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याज्म ऩनुसंयचनाऩश्चात ् म्मागङ गाउॉऩालरका गठन गरयएऩलछ ऩवहरो ऩटक गाउॉऩालरकाको वतवभान 
अवस्थाको वस्तगुत वववयण चजवऩएसभा आधारयत गाउॉ ऩार्श्रववचचत्र (प्रोपाइर) लनभावण गनव ऩाउॉदा अत्मन्तै 
खसुी रागेको छ । याज्म ऩनुसंयचनाका लसरलसराभा स्थावऩत मस गाउॉऩालरकाको मथाथव ववद्यभान अवस्था 
झल्काउन लडचजटर ऩार्श्रववचचत्र तमायीरे गाउॉको ववकासको वतवभान अवस्थाराई चचत्रण गयेको छ । मो 
ऩार्श्रवचचत्र गाउॉऩालरकाको यणनैलतक आवलधक ववकास मोजना लनभावणको प्रायचम्बक चयण ऩलन हो । 
आगाभी ददनभा गाउॉऩालरकाको आवलधक ववकास मोजना तजुवभा गनव, अद्यावलधक गनव, अनगुभन तथा 
भूल्माॊकन गनव सभेत आधाय स्रोतको रूऩभा मो ऩार्श्रववचचत्र उऩमोग गरयनेछ । मस ऩार्श्रववलत्रचरे म्मागङ 
गाउॉऩालरकाको बगूोर, नदीनारा, हावाऩानी, बउूऩमोगको अवस्था, जनसॊख्मा, जातजालत, सॊस्कृलत, ऐलतहालसक 
धयोहय, आलथवक अवस्था, ऩमवटकीम ऺते्रहरू, रगामतका ववषमगत ऺेत्रको आधायभूत वववयण तथा तथ्माङ्क 
सभेटेकोछ । मसराई सभम सन्दबव य गाउॉऩालरकाको आवश्मकता अनसुाय अद्यावलधक, ऩरयष्कृत य 
ऩरयभाचजवत गयी प्रकाशन गने काभराई मस गाउॉऩालरकारे लनयन्तयता ददनेछ ।  
 

मोजनाफद्ध ववकासको आधायको रूऩभा यहने मो लडचजटर ऩार्श्रववचचत्र सभमभै तमाय गनव रगाउने गाउॉ 
कामवऩालरकाका सम्ऩूणव वटभ, प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत तथा जनप्रलतलनलधहरू, वडा तहभा भहत्वऩूणव 
चजम्भेवायी ऩूया गने कभवचायी रगामत तथ्माङ्क उऩरब्ध गयाउने सम्ऩूणव नागरयक, सॊघसॊस्था, तथा घय, 
वचस्तभा खवटएय तथ्माॊक तथा सूचना सॊकरन गने सफै सवेऺक तथा अन्म सफैभा गाउॉऩालरकाको तपव फाट 
आबाय प्रकट गनव चाहन्छु । मो वस्तगुत वववयण तमाय गनव ववत्तीम सहमोग उऩरब्ध गयाउने ऩूचणवभा 
कामवक्रभका सल्राहकाय श्री सन्तोष लफष्ट, श्रीभती सीभा यजौरयमा, श्री सयोज शे्रष्ठ, श्रीभती साॊलिरा थाऩा य 
श्री ववशनदेव जोशी एवॊ श्री ववष्ण ुऩाठकराई ववशेष धन्मवाद ददन चाहन्छु । आजको मगु सहुाउॉदो स्भाटव 
प्रववलधराई गाउॉऩालरकाको ववचशष्टतासॉग जोडेय प्रोपाइर लनभावणभा प्राववलधक सहमोग गर्र्ने सेलभडका वटभ 
लरडय श्री गङ्गादत्त अवस्थी रगामत ववऻहरूराई हाददवक धन्मवाद ददन चाहन्छु । अन्तभा सभि 
गाउॉऩालरकाको ववकासको आधाय चचत्र कोनव मो लडचजटर ऩार्श्रववचचत्र सहमोगी फनोस ्य दीघवकारीन सोचका 
साथ अगालड फढ्न हाभी सफैराई आधाय प्राप्त होस ् बने्न शबेुच्छा प्रकट  
गदवछु ।  
 

======================= 

(आशा ताभाङ) 
अध्मऺ 
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म्मागङ गाउॉऩालरकाको मोजनाफद्ध ववकासका रालग आधायबतू वववयण तथा तथ्माॊक आवश्मक ऩदवछ । 
स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐनरे ऩलन प्रत्मेक स्थानीम तहरे आफ्नो ऩालरकाको वस्तगुत वववयण सवहतको 
ऩार्श्रववचचत्र फनाउनऩुने व्मवस्था गयेको छ । गाउॉऩालरकाको बउूऩमोगको अवस्थारे गाउॉऩालरकाराई 
आफ्नो आलथवक साथै बौलतक ववकास मोजना फनाउन सहमोग गछव । मसै आवश्मकताराई भध्मनजय गयी 
गाउॉऩालरकाको ऩार्श्रववचचत्र तमाय गरयएको छ । गाउॉऩालरकालबत्र फसोफास गने घयधयुीहरू तथा 
गाउॉऩालरकालबत्र यहेका सयकायी तथा गैयसयकायी सॊघसॊस्थाहरूफाट आवश्मक तथ्माङ्क सॊकरन गयी कृवष, 
चशऺा, स्वास्थ्म, मातामात, सञ्चाय, वन, लसॊचाइ, खानेऩानी, ववद्यतु ्आददको वववयण सभावेश गयी गाउॉऩालरका 
ऩार्श्रववचचत्र तमाय गरयएको छ । मसफाट गाउॉऩालरकाको अध्ममन गनव चाहने वा जानकायी लरन चाहन े
ववद्याथी, अनसुन्धानकताव, मोजना लनभावणकताव तथा गाउॉऩालरकाका नागरयकहरूराई सूचना प्रदान गनव 
गाउॉऩालरकाराई सहमोग ऩगु्नेछ बने्न भैरे आशा लरएको छु । 

 

अन्तभा प्रस्ततु ऩार्श्रववचचत्र तमायी गने लसरलसराभा तथ्माङ्क सॊकरन गनव प्रत्मऺ य अप्रत्मऺ रूऩभा सहमोग 
गनुव हनु े प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत, सम्ऩूणव जनसभदुाम, सॊघ÷सॊस्था, गाउॉ कामवऩालरकाका कभवचायीहरू, 
कामवस्थरभा खवटएय तथ्माॊक तथा सूचना सॊकरन गने सवेऺक, ऩचुणवभा कामवक्रभका ब्मवस्थाऩक तथा 
सल्राहकाय तथा शरुुदेचख तथ्माङ्क सॊकरन, प्रशोधन तथा रेखन गयी ऩार्श्रववचचत्रराई मो रूऩ ददन ेसेलभडका 
ऩयाभशवदाता ववऻहरूराई ववशेष धन्मवाद ददन चाहन्छु ।  
 

================================= 

(शाचन्त राभा गरुुङ) 
उऩाध्मऺ 
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भेयो बनु्न 

 

स्थानीमस्तयको वस्तगुत अवस्थाराई सभावेश गयेय गाउॉऩालरकारे ऩवहरो ऩािवचचत्र तमाय गयेको छ । 
म्मागङ गाउॉऩालरकाको मस ऩार्श्रववचचत्ररे दीघवकारीन मोजना य वावषवक कामवक्रभका लनलभत्त वस्तऩुयक तथा 
सूचनाभा आधारयत रक्ष्म लनधावयण गनव भद्दत ऩुम्ाउन े अऩेऺा गरयएको छ । मोजनाहरूको लनयन्तय 
अनगुभन एवभ भूल्माॊकनका रालग सभेत ऩार्श्रववचचत्ररे वस्तलुनष्ठ आधाय खडा गयेको छ ।  
 

वस्तगुत आवश्मकता अनसुाय मोजना तथा कामवमोजनाहरू अगालड फढाउन नसवकएभा नागरयकहरूरे 
स्थानीम तहफाट याखेका अऩेऺा ऩूया हनु सक्दैनन ्। मसैकायण गाउॉऩालरकाको वतवभानका जनसाॊविक 
आलथवक साभाचजक, धयातरीम, तथा साॉस्कृलतक अवस्थाको ऩवहचान गयी बववष्मका आवश्मकता आकरन 
गने उद्देश्मका साथ मो लडचजटर ऩार्श्रववचचत्र तमाय गरयएको हो । 

 

वस्तगुत आवश्मकता अनसुाय मोजना तथा कामवमोजनाहरू य तथ्मभा आधारयत लनणवमफाट नागरयकहरूका 
अऩेऺा ऩूया गनव सहमोग ऩगु्न ेहनु्छ । मस ऩार्श्रववचचत्ररे बववष्मभा मस ऩालरकाराई अचघ फढाउन ठूरो 
सहमोग ऩगु्ने अऩेऺा गयेको छु । 

 

गाउॉऩालरकाको ववकासको भागवचचत्र तमाय गनव य ववकासका मोजनाको सही छनोट य प्रबावकायी 
कामावन्वमन गनव मस ऩार्श्रववचचत्ररे आधाय खडा गयेको छ । मस ऩार्श्रववचचत्रफाट म्मागङ गाउॉऩालरकाराई 
फझु्ने तथा अध्ममन गने जो कोहीरे ऩलन मस गाउॉऩालरकाको वतवभान अवस्था सहज रूऩभा आकरन तथा 
ववश्लषेण गनव सक्न े देचखन्छ । मस लडचजटर ऩार्श्रववचचत्र तमायीको क्रभभा आफ्नो भहत्वऩूणव सभम प्रदान 
गनुव हनु ेगाउॉऩालरका अध्मऺज्मू, उऩाध्मऺज्मू, वडाका जनप्रलतलनलधज्मूहरू, सम्ऩूणव कभवचायी साथीहरू अन्म 
सॊघसॊस्थाका प्रभखु तथा अन्म कभवचायीहरू,सवेऺक य लडचजटर ऩार्श्रववचचत्रराई मो रूऩ ददन सहमोग 
ऩयु ् माउन ु हनुे ऩचुणवभा कामवक्रभका ब्मवस्थाऩक तथा सल्राहकाय तथा ऩयाभशवदाता सेलभडका 
ववऻज्मूहरूराई हाददवक आबाय व्मक्त गदवछु । अन्तभा, मो ऩार्श्रववचचत्र आफ्नो उद्देश्म प्रालप्तभा सपर यहोस ्
बने्न शबेुच्छा व्मक्त गदवछु ।  
 

===================================== 

(ऩवनकुभाय प्माकुयेर) 
प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत 
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ऩङ्चयच्छेद : एक 

ऩङ्चयचम  
 

१.१  ऩषृ्ठबङू्झभ 

 

स्थानीमस्तयका नीङ्झत ङ्झनभााण, ङ्जिकास मोजनाका तजङ्टाभा तथा सपर कामाान्िमनभा सूचना य तथमाॊकको 
बङू्झभका भहत्िऩूणा हङ्टन्छ। स्थानीम तहका सयकायरे फनाउने नीङ्झत, मोजना तथा कामाक्रभ तजङ्टाभाका राङ्झग 
मथाथाऩयक य िस्तङ्टङ्झनष्ठ ङ्जिषमगत तथा ऺेत्रगत तथमाॊकको आिश्मकता ऩदाछ। जसरे कङ्ट नै ऩङ्झन सयकाय िा 
सॊस्थाको िास्तङ्जिक अिस्था, अिसय य सम्बािना तथा च ङ्टनौतीको फायेभा मथाथा ङ्ञचत्रण गने य बािी मोजना 
ङ्झनभााण गने आधाय प्रदान गनङ्टाका साथै प्रभाणभा आधाङ्चयत ङ्झनणामभा सघाउ ऩङ्टर्रमााउॉदछ। मसथा स्थानीम 
सयकाय सञ्चारन ऐनको दपा ११ (२ड) रे स्थानीम अङ्झबरेख व्मिस्थाऩन अन्तगात िस्तङ्टगत ङ्जिियणको 
आिश्मकता य तमायीराई भहत्िऩूणा दस्तािेजको रूऩभा ङ्झरएको छ। मसै अनङ्टरूऩ मस म्मागङ 
गाउॉऩाङ्झरकाको बौगोङ्झरक, आङ्झथाक साभाङ्ञजक, ऩूिााधाय, िाताियण तथा सस्थागत सङ्टशासन रगामतका 
ङ्जिियणहरू प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ। मस ङ्जिियणफाट गाउॉऩाङ्झरकाको अद्यािङ्झधक िस्तङ्ट ङ्ञस्थङ्झत प्रस्तङ्टत गनङ्टाका 
साथै गाउॉऩाङ्झरकाको मोजना तथा नीङ्झत ङ्झनभााणभा सभेत टेिा ऩङ्टग्ने देङ्ञखन्छ।  
 

१.२  उद्दशे्म 

 

मस िस्तङ्टगत ङ्जिियण तमायीको प्रभङ्टख उद्देश्म गाउॉऩाङ्झरकाको बौगोङ्झरक, जनसाॊङ्ञयमक, आङ्झथाक, साभाङ्ञजक 
रगामत ङ्जिङ्झबङ्ङ ऺेत्रको िास्तङ्जिक अिस्था ङ्ञचत्रण गनङ्टा हो। मसका अङ्झतङ्चयक्त मसको ङ्जिङ्ञशष्ट उद्दशे्महरू 
देहाम अनङ्टसाय छन ्   

१)  मस गाउॉऩाङ्झरकाको आङ्झथाक, साभाङ्ञजक, बौङ्झतक रगामतका ङ्जिङ्झबङ्ङ सङ्टचकहरू तमाय ऩानाका 
राङ्झग आिश्मक सङ्टचना सॊकरन य ङ्जिश्लषेण गयी अङ्झबरेखीकयण गनङ्टा  

२)  मस गाउॉऩाङ्झरकाभा उऩरब्ध तथमाॊक एिॊ सूचनाहरू अद्यािङ्झधक गनङ्टा य  
३)  मी सूचनाहरूराई गाउॉऩाङ्झरकाका आगाङ्झभ मोजना, नीङ्झत, एफॊ यणङ्झनङ्झतक कामामोजनासॉग 

जोड्नङ्ट। 

 

१.३  अध्ममन ङ्जिङ्झध 

 

१.३.1 तथमाङ्क य सूचना सॊकरन 
 

मस ऩार्श्रिाङ्ञचत्रभा प्रस्तङ्टत तथमाॊकहरू प्राथङ्झभक य ङ्छितीमक दङ्टिै स्रोतहरूफाट सॊकरन गङ्चयएका छन । 

(क) प्राथङ्झभक स्रोत् प्राथङ्झभक तथमाॊक मस गाउॉऩाङ्झरकाभा घयधङ्टयी य सॊस्थागत सिेऺणभापा त सॊकरन 
गङ्चयएको ङ्झथमो। मी तथमाॊकहरू सॊघीम भाङ्झभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारमरे तमाय ऩायेको 
घयधङ्टयी सिेऺण कामाङ्जिङ्झध अनङ्टसाय तमाय ऩायेको GIS-BASED भोफाइर एप्सफाट तथमाॊक सॊकरन 
गङ्चयएको ङ्झथमो। तथमाॊक सॊकरनका राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकारे स्थानीम मङ्टिाहरूभध्मेफाट छनौट गयेका 
सिेऺकहरूराई भोफाइर एप्सको प्रमोग ङ्जिङ्झधफाट तथमाॊक सॊकरन सम्फन्धी ताङ्झरभ ङ्छदइएको 
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ङ्झथमो। ताङ्झरभ प्राप्त सिेऺकहरूको कामाको ङ्झनमङ्झभत सङ्टऩङ्चयिेऺण य सहजीकयण गाउॉऩाङ्झरकाका िडा 
अध्मऺ तथा सङ्ञचिहरु य मोजना तथा सूचना शाखाफाट बएको ङ्झथमो। प्राप्त नङ्झतजाको प्रायङ्ञम्बक 
जाॉच गाउॉऩाङ्झरकाका अङ्झधकायीफाट बएको ङ्झथमो। जसभा कङ्ट नै ऺेत्रको भहत्िऩूणा तथम छङ्टट बएको 
िा गरत तथमाॊक अङ्झबरेखीकयण बएको अिस्थाभा ऩङ्टन् सॊकरन गयाइएको ङ्झथमो। मसयी प्राथङ्झभक 
स्रोतभापा त घयधङ्टयी तथा सॊस्थागत तथमाङ्क सॊकरन गङ्चयएको ङ्झथमो। 

(ख) ङ्छितीमक स्रोत् मस गाउॉऩाङ्झरकाफाट सॊकङ्झरत तथमाक फाहेक ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्छितीमक स्रोतफाट सभेत 
तथमाॊक ङ्झरइएको छ। जनगणना २०११, नेऩार जीिनस्तय भाऩन सिेऺण २०११, नेऩार कृङ्जष 
नभङ्टना गणना २०११, नेऩार भानि ङ्जिकास प्रङ्झतिेदन २०१४ य २०२०, याङ्जष्डम आङ्झथाक गणना 
२०७५, प्रादेङ्ञशक याङ्जष्डम आम गणना २०७७÷७८, फागभती प्रदेशको िस्तङ्टङ्ञस्थङ्झत ङ्जिियण २०७५ 
य नेऩारको आङ्झथाक सिेऺण २०७७÷७८ भा प्रकाङ्ञशत तथम एिभ  सूचनाहरूको अध्ममन गयी 
गाउॉऩाङ्झरकासॉग सम्फङ्ञन्धत तथमाॊकहरू प्रमोग गङ्चयएको छ। 

 

१.३.2 िस्तङ्टङ्ञस्थङ्झत ङ्जिियण 
 

तथमाॊकका ङ्छितीमक स्रोतहरूको अध्ममन य ङ्जिश्लषेणऩश्चात  गाउॉऩाङ्झरकाको, साभाङ्ञजक, आङ्झथाक, साॉस्कृङ्झतक 
तथा बौगोङ्झरक अिस्थाको अध्ममन गना ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्जिषमगत ङ्जिऻहरू सॊरग्न टोरीरे गाउॉऩाङ्झरका भ्रभण 
गङ्चयएको ङ्झथमो। उक्त भ्रभणको फेराभा गाउॉऩाङ्झरकाको जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध, कभाचायी, स्थानीम जनता, ङ्जिषम ऺेत्रका 
जानकायहरू, उद्योगी व्मिसामी, ङ्ञजल्राङ्ञस्थत ङ्जिषमगत कामाारमका प्रभङ्टख एिभ  प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरूसॉग अन्तयिाताा, 
छरपर य अन्तयङ्जक्रमा गङ्चयएको ङ्झथमो। मसयी गाउॉऩाङ्झरकाको िस्तङ्टङ्ञस्थङ्झतको जानकायी ङ्झरई ङ्जिश्लषेण गयी 
मस ऩार्श्रिाङ्ञचत्रभा अङ्झबरेखीकयण गङ्चयएको छ। 

 

१.३.३ आधाय िषाको तथमाङ्क तथा सूचना 
 

मो प्रोपाइर तमाय गदाा २०७७ सारभा गाउॉऩाङ्झरकाफाट गङ्चयएको घयधङ्टयी सिेऺण य सॊस्थागत सिेऺण 
साथै िस्तङ्टङ्ञस्थङ्झत अध्ममनफाट प्राप्त नङ्झतजाराई आधाय भाङ्झनएको छ। तसथा अङ्झधकतभ  रूऩभा २०७७ 
सारको तथमाॊक प्रमोग बएको छ। उक्त स्रोतफाट प्राप्त कङ्झतऩम सूचना तथा तथमाॊक अऩूणा य बयऩदो 
नबएको अिस्थाभा नेऩार सयकाय, याङ्जष्डम मोजना आमोग, ङ्जिङ्झबङ्ङ सम्फङ्ञन्धत भन्त्रारमहरू, केन्रीम तथमाॊक 
ङ्जिबाग य फागभती प्रदेश सयकायका ङ्जिङ्झबङ्ङ सभमका प्रकाशनहरूफाट ङ्झरइएको छ। मस्ता तथमाॊक ङ्जिङ्झबङ्ङ 
िषाका छन  जसराई तथमाॊकको स्रोतको रूऩभा सम्फङ्ञन्धत ताङ्झरका िा ङ्ञचत्रभा उल्रेख गङ्चयएको छ। 

१.३.४ तथमाङ्कको ताङ्झरकीकयण 

भोफाइर एप्सभापा त सॊकरन गङ्चयएका तथमाॊक भाइक्रोसफ्ट एक्सेर भापा त प्रसोधन गयी तथमाॊकको 
आिश्मकता य उऩादेमताको आधायभा ताङ्झरकीकयण गङ्चयएको छ। ताङ्झरकाहरू आिश्मकता अनङ्टसायको 
सॊयमाभा ङ्झनभााण गङ्चयएको छ। 
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१.3.५ तथमाङ्कको ङ्जिश्लषेण 

भोफाइर एप्सभापा त सॊकरन गङ्चयएका तथमाॊक भाइक्रोसफ्ट एक्सेरभापा त प्रशोधन गयी तथमाॊक ङ्जिश्लषेण 
गङ्चयएको छ। मो भूरत् िणानात्भक यहेको छ। मसभा ङ्जिङ्झबङ्ङ ताङ्झरका, ङ्ञचत्र, प्रङ्झतशत आङ्छदको आधायभा 
ङ्जिश्लषेण गङ्चयएको छ।अङ्झधकाॊश सूचकको ङ्जिियण िडागत रूऩभा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ। 

१.३.६ बौगौङ्झरक सूचना प्रणारी  

प्राप्त  प्रायङ्ञम्बक य ङ्छितीम तहको तथमाॊक य सूचनाराई गाउॉऩाङ्झरकाको नक्साभा ङ्ञचङ्झत्रत गयी बौगौङ्झरक 
सूचना प्रणारीको भाध्मभफाट उऩमङ्टक्त स्थानभा याङ्ञखएको छ 

१.३.७ सॊघीम भाङ्झभरा तथा सभान्म प्रशासन भॊत्रारमको प्रणारीभा आफद्धता 

भोफाइर एऩिाया प्राप्त सूचनाराई गाउॉऩाङ्झरकाको िेिसाइटका साथै िस्तङ्टगत ङ्जिफयणराई भॊत्रारमको 
प्रणारीभा आफद्ध गङ्चयएको छ   

१.४ सूचनाका स्रोत तथा सीभाहरू  

मो ऩार्श्रिाङ्ञचत्र मस गाउॉऩाङ्झरकाको राङ्झग तमाय गङ्चयएको ऩङ्जहरो ऩार्श्रिाङ्ञचत्र हो। आिश्मक सूचना तथा 
तथमाॊक सॊकरन सीङ्झभत सभमािङ्झधभा सीङ्झभत जनशङ्ञक्तको सॊरग्नताभा गङ्चयएको छ। भन्त्रारमफाट ऩङ्जहरे 
नै तमाय बएको प्रश्नािरीराई साभान्म रुऩभा गाउॉऩाङ्झरका सान्दङ्झबाक फनाई त्मसको आधायभा तमाय 
गङ्चयएको छ। ऩङ्झछल्रो सभमभा ङ्जिकास बएको आिश्मकताराई सम्फोधन गने सीङ्झभत प्रश्नािरीभात्र 
सभािेश बएकोरे कङ्झतऩम भहत्िऩूणा सूचना तथा तथमाॊक छङ्ट टेका हङ्टन सक्छन । एक व्मङ्ञक्तभात्र गणक 
बएकोरे त्मसफाट उत्ऩङ्ङ हङ्टने सीभा ङ्जिद्यभान हङ्टन ङ्ट स्िाबाङ्जिक छ। मो ऩार्श्ाङ्ञचत्र अङ्झधकतभ  भात्राभा 
उत्तयदाताको जिापभा आधाङ्चयत बएकोरे सम्फङ्ञन्धत ऺते्रको उनीहरूसॉग बएको सूचना एिभ  जानकायीको 
कभी, ऻानको अबािको कायण सोफाट ङ्झसङ्ञजात सीभा ङ्जिद्यभान यहन्छ। स्िाबाङ्जिक रूऩभा कङ्ट नै ऩङ्झन प्रश्नको 
उत्तय ङ्छदने क्रभभा उत्तयदाताको ऻान य प्रकृङ्झत अनङ्टसाय कङ्ट नै प्रश्नको जिापभा हङ्टने गल्ती य ऩऺधयताको 
कायण कङ्झतऩम तथमाॊकरे मथाथा ङ्ञचत्रण गना नसक्ने हङ्टन सक्छ। तय हार उऩरब्ध मस गाउॉऩाङ्झरकाको 
सूचना य तथमाॊकभा मो ऩार्श्ाङ्ञचत्र सफैबन्दा मथाथाऩयक फनाउने प्रमत्न गङ्चयएको छ।   
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ऩङ्चयच्छेद : दङ्टई 
बौगोङ्झरक अिस्था  

 

२.१ बौगोङ्झरक अिङ्ञस्थङ्झत, ऺते्रपर य ङ्झसभाना 

मो गाउॉऩाङ्झरका सभङ्टर सतहफाट कङ्चयफ तीन हजाय ङ्जपटदेङ्ञख कङ्चयफ १२ हजाय ङ्जपटसम्भको उचाइभा 
अिङ्ञस्थत यहेको छ। मस गाउॉऩाङ्झरकाको जनसॊयमा १९,३६२ यहेको छ।1 मस गाउॉऩाङ्झरकाभा ङ्झबयारो 
तथा ऩहाडी बागका साथै फेंसी तथा भैदान यहेको छ। हारको सॊयचना अनङ्टसाय गाउॉऩाङ्झरकाभा ६(छ) िटा 
िडाहरू यहेका छन । गाउॉऩाङ्झरकाको सॊङ्ञऺप्त ङ्जिियण देहाम फभोङ्ञजभ यहेको छ् 

ङ्ञचत्र 2.1 गाउॉऩाङ्झरकाको प्रशासङ्झनक ङ्जिबाजन 

मस गाउॉऩाङ्झरकाको ऩूिाभा ङ्जकस्ऩाङ गा.ऩा., ङ्जिदङ्टय नगयऩाङ्झरका, ऩङ्ञश्चभभा धाङ्छदङ ङ्ञजल्राको नते्रािती 
गाउॉऩाङ्झरका, उत्तयभा धाङ्छदङ ङ्ञजल्राको खङ्झनमािास गाउॉऩाङ्झरका तथा दङ्ञऺणभा ङ्जिदङ्टय नगयऩाङ्झरका य 
तायकेर्श्य गाउॉऩाङ्झरका यहेको छ। मस गाउॉऩाङ्झरकाको केन्र साङ्जिकको देउयारी गाङ्जिसको कामाारम 
हारको िडा नॊ ३ देउयारी भा अिङ्ञस्थत छ।  

                               

1 गाउॉऩाङ्झरकाको प्रोपाइर (२०७७)  
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ताङ्झरका् २.१ गाउॉऩाङ्झरकाको सॊङ्ञऺप्त जानकायी 

सभािेश बएका साङ्जिक 
गाङ्जिसहरू  

फङ्टङताङ, देउयारी, ङ्जकम्ताङ  साभयी य फसङ्टान्चेत 
गा. .ङ्जि .स हरू 

स्िीकृत केन्र् 
देउयारी  

ऺेत्रपर ९७. ८४ िगा ङ्जक.ङ्झभ. 
केन्र  म्मागङ गाङ्जिसको कामाारम िडा ३ देउयारी 
िडा सॊयमा  ६ 

ङ्झसभाना 
ऩूिा  ङ्जकस्ऩाङ गा.ऩा., ङ्जिदङ्टय नगयऩाङ्झरका 

ऩङ्ञश्चभ  धाङ्छदङ ङ्ञजल्राको नते्रािती गाउॉऩाङ्झरका, 
उत्तय  धाङ्छदॊग ङ्ञजल्राको खङ्झनमािास गाउॉऩाङ्झरका 
दङ्ञऺण  ङ्जिदङ्टय नगयऩाङ्झरका य तायकेर्श्य गाउॉऩाङ्झरका   

स्रोत्  नेऩार सयकाय, नेऩार याजऩत्र २०७३ पागङ्टन २७ गते सॊयमा ५८ य म्मागङ  गाउॉऩाङ्झरकाको बकूम्ऩ 
ऩश्चात्को ऩङ्टनङ्झनाभााण मोजना ङ्जिियण बाग १, नङ्टिाकोट, २०७४ 

म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका गठनको क्रभभा सभािेश बएका गाङ्जिसहरू य िडा ङ्जिबाजन देहामअनङ्टसायको 
(ताङ्झरका नॊ २.2) यहेको छ।  

ताङ्झरका् २.२ म्मागङ गाउॉऩाङ्झरकाको िडा ङ्जिबाजन 

क्र.सॊ   सभािेश बएका साङ्जिका गाङ्जिस तथा िडाहरू  कामभ िडा नॊ  
१ फसङ्टान्चेत १ देङ्ञख ९ िडा १ 

२ फङ्टङताङ १ देङ्ञख ९ िडा २ 

३ देउयारी १ देङ्ञख ९ िडा ३ 

४ ङ्जकभताङ १ देङ्ञख ९ िडा ४ 

५ साभयी (१, ४, ७, ८, ९ िडा) ५ 

६ साभयी (२, ३, ५, ६ िडा) ६ 

स्रोत् नेऩार सयकाय, नेऩार याजऩत्र २०७३ पागङ्टन २७ गते सॊयमा ५८ 

 

2.2 याजनीङ्झतक प्रशासङ्झनक ङ्जिबाजन  
 

नेऩारको सॊङ्जिधान कामाान्िमन गने प्रङ्जक्रमाभा नङ्टिाकोट ङ्ञजल्राका १२ स्थानीम तह (2 नगयऩाङ्झरका य 
१० गाउॉऩाङ्झरका) भध्मे एक गाउॉऩाङ्झरकाको रूऩभा नेऩार सयकायिाया घोषणा गङ्चयएको मस 
गाउॉऩाङ्झरकाभा छ िटा िडा यहेका छन । सफै िडा कामाारमहरू सञ्चारनभा यहेका छन । मस 
गाउॉऩाङ्झरकाको गाउॉसबाभा जम्भा ३४ सदस्म छन  बन ेगाउॉकामाऩाङ्झरकाभा जम्भा १४ सदस्म छन । 

2.3 ब-ूउऩमोगको ङ्जिियण  

मस गाउॉऩाङ्झरकाको कङ्ट र ऺेत्रपर ९७.८४ िगा ङ्जक.ङ्झभ. यहेको छ। जसभध्मे ४७.२३ प्रङ्झतशत (४६.२१ 
िगा ङ्जक.ङ्झभ.) कृङ्जषमोग्म छ। कङ्चयि एक-चौथाई ब-ूबाग अथाात  २४.६० प्रङ्झतशत (२४.०७ िगा ङ्जक.ङ्झभ.) 
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िन जॊगररे ढाकेको छ बने अन्म ऺते्र २८.१७ प्रङ्झतशत (२७.५६ िगा ङ्जक. ङ्झभ.) छ। मो 
गाउॉऩाङ्झरकाको ब-ूउऩमोगको अिस्था तरको ताङ्झरका 2.3 भा ङ्छदइएको छ।  

ताङ्झरका 2.3(क) : ब-ूउऩमोगको अिस्था 
 

क्रभ सङ्खयमा उऩमोग ऺते्रपर ju{ ls=ld= प्रङ्झतशत 
१ िन जॊगररे ढाकेको जङ्झभन  २४.०७ २४.६० 

२ कृषी मोग्म जङ्झभन  ४६.२१ ४७.२३ 

३ अन्म  २७.५६ २८.१७ 

 कङ्ट र  ९७.८४ १०० 

स्रोत : पोटोग्राङ्जपक नक्शा, सबेऺण ङ्झफबाग  
 

मस गाउॉऩाङ्झरकाको ऺेत्रपरको कङ्चयफ एक-चौथाइबन्दा फढी अथाात  २६.७५ प्रङ्झतशत (२६.१७ िगा 
ङ्जक.ङ्झभ.) ब-ूबाग चाय नम्फय िडारे ओगटेको छ। त्मसऩङ्झछ िडा नम्फय ३ रे कङ्चयफ १९.३८ प्रङ्झतशत 
(१८.९६ िगा ङ्जक.ङ्झभ.) ओगटेको छ बने सफैबन्दा कभ अथाात  ९.८२ प्रङ्झतशत (९.६१ िगा ङ्जक.ङ्झभ.) िडा 
नम्फय १ रे ओगटेको छ। मस गाउॉऩाङ्झरकाको िडागत ब-ूबागको आकाय ताङ्झरका २.३(ख) भा प्रस्तङ्टत 
गङ्चयएको छ।  
 

ताङ्झरका 2.3(ख) : िडागत ब-ूबागको ऺते्रपर 

 

िडा नम्फय  ऺते्रपर िगा ङ्जकङ्झभ प्रङ्झतशत 
१ ९.६१ 9.82 

२ १३.९३ 14.24 

३ १८.९६ 19.38 

४ २६.१७ 26.75 

५ १४.९२ 15.25 

६ १४.२५ 14.56 

कङ्ट र  ९७.८४  

स्रोत : पोटोग्राङ्जपक नक्सा, सिेऺण ङ्जिबाग 
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ङ्ञचत्र 2.3 गाउॉऩाङ्झरकाको ब-ूउऩमोग नक्सा 

 

 

2.4 भाटोको फनािट य उिाया शङ्ञक्त  

मो गाउॉऩाङ्झरका भध्म ऩहाडी बागभा ऩने बएकोरे मसको ब-ूफनोट ङ्झबयारो छ। नङ्टिाकोट ङ्ञजल्राको 
अङ्झधकाॊश ब-ूफनोट ऩते्रदाय चट्टान य ऩते्रदाय ऩङ्चयिङ्झतात चट्टानहरूरे फनकेो ऩाइन्छ। ङ्ञजल्रा को ब-ूफनोट य 
भाटोको ङ्जिियणराई आधाय भाङ्झन हेदाा मस गाउऩाङ्झरकाको  भाटोको फनािट भङ्टयमत् ङ्ञचम्टाइरो, दोभट, 

फरौटे, तथा यातो देङ्ञखन्छ। ङ्ञचम्टाइरो ऩाङ्गो भाटो बएको कायण धान, गहूॉ, तयकायी खेतीका राङ्झग उऩमङ्टक्त 
छ। सभथय बागभा ऩाङ्गो भाटो ऩाइने बएकोरे मो ऺेत्र ऩङ्झन खेतीमोग्म यहेको छ। 

 

ङ्ञजल्राभा बएको भाटोको ङ्जिियण ताङ्झरका 2.4 भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ। जस अनङ्टसाय मस गाउॉऩाङ्झरकाभा 
ऩङ्झन ताङ्झरकाभा उल्रेख बए अनङ्टसायको भाटो यहेको भान्मता ङ्झरन सङ्जकन्छ। 

 

ताङ्झरका 2.4 : ङ्ञजल्राको भाटोको प्रकाय 

क्र.सॊ. भाटोको प्रकाय  प्रङ्झतशत (%) 
१ दोभट (Loamy) ४.५ 

२ ऩातरो दोभट (Loamy Skeletal) ९०.० 

३ टङ्टकत्माइरो दोभट (Fragmented Loamy) २.५ 

४ फरौटे (Sandy) ०.१ 
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५ फरौटे दोभट (Sandy Loamy) १.५ 

६ गेडङ्टरा ढङ्टङ्गा य दोभट (Loam & boulder) १.४ 

श्रोत ङ्ञज.स.स. नङ्टिाकोट 

 

2.5 बूऺ मको सम्बाङ्जित ऺेत्र   

मस गाउॉऩाङ्झरकाभा केही ङ्झबयारो बबूाग ऩङ्झन यहेको कायण ब-ूऺमको सम्बािना यहेको छ। मो प्रोपाइर 
तमाय गदाा ङ्झडङ्ञजटर नक्शाॊकनको ऩङ्झन प्रमोग गङ्चयएकोरे सोफाट देङ्ञखन आएको बूऺ मको सम्बाङ्जित ऺेत्र 
(बौगोङ्झरक फनोटको आधायभा) य जोङ्ञखभ ऺेत्र तरका ङ्ञचत्रहरूभा ङ्छदइएको छ। ङ्ञचत्र २.५(ख) भा देखाए 
अनङ्टसाय मस गाउॉऩाङ्झरकाको िडा नम्फय २ को बङू्झभ जोङ्ञखभको दृङ्जष्टरे फढी सॊिेदनशीर देङ्ञखन्छ।  
 

ङ्ञचत्र 2.5(क) जङ्झभनको ङ्झबयारोऩन  

 

 

ङ्ञचत्र 2.5(ख) जोङ्ञखभ ऺते्र: (१. खङ्टरा ऺेत्र, २. िषाातको कायण ऺङ्झतग्रस्त ऺते्र, ३. िषाातको कायण हङ्टन े
ऺङ्झत सम्बाङ्जित ऺते्र, ४. बकूम्ऩको कायण ऺङ्झतग्रस्त ऺते्र, ५. बकूम्ऩीम ऺङ्झत सम्बाङ्जित ऺते्र)    
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11 
 

 

 

2.6 जरिामङ्ट  
 

सभङ्टर सतहफाट ३००० ङ्जपटदेङ्ञख उच्च ऩहाडी बबूाग १२००० ङ्जपटसम्भको उचाइभा यहेको मस 
गाउॉऩाङ्झरकाभा सभशीतोष्ण य रेकारी हािाऩानी ऩाइन्छ।  

2.७ जरस्रोत िन जॊगर तथा अन्म प्राकृङ्झतक स्रोत साधन  

मस गाउॉऩाङ्झरकाको जरस्रोतको रूऩभा यहेको नदी य खोराहरूको सञ्जार तरको ङ्ञचत्र २.७ भा 
देखाइएको छ। मस गाउॉऩाङ्झरकाको कङ्ट र बबूागको कङ्चयफ एक-चौथाइ बाग िन ऺेत्र यहेको छ (ताङ्झरका 
२.३ क)।  
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ङ्ञचत्र 2.७ नदी सञ्जार 
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ऩङ्चयच्छेद : तीन 
जनसॊयमा  

 

३.१ घयऩङ्चयिायको सॊयमा  
 

मस गाउॉऩाङ्झरकाको घयधङ्टयी सिेऺण २०७७ को तथमाॊक अनङ्टसाय गाउॉऩाङ्झरकाभा कङ्ट र ४५१३ घयऩङ्चयिाय 
फसोफास गछान  (िडागत ङ्जितयण सङ्जहत ताङ्झरका 3.1 भा प्रस्तङ्टत)। िडा नम्फय ३ भा सफैबन्दा धेयै अथाात  
१३५४ घयऩङ्चयिाय फसोफास गछान । मो गाउॉऩाङ्झरकाको कङ्ट र घयऩङ्चयिायको कङ्चयफ २८ प्रङ्झतशत हङ्टन्छ। 

त्मस्तै गयी सफैबन्दा कभ िडा नम्फय एकभा कङ्ट र घयऩङ्चयिायको कङ्चयफ तीन प्रङ्झतशतबन्दा कभ अथाात  
११६ घयऩङ्चयिाय फसोफास गदाछन । मस गाउॉऩाङ्झरकाभा २०६८ को जनगणनाभा ३३९० घयधङ्टयी 
यहेकोभा त्मसऩङ्झछ कङ्चयफ एक ङ्झतहाइ घयऩङ्चयिाय अथाात  ११२३ घयऩङ्चयिायको िङृ्जद्ध बएको छ। िडा 
नम्फय एकभा २०६८ बन्दा घयऩङ्चयिाय घटेका छन  बने िडा नम्फय चायभा सफैबन्दा फढी कङ्चयफ ६४ 
प्रङ्झतशतरे फढेका छन । 

    
ताङ्झरका 3.1 घयभूरीको ङ्जिियणसङ्जहत घयऩङ्चयिायको सॊयमा 

  जन गणना २०६८  घयधङ्टयी सिेऺण २०७७ 

िडा घयधङ्टयी 
सॊयमा  

% घयधङ्टयी 
सॊयमा  

% ऩङ्टरुष घयभङ्टरी   भङ्जहरा घयभङ्टरी   तेस्रो ङ्झरॊगी 
घयभङ्टरी  

1 118 3.48 116 2.57 91(78.45) 24(20.69) 1(0.86) 
2 599 17.67 822 18.21 725(88.2) 95(11.56) 2(0.24) 
3 1005 29.65 1254 27.79 829(66.11) 425(33.89) 0(0.0) 
4 459 13.54 753 16.69 602(79.95) 150(19.92) 1(0.13) 
5 548 16.17 675 14.96 565(83.70) 110(16.3) 0(0.0) 
6 661 19.50 893 19.79 719(80.51) 173(19.37) 1(0.11) 
कङ्ट र 

जम्भा  3390 100.00 4513 100.0 
3531(78.24
) 977(21.65) 5(0.11) 

स्रोत: घयधङ्टयी सिेऺण २०७७, म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका   
 
ङ्ञचत्र सॊयमा 3.1 भा घयभङ्टरी (रैंङ्झगक) देखाइएको छ। ङ्ञचत्रभा देखाए अनङ्टसाय मस गाउॉऩाङ्झरकाको 
३५३१ अथाात  कङ्चयफ ७८.२४ प्रङ्झतशत घयऩङ्चयिायको घयभङ्टरी ऩङ्टरुष छन । ९७७ अथाात  २१.६५ 
प्रङ्झतशत घयऩङ्चयिायको घयभङ्टरी भङ्जहरा छन  बने फाॉकी 5 घय ऩङ्चयिायको घयभङ्टरी तेस्रो ङ्झरॊगी छन । 
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ङ्ञचत्र सॊयमा 3.1(क) घयऩङ्चयिायको घयभङ्टरी  
 

 

 

ङ्ञचत्र 3.1(ख) िडागत जनसॊयमा 
ङ्जितयण
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3.2 जनसॊयमाको आकाय य जनघनत्ि  

मस गाउॉऩाङ्झरकाको घयधङ्टयी सिेऺणको नङ्झतजा अनङ्टसायको कङ्ट र जनसॊयमा य जनघनत्ि िडागत ङ्जितयण 
सङ्जहत ताङ्झरका 3.2 भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ। ताङ्झरकाभा देखाए अनङ्टसाय मस गाउॉऩाङ्झरकाको कङ्ट र 
जनसॊयमा १९३६२ यहेको छ। िडा नम्फय ३ भा सफैबन्दा फढी ५२१९ जना अथाात  कङ्चयफ २७ 
प्रङ्झतशत फसोफास गछान  बने िडा नम्फय एकभा सफैबन्दा कभ अथाात  2.६७ प्रङ्झतशत भात्र फसोफास 
गछान ।  
 

मस गाउॉऩाङ्झरकाको प्रङ्झतिगा ङ्जक.ङ्झभ. जनघनत्ि कङ्चयफ १९८ जना यहेको छ। सफैबन्दा फढी जनघनत्ि 
िडा नम्फय ३ भा २७५ जना प्रङ्झतिगा ङ्जक.ङ्झभ य सफैबन्दा कभ िडा नम्फय एकभा कङ्चयफ ५४ जना 
प्रङ्झतिगा ङ्जक.ङ्झभ. यहेको छ। 

 

ताङ्झरका 3.2 जनसॊयमाको आकाय य जनघनत्ि 
िडा कङ्ट र 

जनसॊयमा 
जनसॊयमाको 
प्रङ्झतशत  

ऺते्रपर  

(िगा ङ्जक.ङ्झभ.)   
ऺते्रपरको  
प्रङ्झतशत  

जन घनत्ि (प्रङ्झत 
िगा ङ्जक.ङ्झभ.) 

1 516 2.67 9.61 9.82 53.69 
2 3703 19.13 13.93 14.24 265.83 
3 5219 26.95 18.96 19.38 275.26 
4 2898 14.97 26.17 26.75 110.74 
5 3209 16.57 14.92 15.25 215.08 
6 3817 19.71 14.25 14.57 267.86 

कङ्ट र जम्भा  19362 100.00 97.8४ 100.00 197.91 
 

स्रोत: टोऩोग्राङ्जपक नक्सा-सिेऺण ङ्जिबाग, घयधङ्टयी सिेऺण २०७७- म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका   
 

ङ्ञचत्र 3.2 : िडागत जनघनत्ि 
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3.3 जनसॊयमा िङृ्जद्धदय  
 

मस गाउॉऩाङ्झरकाको जनगणना २०६८ देङ्ञख घयधङ्टयी सिेऺण २०७७ सम्भको जनसॊयमा िृङ्जद्धको िडागत 
ङ्जिियण सङ्जहत ताङ्झरका 3.3 भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ। ताङ्झरकाभा देखाए अनङ्टसाय मस गाउॉऩाङ्झरकाको कङ्ट र 
जनसॊयमा २०६८ भा १३४७९ यहेकोभा ५८८३ जना िृङ्जद्ध बई २०७७ भा १९३६२ ऩङ्टगेको छ। मो 
अिङ्झधभा गाउॉऩाङ्झरकाको कङ्ट र जनसॊयमा िाङ्जषाक 4.११ प्रङ्झतशतरे फढेको छ। िडागत रूऩभा सफैबन्दा 
फढी िडा नम्फय २ को जनसॊयमा िाङ्जषाक 6.४१ प्रङ्झतशतरे फढेको छ बने सफैबन्दा कभ िडा नम्फय 
एकको जनसॊयमा िाङ्जषाक 2.१५ प्रङ्झतशतरे भात्र फढेको छ।  

ताङ्झरका 3.3 जनसॊयमा िङृ्जद्ध 

िडा जनगणना २०६८  घयधङ्टयी सिेऺण २०७७ जनसॊयमा िङृ्जद्ध दय % 

1 426 3.16 516 2.67 2.15 
2 2117 15.71 3703 19.13 6.41 
3 3656 27.12 5219 26.95 4.03 
4 1976 14.66 2898 14.97 4.35 
5 2493 18.50 3209 16.57 2.84 
6 2811 20.85 3817 19.71 3.46 

कङ्ट र जम्भा  13479 100.00 19362 100.00 4.11 
स्रोत: घयधङ्टयी सिेऺण २०७७, म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका   
 

 

 
ङ्ञचत्र 3.3 िडागत य कङ्ट र जनसॊयमा िङृ्जद्ध 
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3.4 जनसॊयमाको ङ्जिश्लषेण  
3.4.1 रैंङ्झगक आधायभा जनसॊयमाको फनािट  
 

मस गाउॉऩाङ्झरकाको िडागत ङ्जितयण सङ्जहतको रैंङ्झगक जनसॊयमाको ङ्जिियण ताङ्झरका 3.4.1 भा ङ्छदइएको 
छ। ताङ्झरकाभा देखाए अनङ्टसाय मस गाउॉऩाङ्झरकाभा ऩङ्टरुषको जनसॊयमा ९९५४ अथाात  ५१.४१ प्रङ्झतशत, 
भङ्जहराको जनसॊयमा ९३९१ अथाात  ४८.5 प्रङ्झतशत य तेस्रो ङ्झरॊगीको जनसॊयमा १७ अथाात  ०.०९ 
प्रङ्झतशत यहेको छ। गाउॉऩाङ्झरकाको िडा नम्फय एकभा भङ्जहराको सॊयमा फढी अथाात  ५१.१६ प्रङ्झतशत 
यहेको छ बने अरु सफै िडाहरूभा ऩङ्टरुषको सॊयमा फढी यहेको छ।  

ताङ्झरका 3.4.1 रैंङ्झगक आधायभा जनसॊयमाको फनािट 

 

िडा कङ्ट र जनसॊयमा ऩङ्टरुष भङ्जहरा तेस्रो ङ्झरॊगी  

1 516 251(48.64) 264(51.16) 1(0.19) 
2 3703 1945(52.52) 1755(47.39) 2(0.08) 
3 5219 2703(51.79) 2514(48.17) 1(0.04) 
4 2898 1451(50.07) 1445(49.86) 2(0.07) 
5 3209 1615(50.33 ) 1590(49.55) 2(0.12) 
6 3817 1989(52.11) 1823(47.76) 4(0.13) 

कङ्ट र जम्भा  19362 9954(51.41) 9391(48.5) 12(0.09) 
स्रोत: घयधङ्टयी सिेऺण २०७७, म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका  
  
 

ङ्ञचत्र 3.4.1 जनसॊयमाको रैंङ्झगक ङ्जितयण 

 

3.4.2 प्रजनन दय   

मस ऩाङ्झरकाको कङ्ट र ९३९१ भङ्जहरा जनसॊयमाभध्मे ८६.६%(८१३३) भङ्जहरा प्रजनन उभेयका छन । 
ऩाङ्झरका स्तयको जन्भदय सम्फन्धी तथमाॊक उऩरब्ध नबएका कायण प्रजनन दय ङ्झनकाङ्झरएको छैन। 
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3.4.3 भतृ्मङ्ट (भात,ृ फार, ङ्ञशशङ्ट भतृ्मङ्टदय)  
 

मस गाउॉऩाङ्झरकाको घयधङ्टयी सिेऺण २०७७ फाट प्राप्त नङ्झतजा अनङ्टसाय मस गाउॉऩाङ्झरकाभा ङ्जिगत ङ्झतन 
िषाभा कङ्ट र ११३ जनाको भतृ्मङ्ट बएको ङ्झथमो। मो गाउॉऩाङ्झरकाको कङ्ट र जनसॊयमाको ०.५८ प्रङ्झतशत हो। 
िडागत रूऩभा िडा नम्फय एकभा सफैबन्दा फढी 1.३६ प्रङ्झतशत य सफैबन्दा कभ िडा नम्फय 4 भा 
०.३५ प्रङ्झतशत भतृ्मङ्ट बएको ऩाइन्छ। उक्त सिेऺण फाट प्राप्त नङ्झतजाराई ताङ्झरका 3.4.3 भा प्रस्तङ्टत 
गङ्चयएको छ। नेऩारभा हारसम्भ गाउॉऩाङ्झरका स्तयको भात,ृ फार य ङ्ञशशङ्ट भतृ्मङ्टदयको तथमाॊक उऩरब्ध 
छैन।  
 

ताङ्झरका 3.4.3 ङ्जिगत तीन िषाको भतृ्मङ्ट 
िडा  ऩङ्टरुष भङ्जहरा  कङ्ट रजम्भा प्रङ्झतशत 

1 2 5 7 1.36 
2 13 5 18 0.49 
3 16 27 43 0.82 
4 7 3 10 0.35 
5 12 4 16 0.50 
6 10 9 19 0.50 

कङ्ट र जम्भा  60 53 113 0.58 
प्रङ्झतशत 0.60 0.56 0.58   
स्रोत: घयधङ्टयी सिेऺण २०७७, म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका   
 

3.4.4 जनसॊयमाको फनािट (उभेय सभूह य िैिाङ्जहक ङ्ञस्थङ्झत)  
 

घयधङ्टयी सिेऺणफाट प्राप्त नङ्झतजाको आधायभा मस गाउॉऩाङ्झरकाको जनसॊयमाको उभेय सभूह अनङ्टसायको 
तथमाॊक ताङ्झरका 3.4.4(क) भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ। ताङ्झरकाभा देखाए अनङ्टसाय मस गाउॉऩाङ्झरकाभा 
ऩङ्टरुषको जनसॊयमा भङ्जहराको बन्दा फढी छ। उभेय सभूह १०-१४, २०-२४, २५-६९, ७०-७४ य ७५ 
िषाबन्दा भाङ्झथको जनसॊयमा बने भङ्जहराको जनसॊयमा फढी यहेको छ। मस गाउॉऩाङ्झरकाभा  आङ्झथाक रूऩरे 
सङ्जक्रम उभेय सभूह अथाात  १५ िषादेङ्ञख ५९ िषाको जनसॊयमा कङ्ट र जनसॊयमाको कङ्चयफ दङ्टई-ङ्झतहाइ 
(६६%) प्रङ्झतशत यहेका छन । फारफाङ्झरका अथाात  14 िषा सम्भका जनसॊयमा कङ्चयफ २२ प्रङ्झतशत यहेको 
छ बन े६० िषाबन्दा फढी उभेयको जनसॊयमा कङ्चयफ ११ प्रङ्झतशत छ। आङ्झथाक रूऩरे सङ्जक्रम जनसॊयमा 
कङ्चयफ दङ्टई-ङ्झतहाइ हङ्टन ङ्ट मस गाउॉऩाङ्झरकाको राङ्झग जनसाॊङ्ञयमक राब ङ्झरन ेएक उत्तभ अिसय हो। तसथा 
गाउॉऩाङ्झरकारे मथासक्म मो अिसयको सदङ्टऩमोग गना आिश्मक मोजना फनाई कामाान्िमन गना सक्नङ्टऩछा।  
 

ताङ्झरका 3.4.4(क) उभेय य ङ्झरॊग अनङ्टसायको जनसॊयमा ङ्जितयण 
उभेय सभूह (िषा)  ऩङ्टरुष भङ्जहरा  तेस्रो ङ्झरॊगी कङ्ट र जनसॊयमा प्रङ्झतशत 

0-4 642(51.69) 600(48.31) 0(0.0) 1242 6.41 
5-9 825(53.61) 714(46.39) 0(0.0) 1539 7.95 

10-14 808(48.56) 856(51.44) 0(0.0) 1664 8.59 
15-19 906(50.45) 890(49.55) 0(0.0) 1796 9.28 
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20-24 970(48.23) 1039(51.67) 2(0.1) 2011 10.39 
25-29 1070(53.9) 914(46.05) 1(0.05) 1985 10.25 
30-34 834(53.39) 727(46.54) 1(0.06) 1562 8.07 
35-39 820(53.32) 715(46.49) 3(0.2) 1538 7.94 
40-44 585(50.56) 571(49.35) 1(0.09) 1157 5.98 
45-49 494(54.59) 410(45.3) 1(0.11) 905 4.67 
50-54 451(51.9) 418(48.1) 0(0.0) 869 4.49 
55-59 411(53.03) 363(46.84) 1(0.13) 775 4.00 
60-64 378(52.35) 344(47.65) 0(0.0) 722 3.73 
65-69 260(47.45) 288(52.55) 0(0.0) 548 2.83 
70-74 216(48.0) 233(51.78) 1(0.22) 450 2.32 
>75  285(47.58) 313(52.25) 1(0.17) 599 3.09 

कङ्ट र जम्भा  9955(51.42) 9395(48.52) 12(0.06) 19362 100.00 
स्रोत: घयधङ्टयी सिेऺण २०७७, म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका   
 

ङ्ञचत्र 3.4.4 उभेय य ङ्झरॊग अनङ्टसायको जनसॊयमा ङ्जितयण 

 === 

 

िैिाङ्जहक ङ्ञस्थङ्झत 

गाउॉऩाङ्झरकाको िैिाङ्जहक ङ्ञस्थङ्झतको रैङ्जङ्गक ङ्जिियण ताङ्झरका ३.४.४(ख) अनङ्टसाय आधाबन्दा फढी 
(५२.६९%) ङ्जििाङ्जहत छन , ४.२५% ङ्जिधिा छन , ०.१८% रे ऩङ्टनङ्जिािाह गयेका छन  बन े०.४५% रे 
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फहङ्टङ्जििाह गयेका छन । कङ्ट र जनसॊयमाको १.०६% रे सम्फन्ध ङ्जिच्छेद गयेका छन । सम्फन्ध ङ्जिच्छेद गने 
ऩङ्टरुषको सॊयमा (१४८) भङ्जहराको (५८) बन्दा फढी देङ्ञखएको छ। मसै गयी फहङ्टङ्जििाह (२५) य 
ऩङ्टनाङ्जििाह (११) गनेभा ऩङ्टरुष भात्र यहेको देङ्ञखएको छ। मीभध्मे ५२.६९% ङ्जििाङ्जहत, ४.२५% ङ्जिधिा, 
ऩङ्टनङ्जिािाह गने ०.१८%, ०.४५% रे फहङ्टङ्जििाह गयेका य १.०६% रे सम्फन्ध ङ्जिच्छेद गयेका छन । 

ताङ्झरका 3.4.4(ख) िैिाङ्जहक ङ्ञस्थङ्झतको रैङ्जङ्गक खण्डीकृत ङ्जिियण 

 

िैिाङ्जहक ङ्ञस्थङ्झत  ऩङ्टरुष  भङ्जहरा  तेस्रो ङ्झरॊगी  कङ्ट र जम्भा  प्रङ्झतशत  
सम्फन्ध ङ्जिच्छेद  148 58 0 206 1.06 
ङ्जििाङ्जहत  5096 5097 2 10195 52.69 
फहङ्टङ्जििाह  62 25 0 87 0.45 
ऩङ्टनङ्जिािाह  24 11 0 35 0.18 
छङ्ट ङ्जट्टएका  35 32 0 67 0.35 
अङ्जििाङ्जहत  2712 2119 8 4839 24.97 
ङ्जिधिा  257 564 2 823 4.25 

स्रोत: घयधङ्टयी सिेऺण २०७७, म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका   
 

3.4.5 औसत ऩङ्चयिाय सॊयमा  
 

मस ऩाङ्झरकाभा औसत ऩङ्चयिाय सॊयमा 4.२९ जना यहेको छ। िडागत रूऩभा सफैबन्दा फढी औसत 
घयऩङ्चयिाय िडा नम्फय ऩाॉचभा 4.७५ जना य सफैबन्दा कभ िडा नम्फय चायभा 3.८५ जना यहेको छ। 
घयधङ्टयी सिेऺणफाट प्राप्त नङ्झतजा अनङ्टसायको मस ऩाङ्झरकाको ऩङ्चयिायको आकाय िडागत ङ्जिियण सङ्जहत 
ताङ्झरका 3.4.5 भा ङ्छदइएको छ। मस गाउॉऩाङ्झरकाको औसत ऩङ्चयिायको आकाय २०६८ को 
जनगणनाको तथमाॊक अनङ्टसायको नेऩारको, फागभती प्रदेशको य नङ्टिाकोट ङ्ञजल्राको बन्दा सानो छ। 

 

ताङ्झरका 3.4.5 ऩङ्चयिाय सॊयमा ङ्जिियण 

िडा घयऩङ्चयिाय सॊयमा  जनसॊयमा जनसखं्या/पररवार  

1                      116                       516                     4.45 
2 822 3703 4.50 
3 1254 5219 4.16 
4 753 2898 3.85 
5 675 3209 4.75 
6 893 3817 4.27 

गाउॉऩाङ्झरका   4513 19362 4.29 
नङ्टिाकोट   4.६९ 

फागभती    4.३५ 
नऩेार    4.८८ 

स्रोत: घयधङ्टयी सिेऺण २०७७, म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका   
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3.5 जातजाङ्झत  

मस गाउॉऩाङ्झरकाभा ङ्जिङ्झबङ्ङ जातजाङ्झतको फसोफास यहेको छ। तीभध्मे ताभाङ जाङ्झतको फाहङ्टल्मता यहेको 
छ। मस गाउॉऩाङ्झरकाभा  ताभाङहरू कङ्ट र जनसॊयमाको कङ्चयफ ८४.१२ प्रङ्झतशत छन  बने ब्राह्मण 3.१४ 
प्रङ्झतशत, सङ्टनाय 2.८२ प्रङ्झतशत, ङ्जिर्श्कभाा 2.७4 प्रङ्झतशत, घरे 2.६४ प्रङ्झतशत, नेिाय 1.९० प्रङ्झतशत, 
भगय 1.३६ प्रङ्झतशत य सफबन्दा कभ ऺेत्री ०.१७ प्रङ्झतशत यहेका छन । जातजाती अनङ्टसाय जनसॊयमाको 
ङ्जितयण ङ्ञचत्र 3.5 भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ। 

 

ङ्ञचत्र 3.5 जातजाङ्झतको ङ्जिियण 

== 

3.6 भातबृाषा   

मस गाउॉऩाङ्झरकाभा ङ्जिङ्झबङ्ङ बाषाको प्रमोग गने नागङ्चयकहरूको फसोफास यहेको छ। त्मसभध्मे सफैबन्दा 
धेयै कङ्चयफ ८५.६५ प्रङ्झतशत ताभाङ बाषी, त्मसऩङ्झछ नऩेारी बाषा फोल्ने १२.१० प्रङ्झतशत, घरे 1.३७ 
प्रङ्झतशत, निेायी ०.६४ प्रङ्झतशत, भगय ०.२१ प्रङ्झतशत य अन्म ०.०३ प्रङ्झतशत यहेका छन । मस 
गाउॉऩाङ्झरकाभा फोङ्झरन ेङ्जिङ्झबङ्ङ बाषाको तथमाॊक ङ्ञचत्र 3.6 भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ। 
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ङ्ञचत्र 3.6 गाउॉऩाङ्झरकाभा  फोङ्झरन ेभङ्टयम बाषाहरूको 
ङ्जिियण

  

 

3.७ धभा  

मस गाउॉऩाङ्झरकाभा भङ्टयमतमा चाय िटा धभा भाङे्ङ नागङ्चयकहरूको फसोफास यहेको छ। मीभध्मे अङ्झधकाॊश 
फङ्टद्ध धभा भाङे्ङ नागङ्चयकहरू ६३.८४ प्रङ्झतशत, ङ्जहन्दङ्ट धभा भाङे्ङहरू २७.७७ प्रङ्झतशत, ङ्जक्रङ्ञस्चमन धभा भाङे्ङ 
८.२९ प्रङ्झतशत य फोन धभा भाङे्ङहरू ०.०८ प्रङ्झतशत छन । मस गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जिङ्झबङ्ङ धभा भाङे्ङ 
नागङ्चयकहरूको तथमाॊक ङ्ञचत्र 3.७ भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ। 

ङ्ञचत्र 3.७ भङ्टयम धभाहरूको ङ्जिियण 

  
 

3.८ अनङ्टऩङ्ञस्थत जनसॊयमा  

ताङ्झरका 3.८ भा मस गाउॉऩाङ्झरकाका नागङ्चयकहरूको हारको फसाई अनङ्टसायको तथमाॊक प्रस्तङ्टत गङ्चयएको 
छ। ताङ्झरकाभा देखाए अनङ्टसाय मस गाउॉऩाङ्झरकाको १३६८८ अथाात  कङ्चयफ ७०.७० प्रङ्झतशत नागङ्चयकहरू 
ऩाङ्झरकाङ्झबत्र नै फङ्झसयहेका छन । गाउॉऩाङ्झरकाका ३७५६ अथाात  १९.४० प्रङ्झतशत नागङ्चयकहरू देशको 
अन्म बबूागभा फङ्झसयहेका छन , १८९८ जना अथाात  कङ्चयफ ९.८० प्रङ्झतशत ङ्जिदेशभा छन  बन े२० जना 
सम्ऩका ङ्जिहीन छन । 
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ताङ्झरका 3.८ नागङ्चयकहरूको हारको फसाइ 
िडा  ऩाङ्झरकाङ्झबत्र 

फङ्झसयहेका  
देशको अन्म बागभा 

फङ्झसयहेका  
ङ्जिदेशभा 
फङ्झसयहेका  

सम्ऩका ङ्जिहीन  जम्भा 

1 272 196 48 0 516 
2 2095 1134 470 4 3703 
3 3915 784 512 8 5219 
4 2510 175 207 6 2898 
5 2254 610 344 1 3209 
6 2642 857 317 1 3817 

कङ्ट रजम्भा 13688 3756 1898 20 19362 
प्रङ्झतशत  70.70 19.40 9.80 0.10   
स्रोत: घयधङ्टयी सिेऺण २०७७, म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका   

ङ्ञचत्र 3.८ नागङ्चयकहरूको फसोफास 

 = 

3.९ फसोफास गङ्चययहेको घयको स्िाङ्झभत्ि  

घयधङ्टयी सिेऺणको क्रभभा मस गाउॉऩाङ्झरकाका ४५१३ घयऩङ्चयिायभध्मे ४३२० घयऩङ्चयिाय अथाात  कङ्चयफ 
९५.७२ प्रङ्झतशतरे आफ्नै स्िाङ्झभत्िको घयभा फङ्झसयहेका छन  । १४४ अथाात  कङ्चयफ 3.१९ घयऩङ्चयिायरे 
आपू बाडाभा फङ्झसयहेको य ४६ घयऩङ्चयिाय अथाात  1.०२ प्रङ्झतशत आपन्तको घयभा फङ्झसयहेका छन । मस 
सम्फन्धी तथमाॊकराई ताङ्झरका 3.९(क) भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ। 

   
ताङ्झरका 3.९(क) हार फङ्झसयहेको घयको स्िाङ्झभत्िको ङ्जिियण 

िडा  आफ्नै  बाडाभा साथीको  आपन्तको  सॊस्थाको  अन्म  जम्भा  
1 110 6 0 0 0 0 116 
2 805 7 0 9 0 1 822 
3 1198 49 1 6 0 0 1254 
4 722 13 0 18 0 0 753 
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5 662 10 0 3 0 0 675 
6 823 59 0 10 1 0 893 

कङ्ट र जम्भा  4320 144 1 46 1 1 4513 

प्रङ्झतशत  95.72 3.19 0.02 1.02 0.02 0.02 100.00 

स्रोत: घयधङ्टयी सिेऺण २०७७, म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका   
 
नेऩारको सॊङ्जिधान २०७२ अनङ्टसाय प्रत्मेका नागङ्चयकराई उऩमङ्टक्त आिासको हक हङ्टनेछ। आिासको 
अङ्झधकाय सम्फन्धी ऐन २०७५ रे आिास को सङ्टङ्जिधाको फायेभा व्मिस्था गयेको ऩाइन्छ।   
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ताङ्झरका ३.९(ख) घय जगगाको स्िाङ्झभत्ि सम्फन्धी रैङ्जङ्गक ङ्जिियण 

िडा न.ं ऩङ्टरुष भङ्जहरा सॊमङ्टक्त घयजग्गाङ्जिहीन जम्भा 

1 86 30 0 0 116 
2 616 69 22 115 822 
3 755 179 23 297 1254 
4 538 75 41 99 753 
5 567 72 10 26 675 
6 482 76 6 329 893 

कङ्ट र जम्भा 3044 501 102 866 4513 

प्रङ्झतशत 67.45 11.10 2.26 19.19 100.00 

स्रोत: घयधङ्टयी सिेऺण २०७७, म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका   
 
ताङ्झरका ३.९(ख) भा उल्रेङ्ञखत घयजग्गाभा स्िाङ्झभत्ि हेदाा, ११.१०% घयजग्गा भात्र भङ्जहराको 
स्िाङ्झभत्िभा यहेको देङ्ञखन्छ बने सॊमङ्टक्त स्िाङ्झभत्िभा २.२६ प्रङ्झतशत यहेको देङ्ञखन्छ।  
 

3.१० घयको फनािट  

मस गाउॉऩाङ्झरकाको अङ्झधकाॊश घयभा ङ्जटनको छानो छ। ताङ्झरकाभा ङ्छदए अनङ्टसाय मस ऩाङ्झरकाभा ङ्जटनको 
छानो बएका घय ३९२१ अथाात  ८६.८८ प्रङ्झतशत, आयङ्झससी छानो बएका घय ५३९ अथाात  ११.९४ 
प्रङ्झतशत, ढङ्टॊगाको छानो बएका घय २७ िटा य पङ्ट स्को छानो बएका १८ िटा घय छन ।  
 

ताङ्झरका 3.१०(क) घयको छानोको प्रकायको ङ्जिियण  
िडा  आयङ्झससी ङ्जटन ढङ्टॊगा काठ  पङ्ट स्को  भाटो  अन्म  जम्भा  
1 1 114 1 0 0 0 0 116 
2 187 622 1 6 5 0 1 822 
3 195 1053 3 0 2 1 0 1254 
4 15 734 2 0 2 0 0 753 
5 93 559 14 0 9 0 0 675 
6 48 839 6 0 0 0 0 893 

कङ्ट रजम्भा 539 3921 27 6 18 1 1 4513 
प्रङ्झतशत  11.94 86.88 0.60 0.13 0.40 0.02 0.02 100.00 
स्रोत: घयधङ्टयी सिेऺण २०७७, म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका   
 

ताङ्झरका 3.१०(ख) भा मस गाउॉऩाङ्झरकाभा फसोफास गने नागङ्चयकहरूको घयको जगको प्रकाय अनङ्टसायको 
तथमाॊक प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ। ताङ्झरकाभा ङ्छदए अनङ्टसाय मस गाउॉऩाङ्झरकाभा २५३५ अथाात  ५६.१७ 
प्रङ्झतशत घयको जग ङ्झसभेन्ट य फारङ्टिा ङ्झभसाएय फनाइएको छ। १९५७ अथाात  ४३.३६ प्रङ्झतशत घयको 
जग फारङ्टिा य ढङ्टॊगा ङ्झभसाएय फनाएको छन , दश िटा घय फे्रभ स्रक्चयभा फनेका छन  बन ेएउटा घयभात्र 
रोड ङ्झफमङ्चयॊग छ। 
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ताङ्झरका 3.१०(ख) घयको जगको ङ्जिियण  
िडा फारङ्टिा ढङ्टॊगा ङ्झसभेन्ट य 

ढङ्टॊगा 
रोड 
ङ्झफमङ्चयॊग 

फे्रभ स्रक्चय  काठ  अन्म  जम्भा  

1 91 24 0 1 0 0 116 
2 413 408 0 0 0 1 822 
3 460 786 1 2 5 0 1254 
4 501 249 0 0 3 0 753 
5 103 567 0 5 0 0 675 
6 389 501 0 2 1 0 893 

कङ्ट रजम्भा 1957 2535 1 10 9 1 4513 
प्रङ्झतशत  43.36 56.17 0.02 0.22 0.20 0.02 100.00 
स्रोत: घयधङ्टयी सिेऺण २०७७, म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका   
 
घयधङ्टयी सिेऺणको दौयान नागङ्चयकहरूरे फताए अनङ्टसाय मस ऩाङ्झरकाका अङ्झधकाॊश घयहरू अथाात  कङ्चयफ 
९२.८९ प्रङ्झतशतको ङ्झनभााण गाउॉऩाङ्झरकारे तोकेको भाऩदण्ड अनङ्टसायको फनकेा छन  बन ेकङ्चयफ 6.९४ 
प्रङ्झतशत भाऩदण्ड अनङ्टसायका छैनन । घयको भाऩदण्ड अनङ्टसायको तथमाॊक ङ्ञचत्र 3.१० भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको 
छ। 

 

ङ्ञचत्र 3.१० घयको भाऩदण्ड 
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ऩङ्चयच्छेद : 4 

आङ्झथाक अिस्था  
4.1 अथातन्त्रको सॊयचना  
मो गाउॉऩाङ्झरकाको अथातन्त्र भङ्टयम रूऩभा कृङ्जषभा आधाङ्चयत यहेको य जीङ्जिकोऩाजानभा ङ्जिप्रषेण आमको 
उल्रेयम बङू्झभका यहेको छ। नेऩारको याङ्जष्डम रेखाॊकनको आङ्झधकाङ्चयकता ऩाएको केन्रीम तथमाॊक 
ङ्जिबागरे हार सम्भ स्थानीम तह सम्भको कङ्ट र गाहास्थ उत्ऩादन गणना गयी औऩचाङ्चयक रूऩभा प्रकाशन 
गयेको छैन। साथै मो तहसम्भ कङ्ट र गाहास्थ उत्ऩादन गणना गने प्रमोजनका राङ्झग तथमाॊक सभेत सॊकरन 
हङ्टन सकेको छैन। मस ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा केन्रीम तथमाॊक ङ्जिबागरे सभेत प्रादेङ्ञशक आम गणना गने प्रमोजनका 
राङ्झग फाॉडपाॉड ङ्जिङ्झध (Allocative method) प्रमोग गयेको ऩङ्चयप्रके्ष्मभा मस गाउॉऩाङ्झरकाको कङ्ट र गाहास्थ 
उत्ऩादन गणना गना सभेत सोही ङ्जिङ्झध प्रमोग गङ्चयएको छ। मसङ्चय गणना गङ्चयएको कङ्ट र गाहास्थ उत्ऩादनको 
यकभराई मस गाउॉऩाङ्झरकाभा गङ्चयएको घयधङ्टयी सिेऺण २०७७ य सभूह छरपर य जानकायहरूसॉगको 
अन्तिाातााफाट प्राप्त हङ्टन  आएको तथमको आधायभा य सो क्रभभा गाउॉऩाङ्झरकाभा बएको छरपरफाट सभेत 
जाॊच गङ्चयएकोभा सो गणना ताङ्ञत्िक पयक ऩयेको ऩाइएन। साथै, मसयी गणना गङ्चयएको कङ्ट र गाहास्थ 
उत्ऩादनको यकभराई गाउॉऩाङ्झरकाभा बएको दीघाकारीन सोच ङ्झनभााण गोष्ठीरे अनङ्टभोदन सभेत गयेको छ।  

मस गाउॉऩाङ्झरकाको आ.ि. २०७७/७८ भा यहेको कङ्ट र गाहास्थ उत्ऩादन य अन्म प्रभङ्टख आथॉक 
सूचकहरूराई ताङ्झरका 4.1 भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ। जस अनङ्टसाय गाउॉऩाङ्झरकाको कङ्ट र गाहास्थ उत्ऩादन 
रु. एक अफा ८० कयोड ७९ राख ४७ हजाय यहेको छ। जसभा कृङ्जष ऺेत्रको ४७.२९%, उद्योग 
ऺेत्रको ९.०५% य सेिा ऺेत्रको ४३.६६% मोगदान यहेको छ। कङ्ट र िाङ्जषाक ङ्झनमाात रु. ३ कयोड ९६ 
राख य कङ्ट र िाङ्जषाक आमात रु. ६८ कयोड ४२ राख १६ हजाय यहेको छ। ङ्जिप्रषेण आम रु. ६३ 
कयोड य कङ्ट र आम रु. २ अफा, ४३ कयोड ७९ राख ४७ हजाय यहेको छ। तसथा ऩाङ्झरकाको प्रङ्झत 
व्मङ्ञक्त गाहास्थ उत्ऩादन रु. ९३,३७६ (अभेङ्चयकी डरय ७८५) य प्रङ्झत व्मङ्ञक्त आम रु. १२५,९१४ 
(अभेङ्चयकी डरय १०५८) यहेको छ।  

 

ताङ्झरका ४.१: अथातन्त्रको सॊयचनागत अिस्था 
वििरण 

 
 

आ.व. २०७७/७८ 

रु. अमरेरकी डलर*  

कुल प्रततव्यति  

तनयाात 39,600,000     
आयात 684,216,000     

तवप्रेषण आय ६३०,०००,०००   
कुल गाहास्थ उत्पादन 1,807,947,253 93,376 785 

कुल आय  2,437,947,253 125,914 1,058 

कृतष क्षते्रको योगदान  ४७.२९%   

उद्योग क्षते्रको योगदान  ९.०५%   

सेवा क्षते्रको योगदान  ४३.६६%   
स्रोत : घरधरुी सवेक्षण २०७७, समूह छलफल, आर्थथक सवेक्षण २०७७/७८, मानव तवकास प्रततवेदन २०१४ बाट 

प्राप्त तथयांकको आधारमा गणना गररएको   

* २०७८ असार मसान्तको तवतनमय दर तलइएको 
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4.2 कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩारन   

मस गाउॉऩाङ्झरकाको िस्तङ्टङ्ञस्थङ्झत अध्ममनको ङ्झसरङ्झसराभा प्राप्त जानकायी अनङ्टसाय गाउॉऩाङ्झरकाका 
नागङ्चयकहरूको भङ्टयम ऩेशा कृङ्जष हो। खाद्याङ्ङ, तयकायी य ऩशङ्टऩारन महाॉको जीङ्जिकोऩाजानको भङ्टयम आधाय 
हो। महाॉका कङ्चयफ ७४ प्रङ्झतशत घयऩङ्चयिाय कृङ्जषभा सॊरग्न छन । हार १३८ िटा कृङ्जष तथा ऩशङ्ट 
व्मिसाम य ४० िटा कृषक सभूह गाउॉऩाङ्झरकाभा दताा छन । महाॉ भङ्टयमतमा तयकायीका अङ्झतङ्चयक्त धान, 
भकै, कोदो, गहङ्टॉ य जौ खाद्याङ्ङ िारी, गोरबेंडा, आरङ्ट, काउरी, हङ्चयमो सागऩात रगामतका तयकायी फारी 
य केहीभात्राभा सङ्टन्तरा, ङ्जकिी य एबोकाडो जस्ता परपूर य नगदे फारीको रूऩभा ङ्ञचमा खेती बइयहेको 
छ। ऩशङ्टऩारनतपा  गाई, बैंसी, फाख्रा य कङ्ट खङ्टया ऩारन गङ्चयएको छ। गाउॉऩाङ्झरकाको तपा फाट उङ्ङत 
जातको फोका ङ्जितयण गने गङ्चयएको छ। गाउॉऩाङ्झरकाका नागङ्चयकहरूरे ऩशङ्टजन्म उत्ऩादन साथै भह य 
येशभ ङ्झफक्री गयेय आम्दानी ऩङ्झन गने गयेका छन । गाउॉऩाङ्झरकाको कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩारनको अिस्थाराई मस 
ऩङ्चयच्छेदभा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ। 

 

4.2.1 कृङ्जषमोग्म जङ्झभनभा ऩहङ्टॉच  
 

नेऩारभा अझै ऩङ्झन कङ्ट र गाहास्थ उत्ऩादनभा कृङ्जष ऺेत्रको उल्रेयम मोगदान यहेको छ। तसथा, कृङ्जष ऺेत्र 
ङ्जिकासको आधाय तथा अथातन्त्रको भेरुदण्डको रूऩभा यहेको छ। ताङ्झरका 4.2.1(क) भा घयधङ्टयी 
सिेऺणफाट प्राप्त नङ्झतजा अनङ्टसायको मस गाउॉऩाङ्झरकाका कृङ्जषभा सॊरग्न बएका घयऩङ्चयिाय िडागत ङ्जितयण 
सङ्जहत ङ्छदइएको छ। जस अनङ्टसाय गाउॉऩाङ्झरकाको कङ्ट र घयऩङ्चयिायको ७3.७६ प्रङ्झतशत घयऩङ्चयिाय कृङ्जषभा 
सॊरग्न छन  बने २६.२४ प्रङ्झतशत घयऩङ्चयिाय कृङ्जषभा सॊरग्न छैनन । िडागत रूऩभा िडाभा यहेका 
घयऩङ्चयिायभध्मे िडा नम्फय ऩाॉचका सफैबन्दा फढी कङ्चयफ ८८ प्रङ्झतशत घयऩङ्चयिाय कृङ्जषभा सॊरग्न छन  बने 
सफैबन्दा कभ िडा नम्फय चायका घयऩङ्चयिायभध्मे कङ्चयफ ५७ प्रङ्झतशत भात्र कृङ्जष ऩेशाभा सॊरग्न छन । 
म्मागङ गाउॉऩाङ्झरकाभा ७.२०% घयऩङ्चयिायका भङ्जहरा कृङ्जषभा सॊरग्न छन  बने  ६२.०२ घयऩङ्चयिायका 
ऩङ्टरुष  सॊरग्न छन । 

 

ताङ्झरका 4.2.1(क) कृङ्जषभा सॊरग्न घयऩङ्चयिाय 
िडा  कृङ्जषभा सॊरग्न  बएको  कृङ्जषभा सॊरग्न  नबएको  जम्भा  
1 76 40 116 
2 586 236 822 
3 1001 253 1254 
4 432 321 753 
5 597 78 675 
6 637 256 893 

कङ्ट रजम्भा  3329 1184 4513 
      प्रङ्झतशत  73.76 26.24   
स्रोत: घयधङ्टयी सिेऺण २०७७, म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका   
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4.2.2 कृङ्जष जग्गाको आकाय  

मस गाउॉऩाङ्झरकाभा कङ्ट र कृङ्जष मोग्म जङ्झभन ४६२१ हेक्टय यहेको छ। जस अनङ्टसाय प्रङ्झत ऩङ्चयिाय औसत 
१.०२ हेक्टय कृषी मोग्म जङ्झभन छ। 

4.2.3 प्रभङ्टख फारीहरू  
 

मस गाउॉऩाङ्झरकाको घयधङ्टयी सिेऺण २०७७ को प्राप्त नङ्झतजा अनङ्टसाय मस गाउॉऩाङ्झरकाभा भङ्टयमतमा धान, 
भकै, गहङ्टॉ, कोदो, जौ, तोयीको उत्ऩादन हङ्टने गयेको छ। उक्त तथमाॊक ताङ्झरका 4.2.3(क) भा प्रस्तङ्टत 
गङ्चयएको छ। ताङ्झरकाभा ङ्छदए अनङ्टसाय मस गाउॉऩाङ्झरकाका नागङ्चयकहरूरे धान. भकै, कोदो, गहङ्टॉ य जौ 
आपङ्ट रे उऩबोग गनङ्टाका अङ्झतङ्चयक्त ङ्झफक्री ऩङ्झन गने गयेका छन । तय तोयी बने आफ्नो उऩबोगको राङ्झग 
भात्र प्रमोग गयेका छन । 

 

ताङ्झरका 4.2.3 (क) अङ्ङ फारी उत्ऩादन, उऩबोग य ङ्झफक्री ङ्जिियण 

अङ्ङ फारी   उत्ऩादन (केजी) ङ्झफक्री (केजी) उऩबोग (केजी)  
धान  747,020 48,274 698,746 
भकै  373,123 2,963 370,160 
कोदो  240,894 8,237 232,657 
गहङ्टॉ  6,165 100 6,065 
जौ  2,355 1,200 1,155 
तोयी 165 0 165 

स्रोत: घयधङ्टयी सिेऺण २०७७, म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका   
 
मो गाउॉऩाङ्झरकाभा खाद्याङ्ङका अङ्झतङ्चयक्त परपूर सभेत उत्ऩादन हङ्टने गयेको छ। सोको तथमाॊक ताङ्झरका 
4.2.3(ख) भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ। ताङ्झरकाभा देखाए अनङ्टसाय मस गाउॉऩाङ्झरकाभा भङ्टयम रूऩभा 
सङ्टन्तरा/कागती, केया, आरु य ङ्जकिी जस्ता परपूर उत्ऩादन हङ्टने गयेका छन । महाॉका नागङ्चयकहरूरे 
कागती/सङ्टन्तरा, केया य ङ्जकिी आपूरे उऩबोग गनङ्टाको अङ्झतङ्चयक्त ङ्झफक्री ऩङ्झन गदाछन  बने आरु आपूरे 
उऩबोग भात्र गछान । 

 

ताङ्झरका 4.2.3 (ख) परपूर उत्ऩादन, उऩबोग य ङ्झफक्री ङ्जिियण  
परपूर   उत्ऩादन (केजी) ङ्झफक्री (केजी)  उऩबोग (केजी) 

सङ्टन्तरा/कागती  309,325 203,165 106,160 
केया  1,595 630 965 
आरु  819 0 819 
ङ्जकिी  554 515 39 

स्रोत: घयधङ्टयी सिेऺण २०७७, म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका   
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महाॉ अङ्ङ फारी य परपूरका अङ्झतङ्चयक्त ङ्जिङ्झबङ्ङ तयकायी सभेत उत्ऩादन य ङ्झफक्री ङ्जितयण हङ्टन ेगयेको छ। 
घयधङ्टयी सिेऺण २०७७ फाट प्राप्त तयकायी उत्ऩादन य ङ्झफक्री ङ्जितयण सम्फन्धी तथमाॊक ताङ्झरका 4.2.3 
(ग) भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ। ताङ्झरकाभा देखाए अनङ्टसाय मस गाउॉऩाङ्झरकाभा प्रभङ्टख रूऩभा गोरबेंडा, आरङ्ट, 
रसङ्टन/प्माज, काउरी उत्ऩादन य ङ्झफक्री सभेत हङ्टने गयेको छ। खोसाानी, अदङ्टिा, हङ्चयमो ङ्झसभी, 
काॉक्रो/पसॉ, गाॉजय बने आपैरे उऩबोग गने ऩङ्चयभाणको भात्र उत्ऩादन बइयहेको छ। 

 

ताङ्झरका 4.2.3 (ग) तयकायी उत्ऩादन, उऩबोग य ङ्झफक्री ङ्जिियण  
तयकायी  उत्ऩादन (केजी) ङ्झफक्री (केजी) उऩबोग (केजी) 
गोरबेंडा  140732 71384 69348 
आरङ्ट  126373 74954 51419 

प्माज/रसङ्टन  5785 984 4801 
काउरी  2265 1510 755 
खोसाानी  434 0 434 
अदङ्टिा  389 0 389 

हङ्चयमो ङ्झसभी  113 0 113 
काॉक्रो/पसॉ 85 0 85 
गाॉजय 81 0 81 

स्रोत: घयधङ्टयी सिेऺण २०७७, म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका   
 

4.2.4 ऩशङ्टऩारन  
 

मस गाउॉऩाङ्झरकाका नागङ्चयकहरू ऩशङ्टऩारनभा ऩङ्झन सॊरग्न बएका ऩाइन्छन । घयधङ्टयी सिेऺण २०७७ को 
तथमाॊक अनङ्टसायको गाउॉऩाङ्झरकाभा ऩाङ्झरएका ऩशङ्टऩॊऺीहरूको सॊयमा ताङ्झरका 4.2.4(क) भा प्रस्तङ्टत 
गङ्चयएको छ। ताङ्झरकाभा देखाए अनङ्टसाय मस गाउॉऩाङ्झरकाभा भङ्टयमतमा गाई, बैंसी, फाख्रा, बेंडा, सङ्टॉग ङ्टय य 
कङ्ट खङ्टया ऩाङ्झरएका छन । बेडा िडा नम्फय चायभा भात्र ऩाङ्झरएका छन । महाॉ व्मािसाङ्जमकबन्दा ऩङ्झन 
ऩयम्ऩयागत रूऩभा थोयै थोयै सॊयमाभा ङ्जिङ्झबङ्ङ ऩशङ्ट ऩाल्ने गयेको ऩाइन्छ।  
 

ताङ्झरका 4.2.4(क) ऩशङ्टऩारनको ङ्जिियण  
िडा  गाई  बैंसी  फाख्रा  बेडा  सङ्टॉग ङ्टय  कङ्ट खङ्टया  
1 88 48 331 0 0 246 
2 295 580 2457 0 19 4024 
3 550 855 3861 0 53 9482 
4 213 465 2058 250 18 239 
5 222 583 1718 0 104 3170 
6 395 710 २१८२ 0 38 5972 

कङ्ट र जम्भा 1763 3241 १२६०७ 250 232 23133 
स्रोत: घयधङ्टयी सिेऺण २०७७, म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका   
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मस गाउॉऩाङ्झरकाभा हङ्टन ेऩशङ्टजन्म उत्ऩादनको तथमाॊक ताङ्झरका 4.2.4(ख) भा ङ्छदइएको छ। ताङ्झरकाभा 
देखाए अनङ्टसाय मस ऩाङ्झरकाभा दङ्टध, भासङ्ट, छारा, अन्डाको उत्ऩादन हङ्टने गयेको छ। घयधङ्टयी सिेऺणको 
क्रभभा प्राप्त नङ्झतजा अनङ्टसाय मस गाउॉऩाङ्झरकाका नागङ्चयकहरूरे ऩशङ्टजन्म उत्ऩादनफाट िाङ्जषाक कङ्चयफ रु. 
चाय कयोड २४ राख फयाफयको आम्दानी गयेका छन । 

ताङ्झरका 4.2.4(ख) ऩशङ्टजन्म उत्ऩादन 
िडा  दूध ङ्झर. भासङ्ट केजी  छारा केजी  अन्डा सॊयमा  िाङ्जषाक आम्दानी रु. 
1 13358 712 0 5115 720,500 
2 7598 15324 10767 19529 2,415,933 
3 22055 88155 21 17692 10,437,465 
4 2250 124 56 30 597,008 
5 133 3 49 50 21,940,509 
6 1386 9315 96 10480 6,261,583 

जम्भा  46780 113633 10989 52896 42,372,998 
स्रोत: घयधङ्टयी सिेऺण २०७७, म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका   
 

मस गाउॉऩाङ्झरकाभा भाछा, भह तथा येशभ उत्ऩादन ऩङ्झन हङ्टन े गयेको सिेऺणको तथमाॊकफाट देङ्ञखन्छ। 
ताङ्झरका 4.2.4(ग) भा देखाए अनङ्टसाय भाछा िडा नम्फय 4 य 6 भा भात्र उत्ऩादन बइयहेको छ बन े
येशभ िडा नम्फय 3 भा भात्र उत्ऩादन बई यहेको छ। भह सफै िडाभा उत्ऩादन बइयहेकोभा िडा नम्फय 
6 भा उल्रेयम ऩङ्चयभाणभा उत्ऩादन हङ्टन्छ। 

 

ताङ्झरका 4.2.4(ग) अन्म कृङ्जष उत्ऩादन ङ्जिियण  
िडा  भाछा केजी  भह केजी  येशभ केगी  
1 0 64 0 
2 0 161 0 
3 0 79 110 
4 16 17 0 
5 0 26 0 
6 90 5022 0 

कङ्ट र जम्भा 106 5369 110 
स्रोत: घयधङ्टयी सिेऺण २०७७, म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका   
 
4.2.5 कृङ्जष उत्ऩादनको ङ्झफक्री  
 

घयधङ्टयी सिेऺण २०७७ फाट प्राप्त नङ्झतजा अनङ्टसाय मस गाउॉऩाङ्झरकाको कङ्चयफ ३० प्रङ्झतशत घयऩङ्चयिायरे 
कृङ्जष उऩज ङ्झफक्री गने गयेका छन  बने कङ्चयफ ७० प्रङ्झतशत घयऩङ्चयिायरे कृङ्जष उऩज ङ्झफक्री गने गयेका 
छैनन । कृङ्जष उऩज ङ्झफक्री गने घयऩङ्चयिायको िडागत तथमाॊक ताङ्झरका 4.2.5(क) भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको 
छ। 
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ताङ्झरका 4.2.5(क) कृङ्जष उऩज ङ्झफक्री गने घयऩङ्चयिायको ङ्जिियण  

िडा कृङ्जष उऩज ङ्झफक्री गने घयधङ्टयी  कृङ्जष उऩज ङ्झफक्री नगने घयधङ्टयी  जम्भा 
1 0 116 116 

2 281 541 822 

3 856 398 1254 

4 182 571 753 

5 3 672 675 

6 16 877 893 

कङ्ट र जम्भा 1338 3175 4513 

    प्रङ्झतशत  29.65 70.35 100 

स्रोत: घयधङ्टयी सिेऺण २०७७, म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका   
 

िस्तङ्टङ्ञस्थङ्झत अध्ममनको प्रङ्जक्रमाभा सभूह छरपर य जानकायसॉगको अन्तिाातााको क्रभभा प्राप्त तथमाॊक 
अनङ्टसाय मस गाउॉऩाङ्झरकाफाट आङ्झथाक िषा २०७७/७८भा कङ्ट र रु. ३ कयोड ८१ राखको कृङ्जषजन्म 
उत्ऩादन ङ्झनमाात बएको ङ्झथमो। उक्त ङ्झनमाात सम्फन्धी तथमाॊकराई ताङ्झरका ४.२.५(ख) भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको 
छ। 

 

ताङ्झरका 4.2.5(ख) कृङ्जष उऩज ङ्झनमाातको ङ्जिियण  
 

s[lif pkh lgo{ft -?= Nffv_ s[lif pkh lgo{ft -?= Nffv_ 

cfn'sf] lgof{t १९ cn}+rL lgof{t ७ 

6df6/sf] lgof{t १५० kmnkm"nsf] lgof{t १५ 

aGbf, sfpnLsf] lgof{t  ३२ lsjL ३ 

lrofsf] lgof{t ३५ lhpFbf] kz' १२० 

hDdf ३८१ 
 

4.2.6 ङ्झसॊचाइको व्मिस्था  
 

म्मागङ गाउॉऩाङ्झरकाभा कृङ्जषमोग्म जङ्झभन ४६२३ हेक्टय छ जसभध्मे ङ्झसॊचाइ मोग्म जङ्झभन झण्डै २५६८ 
हेक्टय छ। महाॉ ङ्झसॊचाइको स्रोतको रूऩभा १३ खोराहरू छन  य एउटा ऩोखयी छ। मस ऩाङ्झरकाको ङ्झनकै 
स्थानभा ऩाइऩको प्रमोग गयी स्प्रीङ्कर प्रणारीफाट ङ्झग्रन हाउस (टनरे) भा फेभौसभी तयकायी उत्ऩादन गने, 
उच्च भूल्म ऩने ङ्जकिी जस्ता परपूर, ङ्ञचमा आङ्छद उत्ऩादन गने गयेको छ। मो सफै ऺेत्रपर हेदाा झण्डै 
१०० हेक्टय जङ्झत हङ्टन जान्छ। ऩाङ्झरकाभा ३३ िटा ङ्झसॊचाइ मोजनाहरू सञ्चारनभा छन । मस ऩाङ्झरकाभा 
प्रदेश अन्तगात ३(तीन) िटा ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झनभााणाधीन छन । मसयी ङ्जिङ्झबङ्ङ मोजनाफाट ऩाङ्झरकाभा झण्डै 
७५० हेक्टय जङ्झभनभा ङ्झसॊचाइ सङ्टङ्जिधा ऩङ्टग्ने देङ्ञखन्छ। मस्ता ङ्झसॊचाइ कङ्ट रो नहय फाहेक ऩाङ्झरकाभा थोऩा 
ङ्झसॊचाइ, प्राङ्जष्टक ऩोखयीफाट ङ्झसॊचाइ गयी कृङ्जष उत्ऩादन गयेको ऩाइन्छ। 
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ताङ्झरका 4.2.6 ङ्झसॊचाइ मोजनाको ङ्जिियण 

ङ्झस.नॊ        ङ्जिियण इकाई ऩङ्चयभाण 

१ कृङ्जषमोग्म जङ्झभन हेक्टय   ४६२३ 

२ ङ्झसॊचाइ मोग्म जङ्झभन हेक्टय  २५६८ 

३ खोरा     गोटा  १३ 

४ ऩोखयी  गोटा   १ 

५ प्रदेशफाट ङ्झनभााण ङ्झसॊचाइ गोटा  ३ 

६ ऩाङ्झरकाको ङ्झसॊचाइ ङ्ञस्कभ गोटा  ३३ 

७ हार ङ्झसङ्ञञ्चत बङू्झभ हेक्टय  ७५० 

 

4.3 खाद्य सङ्टयऺाको अिस्था  
 

ताङ्झरका 4.2.1 भा देखाए अनङ्टसाय मस गाउॉऩाङ्झरकाका कङ्चयफ ङ्झतन-चौथाइ अथाात  ७३.७६ प्रङ्झतशत 
घयऩङ्चयिाय कृङ्जषभा सॊरग्न बएको बए ताऩङ्झन मस गाउॉऩाङ्झरकाका कङ्चयफ २९ प्रङ्झतशत घयऩङ्चयिायराई भात्र 
आफ्नो आम्दानीरे नौ भङ्जहनाबन्दा फढी खान ऩङ्टग्छ। घयधङ्टयी सिेऺण २०७७ फाट प्राप्त मस 
गाउॉऩाङ्झरकाको खाद्य ऩमााप्तताको तथमाॊक ताङ्झरका 4.3 भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ। ताङ्झरकाभा देखाए अनङ्टसाय 
मस गाउॉऩाङ्झरकाको एक-चौथाइबन्दा फढी (२५.१७ प्रङ्झतशत) घयऩङ्चयिायराई आफ्नो िषाबङ्चयको उत्ऩादनरे 
तीन भङ्जहनाबन्दा कभ भात्र खान ऩङ्टग्छ। आधाबन्दा फढी घयऩङ्चयिायराई आफ्नो िषाबङ्चयको उत्ऩादनरे छ 
भङ्जहनाबन्दा कभ खान ऩङ्टग्छ। 

   
िडागत रूऩभा हेदाा सफैबन्दा फढी खाद्य सॊकट िडा नम्फय एकभा देङ्ञखन्छ। मस िडाभा कङ्चयफ सफैजसो 
घयऩङ्चयिायराई आफ्नो उत्ऩादनरे छ भङ्जहनाबन्दा कभ खान ऩङ्टग्छ। जफङ्जक मस िडाका कङ्चयफ दङ्टई-ङ्झतहाई 
घयऩङ्चयिाय कृङ्जषभा सॊरग्न छन  (ताङ्झरका 4.2.1)। मस गाउॉऩाङ्झरकाको िडा नम्फय ५ का अङ्झधकतभ 
अथाात  दङ्टई-ङ्झतहाईबन्दा फढी घयऩङ्चयिायराई आफ्नो उत्ऩादनरे नौ भङ्जहनाबन्दा फढी सभम खान ऩङ्टग्छ। मस 
िडाका कङ्चयफ ८७.५५ प्रङ्झतशत घयऩङ्चयिायराई आफ्नो उत्ऩादनरे छ भङ्जहनाबन्दा फढी सभम खान ऩङ्टग्छ। 
िडा नम्फय १ कङ्ट नै ऩङ्झन घयऩङ्चयिायराई आफ्नो उत्ऩादनरे नौ भङ्जहनाबन्दा फढी खान ऩङ्टग्दैन। त्मस्तैगयी 
आफ्नो उत्ऩादनरे नौ भङ्जहनाबन्दा फढी खान ऩङ्टग्ने घयऩङ्चयिाय िडा नम्फय २ भा कङ्चयफ ३६ प्रङ्झतशत, िडा 
नम्फय ३ भा कङ्चयफ २९ प्रङ्झतशत, िडा नम्फय ४ भा कङ्चयफ 4 प्रङ्झतशत, िडा नम्फय ५ भा कङ्चयफ ६६ 
प्रङ्झतशत य िडा नम्फय ६ भा कङ्चयफ १९ प्रङ्झतशत छन । आफ्नो उत्ऩादनरे तीन भङ्जहनाबन्दा कभ भात्र 
खान ऩङ्टग्ने घयऩङ्चयिाय िडा नम्फय १ भा कङ्चयफ ९० प्रङ्झतशत, २ भा कङ्चयफ ९ प्रङ्झतशत, ३ भा कङ्चयफ ४० 
प्रङ्झतशत, ४ भा कङ्चयफ १२ प्रङ्झतशत, ५ भा कङ्चयफ 4 प्रङ्झतशत य ६ भा कङ्चयफ ३८ प्रङ्झतशत छन । 
िस्तङ्टङ्ञस्थङ्झत अध्ममनको ङ्झसरङ्झसराभा बएको सभूह छरपर य जानकायसॉगको अन्तिाातााफाट प्राप्त नङ्झतजा 
अनङ्टसाय मस गाउॉऩाङ्झरकाभा आङ्झथाक िषा २०७७/७८ भा कङ्ट र रु. ३५ कयोड २१ राख ७० हजायको 
खाद्याङ्ङ आमात बएको ङ्झथमो। 
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ताङ्झरका 4.3 खाद्य ऩमााप्तता ङ्जिियण  
िडा  3 भङ्जहना 

सम्भ   

प्रङ्झतशत  4 देङ्ञख 6 

भङ्जहना 
सम्भ   

प्रङ्झतशत  ६ देङ्ञख 
९ भङ्जहना 
सम्भ   

प्रङ्झतशत  ९ भङ्जहना 
बन्दा 
फढी 

प्रङ्झतशत  जम्भा  

1 104 89.66 10 8.62 2 1.72 0 0.00 116 
2 73 8.88 218 26.52 234 28.47 297 36.13 822 
3 498 39.71 232 18.50 155 12.36 369 29.43 1254 
4 91 12.08 431 57.24 202 26.83 29 3.85 753 
5 30 4.44 54 8.00 144 21.33 447 66.22 675 
6 340 38.07 322 36.06 59 6.61 172 19.26 893 
कङ्ट र 
जम्भा 1136 25.17 1267 28.07 796 17.64 1314 29.12 4513 

स्रोत: घयधङ्टयी सिेऺण २०७७, म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका  
  
4.4 उद्योग य व्माऩाय   
 

केन्रीम तथमाॊक ङ्जिबागिाया गङ्चयएको आङ्झथाक गणना २०७५ फाट प्राप्त नङ्झतजा अनङ्टसाय मस गाउॉऩाङ्झरकाभा  
कङ्ट र ४०४ िटा आङ्झथाक ङ्जक्रमाकराऩ गने इकाईहरू यहेका छन । उक्त ङ्जिियण तरको ताङ्झरका 4.4 भा 
प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ। ताङ्झरकाभा देखाए अनङ्टसाय कृङ्जष िन तथा भाछा ऩारन व्मिसाम ३४ िटा, उत्ऩादन 
उद्योग ६३ िटा, थोक तथा खङ्टरा व्माऩाय १६१ िटा, ङ्ञशऺा सम्फन्धी व्मिसाम २९ िटा, येस्टङ्टयेन्ट तथा 
रज ५० िटा, खानी, ङ्जिद्यङ्टत , ग्मास तथा ङ्झनभााण 3 िटा य अन्म ६४ िटा आङ्झथाक इकाईहरू यहेका 
छन । ङ्जमनीहरूभा कङ्ट र १४०४ जना व्मङ्ञक्तहरू सॊरग्न बएका छन ।  
 

ताङ्झरका  4.4 आङ्झथाक इकाईहरू 

ङ्जिियण 

कृङ्जष िन तथा 
भाछा ऩारन  

उत्ऩा
दन 

खानी ङ्जिद्यङ्टत  
ग्मास तथा 
ङ्झनभााण  

थोक तथा 
खङ्टर व्माऩाय  ङ्ञशऺा  

येस्टङ्टयेन्ट 
तथा रज  अन्म कङ्ट र  

आङ्झथाक 

इकाई  ३४ ६३ 3 १६१ २९ ५० ६४ ४०४ 

सॊरग्न 

व्मङ्ञक्त  १७६ १२७ १४ २७० २४७ ९६ ४७४ १४०४ 

स्रोत : रातिय आङ्झथाक गणना २०७५, केन्रीम तथमाॊक ङ्जिबाग  

 

िस्तङ्टगत ङ्ञस्थङ्झत अध्ममनको क्रभभा जानकायी बए अनङ्टसाय हार मस गाउॉऩाङ्झरकाभा आरङ्ट ङ्ञचप्स, सस, 
रारीगङ्टयाॉसको जङ्टस, नेऩारी कागज, ङ्झसस्नोको येसा ङ्झनकाल्ने जस्ता रघङ्ट तथा प्राईउड य ङ्ञचमा प्रशोधन 
जस्ता घयेरङ्ट तथा साना उद्योग सञ्चारनभा यहेका छन । महाॉको ङ्ञचमा ङ्जिदेशभा ऩङ्झन ङ्झनमाात हङ्टने गयेको 
छ। 
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ङ्ञचत्र 4.4 : उद्योग तथा कायखानाको अिङ्ञस्थङ्झत 

 

 
 

4.5 ऩमाटन  
 

नेऩारको १५औॊ मोजनारे ऩमाटन ऺते्रराई अथातत्रको सम्िाहकको रूऩभा ङ्जिकास गने रऺ ङ्झरएको छ। 
साथै ऩमाटकीम गन्तव्म स्थरको ऩङ्जहचान, ङ्जिकास तथा ङ्जिङ्जिङ्झधकयण गना प्रदेश य स्थानीम तहरे अग्रणी 
रूऩभा ङ्झनजी ऺेत्रसॉग सहकामा गने व्मिस्था गयेको ऩाइन्छ। 

िस्तङ्टङ्ञस्थङ्झत अध्ममनको क्रभभा म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका एक ग्राभीण ऩङ्चयिेशको गाउॉऩाङ्झरकाको रूऩभा यहेको 
ऩाइएको छ। स्थानीम आकषाणका केन्रहरूभा म्मागङ डाॉडा, नाउय, राम्डाऩाङ, क्रइऩङ्घ, पइङ्झसभन,े 
ऩोखयीगङ्घ, कल्रेयीगङ्घ, ऩासम्चोकडङ्ट खङ, उयग्मान्ऩो, ताक्ऩागाङ, ङ्झरङगयचो, कतोल्हा टङ्टॉडीडाॉडा, िेकयनेन 
डाॉडा, ऩनेयाबन््माङ डाॉडा, थाङभाचोत, ग्मङ्टयभान,े थरागाङ, च्मायगाङ डाॉडा, उचेन डाॉडा, गोम्फोगाङ, चाभछप्ऩा 
डाॉडा आङ्छद उच्च स्थानहरू छन । महाॉफाट राङटाङ ङ्जहभशृॊखरा, काठभाडौं उऩत्मका, डाॉडाहरू य प्रयमात 
नङ्टिाकोट दयफायको दृश्म देख्न सङ्जकन्छ। महाॉ यहेका उच्च डाॉडाहरू जसको ङ्जिकास भापा त ऩमाटकीम 
ऺेत्रको ङ्जिस्ताय गयी मस ऺेत्रको आङ्झथाक ङ्जिकासभा टेिा ऩङ्ट¥माउन सङ्जकन्छ। मो गाउॉऩाङ्झरका ङ्जिदङ्टय 
नगयऩाङ्झरकासॉग जोङ्झडएको य ङ्जिदङ्टयको बन्दा ङ्झबङ्ङ हािाऩाङ्झन बएको कायण ङ्झनजी ऺेत्रको सहकामाभा 
ऩमाटकीम सॊयचनाको ङ्जिकास गयी ङ्जिदङ्टयिासीराई आकषाण गना सक्ने सम्बािना प्रफर देङ्ञखन्छ। तय हार 
सम्भ ऩमाटकीम सॊयचना सरु जस्तै स्तयीम होटर रज, येस्टङ्टयेन्ट फङ्ङ सकेका छैनन । मस ऩाङ्झरकाभा 
ऩमाटकीम ऩदभागा चाय िटा छन । 
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महाॉ ङ्जिङ्झबङ्ङ धाङ्झभाक साॊस्कृङ्झतक ऺेत्र एिभ  भठ, भङ्ञन्दयहरू यहेका छन । सॊस्थागत सिेऺण २०७७ को 
नङ्झतजा अनङ्टसाय मस गाउॉऩाङ्झरकाभा  कङ्ट र ४५ िटा भठ भङ्ञन्दयहरू (ताङ्झरका 4.5 क) छन । तीभध्मे 
सफैबन्दा फढी गङ्टम्फा १७ िटा, चचा १० िटा, धभाशारा 4 िटा य भङ्ञन्दय 4 िटा यहेका छन । सफैबन्दा 
धेयै सॊस्कृङ्झतक स्थरहरू िडा नम्फय ४ भा १७ िटा य ३ भा १२ िटा छन  बने सफैबन्दा कभ िडा 
नम्फय १ य ६ भा तीन-तीन िटा छन । 

 

ताङ्झरका 4.5(क) : धाङ्झभाक साॊस्कृङ्झतक स्थरहरूको ङ्जिियण 

िडा नॊ गङ्टम्फा चचा धभाशारा भठ भङ्ञन्दय अन्म कङ्ट र 

1 1 0 0 0 2 3 
2 2 2 0 1 0 5 
3 6 4 1 0 1 12 
4 5 3 4 0 5 17 
5 1 0 0 3 1 5 
6 2 1 0 0 0 3 

कुल 17 10 5 4 9 45 

स्रोत : घयधङ्टयी सिेऺण २०७७, म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
 

ङ्ञचत्र 4.5: ऩमाटकीम स्थरहरूको अिङ्ञस्थङ्झत 
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ऩमाटनभा भङ्जहरा  
भङ्जहराराई ऩमाटन उद्योग एिॊ व्मिसामभा अग्रणीको रूऩभा स्थाङ्जऩत गना सकेभा उनीहरूको अथातन्त्रभा 
सकायात्भक मोगदान बई ङ्छदगो ङ्जिकास सम्बि हङ्टन सक्छ। ऩमाटन ऺेत्रभा भङ्जहराको सहबाङ्झगता फायेभा 
सफै िडाका भङ्जहराहरूभा थोयै बए ऩङ्झन चेतना बएको ऩाइमो। ताङ्झरका ४.5(ख) अनङ्टसाय िडा नॊ ४ भा 
सफैबन्दा फढी (१४.०८ प्रङ्झतशत) भङ्जहराको मस ऺेत्रभा सहबाङ्झगता यहेको ऩाइमो।  
 

ताङ्झरका ४.५(ख) ऩमाटनभा भङ्जहरा सहबाङ्झगताको आिश्मकता बएको फताउन ेघयधङ्टयी सॊयमा 
िडा ऩमाटनभा भङ्जहरा सहबाङ्झगता हङ्टन ङ्टऩने फाये सचेत घयधङ्टयी (प्रङ्झतशतभा) 
१ ०.८६ 
२ ०.१२ 
३ ०.८८ 

४ १४.०८ 

५ ३.११ 

६ ०.२२ 

स्रोत : घयधङ्टयी सिेऺण २०७७, म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका   
 

4.6 ङ्जित्तीम ऩहङ्टॉच  

नेऩारको सॊङ्जिधानभा िाङ्ञण्म ऺेत्रको ङ्जिकास सम्फन्धी व्मिस्थाभा सािाजङ्झनक, ङ्झनजी य सहकायी ऺेत्रको 
सहबाङ्झगता य स्ितन्त्र ङ्जिकासभापा त याङ्जष्डम अथातन्त्रको ङ्जिकास गने नीङ्झत यहकोरे देशको आङ्झथाक 
ङ्जिकासको राङ्झग िाणी्म एिॊ फैंङ्जकङ ऺेत्रको ङ्जिकास आिश्मक छ। 

मस गाउॉऩाङ्झरकाभा यहेका ङ्जित्तीम सॊस्थाको ङ्जिियण ताङ्झरका 4.6(क) भा ङ्छदइएको छ। मस 
गाउॉऩाङ्झरकाभा जम्भा दङ्टई िटा िाङ्ञण्म फैंकका शाखा, दङ्टई िटा ङ्जिकास फैंकका शाखा य एउटा रघङ्ट ङ्जित्त 
सॊस्थाको शाखा सञ्चारनभा यहेका छन  बने 1९ िटा सहकायी दताा बएका छन ।  
 

ताङ्झरका 4.6 (क) ङ्जित्तीम सॊस्थाको ङ्जिियण 

िाङ्ञण्म फैंक ङ्जिकास फैंक ङ्जित्त कम्ऩनी रघङ्ट ङ्जित्त सॊस्था जम्भा सहकायी 
2 2 0 1 5 1९ 

स्रोत : रातिय आर्थथक गणना, २०७५, केन्रीय तथयांक तवभाग  

 

घयधङ्टयी सिेऺण २०७७ अनङ्टसाय प्राप्त नङ्झतजा अनङ्टसायको मस गाउॉऩाङ्झरकाका घयऩङ्चयिायको फैंक खाताको 
ङ्जिियण ताङ्झरका 4.6(ख) भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ। ताङ्झरकाभा देखाए अनङ्टसाय मस गाउॉऩाङ्झरकाको 
फहङ्टसॊयमक अथाात  कङ्चयफ ६१ प्रङ्झतशत घयऩङ्चयिायको फैंकभा खाता यहेको छ बन ेफाॉकी कङ्चयफ ३९ प्रङ्झतशत 
घयऩङ्चयिायको फैंक खाता छैन। िडाका घयऩङ्चयिायभध्मे तङ्टरनात्भक रूऩभा सफैबन्दा फढी फैंक खाता िडा 
नम्फय ऩाॉचभा छ। मस िडाका कङ्ट र घयऩङ्चयिायको कङ्चयफ ७९ प्रङ्झतशत घयऩङ्चयिायको फैंक खाता छ। 
सफैबन्दा कभ िडा नम्फय दङ्टईको कङ्चयफ ५० प्रङ्झतशत घयऩङ्चयिायको  फैंक खाता छ। त्मस्तै गयी िडा 
नम्फय एकको कङ्चयफ ७६ प्रङ्झतशत, िडा नम्फय ङ्झतनको कङ्चयफ ६६ प्रङ्झतशत, िडा नम्फय चायको कङ्चयफ 
५३ प्रङ्झतशत य िडा नम्फय छको कङ्चयफ ५५ प्रङ्झतशत घयऩङ्चयिायको फैंक खाता छ।   
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ताङ्झरका 4.6(ख) फैंक खाताको ङ्जिियण 

िडा  फैंक खाता बएका  प्रङ्झतशत  फैंक खाता नबएका  प्रङ्झतशत  जम्भा  
1 88 75.86 28 24.14 116 
2 409 49.76 413 50.24 822 
3 828 66.03 426 33.97 1254 
4 403 53.52 350 46.48 753 
5 533 78.96 142 21.04 675 
6 495 55.43 398 44.57 893 

कङ्ट रजम्भा 2756 61.07 1757 38.93 4513 
स्रोत : घयधङ्टयी सिेऺण २०७७, म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
 

 

ङ्ञचत्र 4.6 ङ्जित्तीम सॊस्थाको अिङ्ञस्थङ्झत 

 

 

भङ्जहरा ऩङ्टरुषको ्मारा 

नेऩारको सॊङ्जिधानभा सभान काभको राङ्झग रैङ्जङ्गक आधायभा ऩाङ्चयश्रङ्झभक तथा साभाङ्ञजक सङ्टयऺाभा कङ्ट नै 
बेदबाि गङ्चयने छैन बनेय नागङ्चयक ङ्जिच सभानताको हकको प्रत्माबङू्झत गयेको छ। मस गाउॉऩाङ्झरकाभा 
२०७७ भा गङ्चयएको घयधङ्टयी सिेऺणभा भङ्जहरा य ऩङ्टरुषको ्माराभा सभानता यहे नयहेको फायेभा ऩङ्झन 
प्रश्नािरी याङ्ञखएको ङ्झथमो। उक्त सिेऺणको नङ्झतजाराई ताङ्झरका ४.६(ग)भा देखाइएको छ। जस अनङ्टसाय 
७२.२१% उत्तयदातारे भङ्जहरा य ऩङ्टरुषको ्माराभा सभानता यहेको फताएका छन । 
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ताङ्झरका ४.६ (ग) भङ्जहरा ऩङ्टरुषको ्माराभा सभानता सम्फन्धी ङ्जिियण  

वडा न ं ज्यालामा तभन्नता ज्यालामा समानता जम्मा 

1 0 116 116 
2 13 809 822 
3 19 1235 1254 
4 627 126 753 
5 555 120 675 
6 40 853 893 

s''n hDdf 1254 3259 4513 
  k|ltzt 27.79 72.21 100.00 
स्रोत : घयधङ्टयी सिेऺण २०७७, म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
 

सहकायीभा भङ्जहरा आफद्धता 

नेऩार सयकायको तीन खम्फे अथा नीङ्झतभा सहकायीको भहत्िऩूणा बङू्झभकाराई स्िीकाङ्चयएको छ। नेऩारको 
ग्राभीण ऺेत्रभा मसको बङू्झभका अझ फढी छ। नेऩारभा भङ्जहरा सहकायीहरू धेयै सॊयमाभा खोङ्झरएका छन । 
याङ्जष्डम रैङ्जङ्गक सभानता नीङ्झत २०७७ अनङ्टसाय कृङ्जष, ऩशङ्टऩारन, सहकायी, साभङ्टदाङ्जमक िन, िाताियण सॊयऺण 
रगामतका कामाक्रभभा स्थानीम तहभापा त भङ्जहराको आङ्झथाक ङ्जक्रमाकराऩभा ऩहङ्टॉच अिसय य राब 
सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गङ्चयनछे  बनेय व्मिस्था गङ्चयएको छ। 

मस गाउॉऩाङ्झरकाभा सहकायीभा भङ्जहरा सहबाङ्झगताको तथमाॊक (ताङ्झरका ४.६(घ) ङ्जिश्लषेण गदाा सिै िडाभा 
२८ प्रङ्झतशतबन्दा भाङ्झथ यहेको देङ्ञखन्छ (सफैबन्दा फढी िडा नॊ. ५ भा ५७.९३ प्रङ्झतशत)। फचत 
गनेहरूभध्मे रु.१०० बन्दा भाङ्झथको फचत गनेहरूभध्मे सफैबन्दा फढी फचत िडा नॊ. ३ भा (९९.६४ 
प्रङ्झतशत) य सफैबन्दा कभ िडा नॊ. १ भा (३०.२८ प्रङ्झतशत) गयेको देङ्ञखन्छ।  
 

ताङ्झरका् ४.६(घ) सहकायीभा भङ्जहरा आफद्धता ङ्जिियण 

j8f g+= ;xsf/L / ;d"xdf dlxnf cfa4 

ePsf] 3/w'/L -k|ltzt_ 

lgoldt ?= !)) eGbf sd art 

ug]{ 3/w'/L -k|ltzt_ 

lgoldt ?= !)) eGbf a9L 

art ug]{ 3/w'/L -k|ltzt_ 

1 28.45 36.36 30.28 

2 51.70 1.18 98.55 

3 51.60 0.31 99.64 

4 42.36 1.25 98.36 
5 57.93 0.51 99.36 
6 46.47 0.96 98.81 

स्रोत : घयधङ्टयी सिेऺण २०७७, म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
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४.७  श्रभशङ्ञक्त य योजगायीको अिस्था  
 

घयधङ्टयी सिेऺण २०७७ फाट प्राप्त नङ्झतजा अनङ्टसाय मस गाउॉऩाङ्झरकाभा कङ्ट र जनसॊयमाको कङ्चयफ ७४.७६ 
प्रङ्झतशत भाङ्झनसहरू कङ्ट नै न कङ्ट नै ऩेशाभा सॊरग्न बएको देङ्ञखन्छ। मस गाउॉऩाङ्झरकाका भाङ्झनसहरू उल्रेयम 
सॊयमाभा कङ्चयफ ८.१३ प्रङ्झतशत (१५७५ जना) िैदेङ्ञशक योजगायीभा छन । िस्तङ्टङ्ञस्थङ्झत अध्ममनको क्रभभा 
बएको सभूह छरपर, जानकायहरूसॉगको अन्तिाातााफाट प्राप्त नङ्झतजा य गाउॉऩाङ्झरकाको दीघाकारीन सोच 
ङ्झनधाायण कामाशारा गोष्ठीफाट अनङ्टभोदन बए अनङ्टसाय मस  गाउॉऩाङ्झरकाभा आङ्झथाक िषा २०७७/७८ भा 
कङ्चयफ रु. ६३ कयोड ङ्जिप्रषेण आम ङ्झबङ्झत्रएको अनङ्टभान छ। स्िाबाङ्जिक रूऩभा िैदेङ्ञशक योजगायीको/ 
आम्दानीराई/कङ्ट र गाहास्थ उत्ऩादनभा गणना गङ्चयॊ दैन तय मसरे अप्रत्मऺ रूऩभा मसराई मोगदान 
ऩङ्टयमाएको हङ्टन्छ साथै जीङ्जिकोऩाजानभा सकायात्भक मोगदान गयेको हङ्टन्छ।  

याङ्जष्डम आङ्झथाक िृङ्जद्धराई प्रत्मऺ मोगदान गने थऩ ऩेशाभा सॊरग्न मस गाउॉऩाङ्झरकाका नागङ्चयकहरूभध्मे  
3.६५ प्रङ्झतशत ्मारादायी, 3.३३ प्रङ्झतशत आफ्नै काभ गने, 2.६१ प्रङ्झतशत सयकायी नोकयी, 1.३४ 
प्रङ्झतशत कयायभा य ०.14 प्रङ्झतशत ऩेशागत काभभा सॊरग्न यहेको देङ्ञखन्छ।  

ऩेशाभा रैङ्झगक सभािेङ्ञशता  

श्रभ ऐन २०७४  अनङ्टसाय योजगायदातारे श्रङ्झभकराई धभा, िणा, ङ्झरङ्ग, जात, जाङ्झत, उत्ऩङ्ञत्त, बाषा िा िैचाङ्चयक 
आस्था िा अन्म त्मस्तै आधायभध्मे कङ्ट नै कङ्ट याको आधायभा बेदबाि गना ऩाइने छैन बन्दै रैङ्जङ्गक सभानता य 
साभाङ्ञजक सभाफेशीकयण(रैससास)को  नीङ्झतभा व्मिस्था गयेको देङ्ञखन्छ। त्मसैगङ्चय िैदेङ्ञशक योजगाय ऐन 
२०६४ रे ऩङ्झन िैदेङ्ञशक योजगायभा काभदाय ऩठाउॉदा रैङ्जङ्गक ङ्जिबेद गङ्चयन े छैन बङे्ङ व्मिस्था गयेको 
ऩाइन्छ। नेऩार ङ्झनजाभती सेिा ऐन २०४९ रे ऐन सॊशोधनभापा त भङ्जहरा एिॊ अन्म फङ्जहष्कयणभा ऩयेका 
भङ्जहरा तथा िगाहरूको आयऺणको व्मिस्था अन्तगात सकायात्भक ङ्जिबेद गदै रैससासको राङ्झग ङ्जिशषे 
प्रािधान गयेको देङ्ञखन्छ। 

ताङ्झरका ४.७ भा प्रस्तङ्टत मस ऩाङ्झरकाको ङ्जिङ्झबङ्ङ ऩेशाको रैङ्जङ्गक ङ्जिियण अनङ्टसाय कृङ्जष (ऩङ्टरुष २९६३ य 
भङ्जहरा ३६६८) य गहृणी (ऩङ्टरुष १०३, भङ्जहरा १३१९) भा भात्र भङ्जहराको उऩङ्ञस्थङ्झत उल्रेयम तथा 
ऩङ्टरुषको बन्दा फढी देङ्ञखएको छ। त्मसैगङ्चय ्मारादायी, कयायभा काभ गने, ्मारादायीभा काभ गने, उद्योग 
व्मिसाम साथै िैदेङ्ञशक योजगायी तपा  भङ्जहराको सॊयमा ऩङ्टरुषको तङ्टरनाभा कभ देङ्ञखएको छ। उक्त 
तथमाॊकफाट भङ्जहराको बङू्झभका फढी भात्राभा घयामसी काभभा य कृङ्जषभा देङ्ञखएको छ। सयकायी सेिाभा 
ङ्झनजाभङ्झत सेिा ऐनरे सभािेशीताराई अिरम्िन गयेको देङ्ञखएताऩनी मथाथाभा उल्रेयम िृङ्जद्ध बएको 
देङ्ञखॊदैन।  

ताङ्झरका ४.७ ङ्जिङ्झबङ्ङ ऩेशाभा सॊरग्नता सम्फन्धी रैङ्जङ्गक ङ्जिियण 

पशेा परुुष मतहला तसे्रोललगी कुल जम्मा प्रततशत 

कृङ्जष  2963 3668 6 6637 34.28 
सयकायी नोकयी  354 151 1 506 2.61 
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आफ्नै काभ  376 269 0 645 3.33 
्मारादायी  640 67 0 707 3.65 
कयायभा काभ 256 3 1 260 1.34 
ङ्जिद्याथॉ  1603 1717 4 3324 17.17 
िैदेङ्ञशक योजगायी 1323 252 0 1575 8.13 
ऩेशागत  21 6 0 27 0.14 
उद्योग व्मिसाम  313 335 1 649 3.35 
अन्म  96 50 1 147 0.76 
कङ्ट र 7945 6518 14 14477 74.76 
गङृ्जहणी 103 1319 1 1423 7.35 

कोङ्झबड अङ्ञघ फेयोजगाय  281 67 0 348 1.8 
कोङ्झबडऩङ्झछ फेयोजगाय  5 2 0 7 0.04 
फारफाङ्झरका 1620 1485 2 3107 16.05 

कङ्ट र जम्भा 9954 9391 17 19362 100 
स्रोत : घयधङ्टयी सिेऺण २०७७, म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका  
4.८ सीऩभूरक ताङ्झरभ   
मस गाउॉऩाङ्झरकाका अङ्झत कभ नागङ्चयकहरूरे सीऩभूरक ताङ्झरभ ङ्झरएका छन । सीऩभूरक ताङ्झरभ ङ्झरएका 
नागङ्चयकहरूको ङ्जिियण ताङ्झरका 4.८ भा ङ्छदइएको छ। ताङ्झरकाभा देखाए अनङ्टसाय मस गाउॉऩाङ्झरकाका 
कङ्चयफ 2.८४ प्रङ्झतशत नागङ्चयकहरूरे भात्र सीऩभूरक ताङ्झरभ ङ्झरएका छन । सफैबन्दा फढी कङ्चयफ ०.८९ 
प्रङ्झतशतरे फङ्टङ्जटक ताङ्झरभ ङ्झरएका छन । त्मसका अङ्झतङ्चयक्त मस गाउॉऩाङ्झरकाका नागङ्चयकहरूरे सूचना 
प्रङ्जिङ्झध, ङ्झनभााण, भेकाङ्झनकर, कृङ्जष, जनस्िास्थम, ऩशङ्ट स्िास्थम, िन, ऩमाटन, करा रगामतका ताङ्झरभ 
ङ्झरएका छन ।    

ताङ्झरका 4.८: सीऩभूरक ताङ्झरभको ङ्जिियण 

ताङ्झरभको प्रकाय  ऩङ्टरुष  भङ्जहरा कङ्ट र जम्भा प्रङ्झतशत 

सूचना प्रङ्जिङ्झध  32 18 50 0.26 
फङ्टङ्जटक  2 171 173 0.89 
ङ्झनभााण  110 2 112 0.58 

भेकाङ्झनकर  8 0 8 0.04 
कृङ्जष  74 50 124 0.64 

जनस्िास्थम 5 28 33 0.17 
ऩशङ्ट स्िास्थम  12 7 19 0.10 

िन  4 4 8 0.04 
ऩमाटन  4 1 5 0.03 
करा  3 0 3 0.02 
अन्म  10 4 14 0.07 
जम्भा  264 285 549 2.84 

स्रोत : घयधङ्टयी सिेऺण २०७७, म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका  
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4.९ घयऩङ्चयिायको आम्दानी य खचा   

घयधङ्टयी सिेऺणफाट प्राप्त तथमाॊकको आधायभा एकीकृत गङ्चयएको मस गाउॉऩाङ्झरकाको घयऩङ्चयिायको आॊपङ्ट रे 
उऩबोग गना उत्ऩादन गयेको कृङ्जष उत्ऩादन फाहेक िाङ्जषाक आम्दानी ताङ्झरका 4.९(क) भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको 
छ। ताङ्झरकाभा ङ्छदए अनङ्टसाय मस गाउॉऩाङ्झरकाको अङ्झधकाॊश अथाात  कङ्चयफ ५७ प्रङ्झतशत घयऩङ्चयिायको 
िाङ्जषाक आम्दानी रु. एक राखबन्दा कभ छ। मस गाउॉऩाङ्झरकाको प्रङ्झत ऩङ्चयिाय िाङ्जषाक आम्दानीको 
भङ्ञध्मका (Median) रु. ८८,१४५ यहेको छ। मसको अथा, मस गाउॉऩाङ्झरकाका आधा घयऩङ्चयिायको 
िाङ्जषाक आम्दानी रु. ८८,१४५ बन्दा कभ यहेको छ। मस गाउॉऩाङ्झरकाका अङ्झतकभ ७८ घयऩङ्चयिाय 
अथाात  कङ्चयफ 1.६८ प्रङ्झतशतको भात्र िाङ्जषाक आम रु. दश राखबन्दा फढी छ। जसभध्मे ५७ घयऩङ्चयिाय 
िडा नम्फय ऩाॉचका य १२ घयऩङ्चयिाय िडा नम्फय दङ्टईका १२ घयऩङ्चयिाय ऩदाछन । 

 

िडा स्तयभा, िडा नम्फय एकका सफैजसो अथाात  कङ्चयफ ९८ प्रङ्झतशत घयऩङ्चयिायको िाङ्जषाक आम रु. एक 
राख बन्दा कभ छ। मस िडाका दङ्टई घयऩङ्चयिायको भात्र िाङ्जषाक आम रु एक राखबन्दा फढी छ। 
त्मस्तैगयी, िडा नम्फय चायका अङ्झधकाॊस अथाात  कङ्चयफ ८५ प्रङ्झतशत, िडा नम्फय छ का ७१ प्रङ्झतशत, िडा 
नम्फय दङ्टईका ५२ प्रङ्झतशत, िडा नम्फय ङ्झतनका कङ्चयफ ५० प्रङ्झतशत घयऩङ्चयिायको िाङ्जषाक आम रु. एक 
राखबन्दा कभ छ बने िडा नम्फय ऩाॉचका तङ्टरनात्भक रूऩभा कभ अथाात  कङ्चयफ १७ प्रङ्झतशत 
घयऩङ्चयिायको िाङ्जषाक आम रु एक राखबन्दा कभ छ।  
 

ताङ्झरका 4.९(क) प्रङ्झत ऩङ्चयिाय िाङ्जषाक आम्दानी 

आम्दानी रु. 
िडा नम्फय 1 2 3 4 5 6 कङ्ट र 

जम्भा  
1 राख बन्दा कभ  114 430 626 638 118 634 2560 
प्रङ्झतशत  98.3 52.3 49.9 84.7 17.5 71.0 56.7 
1 राख देङ्ञख 2 राख सम्भ  1 148 354 75 120 130 828 
प्रङ्झतशत  0.9 18.0 28.2 10.0 17.8 14.6 18.3 
2 राख  देङ्ञख 4 राख सम्भ  0 145 188 23 174 87 617 
प्रङ्झतशत  0.0 17.6 15.0 3.1 25.8 9.7 13.7 
4 राख देङ्ञख 6 राख सम्भ  0 62 51 14 111 30 268 
प्रङ्झतशत  0.0 7.5 4.1 1.9 16.4 3.4 5.9 
6 राख देङ्ञख 8 राख सम्भ  0 20 12 2 53 5 92 
प्रङ्झतशत  0.0 2.4 1.0 0.3 7.9 0.6 2.0 
8 राख देङ्ञख 10 राख  1 5 18 0 42 4 70 
प्रङ्झतशत  0.9 0.6 1.4 0.0 6.2 0.4 1.6 
10 राख  बन्दा फढी  0 12 5 1 57 3 78 
प्रङ्झतशत  0.0 1.5 0.4 0.1 8.4 0.3 1.7 
स्रोत : घयधङ्टयी सिेऺण २०७७, म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
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ङ्ञचत्र ४.९ भा मस गाउॉऩाङ्झरकाका नागङ्चयकहरूको आम्दानीको सभानता/असभानता देखाउने Gini 

Coefficient मापन गना Lorenze curve देखाइएको छ। गाउॉऩाङ्झरकाभा यहेका नागङ्चयकको आमको 
असभानता भाऩन गने Gini Coefficient ०.४८० यहेको छ । साथै सफैबन्दा फढी आम बएका १०% 
नागङ्चयकको कङ्ट र आम य सफैबन्दा कभ आम बएका ४०% नागङ्चयकको कङ्ट र आमको अनङ्टऩात (Palma 

Ratio) ३.३६ रहकेो छ। 

मी सूचकहरूरे मस गाउॉऩाङ्झरकाभा नागङ्चयकहरूको आम्दानीको असभानता अत्मङ्झधक यहेको देखाउॉछ।  
 

ङ्ञचत्र ४.९ आम्दानीको असभानता भाऩन गने येखाङ्ञचत्र 

 

स्रोत : घयधङ्टयी सिेऺण २०७७,  
 

घयधङ्टयी सिेऺणफाट प्राप्त तथमाॊकको आधायभा एकीकृत गङ्चयएको मस गाउॉऩाङ्झरकाको घयऩङ्चयिायको िाङ्जषाक 
खचा ताङ्झरका 4.९(ख) भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ। ताङ्झरकाभा ङ्छदइए अनङ्टसाय मस गाउॉऩाङ्झरकाको ठूरो ङ्जहस्सा 
कङ्चयफ ४६ प्रङ्झतशत घयऩङ्चयिायको िाङ्जषाक खचा रु. एक राखबन्दा कभ छ। मस गाउॉऩाङ्झरकाको िाङ्जषाक 
प्रङ्झत ऩङ्चयिाय खचाको भङ्ञध्मका (Median) रु. १११,१७० यहेको छ। मसको अथा मस गाउॉऩाङ्झरकाका 
आधा घयऩङ्चयिायको िाङ्जषाक खचा रु. १११,१७० बन्दा कभ छ। िाङ्जषाक प्रङ्झतिाय खचाको भङ्ञध्मका िाङ्जषाक 
आम्दानीको भङ्ञध्मका भङ्टल्म बन्दा कङ्चयफ २६ प्रङ्झतशतरे फढी हङ्टन्छ। मसको अथा मस गाउॉऩाङ्झरकाका 
आधा ऩङ्चयिायरे आफ्नो िाङ्जषाक आफ्नो आम्दानी बन्दा कङ्चयफ २६ प्रङ्झतशत फढी खचा गदाछन । 

 

ताङ्झरका 4.९(ख) प्रङ्झत ऩङ्चयिाय िाङ्जषाक खचा 
खचा रु. िडा  1 2 3 4 5 6 कङ्ट र जम्भा 
1 राखबन्दा कभ  95 376 372 478 103 674 2098 
प्रङ्झतशत  81.90 45.74 29.67 63.48 15.26 75.48 46.49 
1 राखदेङ्ञख 2 राखसम्भ  17 246 612 184 223 137 1419 
प्रङ्झतशत  14.66 29.93 48.80 24.44 33.04 15.34 31.44 
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2 राख देङ्ञख 4 राखसम्भ  2 144 203 63 225 57 694 
प्रङ्झतशत  1.72 17.52 16.19 8.37 33.33 6.38 15.38 
4 राखदेङ्ञख 6 राखसम्भ  1 33 55 20 85 20 214 
प्रङ्झतशत  0.86 4.01 4.39 2.66 12.59 2.24 4.74 
6 राखदेङ्ञख 8 राखसम्भ  1 15 5 6 22 3 52 
प्रङ्झतशत  0.86 1.82 0.40 0.80 3.26 0.34 1.15 
8 राखदेङ्ञख 10 राखसम्भ 0 5 4 1 8 0 18 
प्रङ्झतशत  0.00 0.61 0.32 0.13 1.19 0.00 0.40 
10 राखबन्दा फढी  0 3 3 1 9 2 18 
प्रङ्झतशत  0.00 0.36 0.24 0.13 1.33 0.22 0.40 
स्रोत : घयधङ्टयी सिेऺण २०७७, म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 

4.१० गङ्चयफीको अिस्था 

4.१०.1 गङ्चयफीको भाऩन  

नेऩारभा हारसम्भ गाउॉऩाङ्झरका स्तयभा गङ्चयफीको अिस्थाको भाऩन बएको छैन । हार ङ्जिर्श्भा गङ्चयफीको 
भाऩन गने ङ्जिङ्झबङ्ङ तङ्चयकाहरू जस्तै. भौङ्छरक गङ्चयफी, फहङ्टआमाङ्झभक गङ्चयफी य उऩबोग गङ्चयफी आङ्छद प्रमोग 
हङ्टॉदै आइयहेका छन  । सयकायी कामारे फहङ्टआमाङ्झभक गङ्चयफीराई प्रत्मऺ असय ऩादाछ तय त्मो कामारे 
भौङ्छरक गङ्चयफीराई अल्ऩकारीन असय नगना सक्छ।2 नेऩार रगामत ङ्जिर्श्भा ङ्जहजोआज गङ्चयफीको भाऩन 
फहङ्टआमाङ्झभक गङ्चयफीको अिस्थाको आधायभा गङ्चयन्छ।  
 

सन  २०१८ भा बएको ङ्जिश्लषेण अनङ्टसाय नेऩारभा फहङ्टआमाङ्झभक गङ्चयफीको प्रङ्झतशत कङ्ट र जनसॊयमाको 
२८.६ प्रङ्झतशत यहेको छ। फागभती प्रदेशको सन २०१४ को फहङ्टआमाङ्झभक गङ्चयफी 22 प्रङ्झतशत यहेको 
छ। फहङ्टआमाङ्झभक गङ्चयफीको सूचकहरूभा भङ्टयमतमा स्िास्थम, ङ्ञशऺा य जीिनस्तय भाऩन गङ्चयन्छ। 
स्िास्थमभा ऩोषण तथा फार भतृ्मङ्ट दय, ङ्ञशऺाभा ङ्जिद्यारम ङ्ञशऺाको िषा य ङ्जिद्यारम नगएका फारफाङ्झरका य 
जीिनस्तयसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जिङ्झबङ्ङ सूचकहरू सभािेश गङ्चयएका ङ्झथए।जस अनङ्टसाय खाद्य तथा ऩोषण अन्तगात 
ङ्जिगत ऩाॉच िषाभा बएको फच्चाको भतृ्मङ्टको प्रङ्झतशत सभािेश गङ्चयएको ङ्झथमो। ङ्ञशऺा अन्तगात ङ्जिद्यारम 
ङ्ञशऺाको िषा अथाात  १० िषाबन्दा फढी उभेय सभूहभा ऩाॉच कऺा उत्तीणा गने/नगने सदस्म सॊयमा य 
ऩङ्चयिायभा ङ्जिद्यारम गएको िारिाङ्झरका सॊयमा अथाात  ऩङ्चयिायभा यहेका 14 िषासम्भका ङ्जिद्यारम नगएका 
सदस्म सॊयमाराई ङ्झरइएको ङ्झथमो। जीिनस्तय अन्तगात ऩङ्चयिायभा खाना ऩकाउन प्रमोग हङ्टने इन्धन, 
सयसपाई अथाात  चऩॉको अिस्था, ङ्जऩउने ऩानीको स्रोत य ऩाङ्झन ङ्झरन जाॉदा आउॉदा राग्ने सभम, ङ्जिद्यङ्टतको 
उऩमोग, घयको छानोको प्रकाय, घयको ब ङ्टइॉ य ङ्जिङ्झबङ्ङ सङ्टङ्जिधाको उऩमोग अथाात  येङ्झडमो, ङ्जटबी, टेङ्झरपोन, 
साइकर, भोटयसाइकर, ङ्जफ्रज, काय, रक आङ्छदको स्िाङ्झभत्ि सभािेश गङ्चयएको ङ्झथमो। 

 

4.१०.2 स्िास्थमको अिस्था  
 

मस गाउॉऩाङ्झरकाको घयधङ्टयी सिेऺण २०७७ भा प्राप्त नङ्झतजा अनङ्टसाय स्िास्थम अन्तगात खाद्य तथा ऩोषण 
य ङ्जिगत तीन िषाको भतृ्मङ्टदय भात्र प्राप्त बएका छन । 

                               

२  Nepal multidimensional poverty index, National Planning Commission, 2018 
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खाद्य तथा ऩोषण अन्तगात गाउॉऩाङ्झरकाभा यहेको खाद्य उत्ऩादनको ऩमााप्तताराई भाङ्झथ ऩङ्चयच्छेद 4.3 भा 
ङ्जिश्लषेण गङ्चयएको छ। जस अनङ्टसाय मस गाउॉऩाङ्झरकाभा कङ्चयफ २९ प्रङ्झतशत घयऩङ्चयिायराई भात्र आफ्नो 
उत्ऩादनरे ९ भङ्जहनाबन्दा फढी खान ऩङ्टग्छ। अझ, िडा नम्फय एकको शत प्रङ्झतशत य िडा नम्फय चायको 
कङ्चयफ ९६ प्रङ्झतशत बन्दा फढी घयऩङ्चयिायराई आफ्नो उत्ऩादनरे ९ भङ्जहनाबन्दा कभ खान ऩङ्टग्छ। तसथा 
मी िडाहरूभा गङ्चयफी फङ्जढयहेको देङ्ञखन्छ। तय िडा नम्फय ऩाॉचको दङ्टई-ङ्झतहाईबन्दा फढी घयऩङ्चयिायराई 
आफ्नो उत्ऩादनरे नौ भङ्जहनाबन्दा फढी खान ऩङ्टग्छ। मो िडाका कङ्चयफ १२ प्रङ्झतशत घयऩङ्चयिायराई भात्र 
आफ्नो उत्ऩादनरे तीन भङ्जहनाबन्दा कभ खान ऩङ्टग्छ। तसथा, मो िडाभा गङ्चयफी साऩेङ्ञऺत रूऩभा कभ 
देङ्ञखन्छ। मसयी प्रत्मऺ रूऩभा फारफाङ्झरकाको कङ्ट ऩोषणको भाऩन नबएको बए ताऩङ्झन सभग्र खाद्य 
ऩमााप्तताको अिस्थारे गाउॉऩाङ्झरकाभा कङ्ट ऩोषण हङ्टन सक्न ेअिस्थाराई सॊकेत गयेको छ। आफ्नो उत्ऩादनरे 
तीन भङ्जहना बन्दा फढी खान नऩङ्टग्न े व्मङ्ञक्तहरूराई अङ्झत गङ्चयफ भाङे्ङ हो बने मस गाउॉऩाङ्झरकाभा कङ्चयफ 
एक-चौथाइबन्दा फढी (२५.१७ प्रङ्झतशत) अङ्झत गङ्चयफ यहेको देङ्ञखएको छ।   
 

घयधङ्टयी सिेऺण २०७७ फाट प्राप्त गाउॉऩाङ्झरकाभा ङ्जिगत तीन िषाभा बएका भतृ्मङ्टको ङ्जिियण भाङ्झथ 
ऩङ्चयच्छेद 3.4.3 को ताङ्झरका 3.4.3 भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ। मसरे फहङ्टआमाङ्झभक गङ्चयफीको स्िास्थम 
सम्फन्धी सूचक फार भतृ्मङ्टदय प्रत्मऺ नदेखाए ऩङ्झन सभग्र भतृ्मङ्टको अिस्था इॊ ङ्झगत गयेको छ। प्राप्त नङ्झतजा 
अनङ्टसाय मस गाउॉऩाङ्झरकाभा ङ्जिगत तीन िषाभा जम्भा ११३ जना अथाात  कङ्ट र जनसॊयमाको ०.५८ 
प्रङ्झतशतको भतृ्मङ्ट बमो। त्मसभध्मे सफैबन्दा फढी िडा नम्फय एकभा कङ्चयफ 1.३६ प्रङ्झतशतको भतृ्मङ्ट बएको 
देङ्ञखन्छ। मो िडाभा खाद्य सॊकट अन्म िडाबन्दा फढी बएको भाङ्झथको खाद्य ऩमााप्तताको ङ्जिश्लषेणफाट ऩङ्झन 
देङ्ञखएको ङ्झथमो। तसथा त ङ्टरनात्भक रूऩभा फढी भतृ्मङ्टको कायण खाद्य सॊकट िा गङ्चयफी हङ्टन सक्छ। 

 

4.१०.3 जीिनस्तय  
 

मस गाउॉऩाङ्झरकाको घयधङ्टयी सिेऺण २०७७ को क्रभभा जीिनस्तयसॉग सम्फङ्ञन्धत प्राम् सफै सूचकहरूको 
तथमाॊक सॊकरन गङ्चयएको ङ्झथमो। सो सिेऺणफाट प्राप्त नङ्झतजाभध्मे ऩङ्चयिायभा खाना ऩकाउन प्रमोग हङ्टन े
इन्धनको प्रमोगको अिस्थाराई ताङ्झरका 4.१०.3(क) भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ। प्राप्त नङ्झतजा अनङ्टसाय मस 
गाउॉऩाङ्झरकाभा खाना ऩकाउने इन्धनको रूऩभा दाउया य गङ्टइॉठा प्रमोग गने घयऩङ्चयिाय झन्डै तीन-चौथाइ 
अथाात  ७३ प्रङ्झतशतबन्दा फढी छन । कङ्चयफ २६ प्रङ्झतशतबन्दा फढीरे एरऩी ग्मास प्रमोग गदाछन  बने 
अन्म इन्धन प्रमोग गने घयऩङ्चयिाय नगन्म छन । िडा नम्फय एकका ९८ प्रङ्झतशतबन्दा फढी, िडा नम्फय 
चायका ९६ प्रङ्झतशतबन्दा फढी य िडा नम्फय ङ्झतनका ७३ प्रङ्झतशतबन्दा फढी घयऩङ्चयिायरे दाउया प्रमोग 
गछान । 

 

खाना फनाउन प्रमोग गङ्चयने निीकयणीम ऊजाा अथाात  फामोग्मास य ङ्जिद्यङ्टत  प्रमोग गने घयऩङ्चयिाय जम्भा 6 
िटा छन । अत्मङ्झधक दाउया य गङ्टइॉठाको प्रमोग हङ्टने तथमाॊकरे नागङ्चयकहरूको जीिनस्तय अझै ऩछाङ्झड 
यहेको देखाउॉछ।  
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ताङ्झरका 4.१०.3(क) खाना ऩकाउन प्रमोग गङ्चयन ेइन्धन 
िडा  एरऩी 

ग्मास 

% दाउया  %  भट्टी 
तेर  

% गङ्टइॉठा %  फामो 
ग्मास  

% कङ्ट र 
जम्भा 

1 0 0.00 114 98.28 2 1.72 0 0.00 0 0.00 116 
2 444 54.01 372 45.26 4 0.49 1 0.12 1 0.12 822 
3 336 26.79 918 73.21 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1254 
4 25 3.32 725 96.28 2 0.27 0 0.00 0 0.00 753 
5 256 37.93 413 61.19 3 0.44 2 0.30 1 0.15 675 
6 136 15.23 751 84.10 3 0.34 0 0.00 3 0.34 893 
कङ्ट र 

जम्भा  1197 26.52 3293 72.97 14 0.31 3 0.07 5 0.11 4513 
स्रोत : घयधङ्टयी सिेऺण २०७७, म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
 

त्मस्तै गयी सो सिेऺणफाट प्राप्त नङ्झतजाभध्मे ऩङ्चयिायको चऩॉको अिस्थाराई ताङ्झरका 4.१०.3(ख) भा 
प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ। प्राप्त नङ्झतजा अनङ्टसाय मस गाउॉऩाङ्झरकाभा अङ्झधकाॊश अथाात  कङ्चयफ 5७ प्रङ्झतशत 
घयऩङ्चयिायको साधायण शौचारम छ। कङ्चयफ ३९ प्रङ्झतशतबन्दा फढी घयऩङ्चयिायको शौचारम 
सेफ्टीट्ाॊकीभा जोङ्झडएको छ बने १२२ घयऩङ्चयिाय अथाात  2.७० प्रङ्झतशतको शौचारम नै छैन। 

  
ताङ्झरका 4.१०.3(ख) शौचारम प्रमोगको ङ्जिियण  

 

वडा  सावाजतनक ढलमा 
जोतडएको  

% सफे्टीट्ाकंीमा 
जोतडएको  

% साधारण 
शौचालय  

% शौचालय 

नभएको  
% 

1 0 0.0 113 97.41 2 1.72 1 0.8 
2 28 3.41 398 48.42 338 41.12 58 7.06 
3 0 0.0 617 49.2 618 49.28 19 1.52 
4 25 3.32 475 63.08 221 29.35 32 4.2 
5 2 0.3 95 14.07 572 84.74 6 0.9 
6 0 0.0 84 9.41 803 89.92 6 0.67 

कुल 

जम्मा  55 1.22 1782 39.49 2554 56.59 122 2.7 
स्रोत : घयधङ्टयी सिेऺण २०७७, म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका  
 

मस गाउॉऩाङ्झरकाभा फसोफास गने घयऩङ्चयिायरे प्रमोग गने ङ्जऩउने ऩानीको स्रोत फायेभा सिेऺणफाट प्राप्त 
नङ्झतजा अनङ्टसाय ६८ प्रङ्झतशत बन्दा फढीरे व्मिङ्ञस्थत ङ्जऩउने ऩानीको सङ्टङ्झफधा उऩबोग गङ्चययहेका छन । 

कङ्चयफ २५ प्रङ्झतशतरे ऩयभऩयागत धायाको ऩानी ङ्जऩइयहेका छन  बन े4 प्रङ्झतशतबन्दा फढीरे ङ्जऩउन ेऩानीको 
रूऩभा खोराको ऩङ्झन प्रमोग गङ्चययहेका छन । मसङ्चय गाउॉऩाङ्झरकाभा कङ्चयि ९३% घयऩङ्चयिायरे सपा ऩानी 
ङ्जऩउने प्रमोग गङ्चययहेका छन । घयधङ्टयी सिेऺणफाट प्राप्त नङ्झतजाराई ताङ्झरका 4.१०.3(ग) भा प्रस्तङ्टत 
गङ्चयएको छ। िडा नम्फय एकका प्राम सफै घयऩङ्चयिायरे सािाजङ्झनक धायाको ङ्जऩउन ेऩानी प्रमोग गङ्चययहेका 
छन । तय िडा नम्फय ऩाॉचका ९८ प्रङ्झतशतबन्दा फढी घयऩङ्चयिायरे ङ्झनजी खानेऩानी धाया प्रमोग गङ्चययहेका 
छन । सभग्रभा मस गाउॉऩाङ्झरकाभा खानेऩानीको व्मिस्था तङ्टरनात्भक रुऩभा याम्रो छ।  
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ताङ्झरका 4.१०.3(ग): ङ्जऩउन ेऩानीको सङ्टङ्जिधा ङ्जिियण 

 

 

वडा 

सावाजतनक 

खानपेानी 

धारा  

तनतज 

खानपेानी 

धारा  

ट्वुले वोररग 
बन्द 

कुवा  

खलुा 

कुवा 

खोलाबाट 

ल्याएको 

पाइप 

परम्परा

गत 

धारा   

अन्य  
कुल 

जम्मा 

1 0 115 0 1 0 0 0 0 0 116 

2 12 598 0 0 6 12 100 88 6 822 

3 91 333 1 22 20 10 10 740 27 1254 

4 35 717 0 0 0 0 0 1 0 753 

5 5 663 1 0 0 0 4 2 0 675 

6 505 3 0 3 0 0 68 313 1 893 
कुल 

जम्मा 
648 2429 2 26 26 22 182 1144 34 4513 

% 14.36 53.82 0.04 0.58 ०.६ 0.5 4.03 25.3 0.7   
 

  
स्रोत : घयधङ्टयी सिेऺण २०७७, म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
 

मस गाउॉऩाङ्झरकाभा फसोफास गने घयऩङ्चयिायरे प्रमोग गने फत्तीको स्रोतको फायेभा सिेऺणफाट प्राप्त नङ्झतजा 
अनङ्टसाय ९७ प्रङ्झतशतबन्दा फढीरे फत्ती फाल्न जरङ्जिद्यङ्टतको प्रमोग गङ्चययहेका छन । सौमा ङ्जिद्यङ्टत  प्रमोग गने 
कङ्चयफ एक प्रङ्झतशत छन  बने ५५ घयऩङ्चयिाय अथाात  एक प्रङ्झतशतबन्दा फढी घयऩङ्चयिायरे अझै ऩङ्झन फत्ती 
फाल्न भट्टीतेरको प्रमोग गङ्चययहेका छन । घयधङ्टयी सिेऺणफाट प्राप्त नङ्झतजाराई ताङ्झरका 4.१०.3(घ) भा 
प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ।  

 

ताङ्झरका 4.१०.3(घ): फत्तीको स्रोतको ङ्जिियण  
 

वडा  जलतवद्यतु ् सौया तवद्यतु ् बायोग्यास  मट्टीतले अन्य  जम्मा  

1 115 0 0 1 0 116 
2 792 16 0 5 9 822 
3 1236 12 0 6 0 1254 
4 694 23 0 36 0 753 
5 667 0 5 3 0 675 
6 887 1 1 4 0 893 

कुलजम्मा  4391 52 6 55 9 4513 
प्रततशत 97.30 1.15 0.13 1.22 0.20 100.00 
स्रोत : घयधङ्टयी सिेऺण २०७७, म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
 

फहङ्टआमाङ्झभक गङ्चयफी भाऩन प्रङ्झतिेदन २०१८ रे घयको छानो काठ, ऩयार िा स्माउरा आङ्छदको बएको 
घयऩङ्चयिायराई फहङ्टआमाङ्झभक गङ्चयफी बएको सभूहभा ङ्झरएको छ। घयधङ्टयी सिेऺण २०७७ फाट प्राप्त 
नङ्झतजा (ताङ्झरका 3.१०(क)) अनङ्टसाय मस गाउॉऩाङ्झरकाको नगन्म अथाात  कङ्ट र २६ घयऩङ्चयिायको भात्र 
उक्त प्रकायको घयको छानो छ। जङ्टन कङ्ट र घयऩङ्चयिाय सॊयमाको ०.५८ प्रङ्झतशत भात्र हो।  
 



48 
 

त्मस्तै गयी उक्त प्रङ्झतिेदनरे घयको छानोको प्रकायको अङ्झतङ्चयक्त घयको जगराई ऩङ्झन आधाय भानी 
िहङ्टआमाङ्झभक गङ्चयफीको अिस्था छङ्टट्ाएको छ। मस गाउॉऩाङ्झरकाको घयधङ्टयी सिेऺण २०७७ को नङ्झतजा 
अनङ्टसाय ४३ प्रङ्झतशतबन्दा फढी घयको ब ङ्टइॉ फारङ्टिा य ढङ्टॊगा ङ्झभङ्ञश्रत छ। उक्त सिेऺणको नङ्झतजाराई भाङ्झथ 
ताङ्झरका 3.१०(ख) भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ। फहङ्टआमाङ्झभक गङ्चयफी भाऩन गदाा घयको ब ङ्टइॉ फारङ्टिा, ढङ्टॊगा य 
भाटोको बएको घयऩङ्चयिायराई गङ्चयफको िगाभा याङ्ञखएको छ। 

 

नेऩारको फहङ्टआमाङ्झभक गङ्चयफी भाऩन प्रङ्झतिेदन २०१८ भा जीिनस्तय भाऩनको राङ्झग घयऩङ्चयिायसॉग यहेको 
ङ्जिङ्झबङ्ङ सम्ऩङ्ञत्तको स्िाङ्झभत्िको सभेत आधाय ङ्झरइएको ऩाइन्छ। मस गाउॉऩाङ्झरकाको घयधङ्टयी सिेऺण 
२०७७ फाट प्राप्त नङ्झतजा अनङ्टसाय ८४ प्रङ्झतशतबन्दा फढी घयऩङ्चयिायसॉग भोफाइर पोन छ बन े ४६ 
प्रङ्झतशतबन्दा फढी घयऩङ्चयिायसॉग टेङ्झरङ्झबजन छ। तसथा मस गाउॉऩाङ्झरकाभा कम्तीभा एक प्रकायबन्दा फढी 
तोङ्जकएको सम्ऩङ्ञत्तको स्िाङ्झभत्ि हङ्टने घयऩङ्चयिाय ४६ प्रङ्झतशतबन्दा फढी छन । अथाात  कङ्चयफ ५४ प्रङ्झतशत 
घयऩङ्चयिायसॉग तोङ्जकएको सम्ऩङ्ञत्तहरूभध्मे एक प्रकायको िा सोबन्दा कभ सम्ऩङ्ञत्तको स्िाङ्झभत्ि छ बन े
तोङ्जकएको भध्मे कङ्ट नै ऩङ्झन सम्ऩङ्ञत्त नबएको घयऩङ्चयिाय कङ्चयफ १० प्रङ्झतशत छ। फहङ्टआमाङ्झभक गङ्चयफीको 
भाऩनको आधायराई भान्दा मस गाउॉऩाङ्झरकाको कङ्चयफ ५४ प्रङ्झतशत घयऩङ्चयिाय फहङ्टआमाङ्झभक रूऩभा गङ्चयफ 
देङ्ञखन्छन  । उक्त सिेऺणको नङ्झतजाराई ताङ्झरका 4.१०.3(ङ) भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ। 

 

ताङ्झरका 4.१०.3(ङ): सम्ऩङ्ञत्तको स्िाङ्झभत्ि 
वडा  रेतडयो  टेतलतभजन टेतलफोन/ 

मोबाइल 

कम््यटुर इन्टरनटे  मोटर-
साइकल  

कार  रेफ्रिजरेेटर  कुन ै

नभएका  

1 4 15 111 0 0 9 0 0 4 
2 104 357 651 15 73 36 1 5 105 
3 336 623 1078 51 81 121 12 50 117 
4 116 285 531 5 9 20 2 3 111 
5 400 506 627 21 50 159 23 79 12 
6 112 298 797 14 2 57 4 4 85 

कुल 

जम्मा  1072 2084 3795 106 215 402 42 141 434 
% 23.75 46.18 84.09 2.35 4.76 8.91 0.93 3.12 9.62 
स्रोत : घयधङ्टयी सिेऺण २०७७, म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका  
 

4.११ कोयोना य स्थानीम अथातन्त्रभा ऩयेको प्रबाि  
 

ङ्जिर्श्व्माऩी भहाभायीको रूऩभा पैङ्झरएको कोयोना बाइयसको असयफाट नेऩार ऩङ्झन अछङ्टतो यहेन। कोङ्झबड-
१९को कायण देङ्ञखएका भङ्टयमतमा दङ्टई प्रकायका असयहरू देङ्ञखएका ङ्झथए। एउटा कोङ्झबडकै कायण ऩयेको 
असय जस्तै भानिीम/साभाङ्ञजक नोक्सान य अको कोङ्झबडको सॊक्रभण योक्न गङ्चयएको रकडाउनको कायण 
बएको आङ्झथाक नोक्सान। आङ्झथाक ऺङ्झतभा देशको कङ्ट र गाहास्थ उत्ऩादनभा आएको ङ्झगयािट, आन्तङ्चयक 
एिभ  िैदेङ्ञशक योजगायीभा आएको न्मूनता, देशको याजर्श् सॊकरनभा असय, खचा गने ऺभताभा आउने 
कङ्झभ, ङ्जिप्रषेण आमभा कभी य दैङ्झनक जीिनमाऩनभा आइऩने सभस्मा जस्ता प्रत्मऺ असय य गङ्चयफी फढ्ने 
तहत ङ्छदगो ङ्जिकास रऺ प्राङ्झप्तभा हङ्टने ङ्जढराई जस्ता अप्रत्मऺ असय देङ्ञखएका छन ।  
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जीिनस्तय सिेऺण २०२० अनङ्टसाय कोङ्झबड-१९ को ऩङ्जहरो रहयका कायण एक िषाभा नेऩारफाट 
फैदेङ्ञशक योजगायीभा गएका कङ्चयफ ६ राख ८७ हजाय नेऩारी देश पङ्जका ने य तीभध्मे साठी प्रङ्झतशतको 
योजगायी गङ्टम्ने अनङ्टभान गङ्चयएको छ। कोङ्झबड-१९ रे स्थानीमस्तयभा ऩङ्झन असय ऩयेको हङ्टन्छ। जस्तै, 
याजर्श्का ङ्झगयािट, खचा घट्ने, कोङ्झबड व्मिस्थाऩनभा खचा गनङ्टा ऩयेको कायण स्रोत अबाि, भानिीम एिभ  
आङ्झथाक ऺङ्झत, जनताको योजगायी गङ्टम्ने आङ्छद।   
 

मस गाउॉऩाङ्झरकाभा कोङ्झबडको सॊक्रभण त्मङ्ञत्त देङ्ञखएन। मदाकदा देङ्ञखएको सॊक्रभणराई ऩाङ्झरकाको 
सङ्जक्रमताभा क्िायेन्टाइन केन्र य होभ आइशोरेशन व्मिस्थाऩन गयी ङ्झनमन्त्रणभा ल्माइएको ङ्झथमो। कोङ्झबड 
सॊक्रभण ङ्झनमन्त्रण गना सॊघीम सयकायफाट प्राप्त अनङ्टदानको प्रमोग गङ्चयएको ङ्झथमो।  
 

कोङ्झबड-१९ को सॊक्रभण योक्न याष्डब्माऩी बएको रकडाउनको कायण केही ङ्छदन फन्द गनङ्टा ऩये ताऩङ्झन 
सदाको राङ्झग व्मिसाम फन्द बएनन । कोङ्झबडको कायण य अन्म सभमभा िैदेङ्ञशक योजगायीफाट पकी 
आएका व्मङ्ञक्तहरू सभूह फनाई व्मिसाङ्जमक कृङ्जष ऩेशाभा सॊरग्न बएका छन । िैदेङ्ञशक योजगायका 
नागङ्चयकहरू कोङ्झबड-१९ का कायण घय पङ्जका एकारे मस ऩाङ्झरकाभा कृङ्जष कामा फढेको कङ्ट या छरपरफाट 
प्राप्त बएको छ। 

 

कोङ्झबडको कायण फारफाङ्झरकाको ङ्ञशऺाभा ऩङ्झन गम्बीय असय ऩयेको छ। हाम्रो जस्तो अल्ऩङ्जिकङ्झसत देशभा 
अझ फढी असय ऩयेको छ। मस गाउॉऩाङ्झरकाभा कोङ्झबडको कायण फारफाङ्झरकाको ङ्ञशऺाभा ऩयेको असय 
फाये ताङ्झरका 4.११(क) भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ। जस अनङ्टसाय िडा नम्फय एकका सफैबन्दा फढी 
फारफाङ्झरका अथाात  कङ्चयफ ९६ प्रङ्झतशत उत्तयदातारे आफ्ना फारफाङ्झरका अनराइन ङ्ञशऺाभा सहबागी 
बएको फताएका ङ्झथए बने िडा नम्फय ऩाॉचका सफैबन्दा कभ अथाात  कङ्चयफ नौ प्रङ्झतशतरे भात्र आफ्ना 
फारफाङ्झरका सहबागी बएको फताएका ङ्झथए। िडा नम्फय ऩाॉचको कङ्चयफ ६ प्रङ्झतशत उत्तयदातारे कोङ्झबड-
१९ को कायण आफ्ना फारफाङ्झरकारे ङ्जिद्यारम छोडेको फताएका ङ्झथए बने िडा नम्फय एकका कसैरे ऩङ्झन 
आफ्ना फारफाङ्झरकारे ङ्जिद्यारम छोडेको फताएनन । 

 

ताङ्झरका 4.११(क) कोङ्झबडको कायण फारफाङ्झरकारे ङ्जिद्यारम छोडेको ङ्जिियण 

 

व

डा 

बालबातलका 

अनलाइन तशक्षा 

मा सहभागी 

भएको बताउन े%  

कोतभडको कारण 

बालबातलकाल े

तवद्यालय छोडेको 

बताउन े%  

कोतभडको कारण 

छात्रहरूल े 

तवद्यालय छोडेको 

बताउन े%  

कोतभडको कारण 

छात्राहरूल े 

तवद्यालय छोडेको 

बताउन े%  

कोतभडको कारण 

छात्र र छात्रा दवुलै े 

तवद्यालय छोडेको 

बताउन े%  

1 95.61 0.00 0.00 0.00 0.00 
2 62.09 3.02 36.36 9.09 54.55 
3 67.48 1.14 0.00 20.00 80.00 
4 68.75 1.52 33.33 66.67 0.00 
5 9.17 5.98 28.57 35.71 35.71 
6 81.77 1.71 0.00 75.00 25.00 
स्रोत : घयधङ्टयी सिेऺण २०७७, म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका    
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कोङ्झबड-१९ को ऩङ्जहरो रहयको सभाजभा ऩयेको असयफाये जानकायी सॊकरन गना मस गाउॉऩाङ्झरकाको 
घयधङ्टयी सिेऺणको क्रभभा कोङ्झबड-१९ को ऩङ्जहरो रहय चरेको फेरा बएको रकडाउनभा बएको भङ्जहरा 
ङ्जहॊसाफाये सभेत सहबागीहरूराई प्रश्न सोङ्झधएको ङ्झथमो। सो सिेऺणफाट प्राप्त नङ्झतजा अनङ्टसाय िडा नम्फय 
तीन य ऩाॉचका सफैबन्दा धेयै कङ्चयफ ०.१६ प्रङ्झतशत उत्तयदातारे भङ्जहरा ङ्जहॊसा बएको फताएका ङ्झथए बन े
िडा नम्फय एक, दङ्टई य चायका कङ्ट नै ऩङ्झन उत्तयदातारे भङ्जहरा ङ्जहॊसा बएको फताएनन । उक्त सिेऺणको 
नङ्झतजाराई ताङ्झरका 4.११(ख) भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ। 

  
ताङ्झरका 4.११(ख): रकडाउनभा भङ्जहरा ङ्जहॊसा ङ्जिियण  

वडा  लकडाउनमा मतहला लहसा भएको बताउन े % 

1 0.00 
2 0.00 
3 0.16 
4 0.00 
5 0.15 
6 0.11 

स्रोत : घयधङ्टयी सिेऺण २०७७, म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
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ऩङ्चयच्छेद  : 5 

बौङ्झतक ऩूिााधायको ङ्ञस्थङ्झत  
 

5.1 सडक मातामात  

नेऩारको सॊङ्जिधानरे स्थानीमस्तयभा ङ्झनभााण हङ्टने मातामात प्रणारीहरूको ङ्झनभााण, सञ्चारन, भभात आङ्छद सफै 
कङ्ट याको अङ्झधकाय स्थानीम सयकायराई ङ्छदएको छ। मस गाउॉऩाङ्झरकाको िडा नॊ ५ य ६ हङ्टॉदै भध्म ऩहाडी 
याजभागा धाङ्छदङ ङ्ञजल्राको नेत्राितीभा जोङ्झडन्छ। मस ऩाङ्झरकाको केन्रभा ऩङ्टग्न कोरोनी देउयारी ग्राबेर 
सडक छ। ऩाङ्झरकाभा ५३ ङ्जक.ङ्झभ. सिामाभ सडक छ जसभध्मे कङ्चयफ २७ ङ्जक.ङ्झभ. ग्राबेर य फाॉकी २६ 
ङ्जक.ङ्झभ. धङ्टरे सडक छ। महाॉ ३५१ ङ्जक.ङ्झभ. स-सानो य ठूरो गयी ३७ िटा धङ्टरे सडकहरू छन । 

गाउॉऩाङ्झरकाफाट ६ िटै िडा केन्रसम्भ सडक रमाक नीभााण बइसकेको छ । ऩाङ्झरका केन्रफाट िडा 
केन्र जोङ्झडने सडकहरूको कङ्ट र रम्फाइ ४७ ङ्जक.ङ्झभ. छ। गाउॉऩाङ्झरकाको सफै िाडाभा ऩङ्टग्ने धङ्टरे सडक 
ङ्झनभााण बए ऩङ्झन स्तयोङ्ङङ्झत नगयी मातामात सञ्चारन गना कङ्छठन छ। सञ्चाङ्झरत धङ्टरे सडकहरूको ्माङ्झभती 
(्मोभेरी) नङ्झभरेको य सडक सॊयचनाहरू ऩङ्झन नफनेको हङ्टनारे मी सडकहरू भौसभी सडकको रूऩभा 
सञ्चाङ्झरत छन । मस ऩाङ्झरकाभा अन्तङ्जक्रा माको क्रभभा सयोकायिाराहरूफाट नमाॉ सडकको रमाक ङ्झनभााण 
नगयी ङ्जिद्यभान सडकहरूको स्तयोङ्ङङ्झत गनङ्टाऩने भाग छ। ऩाङ्झरकाको म्मागङडाॉडाफाट फोल्दोऩोखयी हङ्टॉदै 
साभयीभा यहेको भध्म ऩहाडी याजभागासम्भ ऩाङ्झरका केन्रफाट धङ्टरे सडक ङ्झनभााण बएको छ। 

 

मस ऩाङ्झरकाभा धङ्टरे सडकहरूको सञ्जार रगबग तमाय बइसकेको अिस्था छ। मस ऩाङ्झरकाभा २ िटा 
ऩक्की ऩङ्टरहरू सञ्चाङ्झरत छन  । मस्तै १४ िटा झो. ऩङ्टरहरू सञ्चाङ्झरत छन  य ३ िटा थऩ ङ्झनभााणको भाग 
बएको छ। मस ऩाङ्झरकाभा प्रदेश अन्तगात ३९ ङ्जक.ङ्झभ. ३ िटा सडकहरू ङ्झनभााणाधीन यहेका छन । 
ऩाङ्झरकाभा ४७ ङ्जक.ङ्झभ. १३ िटा घोडेटो फाटोहरू सञ्चाङ्झरत छन । फस्तीराई फस्तीसॉग जोड्ने कङ्झतऩम 
गोयेटोहरू सडक ङ्झनभााणको क्रभभा ङ्जिस्थाङ्जऩत बई आितजाितभा सभस्मा बएकोरे ऩङ्टन् ङ्झनभााण गनङ्टाऩने 
स्थानीम सयोकाय सभूहको प्रस्ताि छ। ऩूिााधायको सॊयचनाहरूको भभात सम्बायको राङ्झग ऩाङ्झरकाभा 
२०७६ भा भभात सम्बाय नीङ्झत तम बई रागू बएको छ।  

 

मस गाउॉऩाङ्झरकाभा ङ्झनङ्झभात सडक मातामातको ऩङ्चयभाण य अिस्था ताङ्झरका 5.1(क) भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको 
छ। मस गाउॉऩाङ्झरकाको जङ्टनसङ्टकै फस्तीफाट अङ्झधकतभ कङ्चयफ ४५ ङ्झभनेटभा नङ्ञजकको फाहै्र भङ्जहना चल्न े
सडकसम्भ ऩङ्टग्न सङ्जकन्छ। मस गाउॉऩाङ्झरकाभा कारोऩत्र सडक छैन। गाउॉऩाङ्झरकाभा यहेका दङ्टई िटा 
प्रभङ्टख फजायभा सडक ऩहङ्टॉच छ। 
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ताङ्झरका 5.1(क) गाउॉऩाङ्झरकाको सडक ऩूिााधाय 

सूचक इकाई{ 
आ=ि= ०७७÷७८ 
सम्भको अिस्था 

afx|} dlxgf oftfoft ;'rf? X'g] ;8s nDafO{ ls=ld= ५३ 
/0fg}lts ;8s -dWo kxf8L /fhdfu{ !&=* ls=ld= / k|b]zsf] # j6f #( ls=ld=_ ls=ld ५६.८ 
u|fe]n ;8s -b]p/fnL / ;fd/L_ ls=ld= २७ 
w'n] ;8s ls=ld= ३५१ 
;8saf6 hf]l8Psf] j8f s]Gb| ;+Vof ६ 
;j{ofd ;8sdf k'Ug nfUg] clwstd ;do ldg]6 ४५ 
;8s kx'Fr ePsf k|d'v ahf/  ;+Vof २ 
:yfgLo ahf/df pknAw PsLs[t ;]jf / ;'ljwfsf k|sf/  ;+Vof ५ 
k|jl4{t tyf Jojl:yt ahf/ ;+Vof २ 
;'/lIft / a;f]af; of]Uo a:tLdf a;f]af; ug]{  kl/jf/ ४१९२ 

स्रोत : घयधङ्टयी सिेऺण २०७७, म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका, िस्तङ्टङ्ञस्थङ्झत अध्ममनको क्रभभा बएको सभूह 
छरपर य जानकायसॉगको अन्तिााताा  

 

गाउॉऩाङ्झरकाभा जम्भा दङ्टई िटा ऩक्की ऩङ्टर य 14 िटा झोरङ्टॊगे ऩ ङ्टर यहेका छन । ङ्झनजी ऺेत्रफाट जम्भा चाय 
िटा फस सञ्चारनभा छन । सडकभा नारी छैनन  बन ेभभात सम्बाय बएको सडकको रम्फाइ ५७ ङ्जक.ङ्झभ. 
छ। कङ्ट नै ऩङ्झन सडक सॊयऺणका राङ्झग फामो इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ प्रङ्जिङ्झध प्रमोग बएको छैन। मस गाउॉऩाङ्झरकाको 
सडक ऩङ्टर तथा मातामातको अिस्थाराई ताङ्झरका 5.1 (ख) भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ। 

ताङ्झरका 5.1 (ख) सडक ऩङ्टर तथा मातामात 

;"rs OsfO{ cf=j= )&&÷&* ;Ddsf] cj:yf 

kSsL k'n -a]nL ;d]t_ ;+Vof २ 

gbL tyf ;xfos gbLdf emf]n'Ë] k'n ;+Vof १४ 

ufpFkflnsfdf ;~rflnt $ kf+u|] oftfoftsf ;fwg ;+Vof ४ फस 

lgoldt dd{t ;Def/ ePsf] ;8ssf] nDafO lsld ५७ 

स्रोत : घयधङ्टयी सिेऺण २०७७, म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
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ङ्ञचत्र 5.1 सडक, ऩङ्टर तथा कल्बटाको 
अिङ्ञस्थङ्झत

 

5.2 सूचना प्रङ्जिङ्झध तथा सञ्चाय ऺते्रको अिस्था     

मस गाउॉऩाङ्झरकाभा यहेको सूचना तथा सञ्चायको अिस्थाको ङ्जिियण ताङ्झरका 5.2 भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ। 
ताङ्झरकाभा ङ्छदए अनङ्टसाय मस गाउॉऩाङ्झरकाका ३१५ घय ऩङ्चयिाय अथाात  कङ्चयफ ७ प्रङ्झतशतरे भात्र इन्टयनेट 
प्रमोग गछान । दङ्टई िटा ङ्जिद्यारमभा भात्र इन्टयनेट सङ्टङ्जिधा उऩरब्ध छ। भोफाइर प्रमोगकताा बन े
उल्रेयम घय ऩङ्चयिाय छन । भोफाइर प्रमोगकताा ३७९८ घय ऩङ्चयिाय अथाात  कङ्चयफ ८4 प्रङ्झतशत घय 
ऩङ्चयिाय छन । तय टेङ्झरङ्झबजन प्रमोगकताा २०८४ घयऩङ्चयिाय अथाात  कङ्चयफ ४6 प्रङ्झतशत छन । मस 
गाउॉऩाङ्झरकाभा जम्भा दङ्टई िटा हङ्टराक कामाारम यहेका छन । ल्माण्डराइन टेङ्झरपोन प्रमोग शून्म छ बन े
स्थानीम रूऩभा कङ्ट नै ऩङ्झन ऩङ्झत्रका प्रकाशन बएका छैनन । 

 

ताङ्झरका 5.2 सूचना प्रङ्जिङ्झध तथा सञ्चायको अिस्था 
;"rs OsfO{ )&&÷&* ;Ddsf] cj:yf 

OG6/g]6 ;]jf k|of]u ug{] hg;+Vof ;+Vof ३१५ घयऩङ्चयिाय 
Dff]afOn k|of]ustf{ ;+Vof ३७९४ घयऩङ्चयिाय 
6]lnlehg k|of]u ug{] 3/  ;+Vof २०८४ घयऩङ्चयिाय 
OG6/g]6 ;'ljwf ePsf ljBfno ;+Vof hgf २ 

x'nfs ;+Vof uf]6f २ 

स्रोत : घयधङ्टयी सिेऺण २०७७, म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
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5.3 ङ्जिद्यङ्टत  तथा िैकङ्ञल्ऩक ऊजााको अिस्था  

मस ऩाङ्झरकाको ६ िटै िडाहरू याङ्जष्डम प्रसायण राइनभा जोङ्झडएका छन । मस गाउॉऩाङ्झरकाभा रघङ्ट 
जरङ्जिद्यङ्टतभापा त ङ्जिद्यङ्टत  उत्ऩादन बएको छैन। तय ४३९१ घयऩङ्चयिाय अथाात  कङ्चयफ ९८ प्रङ्झतशत 
घयऩङ्चयिाय याङ्जष्डम ङ्जिद्यङ्टत  प्रणारीभा जोङ्झडएका छन । िैकङ्ञल्ऩक ऊजााको रूऩभा सौमा उजाा प्रमोग गने 
घयऩङ्चयिायको सॊयमा ५२ छ बने सङ्टधाङ्चयएको उजाा (एरऩी ग्मास/फामोग्मास) प्रमोग गने घयऩङ्चयिाय नगन्म 
अथाात  6 घयऩङ्चयिाय छन । मस गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जिद्यङ्टत  तथा िैकङ्ञल्ऩक ऊजााको प्रमोगको अिस्थाराई 
ताङ्झरका 5.3 भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ। 

 

ताङ्झरका 5.3 ङ्जिद्यङ्टत  तथा िैकङ्ञल्ऩक ऊजााको अिस्था 
;"rs OsfO{ )&&÷&* ;Ddsf] cj:yf 

;'wfl/Psf] pmhf{ -afof]Uof;, PnkL_ k|of]u ug]{  kl/jf/ ६ 

ljB't\ ;]jf k'u]sf] hg;+Vof ;+Vof ९८% 

/fli6\o ljB't\ k|0ffnLdf hf]l8Psf] kl/jf/ ;+Vof ४३९१ 

स्रोत : घयधङ्टयी सिेऺण २०७७, म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 

5.4 खानऩेानी तथा सयसपाइको ङ्ञस्थङ्झत  

मस गाउॉऩाङ्झरकाको खानेऩानी सङ्टङ्जिधा तथा सयसपाइको अिस्थाको फायेभा ऩङ्चयच्छेद 4.१०.३ भा प्रस्तङ्टत 
गङ्चयएको छ। जस अनङ्टसाय मस गाउॉऩाङ्झरकाको अङ्झधकाॊश अथाात  कङ्चयफ तीन-चौथाइ घयभा खानेऩानीको 
आऩूङ्झता बएको छ बन ेअङ्झधकाॊश घयभा व्मिङ्ञस्थत शौचारम यहेको छ। 

गाउॉऩाङ्झरकाभा २३१४ (५१.२७%) घयधङ्टयीभा एक घय एक धाया प्रणारीभा ऩाइऩ खानेऩानी उऩरब्ध छ 
बने १९०७ घयधङ्टयी (४२%) घयधङ्टयीभा सािाजङ्झनक धायाको खानेऩाङ्झन प्रमोगभा ल्माइएको छ। ७६ 
घयधङ्टयीहरू ऩयम्ऩयागत भूर, ट्ङ्टफिेर य कङ्ट िाको ऩानीभा ङ्झनबाय छन  बने १८२ घयधङ्टयी (४% बन्दा फढी) 
खोराको ऩङ्झन प्रमोग गछान । गाउॉऩाङ्झरकाभा हार ३८ िटा खानेऩानी मोजनाहरू सञ्चाङ्झरत छन ।  

खानेऩानी व्मिस्थाराई सङ्टदृढ गना थऩ मोजनाहरू सभेत प्रस्ताङ्झफत बएको स्थरगत अध्ममनको क्रभभा 
सभूहगत छरपरभा जानकायी बएको ङ्झथमो।  

मो गाउॉऩाङ्झरकाको ४३९१ घयधङ्टयीभा शौचारमको व्मिस्था यहेको छ। १७८२ शौचारमहरूभा सेङ्ञप्रक 
टैंक यहेको छ बने अङ्झधकाॊश अथाात  २५५४ घयभा (५६.५९%) खाल्टे चऩॉ यहेका छन । ऩाङ्झरकाका 
१२२ घय (२.७०%) को शौचारम नै छैन। ऩाङ्झरकाभा पोहयको घयभै ब्मिस्थाऩन गने गयेको ऩाइमो 
बने फजाय ऺेत्रको पोहयको अस्थामी डङ्ञम्ऩङ गने गयेको छ। ऩाङ्झरकाभा ढर व्मिस्थाऩन बएको छैन । 

5.5 नदी ङ्झनमन्त्रण  

ङ्झबयारोऩन अत्मङ्झधक बएकोरे नदीजन्म प्रकोऩफाट ऩङ्झरकाभा ङ्झनकै ऺङ्झत हङ्टने गयेको छ। ऩाङ्झरकाभा यहेका 
१३ िटा खोराहरूभध्मे प्राम्जसो सफै खोराहरू रे ङ्जकनायतपा को जङ्झभन कटानगने य त्मसफाट ऩङ्जहयो 
आई अङ्झधक ऺङ्झत ऩङ्टमााइयहेको छ। मसका साथै ऩाङ्झरकाभा ङ्झनभााण हङ्टने ऩूिााधायका मोजनाहरू ङ्झनभााण गदाा 
प्रमोग हङ्टने ठङ्टल्ठङ्टरा भेङ्झसनहरूरे ऩनी ऩङ्जहयो ङ्झनम्त्माइयाखेको देङ्ञखन्छ। 
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5.6 बिन आिास फस्ती ङ्जिकास तथा साभाङ्ञजक ऩूिााधाय  

स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐनरे सॊघीम य प्रदेशको कानङ्टनको अधीनभा यही सङ्टयङ्ञऺत फस्ती ङ्जिकास य बिन 
ङ्झनभााण सम्फन्धी नीङ्झत, मोजना कामाक्रभ तजङ्टाभा कामाान्िमन, अनङ्टगभन, ङ्झनमभन, भूल्माॊकन गने य सयकायी 
बिन, ङ्जिद्यारम, साभङ्टदाङ्जमक बिन, सबागहृ तथा अन्म सािाजङ्झनक बिनहरू तथा सॊयचनाहरूको ङ्झनभााण, 
भभात सम्बाय य सञ्चारन, व्मिस्थाऩनको ङ्ञजम्भा स्थानीम सयकायराइ ङ्छदएको छ। 

मस गाउॉऩाङ्झरकाभा ११ िटा सयकायी बिन छन , ३ िटा साभङ्टदाङ्जमक बिन, २५ िटा स्कङ्ट र, १६ िटा 
भङ्ञन्दय, २४ गङ्टम्फा, ३ िटा चचा, १५ फेडको एउटा अस्ऩतार ङ्झनभााणाधीन छन । गाउॉऩाङ्झरकाको 
प्रशासकीम बिन ङ्झनभााणाधीन छ य २ िटा िडा कामाारम बिनहरू ऩङ्झन ङ्झनभााणको प्रङ्जक्रमाभा छन ।  
 

मस गाउॉऩाङ्झरकाभा अङ्झधकाॊश अथाात  ४१९२ िटा ङ्झनजी घयहरू बकूम्ऩ प्रङ्झतयोधी प्रङ्जिङ्झध य भाऩदण्ड 
अनङ्टसाय ङ्झनभााण बएका छन । त्मस्तै गयी ङ्जिद्यारमसङ्जहत ३७ िटा सािाजङ्झनक बिन बकूम्ऩ प्रङ्झतयोधी 
प्रङ्जिङ्झध य भाऩदण्ड अनङ्टसाय ङ्झनभााण बएका छन । महाॉ नौ िटा प्रिङ्जद्धात तथा सङ्टयङ्ञऺत आिास ऺेत्र, तीन 
िटा आधायबतू ऩूिााधायसङ्जहतको व्मिङ्ञस्थत फजाय यहेका छन । मस गाउॉऩाङ्झरकाको बिन, आिास तथा 
फस्ती ङ्जिकासको अिस्थाराई ताङ्झरका 5.6 भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ। 

  

ताङ्झरका 5.6 बिन, आिास तथा फस्ती ङ्जिकासको अिस्था 
 

ङ्झस.नॊ ङ्जिियण इकाई ऩङ्चयभाण 

१ स्कङ्ट र बिन गोटा २५  
२ ङ्झनजी आिास गोटा ४५१३  
३ ऩाङ्झरका बिन ङ्झनभााणाधीन गोटा प्रङ्जक्रमाभा   
४ िडा कामाारम बिन  गोटा  ३ (प्रङ्जक्रमाभा) 
५ भाऩदण्ड अनङ्टसाय ङ्झनङ्झभात बिन गोटा  ४१९२  
६ नेसनर ङ्झग्रडको ङ्झफजङ्टरी जडान घय गोटा  ४३९१ 

७ शौचारम बएको घय  गोटा  ४३९१  
८ शौचारम नबएको घय गोटा  ११२ 

९ सपा ऩाइऩको ऩानी धाया बएको घय गोटा ४२२१  
१० अन्म स्रोत (इनाय नदी फोङ्चयङ प्रमोग गने) गोटा २९०  
११  बकूम्ऩ प्रङ्झतयोधी घयधङ्टयी   गोटा  ४१९२  
१२ सडकसम्भ ऩहङ्टॉच बएका घयधङ्टयी (धङ्टरे ४१७२, ग्राबेर 

१०८, ऩक्की २०८ सडकरे नछोएको २५) 
गोटा  ४४८८ 

१३ बकूम्ऩ प्रबाङ्जित घयधङ्टयी गोटा  ४३०९  
१४ ऩङ्टनय  ङ्झनभााण सम्ऩङ्ङ घयधङ्टयी गोटा ४२६३   

स्रोत : घयधङ्टयी सिेऺण २०७७, म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
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5.७ बकूम्ऩ य ऩङ्टनङ्झनाभााण 

मस गाउॉऩाङ्झरकाभा २०७२ सारको बकूम्ऩरे िडाङ्जऩच्छे पयक पयक स्तयभा असय ऩङ्टमााएको ङ्झथमो। 
ताङ्झरका 5.७ भा ङ्छदए अनङ्टसाय बकूम्ऩरे सफैबन्दा फढी िडा नम्फय एकभा त्मसऩङ्झछ क्रभैसॉग 2,4,5,3 
नम्फय िडाभा य सफैबन्दा कभ िडा नम्फय ६ भा असय गयेको ङ्झथमो। 

ताङ्झरका 5.७(क) : गाउॉऩाङ्झरकाको िडाभा बकूम्ऩको असय (कभ अॊक = फढी असय) 
असयको स्तय  1 2 ३ 4 5 6 

िडा  1 2 4 5 3 6 

स्रोत : बकूम्ऩऩङ्झछको ऩङ्टनङ्झनाभााण मोजना २०७४, म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
 

बकूम्ऩरे असय गयेको ४३०९ घयभध्मे ४२६३ घय ऩङ्टनङ्झनाभााण सम्ऩङ्ङ बएका छन । साथै सािाजङ्झनक य 
सयकायी बिन य सॊयचनाको ङ्झनभााण कामा कङ्चयफ सभाऩन बएको ऩाइएको छ।  

 

ङ्ञचत्र 5.७ : बकूम्ऩ प्रबाङ्जित घयधङ्टयीको अिङ्ञस्थङ्झत 

 === 
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ऩङ्चयच्छेद : 6  
साभाङ्ञजक ङ्जिकास  

6.1 ङ्ञशऺा  

नेऩारभा ङ्जिद्यभान सॊङ्जिधान तथा ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्झनङ्झत, ङ्झनमभहरुभा ङ्ञशऺा  य सभानताका ङ्जिषमभा ङ्जिङ्जिध व्मिस्था 
गङ्चयएको ऩाइन्छ। जसभा नेऩारको सॊङ्जिधान २०७२ अनङ्टसाय प्रत्मेक नागङ्चयकराई या्मफाट आधायबतू 
तहसम्भको ङ्ञशऺा अङ्झनिामा य ङ्झनशङ्टल्क तथा भाध्मङ्झभक तहसम्भको ङ्ञशऺा ङ्झनशङ्टल्क ऩाउने हक हङ्टने व्मिस्था 
गङ्चयएको छ। त्मसैगङ्चय याङ्जष्डम ङ्ञशऺा नीङ्झत २०७६ भा आधायबतू ङ्जिद्यारम उभेय सभूहका सफै 
फारफाङ्झरकाराई ङ्जिद्यारम बनाा गयाई अध्ममन ङ्झनयन्तयताको व्मिस्था ङ्झभराउन े बङे्ङ व्मिस्था गयेको 
देङ्ञखन्छ। 

 

नेऩारको १५औ मोजना अनङ्टसाय ङ्जिद्यारम तहभा खङ्टद बनाा, ङ्जटकाउ, ङ्जिद्यारम छाडने य रैङ्जङ्गक सभता 
दयको प्रगङ्झत रक्ष्म अनङ्टरुऩ बएको य आ.ि.२०७५।०७६ भा आधायबतू तहभा खङ्टद बनाा दय ९३ 
प्रङ्झतशत ऩङ्टगेको छ। भाध्मङ्झभक तहभा सो दय ४६ प्रङ्झतशत छ। मो प्रङ्झतपरको प्राङ्झप्त ङ्जिऩङ्ङ िगाको राङ्झग 
रऺीत छात्रिङृ्ञत्त,  ङ्छदिा खाजा, ङ्झन्शङ्टल्क ङ्ञशऺा, प्रङ्जिङ्झध, ङ्ञशऺा ऩङ्टिााधाय आङ्छदको ङ्जिस्तायरे गदाा सम्बि बएको 
उल्रेख छ।  
 

मस गाउॉऩाङ्झरकाको घयधङ्टयी सबेऺण २०७७ फाट प्राप्त नङ्झतजा (ताङ्झरका 6.१क) अनङ्टसाय मस 
गाउॉऩाङ्झरकाको साऺयता दय ८०.८२ प्रङ्झतशत छ। ऩङ्टरुष साऺय ८६.२१ प्रङ्झतशत यहेकाभा भङ्जहरा 
साऺयता ७५.११ प्रङ्झतशत यहको छ। मसयी हेदाा भङ्जहरा तपा को साऺयता ऩङ्टरुष साऺयता बन्दा कभ 
यहेको छ। ङ्जिद्यारम जाने उभेय नऩङ्टगेका िारफाङ्झरका ४.५८ प्रङ्झतशत छन। मस गाउॉऩाङ्झरकाभा  ङ्झनयऺय 
जनसॊयमा १९.१८ प्रङ्झतशत (३७१३) छन । गाउॉऩाङ्झरकाका १३.७९% ऩङ्टरुष ङ्झनयऺय छन  बन े
२४.८९% भङ्जहरा ङ्झनयऺय छन । उच्च ङ्ञशऺा हाॉङ्झसर गयेका जनसॊयमा अङ्झत न्मून 2.८७%(५५७जना) 
छन । 

 

tflnsf ^=!-क_M lzIff ;DjlGw n}lËs ljj/0f 

ङ्ञशऺाको स्तय 

ऩङ्टरुष भङ्जहरा तेस्रो 
ङ्झरॊगी 

कङ्ट र 

जम्भा 
प्रङ्झतशत 

ङ्जिद्यारम जाने उभेय 
नऩङ्टगेका  िारिाङ्झरका 466(52.6) 419(47.29) 1(0.11) 886 4.58 

ऩूिा प्राथङ्झभक 576(52.51) 521(47.49) 0(0.0) 1097 5.67 

आधायबतू तह 3578(58.42) 2543(41.52) 4(0.07) 6125 31.63 

भाध्मङ्झभक 1999(52.0) 1839(47.84) 6(0.16) 3844 19.85 

स्नातक 189(40.3) 279(59.49) 1(0.21) 469 2.42 
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स्नातकोत्तय 46(53.49) 40(46.51) 0(0.0) 86 0.44 

एभङ्जपर िा ऩीएचडी 1(50.0) 1(50.0) 0(0.0) 2 0.01 

प्राङ्जिङ्झधक एसएरसी 508(59.55) 345(40.45) 0(0.0) 853 4.41 

साभान्म  साऺय 1218(53.26) 1067(46.66) 2(0.09) 2287 11.81 

साऺय  8581(८६.२१) 7054(७५.११) 14 15649 80.82 

ङ्झनयऺय 1373(१३.७९) 2337(२४.८९) 3 3713 19.18 

कङ्ट र जम्भा 9954 9391 17 19362 100. 

स्रोत : घयधङ्टयी सबेऺण २०७७, म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका  
 

 

ताङ्झरका ६.१ (ख) भा मस गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्ञशऺा सम्फङ्ञन्ध तथमाॊक प्रङ्झत ङ्जिद्यारम औसत ङ्जिद्याथॉ सॊयमा य 
ङ्झफङ्झबङ्ङ तहभा बनाा सॊयमा देखाइएको छ।  
 

ताङ्झरका 6.1(ख): भाध्मङ्झभक ङ्जिद्यारमको ङ्जिियण 

ङ्जिद्याथॉ ङ्जिद्यारम अनङ्टऩात  
  आधायबतू  भाध्मङ्झभक    
नङ्टिाकोट  १०१ ९७   
म्मागॊग  १०२ १०५   

बनाा  
तह  छात्र  छात्रा  जम्भा  

१ देङ्ञख ५ 
कऺा  ४७५ ७०८ ११८३ 

६ देङ्ञख ८ 

कऺा  ४७९ ४२२ ९०१ 

९ देङ्ञख १० 

कऺा  २५८ २२९ ४८७ 

स्रोत : Flash Report II, 2019-20, MoEST 

 

 

गाॉउऩाङ्झरकाभा यहेको तथमाॊक अनङ्टसायको गाउॉऩाङ्झरकाभा यहेका ङ्झफद्यारम, ङ्ञशऺक य ङ्झफद्याथॉको ङ्जिियण य 
ङ्जिद्यारमभा यहेको सङ्टङ्झफधाको ङ्जिियण क्रभश: ताङ्झरका ६.१(ग) य (घ) भा ङ्छदइएको छ। मस 
गाउॉऩाङ्झरकाभा कङ्ट र २४ िटा ङ्जिद्यारम भध्मे २२ िटा साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारम, २ िटा सॊस्थागत ङ्जिद्यारम 
यहेका छन। मसको अरािा एउटा क्माम्ऩस य ५ िटा साभङ्टदाङ्जमक अध्ममन केन्र यहेका छन। कङ्ट र २२ 
िटा साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारम भध्मे ५ िटा ङ्जिद्यारमभा कम्प्मङ्टटय प्रमोगशारा, ३ िटा ङ्जिद्यारमभा ङ्जिऻान 
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प्रमोगशारा य ६ िटा ङ्जिद्यारमभा इभेर, इन्टयनेट सङ्टङ्जिधा यहेको छ। मसको साथै ९ िटा ङ्जिद्यारमभा 
फार क्रिहरु गठन बएका छन। १९ िटा ङ्जिद्यारम आऩाङ्ग भैत्री छन बने ११ िटा ङ्जिद्यारमभा भङ्जहरा 
शौचारमको सङ्टङ्जिधा यहको छ। कङ्ट र १२७ ङ्ञशऺक दयिन्दी भध्मे स्थामीतपा  २३ ऩङ्टरुष ङ्ञशऺक य २८ 
भङ्जहरा ङ्ञशऺक कामायत यहेकाछन। फाङ्जक ७६ ङ्ञशऺक कयायभा कामायत यहेकाछन। कङ्ट र कामायत 
ङ्ञशऺक भध्मे ३८ प्रङ्झतशत भङ्जहरा ङ्ञशऺक यहेकाछन। मस गाउॉऩाङ्झरकाका सॊस्थागत÷साभङ्टदाङ्जमक 
ङ्जिद्यारमका ङ्जिङ्झबङ्ङ तहभा अध्ममन गने ङ्जिद्याथॉको कङ्ट र सॊयमा ३६३६ यहेको छ। मस भध्मे ५३३ जना 
ङ्जिद्याङ्झथा फार कऺाभा, २३२३ जना आधायब ङ्टत तहका (१देखी ८) कऺाभा, ५१६ जना भाध्मङ्झभक तहका 
(९देखी१०) कऺाभा  य २६४ जना भाध्मङ्झभक तहका (११देखी१२) कऺाभा  अध्ममन गङ्चययहेका छन। 
कङ्ट र ङ्जिद्याङ्झथा भध्मे ५२.८३ प्रङ्झतशत (१९१९) छात्रा यहेकाछन।    
 

ताङ्झरका ६.१ (ग) ङ्ञशऺक ङ्जिद्याथॉ ङ्जिियण 

 

साभूदाङ्जमक 
ङ्जिद्यारम सॊयमा  

जम्भा ङ्ञशऺक 
दयफन्दी 

दयफन्दीभा कामायत ङ्ञशऺक  कयायभा 
कामायत ङ्ञशऺक  

ङ्जिद्याथॉ सॊयमा  

भङ्जहरा  ऩङ्टरुष  जम्भा  छात्र  छात्रा जम्भा  

२२ १२७ २८ २३ ५१ ७६ 
१७१
७ 

१९१
९ 

३६३६ 

 

ताङ्झरका ६.१ (घ) ङ्झफद्यारमभा यहेको सङ्टङ्झफधाको ङ्जिियण 

 

ङ्जिियण ङ्जिद्यारम सॊयमा 
साभङ्टदाङ्जमक  २२ 

सॊस्थागत  2 

क्माम्ऩस  १ 

साभङ्टदाङ्जमक अध्ममन केन्र  ५ 

साभङ्टदाङ्जमक ङ्झफद्यारमभा उऩरब्ध सङ्टङ्झफधा   
कम्प्मङ्टटय प्रमोगशारा बएका  5 

ङ्झफऻान प्रमोगशारा ३ 

इभेर इन्टयनेट सङ्टङ्झफधा  ६ 

भङ्जहरा शौचारम सङ्टङ्झफधा  ११ 

अऩाॊग भैत्री  १९ 

फार क्रफ गठन बएका  ९ 

 

 

मस गाउॉऩाङ्झरको घयधङ्टयी सबेऺण २०७७ भा कोङ्झबडको ऩङ्जहरो रहयका कायण फारफाङ्झरका ङ्ञशऺाभा 
ऩयेको असय फाये ऩङ्झन प्रश्नािरी सॊरग्न गङ्चयएको ङ्झथमो। सो को नङ्झतजा (ताङ्झरका 6.१घ) अनङ्टसाय 
अनराइन ङ्ञशऺा ङ्झरएका कायण ङ्जिद्यारम छाडेका ङ्जिद्याथॉको सॊयमा िडा नॊ. १ भा सिैबन्दा फढी 
(९५.६१ प्रङ्झतशत) देङ्ञखन्छ। त्मसै गङ्चय कोङ्झबडको कायणरे ङ्जिद्यारम छाडनकेो सॊयमा िडा नॊ. २ भा 
फारक य फाङ्झरका दङ्टिैको सॊयमा ५४-५४ प्रङ्झतशत यहेको छ।  
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ताङ्झरका ६.१(घ): ङ्जिद्यारम छाडन ेकेटाकेटीहरुको ङ्जिियण(%) 
j8f g+= cgnfOg lzIff lnPsf 

afnsaflnsf -Ü_ 

sf]le8sf] sf/0fn] 

ljBfno 5f8]sf 

afnsaflnsf -Ü_ 

sf]le8sf] sf/0fn] 

ljBfno 5f8]sf 

afns  

-Ü_ 

sf]le8sf] sf/0fn] 

ljBfno 5f8]sf 

afnLsf -Ü_ 

sf]le8sf] sf/0fn] 

ljBfno 5f8]sf 

afnsaflnsf b'j} -Ü_ 

1 95.61 0 0  0  0  
2 62.0९ 3.02 36.36 9.09 54.55 
3 67.48 1.14 0 20.00 80 
4 68.75 1.52 3.33 66.67 0 
5 9.17 5.98 28.57 35.71 35.71 
6 81.77 1.71 0 75 25 

स्रोत : घयधङ्टयी सबेऺण २०७७, म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका  

ङ्ञचत्र 6.1 : शैङ्ञऺक सॊस्थाको 
अिङ्ञस्थती

 

 

गाॉउऩाङ्झरकाभा यहेको तथमाॊक अनङ्टसाय मङ्टिा साऺयता ४२.७४ प्रङ्झतशत यहेको छ। आधायब ङ्टत तहभा खङ्टद 
बनाा दय ९२.३ प्रङ्झतशत यहेको छ बने भाध्मङ्झभक तहभा ४३.९ प्रङ्झतशत यहेको छ। आधायब ङ्टत तहभा 
ङ्ञशऺक ङ्जिद्याङ्झथा अनङ्टऩात २३ य भाध्मङ्झभक तहभा ३३ यहेको ऩाईन्छ। आधायबतूहभा ङ्जिद्यारम छाडने दय 
१३ प्रङ्झतशत यहेको छ बने भाध्मङ्झभक तहका ङ्जिद्यारम छाडने ८ प्रङ्झतशत यहको छ।  
 

 



61 
 

 

ताङ्झरका 6.1(क): म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका ङ्ञशऺाको अिस्था: 
आधायबतू तथा भाध्मङ्झभक ङ्जिद्यारम ङ्झफफयण: 
िडा नम्फय आधायबतू ङ्जिद्यारम सॊयमा भाध्मङ्झभक ङ्जिद्यारम सॊयमा जम्भा ङ्जिद्यारम सॊयमा 

१ ० १ १ 
२ २ १ ३ 
३ ३ २ ५ 
४ ३ १ ४ 
५ ४ २ ६ 
६ ५ ० ५ 
जम्भा १७ ७ २४ 

साभङ्टदाङ्जमक तथा सॊस्थागत ङ्जिदमारम ङ्झफफयण: 
िडा नम्फय साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारम सॊयमा सॊस्थागत ङ्जिद्यारम सॊयमा जम्भा ङ्जिद्यारम सॊयमा 

१ १ ० १ 
२ ३ ० ३ 
३ ४ १ ५ 
४ ४ ० ४ 
५ ५ १ ६ 
६ ५ ० ५ 
जम्भा २२ २ २४ 

कङ्ट र कामायत ङ्ञशऺक ङ्झफब्रयण(स्थामी तथा कयाय सभेत): 
ङ्ञशऺक 
दयफन्दी 

स्थामी ङ्ञशऺक कयाय 
ङ्ञशऺक 

ऩङ्टरुष कामायत ङ्ञशऺक भङ्जहरा कामायत ङ्ञशऺक 

१२७ ५१ ७६ स्थामी कयाय स्थामी कयाय 
२३ ५५ २८ २१ 

कङ्ट र छात्र छात्रा ङ्झफफयण: 
छात्र छात्रा  जम्भा  साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारम तपा का 

ङ्जिद्याथॉ सॊयमा 
सॊस्थागत ङ्जिद्यारम तपा का 
ङ्जिद्याथॉ सॊयमा  

१७१७ १९१९ ३६३६ ३४३८ १९८ 
तहगत ङ्जिद्याथॉ ङ्झफफयण: 
फार कऺा आधायबतू -१ 

देङ्ञख ५  कऺा_ 
आधायबतू -६ 
देङ्ञख ८  कऺा_ 

भाध्मङ्झभक (९-
१० कऺा) 

भाध्मङ्झभक 
(११-१२ 
कऺा) 

जम्भा 



62 
 

  ५३३ १४६८ ८५५ ५१६ २६४ ३६३६ 
श्रोत: म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका ङ्ञशऺा शाखाको प्रङ्झतिेदन य ङ्ञशऺा शाखा प्रभङ्टख तथा कभाचायी सॊगको अन्तयकृमा 
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 ६.२ स्िास्थम 

नेऩारको १५ औॊ मोजनारे ङ्झरएको नीङ्झतभा उल्रेख बए अनङ्टसाय ङ्झन्शङ्टल्क आधायबत स्िास्थम सेिाभा 
नागङ्चयकको सिासङ्टरब ऩहङ्टॉचको राङ्झग प्माकेज य प्रोटोकर तमाय गयी कामाान्िमन गङ्चयनेछ साथै भङ्जहराभा 
फढ्दो स्तन क्मान्सय, सबााइकर क्मान्सय जस्ता योगहरूको ङ्झन्शङ्टल्क ऩयीऺा गने व्मिस्था ङ्झभराइनछे 
बङ्झनएको छ। 

मस गाउॉऩाङ्झरकाभा उऩरब्ध स्िास्थम सेिा ङ्छदने सॊस्थाहरू य जनशङ्ञक्त ताङ्झरका ६.२(क) भा ङ्छदइएको छ। 
ताङ्झरका अनङ्टसाय मस गाउॉऩाङ्झरकाभा एउटा प्राथङ्झभक स्िास्थम केन्र य छ िटा स्िास्थम चौकी यहेका 
छन । स्िास्थम सॊयचना अस्थामी रूऩका यहेका छन  बने स्िास्थम कामाकतााहरू ऩङ्झन धेयै कयायभा यहेका 
छन । एम्फङ्टरेन्सको व्मिस्था सफै िडाभा नयहेको ऩङ्झन सभूहगत छरपरभापा त प्रष्ट हङ्टन आएको छ। महाॉ 
६६ जना भङ्जहरा स्िास्थम स्िमॊसेङ्जिकाहरू कामायत छन । 

ताङ्झरका ६.२(क) : गाउॉऩाङ्झरकाभा उऩरब्ध स्िास्थम सङ्टङ्जिधाको ङ्जिियण 

स्िास्थम 
सङ्टङ्जिधाको 
उऩरब्धता  

 

स्िास्थम सॊयचना  नऩेार  फागभती  नङ्टिाकोट  म्मागङ 

सयकायी अस्ऩतार   125  33 2 0 

प्राथङ्झभक स्िास्थम केन्र  198  43 2 1 

स्िास्थम चौकी  3808  640 64 6 

ङ्झनजी स्िास्थम सॊस्था   1822  1163 8 0 

साभङ्टदाङ्जमक स्िास्थम इकाई  299 90 18 0 

शहयी स्िास्थम केन्र  374 110 7 0 

भङ्जहरा स्िास्थम स्िमभ  
सेङ्जिका  

51,416 13,526 1123 66 

स्रोत : स्िास्थम तथा जनसॊयमा भन्त्रारम, भङ्जहरा स्िास्थम स्िमभ  सेङ्जिका सिेऺण, २००७ 

 

मस ऩाङ्झरकाभा गङ्चयएको घयधङ्टयी सिेऺण २०७७को नङ्झतजा अनङ्टसाय ९७.७४ प्रङ्झतशत जनसङ्खयमा स्िस्थ 
यहेका छन । िडा न ३ भा दीघा योगीको सङ्खयमा तङ्टरनात्भक रूऩभा अरु िडाभा बन्दा फढी देङ्ञखन्छ। 
त्मसै गयी ९७४१ ऩङ्टरुष य ९१६६ भङ्जहरा स्िस्थ अिस्थाभा यहेको ऩाइन्छ बन ेदीघा योगीभा भङ्जहराको 
सॊयमा २०० य ऩङ्टरुषको सॊयमा १७९ यहेको ऩाइमो।  
 

ताङ्झरका 6.2.(ख): स्िास्थम सम्फन्धी ङ्जिियण  
j8f :jf:Yo l:ylt Kf'?if dlxnf Tf];|f] lnËL s'n hDdf k|ltzt 

१ :j:y २४४ २५५ 1 ५०० ९६.९ 
bL3{ /f]uL ७ ८ 0 १५ २.९ 
;fdfGo c:j:y 0 1 0 1 0.19 

२ :j:y 1932 1740 3 3675 99.24 
bL3{ /f]uL 9 10 0 19 0.51 
;fdfGo c:j:y 4 5 0 9 0.24 
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३ :j:y 2570 2362 2 4934 94.54 
bL3{ /f]uL 111 138 0 249 4.77 
;fdfGo c:j:y 22 14 0 36 0.69 

४ :j:y 1440 1436 2 २८७८ ९९.३१ 
bL3{ /f]uL ८ ७ 0 १५ ०.५२ 
;fdfGo c:j:y 3 2 0 5 0.17 

५ :j:y 1582 1563 4 3149 98.13 
bL3{ /f]uL 32 27 0 59 1.84 
;fdfGo c:j:y 1 0 0 1 0.03 

६ :j:y 1973 1810 5 ३७८८ ९९.२४ 
bL3{ /f]uL १२ १० 0 २२ ०.५८ 
;fdfGo c:j:y 4 3 0 7 0.18 

kflnsf 

:j:y ९७४१ ९१६६ १७ १८९२४ ९७.७४ 
bL3{ /f]uL १७९ २०० ० ३७९ १.९६ 
;fdfGo c:j:y ३४ २५ ० ५९ 0.3 

स्रोत : घयधङ्टयी सिेऺण २०७७, म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
 

मस ऩाङ्झरकाभा िस्तङ्टङ्ञस्थङ्झत अध्ममनको ङ्झसरङ्झसराभा गङ्चयएको सभूहगत छरपरको नङ्झतजा अनङ्टसाय िडा नॊ 
१ भा प्रसूङ्झत केन्र नबएको कायण त्मस िडाका भाङ्जहराहरू प्रसूङ्झत सेिाफाट िङ्ञञ्चत यहेको ऩाइमो। 
त्मस्तैगयी भङ्जहरा स्िास्थ स्िमॊसेङ्जिकाहरूराई काभभा उत्प्रयेणाको कभी बएको ऩङ्झन सभूहगत छरपरफाट 
ऩाइएको छ। मस म्मागङ गाउॉऩाङ्झरकाभा ङ्जि.सॊ. २०७७÷७८ भा ऩङ्चयिाय ङ्झनमोजनको प्रमोग दय ११% 
यहेको छ। चाय ऩटक गबािती जाॉच गयाउन ेभङ्जहरा ३०.५% यहेका छन । सङ्टत्केयीऩश्चात  ३ ऩटक जाॉच 
गयाउने भङ्जहरा जम्भा ५.६% यहेका छन । ताङ्झरभ प्राप्त स्िास्थम कभॉहरूफाट सङ्टत्केयी गयाउने भङ्जहराहरू 
केिर १५.२% भात्र बएको ऩाइन्छ। सॊस्थागत सङ्टत्केयी ६२% यहेको छ। भात ृ भतृ्मङ्ट सॊयमा शून्म 
यहेकोरे छ। निजात ङ्ञशशङ्ट तथा ५ िषा भङ्टङ्झनका फारफाङ्झरका भतृ्मङ्ट दय शून्म यहेको य साथै कङ्ट ऩोषणको 
सॊयमा ऩङ्झन शून्म यहेकोरे छ। कङ्चयफ ६९.६% फारफाङ्झरकारे हेऩाटाइङ्जटस फी सङ्जहतको ऩेन्टाभ्मारेन्ट 
खोऩको तीनिटै भात्रा रगाएका छन । मस ऩाङ्झरकाभा सम्ऩूणा खोऩ रगाएका फारफाङ्झरका ५४.३% छन , 
तय उभेयको ङ्जहसाफरे ऩाउनङ्टऩने खोऩ सफै फारफाङ्झरकाहरूरे ऩाएको देङ्ञखन्छ।  
एच.आई.बी. एड्सको सॊयमा शून्म यहेको छ बने राकोभाको २ ङ्झफयाभी यहेका छन । २ जना क्मान्सयका 
ङ्झफयाभी, ३४ जना भधङ्टभेहका ङ्झफयाभी य ३१ जना दीघा र्श्ासप्रर्श्ासका ङ्झफयाभी यहेका छन  तय भतृ्मङ्टदय बन े
खङ्टराइएको छैन। जम्भा २५% घयऩङ्चयिायरे भात्र तीस ङ्झभनेटङ्झबत्र स्िास्थम सॊस्थाभा ऩङ्टग्न सक्छन । 
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ङ्ञचत्र 6.2: स्िास्थम सॊस्थाको अिङ्ञस्थङ्झत 

 

 

स्िास्थमभा कोङ्झबड-१९ को प्रबाि 
कोङ्झबड-१९ का कायण मस गाउॉऩाङ्झरकाभा भतृ्मङ्ट नबएको घयधङ्टयी सिेऺण तथा सभूहगत छरपरभा ऩङ्टङ्जष्ट 
बमो। कोङ्झबड-१९ देखाऩयेका िडाहरूभा क्िायेन्टाइनका राङ्झग स्कङ्ट रहरू य आइशोरेसनका राङ्झग आफ्नै 
घयराई प्रमोग गयेको ऩाइमो। मस ऩाङ्झरकाभा कोङ्झबड-१९ को प्रबाि न्मून यह्यो। 

६.3 जोङ्ञखभभा यहेको िगा य साभाङ्ञजक सङ्टयऺा 

याङ्जष्डम ऩङ्चयचमऩत्र 

नेऩार सयकायरे साभाङ्ञजक सङ्टयऺाको दामयाङ्झबत्र ्मेष्ठ नागङ्चयक ऩङ्चयचमऩत्र, गङ्चयफी ऩङ्चयचमऩत्र, एकर 
भङ्जहरा ऩङ्चयचमऩत्र, अऩाङ्गता ऩङ्चयचमऩत्र आङ्छद प्रदान गयेय या्मरे उक्त िगाका भङ्जहरा ऩङ्टरुषको राङ्झग 
साभाङ्ञजक सङ्टयऺाको अनङ्टबङू्झत गयाउन सकायात्भक प्रमास गयेको छ। 

ताङ्झरका ६.3 भा उल्रेङ्ञखत ङ्जिियण अनङ्टसाय मस गाउॉऩाङ्झरकाका नागङ्चयकहरूरे ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभका ऩङ्चयचम 
ऩत्र प्राप्त गयेको देङ्ञखन्छ। उक्त ताङ्झरका अनङ्टसाय नागङ्चयकता प्राप्त गने १३३९०, ्मेष्ठ नागङ्चयक 
ऩङ्चयचमऩत्र प्राप्त गने ८४९, एकर भङ्जहरा १४२, भतदाता ऩङ्चयचमऩत्र प्राप्त गने ८६३०, गङ्चयफी ऩङ्चयचमऩत्र 
प्राप्त गने २० य याङ्जष्डम ऩङ्चयचमऩत्र प्राप्त गने ३४ जना देङ्ञखन्छ। कङ्ट नै ऩङ्झन ऩङ्चयचम ऩत्र नबएका ५९३५ 
देङ्ञखन्छ।  
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ताङ्झरका ६.3 : याङ्जष्डम ऩङ्चयचमऩत्र ङ्जितयणको ङ्जिियण 

 

j8f Gfful/stf Ho]i7 

gful/s 

kl/rokq 

dtbftf 

kl/rokq 

ul/aL 

kl/rokq 

Psn 

dlxnf 

kl/rokq 

/fli6«o 

kl/rokq 

Rffns 

cg'dltkq 

kl/rokq 

gePsf 

Yffxf 5}g 

1 354 39  240 2 6 1 7 161 0 
2 2724 204  1476 1 27  17 40 975 2 
3 3682 274  2290 10 58  8 42 1524 1 
4 1838 8 1176 3 1  2 40 1048 5 
5 2235 144  1865 2 23  4 179 970 1 
6 2557 180  1583 2 27  2 33 1257 2 

s'n hDdf 13390 849  8630 20 142  34 341 5935 11 
स्रोत : घयधङ्टयी सिेऺण २०७७, म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका  
 

६.4 रैङ्जङ्गक सभानता तथा साभाङ्ञजक सभािेशीकयण (रैससास) 
६.4.१ अऩाङ्गता 
अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्तको अङ्झधकाय सम्फन्धी ऐन २०७४, ऩङ्चयच्छेद २ भा अऩाङ्गता बएका कङ्ट नै व्मङ्ञक्त 
आपैरे आिेदन ङ्छदन नसक्न ेबएभा िा ङ्झनजको ऩङ्चयिायको कङ्ट नै सदस्म िा सदस्म िा सॊयऺक ऩङ्झन नबएभा 
स्थानीम ङ्झनकामका सम्फङ्ञन्धत िडाका िडा अध्मऺरे अऩाङ्गता ऩङ्चयचमऩत्रको राङ्झग ङ्झनजको तपा फाट 
उऩदपा (१) फभोङ्ञजन ङ्झनिेदन ङ्छदन सक्नेछ बनी व्मिस्था गयेको छ। मसयी स्थानीम तहका 
जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधराई ऩङ्झन ङ्ञजम्भेिाय फनाउन खोङ्ञजएको देङ्ञखन्छ। 

मस गाउॉऩाङ्झरकाको घयधङ्टयी सिेऺण २०७७ को नङ्झतजाको रूऩभा ताङ्झरका ६.4.१(क), (ख) य (ग) भा 
उल्रेङ्ञखत अऩाङ्गता सम्फन्धी ङ्जिियण अध्ममन गदाा, २१७ जनाभा ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभको अऩाङ्गता देङ्ञखन्छ। 
जसभा १३० जना ऩङ्टरुष य ८७ जना भङ्जहरा छन । जसभध्मे शायीङ्चयक अऩाङ्गता बएका १२७, फङ्जहयो २७, 

भानङ्झसक सङ्टस्तता बएको भानङ्झसक अस्िस्थता बएको, फोरी सम्फन्धी अऩाङ्गता बएको, फङ्जहयोऩना बएका 
व्मङ्ञक्तहरूको सॊयमा क्रभश् ४, ४, १५, ३४,  जना देङ्ञखन्छन। त्मसैगङ्चय यातो यॊगको (क िगा) ऩङ्चयचमऩत्र 
बएकाहरू ३६, नीरो २८, ऩहेंरो ९, य सेतो यॊगको ऩङ्चयचमऩत्र २७ जनासॉग बएको देङ्ञखन्छ। अऩाङ्गता 
बएय ऩङ्झन ऩङ्चयचमऩत्र नऩाएकाहरू ८८ जना बएको ऩाइमो। मसयी ऩङ्चयचमऩत्र नै नऩाएकाहरूको सॊयमा 
मस गाउॉऩाङ्झरकाभा धेयै देङ्ञखमो।  

ताङ्झरका ६.4.१(क): अऩाङ्गता सम्फन्धी रैङ्जङ्गक खण्डीकृत ङ्जिियण 

j8f g+= k'?if dlxnf hDdf 

1 3 1 4 
2 13 7 20 
3 74 38 112 
4 13 16 29 
5 7 10 17 
6 20 15 35 

hDdf 130 87 217 
स्रोत : घयधङ्टयी सिेऺण २०७७, म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
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ताङ्झरका ६.4.१(ख): अऩाङ्गताको प्रकाय सम्फन्धी ङ्जिियण 

j8f g+= dfgl;s ;':ttf 
zf/Ll/s 

ckfËtf 

dfgl;s 

c:j:ytf 

af]nL 

;DaGwL 

ckfËtf 

cGwf]kg 
alx/f] 

 
cGo 

hDdf 

 

 

k|ltzt 

1 0 3 0 0 0 0 1 4 0.78 
2 0 11 1 0 2 5 1 20 0.54 
3 1 58 1 7 21 21 3 112 2.15 
4 1 19 2 2 3 1 1 29 1.00 
5 1 10 0 3 3 0 0 17 0.53 
6 1 26 0 3 5 0 0 35 0.92 

s'n hDdf 4 127 4 15 34 27 6 217 1.12 
स्रोत : घयधङ्टयी सिेऺण २०७७, म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
 

तङ्झरका ६.4.१(ग) अऩाङ्गता ऩङ्चयचमऩत्र सम्फन्धी ङ्जिियण 

j8f g+= 
/ftf] /+usf]  

kl/rokq  

-s ju{_ 

gLnf] 

/+usf] 

kl/rokq  

-v ju{_ 

kx]+nf] /+usf] 

kl/rokq 

-u ju{_ 

;]tf] 

/+usf] 

kl/rokq 

-3 ju{_ 

lnPsf] 5}g ;]tf] /+usf] 

kl/rokq  

-3 ju{sf]_ 

s'n hDdf 

1 0 0 0 1 1 2 4 
2 2 5 2 2 7 2 20 
3 28 9 4 6 52 13 112 
4 2 9 2 3 8 5 29 
5 0 1 1 9 6 0 17 
6  4 4 0 8 14 5 35 

s'n hDdf 36 28 9 29 88 27 217 
k|ltzt 16.59 12.90 4.15 13.36 40.55 12.44 100.00 

स्रोत : घयधङ्टयी सिेऺण २०७७, म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
 

६.4.२ ङ्झनणामभा सहबाङ्झगता 
 

रैससास नीङ्झत २०७७ अनङ्टसाय स्रोत साधनभाङ्झथ भङ्जहराको सभान ऩहङ्टॉच, ङ्झनमन्त्रण य ङ्झनणाम प्रङ्जक्रमाभा 
अथाऩूणा सहबाङ्झगता हङ्टन सक्ने गयी आङ्झथाक सशङ्ञक्तकयणको भाध्मभफाट भङ्जहराराई आत्भङ्झनबाय फनाउन े
यणनीङ्झत देङ्ञखएको छ। ऩाङ्चयिाङ्चयक ङ्झनणाम प्रङ्जक्रमाभा भङ्जहराको सहबाङ्झगताभा िृङ्जद्ध बएको बए ताऩङ्झन 
उल्रेखनीम प्रगङ्झत बएको छैन। यारैससास नीङ्झत २०७७ रे रैङ्जङ्गक बङू्झभकाभा रुऩान्तयण सम्फन्धी प्रचाय 
प्रसाय साभग्री उत्ऩादन य ङ्जितयण, सभङ्टदामभा आधाङ्चयत सॊस्था, सभूह ऩङ्चयचारन आङ्छद कामा गयी ऩाङ्चयिाङ्चयक 
ऺेत्रभा भङ्जहराको सम्भान य ङ्झनणामभा सभान सहबाङ्झगताराई प्रोत्साहन गने प्रमास बएको देङ्ञखन्छ। 

 

मस गाउॉऩाङ्झरकाभा यहेका भङ्जहराको ङ्झनणामभा सहबाङ्झगता फायेको घयधङ्टयी सिेऺण २०७७ को नङ्झतजा 
ताङ्झरका ६.4.२ भा ङ्छदइएको छ। सो ताङ्झरका अनङ्टसाय गाउॉऩाङ्झरकाभा सफै ङ्जिषम जस्तै कृङ्जष, घयामसी 
साभान खङ्चयद, ङ्जििाह सम्फन्धी, औषधी, साभान ङ्झफक्री, सम्ऩङ्ञत्त खङ्चयद आङ्छदभा भङ्जहराको नै ङ्झनणामभा 
सहबाङ्झगता फढी देङ्ञखन आएको छ। जङ्टन रैङ्जङ्गक सभानताको दृङ्जष्टरे सकायात्भक भाङ्झनन्छ। 
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ताङ्झरका ६.4.२: ङ्झनणामभा सहबाङ्झगता सम्फन्धी रैङ्जङ्गक ङ्जिियण 

lg0f{osf] ljifo klt kTgL ;+o'Qm 

s[lif 6.38 8.02 85.60 
3/fo;L ;fdu|L vl/b  6.76 7.78 85.46 
ljjfx 6.47 7.25 86.28 
cf}iflw 6.43 7.53 86.04 
;fdu|L laqmL 7.93 9.11 82.96 
Affnaflnsf lzIff 6.23 7.31 86.46 
cfDbfgL vr{ 7..13 7.45 85.42 
;DklQ vl/b 7.25 7.47 85.29 
;fdflhs sfo{ 6.89 7.31 85.80 

           स्रोत : घयधङ्टयी सिेऺण २०७७, म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
 

६.4.३ साभाङ्ञजक ङ्जिबेद य ङ्जहॊसा 

नेऩारको याङ्जष्डम रैङ्जङ्गक सभानता नीङ्झतरे फार ङ्जििाह, फहङ्टङ्जििाह, दाइजो एिॊ ङ्झतरक जस्ता िैिाङ्जहक 
ऩयम्ऩयासॉग गाङ्झसएका कङ्ट यीङ्झतको अन्त्म गना स्थानीम तहको सङ्जक्रमताभा कानङ्टनको कामाान्िमन य 
ङ्झनमभनराई प्रबािकायी फनाइनेछ बङे्ङ व्मिस्था गयेको छ। त्मसै गयी ऩन्रौं मोजनाभा भङ्जहरा ङ्जिरुद्ध हङ्टन े
सिै प्रकायका ङ्जहॊसा, शोषण य बेदबाि अन्त्मका राङ्झग ङ्झनयोधात्भक, सॊयऺणात्भक उऩामद्धाया न्मामभा ऩहङ्टॉच 
ऩङ्ट¥माउन ेउल्रेख छ। 

मस गाउॉऩाङ्झरकाभा रैंङ्झगक ङ्जहॊसाको अिस्था देखाउने ताङ्झरका ६.4.३ राई अध्ममन गदाा भङ्जहरा ङ्जिरुद्ध 
हङ्टने ङ्जहॊसा १ प्रङ्झतशतबन्दा कभ (सफैबन्दा फढी देङ्ञखएको भङ्जहरा ङ्जहॊसा िडा नॊ ३ भा ०.१६ प्रङ्झतशत 
यहेको छ)। साभाङ्ञजक प्रथा, डय त्रासका कायण भङ्जहरा ङ्जिरुद्ध ङ्जहॊसाको तथम घटना फाङ्जहय नआएको हङ्टन 
सक्ने सम्बािना ऩङ्झन नबएको होइन अङ्जऩतङ्ट तथमाॊकरे सकायात्भक सॊकेत देखाएको छ। तय फार ङ्जििाह 
फढ्दो क्रभभा देङ्ञखएकोरे मो ङ्जिबेदरे ङ्जहॊसाराई नै ङ्झनम्तो ङ्छदने सम्बािना यहन्छ।  
 

ताङ्झरका ६.4.३: भङ्जहरा भाङ्झथ हङ्टन ेसाभाङ्ञजक ङ्जिबेद य ङ्जहॊसाको ङ्जिियण 

ljleGg k|sf/sf ;fdflhs lx+;f ePsf] atfpg] pQ/bftfx¿sf] ;+Vof -k|ltztdf_ 

j8f g+= dlxnf l+x;f  

-Ü_ 

afn ljjfx  

-Ü_ 

aflx/L sfddf dlxnf 

;xeflutf -Ü_ 

aflx/L sfddf ckfËtf ePsf JolQmsf] 

;xeflutf -Ü_ 

1 0.00 2.59 0.00 0.00 
2 0.00 6.20 0.36 0.12 
3 0.16 23.21 1.04 0.40 
4 0.00 3.32 2.12 0.13 
5 0.15 48.15 2.22 1.63 
6 0.11 0.00 0.56 0.11 

स्रोत : घयधङ्टयी सिेऺण २०७७, म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
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ऩङ्चयच्छेद : ७ 

िन, िाताियण तथा जरिामङ्ट ऩङ्चयितान  
 

७.1 िन ऺते्रको ङ्ञस्थङ्झत  
 

ङ्ञजल्राको सभग्र उत्ऩादनशीर िनको ऺेत्रपर कङ्ट र िन ऺेत्रपरको ३१.८९% को औसत भौ्दात 
(Growing Stock) १५२.५८ घ.ङ्झभ. प्रङ्झतहेक्टय देङ्ञखन्छ। मो तथमाङ्कको आधाय भान्दा य प्राम जसो 
साभङ्टदाङ्जमक िनहरू उत्ऩादनङ्ञशर िनको नै बाग हङ्टन े गयेकोरे मस गाउॉऩाङ्झरकाको ऺेत्राङ्झधकायभा ऩने 
साभङ्टदाङ्जमक िनको ऺेत्र २६२३.२९ हेक्टय ऺेत्रपरभा जम्भा भौ्दात कङ्चयफ ४००२६१ घ.ङ्झभ. यहेको 
भाङ्ङ  सङ्जकन्छ।  
ङ्झडङ्झबजन िन कामाारम नङ्टिाकोटको तथमाॊक अनङ्टसाय मस गाउॉऩाङ्झरकाभा २४ ओटा सभङ्टदाङ्जमक िन यहेका 
छन । मी साभङ्टदाङ्जमक िनहरूभा जम्भा २१५८ घयधङ्टयी सदस्मको रूऩभा सभेङ्जटएका छन ।जङ्टन ङ्झनम्न 
ताङ्झरकाभा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ। 

 

ताङ्झरका ७.1 : साभङ्टदाङ्जमक िनको सूची 

क्र स.ं सामदुातयक वनको नाम ठेगाना क्षते्रफल 

वार्थषक स्वीकाया  कटान 

घरधरुी काठ बल्लाबल्ली 

१ महादेवस्थान म्यागङ ३ 147.56 1229.7 545 99 
२ कल्लरेी म्यागङ ३ 104.37 940.07 496 60 
३ देउराली म्यागङ ३ 5 321.72 96 96 
४ झगडेराना पातल म्यागङ ३ 81.24 0 685 83 
५ च्यानडााँडा म्यागङ ६ 68 193 526 57 
६ तधङसापाखा म्यागङ ५ 154 1221.53 591 91 
७ भूमेस्थान म्यागङ ५ 171 2001.55 1203 125 
८ चक्रदेवी म्यागङ ५ 312 1353.62 1616 90 
९ कातलकादेवी म्यागङ ६ 16 694.02 185 152 

१० तवन्दकेुशरी म्यागङ ५ 165 752.14   160 
११ मैवल म्यागङ ६ 63.87 285 285 129 
१२ रुलुममान े म्यागङ ६ 47.24 105.1 139 11 
१३ हरलनछाप भूमेदेवी म्यागङ ७ 16.71 563.11 206 24 
१४ धनेश्वरी म्यागङ ६ 88.09 2056.37 369 48 
१५ कन्यास्थान म्यागङ ६ 75.93 428.43 213 82 
१६ जाल्पादेवी म्यागङ ६ 55.75 567.74 160 60 
१७ याहवु म्यागङ  १ 558.12 0 0 49 
१८ बुङताङ म्यागङ  २ 155.5 120.1 107 289 
१९ भूमाङ्गो म्यागङ  २ 85.5 985.96 657 65 
२० कातलकादेवी म्यागङ  २ 45.75 645.85 176 62 
२१ बलदेवी म्यागङ  २ 38.08 1020.8 92 62 
२२ स्योलङभे्रङकुना म्यागङ  २ 41.25 493.69 216 49 
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२३ पाचेत म्यागङ  ४ 98.33 661.9 332 58 
२४ ्याकन म्यागङ  २ 29     157 

  जम्मा घरधरुी          2158 

७.2 जरिामङ्ट   

उचाइ, बौगङ्झबाक फनािट, बसू्िरूऩ, ऩहाडी ऩाखा य ढाररे हािाऩानीको अिस्थाको ङ्झसजाना गदाछन । 
ताऩक्रभ, सौमाशङ्ञक्त, िामङ्ट य िामङ्टको चाऩ, िषाा तथा ओङ्झसरोऩना आङ्छदरे हािाऩानी कङ्ट न ङ्जकङ्झसभको हङ्टने सो 
ङ्झनधाायण गदाछन । हािाऩानी नै कङ्ट नै ऩङ्झन स्थानको िाताियणीम अिस्था तथा उत्ऩादन ङ्जक्रमाकराऩका 
राङ्झग ङ्झनणाामक हङ्टन्छ। ङ्ञजल्राको होचा टाय तथा नदी उऩत्मकाभा ताऩक्रभ सधैंबङ्चय उच्च यहन्छ। महाॉ 
गभॉ भौसभभा अत्मङ्झधक गभॉ य ङ्जहउॉदभा ङ्ञचसो यहन्छ।  
गाउॉऩाङ्झरकाको छङ्ट टै्ट जरिामङ्ट सम्फन्धी तथमान्क नबएकोरे ङ्ञजल्राको औसत तथमाॊकराई आधाय भान्दा  
गभॉ भौसभभा अङ्झधक्तभ ताऩक्रभ ३२ ङ्झडग्री से. भाङ्झथ ऩङ्टग्छ य न्मूनतभ ताऩक्रभ १५ ङ्झडग्री से. ियऩय 
यहन्छ। िैशाख य ्मेष्ठ भङ्जहना अत्मङ्झधक गभॉ यहन्छन । आषाढफाट भनसङ्टनको प्रबाि ऩने हङ्टॉदा ङ्ञजल्राका 
अन्म बागभा जस्तै मस ऩाङ्झरकाभा ऩङ्झन ऩानी ऩना थाल्दछ य ताऩक्रभभा कभीको भहसङ्टस हङ्टन्छ। मो 
गाउॉऩाङ्झरका तङ्टरनात्भक रूऩभा उच्च बेगभा अिस्तीथ बएकोरे ङ्जहउॉद अत्मन्त ङ्ञचसो हङ्टॉदा ङ्जहउॉ ऩदाछ य 
जनजीिन कष्टकय सभेत हङ्टन्छ। असाय य साउनभा अङ्झधकतभ ६९१.७ ङ्झभङ्झर ङ्झभटयसम्भ िषाा हङ्टन्छ बने 
ङ्जहउॉदका भङ्जहनाहरूभा मसको भात्रा नगन्म यहन्छ। िाङ्जषाक औसत िषाा १८४.६४ ङ्झभङ्झर ङ्झभटयसम्भ हङ्टने 
गदाछ। 

७.3 जैङ्जिक ङ्जिङ्जिधता  

सभङ्टर सतहफाट झन्डै ९०० ङ्झभटयभा केही फेसी बबूागदेङ्ञख उच्च ऩहाडी बबूाग ४००० ङ्झभटयसम्भको 
उचाइभा यहेको मस गाउॉऩङ्झरकाभा सभशीतोष्ण य रेकारी हािाऩानीभा ऩाइने प्राम सफैजसो िनस्ऩङ्झत 
ऩाइन्छ। जसभा भङ्टयम रूऩभा सार, खोटेसल्रा, ऩातरे सल्रा, ङ्ञचराउन,े उङ्ञत्तस, फकाइनो फाज, गङ्टयाॉस,  
धङ्टऩी, खसङ्टा जस्ता प्रजाङ्झत ऩाइन्छन । त्मस्तैगयी, जडीफङ्टटीको हकभा ङ्ञचयाइतो (Swertia chirayita), 
जटाभसी (Nardostachys grandiflora), रोक्ता (Daphne bholua), सतङ्टिा (Paris polyphylla), कङ्ट ङ्चयरो 
(Asparagus racemosus, अभरा (Emblica officinalis), भङ्टसरी (Curculigo orchoides), खोटेसल्रा 
(Pinus roxburghii), च ङ्टत्रो (Berberis aristata, ओखय (Juglans regia), ऩाखनिेद (Bergenia 

ciliata), ङ्चयठ्ठा (Sapindus mukorossi) ङ्जटभङ्टय, (Zanthoxylum armatum), रौठसल्रा (Taxus 

Baccata) आङ्छद ऩाइन्छन ।   

नङ्टिाकोटफाट सॊकरन तथा ङ्झनकासी हङ्टने सफै जङ्झडफङ्टटीको भात्रा गाउॉऩाङ्झरका अनङ्टसाय नतोङ्जकएको बए 
ताऩङ्झन खोटोको हकभा आ.ि. 2०८०/०८१ सम्भभा मस गाउॉऩाङ्झरकाफाट उत्ऩादन ङ्झरन सङ्जकने ऩङ्चयभाण 
तर ताङ्झरकाभा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ। 
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ताङ्झरका ७.3 खोटोको उत्ऩादन ऩङ्चयभाण 

तस.न ं गाउँपालिका  इकाई ०७६/७७ ०७७/७८ ०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ 

१ म्यागङ के.जी. २२०० २२०० २२०० २२०० २२०० 

 

७.4 बूऺ म फाढी ऩङ्जहयो तथा जोङ्ञखभको अिस्था  

ङ्जिर्श्भा फढ्दै गइयहेको औद्योगीकयण, िन ङ्जिनाश, मातामात ऺते्रभा खङ्झनज इन्धनको व्माऩक प्रमोगका 
कायण हङ्चयतगहृ ग्मासहरू (काफानडाइअक्साइड, काफान भोनोक्साइड, ङ्झभथेन, क्रोयोफ्रोयो काफान, ओजोन, 
नाइरस अक्साइड आङ्छद) को अत्मङ्झधक उत्सजानफाट जरिामङ्ट ऩङ्चयितान ङ्झनमङ्झभत प्राकृङ्झतक प्रङ्जक्रमा बए 
ताऩङ्झन हारका िषाहरूभा जरिामङ्ट ऩङ्चयितानभा तीव्रता आएको छ। जरिामङ्ट ऩङ्चयितानफाट हङ्टन े जोङ्ञखभ 
ङ्जिश्लषेणका ङ्जहसाफरे हेदाा मस गाउॉऩाङ्झरकाभा भङ्टयम रूऩभा ऩङ्जहयो य सङ्टयखाको जोङ्ञखभ देङ्ञखन्छ। स्थरगत 
अध्ममन तथा सभूह छरपर गदाा भूर सङ्टकेय ऩानी सङ्टक्दै गएको य सङ्टक्खा फढेको फाहेक प्राम सफै जसोरे 
जरिामङ्ट ऩङ्चयितानका ङ्जिर्श्व्माऩी असयका कायणरे बइयहेको ऩङ्चयितान प्रत्मऺ रूऩभा बोगेका कङ्ट याहरू य 
कृङ्जषभा मसको प्रत्मऺ असय ऩयेको य उत्ऩादनभा कङ्झभ आएको कङ्ट या सफैजसो सहबागीरे फताएका ङ्झथए। 

 

जोङ्ञखभका ङ्जहसाफरे मस गाउॉऩाङ्झरकाको िडा नम्फय चायभा ऩङ्जहयोको ठूरो जोङ्ञखभ यहेको छ। त्मस्तै िडा 
न-३ भा सङ्टक्खाको जोङ्ञखभ यहेको छ अन्म िडाहरूभा सभेत ङ्जिङ्झबङ्ङ ठूरा साना ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण हङ्टन 
नसक्दा जोङ्ञखभ फढेको छ। िडा नॊ ३ भा कङ्चयफ २५ घयधङ्टयी स्थानान्तयण नै गनङ्टाऩने देङ्ञखन्छ। त्मस्तै 
गयी िडा नॊ १ को कभेयो खोल्सो य कङ्ट िा खोल्सो ऩङ्जहयोको कायणरे दङ्झरत फस्तीराई असय गयेको 
अिस्थारे सभेत मो गाउॉऩाङ्झरका ऩङ्जहयोको जोङ्ञखभभा यहेको कङ्ट या ऩ ङ्टङ्ञस्ट हङ्टन्छ। ऩनयेा ङ्झसॊचाइ कङ्चयफ फन्द 
हङ्टने अिस्थाभा ऩङ्टगेय मसको ऩानीको प्रिाहभा झन्डै ६०% कभी बएको बनाइराई आधाय भाङे्ङ हो बने 
ऩङ्झन भूरहरू सङ्टक्दै गइयहेका य कृङ्जष उत्ऩादनभा कभी आएको कङ्ट या जरिामङ्ट ऩङ्चयितानको नकायात्भक 
असय हङ्टन । 

 

ङ्ञजल्राङ्ञस्थत ङ्जिङ्झबङ्ङ साभङ्टदाङ्जमक िन उऩबोक्ता सभूहहरूको कामामोजनाभा जरिामङ्ट ऩङ्चयितान, त्मसको 
अनङ्टकूरन य नकायात्भक असयहरूको न्मूनीकयणको फायेभा सभेट्दै स्थानीम िन उऩबोक्ता सभूहहरूराई 
सचेतना कामाक्रभहरू सञ्चारन गदै आइयहेको बए ताऩङ्झन मस गाउॉऩाङ्झरकाभा जरिामङ्ट ऩङ्चयितान सम्फन्धी  
सचेतना बएको ऩाइएन। 
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ऩङ्चयच्छेद : ८ 

सॊस्थागत सङ्टशासन  
 

८.1 गाउॉसबाको ङ्जिियण  

नेऩारको सॊङ्जिधानको धाया २२2 भा बएको व्मिस्था अनङ्टसाय मस गाउॉऩाङ्झरकाको गाउॉसबाभा अध्मऺ य 
उऩाध्मऺसङ्जहत जम्भा ३४ सदस्म हङ्टन्छन । प्रत्मेक िडाफाट कम्तीभा एक जना दङ्झरतसङ्जहत दङ्झरत 
सदस्मको सॊयमा जम्भा ८ जना छन । गाउॉऩाङ्झरकाको अध्मऺ य उऩाध्मऺरे गाउॉसबाको अध्मऺ य 
उऩाध्मऺको बङू्झभका ङ्झनिााह गनेछन ।  

मस गाउॉसबारे हारसम्भ कङ्ट र २८ िटा ऐन, ङ्झनदेङ्ञशका, कामाङ्जिङ्झध÷भाऩदण्ड य नीङ्झत तथा भागादशान 
स्िीकृत गयेको छ। मस गाउॉऩाङ्झरकाको सॊस्थागत सॊयचनाभा गाउॉ कामाऩाङ्झरका, गाउॉसबा, न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत 
य िडा सङ्झभङ्झतहरू आपनो ङ्ञजम्भेिायी अनङ्टसाय ङ्जक्रमाशीर यहेका छन । हार गाउॉ कामाऩाङ्झरकाभा १४ जना 
ङ्झनिााङ्ञचत प्रङ्झतङ्झनङ्झध यहनङ्टका साथै गाउॉसबाभा ३४ जना जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध यहेका छन । हारसम्भ मस ऩाङ्झरकाभा 
मोजना तजङ्टाभा सम्फद्ध सङ्झभङ्झतहरू, अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत, याजर्श् ऩयाभशा सङ्झभङ्झत तथा ङ्जिधामन सङ्झभङ्झत सभेत गयी 
कङ्ट र १० िटा सङ्झभङ्झतहरू ङ्जक्रमाशीर यहेका छन । ८८ िटा स्थानीम भेरङ्झभराऩकतााहरू सूचीकृत यहेकोभा 
हार सफै ङ्जक्रमाशीर छैनन । कङ्ट र ६ िटा िडाभध्मे ४ िटा िडाभा भातै्र िडा सङ्ञचि कामायत यहेका 
छन । ४ िटा िडा कामाारमको बिन छैन बने गाउॉऩाङ्झरकाको बिन ङ्झनभााणाधीन अिस्थाभा यहेको छ। 
सेिा प्रिाह य प्रशासङ्झनक कामाका राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकाभा १४ िटा भोटयसाइकर य १६ िटा कम्प्मङ्टटय 
(ल्माऩटऩसङ्जहत) छन । मस ऩाङ्झरकाको कङ्ट र ३१ िटा स्िीकृत दयफन्दीभध्मे २२ िटा ऩदभा भातै्र 
कभाचायीको ऩदऩूङ्झता बई कामायत यहेका छन । मस ऩाङ्झरकारे स्थानीम तह सॊस्थागत ऺभता स्िभूल्माकन 
कामाङ्जिङ्झध २०७७ अनङ्टसाय कङ्ट र अॊकबाय ३४.२५ प्राप्त गयेको छ। 

हारसम्भ सङ्टशासन प्रिद्धानफाये २० जना जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध य कभाचायीराई ताङ्झरभ ङ्छदइएको छ।८० जना 
जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध य नागङ्चयक सभाजका सदस्महरूराई ऺभता ङ्जिकास तथा जिापदेङ्जहता सम्फन्धी ताङ्झरभ 
ङ्छदइएको छ। त्मस्तै गयी ३५० कन उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतका सदस्महरूराई आमोजना व्मिस्थाऩन सम्फन्धी 
अङ्झबभङ्टखीकयण गङ्चयएको छ। स्थानीम सङ्ञञ्चत कोष स्थाऩना बई सूत्रभा आधाङ्चयत ङ्जित्तीम कायोफाय सञ्चारन 
बएको, व्मङ्ञक्तगत घटना दताा, साभाङ्ञजक सङ्टयऺा, िस्तङ्टगत ङ्जिियण आङ्छद कामाभा स्ऩटिेमयको प्रमोग गङ्चयॊ दै 
आएको छ। गाउॉऩाङ्झरका तथा िडा कामाारमहरूभा नागङ्चयक फडाऩत्र प्रकाङ्ञशत बएको छ। स्थानीम 
बौङ्झतक ऩूिााधायका कामाक्रभहरू ठेक्काऩट्टा य उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतभापा त कामाान्िमन हङ्टने गयेको छ। साथै 
सािाजङ्झनक ऩयीऺण य सािाजङ्झनक सङ्टनङ्टिाइ गने गङ्चयएको छ। 

८.2 गाउॉऩाङ्झरकाको सॊगठनात्भक सॊयचना  
 

मस गाउॉऩाङ्झरकाको सॊगठन सॊयचना सॊघीम भाङ्झभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारमरे ङ्झनधाायण गयेको २५ 
हजायसम्भ जनसॊयमा बएको अनङ्टसाय यहेको छ। मस गाउॉऩाङ्झरकारे हारसम्भ ङ्जिधामन सङ्झभङ्झत फाहेक 
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गाउॉसबा अन्तगात सङ्झभङ्झतहरू गठन गयेको छैन। कामाऩाङ्झरका अन्तगात अन्म सङ्झभङ्झतहरू गठन बई 
सञ्चारनभा यहेका छन । कामाारमतपा  सॊघीम भाङ्झभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारमफाट प्रस्ताि गये 
फभोङ्ञजभको सॊगठन सॊयचना नै कामाान्िमनभा यहेको छ। उक्त सॊगठन सॊयचना देहाम फभोङ्ञजभ यहेको 
छ।  

ङ्ञचत्र ८.१ गाउॉऩाङ्झरकाको स्िीकृत सॊगठन 
सॊयचना

 

 

८.3 दयफन्दी य ऩदऩूङ्झताको अिस्था  

मस गाउॉऩाङ्झरकारे गाउॉसबाफाट देहाम अनङ्टसायको कभाचायी दयफन्दी ऩाङ्चयत गयेको छ । मस 
गाउॉऩाङ्झरकाको सॊगठन तथा भानि सॊसाधन ताङ्झरका अनङ्टसाय या.ऩ. ततृीम शे्रणीको प्रभङ्टख प्रशासकीम 
अङ्झधकृतको नेततृ्िभा प्राङ्जिङ्झधक य अप्राङ्जिङ्झधक सभेत गयी कङ्ट र १९ जना कभाचायीहरू यहेका छन  बने िडा 
कामाारमहरूभा िडा सङ्ञचि य अ.सि इङ्ञन्जङ्झनमय गयी १२ जना कभाचायी यहेका छन । मसयी मस 
गाउॉऩाङ्झरकाको कङ्ट र कभाचायी सॊयमा ३१ यहेका छन ।  

ताङ्झरका ८.१ गाउॉसबाफाट स्िीकृत गाउॉऩाङ्झरकाको कभाचायी दयफन्दी 
qm=;+= kb tx ;]jf ;d"x 

:jLs[t 

b/aGbL 

sfo{/t 

kb 

vfnL 

kb 

! k|d'v k|zf;sLo clws[t cf7f}+  k|zf;g  ;f=k|= !   

@ OlGhlgo/ ;ftf}+÷cf7f}+ OlGh= l;len !   

# clws[t ;ftf}+÷cf7f}+ lzIff lz=k|= !   

$ clws[t ;ftf}+÷cf7f}+ k|zf;g  n]vf !   
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qm=;+= kb tx ;]jf ;d"x 
:jLs[t 

b/aGbL 

sfo{/t 

kb 

vfnL 

kb 

% clws[t ^ cf}+ k|zf;g ;f=k|= !   

^ cfGtl/s n]vf k/LIfs % cf}+ k|zf;g n]vf !   

& ;xfos %cf}+ n]vfkfn ;f=k|= $   

* sDKo'6/ ck/]6/ %cf}+ ljljw  !   

( n]vf ;xfos %cf}+ k|zf;g n]vf !   

!) k|f=;= %cf}+ lzIff lz=k|= !   

!! x]=c= %÷^ cf+} :jf:Yo X]]= c= !   

!@ ;j OlGhlgo/ %cf}+ OlGh= l;len !   

!# c=;j OlGhlgo/ $cf+} OlGh= l;len !   

!$ ;=dlxnf ljsf; lg/LIfs $cf}+ ljljw  !   

!% Vff=kf=;=6]= $÷% cf+} OlGh= l;len !   

ufpFkflnsfsf] sfof{no tkm{ जम्मा   !(   

!^ ;xfos % cf}]+ k|zf;g  cf=k|= @   

!& ;j OlGhlgo/ %cf}+ OlGh= l;len @   

!* ;xfos $cf+} k|zf;g ;f=k|= $   

!( c=;j OlGhlgo/ $cf}+ OlGh= l;len $   

j8f sfof{notkm{ जम्मा    !@   

;|f]t M गाउॉऩाङ्झरकाको कामाारम, म्मागङ 

शाखा, उऩशाखा तथा इकाईको गठन तथा सञ्चारन   

हार गाउॉऩाङ्झरकाभा जम्भा २४ जना कभाचायी (स्थामी, अस्थामी तथा कयाय) कामायत छन । खासगयी गाउॉ 
कामाऩाङ्झरका कामाारमभा ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्जिषमगत शाखा य इकाईहरूको स्थाऩना य सञ्चारन गयी दैङ्झनक काभकाज 
व्मिङ्ञस्थत गना आिश्मक जनशङ्ञक्तको अऩङ्टग यहेको छ। ङ्जिषमगत शाखातपा  कृङ्जष, ऩशङ्ट ङ्जिकास, ङ्ञशऺा तथा 
स्िास्थमका कभाचायीहरू गाउॉऩाङ्झरकासॉग सभन्िमभा कामा गङ्चययहेका छन । 

कभाचायीको ऩदऩूङ्झताको िताभान अिस्था  

मस गाउॉऩाङ्झरकाको कामाारमभा हार ३१ जना स्िीकृत ऩदभध्मे २४ िटा ऩदहरू भातै्र ऩदऩूङ्झता बएको 
अिस्था यहेको छ। हार गाउॉऩाङ्झरकाभा कामायत कभाचायीको ङ्जिियण ताङ्झरका ८.१ भा ङ्छदइएको छ। 
हारसम्भ कृङ्जष तथा ऩशङ्ट शाखा प्रभङ्टखको ऩूङ्झता नबएको अिस्था यहेको छ। स्िीकृत बएका सफै शाखा 
उऩशाखा एिॊ इकाई भध्मे ऩञ्जीकयण शाखाको गठन नबएको देङ्ञखन्छ।  

८.4 गाउॉऩाङ्झरकाको आन्तङ्चयक आमका प्रभङ्टख स्रोतहरू  

मस गाउॉऩाङ्झरकाको आन्तङ्चयक आमका प्रभङ्टख स्रोतहरूभा कयबन्दा ऩङ्झन गैयकय आम जस्तै ङ्झसपाङ्चयश दस्तङ्टय 
फढी यहेको देङ्ञखन्छ। कयतपा  सम्ऩङ्ञत्त कय य बङू्झभकय/भारऩोत प्रभङ्टख स्रोतको रूऩभा यहेका छन  बन ेगैय 
कयतपा  ङ्झसपाङ्चयश दस्तङ्टय प्रभङ्टख स्रोतको रूऩभा यहेको देङ्ञखन्छ।  

८.५ गाउॉऩाङ्झरकाभा यहेका प्रभङ्टख गैयसयकायी सॊस्थाहरू 

मस गाउॉऩाङ्झरकाभा हार मङ्ट.के. एडको सहमोगभा ऩूङ्ञणाभा कामाक्रभ रगामत ३ ङ्जिकास साझेदाय य ८ िटा 
गैयसयकायी सॊस्था ङ्जक्रमाशीर यहेका छन ।       

८.६ गाउॉ कामाऩाङ्झरकाका ऩदाङ्झधकायी तथा सदस्महरूको ङ्जिियण  

मस गाउॉऩाङ्झरकाको कामाऩाङ्झरकाभा अध्मऺ य उऩाध्मऺसङ्जहत कङ्ट र १4 जना सदस्म यहेका छन ।  
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८.७ कभाचायीहरूको ङ्जिियण  
 

ताङ्झरका ८.१ भा देखाए अनङ्टसाय मस गाउॉऩाङ्झरकाभा जम्भा ३१ जना कभाचायीको दयफन्दी स्िीकृत बएको 
बए ताऩङ्झन हार २४ जना कामायत छन । हार कामायत कभाचायीहरूको ङ्जिियण ताङ्झरका ८.२ भा 
ङ्छदइएको छ। 

ताङ्झरका ८.२ कभाचायीको ङ्जिियण 

क्रभ सॊयमा  नाभ  ऩद  
१ ऩिनकङ्ट भाय प्माकङ्ट येर  प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत  

२ िीयेन्र ताभाङ  सूचना अङ्झधकायी  
३ सङ्टसन फाॉस्तोरा  इङ्ञन्जङ्झनमय  
४ शेयङ्झसॊह याित  ङ्ञशऺा अङ्झधकृत  
५ पैयाज ताभाङ  स्िास्थम अङ्झधकृत  
६ कङ्ट भायरार शे्रष्ठ  ङ्झस.अ.हे.ि. (छैटौं) 
७ फङ्टङ्जद्धभान ताभाङ  योजगाय सॊमोजक  
८ ङ्जिनोद कोइयारा  प्रशासन सहामक (ऩाॉचौं)  
९ शङ्झभाराकङ्ट भायी ताभाङ भोक्तान  प्रशासन सहामक (ऩाॉचौं) 
१० अरुण चाऩागाई  रेखाऩार 

११ हेभयाज जोशी  सिइङ्ञन्जङ्झनमय 
१२ सम्ऩदा न्मौऩाने  आन्तङ्चयक रेखा ऩयीऺक  
१३ सजृना के.सी. कम्प्मङ्टटय अऩयेटय  
१४ सजना के.सी. ना.सङ्ट. 
१५ भनीषा िाइफा  आइएभएस अऩयेटय 
१६ सन्तङ्टभामा ताभाङ  प्राङ्जिङ्झधक सहामक (ङ्ञशऺा) 
१७ नायामणी ऩॊगेनी  भ. ङ्जि. स. 
१८ यभानङ्झसॊह ताभाङ  अ.स. इङ्ञन्जङ्झनमय  
१९ सङ्झफना ताभाङ  कानूनी सहजकताा 
२० सञ्जीिङ्झसॊह ताभाङ  ङ्जपल्ड सहामक  
२१ कृष्णफहादङ्टय गङ्टरुङ  कामाारम सहमोगी  
२२ ङ्जिियाभ ताभाङ  कामाारम सहमोगी  
२३ ङ्जिक्रभ िाइफा  कामाारम सहमोगी  
२४ प्रदीऩ ङ्चयजार  कामाारम सहमोगी  
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