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सिरीजङ्घा गाउँपासिका 
सिरीजङ्घा गाउँ कायशपासिकाको कायाशिय 

तेल्िोक, ताप्िेजङु 

१ नां प्रदेश नेपाि 

शभुकािना 
सिरीजङ्घा गाउँपासिकाको वस्तगुत वववरण तयार पाने िहत्वपूणश जजम्िेवारी पाउनभुएकोिा 

श्री नरेन्द्र प्रिाद कटुवाि कन्द्िजल्टङ फिश िाई बिाई ददन चाहान्द्छु । आांफुिे पाएको 
जजम्िेवारी इिान्द्दारीताका िाथ सनवाशह गनुश भएको छ भन्ने ववश्वाि सिएको छू । 

नाि वाट स्वतः प्रष्ट छ वक वस्तगुत वववरण तयार गनुश भन्नािे कुनै पसन भगुोिको 
आसथशक¸िािाजजक¸िाँस्कृसतक¸राजसनसतक¸प्रशािसनक¸भौगोसिक तथा वातावरणीय आयािका ववसभन्न िचुकहरुको आिारिा 
तथ्य एवि तथ्याङ्क िांकिन र िो को ििेतिाई वझुाउछ । त्यस्तो वस्तगुत वववरण िे िम्वजन्द्ित भगूोिको यथाथश 
िरातििाई जचत्रण गरेको हनु्द्छ ।ताप्िेजङु जजल्िाको ९ ओटा स्थानीय तहहरु िध्ये  सिरीजांङ्घा गाउँपासिकाको छुटै्ट 
िहत्व रहेको छ । सबश्वको ते्र  अ्िो कन्द्चनजांाा वहिाि, पासथभरा देबी िजन्द्दर र ऐसतहासिक तथा परुाताजत्वक 
िहत्वको  सिरीजांङ्घा  क्षेत्रिे यि गाउँपासिकािाई नेपािभरी िात्र नभई िांिारभरी जचनाएको छ । नेपािको 
िांवविानद्धारा सनदेजशत राज्यको नयाँ शािकीय िांरचना अन्द्तगशत िांा, प्रदेश तथा स्थानीय तह गरी तीन तहिा नेपािको 
राज्य शजिको प्रयोग भईरहेको छ। स्थानीय िरकारिाई आफ्नो योजना तथा कायशक्रिहरुको  प्रभावकारी कायशन्द्वयन र 
आगािी आसथशक वषशको िासग ििेत योजनाहरुको प्रक्षेपणका िासग गाउँपासिकाको भौगोसिक जस्थती, िािाजजक ववकाि, 

आसथशक ववकाि, िेवाप्रवाह, पवुाशिार ववकाि, वातावरण तथा ववपद व्यवस्थापन, िशुािन तथा क्षिता ववकाि जस्ता 
क्षेत्रहरुको तथ्याङ्कीय आिार अत्यन्द्तै आवश्यक रहेको हनु्द्छ । 

 स्थानीय िरकार िञ्चािन ऐन २०७४ को पररच्छेद –३ िा गाउँपासिकाको काि कतशव्य र असिकार अन्द्तगशत स्थानीय 
असभिेख व्यवस्थापन ििेत रहेको हदुाां स्थानीय असभिेख व्यवस्थापन िम्वन्द्िी नीसत, कानून, िापदण्ड, योजना सनिाशण, 

कायाशन्द्वयन, अनगुिन र सनयिन जस्ता िहत्वपणुश कायशहरु गाउँपासिकाबाट असनवायश रुपिा िम्पादन हनुनैुपदशछ । 
अतववकाि सनिाशणको िागी योजना तजुशिा गनश̧ आवसिक योजना तजुशिा गनश̧ क्षेत्रगत रणनीसतहरु तयार गनश तथा ििग्र 
ववकाि र ििवृद्धका अल्पकासिन तथा दीाशकासिन रणनीसत तय गनश वस्तगुत वववरण िहयोग सिद्ध हनु्द्छ र त्यस्ता 
योजना तथा रणनीसतहरु यथाथश वस्तपुरक र कायाशन्द्वयन गनश यो्य हनु्द्छन । उपरोि उद्देश्यहरुको प्रासिका िासग 
िशि तथ्याङकीय आिार आवस्यक देजखन्द्छ । अत सिरीजांङ्घा गाउँपासिकाको जनिाज्ययक, प्राकृसतक, 

आसथशक,िािाजजक, भौसतक पूवाशिार, रोजगारीको अवस्था आदीको िम्पूणश वववरण िवहतको गाउँपासिकाका पाश्र्वजचत्र 
आवश्यक देजखएकोिे यो पाश्र्व जचत्र सनिाशण गरी  सिरीजांङ्घा गाउँपासिकािँग िम्बजन्द्ित िचुना िबै ििक्ष पयुाशउन े
कायशिेिफल्ता प्राि गरेको छ । यि कायशको शे्रय यि गाउँपासिकाका जनप्रसतसनसि, किशचारी, फिश तथा गाउँ–गाउँ पगुरे 
तथ्याङक िांकिन गने गणकहरुिाई जान्द्छ । िाथै ददसतय तथ्याङ्क उपिआि गराइ प्रशोिन तथा ववश्लषेणिा कायशिा 
िहयोग गनुश हनुे  जजल्िा जस्थत ववषयगत कायाशियहरुको िहयोगको अभाविा यो बस्तगुत सबवरण वा पाश्र्व जचत्र सनिाणश 
िम्भव हनुे सथएन । ि आशा रायदछु यि दस्तावेजिे  सिरीजांङ्घा गाउँपासिकाको ऐनाको रुपिा काि गने छ र  सिरीजांङ्घा 
गाउँपसिकािाई बझु्न चाहन,े अध्ययन गनश चाहने िहानभुावहरुको िागी ििेत यो दस्तावेज िहत्वपूणश हनुछे । 

 अन्द्तत्यिा िम्पूणश सिरस्जांाावािीहरु प्रसत कृतज्ञता व्यि गदशछु उहा ँहरुको िहयोग नभईददएको भए यो दस्तावेजिे आजको स्वरुप 
िम्भवत प्राि गने सथएन ।प्रस्ततु वस्तगुत वववरणिे सिरीजङ्घा गाउँपासिकाको  वास्तववक िरातििा आिाररत हनुे गरर वावषशक तथा 
आवसिक योजना तजुशिा िाफश त ववकाि र ििवृद्धको िपना परुा गनश िहयोग पयुाशउन िकोि भने्न शभेुच्छा प्रकट गनश चाहान्द्छू । 

िन्द्यवाद 

 
 
 

 

टिकाराम गुरुङ 

गाउँपालिका अध्यक्ष 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

सिरीजङ्घा गाउँपासिका 
सिरीजङ्घा गाउँ कायशपासिकाको कायाशिय 

तेल्िोक, ताप्िेजङु 

१ नां प्रदेश नेपाि 

 

शभुकािना 
 

 
 

कुनैपसन नीसत तथा कायशक्रिहरुको सनिाणशिा स्पष्ट तथ्याङकीय आिार आवश्यक पदशछ र उि 
आिार उपिब्ि गराउँने िहत्वपणुश दस्ताबेज गाउँको बस्तगुत सबवरण हो ।  योजना सनिाशणको 
क्रििा स्थानीय आवश्यिा को िहत्व त छ नै िाथै योजनाको गहन ववश्लषेण ििेत जरुरी हनु्द्छ । 
जिरी जनप्रसतसनसित्वको आिार प्राि ित हनु्द्छन त्यिरीनै नीसत तथा कायशक्रि र योजना िञ्चािनका 
आिार उि क्षेत्रको भौगासिक, िािाजजक, आसथशक,िाांस्कृसतक, भौसतक पूवशिार, रोजगारीको अवस्था 
आदीको तथ्याङकीय ववश्लषेण हनु्द्छ । तिथश स्थानीय िरकारिे स्थानीय असिकार क्षेत्रका िम्पूणश 
वववरणहरु असभिेख एवां नववनति प्रणािीिा आबद्ध गने क्रििातथ्याङ्कीय असभिेख िवहत पाश्र्वजचत्र 
तयारीगने  जजम्िेवारी पाउनभुएकोिा श्री नरेन्द्र प्रिाद कटुवाि कन्द्िजल्टङ फिश िाई बिाई ददन 
चाहान्द्छु । आफुिे पाएको जजम्िेवारी इिान्द्दारीताका िाथ सनवाशह गरी हाम्रा ििक्ष  सिरीजांङ्घा 
गाउँपासिकाको पाश्व जचत्र उपिब्ि गराउांन ुभएको प्रसत अभार प्रकट गदशछु । 

 यि दस्तावेजिे  सिरीजांङ्घा गाउँपासिकाको वतशिान अवस्थाको यथातश बयान गनश िक्षि छ भनी 
ववश्वस्त रहेको छु । आगिी ददनहरुिा गाउँपासिकाबाट सनिाशण हनुे आवसिक योजना, वावषशक योजना 
देजख अन्द्य रणनीसतक योजनाहरुको सनिाशण ििेत यो दस्तावेजिे स्पष्ट आिारको काि गने बारे कुनै 
दइुित नरहेको र भववष्यिा यििाई अद्यावसिक गदै स्थानीय असभिेख व्यवस्थापनिा ििेत िहयोग 
हनुे ववश्वि रहेको छ ।  

 अन्द्त्यिा यि पाश्व जचत्र सनिाशणिा िांि्न परािशशदाता फिश, सनिाशण िा आबद्ध किशचारी सित्रहरु, 

स्थिगत िवेक्षणिा खवटन ु भएका गणकहरु र िम्पूणश सिरीजङ्घावािी हरुिा आभार प्रकट गदशछु 
तपाई िबैको िहयोग र ििन्द्वयको अभाविा यो दस्तावेज केवि कागजी योजनािै सिसित रहने 
सथयो र तपाई िबैको िहयोगिे  सिरीजांङ्घा गाउँपासिकािाई भववष्यका योजना तथा कायशक्रि 
तजुशिाका िासग अत्यन्द्तै िवि आिार प्राि भएको छ । यो दस्ताबेज िांबदृ्ध सिरीजङ्घासनिाशणको 
िागी कोषढुेङ्गा बन्न िकोि भने्न शभेुच्छा व्यि गनश चाहान्द्छू। 

 

िन्द्यवाद ! 
 

  
 

ज्ञानमाया चौहान 

गाउँपालिका उपाध्यक्ष 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

सिरीजङ्घा गाउँपासिका 
   सिरीजङ्घा गाउँ कायशपासिकाको कायाशिय 

तेल्िोक, ताप्िेजङु 

१ नां प्रदेश नेपाि 

 
शभुकािना 

 
 

 
िांाीय िासििा तथा स्थानीय ववकाि िन्द्त्राियवाट देश भररका स्थानीय 

तहको वस्तगुत वववरण तयार गनशकािासग  ढाँचा उपिव्ि गराए अनरुुप यि सिरीजङ्घा 
गाउँपासिकाको वस्तगुत वववरण तयार गने कायश अगाडी वढाइएकोछ ।गाउँपासिका स्थापना पश्चात 
प्रथि पटक तयार हनु िागेको वस्तगुत वववरणिे गाउँपासिकाको यथाथशतािाई तथ्य र तथ्याङ्क 
िाफश त उजागर गनेछ भने्न ववश्वाि सिएकोछु । 

वस्तगुत वववरण तयार गनुश भनेको ववकाि योजना तजुशिा तथा वावषशक वजेट तजुशिाको पवुश 
आिार तयार गनुश हो ।तथ्य र तथ्याङ्किा आिाररत भई सनिाशण हनुे भावी योजना कायाशन्द्वयनयो्य र 
नसतजािखुी  हनुे कुरािा दईुित छैन । यि सिरीजङ्घा गाउँपासिकािा जनप्रसतसनसिहरु वहाि 
भएपश्चात ल्याइएको प्रथि नीसत कायशक्रि तथा वजेटिाई वस्तगुत वववरणिा आिाररसत वनाउन 
निवकएकता पसन अव उप्रान्द्त प्रस्ततु हनुे नीसत कायशक्रि तथा वजेटिाई तथ्य र तथ्याङ्किा आिाररत 
वनाउन यि वस्तगुत वववरणिे िहयोग पयुाशउनेछ भने्न ववश्वाि सिएकोछु । 

सिरीजङ्घागाउँपासिकाको ििग्र भगूोििाई ििेटी यि सभत्रका ववववि आयािहरुिाई िचुकको 
िाद्यिवाट तथ्याङ्क िांकिन हनुे हदुा क्षेत्रगत योजनाहरु सनिाशण गनश िहज हनुेछ । ििाज र 
ििदुाय स्तर िम्ि पगुी ववकािका प्राथसिकता सनिाशरण गनश यो वस्तगुत वववरण गसतिो हसतयार 
बन्न िक्छ । गाउँपासिका सभत्रको भगुोि¸वगश क्षेत्र र ििदुायको आवश्यकता पवहचान गरर िोही 
अनरुुप नीसत कायशक्रि तथा वजेट तजुशिा गनश यििे िहयोग पयुाशउनेछ ।ििग्र गाउँपासिकाको 
िन्द्तसुित ववकािकािासग पसन वस्तगुत वववरण उपयोगी हनु िकोि भने्न शभेुच्छा व्यि गनश चाहान्द्छू 
। 

िन्द्यवाद ! 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

सिरीजङ्घा गाउँकायशपासिकाका पदासिकारीहरु 
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दइु शव्द 

वतशिान नेपाि राज्यको पनुरिांरचना पश्चात ियुयतया ववकािको गसतिा पररवतशन हनुपुने अपेक्षातिा 
ि जनता वा ििदुायिे राखेका छन।्खाि गरेर हाि िम्ि ववकािको हरेक अवयवहरुका, हरेक 

सिांढीहरुिा ििानरुपिे दृवष्ट पु् न निकेको फिस्वरुप ववकाििे गसत सिन निक्दा जनतािा 
आएको ववतषृ्णा र जन आक्रोििे राज्य व्यवस्थाको पररवतशन िम्ि गने अवस्था सनम्त्यायो, पररणाि 

स्वरुपदेश िङजाय िोकताजन्द्त्रक गणतन्द्त्रिा प्रवेश गयो भने ववकािको दृवष्टिे ििान ढांगिे 

िम्वोिन गनश िवकयोि भनेर िांाीय प्रणािीिा ििुकुिांचािन हनुेिांवैिासनक व्यवस्था िागभुयो।जि अनतगशत स्थासनय 
प्रदेिर िांा गरी सतन तहका िरकारको पररकल्पना गररएको छ जिको एउटै िक्ष जनतािाइ िहज िेवा उपिब्ि 
गराउँन ुतथा ििुकु र जनतािाइ ििदृ्ध वनाउनहुो।ििुकुिाई ििदृ्ध वनाउन हरेक स्थानीय िरकारहरु ििदृ्ध हनुजुरुरी हनु्द्छ जिको 
िासग अत्यन्द्तै वस्तपुरक योजनाहरु सनिाशण गरर सतसनहरुको प्रभावकारी कायाशन्द्वयन नै ियुय उपायहो।भसनन्द्छ एउटा ििुकुिाई ििदृ्ध 

वनाउन उत्कृष्ट योजनाहरुको सनिाशण गनश  जरुरी  हनु्द्छ  र त्यो उत्कृष्ट योजना ििुकुको िासग आिा काि िम्पन्न गनुश िरह 

हनु्द्छ।िांा¸प्रदेश वा स्थानीय जनु तहको योजना वनाउन ेहो त्यो तहको िम्पणुश पक्षको जानकारी भएन भन ेिम्वजन्द्िसत तहको राम्रोयोजना 
वन्न िक्दैन।कुनै क्षेत्रको ववकाि गनश िरितररकािे वाटो तय गनुश जरुरी हनु्द्छ, जस्को सनम्ती िरि ढांगिे वाटो वा उपायको खोजी गनुश पदशछ। 
ऐिे हािी कहाँ छौ ? अव कहा ँजाने वा कहा ँपु् न े? र यो किरी  िम्भव  छ ? यी तीन प्रश्नहरुको िरि जवाफ नै ििुकु वा ििाज पररवतशन 

गने अचकु रिरि उपाय हनु्द्छन।्पवहिो प्रश्नको जवाफ वस्तगुत वववरण िाफश त प्राि गररन्द्छ भने  दोश्रो र तेश्रो प्रश्नको जवाफआवसिक 
ववकाि योजना वा गरुुयोजना िाफश त प्राि गररन्द्छ। 

पाश्वशजचत्र वा वस्तगुत वववरणहरुको िांगािो एउटा यस्तो ऐनाहो जनुऐना वाट त्यो गाउँपासिकाको िम्पणुश वववरणहरु छशिङ्ग रुपिा िहज 

अविोकन गनश िवकन्द्छ।यिै िन्द्दशभशिा सिरीजङ्घा गाउँपासिकािे परािशशदाताको रुपिा नरेन्द्र प्रिाद कटुवाि परािशश दाता फिशिाई छनौट 

गररयो पाश्वशजचत्र सनिाशण गने जनु अविर प्रदान गनुश भयो त्यिको िासग सिरीजङ्घा गाउँपासिकाका अध्यक्ष श्री वटकाराि गरुुङ, उपाध्यक्ष 
श्रीज्ञानिाया चौहान र प्रिखु प्रशािकीय असिकृत श्री प्रशन्नदीप राई िागायत िम्पणुश गाउँपासिका पररवार प्रसत हाददशक कृतज्ञता ज्ञापन 
गदशछु।यो पाश्वशजचत्र सनिाशण कायश त्यसत िहज छैन।यस्िाई अत्यन्द्तै ित्य तथ्य परक वनाउन भरि्िरु प्रयािगररएको छ भने यििाइ िम्पन्न  

गनश ववसभन्न क्षेत्रवाट िवैको िाथ िहयोग प्राि भएको छ।गाउँपासिका िे योजना तजुशिा गोष्ठी, असभिखुीकरण कायशक्रि तथा प्रस्ततुीकरण 
कायशक्रिहरु आयोजना गरेर िम्पणुश िरोकारवािा हरुिाई उपजस्थत गराएर िहयोग पयुाशएको प्रसत ववशेषिन्द्यवाद ज्ञापन गदशछौं। 

अन्द्य स्थानीय तहहरुको पाश्वशजचत्र भन्द्दा सनकै फरक र उपयोसग वनाउन प्रयाि गररएको छ।जििा यो पाश्वशजचत्र सनिाशणिा 
ववज्ञको रुपिा कायशगनुशहनुे ििाजशास्त्री श्री केशवराज ढुांगिेको िेहेनत को यहाँ प्रशांिा जसत गरे पसन त्यो किनै हनुेछ।उहाँिे 
तथ्याांक ववश्लषेण कायशिा अत्यन्द्तै िेरै र कडािेहनत गनुशभएको छ।उहाँ प्रसत ववेशेष िन्द्यवाद ज्ञापन गदशछु।यो प्रोफाइि तयारी वटििा 
िांि्न रहेर गणकहरु परीचािन तथा ब्यवस्थापन िवहत तथ्याङ्क िङ्किन िगाएतका िम्पणुश कायशिा िरुु देखी नै अनवरत रुपिा 
खवटन ुहनुे िोही गाउँपासिका ४ सनबािी सित्र िक्ष्िी भट्टराइको योगदान अत्यान्द्त िेरै छ उहाां प्रसत पनी सबशेष िन्द्यवाद ज्ञापन गदशछु 
। तेस्तै तथ्याांक िांकिकको रुपिा जजम्िा सिई ८ वटै वडाको ारार पसुग तथ्याांक िांकिन गनुश हनुे पन्द्रैजना स्थानीय गणक 
िासथहरु प्रसत र उि िङ्किीत तथ्याङ्क प्रसबवष्टिा िांि्न िबै प्रसबष्टकताश हरुिा पसन ववशेष िन्द्यवाद ज्ञापन गदशछु।तेस्तै यो बस्तगुत 
सबवरण तयारी कायशिा प्रत्यक्ष एवां अपरत्यक्ष रुपिा िहयोग गनुशहनुे िबै प्रसत हाददशक आभार ब्यि गदशछु । 

वस्तगुत वववरण तयार गरेरिात्र पु् दैन। यो वस्तगुत वववरणको आिारिा िही ववश्लषेण गरेर िवह योजनाहरु 
सनिाशण गरर त्यिको िवह र प्रभावकारी कायाशन्द्वयन वाट िात्र गाउँपासिकािे िोचेअनिुार को प्रसतफि प्राि गनश 
िक्दछ।यो वस्तगुत वववरणिा प्राि िचुना रतथ्याांकहरुको िहयोगिा आवसिक तथा गरुुयोजना सनिाशण गरेर अजा वढ्न ु
अवको आवश्यकता हो।त्यिै िे अव गाउँपासिकाको ध्यान त्यता तफश  जानेछ भन्द्दै सिरीजङ्घा गाउँपासिकाको िशवाङ्गीण र 
चौतफी ववकािको िासग शभुकािाना ििेत व्यि गनश चाहान्द्छु। 
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३२ अिार  २०७५                                           .  
नरेन्रप्रसाद किुवाि 

 प्रोपाइिर 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

प्रकाशकीय 
 

नेपािको िांवविान २०७२ िेकल्पना गरेअनिुार स्थानीय सनकाय पनुरिांरचना अनरुुप असिकार 
िम्पन्न स्थानीय तह सनिाशण भइिकेको छ।जि अनिुार ताप्िेजङु जजल्िािा िाववकिा कायि 
रहेका१नगरपासिका र ४८ गाउँ ववकाि िसिसतिाई पनुरिांरचना िाफश त हाि १ नगरपासिका र ८ 
गाउँपासिका एकाई कायि गररएको छ।नयाँ भौगोसिक िांरचना अनिुार िाववकिा गाववि 
अन्द्तशगतका भौगासिक अवजस्थसत िगायत जनिांयया, आसथशक, िािाजजक, प्राकृसतक श्रोत र िािनहरु 
ििेतको अवस्थािा पररवतशन भएको छ। 

असिकार सनक्षेपणका वहिाविे यिरी नयाँ कायि भएका स्थानीय तहनै स्थानीय िरकार बनेका 
छन।्स्थानीय तहको चनुाव ििेत िम्पन्न भई नया जनप्रसतसनसिहरुिे कायशभार िांम्हािी िकेको पसन 
एक वषश परुा भइिकेकोछ । करीव १५ वषश पसछ स्थानीय तहिा आएका जनप्रसतसनसिहरुिाई नया 
जोि जाँगर िवहत चनुाव ताका गररएका प्रसतवद्धता परुा गराउनको िासग हािको वतशिान यथाथशता 
सभत्र रहेर नयाँ योजनाहरु सनिाशण गरर िांाीयता कायाशन्द्वयिा जोड ददन ुपने अवस्था रहेको छ । 
यद्यपी नयाँ िांरचना का स्थानीय तहहरुिा भरपदो, आसिकाररक र पयाशि िूचनाहरुको आवश्यकता 
तथा तथ्याङ्क हरुको असभिेख उपिब्ि हनुिवकरहेको सथएन। राविय जनगणना २०६८ िािको 
वववरण हाि िेरै पररवतशन भएको छ । त्यिैिे िवै वववरणहरु प्राथसिक रुपिा नै िांकिन गरेर 
ताजा अवस्थाको यथाथश जचत्र प्रस्त ु गनश यो सिरीजङ्घा गाउपासिकाको वस्तगुत वववरण तयार 
गररएकोछ । 

  

नेपाि िरका र तत्कािीन िङ्घीयिासििा तथा स्थानीय ववकाि िन्द्त्राियिे २०७४/०१/२६ िा 
िवै स्थानीय तहहरुिे आआफ्नो क्षेत्रको वस्तगुत वववरण तोवकएको ढाँचािा तयारगरी वेभिाईडिा 
राख्न सनदेशन प्राि भएकोछ।िो आिारिा उपिब्ि िवै िूचना तथा जानकारीहरुको आिारिा 
परािशशदाता नरेन्द्र प्रिाद कटुवािको िहयोगिा यो प्रोफाइि तयार गररएको छ। 

सनिाशररत ििय सभत्र यो सिरीजङ्घा गाउँपासिकाको पाश्वश जचत्र तयारी गनश िहयोग गनुशहनुे 
गाउँपासिकाका िम्पणुश जनप्रसतसनसिहरु¸किशचारीहरु  ववसभन्न राजनैसतक दिका प्रसतसनसिहरु¸िचुना 
उपिव्ि गराउनहुनुे ववसभन्न ववषयगत कायाशियहरु¸प्राथसिक तथ्याङ्क िांिकन गने गणकहरु¸िचुना 
ववश्लषेण गरर सनश्कषश सनकाल्ने  ववश्लषेकहरु िगायत  पररयोजना िांचािन गने परािशशदाता  नरेन्द्र 
प्रिाद कटुवािप्रसत हाददशक आभार व्यि गदशछौ  िाथै सिरीजङ्घा गाउँपासिका सनवािी िम्पणुश 
दाजभुाई दददद ववहसनहरुिे यिको ििजुचत प्रयोगिा िहयोग गनुश हनुेछ भने्न ववश्वाि िवहत िवैिा 
हाददशक िन्द्यवाद व्यि गदशछौ । 

 
 

सिरीजङ्घा गाउँपासिका तापिेजङु 



 

 
 

वस्तगुत वववरण  वकन ? 

 
ववकाि सनिाशण का कायशहरुका सनददशष्ट िक्ष्य,  उद्देश्य र अपेजक्षत प्रसतफि प्रािगनशका िासग योजनावद्ध तरर 
कािे अगासड बढ्न ुपने कुरािा िांाीय,  प्राजन्द्तय तथा स्थानीय िगायतका जनुिकैु तहिा किैको पसन दईुित 
छैन। स्थानीय योजना तयारीको िासग आिारभतू खम्बाको रुपिा िम्बजन्द्ित के्षत्रको ववस्ततृ वस्तगुत 
िचुनाहरुको आवश्यकता जरुरीहनु्द्छ । सतनै वस्तगुत वववरणका िूचकाङ्किे िांकेतगरे अनिुार स्थानीय सनकाय 
तथा स्थानीय िरकार अगाडी बढ्न िके त्यिबाट दप्राि प्रसतफि ददगो र प्रभावकारी हनु्द्छ। यििे 
गाउँपासिकािा िशुािन प्रवद्धशनिा ििेत िहयोग पु् नेछ। यिका िासग शरुु देजख अन्द्त्य िम्ि स्थानीय जन 
िहभा सगता जटु्न िक्न े पारदशी र ददगो ववकाि प्रकृयाहरुको आवश्यिा टड्कारो रुपिा देजखएको छ। 
नेपािको िन्द्दभशिा िोकतन्द्त्रको स्थापना िँग नेपािको िांवविान २०७२ िेस्थानीय जनतािाई शािन 
िञ्चािनिा प्रत्यक्ष र नजजकको हक स्थापना गदै राज्यको पनुरिांरचनाको व्यबस्था गरेकोछ। जिअनिुार 
प्रान्द्तीय िांरचनािा िाववकको स्थानीय सनकायको रुपिा रहेकेा गाउँववकाि िसिसतहरुको सििाांकनिा 
हेरफेरगरी नयािांरचनािा स्थानीय िरकारको रुपिा असिकार िम्पन्न गाउँपासिका र नगरपासिकोको स्थापना 
गररएको छ। यि अवस्थािा नयँा ाोषणा भएका गाउँपासिकाहरुको प्रशािसनक व्यबस्थापन िहज पादै 
बस्तसुनष्ठ योजना तयारीका िासग ारिरुी स्तरको तथ्याङ्क र िूचनाहरु अद्यावसिक भई निकेकोिे िोही खाडि 
पसुतशगने उद्दशे्यिे आवश्यक प्राथसिक र वद्धसतय स्तरका िूचनाहरु िांकिन गरी त्यिैको आिारिा 
योगाउँपासिका स्तरको वस्तगुत वववरण तयार  गररएको छ । 

यो प्रोफाइि नेपाि िरकार िांाीय िासििा तथा स्थानीय ववकाि िन्द्त्राियको सिसत२०७४ वैशाख२६ गतेको 
पररपत्र अनिुारको ढाँचािा रहेर उपिब्ि भएका िान्द्दशसभक िवै तासिकाहरुिाई असिकां ति ताििेि सििाउन े
प्रयाि गररएको छ। वस्तगुत वववरण तयारीिा िवैवडािा रहेका ििग्र िचुना तथा िािाजजक, आसथशक 
िगायत अन्द्यके्षत्रको बस्तगुत अवस्था बारे जानकारी आवश्यक पने भएको िे गाउँपासिका स्तरिा वस्तगुत 
अवस्थािाई िांकिन गरी ववश्लषेण गररएको छ। वस्तगुत अवस्थािे िांकेत गरेका िचुकाङ्कका 
आिारिा आगािी स्थानीय स्तरका योजनाहरु प्रस्ताव गनश िहज हनुेछ । 

योसिक्वाखोिा  गाउँपासिकाको वस्ततुगत वववरण तयारीका उदेश्यहरु सनम्नानिुार रहेकाछनः 
 ववकाि प्रकृयाको िासग िहत्वपणुश तीन प्रश्नहरु  "ऐिे ि कहाँ छु ?" "अव ि कहाँ जाने ?" र "त्यो 

किरी िांभव छ ?" िध्ये पवहिो प्रश्नको वास्तववक जवाफ खोज्ने । 

 सिरीजङ्घा गाउँपासिका¸ताप्िेजङुको िवै ारिरुीिा पगुी आसथशक¸िािाजजक¸भौसतक¸प्राकृसतक र िानवीय 
िम्पत्तीको िेखाजोखा गने । 

 सिरीजङ्घा गाउँपासिकाको वतशिान यथाथशतािाई जस्ताको तस्तै प्रस्ततु गने । 

 योजना तजुशिा वजेट वाँडफाडका िागी आिार तयार गने । 

 िांभावना भएजसत िवै िचुनाको जातीय सिङ्गीय र के्षत्रीय वहिाविे ववश्लषेण गने । 

 हरेक तथ्याङ्कको ििाजशास्त्रीय¸ग्रासिण ववकाि र िैवङ्गक िािाजजक वहिाविे ववश्लषेण गने । 

 आवसिक ववकाि योजनाको िासग िागश प्रस्स्त गने । 

 



 

 गाउँपासिकाको योजना तजुशिा प्रकृयिा आवश्यक पने िवै िचुनाहरु गाउपासिका स्तरिा नै अद्यावसिक 
गने । 

 सिरीजङ्घा गाउँपासिकािा रहेको वहिािी आकषशणिे गदाश आउने पयशटकहरुिाई ििग्र गाँउपासिकाको 
आवश्यक िचुना एकै स्थानिा उपिव्ि गराउने । 

 दात ृसनकायहरु ििक्ष िाग प्रस्ततु गनश आवश्यक आिार स्तम्भ तयार गने । 

 

वस्तगुत वववरण तयारीका क्रििा अपनाइएका ववसिहरु 

प्राथसिक तथ्याङ्क िङ्किन 

 िांाीय िासििा तथा स्थानीय ववकाि िन्द्त्राियिे तयार गरेको िूचना िङ्किन गनश तयार गररएको फारिको 
प्रयोग गरी प्राथसिक िूचना वस्तीस्तरिा िांकिन गररएको छ ।उि वस्त ु जस्थती सबवरण सिन खवटएका 
गणकहरुवाट स्थानीय पदासिकारी, किशचारी, िािाजजक पररचािक, राजनीसतक दिका पदासिकारीहरु एवां 
िरोकारवािाहरुिँग छिफि र हरेक ारिरुी बाट वववरण एवां तथ्याङ्क िांङ्किन गररएको । 

  

दिसतय तथ्याङ्क िङ्किन  

 नेपािको राविय जनगणना २०६८ िे उल्िेख गररएका तथ्याङ्कहरुिाई केजन्द्रय तथ्याङ्क ववभागवाट सिएको 
। 

 िम्बजन्द्ित जजल्िाको जजल्िा ििन्द्वय िसिसतवाट प्रकाशन भएका जजल्िा पाश्र्वजचत्र र अनये सबषयगत 
कायाशियबाट अन्द्य तथ्याङ्क सिएको ।  

 जजल्िा वन कायाशिय, जजल्िा जशक्षा कायाशिय, जजल्िा कृवष ववकाि कायाशिय, जजल्िा स्वास्थ्य कायाशिय, 

जजल्िा िािपोत कायाशिय, जजल्िा वािकल्याण कायाशिय िगायतवाट ववसभन्न तथ्याङ्क सिएको ।   

 िाववकका गावविहरुवाट प्रकाशन भएका गाववि प्रोफाईि िगायतका प्रकाशनहरुबाट तथ्याङ्क सिएको । 

िूचना ववश्लषेण 

ववसभन्न िाध्यिवाट सिएका िूचना एवां तथ्याङ्किाई Word, Excel , SPSS बाट ववसभन्न शीषशक तथा 
उपजशषशकिा ववश्लषेण गररएको छ ।   

िरोकारवािाहरुिगँ छिफि  

प्राथसिक तथा दितीय िाध्यिवाट िङ्किन भएका िूचनाहरुको ववश्लषेण गरी तयार पाररएको वववरणिाई 
स्थानीय सनवाशजचत पदासिकारी, किशचारी िगायत िरोकारवािा िहानभुावहरु िँगको अन्द्तरकृयाश छिफिबाट 
थप िूचना तथा िझुावहरु प्राि गरर ववश्लषेण गररएको छ ।  

वस्तगुत वववरण तयारीको सििाहरु 

यो बस्तगुत सबवरण तयार गदाश प्रयोग गररएको ववसि एवां ििय पावबन्द्दी ििेतिाई िध्येनजर गदै भए 
िम्िका गाउँ कायशपासिकाको भौगोसिक, प्राकृसतक, िािाजजक, आसथशक, िानवीय एवां िासिशक िाांस्कृसतक तथा 
ववववि िूचना र तथ्याङ्कहरुिाई िरसिकृत रुपिा ििावेश गरी एउटा वस्तगुत दस्तावेज तयार गररएको छ 
। िियिा तथ्याङ्क एवां िूचना प्राि हनु कदिनाई, भौगोसिक जवटिता, यातायातको अभाबको वावजदु पसन 
प्राि तथ्याङ्किाई उपयिु तरीकािे ववश्लषेण गने प्रयाि गररएको छ ।यिरी तयार गररएको बस्तगुत 
सबवरणिे आिारभतू तथ्याङ्कहरुिाई प्रशोदन एवां ववश्लषेण गरीएको छ । यििे भववष्यिा गाउँपासिकाको 
पूवश अवस्थािाई जचत्रण गनश उपयोगी हनुे सनजश्चत छ। 
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गाउँपासिकाकोपररचय 

१.१पषृ्ठभिूी 
ववश्व िानजचत्रिा ०.००३ प्रसतशत भ–ूभाग ओगटेको िावशभौि िम्पन्न स्वतन्द्त्र  िांजाय िोकतान्द्त्रीक 
गणतन्द्त्रात्िक राि नेपाि जििाई िवशच्च जशखर िगरिाथाको देश, शाजन्द्तको अग्रदतु एसियाका तारा भगवान ्
गौति बदु्धको देश भनेर जचसनन्द्छ । जनु प्राकृसतक, जैववक, िाांस्कृसतक रुपिा िनोरि, बैभवशािी  छ । 
जिको िदूुर पूवशिा रहेको  पूवशको िािी एक पयशटकीय गन्द्तव्य जहाँ जैववक ववववितािा ‘पथृ्वीकै अनपुि 
उपहार’ ववश्वकै तेश्रो र नेपािको दोश्रो उच्च वहिजशखर कञ्चनजांाा पवुशकै चजचशत िासिशक आस्थावक देवी 
पाथीभरा अवजस्थत नेपािको प्रदेश नां. १ को कुि के्षत्रफि ३६४६ वगश वकिोिीटरिा फैसिएको २७०१५” 

देजख २७०५४” उत्तरी अक्षाांश र ८७०२७” देजख ८८०१२” पवुी देशान्द्तर सभत्र पनेवहिािी  जजल्िा 
ताप्िेजङुको अत्यान्द्तै िनेरि के्षत्रउत्तर पवुशिा फैसिएको गाउँपासिका नैसिरीजङ्घा गाउँपासिकाहो। 

नेपािको िांाीय शािन प्रणािी अन्द्तशगत राज्य पनुरिांरचना िा स्थानीय तहको नया ँ सििाांकन गदाश यो 
गाउँपासिका िाववकका ८ वटा गावविहरु रुपान्द्तरण भई स्थापना भएको हो।यो गाउँपासिका जासतगत तथा 
िाांस्कृसतक रुपिा सबजशष्टता र सबवविता वोकेको गाउँपासिका हो यो गाउँपासिकािा ियुय रुपिा सिम्व ु र 
त्यिपसछ क्रिश क्षते्री,वाहनु,कािी,राई,गरुुङ,शेपाश,िाकी र दिाई जातीको विोवाि रहेको छ भने िन्द्यािी, 
नेवार तथा तािाङ िगायतको उपजस्थसत देजखएकोछ।ववश्वको तेश्रो र नेपािको दोश्रो अ्िो वहिाि 
कन्द्चनजांाा (८५८६ सिटर) वहिािफिाङिङु गाउँपािीकाको सििानािा भएर यिै गाउँपासिका अन्द्तरगत 
पदशछ ।पवुशकै चजचशत िासिशक आस्थावक देवी पाथीभरा देबी िन्द्दीर, काबेिी नदी, नेपाििै पवहिो ाािको 
झलु्को पने उच्च वहिजशखरहरू, कन्द्चनजांाा िांरक्षण के्षत्र¸ पासथभरा पैदि िागश̧  सिरीजङ्घा िजन्द्दर र गफुा, 
डाँडा गाँउ जशवािय िजन्द्दर, वकराँतेश्वर िजन्द्दर (राविय ववभतुी श्री फाल्गनुन्द्दिारा होि होिादी गरेको स्थान), 
प्रभ ुथमु्का, बनदकेु पाखरी, बारुिे पोखरी, सिम्ब ुिङग्रहािय िाांिखे, तातोपानी कुन्द्ड (सिरीजङ्घािारा स्नान 
गररइएको), िाना पाथीभराहरु, खपेु ढुङ्गा, छरवानी गफुा अदद िािीक तथा पयशटवकय िहत्व बाकेका 
स्थानहरूिे िजजएको गाउँपािीका हो । यि गाउँपासिकािा िोप हनु िागेको रेड पाण्डा, कािो भाि ु वहउँ 
जचतवुा, डाँफे, िनुाि, कासिज, जशकारी भोटे काग, आदद दिुशभ वन्द्यजन्द्त ुर चराचरुुङ्गीको वािस्थान, सबसभन्न 
प्रजासतका वनस्पसत भएको जांगि तथा गरुाि,ँ िनुगाँभा, चाांप रैथाने ववरुवा र सबसभन्न गैर्ह काष्ट वन पैदावार 
पाइन्द्छ । यिका अिबा याचाशगमु्बा, पाँचऔिे, िाइकोवपिा, ववयिा, कुड्की, जटाििी, पाखन्द्बेत अिैची, 
जचराइतो, आदद िवहतको  प्राकृसतक आश्चयश तथा आकषशक गन्द्तव्य रहेको यो गाउपासिकाको कुि के्षत्रफि 
४८१.०९ वगश वकिोसिटर रहेकोछ ।कुि ८ वटा वाडशहरु रहेको यो गाउपासिकािा िाववकका ८ वटा 
गावविहरु वाडशिा रुपान्द्तररत भएकाछन जि अनिुार सिनाि, आम्वेगदुदन, सिकैचा, तेल्िोक, पेदाङ, िािाांङखे, 
खेवाङ र याम्फुददन क्रिश वाडश नां १ देजख ८ िम्ि  रहेकाछन । 
१.२. नािाकरण 
सिरीजङ्घागाउँपासिकाताप्िेजङु जजल्िाका िाववकका८वटागावविहरुक्रिशःसिनाि, आम्वेगदुदन, सिकैचा, 
तेल्िोक, पेदाङग, िािाांखे, खेवाङ र याम्फुददनििायोजनभएरस्थापनाभएकोगाउँपासिकाहो।यि गाउँपासिकाको 
नािाकरण वकरातकासिन ििय देजख नै ऐसतहासिक तथा परुाताजत्वक िहत्व बोकेको वकरात के्षत्रको िहापरुुष 
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यि गाउँपासिकाको वडा नां. ४, िाववकको गा.वव.ि. तेल्िोक वडािा (१७ शताब्दी सतर हािको सिनाि, 

आम्बेगदुदन, तेल्िोक र पेदाङका िम्पणुश भागिाई सिनाि भसनन्द्थ्यो) जजन्द्िनभुएका सिम्ब ुभाषा तथा सिपीको 
िजशक तथा िांरक्षक त्येअ्िी सिरीजांगा सिांङ थेवे (१७०४-१७४१ ई.िा. पवुश) को नािवाट राजखएकोछ । 
वकरत हरुको सिवप तथा भाषा ििश  र ऐसतहासिक परुाताजत्वक िहत्व एवां िािाजजक िाांस्कृसतक ऐसतहासिक 
पवहचानको िम्िान गदै यि गाउँपासिकाको नाि सिरीजङ्घा राजखएको हो । 

२.भौगोसिकस्वरुप तथा सििाना 
सिरीजङ्घा गाउँपासिका ताप्िेजङु जजल्िाको १३% भ ुभाग ओगटेको गाउँपासिको हो । यििे यो जजल्िाको 
कुि ३६४६ वगश वकिोसिटर िध्ये ४८१.०९ वगश वकिोसिटर के्षत्र ओगटेकोछ भने जजल्िाको फिाङिङु 
गाउँपासिका भन्द्दा पसछको दोश्रो िुिो गाउँपासिका हो । यो गाउँपासिका २७°१७" देजख २७°४२" उत्तरी 
अक्षाांि िम्ि फैसिएको छ भने ८७°४६" देजख ८८°०९" पवुी देशान्द्तर िम्ि फैसिएको छ ।  यो गाउँ 
पासिका ििजुन्द्र ितहवाट ९०० सिटर देजख ८५८६ सिटर  िम्ि  फैसिएको छ । यिको उत्तर दजक्षण 
असिकति दरुी ४३ वकसि तथा  पवुश पजश्चि  पसन ४३वकसि हवाइ दरुी रहेको छ । यो गाउँपासिका ियुय 
रुपिा दजक्षण पवुवश िोहोडा फकीएर उत्तर पजश्चि तफश  फैसिएको छ । यो गाउँपासिकाको पवुशिा  भारतको 
सिदिि प्रदेश पदशछ ,त्यस्तै पजश्चििा ताप्िेजङु कै फुङसिङ  नगरपासिका  तथा याङवरक गाउँपासिका पदशछ 
। उत्तर तफश  फिाङिङु गाउपासिका र दक्षीण तफश  सिददङवा गाउँपासिका पदशछ । 
२.१भवूनावट 

सिरीजङ्घा गाउँपसिका िेरै िुिो गाउपासिका भएको हनुािे यहाँको भ ु वनावट पसन फरक फरक खािको 
रहेको छ । यो गाउँपासिका करीव ७६८६ सिटर उचाइको फरकिा रहेको हनुािे (९००देजख ८५८६ 
िम्ि) यहाकँो भ ुवनावटिा पसन वववविता रहेको छ । कतै वहिाि  कतै िुिा पहाड कतै िम्ि विेको 
वेिी¸ कतै खोच तथा ियुखा नागी कतै पत्थररिो तथा कडा चटानीजिीन कतै दोिट¸कतै विौटे र कतै 
किेरे िाटो पाइन्द्छ । ििग्रतािा हेदाश यो गाउँपासिकाको िाटो उवशर वकिीिकै पाइन्द्छ । गाउँपासिकिा 
व्ने खोिाहरु प्रशस्त भइ सिांचाइको प्रयाि  िांभावना  भएको हदुा यो के्षत्र कृवष उपाजशनका िागी उपयिु 
नै रहेको छ । यध्यपी यो गाउँपासिकाका वासिन्द्दाहरुकोप्राजचन  वािीहरु जस्तै िकै कोदो गहुँ जौ आदीको 
अिावा बेिौििी  खाध्यन्न तथा अन्न बािी तफश  खािै ियान गएको पाइदैन । यो गाउँपासिकािा रहेका 
खलु्िा फाांटहरु पश ुपािन( वाख्रा, भेडा, चौंरी, गाइ, भैिी)पािनका िासग असतउपयिु रहेको देजखन्द्छ ।  
गाउँपासिकािा वहिािी , उच्च तथा िध्य पहाडी क्षेत्र ववच िन्द्तसुित भएर यिको भौगोसिक स्वरुप रहेको छ।यहा ँ
उत्पन्न भएका खोिा तथा खोल्िीहरु क्रिशः उत्तरबाट दजक्षण तफश  र पवुशवाट पजश्चि तफश  ववसभन्न जिािार िाफश त 
व्ने गदशछन।भौगोसिक ववववितािे गदाश  यहा ँपाईने वनस्पसत तथा जैववक ववववितािा ििेत एक रुपता देजखदैन 
।यि गाउपासिकािा वहिािी, सितोष्ण, ििजशतोष्ण र उपोष्ण तथाउच्च वहिािी के्षत्रिा टुन्द्रा प्रकारको 
हावापानी पाइने भएकोिे भौगोसिक ववजशष्टताको आिारिा ववसभन्न कृवष व्यविायहरु िफतापूवशक िञ्चािन गनश 
िकपने देजखन्द्छ । 

३. प्राकृतीक तथा िांस्कृतीक िम्पदा 
सिरीजङ्घा गाउँपासिकािा ववश्वकै तेश्रो अ्िो वहि जशखर देजख अन्द्य थपु्र ै अ्िा चचुरुाहरू  रहेकाछन । 
त्यस्का अिावा  कन्द्चनजांाा वहििङृखिा बाट गाउँपासिकाको सबच भाग हुांदै असबरि बगीरहने काबेिी 
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नदी,पसबत्र सतथशस्थि पासथभरा िजन्द्दर,सिम्ब ुिांस्कृतीिे िजजएको के्षत्र ,सिम्ब ुिाांस्कृतीक िांङग्राहािय र सिम्ब ु
सिपी सिरीजांगाका प्रवतशक एसतहाांिीक परुुष सिरीजांगा सिांह थेबेको जन्द्िस्थि जस्ता थपु्र ै पयशटवकय तथा  
एसतहाांिीक िहत्व बोकेका िाउांहरु रहेका छन । जि िध्य केवहिाइ ति प्रस्ततु गरीएको छ । 

३.१.कन्द्चनजांाा वहिाि 

सबश्वको ते्र ो तथा नेपािको दो्र ो अ्िो कन्द्चनजांाा वहिाि ८५८६ सिटरनेपािकै ियुय पयशटवकय के्षत्र हो 
यो सिरीजङ्घा गाउँपासिकाको वाडश नां ८ याम्फुददनिा पदशछ । यो वहिािववक्रि िम्वत २०१२ िाि जेि११ 
गतेजोए व्राउन र जजश व्यान्द्ड पवहिो पटक आरोहण गरेका सथए ।यो वहिाि नेपािको िवैभन्द्दा पवुशिा पदशछ 
। अन्द्यन्द्तै िनिोहक स्वच्छ  वहिाि 
कन्द्चनजांाािा ियौ स्वदेजश तथा ववदेशीहरुिे 
यो वहिाि आरोहण गने गरेकाछन ।यो 
क्षेत्रको भिशण गनशका िागी ३ वटा पद िागश 
प्रयोगिाछन जि िध्य एउटा फिाङिङु 
गाउँपासिका हदैु जान्द्छ भने अन्द्य २ वटा पद 
िगश यिै गाउँपासिका अनतरगत पदशछन ।२ 
ििय पवहिो िकेुटार एअरपोट देउरािी 
िािीखकश  काांडे भन्द्ज्याङ तेल्िोक फुिपे 
डाांडा िािाङखे याम्फुदीनआिजीखोिा झोरेनी 
तोरोङदेन अन्द्दा फेदी चैराि र रािजेि हदैु उत्तरी आिार जशबीर ९ ददनिा पु् न िवकन्द्छ भने दो्र ोपदिागश 
िेची पहाडी राजिागशको गणेशचोक बाट  सिनाि पन्द्चिी काबेिी जोरपिु तावाटार प्रभथुमु्का यािफुदीन हदैु 
पनी जान िवकन्द्छ तर यो पदिागश भने हाि प्रचारप्रिारको अभाब िे कि प्रयोगिा छ ।यिरी यो क्षेत्रको 
भिशण गनश करीब १८ देखी २४ ददन िा्ने गदशछ ।नपेिाका वहिाि आरोहण वाट प्राि हनुे आम्दानीिा यो 
वहिाििे पसन िेरै राजश्व िांकिन गने वहिािको रुपिा जचनीएको छ । 

३.२. काबेिी नदी 
यो नदी कन्द्चनजांाा वहिाििाइ उदगि 
स्थि बनाएर बाहै्रिाि सनरन्द्तर गाउको 
सबच भाग भएर ब्ने गदशछ । तििो 
भागिा पु् दा सिददङवा गाउपािीकाको 
सििाना भएर ब्दछ ।यो नदी िािीक 
रुपिे पनी िहतवपणुश िासनन्द्छ। िााे 
िक्रान्द्तीिा यो नदीिा गएर नहुाए रोग नष्ट 
हनुे , केही िाग गरी भाकि गरेको भए 
भाकि परुा हनुे भने्न पौराणीक िान्द्यता 
ििेत रहेको यो नदी सबितु उत्पादनको 

दृश्टीकोणिे अथाहा िम्भावना बोकेको नदी हो । यि नदी बाट काबेिी ए जिसबितु सनिाशण कायश ििािि 

बवश्वको तेश्रो अग्िो टहमाि कन्चनजंघा, उचाई 

८५८६ लमिर 

काबेिी नदी 
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भइरहेको छ भने काबेिी बी, िी र डी िगाएतका योजनाहरुको िम्भावना अध्यान कायश िम्पन्न भइिकेको 
छ । यी योजनाहरु िम्पन्न गनश िके गाांउपासिकाको िम्बदृ्धीका िागी आिार तयार हनुे सनजश्चत छ। अको 
सतर यो नदीको तल्िो भागिा रयाशफ्टीङको अियान गरी िन्द्चािन गनश िके यो गाउँपासिकापयशटकहरुकोिागी 
थप आक्रषणको केन्द्र बने्न छ भने यो गाउँपासिकाको उि स्थान हदैु कन्द्चनजांाा वहिाि आरोहणका िागी 
छोटो पदिागश ििेत हनुिेा दसुबिा छैन । 

३.३. पासथभरा देसब िजन्द्दर  

पाथीभरा ताप्िेजङु जजल्िािा रहेको नेपािकै एक प्रसिद्ध तीथशस्थि हो । पाथीभरा िजन्द्दर वहन्द्दू सबरात एवां 
बौद्धहरूको िहत्वपूणश िासिशक स्थि हो ।ववश् वाि आस्था एवां पववत्रताकी देवी पाथीभराको यो पववत्र स्थि 
सिरीजङ्घा ४ तेल्िोक बाट पजश्चिोत्तरतफश  ३७९४ 
िी.टरको उचाईिा सिरीजङ्घा३सिकैचाको 
पजश्चिोउत्तरफुङिीङ नगरपािीका र फिाङिङु 
गाउँपासिकाको सििानािािनिोहक आकृसत 
बोकेको पहाडको जशखर(टुप्पो) िा अवजस्थत छ 
। पासथभरा देवीको उत्पसत स्थि 
अन्नभरेकोपाथीको अकृतीिा पहाडको टुप्पोिा 
रहेकोिे यी देवीको नाि "पाथीभरा देवी" भसन 
श्रद्धा एवां भजिपूवशक पकुाररन्द्छ। ताप्िेजङु्गका 
रैथाने सिम्बू ििदुायहरू पाथीभरािाई "िकु् तवुङु" भनेर जचन्द्दछन । यो िजन्द्दरिा वषशभरर भिजनहरुको ाइँुचो 
िा् ने गदशछ । सिम्बूभाषािा "िकु् त"ुको अथश शजि वा बि, "वङु"को अथश बोट भने्न जनाउँदछ। अथाशत 
सिम्बूजासतहरू पाथीभरािाई शजि वा बिको श्रोत वा बाटोको रूपिा प्रकट गने गदशछन ।हाि िम्ि 
िदरिकुाि तफश को बाटो िात्र िहज र िजजिो बनाइएको हुांदा त्यो तफश  बाट बढी िात्रािा सतथाशि ु तथा 
पयशटक वहड्ने गरेको पाइन्द्छ। तथापी सबगतिा िबभन्द्दा बढी िानीिको आवत जावत गने पदिागश भन े
सिरीजङ्घाको वडा न १,२, ४र ३ हदैु वहडीने गरेको स्थानीयहरु बताउांने गदशछन भने उि पदिागश पासथभरा 
पु् ने छोटो पदिागश पनी हो। तिथश यि के्षत्र तफश को बाटो सनिाशणिा ध्यान ददन ेर प्रचारप्रिार िाइ बढाउांन े
हो भने  सिम्ब ुभाषा सिपीका पबशतक सिरीजांगा को जन्द्ि स्थि हदैु पासथभरा दशशनिा जाने सतथशयात्री तथा 
पयशटकको िांययािा उल्िेयय बदृ्धी हनुे सनजश्चत छ । 

४. स्थानीयचाडशपवशतथाजात्रािेिाहरुकोवववरण 

िासिशकि वहष्णतुा तथा िाांस्कृसतक वववविता को ववजशष्ठ वहचान बोकेको सिरीजङ्घा गाउँपासिकािा जातजासत 
अनिुार का चाडश पवश तथा िेिाहरुिा ििेत अनेकतािा एकता देख्न िवकन्द्छ।सबशषेगरी आददवािी जनजासत, 

खि आयशन, दसित तथा अल्पिांययक ििदुायहरुिे िवै चाडपवशहरु सििेर िनाउन ेवा िहयोग गने गरेको 
अवस्था छ।उल्िेजखत जातीहरु िध्ये यो गाउँपासिकािा सिम्व ुजातीको वाहलु्यता रहेको छ।कुिजनिांययाको 
४६% जनिांयया  सिम्वजुातीको रहेकोछ भन े  अन्द्यजातीहरुिा खि आयशन तथा दसित रहेका छन।यहा ँ
सिम्व ुजातीका ववशषे चाडहरु, वहन्द्द ुिनातन िांस्कृसतका पवशहरु िाथै वक्रििि ििेत ििुिाि िांग िनाइन े
गररन्द्छ।दशै , सतहार,  तीज,रािनविी, जशवरात्री, चािोक तङनाि, ककफेक्वा तङनाि, बसिहाङ तङनाि, 

पालथभरा देबी मन्दीर 

 

https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%9C%E0%A5%81%E0%A4%99_%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%BE
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A5%82
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िााेिांक्रान्द्ती, कुशेऔशी, उद्यौिी, उभौिी, िाकेिा बौद्ध पणुीिा, ल्होिार ङ्यु् ने, िुक्पाछेिी ्यािो, 
आददिनाउन े गररन्द्छ।भन े परम्परागत िांस्कृसतिा सिम्वकुो हाक्पारे पािि च्याब्रङु िाननाच हरु शेपाशहरुको 
स्याब्रनुाच¸ ढोक्प्यानाच, राइहरुको िाकेिा (चन्द्डी) नाच र खि आयशहरुको बािन कुि पजुा अदी रहेको 
पाइन्द्छ।सिम्ब ु जासतिे भेषभषूािा तागा¸ िेयिी गरगहनािा िाम्याङफुङ¸ कन्द्ि सिरबन्द्दी िनु्द्री नेिेर 
खानवपनिा तोङवा¸ याङवेन शेपाशििदुायिे भेषभषुािा बयखु̧  दोचा¸ आ्ङी¸ पाङदेन¸ केतेन आदद प्रयोग गने 
गरेको पाइन्द्छ।सिरीजङ्घा गाउँपासिका सभत्रिनाइन ेपवश̧ िेिा तथा नाचको वववरण ति प्रस्ततु गररएको छ। 

क्रि 
ियुय चाडपवश / िेिा नाचको 
नाि 

िनाउने िवहना / ददन 
िनाउने प्रिखु जाती वा 
ििाशविम्वी 

कैवफयत 

१ दशै अिोज काजत्तक वहन्द्द ुििशिम्बीहरु िबै   

२ सतहार काजत्तक िांसिर वहन्द्द ुििशिम्बीहरु िबै   

३ वक्रििि सडिेम्वर २५ वकजस्चयन   

४ िााेिक्रान्द्ती िाा १ गते ियुयतया िगर भए पनी िवै बगश   

५ उिौिी बैशाख पजुणशिा राइ र सिम्ब ु   

६ उभौिी िांसिर पजुणशिा राइ र सिम्ब ु   

७ िाउने िक्रान्द्ती िाउन  १ गते िवै   

८ ल्होिार पषु १५ गते गरुुङ,शेपाश र तािाङ   

९ तीज भार शकु्ि दिसतया खि आयश   

१० जनै पणुीिा श्रावण पजुणशिा खि आयश   

११ बदु्धजयन्द्ती बैषाक बौद्धिम्बीहरु िगाएत िबै   

१२ फाल्गनुन्द्द जयन्द्ती कातीकश  २५ वकरत ििशिम्बी सिम्ब ु
 

१३ कृष्ण जन्द्िाष्टिी भार कृष्ण अष्टिी वहन्द्द ुििशिम्बीहरु िबै 
 

१४ जशवरात्री फागनु िबै 
 

१५ बािा चतुशदशी िांसिर िबै 
 

१६ िान नाच ववशेष पवश िेिा सिम्व ु
 

१६ हाकपारे ववशेष पवश िेिा सिम्व ु  

१७ च्याब्रङु नाांच ववशेष पवश िेिा सिम्व ु  

१८ पािि ववशेष पवश िेिा सिम्व ु  

१९ चण्डी नाच उिौिी उभौिी राइ  

२१ एकादिी हरेक एकादशी वहन्द्द ुििशिम्बीहरु िबै  

२२ नाग पन्द्चिी श्रावण शकु्ि पन्द्चिी िबै  

२३ बिन्द्त पन्द्चिी िाा  फाल्गणु िबै  

२४ कुशे औांिी श्रावण भार वहन्द्द ुििशिम्बीहरु िबै  

श्रोत स्थिगत िभेक्षणका क्रििा स्थासनय िांगको छिफि 
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५. पयशटकीय स्थिहरुको वववरण 

सिरीजङ्घा गाउँपासिका पयशटकीय वहिाविे िहत्वपणुश गाउँपासिका हो । यो गाउँपासिकािा र ताप्िेजङु 
जजल्िािा िात्र नभई नेपाििा पयशटकहरुको आगिन हनुे प्रिखु पक्ष भनेकै प्राकृसतक िनु्द्दरता र यहका 
िनिोहक वहिाि हरु नै हनु । ववश्वको तेश्रो अ्िो कन्द्चनजांाा वहिाि देजख ७००० सिटर भन्द्दा िासथका 
दजशन वढी वहिािहरुको दृश्यअविाकन, कञ्चनजङ्घा िांरक्षण के्षत्र ,कञ्चनजङ्घा पदिागश एवांपवशतारोहण तथा 
िाहसिक यात्रा, पाथीभरा पैदि िागश, सिरीजङ्घा िजन्द्दर र गफुा, डाँडा गाँउ जशवािय िजन्द्दर, वकराँतेश्वर िजन्द्दर, 
प्रभ ुथमु्का(राविय ववभतुी श्री फाल्गनुन्द्दिारा होि होिादी गरेको स्थान), काबेिी नदी र नदीिा िांभाववत -
याजफ्टङ तथा कायोवकङ, बारुिे पोखरी, सिम्ब ुिास्कृतीक िांङग्रहािय िाांिखे, तातोपानी ( सिरीजङ्घािारा स्नान 
गररइको), िाना पाथीभराहरु, राँके ओखिढुङ्गा तावाटार, खपेु ढङ्गा,सछरुवानी गफुा, यहाांका प्राकृसतक फाँट र 
खोच तथा तातोपानीका कुण्डहरु यहका प्रिखु पयशटकीय स्थानहरु हनु । यीनै पयशटकीय स्थानहरुको वववरण 
ति प्रस्ततु गररएको छ । 

क्र 
ि 

पयशटकीय स्थिको नाि वाडश नां िहत्व 
कैवफयत 

१ कन्द्चनजांाा वहिाि ८ पयशटकीय क्षेत्र  
२ कन्द्चनजांाा िांरक्षण के्षत्र ८ पयशटकीय क्षेत्र  

३ कन्द्चनजांाा पदिागश ३ ४ ५ ६ र ८ पयशटकीय क्षेत्र  

४ पासथभरा देसब िजन्द्दर ३ िािीक िास्कृतीक तथा पयशटकीय  

५ फावा खोिा  पयशटकीय क्षेत्र  

६ पासथभरा पैदि िागश १२ ४ र ३ िािीक िास्कृतीक तथा पयशटकीय  

७ सिरीजङ्घा िांददर  ४ िािीक िास्कृतीक   
८ सिरीजङ्घा गफुा ४ िािीक िास्कृतीक   
९ सछवाशनी गफुा ५ िािीक िास्कृतीक तथा पयशटकीय  
१० डाँडागाउ जशवािय िजन्द्दर १ िािीक िास्कृतीक   
११ वकरातेश्वर िजन्द्दर १ िािीक िास्कृतीक  
१२ भैिे डाांडा  पयशटकीय क्षेत्र  
१३ प्रभ ुथमु्का ७ िािीक िास्कृतीक तथा पयशटकीय  
१४ कावेिी नदी ८ ६ ५ ४ २ र १ िािीक िास्कृतीक तथा पयशटकीय  
१५ वारुिे पोखरी ८ िािीक िास्कृतीक तथा पयशटकीय  
१६ बन्द्दकेु पोखरी  िािीक िास्कृतीक तथा पयशटकीय  
१७ सिम्ब ुिाांस्कृतीक िांग्राहिय ६ सिम्व ुिांस्कृसत िांग िम्वजन्द्ित   
१८ खपेु ढुांगा ६ िािीक िास्कृतीक तथा पयशटकीय  
१९ िान्द्रे गफुा ६ िािीक िास्कृतीक तथा पयशटकीय  
१८ कन्द्चनजांाा िांग्राहिय सिनाि १ सिउन्द्िखु िांस्कृसत िांग िम्वजन्द्ित  
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१९ तातेपानी कुण्ड ८ सिरीजङ्घािारा स्नान गररइकोकुन्द्ड  
२० िबै वडिा अवजस्थत िाना 

पासथभरा िजन्द्दरहरू 
१ देजख ८  िािीक िास्कृतीक तथा पयशटकीय  

२१ काांडे तथा सिन्द्चेप ुभन्द्ज्याङ ३र ४ पयशटकीय  
२२ फुम्पे डाांडा ६ पयशटकीय  
२३ राँके  ७  पयशटकीय  
२४ तावाटार ७  पयशटकीय  
२५ भािाशङ झनाश िािाङखे ८ पयशटकीय  
२६ इवा पोखरी  ७ िािीक िास्कृतीक तथा पयशटकीय  
२७ ाडी पोखरी ७ िािीक िास्कृतीक तथा पयशटकीय  
२८ सिवा पोखरी ७ िािीक िास्कृतीक तथा पयशटकीय  
२९ सतम्बङु पोखरी पद िागश १ २  ७ र ८ िािीक िास्कृतीक तथा पयशटकीय  

श्रोतः स्थिगत िभेक्षण तथा वडा कायाशिय 
६.िािदुावयक वनको वववरण 
ताप्िेजङु जजल्िािा वन के्षत्र प्रिस्त रहेको छ । त्यििापसन यो सिरीजङ्घा गाउँपासिकािा उल्िेखनीय रुपिा 
वन के्षत्र रहेकोछ ।या गाउँपासिका जजल्िाका िदुरु पवुी उत्तरिा रहेका तथा  सबवविता एवां सबषि 
हावापानीका कारण उष्णप्रदेजशय िदाबाहार जांगि देखी िेकािी बनस्पती झाडी पाथ्रा जस्ता रूखहरू भएका 
बन जांगि पनी पाइन्द्छ । वहिािी के्षत्र भएको हनुािे पसन यो गाउँपासिकािा ववशषेगरी वहिािी कोणिारी 
रुख भएका वनहरु प्रिस्त रहेकाछन । हाि िम्ि यहा१ँ४वटा िािदुावयक वनहरु गिन गरी ििदुायिाई 
हस्तान्द्तरण गररएकोछ । हाि िम्ि हस्तान्द्तररत िािदुावयक वनको वववरण ति प्रस्ततु गररएको छ । 

क्रि िािदुावयक वनको नाि वाडश नां क्षते्रफि 

ारिरुी र जनिांयया 
कैवफयत ारिरुी िवहिा परुुष 

१ हैराङे पवहरो १ १.७५ ७५ १८९ १५२ 

 २ पोखरी डाँडा २ ११८.८३ ७२ १९५ १५५ 

 ३ िनुपाती ३ २४७.९७ ५९ २०३ १७६ 

 ४ िैदान े ३ ८३.७१ ७० २०७ २१० 

 ५ पासथभरा ३ ५.४३ २० ५१ ५७ 

 ६ खरुखरेु ४ २.६० ४५ ९९ १०८ 

 ७ च्यानडाँडा ५ ६४.०२ ६४ १९७ १९४ 

 ८ सििेक्िा िुिोसभर ५ १०९.८० ५८ १६१ १८२ 

 ९ िदुाप ६ ७८ ४३ १३० १८९ 

 १० एक्चना  खोल्िे िुिोसभर ७ ४.७० ५६ १५७ १७८ 

 ११ कन्द्चन्द्जांाा ८ ४९०० ४३ ९७ १०४ 

 १२ पासथभरा ८ ४०७.३१ २१ ७१ ७७ 

 १३ सतम्बङु पोखरी ८ ३१.५ ५१ १३४ १४३ 

 १४ देउरािी ८ ५ ५० ९२ १०६ 
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श्रोतः जजल्िा वन कायाशिय ताप्िेजङु 
७.जनिांयया ववतरणको अवस्था 
७.१.वाडश अनिुार ारिरुी तथा जनिांययाको वववरण 

सिरीजङ्घा गाउँपासिकािा कुि ८ वटा वडाहरु रहेकाछन जहाँ हाि ३०२१ ारिरुी रहेकाछन  भने जनिांयया 
१६३६८ रहेकोछ । के्षत्रफिका वहिाविे ताप्िेजङुको दोश्रो िुिो  यो गाउँपासिकािा जनानत्व भने प्रसत 
वगश वकिोसिटर ३४ रहेको छ जनु नेपािको राविय औषत (२००) भन्द्दा १६६ िे न्द्यनु हो । के्षत्रफिका 
आिारिा िवैभन्द्दा िुिो वाडश नां ८ िा जनानत्व प्रसत वगश वकसि  ३ रहेको भने जनिांययाका वहिाविे 
िवैभन्द्दा िुिो वाडश २ नांिा जनानत्व २०४ प्रसत वगशवकसि रहेकोछ । यो गाउँपासिकािा िवहिा परुुष 
अनपुात पसन ०.९३ (१०० परुुष वरावर ९६ जना िवहिा)  रहेको छ । ििग्रतािा यो गाउँपासिकािा  
िवहिा भन्द्दा परुुष को िांयया ५९२ िे वढी रहेकोछ ।  पररवारको औषत आकार ५.४ प्रसत ारिरुी 
रहेकोछ । पररवारको आकारिा िवैभन्द्दा िेरै ५.८वाडश नां ७ िा रहेको छ भने  िवैभन्द्दा कि ५ वाडश नां 
४ िा रहेकोछ । िासथ उल्िेजखत जनिांयया िम्वजन्द्ि वाडश स्तरीय वववरण ति प्रस्ततु गररएकोछ । 
वाडश 
नां 

ारिरुी 
िांयया 

जनिांयया क्षेत्रफि 

 ( वगश वकसि) 
जन ानत्व 

पररवारको 
औषतआकार 

िवहिा 
परुुषअनपुात िवहिा परुुप जम्िा 

१ ३७४ १००७ १०५७ २०६४ १०.११ २०४ ५.५ ०.९५ 

२ ५६१ १४४७ १५९८ ३०४५ १६.५५ १८४ ५.४ ०.९१ 

३ ४०२ १०४६ ११३७ २१८३ ३३.७१ ६५ ५.४ ०.९२ 

४ ४८८ १२१३ १२२९ २४४२ १८.८२ १३० ५. ०.९९ 

५ ३३५ ८९२ ९५१ १८४३ १३.१७ १४० ५.५ ०.९४ 

६ २२३ ६०९ ६३० १२३९ ३७.१८ ३३ ५.६ ०.९७ 

७ ४६३ १२४८ १३९१ २६३९ ३७.६५ ६७ ५.८ ०.९ 

८ १७५ ४२६ ४८७ ९१३ ३१३.९ ३ ५.२ ०.८७ 

जम्िा ३०२१ ७८८८ ८४८० १६३६८ ४८१ ८२६ ५.४ ०.९३ 

श्रोतः ारिरुी िभेक्षण २०७५वैिाख 
७.२.उिेरका आिारिा जनिांययाको वववरण 

उिेका आिारिा सिरीजङ्घा गाउँपासिकाको जनिांययािाई ियुय वहिाविे सभन्न सभन्न उिेर ििहु को जनिांयया 
गणना गररएको छ । त्यस्तै आसथशक वहिाविे िकृय उत्पादनििुक जनिांयया र आजश्रत जनिांयया पसन 
गणना गररएको छ । यिका िांगिांगै िािाजजक िरुक्षाका वहिाविे जेष्ठ नागररकहरुको िांयया ििेत गणना 
गररएकोछ । यो गाउपासिकािा हाि कायि रहेको १६३६८ िध्ये ६३ % अथाशत १०३६९ जनिांयया 
आसथशक रुपिा िकृय रहेको छ (१५ देजख ५९ वषश िम्िको )  भन े३७ %  अथाशत ५९९९ जनिांयया 
आजश्रत रहेकोछजनु राविय औषत  िांग वरावर हो  । हाि यो गाउपासिकािा कुि जनिांययाको करीव ४ 
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%  अथाशत ६१४ जना  जेष्ठ नागररक रहेकाछन । िासथ उल्िेजखत वववरण िाई तासिकािा ति प्रस्ततु 
गररएकोछ । 

वाडश 
नां 

५ वषश 
िसुनका 

५-१४ 
वषशिम्ि 

१५ -५९ 

वषशिम्ि 

६०-६९ 
वषशिम्ि 

७० वषश 
िासथका 

आजश्रतजनिांयया आसथशकरुपिेिकृय 

जनिांयया प्रसतशत जनिांयया प्रसतशत 

१ १९१ ३२० १३४० १३२ ८१ ७२४ ३५ १३४० ६५ 

२ ३१३ ५०३ १९६९ १६० १०० १०७६ ३५ १९६९ ६५ 

३ १९० ३९८ १३७९ १२४ ९२ ८०४ ३७ १३७९ ६३ 

४ २१३ ४५८ १५३१ १३५ १०५ ९११ ३७ १५३१ ६३ 

५ २१२ ३६० ११०८ ८७ ७६ ७३५ ४० ११०८ ६० 

६ १०५ २२२ ७९८ ६८ ४६ ४४१ ३६ ७९८ ६४ 

७ २७० ४७९ १६४९ १५९ ८२ ९९० ३८ १६४९ ६२ 

८ ७६ १५८ ५९५ ५२ ३२ ३१८ ३५ ५९५ ६५ 

जम्िा १५७० २८९८ १०३६९ ९१७ ६१४ ५९९९ ३६.६ १०३६९ ६३ 

श्रोतः ारिरुी िभेक्षण २०७५ वैिाख 
७.३. िातभृाषाका आिारिा जनिांययाको वववरण 

सिरीजङ्घा गाउँपासिकािा ियुय रुपिा सिम्व ुक्षेत्री, वाहनु¸कािी, गरुुङ राई जातीहरुको विोवाि रहेकोछ । 
उल्िेजखत जातीहरुिा सिम्व ु गरुुङ राई जातीहरुको आफ्नो आफ्नो िातभृाषा रहेको छ तर पसन दैसनक 
वोसिचासिको वहिाविे नेपािी भाषा  र सिम्व ुभाषा नै प्रिखु रुपिा रहेकोछ । िातभृाषाका आिारिासिरीजङ्घा 
गाउँपासिकाको जनिांययािाई ति प्रस्ततु गररएकोछः 

वाडश नां नेपािी सिम्व ु शेपाश गरुुङ राई नेवारी तािाङ िगर 

१ २५३ ११३ ० २ ६ ० ० ० 

२ ४०२ १४९ ० ० ८ १ १ ० 

३ ९७ २९१ ० ० १३ ० ० १ 

४ २३६ २२२ ६ २१ २ ० १ ० 

५ १९४ १४० १ ० ० ० ० ० 

६ ५५ १५७ ४ ४ ३ ० ० ० 

७ २८१ १५४ २ १२ ६ ० ३ ० 

८ ८ ९ ४५ ४० ७३ ० ० ० 

जम्िा १५२६ १२३५ ५८ ७९ १११ १ ५ १ 

श्रोतः ारिरुी िभेक्षण २०७५ वैिाख 
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७.४. ििशका आिारिा जनिांययाको वववरण 

सिरीजङ्घा गाउँपासिका िा विोवािर गने जातीयताका वहिाविे दसित तथा खि आयशन हरु ववशेषगरी वहन्द्द ु
ििाशविम्वी हरेका छन भन ेगरुुङ तथा शेपाश जातीहरु वौद्ध ििाशविम्भीहरु रहेकाछन । पसछल्िो िियिा 
िवै जातजातीका यवुाहरुिा वक्रजश्चयन ििशिा प्रसत पसन आस्था रहेको पाइएकोछ । यो तथ्याङ्क िांकिनको 
वहिाविा गणकिे तथ्याङ्क िांकिन गनश जाँदा वववरण ददन े व्यजिको िचुनाका आिारिा यो वववरण तयार 
गररएकोछ ।  एउटै ारिा एक भन्द्दा वढी ििाशविम्वी भएिा यििा गणना गररएको छैन । हािसिरीजङ्घा 
गाउँपासिकािा रहेका ३०२१ ारिरुी िध्ये कसत िरिरुी कुन ििश िानु्नहनु्द्छ भने्न आिारिा तिको वववरण 
प्रस्ततु गररएकोछः 

ििश 
सिरीजङ्घा गाउँपासिकाका वाडश नां हरु 

जम्िा कैवफयत 
एक दईु तीन चार पाँच छ िात आि 

वहन्द्द ु २१६ ५५६ १२१ ४६४ १९५ १०७ २४४ १ १९०४   

वौि २१ ० ० १४ १ ८ १७ ९४ १५५   

वकराँत १३४ ४ २८० ८ १३८ १०७ १९८ ८० ९४९   

इिाई ३ १ १ २ १ १ ४ ० १३   

जम्िा ३७४ ५६१ ४०२ ४८८ ३३५ २२३ ४६३ १७५ ३०२१   

श्रोतः ारिरुी िभेक्षण २०७५ वैिाख 
७.५. जातका आिारिा ारिरुीको वववरण 

सिरीजङ्घागाउँपासिकािा  जातका आिारिा अग्रस्थानिा  सिम्व ु जाती आउछ । कुि जनिांययाको ४६% 
ारिरुी सिम्व ुिात्र रहेकोछ । त्यिपसछ दोश्रोिा  क्षते्री जातीको ारिरुी रहेकोछ  । यो जातीका २९% 
ारिरुी रहेकाछन  । तेश्रोिा वाहनु ारिरुी रहेकाछन जनु ५% रहेको छ भने चौथौिा कािी जाती रहेको 
छ जिको पसन ५% ारिरुी रहेकोछ  भन े यिपसछ क्रिशराई, गरुुङ, शेपाश, िाकी, दिाई, ाती, नेवार, 
िन्द्यािी, तािाङ, िनुवुार र िगर रहेकाछन ।यो गाउँपासिकािा रहेका जातीय आिारिा ारिरुीको वववरण 
ति प्रस्ततु गररएको छ । 

जातजाती 
वाडश नां 
१ 

वाडश नां 
२ 

वाडश नां 
३ 

वाडश नां 
४ 

वाडश नां 
५ 

वाडश नां 
६ 

वाडश नां 
७ 

वाडश नां 
८ 

जम्िा 

सिम्व ु १६४ १४९ २९१ २२२ १८१ १६६ १९० ९ १३७२ 

क्षेत्री ८९ ३६१ ५६ १७६ १२७ २७ ४० ० ८७६ 

बाहनु १३ ० २१ २६ २ १ १०५ ० १६८ 

कािी ३३ २८ १६ २४ १४ ८ २६ ० १४९ 

राई १३ ८ १३ २ १ ५ ६ ७३ १२१ 

गरुुङ २३ ० ० २१ ० ४ २१ ४० १०९ 

शेपाश १ ० ० ६ १ ५ ३ ५२ ६८ 

िाकी १९ ३ ० ३ ६ ३ ३२ १ ६७ 

दिाई १३ ६ ० ४ ३ ४ ८ ० ३८ 

ाती ० ४ २ ० ० ० १९ ० २५ 
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जातजाती 
वाडश नां 
१ 

वाडश नां 
२ 

वाडश नां 
३ 

वाडश नां 
४ 

वाडश नां 
५ 

वाडश नां 
६ 

वाडश नां 
७ 

वाडश नां 
८ 

जम्िा 

नेवार २ १ ० २ ० ० ४ ० ९ 

िन्द्यािी ० ० ० ० ० ० ५ ० ५ 

तािाङ ० १ ० १ ० ० ३ ० ५ 

िनुवुार ३ ० १ ० ० ० १ ० ५ 

कुिाि १ ० ० ० ० ० ० ० १ 

िगर ० ० १ ० ० ० ० ० १ 

अन्द्य ० ० १ १ ० ० ० ० २ 

जम्िा ३७४ ५६१ ४०२ ४८८ ३३५ २२३ ४६३ १७५ ३०२१ 

श्रोतः ारिरुी िभेक्षण २०७५ वैिाख 

िाथी उजल्ल्खत जातका ारिरुीिाइ जासतय आिारिा सतन बगशिा प्रस्ततु गररएको छ । जस्को सबवरण सनम्न 
बिोजजि रहेको छ । 

जात 

वडागतजासतय ारिरुी सबवरण 

  

वडा नां १ 

वडा नां 
२ 

वडा नां 
३ 

वडा नां 
४ वडा नां ५ 

वडा नां 
६ 

वडा नां 
७ 

वडा नां 
८ जम्िा प्रसतशत 

जनजाती २०७ १६३ ३०९ २५५ १८३ १८० २४७ १७४ १७१८ ५७ 

खि आयशन १०२ ३६१ ७७ २०२ १२९ २८ १५० ० १०४९ ३५ 

दसित ६५ ३७ १६ ३१ २३ १५ ६६ १ २५४ ८ 

जम्िा ३७४ ५६१ ४०२ ४८८ ३३५ २२३ ४६३ १७५ ३०२१ १०० 

श्रोतः ारिरुी िभेक्षण २०७५ वैिाख 

७.६. जातका आिारिा जनिांययाको वववरण 

सिरीजङ्घा गाउँपासिकािा  जातका आिारिा िासथ उल्िेजखत ारिरुीिा रहेको जनिांयया  ववश्लषेण गदाश   
दिाइ र िाकी वाहेक िवै जातीिा िवहिाको तिुानािा परुुषको िांयया वढी रहेकोछ ।ििग्रिा यो 
गाउँपासिकािा परुुषको िांयया िवहिाको भन्द्दा५९२ िांययािे वढी रहेकोछ । पाररवारको आकारिा पसन प्राय 
िवै जातीको औषत नै देजखएको छ । यो गाउँपासिकाको जनियया ववृद्धदर ०.४१% रहेकोछ । २०६८ 
िािको जनिांयया १५८०६ रहेकोिा २०७५ िाििा १६३६८ पगेुको छ । यो गाउँपासिकाको औषत 
पररवारको आकार ५.४ प्रसतारिरुी रहेको छ । जिको ववस्ततृ वववरण ति प्रस्ततु गररएकोछः 

जातजा
ती 

वाडश नां हरु 

िैङगीक 

अनपुात 

पररवार
को 
आकार एक दईु तीन चार पाँच छ िात आि जम्िा 

सिम्व ु ९२३ ७८१ १५५४ ११०४ ९९४ ८८२ १०६२ ५२ ७३५२ ०.९३ ५.४ 

क्षेत्री ४५६ १९६३ ३३९ ८८८ ७०७ १५८ २११ ० ४७२२ ०.९४ ५.४ 

बाहनु ६२ ० ११५ १२३ १० ६ ५८२ ० ८९८ ०.९२ १ 

कािी १७४ १७० ८० १२६ ७६ ४० १६३ ० ८२९ ०.९१ ५.५ 

राई ८० ५१ ६८ ८ ९ ३२ ४० ३९० ६७८ ०.९४ ५.६ 
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जातजा
ती 

वाडश नां हरु 

िैङगीक 

अनपुात 

पररवार
को 
आकार एक दईु तीन चार पाँच छ िात आि जम्िा 

गरुुङ १५४ ० ० १०६ ० ३१ १३६ २११ ६३८ ०.८७ ५.२ 

शेपाश ९ ० ० ४१ ३ ३५ १७ २५५ ३६० ०.८९ २.९ 

िाकी ९१ १३ ० १५ ३२ २५ २०० ५ ३८१ १.०२ ५.७ 

दिाई ७४ ३६ ० १२ १२ ३० ४२ ० २०६ १.१५ ५.४ 

ाती ० १९ १२ ० ० ० १२१ ० १५२ १.०५ ६.१ 

नेवार १४ ६ ० ६ ० ० २१ ० ४७ ०.५२ ०.७ 

िन्द्यािी ० ० ० ० ० ० २५ ० २५ ०.५६ १ 

तािाङ ० ६ ० ९ ० ० १२ ० २७ ०.६९ ५.४ 

िनुवुार २१ ० ६ ० ० ० ७ ० ३४ १.४३ ७ 

कुिाि ६ ० ० ० ० ० ० ० ६ ०.५ ६ 

िगर ० ० ५ ० ० ० ० ० ५ ०.६७ ५ 

अन्द्य ० ० ४ ४ ० ० ० ० ८ १ ४ 

जम्िा २०६४ ३०४५ २१८३ २४४२ १८४३ १२३९ २६३९ ९१३ १६३६८ ०.९३ ५.४ 

 श्रोतः ारिरुी िभेक्षण २०७५ वैिाख 

िाथी उजल्ल्खत जातका जनिांययािाइ जासतय आिारिा सतन बगशिा प्रस्ततु गररएको छ ।  

जात 

जासतगत जनिांयया सबवरण   

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ जम्िा प्रसतशत 

जनजाती १२०७ ८६३ १६४९ १२७८ १००६ ९८० १४१६ ९०८ ९३०७ ५७ 

खि 
आयशन ५१८ १९६३ ४५४ १०११ ७१७ १६४ ८१८ ० ५६४५ १८७ 

दसित ३३९ २१९ ८० १५३ १२० ९५ ४०५ ५ १४१६ ४७ 

जम्िा २०६४ ३०४५ २१८३ २४४२ १८४३ १२३९ २६३९ ९१३ १६३६८ १०० 
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७.७. जातीय तथा सिङ्गीय आिारिा ारििुीको वववरण 
 प्रचिनका आिारिा र गहृ िांचािन प्रकृयाका आिारिा ारििुीको पररभाषा फरक हनु े गरेको छ । 
प्रचिनका आिारिा ारको जेष्ठ नागररकिाई ारििुी िाने्न प्रचिन छ भने गहृ िांचािनका वहिाविे ारको 
कारोवार गने ियुय व्यजििाई ारििुी भसनन्द्छ । सिरीजङ्घा गाउँपासिकाको अध्ययनको क्रििा यहकाँ दवैु 
व्यजिहरुको वववरण सिएर ववश्लषेण गररएको छ । जिको वववरण ति प्रस्ततु गररएकोछ ।  

७.७.१.प्रचिनका आिारिा ारििुीको वववरण 
िािान्द्यतया ारििुी भन्नािे ारको ियुय िान्द्छे हो । ियुय िान्द्छे भन्नािे  ारको िवैभन्द्दा जेष्ठ 
नागररकिाई िानु्न स्वभाववकै हो । ारका हरेक कायशको अजन्द्ति सनणशय सिने व्यजि ियुय भएपसन जेष्ठ 
नागररक प्रसत देखाउने िद्भाव र आदरका वहिाविे ारििुी भसनन्द्छ । िम्वन्द्िका वहिाविे शव्द ववग्रह गरेर 
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हेदाश यो िवह पररभाषा हो  वकनवक उ नभएको भए त्यो पररवार नै हनु ेसथएन असन पररवार नभए ार नै हनु े
सथएन । यो सिरीजङ्घा गाउँपासिकाको ारिरुी स्तरवाट गररएको अध्ययन र तथ्याङ्क िांकिनिे देखाएको 
प्रचिनका आिारिा ारििुीको वववरण ति प्रस्ततु गररएकोछः 

वाडशनां 
खि आयशन जनजाती दसित जम्िा 

कैवफयत 
िवहिा परुुष िवहिा परुुष िवहिा परुुष िवहिा परुुष 

१ ३ ९८ ३० १८० १३ ५० ४६ ३२८  
२ ३२ ३२६ १४ १५३ ३ ३३ ४९ ५१२  
३ ४ ७२ ४१ २६९ ५ ११ ५० ३५२  
४ २९ १७१ ४६ २११ ७ २४ ८२ ४०६  
५ ९ ११९ १३ १७१ ३ २० २५ ३१०  
६ १ २७ १८ १६३ ३ ११ २२ २०१  
७ १३ १३५ २६ २२५ ५ ५९ ४४ ४१९  
८ ० ० २२ १५२ १ ० २३ १५२  
जम्िा ९१ ९४८ २१० १५२४ ४० २०८ ३४१ २६८०  
प्रसतशत ९% ९१% १२% ८८% १६% ८४% ११% ८९%  
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िासथ उल्िेजखत वववरण अनिुार  कररव ११ % िवहिाहरु िात्र ारििुी देजखएको छ । िकु्ष्ि अध्ययन 
वाट अझ के देजखएको छ भने असिकति ारिा जेष्ठ नागररक िवहिा भएिा  ारििुीिा छोराको नाि 
िेजखएको पाइएको छ भने जेष्ठ नागररक परुुष भएको अवस्थािा भने परुुष नै िजखएको छ ।  
 

७.७.२.कारोवारका आिारिा ारििुीको वववरण 
ववकाि प्रकृयाका वहिाविे ारििुी भन्नािे ारको जेष्ठ नागररक नै हनुपुछश भने्न छैन । ारििुीको पररभाषा 
िन्द्तान उत्पादन र िवैिाई आजशवाशद ददनिक्ने व्यजि हनुपुछश भने्न भन्द्दा िेरै अगाडी वढीिकेको छ   । 
ववकाि र िािाजजक पररचािनको वहिाविे ारििुी भन्नािे ियुय रुपिा आसथशक कारोवारको सनणशय गने प्रिखु 
व्यजि हो । सिरीजङ्घा गाउँपासिकािा गररएको अध्ययनिे देखाएको ियुय कारोवार गने व्यजिको वववरण 
ति प्रस्ततु गररएकोछः  

वाडशनां 
खि आयशन जनजाती दसित जम्िा 

कैवफयत 
िवहिा परुुष िवहिा परुुष िवहिा परुुष िवहिा परुुष 

१ ३ ९९ ३० १७७ १३ ५२ ४६ ३२८ ३७४ 

२ ३२ ३२९ १४ १४९ ४ ३३ ५० ५११ ५६१ 

३ ४ ७३ ४१ २६८ ५ ११ ५० ३५२ ४०२ 

४ २९ १७३ ४६ २०९ ७ २४ ८२ ४०६ ४८८ 

५ ९ १२० १३ १७० ३ २० २५ ३१० ३३५ 
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वाडशनां 
खि आयशन जनजाती दसित जम्िा 

कैवफयत 
िवहिा परुुष िवहिा परुुष िवहिा परुुष िवहिा परुुष 

६ १ २७ १८ १६२ ३ १२ २२ २०१ २२३ 

७ १३ १३७ २६ २२१ ५ ६१ ४४ ४१९ ४६३ 

८ ० ० २२ १५२ १ ० २३ १५२ १७५ 

जम्िा ९१ ९५८ २१० १५०८ ४१ २१३ ३४२ २६७९ ३०२१ 

प्रसतशत ९.००% ९१.००% १२.००% ८८.००% १६.००% ८४.००% ११.००% ८९.००% 
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िासथ उल्िेजखत २ वटा ारििुीको वववरणिे हाम्रो ििाजिा देजखएका यथाथशताहरु प्रस्ततु गरेकोछ । 
जििाई वदुागत रुपिा ति प्रस्ततु गररएकोछ । 

 अझैपसन काि गरेर पसन अरुिाई नै ारििुी  िानु्न पने अवस्था छ ।  

 यो गाउँपासिकािा वास्तववक रुपिा  १२% िवहिाहरु ारििुी भएपसन ११ % िात्र देजखएकोछ । 

 िवहिाहरुिाई ारको जजम्िेवारी िमु्पनिेा दसित जाती अग्र स्थानिा देजखएकोछ । दसितका कुि २५४ 
ारिरुी िध्ये ४१ ारिरुीिा िवहिाहरु ारििुी रहेकाछन । 

 ारििुीको जजम्िा िवहिाहरुिे पाउन ेिा वैदेजशक रोजगार पसन प्रिखु रहेको छ ।  यो गाउँपासिका वाट 
वैदेजशक रोजगारिा गएका ७७४ जना िध्ये ७२० जना परुुषहरु नै रहेकाछन । 

 तिुानात्िक रुपिा िवहिा ारििुीको  िांयया खि आयशनिा कि देजखएकोछ । 

७.८.अपाङ्गता िम्वजन्द्ि  वववरण 
अपाङ्ग शव्दको अथश कुनैपसन अांग ववकृत भएको भने्न हनु्द्छ । कसतयपय अवस्थािा यो अांग भांग भएको वा 
ववसग्रएको वा भाँजचएको  हनु्द्छ भने कसतपय अवस्थािा हेदाश भांग नभएको  तर काि चावह नगने वा कि गने  
हनु्द्छ । त्यिैिे अपाङ्ग शव्द िाई काि िांग जोडेर हेनुश उपयिु हनु्द्छ । सनयसित रुपिा ििान्द्य अवस्थािा 
भन्द्दा अांग ववसग्रएका कारणिे काि गनश निक्ने अवस्थािाई अपाङ्ग भनु्न पछश । जस्तो हात खटु्टा भाँजचएको, 
नभएको, जिेको आखँा नभएको वा नदेख्न ेजस्ता कुराहरु प्रत्यक्ष रुपिा  नै ववकृत भएका हनु्द्छन । तर 
कान निनेु्न (ववहरा) प्रत्यक्ष रुपिा हेदाश अपाङ्ग देजखदैन तर उनीहरु पसन यो पररभाषा सभत्र पदशछन । नेपाि 
िरकारिे गरेको पररभाषाका आिारिा सिरीजङ्घा गाउँपासिकाको पसन ियुय ४ वटा ििहुिा राखेर तथ्याङ्क 
िांकिन गररएकोछ । जिको वववरण ति प्रस्ततु गररएकोछः 

वाडश 
नां 

खि आयशन जनजाती दसित जम्िा 
कुि 
जम्िा पणुश 

असि
क 

िद्यि 
आांजश
क 

पणुश असिक िद्यि आांजशक पणुश असिक िद्यि 
आांजश
क 

पणुश असिक िद्यि आांजशक 

१ ६ ६ ३ ३ ७ ५ 

१
४ ४ ३ ० ३ १ १६ ११ 

२
० ८ ५५ 

२ ५ १२ ५ २ २ ४ ५ १ ० १ ० ० ७ १७ 

१
० ३ ३७ 

३ २ ४ १ ७ २ ३३ २ ३७ ० २ ० १ २७ ३९ ३ ४५ ११४ 
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वाडश 
नां 

खि आयशन जनजाती दसित जम्िा 
कुि 
जम्िा पणुश 

असि
क 

िद्यि 
आांजश
क 

पणुश असिक िद्यि आांजशक पणुश असिक िद्यि 
आांजश
क 

पणुश असिक िद्यि आांजशक 

५ 

४ ८ ९ ६ ४ 

२
६ ३५ ४ २ २ ९ ० ० ३६ ५३ 

१
० ६ १०५ 

५ ६ ० ० ८ ३ १ ३ ११ ० १ १ १ ९ २ ४ २० ३५ 

६ १ १ २ १ २ ६ ४ ४ ० ० ० ० ३ ७ ६ ५ २१ 

७ ० १ २ १ 

१
० ६ ५ ११ ० ० १ २ १० ७ ७ १४ ३९ 

८ ० ० ० ० 

२
३ १७ ८ ३ ० ० ० ० २३ १७ ८ ३ ५१ 

जम्िा २८ ३३ १९ २६ ९८ १०७ ४५ ७३ ५ १३ ५ ५ १३१ १५३ ६८ १०४ ४५७ 
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उल्िेजखत वववरण वाट के देखएको छ भने सिरीजङ्घा गाउँपासिकािा िा कुि ४५७ जना अपाङ्गहरु रहेकाछन 
। जििध्ये पसन िवैभन्द्दा वढी १५३ जना जना असिक अपाङ्ग रहेकाछन भन े १३१ जना पणुश अपाङ्ग 
रहेकाछन । जातीय वहिाविे िवै भन्द्दा वढी जनजातीिा ३२४ जना अपाङ्ग देजखएको छ भने  दसित िा 
२८ जना र वाहनुके्षत्रीिा १२५ जना यो िांयया जातीय िानताको अनपुातिा कुि जनिांययाको ५६% 
जनजाती रहेकोिा अपाङ्गिा ७१% नै रहेको छ । त्यस्तै कुि जनिांयया९% दसित रहेकोिा अपाङ्गिा ६% 
रहेको छ भने कुि जनिांययािा ३५% रहको खि आयशन ििदुायिा भन ेअपाङ्गिा २०% रहेकोछ ।   

७.९.ारको छानो तथा गारो िम्वजन्द्ि  वववरण 
आिारभतु आवश्यकताको प्रिखु तीन पक्ष िध्ये आवाि दोश्रो हो तर कुनैपसन व्यजि वा ििदुायको जीवन 
स्तर िापन गने आिारिा ार पवहिो नां आउछ । कस्को ार कसत राम्रो र िवुविा िम्पन्न छ भने्न आिारिा 
उिको जीवन स्तर सनिाशरण हनु्द्छ तर यो तथ्याङ्क िांकिन चावह सिरीजङ्घा गाउँपासिकाका कुन ारिरुीको 
कसतको िरुजक्षत आवाि छ भने्न आिारिा ववश्लषेण गररएको छ । िािान्द्यता फुिको छानो भन्द्दा ढुांगा 
इटाको छानो भएको ार वसियो हनु्द्छ भने भाटा तथा अन्द्य जचज हरु प्रयोग गरेको भनेको भन्द्दा ढुांगा िाटो 
वा इटा तथा सििेन्द्ट प्रयोग गरेको गारो वसियो  र िरुजक्षत हनु्द्छ । िािाजजक िरुक्षािा यो पसन प्रिखु 
ववषय  रहेन भएको हनुािे  वाडश स्तरिा त्यिको वववरण िांकिन गररएको छ प्राववसिक वहिाविे चावह गारो 
कस्तो हनुपुछश र कस्तो छ भने्न ववषयिा भने वववरण िांकिन गररएको छैन जनु ति प्रस्ततु गररएकोछः 

वाडश 
नां 

छानाकोप्रकार गारोकोप्रकार 

जम्िा 
खर टीन 

ढिा
न 

ढुांगा अन्द्य 
ढुांगाइटा 
िाटो 

ढुांगाइटासििे
न्द्ट 

काि वाँि टीन अन्द्य 

१ १६१ २१३ ० ० ० ३७२ २ ० ० ० ० ३७४ 

२ ८३ ४७७ १ ० ० ५५० २ ३ २ ४ ० ५६१ 
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वाडश 
नां 

छानाकोप्रकार गारोकोप्रकार 

जम्िा 
खर टीन 

ढिा
न 

ढुांगा अन्द्य 
ढुांगाइटा 
िाटो 

ढुांगाइटासििे
न्द्ट 

काि वाँि टीन अन्द्य 

३ ८७ ३१३ १ ० १ ३७५ ४ ८ ११ ४ ० ४०२ 

४ ७८ ४०८ १ १ ० ४६४ १८ २ १ ३ ० ४८८ 

५ ११९ १६४ ५२ ० ० ३१७ १२ ६ ० ० ० ३३५ 

६ १९ १०० ० ९ ९५ १११ १०७ १ ३ १ ० २२३ 

७ ७० ३९२ १ ० ० ४५९ ४ ० ० ० ० ४६३ 

८ ५५ ११६ १ २ १ १४७ २ ७ १९ ० ० १७५ 

जम्िा 
६७२ 

२१८
३ 

५७ १२ ९७ २७७२ १५१ २७ ३६ १२ ० ३०२१ 

% २२ ७२ २ ० ३ ९२ ५ १ १ ० ० १०० 

श्रोतः ारिरुी िभेक्षण २०७५ वैिाख 

यो तासिकािे देखाए अनिुार सिरीजङ्घा गाउँपासिकाका कुि ३०२१ ारिरुी िध्ये ७२% ारिरुी  वटनको 
छानोभएका छन भन े २२% खरको छानो त्यस्तै २% ढिान  छानो रहेको छ भने १४ वटा ारिरुरको  
छानो ढिान गररएकोछ । त्यस्तै गारोको हकिा ९२% ारको गारो ढुांगा िाटोको वनेको छ  सििेन्द्ट प्रयोग 
गररएका ५%  त्यस्तै  काि वाँि तथा  प्रयोग गरेर वनाएका ारहरु ३ % रहेकाछन । यििे के देखाउछ 
भने िवैजिो ारिरुरहरु उपयिु आवाि छन ।  
७.१०.ार िम्ि पु् न ेवाटो िम्वजन्द्ि  वववरण 
सिरीजङ्घा गाउँपासिका ताप्िेजङु जजल्िाकै दगुशि गाउँपासिका हो िडक िांजाििा कजच्च वाटोको रुपिा 
जोसडएको छ तर पसन यो िवै िौिििा गाडी चल्न िक्ने अवस्था छैन  भने वाटो प्राववसिक रुपिा पसन 
उपयिु देजखदैन । यि गाउँपासिकाको करेवह वडा िम्ि यातायातको िासग िोटरिाइकि तथा ट्याक्टर 
वढी प्रयोग भएको  छ भन ेबि र जजप केही िात्रािा चल्ने गदशछन आवश्यक अनरुुप ररजभशिा िाना गाडी 
ििेत जान े गरेकोछ । यो गाउँपासिका सभत्र १३ % अथाशत ३८७ ारिरुी िात्र कच्ची िडक िांजाििा 
जोडीएको छ भन ेअझै ८७% अथाशत२६११ ारिरुीिे आफ्नो ार पु् नकािासग गोरेटो वाटो नै प्रयोग गनुश पने  
अवस्था छ । ारिरुीको पहचुका आिारिा वाडश स्तरीय वववरण ति प्रस्ततु गररएकोछ । 

वाडश नां 
ारपु् ने वाटो कैवफयत 

गोरेटो ाोरेटो कच्ची ग्राभेि पिी 
१ ३२४ १६ २२ १२ ०  
२ ३५४ ३ १८२ २२ ०  
३ २२९ ७५ ९७ १ ०  
४ ४२१ ४७ १९ १ ०  
५ १८३ १५० २ ० ०  
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वाडश नां 
ारपु् ने वाटो कैवफयत 

गोरेटो ाोरेटो कच्ची ग्राभेि पिी 
६ ३२ १८६ ५ ० ०  
७ ४५० १३ २१ ३ ०  
८ १६७ ८ ० ० ०  
जम्िा २१३६ ४९८ ३४८ ३९ ०  
प्रसतशत ७१ १६ १२ १ ०  

श्रोतः ारिरुी िभेक्षण २०७५ वैिाख 

७.११.स्वासित्वका आिारिा ारिरुीको वववरण 
 गाउँपासिका सभत्र हाि विोवाि गदै आएका ३०२१ ारिरुी िध्ये  २५२६ ारिरुीको आफ्नै सनजी ार 
हनु ुराम्रो पक्ष हो । भाडािा वस्ने वा िाहकुोिा असियािा वा ज्याििा विोवाि गने ४६३ ारिरुी रहेकाछन 
। िांस्थागत ारिा विोवाि गने ारिरुी ७ रहेको छ र अन्द्य २५ ारिरुी रहेकाछन । यििे के 
देखाएकोछ भने सिरीजङ्घा गाउँपासिकािा हाि ४९५ ारिरुीको आफ्नो सनजज आवाि छैन  त्यिको 
व्यवस्थापनको जरुरी रहेकोछ ।  स्वासित्वका आिारिा वाडश स्तरीय ारिरुरको वववरण ति प्रस्ततु 
गररएकोछः 

वाडश नां ारको स्वासित्व जम्िा  
नीजज भाडा िांस्थाको िरकारी अन्द्य 

१ ३४४ २९ ० ० १ ३७४ 

२ ४९४ ६६ १ ० ० ५६१ 

३ ३१० ६९ ५ ० १८ ४०२ 

४ ३५३ १३५ ० ० ० ४८८ 

५ २७३ ६१ ० ० १ ३३५ 

६ १७४ ४८ ० ० १ २२३ 

७ ४२६ ३२ १ ० ४ ४६३ 

८ १५२ २३ ० ० ० १७५ 

जम्िा २५२६ ४६३ ७ ० २५ ३०२१ 

प्रसतशत ८४ १५ ० ० १ १०० 

श्रोतः ारिरुी िभेक्षण २०७५ वैिाख 

७.१२. एकि जनिांययाको वववरण 
िरकारी पररभाषािे जे जिरी व्यायया गरेको भएपसन यो गाउँपासिकाको हकिा एकि जनिांयया भन्नािे वववाह 
पश्चात श्रीिान िरेर वविवा भएकी श्रीिती तथा श्रीिती िरेर वविरु भएको श्रीिानको रुपिा पररभावषत 
गररएकोछ । नेपाि परापवुश काि देजख नै वपत ृ ित्तात्िक देश भएको हनुािे िेरैजिो अवस्थािा श्रीिती 
िरेपसछ श्रीिानिे पनु वववाह गने गरेको तर श्रीिान िरेपसछ श्रीिती चावह त्यसतकै विेको अवस्था देजखन्द्छ । 
प्राववसिक वहिाविे पसन श्रीिानिे पनु वववाह गदाश उिको कुनै िन्द्तान िम्पजत्त थर गोत्रिा ििस्या नहनु ेर 
श्रीिती िे पनु वववाह गदाश अको ारिा जान ुपने िम्पत्ती तथा िन्द्तान नै छोड्न ुपने भएकोहनुािे पसन यो 
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िांयया कि रहने गदशछ । वहन्द्द ुिांस्कार र खि आयशन ििदुायिा त यिको अझ िेरै प्रभाव रहेको छ । 
सिरीजङ्घा गाउँपासिकािा हाि ५३१ जना एकि जनिांयया रहेको छ जििध्ये ३७८ जना िवहिा र १५३ 
जना परुुष रहेकाछन ।  जातीय वहिाविे हेदाश यो गाउँपासिकािा  जनजातीिा िवैभन्द्दा वढी २०७ जना 
वविवा र १०४ जना वविरु रहेकाछन भने खि आयशनिा १३८ वविवुा र ४० वविरु त्यस्तै दसित जातीिा 
३३ जना वविवा र ९ वविरु रहेकाछन । वाडश स्तरीय र जातीय रुपिा सिरीजङ्घा गाउँपापसिकाको वववरण 
ति प्रस्ततु गररएकोछः 

वाडश नां 
खि आयशन जनजाती दसित जम्िा 

वविवा वविरु वविवा वविरु वविवा वविरु वविवा वविरु जम्िा 
१ ६ ५ ३९ १४ १० ४ ५५ २३ ७८ 

२ ७३ १४ २६ १६ ६ ० १०५ ३० १३५ 

३ ८ ६ ४० २२ ३ ० ५१ २८ ७९ 

४ २४ ७ ३३ ५ ३ १ ६० १३ ७३ 

५ ७ ५ १० ९ २ ० १९ १४ ३३ 

६ ४ ० १६ १४ ३ १ २३ १५ ३८ 

७ १६ ३ २५ १५ ६ ३ ४४ २१ ६८ 

८ ० ० १८ ९ ० ० १८ ९ २७ 

जम्िा १३८ ४० २०७ १०४ ३३ ९ ३७५ १५३ ५३१ 
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७.१३. पेशाका आिारिा जनिांययाको वववरण 
सिरीजङ्घा गाउँपासिकाको पेशाका आिारिा यहाकँो जनिांययािाई पाररवाररक रुपिा उल्िेख गने परम्परािाई 
िांिोिन गदै हाि कायि रहेको १५ वषश भन्द्दा िासथको िांययािाई िात्र पेशाका आिारिा वगीकरण र 
ववश्लषेण गररएकोछ । यो गाउँपासिकाको कुि जनिांयया १६३६८ िध्ये १४ वषश भन्द्दा िनुीको िांयया 
४४६८ िाई ाटाउदा वाकँीरहन आएको ११९०० जना िध्ये कसतजना कुन व्यविायिा िांि्न रहेकाछन 
भने्न कुरा  ववश्लषेण गररएकोछ । सिरीजङ्घा गाउँपासिकाको जनिांययािाई िहभासगताको आिारिा िात्र हेदाश 
यहाकँो प्रिखु पेशा कृवष देजखएको छ । यहाकँो कुि जनिांययाको ५३% अथाशत ६२९३ जनिांयया कृवष 
पेशािा आवद्ध रहेको भने व्यापारिा ३% अथाशत २९७ जना जनिांयया रहेकोछ ।  त्यिैगरी ३% अथाशत 
३२८ जनिांयया स्वदेश सभत्र ववसभन्न िरकारी तथा गैह्रिरकारी नोकरीिा आवद्ध रहेकोछ । हाि वैदेजशक 
रोजगारीिा रहेको िांयया पसन उल्िेयय रहेकोछ¸कुि उत्पादनजशि जनिांययाको ७% अथाशत ७७४ जनिांयया 
वैदेजशक रोजगारीिा रहेकोछ  भने ५% अथाशत ५७३ जनिांयया दक्ष तथा अदक्ष ज्यािादारीिा िांि्न रहेको 
छ । यिरी कुि उत्पादनजशि जनिांययाको ७२% कुनै न कुनै पेशािा िांि्न रहेको भने वाँकी २८ % 
पेशा िा िांि्न देजखदैन । २८% िध्ये २५% अथाशत ३०१३ जना हाि ववद्यािय तथा क्याम्पि स्तरिा 
अध्ययन रत रहेका छन भने ३% अथाशत ३२६ जना कुनैपसन पेशािा िांि्नता देजखदैन (यो िांययािा जेष्ठ 
नागररकहरु ििेत ििावेश भएकाछन ) । पेशािा िांि्नताका आिारिा सिरीजङ्घा गाउँपासिकाको वाडश 
स्तरीय वववरण ति प्रस्ततु गररएकोछः 
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वाडश नां कृवष व्यापार 

उद्योग 
व्यविाय 

नोकरी 
ज्यािादारी 

वैदजशक 
रोजगार ववद्याथी पेशाहीन जम्िा 

१ ८४५ ३९ ७ ६७ २० १३३ ४०२ ४० १५५३ 

२ ९२७ ७८ ५ १०० १७ १५७ ७४८ १९७ २२२९ 

३ ७०७ २५ २ ८७ १९७ १३१ ४०२ ४४ १५९५ 

४ ९९९ ७५ १ ६० ४९ ८४ ५०३ ० १७७१ 

५ ९०८ २६ १७ ६० ३४ ५४ १६६ ६ १२७१ 

६ ४३४ १३ १० ४७ १२५ ४६ २२१ १६ ९१२ 

७ ११०१ १८ ३ १३० १२८ १०९ ३९२ ९ १८९० 

८ ३७२ २३ २ २६ ३ ६० १७९ १४ ६७९ 

जम्िा ६२९३ २९७ ४७ ५७७ ५७३ ७७४ ३०१३ ३२६ ११९०० 
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िासथ उल्िेजखत तासिकािाई अध्ययनको िहजताका िासग स्तम्भ जचत्र िाफश त सनम्नानिुार देखाइएकोछः 

 

उल्िेजखत जचत्रिे के देखाएको छ भन ेउत्पादनजशि जनिांययाको िुिो वहस्िा अझै पसन पेशा वावहर रहेको छ 
। २८% जनिांयया पेशािा िांि्न नहनुिेु जीवन सनवाशहिा अवस्य नै प्रभाव पादशछ ।  कृवष पेशािा यसत 
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िुिो िांयया िांि्न हदुा पसन जीवीकोपाजशनको ियुय आिार वन्न िकेको छैन । खेती प्रणिीिा सभसत्रएको 
रिायसनकता¸ पररश्रि र उत्पादनको सत्रपक्षीय ववश्लषेण गदाश आम्दानी भन्द्दा वढी खचश िा्ने देजखएको छ । 
यो अवस्था भनकेो कृवषिाई ियुय पेशा वनाउनेहरुका िासग राम्रो हैन । 

िासथ उल्िेख गररएको पेशाका आिारिा जनु वववरण रहेको छ त्यििा २ वटा जशषशकिाई िकु्ष्ि रुपिा 
अध्ययन गनशको िासग खजण्डकृत गररएको छ । नोकरी र ज्यािा २ वटा िहत्वणुश जशषशक हरु िध्ये नोकरी 
सभत्र ियुय रुपिा ३ खण्ड रहेका छन । पवहिो िरकारी दोश्रो गैह्रिरकारी र तेश्रो नीजज त्यिै गरी िरकारी 
सभत्र पसन स्थायी अस्थायी र पेन्द्िन खाने किशचारीहरु रहने तथा गैह्रिरकारी सभत्र पसन राविय गैह्र िरकारी र 
अन्द्तराविय गैह्रिरकारी िांस्थािा कायशरत किशचारी रहने भएको हनुािे त्यििाई खजण्डकृत गररएको छ । 
नोकरी पेशा िा िांि्न ५५० जना िध्ये कुन कुन के्षत्रिा कसत कसत िांि्न छन भने्न कुरा ििावेि 
गररएको छ । त्यस्तै ज्यािादारी अन्द्तरगत पसन दक्ष ज्यािादारी आजको आवश्यकता हो त्यिैिे दक्ष 
कािदार भएर सिएको ज्यािा हो या अदक्ष कािदारको रुपिा सिएको ज्यािा हो  िो को ववश्लषेण गनुश पने 
भएको हनुािे ज्यािादारी पेशािा िांि्न ९०५ जना िध्ये कसत दक्ष र कसत अदक्ष कािदार हनु  भने्न 
वववरण िांकिन गररएको छ जिको वववरण ति प्रस्ततु गररएकोछ । 

 
 
 

 

वाडश 
नां 

िरकारी नोकरी गैह्रिरकारी नोकरी नीजज 
श्रोत 

ज्यािादारी 

स्थायी अस्थाई पेन्द्िन जम्िा NGO INGO जम्िा दक्ष अदक्ष जम्िा 
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३ १२ २८ ३० ७० १ २ ३ १४ ४९ १४८ १९७ 

४ १४ ३२ ११ ५७ ० १ १ २ १७ ३२ ४९ 

५ १८ २४ १३ ५५ २ ० २ ३ १२ २२ ३४ 

६ १८ १६ २ ३६ २ १ ३ ८ २९ ९६ १२५ 

७ १७ १९ ७ ४३ ० ० ० ८७ ७४ ५४ १२८ 

८ ८ ८ २ १८ ७ ० ७ १ ० ३ ३ 

जम्िा १४९ १७९ ९६ ४२४ १८ १८ २२ १३१ २०१ ३७२ ५७३ 
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७.१४. ववशषे िीपयिु जनिांययाको वववरण 
सिरीजङ्घा गाउँपासिकाको  ििवृद्धका िासग ववशषे िीपयिु जनशजिको प्रिानता रहन्द्छ । ववशषे गरेर यो 
क्षेत्रिा डाक्टर इजन्द्जसनयर वकीि िेखाव्यविायी ,पत्रकार आयवेुद ववज्ञ (जसडवटुीका वारे ज्ञान भएका) तथा 
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िािी झाक्री िगायत के कसत छन भने्न वारेिा तथ्याङ्क िांकिन गररएको छ । यो गाउँपासिकािा उल्िेजखत 
ववशेषज्ञहरु को िांयया कि रहेकोछ तरपसन िांभावना भने देजखएकोछ ।  हाि उपिव्ि िीपयिु 
जनिांययाको वववरण तपजशििा उल्िेख गररएकोछ । 

वाडश नां डाक्टर इन्द्जीनीयर परुोवहत सिकिी डकिी वैद्य िािी वकीि पत्रकार जम्िा 

१ १ १ २ १ २ ० ६ ० ० १३ 

२ १ १ १२ १९ १४ १ १० ० ० ५८ 

३ १ १ १० १२ ९ १ २४ ० ० ५९ 

४ १ १ ११ ६९ ७० ११ २४ ० ० २०९ 

५ १ १ ३ २४ ३१ १ १९ ० ० ८३ 

६ ० १ १ ३ १ ४ २ ० ० १७ 

७ १ ० ० १९ २० १ ८ ० ० ४९ 

८ ० ० १ ९ ५ ० २ ० ० १७ 

जम्िा ६ ६ ४० १५६ १५२ १९ ९५ ० ० ५०५ 

श्रोतः ारिरुी िभेक्षण २०७५ वैिाख 

िासथ उल्िेजखत वववरण अनिुार सिरीजङ्घा गाउँपासिका िा ६ जना डाक्टर ६जना इन्द्जीसनयर ४० जना 
परुोवहत १५६ जना सिकिी १५३ जना डकिी १९ जना वैद्य तथा ९५ जना िािी गरी कुि ४७५ जना 
िीपयिु जनशिी रहेकोछ  

७.१५. वैदेजशक रोजगार िम्वजन्द्ि वववरण 
नेपाि कृवष प्रिान देश भएपसन यहाकँा िाखौ यवुाहरु यो पेशािा आकवषशत देजखदैन भने यहाँ कृवष पेशा 
िम्िासनत पसन देजखदैन । उपभोगका वहिाविे प्राय िवै नेपािीहरु स्थानीय स्तरिा उत्पादन भएका, 
राियासनक िि प्रयोग नगरेका, स्थानीय वीउ प्रयोग गररएकार  ववषादी प्रयोग नगररएका उत्पादनहरु िन 
पराउने तर तीनै वस्त ुउत्पादकिे चावह अपिान व्यहोनुश पने अवस्था वाट यो गाउँपासिका पसन अिग छैन । 
हाि यो गाउँपासिकाको कुि उत्पादनजशि  जनिांययाको ७% जनशजि जनु िवैभन्द्दा उवशर उिेरिा 
वहसडरहेकोछ, वैदेजशक रोजगारिा छ । केवह िाइ छोडेर वैदेजशक रोजगरिा गएकाहरुिे गरेको श्रि यो 
देशिा गने हो भन े िाखौ किाउन िवकने अवस्था रहेको छ । यो गाउँपासिकाको आम्दानीको २५% 
वैदेजशक रोजगारवाट प्राि भएको तथ्य उल्िेखनीय रहेको छ । ७ % जनशजििे २५% आम्दानी हासिि 
गरेको पररप्रके्षिाई वेवास्ता गने िवकदैन । यदद  वैदेजशक रोजगारिाई  यो गाउँपासिका वाट अि्याउने हो 
भने करीव करीव भोकिरीको अवस्था िजृना हनु िक्छ । हाि यो गाउँपासिकाका ७७४ जना यवुाहरु 
जििध्ये ५४ जना िवहिा र ७२० जना परुुष रहेकाछन जिको वाडश स्तरीय िांगै जातीय र सिांगीय वववरण 
ति प्रस्ततु गररएकोछ । 
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वाडश नां 
खि आयशन जनजाती दसित जम्िा िवहिा 

 % िवहिा परुुष िवहिा परुुष िवहिा परुुष िवहिा परुुष जम्िा 
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८ ० ० ६ ५४ ० ० ६ ५४ ६० १० 

जम्िा १५ १९७ ३६ ४५६ ३ ६७ ५४ ७२० ७७४ ७ 
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७.१६. चपी उपयोग िम्वजन्द्ि वववरण 
सिरीजङ्घा गाउँपासिका खलु्िा ददिा ििु गाउँपासिका भएपसन अझै िवै ारिा चपी सनिाशण हनु िकेको छैन 
। कसतपय ारिरुीिा चपी सनिाशण नै नभएको अवस्था छ भने कसतपय ारिरुरिा एकाारवाट छुवट्ट सभन्न 
भएका कारण चपी सनिाशण हनु िकेको छैन ।  हाि सिरीजङ्घा गाउँपासिकािा ३०२१ ारिरुी िध्ये २५४८ 
ारिरुीिा पिी पेनवािा चपी रहेको छ भने ४१८ ारिरुीिा िािारण  खाल्डे चपी रहेकोछ । अझैपसन ५५ 
ारिरुीिा कुनैपसन चपी वनाइएको छैन ।  चपी नभएका ारिरुी िध्ये जनजासतकोिा ३३ वटा खि 
आयशन१५ र दसितको िा ७ वटा रहकोछ । चपी सनिाशण िांगै यिको उपयोगिा पसन जोड ददन ुपने देजखन्द्छ 
। हाि सिरीजङ्घा गाउँपासिकािा चपी सनिाशण र उपयोग िम्विी जातीय तथा वाडश स्तरीय वववरण ति प्रस्ततु 
गररएकोछ  

वाडश 
नां 

खि आयशन जनजाती दसित जम्िा 

पिी खाल्डे नभएको पिी खाल्डे नभएको पिी खाल्डे नभएको पिी खाल्डे 
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जम्िा 
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७.१७.  पररवार सनयोजन िम्वजन्द्ि वववरण 
सिरीजङ्घा गाउँपासिकािा पररवार सनयोजनको झट्ट हेदाश िांयया कि देजखएको छ कसतपयिे यो ववषय िकुाएर 
िचुना नददएको जस्तो िा्यो तर िकु्ष्ि रुपिा अध्ययन गदाश यो िांयया यहाँका िासग पयाशि िा्दछ । यो 
गाउँपासिकािा जम्िा जनिांयया  १६२६३ िध्ये १५ देजख ५९ वषश िम्िको जनिांयया १०३०० हो । यो 
जनिांयया सभत्र करीव २०% अवववावहत छन र करीव २० %  पैतासिि वषश िासथ अथाशत पररवार सनयोजन 
आवश्यक नपने भइिकेकाछन । वाँकी रहेको ६०% भन्नािे ६१८० हनु आउछ । यही िांयया सभत्र ७७४ 
जना वैदेजशक रोजगारिा गएको छन । वैदेजशक रोजगारिा गएिा िध्ये करीव ६०० जना वववावहत छन र 
अपवाद वाहेक श्रीिान श्रीिती गएका छैनन ।  यििे यहाँ विेका ६००  श्रीिान वा श्रीितीिाई पररवार 
सनयोजन आवश्यक परेन । यििे कुि िांययािा १२०० िे ाटायो । उल्िेजखत िांयया ६१८० िा १२०० 
ाटाउदा वाँकी रह्यो  ४९८० । यो िांयया िध्ये  १५०४ जनािे पररवार सनयोजनका िािन प्रयोग गदशछन 
। जिको अथश अरु १५०४ जनािाई यििे प्रभाववत गदशछ  अजन्द्ति वाँकी रहेको ४९८० िध्ये ३००८ 
ाटाउदा १९७२ वाँवक रह्यो । यो िांयया कुि ६१८०  को ३१% िात्र हनु आउछ । यिरी हेदाश यहाँको 
आवश्यक पने िध्ये ६९% जनिांयया पररवार सनयोजनिा कुनै न कुनै रुपिा िांि्न रहेको पाइन्द्छ । यो 
िचेतनाको राम्रो उदाहरण हो । सिरीजङ्घा गाउँपासिकाको पररवार सनयोजन िम्वजन्द्ि वववरण वाडश तथा जातीय 
आिारिा ति प्रस्ततु गररएकोछ । 

वाडश 
नां 

खि आयशन जनजाती दसित जम्िा 
स्थायी अस्थायी स्थायी अस्थायी स्थायी अस्थायी स्थायी अस्थायी जम्िा 

१ ६ ३८ २१ ७६ ११ ३३ ३८ १४७ १८५ 

२ २५ ६९ १५ १७ ३ ४ ४३ ९० १३३ 

३ ५ २१ ५ १५१ ० २ १० १७४ १८४ 

४ ० १७९ ३ २२९ १ ३० ४ ४३८ ४४२ 

५ २ ६२ १ १३१ ० १३ ३ २०६ २०९ 

६ १२ ११ ३० ६७ ० ३ ४२ ८१ १२३ 

७ २ २८ ० ७२ ० ७ २ १०७ १०९ 

८ ० ० १ ११७ ० १ १ ११८ ११९ 

जम्िा ५२ ४०८ ७६ ८६० १५ ९३ १४३ १३६१ १५०४ 

श्रोतः ारिरुी िभेक्षण २०७५ 

७.१८.दीाशरोगी िम्वजन्द्ि वववरण 
 दीाश रोग भन्नािे  िािो ििय िम्ि अिर गने खािको औषिी खाई रहन ुपने रोगहरुिाई जनाउछ । 
कसतपय रोगहरुिा सनयसित औषिी खाइरहन ु पदैन तर खानकुेराहरुिा सनगरानी  राख्न ु पछश भने कसतपय 
रोगहरुिा सनयसित रुपिा औषिी खान ुपने हनु्द्छ । नेपािी ििाजिा देजखएका िाझा प्रकृसतका रोगहरुको 
वारेिा नाि नै वकटान गरी िचुना िांकिन गररएकोछ । जिको आिारिा यो सिरीजङ्घा गाउँपासिकािा कुि 
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८३३ जना दीाश रोगी रहेकाछन । यो िांयया िेरै नै हो  जििध्ये १४० जनािा िििेुह अथाशत जचसनरोग 
रहेको छ यी रोगीहरुिे सनयसित रुपिा औषिी िेवन गनुश पदैन तर खानािा िाविानी भन ेपरैु अपनाउन ुपछश 
। त्यस्तै ३५ जनािा क्षयरोग िागेको छ । यो रोग िागेका हरु िे सनयसित रुपिा ६ िवहना देजख १ वषश 
िम्ि औषिी िेवन गरेिा सनको हनुिक्छ । अको दीाश रोगिा क्यान्द्िर रहेको छ । यो रोग िागेका २८ 
जना  व्यािीहरु छन ¸यिको िहङ्गो र िािो उपचार गरे सनकोहनु िक्छ ।  त्यस्तै िगृौिा िम्वन्द्िी 
ििस्या भएका कुि ४३ जना रोगीहरु छन । प्रारजम्भक चरणिा यिको उपचार गनश िवकन्द्छ भन ेपसछल्िो 
अवस्थािा प्रत्यारोपण नगरी सनको हदैुन यो पसन िहङ्गो र िािो उपचारको आवश्यकता पदशछ । यो 
गाउपासिकािा  दि रोगीको िांयया पसन उल्िेखनीय रहेकोछ । यहा ँ कुि २४५ जना दि रोगीहरु 
रहेकाछन । यो रोग जीवनको उत्तरािशिा िागेको भए उपचार हनु ेकि िांभावना रहेको छ भने यवुाहरुिा 
भए िािो उपचार गनश िके सनको हनु्द्छ । यो गाउँपासिकािा िवै भन्द्दा िेरै दीाशरोगीहरुिा वाथ रोगी 
पदशछन हाि यो गाउँपासिकािा कुि ३४२ जना वाथरोगीहरु रहेकाछन । यिको िासग पसन सनयसित औषिी 
िेवन गनश िके उपचार हनु्द्छ । यी िवैका असतररि ७९ जना िाइ अन्द्य खािका दीाशरोगहरु िागेको 
पाइएकोछ । सिरीजङ्घा गाउँपासिकाका दीाशरोगीहरुको वाडशस्तरीय वववरण ति प्रस्ततु गररएकोछः 

वाडश नां िििेुह पक्षाात वटवव क्यान्द्िर 
िगृौिा 
ववग्रकेो 

दि वाथ अन्द्य जम्िा 

१ २० ० २ ३ ३ १७ १३ ० ५८ 

२ ४४ ० १२ ९ ९ ६० ९० ० २२४ 

३ २१ ० ३ ४ ३ ३५ ३० ० ९६ 

४ १९ ० ८ ६ १० ३८ ५९ ० १४० 

५ ९ ० ३ १ ७ २४ ३७ ० ८१ 

६ ६ ० ३ २ ४ १० २३ ० ४८ 

७ १२ ० ३ १ ६ ५३ ७१ ० १४६ 

८ ९ ० १ २ १ ८ १९ ० ४० 

जम्िा १४० ० ३५ २८ ४३ २४५ ३४२ 

 

८३३ 

श्रोतः ारिरुी िभेक्षण २०७५ 

७.१९. खानपेानीको श्रोत िम्वजन्द्ि वववरण 
सिरीजङ्घा गाउँपासिकाका २९९८ ारिरुीिा खानेपानीको ियुय र िहायक गरी २ वटा श्रोतको वारेिा िचुना 
िांकिन गररएकोछ । त्यो वववरण अनिुार यो गाउँपासिकाका ७७% ारिरुी पाइप िाराको पानी उपयोग 
गदशछन । भौगोसिक रुपिा दगुशि भएपसन खानेपानीको श्रोतका वहिाविे यो गाउँपासिका िगुि रहेकोछ । 
यहा ँियुय श्रोत र िहायक श्रोतका वारेिा छुट्टा टुटै्ट ववश्लषेण गररएकोछ । 
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७.१९.१. खानपेानीको ियुय श्रोत िम्वजन्द्ि वववरण 
यो गाउँपासिकाका ८१% अथाशत २४५३ ारिरुीिा खानेपानी पाइप िाफश त आउछ यिको अथश पानी 
वोक्नका िासग िेरै ििय खचशन ुपदैन । पहाडी प्रदेशको िवैभन्द्दा िुिो ििस्या वन्द्दै गएको खानेपानीको 
अभाव यहा ँकि देजखएको छ । वाँकी रहेका िध्ये ६६ ारिरुी कुवाको पानी उपयोग गरररहेकाछन । 
जरुवा ििुकै पासन खाने ारिरुीको िांयया ४७३ रहेको छ भने खोिाको पानी खाने ारिरुीको िांयया १९ 
रहेको छ । सिरीजङ्घा गाउँपासिकाको खानेपानीको श्रोतको आिारिा वाडशस्तरीय वववरण ति प्रस्ततु 
गररएकोछः 

वाडशनां पाइपिारा टु्यवेि ईनार /कुवा जरुवािूि खोिा/नदी अन्द्य जम्िा 
एकभन्द्दा 
वढी श्रोत 
प्रयोग गने 

१ ३६८ ० ६ ० ० ० ३७४ ३७२ 

२ १४८ ० ३९ ३६६ ८ ० ५६१ १० 

३ ३४२ ० ० ५५ ५ ० ४०२ १९८ 

४ ४७५ ० ५ १ ७ ० ४८८ १४ 

५ ३१८ ० ११ ६ ० ० ३३५ ९ 

६ १८३ ० ५ २६ ९ ० २२३ ७ 

७ ४५८ ० ० ५ ० ० ४६३ ३१ 

८ १६१ ० ० १४ ० ० १७५ ४ 

जम्िा २४५३ ० ६६ ४७३ २९ ० ३०२१ ६४५ 

श्रोतःारिरुी िभेक्षण २०७५ 

७.१९.२. खानपेानीको िहायक श्रोत िम्वजन्द्ि वववरण 
यो गाउँपासिकाकािा रहेका ३०२१ ारिरुी िध्ये २२ % अथाशत६६४ ारिरुीिा खानेपानीको वैकजल्पक श्रोत 
पसन रहेकोछ भने कुवा तथा  जरुवा ििुको पानी प्रयोग गने २१% का िासग वैकजल्पक खानेपानीको 
आवश्यकता देजखदैन । यिवाट पसन यहाकँो पानी को ििस्या कि रहेको देजखन्द्छ । खानेपानी को 
वैकजल्पक श्रोत पसन स्थायी प्रकृसतको रहेको छ । िरिफाई िाइ ववषेश ध्यान ददन ेहो भने यहाँ खानेपानीको 
खाि ििस्या देजखदैन यिको व्यवस्थापन िात्र गरे पु् छ । सिरीजङ्घा गाउँपासिकाको वाडश स्तरीय  
खानेपानीको वैकजल्पक श्रोत िम्वजन्द्ि वववरण ति प्रस्ततु गररएकोछ । 

 
 

वाडश नां पाइप िारा टु्यवेि 
ईनार / 
कुवा 

जरुवा िूि खोिा/ नदी अन्द्य जम्िा 

१ ० ० ० ३७२ ० ० ३७२ 

२ ३ ० ४ ३ ० ० १० 
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वाडश नां पाइप िारा टु्यवेि 
ईनार / 
कुवा 

जरुवा िूि खोिा/ नदी अन्द्य जम्िा 

३ ० ० ७८ १२० ० ० १९८ 

४ १ ० ० १२ १ ० १४ 

५ ० ० ० ९ ० ० ९ 

६ ४ ० ० ३ ० ० ७ 

७ १ ० २५ ५ ० ० ३१ 

८ ० ० ० ४ ० ० ४ 

जम्िा ९ ० १०७ ५२८ १ ० ६४५ 

श्रोतः ारिरुी िभेक्षण २०७५ वैिाख 

७.२०. खाना पकाउन ेचलु्हो िम्वजन्द्ि वववरण 
सिरीजङ्घा गाउँपासिकाका ववशेष गरर िवहिाहरुको िेरै ििय ववत्न ेभान्द्िािा  कस्तो प्रकारको चलु्हो प्रयोग 
भइरहेको छ भने्न प्रिखु ववषय हो । हाि यो गाउँपासिकािा २४५ जना दि रोगी हनु ुको पछाडी भान्द्िाको 
िवुाँ पसन एउटा कारण हो त्यिैंि यििा ववशषे कायशक्रि तयार गरेर अगाडी वढ्न िहज होि भनेर चलु्होको 
अवस्थाका वारेिा तथ्याङ्क िांकिन गररएकोछ । जिका आिारिा यो गाउँपासिकाका २९९८ ारिरुी िध्ये 
अझैपसन६०% अथाशत  १७२१ ारिरुीिा परम्परागत चलु्होको प्रयोग भइरहेकोछ । त्यस्तै ३९% अथाशत 
१२३२ ारिरुीिा ििुाररएको चलु्हो प्रयोग भइरहेको छ । भने १% अथाशत ४५ ारिरुीिा ्याि चलु्हो  
िवट्टतेि चलु्हो र भषुे चलु्हो  प्रयोग भइरहेकोछ । ििग्रितािा यो गाउँपासिकािा भएका चलु्होहरुको वाडश 
स्तरीय वववरण ति प्रस्ततु गररएकोछः 

वाडश नां परम्परागत ििुाररएको भषुे िवट्टतेिचलु्हो ्याि चलु्हो ववदू्यतीय जम्िा 

१ २४६ १२३ ० ० ५ ० ३७४ 

२ ३९६ १४५ ० १ १९ ० ५६१ 

३ १९० २१० ० ० २ ० ४०२ 

४ ३१७ १६७ ३ ० १ ० ४८८ 

५ ९७ २३४ १ ० ३ ० ३३५ 

६ २५ १९३ ० ० ५ ० २२३ 

७ ३८१ ५५ ० ० ४ ० ४४० 

८ ६९ १०५ ० ० १ ० १७५ 
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जम्िा १७२१ १२३२ ४ १ ४० ० २९९८ 

श्रोतः ारिरुी िभेक्षण २०७५ वैिाख 
७.२१. खाना पकाउन ेइन्द्िन िम्वजन्द्ि वववरण 
सिरीजङ्घा गाउँपासिकाकाताप्िेजङु जजल्िाको दगुशि वहिािी गाउँपासिकाहो त्यिैिे पसन यहा ँ िगुि के्षत्रिा 
पाउने िेवा िवुविाहरु पाउने िांभावना कि र िहांगो पछश । यहाकँा कुि ३०२१ ारिरुी िध्ये६०% 
ारिरुीिा अझैपसन परम्परागत चलु्हो भएको र ििुाररएको चलु्हो पसन ३९% ारिरुीिा भएको हनुािे  खाना 
पकाउने इन्द्िनको रुपिा दाउरा प्रयोग हनुेिा दइुित छैन । हाि प्रयोग भइरहेको आिारिा  खानापकाउन े
इन्द्िन को वाडश स्तरीय वववरण ति प्रस्ततु गररएकोछ । 

वाडश नां दाउरा LP ्याि गोवर्याि िवट्टतेि गइुिा ववदू्यत जम्िा 
एक भन्द्दा 
वढीश्रोत 
प्रयोग गने 

१ ३६९ ५ ० ० ० ० ३७४ १८ 
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िासथ उल्िेजखत आिारिा ९९% ारिरुीिा दाउरा नै प्रिखु इन्द्िन हो भन े १% ारिरुीिा ्याि 
प्रिखु इन्द्िन हो । यिका असतररि वैकजल्पकरुपिा पसन इन्द्िनको प्रयोग गने ारिरुीहरु रहेका छन हाि 
सिरीजङ्घा गाउँपासिकाका ९७ ारिरुीहरुिा खाना पकाउने इन्द्िनको वैकजल्पक व्यवस्थापन पसन देजखन्द्छ । 
जििध्ये प्रिखु रुपिा ्याि प्रयोग गने ४० ारिरुीिा वैकजल्पक इन्द्िनको रुपिा दाउरा रहेको छ भन े
५७ारिरुीिा एि वप ्याि रहेकोछ  भने वाँकी ारिरुीिा दाउराको ववकल्प दाउरा नै रहेको छ । 
वैकजल्पक इन्द्िन उपयोग गने ारिरुीको वाडश स्तरीय वववरण ति प्रस्ततु गररएकोछः 

वाडश नां दाउरा LP ्याि गोवर्याि िवट्टतेि गइुिा ववदू्यत जम्िा 

१ ५ १३ ० ० ० ० १८ 

२ १९ ० ० ० ० ० १९ 

३ २ ६ ० ० ० ० ८ 



 
सिरीजङ्घा गाउँपासिका बस्तगुत सबवरण०७५अषाढ 

 

28 
 

वाडश नां दाउरा LP ्याि गोवर्याि िवट्टतेि गइुिा ववदू्यत जम्िा 
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श्रोतः ारिरुी िभेक्षण २०७५ बैिाख 

७.२२. उज्यािोको िासग वत्ती प्रयोग  िम्वजन्द्ि वववरण 
सिरीजङ्घा गाउँपासिकािा हाि िम्ि  केजन्द्रय ववद्मतु विेको छैन तर वल्ने प्रकृयािा रहेकोछ । स्थानीय 
स्तरिा िा ुजिववद्यतु र िौयश उजाश उज्यािोको प्रिखु श्रोत हो । यो गाउँपासिकाका कुि ३०२१ ारिरुी 
िध्ये  २०८८ ारिरुी  िाजुिववद्यतु िाफश त उज्यािो प्रयोग गरररहेकाछन भने ९३३ ारिरुीिा िोिार वत्ती  
उज्यािोको िासग प्रयोग भइरहेकोछ   । वत्तीको िासग टुकी तथा अन्द्य वाल्न ुपने अवस्था यो गाउँपासिका 
िा देजखएको छेन जिको वववरण ति प्रस्ततु गररएकोछः 

वाडश नां िोिार िाइक्रोहाइरो 
केजन्द्रय 

िवट्टतेि गोवर्याि अन्द्य जम्िा 
ववद्यतु 
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श्रोतः ारिरुी िभेक्षण २०७५ वैिाख 

७.२३. िेवािवुविा उपिव्िता  िम्वजन्द्ि वववरण 
िेवा िवुविा अन्द्तरगत िािान्द्यतया िचुना िांचार यातायात  भौसतक ििाग्री आदीको ववषयिा सिरीजङ्घा 
गाउँपासिकाका कसत ारिरुीिा कसतको पहचु रहेको छ भने्न ववषयिाई िेवा िवुविा उपिव्िताको ववषय 
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वनाइएकोछ । िचुना िांचारिा रेसडयो टेसिसभजन  िोवाइि इन्द्टरनेट आदी ववषयहरु ििावेि गररएका छन 
भने यातायात अन्द्तरगत िोटरिाइकि गाडी जस्ता ववषयहरु ििावेि गररएका छन भन े अन्द्य भौसतक 
ििाग्रीिा विज कम्प्यटुर जस्ता ववषयहरु ििावेि गररएकाछन ।ििग्रतािा हेदाश पवहिे िांचार प्रिखु िाद्यि 
भएको रेसडयो  अवहिे टेसिसभजन इन्द्टरनेट िोवाइि आदीका कारणिे प्रसतस्थावपत हदैु गइरहेको अवस्था 
देजखन्द्छ । हाि यो गाउँपासिकाका ३०२१ ारिरुी िध्ये ४८% अथाशत १४६२ ारिरुीिा रेसडयो प्रयोग 
भइरहेकोछ । त्यिैगरी ३६% अथाशत १०८७ ारिरुीिे टेसिसभजन प्रयोग गरररहेकाछन ।िांचारको प्रिखु 
िािन िोवाइि  अवहिे ८७%  अथाशत २५९९ ारिरुीिा प्रयोग भइरहेकोछ । त्यस्तै गरेर १३ ारिरुीिा 
गाडी छ भने १७ ारिरुीिा िोटरिाइिकि र ८६ ारिरुीिा कम्प्यूटर रहेकोछ । िेवा िवुविा उपव्िताको 
आिारिा वाडश र जातीगत वववरण ति प्रस्ततु गररएकोछ । 

वाडश 
नां 

जम्िा 
ारिरुी 

िेवा िवुविा भएका ारिरुी 

रेसडयो वटसभ िोवाईि इन्द्टरनेट केविु गाडी विज 

िोटरिाइक
ि 

कम्प्यटु
र 
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िासथ उल्िेजखत वववरणिाई जातीय आिारिा पसन ववश्लषेण गररएकोछ ियुयगरी कुन जातीय ििदुायिा 
उल्िेजखत िेवा िवुविा कुन हद िम्ि पगेुको छ भने्न वववरणिे आगािी कायशयोजना तयारीिा प्रत्यक्ष िहयोग 
पु् ने हनुािे िोही अनिुारको वववरण ति प्रस्ततु गररएकोछ  

क.वाहनुकै्षत्री ििदुाय र िेवािवुविाको वववरण  

वाडश नां 
जम्िा 
ारिरुी 

खि आयशन 

रेसडयो वटसभ िोवाईि 

इन्द्टरने
ट केविु गाडी विज 

िोटरिाइक
ि 

कम्प्यटु
र 
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वाडश नां 
जम्िा 
ारिरुी 

खि आयशन 

रेसडयो वटसभ िोवाईि 

इन्द्टरने
ट केविु गाडी विज 

िोटरिाइक
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कम्प्यटु
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ख.जनजाती ििदुाय र िेवािवुविाको वववरण 

वाडश 
नां 

जम्िा 
ारिरुी 

जनजाती 

रेसडयो वटसभ िोवाईि इन्द्टरनेट केविु गाडी विज िोटरिाइकि कम्प्यटुर 
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ग.दसित ििदुाय र िेवािवुविाको वववरण 
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यो गाउँपासिकाको हकिा दसित ििदुायिा िासथ उल्िेजखत िेवा िवुविाहरु तिुानात्िक रुपिा कि 
पाइएकोछ  जिको वववरण ति प्रस्ततु गररएकोछ । 

वाडश 
नां 

जम्िा 
ारिरुी 

खि आयशन 

रेसडयो वटसभ िोवाईि इन्द्टरनेट केविु गाडी विज िोटरिाइकि कम्प्यटुर 
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श्रोतः ारिरुी िभेक्षण २०७५ वैिाख 

िाथी उल्िेजखत वववरण अनिुार रेसडयो टेसिसभजनिा  तिुानात्िक रुपिा  खि आयशनर दसित जातीिे वढी 
उपयोग गरेको पाइयो भने िोवाइििा करीव करीव िवैिा ििानता पाएकोछ । वाहनुके्षत्री तथा दसितिा 
८९% र जनजातीिा ८५% ारिरुीिा िोवाइि िेवा भएको हनुािे  यिको प्रयोगिा जातीय रुपिा फरक 
देजखएकोछैन ।  अन्द्य भौसतक िािाग्रीको हकिा तिुनात्िक रुपिा ववश्लषेण गने िांययािा नरहेको हनुािे 
तिुना गररएको छैन । 

७.२४. िेवािवुविा उपयोग  िम्वजन्द्ि वववरण 
िासथ  उल्िेजखत  िेवा िवुविा उपिव्ि भएका  ारिरुीिा कुन िेवा िवुविा कसतको िांययािा छ भने्न 
आिारिा यिको उपयोग गणना गररएकोछ । यो ववश्लषेण देखाए अनिुार कम्प्यूटर गाडी विज केविु 
इन्द्टरनेट एक ारिरुीिा एउटा िात्र रहेको छ भने रेसडयो टेसिसभजन िोवाइि जस्ता वस्तहुरु एक भन्द्दा िेरै 
रहेकाछन । जिको वववरण वाडशस्तरीय रुपिा ति प्रस्ततु गररएकोछ । 

वाडश नां 
िेवा िवुविाको िांययात्िक उपयोग 

रेसडयो वटसभ िोवाईि इन्द्टरनेट केविु गाडी विज 
िोटर 

िाइकि 
कम्प्यटुर 

१ १९४ ७९ ३४९ २ ७९ ५ १ ३ ३ 

२ २५२ ३०३ ५०४ ४ ३०२ ४ १ ८ २४ 

३ २०४ ११२ ३७६ ५ ११२ २ १ ० १५ 

४ २४३ ९८ ३७२ ८ ९८ ३० १ ४ ४ 

५ १०४ २५६ ३८८ ५ १०१ २ १ ४ १७ 

६ १५८ ९७ २०० ५ ९७ ० ० ० २० 

७ २६६ २४६ ४०३ ० २३५ ० ० २ १० 
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वाडश नां 
िेवा िवुविाको िांययात्िक उपयोग 

रेसडयो वटसभ िोवाईि इन्द्टरनेट केविु गाडी विज 
िोटर 

िाइकि 
कम्प्यटुर 

८ ६० ५२ ४११ १ ४४ ० ० ० १ 

जम्िा १४८१ १२४३ ३००३ ३० १०६८ ४३ ५ २१ ९४ 

उपयोग 
गनेारिरुी १४६२ १०७७ २५९९ ३८ १०६७ १३ ५ १७ ८६ 

श्रोतः ारिरुी िभेक्षण २०७५ वैिाख 

िासथ उल्िेजखत वववरणिाई जातीय आिारिा ििेत ववश्लषेण गररएकोछ  उपयोग गने ारिरुी वस्त ुवरावर 
भएकोिे कुनै अिर नगरे पसन प्रिखु रुपिा िोवाइि फोनको िासग जातीय आिारिा ति प्रस्ततु गररएकोछ 
। 

क. खि आयशन सभत्र भौसतक ििाग्रीको िांयया  

वाडश नां 
खि आयशन 

रेसडयो वटसभ िोवाईि इन्द्टरनेट केविु गाडी विज िोटर कम्प्यटुर 

१ ६३ २२ ९४ १ २२ ० ० ० ० 

२ १८२ २१९ ३२८ २ २१८ ३ ० ३ १४ 

३ ४८ २१ ७८ २ २१ १ ० ० २ 

४ ११२ ५२ १६४ २ ५२ ० ० ० ४ 

५ ४२ २०७ १९० १ ५४ १ १ ४ ११ 

६ २४ १७ २५ ० १७ ० ० ० ५ 

७ ९१ १११ १३२ ० १०० ० ० २ ७ 

८ ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

जम्िा ५६२ ६४९ १०११ ८ ४८४ ५ १ ९ ४३ 

उपयोग गनेारिरुी ५४७ ४८४ ९१९ ८ ४६७ ५ १ ८ ३६ 

श्रोतः ारिरुी िभेक्षण २०७५ वैिाख 

ख. जनजातीिे उपयोग गरेका ििाग्रीहरुको  िांयया 

वाडश नां 
जनजाती 

रेसडयो वटसभ िोवाईि इन्द्टरनेट केविु गाडी विज 
िोटर 

िाइकि 
कम्प्यटुर 

१ १०९ ५५ १९५ १ ५५ ५ १ ३ ३ 

२ ५५ ६८ १४४ १ ६८ १ १ ५ ८ 

३ १४९ ९० २८४ १ ९० १ १ ० १३ 

४ ११६ ४५ १८६ ६ ४५ ३० १ ४ ० 

५ ५५ ४५ १७८ ४ ४३ १ ० ० ५ 
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६ १२५ ७५ १६२ ५ ७५ ० ० ० १५ 

७ १४४ ११२ २२१ ० ११२ ० ० ० २ 

८ ६० ५२ ४०८ १ ४४ ० ० ० १ 

जम्िा ८१३ ५४२ १७७८ १९ ५३२ ३८ ४ १२ ४७ 

उपयोग 
गनेारिरुी ७९३ ५३१ १४७२ २७ ५३१ ८ ४ ९ ४६ 

श्रोतः ारिरुी िभेक्षण २०७५वैिाख 

ग. दसितिे उपयोग गरेका ििासग्रहरुको िांयया 

वाडश नां 
दसित 

रेसडयो वटसभ िोवाईि इन्द्टरनेट केविु गाडी विज 
िोटर 

िाइकि 
कम्प्यटुर 

१ २२ २ ६० ० २ ० ० ० ० 

२ १५ १६ ३२ १ १६ ० ० ० २ 

३ ७ १ १४ २ १ ० ० ० ० 

४ १५ १ २२ ० १ ० ० ० ० 

५ ७ ४ २० ० ४ ० ० ० १ 

६ ९ ५ १३ ० ५ ० ० ० ० 

७ ३९ २३ ५० ० २३ ० ० ० १ 

८ ० ० ३ ० ० ० ० ० ० 

जम्िा ११४ ५२ २१४ ३ ५२ ० ० ० ४ 

उपयोग गनेारिरुी १०७ ५२ २०८ ३ ४९ ० ० ० ४ 

श्रोतः ारिरुी िभेक्षण २०७५ वैिाख 

 सिरीजङ्घागाउँपासिका जजल्िाकै दो्र ो िुिो जनिांयया र भगुोि भएको िाथै नदी तवटय होचो के्षत्र देखी 
उच्च वहिािी के्षत्र िम्ि फैसिएको छ उहाको जनानत्व पनी फरक फरक रहेको पाइन्द्छ। यि गाउांका 
प्राय िबै ारिरुरीिे िोबाइि प्रयोग गने गरेको पाइए पनी िहज उपयोग गनश भने िकेको अवस्था पाइदैन । 
यि गापाको िेरै के्षत्रिा अवहिे पनी टेसिफोन टावरहरुको अपयाशितािे गदाश टेिीफोन िोबाइि र 
इन्द्टरनेटको िहज  िेवा उपयोग गनश नरवकएको हो तिथश यिको सबकाििा ििेत ध्यान पयुाशउांन आवस्यक 
देजखन्द्छ । 
७.२५.जीववकोपाजशन िम्वजन्द्ि  वववरण 
 कुनैपसन कै्षत्र गाउँ या जजल्िाकै ववकािका िासग जीववकोपाजशन िा आत्िसनभशरता को प्रिखु भसुिका हनु े
गदशछ । खाद्यान्न आत्िसनभशरता को ववषयिाई हेरेर गरीवव नक्िाांकन गदाश िािान्द्यतया आफ्नो उत्पादनिे 
कसत ििय  िम्ि खानपु् छ भने्न आिारिा गररन्द्छ र त्यििाई ियुय ४ खण्डिा ववभाजन गररन्द्छ जििा 
आफ्नो उत्पादनिे ३ िवहना िम्ि खानपु् ने , ६ िवहना िम्ि खानपु् ने , ९ िवहना िम्ि खान पु् ने र १२ 
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िवहना वा िो भन्द्दा वढी ििय िम्ि खानपु् ने पदशछन । ववकाि प्रकृयािा यो उपयिु ववसि हैन वकन भन े
यसतिे िात्र गरीवव िापन गदाश अिरुो हनु्द्छ त्यिैिे यो गाउँपासिकाको हकिा अत्यन्द्तै िकु्ष्ि ववश्लषेण गरेर 
आफ्नो वावषशक आम्दानीिे (िवै के्षत्रवाट प्राि) हरेक ारिरुीको कसत ििय िम्ि जीववको पाजशन हनु्द्छ ? 
भने्न आिारिा ववश्लषेण गररएकोछ । ियुय रुपिा हरेक िदस्यका िासग आवश्यक पने ववसभन्न के्षत्रहरु खाना, 
कपडा,जशक्षा,स्वास्थ्य, चाडपवश, िनोरञ्जन, िांचार, अम्िि िगायतका ववषयिा हनुे खचशिाई ववश्लषेण गररएकोछ 
यििाई पसन २ वटा प्रिखु खण्डहरुिा ववभि गरर अध्ययन गररएकोछ । पवहिो खण्ड अन्द्तरगत वैदेजशक 
रोजगारवाट प्राि आम्दानीिाई अिग गने हो भने कसत ििय यो गाउँपासिकािे जीववकोपाजशन गनश िक्छ  
भने्न ववश्लषेण गररएको छ भन े दोश्रो खण्डिा वैदेजशकरोजगार वाट प्राि आम्दानी ििेतिे कसत ििय 
जीववकोपाजशन हनु्द्छ भने्न ववश्लषेण गररएको छ ।  

७.२५.१. वैदेजशक रोजगार ववना जीववकोपाजशन िम्वजन्द्ि  वववरण 
वैदेजशक रोजगार वाट प्राि भएको आम्दानीिाई अिग गरेर हेदाश यवह देशको किाइिे सिरीजङ्घा 
गाउँपासिकािेअसिकति ९ िवहना अथाशत २७८ ददन िात्र  सनवाशह गनश िक्छ भने वाडश स्तरीय रुपिा हेदाश 
िवैभन्द्दा  कि वाडश नां २ िे २२४ ददन वा  िाढे ७ िवहना र िवैभन्द्दा वढी८ नां   ३ नां  र ६ नां वाडश  
िे ३७२, ३७३र ३८८ ददन ददन वा  १२  िवहना भन्द्दा वढी  िान्न िक्छ  त्स्तै अन्द्य वाडशहरुिा  १ नां 
वाडशिे २६७ ददन ४ नां वाडशिे २३९ ददन  ५ नां वाडशिे २४० ददन ४ नां वाडशिे १६६ ददन र ७ नां वाडशिे 
२४० ददन  िान्न िक्ने अवस्था रहेको छ । यो भन्द्दा असतररि ििय सनवाशह गनशका िासग दैसनक िजदरुी 
वा ऋण सिनपुने अवस्था रहेकोछ । जीवन सनवाशहका आिारिा वाडश स्तरीय जातीय वववरण ति प्रस्ततु 
गररएकोछः 

वाडशनां 
३िवहना िम्ि पु् ने ६िवहनािम्ि पु् ने ९िवहना िम्ि पु् ने 
खि 
आयशन 

जनजाती दसित 
खि 
आयशन 

जनजाती दसित 
खि 
आयशन 

जनजाती दसित 

१ ४ २५ १३ २७ ४८ २८ २७ ५३ १६ 

२ ६० ५३ ११ ११० ४२ ८ ७५ ३६ ४ 

३ ८ ३५ २ ९ ४३ ३ १६ ३३ १ 

४ ३८ ६७ १४ ४८ ८१ १० ३१ ३४ ५ 

५ २२ ४७ ५ ३३ ५४ २ २९ २९ ५ 

६ ० १७ २ ४ २२ २ ७ ३६ ३ 

७ १९ ८१ २७ २३ ५३ १२ ३३ ३५ २० 

८ ० २४ ० ० ३५ ० ० ३० ० 

जम्िा १५१ ३४९ ७४ २५४ ३७८ ६५ २१८ २८६ ५४ 

श्रोतः ारिरुी िभेक्षण २०७५ वैिाख 

वाडश नां 
१२िवहना िम्ि पु् ने १२िवहना भन्द्दा वढी आप्नो किाइिे जजववको पाजशन 

गने 
खि आयशन जनजाती दसित खि आयशन जनजाती दसित 

िवहना ददन 
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२५%
२२%

२७%

छ महिना सम्म जीवन हनवााि िुने 

पररवार

१ १४ २६ २ २९ ५८ ४ ८.९ २६७ 

२ ३५ ११ ३ ७७ २५ १० ७.५ २२४ 

३ ७ ४७ ३ ३६ १४४ ६ १२.४ ३७३ 

४ २१ २९ ० ६२ ४६ २ ८.० २३९ 

५ १७ १७ ५ २७ ३६ ६ ८.० २४० 

६ ६ ३४ १ ११ ७२ ६ १२.९ ३८८ 

७ २८ ३१ १ ४७ ४८ ५ ८.० २४० 

८ ० १९ ० ० ६६ १ १२.४ ३७२ 

जम्िा १२८ २१४ १५ २८९ ४९५ ४० ९.३ २७८ 

श्रोतः ारिरुी िभेक्षण २०७५ वैिाख 

िासथ उल्िेजखत वववरणिाई यो गाउँपासिकािा रहेका वाहनुके्षत्री १०४१ ारिरुी जनजाती १७३१ ारिरुी र 
दसित २४९ ारिरुीका आिारिा  प्रसतशतिा सनकािी अध्ययन गनश िजजिो होि भनेर स्तम्भ जचत्र िाफश त 
ति प्रस्त ुगररएको छ । 

 

 
 

 
 
 

नोटः उल्िेजखत स्तम्भ जचत्रिा जातीय कुि िांययाको आिारिा % गणना 
गररएको हनुािे जातीय %जोड्दा  िात्र १००   हनु्द्छ  

िासथ उल्िेजखत वववरण अनिुार सिरीजङ्घा 
गाउँपासिकािा िांययात्िक रुपिा  जीवन सनवाशह गनश 
िक्ने  परीवार िा खि आयशन४०% (खि आयशनकै 
कुि जनिांययाको)  जनजाती ४१% (जनजातीकै कुि जनिांययाको) र  दसित २२% (दसितकै कुि 
जनिांययाको ) ारिरुी रहेका 
छन । यिरी हेदाश कुि 
११८१ ारिरुी िम्पन्न 
देजखएका छन जनु कुि 
ारिरुी िांययाको ४०% हनु 
आउछ  भन े अझै १८०६ 

१५%
२०%

२८%

तीन महिना सम्म जीवन हनवााि िुने 

पररवार

२०% १७%

२२%

नौ महिना सम्म जीवन हनवााि िुने

पररवार

वाहुन के्षत्री जनजाती दलित

२८%
२९%

१६%

वाह्र महिना भन्दा वढी समय सम्म जीवन हनवााि िुने

पररवार
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अथाशत ६०% ारिरुी गरीब रहेका छन  । कुि ६०% गरीब ारिरुी िध्ये ५६९ अथाशत १९% असत गरीव 
, ६९० अथाशत २३% िध्यि गरीव र ५४७ अथाशत १८% गरीव ारिरुी रहेकाछन । 

७.२५.२. वैदेजशक रोजगार िवहत जीववकोपाजशन िम्वजन्द्ि  वववरण 
हाि नेपाि नै रेसिट्यान्द्ि वाट चसिरहेको अवस्थाछ । ४० िाख नेपािीिे ववदेशवाट पिाएको रकििे 
यहाकँो जीवन सनवाशहिा िहत्वपणुश भसुिका  सनवाशह गरेको छ । सिरीजङ्घा गाउँपासिका वाट पसन ७७४ जना 
यवुाहरु वैदेजशक रोजगारिा गएका छन र उनीहरुिे पिाएको पैिािे यहाकँो पसन जीववकोपाजशन भइरहेकोछ 
। तत्कािको अवस्थािा रेसिट्यान्द्ि िवहतको आम्दानीिे यो गाउँपासिकाको कुि खचश िान्न िकेको देजखन्द्छ 
अथाशत एक वषशको आम्दानीिे यो गाउँपासिकाको खचश परुा गरर १ करोड ४५ िाख ६६ हजार वचत हनु े
अवस्था देजखन्द्छ । वाडश  स्तरीय रुपिा हेदाश २ ¸४ ¸५ र ७ नां वाडशिाई जीवन सनवाशहका िासग वावषशक 
आम्दासनिे िान्न िकेको देजखदैन भने  िवैिा करीव १० िवहना िात्र िान्न िकेकोछ ।  िवै भन्द्दा वसियो 
वाडश नां ८ परेको छ  जिको एक वषशको आम्दानीिे  १६ िवहनाको खचश िाने्न देजखन्द्छ । त्यस्तै अन्द्य वाडश 
हरुिा वाडश नांएक¸तीन र छ को वावषशक आम्दानीिे १४ िवहना िाने्न देजखन्द्छ ।ििग्रतािा यो अवस्था 
भएपसन व्याजिगत रुपिा यो सिरीजङ्घा गाउँपासिकाको अवस्था भने फरक छ । ारिरुी स्तरिा यो 
तथ्याङकिाई ववश्लषेण गदाश  यो गाउँपासिकाका कुि ३०२१ ारिरुी िध्येहाि १५८५ अथाशत ५३% 
ारिरुी को िात्र जीवन सनवाशह हनु िकेको छ भन े  अझै पसन १४३६ अथाशत ४७% ारिरुी गररववको 
रेखािनुी रहेकाछन । वैदेजशक रोजगार िवहतको आम्दानी वाट जीवन सनवाशहका आिारिा वाडश स्तरीय 
जातीय वववरण ति प्रस्ततु गररएकोछः  

वाडशनां 
३िवहना िम्ि पु् ने ६िवहनािम्ि पु् ने ९िवहना िम्ि पु् ने 
खि 
आयशन 

जनजाती दसित खि आयशन जनजाती दसित 
खि 
आयशन 

जनजाती दसित 

१ ३ १६ ६ १७ २९ २७ १७ ३४ ११ 

२ ४१ ३४ ५ ८१ ३१ ४ ६४ ३८ ३ 

३ ५ २१ ९ ८ २८ २ १५ ३५ २ 

४ २७ ४८ १२ ४३ ७१ ९ २६ ३० ५ 

५ २२ ४२ ५ ३१ ३८ २ २५ २४ ७ 

६ ० १० ० ४ १९ १ ७ ३३ २ 

७ १९ ८१ २५ २३ ५३ १२ ३१ ३७ १८ 

८ ० १३ ० ० २८ ० ० २७ ० 

जम्िा ११७ २६५ ६२ २०७ २९७ ५७ १८५ २५८ ४८ 

श्रोतः ारिरुी िभेक्षण २०७५ वैिाख 

वाडश 
नां 

१२िवहना िम्ि पु् ने १२िवहना भन्द्दा वढी 
आप्नो किाइिे जजववको पाजशन 
गने 

खि 
आयशन 

जनजाती दसित 
खि 
आयशन 

जनजाती दसित िवहना ददन 

१ १२ २९ ३ ५२ १०२ १६ १४.७ ४४१. 
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वाडश 
नां 

१२िवहना िम्ि पु् ने १२िवहना भन्द्दा वढी 
आप्नो किाइिे जजववको पाजशन 
गने 

खि 
आयशन 

जनजाती दसित 
खि 
आयशन 

जनजाती दसित िवहना ददन 

२ ४० १४ ५ १३१ ५१ १९ १०.६ ३१९.४ 

३ ८ ४५ १ ४१ १८१ १ १४.७ ४४२.१ 

४ २३ ३३ ० ८१ ७५ ५ १०.७ ३२०. 
५ १६ १५ ४ ३४ ६२ ९ १०.१ ३०२.२ 

६ ५ ३४ २ १२ ८५ ९ १४.३ ४२८.९ 

७ २८ ३४ १ ४७ ४८ ५ ८. २४० 

८ ० १३ ० ० ९३ १ १६.७ ५००.२ 

जम्िा १३२ २१७ १६ ३९८ ६९७ ६५ १२.३ ३६८.५ 

श्रोतः ारिरुी िभेक्षण २०७५ वैिाख 

िासथ उल्िेजखत वववरणिाई यो गाउँपासिकािा रहेका वाहनुके्षत्री १०३९ ारिरुी जनजाती १७३४ ारिरुी र 
दसित २४८ ारिरुीका आिारिा  प्रसतशतिा सनकािी अध्ययन गनश िजजिो होि भनेर स्तम्भ जचत्र िाफश त 
ति प्रस्त ुगररएको छ । 

११%
१४%

१८%

तीन महिना सम्म जीवन हनवााि िुने 

पररवार २०%

१६%

२२%

छ महिना सम्म जीवन हनवााि िुने 

पररवार
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खाद्यान्न आत्िसनभशरताको िासथ उल्िेजखत दवैु प्रकारका ववश्लषेण वाट िारिा के देजखएको छ भने हािको 
अवस्थािा वैदेजशक रोजगार पसन सनयसित आम्दानीको श्रोत वनीरहेको पररप्रके्षिा वैदेजशक रोजगार िवहतको 
आम्दानीिाई नै गाउँपासिकाको आम्दानी िानु्न पने हनु्द्छ । त्यिैिे सनस्कषशको रुपिा हाि सिरीजङ्घा 
गाउँपासिकाको कुि  ३०२१ ारिरुी िध्ये ५३% अथाशत १६०८ ारिरुी खाद्य िरुक्षाका वहिाविे िरुजक्षत 
( िम्पन्न) रहेका छन भने ४७% अथाशत १४१३ ारिरुी अिरुजक्षत (ववपन्न) रहेकाछन । ववपन्न सभत्रका पसन 
खाद्य िरुक्षाका वहिाविे तीन िवहना,छ िवहना र नौ िवहना िरुजक्षत भएका पररवारहरुको वववरण िासथ 
उल्िेख गररिवकएको हनुािे  ििग्रतािा यो गाउँपासिकाका खाद्यिरुक्षाका वहिाविे ववपन्न तथा िम्पन्न 
पररवारको जातीय वाडश स्तरीय वववरण ति प्रस्ततु गररएकोछ । 

वाडश 
नां 

गरीव िम्पन्न कुिजम्िा 
खि 
आयशन जनजाती दसित जम्िा 

खि 
आयशन जनजाती दसित जम्िा 

खि 
आयशन जनजाती दसित जम्िा 

१ ३७ ७९ ४४ १६० ६५ १२८ २१ २१४ १०२ २०७ ६५ ३७४ 

२ १७१ १०२ १२ २८५ १९० ६१ २५ २७६ ३६१ १६३ ३७ ५६१ 

वाहुन के्षत्री जनजाती दलित

३९%
४३%

३२%

वाह्र महिना  भन्दा वढी समय सम्म जीवन हनवााि िुने पररवार

१७% १४%

२१%
नौ महिना सम्म जीवन हनवााि िुने 

पररवार १३% १३%

९%

वाह्र महिना सम्म जीवन हनवााि िुने

पररवार
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३ २८ ८५ ५ ११८ ४९ २२४ ११ २८४ ७७ ३०९ १६ ४०२ 

४ ९६ १४७ २६ २६९ १०६ १०८ ५ २१९ २०२ २५५ ३१ ४८८ 

५ ७९ १०० १४ १९३ ५० ८३ ९ १४२ १२९ १८३ २३ ३३५ 

६ ११ ६४ ३ ७८ १७ ११६ १२ १४५ २८ १८० १५ २२३ 

७ ५७ १३० ५५ २४२ ९३ ११७ ११ २२१ १५० २४७ ६६ ४६३ 

८ ० ६८ ० ६८ ० १०६ १ १०७ ० १७४ १ १७५ 

 ४७९ ७७५ १५९ १४१३ ५७० ९४३ ९५ १६०८ १०४९ १७१८ २५४ ३०२१ 

श्रोतः ारिरुी िभेक्षण २०७५ बैिाख 
गाउँपासिकाका जम्िा गरीब 
िासथको टेवििे देखाएको ववषयिाई  
२ ढांगिे ववश्लषेण गनुश पने हनु्द्छ । 
ववषयिाई प्रस्ट पानश प्रसतशतिा देखाउन े
प्रचिन छ¸यिरी देखाउदा कवहिे कावह 
फरक खािको ररजल्ट देजखन िक्छ  
सिरीजङ्घा गाउँपासिकािा  १% भन्नािे  
खि आयशनको हकिा १० जना 
,जनजातीको हकिा १७ जना¸दसितको 
हकिा २ जना  र ििग्र 
गाउँपासिकाको हकिा ३१ जना पदशछ 
यस्तो अवस्थािा ििान वझुाइिे 
पररणाििा प्रभाव पादशछ । त्यिैिै यहा ँििग्र गाउँपासिकाको हकिा कसत गररव छन र त्यििा कुन जातीको 
कसत प्रसतशत वहस्िेदारी छ भने्न ववश्लषेण गररएकोछ । सिरीजङ्घा गाउँपासिकाका कुि १४१३ ारिरुी िध्ये 
जातीय रुपिा खि आयशन३९% रहेका छन भने जनजाती ४३% रहेका छन त्यस्तै दसित जाती ३२% 
रहेकाछन जहा १%  वरावर िवै जातका िागज १४.१३ िलु्य रहेकोछ ( यही १४.१३ िे गणुा स्तम्भ 
जचत्रिा देखाएको % िाई गणुा गदाश िांययािा आउछ । जििाई स्तम्भ जचत्र िाफश त देखाइएकोछ । 

 
 
 

जातीय आिारिा गरीब 
जातीय आिारिा हेदाश यो गाउँपासिकािा 
रहेका ारिरुीहरुिाई वाहनुके्षत्री, जनजाती 
तथा दसितका आिारिा  ववश्लषेण गररएको छ 
। यिरी हेदाश सिरीजङ्घा गाउँपासिकािा 
िांययाका आिारिा िवै भन्द्दा िेरै गरीव 
जनजातीिा रहेकाछन भने प्रसतशतका 
आिारिा दसित जातीिा रहेकाछन । 

३९%
४३%

३२%

कुल १४१३ घरधुरी मध्ये को कहत गरीव ?

४६% ४५%

६३%
आआफ्नो जात हभत्र को कहत गररव ?
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जनजातीको कुि ारिरुी िांयया १७१८ िध्ये ७७५ अथाशत ४५% ारिरुी गररव छन भन ेदसितका कुि 
२५४ ारिरुी िध्ये १५९ अथाशत ६३% ारिरुी ववपन्न रहेकाछन त्यिै गरी खि आयशनका कुि १०४९ 
ारिरुी  िध्ये ४७९ अथाशत ४६% ारिरुी ववपन्न रहेकाछन । यििा १% वरावर वाहनुके्षत्रीिा १०  
जनजातीिा १७ र दसित जातीिा २.५ हनु्द्छ । यवह प्रसतशतिाई स्तम्भ जचत्रिा देखाइएकोछ । 
८. ारज्गािा िवहिाको स्वासित्व िम्वजन्द्ि वववरण 
सिरीजङ्घागाउँपासिकाको कुि जनिांयया १६३६८ िध्ये िवहिाको जनिांयया ७८३८ अथाशत ४८%  रहेकोछ 
तर पसन िवहिाको नाििा  भन ेकेवि ५६१ ारिरुीिा िात्र  ार ज्गा रहेकोछ यो कुि ारिरुी ३०२१ 
को करीव २९% हनु आउछ भन ेअझैपसन ७१% ारिरुीिा िवहिाको नाििा कुनैपसन ज्गा वा ार छैन । 
जातीय आिारिा हेदाश खि आयशन िा २३%  जनजातीिा १७% र दसित जातीिा १३% ारिरुीिा िात्र 
िवहिाको नाििा अचि िम्पजत्त रहेको देजखन्द्छ । िवहिाको स्वासित्विाई अझ प्रष्ट वनाउनका िासग  ार 
ज्गा दवैु भएका ार िात्र भएका र ज्गा िात्र भएका गरी तीन खण्डिा ववभाजन गररएकोछ जिको जातीय 
वाडश स्तरीय वववरण ति प्रस्ततु गररएकोछः 

वाडश नां 

खि आयशन जनजाती दसित जम्िा 

ार ज्गा 
दवैुिा 

ज्गािा 
िात्र 

ारिा 
िात्र 

ार ज्गा 
दवैुिा 

ज्गािा 
िात्र 

ारिा 
िात्र 

ार 
ज्गा 
दवैुिा 

ज्गािा 
िात्र 

ारिा 
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िात्र 
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९. पररवारको स्वासित्विा रहेको ज्गा िम्वजन्द्ि वववरण 
सिरीजङ्घा गाउँपासिकािा कुि ३०२१ ारिरुी िध्ये २८१ अथाशत करीव ९% ारिरुीिे हाि चचेको ज्गा 
५ रोपसन भन्द्दा कि रहेकोछ ( तथ्याङ्क िांकिनका आिारिा सिइएको वववरण हनुािे प्राववसिक रुपिा 
नसिल्न पसन िक्ने अवस्थाछ ) भने ७०२ ारिरुी अथाशत २३% ारिरुीको५ देजख १५ रोपनी िम्ि ज्गा 
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रहेकोछ ।  त्यिैगरी  १५ रोपनी भन्द्दा वढी र ३० रोपनी भन्द्दा कि ज्गा भएका ारिरुीको िांयया ६१७ 
अथाशत २१% रहेकोछ  भन े३० रोपनी भन्द्दा वढी र ५० रोपनी भन्द्दा कि ज्गा भएका ारिरुीको िांयया 
३४० अथाशत ११% रहेकोछ । त्यिैगरी २८४ अथाशत ९% ारिरुी को ज्गा प्रसतपररवार ५० रोपनी भन्द्दा 
वढी रहेको छ । यो गाउँपासिकािा विोवाि गने ७७५ पररवार अथाशत २६% ारिरुरको आफ्नो नाििा 
कुनैपसन ज्गा जिीन छैन ।  पाररवारको स्वासित्विा रहेको ज्गा िम्वजन्द्िको वाडश स्तरीय वववरण ति 
प्रस्ततु गररएकोछः 

वाडश 
नां 

१ देजख ५ 
रोपनीिम्ि ज्गा 
भएका 

५ देजख 
१५रोपनी िम्ि 
भएका 

१५ देजख 
३०रोपनी 
िम्ि 

३० देजख 
५०रोपनी िम्ि 

५० रोपनी 
भन्द्दािासथ 

ज्गा नभएका 
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श्रोतः ारिरुी िभैक्षण २०७५ वैिाख 
१०.सिांचाइ िवुविा उपिव्िता  िम्वजन्द्ि वववरण 
सिरीजङ्घा गाउँपासिकािा  कुि खेतीयो्य जिीन िध्ये  ६४२८४ रोपनी िात्र उपयोग गररएकोछ  (प्राववसिक 
रुपिा यो वववरण फरक हनु िक्छ )  जििध्ये वाहै्र िवहना सिांचाइको िवुविा भएको ¸वषाशयाििा सिांचाईको 
िवुविा भएको र ियुखा गरी तीन भागिा ववभाजन गरेर वववरण िांकिन गररएकोछ । यो गाउँपासिकािा 
कुि खेतीयो्य जसिन िध्ये जातीय आिारिा वाहनुके्षत्री को २४०६९ रोपनी ¸जनजातीको ३८८४५ रोपनी 
र दसित जातीको २३२२ रोपनी रहेको छ ।खि आयशन ििदुाय िांग रहेको २४०६९ रोपनी िध्ये 
१०१३२ रोपनी वाहै िवहना सिांचाइ िवुविा उपिव्ि ज्गा रहेको छ भने ७३६० रोपनी ज्गा िौििी 
सिांचाइ िवुविा भएको असन ६५७७ रोपनी ज्गा ियुखा छ । जनजाती ििदुाय िांग रहेको कुि ३८८४५ 
रोपनी ज्गा िध्ये ११२०३ रोपनी वाहै िवहना सिांचाइ िवुविा उपिव्ि ज्गा रहेको छ भने १५६१६ 
रोपनी ज्गा िौििी सिांचाइ िवुविा भएको असन १२०२६ रोपनी ज्गा ियुखा छ । दसित ििदुाय िांग 
रहेको कुि २३२२ रोपनी िध्ये ७३६ रोपनी वाहै िवहना सिांचाइ िवुविा उपिव्ि ज्गा रहेको छ भन े
१०१६ रोपनी ज्गा िौििी सिांचाइ िवुविा भएको असन ५७० रोपनी ज्गा ियुखा छ । ििग्रिा कुि 
खेसत गररएको ज्गा िध्ये २२०७१ रोपनीिा वाहै्र िवहना सिांचाई िवुविा उपिव्ि छ भने २३९९२रोपनीिा 
िौििी सिांचाइको िवुविा रहेको छ  त्यस्तै१८२२१ रोपनी ज्गा ियुखा रहेकोछ ।अको तफश वाट जातीय 
रुपिा यो वववरण िाइ ववश्लषेण गदाश वाहनु के्षत्र िे चचेको कुि ज्गा िध्ये ४२% ज्गा वाहै्र िवहना 
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सिांजचत हनुे गररको छ भन े ३१% िौििी सिांचाइ हनु े गररको छ त्यिै गरी २७% ियुखा रहेकोछ । 
जनजातीिे चचेको कुि ज्गा िध्ये २९% वाहै्र िवहना सिांचाइ हनु ेगररको छन भने ४०% िौििी सिांचाइ 
हनुे गररको छ त्यिैगरी ३१% ियुखा रहेकोछ । दसित िे चचेको कुि ज्गा िध्ये ३२% वाहै्र िवहना 
सिांचाई हनुेगररको छ भने ४४% िौििी सिांचाई हनुे गररको छ  त्यिै गरी २५% ज्गा ियुखा रहेकोछ । 
ििग्रिा कुि ज्गाको ३४% वाहै्र िवहना सिांचाई हनु ेगररको छ भने ३७% िौििी सिांचाई हनुे गररकोछ 
त्यिैगरी २८% ियुखा रहेकोछ । सिरीजङ्घा गाउँपासिकाको खेती गररएको ज्गाको वाडशस्तरीय जातीय 
वववरण ति प्रस्ततु गररएकोछः 
 

वाडश 
नां 

सिांचाईिवुविा उपिव्ि ज्गाको वववरण 

खि आयशन (क्षेत्रफि रोपनी) जनजाती (क्षेत्रफि रोपनी) दसित (क्षेत्रफि रोपनी ) 
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११. ारपािवुा पशपुांक्षी िम्वजन्द्ि वववरण 
सिरीजङ्घा गाउँपासिकािा हरेक ारिरुीिा व्यविावयक रुपिा नभई आफ्नो उपभोग को िासग  पशपुािन गने 
प्रचिन रहेकोछ । हाि यो गाउँपासिका िा उपिव्ि पशपुांजक्षहरुको वववरणिे यहीकुरा पवुष्ट गदशछ । ववशेष 
गरी गाई ,गोरु ,भैिी ,वाख्रा, वांगरु, ाोडा भेडा चौरी िगायत कुखरुा आदी पािन गने गररएकोछ ।हाि 
पािन गररएका पशपुांक्षीहरुको वाडश स्तरीय वववरण ति प्रस्ततु गररएकोछः 

वाडश नां 
ारपािवुा पश ुपांजक्षको वववरण 

गाई गोरु भैिी राँगा वाख्रा भेडा वांगरु ाोडा चौरी कुखरुा 
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वाडश नां 
ारपािवुा पश ुपांजक्षको वववरण 

गाई गोरु भैिी राँगा वाख्रा भेडा वांगरु ाोडा चौरी कुखरुा 
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१२.आसथशक िम्पन्नता िम्वजन्द्ि वववरण 
सिरीजङ्घा गाउँपासिकािाको खाद्यान्न आत्ि सनभशरताका वारेिा िासथ प्रिस्त उल्िेख गररएकोछ । ििग्रिा 
हाि यो गाउँपासिकिािा रहेका कुि गरीव तथा िनी वगशको एकै तासिकािा राखेर ववश्लषेण गररएको वववरण 
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वाडशनां 
वैदेजशक रोजगार वाहेक को अवस्था वैदेजशक रोजगारिवहतको अवस्था 

असत गरीब गरीब िध्यि िम्पन्न जम्िा 
असत 
गरीब 

गरीब िध्यि िम्पन्न जम्िा 
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िासथ उल्िेजखत तासिकािा असत गररव भन्नािे आफ्नो किाइिे असिकति ३ िवहना िांम्ि जीवन 
नीवाशह हनुे पररवार िांयया,  गरीव भन्नािे आफ्नो किाइिे असिकति ६ िहहीना िम्ि जीवन सनवाशह हनु े
पररवार िांयया ¸िद्यि भन्नािे आफ्नो किाईिे असतकति ९ िवहना िम्ि जीवन सनवाशह हनुे पररवार िांयया  र 
िम्पन्न भन्नािे आफ्नो किाईिे न्द्यनुति १२ िवहना जीवन सनवाशह हनु े पररवार िांयया भने्न वझुांन ु पदशछ 
जििाई ति स्तम्भ जचत्रिा पसन देखाइएकोछ ।श्रोतः ारिरुी िभेक्षण २०७५ वैिाख 

अलत गरीब गरीब मध्यम सम्पन्न

१९%
२३%

१८%

३९%

वैदेहशक रोजगार वािेकको अवस्था(घरधुरी) 
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१३. जशक्षा िम्वजन्द्ि वववरण 
सिरीजङ्घा गाउँपासिकाको कुि जनिांयया १६३६८रहेको छ भन े ५ वषश भन्द्दा िसुनको जनिांयया १५५९ 
रहेको छ यो िांयया ाटाउदा ५ वषश भन्द्दा िासथको जनिांयया १४७०४ हनु आउछ त्यिैका आिारिा 
शैजक्षक वववरण प्रस्ततु गररएकोछ । यो गाउँपासिकाको ५ वषश भन्द्दा िासथको कुि जनिांययाको १६% 
अथाशत २३५८ जना सनराक्षर रहेकाछन । वाँकी रहेका ८४% जनिांयया िध्ये ३४% अथाशत ५०६९ जना 
िाक्षार (िािान्द्य पढ्न र िेख्न िक्ने ) रहेकोछ भने १२% अथाशत ३१८१६ जना कक्षा पाँच िम्ि अध्ययन 
गरेको जनिांयया रहेकोछ । त्यिैगरी कुि जनिांययाको २०% अथाशत २८९७ जना दश कक्षा िम्ि 
अध्ययन गरेको जनिांयया रहेको छ भने १८% अथाशत २५६४ जनिांयया एि एि िी भन्द्दा वढी अध्ययन 
गरेकोछ । जि सभत्र एि एि िी िात्र पाि गरेको ८% अथाशत ११२३, प्रिाणपत्र तह पाि गरेको ६% 
अथाशत ८२१¸स्नातक तह पाि गरेको ३% अथाशत४२७ र स्नातकोत्तर तह पाि गरेको िांयया १% अथाशत 
१४३ जना १० रहेकोछ भने १० जनाको अध्ययनको तह खिेुको छैन । जशक्षा िम्वजन्द्ि वाडश स्तरीय ति 
प्रस्ततु गररएकोछ । 

वाडश नां सनराक्षर िाक्षर 
५ कक्षा 
पाि 

१० 
कक्षा 
पाि 

SLC 

प्रिाणपत्र स्नातक स्नातकोत्तर तह 

कुि जम्ि 
तह तह तह नखिेुको 

१ १८९ १०७७ १९० २०४ ५५ ९४ ५० १३ १ १८७३ 

२ ३५५ १०४९ २४९ ४३३ ३०५ १९५ १०२ ३७ ७ २७३२ 

३ २१७ ७७९ २७१ ४२५ १०९ १२२ ५८ १२ ० १९९३ 

४ ७५५ २२८ १८९ ६३२ १२० १६६ १०० ३७ २ २२२९ 

५ ३६२ २६६ ३४० ३५१ २२३ ६५ २२ २ ० १६३१ 

६ १८३ २७३ १५२ ३१५ १०८ ६६ २९ ८ ० ११३४ 

७ १९१ १२८३ २५४ २७८ १०७ ८७ ४६ २९ ० २२७५ 

अलत गरीब गरीब मध्यम सम्पन्न

१३%
१८% १६%

५३%

वैदेहशक रोजगार सहितको अवस्था(घरधुरी) 
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८ 
१०६ ११४ १७१ २५९ ९६ ६६ २० ५ ० ८३७ 

जम्िा २३५८ ५०६९ १८१६ २८९७ ११२३ ८६१ ४२७ १४३ १० १४७०४ 

श्रोतः ारिरुी िभेक्षण २०७५ वैिाख 
१३.१.स्कुि नगएका र ववचैिा कक्षा छोडेका वािवासिकाको वववरण 
पसछल्िो िियिा जशक्षा क्षते्रिा िरकारको िगानी अववभावक को चािो र स्वयि ववद्याथीहरुको चाहना र 
देखासिवक ििेतको कारणिे गदाश ववद्यािय नजाने वािवासिकाहरुको ददन प्रसतददन ाट्दै आइरहेकोछ । 
तैपसन कवह कतै यस्तो अवस्था अझैछ । सिरीजङ्घा गाउँपासिकािा गररएको अध्ययनिा कुि ५६ वािवासिका 
वकत ववद्यािय गएका छैनन वक त ववचिा नै छोडेकाछन (यो िांयया सभत्र अपाङ्गताका कारण ववद्यािय 
नगएका पररवाहरुको वववरण ििावेि गररएको छैन )  जातीय रुपिा हेदाश यो अवस्था िवैभन्द्दा िेरै जनजाती 
र त्यिपसछ दसित र खि आयशनिा देजखएको छ । कुि ५६ जना वािवासिका िध्ये खि आयशन८ 
जना¸जनजाती ३९ जना र दसित ९ जना रहेकाछन  भने सिङ्गीय आिारिा कुि ५६ जना िध्ये २१ जना 
वासिका र ३५ जना वािक रहेकाछन । यो गाउँपासिकाको स्कुि नगएका वा ववचैिा कक्षा छोडेका ५ 
देजख १४ वषश िम्िका वािवासिकाको जातीय सिङ्गीय र वाडशस्तरीय वववरण ति प्रस्ततु गररएकोछ । 

वाडश नां 
खि आयशन जनजाती दसित जम्िा 

केटी केटा केटी केटा केटी केटा केटी केटा जम्िा 

१ १ ० २ २ ० १ ३ ३ ६ 

२ ० २ २ ४ ३ २ ५ ८ १३ 

३ ० ० १ २ ० ० १ २ ३ 

४ १ ० १ ३ ० १ २ ४ ६ 

५ ० ० ० ६ ० ० ० ६ ६ 

६ १ १ ५ ६ १ १ ७ ८ १५ 

७ १ १ १ ० ० ० २ १ ३ 

८ ० ० १ ३ ० ० १ ३ ४ 

जम्िा ४ ४ १३ २६ ४ ५ २१ ३५ ५६ 

श्रोतः ारिरुी िभेक्षण २०७५ वैिाख 

१३.२. उच्च जशक्षा अध्ययनरत  ववद्याथीको वववरण 
पसछल्िो िियिा उच्च जशक्षािाइ १२ भन्द्दा िासथको जशक्षा भनेर पररभावषत गररएको भएपसन यहा एिएििी 
भन्द्दा िासथको जशक्षािाई उच्च जशक्षा भनेर गणना गररएकोछ । हाि सिरीजङ्घा गाउँपासिकाका ६०० जना 
यवुा उच्च जशक्षा अध्ययन गरर रहेकाछन । जििा केटा र केवटको िांयया ५०¸५०% रहेकोछ । यििे के 
देखाउछ भन ेिवहिा जशक्षािा देशका दगुशि िाउहरु पसन िचेत छन भने्न देखाउछ । िांगै यवुा परुुषहरु िेरै 
वैदेजशक रोजगारीिा गएकािे पसन िवहिा जशक्षा वढी देजखएको हनु िक्छ । कुि ६०० िध्ये ३०१ जना 
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केटी र २९९ जना केटा रहेकाछन । जातीय आिारिा हेदाश वाहनुे के्षत्री ४८% अथाशत २८८ जना जनजाती 
पसन ४८% अथाशत २९० र दसित ४% अथाशत २२ जना रहेका छन । यििे पसन जातीय रुपिा आिा५८% 
वहस्िा ओगटेको जनजाती र ३४% वहस्िा ओगटेको खि आयशन को िांयया वारावर हनुिेु खि आयशन उच्च 
जशक्षािा अगाडी रहेको छ ।  सिरीजङ्घा गाउपासिका को उच्च जशक्षा अध्ययनरत यवुाहरुको वाडश स्तरीय 
एवि जातीय सिांगीय वववरण ति प्रस्तत ुगररएकोछ । 

वाडश नां 
खि आयशन जनजाती दसित जम्िा 

िवहिा परुुष िवहिा परुुष िवहिा परुुष िवहिा परुुष जम्िा 
१ ६ १६ २९ १९ २ २ ३७ ३७ ७४ 

२ ६५ ६९ १८ १० २ ५ ८५ ८४ १६९ 

३ १८ १८ ३६ २४ १ ० ५५ ४२ ९७ 

४ १४ २३ २३ ९ ० ० ३७ ३२ ६९ 

५ ४ ७ १० ६ ० १ १४ १४ २८ 

६ ५ ४ २४ २९ ३ ४ ३२ ३७ ६९ 

७ १३ २६ १२ १४ ० २ २५ ४२ ६७ 

८ ० ० १६ ११ ० ० १६ ११ २७ 

जम्िा १२५ १६३ १६८ १९८ ८ १४ ३०१ २९९ ६०० 

श्रोतः ारिरुी िभेक्षण २०७५ बैिाख 

१३.३.सनराक्षर जनिांयया िम्वजन्द्ि वववरण 
सिरीजङ्घा गाउँपासिकाको १६ प्रसतशत अथाशत २३५८ जनिांयया सनराक्षर रहेकोछ । सनराक्षर जनिांयया सभत्र 
ववशेष गरेर जेष्ठ नागररकहरु िगायत अन्द्य रहेकाछन । जातीय आिारिा ८०५ जना खि आयशन¸१३१८ 
जना जनजाती र २३५ जना दसित जाती रहेकाछन भने सिङ्गीय आिारिा १४२८ जना िवहिा र ९३० 
जना परुुष रहेकाछन । सिङ्गीय रुपिा यो िांयया हेदाश िवहिा ६१% र परुुष ३९% सनरक्षर रहेकाछन ।  
यो गाउँपासिकाको जातीय सिङ्गीय र वाडश स्तरीय  वववरण ति प्रस्ततु गररएकोछः 

वाडश नां 
खि आयशन जनजाती दसित जम्िा 

िवहिा परुुष िवहिा परुुष िवहिा परुुष िवहिा परुुष जम्िा 
१ २७ १४ ७७ ३३ २१ १७ १२५ ६४ १८९ 

२ १४५ ५५ ७५ ५३ १८ ९ २३८ ११७ ३५५ 

३ २५ १५ ११३ ४९ १० ५ १४८ ६९ २१७ 

४ १४७ १२१ २२८ १९० ३१ ३८ ४०६ ३४९ ७५५ 

५ ९८ ८६ ८४ ६६ १५ १३ १९७ १६५ ३६२ 

६ १३ ८ ९९ ४८ ११ ४ १२३ ६० १८३ 

७ ३६ १५ ५८ ३९ २६ १७ १२० ७१ १९१ 

८ ० ० ७१ ३५ ० ० ७१ ३५ १०६ 

जम्िा ४९१ ३१४ ८०५ ५१३ १३२ १०३ १४२८ ९३० २३५८ 

श्रोतः ारिरुी िभेक्षण २०७५ वैिाख 
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१३.४.िाक्षरता दर िम्वजन्द्ि वववरण 
सिरीजङ्घा गाउँपासिकाको िाक्षरता८४% रहेकोछ । यहाकँो कुि जनिांयया १४७०४ ( ५ बषश भन्द्दा 
िासथको िात्र जनिांयया ) िध्ये २३५८ अथाशत १६% भन्द्दा वाहेक िवै जनिांयया िाक्षार रहेकोछ । जातीय 
आिारिा हेदाश खि आयशनिा ८४% िाक्षार रहेका छन भने जनजातीिा ८४% र दसित जातीिा ८०% 
िाक्षरता रहेकोछ । जातीय र वाडश स्तरीय वववरण ति प्रस्ततु गररएकोछः 

वाडश नां 
खि आयशन जनजाती दसित 

जनिांयया सनरक्षर 
िाक्षरता 

% 
जनिांयया सनरक्षर 

िाक्षरता 
% 

जनिांयया सनरक्षर 
िाक्षरता 

% 
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७ ७१८ ५१ ९३ १२३८ ९७ ९२ ३१९ ४३ ८७ 

८ ० ० ० ८३२ १०६ ८७ ५ ० १०० 

जम्िा ५०५७ ८०५ ८४ ८४४७ १३१८ ८४ १२०० २३५ ८० 

श्रोतः ारिरुीिभैक्षण २०७५ वैिाख 

१४.वावषशक आम्दासन िम्वन्द्िी वववरण 
सिरीजङ्घा गाउँपासिकाको वावषशक आम्दानी ६३ करोड ४३ िाख ५६ हजार रहेकोछ । यहाकँो जनिांययाको 
आिारिा हेदाश प्रसतव्यजि आम्दानी ३९ हजार ६ रुपैया हनु आउछ जनु राविय प्रसतव्यजि आयको आिा 
भन्द्दा कि हो हाि राविय प्रसतव्यजि आय १००५ अिेरीवक डिर अथाशत करीव १िाख ४ हजार नेपािी 
रुपैया रहेकोछ । वावषशक  आम्दानीको प्रिखु श्रोतहरुिा  कृवष पशपुािन¸व्यापार¸उद्योग 
व्यविाय¸नोकरी¸ज्यािादारी  तथा वैदेजशक रोजगारी आदी रहेका छन । वावषशक आम्दानी जनु जनु पेशा 
व्यविाय वाट प्राि भएको छ त्यिका आिारिा हेदाश कृवषतथा पशपुािनवाट ४६% ¸व्यापार वाट ४% 
¸उद्योग व्यविाय वाट १%¸ नोकरी वाट १७%¸ ज्यािादारी वाट ७% र वैदेजशक रोजगारीवाट २५%  
रहेकोछ  । यो वावषशक आम्दानी हासिि गनशका िासग कुि ८४८९ जनिांयया िांि्न रहेकोछ । िांि्न 
िध्ये ७३% कृवष पेशािा¸३% व्यापारिा¸१% उद्योग व्यविायिा¸७% नोकरीिा¸७% ज्यािादारीिा र ७% 
वैदेजशक रोजगारीिा छन । यी दईुवटा तथ्यिे  कृवष¸नोकरी र वैदेजशक रोजगारिा देजखएको फरकपना 
अध्ययन यो्य रहेको छ । जस्तो ७३% िांि्नाता रहेको कृवष पेशािे ४६% आम्दानी िात्र ददएको छ भन े
९% िांि्न रहेको वैदेजशक रोजगारिे २५% आम्दानी ददएको छ त्यस्तै ७% िांि्न रहेको नोकरी िे  
१७% आम्दानी ददएकोछ । यििे कृवष पेशािाई  केवह चनुौतीहरु खडा गरेकोछ । हाि सिरीजङ्घा 
गाउँपासिकािा पेशा व्यविायिा िांि्न व्यजि तथा वावषशक आम्दानी को वाडश स्तरीय वववरण ति प्रस्ततु 
गररएकोछः 
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व्याविायिा िांि्न जनिांयया िम्वजन्द्ि वववरण 

वाडश नां कृवष व्यापार उद्योग व्यविाय नोकरी ज्यािादारी वैदजशक रोजगार जम्िा 
१ ८४५ ३९ ७ ६७ २० १३३ ११११ 

२ ९२७ ७८ ५ १०० १७ १५७ १२८४ 

३ ७०७ २५ २ ८७ १९७ १३१ ११४९ 

४ ९९९ ७५ १ ६० ४९ ८४ १२६८ 

५ ९०८ २६ १७ ६० ३४ ५४ १०९९ 

६ ४३४ १३ १० ४७ १२५ ४६ ६७५ 

७ १०३१ १६ ३ १३० १२८ १०९ १४१७ 

८ ३७२ २३ २ २६ ३ ६० ४८६ 

जम्िा ६२२३ २९५ ४७ ५७७ ५७३ ७७४ ८४८९ 

प्रसतशत ७३% ३% १% ७% ७% ९% १००% 

श्रोतः ारिरुी िभेक्षण २०७५ बैिाख 
श्रोतअनिुार वावषशक आम्दानी िम्वजन्द्ि वववरण (रु हजारिा ) 

वाडश नां 
कृवष 
पशपुािन व्यापार 

उद्योग 
व्यविाय 

नोकरी 

ज्यािा 
वैदेजशक 
रोजगार जम्िा नीजज िरकारी 

गैह्र 
िरकारी 
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६ ३५०३६ १७०० ११५० ९५० ९१७५ ९८० ७९१० ६०७० ६२९७१ 

७ ४२२४९ २५७० २२० ८६७० ८६४४ ० ८०४० २४९०० ९५२९३ 

८ ३२२१६ ३३०४ २०० १५० ३४९० १३५० ३०० १४१३६ ५५१४६ 

जम्िा २९४७४० २७५५५ ४८९७ १५०३२ ८९९४७ ४२६८ ४१७३० १५६१८७ ६३४३५६ 

प्रसतशत ४६% ४% १% २% १४% १% ७% २५% १००% 
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िासथ उल्िेजखत तासिकािाई अध्ययन थप िहजता प्रदान गनश तपजशि अनिुार स्तम्भ जचत्र िाफश त 
देखाइएकोछः 
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२५%

पेशाका आधारमा वाहषाक आम्दानी 

७३%
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पेशामा संलग्न जनसंख्या को हववरण
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िासथ उल्िेजखत स्तम्भ जचत्र अनिुार कृवष पेशािा ७३% जनिांयया िांि्न छ तर वावषशक आम्दानी ४६% 
रहेकोछ भने वैदेजशक रोजगारीिा ९% जनांयया िांिगन छ तर वावषशक आम्दानी २५% रहेकोछ । वैदेजशक 
रोजगारीिा एउटा ारवाट १/२ जना यवुाहरु जाने हो भने जीवन सनवाशहिा िहज हनुे देजखएकै कारण कृवष 
पेशा अपहेसित हदैु गएको र वैदेजशक रोजगारिा यवुाहरुको आकषशण देजखएकोछ ।कृवष पेशािाई िम्िासनत 
वनाउन केवह ववशषे कायशक्रिहरु िांचािन गनुश पने अवस्था देजखएकोछ । 
१५. वावषशक उत्पादन िम्वन्द्िी वववरण 
सिरीजङ्घा गाउँपासिकाको वावषशक  उत्पादन िम्वजन्द्ि वववरणिा ियुय रुपिा ७ भागिा वासडएकोछ  । ती 
खण्डहरुिा अन्नवािी¸नगदेवािी¸पशजुन्द्य उत्पादन¸तेिहन वािी¸दिहन वािी¸तरकारी अन्द्तरगत आि ु  र 
फिफुि  ििावेि गररएकोछ । अन्न वािी िा िान, िकै, कोदोर गहुँ नगदे वािीिा अिैची, 
अजम्ििो,अदवुा,  पशजुन्द्य उत्पादनिा दिु, िाि,ु अण्डा,तेिहनिा तोरी¸िस्यौ र दिहनिा िाि िीसि 
िस्याि¸तरकारी अन्द्तरगत आि ु र फिफुि अन्द्तरगत यो गाउँपासिका िा उत्पादन हनुे फिफुिहरुको 
वारेिा वववरण िांकिन गररएकोछ । वावषशक उत्पाद अनिुार यो गाउँपासिकाको अन्नवािी अन्द्गतरगत 
१८४१२ िरुी िान ११६६५ िरुी िकै १६३८ िरुी गह ु र ६३२८ िरुी कोदो उत्पादन हनु ेगदशछ । 
तेिहन अन्द्तरगत तोरी १९७ िरुी र दिहन अन्द्तरगत सिसि िस्याि ११५४ िरुी उत्पादन हनुे गदशछ । यो 
गाउँपासिकाको प्रिखु वािीिा पने आि ु पसन उल्िेखनीय उत्पादन हनु िकेको छैन हाि वावषशक रुपिा 
३४७६क्वीन्द्टि िात्र उत्पादन हनु े गरेकोछ । नगदेवािी अन्द्तरगत यो गाउँपासिका अिैजचका िांभावना 
भएको  गाउँपासिका हो  हाि वावषशक रुपिा २८९६ िन  उत्पादन भइरहेकोछ त्यस्तै असम्रिो पसन वावषशक 
रुपिा १२७५२ केजी उत्पादन भइरहेको छ । त्यस्तै अको नगदेवािी अदवुाको पसन व्यविावयक खेती हनु 
िकेको छैन वावषशक रुपिा ९१८१ केजी िात्र उत्पादन भइरहेकोछ भने जचराइतो वावषशक रुपिा १०६३ 
केजी । फिफुि अन्द्तरगत िेकािी फिफुि हरु आिचु वखडा नास्पाती िेि स्याउ िागायत गरर कुि 
२५९१७ केजी उत्पादन भइरहेकोछ । पशजुन्द्य उत्पादनिा अन्द्तरगत यो गाउँपासिकािा दिु वावषशक रुपिा 
४ िाख ८३ हजार ६००सिटर उत्पादन भइरहेको छ भने िाि ुवावषशक रुपिा १ िाख २२ हजार २३४ 
केजी उत्पादन भइरहेकोछ । अण्डाको हकिा यो गाउँपासिकािा वावषशक रुपिा ४८ हजार ७६३ गोटा 
उत्पादन भइरहेकोछ । सिरीजङ्घा गाउँपासिकाको वावषशक उत्पादन िम्वजन्द्ि वाडश स्तरीय वववरण ति प्रस्ततु 
गररएकोछ । 

वाडश नां 
अन्नवािी 

  

तोरी (िरुी) 
  

दाि (िरुी) 
  

आि ु(केजी) िान (िरुी) िकै (िरुी) गह ु(िरुी) कोदो (िरुी) 

१ ३७१९ २२२० ८७ ६३७ ४७ १८८ २४२८५ 

२ ६०८७ २०३४ ४४२ ९४० ५८ ३६६ २९३७५ 

३ १६०३ १९०८ ५७९ १५८७ ३६ ४५५ ५५५५१ 

४ २४९७ १५३८ ६८ ९३५ १६ ६४ ९९५५ 

५ २०८६ ९२२ ८६ ६२६ १३ ११ २६८१ 
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वाडश नां 
अन्नवािी 

  

तोरी (िरुी) 
  

दाि (िरुी) 
  

आि ु(केजी) िान (िरुी) िकै (िरुी) गह ु(िरुी) कोदो (िरुी) 

६ ६४ ६४० ७१ ४०२ ५ १० ६०१२ 

७ २२५५ १५५८ १७१ ७९९ १२ २२ ११५५१ 

८ १०१ ८४५ १३४ ४०२ १० ३८ २०८२६० 

जम्िा १८४१२ ११६६५ १६३८ ६३२८ १९७ ११५४ ३४७६७० 
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वाडश 
नां 

 नगदेवािी   

फिफुि 

(केजी) 

पशजुन्द्यउत्पादन 

 अिैची 
(केजज) 

अम्रिो 
(केजज) 

अदवुा 
(केजी) 

जचराइतो 
(केजज) दिु (सिटर) 

िाि ु

(केजी) 
अण्डा 
(गोटा) 
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२ ८९९४ १७२० ८५ ६२ ८०६५ ६०४५० १२८३४ ७७४६ 

३ १९१०१ १५०७ ३७५ ५३ १२१० ६०४५० १७२०२ ३०५ 

४ १२०४९ ६९२ ७१ १६४ ९५८ ६०४५० १८८९३ १३४२ 

५ १०४६५ ५७१ १३० ६२ १३०४ ६०४५० १४५६९ १६७० 

६ २५३९३ २२९ ३९५ १०८ ३०५ ६०४५० १०९८२ २२२५० 

७ २०९०८ ४९५ ५८ ४६० १९६० ६०४५० १७४५२ १२०१८ 

८ १४३०७ ५९ ७ ० ६ ६०४५० ९५७२ १२९८ 

जम्िा ११५८२८ १२७५२ ९१८१ १०६३ २५९१७ ४८३६०० १२२२३४ ४८७६३ 

श्रोतः ारिरुी िभेक्षण २०७५ वैिाख 
१६. वावषशक उत्पादनको खपत िम्वन्द्िी वववरण 
सिरीजङ्घा गाउँपासिकाको वावषशक रुपिा उत्पादन भएका नगदेवािी वाहेक िवैको खपत स्थानीय स्तरिा नै 
हनु्द्छ र वावहर वाट थप ल्याएर जीववकोपाजशन गनुश पने अवस्थाछ । िासथ उल्िेजखत िवैवािीहरुको खपत 
कसत हनु्द्छ ? भने्न वारेिा ारिरुी स्तरिा वववरण िांकिन गररएको सथयो । वववरण अनिुार  वावषशक रुपिा 
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प्रसतशत २% १०% ६% ०% १००% 
 

श्रोतः ारिरुी िभेक्षण २०७५ वैिाख 
िासथको वववरणिाई स्तम्भ जचत्र िाफश त ति प्रस्ततु गररएकोछ  
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श्रोतःारिरुी िभेक्षण २०७५ वैिाख 

१८. ववरािी हदुा पवहिो उपचार िम्वन्द्िी वववरण 
सिरीजङ्घा गाउँपासिकाका कुि ३०२१ ारिरुी िध्ये ववरािी हदुा स्वास्थ्य िम्वजन्द्ि कुन उपाय अविम्वन 
गछशन भने्न वा कुन सनकायिा जान्द्छन भने्न आिारिा िचुना िांकिन गररएको छ । ियुय रुपिा स्वास्थ्य 
िांस्था¸नसिशङ होि¸औषसिपिि¸जसडवटुी प्रयोग गने र िािीझावक्रकोिा जान े ारिरुीको वववरण िांकिन 
गररएकोहो । जि अनिुार ववरािी हदुा िवैभन्द्दा पवहिे६४% अथाशत १९१० ारिरुी  अस्पताि वा स्वास्थ्य 
िांस्थािा जाने गरेका छन भने ३% अथाशत ८९ ारिरुी निीङ होि जाने गरेकाछन  त्यिैगरी ४% अथाशत 
१०८ ारिरुी जसडवटुी प्रयोग गने गरेकाछन भने ६% अथाशत ८२० ारिरुी औषिीपिि जाने गरेकाछन 
िािी झाक्रीकोिा पवहिो उपचारका िासग जाने पररवार िांयया २४% अथाशत ७३४  रहेकोछ । जिको वाडश 
स्तरीय वववरण ति प्रस्ततु गररएकोछः 

वाडश नां 
अस्पताि 
जाने 

नसिशङहोि 
जान े

जडीवटुी प्रयोग 
गने 

औषसि 
पिि जाने 

िािी झाक्री 
को िा जाने 

अन्द्य केवह 
गने 

जम्िा 
ारिरुी 

१ ३५१ १८ ० ० ५ ० ३७४ 

२ ४२१ ४० २ ६५ ३३ ० ५६१ 

३ ६२ १ २८ ९३ २१८ ० ४०२ 

४ २५४ ४ २ ९ २१९ ० ४८८ 

५ २६३ १२ ४ ८ ४८ ० ३३५ 

४१%

८%
११% ९% ८%

१% ०%

४% २%

१०%

६%

वाहषाक खर्ा प्रहतशत
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६ ८५ ५ ६८ ३ ६२ ० २२३ 

७ ४३८ ० ० ० २५ ० ४६३ 

८ ३६ ९ ४ २ १२४ ० १७५ 

जम्िा १९१० ८९ १०८ १८० ७३४ ० ३०२१ 

प्रसतशत ६४.००% ३.००% ४.००% ६.००% २४.००% ०.००% १००.००% 

श्रोतः ारिरुी िभेक्षण २०७५ बैिाख 
१९. प्राकृसतक प्रकोप िम्वन्द्िी वववरण 
िािान्द्यतया हािीिे वझु्ने भाषािा जििाई प्रकोप भन्द्छौ त्यो प्रकोप हैन ववपद हो । प्रकोप भनेको ववपद 
पवुशको अवस्था वा िांभावना हो । जस्तो कुनै िाउिा पवहरो जाने िांभावना छ  र कुनैपसन वेिा त्यहा पवहरो 
जान िक्छ भने त्यहा पवहरोको प्रकोप छ र जव पवहरो जान्द्छ त्यिपसछ त्यहा ववपद आउछ । हािीचावह 
पवहरो आइिकेपसछ को अवस्थािाई प्रकोप भसनरहेका छौ । िांभाववत प्रकोपहरुको नक्िाांकन गरर त्यिका 
आिारिा योजना सनिाशण गनुश स्थानीय िरकारको जजम्िेवारी हो । सिरीजङ्घा गाउँपासिकािाई पसन 
प्रकोपहरुको नक्शाांकन गरर योजना तजुशिा गनश िहज वनाउनका िासग यहाकँो ियुय वाढी पवहरो आगािागी 
जस्ता ववषयहरुिा प्रकोप िम्वजन्द्ि वववरण िांकिन गररएकोछ ।यो गाउँपासिकाका कुि ३०२१ ारिरुी 
िध्ये ११५३ वा ३८% ारिरुीिा प्राकृसतक प्रकोपको िांभावना रहेकोछ । जििध्ये  १००२ ारिरुी 
पवहरोको जोखीििा छन भने ६३ ारिरुी वाढीको जोखीििा रहेकाछन । त्यिै गरी ६२ ारिरुी 
आगिागीको जोखीििा रहेकाछन भने अन्द्य प्रकारको जोजखि २६ ारिरुीिा रहेकोछ ।  प्राकृसतक प्रकोप 
िम्वजन्द्ि वाडश स्तरीय वववरण ति प्रस्ततु गररएकोछः 
वाडश नां पवहरो वाढी आगिागी डवुान अन्द्य जम्िा ारिरुी 
१ ५० २ ५ ० ० ५७ 

२ १०२ ४ ४९ ० २ १५७ 

३ ४४ १ १ ० १० ५६ 

४ २४ ७ ० ० १ ३२ 

५ ११६ १ ५ ० १० १३२ 

६ २०४ ९ २ ० १ २१६ 

७ ४२७ १ ० ० ० ४२८ 

८ ३५ ३८ ० ० २ ७५ 

जम्िा १००२ ६३ ६२ ० २३ ११५३ 

श्रोतः ारिरुी िभेक्षण २०७४  बैिाख 

२०. नजजकको स्वास्थ्य िांस्था पु् न िा्न ेििय िम्वन्द्िी वववरण 
स्वास्थ हाम्रो असनवायश ितशहो त्यिैिे यिको उपिव्िता कस्तो रहेकछ भन्ने वारेिा वववरण िांकिन गररएको छ । 
ववरािी हुँदा िवैभन्द्दा पवहिे यो गाउँपासिकाका ६४% ारिरुीहरु स्वास्थ्य िांस्थािा जाने गरेको वववरण िासथ उल्िेख 
गररएकोछ । जिको आिारिा स्वास्थ्य िांस्थाको उपिव्ितािाई कसत पैदि दरुी सभत्र रहेकोछ भन्ने आिारिा हेदाश यो 
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सिरीजङ्घा गाउँपासिका सभत्र ५३%  अथाशत १५९२ ारिरुी को आिा ाण्टा  पैदि दरुी सभत्र स्वास्थ्य  िांस्था उपिव्ि 
छ  भने ३२% अथाशत ९५६ ारिरुीको िासग स्वास्थ्य िांस्था पु् न  १ ाण्टा वहड्न ुपने हनु्द्छ । त्यस्िै गरी ११% 
अथाशत ३२६ ारिरुी स्वास्थ्य िांस्था भन्द्दा २ ाण्टाको पैदि दरुी  टाढा रहेकाछन भने ४% अथाशत १०९ ारिरुी िाई 
स्वास्थ्य िांस्था पु् न ३ ाण्टा  ििय िा्छ  र १५ ारिरुी अथाशत १% पररवारिाइ ३ ाण्टा भन्द्दा वढी ििय िा्छ 
। सिरीजङ्घा गाउँपासिकाको नजजकको स्वास्थ्य िांस्था पु् न िा्न े ििय िम्वजन्द्ि वाडशस्तरीय वववरण ति प्रस्ततु 
गररएकोछः 
वाडश नां आिा ाण्टा िम्ि १ ाण्टा िम्ि २ ाण्टा िम्ि ३ ाण्टा िम्ि ३ ाण्टा भन्द्दा वढी जम्िा 
१ १६४ २०० ५ ५ ० ३७४ 

२ २६३ २३१ ६६ ० १ ५६१ 

३ १३७ १५२ ८५ २८ ० ४०२ 

४ २७९ ११९ १७ ७१ २ ४८८ 

५ १७६ २५ १२९ १ ४ ३३५ 

६ १४३ ६८ ० ४ ८ २२३ 

७ २९८ ११९ २३ ० ० ४४० 

८ १३२ ४२ १ ० ० १७५ 

जम्िा १५९२ ९५६ ३२६ १०९ १५ २९९८ 

ारिरुी % ५३% ३२% ११% ४% १% १००% 

श्रोतः ारिरुी िभेक्षण २०७५ वैिाख 

 

 

२१. नजजकको  प्रहरी चौकी पु् न िा्न ेििय िम्वन्द्िी वववरण 
 िरुक्षा जनताको असनवायश ितश हो यिको िासग िरकारिे ववसभन्न स्थानिा िरुक्षा सनकायहरु (प्रहरी पोष्ट) 
स्थापना गरर प्रहरी पररचािन गरेको छ । सिरीजङ्घा गाउँपासिकािा पसन यहाका कुि ३०२१ ारिरुी  िे 
प्रहरी चौकी िम्ि पु् न िा्ने िियका आिारिा वववरण िांकिन गररएकोछ । प्रहरी चौकीको वहिाविे हेदाश 
यहका ३८% अथाशत ११३१ ारिरुी  आिा ाण्टा सभत्र¸३३% अथाशत ९९६ ारिरुी १ ाण्टा सभत्र¸१६% 
अथाशत ४६९ ारिरुी २ ाण्टा सभत्र ५% अथाशत १४३ ारिरुी ३ ाण्टा सभत्र र ९% अथाशत २५९ ारिरुी 
३ ाण्टा भन्द्दा वढीिियिा प्रहरी चौकी पु् ने गदशछन ।  यो गाउँपासिकाको नजजकको प्रहरी चौवक पु् न 
िा्ने िियका आिारिा ारिरुीको वाडश स्तरीय वववरण ति प्रस्ततु गररएकोछ । 

 

वाडश नां 
आिा ाण्टा 
िम्ि 

१ ाण्टा िम्ि 
२ ाण्टा 
िम्ि 

३ ाण्टा िम्ि 
३ ाण्टा भन्द्दा 
वढी 

जम्िा 

१ १६२ २०२ ४ ५ १ ३७४ 
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३ ९६ १६५ ५८ ४२ ४१ ४०२ 

४ २६२ १३४ २० ७२ ० ४८८ 
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७ २९६ १४६ २१ ० ० ४६३ 

८ १२४ ४७ ० ० ४ १७५ 

जम्िा ११३१ १०१९ ४६९ १४३ २५९ ३०२१ 

ारिरुी 
% ३८% ३३% १६% ५% ९% १००% 

श्रोतःारिरुी िभेक्षण २०७५ बैिाख 
 

२२.  नजजकको  बैक पु् न िा्न ेििय िम्वन्द्िी वववरण 
 पसछल्िो िियिा वैक प्रायजिो नेपािीहरुका िासग असनवायश जतीकै भइरहेकोछ । यो देशको प्रिखु श्रोत नै 
वैदेजशक रोजगार भएकाकारण पसन वैक आवश्यक भएको हो । हाि िािाजजक िरुक्षा भत्ता¸पेन्द्िन ििेत 
वैक िाफश त नै सनकाशा गने नीसत अनरुुप पसन यिको िहत्व वढ्दै गइरहेकोछ । यिै पररप्रके्षिा सिरीजङ्घा 
गाउँपासिकाका कुि ३०२१ ारिरुी िाई वैक िम्ि पु् न कसत ििय िा्छ भने्न आिारिा िचुना िांकिन 
गररएको छ । जिका आिारिा हेदाश ७२% अथाशत २१७० ारिरुीिाई वैक पु् न ३ ाण्टा भन्द्दा वढी 
िा्छ भन े३४ ारिरुीिाई ३ ाण्टा िम्ि िा्छ । त्यिै गरी  १०% अथाशत २९० ारिरुीिाई २ ाण्टा 
िम्ि िा्ने अवस्थाछ त्यस्तै १०% अथाशत २८९ ारिरुीिाई १ ाण्टा ििय िा्छ भने ८% अथाशत २३८ 
ारिरुीिाई आिा ाण्टा ििय िा्छ । यो गाउँपासिकाको नजजकको वैक पु् न िा्ने िम्य िम्वजन्द्ि वाडश 
स्तरीय वववरण ति प्रस्ततु गररएकोछः 

वाडश नां 
आिा ाण्टा 
िम्ि १ ाण्टा िम्ि २ ाण्टा िम्ि 

३ ाण्टा 
िम्ि 

३ ाण्टा भन्द्दा 
वढी जम्िा 
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श्रोतः ारिरुी िभेक्षण २०७५ बैिाख 

२३.नजजकको  बजार पु् न िा्न ेििय िम्वन्द्िी वववरण 
िािान्द्यतया कुनै पसन िािाग्रीको वकनवेच हनुे िाउिाई वजार भसनन्द्छ तर पसन यहा ँवजार भन्नािे ारहरु 
पििहरु भएको िाउिाई भन्न खोजजएको हो जहा िािान्द्यतया दैसनक रुपिा आवश्यक पने ननु तेि खाद्यान्न 
ित्ता कपडा छानीछानी वकन्न पाइन्द्छ । यिका आिारिा सिरीजङ्घा गाउँपासिकिा उल्िेखनीय बजार नभए 
पसन वाडश नां १ २ र ४ िा रहेको केन्द्रिाई वजार िासनएकोछ ।यो गाउँपासिकाका ४४% अथाशत १३१३ 
ारिरुीिाई नजजकको वजार िम्ि पु् नकािासग ३ ाण्टा भन्द्दा ववढ ििय िा्छ भन े५% अथाशत १२४ 
ारिरुीिाई ३ ाण्टा िम्ि िा्छ । त्यिै गरी २ ाण्टाको पैदि यात्रािा बजार िम्ि पु् ने ारिरुी िांयया 
८% अथाशत २४० रहेको छ भने २३% अथाशत ६८९ ारिरुीिाई बजार िम्ि पु् नका िासग १ ाण्टा ििय 
िा्छ । आिा ाण्टा को पैदि दरुी सभत्र बजारको पहचु भएका ारिरुीको िांयया २१% अथाशत ६३२ 
रहेकोछ ।सिरीजङ्घा गाउँपासिकाको वजार िम्ि पु् न िा्ने िियका आिारिा ारिरुीको वववरण ति प्रस्ततु 
गररएकोछः 
 

वाडश नां आिा ाण्टा 
िम्ि १ ाण्टा िम्ि २ ाण्टा िम्ि 

३ ाण्टा 
िम्ि 

३ ाण्टा भन्द्दा 
वढी 

जम्िा 

१ ५८ १३४ १० ६ १६६ ३७४ 

२ १७९ २६४ ८९ २४ ५ ५६१ 

३ १ ० ० २७ ३७४ ४०२ 

४ ७८ २०४ १०४ ६७ ३५ ४८८ 

५ १ ० ९ ० ३२५ ३३५ 

६ १ ० ० ० २२२ २२३ 

७ ३१४ ८४ १८ २३ २४ ४६३ 

८ ० ३ १० ० १६२ १७५ 

जम्िा ६३२ ६८९ २४० १४७ १३१३ ३०२१ 

ारिरुी % ५८ १३४ १० ६ १६६ ३७४ 

श्रोतः ारिरुी िभेक्षण २०७५ बैिाख 

२४. कुपोषण िागेका वािवासिका िम्वजन्द्ि वववरण 
सिरीजङ्घा गाउँपासिकािा कुपोषण िागेका वािवासिकाको िांयया जम्िा १४ जना रहेकोछ ।१४ जना िध्ये 
१२ जना वासिका र २ जना वासिका रहेकाछन भने जातीय आिारिा २ जना खि आयशन र १२ जना 
ििदुाय वाट रहेकाछन ।  जिको वववरण वाडश जात र सिांगीय रुपिा ति प्रस्ततु गररएकोछः 

वाडश नां 
खि आयशन जनजाती दसित जम्िा 

वासिका वािक वासिका वािक वासिका वािक वासिका वािक जम्िा 

१ ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

२ ० ० १ ० ० ० १ ० १ 
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वाडश नां 
खि आयशन जनजाती दसित जम्िा 

वासिका वािक वासिका वािक वासिका वािक वासिका वािक जम्िा 

३ ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

४ ० १ ९ ० ० ० ९ १ १० 

५ ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

६ ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

७ ० १ ० ० ० ० ० १ १ 

८ ० ० २ ० ० ० २ ० २ 

जम्िा ० २ १२ ० ० ० १२ २ १४ 

श्रोतः ारिरुी िभेक्षण २०७५ वैिाख 
२५. अकाि ितृ्य ुिम्वजन्द्ि वववरण 
सिरीजङ्घा गाउँपासिकािा  अकाि ितृ्य ु पसन उल्िेखनीय रुपिा भएको पाइएकोछ । ववगत ५ वषशिा यो 
गाउँपासिकािा १३३ जनाको अकाििा ितृ्य ु भएकोछ । अकाि ितृ्य ु हनुेहरुिा एड्ि वाट १ जना  
क्षयरोग वाट ६ जना¸दाुशटना वाट ३० जना¸क्यान्द्िर वाट २२ जना¸आत्िहत्या गरेर ८ जना¸िटुुरोग वाट 
१० जना िगृौिा ववसग्रएर १४ जना¸प्रितुी गराउदा १२ जना अन्द्य ववसभन्न कारणवाट ३० जना को ितृ्य ु
भएको छ । यो गाउँपासिकािा िवैभन्द्दा वढी  दाुशटनािा परेर ितृ्य ु भएको देजखएकोछ । यो 
गाउँपासिकाको ववगत ५ वषशको अकाििा ितृ्य ुहनुेहरुको िांयया वाडश स्तरीय रुपिा ति प्रस्ततु गररएकोछः 

वाडश नां 
ितृ्यकुोकारण 

एड्ि क्षयरोग 
दाुशट
ना 

क्यान्द्िर 
आत्िह
त्या 

िटुुरोग िगृौिा 
प्रितुीगराउ
दा 

अन्द्य जम्िा 

१ ० १ २ २ ० १ २ ० २ १० 

२ ० ० ७ ६ ३ १ २ ० ० १९ 

३ ० २ १ ७ १ १ ० ० ३ १५ 

४ ० २ १२ २ २ ३ ९ ० १२ ४२ 

५ ० ० २ १ १ १ १ ५ ३ १४ 

६ ० ० १ ० ० ० ० ० १ २ 

७ ० ० ३ २ १ ० ० ७ ३ १६ 

८ १ १ २ २ ० ३ ० ० ६ १५ 

जम्िा १ ६ ३० २२ ८ १० १४ १२ ३० १३३ 

श्रोतः ारिरुी िभेक्षण २०७५ बैिाख 



 
सिरीजङ्घा गाउँपासिका बस्तगुत सबवरण०७५अषाढ 

 

63 
 

२६.  फोहोरिैिा व्यवस्थापन िम्वजन्द्ि वववरण 
आफ्नो ारिा उत्पादन भएको फोहोर िैिा व्यवस्थापन िम्वजन्द्ि िचुना िांकिन गरेर हेदाश सिरीजङ्घा 
गाउँपासिकािा फोहोर व्यवस्थापन भएको देजखन्द्छ । करीव ८% अथाशत २४४ ारिरुी वाहेकिे कुनै न कुनै 
रुपिा व्यवस्थापन गरेको देजखन्द्छ । कुि ३०२१ ारिरुी िध्ये २९% अथाशत ८६६  ारिरुीिे गाड्न े
अथवा कुनै एवककृत गने िाउिा फाल्ने गरेको वताए भन े५२% अथाशत १५७७ारिरुीिे  जल्न ेखािका 
िाई जिाउने र वाँकीिाइ गाड्ने गरेको  वववरण ददएका छन । त्यस्तै ११% अथाशत ३२६ ारिरुीिे िड्न े
खािका फोहोर हरुिाई ििखाडीिा फाल्ने गरेको र िि वनाउने गरेको जानकारी ददए । त्यिै गरी ८ 
ारिरुीिे अरुिाई ददने गरेको जानकारी गराए भने ८ % अथाशत २४४ ारिरुीिे जतािकैु फाल्ने गरेको 
वताए । ििग्रतािा फोहोर व्यवस्थापनिा यो गाउँपासिका िचेत भएको देजखन्द्छ र यिप्रकारको फोहोर 
व्यवस्थापन प्रणािीिाई सनरन्द्तरता ददन ु पने देजखन्द्छ । सिरीजङ्घा गाउँपासिकाका ारिरुीहरुिे फोहोर 
व्यवस्थापन किरी गरररहेका छन भने्न वववरण वाडश स्तरीय रुपिा ति प्रस्ततु गररएकोछः 
वाडशनां गाड्ने जिाउने ििवनाउने अरुिाईददन जतािकैुफाल्ने अन्द्य जम्िा 
१ २५ ३४४ २ ० ३ ० ३७४ 

२ ७६ ४१२ ६० २ ११ ० ५६१ 

३ १७ ३१८ ४८ १ १८ ० ४०२ 

४ ९३ १४१ ४० ४ २१० ० ४८८ 

५ १९७ ८७ ४९ ० २ ० ३३५ 

६ १५ ८३ १२४ १ ० ० २२३ 

७ ४३७ २६ ० ० ० ० ४४० 

८ ६ १६६ ३ ० ० ० १७५ 

जम्िा ८६६ १५७७ ३२६ ८ २४४ ० २९९८ 

ारिरुी% २९% ५२% ११% ०% ८% ०% १००% 

श्रोतः ारिरुी िभेक्षण २०७५ वैिाख 

२७. िािदुावयक िांगिनिा आवद्धता िम्वजन्द्ि वववरण 
नेततृ्व क्षिताको ववकाि र िािाजजक िचेतनाको िासग ििदुावयक िांगिनको आवद्धता वहतु उपयोगी 
िासनन्द्छ । हाि देशका हरेक गाउँगाउँिा ववसभन्न प्रकारका िािदुावयक िांगिन हरु सनिाशण भएकाछन । 
सिरीजङ्घा गाउँपासिकाको पसन िािदुावयक िांगिनिा िकृय रहेका ारिरुीको वववरण िांकिन गररएको छ । 
कुि ३०२१ ारिरुी िध्ये असिकाांि ारिरुीहरु कुनै न कुनै िांगिन वा ििहुिा आवद्ध भएकाछन । प्रिखु 
रुपिा स्थानीय ििदुायिा आिाररत िांगिन¸स्थानीय िहकारी उपभोिा िसिसत आिा ििहु वन ििहु वाि 
ििहु आदीिा िांि्न भएका ारिरुीहरुको वववरण िांकिन गररएको छ जिको वाडश स्तरीय वववरण ति 
प्रस्ततु गररएकोछ । प्रस्ततु वववरणिा पेश गररएको िांयया िािदुावयक िांगिनिा आवद्ध भएका ारिरुीको 
िांयया नभइ यहाका ारिरुीहरु कसत वटा िांगिनिा आवद्ध छन भने्न कुरा जवाफ हो । जिको वाडश स्तरीय 
वववरण ििहुगत रुपिा ति प्रस्ततु गररएको छ । 
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वाडश नां 
CBO िा 
आवद्ध 

वन ििहुिा 
आवद्ध 

उपभोिा 
िसिसतिा 
आवद्ध 

िहकारीिाआव
द्ध 

वाि ििहुिा 
आवद्ध 

आिा 
ििहुिा 
आवद्ध 

अन्द्य 
ििहुिाआवद्ध 

१ ७ ६ १५ १८४ ४ २०९ २ 

२ १ ९ ४२ २०६ १२ १८९ ५ 

३ १ ५१ १२४ १५७ ३ ६८ १५ 

४ १ १ ५ २४६ ६ २२९ ४७ 

५ ६ १० १८ १७ ३ ९४ ३८ 

६ ० ५७ ६७ १०३ १३ १७१ ५ 

७ १४ १ २२ १०७ ९ ९८ ६४ 

८ २ ८१ ९७ १३६ १७ १३० १० 

जम्िा ३२ २१६ ३९० ११५६ ६७ ११८८ १८६ 

श्रोतः ारिरुी िभेक्षण २९७५ वैिाख 

२८. वातावरण तथा िरिफाई  िम्वजन्द्ि वववरण 
 वातावरण तथा िरिफाईका िासग सिरीजङ्घा गाउपासिकािा ववसभन्न प्रश्नाविीहरु ििावेश गरेर वववरण 
िांकिन गररएको सथयो । जि अन्द्तरगत िावशजासनक शौचािय¸ फोहोर पानी प्रशोिन शािा¸वपउन े पानी 
प्रशोिन शािा¸फोहोर फाल्ने वकटानी िाउँ¸वायो ्याि प्िान्द्ट र िरिफाई िजदरु हरु भए नभएको  
िचुकहरु राजखएको सथयो । यो िांगै  गाउँपासिका सभत्र  दिकि¸एम्विेुन्द्ि¸शव वाहान¸ विपाकश  आदद का 
वारेिा पसन वववरण िांकिन गररएको सथयो । हाि सिरीजङ्घा गाउँपासिकािा िासथ उल्िेजखत कुनै पसन िेवा 
िवुविाको  उपिव्ि िम्वजन्द्ि वववरण ति प्रस्ततु गररएकोछ । 

क्रि वववरण छ /छैन िांयया िांचािक 
१ िावशजासनक शौचािय छ २  

२ फोहोर पानी प्रशोिन शािा छैन   

३ वपउने पानी प्रशोिनशािा छैन   

४ फोहोर फाल्ने वकटानी िाँउ छैन   

५ वायो ्याि प्िान्द्ट छैन   

६ िरिफाई िजदरु छैन   

७ दिकि िेवा छैन   

८ एम्विेुन्द्ि िेवा छैन   

९ शव वहान िेवा छैन   

१० प्रहरी भ्यान िेवा छैन   
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क्रि वववरण छ /छैन िांयया िांचािक 
११ विपाकश  वा स्टेिन  छैन   

१२ विपाकश  छ भने कसत गाडी आवत जावत 
गछशन  

छैन,  तर 
गाडी चल्न े
गरेके छ 

६ वटा 

पासथभरा र वहिाि 
ट्याजक्ि ब्यविायी िांा र 
पवुाशअन्द्चि बि ब्यविायी 
िांाका िवारी िािनहरु 

                       श्रोतः गाँउपासिकािा रहेको असभिेख 
२९. बैक तथा ववत्तीय  िम्वजन्द्ि वववरण 
सिरीजङ्घा गाउँपासिकािा हाि िम्ि कुनै पनी बैङ्क नभएको तर नेपाि बैङ्किे अअफ्नो  िेवा िन्द्चािनाथश 
कायाशियको ब्यवस्थापन गरी िकेको िहकारी िांस्थाहरु रह्काछन । िहकारीहरुिा वचत तथा ऋण 
िहकारी¸कृवष िहकारी तथा वहदेुश्यीय िहकारी हरु रहेका छन । कृवष उत्पादन वववक्र ववतरण देजख वचत 
िांकिन ऋण प्रवाह िांम्िका ववत्तीय कारोवारहरु यी िहकारीहरुिे गरररहेकाछन । हाि यो गाउँपासिकािा 
रहेका वैक तथा ववत्तीय िांस्थाहरु िम्वजन्द्ि वववरण ति प्रस्ततु गररएकोछः 
क्रि वैक वाववत्तीय िांस्थाको नाि वाडश नां ियुय रुपिाप्रवाह गने िेवाहरु 

१ नेपाि बैङ्क ४ नगद िटही तथा दैसनक बैवङक्ङ िेवा प्रवाशह 
२ सिदाथश बैङक २ नगद िटही तथा दैसनक बैवङक्ङ िेवा प्रवाशह 

३ अइएिी िन्द्चािन २ नगद िटही तथा दैसनक बैवङक्ङ िेवा प्रवाशह 

४ बचत तथा ऋण िहकारी 
िांस्थाहरु 

िबै वडािा बचत तथा ऋण िगानी 

३०. िासिशक स्थि  िम्वजन्द्ि वववरण 
सिरीजङ्घा गाउँपासिकािा  रहेका िासिशक स्थिहरुिा सबशेष गरर वहन्द्द,ुवकराँत, वौि र इिाइ ििश िांग 
िम्वजन्द्ित वववरण हरु । 

वहन्द्द ुििश िांग िम्वजन्द्ित  

१ पाथीभरा िन्द्दीर, प्रसिद्ध सतथशस्थि (सिरीजङ्घा गा.पा.३ सिकैचा, फु.न.पा११ र  फिाङिङु गा.पा ५ 
को सििाना) 

२ िानो पासथभरा िजन्द्दर सिनाि 

३ भगवती िजन्द्दर सिनाि 

४ िवुपजङु िानो पासथभरा िजन्द्दर अिबेगदुदन  तेल्िोक र  

५ िानो पासथभरा िजन्द्दर सिकैचा 
६  कृष्ण प्रणािी िजन्द्दर अिबेगदुदन 

७ हरी ििश िजन्द्दर आम्बेगदुदन 

८ वपतिम्बा अम्बेगदुदन 

९ िानेडाांडा पासथभरा िजन्द्दर पेदाङ 
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१० िानो पाथीभरा िजन्द्दर िािाङखे 

११ तोरीबारर चोक्टपाति पाथीभरा िजन्द्दर िािाङखे खेवाङ 

१२ पन्द्चकन्द्या िजन्द्दर खेवाङ 

१३ गणेश िजन्द्दर याम्फुददन 

वकरातँ ििश िांग िम्वजन्द्ित  

१ जशवािय िजन्द्दर सिनाि 

२ वकरात िजन्द्दर सिनाि  

३ िेदाङफुङ िाङवहि सिनाि 

४ सिरीजङ्घा िजन्द्दर तेल्िोक 

५ वकराँतेस्वर िजन्द्दर पेदाङ 

६ बन्द्दकेु पाखरी िािाङखे  

७ िहादेबस्थि खेवाङ 

८ प्रभ ुथमु्का खेवाङ 

९ िाङदवेु र वाङदवेु (कुम्बािङु र कुम्िािङु) खेवाङ 

१० फिाङिङु देउरािी याम्फुददन 
वौद्ध ििश िांग िम्वजन्द्ित  

१भोटे गमु्बा याम्फुददन 

इिाइ ििश िांग िम्वजन्द्ित 

१सिनाि,अम्बेगदुदन, तेल्िोक  खेवाङ , याम्फुददनिा रहेका चचशहरू 
 

३१. ववद्यािय  िम्वजन्द्ि वववरण 
सिरीजङ्घा गाउँपासिकािा स्कुि जाने उिेरका (५ देजख १४ वषश िम्िका) १५५९ जना अथाशत १०% 
जनिांयया रहेकोछ । यो उिेर भन्द्दा िासथको जनिांयया पसन ववद्याियिा पढ्ने गछश । हाि यो 
गाउँपासिकािा कुि ४२ वटा ववद्याियहरु रहेकाछन जििध्ये ९ वटा िाद्यसिक ववद्यािय र ३३ वटा 
आिारभतु ववद्यािय रहेकाछन । जिको वववरण ति प्रस्ततु गररएकोछ । 

क्र ि वववरण िरकारी िािदुावयक सनजज कुि जम्िा कैवफयत 
१ आिारभतु ० ३३ ४ ३७  

३ िाध्यसिक ववद्यािय ०  ९  ०  ९  

५ क्याम्पि ०  १  ०  १  

७ प्राववसिक जशक्षािय ० १ ० १  

९ िािदुावयक वाि ववकाि केन्द्र ० ८ ० ८  

 जम्िा ० ५२ ४ ५६  

श्रोतःजजल्िा जशक्षा कायाशिय 
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३२. ववश्व ववद्यािय तथा किेजहरुको वववरण 

सिरीजङ्घा गाउँपासिकािेताप्िेजङु जजल्िाको छुटै्ट शैजक्षक िहत्व बोकेकोछ। सिरीजङ्घा १ सिनािको सिनाि 
िाबी जजल्िाकै परुानो िाबी हो र यहाां जजल्िा सभत्र तथा सछिेकी जजल्िा बाट ििेत िाध्यसिक तह अध्यायन 
गनश सबिाथीहरु  अउांने गदशछन ।त्यिका अिावा हाि सिनाििा बहिुखुी क्याम्पि स्थापना गरी िन्द्चािन 
भइरहेको छ जहाां  जशक्षा िानसबकी र ब्यवस्थापन िांङ्काय अध्यायन हनुे गदशछ। यिका अिावा यि 
क्याम्पििे छुटै्ट प्राववसिक जशक्षािय ििेत िन्द्चािन गरी जजल्िािै पथृशक शैजक्षक इसतहाांि सनिाशण गनश िफि 
के्षत्रको रुपिा जचनीन्द्छ । यि गाउँपािीका सभत्र रहेका ववश्व ववद्यािय तथा क्याम्पि हरुको वववरण ति 
प्रस्ततु गरीएको छ 

क्रि  ववश्व ववद्यािय तथा किेजको नाि वाडश नां िांचासित तह िांकाय 
 ववद्याथी 
िांयया 

१ सिनाि बहिुखुी क्याम्पि १ स्नातक जशक्षा , िानसबकी र ब्यवस्थापन  २५०  

श्रोतः जजल्िा जशक्षा कायाशिय 
३३.ववद्याियिा शौचािय िम्वजन्द्ि वववरण 

सिरीजङ्घा गाउँपासिका सभत्र रहेका ववद्यािय र चपीको अवस्था 

वाडश 
नां 

कुि 
ववद्यािय 
िांयया 

चपी नभएका 
ववद्यािय 
िांयया 

चपीकोवववरण (ववद्यािय िांयया िेख्न े) 

िवैिे एउटै 
प्रयोग गने  

छात्र 
छात्रािाईछुटै्ट 
भएको वव 

जशक्षकववद्याथी 
िाई छुटै्ट भएको 

अपाङ्ग 
िैत्री 

जम्िा 

१ ५ ० ४ १ १ ० ६ 

२ ५ ० ४ १ ० ० ५ 

३ ८ ० ५ ३ ० ० ८ 

४ ५ ० २ ३ ० ० ५ 

५ ५ ० ३ २ ० ० ५ 

६ ३ ० २ १ ० ० ३ 

७ ६ ० ५ १ ० ० ६ 

८ ४ ० ४ ० ० ० ४ 

जम्िा ४१ ० २५ ११ ० ० ४२ 

श्रोतः जजल्िा जशक्षा कायाशिय / श्रोत केन्द्र 

३४.तहगत जशक्षक वववरण 

सिरीजङ्घा गाउँपासिका जशक्षा के्षत्रिा छुटै्ट पैचान बोकेको जजल्िाकै उबशर शैजक्षक भिुी हो । यि 
गाउँपासिकािा रहेका सबिाियहरूिा कायशरत जशक्षाकहरूको तहगत सबवरण ति प्रस्ततु गररएको छ । 

तह 

स्वीकृतदरवन्द्दीिा कायशरत अस्थाइ राहत सनजज श्रोत 
कुि 
जम्िा ि प ु जम्िा 

स्थाइ 
ि प ु ि प ु ि प ु

ि प ु

आिारभतु  ९९ १२० २१९ २० ३३  २७ ४९ १२ २०  ४० १८ २१९ 
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िाद्यसिक ववद्यािय  १२  ३७  ४९  ३  १४  ५  १०  १  ७  ३  ६  ४९ 

श्रोतः जजल्िा जशक्षा कायाशिय / श्रोत केन्द्र 

३५.जशक्षक तथा कक्षा कोिाको पयाशिता 
सिरीजङ्घा गाउँपासिकािा रहेका ववद्याियहरुको सबवरण सनम्न बिोजजि रहेको छ । 

क्र ि ववद्याियको नाि 

ववद्याथी 
िांयया 

जशक्षक 
िांयया 

जशक्षक 
ववद्याथी 
अनपुात 

ववद्याथी  
कक्षा 
कोिाको 
अनपुात 

१ सिनाि िा वव सिनाि ६८५ २७ २५.३७   

२ रजा िा वव अम्बेगदुदन २७५ १५ १८.३३   

३ िरस्वसत िा वव सिकैचा कुन्द्जारी १९० १६ ११.८८   

४ तेल्िोक िा वव तेल्िाक ३१८ २० १५.९   

५ गणेश िा वव खेवाङ ३९५ १८ २१.९४   

६ दगुाश िा वव सिकैचा विे ९० १० ९.   

७ िजक्ष्ि िा वव िािाङखे २०० १२ १६.६७   

८ रावष्टय िा वव पेदाङ १८० १४ १२.८६   

९ कां चनजांाा िा वव याम्फुददन १०९ १३ ८.३८   

१० आदशश  आ.वव.  बाबाङ आम्बेगदुदन ३२ ४ ८.   

११ आम्बेगदुदन आ.वव. ओखरवोटे आम्बेगदुदन ३७ ४ ९.२५   

१२ भगवसत आ.वव. वु् वा आम्बेगदुदन १६६ ९ १८.४४   

१३ िरस्वसत आ.वव. वैशवोटे आम्बेगदुदन ५० ३ १६.६७   

१४ जिकन्द्या आ.वव. तिुाङ्खे खेवाङ २३ ३ ७.६७   

१५ िहेन्द्र आ.वव. त्याम्फु खेवाङ ७५ ७ १०.७१   

१६ पञ्चकन्द्या आ.वव. िङुथङु खेवाङ १२७ ४ ३१.७५   

१७ पाथीभरािहादेव आ.वव. जगुेडाँडा खेवाङ ४५ ३ १५.   

१८ जशतिादेवी आ.वव. िेिवोटे खेवाङ ५८ ४ १४.५   

१९ गांगा आ.वव. पौवा िािाङखे ३० ५ ६.   

२० िदुाप आ.वव. िदुाप िािङखे ४५ ४ ११.२५   

२१ भञ्जरे आ.वव. पेदाङ २० ४ ५.   

२२ गांगा आ.वव. होक्िा पेदाङ ३३ ४ ८.२५   

२३ शजि सििेक्िा  आ.वव. सििेक्िा पेदाङ २६ ५ ५.२   

२४ याङपाङ आ.वव. याम्पाङ पेदाङ ११९ ८ १४.८८ 
  

२५ वािकल्याण आ.वव. िाङ्माग ुसिकैचा ६० ८ ७.५   

२६ कां चनजांाा आ.वव. सिन्द्चेप ुभन्द्ज्याङ सिकैचा ४३ ३ १४.३३   

२७ िजक्ष्ि आ.वव. ओरक्पा सिकैचा ५५ ४ १३.७५   

२८ नेत्रज्योसत आ.वव.  िकैचा १८ २ ९.   
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२९ पाथीभरा आ.वव. वोजखि सिकैचा ७९ ६ १३.१७   

३० सिांहदेवी आ.वव. सिकैचा १०३ ८ १२.८८   

३१ भगवसत आ.वव. िौिाडाँडा सिनाि २६ ४ ६.५   

३२ डाँडा आ.वव.डाँडागाउ सिनाि ५४ ५ १०.८   

३३ ज्ञानदुय आ.वव. गरुुङगाँउ सिनाि ९ ४ २.२५   

३४ हरजन्द्द आ.वव. हरजन्द्द सिनाि ५१ ५ १०.२   

३५ भगवसत आ.वव. यारुङ तेल्िोक २४ २ १२.   

३६ भवानी आ.वव. थमु्िा तेल्िोक ६९ ४ १७.२५   

३७ फुन्द्रवुा आ.वव. फुन्द्रवुा तेल्िोक १०८ ८ १३.५   

३८ पाथीभरा आ.वव. सिन्द्चेव ुतेल्िोक ९१ ७ १३.   

३९ गहुँवारी आ.वव. िुिो नेप ुयाम्फुददन ९ १ ९.   

४० कृष्ण आ.वव. इवकि याम्फुददन १४ ३ ४.६७   

४१ याम्फुददन आ.वव. भोटेगाँउ याम्फुददन १८ ३ ६.   

      

श्रोतः जजजशका/श्रोत केन्द्र 

३६.वाि क्िवहरुको वववरण 

सिरीजङ्घा गाउँपासिकािा रहेका हरेक िासब तथा िासबक सनिाबीिा एक एक वटा बािक्िबहरू रहेका छन 
जस्को सबवरण सनम्न अनरुूप रहेको छ । 

वाडशनां वाि क्िवको िांयया 
िदस्य 

हािको अवस्था 
वािकिांयया वासिका िांयया जम्िा 

१ १ १० ७ १७  

२ २ १२ ९ २१  

३ ४ २० १७ ३७  

४ २ १२ १३ २५  

५ २ १० ११ २१  

६ १ ७ ६ १३  

७ २ १४ ११ २५  

८ १ ८ ५ १३  

जम्िा १५ ९३ ७९ १७२  

श्रोतः जजल्िा वाि कल्याण िसिसत 
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३७.वाि क्िव तथा वाि ििहुिे प्रसतसनसित्व गरेका िांा िांस्थाहरुको वववरण 

ववसभन्न ििहुहरुिा तथा िसिसतहरुिा वाि क्िवहरुको प्रसतसनसित्व हनुपुने काननुी प्राविान  अनरुूप सबगतिा 
ििहु तथा िसिसतहरूिा बािबासिकाका उपजस्थती रहने गरेको भए पनी पसछल्िो ििय योजना तजुशिाको 
भेिा बहाएक कहीां पनी बािबासिकाको उपजस्थती नहनु ेगरेको देजखएको छ । 
३८. कािदारको रुपिा ारवाट वावहर गएका वािवासिकाहरुको वववरण 

१८ वषश भन्द्दा कि उिेरका वािवासिका हरू स्थिगत िभेक्षण र सबसभन्न सबषयगत कायाशियको रेकडश 
अनिुारवहांशाजन्द्य कायशिा परेको,  अकाशको ारिा विेको, होटििा कािदारको रुपिा विेको तथा अन्द्य 
कािदारको रूपिा ार बावहर गएकोअवस्था नभएकोपाइएको छ । 
३९.  चाि ुआविा जन्द्िदताश गराएका वािवासिकाहरुको वववरण 

यि चाि ुआविा वाडश कायाशिय वाट प्राि िचुनाको आिारिा सनम्न बािबासिकाहरूको जन्द्िदताश गरेको 
पाइयो । जिको सबवरण सनम्न बिोजजि रहेको छ । 

वाडश 
जन्द्िदताश गराएका 

कैवफयत 
वािक वासिका जम्िा 

१ ४१ ३१ ७२  

२ ९६ ८० १७६  

३ ४३ ३९ ८२  

४ ५२ ८४ १३६  

५ ६५ ५९ १२४  

६ ३६ ४२ ७८  

७ ५४ ५४ १०८  

८ १७ १५ ३२  

जम्िा ४०४ ४०४ ८०८  

श्रोतः वाडश कायाशियको पजञ्जकरण 
४०.अिार वषश भन्द्दा कि उिेरिा वववाह गरेका वािवासिकाहरुको वववरण 

अिार वषश भन्द्दा कि उिेरिा वािवासिकाहरुको वववाह  गने गरेको िसुनने गरेको भएता पनी  वववहा दताश 
गनश अउँदा उिेर पगेुको भनीन े गरेका जस्िे गदाश अिार वषश भन्द्दा कि उिेरिा  वववहा गने 
वािवासिकाहरुकोअसभिेख नभएको पाइएको छ । 

४१.   पररवार वववहन वािवासिकाहरुको वववरण 

पररवारको िांरक्षण वववहन, पररवारिा वयस्कव्यिी नभएको , आफन्द्तको िांरक्षणिा रहेको, िांस्थागत 
िांरक्षणिा रहेको, जेििा रहेको वािवासिका , वहांिा यातना वपसडत, वेवाररिे अवस्थािा फेिापरेका, 
वेचववखनिा परेका  तथा िडक वािवासिकाहरु यि गाउँपासिका सभत्र नभएको पाइएको छ । 
४२. िवहिा वहांिा िम्वजन्द्ि वववरण 

जजल्िा सभत्र ििाजजक कुरीती, कुिांस्कार, अन्द्िसबश्वाि र अन्द्य सबसभन्न कारणिे िवहिा िाथी दबु्वाशहार  
तथाारेि ुवहांिाका ाटना ाट्ने गरेको भए पनी यि गाउँपासिका सभत्र भने ारेि ुवहांिा वाट वपसडत िवहिा, 
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वेच ववखनिा परेको िवहिा, श्रीिान वाट वपसडत िवहिा, िन्द्ि वाट वपसडत िवहिा एवां िािाजजक कुररसत वाट 
वपसडत िवहिा हरू नभएको पाइएको छ ।  
४३.  कृवष िेवा केन्द्र उपकेन्द्र कृषक ििहु को भवन तथा ज्गा िम्वजन्द्ि वववरण 
स्थानीय कृवष िेवाकेन्द्र तथा कृषक ििहुहरुको भवन हाि िम्ि कतै नभएको र ार भाडािा बिेर िेवा 
प्रिान गने गरेको पाइएको छ ।  
४४.  पश ुिेवा केन्द्र उपकेन्द्र कृषक ििहु को भवन िम्वजन्द्ि वववरण 

यि गाउँपािीकािा स्थानीय  पश ुिेवाकेन्द्र तथा कृषक ििहुहरुको को भवन तथा ज्गा नभएका र ार 
भाडािा बिेर  िेवा प्रिान गने गरेको पाइएको छ। 

 
 

४५.हिुाक िेवा केन्द्र को भवन िम्वजन्द्ि वववरण 

वडा न १, ५ र ७ क्रिश सिनाि, पेदाङ र खेवाङ िा ३ वटा इिाका हिुाक कायाशिय र अरू ५ वटा 
वडािा असतररि हिुाक कायाशियहरू रहेका छन ।  यि गाउँपासिकािा रहेकोस्थानीय  हिुाक कायाशियको 
को भवन सनिाशण भने कतै पनी हाि िम्ि नभएको अवस्था छ । 
४६. गाउँपासिकाको हािको भवन तथा ज्गाहरुको वववरण  

यि गाउँपासिकािा सबभन्न कायाशिय अनतशगतका िवै कायाशियहरुको प्राय इकाइ कायाशिय रहेको पाइन्द्छ 
उि कायाशियहरुको आवाि तथा भवनहरुको वववरण सनम्न अनरुूप रहेको पाइन्द्छ। 

वडा न. 
भवनहरुको 
िांयया 

ज्गाका  
वववरण 

कैवफयत 

१ ० ३ रोपनी १ न. वडा कायाशियको ३ रोपनी 
२ १ ३ रोपनी २ न. वडा कायाशियको३ रोपनी सनिाणाशददन भवन िवहत 

३ १ ३ रोपनी ३ न. वडा कायाशियको ३ रोपनी भवन िवहत 

४ १ १८.३रोपनी 

गाउँपािीकाको  ९ रोपनी, ४ न. वडा कायाशियको ०.३ रोपनीर 
प्राथसिक स्वास्थ्य केन्द्र तेल्िाकको ९ रोपनीज्गा स्वास्थ्य 
कन्द्रको भननहरू िवहत 

५ १ २.९रोपनी 
५ न. वडा कायाशियको०.४ रोपनी भवन िवहत, ५ अना िवहिा 
ििहुको  र २ रोपनी अददबािीजनजातीको 

६ ० ६ रोपनी ६ रोपनीदि बहादरु िेिाररयि यवुा क्िबको 

७ २ ५.४ रोपनी 
७ वडाकायाशियका ०.३ रोपनी भवन िवहत, िवहिा ििहुको  
४.४ रोपनी भवन िवहत र खेि िैदानको १ रोपनी 

८ २ ८.५रोपनी 

१ रोपनी वडा  कायाशिय भवन िवहत, दइु रोपनी प्रहरी 
चैकी,१.५ रोपनी गरुूङ गमु्बा र ३ रोपनी वकरात राइ यायाक्खा 
भवन िवहत 

जम्िा ८ ६८.१  

श्रोतः  गाउँपासिकाको असभिेख 
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४७.चि तथा अचि िम्पत्तीको वववरण 
यि गाउँपासिकािा कायशरत  केही िरकारी कायाशियको आफनो भवन र ज्गा भए पनी असिकाांि 
कायाशियहरु भाडािा बिीरहन ु परेको अवस्था रहेको छ । सबिाियहरु बहाहेक िरकारी कायाशियहरुको 
ज्गा तथा भवनको सबवरण सनम्न बिोजजि रहेको पाइन्द्छ । 
क्र ि वववरण इकाइ कैवफयत 
१ भवन ८ वटा  

२ जिीन ६८.१ रोपनी  

३ गाडी १ वटा  

४ िोटरिाइकि ६ वटा  

५ अन्द्य िेजशन 

दैसनक कायाशिय प्रयोगका  
िेसिनरी िािान 

 

श्रोतः ववषयगत कायाशिय र गाउँ/नगरपासिका 
४८.  िावशजासनक शौचािय प्रयोग िम्वजन्द्ि वववरण 

सिरीजङ्घागाउँपासिका कन्द्चनजांाा ििेत रहेको गाउँपासिकाहो यो गाउँपासिकाको पदिगश भएर िेरै टुररष्ट हरु 
वहडने गरेको भए पनी हाि िम्ि यि गाउँपासिकाका वडा न छ आांप डाांडािा र वडा न ८ याम्फुददन 
काबेिी नदीको पिु नजीक  बहाहेक अन्द्त कहीां पनी  िाबशजसनक शौचाियसनिाशण गररएको छैन । 
जिकोसबवरण सनम्न बिोजजि रहेको छ । 

क्रि शौचाियरहेको स्थान वाडशनां 
िांचािनकोअव
स्था 

िांचािक 

 १ सिरीजङ्घा ५ अप डाँडा पेदाङ सिरीजङ्घा ५ िन्द्चािीत स्थासनय शौचािय ब्यवस्थापन िसित 

२ 

सिरीजङ्घा ८ काबेिी खोिा पिु 
नजीक सिरीजङ्घा ८ िन्द्चािीत स्थासनय शौचािय ब्यवस्थापन िसित 

श्रोतः गापा वाडश कायाशिय 

४९.  पिु पिेुिा िम्वजन्द्ि वववरण 

यि क्षते्रिा प्रिस्त खोिा खोल्िी भएको हुांदा  झोिङु्ग ेपिुको िांङयया पनी प्रिस्त रहेको पाइन्द्छ । िाथै  
केही िहत्वपणुश स्थानिा अझै पनी  झोिङु्गे पिु सनिाशण गनश आवस्यक रहेको पाइएको छ  ।हाि िम्ि यि 
गाउँपासिका क्षेत्रिा ३२ वटा झोिङु्गेपिु सनिाशण गरीएको छ जि िि्ए १७ वटा गाउां सभत्र सनिाशण गरीएको 
छ भने १५ वटा गाउँपासिका को सििाना भएर बगरने खोिा िा सनिाशण गरीएको छ । यि गाउँपासिका 
सभत्रका नदी तथा खोिा र   गाउँपासिका को सििानािा सनिाशण गरीएका झोिङु्ग ेपिुहरुको सबवरण सनम्न 
बिोजजि रहको पाइन्द्छ । 

क्रि पिुपिेुिाको नाि खोिा / नदी स्थान िहयोग 

 १  पन्द्चिी झोिङु्गे पिु  काबेिी खोिा  सिनाि र िाब्िाख ु SBD 

 २   काबेिी झोिङु्गे पिु  काबेिी खोिा  सिनाि र सिम्बदुदन KAA 

 ३  सनबखुोिा झोिङु्गे पिु  सनबखुोिा   सिनाि र आम्बेगदुदन TBSU/DDC 
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 ४  िनु्द्तिे झोिङु्गे पिु  काबेिी खोिा  आम्बेगदुदन र सिम्बदुदन TBSU/DDC 

 ५  हाम्बािङु झोिङु्गे पिु  काबेिी खोिा  आिेबेगदुदन र िेहेिे SBD 

६ काबेिी झोिङु्गे पिु काबेिी खोिा आम्बेगदुदन र िेहेिे KAA 

७ हप्प ुखोिा झोिङु्गे पिु हप्प ुखोिा  आम्बेगदुदन KAA 

८ देसबदह झोिङु्गे पिु हप्प ुखोिा आम्बेगदुदन TBSU/DDC 

९ तावाकाबेिी झोिङु्गे पिु 
काबेिीतावा 
दोभान तेल्िोक पेदाङ र िेहेिे SBD 

१० नागदेवा खोिा झोिङु्गे पिु नागदेवा खोिा तेल्िोक TBSU/DDC 

११ ििाते झोिङु्गे पिु काबेिी खोिा तेल्िोक र पेदाङ TBSU/DDC 

१२ खेिाङ्गे झोिङु्गे पिु तावा खोिा पेदाङ र िेहेिे 
TBSU/DDC 

१३ काबेिी गाइ ााट झोिङु्गे पिु काबेिी खोिा पेदाङ याङपाङ 
TBSU/DDC 

१४ होक्िा झोिङु्गे पिु काबेिी खोिा पेदाङ र िािाङखे 

TBSU/DDC 

१५ खाक्िेवाखोिा झोिङु्गे पिु खाक्िेवा खोिा िािाङखे 

TBSU/DDC 

१६ हाङखोिा झोिङु्गे पिु हाङखोिा  िािाङखे 
TBSU/DDC/TRPAP 

१७ अिोक  झोिङु्गे पिु काबेिी खोिा  िािाङखे र खेवाङ 
TBSU/DDC 

१८ हप्पटुार झोिङु्गे पिु काबेिी खोिा याम्फुददन TBSU/DDC/KCAP 

१९ बेिी झोिङु्गे पिु काबेिी खोिा याम्फुददन RADC 

२० तमु्िेjfखोिा झोिङु्गे पिु तमु्िे खोिा याम्फुददन RADC 

२१ आम्जीखोिा झोिङु्गे पिु आम्जी खोिा याम्फुददन KAA 

२२ तोरङददन झोिङु्गे पिु सिम्बवुा खोिा  याम्फुददन र तापेथोक RADC 

२३ रातेखोिा झोिङु्गे पिु रातेखोिा याम्फुददन र खेवाङ TBSU/DDC 

२४ बाँकेटार  झोिङु्गे पिु तावाखोिा खेवाङ िरुुम्खीि TBSU/DDC 

२५ तावाखोिा झोिङु्गे पिु तावाखोिा खेवाङ र िरुुम्खीि KAA 

२६ तावाटार  झोिङु्गे पिु तावाखोिा खेवाङ र िरुुम्खीि TBSU/DDC 

२७ तावासनारु झोिङु्गे पिु तावाखोिा खेवाङ र िरुुम्खीि TBSU/DDC 

२८ सिवाखोिा झोिङु्गे पिु तावाखोिा खेवाङ र िरुुम्खीि RADC 

२९ फावाखोिा झोिङु्गे पिु फावाखोिा सिकैचा र फावाखोिा SBD 

३० फावाखोिा झोिङु्गे पिु फावाखोिा सिकैचा र फावाखोिा KAA 

३१ अम्िीिे  झोिङु्गे पिु फावाखोिा सिकैचा र सतरीङ्गे TBSU/DDC 

३२ िेिडाँडा ट्रि पिु िोयाङखोिा सिकैचा TBSU/DDC 
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श्रोतः जजिि वाडश कायाशिय तथा पिु सनिाशणिा काि गरेका गैिि नेपाि िवहिा उििी िांा ताप्िेजङु 

५०. िडक िञ्जाि  िम्वजन्द्ि वववरण 
सिरीजङ्घा गाउँपासिका ताप्िेजङु जजल्िाको िुिो तथा दगुशि िि्एको एक गाउँपासिका हो । भौसतक पवुाशिार 
ववकािको वहिाविे िडक िांञ्जाििा यो गाउँपासिका जोसडएको भएपसन िवै वडाििा हाि िम्ि िडक सनिाशण 
भइिकको छैन । िडक िन्द्जाििा जोडीएका वडिा ििरेत िबै िौिििा गाडी जाने िांभावना कि िात्र छ 
। यही गाउँपासिका भएर जजल्िका २ तफश  बाट कन्द्चनजांाा बेि क्याि जाने बाटोहरु ििेत सनिाशणको 
क्रििा छन । पसछल्िो ििय देशका अन्द्य के्षत्रहरु जस्तै यो गाउँपासिकािा पसन कच्ची वाटो सनिाशण िे 
सतव्रता पाएकोछ । हाि िम्ि यो गाउँपसिका सभत्र करीव ९५ वकसि कच्ची वाटो सनिाशण भएकोछ । 
जिको वववरण ति प्रस्ततु गररएकोछः 

क्र ि िडकको नाि 
गाउँपासिकासभत्र िडकको अवजस्थसत गाउँपासिका 

सभत्रकोदरुी 
हािको 
अवस्था देजख िम्ि 

१ 
सिनाि खाजन्द्दिे तेल्िोक िािाङखे याम्फुददन 
कन्द्चनजांाा बेिक्याि  िोटर वाटो सिरीजङ्घा १ सिनाि 

सिरीजङ्घा ४ 
तेल्िोक फुन्द्रवुा १८ 

सनिाणा
िीन 

२ खाजन्द्दिे िेहेिे खेवाङ याम्फुददन  
कन्द्चनजांाा बेिक्याि िोटर  वाटो 

सिरीजङ्घा २ 
आम्बेगदुदन 

सिरीजङ्घा ७ 
एक्चना भन्द्ज्यङ १७ 

सनिाणा
िीन 

३ 
कुन्द्जारी सिन्द्चेप ु भन्द्ज्याङ तेल्िोक िोटर  
वाटो 

सिरीजङ्घा ३ सिकैचा 
फावाखेिा 

सिरीजङ्घा ४ 
तेल्िोक 

      
१४ 

सनिाशणा
सिन 

४ 
कुन्द्जारी बोजखि वरक्पा पासथभरा िोटर 
वाटो कुन्द्जारी बखीि ४ 

सनिाशणा
सिन 

५ 
वोिे सिकैचा कुन्द्जारी ग्रसिण िडक वोिे कुन्द्जारी ३ 

सनिाशणा
सिन 

 सतररङे सिकैचा तेल्िोक ग्रासिण िडक सिकैचा फावाखोिा  सिकैचा १० 
िन्द्चा
िीत 

६ 
पन्द्चिी स्कुिडाँडा िीनाि ग्रसिण िडक पन्द्चिी िीनाि 

स्कुिडाँडा 
िीनाि ५ 

िन्द्चा
िीत 

७ 
सिनाि डाँडागाँउ स्कुिडाँडा िीनाि ग्रसिण 
िडक सिनाि डाँडागाँउ 

स्कुिडाँडा 
िीनाि ५.५ 

िन्द्चा
िीत 

८ 
सिनाि भगवती स्कुि भैिे ग्रासिण िडक सिनाि भगवती स्कुि भैिे सिनाि ४ 

सनिाशणा
सिन 

 

९ खाजन्द्दिे रजा बाबाङ िपुीजङु  कृषी िडक खाजन्द्दिे िपुीजङु ९ 
िन्द्चा
िीत 

१० सत्रििेु रजा िपुीजङु ग्रसिण िडक सत्रििेु िपुीजङु ५ 
 

 जम्िा 
  

९५ 
 श्रोतः गाउपासिकािा रहेको असभिेख  
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५१. व्यापाररक केन्द्र  िम्वजन्द्ि वववरण 
सिरीजङ्घा गाउँपासिका ताप्िेजङु जजल्िाको िुिो र दगुशि ित्रए्को एक गाउँपसिका हो र यही गाउपािीकािा 
रहेको कन्द्चनजांाा वहिािका िागी  पयशटकहरु यही गाउपािीका हुांदै ििेत वहड्ने गदशछन यध्यपी आवस्यक 
अनिुार यि के्षत्रिा बजार केन्द्रको स्थापन भने हनु िकेको पाइदैन । यहाँ भएका ियुय वजार केन्द्रिाइ 
ति प्रस्ततु गरीएको छ ।  
क्र 
ि 

व्यापाररककेन्द्रको 
नाि 

परुा िेगाना व्यापारहनुे ियुय वस्त ुतथा िेवाहरु 

१ सिनाि पन्द्चिी सिरीजङ्घा १ खाध्यन्न तथा दैसनक उपभो्य िािान, वकराना, कपडा र अन्द्य नगदे बािी 

२ सिनाि डाांडा गाउां सिरीजङ्घा १ 
खाध्यन्न तथा दैसनक उपभो्य िािान, वकराना, कपडा र अन्द्य नगदे बािी 

३ 
भगवसत डाांडा 
सिनाि सिरीजङ्घा १ 

खाध्यन्न तथा दैसनक उपभो्य िािान, वकराना, कपडा र अन्द्य नगदे बािी 

४ 
स्कुि डाांडा 
सिनाि सिरीजङ्घा १ 

खाध्यन्न तथा दैसनक उपभो्य िािान, वकराना, कपडा र अन्द्य नगदे बािी 

५ खाजन्द्दिे बजार सिरीजङ्घा २ खाध्यन्न तथा दैसनक उपभो्य िािान, वकराना, कपडा र अन्द्य नगदे बािी  

६ हब्बखुोिा बजार सिरीजङ्घा २ 
खाध्यन्न तथा दैसनक उपभो्य िािान, वकराना, कपडा र अन्द्य नगदे बािी 

७ 
रजा िा.बी 
आिपाि सिरीजङ्घा २ 

खाध्यन्न तथा दैसनक उपभो्य िािान, वकराना, कपडा र अन्द्य नगदे बािी 

८ 
िसु्कान चोक 
सिकैचा सिरीजङ्घा ३ 

खाध्यन्न तथा दैसनक उपभो्य िािान, वकराना, कपडा र अन्द्य नगदे बािी 

७ 
काँडे तथा सिन्द्चेप ु
भन्द्ज्याङ तेल्िोक 

सिरीजङ्घा ३ 
र ४ 

खाध्यन्न तथा दैसनक उपभो्य िािान, वकराना, कपडा र अन्द्य नगदे बािी 

८ 
तेििोक बजार सिरीजङ्घा ४ 

खाध्यन्न तथा दैसनक उपभो्य िािान, वकराना, कपडा र अन्द्य नगदे बािी 

९ दोभान जरपिु 
तेल्िोक पेदाङ 

सिरीजङ्घा 
४,५ 

खाध्यन्न तथा दैसनक उपभो्य िािान, वकराना, कपडा र अन्द्य नगदे बािी 

१० बागथिा तेल्िोक सिरीजङ्घा ४ 
खाध्यन्न तथा दैसनक उपभो्य िािान, वकराना, कपडा र अन्द्य नगदे बािी 

११ आांप डाँडा पेदाङ सिरीजङ्घा ५ 
खाध्यन्न तथा दैसनक उपभो्य िािान, वकराना, कपडा र अन्द्य नगदे बािी 

१२ 
फाल्गनुन्द्द चोक 
याङपाङ सिरीजङ्घा ५ 

खाध्यन्न तथा दैसनक उपभो्य िािान, वकराना, कपडा र अन्द्य नगदे बािी 

१३ 
फुम्फे डाँडा 
िािाङखे सिरीजङ्घा ६ 

खाध्यन्न तथा दैसनक उपभो्य िािान, वकराना, कपडा र अन्द्य नगदे बािी 
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१४ 
स्कुि डाांडा 
िािाङखे   सिरीजङ्घा ६ 

खाध्यन्न तथा दैसनक उपभो्य िािान, वकराना, कपडा र अन्द्य नगदे बािी 

१५ 
िाांगाददन बजार 
खेवाङ सिरीजङ्घा ७ 

खाध्यन्न तथा दैसनक उपभो्य िािान, वकराना, कपडा र अन्द्य नगदे बािी 

१६ त्याम्फु बजार सिरीजङ्घा ७ 
खाध्यन्न तथा दैसनक उपभो्य िािान, वकराना, कपडा र अन्द्य नगदे बािी 

१७ थङुगीि बजार सिरीजङ्घा ७ 
खाध्यन्न तथा दैसनक उपभो्य िािान, वकराना, कपडा र अन्द्य नगदे बािी 

१८ भोटे गाउँ सिरीजङ्घा ७ 
खाध्यन्न तथा दैसनक उपभो्य िािान, वकराना, कपडा र अन्द्य नगदे बािी 

श्रोतः स्थिगत िभेक्षण २०७५ बैषाक 

 
 
 

५२. खेि िैदान  िम्वजन्द्ि वववरण 
सिरीजङ्घा गाउँपासिकािा ववद्याियको कम्पाउण्ड बहेक सनम्न बिाजीिको खेि िैदानहरु रहेको पाइन्द्छ । 
क्र ि खेििैदान उपयोगकोअवस्था 

१ सिकैचा खेि िैदान िन्द्चािीत 

२ तेल्िोक खेििैदान सनिाशणािीन 

३ िगर डाँडा खेि िेदान िन्द्चािीत 

४ दिबहादरु िेिोरीयि खेि िैदान सनिाशणािीन 
श्रोतः वफल्ड अविोकन२०७५ बैिाख 

५३. पाकश  तथा वािउद्यान िम्वजन्द्ि वववरण 
सिरीजङ्घा गाउँपासिकािा  वािवासिकाको िासग वाि उद्यान तथा पाकश हरु हाि िम्ि खािै सनिणश 
गरीएकोपाइदैन यध्यपी पाकश  ब्यवस्थापन तथा सनिाणश प्रसत गाउँपािीकाको चािो रहेको पाइएको छ । 
५४.  गाउँपासिका सभत्र  कायशरत  गैिि  िम्वजन्द्ि वववरण 

गाउँपासिकािाइ कायश के्षत्र वनाएर िांचासित भएका तथा गाउँपासिकािकािा नै दताश भएका गैििहरुको 
सबवरण सनम्न बिेजीि रहेको छ । 

क्रि गैििकोनाि कायाशिय रहेकोस्थान 

गाउँ 
पासिकािा 
दताश  कैवफयत 

१  कन्द्चनजांाा िवहिा सबकाि केन्द्र  िरीजांाा १ सिनाि  छैन 

कायशक्षेत्र बनाइ 
कायशरत 

२  बातावरण िांक्षण तथा बाकाि िन्द्च 

 फुङसिङ नगरपासिका  
४ 

 छैन कायशक्षेत्र बनाइ 
कायशरत 

३ नेपाि  िवहिा उध्यिी िांा  

 फुङसिङ नगरपासिका  
५ 

 छैन कायशक्षेत्र बनाइ 
कायशरत 



 
सिरीजङ्घा गाउँपासिका बस्तगुत सबवरण०७५अषाढ 

 

77 
 

४  ताप्िेजङु िांक्षण तथा सबकाि िन्द्च 

 फुङसिङ नगरपासिका  
५ 

 छैन कायशक्षेत्र बनाइ 
कायशरत 

५ कन्द्चनजांाा िांक्षण क्षेत्र ब्यवस्थापन पररषद फिाङिङु ५ िेिेप 

 छैन कायशक्षेत्र बनाइ 
कायशरत 

६ 
ग्रसिण सबकािको िागी जनचेतना एवां 
वातावरण सबकाि िनच फिाङिङु ५ िेिेप 

 छैन कायशक्षेत्र बनाइ 
कायशरत 

श्रोतः गाउँपासिका कायाशिय 
 

५५.  गाउँपासिका सभत्र  कायशरत  िरकारी कायाशिय  िम्वजन्द्ि वववरण 

गाउँपासिका सभत्र आव २०७४/०७५ अन्द्त्य भन्द्दा अाी िम्ि िांचासित कायाशियहरुको सबवरण सनम्न 
बिोजजि रहेको पाइन्द्छ । 

क्रि कायशियकोनाि 
कायशरत 
किशचारी 

कैवफयत 

  गाउँपािीकाको कायाशिय २५ गाउँपासिका  

 

कृषी िेवा शाखा  ४ गाउँपासिकािा शाखाको रुपिारहेको 

 

पश ुिेवा शाखा   
६ गाउँपासिकािा शाखाको रुपिारहेको 

 

जशक्षा शाखा  १ गाउँपासिकािा शाखाको रुपिारहेको 

 

 स्वास्थ्य शाखा  ४५  

 

 िवहिा तथा बािबासिका शाखा  १ गाउँपासिकािा शाखाको रुपिारहेको 

 

इिाका बन  कायाशिय ५  

 

इिाका हिुाक कायाशिय असतररि िवहत ६  

 

इिाका प्रहरी कायाशिय ७१  

 

िशस्त्र प्रहरी बि  ३५  

 

जम्िा १९९  

श्रोतः गाउँ पासिका तथा अन्द्य कायाशिय 

५६.  गाउँ पासिका सभत्र   कृयाजशि राजनैसतकदि  िम्वजन्द्ि वववरण 

सिरीजङ्घा गाउँ पासिका राजनैसतक रूपिे  जजल्िाकै िह्त्वपणुश के्षत्रिा पदशछ । सबभन्न पाटीका पाटी प्रिखुहरु 
िे यिै के्षत्रको प्रसतसनिीत्व गरेको पाक्षन्द्छ । सबगतिा यि क्षते्रका ब्यािीहरू सबसभन्न दि बाट सबसभन्न 
िियिा िन्द्त्री, िाांिद, पवुश जजसबि िभापतीहरू भइिकेका छन जस्को शे्रय सिनाि आम्बेगदुदन र पेदाङ 
जस्ता िाउांहरुिाइ जान्द्छ जहाां जजल्िािै ययाती प्राि थपु्र ै नेता तथा कायशकताशहरुको जन्द्ि भएको पाइन्द्छ 
।यिका अिावा  राज्यका िाथील्िा सनकायिा ििेत यि के्षत्र बाट प्रसतसनिीत्व भइिकेको पाइन्द्छ । हाि 
यि गाउँपािीकािािा स्थानीय सनवाशचन २०७४ िा भाग सिएअनरुूप  कृयाजशि दिहरु सनम्न बिाजजि 
रहेका छन । 
क्र ि राजनैसतक दिको नाि कायाशियरहको स्थान कैवफयत 

 

नेपािी काांग्रिे सिरीजङ्घा ४ तेल्िोक  

  नेपाि कम्यसुनस्ट  पाटी सिरीजङ्घा ४ तेल्िोक  
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 िांजाय सिम्बवुान िन्द्च नेपाि सिरीजङ्घा ४ तेल्िोक  

श्रोतः गाउँ पासिका 
५७.  गाउँपासिका सभत्र रहेका एफ एि रेसडयो  िम्वजन्द्ि वववरण 

सिरीजङ्घा गाउँपासिकाको िेरै के्षत्रिा स्थानीय एफ एि रेसडयो तथा सछिेकी जील्िाका एफ एि रेसडयाहरू िनु्न 
िकीने भए पनी यिै गाउँिा भने एफ एि रेसडयो  स्टेिन हाि िम्ि िन्द्चािनिा अएको छैन । यि क्षते्रिा 
िनु्न िवकने जजल्िा जस्थत एफ एि रेसडयोको  सबवरण सनम्न बिाजजि छ । 
क्रि एफएि रेसडयो स्टेशनको नाि स्थान प्रकार कैवफयत 
१ रेसडया तिोर फुङसिङ ३  िदुायीक  

२ ताप्िेजङु एफ. एि फुङसिङ ४ ब्यविायीक  

३ फिाङिङु एफ. एि फुङसिङ ६ ब्यविायीक  

श्रोतः गाउँपासिका कायाशिय 
५८.गाउँपासिका कायाशिय देजख वाडश कायाशियको दरुी िम्वन्द्िी वववरण 
सिरीजङ्घा गाउँपासिका के्षत्रफिका वहिाविे ताप्िेजङु जजल्िाको दोश्रो िुिो गाउँपासिका हो । यिको 
क्षेत्रफि ४८१.०९ वगश वकिो सिटर रहेकोछ । यिको गाउँपासिका कायाशिय हाि वाडश नां ४ तेल्िोकिा 
रहेको छ । हाि वाडश नां ४ िा रहेको कायाशियिाई आिार िाने्न हो भने वाडश िम्िको दरुी वववरण ति 
प्रस्ततु गररएकोछः 

वाडश नां पैदि दरुी गाडी वाटोकोदरुी 
पैदि पु् निा्ने 
ििय 

गाडीिा 
पु् निा्ने 
ििय 

कैवफयत 

१ ३ कोष १५ वक.िी. २.५ ान्द्टा १.५ ान्द्टा 
 

२ १.५ कोष ७ वक.िी. १.५ ान्द्टा ४५ सिनेट 
 

३ २ कोष १० वक.िी. २ ान्द्टा 
 

गाडीको बटो जोड्न बाँकी 

४ ५ सिनेट ३०० सिटर ५ सिनेट 
 

िांगै 

५ २ कोष छैन २ ान्द्टा 
 

गाडीको बटोनपगुेको 

६ ४ कोष छैन ४ ान्द्टा 
 

गाडीको बटोनपगुेको 

७ ५ कोष २१ वक.िी. ५ ान्द्टा २ ान्द्टा गाडीको बटोनपगुेको 

८ १२ कोष छैन ७ ान्द्टा  गाडीको बटोनपगुेको 
श्रोतः गाउँपासिकािा रहेको असभिेख +स्थिगत अविोकन २०७५बैषाक 

५९. व्यापार व्यविाय िम्वन्द्िी वववरण 
सिरीजङ्घा गाउँपासिका सभत्र रहेका प्रिखु व्यविायहरुको वववरण िांकिन गररएकोछ । िािान्द्यतया सनजश्चत 
के्षत्र सभत्र आवश्यक पने खािका व्यविायहरुको िचुी तयार पारी ती िध्ये कसत व्यविायहरु कसतको 
िांययािा रहेका छन भने्न वहिाविे वववरण िांकिन गररएकोछ । यो गाउँपासिका दगुशि क्षेत्र िम्ि फैसिएको 
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हनुािे पसन त्यती िेरै व्यविाय र व्यविायीहरु देजखदैनन तैपसन केवह व्यविायहरु सनजश्चत िांययािा रहेकाछन 
। यहाँसिरीजङ्घा गाउँपासिका सभत्र भएका व्यविायको िचुी ििावेि गररएको छ । यििे पािकिाई त्यो 
व्यविय गने िासनिहरु नभएको भने्न िसुनजश्चत गनशका िासग िहयोग पु् नेछ भने व्यविायीिाई कसत प्रसतस्पिी 
रहेकाछन भने्न ववषय वझु्न िहज हनुे िाथै व्यविाय स्थापनाका िासग िहयोग पु् ने हनु्द्छ । हाि सिरीजङ्घा 
गाउँपासिकािा िांचािन भइरहेका व्यविायहरुको िांययात्िक वववरण ति प्रस्ततु गररएकोछः 
क्र 
ि 

व्यापारव्यविाय वववरण िांयया हािको अवस्था कैवफयत 

१ दु् ि व्यविायी १० िन्द्चािीत 

 २ िनुचाँदी व्यविायी ८ िन्द्चािीत 

 ३ भाँडा व्यविायी ४ िन्द्चािीत 

 ४ होटि व्यविायी ३५ िन्द्चािीत 

 ५ खाजा ार तथा जचया पिि २१ िन्द्चािीत 

 ६ िददरा व्यविाय ९ िन्द्चािीत 

 ७ फेन्द्िी व्यविायी १५ िन्द्चािीत 

 ८ जक्िसनक तथा औषिी व्यविायी ६ िन्द्चािीत 

 ९ इिेक्ट्रोसनक व्यविायी ५  िन्द्चासित 

 १० िाि ुव्यविायी १४ िन्द्चासित 

 ११ वेकरी तथा सिष्ठान्न व्यविायी १ िन्द्चासित 

 १२ बोसडशङ स्कुि िांचािन ३ िन्द्चासित 

 १३ जतु्तापिि १४ िन्द्चासित 

 १४ वकराना पिि ९६ िन्द्चासित 

 १५ फोटो स्टुसडयो ७ िन्द्चासित 

 १६ फसनशचर व्यविायी १ िन्द्चासित 

 १७ ासडरेडीयो वटसभ ििशत २ िन्द्चासित 

 १८ पसु्तक व्यविायी तथा फोटोकपी १० िन्द्चासित 

 १९ िसन ट्रान्द्िफर ४ िन्द्चासित 

 २० िहकारी १७ िन्द्चासित 

 २१ वैक २ िन्द्चासित 

 २२ फिािको िािान बनाउँन े ३ िन्द्चासित 
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क्र 
ि 

व्यापारव्यविाय वववरण िांयया हािको अवस्था कैवफयत 

व्यविाय 

२३ टेिरीङ तथा सििाइकटाइ २४ िन्द्चासित ारेि ुतथा िाना उद्योगिा दताश 
२४ िैिनु तथा व्यटुीपािशर व्यविायी १ िन्द्चासित ारेि ुतथा िाना उद्योगिा दताश 

२५ िेिापट्टा व्याविायी ६ िन्द्चासित ारेि ुतथा िाना उद्योगिा दताश 

२६ राइि िीि २६ िन्द्चासित ारेि ुतथा िाना उद्योगिा दताश 

२७ िोबाइि ििशत िेन्द्टर १ िन्द्चासित ारेि ुतथा िाना उद्योगिा दताश 
२८ कृषी फिश ६ िन्द्चासित ारेि ुतथा िाना उद्योगिा दताश 
२९ हाते कागज उद्योग  ४ िन्द्चासित ारेि ुतथा िाना उद्योगिा दताश 
३० अल्िो प्रिोिन तथा बनुाइ उद्योग १ िन्द्चासित ारेि ुतथा िाना उद्योगिा दताश 
३१ गिैचा उद्योग २ िन्द्चासित ारेि ुतथा िाना उद्योगिा दताश 
३२ कम्प्यटुर इजन्द्स्टच्यटु ३ िन्द्चासित ारेि ुतथा िाना उद्योगिा दताश 
३३ वहिािी फिफुि प्रिोिन उद्योग १ िन्द्चासित ारेि ुतथा िाना उद्योगिा दताश 
३४ जडीबटु्टी उद्योग १ िन्द्चासित ारेि ुतथा िाना उद्योगिा दताश 
३५ दु् ि सबकाि उद्योग १ िन्द्चासित ारेि ुतथा िाना उद्योगिा दताश 
३६ जचया तथा जचराइतो बगान प्रािी १ िन्द्चासित ारेि ुतथा िाना उद्योगिा दताश 

श्रोतः प्रत्यक्ष अविोकन रारेि ुतथा िाना उद्योग कायाशियिा रहेको वववरण 

६०.  गाउँ पासिकािा हवाइिेवा िम्वजन्द्ि वववरण 

सिरीजङ्घा गाउँपासिकािा हवाईिेवा िवुविा उपिव्ि छैन। ताप्िेजङु जजल्िाको िदरिकुाि फूज्िङिा िात्र 
िकेुटार वविान स्थि रहेको छ । त्यहा पु् नको िासग १ देखी २ ददन िम्िििय िा्दछ यिका असतररि 
अवस्यिा अनिुार हेसिकेप्टर बस्न िक्ने िाउांहरु भन ेयिै गाएांपासिकािा भए पनी हेसिप्याड सनिाशण गने 
कायश भन ेहाि िम्ि भएको छैन । 
६१. पशवुिशािा िम्वन्द्िी वववरण 
सिरीजङ्घा गाउँपासिकािा  वाषशवक  १ िाख भन्द्दा वढी वकिो िाि ुखपत हनुे गरेको भएपसन यहाँ िरुजक्षत 
विशािा सनिाशण गररएको छैन । वजार केन्द्रहरुिा वववक्र गररने भैिी िगुरु को िाि ुपसन खलु्िा िाउिा 
िारेर वववक्र ववतरण गने गररएकोछ  । स्थानीय रुपिा गाउँिा िाररने पशहुरु ारिरुीिा नै िाररने गरेकोिे 
यिको त्यती िेरै आवश्यक पसन देखीएको छैन तर वजार केन्द्रहरुिा वववक्र ववतरण गररने िािकुो हकिा 
िरुजक्षत विशािा हनु जरुरी छ । हाि यो गाउँपासिकािा पशवुिशािा प्रयोगिा आएको छैन । 

६२.शव दाह िांस्कार िम्वन्द्िी वववरण 
 िािान्द्यतया शव दाह िांस्कारका िासग २ वटा ववसिहरु नेपाििा प्रचसित छन भने उच्च वहिािी के्षत्रिा २ 
भन्द्दा वढी पसन प्रचिन िा रहेकाछन । ियुय २ ववसििा जिाउन े र गाड्ने पदशछन । यो सिरीजङ्घा 
गाउँपासिकािा पसन यीनै २ ववसिहरु प्रचिनिा रहेकाछन । यो ववसि प्रयोगिा ििशका वहिाविे वढी प्रभाव 
पारेको देजखन्द्छ । प्रिखु रुपिा वहन्द्द ु वकरात र वौद्ध ििाशविम्वीहरुिे शविाई जिाउने गदशछन भन े
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इिाईहरुिे गाड्ने गरेको पाइएको छ भने कतै कतै वकरात ििशिम्बीहरुिे ििेत िाि गाड्न ेगरेको पनी 
पाइन्द्छ । जिको वववरण ति प्रस्ततु गररएकोछ । 

 

क्रि 
दाहिांस्कार
को तररका 

प्रिखु रुपिािांि्न 
हनुे जाती 

प्रिखु 
रुपिािांि्न 
हनुे ििश 

दाहिांस्कारका प्रिखु स्थानहरु 

१ जिाउने 

व्राहिण, क्षेत्री, गरुुङ 
सिम्ब,ु िगर 
दिनािी¸कािी,दिाई, 
िाकी 

वहन्द्द ु 
वकराँत र 
वौद्ध 

काबेसि खोिा र तवा खोिा को सबसभन्न स्थान, काबेिी 
पन्द्चसि, िनु्द्तिे दोभान  काबेिी, काबेिी तावा दाभान, 
काबेिी गाइााट, काबेिी िािा बगर, िािाङखे 
बाबेिी फाकफोक ााट, काबेिी खोिा, तावाखोिा 
ााट, याम्फुदीन,फावाखोिा ााट,िाजाुाट 

२ गाड्ने 
क्राइ ,तािाङ ,गरुुङ 
सिम्ब ु ,खि आयशन, 
िगर ,कािी, दिाई ¸ 

ईिाई, 
वकराँत 
,बौद्ध, हरी 
प्रणािी 

सिकैचा कुन्द्जारी पछुार च्यान डाांडा, काँडे भन्द्ज्याङ, 
सिनाि  पन्द्चिी डाांडा, सिनाि हावािाि डाांडा, सत्रििेु 
डाँडा  अम्बेगदुदन, िजवुा अम्बेगदुदन, सिन्द्चेप ुभन्द्ज्याङ, 
खेिेवा थमु्िा च्यानडाँडा, आइतबारे, खोयाङ डाँडा, 
थोत्रवुा च्यानडाांडा, पौवा च्यानडाांडा,वइप च्यानडाांडा¸फरे 
च्यानडाांडा तेल्िोक िाथै आआफ्नो ज्गाहरु ििेत। 

श्रोतः प्रत्यक्ष अविोकन छिफि 

६३.व्यविावयक पकेटके्षत्र िम्वन्द्िी वववरण 
सिरीजङ्घा गाउँपासिकािा व्यविावयक रुपिा अिैची, जचरैते, जसडवटुी तथा गहू जौ कोदो िकै िगायत 
गाइपािन, चैरीपािन, भैिी पािन, भेडापािन एवि वाख्रापािनको व्यविावयक खेतीको प्रचरु िांभावना रहेकोछ 
। हाि यो के्षत्रिा व्यविावयकताको िरुुवात भएपसन व्यविावयक उत्पादन भन ेिरुु भएकोछैन ।  हाि यो 
गाउँपासिकािा रहेका पकेट के्षत्र िम्वजन्द्ि वववरण ति प्रस्ततु गररएकोछः 

क्रि व्यविायकोनाि स्थान वाडश नां 
अनिुासनतवावषशक उत्पादन 

कैवफयत 

१ अिैची उतपादन १  हाि उत्पादनको क्रििा िात्र 

 २ अिैजच  उतपादन ३ 
हाि उत्पादनको क्रििा िात्र 

 ३ अिैजच  उतपादन ४ 
हाि उत्पादनको क्रििा िात्र 

 ४ कृषी उतपादन ( तरकारीरबांगरुपािन) ४ हाि उत्पादनको क्रििा िात्र 

 

 
अिैची उतपादन ५ हाि उत्पादनको क्रििा िात्र 

 श्रोतः गाउँपासिका र कृवष तथा पशिेुवा कायाशियिा रहेको असभिेख २०७४ 
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६४. होटि  िम्वन्द्िी वववरण 
सिरीजङ्घा गाउँपासिकािा व्यविावयक रुपिा तािीि हि ििेत भएका होटिहरु छैनन तर पसन खाना आवाि 
िवुविा भएका होटिहरु भन ेरहेकाछन । यो गाउँपासिकािा देजश ववदेशी पयशटकहरु ििेत वहिाि चढ्नको 
िासग आउन ेहनुािे केही राम्रा होटिहरु पसन सनिाशणको क्रििा छन भने पयशटकहरुकै िासग भनेर होिस्टे 
ििेत िांचािन गने तयारी भएको िम्बद्धस्थासनयहरु बताउँछन। हाि िम्ि यहाँका होटिहरु व्यविावयक 
रुपिा खाने वस्ने भन्द्दा पसन वढी अडशरका आिारिा खाने वस्ने िवुविा उपिव्ि गराइने गरेकोछ । होटि 
पििहरुिा हाि वजार के्षत्रिा प्रिस्त पाइन ेखानकुेरा हरु पासनपरुी चटपटे ििेत पाइने गरेकोछ । यहका 
होटिहरु ियुय रुपिा ४ प्रकारका रहेकाछन । खाना तथा आवािको िवुविा भएका ¸खाना खान े िात्र 
िवुविा भएका ¸ििान्द्य जचया नास्ता िात्र खान ेिवुविा भएका र होिस्टे । उल्िेजखत होटिहरु िध्ये ९०% 
भन्द्दा वढी दताश भएका छैनन । हाि यो गाउँपासिकािा रहेका होटि व्यविाय िम्वजन्द्ि वववरण ति प्रस्ततु 
गररएकोछ । 

क्रि होटिको वकजशि िांयया स्थान 

१ खाना आवाि िवहत तािीि हि ििेत भएको ० िबै वडा िहीत 

२ खाना आवाि को िवुविा भएको १९ िबै वडा िहीत 

३ खानाको िवुविा भएको आवाि नभएको ३५ िबै वडा िहीत 

४ गहृआवाि (होि स्टे ) ७ सिन्द्चेप ुभन्द्ज्याङर िािाङखे 

५ िािान्द्य जचया तथा नास्ता पिि २१ िबै वडा िहीत 

श्रोतः गाउँपासिकािा रहेको असभिेख तथा प्रत्यक्ष अविोकन 

६५. िरुक्षा सनकाय  िम्वन्द्िी वववरण 
सिरीजङ्घा गाउँपासिका जजल्िाकै पबुी के्षत्रको िहत्वपणुश र िुिो गाउँपािीका हो भन ेइिाका प्रहरी कायाशिय 
ििेत रहेकोगाउँपासिका हो ।यि  के्षत्रको िरुक्षा िांबेदसनिल्तािाइ ययाि गरी सबसभन्न िाउँिा जनपथ प्रहरी 
र ििस्त्र प्रहरीको इस्थाइ तथा अस्थाइ  प्हरी चौकी तथा ििस्त्र बेिक्याि िन्द्चािन गरीएको छ । 

क्रि िरुक्षासनकायको वववरण रहेको स्थान दरवन्द्दीिांयया कैवफयत 

१ इ. प्र.का तेल्िोक तेल्िोक २८ हाि १४ 

२ काँडे भन्द्ज्याङ अस्थाइ प्रस्तासबत  प्रहरी चौकी  सिकैचा ७ हाि ४ 

३ अस्थाइ प्रस्तासबत  प्रहरी चौकी खाजन्द्दिे ११ हाि ६ 

४ प्रहरी चौकी खेवाङ ७ हाि ६ 

५ सििा िरुक्षा प्रहरी चौकी याम्फुददन ११ हाि ५ 
६ प्रहरी चौकी सिनाि ७ हाि ४ 
७ शिस्त्र प्रहरी बि बेि क्याि सिनाि ३५ हाि २५ 

श्रोतः जजल्िा प्रहरी कायाशिय ताप्िेजङु 
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६६. वन्द्य जन्द्त ुतथा चराचरुङ्गी  िम्वन्द्िी वववरण 
सिरीजङ्घा गाउँपासिकािा १२वटा िािदुावयक वन रहेका छन भने अन्द्य राविय वन पसन प्रिस्त रहेको छ । 
यो गाउँपासिकािा कन्द्चनजांाा िांक्षणके्षत्रको केही भागििेत रहेको छ ।िोप हनु िागेक दिुशभ वन्द्यजन्द्त ुर 
चराचरुुङ्गीको वािस्थान रहेको यो गाउँपासिकािा वहिािी के्षत्र ििेत भएकोिे वहिािी भाि ुदेजख पाटे वाा 
िवहत िहत्वपणुश वन्द्यजन्द्तहुरु पाइन्द्छन । केवह प्रिखु वन्द्य जन्द्त ुतथा चराचरुुङ्गीको वववरण िाइ ति प्रस्ततु 
गररएकोछ । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

६७.रुख तथा  जसडवटुी  िम्वन्द्िी वववरण 

सिरीजङ्घा गाउँपासिकािा प्रिस्त वन के्षत्र रहेकोछ । यो गाउँपसिका वहिािी तथा पहाडी के्षत्र परेको हनुािे 
वहिािी वनस्पतीहरु प्रिस्त पाईन्द्छ । िवै वनस्पतीको वववरण सिन कदिन हनुे भएकोिे प्रिखु रुपिा काि 
उत्पादन हनुे र जसडवटुीहरु को वारेिा वववरण िांकिन गररएकोछ । १० प्रकारका जांगि, ६९३ प्रजासतका 
वनस्पसत, ४८ प्रजासतका िनुगाँभा, १३ प्रकारका रैथाने ववरुवा र १३७ प्रजासतका गैर्ह काष्ट वन पैदावारतथा 
६भन्द्दा बढी प्रकारका गरुाँश र सबसभन्न प्रजातीका जसडवटुीहरु रहेकाछन । वहिािी जडीववुटहरु प्रिस्त पाइन े
हनुािे यिको व्यविावयकतािा जोड ददन िके प्रिस्त आम्दानी हासिि गनश िवकने अवस्थाछ । हाि यो 
गाउँपासिकाको रुख तथा जडीवटुीका प्रिखु प्रजाती िम्वजन्द्ि वववरण ति प्रस्ततु गररएकोछ । 

श्रोतः जजल्िा वन कायाशिय ताप्िेजङु 

प्रमुख  बनस्पतीहरुुःसखुवा¸सल्िा¸चाँप,बबलभन ्प्रजातीका नगुराँस, 

सुनाखरी, धूपीसल्िा,िोठसल्िा , िेकसल्िा¸ ओखर¸ किुस¸ उत्तीस¸ 

फिाँठ¸ लचिाउने¸ िुनी¸ काउिो¸वाँस,मािीङो, 
लनङािोपैयौ¸झिगनु¸वर¸बपपि¸काफि¸मौवालसमि¸मिातो बाँि¸जामुन 

गुएंिो आदी 

प्रमुख जर्ीवुिीहरुुःपाँचऔिें, जिामसी, यासाडगुम्बा, कुट्की 
बबखमापदमचाि, यासाडगुम्वा¸ सतुवा¸ वोिो¸ लचराइतो¸पाखनवेद 

सुनापाती, भैरुङपाती, लसक्पा¸¸ चुत्रो¸ लततेपाती¸ तेजपात 

सुगन्धवाि¸झजवन्ती¸काउिो¸कािोकाफि¸लनरमसी¸लसिाझजत¸लसिटिमुर 

प्रमुख वन्यजन्तुहरुुःिोप हुन िागेको रेर् पाण्र्ा, कािो भािु टहउँ 

लचतुवा, सािक, िगायतका दिुडभ वन्यजन्तुसाथै बाघ¸भािु¸लचतुवा, 
स्याि¸घोरि¸मगृ¸ थार¸ बनभेर्ा,टहमािी भािु , पािे वाघ,दमु्सी¸रतुवा¸ 
बाँदर, ढेरु्,बन ढारे्, फ्याउरो मिसाँप्रो प्रमुख चराचुरुङ्गीहरुुःभोिे काग, र्ाँफे, मुनाि, कालिज, िुईचे¸ 

चीि¸लगद्ध¸काग¸न्याउिी¸ हिेसो¸किचुँर्ो¸ढुकुर¸लतत्रा¸मैना¸सुगा¸भंगेरा¸  
कोइिी¸च्याखुरा¸जुरेिी¸रुपी¸धोबवलन¸िािोकोशेरो¸कोिेरो¸तुिीगांर्ा,िामपु
च्रे¸कोकिे¸काकाकुि¸िकिके आदी । 
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६८.भ ुिांवेदनजशि के्षत्र  िम्वन्द्िी वववरण 
य गाउँपासिका जजल्िाका द्र ा िुिा गाउँपािीका हार उहाँ भ ु िांवेदनजशि के्षत्रहरु पनी रहेको छ। 
यस्ताके्षत्रको सनरपणका िासग स्थानीय तह आफै पररचासित हनु ेअवस्था आएको हनुािे यो वववरण िांकिन 
गरीएके छ । 

वाडश नां पवहरोको नाि 
कवहिे वाटिरुु 
भएको 

हािको अवस्था 

१ हैराङे पवहरो  सिनाि २०४४ 

 २ सनबखुोिा पैरो सिनाि २०४५ 

 ३ िजवुा सतनथाप र जखरुवा अम्बेगदुदन २०४५ 

 ४ तापेददन र सिबदुदन तेल्िोक २०६५ 
 ५ सििेक्िा ििुुरा होक्िा  पवहरो  २०४५ 

 
६ आिबुारी िेङग्राक्िा सिट्ठनेरी  र हाङखोिा पवहरो िािाङखे २०५० 

 
७ ााँटी सछने िङुथङु र ड्फरेटार खेवाङ २०५१ 

 श्रोतः बन तथा भिुांक्षण कायाशिय ताप्िेजङु 

६९.जि िम्पदा  िम्वन्द्िी वववरण 
सिरीजङ्घा गाउँपासिका वहिािी तथा पहाडी गाउँपासिका भएको हनुािे यो गाउँपासिकािा नै उत्पन्न भएका 
हीि नदीहरु देखी १२ िवहना व्ने तथा िौििी खोिाहरु प्रिस्त रहेका छन । हाि यी िध्ये केही 
नदीहरुको जिववद्यतु सनकाल्न प्रयोग भइरहेको छभने िौििी खोिाहरुको सिांचाइका िासग प्रयोग भइरहेकोछ 
। हाि यो गाउँपसिकािा रहेका जि िम्पदाको िांययात्िक वववरण ति प्रस्ततु गररएकोछः 

क्रि जििम्पादाको वववरण हािको प्रयोग प्रयोग गनशिवकने िांभावना 

१ काबेिी नदी िािान्द्य सिांचाइ 

जिसबितुको प्रचरु िम्भावना र काबेिी ए 
सनिाशणासिन तथा सब सि. र डी आयोजनाहरूको 
सनिाणको तयारी 

२ तावा खोिा सिचाइ जिसबितुको प्रचरु िम्भावना  

३ फावा खोिा जिसबि  तथा सिचाइ जिसबितुको प्रचरु िम्भावना  

४ सिम्बवुा खोिा िाजुिसबि  तथा सिचाइ जिसबितुको प्रचरु िम्भावना  

५ तमु्िेवा खोिा  िाजुिसबि  तथा सिचाइ जिसबितुको प्रचरु िम्भावना  

६ खाक्िेवा खोिा िाजुिसबि  तथा सिचाइ जिसबितुको प्रचरु िम्भावना  

७ सिवा खोिा िाजुिसबि  तथा सिचाइ जिसबितुको प्रचरु िम्भावना  

८ आम्जी खोिा िािान्द्य सिचाइ जिसबितुको प्रचरु िम्भावना  

९ पहेिे खोिा सिचाइ सिचाइ को िम्भावना 
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१० राते खोिा सिचाइ सिचाइ को िम्भावना 
११ ाटे्ट खोिा सिचाइ सिचाइ को िम्भावना 
१२ हाङ खोिा सिचाइ सिचाइ को िम्भावना 
१३ िािाङ खोिा सिचाइ सिचाइ को िम्भावना 
१४ वकां वा खोिा सिचाइ सिचाइ को िम्भावना 
१५ हप्प ुखोिा सिचाइ सिचाइ को िम्भावना 
१६ नेब ुखोिा सिचाइ सिचाइ को िम्भावना 
१७ नागदेवा खोिा सिचाइ सिचाइ को िम्भावना 
१८ जासिरे खोिा िाजुिसबि  तथा सिचाइ सिचाइ को िम्भावना 
१९ िोिङुवा खोिा सिचाइ सिचाइ को िम्भावना 

श्रोतः गाउपासिका असभिेख तथा प्रत्यक्ष अविोकन 

 
 

७०. वािी प्रणािी  िम्वन्द्िी वववरण 
सिरीजङ्घा गाउँपासिका वहिािी र पहाडी गाउँपासिका भएको हनुािे बािी सबसभन्न वकिीिका बािीहरू िगाउांने गरीन्द्छ । 
यो गाउँपासिकािा ियुय गरी वहिािी क्षेत्रिा गहुँ जौ िकै कोदो फापर जस्ता वािी हरु िगाउने गछशन भन ेवेिीिा िान 
िकै गहँूअिैची जस्ता वािीहरु िगाउछन । हाि यो गाउँपासिकािा िगाइएको वािी प्रणािी ति प्रस्ततु गररएकोछ। 

 
 
 
 

क्र 
ि 

ज्गा 
बेशी ां िा खेती गररने वािी कछाड िा खेती गने वािी िेकिा खेती गने वािी 
पवहिो दोश्रो  तेश्रो  पवहिो दोश्रो  तेश्रो  पवहिो दोश्रो  तेश्रो  

१ खेत िान िकै गउँ अिैची कोदो िकै गउँ जउ िकै आि ु जउ 

२ बारी िकै कोदो गउँ िकै कोदो अिैची गउँ जउ िकै आि ु अिैची  

३ पाखो अिैची 
 

अम्िीिो अिैची अम्िीिे 

 

िकै आि ु जउ 

श्रोतः कृवष ववकाि कायाशिय ताप्िेजङु 
७१.  स्वास्थ्य िांस्था  िम्वन्द्िी वववरण 
सिरीजङ्घा गाउँपासिकािा रहेका  स्वास्थ्य िांस्थाहरुको वववरण िांकिन गररएकोछ । जिअनिुार यो क्षेत्रिा प्रितुी गहृ 
२ वटा¸स्वास्थ्य चौकी ७ वटा¸स्वास्थ्य स्वयि िेववका १३६ जना¸स्वास्थ्य आिा ििहु१३६वटा रहेका छन भन े
जक्िसनक २ वटा¸वसथशङ िेन्द्टर २वटा रहेकाछन । यिै गरी िािदुावयक स्वास्थ्य केन्द्र १ वटा ¸औषिीपिि ६ 
वटा¸खोपकेन्द्र २४ वटा र गाउँार जक्िसनक२४ वटा रहेकाछन । यिका असतररि स्वास्थ क्षेत्र िांग िम्वजन्द्ित अन्द्य 
सनकायहरुको वारेिा ििेत वववरण िांकिन गररएकोछ । यो क्षेत्रिा डक्टरको दरबन्द्दीिवहतको प्रथसिक स्वास्थ्य केन्द्र 
र अन्द्य थपु्र ै स्वास्थ्य चौकीहरु हरु भएपसन आवश्यक  औषिीहरु को उपिब्िता तथा सनएसित रुपिा दक्ष स्वास्थ्य 
किी एवां डक्टरको िेवा पाउन िकेको अवस्था भने किै िात्र हनुे गरेको छ  । हाि यो गाउँपसिकािा भएका 
स्वास्थ्य िांस्था िम्वजन्द्ि वववरण ति प्रस्तत ुगररएकोछः 
क्र ि स्वास्थ्यिांस्थाको नाि िांयया क्र ि स्वास्थ्यिांस्थाको नाि िांयया 
१ प्राथसिक स्वास्थ्य केन्द्र १ ७ जक्िसनक २ 
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२ स्वास्थ्य चौकी ७ ८ वसथशङ िेन्द्टर २ 

३ प्रितुी गहृ २ ९ िािदुावयक स्वास्थ एकाईकेन्द्र १ 

४ स्वास्थ स्वयि िेववका १३६ १० औषिी पिि ६ 

५ स्वास्थ आिा ििहु १३६ १४ खोप केन्द्र २४ 

६ फािेिी १ १५ गाउँार वकल्नीक २४ 

श्रोतः जजल्िा स्वास्थ्य कायाशिय ताप्िेजङु 

७२. खानी िम्वन्द्िी वववरण 
जजल्िािा भएको िबै वकिीिको भगुोि यि गाउँपासिकािा रहेको छ । करीब ९०० िी देखी कन्द्चन्द्जांाा 
वहिाि िम्िको भभुाग यिै के्षत्रिा पाइने भएकोिे सबसभन्न खानी हरूको िम्भावना भए पनी उत्खनन तथा 
पवहचानको कायश हाि िम्ि नभएको पाइएको छ । 
७३. गाउँपासिकाको भ ुउपयोग िम्वजन्द्ि वववरण 

यि गाउँपासिकाको कुि के्षत्रफि ४८१.०९ वगश वक.िी रहेको छ । वहिािी के्षत्र वाहेक १६,८८६ हेक्टर  
जसिनिध्ये ९,७४४ हेक्टर (५७.७० प्रसतशत) जसिन कृषी यो्य रहेको छ । यि गाउँपासिकािा असिकाांश 
भ–ूभागको सभरािोपन ३०० भन्द्दा वढी छ भन े१५० भन्द्दा कि सभरिोपन भएको भभूाग सनकै कि छ । 
यवह सभरािो जसिनिाइ गरा वनाई कृवष यो्य जसिन वनाइएको छ । पछील्िो ििय ३५ प्रसतशत कृषक 
अिैंची खेतीिा िांि्न छन । सभरािो जसिन र वढी वषाशका कारण यि गाउपासिका पवहरो िांवेदनजशि छ 
।  यि गाउपासिकाको जसिनको वकसिि र उपयोग वववरण सनम्न  विोजजि रहेको छ । 

 
 
 

क्र ि वववरण  क्षेत्रफि हे. कैफीयत 
१ कृषीक्षेत्र ९७४४ 

 

२ बनक्षेत्र ६०९८ 
 

३ बाँझोक्षेत्र ३१ 
 

४ चरनक्षेत्र १६ 
 

५ िडक बाटो ५० 
 

६ अन्द्यक्षेत्र सभर पवहरोखोिा ९४७ 
 

श्रोतः वन कायाशिय / नापी कायाशिय ताप्िेजङु 

७४.िासबक गासबिहरुको न्द्यनुति शतश तथा कायश िम्पादन िापन िलु्यङ्कनको अवस्था 
सिरीजङ्घा गाउँपासिकािा कुि ८ वटा वडाहरु रहेकाछन जहाँ हाि ३०२१ ारिरुी रहेकाछन  भने जनिांयया 
१६३६८ रहेकोछ । क्षेत्रफिका वहिाविे ताप्िेजङुको दोश्रो िुिो  यो गाउँपासिकािा जनानत्व भने प्रसत वगश 
वकिोसिटर ३४ रहेको छ जनु नेपािको राविय औषत (२००) भन्द्दा १६६ िे न्द्यनु हो । यो गाउँपासिका जजल्िाकै 
िहत्वपणुश क्षत्रिा पदशछ भने यहाां केही िगुि देखी अती दगुशि क्षेत्र िम्िको भौगोिीक सबवविता रहेको छ भने 
सबगतिा िरकारी िेवा प्रवाहको अवस्था िािान्द्य िन्द्तोिजनक रहेको पाइन्द्छ। यध्यपी तत्कािीन िलु्यङ्कन बाट 
गावविहरुको दगुशि भौगोसिक जस्थसत, कािको बोझ अनिुार गाववििा किशचारीको न्द्यूनता, गावविको आन्द्तररक आय 
न्द्यून हनु,ु दरबन्द्दी अनिुार गावविहरुिा िजचबको पूसतश नहनु ुर बारम्बार गाववि िजचवको पररबतशनिे कायशिम्पादनिा 
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नकारात्िक अिर परेको भने पाइएको छ तिथश गाउँपासिका िे आफ्ना वडाहरुको कायश िम्पादनको प्रभाबकारीताका 
िागी किशचारीको सनयसिततािा ध्यान ददन जरुरी देजखन्द्छ । सबगत ३ बषशको िासबक गासबिहरु हािको वडाहरुको 
न्द्यनुति शतश तथा कायश िम्पादन िापन िलु्यङ्कनको अवस्था सनम्न अनरुुप रहेको पाइयो । 

व
डा 
न 

िासबकगा
सबिको 
नाि 

सबगत३ बषशकोकायश िम्पादन िापन नसतजा 
आव २०६९।०७० आव२०७०।०७१ आव२०७१।०७२ 

जम्िा ७ वटा 
िि्ए उत्तीणश 
िचुकिांयया 

अनतु्ती
णश 
िचुक 
िांयया 

कायश 
िम्पाद
न 
िापन 
नसतजा 

जम्िा ७ 
वटा िि्ए 
उत्तीणश 
िचुक 
िांयया 

अनतु्तीणश 
िचुक 
िांयया 

कायश 
िम्पादन 
िापन 
नसतजा 

जम्िा ७ 
वटा िि्ए 
उत्तीणश 
िचुक िांयया 

अनतु्ती
णश 
िचुक 
िांयया 

कायश 
िम्पादन 
िापन 
नसतजा 

१ सिनाि ७ ० १० ७ ० ६० ७ ० ५५ 

२ आम्बेगदुदन ७ ० १० ७ ० ६५ ७ ० ६५ 

३ सिकैचा ७ ० १० ७ ० ४४ ७ ० ६५ 

४ तेल्िोक ७ ० १० ६ १ ४७ ७ ० ६० 

५ पेदाङ ७ ० १० ६ १ ५० ७ ० ६० 

६ िािाङखे ७ ० १० ६ १ ५२ ७ ० ६७ 

७ खेवाङ ७ ० १० ६ १ ५८ ७ ० ४५ 

८ याम्फुददन ७ ० १० ७ ० ५० ७ ० ५० 

श्रोतः जजल्िा ििन्द्वय ििीसत ताप्िेजङु आिेप शाखा 
 सबगत ३ बषशको अवस्था हेदाश २०७०।०७१ िा न्द्यूनति शतश परुा गनश निक्ने िासबक गा.वव.ि. हरु  खेवाङ 

गा.वव.ि. परुा नगरेको िूचक नां. ६िािाांखे गा.वव.ि. परुा नगरेको िूचक नां. ३पेदाङ्ग गा.वव.ि. परुा नगरेको 
िूचक नां. ४ र तेल्िोक गा.वव.ि. परुा नगरेको िूचक नां. ४ 
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७५.गाउँपासिकाको प्रशािसनक िांम्रचना तथा कायशरत किशचारीको  सबवरण 

७५.१.सिरीजङ्घा गाउँपासिकाको प्रशािसनक िांम्रचना 

 

७५.२.गाउँपासिकािा कायशरत किशचारीहरुको वववरण 
सिरीजङ्घा गाउँपासिकािा हाि २८ जना किशचारीहरु कायशरत रहेको अवस्थाछ । जििा १ जना प्रिखु 
प्रशािकीय असिकृत¸१ जना िचुना असिकृतअसिकारी¸१ जना िहिेखापाि¸ १ जना इनजजसनयर ¸१ जना 
आइटी इजन्द्जसनयर¸२  जना िबइनजजसनयर ¸ ७ जन खरदार तथा वडा िजचब¸१ जना कम्प्यटुर अपरेटर र 
९ जना कायाशिय िहयोगीहरु  (वडा िवहत) रहेकाछन ।यिका अिाबा सबषयगत शाखा र त्यि िातहतिा 
कायशरत किशचारी हरु ििेत रहेका छन । यो गाउँपासिकािा हाि कायशरत किशचारीहरुको वववरण ति 
प्रस्ततु गररएकोछः 

क्रि किशचारीको नाि पद शाखा 
कैवफ
यत 

१ प्रिन्नददप राइ प्रिखु प्रशािवकय असिकृत कायाशिय प्रिखु 
 

२ राजेर भन्द्डारी िचुना अिकारी िचुना  

३ भपेुन्द्र बढुाक्षेसत्र िह िेखापाि रजस्व तथा िेखा 
 

४ िजुजत कुिार िाह इजन्द्जसनयर भौसतकपवुशिार 
 

५  पवशत  भट्टराइ अइटी इजन्द्जसनयर िचुना 
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६ केशर कुिार प्रिाइ िव इजन्द्जसनयर भौसतकपवुशिार 
 

७ रन्द्जीत िङवा िव इजन्द्जसनयर भौसतकपवुशिार 
 

८ उज्वि शे्रष्ठ कम्प्यटुर अपरेटर कजम्पयटुर अपरेटर 
 

९ फुवाश दावा तािाङ  वडा िजचब वडा कायािशय 
 

१० नारायण प्रिाद सबष्ट 
वडा िजचब वडा कायािशय 

 

११ सबक्रि कुिार कुिवुा वडा िजचब वडा कायािशय  

१२ िागर बढुाक्षेसत्र 
वडा िजचब वडा कायािशय  

१३ रन कुिार वव.क. वडा िजचव वडा कायािशय  

१४ नसबन कुिार असिकारी वडा िजचब वडा कायािशय  

१५ यागेन्द्र पोडेि 
वडा िजचब वडा कायािशय 

 

१६ काजी कँुवर 
िांयोजक जशक्षा शाखा 

 

१७ िांजजव सिांह िांयोजक स्वास्थय शाखा 
 

१८ कुि वहादरु गरुूङ िांयोजक पश ुिेवा शाखा 
 

१९ िांसगता थेवे 
िांयोजक 

कृवष िेवा शाखा 
 

२० शरद कुिारी चैिरी िांयोजक िवहिा तथा वािवासिका शाखा 
 

२१ राजपाि भट्टराइ कायाशिय िहयागी गाँउपासिका 
 

२२ गेववन्द्द खवाि कायाशिय िहयागी वडा कायाशिय 
 

२३ नर वहादरु राइ कायाशिय िहयागी वडा कायािशय 
 

२४ सिजशना राइ 
कायाशिय िहयागी वडा कायािशय 

 

२५ भेषराज भट्टराइ 
कायाशिय िहयागी वडा कायािशय 

 

२६ वटकाराि गरुूङ कायाशिय िहयागी वडा कायािशय 
 

२७ िन प्रिाद परा कायाशिय िहयागी वडा कायािशय 
 

२८ वववन्द्र सिम्व ु कायाशिय िहयागी वडा कायािशय 
 

श्रोतः सिरीजङ्घा गाउँपासिका प्रशािन शाखा 
७६. गाउँपासिकािा  सनवाशजचत जनप्रसतसनसिहरुको वववरण 
सिरीजङ्घा गाउँपासिकास्थापना पश्चात  २०७४ को  अिारिा पवहिो पटक नेपाििा स्थानीय तहको सनवाशचन 
भएकोछ । यो गाउँपासिकािा कुि ८ वटा वाडशहरु रहेकाछन र हाि यो गाउँपासिकािा १ जना 
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गाउँपासिकाअध्यक्ष¸१ जना उपाध्यक्ष¸८ जना वाडश अध्यक्ष िवहत कुि४२ जना िदस्यहरु सनवाशजचत भएकाछन 
।सनवाशजचत जनप्रसतसनसिहरुको वववरण ति प्रस्ततु गररएकोछः 

क्रि जनप्रसतसनसिकोनाि पद उिेर सिांग िम्पकश  नां 
सबजयी 
 राजनैसतक दि 

१ वटकाराि गरुूङ अध्यक्ष ४७ परुूष ९८६२६६०४०४ नेपािी काांग्रिे 

२ ज्ञानिाया चौहान एपाध्यक्ष ३६ िवहिा ९८१६९७८३४८ नेपािी काांग्रिे 

३ उसििाश थेवे अध्क्षय ६० िवहिा ९८५१०१७३८५ ने.क.पा. एिािे 

४ राि कुिारी थेवे िदस्य ६२ िवहिा ९८१४०३८९८० ने.क.पा. एिािे 

५ रेन्द्जर वहादरु थेवे िदस्य ६५ परुूष ९८१६९७७३५५ ने.क.पा. एिािे 

६ चडुािजण थापा िदस्य ६० परुूष ९८१४०६६९३५ ने.क.पा. एिािे 

७ िन कुिारी वव.क. िदस्य ३८ परुूष ९८१७९१४०३९ ने.क.पा. एिािे 

८ िािकृष्ण चौहान अध्क्षय ४४ परुूष ८९२४९५६२०८ नेपािी काांग्रिे 

९ िन्द्तिान थेवे िदस्य ४७ परुूष ९८१४००००३० नेपािी काांग्रिे 

१० िक्षिी प्रिाद थेवे िदस्य ४७ परुूष ९८१५९५९३७१ नेपािी काांग्रिे 

११ जानकुा देवी कँुवर िदस्य ४९ िवहिा ९८१७९०४४७५ नेपािी काांग्रिे 

१२ पदिा वव.क. िदस्य ४२ िवहिा ९८१५०८७३७९ नेपािी काांग्रिे 

१३ िन्द्तेष चाजम्िङ (राइ) अध्क्षय 

 

परुूष ९८४२६६०७२७ ने.क.पा. एिािे 

१४ कुिारी िावादेन िदस्य 

 

िवहिा ९८१८६०७३९७ ने.क.पा. एिािे 

१५ देवीिाया वव.क. िदस्य 

 

िवहिा ९८१४०९९८३७ ने.क.पा. एिािे 

१६ वि वहादरु िादेन िदस्य 

 

परुूष ९८१४९३७६३६ ने.क.पा. एिािे 

१७ िक्ष्िण िेन्द्याङवो िदस्य 

 

परुूष ९७४२६५८८८४ ने.क.पा. एिािे 

१८ रूपदाश भट्टराइ अध्क्षय 

 

परुूष ९८६९०६००३४ ने.क.पा. िाअवादी केन्द्र 

१९ िरेुन्द्र कुिार इवारि िदस्य 

 

परुूष ९८१४९७३८३९ नेपािी काांग्रिे 

२० ववििा िाम्यू िदस्य 

 

िवहिा ९८१५०३०८७२ नेपािी काांग्रिे 

२१ रूपा ातानी िदस्य ३६ िवहिा ९८१७०१९६९३ नेपािी काांग्रिे 

२२ अइतराज परा िदस्य 

 

परुूष ९८१५९२८०४९ िांजाय सिम्ववुान िन्द्च नेपाि 

२३ पूणसिशह सिम्व ु अध्क्षय ४७ परुूष ९८४३७७७१२४ नेपािी काांग्रिे 

२४ हकश  िावो िदस्य ४५ परुूष ९८१६९८०१४७ नेपािी काांग्रिे 

२५ वकवता सिम्व ु(गौति) िदस्य ३५ िवहिा ९८१४००५९०० ने.क.पा. िाअवादी केन्द्र 

२६ फुिथङुसग वव.क. िदस्य ४१ िवहिा ९८२४०९६१९८ ने.क.पा. िाअवादी केन्द्र 

२७ दयुोिन गौति िदस्य ५६ परुूष ९८२४०३९६१६ नेपािी काांग्रिे 

२८ िखुराज सिम्व ु अध्क्षय ५८ परुूष ९८६१६६९९२८ नेपािी काांग्रिे 

२९ नयन्द्र कुिार सिम्व ु िदस्य २९ परुूष ९८६९०६०२७० ने.क.पा. एिािे 
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क्रि जनप्रसतसनसिकोनाि पद उिेर सिांग िम्पकश  नां 
सबजयी 
 राजनैसतक दि 

३० 
दगुाश प्रिाद सिम्व ु िदस्य ५५ परुूष ९८६३७०९३०५ 

सिांाय सिम्ववुानिन्द्च 
नेपाि 

३१ 
सडकिसत कुिारी परा 
(सिम्व)ु िदस्य ४९ िवहिा 

 
ने.क.पा. एिािे 

३२ ददििाया िाकी िदस्य ३८ िवहिा 
 

नेपािी काांग्रिे 

३३ नयानाथ सतवारी अध्क्षय ४७ परुूष ९८५२६७२६५२ नेपािी काांग्रिे 

३४ भानभुि गैति िदस्य ५३ परुूष ९८६२७६६९०९ नेपािी काांग्रिे 

३५ अजुशन कुिार सिम्ब ु िदस्य ६४ परुूष ९८२४९१२६१० नेपािी काांग्रिे 

३६ प्रिेीका सिम्ब ु िदस्य ४४ िवहिा ९८६३७१३३२८ नेपािी काांग्रिे 

३७ िरीता पकुुश टी िदस्य २३ िवहिा ९८१५९२६०६४ नेपािी काांग्रिे 

३८ टिी िािा अध्क्षय ३८ परुूष ९८४४६७२२५० नेपािी काांग्रिे 

३९ सििादेवी गरुूङ िदस्य ४० िवहिा ९८६८१७७८९२ नेपािी काांग्रिे 

४० वहिाि गरुूङ िदस्य ३३ परुूष ९८४२६६०८२५ नेपािी काांग्रिे 

४१ अववरिान राइ िदस्य ५० परुूष ९८४४६१८४८६ नेपािी काांग्रिे 

४२ सितादेवी पकुुश टी िदस्य ५८ िवहिा ९८६२३०४३६२ नेपािी काांग्रिे 

४३ िाक्पा भोटे िदस्य  परुूष ९८२३४१८५६४ नेपािी काांग्रिे 

४४ ददनेि राइ िदस्य  परुूष ९७४१४३०८२३ नेपािी काांग्रिे 
श्रोतः गाउँपासिका को असभिेख 

७७.गाउँपासिकाको अविर, चनुौती, ििस्या र सनष्कषश 
सिरीजङ्घा गाउँपासिकाको िेरैभभुाग उच्च पहाडी तथा वहिािी भागिा पदशछ । यहा कृवष उत्पादन हनुे जसिन 
कि भए पसन प्राकृसतक श्रोतका के्षत्रिा यो के्षत्र सनकै िम्पन्न छ । एकातफश  ववकट वहिािी तथा पहाडी 
डाँडार चटानी भीरका कारण ववकाि सनिाशणका कायशहरू गनश किीन छ भने अको तफश  यि भेगिा प्राकृसतक 
िम्पदा प्रचरु भएका कारण यहा ववकािको िम्भावना पसन त्यजत्तकैबढी छ ।  

७७.१अवशरहरूः 
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यो गाउँपासिकाका िेरै भभूाग उच्च पहाडी तथा वहिािी भागिा पदशछ । यिका दजक्षणी भागका िाटो उबशर 
भए पसन यिका उत्तरी क्षेत्र भने कि उत्पादनजशि छ । तिथश यिको दजक्षणी भागिा कृवष तथा नगदेबािी 
उत्पादनको राम्रो िम्भावना छ भने उत्तरसतर पशपुािन तथा जडीबटु्टी उत्पादनका िासग उत्ति िासनन्द्छ । 
तिथश यिका ववसभन्न भागिा अन्नबािी, िागिब्जी र फिफुि उत्पादनका िम्भावना प्रचरु छ । यििेस्थानीय 
िागिाई पूरा गनेिात्र नभएर यहा उत्पाददत अिैची अजम्ििा अदवुा जचराइतो तथा सबसभन्न वकिीिका 
िागशब्जी  िगायतका नगदे बािी अन्द्य भेगसतर पसन सनकािी गनश पयाशि िम्भावना छ । यि 
गाउँपासिकाको केही भागिा  सिांचाईको  िािान्द्य व्यवस्था छ । यिको दजक्षणी भागिाखोिाहरूबाट कूिा 
बनाएर सिांचाईको िािान्द्य व्यवस्था सििाइएको भए पनी अरु थप सिांचाईको ब्यवस्था गनश जरुरी देजखन्द्छ । 
यिको दजक्षणी भागको नदी तवटय क्षते्रिा अन्नबािी तथा उत्तरी भागिा अिैची, अजम्ििो, अदूवा जचराइतो र 
अन्द्य प्रकारका नगदे बािी िगाउन उपयिु रहेको छ । 

 

 यि गाउँपासिकािा िूिा राजिागश त छैनन । तर पसन यही गाउँपासिकाका भएर कन्द्चनजांाा बेिक्याम्प 
जाने िडकको  टय्राकहरू खोसिने कायश ििािि चसिरहेको छ तर उच्च पहाडी तथा वहिािी भाग अनी 
चटानी सभर बाहलु्य जसिन बढी भएको हुँदा िडक सनिाशण कायश असत कदिन र बढी खचाशि ुछ जस्िे गदाश 
गाउपािीकाको िात्र बजेटिे उि सबकािे कायश ििपन्न गनश त्यती िहज छैन तिथश प्राजन्द्तय तथा िांजाय 
बजेटको ब्यवस्था गनश आवस्यक दजखन्द्छ । यो ियुय बाटोको अिबा अन्द्य ग्रासिण िडकहरु सनिाशण कायश 
भइरहेको छ यध्यपी अवहिे िम्ि पसन गाउँपासिकाका अिा जसत वडाहरु िडक िम्पकश  बाट अिग छन भन े
खसनएका िडकिा पनी बाहै्र िवहना िवारी िािन चल्ने अवस्था अझै पनट्ठ बन्न िकेको छैन । 
गाउँपासिकाका सबसभन्न क्षेत्रबाट खोसिएका टय्राकहरूिाइ स्तरीय बनाएरबषशभर यातायातका िािनहरू चल्न 
िक्ने बनाउांने िाथै पहासड िोकिागशको  थपुश बाट छुवटएको थपुश सिनाि तेल्िोक िािाङखे याम्फुदीन 
कन्द्चनजांाा बेिक्याम्प िडक सनिणश कायश ििपन्न गनश िके यि गाउँपासिकािा उत्पाददत वस्त ुदेशका अन्द्य 
भागिा पिाउांन िहज हनुकुा िाथै पयशटन तथा जिसबितु को अथाहा ििभावना बोकेको यि गाउँपासिकाको 
िांबदृ्धीको िागी ढोका खोिीने  िम्भावना छ । तिथश उि िडकहरु सनिाशण गररन ु यि गाउँपािीकाको  
ववकािका िासग अविरका रुपिा  रहेको छ । 

 

सिरीजङ्घा गाउँपासिका सभत्र थपु्र ैववद्याियहरू छन । यिसभत्र एउटा क्याम्ि एउटा प्रासबिीक जशक्षािय र ५ 
वटा िासबक उिावव र ४ वटा िाबी रहेका छन। यहा जजल्िाका अन्द्य गाउां तथा सछिेकी जजल्िा बाट ििेत 
प्रसबसिक तथा उच्च जशक्षा अध्यान गनश सबिाथीहरु आउांने गदशछन तिथश जशक्षाका के्षत्रिा यि गाउँपासिकाको 
अविर सनकै राम्रो रहेको छ । यहा खोसिएका बोसडिंग स्कूिहरूिे पसन यहाँको जशक्षाको ववकाििा िूिो 
िहयोग गरेको छ । यि गाउँपासिकाको िासनिहरूको िाक्षरता दर सनकैराम्रो हनुकुो िूि कारण पसन यही 
हो । 

 

यि के्षत्रिा भएका िूिा िूिा जिािार के्षत्रहरुिा स्थानीय तहको श्रोत िािन तथा िीप र श्रििाई 
योजनावद्ध रुपिा िदपुयोग गनशिकेिा जिािार के्षत्रवाट स्थानीय वासििाई पयाशि खेसतपाती गनश सिांचाईको 
व्यवस्था गने र जिववद्यतु उत्पादन गनशिकेिा जिािार के्षत्रको िदपुयोग हनु े र यि के्षत्रको आसथशक 
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अवस्थािा पसन राम्रो ििुार हनुे देजखन्द्छ । यि के्षत्रिा यस्ता जिािार के्षत्रहरु प्रचरु िात्रािा रहेका छन 
जस्िे गदाश यि के्षत्रको ववकाि गनश िकेिा गाउँपासिकाको ववकािको िम्भावना देजखन्द्छ । 

सिरीजङ्घागाउँपासिका जजल्िाकै  पयशटकीय िम्भावना बोकेकोगाउँपासिका हो । सबश्वको ते्र ो अ्िो 
कन्द्चन्द्जांाा वहिाि िगाएत ७ हजार भन्द्दा बढी उचाइका दजशनौं वहिाि, कन्द्चनजाा िांरक्षण के्षत्र,यही 
गाउँपासिकाको सििानािा रहेको प्रसिद्ध पासथभरा देसब िजन्द्दर, काबेिी नदी,सबसभन्न  गफुाहरु , भैिेडाडँा 
प्रभथुमु्काडाडँा,िपुीजङु डाांडा,फुम्पे डाांडा ,सिन्द्चेप ु भन्द्ज्याङ काँडे भन्द्ज्याङ, वकरातेश्वर िजन्द्दर, जत्शवािय 
िजन्द्दर¸भगवसत िजन्द्दर¸िरीजांाा िन्द्दीर, बारुिे पोखरी, बन्द्दकेु पोखरीङ, सतम्बङु पोखरी पदिागश िहत्वपूण 
पयशटकीय के्षत्रहरू हनु । यिका अिवा  गाउँपासिका सभत्र अन्द्य पयशटकीय के्षत्र पसन पवहचान हुदैँ गएका 
छन । यहाकँा भीर, झरना, र िािदुावयक वनहरूिाइ पसन पयशटन ववकािका िासग िदपुयोग गन िवकन ेप्रचरु 
िम्भावना छ । िाथै यहािािीक तथा िाांस्कृतीक पयशटन, जिसबितु पयशटन, कृवष पयशटन, शैजक्षक पयशटन र 
पयाशवरणीय पयशटनको ववकाि गनश िवकन ेअत्यान्द्त िेरै िम्भावना छ । यि गाउँपासिकाका यी पयशटकीय 
के्षत्रका ववकाि र प्रचारप्रिार गरेर स्थानीय आददवािीहरू बिोबाि गने गाउँहरूिा ारबाि कायशक्रि 
चिाउनिवकन े िम्भावना छ । यहा जांगि िफारी िगायतका पयशटनका ववकाि गनश िवकने िम्भावना 
त्यसतकै बढी छ । तिथश यो गाउँपासिका पयशटनको पांरचरु ििभावना बोकेको गाउँपासिका हो । यहा ँ
बहिूुल्य जडीबटुी पाँचऔ ांिे, जटाििी, यािाशगमु्बा, कुट्की सबखिापदिचाि, िनुापाती, भैरुङपाती, सिक्पा,ििेत 
पाइन्द्छन ्। जनु जडीबटुी व्यथैिा खेर गइरहेका छन ्। यिको ‘बजारीकरण’ गनश िके बषेनीकरोडौं रुपैयाँ 
आजशन गनश िवकन्द्छ । जनु रुपैयाँ यिै के्षत्रको पयशटकीय पूवाशिार सनिाशणाथश खचश गनश िवकन्द्छ । यहाँ रहेका 
िबै पयशटकीय स्थिहरुिा पयशटकहरु पु् न िकेको अवस्था छैन भने आइपगेुका कसतपय पयशटक रिजणय 
फाांटिा रहेका चौंरी गोििा बाि बस्न बाध्य छन ्िाथै खानका िासग तयारी खाना बोक्नपुने ििस्या अझै 
जजसबत छ ।आफ्नै बन्द्दोबस्तीिा आउनपुने भएकािे आन्द्तररक तथा बाह्य पयशटकिाइ िबै रिणीय स्थिको 
भ्रिशण गनश ििस्या रहेको देजखन्द्छ । तिथश पयशटकीय पूवाशिार सनिाशण गनश िके यि गाउपािीकािा आन्द्तररक 
तथा बाह्यय पयशटक आगिन वृवद्ध हनुे सनश्चत छ । यिका िाथै यहा बिोबाि गने िासनिहरू िेहनती र 
ववकािप्रसेि पसन छन । यििाइ पसन यहाँको अवशरका रुपिा सिन ुपदशछ । 

 

७६.२चनुौसत 

 

सिरीजङ्घागाउँपासिकािा ववकाि सनिाशणका िासग अवशरिात्र नभएर थपु चनुौसतहरू पसन रहेका छन । यि 
गाउँपासिकाका उत्तरी भाग कृवष उत्पादनका दृवष्टिे खाि िहत्वपूण छैन । िाथै उच्च  पहाडी तथा वहिािी  
भागिा यातायातको ववकाि गनश पसन किीन छ । सिांचाईका िासग पानीको्र ोत भए पनी चटानी जसिन र 
अफ्यारो भगुोिका कारणकुिो सनिाशणका िागी काि गनश असत किीन छ िाथै कि उवशर िाटो हनु यि 
गाउँपासिकाको कृवष उत्पादनकािागी थप ििस्याहरू हनु ।  

 अव्यवजस्थत बिोबािः यि गाउँपासिकाका ववसभन्न भागिा अव्यवजस्थत बिोबाि हुँदै गएको छ । ववशेषगरी 
पन्द्चिी बजार िाांडागाउ खान्द्दीिे हप्पखुोिा, तेल्िोक बजार सिन्द्चेप ु बजार अन्द्य बजार क्षेत्रिा बिोबाि 
व्यवजस्थत छैन ।यिैगरी पयशटकीय के्षत्रहरूिा पसन बिोबाि अव्यवजस्थत बन्द्दै गएकै छ । पयशटकीय 
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क्षेत्रहरूिा ब्यविायीक होटि तथा बािस्थानको अभाब छ । तिथश यििाइ व्यवस्थापन गन यहाँका ियुय 
चनुौसतका रूपिा रहेका छ । शहरीकरणका कारण र ब्यविायीकताको ज्ञानको किीिे पसन यस्ताचनुौसत 
थवपन गरेको हो । यता कसतपय िासनिहरू  पवहरो प्रभासबत क्षेत्र खोिा तथा नदीका वकनार वा सडििा पसन 
बिेका छन । सतनीहरूका बिोबािका व्यवस्थापन गन कुरा पसन चनुौसतका रूपिा रहेको देजखन्द्छ । 

 

श्रि शजिको पिायनः  यि गाउँपासिकाका िवैभन्द्दा  िूिा चनुौसत  श्रिका पिायन हनु हा । बेरोजगारीका 
कारण यि गाउँपासिकाका यवुा शजि िूिा िांययािा ववदेसिएका छ । यििे गाउँका ववकाि र सनिाशणिा 
नकारात्िक प्रभाव पानश िागेका देजखन्द्छ । यिबाट गाउँिा ब्याजिगत तथा  ववकाि सनिाशणका काििा 
यवुाशजि नपाइन ेअवस्था िजृना भएको छ । रोजगारीका िासग ववदेशीएका यवुाशजििाइ यहा स्थावपत गन 
यहाकँा िवैभन्द्दा िूिा चनुौसतका रूपिा रहेकोछ । यिैगरी खेसतपासत कायशिा िागेका िासनिहरू ववदेजशनािे 
यहा खेसत गने िासनिहरूका िांयया ाटेर गएको छ र कृवष उत्पादनिा किी आउन िागेका छ । यििाइ 
व्यवस्थापन गने कुरा पसन ियुय चनुौसतका रूपिा 
रहेको देजखन्द्छ । 

 

भौसतक पूवाशिारका किीः यहाँका ववसभन्न गाववििाइ सििाएर यो गाउँपासिका सनिाशण गररएको हनुाि यहाां िव 
िाउँिा पूवाशिार ववकाि हनु िकेका छैन । यिका दजक्षणी भागिा बाटोााटा र अन्द्य ववषयवस्तकुो ववकाि 
हनु िरुुभएको छ भने यिको िध्य र उत्तरी क्षेत्रिा भौसतक पूवाशिारका ववकाि हनु िकेका छैन । यस्ता 
अवस्थािा ििान रूपिा ववकाि सनिाशणका काय गन कुरा चनुौसतका रूपिा रहेका छ । 

 

उजचत नीसतसनयिको किीः गाउँपासिका िे आफ्नो प्रशािनीक काि िन्द्चािन गरीरहेको भए पनी आवश्यक 
कानून तथा सनयिाविीहरू बसनिकेका छैनन । तिथश सनयि कानूनन नबनी गाउँपासिकाको ववकाि र िेवा 
प्रवाहका कायश गनश चनुौसतका रूपिा रहेको छ ।  

 

 बढदो जनआकाांक्षाःगाउँपासिका सनिाशण तथा स्थासनय तह चनुाब र जनप्रसतसनिीहरुको कायशप्रारम्भ िांगै 
स्थानीय ििदुायको जनआांकाांक्षा असत िेर बढेको पाइएको छ भन ेजनआकां क्षा िम्बोिनका िागी  श्रोत र 
िािनको भने सनकैनै किी छ । यस्तो अवस्थािा सिसित श्रोतिाइ व्यवस्थापन गरीजनआकाांक्षा पूरा गन कुरा 
चनुौसतका रूपिा रहेको छ । िाथै गाउँपासिकाहरू भक्खरबाट िातै्र पनुरव्यवजस्थत भएकािे अवहिेिम्ि 
स्थानीय श्रोत र िािनिाई पवहचान गनश तथा सतनीहरूको ववकाि गने कायश हनुिकेको छैन । 
गाउँपासिकाहरूका श्रोत रिािनिाई पवहचान गरी सतनीहरूको ववकािको योजना छोटो िियिा बनाउन पनी  
ियुय चनुौसतको रुपिा रहेको छ । 

गररबी र बेरोजगारीः यि गाउँपासिकाका िेरै िासनिहरू अवहिेिम्ि पसन गररवीका रेखािनुी रहेको पाइएको 
छ । सतनीहरूिाइ स्वरोजगार बनाइ  आयआजशनिा असभबवृद्ध गनश तथा गररबी सनवारण गनश चनुौसतको रुपिा 
रहेको देजखन्द्छ । यि गाउँपासिकािा थपु यवुायवुती बेरोजगार छन भन ेिेरैजना रोजगारीका िासग ववदेसिएका 
छन । सतनीहरूका पररवारिे खेसतपासत गनश छाडेका छन । यिबाट एकजनािे किाउन ेतथा अरू बिेर 
खान पद्धसतका ववकाि भएको देजखन्द्छ यििे परसनभशरतािा बवृद्ध गरेका पाइएकोछ  भने ारका िदस्यहरूिे 
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अन्द्य प्रकारको श्रि गनश छाडेको देजखन्द्छ ।  यहाँका श्रिशजि बावहर जानािे यहाँका ववकाि सनिाशणका 
कायशिा ििेत नकारात्िक प्रभाव परेका छ । तिथश बेरोजगारीको ििस्या ििािान गनश यहाँको ियुय 
चनुौसतको रूपिा रहेको छ ।  

 

 भसूिका व्यवस्थापन नहनुःु यि गाउँपासिकािा भसूिका ििजुचत ढांगका व्यवस्थापन हनुिकेको छैन । 
खेसतपासत गने िासनििँग असत कि जसिन छ भने केही ज्यादा जसिन हनुे िासनििे खेसतपासत गनश छाडेका 
छन । यता खेसतपासत छाडेर गाउँबाट शहरसतर िने पद्धसत पसन असत िेरैबढेर गएको छ । अझैिम्ि पसन 
जीववकाका िागी िात्र खेसत गने चिन रहेको  हनुाि यहाँको कृवषिा ििजुचत ववकाि हनु नपाएको देजखन्द्छ  
। 

 

यथाथशिा यि गाउँपासिकािा केही िम्भावनाहरू रहेका भए पसन चनुौसतका पखाशि पनी सनकैसबकराि छ 
यध्यपी यस्ता चनुौसतहरूका बीचिा पसन केही िम्भावनाहरू रहेका हुँदा सतनीहरूका खाजी गरी चाँडोभन्द्दा 
चाँडो गाउँको ववकाि सनिाशण कायश गनश र स्थानीय जनताका िनोकाांक्षा पूरा गराउांन ेकायश गनश आवश्यक 
देजखन्द्छ । 

 

 

िन्द्चार तथा इन्द्टरनटे िेवा 
सिरीजङ्घागाउँपासिका जजल्िाकै दो्र ो िुिो जनिांयया र भगुोि भएको िाथै नदी तवटय होचो के्षत्र देखी उच्च 
वहिािी के्षत्र िम्ि फैसिएको छ उहाको जनानत्व पनी फरक फरक रहेको पाइन्द्छ। यि गाउांका प्राय िबै 
ारिरुरीिे िोबाइि प्रयोग गने गरेको पाइए पनी िहज उपयोग गनश भन ेिकेको अवस्था पाइदैन । यि 
गापाको िेरै के्षत्रिा अवहिे पनी टेसिफोन टावरहरुको अपयाशितािे गदाश टेिीफोन िोबाइि र इन्द्टरनेटको 
िहज  िेवा उपयोग गनश िवकएको छैन भने ििय अनकुुि सछटो छरीतो ििुभ िेवा प्रभाहिा ििेत यििे 
िेरै अफ्यारोबनाइरहेको छ ।  तिथश यिको सबकाििा ििेत ध्यान पयुाशउांन आवस्यक देजखन्द्छ भने सबिि 
भौगोसिक के्षत्र यिु गापा भएकािे यिको िहज िसुबिा िन्द्चािन हाििाइ चनुौतीको रुपिा देजखएको छ । 

 

जनचेतनाका किीः यि गाउँपासिकाका एउटा चनुौसत जनचेतनाका किी हनु पसन हो । यहाको शैजक्षक 
अवस्था राम्रो रहदा रहदै पनी  थपु्र ैिासनिहरूअवहिे पसन सनरक्षर छन । त्यिैिे िेरैिा जशक्षा, स्वास्थ्य र 
अन्द्य के्षत्रिा चेतनाका किी छ । यििे गाउँपासिकाको ववकाि सनिाशणका कायशिा प्रत्यक्ष रूपिा प्रभाव पाने 
गदशछ । 

 

७६.३गाउँपासिकाको ववकािका िम्भावनाहरू(कृवष, जिववद्यतु, पयशटन आदद) 
 

यि गाउँपासिकाका ववकािका िम्भावनाहरू भन प्रचरु छन । यि गाउँपासिकाका जसिन ववववितािे भरभरू 
छ, जििे गदाश यहा कृवष, पयशटन र अन्द्य प्रकारका कायशहरूका िम्भावना व्यापकछ । यिका दजक्षणी 
के्षत्रिाई कृवष उत्पादनिा प्रयोग गन िवकन्द्छ भन यिका उत्तरी तथािध्यभागिाई, िागिब्जी, वकबी 
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िगायतका ििय िापेक्षीत फिफुि, अिैची अदवुा, अजम्ििा र अन्द्य प्रकारका वस्तहुरू उत्पादन गने काििा 
िदपुयोग गनश िवकन्द्छ ।  

 

कृवष:यि गाउँपासिकािा असिकाांश िासनिहरु कृवष पेशािा आत्िा सनभशर रहेका छन भने । व्यविावयक 
कृवषको िाध्यिवाट गाउँपासिकाको ििवृद्ध तफश  उन्द्िखु गराउन िकेिा कृवषिाई व्यविायीकरण गनश गाउँिा 
रहेका कृषकहरुिाई उन्नत वीउ ववजन, ििखाद तथा प्राङ्गाररक खेसतको िासग राज्यस्तरवाट िहयोग उपिब्ि 
गराउन गाउँपासिकािे ववशषे योजना बनाउन ुपने अवश्यिा रहेको छ । उन्नत खािको िान, िकै अन्द्य 
वासिहरु तथा तरकारी खेतीहरुिाई प्राथसिकताका िाथ आिसुनक पद्धसत अनिुार िीप तासििको उपिब्ि 
गराई व्यवस्थापन गनश िकेिा यि के्षत्रको ववकािको आिार कृवष बन्न िक्ने  िम्भावना देजखन्द्छ ।  

 

पशपुािन:यि के्षत्रिा ब्यविावयक रुपिे जस्थानीय श्रोत िािन िीप र श्रििाई उपयोग गरेर चौंरी उन्नत 
खािको दिुाि ुगाई, भैिी भेडा खिी, बोका, बाख्रा, िुांगरु, बांगरु, िोििा कुखरुा, बैिर कुखरुा, िाहरुी पािन, 

जस्ता व्यविायहरुिाई िीप तथा तासिि ददएर व्यवस्थापन गनश िकेिा यि व्यविायवाट थप आम्दानी गनश 
िक्ने िम्भावना देजखन्द्छ । 

जि ववद्यतु:यि के्षत्रिा भएका िूिा िूिा जिािार के्षत्रहरुिा स्थानीय तहको श्रोत िािन तथा िीप र 
श्रििाई योजनावद्ध रुपिा िदपुयोग गनशिकेिा जिािार के्षत्रवाट स्थानीय वासििाई पयाशि खेसतपाती गनश 
सिांचाईको व्यवस्था गने र जि ववद्यतु उत्पादन गनशिकेिा जिािार के्षत्रको िदपुयोग हनुे र यि के्षत्रको 
आसथशक अवस्थािा पसन राम्रो ििुार हनुे देजखन्द्छ । यि के्षत्रिा यस्ता जिािार के्षहरु प्रचरु िात्रािा रहेका 
छन जस्िे गदाश यि के्षत्रको ववकाि गनश िकेिा गाउँपासिकाको ववकािको िम्भावना देजखन्द्छ । 

 

पयशटन:यो गाउँपासिका िािनु्द्रक ितहबाट ९०० सिटरको उचाइ काबेिी िोिङु्गा दोभान देखी ८६८६ सिटर 
उचाइ भएको सबश्वको ते्र ो उच्च  कन्द्चन्द्जांाा वहिजश्रङखिा ३७९४ सिटर उचाइिा अवजस्थत पासथभरा देबी 
िजन्द्दर िदाबहार बगीरहने काबेिी नदी  कन्द्चनजांाा िांरक्षण के्षत्र िगाएत रहेको सबजशष्ट  िरातिीय बनोट, 
दजक्षणी भागको नदद तटीय के्षत्रिा उपोष्ण र उत्तरिा वाहै्र िवहना वहउांिे ढावकएको के्षत्रिा टुन्द्रा 
वकिीिकोहावापानी, सभन्न ििश, सभन्न जासतय िांस्कृसतको वववविता अगाल्दै प्राकृसतक िनोरििे भररपूणश यि 
गाउँपासिकाको ववववितािे गदाश ििय र स्थान अनरुप भौसतक तथा िानवीय ववकािका प्रारुपहरु तयार गरी 
िञ्चािनिा ल्याउन आवश्यक देजखन्द्छ िाथै कन्द्चनजांाा पदिागश अतरगत काबेिी करीडोर अनतरगत सिनाि 
ताव काबेिी दोभन तावाटार एकचना भन्द्ज्याङ िगाएतका िाउिा स्तरीय होटेि तथा आवाि स्थि सनिाशण 
गनश आवस्यक देजखन्द्छ भन ेअको तफश  सिन्द्चेप ुभन्द्ज्याङ पम्फे डाांडा िगाएतका पयशटवकय क्याम्प िाइडिा 
पनी स्तरीय होटेि तथा आवि सनिाशण गरी पयशटकिाइ िसुबिा उपिब्ि गराइ आफ्नो ब्यविाइिािा ििेत 
बढवा गनश जरुरी देजखन्द्छ । देशकै िबैभन्द्दा बढी पयशटक यि के्षत्रिा आउांन ेप्रिस्त ििभावना रहेको हुांदा 
यि गाउँपासिकािा रहेका उल्िेजखत िहत्वपणुश पयशटवकय के्षत्रशरु र पदिागशको बारे ब्यापक प्रचारप्रिार िांगै 
आवस्यक पवुाशिार र ब्यविायीिाको ववकाि गनश िके उज्जि र अववसछन्न िांबदृ्धीको िम्भावना देजखन्द्छ । 
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िडक तथा यातायात:िध्य पहाडी िोक िागश को थपुश पाांचथ थपुश सिनाि खानददिे तेल्िोक िािाङखे 
याम्फुदीन कनचनजांाा बेिक्याि िडक खन्द्ड यि गाउँपासिकाको ४न वडा तेल्िोक िम्ि िोटर बाटोको 
ट्रयाक खने्न कायश ििपन्न भएको छ। जििे यि गापाको १ २ ४ न वडा िा िािान्द्य यातात िेवा िन्द्चािन 
भएको छभने यि खन्द्डिा ििेत सनयसित यतायात चल्ने बनाउांन जरुरी छ । हाि िम्ि िडकिे नछोएको 
पेदाङ िािाङखे र यम्फुददन खन्द्ड िडक सनिाशणका िागी जजल्िाकै कदिन भौगोिीक के्षत्र भएको हुांदा िुिो 
िगानी प्रयोग गरेर िात्र यि के्षत्रका िबै वडािा िडक पयुाशउांन िम्भब देजखन्द्छ। । यो गाउँपासिकािा 
फरक िरातसिय बनौट भएकािे वडा न ३ सिकैचा तफश को देउरािी फवाखोिा सिकैचा तेल्िोक  िोटर 
बाटोको ट्रयाक खने्न कायश ििपन्न भए पनी वाहै्र िवहना यातायातको िािन चल्न ेबनाउांन अझै िुिै िगानी 
अवस्यक देजखन्द्छ । तेस्तै अको तफश  वडा न ७ खेवाङ िम्ि पनी ट्रयाक खने्न कायश ििपन्न भए पनी 
सनरन्द्तर यातायात चल्ने बनाउांनेकाि अझै बाांकी छ । पयशटन कृषी उिोग र जिसबितु िबै वकिीिको 
सबकाि गरी गाउँपासिका िाइ िांबदृ्ध बनाउन िडक सनिाशण कायशिाइ तसतब्रता ददन जरुरी देजखन्द्छ । हाि 
िम्ि बनेका कच्ची िडकहरु पसन अव्यववजस्थत छन ्िडकिा ढि तथा नािाको कुनै व्यवस्था गररएको छैन 
। खोिा नािािा पिुपिेुिाको राम्रो व्यवस्था पसन छैन । त्यिैिे ववकािको पवहिो प्राथसिकता िडकिाई 
ददनपुने आवश्यिा देजखन्द्छ । वाटो ााटो िडकको राम्रो ववकाि गरी िबै वडाहरुिा यातायातको पहँचु 
पयुाशउन िकेिा कृवष के्षत्रिा उत्पादन भएका उपजहरु, दु् ि जन्द्य वस्तहुरु, िाश ुजन्द्य भेडा खसि, वोका, रागँा, 
भैसि, कुखरा, हाँि, फिफुिहरु जस्ता ववसभन्न वस्तहुरु वजार िगेर उजचत िूल्यिा वेच ववखन गनश पाउन े
िम्भावना रहेको देजखन्द्छ । जिबाट कृवष उपजहरुको बजार सनकासि र पयशटकहरु हरुको आगिन िययािा 
बदृ्धी भएर गाउँपासिकाको आसथशक श्रोतिा ववृद्ध हुँदै जाने प्रिस्त िम्भावना रहेको देजखन्द्छ । 

 

जशक्षाः सिरीजङ्घा गाउँपासिकाको िाक्षरता८४% रहेकोछ । यहाँको कुि जनिांयया १४७०४ ( ५ बषश भन्द्दा 
िासथको िात्र जनिांयया ) िध्ये २३५८ अथाशत १६% भन्द्दा वाहेक िवै जनिांयया िाक्षार रहेकोछ । यहा 
िािदुावयक र नीजज ववद्यािय तथा उिाववका अिाबा एउटा प्रासबसिक जशक्षाियर एउटा क्याम्पि 
ििेतिन्द्चािनिा रहेको छ । यहा जजल्िाका अन्द्य गाउां तथा सछिेकी जजल्िा बाट ििेत प्रसबसिक तथा उच्च 
जशक्षा अध्यान गनश सबिाथीहरु आउांने गदशछन । यहा खोसिएका बोसडिंग स्कूिहरूिे पसन यहाँका जशक्षाका 
ववकाििा िहयोग गनश िरुु  गरेको छन । तिथश यहा जशक्षाको ववकाि गनश िवकने िम्भावना प्रचरु छ ।  

 

स्वास्थ्यिेवा:यि गाउँपासिकाका िासनिहरूकोस्वास्थ्य जस्थतीिािान्द्य छ । यहा ७ वटा स्वास्थ्य चौकीर १ 
वटा डक्टरको दरबन्द्दी िवहतको प्राथसिक स्वास्थ्य केन्द्र िन्द्चािनिा रहेको छ भने २ हाि िम्ि सिनाि र 
तेल्िोकिा बथीङ िेन्द्टर ििेत िन्द्चािनिा रहेको छ । भन े १ वटा छुटै्ठ ितुरकेरी गहृ िन्द्चािन िरुु 
भएको छ । तिथश उपिब्ि स्वास्थ्य िांस्थािा सनयसित दक्ष स्वास्थ्यकिी रहन े ब्यवस्था गनश िके यि 
गाउँपासिकािा स्वास्थ्यिेवाको ििेत राम्रो िम्भावना रहेको देजखन्द्छ । यध्यपी अवहिे पनी यि के्षत्रका 
िानीिहरुिे बाषीक बरीब आि करोड भन्द्दा बढी रुपैया उपचारको िागी खचश गनश बाध्य छन जनु रकि 
उपचारका िागी गाउां बाहीर जान ेगदशछ यो अवस्थािाइ अनत्य गरी यही उपचारको राम्रो प्रबन्द्ि गनश असत 
जरुरी जखखएको छ । 
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िािाजजक पररचािन तथा क्षिता सबकाि:भौसतक पवुाशिार सबकाि िात्र नभै ििाज रुपानतरणको िहत्वपणुश 
आिार भनेको िािाजीक िचेसतकरण पनी हो  जस्को अभाबिा ििाजको सबकाि अििभबप्राय रहन्द्छ तिथश 
िािाजीक िचेसतकरणका गसतबिी सनरन्द्तर िन्द्चािन गनश जरुरी देजखन्द्छ । पयशटनको अपार िम्भावना रहे 
पनी यि गाउँपासिकाका असिकाांश िासनिहरु कृवष पेशािा आत्िासनभशर रहेकाछन भने केही िासनिहरु 
बैदेजशक रोजगारीिा गएका छन िाथै केही िासनिहरुिे ििारण व्यापार व्यविाय गरेर जजवन सनवाशहा गदै 
आएका छन । केवह िासनिहरु पशपुािन गदै आएका छन ।त्यिकारण उच्च प्रसतफि प्रि गनशका िागी 
पेशा ब्यविाय अनरुुपको ब्यविायीक तथा िीप सबकाि तासििको उपिब्िता गराउन िकेिा यि के्षत्रिा 
ब्यविावयक रुपिे जस्थासनय श्रोत िािन िीप र श्रिको िदपुयोग, रोजगारीता तथा आसथशक जस्थसत ििुार हनु 
िक्ने िम्भावनाहरु प्रिस्त रहेको पाइन्द्छ । जस्का िागी यि क्षेत्रिा िरकारी िगानीका अिाबा अन्द्य 
िगानी कताशहरु तथा दात ृसनकायिाइ यि के्षत्रिा िगानीका िागी राम्रो बातावरण सनिाशण गनश िक्न ुपदशछ 
। 

सनश्कशश  : 
प्रकृसतक तथा िास्कृसतक ्र ोतको िनी सिरीजङ्घागाउँपासिकािे भौसतक िािाजीक र आसथशक सबकाि कायशिाइ 
रतुगसतिा अगाडी बढाउांन छोटो र िािो अविीका योजनाबद्ध सबकाि रणसनती तयार गरी िांबवृद्धको आकां क्षा 
परुा गनश आन्द्तरीक र बाह्यय ्र ोत परीचािन गनश आवस्यक छ ।यिका िागी आसथशक ्र ोत  उच्चस्तरीय 
ििुभ प्रसबिी र अनभुबी जनशिीको ििजुचत उपयोग गनश जरुरी छ । तब िात्र  यावत चनुौसतको पखाशि 
तोडी अविरहरुको ििजुचत उपयोग गदै िम्भावनाहरुिाइ ििेटेर िम्बदृ्धीको यात्रा तय गनश िक्षि हनु िक्न े
देखीन्द्छ । 
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