वडा २ वडा ३ वडा ४ वडा ५ वडा ६ वडा ७ वडा ८ वडा ९

प्र
लि

श
ि

मावसक विपे्रषण आर् 

११.६

०.५

१२.३

५.३

२७.४

१६.८

०.८

१४.२

६.१

१०.३

०.०

५.०

१०.०

१५.०

२०.०

२५.०

३०.०

प्र
लि

श
ि

आफ्नो स्िावमत्िमा जग्गा नभएको पररिार
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वस.नं. आफ्नो 

स्िावमत्िको घर 

िडा 

१ 

िडा 

२ 

िडा 

३ 

िडा 

४ 

िडा 

५ 

िडा 

६ 

िडा 

७ 

िडा 

८ 

िडा 

९ 

जम्मा 

१ 
आफ्नो स्वालमत्वमा 

घर भएको 
२६६ ३७४ ४५७ ३५८ ३९४ २८० ३८७ ६५९ ७६७ ३९४२ 

२ 
आफ्नो स्वालमत्वमा 

घर नभएको 
१ ६ ८ ० ४ १८ २ १० २ ५१ 

जम्मा २६७ ३८० ४६५ ३५८ ३९८ २९८ ३८९ ६६९ ७६९ ३९९३ 

आफ्नो स्िावमत्िमा घर 

नभएको प्रविशि 
०.४ १.६ १.७ ०.० १.० ६.० ०.५ १.५ ०.३ १.३ 

२१.२ घरको प्रकार 

लिख ुगाउँपालिकामा पवकी घर ३९९३ पररवार मध्ये जम्मा १३ जना (०.३%) को रहकेो र्लेखन्छ भने भकुम्प पलछको 

लनजी आवास पनुलनामाार् पलछ अलधकांस अधापवकी घरहरु बनेका छन ्। 

वस.नं. घरको प्रकार िडा 

१ 

िडा 

२ 

िडा 

३ 

िडा 

४ 

िडा 

५ 

िडा 

६ 

िडा 

७ 

िडा 

८ 

िडा 

९ 

जम्मा प्रविशि 

१ कच्िी २७ १४ ३३ १ २६ ३ ५१ ५ ५९ २१९ ५.५ 

२ अधा पवकी २४० ३६५ ४३० ३५५ ३७२ २९३ ३३५ ६६४ ७०७ ३७६१ ९४.२ 

३ पवकी ० १ २ २ ० २ ३ ० ३ १३ ०.३ 

जम्मा २६७ ३८० ४६५ ३५८ ३९८ २९८ ३८९ ६६९ ७६९ ३९९३ १०० 

 

 

२२. मुख्र् पेशा सम्बन्धी वििरण 

यस गाउँपालिकामा आधा भन्र्ा बढी (५८.५%) घर पररवार कृलष पशेामा लनभार छन ्भन ेनोकरी र वैर्लेशक रोजगारमा 

िगभग १०/१०% रहकेो र्लेखन्छ ।  

वस.नं. मुख्र् पेशा 
िडा 

१ 

िडा 

२ 

िडा 

३ 

िडा 

४ 

िडा 

५ 

िडा 

६ 

िडा 

७ 

िडा 

८ 

िडा 

९ 
जम्मा प्रविशि 

१ कृलष १६४ १६७ १९७ १४३ २४७ २२१ १९७ ४७६ ५२३ २३३५ ५८.५ 

२ उद्योग, व्यापार २५ १०२ ५८ ४४ २३ २२ ७६ ४० २८ ४१८ १०.५ 

३ नोकरी १५ ५५ ७१ ११७ १६ ५ २७ ४३ ५१ ४०० १०.० 

४ ज्यािार्ारी २८ ४२ ९८ ८ ८ ८ २३ ८ ६२ २८५ ७.१ 

५ वैर्ेलशक रोजगार १३ १२ २१ ३३ ९९ ३९ १९ ९८ ७४ ४०८ १०.२ 

६ अन्य २२ २ २० १३ ५ ३ ४७ ४ ३१ १४७ ३.७ 

 जम्मा २६७ ३८० ४६५ ३५८ ३९८ २९८ ३८९ ६६९ ७६९ ३९९३ १०० 

५.५

९४.२

०.३ घरको प्रकार

कच्िी

अधा 

पवकी
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२३. विदु्यि सेिा सम्बन्धी वििरण 

२३.१ विदु्यि सेिामा पि ँच 

९२.७% घरमा लवद्यिुीकरर् भईसकेको र्लेखन्छ भने ७.३% मा अझै पलन लवद्यिु सेवाको पहुिँ पगुेको र्लेखर्नै । 

लवद्यिुको पहुिँ नभएका अलधकांस घर पररवार गाउँपालिका बालहर बसोबास गरररहकेा छन ्। 

वस.नं. 
विदु्यिको 

पि चँ 

िडा 

१ 

िडा 

२ 

िडा 

३ 

िडा 

४ 

िडा 

५ 

िडा 

६ 

िडा 

७ 

िडा 

८ 

िडा 

९ 
जम्मा प्रविशि 

१ भएको २३१ ३४२ ४४१ ३५७ ३६२ २९० ३८३ ६५० ६४४ ३७०० ९२.७ 

२ नभएको ३६ ३८ २४ १ ३६ ८ ६ १९ १२५ २९३ ७.३ 

जम्मा २६७ ३८० ४६५ ३५८ ३९८ २९८ ३८९ ६६९ ७६९ ३९९३ १०० 

विदु्यिको पि ँच % ८६.५ ९०.० ९४.८ ९९.७ ९१.० ९७.३ ९८.५ ९७.२ ८३.७ ९२.७ ९२.७ 

 

 

२३.२ विदु्यि सेिाको िोि 

केन्रीय लवद्यिु प्रसारर् सेवाको पहुिँ वडा नं. ४, ५ र ८ मा शनु्य बराबर र्लेखन्छ र सोही वडाहरुमा िघ ुजिलवद्यिु 

आयोजनाबाट लवद्यिु सेवाको आपलूिा भएको छ । वडा न.ं २ र ३ मा केन्रीय लवद्यिु प्रसारर्को पहुिँ उल्िेख्य र्लेखन्छ भन ेवडा नं. 

९ र ६ मा लवस्िार हुरँ् ैगएको छ । 

५८.५

१०.५

१०.०

७.१

१०.२

३.७

मुख्र् पेशा

कृलष

उर्योग, व्यापार

नोकरी

ज्यािार्ारी

वैर्ेलशक रोजगार

अन्य

९२.७

७.३

विदु्यि सेिाको पि चँ

भएको

नभएको
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वस.नं. 
विदु्यिको 

िोि 

िडा 

१ 

िडा 

२ 

िडा 

३ 

िडा 

४ 

िडा 

५ 

िडा 

६ 

िडा 

७ 

िडा 

८ 

िडा 

९ 
जम्मा प्रविशि 

१ केन्रीय 

प्रसारर् 
४९ ३३६ ४३२ २ ० १९९ ५ ० ७ १०३० २७.८ 

२ िघ ुजि 

लवद्यिु 
१६४ ३ ३ ३५५ ३५९ ९१ ३७८ ६५० ६०५ २६०८ ७०.५ 

३ सौया ऊजाा १८ ३ ६ ० ३ ० ० ० ३२ ६२ १.७ 

जम्मा २३१ ३४२ ४४१ ३५७ ३६२ २९० ३८३ ६५० ६४४ ३७०० १०० 

केन्रीर् प्रसारणको 

पि चँ % 

२१.२ ९८.२ ९८.० ०.६ ०.० ६८.६ १.३ ०.० १.१ २७.८ २७.८ 

 

 

२४. खानेपानी सुविधा सम्बन्धी वििरण 

२४.१ खानेपानी सवुिधामा पि चँ 

खानपेानीको पहुिँ समग्र गाउँपालिकामा सन्िोषजनक (८९.९%) र्लेखए िापलन वडा न.ं ६ र ९ मा व्यापक सधुार गनुापन े

र्लेखन्छ । आफ्नै घरम ैखानेपानीको पहुिँ भएका पररवार ७४.८% मात्र रहकेो छ । 

वस. 

नं. 

खानेपानी 

पि चँ 

िडा 

१ 

िडा 

२ 

िडा 

३ 

िडा 

४ 

िडा 

५ 

िडा 

६ 

िडा 

७ 

िडा 

८ 

िडा 

९ 
जम्मा प्रविशि 

१ 
आफ्नै घरमै 

भएको 
७९ ३२५ २९४ २९४ ३०६ १६४ ३७४ ६५६ ४९५ २९८७ ७४.८ 

२ 
आधा घण्टाको 

र्रुीमा रहकेो 
१३० ५५ १६२ ६४ ९२ १२ १४ ११ ६३ ६०३ १५.१ 

३ 
आधा घण्टा 

भन्र्ा टाढा रहकेो 
५८ ० ९ ० ० १२२ १ २ २११ ४०३ १०.१ 

जम्मा २६७ ३८० ४६५ ३५८ ३९८ २९८ ३८९ ६६९ ७६९ ३९९३ १०० 

खानेपानीको पि ँच % ७८.३ १०० ९८.१ १०० १०० ५९.१ ९९.७ ९९.७ ७२.६ ८९.९ ८९.९ 

 

 

२१.२

९८.२ ९८.०

०.६ ०.०

६८.६

१.३ ०.० १.१

२७.८

०.०

५०.०

१००.०

१५०.०

प्र
लि

श
ि

विदु्यि केन्रीर् प्रसारणको पि चँ 

७४.८

१५.१

१०.१

खानेपानीको पि चँ

आफ्नै घरमै भएको

आधा घण्टाको र्रुीमा रहकेो

आधा घण्टा भन्र्ा टाढा रहकेो
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२४.२ खानेपानीको िोि 

खानपेानीको श्रोि लिख ुगाउँपालिकामा रामै्र र्लेखएको छ । ९१.३६% पररवारिे पाईप धाराबाट खानपेानी प्राप्त गर्ाछन ्। 

वडा न.ं ५ मा हाि सम्म पलन २० पररवारिे खोिाको पानी सीधै खानेपानीको प्रयोग गनुापरेको अवस्था छ भन ेसमग्र गाउँपालिका 

मै पानी प्रशोधनको व्यवस्थापन नभएको र्लेखन्छ । 

वस.नं. 
खानेपानीको 

िोि 

िडा 

१ 

िडा 

२ 

िडा 

३ 

िडा 

४ 

िडा 

५ 

िडा 

६ 

िडा 

७ 

िडा 

८ 

िडा 

९ 
जम्मा प्रविशि 

१ पाईप धारा २३३ ३४१ ३८९ २८४ ३३४ २६९ ३८२ ६६४ ७५२ ३६४८ ९१.३६ 

२ 
ईनार/कँुवा 

(ढालकएको) 
१० २२ ४४ ६१ १२ २ २ ० १ १५४ ३.८६ 

३ 
ईनार/कँुवा 

(नढालकएको) 
८ २ १८ ० २५ ३ ० १ ५ ६२ १.५५ 

४ मिूको पानी ८ १५ १४ ८ ७ २४ ४ ४ ८ ९२ २.३० 

५ खोिा वा नर्ी ८ ० ० ५ २० ० ० ० ३ ३६ ०.९० 

६ अन्य ० ० ० ० ० ० १ ० ० १ ०.०३ 

 जम्मा २६७ ३८० ४६५ ३५८ ३९८ २९८ ३८९ ६६९ ७६९ ३९९३ १०० 

 

 

२५. घरको शौचालर् सम्बन्धी वििरण 

सरसफाईको अवस्था यस गाउँपालिकामा सन्िोषजनक र्लेखएको छ । यद्यपी यसमा केही सधुारको आवश्यकिा पलन छ 

। स्यालनटरी प्रकारका शौिािय ८३.६% घरमा रहकेो भए िापलन साधारर् खाल्डो िथा ईन स्यालनटरी प्रकारका शौिािय रहकेो 

९.७% घरमा शौिाियको अवस्थामा सधुार गनुापन ेर्लेखएको छ भने ६.७% घरमा शौिािय लनमाार् गनुा पने र्लेखएको छ । वडागि 

रुपमा वडा नं. ८ र ९ मा थप सधुारको आवश्यकिा रहकेो छ । 

वस. 

नं. 

शौचालर्को 

अिस्था 

िडा 

१ 

िडा 

२ 

िडा 

३ 

िडा 

४ 

िडा 

५ 

िडा 

६ 

िडा 

७ 

िडा 

८ 

िडा 

९ 
जम्मा प्रविशि 

१ 
शौिािय 

नभएको 
३० ७० ३१ ३ २९ ५ १३ ६८ १८ २६७ ६.७ 

२ 
साधारर् (खाल्डो 

खनेको) 
२१ ४ ७ ६ ७ ४ ४ १६७ १४३ ३६३ ९.१ 

३ स्यालनटरी २१६ ३०३ ४२५ ३४१ ३५९ २८५ ३७२ ४३० ६०८ ३३३९ ८३.६ 

४ ईन स्यालनटरी ० ३ २ ८ ३ ४ ० ४ ० २४ ०.६ 

जम्मा २६७ ३८० ४६५ ३५८ ३९८ २९८ ३८९ ६६९ ७६९ ३९९३ १०० 

स्र्ावनटरी 

शौचालर्को % 
८०.९ ७९.७ ९१.४ ९५.३ ९०.२ ९५.६ ९५.६ ६४.३ ७९.१ ८३.६ ८३.६ 

९१.३६

३.८६ १.५५ २.३० ०.९० ०.०३

०.००

२०.००

४०.००

६०.००

८०.००

१००.००

पाईप धारा ईनार/कँुवा 

(ढालकएको)

ईनार/कँुवा 

(नढालकएको)

मिूको पानी खोिा वा नर्ी अन्य

प्र
लि

श
ि

खानेपानीको िोि
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२६. खाना पकाउने ईन्धन सम्बन्धी वििरण 

अझै पलन ९१.८१% घर पररवार खाना पकाउनका िालग परम्परागि र्ाउरामा लनभार रहकेो र्लेखनछ भने ७.७९% िे 

एि.पी.जी. ग्यास प्रयोग गने गछान ्। स्वच्छ ऊजाा प्रयोगको अवस्था यस गाउँपालिकामा अत्यन्ि न्यनू अथााि् ८% मात्र छ । 

वस. 

नं. 

खाना 

पकाउने 

ईन्धन 

िडा 

१ 

िडा 

२ 

िडा 

३ 

िडा 

४ 

िडा 

५ 

िडा 

६ 

िडा 

७ 

िडा 

८ 

िडा 

९ 
जम्मा प्रविशि 

१ र्ाउरा २५१ ३११ ४०८ ३३९ ३७१ २६७ ३२९ ६५५ ७४० ३६६६ ९१.८१ 

२ 
एि.पी.जी. 

ग्यास 
१६ ६६ ५५ १९ २६ २८ ५९ १४ २८ ३१६ ७.७९ 

३ मट्टीिेि ० ० ० ० ० १ ० ० ० १ ०.०३ 

४ गोबर ग्यास ० ३ ० ० ० ० ० ० १ ४ ०.१० 

५ लबजिुी ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०.० 

६ अन्य ० ० २ ० १ २ १ ० ० ६ ०.१५ 

जम्मा २६७ ३८० ४६५ ३५८ ३९८ २९८ ३८९ ६६९ ७६९ ३९९३ १०० 

स्िच्छ ऊजाय 

उपर्ोग % 
६.० १८.२ ११.८ ५.३ ६.५ ९.४ १६.५ २.१ ३.८ ८.०  

 

 

८०.९ ७९.७
९१.४ ९५.३

९०.२
९५.६ ९५.६

६४.३

७९.१ ८३.६

०.०

२०.०

४०.०

६०.०

८०.०

१००.०

१२०.०

प्र
लि

श
ि

स्र्ावनटरी शौचालर्को उपलब्धिा

६.०

१८.२

११.८

५.३
६.५

९.४

१६.५

२.१

३.८

८.०

०.०

२.०

४.०

६.०

८.०

१०.०

१२.०

१४.०

१६.०

१८.०

२०.०

प्र
लि

श
ि

स्िच्छ ऊजाय उपर्ोगको अिस्था
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२७. घरार्सी सेिा सुविधाको उपलब्धिा सम्बन्धी वििरण 

घरायसी सेवा सलुवधाको उपिब्धिा पलन समग्र गाउँपालिकामा कमजोर र्लेखएको छ । मोबाईि प्रयोग गन े पररवार 

९०.४% भए पलन लट.भी. र रेलडयो मात्र क्रमशः ३५.५% र २६.३% रहकेो छ । यसका साथै आधलुनक सलुवधाहरु जस्िै कम््यटुर, 

ईन्टरनटे, लिज, राईस कुकर आलर् झनै कम छन ्।  

वस.नं. 

सेिा 

सवुिधाको 

उपलब्धिा 

िडा 

१ 

िडा 

२ 

िडा 

३ 

िडा 

४ 

िडा 

५ 

िडा 

६ 

िडा 

७ 

िडा 

८ 

िडा 

९ 
जम्मा प्रविशि 

१ 
कुनै सलुवधा 

नभएको 

३२ ३ ६ ४ २५ ४ १ १७ २४ ११६ २.९ 

२ रेलडयो ३६ ९० १५३ ७४ ५३ ४० २१२ ८२ ३०९ १०४९ २६.३ 

३ टेलिलभजन ४२ १५० १५१ १३५ १०६ १५५ २२० १६१ २९६ १४१६ ३५.५ 

४ कम््यटुर ४ ५ ७ ४ ४ ० ७ २ १३ ४६ १.२ 

५ ईन्टरनेट ० २ ३ ० १ २ ० ३ १ १२ ०.३ 

६ टेलिफोन २ १ २ १ ० ४ १८ ५ १० ४३ १.१ 

७ मोबाईि २२३ ३५० ३७९ ३१२ ३३५ २७५ ३७६ ६४५ ७१४ ३६०९ ९०.४ 

८ गाडी ५ ६ ४ ४ ६ १२ ८ १२ ८ ६५ १.६ 

९ मोटरसाईकि ५ ५१ ३० ३७ १६ १७ १६ २८ ४८ २४८ ६.२ 

१० लिज ४ ३६ २१ १५ ३ ९ ८ १० ५ १११ २.८ 

११ राईस कुकर ३ ३७ २७ १५ ५ ४ ४ ३ ४ १०२ २.६ 

 

 

२८. खाद्यान्नमा आत्मवनभयरिा सम्बन्धी वििरण 

खाद्यान्नमा परू्ा आत्मलनभार घर पररवार मात्र ४.५% रहकेो छ भने आफ्नो उत्पार्निे ३ मलहना पलन नपगु्ने पररवार ३९.५% 

रहकेा छन ्। वडागि रुपमा वडा न.ं ८ र ९ को अवस्था झन भयावह रहकेो र्लेखन्छ ।  

वस. 

नं. 

खाद्यान्नमा 

आत्मवनभयरिा 

िडा 

१ 

िडा 

२ 

िडा 

३ 

िडा 

४ 

िडा 

५ 

िडा 

६ 

िडा 

७ 

िडा 

८ 

िडा 

९ 
जम्मा प्रविशि 

१ 
३ मलहना भन्र्ा कम 

पगु्ने 
१२७ ११७ ७८ १०४ १३७ ९१ १७२ ३१२ ४४१ १५७९ ३९.५ 

२ ३-६ मलहना पगु्ने ८५ १५६ २२७ १७८ १९५ १४१ १८५ २७७ २५८ १७०२ ४२.६ 

३ ६-१२ मलहना पगु्ने ४१ ७५ १३७ ५७ ४७ ५१ १६ ६७ ४३ ५३४ १३.४ 

४ 
१२ मलहना भन्र्ा बढी 

पुग्न े
१४ ३२ २३ १९ १९ १५ १६ १३ २७ १७८ ४.५ 

जम्मा २६७ ३८० ४६५ ३५८ ३९८ २९८ ३८९ ६६९ ७६९ ३९९३ १०० 

२.९

२६.३
३५.५

१.२ ०.३ १.१

९०.४

१.६
६.२ २.८ २.६

०.०

२०.०

४०.०

६०.०

८०.०

१००.०

प्र
लि

श
ि

सेवा सलुवधाको उपिब्धिा
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२९. फोिोरमैला व्र्िस्थापन सम्बन्धी वििरण 

फोहोरमैिा व्यवस्थापनको अवस्था पलन गाउँपालिकामा सधुार गनुापने र्लेखएको छ । फोहोर उत्पान कम भए िापलन 

स्थानीय िहद्वारा फोहोरमिैाको एकीकृि व्यवस्थापनका िालग प्रयास गनुापने र्लेखन्छ । अलधकांस घर पररवारिे आफूिे उत्पार्न 

गरेको फोहोर जिाएर (६४.८%) र आफ्नै जग्गामा (२९.३%) व्यवस्थापन गरेको र्खेलखन्छ ।  

वस.नं. फोिोरमैला 

व्र्िस्थापन 

िडा 

१ 

िडा 

२ 

िडा 

३ 

िडा 

४ 

िडा 

५ 

िडा 

६ 

िडा 

७ 

िडा 

८ 

िडा 

९ 

जम्मा प्रविशि 

१ नर्ी वा 

खोल्सामा 

१७ १७ ० १० ० १ ० ७ १२ ६४ १.६ 

२ सडकमा ० १ ० ३ ० ० ० १ २ ७ ०.२ 

३ फोहोर थपुाने 

कन्टेनर 

५ २ ० ६ ६ १ ५ १७ १ ४३ १.१ 

४ आफ्नै 

जग्गामा 

२०३ १२७ ११७ ११२ ८४ १४५ २१८ ३५ १२९ ११७० २९.३ 

५ कम्पोि १० ८ १५ २ ९ ५ ३ ७ ५८ ११७ २.९ 

६ जिाउने ३२ २२३ ३३२ २२५ २९८ १४६ १६३ ६०२ ५६७ २५८८ ६४.८ 

७ अन्य ० २ १ ० १ ० ० ० ० ४ ०.१ 

जम्मा २६७ ३८० ४६५ ३५८ ३९८ २९८ ३८९ ६६९ ७६९ ३९९३ १०० 

३०. स्िास््र् सम्बन्धी वििरण 

३०.१ वबरामी ि ँदा जचाउने स्थान 

लबरामी हुरँ्ा नलजकको स्वास््य संस्थामा जिाउन े६७% रहकेो छ भन ेअझ ैपलन १२.३% पररवार धामीझाँक्रीको मा जान े

गर्ाछन ्। धामीझाँक्रीको मा जिाउन ेपररवार सभभन्र्ा बढी वडा नं. ५ मा र्लेखएको छ । 

वस. 

नं. 

वबरामी ि ँदा 

जचाउने 

स्थान 

िडा 

१ 

िडा 

२ 

िडा 

३ 

िडा 

४ 

िडा 

५ 

िडा 

६ 

िडा 

७ 

िडा 

८ 

िडा 

९ 
जम्मा प्रविशि 

१ 
स्वास््य 

संस्था 
२१६ १६६ २४३ २०२ २२६ २२६ ३०७ ४८३ ६०५ २६७४ ६७.० 

२ अस्पिाि १८ ६२ ३२ ४१ ४ १० ५८ ४१ ६४ ३३० ८.३ 

३ लविलनक २७ १४० १२३ ३४ २८ २२ २ १०९ १३ ४९८ १२.५ 

४ धामी झाँक्री ६ १२ ६७ ८१ १४० ४० २२ ३६ ८७ ४९१ १२.३ 

जम्मा २६७ ३८० ४६५ ३५८ ३९८ २९८ ३८९ ६६९ ७६९ ३९९३ १०० 

३९.५

४२.६

१३.४

४.५

खाद्यान्नमा आत्मवनभयरिाको अिस्था

३ मलहना भन्र्ा कम पगु्ने ३-६ मलहना पगु्ने ६-१२ मलहना पगु्ने १२ मलहना भन्र्ा बढी पगु्ने
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३०.२ गभयििी जाँच 

२ वषा मलूनका ५१० मलहिाहरु मध्ये समग्र गाउँपालिकामा ८६.५% िे िार पटक वा सो भन्र्ा बढी पटक गभाविी जाँि 

गराएको पाईयो भन ेगभाविी जाँि नगराउन ेमलहिा अत्यन्िै न्यनू (०.८%) रहकेो र्लेखन्छ । प्रत्येक वडामा पलन िार पटक वा बढी 

गभाविी जाँि गराउने मलहिाहरु ८०% बढी न ैर्लेखएको छ । 

वस.नं. 
गभयििी 

जाँच 

िडा 

१ 

िडा 

२ 

िडा 

३ 

िडा 

४ 

िडा 

५ 

िडा 

६ 

िडा 

७ 

िडा 

८ 

िडा 

९ 
जम्मा प्रविशि 

१ नगराएको ० ० ० ० १ ० १ ० २ ४ ०.८ 

२ १ पटक ० ३ ४ १ १ २ ० ३ १ १५ २.९ 

३ २ पटक १ ० १ ० २ ० १ ० ३ ८ १.६ 

४ ३ पटक १ ० ४ ० ३ १ १४ ११ १२ ४६ ९.० 

५ 
४ पटक 

वा बढी 
३७ ४५ ५२ ३८ ४० २३ ६५ ५७ ८४ ४४१ ८६.५ 

जम्मा ३९ ४८ ६१ ३९ ४६ २६ ८० ७१ १०० ५१० १०० 

४ पटक िा बढी 

गभयििी जाँच गराउने 

मविलाको % 

९४.९ ९३.८ ८५.२ ९७.४ ८७.० ८८.५ ८१.३ ८०.३ ८४.० ८६.५  

 

 

३०.३ आईरन चक्की 

गभाविी अवस्थामा लनयलमि आईरन िवकी खाने मलहिाहरुको संख्या ९३.१% रहकेो र्लेखन्छ भने पटवकै नखाएका मात्र 

२% रहकेो छ । 

६७.०

८.३
१२.५ १२.३

०.०

१०.०

२०.०

३०.०

४०.०

५०.०

६०.०

७०.०

८०.०

स्वास््य संस्था अस्पिाि लविलनक धामी झाँक्री

प्र
लि

श
ि

वबरामी ि दँा जचाउने स्थान

०.८ २.९ १.६
९.०

८६.५

०.०

२०.०

४०.०

६०.०

८०.०

१००.०

नगराएको १ पटक २ पटक ३ पटक ४ पटक वा बढी

प्र
लि

श
ि

गभयििी जाँच
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वस.नं. 
आईरन 

चक्की 

िडा 

१ 

िडा 

२ 

िडा 

३ 

िडा 

४ 

िडा 

५ 

िडा 

६ 

िडा 

७ 

िडा 

८ 

िडा 

९ 
जम्मा प्रविशि 

१ 
लनयलमि 

खाएको 

३६ ४६ ५५ ३७ ४४ २३ ७६ ६३ ९५ ४७५ ९३.१ 

२ नखाएको १ १ १ ० १ ० १ १ ४ १० २.० 

३ अलनयलमि २ १ ५ २ १ ३ ३ ७ १ २५ ४.९ 

जम्मा ३९ ३९ ४८ ६१ ३९ ४६ २६ ८० ७१ १०० १०० 

 

३०.४ TD खोप 

TD खोपको पहुिँ अत्यन्ि राम्रो र्लेखएको छ । ९९.०२% गभाावस्थामा TD खोप िगाएको र्लेखन्छ । 

वस.नं. TD खोप 
िडा 

१ 

िडा 

२ 

िडा 

३ 

िडा 

४ 

िडा 

५ 

िडा 

६ 

िडा 

७ 

िडा 

८ 

िडा 

९ 
जम्मा प्रविशि 

१ िगाएको ३९ ४७ ५९ ३८ ४६ २६ ८० ७१ ९९ ५०५ ९९.०२ 

२ निगाएको ० १ २ १ ० ० ० ० १ ५ ०.९८ 

जम्मा ३९ ४८ ६१ ३९ ४६ २६ ८० ७१ १०० ५१० १०० 

३०.५ पविलो पटक गभयििी ि ँदाको उमेर 

पलहिो पटक गभाविी हुरँ्ाको उमेर लिख ुगाउँपालिकामा जोलखम परू्ा र्लेखन्छ । ३.१% मलहिाहरु १५ वषा भन्र्ा कम 

उमेर र ३९.४% मलहिाहरु १५ र्लेख २० वषाको उमेरमा पलहिो पटक घभाविी हुन ेगरेको र्लेखएको छ ।  

वस. 

नं. 

गभयििी ि दँाको 

उमेर 

िडा 

१ 

िडा 

२ 

िडा 

३ 

िडा 

४ 

िडा 

५ 

िडा 

६ 

िडा 

७ 

िडा 

८ 
िडा ९ जम्मा प्रविशि 

१ १५ वषा वा कम ० २ ४ १ १ ३ ० १ ४ १६ ३.१ 

२ १५-२० वषा ११ २५ २६ ८ २१ ११ ३३ २२ ४४ २०१ ३९.४ 

३ २०-२५ वषा २१ १६ २७ २७ २२ १० ४२ ३८ ४२ २४५ ४८.० 

४ २५-३० वषा ७ ३ ३ ३ २ २ ३ १० १० ४३ ८.४ 

५ ३०-३५ वषा ० २ १ ० ० ० २ ० ० ५ १.० 

जम्मा ३९ ४८ ६१ ३९ ४६ २६ ८० ७१ १०० ५१० १०० 

 

३०.६ सतु्केरी भएको स्थान 

स्वास््यका दृलििे सतु्केरी गराउने स्थान लिख ुगाउँपालिकामा सन्िोषजनक र्लेखएको छ । स्वास््य िौकीमा ३९% र 

अस्पिािमा ४८.२% मलहिाहरुिे सतु्केरी गराइको र्लेखन्छ । िथापी घरमा सतु्केरी हुनेको संख्या पलन १२.२% रहकेो छ । वडागि 

रुपमा वडा नं. ६ मा शि प्रलिशि मलहिाहरुको सतु्केरी स्वास््य संस्थामा भएकोमा वडा नं. ४ सोही अवस्था ७६.९% मात्र छ । 

वस.नं. 

सतु्केरी 

गराएको 

स्थान 

िडा 

१ 

िडा 

२ 

िडा 

३ 

िडा 

४ 

िडा 

५ 

िडा 

६ 

िडा 

७ 

िडा 

८ 

िडा 

९ 
जम्मा प्रविशि 

१ स्वास््य िौकी ५ १८ १४ ५ ७ १९ ३२ ४३ ५६ १९९ ३९.० 

२ अस्पिाि २८ २४ ४२ २५ ३१ ७ ४३ १८ २८ २४६ ४८.२ 

३ लविलनक ० १ ० ० ० ० ० १ ० २ ०.४ 

४ घर ६ ५ ५ ९ ८ ० ५ ८ १६ ६२ १२.२ 

५ अन्य ० ० ० ० ० ० ० १ ० १ ०.२ 

जम्मा ३९ ४८ ६१ ३९ ४६ २६ ८० ७१ १०० ५१० १०० 

स्िास््र् ससं्थामा ि ने 

सतु्केरी % 
८४.६ ८७.५ ९१.८ ७६.९ ८२.६ १०० ९३.८ ८५.९ ८४.० ८७.३  
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३०.७ सतु्केरी जाँच 

समग्र गाउँपालिकामा ८८.२% मलहिाहरुिे सतु्केरी जाँि गराएको र्खेीन्छ भन ेसबभन्र्ा बलढ जाँि नगराउने वडा न.ं १ 

मा रहकेो र्लेखन्छ । 

वस.

नं. 

सतु्केरी 

जाँच 

िडा 

१ 

िडा 

२ 

िडा 

३ 

िडा 

४ 

िडा 

५ 

िडा 

६ 

िडा 

७ 

िडा 

८ 

िडा 

९ 
जम्मा प्रविशि 

१ गराएको २५ ४६ ५३ ३० ३३ २६ ७८ ६५ ९४ ४५० ८८.२ 

२ नगराएको १४ २ ८ ९ १३ ० २ ६ ६ ६० ११.८ 

जम्मा ३९ ४८ ६१ ३९ ४६ २६ ८० ७१ १०० ५१० १०० 

 

  

३०.८ सतु्केरी ि ँदा वभटावमन ए खाएको वििरण 

८६.५% सतु्केरी मलहिािे सतु्केरी अवस्थामा लभटालमन ए पाएको र्लेखन्छ भन ेनपाउन े१३.५% रहकेो छ । 

वस.नं. 
सतु्केरी ि दँा 

वभटावमन ए 

िडा 

१ 

िडा 

२ 

िडा 

३ 

िडा 

४ 

िडा 

५ 

िडा 

६ 

िडा 

७ 

िडा 

८ 

िडा 

९ 
जम्मा प्रविशि 

१ १ २७ ४३ ५४ ३३ ३० २५ ७७ ६१ ९१ ४४१ ८६.५ 

२ २ १२ ५ ७ ६ १६ १ ३ १० ९ ६९ १३.५ 

जम्मा ३९ ४८ ६१ ३९ ४६ २६ ८० ७१ १०० ५१० १०० 

८४.६ ८७.५ ९१.८

७६.९
८२.६

१००.०
९३.८

८५.९ ८४.० ८७.३

०.०

२०.०

४०.०

६०.०

८०.०

१००.०

१२०.०

प्र
लि

श
ि

स्िास््र् संस्थामा ि ने सुत्केरी 

८८.२

११.८

सुत्केरी जाँच

गराएको

नगराएको



लिखु गाउँपालिकाको पार्श्वलित्र, २०७८ 55 

 

३०.९ पररिार र्ोजना सम्बन्धी जानकारी 

१५ र्लेख ४९ वषाका लववालहि र्म्पलिहरु मध्ये ९२.८% िाई पररवार योजना बारे जानकारी प्राप्त गरेको र्लेखन्छ । जानकारी 

नहुने वडा न.ं ८ र ९ मा बलढ र्लेखएको छ ।  

वस.नं. 
प.वन. साधन 

बारे जानकारी 

िडा 

१ 

िडा 

२ 

िडा 

३ 

िडा 

४ 

िडा 

५ 

िडा 

६ 

िडा 

७ 

िडा 

८ 

िडा 

९ 
जम्मा प्रविशि 

१ भएको १७८ ३१३ २२९ १४२ २६३ ९४ २९३ ४८४ ४३८ २४३४ ९२.८ 

२ नभएको २३ २ ० ७ १८ २६ ३ ७१ ३८ १८८ ७.२ 

जम्मा २०१ ३१५ २२९ १४९ २८१ १२० २९६ ५५५ ४७६ २६२२ १०० 

३०.१० पररिार वनर्ोजन साधनको प्रर्ोग 

पररवार योजना बारे जानकारी प्राप्त गरेका र्म्पलिहरु मध्ये मात्र ५८.७% िे पररवार लनयोजन साधन प्रयोग गरेको र्लेखएको 

छ । साधन प्रयोग नगने सबभन्र्ा बलढ वडा नं. ८ र ९ मा रहकेो र्लेखन्छ ।  

वस.नं. 
साधनको 

प्रर्ोग 

िडा 

१ 

िडा 

२ 

िडा 

३ 

िडा 

४ 

िडा 

५ 

िडा 

६ 

िडा 

७ 

िडा 

८ 

िडा 

९ 
जम्मा प्रविशि 

१ गरेको १०३ २२३ १६९ ९३ १४५ ५१ १७३ १६९ ३०२ १४२८ ५८.७ 

२ नगरेको ७५ ९० ६० ४९ ११८ ४३ १२० ३१५ १३६ १००६ ४१.३ 

जम्मा १७८ ३१३ २२९ १४२ २६३ ९४ २९३ ४८४ ४३८ २४३४ १०० 

३०.११ पररिार वनर्ोजन साधन प्रर्ोगको अिस्था 

पररवार लनयोजनका साधनहरु मध्य ेलडपोप्रोभेरा सवाालधक िोकलप्रय र्लेखन्छ । पररवार लनयोजन साधन प्रयोगकिाा मध्य े

४३% िे लडपोप्रोभेरा प्रयोग गरेको र्लेखएको छ । यसका साथै ईम्पिान्ट र आ.य.ुसी.डी. प्रयोगकिाा पलन उल्िेख्य नै छ । िर 

स्थायी साधन प्रयोगकिाा न्यनू र्लेखन्छ ।  

वस. 

नं. 
प.वन. साधन 

िडा 

१ 

िडा 

२ 

िडा 

३ 

िडा 

४ 

िडा 

५ 

िडा 

६ 

िडा 

७ 

िडा 

८ 

िडा 

९ 
जम्मा प्रविशि 

१ कण्डम ४ ६ २ १७ १० १ ३ ३६ २२ १०१ ७.१ 

२ लपल्स ६ २८ १८ ५ २६ ६ १० ३ १३ ११५ ८.१ 

३ लडपो ३६ १०२ ४६ २२ ४१ ३२ ११३ ७१ १५१ ६१४ ४३.० 

४ आई.य.ुलस.डी. ३८ १९ २५ २५ ३० १ ४ ३ ३० १७५ १२.३ 

५ ईम्पिान्ट ७ ५३ ६७ २३ २४ ६ ३२ ४४ ६६ ३२२ २२.५ 

६ परुुष बन्ध्याकरन ४ ८ ९ १ ६ ४ ७ १० १७ ६६ ४.६ 

७ मलहिा बन्ध्याकरन ८ ७ २ ० ८ १ ४ २ ३ ३५ २.५ 

जम्मा १०३ २२३ १६९ ९३ १४५ ५१ १७३ १६९ ३०२ १४२८ १०० 

 

 

७.१ ८.१

४३.०

१२.३

२२.५

४.६ २.५

०.०

१०.०

२०.०

३०.०

४०.०

५०.०

प्र
लि

श
ि

पररिार र्ोजना साधनको प्रर्ोग
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सार्वजनिक स्थाि, प्राकृनिक श्रोि िथा पर्वटि पार्श्वचित्र 

लिख ुगाउँपालिका अन्तगगत रहकेा सार्गजलिक स्थाि, प्राकृलतक श्रोत तथा पर्गटकीर् गन्तव्र्हरु सम्बलन्ित र्डा सलिलतहरु 

सँग प्राप्त जािकारी अिसुार दहेार् बिोलजि रहकेो छः  

सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धी नर्र्रण 

नसिं. जग्गा रेहको स्थाि के्षत्रफल (रो.) प्रकार र्डा िं. 

१ र्ाच्प ु ३-२-०-० लिरािो लिख ु९ 

२ र्ाच्प ु १-०-०-० लिरािो लिख ु९ 

३ िेती ५-०-०-० लिरािो लिख ु९ 

४ बोिकती ३-४-०-० लिरािो लिख ु९ 

५ पोखरी बौद्ध २-१-०-० लिरािो लिख ु९ 

६ पोखरी ३-७-०-० सिथर र्डा िं. ७ 

७ गाम्िाङटार २-०-०-० सिथर र्डा िं. ६ 

८ िझरु्ा ०-८-०-० सिथर र्डा िं. ५ 

९ बाङ्गे लपपि  ३-०-०-० सिथर र्डा िं. ४ 

१० खसगाउँ ३-०-०-० लसि पाखो र्डा िं. ३ 

११ हुिाक चौर ४-२-०-० सिथर/लिरािो र्डा िं. २ 

१२ लसकारी डाडाँ च्र्रुीडाडाँ २-०-०-० सिथर र्डा िं. १ 

ताल तलैया तथा पोखरी 

नस.िं. िाम के्षत्रफल र्डा िं. 

१ पोखरी - जोर - पोखरी  ४ रोपिी लिख ु-९ 

२ िल्ख ुसेिेिे  ३ रोपिी लिख ु-९ 

३ खटेु्टको लडि पोखरी ८ आिा लिख ु– ८ 

४ खिरु्ा पोखरी २.५ रोपिी लिख ु– ७ 

५ झ्र्ाि पोखरी २ रोपिी लिख ु-६ 

६ लिख ुएलिकल्चर ५ रोपिी लिख ु-६ 

७ आिेटार लसचाई पोखरी ४ आिा लिख ु-३ 

८ दलेर्िाि लसचाँई २ आिा लिख ु-३ 

९ राङिाङ्ती लसंचाई पोखरी २ आिा लिख ु-३ 

खुला स्थाि 

नस.िं. िाम के्षत्रफल र्डा िं. 

१ पोखरी डाडाँ  २०० 
लिख ु-९ 

२ िाम्राङ चौर २५० 

३ खटेु्टको लडि पोखरी आसपास ६ लिख ु– ८ 

४ चौतारा पाताि सािदुार्क र्ि ८०३६ लिख ु– ७ 

५ पाखरेु डाडाँ ३ 

लिख-ु ६ ६ लसद्धथाि डाडाँ २ 

७ ििु पिेरँो १.५ 
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८ खड्का खोिा   लिख-ु ५ 

९ िाझीटार   

लिख ु-३ 

१० कोिचौर  

११ दउेसा चौर  

१२ थकग  डाडाँ  

१३ चण्डीिञ्ज्र्ाङ्ग  

१४ बाकेटार  १० 

र्डा िं. २ 
१५ हुिाकचौर ७ 

१६ कोिचौर, दिेुलपपि, लर्चारीआहाि ४ 

१७ तल्िो कोि चौर ५ 

१८ लसल्ख ुगाउँ लिख ु-१ ३ 

र्डा िं. १ 
१९ थाि डाडाँ  ५ 

२० गौरी गाउँ चौर ५ 

२१ पसिटार १० 

 

व्यापाररक केन्र 

लिख ुगाउँपालिका क्षेत्र लित्र व्र्र्लस्थत व्र्ापाररक केन्र रहकेो दलेखदिै । सािान्र् व्र्ापार तथा आपलूतगका िालग लिख ु

गाउँपालिका संग लसिािा जोलडएको रािछेाप ि.पा. को साँघटुार तथा लिख ुतािाकोशी गाउँपालिकाको लसररसे बजारिा लििगर 

रहिपुरेको लस्थलत दलेखन्छ । 

नस.िं. स्थाि मुख्य व्यापाररक र्स्तु र्डा िं. 

१ पोखरी सालर्क -८ घरार्सी दलैिक उपिोग्र् 

र्डा िं. ९ 

२ जिलजर्ि सालर्क – ४ घरार्सी दलैिक उपिोग्र् 

३ र्ोिकाती सालर्क -६ घरार्सी दलैिक उपिोग्र् 

४ परु्ुगजे सालर्क – ७ घरार्सी दलैिक उपिोग्र् 

५ िेती सालर्क -२ घरार्सी दलैिक उपिोग्र् 

६ गाम्िाङटार बजार कृलिजन्र् पदाथग, खरु लकरािा लिख ु-६ 

७ बस पाकग   लकरािा/तरकारी/कपडा 
लिख-ु ५ 

८ र्डा कार्ागिर् पररसर लकरािा/तरकारी/कपडा 

९ बाङ्गे लपपि लकरािा /होटि 
लिख ु-४ 

१० कुटी डाडाँ लकरािा /होटि 

११ पसिटार खाद्यान्ि / खरुा/पश ु
लिख ु-१ 

१२ च्र्रुीडाडाँ खाद्यान्ि / खरुा/पश ु

 

सामुदानयक भर्ि 

नस.िं. िाम स्थाि 
भर्िको 

प्रकार 
उपयोग 

र्डा 

िं. 

१ पोखरी सािदुालर्क िर्ि पोखरी (पोकिी सालर्क -८) अिग पक्की र्ि सिहु/ आिा सिहु 

र्डा 

िं. ९ 

२ िेलत सािदुालर्क िर्ि िेती (पोकिी सालर्क- २) अिग पक्की आर्रेु्द औििािर् 

३ आिा सिहु िर्ि पोखरी (पोकिी सालर्क -८) अिग पक्की आिा सिहू सञ्जचािि 

४ आिा सिहु िर्ि लपङ डाडाँ (पोकिी सालर्क ३) पक्की आिा सिहू सञ्जचािि 



लिखु गाउँपालिकाको पार्श्वलित्र, २०७८ 58 

  

५ आिा सिहु िर्ि लपङ डाडाँ (पोकिी सालर्क ३) कच्ची आिा सिहू सञ्जचािि 

६ आिा सिहु िर्ि ििेरे अिग पक्की आिा सिहू सञ्जचािि 

७ आिा सिहु िेती िेती (पोकिी सालर्क -१) अिग पक्की आिा सिहू सञ्जचािि 

८ जोरिारा आिा सिहु पोकिी सालर्क -४ अिग पक्की आिा सिहू सञ्जचािि 

९ आिा सिहु संजाि थपुग (पोकिी सालर्क -४) अिग पक्की आिा सिहू सञ्जचािि 

१० लसररस कन्र् आिा  सिहु पोकिी सालर्क -५ अिग पक्की आिा सिहू सञ्जचािि 

११ 
सेिेिे स्र्ास््र् आिा सिहु 

िर्ि 
सेिेिे (पोकिी सालर्क -५) अिग पक्की आिा सिहू सञ्जचािि 

१२ िरु्िेश्वरी प्रलतष्ठाि िञ्ज्र्ाङ्ग कच्ची सािालजक कार्ग 
र्डा 

िं. ८ 
१३ संकिि केन्र केराबारी (टार सालर्क -५) अिग पक्की कृलि उपज संकिि 

१४ खोप केन्र िर्ि िञ्ज्र्ाङ्ग अिग पक्की खोप सञ्जचािि 

१५ साउिे चौतारा साउिे चौतारा अिग पक्की 
आिारितू स्र्ास््र् 

सेर्ाको सञ्जचािि र्डा 

िं. ७ 
१६ 

चौतारा पाताि सािदुालर्क 

र्ि 
लपिडाडाँ कच्ची बैठक / ििेा 

१७ सािदुालर्क िर्ि िािुडाँडा कच्ची आिा सिहू सञ्जचािि 
लिख-ु 

५ 

१८ 
सािदुालर्क क्िब , 

बाङ्गेलपपि 
बाङ्गेलपपि कच्ची 

र्ि सिहू तथा र्डा 

कार्ागिर् सञ्जचािि लिख ु-

४ 
१९ 

छलतर्िे सािदुालर्क ट्रस 

िर्ि 
छलतर्ि े कच्ची आर्गघाट सञ्जचािि 

२० थािपाखा सािदुालर्क िर्ि िालझटार कच्ची 
सािदुालर्क र्ि 

सञ्जचािि 
लिख ु

३ २१ 
जाल्पा दरे्ीसा सािदुालर्क 

िर्ि 
लिख ु-३ कच्ची 

सािदुालर्क र्ि 

सञ्जचािि 

२२ जाल्पादरे्ी आिा सिहु लिख ु-३ कच्ची आिा सिहू सञ्जचािि 

२३ 
हुिाक चौर सािदुालर्क 

िर्ि 
हुिाक चौर कच्ची 

स्र्ास््र् तथा हुिाक 

सेर्ा सञ्जचािि 

र्डा 

िं. २ 

२४ सािदुालर्क र्िको िर्ि च्र्रुी डाडाँ कच्ची सािदुालर्क कार्ग र्डा 

िं. १ २५ रािेश्वर िर्ि च्र्रुी डाडाँ कच्ची सािदुालर्क कार्ग 

 

सार्वजनिक पाटी पौर्ा चौतारा 

क्र.स.ं पाटी, पौर्ा, चौतारा स्थाि र्डा िं. 

१ चौतारा खटेु्टको लडि 

र्डा िं. ८ 

२ सलि चौतारा टार, सालर्क -५ 

३ दरे्ीटार चौतारा टार, सालर्क -५ 

४ दरे्ािी थाि, लचहाि डाँडा टार, सालर्क -४ 

५ दउेरािी, तािाङ िेढुङ सघ ं टार, सालर्क -३ 

६ प्रलतक्षािर् टार, सालर्क  २, ५, ६, ७ 

७ लपपिडाडाँ- चौतारा लिख ु- ७ र्डा िं. ७ 

८ खाल्टे िदौरे चौतारा खाल्टे र्डा िं. ६ 
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९ खाल्टे पहरा प्रलतक्षािर् खाल्टे 

१० ििु पिेरँो चौतारा गाम्िाङटार 

११ िञ्ज्र्ाङ्ग दारे गैडाँ गाम्िाङटार 

१२ पाँच र्टा लर्लिन्ि ठाउँिा लिख ु-५ र्डा िं. ५ 

१३ आिा सिहु संजाि चौतारा बाङ्गे लपपि 
र्डा िं. ४ 

१४ थापा चौतारा थापा चौतारा 

१५ बाघखोर डाडाँ  चौतारा बाघखोर 

र्डा िं. ३ 

१६ चण्डी िञ्ज्र्ाङ्ग चौतारा चलण्ड िञ्ज्र्ाङ्ग 

१७ जाल्पा दरे्ी प्रलतक्षािर् जाल्पा 

१८ दरुा गाउँ प्रलतक्षािर् दरुा गाँउ 

१९ जोलग डाडाँ प्रलतक्षािर् जोगीडाँडा 

२० दाहािटोि प्रलतक्षािर् दाहािटोि 

२१ डुडेगैरा चौतारा डुडेगैरा 

२२ दउेरािी बरलपपि चौतारा दउेरािी 

२३ ढुंगे दउेरालि चौतारा बेसी 

र्डा िं २ 

२४ लर्चारर आहाि चौतारा लर्चारी आहाि 

२५ हुिाकचौर र्डा कार्ागिर् हुिाकचौर 

२६ ढिे लपपि ढिेपीपि 

२७ बाघखोर चौतारा बाघखोर 

२८ िस्िे चौतारो िस्ि े

२९ पसिटार चौतारा ३ र्टा पसिटार 

र्डा िं. १ 

३० िौलर्से डाडाँ िौलर्से 

३१ थाि डाडाँ गैरी 

३२ बेिाक रुख (्र्ाि ेचौतारा) लसल्ख ुबेसी 

३३ दाररि बोट दाररि बोट 

खेलमैदाि 

क्र.स.ं खेल मैदाि रहेको स्थाि के्षत्रफल र्डा िं. 

१ िौिेगैरा ८ रोपिी र्डा िं. ४ 

२ कोिचौर खेििैदाि ४ रोपिी  

३ दउेसा खिे िैदाि ४ रोपिी  

४ बाटाको चौर २ रोपिी  

पाकव  तथा उद्याि 

क्र.स.ं नर्र्रण स्थाि सञ्चालक र्डा िं. 

१ िाझीटार लपकलिक स्पोटग लिख- ३ सािदुालर्क बि र्डा िं. ३ 

धानमवक तथा पयवटकीय गन्तव्य 

क्र.स.ं िाम स्थाि 
दैनिक आगन्तुक 

सखं्या 

होटल/होम 

स्टे 

मुख्य 

नर्शेषता 

१ 
पोकिी झरिा  लिख ु९ १५ िएको 

प्राकृलतक 

सौन्दर्ग 
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२ दगु्दशे्वर िहादरे् िलन्दर लिख ु९ १५ िएको दलैर्क उत्पलि 

३ चन्डीथाि िलन्दर लिख ु९ २ िएको दलैर्क उत्पलि 

४ ओडारे गफुा लिख ु९ १ िएको दलैर्क उत्पलि 

५ चिुी िलन्दर लिख ु९ ५ ििएको दलैर्क उत्पलि 

६ िकारे ढुंगा  लिख ु८ २ ििएको दलैर्क उत्पलि 

७ जाल्पादरे्ी िलन्दर लिख ु८ २ ििएको दलैर्क उत्पलि 

८ अन्तरे खकग  लिख ु८ २ ििएको दलैर्क उत्पलि 

९ 

डाडाँखकग , िञ्जर्ाङ्ग, िगर गाउँ, कोि 

चौर, सम्ि टार अिि डाडाँ, लचहाि डाडाँ 
लिख ु८ १२ ििएको 

प्राकृलतक 

सौन्दर्ग 

१० िैता कुन्ता दरे्ी िलन्दर लिख ु७ १० ििएको दलैर्क शलि 

११ श्री चम्पा दलेर् पोखरी लिख ु७ १२ ििएको दलैर्क शलि 

१२ लसद्धदरे्ी थाि िलन्दर लिख ु७ ११ ििएको दलैर्क शलि 

१३ लसदे्धश्वर िहादरे् िलन्दर लिख ु६ १५ ििएको िालिगक स्थि 

१४ िौिेश्वर िहादरे् िलन्दर लिख ु६ १० ििएको िालिगक स्थि 

१५ राििक्ष्िण पाईिा लिख ु६ ८ ििएको िालिगक स्थि 

१६ िहाकाि दरे्ी िलन्दर लिख ु५ ७ ििएको िालिगक स्थि 

१७ ऋलिचौर िािेडाडाँ  लिख ु५ १२ ििएको िालिगक स्थि 

१८ गोपेश्वर िहादरे् िलन्दर लिख ु४ १०० िएको िालिगक स्थि 

१९ गौिखुेश्वर िहादरे् िलन्दर लिख ु४ ५० ििएको िालिगक स्थि 

२० िकुतेश्वर िलन्दर लिख ु४ ५० ििएको िालिगक स्थि 

२१ गौरीशंकर िलन्दर लिख ु४ ५० ििएको िालिगक स्थि 

२२ ििगदशे्वर िहादरे्स्थाि लिख ु३ ५० ििएको िालिगक स्थि 

२३ गैर्ादरे्ीथाि लिख ु३ १० ििएको िालिगक स्थि 

२४ सन्सारी िलन्दर  लिख ु३ १० ििएको िालिगक स्थि 

२५ राईिलत िलन्दर  लिख ु३ १० ििएको िालिगक स्थि 

२६ जाल्पा दरे्ी िलन्दर लिख ु३ २० ििएको िालिगक स्थि 

२७ सेलतदरे्ी िलन्दर िलन्दर लिख ु३ १३ ििएको िालिगक स्थि 

२८ लसंहकािी िलन्दर िलन्दर लिख ु३ ५० ििएको िालिगक स्थि 

२९ िालझटार लिख ु३ १० ििएको लपकलिक स्पट 

३० िोल्टेकोट  लिख ु२ ५० ििएको िालिगक स्थि 

३१ िहादरे् िलन्दर लिख ु२ १० िएको िालिगक स्थि 

३२ लसंहदलेर् थाि लिख ु२ ५ ििएको िालिगक स्थि 

३३ रािेश्वर पशपुलत िलन्दर लिख ु१ ५० ििएको िालिगक स्थि 

३४ गैरी डाडाँ लिख ु१ ५० ििएको 
िालिगक तथा 

परुातालत्र्क 
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खोला तथा िदी 

क्र.स.ं खोलाको िाम 
मुहाि रहेको 

स्थाि 

पािी बग्िे 

मनहिा 
उपयोगका के्षत्र र्डा िं. 

१ पोकिी खोिा गैरीर्ि लितेरी १२ 
खािपेािी, लसंचाई, लर्द्यतु, 

पर्गटि 
र्डा िं. ९ 

२ सेिेिे खोिा लखलजदमे्बा १२ खािपेािी, लसंचाई, लर्द्यतु र्डा िं. ९ 

३ लजम्पाखा ठाडो खोिा च्र्ािपिुा १२ खािपेािी, लसंचाई, लर्द्यतु र्डा िं. ९ 

४ डुडे खोिा लिरकुिा १२ खािपेािी, लसंचाई, लर्द्यतु र्डा िं. ६, ७ र ८ 

५ सार्ािे खोिा कोप्च े १२ लसंचाई र्डा िं. ८ 

६ िारे खोिा चमु्ििस्िे खोप  खािपेािी, लसंचाई र्डा िं. ८ 

७ दहरी खोिा ििु पािी १२ खािपेािी, लसंचाई र्डा िं. ८ 

८ खहरे खोिा अन्तरे खकग  १२ खािपेािी, लसंचाई, लर्द्यतु र्डा िं. ८ 

९ िहलिर बतासे १२ खािपेािी, लसंचाई र्डा िं. ५ 

१० जकेुखोिा तरतरे १२ खािपेािी, लसंचाई र्डा िं. ४, ५, ६, ७ 

११ िारा खोिा डबिी ६ खािपेािी र्डा िं. ५ 

१२ घलतग खोिा खड्का टोि ६ खािपेािी र्डा िं. ५ 

१३ खड्का खोिा लिख ु-५ ६ खािपेािी र्डा िं. ५ 

१४ ठुिो खोिा लिख ु-३ ४ खािपेािी, लसंचाई, पर्गटि र्डा िं. ३ 

१५ कुर्ापािी खोिा चम्पादरे्ी -१० ४ खािपेािी, लसंचाई, पर्गटि र्डा िं. २ र ३ 

१६ लसल्ख ुखोिा चम्पादरे्ी १२ खािपेािी, लसंचाई, लर्द्यतु र्डा िं. १ 

१७ लिख ुखोिा गोसाईकुण्ड १२ खािपेािी, लसंचाई, लर्द्यतु 
र्डा िं. १, २, ३, 

४, ६, ८ र ९ 

र्ि जंगल 

क्र.स.ं र्िको िाम अर्नस्थनत 

१ लदर्ािे सािदुालर्क बि  र्डा िं. ९ 

२ ररपिुी दरे्ीथाि सािदुालर्क बि  र्डा िं. ९ 

३ पोकिी झिाग सािदुालर्क बि र्डा िं. ९ 

४ कालि खोिा सािदुालर्क बि र्डा िं. ९ 

५ िेक बेसी सािदुालर्क बि र्डा िं. ९ 

६ गमु्बेपाति कबलुिर्ती बि र्डा िं. ९ 

७ बाघ पिेरँा कबलुिर्ती बि  र्डा िं. ९ 

८ िेपािीर्स्ि ेकबलुिर्ती बि र्डा िं. ९ 

९ दरे्ीथाि कबलुिर्ती बि र्डा िं. ९ 

१० खसुगबोटे कबलुिर्ती बि  र्डा िं. ९ 

११ सोिा कबलुिर्लत बि र्डा िं. ९ 

१२ खोप अन्तरे सािदुालर्क र्ि र्डा िं. ८ 

१३ लचिटेार लसििघारी  सािदुालर्क र्ि र्डा िं. ८ 

१४ सािदुालर्क र्ि र्डा िं ७ 

१५ खोिा खकग  आरुबोटे सािदुालर्क र्ि र्डा िं. ६ 

१६ राम्चे थिु ेसािदुालर्क र्ि र्डा िं. ६ 

१७ च्र्ाङलसङ गरैा कािा सािदुालर्क र्ि र्डा िं. ६ 
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१८ खोि खकग  सािदुालर्क र्ि र्डा िं. ५ 

१९ रलिते लचउरीबोटे सािदुालर्क र्ि र्डा िं. ४ 

२० िििुा सािदुालर्क र्ि र्डा िं. ४ 

२१ ििगदशे्वर िहादरे्स्थाि गठुी  सािदुालर्क र्ि र्डा िं. ३ 

२२ रजार् सािदुालर्क र्ि र्डा िं. ३ 

२३ थाि पाखा सािदुालर्क र्ि र्डा िं. ३ 

२४ लपपदलििा रालिर्ि सािदुालर्क र्ि र्डा िं. ३ 

२५ जोलगटार लसंदरेु सािदुालर्क र्ि र्डा िं. ३ 

२६ स्र्गारा दरुापाखा  सािदुालर्क र्ि र्डा िं. ३ 

२७ खोरुण्डे लजतउरी कबलुिर्ती बि र्डा िं. ३ 

२८ खोिाघारर कबलुिर्ती बि र्डा िं. ३ 

२९ ठुिो परैो ताकाििु कबलुिर्ती बि र्डा िं. ३ 

३०  िलु्केघारी कबलुिर्ती बि र्डा िं. ३ 

३१ तारेिीर कबलुिर्ती बि र्डा िं. ३ 

३२ कोिडाडाँ िगेराघारी कबलुिर्ती बि र्डा िं. ३ 

३३ थपुगडाडाँ कबलुिर्ती बि र्डा िं. ३ 

३४ साउिे पाखा कबलुिर्ती बि र्डा िं. ३ 

३५ िारापालि िदौरे सािदुालर्क र्ि र्डा िं. १ 

३६ बाखोर ठुिीबि सािदुालर्क र्ि र्डा िं. १ 

३७ पहिेे खोिा सािदुालर्क र्ि र्डा िं. १ 

३८ लर्लिरे सािदुालर्क र्ि र्डा िं. १ 

३९ झार्सी िाि सािदुालर्क र्ि र्डा िं. १ 
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शिक्षा पार्श्वशित्र 

लिख ुगाउँपालिकामा लिक्षाको ज्योलि फैिाउन गाउँपालिका स्थापना भए दलेख न ैकाययपालिका कायायिय अन्िगयि एक 

महत्वपरू्य िाखाको रुपमा आधारभिु िथा माध्यलमक लिक्षा कायायिय स्थापना गररएको छ ।  

आधारभुत तथा माध्यममक मिक्षा सम्बन्धी नीमतगत व्यवस्था 

नेपािको संलवधानमा स्थानीय िहको एकि अलधकारको रुपमा आधारभिु िथा माध्यलमक लिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था 

भएको छ । यसका साथै दहेायका काननूी िथा नीलिगि व्यवस्थाहरु भएका छन:् 

 लिक्षा ऐन, २०२८ र सो को लनयमाविी, २०५९ 

 लिक्षा नीलि, २०७६ 

 स्थानीय लिक्षा ऐन, २०७५ र सो को लनयमाविी, २०७५ 

यसका अलिररक्त संघ िथा प्रदिेको आवलधक योजना, गाउँपालिकाको वालषयक नीलि िथा काययक्रम, गाउँ काययपालिकाको 

नीलिगि लनर्ययद्वारा पलन लिख ुगाउँपालिकाको आधारभिु िथा माध्यलमक लिक्षा व्यवलस्थि गररएको छ । 

आधारभुत स्वास््य तथा सरसफाई सेवा सम्बन्धी संरचनागत व्यवस्था 

लिख ुगाउँ काययपालिका कायायियमा रहकेो आधारभिु िथा माध्यलमक लिक्षा कायायियिे लिक्षा प्रिासन सम्बन्धी 

केन्रीय लनकायको रुपमा काम गरररहकेो छ । गाउँपालिका अध्यक्षको संयोजकत्वमा रहकेो गाउँ लिक्षा सलमलििे यस कायायियिाई 

महत्वपरू्य मागयदियन गरररहकेो छ । यस गाउँपालिका अन्िगयि रहकेा लिक्षा प्रिासन सम्बन्धी कमयचारी लववरर् दहेाय बमोलजम रहकेो 

छः 

मस.नं. नाम पद कायाालय/िाखा 

१ अिोक लघलमरे लिक्षा अलधकृि आधारभिु िथा माध्यलमक लिक्षा  

२ नमयदा खलिवडा प्रालवलधक सहायक आधारभिु िथा माध्यलमक लिक्षा 

३ रम्जना कटवाि कायायिय सहयोगी  

िैमक्षक संस्थाहरुको मववरण : 

लिख ुगाउँपालिका अन्िगयि रहकेा सामदुालयक लवद्याियहरु दहेाय बमोलजम रहकेा छन-् 

क्र. 

स.ं 
मवद्यालयको नाम ठेगाना 

कक्षा मवद्याथी 

सखं्या 

मिक्षक 

सखं्या 
प्र.अ.को नाम सम्पका  नं. 

स्वीकृत सञ्चामलत 

१ श्री जन जीवन मा.लव. लिख-ु९ १-८ १-१२ ४१९ १६ गोलवन्द बहादरु खत्री ९८४३०२७९५३ 

२ श्री िेिी मा.लव.  लिख-ु९ १-५ १-१० १५५ ११  कमि प्रसाद दगंाि ९८४२९६१९१५ 

३ श्री पोखरी आ.लव. लिख-ु९ - १-८ १६३ ८ पदम बहादरु खत्री  ९७४१०५९०६२ 

४ श्री िाम्राङ आ.लव. लिख-ु९ १-५ १-८ ८८ ९ लवष्र् ुकुमार रुपाचा ९८४२९३९९४९ 

५ श्री पटना दवेी आ.लव. लिख-ु९ - १-५ ४९ ५ प्रलमिा दाहाि ९७४४०४३७५६ 

६ श्री जाल्पा मा.लव. लिख-ु८ १-८ १-१२ २२४ १७ नरेि कुमार खड्का ९८४३६६०५६३ 

७ श्री मनकामना आ.लव. लिख-ु८ १-३ १-३ ४० ३  लमत्रचन्र पौडेि ९८६१५६३२२७ 

८ श्री कालिका आ.लव. लिख-ु८ १-५ १-५ ५२ ५ िारा पौडेि ९८६१४८६७०८ 

९ श्री ग्रा.यु.सी. मा.लव. लिख-ु६ १-१२ १-१२ ४८५ २७ भवुन कुमार रोका ९७५२६०२२८५ 

१० श्री ग्रामज्योलि आ.लव. लिख-ु७ १-५ १-८ १५४ ८ हमे कुमारी लवष्ट ९८४०४११२३२ 

११ श्री ग्रामोन्नलि आ.लव. लिख-ु६ १-५ १-८ १०० ८ हरर  िंकर भट्टराई ९८६१३१७२०७ 
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१२ 
श्री राम्चे ग्रामलवकास 

आ.लव. 
लिख-ु७ १-५ १-५ ११२ ७ सलजजिा िामाङ ९८६९१५२७४५ 

१३ श्री यसम मा.लव. लिख-ु४ १-८ १-१२ ४१९ १६ चन्र बहादरु श्रेष्ठ ९८४३२५८००७ 

१४ श्री बड डाँडा आ.लव. लिख-ु५ १-५ १-८ १३४ १० कृष्र् गोपाि श्रेष्ठ ९८४९९४४२५६ 

१५ श्री गर्ेि आ.लव. लिख-ु५   ५४ ४ लिव कुमार सनुुवार  ९८४२९४७३०१ 

१६ 
श्री लसध्दमनपरु दवेी 

आ.लव. 
लिख-ु४ १-५ १-५ ७३ ४ लवमिा खत्री  ९८४४४४७५२० 

१७ 
श्री लभमसेस्थान 

मा.लव. 
लिख-ु३ १-८ १-१० २०७ १३ भीम प्रसाद सुवेदी  ९८४१९८७२१३ 

१८ श्री गोरखनाथ आ.लव. लिख-ु३ १-५ १-५ ४१ ४ पावयिी श्रेष्ठ ९८६१७१८५६२ 

१९ श्री सेिी दवेी आ.लव. लिख-ु३ १-३ १-३ २८ ३ थीर बहादरु जोगी  ९८४४२१३०९५ 

२० श्री नमयदशे्वर आ.लव. लिख-ु३ १-३ १-३ ३५ ३ जनादयन सवेुदी  ९७५४२०३५६७ 

२१ श्री ज्ञानज्योलि मा.लव. लिख-ु२ १-५ १-१० १६९ १४ हरर कृष्र् दाहाि ९७५४२०३५६७ 

२२ श्री च्यरुी डाँडा  मा.लव. लिख-ु१ १-५ १-१० १४६ ११ नोमराज सवेुदी  ९८४४३९३२२० 

मवद्यालयमा अध्ययनरत छात्र छात्राको मववरण : 

लिख ुगाउँपालिका अन्िगयि रहकेा सामदुालयक लवद्याियहरुमा अध्ययनरि लवद्याथीहरुको लववरर् दहेाय बमोलजम रहकेो 

छः- 

आधारभूत तह (कक्षा १ देमख ५ सम्म) 

मस. 

नं. 
मवद्यालय 

कक्षा १ कक्षा २ कक्षा ३ कक्षा ४ कक्षा ५ जम्मा 

छात्रा छात्र छात्रा छात्र छात्रा छात्र छात्रा छात्र छात्रा छात्र छात्रा छात्र 

१ श्री जनजीवन मा लव  ४ १० ४ ५ ६ ४ १२ १४ १७ ९ ४३ ४२ 

२ श्री िेिी मा.लव. ३ ४ ५ ४ ७ ३ ८ ७ ५ १५ ३३ २३ 

३ श्री पोखरी आ.लव. १५ २१ ९ १४ ५ ११ १० ७ ७ ९ ४६ ६२ 

४ श्री िाम्राङ आ.लव. ५ ४ २ ४ १ ६ ५ ५ ६ ० १९ १९ 

५ श्री पटना दवेी आ.लव. ४ ५ ४ ४ ३ ४ ५ ३ ४ ३ २० १९ 

६ श्री जाल्पा मा.लव. ६ ५ ६ ४ ८ ६ १३ ७ १० ११ ४३ ३३ 

७ श्री मनकामना आ.लव. ४ ८ ४ ६ ३ १ - - - - ११ १५ 

८ श्री कालिका आ.लव. ५ ४ ४ ४ ५ ४ ६ १ २ ५ २२ १८ 

९ श्री ग्रा.यु.सी. मा.लव. १७ १५ १० १२ ४ ९ ८ ७ ८ ५ ४७ ४८ 

१० श्री ग्रामज्योलि आ.लव. ५ ६ १० ४ ५ ७ ५ ९ १० ३ ३५ २९ 

११ श्री ग्रामोन्नलि आ.लव. ७ ४ ३ ६ १ १० ८ ३ ७ २ २६ २५ 

१२ श्री राम्चेग्रामलवका आ.लव. ९ ९ १३ ५ ६ ७ ८ ७ १३ ८ ४९ ३६ 

१३ श्री यसम मा.लव. ८ ९ ५ ६ १४ १७ ६ १० ५ ४ ३८ ४६ 

१४ श्री बड डाँडा आ.लव. ७ ९ ५ ४ ६ ८ ९ ५ १३ ४ ४० ३० 

१५ श्री गर्ेि आ.लव. ६ ४ ६ १ ५ ४ १० ४ ७ ७ ३४ २० 

१६ श्री लसध्दमनपरु दवेी आ.लव. ८ ५ ९ ७ ३ ११ ४ ५ २ ७ २६ ३५ 

१७ श्री लभमसेस्थान मा.लव. ७ २ ३ ४ ४ ३ ७ ९ ७ १२ २८ ३० 

१८ श्री गोरखनाथ आ.लव. २ ५ २ २ २ ६ ३ ६ २ ४ ११ २३ 

१९ श्री सेिी दवेी आ.लव. १ ५ ३ ३ ५ १ - - - - ९ ९ 

२० श्री नमयदशे्वर आ.लव.  ८ ५ २ १ १ २ - - - - ११ ८ 

२१ श्री ज्ञानज्योलि मा.लव. ७ १० ५ ८ ८ ४ ८ ३ ७ २ ३५ २७ 

२२ श्री च्यरुी डाँडा मा.लव. ६ १० ७ ३ ५ २ ९ ५ ३ ८ ३० २८ 
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आधारभूत तथा माध्यममक तह (कक्षा ६ देमख १० सम्म) 

मस. 

नं. 
मवद्यालय 

कक्षा ६ कक्षा ७ कक्षा ८ कक्षा ९ कक्षा १० जम्मा 

छात्रा छात्र छात्रा छात्र छात्रा छात्र छात्रा छात्र छात्रा छात्र छात्रा छात्र 

१ श्री जन जीवन मा.लव. १७ १८ १५ १९ १५ २३ ४० २८ ३० १५ ११७ १०३ 

२ श्री िेिी मा.लव. १० ६ ९ ८ ९ १० १४ ८ ११ ६ ५३ ३८ 

३ श्री पोखरी आ.लव. १३ ८ १६ ४ ९ ५ - - - - ३८ १७ 

४ श्री िाम्राङ आ.लव. ३ ११ ७ ६ ४ ३ - - - - १४ २० 

५ श्री जाल्पा मा.लव. ८ ५ ८ ७ ९ ९ ८ ८ ७ ९ ४० ३८ 

६ श्री ग्रा.यु.सी. मा.लव. १२ १४ १० १४ १५ १६ ३९ ३५ ५९ ४१ १३५ १२० 

७ श्री ग्रामज्योलि आ.लव. १८ १२ १४ ११ २२ ४ - - - - ५४ २७ 

८ श्री ग्रामोन्नलि आ.लव. ३ ६ ४ ८ ६ ७ - - - - १३ २१ 

९ श्री यसम मा.लव. ११ २२ १५ २३ २६ १७ २८ ३४ ४३ ३८ १२३ १३४ 

१० श्री बड डाँडा आ.लव. ८ ५ १४ ९ ७ १० - - - - २९ २४ 

११ श्री लभमसेस्थान मा.लव. १४ १० १० ८ १९ ११ १० १३ १८ १५ ७१ ५७ 

१२ श्री ज्ञानज्योलि मा.लव. ९ ४ ८ १२ ८ ९ ७ १० ४ १४ ३६ ४९ 

१३ श्री च्यरुीडाँडा मा.लव. ६ ६ ११ ३ ५ १० १० ५ ३ १२ ३५ ३६ 

माध्यममक तह (कक्षा ११ देमख १२ सम्म) 

मस.नं. मवद्यालय 
कक्षा ११ कक्षा १२ जम्मा 

छात्रा छात्र छात्रा छात्र छात्रा छात्र 

१ श्री ग्रा.यु.सी. मा.लव. १४ २५ ४४ ३३ ५८ ५८ 

२ श्री यसम मा.लव. १२ १४ २३ १३ ३५ २७ 

३ श्री जन जीवन मा.लव. १९ २४ ३३ २५ ५२ ४९ 

४ श्री जाल्पा मा लव  ९ १० - - ९ १० 

बाल मबकास केन्रको मववरण : 

लिख ुगाउँपालिका अन्िगयि रहकेा बाि लवकास केन्रहरु दहेाय बमोलजम रहकेा छन-् 

क्र.स.ं बाल मवकास केन्र बामलका बालक जम्मा 

१ श्री यसम बा.लव.के. ११ ५ १६ 

२ श्री सेिीदवेी बा.लव.के. ५ ५ १० 

३ श्री इन्रज्योलि बा.लव.के. ८ ६ १४ 

४ श्री दमाइटोि बा.लव.के. १० २ १२ 

५ श्री ज्ञानज्योलि बा.लव.के. ९ १३ २२ 

६ श्री च्यरुीडाँडा बा.लव.के. ७ १० १७ 

७ श्री जाल्पादवेी बा.लव.के. टारकेराबारी २४ २७ ५१ 

८ श्री मनकामना बा.लव.के. ६ ८ १४ 

९ श्री गोरखनाथ बा.लव.के. ४ ३ ७ 

१० श्री ग्रामोन्नलि बा.लव.के. ८ ७ १५ 

११ श्री िाँकुरी बा.लव.के. ८ ८ १६ 

१२ श्री जनजीवन बा.लव.के. ८ ५ १३ 

१३ श्री जागरुक बा.लव.के. ६ ६ १२ 

१४ श्री िेिी बा.लव.के. २ ६ ८ 

१५ श्री नमयदे्धश्वर बा.लव.के. ५ ११ १६ 
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१६ श्री कालिका बा.लव.के. ९ ३ १२ 

१७ श्री जाल्पादवेी बा.लव.के. यसम ७ ५ १२ 

१८ श्री भरैव बा.लव.के. ६ ५ ११ 

१९ श्री भीमसेनस्थान बा.लव.के. ७ १४ २१ 

२० श्री ग्रामोदय यगुकलव बा.लव.के. १० ९ १९ 

२१ श्री ग्रामज्योलि बा.लव.के. ६ ३ ९ 

२२ श्री पटनादवेी बा.लव.के. ९ १ १० 

२३ श्री राम्चे ग्राम लवकास बा.लव.के. २१ ६ २७ 

२४ श्री जनचेिना बा.लव.के.  ८ ३ ११ 

२५ श्री टंक्श्श्वरी बा.लव.के. - - - 

२६ श्री बाङ्गे पीपि सेिीदवेी बा.लव.के. - - - 

२७ श्री चेिना वा.लव.के. - - - 

२८ श्री साउने चौिारा बा.लव.के. - - - 

व्यवस्थापन समममत सम्बन्धी मववरण : 

लिख ुगाउँपालिका अन्िगयि रहकेा सामदुालयक लवद्याियहरुको लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलि सम्बन्धी लववरर् दहेाय 

बमोलजम रहकेो छः- 

मस.नं. मवद्यालयको नाम मव.व्य.स. अध्यक्षको नाम सदस्य सखं्या सम्पका  मववरण 

१ श्री जन जीवन मा.लव. होमहरी अलधकारी १० ९८४०५५०२७२ 

२ श्री िेिी मा.लव.  रमेि कुमार लघलमरे  १० ९८६०९२०५५८ 

३ श्री पोखरी आ.लव. ध्रवु िामाङ १० ९७४४०६१६८२ 

४ श्री िाम्राङ आ.लव. सकुलवर िामाङ १० ९८४९८५५२९० 

५ श्री पटना दवेी आ .लव.  लवर बहादरु िामाङ १० ९८४४०६२३८६ 

६ श्री जाल्पा मा.लव. केिव प्रसाद पौडेि १० ९८६०९७८०२५ 

७ श्री मनकामना आ.लव. लभम बहादरु भजुेि  १० ९८६०६०५१०६ 

८ श्री कालिका आ.लव. इिा बहादरु मदुिे  १० ९८४३३१७१८७ 

९ श्री ग्रा.यु.सी. मा.लव. पे्रम बहादरु बस्नेि  १० ९८४९२७२२६८ 

१० श्री ग्रामज्योलि आ.लव. लभम बहादरु थापा  १० ९८४४२३०३३४ 

११ श्री ग्रामोन्नलि आ.लव. प्रकाि गौिम  १० ९८६१२३७१३० 

१२ श्री राम्चेग्रामलवका आ.लव. होम बहादरु खत्री  १० ९८६१३०६००४ 

१३ श्री यसम मा.लव. लवष्र् ुकुमार काकी  १० ९८६२८६३९१० 

१४ श्री बड डाँडा आ.लव. िेर बहादरु काकी १० ९८६५३९५८२४ 

१५ श्री गर्ेि आ.लव. टेक बहादरु सनुुवार  १० ९७४९६६२८९७ 

१६ श्री लसध्दमनपरु दवेी आ.लव. कमिा खत्री  १० ९८४४४४७५२० 

१७ श्री लभमसेस्थान मा.लव. रमेि थापा मगर  १० ९८४९८७०७५० 

१८ श्री गोरखनाथ आ.लव. िोक बहादरु जोगी  १० ९८४३४०१३६० 

१९ श्री सेिी दवेी आ.लव. लमिन लमजार  १० ९८४०४०१७९८ 

२० श्री नमयदशे्वर आ.लव. िारदा भजुेि  १० ९८४०४१४१७१ 

२१ श्री ज्ञानज्योलि मा.लव. कृष्र् बहादरु खड्का  १० ९८६३८२८३९१ 

२२ श्री च्यरुी डाँडा  मा.लव. हरी कुमार काकी  १० ९८६९७३३३७२ 
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क्याम्पसको मववरण : 

क्र. 

स.ं 

क्याम्पसको नाम ठेगाना 
स्थापना 

मममत 

तह र 

सकंाय 

मवद्याथी 

सखं्या 
मिक्षक सखं्या 

कमाचारी 

सखं्या प्राचायाको 

नाम 

सम्पका  

नम्बर 

छात्रा छात्र ममहला पुरुष ममहला पुरुष 

१. 
श्री ग्रामोदय यगुकलव 

लसलद्धचरर् क्श्याम्पस 
लिख-ु६ 

लव.सं. 

२०६३ 

बी.एड. 

(लिक्षा) 
९७ ५८ ३ ९ १ १ 

पे्रम बहादरु 

बस्नेि 

९८४९२

७२२६८ 

संस्थागत मवद्यालयको मववरण: 

क्र.स.ं मवद्यालयको नाम कक्षा 

मवद्याथी सखं्या मिक्षक सखं्या 

प्र.अ. को  नाम सम्पका  नं. 

छात्रा छात्र ममहला पुरुष 

१. श्री ओम राइलजङ स्टार  बोलडयङ् स्कुि ४ ६२ ६७ ३ ४ श्री ओम बहादरु काकी ९८४१५१२८४२ 

सामुदामयक मसकाइ केन्रको मववरण: 

क्र.स.ं मसकाइ केन्रको नाम ठेगाना स्थापना 

मममत(मव.स.ं) 

पररचालकको नाम सम्पका  नं. 

१. श्री उज्यािो सामदुालयक लसकाइ केन्र लिख-ु४, यसम २०७१ सलुमिा श्रेष्ठ ९८४१३०५६६७ 

२. टारकेराबारी सामदुालयक लसकाइ केन्र लिख-ु८,टारकेराबारी  २०७० चमेिी लवश्वकमाय  ९८४३९३८५९४ 

३. गरे्िलनलध सामदुालयक लसकाइ केन्र लिख-ु९,िेिी २०७६ अप्सरा लिमलल्सना ९८४३३९५५१६ 
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मिक्षक तथा कमाचारी मववरण : 

लिख ुगाउँपालिका अन्िगयि रहकेा सामदुालयक लवद्याियहरुमा काययरि लिक्षक िथा कमयचारीहरुको लववरर् दहेाय बमोलजम रहकेो छः- 

मस.नं. मवद्यालय तह 

मिक्षक 

अन्य 

कमाचारी 

स्वीकृत दरबन्दीमा कायारत राहत दरबन्दीमा कायारत मनजी श्रोतमा कायारत अनुदानमा कायारत 
कुल 

जम्मा 
स्थायी अस्थायी जम्मा कुल 

जम्मा 
ममहला पुरुष जम्मा ममहला पुरुष जम्मा ममहला पुरुष जम्मा 

ममहला पुरुष ममहला पुरुष ममहला पुरुष 

१ श्री जन जीवन 

मा.लव. 

१-१२ १ ६ २ - ३ ६ ९ १ ६ ७ - - - - - - १६ २ 

२ श्री िेिी मा.लव. १-१० २ २ १ - ३ २ ५ १ ३ ४ १ १ १ - १ १ ११ २ 

३ श्री पोखरी 

आ.लव. 

१-८ - - - - - - - १ २ ३ २ ३ ५ - - - ८ १ 

४ श्री िाम्राङ 

आ.लव. 

१-८ - ३ १ - १ ३ ४ - - - ५ - ५ - - - ९ १ 

५ श्री पटना आ .लव. १-५ - - १ - १ - १ ३ - ३ १ - १ - - - ५ १ 

६ श्री जाल्पा मा.लव. १-११ १ ६ ३ १ ४ ७ ११ - ६ ६ - - - - - - १७ २ 

७ श्री मनकामना 

आ.लव. 

१-३ - २ १ - १ २ ३ - - - - - - - - - ३ १ 

८ श्री कालिका 

आ.लव. 

१-५ १ १ २ - ३ १ ४ - - - १ - १ - -  ५ १ 

९ श्री ग्रा.य.ुसी. 

मा.लव. 

१-१२ ४ ९ २ ४ ६ १३ १९ - ४ ४ ४ - ४ - - - २७ २ 

१० श्री ग्रामज्योलि 

आ.लव. 

१-८ १ २ ३ - ४ २ ६ - - - - २ २ - - - ८ १ 

११ श्री ग्रामोन्नलि 

आ.लव. 

१-८ - ४ १ - १ ४ ५ - १ १ २ १ ३ - - - ९ १ 

१२ श्री 

राम्चेग्रामलवका 

आ.लव. 

१-५ १ २ १ १ २ ३ ५ - - - १ १ २ - - - ७ १ 

१३ श्री यसम मा.लव. १-१२ - ५ ३ २ ३ ७ १० २ ४ ६ - - - - - - १६ २ 
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१४ श्री बड डाँडा 

आ.लव. 

१-८ १ २ २ - ३ २ ५ १ १ २ २ १ ३ - - - १० १ 

१५ श्री गर्ेि आ.लव. १-५ - २ - - - २ २ - - - २ - २ - - - ४ १ 

१६ श्री लसध्दमनपरु 

देवी आ.लव. 

१-५ - १ २ - २ १ ३ १ - १ - - १ - - - ४ १ 

१७ श्री लभमसेस्थान 

मा.लव. 

१-१० १ ६ २ १ ३ ७ १० - २ २ १ - १ - - - १३ २ 

१८ श्री गोरखनाथ 

आ.लव. 

१-५ - - १ - १ - १ २ - २ १ - १ - - - ४ १ 

१९ श्री सेिी देवी 

आ.लव. 

१-३ - २ १ - १ २ ३ - - - - - - - - - ३ १ 

२० श्री नमयदेश्वर 

आ.लव. 

१-३ १ १ १ - २ १ ३ - - - - - - - - - ३ १ 

२१ श्री ज्ञानज्योलि 

मा.लव. 

१-१० २ ३ १ - ३ ३ ६ ३ ३ ६ - १ १ - १ १ १४ ३ 

२२ श्री च्यरुी डाँडा  

मा.लव. 

१-१० - ३ १ - १ ३ ४ १ ६ ७ - - - - - - ११ २ 

मवद्यालयको पूवााधार सम्बन्धी मववरण 

सामदुालयक लवद्याियहरुमा रहकेो पवूायधार सम्बन्धी लववरर् दहेाय बमोलजम रहकेो छः- 

मस. 

नं. 
मववरण 

मवद्यालयको नाम 

जनजीव

न मा.मव 

पोकली 

लेती मा.मव 
पटना देवी 

आ.मव 

लाम्राङ्ग 

आ.मव 

पोखरी 

आ.मव 

जाल्पा 

मा.मव 

मनकामना 

आ.मव 

कामलका 

आ.मव 

राम्चे ग्राम 

मवकास 

आ.मव 

ग्राम ज्योमत 

आ.मव 

ग्रामोन्नमत 

आ.मव 

१ आफ्नो स्वालमत्वमा 

जग्गा 

भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको 

२ जग्गाको के्षत्रफि (रो.) १९६ ११ ०.६३ १४ ९.५ ९३ २७.५ ३१ ५ ६.५ २.५ 

३ आफ्नो स्वालमत्वमा 

भवन 

भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको 

४ भवनको प्रकार            
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४.१ कच्ची ० ० ० ५ ० ० ० ० ० ० ० 

४.२ अधय पक्श्की ६ ४ १ १ ४ ४ १ ३ १ १ ० 

४.३ पक्श्की १ २ १ ० ० २ ० ० ० १ ३ 

५ कोठा संख्या २१ १४ ६ १२ १४ २४ २ ८ ३ ८ १० 

६ लवद्यिुको पह चँ भएको नभएको भएको भएको भएको भएको नभएको भएको भएको नभएको भएको 

७ स्वच्छ पानीको सलुवधा भएको भएको भएको अलनयलमि भएको भएको भएको अलनयलमि भएको भएको भएको 

८ िौचािय संख्या ८ ५ २  ५ ७ २ ५ १  ३ 

८.१ मलहिामैत्री िौचािय भएको भएको नभएको  भएको भएको नभएको भएको भएको  भएको 

८.२ अपाङ्गमैत्री िौचािय नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको भएको नभएको  नभएको 

९ ईन्टरनेटको उपिब्धिा नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको 

१० व्यवस्थापन सलमलि 

गठन 

भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको 

११ सजचालिि कक्षा १२ कक्षा १० कक्षा ५ कक्षा ८ कक्षा ८ कक्षा १२ कक्षा ३ कक्षा ५ कक्षा ५ कक्षा ८ कक्षा ८ कक्षा 

१२ खेि मैदान भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको नभएको 

१३ कम्पाउण्ड वाि नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको भएको नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको 

१४ लदवा खाजा व्यवस्थापन भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको 

१५ ICT ल्याब भएको भएको नभएको भएको भएको भएको नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको 

१६ Science ल्याब भएको भएको नभएको नभएको नभएको भएको नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको 

१७ प्राथलमक उपचार सेवा भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको 

 

मस.नं. मववरण 

मवद्यालयको नाम 

ग्रा.यु.मस. 

मा.मव 

बड डााँडा 

आ.मव 

गणेि 

आ.मव 

यसम 

मा.मव 

मसद्धमनपुर 

आ.मव 

सेतीदेवी 

आ.मव 

गोरखनाथ 

आ.मव 

नमादेश्वर 

आ.मव 

मभमसेनस्थान 

मा.मव 

ज्ञान ज्योमत 

मा.मव 

च्यूरीडााँडा 

मा.मव 

१ आफ्नो स्वालमत्वमा 

जग्गा 
भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको 

२ जग्गाको के्षत्रफि 

(रोपनी) 
 ४.५ १०६ ६३ २७ ५.५ २ १.७ ६१.५ २५ २ 

३ आफ्नो स्वालमत्वमा 

भवन 
भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको 

४ भवनको प्रकार            

४.१ कच्ची ३ १ १ ० ० ० १ १ ० ३ ३ 
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४.२ अधय पक्श्की २ २ १ ० १ १ ० ० १ ० १ 

४.३ पक्श्की ३ १ ० २ १ ० २ ० १ ३ १ 

५ कोठा संख्या १४ १२ ६ १२ ४ ३ ६ ७ २० १२ १२ 

६ लवद्यिुको पह चँ भएको भएको भएको भएको भएको नभएको भएको नभएको नभएको भएको नभएको 

७ स्वच्छ पानीको 

सलुवधा 
भएको भएको भएको भएको भएको नभएको भएको अलनयलमि नभएको भएको अलनयलमि 

८ िौचािय संख्या ३ ३ १ २ ३ 1 १ १ २ ५ ३ 

८.१ मलहिामैत्री 

िौचािय 
भएको भएको भएको भएको भएको नभएको नभएको नभएको भएको भएको भएको 

८.२ अपाङ्गमैत्री 

िौचािय 
नभएको नभएको नभएको भएको भएको नभएको नभएको नभएको नभएको भएको नभएको 

९ ईन्टरनेटको 

उपिब्धिा 
नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको भएको नभएको 

१० व्यवस्थापन सलमलि 

गठन 
भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको 

११ सजचालिि कक्षा १२ कक्षा ८ कक्षा ५ कक्षा १२ कक्षा ५ कक्षा ३ कक्षा ५ कक्षा ३ कक्षा १० कक्षा १० कक्षा १० कक्षा 

१२ खेि मैदान भएको भएको भएको नभएको भएको भएको नभएको भएको नभएको नभएको भएको 

१३ कम्पाउण्ड वाि नभएको नभएको नभएको भएको नभएको नभएको नभएको भएको नभएको भएको नभएको 

१४ लदवा खाजा 

व्यवस्थापन 
नभएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको नभएको 

१५ ICT ल्याब भएको नभएको नभएको भएको नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको भएको भएको 

१६ Science ल्याब भएको नभएको नभएको भएको नभएको नभएको नभएको नभएको भएको नभएको नभएको 

१७ प्राथलमक उपचार 

सेवा 
भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको 

 



लिखु गाउँपालिकाको पार्श्वलित्र, २०७८ 72 

 

स्वास््य पार्श्वचित्र 

लिख ु गाउँपालिकामा जनतािाई अत्यावश्यक स्वास््य सेवा गणुस्तरीय तथा प्रभावकारी रुपमा उपिब्ध गराउन 

गाउँपालिका स्थापना भए दलेख नै काययपालिका कायायिय अन्तगयत एक महत्वपणूय शाखाको रुपमा आधारभतु स्वास््य तथा सरसफाई 

कायायिय स्थापना गररएको छ ।  

आधारभुत स्वास््य तथा सरसफाई सेवा सम्बन्धी नीततगत व्यवस्था 

नेपािको संलवधानमा स्वास््य क्षते्रको साझा अलधकार तथा संघ, प्रदशे र स्थानीय तहको एकि अलधकारको रुपमा 

आधारभतु स्वास््य तथा सरसफाई सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था भएको छ । यसका साथै दहेायका काननूी तथा नीलतगत व्यवस्थाहरु 

भएका छन:् 

 स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ मा स्वास््य सम्बन्धी स्थानीय तहको काययिाई लवस्ततृीकरण गररएको । 

 स्वास््य सेवा ऐन, २०५३ र सो को लनयमाविी, २०५५ मा स्वास््यकमीहरुको सेवाका शतय सम्बन्धी व्यवस्था भएको 

। 

 जनस्वास््य सेवा ऐन, २०७५ र सो को लनयमाविी, २०७७ मा जनस्वास््य सेवा सम्बन्धी स्थानीय तहको भलूमकाको 

बारेमा लवस्ततृीकरण गररएको । 

 सरुलक्षत माततृ्व तथा प्रजनन स्वास््य ऐन, २०७५ मा सरुलक्षत माततृ्व तथा प्रजनन स्वास््य अलधकार प्रचिनका िालग 

स्थानीय तहको भलूमकाको बारेमा लवस्ततृीकरण गररएको । 

 प्रदशे जनस्वास््य ऐन, २०७७ मा जनस्वास््य सेवा सम्बन्धी स्थानीय तहको भलूमकाको बारेमा थप लवस्ततृीकरण 

गररएको । 

 स्थानीय स्वास््य तथा सरसफाई ऐन, २०७५ मा लिख ुगाउँपालिकाको स्वास््य तथा सरसफाई सेवािाई व्यवलस्थत 

गररएको । 

यसका अलतररक्त संघ तथा प्रदशेको आवलधक योजना, गाउँपालिकाको वालषयक नीलत तथा काययक्रम, गाउँ काययपालिकाको 

नीलतगत लनणययद्वारा पलन लिख ुगाउँपालिकाको आधारभतु स्वास््य तथा सरसफाई सेवा व्यवलस्थत गररएको छ । 

आधारभुत स्वास््य तथा सरसफाई सेवा सम्बन्धी संरचनागत व्यवस्था 

लिख ु गाउँ काययपालिका कायायियमा रहकेो आधारभतु स्वास््य तथा सरसफाई कायायियिे स्वास््य तथा सरसफाई 

सम्बन्धी केन्रीय लनकायको रुपमा काम गरररहकेो छ भने आयवेुद सम्बन्धी सेवा व्यवस्थापनका िालग आयवेुद शाखा रहकेो छ । 

वडा तहमा स्वास््य चौकी, आयवेुद औषधािय, आधारभतु स्वास््य केन्र, खोप ललिलनक, गाउँघर ललिलनक स्थापना भई सेवा 

प्रवाह गरररहकेो दलेखन्छ । यस गाउँपालिका अन्तगयत रहकेा स्वास््य तथा सरसफाई संरचना तथा कमयचारी लववरण दहेाय बमोलजम 

रहकेो छः 

आधारभुत स्वास््य तथा सरसफाई कायाालय र आयुवेद शाखाको सरंचना 

तस.नं. नाम पद कायाालय/शाखा 

१ लदनानाथ चौधरी जनस्वास््य लनररक्षक आधारभतु स्वास््य तथा सरसफाई 

२ डा. सन्तोष यादव कलवराज आयवेुद 

३ रम्जना कटवाि कायायिय सहयोगी  
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स्वास््य ससं्था, गाउँघर तललतनक तथा खोप तललतनकको सरंचना 

स्वास््य ससं्था ठेगाना कायारत कमाचारीको नाम र पद 
गाउँघर तललतनक र 

सञ्चालन तमतत 

खोप तललतनक र 

सञ्चालन तमतत 

स्वास््य चौकी, 

लसंहदवेी 

लिख ु१ अलनता राई               

लस.अ.न.मी. 

डम्बर कुमारी खड्का   ह.ेअ. 

पाँचौ 

मेलिना काकी            अ.ह.ेव. 

रलवन्र बढुाथोकी         का.स. 

नौलबसेः           २२ गते 

च्यरुीडाँडाः       २३ गते 

हुिाकचौरः     १० गते 

लवचारी आहािः११ गते 

च्यरुीडाँडाः       १२ 

गते 

स्वास््य चौकीः १३ 

गते 

आधारभतु स्वास््य 

केन्र, हुिाकचौर 

लिख ु२ मेनकुा खड्का        अ.ह.ेव. 

अलम्बका दवेी श्रेष्ठ        

अ.न.मी. 

रलन्जना लव.क.        का.स. 

हुिाकचौरः      २० गते 

लवचारीआहािः२१ 

गते 

 

स्वास््य चौकी, 

नमयदशे्वर 

लिख ु३ संलगता ढुङ्गिे लस.अ.न.मी. 

राकेश ठाकुर ह.ेअ. पाँचौ 

सलदका खड्का अ.न.मी. 

मीन कुमार धमिा अ.ह.ेव. 

मलनका खड्का अ.ह.ेव. 

पावयती श्रेष्ठ का.स. 

सम्झना श्रेष्ठ स्वीपर 

दउेसाचौरः       २० गते 

बाहुनगाँउः       २१ गते 

गैराबारीः         २२ गते 

दउेसाचौरः       १० गते 

बाहुनगाँउः       ११ गते 

स्वास््य चौकीः १२ 

गते 

स्वास््य चौकी, यसम लिख ु४ लदपन्र कुमार यादव ह.ेअ. पाँचौ 

दवेी िुईटेि अ.न.मी. 

कैिाश खत्री अ.ह.ेव. 

अलनता कटवाि अ.ह.ेव. 

कमिा खड्का अ.न.मी. 

सलमयिा श्रेष्ठ अ.न.मी. 

ज्ञान ुश्रेष्ठ              का.स. 

डोि कुमारी श्रेष्ठ स्वीपर 

पाण्डेटोिः       २१ गते 

मोररयाः           २२ गते 

घरुलबसेः         १० गते 

मझवुाः           ११ गते 

स्वास््य चौकीः १२ 

गते 

कोलभड १९ अस्थायी 

अस्पताि 

लिख ु४ लगता काकी (मंग्राती )    का.स.   

आधारभतु स्वास््य 

केन्र, घरुलबसे 

लिख ु५ सलुनता राई अ.न.मी. 

लचना खत्री का.स. 

मझवुाः            २० गते 

थापा टोिः       २१ गते 

 

स्वास््य चौकी, 

गाम्नाङ्टार 

लिख ु६ दवेशरण यादव ह.ेअ. पाँचौ 

लवजय कुमार साह अ.ह.ेव. 

लशवशंकर यादव अ.ह.ेव. 

संलगता प्रधान अ.न.मी. 

एक कुमारी थापा का.स. 

मनुा काकी स्वीपर 

कालिकेः          २१ गते 

खालटेः            २२ गते 

साउनेः            १० गते 

खालटेः            ११ गते 

स्वास््य चौकीः १२ 

गते 

स्वास््य क्षेत्र सधुार 

काययक्रम 

लिख ु६ मो. सालकर अन्सारी मेलडकि 

अलधकृत 

पजुा तामाङ अ.न.मी. 

घमन काकी           लयाब 

टेललनलसयन 

  



लिखु गाउँपालिकाको पार्श्वलित्र, २०७८ 74 

 

आधारभतु स्वास््य 

केन्र, साउनेचौतारा  

लिख ु७ सोलनया लवष्ट अ.ह.ेव. 

लहमा लव.क. अ.न.मी. 

लवन ुश्रेष्ठ                का.स. 

पोखरीः           २० गते 

राम्चेः              २१ गते 

 

स्वास््य चौकी, 

टारकेराबारी 

लिख ु८ लदपादवेी ढुङ्गेि    

लस.अ.न.मी. 

लवनोद कुमार मण्डि    ह.ेअ. पाँचौ 

मोहम्मद हुसेन मन्सरुी  अ.ह.ेव. 

सलवना तामाङ    अ.ह.ेव. 

सलचता लव.क.    अ.न.मी. 

मान कुमारी मगर    अ.न.मी. 

एक बहादरु रोलका    का.स. 

अप्सरा पौडेि    स्वीपर 

भञ््याङ्गः       २० 

गते 

डाँडाखकय ः        २१ गते 

सम्मटारः          २२ गते 

लचनटेारः          २३ गते 

अमिाडाँडाः    १० 

गते 

भञ््याङ्गः      ११ 

गते 

मनकामना आ.लव. १२ 

गते 

स्वास््य चौकी, 

पोकिी 

लिख ु९ मानहरी अलधकारी लस.अ.ह.े 

छैंठौ 

अन्जदुवेी अलधकारी लस.अ.न.मी. 

पजुना तामाङ अ.ह.ेव. 

गीता धमिा अ.ह.ेव. 

ममता तामाङ्ग अ.न.मी. 

साधना रुपचा सनुवुा अ.न.मी. 

पषु्प कुमार खड्का  का.स. 

मीन कुमारी ढुङ्गिे  स्वीपर 

पोखरीः           २१ गते 

बोलकतीः         २२ गते 

िेतीः              २३ गते 

स्वास््य चौकीः १० 

गते 

पोखरीः           ११ गते 

बोिकतीः        १२ 

गते 

िेतीः              १३ गते 

पोकिी आयवेुद 

औषधािय 

लिख ु९ अरलवन्द कुमार दास        वैद्य 

संलगता ढुङ्गिे   कायायिय 

सहयोगी 

लनमयि बराि      कायायिय 

सहयोगी 

  

 स्वास््यकमीहरुको लवस्ततृ दरबन्दी, पदपलूतय तथा सम्पकय  सम्बन्धी लववरण गाउँ काययपालिकाको कायायियको पररच्छेदमा 

रहकेो छ । 

मतिला स्वास््य स्वयंसेतवका सम्बन्धी तववरण 

सामदुालयक स्वास््य सेवा प्रदान गने सन्दभयमा आधार स्तम्भको रुपमा रहकेो मलहिा स्वास््य स्वयंसेलवका काययक्रम 

रहकेो छ । लिख ुगाउँपालिकामा काययरत मलहिा स्वास््य स्वयं सेलवकाहरुको लववरण दहेाय बमोलजम रहकेो छः 

क्र.

स.ं 

म.सा.स्वा.स्व.सेको 

नाम,थर 

आई.डी

.नं. 
नागररकता नं. 

कायारत स्वास््य 

चौकीको नाम र 

वडा नं. 

सेवा सरुुवात 

तमतत 

शैतिक 

योग्यता 

आधारभूत 

तातलम 
फोन नं. 

१ लति कुमारी वोगटी ४५६९ १३३०/३६ स्वा.चौकी 

लसंहदेवी,लिख-ु१ 

२०५८-१ ४ लिएको ९८६१५७३६२६ 

२ कृष्णमाया खड्का वोगटी ४५७० १३०१७६०४/०४

१७७ 

स्वा.चौकी 

लसंहदेवी,लिख-ु१ 

१२/०१/२०७६ १० लिएको ९८४३९३४३२० 

३ पावयती काकी ४५७१ १३३०३६/२९५ स्वा.चौकी 

लसंहदेवी,लिख-ु१ 

०३/२५/२०६९ साक्षर लिएको ९८६१५८२५१२ 

४ ईश्वरी खत्री ४५७२ १३३०४२/५८ स्वा.चौकी 

लसंहदेवी,लिख-ु१ 

१२/०१/२०७६ साक्षर लिएको ९८६१७८१४९१ 
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५ लनरु खत्री ४५७४ १३१०/४३२३४ स्वा.चौकी 

लसंहदेवी,लिख-ु१ 

२०६३-७ साक्षर लिएको ९८४३६७२४०३ 

६ लनमयिा खड्का ४५७३ १३३०३६/३३० स्वा.चौकी 

लसंहदेवी,लिख-ु१ 

१२/०१/२०७६ ८ लिएको ९८४४३९४७३३ 

७ ररता सवुेदी ४५७५ १३३०३६/१३८ स्वा.चौकी 

लसंहदेवी,लिख-ु१ 

२०५८-१ ४ लिएको ९७४१२३२३३७ 

८ रालधका वस्नेत ४५७६ १३३०३६/१२५ स्वा.चौकी 

लसंहदेवी,लिख-ु१ 

२०६३-७ साक्षर लिएको ९८४७३९०८४९ 

९ सलुमत्रा ढंुगेि ४५७८ १३१०३६/१७२ स्वा.चौकी 

लसंहदेवी,लिख-ु१ 

०३/२५/२०६९ एस.एि

.लस 

लिएको ९८६२६१०१४७ 

१० कुसमु माझी ४५७७ १३३०/३३१४१ स्वा.चौकी 

लसंहदेवी,लिख-ु१ 

१२/०१/२०७६ साक्षर लिएको ९८४३८७०८९२ 

११ लवष्णमुाया खड्का ४५८१ ३७२/७३१ आ.स्वा.के.हुिाक

चौर,लिख-ु२ 

२०५७-१२ साक्षर लिएको ९८४३३८७६२८ 

१२ कमिा वाग्िे ४५८० १३३०३६/२६४ आ.स्वा.के.हुिाक

चौर,लिख-ु२ 

२०५८-१ साक्षर लिएको ९७४४०३८८३७ 

१३ गोमा कुमारी लतलमललसना ४५८५ ७४४/०५७ आ.स्वा.के.हुिाक

चौर,लिख-ु२ 

२०५५ साक्षर लिएको ९८४५३४६९७० 

१४ जमनुा वस्नेत ४५८३ १३७६ आ.स्वा.के.हुिाक

चौर,लिख-ु२ 

०३/२५/२०६९ साक्षर लिएको ९८६९४१७१०२ 

१५ सनु्तिी काकी बुढाथोकी ४५७९ ३९३२० आ.स्वा.के.हुिाक

चौर,लिख-ु२ 

२०७६-१२ साक्षर लिएको ९८४९५३९४६२ 

१६ यसोदा पाण्डे ४५८६ १३३०३६/३७० आ.स्वा.के.हुिाक

चौर,लिख-ु२ 

०३/१८/२०६३ १० लिएको ९८४३८२१६५६ 

१७ जमनुा देवी भण्डारी ४५८४ ६५२/२३६ आ.स्वा.के.हुिाक

चौर,लिख-ु२ 

२०६३-७ साक्षर लिएको ९८६०६०३७७५ 

१८ मलछन्रा खत्री ४५८२ १३३०३६/३१७ आ.स्वा.के.हुिाक

चौर,लिख-ु२ 

०३/२५/२०६९ ८ लिएको ९८४४२३२२१४ 

१९  शारदा भजुेि ४५३२ १३३०३५/४०३ स्वा.चौ. नमयदेश्वर, 

लिख-ु३ 

०३/०२/२०७४ ८ लिएको ९८४०४१४१७१ 

२० सम्झना श्रेष्ठ ४५३३ १३३०३५/१६२ स्वा.चौ. नमयदेश्वर, 

लिख-ु३ 

११/०३/२०६४ १०+२ लिएको ९८४२०९५०६१ 

२१ लवमिा श्रेष्ठ ४५३५ १३३०३५/३७२ स्वा.चौ. नमयदेश्वर, 

लिख-ु३ 

११/१०/२०७१ १०+२ लिएको ९८४४४००५६६ 

२२ कलपना श्रेष्ठ ४५३६ २१-०-

७०/४१७२६ 

स्वा.चौ. नमयदेश्वर, 

लिख-ु३ 

०३/१३/२०७६ ८ लिएको ९८६९३४७७५३ 

२३ धनमाया मगर ४५३७ १३३०३५/७८ स्वा.चौ. नमयदेश्वर, 

लिख-ु३ 

०५/०१/२०६४ ८ लिएको ९८६२६११२६९ 

२४ तारा पौडेि खड्का ४५३८ ५९६१६/७५०१ स्वा.चौ. नमयदेश्वर, 

लिख-ु३ 

०८/०१/२०७० एस.एि

.लस 

लिएको ९८६१२६८२५० 

२५ चेत कुमारी नेपािी ४५३९ २४१०४७/१८०७

६ 

स्वा.चौ. नमयदेश्वर, 

लिख-ु३ 

०४/०७/२०७६ ८ लिएको ९८४०९४०२२६ 

२६ सरस्वती श्रेष्ठ जोगी ४५४० १३१०३५/२३३ स्वा.चौ. नमयदेश्वर, 

लिख-ु३ 

११/११/२०६८ एस.एि

.लस 

लिएको ९८६२९५४२४० 

२७ लसता खड्का मगर ४५४१ १३१०३३/२१४ स्वा.चौ. नमयदेश्वर, 

लिख-ु३ 

०१/०९/२०७४ ९ लिएको ९८६०९५५५०४ 

२८ िक्ष्मी श्रेष्ठ ४५३४ १३३०३५/२८९ स्वा.चौ. नमयदेश्वर, 

लिख-ु३ 

०५/११/२०७४ १०+२ लिएको ९८४३३८६००२ 

२९ लगता काकी मग्राती ४६९८ ६३४१४-११५१४ स्वा.चौकी यसम, 

लिख-ु४ 

०५/०१/२०७६ एस.एि

.लस 

लिएको ९८४५७६६९०८ 
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३० रुपमाया काकी ४६९९ १३१०३४/२३३ स्वा.चौकी यसम, 

लिख-ु४ 

०५/०१/२०७६ एस.एि

.लस 

लिएको ९८४४४०३५८२ 

३१ मलनषा भजुेि ४७०३ १३३०३४/५९५ स्वा.चौकी यसम, 

लिख-ु४ 

०५/०१/२०७६ एस.एि

.लस 

लिएको ९८६९२५०६४४ 

३२ सलवता खत्री ४७०५ १३१०३४/०९/०

७१ 

स्वा.चौकी यसम, 

लिख-ु४ 

०८/०९/२०७६ एस.एि

.लस 

लिएको ९८४०४१४२०४ 

३३ मेनकुा काकी ४७०२ १३३०३४/९१ स्वा.चौकी यसम, 

लिख-ु४ 

०५/०१/२०७६ एस.एि

.लस 

लिएको ९८६२६०६७१३ 

३४ सलवना रोका ४७०४ १३१०३४/०९/७

१ 

स्वा.चौकी यसम, 

लिख-ु४ 

०८/०९/२०७६ एस.एि

.लस 

लिएको ९८४३२०५०३५ 

३५ देव कुमारी काकी ४६९६ ४०००६ स्वा.चौकी यसम, 

लिख-ु४ 

०४/०१/२०७६ ६ लिएको ९८४०४०१७८९ 

३६ लशव माया काकी ४६९७ २६४/१७०१ स्वा.चौकी यसम, 

लिख-ु४ 

१२/२६/२०५७ साक्षर लिएको ९८६२९२३७५४ 

३७ अलस्मता खड्का ४७०० १३३०३४/४१९ स्वा.चौकी यसम, 

लिख-ु४ 

२०६७ साक्षर लिएको  

३८ ररता मगर  ४७०१ १३३०३४/८२ स्वा.चौकी यसम, 

लिख-ु४ 

०५/०१/२०७६ ५ लिएको ९८४३४२२१२५ 

३९ होममाया खड्का ४७०९ ३०६६/३०७७ आ.स्वा.के, 

वडडाँडा, लिख-ु५ 

१२/२६/२०५७ साक्षर लिएको ९८४४१९४११३ 

४० सनु्तिी श्रेष्ठ ४७०७ १३३०३४/१४१ आ.स्वा.के, 

वडडाँडा, लिख-ु५ 

१२/२६/२०५७ साक्षर लिएको ९८६२९२३४८७ 

४१ लचत्रमाया श्रेष्ठ ४७०८ ३६/६१४ आ.स्वा.के, 

वडडाँडा, लिख-ु५ 

१२/२६/२०५७ साक्षर लिएको ९८६०१६३१७३ 

४२ तारा देवी श्रेष्ठ ४७१० ६०९४३/८८१७ आ.स्वा.के, 

वडडाँडा, लिख-ु५ 

१२/२६/२०५७ ८ लिएको ९८४१५८२६२० 

४३ संलगता पौडेि ४७११ १०३३/३५४ आ.स्वा.के, 

वडडाँडा, लिख-ु५ 

०३/२६/२०७१ १२ लिएको ९८६०६०३८४० 

४४ टलिमाया तामाङ ४७१३ १३०२९/१९७ आ.स्वा.के, 

वडडाँडा, लिख-ु५ 

०४/१३/२०७५ १२ लिएको ९८४१३०५६३० 

४५ दि कुमारी सनुवुार ४७११ १००२ आ.स्वा.के, 

वडडाँडा, लिख-ु५ 

०३/२६/२०७१ ८ लिएको  

४६ मदन कुमारर मगर ४७०६ १३१०३४/१३ आ.स्वा.के, 

वडडाँडा, लिख-ु५ 

०४/१२/२०७५ १० लिएको ९८६६४३३६०१ 

४७ मदृिुा ओझा ४६६२ ०४४/०४५/२८ स्वा.चौ, 

गाम्नाङटार- ६ 

२०७२ १०+२ लिएको ९७४११०८७७६ 

४८ िक्ष्मी देवी पौडेि ४६६३ ११६-१६३-३४६ स्वा.चौ, 

गाम्नाङटार- ६ 

२०४८ ७ लिएको ९८६०७५१२९६ 

४९ सररता लवष्ट ४६६१ १३३०३२/४२१ स्वा.चौ, 

गाम्नाङटार- ६ 

२०५३ १०+२ लिएको ९८६३८०२१४३ 

५० टुकमाया पिुामी ४६५९ ३०६४ स्वा.चौ, 

गाम्नाङटार- ६ 

२०७१ वेचिर लिएको ९८४६६८१८३४ 

५१ टुकादेवी भट्टराई ४६६० १०८/२४५ स्वा.चौ, 

गाम्नाङटार- ६ 

२०४८ ३ लिएको ९७४१०६६१६२ 

५२ डोरमाया मगर ४६५८ ९१७/१९४९ स्वा.चौ, 

गाम्नाङटार- ६ 

२०४८ ३ लिएको ९८६१५६३२२८ 

५३ सलुनता खड्का ४६६८ १३३०३३/१७१ आ.स्वा.के.साउने 

चौतारा, लिख-ु७ 

२०७५ एस.एि

.लस 

लिएको ९८४०६९९९२४ 

५४ रन कुमारी थापा ४६६९ ३४५-२५५ आ.स्वा.के.साउने 

चौतारा, लिख-ु७ 

२०४८ ३ लिएको ९७४३०६२३३० 
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५५ मनमाया वस्नेत ४६६६ १३-३०-३३/२८० आ.स्वा.के.साउने 

चौतारा, लिख-ु७ 

२०६० ३ लिएको ९७४३०५८९४७ 

५६ सरस्वती खत्री ४६६५ ३०३३/५८९ आ.स्वा.के.साउने 

चौतारा, लिख-ु७ 

२०७७ ८ नलिएको ९८४०१२८८२१ 

५७ अिैची थापा ४६६७ १८५-२१५३ आ.स्वा.के.साउने 

चौतारा, लिख-ु७ 

२०४५ एस.एि

.लस 

नलिएको ९८६१९९९६८१ 

५८ शोभा थापा ४६६४ ३०३३/६७३ आ.स्वा.के.साउने 

चौतारा, लिख-ु७ 

२०७७ एस.एि

.लस 

लिएको ९८४०६४८६४३ 

५९ कलपना आिे ४६८५ १३३०३२/४३९ स्वा.चौकी, 

टारकेरावारी- ८ 

२०७६ एस.एि

.लस 

लिएको ९८४३३८३२५४ 

६० पावयलत मदुेि ४६८६ १३१०३२/३९ स्वा.चौकी, 

टारकेरावारी- ८ 

२०७६ एस.एि

.लस 

लिएको ९८६१६३३९५६ 

६१ सलजता वढुाथोकी ४६८८ १३३०३२/१०४ स्वा.चौकी, 

टारकेरावारी- ८ 

२०६५ साक्षर लिएको ९८६२९३१०८० 

६२ लवना रोका ४६८९ ५५४५१/३११८ स्वा.चौकी, 

टारकेरावारी- ८ 

२०७६ बेचिर लिएको ९८६००५११५६ 

६३ पे्रम कुमारर 

वढुाथोकी(लवष्ट) 

४६९० १३०१७७००९१

४ 

स्वा.चौकी, 

टारकेरावारी- ८ 

२०७६ एस.एि

.लस 

लिएको ९८६१३५९७६१ 

६४ इलन्दरा पौडेि ४६९२ १७८/२६४८ स्वा.चौकी, 

टारकेरावारी- ८ 

२०५२ साक्षर लिएको ९८६११०६१२४ 

६५ मेनकुा रोका ४६९१ ५४२८८/३१७९ स्वा.चौकी, 

टारकेरावारी- ८ 

२०६५ साक्षर लिएको ९८४९३७५३२८ 

६६ कमिा अलधकारी ४६९३ ६६१२३/१५५९४ स्वा.चौकी, 

टारकेरावारी- ८ 

२०७६ एस.एि

.लस 

लिएको ९८४९९७९०२४ 

६७ िक्ष्मी कुमारी 

लतलमललसना 

४६९४ १५५४६७/६४० स्वा.चौकी, 

टारकेरावारी- ८ 

२०६२ एस.एि

.लस 

लिएको ९८६२९३१०८१ 

६८ उषा देवी लतलमललसना ४६९५ १८२/२६५० स्वा.चौकी, 

टारकेरावारी- ८ 

२०४६ साक्षर लिएको ९८६२९३१०८३ 

६९ िलक्ष्म काकी ४६७३ ३०१६/१२४ स्वा.चौकी, 

पोकिी, लिख-ु९ 

२०७६ ८ लिएको ९८६५७३६३१९ 

७० शालन्त दलजय पररयार ४६७४ १३१०३१/०४ स्वा.चौकी, 

पोकिी, लिख-ु९ 

२०७५ एस.एि

.लस 

लिएको ९८६२२४८४६८ 

७१ उलमयिा दाहाि ४६७१ ४६/ ९६१ स्वा.चौकी, 

पोकिी, लिख-ु९ 

२०४८ ६ लिएको ९७४२११०९९६ 

७२ थममाया सुनवुार ४६७६ ४०७५/१४५ स्वा.चौकी, 

पोकिी, लिख-ु९ 

२०६५ एस.एि

.लस 

लिएको ९८४५९९४४१७ 

७३ चन्रमाया ग्िान ४६७९ ५५३४४/२३४४ स्वा.चौकी, 

पोकिी, लिख-ु९ 

२०६५ ८ लिएको ९८४०६४९०७९ 

७४ सलुसिा रुपाचा ४६७५ १५३९/६३११ स्वा.चौकी, 

पोकिी, लिख-ु९ 

२०६५ एस.एि

.लस 

लिएको ९८४३२५६०९६ 

७५ उमा देलव सवुेदी ४६७७ २०१/१५६९ स्वा.चौकी, 

पोकिी, लिख-ु९ 

२०५७ साक्षर लिएको ९८४९०७८५५६ 

७६ वेद कुमारी सुनवुार ४६८० १३३०३१/५१ स्वा.चौकी, 

पोकिी, लिख-ु९ 

२०५७ ८ लिएको ९७४१५१३१०१ 

७७ छोटी शेपाय ४६८३ १३३०३१/१८८ स्वा.चौकी, 

पोकिी, लिख-ु९ 

२०७६ साक्षर लिएको ९७४२१११५९० 

७८ मन्ज ुपौडेि ४६७२ ६४५२६/१२६४१ स्वा.चौकी, 

पोकिी, लिख-ु९ 

२०७५ एस.एि

.लस 

लिएको ९७४४०६४७८७ 

७९ इलन्दरा गौतम ४६७० १३३०३१/६५ स्वा.चौकी, 

पोकिी, लिख-ु९ 

२०५७ ८ लिएको ९८६०९०३१६७ 
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८० लसता तामाङ ४६८१ १३३०३१/६०० स्वा.चौकी, 

पोकिी, लिख-ु९ 

२०६५ ८ लिएको ९८४४२८५६५३ 

८१ लनम्लहमु शेपाय ४६८२ १३१०३१/०५ स्वा.चौकी, 

पोकिी, लिख-ु९ 

२०७५ ८ लिएको ९८४०५९५६८४ 

८२ सङ्ग माया तामाङ ४६७८ ३०४/३७७ स्वा.चौकी, 

पोकिी, लिख-ु९ 

२०६५ साक्षर लिएको ९७४२०८९४१० 

स्वास््य िेत्र सुधार कायाक्रम 

लिख ु गाउँपालिकामा उपिब्ध हुने स्वास््य सेवािाई लवश्वस्नीय, भरपदो र गणुस्तरीय बनाउँद ै यसमा सम्पणूय 

गाउँपालिकावासीको पहुचँ अलभवलृि गरर जनताको गणुस्तरीय स्वास््य सेवा पाउने मौलिक हकिाई वास्तलवक अथयमा साकार पान े

मिू उद्दशे्यिे स्वास््य चौकी गाम्नाङ्टारलाई राथाथतमक स्वास््य केन्रको रुपमा स्तरोन्नलत गररएको छ । यस कायायक्रम अन्तगयत 

भएका प्रमखु कृयाकिापहरु दहेाय बमोलजम छनः 

 मेलडकि अलधकृत िगायत नलसयङ्ग, लयाब, सम्बलन्धत दक्ष कमयचारीको पदपलूतय गररएको, जस अन्तगयत दहेायका 

कमयचारी काययरत छनः 

o मो.सालकर अन्सारी (मेलडकि अलधकृत) 

o पजुा तामाङ्ग (स्टाफ नसय) 

o घमन काकी (लयाब टेललनलसयन) 

 प्रयोगशािा, एलस रे, अलरासोनोग्राफी िगायतका सेवा सिुभ मलूयमा उपिब्ध भएको । 



लिखु गाउँपालिकाको पार्श्वलित्र, २०७८ 79 

 

 

स्वास््य संस्थाको तववरण 

स्वास््य संस्थाहरुको सामान्य लववरण दहेाय बमोलजम रहकेो छः 

लस.नं. लववरण 
स्वा.चौ. 

लसंहदेवी 

आ.स्वा.के 

हुिाकचौर 

स्वा.चौ. 

नमयदेश्वर 

स्वा.चौ. 

यसम 

आ.स्वा.

के घरुलबसे 

स्वा.चौ. 

गाम्नाङ्टार 

आ.स्वा.के

साउने  

स्वा.चौ. 

टारकेराबारी 

स्वा.चौ. 

पोकिी 

पोकिी 

आयवुेद 

स्वा. यलुनट 

मिुपानी  

स्वा.यलुनट 

बोिकती 

१ आफ्नो स्वालमत्वको जग्गा भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको नभएको नभएको नभएको 

२ जग्गाको के्षत्रफि (रोपनी) ४-०-०-० ४-४-२-० ५-११-०-३ ३-०-०-० ३-०-०-० ९-१०-१-२ ३-०-०-० ४-९-०-० ७-०-०-० - - - 

३ आफ्नो स्वालमत्वको भवन भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको नभएको नभएको भएको 

४ भवनको संख्या १ १ २ २ १ १ १ १ २ ३ (भाडा) १(भाडा) १ 

५ भवनको प्रकार अधय पलकी पलकी पलकी अधय पलकी पलकी पलकी पलकी पलकी अधय पलकी अधय पलकी कच्ची अधय पलकी 

६ जम्मा कोठा संख्या ३ ४ ११ ९ ४ १४ ४ ८ ८ ५ २ २ 

७ लवद्यतुको सलुवधा नभएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको नभएको भएको नभएको 

८ खानेपानीको सलुवधा नभएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको अलनयलमत भएको नभएको 

९ शौचािय सलुवधा भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको नभएको भएको 

१० ईन्टरनेटको सलुवधा नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको भएको नभएको नभएको नभएको नभएको भएको 

११ व्यवस्थापन सलमलत गठन भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको नभएको नभएको 

मलहिा सदस्य २ २ २ २ ३ १ ३ २ १ १ - - 

परुुष सदस्य ३ ३ ३ ३ २ ४ २ ३ ४ ५ - - 

१२ मालसक औसत सेवाग्राही २०० २३७ ३०० २०० १२४ २१६ ७८ २५० ५०० ३०० ३२ ४० 

मलहिा १०० १३९ १८० १२५ ७१ ११६ ४४ १३० ३०० १८० २० २५ 

परुुष १०० ९८ १२० ७५ ५३ १०० ३४ १२० २०० १२० १२ १५ 

१३ सवारी साधन नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको 

 स्वास््य चौकी नमयदशे्वर र टारकेराबारीमा यसै वषय नयाँ भवनको लनमायण सम्पन्न भई नयाँ भवन बाटै सेवा सचुारु गररएको र स्वास््य चौकी लसंहदवेी र पोकिीमा नयाँ पलकी भवन 

लनमायणाधीन रहकेो । 

 तीन वटै आधारभरु स्वास््य केन्रको भवन लनमायण सम्पन्न भई नयाँ भवन बाट सेवा सचुारु गररएको । 

 पोकिी आयवेुद औषधाियका िालग लनशलुक जग्गा प्रालिको प्रकृया अगालड बढेको । 

 स्वास््य यलुनट बोिकतीको भवन वडा कायायियको जग्गामा लनमायण भएको र व्यवस्थापन पोकिी स्वास््य चौकीबाट भईरहकेो र स्वास््य यलुनट मिुपानीको व्यवस्थापन स्वास््य 

चौकी टारकेराबारीबाट भईरहकेो । 
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स्वास््य सूचकिरुमा भएको तुलनात्मक राथगतत तववरण 

आधारभतु स्वास््य तथा सरसफाई कायायिय तथा मातहतका स्वास््य संस्थाहरुबाट प्रदान गररएका सेवाहरुको ३ वषयको 

तुिनात्मक प्रगलत प्रलतवेदन दहेाय बमोलजम रहकेो छः  

SN 
 

PROGRAMME 
 

COVERAGE 

075/076 076/77 
077/78 ( Till 

Baisakh) 

1 Average no.of people served by FCHV 22.5 19.7 21.1 

2 Average no.of people served from ORC (per clinic) 11.8 12.2 10 

3 Average no. of people served from immunization clinic 
(per clinic) 

6.5 5.6 6.7 

4 Percentage of children fully immunized as per NIP 
schedule 

51 44.1 38.4 

5 % of pregnant women who received TD2 & TD2+ 28.9 43.7 37.1 

6 % of children  under 1 year immunized with BCG 47.4 35 43.7 

7 % of children  under 1 year immunized with DPT HepB 
Hib1 

57.7 41.8 51.7 

8 % of children  under 1 year immunized with DPT HepB 
Hib3 

59.7 45.8 50 

9 % of children aged 9-11 month immunized with MR 1 55.2 55.6 40.7 

10 % of children aged 12-23 month immunized with MR 2 53.9 54.5 37.8 

11 Drop out BCG vs Measles -16.3 -58.9 6.8 

12 Drop out DPT HepBHib 1 vs 3 -3.4 -9.4 3.2 

13 Drop out Measles/rubella 1vs 2 6.4 7.1 13 

14 % of dehydration among U5 yrs registered diarrhoeal 
cases (facility & outreach) 

25.8 38.4 9.9 

15 % of new born with low birth weight (less than 2.5kg) 0.94 0.63 0.96 

16 Incidence of pneumonia among children U5 yrs (per1000) 190.6 154.1 86.4 

17 % of children U5 yrs treated with Zinc & ORS 86.7 84.5 93.2 

18 % of Pneumonia cases treated with antibiotics  224 385.7 149.6 

19 % of new borns who initiated breastfeeding within 1 hour 
of birth 

46.8 45.6 56.5 

20 % of children 0-11 months registered for growth 
monitoring who were under weight 

0.3 1 0 

21 % of children 12-23 months registered for growth 
monitoring who were under weight 

1.3 0.7 0 

22 % of children aged 0-11 month registered for growth 
monitoring 

94.5 67.6 72.5 

23 % of children aged 0-23 month registered for growth 
monitoring 

85.7 59.6 64.3 

24 % of children aged 12-23month registered for growth 
monitoring 

76.4 51 55.5 

25 ANC 4th visit Total 114 86 121 

26 Institutional Deliveries Total 77 49 82 

27 % of Birth attended by SBA 24.4 16.8 26 
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28 % of Birth attended by HW other than SBA 0.31 0.32 2.6 

29 % of women receiving maternity incentives 100 100 100 

30 % of women receiving ANC incentives 91.5 100 91.9 

31 % of mothers group meeting held 100.4 89.7 104.3 

32 % of postpartum women visited by FCHVs 21.9 25.6 82 

33 condom users 115 105 84 

34 Depo new users 148 231 180 

35 IUCD new users  16 15 10 

36 Implant new users 105 105 54 

37 Pills new users 65 54 60 

38 FP methods New acceptor among as % of MWRA 14.6 16.5 12.5 

39 No.of new TB cases 0 5 0 

40 No.of new leprosy cases 0 0 0 

41 No.of new malaria cases 0 0 0 

42 No.of new kalazar cases 0 0 0 

43 % of OPD New visits among total population 103.6 128.6 134 

44 Total New OPD visits Female 8459 10703 11162 

45 Total New OPD visits Male 6149 7438 7819 

46 Total new OPD visits  14608 18141 18981 

47 Vitamin A Campaign Coverage 94 94.3 95.2 
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सामाजिक सरुक्षा तथा संरक्षण एवं पञ्जीकरण पार्श्वजित्र 

सामाजिक सरुक्षा एवं संरक्षण राज्यको प्रमखु दाजयत्वको रुपमा रहकेो छ । नेपालको संजवधानमा पजन यस सम्बन्धी मौजलक 

हकको व्यवस्था भएको छ । जलख ुगाउँपाजलका अन्तगगत पजन संजवधान प्रदत्त मौजलक हक तथा काननूी अजधकारहरुको प्रचलनका 

लाजग दहेायको संरचनागत व्यवस्था गररएको छः 

 सामाजिक जवकास सजमजतः सामाजिक क्षेत्रको नीजत, योिना तथा कायागन्व्यन समबन्धी । 

 राजरिय पररचय पत्र तथा पजजिकरण समन्व्य सजमजतः राजरिय पररचय पत्र तथा व्यजिगत घटना दताग समबन्धी नीजत, 

योिना तथा कायागन्व्यन गने । 

 अपाङ्ग पररचय पत्र जवतरण समन्व्य सजमजतः अपाङ्ग पररचय पत्र जवतरण तथा अपाङ्गता भएका व्यजि सम्बन्धी 

नीजत, योिना तथा कायागन्व्यन गने । 

 उपभोिा जहत संरक्षण सजमजतः उपभोिा अजधकार संरक्षणका लाजग नीजत, योिना, कायागन्वयन तथा अनगुमन गने । 

 जनदशेक सजमजतः बेरोिगार पजहचान तथा रोिगारी श्रिृना सम्बन्धी नीजत, योिना तथा कायागन्व्यन गन े। 

  सामाजिक जवकास शाखा 

o रोिगार सेवा केन्र 

o सामाजिक सरुक्षा तथा पजिीकरण उप शाखा 

o अपाङ्ग तथा िेष्ठ नागररक पररचय पत्र उप शाखा 

o मजहला जवकास उपशाखा 

 वडा कायागलयहरु 

माजथ उल्लेख गररएका सजमजत तथा कायागलय संरचनाको सहि प्रशासन तथा सेवा प्रवाहका लाजग दहेायका नीजतगत 

व्यवस्था जवद्यमान रहकेा छनः 

 समाजिक सरुक्षा ऐन, २०७५ र सो को जनयमावली २०७६ 

 अपाङ्गता भएका व्यजिहरुको अजधकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ र सो को जनयमावली २०७७ 

 उपभोिा संरक्षण ऐन, २०७५ 

 िेष्ठ नागररक सम्बन्धी ऐन, २०६३ र सो को जनयमावली २०६५ 

 बालबाजलका सम्बन्धी ऐन, २०७५ 

 रोिगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ र सो को जनयमावली २०७५ 

 स्थानीय सरकार सजचालन ऐन, २०७४ 

 लैंजगक जहसंा जनवारण कोष (सजचालन) जनयमावली, २०७६ 

 िन्म, मतृ्य ुतथा व्यजिगत घटना (दताग गने) ऐन, २०३३ र सो को जनयमावली २०३४ 

 स्थानीय व्यजिगत घटना दताग ऐन, २०७५ 

 स्थानीय अनाथ तथा िोजखमयिु वालवाजलका र सामाजिक कायगक्रम सजचालन कायगजवजध ऐन २०७५ 

 बिार अनगुमन जनदजेशका, २०७५ 

 अपाङ्गता भएका व्यजिको पररचय-पत्र जवतरण कायगजवजध, २०७५ 

 आजथगक सहायता जनयमावली, २०७७ 
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यसका अजतररि आवजधक योिना तथा माजथ उल्लेजखत काननूी व्यवस्थाहरुको सहि कायागन्व्यनका िारी भएका 

कायगजवजध तथा जनदजेशकाहरुले पजन मागगदशगन गरेका छन ्। 

व्यक्तिगत घटना दताा तथा सामाक्तिक सुरक्षा  

व्यजिगत घटना दतागलाई जलख ुगाउँपाजलकामा व्यजिगत घटना दताग तथा सामाजिक सरुक्षा तथयांक प्रणालीमा आबद्ध 

गररएको छ । िसका लाजग सामाजिक सरुक्षा तथा पजिीकरण उप शाखा तथा वडा कायागलयका कमगचारीहरुको क्षमता जवकास 

गररएको छ । आ.व. २०७६/७७ र २०७७/७८ को वडागत व्यजिगत घट्ना दताग तथा सामाजिक सरुक्षा भत्ता पाएका लाभग्राही 

सम्बन्धी जववरण दहेाय बमोजिम रहकेो छः 

आ.व. २०७६/७७ को घटना दताा क्तववरण 

क्र .सस.  
वडा 

नस. 

घटना दतााको क्तववरण (आ.व. २०७६/७७) 

िन्म दताा मृत्यु दताा क्तववाह दताा 
बसाईसराई 

दताा 

सम्बन्ध 

क्तवच्छेद दताा 
िम्मा 

कुल 

िम्मा 

मजहला परुुष मजहला परुुष मजहला परुुष मजहला परुुष मजहला परुुष मजहला परुुष  

१ १ २९ २५ ४ ४ १४ १४ ४ ६ ० ० ५१ ४९ १०० 

२ २ १७ ३९ ८ ९ ११ ११ ८ ९ ० ० ४४ ६८ ११२ 

३ ३ २८ २९ ४ ६ ९ ९ १ ३ ० ० ४२ ४७ ८९ 

४ ४ २४ ३९ ५ ४ २० २० २ २ ० ० ५१ ६५ ११६ 

५ ५ ३९ ५५ २ ९ २४ २४ ४ ३ ० ० ६९ ९१ १६० 

६ ६ ३४ २८ २ ६ १६ १६ ० ० ० ० ५२ ५० १०२ 

७ ७ २६ २२ ५ ६ १७ १७ १० ७ ० ० ५८ ५२ ११० 

८ ८ ४५ ४३ ६ १० २७ २७ ० ० ० ० ७८ ८० १५८ 

९ ९ १३ १२ १ २ १३ १३ २ २ ० ० २९ २९ ५८ 

िम्मा २५५ २९२ ३७ ५६ १५१ १५१ ३१ ३२ ० ० ४७४ ५३१ १००५ 

आ.व. २०७७/७८ दोश्रो चौमाक्तसक सम्मको घटना दताा क्तववरण 

क्र .सस.  
वडा 

नस. 

घटना दतााको क्तववरण (आ.व. २०७६/७७) 

िन्म दताा मृत्यु दताा क्तववाह दताा 
बसाईसराई 

दताा 

सम्बन्ध 

क्तवच्छेद दताा 
िम्मा 

कुल 

िम्मा 

मजहला परुुष मजहला परुुष मजहला परुुष मजहला परुुष मजहला परुुष मजहला परुुष  

१ १ १२ ११ १ ३ ११ ११  २ ० ० २४ २७ ५१ 

२ २ २७ ५३ ४ ५ २३ २३  ८ ० ० ५४ ८९ १४३ 

३ ३ ३८ ३६ ४ ५ २२ २२  ४ ० ० ६४ ६७ १३१ 

४ ४ २६ ३५ ५ ४ २६ २६ ० ० ० ० ५७ ६५ १२२ 

५ ५ ३१ २६ ६ ९ २६ २६ २ १ ० ० ६५ ६२ १२७ 

६ ६ २८ ३१ ० २ २१ २१ ३ ३ ० ० ५२ ५७ १०९ 

७ ७ ३० १६ २ ४ २० २०  २ ० ० ५२ ४२ ९४ 

८ ८ ३४ ३८ ३ ७ १८ १८ ० ० ० ० ५५ ६३ ११८ 

९ ९ ४५ ३७ १ ५ १९ १९ २३ १६ ० ० ८८ ७७ १६५ 

िम्मा २७१ २८३ २६ ४४ १८६ १८६ २८ ३६ ० ० ५११ ५४९ १०६० 
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आ.व. २०७५/७६ को सामाक्तिक सरुक्षा भत्ता पाएका लाभग्राहीको क्तववरण 

क्र .स  भत्ताको क्तकक्तसम/ वडा नस. १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ िम्मा 

१ िेष्ठ नागररक भत्ता (अन्य) ४५ ७० ८४ ८९ ८० १०२ ११६ १३० १७४ ८९० 

२ िेष्ठ नागररक भत्ता (दजलत) १६ २० २३ १७ ३ ८ ११ २४ २९ १५१ 
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अपाङ्गता भएका व्यजि तथा िेष्ठ नागररकलाई संवैधाजनक तथा काननूी रुपमा प्राप्त अजधकारको प्रचलनका लाजग 

आजधकाररक पररचय पत्र आवश्यक हुन े हुदँा स्थानीय तहले सो पररचय पत्र उपलब्ध गराउन े व्यवस्था अनसुार जलख ु गाउँ 

कायगपाजलका कायागलयले पजन आपाङ्गता भएका व्यजि तथा िेष्ठ नागररकलाई तोजकए बमोजिम पररचय पत्र उपलब्ध गराऊद ै

आएको छ । 
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३५ फेदी कुलो सिचााँई  कुवापानी खोला सलख ु-२ २७४ ९ 

वडा नं. २ 
३६ टारी कुलो सिचााँई कुवापानी खोला सलख-ु २ २७४ ८ 

३७ चमरेे-काटले - बेिी  सलख ुखोला नौसविे ४०० १२ 

३८ चनुबोटे कुलो सिचााँई  सिल्ख ुखोला  नौसविे ३०० ९ 

सडर् मागक 

क्र.स.ं सडर्र्ो नाम प्रर्ार 
लम्बाई 

(सर्.मी.) 

औसत 

चौडाई (मी.) 
के्षत्र 

१. राङ्चा माहोरडााँडा िडक गाउाँपासलका 

रणनीसतक 

२९ ६ गाउाँपासलका 

२. सलख ुएक्वायर िडक अन्तर स्थानीय तह ३१ ७ 
वडा 

१,२,३,४,६,८,९ 

३. िााँघटुार सिंहदवेी घोराखोरी िडक अन्तर स्थानीय तह ९ ९ वडा २ 

४. दाररमबोट रातमाटा िडक प्रमखु िडक ८.५ ४ वडा १ 

५. च्यरूीडााँडा सबरौटा िडक प्रमखु िडक ५.५ ४ वडा १ 

६. नौसबिे च्यरूीडााँडा िडक प्रमखु िडक ५.५  ४ वडा १ 

७. दोबाटो रानीवन िडक शाखा िडक १.५ ५ वडा १ 

८. बाल क्लब िल्लेरी िडक शाखा िडक १.५ ४ वडा १ 

९. बााँकेटार आाँपडााँडा िडक शाखा िडक १ ३.५ वडा २ 

१०. पीपलगैरा िनु्तले िडक शाखा िडक २ ३.५ वडा २ 

११. िानो वर पीपल अम्बोटे िडक शाखा िडक २ ३.५ वडा २ 

१२.  पालेबारी कोलचौर फेदी िडक शाखा िडक १ ३.५ वडा २ 

१३. धारापानी आाँपडााँडा पडारे िडक शाखा िडक १.९ ३.५ वडा २ 

१४. आरुबोटे िानो सनगाले िडक शाखा िडक १.२ ३.५ वडा २ 

१५. सवचारी आहाल िदौरे िडक शाखा िडक २ ३.५ वडा २ 

१६. ठुटेवर सिम्ले गहते िडक शाखा िडक १ ३.५ वडा २ 

१७. जोर िल्ला गायोबोटे िडक शाखा िडक ०.७२ ३.५ वडा २ 

१८. हुलाक चौर कुडार सिम्ले िडक शाखा िडक २ ३.५ वडा २ 

१९. हुलाक चौर मलूपाँधेरा िाल सबिौना 

िडक 
शाखा िडक २ ३.५ वडा २ 

२०. क्करे डााँडा िोल्टेकोट िडक शाखा िडक १.५ ३.५ वडा २ 

२१. कोतघर िोलेडााँडा िडक शाखा िडक १ ३.५ वडा २ 

२२. सिमिेन स्थान मानेडााँडा िडक प्रमखु िडक ४ ५ वडा ३ र ५ 

२३. झ्याप्ले स्वास््य चौकी जोगीडााँडा 

िडक 
प्रमखु िडक ६ 

५ वडा ३ 

२४.  सिमिेन स्थान दरुागाउाँ रानीवन िडक प्रमखु िडक ४ ५ वडा ३ 

२५. कोलचौर जोगीटार िडक प्रमखु िडक ४ ५ वडा ३ 

२६. छसतवने आयकघाट िडक प्रमखु िडक ४ ३ वडा ४ 

२७. मचाबारी महादवेटार िडक शाखा िडक ४ ३ वडा ४ 
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२८. चवुाडााँडा थापाटोल घसुबकिे िडक प्रमखु िडक ४ ५ वडा ४ र ५ 

२९. बााँगपेीपल परुानो गा.सव.ि. िवन 

िडक 
प्रमखु िडक २ 

५ वडा ४ 

३०. कुटीडााँडा बिपाकक  िडक प्रमखु िडक २ ५ वडा ४ र ५ 

३१. कुटीडााँडा मझवुा िडक प्रमखु िडक ७ ४ वडा ४ र ५ 

३२. कुटीडााँडा काटलेगाउाँ िडक शाखा िडक ३ ४ वडा ५ 

३३. वडा कायाकलय बिपाकक  िडक प्रमखु िडक २ ३ वडा ५ 

३४. कमेरेटोल िडक शाखा िडक १ ३ वडा ५ 

३५. डुडे वडा कायाकलय िडक शाखा िडक २ ४ वडा ५ 

३६. 
माटे खाल्टे पाखाबारी मौला मलूपाँधेरो 

िडक 
प्रमखु िडक ७.५ ६ वडा ६ 

३७. डुाँडे खोला खाल्डे डााँडा िडक प्रमखु िडक ३.५ ६ वडा ६ 

३८. दाह ेगौडा बाहुनटोल िडक शाखा िडक २.७ ५ वडा ६ 

३९. काफलबोट हरेडााँडा िडक शाखा िडक ३ ४ वडा ६ 

४०. महाने झााँक्रीथान कासिके िडक शाखा िडक ३ ४ वडा ६ 

४१. धामीबारी मलूपाँधेरा िडक शाखा िडक १ ४ वडा ६ 

४२. खाल्टे डााँडा जकेु खोला िडक शाखा िडक २.७ ८ वडा ६ 

४३. राम्चे तेिे सिद्धथान फलाटे िडक शाखा िडक ५ ५ वडा ७ 

४४. मौला पोखरी कोप्च ेिडक प्रमखु िडक ७ ५ वडा ७ 

४५. पोखरी गौरी दोबाटे िडक प्रमखु िडक ८ ५ वडा ७ 

४६. पोखरी गौरी खोल्िा िडक शाखा िडक २.५ ४.५ वडा ७ 

४७. फेदी रायोबारी सिद्धथान िडक शाखा िडक २ ४.५ वडा ७ 

४८. फेदी गरुुङ्ग गाउाँ डुडेखोला िडक शाखा िडक २.५ ४.५ वडा ७ 

४९. 
सिररिे वडा कायाकलय पोखरी डााँडा 

िडक 
प्रमखु िडक १३.५ ५ वडा ८ 

५०. 
डुडे खोला वडा कायाकलय डााँडा खकक  

सिररिे िडक 
प्रमखु िडक ४.५ ५ वडा ८ 

५१. 
खादी डााँडा मजवुा दवेालीथान 

डुडेखोला िडक 
शाखा िडक २.५ ३.५ वडा ८ 

५२. िम्मटार ररङ्ग रोड शाखा िडक २ ५ वडा ८ 

५३. जाल्पा िातदोबाटो सचनेटार िडक प्रमखु िडक ३.२५ ४.५ वडा ८ 

५४. डााँडाखकक  मजवुा िडक शाखा िडक ०.९८ ४.५ वडा ८ 

५५. डााँडा खकक  मगरगाउाँ ररङ्ग रोड शाखा िडक ०.३ ४ वडा ८ 

५६. दवेीटार मगरगाउाँ मौरी डााँडा िडक शाखा िडक ०.७ ४ वडा ८ 

५७. िम्मटार मसन्दर उिर दसिण िडक शाखा िडक ०.५ ३.५ वडा ८ 

५८. मलुवारी डााँडा चलुी थमु्का डााँडाखकक  

तोरी खोररया िडक 
शाखा िडक २ ३.५ वडा ८ 

५९. चोप्टे िुङ्गा चलुीथमु्का डुडेखोला 

िडक 
शाखा िडक 

०.७ ३.५ 
वडा ८ 

६०. िम्मटार मसन्दर पवूक पसिम िडक शाखा िडक ०.४२ ३ वडा ८ 

६१. िम्मटार मसन्दर उिर दसिण दोश्रो 

िडक 
शाखा िडक 

०.३८ ३ 
वडा ८ 
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६२. पोकली सपङ्गडााँडा डााँडाखकक  मजवुा 

दवेीटार िडक 
शाखा िडक १.३१ ३.५ वडा ८ 

६३. गौडेखोला चोरडााँडा ऐिेलखुकक  िडक शाखा िडक १.५ ५ वडा ८ 

६४. एक्लेपीपल िाठीबेिी सिस्ने पोकली 

खोला िडक 
शाखा िडक ०.४५ ३ वडा ८ 

६५. कोप्च ेऐिेलखुकक  चोरडााँडा िडक  शाखा िडक ०.३५ १३ वडा ८ 

६६. लेती वाच्प ूिडक प्रमखु िडक ७ ३ वडा ९ 

६७. दमैडााँडा िडक शाखा िडक २ २ वडा ९ 

६८. लेती पवुकजे बोलकती चलुी िडक प्रमखु िडक १० ३ वडा ९ 

६९. बोलकती सजम्पाखा िडक शाखा िडक ५ ३ वडा ९ 

७०. लाम्राङ्ग मल्ख ुपोखरी िडक प्रमखु िडक १५ ३ वडा ९ 

७१. पोखरी दोल्द ुवेद्द िडक प्रमखु िडक १२ ३ वडा ९ 

७२. पोखरी िोटेपानी िडक प्रमखु िडक १५ ३ वडा ९ 

७३. मल्ख ुचपु्लु खामिङ्ुग िडक प्रमखु िडक ५ ३ वडा ९ 

७४. सपङ्गडााँडा डााँडा खकक  िडक  शाखा िडक ३ ३ वडा ९ 

 

सावकजसनर् शौचालय 

सस.नं. स्थान अवस्था वडा नं. 

१ लाकुरी डााँडा वडा कायाकलय ममकत गनुक पन े

वडा नं.९ 

२ पोकली झनाक आिपाि ममकत गनुक पन े

३ पोखरी चौर  ममकत गनुक पन े

४ पोकली खोला  ममकत गनुक पन े

५ हुरहरे िासवक -४ ममकत गनुक पन े

६ पवुकजे  ममकत गनुक पन े

७ ितेरे  ममकत गनुक पन े

८ मलुपानी ममकत गनुक पन े

वडा नं .८ ९ दउेराली ममकत गनुक पन े

१० िञ्याङ दवेाली थान ममकत गनुक पन े

११ बाङ्गे सपपल ममकत गनुक पन े वडा नं. ४ 

१२ मासझटार  ममकत गनुक पन े

वडा नं. ३ 
१३ नमकदशे्वर महादवे स्थान मसन्दर ममकत गनुक पन े

१४ यामपाखा िामदुासयक िवन व्यवसस्थत 

१५ बाघखोर डाडााँ शौचालय व्यवसस्थत 

१६ हुलाकचौर ( वडा कायाकलय आिपाि) ममकत गनुक पन े वडा नं. २ 

 

झोलुङ्गे पुल 

सस.नं. खोलार्ो नाम स्थान सनसमकत साल अवस्था वडा नं. 

१ दोल्दखुोला  दोल्द ु २०६५ राम्रो 

वडा  न.ं ९ 
२ खामिङु  िाल ुखोला २०६३ राम्रो 

३ कासल खोला  कासल खोला २०६० राम्रो 

४ पोकली खोला  ितेरे २०५० राम्रो 
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५ पोकली खोला  राम्चे फेदी २०५५ राम्रो 

६ िाघटुार पोकली  िाघटुार २०६० राम्रो 

७ पोकली खोला  िालखुोप २०५५ ममकत गनुक पन े

८ पोकली झरना झिुा २०६२ राम्रो 

९ डुडेखोला  डुडे खेत  ममकत गनुक पन े

वडा नं. ८ 

१० िाकम्ले खोला  महुाने डाडााँ  ममकत गनुक पन े

११ डुडेखोला  खोला खकक   ममकत गनुक पन े

१२ डुडेखोला  डुडे खेत कुलो  ममकत गनुक पन े

१३ पोकली खोला  खोला खेत  ममकत गनुक पन े

१४ सिरिे  सिररिे  ममकत गनुक पन े

१५ सलख ु डुमे्र बािबोटे  ममकत गनुक पन े

१६ डुडेखोला  सलख ु-७ र ८  राम्रो 
वडा नं. ७ 

१७ जकेु खोला  सलख ु७ र ५  ममकत गनुक पन े

१८ जकेु खोला  माटेबेशी र छथनु े २०५७ राम्रो 

वडा नं. ६ 
१९ डुडेखोला  खोला खकक   र 

गाम्नाङटार 

२०५६ राम्रो 

२० सलख ुखोला  माटेबेशी २०७३ राम्रो 

२१ महसिर खोला  सलख ु-५ २०६४ राम्रो वडा नं. ५ 

२२ सलख ुखोला  सलख ु४ र रामछेाप २०६६ राम्रो 

वडा नं. ४ 
२३ सलख ुखोला  वोक्िे र रामछेाप २०६१ राम्रो 

२४ जकेु दोिान सलख ु४ र ६ २०६५ राम्रो 

२५ जकेु खोला  सलख ु४ र ६ २०५० राम्रो 

२६ कुवा पानी खोला पलु 

मासथल्लो 

सलख ु-३ २०६३ राम्रो 

वडा नं.३ २७ कुवा पानी खोला पलु 

तल्लो 

सलख ु-३ २०५३ राम्रो 

२८ सलख ुखोला मासझटार २०६५ राम्रो 

२९ िाघटुार -नमकदशे्वर 

महादवेथान 

बडारे २०५० ममकत गनुक पन े

वडा नं. २ 
३० िनुतले खोला िनु्तले २०५५ ममकत गनुक पन े

३१ िाघटुार खोला सलख ु िाघटुार  ममकत गनुक पन े

३२ पिलटार  चमरेे  पिलटार - सशल्ख ु २०५० राम्रो 

वडा नं. १ 
३३ कुल बाझा नौसविे २०५५ ममकत गनुक पन े

३४ दोक्िे िेरा शेरा २०६० ममकत गनुक पन े

३५ पिलटार पासम्न पिलटार २०७७ ममकत गनुक पन े

सवदु्यत तथा सौयक ऊजाक आयोजना 

क्र.स.ं आयोजनार्ो नाम 
क्षमता 

(सर्.वा.) 
स्थान 

लाभासववत 

घरधुरी 
वडा नं. 

१ लेती खोला ल. ज. सव. आ. ३ िसवक- १ लेती १२५ वडा नं. ९ 

२ पोकली खोला ल. ज. सव. आ. ५ िासवक २,ितेरे १५०  

३ पोकली खोला ल. ज. सव. आ. १५ 
िासवक -३, पोकली  र सलख ु

८ 
३००  
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४ पोकली खोला ल. ज. सव. आ. १६ िासवक ४, पोकली १२०  

५ िेलेले खोला ल. ज. सव. आ. २२ िासवक ६, बोलकती ४००  

६ दोल्द ुखोला ल. ज. सव. आ. ९ िासवक ८, दोल्द ु १००  

७ डुडे खोला ल. ज. सव. आ. १९ टार ३५० वडा नं. ८ 

८ महसिर खहरेखोला ल. ज. सव. आ. ८०५ िञ्जयाङ्ग ९०  

९ डुडे खोला ल. ज. सव. आ. तेस्रो ९ सलख ु-७ २८५ वडा नं. ७ 

१० डुडे खोला ल. ज. सव. आ. चौथो ११ सलख ु-७ ११६  

११ डुडे खोला ल.ज.सव.आ. १७ गाम्नाङटार २२५ सलख ु-६ 

१२ 
जकेु दोिान सलख ुखोला ल. ज. सव. 

आ. 
८९ यिम ७०० सलख ु-४ 

१३ सिल्ख ुपिलटार ल. ज. सव. आ. २८ सिल्ख ुपिलटार २०० सलख ु-१ 

खानेपानी आयोजना 

क्र.स.ं श्रोतर्ो नाम लाभासववत घरधुरी ससमसत गठन श्रोतर्ो उपलब्धता वडा 

१ कोप्च ेखानेपानी महुान ४० िएको १२ मसहना 

वडा नं. ९ 

२ सतनतले खानेपानी महुान १० िएको १२ मसहना 

३ मलुपधे ाँरा/दाहालबारी ४५ िएको १२ मसहना 

४ िोटेपानी महुान १५० िएको १२ मसहना 

५ दवेीथान खानपेानी ४० िएको १२ मसहना 

६ वेतघारी खानेपानी ४० िएको १२ मसहना 

७ गोसवन्द धारा खानेपानी ६० िएको १२ मसहना 

८ कामीधारा खानपेानी ३५ िएको १२ मसहना 

९ दवेीथान खानपेानी ३५ िएको १२ मसहना 

१० सिस्नेगैरा खानेपानी ५० िएको १२ मसहना 

११ सिस्नेगैरा खानेपानी १५० िएको १२ मसहना 

१२ िैलुङ्ग खानेपानी १५० िएको १२ मसहना 

१३ कामीदान खानेपानी ७० िएको १२ मसहना 

१४ टकेलाखकक  खानपेानी ३० िएको १२ मसहना 

१५ च्याम्पोला खानेपानी १४० िएको १२ मसहना 

१६ च्याम्पोला खानेपानी ४० िएको १२ मसहना 

१७ सिरकुना खानेपानी १५ िएको ९ मसहना 

सलख ु- ८ 

१८ कोप्च ेऐिेलखुकक  खानपेानी २० िएको १२ मसहना 

१९ 
मासथल्लो आम्ले अगेंरी डाडााँ 

खानपेानी 
७ िएको १२ मसहना 

२० मलुपानी चाम्वोटे खानपेानी १८ िएको १२ मसहना 

२१ मलेतेनी तोरी खोररया ६ िएको १२ मसहना 

२२ 
गैराखकक  मलुावारी िाडखकक  

खानपेानी 
१२ िएको १२ मसहना 

२३ 
मझवुा कासिके डाडााँखकक  

खानपेानी 
१२ िएको १२ मसहना 

२४ हिेैलु डाडााँखकक  खानेपानी ८५ िएको १२ मसहना 

२५ खहरे खोला टार खानेपानी ५०० िएको १२ मसहना 
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२६ गौडे खोला ४१० िएको १२ मसहना 
सलख ु-६ र 

७ 

२७ जकेु खोला खाल्टे खानपेानी ७५ िएको १२ मसहना सलख ु- ६ 

२८ मासथल्लो मझवुा खानेपानी  िएको १२ मसहना 

सलख ु- ५ 

२९ तल्लो मझवुा खानपेानी  िएको १२ मसहना 

३० काटले गाउाँ खानेपानी  िएको १२ मसहना 

३१ तरतरे खानेपानी  िएको १२ मसहना 

३२ 
महासिर खोला/धसुवकिे/जासगरे 

टोल खानेपानी 
 िएको १२ मसहना 

३३ हरीयो दह खानपेानी  िएको १२ मसहना 

३४ गंगटे खानेपानी  िएको १२ मसहना 

३५ धारा खोला खानपेानी  िएको १२ मसहना 

३६ यसुनिेफ खानपेानी ९० िएको १२ मसहना 

वडा नं. ४ 
३७ गंगटे मचाबारी खानपेानी ५० िएको १२ मसहना 

३८ जामनुेटोल खानपेानी ५० िएको १२ मसहना 

३९ आइतेबारे खानपेानी ५० िएको १२ मसहना 

४० सिम जरुवा पसहलो खानपेानी १५० निएको १२ मसहना 

वडा नं. ३ 

४१ घटे्टकुलो खानपेानी ८० निएको १२ मसहना 

४२ जरुवा खोला २०० निएको १२ मसहना 

४३ घ्याङलेखोला ५० निएको १२ मसहना 

४४ िाल ुखोला २० निएको १२ मसहना 

४५ सिम जरुवा दोस्रो खानेपानी २० निएको १२ मसहना 

४६ िोतीधारा खानेपानी १० निएको १२ मसहना 

४७ रजाय खोला ११ निएको १२ मसहना 

४८ नमकदशे्वर सलप्टीङ खानपेानी ५०० निएको १२ मसहना 

४९ धारा खोला खानपेानी १०० निएको ६ मसहना 

वडा नं. २ 

५० धारापानी सिकले खानेपानी ५० निएको ६ मसहना 

५१ 
आरुबोटे महुान मासथल्लो 

खानपेानी 
१५० निएको ६ मसहना 

५२ 
आरुबोटे महुान बाखोर 

कुडाराँटोल खानेपानी 
५० निएको ६ मसहना 
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सार्वजनिक कार्ावलर् पार्श्वचित्र 

वडा कार्ाालर्हरु 

लिख ुगाउँपालिका अन्तगगत रहकेा वडा कार्ागिर्हरुको लववरण दहेार् बमोलिम रहकेो छः 

सि.नं. सववरण 
कार्ाालर्को नाम 

वडा नं. १ वडा नं. २ वडा नं. ३ वडा नं.४ वडा.नं.५ वडा नं.६ वडा नं.७ वडा.न.८ वडा.न.९ 

१ आफ्नो स्वालमत्वमा िग्गा नभएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको 

२ िग्गाको क्षेत्रफि - ४-३-२-२ ३-०-०-१ २-११-०-१ ३-०-०-० १८-१०-३-२ ३-१०-०-० ३-१५-२-० ३-३-३-० 

३ आफ्नो स्वालमत्वमा भवन 
नभएको 

(भाडामा) 
भएको 

नभएको 

(भाडामा) 

नभएको 

(भाडामा) 

नभएको 

(भाडामा) 
भएको 

नभएको 

(भाडामा) 
भएको भएको 

४ भवनको प्रकार कच्ची अर्ग पक्की अर्ग पक्की कच्ची अर्ग पक्की कच्ची अर्ग पक्की अर्ग पक्की पक्की 

५ कोठा संख्र्ा २ ३ ३ २ २ ४ २ ४ ४ 

६ लवद्यतुको पह चँ भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको 

७ स्वच्छ पानीको सलुवर्ा अलनर्लमत अलनर्लमत अलनर्लमत अलनर्लमत अलनर्लमत नभएको अलनर्लमत भएको भएको 

८ शौचािर् भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको 

९ ईन्टरनटेको उपिब्र्ता भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको भएको 

१० 
मालसक औसत सेवाग्राही 

संख्र्ा 
९० १०० ७० १०० ८० ९० ६५ १०० ८० 

१०.१ मलहिा ४५ ५० ४० ६० ३५ ४० २८ ५० ४० 

१०.२ परुुष ४५ ५० ३० ४० ४५ ५० ३७ ५० ४० 

११ सवारी सार्न लववरण (मो.सा.) १ १ १ १ १ १ १ १ १ 

१२ कार्ागिर् प्रमखुको नाम कल्पना ढुङगिे 
लदनेश 

खड्का 
लवनोद दाहाि 

रेणकुा थापा 

मगर 

लवमिा 

अलर्कारी 

होमहरी 

अलर्कारी 

लथर कुमार 

भट्टराई 
गोकुि पौडेि राि कुमार खड्का 

१३ सम्पकग  न.ं 
९८६४०६३८४

१ 

९८४४४३९

०९७ 

९८४३८५०७

५४ 

९८६१६३८

९१० 

९८६९१००

७२९ 

९८४०५५०२

७२ 

९८४१०३१९६

८ 
९८४३२८४९०४ ९८४३०३०९६० 
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अन्र् कार्ाालर्हरुको सववरण 

र्स गाउँपालिका क्षते्र लभत्र रहकेा अन्र् सरकारी कार्ागिर्हरुको लववरण दहेार् बमोलिम रहकेो छः 

सि.नं. सववरण 

कार्ाालर्को नाम 

असिररक्त हुलाक 

कार्ाालर्, सलखु-२ 

असिररक्त हुलाक 

कार्ाालर्, सलखु- ३ 

ईलाका हुलाक 

कार्ाालर्, सलखु-६ 

असिररक्त हुलाक 

कार्ाालर्, सलखु -८ 

असिररक्त हुलाक 

कार्ाालर्, सलखु-९ 
प्रहरी चौकी र्िम 

प्रहरी चौकी, 

गाम्नाङटार 

१ आफ्नो स्वालमत्वमा िग्गा नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको भएको भएको 

२ िग्गाको क्षेत्रफि - - - - - ३-०-०-० ३-२-०-० 

३ आफ्नो स्वालमत्वमा भवन नभएको (भाडामा) नभएको (भाडामा) नभएको (भाडामा) नभएको (भाडामा) नभएको (भाडामा) नभएको (भाडामा) भएको 

४ भवनको प्रकार अर्ग पक्की अर्ग पक्की अर्ग पक्की अर्ग पक्की अर्ग पक्की अर्ग पक्की पक्की 

५ कोठा संख्र्ा १ १ १ १ १ ३ ७ 

६ लवद्यतुको पह चँ नभएको नभएको नभएको भएको भएको भएको भएको 

७ स्वच्छ पानीको सलुवर्ा भएको नभएको नभएको भएको भएको भएको भएको 

८ शौचािर् नभएको नभएको नभएको भएको भएको भएको भएको 

९ ईन्टरनटेको उपिब्र्ता नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको नभएको 

१० 
मालसक औसत सेवाग्राही 

संख्र्ा 
१५ १४ ९ ५ ५   

१०.१ मलहिा ८ ६ ४ २ २ २ १५ 

१०.२ परुुष ७ ८ ५ ३ ३ २ १५ 

११ 
सवारी सार्न लववरण 

(मो.सा.) 
० ० ० ० ० १ १ 

१२ कार्ागिर् प्रमखुको नाम र्ज्ञ प्रसाद सवेुदी नन्दिक्ष्मी श्रेष्ठ अम्वर ब श्रेष्ठ लकलतग ब पौडेि प्रलमिा सनुवुार िर्िाि र्ादव दवे ब रार्ा 

१३ सम्पकग  न.ं  ९८६९३७१९८४ ९८६२८५२२५४ ९७४११६०७३३ ९८६९८३२९५२ ९८५४०२८५५० ९८६२९२३५२० 
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संघ संस्था पार्श्वचित्र 

संघ संस्थाहरु राज्य सञ्चालनका सहयोगी पात्रका रुपमा रहकेा हुन्छन ् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले 

स्थानीय तहलाई संघ संस्था, क्लब, मन्न्िर, समहू लगायतका समिुायमा आधाररत संरचनाको प्रशासनको अन्धकार प्रिान गरेको छ 

। न्लख ुगाउँकाययपान्लका कायायलय अन्तगयत गैह्र सरकारी ससं्था परिचालन, समन्व्य तथा ननयमन शाखा स्थापना भई संघ 

संस्थाको प्रशासन गरेको छ भने केही अन्धकारहरु वडा कायायलयलाई पन्न न्िईएको छ । कृन्ि तथा पश ुसम्बन्धी समहूहरुको प्रशासन 

सम्बन्न्धत कृनि तथा पशुपंक्षी शाखाले न ैगरेको अवस्था छ । संघ संस्था, क्लब, मन्न्िर, कृन्ि तथा पशपुालन समहू, टोल न्वकास 

संस्था लगायतका समिुायमा आधाररत संरचनाको प्रशासनका लान्ग िहेायका नीन्तगत व्यवस्था भएको छः 

 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ 

 संस्था िताय ऐन, २०३४ 

 स्थानीय संस्था िताय ऐन, २०७५ र सो को न्नयमावली, २०७५ 

 स्थानीय पवूायधार न्वकास ऐन, २०७५ 

 कृन्ि न्वकास काययक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन काययन्वन्ध, २०७५ 

 कृन्ि न्बकास काययक्रम सञ्चालनका लान्ग आवश्यक मागयिशयन तथा मापिण्ड, २०७६ 

 टोल न्वकास संस्था गठन तथा पररचालन काययन्वन्ध, २०७७ 

 होमस्टे सञ्चालन काययन्वन्ध, २०७७ 

गैह्र सिकािी संस्था सम्बन्वधी निििण 

यस गाउँपान्लका अन्तगयत २७ वटा गैह्र सरकारी संस्थाहरु िताय भई सञ्चालनमा रहकेा छन ्। जस मध्ये ९ वटा न्वन्शष्टीकृत 

संस्थआको रुपमा स्थापना भएका छन ्। टोल न्वकास संस्था तथा होम स्टे िताय नभएको िने्खन्छ   

क्र .स.  ससं्थाको प्रकाि 
दताा 

जम्मा 
२०७५।७६ २०७६।७७ २०७७।७८ 

१ गै .स.स.  ७ ४ ७ १८ 

२ जल उपभोक्ता संस्था ० ० ९ ९ 

  जम्मा ७ ४ १६ २७ 

गैह्र सिकािी ससं्थाहरुको सामान्वय जानकािी 

क्र.

सं.  
ससं्थाको नाम ठेगाना दताा नं. ि नमनत प्रमुख उदे्दश्यहरु पदानधकािी ठेगाना सम्पका  नं. 

१ न्लख ुवाडय नं.१ र २ 

खानेपानी न्लन्टटङ्ग 

आयोजना 

न्लख ु१ ०१-

२०७५/१०/२८ 

खानेपानी तथा सरसफाइ न्शवराम 

खड्का 

न्लख ु१   

२ मान्थल्लो मझवुा 

खानेपानी उपभोक्ता 

तथा सरसफाइ सन्मन्त 

न्लख ु५ ०२-

२०७५/१२/१९ 

खानेपानी तथा सरसफाइ जेन्नसा 

तामाङ 

न्लख ु५ ९८६००४८८७४ 

३ तल्लो मझवुा खानेपानी 

उपभेक्ता तथा सरसफाइ 

सन्मन्त 

न्लख ु५ ०३-

२०७५/१२/१९ 

खानेपानी तथा सरसफाइ न्वष्णमुाया 

सनुवुार 

न्लख ु५   

४ प्रगन्तन्शल स्वास््य 

आमा समहू संजाल 

न्लख ु८ ०४-

२०७५/१२/१९ 

मन्हला सशन्क्तकरण सन्जता 

बुढाथोकी 

न्लख ु८   
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५ पध्मावती वरिा संगम 

यवुा क्लव 

न्लख ु९ ०५-

२०७५/१२/२० 

सेवा मूलक न्नमयल बराल न्लख ु९ ९८६२६०६८६३ 

६ श्री जकेु महान्भर खोला 

खानेपानी तथा 

सरसफाइ उपभोक्ता 

सन्मन्त 

न्लख ु५ ०७-

२०७५/१२/२५ 

खानेपानी तथा सरसफाइ एन्कन्रराज 

कटवाल 

न्लख ु५ ९८४९७५९१५९ 

७ जागरुक स्वास््य आमा 

समहू संजाल 

न्लख ु६ ०८-

२०७६/०१/०५ 

मन्हला सशन्क्तकरण मिृला 

(ओझा) 

भट्टराई 

न्लख ु६   

८ सनराइज यवुा क्लव न्लख ु७ ११-

२०७६/०४/०७ 

खेलकुि के्षत्र राज कुमार 

थापा 

न्लख ु७   

९ पान्लका स्तररय आमा 

समहू संजाल 

न्लख ु

गा.पा. 

१२-

२०७६/०५/२३ 

सामान्जक कायय, मन्हला 

सशन्क्तकरण 

रमा ढंुगेल न्लख ु९   

१० न्लख ुमगर समाज न्लख ु४ १३-

२०७६/०९/२७ 

भािा संस्कृन्तको संरक्षण प्रेम बहािरु 

लङ्ुगेली मगर 

न्लख ु४   

११ प्यागर ग्याल्वो तामाङ 

समाज 

न्लख ु२ १४-

२०७७/०३/१४ 

जान्तय पन्हचान, भािा 

संस्कृतीको जगेनाय 

तेज बहािरु 

तामाङ 

न्लख ु२ ९७४११७८२०४ 

१२ श्री न्लख ुयुथ क्लव न्लख ु४ १५-

२०७७/०५/१७ 

संस्कृतीको 

संरक्षण,खेलकुि, पययटन 

न्वकासमा सहयोग 

ओम बहािरु 

काकी 

न्लख ु४ ९८४१५१२८४२ 

१३ न्िपनज्योती स्वास््य 

आमा समहू 

न्लख ु५ १६- 

२०७७/०५/२९ 

सामान्जक कायय, मन्हला 

सशन्क्तकरण 

मैया खत्री न्लख ु५ ९८६८८४४७६१ 

१४ न्लखु मातभृनू्म यथु 

क्लव 

न्लख ु४ १७-

२०७७/६/४ 

जनन्हतकारी सामान्जक 

न्बकृन्त न्वसंगती हटाउने  

सवुोि सवुेिी न्लख ु४ ९८६५५९६८६८ 

१५ श्री पोखरी एकता यवुा 

क्लव 

न्लख ु९ १८-

२०७७/६/१२ 

खेलकुि के्षत्र, सामान्जक 

न्वसंगती हटाउने 

चन्र बहािरु 

तामाङ 

न्लख ु९ ९७४८६४२७७० 

१६ न्चनेटार भकारेढंुगा 

सेवा समाज  

न्लख ु८ १९-

२०७७/६/२१ 

खेलकुि के्षत्र              

सामान्जक न्बकृन्त 

हटाउने वातारण संरक्षण        

सामान्जक कायय 

कृष्ण पौडेल न्लख ु८ ९८६००७३६२० 

१७ नमयिेश्वर रमाइलो डाँडा 

यवुा क्लव 

न्लख ु३ २०-

२०७७/१०/६ 

खेलकुि न्वकास र 

प्रवर्द्यन स्वच्छ समाज 

न्नमायण सामान्जक कायय 

टंकराज जोगी न्लख ु३ ९८६२६३०४९२ 

१८ जनउत्थान के्षत्री सेवा 

समाज 

न्लख ु९ २१-

२०७७/१२/३१ 

सामान्जक सेवा के्षत्री 

समिायको हक न्हतमा 

कायय गने 

कुल बहािरु 

खड्का 

न्लख ु९   

 

जल उपभोक्ता ससं्थाहरुको सामान्वय जानकािी 

क्र .सं.  ससं्थाको नाम ठेगाना दताा नं. ि नमनत 
प्रमुख 

उदे्दश्यहरु 
पदानधकािी ठेगाना सम्पका  नं. 

१ पोकली खोला न्चलाउने जल 

उपभोक्ता संस्था 

न्लख-ु९ ०१- 

२०७७/०६/१५ 

न्संचाइ जय प्रसाि न्घन्मरे न्लख-ु९ ९८५१२२०५०० 

२ टाररकुलो न्संचाइ ममयत जल 

उपभोक्ता संस्था 

न्लख-ु२ ०२- 

२०७७/६/१९ 

न्संचाइ अरुण कुमार 

बुढाथोकी 

न्लख-ु२ ९८४९४६७३४० 

३ पोकली खोला खेत मुहान गरर 

डाँडाखकय  न्संचाइ जल 

उपभोक्ता संस्था 

न्लख-ु८ ०३-

२०७७/६/२१ 

न्संचाइ िगुायहरी पौडेल न्लख-ु८ ९८६२६२८४८१ 

४ साकाले खोला पचासे मझवुा 

न्संचाइ जल उपभोत्ता संस्था 

न्लख-ु८ ४- 

२०७७/६/२६ 

न्संचाइ डोर बहािरु पौडेल न्लख-ु८ ९८४९८०८३७० 
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५ सनु्तले पोखरी न्संचाइ जल 

उपभोक्ता संस्था 

न्लख-ु२ ५-

२०७७/१०/११ 

न्संचाइ न्शबराम बुढाथोकी न्लख-ु२ ९८४९८५७०५० 

६ अग्राखे कुलो ममयत न्संचाइ 

जलउपभोक्ता संस्था 

न्लख-ु२ ६- 

२०७७/१२/१२ 

न्संचाइ ज्ञानेन्र ब. भण्डारी न्लख-ु२   

७ महावीर खोला महुान 

भालडुाडा चवुाडाडा न्संचाइ 

जलउपभोक्ता संस्था 

न्लख-ु

४/५ 

७- 

२०७७/१२/२५ 

न्संचाइ मोहन काकी न्लख-ु४ ९८४९०८२००० 

८ न्लख ुवडा नं.३ न्डप 

बोररङ(न्लन्टटङ) खा.पा. तथा 

सरसफाइ उपभोक्ता संस्था 

न्लख-ु३ ८- 

२०७७/१२/२६ 

न्संचाइ 

तथा 

खानेपानी 

िान बहािरु श्रेष्ठ न्लख-ु३ ९७४४०४९२५८ 

९ चनुबोटे कुलो न्संचाइ जल 

उपभोक्ता संस्था 

न्लख-ु१ ९- 

२०७७/१२/३१ 

न्संचाइ तेज बहािरु मगर न्लख-ु१ ९८४०७०९३८३ 

कृनि समूह सम्बन्वधी निििण 

न्लख ुगाउँपान्लकामा िताय भई सञ्चालनमा रहकेा कृन्ि समहूहरुको न्ववरण िहेाय बमोन्जम रहकेो छः 

आ.ि. २०७७/७८ सम्म दताा भएका कृनि समूहको िडागत निििण  

वडा नं. समहू संख्या 

१ ६ 

२ ७ 

३ १२ 

४ १० 

५ ७ 

६ ९ 

७ ६ 

८ १० 

९ १३ 

जम्मा ८० 

आ.ि. २०७७/७८ सम्म दताा भएका कृिक समूहको नामािली 

क्र.स.ं कृिक समुहको नाम ठेगाना समुह दताा नमनत 

१. रातमाटे कृिक समहु न्लख ु– १ २०७६/०३/२९ 

२. रामेश्वर न्सजयनन्शल कृिक समहु न्लख ु– १ २०७६/०३/२९ 

३. न्सजयनन्शल कृिक समहु  न्लख ु– १ २०७७/०५/१५ 

४. न्सहिंवेी कृिक समहु  न्लख ु– १ २०७७/०५/१५ 

५. भैसेँपानी कृिक समहु  न्लख ु– १ २०७७/०५/१४ 

६. कान्लका िवेी कृिक समहु  न्लख ु– १ २०७७/०५/१४ 

७. फुलमाला िन्लत कृिक समहु न्लख ु– २ २०७३/०४/०३ 

८. श्री न्मन्लजनु्ल तरकारी कृिक समहू न्लख ु– २ २०६६/०७/२५ 

९. श्री कान्लिवेी कृिक समहू न्लख ु– २  

१०. सेतीिवेी कृिक समहु न्लख ु– २ २०७६/०६/०२ 

११. भमुेस्थान कृिक समहू न्लख ु– २ २०७७/०५/१५ 

१२. सेन्तिने्व न्मन्श्रत कृिक समहू न्लख ु– २ २०७७/०५/१८ 

१३. कुवापानी कृिक समहु न्लख ु– २ २०७७/०५/२८ 
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१४. न्भमसेनस्थान कृिक समहू न्लख ु– ३ २०७६/०३/२९ 

१५. जन ज्योन्त कृिक समहू न्लख ु– ३ २०७६/०३/२९ 

१६. एकता ज्योन्त कृिक समहू न्लख ु– ३ २०७१/१२/०४ 

१७. बाघखोर डाँडा कृिक समहू न्लख ु– ३ २०७६/०३/२९ 

१८. सयपत्री कृिक समहू न्लख ु– ३ २०७३/०४/१८ 

१९. बरन्पपल चौतारी कृिक समहू न्लख ु– ३ २०७७/०५/०९ 

२०. न्सजयनन्शल िउेराली कृिक समहु  न्लख ु– ३ २०७६/०३/२९ 

२१. सयपत्री कृिक समहु न्लख ु– ३ २०७७/०४/१५ 

२२. न्सजयनन्शल िउेराली कृिक समहु न्लख ु– ३ २०७६/१२/०४ 

२३. प्रगन्तन्शल कृिक समहु न्लख ु– ३ २०७१/०३/२३ 

२४. जाल्पा िवेी कृिक समहु न्लख ु– ३ २०७७/०५/१४ 

२५. सेन्तिवेी कृिक समहु न्लख ु– ३ २०७७/०५/१५ 

२६. जामनु ेकृिक  समहू न्लख ु– ४ २०७७/०४/१२ 

२७. मखमली कृिक समहू न्लख ु– ४ २०७६/०३/२९ 

२८. उत्पािनन्शल अगवुा कृिक समहू न्लख ु– ४ २०७६/०३/२९ 

२९. तारुके बेसी कृिक समहू न्लख ु– ४ २०७६/०३/२९ 

३०. न्सजयनन्शल कृिक समहू न्लख ु– ४ २०७६/०३/२९ 

३१. कन्यािवेी कृिक समहू न्लख ु– ४ २०७६/०३/२९ 

३२. गौरी शंकर कृिक समहू न्लख ु– ४ २०७६/०३/२९ 

३३. हातेमालो कृिक समहू न्लख ु– ४ २०७७/०५/२९ 

३४. सेन्तिवेी बाङ्गेन्पपल कृिक समहू न्लख ु– ४ २०७७/०५/०२ 

३५. चवुाडाँडा कृिक समहू न्लख ु– ४ २०७७/०५/१८ 

३६. मझवुा कृिक समहू न्लख ु– ५ २०७५/०१/२८ 
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पशुपालन समूह सम्बन्वधी निििण 

न्लख ुगाउँपान्लकामा िताय भई सञ्चालनमा रहकेा पश ुपालन समहूहरुको न्ववरण िहेाय बमोन्जम रहकेो छः 

आ.ि. २०७७/७८ सम्म दताा भएका पशुपालन समूहको िडागत निििण  

वडा नं. समहू संख्या 

१ २ 

२ २ 

३ २ 

४ ३ 

५ ५ 

६ ४ 

७ २ 

८ ६ 

९ १ 

जम्मा २७ 
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५८. चनुािवेी कृिक समहु न्लख ु– ८ २०७७/०५/१५ 
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६१. मलुपानी कृिक समहु न्लख ु– ८ २०७७/०५/१८ 
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आ.ि. २०७७/७८ सम्म दताा भएका पशुपालन समूहको नामािली 

नस.नं. कृिक समूहको नाम िडा नं. दताा नमनत 
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३. श्री न्मन्लजनु्ल पशपुालन कृिक समहू  न्लख ु२ २०७६/०६/०१ 

४. श्री न्सँहिवेी पशपुालन कृिक समहू न्लख ु२ २०७६/०६/१४ 
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बैंक तथा वित्तीय संस्था पार्श्वचित्र 

लिख ुगाउँपालिका स्थापना हुन ुभन्दा अगालि यस क्षते्रमा कुनै पलन बैंक तथा लित्तीय संस्था स्थापना भएका लथएनन ्। गाउँ 

काययपालिकाको कायायिय स्थापना भए पलि मात्र यस गाउँपालिकाको ििा नं. ४ मा गाउँ काययपालिका कायायिय नलिकै २०७५ साि 

भाद्र १ गते नपेाि एस.बी.आई. बैंक लि. को शाखा स्थापना भएको हो । हाि सम्म पलन यस बाहके अन्य कुनै बैंक तथा लित्तीय संस्था 

स्थापना हुन सकेका िैनन ्। लित्तीय कारोबारको िालग लिख ुगाउँपालिकाको लिमेकी रामिेाप नगरपालिका, साँघटुारमा रहकेो रालरिय 

िालिज्य बैंकको शाखा तथा केही सहकारी संस्था मालथ लनभयर रहनपुने अिस्था लिद्यमान दलेखन्ि । समग्रमा नपेाि एस.बी.आई. बैंक 

लि. को शाखा स्थापना तथा केही सहकारी संस्थाको सेिा प्रिाहबाट आम िनताको लित्तीय सेिामा पहुचँ केही बढे तापलन लित्तीय सेिामा 

पहुचँ बढाउन लनकै सधुार गनुयपन ेदलेखएको ि ।  

यस गाउँपालिकामा स्थापना भई सञ्चािनमा रहकेो बैंकको सामान्य िनकारी दहेाय बमोलिम रहकेो िः 

सि .नं.  सििरण नेपाि एस.बी.आई. बैंक लि., लिख ुशाखा 

१ बैंकको श्रेिी क िगय 

२ आफ्नो स्िालमत्िमा िग्गा नभएको 

३ िग्गाको क्षेत्रफि -- 

४ आफ्नो स्िालमत्िमा भिन नभएको (भािामा रहकेो) 

५ लिद्यतुको पहुचँ भएको 

६ स्िच्ि पानीको सलुिधा भएको 

७ शौचाियको सलुिधा भएको 

८ ईन्टरनटेको उपिब्धता भएको 

९ औसत सेिाग्राही संख्या १३०० 

९.१ मलहिा ५०० 

९.२ परुुष ८०० 

१० कायायिय प्रमखुको नाम परुपराि लनरौिा 

११ सम्पकय  नं. ९८४२१८६७८१ 

 



लिखु गाउँपालिकाको पार्श्वलित्र, २०७८ 103 

 

उद्योग तथा व्यवसाय पार्श्वचित्र 

उद्योग तथा व्यवसाय आर्थिक गर्तर्वर्ि, आर्थिक वरृ्ि एवं रोजगारी श्रजृनाको प्रमखु माध्यमको रुपमा रहकेो हुन्छ । 

नेपालको संर्विानमा भएको व्यवस्था अनरुुप स्थानीय तह स्थापना भए पश्चात तोर्कएका उद्योग, व्यवसायको प्रशासन स्थानीय 

तहमा न ै हुन े व्यवस्था अनसुार र्लख ुगाउँकायिपार्लका कायािलयमा उद्योग तथा व्यवसायको प्रशासन सम्बन्िी कायिको थालनी 

भएको छ । यस सम्बन्िी प्रशासनका लार्ग भएका नीर्तगत व्यवस्थाहरु दहेाय बमोर्जम रहकेा छनः 

 औद्योर्गक व्यवसाय ऐन, २०७६ 

 कम्पनी ऐन, २०६३ 

 प्रदशे औद्योर्गक व्यवसाय ऐन, २०७७ 

 प्रदशे र्नजी तथा साझदेारी फमि दताि ऐन, २०७७ 

 स्थानीय औद्योर्गक व्यवसाय ऐन, २०७६ 

 स्थानीय व्यवसाय कर सम्बन्िी कायिर्वर्ि, २०७७ 

उद्योग तथा व्यवसाय सम्बन्धी वववरणः 

यस गाउँ कायिपार्लका कायािलयमा दताि भई जम्मा २२८ वटा व्यवसाय सञ्चालनमा रहकेो दरे्खन्छ । व्यवर्स्थत बजार 

क्षेत्रको स्थापनाको उद्दशे्य रार्ख गाउँपार्लकाको वडा नं. ४ मा बजार व्यवस्थापनको भवन र्नमािण गररंद ैछ भने र्वर्भन्न वडाहरुमा 

कृर्ि उपज संकलन केन्र र्नमािण गररंद ैछ । यस गाउँपार्लका अन्तगित रहकेा व्यवसायहरुको र्ववरण दहेाय बमोर्जम रहकेो छः 

क्र.स.ं व्यवसायको प्रकार 
दताा भएको वर्ा 

दताा खारेज 
जम्मा 

सञ्चालन ०७५/७६ ०७६/७७ ०७७/७८ 

१ पसल व्यवसाय ७१ ५३ १८ ३ १३९ 

२ कृर्ि तथा पश ुफमि ८ २४ ४२ ० ७४ 

३ होटल  ३ ८ ४ ० १५ 

४ र्नमािण व्यवसायी १ ० ० ० १ 

 जम्मा ८३ ८५ ६४ ३ २२९ 

पसल व्यवसायको सामान्य वववरण 

वस.नं

. 

दताा 

नं. 
दताा वमवत व्यवसायको वववरण पूजी 

व्यवसायीको 

नाम 
ठेगाना सम्पका  नं. 

१ १  २०७५/६/६ तामाङ र्कराना पसल १ लाख  कणि ब. तामाङ र्लख–ु५ 9843133747 

२ २  २०७५/६/६ न्य ूश्रेष्ठ इलेर्रिक एण्ड 

इलेरिोर्नरस पसल 

१ लाख  यादव श्रेष्ठ र्लख–ु५,  9843133747 

३ ३  २०७५/६/६ न्य ूश्रेष्ठ भरेाइटी सप्लायसि  सयुि ब. श्रेष्ठ र्लख–ु५,  

४ ४  २०७५/६/६ यरु्नका एण्ड यरु्नसा र्कराना 

पसल 

१ लाख सम्म अर्नल बस्नेत र्लख–ु५, 9863639117 

५ ५  २०७५/६/६ सज्जन एण्ड घनश्याम र्कराना 

पसल 

१ लाख सम्म झलमाया श्रेष्ठ र्लख–ु५, 9865389662 

६ ६  २०७५/६/६ र्ज.एस.र्कराना पसल १ लाख सम्म र्टका ब. श्रेष्ठ र्लख–ु५,  

७ ७  २०७५/६/६ अशोक र्कराना पसल १ लाख सम्म सन्त कुमार श्रेष्ठ र्लख–ु५, 9844264034 

८ ८  २०७५/६/६ स्वामीबाबा र्कराना पसल १ लाख सम्म घन ब. काकी र्लख–ु४, 9860149860 

९ ९ ०६/०७/२०७६ पे्रम र्कराना पसल १ लाख सम्म पे्रम ब. श्रेष्ठ र्लख–ु५, 9861944406 

१० १० ०६/०७/२०७५ मनुामदन र्कराना पसल १ लाख सम्म मदन कुमार श्रेष्ठ र्लख–ु५, 9860240511 

११ ११ ०६/०७/२०७५ भमूेडाँडा र्कराना पसल १ लाख सम्म केशर ब. मगर र्लख–ु५, 9861172891 
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१२ १२ ०६/०७/२०७५ यवुराज खाजा घर १ लाख सम्म यवुराज श्रेष्ठ र्लख–ु४, 9844389136 

१३ १३ ०६/०७/२०७५ अर्नता र्कराना पसल १ लाख सम्म रोशन काकी र्लख–ु४, 9861369728 

१४ १४ ०६/०७/२०७५ अजुिन र्कराना पसल १ लाख सम्म भपुाल ब. 

खड्का 

र्लख–ु४, 9869533932 

१५ १५ ०६/०७/२०७५ मनमाया र्मल  मनमाया खड्का र्लख–ु५, 9869533932 

१६ १६ ०६/०७/२०७५ सजृना स्टोर एण्ड सप्लायसि  र्सजिना काकी र्लख–ु२, 9861781484 

१७ १७ ०६/०७/२०७५ यदरुाज र्कराना पसल १ लाख सम्म राम ब. आले 

मगर 

र्लख–ु२, 9744052390 

१८ १८ ०६/०७/२०७५ के.र्स. र्कराना पसल  र्मन ब. खत्री र्लख–ु२, 9744051824 

१९ १९ ०६/०७/२०७५ खमु र्कराना पसल १ लाख सम्म ज्ञानीमाया 

तामाङ 

र्लख–ु५, 9840171883 

२० २० ०६/०७/२०७५ शान्ता र्कराना पसल १ लाख सम्म शान्तामाया 

खड्का काकी 

र्लख–ु४,  9844389950 

२१ २१ ०६/०७/२०७५ एस.एस.र्कराना पसल १ लाख सम्म शेिराज दाहाल र्लख–ु२, 9849906255 

२२ २२ ०६/०७/२०७५ र्दल कुमार र्कराना पसल  र्दल कुमार श्रेष्ठ र्लख–ु५, 9844278151 

२३ २३ ०६/०७/२०७५ रोर्हत र्कराना पसल १ लाख सम्म रोर्हत ब. श्रेष्ठ र्लख–ु४, 9744032181 

२४ २४ ०६/०७/२०७५ आशुि र्कराना पसल १ लाख सम्म अनोज कुमार 

काकी 

र्लख–ु४, 9849808184 

२५ २५ ०६/०७/२०७५ र्सम्ले र्कराना पसल १ लाख सम्म र्खल ब. 

कालीकोटे 

र्लख–ु२, 9849713605 

२६ २६ ०६/०७/२०७५ उर्द्दम र्कराना पसल १ लाख सम्म उर्द्दम ब. खत्री र्लख–ु५, 9860741127 

२७ २७ ०६/०७/२०७५ रामजी र्कराना पसल  भोज ब. खत्री र्लख–ु४,  

२८ २८ ०६/०७/२०७५ शान्ती र्कराना पसल   यवुराज तामाङ र्लख–ु२, 9844441171 

२९ २९ ०६/०८/२०७५ केशरी कस्मेटीक पसल  केशरी माया श्रेष्ठ र्लख–ु४, 9860439088 

३० ३१ ०६/०९/२०७५ हकि  र्कराना पसल १ लाख सम्म हकि  ब. श्रेष्ठ र्लख–ु५, 9742089153 

३१ ३२ ०६/०९/२०७५ खड्ग र्कराना पसल १ लाख सम्म खड्ग  ब. बस्नेत र्लख–ु८, 9849298893 

३२ ३३ ०६/०९/२०७५ दीघि र्कनारा पसल १ लाख सम्म र्दघि ब. र्बष्ट र्लख–ु८, 9861850600 

३३ ३४ ०६/०९/२०७५ दगुाि र्कनारा पसल १ लाख सम्म दगुाि ब. र्बष्ट र्लख–ु८,  

३४ ३५ ०६/०९/२०७५ अरुण र्कराना पसल १ लाख सम्म र्खला ब. खत्री र्लख–ु७,  

३५ ३६ ०७/०९/२०७५ शेर र्कराना पसल १ लाख सम्म शेर ब. मगर र्लख–ु६, 986046784 

३६ ३७ ०६/०९/२०७५ नेत्र र्कराना पसल १ लाख सम्म नेत्र ब. बुढाथोकी र्लख–ु८, 9840467969 

३७ ३८ ०६/०९/२०७५ अर्स्मता कुटानी र्पसानी र्मल  अर्स्मता खड्का र्लख–ु४, 9861355045 

३८ ३९ ०६/१८/२०७५ सनुवुार र्कराना पसल १ लाख सम्म रत्न ब. सुनवुार र्लख–ु५, 9860194158 

३९ ४० ०६/२२/२०७५ टोर्रसङ डाँडा र्कराना पसल १ लाख सम्म गोर्वन्द ब. 

सनुवुार 

र्लख–ु५, 9861719725 

४० ४१ ०६/२६/२०७५ बस्नेतको र्कराना पसल १ लाख सम्म िन ब. बस्नेत र्लख–ु५, 9869265646 

४१ ४२ ०७/१३/२०७५ एस.र्प.नर्वन एण्ड नयन 

र्कराना पसल 

१ लाख सम्म र्सता पौडेल र्लख–ु६, 9860801812 

४२ ४६ ०८/०५/२०७५ सरु्नता स्टेशनरी तथा 

फोटोकर्प सेन्टर 

 सरु्नता आचायि 

भट्टराई 

र्लख–ु६, 9852840015 

४३ ४७ ०९/२३/२०७५ थापा र्कराना पसल  चेत ब. थापा र्लख–ु७, 9861553746 

४४ ४७ ०९/१६/२०७५ लाकुरी भञ्ज्याङ्ग र्कराना 

पसल 

 कणि ब. जोगी र्लख–ु३, 9844250607 

४५ ४८ ०९/१६/२०७५ पोखरी र्कराना पसल  भर्वध्वज थापा र्लख–ु७  

४६ ४९ ०९/१६/२०७५ नमिदशे्वर इटा भट्टा उद्योग 

प्रा.र्ल. 

 र्वष्ण ुकुमार श्रेष्ठ र्लख–ु३ 9851240425 

४७ ५२ ०९/२३/२०७५ खत्री र्कराना पसल  र्चत्र ब. खत्री र्लख–ु७, 9862505913 

४८ ५३ ०९/२३/२०७५ अर्नस र्कराना पसल  गोमा बढुाथोकी र्लख–ु७, 9851055377 
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४९ ५४ ०९/२३/२०७५ खड्का र्कराना पसल  चन्र ब. खड्का र्लख–ु७,  

५० ५५ ०९/२५/२०७५ र्सर्द्द गणेश कृर्ि सप्लायसि  र्दनेश कुमार 

खत्री 

र्लख–ु४, 9843274923 

५१ ५६ १०/१०/२०७५ मोहन र्कराना पसल १ लाख सम्म मोहन दास श्रेष्ठ र्लख–ु३, 9844270763 

५२ ५७ १०/१०/२०७५ चेतना र्कराना पसल ३ लाख सम्म सर्मिला श्रेष्ठ र्लख–ु३, 9843821883 

५३ ५८ १०/१०/२०७५ नमिदशे्वर र्कराना पसल १ लाख सम्म हरर कुमार श्रेष्ठ र्लख–ु३, 9843398482 

५४ ६० १०/१०/२०७५ मर्ण इलेरिोर्नरस स्टेसनरी 

छाप सेन्टर 

 मर्ण कुमार 

कटवाल 

र्लख–ु५, 9843936350 

५५ ६१ २०७५/१०/१/

२२ 

श्रेष्ठ स्टोर एण्ड सप्लायसि ३ लाख सम्म तारा दवेी श्रेष्ठ र्लख–ु५, 9849944256 

५६ ६२ ११/०८/२०७५ र्सि पखुाि र्कराना पसल १ लाख सम्म दवेेन्रराज पौडेल र्लख–ु८, 9743055505 

५७ ६४ ११/१०/२०७५ खाल्टे राइस र्मल  शंकर मगर र्लख–ु६, 9869387959 

५८ ६६ ११/१५/२०७५ र्लख ुफर्निचर उद्योग ३ लाख सम्म र्डल्ली ब. 

के.सी. 

र्लख–ु४, 9851191058 

५९ ६७ १२/१७/२०७५ कृष्ण कुटानी–र्पसानी र्मल १ लाख सम्म िन प्र. पुडासैनी र्लख–ु६ 9741069812 

६० ६८ ०१/०४/२०७६ बस्नेत र्कराना पसल १ लाख सम्म र्लला ब. बस्नेत र्लख–ु७, 9743058947 

६१ ६९ ०१/१९/२०७६ इन्र र्कराना पसल १ लाख सम्म इन्र ब. कटुवाल र्लख–ु५, 9843509130 

६२ ७३ ०१/२३/२०७६ श्याम दाईको पसल १ लाख सम्म शेर ब. श्रेष्ठ र्लख–ु३, 9841362282 

६३ ७४ ०१/२६/२०७६ खड्का र्कराना पसल १ लाख सम्म फत्त ब. खड्का र्लख–ु३ 9843089784 

६४ ७५ ०१/२७/२०७६ र्दप र्कराना पसल १ लाख सम्म र्दप ब. श्रेष्ठ र्लख–ु३ 9860111741 

६५ ७६ ०२/०७/२०७६ अर्स्मता र्कराना पसल १ लाख सम्म अर्स्मता खड्का र्लख–ु४ 9861355045 

६६ ७७ ०२/१०/२०७६ कटवाल र्कराना पसल ३ लाख सम्म डुर्कन्र राज 

कटवाल 

र्लख–ु४ 9840443965 

६७ ७९ ०२/१३/२०७६ सोम बहादरु र्कराना पसल १ लाख सम्म सोम ब. तामाङ र्लख–ु९  9869631393 

६८ ८० ०२/१३/२०७६ सन्दभि पोकली झरना 

ओखलढंुगा पसल 

३ लाख सम्म यादव प्र. गौतम र्लख–ु९ 9861573695 

६९ ८१ ०२/१३/२०७६ जनभाव खाद्यान्न तथा 

इलेर्रिक सेन्टर  

३ लाख सम्म भोलामणी 

दाहाल 

र्लख–ु९  9841370955 

७० ८४ ०३/०९/२०७६ दार्नयल र्कराना पसल  १ लाख सम्म अन ब. वमे र्लख ु–८ 9749136536 

७१ ८५ ०३/१६/२०७६ स्वराली र्कराना पसल १ लाख सम्म पे्रम कुमारी 

स्वराली 

र्लख–ु३ 9843358092 

७२ ८८ ०४/२९/२०७६ र्बना र्कराना पसल ३  लाख सम्म दल ब. खत्री र्लख–ु९ 9741278885 

७३ ८९ २०७६/४/३१ न्य ूअर्नसा र्कराना पसल १ लाख सम्म छत्र र्संह योञ्जन र्लख–ु५ 9743042874 

७४ ९१ ०५/११/२०७६ संर्गता र्कराना पसल १ लाख सम्म मेन्दो तामाङ र्लख–ु७ 9840189242 

७५ ९३ ०५/११/२०७६ न्य ूबस्नेत र्कराना पसल १ लाख सम्म रुर ब. बस्नेत र्लख–ु५ 9846948633 

७६ ९४ ०५/१२/२०७६ स्टार फेन्सी पसल ३ लाख सम्म सयुि ब. कटुवाल र्लख–ु५ 9867870587 

७७ ९५ ०५/१२/२०७६ नागमर्ण खाद्य स्टोर ३ लाख सम्म उत्तमराज 

कटवाल 

र्लख–ु५ 9851174905 

७८ ९६ ०५/१२/२०७६ सररता र्कराना पसल १ लाख सम्म हमे ब. खड्का र्लख–ु२ 984314011 

७९ ९९ ०५/१२/२०७६ रमाइलो टार र्कराना पसल १ लाख सम्म र्शव ब. पौडेल र्लख–ु८ 9860374713 

८० १०० ०५/१२/२०७६ र्शव र्कराना पसल १ लाख सम्म र्शबहरी 

अर्िकारी 

र्लख–ु८ 9863317766 

८१ १०१ ०५/१२/२०७६ यवुराज एण्ड राज र्कराना 

पसल 

१ लाख सम्म हमे ब. बढुाथोकी र्लख–ु८ 9849851474 

८२ १०२ ०५/१२/२०७६ हरर र्कराना परल १ लाख सम्म गणेश बढुाथोकी र्लख–ु८ 9843911223 

८३ १०३ ०५/१२/२०७६ जाल्पा र्कराना पसल १ लाख सम्म एक ब. रोका र्लख–ु८ 9849375328 

८४ १०६ ०५/१२/२०७६ रेनकुा र्कराना पसल  डोर कुमार सुवेदी र्लख–ु३ 9861320805 

८५ १०७ ०५/१३/२०७६ कुन्तादरे्व र्कराना पसल १ लाख सम्म सम्भ ुकुमार गरुुङ र्लख–ु२ 9844463784 
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८६ १०८ ०५/१३/२०७६ सागर र्कराना  पसल १ लाख सम्म कल्पना खड्का र्लख–ु२ 9863487568 

८७ १०९  २०७६/५/१३ न्य ूचर्चित र्कराना पसल १ लाख सम्म सवुास कुमार श्रेष्ठ र्लख–ु३ 9843062595 

८८ ११० ०५/१३/२०७६ जय र्कराना पसल १ लाख सम्म जय ब. काकी र्लख–ु१ 9869250405 

८९ १११ ०५/१३/२०७६ भजुेल र्कराना पसल १ लाख सम्म कृष्ण ब. भजुेल र्लख–ु२ 9844441171 

९० ११२ ०५/१३/२०७६ रेनकुा मर्दरा पसल १ लाख सम्म डोर कुमार सुवेदी र्लख–ु३ 9861330805 

९१ ११३ ०५/१३/२०७६ चतरेुपानी र्कराना पसल १ लाख सम्म मान ब. खत्री र्लख–ु७ 9865487428 

९२ ११४ ०५/१३/२०७६ मोहन फर्निचर उद्योग  ३ लाख सम्म मोहन ब. साकी र्लख–ु८ 9844014929 

९३ ११५ ०५/१३/२०७६ ग्लोवल कम्प्यटुर इर्स्टच्यटु १ लाख सम्म र्वजय तामाङ र्लख–ु९ 9880303041 

९४ ११६ ०५/१३/२०७६ बढुाथोकी र्कराना पसल १ लाख सम्म सरु्नल बढुाथोकी र्लख–ु२ 9840949563 

९५ ११७ ०५/१३/२०७६ र्ड.आर. र्कराना पसल १ लाख सम्म डम्वर कुमारी 

मगर 

र्लख–ु८ 9849280112 

९६ ११८ ०५/१३/२०७६ समुन र्कराना पसल १ लाख सम्म समुन श्रेष्ठ र्लख–ु४ 9869289264 

९७ ११९ ०५/१३/२०७६ प्रवेश र्कराना पसल ३ लाख सम्म र्मन कमारी 

सनुवुार 

र्लख–ु९  9619568081 

९८ १२१ ०५/२९/२०७६ र्हमगंगा र्कराना पसल १ लाख सम्म र्मन कमारी 

सनुवुार 

र्लख–ु९  9863888313 

९९ १२२ ०५/२९/२०७६ करुणा र्कराना पसल १ लाख सम्म बेद ब. तामाङ र्लख–ु९ 9841165107 

१०० १२४ ०६/२८/२०७६ बेशीटोल र्कराना पसल १ लाख सम्म िन ब. मगर र्लख–ु४ 9746063268 

१०१ १२६ ०७/०७/२०७६ पोखरी र्कराना पसल १ लाख सम्म र्दप ब. थापा र्लख–ु७ 974163697 

१०२ १२७ ०७/०७/२०७६ सोनी र्कराना पसल १ लाख सम्म छोप्तेन शेपाि र्लख–ु९ 9744065697 

१०३ १२८ ०७/०७/२०७६ सोनी मर्दरा पसल १ लाख सम्म छोप्तेन शेपाि र्लख–ु९ 9744065697 

१०४ १२९ ०३/०१/२०७७ पोखरीडाँडा र्कराना पसल १ लाख सम्म चन्र ब. तामाङ र्लख–ु९ 9748642770 

१०५ १३० ०३/०१/२०७७ पोखरीडाँडा मर्दरा पसल १ लाख सम्म चन्र ब. तामाङ र्लख–ु९ 9748642770 

१०६ १३१ ०७/१९/२०७६ कन्यादवेी र्कराना पसल १ लाख सम्म र्डल्ली ब. 

बढुाथोकी 

र्लख–ु४ 9741164193 

१०७ १३२ ०७/१९/२०७६ कन्यादवेी कुटानी र्पसानी 

र्मल 

१ लाख सम्म र्डल्ली ब. 

बढुाथोकी 

र्लख–ु४ 9741164193 

१०८ १३३ ०७/२४/२०७६ अन्नपणू र्कराना पसल १ लाख सम्म अन्नपणूि तामाङ र्लख–ु९ 9844453169 

१०९ १३४ ०७/२४/२०७६ अन्नपणू पर्दरा पसल १ लाख सम्म अन्नपणूि तामाङ र्लख–ु९ 9844453169 

११० १३५ ०८/०१/२०७६ उमा र्कराना पसल १ लाख सम्म उमा कुमारी थापा र्लख–ु४ 9861265020 

१११ १३६ ०८/०१/२०७६ सर्वता एण्ड ईश्वर र्कराना 

पसल 

३ लाख सम्म सर्वता खत्री र्लख–ु४ 9840093520 

११२ १३८ ०८/०९/२०७६ जजालु र्कराना पसल १ लाख सम्म नर ब. मगर र्लख–ु९ 9745154348 

११३ १३९ ०८/११/२०७६ पदम सेलर र्मल ३ लाख सम्म पदम ब. काकी र्लख–ु१ 9840346399 

११४ १४० ०८/१९/२०७६ पोकली झरना पर्निचर उद्योग ३ लाख सम्म कुल ब. बस्नेत र्लख–ु९  9843873207 

११५ १४२ ०९/०५/२०७६ र्वक्रम सेलर र्मल ५ लाख सम्म र्सवराम 

बढुाथोकी 

र्लख–ु२ 9849857050 

११६ १४५ ०९/१६/२०७६ गाम्नाङटार सप्लायिस प्रा.र्ल. ३ लाख सम्म राम ब. खत्री र्लख–ु८ 9869016388 

११७ १४६ ०९/१७/२०७६ इम्मानयुल र्कराना पसल १ लाख सम्म सनु्तली वमे र्लख–ु८  9749136536 

११८ १५६ ०२/०९/२०७७ र्सता र्कराना स्टोर ३ लाख सम्म सोम ब. खड्का र्लख–ु२ 9860002547

8 

११९ १५७ ०२/२१/२०७७ पोकली झरणा र्कराना पसल १ लाख सम्म ठाकुर र्घर्मरे र्लख–ु९  9741269548 

१२० १५८ ०२/२२/२०७७ वाच्प ुर्कराना पसल १ लाख सम्म खड्ग ब. सनुुवार र्लख–ु९ 9741222767 

१२१ १६७ ०३/१८/२०७७ आर आर िेड एण्ड सप्लायसि  २० लाख 

सम्म 

इला ब. मदुले र्लख–ु८ 9843317187 

१२२ १७१ ०४/२०/२०७७ अन्ज ुर्कराना पसल १ लाख सम्म अन्ज ुश्रेष्ठ र्लख–ु४ 9741263602 

१२३ १७३ ०४/२६/२०७७ पोकली झरणा र्कराना पसल 

(क्ष्क्क्ष)्  

३ लाख सम्म र्भम प्र. र्घर्मरे र्लख–ु९ 9841513839 
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१२४ १९१ ०६/१२/२०७७ लासो फ्याफुल्ला र्कराना 

पसल 

१ लाख सम्म ध्रवु बहादरु 

तामाङ 

र्लख ु९ 9744061682 

१२५ १९८ ०६/१८/२०७७ दवेी माया महत ५ लाख सम्म दरे्वमाया महत र्लख ु६ 9863186110 

१२६ १९९ ०६/२५/२०७७ शेपाि र्कराना पसल १ लाख सम्म सन्तेन्जी शेपाि र्लख ु४ 9864399784 

१२७ २०० ०७/१७/२०७७ रायस र्कराना पसल १ लाख सम्म यमनुा बस्नेत र्लख ु६ 9843352030 

१२८ २०३ ०७/२१/२०७७ अर्स्मता जनरल स्टोसि १ लाख सम्म बेद  कुमारी श्रेष्ठ र्लख ु४ 9840411954 

१२९ २०५ ०८/१६/२०७७ पसलटार र्कराना पसल १ लाख सम्म रमेश बहादरु 

खड्का 

र्लख ु१ 9843177010 

१३० २१२ ०९/२१/२०७७ रर्वनाज इलेरिोर्नरस 

स्टेशनरी एण्ड फोटो स्टुर्डयो  

३ लाख सम्म रर्वना र्व.क.  र्लख-ु ७ 9860113917 

१३१ २१३ १०/०४/२०७७ मेन सावनु उद्योग  १० लास सम्म बल बहादरु 

तामाङ 

र्लख-ु९ 9843705328 

१३२ २१६ ११/०२/२०७७ श्रेष्ठ र्कराना पसल ५ लाख सम्म टाँक लक्ष्क्मी श्रेष्ठ र्लख-ु३ 9845127757 

१३३ २१८ ११/१६/२०७७ लक्ष्क्मी स्टेशनरी एण्ड फोटो 

स्टुर्डयो  

१ लाख सम्म र्दपेन्र काकी र्लख-ु४ 9869665053 

१३४ २१९ ११/१६/२०७७ एन.के. मोटरसाइकल वकि सप १ लाख सम्म र्नतेश कुमार 

राउत 

र्लख ु४ 9862084826 

१३५ २२५ १२/०५/२०७७ सेतीदवेी बाङगेर्पपल टेलररङ 

सेन्टर 

१ लाख सम्म र्वष्ण ुकुमारी 

मगर 

र्लख-ु४ 9866669192 

१३६ २२६ १२/०५/२०७७ सलना कस्मेर्टक पसल १ लाख सम्म सलना थापामगर र्लख-ु४ 9843402602 

१३७ २२७ १२/०५/२०७७ बाङ्गेर्पपल फेन्सी पसल १ लाख सम्म र्बनोद खत्री र्लख-ु४ 9869352582 

१३८ २३० १२/२७/२०७७ एस.एण्ड एस.र्कराना पसल १ लाख सम्म झगेन्र पौडेल र्लख-ु८ 9841112261 

१३९ २३२ ०१/०३/२०७८ सरु्शला कुटानी र्पसानी र्मल  १ लाख सम्म खड्ग ब. सनुुवार र्लख-ु९ 9741222767 

 कृवर् तथा पशु फमाको सामान्य जानकारी 

वस.नं. 
दताा 

नं. 
दताा वमवत व्यवसायको वववरण पूूँजी 

व्यवसायीको 

नाम 
ठेगाना सम्पका  नं. 

१ ४३ ०७/१८/२०७५ कलेरसन कृर्ि फामि तथा 

र्वक्री केन्र 

 रेशम कुमार र्वष्ट र्लख–ु८ 9851210266 

२ ४४ ०८/०२/२०७५  र्लख ुएर्िकल्चर    र्लख–ु

६, 

9851190913 

३ ४५ ०८/०४/२०७५ कुवापानी मलुपिेरा कृर्ि 

तथा पशपुालन फामि 

 र्चनादवेी 

बढुाथोकी 

र्लख–ु२ 9851210828 

४ ६३ ११/०८/२०७५ र्लख ुबहुउद्देश्यीय पश ु

पालन तथा कृर्ि फमि 

२० लाख 

सम्म 

र्नमिला कटवाल र्लख–ु

४, 

9842981886 

५ ६५ ११/१०/२०७५ नारायण र्हमगंगा कृर्ि 

फमि 

१ करोड सम्म रामहरर पाण्डे र्लख–ु

४, 

9860246572 

६ ७० ०१/१९/२०७६ रुपक पश ुतथा कुखरुा 

पालन 

१ लाख सम्म गोपाल ब. पौडेल र्लख–ु

८, 

9863421305 

७ ७१ ०१/१९/२०७६ र्नरोज पश ुपालन १ लाख सम्म बाबरुाम दजी र्लख–ु

८, 

9866423337 

८ ७२ ०१/१९/२०७६ र्लख ुखोला पश ुपालन १ लाख सम्म र्डल्ली ब. र्वष्ट र्लख–ु

८, 

9861122008 

९ ८६ ०४/०७/२०७६ मोहररया कृर्ि फामि  २० लाख 

सम्म 

र्तथि ब. लार्मछाने र्लख–ु४ 9860005454 

१० ९७ ०५/१२/२०७६ पोकली बाख्रा फमि ५ लाख सम्म कुमारहरी 

अर्िकारी 

र्लख-ु९ 9840298699 
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११ ९८ ०५/१२/२०७६ कार्लमर्न्दर तरकारी 

खेती तथा कुखरुा फामि 

१ लाख सम्म डम्वर कुमारी 

पौडेल 

र्लख–ु८ 9742093251 

१२ १२० ०५/१८/२०७६ ओमहरर कृर्ि तथा 

पशपंुर्क्ष फमि 

२० लाख 

सम्म 

ओमहरी खड्का र्लख–ु१ 9843566681 

१३ १२३ ०६/१४/२०७६ र्हमगंगा एर्ककृत कृर्ि 

फामि 

२५ लाख 

सम्म 

लक्ष्क्मीराज 

अर्िकारी 

र्लख–ु६ 9843236130 

१४ १२५ ०७/०६/२०७६ सोम कृर्ि, पशपुालन 

तथा पोल्िी फामि 

१ लाख सम्म सोम ब. खत्री र्लख–ु१ 9843893054 

१५ १४१ १०/०५/२०७६ काकी बहुउद्देर्श्यय 

पशपुालन तथा कृर्ि 

फामि 

१ करोड सम्म अनोज कुमार 

काकी नवराज 

काकी    अरुण 

कुमार काकी 

र्लख–ु४  9849806184 

१६ १४४ ०९/१३/२०७६ सेतीदरे्व पशुपालन तथा 

कृर्ि फामि 

५ लाख सम्म नारायण ब. 

बढुाथोकी 

र्लख–ु२ 9862954107 

१७ १४७ ०९/१७/२०७६ इम्मानयुल पशुपंक्षी तथा 

कृर्ि फामि 

५ लाख सम्म सनु्तली वमे र्लख–ु८  9749136536 

१८ १४९ १०/१०/२०७६ र्लख ुर्दप पश ुतथा 

कृर्िजन्य बस्त ुउत्पादन 

तथा र्बक्री केन्र 

३ लाख सम्म उत्तमराज कटवाल र्लख–ु५  9844194013 

१९ १५० ११/२१/२०७६ पणूिमाता दरे्व कृर्ि तथा 

पशपुालन फामि  

३ लाख सम्म राम ब. खड्का र्लख–ु३ 9843632858 

२० १५१ ११/३०/२०७६ दउेसा कृर्ि तथा पश ु

फामि  

३ लाख सम्म मकुुन्द खड्का र्लख–ु३  9860930213 

२१ १५२ १२/०३/२०७६ मजवुा कृर्ि तथा 

पशपुालन फामि 

५ लाख सम्म सर्वना तामाङ र्लख–ु८ 9841040556 

२२ १५३ १२/०६/२०७६ रैका टोल कृिक तथा 

पशपुालन फामि 

५ लाख सम्म र्डम ब. मगर र्लख–ु३ 9860004556 

२३ १५४ १२/०६/२०७६ दरे्वथान कृर्ि तथा 

पशपुालन फामि  

१ लाख सम्म कुश थापा मगर र्लख–ु३ 9862954342 

२४ १५९ ०२/२२/२०७७ उत्पादनर्शल कृर्ि तथा 

पशपंुर्क्ष फामि 

३ लाख सम्म शरु्सला खटेु्ट र्लख–ु८ 9843317187 

२५ १६० ०२/२२/२०७७ प्रशान्त पशपंुर्क्ष फामि ३ लाख सम्म जानकुा वमे र्लख–ु८ 9851096502 

२६ १६१ ०२/२५/२०७७ आभास कृर्ि तथा 

पशपुालन फामि 

२० लाख 

सम्म 

अर्नस बुढाथोकी र्लख–ु२ 9843367293 

२७ १६२ ०२/२५/२०७७ प्रभास कृर्ि तथा 

पशपुालन फामि 

५ लाख सम्म परुुिोत्तम भण्डारी र्लख–ु२ 9863520693 

२८ १६३ २०७७/२/३१ र्लखखुोला पश ुतथा 

कृर्ि फामि 

२० लाख 

सम्म 

र्वजय कुमार 

बस्नेत 

र्लख–ु७ 9849716281 

२९ १६४ ०३/११/२०७७ बरडाँडा पशपंुर्क्ष फामि १ लाख सम्म मेन माया श्रेष्ठ र्लख–ु५ 9865395822 

३० १६५ ०३/०८/२०७७ टारकेराबारी पशुपंक्षी 

तथा कृर्ि फामि 

२० लाख 

सम्म 

र्वष्ण ुप्र. र्वष्ट र्लख–ु८ 9861875589 

३१ १६६ ०३/०९/२०७७  सभुसम्राट बाख्रा पालन ३ लाख सम्म प्रकाश गौतम र्लख–ु६ 9861237120 

३२ १६८ ०३/२४/२०७७ राङभाती कृर्ि तथा 

पशपंुक्षी फमि 

३ लाख सम्म तेज ब. जोगी र्लख–ु३ 9862630492 

३३ १६९ ०४/१५/२०७७ नमनुा पशुपंक्षी तथा कृर्ि 

उत्पादन, र्वक्री केन्र 

१० लाख 

सम्म 

सररता खत्री र्लख–५ 9869638302 

३४ १७४ ०४/२६/२०७७ उपहार कृर्ि फामि प्रा.ली. ९६ लाख 

सम्म 

नेत्र ब. बोगटी र्लख–ु२ 9851184449 
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३५ १७५ २०७७/४/३२ तारादवेी कृर्ि तथा 

पशपंुक्षी फामि 

५ लाख सम्म सन्तोि भट्टराई र्लख–ु६ 9849772117 

३६ १७७ ०५/०३/२०७७ संर्गता पोल्िी फमि १ लाख सम्म संर्गता श्रेष्ठ र्लख–ु५ 9861211825 

३७ १७८ ०५/१०/२०७७ नमनुा कृर्ि तथा पशपंुक्षी 

फमि 

  २० लाख 

सम्म 

भपुाल ब. थापा र्लख–ु 

७ 

9860263602 

३८ १७९ ०५/१०/२०७७ गरुुङ कृर्ि तथा पशपंुक्षी 

फमि 

१० लाख 

सम्म 

बरु्िराज घले  र्लख–ु 

७ 

 

३९ १८० ०५/११/२०७७ र्सजिना पशुपंक्षी फमि १० लाख 

सम्म 

अम्बर गरुुङ र्लख–ु 

७ 

9866442409 

४० १८१ ०५/११/२०७७ र्मलन कृर्ि तथा 

पशपंुक्षी पालन फमि 

३ लाख सम्म र्मलन र्मजार र्लख–ु३ 9840401798 

४१ १८२ ०५/१७/२०७७ पणूि बाख्रा तथा तरकारी 

फमि 

५ लाख सम्म पणूि ब. पौडेल र्लख–ु८ 9862584637 

४२ १८३ ०५/१७/२०७७ स्वामीबाबा कृर्ि तथा 

पशपंुक्षी फमि 

३ लाख सम्म सवुास कुमार श्रेष्ठ र्लख–ु३ 9860175239 

४३ १८४ ०५/१७/२०७७ रमेश कृर्ि तथा पशपंुक्षी 

फामि 

३ लाख सम्म रमेश थापा मगर र्लख–ु३ 9849870650 

४४ १८५ ०५/१८/२०७७ पररर्चत एिीकल्चर 

प्रा.र्ल.  

१५ लाख 

सम्म 

नानीबाब ु

बढुाथोकी 

र्लख–ु२ 9851036774 

४५ १८६ ०५/२८/२०७७ र्तमल्सीना बाख्रा फमि ३ लाख सम्म रुर ब. र्तमल्सीना र्लख–ु९ 9848675012 

४६ १८७ ०५/२८/२०७७ र्सजिनर्सल कृर्ि तथा 

पशपंुक्षी फमि 

५ लाख सम्म कृष्ण कुमार 

अर्िकारी 

र्लख–ु६ 9843236130 

४७ १८९ ०६/०१/२०७७ एकता कृर्ि तथा 

पशपंुक्षी फमि 

५ लाख सम्म रुरमाया 

बढुाथोकी 

र्लख–ु२ 9841734573 

४८ १९० ०६/०४/२०७७ बासपानी कृर्ि तथा 

पशपुालन फमि 

३ लाख सम्म केशवहरी ढंुगेल र्लख–ु९ 9851206041 

४९ १९२ ०६/१२/२०७७  र्लख ुकृर्ि फलफुल 

तथा पश ुफमि 

३ लाख सम्म ईश्वरी काकी र्लख–ु४ 9843670147 

५० १९३ ०६/१५/२०७७ गैयादवेी कृर्ि तथा 

पशपंुक्षी फामि 

३ लाख सम्म र्करण श्रेष्ठ र्लख–ु 

३ 

9861402294 

५१ १९४ ०६/१६/२०७७ प्रगतीशील पशपंुक्षी तथा 

कृर्ि फमि 

३ लाख सम्म र्वन्दा कुमारी श्रेष्ठ र्लख–ु३ 9861379433 

५२ १९५ ०६/१६/२०७७ लगनर्शल पशुपंक्षी तथा 

कृर्ि फामि 

३ लाख सम्म ज्ञान ुश्रेष्ठ र्लख–ु३ 9844044347 

५३ १९६ ०६/१६/२०७७ प्रर्तभा कृर्ि तथा 

पशपुालन  

३ लाख सम्म ज्ञान कुमारी श्रेष्ठ र्लख–ु३ 9862815826 

५४ १९७ ०६/१६/२०७७ वाघखोर पश ुतथा कृर्ि 

फमि 

३ लाख सम्म र्सतामाया श्रेष्ठ र्लख–ु३ 9844231772 

५५ २०१ ०७/१७/२०७७ पौडेल कृर्ि तथा पश ु

पंक्षी फमि 

 २० लाख 

सम्म 

हरर बहादरु पौडेल 

क्षेत्री 

र्लख–ु८ 9841398994 

५६ २०४ ०८/०७/२०७७ रामदवे कृर्ि तथा 

पशपंुक्षी फमि 

१० लाख 

सम्म 

रामचन्र बोगटी र्लख–ु१ 9851065355 

५७ २०६ ०७/१६/२०७७ श्री झाक्री थान कृर्ि तथा 

पशपंुक्षी फमि 

३ लाख सम्म राज ुकुमार खड्का र्लख–ु१ 9851204676 

५८ २०७ ०८/२१/२०७७ घरु्विसे कृर्ि तथा 

पशपुालन फमि 

३ लाख सम्म चन्रमाया खड्का र्लख–ु५ 9860750931 

५९ २०८ ०८/२३/२०७७ रुर र्हमगंगा कृर्ि तथा 

पशपंुक्षी फमि 

 २० लाख 

सम्म 

रुर ब. र्वश्वकमाि र्लख–ु१ 9845732358 
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६० २०९ ०९/०९/२०७७ भरैमटोल कृर्ि तथा 

पशपुालन फमि 

५ लाख सम्म र्तल माया खत्री र्लख–ु५ 9741162394 

६१ २१० ०९/०१/२०७७ सनु्तली कृर्ि तथा 

पशपंुक्षी फामि 

५ लाख सम्म सनु्तली श्रेष्ठ र्लख–ु५ 9844037383 

६२ २११ ०९/१९/२०७७ र्दलमाया एण्ड 

अप्सराकृर्ि तथा 

पशपंुक्षी फामि 

५ लाख सम्म रार्िका खड्का र्लख–ु६ 9849306822 

६३ २१४ १०/१२/२०७७ शभुश्री एर्िकल्चर कृर्ि 

फमि 

२० लाख 

सम्म 

गणुराज खत्री र्लख ु–

८  

9869605691 

६४ २१५ १०/२०/२०७७ मल्ख ुदवेीथान पशुपंक्षी 

पालन फमि 

१० लाख 

सम्म 

मनुा पौडेल खत्री र्लख–ु९ 9860800261 

६५ २१७ ११/११/२०७७ मल्ख ुमलुपानी 

पशपुालन फमि 

५ लाख सम्म बरु्ि बहादरु खत्री र्लख-ु९ 9860029535 

६६ २२० ११/२१/२०७७ सेराबेसी कृर्ि तथा 

पशपंुक्षी फमि 

३ लाख सम्म पाविती श्रेष्ठ र्लख-ु३ 9843324351 

६७ २२२ ११/२६/२०७७ डुडेगैह्रा कृर्ि तथा 

पशपंुक्षी फमि 

३ लाख सम्म सरु्नल खड्का र्लख-ु३ 9860603954 

६८ २२३ १२/०२/२०७७ सदभाव कृर्ि फमि २० लाख 

सम्म 

सीता दवेी भट्टराई र्लख-ु६ 9864027300 

६९ २२४ १२/०२/२०७७ नमिदशे्वर महादवेस्थान 

कृर्ि तथा पशपंुक्षी फमि 

१० लाख 

सम्म 

सरोज खड्का र्लख-ु३ 9848933546 

७० २२८ १२/१०/२०७७ र्नसानी कृर्ि तथा 

पशपुालन फमि 

३ लाख सम्म लाल बहादरु 

थापाक्षेत्री 

र्लख-ु५ 9866270481 

७१ २२९ १२/२३/२०७७ राज ुकृर्ि तथा पशपंुक्षी 

फमि 

३ लाख सम्म तेज बहादरु 

थापामगर 

र्लख-ु३ 9843663019 

७२ २३१ १२/२७/२०७७ एस.एण्ड एस. पशपंुक्षी 

तथा कृर्ि फमि 

१० लाख 

सम्म 

झगेन्र पौडेल र्लख-ु८ 9841112261 

७३ २३३ ०१/१२/२०७८ र्दपक एण्ड र्दनसुा कृर्ि 

तथा पशपंुक्षी फमि 

३ लाख सम्म र्दपक भट्टराई र्लख-ु६ 9844267789 

७४ २३४ ०१/१४/२०७८ आरुबोटे कृर्ि तथा 

पशपंुक्षी फमि 

१० लाख 

सम्म 

शर्मिला र्ब.क. र्लख-ु२ 9866454620 

होटल, खाजा घर तथा लज सम्बन्धी सामान्य जानकारी 

वस.नं. 
दताा 

नं. 
दताा वमवत ब्यवसायको वववरण 

पूूँजी 

लाखमा 

व्यवसायीको 

नाम 
ठेगाना सम्पका  

१ ५१ ०९/२२/२०७५ र्लख ुसशेुली आले 

भोजनालय होटल एण्ड लज 

 पणूि ब. आले र्लख-ु९ 9851240425 

२ ८२ ०२/२०/२०७६ मर्नि होटल  रार्जव श्रेष्ठ र्लख-ु४ 9847785601 

३ ८३ ०२/२३/२०७६ नमिदशे्वर महादवेस्थान खाजा 

घर 

१ श्रीमाया मगर र्लख-ु३ 9741254747 

४ ८७ ०४/२६/२०७६ गोर्बन्द खाजा घर १ ज्ञान ुश्रेष्ठ र्लख-ु४ 9863860376 

५ ९० ०५/०१/२०७६ श्रेष्ठ खाजा घर १ कुमार श्रेष्ठ र्लख-ु५ 9843177407 

६ ९४ ०५/११/२०७६ न्य ूकाकी होटल एण्ड लज ३ कृष्ण कुमार 

काकी 

र्लख-ु५ 9843862598 

७ १०५ ०५/१२/२०७६ गाउँबेशी खाजा खाजा पसल १ दगुाि ब. मगर र्लख-ु८ 9860256424 

८ १३७ ०८/०१/२०७६ इसानी होटल एण्ड लज १ सर्वता खत्री र्लख-ु४ 9840093520 

९ १४३ ०९/०७/२०७६ सरुक्षा एण्ड सरु्दना होटल एण्ड 

लज 

३ सभुरा कटवाल र्लख-ु५ 9840112951 
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१० १४८ ०९/२४/२०७६ र्ब.एण्ड र्ब. होटल एण्ड लज १ गोपालदास श्रेष्ठ र्लख-ु३ 9862810259 

११ १५५ ०१/२४/२०७७ शरु्शला खाजा घर १ शरु्सला भजुेल र्लख-ु६ 9865591559 

१२ १७२ ०४/२६/२०७७ श्रेष्ठ होटल ३ र्गता श्रेष्ठ र्लख-ु४ 9849539181 

१३ १७६ ०५/०१/२०७७ पोकली झरणा होटल १ र्भम प्र. र्घर्मरे र्लख-ु९ 9741513839 

१४ २०२ ०२/१९/२०७७ सर्मर गाउँबेशी खाजा घर १ चेत ब. खड्का र्लख-ु५ 9869123266 

१५ २२१ ११/२६/२०७७ खड्का होटल १ सरु्नल खड्का र्लख-ु३ 9860603954 

वनमााण व्यवसाय सम्बन्धी सामान्य जानकारी 

वस.नं. दताा नं. दताा वमवत ब्यवसायको वववरण व्यवसायीको नाम ठेगाना सम्पका  

१ १ ०१/०९/२०७५ गाउँबेसी कन्सिकसन प्रा.र्ल. रेशम कुमार र्वष्ट र्लख ु८ ९८५१२१०२६६ 
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सहकारी पार्श्वचित्र 

समदुायमा छरिएि िहकेो श्रम, सीप तथा प ूँजी एकीकृत गरि जनताको जजजिकोपाजजन बढाउूँद ैगरिबी जनिािण गन ेप्रमखु माध्यमको 

रुपमा सहकािीलाई जलईएको छ । नेपालको संजिधानमा पजन सहकािीलाई अथज व्यिस्थाको आधािस्तम्भको रुपमा जलईएको छ । 

जलख ुगाउूँपाजलका पजन सहकारिताको जिकास तथा प्रिर्द्जनका लाजग सहकारी ससं्था पररचालन शाखाको संिचना तयाि गरिएको 

छ । सहकािी संस्थाको प्रशासन सम्बन्धमा जिद्यमान नीजतगत व्यिस्था दहेाय बमोजजम िहकेा छनः 

 संघीय सहकािी ऐन, २०७४ ि सो को जनयमािली, २०७५ 

 प्रदशे सहकािी ऐन, २०७६ 

 स्थानीय सहकािी ऐन, २०७५ 

 सहकािी संस्था दताज जदगदशजन, २०७४ 

सहकारी संस्था सम्बन्धी वििरण 

जलख ुगाउूँपाजलका अन्तगजत सञ्चाजलत सहकािी संस्थाहरुको जिििण दहेाय बमोजजम िहकेो छः 

क्र .स.  सहकारीको प्रकार 
दर्ाा भएको िर्ा 

जम्मा 
२०७५।७६ २०७६।७७ २०७७।७८ 

१ बचत तथा ऋण  ५ ० ० ५ 

२ कृजि ७ ० ० ७ 

३ बहुउद्दशे्यीय १ ० १ २ 

  जम्मा १४ 

वलखु गाउँकार्ापावलकाको कार्ाालर्मा दर्ाा िा सचूीकरण भई सञ्चावलर् सहकारी ससं्थाहरुको सामान्र् जानकारी 

वस .न.  ससं्थाको नाम दर्ाा वमवर् कार्ाके्षत्र 
सदस्र् सखं्र्ा ससं्थाको 

अध्र्क्ष 
सम्पका  नम्बर 

मवहला पुरुर् जम्मा 

१ 
श्री गाम्नाङटाि बहुउदेश्यीय 

सहकाि संस्था जल. 
२०६६।०२।१४ 

जलख ु –६  

गाम्नाङटाि 
१५५ २५५ ४१० हरि भट्टिाई 

९८४९८५११५

३ 

२ 
प्रगती बचत तथा ऋण 

सहकािी स्स्था जल. 
२०६६।०७।१७ 

जलख ु –९  

पोकली 
२६ २५ ५१ शंकि सनुिुाि 

९७४१०७९५७

७ 

३ 
श्री ग्रामजिकास कृजि 

सहकािी संस्था जल. 
२०६९।११।१४ 

जलखु – ६  

गाम्नाङटाि 
३५ ७० १०५ 

जनि कमल 

भट्टिाई 

९८४१४२४६२

० 

४ 
ग्रामोदय बचत तथा ऋण 

सहकािी संस्था जल. 
२०५०।१०।०७ 

जलखु – ६  

गाम्नाङटाि 
७२ ७२ १४४ 

इन्र प्रसाद 

भट्टिाई 

९७४१००२३४

७ 

५ 
नागरिक बचत तथा ऋण 

सहकािी संस्था जल. 
२०६७।१०।२० 

जलखु –४ 

यसम 
७४ १४३ २१७ 

प णज बहादिु 

खड्का 

९८५१०९३९५

४ 

६ 
संगम जाल्पा देजि कृजि 

सहकािी संस्था जल. 
२०७३।०९।०८ 

जलखु –३  

नमजदेश्वि 
१२४ १३५ २५९ 

टेक बहादिु 

श्रेष्ठ  

९८४३८२१९६

० 

७ 
नमस्ते कृजि सहकािी संस्था 

जल. 
२०६९।०६।२२ 

जलखु –४ 

यसम 
५६ १५० २०६ मोहन काकी 

९८४९०८२००

० 

८ 
श्री जाल्पा बचत तथा ऋण 

सहकािी संस्था जल. 
२०६६।०४।१६ 

जलखु –८  

टािकेिाबािी 
७४ १२६ २०० 

जबशाल 

कुमाि पौडेल 

९८४३१४८२६

४ 

९ 
जनउर्द्ाि कृजि सहकािी 

संस्था जल. 
२०६५।०९।२१ 

जलखु –५ 

यसम 
३८ ११४ १५२ 

एजकन्रिाज 

कटुिाल 

९८४९७५९१५

९ 

१० 
यसम बचत तथा ऋण 

सहकािी संस्था जल. 
२०६६।०७।१२ 

जलखु –४ 

यसम 
५१  ० ५१ 

प णज कुमािी 

सिुेदी 

९८६५५९६८६

८ 

११ 
प्रजतजशल कृजि सहकािी 

संस्था जल. 
२०६९।११।१६ 

जलखु –८  

टािकेिाबािी 
२० २० ४० 

थल बहादिु 

दजजज 

९८४३०९२२७

७ 
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१२ 
गजतजशल कृजि सहकािी 

संस्था जल. 
२०६७।०९।१६ 

जलखु –५ 

यसम 
४२ ४७ ८९ 

मेघ बहादिु 

काकी 

९८६१७८८९४

४ 

१३ 
जलख ुसाना जकसान तथा 

कृजि सहकािी संस्था जल. 
२०७६।०९।०१ 

जलखु –२  

जसंहदेिी 
४०० ३१ ४३१ 

देब कुमािी 

खड्का 

९७४२०९३३६

६ 

१४ 
जलखु बहुउद्देश्यीय सहकािी 

संस्था जल. 
२०७७।१२।३१ 

जलखु -६ ,७ ि 

९ 
७ २३ ३० लोचन बस्नेत 

९८५११५६२६

५ 
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अनसूुची 
अनुसूची १ 

गाउँपालिका पार्श्वलचत्र लनर्ावण कार्वदि 

लिख ुगाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण कार्वदिका सदस्र्हरूः 

लस.नं. नार् र दर्ाव पद 

१ श्री अभर् कुर्ार गपु्ता, प्र.प्र.अ. संर्ोजक 

२ श्री लदिािाथ िौधरी, ज.स्वा.लि. सदस्र् 

३ श्री लवपिा श्रेष्ठ, प्रशासि अलधकृत छैठौं सदस्र् 

४ श्री रलवशंकर कुर्ार दास, ईलजजिर्र सदस्र् 

५ श्री आशोक लिलर्रे, लशक्षा अलधकृत सदस्र् 

६ श्री द्रोण कुर्ार धर्िा, सिूिा प्रलवलध अलधकृत सदस्र् 

७ श्री सजतोष खडका, रोजगार संर्ोजक सदस्र् 

८ श्री रसिा र्गर, प्रशासि सहार्क पाँिौ सदस्र् 

९ श्री बिरार् फुर्ि, िेखापाि सदस्र् 

१० श्री लदि कुर्ार श्रेष्ठ, प्रशासि सहार्क पाँिौ सदस्र् 

११ श्री िवहरी खत्री, कृलष सहार्क पाँिौ सदस्र् 

१२ श्री लखिा लव.क., एर्.आई.एस. अपरेटर सदस्र् 

१३ श्री ओर् प्रकाश तार्ाङ्ग, खररदार सदस्र् 

१४ श्री िािीरार् खलतवडा, प्रशासि सहार्क िौथो सदस्र् सलिव 

१५ श्री गोलवजद बहादरु पौडेि, गाउँपालिका अध्र्क्ष सल्िाहकार 

१६ श्री शाजता ढुङ्गेि, गाउँपालिका उपाध्र्क्ष सल्िाहकार 
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अनुसूची २ 

तथर्ांक संकिकहरुको नार्ाविी 

क्र .स.  नार् ठेगाना फोन नं. 

१ लवष्ण ुप्रसाद सबेुदी लिख ु१ ९८४४५९९००६ 

२ शाजतीराज सबेुदी लिख ु१ ९८४४०४३०९५ 

३ सलर्विा र्ाझी लिख ु१ ९८४४४१५८९५ 

४ संजर् काकी िेपािी लिख ु२ ९८४८९३९४६६ 

५ लहरा खड्का लिख ु२ ९८६०९५२३६४ 

६ ओर् कुर्ारी लब .क.  लिख ु२ ९८४४३०५८३१ 

७ तेज बहादरु जोगी लिख ु३ ९८६२६३०४९२ 

८ रर्ेश थापा र्गर लिख ु३ ९८५२८४०८६० 

९ सलविा श्रेष्ठ लिख ु३ ९८४४००६५४९ 

१० िवराज काकी लिख ु४ ९८६०८९९६५४ 

११ र्ेिकुा काकी लिख ु४ ९८६२६०६७१३ 

१२ शाजता बढुाथोकी लिख ु४ ९८४३६६१४६० 

१३ पे्रर् बहादरु श्रेष्ठ लिख ु५ ९८६१९४४४०६ 

१४ सलुर्त्रा खत्री लिख ु५ ९८६३५१३२९१ 

१५ लवलिता र्गर लिख ु५ ९८४०५५१७५० 

१६ लसजविा र्गर लिख ु६ ९८६१३०६९४१ 

१७ सलविा खत्री लिख ु६ ९८४०२२८६२७ 

१८ लवलपि भट्टराई लिख ु६ ९८६०९५४६७३ 

१९ भपुाि बहादरु थापा लिख ु७ ९८६०२६३६०२ 

२० बलुि बहादरु खत्री लिख ु७ ९८४०५५०२८४ 

२१ जिु ुर्ार्ा तार्ाङ् लिख ु७ ९८६०१८२१२६ 

२२ वाि कुर्ार पौडेि लिख ु८ ९८६००५११५६ 

२३ िारार्ण ररखार् र्गर लिख ु८ ९८६१०९७८०४ 

२४ सपु बहादरु दजी लिख ु८ ९८६५०६५१९१ 

२५ अलस्र्ता लवष्ट लिख ु८ ९८६९२३६०१३ 

२६ जेिी शपेाव लिख ु९ ९८६१३२५५८१ 

२७ सरस्वती खड्का लिख ु९ ९८४३६१२१३२ 

२८ र्र्िुा अलधकारी लिख ु९ ९८६१९३७४२० 

२९ सोर् बहादरु लवष्ट लिख ु९ ९८६१९३७४१८ 

३० िाङ्छो शपेाव लिख ु९ ९८४५९९४१४८ 
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अनुसूची ३ 

तथर्ांक संकिनका िालग प्रर्ोग भएका प्रश्नाविीहरु 

घर पररवार सवेक्षण प्रश्नाविी 

१. र्नसांलयर्क लववरण (घर र्ूिीिाई सोध्ने) 

घरर्ूिीको नार्ः ...........................................उरे्रः.................लिङ्गः १. र्लहिा २. पुरुष ३. अन्र् 

१.१ घर नं.     (वडा नं./टोि/नम्बर) 

१.२ र्ाती कोडः १. खस आर्व २. र्नर्ालत ३. दलित ४. अन्र् 

१ .३ पाररवाररक लववरण 

क्र .सं.  नार् थर लिङ्ग उरे्र 
शारीररक 

अवस्था 

शैलक्षक र्ोग्र्ता (५ वषव 

र्ालथका) 

रोर्गार (१८ वषव 

र्ालथका) नाता 

        

        

 व्याख्या १. र्लहिा 

२. परुुष 

३. अजर् 

परुा गरेको 

उर्ेर 

िेख्िे 

१. सार्ाजर् 

२. लदिव रोगी 

३. अपाङ्ग 

१.लिरक्षर 

२.साक्षर (सार्ाजर् िेखपढ) 

३.आधारभतू तह 

४.र्ाध्र्लर्क तह 

५.लवर्श्लवध्र्ािर् लशक्षा 

५.१ ईलजजिर्ररङ्ग 

५.२ रे्लडलसि 

५.३ कृलष तथा पशु 

५.४ लशक्षा  

५.५ व्र्वस्थापि 

५.६ काििू 

५.७ लवज्ञाि 

५.८ अजर्  

१.बेरोजगार (३ र्लहिा 

भजदा कर् रोजगार 

पाएको) 

२.गलृहणी 

३.अध्र्र्ि 

४.स्वरोजगार (कृलष तथा 

व्र्ापार, व्र्वसार्) 

५.सरकारी िोकरी 

६.अजर् सेवा (िोकरी) 

७.आजतररक रोजगारी 

७.१ लजल्िाको िार् 

८.वैदेलशक रोजगार 

८.१ र्िुकूको िार् 

िरर्िूी 

संगको िाता 

िेख्िे 

२. अपाङ्गता सम्बन्धी लववरणः 

क्र .सं.  नार् उरे्र अपाङ्गता प्रकार लकलसर् अपाङ्गता पररचर् पत्र 

      

 व्याख्या परूा 

गरेको 

उर्ेर 

िेख्िे 

१. हात खटु्टा 

२. दृलष्ट 

३. श्रवण 

४. स्वर 

५. र्ािलसक 

६. अजर् 

१. पणूव अशक्त 

२. अलत अशक्त 

३. र्ध्र्र् अपाङ्ग 

४. सार्ाजर् अपाङ्ग 

१. लिएको 

२. िलिएको 

 

 

 

३. लववाह सम्बन्धी लववरण (लवगत ५ वषव लभत्र पररवारर्ा कसैको लववाह भएर्ा र्ात्र) 

क्र .सं.  नार् लिङ्ग 
उरे्र 

१५ वषव र्ुलन १५-२० २०-२५ २५ देलख र्ालथ 

       

 व्याख्या १. र्लहिा     
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२. परुुष 

३. अजर् 

४. अन्र्त्र ठेगाना भई र्स गाउँपालिकार्ा रहेका व्र्लिको लववरण (कम्तीर्ा ६ र्लहना देलख बलसरहेका) 

क्र .सं.  नार् उरे्र लिङ्ग 
बसाईको कारण 

रोर्गारी अध्र्र्न ......... .......... 

        

  परूा गरेको वषव 

िेख्िे 

१. र्लहिा 

२. परुुष 

३. अजर् 

    

५. र्स गाउँपालिकार्ा ठेगाना भई अन्र्त्र रहेका व्र्लिको लववरण (कम्तीर्ा ६ र्लहना बालहर रहेका) 

क्र .सं.  नार् उरे्र लिङ्ग 
बसाईको कारण 

रोर्गारी अध्र्र्न ......... .......... 

        

  परूा गरेको वषव 

िेख्िे 

१. र्लहिा 

२. परुुष 

३. अजर् 

    

६. वालषवक कृलष उत्पादन सम्बन्धी लववरण 

क्र.सं. बािी सर्हू के्षत्रफि (रोपिी) उत्पादि (लववजटि) 

१. धाि   

२. र्कै   

३. गह  ँ   

४. दिहि   

५. तेिहि   

६. आिु   

७. तरकारी   

८. फिफुि   

९. कोदो   

१०. फापऱ   

    

    

७. वालषवक पशुपंक्षी उत्पान सम्बन्धी लववरण 

क्र.सं. लववरण सयंर्ा उत्पादन 

स्थानीर् उन्नत र्म्र्ा दुध (लि.) र्ास ु(के.र्ी) उन (के.र्ी) 

१. गाई       

२. गोरु       

३. भैंसी       

४. राँगा       

५. बोका, खसी, बाख्रा       

६. सुँगुर, बँगुर       

 भेडा       

 अजर्       

     अण्डा सयंर्ा र्ास ु(क.र्ी) 
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७. कुखरुा      

८. हाँस      

९. र्ाछा    के.र्ी.  

१०. र्ौरी    के.र्ी.  

११. अजर्      

१२. ....................      

८. र्ृत्र्ू सम्बन्धी लववरण (१ वषव लभत्र कसैको र्ृत्र्ु भएको भए) 

क्र.स.ं नार् उरे्र कारण 

    

 व्याख्या  १. रोग 

२. लवपद ्

३. दिुवटिा 

४. आत्र्हत्र्ा 

५. अजर् 

९. अन्र् लववरण 

क्र .सं.  लववरण उत्तर व्र्ायर्ा 

१. र्ातभृाषा १ िेपािी, २ तार्ाङ्ग, ३ र्गर, ४ शेपाव, ५ िेवार, ६ 

सिुवुार, ७ र्ाझी ८............. 

कुिै एकर्ा र्ात्र लिजह िगाउिे 

२. धर्व १ लहजद,ु २ बौि, ३ लकरात, ४ ईसाई, ५ ईस्िार्, ६ 

अजर् 

कुिै एकर्ा र्ात्र लिजह िगाउिे 

३ . जाती १ के्षत्री, २ ब्राह्मण, ३ िेवार, ४ साकी, ५ दर्ाई, ६ र्गर, 

७ राई, ८ लिम्बु, ९ तार्ाङ्ग, १० शेपाव, ११ कार्ी, 

१२सिुवुार १३ गुरुङ्ग १४ र्ाझी १५ जोगी 

१६............... 

कुिै एकर्ा र्ात्र लिजह िगाउिे 

४. औसत र्ालसक आम्दािी १. रु ५००० भजदा कर् 

२. ५-१० हजार 

३. १०-२० हजार 

४. २०-५० हजार 

५. ५० हजार र्ालथ 

पररवारका सम्पणूव सदस्र्हरुको 

आम्दािी जोडिे 

५. र्ालसक लवप्रेषण आर् १. रु ५००० भजदा कर् 

२. ५-१० हजार 

३. १०-२० हजार 

४. २०-५० हजार 

५. ५० हजार र्ालथ 

वैदेलशक रोजगारर्ा गएका 

व्र्लक्तको पररवारिाई र्ात्र 

६. आफ्िो स्वालर्त्वको जग्गा १. भएको 

२. िभएको 

पररवारका जो सकैुको िार्र्ा भए 

पलि उल्िेख गिे 

भए र्ात्र लकत्ता िं. अब्बि दोर्र् लसर् िहार  

     के्षत्रफि उल्िेख गिे 

     

     

     

७. आफ्िो स्वालर्त्वको िर १. भएको 

२. िभएको 

कुिै एकर्ा र्ात्र लिजह िगाउिे 

भए र्ात्र १. कच्िी (र्ाटे भईु ंर खरको छािा) 

२. अधव पवकी (भईु ंवा छािा पवकी िभएको) 

३. पवकी (भईु ंर छािा दवुै पवकी भएको) 

कुिै एकर्ा र्ात्र लिजह िगाउिे 

८. र्खु्र् पेशा )प्रर्खु आम्दािीको श्रोत(  १. कृलष (१ खेतीपाती, २ पशपुािि, ३ कुखरुा 

पािि, ४ अजर्) 

कुिै एकर्ा र्ात्र लिजह िगाउिे 
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२. गैर कृलष (१ व्र्ापार, २ उद्योग, िोकरी, ५ 

दैलिक ज्र्ािादारी, ६ वैदेलशक रोजगार, ७ 

अजर्) 

९. लवद्यतुको पह िँ १. भएको 

२. िभएको 

कुिै एकर्ा र्ात्र लिजह िगाउिे 

भएको भए लवद्यतुको श्रोत १. केजद्रीर् प्रसारण 

२. िि ुजि लवद्यतु 

३. सोिार 

कुिै एकर्ा र्ात्र लिजह िगाउिे 

१०. खािेपािी पह िँ १. आफ्िै िररै् भएको 

२. आधा िण्टाको दरुीर्ा रहकेो 

३. आधा िण्टा भजदा टाढा रहकेो 

कुिै एकर्ा र्ात्र लिजह िगाउिे 

११. खािेपािीको श्रोत १. पाईप धारा 

२. ईिार वा कुवा (ढालकएको) 

३. ईिार वा कुवा (िढालकएको) 

४. र्िूको पािी 

५. खोिा वा िदी 

६. अजर् 

कुिै एकर्ा र्ात्र लिजह िगाउिे 

१२. शौिािर् १. िभएको 

२. साधारण (खाल्डो खिेको) 

३. स्र्ालिटरी (सेलटटक ट्र्ाङ्क भएको र 

लझङ्गा िभलजकिे) 

४. ईि-स्र्ालिटरी (सेलटटक ट्र्ाङ्क िभएको र 

लझङ्गा भलजकिे) 

कुिै एकर्ा र्ात्र लिजह िगाउिे 

१२. खािा पकाउिे ईजधिको र्खु्र् श्रोत १. दाउरा 

२. एि.पी.जी. ग्र्ास 

३. र्ट्टीतेि 

४. गोबर ग्र्ास 

५. गुईठा 

६. लबजिुी 

७. अजर् 

कुिै एकर्ा र्ात्र लिजह िगाउिे 

१३ सेवा सुलवधाको उपिब्धता १. कुिै पलि सलुवधा िभएको 

२. रेलडर्ो 

३. टेलिलभजि 

४. कम्टर्टुर 

५. ईजटरिेट 

६. टेलिफोि 

७. र्ोबाईि 

८. गाडी 

९. र्ोटरसाईकि 

१०. लिज 

११. राईस कुकर 

एक भजदा बढी उत्तरर्ा लिजह 

िगाउि सलकिे 

१४. खाद्याजिर्ा आत्र्लिभवरता १. ३ र्लहिा भजदा कर् पगुिे 

२. ३-६ र्लहिा सम्र् पुग्िे 

३. ६-१२ र्लहिा सम्र् पगु्िे 

४. १२ र्लहिा भजदा बढी पगु्िे 

सार्ाजर्तर्ा आफ्िै खेतबारीको 

जम्र्ा उत्पादििे धाजिे र्लहिा 

उल्िेख गिे । 

१५. फोहोर व्र्वस्थापि १. िदी वा खोल्सार्ा 

२. सडकर्ा 

३. फोहोर थपुािे कजटेिरर्ा 

४. आफ्िै जग्गार्ा 

५. कम्पोष्ट 

६. जिाउिे 

७. अजर् 

कुिै एकर्ा र्ात्र लिजह िगाउिे 
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१६. लवरार्ी ह दँा जिाउिे स्थाि १. स्वास््र् संस्था 

२. अस्पताि 

३. लविलिक 

४. धार्ी झाँक्री 

पलहिो सम्पकव  व्र्लक्त वा संस्था 

उल्िेख गिे । 

८. स्वास्थर् सम्बन्धी लववरण 

८.१ २ वषव र्ूलनका बच्चाका आर्ािाई सोध्नेः 

क्र.स.ं लववरण उत्तर व्र्ायर्ा 

१. गभववती जाँि १. गराएको 

२. िगराएको 

 

गराएको भए १. १ पटक 

२. २ पटक 

३. ३ पटक 

४. ४ पटक वा बढी 

 

२. गभववती अवस्थार्ा आईरि िवकी  १. लिर्लर्त खाएको 

२. िखाएको 

३. अलिर्लर्त 

 

३. गभववती अवस्थार्ा TD खोप  १. िगाएको 

२. ििगाएको 

 

४. पलहिो पटक गभववती ह दँाको उरे्र १. १५ वषव वा कर् 

२. १५-२० वषव 

३. २०-२५ वषव 

४. २५-३० वषव 

५. ३०-३५ वषव 

६. ३५ वषव वा बढी 

 

५. सतु्केरी गराएको स्थाि १. स्वास््र् संस्था 

२. अस्पताि 

३. लविलिक 

४. िर 

५. अजर् 

 

६. सतु्केरी जाँि  १. गराएको 

२. िगराएको 

 

गराएको भए लभटालर्ि ए  १. पाएको 

२. िपाएको 

 

७. बच्िािाई पणूव खोप (BCG, Penta3, OPV3, MR2, 

JE) 

१. िगाएको 

२. ििगाएको 

३. अपणूव 

 

८. बच्िाको तौि अिगुर्ि १. गराएको 

२. िगराएको 

 

९. बच्िाको तौि लििे १. सार्ाजर् तौि 

२. कर् तौि 

 

८.२ पररवार लनर्ोर्न (१५-४९ वषवका लववालहत दम्पलत्तिाई सोध्ने) 

क्र.स.ं लववरण उत्तर व्र्ायर्ा 

१. पररवार लिर्ोजि साधि बारे जािकारी १. छ 

२. छैि 

 

२ पररवार लिर्ोजि साधिको प्रर्ोग गरेको १.छ २. छैि  

 प्रर्ोग गरेको भए साधिको िार् १.कण्डर् २. लपल्स ३. लडपो 

४.आई.र्.ुलस.डी. ५. ईम्पिाजट  

६. परुुष बजध्र्ाकरि ७. र्लहिा 

बजध्र्ाकरि 
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लशक्षा सम्बन्धी प्रश्नाविी (प्रधानाध्र्ापकिाई सोध्ने) 

लवद्यािर्को नार्ः 

ठेगानाः 

स्थापना सािः 

प्रधानाध्र्ापकको नार्ः 

क्र .सं.  लववरण उत्तर व्र्ायर्ा 

१. आफ्िै स्वालर्त्वर्ा जग्गा १. भएको 

२. िभएको 

 

भएको भए लकत्ता िं. के्षत्रफि  

  

  

  

  

२. आफ्िो स्वालर्त्वर्ा भवि १. भएको 

२. िभएको 

 

३ . 

 

भविको प्रकार भवि १  १. कच्िी 

२. अधव पवकी 

३. पवकी 

उल्िेख गिे (शौिािर् बाहके) 

भवि २  

भवि ३  

भवि ४  

भवि ५  

भवि ६  

४. कोठा संख्र्ा   

५. लवद्यतुको पह िँ १. भएको 

२. िभएको 

 

६. स्वच्छ पािीको सलुवधा १. भएको 

२. भएको तर अलिर्लर्त 

३. िभएको 

 

७. 

 

 

शौिािर् संख्र्ा   

र्लहिा रै्त्री  १. भएको 

२. िभएको 

 

अपाङ्ग रै्त्री १. भएको 

२. िभएको 

 

८. ईजटरिेटको उपिब्धता १. छ 

२. छैि 

 

९. व्र्वस्थापि सलर्लत गठि १. भएको 

२. िभएको 

 

१०. लवद्याथी संख्र्ा १. छात्रूः 

२. छात्राूः 

३. जम्र्ाूः 

 

११. सञ्िालित कक्षा १. १-३ 

२. १-५ 

३. १-८ 

४. १-१० 

५. १-१२ 

६. १२ देखी र्ालथ 

 

१२. खेि रै्दाि १. भएको 

२. िभएको 

 

१३. कम्पाउण्ड वाि १. भएको 

२. िभएको 

 

१४. लदवा खाजा व्र्वस्थापि १. भएको 

२. िभएको 
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१५. लशक्षक संख्र्ा १. र्लहिाूः 

२. परुुषूः 

३. जम्र्ाूः 

 

१६. ICT Lab १. भएको 

२. िभएको 

 

१७. Science Lab १. भएको 

२. िभएको 

 

१८. प्राथलर्क उपिार सेवा १. भएको 

२. िभएको 

 

१९. सवारी साधि सम्बजधी लववरण प्रकार सवारी दताव िं.  

र्ोटर साईकि   

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

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

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

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

................   
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सरकारी कार्ाविर् सम्बन्धी प्रश्नाविी 

कार्ाविर्को नार्ः 

ठेगानाः 

कार्ाविर् प्रर्ुखको नार्ः 

सम्पकव  लववरणः 

कार्ाविर्को र्ुयर् कार्वः  

क्र .सं.  लववरण उत्तर व्र्ायर्ा 

१. आफ्िै स्वालर्त्वर्ा जग्गा १. भएको 

२. िभएको 

 

भएको भए लकत्ता िं. के्षत्रफि  

  

  

  

  

२ . आफ्िो स्वालर्त्वर्ा भवि १. भएको 

२. िभएको 

 

३. भविको प्रकार भवि १  १. कच्िी 

२. अधव पवकी 

३. पवकी 

उल्िेख गिे ( शौिािर् बाहके) 

भवि २  

भवि ३  

भवि ४  

भवि ५  

भवि ६  

४. कोठा संख्र्ा   

५. लवद्यतुको पह िँ १. भएको 

२. िभएको 

 

६. स्वच्छ पािीको सलुवधा १. भएको 

२. भएको तर अलिर्लर्त 

३. िभएको 

 

७. 

 

शौिािर् संख्र्ा   

र्लहिा रै्त्री  १. भएको 

२. िभएको 

 

अपाङ्ग रै्त्री १. भएको 

२. िभएको 

 

८. ईजटरिेटको उपिब्धता १. छ 

२. छैि 

 

९. औसत सेवाग्रही संख्र्ा )र्ालसक(  १. र्लहिाूः 

२. परुुषूः 

३. जम्र्ाूः 

 

१०. सवारी साधि सम्बजधी लववरण प्रकार सवारी दताव िं.  

र्ोटरसाईकि   

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

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

.................   
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स्वास्थर् ससं्था सम्बन्धी प्रश्नाविी 

स्वास्थर् ससं्थाको नार्ः 

ठेगानाः 

स्वास्थर् ससं्था प्रर्ुखको नार्ः 

सम्पकव  लववरणः 

क्र .सं.  लववरण उत्तर व्र्ायर्ा 

१. 

 

आफ्िै स्वालर्त्वर्ा जग्गा १. भएको 

२. िभएको 

 

भएको भए लकत्ता िं. के्षत्रफि  

  

  

  

  

२ . आफ्िो स्वालर्त्वर्ा भवि १. भएको 

२. िभएको 

 

३. भविको प्रकार भवि १  १. कच्िी 

२. अधव पवकी 

३. पवकी 

उल्िेख गिे (शौििार् बाहके) 

भवि २  

भवि ३  

भवि ४  

भवि ५  

भवि ६  

४. कोठा संख्र्ा   

५. लवद्यतुको पह िँ १. भएको 

२. िभएको 

 

६. स्वच्छ पािीको सलुवधा १. भएको 

२. भएको तर अलिर्लर्त 

३. िभएको 

 

७. 

 

शौिािर्  १. भएको  

२. िभएको 

 

८. ईजटरिेटको उपिब्धता १. छ 

२. छैि 

 

९. व्र्वस्थापि सलर्लत सदस्र् १. र्लहिाूः 

२. परुुषूः 

३. जम्र्ाूः 

 

१०. र्ालसक औसत सेवाग्राही संख्र्ा १. र्लहिा 

२. परुुष 

३. जम्र्ा 

 

११. सवारी साधि सम्बजधी लववरण प्रकार सवारी दताव िं.  

र्ोटरसाईकि   

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

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

.................   
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सहकारी ससं्था सम्बन्धी प्रश्नाविी 

सहकारी ससं्थाको नार्ः 

ठेगानाः 

सम्पकव  लववरणः 

क्र .सं.  लववरण उत्तर व्र्ायर्ा 

१. आफ्िै स्वालर्त्वर्ा जग्गा १. भएको 

२. िभएको 

 

२. भएको भए लकत्ता िं. के्षत्रफि  

  

  

३ . भवि १. आफ्िै स्वालर्त्वर्ा भएको 

२. भाडार्ा 

 

४. लवद्यतुको पह िँ १. भएको 

२. िभएको 

 

५. स्वच्छ पािीको सलुवधा १. भएको 

२. भएको तर अलिर्लर्त 

३. िभएको 

 

६. 

 

शौिािर्  १. भएको  

२. िभएको 

 

७. ईजटरिेटको उपिब्धता १. छ         २. छैि  

८. सञ्िािक सलर्लत सदस्र् संख्र्ा  १. र्लहिाूः 

२. परुुष 

३. जम्र्ाूः 

 

९. शेर्र सदस्र् संख्र्ा १. र्लहिाूः 

२. परुुषूः 

३. जम्र्ाूः 

 

१०. सवारी साधि सम्बजधी लववरण प्रकार सवारी दताव िं.  

र्ोटरसाईकि   

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

११. प्रबजधकको िार्   

१२ . अध्र्क्षको िार्   

१३ . कर्विारी संख्र्ा १. र्लहिाूः 

२. परुुषूः 

३. जम्र्ाूः 

 

१४. COPOMIS र्ा आबिता १. भएको  २ . िभएको  

१५. सहकारीको लकलसर् १. बित तथा ऋण 

२. कृलष 

३. बह उद्देशीर् 

४. अजर् 

 

१६. लवत्तीर् लववरण १. शेर्र पूँजीूः  

२. बित संकििूः 

३. ऋण िगािीूः 

४. लस्थर सम्पलत्तूः 

५. जम्र्ा दालर्त्वूः 
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गैर सरकारी ससं्था, क्िब, सञ्र्ाि, नागररक सर्ार् सम्बन्धी प्रश्नाविी 

ससं्थाको नार्ः 

ठेगानाः 

सम्पकव  लववरणः 

क्र .सं.  लववरण उत्तर व्र्ायर्ा 

१. आफ्िै स्वालर्त्वर्ा जग्गा १. भएको 

२. िभएको 

 

भएको भए लकत्ता िं. के्षत्रफि  

  

  

२ . आफ्िो स्वालर्त्वर्ा भवि १. भएको 

२. भाडार्ा 

 

३. लवद्यतुको पह िँ १. भएको 

२. िभएको 

 

४. स्वच्छ पािीको सलुवधा १. भएको 

२. भएको तर अलिर्लर्त 

३. िभएको 

 

५. 

 

शौिािर्  १. भएको 

२. िभएको 

 

६. ईजटरिेटको उपिब्धता १. छ 

२. छैि 

 

७. सञ्िािक  सलर्लत सदस्र् १. र्लहिा 

२. परुुष 

३. जम्र्ा 

 

८. सवारी साधि सम्बजधी लववरण प्रकार सवारी दताव िं.  

र्ोटरसाईकि   

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

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

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

९. र्खु्र् कार्वके्षत्र १. ...................... 

२. ...................... 

३. ....................... 

४. ...................... 
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उद्योग, व्र्वसार्, फर्व सम्बन्धी प्रश्नाविी 

व्र्वसार्को नार्ः 

प्रोप्राईटरको नार्ः 

सम्पकव  लववरणः 

क्र .सं.  लववरण उत्तर व्र्ायर्ा 

१. आफ्िै स्वालर्त्वर्ा जग्गा १. भएको 

२. िभएको 

 

भएको भए लकत्ता िं. के्षत्रफि  

  

  

  

  

२ . भवि १. आफ्िो 

२. भाडार्ा 

 

३. लवद्यतुको पह िँ १. भएको 

२. िभएको 

 

४. स्वच्छ पािीको सलुवधा १. भएको 

२. भएको तर अलिर्लर्त 

३. िभएको 

 

५. रोजगारको संख्र्ा १. र्लहिाूः 

२. परुुषूः 

३. जम्र्ाूः 

 

६. िकु्ता पूँजी   

७. दताव सम्बजधी लववरण १. दताव भएको 

२. दताव िभएको 
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बैंक तथा लवत्तीर् ससं्था सम्बन्धी प्रश्नाविी 

कार्ाविर्को नार्ः 

ठेगानाः 

कार्ाविर् प्रर्ुखको नार्ः 

सम्पकव  लववरणः 

कार्ाविर्को र्ुयर् कार्वः  

क्र .सं.  लववरण उत्तर व्र्ायर्ा 

१. आफ्िै स्वालर्त्वर्ा जग्गा १. भएको 

२. िभएको 

 

भएको भए लकत्ता िं. के्षत्रफि  

  

  

  

  

२ . भवि १. आफ्िै स्वालर्त्वर्ा भएको 

२. भाडार्ा 

 

५. लवद्यतुको पह िँ १. भएको 

२. िभएको 

 

६. स्वच्छ पािीको सलुवधा १. भएको 

२. भएको तर अलिर्लर्त 

३. िभएको 

 

७. 

 

शौिािर्  १. भएको  

२. िभएको 

 

८. ईजटरिेटको उपिब्धता १. छ 

२. छैि 

 

९. औसत सेवाग्रही संख्र्ा (र्ालसक) १. र्लहिाूः 

२. परुुषूः 

३. जम्र्ाूः 
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वडा सम्बन्धी प्रश्नाविी 

१. सरकारी/साववर्लनक र्ग्गा सम्बन्धी लववरणः 

क्र .सं.  र्ग्गा रहेको स्थान के्षत्रफि र्ग्गाको प्रकार व्र्ायर्ा 

     जग्गाको प्रकारर्ा 
सर्थर वा लभरािो 

उल्िेख गिे । 

 र्लकि के्षत्रफि थाहा 
िभए अिुर्ालित 

उल्िेख गिे 

    

    

    

    

    

    

     

     

२. पररवार लवलहन बािबालिकाको लववरण 

क्र .सं.  लववरण बालिका बािक जम्र्ा 

१. पररवारर्ा व्र्स्क व्र्लक्त िभएका    

२. आफजतको संरक्षणर्ा रहकेा बािबालिका    

३. संस्थागत संरक्षणर्ा रहकेा बािबालिका    

४. सडक बािबालिका    

५. जेिर्ा रहकेा    

६. अिपत्र वा बेवाररसे अवस्थार्ा रहकेा    

७ बेि लबखिर्ा परेका    

३. बस पाकव को लववरण 

क्र .सं.  स्थाि के्षत्रफि औसत ओहोरदोहोर गिे गाडी संख्र्ा 

    

    

४. लसचंाई सम्बन्धी लववरण 

क्र .सं.  

लसंिाई र्ोजिाको िार् श्रोत/र्हुाि स्थाि लसंलित के्षत्रफि लसंलित ह िे जम्र्ा र्लहिा 

      

      

५. ताि तिैर्ा तथा पोखरी सम्बन्धी लववरण 

क्र .सं.  िार् स्थाि के्षत्रफि 

    

    

    

    

६. खुिा के्षत्र सम्बन्धी लववरण 

क्र .सं.  िार् स्थाि के्षत्रफि 
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७. सडक सञ्र्ाि सम्बन्धी लववरण 

क्र .सं.  

सडकको वगीकरण िम्बाई औसत िौडाई सेवा पगेुका स्थाि 

१. रार्ागव...........    

२. सहार्क राजर्ागव    

३. पवकी कािोपत्रे    

४. ग्राभेि    

५. कच्िी    

६. ट्रर्ाक र्ात्र खिेुको    

७.     

८.     

८. साववर्लनक शौचािर् सम्बन्धी लववरण 

क्र .सं.  

स्थाि सञ्िाििको अवस्था 

  १. व्र्वलस्थत 

२. र्र्वत सधुार गिुवपिे 

३. सञ्िाििर्ा िरेको 

   

   

   

९. लवपद् सम्बन्धी लववरण (गत आ.व. को) 

क्र .सं.  
लवपदक्ो िार् 

क्षलतको लववरण 

र्ािवीर् क्षलत पशपंुक्षी क्षलत कृलष क्षलत अिरु्ालित क्षलत रकर् 

१. बाढी     

२. पलहरो     

३. आगिागी     

४. र्हार्ारी     

५. िटर्ाङ्ग     

६. हावाह री     

७. िदी कटाि     

८. जिावर आतङ्क     

९. भकुम्प     

१० अलसिा     

१०. झोिंुगे तथा अन्र् पुि सम्बन्धी लववरण 

क्र .सं.  खोिाको िार् स्थाि लिलर्वत साि अवस्था 

    १. राम्रो 

२. र्र्वत गिुवपिे 

     

     

११. व्र्ापाररक केन्रहरुको लववरण 

क्र .सं.  
व्र्ापररक केजद्र रहकेो स्थाि र्खु्र् व्र्ापाररक वस्तुहरु 

   

१२. सार्ुदालर्क भवनको लववरण 
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क्र .सं.  

भविको िार् स्थाि प्रकार उपर्ोग 

   १. कच्िी 

२. अधव पवकी 

३. पवकी 

 

     

१३. साववर्लनक पाटी, पौवा, चौतारा सम्बन्धी लववरण 

क्र .सं.  

साववजलिक वस्तुको िार् स्थाि उपर्ोग 

    

    

१४. खेिरै्दान सम्बन्धी लववरण 

क्र .सं.  

खेि रै्दाि रहकेो स्थाि के्षत्रफि सञ्िािक 

    

    

१५. पाकव  तथा उद्यान्न सम्बन्धी लववरण 

क्र .सं.  

लववरण स्थाि सञ्िािक 

    

    

    

    

१६. होटि/होर् स्टे सम्बन्धी लववरण 

क्र .सं.  

होटि/ होर्स्टेको िार्  स्थाि बेड संख्र्ा 

    

    

    

    

१७. लवद्युत/सौर्व ऊर्ाव आर्ोर्ना सम्बन्धी लववरण 

क्र .सं.  

आर्ोजिाको िार् क्षर्ता (लक.वा.) स्थाि िाभालजवत िरधरुी 

     

     

     

१८. खोिा/नदी सम्बन्धी लववरण 

क्र .सं.  खोिाको िार् स्थाि र्हुाि रहकेो स्थाि पािी बग्िे र्लहिा उपर्ोगका के्षत्र 

     १. खािेपािी 

२. लसंिाई 

३. लवद्यतु 

४. पर्वटि 
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५. अजर् 

      

      

१९. धालर्वक तथा पर्वटकीर् स्थि सम्बन्धी लववरण 

क्र .सं.  

िार् स्थाि र्ातार्ातको पह िँ दैलिक 

आगजतुक 

संख्र्ा 

होटि/होर् स्टे र्खु्र् लवशेषता 

   १. सडकिे छोएको 

२. आधा िण्टाको दरुी 

३. आधा िण्टा भजदा 

बढीको दरुी 

 १. भएको 

२. िभएको 

 

       

२०. वन र्ङ्गि सम्बन्धी लववरण 

क्र .सं.  

विको िार् र वगीकरण स्थाि के्षत्रफि जैलवक लवलवधता वि संरक्षण सलर्लत 

     १. भएको 

२. िभएको 

      

२१. खानेपानी सम्बन्धी लववरण 

क्र .सं.  

श्रोतको िार् स्थाि िाभालजवत िरधरुी सलर्लत गठि श्रोतको उपिब्धता 

    १. भएको 

२. िभएको 

१. ३ र्लहिा 

२. ६ र्लहिा 

३. ९ र्लहिा 

४. १२ र्लहिा 
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अनुसूची ४ 

लिखु गाउँपालिकाको नक्सा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


