
सिद्धकुमाख गााँउपासिका-पार्श्व सित्र [Year] 
 

1 

 

सिद्धकुमाख गााँउपासिका-पार्श्व सित्र 
परिच्छेद १ : भूमिका .................................................................................................. 3 

१.१ पषृ्ठभूमि .......................................................................................................... 3 

१.२ उदे्दश्य ......................................................................................................... 4 

१.३ गाउँपार्श्वमित्र तयािीका ििण .................................................................................. 5 

१.४ वस्तुस्स्िती ववविणको सीिा .................................................................................. 6 

परिच्छेद २ : मसद्धकुिाख गाउँपामिकाको परििय ................................................................... 8 

२.१ गाउँपामिकाको परििय ........................................................................................ 8 

२.२ नािाकिण ................................................................................................... 10 

२.३ भूक्षेत्र ........................................................................................................ 13 

२.४ हावापानी..................................................................................................... 13 

२.५ िाटोको बनावट ि उवविाशवि ............................................................................... 14 

२.६ धामिवक तिा प्राकृमतक िहत्वका पयवटकीय स्ििहरू ....................................................... 18 

२.७ नदी तिा खोिाको ववविण ................................................................................. 28 

२.८ स्िानीय िाडपवव, जात्रा तिा िेिाहरूको ववविण ........................................................... 30 

परिच्छेद ३: जनसास्खखक ववविण ...................................................................................33 

३.१ जनसंख्याको ववविण ..........................................................................................33 

३.२ वडाअनुसाि क्षेत्रफि, जनसंख्या, जनघनत्व तिा घिधुिी ववविण .......................................... 35 

३.३ वैवाहहक स्स्िमतको ववविण .................................................................................. 39 

३.४ जन्ि, ितृ्यु ि बसाईसिाइ सम्बन्धी ववविण .............................................................. 40 

३.५ उिेि सिूहअनुसाि जनसंख्याको ववविण ................................................................... 43 

३.६ जातजामत सिूहअनुसाि जनसंख्याको ववविण ............................................................. 44 

३.७ धिवअनुसाि जनसंख्याको ववविण .......................................................................... 45 

परिच्छेद ४ : आमिवक अवस्िा ...................................................................................... 47 

४.१ प्रिुख आमिवक ववविण ....................................................................................... 47 

४.२ भू-उपयोग तिा स्वामित्व................................................................................... 58 

४.३ कृवि तिा पशु ववकास ...................................................................................... 66 



सिद्धकुमाख गााँउपासिका-पार्श्व सित्र [Year] 
 

2 

 

४.४ पयवटन ववकास .............................................................................................. 78 

४.५ उद्योग, व्यापाि तिा बैंहकङ ................................................................................. 81 

परिच्छेद ५ : सािास्जक अवस्िा ................................................................................... 82 

५.१ शैस्क्षक तिा िानव संशाधन ववकास ........................................................................ 83 

५.२ स्वास््य तिा पोिण ....................................................................................... 89 

५.३ खानेपानी तिा सिसफाई ................................................................................... 98 

५.४ िहहिा, बािबामिका तिा सािास्जक सिावेशीकिण ....................................................... 99 

५.५ युवा तिा खेिकुद ........................................................................................ 101 

५.६ किा, भािा तिा संस्कृमत ................................................................................. 102 

परिच्छेद ६: वन तिा वाताविण .................................................................................. 103 

६.१ वन क्षेत्रको अवस्िा ........................................................................................ 103 

६.२ जिस्रोत तिा जिाधाि क्षेत्र ................................................................................ 111 

६.३ जैववक ववववधता ............................................................................................ 112 

६.४ गाउँपामिकािा हुन सक्ने संभाववत प्रकोपको ववविण ...................................................... 113 

६.५  ववपद् जोस्खि व्यस्िापन ................................................................................ 114 

परिच्छेद ७ : भौमतक ववकासको अवस्िा .......................................................................... 115 

७.१ यातायात पूवावधाि ........................................................................................... 115 

७.२ इन्धन उपयोग ववविण(खाना पकाउने इन्धनको आधाििा) ............................................. 120 

७.३ सञ्िाि तिा प्रववमध ........................................................................................ 121 

परिच्छेद ८ : ववकास सुिकाखक ................................................................................... 123 

८.१ िानव ववकास सुिकाखक (HDI) ........................................................................... 123 

८.२ िानव गिीबी सुिकाखक (HPI) .......................................................................... 124 

८.३ िानव ववकास ि गिीबी ................................................................................... 125 

 

 

 



सिद्धकुमाख गााँउपासिका-पार्श्व सित्र [Year] 
 

3 

 

परिच्छेद १ : भूमिका 
 

१.१ पषृ्ठभूमि 

वसु्तस्थिती वववरण (Profile) भन्नाले कुनै थिान, के्षत्रमा रहेको जनसंख्या, भौगोवलक अवथिा, सामावजक 

ववशेषता, प्राकृवतक सम्पदा, आवििक अवथिा, ववकासको स्थिवत आवद स्पष्ट हुने आधारभूत तथ्ांक, सूचक 

वा आधाररेखाको वववरण रहेको दस्तावेज हो । वसु्तस्थिती वववरणलाई “पार्श्िवचत्र” पवन भवनन्छ । Profile 

शब्दलाई भूगोल, ईस्न्जवनयररङ, वचवकत्सा शास्त्र आवद के्षत्रमा फरक फरक वसु्तको ववशेषता ववशे्लषण गनि 

प्रयोग गररएता पवन कुनै प्रशासवनक वा भौगोवलक के्षत्र बारेको तथ्ाङ्क प्रास्ि, ववशे्लषण तिा प्रसु्तवत 

गररएको वववरणलाई पवन वसु्तस्थिती वववरण (Profile) भने्न गररएको छ ।  

ववगतमा वजल्ला, नगर तिा गाउँको वसु्तस्थिती वववरणको अवभलेख राखे्न तिा अद्याववधक गने प्रचलन 

रहेको वियो । केन्द्रीय तथ्ाङ्क ववभाग र मातहतका तथ्ाङ्क कायािलयहरुबाट वजल्लाको वसु्तस्थिती वववरण 

प्रकाशन गने गररएको वियो । सािै थिानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र तत्सम्बन्धी वनयमावली, २०५६ 

कायािन्वयन पवछ तत्कालीन वजल्ला ववकास सवमवत (वजववस), नगरपावलका र गाववसको नेतृत्वमा वजल्ला, 

नगर र गाउँको वसु्तस्थिती वववरण तयार गरी प्रकाशन हुन्थ्यो । ववषयगत कायािलयहरु वशक्षा, स्वास्थ्य, 

कृवष आवदबाट समेत के्षत्रगत तथ्ांक प्रकाशन भईरहेको छ । केन्द्रीय तथ्ाङ्क ववभाग अन्तगितका 

कायािलयहरुले तयार तिा प्रकाशन गदै आएको वसु्तस्थिती वववरणमा मुख्य गरेर जनसंख्या, सम्पवत्त तिा 

आवास सम्बन्धी अवधकतम वववरण समेटेको पाइन्छ भने थिानीय वनकायको पहल तिा नेतृत्वमा तयार 

वसु्तस्थिती वववरणमा जनसंख्या, आवििक, सामावजक, साँसृ्कवतक, भौवतक, वन तिा वातावारण र संथिागत 

वववरण समावेश भएको पाइन्छ । साववकमा गाउँ, नगर र वजल्लाको आववधक योजना तिा ववषयगत 

रणनीवतक/गुरुयोजना तजुिमासम्बन्धी मागिदशिनहरुले वसु्तस्थिती वववरणलाई रणनीवतक एवम् 

नवतजामूलक योजना तजुिमा तिा अनुगमनको आधाररेखा सूचनाको रुपमा प्रसु्तत गरी तयार गने गररएको 

वियो ।   

नेपालको संववधान अनुसार नेपाल सरकारबाट स्वीकृत संघ, प्रदेश र थिानीय तहको कायि ववसृ्ततीकरण 

प्रवतवेदन, थिानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले थिानीय तहलाई आ–आफ्नो के्षत्रको वावषिक, आववधक 

तिा रणनीवतक ववषय के्षत्रगत मध्यकावलन र दीघिकालीन योजनाहरु तयार गने, कायािन्वयन गने र अनुगमन 
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गने वजमे्मवारी प्रदान गरेको छ । सो अनुसार थिानीय तहको आववधक, रणनीवतक ववषय के्षत्रगत एवं 

बावषिक योजना तजुिमा र नवतजा अनुगमनको लावग के्षत्रगत स्थिवतसवहत थिानीय तहको वसु्तस्थिती वववरण 

तयारी आवश्यक रहेको छ । यही आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै थिानीय योजना तजुिमा तिा 

अनुगमनलाई सूचनामा आधाररत, व्यवस्थित, एकीकृत, नवतजामूलक, सहभावगतामूलक र प्रभावकारी 

बनाउन वसु्तस्थिती वववरण अिाित् गाउँ पार्श्िवचत्र (Village Profile) तयार गररएको हो ।  

 

१.२ उदे्दश्य 

गाउँपार्श्िवचत्र मूलतः वसद्धकुमाख गाउँपावलकाको आगामी नीवत तिा कायिक्रम, योजना तजुिमा गनिका लावग 

तथ्ाङ्कीय आधार सृजना गने सन्दभिमा तयार गररएको हो । यसले योजना तिा कायिक्रमको वनमािण 

कायािन्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन जस्ता कुराको लेखाजोखा गनि मद्दत गनेछ । 

यस पार्श्िवचत्रका अन्य उदे्दश्यहरू यसप्रकार रहेका छन् : 

क) गाउँपावलकावभत्र रहेका सेवा सुववधाहरूको बारेमा जानकारी गराउने ।  

ख) गाउँपावलका के्षत्रवभत्रको सम्भावना र समस्याहरूको अवगत गराउने ।  

ग) गाउँपावलकाको जनसांस्ख्यक तिा ववकासात्मक वसु्तस्थिवतको बारेमा जानकारी लगाउनु ।  

घ) गाउँपावलका वभत्र बसोवास गने मावनसहरूको आवििक, सामावजक, धावमिक, शैवक्षक, तिा पेशागत 

स्थिवतको बारेमा जानकारी गराउने ।  

ङ) गाउँपावलका के्षत्रवभत्र रहेका प्राकृवतक स्रोत साधन तिा सीपको पवहचान गरी समवष्टगत वववरण प्रसु्तत 

गने ।  

च) गाउँपावलकाको वास्तववक र वसु्तगत सूचना संकलन तिा व्यवथिापनमा सहयोग गने ।  

छ)गाउँपावलका के्षत्रको तथ्ाड्ढको आधारमा वजल्ला तिा रावष्टि य स्तरसम्म सूचनाको उपलब्धता गराई 

ब्यवथिापनमा सहयोग गने ।  

ज) गाउँपावलका स्तरमा सञ्चावलत कायिक्रमको पृष्ठपोषण (Feedback) प्रदान गरी आगामी कायिक्रमको 

लावग मागिवनदेश गने ।  



सिद्धकुमाख गााँउपासिका-पार्श्व सित्र [Year] 
 

5 

 

झ) गाउँपावलकाको भावव योजना तिा कायिक्रम र नीवत वनमािणको कामलाई आधार प्रदान गने । 

ञ) थिानीय आवश्यकता र स्रोत साधनको वववनयोजनको अवथिाको जानकारी गराउने । 

 

१.३ गाउँपार्श्वमित्र तयािीका ििण 

यस पार्श्वमित्र ििणबद्ध, व्यवस्स्ित ि सहभामगतािूिक रुपिा तयाि गन ेक्रििा नगि पार्श्वमित्र मनिावण कायवववमध, 
२०७५ िे उल्िेख गिेबिोस्जि देहायअनुसािका ७ ििणहरू अविम्बन गरियो । 
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१.४ वस्तुस्स्िती ववविणको सीिा 
रावष्टि य योजना आयोग र संघीय मावमला तिा थिानीय ववकास मन्त्रालयले वनधािरण गरेबमोवजम नगर 

पार्श्िवचत्र तयार गदाि प्रयोग गररएका तथ्ांकहरूको स्रोत र आधार वषि खुलाईएको छ । गाउँपावलकाका 

समू्पणि घरधुरीहरूको थिलगत सवेक्षण, वववभन्न सरकारी तिा गैरसरकारी कायािलय, अन्य संघसंथिाले 

उपलब्ध गराएका तथ्ांक, केन्द्रीय तथ्ांक ववभाग, वववभन्न मन्त्रालय ववभागहरू, सम्बस्न्धत गाउँपावलका 

आवद स्रोतहरूबाट उपलब्ध तथ्ांकको आधारमा यो वसु्तगत वववरण (Profile) तयार गररएको छ । 

पवहलो 

चरण

• वसु्तस्थिती वववरण ढाँचा, सवेक्षण औजार तिा वववध स्वीकृवत

दोस्रो चरण

• वसु्तस्थिती वववरण तयारी गोष्ठी तिा कायि योजना स्वीकृवत

तेस्रो चरण

• सवेक्षण वा तथ्ाङ्क संकलन

चौिो चरण

• तथ्ाङ्क ववशे्लषण, प्रसु्तवत तिा स्रोतनक्सा तयारी

पाँचौ चरण

• वसु्तस्थिती वववरण मस्यौदा तयारी

छैठौ ंचरण

• वसु्तस्थिती वववरण प्रमाणीकरण कायिशाला

सातौ ंचरण

• वसु्तस्थिती वववरण तयारी र प्रकाशन
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पार्श्िवचत्रको अवधारणा अनुसार यस डकुमेन्टले वसद्धकुमाख गाउँपावलकाको समू्पणि पक्षको यिािि 

जानकारी सरल एवं स्पष्ट रुपमा वदन्छ । अध्ययनलाई यिासक्य वसु्तगत बनाउने प्रयास गररएको छ । 

तैपवन स्रोत, साधन तिा समयको पररधीले यस अध्ययनलाई पवन केही वसवमततामा बाँधेको छ । यस 

अध्ययनमा वनधािररत उदे्दश्यका आधारमा आवश्यकता अनुसार तथ्ाङ्क संकलन गररएको छ । 
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परिच्छेद २ : मसद्धकुिाख गाउँपामिकाको परििय 

 

२.१ गाउँपामिकाको परििय 

पविम नेपालको मध्य पहाडी भुभागमा अवस्थित कणािली प्रदेश अन्तगित साववक रािी अञ्चलको सल्यान 

वजल्लामा पने वसद्धकुमाख गाउँपावलकाको उत्तरतफि  कुमाख गाउँपावलका, दवक्षणतफि  शारदा गाउँपावलका, 

पविमतफि  बनगाड कुवपणे्ड गाउँपावलका र पूवितफि  वसद्धकुमाखगाउँपावलका रहेका छन् । यस 

वसद्धकुमाख गाउँपावलकाको कुल के्षत्रफल ८९.३६ बगि वक.वम. रहेको छ । ववर्श् मानवचत्रमा यसको 

अवस्थिवत २८ वडग्री २४ वमनेट उत्तरी अक्षांश र ८० वडग्री २३ वमनेट पूवी देशान्तर सम्म फैवलएर रहेको छ । 

नेपालको संवबधान २०७२ को धारा २९५ को उपधारा (३) बमोवजम गवठत गाँउपावलका, गाउँपावलका, 

स्वायत्त, संरवक्षत वा वबशेष के्षत्रको नाम, संख्या तिा वसमाना वनधािरण आयोगको वसफाररसमा बनेका ७५३ 

वटा थिानीय तह मधे्यको एक वसद्धकुमाख गाउँपावलकाको प्रमुख नदी शारदा हो । सल्यान वजल्लाको 

दोस्रो अग्लो पहाड कुमाख यहाँको प्रमुख धावमिक-प्राकृवतक पयिटकीय थिल हो । 

वव.सं. २०६८ को रावष्टि य जनगणना पिात वसद्धकुमाख गाउँपावलकाद्वारा वव.सं. २०७६ मा घरधुरी सवेक्षण 

गररएको छ ।घरधुरी सवेक्षण, २०७६ अनुसार वसद्धकुमाख गाउँपावलकाको कुल घरधुरी२४५२सवहत कुल 

जनसंख्या १५२६४ रहेको छ । जसमधे्य पुरुष ८०१३ जना र मवहला ७२५१ जनारहेका छन् ।काम गने उमेर 

१६ देस्ख ६० वषिसम्मको जनसंख्या कुल जनसंख्याको ६८.९७ % रहेको छ । त्यसैगरी, घरधुरी सवेक्षण, 

२०७६ अनुसार यस गाउँपावलकाको लैंवगक अनुपात (Sex Ratio) प्रवत १०० मवहलामा पुरुषको संख्या 

११०.५१रहेको छ ।यहाँकोप्रवत वगि वकलोवमटर के्षत्रमा जनघनत्व १७०.८१रहेको छ ।यस गाउँमा औषतमा 

प्रवत पररवार ६.२३बसोबास गदिछन् ।त्यसै्त, २०७६ को सवेक्षण अनुसार ५ वषि र सोभन्दा माविको साक्षरता 

दर ८१.३५ % रहेको छ ।  

यस गाउँपावलकाका कुल ५ वडाहरुको तुलनात्मक अध्ययन गदाि सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको वडामा 

वडा नं. १रहेको छ । जसमा कुल ३५७७ जनसंख्याबसोबास गदिछन् । त्यसै्त, कुल २६२७ जनसंख्या सवहत 

वडा नं. ५ सबैभन्दा कम जनसंख्या भएको वडा पदिछ । 

त्यसैगरी, के्षत्रफलको वहसाबमा वडा नं. ५ (२१.५६ वगि वक.वम.) सबैभन्दा ठुलो वडा हो भने वडा नं.२ 

(१४.६३ वगि वक.वम.) सबैभन्दा सानो वडा हो । 
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औषत घरधुरीको आधारमा सबैभन्दा बढी वडा नं. २ मा प्रवत पररवार ६.६५ जनसंख्या रहेको छ भने 

सबैभन्दा कम वडा नं. ३ मा प्रवत पररवार ५.९१ जनसंख्या बसोबास गदिछन् गाउँ तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

का अनुसार घरधुरी संख्याको आधारमा सबैभन्दा बढी घरधुरी वडा नं.१ (५९३ घरधुरी) मा रहेका छन् । 

त्यसैगरी सबैभन्दा कम घरधुरी वडा नं. ५ (४२१ घरधुरी) रहेका छन् । अन्य वडाहरूमा वडा नं. २ मा ४४९ 

घरधुरी, वडा नं. ३ मा ५१६ घरधुरी र वडा नं. ४ मा ४७३ घरधुरी रहेका छन् ।  

साववकका वतनवटा गा.वव.स.हरू बाँझकाँडा, चाँदेकरेञ्जी र वसदे्धर्श्रीलाई वमलाएर थिापना गररएको यस 

गाउँपावलकामासंघीय संरचना अनुसार कुल ५ वडा रहेका छन् । साववकका गा.वव.स. अनुसार 

गाउँपावलकाको वडा ववभाजन तलको तावलकामा प्रसु्तत गररएको छ । 

 

तावलका नं. १:वसद्धकुमाख गाउँपावलकाका साववकका गाववसहरूको वववरण 

वडा नम्बर िमावेश भएका िासवकका गा.सव.ि. िासवकका वडा नम्बर 

१ बाँझकाँडा १-९ 

२ वसदे्धर्श्री १-५ 

३ वसदे्धर्श्री ६-९ 

४ चाँदेकरेञ्जी              १-४ 

५ चाँदेकरेञ्जी   ५-९ 

स्रोतः गाउँ कायिपावलकाको कायािलय, २०७६ 

५ वटा माध्यवमक ववद्यालय, ६ वटा आधारभुत ववद्यालय र १८ वटा प्रािवमक ववद्यालय (१७ सामुदावयक र १ 

वनजी ववद्यालय) रहेको यस वसद्धकुमाख गाउँपावलकामा ३ स्वास्थ्य चौकी र २ स्वास्थ्य इकाईरहेका छन् ।  

वसद्धकुमाख गाउँपावलकामाब्राह्मण, के्षत्री,कामी,दमाई, साकी, सन्यासी/दसनामी, मगर, ठकुरी, वादी, 

लगायतका जातजातीको बसोबास रहेको पाइन्छ ।यहाँका अवधकांश बावसन्दाले वहन्दु धमि मान्छन् भने वनकै 

िोरैको संख्यामा वक्रवियन, बौद्ध र ईस्लाम धमि पवन माने्नगरेको पाईन्छ । यस गाउँका मावनसहरुको मुख्य 

पेशा कृवष हो । यहाँ सबैभन्दा बढी मकै,गहँु,जहँु,आलु,कोदो,सुन्तला,अदुवा,वटमुर,आवद उत्पादन हुने गरेका 
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छन् ।वसद्धकुमाख गाउँपावलका वभत्र पने मुख्य बजार के्षत्रहरूमाढोरचौर, चाख्लीघाट, कालालेख, 

छापडाँडा, पटारे, मोखला आवद पदिछन् । 

२.२ नािाकिण 

वसद्धकुमाख नाम कसरी रहन गयो भने्न प्रश्नमा जनशु्रती तिा थिलगत अध्ययन गदाि 

गाउँपावलकाबासीहरूबाट मुलतः एउटा तथ् भेवटएको पाइयो । सल्यान वजल्लाको गौरव र शानको 

सगरमािा बनेर उवभएको कुमाख लेक यहाँको प्रमुख धावमिक एवम् प्राकृवतक पयिटकीय थिलको रुपमा 

सुपररवचत छ । सल्यान सदरमुकाम खलंगादेस्ख कररब ८ घण्टाको पैदल यात्राको दुरीमा रहेको यो लेक 

वजल्लाकै दोश्रो अग्लो पहाड पवन हो । यसको उचाई २५३७ वमटर रहेको छ । यस पहाडको वशरमा 

उवभएर समग्र सल्यान वजल्लाका सािै वछमेकी वजल्लाका समेत सुन्दर मनोरम प्राकृवतक दृश्यहरूको 

रसावलोकन गनि सवकन्छ । 

साववकका वजमाली, ममिपररकाँडा र वसदे्धर्श्री गा.वव.स.हरूलाई काखमा वलएर गजधम्म ठवडएको यस 

पहाडको टुप्पामा वसद्धको मस्न्दर रहेको छ । पुजारी तिा थिानीय बुढापाकाका अनुसार वसद्ध देवता 

मस्न्दरको बन्द कोठावभत्र बसै्दनन् भने्न धावमिक एवम् पौरावणक मान्यता अनुरुपयहाँको वसद्ध मस्न्दरमा 

छानो नरास्खएको पाइन्छ । यस मस्न्दरमा प्रते्यक वषिको ववजयादशमी देस्ख कोजाग्रत पूवणिमासम्म भव्य 

रुपमा पूजाआजा हुने गदिछ । यहाँ पवहलोपटक जानेले सात पटक मस्न्दरको पररक्रमा गरेर बर मागे्न र सो 

पुरा भएपवछ भेडो बली चढाउने चलन रहेको पाइन्छ । यस मस्न्दरमा कवहलेदेस्ख पूजा गनि िावलयो भने्न 

यवकन सवहतको जानकारी कसैसँग पवन नभएको पाइन्छ । वजजुवाजेले पूजा गरेको बाजेले िाहा पाएको र 

बाजेले पूजा गरेको आफूले िाहा पाएको कुरा डाँगी िरका पुजारीहरु बताउँछन् । चतुदिशी र कोजाग्रत 

पूवणिमाका वदन मस्न्दरदेस्ख कररब १ वक.वम. तल वजमालीतफि को समिर भू-भागमा सल्यान वजल्लाकै ठूलो 

मेला लागे्न गरेको छ ।  

यवह सुप्रवसद्ध धावमिक एवम् प्राकृवतक पयिटकीय थिल कुमाख लेक र यसको टुप्पोमा अवस्थित वसद्ध 

मस्न्दरको संयोजनबाट यस गाउँपावलकाको नाम वसद्धकुमाख गाउँपावलका रहन गएको हो । तिावप नेपाल 

सरकारले थिानीय तह घोषणा गदाि यस गाउँपावलकाको नाम ढोरचौर राखेर घोषणा गररएको वियो ।
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नक्सानं. १:वसद्धकुमाख गाउँपावलकाको नक्सामा साववकका गा.वव.स.हरू 
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नक्सानं. २:वसद्धकुमाख गाउँपावलकाको वडा ववभाजन गररएको नक्सा 
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२.३ भूक्षेत्र 

वसद्धकुमाखगाउँपावलका पूणिरुपमा मध्य महाभारतीय पवित के्षत्रमा पने हँुदा यहाँको समू्पणि धरातलमा 

पवितीय ववशेषता झल्कन्छ । भू-धरातलीय आधारमा यस गाउँलाई २ भागमा ववभाजन गनि सवकन्छ । 

क) वेशी के्षत्रः 

गाउँपावलकाको शारदा तिा अन्य प्रमुख नदी र नदी वकनारमा पने के्षत्रहरू यस अन्तगित पदिछन् । 

यी के्षत्रहरू कृवष उत्पादनका लावग प्रवसद्ध मावनन्छन् । 

ख) मध्य पहाडी के्षत्रः 

समुद्र सतहबाट १२०० वमटरदेस्ख माविको पहाडी भू-भाग यस अन्तगित पदिछन् । पावलकाको 

अवधकांश भू-भाग यसै के्षत्रमा पदिछ । अन्नबालीहरूमा ववशेषगरी धान, मकै, गहँ, जौ,ं कोदो तिा 

तेलहन आवदको उत्पादन हुने भएता पवन यो के्षत्र ववशेषगरी अवमलो जातका फलफुलहरू; जसै्त 

सुन्तला, मौसम तिा कागतीका लावग प्रवसद्ध मावनन्छ । 

 

२.४ हावापानी 
हावापानीको दृवष्टकोणले वसद्धकुमाख गाउँपावलका समशीतोष्ण समूहमा पने गाउँपावलका हो । यहाँ 

जाडोमा अत्यवधक जाडो र गमीमा पवन धेरै गमी नरहने अवथिा रहेको छ । यहाँको हावापानी समशीतोष्ण 

बढी र शीतोष्ण कम गरी वमवश्रत खालको रहेको छ । यहाँ वहँउदमा औसत तापक्रम ३ वडग्री देस्ख २८ वडग्री 

सेस्ियससम्म पुग्दछ भने गमीमा १४ वडग्री देस्ख ३१ वडग्री सेस्ियससम्म रहन्छ । वहँउदमा उत्तरबाट वचसो 

वसरेटो चल्ने गदिछ, जसले गदाि कवहलेकाँही अग्ला पहाडहरूमा वहँउदमा वहँउ पवन पने गदिछ । वषािको 

समयमा पूवी मनसुनी वायुले अत्यवधक वषाि गराउँछ भने वहँउदमा पविमी वायु बढी प्रभाव रहन्छ ।  

यस गाउँमा सामान्यतया दुई प्रकारका जलवायुहरू पाइन्छन् । 

क) उपोष्ण िमशीतोष्ण जिवायुः 

समुद्री सतहको ५०० वमटर देस्ख १२०० वमटरसम्मको भू-भागहरूमा यस प्रकारको हावापानी 

पाइन्छ । यो मानव बस्तीको लावग सुहाउँदो हावापानी भएकोले यस गाउँमा पवन यस के्षत्रमा बढी 

मानव बस्ती रहेको पाइन्छ । यस के्षत्रमा पशुपालन तिा फलफुल खेती व्यवसायहरू पवन 

फस्टाएको पाइन्छ ।  
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ख) शीतोष्ण जिवायुः 

समुद्री सतहको १२०० वमटर देस्ख २१०० वमटरसम्मको भू-भागहरूमा यस प्रकारको हावापानी 

पाइन्छ । अग्लो थिान, कठीन धरातलीय स्वरुप, वचसो हावापानी र खेतीयोग्य जमीनको अभावका 

कारण शीतोष्ण जलवायु के्षत्रहरूमा मानवीय बस्तीहरूको कमै मात्र बसोबास रहेको छ ।   

 

२.५ िाटोको बनावट ि उवविाशवि 

समाज ववकास क्रममा यसको आवििक तिा साँसृ्कवतक पक्षलाई उजागर गनि माटोले महान् भुवमका खेलेको 

हुन्छ । त्यसमा पवन नेपाल र वसद्धकुमाख गाउँपावलका जहाँको बहुसंख्यक जनभार कृवष पेशामा आवश्रत छ 

। यहाँ माटो सविदा पूज्य र उले्लख्य छ । तिावप, यहाँ माटोको बारेमा कुनै ठोस रुपमा सुक्ष्म ढंगबाट 

सम्भाव्यता अध्ययन भएको छैन । यस गाउँको भौगोवलक बनावटको अवथिालाई हेदाि यहाँको अवधकांश 

माटोमा उब्जाउ क्षमताको कमी देस्खन्छ । यहाँ बढी मात्रामा बलौटे, कडा चट्टान तिा नदी वेशीहरूमा 

बलौटे दोमट र खेतीयोग्य माटो पाइन्छ । तिावप, पहाडी टार तिा नदी, वेशीहरू उत्पादनका दृवष्टकोणले 

ज्यादै संभावनायुक्त देस्खन्छन् ।  

समग्र देशको नमूना अध्ययनका आधारमा यस गाउँको माटोको प्रकार र उबिरताको बारेमा वनम्नानुसार 

पाइन्छ । 

क) पााँगो माटोः  

यहाँका नदी बेसीहरूमा पाँगो माटोको प्रचुरता पाइन्छ । जहाँ पयािि अन्न उत्पादन र तरकारी 

बालीको सम्भावना छ । नदीहरूले बगाई ल्याएको सडेको पातपवतङ्गर र अन्य कम्पोष्ट मलजन्य 

पदाििलाई छेउछाउका तटवती भागमा वनके्षप गदै जाँदा यी भागहरू अत्यवधक उब्जाउयोग्य रहेका 

छन् । तिावप, वतिमान समयमा रसायवनक मलको व्यापक प्रयोगको कारण यहाँको माटोमा 

अम्लीयता वृस्द्ध भई उत्पादन ह्रासको स्थिवत देखापरेको छ । लगातार भू-क्षय तिा वन ववनाशका 

कारण नदीहरूले चुन ढुङ्गा, बलौटे, गेग्र्यानयुक्त पदाििहरू वनरन्तररुपमा वनके्षप गदाि पाँगो माटोको 

गुणस्तरमा ववस्तारै ह्रास आइरहेको छ । 
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ख) बिौटे माटोः 

यो माटो बालुवा, कंकड, ट्यापी र ढुङ्गा वमवश्रत माटो हो । यो उब्जाउको दृवष्टकोणले नू्यन कोटीको 

मावनन्छ । ववशेषगरी गाउँको पहाडी भागहरूमा यो माटोको बाहुल्यता छ । अपेक्षाकृत कम 

मात्रामा मात्र दलहन र मकै बालीको मात्र यहाँ उत्पादन हुन्छ । यहाँ वसंचाइको समेत अभाव रहेको 

छ ।  

 

शारदा नदी वकनारा र आसपासका भूवमहरूमा माटोको कारण खाद्यान्न बालीको लावग बढी उविराशस्क्त 

रहेको पाइन्छ । समिल भू-भागमा खाद्यान्न बालीको लावग उविर भूवम पाइन्छ भने वभराला पाखाहरूमा 

खोटेसल्ला, सुन्तला, अनार तिा नदीका आसपासका भू-भागमा धान, गहँु, मकैको लावग उविर रहेको 

पाइन्छ । बोट ववरुवामा वससौ, मसला, टुनी, जामुन आवदको लावग पवन उपयुक्त रहेको छ । अवधकांश 

कृषकहरूको कृवष पेशा परम्परागत रुपमा नै रहेकोले कृवष उत्पादनमा खासै वृस्द्ध हुन सकेको अवथिा 

छैन । जसका कारण कृवष पेशामा युवाहरूको आकषिण कम रहेको छ । गाउँमा रहेका सम्भाव्य 

के्षत्रहरूमा समेत उविर भूवम बृस्द्ध गने वदघिकावलन सोचले साििकता पाउन सकेको छैन । गाउँमा माटोको 

बनावट र उविराशस्क्तको अध्ययनको आधारमा गाउँवासीहरूको आवििक हैवसयत वृस्द्ध गनि के–कस्ता 

उत्पादन प्रणाली अपनाउन सवकन्छ । यस ववषयमा छुटै्ट अध्ययन गनुिपने देस्खन्छ ।  
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नक्सा नं. ३:वसद्धकुमाख गाउँपावलकाको वभरालोपना दशािउने नक्सा 
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नक्सानं. ४ :वसद्धकुमाख गाउँपावलकाका जवमनको उचाईअनुसार नक्सा 
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२.६ धामिवक तिा प्राकृमतक िहत्वका पयवटकीय स्ििहरू 

एउटा वववशष्ट भौगोवलक संरचनाले सृजना गरेको हावापानी, जनजीवन, वन वनस्पवत र वन्यजनु्त तिा 

साँसृ्कवतक ववववधताको कारण नेपाल ववर्श्मा एउटा प्रमुख पयिटकीय गन्तव्यथिलको रुपमा पररवचत छ । 

पयिटन हाम्रो लावग प्रकृवतले वरदान वदएको सम्पवत्त हो । अत्यन्त रमणीय ववर्श्कै उच्च वहमशंृ्रखलाहरू, 

अनवरत बगे्न कञ्चन नदीहरू, तालतलैया, प्राकृवतक गुफा, ववववधतायुक्त वनजंगल यहाँका प्राकृवतक 

वनवधहरू हुन् । यहाँका साँसृ्कवतक चालचलन तिा रहनसहन समेत पयिटनका आकषिक पक्षहरू हुन् । यी 

समु्पणि पयिटकीय सम्पवत्तको पूणि सदुपयोग गरेमा देशको आवििक समृस्द्धमा उले्लखनीय योगदान पुग्न गई 

देशको अिितन्त्रलाई सबल बनाउन सवकने वनवित छ । तसिि पयिटन नीवत, २०६५ ले मुलभुतरुपमा पयिटन 

माफि त स्वरोजगार शृजना, गररबी नु्यवनकरण, मूति तिा अमूति सम्पदाको खोज अनुसन्धान, हवाई तिा 

थिलमागिको िप ववकास, ववस्तार तिा स्तरोन्नती गने र पयिटन पूवािधारलाई वदगो ववकासको अवधारणा 

अनुरुप अगावड बढाउने उदे्दश्य वलएको छ ।  

वसद्धकुमाख गाउँपावलकाको प्राकृवतक सौन्दयिता, पहाड, नदीनाला, वनजंगल र धावमिक थिलहरूको 

रमणीयतामा आन्तररक तिा बाह्य पयिटकहरूको आकषिण हुने गदिछ । यहाँको साँसृ्कवतक ववववधता र 

प्राकृवतक सौन्दयिता पयिटकीय आकषिणका पक्षहरू हुन् ।  

सिद्धकुमाखगाउाँपासिकाका प्रमुख पयवटकीय स्थिहरः 

कुमाख िेक 

सल्यान वजल्लाको गौरव, इवतहास र शानको सगरमािा बनेर उवभएको कुमाख लेक यहाँको प्रमुख धावमिक, 

साँसृ्कवतक एवम् प्राकृवतक पयिटकीय थिलको रुपमा सुपररवचत छ । सल्यान सदरमुकाम खलंगादेस्ख 

कररब ८ घण्टाको पैदल यात्राको दुरीमा रहेको यो लेक वजल्लाकै दोश्रो अग्लो पहाड पवन हो । यसको 

उचाई २५३७ वमटर रहेको छ । यस पहाडको वशरमा उवभएर समग्र सल्यान वजल्लाका सािै वछमेकी 

वजल्ला रुकुम, रोल्पा, जाजरकोट, बाँकेका समेत सुन्दर मनोरम प्राकृवतक दृश्यहरूको रसावलोकन गनि 

सवकन्छ । कुमाख लेक आफैमा एक प्राकृवतक भु्य-टावर हो । तैपवन, आगामी वदनमा यहाँ व्यवस्थित रुपमा 

बाइनाकुलर सवहतको सुन्दर भु्य-टावर वनमािण गनि सवकएको खण्डमा यस थिानलाई पयिटकीय थिलको 

रुपमा िप प्रचारप्रसार गनि सवकने देस्खन्छ । पयिटकीय घुमघाम तिा दृश्यावलोकनका लावग कुमाख लेक 

वनकै सम्भावना बोकेको थिल हो । 
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कुमाख लेकलाई प्रसङ्ग बनाएर सल्यानका गाउँबस्तीहरूमा गीतभाकाहरू गाउँने चलन पवन खुबै चल्तीमा 

रहेको पाउन सवकन्छ । यसका केही प्रवतवनवध उदाहरणको रुपमा तलका केही पंस्क्तहरूलाई वलन 

सवकन्छ । 

“कुमाखको हाइ हाइ जाडो बकी ताना तानी, काँको हामी काँको वतमी भैगो वचनाजानी !!” 

“मावि पर् यो कुमाख लेक तल स्यानी जू्यला, फूल जस्तो साइको जोबन अब मै’त वलउँला !!” 
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तस्बिरमािल्यानको शानकुमाख िेकको मनमोहक िुन्दरता । तस्िर स्रोतः बामदेव के.सी. 

साववकका वजमाली, ममिपररकाँडा र वसदे्धर्श्री गा.वव.स.हरूलाई काखमा वलएर गजधम्म ठवडएको यस 

पहाडको टुप्पामा वसद्ध बाबाको मस्न्दर रहेको छ । पुजारी तिा थिानीय बुढापाकाका अनुसार वसद्ध देवता 

मस्न्दरको बन्द कोठावभत्र बसै्दनन् भने्न धावमिक एवम् पौरावणक मान्यता अनुरुप यहाँको वसद्ध मस्न्दरमा 

छानो रास्खएको छैन । वहन्दु धमािवलम्बीहरूमाझ यस पववत्र थिल वनकै प्रवसद्ध रहेको छ । यस मस्न्दरमा 

प्रते्यक वषिको ववजयादशमी देस्ख कोजाग्रत पूवणिमासम्म वसद्ध देवताको भव्य रुपमा पूजाआजा हुने गदिछ । 

यहाँ पवहलोपटक जानेले सात पटक मस्न्दरको पररक्रमा गरेर बर मागे्न र सो पुरा भएपवछ भेडो बली 

चढाउने चलन रहेको पाइन्छ । यस मस्न्दरमा कवहलेदेस्ख पूजा गनि िावलयो भने्न यवकन सवहतको जानकारी 

कसैसँग पवन नभएको पाइन्छ । वजजुवाजेले पूजा गरेको बाजेले िाहा पाएको र बाजेले पूजा गरेको आफूले 

िाहा पाएको कुरा डाँगी िरका पुजारीहरु बताउँछन् ।  
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िन्ध्याकािीन िमयमा कुमाख िेकको तस्बिर । 

चतुदिशी र कोजाग्रत पूवणिमाका वदन मस्न्दरदेस्ख कररब १ वक.वम. तल वजमालीतफि को समिर भू-भागमा 

सल्यान वजल्लाकै ठूलो मेला लागे्न गरेको छ । यस वदन सल्यान मातै्र नभएर वछमेकी रुकुम, रोल्पा, 

जाजरकोट, सुखेत, दाङ, बाँके, लगायतका वजल्लाबाट मेला तिा कुमाख लेक अवलोकन गनि आउने गरेका 

छन् । अवहले मेलाथिलसम्म मोटर बाटो पुवगसकेको अवथिा छ भने कुमाखको फेददेस्ख वशरसम्म पैदल 

यात्राका लावग वसँढी र िकाइ मानिका लावग गोलघर सवहतको व्यवस्थित पदमागि समेत बने्न क्रममा रहेको 

छ । 
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कुमाख िेकमा अवस्बस्थत सिद्ध मस्बन्दर 

सल्यान वजल्ला कै प्रमुख पयिटकीय थिलको रुपमा सुप्रवसद्ध कुमाख लेकलाई रावष्टि य एवम् अन्तरािवष्टि य 

स्तरमा समेत प्रचारप्रसार गदै आवश्यक पूवािधार र सुववधाहरूको व्यवथिा गनि सवकएको खण्डमा यहाँको 

पयिटकीय ववकासमा टेवा पुगे्न र समग्रमा आवििक रुपमा समेत ठुलो फाइदा हुने देस्खन्छ । यसका लावग 

सबैले आ-आफ्नो थिानबाट सहयोगको कदम चाल्न जरुरी छ । 

 

सिद्ध गुफा 

वसद्धकुमाख गाउँपावलकाको प्रमुख धावमिक एवम् प्राकृवतक पयिटकीय थिलमधे्यको एक वसद्ध गुफा 

वसद्धकुमाख गाउँपावलका अन्तगित वडा नं. २ मा अवस्थित छ । प्राचीन महत्व र पुरातास्त्वक सम्भावनाले 

भररएको यस गुफा चवचित लेक कुमाख सँगै रहेको छ । गुफाको लम्बाई कररब १५० वमटर रहेको देस्खन्छ । 

कररब ५० को दशकको कुरा । गाउँलेहरूले वशकारको क्रममा दुम्सी लखेवटरहेका विए । लखेट्दै जाँदा 

दुम्सी एउटा ओडार वभत्र पस्न पुग्यो । हत्तपत्त वशकारीहरू पवन ओडारवभत्र दुम्सी पकड्न पुगे । यसै्तमा 

उनीहरूले ओडारवभत्र चमेराको मल (वदशा) भेटेछन् । खोजै्द जाँदा मलसँगै उनीहरूले अनेक-अनेक 

मुतीहरू भेट्टाए । अनकन्टार जंगलवभत्रको गुफामा अचानक त्यसरी मुतीहरू भेट्टाउँन पुग्दा उनीहरू 
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आियिचवकत हुन पुग्छन् । मुतीहरू केही वशव-पावितीका विए भने, केही जनावरहरूका, केही वशव वलङ्ग 

आकारमा कँुवदएका त केही चट्टानमा गाईका िुन प्रतीत हुने आकृवतहरू पवन देस्खए । केही आियि, केही 

डर र केही रोमाञ्चकता सवहत उनीहरूले सबै गाउँलेलाई त्यो गुफाबारे सुनाए । त्यसपवछ वसद्ध गुफाको 

उत्खनन् एवम् प्रचलनमा आएको गाउँलेहरूको शु्रवतकिाबाट बुझ्नमा आएको छ । 

 

सिद्ध गुफा सभत्रको तस्बिर 

 

त्यसपवछ केही समय पवहले मातै्र गाउँकै एक चेली, जो २० वषिको अल्पायु मै वबतेकी विइन्, उनै वशला 

कुमारी चलाउनेको नामबाट दान स्वरुप यस गुफाको संरक्षण कायि सुरु भएको वियो । जस अन्तगित 

गुफामा पुग्नका लावग भयािङ एवम् केही संरक्षण कायि भएका विए । िप संरक्षण एवम् प्रबद्धिनका लावग 

थिावनय एवम् प्रदेश सरकारबाट पदमागि तिा गोलघरको वनमािण गररएको छ । 
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सिद्ध गुफा सभत्रको तस्बिर 

 

कुमाखको सिद्ध गुफामा जानका िासग बनाइएको पदमागव । तस्िर स्रोतः वदयो अनलाइन 
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वसद्धकुमाख गाउँपावलकाको चाख्लीघाटबाट ७-८ वकलोवमटरको दुरी तिा ढोरचौरबाट १०-११ 

वकलोवमटरको दुरीमा रहेको यस वसद्ध गुफामा हरेक वषि वशवरात्रीको वदन भव्य मेला एवम् पूजाआजा हँुदै 

आइरहेको छ ।  

 

सिद्ध गुफा सभत्रको तस्बिर 

 

धावमिक, प्राकृवतक एवम् पुरातास्त्वक महत्व र सम्भावना बोकेको यस वसद्ध गुफाको रावष्टि य तिा अन्तरािवष्टि य 

स्तरमा िप प्रचारप्रसार एवम् प्रवद्धिन गनि सकेको खण्डमा यस गाउँपावलकाको आवििक ववकास एवम् 

गौरव झनै बृस्द्ध हुने अवश्याम्भावी छ ।   
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तासिका नं. २ : सिद्धकुमाख गाउाँपासिकाकाधासमवक / ऐसतहासिक / पुरातास्बिक  

स्थिहरको सववरण 

क्र.िं. स्थिको नाम वडा 

नं. 

िडक

को 

अवस्था 

नसजकको बजार 

केन्द्र िम्मको 

दुरी (सक.सम.) 

स्वासमि सवशेषता 

१. ज्यावमरे गुफा १ नपुगेको ३ व्यस्क्तगत प्राकृवतक 

२. कुररल्ला तामाखानी १ नपुगेको ३ नेपाल सरकार प्राकृवतक 

३. नागेर्श्र मस्न्दर १ पुगेको ० सामुदावयक धावमिक 

४. कावलका मस्न्दर, 

तल्लो बाँझकाँडा 

१ पुगेको ४ व्यस्क्तगत धावमिक 

५. कावलका मस्न्दर, 

दुबेरी 

१ पुगेको ३ सामुदावयक धावमिक 

६. वसद्ध गुफा २ पुगेको १२ व्यस्क्तगत धावमिक 

७. कुमाख लेक २ पुगेको १८ सामुदावयक धावमिक/प्राकृवतक 

८. राधाकृष्ण मस्न्दर २ पुगेको २ सामुदावयक धावमिक 

९. मुतीलेखे ढुङ्गा ३ नपुगेको ८ सामुदावयक धावमिक/प्राकृवतक 

१०. वशव मस्न्दर ४ पुगेको ३ सामुदावयक धावमिक 

११. मावलका ५ नपुगेको २.५ सामुदावयक धावमिक 

स्रोतः गाउँ कायिपावलकाको कायािलय, २०७६ 

गाउँपावलकामा अवस्थित कुमाख लेक, वसद्ध मस्न्दर, वसद्ध गुफा, कावलका मस्न्दर, मुतीलेखे ढुङ्गा, मावलका, 

ज्यावमरे गुफा, राधाकृष्ण मस्न्दर, जस्ता धावमिक, प्राकृवतक, ऐवतहावसक तिा पुरातास्त्वक महत्व बोकेका 

पयिटकीय थिलहरूको िप प्रचार प्रसार तिा पयिटक मैत्री वातावरणको प्रवद्धिन गनि सके वसद्धकुमाखको 

आवििक ववकास र रोजगारीको शृजनामा महत्वपूणि योगदान हुन सके्न देस्खन्छ । सािै अन्य सम्भाववत 
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थिलहरूलाई िप ववकास गरी पयिटक संख्या वृस्द्ध गनि सके आवििक उपाजिन र प्रचार प्रसारमा वृस्द्ध हुने 

सम्भावना देस्खन्छ ।
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२.७ नदी तिा खोिाको ववविण 

जल सम्पदाको दृवष्टले नेपाल ब्रावजलपवछ ववर्श्को दोस्रो सबैभन्दा समृद्ध राष्टि  र एवसयामा पवहलो राष्टि  

मावनन्छ । नेपालमा ६ हजारभन्दा बढी नवदनालाहरू रहेका छन् । यी नदीनालाहरूबाट वसँचाई सुववधा, 

खानेपानीको आपूवति, जल यातायात, पयिटन र मत्स्य पालनको के्षत्रमा बहुआयावमक रुपले प्रयोग गनि सवकने 

देस्खन्छ । 

वसद्धकुमाख गाउँपावलकाका वववभन्न भौगोवलक के्षत्र तिा वडाहरूमा फैवलएर रहेका नदी, खोलानाला तिा 

पोखरीहरूले वववभन्न वकवसमका जलचरहरू र पशुपंक्षीहरूलाई सुरवक्षत बासथिानको रूपमा आश्रय 

वदइरहेको पाइन्छ । सािै यस्ता जलाधार के्षत्रबाट पशुहरूले पानी वपउने र वकसानहरूले समेत वसंचाइको 

लावग पानीको प्रयोग गदिछन् । मानव वस्तीको क्रवमक ववकास सािै अनुत्पादक पशुहरूको चरीचरण र 

उपयोगले प्राकृवतक जलके्षत्रहरू सुके्न सािसािै नदीनाला तिा खोला छेउछाउ अव्यवस्थित बसोबास र 

त्यहाँबाट वनस्स्कएका फोहोर र ढलले नदी तिा खोलाको स्वरूप वबवग्रने सम्भावना रहन्छ । त्यसकारण यी 

प्राकृवतक ताल तलाउ तिा खोलानालालाई संरक्षण गरी पयिटकीय आकषिण केन्द्रको रूपमा ववकवसत गदै 

लैजानुपछि  । 

लौराबाङ वशर भएर िारमारे, कालाखेत, मोखला, पटारे, ढोरचौर भएर बगे्न शारदा नदी नै यस 

गाउँपावलकाको प्रमुख नदी हो । यो नदी सल्यान वजल्लाको दमदवाली भने्न थिान हँुदै दाङ्ग वजल्लाको 

ववशाल बबई नदीसँग समावहत भई बवदिया वजल्ला हँुदै भारतवतर प्रवावहत हुन्छ । यस गाउँपावलका तिा 

समग्र वजल्लामै शारदा नदीलाई व्यवस्थित रुपमा उपयोग गरर वैज्ञावनक कृवष उत्पादनमा प्रयोग नगररए 

तापवन जनस्तरबाट यसको परम्परागत वववध (Conventional Method) उपयोग गरर कृवष प्रणालीमा 

उले्लख्य सुधार ल्याईएको छ । यद्दवप, यस नदीको वछमेकी वजल्ला बवदियामा व्यवस्थित वसंचाईद्वारा हजारौ ं

हेक्टर जमीनमा वसंचाई गरर कृवष उत्पादनमा वृस्द्ध गररएको छ । यसका अलावा, यस नदीको 

जलववद्युतमा समेत प्रशस्त संभावना रहेको छ । तिावप, उपयोगको सम्बन्धमा दीघिकालीन योजनाको 

खाँचो टड्कारो रहेको छ । 

शारदा नदीका अलावा अन्य नदी तिा खोलाहरूमाबाउनी खोला, खसेनी खोला, दुबेरी खोला, हाम्पाल 

खोला, चुरेनीगारे खोला, पटारे खोला, धारबास खोला, ज्यावमरे खोला, काकुरे खोला, कजेरी खोला, झारगाउँ 

खोला, फलाँटे खोला, गाबखोला, बेदखोला,आवद पदिछन् । 
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नक्सा नं. ५: वसद्धकुमाख गाउँपावलका वभत्रका प्रमुख नदी तिा खोलाहरूको 

वववरण 
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२.८ स्िानीय िाडपवव, जात्रा तिा िेिाहरूको ववविण 

यस वसद्धकुमाख गाउँपावलकामा वववभन्न जाती, धमि सम्प्रदाय र भेषभुषाका मावनसहरू बसोबास गदिछन् । 

यहाँ अवधकांश वहन्दु धमि माने्न मावनसहरू रहेका छन् भने केही संख्यामा बौद्ध, इस्लाम र वक्रस्थचयन धमि 

माने्न मावनसहरू पवन छन् । सबै जातजाती र सम्प्रदायका आ-आफ्नै खाले धमि, संसृ्कवत र चालचलनहरू 

छन् । जसमा बडादशैं, वतहार, महावशवरात्री, हररतावलका तीज, श्रीपञ्चमी, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, चैते दशैं, 

साउने र माघे संक्रास्न्त, मातातीिि औशंी, नागपञ्चमी, रक्षाबन्धन (जनैपूवणिमा), कुशे औशंी, बालाचतुदिशी, 

कोजाग्रत पूवणिमा, श्री स्वथिानी पूवणिमा, होली, आवद चाडपविहरू रहेका छन् । यस गाउँपावलकामा मनाइने 

चाडपवि, जात्रा तिा मेलाहरूको वववरण तलको तावलकामा उले्लख गररएको छ । 

 

तासिका नं ३: सिद्धकुमाख गाउाँपासिकाकास्थानीय िाडपवव तथा मेिाहरको सववरण 

क्र.िं. नाम स्थान मनाउने 

मसहना 

मनाउने जातजाती 

१. नव वषि वसद्धकुमाख वैशाख १ सबै नेपाली 

२. माता वतिि औशंी वसद्धकुमाख वैशाख सबै नेपाली 

३. दही वचउरा खाने वदन वसद्धकुमाख असार १५ सबै नेपाली 

४. साउने सक्रास्न्त वसद्धकुमाख श्रावन १ सबै वहन्दु 

५. हररशयनी एकादशी ब्रत वसद्धकुमाख श्रावन सबै वहन्दु 

६. गुरु पुवणिमा वसद्धकुमाख श्रावन सबै नेपाली 

७. स्खर खाने वदन वसद्धकुमाख श्रावन १५ सबै वहन्दु 

८. नाग पंचमी वसद्धकुमाख श्रावन सबै वहन्दु 

९. जनैपुवणिमा वसद्धकुमाख भाद्र सबै वहन्दु 

१०. श्रीकृष्ण जन्माष्टमी वसद्धकुमाख भाद्र सबै वहन्दु 
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११. कुशे औशंी वसद्धकुमाख भाद्र सबै वहन्दु 

१२. दर खाने वदन वसद्धकुमाख भाद्र सबै वहन्दु मवहला 

१३. हररतावलका तीज वसद्धकुमाख भाद्र सबै वहन्दु मवहला 

१४. ऋवष पंचमी वसद्धकुमाख भाद्र सबै वहन्दु मवहला 

१५. ववर्श्कमाि पूजा वसद्धकुमाख असोज १ सबै वहन्दु 

१६. घटथिापना वसद्धकुमाख असोज सबै वहन्दु 

१७. फूलपाती वसद्धकुमाख असोज सबै वहन्दु 

१८. महाअष्टमी वसद्धकुमाख असोज सबै वहन्दु 

१९. महानवमी वसद्धकुमाख असोज सबै वहन्दु 

२०. वबजया दशमी वसद्धकुमाख असोज सबै वहन्दु 

२१. काग वतहार वसद्धकुमाख कावतिक सबै वहन्दु 

२२. कुकुर वतहार वसद्धकुमाख कावतिक सबै वहन्दु 

२३. लक्ष्मी पूजा वसद्धकुमाख कावतिक सबै वहन्दु 

२४. गोवद्धिन पूजा वसद्धकुमाख कावतिक सबै वहन्दु 

२५. भाईवटका वसद्धकुमाख कावतिक सबै वहन्दु 

२६. हररबोधनी एकादशी ब्रत वसद्धकुमाख मंवसर सबै वहन्दु 

२७. वक्रसमस डे वसद्धकुमाख पुस सबै वक्रवियन 

२८. माघे संक्रास्न्त वसद्धकुमाख माघ १ सबै वहन्दु 

२९. स्वथिानी पूजा वसद्धकुमाख माघ सबै वहन्दु मवहला 
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३०. सरस्वती पूजा वसद्धकुमाख माघ सबै वहन्दु 

३१. महावशवरात्री वसद्धकुमाख फागुन सबै वहन्दु 

३२. फागु पुवणिमा वसद्धकुमाख चैत्र सबै वहन्दु 

३३. चैते दशैं वसद्धकुमाख चैत्र सबै वहन्दु 

३४. कुमाख मेला वसद्धकुमाख२ कावतिक सबै 

३५. साईंकुमारी मेला वसद्धकुमाख २ र ३ मंवसर सबै 

३६. मुती मेला वसद्धकुमाख ४ असोज सबै 

३७. मावलका मेला वसद्धकुमाख ५ मंवसर सबै 

३८. हरला मेला वसद्धकुमाख ५ भदौ सबै 

स्रोतः गाउँ कायिपावलकाको कायािलय, २०७६ 
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परिच्छेद ३: जनसास्खखक ववविण 

३.१ जनसंख्याको ववविण  

कुनै पवन थिानको जनसंख्याको ववकास साधन र साध्य दुवैको रुपमा रहेको हुन्छ । ववकासका लावग 

आवश्यक अन्य भौवतक, आवििक, सांसृ्कवतक स्रोत र साधनहरुको पररचालन मानव श्रोतबाट नै हेन 

भएकाले ववकास योजना तजुिमा गदाि यसको बनावटको ववववध पक्षहरुको अध्ययन, अनुगमन र ववशे्लषण 

हुनु अत्यावश्यक छ । नेपालमा जनसंख्याको ववववध पक्षको तथ्ांक हरेक दश वषिमा हुने रावष्टि य 

जनगणनाको सािै थिानीय वनकाय तहमा घरधुरी सवेक्षण माफि त प्राि हुने गरेको छ । वव.स.२०६८ को 

रावष्टि य जनगणना पिात वसद्धकुमाखगाउँपावलकाद्वारा वव.सं. २०७६ मा घरधुरी सवेक्षण गररएको छ । यहाँ 

घरधुरी सवेक्षणबाट प्राि नवतजाको आधारमा जनसंख्याको ववववध पक्षहरुको ववशे्लषण गररएको छ । 

घरधुरी सवेक्षण, २०७६ अनुसार वसद्धकुमाखगाउँपावलकाको जनसंख्या १५,२६४ रहेको छ । जसमधे्य पुरुष 

८०१३ जना र मवहला ७२५१ जना रहेका छन् । घरधुरी सवेक्षण, २०७६ को सवेक्षण अनुसार लैंवगक अनुपात 

(Sex Ratio) प्रवत १०० मवहलामा पुरुषको संख्या ११०.५१ रहेको छ । जनघनत्व प्रवत वगि वकलोवमटरमा 

१७०.८१ रहेको छ ।  

घरधुरी सवेक्षण, २०७६ का अनुसार यस गाउँपावलकाको काम गने उमेर १५ देस्ख ५९ वषिसम्मको 

जनसंख्या ६८.९७ प्रवतशत रहेको छ ।२०७६ को सवेक्षण अनुसार ६० वषि भन्दामावि उमेर समूहको संख्या 

५.६८ प्रवतशत रहेको छ ।  

हाल यस गाउँपावलकामा प्रवत पररवार औषत ६.२३ जना सदस्य रहेको देस्खन्छ । वव.स. २०६८ को रावष्टि य 

जनगणना अनुसार नेपालको औषत आकार ४.८८ रहेको छ । देशको सबैभन्दा बढी रौतहट वजल्लामा 

६.४४ र सबैभन्दा कम कास्कीमा ३.९३ रहेको देस्खन्छ । वसद्धकुमाखगाउँपावलकाको पररवारको आकार 

देशको आकारभन्दा तुलनात्मक रुपमा ठुलो देस्खन्छ । 

 

 

तावलका नं. ४ :वसद्धकुमाखगाउँको वडागत जनसंख्या वववरण 

वडानं. पुरुष मवहला जम्मा घरधुरी प्रवतघरधुरी औषत जनसंख्या 

१ १९०५ १६७२ ३५७७ ५९३ ६.०३ 

२ १५५६ १४३१ २९८७ ४४९ ६.६५ 

३ १६१४ १४३७ ३०५१ ५१६ ५.९१ 

४ १५२६ १४९६ ३०२२ ४७३ ६.३९ 

५ १४१२ १२१५ २६२७ ४२१ ६.२४ 
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जम्मा ८०१३ ७२५१ १५२६४ २४५२ ६.२३ 

स्रोतः गाउँ तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

 

 

 

०

५००

१०००

१५००

२०००

२५००

३०००

३५००

४०००

१ २ ३ ४ ५

३५७७

२९८७ ३०५१ ३०२२
२६२७

वडागत जनिंख्या

६.०३

६.६५

५.९१

६.३९

६.२४
१२.६३

वडा अनुिार प्रसतघरधुरी औषत जनिंख्या

१ २ ३ ४ ५
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३.२ वडाअनुसाि क्षेत्रफि, जनसंख्या, जनघनत्व तिा घिधुिी ववविण 

तावलका नं. ५: वडाअनुसार के्षत्रफल, जनसंख्या तिा घरधुरी वववरण 

सामान्य वववरण   

वववरण २०७६ 

के्षत्रफल ८९.३६ 

जम्मा जनसंख्या १५,२६४ 

पुरुष ८,०१३ 

मवहला ७,२५१ 

जम्माघरधुरी २,४५२ 

लैंवगक दर ११०.५१ 

औषतपररवार आकार ६.२३ 

५ वषि र सोभन्दा माविको साक्षरता दर ८१.३५ 

जनघनत्व (प्रवत वगि वक.वम.) १७०.८१ 

स्रोतः गाउँ तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

०

१००

२००

३००

४००

५००

६००

१ २ ३ ४ ५

५९३

४४९

५१६
४७३

४२१

वडाअनुिार घरधुरी िंख्या
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वसद्धकुमाखगाउँपावलकाको के्षत्रफल ८९.३६ वगि वक.वम. रहेको छ । सािै यस गाउँपावलकाको कुल 

जनसंख्या १५२६४ रहेको छ । जसमा मवहलाको जनसंख्या ७२५१ र पुरुषको जनसंख्या ८०१३ रहेको छ । 

गाउँपावलकाको लैवङ्गक अनुपात ११०.५१(प्रवत १०० मवहलामा पुरुषको संख्या)रहेको छ । समग्र गाउँको 

जनघनत्व १७०.८१ प्रवत वगि वक.वम. रहेको छ । गाउँपावलकामा औषतमा प्रवत पररवार ६.२३ जनसंख्या 

बसोबास गदिछन् ।  

यस गाउँपावलकाका ५ वडाहरुको तुलनात्मक अध्ययन गदाि सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको वडामा वडा १ 

रहेको छ । जसमा जम्मा ३५७७ मावनस बसोबास गदिछन् ।
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यस गाउँपावलकामा २ हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएको वडाहरु ५ वटै वडाहरू पाइएका छन् । वडा नं. 

१मा ३५७७ जना, वडा नं. २ मा २९८७ जना, वडा नं. ३ मा ३०५१ जना, वडा नं. ४ मा३०२२ जना र वडा नं. ५ 

मा २६२७ जना मावनसहरु बसोबास गदिछन् । वडा नं. ५ मा सबैभन्दा कम २६२७ जनाको बसोबास रहेको 

छ । के्षत्रफलको वहसाबमा वडा नं. ५ (२१.५६ वगि वक.वम.) सबैभन्दा ठुलो वडा हो भने वडा नं.२ (१४.६३ वगि 

वक.वम.) सबैभन्दा सानो वडा हो । 

 

 

स्रोतः गाउँ तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

जनघनत्वलाई आधार मान्दा वडा नं.३ सबैभन्दा बढी जनघनत्व(२२२.८६जना/वगि वक.वम.) भएको वडा हो । 

त्यसै्त वडा नं. ५ सबैभन्दा कम जनघनत्व(१२१.८५जना/वगि वक.वम.)भएको वडा हो । 

 

औषत घरधुरीको आधारमा सबैभन्दा बढी वडा नं. २ मा प्रवत पररवार ६.६५ जनसंख्या रहेको छ भने 

सबैभन्दा कम वडा नं. ३ मा प्रवत पररवार ५.९१ जनसंख्या बसोबास गदिछन् । जसको ववसृ्तत वववरण 

तावलका नं. १ मा उले्लख गररएको छ  । 

 

 

०
२००
४००
६००
८००

१०००
१२००
१४००
१६००
१८००
२०००

१ २ ३ ४ ५
पुरुि १९०५ १५५६ १६१४ १५२६ १४१२
िहहिा १६७२ १४३१ १४३७ १४९६ १२१५

पुरुष मसहिा जनिंख्या

पुरुि िहहिा
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गाउँ तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ का अनुसार घरधुरी संख्याको आधारमा सबैभन्दा बढी घरधुरी वडा नं.१ (५९३ 

घरधुरी) मा रहेका छन् । त्यसैगरी सबैभन्दा कम घरधुरी वडा नं. ५ (४२१ घरधुरी) रहेका छन् । अन्य 

वडाहरूमा वडा नं. २ मा ४४९ घरधुरी, वडा नं. ३ मा ५१६ घरधुरी र वडा नं. ४ मा ४७३ घरधुरी रहेका छन् 

।   

 

तावलका नं. ६ : वडागत जनसंख्या, के्षत्रफल र जनघनत्व 

वडा नं. जम्माजनसंख्या 

के्षत्रफल 

(वगि वक.वम.) 

जनघनत्व 

(प्रवत वगि वक.वम.) 

१ ३५७७ १८.२७ १९५.७९ 

२ २९८७ १४.६३ २०४.१७ 

३ ३०५१ १३.६९ २२२.८६ 

४ ३०२२ २१.२१ १४२.४८ 

५ २६२७ २१.५६ १२१.८५ 

जम्मा १५२६४ ८९.३६ १७०.८१ 

स्रोतः गाउँ तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 
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३.३ वैवाहहक स्स्िमतको ववविण 

तावलका नं. ७ :वसद्धकुमाखगाउँपावलकामा वैवावहक स्थिवतको वववरण 

 

पुरुष मवहला जम्मा 

वववावहत ३८३४ ३९९० ७८२४ 

अवववावहत ३६११ ३८२४ ७४३५ 

उले्लख नगरेको ३ २ ५ 

जम्मा ७४४८ ७८१६ १५२६४ 

स्रोतः गाउँ तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

वसद्धकुमाखगाउँपावलकाको गाउँ सवेक्षण, २०७६ को तथ्ांकका अनुसार यस गाउँको कुल १५२६४ 

जनसंख्या मधे्य वववावहत पुरुषको संख्या ३८३४रहेको छ भने मवहलाको संख्या ३९९० रहेको छ । त्यसैगरी, 

अवववावहत पुरुषको संख्या ३६११ र मवहलाको संख्या ३८२४ रहेको छ । त्यसै्त ३ पुरुष र २ मवहलाले 

उले्लख नगरेको संख्या रहेको छ ।   

०

५००

१०००

१५००

२०००

२५००

३०००

३५००

४०००

१ २ ३ ४ ५
जम्िा जनसंख्या ३५७७ २९८७ ३०५१ ३०२२ २६२७
के्षत्रफि १८.२७ १४.६३ १३.६९ २१ .२१ २१ .५६
जनघनत्व १९५.७९ २०४.१७ २२२.८६ १४२.४८ १२१ .८५

जम्िा जनसंख्या के्षत्रफि जनघनत्व
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३.४ जन्ि, ितृ्यु ि बसाईसिाइ सम्बन्धी ववविण 

तावलका नं. ८ :वसद्धकुमाखगाउँपावलकामा २०७५ वैशाख देस्ख चैत्रसम्म दताि भए अनुसारको वववरण 

सालमवहना 
वडा 

नं. 

जन्मदताि मृतु्यदताि 
वववाह 

दताि 
बसाइसराइदताि 

सम्वन्ध 

ववचे्छद 

म पु जम्मा म पु जम्मा   संख्या गएको आएको जम्मा   

वैशाख 

१ ९ ३ १२ ३ १ ४ ३ ३ १३ ० १३ ० 

२ ७ ७ १४ ० ० ० २ ० ० ० ० ० 

३ ४ २ ६ ० ० ० १ ० ० ० ० ० 

४ २० २३ ४३ ० १ १ ० ० ० ० ० ० 

५ ८ ८ १६ ० १ १ ३ ० ० ० ० ० 

जेष्ठ 

१ ८ ३ ११ ० २ २ ५ २ ५ ० ५ ० 

२ ४ २ ६ ० ० ० ३ १ ८ ० ८ ० 

३ ८ ६ १४ १ १ २ ९ ५ ६ ५ ११ ० 

४ ८ १२ २० ० १ १ ७ १ ३ ० ३ ० 

५ ११ ११ २२ १ ३ ४ २ ० ० ० ० ० 

असार 

१ ३ ८ ११ २ २ ४ ३ १ ३ ० ३ ० 

२ ५ ५ १० १ ० १ २ ० ० ० ० ० 

३ २ ५ ७ ० ० ० ० १ ० ३ ३ ० 

४ ७ १२ १९ ० ० ० ६ ० ० ० ० ० 

०
५००

१०००
१५००
२०००
२५००
३०००
३५००
४०००

पुरुि िहहिा
वववाहहत ३८३४ ३९९०
अवववाहहत ३६११ ३८२४
उल्िेख नगिेको ३ २

वैवासहक स्बस्थसत

वववाहहत अवववाहहत उल्िेख नगिेको
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५ ७ ७ १४ ० १ १ १ ० ० ० ० ० 

श्रावण 

१ ६ ८ १४ १ १ २ २ २ ० ६ ६ ० 

२ ५ ९ १४ १ १ २ २ ० ० ० ० ० 

३ ६ ० ६ १ १ २ २ १ ० १ १ ० 

४ ३ ८ ११ ० ० ० ३ १ ३ ० ३ ० 

५ ५ १० १५ ० १ १ ० ० ० ० ० ० 

भाद्र 

१ ३ ३ ६ २ ० २ १ ० ० ० ० ० 

२ १ ३ ४ २ ० २ ० २ ५ ० ५ ० 

३ ० १ १ १ ० १ १ ० ० ० ० ० 

४ ५ ४ ९ २ २ ४ २ ० ० ० ० ० 

५ १ ३ ४ ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

असोज 

१ ३ ३ ६ ० ० ० १ ० ० ० ० ० 

२ ३ २ ५ १ ० १ ० ० ० ० ० ० 

३ ३ ५ ८ ० २ २ ० ० ० ० ० ० 

४ १ २ ३ ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

५ ० ० ० १ ० १ १ १ ५ ० ५ ० 

कावतिक 

१ ३ ३ ६ ० ० ० १ ० ० ० ० ० 

२ २ २ ४ १ ० १ १ १ ५ ० ५ ० 

३ १ ४ ५ २ ० २ ८ १ ३ ० ३ ० 

४ २ ३ ५ ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

५ १ १ २ ० ० ० २ ० ० ० ० ० 

मङवसर 

१ ५ ६ ११ १ ० १ ३ २ ५ ० ५ ० 

२ ३ ४ ७ १ २ ३ ३ १ ० ३ ३ ० 

३ ४ ६ १० ० ० ० ० १ ० २ २ ० 

४ ३ १२ १५ १ २ ३ २ २ २ ० २ ० 

५ ९ ८ १७ ० ० ० २ १ १ ० १ ० 

पुष 

१ २ ३ ५ २ ० २ ३ ० ० ० ० ० 

२ ४ २ ६ ० १ १ २ ० ० ० ० १ 

३ ४ ४ ८ ० ० ० १ ० ० ० ० ० 

४ ६ ५ ११ ० ० ० २ २ ३ ० ३ ० 

५ २ १ ३ ० ० ० १ ० ० ० ० ० 

माघ 

१ २ ५ ७ १ ० १ २ १ ४ ० ४ ० 

२ ४ ५ ९ ३ २ ५ १ ० ० ० ० ० 

३ ४ ५ ९ ० १ १ २ ० ० ० ० ० 

४ ८ ९ १७ १ १ २ १ २ ५ ० ५ ० 

५ ६ ८ १४ ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

फालु्गण 
१ ० २ २ १ १ २ ० ० ० ० ० ० 

२ १ १ २ ० ० ० २ १ २ ० २ ० 



सिद्धकुमाख गााँउपासिका-पार्श्व सित्र [Year] 
 

42 

 

३ २ ४ ६ १ ० १ ५ ० ० ० ० ० 

४ ७ ९ १६ ० ० ० १ ० ० ० ० ० 

५ ३ २ ५ १ १ २ ० २ २० ० २० ० 

चैत्र 

१ ५ ५ १० ० ० ० ० १ ५ ० ५ ० 

२ १ ७ ८ २ ० २ ० ० ० ० ० ० 

३ १ ६ ७ ४ ३ ७ १ ० ० ० ० ० 

४ १० ९ १९ ० १ १ २ ० ० ० ० ० 

५ ५ ४ ९ ० १ १ १ १ १ ० १ ० 

जम्मा   २६६ ३२० ५८६ ४२ ३७ ७९ १११ ४० १०७ २० १२७ १ 

 

स्रोतः गाउँ कायिपावलकाको कायािलय, २०७६
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३.५ उिेि सिूहअनुसाि जनसंख्याको ववविण  

तावलका नं. ९: उमेर समूहअनुसार जनसंख्याको वववरण 

उमेरसमूह 
पुरुष मवहला जम्मा 

संख्या प्रवतशत संख्या प्रवतशत संख्या प्रवतशत 

०-५ ५५३ ५.७७ ५२२ ४.२१ १०७५ ७.०४ 

६-१० ५८० ५.६१ ६१३ ४.८४ ११९३ ७.८२ 

११-१५ ८७० १३.८८ ७२९ १४.२७ १५९९ १०.४८ 

१६-२० ९९० १४.११ ८४० १५.८३ १८३० ११.९९ 

२१-२५ ९३० १०.८५ ८७३ १०.८४ १८०३ ११.८१ 

२६-३० ६८८ १०.२४ ७४८ ९.१३ १४३६ ९.४१ 

३१-३५ ६२२ ७.५९ ७५४ ७.२५ १३७६ ९.०१ 

३६-४० ५१४ ७.१३ ६६२ ७.३३ ११७६ ७.७ 

४१-४५ ४८८ ५.४६ ५४३ ५.५४ १०३१ ६.७५ 

४६-५० ३२२ ४.६३ ३५७ ४.५२ ६७९ ४.४५ 

५१-५५ २८७ ४.४ ४१० ४.२१ ६९७ ४.५७ 

५६-६० २१३ ३.९५ २८७ ३.६७ ५०० ३.२८ 

६१-६५ १६४ २.३५ १८९ २.९६ ३५३ २.३१ 

६६-७० १२० २.२८ १४० २.६५ २६० १.७ 

७१-७५ ७५ १.२१ ९९ २.०३ १७४ १.१४ 

७६-८० १७ ०.३८ २८ ०.३१ ४५ ०.२९ 

८१-८५ १२ ०.१५ १० ०.१६ २२ ०.१४ 

८६-९० ३ ०.०४ १० ०.१६ १३ ०.०९ 

>९० ० ०. २ ०.०८ २ ०.०१ 

जम्मा ७४४८ १०० ७८१६ १०० १५२६४ १०० 

स्रोतः गाउँ तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

यस गाउँपावलकामा वव.सं. २०७६ को सवेक्षण अनुसार,०-५ वषि उमेर समूहको संख्या ७.०४ प्रवतशत रहेको 

छ भने ६-१० वषि उमेर समूहको संख्या ७.८२ प्रवतशत रहेको छ । त्यसै्त ११-१५ वषि उमेर समुहको 

जनसंख्या १०.४८ प्रवतशत रहेको छ भने १६-४५वषि उमेर समूहको जनसंख्या५६.६७ प्रवतशत रहेको छ । 

काम गने उमेर १५ देस्ख ५९ वषिसम्मको जनसंख्या ६८.९७ प्रवतशत रहेको छ ।२०७६ को सवेक्षण अनुसार 

६० वषि भन्दामावि उमेर समूहको संख्या ५.६८ प्रवतशत रहेको छ । तथ्ांकले गाउँमा मानव स्रोतको 

प्रशस्तमात्रामा सम्भावना रहको देखाउँछ । सािै बालबावलकाको संख्या पवन उच्च हुनुले आउँदा वदनहरुमा 

पवन यस गाउँपावलकामा मानव स्रोतको कवम नहुने देखाउँछ । जसको ववसृ्तत वववरण माविको तावलकामा 

देखाइएको छ ।  
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३.६ जातजामत सिूहअनुसाि जनसंख्याको ववविण 

तावलका नं. १० : वसद्धकुमाखगाउँपावलकामा जातजावतअनुसार जनसंख्याको वववरण 

जातजाती संख्या प्रवतशत 

कामी १२२९ ८.७९ 

दमाइ ५२९ ३.५७ 

ब्राहमण १०९ ०.९२ 

मगर २६३ १.७५ 

साकी ४१० २.७२ 

के्षत्री १२५९१ ८१.०४ 

अन्य १३३ १.१४ 

जम्मा १५२६४ १००.०० 

  

०

२००

४००

६००

८००

१०००

१२००

उमेर िमूह अनुिार जनिंख्या

पुरुि संख्या पुरुि प्रमतशत िहहिा संख्या

स्रोतः गाउँ तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 
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वव.सं.२०७६ मा सम्पन्न गाउँ तथ्ांक सवेक्षण अनुसार यस गाउँपावलकामा वववभन्न जात/जावतको बसोबास 

रहेको पाइन्छ । जातजावत समूहअनुसार जनसंख्याको अवथिालाई हेदाि के्षत्री २७,३५१जना(७५.०७ %), 

त्यसपवछकामी ३,६४९ जना(१०.००%), तेस्रोमामगर १,८२९ जना(५.०२ %) र चौिोमा ब्राह्मण १,१५६ (३.१७ 

%) रहेका छन् । त्यसैगरी, पाँचौमादमाई ८८० जना (२.४२ %), छैठौमंा साकी ४६९ जना (१.२९ %)र अन्यमा 

१,०९८ (३.०१ %) रहेका छन् । जसको ववसृ्तत वववरण तावलकामा उले्लख गररएको छ ।  

 

  

३.७ धिवअनुसाि जनसंख्याको ववविण 

तावलका नं. ११ :वसद्धकुमाखगाउँको धमिअनुसार जनसंख्याको वववरण  

धमि पुरुष मवहला जम्मा 

वहन्दु ७१६६ ७५५६ १४७२२ 

वक्रस्थचयन २७४ २५३ ५२७ 

अन्य ८ ७ १५ 

१२२९

५२९

१०९
२६३

४१०

१२५९१

१३३

१३१३४

जातजाती

कािी दिाइ ब्राहिण िगि साकी के्षत्री अन्य
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जम्मा ७४४८ ७८१६ १५२६४ 

स्रोतः गाउँ तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

धावमिक दृवष्टकोणले हेदाि यस गाउँपावलकामा अवधकांश वहन्दु धमािवलम्बीहरुको बसोबास रहेको देस्खन्छ । 

गाउँ तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ अनुसार यहाँको कुल१५२६४ जनसंख्या मधे्य १४७२२जना(९६.४५ %)ले वहन्दु 

धमि अपनाएको देस्खन्छ । त्यसै्त, वक्रवियन धमि अपनाउने जनसंख्या ५२७जना(३.४५ %) रहेको पाइन्छ। 

त्यसै्त अन्य धमि माने्नमा कुल १५ जना (०.१ %) रहेको देस्खन्छ । जसको ववसृ्तत वववरण माविको तावलकामा 

प्रसु्तत गररएको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

९६.४५

३.४५ ०.१

धमव अनुिार जनिंख्या

हहन्दु क्रक्रस्स्ियन अन्य
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परिच्छेद ४ : आमिवक अवस्िा 
 

४.१ प्रिुख आमिवक ववविण  

गाउँपावलकाको अिितन्त्र मुख्यतयाः कृवष, वन, साना व्यापार-व्यवसाय तिा उद्योग, िोक, खुद्रा बजार, 

होटल, पयिटन तिा सेवाजस्ता के्षत्रमा वनभिर भएको देस्खन्छ ।उपयुक्तहावापानी, माटोको बनोट तिा 

कृवषको लावग उपयुक्त उविर माटो भएको सम्म के्षत्र भएको हँुदा गाउँपावलकामा अवधकांश घरपररवार 

प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृवष व्यवसायमा संलग्न रहेका छन् ।गाउँपावलकाका सबै वडाहरूमा रणनीवतक 

तिा ग्रामीण सडक सञ्जालका कारण गाउँपावलकाका सबै वडाहरूमा पहँुच वृस्द्ध हँुदै गएको छ । यद्यवप 

भखिर वनमािण भैरहेको सडकहरू कच्ची र कम गुणस्तरका छन् । त्यसैगरी गाउँपावलकामा रहेका नवद तिा 

पोखरीहरू सवहतको जलके्षत्र, वनजंगल तिा जैववक ववववधताले गाउँपावलकाको ववकासमा िप सम्भावना 

बोकेका छन् । कृवष मील, क्रसर उद्योग, कुखुरा पालन, पशुपालन आवद यस गाउँपावलकामा रहेका केही 

साना तिा घरेलु उद्योग व्यवसायहरू हुन् । यस गाउँपावलकाका मावनसहरू क्रमशः साना उद्योगहरूको 

ववकासतफि  लावगरहेका छन् । यस गाउँपावलकाका मुख्य आवििक आधारहरू व्यापार, नोकरी र वैदेवशक 

रोजगार समेत रहेको देस्खन्छ । 

प्राकृवतक सौन्दयिको धनी, जैववक ववववधता, धावमिक एवं साँसृ्कवतक ववववधताले भररपूणि रहेका कारण 

नेपालको आकषिण गन्तव्यहरू मधे्य सल्यान वजल्ला र ववशेषतः वसद्धकुमाखगाउँपावलकाको महत्वपूणि 

थिान रहेको छ । वशव गुफाको मस्न्दर, मख्लाम लेक, ववजयधुरी, अग्लाटाकुरा, वहमचौर, रानीपोखरी, 

कावलका मस्न्दर लगायत अन्यवववभन्न धावमिक, साँसृ्कवतक तिा ऐवतहावसक महत्व बोकेका 

सम्पदाहरूगाउँका प्रमुख पयिटकीय आकषिणको रुपमा रहेका छन् । यी के्षत्रहरूमा केही पूवािधार वनमािण 

कायिहरू भएको खण्डमा र वतनीहरूको प्रचार प्रसार गनि सके पयिटन व्यवसायबाट राम्रो आम्दानी तिा 

रोजगारीका अवसरहरू प्राि गनि सवकने प्रचुर सम्भावना देस्खन्छ । 

 

४.१.१ आमिवक रुपिे सहिय जनसंख्याको अवस्िा 
तावलका नं. १२: वसद्धकुमाखगाउँमा आवििक रुपले सवक्रय जनसंख्या 

जम्मा जनसंख्या 

आवििक रुपले सवक्रय जनसंख्या 

पुरुष मवहला जम्मा 

१५२६४ 
५०५४ ५४७४ १०५२८ 

स्रोतः गाउँ तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 



सिद्धकुमाख गााँउपासिका-पार्श्व सित्र [Year] 
 

48 

 

 

वसद्धकुमाखगाउँमा १० वषि देस्ख ५९ वषिसम्मका आवििकरुपले सवक्रय जनसंख्याको वववरण माविका 

तावलका र चाटिमा देखाइएको छ । जसमा पुरुषको संख्या १०५२८ रमवहलाको संख्या ५४७४ देस्खन्छ । 

यसगाउँको कुल जनसंख्या १५२६४को १०५२८ जनसंख्या आवििकरुपले सवक्रय छन् । यसको अिि गाउँका 

अवधकांश जनसंख्या सवक्रय देस्खन्छ । यसकारण गाउँले यो जनशस्क्तको उजाि र क्षमतालाई सही 

सदुपयोग गरी गाउँमा समृस्द्ध ल्याउन सक्छ । 

 

४.१.२ आमित जनसंख्याको ववविण 

 

तावलका नं. १३: वसद्धकुमाखगाउँको आवश्रत जनसंख्याको वववरण 

जम्मा जनसंख्या 

आवश्रत बालबावलका आवश्रत बृद्धबृद्धा 

जम्मा आवश्रत 

(०-१४) (६० वा सोभन्दा मावि) 

१५२६४ 
२२६८ ८६९ ३१३७ 

स्रोतः गाउँ तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

५०५४

५४७४

१०५२८

आर्िवक रुपिे सक्रक्रय जनसंख्या

पुरुि िहहिा जम्िा
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गाउँ तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ का अनुसार वसद्धकुमाखगाउँमा रहेका आवश्रत जनसंख्या ०–१४ वषि उमेर 

समूहका आवश्रत बालबावलका र ६० वषि वा सोभन्दा माविका आवश्रत बृद्धबृद्धाहरूको संख्या र प्रवतशतलाई 

माविका तावलका र चाटि माफि त् देखाइएको छ । जसमा आवश्रत बालबावलकाको संख्या २२६८ रआवश्रत 

बृद्धबृद्धाहरूको संख्या ८६९ देस्खन्छ । कुल जनसंख्यामधे्य जम्मा आवश्रत जनसंख्या ३१३७ देस्खन्छ । 

जसको ववसृ्तत वववरण मावि उले्लख गररएको छ । 

 

४.१.३ िुख्य पेशा सम्बन्धी ववविण  

मानव जीववकोपाजिनका लावग गररने काम, धन्दा, साधन आवदलाई पेशा भवनन्छ ।यस वसद्धकुमाखगाउँका 

मावनसहरूको मुख्य पेशा कृवष रहेको छ । खाद्यबाली, नगदेबाली, पशुपालन, माछापालन, ज्यालाकमि, 

व्यवसाय, वशक्षण, वैदेवशक रोजगार, सरकारी सेवा लगायतका पेशामाफि त यहाँका जनताले आफ्नो 

जीववकोपाजिन गने गरेका छन् ।  

तावलका नं. १४: वसद्धकुमाखगाउँपावलकाको मुख्य पेशा सम्बन्धी वववरण 

पेशा पुरुष मवहला जम्मा 

कृषक 2372 2714 5086 

२२६८

८६९

आसित जनिंख्या

आर्ित बािबालिका आर्ित बदृ्धबदृ्धा
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ज्यालाकमी (वसकमी, डकमी..) 626 104 730 

व्यवसायी 287 210 497 

गृवहणी 67 1789 1856 

समाजसेवी 0 0 0 

वशक्षक 113 92 205 

ववद्यािी 2589 2453 5042 

कमिचारी 55 29 84 

अन्य 1337 421 1758 

जम्मा 7446 7812 15264 

स्रोतः गाउँ तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

गाउँ तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ का अनुसार यस गाउँमा मुख्य पेशाको रुपमा कृषककोजम्मासंख्या५०८६ 

जना रहेको छ, जसमधे्य पुरुष कृषकको संख्या २३७२ जना र मवहला कृषकको संख्या २७१४ जना रहेको 

छ । त्यसै्त, ज्यालाकमीको जम्मा संख्या ७३० पाइन्छ, जसमा पुरुष ज्यालाकमीको संख्या ६२६र मवहला 

ज्यालाकमीको संख्या १०४ जना भएको देस्खन्छ । त्यसैगरी गाउँका अन्य पेशाहरूमा व्यवसायी जम्मा ४९७ 

जना, जसमा पुरुषको संख्या २८७ जना र मवहलाको संख्या २१० रहेको छ भने गृहणीको संख्यामा मवहला 

१७८९ र पुरुष ६७ गरी जम्मा १८५६ जना पाइन्छ । यसैगरी वशक्षण पेशामा संलग्न जनसंख्या जम्मा २०५ 

रहेको पाइन्छ, जसमा पुरुष वशक्षक संख्या ११३ रहेको छ भने मवहला वशक्षक संख्या ९२ रहेको छ । 

गाउँबाट वैदेवशक रोजगारमा जानेको संख्या पवन उले्लखनीय रहेको देस्खन्छ । यसैगरी कमिचारीको जम्मा 

संख्या ८४ रहेको छ र अन्य पेशाहरूमा जम्मा १७५८ जनसंख्या संलग्न देस्खन्छ ।  

 

४.१.४ आवास संििना ववविण 

हामी गाँस, बास र कपासबाट अवलक मावि उठेर वशक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारसम्मलाई आधारभूत आवश्यकता 

मावनरहेको यस क्षण ववकवसत राष्टि हरुमा भने ‘सुरक्षा पवहला’ भने्न नारा प्रमुख बवनसकेको छ । हाम्रो 

मुलुकमा तहगत वहसाबमा ‘सुरक्षा पवहला’ भने्न नारा आठौ ँ थिानमा पदिछ । हामीले यस कुरामा भने 

वववकवसत देशको वसको गनुि जरुरी देस्खन्छ । यस कुरालाई आवश्यक मान्नासाि हामीले ववचार 

पुयािउनुपछि – आवास संरचना कस्तो होस् भनेर । आवास संरचना योजना वनमािण कायिको 

लावगमास्टरप्लानको आधारमा योजनाको आकार, संरचना, लागत आवदलाई अध्ययन गरी आवििक श्रोतको 

उपलब्धता एवं श्रोत पररचालन ववषयमा यिेष्ट ध्यान वदनु आवश्यक देस्खन्छ ।  
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छानाको प्रकार 

तावलका नं. १५: वसद्धकुमाखगाउँपावलकामा घरको छाना सम्बन्धी वववरण 

छानाकोप्रकार १ २ ३ ४ ५ जम्मा प्रवतशत 

आर.सी.सी ३ ४ २७ १ ० ३५ १.४३ 

जस्ता वाच्यादरको 

छाना ५१८ ३५० ४५६ ३७६ ३६० २०६० ८४.०१ 

टायल वाढुङ्गाको छाना ४ १ १ ५० २७ ८३ ३.३८ 

फुस वा खरकोछाना ६६ ९२ ३० ३४ ३१ २५३ १०.३२ 

माटोको छाना ० २ २ १२ ३ १९ ०.७७ 

अन्य २ ० ० ० ० २ ०.०८ 

जम्मा ५९३ ४४९ ५१६ ४७३ ४२१ २४५२ १०० 

स्रोतः गाउँ तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

गाउँ तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ का अनुसार कुल २४५२ घरधुरी मधे्य ३५ घरमा (१.४३ %) आर.सी.सी. छाना 

भएको पाइन्छ भने जस्ता या च्यादरको छाना भएको घर संख्या २०६० (८४.०१ %), टायल वा ढुङ्गाको छाना 

भएको घर संख्या ८३ (३.३८ %), फुस वा खरको छाना भएको घर संख्या २५३ (१०.३२ %), माटोको छाना 

भएको संख्या १९ (०.७७ %) र अन्य प्रकारको छानामा २ (०.०८ %) रहेको पाइन्छ । 

 

०.
१०.
२०.
३०.
४०.
५०.
६०.
७०.
८०.
९०.

आि.सी.सी जस्ता वा 
च्यादिको 
छाना

टायि वा 
ढुङ्गाको छाना

फुस वा खिको
छाना

िाटोको छाना अन्य

१ .४३

८४.०१

३.३८
१०.३२

०.७७ ०.०८

छानाको प्रकाि
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जगको प्रकार 

तावलका नं. १६: वसद्धकुमाखगाउँमा भएका घरहरूका जगको प्रकार 

जगकोप्रकार १ २ ३ ४ ५ जम्मा प्रवतशत 

काठको खम्बा ० ० ० ० ० ० 
० 

माटो र ढुङ्गा ५६८ ४४६ ४१६ ४३८ ४०३ २२७१ 
९२.६२ 

वसमेन्ट रढुङ्गा २३ ३ १०० ३५ १८ १७९ 
७.३ 

अन्य २ ० ० ० ० २ 
०.०८ 

जम्मा ५९३ ४४९ ५१६ ४७३ ४२१ २४५२ 
१०० 

स्रोतः गाउँ तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

वसद्धकुमाखगाउँपावलकाका घरहरूको जगको प्रकारलाई अध्ययन गदाि मुलतः ३ वकवसमका जगहरू 

पाइन्छ । काठको खम्बालाई जग बनाएर बनेका घरको संख्या ० रहेको छ भने माटो र ढुङ्गालाई जगको 

रुपमा प्रयोग गररएका घरहरूको संख्या २२७१ (९२.६२ %) र वसमेन्ट र ढुङ्गा जगको संख्या १७९ (७.३ %) 

रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी, अन्य प्रकारका जगहरू भएका घरको संख्या २ (०.०८ %) रहेको छ ।  

 

०.
१०.
२०.
३०.
४०.
५०.
६०.
७०.
८०.
९०.

१००.

काठको खम्बा िाटो ि ढुङ्गा लसिेन्ट ि ढुङ्गा अन्य

१ .२२

९२.६२

७.३
०.०८

जगको प्रकार
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मापदण्ड अनुिारका घर 

तावलका नं. १७:वसद्धकुमाखगाउँमा मापदण्ड अनुसारका घरको वववरण 

िापदण्डअनसुािको 1 2 3 4 5 जम्िा % 

छ 3 21 4 3 2 33 
1.35 

छैन 590 428 512 470 419 2419 
98.65 

जम्िा 593 449 516 473 421 2452 100.00 

स्रोतः गाउँ तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

 

गाउँ तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ का अनुसार वसद्धकुमाखगाउँपावलका वभत्रका कुल२४५२ घरधुरी मधे्य ३३ घर 

(१.३५ %) मापदण्ड अनुसार बनेको पाइएको छ भने २४१९ घर (९८.६५ %) मापदण्ड अनुसार नबनेको 

पाइएको छ ।  
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भुकम्प प्रसतरोधी घर 

तावलका नं. १८: वसद्धकुमाखगाउँपावलकामा भुकम्प प्रवतरोधी घरको वववरण 

भुकम्पप्रवतरोधी 1 2 3 4 5 जम्मा % 

छ 0 4 5 3 0 12 0.49 

छैन 570 373 475 407 368 2193 89.44 

िाहा छैन 23 72 36 63 53 247 10.07 

जम्मा 593 449 516 473 421 2452 100.00 

स्रोतः गाउँ तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

 

 

गाउँ तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ का अनुसार वसद्धकुमाखगाउँपावलकाका कुल २४५२ घरधुरी मधे्य भुकम्प 

प्रवतरोधी घरको संख्या जम्मा १२ (०.४९%) रहेको पाइन्छ । त्यसै्त, ८९.४४ % घरधुरी (२१९३ घर) भुकम्प 
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प्रवतरोधी नभएको देस्खन्छ भने १०.०७ % (२४७ घर) बाट भने यसबारे जानकारी नभएको देस्खन्छ । यसरी 

हेदाि गाउँमा भुकम्पको लावग त्यवत ध्यान नवदइएको तथ्ांकले देखाउँछ । कुनै वदनमा यवद भुकम्प आएर 

हुनसके्न सम्भाववत क्षवतलाई कम गदै सुरवक्षत रहनका लावग सबैले भुकम्प परवतरोधी घर वनमािणमा ध्यान 

वदन एकदमै जरुरी देस्खन्छ । 

४.१.५ खाद्यान्न सुिक्षाको अवस्िा 
खाद्यान्न मानव जीवनको प्रमुख आधार हो । व्यस्क्तका लावग आवश्यक हुने खाद्यवसु्तहरुकोसहज प्रास्ि 

हुनु नै खाद्य(खाद्यान्न) सुरक्षा हो । सामान्यभाषामासविसाधारणहरु भोकमरीबाटटाढा रहनुलाई खाद्य 

सुरक्षाका रुपमा हेनि सवकन्छ ।खाद्य सुरक्षाले पयािि, सुरवक्षत र पौवष्टकखानपानको सुवनविततालाई 

अिािउँछ।खाद्य कृवष सङ्गठनका अनुसार सन् २०१० मा ववर्श्मा९२ करोड मावनसहरु अवत गररबीमा विएभने 

दुई अबि मावनस खाद्य असुरवक्षत विए । यस्तोहुनुमा खाद्य असुरक्षा बढ्नु, खाद्य न्याय कायम हुन नसकु्न, 

सािैकृवष तिा खाद्य बजारकोप्रभावकारी वनयमन हुन नसकु्न नै मुलभूत कारण हो । 

तावलका नं. १९ :वसद्धकुमाखगाउँमा खाद्यान्न सुरक्षाको अवथिा 

उत्पादनलेखान पुगे्न मवहना 1 2 3 4 5 जम्मा 

३ मवहनासम्म ११० १४५ १५६ १५० १४५ ७०६ 

४ देस्ख ६मवहनासम्म ४२१ २५७ २७८ २९० २२१ १४६७ 

७ देस्ख ९मवहनासम्म २४ ३५ ६३ २३ ३५ १८० 

९ मवहना भन्दाबढी ३८ १२ १९ १० २० ९९ 

स्रोतः गाउँ तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 
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यस गाउँमा खाद्य समस्या देस्खनुका मुलभूत कारणहरुको पछाडी कृवष उत्पादन र प्रशोधनप्रणालीमा 

परम्परागत प्रवववधको प्रयोग, खाद्यवसु्तमा अझै पवन अन्नकै वचिस्व रहनु,थिानीयउत्पादन प्रणाली भरपदो 

हुन नसकु्न,वसँचाइ सुववधाको अपयािि उपलब्धता, भूवमको खण्डीकरणर अन्य कृवष साधनको अपयाििता 

आवदका कारण उत्पादन प्रभाववत रहँदै आएको देस्खएको छ।त्यसका अलावा जलवायु पररवतिनले पवन 

कृवष उत्पादन, बीज एवम् अनाज संरक्षण तिावसँचाइ प्रणाली व्यवथिापनमा प्रभाव परररहेको देस्खन्छ। 

 

४.१.६ वैदेशीक िोजगािीिा गएकाहरुको ववविण  

मुलुकमा ववकराल बेरोजगारी समस्याको कारण ८० लाख जनताहरु ववदेश पलायन भइरहेको अवथिा छ । 

अकोवतर दैवनक रुपमा ५ ओटाको दरले लाश बोकेको कवफन आउने गरेको सरकारी तथ्ांक पवन छ । 

यद्दपी मुलुकको कुल ग्राहथि उत्पादनमा झनै्ड ३० प्रवतशत वैदेशीक रोजगार व्यवसायको योगदान रहेको 

देस्खन्छ ।नेपाली युवाहरु केही काम गनि नसके्न भए पवछ वैदेशीक रोजगारमा संलग्न हुने प्रचलन बढेको छ 

। नेपालीहरुको लावग वैदेशीक रोजगार बाध्यता सँगसँगै फेसन र िीवत बनेको छ । यसैकारण वैदेशीक 

रोजगारमा आवििक, सामावजक, भौवतक चुनौतीहरुले बढावा पाइरहेको छ । वनयवमत आम्दानीको नीवतगत 

रुपमा स्वथि वातावरण वनमािणसँगसँगै राजनीवतक अवथिा, लगानीको वातावरण, भौगोवलक अवथिा तिा 

अन्य वातावरणीय प्रभावको असरलाई मध्यनजर गनिसकेको खण्डमा गाउँबाट ववदेश पलायन हुनेहरुको 

संख्या घट्ने देस्खन्छ । 

 

०

२००

४००

६००

८००

१०००

१२००

१४००

१६००

३ िहहनासम्ि ४ देखख ६ िहहनासम्ि ७ देखख ९ िहहनासम्ि ९ िहहना भन्दा बढी
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तावलका नं. २०: वसद्धकुमाखगाउँमा वैदेशीक रोजगारीबारे वववरण 

वैदेवशक 

रोजगार 

पुरुष मवहला जम्मा 

८४५ ४९ ९०३ 

स्रोतः गाउँ तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

वसद्धकुमाखगाउँपावलकाको तथ्ांकलाई हेदाि कुल १५२६४ जनसंख्या मधे्य ९०३ जना वैदेशीक रोजगारीमा 

संलग्न रहेको देस्खन्छ । जसमा पुरुषको संख्या ८४५ जना रहेको छ भने मवहलाको संख्या ४९ जना रहेको 

छ । वैदेशीक रोजगारी पेशाले कुल जनसंख्याको ५.९२ % वहस्सा ओगटेको देस्खन्छ ।  

 

 

 

 

०

८४५
४९

४९

वैदेसशक रोजगार

वैदेलशक िोजगाि पुरुि िहहिा
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४.२ भू-उपयोग तिा स्वामित्व  

भू–उपयोग योजना थिानीय सरकारको लावग महत्वपुणि हुन्छ । गाउँपावलकाहरुको योजना वनमािण चाहे 

औद्योवगक, व्यापाररक वा आवावसय होस्, यसमा कतै न कतै भू–उपयोग योजनाको आवश्यकता पदिछ । 

भू–उपयोग योजना सोचेका भन्दा कैयन गुणाले थिानीय सरकारको नीवत वनमािणमा असर पदिछ । 

उदाहरणको लावग थिानीय सरकारले कुनै पवन वनमािण संथिालाई आवासीय वा व्यापाररक प्रयोजनको 

लावग ठूला अपाटिमेन्टहरु वनमािणको अनुमवत वदन लागेको, ववद्यालयको कक्षा कोठा वा नयाँ भवन 

वनमािणको तयारी, बाटो वनमािण, वा अस्पताल वनमािण जस्ता कायिहरु सञ्चालन गनि भू–उपयोग योजना छ 

भने सो वनमािण गदाि बढी प्रभावकारी हुने वनणिय गरी वनमािण प्रकृयामा लैजान सवकन्छ । भू–उपयोग 

योजनाले थिानीय सरकारलाई जवमनको प्रकृवत अनुसारको के्षत्र छुट्याउन तिा ववकास वनमािणका कायिहरु 

ववस्तार गनि सहजता पुयािउँछ । नेपालको संववधान २०७२ ले पवन थिानीय सरकारहरुलाई आफ्नो 

के्षत्रवभत्रका वववभन्न वकवसमका सहरी ववकासका योजनाहरु तिा थिानीय आवश्यकता अनुसारका ववकास 

वनमािण कायिहरू गनि पाउने अवधकार प्रदान गरेको छ ।  

ववसृ्तत रुपमा हेदाि भू–उपयोग योजना बनाउने कायि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको कायिसुवच वभत्र 

परेका छन् र िप थिानीय भू–उपयोग योजना बनाउने कायि थिानीय सरकारको कायि हो भनी शहरी 

ववकास मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको भू–उपयोग नीवतमा उले्लख गररएको छ । हालको अवथिामा 

वसद्धकुमाखगाउँपावलकाको भू–उपयोग योजना छैन । गाउँपावलकाको जानकारी अनुसार ववगतमा गाउँको 

भू–उपयोग योजना वनमािणको प्रयत्न भएको तर अवहले सम्म हुन नसकेको अवथिा रहेको छ । देशमा 

भएका अन्य गाउँपावलकाहरुको भू–उपयोगको प्रयोग हेदाि यस गाउँपावलकाका केवह वस्तीहरूमा 

व्यवस्थित वसोवास रहेको देस्खन्छ । यस गाउँपावलकाको भू–उपयोग योजना वनमािणको लावग वववभन्न 

तथ्ाङ्कहरुको आवश्यकता रहन्छ, जुन कुनै हदसम्म संकलन भैरहेको छ र बाँकी संकलन गनुि पने देस्खन्छ 

। 
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नक्सा नं. ६: वसद्धकुमाखगाउँपावलकाको भू-उपयोगको नक्सा 
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४.२.१ गाउँपामिकाको वतविान भू-उपयोग 

भूवमको वैज्ञावनक वगीकरण, व्यवथिापन र संरक्षण गनिबनाइएको नीवत भू-उपयोग नीवत हो ।भू–उपयोग 

नीवतको मूलभूत उदे्दश्य सम्रमरूपमा आवििक, सामावजक तिा वातावरणीय सुधार गरी मानव समुदायको 

जीवन स्तरमा पररवतिन गनुि हो । 

वसद्धकुमाखगाउँपावलकाकोभू-उपयोगलाई हेदािगाउँको कुल ८७०६ हेक्टर भूवम मधे्य झनै्ड 

३१.६४प्रवतशत(२७५५ हेक्टर)भू-भाग कृवषयोग्य जवमनले ओगटेकोछ। त्यसै्त कुल भूवमको ५९ प्रवतशत भू-

भाग (५१३६ हेक्टर) वन के्षत्रले ओगटेको छ भने १३७ हेक्टर (१.५७ %) झाडी बुट्यान, ५५ हेक्टर (०.६३ %) 

चरन के्षत्र र ६२२.९ हेक्टर भू-भाग (७.१५ %) अन्य के्षत्रले ओगटेको पाइन्छ । 

गाउँमामाटोकोबनावट,खेतीयोग्यजवमन, संरवक्षतके्षत्र, बस्तीयोग्यके्षत्र, 

आवदकोववसृ्ततअध्ययनकोआधारमानगराबासीकोआवििकहैवसयतवृस्द्धगनिरवातावरणमाप्रवतकुलअसरपनिन

वदनके-

कस्ताउत्पादनप्रणालीतिानीवतहरुअवलम्बनगनिसवकन्छववसृ्ततअध्ययनगरीकायािन्वयनगनुिपनेदेस्खन्छ।भू-

उपयोगकोववसृ्ततवववरणतलकोतावलका र चाटिमाउले्लखगररएकोछ। 

 

तावलका नं. २१: वसद्धकुमाखगाउँको भू-उपयोगको वववरण 

क्र.सं. भू-उपयोग के्षत्रफल (हे.) प्रवतशत 

१ कृवष के्षत्र २७५५ ३१.६४ 

२ वन के्षत्र ५१३६ ५९ 

३ झाडी बुट्यान १३७ १.५७ 

४ चरन के्षत्र ५५ ०.६३ 

५ अन्य ६२२.९ ७.१५ 

 

जम्मा ८७०६ १०० 

स्रोतः नापी ववभाग 
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माविको तावलकाले वसद्धकुमाखगाउँपावलका वभत्रका जवमनको ववगिकरण जनाउँदछ । यो ववगिकरण 

आवधकाररक रुपमा नभई भूवमसुधार तिा व्यवथिा मन्त्रालय, नापी ववभाग र हामीले संकलन गरेको GIS 

डाटाबाट गररएको नक्शाको ववशे्लषण हो । यसलाई शतप्रवतशत वठक मान्न नसवकएता पवन योबाट 

गाउँपावलकाको जवमनको प्रयोगको आँकलन गनि सवकन्छ ।वसद्धकुमाखगाउँपावलकामा जवमनका 

खण्डीकरण गदाि सेवाकायािलय, व्यापाररक प्रयोजन, संथिागत र औद्योवगक के्षत्रहरु छुट्टा-छुटै्ट 

हुनेगरीव्यवथिापन गरेको देस्खन्न । आवाशीय के्षत्रमा पवन वनमािणको कुनै मापदण्डहरु कडाईका साि 

प्रयोग गरेको पाईदैन । उदाहरणको लावग वल्लो घरमा आवाशीय तर पल्लोघरमा काठको कारखाना 

अिवा फलामको काम गरररहेको जसले गदाि आवास के्षत्र कुरुप र ध्वनी प्रदुवषत बन्दछ । नेपाल सरकार 

शहरी ववकास मन्त्रालयका वववभन्न समयका वनवत वनयम, भवन वनमािणका वनयम तिा उपवनयमहरु 

लगायतको प्रयोग तिा अनुशरण गररएको पाईन्छ । तर वस्तीहरुलाई कसरी एकरुपता बनाउने र समय 

सापेक्ष वस्ती ववकासको कायि गरररहेको पाईदैन ।  

शहरी ववकास मन्त्रालयको वववभन्न वनदेशनहरुले कुनै एउटा मात्र के्षत्र नभई बृहत् के्षत्र समेट्न खोवजएको 

तर वनयमन र अनुगमन नहँुदा प्रयोगमा झण्झवटलो र प्रयोगमा समस्या देस्खएको छ वकनवक यी 

वनदेवशकाहरु कुनै थिान वा पररवेश ववशेष हुने गरर बनाईएको छैन । हरेक योजना वनमािणमा र उपयोगमा 

जनताको प्रत्यक्ष सहभावगता र सहयोगको आवश्यकता महत्वपुणि रहन्छ । चवलआएको योजना वनमािण 

प्रकृया तिा ववकासका कायिक्रमहरू ववज्ञद्वारा नै तोवकने गरेको छ । जनसहभावगताको नाउँमा मात्र देस्खने 

तर जनस्तरको आवाज योजना वनमािणमा वफक्का हुने कारणले नै योजना जनअपेक्षा अनुरुप नबने्न र 

जनसमुदायले ग्रहण नगने समस्या रवहरहेको छ । जबसम्म नागररकले आफ्नो योजना आफैं  बनाएर 

३१ .६४
0

५९

१ .५७

०.६३

७.१५

7.78

भू-उपयोग

कृवि के्षत्र वन के्षत्र झाडी बुट्यान ििन के्षत्र अन्य
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उपयोग गने समेत वातावरण बनै्दन, योजना बन्छ मात्र सही कायािन्वयन हँुदैन । त्यसैले दमक 

गाउँपावलकाको आगामी योजनाहरुको वनमािणकालावग बवढ भन्दा बवढ जनसहभावगता बृस्द्ध गनिपने 

देस्खन्छ ।  

संघीयताको कायािन्वयन पिात धेरै नीवत वनयम, कानुन वनमािण गने अवधकार थिानीय सरकारमा रहेको छ 

। अब थिानीय सरकारले थिानीयस्तरमा ध्यान वदन जरुरी छ । अबका योजना वनमािणमा बवढ भन्दा बवढ 

जनसहभावगता बढाउने, समस्या पवहचानमा जनसहभावगता र पररयोजना सञ्चालनमा अपनत्व बढाउन 

थिानीय सरकारले ववषेश ध्यान वदनुपछि  । ववकास वनमािणका कायिहरुमा सहजीकरण गनि भनी राज्यले 

पूवािधार ववकास तिा ववर्श्का शहरहरु जो सफल र सुन्दर देस्खएका छन्, उनीहरुले आफ्ना नीवत वनयमहरु 

कडाईका साि प्रयोग गरेर नै यो प्रािी गरेका छन् । जुन गाउँपावलकाहरु सक्षम देस्खए, वतनीहरुले आफ्ना 

नागररकहरुकै बलमा प्राि गरेका हुन् । गाउँ सरकारहरुले आफ्नो दीघिकावलन योजनाहरु बनाउन नसके्न 

हो भने गाउँको सेवा प्रवाहमा भारी वगरावट आउन सक्छ। गाउँपावलकाले नापी ववभागको सहयोग भरपुर 

वलएर आफ्नो भू–उपयोग योजना वनमािण गनि सक्दछ । सािै रावष्टि य भू–उपयोग आयोजना कायािलयले पवन 

वसद्धकुमाखगाउँपावलकाको हालको भू– उपयोग नक्सा तयार गरी सकेको हँुदा उक्त डकुमेन्टको आधारमा 

पवन गाउँको भू–उपयोग योजना वनमािण कायिलाई मुति रुप वदन सवकनेछ । भू–उपयोग योजना योजनामा 

मात्र नभई व्यावहाररक बनाई कायािन्वयनमा लैजान जरुरी देस्खन्छ । 

 

४.२.२ भू- स्वामित्व 

जवमनमाश्रम गने समुदाय वा वकसानको जवमनमा स्वावमत्व हुन्छ।राणा शासनकालसम्म समू्पणि जवमन 

राज्यको स्वावमत्वमा हुन्थ्यो । राज्य तिा दरबारले कमिचारी, सेना, प्रहरी, मस्न्दर वा अन्य इच्छाएका व्यस्क्त 

र संथिाहरूलाई ‘हुकुम प्रमाङ्गी’ गरी प्रदान गररन्थ्यो।तरहाल त्यो अवथिा रहेन ।  

तावलका नं. २२: वसद्धकुमाखगाउँपावलकाको भू-स्वावमत्व वववरण 

घरकोस्वावमत्व १ २ ३ ४ ५ जम्मा प्रवतशत 

नीवज, आफ्नै ५६७ ३७६ ४६७ ४०७ ३६७ २१८४ ७४.७५ 

भाडामा १ २ १४ ३ १ २१ २.६ 

अन्य २ ० ० ० ० २ ०.३५ 

नखुलाएको २३ ७१ ३५ ६३ ५३ २४५ २२.३ 

जम्मा ५९३ ४४९ ५१६ ४७३ ४२१ २४५२ १०० 
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स्रोतः गाउँ तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

 

यस गाउँमा२१८४घर(७४.७५ %) नीवज अिाित् आफ्नो जग्गामा रहेकोदेस्खन्छ । जसमधे्य सबैभन्दा बढी 

वडा नं. १ मा ५६७ र सबैभन्दा कम वडा नं. ५ मा ३६७ रहेका छन् । त्यसै्त गाउँमा कुल २१ (२.६ %) घर 

भाडामा बनेको देस्खएका छन् । त्यसैगरी २ घर (०.३५ %) अन्य र २२.३ % नखुलाएको देस्खएको छ ।   

 

४.२.३ शहिीकिणको स्वरुप 

गाउँमा सडक, ववद्युत, संचारजस्ता सुववधाहरू रहेका अवधकांश के्षत्रमा शहरीकरण प्रवक्रयाले वतव्र रुप 

वलएको देस्खन्छ । गाउँपावलकाका कवतपय वडाहरूमा ग्रामीण ववशेषता रहेको पाइन्छन् भने कवतपय 

प्रमुख वडा र वस्तीहरूमा शहरीकरण भइरहेको शहरोनु्मख अवथिामा रहेको पाइन्छ । मोखला, 

चाख्लीघाट, पटारे, ढोरचौर,आवदवसद्धकुमाखगाउँपावलकामा ववद्यमान मुख्य बजार के्षत्रमा पदिछन् । 

यीलगायतका के्षत्रहरू शहरोनु्मख अवथिामा रहेको देस्खन्छन् । वजल्लाका अवधकांश भू–भागबाट गाउँमा 

बसाइसराइको क्रम वतव्ररुपमा बवढरहेको हँुदा ती थिानमा व्यवस्थित गाउँ योजना बनाएर बाटो, खानेपानी, 

ववद्युत, सञ्चार, खुला के्षत्र, फोहोर व्यवथिापन इत्यादीको समयमै ववकास गनुिपने देस्खन्छ । 

 

०.

१०.

२०.

३०.

४०.

५०.

६०.

७०.

८०.

नीस्ज, आफ्नै भाडािा अन्य नखुिाएको

७४.७५

२.६ ०.३५

२२.३

घिको स्वामित्व
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मसद्धकुिाखगाउँपामिका स्स्ित ढोििौि बजाि 

 

४.२.४ शहिोन्िुख बस्तीहरूको वतविान स्वरुप 

नेपालको सावबकको मध्यपविमाञ्चल ववकास के्षत्र अन्तगितका वजल्लाहरूमधे्य सल्यान वजल्लामा अवस्थित 

यस वसद्धकुमाखगाउँपावलकाको आफ्नै ऐवतहावसक महत्व रहेको छ । वशव गुफाको मस्न्दर मोखला यहाँको 

प्रमुख धावमिक पयिटकीय थिल हो । यसका अलावा मख्लाम लेक, ववजयधुरी, वहमचौर, अग्ला टाकुरा, 

रानीपोखरी-कावलका मस्न्दर, लगायतका सम्पदाहरूले यस गाउँको सौन्दयिमा िप चमक ल्याएका छन् । 

वसद्धकुमाखगाउँ जलवायुको आधारमा बसोबासको लावग पहाडी वजल्लाहरूमधे्य अवधकतम उपयुक्त 

मावनएको छ । ग्रामीण के्षत्रको सडकहरूको सञ्जाल ववकासको क्रममा रहेको र वशक्षा, स्वास्थ्य जस्ता 

सुववधाहरू पवन वजल्लाका अन्य गाउँहरूको तुलनामा सुलभ रहेको देस्खन्छ । 

गाउँका शहरी के्षत्रको वरपरमात्र नभई ग्रामीण के्षत्रमा समेत बस्ती एवं बस्ती शंृ्रखलाहरूको ववकास 

वतब्ररुपमा भइरहेको छ । सूचना र सञ्चार, अस्पताल र ववद्यालयको पहँुचका सािै आन्तररक बस सेवाका 

साि सुगम यातायात सुववधा हुनाले पवन ग्रामीण बस्ती ववकासका लावग योगदान पुयािइरहेको पाइन्छ । स–

साना व्यापाररक केन्द्रका रुपमा बस्तीहरूको ववकास भइरहेको छ । सल्यान वजल्लाकै वववभन्न भागमा वतब्र 

गवतमा बजारीकरण र शहरीकरणतफि  उनु्मख भइरहेका बस्तीहरू र उपयुक्त बस्तीहरू बजारोनु्मख 
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बस्तीहरू मात्र नभएर ग्रामीण व्यापारको सािै कृवष उत्पादनहरूको बेचववखनको लावग समेत जनस्तरबाट 

बजार केन्द्रका रुपमा उपयोग गररएका छन् ।  

 

तस्िरमा वसद्धकुमाख गाउँपावलका स्थित एक गाउँ 

नेपाल सरकारले त्यस्ता बस्तीहरूमा हाट बजारको ववकासको लावग केही आवश्यक छाना-सेड तिा 

भण्डारणको व्यवथिा गररवदएमा ग्रामीण कृवष अिितन्त्रलाई बजार अिितन्त्रमा पररणत गनि सहयोग पुगे्न 

देस्खन्छ । यसका अवतररक्त एकातफि  यी बस्तीहरूको छेउछाउको जवमनको समेत अप्रत्यावशतरुपले मूल्य 

बृस्द्ध भएरहेको पाइन्छ भने अकोतफि  भोवलका वदनहरूमा यस्तो बस्तीको लावग आवश्यक पने खेलमैदान, 

पाकि  जस्ता साविजवनक के्षत्रहरूको व्यवथिापन गनि आवश्यक जग्गाको योजना अवहलेदेस्ख नै बनाउनु 

आवश्यक छ । सािै, वातावरणीय स्वच्छता कायम राख्न ढल वनकास, फोहोर व्यवथिापन प्रणालीको 

व्यवस्थित ववकास र सेवा सुववधालाई व्यवस्थितरुपले प्रदान गनि वस्तीस्तरमा रहेका घरहरूको व्यवस्थित 

घर नम्बर प्रणाली तुरुन्त अपनाइनु आवश्यक देस्खन्छ । 

गाउँको कुल ६,७९७ पररवारहरू मधे्य कुल ६,१४५ पररवारहरूको आफ्नै घर रहेको छ । शहरोनु्मख बस्ती 

ववकासको सन्दभिमा आववधक योजना वनमािणको क्रममा नै सम्बस्न्धत गाउँपावलका सािै सम्बस्न्धत 

ववषयगत कायािलयहरू र बजार व्यवथिापन सवमवतहरूले पवन बेलैमा साविजवनक जग्गाको व्यवथिापनमा 

आवश्यक सेवा सुववधा प्रदान गने तफि  ध्यान वदनु आवश्यक छ । 
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४.२.५ बस्ती ववकासिा देस्खएका िुनौतीहरू 

बढ्दो जनसंख्या सँगैवसद्धकुमाखगाउँपावलकामा तीब्र गवतमा ववकास भैरहेको शहरोनु्मख ग्रावमण 

बस्तीहरूको योजनाबद्ध ववकासमागाउँ तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ बाट वववभन्न चुनौतीहरू देस्खएका छन् । 

ती चुनौतीहरूलाई वनम्नानुसारले ववसृ्तत रुपमा ववशे्लषण गररएको छ । 

क) बस्तीहरूमासुववधाबगीकरणकोआधारबाट आवास के्षत्र, औद्योवगक के्षत्र, साविजवनक खुला के्षत्र, हररत 

के्षत्र, अस्पताल, ववद्यालय तिा कायािलय के्षत्र आवद गरी शहरी के्षत्र लगायत शहरोनु्मख एवं ग्रामीण 

के्षत्रहरूको वकटान गनि सवकएको छैन । यस सम्बन्धमा बस्तीहरूको गुरुयोजना पवहले नै बनाई आवासीय 

के्षत्र,  व्यावसावयक के्षत्र, औद्योवगक के्षत्र, पाकि , उद्यान र खेल मैदान जस्ता साविजवनक के्षत्र तिा कायािलय 

एवं संघ-संथिाहरूको लावग के्षत्र पवहले नै वनधािरण गनुि जरुरी देस्खएको छ ।  

ख)बस्तीहरूकोप्राकृवतकवातावरणमासुधारकालावगसाविजवनकएवंवनजीरुपमाबृक्षारोपण गनि योजनाबद्ध 

प्रयास हुन सकेको छैन । ववकासोनु्मख बस्तीहरूबाट वनकास हुने फोहोरमैलालाई संकलन र प्रशोधन गरी 

बस्तीहरूको वातावरणलाई प्रवतकुल बनाउने कायि रोकु्न पने र ठुला बस्तीहरूमा छाडा पशुहरूको 

व्यवथिापन तिा पशु हाट बजारको समेत व्यवथिा गनुिपने देस्खन्छ । खोलानालामा ढल वनकास गरी पानी 

प्रदुषण भइरहेको हँुदा प्रशोधन प्रणालीको ववकास हुनुपने देस्खन्छ ।  

ख) 

साविजवनकवनमािणकायिहरूमासम्बस्न्धतवनकायएवंकायािलयहरूवबचसमन्वयहुननसकीपुवािधारहरूकोवदगो

वनमािणहुनसकेकोछैन।यससम्बन्धमाथिानीयवनकाय तिा नागररक समाजसँग समन्वय हुन सकेको छैन । 

 

४.३ कृवि तिा पशु ववकास  

नेपालमा ६० प्रवतशत मावनस कृवषमा वनभिर छन् । यसबाट प्रस्ट हुन आउँछ वक कृवष के्षत्र देशको प्रमुख 

रोजगार तिा कुल गाहथिि उत्पादनमा प्रमुख वहसे्सदार भई देशको अिितन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको छ 

। ग्रावमण जनताहरुको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष सरोकार राखे्न कृवष के्षत्रको आधारभूत कृवष तथ्ांकलाई ग्रावमण 

ववकासको सूचकको रुपमा वलन सवकन्छ । खाद्यान्न तिा नगदे बालीहरु, फलफूल, पशुपंक्षी, मत्स्य, वसंचाई 

सािै कृवष उत्पादन र के्षत्रफल सम्बन्धी ववववध सूचनाहरु कृवष तथ्ांकको प्रमुख स्रोतको रुपमा कृवष तिा 

सहकारी मन्त्रालय र केस्न्द्रय तथ्ांक ववभाग रहेका छन् । थिानीय उत्पादनको वृस्द्ध/ववकास र प्रबद्धिन गनि 

बजारीकरणतफि  ववशेष ध्यान वदनु वनतान्त आवश्यक देस्खन्छ । 

भौगोवलक ववववधताले उपलब्ध गराएको अवसर, कृषकहरूको लामो समय देस्खको वववशष्ट अनुभव र 

आधुवनक कृवष प्रवववधको सदुपयोगबाट वदगो आवििक वृस्द्ध तिा खाद्य सूरक्षा कायम गनि सवकने सम्भावना 

रहेको औल्याइएको छ । तिावप कृवष उविर भूवमको अवैज्ञावनक प्रयोग, प्राकृवतक प्रकोपहरूको भूवममा पने 

असरहरू, कृवष श्रम र वसप हुनेहरूमा कृवष योग्य भूवमको पहँुच नहुनु र पहँुच हुनेहरूले भूवमको प्रयोग 
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गनि नसकु्न, कृवष के्षत्रको ववकासका लावग आवश्यक भौवतक पूवािधारको व्यवथिा हुन नसकु्न नेपालमा कृवष 

के्षत्रका मुख्य समस्या र चुनौती रहेको रावष्टि य कृवष नीवत, २०६१ को पृष्ठभूवममा स्पष्ट उले्लख गररएको छ । 

यो समग्र राष्टि को कृवष के्षत्रको आम समस्या भएकोले यसवसद्धकुमाखगाउँपावलकाको हकमा समेत लागु 

हुन्छ । 

आवििक सवेक्षण २०७३-७४ अनुसार नेपालको कुल ग्राहथि उत्पादनमा कृवष के्षत्रको योगदान २९.३७ 

प्रवतशत रहेको छ । नेपालमा कररब ६३ प्रवतशत जनसंख्या रोजगारी तिा जीववकाको लागी कृवषमा वनभिर 

रहेका छन् । वषेनी युवा जनशस्क्त पलायनमा बढोत्तरी, अव्यवस्थित शहरीकरण, जग्गाको खस्ण्डकरण, 

घडेरीकरण, जग्गा बाँझो राखे्न प्रवृवत्त, समग्र कृवष के्षत्रका चुनौतीहरू हुन् । कृवष के्षत्रको ववकासका लावग 

आवश्यक वसँचाई, सडक, ववद्युत, संचार, उद्योग र बजार व्यवसाय तिा उन्नत प्रवववधहरूमा पयािि 

लगानी आकषिण गनि नसकु्न कृवष के्षत्रको मूलभूत समस्या हो भने कृवष पेशालाई प्रवतस्पधाित्मक, 

नाफामूलक, सम्मानजनक र व्यावसावयक रूपमा थिावपत गनुि पवन चुनौवतको रूपमा रहेको छ ।  

 

४.३.१  कृवि उत्पादन सम्बन्धी ववविण  

गाउँपावलकाको ठुलो के्षत्रफल पहाडी भूभागले भररएको हँुदा कृवषका लावग वसवमत मात्रामा उपयोगी के्षत्र 

रहेको छ ।गाउँपावलकाको कुल भूभागको ३१.६४प्रवतशत अिाित् २७५५ हेक्टर के्षत्र कृवषका लावग उपयोग 

गररंदै आएको देस्खन्छ । सामान्यत: कृवष प्रणालीमा मुख्य अन्न बालीहरु मकै, गहँु, धान, जौ,ं कोदो आवद 

हुन् । यसै्त दलहन बालीमा मास, गहत, वसमी, राजमा, मंुग, मसुरो, केराउ, रामचना, चना, भटमास, केराउँ, 

बोडी लगायतका कोसेबाली उत्पादन हुने गदिछन् । त्यसै्त तेलहन बालीमा तोरी, सरसु्य, बदाम, वतल, झुसे 

वतल, सूयिमुखी उत्पादन गररन्छ । यसै्त तरकारीजन्य खेतीमा आलु, प्याज, रायो, चमु्सर, काउली, बन्दा, मुला, 

लौका, वभन्डी, अदुवा, लसुन लगायत प्रमुख खाद्य तिा नगदे बाली हुन् । सािै वयनको उत्पादकत्व पवन बढी 

रहेको भेवटएको छ ! 

गाउँको प्रायत: के्षत्रमा खाद्यान्न, दलहन तिा तरकारी बाली लगाइने गररएको छ भने तुलानात्मक रुपमा 

फलफूल र मसला बाली कमके्षत्रमा लगाइने गररएको पाइन्छ ।वसद्धकुमाखगाउँपावलकाले कृवष के्षत्रको 

तफि बाट पवन आफ्नो आवििक वृस्द्धदर कायम नै राखेको छ । कृवष के्षत्रको ववकासको वनस्ि वववभन्न कृवष 

सेवा केन्द्र तिा उपकेन्द्रहरु पवन थिापना गररएको छ । 

तुलानात्मक रुपमा हेदाि पुरुषहरु यस पेशाबाट ववमुख हँुदै अन्य पेशातफि  आकवषित भएको देस्खन्छ । यसो 

हुनुको मुख्य कारण अन्य पेशामा आम्दानी बढी हुनु, खेतीयोग्य जवमनमा वसवमतता हुनु सािै उविराशस्क्तमा 

ह्रास आउनु पवन हो । कृवष के्षत्रमा आधुवनकीकरण नहुनु, बजार व्यवथिाको अभाव, वसंचाईको व्यवथिा 

नहुनु तिा अन्य जीवनशैली जवटल बनै्द जानुले कृवष के्षत्रप्रवत गाउँवासीको चासो कम हँुदै गएको हो 

।वसद्धकुमाखगाउँपावलकामा लगाईने बालीको के्षत्रफल र उत्पादनसम्बन्धी वववरण तलको तावलकामा 

उले्लख गररएको छ ।  
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 सहउाँदे बािी  

गाउँमा उत्पादन गररने प्रमुख वहउँदे बालीहरुमा कोदो, मास, गहत, मंुग, राजमा, भटमास, 

तोरी, फापर, जौ, उखु, चना, अरहर, केराउ, वतल, केरा, आँप, बेलौती, वलची, नास्पाती, सुन्तला, 

वहउँदे तरकारी, बसने्त तरकारी, वषे तरकारी, आलु, मसला बाली आवद रहेका छन् ।  

 वषे बािी  

गाउँका प्रमुख वषे बालीहरुमा धान, मकै, कोदो, दलहन, भटमास, मास, अन्य तरकारी: फसी, 

वघरौलंा, वचवचन्ना, सू्कस, आलु, फलफूल, सुन्तला, कागती, केरा, अवमलो, आँप, मसला बाली, 

अदुवा लगायत रहेका छन् ।  

 

अन्नबािी 

तावलका नं. २३: वसद्धकुमाखगाउँपावलकाको अन्नबाली सम्बन्धी वववरण 

अन्नबाली के्षत्रफल (रोपनी) उत्पादन (मुरी) 

धान 
2363 487679 

मकै 
5182 543609 

गहँु 
4774 267785 

कोदो 
477 28379 

अन्य 
10 1500 

स्रोतः गाउँ तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 
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दिहन 

तावलका नं. २४:वसद्धकुमाखगाउँपावलकाको दलहन सम्बन्धी वववरण 

दलहन के्षत्रफल (रोपनी) उत्पादन (मुरी) 

दाल ९९३.०० १८००७.०० 

रहर ८.०० २४.०० 

मुसुरो १३४.०० ११३५.०० 

चना ३२७.०० ६९२.०० 

वसमी १५७५.०० १५५६१.०० 

अन्य १५.०० २५८.०० 

स्रोतः गाउँ तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

 

 

 

०.

१०००.

२०००.

३०००.

४०००.

५०००.

६०००.

के्षत्रफि (िोपनी) उत्पादन (िुिी)

दिहन

दाि िहि िुसुिो िना लसिी अन्य
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तेिहन 

 

तावलका नं. २५:वसद्धकुमाखगाउँपावलकाको तेलहन सम्बन्धी वववरण 

तेलहन के्षत्रफल (रोपनी) उत्पादन (केजी) 

भटमास १२२४. १६७२६. 

तोरी/ससु्यि २४१. ४६७३. 

आलस/वतल ०. ०. 

सुयिमुखी ०. ०. 

अन्य ०. ०. 

स्रोतः गाउँ तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

 

 

०.
२०००.
४०००.
६०००.
८०००.

१००००.
१२०००.
१४०००.
१६०००.
१८०००.

के्षत्रफि (िोपनी) उत्पादन (केजी)

तेिहन

भटिास तोिी/सस्युव आिस/मति सुयविुखी अन्य
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तरकारी 

तावलका नं. २६:वसद्धकुमाखगाउँपावलकाको तरकारी सम्बन्धी वववरण 

तरकारी के्षत्रफल (रोपनी) उत्पादन (केजी) 

आलु ५१३. २५७४५. 

बन्दा/काउली/रायो २३३. ४२८३. 

बोडी ७६७. ४१९३. 

गोलभेडँा २२. २५२८. 

काँक्रो/लौका/फसी ११८. २०८६. 

करेला/वघरौला/वचवचण्डो ६६. ८७८. 

अन्य ३. ५५. 

स्रोतः गाउँ तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 
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नगदेबािी 

तावलका नं. २७:वसद्धकुमाखगाउँपावलकाको नगदेबाली सम्बन्धी वववरण 

नगदेबाली के्षत्रफल (रोपनी) उत्पादन (केजी) 

अदुवा, बेसार ५५९. ६७८९८. 

प्याज, लसुन २०५. २९३४. 

च्याउँ ०. ०. 

अन्य ०. ०. 

स्रोतः गाउँ तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

०.

५०००.

१००००.

१५०००.

२००००.

२५०००.

३००००.

उत्पादन (केजी)

तरकारी

आिु बन्दा/काउिी/िायो बोडी गोिभेँडा काँक्रो/िौका/फसी किेिा/मघिौिा/र्िर्िण्डो अन्य
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फिफूि 

तावलका नं. २८:वसद्धकुमाखगाउँपावलकाको नगदेबाली सम्बन्धी वववरण 

फलफूल के्षत्रफल (रोपनी) उत्पादन (केजी) 

आँप, वलची ५. ३६. 

केरा, मेवा १६. ८४. 

सुन्तला, कागती १८८. ४८१११. 

स्याउ, आरूबखडा ४. १७. 

अन्य ३. २००. 

स्रोतः गाउँ तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

०.

१००००.

२००००.

३००००.

४००००.

५००००.

६००००.

७००००.

अदवुा, बेसाि प्याज, िसुन च्याउँ अन्य

६७८९८.

२९३४. ०. ०.

नगदेबािी
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४.३.२ मसंिाई सुववधाको उपिब्धता 
यस वसद्धकुमाखगाउँपावलका के्षत्रमा रहेको नवद, ताल, खोलाको पानीलाई काँठ, स्याउला र ढंुगाले कुलोमा 

पानी फकािइ आफ्नो परम्परागत श्रोत साधनको पररचालन गरी संचावलत कुलोहरु वसंचाईका आधारवशला 

हुन् । वसंचाईका प्रमुख श्रोतहरु थिानीय स-साना खोला/खोिीहरु हुन् । यी श्रोतहरु बाहेक गाउँमा 

खेतीयोग्य जवमनमा वसंचाई गनि पानीको श्रोत छैन । 

कृवषको लावग उविर माटो भएको र गाउँमा ठुलो संख्यामा जनता कृवषमा नै वनभिर रहेको हँुदा प्राकृवतक 

स्रोतको उपयोग गरर सबै खेतीयोग्य जवमनमा वसंचाई सुववधा पुयािउने सकेको खण्डमा रोजगारीका अवसर 

बढ्नुको सािै कृवष उत्पादनबाट पवन प्रशस्त उब्जनी र आम्दानी हुने देस्खन्छ । 

तावलका नं. २९: वसद्धकुमाख गाउँपावलकामा वसचाईको अवथिा 

३६.
८४.

४८१११ .

१७.

२००.
२१७.

फिफुि

आँप, लििी केिा, िेवा सुन्तिा, कागती स्याउ, आरूबखडा अन्य
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क्र.सं. वसंचाईपररयोजनाको नाम वडा नं. 

१ कावजका बनर वसचाई कुलो १ 

२ वसमलतरी वसचाई कुलो १ 

३ तामादी वसचाई १ 

४ बजाउने ढुङ्गा वसचाई १ 

५ तल्लो कापे्रचौर पक्कीवसचाई ३ 

६ झारगाउँ पक्की वसचाईकुलो ३ 

७ पेधी वसचाई कुलो ५ 

८ नौधारी सम्मार वसचाईकुलो ४ 

९ हात्ती जुरा वससे्नरीटाकुरा अधेरी फलाटे वसचाई ४ 

१० गुइदे वजउला सात बोटेकुलो ५ 

११ खसेनी खोला पाखावसचाई १ 

१२ जोगीदेरा वसचाई १ 

स्रोतः गाउँ कायिपावलकाको कायािलय, २०७६ 

 

४.३.३ खाद्यान्न, फिफूि तिा तिकािी बािीिा िाग्ने िोग तिा हकिा  

गाउँको कृवष उत्पादनमा धान, गहँु, मकै, दलहन, तेलहन, तरकारी, फलफूल आवद नै मुख्य रुपमा रहेको 

पाइन्छ । सामान्यतया धानमा ब्लास्ट, खैरो िोप्ला, फेद कुवहने रोगहरु देखा परेको छ भने गहँुमा कालो 

पोके र वसन्दुरेजस्ता रोगहरु देस्खन्छन् । यसैगरी मकैमा डाठ वा घोगा कुवहने र तरकारी आलु, सागपात 

आवदमा लेब्लाइट, मोजाइक, ओइलाउने, खोसे्ट, अल्टरनेररया, कवरट, द्याम्पीङ्ग अफ, जरा कुवहनेजस्ता 

रोगहरु मुख्य रुपमा देखा पदिछन् । फलफूलमा ववशेषगरर कोते्र, सेतो धुले रोग, भोजक पात गुजमुज्ज हुने, 

जरा कुवहने, ओइलाउने आवद रोगहरुको प्रक्रोपबाट कृषकहरु समस्याग्रस्त बवनरहेको देस्खन्छ । 

 

 

४.३.४ आधुमनक पशुपािन सम्बन्धी ववविण  

गाउँमा पशुपालनसँग सम्बस्न्धत सामुदावयक तिा सहकारी फमिहरुको ववगत केवह वषिदेस्ख उले्लखनीय 

रुपमा थिावपत भएको देस्खन्छ । शहरी थिानमा यस्ता फमिहरुको थिापना भएपवन ग्रामीण के्षत्रमा भने आ-

आफ्नो प्रयोजनको लावग आफै उत्पादन गने गरेको पाइन्छ । पशुपालन व्यवसायबाट गाउँपावलकामा 

प्रशस्त मुनाफा कमाउन सवकने सम्भावना यस सवेक्षणबाट देस्खएको छ । यस गाउँपावलकामा रहेका 

पशुपालनसँग सम्बस्न्धत सामुदावयक, सहकारी फामि वा संथिाहरुको वववरण तलको तावलकामा उले्लख 

गररएको छ । 

तावलका नं. ३०: वसद्धकुमाखगाउँमा सञ्चावलत आधुवनक पशुपालन फामि 

क्र.सं पशुपालन फमि (गाई, वडा फमि रहेको पररमाण प्रोपाइटरको नाम 
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. भैंसी, बाख्रा, बंगुर र 

कुखुरा) को नाम 

नम्बर ठेगाना (थिान) (बाख्रा 

संख्या) 

१ 

ववरपनउन्नत 

बाख्रापालन फमि १ धानेटाकुरा ४५ रेशमबहादुर बुढािोकी 

२ सुवनलबाख्रापालन फमि १ कागखोला २० रमेशचलाउने 

३ 

नवज्योवतकुखुरापालन 

फमि १ बाँझकाँडा १०० आइतीबसे्नत 

४ बसे्नतबाख्रापालन फमि २ 

 

२५ अवतरामबसे्नत 

५ बुढािोकीबाख्रा २ चाख्लीघाट २५ मेक बहादुरबुढािोकी 

६ 

बुवतिलेकबाख्रापालन 

व्यावसावयक फमि ३ फलाटे ४५ हरर बहादुररेउले 

७ 

वमलनव्यावसावयक 

बाख्रापालन ३ फलाटे ३० भुपेन्द्ररोका 

८ सुमनबाख्रापालन फमि ३ फलाटे ३० टेक बहादुररेउले 

९ 

जमुनाव्यावसावयक 

बाख्रापालन फमि ३ फलाटे ४८ यम बहादुरबोहोरा 

१० 

वदपेशबाख्रापालन 

व्यावसावयक फमि ३ फलाटे २५ राम बहादुरबोहोरा 

११ 

वसररथिाथिानीय 

कुखुरापालन फमि ३ डाँडाकटेरी १५० कणिबहादुर बुढािोकी 

१२ 

बोहोराकुखुरापालन 

व्यवसाय ३ फलाटे १०० नर बहादुरबोहोरा 

१३ वनस्साकुखुरा फमि ३ डाँडाकटेरी १०० धवनरामबोहोरा 

१४ बसन्तबाख्रा ३ डाँडाकटेरी ३५ रण बहादुरबोहोरा 

१५ वसद्धबाख्रापालन फमि ४ वसतलटाकुरी २७ धनसरीचलाउने 

१६ 

जीवनज्योवतबाख्रापाल

न ४ सागेनी ३० हररहरचलाउने 

१७ 

लावलगुरासबाख्रापालन 

फमि ४ खाविन ३० धनी कुमारीचलाउने 

१८ 

जागृवतबाख्रापालन 

फमि ४ खाविन २५ कवलभानरावत 

स्रोतः वजल्ला पशु कायािलय, सल्यान 

 

४.३.५ कृवि तिा पशु सेवासँग सम्बस्न्धत सािुदामयक संस्िा तिा िानव संशाधन  

तावलका नं. ३१: वसद्धकुमाखगाउँमा भएका कृषक समूह र पशुपालन समूह 

वडानम्बर कृषक समूह पशुपालन समूह 
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समूह संख्या 

सदस्य 
समूहसंख्या 

सदस्य 

म पु म पु 

१ २२ ३७८ ७३ ० ० ० 

२ २ १७ १८ ० ० ० 

३ ६ ७५ ५५ २ ३३ १२ 

४ ७ १३१ ३७ ० ० ० 

५ ८ १७० ३७ २ ४२ ८ 

जम्मा ४५ ७७१ २२० ४ ७५ २० 

  स्रोतः गाउँ कायिपावलकाको कायािलय, २०७६ 

 

 

तावलका नं. ३२: वसद्धकुमाखगाउँका व्यावसावयक कृवष फमि र कृवष सहकारी 

वडानम्बर 

व्यावसावयककृवष फमि 

एग्रोभेट तिा 

ववउ ववजनकेन्द्र 

फमि संख्या 

सदस्य 

म पु संख्या 

१ ३ २ १ ० 

२ ० ० ० ० 

३ २ २ ० २ 

४ ० ० ० ० 

५ ० ० ० ० 

जम्मा ५ ४ १ २ 

  स्रोतः गाउँ कायिपावलकाको कायािलय, २०७६ 
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४.३.६ कृवि बजाि तिा हाटबजाि  

परम्परागत कृवष बजारीकरणमा उत्पादकहरुले व्यस्क्तगत (असंगवठत) रुपमा आफ्नो उपजको आफै 

बजारीकरण गने चलन रहेको वियो । तर हालका वदनहरुमा वववभन्न खाले बजार शंृखला पार गदै 

उपजहरुको बजारीकारण प्रचलन ववकास हुन िालेको भेवटएको छ ।वसद्धकुमाखगाउँपावलका वनमािण 

हुनुभन्दा पवहलेदेस्ख नै यहाँका कृवषजन्य वसु्त बजारीकरणका ढाँचाहरु फरक-फरक तररकाले अभ्यासमा 

आएको भेवटएको छ । यद्दपी हालसम्म पवन व्यवस्थित कृवष बजार भइसकेको छैन ।गाउँमा वनम्नानुसारका 

वववभन्न ढाँचामा कृवष बजारीकरणका मोडलहरु ववकास र अभ्यास भएको देस्खन्छ । 

 डुलुवा कृवष बजारीकरण  

 फुटपाि कृवष बजारीकरण  

 थिायी खुद्रा कृवष उपज वबक्री थिल  

 फुटपाि वजउँदो पशु. पंक्षी र माछा वबक्री थिल  

 थिायी वजउँदो पशु, पंक्षी र माछा वबक्री थिल  

 पशुपंक्षीजन्य उत्पादनको बजारीकरण(दुध, मासु र अण्डा) 

 बजारथिलमा कृवष वसु्त बजारीकरण( सुपर स्टोसि देस्ख वमवन माकेटसम्म)  

गाउँमा उले्लस्खत कृवष उपज बजारीकरणका प्रवृवतहरुमा वववशष्ट चररत्रहरु देस्खन्छन् । शुरुवातका 

वदनहरुमा उत्पादकले आफ्ना कृवष उपजहरु डोको, डालो, िुने्समा हालेर बजारसम्म बोकेर ल्याई 

सम्भाववत ग्राहक/उपभोक्ता खोजै्द घरघर डुलेर वसु्तको वबक्री गनुिपने अवथिा वियो । अझ पवन कवतपय 

पवि र मौसमहरुमा उत्पादकत्व चालु खचिको जोहो गनि यसै्त डुलुवा कृवष बजारीकरणलाई वनरन्तरता 

वदइएको पाइन्छ । यस्तो अभ्यासमा उत्पादकत्व आफैं  आउने क्रमको साटो ववचौवलया कारोबारीहरुले पवन 

यवह प्रवक्रया अपनाएर कृवष उपज बजारीकरण गदै आएको पाइन्छन् । यो प्रवक्रयाले रोजगारी सृवजत 

गनुिको सािै गाउँगाउँसम्म बजारको ववस्तारमा टेवा पुयािएको देस्खन्छ । यस्ता ववचौवलया कृवषजन्य पदािि 

ववके्रताहरुले ठेलागाडामा हालेर तिा फुटपाि तिा कालोपते्र सडक अवतक्रमण गरेर कारोबार गने प्रचलन 

नै बसेको छ । 

४.४ पयवटन ववकास  

४.४.१ पयवटकीय स्ििहरुको ववविण  

एउटा वववशष्ट भौगोवलक संरचनाले सृजना गरेको हावापानी, जनजीवन, वन वनस्पवत र वन्यजनु्त तिा 

साँसृ्कवतक ववववधताको कारण नेपाल ववर्श्मा एउटा प्रमुख पयिटकीय गन्तव्यथिलको रुपमा पररवचत छ । 

पयिटन हाम्रो लावग प्रकृवतले वरदान वदएको सम्पवत्त हो । अत्यन्त रमणीय ववर्श्कै उच्च वहमशंृ्रखलाहरू, 

अनवरत बगे्न कञ्चन नदीहरू, तालतलैया, प्राकृवतक गुफा, ववववधतायुक्त वनजंगल यहाँका प्राकृवतक 

वनवधहरू हुन् । यहाँका साँसृ्कवतक चालचलन तिा रहनसहन समेत पयिटनका आकषिक पक्षहरू हुन् । 
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वसद्धकुमाखगाउँपावलकाको प्राकृवतक सौन्दयिता, नदीनाला, वनजंगल र धावमिक थिलहरूको रमणीयतामा 

आन्तररक तिा बाह्य पयिटकहरूको आकषिण हुने गदिछ । यहाँको साँसृ्कवतक ववववधता र प्राकृवतक 

सौन्दयिता पयिटकीय आकषिणका पक्षहरू हुन् ।   

 

यस गाउँपावलकाका प्रवसद्द पयिटकीय थिलहरु यसप्रकार छन्: 

 कुमाख लेक 

 वसद्ध गुफा 

 वसद्ध मस्न्दर 

 ज्यावमरे गुफा 

 कावलका मस्न्दर 

 मुतीलेखे ढुङ्गा 

 वशव मस्न्दर 

 मावलका 

 नागेर्श्र मस्न्दर 

 कुररल्ला तामाखानी 

 

४.४.२ धामिवक, ऐमतहामसक तिा पयवटकीय स्िि सम्बन्धी ववविण  

गाउँपावलकामा अवस्थित मोखलाको वशव गुफा, बाँफुखोलाको ववजयधुरी, मख्लाम लेक, सुवकदह, अग्ला 

टाकुरा पाकि  तिा भु्य टावर, शारदा नदीको वशर लौराबाङ्ग, रानीपोखरी, जस्ता धावमिक, प्राकृवतक, 

ऐवतहावसक तिा पुरातास्त्वक महत्व बोकेका पयिटकीय थिलहरूको िप प्रचार प्रसार तिा पयिटक मैत्री 

वातावरणको प्रवद्धिन गनि सके वसद्धकुमाखको आवििक ववकास र रोजगारीको शृजनामा महत्वपूणि योगदान 

हुन सके्न देस्खन्छ । सािै अन्य सम्भाववत थिलहरूलाई िप ववकास गरी पयिटक संख्या वृस्द्ध गनि सके 

आवििक उपाजिन र प्रचार प्रसारमा वृस्द्ध हुने सम्भावना देस्खन्छ । यस गाउँमा अवस्थित धावमिक, ऐवतहावसक 

तिा पुरातास्त्वक थिलहरूको वववरण तलको तावलकामा ववसृ्तत रुपमा उले्लख गररएको छ  
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तावलका नं. ३३ : धावमिक,ऐवतहावसकतिापुरातास्त्वक थिलहरूको वववरण 

क्र.िं. स्थिको नाम वडा 

नं. 

िडक

को 

अवस्था 

नसजकको 

बजार केन्द्र 

िम्मको दुरी 

(सक.सम.) 

स्वासमि सवशेषता 

१. ज्यावमरे गुफा १ नपुगेको ३ व्यस्क्तगत प्राकृवतक 

२. कुररल्ला 

तामाखानी 

१ नपुगेको ३ नेपाल सरकार प्राकृवतक 

३. नागेर्श्र मस्न्दर १ पुगेको ० सामुदावयक धावमिक 

४. कावलका मस्न्दर, 

तल्लो बाँझकाँडा 

१ पुगेको ४ व्यस्क्तगत धावमिक 

५. कावलका मस्न्दर, 

दुबेरी 

१ पुगेको ३ सामुदावयक धावमिक 

६. वसद्ध गुफा २ पुगेको १२ व्यस्क्तगत धावमिक 

७. कुमाख लेक २ पुगेको १८ सामुदावयक धावमिक/प्राकृवतक 

८. राधाकृष्ण मस्न्दर २ पुगेको २ सामुदावयक धावमिक 

९. मुतीलेखे ढुङ्गा ३ नपुगेको ८ सामुदावयक धावमिक/प्राकृवतक 

१०. वशव मस्न्दर ४ पुगेको ३ सामुदावयक धावमिक 

११. मावलका ५ नपुगेको २.५ सामुदावयक धावमिक 

स्रोतः गाउँ तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 
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४.५ उद्योग, व्यापाि तिा बैंहकङ  

कुनै पवन मूलुकको आवििक ववकासमा उद्योगको महत्वपूणि भूवमका रहन्छ ।वसु्ततः उद्योगधन्दा, 

कलकारखाना कुनै पवन मुलुकको ववकास र सभ्यताका लावग पूविशति हुन् ।यस गाउँपावलकामा कृवष तिा 

वन पैदावारमा आधाररत साना उद्योगहरु संचालनमा रहेका छन् । जवडबुटीमा आधाररत केवह स-साना 

उद्योगहरुले व्यवसायीक उत्पादन शुर गरेको पवन देस्खन्छ । यस बाहेक बेसार,अदुवा, भटमास, लगायतका 

कृवषजन्य घरेलु उत्पादनमा पवन क्रमशः व्यावसावयकता देस्खएको छ ।गाउँले वनजी के्षत्रलाई ववर्श्ासमा वलई 

पूवािधार सेवाको ववकासमा वनजी के्षत्रको व्यावसावयकता, उद्यमशीलता, क्षमता, दक्षता एवं नवीनतम 

प्रवववधलाई मुलुकको सवािङ्गीण ववकासमा अवधकतम उपयोग गनुिपने देस्खन्छ सािै थिानीय कच्चापदाििमा 

ववर्श्ासनीयता बढाई स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गदै ववदेश पलायन हुने युवाजनसंख्यालाई रोकेको 

खण्डमा यस गाउँको औद्योवगक ववकास आँकलन उच्चतम वबन्दुमा पुगे्न देस्खन्छ। 

 

४.५.१ बैंक तिा ववत्तीय संस्िा सम्बन्धी ववविण  

यस वसद्धकुमाखगाउँपावलकामा उद्योग व्यापार लगानी गनि ववत्तीय संथिाहरुमा वावणज्य बैंकहरु माफि त 

कजाि लगानी हुने गरेको देस्खन्छ । यस बाहेक गाउँपावलकामा संचावलत अन्य बैंक तिा ववत्तीय संथिाहरुले 

पवन कजाि उपलब्ध गदै आएका छन् भने गाउँपावलकाबासीहरुसँग रहेको रकमलाई वनके्षपको रुपमा 

स्वीकार गरर बचत पवन गररदै आएको छ । यस गाउँपावलकामा वनम्नानुसारका बैंक तिा ववत्तीय संथिाहरु 

रहेका छन्। 

तावलका नं. ३४: वसद्धकुमाखगाउँपावलकाका बैंक तिा ववत्तीय संथिा सम्बन्धी वववरण 

क्र.स. बैंक, ववत्तीय संथिा र सहकारीको नाम 

१ ग्रावमण मवहला आय आजिन तिा ऋणससं. वल. 

२ मवहला जनचेतना ब.त.ऋ.स.सं. वल. 

३ ढोरचौर कृवष स.सं. वल. 

४ संवववनी कृवष स.सं. वल. 

५ शृ्रष्टी सृ्मती कृवष स.सं. वल. 

६ लक्ष्मी बैंक 
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७ तरुण कृवष स.सं. वल. 

स्रोतः गाउँ कायिपावलकाको कायािलय, २०७६ 

 

४.५.३ सहकािी सम्बन्धी ववविण  

गाउँपावलकाको आवििक तिा सामावजक ववकासमा यहाँका सहकारी संथिाको भूवमका महत्वपूणि रहेको छ 

। सहकारी संथिाले थिानीय स्तरको बचतलाई गाउँपावलका बावहर जानबाट रोकी थिानीय के्षत्रमा वववभन्न 

आय मूलक कायिमा लगानी गरररहेका छन् । सहकारी संथिाप्रवत जनताको अपनत्व बढी र प्रशासवनक 

झन्झट पवन कम हुने हँुदा ववत्तीय कारोबार के्षत्रमा यहाँका जनताको पहँुच वृस्द्ध भएको देस्खन्छ । 

गाउँमा उद्योग व्यापार के्षत्रमा लगानी गने उदे्दश्यका साि बचत तिा ऋण, कृवष र बहुउदे्दश्यीय, आवद 

प्रकृवतका सहकारी संथिाहरुबाट कजाि लगानी हुने गरेको छ । सािै यी संथिाहरुले वनयवमत रुपमा 

सदस्यहरुबाट बचन सङ्कलन पवन गदै आइरहेको पाइन्छ । यस गाउँपावलकामा रहेका सहकारी 

संथिाहरुको वववरण माविको तावलकामा उले्लख गररएको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

परिच्छेद ५ : सािास्जक अवस्िा 
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५.१ शैस्क्षक तिा िानव संशाधन ववकास  

नेपाललाई अल्पववकवसत राष्टि हरुको सूचीबाट मुक्त गराई ववकासोनु्मख राष्टि को सूचीमा समावेश गराउन 

एवं वदगो ववकासको लक्ष्य अनुरुप समावेशी र समन्याय आधाररत वशक्षा सबैमा पुयािउने संववधानले प्रदान 

गरेको अवधकार सुवनवित गने प्रवतबद्धता सवहत वशक्षा प्रणालीलाई आवििक, सामावजक रुपान्तरणको 

सेवाहरुको रुपमा ववकास गने, सबै तह एवम् ववधाको वशक्षामा समतामूलक पहँुच सुवनवित गने, वशक्षालाई 

रोजगारी उनु्मख बनाउने, गुणस्तरमा सुधार एवं व्यवथिापकीय क्षमता अवभवृस्द्ध गरी आवििक, सामावजक 

ववकासका लक्ष्यहरु हावसल गने तफि  रावष्टि य वशक्षा नीवत र कायिक्रम लवक्षत गरेको चौिो आववधक 

(२०७३/०७४/०७५/०७६) योजनामा उले्लख गररएको छ ।    

कुनै पवन देशको सामावजक तिा आवििक ववकासमा वशक्षाले ठूलो भूवमका खेलेको हुन्छ । यसलाई मानव 

ववकासको सूचकको रुपमा वलइन्छ । यसै वसलवसलामा यहाँ वसद्धकुमाख गाउँपावलकाको शैवक्षक स्थिवत 

देखाउन खोवजएको छ । ववकासको प्रमुख आधारशीला वशक्षा हो । वशक्षाको माध्यमबाट व्यस्क्तमा 

अन्तवनिवहत प्रवतभाहरुको ववकास हुन गई समग्र समाज र राष्टि मा सकारात्मक पररवतिन ल्याउन सवकन्छ 

भने्न सविमान्य वसद्दान्त रहीआएको छ । सचेत, अनुशावसत, तिा उत्पादनशील जनशस्क्त वनमािण गनिका 

लावग वशक्षा के्षत्रको नै सवोपरी भूवमका अवनवायि  रहन्छ । आववधक योजनाहरुमा गररबी वनवारण तिा 

चौतफी ववकासका लावग वशक्षा के्षत्रलाई मानव संशाधन ववकासको एक शसक्त माध्यमको रुपमा नीवतगत 

रुपमा अवलम्बन गररएको छ । नेपालको संववधान २०७१ को भाग ३, धारा ३१ मा वशक्षासम्बन्धी हकमा 

देहायबमोवजमको व्यवथिा गररएको छ । 

 प्रते्यक नागररकलाई आधारभूत वशक्षामा पहँुचको हक हुनेछ । 

 प्रते्यक  नागररकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको वशक्षा अवनवायि र वन:शुल्क तिा माध्यवमक 

तहसम्मको वशक्षा वन:शुल्क पाउने हक हुनेछ ।  

 अपाङ्गता भएका र आवििक रुपले ववपन्न नागररकलाई कानून बमोवजम वन:शुल्क उच्च वशक्षा पाउने 

हक हुनेछ । 

 दृवष्टववहीन नागररकलाई बे्रलवलवप तिा बवहरा र स्वर वा बोलाइसमबन्धी अपाङ्गता भएका 

नागररकलाई सांकेवतक भाषाको माध्यमबाट कानून बोवजम वन:शुल्क वशक्षा पाउने हक हुनेछ ।  

 नेपालमा बसोबास गने प्रते्यक नेपाली समुदायलाई कानून बमोवजम आफ्नो मातृभाषामा वशक्षा 

पाउने र त्यसका लावग ववद्दालय तह शैवक्षक संथिा खोल्ने र संचालन गने हक हुनेछ । 

संववधान तिा योजनाको ठुलु्ठला बहस भएता पवन शैवक्षक गुणस्तरको हकमा अन्य मुलुकको तुलनामा 

उले्लखनीय ववकास भने भएको देस्खदैन । वशक्षाले ज्ञान र सीपको प्रयोगात्मक पररवतिन ल्याउने, 

वपछवडएको, ववपन्न र अभावग्रस्त वगिको सपना साकार गनुिपदिछ । देशको पक्षपोषण गने, अवोध 

बालबावलका एवम् आवाज वववहनका पक्षमा रही देशलाई समृद्ध बनाउने पररकल्पनालाई साकार गनुिपदिछ 

। देशका लावग आवश्यक नेतृत्वदायी क्षमताको ववकास, अिकरुपमा वसके्न र वसकाउने प्रवृवत्त, सामावजक 

र मानवीय मूल्यमान्यता र आत्मववर्श्ासजस्ता आधारभूत पक्षको ववकास गनि सघाउनु नै गुणस्तरीय वशक्षाको 

ववशेषता हो । यस्तो वशक्षामा ववशे्लषणात्मक र मौवलक सोचको पयाििता हुनुपछि  । वनवदिष्ट वसकाइमात्र 

स्तरीयता होइन । आज व्यावहाररक पररवतिन, श्रमसँग आथिा, जीवनोपयोगी खोज, अनुसन्धान, 
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सान्दवभिकता, देश र संसृ्कवतप्रवत पे्रम, नैवतक वजमे्मवारी, मौवलक रापमा ववज्ञानको उपयोग गनि स्तरीय 

वशक्षाको आवश्यता छ । 

सन् २०००–२०१५ सम्म कायािन्वयनमा रहेका सहश्राब्दी ववकास लक्ष्य (MDGs) मधे्य उदे्दश्य नं २ (Goal 

No. 2) साविभौवमक प्रािवमक वशक्षा रहेको वियो । MDGs पक्ष राष्टि को हैवसयतले नेपालको उक्त उदे्दश्य 

प्रास्िका बाटोमा आफ्नो गवतवववध केस्न्द्रत गरेको पाइन्छ । फलस्वरूप २०१५ को अन्त्यसम्म प्रािवमक 

तहमा खुद भनािदर ९६.६ प्रवतशत पुगेको छ भने लैवङ्गक अनुपात समदरमा पुगेको छ । वदगो ववकासका 

लक्ष्य (SDGs 2015-2030) को १७ मधे्य उदे्दश्य ४ सबैका लावग समावेशी, समतामुलक र गुणस्तरीय वशक्षा 

र जीवनपयिन्त वसकाइ रहेको छ । गुणस्तरीय शैवक्षक जनशस्क्त उत्पादन गनि, उद्यमशीलता ववकास गनि, 

प्रवतस्पधाित्मक श्रमबजारमा रोजगारी प्राि गनि यो उदे्दश्यको कायािन्वयन वनदेवशत देस्खन्छ ।   

परम्परागत कृवष पेशामा आधुवनकीकरण र व्यवसायीकरण गनि, उद्यमशीलताको ववकास र पँूजी लगानी 

माफि त औद्योगीकरण गनि मयािवदत रोजगारीको अवसर सृजना गनि र समग्रमा मानव ववकास माफि त समृद्ध 

र समुन्नत देश ववकास गनि जीवनोपयोगी र व्यवहाररक वशक्षाको अहम् भूवमका रहन्छ । वशक्षा के्षत्रको 

पररसूचकलाई त्यस के्षत्रमा सञ्चावलत वववभन्न शैवक्षक कायिक्रमबाट वनधािरण गनि सवकन्छ । यसै वसलवसलामा 

यस वसद्धकुमाख गाउँपावलकाको शैवक्षक स्थिवत देखाउन यहाँको साक्षरता स्थिवत, वशक्षण संथिाको 

वववरण, वशक्षक दरबन्दी वववरण, ववद्यािीको भनाि, तहगत तिा ववषयगत शैवक्षक वववरण देखाउन 

खोवजएको छ जसबाट वसद्धकुमाख गाउँपावलकाको शैवक्षक अवथिालाई बुझी अगामी वदनमा सुधार गनि 

नीवत तिा कायिक्रम बनाउन सवकन्छ । 

तावलका नं.३५: वसद्धकुमाख गाउँपावलकाको साक्षरतको वववरण 

 

पुरुष मवहला जम्मा 

साक्षर 3864 3924 7788 

प्रमाणपत्रतहसम्म 611 513 1124 

वनरक्षर 1281 1566 2847 

माध्यवमकतहसम्म 1365 1233 2598 

स्नातकतहसम्म 146 97 243 

अनौपचाररकवशक्षा 154 467 621 

स्नात्कोत्तरतहसम्म 21 13 34 

उले्लखनगरेको 6 3 9 

जम्मा 7448 7816 15264 

स्रोतः गाउँ तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 
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५.१.१ शैस्क्षक संस्िाहरूको ववविण  

औपचाररक वशक्षाको लावग शैवक्षक संथिाहरूको वनमािण अवनवायि शति हो । अन्य ववषयहरूका अलावा 

सुववधा सम्पन्न शैवक्षक पूवािधारले शैवक्षक गुणस्तर मापनमा भूवमका खेल्दछ । यसै अनुरूप यस 

गाउँपावलकामा २०७५ सालसम्म सञ्चालन भैरहेका वववभन्न तहका शैवक्षक संथिाहरूको वववरण तलको 

तावलकामा देखाईएको छ ।   

तावलका नं. ३६: वसद्धकुमाख गाउँपावलकाका शैवक्षक संथिाहरूको वववरण 

स्रोतः गाउँ तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

समुदायको पहलमा थिापना गररएको नाफारवहत प्रकृवतको नेपाल सरकारबाट वनयवमत रुपमा नुदान 

पाउने गरर अनुमवत वा स्वीकृवतप्राि ववद्यालय सामुदावयक ववद्यालय हो । त्यसै्त व्यस्क्त/संथिा वा 

समुदायको पहलमा थिापना गररएका नेपाल सरकारबाट वनयवमत रुपमा अनुदान नपाउने गरी अनुमवत वा 

स्वीकृवतप्राि ववद्यालय संथिागत ववद्यालय हो । 

 

 

 

५.१.२ बािववकास केन्रको ववविण  

बालववकास भन्नाले बाल्यावथिाका नागररकको जीवन रक्षा, उवचत स्याहार, पालनपोषण, स्वास्थ्य स्याहार 

गनि र उनीहरुमा अन्तरवनवहत क्षमता तिा सम्भावनाको अवधकतम ववकास गनुि हो । यो ववर्श्व्यापी रुपमा 

थिावपत मौवलक हक हो । 

वशक्षा ववभागले जारी गरेको‘प्रारस्म्भक बालववकास सम्बन्धी रणनीवतक पत्र, २०६१' ले 'बालववकास 

कायिक्रमको अस्न्तम लक्ष्य भनेको बालबावलकाको सुखी र समुन्नत जीवन सुवनवित गनुि एवम् उनीहरुको 

ववकासलाई सहज बनाउनु हो’भनेको छ । ववद्यालय के्षत्र सुधार कायिक्रमको कायािन्वयन सँगै ६४प्रवतशत 

बालबावलका बालववकासमा सहभागी भएर मातै्र कक्षा १ मा भनाि भएको वशक्षा मन्त्रालयको दाबी रहेको छ 

।  

ववशेष गरी बाल ववकास वशक्षाका अन्य उदे्दश्यहरू वनम्नानुसार उले्लख गररएको छ : 

 शारीररक, मानवसक, संवेगात्मक, सामावजक, नैवतक वसजिनात्मक पक्षको ववकासका लावग अवसर 

प्रदान गनुि । 

 सफा सुग्घर रहने बानीको ववकास गनुि । 

 सामावजक मूल्यअनुरूप व्यवहार गने बानीको ववकास गनुि । 

 ववद्यालयप्रवत सकारात्मक धारणा र व्यवहारको ववकास गनुि । 

 आधारभूत वशक्षाका लावग तयार पानुि । 
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५.१.३ सािुदामयक ववद्याियिा अध्ययनित छात्रछात्राको ववविण  

 

तावलका नं. ३७: वसद्धकुमाख गाउँपावलकाका सामुदावयक ववद्यालयमा अध्ययनरत छात्रछात्राको वववरण 

स्रोतः गाउँ तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

 

 

उमेर समूह र लैंवगकताका आधारमा हेदाि वसद्धकुमाख गाउँपावलकामा १० वषि देस्ख १४ वषिका कक्षा १ देस्ख कक्षा ८ सम्मको शैवक्षक स्तर हावसल 

गरेका ववद्यािीको सबैभन्दा बढी संख्या रहेको छ । उमेर बढ्दै जाँदा क्रमशः पढाइको स्तर कम हुने वा छोड्ने प्रवृवत उच्च रहेको देस्खएको छ । 

यद्दपी आधारभूत वशक्षामा सबैको पहँुचमा ववगतको तुलनामा ठूलो सुधार भएतापवन उच्च वशक्षामा भने अपेक्षाकृत सुधार भने देस्खदैन । आधारभूत 

वशक्षामा उपलब्धी प्राि भएपिात उच्च वशक्षामा लगानी वृस्द्ध गरर वदगो ववकासतफि  अवघ बढ्ने योजना वनमािण गनुि जरुरी छ । पाको उमेर समूहका 

प्रौढ र वृद्धवृद्धाहरुमा शैवक्षक स्तर कम रहनु, ववगतमा वशक्षाको पहँुचबाट टाढा रहेको जनसंख्या हाल पाको उमेर समूहमा परेकोले हुनसक्छ ।  

बालबावलकाहरुको हकमा भने ववद्यालय जाने पररवार संख्या राम्रो रहेको भेवटएको । त्यसै्त नसिरी देस्ख उच्च तहसम्म सबै उमेर समूहका पुरुषको 

संख्या मवहलाको भन्दा धेरै मावि रहेको पाइन्छ । यसको ववसृ्तत वववरण माविको तावलकामा प्रसु्तत गररएको छ । 
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५.१.४ ववद्यािय शान्ती क्षेत्र ि ववद्यािय सुधाि योजना ववविण  

नेपाल सरकारद्वारा २०६८ सालमा ववद्यालयलाई शास्न्तके्षत्रका रूपमा घोषणा गररएको छ । यस घोषणालाई 

वववभन्न राजनीवतक दल,सामावजक अवभयन्ता एवं अवभवावकहरुले समििन एवम् आत्मसात गरी सकेको 

अवथिा रहेको छ । जसअनुसार यस वसद्धकुमाख गाउँपावलकाले पवन गाउँका समु्पणि ववद्यालयलाई शान्ती 

के्षत्रको रुपमा थिापना गरेको छ ।  ववद्यालय शास्न्त के्षत्र अवधारणा र साक्षरता अवभयान िालनी भएसँगै 

ववद्यालयमा कुनै पवन सशस्त्र गवतवववध हुन नहुने, ववद्यालय राजनीवतक हस्तके्षप बन्द हुनुपने, 

बन्दहडतालबाट पढाइ प्रभाववत हुन नहुने र ववद्यालयमा कुनै पवन दण्ड, यातना वा भेदभावरवहत तिा 

बालमैत्री रुपमा पठनपाठन हुनुपने वकालत हुन िालेको देस्खएको छ । यसै्त यहाँका सबै ववद्यालयमा 

वावषिक रुपमा ववद्यालय सुधार योजना अद्याववधक हँुदै आइरहेको छ ।   

 

५.१.५ मशक्षक तिा शैस्क्षक जनशिी ववविण 

प्रदेशमा मानव संसाधन मन्त्रालयअन्तगित वशक्षा महाशाखाको पररकल्पना गररएको छ । सो महाशाखाले 

प्रदेशवभत्रको शैवक्षक वनकायका कमिचारी व्यवथिापन, समसामवयक शैवक्षक मुद्दा र वववादको वनरुपण, 

समकक्षता गुणस्तर वनयन्त्रण तिा अनुगमन र समन्वयनको काम गदै आइरहेको छ ।  

तावलका नं. ३९:  वसद्धकुमाख गाउँका वशक्षक तिा शैवक्षक जनशक्ती वववरण 

स्रोतः गाउँ तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

 

५.१.६ शैस्क्षक संस्िािा उपिब्ध भौमतक पूवावधाि तिा सुववधा  

एक पवछ अको गदै वशक्षाको खुड्वकलो चढ्ने ववद्यािीको पवहलो रोजाइ गुणस्तरीय वशक्षाप्रदायक शैवक्षक 

संथिा नै हो । सािै ववद्यािी/अवभवावक ले गुणस्तरीय वशक्षाको सँगसँगै सुववधासम्पन्न वशक्षण संथिा छाने्न 

गदिछन् । भौवतक पूवािधारको अलवा शैवक्षक संथिाको कक्षा कोठा, वशक्षक, कलेजको अवथिा, शैवक्षक 

पूवािधार र शुल्क पवन ववद्यािी/अवभभावकको लावग उवत्तकै महत्वपूणि रहेको हुन्छ । ववद्यािीले क्यास्न्टन, 

खेलमैदान, डि ेस र स्वतन्त्रताको अवथिालाई नजावनँदो तररकाले वचयाउँदै ती सुववधा उपलब्ध शैवक्षक 

संथिाहरूलाई प्रािवमकता वदने गरेका छन् । 

तावलका नं. ४०: वसद्धकुमाख गाउँका सामुदावयक ववद्यालयको भौवतक वववरण 

स्रोतः गाउँ तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

तावलका नं. ४१: वसद्धकुमाख गाउँपावलकाका सामुदावयक ववद्यालयको भौवतक वववरण 

स्रोतः गाउँ तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 
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५.१.७ छात्रववृत्त तिा अन्य िस्क्षत सुववधा उपिब्धताको अवस्िा 
वशक्षा ऐन, २०७४ अनुसार ववद्यालयहरुले भनाि भएका कुल ववद्यािी संख्याको कस्िमा दश प्रवतशतमा 

नघट्ने गरर तोवकएबमोवजम आवििक रुपमा ववपन्न, अपाङ्ग, मवहला, दवलत वा जनजाती ववद्यािीलाई 

छात्रवृवत्त उपलब्ध गराउनु पने प्रावधान रहेको छ । 

सामुदावयक ववद्यालयका ववद्यािीका लावग वदवा खाजा कायिक्रम सञ्चालन कायिवववध, २०७३ मा थिानीय 

स्तरमा उपलब्ध हुने खाद्य पदाििबाट सम्बस्न्धत ववद्यालयका खाजा व्यवथिापन सवमवतले ववद्यािीलाई खाजा 

उपलब्ध गराउने भवनएको छ । जसमा काबोहाइडि ेट समूह (शस्क्त वदने) चामल, गहँु, मकै, कोदो, फापर, 

जौ, आलु, तरुल, सखरखण्ड आवद समेवटएको छ । यसै्त, प्रोवटन समूहअन्तगित भटमास, वसमी, केराउ, 

चना, गेडागुडी, माछा, मासु र अन्डा पछि न् । यसैगरी, शरीरका अंगहरूको सनु्तवलत ववकास र कायि क्षमता 

वृस्द्ध गने स्याउ, सुन्तला, जुनार, नासपती, मेवा, केरा र वचल्लो पदािि समूहहरू वघउ तेल, नौनी, दूध, 

दहीलगायत पछि न् । बालबावलकालाई खाजा उपलब्ध गराउन ववद्यालयगत तथ्ांकका आधारमा 

प्रवतववद्यािी दैवनक १५ रुपैयाँका दरले १ सय ८० वदनका लावग एकमुष्ट ववद्यालयको खातामा वनकासा गररने 

प्रावधान रही आएको छ । 

तावलका नं. ४२:  वसद्धकुमाख गाउँमा छात्रवृवत्त तिा अन्य लवक्षत सुववधाको अवथिा 

स्रोतः गाउँ तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

 

५.१.८ इन्टिनेट सुववधा उपिब्ध ववद्यािय ववविण  

तावलका नं. ४३: वसद्धकुमाख गाउँका इन्टरनेट सुववधा उपलब्ध ववद्यालय वववरण 

स्रोतः गाउँ तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

सूचना तिा प्रवववधको के्षत्रमा अत्याधुवनक पररवतिन आएपवन वसद्धकुमाख गाउँका बहुसंख्यक ववद्यालयहरु 

यस सुववधाबाट बस्ित हुनुले  यस गाउँको शैवक्षक ववकासमा बाधा पुवगरहेको देस्खन्छ । गाउँ तथ्ांक 

सवेक्षण, २०७६ अनुसार गाउँका प्राय: धेरै ववद्यािी र वशक्षकहरु कम्प्पु्यटर र इन्टरनेटको प्रयोगबाट बस्ित 

रहेको पाइन्छ । 

 

५.१.१७ स्िानीय सिकािको मशक्षा क्षेत्रिा िगानी  

ववद्यालय तहको वशक्षा व्यवथिापनको अवधकार संववधानले थिानीय सरकारलाई वदएको छ । सरकारले 

ल्याएको अवनवायि तिा वनःशुल्क वशक्षा ऐनले कक्षा ८ सम्म बालबावलकालाई अवनवायि र वनःशुल्क रूपमा 

पढाउनुपने वजमे्मवारी पवन थिानीय तहलाई नै वदएको छ  । संववधानमा नै थिानीय पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक 

वनमािण, प्रारस्म्भक बाल वशक्षा तिा ववद्यालय, अनौपचाररक वशक्षा, खुल्ला तिा वैकस्ल्पक एवं वनरन्तर 

वसकाई तिा ववशेष वशक्षा सम्बन्धी नीवत, कानून, मापदण्ड वनमािण, योजना कायािन्वयन र वनयमन गने 

अवधकार थिानीय तहलाई वदइएको छ । मौवलक हकअन्तगित सरकारले अवनवायि तिा वनःशुल्क 

वशक्षासम्बन्धी ल्याएको वशक्षा ऐन, २०७४ को यस गाउँमा प्रभावकारी रुपमा लागु गररएको देस्खन्छ ।   
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५.१.२१ बाििैत्री मशक्षा सम्बन्धी ववविण  

हरेक अवभभावकले आफ्ना बालवावलकाले वशक्षा प्राि गने अवसर सुवनवित भएको देख्न र सुन्न चाहन्छन । 

बालवावलकालाई कुनै वकवसमको कवठन पररस्थिवत र आघात पुगेको देख्न र सुन्न कुनै अवभभावकले पवन 

सकै्दनन् । त्रास एवम् भयको वातावरणमा बालबावलकालाई राख्यौ भने उनीहरूको कवललो मस्ततष्कमा 

मनोवैज्ञावनक प्रभाव परी उनीहरूको सुन्दर भववष्यमा प्रवतकूल असर पने हुनाले यसको वजमे्मवारी हामी 

सबैको रहन्छ । त्यसैले बालवावलकाले भयरवहत वातावरणमा वनवािध रूपमा पठन पाठन गनि पाउने 

अवथिा वसजिना गनुि हामी सबैको दावयत्व हो । वसद्धकुमाख गाउँपावलकाले पवन यस सम्बन्धी व्यवथिालाई 

गाउँका समु्पणि ववद्यालयहरूमा प्रभावकारी रुपमा लागु गनुिपने देस्खन्छ ।   

 

 

५.२ स्वास््य तिा पोिण  

नेपालको संववधानले प्रते्यक नेपाली नागररकलाई राज्यबाट प्राि हुने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा वनशुल्क 

प्राि गने तिा स्वास्थ्य सेवामा सबैको समान पहँुच रहने कुरालाई मौवलक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेको 

छ । राजनीवतक रुपमा १२ वडाहरुमा ववभावजत यस गाउँपावलकाका धेरैजसो जनताले आवश्यकता 

अनुसार स्वास्थ्य सुववधा वलन सकेका छैनन् । गाउँका केन्द्र के्षत्रका जनताहरुको पहँुच केवल प्रािवमक 

स्वास्थ्य केन्द्र/स्वाथ् चौकीसम्म रहेको छ । यद्दपी यी स्वास्थ्य केन्द्रबाट समू्पणि रोगको वनदान सम्भव छैन । 

स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा पयािि स्वास्थ्यकमी, स्वास्थ्य उपकरण, सामग्री र औषधीको उपलब्धता नहँुदा 

गाउँवासीहरु स्वास्थ्यगत समस्याबाट प्रतावडत हँुदै आइरहेका छन् ।  

गाउँ तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ अनुसार कररब आधा जवत जनसंख्याले गैरसरकारी तिा वनजी के्षत्रबाट स्वाथ् 

सेवा वलएको देस्खएको छ । आवििक स्थिवत मजबुत भएका तिा पहँुचवाला व्यस्क्तहरुले मात्र यस सेवाको 

भोगचलन गदै आइरहेको पाइन्छ । 

यस के्षत्रमा आपतकालीन प्रसूवत सेवाको कामको कारणले गदाि उत्पन्न हुने पररस्थिवत नै मातृ-मृतु्यदरको 

सबैभन्दा प्रमुख कारण बनेको छ । समस्याको पवहचान गने सन्दभिमा ज्ञानको कमी, लक्षणहरुको 

गाम्भीयिता सम्बन्धी बुझाइमा कमी, औषधी उपचार प्रणाली माविको ववर्श्ासमा कमी, स्वास्थ्य सेवाका लावग 

तय गनुिपने दुरी सम्बन्धी कुराहरु, सेवाको लागत, परम्परागत ववर्श्ास, सामावजक, आवििक अवथिा, जस्ता 

ववववध प्रकारका तत्वहरुले गदाि आपतकावलन सेवामा कमी आउने गरेको देस्खएको छ ।  
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५.२.१ स्वास््य संस्िा सम्बन्धी ववविण  

तावलका नं. ४४: वसद्धकुमाख गाउँपावलकाका स्वास्थ्य संथिाहरूको वववरण 

क्र.सं. स्वास्थ्य संथिाको नाम र ठेगाना वडा नम्बर 

१. स्वास्थ्य चौकी, वसदे्धर्श्री २ 

२. स्वास्थ्य चौकी, बाँझकाँडा १ 

३. स्वास्थ्य चौकी, चाँदे ५ 

४. स्वास्थ्य इकाई, डाँडाकटेरी ३ 

५. स्वास्थ्य इकाई, खाविन ४ 

स्रोतः वजल्ला स्वास्थ्य कायािलय, २०७५ 

यस वसद्धकुमाख गाउँपावलकाका वववभन्न वडाहरुमा स्वास्थ्य चौकी तिा स्वास्थ्य इकाईहरू रहेका छन् । 

जहाँ आवश्यक भौवतक पूवािधार तिा स्वास्थ्यकमीहरुको संख्या पयािि भएको देस्खदैन । ग्रावमणस्तरमा 

उपचारात्मक स्थिवत कमजोर रहेको पाइन्छ । यस गाउँपावलकामा रहेका स्वास्थ्य संथिाहरुको वववरण 

माविको तावलकामा देखाइएको छ । जसअनुसार वसद्धकुमाख गाउँपावलकामा३ वटा स्वास्थ्य केन्द्र र २ वटा 

स्वास्थ्य इकाईहरू रहेका छन् ।  

 

५.२.२ स्वास््य संस्िािा कायवित स्वास््य किीको ववविण  

तावलका नं. ४५: वसद्धकुमाख गाउँपावलकाका स्वास्थ्य संथिामा कायिरत स्वास्थ्य कमीको वववरण 

क्र.सं. स्वास्थ्य संथिाको नाम र ठेगाना 
वडा 

नम्बर 

स्वास्थ्यकमी 

स्वीकृत दरबन्दी 
पूवतिको 

अवथिा 

१ स्वास्थ्य चौकी, वसदे्धर्श्री २ ५ ४ 

२ स्वास्थ्य चौकी, बाँझकाँडा १ ५ ४ 

३ स्वास्थ्य चौकी, चाँदे ५ ५ ४ 

४ स्वास्थ्य इकाई, डाँडाकटेरी ३ २ २ 

५ स्वास्थ्य इकाई, खाविन ४ २ २ 
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स्रोतः वजल्ला स्वास्थ्य कायािलय, २०७५ 

 

तावलका नं. ४६: वसद्धकुमाख गाउँमा स्वास्थ्य संथिामा कायिरत स्वास्थ्यकमीको ववसृ्तत वववरण 

क्र.सं. 

स्वास्थ्य 

संथिाको 

नाम र 

ठेगाना 

वडा 

नम्बर 

कायिरत 

स्वास्थ्यकमी

को संख्या 

ववशेषज्ञ 

वचवकत्सक 

सामान्य 

वचवकत्सक 
हे.अ. नसि अहेव अनमी 

ल्याब 

टेस्क्नवसयन 

१ 

स्वास्थ्य 

चौकी, 

वसदे्धर्श्री 

२ 

छैन छैन १ ० १ २ ० 

२ 

स्वास्थ्य 

चौकी, 

बाँझकाँडा 

१ 

छैन छैन १ ० १ २ ० 

३ 
स्वास्थ्य 

चौकी, चाँदे 
५ 

छैन छैन १ ० १ २ ० 

४ 

स्वास्थ्य 

इकाई, 

डाँडाकटेरी 

३ 

छैन छैन ० ० १ १ ० 

५ 

स्वास्थ्य 

इकाई, 

खाविन 

४ 

छैन छैन ० ० १ १ ० 

स्रोतः वजल्ला स्वास्थ्य कायािलय, २०७५ 

 

५.२.३ उपिब्ध स्वास््य सेवा तिा सुववधाहरु  

तावलका नं. ४८: वसद्धकुमाख गाउँपावलकामा उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा तिा सुववधाहरु 

स्वास्थ्य संथिाको नाम र ठेगाना 

स्वास्थ्य 

चौकी, 

वसदे्धर्श्री 

स्वास्थ्य 

चौकी, 

बाँझकाँडा 

स्वास्थ्य 

चौकी, 

चाँदे 

स्वास्थ्य 

इकाई, 

डाँडाकटेरी 

स्वास्थ्य 

इकाई, 

खाविन 

वडा नं. २ १ ५ ३ ४ 

से
व

ा 
त

ि
ा 

सु
वव

ध
ा प्रसुवत सेवा छ छ छ छैन छैन 

ल्याब छैन छैन छैन छैन छैन 

स्िवनक छैन छैन छैन छैन छैन 
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एक्सरे सेवा छैन छैन छैन छैन छैन 

पररवार वनयोजन छ छ छ छ छ 

खोप सेवा छ छ छ छैन छैन 

परामशि सेवा छ छ छ छ छ 

सुरवक्षत मातृत्व सेवा छ छ छ छ छ 

रक्तसंचार सेवा छैन छैन छैन छैन छैन 

स्रोतः वजल्ला स्वास्थ्य कायािलय, २०७५ 

 

५.२.४ खोप सम्बन्धी ववविण  

बालबावलका भववष्यका वनमािता हुन् । यसिि पवन बालबावलका स्वथि र वनरोगी रहनु आवश्यक छ । वशशु र 

बाल्य अवथिामा उनीहरुलाई बी.सी.जी. एकपटक, वड. वप. टी. तीन पटक, दादुरा एक पटक, पोवलयो र 

वभटावमन तोवकएको मात्रामा वदनै पदिछ । बालबावलकाहरुको लावग पाँच वटै खोपहरु वनयवमत पुरा मात्रामा 

वदनु पदिछ । नेपाल सरकारले रावष्टि य खोप कायिक्रमलाई उच्च प्रािावमकतामा राखेको छ । खोप कायिक्रमले 

उले्लख्य रुपमा बालमृतु्यदर घटाउन र वववभन्न रोगलाई रोकिाम गनि सहयोग पुयािएको पाइन्छ । जसले 

गदाि सहस्राब्दी ववकास लक्ष्यको बालमृतु्यदर घटाउने लक्ष्य (एम.वड.जी. ४) प्राि गनि सहयोग पुगेको छ ।  

बालबावलकाले बाल्य अवथिामा लगाएको खोपले बालबावलकाको स्वास्थ्य वनधािरण गदिछ । बालक स्वथि 

रहन बाल्य अवथिामा लगाउनुपने खोपहरु सबै पुरा गनुि पदिछ । खोप कायिक्रम प्रभावकारी भएको 

खण्डमा बाल अवथिामा जोस्खम हुने रोगहरुबाट बचु्नको सािै बाल मृतु्यदर पवन कम हुन्छ । 

तावलका नं. ४९ : वसद्धकुमाख गाउँपावलकामा खोप सम्बन्धी वववरण 

श्रावन २०७५ देस्ख असार २०७६ सम्म 

स्वास्थ्य संथिा पूणि खोप वडवपटी, हेपाटाइवटस बी खोप 

स्वास्थ्य चौकी, 

वसदे्धर्श्री 
८८ ७५ 

स्वास्थ्य चौकी, 

बाँझकाँडा 
६२ ४२ 

स्वास्थ्य चौकी, चाँदे ७३ ९४ 

जम्मा २२३ २११ 

स्रोतः वजल्ला स्वास्थ्य कायािलय, सल्यान 
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५.२.५ सुिस्क्षत िाततृ्व सम्बन्धी ववविण 

बालबावलकालाई गभिमा रहँदादेस्ख र जने्मपवछ स्याहार तिा रेखदेख गनि नसकेको खण्डमा उनीहरु वववभन्न 

रोगबाट संक्रवमत हँुदै आएको हामीले स्पष्ट देख्न सक्छौ ं। यसका वववभन्न कारण मधे्य कै एक प्रमुख कारण 

हो– बालबावलकाले गभिमा रहँदा आवश्यक हेरचाह र स्वास्थ्य सुरक्षा नपाउनु ।  

गभिमा रहँदा मूलतः आमाको उमेर, पोषण, आराम, मादक तिा सुतीजन्य पदाििको सेवन लगायतका 

अवथिाले बालबावलकाको स्वास्थ्य वनभिर रहन्छ । बालबावलका स्वथि जन्मनका लावग गभिवती मवहलाले 

कस्िमा पवन चारपटक वनयवमत स्वास्थ्य जाँच गराउनुपदिछ र आवश्यक खोप (वट.वट.) तिा आइरन, 

वभटावमन चक्कीहरु वनयवमत सेवन गनुिपदिछ । कम उमेरमै गभिवती हँुदा आमा र वशशु दुवैको स्वाथ्मा 

हानी-नोक्सानी पुगे्न भएकाले सरकारले कानूनी रुपमा वववाह गने नु्यनतम उमेर २० वषि तोवकवदएको छ । 

तर १७ प्रवतशत वकसोरीहरु (१५ देस्ख १९ वषि उमेर समूहका) गभिवती भएका वा आमा भइसके्न गरेको 

सरकारी तथ्ांक (नेपाल जनसांस्ख्यक तिा स्वास्थ्य सवेक्षण-२०११) मा रहेको छ ।  

सरकारले स्वास्थ्य सेवा ववभागमाफि त सुरवक्षत मातृत्व तिा नव वशशु स्वास्थ्यका लावग समुदायमा आधाररत 

कायिक्रम संचालन गरररहेको छ । यसले आमा र बालबावलका दुवैको मृतु्यदर घटाउन धेरै मद्दत पुयािएको 

छ । तर पवन उक्त सेवाहरु कायिक्रम केस्न्द्रत भएका कारण सबै लवक्षत वगिमा अझै पुग्न सकेको देस्खँदैन । 

ग्रावमण भेगहरुमा समयमा नै गभिवती मवहला स्वास्थ्य चौकी नपुग्दा र स्वास्थ्यकमी पयािि नहँुदा कवत 

वशशुहरुको मृतु्य हुने गरेको सबैलाई जगजाहेर नै छ । वसद्धकुमाख गाउँपावलकाको सुरवक्षत मातृत्व 

सम्बन्धी वववरण तलको तावलकामा उले्लख गररएको छ ।  

 

तावलका नं. ५०: वसद्धकुमाख गाउँपावलकामा सुरवक्षत मातृत्वको अवथिा 

सुरवक्षत मातृत्व वववरण 

स्वास्थ्य संथिा ANC पवहलो भेट ANC चौिो भेट संथिागत सुते्करी 

स्वास्थ्य चौकी, वसदे्धर्श्री ५८ ४३ २९ 

स्वास्थ्य चौकी, बाँझकाँडा ४५ ३९ ९ 

स्वास्थ्य चौकी, चाँदे ७० ४१ ३२ 

जम्मा १७३ १२३ ७० 

स्रोतः वजल्ला स्वास्थ्य कायािलय, सल्यान 
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५.२.६ परिवाि मनयोजन सम्बन्धी ववविण 

 

तावलका नं. ५१: वसद्धकुमाख गाउँपावलकाको पररवार वनयोजन सम्बन्धी वववरण 

 

परुुि िहहिा जम्िा 

स्िायीसाधन 68 96 164 

अस्िायीसाधन 3756 3837 7593 

िागनुहुने 3624 3883 7507 

जम्िा 7448 7816 15264 

स्रोतः गाउँ तथ्ांक गवेक्षण, २०७६ 

 

तावलका नं. ५२: वसद्धकुमाख गाउँपावलकाको पररवार वनयोजन सम्बन्धी वववरण 

३ मवहनामा पररवार वनयोजन सम्बन्धी वववरण 

अववध 
कण्डम प्रयोगकताि 

(संख्या/१५०) 

वपिका नयाँ 

प्रयोगकताि 

वडपो नयाँ 

प्रयोगकताि 

IUCD नयाँ 

प्रयोगकताि 

Implant नयाँ 

प्रयोगकताि 

चैत्र २०७५ १३.५ ४ २७ ० १४ 

स्रोतः वजल्ला स्वास्थ्य कायािलय, सल्यान 

 

५.२.७ बाि स्वास््य तिा कुपोिणको अवस्िा  
कुनै पवन ठाउँको पोषणको अवथिा त्यस ठाउँका बालबावलकालाई हेरेर सवजलै अनुमान लगाउन सवकन्छ 

। पोवषत बालबावलकालाई कुनै पवन ठाउँको सामावजक र आवििक ववकासको सूचकको रुपमा हेनि सवकन्छ 

। सरकारले पोषणलाई उच्च प्रािवमकता वदई ५ वषि मुवनका बालबावलकाहरुलाई वनयवमत रुपमा बालवृस्द्ध 

अनुमान गदै आएको छ ।  बालबावलका सम्बन्धी महासस्न्ध-१९८९ ले समेटेर बालबावलकालाई अवहेलना, 
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बेवास्ता, हेलचेक््रयाइँ, दुव्यिवहार, वहँसा लगायतबाट जोगाई खाना र पोषणको अवधकार सुवनवित गनूिपने 

उले्लख गरेको छ । नेपालको संववधान, २०७२ ले पवन खाद्य सम्प्रभुतालाई मौवलक हकका रापमा राखेको 

छ । यो कायि गनिका लावग रावष्टि य तिा अन्तरािवष्टि य संघ संथिाहरु समेत कायिरत रहेका छन् । कायिक्रम 

संचालनको सहयोगका लावग गाउँमा स्वास्थ्य सञ्जाल ववस्तार भएको छ ।  

स्वास्थ्य र पोषण मानव जीवनको पवहलो महत्वपूणि आवश्यकता भएको र स्वथि नागररकवबना राष्टि का अन्य 

ववकास वक्रयाकलापहरु प्रभावकारी हुन नसके्न भएको हँुदा जनस्वास्थ्यको अध्ययन योजना तजुिमा 

प्रवक्रयाको एक महत्वपूणि वहस्सा हुन आउँछ । वसद्धकुमाख गाउँपावलकामा रावष्टि य नीवत तिा कायिक्रमा 

आधररत भई बाल स्वास्थ्य कायिक्रम, पररवार स्वास्थ्य कायिक्रम, व्यथिापन कायिक्रम, प्रािावमक स्वास्थ्य 

सेवा पुनजािगरण कायिक्रम, रोग वनयन्त्रण कायिक्रम,  स्वास्थ्य वशक्षा, सूचना तिा सञ्चार कायिक्रम, महामारी 

तिा रोग वनयन्त्रण कायिक्रम तिा क्षमता ववकाससम्बन्धी कायिक्रमहरु संचालन भई आएको पाइन्छ ।  

तावलका नं. ५३ : वसद्धकुमाख गाउँपावलकामा पोषणको अवथिा 

वडा नं. पोषण (०-२३ मवहना) पोषण (१२-५९ मवहना) 
पोषण (६-२३ 

मवहना) 

१ १३७ २५९ ९८ 

२ १०७ १७७ ७७ 

३ १२४ २२५ ९२ 

४ १३२ २८७ १०० 

५ १२८ २७५ १०० 

जम्मा ६२८ १२२३ ४६७ 

 स्रोतः वजल्ला स्वास्थ्य कायािलय, सल्यान 

 

५.२.८ प्रिुख िोग ि उपिाि सम्बन्धी ववविण  

तावलका नं. ५४: वसद्धकुमाख गाउँपावलकामा रोगीको स्थिवत 

 

पुरुष मवहला जम्मा 

स्वथि 6991 7169 14160 
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सामान्यरोगी 227 431 658 

वदघिरोगी 17 14 31 

उले्लखनगरेको 213 202 415 

जम्मा 7448 7816 15264 

स्रोतः गाउँ तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

 

यस गाउँमा मुटु तिा रक्तनली समबस्न्ध रोग, मधुमेह, क्यान्सर, वदघि स्वाशप्रर्श्ास समबन्धी रोगीहरुको 

बािो संख्या देस्खएको छ । यसो हुनुको प्रमुख कारणहरु वनम्नानुसार रहेका छन्: 

 धु्रमपान र सुतीजन्य पदािि  

 अपयािि शारीररक वक्रयाकलाप 

 अस्वथिकर खानवपन 

 मोटोपना 

 मद्यपान 

 वायूप्रदुषण 

 

 

सनमोसनया र पखािा 

तावलका नं. ५५: वसद्धकुमाख गाउँपावलकाको वनमोवनया र पखाला सम्बन्धी वववरण 

समय 
वनमोवनयाका 

घटना 

वनमोवनया 

उपचार 
पखालाको घटना CBIMCI उपचार 

असार २०७५ २० ३० ४१ ४१ 

14160

658

31

415
446

रोगीको अवस्था

स्वस्ि सािान्य िोगी हदघव िोगी उल्िेख नगिेको
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श्रावन २०७५ २६ २६ २४ २४ 

भाद्र २०७५ ३१ ३१ २४ २४ 

असोज २०७५ ३१ ३१ १२ १२ 

कावतिक २०७५ १० १० १० १० 

मंवसर २०७५ १७ १६ ११ ११ 

पुष २०७५ २० २० २१ २१ 

माघ २०७५ ३० ३२ १० १० 

फागुन २०७५ १९ १९ १७ १७ 

चैत्र २०७५ २५ २५ ३७ ३४ 

स्रोतः वजल्ला स्वास्थ्य कायािलय, सल्यान 

 

सटबी  

तावलका नं. ५६: वसद्धकुमाख गाउँपावलकाका स्वास्थ्य चौकीमा वटबीको अवथिा 

श्रावन २०७५ देस्ख असार २०७६ सम्म 

स्वास्थ्य संथिा दताि भएका वटबीका ववरामी उपचार भएका वटबीका ववरामी 

स्वास्थ्य चौकी, वसदे्धर्श्री २ ० 

स्वास्थ्य चौकी, बाँझकाँडा ० १ 

स्वास्थ्य चौकी, चाँदे ० ० 

स्रोतः वजल्ला स्वास्थ्य कायािलय, सल्यान,२०७६ 

 

 

OPD सवरामीको िंख्या 

 

तावलका नं. ५७: वसद्धकुमाख गाउँपावलकाका स्वास्थ्य संथिाहरूमा दताि भएका OPD ववरामीहरू 

श्रावन २०७५ देस्ख असार २०७६ सम्म दताि भएका OPD ववरामीहरू 

स्वास्थ्य संथिा मवहला ववरामी पुरुष ववरामी 



सिद्धकुमाख गााँउपासिका-पार्श्व सित्र [Year] 
 

98 

 

स्वास्थ्य चौकी, वसदे्धर्श्री १२६७ ६४८ 

स्वास्थ्य चौकी, बाँझकाँडा १२४८ ९०८ 

स्वास्थ्य चौकी, चाँदे १८०९ ८५७ 

जम्मा ४३२४ २४१३ 

स्रोतः वजल्ला स्वास्थ्य कायािलय, २०७६ 

 

५.३ खानेपानी तिा सिसफाई  

मानव जीवनरक्षा र ववकासका लावग सफा खानेपानी, आधारभूत शौचालय तिा उपयुक्त सरसफाइका 

बानीहरू अत्यनै्त महत्वपूणि रहन्छन् । यी आधारभूत सेवा वबना लाखौ ं मानव जीवन जोस्खममा पदै 

आइरहेका छन् । खानेपानी तिा सरसफाईजन्य रोगहरू पाँच वषि मुवनका बालबावलकाहरूको मृतु्यको 

मुख्य कारणहरू मधे्यको एक हो । 

गररबी, कवठन भू-बनोट र द्वन्द्वजस्ता चुनौतीहरू हँुदाहँुदै पवन खानेपानी तिा सरसफाइको सुववधा 

ववस्तारमा नेपालले ववगतका केवह दशकहरुमा उले्लखनीय प्रगवत हावसल गरेको छ । सन् १९९० मा ४६ 

प्रवतशत घरधुरीसँग खानेपानीको सुववधा रहेकोमा हाल ९५ प्रवतशतसम्म खानेपानीको पहँुच छ । त्यसैगरी 

सन् १९९० मा ६ प्रवतशतबाट वृस्द्ध भई हाल ६२ प्रवतशतसँग सरसफाइको सुववधा उपलब्ध छ । 

 

फोहोरमैिा व्यस्थापन 

गाउँपावलकालाई सधैं सफा राखी वातावरणमैत्री घर, टोल, बस्ती, समाज बनाउने हेतुले रावष्टि य सरसफाई 

अवभयानलाई वनरन्तरता वदने क्रममा वडा नागररक मि, नागररक सचेतना केन्द्र, टोल ववकास संथिा, टोल 

सुधार समाज र ववपद व्यवथिापन सवमवतको अगुवाई र सहकायिमा टोल तिा वडास्तरका कैयौ ं पटक 

अवभयानको रुपमा संचालन भएको पाइन्छ । यसबाट आम गाउँवासीहरुमा व्यापक रुपमा सरसफाई 

जागरणको लहर फैवलएको छ । वसद्धकुमाख गाउँपावलकामा फोहरमैला व्यथिापन एवम् पूवािधार ववकास 

तफि  फोहोर व्यवथिापनका लावग हाललाई गाउँपावलकाले आफ्नै सवारीसाधनद्वारा वनयवमतरुपमा 

फोहोरमैला संकलन गरर व्यथिापन गदै आएको छ । यस सम्बन्धी िप उपकरणहरुको व्यवथिापन गनि र 

व्यवस्थित ल्यान्डवफल साइट वनमािण गनुिपने देस्खन्छ । 

 



सिद्धकुमाख गााँउपासिका-पार्श्व सित्र [Year] 
 

99 

 

५.४ िहहिा, बािबामिका तिा सािास्जक सिावेशीकिण 

५.४.१ बाि क्िव तिा सञ्जाि 

बालबावलकाहरु संगवठत भई आफूसँग सरोकार राखे्न ववषयमा छलफल गनि, प्रवतवनवधत्व गनि र आफ्नै 

क्षमता ववकास, सचेतना लगायत बाल अवधकारको संरक्षण एवं प्रवद्धिनमा ववववध वक्रयाकलाप गनि बाल-

समूह, बाल-िब, बाल-अवधकार मि आवदका रुपमा बालबावलकाहरु वक्रयाशील रहेका छन् । बाल िव 

बाल-सहभावगताको एक शशक्त माध्यम बनेको छ । जसलाई बालबावलकासँग सम्बस्न्धत िुपै्र नीवतगत 

दस्तावेजहरुमा पवन उले्लख गररएको छ । बालबावलकाहरुलाई समूहमा आबद्ध गराउन र उनीहरुसँग 

सरोकार राखे्न ववषयमा मत व्यक्त गनिका लावग वववभन्न स्तरका नीवत तिा योजना वनमािणदेस्ख कायिन्वयन र 

अनुगमनसम्म बाल िबको प्रवतवनवधत्वलाई मान्यता वदइएको छ ।  

 

व्यस्क्तगत रुपमा गाउँपावलकामा बालबावलकाको सहभावगता, सवक्रयता र नेतृत्वमा ववशेषगरी 

ववद्यालयहरूमा गठन भैरहेका बालिबहरुले बाल अवधकार सम्बन्धी चेतनामूलक कायिहरु गरररहेका छन् 

। बाल िवहरूले गरररहेका कायिहरूलाई देहायबमोवजम उले्लख गररएको छ । 

 जन्मदताि प्रचारात्मक अवभयान  

 ववद्यालय भनाि अवभयान  

 बालश्रम नू्यनीकरण कायिक्रम  

 बालसहभावगता अवभवृस्द्ध कायिक्रम  

 बालबावलकालाई प्रदान गररने खोप प्रचार कायिक्रम  

 वन:शूल्क वशक्षा प्रचारात्मक र प्रबद्धिनात्मक कायिक्रम  

 भयरवहत वातावरणमा वशक्षा पाउने अवधकारबारे प्रचारप्रसार 

 वातावरणीय सुधार कायिक्रम  

 अवभभावक चेतानावशक्षा कायिक्रम 

 

५.४.२ अपाखगताका आधाििा जनसंख्या 
तावलका नं. ५८: वसद्धकुमाख गाउँपावलकाको अपाङ्गताका आधारमा जनसंख्या 

वडा नम्बर पुणि अपाङ्ग आंवशक अपाङ्ग 

१ ५ ११ 

२ १ ९ 

३ ४ १० 

४ ५ १० 

५ ३ १९ 
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जम्मा १८ ५९ 

स्रोतः गाउँ तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

गाउँ तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ अनुसार यस वसद्धकुमाख गाउँपावलकामा अपाङ्गताको अवथिालाई हेदाि 

अपाङ्गता भएको जनसंख्या ७७ रहेको छ । जसमधे्य पूणि अपाङ्गमा १८ जना रहेको देस्खन्छ भने आंवशक 

अपाङ्गमा ५९ जना रहेका छन् । खासगरी व्यस्क्तहरुमा अपाङ्गता हुने कारण आयोवडन नुनको प्रयोगको 

कमी, ग्रावमण के्षत्रमा मुख नधुने समस्याका कारण जन्मजात अपाङ्गता, प्राकृवतक प्रकोप, दुघिटना, कुपोषण, 

स्वास्थ्य उपचार नपाए, द्वन्द या ववस्फोटक पदाििको प्रयोग आवद रहेको देस्खएको छ । जसलाई हटाउन 

प्रवतरोधात्मक र उपचारात्मक दुवै कायि गररनुपदिछ ।  

हालसम्म यस गाउँको सामावजक र आवििक अवथिामा पररवतिन ल्याउन केवह आयमूलक र सीपमूलक 

तावलमहरु संचालन गररएता पवन वयनीहरुको आत्मववर्श्ासलाई बढाउन र समुदायबाट हुने उपेक्षाबाट मुक्त 

राख्न थिानीय स्रोतसाधन र वनकायहरुमा यो समुदायको पहँुच पुयािउन वववभन्न कायिक्रम ल्याउनुपने देस्खन्छ 

।  

 

५.४.३ ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ववविण 

जे्यष्ठ नागररकहरूका लावग ववशेष संरक्षण तिा सामावजक सुरक्षाको हक संववधानले प्रत्याभूत गरेको छ । 

जे्यष्ठ नागररकसम्बन्धी ऐन, वनयमावली तिा रावष्टि य कायियोजना कायािन्वयनमा छन् । कुल जनसंख्याको ८ 

दशमलव १३ प्रवतशत जे्यष्ठ नागररक छन् ।  

तावलका नं. ५९: वसद्धकुमाख गाउँपावलकाका जे्यष्ठ नागररक सम्बन्धी वववरण 

वडा नम्बर जे्यष्ठ नागररक (दवलत) जे्यष्ठ नागररक 

१ ३३ ५७ 

२ २७ ४६ 

३ १७ ४० 

४ ३२ ४७ 

५ १२ ३९ 

जम्मा १२१ २२९ 

स्रोतः गाउँ तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

गाउँ तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ का अनुसार वसद्धकुमाख गाउँपावलकामा कुल ३५० जेष्ठ नागररक भएको 

देस्खन्छ । जसमधे्य दवलत जे्यष्ठ नागररकको संख्या १२१ रहेको छ भने जे्यष्ठ नागररकको संख्या २२९ रहेको 

छ ।  

जेष्ठ नागररकका लावग पररवार, समुदाय र राज्यले ववशेष ध्यान वदँदै घर पररवारका सदस्यले पवन यिोवचत 

माया ममता, पे्रम र समय वदनुपछि  । उनीहरूकालावग वसद्धकुमाख गाउँपावलकाले स्वास्थ्य सेवामा ववशेष 

सहुवलयत, बेसहारा र अशक्त जेष्ठ नागररकलाई ववशेष भत्ता वा लालनपालनको व्यवथिा, जेष्ठजनको उवचत 
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रेखदेख, स्याहार, सामान्य स्वास्थ्य उपचारजन्य ववषयमा अनुवशक्षण वा प्रवशक्षणको व्यवथिा, सञ्चार 

माध्यमबाट रेखदेख, स्याहार उपचारबारे जनचेतना कायिक्रम सञ्चालन गनुिपने देस्खन्छ ।  

 

 

५.४.४ एकि िहहिा सम्बन्धी ववविण 

तावलका नं. ६०: वसद्धकुमाख गाउँपावलकाका एकल मवहलाको वववरण 

वडा नम्बर एकल मवहला 

१ ३८ 

२ ० 

३ ० 

४ ० 

५ ० 

जम्मा ३८ 

स्रोतः गाउँ तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

गाउँ तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ का अनुसार वसद्धकुमाख गाउँपावलकाको कुल जनसंख्या मधे्य ३८ जना 

एकल मवहला रहेको देस्खन्छ । 

 

५.५ युवा तिा खेिकुद 

राज्यको सामावजक न्याय र समावेशीकरणको नीवत अन्तगित स्वथि, सक्षम र अनुशावसत नागररक तयार 

गनि खेलकुद तिा खेलाडीमा योजनाबद्ध लगानी गने नीवत रहेको छ । खेलकुद के्षत्रमा स्वथि, प्रवतस्पधी 

जनशस्क्त उत्पादन गरी गाउँपावलकाको चौतफी ववकासलाई बल पुयािउन सवकन्छ भने्न मान्यताअनुसार यस 

गाउँपावलका खेलकुदको ववकास लावग प्रयासरत रहेको छ । यसको लावग गाउँपावलकाले वववभन्न खुला 

थिानहरू छाडेको छ । ती थिानहरूमा खेलकुदको लावग पूवािधारहरू वनमािण गनुिपने देस्खन्छ । 

खेलकुदलाई रावष्टि य एकता सुदृढ गने एवं अन्तरावष्टि य के्षत्रमा राष्टि को पवहचान अवभवृस्द्ध गने माध्यमको 

रूपमा वबकास गने देशको नीवतअनुसार वववभन्न तहमा वववभन्न प्रवतस्पधािहरूको आयोजना गरी खेलकुदको 

ववकासमा योगदान पुयािइरहेका छन् । यसका अवतररक्त नेपाल सरकारद्वारा ववगतमा गठन हुने वजल्ला 

खेलकुद ववकास सवमवतबाट पवन कवतपय रावष्टि य वदवसहरूमा कवतपय खेलहरूको आयोजना गने 

गररएको छ । समग्रमा भनु्नपदाि बालबावलका एवं युवा जनशस्क्तको स्वथि शारीररक ववकासको लावग नभई 

नहुने खेलकुदको के्षत्रमा अत्यन्त नू्यन लगानी हुने गरेको देस्खन्छ । 

वसद्धकुमाख गाउँपावलकामा थिानीय युवा िवको स्तरोन्नवतका लावग वववभन्न खेलकुद सामग्रीको व्यवथिा 

गनुिपने, सामुदावयक रूपमा समन्वय गरी वचल्ड्ि ेनपाकि को व्यवथिा हुनुपने, खेलकुद प्यारावफट सवहत 

खेलमैदान, वडा स्तरीय खेल मैदानमा आवश्यक चारैवतर पक्की नाली सवहत माटो भरान, वडाका सबै 

िवहरूलाई खेलकुद सामाग्री उपलब्ध गराउने आवद जस्ता कायिहरू खेलकुद ववकासको लावग गनुिपने 
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देस्खन्छ । गाउँपावलकामा रहेका बालबावलका तिा युवाहरूमा रहेको खेलकुदप्रवतको रुवच मध्यनजर गदै 

गाउँपावलकामा रहेका संभावना पवहचान गरेको खण्डमा रावष्टि य खेलकुदमा टेवा पुगे्न देस्खन्छ । यस 

गाउँपावलकामा व्यवस्थित रूपमा कुनै पवन खेल मैदानको थिापना नभए तापवन ववस्तारै केही थिानहरूमा 

रंगशाला वनमािणको कायि िालनी भइरहेको छ । 

 

खेिमैदान िम्बन्धी सववरण  

खेलकुद के्षत्रमा स्वथि, प्रवतस्पधी जनशस्क्त उत्पादन गरी गाउँको चौतफी ववकासलाई बल पुयािउन सवकन्छ 

भने्न मान्यता अनुसार यस गाउँमा खेलकुदको ववकास भएको पाइन्छ । यसको लावग गाउँले वववभन्न खुला 

थिानहरू छोडेको छ । तर ती थिानहरूमा खेलकुदको लावग खासै पूवािधार तयार भएको भने देस्खदँैन । 

यस गाउँमा खेलकुद ववकासका लावग सबै जसो ववद्यालयमा खेलमैदान रहेका छन् । 

 

५.६ किा, भािा तिा संस्कृमत  

भाषा, कला, सावहत्य र संसृ्कवत समाजको ऐना हो र मुलुकको अमर वनवध हो । जसले समाजको 

अवथिालाई वचवत्रत गदै सभ्य, मानवीय मुल्य मान्यता थिावपत गनि सृजनशील र समुन्नत समाज वनमािणमा 

अहम भूवमका वनवािह गदिछ । जीवमा जीवन्तता पयािय कला, भाषा र संसृ्कवत  हो । जीवनमा जीवन्तता 

त्यसबेला मात्र आउन सक्छ जब हामी आफ्नो भाषा एवं संसृ्कवत प्रवत जागरूक हुन्छौ ं। भाषा एवं संसृ्कवत 

वबना हामीले भौवतक रूपमा जवत सुकै प्रगवत गरे पवन, पररवेशमा यसबाट कुनै लाभ हुदैन । भाषा एवं 

संसृ्कवत जीववत तब मात्र रहन्छ जब त्यो हाम्रो पररवेश हुन्छ । 

सावहत्य, कला, संसृ्कवतलाई अनुत्पादक के्षत्र भनेर उपेक्षात्मक नजरले हेररँदै आइनु, सरकारी वनकाय 

यसबारे गम्भीर नदेस्खनु, बौस्द्धक के्षत्र पवन कला, संसृ्कवत, भाषा, सावहत्यबारे मुख नखोल्नु, सािै पुरानै 

सोचाइको वनरन्तर बढुवाले मुलकमा कला, सावहत्य, संसृ्कवत अपहेवलत बवनरहेको अवथिा छ । कला, भाषा 

र संसृ्कवत समुदायका प्रमुख अंग हुन् । वयनको संरक्षण र ववकास समुदायकै संरक्षण र ववकास हो । 

देशको पवहचान नै कला, भाषा र संसृ्कवत हो भनेर बुझ्न र बुझाउन वनतान्त आवश्यक देस्खन्छ । 

हुन त हामीकहाँ सावहत्य, कला, संसृ्कवतलाई सधैं अनुत्पादक के्षत्र भनेर उपेक्षात्मक नजरले हेररँदै 

आइरहेको छ । तर देशको पवहचान यसैमा छ । सरकारी वनकायले यसबारेमा गम्भीर बनेर सोचेको 

पाइँदैन । बौस्द्धक के्षत्रले पवन यसलाई गम्भीरतापूविक वलएको पाइँदैन । यो वहजोकै पुरानै सोचाइले हाम्रा 

कला, सावहत्य, संसृ्कवतको ववकास हुन सकै्दन । 

वसद्धकुमाख गाउँपावलकामा नै पवन सावहत्य, कला र संसृ्कवत मै वसंगो जीवन समपिण गनेहरू धेरै छन् । 

राजनीवत आफ्नो ठाउँमा छ । वतनका खेलाडीहरूले आआफ्ना तररकाले खेल खेल्लान् । तर सावहत्य, कला 

र संसृ्कवतलाई वमचेर, कुल्चेर र चटकै्क ववसेर ववकासको नाममा सांसृ्कवतक ववनासको बाटोवतर लस्म्प्कनु 

हँुदैन । प्रवतभा खास भूगोल र सीमावभत्रका सम्पवत्त मात्र होइनन्, ववर्श् समुदायकै सम्पवत्त हुन् । वयनीहरूको 

संरक्षण गनुि हामी सबैको दावयत्व हो । 
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परिच्छेद ६: वन तिा वाताविण 

नेपालको कुल भूभागको ४०.३६ प्रवतशत वन के्षत्र र ४.३८ प्रवतशत भू-भाग अन्य काष्ठ तिा बुट्यान के्षत्र गरी 

कुल ६६ लाख हेक्टर वन र बुट्यान के्षत्रले ढाकेको छ भने बाँकी भ–भाग कृवष, बसोबास के्षत्र र नदी के्षत्रले 

ढाकेको छ । वन मन्त्रालयअन्तगित सञ्चावलत ‘वन स्रोत सवेक्षण पररयोजना’ (२०१०-२०१४) अनुसार 

नेपालमा प्रवतशतका वहसाबले मध्य पहाडी के्षत्रमा ३७.८० %, उच्च पहाडी तिा उच्च वहमाली के्षत्रमा ३२.२५ 

%, चुरेमा २३.०४ % र तराईका वजल्लामा ६.९० प्रवतशत वन रहेको छ। मध्यपहाडी के्षत्रमा बसाईसराइका 

कारण छोवडएको र खेती नभएको जवमनमा रूख उमे्रको तिा सामुदावयक वनको संरक्षण राम्रो भएकाले 

अरू के्षत्रको तुलनामा वन के्षत्र बढेको वनववज्ञहरूको वनचोड छ।  

 

६.१ वन क्षेत्रको अवस्िा  

वन ऐन २०४९, रावष्टि य वनकुञ्ज तिा वन्यजनु्त संरक्षण ऐन २०२९, वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ र नेपालले 

अन्तरािवष्टि य स्तरमा गरेका सन्धी सम्प्झौताहरू; जसै्त, जैववक ववववधता महासन्धी लगायतका सन्धी-सम्प्झौताले 

वन र वातावरण संरक्षणका लावग स्व-थिानीय र पर-थिानीय रूपमा वनस्पवतको संरक्षण गनुिपने कुरामा 

जोड वदएको पाइन्छ । सािै रावष्टि य प्रािवमकता प्राि आयोजनाको रुखहरू कटान गदाि १:२५ को दरले 

वृक्षारोपण गरी उक्त वबरुवाहरूलाई ५ वषिसम्म स्याहार संभार गरी सम्बस्न्धत वडवभजन वन कायािलयलाई 

हस्तान्तरण गनुिपने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।  

यद्दपी सरकारी तथ्ांकअनुसार तराईमा प्रवतवषि ०.४४ र चुरेमा ०.१८ प्रवतशतका दरले वन ववनाश 

भइरहेको छ । अध्ययनले वन के्षत्रको रूखको कुल जैववक वपण्ड, कुल काबिन सवञ्चत र जैववक ववववधताको 

पवन अध्ययन गरेको वियो। अध्ययनले नेपालको वनमा एक अबि ५ करोड ५० लाख टन काबिन सवञ्चत 

रहेको देखाएको छ ।  

तावलका नं. ६१: वसद्धकुमाख गाउँपावलकाको भू-अवथिा 

क्र.सं. भू-उपयोग के्षत्रफल (हे.) प्रवतशत 

१ कृवष के्षत्र २७५५ ३१.६४ 

२ वन के्षत्र ५१३६ ५९ 
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३ झाडी बुट्यान १३७ १.५७ 

४ चरन के्षत्र ५५ ०.६३ 

५ अन्य ६२२.९ ७.१५ 

 

जम्मा ८७०६ १०० 

स्रोतः नापी ववभाग, २०७६ 

वसद्धकुमाख गाउँको कुल भू-भाग मधे्य ५९ % के्षत्रफल (५१३६ हेक्टर) वन के्षत्रले ओगटेको छ । गाउँको 

भू-उपयोगबारे माविको तावलकामा उले्लख गररएको छ । वजल्ला वन कायािलयको कायिके्षत्र वभत्र पने गरर 

वसद्धकुमाखगाउँपावलकाको वन के्षत्रलाई व्यवथिापन गररएको छ ।नेपालको वनमा ४ सय ४३ प्रजावतका 

रूख छन् । यसमधे्य मध्य पहाडका वनमा ३२६, चुरेमा २८१, उच्च पहाडी तिा उच्च वहमालीमा २७५ र 

तराईका वनमा १६४ रूखका प्रजावत पाइएका छन् । 

वसद्धकुमाखगाउँपावलकामा पाइने प्रमुख बनस्पतीका प्रजावतहरूमाखोटे सल्ला, साल, साज, बाँझ, कटुस, 

लालीगुराँस, काफल, उवतस, वचउरी, पैयु, कोइरालो, वोटधाइरो, जामुन, वससौ, टुनी, सान्दन, वतजु, टुनी 

आवद रहेका छन् र लघु वन पैदावारहरूमा खोटो, वटमुर, तेजपात, दारुहल्दी, काउलो, गोकुलधुप, अमला, 

ररठा, पाखनवेद, बोझो काफलको बोक्रा, आवद हुन् । त्यसैगरी वसद्धकुमाख गाउँमा वनम्नानुसारका 

बन्यजनु्तहरू पाइन्छन् : 

१) स्तनधारीः  

कसु्तरी मृग, घोरल, झारल, िार, बाघ, फ्याउरो, वचतुवा, बाँदर, भालु, स्याल, रतुवा, दुम्सी, पाखे वेत, 

खरायो, बँदेल, मलसाप्रो, ब्ाँसो आवद रहेको छन् ।  

२) पंक्षीः  

डाँफे, मुनाल, कावलज, वतत्रा, कोईली, ढुकुर, बकुल्ला, पानी हाँस, वगद्ध, वचल, काग, गौिली, भंगेरा, 

लँुईते, लामपुच्छि े , च्याखुरा, मलेवा, लुइचे, जुरली, धनेस, हुवचल आवद वववभन्न प्रजातीका चराहरू 

रहेको अनुमान छ ।  

३) सरीसृपः  

छेपारो, अवजंगर, सपि, सालक, आवद ।  

४) उभयचरः  

भ्यागुता र पाहाँ, आवद ।  

५) वकरा पुतलीः  

खजुरो, कनु्सत्लो, पुतली, फट्याङ्ग्रा आवद । 

 

६.१.१ जैववक ववववधताको अवस्िा 
नेपालको वन के्षत्र वव.सं. २०१३ सालभन्दा अगावड मुस्खया, तालुकदार तिा गाउँलेहरूबाट रेखदेख हँुदै 

आएकोमा २०१३ सालमा वनजी वनजंगल रावष्टि यकरण ऐन लागु भएपवछ वनजी वन बाहेकका सबै वन 

सरकारको अवधनमा गयो । वसद्धकुमाखगाउँपावलकाको पयािवरणीय सनु्तलनका लावग पाररस्थिवतक जैववक 
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प्रणालीलाई सनु्तवलत रुपबाट कायम राख्न वन, बनस्पती तिा प्राणीहरू वबचको थिावपत सम्बन्धलाई 

वदगोरुपमा कायम राख्न सजगता अपनाउनुपने देस्खन्छ । वदगो ववकासका वनिी पूवािधार ववकासको 

क्रममा हुने ववनासलाई नु्यनीकरण गनि वनतान्त आवश्यक छ । वातावरणीय सनु्तलनले वनस्पती वा 

प्राणीहरूको क्रवमक ह्रास र ववनास हँुदै अन्ततः लोप हुने अवथिा हुन सक्छ । ववषम हावापानीमा वववभन्न 

जात जावतका प्राणी र बनस्पती रहेको वसद्धकुमाखगाउँपावलका जस्ता गाउँमा वन संरक्षण र सम्बद्धिनको 

कायिमा थिानीय बावसन्दाहरूको सहभावगता अपररहायि हुन पुगेको छ । वयनै कुराहरूलाई मध्य नजर गरी 

२०४९ सालमा थिानीय बावसन्दाहरूलाई आफ्नो दैवनक उपभोग्य वन पैदावरको उपलब्धता गराउने उदे्दश्य 

राखी सामुदावयक वन दताि गने कायिको िालनी भएको पाइन्छ । 

मानव जीवनको लावग जैववक ववववधताको संरक्षण अपररहायि छ । दैवनक वजवनको लावग आवश्यक काठ, 

दाउरा, घाँसको लावग मात्र नभई पाररथिीवतक तिा जैववक प्रणालीको सनु्तलनको लावग समेत जैववक 

ववववधताको महत्वलाई दृवष्टगत गरी हाल यस गाउँमा सामुदावयक वन, कबुवलयती वन, वनजी वन, जस्ता 

अवधारणाहरूलाई व्यवहारमा लागु गररएको छ । 

यस गाउँमा उपोष्ण, समशीतोष्ण जलवायुयुक्त भएको कारण यस के्षत्रमा वचलाउने कटुस, वतजु, पैयू, 

उवत्तस, टुनी, खोटे सल्ला, साल, लावलगुराँसका प्रजातीहरूका ववरुवाहरू पाइन्छन् । गैर काष्ठ पैदावरको 

रुपमा व्यापाररक र आयुवेवदक महत्वका दृवष्टकोणले उपयुक्त देस्खएका बाँस, वनगालो, लोक्ता आवद 

वनस्पवत तिा वपपला, अमला, हरो, बरो, चाबो, वचराईतो, दालवचनी आवद जडीबुटीहरू यस गाउँका मुख्य 

लघुवन पैदावरहरू हुन् । वमवश्रत जलवायुका कारण वजवजनु्तमा अनुकुल प्रभाव परेको छ र उनीहरूले 

यस वकवसमको वातावरणमा सहजतापुविक आफुलाई खपाउन सवकरहेको पाइन्छ । गाउँको वववभन्न 

प्रकारको वन के्षत्रले कसु्तरी मृग, घोरल, झारल, िार, बाघ, फ्याउरो, कालो वचतुवा, बाँदर, भालु, वचतुवा, 

स्याल, रतुवा, दुम्सी, पाखे वेत, डाँफे, मुनाल, कावलज, वतत्रा, कोईली, ढुकुर, बकुल्ला, पानी हाँस, वगद्ध, वचल, 

काग, गौिली, भंगेरा, लामपुच्छि े , छेपारो, सपि, सालक, भ्यागुता, पाहाँ, खजुरो, कनु्सत्लो, पुतली, फट्याङ्ग्रा 

आवद वन्यजनु्तहरूलाई बासथिान प्रदान गदै संरवक्षत गरेको छ । वषेनी वन के्षत्र फडानी भई वनमािण के्षत्र  

तिा कृवषयोग्य भुभागमा पररणत हुनु र वन्यजनु्तहरूको वासथिान एवं वन्य प्रजातीमा ह्रास हुनु जैववक 

ववववधता संरक्षणका वनवमत्त ववकराल चुनौतीका रुपमा देस्खएको छ । 

गाउँको ववषम हावापानीले जीवजनु्त र वनस्पतीहरूलाई संरवक्षत गनि सवकने खालका वासथिान उपलब्ध 

गराइको भएतापवन जनसंख्या र बसाईसराइको अत्यावधक चाप र भुमीको उविरापनका कारण कररब ४ 

दशक अवघदेस्ख नै यहाँको वनके्षत्र अवतक्रमण र वन फडाँनीको चपेटामा पनि गएको छ । 

 

६.१.२ गाउँिा पाइने िुख्य वनस्पमतहरू 

ववववध प्रकारको भूबनोट र प्राकृवतक वातावरणका कारण वसद्धकुमाख गाउँलाई जैववक ववववधताको 

भण्डारको रुपमा वलन सवकन्छ । यो गाउँलाई ववशेष गरी वसमसार के्षत्रको रुपमा वचवनन्छ । यहाँ पाइने 

मुख्य वनस्पवतहरूमा वचलाउने, कटुस, वतजु, पैयू, उवत्तस, टुनी, खोटे सल्ला, साल, लावलगुराँसका 

प्रजातीहरू पाइन्छन् । बाँस, वनगालो, लोक्ता आवद वनस्पवत तिा वपपला, अमला, हरो, बरो, चाबो, 

वचराईतो, दालवचनी आवद जडीबुटीहरू यस गाउँका मुख्य लघुवन पैदावरहरू हुन् । 
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६.१.३ गाउँका िघु वन पैदावाि 

यस गाउँमा उपोष्णदेस्ख समशीतोष्ण ठण्डासम्मका ववववध प्रजातीका वनजंगलहरू रहेकाले ववववध 

महत्वका जडीबुटीहरू पाईन्छन् । तिापी प्राि हुनसके्न जवडबुटीहरू र यसको संकलन बारे सूचनाको 

अभाव रहेको छ । वववभन्न प्रजावतका लघु वन पैदावरहरू गाउँमा पाइन्छन् । वसद्धकुमाखगाउँको वन 

के्षत्रमा वववभन्न प्रकारका जवडबुटी तिा गैह्रकाष्ठ वन पैदावारहरू पाइन्छन् । मुख्य रुपमा पाइने गैह्रकाष्ठ वन 

पैदावारहरूमा काउलो, वपपला, साल, साज, टुनी, बाँझ, चुत्रो, ऐसेँलु, च्याउ, अमला, कुररलो, हरो, बरो, बाँस, 

वनगालो, अवम्रसो, रुद्राक्ष, वघउकुमारी, वटमुर, तेजपात, दारुहल्दी, गोकुल धुप, खोटे सल्ला, दालवचनी, 

वचराईतो, बेल, असुरो, वचउरी, यासािगुम्बा, काफल, ररट्ठा, राजवृक्ष, ओखर, भ्याकुर, दवतवन, छवतवन, 

श्रीखण्ड, कटुज, वन तरुल, लावलगुराँस, कागती घाँस, पाखनवेद, काफलको बोक्रा, कालो वजरा, वोटधाइरो, 

सान्दन, लोक्ता, कोइरालो, भोलाि, कालो मुसली, वनम, वसमल, सालको पात, खोटो, सपिगन्धा, लप्सी आवद 

मुख्य हुन् । 

 

६.१.४ गाउँिा पाईने वन्यजन्तु  

(क) वन्यजनु्त  

यस गाउँमा वववभन्न प्रजातीका स्तनधारी वन्यजनु्तहरू पाइन्छन् । वतनीहरूमा मुख्य गरी कसु्तरी 

मृग, घोरल, झारल, िार, बाघ, फ्याउरो, कालो वचतुवा, बाँदर, भालु, वचतुवा, स्याल, रतुवा, दुम्सी, 

पाखे वेत आवद छन् । 

(ख) चराचुरुङ्गी 

यस गाउँमा कररब वववभन्न प्रजावतका चराचुरुङ्गी पाइन्छन् । वतनीहरूमा मुख्य गरी डाँफे, मुनाल, 

कावलज, वतत्रा, कोईली, ढुकुर, बकुल्ला, पानी हाँस, वगद्ध, वचल, काग, च्याखुरा, मलेवा, लुइचे, 

जुरेली, गौिली, हुवचल, भंगेरा, लँुईते, लामपुच्छि े , आवद छन् । यसबाहेक यहाँ बसाई सने आउने 

चराहरूको मात्रा पवन प्रचुरमात्रामा रहेको छ । 

(ग) सररसृप वजवजनु्तहरू 

यस गाउँमा वघस्रने जीवजनु्तहरूमा छेपारो, अवजंगर, सपि, सालक, आवद पाइन्छन् । 

(घ) माछा वगि 

यहाँ पाइने वववभन्न प्रजातीका माछाहरूको लावग भने ताल के्षत्र उत्तम बासथिान मावनन्छ । 

(ङ) वकरा पुतली 

यस गाउँमा खजुरो, कनु्सत्लो, पुतली, फट्याङ्ग्रा, आवद प्रशस्त मात्रामा पाइन्छन् । 



सिद्धकुमाख गााँउपासिका-पार्श्व सित्र [Year] 
 

107 

 

 

६.१.५ वन व्यस्िापन सम्बन्धी ववविण 

वनको व्यवथिापन तिा बजारको माग बमोवजम काठ/दाउरा आपूवति गनि नेपालको सरकारले वैज्ञावनक वन 

व्यथिापन कायिवववध, २०७१ तजुिमा गरर लागु गरेको छ ।वन माफि त प्राि हुने वसु्त तिा सेवाको 

बजारीकरण, खाद्य सुरक्षाको लावग साझेदारी वनले उत्पादन गरेको काष्ठ, गैरकाष्ठ एवं वनजन्य सेवाको 

प्रवद्धिन र बजारीकरण गने कायि गदाि प्रशस्त रोजगारी वसजिना हुने देस्खन्छ । साझेदारी वनमा गररने वन 

व्यवथिापन कायिबाट मात्र पवन हजारौ ंवदन रोजगारी सृजना हुन सके्न देस्खन्छ भने काबिन एवम् गैर-काबिन 

लाभको बजार व्यवथिापन गनि सकेको खण्डमा खाद्य सुरक्षामा समेत टेवा पुगे्न देस्खन्छ । 

 

िामुदासयक वन 

तावलका नं. ६२: वसद्धकुमाख गाउँपावलकाका सामुदावयक वनहरूको वववरण 

क्र.सं. सामुदावयक वनको नाम वडा नं. 
के्षत्रफल 

(हे.) 
घरधुरी जम्मा जनसंख्या 

१ वसद्ध ४ ४१.३७ ५४ ३६६ 

२ मुनाल ४ ७५. १११ ८२१ 

३ तामाखानी ४ ३७.९२ ४२ ३६५ 

४ कोईली ४ ५७.५ ११७ ७६२ 

५ रोलखोला ५ ८६.५३ ६१ ४५० 

६ बसे्नढुङ्गा ५ २३०. ६७ ४८२ 

७ तारादेवी ५ १६३. ९२ ६१४ 

८ सयपत्री ४ ८२.५ ५७ ३८६ 

९ मूनासंरक्षण ४ १३३.७२ १४६ ९१४ 

१० हररयालीबसन्त ४ १४४.३ ८८ ६०९ 

११ धुवितारा ५ ११७.२ ४२ २१३ 

१२ जनज्योती ५ ५७.७५ ११२ ६४७ 

१३ देउराली ५ ६९.४२ ११२ ६३७ 

१४ ठुलो पोखरी १ ९२.५७ ७४ ५०४ 

१५ सातगैरी १ १२१. ४६ २२४ 

१६ छररखोला १ ११९.५९ ५३ ३१३ 

१७ ठुलाचौर १ ८२.३६ ६३ ३७९ 

१८ चौतारी १ ६.९१ १२ ७९ 

१९ सोता खोला १ २६. १५ ९२ 

२० सातगैरी १ १२१. ३१ १९९ 

२१ जामुन गैरी १ १६.९७ ३० १५१ 

२२ जलामारे १ १५६.४५ १७२ ३०३ 
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२३ पारीवनपाखा १ ९७. ४५ ३११ 

२४ चौखेढुङ्गा १ ७२. ४२ ३३६ 

२५ रातामाटा १ २४.५ ४३ ३५४ 

२६ पीपलचौतारी १ १३.९८ १३ ७० 

२७ धनखनेटाकुरी १ १२.५ २१ १४६ 

२८ दुबेरीखोला १ १८.९६ ३७ २२७ 

२९ सुसेलीकुसुम ३ २८९.६ १५२ १०५१ 

३० हलोगारे ३ ८१.९ ६७ ४३४ 

३१ दुबेरीचौर ३ १९३.९७ ११४ ५७१ 

३२ ठुलागैरा ३ ४९.३ ५० २९८ 

३३ जलुके ३ १३३.२ ८३ ५२० 

३४ कैलाशजागृवत २ १७६.६५ ९० ५३१ 

३५ वसमखोली २ १४७.७७ १०३ ६७० 

३६ लालझारी २ ९९.५५ ८६ ५०८ 

३७ कुमाखवत्रवेणी २ १५७.७६ ८१ ५४९ 

स्रोतः वजल्लावन कायािलय, सल्यान, २०७५ 

थिानीय बावसन्दालाई वन संरक्षण र उपयोगमा सहभावग बनाउने नेपाल सरकारको वनती अनुसार 

यसवसद्धकुमाख गाउँमा पवन वजल्ला वन कायािलय माफि त सामुदावयक वन उपभोक्ता समूह गठन गरी वन 

हस्तान्तरण गने काम पवन भइरहेको छ । ववगतको समयमा िोरै जनसंख्याको तुलनामा प्रशस्त वन के्षत्र 

भएकोले पवन वन संरक्षण भन्दा उपयोगमा मात्र जोड वदएको पाइन्छ तर गएको केही वषिदेस्ख वन के्षत्र 

वररपररका जनतामा नयाँ जागरण देस्खएको छ । बढ्दो अवतक्रमण, लुवकचोरी हुने कटानी, चररचरन, 

आगलागी आवद कारण र भैरहेको वन ववनासले गाउँको अवथिा संवेदनशील भएको छ । सामुदावयक 

वनहरूमा ववद्यमान संरक्षण र आफ्नो सामुदावयक वन प्रवतको लगावको पररणाम स्वरुप उजाड र 

मरुभूमीकरणतफि  उनु्मख हँुदै खोला र खहरेहरूले ग्रवसत भएका वनके्षत्रहरू आज प्राकृवतक रुपमा 

संरवक्षत भएका छन् । सामुदावयक वनका उपभोक्ताहरूसँग प्रावववधक ज्ञान र वनको उत्पादकत्व बढाउन 

आवश्यक पने प्रवववधको अभाव खड्वकएको छ । तसिि वन व्यवथिापन कायिलाई प्रभावकारी बनाउन 

सामुदावयक वनहरूलाई स्रोत, साधन र प्रवववधयुक्त जनशस्क्तको उपलब्ध हुनु जरुरी छ । उपभोक्ताहरूमा 

रहेका परम्परागत वन संरक्षण वववधहरूका अवतररक्त नयाँ वववध र कायिशैलीहरूको ववकास गराउन जरुरी 

देस्खन्छ । दक्षता अवभवृस्द्धका वनवमत्त सामुदावयक वन उपभोक्ताहरूलाई तावलम, गोष्ठी, सेवमनार र 

अवलोकन भ्रमणका अवसरहरू प्रदान गनुिपने देस्खन्छ । सािै, वजसस र सामुदावयक वन उपभोक्ता 

समूहहरूको सहभावगतामा सामुदावयक वनवभत्र गैरकाष्ठ वनपैदावरको उत्पादनलाई प्रोत्सावहत गनि र 

वववभन्न तावलम गोष्ठी अध्ययन भ्रमणहरू गररदै आएका छन् । यसले थिानीय स्तरबाटै वन व्यवथिापनका 

समू्पणि पक्षहरूलाई अवघ बढाउन र वनके्षत्रको उत्पादन बढाउन िप मद्दत वमल्ने देस्खन्छ । सामुदावयक 

वनहरूको सुदृढीकरणका वनवमत्त वजल्ला वन कायािलयको जनशस्क्त मात्रले सम्भव नदेस्खएकाले उक्त 

कायिका वनवमत्त वनसँग आवद्ध वववभन्न गैससहरूलाई गाउँमा पररचालन गनुिपने देस्खन्छ । 

सामुदावयक वनहरूको संरक्षणमा प्रभावकारी उपायहरूको अवलम्बनले प्राकृवतक पुनरुत्पादन क्रमशः 

बढ्दै जाने देस्खन्छ । वनहरूबाट काठ र दाउराको परम्परागत उत्पादन वलने प्रवृवत्तमा पररवतिन गदै 
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जनतालाई गैरकाष्ठ पैदावारको उत्पादनतफि  उनु्मख गराउनुपने र वन्यजनु्तहरूको व्यवसावयक पालन 

लगायतका गवतवववधहरूबाट आय स्रोतहरूमा बृस्द्ध गनि जनसहभावगतामा ववशेष जोड वदनुपने देस्खन्छ । 

 

 

 

कबुसियती वन 

तावलका नं. ६३: वसद्धकुमाख गाउँपावलकाका कबुवलयती वनहरूको वववरण 

क्र.सं. कबुवलयतीवनको नाम वडानं. के्षत्रफल (हे.) घरधुरी 

१ नारायण १ ३.६ ५ 

स्रोतः वजल्लावन कायािलय, सल्यान, २०७५ 

सनजी वन 

वजल्ला वन कायािलय सल्यान, २०७५ का अनुसार यस वसद्धकुमाख गाउँपावलकामा कुनै पवन वनजी वन 

नभएको पाइएको छ । 

 

६.१.६ वकृ्षािोपणका िामग खािी स्िान 

वृक्षारोपण भन्नाले कुनै पवन भूभागमा रुख प्रजावतका वबरुवाहरू लगाई हुकािउने कायिलाई बुझाउँछ । 

वृक्षारोपणको सुरुवात मानव सभ्यताको प्रारम्भदेस्ख नै भए तापवन औद्योवगक वृक्षारोपणको सुरुवात दोस्रो 

ववर्श्युद्ध पिात् भएको पाइन्छ । 

जने्मपवछ वशशुलाई ताप वदन दाउरा चावहन्छ भने मृतु्यपवछ पवन लास जलाउन यही दाउराको आवश्यकता 

हुन्छ । यसैगरी बाँचुन्जेल चावहने अस्क्सजन पवन यही वृक्षले प्रदान गदिछ । मावनसलाई र्श्ास फेनि प्रवतवदन 

१७.५ के.जी. अस्क्सजनको आवश्यकता पछि , जुन ७ वटा रुखहरूले प्रवत रुख २.५ के.जी. अस्क्सजन वदएर 

पुवति गररवदन्छन् । समग्रमा, वृक्षारोपणको महत्त्व वनम्न अनुसार रहेका छन्:  

 खाना :  

रुखहरूबाट हामीले गाँस, वास र कपासको आवश्यकता पररपूवति गछौं । कृवषका लावग चावहने 

पोषक तत्त्व जसै्त : फस्फोरस, पोटास, नाइटि ोजन आवदको पुवति गररवदन्छ । 

  जल चक्रको वनयमन :  

रुखहरूले वषाितको पानीलाई आफ्नो हाँगा, काण्ड हँुदै जवमन मुवन पानीको भण्डारण गरी मूलको 

रूपमा पानी बावहर आउन सहयोग गदिछन् । 

 जैववक ववववधताको संरक्षण :  
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एउटै रुखले सयौ ँ वकरा, पुतली, चरा, स्तनधारीहरुलाई आश्रय थिल प्रदान गनुिका सािै रुखबाट 

झरेका पात, काठहरू कुवहँदा लाखौ ँ आँखाले नदेस्खने व्याके्टररया, भाइरस, मृतजीवीहरुलाई 

पाररस्थिवतक कायि सुचारु गनिमा सहयोग गदिछन् । 

 प्राकृवतक प्रकोप नू्यनीकरण :  

वृक्षारोपण कायिले जवमनको माटो अँठ्याई राखे्न र परेको पानीको गवतलाई कम गरी पानी 

जवमनमुवन जान सहयोग गरेर भूक्षय कम गनुिका सािै रुखहरू भएको थिानमा वचस्यान कायम हुन 

गई खडेरी कम गनि समेत सहयोग गछि  । 

 

 आवििक वृस्द्ध :  

वृक्षारोपणबाट औद्योवगक कच्चा पदाििको आपूवति भई औद्योवगकरण माफि त रोजगारी वसजिना गनि, 

व्यापार घाटा कम गनि र राजर्श् प्राि गरी समृस्द्ध हावसल गनि मद्दत पुग्छ ।  

नेपाल सरकार माननीय मस्न्त्रस्तरको वमवत २०७५/०३/०३ को वनणियबाट आषाढ १४ गतेलाई रावष्टि य 

वृक्षारोपण वदवसको रूपमा मनाउने वनणिय भएको हँुदा उक्त वदनदेस्ख ‘रावष्टि य वृक्षारोपण वदवस’ मनाउन 

िावलएको छ । सािै, नेपाल सरकार मस्न्त्रपररषद्को वमवत २०७६/०३/०८ को बैठकको वनणिय अनुसार गत 

वषिको ववर्श् वातावरण वदवसदेस्ख एक नागररक एक फलफुल वबरुवा रोपण अवभयान शुभारम्भ भएको हँुदा 

सोही अवभयानलाई सफल बनाइ मुलुकलाई फलफुलमा आत्मवनभिर एवं वनयाितयोग्य मुलुकका रूपमा 

पररवचत गराउनका लावग प्रते्यक वषिको आषाढ १४ गते फलफुल लगायतका वबरुवा रोपण गरी देशव्यापी 

रूपमा वृक्षारोपण वदवस मनाउने, सबै वनकायका हरेक पदावधकारीहरू एवं कमिचारीहरूले एक–एक वटा 

वबरुवा रोपण गने, सबै वनकायहरूले आ–आफ्ना कायािलय पररसर एवं धावमिक थिल, सडक वकनार, नदी 

उकास के्षत्र, हैवसयत वबगे्रका वन के्षत्रमा फलफुल एवं औषधीजन्य वनस्पवत रोपण गरी वृक्षारोपण वषिको 

रूपमा घोषणा गररएको छ । 

 

६.१.७ वनजन्य उत्पादन ववविण  

नेपाल अिाह जैववक ववववधता भएको देश हो । वनबाट हामीले जंगली फलफूल, तरकारी, च्याउ, मह, 

वगठा, भ्याकुर, पशुजन्य उत्पादनजस्ता खाद्यवसु्त उपयोग गदिछौ ं । जंगली खानेकुरा स्वावदष्ट मात्र नभएर 

पौवष्टक पवन हुन्छ । सािै, दुःख परेको बेला वन खाद्यपदाििको मुख्य श्रोत पवन हुन आउँछ । तिावप नीवत र 

कानूनहरु भएता पवन खाद्य पैदावारको संरक्षण, व्यवथिापन र उपयोगमा गाउँपावलका मौन देस्खन्छ । 

त्यसै्त गाउँपावलकाको कायियोजनामा पवन उपभोक्ता समूहद्वारा जंगली खाद्यवसु्त व्यथिापनका पक्षमा खासै 

उले्लखनीय काम भएको पाइएको छैन । काठ, दाउरा, घाँसपात, जवडबुटी र चरनका ववषयमा िुपै्र प्रावधान 

भए पवन जंगली खाद्यवसु्तमावि व्यवथिापनको पक्षमा बेवास्ता देस्खन्छ । 
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६.२ जिस्रोत तिा जिाधाि क्षते्र  

सामान्यतयाः पानी ढलोले ओगटेको र भौगोवलक रूपले छुवट्टएको भूभागलाई जलाधार के्षत्र भवनन्छ । 

नदीनाला, खहरे, ताल, तलैया, पोखरी वा अन्य थिानको वनवित भूभागसम्म वररपररका डाँडा काँडा, पाखा, 

पवित, बेसी मैदान जुन जुन थिानबाट पानी बगेर वमवसन आउने समू्पणि धरातलीय के्षत्रले वा पानी ढलो के्षत्रले 

जलाधार के्षत्र भने्न जनाउँछ । 

चार ‘ज’ अिाित् जल, जवमन, जङ्गल र जवडबुटीको वदगो व्यवथिापनबाट देशले ववकासको फड्को मानि 

सके्न अवथिा र अवसर छ । वास्तवमा जवमन नै जीवन हो, जवमन जवत उविर राख्न सक्यो, त्यवत नै उत्पादन 

बढ्छ जसबाट खाद्य, सुरक्षा, वन पैदावारमा आत्मवनभिर भई स्वच्छ र स्वथि जीवन बाँच्न तिा समृस्द्धको 

ढोका खोल्न मागि प्रशस्त गछि  । भूवमको उत्पादन बढाउन माटोको संरक्षण अिाित् भूसंरक्षण गनुि प्रमुख शति 

हो । भूसंरक्षण भन्नाले माटोको सुरक्षा गनुि हो, जुन जलाधारीय वहसाबले व्यवथिापन गररन्छ ।  

 

 

 

नसद तथा खोिा िम्बन्धी सववरण  

जल सम्पदाको दृवष्टले नेपाल ब्रावजलपवछ ववर्श्को दोस्रो सबैभन्दा समृद्ध राष्टि  र एवसयामा पवहलो राष्टि  

मावनन्छ । नेपालमा ६ हजारभन्दा बढी नवदनालाहरू रहेका छन् । यी नदीनालाहरूबाट वसँचाई सुववधा, 

खानेपानीको आपूवति, जल यातायात, पयिटन र मत्स्य पालनको के्षत्रमा बहुआयावमक रुपले प्रयोग गनि सवकने 

देस्खन्छ । तर समग्रमा जल उपयोग ज्यादै नू्यन भई इन्धनका ववववध साधनको प्रयोग गरररहनु परेको 

कुरालाई नकानि सवकन्न । 

वसद्धकुमाखगाउँपावलकाका वववभन्न भौगोवलक के्षत्र तिा वडाहरूमा फैवलएर रहेका नदी, खोलानाला तिा 

पोखरीहरूले वववभन्न वकवसमका जलचरहरू र पशुपंक्षीहरूलाई सुरवक्षत बासथिानको रूपमा आश्रय 

वदइरहेको पाइन्छ । सािै, यस्ता जलाधार के्षत्रबाट पशुहरूले पानी वपउने र वकसानहरूले समेत वसंचाइको 

लावग पानीको प्रयोग गदिछन् । मानव वस्तीको क्रवमक ववकास सािै अनुत्पादक पशुहरूको चरीचरण र 

उपयोगले प्राकृवतक जलके्षत्रहरू सुके्न सािसािै नदीनाला तिा खोला छेउछाउ अव्यवस्थित बसोबास र 

त्यहाँबाट वनस्स्कएका फोहोर र ढलले नदी तिा खोलाको स्वरूप वबवग्रने सम्भावना रहन्छ । त्यसकारण यी 

प्राकृवतक ताल तलाउ तिा खोलानालालाई संरक्षण गरी पयिटकीय आकषिण केन्द्रको रूपमा ववकवसत गदै 

लैजानुपछि  । 
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लौराबाङ वशर भएर मोखला, पटारे, चाख्लीघाट, ढोरचौर भएर बगे्न शारदा नदी नै यस गाउँको प्रमुख नदी 

हो । यो नदी सल्यान वजल्लाको दमदवाली भने्न थिान हँुदै दाङ्ग वजल्लाको ववशाल बबई नदीसँग समावहत 

भई बवदिया वजल्ला हँुदै भारतवतर प्रवावहत हुन्छ । यस गाउँपावलका तिा समग्र वजल्लामै शारदा नदीलाई 

व्यवस्थित रुपमा उपयोग गरर वैज्ञावनक कृवष उत्पादनमा प्रयोग नगररए तापवन जनस्तरबाट यसको 

परम्परागत वववध (Conventional Method) उपयोग गरर कृवष प्रणालीमा उले्लख्य सुधार ल्याईएको छ । 

यद्दवप, यस नदीको वछमेकी वजल्ला बवदियामा व्यवस्थित वसंचाईद्वारा हजारौ ं हेक्टर जमीनमा वसंचाई गरर 

कृवष उत्पादनमा वृस्द्ध गररएको छ । यसका अलावा, यस नदीको जलववद्युतमा समेत प्रशस्त संभावना 

रहेको छ । तिावप, उपयोगको सम्बन्धमा दीघिकालीन योजनाको खाँचो टड्कारो रहेको छ । 

शारदा नदीका अलावा अन्य नदी तिा खोलाहरूमा बाउनी खोला, खसेनी खोला, दुबेरी खोला, हाम्पाल 

खोला, चुरेनीगारे खोला, पटारे खोला, धारबास खोला, ज्यावमरे खोला, काकुरे खोला, कजेरी खोला, झारगाउँ 

खोला, फलाँटे खोला, गाबखोला, बेदखोला, आवद पदिछन् । 

 

६.३ जैववक ववववधता  

गाउँपावलकाको पयािवरणीय सनु्तलनका लावग पाररस्थिवतक जैववक प्रणालीलाई सनु्तवलतरुपबाट कायम 

राख्न वन, वनस्पवत तिा प्राणीहरु बीचको थिावपत सम्बन्धलाई वदगोरूपमा कायम राख्न सजगता अपनाउनु 

पने देस्खन्छ । वदगो ववकासका वनस्ि पूवािधार ववकासको क्रममा हुने वनजंगल र पाररस्थिवतक ववनासलाई 

नू्यनीकरण गनि वनतान्त आवश्यक छ । वातावरणीय असनु्तलनले वनस्पती वा प्रावणहारको क्रवमक ह्रास र 

ववनाश हँुदै अन्तत: लोप हुने अवथिा हुन सक्छ । ववषम हावापानीमा वववभन्न जातजावतका प्राणी र वनस्पवत 

रहेको यस गाउँपावलकामा वन संरक्षण र सम्वद्धिनको कायिमा थिानीय बावसन्दाहरुको सहभावगता 

अपररहायि हुन पुगेको छ । 

वयनै कुराहरुलाई मध्यनजर गरर २०४९ सालमा थिानीय बावसन्दाहरुलाई आफ्नो दैवनक उपभोग्य वन 

पैदावारको उपलब्धता गराउने उदे्दश्य राखी सामुदावयक वन दताि गने कायिको िालनी भएको पाइन्छ । 

मानव जीवनका लावग जैववक ववववधताको संरक्षण अपररहायि छ । दैवनक जीवनको लावग आवश्यक काठ, 

दाउरा, घाँसको लावग मात्र नभई पाररस्थिवतक तिा जैववक प्रणालीको सनु्तलनको लावग समेत जैववक 

ववववधताको महत्वलाई दृवष्टगत गरर हाल यस गाउँपावलकामा सामुदावयक वनजस्ता अवधारणालाई 

व्यवहारमा लागू गररएको छ । 

सािै, बवढरहेको जनसंख्या, चोरी वनकासी र आगामी वदनहरुमा उक्त वन के्षत्रले मागेको आधारमा आपूवति 

गनि नसके्न वन पैदावारको हैवसयतलाई ववचार गदाि यस के्षत्रको जैववक ववववधता व्यवथिापन कायि 

चुनौतीपूणि बनै्द गएको देस्खन्छ । यद्दपी हाल सामुदावयक वन संरक्षण, सम्बद्धिन तिा सदुपयोगमा सहभागी 

भइरहेका छन् । 
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गाउँपावलकाको हावापानीले जीवजनु्त र वनस्पतीहरुलाई संरवक्षत गनि सवकने खालका वासथिान उपलब्ध 

गराइएको भएतापवन यहाँको वनके्षत्र अवतक्रमण र वन फडानीको चपेटा पनि गएको । जैववक ववववधता 

अन्तगित पने थिानीय कला संसृ्कवतहरुको ववववधतालाई जगेनाि गदै धावमिक, ऐवतहावसक, सांसृ्कवतक र 

पयिटकीय दृवष्टकोणले महत्वपूणि ठावनएका वववभन्न थिानहरुको संरक्षण गनुिपने देस्खन्छ । 

यस के्षत्रमा पाइने गैरकाष्ठ वन पैदावारले यहाँका थिानीय वावसन्दाका कवतपय महत्वपूणि आवश्यकता 

पररपूवति गनुिका सािै वसद्धकुमाखगाउँपावलकाका ग्रावमण बस्तीहरुको जीवन स्तर उकास्न र खाद्य सुरक्षामा 

महत्वपूणि भूवमका खेलेका छन् । यस्ता पैदावारहरुले जैववक ववववधताको संरक्षण गनुिका सािै रोजगारी र 

आयआजिनको आधार तिा साना उद्योगहरुलाई अवसर प्रदान गछि न् । र, यसको लावग सरकार तिा 

सम्बस्न्धत वनकायले नीवत बनाउनु पछि  । 

 

 

 

 

 

 

६.४ गाउँपामिकािा हुन सक्ने संभाववत प्रकोपको ववविण 

 

तावलका नं. ६४: वसद्धकुमाख गाउँपावलकामा हुन सके्न संभाववत प्रकोपको वववरण 

क्र.सं. संभाववत प्रकोप ववद्धमान अवथिा समय 

१ भुकम्प 

भूकम्पीयजोस्खमका दृवष्टकोणले नेपाल ११ थिानमा 

रहेको र गाउँमा भुकम्प प्रवतरोधात्मक भवनकम 

भएको, भवन आचार संवहता पूणिरुपमा लागु नभएको 

पहाडी के्षत्रमा अवस्थितरहेकोले 

जुनसुकैसमयमा 

२ भु-क्षयतिा पवहरो 

गाउँकोभू–संरक्षण र बनोट जवटल र कमजोर भएको, 

गाउँमा वभरपाखाहरू प्रशस्त रहेको तिावववभन्न 

वहमताल फुट्नसके्न जोस्खमका कारण यस गाउँका 

धेरै भाग पवहरोको लावग धेरैसंवेदनशील छन् । 

जुनसुकैसमयमा 

३ आगलागी 

गाउँकाधेरै जसो भु–भागमा घनावस्ती रहेको, 

सचेतनाको अभाव, अग्नी वनयन्त्रणको अभाव, 

वसवलण्डर पड्कने आवद कारणले आगलागीको गाउँ 

संवेदनशील रहेको छ । 

जुनसुकैसमयमा 
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४ मौसमीसुख्खा 

गाउँकाधेरै भागहरूमा खेतीपातीका लावग बषे पानीमै 

भरपनुि पने अवथिा रहेको र पानीनपरेमा नहरको 

वसचाईं नपुगेका के्षत्रहरुमा मौसमी सुख्खा रहने गदिछ 

। 

असार-भदौ 

५ वकटआतांक 
जलवायुपररवतिन तिा बढी ववषावद प्रयोगका 

कारणलाभकारी चरा, वकरा लोप 
खेतीमौसम 

६ चट्याङ, अवसना बढीजसो बषाियाम र पानी परेको समयमा जुनसुकैसमयमा 

स्रोतः सल्यान वजल्ला पार्श्ि वचत्र, २०७२ 

 

 

६.५  ववपद् जोस्खि व्यस्िापन 

वसद्धकुमाख गाउँपावलकामा आउन सके्न प्राकृवतक ववपदहरु ववशेषगरर जलवायू पररवतिन, भूमण्डलीय 

तापक्रम वृस्द्ध, वातावरण प्रदुषण, वनजंगल फडानी, अत्यावधक काबिन उत्सजिन र प्राकृवतक सनु्तलन 

ववरुद्ध हुने मानवीय गवतवववधका कारण उत्पन्न छन् । यस प्रकारका प्राकृवतक ववपदबाट जोवगन एकीकृत 

ववपद व्यथिापन प्रवतकारी तिा पूवि तयारी योजना वनमािण गरी ववपदसँग सामना गने र कमभन्दा कम 

धनजनको क्षवत हुनेगरर तयार रहनु वववेकपूणि हुन्छ । वदघिकालीन रणनीवतमा वातावरण संरक्षण र वदगो 

ववकासका कायिक्रमहरुलाई पूणि रुपमा पालना गनुिपने हुन्छ । 

अकोतफि  स्वाभाववक भौगवभिक प्रवक्रयाको कारण जाने भूकम्पको जोस्खमका वहसाबले नेपाल नै अत्यन्त 

जोस्खमयुक्त के्षत्रमा पने हँुदा स्वावभकतः सल्यान वजल्ला पवन उच्च जोस्खम रहेको छ । भूकम्प नू्यनीकरण 

गने उपाय नै नहुने हँुदा पूवि तयारी र प्रवतकायिका प्रभावकारी योजना वनमािण गने र ववशेष गरर भूकम्पीय 

जोस्खमका वहसाबले जोस्खम रवहत घर र भौवतक संरचना वनमािण गदाि रावष्टि य भवन वनमािण संवहतालाई 

कडाइका साि पालना गनुिपदिछ । 

यस गाउँपावलकामा ववपद पूवितयारी, रोकिाम र अस्ल्पकरण, ववपदको समयको प्रवतकारी र ववपद पिात 

पुनिथिापना र पुनवनिमािण तिा जलवायु पररवतिन अनुकुलनका लावग आवश्यक पने सेवा, सहयोग, सुववधा, 

उपलब्ध गराउने सरकारी वनकाय वा सुरक्षा वनकायहरु, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, थिानीय संथिाहरु र अन्य 

मानवीय सेवा प्रदायक संघसंथिा, ववत्तीय संथिा, सहकारी, स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, वनजी के्षत्र आवदको 

उपलब्धता, पहँुच र सम्बन्धको बारेमा पयािि अध्ययन तिा ववशे्लषण गदै यसबारे यिोवचत व्यवथिा गनि 

जरुरी देस्खन्छ । 
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परिच्छेद ७ : भौमतक ववकासको अवस्िा 
 

७.१ यातायात पूवावधाि  

गाउँपावलकाको सबै वडाहरुमा पक्की सडकको ववस्तार नभए पवन कच्ची सडकको ववस्तार भईरहेको छ 

।गाउँपावलकाका वववभन्न सडकहरूमा टि याक्टर, साइकल, ट्याक्सी, मोटरसाइकल, बस, टि क, 

डोजरलगायतका वववभन्न सवारीसाधनहरुको उपयोग गररएको देस्खन्छ । यहाँ राजमागि, सहायक राजमागि, 

पक्की तिा कालोपते्र, ग्राभेल र कच्ची सबै प्रकारका सडकहरु रहेका छन् । वसद्धकुमाखगाउँपावलकाको 

वबच भू-भागबाट रािी राजमागि बनेको हुनाले तुिीपुर-मुसीकोट सडकखण्डमा कुदे्न सबै प्रकारका 

गाडीहरू यही के्षत्र भएर जाने गरेका छन् । जसले गदाि गाउँबासीहरूको यातायात पूवािधारमा सहज पहँुच 

रहेको अवथिा छ । सडक गुणस्तरका वहसाबले बजार के्षत्रको अवथिा राम्रो रहेको छ भने ग्रावमण के्षत्रमा 

कच्ची सडक रहेका छन्।  
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यसवसद्धकुमाखगाउँपावलकाबाट दैवनक रुपमा सल्यान वजल्लाको सदरमुकाम खलङ्गासम्म वनयवमत गाडी 

संचालन हँुदै आएको छ । सािै, लामो दुरीको यात्राका लावगगाउँपावलकालेवसद्धकुमाखको मोखला, पटारे, 

चाख्लीघाट तिा ढोरचौर बाट दाङ, तुलसीपुर हँुदै नेपालगञ्जसम्म दैवनक बस संचालन गदै आइरहेको छ । 

त्यसका सािै, दैवनकरुपमा काठमाडौसंम्मको रात्री बस सेवा पवन संचालनमा आइरहेको छ ।गाउँपावलका 

केन्द्र देस्ख रुकुमको मुवसकोट, चौरजहारी सम्म बस, जीपलगायतका सवारीसाधनहरु दैवनक रुपमा 

संचालनमा आउने गरेका छन् भने गाउँको आन्तररक सडक सञ्जालमा समेत वनयवमत रुपमा गाडीहरू 

सञ्चालनमा आइरहेका छन् । 

िडक िंजािको सवद्यमान अवस्था  

वसद्धकुमाखगाउँपावलकाबाट सल्यान वजल्ला सदरमुकाम खलङ्गा,गाउँका वववभन्न वडाहरु, वजल्लाका 

वववभन्न गाउँपावलका तिा गाउँपावलका सािै देशका अन्य भागमा जानको लावग सडक सञ्जाल ववस्तार 

भएको पाइन्छ । 

मुख्यगरीगाउँको मुख्य बजार केन्द्रहँुदैरुकुममुवसकोटजाने रािी राजमागि, लगायत यहाँका प्रमुख सडक 

सञ्जालको रुपमा रहेका छन् ।  
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नक्सा नं. ७:वसद्धकुमाखगाउँपावलकाको सडक सञ्जालको 

अवथिा 
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तावलका नं. ६४: वसद्धकुमाख गाउँपावलकामाववद्यमान सडकको अवथिा 

क्र.सं. सडक कोड सडकको नाम समेवटने वडाहरू 

१ A001 ढोरचौर-उचाल्ने-छापडाँडा-नािेवपपल ३,४,५ 

२ A002 ढोरचौर-कालालेख-गुरुदासे-कैनकाँडा २,३,४ 

३ B001 

चाख्लीघाट-ओखरबोट-ठुलीवजमाली-िापाचौर-वत्रवेणी-

रागेचौर १,२ 

४ B002 कुमाख-ओरलगाउँ-भाङ्गाचौर-कु्वइयाझोल २ 

५ B003 छापडाँडा-घरेली सडक ५,६ 

६ C001 उपल्लोबाँझकाँडा-हाम्पाल-वसमाना बजार १ 

७ C002 पटारे-हाम्पाल-पल्लोहाम्पाल १ 

८ C003 कागखोला-मेलचौर-बडाचौर १ 

९ C004 ज्यावमरे-दुबेरी-उपल्लोबाँझकाँडा १ 

१० C005 वत्रबेणी-फेवदखोला-खानीगाउँ-कुमाख २ 

११ C006 वत्रबेणी-भडारे-गोलटाकुरी-कुमाख २,७ 

१२ C007 शास्न्तबजार-रमलडाँडा-वसमधारा ३,७ 

१३ C008 शहरकारी-झारगाउँ-वसमपाखा-माझखकि  ३ 

१४ C009 वतनकुने-कालालेख ३ 

१५ C010 दह-राम्री-माझखकि -सुने-झारगाउँ ३,५ 

१६ C011 माझखकि -उचाल्नेबाटो ५ 

१७ C012 उचाल्ने-सले्लरी-रतनताल-मुलखोला ४ 

१८ C013 वचनौली-खरबान ४ 

१९ D001 सवतपोल-वबचगाउँ १ 

२० D002 सौदोटा-धानेटाकुरा ४ 

२१ D003 हाम्पाल-रानीसल्ला १ 

२२ D004 पटारे-कुकरेखोर १,७ 

२३ D005 पटारे-मेलबोट-उपल्लोपटारे १ 

२४ D006 ज्यावमरे-तल्लोबाँझकाँडा-ओवलदेरा १ 

२५ D007 बेलौतीघारे-स्यानीवजउँला १ 

२६ D008 बेलौतीघारे-स्याला १ 

२७ D009 तल्लोबाँझकाँडा-खकेडाँडा-मेलचौर १,७ 

२८ D010 वत्रबेणी-मेलचौर १ 

२९ D011 खानीगाउँ-इजािडाँडा २ 

३० D012 चाख्लीघाट-बडाचौर २ 

३१ D013 वचसापानी रोड २,७ 

३२ D014 सालघारी-बडाचौर-जलुके-डाँडाकटेरी २,३ 

३३ D015 घरले-फेवदखोला २ 

३४ D016 राराबराजु-काजीगाउँ-रोकागाउँ २,६ 
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३५ D017 भालुखोला-पल्लोकले्लचौर ३,६ 

३६ D018 ढोरचौर-कले्लचौर ३,७ 

३७ D019 शास्न्त बजार-वसमलधारा ३ 

३८ D020 रमलडाँडा-वसस्िटाकुरा ३ 

३९ D021 कुइयाझोल सडक २ 

४० D022 कुइयाझोल सडक २ 

४१ D023 भाङ्गचौर सडक २ 

४२ D024 मेलचौर सडक २ 

४३ D025 वजउला-रागेचौर-डाँडाकटेरी ३ 

४४ D026 बाटुले-गटेनाि-खानीगैरा ३ 

४५ D027 झारगाउँ सडक ३ 

४६ D028 माझगाउँ सडक ३ 

४७ D029 वतनकुने-कापे्रचौर ३ 

४८ D030 सौदोटा-उचाल्ने ४ 

४९ D031 चाँदे-सले्लरी ४ 

५० D032 माँझखकि -मेलचौरी ५ 

५१ D033 करेनी-दारीमटाउरा ४ 

५२ D034 वछपवछपे-वसमटोल-वससे्नरी ४ 

५३ D035 टाटा-करेन्जी ४ 

५४ D036 कजेरी-राम्री-दह ५ 

५५ D037 मेलचौरी सडक ४ 

५६ D038 कटुज्या-टाकुरा-धैरेनी ५ 

५७ D039 माविलो बडागडाबाटो ५ 

५८ D040 बडाकाडा-खैरागारी ५ 

५९ D041 ठारागैरा-तल्लो घरेली ५ 

६० D042 वतवमले-कोटबारा-सवगने ४,७ 

६१ D043 रतनताल-खारपुले ४,७ 

स्रोतः गाउँ कायिपावलकाको कायािलय, २०७६ 

 

यद्दपी, गाउँपावलका के्षत्रमा पक्की सडकको संख्या भने ज्यादै नू्यन रहेको छ । केवह सडकमा ग्राभेल 

गररएको भए पवन कच्ची जस्ता देस्खएका छन् । कच्ची सडकमा वषाियाममा यातायात संचालनमा वनकै 

कवठनाइ हुने गरेको छ ।गाउँले यी कच्ची सडकको स्तर उन्नवत गनि ववशेष पररयोजनाहरुल्याउनुपने 

देस्खन्छ भने सडकको ववस्तार तिा पहँुचलाई पवन सहज बनाउँदै लैजानुपने देस्खन्छ ।  
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७.२ इन्धन उपयोग ववविण(खाना पकाउने इन्धनको आधाििा) 

गाउँ तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ का अनुसारवसद्धकुमाखगाउँपावलकामा पररवारमा खाना पकाउन प्रयोग 

गररने प्रमुख इन्धनको रुपमा काठ तिा दाउरा सबैभन्दा बढी २४०० घरधुरी(९७.८८प्रवतशत) प्रयोग गरेको 

देस्खन्छ । यसैगरी दोस्रोमा एल.पी. ग्याँस प्रयोग गने घरधुरी संख्या ४८ (१.९६प्रवतशत), मट्टीतेल प्रयोग गने ३ 

(०.१२प्रवतशत), ववद्युत प्रयोग गने ०.०४ %, गोबरग्याँस प्रयोग गने धरधुरी ०.० % रहेका छन् । जसको 

ववसृ्तत वववरण तलको तावलकामा उले्लख गररएको छ । 

 

तावलकानं. ६५: वसद्धकुमाखगाउँको इन्धन प्रयोग वववरण 

खानापकाउने 

इन्धन १ २ ३ ४ ५ जम्मा प्रवतशत 

दाउरा ५७९ ४३३ ४९९ ४७० ४१९ २४०० 97.88 

एलवप ग्यास १३ १५ १६ २ २ ४८ 1.96 

मट्टीतेल १ ० १ १ ० ३ 0.12 

ववद्युत् ० १ ० ० ० १ 0.04 

वायोग्यास ० ० ० ० ० ० 0.00 

अन्य ० ० ० ० ० ० 0.00 

जम्मा ५९३ ४४९ ५१६ ४७३ ४२१ २४५२ १०० 

स्रोतः गाउँ तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 
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७.३ सञ्िाि तिा प्रववमध  

नेपालमा वव.सं.२०४८ सालसम्म सञ्चार माध्यमहरु वसवमत विए । वव.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनको 

सफलता पवछ भएको २०४८ आम वनवािचन पिात देशको सञ्चार के्षत्रमा क्रास्न्त नै आयो । देशका वववभन्न 

के्षत्रमा पत्रपवत्रका(दैवनक, सािावहक,पावक्षकरमावसक), एफ.एम. रेवडयो, केबल टेवलवभजन, थिानीय तिा 

रावष्टि य टेवलवभजन, टेवलफोन, मोबाइल सेवा इन्टरनेटसेवाको ववस्तार तीव्र गवतमा हुन िाल्यो । जसको 

प्रभाव देशका वववभन्न भागमा पवन ववस्तारै पनि गएको छ । 

 

७.३.१ हुिाक सम्बन्धी ववविण  

गाउँमा आधा शताब्दीदेस्ख सञ्चार के्षत्रमा सेवा पुयािइरहेको हुलाक सेवालेयस गाउँपावलकामा कुल १ वटा 

गाउँपावलका हुलाक कायािलयबाटगाउँवभत्रर गाउँबावहर एवं ववदेशमा समेत हुलाक सेवा प्रदान गरररहेको 

छ । हुलाक सेवा अन्तगित साधारण वचठीहरु, रवजष्टि ीपत्रहरु, वबमा पुवलन्दा, धनादेशसेवा र  बचत सेवाहरु 

संचावलत छन् । 

२४००

४८
३
१ ०

०

इन्धन प्रयोग

दाउिा एि वप ग्यास िट्टीतेि ववद्युत ् वायोग्यास अन्य
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७.३.२ दिूसञ्िाि सम्बन्धी ववविण  

यसवसद्धकुमाखगाउँपावलकाका वडा केन्द्रहरुमा नेपाल टेवलकम(NTC)को मोबाइल नेटवकि  मध्यम 

अवथिामा रहेको छ भने अवधकांश के्षत्रहरुमाकमजोर रहेको पाइएको छ । त्यसै्त संचार सम्बन्ध कायम 

गनिका लावग यहाँका जनताहरुले NTC, Ncell, Sky लगायत सबै वकवसमका मोबाइल वसमहरु प्रयोग 

गरररहेको भेवटएको छ । 

सािै,वसद्धकुमाखका प्रमुख बजारहरूमा टेवलकमको ल्याण्ड लाईन टेवलफोन सेवा समेत उपलब्ध छ । 

त्यवत मातै्र नभएर केवह ववद्यालय, कायािलय, होटल तिा कमु्यवनकेशन सेन्टरहरुमा एडीएसएल माफि त 

इन्टरनेटसेवा उपलब्ध छ । 

 

७.३.३ िेहडयो स्टेशन सम्बन्धी ववविण  

यसवसद्धकुमाखगाउँपावलकामा हाल कुनै पवन एफ.एम.से्टशन रहेको अवथिा भएपवनगाउँका वववभन्न 

थिानहरूमा सल्यान वजल्ला र आसपासका अन्य वजल्लाहरु-सुखेत, रुकुम, रोल्पा, दाङ लगायतका 

वजल्लाबाट प्रशारण हुने वववभन्न एफ.एम. रेवडयोहरु सुन्न सवकन्छ । 
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परिच्छेद ८ : ववकास सुिकाखक 

 

८.१ िानव ववकास सुिकाखक (HDI) 

मानव ववकास सुचकले तीनवटा कुरालाई आधार बनाएको छ । जसमा आम्दानी, वशक्षा र सापेवक्षत आयु 

छन् । यी वतनवटै पररसुचकलाई समावेश गरी मानव ववकासको सुचक वनधािरण गररएको छ । हरेक देश-

ठाउँका जनताको स्वास्थ्य स्थिवत, शैवक्षक अवथिा, तिा जीवन स्तरको अवथिा मापन गरी स्तर वनधािरण गने 

प्रयोजनको लावग संयुक्त राष्टि संघको ववकास कायिक्रम (UNDP) ले ववकास गरेको वशक्षा, स्वास्थ्य तिा 

प्रवतव्यस्क्त आयका सूचकहरूको संयुक्त सूचकाङ्क नै मानव ववकास सूचकाङ्क हो ।  

UNDP नेपालले हालै नेपालका सबै वजल्लाहरूको मानव ववकास सूचकाङ्कको मान समेवटएको नेपाल 

मानव ववकास प्रवतवेदन, २०१४ साविजवनक गरेको छ । यो प्रवतवेदन अनुसार सल्यान वजल्लाको मानव 

ववकास सूचकाङ्क ०.४४१ (नेपालको ०.४९०) रहेको छ । अिाित् सल्यान वजल्लाको मानव ववकास सूचकाङ्क 

नेपालको रावष्टि य औषत भन्दा कम देस्खन्छ ।  

मानव ववकास सूचकाङ्कको आधारमा सबैभन्दा माविल्लो थिान ओगट्न सफल काठमाण्डौ ंवजल्लाको 

मानव ववकास सूचकाङ्क ०.६३२ रहेको छ भने दोस्रो थिानमा लवलतपुर मानव ववकास सूचक ०.६०१ रहेको 

छ । पुच्छारमा रहेको बाजुरा वजल्लाको मानव ववकास सूचकाङ्क ०.३६४ रहेको छ ।  

मानव ववकास सूचकाङ्कका अवयव सूचकहरू हेने हो भने सल्यान वजल्लाको हरेक व्यस्क्त बाँचे्न अपेवक्षत 

औषत आयु (Life Expectancy) ६८.८० वषि र यसको सूचक ०.७३०, प्रौढ साक्षरता दर (Adult Literacy) 

५५.५० प्रवतशत र यसको सूचक ०.५५५, वशक्षा आजिनमा खचेको औषत समय (Mean Years Of 

Schooling) ३.१७ वषि र यसको सूचक ०.२११ तिा कुल रावष्टि य प्रवतव्यस्क्त आय (Per Capita Income) 

७८६ अमेररकी डलर र यसको सूचक ०.३४४ रहेको देस्खन्छ । 

 

तावलका नं. ६५: मानव ववकास सुचकको वववरण 

के्षत्र 

स्वास््य मशक्षा आम्दानी िानव ववकास सिुक 

सापेस्क्षतआय ु प्रौढ साक्षिता 
ववद्यािय जाने 
िध्यि विव प्रमतव्यवि आम्दानी ज्यामितीय िध्यक 

िान सिुक िान सिुक िान सिुक िान सिुक 

नेपाि ६८.८ ०.७३ ५९.५७ ०.५९६ ३.९ ०.२६ ११६० ०.४०९ ०.४९ 

सल्यान ६८.८ ०.७३ ५५.५ ०.५५५ ३.१७ ०.२११ ७८६ ०.३४४ ०.४४१ 
स्रोतः मानव ववकास प्रवतवेदन, २०१४ 
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तावलका नं. ६६: वसद्धकुमाख गाउँपावलकाको ववकास तथ्ांक 

क्र.सं. वववरण मान 

१ सापेवक्षतआयु ५८ 

२ ववद्यालयजाने मध्यम वषि ६ 

३ अपेवक्षतववद्यालय जाने वषि १२ 

४ वावषिकआम्दानी ८५,६७४.६३ 

स्रोतः गाउँ तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

 

तावलका नं. ६७:वसद्धकुमाख गाउँपावलकाका ववकास सुचक 

क्र.सं. सुचक मान 

१ मानव ववकाससुचक ०.४६६ 

२ सापेवक्षतआयु सुचक ०.५८५ 

३ वशक्षासुचक ०.५३३ 

४ आम्दानीसुचक ०.३२४ 

स्रोतः गाउँ तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

 

८.२ िानव गिीबी सुिकाखक (HPI) 

अपेवक्षत औषत आयु ४० वषि वा सो भन्दा कम भएको जनसंख्याको प्रवतशत, प्रौढ वनरक्षरता, सुरवक्षत 

खानेपानी नपुगेको जनसंख्याको प्रवतशत तिा कुपोवषत ५ वषि भन्दा मुवनका बालबावलकाहरूको प्रवतशत 

जस्ता सूचकहरूको संयुक्त सूचकाङ्कको रुपमा ववकास गररने मानव गरीबी सूचकाङ्कको स्थिवत हेदाि 

सल्यान वजल्ला मानव ववकास सूचकाङ्कको स्थिवत त्यवत राम्रो अवथिामा रहेको देस्खन्न । सल्यान वजल्लाको 

मानव गरीबी सूचकाङ्क मान ४०.५७ (नेपालको ३१.१२) रहेको छ । यो सूचकाङ्कको मान जवत कम भयो 

त्यवत राम्रो मावनन्छ वकनभने यो सूचकाङ्क नकारात्मक सूचकहरूको प्रयोग गरी वनकावलन्छ । जसै्तः प्रौढ 

वनरक्षरता दर ।  

मानव गरीबी सूचकाङ्कको आधारमा सबैभन्दा माविल्लो थिानमा हुम्ला वजल्लाको मानव गरीबी सूचकाङ्क 

४९.२६ रहेको छ भने पुच्छारमा रहेको कास्की वजल्लाको मानव गरीबी सूचकाङ्कक १६.५० रहेको छ । 

मानव गरीबी सूचकाङ्कका अवयव सूचकहरूमा सल्यान वजल्लाको प्रौढ वनरक्षरता दर ४४.५० प्रवतशत, ४० 

वषि सम्म पवन बाँच्न सके्न अपेक्षा नगररएको जनसंख्या ८.२३ प्रवतशत, सुरवक्षत खानेपानी नपुगेको जनसंख्या 

४२.१९ प्रवतशत तिा ५ वषि मुवनका कुपोषणबाट प्रभाववत बालबावलकाको संख्या ५४.१० प्रवतशत रहेको 

देस्खन्छ । 
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८.३ िानव ववकास ि गिीबी  

नेपालमा गरीबीको लघुके्षत्र अनुमान, २०६८ अनुसार सल्यान वजल्ला नु्यन समृस्द्धस्तर भएका वजल्लाहरूको 

शे्रणीमा पदिछ । ७५ वजल्लाहरू मधे्य यो वजल्ला ४६ औ ँथिानमा रहेको छ । गरीबीको दर ८.७६ प्रवतशत 

रहेको यस वजल्लामा गररबीको रेखामुनी रहेको संख्या ६९,६०५ रहेको देस्खन्छ । गररबीको दरको 

आधारमा सबैभन्दा कम थिान ओगट्न सफल कास्की वजल्लाको गरीबीको दर ४ प्रवतशत रहेको छ भने 

उच्च गरीबीको दर रहेको बाजुरा वजल्लाको गरीबीको दर ६४.१ प्रवतशत रहेको छ ।  

 

 


