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धवलािगरी गाउँपािलकाको व�तगुत िववरण तयार पान� मह�वपूण� िज�मेवारी पाउनभुएकोमा �ी 
शभुार�म उ�मिशल नेपाल �ा िल लाई बधाई िदन चाहा�छु । आफुले पाएको िज�मेवारी 
इमा�दारीताका साथ िनवा�ह गनु� भएको छ भ�ने िव�ास िलएको छू । 
नाम वाट �वतः �� छ िक व�तगुत िववरण तयार गनु� भ�नाले कुनै पिन भगुोलको आिथ�क¸सामािजक¸ 
साँ�कृितक¸राजिनितक¸�शासिनक¸भौगोिलक तथा वातावरणीय आयामका िविभ�न सचुकह�को 
आधारमा त�य एवम त�याङ्क संकलन र सो को िव�ेषण समेतलाई वझुाउछ । �य�तो व�तगुत 
िववरण ले स�वि�धत भूगोलको यथाथ� धरातललाई िच�ण गरकेो ह��छ ।िवकास िनमा�ण योजना तजु�मा 
गन�¸आविधक योजना तजु�मा गन�¸�े�गत रणनीितह� तयार गन� तथा सम� िवकास र समिृ�का 
अ�पकािलन तथा दीघ�कािलन रणनीित तय गन� व�तगुत िववरण सहयोग िस� ह��छ र �य�ता योजना 
तथा रणनीितह� यथाथ� व�तपुक�  र काया��वयन गन� यो�य ह��छन । 
िवगत लामो समय स�म रा�य जन�ितिनिधिविहन अव�थामा ग�ुेको अव�था र रा�यको नयाँ संरचना 
अन�ुपको िनवा�चन भई जन�ितिनिधले पद वहाली गरकेो अव�थामा व�तगुत िववरण तयार भएको छ 
। यस स�दभ�मा ��ततु व�तगुत िववरणले गाउँपािलकाको �ारि�भक अव�थालाई त�याङ्क माफ� त 
जनसम� �याउने काय� गरकेो छ । जन�ितिनिधह�लाई गाउँपािलकाको व�तगुत अव�थाको 
जानकारी समेत गराएकोछ । 
��ततु व�तगुत िववरणले धवलािगरी गाउँपािलकाको  वा�तिवक धरातलमा आधा�रत ह�ने ग�र वािष�क 
तथा आविधक योजना तजु�मा माफ� त िवकास र समिृ�को सपना पुरा गन� सहयोग पयुा�उन सकोस 
भ�ने शभेु�छा �कट गन� चाहा�छू । 
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संघीय मािमला तथा �थानीय िवकास म��ालयवाट देश भ�रका �थानीय तहको व�तगुत िववरण 
तयार गन�कालािग  ढाँचा उपल�ध गराए अन�ुप यस धवलािगरी गाउँपािलकाको व�तगुत िववरण तयार 
गन� काय� अगाडी वढाइएकोछ ।गाउँपािलका �थापना प�ात �थम पटक तयार ह�न लागेको व�तगुत 
िववरणले गाउँपािलकाको यथाथ�तालाई त�य र त�याङ्क माफ� त उजागर गन�छ भ�ने िव�ास 
िलएकोछु । 
व�तगुत िववरण तयार गनु� भनेको िवकास योजना तजु�मा तथा वािष�क वजेट तजु�माको पुव� आधार 
तयार गनु� हो ।त�य र त�याङ्कमा आधा�रत भई िनमा�ण ह�ने भावी योजना काया��वयनयो�य र 
नितजामखुी  ह�ने कुरामा दईुमत छैन । यस धवलािगरी गाउँपािलकामा जन�ितिनिधह� वहाल 
भएप�ात �याइएको �थम नीित काय��म तथा वजेटलाई व�तगुत िववरणमा आधा�रित वनाउन 
नसिकएकता पिन अव उ�ा�त ��ततु ह�ने नीित काय��म तथा वजेटलाई त�य र त�याङ्कमा 
आधा�रत वनाउन यस व�तगुत िववरणले सहयोग पुया�उनेछ भ�ने िव�ास िलएकोछु । 
धवलािगरी गाउँपािलकाको सम� भूगोललाई समेटी यस िभ�का िविवध आयामह�लाई सचुकको 
मा�मवाट त�याङ्क संकलन ह�ने ह�दा �े�गत योजनाह� िनमा�ण गन� सहज ह�नेछ । समाज र समदुाय 
�तर स�म पुगी िवकासका �ाथिमकता िनधा�रण गन� यो व�तगुत िववरण गितलो हितयार ब�न स�छ । 
गाउँपािलका िभ�को भगुोल¸वग� �े� र समदुायको आव�यकता पिहचान ग�र सोही अन�ुप नीित 
काय��म तथा वजेट तजु�मा गन� यसले सहयोग पुया�उनेछ ।सम� गाउँपािलकाको स�तिुलत 
िवकासकालािग पिन व�तगुत िववरण उपयोगी ह�न सकोस भ�ने शभेु�छा �य� गन� चाहा�छू । 
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दुइ श�द 
 

वत�मान नेपाल रा�यको पनुरसंरचना प�ात म�ुयतया िवकासको �े�मा गितमा प�रवत�न ह�नुपन� अपे�ा तमाम 

जनता वा समदुायले राखेका छन ् । खास गरेर हालस�म िवकासको हरेक अवयवह�मा, हरेक िसंढीह�मा समान 

�पले �ि� प�ुन नसकेको फल�व�प िवकासले गित िलन नस�दा जनतामा आएको िवतृ�णा र जन आ�ोसले 

रा�य �यव�थाको प�रवत�न स�म गन� अव�था िन��यायो, प�रणाम �व�प  देश गणत��मा �वेश गय� भने 

िवकासको �ि�ले समान ढंगले स�वोधन गन�  सिकयोस भनेर संघीय �णालीमा मलुुक संचालन ह�ने संवैधािनक 

�यव�था लाग ुभयो । यो सवैको एउटै ल� मलुुक र जनता सम�ृ वनाउन ुहो ।  

मलुुकलाई सम�ृ वनाउन हरेक �थानीय सरकारह� सम�ृ ह�न ु ज�री ह��छ जसको लािग अ�य�तै व�तुपरक 

योजनाह� िनमा�ण ग�र ितिनह�को �भावकारी काया��वयन नै म�ुय उपायहो । भिन�छ एउटा मलुुकलाई सम�ृ 

वनाउन उ�कृ� योजनाह�को िनमा�ण गन�  ज�री ह��छ र �यो  उ�कृ� योजना मलुुकको लािग आधा काम स�प�न 

गनु�  सरह ह��छ । राि��य¸ �देश वा �थानीय जुन तहको योजना वनाउने हो �यो तहको स�पणु�  प�को जानकारी 

भएन भने स�वि�धित तहको रा�ो योजना व�न स�दैन ।  

कुनै �े�को िवकास गन�  सरल त�रकाले वाटो तय गनु�  ज�री ह��छ, ज�को िन�ती सरल ढंगले वाटो वा उपायको 

खोजी गनु�  पद�छ ।  ऐले हामी कहा ँछौ ? अव कहा ँजाने वा कहा ँप�ुने ? र यो कसरी स�भव छ ? यीतीन ��ह�को 

सरल जवाफ नै मलुुक वा समाज प�रवत�न गन� अचकु र सरल उपाय ह��छन् । पिहलो ��को जवाफ व�तुगत 

िववरण माफ� त �ा� ग�र�छ भने दो�ो र ते�ो ��को जवाफ आविधक िवकास योजना वा ग�ु योजना माफ� त �ा� 

ग�र�छ ।  

पा�� िच� वा व�तुगत िववरणह�को संगालो एउटा य�तो ऐना हो जुन ऐनावाट �यो गाउपँािलकाको  स�पणु�  

िववरणह� छ�लङ्ग �पमा सहज अवलोकन गन�  सिक�छ । यसै स�द�भ�मा धौलािगरी गाउपँािलका ले आ�नो पा��  

िच�- व�तुगत िववरण)  वनाउनको लािग सहयोिग सं�थाको �पमा शभुार�भ उ�मिशल नेपाल �ािल, �या�दी लाई 

छनौट ग�र यो पा�� िच� िनमा�ण गन� जुन अवसर �दान गनु�  भयो �यसको लािग धवलािगरी गाउपँािलका का अ�य� 

�ी थमसरा पनु, उपा�य� �ी रेशम छ��याल र �मखु �शासक�य अिधकृत �ी अजु�न शमा� लागायत स�पणु� 

गाउपँािलका प�रवार �ित हािद�क कृत�ता �ापन गद�छ� ।  

यो पा��  िच� िनमा�ण काय�  �यित सहज छैन । य�लाई अ�य�तै स�य त�य परक वनाउन भर म�धरु �यास ग�रएको 

छ भने यसलाइ स�प�न गन�  िविभ�न �े�वाट सवैको साथ सहयोग �ा� भएको छ । गाउपँािलकाले योजना तजु�मा 

गो�ी, अिभमखुीकरण काय��म तथा ��तुतीकरण काय��ह� आयोजना गरेर स�पणु� सरोकारवालाह�लाई 

उपि�थत गराएर सहयोग  पयुा�एको �ित िवशेष ध�यवाद �ापन गद�छ� ।  
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अ�य �थानीय तहह�को पा�� िच� भ�दा िनकै फरक र उपयोिग वनाउन �यास ग�रएको छ । जसमा समाजशा�ी, 

यो पा�� िच� िनमा�णमा योजना िव�को �पमा काय�  गनु�  ह�ने �ी केशवराज ढंुगेलको मेहेनतको यहा ँ�शसंा जित गरे 

पिन �यो कम नै ह�नेछ । वहालेँ त�याकं िव�ेषण र लेखन काय�मा अ�य�तै धेरै र कडा मेहनत गनु�  भएको छ । वहा ँ

�ित िवेशेष ध�यवाद �ापन गद�छु । यो �ोफाइल तयार गन�  सम�वयकता�को �पमा काय�  गनु�  ह�ने �ा.िल.का काय��म 

अिधकृत �ी कुलच�� रे�मी, िफ�ड सुपरीवे�कको �पमा काय� गनु�  ह�ने �ी कमल सुवेदी र त�याकं संकलकको 

�पमा िज�मा िलई ७ वटै वडाको घर घर पिुग त�याकं सकंलन गनु�  ह�ने आठै जना �थानीय सहजकता� सािथह�  

�ित पिन िवशेष ध�यवाद �ापन गद�छु ।  

व�तुगत िववरण तयार  गरेर मा� प�ुदैन । यो व�तुगत िववरणको आधारमा सिह िव�ेषण गरेर सिह योजनाह� 

िनमा�ण ग�र �यसको सिह र �भावकारी  काया��वयनवाट मा� गाउपँािलकाले सोचे अनुसारको �ितफल �ा� गन�  

स�दछ । यो व�तुगत िववरणमा �ा� सुचना र त�याकंह�को सहयोगमा आविधक तथा ग�ुयोजना िनमा�ण गरेर 

अिघ वढ्न ु अवको आव�यकता हो ।  �यसैले अव गाउपँािलकाको �यान �यता तफ�  जानेछ भ�दै  धवलािगरी 

गाउपँािलकाको स�वाङ्गीण र चौतफ� िवकासको लािग शभुकामाना समेत �य� गन� चाहा�छु ।  
२२ ज�े  २०७५ 

                                           .  

 
  

कृ�ण चोङवाङ 

 �व�ध िनद�शक 



 

�काशक�य 
 
नेपालको संिवधान २०७२ ले क�पना गरे अनसुार �थानीय िनकाय पनुरसंरचना गद� अिधकार स�प�न �थानीय 
तह  तयारीको  काय�  अगाडी  बिढरहेको  छ  ।  जस अनसुार  �या�दी  िज�लामा  सािवकमा  कायम  रहेका  १ 
नगरपािलका र ३६ गाउ ँ िवकास सिमितलाई  पनुरसंरचना माफ� त हाल १ नगरपािलका र ५ गाउपँािलका एकाई 
कायम  ग�रएको  छ  ।  नया ँ भौगोिलक  संरचना  अनुसार  सािवकमा  गािवस  अ�त�गतका  भौगािलक  अवि�थित 
लगायत जनसं�या, आिथ�क, सामािजक, �ाकृितक �ोत र साधनह� समेतको अव�थामा प�रवत�न भएको छ ।  
अिधकार िन�ेपणका िहसावले यसरी नया ँकायम भएका �थानीय तह नै �थानीय सरकार बनेका छन ् । �थानीय 
तहको चनुाव समेत स�प�न भई नया जन �ितिनिधह�ले काय�भार सं�हाली सकेका छन । करीव १५ वष� पिछ 
�थानीय तहमा आएका जन�ितिनिधह�लाई नया जोस जागँर सिहत चनुाव ताका ग�रएका �ितव�ता परुा 
गराउनको लािग हालको वत�मान यथाथ�ता िभ� रहरे नया ँयोजनाह� िनमा�ण ग�र संघीयता काया��वयमा जोड िदन ु
पन� अव�था रहकेो छ । य�पी नया ँसंरचनाका �थानीय िनकायह�मा भरपद�, आिधका�रक र पया�� सूचनाह�को 
आव�यकता तथा त�याङ् कह�को अिभलेख उपल�ध ह�न सिकरहकेो िथएन । राि��य जनगणना २०६८ सालको 
िववरण हाल धेर ैप�रवत�न भएको छ । �यसैले सवै िववरणह� �ाथिमक �पमा नै संकलन गरेर ताजा अव�थाको 
यथाथ� िच� ��तु गन�  यो धवलािगरी गाउपािलकाको व�तुगत िववरण तयार ग�रएकोछ ।  
नेपाल सरकार  त�कालीन सङ्घीय मािमला तथा �थानीय िवकास म��ालयले २०७४/०१/२६ मा  सवै �थानीय 
तहह�ले आ आ�नो �े�का व�तुगत िववरण तोिकएको ढाचँामा तयार गरी वेभ साईडमा रा�न िनद�शन �ा� भएको 
छ । सो आधारमा उपल�ध सवै सूचना तथा जानकारीह�को आधारमा परामश�दाता सं�था शुभार�भ उ�मिशल 
नेपाल �ा िल को सहयोगमा यो �ोफाइल तयार ग�रएको छ । 
िनधा��रत समय िभ� यो धवलािगरी गाउपँािलकाको पा��  िच� तयारी गन�  सहयोग गनु�ह�ने गाउपँािलकाका स�पणु�  
कम�चारीह�  िविभ�न राजनैितक दलका �ितिनिधह�¸सुचना उपल�ध गराउनुह�ने िविभ�न िवषयगत 
काया�लयह�¸�ाथिमक त�याङ्क सलंकन गन� गणकह�¸सुचना िव�ेषण ग�र िन�कष� िनका�ने  िव�ेषकह� 
लगायत  प�रयोजना संचालन गन� परामश�दाता शभुार�भ उ�मिशल नेपाल �ािल �ित हािद�क आधार �य� गद�छौ  
साथै धवलािगरी गाउपँािलका िनवासी स�परुण दाजुभाई िदिद विहिनह�ले यसको समिुचत �योगमा सहयोग गनु�  
ह�नेछ भ�ने िव�ास सिहत सवैमा हािद�क ध�यवाद �य� गद�छौ । 
 
 

धवलािगरी गाउपँािलका 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

व�तुगत िववरण  िकन ? 
 

िवकास  िनमा�णका  काय�ह�का  िनिद��  ल�य,  उ�े�य  र  अपेि�त  �ितफल  �ा�  गन�का  लािग  योजनाव� त�रकाले  
अगािड  बढ्न ु पन�  कुरामा  राि��य,  �े�ीय  तथा  �थानीय  लगायत  जनुसकैु  �तरमा  कसकैो  पिन   दईुमत  छैन  ।  
�थानीय  योजना  तयारीको  लािग  आधारभूत  ख�बाको  �पमा  स�बि�धत  �े�को  िव�ततृ  व�तगुत सचुनाह�को 
आव�यकता ज�री ह��छ । ितनै व�तगुत िववरणका सूचकाङ्कले संकेत गरअेनसुार �थानीय िनकाय तथा �थानीय 
सरकार अगाडी बढ्न सके �यसबाट �ा� �ितफल िदगो र �भावकारी ह��छ ।  यसले गािवसमा सशुासन �व��नमा समेत 
सहयोग प�ुनछे । यसका लािग श�ु दिेख अ��य स�म �थानीय जनसहभािगता जट्ुन स�न े पारदश� र िदगो िवकास 
�कृयाह�को आव�य�ा टड्कारो �पमा दिेखएको छ । नेपालको  स�दभ�मा  लोकत��को  �थापनासगँ  नेपालको  
संिवधान  २०७२  ले  �थानीय  जनतालाई   शासन स�चालनमा  ��य�  र  निजकको  हक  �थापना  गद�  रा�यको  
पनुरसंरचनाको  �यब�था  गरकेो  छ  ।  जसअनसुार �ा�तीय  संरचनामा  सािवकको  �थानीय  िनकायको  �पमा  रहेकेा  
गाउिँवकास  सिमितह�को  िसमांकनमा  हेरफेर गरी  नया  सरंचनामा  �थानीय  सरकारको  �पमा  अिधकार  स�प�न  
गाउपँािलका  र  नगरपािलकोको  अवधारणा अगाडी �याएको छ । यस अव�थामा  नयँा घोषणा भएका गाउपँािलकाह�को 
�शासिनक �यब�थापन सहजपाद� ब�तिुन�  योजना  तयारीका  लािग  घरधरुी  �तरको  त�याङ्क  र  सूचनाह�  
अ�ाविधक  भई नसकेकोले  सोही खाडल  पिुत�  गन�  उ��ेयले   आव�यक  �ाथिमक  र  ि�ितय  �तरका  सूचनाह� 
संकलन गरी �यसैको आधारमा  यो गाउपँािलका  �तरको  व�तगुत  िववरण  तयार  ग�रएको छ ।   
यो �ोफाइलमा  नेपाल  सरकार  संघीय  मािमला  तथा �थानीय िवकास म��ालयको िमित २०७४ वैशाख २६ गतेको 
प�रप� अनसुारको ढाचँामा रहेर उपल�ध भएका र सा�द�िभक सव ैतािलकाह�लाई अिधकंतम तालमले िमलाउने �यास 
ग�रएको छ ।व�तगुत  िववरण  तयारीको  सािवकमा  रहेका  गािवसह�का  सव ै  वडामा  रहेका  सम�  सचुना  तथा  
सामािजक, आिथ�क  लगायत  अ�य  �े�को  ब�तगुत  अव�थाबार े  जानकारी  आव�यक  पन�  भएकोले  गाउपँािलका  
�तरमा व�तगुत  अव�थालाई  संकलन  गरी  िव�ेषण  ग�रएको  छ  ।  व�तगुत  अव�थाले  संकेत  गरकेा  सचुकाङ्कका  
आधारमा आगामी �थानीय �तरका योजनाह� ��ताव गन� सहज ह�नेछ   
यो धवलािगरी गाउपँािलकाको व�ततुगत िववरण तयारीका उद�ेयह� िन�नानसुार रहेकाछनः 

 िवकास �कृयाको लािग मह�वपणु� तीन ��ह�  "ऐले म कहा ँछु ?" "अव म कहा ँजाने ?" र "�यो कसरी संभव छ ?" 
म�ये पिहलो ��को वा�तिवक जवाफ खो�ने । 

 धवलािगरी गाउपँािलका¸�या�दीको सव ैघरधरुीमा पगुी आिथ�क¸ सामािजक¸ भौितक¸�ाकृितक र मानवीय स�प�ीको 
लेखाजोखा गन� । 

 धवलािगरी गाउपँािलकाको वत�मान यथाथ�तालाई ज�ताको त�तै ��ततु गन� । 

 योजना तजु�मा वजेट वाडँफाडका लागी आधार तयार गन� । 

 संभावना भएजित सव ैसचुनाको जातीय िलङ्गीय र �े�ीय िहसावले िव�ेषण गन� । 

 हरके त�याङ्कको समाजशा�ीय¸�ािमण िवकास र लैङ्िगक सामािजक िहसावले िव�ेषण गन� । 

 आविधक िवकास योजनाको लािग माग� ���त गन� । 

 गाउपँािलकाको योजना तजु�मा �कृयमा आव�यक पन� सवै सचुनाह� गाउपािलका �तरमा नै अ�ाविधक गन� । 

 धवलािगरी गाउपँािलकामा रहेको िहमाली आकष�णले गदा� आउने पय�टकह�लाई सम� गाउँपािलकाको आव�यक 
सचुना एकै �थानमा उपल�ध गराउने । 

 दात ृिनकायह� सम� माग ��ततु गन� आव�यक आधार �त�भ तयार गन� । 
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१. गाउँपािलकाको प�रचय 
१.१ ऐितहािसक पृ�भूमी 
 धवलािगरी  गाउपँािलका �या�दी  िज�लाको  उ�र पि�ममा रहेको गाउपँािलका हो । नेपालको संघीय शासन 
�णाली अ�त�गत रा�य पनुरसरंचनामा �थानीय तहको नया ँ िसमाकंन गदा�  यो गाउपँािलका सािवकका ७ वटा 
गािवसह� �पा�तरण भई �थापना भएको हो । यो गाउपँािलका जाितगत तथा सा�ंकृित�पमा िबिश�ता र िबिवधता 
वोकेको गाउपँािलका हो यो गाउपँािलकामा म�ुय �पमा मगर र �यसपिछ �मश कामी, �े�ी, छ��याल, वाह�न, 
दमाइ, ग�ुङ, ठकुरी र थकाली जातीको वसोवास रहेको छ भने साक�, नेवार तथा शेपा�को  उपि�थित देिखएकोछ  
। जातिभ�को िविवधतामा हेन�हो भने यो गाउपँिलकामा सवैभ�दा धेरै थर भएका कामी जाती वसोवास गछ�न भने 
�यसपछी �मश मगर, �े�ी, वाह�न  दमाई ठकुरी रहेका छन । नेपालकै छैठौ तथा िव�को सातौ अ�लो िहमाल 
धवलािगरी (८१६७ िमटर) सिहत गजुा� पथुा चरुेन ज�ता अ�ला िहमालह�  यसै गाउपँािलका अ�तगरगत पद�छन । 
भौगोिलक िहसावले यो गाउपँािलका �या�दी िज�लाका छ वटा �थानीय तह म�ये सवै भ�दा ठुलो हो । यो 
गाउपँिलकाले िज�लाको कुल �े�फल २२८६ वग� िकलोिमटर म�ये १०३७ अथा�त ४५% भभुाग ओगटेकोछ ।  
प�टीखेत वगरा ज�ता तातोपानीका कु�डह� लगायत ताकमकोट ले यो गाउपँािलकालाई सम�ृ वनाएको छ । 
यातायातको िहसावले भख�र मा� यो गाउपािलकामा मौसमी यातायात संचालन ह�ने गरी वाटो िनमा�ण भएको छ । 
पानीको �स�त �ोत भएपिन उपयोग ह�न नसकेर �यसै खेर गइरहेको छ । हाल साना जलिव�तुवाट भने केिह 
लाभाि�वत भएको अव�थाछ । 

१.२. नामाकरण 
 धवलािगरी  गाउपँािलका  �या�दी िज�लाका सािवकका ७ वटा गािवसह� �मशः गजुा�, लुलाङ, मनुा, मदुी, 
म�कवाङ, ताकम र मराङ समायोजन भएर �थापना भएको गाउपँािलका हो । यो गाउपािलकाको नाम यसै 
गाउपँािलका िभ� रहेको धवलािगरी िहमालको नामवाट रािखएको हो । धवलािगरी िहमाल यो गाउपँािलकामा मा� 
नभई िव� समदुायमा समेत पिहचान वनाएको िहमाल हो । यो िव�को सातौ तथा नेपालको छैठौ अ�लो िहमाल हो । 
यो गाउपँािलकाको नाम धवलािगरी िहमालको नाम वाट रािखएको भएपिन धवलािगरी भनेको चािह के हो भ�ने 
�वभािवक �� उठ्न स�छ । िहमाल तथा अ�चलको नाम समेत भइसकेको "धवलािगरी" अलग अलग २ वटा 
श�दको समास हो अथा�त धवला+िग�र= धवलािगरी भएको हो । धवला भ�ने धवल को �ी िलङ्ग जनाउने श�द हो 
। वृहत नेपाली श�दकोषका आधारमा धवलको अथ� सेतो वाि�क परेको िनम�ल र मनोहर ह��छ भने िग�रको अथ� 
िहमाल ह��छ  । उ� िहमाल जुन सेतो सफा र महोहर िथयो तयसैले �यो िहमालको नाम धवलिगरी रहन गयो । 
पर�परा अनुसार धत� �ी िलंिग श�द हो �यसैले यो िहमालको नाम पिन धवलको �ी िलङ्गीको �पमा धवलािगरी 
भिन रािखयो । यो नाम किहले क�ले रा�यो �यसको कुनै िलिखत द�तावेजत पाइएको छैन तरपिन यो नाम कुनै 
अप�सं भएर आएको श�दवाट हैन यो सं�कृत वाट नेपालीमा आएका दवैु वटा (धवल तथा िग�र) त�सम 
श�दह�को योग हो । जुन नामले यो िहमालको यो अ�चलको तथा यो गाउपँािलकाको सारलाई ��तुत गन�  सकेको 
छ ।  

२.भौगोिलक �व�प तथा िसमाना 
धवलािगरी गाउपँािलका �या�दी िज�लाको ४५% भ ु भाग ओगटेको गाउपँािलको हो । यसले यो िज�लको कुल 
२२८६ वग� िकलोिमटर म�ये १०३७ वग� िकलोिमटर �े� ओगटेकोछ । यो गाउपँािलका २८°२६" देिख २८°४८" 



 
धवलािगरी गाउपँािलका �या�दी पा��  िच� २०७४/०७५ 

 

2 
 

उ�री अ�ासं स�म फैिलएको छ भने ८३°०६" देिख ८३°३३" पवु� देशा�तर स�म फैिलएको छ ।  यो गाउँ 
पािलका समिु� सतहवाट १२०० िमटर देिख ८१६७ िमटर  स�म  फैिलएको छ । यसको उ�र दि�ण अिधकतम 
दरुी ४१ िकिम तथा  पवु�  पि�म ५० िकिम हवाइ दरुी रहेको छ । यो गाउपँािलका म�ुय �पमा दि�ण पिुव�  मोहोडा 
फका�एर उ�र पि�म तफ�  फैिलएको छ । यो गाउपँािलकाको पवु�मा �या�दी िज�लाको �घ ुगगंा गाउपँािलका तथा 
म�ुताङ िज�ला पद�छ ,�य�तै पि�ममा �कुम तथा वा�लुङ िज�ला पद�छ । उ�र तफ�  डो�पा िज�ला र दि�ण तफ�  
वा�लुङ िज�ला तथा �या�दी िज�लाकै मािलका गाउपँािलका पद�छ  यो गाउपँािलका ४ वटा िज�ला संग जोिडएको छ भने 
२ वटा गाउपँािलका संग जोिडएकोछ । 

२.१ भ ूवनावट 
धवलािगरी गाउपँिलका धेरै ठुलो गाउपािलका भएको ह�नाले यहाकँो भ ुवनावट पिन फरक फरक खालको रहेको छ । 
यो गाउपँािलकामा करीव ७००० िमटर उचाइको फरक रहेको ह�नाले (१२०० देिख ८१६७ स�म) यहाकँो भ ु
वनावटमा पिन िविवधता रहेको छ । कतै ठुला पहाड कतै स�म वसेको वेसी¸ कतै खोच तथा सु�खा नागी कतै 
प�थ�रलो जमीन कतै दोमट¸कतै वलौटे र कतै कमेरे माटो पाइ�छ । सम�तामा हेदा� यो गाउपँािलकाको माटो खास 
उव�र छैन । गाउपँािलकमा व�ने खोलाह� भएपिन िसंचाइको खास संभावना नभएको ह�दा यो �े� कृिषका उपय�ु 
रहेको देिखदनै । यही भएर यो गाउपँािलकाका वािस�दाह� कम पानी चािहने खालका वालीह� ज�तै मकै कोदो गह� ँ
जौ आदीको खेित गद�छन । यो गाउपँािलकामा रहकेा ख�ुला फाटह� वा�ा तथा भेडापालनका लािग भने उपय�ु 
रहेको देिख�छ । यो गाउपँािलकामा  िहमाली , उ�च तथा  म�यपहाडी  �े�  िवच  स�तुिलत  भएर  यसको  
भौगोिलक  �व�प  रहेको  छ  ।  यहा ँउ�प�न भएका   खोला  तथा  खो�सीह�  �मशः  उ�रबाट  दि�णतफ�  
िविभ�न  जलाधारमाफ�    व�ने गद�छन  ।  भौगोिलक  िविवधताले  गदा�  यहा ँ  पाईने  वन�पित  तथा  जैिवक  
िविवधतामा  समेत एक�पता देिखदैन । 

२.२ नदीनाला तथा तालपोखरी  
धवलािगरी गाउपँािलका केिह उ�लेखनीय तथा केिह मौसमी खोलाह� रहेकाछन । ससाना ज�वा मलुका �ोतह� 
पिन �स�त रहेकाछन । यो गाउपँािलकामा रहेका �मखु पानीका �ोतह�मा दरखोला, मराङ ठुलो खोला, �या�दी 
खोला, छ�रखोला, नौिल�ने खोला नि�दवाङ खोला लुलाङ खोला नाजा� खोला भम�  खोला र गजुा�िहमाल खोला 
�मखु रहेका छन भने घ�ेखोला, वाङ्गे खोला, कु�म खोला, महखोला, झा�े खोला, िठिठखोला, िघिघखोला,  
मराङ सानोखोला लगायत अ�य खोलाह� रहकेाछन । यहाकँा केही पानीका �ोतह�लाई िव�तु उ�पादनमा 
उपयोग ग�रएको छ ज�तै दरखोला  तथा मराङ ठुलो खोला वाट  लघ ुजलिव�तु  िनकाली �थानीय उपभो�ाले 
उपभोग ग�ररहेका छन ।  यो गाउपँािलकामा तातोपानीका कु�डह� समेत रहकेा छन । �ाकृितक उपचार तथा 
पय�टक�य िहसावले मह�व रा�ने बगरा, मदुी अच�  तथा प�टीखेत तातोपानी कु�डह� समेत रहेकाछन । 
३ िहमाल   
धवलािगरी गाउपँािलकामा िव�कै सातौ अ�लो िशखर देिख अ�य िहमालह� रहेकाछन । पय�टकह�लाई आकष�ण 
गन� स�ने खालका ती िहमालह�को संि�� िववरण तल ��तुत ग�रएको छ । 

३.१. धवलािगरी िहमाल 
यो िहमाल धवलािगरी गाउपँािलकामा रहेको �मखु िहमाल यो । यसको उचाई ८१६७ िमटर रहेकोछ । यो िहमाल 
हाल यो गाउपँािलकाको वाड�  नं ४ मिुदमा पद�छ । यो िहमाल  िव�म स�वत २०१७ साल वैसाख ३१  गते नेवाङ 
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दोज� र िनमा दोज� सिहत ३ िवदेशीह�ले पिहलो 
पटक आरोहण गरेका िथए । यो िहमाल को नाम 
धवला  + िग�र िमलेर वनेको छ । धवलाको अथ� 
सेतो सफा �व�छ र मनोहर ह��छ भने िग�रको अथ� 
पव�त ह��छ । अ�य�तै मनमोहक �व�छ पव�तभएको 
ह�नाले यसको नाम धवलािगरी रहेको हो । हाल पिन 
सयौ �वदेिश तथा िवदेशीह�ले यो िहमाल आरोहण 
गन� गरेकाछन । धवलािगरी िहमाल  अ�तरगत 
धवलािगरी दईु ७७५१ िमटर ¸धवलािगरी तीन 
७७१५ िमटर धवलािगरी चार ७६६१ िमटर¸ 
धवलािगरी पाचँ ७६१८ िमटर र धवलािगरी छ 
७२६८ िमटर समेत यही गाउपँािलकाको वाड�  नं ४ अ�गतरगत पद�छन । 

३.२. चुरेन िहमाल 
यो िहमाल धवलािगरी गाउपँािलकाको वाड�  नं १ गजुा�खानीमा पद�छ । यसको उचाई ७३७१ िमटर रहकेो छ । यो 
िहमालमा किहले क�ले आरोहण गय� भ�ने अिभलेख पाइएको भेिटएन । पय�टक�य िहसावले यो िहमाल पिन 
मह�वपणु�  िहमालमा पद�छ । 

३.३. पुथा िहमाल 
यो िहमाल धवलािगरी गाउपँािलकाको वाड�  नं १ गजुा�खानीमा पद�छ । यसको उचाई ७२४६ िमटर रहकेो छ । यो 
िहमालमा िव�म स�वत २०११ सालमा आङ िनमा  शेपा�  र वेलायती आम�का अिफसर जे ओ एम रोवट�  पिहलो 
पटक आरोहण गरेका िथए । यो िहमाल िव�को ९५  औ उ�च िशखर हो । पय�टक�य िहसावले यो पिन मह�वपणु�  
िहमालमा पद�छ । 

३.४. गुजा� िहमाल 
यो िहमाल धवलािगरी गाउपँािलकाको वाड�  नं १ गजुा�खानीमा पद�छ । यसको उचाई ७१९३ िमटर रहकेो छ । यो 
िहमालमा िव�म स�वत २०२६ साल काि�क १६ गते ला�पा शेपा� र जापानी पव�तारोही तोमोकुिम सेइगी ले 
पिहलो पटक आरोहण गरेका िथए । पय�टक�य िहसावले यो िहमाल पिन मह�वपणु�  िहमालमा पद�छ । 

३.५. मानापाथी िहमाल 
यो िहमाल धवलािगरी गाउपँािलकाको वाड�  नं ४ मदुीमा पद�छ । यसको उचाई ६३८० िमटर रहकेो छ । यो 
िहमालमा किहले क�ले आरोहण गय� भ�ने अिभलेख पाइएको भेिटएन । पय�टक�य िहसावले यो िहमाल पिन 
मह�वपणु�  िहमालमा पद�छ । 

४. �थानीय चाड�पव� तथा जा�ा मेलाह�को िववरण 
धािम�क सिह�णतुा तथा सा�ंकृितक िविवधताको िविश� पिहचान बोकेको धवलािगरी  गाउपँािलकामा जातजाित 
अनुसार  चाड�पव�   तथा  मेलाह�मा  समेत  अनेकतामा  एकता  दे�न  सिक�छ  ।  िबशेषगरी  आिदवासी जनजाित, 
�ा��ण�े�ी, दिलत तथा अ�पसं�यक समदुायह�ले सवै चाडपव�ह� िमलेर मनाउने वा सहयोग गन� गरेको अव�था 
छ ।   उ�लेिखत जातीह� म�ये यो गाउपँािलकामा मगर जातीको वाह��यता रहेको छ । कुल जनसं�याको ३६% 

िव�को सातौ अ�लो िहमाल धवलािग�र , उचाई ८१६७ िमटर 



 
धवलािगरी गाउपँािलका �या�दी पा��  िच� २०७४/०७५ 

 

4 
 

जनसं�या मगर जातीको रहेको छ भने अ�य जातीह�मा वाह�न�े�ी तथा दिलत रहेकाछन । यहा ँमगर जातीका 
िवशेष चाडह�, िह�द ुसनातन सं�कृितका पव�ह� साथै ि�समस समेत धमुधाम संग मनाइने ग�र�छ । दशै , ितहार,  
तीज,रामनवमी,िशवरा�ी,माघे सं�ा�ती, कुशेऔशी,उ�ौली, उभौली, बौ�पणु�मा, �होसार  आिद मनाउने  ग�र�छ । 
भने पर�परागत  सं�कृितमा   मगर जातीका िवशेष नाचह� कौडा घाटु सोरठी �याउरे रोदी ह�रा� ना�ने ग�र�छ । 
धवलािगरी गाउपँािलका िभ� मनाइने पव�¸मेला तथा नाचको िववरण तल ��तुत ग�रएको छ । 

�स 
म�ुय चाडपव�  / 

मेला नाचको नाम 
मनाउने मिहना / िदन 

मनाउने �मखु जाती 
वा धमा�वल�वी 

कैिफयत 

१ दशै असोज काि�क सवै    

२ ितहार काि�क मिंसर सवै   

३ ि�समस िडसे�वर २५ िकि�चयन    

४ माघेस�ा�ती माघ १ गते सवै   

५ उधौली बैशाख पिुण�मा ग�ुङ मगर   

६ उभौली मिंसर पिुण�मा ग�ुङ मगर   

७ साउने स�ा�ती  साउन  गते सवै   

८ �होसार पषु १५ गते ग�ुङ     

९ तीज भा� श�ुल ि�ितया वाह�न �े�ी   

१० जनै पणु�मा �ावण पिुण�मा वाह�न �े�ी   

११ कृ�ण ज�मा�मी भा� कृ�ण अ�मी वाह�न �े�ी   

१२ कौडा नाच दशै ितहार  मगर   मेला पव�मा पिन नािच�छ 

१३ घाटु नाच माताितथ� औसी मगर ग�ुङ वैसाख को म�य स�म 

१४ ह�रा� नाच ितहार मगर 
 

५. पय�टक�य �थलह�को िववरण 
 धवलािगरी गाउपँािलका पय�टक�य िहसावले मह�वपणु�  गाउपँािलका हो । यो गाउपँािलका र �या�दी िज�ला मा� 
नभई नेपालमा पय�टकह�को आगमन ह�ने �मखु प� भनेकै �ाकृितक सु�दरता र यहका मनमोहक िहमाल ह� नै हो 
। �या�दी िज�लामा रहेका सवै िहमालह� यही गाउपँािलका अ�तरगत पद�छन । िव�को सातौ अ�लो धवलािगरी 
िहमाल देिख ६००० िमटर भ�दा मािथका दज�न वढी िहमालह� �ाकृितक फाटँ र खोच तथा तातोपानीका 
कु�डह� यहका �मखु पय�टक�य �थानह� ह�न । यीनै पय�टक�य �थानह�को िववरण तल ��तुत ग�रएको छ । 

� 
स 

पय�टक�य 
�थलको नाम 

वाड�  
नं 

मह�व 
औषत आउने पय�टक 

कैिफयत 
�वदेशी िवदेशी 

१ धवलािग�र िहमाल ४ िव�को सातौ उ�च िशखर ८१६७ िमटर  २०० ५०  
२ चरुेन िहमाल १ उ�च िहमाल ७३७१ िमटर उचाई । २०० ५०  
३ पथुा िहमाल १ उ�च िहमाल ७२४६ िमटर उचाई । २०० ५०  
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� 
स 

पय�टक�य 
�थलको नाम 

वाड�  
नं 

मह�व 
औषत आउने पय�टक 

कैिफयत 
�वदेशी िवदेशी 

४ गजुा� िहमाल १ उ�च िहमाल ७१९३ िमटर उचाई । २०० ५०  
५  मानापाथी िहमाल ४ उ�च िहमाल ६३८० िमटर उचाई । १०० २०  
६ लङसुङ पाक�  २ पय�टनपाक�  �याि�पङ तथा खेलकुद २०० २०  
७ फि�टखेत  ४ तातोपानीको कु�ड तथा धािम�क �थल २०० २०  
८ वगरा ४ तातोपानीको कु�ड तथा धािम�क �थल २०० २०  
९ मिुद अच� ४ तातोपानीको कु�ड तथा धािम�क �थल २०० २०  
१० ताकमकोट ७ परुाताि�वक कोट िव सं १५०० भ�दा पिहले ३०० २०  
११ ढोरपाटन १ िसकार आर�ण २०० २०  
१२ मािलका मि�दर ३ पौरािणक शि� िपठ २०० १०  

६.  सामुदाियक वनको िववरण 
�या�दी िज�लामा वन �े� �स�त रहेको छ । �यसमापिन यो धवलािगरी गाउपँािलकामा उ�लेखनीय �पमा वन �े� रहेकोछ 
। िहमाली �े� भएको ह�नाले पिन यो गाउपँािलकामा िवशेषगरी िहमाली कोणधारी �ख भएका वनह� �स�त रहेकाछन । 
हाल स�म यहा ँ ४३ वटा सामदुाियक वनह� गठन गरी समदुायलाई ह�ता�तरण ग�रएकोछ । हाल स�म ह�ता�त�रत 
सामदुाियक वनको िववरण तल ��ततु ग�रएको छ । 

�स सामुदाियक वनको नाम वाड� नं �े�फल 
घरधुरी र जनसं�या 

कैिफयत घरधुरी मिहला पु�ष 

१ िपउिठवा  १ १ ६८ २२४ २३२   

२ बरुखानी  १ २ ६६ २२१ २३२   

३ �याङखोर े १ ३ ६५ १४ १७७   

४ जलजला  २ ३९५ ८४ २३३ २३६   

५ पाव�ती मिहला  २ ३१५ ७९ २२२ २३४   

६ खोला खक�   २ १३१ ७६ २२१ २२६   

७ मरनेी  २ ४९३ ७६ २२१ २२६   

८ अिमली िट�ने  २ ४०८ १३६ ४०४ ४२७   

९ छेरपाताल  ३ ५३ २०८ ५४१ ४८०   

१० खोरवाङ गेलखाडा  ३ १६ १२७ ३८३ ३६२   

११ दह पाताल  ३ ४८४ ४०४ १०११ ९६६   

१२ दर  ३ ४८४ ४०४ १०११ ९६६   

१३ डाडागाउ ँ ३ १५ २०८ २०८ ४८०   
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�स सामुदाियक वनको नाम वाड� नं �े�फल 
घरधुरी र जनसं�या 

कैिफयत घरधुरी मिहला पु�ष 

१४ रानीवन  ४ ७१ १६८ ४८४ ५१५   

१५ नाउरा  ४ २४ २५ ५८ ६०   

१६ भेडाखक�   ४ ४९ ३० ८४ ९७   

१७ वगर  ४ १८७ ४२ ११७ १३३   

१८ छरटाउको उप�लोतला  ४ ४३ १३ ४१ ४३   

१९ मिहला जनचेतना  ४ १३७ १३ ४३ ४७   

२० िसमकचलुी उचा  ४ ६३ १२८ ३४५ ३८८   

२१ खा�ला �याङडुङ्ग  ४ १७ १२८ ३४५ ३८८   

२२ राउ�ने रातमाटे  ५ २०० १४५ ४६८ ४५८   

२३ त�लो वराह  ५ १४६ ४५ १२१ ११८   

२४ िपलेखानी  ५ ४३ १०२ २६४ २६४   

२५ वरका थो�ले  ६ ६४ १३८ ३५३ ४१७   

२६ कुसा�वाङ्ग  ६ ७५ १५७ ४२७ ४५५   

२७ ललान  ६ १ १५८ ४०९ ४४१   

२८ ड�लेमलेा स�लेरी  ६ १६ २९ १०२ ८९   

२९ िछपिछप े ६ १० ६४ १७२ १९०   

३० स�वाङ पाताल  ६ २६४ १२९ ४२५ ३८२   

३१ थमडाडा ँ ६ १०१ ५८ १६५ २०५   

३२ धारापानी  ७ ७१ २०३ ६३२ ६६७   

३३ कािलका मिहला  ७ ४ १०१ २२५ ३४५   

३४ भगवती मिहला  ७ २६ २९० ६९३ ७८९   

३५ ताकम  ७ ६० २७९ ८३८ ८०९   

३६ दमाई ढुङ्गा  ७ २५ ६६ १८९ २०५   

३७ काफलडाडा ँ ७ ३ ४९ १११ १०४   

३८ जानक� मिहला  ७ ४ ७२ २२१ २२७   

३९ ठुलो�वारा  ७ ९८ ८५ २५१ १८९   

४० रा�चे िवसोना  ७ १ ८३ २४८ २५७   
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�स सामुदाियक वनको नाम वाड� नं �े�फल 
घरधुरी र जनसं�या 

कैिफयत घरधुरी मिहला पु�ष 

४१ काफलडाडा ँदिेव�थान  ७ ६२ ४८ १०७ १०४   

४२ नौखो�रया दिेव�थान  ७ ३७ ४८ ११२ १५१   

४३ फुलवारी वगर ७ ६ १६ ५९ ५३   

 

ज�मा   ४७०८ ४९१३ १३०२३ १३८३४   

�ोतः िज�ला वन काया�लय �या�दी 

७.  जनसं�या िवतरणको अव�था 
७.१.  वाड� अनुसार घरधुरी तथा जनसं�याको िववरण 
धवलािगरी गाउपँािलकामा कुल ७ वटा वडाह� रहेकाछन जहा ँहाल ३१२९ घरधरुी रहेकाछन  भने जनसं�या 
१७४८२ रहकेोछ । �े�फलका िहसावले ठुलो यो गाउपँािलकामा जनघन�व भने �ित वग� िकलोिमटर १७ रहेको छ 
जुन  नेपालको राि��य औषत (२००) भ�दा १८३ ले �यनु हो  । �े�फलका आधारमा सवैभ�दा ठुलो वाड�  नं ४ मा 
जनघन�व �ित वग� िकिम  ७ रहेको भने जनसं�याका िहसावले सवैभ�दा ठुलो वाड�  ७ नंमा जनघन�व २२७ �ित 
वग�िकिम रहेकोछ । यो गाउपँािलकामा मिहला प�ुष अनुपात पिन ०.९६ (१०० प�ुष वरावर ९६ जना मिहला)  
रहेको छ । सम�तामा यो गाउपँािलकामा  मिहला भ�दा प�ुष को सं�या ३५८ ले वढी रहकेोछ ।  प�रवारको औषत 
आकार ५.६ �ित घरधरुी रहेकोछ । प�रवारको आकारमा सवैभ�दा धेरै ६.१ वाड�  नं ५ मा रहेको छ भने  सवैभ�दा 
कम ५ वाड�  नं ३ मा रहेकोछ । मािथ उ�लेिखत जनसं�या स�वि�ध वाड�  �तरीय िववरण तल ��तुत ग�रएकोछ । 

वाड� 
नं 

घरधरुी 
सं�या 

जनसं�या �े�फल 
(वग� िकिम) 

जन 
घन�व 

प�रवारको 
आकार 

मिहला पु�ष 
अनुपात 

कैिफयत 
मिहला प�ुष ज�मा 

१ २५७ ७३५ ७७३ १५०८ ३३८.६६ ४ ५.९ ०.९५  
२ ३४२ ९६४ ९५८ १९२२ १२५.५१ १५ ५.६ १.०१  
३ ५८० १४४८ १४५२ २९०० २९.१४ ९७ ५.० १.००  
४ ५९८ १५७८ १७५२ ३३३० ४५१.२२ ७ ५.६ ०.९०  
५ २४८ ७३६ ७७३ १५०९ ६१.५२ २६ ६.१ ०.९५  
६ ३२२ ८४७ ९३० १७७७ ११.३४ १४८ ५.५ ०.९१  
७ ७८२ २२५४ २२८२ ४५३६ १९.२७ २२७ ५.८ ०.९९  

ज�मा ३१२९ ८५६२ ८९२० १७४८२ १०३६.६६ १७ ५.६ ०.९६  
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 

७.२. उमेरका आधारमा जनसं�याको िववरण 
उमेका आधारमा धवलािगरी गाउपँािलकाको जनसं�यालाई म�ुय िहसावले िभ�न िभ�न उमेर समहु को जनसं�या 

गणना ग�रएको छ । �य�तै आिथ�क िहसावले सकृय उ�पादनमलुक जनसं�या र आि�त जनसं�या पिन गणना 

ग�रएको छ । यसका संगसंगै सामािजक सुर�ाका िहसावले जे� नाग�रकह�को सं�या समेत गणना ग�रएकोछ । यो 

गाउपािलकामा हाल कायम रहकेो १७४८२ म�ये ५७ % अथा�त ९९५८ जनसं�या आिथ�क �पमा सकृय रहेको 

छ (१५ देिख ५९ वष� स�मको )  भने ४३ %  अथा�त ७५२४ जनसं�या आि�त रहकेोछ जुन राि��य औषत 
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भ�दा ६ % ले वढी हो  । हाल यो गाउपािलकामा कुल जनसं�याको ५ %  अथा�त ९१९ जना  जे� नाग�रक 

रहकेाछन । मािथ उ�लेिखत िववरण लाई तािलकामा तल ��तुत ग�रएकोछः 

वाड� 
नं 

५ वष� 
मिुनका 

५-१४ 
वष�  स�म 

१५ -५९ 
वष�  स�म 

६०-६९ 
वष� स�म 

७० वष� 
मािथका 

आि�त जनसं�या आिथ�क�पले सकृय 

जनस�ंया �ितशत जनस�ंया �ितशत 

१ १४६ ३५४ ७३५ १८८ ८५ ७७३ ५१ ७३५ ४९ 

२ २०० ४८८ १०५७ ९८ ७९ ८६५ ४५ १०५७ ५५ 

३ ३७९ ४४७ १७०९ १७७ १८८ ११९१ ४१ १७०९ ५९ 

४ ४०१ ६२३ १९०३ २०४ १९९ १४२७ ४३ १९०३ ५७ 

५ १८० ३३५ ८१० १०६ ७८ ६९९ ४६ ८१० ५४ 

६ १७४ ३८० १००३ १२० १०० ७७४ ४४ १००३ ५६ 

७ ३८२ ९३३ २७४१ २९० १९० १७९५ ४० २७४१ ६० 

ज�मा १८६२ ३५६० ९९५८ ११८३ ९१९ ७५२४ ४३ ९९५८ ५७ 
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 

८.३. मातृभाषाका आधारमा जनसं�याको िववरण 
धवलािगरी गाउपँािलकामा म�ुय �पमा मगर, वाह�न �े�ी, छ��याल, ग�ुङ र  दिलत  जातीह�को वसोवास रहेकोछ । 

उ�लेिखत जातीह�मा मगर ग�ुङ छ��याल जातीह�को आ�नो आ�नो मातभृाषा रहेको छ तर पिन दिैनक वोिलचािलको 

िहसावले नेपाली भाषा नै �मखु �पमा रहेकोछ ।  मगर जातीका तीन थ�र भाषाह� छन् ती तीन थ�रका भाषामा ढुट, खाम 

र काइके  ह�न यी तीनै थ�रका भाषालाइ� मगर भाषा भिन�छ । मातभृाषाका आधारका धवलािगरी गाउपँािलकाको 

जनसं�यालाई तल ��ततु ग�रएकोछः 

वाड� न ं नेपाली मगर छ��याल ग�ुङ शेपा� नेवारी ज�मा कैिफयत 

१ ८९ ० १६८ ० ० ० २५७  

२ २२९ ११२ ० १ ० ० ३४२  

३ ३५३ २२६ ० १ ० ० ५८०  

४ १४० ४४९ ० ८ ० १ ५९८  

५ ९१ २६ १३१ ० ० ० २४८  

६ १५९ १६१ ० २ ० ० ३२२  

७ ६३५ ८८ २६ ३२ १ ० ७८२  

ज�मा १६९६ १०६२ ३२५ ४४ १ १ ३१२९  
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 
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७.४. धम�का आधारमा जनसं�याको िववरण 
धवलािगरी गाउपँािलका मा वसोवासर गन� जातीयताका िहसावले मगर तथा वाह�न �े�ी ह� िवशेषगरी िह�द ु
धमा�वल�वी हरेका छन भने ग�ुङ जातीह� वौ� धमा�वल�भीह� रहेकाछन । पिछ�लो समयमा सवै जातजातीका 
यवुाह�मा ि�ि�यन धम�मा �ित पिन आ�था रहेको पाइएकोछ । यो त�याङ्क संकलनको िहसावमा गणकले 
त�याङ्क संकलन गन�  जादँा िववरण िदने �यि�को सुचनाका आधारमा यो िववरण तयार ग�रएकोछ ।  एउटै घरमा 
एक भ�दा वढी धमा�वल�वी भएमा यसमा गणना ग�रएको छैन । हाल धवालािग�र गाउपँािलकामा रहेका ३१२९ 
घरधरुी म�ये कित धरधरुी कुन धम� मा�नुह��छ भ�ने आधारमा तलको िववरण ��तुत ग�रएकोछः 

धम� 
धवलािगरी गाउपँािलकाका वाड� नं ह�  

ज�मा कैिफयत 
एक दईु तीन चार पाचँ छ सात 

िह�द ु २५६ ३१८ ५६२ ५९८ २४८ ३२२ ७३७ ३०४१   

बौ� ० ० ० ० ० ० ३३ ३३   

ि�ि�यन १ २४ १८ ० ० ० १२ ५५  

ज�मा २५७ ३४२ ५८० ५९८ २४८ ३२२ ७८२ ३१२९  
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 

७.५. जातका आधारमा घरधुरीको िववरण 
धवलािगरी गाउपँािलकामा  जातका आधारमा अ��थानमा मगर जाती आउछ । कुल जनसं�याको ३६% घरधरुी 

मगरको मा� रहेकोछ । �यसपिछ दो�ोमा कामी जातीको जनसं�या रहेकोछ  । यो जातीका २८% घरधरुी 

रहेकाछन  । ते�ोमा �े�ी घरधरुी रहेकाछन जुन १४% रहेको छ भने चौथौमा छ��याल जाती रहेको छ जसको 

११% घरधरुी रहकेोछ  भने यसपिछ वाह�न, दमाई, ठकुरी ,ग�ुङ, थकाली पद�छन । यो गाउपँािलकामा रहेका 

जातीय आधारमा घरधरुीको िववरण तल ��तुत ग�रएको छ । 

� स जातजाती वाड� नं १ वाड� नं २ वाड� नं ३ वाड� नं ४ वाड� नं ५ वाड� नं ६ वाड� नं ७ ज�मा 

१ मगर ० १०८ २७४ ४५० २८ १६४ ८८ १११२ 

२ कामी ८८ २२१ ५५ ११३ ७६ ६३ २५० ८६६ 

३ �े�ी ० १ १७५ ३ ० ४३ २१३ ४३५ 

४ छ��याल १६८ ० ० ० १३५ १ २९ ३३३ 

५ बाह�न ० ० ० २ ० ३० १०७ १३९ 

६ दमाई १ ७ ३१ १० ८ १२ ४० १०९ 

७ ग�ुङ ० १ १ ८ ० ९ ३२ ५१ 

८ ठकुरी ० ० ४३ ० ० ० ७ ५० 

९ थकाली ० ४ १ ५ १ ० १२ २३ 

१० साक� ० ० ० ६ ० ० ० ६ 
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� स जातजाती वाड� नं १ वाड� नं २ वाड� नं ३ वाड� नं ४ वाड� नं ५ वाड� नं ६ वाड� नं ७ ज�मा 

११ स�यासी ० ० ० ० ० ० ३ ३ 

१२ नेवार ० ० ० १ ० ० ० १ 

१३ शेपा� ० ० ० ० ० ० १ १ 

 

ज�मा २५७ ३४२ ५८० ५९८ २४८ ३२२ ७८२ ३१२९ 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 

७.६. जातका आधारमा जनसं�याको िववरण 
धवलािगरी गाउपँािलकामा  जातका आधारमा मािथ उ�लेिखत घरधरुीमा रहकेो जनसं�या  िव�ेषण गदा�  मगर 

कामी �े�ी र छ��याल जातीमा मिहला सं�या प�ुषको तुलनामा वढी रहेको छ भने बाह�न दमाई साक� र ठकुरी 

जातीमा मिहलाको सं�या वढी रहेकोछ  भने सम�मा प�ुषको सं�या ३५८ सं�याले वढी रहेकोछ । पा�रवारको 

आकारमा पिन �ाय सवै जातीको औषत नै देिखएको छ । यो गाउपँािलकाको औषत प�रवारको आधार ५.६ 

�ितघरधरुी रहकेो छ । जसको िव�तृत िववरण तल ��तुत ग�रएकोछः 

जातजाती 
धवालिग�र गाउपँािलकाका वाड�  नं  

मिहला पु�ष अनुपात प�रवारको  
आकार एक दईु तीन चार पाचँ छ सात ज�मा 

मगर ० ६३१ १४८१ २४४९ १८६ ९४१ ५५७ ६२४५ ३०१६ ३२२९ ०.९३ ५.६ 

कामी ५०५ १२१६ २५२ ६६९ ४७७ ३२१ १४२८ ४८६८ २३९३ २४७५ ०.९७ ५.६ 

�े�ी ० ६ ८३८ ९ ० २२८ १२८४ २३६५ ११८२ ११८३ १. ५.४ 

छ��याल ९९७ ० ० ० ७९५ ६ १८० १९७८ ९४४ १०३४ ०.९१ ५.९ 

बाह�न ० ० ० १९ ० १६७ ५४८ ७३४ ३७० ३६४ १.०२ ५.३ 

दमाई ६ ३७ १३७ ५९ ४६ ६७ २३५ ५८७ ३११ २७६ १.१३ ५.४ 

ग�ुङ ० ७ ६ ४८ ० ४७ १८६ २९४ १३८ १५६ ०.८८ ५.८ 

ठकुरी ० ० १८२ ० ० ० ४२ २२४ ११९ १०५ १.१३ ४.५ 

थकाली ० २५ ४ ४० ५ ० ५१ १२५ ५८ ६७ ०.८७ ५.४ 

साक� ० ० ० ३२ ० ० ० ३२ १७ १५ १.१३ ५.३ 

स�यासी ० ० ० ० ० ० २१ २१ ११ १० १.१ ७. 

नेवार ० ० ० ५ ० ० ० ५ २ ३ ०.६७ ५. 

शेपा� ० ० ० ० ० ० ४ ४ १ ३ ०.३३ ४. 

ज�मा १५०८ १९२२ २९०० ३३३० १५०९ १७७७ ४५३६ १७४८२ ८५६२ ८९२० ०.९६ ५.६ 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 
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७.७. थरका आधारमा घरधुरी तथा जनसं�याको िववरण 
धवलािगरी गाउपँािलकामा  १३ जातीको वसोवास रहेको कुरा मािथ उ�लेख ग�रसिकएकोछ । उ�लेिखत १३ जाती िभ� 

९३ थरका मािनसह� वसोवास गछ�न  । यो गाउपँािलकामा  मगर सव ैभ�दा वढी जनसं�या र घरधरुी भएपिन सवै भ�दा 

वढी थर भएका जातीमा कामी अ� �थानमा आउछ । २५ थरी कामी यो गाउपँािलकामा वसोवास गछ�न भने २१ थरी मगर 

वसोवास गछ�न । �य�तै १५ थरी �े�ी र ११ थरी वाह�न वसोवास गछ�न । पाचँौ �थानमा दमाइ रहेकोछ यो गाउपँािलकामा 

७ थरी दमाई वसोवास गछ�न भने छैठौ र सातै �थानमा �मश थकाली र ठकुरी रहेकाछन । यहा ँथकालीका ५ थरी र 

ठकुरीका ३ थरी वसोवास गछ�न । यसका अित�र�  छ��याल, ग�ुङ , स�यासी, नेवार र शेपा�  जातीह� एक एक थरी 

रहेकाछन ।थरका आधारमा िविभ�न जातीह�को घरधरुी र जनसं�या तल ��ततु ग�रएकोछः 

कामी जातीको थरका आधारमा घरधुरीको िववरण 

� स थर 
धवलािगरी गाउपँािलकाका वाड�ह�  

ज�मा 
एक दइु तीन चार पाचँ छ सात 

१ िव क ८८ २१० ८ ६० २५ १७ ६९ ४७७ 
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४ �ीपाली ० १ ० ३ ३३ ९ १६ ६२ 

५ हम�ल ० ० ० ० ० ० ३९ ३९ 

६ गोतामे ० ० ० ४ ० ० १९ २३ 

७ कामी ० ० ० ९ १ ६ ५ २१ 

८ लामगाडेँ ० ० ० ० ० १७ ० १७ 

९ ��येल ० ० ० ० ० ० ९ ९ 

१० ला�गरे ० ० ० ० ९ ० ० ९ 

११ सायासकंर ० ० ० ० ० ० ९ ९ 

१२ कुमाई ० ५ ० ० ० ० २ ७ 

१३ पटेल ० ० ० ० ० ० ६ ६ 

१४ घत� �यरुे ० ० ० ० ० ५ ० ५ 

१५ िबटालु ० ० ० ० ० ० ५ ५ 

१६ दम�ल ० ० ० ० ० ० ४ ४ 

१७ स�ुचौरी ० ० ० ० ० ० ४ ४ 

१८ वराईली ० ० ० ० ३ ० ० ३ 

१९ खड्का ० १ ० १ ० ० ० २ 

२० दजै ० ० ० २ ० ० ० २ 



 
धवलािगरी गाउपँािलका �या�दी पा��  िच� २०७४/०७५ 

 

12 
 

� स थर 
धवलािगरी गाउपँािलकाका वाड�ह�  ज�मा 

एक दइु तीन चार पाचँ छ सात 

२१ मैकुटे ० ० ० ० ० ० २ २ 

२२ लामगादे ० ० ० ० ० ० २ २ 

२३ िकसान ० ० ० ० ० १ ० १ 

२४ भुजेल ० ० ० १ ० ० ० १ 

२५ राजा ० ० ० ० ० ० १ १ 

    ८८ २२१ ५५ ११३ ७६ ६३ २५० ८६६ 
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 

कामी जातीको थरका आधारमा  जनसं�याको िववरण 

� स थर 
धवलािगरी गाउपँािलकाका वाड� ह�  

ज�मा 
एक दईु तीन चार पाचँ छ सात 

१ िव क ५०५ ११४८ ३३ ३४४ १६० ७९ ३८२ २६५१ 

२ रसाइली ० २६ २०७ ७३ ४० ६ ९१ ४४३ 

३ सुनार ० ० १२ १२५ ० ३६ २५७ ४३० 
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५ हम�ल ० ० ० ० ० ० २१९ २१९ 

६ कामी ० ० ० ७४ ९ ३५ ४४ १६२ 

७ गोतामे ० ० ० २६ ० ० ९५ १२१ 

८ लामगाडेँ ० ० ० ० ० ८६ ० ८६ 

९ ला�गरे ० ० ० ० ७४ ० ० ७४ 

१० सायासंकर ० ० ० ० ० ० ५१ ५१ 

११ कुमाई ० ३१ ० ० ० ० १४ ४५ 

१२ ��येल ० ० ० ० ० ० ४५ ४५ 

१३ पटेल ० ० ० ० ० ० ४१ ४१ 

१४ सु�चौरी ० ० ० ० ० ० २८ २८ 

१५ िबटालु ० ० ० ० ० ० २६ २६ 

१६ लामगादे ० ० ० ० ० ० २१ २१ 

१७ घत� �यरु े ० ० ० ० ० २० ० २० 

१८ दम�ल ० ० ० ० ० ० २० २० 

१९ वराईली ० ० ० ० १४ ० ० १४ 
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� स थर 
धवलािगरी गाउपँािलकाका वाड� ह�  

ज�मा 
एक दईु तीन चार पाचँ छ सात 

२० खड्का ० ४ ० ६ ० ० ० १० 

२१ मैकुटे ० ० ० ० ० ० १० १० 

२२ िकसान ० ० ० ० ० ७ ० ७ 

२३ दजै ० ० ० ७ ० ० ० ७ 

२४ राजा ० ० ० ० ० ० ७ ७ 

२५ भजेुल ० ० ० १ ० ० ० १ 

  ज�मा ५०५ १२१६ २५२ ६६९ ४७७ ३२१ १४२८ ४८६८ 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 
मगर जातीको थरका आधारमा  घरधुरीको िववरण 

� स थर 
धवलािगरी गाउपँािलकाका वाड�  नं ह�  

ज�मा 
एक दईु तीन चार पाचँ छ सात 

१ पुन ० २० १०७ १०२ ० ४९ १८ २९६ 

२ घत� ० १ २३ २५२ ५ ३ ६ २९० 

३ गबु�जा ० ४ ६ २० २ ४४ ५ ८१ 

४ जु�जाली ० ० ९ ० ३ ६० ५ ७७ 

५ पुजा�  ० ३५ १ ३२ ७ ० ३ ७८ 

६ बुढा ० १४ ५१ ३ ० ० २ ७० 

७ रोका ० ० २५ २२ ५ ६ ० ५८ 

८ पाईजा ० १७ २४ ३ ० १ ० ४५ 

९ फगामी ० १ ० २ २ ० १८ २३ 

१० मगर ० ० २ ० ० ० २१ २३ 

११ शेरपु�जा ० ० १६ ० ० १ ० १७ 

१२ िसिंकजा ० १२ ० २ ० ० ० १४ 

१३ बुढाथोक� ० ० ० ५ २ ० ४ ११ 

१४ परेपुन ० ० १० ० ० ० ० १० 
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� स थर 
धवलािगरी गाउपँािलकाका वाड�  नं ह�  

ज�मा 
एक दईु तीन चार पाचँ छ सात 

१५ थापा ० १ ० २ ० ० ६ ९ 

१६ ितिलजा ० ० ० ५ २ ० ० ७ 

१७ चोचाङ्गे ० २ ० ० ० ० ० २ 

१८ राना ० १ ० ० ० ० ० १ 

   ज�मा  ० १०८ २७४ ४५० २८ १६४ ८८ १११२ 
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 

मगर जातीको थरका आधारमा  जनसं�याको िववरण 

� स थर 
धवलािगरी गाउपँािलकाका वाड�  नं ह�  

ज�मा 
एक दईु तीन चार पाचँ छ सात 

१ पुन ० १२२ ६४५ ५५४ ० ३०१ १२३ १७४५ 

२ घत� ० ६ १०३ १३५१ २१ ११ ४५ १५३७ 

३ पुजा�  ० २०३ ६ १७९ ४७ ० १९ ४५४ 

४ गबु�जा ० २० २२ ११९ ८ २३६ २५ ४३० 

५ जु�जाली ० ० ३९ ० २५ ३३१ २९ ४२४ 

६ बुढा ० ७९ २६६ २१ ० ० ९ ३७५ 

७ रोका ० ० १२६ १२२ ३८ ४२ ० ३२८ 

८ पाईजा ० ९८ १२० १८ ० १६ ० २५२ 

९ मगर ० ० १३ ० ० ० १३६ १४९ 

१० फगामी ० ७ ० १७ १४ ० १०४ १४२ 

११ शेरपु�जा ० ० ८८ ० ० ४ ० ९२ 

१२ िसिंकजा ० ७४ ० ४ ० ० ० ७८ 

१३ बुढाथोक� ० ० ० २७ २० ० २४ ७१ 

१४ थापा ० ६ ० १० ० ० ४३ ५९ 

१५ परेपुन ० ० ५३ ० ० ० ० ५३ 

१६ ितिलजा ० ० ० २७ १३ ० ० ४० 

१७ चोचाङ्गे ० १३ ० ० ० ० ० १३ 

१८ राना ० ३ ० ० ० ० ० ३ 

    ० ६३१ १४८१ २४४९ १८६ ९४१ ५५७ ६२४५ 
 �ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 
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�े�ी जातीको थरका आधारमा  घरधुरीको िववरण 

� स थर 
धवलािगरी गाउपँािलकाका वाड�  नं ह�  

ज�मा 
एक दईु तीन चार पाचँ छ सात 

१ भ�डारी ० ० १५४ ० ० २ ३२ १८८ 

२ थापा ० ० २ ० ० ० १०२ १०४ 

३ केसी ० ० २ ० ० २० २४ ४६ 

४ ख�ी ० ० ६ २ ० ४ ३३ ४५ 

५ �े�ी ० ० ० १ ० १७ १ १९ 

६ पा�डे ० ० ७ ० ० ० ० ७ 

७ काक� ० ० ० ० ० ० ६ ६ 

८ महत ० ० ४ ० ० ० २ ६ 

९ घत� ० ० ० ० ० ० ५ ५ 

१० बािँनया ० ० ० ० ० ० ३ ३ 

११ िघिमरे ० ० ० ० ० ० २ २ 

१२ हमाल ० ० ० ० ० ० २ २ 

१३ ठाकुर ० १ ० ० ० ० ० १ 

१४ भ� ० ० ० ० ० ० १ १ 

  ज�मा ० १ १७५ ३ ० ४३ २१३ ४३५ 
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 

�े�ी जातीको थरका आधारमा  जनसं�याको िववरण 

� स थर 
धवलािगरी गाउपँािलकाका वाड�  नं ह�  

ज�मा 
एक दईु तीन चार पाचँ छ सात 

१ भ�डारी ० ० ७२३ ० ० ५ १८७ ९१५ 

२ थापा ० ० ९ ० ० ० ६५५ ६६४ 
३ केसी ० ० ११ ० ० ९४ १५३ २५८ 

४ ख�ी ० ० ४० ६ ० १९ १७५ २४० 
५ �े�ी ० ० ० ३ ० ११० २ ११५ 

६ पा�डे ० ० ३६ ० ० ० ० ३६ 

७ महत ० ० १९ ० ० ० १० २९ 

८ काक� ० ० ० ० ० ० २७ २७ 
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� स थर 
धवलािगरी गाउपँािलकाका वाड�  नं ह�  

ज�मा 
एक दईु तीन चार पाचँ छ सात 

९ घत� ० ० ० ० ० ० २७ २७ 

१० हमाल ० ० ० ० ० ० २० २० 

११ िघिमरे ० ० ० ० ० ० १२ १२ 

१२ बािँनया ० ० ० ० ० ० ११ ११ 

१३ ठाकुर ० ६ ० ० ० ० ० ६ 

१४ भ� ० ० ० ० ० ० ५ ५ 

  ज�मा ० ६ ८३८ ९ ० २२८ १२८४ २३६५ 
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 

बाह�न जातीको थरका आधारमा  घरधुरीको िववरण 

� स थर 
धवलािगरी गाउपँािलकाका वाड�ह�को िववरण 

ज�मा 
एक दईु तीन चार पाचँ छ सात 

१ सबेुदी ० ० ० ० ० ८ ३५ ४३ 

२ पौडेल ० ० ० ० ० ० ३० ३० 

३ उपा�याय ० ० ० ० ० १७ ११ २८ 

४ आचाय� ० ० ० ० ० ० ९ ९ 

५ जैसी ० ० ० ० ० ० ९ ९ 

६ शमा� ० ० ० २ ० ३ ४ ९ 

७ चपाई ० ० ० ० ० ० ३ ३ 

८ �यौपाने ० ० ० ० ० ० ३ ३ 

९ गौतम ० ० ० ० ० १ १ २ 

१० सापकोटा ० ० ० ० ० ० २ २ 

११ िघिमरे ० ० ० ० ० १ ० १ 

    ० ० ० २ ० ३० १०७ १३९ 
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 

बाह�न जातीको थरका आधारमा   जनसं�याको िववरण 

� स थर धवलािगरी गाउपँािलकाका वाड�ह�को िववरण ज�मा 
एक दईु तीन चार पाचँ छ सात 

१ सबेुदी ० ० ० ० ० ४४ १९५ २३९ 



 
धवलािगरी गाउपँािलका �या�दी पा��  िच� २०७४/०७५ 

 

17 
 

� स थर धवलािगरी गाउपँािलकाका वाड�ह�को िववरण ज�मा 
एक दईु तीन चार पाचँ छ सात 

२ पौडेल ० ० ० ० ० ० १५० १५० 

३ उपा�याय ० ० ० ० ० ९५ ५२ १४७ 

४ शमा� ० ० ० १९ ० १६ १९ ५४ 

५ आचाय� ० ० ० ० ० ० ४६ ४६ 

६ जैसी ० ० ० ० ० ० ३५ ३५ 

७ �यौपाने ० ० ० ० ० ० २२ २२ 

८ चपाई ० ० ० ० ० ० १४ १४ 

९ गौतम ० ० ० ० ० ७ ५ १२ 

१० सापकोटा ० ० ० ० ० ० १० १० 

११ िघिमरे ० ० ० ० ० ५ ० ५ 

    ० ० ० १९ ० १६७ ५४८ ७३४ 
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 

दमाइ जातीको थरका आधारमा घरधुरीको िववरण 

� स थर 
धवलािगरी गाउपँािलकाका वाड�ह� 

ज�मा 
एक  दईु तीन चार पाचँ छ सात 

१ दमाई ० ० ० ० १ १ २८ ३० 

२ नेपाली ० ७ ५ १ २ १० ३ २८ 

३ ला�गाजे ० ० २१ ० ० ० ० २१ 

४ प�रयार १ ० ३ ० ४ ० ८ १६ 

५ दज� ० ० ० ६ १ १ १ ९ 

६ िकसान ० ० ० ३ ० ० ० ३ 

७ गोतामे ० ० २ ० ० ० ० २ 

  ज�मा  १ ७ ३१ १० ८ १२ ४० १०९ 
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 

दमाइ जातीको थरका आधारमा  जनसं�याको िववरण 

� स थर 
धवलािगरी गाउपँािलकाका वाड� नं ह� 

ज�मा 
एक  दईु तीन चार पाचँ छ सात 

१ दमाई ० ० ० ० ७ ८ १६९ १८४ 

२ नेपाली ० ३७ २३ ३ ९ ५४ १८ १४४ 
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� स थर 
धवलािगरी गाउपँािलकाका वाड� नं ह� 

ज�मा 
एक  दईु तीन चार पाचँ छ सात 

३ ला�गाजे ० ० ८९ ० ० ० ० ८९ 

४ प�रयार ६ ० १६ ० २४ ० ३९ ८५ 

५ दज� ० ० ० २९ ६ ५ ९ ४९ 

६ िकसान ० ० ० २७ ० ० ० २७ 

७ गोतामे ० ० ९ ० ० ० ० ९ 

  ज�मा  ६ ३७ १३७ ५९ ४६ ६७ २३५ ५८७ 
थकाली जातीको थरका आधारमा घरधुरीको िववरण 

� स थर 
धवलािगरी गाउपँािलकाका वाड�ह� 

ज�मा 
एक दईु तीन चार पाचँ छ सात 

१ शेरचन ० ० ० २ ० ० ८ १० 

२ गौचन ० ४ ० ० १ ० १ ६ 

३ तुलाचन ० ० ० ३ ० ० २ ५ 

४ थकाली ० ० ० ० ० ० १ १ 

५ भ�चन ० ० १ ० ० ० ० १ 

    ० ४ १ ५ १ ० १२ २३ 
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 

थकाली जातीको थरका आधारमा जनसं�याको िववरण 

� स थर 
धवलािगरी गाउपँािलकाका वाड�ह� ज�मा 

एक दईु तीन चार पाचँ छ सात 

१ शेरचन ० ० ० १३ ० ० ३३ ४६ 

२ गौचन ० २५ ० ० ५ ० ९ ३९ 

३ तुलाचन ० ० ० २७ ० ० ८ ३५ 

४ भ�चन ० ० ४ ० ० ० ० ४ 

५ थकाली ० ० ० ० ० ० १ १ 

    ० २५ ४ ४० ५ ० ५१ १२५ 
  �ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 
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ठकुरी जातीको थरका आधारमा घरधुरीको िववरण 

� स थर 
धवलािगरी गाउपँािलकाका वाड�ह� 

ज�मा 
एक दईु तीन चार पाचँ छ सात 

१ म�ल ० ० ३९ ० ० ० ५ ४४ 

२ शाही ० ० ४ ० ० ० ० ४ 

३ सेन ० ० ० ० ० ० २ २ 

    ० ० ४३ ० ० ० ७ ५० 
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 

ठकुरी जातीको थरका आधारमा जनसं�याको िववरण 

� स थर धवलािगरी गाउपँािलकाका वाड�ह� ज�मा 
एक दईु तीन चार पाचँ छ सात 

१ म�ल ० ० १६१ ० ० ० २२ १८३ 

२ शाही ० ० २१ ० ० ० ० २१ 

३ सेन ० ० ० ० ० ० २० २० 

    ० ० १८२ ० ० ० ४२ २२४ 
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 

छ��याल जाती 

धवलािगरी गाउपँिलकामा छ��याल �मखु �पमा रहेको जातीमा पद�छ छ��याल जाती । यो जातका कुल १२ थरह� 

घर�जा¸ भल�जा¸तथ�जा¸ �या�चन¸ घत�¸ खड्का¸ िझंराजा¸ डाडँामारे̧  परुाने¸ वढुाथोक� िसंगे र प�लाङ्ग े म�य े

धवलािगरी गाउपँािलकामा ज�मा ६ थरका छ��यालह� मा� वसोवास गरकेा छन । ती ६ थरह�मा घर�जा भल�जा 

तथ�जा, �या�चन घत� र वढुाथोक� पद�छन । हाल धवलािग�रको गजुा�¸मि�छम¸म�कावाङ र मल�पार व�तीह�मा 

छ��याल जातीको वसोवास रहेको छ । 

मािथ उ�लेिखत जाितह�का अित�र� धवलािगरी गाउपँािलकामा ग�ुङ स�यासी नेवार साक� तथा सपेा� जातीका एक एक 

मा� थर भएकोले समावसे ग�रएको छैन । 

७.८. जातीय तथा िलङ्गीय आधारमा घरमुलीको िववरण 
 �चलनका आधारमा र गहृ संचालन �कृयाका आधारमा घरमलुीको प�रभाषा फरक ह�ने गरकेो छ । �चलनका आधारमा 

घरको ज�े नाग�रकलाई घरमलुी मा�ने �चलन छ भने गहृ सचंालनका िहसावले घरको कारोवार गन� म�ुय �यि�लाई 

घरमलुी भिन�छ । धवलािगरी गाउपँािलकाको अ�ययनको �ममा यहका ँदवैु �यि�ह�को िववरण िलएर िव�ेषण ग�रएको 

छ । जसको िववरण तल ��ततु ग�रएकोछ ।  

७.८.१.  �चलनका आधारमा घरमुलीको िववरण 
सामा�यतया घरमलुी भ�नाले घरको म�ुय मा�छे हो । म�ुय मा�छे भ�नाले  घरको सवैभ�दा ज�े नाग�रकलाई मा�न ु

�वभािवकै हो । घरका हरके काय�को अि�तम िनण�य िलने �यि� म�ुय भएपिन ज�े नाग�रक �ित दखेाउने स�ाव र 
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आदरका िहसावले घरमलुी भिन�छ । स�व�धका िहसावले श�द िव�ह गररे हेदा� यो सिह प�रभाषा हो  िकनिक उ नभएको 

भए �यो प�रवार नै ह�ने िथएन अिन प�रवार नभए घर नै ह�ने िथएन । यो धवलािगरी गाउपँािलकाको घरधरुी �तरवाट 

ग�रएको अ�ययन र त�याङ्क संकलनले दखेाएको �चलनका आधारमा घरमलुीको िववरण तल ��ततु ग�रएकोछः 

जातीयता 
वाड� नं १ वाड� नं २ वाड� नं ३ वाड� नं ४ वाड� नं ५ वाड� नं ६ वाड� नं ७ ज�मा मिहला 

घरमुली 
% म प ु म प ु म प ु म प ु म प ु म प ु म प ु म पु 

 वाह�न �े�ी ० ० ० १ ३३ १८५ १ ४ ० ० १२ ६२ ३१ २९१ ७७ ५४३ १२ 

जनजाती २९ १३९ १६ ९७ ५५ २२४ ६८ ३९६ ४२ १२२ २७ १४७ ३० १३९ २६७ १२६४ १७ 

दिलत १२ ७७ १२ २१६ ६ ७७ १९ ११० ८ ७६ ४ ७० ४१ २५० १०२ ८७६ १० 

ज�मा ४१ २१६ २८ ३१४ ९४ ४८६ ८८ ५१० ५० १९८ ४३ २७९ १०२ ६८० ४४६ २६८३ १४ 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 
मािथ उ�लेिखत िववरण अनसुार  क�रव १४ % मिहलाह� मा� घरमलुी दिेखएको छ । स�ुम अ�ययन वाट अझ के 
दिेखएको छ भने अिधकतम घरमा ज�े नाग�रक मिहला भएमा  घरमलुीमा छोराको नाम लेिखएको पाइएको छ भने जे� 
नाग�रक प�ुष भएको अव�थामा भने प�ुष नै लिखएको छ ।  

७.८.२.  कारोवारका आधारमा घरमुलीको िववरण 
िवकास �कृयाका िहसावले घरमलुी भ�नाले घरको जे� नाग�रक नै ह�नपुछ�  भ�ने छैन । घरमलुीको प�रभाषा स�तान 
उ�पादन र सवैलाई आिशवा�द िदनस�ने �यि� ह�नपुछ�  भ�ने भ�दा धेर ैअगाडी वढीसकेको छ   । िवकास र सामािजक 
प�रचालनको िहसावले घरमलुी भ�नाले म�ुय �पमा आिथ�क कारोवारको िनण�य गन� �मखु �यि� हो । धवलािगरी 
गाउपँािलकामा ग�रएको अ�ययनले दखेाएको म�ुय कारोवार गन� �यि�को िववरण तल ��ततु ग�रएकोछः  

जातीयता वाड� नं १ वाड� नं २ वाड� नं ३ वाड� नं ४ वाड� नं ५ वाड� नं ६ वाड� नं ७ ज�मा मिहला 
घरमुली 

% म प ु म प ु म प ु म प ु म प ु म प ु म प ु म प ु

 वाह�न �े�ी ० ० ० १ १२४ ९४ ५ ० ० ० २२ ५२ ४० २८२ १९१ ४२९ ३१ 

जनजाती ३३ १३५ ४३ ७० १५५ १२४ ४०१ ६३ ७४ ९० १०१ ७३ ८७ ८२ ८९४ ६३७ ५८ 

दिलत १८ ७१ ६० १६८ २८ ५५ ११६ १३ ३५ ४९ २५ ४९ ११३ १७८ ३९५ ५८३ ४० 

ज�मा ५१ २०६ १०३ २३९ ३०७ २७३ ५२२ ७६ १०९ १३९ १४८ १७४ २४० ५४२ १४८० १६४९ ४७ 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 
मािथ उ�लेिखत २ वटा घरमलुीको िववरणले हा�ो समाजमा दिेखएका यथाथ�ताह� ��ततु गरकेोछ । जसलाई वदुागत 

�पमा तल ��ततु ग�रएकोछ । 

 अझपैिन काम गररे पिन अ�लाई नै घरमलुी  मा�न ुपन� अव�था छ ।  

 यो गाउपँािलकामा वा�तिवक �पमा  ४७% मिहलाह� घरमलुी भएपिन १४ % मा� दिेखएकोछ । 
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१९१ 

८९४ 

३९५ ४२९ 

६३७ 
५८३ 

वाह�न �े�ी जनजाती दिलत

मिहला पु�ष घरमुली

मिहला पु�ष

 मिहलाह�लाई घरको िज�मेवारी स�ुपनेमा 

जनजाती अ� �थानमा दिेखएकोछ । 

जनजातीका कुल १५३१ घरधरुी म�ये ८९४ 

घरधरुीमा मिहलाह� घरमलुी रहेकाछन । 

 घरमलुीको िज�मा मिहलाह�ले पाउने मा 

वैदिेशक रोजगार पिन �मखु रहेको छ ।  यो 

गाउपँािलका वाट वैदिेशक रोजगारमा गएका 

१७०७ जना म�ये १५२३ जना प�ुषह� नै 

रहेकाछन । 

 तलुाना�मक �पमा मिहला घरमलुीको  सं�या 

वाह�न �े�ीमा कम दिेखएकोछ । 

७.९.  अपाङ्गता स�वि�ध  िववरण 
अपाङ्ग श�दको अथ� कुनैपिन अंग िवकृत भएको भ�ने ह��छ । कितयपय अव�थामा यो अंग भंग भएको वा िवि�एको वा 

भािँचएको  ह��छ भने कितपय अव�थामा हेदा� भंग नभएको  तर काम चािह नगन� वा कम गन�  ह��छ । �यसलेै अपाङ्ग श�द 

लाई काम सगं जोडेर हेनु� उपय�ु ह��छ । िनयिमत �पमा समा�य अव�थामा भ�दा अंग िवि�एका कारणले काम गन� नस�ने 

अव�थालाई अपाङ्ग भ�न ुपछ�  । ज�तो हात ख�ुा भािँचएको, नभएको, जलेको आखँा नभएको वा नद�ेने ज�ता कुराह� 

��य� �पमा  नै िवकृत भएका ह��छन । तर कान नस�ुने (विहरा) ��य� �पमा हेदा� अपाङ्ग दिेखदनै तर उनीह� पिन यो 

प�रभाषा िभ� पद�छन । नेपाल सरकारले गरकेो प�रभाषाका आधारमा धवलािगरी गाउपँािलकाको पिन म�ुय ४ वटा 

समहुमा राखेर त�याङ्क सकंलन ग�रएकोछ । जसको िववरण तल ��ततु ग�रएकोछः 

वाड� 
नं 

वाह�न �े�ी जनजाती दिलत ज�मा कुल 
ज�मा पुण� अिधक म�म आंिशक पुण� अिधक म�म आंिशक पुण� अिधक म�म आंिशक पुण� अिधक म�म आंिशक 

१ ० ० ० ० ६ ० ० ० ० ० ० ० ६ ० ० ० ६ 

२ ० ० ० ० ० ६ ४ १७ ० ४ ८ ३६ ० १० १२ ५३ ७५ 

३ २ २ २१ ० २६ ७ १६ ३ १ ० २ ० २९ ९ ३९ ३ ८० 

४ ० ० ० ० १६ १७ १३ १५ १३ ८ ७ ३ २९ २५ २० १८ ९२ 

५ ० ० ० ० १० १ ११ ० ७ ० १० १ १७ १ २१ १ ४० 

६ १२ ५ ० २ १४ ११ ३ २ १ ० ० १ २७ १६ ३ ५ ५१ 

७ ९ १३ १० १७ ४ ५ ९ ८ २ १२ ११ १० १५ ३० ३० ३५ ११० 

ज�मा २३ २० ३१ १९ ७६ ४७ ५६ ४५ २४ २४ ३८ ५१ १२३ ९१ १२५ ११५ ४५४ 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 
उ�लेिखत िववरण वाट के दखेएको छ भने धवलािगरी गाउपँािलकामा मा कुल ४५४ जना अपाङ्गह� रहेकाछन । 

जसम�ये पिन सवैभ�दा वढी १२३ जना जना पणु� अपाङ्ग रहेकाछन । जातीय िहसावले सवै भ�दा वढी जनजातीमा २२४ 

जना अपाङ्ग दिेखएको छ भने  दिलत मा १३७ जना र वाह�न�े�ीमा ९३ जना यो सं�या जातीय सघनताको अनपुातमा 
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कुल जनसं�याको ५१% जनजाती रहेकोमा अपाङ्गमा ४९% नै रहेको छ । �य�त ै कुल जनसं�यामा ३१% दिलत 

रहेकोमा  अपाङ्गमा ३०% रहेको छ भने कुल जनसं�यामा १८% रहको वाह�न �े�ी समदुायमा भने अपाङ्गमा २१% 

रहेकोछ ।  पणु� अपाङ्गताका िवषयमा भने कुल पणु� अपाङ्ग म�ये जनजातीमा ६२% दिलतमा २०% र वाह�न �े�ीमा 

१८% रहेकोछ । यी सवै त�याङ्कका आधारमा जातीय िहसावले अपाङ्गतामा खासै फरकपना दिेखदनै । 

७.१०.  घरको छानो तथा गारो स�वि�ध  िववरण 
आधारभतु आव�यकताको �मखु तीन प� म�य ेआवास दो�ो हो तर कुनैपिन �यि� वा समदुायको जीवन �तर मापन गन� 

आधारमा घर पिहलो नं आउछ । क�को घर कित रा�ो र सिुवधा स�प�न छ भ�ने आधारमा उसको जीवन �तर िनधा�रण 

ह��छ तर यो त�याङ्क संकलन चािह धवलािगरी गाउपँािलकाका कुन घरधरुीको कितको सरुि�त आवास छ भ�ने 

आधारमा िव�ेषण ग�रएको छ । सामा�यता फुसको छानो भ�दा ढंुगा इटाको छानो भएको घर विलयो ह��छ भने भाटा तथा 

अ�य िचज ह� �योग गरकेो भनेको भ�दा ढंुगा माटो वा इटा तथा िसमे�ट �योग गरकेो गारो विलयो  र सरुि�त ह��छ । 

सामािजक सरु�ामा यो पिन �मखु िवषय  रहेन भएको ह�नाले  वाड� �तरमा �यसको िववरण संकलन ग�रएको छ �ािविधक 

िहसावले चािह गारो क�तो ह�नपुछ�  र क�तो छ भ�ने िवषयमा भने िववरण सकंलन ग�रएको छैन जनु तल ��ततु 

ग�रएकोछः 

वाड� न ं
छानाको �कार गारोको �कार 

ज�मा  
खर टीन ढलान ढंुगा अ�य 

ढंुगा इटा 
माटो 

ढंुगा इटा  
िसमे�ट 

काठ वासँ टीन अ�य 

१ १ ३ ० २५२ १ २५४ १ १ ० १ ० २५७ 

२ २ १ ० ३३४ ५ ३४० ० २ ० ० ० ३४२ 

३ २ १ ० ५७५ २ ५७९ ० ० १ ० ० ५८० 

४ ४९ २३ ४ ५२१ १ ५७६ ५ १३ १ ३ ० ५९८ 

५ ० १५ ० २३२ १ २३४ ० ० ० १४ ० २४८ 

६ ६ १० ० ३०५ १ ३१९ २ ० १ ० ० ३२२ 

७ ११ ७६ १० ६८५ ० ७६७ १३ १ ० १ ० ७८२ 

ज�मा ७१ १२९ १४ २९०४ ११ ३०६९ २१ १७ ३ १९ ० ३१२९ 

�ितशत २ ४ ० ९३ ० ९८ १ १ ० १ ० १०० 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 
यो तािलकाले दखेाए अनसुार धवलािगरी गाउपँािलकाका कुल ३१२९ घरधरुी म�य े९३% घरधरुी  ढंुगाको छानोभएका 

छन भने ४% िटनको छानो �य�त ै२% खर को छानो रहेको छ भने १४ वटा घरध�ुरको  छानो ढलान ग�रएकोछ । �य�तै 

गारोको हकमा ९८% घरको गारो ढंुगा माटोको वनेको छ भने काठ वासँ तथा  ढंुगा िसम�ट �योग गररे वनाएका घरह� २ 

% रहेकाछन । यसले के दखेाउछ भने सवजैसो घरध�ुरह� उपय�ु आवास छन ।  



 
धवलािगरी गाउपँािलका �या�दी पा��  िच� २०७४/०७५ 

 

23 
 

७.११.  घर स�म पु�ने वाटो स�वि�ध  िववरण 
धवलािगरी गाउपँािलका �या�दी िज�लाकै दगु�म गाउपँािलका हो सडक संजालमा कि�च वाटोको �पमा जोिडएको छ तर 

पिन यो सव ैमौसममा गाडी च�न स�ने अव�था छैन  भने वाटो �ािविधक �पमा पिन उपय�ु दिेखदनै । �यहा ँयातायातको 

लािग मोटरसाइकल तथा ट्या�टर वढी �योग भएको  छ भने  आव�यक �पमा �रजभ�मा साना गाडी तथा माइ�ो वस 

समेत जाने गरकेोछ । यो गाउपँािलका िभ� क�ची वाटो  तीन छ र सात नं वाड�मा मा� पगुेको  छ भने कुल ल�वाई ४४ 

िकिम रहेको छ  । यो गाउपँािलकाका कुल ३१२९ घरधरुी म�ये १८% अथा�त ५५९ घरधरुी स�म क�ची वाटोको पह�च 

पगुेको छ भने ४८% अथा�त १४८७  घरधरुी मा घोडेटो वाटो  र ३४ % अथा�त १०८३ घरधरुी प�ुन अझ ैगोरटेो वाटोको 

सहारा िलन ुपन� अव�था छ । घरधरुीको पह�चका आधारमा वाड� �तरीय िववरण तल ��ततु ग�रएकोछ । 

वाड� न ं
घर पु�ने वाटो 

ज�मा 
गोरेटो घोडेटो क�ची �ाभेल प�क� 

१ २९ २२७ १ ० ०  

२ २९२ ४७ ३ ० ०  
३ २२ ५५८ २९५ ० ०  

४ २७४ २९ ० ० ०  

५ २४८ ० ० ० ०  

६ १६२ १ १५९ ० ०  

७ ५६ ६२५ १०१ ० ०  

ज�मा १०८३ १४८७ ५५९ ० ०  

�ितशत ३४ ४८ १८ ० ०  

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 

७.१२.  �वािम�वका आधारमा घरधुरीको िववरण 
 गाउपँािलका िभ� हाल वसोवास गद� आएका ३१२९ घरधरुी म�य े ३००० घरधरुीको आ�नै िनजी घर ह�न ुरा�ो प� हो । 
भाडामा व�ने वा साह�कोमा अिधयामा वा �यालमा वसोवास गन� ७९ घरधरुी रहेकाछन । सं�थागत घरमा वसोवास गन� 
घरधरुी १० रहेको छ �य�तै सरकारी भवनमा वसोवास गन� ११ घरधरुी र अ�य २९ घरधरुी रहेकाछन । यसले के 
दखेाएकोछ भने धवलािगरी गाउपँािलकामा हाल १२९ घरधरुीको आ�नो िनिज आवास छैन  �यसको �यव�थापनको 
ज�री रहेकोछ ।  �वािम�वका आधारमा वाड� �तरीय घरध�ुरको िववरण तल ��ततु ग�रएकोछः 

वाड� न ं
घरको �वािम�व 

ज�मा  
नीिज भाडा सं�थाको सरकारी अ�य 

१ २५७ ० ० ० ० २५७ 

२ ३२५ ११ ० २ ४ ३४२ 

३ ५७८ २ ० ० ० ५८० 
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वाड� न ं
घरको �वािम�व 

ज�मा  
नीिज भाडा सं�थाको सरकारी अ�य 

४ ५४० ४३ ७ ६ २ ५९८ 

५ २२६ ० ० ० २२ २४८ 

६ ३१७ २ ० २ १ ३२२ 

७ ७५७ २१ ३ १ ० ७८२ 
ज�मा ३००० ७९ १० ११ २९ ३१२९ 

�ितशत ९६ ३ ० ० १ १०० 
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 

७.१३. एकल जनसं�याको िववरण 
सरकारी प�रभाषाले जे जसरी �या�या गरकेो भएपिन यो गाउपँािलकाको हकमा एकल जनसं�या भ�नाले िववाह प�ात 

�ीमान मररे िवधवा भएक� �ीमती तथा �ीमती मररे िवधरु भएको �ीमानको �पमा प�रभािषत ग�रएकोछ । नेपाल परापवु� 

काल दिेख नै िपत ृस�ा�मक दशे भएको ह�नाले धेरजैसो अव�थामा �ीमती मरपेिछ �ीमानले पनु िववाह गन� गरकेो तर 

�ीमान मरपेिछ �ीमती चािह �यितकै वसेको अव�था दिेख�छ । �ािविधक िहसावले पिन �ीमानले पनु िववाह गदा� उसको 

कुनै स�तान स�पि� थर गो�मा सम�या नहुने र �ीमती ले पनु िववाह गदा� अक� घरमा जान ुपन� स�प�ी तथा स�तान नै 

छोड्न ुपन� भएकोह�नाले पिन यो सं�या कम रहने गद�छ । िह�द ुसं�कार र वाह�न �े�ी समदुायमा त यसको अझ धेर ै�भाव 

रहेको छ । धवलािगरी गाउपँािलकामा हाल ५८१ जना एकल जनसं�या रहेको छ जसम�य े४३४ जना मिहला र १४७ 

जना प�ुष रहेकाछन ।  जातीय िहसावले हेदा�  यो गाउपँािलकामा  जनजातीमा सवैभ�दा वढी २७६ जना िवधवा र ९३ जना 

िवधरु रहेकाछन भने वाह�न �े�ीमा ६७ िवधवुा र २३ िवधरु �य�तै दिलत जातीमा ९१ िवधवा र ३१ िवधरु रहेकाछन । 

वाड� �तरीय र जातीय �पमा धवलािगरी गाउपँापिलकाको िववरण तल ��ततु ग�रएकोछः 

वाड� न ं
वाह�न �े�ी जनजाती दिलत ज�मा 

कैिफयत 
िवधवा िवधरु िवधवा िवधरु िवधवा िवधरु िवधवा िवधरु ज�मा 

१ ० ० ३६ १२ १२ ४ ४८ १६ ६४  

२ ० ० २० ३ २० ७ ४० १० ५०  

३ २४ ९ ४९ १२ ८ १ ८१ २२ १०३  

४ ० ० ६८ ४० २० ८ ८८ ४८ १३६  

५ ० ० ४० १ ७ ० ४७ १ ४८  

६ ८ ४ २९ ८ ६ १ ४३ १३ ५६  

७ ३५ १० ३४ १७ १८ १० ८७ ३७ १२४  

ज�मा ६७ २३ २७६ ९३ ९१ ३१ ४३४ १४७ ५८१  

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 
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७.१४. पेशाका आधारमा जनसं�याको िववरण 
धवलािगरी गाउपँािलकाको पेशाका आधारमा यहाकँो जनसं�यालाई पा�रवा�रक �पमा उ�लेख गन� पर�परालाई संसोधन 

गद� हाल कायम रहेको १५ वष� भ�दा मािथको सं�यालाई मा� पेशाका आधारमा वग�करण र िव�ेषण ग�रएकोछ । यो 

गाउपँािलकाको कुल जनसं�या १७४८२ म�य े१४ वष� भ�दा मनुीको सं�या ५४२२ लाई घटाउदा वाकँ�रहन आएको 

१२०६० जना म�य े कितजना कुन �यवसायमा सलं�न रहेकाछन भ�ने कुरा  िव�ेषण ग�रएकोछ । धवलािगरी 

गाउपँािलकाको जनसं�यालाई सहभािगताको आधारमा मा� हेदा� यहाकँो �मखु पेशा कृिष दिेखएको छ । यहाकँो कुल 

जनसं�याको ५३% अथा�त ६११६ जनसं�या कृिष पेशामा आव� रहेको भने �यापारमा २% अथा�त २४२ जना 

जनसं�या रहेकोछ ।  �यसैगरी १% अथा�त ९१ जनसं�या उ�ोग �यवसायमा सलं�न रहेको छ भने ५% अथा�त ५५० 

जना �वदशे िभ� िविभ�न सरकारी तथा ग�ैसरकारी नोकरीमा आव� रहेकोछ । हाल वैदिेशक रोजगारीमा रहेको सं�या 

पिन उ�ले�य रहेकोछ¸कुल जनसं�याको १४% अथा�त  १७०७ जनसं�या वैदिेशक रोजगारीमा रहेकोछ  भने ८% 

अथा�त ९०५ जनसं�या द� तथा अद� �यालादारीमा संल�न रहेको छ । यसरी कुल उ�पादनिशल जनसं�याको ८२% 

कुनै न कुनै पेशामा सलं�न रहेको भने वाकँ� १८ % पेशा मा संल�न दिेखदनै । १८% म�ये १६% अथा�त १९०४ जना 

हाल िव�ालय तथा �या�पस �तरमा अ�ययन रत रहेका छन भने २% अथा�त २४५ जना कुनैपिन पेशामा सलं�नता 

दिेखदनै (यो सं�यामा जे� नाग�रकह� समेत समावेश भएका छन ) । पेशामा सलं�नताका आधारमा धवलािगरी 

गाउपँािलकाको वाड� �तरीय िववरण तल ��ततु ग�रएकोछः 

वाड� न ं कृिष �यापार उ�ोग 
�यवसाय 

नोकरी �यालादारी 
वैदिेशक 
रोजगार 

िव�ाथ� पेशाहीन ज�मा 

१ ४२७ १७ १९ ३४ ६९ १८७ २२७ २८ १००८ 

२ ६३६ २९ ५ ३९ ८४ १५३ २३३ ५५ १२३४ 

३ ११४८ ६२ ३३ १०८ ९१ २४३ ३५१ ३८ २०७४ 

४ ११८४ ३१ ० ८७ २७९ ३१० ३४७ ६८ २३०६ 

५ ५८३ ५ ० २२ १७ १२५ २१२ ३० ९९४ 

६ ६४७ २४ १ ४५ १६७ १७१ १५९ ९ १२२३ 

७ १७९१ ७४ ३३ २१५ १९८ ५१८ ३७५ १७ ३२२१ 

ज�मा ६४१६ २४२ ९१ ५५० ९०५ १७०७ १९०४ २४५ १२०६० 

�ितशत ५३% २% १% ५% ८% १४% १६% २% १००% 
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 

मािथ उ�लेिखत तािलकालाई अ�ययनको सहजताका लािग �त�भ िच� माफ� त िन�नानसुार दखेाइएकोछः  

 

 



 
धवलािगरी गाउपँािलका �या�दी पा��  िच� २०७४/०७५ 

 

26 
 

 

उ�लेिखत िच�ले के दखेाएको छ भने उ�पादनिशल जनसं�याको ठुलो िह�सा अझ ैपिन पेशा वािहर रहेको छ । १८% 

जनसं�या पेशामा सलं�न नह�नलेु जीवन िनवा�हमा अव�य नै �भाव पाद�छ ।  कृिष पेशामा यित ठुलो सं�या सलं�न ह�दा पिन 

जीवीकोपाज�नको म�ुय आधार व�न सकेको छैन । खेती �णलीमा िभि�एको रसायिनकता¸ प�र�म र उ�पादनको ि�प�ीय 

िव�ेषण गदा� आ�दानी भ�दा वढी खच� ला�न ेदिेखएको छ । यो अव�था भनेको कृिषलाई म�ुय पेशा वनाउनेह�का लािग 

रा�ो हैन । 

मािथ उ�लेख ग�रएको  पेशाका आधारमा जनु िववरण रहेको छ �यसमा २ वटा िशष�कलाई स�ुम �पमा अ�ययन गन�को 

लािग खि�डकृत ग�रएको छ । नोकरी र �याला २ वटा मह�वणु� िशष�क ह� म�ये नोकरी िभ� म�ुय �पमा ३ ख�ड रहेका 

छन । पिहलो सरकारी दो�ो ग�ैसरकारी र ते�ो नीिज  �यस ै गरी सरकारी िभ� पिन �थायी अ�थायी र पे�सन खाने 

कम�चारीह� रहने तथा ग�ैसरकारी िभ� पिन राि��य गै� सरकारी र अ�तराि��य गै�सरकारी सं�थामा काय�रत कम�चारी 

रहने भएको ह�नाले �यसलाई खि�डकृत ग�रएको छ । नोकरी पशेा मा संल�न ५५० जना म�ये कुन कुन �े�मा कित कित 

संल�न छन भ�ने कुरा समावेस ग�रएको छ । �य�तै �यालादारी अ�तरगत पिन द� �यालादारी आजको आव�यकता हो 

�यसलेै द� कामदार भएर िलएको �याला हो या अद� कामदारको �पमा िलएको �याला हो  सो को िव�ेषण गनु�  पन� 

५३%

२%
१%

५%

८%

१४%
१६%

२%

कृिष �यापार उ�ोग �यवसाय नोकरी �यालादारी वैदेिशक रोजगार िव�ाथ� पेशाहीन

पेशागत आधारमा जनसं�या
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भएको ह�नाले �यालादारी पेशामा संल�न ९०५ जना म�य ेकित द� र कित अद� कामदार ह�न  भ�ने िववरण सकंलन 

ग�रएको छ जसको िववरण तल ��ततु ग�रएकोछ । 

वाड� न ं
सरकारी नोकरी गै�सरकारी नोकरी नीिज 

�ोत 
�यालादारी 

�थायी अ�थाई पे�सन ज�मा NGO INGO ज�मा द� अद� ज�मा 

१ ६ ८ १९ ३३ १ ० १ ० ६८ १ ६९ 

२ ७ ८ १२ २७ ३ ० ३ ९ ३ ८१ ८४ 

३ ३२ ८ ६५ १०५ १ ० १ २ ६ ८५ ९१ 

४ २४ १० ४५ ७९ २ ५ ७ १ १२ २६७ २७९ 

५ १ ५ १५ २१ १ ० १ ० १० ७ १७ 

६ १५ ७ २२ ४४ १ ० १ ० १८ १४९ १६७ 

७ ६७ ६५ ७४ २०६ ५ ० ५ ४ ११८ ८० १९८ 

ज�मा १५२ १११ २५२ ५१५ १४ ५ १९ १६ २३५ २३५ ९०५ 
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 

७.१५. िवशेष सीपयु� जनसं�याको िववरण 
धवलािगरी गाउपँािलकाको  समिृ�का लािग िवशेष सीपय�ु जनशि�को �धानता रह�छ । िवशेष गररे यो �े�मा डा�टर 

इि�जिनयर वक�ल लेखा�यवसायी ,प�कार आयवु�द िव� (जिडवटुीका वार े�ान भएका) तथा धामी झा�� लगायत के कित 

छन भ�ने वारमेा त�याङ्क संकलन ग�रएको छ । यो गाउपँािलकामा उ�लेिखत िवशेष�ह� को सं�या कम रहेकोछ तरपिन 

संभावना भने दिेखएकोछ ।  हाल उपल�ध सीपय�ु जनसं�याको िववरण तपिशलमा उ�लेख ग�रएकोछ । 

वाड� न ं डा�टर इि�जिनयर विकल लेखािवद प�कार आयवु�द िव� त�� िव� ज�मा 

१ ० ० ० ० ० १ ० १ 

२ २ ० ० ० ० ० ० २ 

३ १ २ ० ० १ ० ७ ११ 

४ ३ १ १ ० ० ० १७ २२ 

५ ० ० ० ० ० १ ० १ 

६ ४ ० ० ० ० १ ३ ८ 

७ १२ २ ० १ १ ० १० २६ 

ज�मा २२ ५ १ १ २ ३ ३७ ७१ 
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 



 
धवलािगरी गाउपँािलका �या�दी पा��  िच� २०७४/०७५ 

 

28 
 

मािथ उ�लेिखत िववरण अनसुार धवलािगरी गाउपँािलका मा २२ जना डा�टर ५ जना इ�जीिनयर १ जना वक�ल १ जना 

लेखा �यवसायी २ जना प�कार ३ जना जिडविुट िवशेष� ३७ जना धामी गरी  कुल ७१ जना िवशेष सीपय�ु जनशि� 

रहेकोछ ।  

७.१६. वैदेिशक रोजगार स�वि�ध िववरण 
नेपाल कृिष �धान दशे भएपिन यहाकँा लाखौ यवुाह� यो पेशामा आकिष�त दिेखदनै भने यहा ँ कृिष पेशा स�मािनत पिन 

दिेखदनै । उपभोगका िहसावले �ाय सव ै नेपालीह� �थानीय �तरमा उ�पादन भएका, रासयािनक मल �योग नगरकेा, 

�थानीय वीउ �योग ग�रएका र  िवषादी �योग नग�रएका उ�पादनह� मन पराउने तर तीनै व�त ुउ�पादकले चािह अपमान 

�यहोनु�  पन� अव�था वाट यो गाउपँािलका पिन अलग छैन । हाल यो गाउपँािलकाको कुल जनसं�याको १४% जनशि� जनु 

सवैभ�दा उव�र उमेरमा िहिडरहेकोछ, वैदिेशक रोजगारमा छ । केिह लाइ छोडेर वैदिेशक रोजगरमा गएकाह�ले गरकेो �म 

यो दशेमा गन� हो भने लाखौ कमाउन सिकने अव�था रहेको छ । यो गाउपँािलकाको आ�दानीको ६१% वैदिेशक 

रोजगारवाट �ा� भएको त�य उ�लेखनीय रहेको छ । १४ % जनशि�ले ६१% आ�दानी हािसल गरकेो प�र�े�लाई 

वेवा�ता गन� सिकदनै । यिद  वैदिेशक रोजगारलाई  यो गाउपँािलका वाट अल�याउने हो भने करीव करीव भोकमरीको 

अव�था सजृना ह�न स�छ । हाल यो गाउपँािलकाका १७०७ जना यवुाह� जसम�य े१८४ जना मिहला र १५२३ जना 

प�ुष रहेकाछन जसको वाड� �तरीय सगंै जातीय र िलंगीय िववरण तल ��ततु ग�रएकोछ । 

वाड� न ं
वाह�न �े�ी जनजाती दिलत ज�मा मिहला 

 % मिहला पु�ष मिहला पु�ष मिहला पु�ष मिहला पु�ष ज�मा 

१ ० ० ३८ ९७ ४ ४८ ४२ १४५ १८७ २२ 

२ ० ० ७ ५४ ३ ८९ १० १४३ १५३ ७ 

३ ९ ८८ ९ १०६ ४ २७ २२ २२१ २४३ ९ 

४ ० १ १७ २३० १ ६१ १८ २९२ ३१० ६ 

५ ० ० १५ ६७ २ ४१ १७ १०८ १२५ १४ 

६ ५ ३२ १२ ९३ १ २८ १८ १५३ १७१ ११ 

७ ३८ १७० १४ ९५ ५ १९६ ५७ ४६१ ५१८ ११ 

ज�मा ५२ २९१ ११२ ७४२ २० ४९० १८४ १५२३ १७०७ ११ 
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 

मािथ उ�लेिखत तािलका अनसुार ज�मा १७०७ म�य ेवाह�न �े�ी वाट   ३४३  जनजाती वाट ८५४ र दिलत वाट ५०० 

जना वैदिेशक रोजगारमा गएकाछन भने यही सं�या म�य े१८४ जना मिहला ह� रहेकाछन । 

७.१७. चप� उपयोग स�वि�ध िववरण 
धवलािगरी गाउपँािलका ख�ुला िदसा म�ु गाउपँािलका भएपिन अझ ैसव ैघरमा चप� िनमा�ण ह�न सकेको छैन । कितपय 

घरधरुीमा चप� िनमा�ण नै नभएको अव�था छ भने कितपय घरध�ुरमा एकाघरवाट छु�� िभ�न भएका कारण चप� िनमा�ण ह�न 

सकेको छैन ।  हाल धवलािगरी गाउपँािलकामा ३१२९ घरधरुी म�ये १४७३ घरधरुीमा प�क� पेनवाला चप� रहेको छ भने 
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१५२८ घरधरुीमा साधारण पेनवाला चप� रहेकोछ । �य�तै   ५५ घरधरुीमा खा�डे चप� रहेको छ भने अझैपिन ७५ 

घरधरुीमा कुनैपिन चप� वनाइएको छैन ।  चप� नभएका घरधरुी म�ये जनजाितकोमा ५७ वटा र दिलतको मा २५ वटा 

रहकोछ । चप� िनमा�ण संगै यसको उपयोगमा पिन जोड िदन ुपन� दिेख�छ । हाल धवलािगरी गाउपँािलकामा चप� िनमा�ण र 

उपयोग स�वधी जातीय तथा वाड� �तरीय िववरण तल ��ततु ग�रएकोछ  

वाड� 
नं 

वाह�न �े�ी जनजाती दिलत ज�मा 
पेनवाला 

खा�डे छैन 
पेनवाल 

खा�डे छैन 
पेनवाला 

खा�डे छैन 
पेनवाला 

खा�डे 
कुल 
ज�मा 

छैन 
ज�मा प�क�  क�ची प�क�  क�ची प�क�  क�ची प�क�  क�ची 
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७ ४० २८१ १ ० ९९ ६९ ० १ ४९ २३६ ५ १ १८८ ५८६ ६ ७८० २ 

ज�मा ६४ ५४६ १० ० ९३९ ५२७ १८ ४७ ४७० ४५६ २७ २५ १४७३ १५२९ ५५ ३०५७ ७२ 
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 

७.१८.  प�रवार िनयोजन स�वि�ध िववरण 
धवलािगरी गाउपँािलकामा प�रवार िनयोजनको झ� हेदा� सं�या कम दिेखएको छ कितपयले यो िवषय लुकाएर सचुना 
निदएको ज�तो ला�यो तर स�ुम �पमा अ�ययन गदा� यो सं�या यहाकँा लािग पया�� ला�दछ । यो गाउपँािलकामा ज�मा 
जनसं�या  १७४८२ म�य े १५ दिेख ५९ वष� स�मको जनसं�या ९९५८ हो । यो जनसं�या िभ� करीव २०% 
अिववािहत छन र करीव २० %  पैतािलस वष� मािथ अथा�त प�रवार िनयोजन आव�यक नपन� भइसकेका छन । वाकँ� 
रहेको ६०% भ�नाले ५९७५ ह�न आउछ । यही सं�या िभ� १७०७ जना वैदिेशक रोजगारमा गएको छन । वैदिेशक 
रोजगारमा गएमा म�ये करीव १४०० जना िववािहत छन र अपवाद वाहेक �ीमान �ीमती गएका छैनन ।  यसले यहा ँ
वसेका १४००  �ीमान वा �ीमतीलाई प�रवार िनयोजन आव�यक परने । यसले कुल सं�यामा २८०० ले घटायो । 
उ�लेिखत सं�या ५९७५ मा २८०० घटाउदा वाकँ� र�ो  ३१७५ । यो सं�या म�य े ९३१ जनाले प�रवार िनयोजनका 
साधन �योग गद�छन । जसको अथ� अ� ९३१ जनालाई यसले �भािवत गद�छ  अि�तम वाकँ� रहेको ३१७५ म�य े१८६२ 
घटाउदा १३१३ वािँक र�ो । यो सं�या कुल ५९७५ को  २२% मा� ह�न आउछ । यसरी हेदा�  यहाकँो आव�यक पन� म�य े
७८% जनसं�या प�रवार िनयोजनमा कुनै न कुनै �पमा सलं�न रहेको पाइ�छ । यो सचेतनाको रा�ो उदाहरण हो । 
धवलािगरी गाउपँािलकाको प�रवार िनयोजन स�वि�ध िववरण वाड� तथा जातीय आधारमा तल ��ततु ग�रएकोछ । 

वाड� न ं
वाह�न �े�ी जनजाती दिलत ज�मा 

�थायी अ�थायी �थायी अ�थायी �थायी अ�थायी �थायी अ�थायी ज�मा 

१ ० ० १ २ ० १० १ १२ १३ 

२ १ ० २४ ६४ ५ १५६ ३० २२० २५० 
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वाड� न ं
वाह�न �े�ी जनजाती दिलत ज�मा 

�थायी अ�थायी �थायी अ�थायी �थायी अ�थायी �थायी अ�थायी ज�मा 
३ २ ० ५ ७ १ ० ८ ७ १५ 

४ ० ७ १० ३९० ६ १०३ १६ ५०० ५१६ 
५ ० ० ५ ० १ ० ६ ० ६ 
६ १ २ ६ ३ ० ० ७ ५ १२ 
७ २१ ६ ३४ १५ २२ २१ ७७ ४२ ११९ 

ज�मा २५ १५ ८५ ४८१ ३५ २९० १४५ ७८६ ९३१ 
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 

७.१९.दीघ�रोगी स�वि�ध िववरण 
 दीघ� रोग भ�नाले  लामो समय स�म असर गन� खालको औषधी खाई रहन ुपन� रोगह�लाई जनाउछ । कितपय रोगह�मा 
िनयिमत औषधी खाइरहन ुपद�न तर खानेकुराह�मा िनगरानी  रा�न ुपछ�  भने कितपय रोगह�मा िनयिमत �पमा औषधी 
खान ु पन� ह��छ । नेपाली समाजमा दिेखएका साझा �कृितका रोगह�को वारमेा नाम नै िकटान गरी सचुना सकंलन 
ग�रएकोछ । जसको आधारमा यो धवलािगरी गाउपँािलकामा कुल ८९६ जना दीघ� रोगी रहेकाछन । यो सं�या धेर ै नै हो  
जसम�य े४७ जनामा मधमुेह अथा�त िचिनरोग रहेको छ यी रोगीह�ले िनयिमत �पमा औषधी सवेन गनु� पद�न तर खानामा 
सावधानी भने परु ैअपनाउन ुपछ�  । �य�त ै१३ जनामा �यरोग लागेको छ । यो रोग लागेका ह� ले िनयिमत �पमा ६ मिहना 
दिेख १ वष� स�म औषधी सेवन गरमेा िनको ह�नस�छ । अक� दीघ� रोगमा �या�सर रहेको छ । यो रोग लागकेा १५ जना  
�या��ह� छन ¸यसको महङ्गो र लामो उपचार गर ेिनको ह�न स�छ ।  �य�तै मगृौला स�व�धी सम�या भएका कुल ४७ 
जना रोगीह� छन । �ारि�भक चरणमा यसको उपचार गन� सिक�छ भने पिछ�लो अव�थामा ��यारोपण नगरी िनको ह�दनै 
यो पिन महङ्गो र लामो उपचारको आव�यकता पद�छ । यो गाउपािलकामा  दम रोगीको सं�या पिन उ�लेखनीय रहेकोछ । 
यहा ँकुल ३१६ जना दम रोगीह� रहेकाछन । यो रोग जीवनको उ�राध�मा लागकेो भए उपचार ह�ने कम संभावना रहेको छ 
भने यवुाह�मा भए लामो उपचार गन� सके िनको ह��छ । यो गाउपँािलकामा सव ैभ�दा धेर ैदीघ� रोगीह�मा वाथ रोगी पद�छन 
हाल यो गाउपँािलकामा कुल ३७९ जना दीघ�रोगीह� रहेकाछन । यसको लािग पिन िनयिमत औषधी सेवन गन� सके 
उपचार ह��छ । यी सवैका अित�र� ७९ जना लाइ अ�य खालका दीघ� रोगह� लागकेो पाइएकोछ । धवलािगरी 
गाउपँािलकाका दीघ� रोगीह�को वाड��तरीय िववरण तल ��ततु ग�रएकोछः 

वाड� न ं मधमेुह प�घात िटिव �या�सर मृगौला िव�ेको दम वाथ अ�य ज�मा 

१ ११ ० ५ ४ ९ २४ २० ० ७३ 

२ ३ ० १ ० १ ७ ९ ९ ३० 

३ ५ ० ४ ३ ११ १३२ १२८ ४ २८७ 
४ १३ ० ० ७ ८ ७७ १३० १३ २४८ 

५ ० ० ० ० ० १ १ १० १२ 
६ ४ ० १ १ ७ १७ ६ ४१ ७७ 
७ ११ ० २ ० ११ ५८ ८५ २ १६९ 

ज�मा ४७ ० १३ १५ ४७ ३१६ ३७९ ७९ ८९६ 
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 
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७.२०. खानेपानीको �ोत स�वि�ध िववरण 
धवलािगरी गाउपँािलकाका ३१२९ घरधरुीमा खानेपानीको म�ुय र सहायक गरी २ वटा �ोतको वारमेा सचुना सकंलन 

ग�रएकोछ । �यो िववरण अनसुार यो गाउपँािलकाका ९९% घरधरुी पाइप धाराको पानी उपयोग गद�छन । भौगोिलक �पमा 

दगु�म भएपिन खानेपानीको �ोतका िहसावले यो गाउपँािलका सगुम रहेकोछ । यहा ँम�ुय �ोत र सहायक �ोतका वारमेा 

छु�ा टु�ै िव�ेषण ग�रएकोछ । 

७.२०.१. खानेपानीको मु�य �ोत स�वि�ध िववरण 
यो गाउपँािलकाका ९९% अथा�त ३०८१ घरधरुीमा खानेपानी पाइप माफ� त आउछ यसको अथ� पानी वो�नका लािग धेर ै

समय खच�न ुपद�न । पहाडी �दशेको सवैभ�दा ठुलो सम�या व�द ैगएको खानेपानीको अभाव यहा ँकम दिेखएको छ । वाकँ� 

रहेका म�य े२२ घरधरुी कुवाको पानी उपयोग ग�ररहेका छन । ज�वा मलुकै पािन खाने घरधरुीको सं�या १५ रहेको छ 

भने खोलाको पानी खाने घरधरुीको सं�या ११ रहेको छ । धवलािगरी गाउपँािलकाको खानेपानीको �ोतको आधारमा वाड� 

�तरीय िववरण तल ��ततु ग�रएकोछः 

वाड� न ं
पाइप 
धारा 

ट्यवेुल  
ईनार / 
कुवा 

ज�वा 
मूल 

खोला/ 
नदी 

अ�य ज�मा 
एक भ�दा वढी �ोत 

�योग गन� 

१ २५७ ० ० ० ० ० २५७ २५४ 

२ ३२९ ० ० ६ ७ ० ३४२ ३३९ 

३ ५७८ ० १ १ ० ० ५८० ५७८ 

४ ५८६ ० ११ ० १ ० ५९८ ३७४ 

५ २४० ० ५ ० ३ ० २४८ २३९ 

६ ३१५ ० ३ ४ ० ० ३२२ ३२१ 

७ ७७६ ० २ ४ ० ० ७८२ ५३६ 

ज�मा ३०८१ ० २२ १५ ११ ० ३१२९ २६४१ 
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 

७.२०.२. खानेपानीको सहायक �ोत स�वि�ध िववरण 
यो गाउपँािलकाकामा रहेका ३१२९ घरधरुी म�ये ८४ % अथा�त २६४१ घरधरुीमा खानेपानीको वैकि�पक �ोत पिन 

रहेकोछ । यसवाट पिन यहाकँो पानी को सम�या कम रहेको दिेख�छ । खानेपानी को वैकि�पक �ोत पिन �थायी �कृितको 

रहेको छ । कुल २६४१ घरधरुी म�ये  १ % अथा�त १७ घरधरुीको वैकि�पक �ोत पाइपधारा को पानी रहेको छ भ�ने 

२३% अथा�त ५९८ घरधरुीको वैकि�पक �ोत कुवाको पानी रहेकोछ । �य�तै ६१ % अथा�त १६०६ घरध�ुरको 

वैकि�पक �ोत ज�वा मलु रहेकोछ भने १६% अथा�त ४२० घरधरुीको वैकि�पक �ोत खोलाको पानी रहेको छ । 
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सरसफाई लाइ िवषेश �यान िदने हो भने यहा ँखानेपानीको खास सम�या दिेखदनै यसको �यव�थापन मा� गर ेप�ुछ । 

धवलािगरी गाउपँािलकाको वाड� �तरीय  खानेपानीको वैकि�पक �ोत स�वि�ध िववरण तल ��ततु ग�रएकोछ 

वाड� न ं पाइप धारा ईनार / कुवा ज�वा मूल खोला/ नदी ज�मा कैिफयत 

१ ० ० २५४ ० २५४  

२ ० ४ १७० १६५ ३३९  

३ १ २ ५७५ ० ५७८  

४ २ ३६० ९ ३ ३७४  

५ ० १९ १ २१९ २३९  

६ १३ १ २९३ १४ ३२१  

७ १ २१२ ३०४ १९ ५३६  

ज�मा १७ ५९८ १६०६ ४२० २६४१  

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 

७.२१. खाना पकाउने चु�हो स�वि�ध िववरण 
धवलािगरी गाउपँािलकाका िवशेष ग�र मिहलाह�को धेर ैसमय िव�ने भा�सामा  क�तो �कारको च�ुहो �योग भइरहेको छ 

भ�ने �मखु िवषय हो । हाल यो गाउपँािलकामा ३१६ जना दम रोगी ह�न ुको पछाडी भा�साको धवुा ँपिन एउटा कारण हो 

�यस�ल यसमा िवशेष काय��म तयार गररे अगाडी वढ्न सहज होस भनेर च�ुहोको अव�थाका वारमेा त�याङ्क संकलन 

ग�रएकोछ । जसका आधारमा यो गाउपँािलकाका ३१२९ घरधरुी म�ये अझपैिन ७०% अथा�त  २१९० घरधरुीमा 

पर�परागत च�ुहोको �योग भइरहेकोछ । �य�त ै२९% अथा�त ९२३ घरधरुीमा सधुा�रएको च�ुहो �योग भइरहेको छ । भने 

१% अथा�त १६ घरधरुीमा �यास च�ुहो पिन �योग पिन भइरहेकोछ । सम�मतामा यो गाउपँािलकामा भएका च�ुहोह�को 

वाड� �तरीय िववरण तल ��ततु ग�रएकोछः 

वाड� न ं पर�परागत सधुा�रएको भुषे म��तेल च�ुहो �यास च�ुहो िव�ूतीय ज�मा 

१ २४७ १० ० ० ० ० २५७ 

२ ९४ २४५ ० ० ३ ० ३४२ 

३ ५७९ ० ० ० १ ० ५८० 

४ ४९५ ९३ ० ० १० ० ५९८ 
५ २२८ २० ० ० ० ० २४८ 

६ २७६ ४४ ० ० २ ० ३२२ 

७ २७१ ५११ ० ० ० ० ७८२ 
ज�मा २१९० ९२३ ० ० १६ ० ३१२९ 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 
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७.२२. खाना पकाउने इ�धन स�वि�ध िववरण 
धवलािगरी गाउपँािलकाका �या�दी िज�लाको दगु�म िहमाली गाउपँािलकाहो �यसैले पिन यहा ँ सगुम �े�मा पाउने सवेा 

सिुवधाह� पाउने संभावना कम र महंगो पछ�  । यहाकँा कुल ३१२० घरधरुी म�य े७०% घरधरुीमा अझपैिन पर�परागत 

च�ुहो भएको र सधुा�रएको च�ुहो पिन २९% घरधरुीमा भएको ह�नाले  खाना पकाउने इ�धनको �पमा दाउरा �योग ह�नेमा 

दइुमत छैन । हाल �योग भइरहेको आधारमा  खानापकाउने इ�धन को वाड� �तरीय िववरण तल ��ततु ग�रएकोछ । 

वाड� न ं दाउरा LP �यास गोवर�यास म��तेल   गुइठा िव�ूत  ज�मा 
एक भ�दा वढी 
�ोत �योग गन� 

१ २५७ ० ० ० ० ० २५७ ४ 
२ ३३९ ३ ० ० ० ० ३४२ १२ 
३ ५७९ १ ० ० ० ० ५८० १ 
४ ५८८ ९ १ ० ० ० ५९८ १७ 
५ २४८ ० ० ० ० ० २४८ २ 
६ ३२० २ ० ० ० ० ३२२ ४२ 
७ ७७७ ५ ० ० ० ० ७८२ ४८२ 

ज�मा ३१०८ २० १ ० ० ० ३१२९ ५६० 
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 

मािथ उ�लेिखत आधारमा ९९% घरधरुीमा दाउरा नै �मखु इ�धन हो भने १% घरधरुीमा �यास �मखु इ�धन हो । यसका 

अित�र� वैकि�पक �पमा पिन इ�धनको �योग गन� घरधरुीह� रहेका छन हाल धवलािगरी गाउपँािलकाका ३११  

घरधरुीह�मा खाना पकाउने इ�धनको वैकि�पक �यव�थापन पिन दिेख�छ । जसम�य े�मखु �पमा �यास �योग गन� १२ 

घरधरुीमा वैकि�पक इ�धनको �पमा दाउरा रहेको छ भने २९८ घरधरुीमा एल िप �यास रहेकोछ  भने वाकँ� घरधरुीमा 

दाउराको िवक�प दाउरा नै रहेको छ । वैकि�पक इ�धन उपयोग गन� घरधरुीको वाड� �तरीय िववरण तल ��ततु ग�रएकोछः 

वाड� न ं दाउरा LP �यास गोवर�यास म��तेल   गुइठा िव�ूत  ज�मा 

१ ० ३ ० १ ० ० ४ 

२ ० ८ ० ० ० ० ८ 

३ १ ० ० ० ० ० १ 

४ ४ १३ ० ० ० ० १७ 

५ ० १ ० ० ० ० १ 

६ ० ४२ ० ० ० ० ४२ 

७ ७ २३१ ० ० ० ० २३८ 

ज�मा १२ २९८ ० १ ० ० ३११ 
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 
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७.२३. उ�यालोको लािग व�ी �योग  स�वि�ध िववरण 
धवलािगरी गाउपँािलकामा हाल स�म  केि��य िव�तु वलेको छैन । �थानीय �तरमा लघ ु जलिव�तु र सौय� उजा� 

उ�यालोको �मखु �ोत हो । यो गाउपँािलकाका कुल ३१२९ घरधरुी म�य े  १५४२ घरधरुी  लघजुलिव�तु माफ� त 

उ�यालो �योग ग�ररहेकाछन भने १४०९ घरधरुीमा सोलार व�ी  उ�यालोको लािग �योग भइरहेकोछ   यो वाहेक १७२ 

घरधरुी टुक� वि� �योग गछ�न भने अ�य ४ जना को मा कुनै उ�यालोको �यव�था छैन । यसका आधारमा हेदा� कुल 

घरधरुी म�य े ४९% घरधरुीमा लघ ुजलिव�तु ४५ % घरधरुीमा सौय� उजा� तथा ६% घरधरुीमा  टुिक व�ी वा�ने  गरकेो 

पाइएकोछ । जसको िववरण तल ��ततु ग�रएकोछ 

वाड� न ं सोलार 
माइ�ो 
हाइ�ो 

केि��य  
िव�तु 

टुक�   गोवर�यास अ�य ज�मा 

१ ० २५३ ० ४ ० ० २५७ 

२ २७४ ० ० ६८ ० ० ३४२ 

३ २ ५७३ ० ५ ० ० ५८० 

४ ४२५ १११ ० ६१ १ ० ५९८ 

५ २ २४१ ० १ ० ४ २४८ 

६ ५२ २६० १ ९ ० ० ३२२ 

७ ६५४ १०४ ० २४ ० ० ७८२ 

ज�मा १४०९ १५४२ १ १७२ १ ४ ३१२९ 
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 

७.२४. सेवासुिवधा उपल�धता  स�वि�ध िववरण 
सेवा सिुवधा अ�तरगत सामा�यतया सचुना संचार यातायात  भौितक समा�ी आदीको िवषयमा धवलािगरी गाउपँािलकाका 

कित घरधरुीमा कितको पह�च रहेको छ भ�ने िवषयलाई सेवा सिुवधा उपल�धताको िवषय वनाइएकोछ । सचुना संचारमा 

रिेडयो टेिलिभजन  मोवाइल इ�टरनेट आदी िवषयह� समावसे ग�रएका छन भने यातायात अ�तरगत मोटरसाइकल गाडी 

ज�ता िवषयह� समावेस ग�रएका छन भने अ�य भौितक समा�ीमा ि�ज क��यटुर ज�ता िवषयह� समावेस ग�रएकाछन । 

सम�तामा हेदा� पिहले संचार �मखु मा�म भएको रिेडयो  अिहले टेिलिभजन इ�टरनेट मोवाइल आदीका कारणले 

�ित�थािपत ह�द ैगइरहेको अव�था दिेख�छ । हाल यो गाउपँािलकाका ३१२९ घरधरुी म�य े२६% अथा�त ७९८ घरधरुीमा 

मा� रिेडयो �योग भइरहेकोछ । �यसैगरी १८% अथा�त ५६६ घरधरुीले टेिलिभजन �योग ग�ररहेकाछन । संचारको �मखु 

साधन मोवाइल  अिहले ८५%  अथा�त २६७३ घरधरुीमा �योग भइरहेकोछ । �य�त ैगररे १५ घरधरुीमा गाडी छ भने ४० 

घरधरुीमा मोटरसाइलकल र ६० घरधरुीमा क��यूटर रहेकोछ । सेवा सिुवधा उप�धताको आधारमा वाड� र जातीगत 

िववरण तल ��ततु ग�रएकोछ । 
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वाड� नं 
सेवा सुिवधा भएका घरधरुीको िववरण 

ज�मा 
घरधुरी 

रेिडयो िटिभ मोवाईल इ�टरनेट केवलु गाडी ि�ज 
मोटर 

साईकल 
क��यटुर 

१ २५७ ४२ १०६ २४६ ० १०६ ३ ० १ ० 

२ ३४२ ६८ ७ ३०६ ० ७ १ ० १ ३ 

३ ५८० २४४ १७५ ४२५ ० १७५ २ ० ५ २३ 

४ ५९८ ५४ ३७ ४८४ ० ३७ ४ ० ६ २ 

५ २४८ २७ २७ २०६ ० २७ ० ० ० १ 

६ ३२२ ११४ ६० २६३ ० ६० २ ० २ १० 

७ ७८२ २४९ १५४ ७४३ ० १५४ ३ ० २५ २१ 

ज�मा ३१२९ ७९८ ५६६ २६७३ ० ५६६ १५ ० ४० ६० 

�ितशत २६% १८% ८५% ०% १८% १% ० १% २% 
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 

मािथ उ�लेिखत िववरणलाई जातीय आधारमा पिन िव�ेषण ग�रएकोछ म�ुयगरी कुन जातीय समदुायमा उ�लेिखत सेवा 

सिुवधा कुन हद स�म पगुकेो छ भ�ने िववरणले आगामी काय�योजना तयारीमा ��य� सहयोग प�ुने ह�नाले सोही अनसुारको 

िववरण तल ��ततु ग�रएकोछ  

क.वाह�न�ै�ी समदुाय र सेवासिुवधाको िववरण  

वाह�न �े�ी 

वाड� नं 
 ज�मा 
घरधरुी 

रेिडयो िटिभ मोवाईल इ�टरनेट केवलु गाडी ि�ज मोटर 
साइकल क��युटर 

१ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

२ १ १ ० १ ० ० ० ० ० ० 

३ २१८ ८३ ७६ १५५ ० ७६ ० ० ४ ५ 

४ ५ १ १ ३ ० १ ० ० ० ० 

५ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

६ ७४ २९ १२ ५२ ० १० १ ० ० २ 

७ ३२२ १२६ ११२ ३१४ ० १११ १ १ १८ १६ 

ज�मा ६२० २४० २०१ ५२५ ० १९८ २ १ २२ २३ 
�ितशत ३९% ३२% ८५% ०% ३२% ०% ९% ४% ४% 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 
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ख.जनजाती समदुाय र सेवासिुवधाको िववरण 

जनजाती 

वाड� नं 
ज�मा 
घरधी 

रेिडयो िटिभ मोवाईल इ�टरनेट केवलु गाडी ि�ज 
मोटर 

साईकल 
क��युटर 

१ १६८ २५ ८० १६२ ० ८१ ३ ० १ ० 

२ ११३ ४० ७ १०४ ० ७ १ ० १ ३ 

३ २७९ १३८ ७९ २१२ ०० ७९ २ ० १ १८ 

४ ४६४ ४२ ३५ ३९७ ० ३२ ३ ० ६ १ 

५ १६४ १५ १६ १३६ ० १६ ० ० ० ० 
६ १७४ ६६ ३८ १५१ ० ३६ १ ० २ ८ 

७ १६९ ५२ ३३ १५५ ० ३३ २ ० ७ ५ 

ज�मा १५३१ ३७८ २८८ १३१७ ० २८४ १२ ० १८ ३५ 
�ितशत  २५% १९% ८६% ०% १९% १% ०% १% २% 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 
ग.दिलत समदुाय र सेवासिुवधाको िववरण 

यो गाउपँािलकाको हकमा दिलत समदुायमा मािथ उ�लेिखत सवेा सिुवधाह� तलुाना�मक �पमा कम पाइएकोछ  जसको 

िववरण तल ��ततु ग�रएकोछ । 

दिलत 

वाड� नं दिलत रेिडयो िटिभ मोवाईल इ�टरनेट केवलु गाडी ि�ज 
मोटर 

साईकल क��यटुर 

१ ८९ १७ २६ ८४ ० २६ ० ० ० ० 

२ २२८ २७ ० २०१ ० ० ० ० ० ० 

३ ८३ २३ २० ५८ ० १९ ० ० ० ० 

४ १२९ ११ १ ८४ ० १ १ ० ० १ 

५ ८४ १२ ११ ७० ० ११ ० ० ० १ 

६ ७४ १९ १० ६० ० ९ ० ० ० ० 

७ २९१ ७१ ९ २७४ ० ९ ० ० ० ० 

ज�मा ९७८ १८० ७७ ८३१ ० ७५ १ ० ० २ 
�ितशत  १८% ८% ८५% ०% ८% ०% ०% ०% ०% 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 
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माथी उ�लेिखत िववरण अनसुार रिेडयो टेिलिभजनमा  तलुाना�मक �पमा  वाह�न �े�ी ले वढी उपयोग गरकेो पाइयो भने 

मोवाइलमा करीव करीव सवैमा समानता पाएकोछ । वाह�न�े�ी तथा दिलतमा ८५% र जनजातीमा ८६ घरधरुीमा मोवाइल 

सेवा भएको ह�नाले  यसको �योगमा जातीय �पमा फरक दिेखएकोछैन ।  अ�य भौितक सामा�ीको हकमा तलुना�मक 

�पमा िव�ेषण गन� सं�यामा नरहेको ह�नाले तलुना ग�रएको छैन । 

७.२५. सेवासुिवधा उपयोग  स�वि�ध िववरण 
मािथ  उ�लेिखत  सेवा सिुवधा उपल�ध भएका  घरधरुीमा कुन सेवा सिुवधा कितको सं�यामा छ भ�ने आधारमा यसको 

उपयोग गणना ग�रएकोछ । यो िव�ेषण दखेाए अनसुार क��यूटर गाडी ि�ज केवलु इ�टरनेट एक घरधरुीमा एउटा मा� 

रहेको छ भने रिेडयो टेिलिभजन मोवाइल ज�ता व�तहु� एक भ�दा धेर ैरहेकाछन । जसको िववरण वाड��तरीय �पमा तल 

��ततु ग�रएकोछ  

वाड� न ं
 उपयोग भइरहेका भौितक सामा�ीको सं�या 

रेिडयो िटिभ मोवाईल इ�टरनेट केवलु गाडी ि�ज 
मोटर 

साईकल 
क��यटुर 

१ ४२ १०६ ५९८ ० १०६ ३ ० १ ० 

२ ६९ ७ ५८४ ० ७ १ ० १ ३ 

३ २४४ १७४ ७४३ ० १७४ ० ० ३ १७ 

४ ५६ ३४ ५७१ ० ३४ १ ० ४ ० 

५ २८ २७ ३६८ ० २७ ० ० ० ० 

६ ११८ ६२ ६६७ ० ६० १ ० १ ६ 

७ २४९ १५४ १५८६ ० १५४ ३ १ २७ २१ 

ज�मा ८०६ ५६५ ५११७ ० ५६२ ९ १ ३७ ४७ 

उपयोग गन� घरधरुी ७९७ ५६२ २६७३ ० ५६२ ९ १ ३५ ४७ 
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 

मािथ उ�लेिखत िववरणलाई जातीय आधारमा समेत िव�ेषण ग�रएकोछ  उपयोग गन� घरधरुी व�त ुवरावर भएकोले कुनै 

असर नगर ेपिन �मखु �पमा मोवाइल फोनको लािग जातीय आधारमा तल ��ततु ग�रएकोछ । 

क. वाह�न �े�ी िभ� भौितक समा�ीको सं�या  

वाड� न ं

वाह�न �े�ीले उपयोग गरेका भौितक सामा�ीह�को िववरण 

रेिडयो िटिभ मोवाईल इ�टरनेट केवलु गाडी ि�ज 
मोटर 

साईकल 
क��यटुर 

१ ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

२ १ ० २ ० ० ० ० ० ० 

३ ८३ ७६ २५६ ० ७६ ० ० ३ ४ 



 
धवलािगरी गाउपँािलका �या�दी पा��  िच� २०७४/०७५ 

 

38 
 

वाड� न ं

वाह�न �े�ीले उपयोग गरेका भौितक सामा�ीह�को िववरण 

रेिडयो िटिभ मोवाईल इ�टरनेट केवलु गाडी ि�ज 
मोटर 

साईकल 
क��यटुर 

४ १ १ ३ ० १ ० ० ० ० 

५ ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

६ ३० १३ १४१ ० १२ १ ० ० २ 

७ १२६ ११२ ९६४ ० ११२ १ १ २० १६ 

ज�मा २४१ २०२ १३६६ ० २०१ २ १ २३ २२ 

उपयोग गन� घरधरुी २४० २०१ ५२५ ० २०१ २ १ २१ २२ 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 
ख. जनजातीले उपयोग गरकेा समा�ीह�को  सं�या 

वाड� न ं
जनजातीले उपयोग गरेका समा�ीह�को सं�या 

रेिडयो िटिभ मोवाईल इ�टरनेट केवलु गाडी ि�ज 
मोटर 

साईकल 
क��युटर 

१ २५ ८० ४२९ ० ८० ३ ० १ ० 

२ ४१ ७ २१४ ० ७ १ ० १ ३ 

३ १३८ ८० ४०३ ० ७९ ० ० ० १३ 

४ ४३ ३२ ४६१ ० ३२ १ ० ४ ० 

५ १५ १६ २५३ ० १६ ० ० ० ० 

६ ६८ ३८ ४०७ ० ३८ ० ० १ ४ 

७ ५२ ३३ १८६ ० ३३ २ ० ७ ५ 

ज�मा ३८२ २८६ २३५३ ० २८५ ७ ० १४ २५ 

उपयोग गन� घरधरुी ३७७ २८५ १३१७ ० २८५ ७ ० १४ २५ 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 
ग. दिलतले उपयोग गरकेा समाि�ह�को सं�या 

वाड� न ं

दिलतले उपयोग गरेका सामा�ीह�को सं�या 

रेिडयो िटिभ मोवाईल इ�टरनेट केवलु गाडी ि�ज 
मोटर 

साईकल क��यटुर 

१ १७ २६ १६९ ० २६ ० ० ० ० 

२ २७ ० ३६८ ० ० ० ० ० ० 
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वाड� न ं

दिलतले उपयोग गरेका सामा�ीह�को सं�या 

रेिडयो िटिभ मोवाईल इ�टरनेट केवलु गाडी ि�ज 
मोटर 

साईकल क��यटुर 

३ २३ १९ ८४ ० १९ ० ० ० ० 

४ १२ १ १०७ ० १ ० ० ० ० 

५ १३ ११ ११५ ० ११ ० ० ० ० 

६ २० ११ ११९ ० १० ० ० ० ० 

७ ७१ ९ ४३६ ० ९ ० ० ० ० 

ज�मा १८३ ७७ १३९८ ० ७६ ० ० ० ० 

उपयोग गन� घरधरुी १८० ७६ ८३१ ० ७६ ० ० ० ० 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 

७.२६. जीिवकोपाज�न स�वि�ध  िववरण 
 कुनैपिन �ै� गाउ ँया िज�लाकै िवकासका लािग जीिवकोपाज�न मा आ�मिनभ�रता को �मखु भिुमका ह�ने गद�छ । खा�ा�न 

आ�मिनभ�रता को िवषयलाई हेररे गरीिव न�सांकन गदा� सामा�यतया आ�नो उ�पादनले कित समय  स�म खानप�ुछ भ�ने 

आधारमा ग�र�छ र �यसलाई म�ुय ४ ख�डमा िवभाजन ग�र�छ जसमा आ�नो उ�पादनले ३ मिहना स�म खानप�ुन े, छ 

मिहना स�म खानप�ुने , ९ मिहना स�म खान प�ुन ेर १२ मिहना वा सो भ�दा वढी समय स�म खानप�ुने पद�छन । िवकास 

�कृयामा यो उपय�ु िविध हैन िकन भने यितले मा� गरीिव मापन गदा� अधरुो ह��छ �यसलेै यो गाउपँािलकाको हकमा 

अ�य�तै स�ुम िव�ेषण गररे आ�नो वािष�क आ�दानीले (सव ै �े�वाट �ा�) हरके घरधरुीको कित समय स�म जीिवको 

पाज�न ह��छ ? भ�ने आधारमा िव�ेषण ग�रएकोछ । म�ुय �पमा हरके सद�यका लािग आव�यक पन� िविभ�न �े�ह� 

खाना, कपडा,  िश�ा,�वा��य, चाडपव�, मनोर�जन, सचंार, अ�मल लगायतका िवषयमा ह�ने खच�लाई िव�ेषण ग�रएकोछ 

यसलाई पिन २ वटा �मखु ख�डह�मा िवभ� ग�र अ�ययन ग�रएकोछ । पिहलो ख�ड अ�तरगत वैदिेशक रोजगारवाट �ा� 

आ�दानीलाई अलग गन� हो भने कित समय यो गाउपँािलकाले जीिवकोपाज�न गन� स�छ  भ�ने िव�ेषण ग�रएको छ भने 

दो�ो ख�डमा वैदिेशकरोजगार वाट �ा� आ�दानी समेतले कित समय जीिवकोपाज�न ह��छ भ�ने िव�ेषण ग�रएको छ ।  

७.२६.१. वैदेिशक रोजगार िवना जीिवकोपाज�न स�वि�ध  िववरण 
वैदिेशक रोजगार वाट �ा� भएको आ�दानीलाई अलग गररे हेदा� यिह दशेको कमाइले धवालािगरी गाउपँािलकाले अिधकतम 

६ मिहना अथा�त १७७ िदन मा�  िनवा�ह गन� स�छ भने वाड� �तरीय �पमा हेदा� सवैभ�दा कमजोर हैिसयत भएको वाड� नं 

५ ले  ८३ िदन वा करीव ३ मिहना र सवैभ�दा विलयो ७ नं वाड�  ले २५५ िदन वा करीव ८.५ मिहना  धा�न स�छ  ��तै 

अ�य वाड�ह�मा  १ नं वाड�ले १२७ िदन २ नं वाड�ले १०१ िदन  ३ नं वाड�ले १८१ िदन ४ नं वाड�ले १६६ िदन र ६ नं 

वाड�ले १८४ िदन  धा�न स�न ेअव�था रहेको छ । यो भ�दा अित�र� समय िनवा�ह गन�का लािग दिैनक मजदरुी वा ऋण 

िलनपुन� अव�था रहेकोछ । जीवन िनवा�हका आधारमा वाड� �तरीय जातीय िववरण तल ��ततु ग�रएकोछः 
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वाड� न ं
३ मिहना स�म पु�ने ६मिहना स�म पु�ने ९ मिहना स�म पु�ने 

 बा �े  जनजाती दिलत बा �े जनजाती दिलत बा �े जनजाती दिलत 

१ ० ३१ ५५ ० ८१ २२ ० २० ५ 

२ ० ७२ १५० ० १८ ५१ ० ९ १५ 

३ १०६ १२६ ४५ ३३ ५५ ११ २४ २६ १० 

४ ३ २४३ ८४ २ ९९ ३० ० ३२ ५ 

५ ० १२९ ६१ ० २० ११ ० ५ ६ 

६ २७ ७४ ३३ २७ ४५ १७ ३ ११ १५ 

७ ५६ ६४ १४५ ४० १८ ३८ ३८ २४ ३७ 

ज�मा १९२ ७३९ ५७३ १०२ ३३६ १८० ६५ १२७ ९३ 

 �ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 

वाड� न ं
१२ मिहना स�म पु�ने १२ मिहना भ�दा वढी 

आ�नो कमाइले िजिवको पाज�न गन�  
( वाड� ले ) 

बा �े जनजाती दिलत बा �े जनजाती दिलत मिहना िदन 

१ ० १९ ६ ० १७ १ ४.२ १२७ 

२ ० ७ ७ १ ७ ५ ३.४ १०१ 

३ ७ २३ ६ ४८ ४९ ११ ६. १८१ 

४ ० २३ २ ० ६७ ८ ५.५ १६६ 

५ ० ३ ४ ० ७ २ २.८ ८४ 

६ ५ ११ ३ १२ ३३ ६ ६.१ १८३ 

७ ३७ १७ ३४ १५१ ४६ ३७ ८.५ २५५ 

ज�मा ४९ १०३ ६२ २१२ २२६ ७० ६ १७७ 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 

मािथ उ�लेिखत िववरणलाई यो गाउपँािलकामा रहेका वाह�न�े�ी ६२० घरधरुी जनजाती १५३१ घरधरुी र दिलत ९७८ 

घरधरुीका आधारमा  �ितशतमा िनकाली अ�ययन गन� सिजलो होस भनेर �त�भ िच� माफ� त तल ��त ुग�रएको छ । 
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१०% 

८% 

१०% 

वाह�न �े�ी जनजाती दिलत

 ९ मिहना स�म जीवन िनवा�ह ह�ने 
प�रवार ४२% 

२१% 

१३% 

वाह�न �े�ी जनजाती दिलत

 कि�तमा १२ मिहना जीवन िनवा�ह 
ह�ने प�रवार 

 

 

 

 

 

 

 

नोटः उ�लेिखत �त�भ िच�मा जातीय कुल स�ंयाको आधारमा % गणना ग�रएको ह�नाले जातीय %जोड्दा  मा� १००   ह��छ  
मािथ उ�लेिखत िववरण अनसुार धवलािगरी गाउपँािलकामा स�ंया�मक �पमा  जीवन िनवा�ह गन� स�ने  परीवार मा २६१ 

वाह�न �े�ी ३२९ जनजाती र १३२ दिलत घरधरुी रहेका छन । यसरी हेदा� कुल ७२२ घरधरुी मा� स�प�न दिेखएका छन 

जनु कुल घरधरुी सं�याको २३% ह�न आउछ  भने अझ ै २४०७ अथा�त ७७% घरधरुी गरीब रहेका छन  । कुल ७७% 

गरीब घरधरुी म�ये १५०५ अथा�त ४८% अित गरीव , ३१६ अथा�त २०% म�यम गरीव र २८५ अथा�त ९% गरीव 

घरधरुी रहेकाछन । 

७.२६.२. वैदेिशक रोजगार  सिहत जीिवकोपाज�न स�वि�ध  िववरण 
हाल नेपाल नै रिेमट्या�स वाट चिलरहेको अव�थाछ । ४० लाख नेपालीले िवदशेवाट पठाएको रकमले यहाकँो जीवन 

िनवा�हमा मह�वपणु� भिुमका  िनवा�ह गरकेो छ । धवलािगरी गाउपँािलका वाट पिन १७०७ जना यवुाह� वैदिेशक रोजगारमा 

गएका छन र उनीह�ले पठाएको पसैाले यहाकँो पिन जीिवकोपाज�न भइरहेकोछ । त�कालको अव�थामा रिेमट्या�स 

सिहतको आ�दानीले यो गाउपँािलकाको कुल खच� धा�न सकेको दिेख�छ अथा�त एक वष�को आ�दानीले  यो 

गाउपँािलकाको खच� परुा ग�र १५ करोड २० लाख ६३ हजार वचत ह�ने अव�था दिेख�छ । वाड�  �तरीय �पमा हेदा� 

सवैभ�दा कमजोर २ नं ललुाङ परकेो छ जसको  वािष�क आ�दानीले  परुा वष� भ�रको खच� धा�न सकेको छैन केवल ३०५ 

िदन अथा�त करीव १० मिहना मा� धा�न सकेकोछ भने सव ै भ�दा विलयो वाड� नं ७ परकेो छ  जसको एक वष�को 

३१%

४८%

५९%

वाह�न �े�ी जनजाती दिलत

 ३ मिहना स�म जीवन िनवा�ह  ह�ने 
प�रवार

१६%

२२%

१८%

वाह�न �े�ी जनजाती दिलत

 ६ मिहना स�म जीवन िनवा�ह ह�ने प�रवार 
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आ�दानीले डेढ वष�को खच� धा�ने दिेख�छ । �य�तै अ�य वाड� ह�मा वाड� नं एक ले १८ मिहना अथा�त ५४७ िदन ¸ ३ ले 

१५ मिहना  अथा�त ४४९ िदन ४ ले १३ मिहना  अथा�त ४०२ िदन¸५ ले ११ मिहना अथा�त ३४२ िदन र ६ ले १४ 

मिहना अथा�त ४१९ िदनको खच� धा�न सकेको दिेख�छ ।  

सम�तामा यो अव�था भएपिन �याि�गत �पमा यो धवलािगरी गाउपँािलकाको अव�था भने फरक छ । घरधरुी �तरमा यो 

त�याङकलाई िव�ेषण गदा�  यो गाउपँािलकाका कुल ३१२९ घरधरुी म�य ेहाल १८५१ अथा�त ५९% घरधरुी को मा� 

जीवन िनवा�ह ह�न सकेको छ भने  अझ ैपिन १२७८ अथा�त ४१% घरधरुी ग�रिवको रखेामनुी रहेकाछन । वैदिेशक रोजगार 

सिहतको आ�दानी वाट   जीवन िनवा�हका आधारमा वाड� �तरीय जातीय िववरण तल ��ततु ग�रएकोछः  

वाड� न ं
३ मिहना स�म पु�ने ६मिहना स�म पु�ने ९ मिहना स�म पु�ने 

वाह�न �े�ी जनजाती दिलत वाह�न �े�ी जनजाती दिलत वाह�न �े�ी जनजाती दिलत 

१ ० १२ २१ ० ३३ १४ ० १८ ५ 

२ ० ४२ ७२ ० १० ४७ ० १० २२ 

३ ५४ ६५ १४ २२ ४० ११ १५ २४ ९ 

४ ३ ८१ ३२ १ ८९ ३२ ० ४१ ६ 

५ ० ८२ ३३ ० १५ ७ ० ८ ११ 

६ ८ १६ ११ २२ ३८ १५ ५ १४ १६ 

७ २ ११ ९ ९ १० १६ २५ १५ ३५ 

ज�मा ६७ ३०९ १९२ ५४ २३५ १४२ ४५ १३० १०४ 
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 

वाड� न ं १२ मिहना स�म पु�ने १२ मिहना भ�दा वढी 
आ�नो कमाइले िजिवको 

पाज�न गन� (वाड�ले ) 

वाह�न �े�ी जनजाती दिलत वाह�न �े�ी जनजाती दिलत मिहना िदन 

१ ० १० ६ ० ९५ ४३ १८.२ ५४७ 
२ ० ८ २४ १ ४३ ६३ १०.२ ३०५ 

३ ९ २३ ६ ११८ १२७ ४३ १५. ४४९ 

४ १ ४८ ७ ० २०५ ५२ १३.४ ४०२ 

५ ० ८ ५ ० ५१ २८ ११.४ ३४२ 

६ ७ १६ ८ ३२ ९० २४ १४. ४१९ 

७ २५ १९ ३६ २६१ ११४ १९५ १८.७ ५६० 

ज�मा ४२ १३२ ९२ ४१२ ७२५ ४४८ १५ ४५२ 
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 
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मािथ उ�लेिखत िववरणलाई यो गाउपँािलकामा रहेका वाह�न�े�ी ६२० घरधरुी जनजाती १५३१ घरधरुी र दिलत ९७८ 

घरधरुी का आधारमा  �ितशतमा िनकािल अ�ययन गन� सिजलो होस भनेर �त�भ िच� माफ� त तल ��त ुग�रएको छ । 

खा�ा�न आ�मिनभ�रताको मािथ उ�लेिखत दवैु �कारका िव�ेषण वाट सारमा के दिेखएको छ भने हालको अव�थामा 

वैदिेशक रोजगार पिन िनयिमत आ�दानीको �ोत वनीरहेको प�र�े�मा वैदिेशक रोजगार सिहतको आ�दानीलाई नै 

गाउपँािलकाको आ�दानी मा�न ुपन� ह��छ । �यसैले िन�कष�को �पमा हाल धवलािगरी गाउपँािलकाको कुल  ३१२९ घरधरुी 

म�य े५९% अथा�त १८५१ घरधरुी खा� सरु�ाका िहसावले सरुि�त ( स�प�न) रहेका छन भने ४१% अथा�त १२७८ 

घरधरुी असरुि�त (िवप�न) रहेकाछन । िवप�न िभ�का पिन खा� सरु�ाका िहसावले तीन मिहना,छ मिहना र नौ मिहना 

सरुि�त भएका प�रवारह�को िववरण मािथ उ�लेख ग�रसिकएको ह�नाले  सम�तामा यो गाउपँािलकाका खा�सरु�ाका 

िहसावले िवप�न तथा स�प�न प�रवारको जातीय वाड� �तरीय िववरण तल ��ततु ग�रएकोछ । 

वाड� 
नं 

गरीव स�प�न ज�मा 
वाह�न 
�े�ी 

जनजाती दिलत ज�मा 
वाह�न 
�े�ी 

जनजाती दिलत ज�मा 
वाह�न 
�े�ी 

जनजाती दिलत 
 कुल 
ज�मा 

१ ० ६३ ४० १०३ ० १०५ ४९ १५४ ० १६८ ८९ २५७ 

२ ० ६२ १४१ २०३ १ ५१ ८७ १३९ १ ११३ २२८ ३४२ 

११%

२०% २०%

वाह�न �े�ी जनजाती दिलत

३ मिहना जीवन िनवा�ह ह�ने प�रवार

९%

१५% १५%

वाह�न �े�ी जनजाती दिलत

६ मिहना जीवन िनवा�ह ह�ने प�रवार

७%
८%

११%

वाह�न �े�ी जनजाती दिलत

९ मिहना जीवन िनवा�ह ह�ने प�रवार
७३%

५६% ५५%

वाह�न �े�ी जनजाती दिलत

कि�तमा १२ मिहना जीवन िनवा�ह 
ह�ने प�रवार
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वाड� 
नं 

गरीव स�प�न ज�मा 
वाह�न 
�े�ी 

जनजाती दिलत ज�मा 
वाह�न 
�े�ी 

जनजाती दिलत ज�मा 
वाह�न 
�े�ी 

जनजाती दिलत 
 कुल 
ज�मा 

३ ९१ १२९ ३४ २५४ १२७ १५० ४९ ३२६ २१८ २७९ ८३ ५८० 

४ ४ २११ ७० २८५ १ २५३ ५९ ३१३ ५ ४६४ १२९ ५९८ 

५ ० १०५ ५१ १५६ ० ५९ ३३ ९२ ० १६४ ८४ २४८ 

६ ३५ ६८ ४२ १४५ ३९ १०६ ३२ १७७ ७४ १७४ ७४ ३२२ 

७ ३६ ३६ ६० १३२ २८६ १३३ २३१ ६५० ३२२ १६९ २९१ ७८२ 

 ज�मा १६६ ६७४ ४३८ १२७८ ४५४ ८५७ ५४० १८५१ ६२० १५३१ ९७८ ३१२९ 
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 

गाउँपािलकाका ज�मा गरीब 

मािथको टेवलले देखाएको िवषयलाई  २ 

ढंगले िव�ेषण गनु�  पन� ह��छ । िवषयलाई 

��ट पान�  �ितशतमा देखाउने �चलन 

छ ¸ यसरी देखाउदा किहले कािह फरक 

खालको �रज�ट देिखन स�छ  

धवलािगरी गाउपँािलकामा  १% 

भ�नाले  वाह�न �े�ीको हकमा ६ जना , 

जनजातीको हकमा १५ जना¸ दिलतको 

हकमा १० जना  र सम� गाउपँािलका 

को हकमा ३१ जना पद�छ  य�तो 

अव�थामा समान वुझाइले प�रणाममा 

�भाव पाद�छ । �यसैलै यहा ँ सम� 

गाउपँािलकाको हकमा कित ग�रव छन र 

�यसमा कुन जातीको कित �ितशत िह�सेदारी छ भ�ने िव�ेषण  ग�रएकोछ । धवलािगरी गाउपँािलकाका कुल 

१२७८ घरधरुी म�ये जातीय �पमा वाह�न �े�ी १३% रहकेा छन भने जनजाती ५३% रहेका छन �य�तै दिलत 

जाती ३४% रहकेाछन जहा १%   वरावर सवै जातका लािग १२.७८ म�ुय रहेकोछ ( यही १२.७८ ले गणुा �त�भ 

िच�मा देखाएको % लाई गणुा गदा� सं�यामा आउछ । जसलाई �त�भ िच� माफ� त देखाइएकोछ । 

जातीय आधारमा गरीब 

१३%

५३%

३४%

वाह�न �े�ी  जनजाती दिलत

कुल गरीव १२७८ म�ये  को कित ?
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जातीय आधारमा हेदा� यो गाउपँािलकामा 

रहेका घरधरुीह�लाई  वाह�न�े�ी, जनजाती 

तथा दिलतका आधारमा  िव�ेषण ग�रएको छ 

। यसरी हेदा� धवलािगरी गाउपँािलकामा 

सं�याका आधारमा सवै भ�दा धेरै गरीव 

जनजातीमा रहेकाछन भने �ितशतका 

आधारमा दिलत जातीमा रहेकाछन । 

जनजातीको कुल घरधरुी सं�या १५३१ म�ये 

६७४ अथा�त ४४% घरधरुी ग�रव छन भने 

दिलतका कुल ९७८ म�ये ४३८ अथा�त ४५% घरधरुी िवप�न रहेकाछन �यसै गरी वाह�न �े�ीका कुल ६२० म�ये 

१६६ अथा�त २७% घरधरुी िवप�न रहेकाछन । यसमा १% वरावर वाह�न�े�ीमा ६  जनजातीमा १५ र दिलत जातीमा १० 

ह��छ । यिह �ितशतलाई िन�नानसुार �त�भ िच�मा दखेाइएकोछ ।  

८. घरज�गामा मिहलाको �वािम�व स�वि�ध िववरण 
धवलािगरी गाउपँािलकाको कुल जनसं�या १७४८२ म�य ेमिहलाको जनसं�या ८५६२ अथा�त ४९%  रहेकोछ तर पिन 

मिहलाको नाममा  भने केवल ३६३ घरधरुीमा मा�  घर ज�गा रहेकोछ यो कुल घरधरुी ३१२९ को करीव १२% ह�न 

आउछ भने अझैपिन ८८% घरधरुीमा मिहलाको नाममा कुनैपिन ज�गा वा घर छैन । जातीय आधारमा हेदा�  वाह�न �े�ी मा 

१६%  जनजातीमा १४% र दिलत जातीमा ६% घरधरुीमा मा� मिहलाको नाममा अचल स�पि� रहेको दिेख�छ । 

मिहलाको �वािम�वलाई अझ �� वनाउनका लािग  घर ज�गा दवैु भएका घर मा� भएका र ज�गा मा� भएका गरी तीन 

ख�डमा िवभाजन ग�रएकोछ जसको जातीय वाड� �तरीय िववरण तल ��ततु ग�रएकोछः 

वाड� न ं
वाह�न �े�ी जनजाती दिलत ज�मा 

घर ज�गा 
दवैुमा 

ज�गामा 
मा� 

घरमा 
मा� 

घर ज�गा 
दवैुमा 

ज�गामा 
मा� 

घरमा 
मा� 

घर ज�गा 
दवैुमा 

ज�गामा 
मा� 

घरमा 
मा� 

घर ज�गा 
दवैुमा 

ज�गामा 
मा� 

घरमा 
मा� 

१ ० ० ० ६ ३१ ५ १ १५ ३ ७ ४६ ८ 

२ ० ० ० ८ २ २ १ २ ० ९ ४ २ 

३ २३ १ ० ४२ ० १ २ ० ० ६७ १ १ 
४ ० ० ० १ ४३ २ ० ८ ० १ ५१ २ 

५ ० ० ० १२ १ ४ १ ० १ १३ १ ५ 

६ २ ० १ ६ २ २ २ ० ० १० २ ३ 

७ ३७ ३० ३ १७ २० १ ७ १५ ० ६१ ६५ ४ 

ज�मा ६२ ३१ ४ ९२ ९९ १७ १४ ४० ४ १६८ १७० २५ 
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 

२७%

४४% ४५%

वाह�न �े�ी  जनजाती दिलत

 आआ�नो जात िभ�  कित कित गरीव ?
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९. प�रवारको �वािम�वमा रहेको ज�गा स�वि�ध िववरण 
धवलािगरी गाउपँािलकामा कुल ३१२९ घरधरुी म�ये १५२० अथा�त करीव ४९% घरधरुीले हाल चच�को ज�गा ५ रोपिन 

भ�दा कम रहेकोछ ( त�याङ्क सकंलनका आधारमा िलइएको िववरण ह�नाले �ािविधक �पमा निम�न पिन स�न े

अव�थाछ ) भने १०४ घरधरुी अथा�त ३% घरधरुीकोमा� ३० रोपनी भ�दा वढी ज�गा रहेकोछ ।  �यसैगरी  ५ रोपनी 

भ�दा वढी र १५ रोपनी भ�दा कम ज�गा भएका घरधरुीको सं�या १०८४ अथा�त ३५% रहेकोछ  भने १५ रोपनी भ�दा 

वढी र ३० रोपनी भ�दा कम ज�गा भएका घरधरुीको सं�या ३५३ अथा�त ११% रहेकोछ । यो गाउपँािलकामा वसोवास गन� 

६८ प�रवार अथा�त ३% घरध�ुरको आ�नो नाममा कुनैपिन ज�गा जमीन छैन ।  पा�रवारको �वािम�वमा रहेको ज�गा 

स�वि�धको वाड� �तरीय िववरण तल ��ततु ग�रएकोछः 

वाड� न ं
१ देिख ५ रोपनी 
स�म ज�गा भएका 

५ देिख १५ रोपनी 
स�म भएका 

१५ देिख ३० 
रोपनी स�म 

३० देिख ५० 
रोपनी स�म 

५० रोपनी 
भ�दा मािथ 

ज�गा नभएका 

१ ८४ १२४ २१ ० ० २८ 
२ २७१ ६१ ४ १ १ ४ 
३ २०० ३०५ ६२ ९ ० ४ 

४ ३८६ १७८ २१ २ २ ९ 

५ २१६ १७ १ ० ० १४ 

६ १६० १३२ २७ ३ ० ० 

७ २०३ २६७ २१७ ७५ ११ ९ 

ज�मा १५२० १०८४ ३५३ ९० १४ ६८ 
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 

१०.िसंचाइ सुिवधा उपल�धता  स�वि�ध िववरण 
धवलािगरी गाउपँािलकामा  कुल खेतीयो�य जमीन म�ये  २४७२२ रोपनी मा� उपयोग ग�रएकोछ  (�ािविधक 

�पमा यो िववरण फरक ह�न स�छ )  जसम�ये वा�ै मिहना िसंचाइको सुिवधा भएको ¸वषा�याममा िसंचाईको सुिवधा 

भएको र सु�खा गरी तीन भागमा िवभाजन गरेर िववरण संकलन ग�रएकोछ । यो गाउपँािलकामा कुल खेतीयो�य 

जिमन म�ये जातीय आधारमा वाह�न�े�ी को १०३३५ रोपनी ¸जनजातीको १०६९१ रोपनी र दिलत जातीको 

३७६९ रोपनी रहेको छ । वाह�न �े�ी समदुाय संग रहेको १०३३५ रोपनी म�ये ५२०८ रोपनी वाहै मिहना िसंचाइ 

सुिवधा उपल�ध ज�गा रहेको छ भने ४२५४ रोपनी ज�गा मौसमी िसंचाइ सुिवधा भएको  अिन ८७२ रोपनी ज�गा 

सु�खा छ । जनजाती समदुाय संग रहेको कुल १०६९१ रोपनी ज�गा म�ये १४९६ रोपनी वाहै मिहना िसंचाइ 

सुिवधा उपल�ध ज�गा रहेको छ भने ७७५९ रोपनी ज�गा मौसमी िसंचाइ सुिवधा भएको  अिन १३६४ रोपनी ज�गा 

सु�खा छ । दिलत समदुाय संग रहेको कुल ३७३९ रोपनी म�ये ८६३ रोपनी वाहै मिहना िसंचाइ सुिवधा उपल�ध 

ज�गा रहेको छ भने २६०० रोपनी ज�गा मौसमी िसंचाइ सुिवधा भएको  अिन ३०६ रोपनी ज�गा सु�खा छ । 

सम�मा कुल खेित ग�रएको ज�गा म�ये ७५६७ रोपनीमा वा�ै मिहना िसंचाई सुिवधा उपल�ध छ भने १४६१४ 
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रोपनीमा मौसमी िसंचाइको सुिवधा रहेको छ  तर २५४२ रोपनी ज�गा सु�खा रहेकोछ ।अक� तफ� वाट जातीय 

�पमा यो िववरण लाइ िव�ेषण गदा� वाह�न �े� ले चच�को कुल ज�गा म�ये ५०% ज�गा वा�ै मिहना िसंिचत ह�ने 

ग�रको छ भने ४१% मौसमी िसंचाइ ह�ने ग�रको छ �यसै गरी ८% सु�खा रहेकोछ । जनजातीले चच�को कुल ज�गा 

म�ये १४% वा�ै मिहना िसंचाइ ह�ने ग�रको छन भने ७३% मौसमी िसंचाइ ह�ने ग�रको छ �यसैगरी १३% सु�खा 

रहेकोछ । दिलत ले चच�को कुल ज�गा म�ये २३% वा�ै मिहना िसंचाई ह�नेग�रको छ भने ६९% मौसमी िसंचाई ह�ने 

ग�रको छ  �यसै गरी ८% ज�गा सु�खा रहकेोछ । सम�मा कुल ज�गाको  ३१% वा�ै मिहना िसंचाई ह�ने ग�रको छ 

भने ५९% मौसमी िसंचाई ह�ने ग�रकोछ �यसैगरी १०% सु�खा रहेकोछ । धवलािगरी गाउपँािलकाको खेती 

ग�रएको ज�गाको वाड��तरीय जातीय िववरण तल ��तुत ग�रएकोछः 

वाड� 
नं 

िसंचाई सुिवधा उपल�ध ज�गाको िववरण 

वाह�न �े�ी (�े�फल रोपनी) जनजाती (�े�फल रोपनी) दिलत (�े�फल रोपनी ) ज�मा 

 १२ 
मिहना  मौसमी   स�ुखा 

 १२ 
मिहना  मौसमी   स�ुखा 

 १२ 
मिहना  मौसमी  स�ुखा 

 १२ 
मिहना  

मौसमी   स�ुखा 

१ ० ० ० २ ७०० ५९१ ० २२१ १०२ २ ९२१ ६९३ 

२ १२ ४ ० ९० ३५३ १८२ १ ५८६ ३४ १०३ ९४३ २१६ 

३ ३०२ १७२४ ४४ २२८ १९७२ १७३ ३८ १९६ ३१ ५६८ ३८९३ २४८ 

४ ६ ३७ ० १०९ २४३९ ३२ ३ ३९८ ३ ११८ २८७४ ३५ 

५ ० ० ० ० ४४३ ० ० १९० ० ० ६३३ ० 

६ ४२ ५२३ ११८ १४ ११२७ १३२ ० २६२ २३ ५५ १९११ २७३ 

७ ४८४७ १९६७ ७१० १०५३ ७२५ २५४ ८२१ ७४७ ११३ ६७२० ३४३९ १०७७ 

ज�मा ५२०८ ४२५४ ८७२ १४९६ ७७५९ १३६४ ८६३ २६०० ३०६ ७५६७ १४६१४ २५४२ 
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 

११. घरपालुवा पशुपं�ी स�वि�ध िववरण 
धवलािगरी गाउपँािलकामा हरके घरधरुीमा �यवसाियक �पमा नभई आ�नो उपभोग को लािग  पशपुालन गन� �चलन 

रहेकोछ । हाल यो गाउपँािलका मा उपल�ध पशपुंि�ह�को िववरणले यहीकुरा पिु� गद�छ । िवशेष गरी गाई ,गो� ,भैसी 

,वा�ा, वंगरु, घोडा भेडा लगायत कुखरुा परवेा हास आदी पालन गन� ग�रएकोछ । हाल पालन ग�रएका पशपुं�ीह�को वाड� 

�तरीय िववरण तल ��ततु ग�रएकोछः 

वाड� नं 
पशुह�को िववरण पं�ीह�को िववरण 

गाई गो� भैसी रागँा वा�ा भेडा घोडा कुखुरा परेवा हासँ 

१ ४६१ १३८ १३९ ५ २८४ १३०३ ५१ १९ ० ० 
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वाड� नं 
पशुह�को िववरण पं�ीह�को िववरण 

गाई गो� भैसी रागँा वा�ा भेडा घोडा कुखुरा परेवा हासँ 

२ ३४० २६८ २२० ३७ ६४५ ७८ ३१ ५०२ ६ ० 

३ ९९३ ६४६ ३५६ ५८ ६५२ ४ २३ १६६६ ७६ १४ 

४ ११७८ ८४७ ४३८ ५२ ५८७ ३४१ २८ १५९० ३० १८ 

५ ४४९ २९४ १३२ १७ २५७ २९० ५७ २२४ ० ० 

६ २४२ ३१६ २६४ १३६ ४१३ ८ ३७ १७०४ ३१६ १९३ 

७ १७२ ४१२ ४८९ ४० ८२६ ४ २ ७३७ ६९ ३ 

ज�मा ३८३५ २९२१ २०३८ ३४५ ३६६४ २०२८ २२९ ६४४२ ४९७ २२८ 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 

१२.आिथ�क स�प�नता स�वि�ध िववरण 
धवलािगरी गाउपँािलकामाको खा�ा�न आ�म िनभ�रताका वारमेा मािथ �स�त उ�लेख ग�रएकोछ । सम�मा हाल यो 

गाउपँािलकमामा रहेका कुल गरीव तथा धनी वग�को एकै तािलकामा राखेर िव�ेषण ग�रएको िववरण तल ��ततु ग�रएकोछ 

। जसमा यो गाउपँािलकाका वैदिैशक रोजगारको आ�दानी वाहेक र सिहत कित कित को सं�यामा ग�रव छन कितको 

सं�यमा धनी छन भ�ने िववरण वाड��तरीय �पमा तल ��ततु ग�रएकोछः 

वाड� नं 
वैदिेशक रोजगार वाहेक को अव�था वैदिेशक रोजगार  सिहतको अव�था 

अित  
गरीब 

गरीब म�यम स�प�न ज�मा 
अित  
गरीब 

गरीब म�यम स�प�न ज�मा 

१ ८६ १०३ २५ ४३ २५७ ३३ ४७ २३ १५४ २५७ 

२ २२२ ६९ २४ २७ ३४२ ११४ ५७ ३२ १३९ ३४२ 

३ २७७ ९९ ६० १४४ ५८० १३३ ७३ ४८ ३२६ ५८० 

४ ३३० १३१ ३७ १०० ५९८ ११६ १२२ ४७ ३१३ ५९८ 

५ १९० ३१ ११ १६ २४८ ११५ २२ १९ ९२ २४८ 

६ १३४ ८९ २९ ७० ३२२ ३५ ७५ ३५ १७७ ३२२ 

७ २६५ ९६ ९९ ३२२ ७८२ २२ ३५ ७५ ६५० ७८२ 

ज�मा १५०४ ६१८ २८५ ७२२ ३१२९ ५६८ ४३१ २७९ १८५१ ३१२९ 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 
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मािथ उ�लेिखत तािलकामा अित ग�रव भ�नाले आ�नो उ�पादन वा कमाइले अिधकतम ३ मिहना सं�म जीवन नीवा�ह ह�ने 

प�रवार सं�या,  गरीव भ�नाले आ�नो उ�पादन वा कमाइले अिधकतम ६ महा स�म जीवन िनवा�ह ह�ने प�रवार सं�या 

¸म�म भ�नाले आ�नो उ�पादन वा कमाईले अितकतम ९ मिहना स�म जीवन िनवा�ह ह�ने प�रवार सं�या  र स�प�न 

भ�नाले आ�नो उ�पादन वा कमाईले �यनुतम १२ मिहना जीवन िनवा�ह ह�ने प�रवार सं�या भ�ने वझुंन ुपद�छ र यसमा 

दाया र वायँा �मखु ख�डमा वैदिेशक रोजगर वाट �ा� आ�दानी वाहेक र  सिहतको िववरण ��ततु ग�रएको छ जसलाई 

तल �त�भ िच�मा पिन दखेाइएकोछ  

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 

५६८
४३१

२७९

१८५१

अित गरीब गरीब म�यम स�प�न

वैदेिशक रोजगार सिहतको अव�था (घरधुरी)

१५०४

६१८

२८५

७२२

अित गरीब गरीब म�यम स�प�न

वैदेिशक रोजगार वाहेको अव�था (धरधुरी)
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१३. िश�ा स�वि�ध िववरण 
धवलािगरी गाउपँािलकाको कुल जनसं�या १७४८२ रहेको छ भने ५ वष� भ�दा मिुनको जनसं�या १८६२ यो सं�या 

घटाउदा ५ वष� भ�दा मािथको जनसं�या १५६२० ह�न आउछ �यसकैा आधारमा शैि�क िववरण ��ततु ग�रएकोछ । यो 

गाउपँािलकाको कुल जनसं�याको ११% अथा�त १७५५ जना िनरा�र रहेकाछन । वाकँ� रहेका ८९% जनसं�या म�ये 

३८% अथा�त ५८७२ जना सा�ार (सामा�य पढ्न र ले�न स�ने ) रहेकोछ भने २०% अथा�त ३१३६ जना क�ा पाचँ 

स�म अ�ययन गरकेो जनसं�या रहेकोछ । �यसैगरी कुल जनसं�याको १७% अथा�त २६४१ जना दश क�ा स�म 

अ�ययन गरकेो जनसं�या रहेको छ भने  १४% अथा�त २२१६ जनसं�या एस एल सी भ�दा वढी अ�ययन गरकेोछ । जस 

िभ� एस एल सी मा� पास गरकेो ११४२, �माणप� तह पास गरकेो ८०४¸�नातक तह पास गरकेो १९१ र �नातको�र 

तह पास गरकेो सं�या ६२ रहेकोछ भने १७ जनाको अ�ययनको तह खलेुको छैन । िश�ा स�वि�ध वाड� �तरीय तल 

��ततु ग�रएकोछ । 

वाड� न ं िनरा�र सा�र 
५ क�ा 

पास 
१० क�ा 

पास SLC 
�माणप� 

तह 
�नातक  

तह 
�नातको�र 

तह 
तह  

नखुलेको कुल ज�म 

१ ११० ६७७ २३५ २१७ २९ ८० ६ ७ १ १३६२ 

२ १२४ ७४० ३६२ ३२९ ९४ ६५ ३ १ ४ १७२२ 

३ ३४१ १३५३ ५७२ ८७ १०४ ४६ १६ २ ० २५२१ 

४ ३९८ १२६९ ४६८ ४३४ २२८ १२२ ३ ६ १ २९२९ 

५ २२१ ५४१ २४९ १४४ १०७ ६४ २ १ ० १३२९ 

६ २२६ २४७ ३७२ ४८६ ९६ १३० २६ १० १० १६०३ 

७ ३३५ १०४५ ८७८ ९४४ ४८४ २९७ १३५ ३५ १ ४१५४ 

ज�मा १७५५ ५८७२ ३१३६ २६४१ ११४२ ८०४ १९१ ६२ १७ १५६२० 
 �ितशत ११% ३८% २०% १७% ७% ५% १% ०.४% ०.१% १००% 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 

१३.१.�कुल नगएका र िवचैमा क�ा छोडेका वालवािलकाको िववरण 
पिछ�लो समयमा िश�ा �े�मा सरकारको लगानी अिवभावक को चासो र �वयम िव�ाथ�ह�को चाहना र 

देखािसिक समेतको कारणले गदा� िव�ालय नजाने वालवािलकाह�को िदन �ितिदन घट्दै आइरहेकोछ । तैपिन 

किह कतै य�तो अव�था अझैछ । धवलािगरी गाउपँािलकामा ग�रएको अ�ययनमा कुल ५६ वालवािलका िकत 

िव�ालय गएका छैनन िक त िवचमा नै छोडेकाछन (यो सं�या िभ� अपाङ्गताका कारण िव�ालय नगएका 

प�रवाह�को िववरण समावेस ग�रएको छैन )  जातीय �पमा हेदा� यो अव�था सवैभ�दा धेरै दिलत जातीमा 

देिखएको छ भने दो�ोमा जनजाती र �यसपिछ वाह�न �े�ीमा देिखएको छ । कुल ५६ जना वालवािलका म�ये वाह�न 

�े�ी ५ जना¸जनजाती २० जना र दिलत ३१ जना रहेकाछन  भने िलङ्गीय आधारमा कुल ५६ जना म�ये ३७ 
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जना वािलका र १९ जना वालक रहेकाछन । यो गाउपँािलकाको �कुल नगएका वा िवचैमा क�ा छोडेका ५ देिख 

१४ वष� स�मका वालवािलकाको जातीय िलङ्गीय र वाड��तरीय िववरण तल ��ततु ग�रएकोछ । 

१३.२.िनरा�र जनसं�या स�वि�ध िववरण 
धवलािगरी गाउपँािलकाको ११ �ितशत अथा�त १७५५ जनसं�या िनरा�र रहेकोछ । िनरा�र जनसं�या िभ� 

िवशेष गरेर जे� नाग�रकह� लगायत अ�य रहकेाछन । जातीय आधारमा २४८ जना वाह�न �े�ी¸९५९ जना 

जनजाती र ५४८ जना दिलत जाती रहेकाछन भने िलङ्गीय आधारमा ११४३ जना मिहला र ६१२ जना प�ुष 

रहेकाछन । िलङ्गीय �पमा यो सं�या हेदा� मिहला ६५% र प�ुष ३५% िनर�र रहेकाछन ।  यो गाउपँािलकाको 

जातीय िलङ्गीय र वाड�  �तरीय  िववरण तल ��तुत ग�रएकोछः 

वाड� न ं
वाह�न �े�ी जनजाती दिलत ज�मा 

मिहला प�ुष मिहला प�ुष मिहला प�ुष मिहला प�ुष ज�मा 

१ ० ० ४२ ३२ २६ १० ६८ ४२ ११० 
२ ० ० ३४ १५ ४८ २७ ८२ ४२ १२४ 

३ ८६ ३९ १३४ ५४ २१ ७ २४१ १०० ३४१ 

४ २ ० १९५ ११२ ५१ ३८ २४८ १५० ३९८ 

५ ० ० ८२ ३६ ६५ ३८ १४७ ७४ २२१ 

६ २६ १९ ७७ ४९ ३२ २३ १३५ ९१ २२६ 

७ ५६ २० ७० २७ ९६ ६६ २२२ ११३ ३३५ 

ज�मा १७० ७८ ६३४ ३२५ ३३९ २०९ ११४३ ६१२ १७५५ 
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 

१३.३.सा�रता दर स�वि�ध िववरण 
धवलािगरी गाउपँािलकाको सा�रता ८९% रहकेोछ । यहाकँो कुल जनसं�या १५६२० ( ५ बष� भ�दा मािथको 

मा� जनसं�या ) म�ये १७५५ अथा�त ११% भ�दा वाहेक सवै जनसं�या सा�ार रहेकोछ । जातीय आधारमा हेदा� 

वाह�न �े�ी मा ९२% सा�ार रहेका छन भने जनजातीमा ८८% र दिलत जातीमा ८९% सा�रता रहकेोछ । 

जातीय र वाड�  �तरीय िववरण तल ��तुत ग�रएकोछः 

वाड� न ं
वाह�न �े�ी जनजाती दिलत 

जनसं�या िनर�र सा�रता % जनस�ंया िनर�र सा�रता % जनसं�या िनर�र सा�रता % 

१ ० ० ० ९२६ ७४ ९२ ४३६ ३६ ९२ 

२ ६ ० १०० ६१४ ४९ ९२ ११०२ ७५ ९३ 

३ ८९१ १२५ ८६ १३०५ १८८ ८६ ३२५ २८ ९१ 
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वाड� न ं
वाह�न �े�ी जनजाती दिलत 

जनसं�या िनर�र सा�रता % जनस�ंया िनर�र सा�रता % जनसं�या िनर�र सा�रता % 

४ २५ २ ९२ २२५३ ३०७ ८६ ६५१ ८९ ८६ 

५ ० ० ० ८९० ११८ ८७ ४३९ १०३ ७७ 

६ ३७० ४५ ८८ ८९९ १२६ ८६ ३३४ ५५ ८४ 

७ १७१४ ७६ ९६ ९४६ ९७ ९० १४९४ १६२ ८९ 

ज�मा ३००६ २४८ ९२ ७८३३ ९५९ ८८ ४७८१ ५४८ ८९ 
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 

१४. वािष�क आ�दािन स�व�धी िववरण  
धवलािगरी गाउपँािलकाको वािष�क आ�दानी ७४ करोड ६२ लाख ८६ हजार रहेकोछ । यहाकँो जनसं�याको 

आधारमा हेदा� �ित�यि� आ�दानी ४२ हजार ६८८ �पैया ह�न आउछ जुन राि��य �ित�यि� आयको आधा भ�दा 

कम हो हाल राि��य �ित�यि� आय १०५ अमेरीिक डलर अथा�त करीव १लाख ४ हजार नेपाली �पैया रहेकोछ । 

वािष�क  आ�दानीको �मखु �ोतह�मा  कृिष पशपुालन¸�यापार¸उ�ोग �यवसाय¸नोकरी¸�यालादारी  तथा वैदेिशक 

रोजगारी आदी रहेका छन । वािष�क आ�दानी जनु जनु पेशा �यवसाय वाट �ा� भएको छ  �यसका आधारमा हेदा� 

कृिषतथा पशपुालनवाट ११% ¸�यापार वाट ३% ¸उ�ोग �यवसाय वाट १%¸ नोकरी वाट १६%¸ �यालादारी वाट 

८% र वैदेिशक रोजगारीवाट ६१%  रहकेोछ  । यो वािष�क आ�दानी हािसल गन�का लािग कुल ९९११ जनसं�या 

संल�न रहकेोछ । संल�न म�ये ६५% कृिष पेशामा ¸२% �यापारमा¸१% उ�ोग �यवसायमा¸६% नोकरीमा¸९% 

�यालादारीमा र १७% वैदेिशक रोजगारीमा छन । यी दईुवटा त�यले  कृिष¸नोकरी र वैदेिशक रोजगारमा देिखएको 

फरकपना अ�ययन यो�य रहेको छ । ज�तो ६५% संल�नाता रहेको कृिष पेशाले ११% आ�दानी मा� िदएको छ 

भने १७% सलं�न रहकेो वैदेिशक रोजगारले ६१% आ�दानी िदएको छ �य�तै ९% सलं�न रहकेो नोकरी ले  

१६% आ�दानी िदएकोछ । यसले कृिष पेशालाई ठुलो �� िच�ह खडा गरेकोछ । हाल धवलािगरी गाउपँािलकामा 

पेशा �यवसायमा संल�न �यि� तथा वािष�क आ�दानी को वाड�  �तरीय िववरण तल ��तुत ग�रएकोछः 
�यावसायमा सलं�न जनस�ंया स�वि�ध िववरण 

वाड� न ं कृिष �यापार उ�ोग �यवसाय नोकरी �यालादारी वैदिेशक रोजगार ज�मा 

१ ४२७ १७ १९ ३४ ६९ १८७ ७५३ 

२ ६३६ २९ ५ ३९ ८४ १५३ ९४६ 

३ ११४८ ६२ ३३ १०८ ९१ २४३ १६८५ 

४ ११८४ ३१ ० ८७ २७९ ३१० १८९१ 
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वाड� न ं कृिष �यापार उ�ोग �यवसाय नोकरी �यालादारी वैदिेशक रोजगार ज�मा 

५ ५८३ ५ ० २२ १७ १२५ ७५२ 

६ ६४७ २४ १ ४५ १६७ १७१ १०५५ 

७ १७९१ ७४ ३३ २१५ १९८ ५१८ २८२९ 

ज�मा ६४१६ २४२ ९१ ५५० ९०५ १७०७ ९९११ 

�ितशत ६५% २% १% ६% ९% १७% १००% 
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 

�ोतअनुसार वािष�क आ�दानी स�वि�ध िववरण (� हजारमा ) 

वाड� न ं
कृिष 

पशुपालन �यापार 
उ�ोग 

�यवसाय 

नोकरी 

�याला 
वैदिेशक 
रोजगार ज�मा नीिज सरकारी गै� सरकारी 

१ ६५६१ १३१० १५८० ० ५९४८ ६०० ४०२७ ६५९४० ८५९६६ 

२ ६३०५ २८४० २२० ७४६ ४८५६ २३९ ५८२३ ४२३१० ६३३३९ 

३ १५८४९ ३९३० २१३१ ४५६ २२७२२ २८४ ६७५४ ७७३०१ १२९४२७ 

४ १०३८४ २९९३ ८१ ३०७ १४१६५ १७९५ १०१३१ ५६९१२ ९६७६८ 

५ ५०४५ ४७० ० ० ३३२० १८० ११९५ ३१३२५ ४१५३५ 

६ ९८३० २६८५ १८० ४०० १३०२५ २०० ७४९९ ४३७८० ७७५९९ 

७ ३०२६४ १००१६ ४८१० १०५० ४५१५२ १२५२ २१९१३ १३७१९५ २५१६५२ 

ज�मा ८४२३८ २४२४४ ९००२ २९५९ १०९१८८ ४५५० ५७३४२ ४५४७६३ ७४६२८६ 

�ितशत ११% ३% १% ०% १५% १% ८% ६१% १००% 
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 

मािथ उ�लेिखत तािलकालाई अ�ययन थप सहजता �दान गन�  तपिशल अनुसार �त�भ िच� माफ� त देखाइएकोछः 
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�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 

 

मािथ उ�लेिखत �त�भ िच� अनुसार कृिष पेशामा ६५% जनसं�या संल�न छ तर वािष�क आ�दानी ११% 

रहेकोछ भने वैदेिशक रोजगारीमा १७% जनं�या सलंगन छ तर वािष�क आ�दानी ६१% रहेकोछ । वैदेिशक 

रोजगारीमा एउटा घरवाट १/२ जना यवुाह� जाने हो भने जीवन िनवा�हमा सहज ह�ने देिखएकै कारण कृिष पेशा 

अपहेिलत ह�दै गएको र वैदेिशक रोजगारमा यवुाह�को आकष�ण देिखएकोछ ।कृिष पेशालाई स�मािनत वनाउन केिह 

िवशेष काय��मह� संचालन गनु�  पन� अव�था देिखएकोछ । 

६५%

२% १%
६%

९%

१७%

कृिष �यापार उ�ोग �यवसाय नोकरी �यालादारी वैदिेशक रोजगार

पेशामा संल�न जनसं�याको िववरण

११%

३% १%

१६%

८%

६१%

कृिष �यापार उ�ोग �यवसाय नोकरी �यालादारी वैदिेशक रोजगार

पेशका आधारमा वािष�क आ�दानीको िववरण
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१५. वािष�क उ�पादन स�व�धी िववरण  
धवलािगरी गाउपँािलकाको वािष�क  उ�पादन स�वि�ध िववरणमा म�ुय �पमा ७ भागमा वािडएकोछ  । ती 

ख�डह�मा अ�नवाली¸नगदेवाली¸पशजु�य उ�पादन¸तेलहन वाली¸दलहन वाली¸तरकारी अ�तरगत आलु  र 

फलफुल  समावेस ग�रएकोछ । अ�न वाली मा धान, मकै, कोदो र गह� ँनगदे वालीमा अलैची, अि�लसो,  अदवुा,  

पशजु�य उ�पादनमा दधु, मासु, अ�डा, तेलहनमा तोरी¸स�य� र दलहनमा मास सीिम म�याम¸तरकारी अ�तरगत 

आल ुर फलफुल  अ�तरगत यो गाउपँािलका मा उ�पादन ह�ने फलफुलह�को वारेमा िववरण संकलन ग�रएकोछ । 

वािष�क उ�पाद अनुसार यो गाउपँािलकाको अ�नवाली अ�गतरगत ८२६१ मरुी धान ८८८६ मरुी मकै ४७११ मरुी 

गह� र ५९१५ मरुी कोदो उ�पादन ह�ने गद�छ । तेलहन अ�तरगत तोरी ८१ मरुी र दलहन अ�तरगत िसिम म�याम 

४३८ मरुी उ�पादन ह�ने गद�छ । यो गाउपँािलकाको �मखु वालीमा पन� आलु पिन उ�लेखनीय उ�पादन ह�न सकेको 

छैन हाल वािष�क �पमा ३३५३ मरुी मा� उ�पादन ह�ने गरेकोछ । नगदेवाली अ�तरगत यो गाउपँािलका अलैिचका 

संभावना भएको गाउपँािलका भए पिन उ�पादन ह�न सकेको छैन हाल वािष�क �पमा ८१६ केजी उ�पादन 

भइरहेकोछ �य�तै अि�सो पिन वािष�क �पमा ४९२१ केजी उ�पादन भइरहकेो छ । �य�तै अक� नगदेवाली 

अदवुाको पिन �यवसाियक खेती ह�न सकेको छैन वािष�क �पमा ७०९ केजी मा� उ�पादन भइरहेकोछ । पशजु�य 

उ�पादनमा अ�तरगत यो गाउपँािलकामा दधु वािष�क �पमा ४ लाख ७१ हजार १५३ िलटर उ�पादन भइरहेको छ 

भने मासु वािष�क �पमा ३२ हजार ८६ केजी उ�पादन भइरहेकोछ । अ�डाको हकमा यो गाउपँािलकामा वािष�क 

�पमा ४५ हजार ३३१ गोटा उ�पादन भइरहेकोछ । धवलािगरी गाउपँािलकाको वािष�क उ�पादन स�वि�ध वाड�  

�तरीय िववरण तल ��तुत ग�रएकोछ । 

वाड� नं 

अ�न वाली मरुी  तोरी  
(मुरी) 

दाल 
 (मुरी) 

आलु 
 (मुरी) धान मकै गह� कोदो 

१ ३६ ९२७ ३१२ ५ ० ७५ ५२३ 

२ ५३ ८१७ २८५ २६१ १ १३ ८५७ 

३ १२०५ १७९४ १२६२ १७७० २९ २० ६२० 

४ ३६७ १८४४ ५०६ १०६३ १९ १ १८ 

५ ० ५२६ २५४ ३४४ ० ६९ ४०९ 

६ ५२६ ८२३ ५३० ८९७ १९ ८१ २२५ 

७ ६०७४ २१५६ १५६२ १५७५ १३ १७९ ७०० 

ज�मा ८२६१ ८८८६ ४७११ ५९१५ ८१ ४३८ ३३५३ 
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 
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वाड� नं 

नगदेवाली (केजी) 
फलफुल 

पशुज�य 

अलैची कुचो अदवुा दधु िलटर मासु केजी अ�डा (गोटा) 

१ ० ० ० ० ६३६० ५४९५ ० 

२ ७ ० १० १ १०६०० ६५० ७७४६ 

३ ३९३ १९५ १०५ २५१ ६७४५० १३३ ३०५ 

४ २ १४ ० ० ८०१०० ३९०१ १३४२ 

५ ० ८ १२५ १३ १४६४० ४४८० १६७० 

६ २६७ १२२१ १४१ ८२ ८४२१० १४४३७ २२२५० 

७ १४७ ३४८३ ३२८ ३७४ २०७७९३ २९८६ १२०१८ 

ज�मा ८१६ ४९२१ ७०९ ७२२ ४७११५३ ३२०८२ ४५३३१ 
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 

१६. वािष�क उ�पादनको खपत स�व�धी िववरण  
धवलािगरी गाउपँािलकाको वािष�क �पमा उ�पादन भएका नगदेवाली वाहेक सवैको खपत �थानीय �तरमा नै ह��छ 

र वािहर वाट थप �याएर जीिवकोपाज�न गनु�  पन� अव�थाछ । मािथ उ�लेिखत सवैवालीह�को खपत कित ह��छ ? 

भ�ने वारेमा घरधरुी �तरमा िववरण संकलन ग�रएको िथयो । िववरण अनुसार  वािष�क �पमा धान ११०७० मरुी 

मकै ९७४९ मरुी गह� ँ५८५६ मरुी कोदो ७३६९ मरुी तोरी ४८ मरुी दाल ८१० मरुी आलु ५३०० मरुी अलैची 

१९८ केजी अि�सो ७२७३ केजी अदवुा ८४९५ केजी दधु ४ लाख ६६ह हजार ८०० िलटर मासु ६६८१२ 

केजी १ लाख ३३ हजार ११ वटा खपत ह�ने गद�छ । जसको वाड�  �तरीय िव�तृत िववरण तल ��तुत ग�रएकोछः 

वाड� नं 

अ�न वाली मरुी  तोरी  
(मुरी) 

दाल 
 (मुरी) 

आलु 
 (मुरी) धान मकै गह� कोदो 

१ ३६ १०४४ ३८७ ७ ० ८० ६४९ 

२ ३७ १२८१ ५३३ ६८१ २ ५८ ९११ 

३ १२२२ १९८४ १३९३ १९६७ ६ ५३ ७३६ 

४ ३७१ १५८३ ८३९ १३०२ १३ ८७ ८४६ 

५ १८४ ५९६ ५०५ ६२८ ० ७१ ६९८ 

६ ५९१ ८४९ ५६२ ९२४ १० ८२ २१४ 

७ ८६३० २४११ १६३७ १८५९ १६ ३६९ १२४७ 

ज�मा ११०७० ९७४९ ५८५६ ७३६९ ४८ ८०० ५३०० 
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 
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वाड� नं 

नगदेवाली (केजी) 
फलफुल 

पशुज�य 

अलैची कुचो अदवुा दधु िलटर मासु केजी अ�डा (गोटा) 

१ ० ५३२ २० ३६७ ५४५० ५३०८ १२० 

२ ० ७०३ १०३२ १३९२ १४८८५ ५९३६ ९२१६ 

३ ५ १२४३ २०४९ ५१९० ६५४१० १०८५९ २२७०० 

४ ४ ११३८ १५७८ ४६६५ ५५५३७ ९४४४ २६६७८ 

५ ० ५२७ १५९२ २७०६ २५९९२ ५६९४ ११७०३ 

६ १३७ ९५४ ३२६ २०९० ८४२१० २०४१५ २२९६० 

७ ५२ २१७६ १८९८ ७२३७ २१५३१६ ९१५६ ३९६३४ 

ज�मा १९८ ७२७३ ८४९५ २३६४७ ४६६८०० ६६८१२ १३३०११ 
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 

मािथ उ�लेिखत िववरण अनुसार धवलािगरी गाउपँािलकामा तोरी अलैची र दधु वाहेक कुनैपिन उ�पादनले वािष�क 

खपत परुा गन�  सकेकोछैन । यो गाउपँािलकाले वािष�क �पमा धान २८०८ मरुी मकै ८६३ मरुी गह� ११४५ मरुी 

कोदो १४५५ मरुी दाल ३६२ मरुी आलु १९४७ मरुी अि�सोको कुचो २३५२ केजी अदवुा ७७८६ केजी फलफुल 

२२ हजार ९२५ केजी मासु ३४ हजार ७३० केजी र अ�डा ८७ हजार ६८० वटा वािहर वाट आयात गनु�  पन� 

ह��छ । आयात गनु�  पन� व�तुह�को वाड�  �तरीय िववरण तल ��तुत ग�रएकोछः 

वाड� नं 

अ�न वाली मरुी  तोरी  
(मुरी) 

दाल 
 (मुरी) 

आलु 
 (मुरी) धान मकै गह� कोदो 

१ ० ११८ ७५ २ ० ५ १२६ 

२ -१७ ४६४ २४८ ४२१ २ ४५ ५४ 

३ १६ १९० १३१ १९७ -२४ ३३ ११६ 
४ ४ -२६१ ३३२ २३९ -६ ८६ ८२८ 

५ १८४ ७० २५१ २८५ ० २ २८८ 

६ ६४ २७ ३२ २८ -९ १ -११ 

७ २५५७ २५५ ७५ २८४ ४ १९० ५४६ 

ज�मा २८०८ ८६३ ११४५ १४५५ -३३ ३६२ १९४७ 
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 

मािथ उ�लेिखत तािलकामा  वो�ड ग�रएको र (-) मा देिखएको अंकले �यो वाड�मा �यो उ�पादन खपत भइ स�दैन  

भ�ने कुरा देखाउछ । 
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वाड� नं 

नगदेवाली (केजी) 
फलफुल 

पशुज�य 

अलैची कुचो अदवुा दधु िलटर मास ुकेजी अ�डा (गोटा) 

१ ० ५३२ २० ३६७ -९१० -१८७ १२० 

२ -७ ७०३ १०२२ १३९१ ४२८५ ५२८६ १४७० 

३ -३८८ १०४८ १९४४ ४९३९ -२०४० १०७२६ २२३९५ 

४ २ ११२४ १५७८ ४६६५ -२४५६३ ५५४३ २५३३६ 

५ ० ५१९ १४६७ २६९३ ११३५२ १२१४ १००३३ 

६ -१३० -२६७ १८५ २००८ ० ५९७८ ७१० 

७ -९५ -१३०७ १५७० ६८६३ ७५२३ ६१७० २७६१६ 

ज�मा -६१८ २३५२ ७७८६ २२९२५ -४३५३ ३४७३० ८७६८० 
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 

मािथ उ�लेिखत तािलकामा  वो�ड ग�रएको र (-) मा देिखएको अंकले �यो वाड�मा �यो उ�पादन खपत भइ स�दैन  

भ�ने कुरा देखाउछ । 

१७. वािष�क खच� स�व�धी िववरण  
धवलािगरी गाउपँािलकाको वािष�क  खच� स�वि�ध िव�तृत अ�ययन ग�रएकोछ । जीवन िनवा�हका लािग आव�यक 

पन� िनयिमत खच�का िवषयह�लाई स�ुम �पमा ��तुत ग�रएकोछ । आवासको �यव�था भइसकेको ह�नाले 

आवासलाई भने समावेस ग�रएकोछैन । समावेश ग�रएका िवषयह�मा खाना ¸ कपडा ¸ िश�ा¸ �वा��य¸ चाडपव�¸ 

पशआुहार¸पश�ुवा��य¸ संचार¸यातायात¸अ�मल¸ऋणको �याज र अ�य गरी १२ वटा िशष�कमा सुचना संकलन 

ग�रएको िथयो । जस अनुसार खानामा २६ करोड ३३ लाख ६३ हजार ¸लुगाकपडामा ७ करोड ६७ लाख ३७ 

हजार¸िश�ामा १० करोड १० लाख ७३ हजार¸�वा��यमा २ करोड १९ लाख ३७ हजार¸ चाडपव�मा ४ करोड ६ 

लाख ९७ हजार¸च�दा सहयोग ६६ लाख ४२ हजार¸पशआुहार तथा �वा��यमा ७९ लाख ४५ हजार¸खैनी¸सुत�¸ 

गड्ुखा लगायत र�सी (खाजाको �पमा खाने जाडँ यसमा समावेस ग�रएको छैन) लगायत अ�मलमा २ करोड १० 

लाख ७२ हजार¸मोवाइल �रचाज� काड�  १ करोड २२ लाख ७७ हजार ¸साह�को ऋणको �याज ितन� १ करोड ९९ 

लाख ८२ हजार¸यातायातमा २ करोड २४ लाख  ३७ हजार र अ�य ६२ हजार गरी कुल वािष�क खच� ५९ करोड 

४२ लाख २३ हजार  रहेकोछ ।  �ितशतका आधारमा हेदा� कुल खच�को ४४% खानामा¸१३% ल�ा कपडामा 

¸१७% िश�ामा¸४% �वा��यमा¸७% चाडवाडमा¸१% च�दा सहयोगमा¸१% पश�ुवा��यमा,४% अ�मलमा¸२% 

मोवाइल �रचाज�मा¸साह�को ऋणको �याज ितन�मा ३%¸यातायात को लािग ४% खच� ह�ने गरेकोछ । धवलािगरी 

गाउपँािलकाको वािष�क खच� स�वि�ध वाड�  �तरीय िववरण टेवल तथा �त�भ िच�को मा�म वाट तल ��तुत 

ग�रएकोछः 
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वाड� न ं
वािष�क खच� � हजारमा (०००) 

खाना � कपडा िश�ा �वा��य चाडपव� च�दा पशुआहार 

१ २५५०० ६१३१ १२२१३ ४४९६ ३२३३ ९४४ ३२ 

२ ३०४५५ ७६५५ १३७३३ १८५९ ४६४२ ६७३ ४६२ 

३ ४२८०४ १७५५७ २५१९२ ३५३० ६२२८ ६४२ ५३५ 

४ ४९१५१ ८९४४ ११०१३ ३४५७ ३५०६ ७९५ ४५४ 

५ २२२७३ ४२१८ ६१६५ १३४१ ३७७३ ६११ ३५३ 

६ २६२२९ ५६३८ १०३२३ ४७९४ ३३४१ ७१३ १८८४ 

७ ६६९५१ २६५९५ २२४३४ २४६१ १५९७४ २२६४ ४२२५ 

ज�मा २६३३६३ ७६७३७ १०१०७३ २१९३७ ४०६९७ ६६४२ ७९४५ 

४४% १३% १७% ४% ७% १% १% 
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 

मािथको टेवलको थप ख�ड 

वाड� न ं अ�मल मोवाइल संचार ऋणको �याज यातायात अ�य ज�मा 

१ १३७१ १०७६ ० १५०८ ६२ ५६५६७ 

२ ३६६५ १६११ ७५१३ २३८३ ० ७४६५२ 

३ १८२७ २०५६ १०३५ २४५९ ० १०३८६५ 

४ ३३७३ १३०२ १३२९ ३३३० ० ८६६५३ 

५ १७८९ १०४५ ६०० २२३२ ० ४४३९८ 

६ ३०५५ १५१३ ५५६७ ३२२२ ० ६६२७७ 

७ ५९९२ ३६७३ ३९३८ ७३०४ ० १६१८१२ 

ज�मा २१०७२ १२२७७ १९९८२ २२४३७ ६२ ५९४२२३ 

 �ितशत  ४% २% ३% ४% ०% १००% 
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 
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मािथको िववरणलाई �त�भ िच� माफ� त तल ��तुत ग�रएकोछ  

 
�ोतः घरधुरी सभ��ण २०७४ फागुन 

१८. िवरामी ह�दा पिहलो उपचार स�व�धी िववरण  
धवलािगरी गाउपँािलकाका कुल ३१२९ घरधरुी म�ये िवरामी ह�दा �वा��य स�वि�ध कुन उपाय अवल�वन गछ�न 

भ�ने वा कुन िनकायमा जा�छन भ�ने आधारमा सुचना सकंलन ग�रएको छ । म�ुय �पमा �वा��य सं�था¸निस�ङ 

होम¸औषिधपसल¸जिडवुटी �योग गन� र धामीझाि�कोमा जाने घरधरुीको िववरण संकलन ग�रएकोहो । जस 

अनुसार िवरामी ह�दा सवैभ�दा पिहले ४७% अथा�त १४५८ घरधरुी  अ�पताल वा �वा��य सं�थामा जाने गरेका 

छन भने १६% अथा�त ५०० घरधरुी जिडवुटी �योग गन� गरेकाछन । �य�तै २६% अथा�त ८२० घरधरुी 

औषधीपसल जाने गरेकाछन भने ११% अथा�त ३५१ घरधरुी धामी झाि�कोमा जाने गरेकाछन । जसको वाड� 

�तरीय िववरण तल ��तुत ग�रएकोछः 

वाड� न ं
�वा��य 
स�ंथा 

निस�ङहोम 
जाने 

जडीवटुी 
�योग गन� 

औषिध 
पसल जाने 

धामी झा�� 
को मा जाने 

अ�य केिह 
गन� 

ज�मा घरधरुी 

१ ७३ ० १८२ ० २ ० २५७ 

२ ५ ० ११४ १६१ ६२ ० ३४२ 

३ २९३ ० ५९ १२९ ९९ ० ५८० 

४४%

१३%

१७%

४%
७%

१% १%
४%

२% ३% ४%

खाना कपडा िश�ा �वा��य चाडपव� च�दा पशुआहार 
तथा �वा��य

अ�मल मोवाइल 
संचार

ऋणको �याज यातायात

वािष�क खच� �ितशत 
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वाड� न ं
�वा��य 
स�ंथा 

निस�ङहोम 
जाने 

जडीवटुी 
�योग गन� 

औषिध 
पसल जाने 

धामी झा�� 
को मा जाने 

अ�य केिह 
गन� 

ज�मा घरधरुी 

४ ३९५ ० २२ १०४ ७७ ० ५९८ 

५ ७० ० ४३ ८९ ४६ ० २४८ 

६ १९८ ० ४८ ५२ २४ ० ३२२ 

७ ४२४ ० ३२ २८५ ४१ ० ७८२ 

ज�मा १४५८ ० ५०० ८२० ३५१ ० ३१२९ 

�ितशत ४७% ०% १६% २६% ११% ०% १००% 
�ोतः घरधुरी सभ��ण २०७४ फागुन 

१९. �ाकृितक �कोप स�व�धी िववरण  
सामा�यतया हामीले वु�ने भाषामा जसलाई �कोप भ�छौ �यो �कोप हैन िवपद हो । �कोप भनेको िवपद पवु�को 

अव�था वा संभावना हो । ज�तो कुनै ठाउमा पिहरो जाने सभंावना छ  र कुनैपिन वेला �यहा पिहरो जान स�छ भने 

�यहा पिहरोको �कोप छ र जव पिहरो जा�छ �यसपिछ �यहा िवपद आउछ । हामीचािह पिहरो आइ सकेपिछ को 

अव�थालाई �कोप भिनरहकेा छौ । संभािवत �कोपह�को न�साकंन ग�र �यसका आधारमा योजना िनमा�ण गनु�  

�थानीय सरकारको िज�मेवारी हो । धवलािगरी गाउपँािलकालाई पिन �कोपह�को न�शाकंन ग�र योजना तजु�मा 

गन�  सहज वनाउनका लािग यहाकँो म�ुय वाढी पिहरो आगालागी ज�ता िवषयह�मा �कोप स�वि�ध िववरण 

संकलन ग�रएकोछ ।यो गाउपँािलकाका कुल ३१२९ घरधरुी म�ये १०७७ वा ३३% घरधरुीमा �ाकृितक 

�कोपकव संभावना रहकेोछ । जसम�ये  ४४७ घरधरुी पिहरोको जोखीममा छन भने १९५ घरधरुी वाढीको 

जोखीममा रहेकाछन । �यसै गरी ४०५ घरधरुी आगलागीको जोखीममा रहेकाछन भने अ�य �कारको जोिखम ३ 

घरधरुीमा रहेकोछ ।  �ाकृितक �कोप स�वि�ध वाड�  �तरीय िववरण तल ��तुत ग�रएकोछः 

वाड� न ं पिहरो  वाढी आगलागी डुवान  अ�य ज�मा घरधुरी 

१ १ ० ० ० ० १ 
२ २६४ ० ० ० १ २६५ 
३ ३ ० ० ० ० ३ 

४ ८४ १११ ३८३ ० ० ५७८ 

५ ३५ ९ ० ० २ ४६ 

६ ७७ ६६ २२ ० ० १६५ 

७ १० ९ ० ० ० १९ 

ज�मा ४७४ १९५ ४०५ ० ३ १०७७ 
�ोतः घरधुरी सभ��ण २०७४ फागुन 
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२०.  निजकको �वा��य सं�था पु�न ला�ने समय स�व�धी िववरण  
�वा�थ हा�ो अिनवाय� सत�हो �यसैले यसको उपल�धता क�तो रहेकछ भ�ने वारेमा िववरण संकलन ग�रएको छ । 

िवरामी ह�दँा सवैभ�दा पिहले यो गाउपँािलकाका ४७% घरधरुीह� �वा��य सं�थामा जाने गरेको िववरण मािथ 

उ�लेख ग�रएकोछ । जसको आधारमा �वा��य सं�थाको उपल�धतालाई कित पैदल दरुी िभ� रहकेोछ भ�ने 

आधारमा हेदा� यो धवलािगरी गाउपँािलका िभ� ४७%  अथा�त १४६६ घरधरुी को आधा घ�टा  पैदल दरुी िभ� 

�वा��य  सं�था उपल�ध छ  भने ४६% अथा�त १४२९ घरधरुीको लािग �वा��य सं�था प�ुन  १ घ�टा िहड्नु पन� 

ह��छ । �य�सै गरी ६% अथा�त १८५ घरधरुी �वा��य स�ंथा भ�दा २ घ�टाको पैदल दरुी  टाढा रहकेाछन भने 

२% अथा�त ४९ घरधरुी लाई �वा��य सं�था प�ुन ३ घ�टा भ�दा वढी ला�छ । धवलािगरी गाउपँािलकाको 

निजकको �वा��य सं�था प�ुन ला�ने समय स�वि�ध वाड��तरीय िववरण तल ��ततु ग�रएकोछः 

वाड�  नं 
आधा घ�टा 

स�म 
१ घ�टा 

स�म 
२ घ�टा 

स�म 
३ घ�टा स�म 

३ घ�टा भ�दा 
वढी 

ज�मा 

१ ८२ १७५ ० ० ० २५७ 

२ ३२ ३०६ ४ ० ० ३४२ 

३ ३३८ २४२ ० ० ० ५८० 

४ ३३० २१९ ० ० ४९ ५९८ 

५ ९४ १४८ ६ ० ० २४८ 

६ १०२ ६६ १५४ ० ० ३२२ 

७ ४८८ २७३ २१ ० ० ७८२ 

ज�मा १४६६ १४२९ १८५ ० ४९ ३१२९ 

�ितशत ४७% ४६% ६% ०% २% १००% 
�ोतः घरधुरी सभ��ण २०७४ फागुन 

२१. निजकको  �हरी चौक� पु�न ला�ने समय स�व�धी िववरण  
 सुर�ा जनताको अिनवाय� सत�  हो यसको लािग सरकारले िविभ�न �थानमा सुर�ा िनकायह� (�हरी पो�) 

�थापना ग�र �हरी प�रचालन गरेको छ । धवलािगरी गाउपँािलकामा पिन यहका कुल ३१२९ घरधरुी  ले �हरी 

चौक� स�म प�ुन ला�ने समयका आधारमा िववरण संकलन ग�रएकोछ । �हरी चौक�को िहसावले हेदा� यहका ५६% 

अथा�त १७४२ घरधरुी लाई �हरी चौक� प�ुन ३ घ�टा भ�दा वढी समय ला�छ भने १९% अथा�त ५८० घरधरुी ३ 

घ�टा िहडेर �हरी चौक� स�म प�ुन स�छन । �यसैगरी १ % अथा�त ४६ घरधरुी को २ घ�टाको पैदल दरुीमा �हरी 

चौक� रहेको छ भने ९% अथा�त २७२ घरधरुी लाइ �हरी चौक� प�ुन १ घ�टा िहड्नु पद�छ । यो गाउपँािलकाको 

१६% अथा�त ४८९ घरधरुीह�लाई भने �हरी चौक� प�ुन विढमा आधा घ�टा मा� ला�दछ । यो गाउपँािलकाको 

निजकको �हरी चौिक प�ुन ला�ने समयका आधारमा घरधरुीको वाड�  �तरीय िववरण तल ��तुत ग�रएकोछ । 
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वाड� न ं आधा घ�टा स�म १ घ�टा स�म २ घ�टा स�म ३ घ�टा स�म ३ घ�टा भ�दा वढी ज�मा 

१ ० ० ० ० २५७ २५७ 

२ ० ० ० ० ३४२ ३४२ 

३ ० ० ० ५८० ० ५८० 

४ ० ० ० ० ५९८ ५९८ 

५ ० ० ० ० २४८ २४८ 

६ ० ० २५ ० २९७ ३२२ 

७ ४८९ २७२ २१ ० ० ७८२ 

ज�मा ४८९ २७२ ४६ ५८० १७४२ ३१२९ 

�ितशत १६% ९% १% १९% ५६% १००% 
�ोतः घरधुरी सभ��ण २०७४ फागुन 

२२.  निजकको  बैक पु�न ला�ने समय स�व�धी िववरण  
 पिछ�लो समयमा वैक �ायजसो नेपालीह�का लािग अिनवाय� जतीकै भइरहकेोछ । यो देशको �मखु �ोत नै 

वैदेिशक रोजगार भएकाकारण पिन वैक आव�यक भएको हो । हाल सामािजक सुर�ा भ�ा¸पे�सन समेत वैक माफ� त 

नै िनकाशा गन� नीित अनु�प पिन यसको मह�व वढ्दै गइरहेकोछ । यसै प�र�े�मा धवलािगरी गाउपँािलकाका कुल 

३१२९ घरधरुी लाई वैक स�म प�ुन कित स�य ला�छ भ�ने आधारमा सुचना संकलन ग�रएको छ । जसका 

आधारमा हेदा� ७५% अथा�त २३४७ घरधरुीलाई वैक प�ुन ३ घ�टा भ�दा वढी ला�छ भने १ % अथा�त २१ 

घरधरुीलाई २ घ�टा स�म ला�छ । �यसै गरी  २४% अथा�त ७६१ घरधरुीलाई १ घ�टा स�म ला�ने अव�थाछ । यो 

गाउपँािलकाको निजकको वैक प�ुन ला�ने स�य स�वि�ध वाड�  �तरीय िववरण तल ��तुत ग�रएकोछः 

वाड� न ं आधा घ�टा स�म १ घ�टा स�म २ घ�टा स�म ३ घ�टा स�म ३ घ�टा भ�दा वढी ज�मा 

१ ० ० ० ० २५७ २५७ 

२ ० ० ० ० ३४२ ३४२ 

३ ० ० ० ० ५८० ५८० 

४ ० ० ० ० ५९८ ५९८ 

५ ० ० ० ० २४८ २४८ 

६ ० ० ० ० ३२२ ३२२ 

७ ० ७६१ २१ ० ० ७८२ 

ज�मा ० ७६१ २१ ० २३४७ ३१२९ 
�ितशत ०% २४% १% ०% ७५% १००% 
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२३. निजकको  बजार पु�न ला�ने समय स�व�धी िववरण  
सामा�यतया कुनै पिन सामा�ीको िकनवेच ह�ने ठाउलाई वजार भिन�छ तर पिन यहा ँ वजार भ�नाले घरह� 

पसलह� भएको ठाउलाई भ�न खोिजएको हो जहा सामा�यतया दैिनक �पमा आव�यक पन� नुन तेल खा�ा�न 

ल�ा कपडा छानीछानी िक�न पाइ�छ । यसका आधारमा धवलािगरी गाउपँािलकमा उ�लेखनीय बजार नभए पिन 

वाड�  नं ७ मा रहकेो के��लाई वजार मािनएको यसका अित�र� दरवाङ लगायत वेनी वजारमा जानु पन� अव�थाछ 

।यो गाउपँािलकाका ६७% अथा�त २०९० घरधरुीलाई निजकको वजार स�म प�ुनकालािग ३ घ�टा भ�दा विढ 

समय ला�छ भने ८% अथा�त २५७ घरधरुीलाई ३ घ�टा स�म ला�छ । �यसै गरी २ घ�टाको पैदल या�ामा बजार 

स�म प�ुने घरधरुी सं�या १% अथा�त २१ रहकेो छ भने ९% अथा�त २७२ घरधरुीलाई बजार स�म प�ुनका लािग 

१ घ�टा समय ला�छ । आधा घ�टा को पैदल दरुी िभ� बजारको पह�च भएका घरधरुीको सं�या १६% अथा�त 

४८९ रहेकोछ । धवलािगरी गाउपँािलकाको वजार स�म प�ुन ला�ने समयका आधारमा घरधरुीको िववरण तल 

��तुत ग�रएकोछः 

वाड� न ं आधा घ�टा स�म १ घ�टा स�म २ घ�टा स�म ३ घ�टा स�म 
३ घ�टा भ�दा 

वढी 
ज�मा 

१ ० ० ० २५७ ० २५७ 

२ ० ० ० ० ३४२ ३४२ 

३ ० ० ० ० ५८० ५८० 

४ ० ० ० ० ५९८ ५९८ 

५ ० ० ० ० २४८ २४८ 

६ ० ० ० ० ३२२ ३२२ 

७ ४८९ २७२ २१ ० ० ७८२ 

ज�मा ४८९ २७२ २१ २५७ २०९० ३१२९ 

�ितशत १६% ९% १% ८% ६७% १००% 

�ोतः घरधरुी सम��ण २०७४ फागनु 

२४. कुपोषण लागेका वालवािलका स�वि�ध िववरण  
धवलािगरी गाउपँािलकामा कुपोषण लागेका वालवािलकाको सं�या ज�मा ३ जना रहकेोछ । वाड�  न ंछ मा १ जना र 

७ मा २ जना रहेकाछन । तीनजना म�ये २ जना वालक र १ जना वािलका रहेकाछन भने जातीय आधारमा तीनै 

जना दिलत समदुाय वाट रहेकाछन । (तािलकामा देखाउन आव�यक नदेिखएकोह�नाले यसलाई भाषागत �पमा 

मा� उ�लेख ग�रएको हो ) 
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२५. अकाल मृ�य ुस�वि�ध िववरण  
धवलािगरी गाउपँािलकामा  अकाल म�ृय ु पिन उ�लेखनीय �पमा भएको पाइएकोछ । िवगत ५ वष�मा यो 

गाउपँािलकामा १६१ जनाको अकालमा म�ृय ुभएकोछ । अकाल म�ृय ुह�नेह�मा �यरोग वाट १ जना¸दघु�टना वाट 

२८ जना¸�या�सर वाट १८ जना¸आ�मह�या गरेर ७ जना¸मटुुरोग वाट ५७ जना मगृौला िवि�एर ६ जना ¸�सुती 

गराउदा १३ जना अ�य िविभ�न कारणवाट ३१ जना को म�ृय ुभएको छ । यो गाउपँािलकामा सवैभ�दा वढी मटुु 

रोगका कारण म�ृय ुभएको देिखएकोछ । यो गाउपँािलकाको िवगत ५ वष�को अकालमा म�ृय ुह�नेह�को सं�या वाड�  

�तरीय �पमा तल ��तुत ग�रएकोछः 

वाड� न ं
मृ�यकुो कारण 

एड्स �यरोग दघु�टना �या�सर आ�मह�या मुटुरोग मृगौला  
�सुती 

गराउदा 
अ�य ज�मा 

१ ० ० ० ० ० २१ २ ० ० २३ 

२ ० १ १ १ ० १ ० ६ १२ २२ 

३ ० ० ७ ४ १ १९ ३ ० ० ३४ 

४ ० ० १२ १२ ३ ९ ० १ १३ ५० 

५ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

६ ० ० ३ १ ० ५ १ ५ ५ २० 

७ ० ० ५ ० ३ २ ० १ १ १२ 

ज�मा ० १ २८ १८ ७ ५७ ६ १३ ३१ १६१ 
�ोतः घरधुरी सभ��ण २०७४ फागुन 

२६.  फोहोरमैला �यव�थापन स�वि�ध िववरण  
आ�नो घरमा उ�पादन भएको फोहोर मैला �यव�थापन स�वि�ध सुचना संकलन गरेर हेदा� धवलािगरी 

गाउपँािलकामा फोहोर �यव�थापन भएको देिख�छ । करीव ३% घरधरुी वाहेकले कुनै न कुनै �पमा �यव�थापन 

गरेको देिख�छ । कुल ३१२९ घरधरुी म�ये ४१% अथा�त १२९७  घरधरुीले गाड्ने अथवा कुनै एिककृत गन� 

ठाउमा फा�ने गरेको वताए भने ३७% अथा�त ११५० घरधरुीले  ज�ने खालका लाई जलाउने र वाकँ�लाइ गाड्ने 

गरेको  िववरण िदएका छन । �य�तै १९% अथा�त ६०१ घरधरुीले सड्ने खालका फोहोर ह�लाई मलखाडीमा 

फा�ने गरेको र मल वनाउने गरेको जानकारी िदए । �यसै गरी १% अथा�त २२ घरधरुीले अ�लाई िदने गरेको 

जानकारी गराए भने २ % अथा�त ७७ जनाले जतासुकै फा�ने गरेको वताए । सम�तामा फोहोर �यव�थापनमा यो 

गाउपँािलका सचेत भएको देिख�छ र यस�कारको फोहोर �यव�थापन �णालीलाई िनर�तरता िदनु पन� देिख�छ । 

धवालिग�र गाउपँािलकाका घरधरुीह�ले फोहोर �यव�थापन कसरी ग�ररहेका छन भ�ने िववरण वाड�  �तरीय �पमा 

तल ��तुत ग�रएकोछः 
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वाड� न ं गाड्ने  जलाउने मल वनाउने अ�लाई िदन जतासकैु फा�ने अ�य   ज�मा 

१ ४ २४३ ६ १ २ १ २५७ 

२ ५ २७९ ५१ २ ५ ० ३४२ 

३ २७८ २९८ ० ० ४ ० ५८० 

४ ४७० ५० १६ १९ ४१ २ ५९८ 

५ ६५ ७८ १०१ ० १ ३ २४८ 

६ ११८ १७५ १४ ० १५ ० ३२२ 

७ ३३९ २७ ४१३ ० २ १ ७८२ 

ज�मा १२७९ ११५० ६०१ २२ ७० ७ ३१२९ 
�ितशत ४१% ३७% १९% १% २% ०% १००% 

�ोतः घरधुरी सभ��ण २०७४ फागुन 

२७.  सामुदाियक संगठनमा आव�ता स�वि�ध िववरण  
नेतृ�व �मताको िवकास र सामािजक सचेतनाको लािग समदुाियक संगठनको आव�ता वह�त उपयोगी मािन�छ । 

हाल देशका हरके गाउगँाउमँा िविभ�न �कारका सामदुाियक संगठन ह� िनमा�ण भएकाछन । धवलािगरी 

गाउपँािलकाको पिन सामदुाियक संगठनमा सकृय रहेका घरधरुीको िववरण संकलन ग�रएको छ । कुल ३१२९ 

घरधरुी म�ये करीव २५०० घरधरुीह� कुनै न कुनै सगंठन वा समहुमा आव� भएकाछन । �मखु �पमा �थानीय 

समदुायमा आधा�रत संगठन¸�थानीय सहकारी उपभो�ा सिमित आमा समहु वन समहु वाल समहु आदीमा संल�न 

भएका घरधरुीह�को िववरण संकलन ग�रएको छ जसको वाड�  �तरीय िववरण तल ��तुत ग�रएकोछ । 

वाड� न ं
CBO मा 
आव� 

वन समुहमा 
आव� 

उपभो�ा 
सिमितमा 
आव� 

सहकारीमा  
आव� 

वाल समुहमा 
आव� 

आमा समुहमा 
आव� 

अ�य समुहमा 
आव� 

१ १३ २१६ २७ २०६ २८ २१६ ४ 

२ ३ २५ १६ २८७ १३ २७३ १ 

३ १ ३ ३ ४ १ ६ २ 

४ ८ ७ ६१ ३५१ ५ ५९८ २ 

५ ११ १६ १२ ४ ३ २३८ २ 

६ ३५ २३ १३ ५३ २ २९६ ० 

७ १ ४४१ २६३ ५६७ ९३ ६०२ ४ 

ज�मा ७२ ७३१ ३९५ १४७२ १४५ २२२९ १५ 
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२८. वातावरण तथा सरसफाई  स�वि�ध िववरण  
 वातावरण तथा सरसफाईका लािग धवलािगरी गाउपािलकामा िविभ�न ��ावलीह� समावेश गरेर िववरण सकंलन 

ग�रएको िथयो । जस अ�तरगत साव�जािनक शौचालय¸ फोहोर पानी �शोधन शाला¸िपउने पानी �शोधन 

शाला¸फोहोर फा�ने िकटानी ठाउँ̧ वायो �यास �ला�ट र सरसफाई मजदरु ह� भए नभएको  सुचकह� रािखएको 

िथयो । यो संगै  गाउपँािलका िभ�  दमकल¸ए�वुले�स¸शव वाहान¸ वसपाक�  आिद का वारेमा पिन िववरण संकलन 

ग�रएको िथयो । हाल धवलािगरी गाउपँािलकामा मािथ उ�लेिखत कुनै पिन सेवा सुिवधा उपल�ध नभएको तर 

दैिनक ३ वटा जित गाडीह� यो गाउँपािलकामा आउने गरेको पाइएकोछ । सहजताका लािग वातावरण तथा 

सरसफाई स�वि�ध िववरण तल ��तुत ग�रएकोछ । 

�स िववरण वाड� १ वाड� २ वाड� ३ वाड� ४ वाड� ५ वाड� ६ वाड� ७ ज�मा 

१ साव�जािनक शौचालय ० ० ० ० ० ० ० ० 

२ फोहोर पानी �शोधन शाला ० ० ० ० ० ० ० ० 

३ िपउने पानी �शोधनशाला ० ० ० ० ० ० ० ० 

४ फोहोर फा�ने िकटानी ठाउँ ० ० ० ० ० ० ० ० 

५ वायो �यास �ला�ट ० ० ० ० ० ० ० ० 

६ सरसफाई मजदरु ० ० ० ० ० ० ० ० 

७ दमकल  ० ० ० ० ० ० ० ० 

८ ए�वलेु�स ० ० ० ० ० ० ० ० 

९ सववहान ० ० ० ० ० ० ० ० 

१० वसपाक�  ० ० ० ० ० ० ० ० 
नोटः वसपाक�  नभएपिन दैिनक ३ वटा गाडी आउने गरेको ।                       �ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 

२९. बैक तथा िव�ीय  स�वि�ध िववरण  
 धवलािगरी गाउपँािलकामा हाल स�म कुनै वैकह� नभएपिन �भ ु वैक �थापनाको अि�तम चरणमा पगेुको छ भने 

अ�य िवि�य सं�थाह�मा सहकारी स�ंथाह� र�काछन । सहकारीह�मा वचत तथा ऋण सहकारी¸कृिष सहकारी 

तथा वह�द�ेयीय सहकारी ह� रहकेा छन । कृिष उ�पादन िवि� िवतरण देिख वचत संकलन ऋण �वाह सं�मका 

िव�ीय कारोवारह� यी सहकारीह�ले ग�ररहेकाछन । हाल यो गाउपँािलकामा रहेका वैक तथा िव�ीय सं�थाह� 

स�वि�ध िववरण तल ��तुत ग�रएकोछः 
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�स वैक वा िव�ीय स�ंथाको नाम वाड� न ं मु�य �पमा �वाह गन� सेवाह� 

१ �भ ुबैङ्क िल. ७ बचत सकंलन ऋण �वाह 

२ अ�नपणु� �यवसाियक कृषी सहकारी सं�था िल.  ७ िवउिवजन ख�रद उ�पादन तथा िवतरण 

३ िहमाल वह�उ�ेि�यय सहकारी सं�था िल. ७ वचत सकंलन ऋण �वाह  

४ मिुद वह�उ��ेयीय सहकारी सं�था िल. ४ वचत सकंलन ऋण �वाह  

५ �पाचैर वह�उ��ेयीय सहकारी सं�था िल. २ वचत सकंलन ऋण �वाह  

६ मनुा वह�उ��ेयीय सहकारी सं�था िल. ३ वचत सकंलन ऋण �वाह  

७ खोवाङ उपभो�ा सहकारी सं�था िल. ४   

८ जनजागरण उपभो�ा सहकारी सं�था िल. ५   

९ सजृनिशल कृषी सं�था िल. ७ िवउिवजन ख�रद उ�पादन तथा िवतरण 

१० गजुा� िहमाल उपभो�ा सहकारी सं�था िल. १   

११ जनजाि�ती उपभो�ा सहकारी सं�था िल. ६   

१२ मािलका जिडवटुी सहकारी सं�था िल. ७  जिडवटुी सकंलन िवि� िवतरण 

१३ �यूताकम तेज वचत तथा ऋण सहकारी सं�था िल. ७ वचत सकंलन ऋण �वाह  

१४ मनुा कृषी  सहकारी सं�था िल. ३ िवउिवजन ख�रद उ�पादन तथा िवतरण 

१५  �गितिशल मिहला अ�न वचत  ऋण सहकारी सं�था िल. ७   

१६  नमुना धवलािगरी मिहला वचत  ऋण सहकारी सं�था िल. ४   

१७  शभुकामना मिहला िवकास वचत  ऋण सहकारी सं�था िल. ७   

१८  नमनुा उ�मिशल मिहला वचत  ऋण सहकारी सं�था िल. २   

१९  मनुाल कृषी सहकारी सं�था िल. ३ िवउिवजन ख�रद उ�पादन तथा िवतरण 

२०  धौलािगरी कृषी िवकास सहकारी सं�था िल. ४ िवउिवजन ख�रद उ�पादन तथा िवतरण 

२१  िहमाली कृषी सहकारी सं�था िल. १   

२२  मि�छम एकता कृषी सहकारी सं�था िल. ७   

२३ �ी प�रवत�निशल कृषी सहकारी सं�था िल. ५   

२४ अवाड� कृषी सहकारी सं�था िल. ६   

२५ मािलका मिहला वचत तथा ऋण सहकारी सं�था िल. ३   

२६ �ामीण जिडवटुी सहाक�र सं�था िल. ५   

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७४ फागनु 
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३०. धािम�क �थल  स�वि�ध िववरण  
धवलािगरी गाउपँािलकामा  रहकेा धािम�क �थलह�मा म�ुयगरी िह�द ुधम� संग स�वि�धत मि�दर ह� रहेका छन 

भने । कृि�चयन धम� संग स�वि�धत चच�ह� समेत रहेकाछन । बौध  धमा�वल�वी ह� यो गाउपँािलकामा भएपिन 

हाल स�म वौधधम� संग स�वि�धत धािम�क �थलह� यहा ँरहेका छैनन । यो गाउपँािलकामा धािम�क �थलह�को 

िववरण तल ��तुत ग�रएकोछः 
मि�दर 

१. मािलका मि�दर 
२. कोट मि�दर 
३. जग�नाथ मि�दर 
४. भगवित मि�दर 
५. वागराज मि�दर 
६. कािलका मि�दर 
७. देिव मि�दर 
८. कमल जैिस मि�दर 
९. ह�रहर मि�दर 
१०. भमेुथान मि�दर 
११. खावाङ भमेु मि�दर 
१२. जलजला मि�दर 
१३. कोट मि�दर 
१४. मािलका मि�दर 
१५. िशव मि�दर 
१६. वराह मि�दर 
१७. भमेुथान मि�दर 
१८. थातुर वराह मि�दर 
१९. ित�केप भमेु मि�दर 
चच� 
१. ताकम चच� 
२. लुलाङ चच� 
३. लमसुङ चच� 
४. फिलयागाउ ँचच� 
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३१. िव�ालय  स�वि�ध िववरण  
धवलािगरी गाउपँािलकामा �कुल जाने उमेरका (५ देिख १४ वष� स�मका) ३५६० जना अथा�त २०% जनसं�या 

रहेकोछ । यो उमेर भ�दा मािथको जनसं�या पिन िव�ालयमा पढ्ने गछ�  । हाल यो गाउपँािलकामा कुल २८ वटा 

िव�ालयह� रहकेाछन जसम�ये १० वटा मा�िमक िव�ालय र १८ वटा आधारभतु िव�ालय रहेकाछन । जसको 

िववरण तल ��तुत ग�रएकोछ । 

� स िव�ालय 
धवलािगर गाउपँािलकाका वाड� न ंह� 

ज�मा 
एक दईु तीन चार पाचँ छ सात 

१ आधारभतु िव�ालय ० २ २ ५ २ ४ ३ १८ 

२ मा�ािमक िव�ालय १ १ १ २ १ १ ३ १० 

३ ज�मा १ ३ ३ ७ ३ ५ ६ २८ 

�ोतः िज�ला िश�ा काया�लय �या�दी 
मािथ उ�लेिखत िववरण अनसुार धवलािगरी गाउपँािलकामा रहेका िव�ालयह�को नाम ठेगाना सिहतको तल ��ततु 

ग�रएकोछः 

आधारभुत िव�ालय 

१. लुलाङ आधारभतु िव�ालय ……………………………….वाड� नं  २ 

२. खो�रया आधारभतु िव�ालय ……………………………... वाड� न ं २ 

३. सयु��योित आधारभतु िव�ालय …………………………….वाड� नं  ३ 

४. धवलािगरी आधारभतु िव�ालय ……………………………वाड� न ं ३ 

५. नेवा�ङ आधारभतु िव�ालय  ………………………………..वाड� न ं ४ 

६. कैलाश आधारभतु िव�ालय ………………………………..वाड� नं  ४ 

७. चेचङु आधारभतु िव�ालय………………………………… वाड� नं  ४ 

८. धवलािगरी आधारभतु िव�ालय …………………………….वाड� नं  ४ 

९. रन जन�योित आधारभतु िव�ालय ……………………….. .वाड� न ं ४ 

१०. जन�योित आधारभतु िव�ालय …………………………….वाड� न ं ५ 

११. महे�� आधारभतु िव�ालय …………………………………वाड� नं  ५ 

१२. रा�चे आधारभतु िव�ालय ………………………………….वाड� नं  ६ 

१३. वागे�री आधारभतु िव�ालय ………………………………..वाड� नं  ६ 

१४. क�लेिन आधारभतु िव�ालय ……………………………….वाड� नं  ६ 
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१५. जनिवकास आधारभतु िव�ालय ………………………….वाड� नं  ६ 

१६. जग�नाथ आधारभतु िव�ालय……………………………. वाड� नं ७ 

१७. कोट आधारभतु िव�ालय …………………………………वाड� नं ७ 

१८. भमुे आधारभतु िव�ालय ………………………………….वाड� नं ७ 

मा�िमक िव�ालय 

१. जनक�याण मा िव …………………………………………….वाड� न ं १ 

२. लमसङु मा िव ………………………………………………..वाड� न ं २ 

३. धनजनता मा िव …………………………………………….  .वाड� नं ३ 

४. बिु� िवकास मा िव ……………………………………….……वाड� नं ४ 

५. च���योित मा िव ……………………………………………..वाड� न ं४ 

६. जन जागिृत मा िव…………………………………………….. वाड� नं ५ 

७. जनिवकास मा िव ………………………………………………वाड� नं ६ 

८. िकसािन मा िव  ………………………………………….……..वाड� नं ७ 

९. ताकाम मा िव ………………………………………….…….…वाड� नं ७ 

१०. हेम मा िव …………………………………………………..… वाड� नं ७ 
३२. सडक स�जाल  स�वि�ध िववरण  
धवलािगरी गाउपँािलका �या�दी िज�लाको सवैभ�दा दगु�म गाउपँािलका हो । भौितक पवुा�धार िवकासको िहसावले 

सडक स�ंजालमा यो गाउपँािलका जोिडएको भएपिन सवै मौसममा गाडी जाने संभावना छैन । पिछ�लो समय 

देशका अ�य �े�ह� ज�तै यो गाउपँािलकामा पिन क�ची वाटो िनमा�ण ले ित�ता पाएकोछ । हाल स�म यो 

गाउपँिलका िभ� करीव ३६ िकिम क�ची वाटो िनमा�ण भएकोछ । जसको िववरण तल ��तुत ग�रएकोछः 

� स सडकको नाम 

गाउपँािलका िभ� सडकको 
अवि�थित गाउपँािलका 

िभ�को दरुी 
हालको 
अव�था 

देिख स�म 

१ बेिन, दरवाङ, ताकम, मनुा, जलजला सडक ताकम फेदी मनुा १६ िकमी क�ची 

२ दरवाङ- िवम- मराङ- म�कावाङ सडक अग�ला  मराङ ३ िकमी क�ची 

३ िवम ताकम सडक िवम  ताकम ६ िक मी क�ची 

४ मनुा मदुी सडक मनुा मदुी २ िकमी क�ची 

५ ताकम काफलडाडँा सडक ताकम काफलडाडँा ३ िकमी क�ची 
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� स सडकको नाम 

गाउपँािलका िभ� सडकको 
अवि�थित गाउपँािलका 

िभ�को दरुी 
हालको 
अव�था 

देिख स�म 

६ धारापानी  कुटी चौर धारापानी कुटीचौर २ िकमी क�ची 

७ ताकम िहलापोखरी क�लेनी सडक ताकम क�लेनी ४ िकमी क�ची 
�ोतः गाउपािलकामा रहेको अिभलेख २०७४ 

३३. �यापा�रक के��  स�वि�ध िववरण  
धवलािगरी गाउपँािलका �या�दी िज�लाको दगु�म गाउपँिलका हो । यहाकँा म�ुय वजार के��ह� भनेको िछमेक� 

गाउपँािलकामा रहेको दरवाङ वजार तथा �या�दी सदरमकुाम वेनी वजार हो । यो गाउपँािलका िभ� केिह साना 

पसल भएका �यापा�रक के��ह� रहकेाछन । यहा ँउ�पािदत अ�न तथा पशजु�य उ�पादन साथै िकराना सामा�ी र 

ल�ाकपडा िवि�के��ह� रहेकाछन । जसको िववरण तल ��तुत ग�रएकोछ । 

� स �यापा�रक के��को नाम पुरा ठेगाना �यापार ह�ने मु�य व�तु तथा सेवाह� 

१ ताकम वजार के�� ध. गा.पा. ७ ताकम दिैनक उपभो�य व�त,ु ल�ा कपडा,  भाडाकँुडा 

२ धारापानी वजार के�� ध. गा.पा. ७ ताकम दिैनक उपभो�य व�त,ु ल�ा कपडा, भाडाकँुडा 

३ िसवाङ वजार के�� ध. गा.पा. ७ ताकम दिैनक उपभो�य व�त,ु ल�ा कपडा,  भाडाकँुडा 

४ मनुा वजार के�� ध. गा.पा. ३ ताकम दिैनक उपभो�य व�त ु
�ोतः िफ�ड अनुगमन २०७४ फागनु 

३४. खेल मैदान  स�वि�ध िववरण  
धवलािगरी गाउपँािलकामा िव�ाथ�ह� खे�नको लािग िव�ालयको क�पाउ�डमा रहेको खेल मैदान वाहेक 

�यवसायी �योजनका लािग िनमा�ण भएका उ�लेखनीय खेल मैदान ह� छैनन । पिछ�लो समयमा यो गाउपँािलका 

वाड�  नं ७ को धारापानीमा िच�लेटी खेल मैदान िनमा�ण भएकोछ । �यसै गरी जुङ्िकनामा भिलवल को खेल मैदान 

रहेको छ भने मराङमा वा�केट वल खेल मैदान रहकेोछ । जसको िववरण तल ��तुत ग�रएकोछ । 

� स खेलमैदानको िकिशम  अनुमािनत �े�फल उपयोगको अव�था 

१ िच�लेटी खेल मैदान धारापानी ५ रोपनी नव िनिम�त 

२ भिलवल खले मैदान, जङ्ुिकना १ रोपनी संचािलत  
३ भिलवल, वा�केटवल खेल मैदान मराङ २ रोपनी संचािलत  

�ोतः िफ�ड अवलोकन २०७४ फागनु 
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३५. पाक�  तथा वालउ�ान स�वि�ध िववरण  
धवलािगरी गाउपँािलकामा  वालवािलकाका लािग वाल उ�ान तथा पाक� ह� �यव�थापन ग�रएका र �यवसाियक 

�योजनका लािग खोिलएका छैनन । यो गाउपँिलका पय�टक�य िहसावले �स�त �वदेशी तथा िवदेशी पय�टकह� 

आउने भएको ह�नाले िविभ�न �ाकृितक पाक� ह� भने रहेकाछन । यहा ँयो सवं�धी त�याङ्क�य िववरण उपल�ध 

नभएको ह�नाले समावेश ग�रएको छैन । 

३६. गाउँपािलका काया�लय देिख वाड� काया�लयको दुरी स�व�धी िववरण  
धवलािगरी गाउपँािलका �े�फलका िहसावले �या�दी िज�लाको सवैभ�दा ठुलो गाउपँािलका हो । यसको �े�फल 

१०३७ वग� िकलो िमटर रहेकोछ । यसको गाउपँािलका काया�लय हाल वाड�  नं ३ मा रहेको छ भने वाड�  नं ७ मा 

रा�ने वारेमा छलफल भइरहेकोछ । हाल वाड�  नं ३ मा रहेको काया�लयलाई आधार मा�ने हो भने वाड�  स�मको दरुी 

सवैभ�दा निजक१० िकिम र वढीमा ४५ िकिम स�म रहेकोछ । जसको िववरण तल ��तुत ग�रएकोछः 

वाड� न ं पैदल दरुी 
गाडी वाटोको 

दरुी 
पैदल प�ुन ला�न े

समय 
गाडीमा प�ुन ला�न े

समय 
कैिफयत 

१ ४५ िकमी   ११ घ�टा     

२ १० िकमी   ३ घ�टा     

३        गा.पा. काया�लय यिह वाडमा 

४ १२ िकमी   ३ घ�टा     

५ २५ िक मी   ७ घ�टा     

६ २० िकमी   ५ घ�टा     

७ १० िकमी १० िकमी ३ घ�टा १ घ�टा   

�ोतः गाउपँािलकामा रहेको अिभलेख + ��य� िफ�ड अवलोकन २०७४ फागनु 

३७. �यापार �यवसाय स�व�धी िववरण  
धवलािगरी गाउपँािलका िभ� रहकेा �मखु �यवसायह�को िववरण संकलन ग�रएकोछ । सामा�यतया िनि�त �े� 

िभ� आव�यक पन� खालका �यवसायह�को सुची तयार पारी ती म�ये कित �यवसायह� कितको सं�यामा रहेका 

छन भ�ने िहसावले िववरण संकलन ग�रएकोछ । यो गाउपँािलका दगु�म भएको ह�नाले पिन �यती धरेै �यवसाय र 

�यवसायीह� देिखदैनन तैपिन केिह �यवसायह� िनि�त सं�यामा रहेकाछन । यहा ँधवलािगरी गाउपँािलका िभ� 

नभएका �यवसायको सुची समावेस ग�रएको छ । यसले पाठकलाई �यो �यवसय गन� मािनसह� नभएको भ�ने 

सुिनि�त गन�का लािग सहयोग प�ुनेछ भने �यवसायीलाई कित �ित�पध� रहकेाछन भ�ने िवषय व�ुन सहज ह�ने 

साथै �यवसाय �थापनाका लािग सहयोग प�ुने ह��छ । हाल धवलािगरी गाउपँािलकामा संचालन भइरहेका 

�यवसायह�को गिणतीय  िववरण तल ��ततु ग�रएकोछः 
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� 
स 

�यापार �यवसाय िववरण सं�या हालको अव�था कैिफयत 

१ द�ुध �यवसायी ०     

२ टेलस� १७ संचालनमा रहेका अिधकांश दता� नभएका 

३ सनुचादँी �यवसायी १ संचािलत    

४ भाडँा �यवसायी ६ संचािलत    

५ होटल �यवसायी ३० संचालनमा रहेका अिधकांश दता� नभएका 

६ फे�सी �यवसायी २१ संचािलत    

७ ि�लिनक तथा औषधी �यवसायी ९ संचािलत    

८ तरकारी तथा फलफुल �यवसायी ६ संचािलत    

९ इले��ोिनक �यवसायी ३ संचािलत    

१० मास ु�यवसायी १४ संचािलत    

११ सैलुन तथा �यटुीपाल�र �यवसायी २ संचािलत    

१२ उ�ोग २ संचािलत  नेपाली काग-१ / �लक-१ 

१३ आट� �यवसायी ० 

 

  

१४ वेकरी तथा िम�ा�न �यवसायी ३ संचािलत    

१५ बोिड�ङ �कुल संचालन २ संचािलत    

१६ ठे�काप�ा �यावसायी  ४ संचािलत   

१७ ज�ुा पसल ० 

 

  

१८ िकराना पसल ९३ संचािलत  �टेसनरी  सिहत 

१९ फोटो �टुिडयो ० 

 

  

२० फिन�चर �यवसायी ४ संचािलत    

२१ राइस मील ३२ संचािलत    

२२ गाडी वक� सप ० 

 

  

२३ घिडरडेीयो िटिभ मम�त  १     

२४ मसला उ�ोग ०     

२५ प�ुतक �यवसायी तथा फोटोकपी ४     
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� 
स 

�यापार �यवसाय िववरण सं�या हालको अव�था कैिफयत 

२६ मिन �ा�सफर ९ संचालनमा रहेका   

२७ वैक  १ संचालन ह�ने तया�रमा    

२८ मिदरा �यवसाय ० संचािलत    

२९ नस�री फूल �यवसाय १ संचािलत    

३० काननु �यवसायी परामश� सेवा ० संचािलत    

३१ खाजा घर तथा िचया पसल ७ संचािलत    

३२ माटाका भाडँा वनाउने �यवसाय ० संचािलत    

३३ आरन �यवसाय १२ संचािलत   

�ोतः ��य� अवलोकन तथा उ�ोग वािण�य संघमा रहेको िववरण 

३८. हवाई सेवा स�व�धी िववरण  
धवलािगरी गाउपँािलकामा हवाईसेवा सुिवधा उपल�ध छैन । यो गाउपँािलका मा� नभई यो िज�लामा नै िवमान 

�थल छैन । फा� फुट �पमा �रजभ� गरेर �याइने हेिलक�टर पिन व�ने �यवसाियक हेिल�याड छैन । यहाकँा 

मािनसह� िवशेषत काठमाडौ तफ�  हवाइ माग� वाट जानु परेमा का�क�को पोखरा वाट जाने गछ�न भने  न� गाडी 

वाट नै वेनी ह�दै अ�य िज�ला जाने गद�छन । यो गाउपँािलकाको सवै भ�दा निजकको िवमान�थल पिन ५ घ�टाको 

गाडीको  या�ामा रहेको वलेवा िवमान �थल हो ।  

३९. पशुवधशाला स�व�धी िववरण  
धवलािगरी गाउपँािलकामा  वाष�िक ३२ हजार िकलो मासु खपत ह�ने गरेको भएपिन यहा ँसुरि�त वधशाला िनमा�ण 

ग�रएको छैन । वजार के��ह�मा िवि� ग�रने भैसी सुगरु को मासु पिन खु�ला ठाउमा मारेर िवि� िवतरण गन� 

ग�रएकोछ  । �थानीय �पमा गाउमँा मा�रने पशहु� घरधरुीमा नै मा�रने गरेकोले यसको �यती धेरै आव�यक पिन 

देखीएको छैन तर वजार के��ह�मा िवि� िवतरण ग�रने मासुको हकमा सुरि�त वधशाला ह�न ज�री छ । हाल यो 

गाउपँािलकामा कुनै पिन पशवुधशाला नभएको ह�नाले गिणतीय िववरण ��ततु ग�रएको छैन । 

४०.शव दाह सं�कार स�व�धी िववरण  
 सामा�यतया शव दाह सं�कारका लािग २ वटा िविधह� नेपालमा �चिलत छन भने उ�च िहमाली �े�मा २ भ�दा 

वढी पिन �चलन मा रहेकाछन । म�ुय २ िविधमा जलाउने र गाड्ने पद�छन । यो धवलािगरी गाउपँािलकामा पिन 

यीनै २ िविधह� �चलनमा रहकेाछन । यो िविध �योगमा धम�का िहसावले वढी �भाव पारेको देिख�छ । �मखु 
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�पमा िह�दु धमा�वल�वीह�ले शवलाई जलाउने र वौ� तथा इसाईह�ले गाड्ने गरेको पाइएको छ  जसको िववरण 

तल ��तुत ग�रएकोछ । 

�स 
दाह 

स�ंकारको 
त�रका 

�मुख �पमा सलं�न ह�ने 
जाती 

�मुख �पमा 
सलं�न ह�ने धम� 

दाह स�ंकारका �मुख �थानह� 

१ जलाउने 
��ण, �े�ी, मगर, 

ग�ुङ कामी,छ��याल, 
दमाई, 

िह�द ु
�या�दीखोला घाट¸दरखोला घाट¸तारपाहा�ने घाट 

गफु�  घाट¸ क�जाखानी घाट¸खािलखोला घाट 
लेकत घाट¸ नाउरा घाट¸कुवापानी घाट 

२ गाड्ने 
कामी, दमाई 
मगर¸ग�ुङ 

वौ� ईसाई खोलाघाट 

�ोतः ��य� अवलोकन छलफल 

४१.�यवसाियक पकेट�े� स�व�धी िववरण  
धवलािगरी गाउपँािलकामा �यवसाियक �पमा जिडवुटी तथा गह� जौ मकै लगायत भैसी पालन वा�ापालन को 

�यवसाियक खेतीको �चरु संभावना रहेकोछ । हाल यो �े�मा �यवसाियकताको सु�वात भएपिन �यवसाियक 

उ�पादन भने सु� भएकोछैन । िज�ला पशसेुवा काया�लयले भैसीपालन तथा वा�ापालनका लािग पकेट �े� घोषणा 

त गरेको छ तर पिन उ�पादन सु� भएको अव�था छैन । हाल यो गाउपँािलकामा रहेका पकेट �े� स�वि�ध िववरण 

तल ��तुत ग�रएकोछः 

�स �यवसायको नाम 
�थान 
वाड� न ं

अनुमािनत 
वािष�क उ�पादन 

रोजगारी स�ंया 
कैिफयत 

��य� अ��य� 

१ वागराज गाई भैसी पालन समहु ७ धारापानी ३००० िल. दधु २० १० पश ुिवकास शाखा 

२ गौ�रगाउ ँवा�ापालन समहु २ लुलाङ   २० १० उ�पादन स�ु नभएको 

३ � म कृिष आधुिनिककरण प�रयोजना ७ ताकम 
१०००० केजी 

(मकै र गह�)  २ ० सहकारी माफ� त 
�ोतः कृिष तथा पशसेुवा काया�लयमा रहेको अिभलेख २०७४ 

४२. होटल  स�व�धी िववरण  
धवलािगरी गाउपँािलकामा �यवसाियक �पमा तालीम हल समेत भएका होटलह� छैनन तर पिन खाना आवास 

सुिवधा भएका होटलह� भने रहेकाछन । यो गाउपँािलकामा देिश िवदेशी पय�टकह� समेत धवलािगरी िहमाल 

चढ्नको लािग आउने ह�नाले केही रा�ा होटलह� पिन िनमा�ण भएका छन भने पय�टकह�कै लािग भनेर होम�टे 

समेत संचालन गरीएकोछ । यहका होटलह� �यवसाियक �पमा खाने व�ने भ�दा पिन वढी अड�रका आधारमा खाने 

व�ने सुिवधा उपल�ध गराइने गरेकोछ । होटल पसलह�मा हाल वजार �े�मा �स�त पाइने खानेकुरा ह� पािनपरुी 

चटपटे समेत पाइने गरेकोछ । यहका होटलह� म�ुय �पमा ४ �कारका रहेकाछन । खाना तथा आवासको सुिवधा 

भएका ¸खाना खाने मा� सुिवधा भएका ¸समा�य िचया ना�ता मा� खाने सुिवधा भएका र होम�टे । उ�लेिखत 
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होटलह� म�ये ९०% भ�दा वढी दता� भएका छैनन । हाल यो गाउपँािलकामा रहेका होटल �यवसाय स�वि�ध 

िववरण तल ��तुत ग�रएकोछ । 

�स होटलको िकिशम स�ंया �थान 

१ खाना आवास सिहत तालीम हल समेत भएको  ०    

२ खाना आवास को सुिवधा भएको  २० धारापानी, ताकम, िसवाङ, मनुा, मदुी, ललुाङ, मराङ 

३ खानाको सुिवधा भएको आवास नभएको १० धारापानी, ताकम, िसवाङ, मनुा, मदुी, ललुाङ, मराङ 

४ गहृआवास (होम �टे ) १८ ताकम, मदुी, गजुा�, मनुा 

५ सामा�य िचया तथा ना�ता पसल ६ ताकम मनुा मदुी मराङ लुलाङ 
�ोतः गाउपँािलकामा रहेको अिभलेख तथा ��य� अवलोकन 

४३. सुर�ा िनकाय  स�व�धी िववरण  
धवलािगरी गाउपँािलकामा  सुर�ाका िहसावले वाड�  न ७ मा एउटा �हरी चौक� रहेकोछ । जसमा ज�मा १० जना 

�ह�रको दरव�दी रहेकोमा हाल ७ जना काय�रत रहकेो अव�थाछ । यो गाउपँािलका १०३७ वग� िकिम �े�फल 

भएको ठाउमा ज�मा एउटा मा� �हरी चौक� र ७ जना �हरी अित �यनु सं�या हो ।  अ�ययनका लािग सहज 

वनाउने उदे�यले एउटा �हरी चौिकको िववरण तल ��ततु ग�रएकोछः 

�स 
सुर�ा िनकायको 

िववरण 
रहेको �थान दरव�दी सं�या कैिफयत 

१  �हरी चौक� ध.गा.पा. ७  १० ७ जना काय�रत रहेको 
�ोतः �हरी काया�लय ताकम 

४४. व�य ज�तु तथा चराचुरङ्गी  स�व�धी िववरण  
धवलािगरी गाउपँािलकामा ४३ वटा सामदुाियक वन रहकेा छन भने अ�य राि��य वन पिन �स�त रहेको छ । यो 

गाउपँािलकामा ढोरपाठन िशकार आर�ण समेत रहकेो छ । हाल यो गाउपािलका िभ� म�ुय �पमा १२ �कारका 

व�य ज�तु र २४ �कारका चराच�ुङ्गीह� पाइने गरेका छन । यो गाउपँािलकामा िहमाली �े� समेत भएकोले 

िहमाली भालु देिख पाटे वाघ सिहत मह�वपणु�  व�यज�तुह� पाइ�छन । केिह �मखु व�य ज�तु तथा चराच�ुङ्गीको 

िववरण तल ��तुत ग�रएको छ  

�मुख व�यज�तुह�ः बाघ¸भालु¸�याल¸घोरल¸मगृ¸�याउरो¸रतवुा¸वनढाडै¸द�ुसी¸थार¸वादँर िचतुवा आदी 

�मुख चराचु�ङ्गीह�ः मनुाल¸ लुईचे¸कािलज¸चील¸िग�¸काग¸�याउली¸ढुकुर¸ित�ा¸मैना¸सुगा¸भगेंरा¸ 

गौथली¸कोइली¸�याखुरा¸जुरलेी¸�पी¸धोिविन¸लाटोकोशेरो¸कोटेरो¸लामप�ु�े¸कोकले काकाकुल¸टकटके आदी 
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४५. �ख तथा  जिडवुटी  स�व�धी िववरण  
धवलािगरी गाउपँािलकामा �स�त वन �े� रहकेोछ । यो गाउपँिलका िहमाली �े� परेको ह�नाले िहमाली वन�पतीह� 

�स�त पाई�छ । सवै वन�पतीको िववरण िलन किठन ह�ने भएकोले �मखु �पमा काठ उ�पादन ह�ने र जिडवुटीह� 

को वारेमा िववरण संकलन ग�रएकोछ । जस अनुसार हाल यो गाउपँािलकामा २७ �जाितका �ख  व�ने वन�पती 

रहेकाछन भने �मखु �पमा २७ �जातीका जिडवुटीह� रहेकाछन । िहमाली जडीवुिटह� �स�त पाइने ह�नाले 

यसको �यवसाियकतामा जोड िदन सके �स�त आ�दानी हािसल गन�  सिकने अव�थाछ । हाल यो गाउपँािलकाका 

�ख तथा जडीवुटीका �मखु �जाती स�वि�ध िववरण तल ��तुत ग�रएकोछ । 

 �ोतः िज�ला वन काया�लय �या�दी 

४६. भु संवेदनिशल �े�  स�व�धी िववरण  
धवलािगरी गाउपँािलकामा  भ ुसंवेदनिशल �े�ह� म�ुय �पमा ३ �थानमा रहेकोछ । भ ुसंवेदनिशल भ�नाले पिहरो 

जाने �े� भिनएको हो । अ�यािधक वषा�का कारण आएको पिहरोलाइ भने यहा ँसमावेस ग�रएको छैन । दीघ�कािलन 

असर गन� खालका भ ुसंवेदनिशल �े�ह�को पिहचान ग�र यसको िनरपणका लािग �थानीय तह आफै प�रचािलत 

ह�ने अव�था आएको ह�नाले यो िववरण संकलन ग�रएको हो । हाल यो गाउपँािलकामा रहेको भ ुसंवेदनिशल �े�को 

िववरण तल ��तुत ग�रएकोछः 

वाड�  नं पिहरोको नाम 
अनुमािनत  

�भािवत �े�फल 
किहले वाट सु� 

भएको  
हालको अव�था 

२ लुलाङ पिहरो ५० हे�टर  २०७३ गैरहेको 

४ िखवाङ पिहरो ६५ हे�टर  २०७२ गैरहेको 

६ वा�चनको पिहरो ६० हे�टर  २०७४   

४७.जल स�पदा  स�व�धी िववरण  
धवलािगरी गाउपँािलका िहमाली गाउपँािलका भएको ह�नाले यो गाउपँािलकामा नै उ�प�न भएका हीम नदीह� देखी 

१२ मिहना व�ने तथा मौसमी खोलाह� �स�त रहेका छन । हाल यी म�ये केही नदीह�को जलिव�तु िनका�न 

�मुख  बन�पतीह�ः  िचलाउने¸िसमु�¸स�ला¸ओखर¸कटुस¸ितजु¸उ�ीस¸फलाठँ¸ख�ु̧ बाझँ¸पाङ्�ा¸टुनी¸ 

गरुासँ¸काउलो¸गावा¸पैयौ¸िझगनु¸वर¸िपपल¸सिम¸काफल¸मौवा¸िसमल¸लेकस�ला¸जामनु गयुलो वासँ आदी 

�मुख  जडीवुटीह�ः  यासा�ग�ुवा¸सतवुा¸वोझो¸िचराइतो¸पाचँऔले¸लोठस�ला¸च�ुो¸िततेपाती¸तेजपात 

सुग�धवाल¸वीष¸िजव�ती¸काउलो¸कालोकाफल¸िनरमसी¸कुट्क�¸जटामसी¸अिमिल¸व�वा¸पाखनवेद¸ितते¸ 

िसलािजत¸ इ��ावती¸पाङ्�ो¸कु�रलो¸डालेचकु¸िसलिटमरु¸ आदी 
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�योग भइरहेको छभने मौसमी खोलाह�को िसंचाइका लािग �योग भइरहेकोछ । हाल यो गाउपँिलकामा रहेका जल 

स�पदाको सं�या�मक िववरण तल ��ततु ग�रएकोछः 

�स जलस�पादाको िववरण सं�या हालको �योग �योग गन�  सिकने संभावना 

१ हीम नदी  १   जलिवधतु 

२ वा�ै मिहना पानी व�न ेनदी ४ जलिवधतु   

३ मौसमी पानी व�न ेनदी खोला ३     

४ ताल  ३     

५ पोखरी        
�ोतः गाउपािलका अिभलेख तथा ��य� अवलोकन 

४८. वाली �णाली  स�व�धी िववरण  
धवलािगरी गाउपँािलका िहमाली गाउपँािलका भएको ह�नाले यहा ँएउटा वाली पा�न नै धेरै समय ला�छ¸दो�ो वाली 

लगाउन समय नै पु�दैन । यो गाउपँािलकामा मु�य गरी िहमाली �े�मा गह� ँजौ मकै कोदो फापर ज�ता वाली ह� 

लगाउने गछ�न भने वेसीमा धान मकै गह� ँज�ता वालीह� लगाउछन । हाल यो गाउपँािलकामा लगाइएको वाली 

�णाली तल ��तुत ग�रएकोछः 

� स ज�गा 
बेश� मा खेती ग�रने वाली कछाड मा खेती गन� वाली लेकमा खेती गन� वाली 

पिहलो  दो�ो  ते�ो  पिहलो  दो�ो  ते�ो  पिहलो  दो�ो  ते�ो  

१ खेत धान आल,ु मकै 
 

- - - - - - 

३ वारी 
मकै, 
आल ु जौ गह�,ँ  

 
आलु ,मकै कोदो 

जौ 
फापर आल ु

मकै 
कोदो 

जौ 
फापर 

५ पाखो स�ुतला िटमरु अलैची             
�ोतः कृिष िवकास काया�लय �या�दी 

४९.  �वा��य सं�था  स�व�धी िववरण  
धवलािगरी गाउपँािलकामा रहेका  �वा��य सं�थाह�को िववरण संकलन ग�रएकोछ । जसअनसुार यो �े�मा �सुती 

गहृ ५ वटा¸�वा��य चौक� ७ वटा¸�वा��य �वयम सेिवका ६४ जना¸�वा��य आमा समहु५९ वटा रहकेा छन भने 

ि�लिनक २ वटा¸विथ�ङ से�टर ५ वटा रहकेाछन । यसै गरी सामदुाियक �वा��य के�� २ वटा ¸औषधीपसल २ 

वटा¸खोपके�� १५ वटा र गाउघँर ि�लिनक ७  वटा रहेकाछन । यसका अित�र� �वा�थ �े� संग स�वि�धत अ�य 

िनकायह�को वारेमा समेत िववरण संकलन ग�रएकोछ । यो �े�मा �वा��य चौक� ह� भएपिन आव�यक   

औषधीह� नपाइने तथा कम�चारीह� नह�ने ह�नाले खास सेवा पाउन सकेको अव�था भने छैन । हाल यो 

गाउपँिलकामा भएका �वा��य सं�था स�वि�ध िववरण तल ��ततु ग�रएकोछः 
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� स �वा��य सं�थाको नाम सं�या � स �वा��य सं�थाको नाम सं�या 

१ सरकारी अ�पताल ० ९ नीिज अ�पताल ० 

२ �सतुी गहृ ५ १० फाम�सी ० 

३ वाल अ�पताल ० ११ ि�लिनक २ 

४ आयवु�द अ�पताल ० १२ विथ�ङ से�टर ५ 

५ �ाकृितक िचिक�सा ० १३ सामदुाियक �वा�थ एकाई के�� २ 

६ �वा��य चौक� ७ १४ औषधी पसल २ 

७ �वा�थ �वयम सेिवका ६४ १५ खोप के�� १५ 

८ �वा�थ आमा समहु ५९ १६ गाउघँर िक�नीक ७ 
  �ोतः िज�ला �वा��य काया�लय �या�दी 

५०. गत वष�को पोषण स�वि�ध िववरण 
धवलािगरी गाउपँािलकामा चालु आव वाट मा� पोषणको  काय��म सु� भएकोछ   । हाल यो गाउपँािलकामा ज�मा 

४ वटा उपचार क�ह� रहेकाछन । जसम�ये गजुा� लुलाङ मराङ र ताकम मा रहेकाछन । 

५१. गत वष�को  खोप स�वि�ध िववरण 
धवलािग�र गाउपँािलकामा चालु आवमा हाल स�म (२०७५ जे�) जीिवत जि�मएका ब�चा म�ये ९० �ितशत 

व�चाह�ले जि�मएको ३५ िदनिभ� िव िस िज खोप लगाएको¸१ वष�भ�दा कम उमेरका ८० �ितशत 

वालवािलकाह�ले दादरुा िव��को खोप लगाएको र सु�केरी ह�ने ५० �ितशत मिहलाह�ले िटिट खोप लगाएको 

अव�था रहेकोछ ।(�ोतः िज�ला �वा��य काया�लय �या�दी) 

५२. गाउँपािलकामा काय�रत गै� सरकारी सं�था स�वि�ध िववरण 
धवलािग�र गाउपँािलकामा  हाल स�म िविभ�न गै�सरकारी संघ सं�था काय�रत रहेकाछन ।सामािजक प�रचालन 

देिख �वा��य �े�¸आयआज�न¸भौितक पवुा�धार लगायत िविभ�न काय��मह� संचालन ग�ररहेकाछन । हाल यो 

गाउपँािलकामा काय�रत गै� सरकारी सं�थाह� तथा अ�य क�पनी ह�को  िववरण तल ��तुत ग�रएकोछ  

�स नाम ठेगाना 
१ लघ ु�यवसायका लािग �ाकृितक �ोत �यव�थापन तथा लैङ्िगक सचेतनामा िदगो पह�चँ (संगम) �या�दी 

२ कािलग�डक� सामदुाियक िवकास म�च (कदम) �या�दी �या�दी 

३ Multidisciplinary Institute For Livelihood Enhancement and Natural Resource 

Management  (MILAN) Myagdi 
�या�दी 

४ अपाङ्ग संघ �या�दी �या�दी 
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�स नाम ठेगाना 
५ िज�ला लघ ुउ�मी समहु संघ �या�दी 

६ धवलािगरी सामदुाियक �ोत िवकास के�� वा�लुङ 

७ धवलािगरी यवुा सामदुाियक िवकास के�� �या�दी 

८ िज�ला वाल सजंाल �या�दी 

९ दिलत  उ�थान के�� �या�दी 

१० धवलािगरी जन यवुा क�व ताकम, 

११ शभुार�भ उ�मिशल नपेाल �ा.िल. दरवाङ 

१२ संगम तालीम तथा परामश� के�� �ा.िल. �या�दी 

�ोतः गाउपँािलका काया�लय 

५३. खानी स�व�धी िववरण  
धवलािगरी गाउपँािलकामा  तामा¸�वाज¸कृ�ल तथा �लेट को खानी रहेको भिनएकोछ तर हाल स�म यसको 

उ�खनन ग�रएको छैन । �चरु संभावना भएर पिन यातायात िव�तु लगायतका सुिवधाह� नह�दँा यहाकँो खानी 

�योगमा आउन सिकरहेको छैन तर धेरै अ�ययनह�ले यहा ँखानी रहेको �मािणत ग�रसकेकोछ । हाल धवलािगरी 

गाउपँािलकमा रहेका खानीह�को िववरण तल ��तुत ग�रएकोछ ।  

� स खानी िववरण �थान वाड न ं हालको उपयोग 

१ तामाखानी गजुा� १  �योगमा नरहेको 
२ तामाखानी मल�पार ५  �योगमा नरहेको 

३ तामाखानी म�कावाङ ५  �योगमा नरहेको 

४ तामाखानी मि�छम ७  �योगमा नरहेको 

५ ढंुगाखानी(�वाज तथा कृ�ल) गजुा� १  �योगमा नरहेको 

६ �लेट खानी मराङ ६  �योगमा नरहेको 
�ोतः गाउपँािलका रहकेो अिभलेख 

५४. गाउँपािलकामा काय�रत कम�चारीह�को िववरण  
धवलािगरी गाउपँािलकामा हाल ९ जना कम�चारीह� काय�रत रहेको अव�थाछ । जसमा १ जना �मखु �शासक�य 

अिधकृत¸१ जना नायव सु�वा¸१ जना सहलेखापाल¸१ जना सुचना अिधकृत¸ १ जना ओभरिसयर¸२ जना सव 

ओभरिसयर र २ जना काया�लय सहयोगीह� रहकेाछन । यो गाउपँािलकामा हाल काय�रत कम�चारीह�को िववरण 

तल ��तुत ग�रएकोछः 



 
धवलािगरी गाउपँािलका �या�दी पा��  िच� २०७४/०७५ 

 

82 
 

� स कम�चारीको नाम पद शाखा कैिफयत 

१ अजु�न शमा� �मखु  �शासक�य अिधकृत    

२ ठाकुर � अिधकारी ना. सु. �शासन / योजना  

३ िदपक ख�ी सह लेखापाल आिथ�क �शासन  

४ रामकृ�ण पौडेल सुचना �िविध अिधकृत    

५ जनक धानुक ओभरिसयर �िविधक  

६ वालकृ�ण पौडेल सवओभरिसयर �िविधक  

७ िदपे�� थापा सवओभरिसयर �िविधक  

८ म�जु पनु काय�लय सहयोगी    

९ कुल व पनु काय�लय सहयोगी    

�ोतः धवलािगरी गाउपँािलका �शासन शाखा 

५५. गाउँपािलकामा  िनवा�िचत जन�ितिनिधह�को िववरण  
धवलािगरी गाउपँािलकामा २०७४ को वैसाखमा नेपालमा गणत�� �थापना पिछको पिहलो �थानीय िनवा�चन 

भएकोछ । यो गाउपँािलकामा कुल ७ वटा वाड�ह� रहेकाछन र हाल यो गाउपँािलकामा १ जना अ�य�¸१ जना 

उपा�य�¸७ जना वाड�  अ�य� सिहत कुल ३९ जना सद�यह� िनवा�िचत भएकाछन । जसमा अ�य� उपा�य� 

सिहत वह�मत �थानमा नेकपा एमाले ले िवजय गरेको छ भने  िनवा�िचत जन�ितिनिधह�को िववरण तल ��तुत 

ग�रएकोछः 

�स 
जन�ितिनिधको 

नाम 
पद उमेर िलंग स�पक�  नं 

चुनाव िजतेको 
राजनैितक दल 

१ थमसरा पनु अ�य� ४७ मिहला ९८५७६२२९२० ने क पा एमाले 

२ रशेम छ��याल उपा�य� ३१ प�ुष ९८४७७२७८२१ ने क पा एमाले 

३ झक व छ��याल वाड अ�य�-१ ४४ प�ुष ९८४७७७२४५८ ने क पा माओवादी 

४ िसता छ��याल मिहला सद�य ४१ मिहला ९८६७७६८४१२ ने क पा माओवादी 

५ �ानदवेी िवक दिलत म सद�य ३२ मिहला 
 

ने क पा माओवादी 

६ तारामान िवक खलुा सद�य ५६ प�ुष 
 

ने क पा माओवादी 

७ सकुमाया छ��याल िजसस सद�य   मिहला 
 

ने क पा माओवादी 

८ गम �साद िवक वाड अ�य� -२ ५० प�ुष ९७४१३८९०८० ने क पा एमाले 



 
धवलािगरी गाउपँािलका �या�दी पा��  िच� २०७४/०७५ 

 

83 
 

�स 
जन�ितिनिधको 

नाम 
पद उमेर िलंग स�पक�  नं 

चुनाव िजतेको 
राजनैितक दल 

९ शवुादवेी पजुा� काय�पािलका सद�य ४२ मिहला 
 

ने क पा एमाले 

१० मोित � पाईजा खलुा सद�य ५५ प�ुष 
 

ने क पा एमाले 

११ केशर व पजुा� खलुा सद�य ५८ प�ुष 
 

ने क पा एमाले 

१२ लिलसरा िवक दिलत मिहला सद�य ४५ मिहला 
 

ने क पा एमाले 

१३ पमु� पनु वाड अ�य� ३   प�ुष ९७४६७०४६११ ने क पा एमाले 

१४ दउेद� म�ल  खलुा सद�य   प�ुष 
 

ने क पा एमाले 

१५ खवहादरु वढुा खलुा सद�य   प�ुष 
 

ने क पा एमाले 

१६ चनदवेी रसाईली दिलत मिहला सद�य   मिहला 
 

ने क पा एमाले 

१७ रामदवेी पनु  िजसस सद�्य   मिहला 
 

ने क पा एमाले 

१८ वेग � घत� वाड अ�य� ४ ५३ प�ुष ९८६७६९७४८३ ने क पा एमाले 

१९ िकनमाया घत� काय�पािलका सद�य ४२ मिहला ९८६७६८२१९१ ने क पा एमाले 

२० वम व पनु खलुा सद�य   प�ुष ९८४७७६३१२१ ने क पा एमाले 

२१ केशरमान पनु खलुा सद�य ३९ प�ुष ९८६१८५७९२७ ने क पा एमाले 

२२ भिव किमनी दिलत मिहला सद�य ५१ मिहला 
 

ने क पा एमाले 

२३ खक�  कुमा�र छ��याल वाड अ�य� ५ ४३ मिहला ९८५७६४४५५३ नेपाली काङ�ेस 

२४ पाव�ती पजुा� मिहला सद�य ३५ मिहला 
 

नेपाली काङ�ेस 

२५ िखम व छ��याल खलुा सद�य ६३ प�ुष 
 

नेपाली काङ�ेस 

२६ धनसरी किमनी दिलत मिहला सद�य   मिहला 
 

नेपाली काङ�ेस 

२७ गंग � छ��याल खलुा सद�य ४८ प�ुष 
 

नेपाली काङ�ेस 

२८ राजाराम उपा�याय वाड अ�य� ६ ४० प�ुष ९७४६७०२४४९ ने क पा एमाले 

२९ लोक �साद पनु खलुा सद�य ४२ प�ुष ९८२१३२३१८० ने क पा एमाले 

३० राम व ज�ुजाली खलुा सद�य ५७ प�ुष 
 

ने क पा एमाले 

३१ ल�मी दमाई दिलत मिहला सद�य ३२ मिहला 
 

ने क पा एमाले 
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�स 
जन�ितिनिधको 

नाम 
पद उमेर िलंग स�पक�  नं 

चुनाव िजतेको 
राजनैितक दल 

३२ ितल कुमा�र के सी काय�पािलका सद�य   मिहला ९७४६७१७४१७ ने क पा एमाले 

३३ कलािनधी शमा� वाड अ�य� ७   प�ुष ९८६७६९७३१६ ने क पा एमाले 

३४ दवेे�� थापा खलुा सद�य   प�ुष ९७४६७००९४९ ने क पा माओवादी 

३५ अमतृा भ�डारी खलुा सद�य   मिहला 
 

ने क पा एमाले 

३६ नरकुमा�र वढुा मिहला सद�य   मिहला 
 

नेपाली काङ�ेस 

३७ वालकुमारी सनुार काय�पािलका सद�य   मिहला ९८०५२३०९४५ ने क पा एमाले 

३८ दउे � छ��याल काय�पािलका सद�य   प�ुष ९८५७६२०४०५ ने क पा एमाले 

३९ राम व िव क काय�पािलका सद�य ३७ प�ुष ९७४६७०४११७ ने क पा एमाले 
�ोतः गाउपँािलका को अिभलेख 

५६.  सम� अव�था र िन�कष�  
सम�मा गाउपँािलकाको वत�मान यथाथ�ता ��तुत भएको छ । यो गाउपँािलकको जीवन िनवा�हको अव�था हेन� हो 

भने अझैपिन ६ मिहना धा�न पिन धौ धौ पन� अव�थाछ । वैदेिशक रोजगार �मखु आ�दानीको �ोत व�नु खुशीको 

कुरा हैन । आ�नै देशमा िविभ�न अवसरह�को खोजी गरी �यवसाियक �पमा वा�ा वंगरु पालन तथा िविभ�न कृिष 

वालीह�को पकेट �े�को �पमा िवकास गन�  सके यो धवलािग�र गाउपँािलका आगामी ५ वष�मा सम�ृ गाउपँािलका 

व�न स�नेछ । यसका लािग वत�मान यथाथ�ता िभ� रहेर वहृ�र ग�ु योजना तयार गनु�  पन� देिख�छ । 

गाउपँािलकाका सम� जन�ितिनिध तथा कम�चारीह�को अतुलनीय सहयोग र समप�णले यो व�तुगत िववरण तयार 

भएको हो र यसको समिुचत उपयोग गन�  आव�यक देिख�छ । 

५७.  समावेश नग�रएका िवषयह�  
त�कािलन संघीय मािमला तथा �थानीय िवकास म��ालयले  सवै गाउपँािलकाको लािग तय गरेको १४५ वटा 

सुचकिभ� रहेर यो व�तुगत िववरण तयार ग�रएको छ । उ� फम�याटमा नभएका र गाउपँिलकाको लािग आव�यक 

पन� अ�य धरे ैसुचकह� तय ग�रएको छ । उ� प�रप�मा सवै िववरणह� सहजताको लािग २०५८ साल र २०६८ 

सालको िववरण तुलना गरेर सवै �ीितयाङ्क वाट पिन वनाउन सिकने जानकारी गराएकोमा ��य� �पमा सवै 

�ाथिमक िववरण ह� संकलन गरेर तयार ग�रएको छ । �य�तै यसमा अनाव�यक सुचनाह� सकंलन नगन� तथा 

आव�यक भए थप गन�  समेत �थानीय सरकार अिधकार स�प�न रहेकोमा गाउपँािलकाका पदाधीकारीह� अ�य 

िवषय िव� सरोकारवाला काया�लयका कम�चारीह� समेतको भेलाले संकलन गन� सुचनाह�को िववरण छलफल र 
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अनुमोदन गरेको ह�नाले सोही अनुसार यो व�तुगत िववरण तयार ग�रएकोछ । यसमा आव�यक नभएर समावेश 

नग�रएका िवषयह� तल ��तुत ग�रएकोछ  

५७.१.  िवगत ५ आिथ�क वष�को आय �यको  िववरण 
गाउपँिलकाको लािग यो िववरण आव�यक नह�ने भएको ह�नाले यसमा समावेस ग�रएको छैन  

५७.२.  गाँउँपािलकाले संचालन गरेका �मुख योजनाह� 
यो व�तुगत िववरण तयार पादा� गाउपँािलका भरखर िनवा�िचत भएर आएको ह�नाले कुनै �मखु काय�ह� संचालन 

गरेको अव�था नभएको ह�नाले समावेश ग�रएको छैन  

५७.३.  गाँउँपािलकाले  साझेदारी गरेका राि��य अ�तराि��य गैससह� 
यो गाउपँािलकाले साझेदारीमा काय��म संचालन गरेका कुनै राि��य तथा अ�तराि��य गैससह� नभएको ह�नाले 

समावेश ग�रएको छैन 

५७.४.  गाउँपािलकाले  भिगिन स�नव�ध रहेका संघ सं�थाह� 
यस �कारका सं�थाह� नभएको ह�नाले समावेश ग�रएको छैन  

५७.५.  गाउँपािलकाका �थापनाकाल देिख हाल स�मका �मुखह�को िववरण 
पिहलो चनुाव वाट िनवा�िचत �ितिनिधह�को िववरण रािखएको ह�नाले यसको आव�यकता नभएको  

५७.६.  िवगत ३ वष�को MCPM को िववरण 
यो पिन आव�यक नभएको ह�नाले समावेश नग�रएको  

५७.७.  रेिडयो �टेसन स�वि�ध िववरण 
यो गाउपँािलकामा रेिडयो �टेसन नभएको ह�नाले समावेश नग�रएको  

५७.८.  सामुदाियक मेलिमलाप स�वि�ध िववरण 
समदुाियक मेलिमलाप सिमितले यस �कारका कुनै गितिविधह� गरेको अिभलेख नभएको ह�नाले समावेश 

नग�रएको । 

५७.९.   घरधु�रको मािसक वचत स�वि�ध िववरण 
मािसक वचतको िहसाव नआएको ह�नाले एमम�ु वािष�क �पमा रािखएको  

५७.१०. जनचेतनामुलक तालीम िलएको िववरण 
जनचेतनामलुक तालीमको िववरण िलन किठन भएको र यसले िवकास �कृयमा कुनै अथ� रा�ने अव�था 

नदेिखएको ह�नाले समावेश ग�रएको छैन । 
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५७.११.वडा नाग�रक म�च स�वि�ध िववरण 
िनवा�िचत जन�ितह� आइसकेको अिन परुाना वाड�ह� पिन कायम नरहेको अव�थामा यसको कुनै औिच�य 

नभएको ह�नाले समावेश नग�रएको । 

५७.१२.गाउँपािलकामा रहेका संयु� रा�� संघ एजेि�स स�वि�ध िववरण 
गाउपँािलकामा नभएको ह�नाले समावेश नग�रएको  

५७.१३. शहरी िव�ुितकरण  स�वि�ध िववरण 
गाउपँािलकामा नभएको ह�नाले समावेश नग�रएको  

५७.१४.िव�मान सतह ढल  स�वि�ध िववरण 
गाउपँािलकामा नभएको ह�नाले समावेश नग�रएको  

५७.१५.अ�तराि��य गै� सरकारी सं�था  स�वि�ध िववरण 
गाउपँािलकामा नभएको ह�नाले समावेश नग�रएको  

५७.१६. प�रवार िवहीन वालवािलका  स�वि�ध िववरण 
गाउपँािलकामा य�ता �कारका व�चा नभएको ह�नाले समावेश नग�रएको  

५७.१७. वालवािलका अपहरण पिछ स�वि�ध िववरण 
गाउपँािलकामा य�ता �कारका घटनाह� नभएको ह�नाले समावेश नग�रएको  

५७.१८. घरेलू कामदारको �पमा घरवाट वािहर गएका  वालवािलका स�वि�ध िववरण 
गाउपँािलकामा य�ता �कारका  वालवािलकाह�को िववरण नभेिटएको ह�नाले समावेश नग�रएको  

५७.१९.  वािष�क काय��मवाट लि�त काय��म तफ�  िविनयोजन तथा खच� स�वि�ध िववरण 
 गाउपँािलकामा पिहलो पटक वजेट तय भएको ह�नाले साथै खच� ह�न नै वाकँ� रहेको ह�नाले समावेश नगरीएको  

५७.२०.  आव ०७२/०७३ मा भएका नाग�रकता तथा अ�य िसफा�रसह�को िववरण 
 गाउपँािलकाको हकमा यो सुचक खास �भावकारी नदेिखएको ह�नाले समावेश नग�रएको हो । 


