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ममक्वाखोला गाईँपामलका 

ममक्वाखोला गाईँ कायापामलकाको कायाालय 
साँवा, ताप्लेजुङ 

१ नं प्रदेश नेपाल 

 

शुभकामना 

 

ममक्वाखोला गाईँपामलकाको वस्तुगत मववरण तयार पाने महत्वपूणश मजम्मेवारी पाईनुभएकोमा श्री 

नरने्द्र प्रसाद कटुवाल कन्द्समटटङ फमश लाइ बधाइ मदन चाहान्द्छु । अफुले पाएको मजम्मेवारी 

आमान्द्दारीताका साथ मनवाश ह गनुश भएको छ भन्द्ने मवश्वास मलएको छू । 

कुनै पमन भुगोलको अमथशक¸सामामजक¸साँस्कृमतक¸राजमनमतक¸प्रशासमनक¸भौगोमलक तथा 

वातावरणीय अयामका मवमभन्द्न सुचकहरुको अधारमा तथ्य एवम तथ्याङ्क संकलन र सो को 

मवशे्लषण समेत  गने कायशलाइ वुझाईछ । त्यस्तो वस्तुगत मववरण ले सम्वमन्द्धत भूगोलको यथाथश  धरातललाइ मचत्रण गरकेो हुन्द्छ 

।ताप्लेजुङ मजटलाको ९ ओटा स्थानीय तहहरु मध्ये  ममक्वाखोला गाईँपामलकाको छुटै्ट महत्व रहेको छ । फुङफुङे झरना ,रातो 

पोखरी, सादुपोखरी , वाग्मा पोखरी ,मानभरा देबी ममन्द्दर जस्ता ऐमतहामसक के्षत्रले यो गाईँपामलकालाइ मसङगारकेो छ । नेपालको 

संमवधानद्धारा मनदेमशत राज्यको नयाँ शासकीय संरचना ऄन्द्तगशत तीन तहमा नेपालको राज्य शमिको प्रयोग भइरहेको छ। स्थानीय 

सरकारलाइ अफ्नो योजना तथा कायशक्रमहरुको  प्रभावकारी कायशन्द्वयन र अगामी अमथशक वषशको लामग समेत योजनाहरुको 

प्रके्षपणका लामग गाईँपामलकाको भौगोमलक मस्थती , सामामजक मवकास, अमथशक मवकास, पुवाशधार मवकास, वातावरण तथा मवपद 

व्यवस्थापन, सुशासन तथा क्षमता मवकास जस्ता के्षत्रहरुको तथ्याङ्कीय अधार ऄत्यन्द्तै अवश्यक रहेको हुन्द्छ । 

 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को पररच्छेद –३ मा गाईँपामलकाको काम कतशव्य र ऄमधकार ऄन्द्तगशत स्थानीय ऄमभलेख 

व्यवस्थापन समेत रहेको हुदां स्थानीय ऄमभलेख व्यवस्थापन सम्वन्द्धी नीमत , कानून, मापदण्ड, योजना मनमाशण , कायाश न्द्वयन, 

ऄनुगमन र मनयमन जस्ता महत्वपुणश कायशहरु गाईँपामलकाबाट ऄमनवायश रुपमा सम्पादन हुनुप दशछ ।  ऄत मवकास मनमाशणको लागी 

योजना तजुशमा गनश¸अवमधक योजना तजुशमा गनश¸के्षत्रगत रणनीमतहरु तयार गनश तथा समग्र मवकास र समृमद्धका ऄटपकामलन तथा 

दीघशकामलन रणनीमत तय गनश वस्तुगत मववरण सहयोग मसद्ध हुन्द्छ र त्यस्ता योजना तथा रणनीमतहरु यथाथश  वस्तुपरक र 

कायाश न्द्वयन गनश योग्य हुन्द्छन ।  ईपरोि ईदे्दश्यहरुको प्रामिका लामग सशि तथ्याङकीय अधार अवस्यक देमखन्द्छ । त्यसैले  

ममक्वाखोला गाईँपामलकाको जनसाङ्मययक , प्राकृमतक, अमथशक, सामामजक, भौमतक पूवाशधार , रोजगारीको ऄवस्था अदीको 

सम्पूणश मववरण समहतको गाईँपामलकाका बस्तुगत मबवरण  अवश्यक देमखएकोले यो पाश्र्व मचत्र मनमाशण गरी  ममक्वाखोला 

गाईँपामलकासगँ सम्बमन्द्धत सुचना  सबै समक्ष पुयाशईने  कायशले सफटता प्राि गरकेो छ  । यस कायशको श्रेय यस गाईंपामलकाका 

जनप्रमतमनमध, कमशचारी ,  तथा गाईँ–गाईँ पुगेर तथ्याङक संकलन गने गणकहरुलाइ जान्द्छ । साथै मदमतय तथ्याङ्क ईपलअध 

गराआ सहयोग गनुश हुने  मजटला मस्थत मवषयगत कायाशलयहरुको सहयोगको ऄभावमा यो बस्तुगत मबवरण मनमाणश सम्भव हुने मथएन । 

म अशा रायदछु यस दस्तावेजले  ममक्वाखोला गाईँपामलकाको ऐनाको रुपमा काम गने छ र  ममक्वाखोला गाईँपमलकालाइ बुझ्न 

चाहने, सबैका लागी समेत महत्वपूणश हुनेछ । ऄन्द्तत्यमा सम्पूणश ममक्वाखोलावासीहरु प्रमत कृतज्ञता व्यि गदशछु ईहाँ हरुको सहयोग 

नभइमदएको भए यो दस्तावेजले अजको स्वरुप सम्भवत प्राि गने मथएन । प्रस्तुत वस्तुगत मववरणले ममक्वाखोला गाईँपामलकाको  

वास्तमवक धरातलमा अधाररत हुने गरर वामषशक तथा अवमधक योजना तजुशमा माफश त समृमद्धको सपना पुरा गनश सहयोग पुयाशईन 

सकोस भन्द्ने शुभेच्छा प्रकट गनश चाहान्द्छू । 

धन्द्यवाद 

 

 

  

 

 

  

 

 

याभ कुभाय साॉवा 
गाउॉऩालरका अध्म ऺ

 

 



ममक्वाखोला गाईँपामलका 

ममक्वाखोला गाईँ कायापामलकाको कायाालय 
साँवा, ताप्लेजुङ 

१ नं प्रदेश नेपाल 

 

शुभाकामना 

 

कुनैपमन नीमत तथा कायशक्रमहरुको मनमाणशमा स्पष्ट तथ्याङकीय अधार अवश्यक पदशछ र 

ईि अधार ईपलब्ध गराईँने महत्वपुणश दस्ताबेज गाईँ पाश्वमचत्र हो। योजना मनमाशणको 

क्रममा स्थानीय अवश्यिा को महत्व त छ नै साथै योजनाको गहन मवश्लेषण समते जरुरी 

हनु्द्छ । जसरी जनप्रमतमनमधत्वको अधार प्राि मत हनु्द्छन त्यसरीनै नीमत तथा कायशक्रम र 

योजना सञ्चालनका अधार ईि क्षेत्रको भौगामलक , सामामजक, अमथशक,सासं्कृमतक, भौमतक पूवशधार, रोजगारीको 

ऄवस्था अदीको तथ्याङकीय मवशे्लषण हनु्द्छ । तसथश  स्थानीय सरकारल ेस्थानीय ऄमधकार के्षत्रका सम्पूणश 

मववरणहरु ऄमभलखे व्यवस्थापन गरी नमवनतम प्रणालीमा अबद्ध गरर पाश्र्व मचत्र तयारी कायशमा महत्वपूणश 

मजम्मवेारी पाईनुभएकोमा श्री नरेन्द्र प्रसाद कटुवाल कन्द्समटटङ फमश लाइ बधाइ मदन चाहान्द्छु । अफुल ेपाएको 

मजम्मवेारी आमान्द्दारीताका साथ मनवाशह गरी हाम्रा समक्ष  ममक्वाखोला गाईँपामलकाको पाश्व मचत्र ईपलब्ध गराईंनु 

भएको प्रमत ऄभार प्रकट गदश छु । 

 

 यस दस्तावेजल े ममक्वाखोला गाईँपामलकाको वतशमान ऄवस्थाको यथातश  बयान गनश  सक्षम छ भनी मवश्वस्त रहकेो 

छु । अगमी मदनहरुमा गाईँपामलकाबाट मनमाशण हनुे अवमधक योजना , वामषशक योजना देमख ऄन्द्य रणनीमतक 

योजनाहरुको मनमाशण समते यो दस्तावेजल ेस्पष्ट अधारको काम गने बारे कुनै दुआमत नरहकेो र भमवष्यमा यसलाइ 

ऄद्यावमधक गदै स्थानीय ऄमभलखे व्यवस्थापनमा समते सहयोग हनुे मवश्वस रहकेो छ ।  

 

 ऄन्द्त्यमा यस पाश्व मचत्र मनमाशणमा संलग्न परामशशदाता फमश , मनमाशण मा अबद्ध कमशचारी ममत्रहरु , स्थलगत 

सवेक्षणमा खमटनु भएका गणकहरु र सम्पूणश ममक्वाखोलावासी हरुमा अभार प्रकट गदश छु तपाइ सबैको सहयोग र 

समन्द्वयको ऄभावमा यो दस्तावेज केवल कागजी योजनाम ैमसममत रहने मथयो र तपाइ सबैको सहयोगल े 

ममक्वाखोला गाईँपामलकालाइ भमवष्यका योजना तथा कायशक्रम तजुशमाका लामग ऄत्यन्द्तै सवल अधार प्राि भएको 

छ । यो दस्ताबेज समदृ्ध ममक्वाखोलामनमाशणको लागी कोषेढुङ्गा बन्द्न सकोस भन्द्ने शभेुच्छा व्यि गनश  चाहान्द्छू ।  

 

 

धन्द्यवाद ! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

रुद्रकुभायी साॉवा लरम्फु 

गाउॉऩालरका उऩाध्म ऺ

 

 



ममक्वाखोला गाईँपामलका 

ममक्वाखोला गाईँ कायापामलकाको कायाालय 
साँवा, ताप्लेजुङ 

१ नं प्रदेश नेपाल 

 

 

शुभकामना 

 

संघीय माममला तथा स्थानीय मवकास मन्द्त्रालयवाट देश भररका स्थानीय तहको वस्तुगत 

मववरण तयार गनशकालामग  ढाचँा ईपलव्ध गराए ऄनुरुप यस ममक्वाखोला गाईँपामलकाको 

वस्तुगत मववरण तयार गने कायश  ऄगाडी वढाआएकोछ ।गाईँपामलका स्थापना पश्चात प्रथम पटक तयार हनु लागकेो 

वस्तुगत मववरणल ेगाईँपामलकाको यथाथशतालाइ तथ्य र तथ्याङ्क माफश त ईजागर गनेछ भन्द्ने मवश्वास मलएकोछु । 

वस्तुगत मववरण तयार गनुश  भनेको मवकास योजना तजुशमा तथा वामषशक वजटे तजुशमाको पुवश  अधार तयार गनुश  हो 

।तथ्य र तथ्याङ्कमा अधाररत भइ मनमाशण हनुे भावी योजना कायाशन्द्वयनयोग्य र नमतजामखुी  हनुे कुरामा दुइमत 

छैन । यस ममक्वाखोला गाईँपामलकामा जनप्रमतमनमधहरु वहाल भएपश्चात टयाआएको प्रथम नीमत कायशक्रम तथा 

वजटेलाइ वस्तुगत मववरणमा अधाररमत वनाईन नसमकएकता पमन ऄव ईप्रान्द्त प्रस्तुत हनुे नीमत कायशक्रम तथा 

वजटेलाइ तथ्य र तथ्याङ्कमा अधाररत वनाईन यस वस्तुगत मववरणल ेसहयोग पुयाशईनेछ भन्द्ने मवश्वास मलएकोछु 

। 

ममक्वाखोलागाईँपामलकाको समग्र भूगोललाइ समटेी यस मभत्रका मवमवध अयामहरुलाइ सुचकको माद्यमवाट 

तथ्याङ्क संकलन हनुे हदुा के्षत्रगत योजनाहरु मनमाशण गनश  सहज हनुेछ । समाज र समदुाय स्तर सम्म पुगी 

मवकासका प्राथममकता मनधाशरण गनश  यो वस्तुगत मववरण गमतलो हमतयार बन्द्न सक्छ । गाईँपामलका मभत्रको 

भुगोल¸वगश के्षत्र र समदुायको अवश्यकता पमहचान गरर सोही ऄनुरुप नीमत कायशक्रम तथा वजटे तजुशमा गनश  यसल े

सहयोग पुयाशईनेछ ।समग्र गाईँपामलकाको सन्द्तुमलत मवकासकालामग पमन वस्तुगत मववरण ईपयोगी हनु सकोस भन्द्ने 

शभेुच्छा व्यि गनश  चाहान्द्छू । 

धन्द्यवाद 

 

 

 

 रवहाङ याई 
प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत 



 

ममक्वाखोला गाईँ कायापामलकाका पदामधकारीहरु  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

याभ कुभाय साॉवा 
गा.ऩा. अध्मऺ 

रुद्र कुभायी साॉवा  

गा.ऩा. उऩाध्मऺ 

अभतृ फहादयु लरम्फ ु

वाडड नॊ १ अध्म  ऺ

 

सयेुश कुभाय थाऩा 
वाडड नॊ २ अध्म  ऺ

 

ददऩेन्द्द्र कुभाय लरम्फ ु

वाडड नॊ ३ अध्म  ऺ

 

लबभ फहादयु लरम्फ ु

वाडड नॊ ४ अध्म  ऺ

 

डण्डु शेऩाड 
वाडड नॊ ५ अध्म  ऺ

 

कभरा घतानी  

गा.का.ऩा. सदस्म 

 लनभावाङदी शेऩाड 
गा.का.ऩा. सदस्म 

फारकृष्ण घरे 
गा.का.ऩा. सदस्म 

नैनकरा लरम्फु  
गा.का.ऩा. सदस्म 

लबभा फस्नेत 

गा.का.ऩा. सदस्म 

सलुसरा लरम्फु  
गा.का.ऩा. सदस्म 
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ऩरामर्श सेवा पमश 
पुङऱीङ नगरऩाऱीका ५, ताप्ऱेजुङ 

 

दुआ शब्द 
वतशमान नेपालराज्यको पुनरसंरचना पश्चात मुययतया मवकासको गमतमा पररवतशन हुनुपन ेऄपेक्षा तमाम जनता 

वा समुदायले राखेकाछन ् ।खास गररे हाल सम्म मवकासको हरके ऄवयवहरुका, हरकेमसंढीहरुमा समानरुपले 

दृमष्ट पुग्न नसकेको फलस्वरुप मवकासले गमत मलन नसक्दा जनतामा अएको मवतृष्णारजन अक्रोसले राज्य 

व्यवस्थाको पररवतशन सम्म गने ऄवस्था मनम्त्यायो, पररणामस्वरुप देश सङमघय लोकतामन्द्त्रक  गणतन्द्त्रमा 

प्रवेशगयो भने मवकासको दृमष्टले समान ढंगले सम्वोधन गनशसमकयोस भनेर संघीय प्रणालीमा मुलुक संचालन 

हुन े संवैधामनक व्यवस्था लाग ु भयो। जस ऄनतगशत स्थामनय प्रदेसर संघ गरी मतन तहका सरकारको पररकटपना गररएको छ जसको 

एईटैलक्ष जनतालाआ सहज सेवा ईपलब्ध गराईँनु तथा मुलुक र जनतालाआ समृद्धवनाईन ुहो। मुलुकलाइ समृद्धवनाईन हरके स्थानीय 

सरकारहरु समृद्धहुन ुजरुरी हुन्द्छ जसको लामग ऄत्यन्द्तै वस्तुपरक योजनाहरु मनमाशण गररमतमन हरुको प्रभावकारी कायाश न्द्वयनन ैमुयय 

ईपायहो। भमनन्द्छ एईटा मुलुकलाइ समृद्ध वनाईन ईत्कृष्ट योजनाहरुको मनमाशण गनशजरुरी हुन्द्छ र त्यो ईत्कृष्ट योजना  मुलुककोलामग 

अधा काम सम्पन्द्न गनुशसरह हुन्द्छ। संघ¸प्रदेश वास्थानीय जुन तहको योजना वनाईन ेहो त्यो तहको सम्पुणश पक्षको जानकारी भएन भने 

सम्वमन्द्धमत तहको राम्रो योजना वन्द्नसक्दैन। कुन ैके्षत्रको मवकासगनश सरल तररकाले वाटोतय गनुश जरुरी हुन्द्छ, जस्को मनम्ती सरलढंगले 

वाटो वा ईपायको खोजी गनुशपदशछ। ऐले हामी कहाँछौ ? ऄव कहा ँजान ेवा कहाँपुग्न े? र यो कसरी सम्भव छ ? यी तीन प्रश्नहरुको सरल 

जवाफन ैमुलुक वा समाजपररवतशन गने ऄचुक र सरलईपाय हुन्द्छन्। पमहलो प्रश्नको जवाफ वस्तुगत मववरण माफश त प्राि गररन्द्छ भने 

दोश्रोर तेश्रो प्रश्नको जवाफ अवमधक मवकासयोजना वा गुरुयोजना माफश त प्राि गररन्द्छ। 

पाश्वश मचत्र वा वस्तुगत मववरणहरुको संगालो एईटा यस्तो ऐनाहो जुन ऐनावाट त्यो गाईँपामलकाको सम्पुणश मववरणहरु छशलङ्ग रुपमासहज 

ऄवलोकन गनश समकन्द्छ। यस ैसन्द्दशभशमा मसरीजङ्घा गाईँपामलकाले परामशशदाताको रुपमा नरने्द्र प्रसाद कटुवाल परामशशदाता फमशलाइ 

छनौट गरर यो बस्तुगत मबवरण मनमाशण गने जुन ऄवसर प्रदान गनुशभयो त्यसको लामग ममक्वाखोला गाईँपामलकाका ऄध्यक्ष श्री रामकुमार 

लीम्बु, ईपाध्यक्ष रुरकुमारी साँवा मलम्बु र प्रमुख प्रशासकीय ऄमधकृत श्री लबहाङ राइ लागायत सम्पुणश गाईँपामलका पररवार प्रमत 

हामदशक कृतज्ञता ज्ञापन गदशछु। यो बस्तुगत मबवरण मनमाशण कायश त्यमत सहज छैन। यस्लाइ ऄत्यन्द्तै सत्य तथ्य परक वनाईन भरमग्धुर 

प्रयासग ररएकोछ भने यसलाआ सम्पन्द्न गनश मवमभन्द्न के्षत्रवाट सवैको साथ सहयोग प्राि भएकोछ ।गाईँपामलकाले योजना तजुशमा गोष्ठी, 

ऄमभमुखीकरण कायशक्रम तथा प्रस्तुतीकरण कायशक्रमहरु अयोजना गररे सम्पुणश सरोकारवाला हरुलाइ ईपमस्थतग राएर सहयोग 

पुयाश एको प्रमत मवशेष धन्द्यवाद ज्ञापन गदशछौं। 

ऄन्द्य स्थानीय तहहरुको पाश्वश मचत्र भन्द्दा मनकै फरक र ईपयोमग वनाईन प्रयास गररएको छ। जसमा यो पाश्वश मचत्र मनमाशणमा मवज्ञको 

रुपमा संलग्न  समाजशास्त्री ऄथशसास्त्री एवं भुगोलमबध हरु जस्ले तथ्यांक मवशे्लषण कायशमा ऄत्यन्द्तै धेररैकडा मेहनत गनुशभएको छ। 

ईहाँहरु प्रमत मवेशेष धन्द्यवाद ज्ञापन गदशछु। यो प्रोफाआल तयारी मटममा संलग्न रहेर गणकहरु परीचालन तथा  ब्यवस्थापन समहत 

तथ्याङ्क सङ्कलन लगाएतका सम्पुणश कायशमा सुरु देखी नै ऄनवरत रुपमा खमटनु हुने यो बस्तुगत मबवरण मनमाशण समुहका सदस्य 

फुङलीङ नगरपालीका ४ मनबासी ममत्र हरी पौडेल जस्को योगदानको जती प्रशंसा गर ेपनी कम हुन्द्छ ईहां प्रमत मबशेष धन्द्यवाद ज्ञापन 

गदशछु । तेस्तै तथ्यांक संकलकको रुपमा मजम्मा मलइ ५ वटै वडाको घरघर पुमग तथ्यांक संकलन गनुश हुने दशै जना स्थानीय गणक 

सामथहरु प्रमत र ईि सङ्कलीत तथ्याङ्क प्रमबमष्टमा संलग्न सबै प्रमबष्टकताश  ममत्रहरुमा पमन मवशेष धन्द्यवाद ज्ञापन गदशछु। तेस्तै यो 

प्रोफाआल तयारी कायशमा प्रत्यक्ष एवं ऄपरत्यक्ष रुपमा सहयोग गनुशहुने सबै प्रमत हामदशक अभार ब्यि गदशछु । 

वस्तुगत मववरण तयार गररे मात्र पुग्दैन। यो वस्तुगत मववरणको अधारमा सही मवशे्लषण गररे समह योजनाहरु मनमाशण गरर त्यसको 

समह र प्रभावकारी कायाश न्द्वयन वाट मात्र गाईँपामलकाले सोचे ऄनुसारको प्रमतफल प्राि गनश सक्दछ। यो वस्तुगत मववरणमा प्राि सुचना र 

तथ्यांकहरुको सहयोगमा अवमधक तथा गुरुयोजना मनमाशण गररे ऄमघ वढ्नु ऄवको अवश्यकता हो। त्यसैले ऄव गाईँपामलकाको ध्यान 

त्यता तफश  जानेछ भन्द्दै ममक्वाखोला गाईँपामलकाको सशवाङ्गीण र चौतफी मवकासको लामग शुभकामाना समेतव्यि गनश चाहान्द्छु। 

 

३२ असाय  २०७५ 

 

 नयेन्द्द्रप्रसाद कटुवार 
 प्रोऩाइटय 



 

प्रकाशमकय 

 

नेपालको संमवधान २०७२ लेकटपना गरेऄनुसार स्थानीय मनकाय पुनरसंरचना ऄनुरुप ऄमधकार सम्पन्द्नस्थानीय तह 

मनमाशण भआसकेको छ। जस ऄनुसार ताप्लेजङु मजटलामा सामवकमा कायम रहेका१ नगरपामलका र ४८ गाईँ मवकास 

समममतलाइ पुनरसंरचना माफश त हाल १ नगरपामलका र ८ गाईँपामलका एकाइ कायम गररएको छ। नयाँ भौगोमलक संरचना 

ऄनुसार सामवक मा  गामवस ऄन्द्तशगतका भौगामलक ऄवमस्थमत लगायत जनसंयया , अमथशक, सामामजक, प्राकृमतक श्रोत र 

साधनहरु समेतको ऄवस्थामा पररवतशन भएको छ। 

ऄमधकार मनके्षपणका महसावले यसरी नयाँ कायम भएका स्थानीय तहनै स्थानीय सरकार बनेकाछन्। स्थानीय तहको 

चुनाव समेत सम्पन्द्न भइ नया जनप्रमतमनमध हरुले कायशभार संम्हाली सकेको पमन एक वषश  पुरा भआसकेकोछ । करीव १५ 

वषश  पमछ स्थानीय तहमा अएका जनप्रमतमनमधहरुलाइ नया जोस जाँगर समहत चुनाव ताका गररएका प्रमतवद्धता पुरा 

गराईनको लामग हालको वतशमान यथाथशता मभत्र रहेर नयाँ योजनाहरु मनमाशण गरर संघीयता कायाश न्द्वयमा जोड मदनु पने 

ऄवस्था रहेको छ । यद्यपी नयाँ संरचनाका स्थानीय तहहरुमा भर पदो , अमधकाररक र पयाशि सूचनाहरुको अवश्यकता 

तथा तथ्याङ्कहरुको ऄमभलेख ईपलब्ध हुन समक रहेको मथएन। रामष्िय जनगणना २०६८ सालको मववरण हाल धेरै 

पररवतशन भएको छ । त्यसैले सवै मववरणहरु प्राथममक रुपमा नै संकलन गरेर ताजा ऄवस्थाको यथाथश  मचत्र प्रस्त ुगनश  यो 

ममक्वाखोला  गाईपामलकाको वस्तगुत मववरण तयार गररएकोछ ।  

नेपाल सरकार तत्कालीन सङ्घीय माममला तथा स्थानीय मवकासमन्द्त्रा लयले २०७४ /०१/२६ मा सवै स्थानीय 

तहहरुले अअफ्नो के्षत्रको वस्तगुत मववरण तोमकएको ढाँचामा तयार गरी वेभसाइडमा रायन मनदेशन प्रािभएको छ। सो 

अधारमा ईपलब्ध सवैसूचना तथा जानकारीहरुको अधारमा परामशश दाता नरेन्द्र प्रसाद कटुवालको सहयोगमा 

योप्रोफाआल तयारगररएको छ। 

मनधाश ररत समय मभत्र यो ममक्वाखोला गाईँपामलकाको पाश्वश मचत्र तयारी गनश  सहयोग गनुश हुने गाईँपामलकाका सम्पुणश 

जनप्रमतमनमधहरु¸कमशचारीहरु  मवमभन्द्न राजनैमतक दलका प्रमतमनमधहरु¸सचुना ईपलव्ध गराईनुहुने मवमभन्द्न मवषयगत 

कायाशलयहरु¸प्राथममक तथ्याङ्क संलकन गने गणकहरु¸सचुना मवशे्लषण गरर मनश्कषश  मनकाटने  मवशे्लषकहरु लगायत  

पररयोजना संचालन गने परामशशदाता  नरेन्द्र प्रसाद कटुवाल प्रमत हामदशक अभार व्यि गदशछौ  साथै ममक्वाखोला  

गाईँपामलका मनवासी सम्पुणश दाजभुाइ मदमद वमहमनहरुले यसको समुमचत प्रयोगमा सहयोग गनुश  हुनेछ भन्द्ने मवश्वास समहत 

सवैमा हामदशक धन्द्यवाद व्यि गदशछौ । 

 

 

ममक्वाखोला गाईँपामलका ताप्लजेङु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

वस्तुगत मववरण  मकन ? 

 

मवकास मनमाशण का कायशहरुका मनमदशष्ट लक्ष्य ,  ईदे्दश्य र ऄपेमक्षत प्रमतफल प्रािगनशका लामग योजनावद्ध तरर काले ऄगामड 

बढ्नु पनेकुरामा संघीय ,  प्रामन्द्तय तथा स्थानीय लगायतका जनुसकैु तहमा कसैकोपमन दइुमत छैन। स्थानीय योजना 

तयारीको लामग अधारभूत खम्बाकोरुपमा सम्बमन्द्धत के्षत्रको मवस्ततृ वस्तगुत सचुनाहरुको अवश्यकता जरुरीहुन्द्छ । मतनै 

वस्तगुत मववरणका सूचकाङ्कले संकेतगरे ऄनुसार स्थानीय मनकाय तथा स्थानीय सरकार ऄगाडी बढ्न सके त्यसबाट 

दप्राि प्रमतफल मदगो र प्रभावकारी हुन्द्छ। यसले गाईँपामलकामा सशुासन प्रवद्धशनमा समेत सहयोग पुग्नेछ। यसका लामग शरुु 

देमख ऄन्द्त्य सम्म स्थानीय जन सहभा मगता जट्ुन सक्ने  पारदशी र मदगो मवकास प्रकृयाहरुको अवश्यिा टड्कारो रुपमा 

देमखएको छ। नेपालको सन्द्दभशमा लोकतन्द्त्रको स्थापना सगँ नेपालको संमवधान २०७२ लेस्थानीय जनतालाइ शासन 

सञ्चालनमा प्रत्यक्ष र नमजकको हक स्थापना गदै राज्यको पुनरसंरचनाको व्यबस्था गरेकोछ। जसऄनुसार प्रान्द्तीय 

संरचनामा सामवकको स्थानीय मनकायको रुपमा रहेकेा गाईँमवकास समममतहरुको मसमांकनमा हेरफेरगरी नयासंरचनामा 

स्थानीय सरकारको रुपमा ऄमधकार सम्पन्द्न गाईँपामलका र नगरपामलकोको स्थापना गररएको छ। यस ऄवस्थामा नँया 

घोषणा भएका गाईँपामलकाहरुको प्रशासमनक व्यबस्थापन सहज पादै बस्तमुनष्ठ योजना तयारीका लामग घरधरुी स्तरको 

तथ्याङ्क र सूचनाहरु ऄद्यावमधक भइ नसकेकोले सोही खाडल पुमतशगने ईदे्दश्यले अवश्यक प्राथममक र मद्धमतय स्तरका 

सूचनाहरु संकलन गरी त्यसैको अधारमा योगाईँपामलका स्तरको वस्तगुत मववरण तयार  गररएको छ । 

यो प्रोफाआल नेपाल सरकार संघीय माममला तथा स्थानीय मवकास मन्द्त्रालयको मममत२०७४ वैशाख२६ गतेको पररपत्र 

ऄनुसारको ढाँचामा रहेर ईपलब्ध भएका सान्द्दशमभक सवै तामलकाहरुलाइ ऄमधकंतम तालमेल ममलाईने प्रयास गररएको छ। 

वस्तगुत मववरण तयारीमा सवैवडामा रहेका समग्र सचुना तथा सामामजक , अमथशक लगायत ऄन्द्यके्षत्रको बस्तगुत ऄवस्था 

बारे जानकारी अवश्यक पने भएको ले गाईँपामलका स्तरमा वस्तगुत ऄवस्थालाइ संकलन गरी मवशे्लषण गररएको छ। 

वस्तगुत ऄवस्थाले संकेत गरेका सचुकाङ्कका 

अधारमा अगामी स्थानीय स्तरका योजनाहरु प्रस्ताव गनश  सहज हुनेछ । 

योममक्वाखोला  गाईँपामलकाको वस्ततुगत मववरण तयारीका ईदेश्यहरु मनम्नानुसार रहेकाछनः 

 मवकास प्रकृयाको लामग महत्वपुणश तीन प्रश्नहरु  "ऐले म कहाँ छु ?" "ऄव म कहाँ जाने ?" र "त्यो कसरी संभव छ ?" 

मध्ये पमहलो प्रश्नको वास्तमवक जवाफ खोज्ने । 

 मसरीजङ्घा गाईँपामलका¸ताप्लेजङुको सवै घरधरुीमा पुगी अमथशक¸सामामजक¸भौमतक¸प्राकृमतक र मानवीय 

सम्पत्तीको लेखाजोखा गने । 

 मसरीजङ्घा गाईँपामलकाको वतशमान यथाथशतालाइ जस्ताको तस्तै प्रस्ततु गने । 

 योजना तजुशमा वजेट वाँडफाडका लागी अधार तयार गने । 

 संभावना भएजमत सवै सचुनाको जातीय मलङ्गीय र के्षत्रीय महसावले मवशे्लषण गने । 

 हरेक तथ्याङ्कको समाजशास्त्रीय¸ग्राममण मवकास र लैङ्मगक सामामजक महसावले मवशे्लषण गने । 

 अवमधक मवकास योजनाको लामग मागश  प्रस्स्त गने । 

 

 गाईँपामलकाको योजना तजुशमा प्रकृयमा अवश्यक पने सवै सचुनाहरु गाईपामलका स्तरमा नै ऄद्यावमधक गने । 

 मसरीजङ्घा गाईँपामलकामा रहेको महमाली अकषशणले गदाश  अईने पयशटकहरुलाइ समग्र गाँईपामलकाको अवश्यक 

सचुना एकै स्थानमा ईपलव्ध गराईने । 

 दात ृमनकायहरु समक्ष माग प्रस्ततु गनश  अवश्यक अधार स्तम्भ तयार गने । 

 

 



 

वस्तुगत मववरण तयारीका क्रममा ऄपनाआएका मवमधहरु 

प्राथममक तथ्याङ्क सङ्कलन  

 संघीय माममला तथा स्थानीय मवकास मन्द्त्रालयले तयार गरेको सूचना सङ्कलन गनश  तयार गररएको फारमको प्रयोग गरी 

प्राथममक सूचना वस्तीस्तरमा संकलन गररएको छ ।ईि वस्त ुमस्थती मबवरण मलन खमटएका गणकहरुवाट स्थानीय 

पदामधकारी, कमशचारी, सामामजक पररचालक , राजनीमतक दलका पदामधकारीहरु एवं सरोकारवालाहरुसगँ छलफल र 

हरेक घरधरुी बाट मववरण एवं तथ्याङ्क संङ्कलन गररएको । 

 

 

  

मिमतय तथ्याङ्क सङ्कलन  

 नेपालको रामष्िय जनगणना २०६८ ले ईटलेख गररएका तथ्याङ्कहरुलाइ केमन्द्रय तथ्याङ्क मवभागवाट मलएको । 

 सम्बमन्द्धत मजटलाको मजटला समन्द्वय समममतवाट प्रकाशन भएका मजटला पाश्र्वमचत्र र ऄनेय मबषयगत कायाशलयबाट 

ऄन्द्य तथ्याङ्क मलएको ।  

 मजटला वन कायाशलय , मजटला मशक्षा कायाशलय , मजटला कृमष मवकास कायाशलय , मजटला स्वास्थ्य कायाशलय , मजटला 

मालपोत कायाशलय, मजटला वालकटयाण कायाशलय लगायतवाट मवमभन्द्न तथ्याङ्क मलएको ।   

 सामवकका गामवसहरुवाट प्रकाशन भएका गामवस प्रोफाइल लगायतका प्रकाशनहरुबाट तथ्याङ्क मलएको । 

सचूना मवश्लषेण 

मवमभन्द्न माध्यमवाट मलएका सूचना एवं तथ्याङ्कलाइ Word, Excel , SPSS बाट मवमभन्द्न शीषशक तथा ईपमशषशकमा 

मवशे्लषण गररएको छ ।   

सरोकारवालाहरुसगँ छलफल  

प्राथममक तथा मद्रतीय माध्यमवाट सङ्कलन भएका सूचनाहरुको मवशे्लषण गरी तयार पाररएको मववरणलाइ स्थानीय 

मनवाश मचत पदामधकारी, कमशचारी लगायत सरोकारवाला महानुभावहरु सगँको ऄन्द्तरकृयाश  छलफलबाट थप सूचना तथा 

सझुावहरु प्राि गरर मवशे्लषण गररएको छ ।  

वस्तुगत मववरण तयारीको मसमाहरु 

यो बस्तगुत मबवरण तयार गदाश  प्रयोग गररएको मवमध एवं समय पावबन्द्दी समेतलाइ मध्येनजर गदै भए सम्मका गाईँ 

कायशपामलकाको भौगोमलक , प्राकृमतक, सामामजक, अमथशक, मानवीय एवं धाममशक सांस्कृमतक तथा मवमवध सूचना र 

तथ्याङ्कहरुलाइ सरमलकृत रुपमा समावेश गरी एईटा वस्तगुत दस्तावेज तयार गररएको छ । समयमा तथ्याङ्क एवं 

सूचना प्राि हुन कमिनाइ , भौगोमलक जमटलता , यातायातको ऄभाबको वावजदु पमन प्राि तथ्याङ्कलाइ ईपयिु 

तरीकाले मवशे्लषण गने प्रयास गररएको छ ।यसरी तयार गररएको बस्तगुत मबवरणले अधारभूत तथ्याङ्कहरुलाइ प्रशोदन 

एवं मवशे्लषण गरीएको छ । यसले भमवष्यमा गाईँपामलकाको पूवश ऄवस्थालाइ मचत्रण गनश  ईपयोगी हुने मनमश्चत छ । 
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गाईँ पामलकाको पररचय 

१.१पृष्ठभूमी 

ममक्वाखोला  गाईँपामलका ताप्लेजङु  मजटलाको  ईत्तर पमश्चमा  रहेको गाईँपामलका हो । नेपालको संघीय शासन प्रणाली 

ऄन्द्तशगत राज्य पुनरसंरचनामा स्थानीय तहको नयाँ मसमांकन गदाश  यो गाईँपामलका सामवकका ४वटा गामवसहरु रुपान्द्तरण 

भइ स्थापना भएको हो । यो गाईँपामलका जामतगत तथा सांस्कृमतक रुपमा मबमशष्टता र मबमवधता वोकेको गाईँपामलका हो । 

यो गाईँपामलकामा मुयय रुपमा मलम्व,ु शेपाश , र त्यसपमछ क्रमश क्षेत्री ,वाहुन,खवास,कामी,राइ,गुरुङ,साकी र दमाइ जातीको 

वसोवास रहेको छ भने सन्द्यासी, नेवार तथा तामाङ लगायतको ईपमस्थमत देमखएकोछ ।  

नेपालकै मनोरम एवं मबमशष्ठ स्थान पुवशको चमचशत पयशटकीय स्थल फुङफुङे झरना धाममशक स्थल मानाभरा देबी मन्द्दीर , 

तमोर नदी,मेवाखोला,न्द्याज ुखोला,हाडीखोला, सोद ुपोखररी, भूत पोखरी , मकहने पोखरी, पाँच पोखरी, हाँस पोखरी, सनु 

पोखरी, वाग्बा पोखरी , ओत्रक पोखरी ऄमद धामीक तथा पयशटमकय महत्व बाकेका स्थानहरूले समजएके गाईँपालीका हो। 

यस गाईंपालीकामा लोप हुन लागेको रेड पाण्डा, कालो भाल ुमहईँ मचतवुा, डाँफे, मुनाल, कामलज, मशकारी भोटे काग, अमद 

दलुशभ वन्द्यजन्द्त ुर चराचुरुङ्गीको वासस्थान , मबमभन्द्न प्रजामतका वनस्पमत भएको जंगल तथा गुरासँ , सनुगाँभा, रैथाने 

मवरुवा र मबमभन्द्न ग्ैरह काष्ट वन पैदावार पाआन्द्छ । यसका ऄलबा याचाश गुम्बा , पाँचऔले, माआकोमपला, मवयमा, कुड्की, 

ऄलैची, मचराआतो, जटामसी, अमद समहतको  प्राकृमतक अश्चयश तथा अकषशक गन्द्तव्य रहेको यो गाईपामलकाको कुल 

के्षत्रफल ४४२ .९६ वगश  मकलोममटर रहेकोछ ।कुल ५ वटा वाडशहरु रहेको यो गाईपामलकामा सामवकका ४ वटा गामवसहरु 

वाडशमा रुपान्द्तररत भएकाछन जस ऄनुसार खोमक्लङ,मलवाङ,साँवा,पापुङ, क्रमश वाडश  नं १ देमख ५ सम्म  रहेकाछन । 

१.२. नामाकरण 

ममक्वाखोला गाईँपामलका ताप्लेजङु मजटलाका सामवकका ४ वटा गामवसहरु क्रमशःखोमक्लङ ,मलवाङ,साँवा,पापुङ 

समायोजन भएर स्थापना भएको गाईँपामलका हो। यस गाईँपामलकाको नामाकरण ताप्लेजङुको एक महमाली गाईँ पापुङको 

तोप्केगोला मा ईमहले मलम्बुहरु पमन बस्थे । तोप्केगोलाको मशरमा एईटा भतुपोखरी छ । भूत पोखरीले साहै्र द ुख मदएकाले 

मलम्बुहरुले तोक्पेगोलाको मशरमा बाख्रापालन गरी बस्न लागे । तर त्यस िाईँमा सोदो पोखरी बाट पानी मनकास भएको 

पानी खोला भएर गाईँमा ऄईने भएकाले  बाख्रा चरणमा बाधा पुरयाईथ्यो। मतमनहरुले खोलामा बाख्रा तानश  मेन्द्दातरङ बनाए 

। मलम्बु भाषामा मेन्द्दा भनेको बाख्रा र तरङ भनेको साघु हो । मलम्बुहरु त्याहाँ बाट पमन अ अफ्नो सामनतमुल र 

केटाकेटीहरुका साथ ताङख ुभन्द्ने गाईँमा बसाआ सनश  लागे । तर महडन नसक्ने दआुजना बुढाबुढी भने त्यही गाईँमा छाडी 

मदए । छरमछमेक र छोराछोरीहरु सबै तात लागेर गाईँ छाडी बसाआ सरेको देयदा बुढाबुढी अफूहरु मात्र बेसहारा भआ बस्नु 

पदाश  मचन्द्ताले शोकमवहवल भए । बुढाबढी धरुु धरुु रुन थाले । ती दइुको धरुु धरुु रुवाआबाट असँकुा थोपा तप तप झरेर 

जम्मा भआ एईटा खोला ईत्पन्द्न भयो । त्यो खोलालाआ ममक्वा बहङ (असँकुो खोला )भमनयो र त्याहाँ खोलाको नाम पमछ 

ऄंपभ्रस भआ मेवाखोला रहन गयो । ममक्वा वहङ (ममक्वाखोला)मवछोडको वेदनामा ती दइु बुढाबुढी ले बगाएको असँकुो 

ममथक बनेर ऄमवरल अज पमन बमगरहेकोछ ।यगुौयगु सम्म बमगरहने छ । 

ऄको थरीको भनाआ ऄनुसार साँवा गाईँमा मबषाल ुराक्षस कानायङ नामकको बसोवास रहेको मथयो।यस राक्षसले गाईँमा 

मदन वा रातमा कानायाङ भन्द्दै कराईदै एक मदनमा एक व्यत्ती रुनुपदशथ्यो यस राक्षस कानायाङ भन्द्दै कराएपछी यस 

राक्षसलाइ कानायाङ नाम रामखएको हो ।यस राक्षसको मुखमा मदनमा एक व्यत्ती पस्नै पने हुदा यस असँ ुखोलामा पररणत 

भयो र यस गाँईपामलकालाइ ऐमतहामसक स्मृमतको लामग ममक्वाखोला रामखएको हो ।ऄको थरीको भनाइ ऄनुसार प्रामचन 

समयमा एकजना ममक्वाखोलावासी यवुक नुन मलन जाने मशलमशलामा मतब्बतबाट एक जना शेपाश  जातकी केटी मलएर 

अईने क्रममा माइमत पक्षले थाहा पाएर बाटो बाटै फकाशइयो र त्यही फकाश एपछी ती यवुक ऄफ्नो पे्रममकाको मवछोड र 
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वेदनामा परेर असँु (ममखा) खसाले र मलम्बुको नाममा ममक्वाखोला रहन गयो ।यस्तै प्रामचन भनाआ तथा मकम्बदमन्द्तलाआ 

अदर एवं सम्मान गदै यस गाईँपामलकाको नाम ममक्वाखोला गाईँपामलका रामखएको हो । 

२.भौगोमलकस्वरुप तथा मसमाना  

ममक्वाखोला गाईँपामलका ताप्लेजङु मजटलाको १२% भ ुभाग ओगटेको गाईँपामलको हो । यसले यो मजटलको कुल 

३६४६ वगश  मकलोममटर मध्ये ४४२ .९६ वगश  मकलोममटर क्षेत्र ओगटेकोछ भने क्षेत्रफलको अधारमा मजटलाको तेस्रो तथा 

फिाङलङु र मसरीजङघा गाईँपामलका पमछको िुलो  गाईँपामलका हो । यो गाईँपामलका २७°३८" देमख २७° ७३" ईत्तरी 

ऄक्षांस सम्म फैमलएको छ भने ८७° ५०" देमख ८७° ७३" पुवी देशान्द्तर सम्म फैमलएको छ ।  यो गाईँ पामलका समुमर 

सतहवाट करीब ८०० ममटर देमख ५ ४०० ममटर  सम्म  फैमलएको छ। यो गाईँपामलका मुयय रुपमा दमक्षण पमश्चम मोहोडा 

फकीएर रहेको  छ । यो गाईँपामलकाको पूवशमा फिाङलङु गाईँपामलका¸ पश्चीम तफश  ममरीङदेन गाईँपालीका¸ दमक्षण तफश  

फुङमलङ नगरपामलकाको मसमाना भआ बग्ने तमोर नदी र ईत्तरमा मछमेकी मजटला सङखवुासभा तथा मछमेकी राष्ट मचनको 

मतब्बत पदशछ । 

२.१भूवनावट 

 

ममक्वाखोला गाईँपमलकाको भ ुवनावट पमन फरक फरक खालको रहेको छ । यो गाईँपामलकामा ईचाआ ८०० देमख ५५०० 

सम्म रहेको छ ।यहाँको भ ुवनावटमा पमन मवमवधता रहेको छ । कतै महमाल  कतै िुला पहाड कतै सम्म वसेको वेसी¸ कतै 

खोच तथा सयुखा नागी कतै पत्थररलो तथा कडा चटानीजमीन पाआन्द्छ । ईब्जनीको महसाबले यो गाईँपामलकाको माटो 

ईवशर मकसीमकै पाआन्द्छ । गाईँपामलकमा वग्ने खोलाहरु प्रशस्त रहेको हुँदा मसंचाआको प्रयापत  संभावना  भएको हुदा यो के्षत्र 

कृमष ईपाजशनका लागी ईपयिु नै रहेको छ । यध्यपी यो गाईँपामलकाका वामसन्द्दाहरु पनी प्रामचन  वालीहरु जस्तै मकै 

कोदो गहुँ जौ अदीको ऄलावा खाध्यन्द्न एवं ऄन्द्न बाली नगदे बाली तथा बेमौसमी ईत्पादन तफश  खासै ध्यान गएको पाआदैन 

। यो गाईँपामलकामा रहेका खटुला फाटहरु चौंरी गाआ भैसी भेडा तथा बाख्रा पालनका लामग भने ईपयिु रहेको देमखन्द्छ।यो 

गाईँपामलकामा महमाली , ईच्च तथा मध्य पहाडी के्षत्र मवच सन्द्तमुलत भएर यसको भौगोमलक स्वरुप रहेकोछ। यहाँ ईत्पन्द्न 

भएका खोला तथा खोटसीहरु क्रमशः ईत्तरबाट दमक्षण तफश  र पुवशवाट पमश्चम तफश  मवमभन्द्न जलाधार माफश त वग्ने 

गदशछन।भौगोमलक मवमवधताले गदाश  यहाँ पाइने वनस्पमत तथा जैमवक मवमवधतामा समेत एकरुपता देमखदैन ।यस 

गाईँपामलकामा महमाली , मसतोष्ण, सममशतोष्ण र ईपोष्ण तथा केही के्षत्रमा टुन्द्रा प्रकारको हावापानी पाआने भएकोले 

भौगोमलक मवमशष्टताको अधारमा मवमभन्द्न कृमष व्यवसायहरु सफता पूवशक सञ्चालन गनश  समकने देमखन्द्छ । 

३ प्राकृतीक तथा ससं्कृतीक सम्पदा  

 

ममक्वाखोला गाईँपामलकामा प्रकृतीक मनोरम झनाश  तथा ऄनमगन्द्ती पोखरीहरु रहेकाछन । त्यस्का ऄलावा  मेवाखोला तथा 

गाईंपालीकाको मबच भाग हंुदै ऄमबरल बगीरहने न्द्याजखुोला गोधमुाखोला हाडीखोला ,पमबत्र मतथशस्थल मानाभरा 

ममन्द्दर,बौद्ध गुम्बाहरु थुपै्र पयशटमकय तथा  एमतहांसीक महत्व बोकेका िाईंहरु रहेका छन । जस मध्य केमहलाआ तल प्रस्ततु 

गरीएको छ । 
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३.१.फुङफुङे झरना  

ताप्लेजङु मजटलाको सामवक साँवा गा मव स र वतशमान ममक्वाखोला गाईँपामलका वडा न ४ मा फुङफुङे झरना इश्वरीय 

बरदान स्वरुप मनरन्द्तर झरररहन्द्छ ।प्राकृमतक 

सौन्द्दयशले धपक्क बलेको र मामनसको मनलाइ 

लोभ्याईने यस झरनाले धाममशक एवम पयशटमकय 

महत्व बोकेको देमखन्द्छ ।ताप्लेजङु मजटलाकै 

अकश षणको केन्द्र बन्द्न सक्ने यस झरनाको 

वास्तमवक ईचाइ कमत हो भन्द्ने कुरा कसैले 

बताआएको पाआदैन ।३०० ममटर भन्द्दा ऄग्लो 

चट्टानको काप बाट फुङफुङ गदै तल झछश  ।र फेदमा 

फुङफुङे देवीको पुजास्थल रहेको छ ।बाहै्र ममहना 

फुङफुङ झने  र यसको पुजा नगरे ऄमनष्ट हुने 

मवश्वासका साथ स्थामनयले झरनालाइ देवीको रुपमा 

पुजा गने गरेको पाआन्द्छ ।केही अन्द्तररक पयशटक यहाँ 

पुग्ने गरे पमन बाह्य पयशटकको सयया न्द्यनु रहेको छ 

।प्राकमतक सौदशयको खानी यस झरनाको सनु्द्दरता 

ऄवलोकन गनश  जाने बाटो र खान बस्नको ईमचत 

व्यवस्था नहुदा झरना ओझेलमा परेको छ । 

तेह्रथुमको ह्यातङु झरना३५९ ममटर ऄग्लो जहाँ 

महईंद ममहनामा पानी हुदैन भने सोही झनाश  बरावरकै 

ऄग्लो देमखने यस झरनामा बाहै्र ममहना एकनासले 

िुलो खोला फुङफुङ गदै मनरन्द्तर झरीरहने जो 

कोहीको मन अनन्द्दीत तटुयाईंने फुङफुङझनाश  प्रचार प्रसारयातायात एवम अवसको व्यवस्था र पुवशधार मबकास 

गरेममक्वाखोला गाईँपामलकामजटलाकै एक ईत्कृष्ट पयशटकीय स्थल बन्द्न सक्ने सम्भावना ऄत्यान्द्त धेरै रहेको छ । 

सोदु पोखरी 

ममक्वाखोला गाईँपामलका ईतर पमश्चम क्षेत्रमा रहेको गाईँपामलका हो ।वडा नं ५ सामवक पापुङ गा मव स मा ऄवमस्थत 

तोक्पेगोला सोदपुोखरी के्षत्र पयशटकीय महत्व बोकेको के्षत्र हो । तोक्पेगोला गाईँदेमख ऄमल मामथ पमश्चममतर ३० ममनेट जमत 

महडेपमछ यो सोद ुपोखरीमा पुग्न समकन्द्छ । पमश्चमम ईत्तरान िूलिुलन डाँडाहरु रहेका छन । िूलो घाँसे मैदानको मबचमा यो 

पोखरी रहेको छ । पोखररीको दमक्षणा भागमा गोब्रे सटलाको हररयो बन जंगल र पोखरी भन्द्दा मामथ मैदानमा मवमभन्द्न 

प्रकारका सनु्द्दर मनोरम दृश्य देयन समकन्द्छ। पोखरीको मबचमा जममनको एईटा थुम्को छ । जहँ एईटा ममन्द्दर पमन छ । जनु 

ममन्द्दरमा भत्तजनहरुले कुलदेवता (छोदे ग्याबु ) को रुपमा मान्द्दछन । तोक्प्गोलामा मगरने िुक्पाछेसी जात्रा सोद ुपोखरी 

ममन्द्दरमा मनाआन्द्छ ।स्थामनय भाषामा यो पोखरीलाइ (छयौद)ेभमनन्द्छ ।के्षत्रको पूवशमा फिाङलङु गाईँपामलका ईतरमा चीन 

मतब्बत तथा संखवुासभा मजटला पमश्चममा ममररङदेन गाईँपामलका तथा दमक्षणमा फुङमलङ नगरपामलका सगँ जोमडएको छ 

।जैमवक मवमवधता प्राकृमतक सनु्द्दरता धाममशक ऐमतहामसक बहुभामषक बहुसास्कृमतक समुदायको संगम स्थलको रुपमा रहेको 

यहाँ जम्मा २१६ घरधरुी र जनसंयया रहेको छ । 
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नेपालको सबैभन्द्दा धेरै ताल तलैया तथा महमताल भएको मजटलाको रुपमा ताप्लेजङुलाइ मचमनन्द्छ ।३०० भन्द्दा धेरै 

महमतालहरु मध्य् सोदपुोखरी , भतु 

पोखरी, मतनपोखरी, साजपुोखरी , 

बन्द्दकेु पोखरी , हाँस पोखरी , 

पाँचपोखरी सनु पोखरी लगायत ५२ 

वटा पोखरी यस के्षत्रमा पदशछ ।जैमवक 

मवमवधताको महसाबले यो क्षेत्र मसमसार 

के्षत्रको मवशेषता बोकेको क्षेत्रको रुपमा 

रहेको छ । 

सोदपुोखरी तोक्पेगोलाको सबैभन्द्दा 

िूलो पोखरी हो ।यमकन के्षत्रफल नभए 

पमन यो पोखरी करीब ५ सय ममटर 

लम्बाइ र २८० ममटर चौडाइमा 

ऄवमस्थत रहेको छ ।यो पोखरीलाइ 

स्थामनय शेपाश  समुदायले कुल देवता  ( छोदे ग्याबु  )को रुपमा पुजा अजा गरी मनाईने प्रचलन रहेको छ । यहँ बषेनी 

नागपञ्चमीको समयमा मेला लाग्ने गदशछ ।मतब्बती पात्रो ऄनुसार यो पवश छैिौ ममहनाको शकु्ल चौथीका मदन पदशछ । तर 

शेपाश  समुदाय मात्र नभइ यो पवशमा मेवाखोला के्षत्रको मवमभन्द्न वडाहरुबाट समेत भत्तजनहरु अईने हुनाले प्राय जसो 

नागपञ्चमी कै मदनलाइ महत्व पूणश मामनन्द्छ । 

 

भूत पोखरी 

सामवक पापुङ वडा नं १ तोक्पेगोलामा 

रहेको भतुपोखरी नाम झै केही डर लाग्दो 

पोखरीको रुपमा पररमचत रहेको छ ।यो 

पोखरीको लम्बाआ र चौडाइ ज्१५० ममटर 

रहेको छ । पोखरीको वररपरर जंगल रहेको 

छ ।मकम्बदन्द्ती ऄनुसार साँझ मवहान मामनस 

गयो भने पोखरीमा दृमष्ट भ्रम भइ पोखरी 

नदेमखने र त्याहा गएपमछ मामनसहरुलाइ 

पोखरीले तानेर लैजान्द्छ भन्द्ने गररएकोले 

यसको नाम भूत पोखरी रहन गएको हो भन्द्ने 

गररन्द्छ । तोक्पेगोला गाईँ देमख दमक्षण पमश्चम 

जगलको मबचमा सानो कालो डरलाग्दो पोखरी छ । गाईँ बाट १५ ममनेट जमत महडेपमछ यो पोखरी भएको िाईँमा पुमगन्द्छ 

।वररपरर बाक्लो महलो र बीचमा कालो पोखरी रहेकोले यो ऄमत डरलाग्दो देमखन्द्छ । हाल यो पोखरीमा मामनसहरुले दशशन 

गने तथा पुजा गने भत्तजनहरुको मभड लाग्ने गदशछ ।यमत धेरै पयशटकीय र जैमवक मवमवधताले  प्रचुर सम्भावना बोकेको यो 

के्षत्र प्रवशद्धन र प्रचारप्रसारको ऄभावमा  अधमुनक संसारको छाँयामा परेको देमखन्द्छ । 

 

 



 

लभक्वाखोरा गाउॉऩालरका फस्तगुत लफवयण २०७५ 
 

5 
 

तीन पोखरी 

 

तोक्पेगोला देमख पूवशमतर कररब २ घण्टा जमत महडेपमछ तीन पोखरी भन्द्ने िाईँमा पुमगन्द्छ । त्यो िाईँको नामै तीन पोखरी हो 

। हुन त यो िाईँमा कररब १० ,११ वटा िूला साना पोखरीहरु छन तर पमन एकै िाईँमा ३ वटा िूला िूला पोखरीसगैँ 

रहेकाले ती तीन वटा पोखरीको नाम बाट त्यो िाईँको नाम मतन पोखरी भमनएको हो ।सबैभन्द्दा मामथटलो पोखरीलाआ जेिो 

पोखरी तटलोलाइ माआलो पोखरी र सबैभन्द्दा तटलो पोखरीलाइ कान्द्छो पोखरी भन्द्दछन ।  

साजु पोखरी 

 

तोक्प्गोलादेमख पमश्चम दमक्षणमतर पने साज ुडाँडा खोचमा 

यो पोखरी ऄवमस्थत छ र पदयामत्रहरु महडन् बाटो 

पोखरीसगैँ जोडएको छ । कालो मनलो लम्बाकार पोखरीसगँ 

नमजकबाट महडनु पने बाटो भएकाले यहाँ महडने जो कोही 

पदयात्रीहरु पमन ईत्सामहत हुने गदशछन । बसन्द्तपुर 

गुफापोखरी जलजला महमाल हुदै तोक्पेगोला जाने बाटोमा 

यो पोखरी पदशछ । यस मागशमा ऄरु पमन थुपै्र पोखरीहरु 

रहेका छन । मशवा झरी लमु्बासाम्वा बन्द्दकेु लङुजङु राते 

जोरपोखरी सवापोखरी अमद यस के्षत्रमा  रहेका छन ।  

 

थाङला पोखरी 

 

तोक्पेगोला बाट हुदै मतब्बत जाने बाटोमा पने थाङला भन्द्ज्याङको टुप्पोमा रहेको हुनाले यो पोखरीको नाम थाङला पोखरी 

भमनएको हो । वररपरर पहरा नै पहराको मबचमा रहेको हुनाले पोखरी ऄमत सनु्द्दर शान्द्त मनलो देमखन्द्छ ।यो पोखरी 

तोक्पेगोला देमख ईत्तरमतर पदछश  । 

 

मानाभारा र वाग्वा पोखरी 

ममक्वाखोला गाईँपामलकाको ऄको सुन्द्दर ईपहारका रुपमा रहकेो सामवक सावँा गा मव स र खजेमेनमको मसमानामा 

ऄवमस्थत मानाभार धाममशक दृमष्टल ेमहत्वपूणश मामनन्द्छ 

।मानाभाराको रिकाली  देवीको छुट्टै थान थापना र 

मानाभाराको वैष्णवी देवीको छुटै्ट  थानथपना रहेको कुरा 

पाइन्द्छ ।धाममशक द्धषृ्टकोणले महत्वपूणश मामनएको र प्रचार 

प्रसार नभएको यही चुलीको काखमा रहेको ऄको 

महत्वपूणश स्थान वाग्वा पोखरी पमन हो । यो पोखरर 

पयशटकीय दृमष्टले ऄत्यन्द्त रमणीय र अकश षक मामनन्द्छ । 

मानाभारा दशशन गनश  जाने दशशनाथीहरु यही पोखरीको 

पानी मलएर पूजा गनश  जाने गदशछन ।यसको ऄको मवशेषता 
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भनेको जङगलको मबचमा रहेर पमन कुनै पमन प्रकारका पातपमतङगर पोखरीमा देमखदैन ।बाहै्र ममहना स्वच्छ रहने यस 

पोखरीको वररपररका जङगलमा महईँदको समयमा ऄईने चराचुरुङीले पोखरीमा नुहाईने र त्याहाका पाँत पमतङगर चुच्चोले 

मटपेर बामहर फाटने गरेको स्थामनयबासीके भनाइ रहेको छ । 

पोखरीके ईत्पमत सम्बमन्द्ध स्थामनयबासीको भनाइ पमन रोचक रहेको छ ।ताप्लेजङु फुङमलङ नगरपामलका वडा न ४ मा 

मस्थत तोक्मे डाँडाके पोखरी पुररएपमछ त्रमश यो वाग्वा पोखरी बढदै गएको हो ।यसको वरपर मवमभन्द्न जडीबुटी रहेकोले यस 

पोखरीको पानीलाइ ओषधीका रुपमा समेत प्रयोग गररदै अएको पाइन्द्छ । 

थोनक्पा फुक्कु  ओडार  

ताप्लेजङुको ममक्वाखोला गाईँपामलका सामवक साँवा गा मव स वडा न २ मा िूलो ढुङगाको ओडारमा छ ।यसलाइ थोनक्पा 

ओडार भमनन्द्छ । ईमहले ईमहले मरेको मान्द्छेको लासलाइ गाडने पोटने चलन मथएन । लासलाइ बरु यही ओडार टयाएर 

रायने चलन मथयो रे । त्यस ओडार मभत्र ऄमहले पमन मरेका मान्द्छेहरुका हाडखोर देमखन्द्छन । तर कस्को हाडखोर हो 

कस्ले राखेको हो कसैले भन्द्न सक्दैन । नेपाल एकीकरण ऄमघको कुरो हो मेवाखोला साम्याङ मसङयाङ महनाहाङ र 

पेररहाङ व्यमत्तहरुमाझ िूलो यदु्ध भयो । यदु्धमा धेरै मामनसहरु माररए ।यदु्ध लडदै जादा खाद्यन्द्न र पानीको िूलो संकट अआ 

पयो । धेरै मदन सम्म योद्धाहरुले ऄन्द्नपानी खान पाएनन कमतले बासको तामाहरु खाएर बाचे तामा नखानेहरु भोकले मरे रे 

। ती मध्ये एक योद्धा तङदप्पा साँवा त्याहा ओडारमा लकेुर बसेको मथयो रे भनी त्यहाका बुढापाकाहरु भन्द्छन थोनथक्पा 

ओडारमा भेमटने हाडखोर ईही तङदप्पा साँवाको भन्द्छन । पयशटकीय र जैमवक मवमवधताले  प्रचुर सम्भावना बोकेको यो के्षत्र 

प्रवशद्धन र प्रचारप्रसारको ऄभावमा हाल सम्म अधमुनक संसारको छाँयामा छ । 

 

३.२.मवेाखोला 

यो खोला ईच्च महमाली भेगबाट  बाहै्रमास मनरन्द्तर गाईको मबच भाग भएर बग्ने गदशछ । तललो भागमा पुग्दा मेरीङदेन 

गाईपालीकाको मसमाना भएर बग्दछ ।यो खोला ले 

मबधतु ईत्पादनको दृश्टीकोणले ऄथाहा सम्भावना 

बोकेको छ । यस खोला  बाट तमोर मेवा १० १ मे 

वाटको जलमबधतु मनमाशण कायश का लागी  तयारी 

भआरहेको पाआन्द्छ । यो  योजना सम्पन्द्न गनश  सके 

गांईपालीकाको मबकासका  का लागी कोषेढुङ्गा 

सामबत हुने  मनमश्चत छ ।भने ऄको तफश  यो 

गाईंपामलकाको दक्षीण भाग भएर  बग्ने तमोर 

नदीमा रेयाफटीङको  सन्द्चालनलाआ ब्यवस्थीत  

गनश  सके यो गाईंपालीकामा पयशटकहरु का लागी थप अक्रषणको केन्द्र बन्द्न सक्छ । 

४. स्थानीय चाडापवा तथा जात्रा मलेाहरुको मववरण  

धाममशक समहष्णतुा तथा सांस्कृमतक मवमवधताको मवमशष्ठ पमहचान बोकेको ममक्वाखोला गाईँपामलकामा जातजामत ऄनुसार 

चाडशपवश तथा मेलाहरुमा समेत ऄनेकतामा एकता देयन समकन्द्छ।मबशेषगरी अमदवासी जनजामत, ब्राम्रृण क्षेत्री, दमलत तथा 

ऄटपसंययक समुदायहरुले सवै चाडपवशहरु ममलेर मनाईने गरेको ऄवस्था छ । ईटलेमखत जातीहरु मध्ये यो 

तोक्ऩेगोराभा भेवा खोरा 

ऩेऩ 
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गाईँपामलकामा  मलम्व ुजातीको वाहुटयता रहेको छ । कुल जनसंययाको ८ १% जनसंयया मलम्व ुजातीको रहेको छ भने 

ऄन्द्य जातीहरुमा शेपाश  वाहुनके्षत्री तथा दमलत रहेकाछन । यहाँ मलम्व ुजातीका मवशेष चाडहरु , महन्द्द ुसनातन संस्कृमतका 

पवशहरु साथै मक्रसमस समेत धमुधाम संग मनाआने गररन्द्छ । चासोक तङनाम , ककफेक्वा तङनाम , बमलहाङ तङनाम ,दशै , 

मतहार,  तीज,रामनवमी, मशवरात्री , माघेसंक्रान्द्ती, कुशेऔशी, ईद्यौली , ईभौली, बौद्धपुणीमा, ङ्यङ्ुने , िुक्पाछेसी, फुटुक , 

ग्यासो, टहोसार अमद मनाईने गररन्द्छ। भने परम्परागत संस्कृमतमा मलम्वकुा धान नाच हाक्पारे हरु शेपाश हरुका स्याब्र ुनाच 

¸वालङु नाच ¸ढोक्प्या नाचधनु्द्जाङ  राआको साकेला वा चन्द्डी नाच अमद नाच्ने गररन्द्छ ।मलम्बु जामतले भेषभूषामा 

तागा̧ मेयली गरगहनामा साम्याङफुङ ¸ कन्द्ि मसरबन्द्दी मुन्द्री बुलाकी नेसे र खानमपनमा तोङवा ¸याङवेन शेपाश  समुदायले 

भेषभषुामा बयखु ¸दोचा¸अग्ङी¸पाङदेन¸केतेन अमद प्रयोग गने गरेको पाआन्द्छ ।ममक्वाखोला गाईँपामलका मभत्र मनाआने 

पवश¸मेला तथा नाचको मववरण तल प्रस्ततु गररएको छ । 

क्रस 
मुयय चाडपवश / मेला नाचको 

नाम 
मनाईने ममहना / मदन 

मनाईने प्रमुख जाती वा 

धमाशवलम्वी 
कैमफयत 

१ दशै ऄसोज कामत्तक चैत्र सवै    

२ मतहार कामत्तक मंमसर सवै   

३ मक्रसमस मडसेम्वर २५ मकमस्चयन    

४ माघेसक्रान्द्ती माघ १ गते सवै   

५ ईधौली बैशाख पुमणशमा राइ र मलम्बु   

६ ईभौली मंमसर पुमणशमा राइ र मलम्बु   

७ साईने सक्रान्द्ती साईन  गते सवै   

८ टहोसार पुष १५ गते शेपाश गुरुङ, तामाङ   

९ तीज भार शुक्ल मद्रमतया वाहुन के्षत्री   

१० जनै पुणीमा श्रावण पुमणशमा वाहुन के्षत्री   

११ बुद्धजयन्द्ती  चन्द्डी पुमणशमा सब ै   

१२ फाटगुनन्द्द जयन्द्ती कातीकश  २५ मकरत धमशलम्बी 
 

१३ कृष्ण जन्द्माष्टमी भार कृष्ण ऄष्टमी वाहुन के्षत्री 
 

१४ मशवरात्री फागुन सब ै
 

१५ बाला चतुशदशी मंमसर सबै 
 

१६ धान नाच मवशेष पवश मेला मलम्वु 
 

१६ चण्डी नाच ईधौली ईभौली राआ  

१७ एकादसी हरके एकादशी वाहुन के्षत्री  

१८ नाग पन्द्चमी श्रावण शुक्ल पन्द्चमी वाहुन के्षत्री  

१९ बसन्द्त पन्द्चमी माघ फग्लुण वाहुन के्षत्री  

२०  कुसे ओसी  वाहुन के्षत्री  

२१ ङ्युङ्ने  शेपाश   

२२ िुक्पाछेसी  शेपाश   

२३ फुटुक  शेपाश   

२४ ग्यासो  शेपाश   
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५. पयाटकीय स्थलहरुको मववरण 

ममक्वाखोला गाईँपामलका पयशटकीय महसावले महत्वपुणश गाईँपामलका हो । यो गाईँपामलका र ताप्लेजङु मजटला मात्र नभइ 

नेपालमा पयशटकहरुको अगमन हुने प्रमुख पक्ष भनेकै प्राकृमतक सनु्द्दरता नै हो । दृश्यऄवलोकन,गनशको लामग प्राकृमतक 

फाँट¸झरना¸ताल पोखरी यहका प्रमुख पयशटकीय स्थानहरु हुन । मयनै पयशटकीय स्थानहरुको मववरण तल प्रस्ततु गररएको 

छ । 

क्र स पयशटकीय स्थलको नाम वाडश  न ं महत्व कैमफयत 

१ बाघथला २ पयशटकीय के्षत्र  

२ फुङफुङे झरना  ४ धाममशक पयशटकीय के्षत्र  

३ सोदु पोखरी ५ पयशटकीय के्षत्र  

४ भूत पोखरी ५ धामीक सास्कृतीक तथा पयशटकीय  

५ सुन पोखरी ५ पयशटकीय के्षत्र  

६ कालो पोखरी ५ धामीक सास्कृतीक तथा पयशटकीय  

७ कुमहने पोखरी ५ धामीक सास्कृतीक   

८ हाँस पोखरी ५ पयशटकीय के्षत्र  

९ गोरुजुर ेपोखरी ५ धामीक सास्कृतीक तथा पयशटकीय  

१० भुसभुसे पाखरी ५ पयशटकीय के्षत्र  

११ ममसी पोखरी ५ पयशटकीय के्षत्र  

१२ रम्फुले पोखरी ५ पयशटकीय के्षत्र  

१३ पाँच पोखरी ५ धामीक सास्कृतीक तथा पयशटकीय  

१४ लाममडाँडा पोखरी ५ धामीक सास्कृतीक तथा पयशटकीय  

१५ तीन पोखरी ५ धामीक सास्कृतीक तथा पयशटकीय  

१६ डबला पोखरी ५ धामीक सास्कृतीक तथा पयशटकीय  

१७ भौसो पोखरी ५ मलम्वु संस्कृमत संग सम्वमन्द्धत   

१८ वाग्बा पोखरी ४ धामीक सास्कृतीक तथा पयशटकीय  

१९ ओत्रक पोखरी ४ धामीक सास्कृतीक तथा पयशटकीय  

१९ फुङफुङे ममन्द्दर ४ धामीक सास्कृतीक तथा पयशटकीय  

२० टासी छयोमलङ गुम्बा ४ धामीक सास्कृतीक तथा पयशटकीय  

२१ टासी छयोमलङ गुम्बा ५ धामीक सास्कृतीक तथा पयशटकीय  

२२ साङग्यामवङ गुम्बा ५ धामीक सास्कृतीक तथा पयशटकीय  

२३ लाप्से गुम्बा ५ धामीक सास्कृतीक तथा पयशटकीय  

२४ टासी छयकर गुम्बा ४ धामीक सास्कृतीक तथा पयशटकीय  

२५ फिाङलुङमा ममन्द्दर ४ धामीक सास्कृतीक तथा पयशटकीय  

२६ माङमहम वडा ३ धामीक सास्कृतीक तथा पयशटकीय  

श्रोतः स्थलगत सभेक्षण तथा वडा कायाशलय 
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६.सामदुामयक वनको मववरण 

ताप्लेजङु मजटलामा वन के्षत्र प्रसस्त रहेको छ । त्यसमापमन यो ममक्वाखोला गाईँपामलकामा ईटलेखनीय रुपमा वन के्षत्र 

रहेकोछ ।या गाईँपामलका मजटलाका सदुरु  पश्चमईत्तरमा रहेको तथा  मबमवधता एवं मबषम हावापानीका कारण ईष्ण प्रदेमशय 

सदाबाहार जंगल देखी लेकाली बनस्पती झाडी पाथ्रा जस्ता रूखहरू भएका बन जंगल पनी पाआन्द्छ । महमाली क्षेत्र भएको 

हुनाले पमन यो गाईँपामलकामा मवशेषगरी महमाली कोणधारी रुख भएका वनहरु प्रसस्त रहेकाछन । यहाँ१५वटा सामुदामयक 

वनहरु गिन गरी समुदायलाइ हस्तान्द्तरण गररएकोछ । हाल सम्म हस्तान्द्तररत सामुदामयक वनको मववरण तल प्रस्ततु 

गररएको छ । 

क्रस सामुदामयक वनको नाम 

वाडा 

नं के्षत्रफल 

घरधुरी र जनसखं्या 

सामबक वडा घरधुरी ममहला पुरुष 

१ कामतशके १ ७०.८६ ६९ १९८ १७७ ४ 

२ मानेडाँडा सटलेरी १ ८.४९ ४७ १३१ १३२ ३ र ४ 

३ गौरीडाँडा नाकेडाडा १ ६७.८१ ८८ १४९ १६० २ 

४ सटलेरी हाङगुडे थुम्माटोल २ १०२ २१३ ६६४ ६७७ ५,६,७,८ र ९ 

५ वैराखु २ १४६ ६० १५६ १९६ ८ 

६ खोलाघारी च्यानडाडा नाकेडाँडा ३ १७.४२ १०० २६५ २६१ ३,४,५ र ६ 

७ अआखालम्याक फुङफुङे ४ १२६.७४ ७६ २३२ २३२ २ र ४ 

८ मानाभारा ४ ७९.५० १४१ ४३५ ४२६ ५,६ र ७ 

९ तोक्पेगोला ५ १५६.३२ ६९ २६० २५० १ 

१० बतासे दमालीमभत्ता ५ १३९ १६९ ४२७ २३३ १,५,६ र ७ 

११ महमाली जडीबुटी ५ १५१.५१ ५० २४८ २०८ ३ 

१२ मकमलङ ५ १५९.५६ ५३ १०३ १०६ ८ र ९ 

१३ ग्यासीपेम्बा भेडीचोक  ५ ८८.२० ५३ १६३ १६० ८ र ९ 

१४ मसममसमे ५ ५९.८१ ६५ १३३ २१३ ३ र ४ 

श्रोतः मजटला वन कायाशलय ताप्लेजुङ 

७.जनसखं्या मवतरणको ऄवस्था 

७.१.वाडा ऄनसुार घरधरुी तथा जनसखं्याको मववरण  

ममक्वाखोला गाईँपामलकामा कुल ५ वटा वडाहरु रहेकाछन जहाँ हाल १७४२ घरधरुी रहेकाछन  भने जनसंयया १०१२० 

रहेकोछ । के्षत्रफलका महसावले ताप्लेजङुको तेश्रो िुलो  यो गाईँपामलकामा जनघनत्व भने प्रमत वगश  मकलोममटर १ १४ 

रहेको छ जनु नेपालको रामष्िय औषत (२००) भन्द्दा ८६ ले न्द्यनु हो । के्षत्रफलका अधारमा सवैभन्द्दा िुलो वाडश  नं ५ मा 

जनघनत्व प्रमत वगश  मकमम  ४ रहेको छ भने जनसंययाका महसावले सवैभन्द्दा िुलो वाडश  ४ नं  मा जनघनत्व १७३ प्रमत 

वगश मकमम रहेकोछ । यो गाईँपामलकामा ममहला पुरुष ऄनुपात पमन ०.९७ (१०० पुरुष वरावर ९७ जना ममहला)  रहेको छ । 

समग्रतामा यो गाईँपामलकामा  ममहला भन्द्दा पुरुष को संयया १७८ ले वढी रहेकोछ ।  पररवारको औषत अकार ५ .८ प्रमत 

घरधरुी रहेकोछ । पररवारको अकारमा सवैभन्द्दा धेरै ६ .४ वाडश  नं ५ मा रहेको छ भने  सवैभन्द्दा कम ५ .२ वाडश  नं १ मा 

रहेकोछ । मामथ ईटलेमखत जनसंयया सम्वमन्द्ध वाडश  स्तरीय मववरण तल प्रस्ततु गररएकोछ । 
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वाडश  न ं
घरधुरी 

संयया 

जनसंयया  के्षत्रफल 

 ( वगश मकमम) 
जन घनत्व 

पररवारको 

औषतअकार 

ममहला 

पुरुषऄनुपात ममहला पुरुप जम्मा 

१ ३३८ ८६९ ८७४ १७४३  ९ १९० ५.२ ०.९९ 

२ ३१६ ८९१ ९४८ १८३९  ११ १७३ ५.८ ०.९४ 

३ ३५८ १०४०  १०८३  २१२३  १७ १२५ ५.९ ०.९६ 

४ ५१४ १४९३ १५४३  ३०३६  ४० ७६ ५.९ ०.९७ 

५ २१६ ६७८ ७०१ १३७९  ३६६ ४ ६.४ ०.९७ 

जम्मा १७४२  ४९७१  ५१४९  १०१२०  ४४३ ११४ ५.८ ०.९७ 

श्रोतः घरधुरी सभेक्षण २०७५ऄसार  

७.२.ईमरेका अधारमा जनसखं्याको मववरण  

ईमेका अधारमा ममक्वाखोला गाईँपामलकाको जनसंययालाइ मुयय महसावले मभन्द्न मभन्द्न ईमेर समुह को जनसंयया गणना 

गररएको छ । त्यस्तै अमथशक महसावले सकृय ईत्पादनमुलक जनसंयया र अमश्रत जनसंयया पमन गणना गररएको छ । 

यसका संगसंगै सामामजक सरुक्षाका महसावले जेष्ठ नागररकहरुको संयया समेत गणना गररएकोछ । यो गाईपामलकामा हाल 

कायम रहेको १०१२० मध्ये ६० % ऄथाशत ६०७२ जनसंयया अमथशक रुपमा सकृय रहेको छ (१५ देमख ५९ वषश  

सम्मको )  भने ३७ %  ऄथाशत ५९९९ जनसंयया अमश्रत रहेकोछजनु रामष्िय औषत  संग वरावर हो  । हाल यो 

गाईपामलकामा कुल जनसंययाको करीव ३ %  ऄथाशत ३०५ जना  जेष्ठ नागररक रहेकाछन । मामथ ईटलेमखत मववरण लाइ 

तामलकामा तल प्रस्ततु गररएकोछ। 

वाडश  न ं
५ वषश 

मुमनका 

५-१४ 

वषशसम्म 

१५ -५९  

वषशसम्म 

६०-६९ 

वषशसम्म 

७० वषश 

मामथका 

अमश्रतजनसंयया  अमथशक रुपले सकृय 

जनसंयया  प्रमतशत जनसंयया  प्रमतशत 

१ २१४ २९८ १०६०  १०६ ६५ ५१२ २९ १०६०  ६१ 

२ १८२ २६९ ११८९  १३१ ६८ ४५१ २५ ११८९  ६५ 

३ २६७ ३९२ १२१६  १९५ ५३ ६५९ ३१ १२१६  ५७ 

४ ३६१ ५६६ १८५९  १५८ ९२ ९२७ ३१ १८५९  ६१ 

५ १७८ ३१५ ७९२ ६७ २७ ४९३ ३६ ७९२ ५७ 

जम्मा १२०२  १८४०  ६११६  ६५७ ३०५ ४००४  ४० ६११६  ६० 

श्रोतः घरधुरी सभेक्षण २०७५ ऄसार 

७.३. मातृभाषाका अधारमा जनसखं्याको मववरण  

ममक्वाखोला गाईँपामलकामा मुयय रुपमा मलम्व ु शेपाश, के्षत्री, वाहुन¸कामी , गुरुङ राइ जातीहरुको वसोवास रहेकोछ । 

ईटलेमखत जातीहरुमा मलम्व ुशेपाश , गुरुङ राइ जातीहरुको अफ्नो अफ्नो मातभृाषा रहेको छ तर पमन दैमनक वोमलचामलको 

महसावले नेपाली भाषा  र मलम्व ुभाषा नै प्रमुख रुपमा रहेकोछ । मातभृाषाका अधारमा  ममक्वाखोला गाईँपामलकाको 

जनसंययालाइ तल प्रस्ततु गररएकोछः 
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वाडश  न ं नेपाली मलम्वु शेपाश  गुरुङ राइ नेवारी तामाङ मगर 

१ १५२ १४२ २५ ० ८ ० ८ ३ 

२ १८६       ३९ ६६ ३ १९ ० ३ ० 

३ ३५ १८१ १४२ ० ० ० ० ० 

४ ६५ ३७८ ७१ ० ० ० ० ० 

५ ५ ४३ १५२ ० ० ० १६ ० 

जम्मा ४४३ ७८३ ४५६ ३ २७ ० २७ ३ 

श्रोतः घरधुरी सभेक्षण २०७५ ऄसार 

७.४. धमाका अधारमा जनसखं्याको मववरण  

ममक्वाखोला गाईँपामलका मा वसोवासर गने जातीयताका महसावले दमलत तथा वाहुन के्षत्री हरु मवशेषगरी महन्द्द ुधमाशवलम्वी 

हरेका छन भने गुरुङ तथा शेपाश  जातीहरु वौद्ध धमाशवलम्भीहरु रहेकाछन । पमछटलो समयमा सवै जातजातीका यवुाहरुमा 

मक्रमश्चयन धमशमा प्रमत पमन अस्था रहेको पाआएकोछ । यो तथ्याङ्क संकलनको महसावमा गणकले तथ्याङ्क संकलन गनश  

जाँदा मववरण मदने व्यमिको सचुनाका अधारमा यो मववरण तयार गररएकोछ ।  एईटै घरमा एक भन्द्दा वढी धमाशवलम्वी 

भएमा यसमा गणना गररएको छैन । हालममक्वाखोला गाईँपामलकामा रहेका १७४२ घरधरुी मध्ये कमत धरधरुी कुन धमश  

मान्द्नुहुन्द्छ भन्द्ने अधारमा तलको मववरण प्रस्ततु गररएकोछः 

धमश 
ममक्वाखोला गाईँपामलकाका वाडश  नं हरु  जम्मा कैमफयत 

एक दुइ तीन चार पाँच   

महन्द्दु १५० १६१ ३४ ४१ ० ३८६   

वौध ४१ ८७ १३४ ९९ १७३ ५३४   

मकराँत १४२ ५६ १८७ ३७४ ४३ ८०२   

आसाइ ५ १२ ३ ० ० २०   

जम्मा ३३८ ३१६ ३५८ ५१४ २१६ १७४२    

श्रोतः घरधुरी सभेक्षण २०७५ ऄसार  

७.५. जातका अधारमा घरधरुीको मववरण  

ममक्वाखोलागाईँपामलकामा  जातका अधारमा ऄग्रस्थानमा  मलम्व ुजाती अईछ । कुल जनसंययाको ४६% घरधरुी मलम्व ु

मात्र रहेको छ । त्यसपमछ दोश्रोमा शेपाश  जातीको घरधरुी २७%  र तेस्रोमा  १३% के्षत्री जातीको घरधरुी रहेकोछ  त्यस्तै 

चौथौमा कामी जाती रहेको छ जसको ३% घरधरुी रहेकोछ  भने  ।  ऄन्द्य सबै बाँकी जातीको ११ % रहेको छ जसमा   

क्रमश गुरुङ, तामाङ, सन्द्यासी , राआ , दमाइ , भजेुल , नेवार , साकी,  सनुुवार र मगर रहेकाछन ।यो गाईँपामलकामा रहेका 

जातीय अधारमा घरधरुीको मववरण तल प्रस्ततु गररएको छ । 
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जातजाती वाडश  नं १ वाडश  नं २ वाडश  नं ३ वाडश  नं ४ वाडश  नं ५ जम्मा 

मलम्वु १५१ ४५ १७८ ३८३ ४५ ८०२ 

शेपाश  २५ ६५ १४४ ९१ १५५ ४८० 

के्षत्री ७० १२१ २२ १० ० २२३ 

कामी २२ १६ ३ १० ० ५१ 

गुरुङ ० २५ ० १२ ० ३७ 

तामाङ ११ ४ ० ० १६ ३१ 

सन्द्यासी १९ ० १० ० ० २९ 

राइ ६ २३ ० ०   २९ 

दमाइ १६ १ ० ३ ० २० 

 खवास ६ ८ १ ३ ० १८ 

बाहुन ३ ८ ० ० ० ११ 

नेवार ५ ० ० ० ० ५ 

मगर ३ ० ० ० ० ३ 

सुनुवार ० ० ० २ ० २ 

साकी १ ० ० ० ० १ 

जम्मा ३३८ ३१६ ३५८ ५१४ २१६ १७४२  

श्रोतः घरधुरी सभेक्षण २०७५ ऄसार  

 

माथी ईमटटखत जातका घरधरुीलाआ जामतय अधारमा मतन बगशमा प्रस्ततु गररएको छ । जस्को मबवरण मनम्न बमोमजम 

रहेको छ । 

जात 

वडागतजामतय घरधुरी मबवरण   

१ २ ३ ४ ५ जम्मा प्रमतशत 

जनजाती २०७ १७० ३२३ ४९१ २१६ १४०७ ८१ 

खस अयशन ९२ १२९ ३२ १० ० २६३ १५ 

दमलत ३९ १७ ३ १३ ० ७२ ४ 

जम्मा ३३८ ३१६ ३५८ ५१४ २१६ १७४२ १०० 

श्रोतः घरधुरी सभेक्षण २०७५ ऄसार  

७.६. जातका अधारमा जनसखं्याको मववरण  

ममक्वाखोला गाईँपामलकामा  जातका अधारमा मामथ ईटलेमखत घरधरुीमा रहेको जनसंयया  मवशे्लषण गदाश    दमाआ र 

साकी वाहेक सवै जातीमा ममहलाको तलुानामा पुरुषको संयया वढी रहेकोछ ।समग्रमा यो गाईँपामलका को जन संयया 

पमहलाको भन्द्दा ९६० संययाले वढी रहेकोछ । पाररवारको अकारमा पमन प्राय सवै जातीको औषत नै देमखएको छ । यो 

गाईँपामलकाको जनसख्या वृमिदर १.४९% रहेकोछ । २०६८ सालको जनसंयया ९१६० रहेकोमा २०७५ सालमा 
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१०१२० पुगेको छ । यो गाईँपामलकाको औषत पररवारको अकार ५ .८ प्रमतघरधरुी रहेको छ । जसको मवस्ततृ मववरण 

तल प्रस्ततु गररएकोछः 

जातजाती 

वाडश  नं हरु 

एक दुइ तीन चार पाँच जम्मा 

मलम्वु ८७७ २६५ ११३४  २३२३  २६० ४८५९  

शेपाश  १०९ ४१८ ७८० ३६७ १०१५  २६८९  

के्षत्री ३३० ६३९ ११६ ७९ ० ११६४  

कामी ७२ १०३ १६ ५२ ० २४३ 

गुरुङ ० १४५ ० ६० ० २०५ 

तामाङ ३६ २८ ० ० १०४ १६८ 

राइ २३ १४० ० ० ० १६३ 

सन्द्यासी ९० ० ६७ ० ० १५७ 

दमाइ ८९ ७ ० १९ ० ११५ 

सुनुवार ० २ ० ११२ ० ११४ 

भुजेल २६ ३८ १० २६ ० १०० 

बाहुन ४२ ४४ ० ० ० ८६ 

मगर २० ० ० ० ० २० 

नेवार १९ ० ० ० ० १९ 

साकी ८ १० ० ० ० १८ 

जम्मा १७४३  १८३९  २१२३  ३०३६  १३७९  १०१२०  

 श्रोतः घरधुरी सभेक्षण २०७५ ऄसार  

माथी ईमटटखत जातका जनसंययालाआ जामतय अधारमा मतन बगशमा प्रस्ततु गररएको छ ।  

जात 

जामतगत जनसंयया मबवरण   

१ २ ३ ४ ५ जम्मा प्रमतशत 

जनजाती १११२  १०३६  १९२४  २८८६  १३७९  ८३३७  ८२ 

खस अयशन ४६२ ६८३ १८३ ७९ ० १४०७  १४ 

दमलत १६९ १२० १६ ७१ ० ३७६ ४ 

जम्मा १७४३  १८३९  २१२३  ३०३६  १३७९  १०१२०  १०० 

श्रोतः घरधुरी सभेक्षण २०७५ ऄसार  

७.७. जातीय तथा मलङ्गीय अधारमा घरमलुीको मववरण  

 प्रचलनका अधारमा र गृह संचालन प्रकृयाका अधारमा घरमुलीको पररभाषा फरक हुने गरेको छ । प्रचलनका अधारमा 

घरको जेष्ठ नागररकलाइ घरमुली मान्द्ने प्रचलन छ भने गृह संचालनका महसावले घरको कारोवार गने मुयय व्यमिलाइ 

घरमुली भमनन्द्छ । ममक्वाखोला गाईँपामलकाको ऄध्ययनको क्रममा यहाकाँ दवुै व्यमिहरुको मववरण मलएर मवशे्लषण 

गररएको छ । जसको मववरण तल प्रस्ततु गररएकोछ ।  
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७.७.१.प्रचलनका अधारमा घरमलुीको मववरण  

सामान्द्यतया घरमुली भन्द्नाले घरको मुयय मान्द्छे हो । मुयय मान्द्छे भन्द्नाले  घरको सवैभन्द्दा जेष्ठ नागररकलाइ मान्द्नु 

स्वभामवकै हो । घरका हरेक कायशको ऄमन्द्तम मनणशय मलने व्यमि मुयय भएपमन जेष्ठ नागररक प्रमत देखाईने सद्भाव र 

अदरका महसावले घरमुली भमनन्द्छ । सम्वन्द्धका महसावले शव्द मवग्रह गरेर हेदाश  यो समह पररभाषा हो  मकनमक ई नभएको 

भए त्यो पररवार नै हुने मथएन ऄमन पररवार नभए घर नै हुने मथएन । यो ममक्वाखोला गाईँपामलकाको घरधरुी स्तरवाट 

गररएको ऄध्ययन र तथ्याङ्क संकलनले देखाएको प्रचलनका अधारमा घरमुलीको मववरण तल प्रस्ततु गररएकोछः 

वाडशनं 
वाहुन के्षत्री जनजाती दमलत जम्मा 

कैमफयत 
ममहला पुरुष ममहला पुरुष ममहला पुरुष ममहला पुरुष 

१ ५ ८७ २० १८७ ३ ३६ २८ ३१० ३३८ 

२ १४ ११५ २१ १४९ ६ ११ ४१ २७५ ३१६ 

३ ७ २७ २४ २९६ ० ४ ३१ ३२७ ३५८ 

४ ० १० २३ ४६८ १ १२ २४ ४९० ५१४ 

५ ० ० १२ २०४ ० ० १२ २०४ २१६ 

जम्मा २६ २३९ १०० १३०४  १० ६३ १३६ १६०६  १७४२  

प्रमतशत १० ९० ७ ९३ १३ ८७ ८ ९२ १०० 

श्रोतः घरधुरी सभेक्षण २०७५ ऄसार  

मामथ ईटलेमखत मववरण ऄनुसार  कररव ८ % ममहलाहरु मात्र घरमुली देमखएको छ । सकु्ष्म ऄध्ययन वाट ऄझ के 

देमखएको छ भने ऄमधकतम घरमा जेष्ठ नागररक ममहला भएमा  घरमुलीमा छोराको नाम लेमखएको पाआएको छ भने जेष्ठ 

नागररक पुरुष भएको ऄवस्थामा भने पुरुष नै लमखएको छ ।  

७.७.२.कारोवारका अधारमा घरमलुीको मववरण 

मवकास प्रकृयाका महसावले घरमुली भन्द्नाले घरको जेष्ठ नागररक नै हुनुपछश  भन्द्ने छैन । घरमुलीको पररभाषा सन्द्तान 

ईत्पादन र सवैलाइ अमशवाशद मदनसक्ने व्यमि हुनुपछश  भन्द्ने भन्द्दा धेरै ऄगाडी वढीसकेको छ   । मवकास र सामामजक 

पररचालनको महसावले घरमुली भन्द्नाले मुयय रुपमा अमथशक कारोवारको मनणशय गने प्रमुख व्यमि हो । ममक्वाखोला 

गाईँपामलकामा गररएको ऄध्ययनले देखाएको मुयय कारोवार गने व्यमिको मववरण तल प्रस्ततु गररएकोछः  

वाडशनं 
वाहुन के्षत्री जनजाती दमलत जम्मा कैमफय

त ममहला पुरुष ममहला पुरुष ममहला पुरुष ममहला पुरुष 

१ १५ ७७ २६ १८१ ७ ३२ ४८ २९० ३३८ 

२ २० १०९ २० १५० ८ ९ ४८ २६८ ३१६ 

३ ३ ३१ १८ ३०२ ० ४ २१ ३३७ ३५८ 

४ ० १० ३१ ४६० २ ११ ३३ ४८१ ५१४ 

५ ० ० ७ २०९ ० ० ७ २०९ २१६ 

जम्मा ३८ २२७ १०२ १३०२  १७ ५६ १५७ १५८५  १७४२  

प्रमतशत १४ ८६ ७ ९३ २५ ७५ ८ ९२ १०० 

श्रोतः घरधुरी सभेक्षण २०७५ ऄसार  
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मामथ ईटलेमखत २ वटा घरमुलीको मववरणले हाम्रो समाजमा देमखएका यथाथशताहरु प्रस्ततु गरेकोछ । जसलाइ वदुागत 

रुपमा तल प्रस्ततु गररएकोछ । 

 ऄझैपमन काम गरेर पमन ऄरुलाइ नै घरमुली  मान्द्नु पने ऄवस्था छ ।  

 यो गाईँपामलकामा वास्तमवक रुपमा  ८ % ममहलाहरु घरमुली भएपमन २३ % मात्र देमखएकोछ । 

 ममहलाहरुलाइ घरको मजम्मेवारी समु्पनेमा दमलत जाती ऄग्र स्थानमा देमखएकोछ । दमलतका कुल ७३ घरधरुी मध्ये 

१७ घरधरुीमा ममहलाहरु घरमुली रहेकाछन । 

 घरमुलीको मजम्मा ममहलाहरुले पाईने मा वैदेमशक रोजगार पमन प्रमुख रहेको छ ।  यो गाईँपामलका वाट वैदेमशक 

रोजगारमा गएका ७७४ जना मध्ये ७२० जना पुरुषहरु नै रहेकाछन । 

 तलुानात्मक रुपमा ममहला घरमुलीको  संयया जनजामतमा कम देमखएकोछ । 

७.८.ऄपाङ्गता सम्वमधध  मववरण 

ऄपाङ्ग शव्दको ऄथश  कुनैपमन ऄंग मवकृत भएको भन्द्ने हुन्द्छ । कमतयपय ऄवस्थामा यो ऄंग भंग भएको वा मवमग्रएको वा 

भाँमचएको  हुन्द्छ भने कमतपय ऄवस्थामा हेदाश  भंग नभएको  तर काम चामह नगने वा कम गने  हुन्द्छ । त्यसैले ऄपाङ्ग शव्द 

लाइ काम संग जोडेर हेनुश  ईपयिु हुन्द्छ । मनयममत रुपमा समान्द्य ऄवस्थामा भन्द्दा ऄंग मवमग्रएका कारणले काम गनश  नसक्ने 

ऄवस्थालाइ ऄपाङ्ग भन्द्नु पछश  । जस्तो हात खटु्टा भाँमचएको , नभएको, जलेको अखँा नभएको वा नदेयने जस्ता कुराहरु 

प्रत्यक्ष रुपमा  नै मवकृत भएका हुन्द्छन । तर कान नसनु्द्ने (वमहरा) प्रत्यक्ष रुपमा हेदाश  ऄपाङ्ग देमखदैन तर ईनीहरु पमन यो 

पररभाषा मभत्र पदशछन । नेपाल सरकारले गरेको पररभाषाका अधारमा ममक्वाखोला गाईँपामलकाको पमन मुयय ४ वटा 

समुहमा राखेर तथ्याङ्क संकलन गररएकोछ । जसको मववरण तल प्रस्ततु गररएकोछः 

वाडश  

नं 

वाहुनके्षत्री जनजाती दमलत जम्मा कुल 

जम्मा पुणश  ऄमधक मद्यम अंमशक पुणश  ऄमधक मद्यम अंमशक पुणश  ऄमधक मद्यम अंमशक पुणश  ऄमधक मद्यम अंमशक 

१ ७ ० २ ० २ ५ ९ १ ० ० ३ ० ९ ५ १४ १ २९ 

२ १ ४ ३ ० ५ ४ ८ १ ० ० २ ० ६ ८ ११ १ २६ 

३ ० १ ० २ ११ ६ ११ १३ ० ० ० ० ११ ७ ११ १५ ४४ 

४ ० ० ० १ ९ २ ६ १२ ० ० ० ० ९ २ ६ १३ ३० 

५ ० ० ० ० ० ९ २ ६ ० ० ० ० ९ २ ६ ० १७ 

जम्मा ८ ५ ५ ३ २७ २६ ३६ ३३ ० ० ५ ० ४४ २४ ४८ ३० १४६ 

श्रोतः घरधुरी सभेक्षण २०७५ ऄसार  

ईटलेमखत मववरण वाट के देखएको छ भने ममक्वाखोला गाईँपामलकामा मा कुल ४५७ जना ऄपाङ्गहरु रहेकाछन । 

जसमध्ये पमन सवैभन्द्दा वढी १५३ जना जना ऄमधक ऄपाङ्ग रहेकाछन भने १३१ जना पुणश ऄपाङ्ग रहेकाछन । जातीय 

महसावले सवै भन्द्दा वढी जनजातीमा ३२४ जना ऄपाङ्ग देमखएको छ भने  दमलत मा २८ जना र वाहुनके्षत्रीमा १२५ जना 

यो संयया जातीय सघनताको ऄनुपातमा कुल जनसंययाको ५६% जनजाती रहेकोमा ऄपाङ्गमा ७१% नै रहेको छ । 
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त्यस्तै कुल जनसंयया९% दमलत रहेकोमा ऄपाङ्गमा ६% रहेको छ भने कुल जनसंययामा ३५% रहको वाहुन के्षत्री 

समुदायमा भने ऄपाङ्गमा २०% रहेकोछ ।   

७.९.घरको छानो तथा गारो सम्वमधध  मववरण 

अधारभतु अवश्यकताको प्रमुख तीन पक्ष मध्ये अवास दोश्रो हो तर कुनैपमन व्यमि वा समुदायको जीवन स्तर मापन गने 

अधारमा घर पमहलो नं अईछ । कस्को घर कमत राम्रो र समुवधा सम्पन्द्न छ भन्द्ने अधारमा ईसको जीवन स्तर मनधाश रण 

हुन्द्छ तर यो तथ्याङ्क संकलन चामह ममक्वाखोला गाईँपामलकाका कुन घरधरुीको कमतको सरुमक्षत अवास छ भन्द्ने 

अधारमा मवशे्लषण गररएको छ । सामान्द्यता फुसको छानो भन्द्दा ढंुगा आटाको छानो भएको घर वमलयो हुन्द्छ भने भाटा तथा 

ऄन्द्य मचज हरु प्रयोग गरेको भनेको भन्द्दा ढंुगा माटो वा आटा तथा मसमेन्द्ट प्रयोग गरेको गारो वमलयो  र सरुमक्षत हुन्द्छ । 

सामामजक सरुक्षामा यो पमन प्रमुख मवषय  रहेन भएको हुनाले  वाडश  स्तरमा त्यसको मववरण संकलन गररएको छ प्रामवमधक 

महसावले चामह गारो कस्तो हुनुपछश  र कस्तो छ भन्द्ने मवषयमा भने मववरण संकलन गररएको छैन जनु तल प्रस्ततु 

गररएकोछः 

वाडश 

नं 

छानाकोप्रकार गारोकोप्रकार 

जम्मा 
खर टीन 

ढला

न 
ढंुगा ऄन्द्य 

ढंुगाआटा 

माटो 

ढंुगाआटा

मसमेन्द्ट 
काि वाँस टीन ऄन्द्य 

१ १९५ १२९ १ २ ११ ३०१ ५ ३ २८ १ ० ३३८ 

२ ७७ २३८ ० ० १ ३०० ० ५ ११ ० ० ३१६ 

३ ११० २०१ ३ २ ४२ ३०५ ६ ४ ३३ १० ० ३५८ 

४ १६ ४९८ ० ० ० ४६९ ० ११ २२ १२ ० ५१४ 

५ ७६ १३९ ० ० १ २१६ ० ० ० ० ० २१६ 

जम्मा 
४७४ १२०५ ४ २ ५५ १५९१ ११ २३ ९४ २३ ० १७४२ 

% ३३ ६३ ०.४ ०.३ ३ ९१ ०.६१ १.५० ५.३९ १.५० 0 १०० 

श्रोतः घरधुरी सभेक्षण २०७५ ऄसार  

यो तामलकाले देखाए ऄनुसार ममक्वाखोला गाईँपामलकाका कुल १७४२ घरधरुी मध्ये ७२% घरधरुी  मटनको छानोभएका 

छन भने २२% खरको छानो त्यस्तै २% ढलान  छानो रहेको छ भने १४ वटा घरधरुरको  छानो ढलान गररएकोछ । त्यस्तै 

गारोको हकमा ९२% घरको गारो ढंुगा माटोको वनेको छ  मसमेन्द्ट प्रयोग गररएका ५%  त्यस्तै  काि वाँस तथा  प्रयोग गरेर 

वनाएका घरहरु ३ % रहेकाछन । यसले के देखाईछ भने सवैजसो घरधरुरहरु ईपयिु अवास छन ।  
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७.१०.घर सम्म पुग्न ेवाटो सम्वमधध  मववरण 

ममक्वाखोला गाईँपामलका ताप्लेजङु मजटलाकै दगुशम गाईँपामलका हो सडक संजालमा कमच्च वाटोको रुपमा जोमडएको छ 

तर पमन यो सवै मौसममा गाडी चटन सक्ने ऄवस्था छैन ।तमोर नदीमा पुल नभएकोले भने वाटो प्रामवमधक रुपमा पमन 

ईपयिु देमखदैन । यस गाईंपालीकाको केही वडा सम्म यातायातको लामग मोटरसाआकल तथा ट्याक्टर न्द्यनु प्रयोग भएको  

छ भने बस र मजपतमोर नदीमा पुल नभएकोले चटन सकेको छैन ।यो गाईँपामलका मभत्र ६ % ऄथाशत ११७ घरधरुी मात्र 

कच्ची सडक संजालमा जोडीएको छ भने ऄझै ९३% ऄथाशत१६२५ घरधरुीले अफ्नो घर पुग्नकालामग गोरेटो वाटो नै 

प्रयोग गनुश  पने  ऄवस्था छ । घरधरुीको पहुँचका अधारमा वाडश  स्तरीय मववरण तल प्रस्ततु गररएकोछ । 

वाडश  नं 
घरपुग्ने वाटो कैमफयत 

गोरेटो घोरेटो कच्ची ग्राभेल पक्की 

१ २१४ २३ १०१ ० ०  

२ ३१४ ० २ ० ०  

३ ३४५ १० ३ ० ०  

४ ४८० २३ ११ ० ०  

५ २१६ ० ० ० ०  

जम्मा १५६९ ५६ ११७ ० ०  

प्रमतशत ९०% ३.२९% ६.७१% ० ०  

श्रोतः घरधरुी सभेक्षण २०७५ ऄसार 

७.११.स्वाममत्वका अधारमा घरधरुीको मववरण 

 गाईँपामलका मभत्र हाल वसोवास गदै अएका १७४२ घरधरुी मध्ये  १६७२ घरधरुीको अफ्नै मनजी घर हुनु राम्रो पक्ष हो । 

भाडामा वस्ने वा साहुकोमा ऄमधयामा वा ज्यालमा वसोवास गने ९२ घरधरुी रहेकाछन । संस्थागत घरमा वसोवास गने 

घरधरुी १ रहेको छ र ऄन्द्य २८ घरधरुी रहेकाछन । यसले के देखाएकोछ भने ममक्वाखोला गाईँपामलकामा हाल ९२ 

घरधरुीको अफ्नो मनमज अवास छैन  त्यसको व्यवस्थापनको जरुरी रहेकोछ ।  स्वाममत्वका अधारमा वाडश  स्तरीय 

घरधरुरको मववरण तल प्रस्ततु गररएकोछः 

वाडश  नं 
घरको स्वाममत्व 

जम्मा  
नीमज भाडा संस्थाको सरकारी ऄन्द्य 

१ ३२४ १४ १ ० ० ३३९ 

२ ३२८ १३ ० ० १५ ३५६ 

३ ३२२ २३ ० १ १३ ३५७ 

४ ४९९ १५ ० ० ० ५१४ 

५ १९९ १७ ० ० ० २१६ 

जम्मा १६७२ ९२ १ १ २८ १७४२ 

प्रमतशत ९५ % ५ % ०.०५ ०.०५ १.६०  

श्रोतः घरधरुी सभेक्षण २०७५ ऄसार 
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७.१२. एकल जनसखं्याको मववरण 

सरकारी पररभाषाले जे जसरी व्यायया गरेको भएपमन यो गाईँपामलकाको हकमा एकल जनसंयया भन्द्नाले मववाह पश्चात 

श्रीमान मरेर मवधवा भएकी श्रीमती तथा श्रीमती मरेर मवधरु भएको श्रीमानको रुपमा पररभामषत गररएकोछ । नेपाल परापुवश 

काल देमख नै मपत ृसत्तात्मक देश भएको हुनाले धेरैजसो ऄवस्थामा श्रीमती मरेपमछ श्रीमानले पुन मववाह गने गरेको तर 

श्रीमान मरेपमछ श्रीमती चामह त्यमतकै वसेको ऄवस्था देमखन्द्छ । प्रामवमधक महसावले पमन श्रीमानले पुन मववाह गदाश  ईसको 

कुनै सन्द्तान सम्पमत्त थर गोत्रमा समस्या नहुने र श्रीमती ले पुन मववाह गदाश  ऄको घरमा जानु पने सम्पत्ती तथा सन्द्तान नै 

छोड्नु पने भएकोहुनाले पमन यो संयया कम रहने गदशछ । महन्द्द ुसंस्कार र वाहुन के्षत्री समुदायमा त यसको ऄझ धेरै प्रभाव 

रहेको छ । ममक्वाखोला गाईँपामलकामा हाल ३४२ जना एकल जनसंयया रहेको छ जसमध्ये २२३ जना ममहला र 

११९जना पुरुष रहेकाछन ।  जातीय महसावले हेदाश  यो गाईँपामलकामा  जनजातीमा सवैभन्द्दा वढी १७१ जना मवधवा र 

९८ जना मवधरु रहेकाछन भने वाहुन के्षत्रीमा ४० मवधवुा र १५ मवधरु त्यस्तै दमलत जातीमा १२ जना मवधवा र ६ मवधरु 

रहेकाछन । वाडश  स्तरीय र जातीय रुपमा ममक्वाखोला गाईँपापमलकाको मववरण तल प्रस्ततु गररएकोछः 

वाडश  नं 
वाहुनके्षत्री जनजाती दमलत जम्मा 

मवधवा मवधरु मवधवा मवधरु मवधवा मवधरु मवधवा मवधरु जम्मा 

१ १२ ७ २४ ९ ६ ५ ४२ २१ ६३ 

२ २२ ६ २० १६ ४ ० ४६ २२ ६८ 

३ ५ २ ४२ २० ० ० ४७ २२ ६९ 

४ १ ० ५८ ४९ २ १ ६१ ५० १११ 

५ ० ० २७ ४ ० ० २७ ४ ३१ 

जम्मा ४० १५ १७१ ९८ १२ ६ २२३ ११९ ३४२ 

श्रोतः घरधरुी सभेक्षण २०७५ ऄसार 

७.१३. पेशाका अधारमा जनसखं्याको मववरण 

ममक्वाखोला गाईँपामलकाको पेशाका अधारमा यहाँको जनसंययालाइ पाररवाररक रुपमा ईटलेख गने परम्परालाइ संसोधन 

गदै हाल कायम रहेको १५ वषश  भन्द्दा मामथको संययालाइ मात्र पेशाका अधारमा वगीकरण र मवशे्लषण गररएकोछ । यो 

गाईँपामलकाको कुल जनसंयया १०१२० मध्ये १४ वषश  भन्द्दा मुनीको संयया ३०४२ लाइ घटाईदा वाँकीरहन अएको 

७०७८ जना मध्ये कमतजना कुन व्यवसायमा संलग्न रहेकाछन भन्द्ने कुरा  मवशे्लषण गररएकोछ । ममक्वाखोला 

गाईँपामलकाको जनसंययालाइ सहभामगताको अधारमा मात्र हेदाश  यहाँको प्रमुख पेशा कृमष देमखएको छ । यहाँको कुल 

जनसंययाको ४८% ऄथाशत ३४६३ जनसंयया कृमष पेशामा अवद्ध रहेको भने व्यापारमा २% ऄथाशत १२९ जना र 

ईध्योगमा १% ऄथाशत ७९ जना जनसंयया रहेकोछ ।  त्यसैगरी ३% ऄथाशत २३७ जनसंयया स्वदेश मभत्र मवमभन्द्न 

सरकारी तथा गैह्रसरकारी नोकरीमा अवद्ध रहेकोछ । हाल वैदेमशक रोजगारीमा रहेको संयया पमन ईटलेयय रहेकोछ¸कुल 

ईत्पादनमशल जनसंययाको ७% ऄथाशत ४७४ जनसंयया वैदेमशक रोजगारीमा रहेकोछ  भने १०% ऄथाशत ७३६ 

जनसंयया दक्ष तथा ऄदक्ष ज्यालादारीमा संलग्न रहेको छ । यसरी कुल ईत्पादनमशल जनसंययाको ७१% कुनै न कुनै 
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पेशामा संलग्न रहेको भने वाँकी २९ % पेशा मा संलग्न देमखदैन । २९% मध्ये २४% ऄथाशत १६७६ जना हाल मवद्यालय 

तथा क्याम्पस स्तरमा ऄध्ययन रत रहेका छन भने ५% ऄथाशत २८४ जना कुनैपमन पेशामा संलग्नता देमखदैन (यो 

संययामा जेष्ठ नागररकहरु समेत समावेश भएकाछन ) । पेशामा संलग्नताका अधारमा ममक्वाखोला गाईँपामलकाको वाडश  

स्तरीय मववरण तल प्रस्ततु गररएकोछः 

वाडश  न ं कृमष व्यापार 

ईद्योग 

व्यवसाय 
नोकरी 

ज्यालादारी 

वैदमशक 

रोजगार मवद्याथी पेशाहीन जम्मा 

१ ५७९ ३७ ३ ३८ ६९ १०५ ३१७ ८३ १२३१  

२ ६९० ५ ५ ५२ २९४ ११८ २१६ ८ १३८८  

३ ५३१ ३० ३३ ७२ ३१० ८३ ३०६ ९९ १४६४  

४ १२३८  ३२ ४ ४८ २९ ११२ ६२७ १९ २१०९  

५ ४२५ २५ ३४ २७ ३४ ५६ २१० ७५ ८८६ 

जम्मा ३४६३ १२९ ७९ २३७ ७३६ ४७४ १६७६  २८४ ७०७८  

श्रोतः घरधुरी सभेक्षण २०७५ ऄसार  

मामथ ईटलेमखत तामलकालाइ ऄध्ययनको सहजताका लामग स्तम्भ मचत्र माफश त मनम्नानुसार देखाआएकोछः 

 

ईटलेमखत मचत्रले के देखाएको छ भने ईत्पादनमशल जनसंयया  को िुलो महस्सा ऄझै पमन पेशा वामहर रहेको छ । ३२% 

जनसंयया पेशामा संलग्न नहुनुले जीवन मनवाश हमा ऄवस्य नै प्रभाव पादशछ ।  कृमष पेशामा यमत िुलो संयया संलग्न हुदा पमन 

जीवीकोपाजशनको मुयय अधार वन्द्न सकेको छैन । खेती प्रणलीमा मभमत्रएको रसायमनकता¸ पररश्रम र ईत्पादनको मत्रपक्षीय 

मवशे्लषण गदाश  अम्दानी भन्द्दा वढी खचश  लाग्ने देमखएको छ । यो ऄवस्था भनेको कृमषलाइ मुयय पेशा वनाईनेहरुका लामग 

कृमष व्यापार ईद्योग व्यवसाय नोकरी ज्यालादारी वैदमशक रोजगार मवद्याथी पेशाहीन

४९%

४%
१%

३%

२२%

५%

२४%

८%

ऩेर्ागत आधारमा जनसंख्या
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राम्रो हैन ।मामथ ईटलेख गररएको पेशाका अधारमा जनु मववरण रहेको छ त्यसमा २ वटा मशषशकलाइ सकु्ष्म रुपमा ऄध्ययन 

गनशको लामग खमण्डकृत गररएको छ । नोकरी र ज्याला २ वटा महत्वणुश मशषशक हरु मध्ये नोकरी मभत्र मुयय रुपमा ३ खण्ड 

रहेका छन । पमहलो सरकारी दोश्रो गैह्रसरकारी र तेश्रो नीमज त्यसै गरी सरकारी मभत्र पमन स्थायी ऄस्थायी र पेन्द्सन खाने 

कमशचारीहरु रहने तथा गैह्रसरकारी मभत्र पमन रामष्िय गैह्र सरकारी र ऄन्द्तरामष्िय गैह्रसरकारी संस्थामा कायशरत कमशचारी 

रहने भएको हुनाले त्यसलाइ खमण्डकृत गररएको छ । नोकरी पेशा मा संलग्न २३७ जना मध्ये कुन कुन के्षत्रमा कमत कमत 

संलग्न छन भन्द्ने कुरा समावेस गररएको छ । त्यस्तै ज्यालादारी ऄन्द्तरगत पमन दक्ष ज्यालादारी अजको अवश्यकता हो 

त्यसैले दक्ष कामदार भएर मलएको ज्याला हो या ऄदक्ष कामदारको रुपमा मलएको ज्याला हो  सो को मवशे्लषण गनुश  पने 

भएको हुनाले ज्यालादारी पेशामा संलग्न ७३६ जना मध्ये कमत दक्ष र कमत ऄदक्ष कामदार हुन  भन्द्ने मववरण संकलन 

गररएको छ जसको मववरण तल प्रस्ततु गररएकोछ । 

वाडश  न ं
सरकारी नोकरी गैह्रसरकारी नोकरी नीमज 

श्रोत 

ज्यालादारी 

स्थायी ऄस्थाइ पेन्द्सन जम्मा NGO INGO जम्मा दक्ष ऄदक्ष जम्मा 
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४ ४ १५ १७ ६ ३८ ३ ० ० ७ १६ १३ 

५ ५ ९ ८ १ १८ १ १ २ ७ २३ ११ 

जम्मा जम्मा ६८ ७९ ४६ १९३ ४ १ २ ३९ ४३७ २९९ 

श्रोतः घरधुरी सभेक्षण २०७५ऄसार  

७.१४. मवशेष सीपयुक्त जनसखं्याको मववरण 

ममक्वाखोला गाईँपामलकाको  समृमद्धका लामग मवशेष सीपयिु जनशमिको प्रधानता रहन्द्छ । मवशेष गरेर यो के्षत्रमा डाक्टर 

आमन्द्जमनयर वकील लेखाव्यवसायी ,पत्रकार अयवुेद मवज्ञ (जमडवटुीका वारे ज्ञान भएका) तथा धामी झाक्री लगायत के कमत 

छन भन्द्ने वारेमा तथ्याङ्क संकलन गररएको छ । यो गाईँपामलकामा ईटलेमखत मवशेषज्ञहरु को संयया कम रहेकोछ तरपमन 

संभावना भने देमखएकोछ ।  हाल ईपलव्ध सीपयिु जनसंययाको मववरण तपमशलमा ईटलेख गररएकोछ । 
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मामथ ईटलेमखत मववरण ऄनुसार ममक्वाखोला गाईँपामलका मा १ जना डाक्टर ११ जना आन्द्जीमनयर १५ जना पुरोमहत 

८८ जना मसकमी ८५ जना डकमी ९ जना वैद्य तथा १०७ जना धामी गरी कुल ३१६ जना सीपयिु जनशिी रहेकोछ  

७.१५. वैदेमशक रोजगार सम्वमधध मववरण 

नेपाल कृमष प्रधान देश भएपमन यहाँका लाखौ यवुाहरु यो पेशामा अकमषशत देमखदैन भने यहाँ कृमष पेशा सम्मामनत पमन 

देमखदैन । ईपभोगका महसावले प्राय सवै नेपालीहरु स्थानीय स्तरमा ईत्पादन भएका , रासयामनक मल प्रयोग नगरेका , 

स्थानीय वीई प्रयोग गररएकार  मवषादी प्रयोग नगररएका ईत्पादनहरु मन पराईने तर तीनै वस्त ुईत्पादकले चामह ऄपमान 

व्यहोनुश  पने ऄवस्था वाट यो गाईँपामलका पमन ऄलग छैन । हाल यो गाईँपामलकाको कुल ईत्पादनमशल  जनसंययाको ५% 

जनशमि जनु सवैभन्द्दा ईवशर ईमेरमा महमडरहेकोछ , वैदेमशक रोजगारमा छ । केमह लाआ छोडेर वैदेमशक रोजगरमा 

गएकाहरुले गरेको श्रम यो देशमा गने हो भने लाखौ कमाईन समकने ऄवस्था रहेको छ । यो गाईँपामलकाको अम्दानीको 

२०% वैदेमशक रोजगारवाट प्राि भएको तथ्य ईटलेखनीय रहेको छ । ५ % जनशमिले २०% अम्दानी हामसल गरेको 

पररपे्रक्षलाइ वेवास्ता गने समकदैन । यमद  वैदेमशक रोजगारलाइ  यो गाईँपामलका वाट ऄलग्याईने हो भने करीव करीव 

भोकमरीको ऄवस्था सजृना हुन सक्छ । हाल यो गाईँपामलकाका ४७४ जना यवुाहरु जसमध्ये ३७ जना ममहला र ४३७ 

जना पुरुष रहेकाछन जसको वाडश  स्तरीय संगै जातीय र मलंगीय मववरण तल प्रस्ततु गररएकोछ । 

वाडश  न ं
वाहुनके्षत्री जनजाती दमलत जम्मा ममहला 

 % ममहला पुरुष ममहला पुरुष ममहला पुरुष ममहला पुरुष जम्मा 
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७.१६. चपी ईपयोग सम्वमधध मववरण 

ममक्वाखोला गाईँपामलका खटुला मदसा मुि गाईँपामलका भएपमन ऄझै सवै घरमा चपी मनमाशण हुन सकेको छैन । कमतपय 

घरधरुीमा चपी मनमाशण नै नभएको ऄवस्था छ भने कमतपय घरधरुरमा एकाघरवाट छुरट्ट मभन्द्न भएका कारण चपी मनमाशण हुन 

सकेको छैन ।  हाल ममक्वाखोला गाईँपामलकामा १७४२ घरधरुी मध्ये १६९४ घरधरुीमा पक्की पेनवाला चपी रहेको छ 

भने ३६ घरधरुीमा साधारण  खाटडे चपी रहेकोछ । ऄझैपमन ९ घरधरुीमा कुनैपमन चपी वनाआएको छैन ।  चपी नभएका 

घरधरुी मध्ये जनजामतकोमा ५ वटा  वाहुन के्षत्री १र दमलतको मा ६ वटा रहकोछ । चपी मनमाशण संगै यसको ईपयोगमा पमन 

जोड मदनु पने देमखन्द्छ । हाल ममक्वाखोला गाईँपामलकामा चपी मनमाशण र ईपयोग सम्वधी जातीय तथा वाडश  स्तरीय मववरण 

तल प्रस्ततु गररएकोछ । 

वाडश  

नं 

वाहुनके्षत्री जनजाती दमलत जम्मा 

पक्की खाटडे नभएको पक्की खाटडे नभएको पक्की खाटडे नभएको पक्की खाटडे कुल जम्मा 
नभएका 

जम्मा 
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२५८ ६ १ १३७३  २६ ५ ६३ ४ ३ १६९४  ३६ १७३०  ९ 
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७.१७.  पररवार मनयोजन सम्वमधध मववरण 

ममक्वाखोला गाईँपामलकामा पररवार मनयोजनको झट्ट हेदाश  संयया कम देमखएको छ कमतपयले यो मवषय लकुाएर सचुना 

नमदएको जस्तो लाग्यो तर सकु्ष्म रुपमा ऄध्ययन गदाश  यो संयया यहाँका लामग पयाशि लाग्दछ । यो गाईँपामलकामा जम्मा 

जनसंयया  १०१२० मध्ये १५ देमख ५९ वषश  सम्मको जनसंयया ६७७३ हो । यो जनसंयया मभत्र करीव २०% 

ऄमववामहत छन र करीव २० %  पैतामलस वषश  मामथ ऄथाशत पररवार मनयोजन अवश्यक नपने भआसकेकाछन । वाँकी 

रहेको ६०% भन्द्नाले ४०६३ हुन अईछ । यही संयया मभत्र ४७४ जना वैदेमशक रोजगारमा गएको छन । वैदेमशक 

रोजगारमा गएमा मध्ये करीव ३२६ जना मववामहत छन र ऄपवाद वाहेक श्रीमान श्रीमती गएका छैनन ।  यसले यहाँ वसेका 

३२६  श्रीमान वा श्रीमतीलाइ पररवार मनयोजन अवश्यक परेन । यसले कुल संययामा ८०० ले घटायो । ईटलेमखत संयया 

४०६३ मा ८०० घटाईदा वाँकी रह्यो ३२६३  । यो संयया मध्ये  ८२८ जनाले पररवार मनयोजनका साधन प्रयोग गदशछन । 

जसको ऄथश  ऄरु ८२८ जनालाइ यसले प्रभामवत गदशछ  ऄमन्द्तम वाँकी रहेको २४३५ । यो संयया कुल ६७७३ को ३५% 

मात्र हुन अईछ । यसरी हेदाश  यहाँको अवश्यक पने मध्ये ६५% जनसंयया पररवार मनयोजनमा कुनै न कुनै रुपमा संलग्न 
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रहेको पाआन्द्छ । यो सचेतनाको मिबै  ईदाहरण हो । ममक्वाखोला गाईँपामलकाको पररवार मनयोजन सम्वमन्द्ध मववरण वाडश  

तथा जातीय अधारमा तल प्रस्ततु गररएकोछ । 

वाडश  

नं 

वाहुनके्षत्री जनजाती दमलत जम्मा 

स्थायी ऄस्थायी स्थायी ऄस्थायी स्थायी ऄस्थायी स्थायी ऄस्थायी जम्मा 
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७.१८.दीघारोगी सम्वमधध मववरण 

 दीघश  रोग भन्द्नाले  लामो समय सम्म ऄसर गने खालको औषधी खाइ रहनु पने रोगहरुलाइ जनाईछ । कमतपय रोगहरुमा 

मनयममत औषधी खाआरहनु पदैन तर खानेकुराहरुमा मनगरानी  रायनु पछश  भने कमतपय रोगहरुमा मनयममत रुपमा औषधी 

खानु पने हुन्द्छ । नेपाली समाजमा देमखएका साझा प्रकृमतका रोगहरुको वारेमा नाम नै मकटान गरी सचुना संकलन 

गररएकोछ । जसको अधारमा यो ममक्वाखोला गाईँपामलकामा कुल ५७० जना दीघश  रोगी रहेकाछन । यो संयया धेरै नै हो  

जसमध्ये ४५ जनामा मधमेुह ऄथाशत मचमनरोग रहेको छ यी रोगीहरुले मनयममत रुपमा औषधी सेवन गनुश  पदैन तर खानामा 

सावधानी भने पुरै ऄपनाईनु पछश  । त्यस्तै २४ जनामा क्षयरोग लागेको छ । यो रोग लागेका हरु ले मनयममत रुपमा ६ ममहना 

देमख १ वषश  सम्म औषधी सेवन गरेमा मनको हुनसक्छ । ऄको दीघश  रोगमा क्यान्द्सर रहेको छ । यो रोग लागेका १६ जना  

व्यािीहरु छन ¸यसको महङ्गो र लामो ईपचार गरे मनकोहुन सक्छ ।  त्यस्तै मृगौला सम्वन्द्धी समस्या भएका कुल १५ 

जना रोगीहरु छन । प्रारमम्भक चरणमा यसको ईपचार गनश  समकन्द्छ भने पमछटलो ऄवस्थामा प्रत्यारोपण नगरी मनको हुदैन 

यो पमन महङ्गो र लामो ईपचारको अवश्यकता पदशछ । यो गाईपामलकामा  सवै भन्द्दा धेरै दीघश रोगीहरुमा दम रोगीको 

संयया रहेकोछ । यहाँ कुल १५९ जना दम रोगीहरु रहेकाछन । यो रोग जीवनको ईत्तराधशमा लागेको भए ईपचार हुने कम 

संभावना रहेको छ भने यवुाहरुमा भए लामो ईपचार गनश  सके मनको हुन्द्छ । हाल यो गाईँपामलकामा कुल १४९ जना 

वाथरोगीहरु रहेकाछन । यसको लामग पमन मनयममत औषधी सेवन गनश  सके ईपचार हुन्द्छ । यी सवैका ऄमतररि १३७ जना 

लाआ ऄन्द्य खालका दीघश रोगहरु लागेको पाआएकोछ । ममक्वाखोला गाईँपामलकाका दीघश रोगीहरुको वाडशस्तरीय मववरण तल 

प्रस्ततु गररएकोछ। 

 

 



 

लभक्वाखोरा गाउॉऩालरका फस्तगुत लफवयण २०७५ 
 

24 
 

वाडश  न ं मधुमेह पक्षघात मटमव क्यान्द्सर 
मृगौला 

मवग्रेको 
दम वाथ ऄन्द्य जम्मा 
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७.१९. खानपेानीको श्रोत सम्वमधध मववरण 

ममक्वाखोला गाईँपामलकाका १७४२ घरधरुीमा खानेपानीको मुयय र सहायक गरी २ वटा श्रोतको वारेमा सचुना संकलन 

गररएकोछ । त्यो मववरण ऄनुसार यो गाईँपामलकाका ८३% घरधरुी पाआप धाराको पानी ईपयोग गदशछन । भौगोमलक रुपमा 

दगुशम भएपमन खानेपानीको श्रोतका महसावले यो गाईँपामलका सामान्द्य रहेकोछ । यहाँ मुयय श्रोत र सहायक श्रोतका वारेमा 

छुट्टा टुटै्ट मवशे्लषण गररएकोछ । 

७.१९.१. खानपेानीको मखु्य श्रोत सम्वमधध मववरण 

यो गाईँपामलकाका ८३% ऄथाशत १४५४ घरधरुीमा खानेपानी पाआप माफश त अईछ यसको ऄथश  पानी वोक्नका लामग धेरै 

समय खचशनु पदैन । पहाडी प्रदेशको सवैभन्द्दा िुलो समस्या वन्द्दै गएको खानेपानीको ऄभाव यहाँ ३ वटा वडामा देमखए पमन 

वाड न ज१ र २ मा पानीको मुहान न्द्यनु रहेकोले मुहान संरक्षण र खोजी अवश्यक देमखन्द्छ । वाँकी रहेका मध्ये १०६ 

घरधरुी कुवाको पानी ईपयोग गरररहेकाछन । जरुवा मुलकै पामन खाने घरधरुीको संयया १८२ रहेको छ भने खोलाको पानी 

खाने घरधरुीको संयया नभए पनी सयुखा याममा केही घरधरुी ले प्रयोग गने गरेको पाआन्द्छ । ममक्वाखोला गाईँपामलकाको 

खानेपानीको श्रोतको अधारमा वाडशस्तरीय मववरण तल प्रस्ततु गररएकोछः 

वाडश नं पाआपधारा ट्यवुेल इनार /कुवा जरुवामूल खोला/नदी ऄन्द्य जम्मा कैमफयत 

१ २७० ० ११ ५७ ० ० ३३८   

२ २४१ ० ४१ ३४ ० ० ३१६   

३ ३२० ० २५ १३ ०  ० ३५८   

४ ४२२ ० २९ ६३ ०  ० ५१४   

५ २०१ ० ० १५ ०  ० २१६   

जम्मा १४५४ ० १०६ १८२ ० ० १७४२   

श्रोतःघरधरुी सभेक्षण २०७५ 
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७.१९.२. खानपेानीको सहायक श्रोत सम्वमधध मववरण 

यो गाईँपामलकाकामा रहेका १७४२ घरधरुी मध्ये ८ % ऄथाशत१३६ घरधरुीमा खानेपानीको वैकमटपक श्रोत पमन रहेकोछ 

भने कुवा तथा  जरुवा मुलको पानी प्रयोग गने ५% का लामग वैकमटपक खानेपानीको अवश्यकता देमखदैन । यसवाट पमन 

यहाँको पानी को समस्या वडा न १ र २ मा अवश्यक  देमखन्द्छ । खानेपानी को वैकमटपक श्रोत पमन स्थायी प्रकृमतको 

रहेको छ । । सरसफाइ लाआ मवषेश ध्यान मदने हो भने यहाँ खानेपानीको खास समस्या देमखदैन यसको व्यवस्थापन मात्र गरे 

पुग्छ । ममक्वाखोला गाईँपामलकाको वाडश  स्तरीय  खानेपानीको वैकमटपक श्रोत सम्वमन्द्ध मववरण तल प्रस्ततु गररएकोछ 

वाडश  न ं पाआप धारा ट्युवेल इनार / कुवा जरुवा मूल खोला/ नदी ऄन्द्य जम्मा 

१ ३२२ ० ० ५ ० ३२२ ३२७ 

२  ० ० ४ ३४ ३७ ७५ 

३ ० ० ० १० ३ ० १३ 

४ ० ० ० ५४ ९ ० ६३ 

५ ० ० ० १५ ० ० १५ 

जम्मा ० ० ० ८८ ४६ ८४२ ४९३ 

श्रोतः घरधुरी सभेक्षण २०७५ ऄसार  

७.२०. खाना पकाईन ेचलु्हो सम्वमधध मववरण 

ममक्वाखोला गाईँपामलकाका मवशेष गरर ममहलाहरुको धेरै समय मवत्ने भान्द्सामा  कस्तो प्रकारको चुटहो प्रयोग भआरहेको छ 

भन्द्ने प्रमुख मवषय हो । हाल यो गाईँपामलकामा २४५ जना दम रोगी हुनु को पछाडी भान्द्साको धवुाँ पमन एईटा कारण हो 

त्यसैंल यसमा मवशेष कायशक्रम तयार गरेर ऄगाडी वढ्न सहज होस भनेर चुटहोको ऄवस्थाका वारेमा तथ्याङ्क संकलन 

गररएकोछ । जसका अधारमा यो गाईँपामलकाका १७४२ घरधरुी मध्ये ऄझैपमन६१% ऄथाशत  १०६७ घरधरुीमा 

परम्परागत चुटहोको प्रयोग भआरहेकोछ । त्यस्तै ३८% ऄथाशत ६६७ घरधरुीमा सधुाररएको चुटहो प्रयोग भआरहेको छ । भने 

१% ऄथाशत १९ घरधरुीमा ग्यास चुटहो प्रयोग भआरहेकोछ । समग्रमतामा यो गाईँपामलकामा भएका चुटहोहरुको वाडश  

स्तरीय मववरण तल प्रस्ततु गररएकोछः 

वाडश  न ं परम्परागत सुधाररएको भुषे मरट्टतेलचुटहो  ग्यास चुटहो मवदू्यतीय जम्मा 

१ २२० १२३ ० ० १५ ० ३३८ 

२ १८९ १२५ ० ० २ ० ३१६ 

३ २०४ १५४ ० ० १ ० ३५८ 

४ २८५ २२९ ० ० ० ० ५१४ 

५ १८० ३६ ० ० १ ० २१६ 

जम्मा १०७८  ६६७ ० ० १९ ० १७४२  

श्रोतः घरधुरी सभेक्षण २०७५ ऄसार 
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७.२१. खाना पकाईन ेआधधन सम्वमधध मववरण 

ममक्वाखोला गाईँपामलकाकाताप्लेजङु मजटलाको दगुशम महमाली गाईँपामलकाहो त्यसैले पमन यहाँ सगुम के्षत्रमा पाईने सेवा 

समुवधाहरु पाईने संभावना कम र महंगो पछश  । यहाँका कुल १७४२ घरधरुी मध्ये ६२% घरधरुीमा ऄझैपमन परम्परागत 

चुटहो भएको र सधुाररएको चुटहो पमन ३८% घरधरुीमा भएको हुनाले  खाना पकाईने आन्द्धनको रुपमा दाईरा प्रयोग हुनेमा 

दआुमत छैन । हाल प्रयोग भआरहेको अधारमा  खानापकाईने आन्द्धन को वाडश  स्तरीय मववरण तल प्रस्ततु गररएकोछ । 

वाडश  नं दाईरा LP ग्यास गोवरग्यास मरट्टतेल गुआिा मवदू्यत जम्मा 
एक भन्द्दा वढीश्रोत 

प्रयोग गने 

१ ३४३ १५ ० ० ० ० ३३८  

२ ३१४ २ ० ० ० ० ३१६  

३ ३५७ १ ० ० ० ० ३५८  

४ ५१४ ० ० ० ० ० ५१४  

५ २१५ १ ० ० ० ० २१६  

जम्मा १७२३ १९ ० ० ० ० १७४२  

श्रोतः घरधुरी सभेक्षण २०७५ ऄसार 

मामथ ईटलेमखत अधारमा ९९% घरधरुीमा दाईरा नै प्रमुख आन्द्धन हो भने १% घरधरुीमा ग्यास प्रमुख आन्द्धन हो । यसका 

ऄमतररि वैकमटपकरुपमा पमन आन्द्धनको प्रयोग गने घरधरुीहरु रहेका छन हाल ममक्वाखोला गाईँपामलकाका १९ 

घरधरुीहरुमा खाना पकाईने आन्द्धनको वैकमटपक व्यवस्थापन पमन देमखन्द्छ । जसमध्ये प्रमुख रुपमा ग्यास प्रयोग गने १९ 

घरधरुीमा वैकमटपक आन्द्धनको रुपमा दाईरा रहेको छ वाँकी घरधरुीमा दाईराको मवकटप दाईरा नै रहेको छ । वैकमटपक 

आन्द्धन ईपयोग गने घरधरुीको वाडश  स्तरीय मववरण तल प्रस्ततु गररएकोछः 

वाडश  न ं दाईरा LP ग्यास गोवरग्यास मरट्टतेल गुआिा मवदू्यत जम्मा 

१ ० १५ ० ० ० ० १५ 

२ ० २ ० ० ० ० २ 

३ ० १ ० ० ० ० १ 

४ ० ० ० ० ० ० ० 

५ ० १ ० ० ० ० १ 

जम्मा ० १९ ० ० ० ० १९ 

श्रोतः घरधुरी सभेक्षण २०७५ ऄसार 
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७.२२. ईज्यालोको लामग वत्ती प्रयोग  सम्वमधध मववरण 

ममक्वाखोला गाईँपामलकामा हाल सम्म  केमन्द्रय मवद्मतु वलेको छैन तर वटने प्रकृयामा रहेकोछ । स्थानीय स्तरमा लघु 

जलमवद्यतु र सौयश ईजाश  ईज्यालोको प्रमुख श्रोत हो । यो गाईँपामलकाका कुल १७४२ घरधरुी मध्ये  ९५२ घरधरुी  

लघुजलमवद्यतु माफश त ईज्यालो प्रयोग गरररहेकाछन भने ७६९ घरधरुीमा सोलार वत्ती  ईज्यालोको लामग प्रयोग 

भआरहेकोछ   । वत्तीको लामग ऄन्द्य प्रयोगको ऄवस्था पमन देमखएको छ जसको मववरण तल प्रस्ततु गररएकोछः 

वाडश  न ं सोलार माआक्रोहाआरो 
केमन्द्रय 

मरट्टतेल गोवरग्यास ऄन्द्य जम्मा 
मवदु्यत 

१ ३३० ८ ० ० ० ० ३३८ 

२ ३०९ ० ० ० ० ७ ३१६ 

३ २५ ३२४ ० ० ० १ ३५८ 

४ ४ ५०४ ० ० ० ६ ५१४ 

५ १०१ ११६ ० ० ० ६४ २१६ 

जम्मा ७६९ ९५२ ०६ ०६४ ०० ७८७८  १७४२  

श्रोतः घरधुरी सभेक्षण २०७५ ऄसार  

७.२३. सवेासमुवधा ईपलव्धता  सम्वमधध मववरण 

सेवा समुवधा ऄन्द्तरगत सामान्द्यतया सचुना संचार यातायात  भौमतक समाग्री अदीको मवषयमा ममक्वाखोला 

गाईँपामलकाका कमत घरधरुीमा कमतको पहुच रहेको छ भन्द्ने मवषयलाइ सेवा समुवधा ईपलव्धताको मवषय वनाआएकोछ । 

सचुना संचारमा रेमडयो टेमलमभजन  मोवाआल आन्द्टरनेट अदी मवषयहरु समावेस गररएका छन भने यातायात ऄन्द्तरगत 

मोटरसाआकल गाडी जस्ता मवषयहरु समावेस गररएका छन भने ऄन्द्य भौमतक समाग्रीमा मिज कम्प्यटुर जस्ता मवषयहरु 

समावेस गररएकाछन ।समग्रतामा हेदाश  पमहले संचार प्रमुख माद्यम भएको रेमडयो  ऄमहले टेमलमभजन आन्द्टरनेट मोवाआल 

अदीका कारणले प्रमतस्थामपत हुदै गआरहेको ऄवस्था देमखन्द्छ । हाल यो गाईँपामलकाका १७४२ घरधरुी मध्ये ५५% 

ऄथाशत ९५९ घरधरुीमा रेमडयो प्रयोग भआरहेकोछ । त्यसैगरी १९% ऄथाशत ३२३ घरधरुीले टेमलमभजन प्रयोग गरररहेकाछन 

।संचारको प्रमुख साधन मोवाआल ऄमहले बरीब २०४१ वटा प्रयोग भआरहेकोछ । त्यस्तै गरेर वटा गाडी छ भने ११ वटा  

मोटरसाआलकल र ३८ वटा कम्प्यूटर ईहाँका घरधरुीमा प्रयोग भएको देमखन्द्छ । सेवा समुवधा ईपव्धताको अधारमा वाडश  र 

जातीगत मववरण तल प्रस्ततु गररएकोछ । 
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वाडश  न ं

जम्मा 

घरधुरी  

सेवा सुमवधा भएका घरधुरी 

रमेडयो मटमभ मोवाइल 

आन्द्टरने

ट केवुल गाडी मिज 

मोटरसाआक

ल 

कम्प्युट

र 

१ ३३८ १४४ २६ ६४२ ६ ० ३ ३ २ ३ 

२ ३१६ १६३ १५ ३०४ ३ २ २ २ २ ८ 

३ ३५८ १९४ ४८ ३२३ ३ ० ० २ ४ १२ 

४ ५१४ ३०० १७१ ५९१ २ ६ १ २ २ १४ 

५ २१६ १५८ ६३ १८१ ३ ० ० १ १ १ 

जम्मा १७४२  ९५९ ३२३ २०४१  १७ ८ ६ १० ११ ३८ 

प्रमतशत ५५ १९ १०० १.      

श्रोतःघरधुरी सभेक्षण २०७५ ऄसार  

७.२४. सवेासमुवधा ईपयोग  सम्वमधध मववरण 

मामथ  ईटलेमखत  सेवा समुवधा ईपलव्ध भएका  घरधरुीमा कुन सेवा समुवधा कमतको संययामा छ भन्द्ने अधारमा यसको 

ईपयोग गणना गररएकोछ । यो मवशे्लषण देखाए ऄनुसार कम्प्यूटर गाडी मिज केवलु आन्द्टरनेट एक घरधरुीमा एईटा मात्र 

रहेको छ भने रेमडयो टेमलमभजन मोवाआल जस्ता वस्तहुरु एक भन्द्दा धेरै रहेकाछन । जसको मववरण वाडशस्तरीय रुपमा तल 

प्रस्ततु गररएकोछ  

वाडश  न ं

सेवा सुमवधाको संययात्मक ईपयोग 

रमेडयो मटमभ मोवाइल आन्द्टरनेट केवुल गाडी मिज 

मोटरसाआक

ल कम्प्युटर 

१ १४४ २६ ६४२ ६ ० ३ ३ २ ३ 

२ १६३ १५ ३०४ ३ २ २ २ २ ८ 

३ १९४ ४८ ३२३ ३ ० ० २ ४ १२ 

४ ३०० १७१ ५९१ २ ६ १ २ २ १४ 

५ १५८ ६३ १८१ ३ ० ० १ १ १ 

जम्मा ९५९ ३२३ २०४१  १७ ८ ६ १० ११ ३८ 

ईपयोग 

गनेघरधुरी           
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७.२५.जीमवकोपाजान सम्वमधध  मववरण 

 कुनैपमन कै्षत्र गाईँ या मजटलाकै मवकासका लामग जीमवकोपाजशन मा अत्ममनभशरता को प्रमुख भमुमका हुने गदशछ । खाद्यान्द्न 

अत्ममनभशरता को मवषयलाइ हेरेर गरीमव नक्सांकन गदाश  सामान्द्यतया अफ्नो ईत्पादनले कमत समय  सम्म खानपुग्छ भन्द्ने 

अधारमा गररन्द्छ र त्यसलाइ मुयय ४ खण्डमा मवभाजन गररन्द्छ जसमा अफ्नो ईत्पादनले ३ ममहना सम्म खानपुग्ने , ६ 

ममहना सम्म खानपुग्ने , ९ ममहना सम्म खान पुग्ने र १२ ममहना वा सो भन्द्दा वढी समय सम्म खानपुग्ने पदशछन । मवकास 

प्रकृयामा यो ईपयिु मवमध हैन मकन भने यमतले मात्र गरीमव मापन गदाश  ऄधरुो हुन्द्छ त्यसैले यो गाईँपामलकाको हकमा 

ऄत्यन्द्तै सकु्ष्म मवशे्लषण गरेर अफ्नो वामषशक अम्दानीले (सवै क्षेत्रवाट प्राि) हरेक घरधरुीको कमत समय सम्म जीमवको 

पाजशन हुन्द्छ ? भन्द्ने अधारमा मवशे्लषण गररएकोछ । मुयय रुपमा हरेक सदस्यका लामग अवश्यक पने मवमभन्द्न के्षत्रहरु 

खाना, कपडा,मशक्षा,स्वास्थ्य, चाडपवश, मनोरञ्जन, संचार, ऄम्मल लगायतका मवषयमा हुने खचशलाइ मवशे्लषण गररएकोछ 

यसलाइ पमन २ वटा प्रमुख खण्डहरुमा मवभि गरर ऄध्ययन गररएकोछ । पमहलो खण्ड ऄन्द्तरगत वैदेमशक रोजगारवाट प्राि 

अम्दानीलाइ ऄलग गने हो भने कमत समय यो गाईँपामलकाले जीमवकोपाजशन गनश  सक्छ  भन्द्ने मवशे्लषण गररएको छ भने 

दोश्रो खण्डमा वैदेमशकरोजगार वाट प्राि अम्दानी समेतले कमत समय जीमवकोपाजशन हुन्द्छ भन्द्ने मवशे्लषण गररएको छ ।  

७.२५.१. वैदेमशक रोजगार मवना जीमवकोपाजान सम्वमधध  मववरण 

वैदेमशक रोजगार वाट प्राि भएको अम्दानीलाइ ऄलग गरेर हेदाश  यमह गाईँपामलकाको कमाआले ममक्वाखोला गाईँपामलकाले  

ऄमधकतम साढे ४ ममहना ऄथाशत १३२ मदन मात्र  मनवाश ह गनश  सक्छ भने वाडश  स्तरीय रुपमा हेदाश  सवैभन्द्दा  कम वाडश  नं ३ 

ले १०७ मदन वा  साढे ३ ममहना र सवैभन्द्दा वढी ५ नं  वाडश   ले १७८ , मदन वा  कररब ५  ममहना सम्म  धान्द्न सक्छ  

त्यस्तै ऄन्द्य वाडशहरुमा २, १,  ३ र ४ नं वाडश ले १३१ , १२९ , ११४ र १०७ मदन मात्र  धान्द्न सक्ने ऄवस्था रहेको छ । 

यो भन्द्दा ऄमतररि समय मनवाश ह गनशका लामग दैमनक मजदरुी वा ऋण मलनुपने ऄवस्था रहेकोछ । जीवन मनवाश हका 

अधारमा वाडश  स्तरीय जातीय मववरण तल प्रस्ततु गररएकोछः 

वाडशनं 

३ममहना सम्म पुग्न े ६ममहनासम्म पुग्न े ९ममहना सम्म पुग्न े

वाहुनके्षत्री जनजाती दमलत वाहुन के्षत्री जनजाती दमलत वाहुन के्षत्री जनजाती दमलत 

१ ९ ७६ १२ ३९ ६० १८ १४ ३६ ४ 

२ ५५ १०६ ११ २४ २९ ५ २७ १९ १ 

३ ११ ९९ १ ६ १२१ २ १२ ५१ ० 

४ ७ २३७ ६ ० १३९ ३ ० ५३ २ 

५ ० २२ ० ० ६९ ० ० ४१ ० 

जम्मा ८२ ५४० ३० ६९ ४१८ २८ ५३ २०० ७ 

श्रोतः घरधुरी सभेक्षण २०७५ ऄसार  
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वाडश  नं 

१२ममहना सम्म पुग्ने १२ममहना भन्द्दा वढी अप्नो कमाआले मजमवको पाजशन 

गने 

वाहुनके्षत्री जनजाती दमलत वाहुन के्षत्री जनजाती दमलत 

ममहना मदन 

१ २३ २५ ३ ६ ११ २ ४ १२९ 

२ १७ ५ ० १० ७ ० ४ १३४ 

३ १२ २६ ० ० १७ ० ४ ११५ 

४ ० २७ २ ३ ३५ ० ४ १०७ 

५ ० ५५ ० ० २९ ० ६ १७२ 

जम्मा ५२ १३८ ५ १९ ९९ २ ५ ६५७ 

श्रोतः घरधुरी सभेक्षण २०७५ ऄसार  

मामथ ईटलेमखत मववरणलाइ यो गाईँपामलकामा रहेका वाहुनके्षत्री २७५ घरधरुी जनजाती १३९५ घरधरुी र दमलत ७२ 

घरधरुीका अधारमा  प्रमतशतमा मनकाली ऄध्ययन गनश  समजलो होस भनेर स्तम्भ मचत्र माफश त तल प्रस्त ुगररएको छ । 

 

 

वाहुन के्षत्री जनजाती दमलत

२५% ३०%

३९%

छ महहना सम्म जीवन ननवाशह 

हुने ऩररवार

वाहुन के्षत्री जनजाती दलऱत 

३९%

१९% १५%

नौ ममहना सम्म जीवन मनवााह हुने पररवार

वाहुनके्षत्री जनजाती दलऱत 

१२%

१२%
६%

 वाह्र ममहना सम्म जीवन मनवााह हुने 

पररवार

वाहुनके्षत्री जनजाती दमलत

३०%

३९%
४२%

तीन महहना सम्म जीवन ननवाशह हुने 
ऩररवार
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नोटः उल्लेखित स्तम्भ खित्रमा जातीय कुल संख्याको आधारमा % गणना गररएको हुनाले जातीय %जोड्दा  मात्र १००   हुन्छ  

मामथ ईटलेमखत मववरण ऄनुसार ममक्वाखोला गाईँपामलकामा संययात्मक रुपमा  जीवन मनवाश ह गनश  सक्ने  परीवार मा  

वाहुन के्षत्री १९% (वाहुन के्षत्रीकै कुल जनसंययाको)  जनजाती १९% (जनजातीकै कुल जनसंययाको) र  दमलत ९% 

(दमलतकै कुल जनसंययाको ) घरधरुी रहेका छन । यसरी हेदाश  कुल ३२० घरधरुी सम्पन्द्न देमखएका छन जनु कुल घरधरुी 

संययाको १६% हुन अईछ  भने ऄझै १४२२ ऄथाशत ८४% घरधरुी गरीब रहेका छन  । कुल ८४% गरीब घरधरुी मध्ये 

६५२ ऄथाशत ३७% ऄमत गरीव ,५१५ ऄथाशत २९% मध्यम गरीव र २६० ऄथाशत १५% गरीव घरधरुी रहेकाछन । 

७.२५.२. वैदेमशक रोजगार समहत जीमवकोपाजान सम्वमधध  मववरण 

हाल नेपाल नै रेममट्यान्द्स वाट चमलरहेको ऄवस्थाछ । मबदेशमा काम गनश  गृका नेपालीहरुले मवदेशवाट पिाएको रकमले 

यहाँको जीवन मनवाश हमा महत्वपुणश भमुमका  मनवाश ह गरेको छ । ममक्वाखोला गाईँपामलका वाट पमन ४७४ जना यवुाहरु 

वैदेमशक रोजगारमा गएका छन र ईनीहरुले पिाएको पैसाले यहाँको पमन जीमवकोपाजशन भआरहेकोछ । तत्कालको 

ऄवस्थामा रेममट्यान्द्स समहतको अम्दानीले यो गाईँपामलकाको कुल खचश  धान्द्न सकेको देमखन्द्छ ऄथाशत एक वषशको 

अम्दानीले यो गाईँपामलकाको खचश  पुरा गरर १ करोड ४५ लाख ६६ हजार वचत हुने ऄवस्था देमखन्द्छ । वाडश   स्तरीय 

रुपमा हेदाश  कुनै पनी  वाडशलाइ जीवन मनवाश हका लामग वामषशक अम्दामनले धान्द्न सकेको देमखदैन भने  सवैमा करीव ६ 

ममहना मात्र धान्द्न सकेको देमखन्द्छ ।  सवै भन्द्दा वमलयो वाडश  नं ५ परेको छ  जसको एक वषशको अम्दानीले ८ ममहनाको 

खचश  धान्द्ने देमखन्द्छ । त्यस्तै ऄन्द्य वाडश  हरुमा वाडश  नं एक¸र दआुको वामषशक अम्दानीले ७ ममहना धान्द्ने देमखन्द्छ भने बाँकी 

वडाको करीब ५ ममहना मात्र धान्द्न सकेको देमखन्द्छ। घरधरुी स्तरमा यो तथ्याङकलाइ मवशे्लषण गदाश   यो गाईँपामलकाका 

कुल १७४२ घरधरुी मध्ये हाल ४९० ऄथाशत ३९ % घरधरुी को मात्र जीवन मनवाश ह हुन सकेको छ भने  ऄझै पमन १२५२ 

ऄथाशत ६१ % घरधरुी गररमवको रेखामुनी रहेकाछन । वैदेमशक रोजगार समहतको अम्दानी वाट जीवन मनवाश हका अधारमा 

वाडश  स्तरीय जातीय मववरण तल प्रस्ततु गररएकोछः  

वाहुन के्षत्री जनजाती दलऱत 

७% ७%

३%

 वाह्र ममहना भधदा वढी समय सम्म जीवन मनवााह हुने पररवार
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वाडशनं 

३ममहना सम्म पुग्न े ६ममहनासम्म पुग्न े ९ममहना सम्म पुग्न े

वाहुनके्षत्री जनजाती दमलत वाहुन के्षत्री जनजाती दमलत वाहुन के्षत्री जनजाती दमलत 
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३ 
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जम्मा 
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श्रोतः घरधुरी सभेक्षण २०७५ ऄसार  

वाडश  

नं 

१२ममहना सम्म पुग्ने १२ममहना भन्द्दा वढी अप्नो कमाआले मजमवको पाजशन गन े

वाहुन के्षत्री जनजाती दमलत वाहुन के्षत्री जनजाती दमलत ममहना मदन 

१ 
३३ ४६ ७ ६ १२ ३ 

६ १६७ 

२ 
३४ १५ २ १२ ९ ० 

७ २१६ 

३ 
१२ ५० १ ० २१ ० 

५ १४२ 

४ 
२ ७१ ३ ३ ४८ १ 

५ १६१ 

५ 
० ६० ० ० ३९ ० 

८ २२६ 

जम्मा 
८१ २४२ १३ २१ १२९ ४ 

३० 

 श्रोतः घरधुरी सभेक्षण २०७५ ऄसार  

मामथ ईटलेमखत मववरणलाइ यो गाईँपामलकामा रहेका वाहुनके्षत्री २७५ घरधरुी जनजाती १३९५ घरधरुी र दमलत ७२ 

घरधरुीका अधारमा  प्रमतशतमा मनकाली ऄध्ययन गनश  समजलो होस भनेर स्तम्भ मचत्र माफश त तल प्रस्त ुगररएको छ । 

वाहुन के्षत्री जनजाती दमलत

११%

१४%

१८%

तीन महहना सम्म जीवन ननवाशह 

हुने ऩररवार

वाहुन के्षत्री जनजाती दमलत

२०%

१६%

२२%

छ महहना सम्म जीवन ननवाशह हुने 

ऩररवार
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खाद्यान्द्न अत्ममनभशरताको मामथ ईटलेमखत दवुै प्रकारका मवशे्लषण वाट सारमा के देमखएको छ भने हालको ऄवस्थामा 

वैदेमशक रोजगार पमन मनयममत अम्दानीको श्रोत वनीरहेको पररपे्रक्षमा वैदेमशक रोजगार समहतको अम्दानीलाइ नै 

गाईँपामलकाको अम्दानी मान्द्नु पने हुन्द्छ । त्यसैले मनस्कषशको रुपमा हाल ममक्वाखोला गाईँपामलकाको कुल  १७४२ 

घरधरुी मध्ये ३९% ऄथाशत ४९० घरधरुी खाद्य सरुक्षाका महसावले सरुमक्षत ( सम्पन्द्न) रहेका छन भने ६१% ऄथाशत 

१२५२  घरधरुी ऄसरुमक्षत (मवपन्द्न) रहेकाछन । मवपन्द्न मभत्रका पमन खाद्य सरुक्षाका महसावले तीन ममहना ,छ ममहना र नौ 

ममहना सरुमक्षत भएका पररवारहरुको मववरण मामथ ईटलेख गररसमकएको हुनाले  समग्रतामा यो गाईँपामलकाका 

खाद्यसरुक्षाका महसावले मवपन्द्न तथा सम्पन्द्न पररवारको जातीय वाडश  स्तरीय मववरण तल प्रस्ततु गररएकोछ । 

 

 

वाहुन के्षत्री जनजाती दमलत

३९%
४३%

३२%

 वाह्र महहना  भन्दा वढी समय सम्म जीवन ननवाशह हुने ऩररवार

वाहुन के्षत्री जनजाती दमलत

१७%

१४%

२१%

नौ महहना सम्म जीवन ननवाशह हुन े

ऩररवार

वाहुन के्षत्री जनजाती दमलत

१३%
१३%

९%

 वाह्र महहना सम्म जीवन ननवाशह हुने 
ऩररवार
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वा

डा 

नं 

गरीव सम्पधन कुलजम्मा  

वाहुन 

के्षत्री जनजाती दमलत जम्मा 

वाहुन 

के्षत्री जनजाती दमलत जम्मा 

वाहुन 

के्षत्री जनजाती दमलत जम्मा 
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१७३ १०२४  ५५ १२५२  १०२ ३७१ १७ ४९० २७५ १३९५  ७२ १७४२  

श्रोतः घरधुरी सभेक्षण २०७५ बैसाख 

गाईँपामलकाका जम्मा गरीब 

मामथको टेवलले देखाएको 

मवषयलाइ  २ ढंगले मवशे्लषण गनुश  

पने हुन्द्छ । मवषयलाइ प्रस्ट पानश  

प्रमतशतमा देखाईने प्रचलन छ 

¸यसरी देखाईदा कमहले कामह 

फरक खालको ररजटट देमखन 

सक्छ ममक्वाखोला गाईँपामलकामा  

१% भन्द्नाले  वाहुन के्षत्रीको हकमा 

२.७ जना ,जनजातीको हकमा 

१३.९ जना¸ दमलतको हकमा 

०.७ जना  र समग्र गाईँपामलकाको 

हकमा १७ .३ जना पदशछ यस्तो 

ऄवस्थामा समान वझुाआले 

पररणाममा प्रभाव पादशछ । त्यसैलै यहाँ समग्र गाईँपामलकाको हकमा कमत गररव छन र त्यसमा कुन जातीको कमत प्रमतशत 

महस्सेदारी छ भन्द्ने मवशे्लषण गररएकोछ । ममक्वाखोला गाईँपामलकाका कुल १७४२ घरधरुी मध्ये जातीय रुपमा वाहुन के्षत्री 

१६% रहेका छन भने जनजाती ८०% रहेका छन त्यस्तै दमलत जाती ४% रहेकाछन जहा १%   वरावर सवै जातका लामग 

१७.४२ मुटय रहेकोछ ( यही १७ .४२ ले गुणा स्तम्भ मचत्रमा देखाएको % लाइ गुणा गदाश  संययामा अईछ । जसलाइ 

स्तम्भ मचत्र माफश त देखाआएकोछ । 

१६% 

८०% 

४% 

वाहुन के्षत्री जनजाती दलऱत 

 कुऱ १२५२ घरधुरी मध्ये को कतत गरीव ?
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जातीय अधारमा गरीब 

 

जातीय अधारमा हेदाश  यो गाईँपामलकामा रहेका घरधरुीहरुलाइ वाहुनके्षत्री , जनजाती तथा दमलतका अधारमा  मवशे्लषण 

गररएको छ । यसरी हेदाश  ममक्वाखोला गाईँपामलकामा संययाका अधारमा सवै भन्द्दा धेरै गरीव जनजातीमा रहेकाछन भने 

प्रमतशतका अधारमा दमलत जातीमा रहेकाछन । जनजातीको कुल घरधरुी संयया १३९५ ऄथाशत ८०% घरधरुी मध्ये 

७३%  गररव छन भने दमलतका कुल ७२घरधरुी मध्ये ५५ ऄथाशत ७६% घरधरुी मवपन्द्न रहेकाछन त्यसै गरी वाहुन 

के्षत्रीका कुल २७५ घरधरुी मध्ये १७३ ऄथाशत ६३% घरधरुी मवपन्द्न रहेकाछन ।  

८. घरजग्गामा ममहलाको स्वाममत्व सम्वमधध मववरण 

ममक्वाखोलागाईँपामलकाको कुल जनसंयया १७४२ मध्ये ममहलाको जनसंयया ४९७१ ऄथाशत ४९%  रहेकोछ तर पमन 

ममहलाको नाममा  भने केवल २३९ घरधरुीमा मात्र  घर जग्गा रहेकोछ यो कुल घरधरुी १७४२ को करीव १४% हुन 

अईछ भने ऄझैपमन ८६% घरधरुीमा ममहलाको नाममा कुनैपमन जग्गा वा घर छैन । जातीय अधारमा हेदाश  वाहुन के्षत्री मा 

वाहुन ऺेत्री जनजाती दलऱत 

६३%

७३%
७६%

आआफ्नो जात लित्र को कतत गररव ? 
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१४%  जनजातीमा १३% र दमलत जातीमा ७% घरधरुीमा मात्र ममहलाको नाममा ऄचल सम्पमत्त रहेको देमखन्द्छ । 

ममहलाको स्वाममत्वलाइ ऄझ प्रष्ट वनाईनका लामग  घर जग्गा दवुै भएका घर मात्र भएका र जग्गा मात्र भएका गरी तीन 

खण्डमा मवभाजन गररएकोछ जसको जातीय वाडश  स्तरीय मववरण तल प्रस्ततु गररएकोछः 

वाडश  नं 

वाहुन के्षत्री जनजाती दमलत जम्मा 

घर जग्गा 

दवुैमा 

जग्गामा 

मात्र 

घरमा 

मात्र 

घर जग्गा 

दवुैमा 

जग्गामा 

मात्र 

घरमा 

मात्र 

घर 

जग्गा 

दवुैमा 

जग्गामा 

मात्र 

घरमा 

मात्र 

घर जग्गा 

दवुैमा 

जग्गामा 

मात्र 

घरमा 

मात्र 

१ १८ १८ १८ ३० ५ ३२ २ ३ २ ५० ५१ ५२ 

२ १४ १३ १३ २० १९ १९ १ १ १ ३५ ३३ ३३ 

३ ५ ७ ५ ३५ ३३ ३३ ० ० ० २२ २४ २३ 

४ ० १ ० २५ १०५ २८ ० १ ० २५ १०७ २८ 

५ ० ० ० १७ २४ १७ ० ० ० १७ २४ १७ 

जम्मा ३७ ३९ ३६ १२७ १८६ १२९ ३ ५ ३ १४९ २३९ १५३ 

श्रोतः घरधरुी सभेक्षण २०७५ ऄसार 

९. पररवारको स्वाममत्वमा रहकेो जग्गा सम्वमधध मववरण 

ममक्वाखोला गाईँपामलकामा कुल १७४२ घरधरुी मध्ये ४४५ ऄथाशत करीव २५% घरधरुीले हाल चचेको जग्गा १० रोपमन 

भन्द्दा कम रहेकोछ ( तथ्याङ्क संकलनका अधारमा मलआएको मववरण हुनाले प्रामवमधक रुपमा नममटन पमन सक्ने 

ऄवस्थाछ ) भने ४४० घरधरुी ऄथाशत २५% घरधरुीको१० देमख २० रोपनी सम्म जग्गा रहेकोछ ।  त्यसैगरी  २० रोपनी 

भन्द्दा वढी र ७० रोपनी भन्द्दा कम जग्गा भएका घरधरुीको संयया ३७९ ऄथाशत २१% रहेकोछ  भने ७० रोपनी भन्द्दा वढी 

जग्गा भएका घरधरुीको संयया ४१ ऄथाशत ३% रहेकोछ  । यो गाईँपामलकामा वसोवास गने ४३७ पररवार ऄथाशत २५% 

घरधरुरको अफ्नो नाममा कुनैपमन जग्गा जमीन छैन ।  पाररवारको स्वाममत्वमा रहेको जग्गा सम्वमन्द्धको वाडश  स्तरीय 

मववरण तल प्रस्ततु गररएकोछ । 

वाडश  न ं

१ देमख १० रोपनीसम्म 

जग्गा भएका 

१० देमख २० रोपनी 

सम्म भएका 

२० देमख ७० रोपनी 

सम्म भएका 

७० रोपनी 

भन्द्दामामथ 

जग्गा 

नभएका 

१ ११९ ८३ १८ २ ११६ 

२ ६२ ८४ ६६ १ १०३ 

३ ८९ ८३ ९१ १२ ८३ 

४ १५५ १६२ १६५ १३ १९ 

५ २० २८ ३९ १३ ११६ 

जम्मा ४४५ ४४० ३७९ ४१ ४३७ 

श्रोतः घरधुरी सभैक्षण २०७५ ऄसार  
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१०.मसचंाआ समुवधा ईपलव्धता  सम्वमधध मववरण 

ममक्वाखोला गाईँपामलकामा  कुल खेतीयोग्य जमीन मध्ये  २६२८५ रोपनी मात्र ईपयोग गररएकोछ  (प्रामवमधक रुपमा यो 

मववरण फरक हुन सक्छ )  जसमध्ये वाहै्र ममहना मसंचाआको समुवधा भएको ¸वषाशयाममा मसंचाइको समुवधा भएको र सयुखा 

गरी तीन भागमा मवभाजन गरेर मववरण संकलन गररएकोछ । यो गाईँपामलकामा कुल खेतीयोग्य जममन मध्ये जातीय 

अधारमा वाहुनके्षत्री को ३२२३ रोपनी ¸जनजातीको २२९७६ रोपनी र दमलत जातीको ६१३ रोपनी रहेको छ ।वाहुन 

के्षत्री समुदाय संग रहेको ३२२३ रोपनी मध्ये ६६६ रोपनी वाहै ममहना मसंचाआ समुवधा ईपलव्ध जग्गा रहेको छ भने १५६२ 

रोपनी जग्गा मौसमी मसंचाआ समुवधा भएको ऄमन ९९५ रोपनी जग्गा सयुखा छ । जनजाती समुदाय संग रहेको कुल 

२२९७६ रोपनी जग्गा मध्ये ३०३६ रोपनी वाहै ममहना मसंचाआ समुवधा ईपलव्ध जग्गा रहेको छ भने १८५०२ रोपनी जग्गा 

मौसमी मसंचाआ समुवधा भएको ऄमन १४३८ रोपनी जग्गा सयुखा छ । दमलत समुदाय संग रहेको कुल ६१३ रोपनी मध्ये 

१२८ रोपनी वाहै ममहना मसंचाआ समुवधा ईपलव्ध जग्गा रहेको छ भने ३०७ रोपनी जग्गा मौसमी मसंचाआ समुवधा भएको 

ऄमन १७८ रोपनी जग्गा सयुखा छ । समग्रमा कुल खेमत गररएको जग्गा मध्ये ३८३८ रोपनीमा वाहै्र ममहना मसंचाइ समुवधा 

ईपलव्ध छ भने २०३६९ रोपनीमा मौसमी मसंचाआको समुवधा रहेको छ  त्यस्तै २६११ रोपनी जग्गा सयुखा रहेकोछ ।ऄको 

तफश वाट जातीय रुपमा यो मववरण लाआ मवशे्लषण गदाश  वाहुन के्षत्र ले चचेको कुल जग्गा मध्ये २०% जग्गा वाहै्र ममहना 

मसंमचत हुने गररको छ भने ४८% मौसमी मसंचाआ हुने गररको छ त्यसै गरी ३०% सयुखा रहेकोछ । जनजातीले चचेको कुल 

जग्गा मध्ये १३% वाहै्र ममहना मसंचाआ हुने गररको छन भने ८०% मौसमी मसंचाआ हुने गररको छ त्यसैगरी ७% सयुखा 

रहेकोछ । दमलत ले चचेको कुल जग्गा मध्ये २१% वाहै्र ममहना मसंचाइ हुनेगररको छ भने ५०% मौसमी मसंचाइ हुने गररको 

छ  त्यसै गरी २९% जग्गा सयुखा रहेकोछ । समग्रमा कुल जग्गाको १४% वाहै्र ममहना मसंचाइ हुने गररको छ भने ७६% 

मौसमी मसंचाइ हुने गररकोछ त्यसैगरी १०% सयुखा रहेकोछ । ममक्वाखोला गाईँपामलकाको खेती गररएको जग्गाको वाडश  

स्तरीय जातीय मववरण तल प्रस्ततु गररएकोछः 

वाडश  

नं 

मसंचाइसुमवधा ईपलव्ध जग्गाको मववरण 

वाहुन के्षत्री (के्षत्रफल रोपनी) जनजाती (के्षत्रफल रोपनी)  दमलत (के्षत्रफल रोपनी )  

१२ ममहना मौसमी सुयखा १२ ममहना मौसमी सुयखा १२ ममहना मौसमी सुयखा 

१ १०१ ४९९ ५५५ ४३८ ११३७  ४०३ ७७ २२१ १३० 

२ ३०२ ५७७ ४०० २६३ १४६०  ४९३ ५१ ३८ ३७ 
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११. घरपालुवा पशुपंक्षी सम्वमधध मववरण 

ममक्वाखोला गाईँपामलकामा हरेक घरधरुीमा व्यवसामयक रुपमा नभइ अफ्नो ईपभोग को लामग  पशपुालन गने प्रचलन 

रहेकोछ । हाल यो गाईँपामलका मा ईपलव्ध पशपंुमक्षहरुको मववरणले यहीकुरा पुमष्ट गदशछ । मवशेष गरी गाइ ,गोरु ,भैसी 
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,वाख्रा, वंगुर, घोडा भेडा चौरी लगायत कुखरुा अदी पालन गने गररएकोछ ।हाल पालन गररएका पशपंुक्षीहरुको वाडश  स्तरीय 

मववरण तल प्रस्ततु गररएकोछः 

वाडश  न ं
घरपालुवा पशु पंमक्षको मववरण 

गाइ गोरु भैसी राँगा वाख्रा भेडा वंगुर घोडा चौरी कुखुरा 
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१२.अमथाक सम्पधनता सम्वमधध मववरण 

ममक्वाखोला गाईँपामलकामाको खाद्यान्द्न अत्म मनभशरताका वारेमा मामथ प्रसस्त ईटलेख गररएकोछ । समग्रमा हाल यो 

गाईँपामलकमामा रहेका कुल गरीव तथा धनी वगशको एकै तामलकामा राखेर मवशे्लषण गररएको मववरण तल प्रस्ततु गररएकोछ 

। जसमा यो गाईँपामलकाका वैदैमशक रोजगारको अम्दानी वाहेक र समहत कमत कमत को संययामा गररव छन कमतको 

संययमा धनी छन भन्द्ने मववरण वाडशस्तरीय रुपमा तल प्रस्ततु गररएकोछः 

वाडशनं 

वैदेमशक रोजगार वाहेक को ऄवस्था वैदेमशक रोजगारसमहतको ऄवस्था 

ऄमत गरीब गरीब मध्यम सम्पन्द्न जम्मा 
ऄमत 

गरीब 
गरीब मध्यम सम्पन्द्न जम्मा 
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जम्मा ६५० ५१५ २६० ३१७ १७४२  ५३१ ४४१ २८० ४९० १७४२  

श्रोतः घरधरुी सभेक्षण २०७५ बैसाख 

मामथ ईटलेमखत तामलकामा ऄमत गररव भन्द्नाले अफ्नो कमाआले ऄमधकतम ३ ममहना संम्म जीवन नीवाश ह हुने पररवार 

संयया,  गरीव भन्द्नाले अफ्नो कमाआले ऄमधकतम ६ महीना सम्म जीवन मनवाश ह हुने पररवार संयया ̧मद्यम भन्द्नाले अफ्नो 

कमाइले ऄमतकतम ९ ममहना सम्म जीवन मनवाश ह हुने पररवार संयया  र सम्पन्द्न भन्द्नाले अफ्नो कमाइले न्द्यनुतम १२ 

ममहना जीवन मनवाश ह हुने पररवार संयया भन्द्ने वझंुनु पदशछ जसलाइ तल स्तम्भ मचत्रमा पमन देखाआएकोछ  
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१३. मशक्षा सम्वमधध मववरण 

ममक्वाखोला गाईँपामलकाको कुल जनसंयया १७४२ रहेको छ भने ५ वषश  भन्द्दा मुमनको जनसंयया १२०२ रहेको छ यो 

संयया घटाईदा ५ वषश  भन्द्दा मामथको जनसंयया ८९१८ हुन अईछ त्यसैका अधारमा शैमक्षक मववरण प्रस्ततु गररएकोछ । 

यो गाईँपामलकाको ५ वषश  भन्द्दा मामथको कुल जनसंययाको १३% ऄथाशत १३६३ जना मनराक्षर रहेकाछन । वाँकी रहेका 

८७% जनसंयया मध्ये २८% ऄथाशत २८३६जना साक्षार (सामान्द्य पढ्न र लेयन सक्ने ) रहेकोछ भने १७% ऄथाशत 

१७६३ जना कक्षा पाँच सम्म ऄध्ययन गरेको जनसंयया रहेकोछ । त्यसैगरी कुल जनसंययाको १४% ऄथाशत १४४४जना 

ऄमत गरीब गरीब मध्यम सम्पन्द्न

३७%

३०%

१५%
१८%

वैदेलर्क रोजगार वाहेकको अवस्था(घरधुरी) 

ऄमत गरीब गरीब मध्यम सम्पन्द्न

३० %

२५%

१६%

२८%

वैदेलर्क रोजगार सहहतको अवस्था(घरधुरी) 
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दश कक्षा सम्म ऄध्ययन गरेको जनसंयया रहेको छ भने ९% ऄथाशत ९२६ जनसंयया एस एल सी भन्द्दा वढी ऄध्ययन 

गरेकोछ । जस मभत्र एस एल सी मात्र पास गरेको ३% ऄथाशत ३९३ , प्रमाणपत्र तह पास गरेको १% ऄथाशत १३०¸स्नातक 

तह पास गरेको ० .४% ऄथाशत  ४६ र स्नातकोत्तर तह पास गरेको संयया ० .१% ऄथाशत १७ जना  रहेकोछ भने १७ 

जनाको ऄध्ययनको तह खलेुको छैन । मशक्षा सम्वमन्द्ध वाडश  स्तरीय तल प्रस्ततु गररएकोछ । 

वाडश  न ं मनराक्षर साक्षर 
५ कक्षा 

पास 

१० कक्षा 

पास 
SLC 

प्रमाणपत्र स्नातक स्नातकोत्तर तह 
कुल जम्म 

तह तह तह नखुलेको 
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जम्मा १३६३  २८३६  १७६३  १४४४ ९२६ ३९३ १३० ४६ १७ ८९१८  

श्रोतः घरधुरी सभेक्षण २०७५ ऄसार 

१३.१.स्कुल नगएका र मवचैमा कक्षा छोडकेा वालवामलकाको मववरण 

पमछटलो समयमा मशक्षा क्षेत्रमा सरकारको लगानी ऄमवभावक को चासो र स्वयम मवद्याथीहरुको चाहना र देखामसमक 

समेतको कारणले गदाश  मवद्यालय नजाने वालवामलकाहरुको मदन प्रमतमदन घट्दै अआरहेकोछ । तैपमन कमह कतै यस्तो 

ऄवस्था ऄझैछ । ममक्वाखोला गाईँपामलकामा गररएको ऄध्ययनमा कुल ४० वालवामलका मकत मवद्यालय गएका छैनन मक 

त मवचमा नै छोडेकाछन (यो संयया मभत्र ऄपाङ्गताका कारण मवद्यालय नगएका पररवाहरुको मववरण समावेस गररएको छैन 

)  जातीय रुपमा हेदाश  यो ऄवस्था सवैभन्द्दा धेरै जनजाती र त्यसपमछ दमलत र वाहुन के्षत्री र दमलतमा देमखएको छ । कुल 

४० जना वालवामलका मध्ये वाहुन के्षत्री २ जना¸ दमलत मा २ जना र जनजाती ३६ जना रहेकाछन  भने मलङ्गीय 

अधारमा कुल ४० जना मध्ये १९ जना वामलका र २१ जना वालक रहेकाछन । यो गाईँपामलकाको स्कुल नगएका वा 

मवचैमा कक्षा छोडेका ५ देमख १४ वषश  सम्मका वालवामलकाको जातीय मलङ्गीय र वाडशस्तरीय मववरण तल प्रस्ततु 

गररएकोछ । 

वाडश  नं 
वाहुनके्षत्री जनजाती दमलत जम्मा 

केटी केटा केटी केटा केटी केटा केटी केटा जम्मा 
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१३.२. ईच्च मशक्षा ऄध्ययनरत  मवद्याथीको मववरण 

पमछटलो समयमा ईच्च मशक्षालाआ १२ भन्द्दा मामथको मशक्षा भनेर पररभामषत गररएको भएपमन यहा एसएलसी भन्द्दा 

मामथको मशक्षालाइ ईच्च मशक्षा भनेर गणना गररएकोछ । हाल ममक्वाखोला गाईँपामलकाका २७८ जना यवुा ईच्च मशक्षा 

ऄध्ययन गरर रहेकाछन । जसमा  केमटको संयया ४६% र ५५% रहेकोछ । यसले केही मात्रमा ऄझै पनी  ममहलाहरुलाआ 

यच्च  मशक्षामा पुरुषको तलुनामा कम ऄवसर छ भन्द्ने देखाईछ । संगै यवुा पुरुषहरु धेरै वैदेमशक रोजगारीमा गए  पमन 

ममहलाहरु मशक्षामा कमी देमखनु ले ममहला मशक्षा सचेतनाको खाँचो देमखन्द्छ । कुल २७८ मध्ये १३० जना केटी र १४८ 

जना केटा रहेकाछन । जातीय अधारमा हेदाश  वाहुने के्षत्री २९% ऄथाशत ८३ जना जनजाती पमन ६६% ऄथाशत १८३ र 

दमलत ३% ऄथाशत ९ जना रहेका छन । यसले पमन जातीय रुपमा ८२% महस्सा ओगटेको जनजाती र १४% महस्सा 

ओगटेको वाहुन के्षत्री को संयया लगभग वारावर हुनुले वाहुन के्षत्री ईच्च मशक्षामा ऄगाडी रहेको छ ।  ममक्वाखोला 

गाईपामलका को ईच्च मशक्षा ऄध्ययनरत यवुाहरुको वाडश  स्तरीय एवम जातीय मलंगीय मववरण तल प्रस्तत ुगररएकोछ । 

वाडश  नं 

वाहुनके्षत्री जनजाती दमलत जम्मा 

ममहला पुरुष ममहला पुरुष ममहला पुरुष ममहला पुरुष जम्मा 
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१३.३.मनराक्षर जनसखं्या सम्वमधध मववरण 

ममक्वाखोला गाईँपामलकाको १३ प्रमतशत ऄथाशत १३६३ जनसंयया मनराक्षर रहेकोछ । मनराक्षर जनसंयया मभत्र मवशेष 

गरेर जेष्ठ नागररकहरु लगायत ऄन्द्य रहेकाछन । जातीय अधारमा १३९ जना वाहुन के्षत्री¸११५२ जना जनजाती र ७२ 

जना दमलत जाती रहेकाछन भने मलङ्गीय अधारमा ८७५ जना ममहला र ४८८ जना पुरुष रहेकाछन । मलङ्गीय रुपमा यो 

संयया हेदाश  ममहला ६४% र पुरुष ३६% मनरक्षर रहेकाछन ।  यो गाईँपामलकाको जातीय मलङ्गीय र वाडश  स्तरीय  मववरण 

तल प्रस्ततु गररएकोछः 
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वाडश  नं 

वाहुनके्षत्री जनजाती दमलत जम्मा 

ममहला पुरुष ममहला पुरुष ममहला पुरुष ममहला पुरुष जम्मा 

१ ४० १० १०१ ९० २३ २२ १६४ १२२ २८६ 

२ ४७ १५ ९८ ५१ १० ३ १५५ ६९ २२४ 

३ १४ ३ १७८ ८२ ० ० १९२ ८५ २७७ 

४ ६ ४ १९३ ८२ ८ ६ २०७ ९२ २९९ 

५ ० ० १५७ १२० ० 0 १५७ १२० २७७ 

जम्मा १०७ ३२ ७२७ ४२५ ४१ ३१ ८७५ ४८८ १३६३ 

श्रोतः घरधरुी सभेक्षण २०७५ ऄसार 

१३.४.साक्षरता दर सम्वमधध मववरण 

ममक्वाखोला गाईँपामलकाको साक्षरता ८५% रहेकोछ । यहाँको कुल जनसंयया १०१२० ( ५ बषश  भन्द्दा मामथको मात्र 

जनसंयया ) मध्ये १३६३ ऄथाशत १३ % भन्द्दा वाहेक सवै जनसंयया साक्षार रहेकोछ । जातीय अधारमा हेदाश  वाहुन के्षत्री 

मा ९०% साक्षार रहेका छन भने जनजातीमा ८६% र दमलत जातीमा ८१% साक्षरता रहेकोछ । जातीय र वाडश  स्तरीय 

मववरण तल प्रस्ततु गररएकोछः ८७५७ 

वाडश  नं 

वाहुनके्षत्री जनजाती दमलत 

जनसंयया मनरक्षर 
साक्षरता 

% 
जनसंयया मनरक्षर 

साक्षरता 

% 
जनसंयया मनरक्षर 

साक्षरता 

% 

१ ४६२ ५० ८९ ९३६ १९१ ७९ १६९ ४५ ७३ 

२ ६८३ ६२ ९१ १०३६ १४९ ७२ १२० १२ ९० 

३ १८३ १७ ९१ १९२४ २६० ३९ १६ १ ९३ 

४ ७९ १० ८७ २८६० २७५ २६ ७१ १४ ८० 

५ ० ० ० १३७९ २७७ ५४ ० ० 0 

जम्मा १४०७ १३९ ९० % ८१३५ ११५२ ८६% ३७६ ७२ ८१% 

श्रोतः घरधरुीसभैक्षण २०७५ ऄसार 
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१४.वामषाक अम्दामन सम्वधधी मववरण 

ममक्वाखोला गाईँपामलकाको वामषशक अम्दानी ४५करोड ३५ लाख ९२ हजार रहेकोछ । यहाँको जनसंययाको अधारमा 

हेदाश  प्रमतव्यमक्त अम्दानी ४४ हजार ८ सय २१ रुपैया  हुन अईछ जनु रामष्िय प्रमतव्यमि अयको अधा भन्द्दा कम हो 

हाल रामष्िय प्रमतव्यमि अय १०५ ऄमेरीमक डलर ऄथाशत करीव १लाख ४ हजार नेपाली रुपैया रहेकोछ । वामषशक  

अम्दानीको प्रमुख श्रोतहरुमा  कृमष पशपुालन¸व्यापार¸ईद्योग व्यवसाय¸नोकरी¸ज्यालादारी  तथा वैदेमशक रोजगारी अदी 

रहेका छन । वामषशक अम्दानी जनु जनु पेशा व्यवसाय वाट प्राि भएको छ त्यसका अधारमा हेदाश  कृमषतथा पशपुालनवाट 

३४% ¸व्यापार वाट ७% ¸ईद्योग व्यवसाय वाट ५%¸ नोकरी वाट १५%¸ ज्यालादारी वाट ११% र वैदेमशक रोजगारीवाट 

२८%  रहेकोछ  । यो वामषशक अम्दानी हामसल गनशका लामग कुल ५११३ जनसंयया संलग्न रहेकोछ । संलग्न मध्ये ६६% 

कृमष पेशामा ¸३% व्यापारमा¸३% ईद्योग व्यवसायमा¸५% नोकरीमा¸१४% ज्यालादारीमा र ९% वैदेमशक रोजगारीमा छन 

। यी दइुवटा तथ्यले  कृमष¸नोकरी र वैदेमशक रोजगारमा देमखएको फरकपना ऄध्ययन योग्य रहेको छ । जस्तो ६६% 

संलग्नाता रहेको कृमष पेशाले ३४% अम्दानी मात्र मदएको छ भने ९% संलग्न रहेको वैदेमशक रोजगारले २८% अम्दानी 

मदएको छ त्यस्तै ५% संलग्न रहेको नोकरी ले  १५% अम्दानी मदएकोछ । यसले कृमष पेशालाइ  केमह चुनौतीहरु खडा 

गरेकोछ । हाल ममक्वाखोला गाईँपामलकामा पेशा व्यवसायमा संलग्न व्यमि तथा वामषशक अम्दानी को वाडश  स्तरीय मववरण 

तल प्रस्ततु गररएकोछः 

व्यावसायमा सलंग्न जनसखं्या सम्वमधध मववरण 

 

वाडश  नं कृमष व्यापार ईद्योग व्यवसाय नोकरी ज्यालादारी वैदमशक रोजगार जम्मा 

१ ५७९ ३७ ३ ३८ ६९ १०५ ८३२ 

२ ६९० ५ ५ ५२ २९४ ११८ ११६६ 

३ ४६० ३० १०४ ७२ ३१० ८३ १०६२ 

४ १२३८ ३२ ४ ४८ २९ ११२ १४६७ 

५ ४२५ २५ ३४ २७ ३४ ५६ ६०६ 

जम्मा ३३९२ १२९ १५० २३७ ७३६ ४७४ ५१३३ 

प्रमतशत ६६ ३ ३ ५ १४ ९ १०० 

श्रोतः घरधरुी सभेक्षण २०७५ बैसाख 
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श्रोतऄनसुार वामषाक अम्दानी सम्वमधध मववरण (रु हजारमा ) 

वाडश  नं 

कृमष 

पशपुालन व्यापार 

ईद्योग 

व्यवसाय 

नोकरी 

ज्याला 

वैदेमशक 

रोजगार जम्मा नीमज सरकारी 

गैह्र 

सरकारी 

१ ३०६८८  ७५५०  १५० १०५०  ४०१०  ० ३९०२  १५७८५  ६३१३५  

२ ४७१०  २२० १५० ६९० ७६४३  ० ६२२२  १३५४०  ३३१७५  

३ ६५८३  १८२७  ७२११  १८३४  ६४५३  ० ८२९३  ७४८०  ३९६८१  

४ १७३५२  २२१०  २५० ५७० ४५०५  ३०० १५२०  १३४७५  ४०१८२  

५ ९९८७  ३५८०  २४०५  ६०० २४८०  ४०० १५८०  ६६१३  २७६४५  

जम्मा ६९३२०  १५३८७  १०१६६  ४७४४ २५०९१  ७०० २१५१७  ५६८९३  २०३८१८  

प्रमतशत ३४ ७ ५ २ १२ १ ११ २८ १०० 

मामथ ईटलेमखत तामलकालाइ ऄध्ययन थप सहजता प्रदान गनश  तपमशल ऄनुसार स्तम्भ मचत्र माफश त देखाआएकोछः 

कृमष व्यापार ईद्योग 

व्यवसाय

नोकरी ज्यालादारी वैदमशक 

रोजगार

६६ %

३% ३% ५%

१४%
९%

ऩेर्ामा संऱग्न जनसंख्या को वववरण
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मामथ ईटलेमखत स्तम्भ मचत्र ऄनुसार कृमष पेशामा ७३% जनसंयया संलग्न छ तर वामषशक अम्दानी ४६% रहेकोछ भने 

वैदेमशक रोजगारीमा ९% जनंयया संलगन छ तर वामषशक अम्दानी २५% रहेकोछ । वैदेमशक रोजगारीमा एईटा घरवाट 

१/२ जना यवुाहरु जाने हो भने जीवन मनवाश हमा सहज हुने देमखएकै कारण कृमष पेशा ऄपहेमलत हुदै गएको र वैदेमशक 

रोजगारमा यवुाहरुको अकषशण देमखएकोछ ।कृमष पेशालाइ सम्मामनत वनाईन केमह मवशेष कायशक्रमहरु संचालन गनुश  पने 

ऄवस्था देमखएकोछ । 

१५. वामषाक ईत्पादन सम्वधधी मववरण 

ममक्वाखोला गाईँपामलकाको वामषशक  ईत्पादन सम्वमन्द्ध मववरणमा मुयय रुपमा ७ भागमा वामडएकोछ  । ती खण्डहरुमा 

ऄन्द्नवाली¸नगदेवाली¸पशजुन्द्य ईत्पादन¸तेलहन वाली¸दलहन वाली¸तरकारी ऄन्द्तरगत अल ु र फलफुल  समावेस 

गररएकोछ । ऄन्द्न वाली मा धान, मकै, कोदोर गहुँ नगदे वालीमा ऄलैची, ऄमम्लसो,ऄदवुा,  पशजुन्द्य ईत्पादनमा दधु, मास,ु 

ऄण्डा,तेलहनमा तोरी¸सस्यौ र दलहनमा मास सीमम मस्याम¸तरकारी ऄन्द्तरगत अल ुर फलफुल ऄन्द्तरगत यो 

गाईँपामलका मा ईत्पादन हुने फलफुलहरुको वारेमा मववरण संकलन गररएकोछ । वामषशक ईत्पाद ऄनुसार यो 

गाईँपामलकाको ऄन्द्नवाली ऄन्द्गतरगत १८४१२ मुरी धान ११६६५ मुरी मकै १६३८ मुरी गहु र ६३२८ मुरी कोदो 

ईत्पादन हुने गदशछ । तेलहन ऄन्द्तरगत तोरी १९७ मुरी र दलहन ऄन्द्तरगत मसमम मस्याम ११५४ मुरी ईत्पादन हुने गदशछ । 

यो गाईँपामलकाको प्रमुख वालीमा पने अल ुपमन ईटलेखनीय ईत्पादन हुन सकेको छैन हाल वामषशक रुपमा 

३४७६क्वीन्द्टल मात्र ईत्पादन हुने गरेकोछ । नगदेवाली ऄन्द्तरगत यो गाईँपामलका ऄलैमचका संभावना भएको  

कृमष पशुपालन व्यापार ईद्योग 

व्यवसाय

नीमज सरकारी गैह्र सरकारी ज्याला वैदमेशक 

रोजगार

३४%

७%
५%

२%

१२%

१%

११%

२८%

ऩेर्ामा संऱग्न जनसंख्या को वववरण
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गाईँपामलका हो  हाल वामषशक रुपमा २८९६ मन  ईत्पादन भआरहेकोछ त्यस्तै ऄमम्रसो पमन वामषशक रुपमा १२७५२ केजी 

ईत्पादन भआरहेको छ । त्यस्तै ऄको नगदेवाली ऄदवुाको पमन व्यवसामयक खेती हुन सकेको छैन वामषशक रुपमा ९१८१ 

केजी मात्र ईत्पादन भआरहेकोछ भने मचराआतो वामषशक रुपमा १०६३ केजी । फलफुल ऄन्द्तरगत लेकाली फलफुल हरु 

अलचु वखडा नास्पाती मेल स्याई लागायत गरर कुल २५९१७ केजी ईत्पादन भआरहेकोछ । पशजुन्द्य ईत्पादनमा 

ऄन्द्तरगत यो गाईँपामलकामा दधु वामषशक रुपमा ४ लाख ८३ हजार ६००मलटर ईत्पादन भआरहेको छ भने मास ुवामषशक 

रुपमा १ लाख २२ हजार २३४ केजी ईत्पादन भआरहेकोछ । ऄण्डाको हकमा यो गाईँपामलकामा वामषशक रुपमा ४८ हजार 

७६३ गोटा ईत्पादन भआरहेकोछ । ममक्वाखोला गाईँपामलकाको वामषशक ईत्पादन सम्वमन्द्ध वाडश  स्तरीय मववरण तल प्रस्ततु 

गररएकोछ । 

वाडश  न ं
ऄन्द्नवाली 

  

तोरी (मुरी) 

  

दाल (मुरी) 

  

अलु (केजी) धान (मुरी) मकै (मुरी) गहु (मुरी) कोदो (मुरी) 

१ 
१५६४  १४००  ३१ ७०१ ६ २३८ ६४५७  

२ 
२७३७  १३६३  १३९ ७४७ ७७ २३८ ३२३५४  

३ 
३९३ ९८४ २६९ ४८० १६ ९२४ ५१७८  

४ 
४६८ १२९४  ८६५ ७२८ ६१ १०५ ९३९ 

५ 
१२ ८७१ ८५० १११ ५ ६२ ३०७०  

जम्मा 
५१७४  ५९१२  २१५४  २७६७  १६५ १५६७  ४७९९८  
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वाडश  

नं 

 
नगदेवाली   

फलफुल 

(केजी) 

पशुजन्द्यईत्पादन  

 ऄलैची 

(केमज) 

ऄम्रसो 

(केमज) 

ऄदुवा 

(केजी) 

मचराआतो 

(केमज) दुध (मलटर) मास ु(केजी) 

ऄण्डा 

(गोटा) 

१ 
६६०९०  ६४ १४० ० ० २७३२  ३४० २६८७  

२ 
५७५६  ६७५ ६४८ ३ १५७६  ८९२३९  ७०४२  २८३२१  

३ 
१८०७७  ६१ ७२९ ० २७५३१  ६६७८१  ६८२६  ४७५३९  

४ 
५९४८६  १५८५  २६७०  ८० ९७६३  ७६६५  २२२११  १७२५७  

५ 
५२००  २ ४५ ४०६ २४००  ४२२७  ७७११  १९७६४  

जम्मा 
१५४६०९  २३८७  ४२३२  ४८९ ४१२७०  १७०६४४  ४४१३०  ११५५६८  
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१६. वामषाक ईत्पादनको खपत सम्वधधी मववरण 

ममक्वाखोला गाईँपामलकाको वामषशक रुपमा ईत्पादन भएका नगदेवाली वाहेक सवैको खपत स्थानीय स्तरमा नै हुन्द्छ र 

वामहर वाट थप टयाएर जीमवकोपाजशन गनुश  पने ऄवस्थाछ । मामथ ईटलेमखत सवैवालीहरुको खपत कमत हुन्द्छ ? भन्द्ने 

वारेमा घरधरुी स्तरमा मववरण संकलन गररएको मथयो । मववरण ऄनुसार  वामषशक रुपमा धान २४७२२ मुरी¸ मकै १२०२४ 

मुरी ¸ गहुँ १९२० मुरी¸ कोदो ६८९९ मुरी¸ तोरी २२३ मुरी¸ दाल १९२६ मुरी¸  अल ु१६६३ क्वीन्द्टल¸ ऄलैची 

२६९०० केजी¸ ऄमम्रसो ७७८३ केजी ¸ऄदवुा ४८६६¸ फलफुल २५ ११५  केजी ¸ दधु ४ लाख ६७ह हजार ५५ मलटर 

¸ मास ु१०३ क्वीन्द्टल र मचराआतो २५ केमज र ऄन्द्डा १ लाख ९६ हजार १२४ वटा खपत हुने गदशछ । जसको वाडश  

स्तरीय मवस्ततृ मववरण तल प्रस्ततु गररएकोछः 

वाडश  न ं
ऄन्द्नवाली 

तोरी (मुरी) दाल (मुरी) अलु (केजी) धान (मुरी) मकै (मुरी) गहु (मुरी) कोदो (मुरी) 

१ 
१९४८  १५७७  ५४ ७०२ ४७ ३६२ ७४३०  

२ 
४५५१  १३६०  १०३ ७२३ ८६ १२४९  ३८५००  

३ 
६००४  १८३०  १०२३  ११७२  ५४१ ९२२ १०२२६  

४ 
५५३ १३१२  ९११ ९७२ १६ १३०८  १०४५५  

५ 
३६ ३४१ २५२ १०२ ० ३०६ १०३७  

जम्मा 
१३०९२  ६४२०  २३४३ ३६७१  ६९० ४१४७  ६७६४८  

श्रोतः घरधुरी सभेक्षण २०७५ ऄसार  

वाडश  न ं

नगदेवाली 

फलफुल 

(केजी) 

पशुजन्द्यईत्पादन  

ऄलैची केजी ऄम्रसो (केमज) 

ऄदुवा 

(केजी) 

मचराआतो 

(केमज) 

दुध 

(मलटर) मासु (केजी) 

ऄण्डा 

(गोटा) 

१ ९ १३९ २१५ ५ १३५ २७३२  १७३५  ३२६०  

२ ५ २२९४  १३५३  ४ १८४४  ८९२३९  १३०६६  २८८५५  

३ ३ ८६७ ३७८९  ३ ८१८८५  ६६७८१  ४०९५९  ५८७४७  

४ १४ १४१२  १५५८  ७ ९४४६ ७६६५  २०१२७  ११४०५  

५ २ २८ २७ २ ६०० ४२२७  २१९९  ७६५५  

जम्मा ३३ ४७४० ६९४२ २१ ९३९१० १७०६४४ ७८०८६ १०९९२२ 

श्रोतः घरधुरी सभेक्षण २०७५ ऄसार  
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मामथ ईटलेमखत मववरण ऄनुसार ममक्वाखोला गाईँपामलकामा नगदेवाली तथा मकै  र गहुँ वाहेक कुनैपमन ईत्पादनले 

वामषशक खपत पुरा गनश  सकेकोछैन । यो गाईँपामलकाले वामषशक रुपमा धान २६९१ मुरी  कोदो¸ २१३ मुरी¸ दाल २७०६  

मुरी र मास ु१ हजार २१८ केजी वामहर वाट अयात गनुश  पने हुन्द्छ ।तल अकँडामा ईटटख गरीएको माआनस तथ्याङक ले 

अयत  गनुश  पने संङकेत गदशछ  ईि  वस्तहुरुको वाडश  स्तरीय मववरण तल प्रस्ततु गररएकोछः 

वाडश  न ं

ऄन्द्नवाली 

तोरी (मुरी) दाल (मुरी) अलु (केजी) धान (मुरी) मकै (मुरी) गहु (मुरी) कोदो (मुरी) 

१ -३८४ -१७७ -२३ -१ -४१ -१२४ -९७३ 

२ -१८१४ ३ ३६ २४ -९ -१०११ -६१४६ 

३ -३८४ -१७७ -२३ -१ -४१ -१२४ -९७३ 

४ -८५ -१८ -४६ -२४४ ४५ -१२०३ -९५१६ 

५ -२४ ५३० ५९८ ९ ५ -२४४ २०३३  

जम्मा -२६९१ १६१ ५४२ -२१३  -४१ -२७०६  -१५५७५  

श्रोतः घरधुरी सभेक्षण २०७५ बैसाख  

वाडश  न ं

नगदेवाली 

फलफुल 

(केजी) 

पशुजन्द्यईत्पादन  

ऄलैची 

केजी 

ऄम्रसो 

(केमज) 

ऄदुवा 

(केजी) 

मचराआतो 

(केमज) 

दुध 

(मलटर) मासु (केजी) ऄण्डा (गोटा) 

१ ६६०८१  -७५ -७५ -५ -१३५ ० -१३९५ -५७३ 

२ ५७५१  -१६१९ -७०५ -१ -२६८ ० -६०२४ -५३४ 

३ ६६०८१  -७५ -७५ -५ -१३५ ० -१३९५ -५७३ 

४ ५९४७२  १७३ १११२  ७३ ३१७ ० २०८४  ५८५२  

५ ५१९८  -२६ १८ ४०४ १८००  ० ५५१२  १२१०९  

जम्मा २०२५८३  -१६२२  २७५ ४६६ १५७९  ० -१२१८  १६२८१  

श्रोतः घरधुरी सभेक्षण २०७५ बैसाख 

मामथ ईटलेमखत समग्र मववरणले ममक्वाखोला गाईँपामलका मभत्रको अन्द्तररक तथा वाह्य दवुै वजारहरुका वारेमा स्पस्ट 

पारेको छ । माथीको अकँडामा ईटटख गरीएको माआनस तथ्याङकीय सामाग्री अयत गनुश  पने देमखन्द्छ भने ऄन्द्य सामान  

सामनेयता त्यही खपत वा केही बामहर मनयाशत गनुश  पने देखीन्द्छ जसको अधारमा थप योजनाहरु वनाईन सहज हुने 

देमखन्द्छ। 



 

लभक्वाखोरा गाउॉऩालरका फस्तगुत लफवयण २०७५ 
 

49 
 

१७. वामषाक खचा सम्वधधी मववरण 

ममक्वाखोला गाईँपामलकाको वामषशक  खचश  सम्वमन्द्ध मवस्ततृ ऄध्ययन गररएकोछ । जीवन मनवाश हका लामग अवश्यक पने 

मनयममत खचशका मवषयहरुलाइ सकु्ष्म रुपमा प्रस्ततु गररएकोछ । अवासको व्यवस्था भआसकेको हुनाले अवासलाइ भने 

समावेस गररएकोछैन । समावेश गररएका मवषयहरुमा खानामा ३०%¸ कपडामा१५% मशक्षामा१२%¸ स्वास्थ्यमा ९% 

¸चाडवाडमा ९%¸ चन्द्दा सहयोगमा३%¸ पशसु्वास्थ्यमा१ %¸ऄम्मलमा २% ¸ मोवाआल ररचाजशमा ३%¸ साहुको ऋणको 

व्याज मतनशमा ८ % र यातायात को लामग ८ % खचश  हुने गरेकोछ । ममक्वाखोला गाईँपामलकाकोवामषशक खचश  सम्वमन्द्ध वाडश  

स्तरीय मववरण टेवल तथा स्तम्भ मचत्रको माद्यम वाट तल प्रस्ततु गररएकोछः 

वाडश  न ं खाना कपडा मशक्षा स्वास्थ्य चाडपवश चन्द्दा 
पशुअहार 

तथास्वास्थ्य 
ऄम्मल 

१ 
४४६१०  ३१५४८  १४६३०  १५०५५  १५५१५  १८७३  ११८२  १८१२  

२ 
११७७७  ६४६७  ६८५८  ७४५७  ५८६८  २२३६  ६५२ १३१७  

३ 
३२९१६  ११२७८  ११९५०  ७८४२  ६२५४  ६५३९  ३३३३ १०५ 

४ 
३०३५६  १३२०९  १३१३२  ६५७१  ८८७७  १७०३  २९९ ६४१ 

५ 
१८०७०  ७०४५  ५७५४  २५५३  २१९६  ३४ ४७ ३८४५  

जम्मा 
१३७७२९  ६९५४७  ५२३२४  ३९४७८  ३८७१०  १२३८५  ५५१३  ७७२०  

प्रमतशत 
३० १५ १२ ९ ९ ३ १ २ 

 

श्रोतः घरधुरी सभेक्षण २०७५ ऄसार  

वाडश  नं मोवाआल संचार ऋणको व्याज यातायात ऄन्द्य जम्मा कैमफयत 

१ 
१६७१  १०६ २१४९२  १०० १४९५९४    

२ 
३३३० १०७७६  ४२८३  ११४०  ६२१६१    

३ 
३२०६  १४१७७  ५७९४  १७४ १०३५६८    

४ 
४३०७  ९७७५  ३८०९  १४७९  ९४१५८    

५ 
१०५७  १४२३  २००४  ८३ ४४१११    

जम्मा 
१३५७१  ३६२५७  ३७३८२  २९७६  ४५३५९२    

प्रमतशत 
३ ८ ८ १ १००.०%    
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मामथको मववरणलाइ स्तम्भ मचत्र माफश त तल प्रस्ततु गररएकोछ  

 

श्रोतःघरधुरी सभेक्षण २०७५ ऄसार 

१८. मवरामी हदुा पमहलो ईपचार सम्वधधी मववरण 

ममक्वाखोला गाईँपामलकाका कुल १७४२ घरधरुी मध्ये मवरामी हुदा स्वास्थ्य सम्वमन्द्ध कुन ईपाय ऄवलम्वन गछशन भन्द्ने 

वा कुन मनकायमा जान्द्छन भन्द्ने अधारमा सचुना संकलन गररएको छ । मुयय रुपमा स्वास्थ्य संस्था¸नमसशङ 

होम¸औषमधपसल¸जमडवटुी प्रयोग गने र धामीझामक्रकोमा जाने घरधरुीको मववरण संकलन गररएकोहो । जस ऄनुसार 

मवरामी हुदा सवैभन्द्दा पमहले५४% ऄथाशत ९४६ घरधरुी  ऄस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा जाने गरेका  

वाडश  न ं
ऄस्पताल 

जाने 

नमसशङहोम 

जाने 

जडीवुटी प्रयोग 

गने 

औषमध 

पसल जाने 

धामी झाक्री 

को मा जान े

ऄन्द्य केमह 

गने 

जम्मा 

घरधुरी  

१ २४७ ० ४ ० ८५ २ ३३८ 

२ २४० ० १२ ३ १०३ ० ३१६ 

३ १६५ ० ३४ ० १५९ ० ३५८ 

४ २१८ ० ८५ ० २०३ ८ ५१४ 

५ ७६ ० ४५ ० ९५ ० २१६ 

जम्मा ९४६ ० १८० ३ ६४५ २ १७४२  

प्रमतशत        
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खाना कपडा मशक्षा स्वास्थ्य चाडपवश चन्द्दा पशुअहार 

तथास्वास्थ्य

ऄम्मल मोवाआल 

सचंार

ऋणको 

व्याज

यातायात

३०

१५

१२

९ ९

३
१ २

३

८ ८

वावषशक खचश प्रनतर्त
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१९. प्राकृमतक प्रकोप सम्वधधी मववरण 

सामान्द्यतया हामीले वझु्ने भाषामा जसलाइ प्रकोप भन्द्छौ त्यो प्रकोप हैन मवपद हो । प्रकोप भनेको मवपद पुवशको ऄवस्था वा 

संभावना हो । जस्तो कुनै िाईमा पमहरो जाने संभावना छ  र कुनैपमन वेला त्यहा पमहरो जान सक्छ भने त्यहा पमहरोको 

प्रकोप छ र जव पमहरो जान्द्छ त्यसपमछ त्यहा मवपद अईछ । हामीचामह पमहरो अआसकेपमछ को ऄवस्थालाइ प्रकोप 

भमनरहेका छौ । संभामवत प्रकोपहरुको नक्सांकन गरर त्यसका अधारमा योजना मनमाशण गनुश  स्थानीय सरकारको मजम्मेवारी 

हो । ममक्वाखोला गाईँपामलकालाइ पमन प्रकोपहरुको नक्शांकन गरर योजना तजुशमा गनश  सहज वनाईनका लामग यहाँको 

मुयय वाढी पमहरो अगालागी जस्ता मवषयहरुमा प्रकोप सम्वमन्द्ध मववरण संकलन गररएकोछ ।यो गाईँपामलकाका कुल 

१७४२ घरधरुी मध्ये ४८४ वा ३८% घरधरुीमा प्राकृमतक प्रकोपको संभावना रहेकोछ । जसमध्ये  ४१७ घरधरुी पमहरोको 

जोखीममा छन भने ५६ घरधरुी वाढीको जोखीममा रहेकाछन । त्यसै गरी ११ घरधरुी अगलागीको जोखीममा रहेकाछन । 

प्राकृमतक प्रकोप सम्वमन्द्ध वाडश  स्तरीय मववरण तल प्रस्ततु गररएकोछः 

वाडश  न ं पमहरो वाढी अगलागी डुवान ऄन्द्य जम्मा घरधुरी 

१ ८३ ३६ ० ० ० ११६ 

२ ६६ ७ २ ० ० ७३ 

३ १८६ ३ ० ० ० १८९ 

४ ४० १ ० ० ० ४१ 

५ ४२ ९ ९ ० ० ६० 

जम्मा ४१७ ५६ ११ ० ० ४८४ 

श्रोतः घरधुरी सभेक्षण २०७५ऄसार  

२०. नमजकको स्वास्थ्य ससं्था पुग्न लाग्न ेसमय सम्वधधी मववरण 

स्वास्थ हाम्रो ऄमनवायश सतशहो त्यसैले यसको ईपलव्धता कस्तो रहेकछ भन्द्ने वारेमा मववरण संकलन गररएको छ । मवरामी 

हुँदा सवैभन्द्दा पमहले यो गाईँपामलकाका ५४% घरधरुीहरु स्वास्थ्य संस्थामा जाने गरेको मववरण मामथ ईटलेख गररएकोछ 

। जसको अधारमा स्वास्थ्य संस्थाको ईपलव्धतालाइ कमत पैदल दरुी मभत्र रहेकोछ भन्द्ने अधारमा हेदाश  यो ममक्वाखोला 

गाईँपामलका मभत्र २०%  ऄथाशत ३४० घरधरुी को अधा घण्टा  पैदल दरुी मभत्र स्वास्थ्य  संस्था ईपलव्ध छ  भने ५१% 

ऄथाशत ८८२ घरधरुीको लामग स्वास्थ्य संस्था पुग्न  १ घण्टा महड्नु पने हुन्द्छ । त्यस्सै गरी २४% ऄथाशत ४२१ घरधरुी 

स्वास्थ्य संस्था भन्द्दा २ घण्टाको पैदल दरुी  टाढा रहेकाछन भने १०% ऄथाशत १७८ घरधरुी लाइ स्वास्थ्य संस्था पुग्न 

३ घण्टा  समय लाग्छ  र २१ घरधरुी ऄथाशत १% पररवारलाआ ३ घण्टा भन्द्दा वढी समय लाग्छ । ममक्वाखोला 

गाईँपामलकाको नमजकको स्वास्थ्य संस्था पुग्न लाग्ने समय सम्वमन्द्ध वाडशस्तरीय मववरण तल प्रस्ततु गररएकोछः 
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वाडश  न ं अधा घण्टा सम्म १ घण्टा सम्म २ घण्टा सम्म ३ घण्टा सम्म ३ घण्टा भन्द्दा वढी जम्मा 

१ ८० २०० ३८ २० ० ३३८ 

२ ६६ १८३ ५२ १५ ० ३१६ 

३ ८० १७० ९५ १३ ० ३५८ 

४ ९३ १९५ १८५ ४१ ० ५१४ 

५ २१ ३४ ५१ ८९ २१ २१६ 

जम्मा ३४० ७८२ ४२१ १७८ २१ १७४२  

घरधुरी % २० ४५ २४ १० १ १०० 

श्रोतः घरधरुी सभेक्षण २०७५ ऄसार 

२१. नमजकको  प्रहरी चौकी पुग्न लाग्न ेसमय सम्वधधी मववरण 

 सरुक्षा जनताको ऄमनवायश सतश हो यसको लामग सरकारले मवमभन्द्न स्थानमा सरुक्षा मनकायहरु (प्रहरी पोष्ट) स्थापना गरर 

प्रहरी पररचालन गरेको छ । ममक्वाखोला गाईँपामलकामा पमन यहाका कुल १७४२ घरधरुी  ले प्रहरी चौकी सम्म पुग्न लाग्ने 

समयका अधारमा मववरण संकलन गररएकोछ । प्रहरी चौकीको महसावले हेदाश  यहका १४% ऄथाशत २४७ घरधरुी  अधा 

घण्टा मभत्र¸३५% ऄथाशत ६१२ घरधरुी १ घण्टा मभत्र¸२२% ऄथाशत ३८६ घरधरुी २ घण्टा मभत्र २६% ऄथाशत ४४७ 

घरधरुी ३ घण्टा मभत्र र ३% ऄथाशत ५० घरधरुी ३ घण्टा भन्द्दा वढीसमयमा प्रहरी चौकी पुग्ने गदशछन ।  यो गाईँपामलकाको 

नमजकको प्रहरी चौमक पुग्न लाग्ने समयका अधारमा घरधरुीको वाडश  स्तरीय मववरण तल प्रस्ततु गररएकोछ । 

वाडश  न ं अधा घण्टा सम्म १ घण्टा सम्म २ घण्टा सम्म ३ घण्टा सम्म ३ घण्टा भन्द्दा वढी जम्मा 

१ ८० २०० ३८ २० ० ३३८ 

२ ६६ १८३ ५२ १५ ० ३१६ 

३ ८० १७० ९५ १३ ० ३५८ 

४ ० २५ १५० २९५ ४४ ५१४ 

५ २१ ३४ ५१ १०४ ६ २१६ 

जम्मा 
२४७ ६१२ ३८६ ४४७ ५० १७४२  

घरधुरी % १४ ३५ २२ २६ ३ १०० 

श्रोतःघरधुरी सभेक्षण २०७५ ऄसार 
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२२.  नमजकको  बैक पुग्न लाग्न ेसमय सम्वधधी मववरण 

 पमछटलो समयमा वैक प्रायजसो नेपालीहरुका लामग ऄमनवायश जतीकै भआरहेकोछ । यो देशको प्रमुख श्रोत नै वैदेमशक 

रोजगार भएकाकारण पमन वैक अवश्यक भएको हो । हाल सामामजक सरुक्षा भत्ता¸पेन्द्सन समेत वैक माफश त नै मनकाशा गने 

नीमत ऄनुरुप पमन यसको महत्व वढ्दै गआरहेकोछ । यसै पररपे्रक्षमा ममक्वाखोला गाईँपामलकाका कुल १७४२ घरधरुी लाइ 

वैक सम्म पुग्न कमत समय लाग्छ भन्द्ने अधारमा सचुना संकलन गररएको छ । जसका अधारमा हेदाश  ९१% ऄथाशत १५८५ 

घरधरुीलाइ वैक पुग्न ३ घण्टा भन्द्दा वढी लाग्छ भने ९% ऄथाशत १५७ घरधरुीलाइ ३ घण्टा सम्म लाग्छ ।यो तथ्यांकलाइ 

हेदाश  गाईँपामलकामा बैकको ऄमत अवश्यक दमखन्द्छ । त्यसै गरी  गाईँपामलकाको नमजकको वैक पुग्न लाग्ने सम्य सम्वमन्द्ध 

वाडश  स्तरीय मववरण तल प्रस्ततु गररएकोछः 

 

वाडश  न ं

अधा घण्टा 

सम्म १ घण्टा सम्म २ घण्टा सम्म ३ घण्टा सम्म 

३ घण्टा भन्द्दा 

वढी जम्मा 

१ ० ० ० ७२ २६६ ३३८ 

२ ० ० ० ८५ २३१ ३१६ 

३ ० ० ० ० ३५८ ३५८ 

४ ० ० ० ० ५१४ ५१४ 

५ ० ० ० ० २१६ २१६ 

जम्मा ० ० ० १५७ १५८५  १७४२  

घरधुरी  % ० ० ० ९% ९१% १००% 

श्रोतः घरधुरी सभेक्षण २०७५ ऄसार  

२३.नमजकको  बजार पुग्न लाग्न ेसमय सम्वधधी मववरण 

सामान्द्यतया कुनै पमन सामाग्रीको मकनवेच हुने िाईलाइ वजार भमनन्द्छ तर पमन यहाँ वजार भन्द्नाले घरहरु पसलहरु भएको 

िाईलाइ भन्द्न खोमजएको हो जहा सामान्द्यतया दैमनक रुपमा अवश्यक पने नुन तेल खाद्यान्द्न लत्ता कपडा छानीछानी 

मकन्द्न पाआन्द्छ । यसका अधारमा ममक्वाखोला गाईँपामलकमा ईटलेखनीय बजार नभए पमन वाडश  नं १ र २ मा रहेको 

केन्द्रलाइ वजार मामनएकोछ ।यो गाईँपामलकाका ९% ऄथाशत १५२ घरधरुीलाइ नमजकको वजार सम्म पुग्नकालामग ३ 

घण्टा भन्द्दा वमढ समय लाग्छ भने१७% ऄथाशत २८३ घरधरुीलाइ ३ घण्टा सम्म लाग्छ । त्यसै गरी २ घण्टाको पैदल 

यात्रामा बजार सम्म पुग्ने घरधरुी संयया २५% ऄथाशत ४४१ रहेको छ भने २६% ऄथाशत ४५८ घरधरुीलाइ बजार सम्म 

पुग्नका लामग १ घण्टा समय लाग्छ । अधा घण्टा को पैदल दरुी मभत्र बजारको पहुच भएका घरधरुीको संयया २३% ऄथाशत 

४०८ रहेकोछ ।ममक्वाखोला गाईँपामलकाको वजार सम्म पुग्न लाग्ने समयका अधारमा घरधरुीको मववरण तल प्रस्ततु 

गररएकोछः 
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वाडश  न ं अधा घण्टा 

सम्म १ घण्टा सम्म २ घण्टा सम्म ३ घण्टा सम्म 

३ घण्टा भन्द्दा 

वढी 

जम्मा 

१ १०५ १५५ ७८ ० ० ३३८ 

२ ५५ १३० १३१ ० ० ३१६ 

३ ६० ८८ ८५ १२५ ० ३५८ 

४ १२४ ८५ १४७ १५८ ० ५१४ 

५ ६४ ० ० ० १५२ २१६ 

जम्मा ४०८ ४५८ ४४१ २८३ १५२ १७४२  

घरधुरी % २३ २६ २५ १७ ९ १००% 

श्रोतः घरधुरी सभेक्षण २०७५ ऄसार  

२४. कुपोषण लागेका वालवामलका सम्वमधध मववरण 

ममक्वाखोला गाईँपामलकामा कुपोषण लागेका वालवामलकाको संयया जम्मा ४ जना रहेकोछ ।४ जना मध्ये ० जना वामलका 

र ४ जना वालक रहेकाछन भने जातीय अधारमा४ जना जनजामतसमुदाय वाट रहेकाछन ।  जसको मववरण वाडश  जात र 

मलंगीय रुपमा तल प्रस्ततु गररएकोछः 

वाडश  न ं
वाहुनके्षत्री जनजाती दमलत जम्मा 

वामलका वालक वामलका वालक वामलका वालक वामलका वालक जम्मा 

१ ० ० ० २ ० ० ० २ २ 

२ ० ० ० १ ० ० ० १ १ 

३ ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

४ ० ० ० १ ० ० ० १ १ 

५ ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

जम्मा ० ० ० ४ ० ० ० ४ ४ 

श्रोतः घरधुरी सभेक्षण २०७५ ऄसार 

२५. ऄकाल मतृ्यु सम्वमधध मववरण 

ममक्वाखोला गाईँपामलकामा  ऄकाल मृत्य ुपमन ईटलेखनीय रुपमा भएको पाआएकोछ । मवगत ५ वषशमा यो गाईँपामलकामा 

१३३ जनाको ऄकालमा मृत्य ुभएकोछ । ऄकाल मृत्य ुहुनेहरुमा एड्स वाट १ जना  क्षयरोग वाट ६ जना¸दघुशटना वाट ३० 

जना¸क्यान्द्सर वाट २२ जना¸अत्महत्या गरेर ८ जना¸मुटुरोग वाट १० जना मृगौला मवमग्रएर १४ जना¸प्रसतुी गराईदा १२ 

जना ऄन्द्य मवमभन्द्न कारणवाट ३० जना को मृत्य ुभएको छ । यो गाईँपामलकामा सवैभन्द्दा वढी  दघुशटनामा परेर मृत्य ुभएको 
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देमखएकोछ । यो गाईँपामलकाको मवगत ५ वषशको ऄकालमा मृत्य ुहुनेहरुको संयया वाडश  स्तरीय रुपमा तल प्रस्ततु 

गररएकोछः 

वाडश  न ं

मृत्युकोकारण 

एड्स क्षयरोग 
दुघशट

ना 
क्यान्द्सर 

अत्मह

त्या 
मुटुरोग मृगौला 

प्रसुतीगराई

दा 
ऄन्द्य जम्मा 

१ ० १ ० ० ० २ ० २ १ ६ 

२ ० ० ७ ३ १ ३ ० १ ० १५ 

३ ० ० ८ ४ २ ५ १ ० ४ २४ 

४ ० ० ६ ४ १ २ १ २ ० १६ 

५ ० ० १ १ २ १ १ १ ३ १० 

जम्मा ० १ २२ १२ ६ १३ ३ ६ ८ ६१ 

श्रोतः घरधुरी सभेक्षण २०७५ बैसाख  

२६.  फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्वमधध मववरण 

अफ्नो घरमा ईत्पादन भएको फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्वमन्द्ध सचुना संकलन गरेर हेदाश  ममक्वाखोला गाईँपामलकामा 

फोहोर व्यवस्थापन भएको देमखन्द्छ । करीव ८% ऄथाशत २४४ घरधरुी वाहेकले कुनै न कुनै रुपमा व्यवस्थापन गरेको 

देमखन्द्छ । कुल ३०२१ घरधरुी मध्ये २९% ऄथाशत ८६६  घरधरुीले गाड्ने ऄथवा कुनै एमककृत गने िाईमा फाटने गरेको 

वताए भने ५२% ऄथाशत १५७७घरधरुीले  जटने खालका लाइ जलाईने र वाँकीलाआ गाड्ने गरेको  मववरण मदएका छन । 

त्यस्तै ११% ऄथाशत ३२६ घरधरुीले सड्ने खालका फोहोर हरुलाइ मलखाडीमा फाटने गरेको र मल वनाईने गरेको 

जानकारी मदए । त्यसै गरी ८ घरधरुीले ऄरुलाइ मदने गरेको जानकारी गराए भने ८ % ऄथाशत २४४ घरधरुीले जतासकैु 

फाटने गरेको वताए । समग्रतामा फोहोर व्यवस्थापनमा यो गाईँपामलका सचेत भएको देमखन्द्छ र यसप्रकारको फोहोर 

व्यवस्थापन प्रणालीलाइ मनरन्द्तरता मदनु पने देमखन्द्छ । ममक्वाखोला गाईँपामलकाका घरधरुीहरुले फोहोर व्यवस्थापन 

कसरी गरररहेका छन भन्द्ने मववरण वाडश  स्तरीय रुपमा तल प्रस्ततु गररएकोछः 

वाडशनं गाड्न े जलाईने मलवनाईने ऄरुलाइमदन जतासुकैफाटने ऄन्द्य जम्मा 

१ ८६ २०२ ४७ ० ३ ० ३३८ 

२ ३७ १३२ १४५ ० १ १ ३१६ 

३ २ २ ३५२ ० २ ० ३५८ 

४ २७ ४०९ ४ ४ ७० ० ५१४ 

५ १६ १८ १८२ ० ० ० २१६ 

जम्मा १६८ ७६३ ७३० ४ ७६ १ १७४२  

घरधुरी% १० ४४ ४२ ० ४ ० १०० 

श्रोतः घरधरुी सभेक्षण २०७५ ऄसार 
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२७. सामदुामयक सगंठनमा अविता सम्वमधध मववरण 

नेततृ्व क्षमताको मवकास र सामामजक सचेतनाको लामग समुदामयक संगिनको अवद्धता वहुत ईपयोगी मामनन्द्छ । हाल 

देशका हरेक गाईँगाईँमा मवमभन्द्न प्रकारका सामुदामयक संगिन हरु मनमाशण भएकाछन । ममक्वाखोला गाईँपामलकाको पमन 

सामुदामयक संगिनमा सकृय रहेका घरधरुीको मववरण संकलन गररएको छ । कुल १७४२ घरधरुी मध्ये ऄमधकांस 

घरधरुीहरु कुनै न कुनै संगिन वा समुहमा अवद्ध भएकाछन । प्रमुख रुपमा स्थानीय समुदायमा अधाररत संगिन¸स्थानीय 

सहकारी ईपभोिा समममत अमा समुह वन समुह वाल समुह अदीमा संलग्न भएका घरधरुीहरुको मववरण संकलन गररएको 

छ जसको वाडश  स्तरीय मववरण तल प्रस्ततु गररएकोछ । प्रस्ततु मववरणमा पेश गररएको संयया सामुदामयक संगिनमा अवद्ध 

भएका घरधरुीको संयया नभआ यहाका घरधरुीहरु कमत वटा संगिनमा अवद्ध छन भन्द्ने कुरा जवाफ हो । जसको वाडश  

स्तरीय मववरण समुहगत रुपमा तल प्रस्ततु गररएको छ । 

वाडश  न ं
CBO मा 

अवद्ध 

वन समुहमा 

अवद्ध 

ईपभोिा 

समममतमा 

अवद्ध 

सहकारीमाअवद्ध 
वाल समुहमा 

अवद्ध 

अमा समुहमा 

अवद्ध 

ऄन्द्य 

समुहमाअवद्ध 

१ १५५ १३५ ६५ १५९ १० ३५ १२५ 

२ १६९ २०४ ४८ ८५ ४ २६ ७५ 

३ ३५८ १५६ ९० १६५ १२ १३० १७५ 

४ ३६० २१७ १०८ १७० १३ १५५ २२५ 

५ २५ २१६ १०३ ८५ ९ २५ ७५ 

जम्मा १०६७ ९२८ ४१४ ६६४ ४८ ३७१ ६७५ 

श्रोतः घरधुरी सभेक्षण २०७५ ऄसार  

२८. वातावरण तथा सरसफाइ  सम्वमधध मववरण 

 वातावरण तथा सरसफाइका लामग ममक्वाखोला गाईपामलकामा मवमभन्द्न प्रश्नावलीहरु समावेश गरेर मववरण संकलन 

गररएको मथयो । जस ऄन्द्तरगत सावशजामनक शौचालय¸ फोहोर पानी प्रशोधन शाला¸मपईने पानी प्रशोधन शाला¸फोहोर 

फाटने मकटानी िाईँ¸वायो ग्यास प्लान्द्ट र सरसफाइ मजदरु हरु भए नभएको  सचुकहरु रामखएको मथयो । यो संगै  

गाईँपामलका मभत्र  दमकल¸एम्वलेुन्द्स¸शव वाहान ¸ वसपाकश  अमद का वारेमा पमन मववरण संकलन गररएको मथयो । हाल 

ममक्वाखोला गाईँपामलकामा मामथ ईटलेमखत कुनै पमन सेवा समुवधाको  ईपलव्ध सम्वमन्द्ध मववरण तल प्रस्ततु गररएकोछ । 

क्रस मववरण छ /छैन संयया संचालक 

१ सावशजामनक शौचालय 
छ 

२  

२ फोहोर पानी प्रशोधन शाला 
छैन 

  

३ मपईने पानी प्रशोधनशाला 
छैन 

  

४ फोहोर फाटने मकटानी िाँई 
छैन 

  

५ वायो ग्यास प्लान्द्ट 
छैन 
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क्रस मववरण छ /छैन संयया संचालक 

६ सरसफाइ मजदुर  
छैन 

  

७ दमकल सेवा 
छैन 

  

८ एम्वुलेन्द्स सेवा 
छैन 

  

९ शव वहान सेवा छैन   

१० प्रहरी भ्यान सेवा 
छैन 

  

११ वसपाकश  वा स्टेसन  
छैन 

  

१२ वसपाकश  छ भने कमत गाडी अवत जावत गछशन  
छैन 

  

                       श्रोतः गाँईपामलकामा रहेको ऄमभलेख 

२९. बैक तथा मवत्तीय  सम्वमधध मववरण 

ममक्वाखोला गाईँपामलकामा हाल सम्म कुनै पनी बैङ्क नभएको १ वटा लघुमवत्त बैकले समूहलाइ ऋण कजाश  सेवा प्रवाह 

गरर रहको छ भने गाईँपामलकामा नै रहेको सहकारीहरुमा वचत तथा ऋण सहकारी¸कृमष सहकारी तथा वहुदेश्यीय 

सहकारी हरु रहेका छन । कृमष ईत्पादन मवमक्र मवतरण देमख वचत संकलन ऋण प्रवाह संम्मका मवत्तीय कारोवारहरु यी 

सहकारीहरुले गरररहेकाछन । हाल यो गाईँपामलकामा रहेका वैक तथा मवत्तीय संस्थाहरु सम्वमन्द्ध मववरण तल प्रस्ततु 

गररएकोछः 

क्रस वैक वामवत्तीय ससं्थाको नाम  वाडा नं मखु्य रुपमाप्रवाह गने सवेाहरु  

१ सममट लघुमवत्त मवकास बैक १ समूहलाइ कजाश  सेवा प्रवाश ह 

२ सनुखानी कृषी सहकारी  १ कृमष ईत्पादन मवमक्र मवतरण 

३ सेसेलङु कृषी सहकारी १ कृमष ईत्पादन मवमक्र मवतरण 

४ डाँडागाईँ मवद्यतु सहकारी १ बचत तथा ऋण प्रवाह 

५ खोमक्लङ बचत तथा ऋण सहकारी १ बचत तथा ऋण प्रवाह 

६ बागथला खपुाश मदन कृषी सहकारी २ कृमष ईत्पादन मवमक्र मवतरण 

७ मलवाङ बचत तथा ऋण सहकारी ३ कृमष ईत्पादन मवमक्र मवतरण 

८ साजकुामलका कृषी सहकारी ३ कृमष ईत्पादन मवमक्र मवतरण 

९ मानाभरा कृषी सहकारी ४ कृमष ईत्पादन मवमक्र मवतरण 

१० फुङफुङे बचत तथा ऋण सहकारी ४ बचत तथा ऋण प्रवाह 

११ जोङलङु कृषी सहकारी ५ कृमष ईत्पादन मवमक्र मवतरण 
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३०. धाममाक स्थल  सम्वमधध मववरण 

ममक्वाखेला गाईँपामलकामा  रहेका धाममशक स्थलहरुमा हरु मवशेष गरर महन्द्द ुवौध र आसाआ धमश  संग सम्वमन्द्धत मववरण हरु 

समावे गरेर ईटलेख गनुश  होला । 

महन्द्द ुधमश  संग सम्वमन्द्धत  

१ मशवालय ममन्द्दर वडा  १ 

 

मकराँत धमश  संग सम्वमन्द्धत  

१ माङमहम वडा न ३ 

२ फुङफुङे ममन्द्दर वडा न ४ 

३ फिाङलङुमा ममन्द्दर वडा न ४ 

४ तमु्बुङला ममन्द्दर 

 

वौद्ध धमश  संग सम्वमन्द्धत 

१ टासी छयकर गुम्बा वडा न ४ 

२ टासी छयोमलङ गुम्बा वडा न ४ 

३ लाप्से गुम्बा वडा न ५ 

४ टासी छयोमलङ गुम्बा वडा न ५ 

५ साङग्यामवङ गुम्बा वडा न ५ 

आसाआ धमश  संग सम्वमन्द्धत 

१ बमिस चचश  वडा न १ 

२ मबमलभसश चचश  वडा न २ 

३ जे एण्ड मस एण्ड चचश  वडा न ३ 

४ जे एण्ड मस एण्ड चचश  वडा न ४ 

५ जे एण्ड मस एण्ड चचश  वडा न ५ 

३१. मवद्यालय  सम्वमधध मववरण 

 

ममक्वाखोला गाईँपामलकामा स्कुल जाने ईमेरका (५ देमख १४ वषश  सम्मका) १५५९ जना ऄथाशत १०% जनसंयया 

रहेकोछ । यो ईमेर भन्द्दा मामथको जनसंयया पमन मवद्यालयमा पढ्ने गछश  । हाल यो गाईँपामलकामा कुल ४५ वटा 

मवद्यालयहरु रहेकाछन जसमध्ये ४ वटा माद्यममक मवद्यालय र २३ वटा अधारभतु मवद्यालय र १६ बटा सामुदमयक 

वालमवकास केन्द्र रहेकाछन । जसको मववरण तल प्रस्ततु गररएकोछ । 
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क्र स मववरण सरकारी सामुदामयक मनमज कुल जम्मा कैमफयत 

१ अधारभतु २३ ० २ २५ 
 

३ माध्यममक मवद्यालय  ४  ०  ०  ४  

५ क्याम्पस  ०  ०  ०  ० 
 

७ प्रामवमधक मशक्षालय ० ० ० ०  

९ सामुदामयक वाल मवकास केन्द्र २७ ० ० १६ 
 

 जम्मा २७ ० २ ४५  

श्रोतःमजटला मशक्षा कायाशलय 

३२. मवश्व मवद्यालय तथा कलेजहरुको मववरण 

ममक्वाखोला गाईँपामलकामा माध्यममक तह ऄध्यापन गनश  मबधाथीहरु  अईने गदशछन ।त्यसका ऄलावा हाल यस 

गाईँपमलकामा ईच्च मशक्षाको लमगकुनै क्याम्पस स्थापना नभएकोले गाईँपामलका बामहर फुङमलङ नगरपामलका जाने 

गदशछन । 

श्रोतः मजटला मशक्षा कायाशलय 

३३.मवद्यालयमा शौचालय सम्वमधध मववरण 

ममक्वाखोला गाईँपामलका मभत्र रहेका मवद्यालय र चपीको ऄवस्था 

वाडश  

नं 

कुल 

मवद्यालय 

संयया 

चपी नभएका 

मवद्यालय 

संयया 

चपीकोमववरण (मवद्यालय संयया लेयने ) 

सवैले एईटै 

प्रयोग गने  

छात्र 

छात्रालाइछुटै्ट 

भएको मव 

मशक्षकमवद्याथी 

लाइ छुटै्ट भएको 

ऄपाङ्ग 

मैत्री 
जम्मा 

१ ५ ० ४ १ १ ० ६ 

२ ५ 
० 

४ १ ० ० ५ 

३ ८ 
० 

५ ३ ० ० ८ 

४ ५ 
० 

२ ३ ० ० ५ 

५ ५ ० ३ २ ० ० ५ 

६ ३ 
० 

२ १ ० ० ३ 

७ ६ ० ५ १ ० ० ६ 

८ ४ ० ४ ० ० ० ४ 

जम्मा ४१ ० २५ ११ ० ० ४२ 

श्रोतः मजटला मशक्षा कायाशलय / श्रोत केन्द्र 
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३४.तहगत मशक्षक मववरण 

ममक्वाखोलागाईँपामलका मशक्षा के्षत्रमा छुटै्ट पैचान बोकेको मजटलाकै ईबश र शैमक्षक भमुी हो । यस गाईँपामलकामा रहेका 

मबधालयहरूमा कायशरत मशक्षाकहरूको तहगत मबवरण तल प्रस्ततु गररएको छ । 

तह 

स्वीकृतदरवन्द्दीमा कायशरत ऄस्थाआ राहत मनमज श्रोत 
कुल 

जम्मा म पु जम्मा 
स्थाआ 

म पु म पु म पु 
म पु 

अधारभतु  ९९ १२० २१९ २० ३३  २७ ४९ १२ २०  ४० १८ २१९ 

माद्यममक मवद्यालय  १२  ३७  ४९  ३  १४  ५  १०  १  ७  ३  ६  ४९ 

श्रोतः मजटला मशक्षा कायाशलय / श्रोत केन्द्र 

३५.मशक्षक तथा कक्षा कोठाको पयााप्तता  

ममक्वाखोला गाईँपामलकामा रहेका मवद्यालयहरुको मबवरण मनम्न बमोमजम रहेको छ । 

क्र स मवद्यालयको नाम 

मवद्याथी 

संयया 

मशक्षक 

संयया 

मशक्षक 

मवद्याथी 

ऄनुपात 

मवद्याथी  कक्षा 

कोिाको 

ऄनुपात 

१ फुङफुङे प्रा मव ३८ १   

२ सरस्वती प्रा मव ५५ २   

३ मानाभारा प्रा मव ४१ २   

४ मसंहश्वरी प्रा मव ६२ ६   

५ सावा प्रा मव     

६ मदन प्रा मव ३० १   

७ मसम्बुक प्रा मव ३९ ३   

८ राजेश्वरी प्रा मव ७३ ३   

९ मकमलङ प्रा मव ६० ३   

१० मभरगाईँ प्रा मव १२ २   

११ बाटदेन प्रा मव ४१५ ६   

१२ जनमुखी प्रा मव १९ १   

१३ शेपाश  प्रा मव ७७ २   

१४ मचनावङु प्रा मव ४० ३   

१५ जनता प्रा मव २८ ३   

१६ ऄधेरी प्रा मव ९५ २   

१७ कञ्चनंघा प्रा मव ५२ ३   

१८ सनुखानी प्रा मव २७ ४   

१९ ओझागाईँ प्रा मव ६३ ४   

२० वैराख ुप्रा मव २८ ३   
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२१ सगरमाथा प्रा मव ४६ ३   

२२ वेसीगाईँ प्रा मव ७८ ४   

२३ हान्द्रङु प्रा मव २३ ३   

२४ नवज्योमत प्रा मव १८ २   

२५ पञ्चेश्वरी मा मव ३०७ ८   

२६ मोती ईच्च मा मव ५३२ १७   

२७ जनरात्री प्रा मव ४५ ३   

श्रोतः मजमशका/श्रोत केन्द्र 

३६.वाल क्लवहरुको मववरण 

ममक्वाखोला गाईँपामलकामा रहेका हरेक मामब तथा सामबक मनमाबीमा एक एक वटा बालक्लबहरू रहेका छन जस्को 

मबवरण मनम्न ऄनुरूप रहेको छ । 

वाडश नं वाल क्लवको संयया 
सदस्य 

हालको ऄवस्था 
वालकसंयया वामलका संयया जम्मा 

१ २ १४ ९ २३  

३ २ १८ १३ ३१  

४ २ १२ १२ २४  

५ १ ८ ४ १२  

जम्मा ७ ५४ ४५ ९०  

श्रोतः मजटला वाल कटयाण समममत 

३७.वाल क्लव तथा वाल समहुले प्रमतमनमधत्व गरेका सघं ससं्थाहरुको मववरण  

मवमभन्द्न समुहहरुमा तथा समममतहरुमा वाल क्लवहरुको प्रमतमनमधत्व हुनुपने कानुनी प्रावधान  ऄनुरूप मबगतमा समुह तथा 

समममतहरूमा बालबामलकाका ईपमस्थती रहने गरेको भए पनी पमछटलो समय योजना तजुशमाको भेला बाहेक कहीं पनी 

बालबामलकाको ईपमस्थती नहुने गरेको देमखएको छ । 

३८. कामदारको रुपमा घरवाट वामहर गएका वालवामलकाहरुको मववरण  

१८ वषश  भन्द्दा कम ईमेरका वालवामलका हरू स्थलगत सभेक्षण र मबमभन्द्न मबषयगत कायाशलयको रेकडश  ऄनुसारमहंशाजन्द्य 

कायशमा परेको,  ऄकाशको घरमा वसेको, होटलमा कामदारको रुपमा वसेको तथा ऄन्द्य कामदारको रूपमा घर बामहर 

गएकोऄवस्था नभएकोपाआएको छ । 

३९.  चालु अवमा जधमदताा गराएका वालवामलकाहरुको मववरण 

यस चाल ुअवमा वाडश  कायाशलय वाट प्राि सचुनाको अधारमा मनम्न बालबामलकाहरूको जन्द्मदताश  गरेको पाआयो । जसको 

मबवरण मनम्न बमोमजम रहेको छ । 
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वाडश 
जन्द्मदताश  गराएका 

कैमफयत 
वालक वामलका जम्मा 

१ २७ २० ४७  

२ १०४ १०५ २०९  

३ ९० ७५ १६५  

४ ७० ५० १२०  

५ २५ २० ४५  

जम्मा ३१६ २७० ५८६  

श्रोतः वाडश  कायाशलयको पमञ्जकरण 

४०.ऄठार वषा भधदा कम ईमरेमा मववाह गरेका वालवामलकाहरुको मववरण 

ऄिार वषश  भन्द्दा कम ईमेरमा वालवामलकाहरुको मववाह  गने गरेको समुनने गरेको भएता पनी  मववहा दताश  गनश  ऄईँदा ईमेर 

पुगेको भनीने गरेका जस्ले गदाश  ऄिार वषश  भन्द्दा कम ईमेरमा  मववहा गने वालवामलकाहरुकोऄमभलेख नभएको पाआएको छ । 

४१.   पररवार मवमहन वालवामलकाहरुको मववरण  

पररवारको संरक्षण मवमहन, पररवारमा वयस्कव्यिी नभएको , अफन्द्तको संरक्षणमा रहेको, संस्थागत संरक्षणमा रहेको, 

जेलमा रहेको वालवामलका , महंसा यातना मपमडत, वेवाररसे ऄवस्थामा फेलापरेका, वेचमवखनमा परेका  तथा सडक 

वालवामलकाहरु यस गाईँपामलका मभत्र नभएको पाआएको छ । 

४२. ममहला महसंा सम्वमधध मववरण  

मजटला मभत्र समामजक कुरीती, कुसंस्कार, ऄन्द्धमबश्वास र ऄन्द्य मबमभन्द्न कारणले ममहला माथी दबु्वाश हार  तथाघरेल ु

महंसाका घटना घट्ने गरेको भए पनी यस गाईँपामलका मभत्र भने घरेल ुमहंसा वाट मपमडत ममहला, वेच मवखनमा परेको 

ममहला, श्रीमान वाट मपमडत ममहला, द्रन्द्द्र वाट मपमडत ममहला एवं सामामजक कुररमत वाट मपमडत ममहला हरू नभएको 

पाआएको छ ।  

४३.  कृमष सवेा केधर ईपकेधर कृषक समहु को भवन तथा जग्गा सम्वमधध मववरण 

स्थानीय कृमष सेवाकेन्द्र तथा कृषक समुहहरुको भवन हाल सम्म कतै नभएको र घर भाडामा बसेर सेवा प्रधान गने गरेको 

पाआएको छ ।  

४४.  पशु सवेा केधर ईपकेधर कृषक समहु को भवन सम्वमधध मववरण 

यस गाईँपालीकामा स्थानीय  पश ुसेवाकेन्द्र तथा कृषक समुहहरुको को भवन तथा जग्गा नभएका र घर भाडामा बसेर  

सेवा प्रधान गने गरेको पाआएको छ। 

४५.हुलाक सेवा केन्द्र को भवन सम्वमन्द्ध मववरण 

वडा न १, ५ र ७ क्रमश मसनाम, पेदाङ र खेवाङ मा ३ वटा आलाका हुलाक कायाशलय र ऄरू ५ वटा वडामा ऄमतररि 

हुलाक कायाशलयहरू रहेका छन ।  यस गाईँपामलकामा रहेकोस्थानीय  हुलाक कायाशलयको को भवन मनमाशण भने कतै पनी 

हाल सम्म नभएको ऄवस्था छ । 
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४६. गाईँपामलकाको हालको भवन तथा जग्गाहरुको मववरण  

यस गाईंपामलकामा मबभन्द्न कायाशलय ऄनतशगतका सवै कायाशलयहरुको प्राय आकाआ कायाशलय रहेको पाआन्द्छ ईि 

कायाशलयहरुको अवास तथा भवनहरुको मववरण मनम्न ऄनुरूप रहेको पाआन्द्छ। 

वडा न. 
भवनहरुको 

संयया 

जग्गाका  

मववरण 
कैमफयत 

१ ३ ५ रोपनी 

१ न. वडा कायाशलयको  भवन समहत १ रोपनी जग्गा ,  स्वास्थ्य चौकी को १ 

रोपनी जग्गा समहत २भवन  र  प्रहरी चौकीको ३ रोपनी जग्गा 

२ १ १ रोपनी 

२ न. वडा कायाशलयको१  रोपनी जग्गा र ममहला मबकासको १ सामुदायीक भवन 

सहीत  १ रोपनी जग्गा  

३ १ ८ रोपनी 

३ न. वडा कायाशलयको मनमाशणादीन भवन १ रोपनीमा र  प्रहरी चौकी भवन समहत 

६ जग्गा र स्वास्थ्य चौकी जग्गा १ रोपनी 

४ १ २ रोपनी 

४ न. वडा कायाशलयको १ भवन समहत १  रोपनी र स्वास्थ्य चौकीको १ भवन 

समहत  १ रोपनी जग्गा  

५ १ २.९रोपनी 

५ न. वडा कायाशलयको १ भवन समहत १  रोपनी र स्वास्थ्य चौकीको १ भवन 

समहत  १ रोपनी जग्गा तथा प्रहरी चौकी भवन समहत २ रोपनी 

जम्मा ८ १८  

                                                                                                                              श्रोतः  गाईँपामलका   

४७.चल तथा ऄचल सम्पत्तीको मववरण 

यस गाईँपामलकामा कायशरत  केही सरकारी कायाशलयको अफनो भवन र जग्गा भए पनी ऄमधकांस कायाशलयहरु भाडामा 

बसीरहनु परेको ऄवस्था रहेको छ । मवद्यालयहरु बाहेक सरकारी कायाशलयहरुको जग्गा तथा भवनको मबवरण मनम्न 

बमोमजम रहेको पाआन्द्छ । 

क्र स मववरण आकाआ 
कैमफयत 

१ भवन ९ वटा 
 

२ जमीन १८ रोपनी 
 

३ गाडी ० 
 

४ मोटरसाआकल १० वटा 
 

५ ऄन्द्य मेमशन मवमबध 
 

श्रोतः मवषयगत कायाशलय र गाईँ/नगरपामलका 

४८.  सावाजामनक शौचालय प्रयोग सम्वमधध मववरण 

ममक्वाखोला गाईंपालीकामा  साबशजमनक शौचालयमनमाशण गररएको छैन । जसकोमबवरण मनम्न बमोमजम रहेको छ । 

श्रोतः वाडश  कायाशलय 
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४९.  पुल पुलेसा सम्वमधध मववरण 

यस के्षत्रमा प्रसस्त खोला खोटसी भएको हंुदा  झोलङ्ुगे पुलको संङयया पनी प्रसस्त रहेको पाआन्द्छ । साथै  केही महत्वपुणश 

स्थानमा ऄझै पनी  झोलङ्ुगे पुल मनमाशण गनश  अवस्यक रहेको पाआएको छ  ।हाल सम्म यस गाईंपालीका के्षत्रमा ११ वटा 

झोलङ्ुगेपुल मनमाशण गरीएको छ जस मध्ये ६ वटा गाईं मभत्र मनमाशण गरीएको छ भने ५ वटा गाईंपालीका को मसमाना भएर 

बगरने खोला मा मनमाशण गरीएको छ । यस गाईंपामलका मभत्रका नदी तथा खोला र   गाईंपामलका को मसमानामा मनमाशण 

गरीएका झोलङ्ुगे पुलहरुको मबवरण मनम्न बमोमजम रहको पाआन्द्छ । 

वडा  पुलपुलेसाको नाम खोला / नदी पुलकोप्रकार मनमाशणभएको साल सहयोग 

 हान्द्दुङ पुल   तमोर नदी  फलामे झोलुङे पुल     मब.बी.एल 

 थुम्मा झोलुङे पुल  तमोर नदी  फलामे झोलुङे पुल     मब.बी.एल 

 दगुने पुल  तमोर नदी   फलामे झोलुङे पुल    मब.बी.एल 

 हामडखोला  खोला फलामे झोलुङे पुल  २०६४  मब.बी.एल 

  मेवाखोला  खोला  फलामे झोलुङे पुल  २०५३  दुगशम मवकास 

 देग्मा  मेवाखोला  फलामे झोलुङे पुल २०७३  मज.मव.स.,गा.मव.स. 

 

मचनाबुङ तटलो (हाडीखोला    

) हाडीखोला  फलामे झोलुङे पुल २०६८  गा मव स ऄनुदान 

 खाम्बुक  हाडीखोला  फलामे झोलुङे पुल २०७०  गा मव स ऄनुदान 

 मचनाबुङ तटलो खोला कािे पुल २०७४  वडा कायाशलय 

 नावाखोला खोला फलामे झोलुङे पुल २०७०  गा.मव.स.ऄनुदान 

 मावापुल खोला अर सी सी २०७४  गा.मव.स.ऄनुदान 

 पावाखोला पावाखोला अर सी सी २०७३  गा.मव.स.ऄनुदान 

 फुङफुङेपुल फुङफुङे फलामे झोलुङे पुल २०७३ गा.मव.स.ऄनुदान 

 प्यारोक्मा पुल खरखेोला अर सी सी २०७३ गा.मव.स.ऄनुदान 

 लप्सीबोटे पुल मेवाखोला लप्सीबोटे झोलुङे २०७२ मज.मव.स.ऄनुदान 

 जोर साँघु जोर साँघुखोला ऄर सी सी पुल २०७५ वडा कायाशलय 

 घटेखोला घटेखोला ऄर सी सी पुल  वडा कायाशलय 
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 पोत्रोक्ला खोला पोत्रोक्ला खोला ऄर सी सी पुल २०७४ वडा कायाशलय 

 न्द्याजुखोला न्द्याजुखोला ऄर सी सी पुल २०७४ वडा कायाशलय 

 लाम्साङ खोला लाम्साङखोला ऄर सी सी पुल २०७५ वडा कायाशलय 

 ताङखुखोला ताङखुखोला ऄर सी सी पुल २०७५ वडा कायाशलय 

 मेन्द्दातरङ तोक्पगोला खेला ऄर सी सी पुल २०७५ वडा कायाशलय 

 मसवाखोला पुल मसवाखोला झोलुङे पुल २०७३ गा मव स ऄनुदान 

श्रोतः मजसस वाडश कायाशलय तथा पुल मनमाशणमा काम गरकेा गैसस नेपाल ममहला ईध्यमी संघ  

५०. सडक सञ्जाल  सम्वमधध मववरण 

ममक्वाखोला गाईँपामलका ताप्लेजङु मजटलाको िुलो तथा दगुशम मध्एको एक गाईँपामलका हो । भौमतक पुवाशधार मवकासको 

महसावले सडक संञ्जालमा यो गाईँपामलका जोमडएको भएपमन सवै वडाममा हाल सम्म सडक मनमाशण भआसकको छैन । 

सडक सन्द्जालमा जोडीएका वाडामा समेत तमोर नदीमा मोटरेबल पुल नभएकोले गाडी जाने संभावना कम मात्र छ । 

पमछटलो समय देशका ऄन्द्य के्षत्रहरु जस्तै यो गाईँपामलकामा पमन कच्ची वाटो मनमाशण ले मतव्रता पाएकोछ । हाल सम्म यो 

गाईँपमलका मभत्र करीव ३० मकमम कच्ची वाटो मनमाशण भएकोछ । जसको मववरण तल प्रस्ततु गररएकोछः 

क्र 

स 
सडकको नाम 

गाईँपामलकामभत्र सडकको 

ऄवमस्थमत 
गाईँपामलका 

मभत्रकोदरुी 

हालकोऄव

स्था 
देमख सम्म 

१ खोमक्लङ मलवाङ साँवा हुदै पापुङ सडक खोमक्लङ साँवा ९ मक मी मनमामणशमधन 

२ 
मेरीङदेन लप्सीबेटे फुङफुङे सडक मेरीङदेन साँवा ३ मक मी मनमामणशमधन 

३ खोमक्लङ काडे थुङलङु साँवा सडक खोमक्लङ साँवा ९मक मी मनमामणशमधन 

४ 
खेजेमनम साँवा फुङफुङे सडक खेजेमनम साँवा ९ मक मी मनमामणशमधन 

श्रोतः गाईपामलकामा रहेको ऄमभलेख  

५१. व्यापाररक केधर  सम्वमधध मववरण 

ममक्वाखोला गाईँपामलका ताप्लेजङु मजटलाको िुलो र दगुशम एक गाईँपामलका हो र यही गाईपामलकामा रहेको फुङफुङे 

झरना सोदो पोखरीका लागी  पयशटकहरु यही गाईपालीका हंुदै जाने गदशछन यद्धपी अवश्यक ऄनुसार यस के्षत्रमा बजार 

केन्द्रको स्थापन भने हुन सकेको पाआदैन । यहाँ भएका मुयय वजार केन्द्रलाआ तल प्रस्ततु गरीएको छ ।  
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क्र 

स 
व्यापाररककेन्द्रको नाम पुरा िेगाना व्यापारहुने मुयय वस्त ुतथा सेवाहरु 

१ 

हान्द्रङु ममक्वाखोला १ 

खाध्यन्द्न तथा दैमनक ईपभोग्य सामान, मकराना, कपडा र 

हाडशवयर ऄन्द्य नगदे बाली 

२ 
 डांडा गाईं ममक्वाखोला १ 

खाध्यन्द्न तथा दैमनक ईपभोग्य सामान, मकराना, कपडा र 

ऄन्द्य नगदे बाली 

३ 
थुम्मा गाईँ ममक्वाखोला२ 

खाध्यन्द्न तथा दैमनक ईपभोग्य सामान, मकराना, कपडा र 

ऄन्द्य नगदे बाली 

४ 
शामन्द्तचोमा ममक्वाखोला३ 

खाध्यन्द्न तथा दैमनक ईपभोग्य सामान, मकराना, कपडा र 

ऄन्द्य नगदे बाली 

५ 
बाक्लो गाई ँ ममक्वाखोला४ 

खाध्यन्द्न तथा दैमनक ईपभोग्य सामान, मकराना, कपडा र 

ऄन्द्य नगदे बाली  

६ 
तोक्पेगोला ममक्वाखोला५ 

खाध्यन्द्न तथा दैमनक ईपभोग्य सामान, मकराना, कपडा र 

ऄन्द्य नगदे बाली 

७ 

मकमलङ ममक्वाखोला५ 

खाध्यन्द्न तथा दैमनक ईपभोग्य सामान, मकराना, कपडा र 

ऄन्द्य नगदे बाली 

५२. खेल मैदान  सम्वमधध मववरण 

ममक्वाखोला गाईँपामलकामा मवद्यालयको कम्पाईण्ड समहत मनम्न बमाजीमको खेल मैदानहरु रहेको पाआन्द्छ । 

 

क्र स खेलमैदान ईपयोगकोऄवस्था 

१ मोती ईच्च मा वी ५ 

२ पञ्चेश्वरी मा वी श्रोतः मफटड ऄनुगमन  ५ 

३ 
मसंहेश्वरी मा वी ३ 

४ पापुङ डाडा  २ 

श्रोतः मफटड ऄवलोकन२०७५ ऄसार 

५३. पाका  तथा वालईद्यान सम्वमधध मववरण 

ममक्वाखोला गाईँपामलकामा  वालवामलकाको लामग वाल ईद्यान तथा पाकश हरु हाल सम्म खासै मनमणश गरीएकोपाआदैन 

यध्यपी पाकश  ब्यवस्थापन तथा मनमाणश प्रमत गाईँपालीकाको चासो रहेको पाआएको छ । 
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५४.  गाईँपामलका मभत्र  कायारत  गैसस  सम्वमधध मववरण 

गाईँपामलकालाआ कायश क्षेत्र वनाएर संचामलत भएका तथा गाईँपामलकामकामा नै दताश  भएका गैससहरुको मबवरण मनम्न 

बमेजीम रहेको छ । 

क्रस गैससकोनाम कायाशलय रहेकोस्थान 

गाईँ 

पामलकामा 

दताश   कैमफयत 

१ मानाभरा सेवा समाज फुङमलङ नगरपामलका    छैन कायशके्षत्र बनाआ कायशरत 

२ 

 सामुदामयक मवकासको लामग 

वैकमटपक समूह  फुङमलङ नगरपामलका  ५  छैन कायशके्षत्र बनाआ कायशरत 

३  बातावरण संक्षण तथा बाकास मन्द्च  फुङमलङ नगरपामलका  ४  छैन कायशके्षत्र बनाआ कायशरत 

४ नेपाल ममहला ईध्यमी संघ फुङमलङ नगरपामलका  ५ 
 छैन कायशके्षत्र बनाआ कायशरत 

५  स्थामनय मवकास कोष  फुङमलङ नगरपामलका  ४ 
 छैन कायशके्षत्र बनाआ कायशरत 

६ ऄसाहय कानुनी सचेतना केन्द्र फुङमलङनगरपामलका ५  
 छैन कायशके्षत्र बनाआ कायशरत 

७ दमलत ईत्थान मञ्च फुङमलङनगरपामलका ५ 
 छैन कायशके्षत्र बनाआ कायशरत 

श्रोतः गाईँपामलका कायाशलय 

५५.  गाईँपामलका मभत्र  कायारत  सरकारी कायाालय  सम्वमधध मववरण 

गाईँपामलका मभत्र अव २०७४/०७५ ऄन्द्त्य भन्द्दा ऄघी सम्म संचामलत कायाशलयहरुको मबवरण मनम्न बमोमजम रहेको 

पाआन्द्छ । 

क्रस कायशलयकोनाम 
कायशरत 

कमशचारी 
कैमफयत 

  गाईँपालीकाको कायाशलय २६ गाईँपामलका  

 

कृषी सेवा शाखा  ३ गाईँपामलकामा शाखाको रुपमारहेको 

 

पश ुसेवा शाखा   
२ गाईँपामलकामा शाखाको रुपमारहेको 

 

मशक्षा शाखा  
१ गाईँपामलकामा शाखाको रुपमारहेको 

 

 स्वास्थ्य शाखा  
२०  

 

 ममहला तथा बालबामलका शाखा  १ गाईँपामलकामा शाखाको रुपमारहेको 

 

आलाका बन  कायाशलय ५  

 

आलाका हुलाक कायाशलय ऄमतररि समहत १६  

 

 प्रहरी चौकी १४  

 

जम्मा ८८  
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श्रोतः गाईँ पामलका तथा ऄन्द्य कायाशलय 

५६.  गाईँ पामलका मभत्र   कृयामशल राजनैमतकदल  सम्वमधध मववरण 

ममक्वाखोला गाईँ पामलका राजनैमतक रूपले  मजटलाकै मह्तत्वपुणश के्षत्रमा पदशछ । मबभन्द्न पाटीका पाटी प्रमुखहरु ले यसै 

के्षत्रको प्रमतमनधीत्व गरेको पाइन्द्छ । मबगतमा यस के्षत्रका ब्यािीहरू मबमभन्द्न दल बाट मबमभन्द्न समयमा मन्द्त्री , सांसद, पुवश 

मजमबस सभापतीहरू भआसकेका छन जस्को शे्रय सामवक खोमक्लङ गा मव स लाइ जान्द्छ जहां मजटलामै ययाती प्राि थुपै्र 

नेता तथा कायशकताशहरुको जन्द्म भएको पाआन्द्छ ।यसका ऄलावा  राज्यका मामथटला मनकायमा समेत यस के्षत्र बाट 

प्रमतमनधीत्व भआसकेको पाआन्द्छ । हाल यस गाईँपालीकामामा स्थानीय मनवाशचन २०७४ मा भाग मलएऄनुरूप  कृयामशल 

दलहरु मनम्न बमामजम रहेका छन । 

क्र स राजनैमतक दलको नाम कायाशलयरहको स्थान कैमफयत 

१ 
नेपाली कांगे्रस ममक्वाखोला ४ साँवा 

 

२ 
नेपाल कम्यमुनस्ट  पाटी 

ममक्वाखोला ४ साँवा  

३ 
संमघय मलम्बुवान मन्द्च नेपाल 

ममक्वाखोला ४ साँवा  

श्रोतः गाईँ पामलका 

५७.  गाईँपामलका मभत्र रहकेा एफ एम रेमडयो  सम्वमधध मववरण 

ममक्वाखोलागाईँपामलकाको धेरै के्षत्रमा स्थानीय एफ एम रेमडयो तथा मछमेकी जीटलाका एफ एम रेमडयाहरू सनु्द्न सकीने 

भए पनी यसै गाईँमा भने एफ एम रेमडयो  स्टेसन हाल सम्म सन्द्चालनमा ऄएको छैन । यस के्षत्रमा सनु्द्न समकने मजटला 

मस्थत एफ एम रेमडयोको  मबवरण मनम्न बमामजम छ । 

क्रस एफएम रेमडयो स्टेशनको नाम स्थान प्रकार 
कैमफयत 

१ रेमडया तमोर फुङमलङ ३  सामुदायीक 
 

२ ताप्लेजङु एफ. एम फुङमलङ ४ 

ब्यवसायीक  

३ फिाङलङु एफ. एम फुङमलङ ६ 
ब्यवसायीक  

श्रोतः गाईँपामलका कायाशलय 

५८.गाईँपामलका कायाालय देमख वाडा कायाालयको दुरी सम्वधधी मववरण 

ममक्वाखोला गाईँपामलका के्षत्रफलका महसावले ताप्लेजङु मजटलाको तेश्रो िुलो गाईँपामलका हो । यसको के्षत्रफल 

४४३.९६ वगश  मकलो ममटर रहेकोछ । यसको गाईँपामलका कायाशलय हाल वाडश  नं ४ साँवामा रहेको छ । हाल वाडश  नं ४ मा 

रहेको कायाशलयलाइ अधार मान्द्ने हो भने वाडश  सम्मको दरुी मववरण तल प्रस्ततु गररएकोछः 
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वाडश  नं पैदल दरुी गाडी वाटोकोदरुी 
पैदल पुग्नलाग्ने 

समय 

गाडीमा पुग्नलाग्ने 

समय 
कैमफयत 

१ ५ कोष १५ मक.मी. ३ घन्द्टा २ घन्द्टा 
गाडीको बाटो 

मनमाणशधीन 

२ ६ कोष ७ मक.मी. ४घन्द्टा २घण्टा३०ममनेट 
गाडीको बाटो 

मनमाणशधीन 

३ ३ कोष ३ मक.मी. २ घन्द्टा 
 

गाडीको बाटो 

मनमाणशधीन 

४ ५ ममनेट ३०० ममटर ५ ममनेट 
 

संगै 

५ ३ कोष छैन २ घन्द्टा नभएको गाडीको बटोनपुगेको 

श्रोतः गाईँपामलकामा रहेको ऄमभलेख + प्रत्यक्ष मफटड ऄवलोकन २०७५ऄसार 

५९. व्यापार व्यवसाय सम्वधधी मववरण 

ममक्वाखोला गाईँपामलका मभत्र रहेका प्रमुख व्यवसायहरुको मववरण संकलन गररएकोछ । सामान्द्यतया मनमश्चत के्षत्र मभत्र 

अवश्यक पने खालका व्यवसायहरुको सचुी तयार पारी ती मध्ये कमत व्यवसायहरु कमतको संययामा रहेका छन भन्द्ने 

महसावले मववरण संकलन गररएकोछ । यो गाईँपामलका दगुशम के्षत्र सम्म फैमलएको हुनाले पमन त्यती धेरै व्यवसाय र 

व्यवसायीहरु देमखदैनन तैपमन केमह व्यवसायहरु मनमश्चत संययामा रहेकाछन । यहाँममक्वाखोला गाईँपामलका मभत्र भएका 

व्यवसायको सचुी समावेस गररएको छ । यसले पािकलाइ त्यो व्यवसय गने मामनसहरु नभएको भन्द्ने समुनमश्चत गनशका लामग 

सहयोग पुग्नेछ भने व्यवसायीलाइ कमत प्रमतस्पधी रहेकाछन भन्द्ने मवषय वझु्न सहज हुने साथै व्यवसाय स्थापनाका लामग 

सहयोग पुग्ने हुन्द्छ । हाल ममक्वाखोला गाईँपामलकामा संचालन भआरहेका व्यवसायहरुको संययात्मक मववरण तल प्रस्ततु 

गररएकोछः 

क्र स व्यापारव्यवसाय मववरण सखं्या हालको ऄवस्था कैमफयत 

१ सुनचाँदी व्यवसायी ३ 
सन्द्चालीत 

 २ भाँडा व्यवसायी ४ सन्द्चालीत 

 
३ होटल व्यवसायी २१ 

सन्द्चालीत 

 
४ खाजा घर तथा मचया पसल २१ 

सन्द्चालीत 

 
५ फेन्द्सी व्यवसायी १५ 

सन्द्चालीत 

 
६ मक्लमनक तथा औषधी व्यवसायी २ 

सन्द्चालीत 

 
७ आलेक्िोमनक व्यवसायी २ 

 सन्द्चामलत 
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क्र स व्यापारव्यवसाय मववरण सखं्या हालको ऄवस्था कैमफयत 

८ 
बोमडशङ स्कुल संचालन 

२ 
सन्द्चामलत 

 ९ जुत्तापसल १५ सन्द्चामलत 

 
१० 

मकराना पसल 
३५ 

सन्द्चामलत 

 
११ 

फोटो स्टुमडयो 
२ 

सन्द्चामलत 

 १२ फमनशचर व्यवसायी १ सन्द्चामलत 

 १३ घमडरडेीयो मटमभ ममशत २ सन्द्चामलत 

 १४ पुस्तक व्यवसायी तथा फोटोकपी २ सन्द्चामलत 

 १५ सहकारी ५ सन्द्चामलत 

 १६ वैक १ लघुमवत 

 १७ फलामको सामान बनाईँने व्यवसाय ३ सन्द्चामलत 

 १८ टेलरीङ तथा मसलाआकटाआ ५ सन्द्चामलत घरलुे तथा साना ईद्योगमा दताश 

१९ िेक्कापट्टा व्यावसायी २ सन्द्चामलत घरलुे तथा साना ईद्योगमा दताश 

२० राआस मील ५ सन्द्चामलत घरलुे तथा साना ईद्योगमा दताश 

२१ मोबाआल ममशत सेन्द्टर १ सन्द्चामलत घरलुे तथा साना ईद्योगमा दताश 

श्रोतः प्रत्यक्ष ऄवलोकन रघरलुे तथा साना ईद्योग कायाशलयमा रहेको मववरण 

६०.  गाईँ पामलकामा हवाआसवेा सम्वमधध मववरण  

ममक्वाखोला गाईँपामलकामा हवाइसेवा समुवधा ईपलव्ध छैन। ताप्लेजङु मजटलाको सदरमुकाम फूङ्मलङमा मात्र सकेुटार 

मवमान स्थल रहेको छ । त्यहा पुग्नको लामग १ देखी २ मदन सम्मसमय लाग्दछ यसका ऄमतररि ऄवस्यिा ऄनुसार 

हेमलकेप्टर बस्न सक्ने िाईंहरु भने यसै गाएंपामलकामा भए पनी हेमलप्याड मनमाशण गने कायश भने हाल सम्म भएको छैन । 

६१. पशुवधशाला सम्वधधी मववरण 

ममक्वाखोला गाईँपामलकामा  वाषश मक  १ लाख भन्द्दा वढी मकलो मास ुखपत हुने गरेको भएपमन यहाँ सरुमक्षत वधशाला 

मनमाशण गररएको छैन । वजार केन्द्रहरुमा मवमक्र गररने भैसी सगुुर को मास ुपमन खटुला िाईमा मारेर मवमक्र मवतरण गने 

गररएकोछ  । स्थानीय रुपमा गाईँमा माररने पशहुरु घरधरुीमा नै माररने गरेकोले यसको त्यती धेरै अवश्यक पमन देखीएको 

छैन तर वजार केन्द्रहरुमा मवमक्र मवतरण गररने मासकुो हकमा सरुमक्षत वधशाला हुन जरुरी छ । हाल यो गाईँपामलकामा 

पशवुधशाला प्रयोगमा अएको छैन । 

६२.शव दाह ससं्कार सम्वधधी मववरण 

 सामान्द्यतया शव दाह संस्कारका लामग २ वटा मवमधहरु नेपालमा प्रचमलत छन भने ईच्च महमाली क्षेत्रमा २ भन्द्दा वढी पमन 

प्रचलन मा रहेकाछन । मुयय २ मवमधमा जलाईने र गाड्ने पदशछन । यो ममक्वाखोला गाईँपामलकामा पमन यीनै २ मवमधहरु 
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प्रचलनमा रहेकाछन । यो मवमध प्रयोगमा धमशका महसावले वढी प्रभाव पारेको देमखन्द्छ । प्रमुख रुपमा महन्द्द ुमकरात र वौद्ध 

धमाशवलम्वीहरुले शवलाइ जलाईने गदशछन भने मकराँत ,आसाइहरुले गाड्ने गरेको पाआएको छ भने कतै कतै मकरात 

धमशलम्बीहरुले समेत लास जलाईने गरेको पाइन्द्छ। जसको मववरण तल प्रस्ततु गररएकोछ । 

 

वडा 

न. 

दाहसंस्कारको 

तररका 
प्रमुख रुपमासंलग्न हुने 

जाती 

प्रमुख 

रुपमासंलग्न 

हुने धमश 

दाहसंस्कारका प्रमुख स्थानहरु 

१ जलाईने 

व्रह्मण, के्षत्री, 

कामी,दमाइ, साकी 

शेपाश  

महन्द्द ुबौद्ध                        मत्रवेणी मेवाखोला 

 
गाड्ने 

कामी, दमाइ 

मगर¸गुरुङ मलम्व,ु 
मकराँत इसाइ  बाजोगरा 

२ जलाईने 

व्रह्मण, के्षत्री, 

कामी,दमाइ, साकी 

शेपाश  

महन्द्द ुबौद्ध  तमोरनदी ,दगुने,थुम्मा 

 गाड्ने 
कामी, दमाइ 

मगर¸गुरुङ मलम्व,ुराआ 
मकराँत इसाइ सटलेरीवन 

३ जलाईने 

व्रह्मण, के्षत्री, 

कामी,दमाइ, साकी 

शेपाश  

महन्द्द ुबौद्ध 
तटलो डाँडा कालोपेखरी , खोलाघारी,श्री गंगामेवा 

नदी 

 गाड्ने कामी, दमाइ  मलम्व ु मकराँत इसाइ थाक्मा, मेमक्लन 

४ जलाईने 

व्रह्मण, के्षत्री, 

कामी,दमाइ, साकी 

शेपाश  

महन्द्द ुबौद्ध ममक्वाखेला , लाम्वायाक 

 गाड्ने 
कामी, दमाइ 

मगर¸गुरुङ मलम्व ु
मकराँत इसाइ फोमफोम्वा, कक्चोङ अमद 

५ जलाईने  शेपाश  बौद्ध वण्डेला डाँडा, नागी च्यानडाँडा, मसरानडाँडा 

 गाड्ने कामी, मलम्वु मकराँत इसाइ मसगेङ, क्वाएक डाँडा, मेवाखोला 

श्रोतः प्रत्यक्ष ऄवलोकन छलफल 

६३.व्यवसामयक पकेटक्षेत्र सम्वधधी मववरण 

ममक्वाखोला गाईँपामलकामा व्यवसामयक रुपमा ऄलैची, मचरैते, जमडवटुी तथा गहू जौ कोदो मकै लगायत गाइपालन, 

चैरीपालन, भैसी पालन, भेडापालन एवम बाख्रापालनको व्यावसामयक खेतीको प्रचुर संभावना रहेकोछ । हाल यो के्षत्रमा 

व्यवसामयकताको सरुुवात भएपमन व्यवसामयक ईत्पादन भने सरुु भएकोछैन ।  गाईँपामलकामा रहेका पकेट के्षत्र सम्वमन्द्ध 

मववरण तल प्रस्ततु गररएकोछः 
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क्रस व्यवसायकोनाम स्थान वाडश  नं 

ऄनुमामनतवामषशक ईत्पादन 

कैमफयत 

१ बाख्रा पालन १,२  हाल ईत्पादनको क्रममा मात्र 

 
२ बंगुर पालन 

३ 
हाल ईत्पादनको क्रममा मात्र 

 श्रोतः कृमष तथा पशुसेवा कायाशलयमा रहेको ऄमभलेख २०७४ 

६४. होटल  सम्वधधी मववरण 

ममक्वाखोला गाईँपामलकामा व्यवसामयक रुपमा तालीम हल समेत भएका होटलहरु छैनन तर पमन खाना अवास समुवधा 

भएका होटलहरु भने रहेकाछन । यो गाईँपामलकामा देमश मवदेशी पयशटकहरु समेत महमाल चढ्नको लामग अईने हुनाले 

केही राम्रा होटलहरु पमन मनमाशणको क्रममा छन भने पयशटकहरुकै लामग भनेर होमस्टे समेत संचालन गने तयारी भएको 

सम्बद्धस्थामनयहरु बताईँछन। हाल सम्म यहाँका होटलहरु व्यवसामयक रुपमा खाने वस्ने भन्द्दा पमन वढी ऄडशरका 

अधारमा खाने वस्ने समुवधा ईपलव्ध गराआने गरेकोछ । होटल पसलहरुमा हाल वजार के्षत्रमा प्रसस्त पाआने खानेकुरा हरु 

पामनपुरी चटपटे समेत पाआने गरेकोछ । यहका होटलहरु मुयय रुपमा ४ प्रकारका रहेकाछन । खाना तथा अवासको 

समुवधा भएका ¸खाना खाने मात्र समुवधा भएका ¸समान्द्य मचया नास्ता मात्र खाने समुवधा भएका र होमस्टे । ईटलेमखत 

होटलहरु मध्ये ९०% भन्द्दा वढी दताश  भएका छैनन । हाल यो गाईँपामलकामा रहेका होटल व्यवसाय सम्वमन्द्ध मववरण तल 

प्रस्ततु गररएकोछ । 

क्रस होटलको मकमशम संयया स्थान 

१ खाना अवास समहत तालीम हल समेत भएको ० सबै वडा सहीत 

२ खाना अवास को समुवधा भएको १९ सबै वडा सहीत 

३ खानाको समुवधा भएको अवास नभएको ३५ सबै वडा सहीत 

४ गृहअवास (होम स्टे ) १ तोक्पेगोला 

५ सामान्द्य मचया तथा नास्ता पसल २१ सबै वडा सहीत 

श्रोतः गाईँपामलकामा रहेको ऄमभलेख तथा प्रत्यक्ष ऄवलोकन 

६५. सरुक्षा मनकाय  सम्वधधी मववरण 

ममक्वाखोला गाईँपामलका मजटलाकै  महत्वपुणश र तेश्रो िूलो गाईँपालीका हो यस गाईँपमलकामा आलाका प्रहरी कायाशलय 

नभए पमन प्रहरी चौकी केही वाडाहरुमा रहेका छन ।यस  के्षत्रको सरुक्षा संबेदनमशलता लाइ ययाल गरी मबमभन्द्न िाईँमा 

जनपथ प्रहरीको ऄस्थायी र स्थायीप्रहरी चौकी रहेको छ ।जस्का मववरण तपमशल बमोमजम रहेको छ । 

क्रस सरुक्षामनकायको मववरण रहेको स्थान दरवन्द्दीसंयया कैमफयत 

१ ऄस्थायी प्रहरी चौकी वडा न १ ० ५जना  

२          प्रहरी चौकी वडा न ३ १०  

३  प्रहरी चौकी वडा न ५ १०  

श्रोतः मजटला प्रहरी कायाशलय ताप्लेजुङ 
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६६. वधय जधतु तथा चराचरुङ्गी  सम्वधधी मववरण 

ममक्वाखोला गाईँपामलकामा १२  वटा सामुदामयक वन रहेका छन भने ऄन्द्य रामष्िय वन पमन प्रसस्त रहेको छ । यो 

गाईँपामलकामा कन्द्चनजंघा संक्षणके्षत्रको केही भागसमेत रहेको छ ।लोप हुन लागेक दलुशभ वन्द्यजन्द्त ुर चराचुरुङ्गीको 

वासस्थान रहेको यो गाईँपामलकामा महमाली के्षत्र समेत भएकोले महमाली भाल ुदेमख पाटे वाघ समहत महत्वपुणश 

वन्द्यजन्द्तहुरु पाआन्द्छन । केमह प्रमुख वन्द्य जन्द्त ुतथा चराचुरुङ्गीको मववरण लाआ तल प्रस्ततु गररएकोछ । 

 

 

 

 

 

 

६७.रुख तथा  जमडवुटी  सम्वधधी मववरण 

ममक्वाखोला गाईँपामलकामा प्रसस्त वन के्षत्र रहेकोछ । यो गाईँपमलका महमाली तथा पहाडी के्षत्र परेको हुनाले महमाली 

वनस्पतीहरु प्रसस्त पाइन्द्छ । सवै वनस्पतीको मववरण मलन कमिन हुने भएकोले प्रमुख रुपमा काि ईत्पादन हुने र 

जमडवटुीहरु को वारेमा मववरण संकलन गररएकोछ । १० प्रकारका जंगल , ६९३ प्रजामतका वनस्पमत, ४८ प्रजामतका 

सनुगाँभा, १३ प्रकारका रैथाने मवरुवा र १३७ प्रजामतका ग्ैरह काष्ट वन पैदावारतथा ६भन्द्दा बढी प्रकारका गुराँश र 

मबमभन्द्न प्रजातीका जमडवटुीहरु रहेकाछन । महमाली जडीवमुटहरु प्रसस्त पाआने हुनाले यसको व्यवसामयकतामा जोड मदन 

सके प्रसस्त अम्दानी हामसल गनश  समकने ऄवस्थाछ । हाल यो गाईँपामलकाको रुख तथा जडीवटुीका प्रमुख प्रजाती 

सम्वमन्द्ध मववरण तल प्रस्ततु गररएकोछ । 

श्रोतः मजटला वन कायाशलय ताप्लेजङु 

६८.भु सवंेदनमशल क्षेत्र  सम्वधधी मववरण 

ममक्वाखोला गाईँपामलका मजटलाका तेश्रो िुलो हो । गाईँपालीका ईच्च भ ुसंवेदनमशल के्षत्रहरु पमन रहेको छ। यस्ताके्षत्रको 

मनरपणका लामग स्थानीय तह अफै पररचामलत हुने ऄवस्था अएको हुनाले यो मववरण संकलन गरीएके छ । 

प्रमुख  बनस्पतीहरुः सखुवा¸सटला¸चाँप, धुपी ,ओखर¸ कटुस¸ ईत्तीस¸ फलाँि¸ मचलाईने¸ टुनी¸गुराँस¸ काईलो¸ 

गावा¸पैयौ¸मझगनु¸वर¸मपपल¸काफल¸मौवा¸मसमल¸लेकसटला¸मलातो¸मसमुश¸मतजु¸  खसु्र¸ बाँझ¸जामुन गुयलो वाँस,मालीङो, 

मनङालो अदी 

प्रमुख जडीवटुीहरुः  यासाश गुम्वा¸ सतुवा¸ वोझो¸ मचराआतो¸ पाँचऔले¸ लोिसटला¸ चुत्रो¸ मततेपाती¸ तेजपात 

सुगन्द्धवाल¸मजवन्द्ती¸काईलो¸कुट्की¸मबयमाखा¸जटामसी¸पाखनवेद¸  मतते¸ मसलामजत¸ मसलमटमुर ऄमद। 

प्रमखु वधयजधतुहरुः लोप हुन लागेको रेड पाण्डा, कालो भाल ुमहईँ मचतवुा, सालक , लगायतका दलुशभ वन्द्यजन्द्तसुाथै 

बाघ¸भालु̧ मचतवुा, स्याल¸घोरल¸मृग¸ थार¸ बनभेडा,महमाली भाल ु, पाटे वाघ ,दमु्सी¸रतवुा¸ बाँदर, ढेडु,  बन ढाडे , 

फ्याईरो मलसाँप्रो 

प्रमुख चराचरुुङ्गीहरुःडाँफे, मुनाल, कामलज, लइुचे¸ चील¸  मगद्ध¸ काग  ̧ न्द्याईली¸ हलेसो¸  कलचुँडो¸ ढुकुर  ̧

मतत्रा¸मैना¸सगुा¸भंगेरा¸कोआली¸च्याखरुा¸जरेुली¸रुपी¸ धोमवमन  ̧ लाटोकोशेरो¸ कोटेरो¸ तलुीगांडा, लामपुच्रे  ̧ कोकले  ̧

काकाकुल¸ टकटके अदी । 
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वाडश  नं पमहरोको नाम 
ऄनुमामनतप्रभामवत 

के्षत्रफल 

कमहले वाटसरुु 

भएको 
हालको ऄवस्था 

१ मसम्ले मलवाङ पमहरो ३०० रोपनी २०७२।२।२७ जोमखमपूणश 

२ हाङगुडे ३२१ २०७२।२।२७ सामान्द्य 

३ फकानी र चुङवम सामवक १ वडा सबै २०७२।२।२७ 

मामनस बसोबास गनश  नसमकने 

खेती गनश  नसमकने 

 

मसरुबारी थोपेहाङ मालबस े

सामवक २ न वडा 

सबै २०७२।२।२७ मामनस बसोबास गनश  नमसमकने 

  सामवक ३४६ बडा २०७२।२।२७ पमहरोको ऄवस्था 

४ लङुघे्रक्पा सामवक वडा न.९ २०५८ प्रत्येक बषश  क्षमत 

श्रोतः बन तथा भुसंक्षण कायाशलय ताप्लेजुङ 

६९.जल सम्पदा  सम्वधधी मववरण 

ममक्वाखोला गाईँपामलका महमाली तथा पहाडी गाईँपामलका भएको हुनाले यो गाईँपामलकामा नै ईत्पन्द्न भएका महम नदीहरु 

देखी १२ ममहना वग्ने तथा मौसमी खोलाहरु प्रसस्त रहेका छन । हाल यी मध्ये केही नदीहरुको जलमवद्यतु मनकाटन प्रयोग 

भआरहेको छभने मौसमी खोलाहरुको मसंचाआका लामग प्रयोग भआरहेकोछ ।पयशटनको प्रचुर सम्भावना रहेको यस 

गाईँपमलकामा रमणीय झरना र पोखरीहरु रहेका छन । हाल यो गाईँपमलकामा रहेका जल सम्पदाको संययात्मक मववरण 

तल प्रस्ततु गररएकोछः 

क्रस जलसम्पादाको मववरण हालको प्रयोग प्रयोग गनशसमकने संभावना 

१ तमोर नदी सामान्द्य मसंचाआ 

जलमबधतुको प्रचुर सम्भावना ऄयोजना मनमाणको 

तयारी 

२ हाडीखोला मसचाआ माआक्रोहाआरो जलमबधतु सञ्चालन 

३ न्द्याजखुोला जलमबध  तथा मसचाआ माआक्रोहाआरो जलमबधतु सञ्चालन 

४ 

गोधमुाखोला 

पावाखोला 

खेन्द्जपुाखोला 

लघुजलमबध  तथा मसचाआ माआक्रोहाआरो जलमबधतु सञ्चालन 

५ फुङफुङे झरना  पयटशन पयटशन प्रवर्द्शन 

६ सोदो पोखरी पयटशन पयटशन प्रवर्द्शन 

७ भूत पोखरी पयटशन पयटशन प्रवर्द्शन 
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८ सनु पोखरी पयटशन पयटशन प्रवर्द्शन 

९ कालो पोखरी पयटशन पयटशन प्रवर्द्शन 

१० कुमहने पोखरी पयटशन पयटशन प्रवर्द्शन 

११ हाँस पोखरी पयटशन पयटशन प्रवर्द्शन 

१२ गोरुजरेु पोखरी पयटशन पयटशन प्रवर्द्शन 

१३ भसुभसेु पाखरी पयटशन पयटशन प्रवर्द्शन 

१४ ममसी पोखरी पयटशन पयटशन प्रवर्द्शन 

१५ रम्फुले पोखरी पयटशन पयटशन प्रवर्द्शन 

१६ पाँच पोखरी पयटशन पयटशन प्रवर्द्शन 

१७ लाममडाँडा पोखरी पयटशन पयटशन प्रवर्द्शन 

१८ तीन पोखरी पयटशन पयटशन प्रवर्द्शन 

१९ डबला पोखरी पयटशन पयटशन प्रवर्द्शन 

२० भौसो पोखरी पयटशन पयटशन प्रवर्द्शन 

२१ डबला पोखरी पयटशन पयटशन प्रवर्द्शन 

२२ वाग्बा पोखरी पयटशन पयटशन प्रवर्द्शन 

२३ ओत्रक पोखरी पयटशन पयटशन प्रवर्द्शन 

श्रोतः गाईपामलका ऄमभलेख तथा प्रत्यक्ष ऄवलोकन 

७०. वाली प्रणाली  सम्वधधी मववरण 

ममक्वाखोला गाईँपामलका महमाली र पहाडी गाईँपामलका भएको हुनाले बाली मबमभन्द्न मकसीमका बालीहरू लगाईंने गरीन्द्छ 

। यो गाईँपामलकामा मुयय गरी महमाली के्षत्रमा गहुँ जौ मकै कोदो फापर जस्ता वाली हरु लगाईने गछशन भने वेसीमा धान 

मकै गहूँदऄलैची जस्ता वालीहरु लगाईछन । हाल यो गाईँपामलकामा लगाआएको वाली प्रणाली तल प्रस्ततु गररएकोछः 

क्र स जग्गा 
बेशीं मा खेती गररने वाली कछाड मा खेती गने वाली लेकमा खेती गने वाली 

पमहलो दोश्रो  तेश्रो  पमहलो दोश्रो  तेश्रो  पमहलो दोश्रो  तेश्रो  

१ खेत 
धान मकै गई ँ ऄलैची कोदो मकै गईँ जई मकै अल ु जई 

२ बारी 
मकै कोदो गई ँ मकै कोदो ऄलैची गईँ जई मकै 

अल ु

जई 

ऄलै

ची  

३ पाखो 
ऄलैची 

 

ऄम्लीसो ऄलैची 

ऄम्ली

से 

 

अल ु

ऄलैमच अल ु जई 

श्रोतः कृमष मवकास कायाशलय ताप्लेजुङ 

७१.  स्वास्थ्य ससं्था  सम्वधधी मववरण 

ममक्वाखेला गाईँपामलकामा रहेका  स्वास्थ्य संस्थाहरुको मववरण संकलन गररएकोछ । जसऄनुसार यो के्षत्रमा प्रसतुी गृह १ 

वटा¸स्वास्थ्य चौकी ४ वटा¸स्वास्थ्य स्वयम सेमवका ६४ जना¸स्वास्थ्य अमा समुह ६४ वटा रहेका छन भने मक्लमनक ० 

वटा¸वमथशङ सेन्द्टर १ वटा रहेकाछन । यसै गरी सामुदामयक स्वास्थ्य केन्द्र १ वटा ¸औषधीपसल २ वटा¸खोपकेन्द्र १३ 
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वटा र गाईँघर मक्लमनक१३ वटा रहेकाछन । यसका ऄमतररि स्वास्थ क्षेत्र संग सम्वमन्द्धत ऄन्द्य मनकायहरुको वारेमा समेत 

मववरण संकलन गररएकोछ । यो के्षत्रमा स्वास्थ्य चौकी हरु भएपमन अवश्यक   औषधीहरु नपाआने तथा कमशचारीहरु नहुने 

हुनाले खास सेवा पाईन सकेको ऄवस्था भने छैन । हाल यो गाईँपमलकामा भएका स्वास्थ्य संस्था सम्वमन्द्ध मववरण तल 

प्रस्तत ुगररएकोछः 

 

क्र स स्वास्थ्यसंस्थाको नाम संयया क्र स स्वास्थ्यसंस्थाको नाम संयया 

१ सरकारी ऄस्पताल ० ९ नीमज ऄस्पताल ० 

२ प्रसतुी गृह १ १० फामेसी ० 

३ वाल ऄस्पताल ० ११ मक्लमनक ० 

४ अयवुेद ऄस्पताल ० १२ वमथशङ सेन्द्टर १ 

५ प्राकृमतक मचमकत्सा ० १३ सामुदामयक स्वास्थ एकाइकेन्द्र १ 

६ स्वास्थ्य चौकी ४ १४ औषधी पसल २ 

७ स्वास्थ स्वयम सेमवका ६४ १५ खोप केन्द्र १३ 

८ स्वास्थ अमा समुह ६४ १६ गाईँघर मकटनीक १३ 

  श्रोतः मजटला स्वास्थ्य कायाशलय ताप्लेजङु 

७२. खानी सम्वधधी मववरण 

मजटलामा भएको सबै मकसीमको भगुोल यस गाईँपामलकामा रहेको छ । करीब ७८० मी देखी ईच्च महमाली भाग सम्मको 

भभुाग यसै के्षत्रमा पाआने भएकोले मबमभन्द्न खानी हरूको सम्भावना भए पनी ईत्खनन तथा पमहचानको कायश हाल सम्म 

नभएको पाआएको छ । 

७३. गाईँपामलकाको भु ईपयोग सम्वमधध मववरण 

यस गाईँपामलकाको कुल के्षत्रफल ४४३ वगश  मक.मी रहेको छ । जम्मा ३२७३३ हेक्टर  जममनमध्ये २२९१.२० हेक्टर (७  

प्रमतशत) जममन कृषी योग्य रहेको छ । यस गाईँपामलकामा ऄमधकांश भू–भागको मभरालोपन ३०
०
 भन्द्दा वढी छ भने १५

०
 

भन्द्दा कम मभरलोपन भएको भूभाग मनकै कम छ । यमह मभरालो जममनलाआ गरा वनाइ कृमष योग्य जममन वनाआएको छ । 

पछीटलो समय ३५ प्रमतशत कृषक ऄलैंची खेतीमा संलग्न छन । मभरालो जममन र वढी वषाशका कारण यस गाईपामलका 

पमहरो संवेदनमशल छ ।  यस गाईपामलकाको जममनको मकमसम र ईपयोग मववरण मनम्न  वमोमजम रहेको छ । 

क्र स मववरण  क्षेत्रफल हे. कैफीयत 

१ कृषीके्षत्र २२९१.२० 

 २ बनके्षत्र १३७४७.९६ 

 ३ बाँझोके्षत्र ३९२७.९६ 

 ४ चरनके्षत्र १२७६५.९ 

 ६ ऄन्द्यक्षेत्र मभर पमहरो खोला तथा बस्ती २२९१.३१ 

 श्रोतः वन कायाशलय / कृषी कायाशलय र नाशपी कायाशलय ताप्लेजुङ 
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७४..सामबक गामबसहरुको धयुनतम शता तथा काया सम्पादन मापन मलु्यङ्कनको ऄवस्था  

लभक्वा खोरा गाउॉऩालरकाभा कुर ५वटा वडाहरु यहेकाछन तय साफीक का ४ वटा गालफसराइ ५ वटा वडाभा 
लफबाजन गयीएकोरे ४ वटा गालफसको न्द्मनुतभ शतड तथा काम ड सम्ऩादन भाऩन भलु्मङ्कनको अवस्था राइ हेयीएको छ 
जहाॉ हार १७४२ घयधयुी यहेकाछन  बने जनसॊख्मा १०१२० यहेकोछ । ऺेत्रपरका हहसावरे ताप्रेजुङको तेश्रो 
ठुरो  मो गाउॉऩालरकाभा जनघनत्व बने प्रलत वग ड हकरोलभटय ११४ यहेको छ जुन नेऩारको याहिम औषत (२००) 
बन्द्दा ८६ रे न्द्मनु हो । मो गाउॉऩालरका जजल्राकै भहत्वऩणुड ऺेत्रभा ऩदडछ बने महाॊ केही सगुभ देखी अती दगु डभ 
ऺेत्र सम्भको बौगोरीक लफहवधता यहेको छ बने लफगतभा सयकायी सेवा प्रवाहको अवस्था साभान्द्म सन्द्तोसजनक यहेको 
ऩाइन्द्छ। मध्मऩी तत्कारीन भलु्मङ्कन फाट गाहवसहरुको दगु डभ बौगोलरक जस्थलत , काभको फोझ अनसुाय गाहवसभा 
कभडचायीको न्द्मनूता, गाहवसको आन्द्तरयक आम न्द्मनू हुन ु, दयफन्द्दी अनसुाय गाहवसहरुभा सजचफको ऩलूतड नहुन ुय फायम्फाय 
गाहवस सजचवको ऩरयफतडनरे काम डसम्ऩादनभा नकायात्भक असय ऩयेको बने ऩाइएको छ तसथ ड गाउॉऩालरका रे आफ्ना 
वडाहरुको काम ड सम्ऩादनको प्रबाफकायीताका रागी कभडचायीको लनमलभतताभा ध्मान ददन जरुयी देजखन्द्छ  । लफगत ३ 
फषडको सालफक गालफसहरु हारको वडाहरुको न्द्मनुतभ शतड तथा काम ड सम्ऩादन भाऩन भलु्मङ्कनको अवस्था  लनम्न 
अनरुुऩ यहेको ऩाइमो । 

 

व
डा 
न 

सालफकगा
लफसको 
नाभ 

लफगत३ फषडकोकामड सम्ऩादन भाऩन नलतजा 
आव २०६९।०७० आव२०७०।०७१ आव२०७१।०७२ 

जम्भा ७ वटा 
भध्ए उत्तीणड 
सचुकसॊख्मा 

अनतु्ती
णड 
सचुक 
सॊख्मा 

कामड 
सम्ऩाद
न 
भाऩन 
नलतजा 

जम्भा ७ 
वटा भध्ए 
उत्तीणड 
सचुक 
सॊख्मा 

अनतु्तीणड 
सचुक 
सॊख्मा 

कामड 
सम्ऩादन 
भाऩन 
नलतजा 

जम्भा ७ 
वटा भध्ए 
उत्तीणड 
सचुक सॊख्मा 

अनतु्ती
णड 
सचुक 
सॊख्मा 

कामड 
सम्ऩादन 
भाऩन 
नलतजा 

१ खोक्लीङ ७ ० १० ७ २ ० ७ ० ६० 

२ मलवाङ ७ ० १० ७ ० ४४ ७ ० ६० 

३ साँवा ७ ० १० ७ ० ६५ ७ ० ५० 

४ पापुङ ७ ० १० ७ ० ४९ ७ ० ५५ 

श्रोत् जजल्रा सभन्द्वम सभीलत ताप्रेजङु आरेऩ शाखा 
 

 लफगत ३ फषडको अवस्था हेदाड २०७०।०७१ भा न्द्मनूतभ शतड ऩयुा गन ड नसक्ने सालफक गा.हव.स. खोक्रीङ 
गा.हव.स. हारको वडा नॊ १ य २  ऩयुा नगयेको सचुक नॊ ६ । 
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७५ ममक्वाखोला गाईंपामलकाको प्रसासमनक ढाचँा तथा कायारत कमाचारी मबवरण  

७५.१ ममक्वाखोला गाईंपालकाको प्रसासमनक ढाँचा  

 
श्रोत http://www.mofald.gov.np 

 

७५.२ गाईँपामलकामा कायारत कमाचारीहरुको मववरण 

ममक्वाखोला गाईँपामलकामा हाल २६ जना कमशचारीहरु कायशरत रहेको ऄवस्थाछ । जसमा १ जना प्रमुख प्रशासकीय 

ऄमधकृत¸१ जना सचुना ऄमधकारी¸१ जना  सहलेखापाल  ¸१ जना आनमजमनयर ¸ १ जना अआटी आमन्द्जमनयर¸  २ जना 

सबआनमजमनयर १ जना  एसीस्टेन्द्ट सव आमञ्जमनयर ¸ ४जना खररदार तथा वडा समचब¸१ जना कम्प्यटुर ऄपरेटर मशक्षा 

शाखा संयोजक १ जना ¸  स्वास्थ्य शाखा संयोजक १ जना ¸ कृषी सेवा शाखा संयोजक १ जना ¸ पशसेुवा  शाखा 

संयोजक १ जना¸  महीला तथा बालबालीका शाखा संयोजक १ जना  र ७ जना कायाशलय सहयोगीहरु  (वडा समहत) 

रहेकाछन ।यसका ऄलाबा मबषयगत शाखा र त्यस मातहतमा कायशरत कमशचारी हरु समेत रहेका छन । यो गाईँपामलकामा 

हाल कायशरत कमशचारीहरुको मववरण तल प्रस्ततु गररएकोछः 

 

http://www.mofald.gov.np/
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क्रस कमाचारीको नाम पद शाखा कैमफयत 

१ लवहाङ राइ प्रमुख प्रशासमकय ऄमधकृत प्रशासन 
 

२ मदपक ईप्रेती सुचना तथा प्रमवध ऄमधकृत सुचना 
 

३ भोलानाथ गौतम सह लेखापाल राजस्व तथा लेखा 
 

४ प्रताप हडखले आमन्द्जमनयर भौमतकपुवशधार 
 

५ गजेन्द्र थलङ सव इमन्द्जमनयर भौमतकपुवशधार  

६ दावा शेपाश  सव आमन्द्जमनयर भौमतकपुवशधार  

७ चन्द्र प्रसाद साँवा ऄ.सव आमन्द्जमनयर भौमतकपुवशधार  

८ लक्ष्मी मगर कम्प्युटर ऄपरटेर गाईँपामलका 
 

९ मवमल कुमार याक्सो वडा समचव प्रशासन  

१० ऄशोक कुमार यादव वडा समचव प्रशासन 
 

११ लाल बहादुर महत वडा समचव प्रशासन  

१२ संमदप कुमार मसंह वडा समचव प्रशासन 
 

१३ लक्ष्मी प्रसाद प्याकुरले 
संयोजक 

मशक्षा शाखा 
 

१४ लमलत नारायण यादव 
संयोजक 

स्वास्थय शाखा 
 

१५ कपलेश्वर यादव 
संयोजक 

         कृषी सेवा शाखा 
 

१६ समवन ऄमधकारी 
संयोजक 

पशु सेवा शाखा संयोजक 
 

१७ मचत्रकला राइ संयोजक ममहला तथा वालवामलका शाखा  

१८ महेन्द्र ऄमधकारी 
ना.प्.से.प्रा 

पशुसेवा 
 

१९ मदपक पोख्रेल ना.प्रा.स कृषी  

२० मान बहादुर पालंुवा कायाशलय सहयोगी गाईँपामलका 
 

२१ शरण कुमार मलम्बु कायाशलय सहयोगी गाईँपामलका 
 

२२ पूणश मलम्बु कायाशलय सहयोगी वडा नं १ 
 

२३ टंक बहादुर गुरुङ कायाशलय सहयोगी वडा नं २ 
 

२४ प्रकाश काकी कायाशलय सहयोगी वडा नं ३ 
 

२५ गगन मलम्बु 
कायाशलय सहयोगी 

वडा नं ४ 
 

२६ ममङमा शेपाश 
कायाशलय सहयोगी 

वडा नं ५ 
 

श्रोतः ममक्वाखोला गाईँपामलका प्रशासन शाखा 
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७६. गाईँपामलकामा  मनवाामचत जनप्रमतमनमधहरुको मववरण 

ममक्वाखोला गाईँपामलकामा २०७४ को  ऄसारमा नेपालमा गणतन्द्त्र स्थापना पमछको पमहलो स्थानीय मनवाशचन भएकोछ । 

यो गाईँपामलकामा कुल ५ वटा वाडशहरु रहेकाछन र हाल यो गाईँपामलकामा १ जना गाईंपालीका ऄध्यक्ष¸१ जना 

ईपाध्यक्ष¸४ जना वाडश  ऄध्यक्ष समहत कुल२८ जना सदस्यहरु मनवाश मचत भएकाछन ।मनवाश मचत जनप्रमतमनमधहरुको मववरण 

तल प्रस्ततु गररएकोछः 

क्रस जनप्रमतमनमधकोनाम  पद ईमरे मलंग सम्पका  न ं
चनुाव मजतेको 

राजनैमतक दल 

१ राम कुमार साँवा ऄध्यक्ष ६५ पुरुष ९७४२६५४२२१  ने.क.पा. 

२ रुर कुमारी प्राङदेन साँवा ईपाध्यक्ष ४० ममहला ९७४२६६३७९८  नेपाली काग्रेस 

३ ऄमृत बहादुर मलम्बु वडाध्यक्ष ३८ पुरुष ९७४२६४७३९२  नेपाली काग्रेस 

४ सुरशे थापा वडाध्यक्ष ३७ पुरुष ९८५२६८१५२१  नेपाली काग्रेस 

५ मदपेन्द्र कुमार मलम्बु वडाध्यक्ष ४५ पुरुष ९७४२६६२८७२  नेपाली काग्रेस 

६ मभम बहादुर मलम्बु वडाध्यक्ष ४६ पुरुषा ९७४५१४३८७८  ने.क.पा. 

७ डण्डु लामा शेपाश वडाध्यक्ष ३७ पुरुष ९७४२६९१५५०  नयाँशिी 

८ गोपीलाल ऄमधकारी वडासदस्य ३७ 

  

नेपाली काग्रेस 

९ सुमसला मलम्बु वडासदस्य ४१ 

 

९८१५०११७९७  नेपाली काग्रेस 

१० मभम कुमार मलम्बु वडासदस्य ४५ पुरुष 

 

नेकपा एमाले 

११ मन कमारी भुजेल साँवा वडासदस्य 

 

पुरुष 

 

नेकपा एमाले 

१२ राज कुमार मलम्बु  वडासदस्य 

 

पुरुष ९८४२७४२८६९  नेपाली काग्रेस 

१३ कमला घतानी वडासदस्य 

 

ममहला ९८४२७५६०७८  नेपाली काग्रेस 

१४ गोपीलाल थापा वडासदस्य 

 

पुरुष ९८६६८८९०१४  नेपाली काग्रेस 

१५ सोनम शेपाश  वडासदस्य ४२ पुरुष 

 

नेपाली काग्रेस 

१६ नैनकला मलम्बु वडासदस्य 

 

ममहला 

 

नेपाली काग्रेस 

१७ लछीमाया मबक वडासदस्य 

 

ममहला 

 

नेपाली काग्रेस 

१८ पासाङ शेपाश  वडासदस्य 

 

पुरुष ९७४२६९७७३७  ने.क.पा. 

१९ कारसी शेपाश  वडासदस्य 

 

पुरुष ९७४२६४८९२७  नेपाली काग्रेस 

२० सोनाओङबु शेपाश  वडासदस्य 

 

ममहला ९७४११४३०७९  ने.क.पा 

२१ मभमा बस्नेत वडासदस्य ३८ ममहला 

 

नेपाली काग्रेस 

२२ हकश  बहादुर मलम्बु वडासदस्य ३२ पुरुष 

 

नेपाली काग्रेस 

२३ अङतेम्वा शेपाश  वडासदस्य ३४ पुरुष 

 

नेपाली काग्रेस 

२४ मगता कामी वडासदस्य ३६ ममहला 

 

नेपाली काग्रेस 

२५ कमला मबक वडासदस्य 

 

ममहला ९८४२७५६०७८  नेपाली काग्रेस 

२६ बालकृष्ण घले वडासदस्य 

 

पुरुष ९८१८१४२५८५  नेपाली काग्रेस 

२७ मनमावाङदी शेपाश वडासदस्य 

 

पुरुषा 

 

नेपाली काग्रेस 

श्रोतः गाईँपामलका को ऄमभलेख 
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८०. समग्र ऄवस्था र मनष्कषा 

कृमष 

यस गाईँपामलकामा ऄमधकांश मामनसहरु कृमष पेशामा अत्मा मनभशर रहेका छन भने । व्यवसामयक कृमषको माध्यमवाट 

गाईँपामलकाको समृमद्ध तफश  ईन्द्मुख गराईन सकेमा कृमषलाइ व्यवसायीकरण गनश  गाईँमा रहेका कृषकहरुलाइ ईन्द्नत वीई 

मवजन, मलखाद तथा प्राङ्गाररक खेमतको लामग राज्यस्तरवाट सहयोग ईपलब्ध गराईन गाईँपामलकाले मवशेष योजना 

बनाईनु पने ऄवश्यिा रहेको छ । ईन्द्नत खालको धान , मकै ऄन्द्य वामलहरु तथा तरकारी खेतीहरुलाइ प्राथममकताका 

साथ अधमुनक पद्धमत ऄनुसार मसप तामलमको ईपलब्ध गराइ व्यवस्थापन गनश  सकेमा यस के्षत्रको मवकासको अधार कृमष 

बन्द्न सक्ने  सम्भावना देमखन्द्छ ।  

पशुपालन 

यस के्षत्रमा ब्यवसामयक रुपले मस्थानीय श्रोत साधन सीप र श्रमलाइ ईपयोग गरेर चौंरी ईन्द्नत खालको दधुाल ुगाइ , भैसी 

भेडा खसी, बोका, बाख्रा, सुंगुर, बंगुर, लोक्कला कुखरुा , बैलर कुखरुा , माहुरी पालन, जस्ता व्यवसायहरुलाइ सीप तथा 

तामलम मदएर व्यवस्थापन गनश  सकेमा यस व्यवसायवाट थप अम्दानी गनश  सक्ने सम्भावना देमखन्द्छ । 

जल मवद्युत 

यस के्षत्रमा भएका िूला िूला जलाधार के्षत्रहरुमा स्थानीय तहको श्रोत साधन तथा सीप र श्रमलाइ योजनावद्ध रुपमा 

सदपुयोग गनशसकेमा जलाधार के्षत्रवाट स्थानीय वामसलाइ पयाशि खेमतपाती गनश  मसंचाइको व्यवस्था गने र जल मवद्यतु 

ईत्पादन गनशसकेमा जलाधार के्षत्रको सदपुयोग हुने र यस के्षत्रको अमथशक ऄवस्थामा पमन राम्रो सधुार हुने देमखन्द्छ । यस 

के्षत्रमा यस्ता जलाधार के्षत्रहरु प्रचुर मात्रामा रहेका छन जस्ले गदाश  यस के्षत्रको मवकास गनश  सकेमा गाईँपामलकाको 

मवकासको सम्भावना देमखन्द्छ । 

पयाटन 

यो गाईंपालीका सामुन्द्रक सतहबाट ८०० ममटरको ईचाआ तमोर मेवा दोभान देखी ५४०० ममटर ईचाआ भएको ताप्लेजङु 

मजटलाकै ऄग्लो  फुङफुङे झरना एवं सोदो पोखरी भूत पोखररी वाग्वा पोखरी  रहेको धरातलीय बनोट , दमक्षणी भागको 

नमद तटीय के्षत्रमा ईपोष्ण र ईत्तरमा वाहै्र ममहना महईंले ढामकएको के्षत्रमा टुन्द्रा मकसीमको  हावापानी, मभन्द्न धमश , मभन्द्न 

जामतय संस्कृमतको मवमवधता ऄगाटदै प्राकृमतक मनोरमले भररपूणश यस गाईँपामलकाको मवमवधताले गदाश  समय र स्थान 

ऄनरुप भौमतक तथा मानवीय मवकासका प्रारुपहरु तयार गरी सञ्चालनमा टयाईन अवश्यक देमखन्द्छ । प्रसस्त पयशटक 

यस क्षेत्रमा अईंने ऄथाह समभावना रहेको हंुदा यस गाईँपामलकामा रहेका ईटलेमखत महत्वपुणश पयशटमकय के्षत्रको मवकास 

गनश  सके ईज्वल र ऄमवमछन्द्न संबृद्धीको सम्भावना देमखन्द्छ । 

सडक तथा यातायात 

मेची राज मागशको फुङलीङ नगरपालीकामस्थत बहानन्द्दे दोभान सडक खन्द्डको हान्द्रङु सम्म मात्र यातायतको समुबधा मलन 

समकन्द्छ त्यस ईता हाल सम्म पैदल यात्रा गनुश  पने ऄवस्था मबध्यमान रमहरहेको छ। तथापी यस गाईंपालीकाको १ २ ३ र 

४ सम्म कच्ची सडक मनमाशण कायश मनरन्द्तर चलीरहेको ऄवस्था छ  ईि सडक सन्द्चालनमा अईंनका लागी तमोर नदीको 

हान्द्रङ दगुने र थुम्मा मा मनमाशण गरीने भनीएको मोटरेवल पुल नमाशण गनश  ऄती अवस्यक देखीन्द्छ । भने ऄको तफश  

ममरीङदेन गाईंपालीका भएर यस गाईंपामलकाको केन्द्र रहेको ४ न वडा साँवासम्म मोटर बाटोको ियाक खन्द्ने कायश जारी 

रही रहेको  छ। जसले यस गापाको १ २ ३ र ४ न सम्म महईंद महीनामा तमोर नदी तारेर सोही िाईंमा रहेका केही 

ट्याक्टर बाट खाधरयन्द्न सामान  वसार परार गने कायश समेत सरुु भएको ऄवस्था छ ।  हाल सम्म सडक  सन्द्जाल बाट  

वडा नं ५ पापु ङ भने ऄलग रहीरहेको छ ।  ईि वडामा सडक मनमाशणका लागी गाईंपालीकाले प्राथममिा मदन अवस्यक  

देमखन्द्छ । भने ट्याक खोलीएका सडकहरुको स्तर ईन्द्नती संगै बाहै्र ममहना सन्द्चालनमा टयाईंनका लागी तमोर नदीको 
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मोटबशल पुल  मनमाशणमा समेत धयान मदन अवस्यक देमखन्द्छ । पयशटन कृषी ईधोग र जलमबधतु लगायतको  सबै मकसीमको 

मबकास गरी गाईंपालीका लाआ संबृद्ध बनाईन सडक मनमाशण कायशलाआ तमतब्रता मदन जरुरी देमखन्द्छ । हाल सम्म बनेका 

कच्ची सडकहरु पमन ऄव्यववमस्थत छन् सडकमा ढल तथा नालाको कुनै व्यवस्था गररएको छैन । खोला नालामा 

पुलपुलेसाको राम्रो व्यवस्था पमन छैन । त्यसैले मवकासको पमहलो प्राथममकता सडकलाइ मदनुपने अवश्यिा देमखन्द्छ । 

वाटो घाटो सडकको राम्रो मवकास गरी सबै वडाहरुमा यातायातको पँहुच पुयाशईन सकेमा कृमष के्षत्रमा ईत्पादन भएका 

ईपजहरु, ऄलैची मचराआतो जडीबुट्टी दगु्ध जन्द्य वस्तहुरु , माश ुजन्द्य भेडा खमस , वोका, राँगा, भैमस, कुखरा, हाँस, 

फलफुलहरु जस्ता मवमभन्द्न वस्तहुरु वजार लगेर ईमचत मूटयमा वेच मवखन गनश  पाईने पयाशि सम्भावना रहेको देमखन्द्छ । 

जसबाट कृमष ईपजहरुको बजार मनकामस र पयशटकहरु हरुको अगमन सययामा बृद्धी भएर गाईँपामलकाको अमथशक 

श्रोतमा वमृद्ध हुँदै जाने प्रसस्त सम्भावना रहेको देमखन्द्छ । 

सामामजक पररचालन तथा क्षमता मबकास  

भौमतक पुवाशधार मबकास मात्र नभै समाज रुपानतरणको महत्वपुणश अधार भनेको सामाजीक सचेमतकरण पनी हो  जस्को 

ऄभाबमा समाजको मबकास ऄसमभबप्राय रहन्द्छ तसथश  सामाजीक सचेमतकरणका गमतबधी मनरन्द्तर सन्द्चालन गनश  जरुरी 

देमखन्द्छ । पयशटनको ऄपार सम्भावना रहे पनी यस गाईँपामलकाका ऄमधकांश मामनसहरु कृमष पेशामा अत्मामनभशर 

रहेकाछन भने केही मामनसहरु बैदेमशक रोजगारीमा गएका छन साथै केही मामनसहरुले सधारण व्यापार व्यवसाय गरेर 

मजवन मनवाश हा गदै अएका छन । केमह मामनसहरु पशपुालन गदै अएका छन ।त्यसकारण ईच्च प्रमतफल प्रि गनशका लागी 

पेशा ब्यवसाय ऄनुरुपको ब्यवसायीक तथा सीप मबकास तामलमको ईपलब्धता गराईन सकेमा यस के्षत्रमा ब्यवसामयक 

रुपले मस्थामनय श्रोत साधन सीप र श्रमको सदपुयोग , रोजगारीता तथा अमथशक मस्थमतमा सधुार हुन सक्ने सम्भावनाहरु 

प्रसस्त रहेको पाआन्द्छ । 

 

प्रकृमतक तथा सास्कृमतक स्रोतको धनी ममक्वाखोला गाईंपालीकाले भौमतक सामाजीक र अमथशक मबकास कायशलाआ 

रतुगमतमा ऄगाडी बढाईंन छोटो र लामो ऄवधीका योजनाबद्ध मबकास रणमनती तयार गरी संबृमद्धको अकंक्षा पुरा गनश  

अन्द्तरीक र बाह्यय स्रोत पररचालन गनश  अवस्यक छ ।यसका लागी अमथशक स्रोत  ईच्चस्तरीय सलुभ प्रमबधी र ऄनुभबी 

जनशिीको समुमचत ईपयोग गनश  जरुरी छ । 
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