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बाह्रदशी गाउँपालिकाको िस्तगुत लििरण (पार्श्वलचत्र) २०७५ – साराांश 

 

क्र.स. लिषय लििरण 

१ पररचय बाह्रदशी गाउँपालिका प्रदशे नां १ मचेी अञ्चि झापा लजल्िा को 

दलक्षण भगेमा अिलस्थत रहकेो छ  । नेपाि सरकारको पलछल्िो 

राज्य पनुसंरचना २०७३ िे सालिक गाउँ लिकास सलमलतहरु 

राजगढ, चकचकी र डाँगीबारी िाई समािशे गरी बाह्रदशी 

गाउँपालिका नामाकरण गररएको हो ।  

२ 

  

  

  

भौगोलिक अिलस्थती   

अक्षाांश २६° २६' ४६.९" दलेख २६° ३६'२३.३" 

दशेान्तर ८७° ५३' २२.९"  दलेख ८७° ५८' १६.४" 

एलिभसेन ७५ लमिर दखेी १२४ लमिर 

३ क्षेत्रफि ७८.४४ िगव लक.लम. 

४ लसमाना पिूव  : हलल्दिारी गाउँपालिका र लितावमोड नगरपालिका 

पलिम  : झापा गाउँपालिका 

उत्तर : कनकाई नगरपालिका 

दलक्षण : कचनकिि गाउँपालिका 

५ जििायु मनसनुी हािा पानी (अधव उष्ण र उष्ण हािा पानी पलन भलनन्छ ) 

पाइन्छ । तापक्रमः गषृ्मऋतु ३६ लडग्री से. सम्म हुन्छ भने 

शीतकािमा औसत न्यनुतम तापक्रम १० लडग्री से.सम्म ओलिवन्छ । 

िषाव ऋतमुा लहन्द महासागरको बांगािको खाडीबाि आउने मनसनुी 

हािाबाि (म ेदलेख सेप्िेम्बर) यहाँ सरदर १३८ सेलन्िलमिर सम्म िषाव 

हुन्छ 

६ घरधरुीको सांख्या ८,२३७ 

७ जनसांख्या ३९,६२२ (मलहिा ४९.०७%, परुुष ५०.९३%) 

८ मखु्य पेशा कृलष तथा पशपुािन 

९ लिद्याियको सांख्या १६ ििा सामदुालयक लिद्यािय, १३ ििा सांस्थागत लिद्यािय, ९ 

ििा मदरसा र १ ििा गरुुकुि रहकेो छ  

१० कूि साक्षरता प्रलतशत ८२.७८ प्रलतशत 

११ मखु्य धालमवक सम्प्रदाय लहन्द,ु मलुस्िम, लकराँत, बौद्ध  

१२ मखु्य भाषा नेपािी, राजिांशी, सांथािी, सजुवपरुी, मलैथिी 

१३ मखु्य समदुाय राजिांशी, ब्राह्मण, क्षेत्री, मसुिमान 

१४ प्रमखु खाद्यान्न बािी धान, गहु ँ



       
 

               
प.सं. ०७५/७६                          
च.नं.                                                                                              

       

 

बाह्रदशी गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्

 चकचकी, झापा 
 १ नं.प्रदेश नेपाि 
 

                                                         लमलत: २०७६, जषे्ठ 

  विषय: मन्तब्य 

लिर्श्का १८९ दशेहरु मध्ये नेपाििे समेत सन २००० मा भएको सयकु्त राष्र सहस्राब्दी सम्मेिनको घोषणा 

अनसुार आठििा लिकास िक्ष्यहरु मध्ये नेपािमा अलधकाांश सहस्राब्दी लिकास िक्ष्य हालसि गने प्रलतिद्धता सलहतको 

हस्ताक्षर गरेको अनरुुप  आयोजनाहरु सञ्चािन भइरहकेा छन ्। उल्िेलखत िक्ष्य हालसि गनवका िालग अलन्तम बषवसम्म 

आइपगु्दा नेपाि मानि लिकास सचूाङ्ककमा १३८ औ स्थानमा रहकेो  छ भने लिर्श् अब सहस्राब्दी लिकास िक्ष्यबाि 

अब सन  २०३० सम्म लभत्र १७ ििा लदगो लिकास िक्ष्य हालसि गनुव पने अिसर र चनुौती रहकेा छन ् ।   

स्थानीय तहमा लदगो लबकासका िक्ष्यहरु हालसि गनवका िालग आधार रेखा अत्यन्त महत्िपणूव हुन्छ त्यसैिे यस 

बाह्रदशी गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका राजनीलतक , आलथवक, सामालजक, धालमवक, साांस्कृलतक, पयविकीय एिां अन्य 

पयाविरणीय पक्षहरूको अिस्थािाई अध्ययन गरी तथयाङ्कीय रूपमा प्रस्ततु गररएको यस पार्श्वलचत्र गाउँपालिकाको 

लिकासको ितवमानको अिस्थािाई स्पष्ट पाद ैगाउँपालिकािे आगामी लदनमा ग नुवपने कायवहरू एिां गाउँपालिकािे लिनपुने 

लिकास सम्बद्ध नीलतलनयमहरूको तजुवमामा महत्िपणूव आधार समयसँग सगै लिकासको अिधारणा , लसद्धान्त र  

कायावन्ियनका नयाँ नयाँ उपायहरुको खोजीिे नयाँ आयामहरु थप्न सफि भएको छ ।  

लहजो सम्म हिाइपत्रहरुको भरपने सञ्चार माध्य म आज रेलडयो , िेलिलभजन, पत्र पलत्रका हुदँ ैमोिाइि र 

इन्िरनेिसम्म आइपगुेको छ । लहजोका कलतपय सञ्चारका सामग्रीहरुिाई आजको नयाँ शैिीिे ९० प्रलतशत भन्दा बढी 

प्रलतस्थापन गनव सफि भएको छ । त्यसरी नै आलथवक भौलतक तथा सामालजक लिकासमा समेत लिद्यमान प्रलिलधको 

लिकासिे नयाँ समयको माग र लिर्श्व्यापी प्रलतस्पधाविाई अझ शसक्त बनाएको पाइन्छ ।  

लिकास लनमाणविाई अझ जनमखुी र प्रभािकारी बनाउनका िालग स्थानीय दलेख राज्यका प्रमखु िक्ष्य तथा 

उद्दशे्यहरुिाई अपेलक्षतरुपमा परुा गनवका िालग सबै भन्दा मखु्य आधार भनेको िास्तलिक तथयाङ्क हो । सानो भन्दा सानो 

दलेख ठूिा ठूिा योजनािाई सफि बनाउनका िालग सलह तथयाङ्किे ठूिो भलूमका खेल्दछ । परम्परागत शैिीबाि 

गररएको तथयाङ्क सांकिनका कलतपय कमी कमजोरीहरुिाई केिाउद ैसचूना प्रलिलधबाि शनू्य कागजको प्रयोग गरी 

मोिाइिबाि गाउँपालिकाको लिस्ततृ लििरण र भौगोलिक अिलस्थती सलहतको तथयाङ्क सांकिन गरी नयाँ सोच र नमनुा 

लिकासको तफव  उन्मखु गराउनका िालग यो प्रयास गररएको छ । आगामी लदनमा यसबाि प्राप्त लसकाईहरुिाई सांस्थागत गद े

जाने कुरामा सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा समेत गरेका छौ ।  

यस लकलसमको नलिनतम कामिाई यहाँसम्म ल्या उनका िालग सहयोग गनुवहुने बाह्रदशी गाउँपालिकाका सम्पणूव 

कमवचारीहरु, सेिा प्रदायक सांस्था एन .एन.फाउण्डेसन का सबै कमवचारी तथा डािा सांकिन गने सबै स्िांयसेिकहरु प्रलत 

हालदवक आभार प्रकि गदवछु ।  

 

 

खड्ग प्रसाद राजिांशी 

          (अध्यक्ष)



       
 

               
प.सं. ०७५/७६                          
च.नं.                                                                                              

       

 

बाह्रदशी गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्

 चकचकी, झापा 
 १ नं.प्रदेश नेपाि 
 

लमलत: २०७६, जषे्ठ 

  विषय: मन्तब्य 

 

समयको गलत सांग ैसबैकुरा पररितवनशीि रहकेो छ । हामीिे चाहकेो सकारात्मक पररितवन नै लिकास हो 

त्यसका िालग सही तथयाांक त्यसको आधार हो त्यसैिे झापा लजल्िाको बाह्रदशी गाउँपालिका, 

गाउँकायवपालिकाको कायावियिे गाउँपालिकाको समग्र िस्तलुस्थलतहरूिाइ न लिनतम प्रलबलधहरुको प्रयोग गद ै

गाउँपालिका को लबस्ततृ बस्तगुत लििरणिाइ लप्रन्िमा मात्र नभएर लडलजििरुपमा समते लनमावण गरेकोमा तथयाांक 

व्यिस्थापनमा गाऊँपालिका एक कदम अगाडी बढेको महससु भएको छ । गाउँपालिकामा बसोबास गने हरेक घर-

घरबाि पाररिाररक तथयाांक र सांस्था गत, भौगोलिक र जलैिक लबलबधताको लििरणिे यस गाउँपालिकािाई 

आगामी लदनमा लबकासको गन्तब्य लनधावरण गनवका िालग महत्िपणूव सहयोग पयुावउने मात्र नभएर सरोकारिािाहरु 

सबैमा अलत उपयोगी सन्दभव सामग्री  हुनेमा म लिर्श्स्त छु । 

 

गाउँपालिकाको ऐलतहालसक लिकासक्रमदलेख ितवमा न लस्थलतसम्म मलू्याङ्कन गरी आगामी लदनमा 

गाउँपालिकािे अपनाउनपुने रणनीलतहरूको तजुवमामा यो पार्श्वलचत्रिे मागव दशवन गने छ । 

 

अन्त्यमा, यसको तयारी एिां प्रकाशनमा सांिग्न गाउँपालिकाका सम्पणूव कमवचारीहरू , प्रालबलधकहरु, 

परामशवदाता, बाह्रदशी बासी दाजभुाइ लदलद बलहनी   एिां सझुाि सल्िाह प्रदान गनुवहुने महानभुािहरूप्रलत हालदवक 

आभार प्रकि गदवछु । 

 

 

 

 

रत्नाप राजिांशी 

(उपाध्यक्ष)
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बाह्रदशी गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्

 चकचकी, झापा 
 १ नं.प्रदेश नेपाि 
 

लमलत: २०७६, जषे्ठ 

विषय: मन्तब्य  

 

नेपािको सांलिधानिे सङ्घीयतामाफव त सङ्घ , प्रदशे र स्थानीय तहिाई छुट्टा छुटै्ट सांिधैालनक 

अलधकारहरू तोलक एको छ र केही साझा अलधकारहरूसमते स्पष्ट पारेको छ । स्थानीय तहको लनिावचनमाफव त 

स्थानीय सरकारहरूको गठन भई गाउँगाउँ एिां घर–घरमा सरकार पगुकेो अिस्था छ । यसरी गलठत स्थानीय सरकार 

आफ्नो के्षत्रलभत्र लिकास योजना तजुवमा गरी कायावन्ियन गनव , चाहजेस्तो लिकास गनव त था स्ितन्त्र एिां लजम्मिेार 

रहकेा छन ्। 

प्रस्ततु बाह्रदशी गाउँपालिकाको  लबस्ततृ बस्तगुत लििरण पार्श्वलचत्रिे   ितवमान अिस्था , जनसङ्लख्यक 

लितरण, सामालजक तथा साांस्कृलतक आलथवक , िातािरणीय पक्षिगायतका लिलिध के्षत्रहरूको अिस्थािाई सकु्ष्म 

रूपिे बस्तगुत लििरण सांक िन गरी यो पार्श्वलचत्र तयार गने जमको गरेको छ । यसबाि गाउँपालिकािे लिएको 

लिकाससम्बन्धी नीलत, योजना र कायवक्रमहरूको अलधकतम कायावन्ियन गनव सघाउ पगु्ने लिर्श्ास गनव सलकन्छ ।  

समयअनसुार सचूना   प्रलिलधको प्रयोग गरर मोबाइिबाि नै तथयाांक सांकिन गरर तथयाांकिा ई बढी 

तथयगत  र त्रलुिहरूिाइ न्यनूीकरण गद ैिबेमा आधाररत डािाबेस समते तयार गररएको छ जनु डािािाई भलिष्यमा 

सलजिैसांग अध्यािलधक गनव सलकने छ   । यलत हुदँा हुदँ ैपलन अत्यन्त न्यनू लबषय बरु नछुिे भन्न सलकन्न यस्ता 

छुिेका लिषय तथा त्रलुिहरूप्रलत सचेत प्रयोगकतावि गवबाि प्राप्त सल्िाह तथा रचनात्मक सझुािहरुको सदिै स्िागत 

गदवछौ ँ। साथै, त्रलुिहरूिाई आगामी प्रकाशनमा लनिय नै सच्याउने प्रलतिद्धतासमते व्यक्त गदवछु । 

यो पार्श्वलचत्र बाह्रदशी गाउँपालिकाबारेमा चासो राख्ने जनुसकैु व्यलक्त, सांस्था, पेशाकमी, व्यिसायी, 

अध्येता, लशक्षक, लिद्याथी एिां सरोकारिािाहरूिाई महत्िपणूव स्रोत सामाग्री हुने मिेै लिर्श्ास गरेका छु । 

 यस पार्श्वलचत्र तयार गने क्रममा महत्िपणूव सल्िाह सझुाि प्रदान गनुवहुने गाउँ कायवपालिका 

पदालधकारीज्यहूरू, परामशवदाता, कायावियका सम्पणूव कमवचारीहरू  एबां तथयाांक सांकिकहरुमा हालदवक आभार 

प्रकि गदवछु । यस पार्श्वलचत्रबारे पनुः रचनात्मक एिां सकारात्मक सझुािहरूको अपेक्षा गद ैआम बाह्रदशी बासी 

एिां पाठकमाझ यस पार्श्वलचत्र प्रस्ततु गदवछौं  । 

 

सिुास श्रेष्ठ  

(प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत) 
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प्रकाशकीय 
 

पलछल्िो सम यमा लिकासिाई मापन गनव आधार रेखा तयार गने पद्धतीको अनसुरण गरेको पाइन्छ । नेपािको 

स्थानीय तह पनुवसांरचना पलछ नगरपालिका र गाउँपालिकाहरु (स्थानीय तह ) स्िायत्त सांस्थाको रुपमा स्थालपत 

भएका छन ्। कुनै पलन स्थानीय तहको िस्तगुत लििरणिे यसको हािको अिस्था र अब तय गनुव पने लदशाको 

मागव लनदशे गदवछ । समय अनसुार कुनै पलन ठाउँको तथयाङ्क एिां िस्तगुत लििरण पररितवन भइ रहकेो हुन्छ । 

सकरात्मक पररितवनिाई हामी लिकास भन्छौ भने नकरात्मक पररितवनिाई लिनास भन्छौ अत : लिकासिे स्तर र 

अिस्थामा सकारात्म पररितवन ल्याउन ुपदवछ । यसका िालग कुनै पलन सांघसांस्था , तह, लनकाय या कायावियका 

सम्पणूव सचूनाहरू आधार रेखाको रुपमा प्रयोग हुने गदवछन त्यसैिाई हामी पर्श्वलचत्र िा िस्तगुत लििरण भन्दछौ ।   

समाजको हरेक के्षत्रमा तथयाङ्कको महत्ि लदनानलुदन बढ्द ैगइरहकेो छ । गाउँको लिकास योजना तजुव मा, 

कायावन्ियन, अनगुमन तथा मलू्याङ्कनका िालग तथयाङ्कहरु आिश्यक हुन्छन ्। यी सबै कायवका िालग उत्पालदत 

तथयाङ्क गणुस्तरीय , भरपदो र लिर्श्सनीय हुन ुजरुरी छ । साथै उत्पालदत तथयाङ्कको सही उपयोग पलन उलत्तकै 

आिश्यक हुन्छ । जनगणना , कृलष गणना , औद्योलगक गणना एिां  लिलभन्न सिके्षणहरु  माफव त प्राप्त तथयाङ्कहरुको 

लिशे्लषणका आधारमा नै अल्पकािीन र लदघवकािीन योजनाहरु तयार गररन्छन । ितवमान अिस्थामा सचूना तथा 

तथयाङ्कको उपयोलगता र उपादयेतामा िलृद्ध  सँगसँग ैलिलभन्न के्षत्रका तथयाङ्कहरूको प्रयोगकतावमतै्री स्िरूपमा 

माग बलढरहकेो छ । जनसाांलख्यक तथयाङ्कका प्रयोगकताव सरकारी तथा गरैसरकारी लनकाय , नीलज क्षेत्र , नागररक 

समाज, अध्येता तथा अनसुन्धानकताव , अन्तरावलष्रय सांघ सांस्था एिां आम सिवसाधारणको अद्यािलधक तथयाङ्क 

तथा सचूकका मागिाई स्थानीय तहमा हुने तथयाङ्किे  हदसम्म सम्बो धन गने अपेक्षा गनव सलकन्छ । प्राप्त सचूक 

तथा तथयाङ्कहरू स्थानीय तहको समग्र लिकासका िालग अििम्िन गरर योजना , सािवजलनक नीलत लनमावण र 

लनणवय प्रलक्रयामा प्रयोग गररन्छ ।  

नेपािमा तथयाङ्कको इलतहास केन्रीय तथयाङ्क लिभागको जन्म सन ् १९५९ मा तथयाङ्क ऐन , २०१५ को 

व्यिस्था बमोलजम भएको हो  । अलहिेको सचूना प्रलिलध एिां तथयाङ्क के्षत्रमा आएको बहृत ्पररितवनिाई समि्ेन 

यो ऐन अपरूो नै छ । हाि नेपािको तथयाङ्क प्रणािीमा दलेखएका लिलिध समस्याहरूिाई ध्यानमा राखरे केन्रीय 

तथयाङ्क लिभागिे अन्तरालष्रय तथयाङ्क प्रणा िी लिकासका निीन प्रयासहरू तथा सचूना प्रलिलध समतेिाई 

समायोजन गरी केन्रमा एक नयाँ तथयाङ्क ऐन  सांग ैस्थानीय तहमा समते तथयाङ्क व्यिस्थापन सम्बलन्ध काननुी 

तथा नीलतगत व्यिस्था जरुरी छ ।   

महत्िपणूव तथयाङ्कहरू सरकारी व्यिस्थापनको लनयलमत प्रलक्रया अन्तगवत रा लखएका अलभिेखहरूबाि उपिब्ध 

हुने गरेका छन ्। केन्रीय तथयाङ्क लिभागिे रालष्रय महत्िका लिलभन्न गणना एिां सिके्षणहरू सञ्चािन गनुवका 

अलतररक्त रालष्रय िेखा तथयाङ्कका अनमुानहरू तथा आलथवक सचूकाङ्कहरु पलन तयार पादवछ । लिलभन्न 

मन्त्रािय तथा अन्तगवतका लनका यहरूिे आफ्ना आिश्यकता  अनसुार लिलिध तथयाङ्कहरू सङ्किन एिां 

प्रकाशन गदवछन ्। सरकारी लनकायहरूिे आ– आफ्ना प्रशासलनक प्रणािी िा आफ्ना मखु्य कायवका लसिलसिामा 

प्राप्त गरेका सचूनाहरूबाि उपिब्ध हुने तथयाङ्कहरूको लिशषे महत्ि छ । 

तथयाङ्क र िस्तगुत लििरण (पार्श्वलचत्र), यसको महत्ि र आिश्यकतािाई बुँदागत रुपमा यसप्रकार उल्िेख 

गररन्छ: 

 स्थानीय तहिाई योजना तजुवमा तथा नीलत लनधावरणका िागी आिश्यक तथयाङ्क उपिब्ध गराउन ु।  
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 स्तरीय तथयाङ्क सांकिनका िालग सिवमान्य लिलध र पररभाषाको लिकास गरी लतनको प्रयोग गनव गराउन । 

 भलिष्यको िालग आिश्यक पनवसक्ने तथयाांकीय के्षत्रहरु खोजी गद ैलतनको तथयाङ्क उत्पादन गनव । 

 स्थानीय स्तरमा उत्पालदत तथयाङ्कहरुको गणुस्तर कायम गनव समन्ियात्मक भलूमका लनिावह गनव । 

 तथयाङ्क–लनकायहरुबीच समन्िय गरी एकीकृत तथयाङ्क सांकिन प्रणािीको लिकास गनव । 

 लदगो लिकास िक्ष्यमा सचुनाको अद्यािलधक र लिशे्लषण गनव । 

 आलथवक तथा सामालजक के्षत्रसँग सम्बलन्धत तथयाङ्क सांकिन, प्रशोधन र लिशे्लषण गनव । 

 तथयाङ्क सम्बन्धी लिलभन्न गलतलिलधिाई लनदशेन लदन र लनयन्त्रण गनव । 

 तथयाङ्कसँग सम्बन्धीत रालष्रय तथा अन्तरालष्रय तालिम, गोष्ठी, सेमीनार आयोजना गनव, गराउन । 

 समग्र के्षत्रको तथयाङ्क सांकिन, गरी उपिब्ध गराउन । 

 तथयाङ्क अलभिेखहरु सरुलक्षत रुपमा राख्न । 

 अन्तरालष्रय प्रलिलध खोजी गरी तथयाङ्क सांकिनिाई िजै्ञालनक, भरपदो र उपयोगी बनाउँद ैिैजान । 

 अथवतन्त्रमा भएको पररितवनको अध्ययन गनव । 

स्थानीय तहमा तथयाङ्क लनयलमत एिां भरपदो तथयाङ्क उपिब्ध गने पद्धलतको लिकास गनव । 
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बाह्रदशी गाउँपालिकाको पावर्श्लचत्र २०७५ 

 

पररच्छेद १: पररचय 

१.१ पररचय 

लिकेन्रीकरण माफव त ्स्थानीय स्िशासन प्रलक्रयािाई व्यिलस्थत गने अलभप्रायिे नेपािको सांलिधान २०७२ 

जारी गरर सांघीय िोकतालन्त्रक गणतन्त्रात्मक राज्यमा रुपान्तरण भइसकेको अिस्थामा सबै स्थानीय तहहरुिे 

प्राप्त अलधकारहरुको उच्चतम अभ्यासका  िालग सबै भन्दा पलहिो आिश्यकता स्थानीय  तहको लबस्ततृ र 

सही बस्तगुत लििरण नै हो जसका आधारमा स्थानीय काननु , नीलत लनमावण , कायवक्रम, स्थानीय स्रोतको 

पररचािनका िालग लत  लनकायहरुिे समसामलयक सचूनामा आधाररत रहरे आिलधक योजना तयार गनुव पने र 

आिलधक योजनाको िालग सूचना, तथयाङ्क सलहतको िस्तगुत लििरण तयार गनुव पने  स्पष्ट काननुी व्यिस्था 

गरेको छ । नयाँ सांघीय सांरचना पछी नेपािको सांलिधानिे स्थानीय, प्रदशे र सांघीय सरकार गरी लतन ििा 

सांरचनाहरु लनमावण पछी स्थानीय तहका तथयाङ्क हरुको अलभिेखीकरण गन े अलधकार गाउँपालिका बाि नै 

कायवन्ियन गन े लनयम अनसुार  लिलधित रुपमा एन.एन. फाउण्डेशन, लबतावमोड, झापािाई चयन गरर उक्त 

सेिाप्रदायक सांस्था को प्रालबलधक सहयोग र सहकायवमा गाउँपालिकाको जनसाांलख्यक लििरण र लिशे्लषण , 

आलथवक लिकासका अिस्था र क्षेत्र , सामालजक लिकासको अिस्था र क्षेत्र , भौलतक लिकासको अिस्था र 

क्षेत्र, िन तथा िातािरणको अिस्था र के्षत्र तथा सांस्थागत लिकास र सु शासनको अिस्था सम्बन्धी 

तथयाङ्किाई सांकिन, लिशे्लषण गरी गाउँपालिकाको िहृत तथयाङ्क सलहतको पर्श्वलचत्र तयार गररएको छ ।  

समसामलयक तथा लदगो लिकासका िालग प्रभा िकारी योजना र योज नाका िालग गणुस्तरीय तथयाङ्क 

अपररहायव छ । कुनै पलन लिकास योजनाको सफिता, जानकारी कुन स्तरमा भएको छ भन्ने कुराको िास्तलिक 

मलू्याङ्कन सही तथयाङ्कबाि मात्र मापन गनव सलकन्छ । गणुस्तरीय तथयाङ्किे आलथवक , भौलतक तथा 

सामालजक लिकासका िालग सही र बैज्ञालनक लनणवय लिन एिां जनमतै्री नीलत लनयमहरु लनमाणव गनव साथै  

लिद्यमान नीलत लनयमहरुको समयानु कुि पररमाजवन गनव , र समदुायका सबै नागररकहरुबीच लिगत , ितवमान र 

भलिष्यको अिस्था बारे प्रमाण प्रदान गनव सक्छ । गणुस्तरीय तथयाङ्क को अभािमा हुने लिकास  योजना 

लफतिो बन्न सक्छ भन्ने कुरामा कसैको पलन दइुमत छैन । आजको प्रलतस्पधावत्मक समयमा लिकासिाई बढ्दो 

लिर्श्व्यापीकरणसँग तिुना गरेर समते हनेुव पने िातािरण बन्द ैगइरहकेो छ । यसका िालग भरपदो तथयाङ्कको 

आिश्यकता पदवछ । गाउँपालिकाको आिलधक योजना लनमाणव गनव र योजना अनसुारका कायवक्रम , पररयोजना 

तथा लिकासका लक्रयाकिाप सञ्चािन गनवका िालग सबै पक्षको तथयाङ्कको जरुरत पदवछ । यसमा पलन 

प्राथलमक स्रोतबाि सांकिन गररएका तथयाङ्कहरु अन्य लद्धतीय स्रोतबाि सांकिन गररएका भन्दा बढी 

महत्िपणूव र गणुस्तरीय हुन्छ ।   

परम्परागत तथयाङ्क सांकिनका माध्यम तथा  तररकाहरुबाि प्रभािकारी र गणुस्तरीय तथयाङ्क सांकिनमा 

कलठनाइ उत्पन्न हुने गदवछ भने आलथवक स्रोत साधनको समते लमतव्यालयता नहुने हुदँा आधलुनक प्रलिलधहरुको 

प्रयोगिाई अबिम्बन गनुव पने आिश्यकता सांग ैयस गाउँपालिकाको सम्पणूव घरधरुीको लििरणिाई मोिाइि 

प्रलिलधको प्रयोग गरी सांकिन गने प्रयास गररएको छ । जसबाि समय  र आलथवकस्रोतमा लमतव्यालयताका साथै  

तथयाङ्कको गणुस्तरीयतामा समते सधुार आएको पाइएको छ ।  
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१.२ िस्तुगत वििरण प्रकािन गनुषको उदे्दश्य 

बाह्रदशी  गाउँपालिकाको सामालजक , आलथवक, भौगोलिक िगायतको समग्र िस्तलुस्थलत झल्काई 

गाउँपालिकाको आिलधक र लदगो लिकास योजना तजुवमा गनव आधार रेखा  (Baseline) तथयाङ्क उपिब्ध 

गराउन ुयस िस्तगुत लििरणको मिू उद्दशे्य हो । आिश्यक सचूना तथा तथयाङ्कहरू उपिब्ध गराई 

गाउँपालिकाको लिस्ततृ पार्श्वलचत्र तयार गनव िस्तगुत लस्थलत लिशे्लषण गनव सहयो ग गनुव यस दस्तािजेको अको 

प्रमखु उद्दशे्य हो । यस िस्तगुत लििरणका थप लिलशष्ट उद्दशे्यहरू दहेाय अनसुार रहकेा छनः्–  

 बाह्रदशी गाउँपालिकाको िस्तलुस्थलतको बारेमा जानकारी गराउन ।  

 गाउँपालिकाको आलथवक , सामालजक, भौलतक पिूावधार , भौगोलिक, राजनीलतक िातािरणको बारे मा 

अलभिेखीकरण गनव ।  

 गाउँपालिकामा रहकेा लिलभन्न स्रोत साधनको उपिव्धता र लस्थलत लिशे्लषण गनव ।  

 गाउँपालिकामा रहकेा सरकारी कायाविय , व्यािसाय तथा सांघ सांस्थाहरूको एकीकृत लििरण 

लिशे्लषण गनव ।  

 गाउँपालिकाको लिषयगत/क्षेत्रगत लिकासका सम्भािनाहरूको बारेमा लिशे्लषण गनव ।  

 गाउँपालिकाको आिलधक /िालषवक योजना तजुवमाको िालग समग्र के्षत्रको सचूना /तथयाङ्क उपिब्ध 

गराउन । 

१.३ गाउँपाविका बस्तुगत वििरण (पार्श्षवचत्र) वनमाषणका आधारहरु  

क) नेपािको संविधान: 

नेपािको सांलिधानको अनसुचूी ५ को क्रमसांख्या १३ मा केन्रीय तथयाङ्क (रालष्रय, अन्तररालष्रय मानक 

र गणुस्तर ) िाई सङ्घको अलधकारको सचूीमा राखी नेपाि सरकारिे यसको मापदण्ड लनधावरण गने 

लजम्मिेारी प्रदान गरेको छ भने अनसुचूी ६ को क्रमसांख्या ६ मा प्रदशे तथयाङ्किाई प्रदशेको 

अलधकारको सचूीमा सचूीकृत गररएको छ । सांलिधानको धारा ५७ को उपधारा (४), धारा २१४ को 

उपधारा (२), धारा २२१ को उपधारा (२), धारा २२६ को उपधारा (१) अनसुार स्थानीय तहको 

अलधकारको सचूी अनसुचूी ८ बमोलजम हुनेछ । नेपािको सांलिधानको अनसुचूी ८ मा स्थानीय तहको 

अलधकारको सचूीको क्रमसांख्या ६ मा स्थानीय तथयाङ्क तथा अलभिेख सांकिन सम्ब न्धी अलधकार 

तथा क्रमसांख्या १७ मा िरेोजगारको तथयाङ्क सांकिन सम्बन्धी अलधकारिाई सचूीकृत गरेको छ । 

 

ख) नेपाि सरकारबाट स्िीकृत संघ , प्रदेि र स्थानीय तहको अवधकारहरुको कायष विस्तृतीकरण 

प्रवतिेदन: 

नेपाि सरकारबाि स्िीकृत सांघ , प्रदशे र स्थानीय तहको अलधकारको कायव लि स्ततृीकरणिे केन्रीय 

तथयाङ्क अन्तगवत तथयाङ्क सम्बन्धी रालष्रय नीलत , काननू, मापदण्ड, रालष्रय तथयाङ्क प्रणािीको 

व्यिस्थापन र गणुस्तर लनधावरण, रालष्रयस्तरको गणना र सिके्षण व्यिस्थापन, नेपाि स्ि्याण्डडव िगीकरण 

र मापदण्ड लिकास र प्रयोग तथा तथया ङ्कसम्बन्धी सल्िाहकारी भलूमका बारे उल्िेख गरेको छ । 

यसैगरी प्रदशे तथयाङ्क अन्तगवत तथयाङ्क सम्बन्धी प्रदशे नीलत , काननू तथा मापदण्ड, नेपाि स्ि्याण्डडव 

िगीकरण र मापदण्ड अनसुार प्रादलेशक तहको तथयाङ्क व्यिस्थापन , प्रदशे तहको तथयाङ्कको सचूना 
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प्रणािी व्यिस्थापन तथा प्रादलेशक तथयाङ्कीय अलभिेख सांरक्षण र व्यिस्थापन आलद उल्िेख गरेको छ 

। 

सांलिधानको अनसुचूी ८ को स्थानीय तहको एकि अलधकारको लिस्ततृीकरणिे स्थानीय तथयाङ्क 

सम्बन्धी नीलत , काननू, मापदण्ड तजुवमा , िरेोजगारको तथयाङ्कसलहत स्थानीय तहको आधारभतू 

तथयाङ्क व्यिस्थापन, तथयाङ्कीय अलभिेख व्यिस्थापन , सचूना तथा प्रलिलधयकु्त तथयाङ्क 

व्यिस्थापनको लजम्मिेारी स्थानीय सरकारमा रहकेो छ । 

 

ग) तथ्याङ्क ऐन, २०१५ तथा वनयमाििी, २०४१: 

  जनतािाई अलधक मात्रामा ठोस लहत हुने नीलत लनधावरण गनव , सरकारी लनकायहरुको प्रशासकीय लनपणुवता  

बढाउन र मिुकुको आलथवक गलतलिलधबारे यथाथव ज्ञान प्राप्त गनव नेपाि सरकारिाई यथाथव आधार चालहने 

र त्यस्तो आधार जिुाउन तथयाङ्क सांकिन सम्बन्धी सलुिधाको व्यिस्था गनव तथयाङ्क सांकिन , 

लिशे्लषण, अलभिेख र प्रकाशन गने कामको लनलमत्त एक केन्रीय लिभागको स्थापना  गरी शालन्त , 

सवु्यिस्था, जनताको सलुिधा र आलथवक लहत कायम राख्न तथयाङ्क ऐन, २०१५ जारी गररएको छ ।  

घ) स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तजुषमा वदग्दिषन, २०७४: 

लदग्दशवनको दफा ८.२ मा गाउँपालिका िा नगरपालिकािे िालषवक योजना तथा बजिे तजुवमा गनुव पिूव 

स्थानीय तहको  भौगोलिक, सामालजक, आलथवक तथा पिूावधार िगायतका के्षत्रको यथाथव लस्थलत दलेखने 

गरी िस्तलुस्थती लिलिरण (एचयालष्भ) तयार िा अद्यािलधक गनुव पनेछ । अद्यािलधक िस्तलुस्थती लिलिरण 

आफ्नो ध्भदकष्तभ माफव त सािवजलनक गनुव पने व्यिस्था गरेको छ । 

 

ङ) स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४: 

स्थानीय सरकार सांचािन ऐन , २०७४ को पररच्छेद ३ दफा ११ को उपदफा २ को च (२ )र (३ )ड को 

(२) , (४), (५  )र (६ )मा स्थानीय अलभिेख व्यिस्थापन , दफा ११ को उपदफा २ थ (१) , (२ ( )३) , (४ )

र (५ )मा िरेोजगारको तथयाङ्क सांकिन तथा दफा १२ को िडा सलमलतको काम , कतवव्य अलधकार 

अन्तगवत उपदफा २ को ख मा तथयाङ्क अद्यािलधक तथा सांरक्षण अन्तगवत खण्डीकृत तथयाङ्क र 

सचूनासलहतको िडाको पार्श्वलचत्र तयार तथा अद्यािलधक गनुव पने व्यिस्था रहकेो छ । 

१.४ तथ्याङ्क संकिन गनष तथा पार्श्षवचत्र वनमाषण गनष प्रयोग गररएका विवधहरु 

पार्श्वलचत्र तयार गनवका िालग लनम्न चरणहरु परुा गररएको छ । 

क) तथ्याङ्क संकिनका िावग प्रश्नाििी तयार 

यो दस्तािजेको तयारीका क्रममा सिवप्रथम स्थानीय लिकास मन्त्राियबाि जारी गररएको गाउँ /नगर  

िस्तगुत लििरण तयारी कायवलिलध २०७४ िे व्यिस्था गरेबमोलजम लिलभन्न लिषयगत सचूनाहरूको िालग 

सचूना सांकिन गनवका िालग प्रश्नाििी तयार गररयो । प्रश्नाििीिाई मोिाइि प्रलिलधमा स्थानान्तरण गरी 

सफि्ियर प्रणािीसँग जोड्ने काम सम्पन्न गररसके पलछ गौररगन्ज गाउँपालिका िगायत स्थानीय 

राजनीलतक दिका प्रलतलनलधहरुसँगको छिफि गररयो। छिफिबाि आएका सझुाि तथा  गा .पा.का 

प्रलतलनलधहरुको अनरुोधमा केलह लिशषे तथयाङ्क सांकिन गनव प्रश्नािालििाई सांसोधन गररयो ।  

ख) तथ्याङ्क संकिक स्ियंसेिकहरुको छनौट तथा अवभमुखीकरण 



  

बाह्रदशी गाउँपालिका पर्श्वलचत्र २०७५  | Bahradashi Rural Municipality Profile 2019   4 

गाउँपालिका पार्श्वलचत्र लनमावण का िालग चालहने सम्पणूव तथयाङ्कका िालग सम्बलन्धत िडाबाि ५-६ जना 

प्रलत िडा  योग्य तथयाङ्क सांकिकको छनौि गररयो । सांकिक छनौि गदाव अनभुिी ,  भौगोलिक 

जानकारी भएको र जनघनत्ििाई ध्यान लदइएको लथयो भने जातीय , भालषक, िगव र िैङ्लगक जस्ता साझा 

सिािहरुिाई समते आधारको रुपमा लिइएको लथयो । स्थानीय भाषाको ज्ञान भएको र स्मािव मोिाइि 

चिाउन जान्ने व्य लक्तिाई प्राथलमकता लदइएको लथयो । तथयाङ्क सांकिन अिलधभर सांकिकहरुको 

अनगुमन, लनरीक्षण र आिश्यक पषृ्टपोषण प्रदान गररएको लथयो । 

ग) तथ्यांक संकिन  

मोिाइि प्रलिलधमा आधाररत सफिियर लनमावण गरी प्रश्नाििीहरुिाई सफिियरमा राखरे तथयाङ्क 

सांकिनिाई रुत गलतमा सम्पन्न गररएको  छ । प्रश्नाििीहरुिाई तकव सांगत ढांगबाि लनयलन्त्रत गररएको हुदँा 

मानिीय त्रिुीहरुिाई कम गरी प्रभािकाररता र लमतव्यालयतािाई िलृद्ध गरर तथयाङ्किाई अद्यािलधक 

गररएको । 

घ) तथ्याङ्क रुजु गनषका िावग जानकारी कायषिािाको आयोजना 

सांकलित तथयाङ्कहरुको लििरण सलहत िडा प्रलत लनलधहरुमाझ एक लदने कायवशािा आयोजना गररयो । 

लिलभन्न सांघसस्था, अन्य सरोकारिािा  र गाउँपालिका पररषदको सहभालगतमा लिलभन्न लिषयसँग 

सम्बलन्धत व्यलक्तहरुबाि कायवशािा सहजीकरण भएको लथयो । जसिे गदाव लनमावण गररएको गाउँपालिका 

पार्श्वलचत्र िास्तलिक र स्तरीय हुने कुरािाई योगदान पगुकेो छ । 

ङ) जनसंख्या, आवथषक सामावजक, संस्थागत तथा अन्य सम्पूणष तथ्याङ्कको विशे्लषण 

सांकलित तथयाङ्कहरुिाई मोिाइिबाि कम्प्यिुरमा स्थानान्तरण र भण्डारण गररयो । यसरी सांकिन 

गररएको लिस्ततृ तथयाङ्कमा प्राथलमक स्रोतबाि सांकिन गररएको सम्पणू घरधरुी र पररिारको अलभिेख, 

समहू छिफि , स्रोत व्यलक्त अन्तरिावता र प्रत्यक्ष जानकारी सांकिन गरीएका सांस्थागत तथयाङ्कहरु 

रहकेा छन भने लितीय स्रोत अन्तगवत गाउँपालिकाको लिगतको अलभिेख र पार्श्वलचत्र , लिलभन्न प्रकाशन, 

पत्रपलत्रका, इन्िरनेि आलदबाि प्राप्त गररएको छ । तथयाङ्क िाई लिशे्लषण गनवका िालग  Microsoft 

Excel, Google Fusion Table जस्ता सफिियरहरुको प्रयोग गररएको छ । Arcview GIS 10.4 र 

Open Street Map र अन्य भौगोलिक लिशे्लषण गने प्रलिलधहरुको समते उपयोग गररएको छ ।  

१.५ िस्तुगत वििरणको सीमा 

यस  लििरणिे  िस्ततु  :बाह्रदशी गाउँपालिका के्षत्रको तथयाङ्किाई समिेेको छ । गाउँ/नगर िास्थलुस्थलत 

लििरण तयारी कायवलिलध २०७५ अनरुुप गाउँपालिकाका लिलभन्न प्रकारका सचूनाहरू  यसमा सांग्रह गररएका 

छन ् । लशक्षा , स्िास्थय, सांचार, शालन्तसरुक्षा, यातायात, कृलष, पशपुािन र उद्योगधन्धा िगायतका पेशा 

व्यिसायका साथमा बािबालिका , मलहिा र अपाांगता भएका ब्यलक्तहरुहरूको  अिस्था तथा लतनिाई 

लदइएका सेिा र सलुिधाका बारेमा पलन िस्तगुत लििरणमा समािशे गरएको छ । िस्तगुत लििरण तयारीको 

क्षेत्र भौगोलिक रूपमा बाह्रदशी गाउँपालिका रहकेो छ भने  लिषयिस्तकुा दृलष्टिे स्थानीय लिकास मन्त्राियिे 

तोकेको घरधरुी लििरणको फारमिे समि्ेने लिषयिस्त ुसमलेिएका छन ्।  
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पररच्छेद २: गाउँपाविकाको पररचय 

२.१ नामकरण 

बाह्रदशी गाउँपालिका प्रदशे नां १ मचेी अञ्चि झापा लजल्िा को दलक्ष ण भगेमा अिलस्थत रहकेो छ। नेपाि 

सरकारको पलछल्िो राज्य पनुसंरचना २०७३ िे सालिक गाउँ लिकास सलमलतहरु राजगढ , चकचकी र डाँगीबारी 

िाई समािशे गरी बाह्रदशी गाउँपालिका नामाकरणा गररएको हो ।  

२.२ भौगोविक अिवस्थवत (वसमाना) 

पिूव  : हलल्दिारी गाउँपालिका र लितावमोड नगरपालिका 

पलिम  : झापा गाउँपालिका 

उत्तर : कनकाई नगरपालिका 

दलक्षण : कचनकिि गाउँपालिका 

२.३ धाराताविय अिस्था 

यस गाउँपालिका २६° २६' ४६.९" दलेख २६° ३६'२३.३" उत्तरी अक्षाांश र ८७° ५३' २२.९"  दलेख ८७° ५८' 

१६.४" पिूी दशेान्तरमा फैलिएको छ ।  समनु्र सतहबाि ७५ लमिर दखेी १२४ लमिर सम्मको उचाईमा अिलस्थत  

यस गाउँपालिका को कुि के्षत्रफि ७८.४४ िगव लक.लम. रहकेो छ भने कुि जनस ख्या ३९,६२२ रहकेो छ  । यो 

गाउँपालिका ७ ििा िडामा लिभाजन भएको छ । जसमा लदक्षाण लतर राजगढ (िडा नां १,२,३) रहकेा छन ्भने 

मध्ये भागमा चकचकी (िडा नां ४,५) रहकेा छन ्त्यसै गरी उत्तरी भागमा डालगबारी (िडा नां ६,७) रहकेा छन ्।  

२.४ सामावजक अिस्था 

यस गाउँपालिका  लभत्र लिलभन्न जातजालत र  लिलभन्न धमव सम्प्रदायका मालनसहरुको बसोबास रहकेो छ । दलक्ष ण 

भागमा आलदिालस जनजालतको बाहुल्यता रहकेो छ भने मध्य र उत्तरी भागमा अन्य जालतको बाहुल्यता रहकेो छ 

। यस गाउँपालिकाका अलधकाांश जनसांख्या कृलष पेशमा आिद्ध  छन ्भने केलह जनसांख्या व्या पार व्यसायमा पलन 

आिद्ध छन ्। यस गाउँपालिकाको दलक्ष णा भगेमा राजगढ बजार रहकेो छ भने मध्य भागमा चकचकी बजार र 

उत्तरी भगेमा डालगबारी बजार रहकेो छ । यस गाउँपालिका लभत्र जम्मा १६ ििा सामदुायीक, १३ ििा सांस्थागत 

लिद्ययािय, १० ििा मदरसा र १ ििा गरुुकुि  रहकेा छन ्भने ५ ििा स्िास्थ चौकीहरु रहकेा छन ् । यस 

गाउँपालिका लभत्र अिलस्थत सामदुायीक र सांस्थागत लिद्याियहरुिे यस गाउँपालिका लभत्रका 

बािबालिकाहरुिाई सिवसिुभ तररकािे पठनपाठनमा सरर क गराएको छ भने यहाँ अिलस्थत स्िास्थय 

चौकीहरुिे स्थालनय बालसिाई सिवसिुभ तररकािे औषलध उपचारको व्यिस्था गरेको छ  ।  यस गाउँपालिकाको 

यातायत गरुुयोजनािे यस गाउँपालि का लभत्र ३२५ ििा सडक खण्डहरु पलहचान गरेको छ । गाउँपालिका 

के्षत्रलभत्र पने मखु्य राजमागव खण्ड सलहत यस योजनािे पलहचान गरेका कुि सडकहरु अन्तगवत ए क्िास ३१ 

लक मी , लब क्िास ४८ लकमी , लस क्िास ४७ लकमी र डी क्िास २४४ लकमी रहकेो छ भने पलहचान गरेको कुि 

िम्िाई ३१७ लकमी रहकेो छ , जसमध्ये ५७ लकमी कािो पत्रो , ७६ लकमी ग्राबभिे र ३३८ लकमी धिेु र कच्ची 

सडकहरु रहकेा छन ्।  औद्योलगक के्षत्र हनेे हो भने यहाँ घरेि ुतथा साना उद्योगहरु भने ज्याद ैन्यनू रहकेो पाईन्छ । 
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पररच्छेद ३: पाररिाररक वििरण तथा जनसंख्याको अिस्था 

३.१ िडा अनुसार घरधुरी तथा जनसंख्या वििरण  

तालिका १: िडा अनसुार घरधरुी तथा जनसांख्याको लििरण 

िडा नां. घरधरुी  

जनसांख्या 

क्षेत्रफि(िगव 

लक.मी.) जनघनत्ि मलहिा परुुष 

कुि 

जनसांख्या 

१ ९२५ २,२२९ २,३४२ ४,५७१ ९.४२ ४८५.२४ 

२ १,३७६ ३,३९४ ३,५३३ ६,९२७ १४.८१ ४६७.७२ 

३ १,५२४ ३,५४२ ३,६९४ ७,२३६ ११.०३ ६५६.०३ 

४ १,०३८ २,२०७ २,३४४ ४,५५१ ८.२२ ५५३.६५ 

५ १,५८३ ३,७५२ ३,७९८ ७,५५० १३.७७ ५४८.२९ 

६ १,१५४ २,७२५ २,८३८ ५,५६३ १२.३३ ४५१.१८ 

७ ६३७ १,५९५ १,६२९ ३,२२४ ८.८७ ३६३.४७ 

जम्मा ८,२३७ १९,४४४ २०,१७८ ३९,६२२ ७८.४५ ५०५.०६ 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६  

 

तालिका २: रालष्रय जनगणना २०६८ र गाउँपालिका प्रोफाईिका िालग गररएको घरधरुी सिके्षण (२०७५/७६) 

को आधारमा तिुनात्मक अध्ययन 

िडा 

नां. समािशे गालिस 

२०६८ साि २०७५/७६ सिेक्षण जनसांख्या 

िलृद्ध प्रलतशत 

(%) घरधरुी  जनसांख्या घरधरुी  जनसांख्या 

१ राजगढ(१,२,९) ९०४ ४,१५१ ९२५ ४,५७१ १०.१२ 

२ राजगढ(३,४,५) १,२२७ ५,६०६ १,३७६ ६,९२७ २३.५६ 

३ राजगढ(६,७,८) १,३१३ ५,९३३ १,५२४ ७,२३६ २१.९६ 

४ चकचकी(१-३,८,९) ८०९ ३,८०० १,०३८ ४,५५१ १९.७६ 

५ चकचकी(४,५,६,७) १,३८७ ६,४०२ १,५८३ ७,५५० १७.९३ 

६ डाांगीिारी(६,७,८) १,००७ ४,४९६ १,१५४ ५,५६३ २३.७३ 

७ डाांगीिारी(१-४,९,५) ७५१ ३,२६५ ६३७ ३,२२४ -१.२६ 

जम्मा  ७,३९८ ३३,६५३ ८,२३७ ३९,६२२ १७.७४ 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६  

यस गाउँपालिकाको समग्र जनसांख्या २०६८ साि को रालष्रय जनगणनाको भन्दा कुि १७.७४% िे िलृद्ध भएको 

छ । यस गाउँपालिकाको प्रलतिषव जनसंख्या िृवि दर २.३३% रहकेो छ । 
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३.२ गाउँपाविकाको अनुपवस्थक जनसंख्या वििरण 

तालिका ३: गाउँपालिकाको अनपुलस्थत जनसांख्या लििरण 

िडा नां. गाउँपालिका 

बालहर बस्ने 

कुि 

जनसांख्या 

लिदशेमा बस्ने जनसांख्या नेपाि लभत्रै अन्यत्र बस्ने गा.पा. बालहर 

भएका 

जनसांख्या 

प्रलतशत (%) 

मलहिा  परुुष जम्मा मलहिा  परुुष जम्मा 

१ ४८५ ३८ २९९ ३३७ ५८ ९० १४८ १०.६१ 

२ ८७३ ४८ ४२५ ४७३ १६४ २३६ ४०० १२.६० 

३ ९२७ ७३ ५१३ ५८६ १४७ १९४ ३४१ १२.८१ 

४ २१८ २ १८४ १८६ १३ १९ ३२ ४.७९ 

५ ९०७ ७६ ६०० ६७६ १०३ १२८ २३१ १२.०१ 

६ ७२२ ७० ४७१ ५४१ ७८ १०३ १८१ १२.९८ 

७ ३७४ २२ २६३ २८५ ३६ ५३ ८९ ११.६० 

जम्मा ४,५०६ ३२९ २,७५५ ३,०८४ ५९९ ८२३ १,४२२ ११.३७ 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

 

 
लचत्र १: गाउँपालिकाको अनपुलस्थत जनसांख्या 
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३.३ उमेर तथा विङ्गका आधारमा जनसंख्या वििरण 

तालिका ४:  उमरे तथा लिांगका आधारमा जनसांख्या लबिरण 

उमरे समहू मलहिा परुुष जम्मा 

०-४ १,४१७ १,३९५ २,८१२ 

५-९ १,७५२ १,७०३ ३,४५५ 

१०-१४ १,७५१ १,८२९ ३,५८० 

१५-१९ १,९७६ १,९१२ ३,८८८ 

२०-२४ १,९७७ २,०३७ ४,०१४ 

२५-२९ १,८२० १,७८८ ३,६०८ 

३०-३४ १,५२६ १,६१२ ३,१३८ 

३५-३९ १,५९१ १,६५९ ३,२५० 

४०-४४ १,१८२ १,३७८ २,५६० 

४५-४९ ९९९ १,१२५ २,१२४ 

५०-५४ ८५८ १,००८ १,८६६ 

५५-५९ ६३४ ७०३ १,३३७ 

६०-६४ ६६३ ६२० १,२८३ 

६५-६९ ४८० ५३२ १,०१२ 

७०+ ८१८ ८७७ १,६९५ 

जम्मा १९,४४४ २०,१७८ ३९,६२२ 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६  

३.४ मातृभाषाको आधारमा जनसंख्या वििरण  

तालिका ५: मातभृाषाका आधारमा िडागत जनसांख्या लििरण  

मातभृाषा  

िडा न 

जम्मा 

प्रलतशत 

(%) १ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

नेपािी  १,७७४ २,६५४ २,९२६ २,८५३ ४,७४८ ३,९६३ १,४०८ २०,३२६ ५१.३० 

राजिांशी  १,५५९ २,२७३ १,७७६ २१२ १,३६० ४४८ १,०६६ ८,६९४ २१.९४ 

सन्थािी  ४९६ ४४२ ४२५ १७५ ३६३ ४२३ २४८ २,५७२ ६.४९ 

सजुावपरुी  १२० ५०३ ४३८ ५६४ १३ २   १,६४० ४.१४ 

मलैथिी  ५७ ४२४ ५७२ ९३ १७८ २८ १६८ १,५२० ३.८४ 

उदुव    ८५ ३१५ ६१० ११८ ५ ६ १,१३६ २.८७ 

लिम्ब ु ७३ १२८ ८६   २०४ ३८६ ४ ८८१ २.२२ 
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तामाङ  १३३ १५ १४३ १७ १६४ ९९ ५४ ६२५ १.५८ 

नेपािभाषा    ११ ११४   ८९ ८० १८८ ४८२ १.२२ 

मगर ३९ २४ १०९   १२ २१ २० २२५ ०.५७ 

लहन्दी  १८२   १० २० ३   ३ २१८ ०.५५ 

बान्तिा 

(राई) १२ ५ २६ ४ २५ ७ २७ १०६ ०.२७ 

भोजपरुी  २१ ३ ८१         १०५ ०.२७ 

थारु  ५ ५ २४ ३ १४ २१ २८ १०० ०.२५ 

कुिङु 

(राई) २२ ६ ३८         ६६ ०.१७ 

साङ्पाङ 

(राई) ११   ५०         ६१ ०.१५ 

चासलम्िङ 

(राई) ११ ५ १५   १९   ४ ५४ ०.१४ 

अिलध     ३   ६ ५   १४ ०.०४ 

सनुिुार  १       ५ ३   ९ ०.०२ 

अन्य  ५९ ३४४ ७६   २२९ ७७   ७८५ १.९८ 

जम्मा  ४,५७५ ६,९२७ ७,२२७ ४,५५१ ७,५५० ५,५६८ ३,२२४ ३९,६२२ १००.०० 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६  

३.५ धमषका आधारमा जनसंख्या वििरण 

तालिका ६:  िडागत रुपमा धमवका आधारमा जनसांख्या लििरण  

धमव 

िडा नां.  

जम्मा 

प्रलतशत 

(%) १ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

लहन्द ु ३,६०३ ५,७८९ ६,३७९ २,६४७ ६,८६० ४,४४७ ३,०३६ ३२,७६१ ८२.६८ 

मसु्िीम ४५५ ७६५ ४४४ १,८२७ १४२   ९ ३,६४२ ९.१९ 

लकराँत १७८ ६१ ९६ ५ १६० ६७५ ९ १,१८४ २.९९ 

बौद्ध १८४ १०३ १९२ १४ २३२ २४६ १२७ १,०९८ २.७७ 

लक्रलस्च्यन १५२ १०० १०१ ३१ १३२ १८७ ४१ ७४४ १.८८ 

लशख       २२   ७   २९ ०.०७ 

बोने   ३ ११         १४ ०.०४ 

प्रकृलत         ४ ६   १० ०.०३ 

नालस्तक         ५   २ ७ ०.०२ 
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जनै        ५       ५ ०.०१ 

अन्य ३ १०६ ४   १५     १२८ ०.३२ 

जम्मा ४,५७५ ६,९२७ ७,२२७ ४,५५१ ७,५५० ५,५६८ ३,२२४ ३९,६२२   

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

३.६ जावतयताका आधारमा जनसंख्या वििरण 

तालिका ७: जालतयताका आधारमा घरधरुी तथा जनसांख्या लििरण  

जात /जालत घरधरुी सांख्या मलहिा परुुष जम्मा प्रलतशत (%) 

राजिांशी  २,००६ ४,४८९ ४,६४२ ९,१३१ २३.०५ 

ब्रामण १,५४७ ३,७६२ ३,९६० ७,७२२ १९.४९ 

क्षेलत्र १,३०५ ३,१३९ ३,२९७ ६,४३६ १६.२४ 

मसुल्मान ७३८ १,७७५ १,९११ ३,६८६ ९.३० 

सन्थाि  ६२२ १,४६३ १,४५१ २,९१४ ७.३५ 

लिम्ब ु ३२३ ७७८ ७९८ १,५७६ ३.९८ 

नेिार २३५ ५६३ ५७० १,१३३ २.८६ 

राई १८१ ४०२ ४३० ८३२ २.१० 

तामाङ १७२ ४३८ ४२८ ८६६ २.१९ 

मिाह १२१ २७७ २८१ ५५८ १.४१ 

कामी  ११७ २९७ २८२ ५७९ १.४६ 

तेलि १०६ २५१ २५६ ५०७ १.२८ 

मगर ७१ १७५ १७२ ३४७ ०.८८ 

दमाइ ६८ १७२ १५९ ३३१ ०.८४ 

यादि ६६ १३५ १७७ ३१२ ०.७९ 

भजुिे ६४ १५७ १६३ ३२० ०.८१ 

चौधरी ५७ १५४ १४७ ३०१ ०.७६ 

कुमाि ५२ १२४ १३८ २६२ ०.६६ 

ठकुरी ५० १०३ १२८ २३१ ०.५८ 

गन्गाँइ ३८ ८७ ७३ १६० ०.४० 

मचेे ३५ ८५ ८७ १७२ ०.४३ 

हििुाई ३१ ६८ ७० १३८ ०.३५ 

खत्िे ३० ६४ ६६ १३० ०.३३ 

सन्यासी  ३४ ८६ ८९ १७५ ०.४४ 

थारु २२ ३७ ४५ ८२ ०.२१ 

गरुुङ २१ ५६ ५५ १११ ०.२८ 

डोम २० ४० ४६ ८६ ०.२२ 

शमाव  २० ४८ ४९ ९७ ०.२४ 
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जात /जालत घरधरुी सांख्या मलहिा परुुष जम्मा प्रलतशत (%) 

हजाम २० ५३ ५१ १०४ ०.२६ 

सनुिुार १२ २८ २५ ५३ ०.१३ 

साकी ११ २४ ३५ ५९ ०.१५ 

चमार  १० २३ २० ४३ ०.११ 

ताजपरुरया ५ ९ ८ १७ ०.०४ 

धोलि ४ ७ ८ १५ ०.०४ 

सडुी ४ ११ ७ १८ ०.०५ 

कामते ४ १६ ८ २४ ०.०६ 

ताँती  ३ ७ ९ १६ ०.०४ 

तत्मा ३ ७ ८ १५ ०.०४ 

कँुिर २ ७ ६ १३ ०.०३ 

थामी  २ ५ ६ ११ ०.०३ 

अन्य ५ १२ १७ २९ ०.०७ 

जम्मा ८,२३७ १९,४४४ २०,१७८ ३९,६२२ १००.०० 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

३.७ विङ्ग र उमेरका आधारमा घरमुिीको वििरण  

तालिका ८: लिङ्गका आधारमा घरमिुीको लििरण (िडागत) 

िडा नं.  मवहिा पुरुष  जम्मा  

१ १२६ ८०० ९२६ 

२ १८२ ११९४ १३७६ 

३ २४८ १२७४ १५२२ 

४ १६६ ८७२ १०३८ 

५ २०५ १३७८ १५८३ 

६ १८२ ९७३ ११५५ 

७ १५१ ४८६ ६३७ 

जम्मा  १२६० ६९७७ ८२३७ 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

 

तालिका ९: उमरे तथा लिङ्गका आधारमा घरमलुिको लििरण  

लिङ्ग उमरे » 
घरमिुीको सांख्या प्रलतशत 

(%) ११-२० २१-३० ३१-४० ४१ -५० ५० दलेख मालथ जम्मा 

मलहिा   ४ ७३ १६० २११ ८१२ १२६० १५.३० 

परुुष   ४ ३२१ १४२५ १९०१ ३३२६ ६९७७ ८४.७० 

जम्मा   ८ ३९४ १५८५ २११२ ४१३८ ८२३७ १००.०० 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 
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३.८ पररिारको प्रकारका आधारमा घरधुरी संख्या 

तालिका १०: पररिारको प्रकारका आधारमा घरधरुी सांख्या 

िडा नां. सांयकु्त एकि कुि पररिार सांख्या 

१ २१५ ७१० ९२५ 

२ ४१३ ९६३ १,३७६ 

३ ३४१ १,१८३ १,५२४ 

४ २५५ ७८३ १,०३८ 

५ ३८१ १,२०२ १,५८३ 

६ ३७२ ७८२ १,१५४ 

७ २११ ४२६ ६३७ 

जम्मा २,१८८ ६,०४९ ८,२३७ 

प्रलतशत (%) २६.५६ ७३.४४   
स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

 

३.९ घरको स्िावमत्िका आधारमा घरपाररिार वििरण 

तालिका ११: घरको स्िालमत्िका आधारमा घरपाररिार लििरण (िडागत) 

िडा नं. भाडामा आफ्नै जम्मा घरधुरी  मवहिा  पुरुष जम्मा जनसंख्या 

१ ५९ ८६६ ९२५ २,२२९ २,३४२ ४,५७१ 

२ ११६ १,२६० १,३७६ ३,३९४ ३,५३३ ६,९२७ 

३ ६९ १,४५५ १,५२४ ३,५४२ ३,६९४ ७,२३६ 

४ ८ १,०३० १,०३८ २,२०७ २,३४४ ४,५५१ 

५ ५५ १,५२८ १,५८३ ३,७५२ ३,७९८ ७,५५० 

६ २५ १,१२९ १,१५४ २,७२५ २,८३८ ५,५६३ 

७ ३८ ५९९ ६३७ १,५९५ १,६२९ ३,२२४ 

जम्मा ३७० ७,८६७ ८,२३७ १९,४४४ २०,१७८ ३९,६२२ 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६  
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३.१० पवहिो पटक वबिाह गरेको उमेरको आधारमा जनसंख्या 

तालिका १२: पलहिो पिक लबिाह गरेको उमरेको आधारमा जनसांख्या लििरण 

लिङ्ग 

पलहिो पिक लबिाह गनेहरुको उमरे समहू 

१२ िषव मलुन 

१२ दलेख १७ िषव 

सम्म 

१८ दलेख २९ िषव 

सम्म 

३० दलेख ३९ िषव 

सम्म 

४० दलेख 

मालथ 

मलहिा १८७ ३,४१० ७,८४२ १८२ २५ 

परुुष ४३ ५५५ ८,५५४ १,००६ ६८ 

जम्मा २३० ३,९६५ १६,३९६ १,१८८ ९३ 

प्रलतशत (%) १.०५ १८.१३ ७४.९६ ५.४३   

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

३.११ मुख्य पेिाका आधारमा घरधुरी वििरण 

तालिका १३: मखु्य पेशाका आधारमा घरधरुी लििरण 

िडा नां. 
कृलष तथा 

पशपुािन 
व्यिसाय 

दलैनक 

ज्यािादा

री 

लनलज 

छेत्रमा 

रोजगार 

बैदलेश

क 

रोजगार 

सरकारी 

जालगरे 

स्िरोजगा

र 
अन्य जम्मा 

१ ५४८ ६१ २२१ १४ ३७ ८ ५ ३१ ९२५ 

२ ९२० ९९ १५१ २२ ९३ ३५ २४ ३२ १,३७६ 

३ ८०८ २४१ २०२ ५ १७० २७ ६२ ९ १,५२४ 

४ ५८३ १२९ २२४ ५ ७८ ९ ९ १ १,०३८ 

५ ९७२ १३७ १९३ ३० १७७ ३४ २७ १३ १,५८३ 

६ ७२७ ७७ २०० ५ ९६ ८ १० ३१ १,१५४ 

७ ४३६ ४१ ११२ ६ २४ ३ ४ ११ ६३७ 

जम्मा ४,९९४ ७८५ १,३०३ ८७ ६७५ १२४ १४१ १२८ ८,२३७ 

प्रलतश

त (%) 
६०.६३ ९.५३ १५.८२ १.०६ ८.१९ १.५१ १.७१ १.५५ १००.०० 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

बाह्रदशी गाउँपालिका पर्श्वलचत्र २०७५  | Bahradashi Rural Municipality Profile 2019   14 

३.१२ आवथषक रुपिे सविय जनसंख्या वििरण 

तालिका १४: आलथवक रुपमा सलक्रय जनसांख्या (१५- ५९ िषव उमरे समहु )  

िडा नां. 

आलथवक रुपिे सलक्रय मलहिा (१५-

५९ िषव) 

आलथवक रुपिे सलक्रय परुुष (१५-५९ 

िषव) 

कुि सलक्रय जनसांख्या (१५-५९ 

िषव) 

सलक्रय 

मलहिा 

सांख्या 

कुि मलहिा 

सांख्या 

सलक्रय 

प्रलतशत 

(%) 

सलक्रय 

परुुष 

कुि परुुष 

सांख्या 

सलक्रय 

प्रलतशत 

(%) 

सलक्रय 

जनसांख्या 

कुि 

जनसांख्या 

प्रलतशत 

(%) 

१ १,१७५ १,३९० ८४.५३ १,२७७ १,४७० ८६.८७ २,४५२ २,८६० ८५.७३ 

२ ९२९ २,१११ ४४.०१ १,५७८ २,३२० ६८.०२ २,५०७ ४,४३१ ५६.५८ 

३ १,८८० २,३०३ ८१.६३ २,००८ २,४१५ ८३.१५ ३,८८८ ४,७१८ ८२.४१ 

४ १,२३३ १,४४४ ८५.३९ १,३६९ १,५४१ ८८.८४ २,६०२ २,९८५ ८७.१७ 

५ १,३२६ २,४३९ ५४.३७ १,९७७ २,५१२ ७८.७० ३,३०३ ४,९५१ ६६.७१ 

६ १,११७ १,८०२ ६१.९९ १,४५३ १,८९३ ७६.७६ २,५७० ३,६९५ ६९.५५ 

७ ८९६ १,०७४ ८३.४३ ९२० १,०७१ ८५.९० १,८१६ २,१४५ ८४.६६ 

जम्मा ८,५५६ १२,५६३ ६८.१० १०,५८२ १३,२२२ ८०.०३ १९,१३८ २५,७८५ ७४.२२ 

 स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

यस गा.पा. का सलक्रय उमरे समहू (१५-५९ िषव उमरे समहू) का ६८% मलहिा र ८०% परुुष आलथवक रुपिे 

सलक्रय रहकेो । १५-५९ िषव उमरे समहू को कुि जनसांख्याको ७४.२२% जनसांख्या आलथवक रुपिे सलक्रय रहकेो 

तथयाांक छ । 

३.१३ अपांगताका आधारमा जनसंख्या वििरण  

तालिका १५: िडागत अपाङ्गता भएका व्यलक्तको सांख्या लििरण र अपाङ्गता प्रलतशत (%) 

िडा नं.  

कुि जनसांख्या अपाङ्गता भएका व्यलक्तको सांख्या अपाङ्गता 

प्रलतशत (%) मलहिा परुुष जम्मा मलहिा परुुष जम्मा 

१ २,२३० २,३४५ ४,५७५ २२ २६ ४८ १.०५ 

२ ३,३९४ ३,५३३ ६,९२७ ४३ ७१ ११४ १.६५ 

३ ३,५३८ ३,६८९ ७,२२७ ३७ ३६ ७३ १.०१ 

४ २,२०७ २,३४४ ४,५५१ ३८ ४१ ७९ १.७४ 

५ ३,७५२ ३,७९८ ७,५५० ३५ ४५ ८० १.०६ 

६ २,७२८ २,८४० ५,५६८ ४९ ६३ ११२ २.०१ 

७ १,५९५ १,६२९ ३,२२४ १३ १६ २९ ०.९० 

जम्मा  १९,४४४ २०,१७८ ३९,६२२ २३७ २९८ ५३५ १.३५ 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

अपाांगता भएका जनसांख्या प्रलतशत: १.३५%.  
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३.१४ बसाँइसराई सम्बन्धी वििरण  

तालिका १६: िडागतरुपमा बसाँइसराई सम्बन्धी लििरण 

िडा नां. 

बसाईसराई दताव (घरधरुी सांख्या) आएको गएको 

गएको 

सांख्या 

आएको 

सांख्या 

जम्मा 

सांख्या मलहिा परुुष मलहिा परुुष 

१ १७ ४ २१ 

   

  

२ ८६ ३३ ११९         

३ १०८ ६३ १७१         

४ ५९ १९ ७८ ६ १३ २५ ३४ 

५ ४६ ३६ ८२ ५४ ४३ ७२ ६९ 

६     ३७ ३१ ३० ३२ ३६ 

७ ७५ ३२ १०७         

जम्मा ३९१ १८७ ६१५ 

    स्रोत :बाह्रदशी गाउँपालिका कार्ाविर् 

३.१५ व्यविगत घटना सम्बन्धी वििरण 

तालिका १७: िडागतरुपमा व्यलक्तगत घिना सम्बन्धी लििरण 

िडा नां. 

जन्म दताव मतृ्य ुदताव लििाह 

दताव 

सांख्या 

सम्बन्ध 

लिच्छेद 

जम्मा दताव 

सांख्या मलहिा परुुष 

जम्मा दताव 

सांख्या मलहिा परुुष 

१ ३४ १७ १७ २२ ३ १९ ५८   

२ २३९ ११६ १२३ २१ ७ १४ ७६ १ 

३ २५६ १२४ १३२ ४२ २१ २१ ८५   

४ २३० ११८ ११२ ३३ १७ १६ ५२ १ 

५ ३२२ १६६ १५६ ५४ १६ ३८ १४०   

६ २१६ १०६ ११० ४२ १९ २३ ७६ १ 

७ १५६ ७७ ७९ २० ७ १३ ५६ १ 

जम्मा १४५३ ७२४ ७२९ २३४ ९० १४४ ५४३ ४ 

स्रोत :बाह्रदशी गाउँपालिका कार्ाविर् 
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३.१६ सामावजक सुरक्षा कायषिमबाट िाभावन्ित वििरण  

तालिका १८: िडागतरुपमा सामालजक सरुक्षा कायवक्रमबाि िाभालन्ित लििरण 

िडा 

नां. 

जषे्ठ नागरीक दलित जषे्ठ नागरीक एकि 

मलहिा  

पणूव अपाङ्ग आांलशक आपाङ्ग बाि सरुक्षा अनदुान 

मलहिा परुुष जम्मा मलहिा परुुष जम्मा मलहिा  परुुष जम्मा मलहिा परुुष जम्मा मलहिा  परुुष जम्मा 

१ ४७ ७७ १२४   १ १ १२५ ५ ३ ८     ० २ २ ४ 

२ ९० १२७ २१७ ५ ८ १३ १८९ ३ ७ १० ९ ८ १७ ७ ६ १३ 

३ ५९ १०५ १६४ ४ ५ ९ २२८ १ ७ ८ १   १ ९ ४ १३ 

४ ७५ ५९ १३४ १   १ १४० ३ ३ ६ ७ १३ २०     ० 

५ १९५ १६५ ३६० १० १० २० १२३ ६ ७ १३ १७ २२ ३९ ६ ७ १३ 

६ ९३ ११९ २१२ ४ १७ २१ १३६ ३ ५ ८ ९ १२ २१ ९ १४ २३ 

७ ५८ ७७ १३५ ३ ८ ११ १०७ १ ६ ७ ९ १० १९ ५ ८ १३ 

जम्मा  ६१७ ७२९ १३४६ २७ ४९ ७६   २२ ३८ ६० ५२ ६५ ११७ ३८ ४१ ७९ 

स्रोत :बाह्रदशी गाउँपालिका कार्ाविर् 
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पररच्छेद ४: आवथषक अिस्था 

४.१ प्रमुख आवथषक वििरण 

४.१.१ मुख्य पेिाका आधारमा घरधुरी वििरण 

तालिका १९: मखु्य पेशाका आधारमा घरधरुी लििरण 

िडा नां. 
कृलष तथा 

पशपुािन 
व्यिसाय 

दलैनक 

ज्यािादारी 

लनलज 

छेत्रमा 

रोजगार 

बैदलेशक 

रोजगार 

सरकारी 

जालगरे 
स्िरोजगार अन्य जम्मा 

१ ५४८ ६१ २२१ १४ ३७ ८ ५ ३१ ९२५ 

२ ९२० ९९ १५१ २२ ९३ ३५ २४ ३२ १,३७६ 

३ ८०८ २४१ २०२ ५ १७० २७ ६२ ९ १,५२४ 

४ ५८३ १२९ २२४ ५ ७८ ९ ९ १ १,०३८ 

५ ९७२ १३७ १९३ ३० १७७ ३४ २७ १३ १,५८३ 

६ ७२७ ७७ २०० ५ ९६ ८ १० ३१ १,१५४ 

७ ४३६ ४१ ११२ ६ २४ ३ ४ ११ ६३७ 

जम्मा ४,९९४ ७८५ १,३०३ ८७ ६७५ १२४ १४१ १२८ ८,२३७ 

प्रलतशत  ६०.६३ ९.५३ १५.८२ १.०६ ८.१९ १.५१ १.७१ १.५५ 
 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

४.१.२ खाद्यान्न आत्मावनषभरताको अिस्था 

तालिका २०: िडागत खाद्यान्न बािी उत्पादन गने घरधरुी को खाद्यान्न आत्मलनभवरताको लििरण 

िडा नां. 

खाद्यान्न बािी उत्पादन गने घरधरुी को खाद्यान्न आत्मलनभवरताको लििरण 

३ मलहना मात्र 

पगु्ने 

३ दलेख ६ 

मलहना सम्म 

पगु्न े

६ दलेख ९ 

मलहना सम्म 

पगु्ने 

९ मलहना 

दलेख १ िषव 

सम्म पगु्ने 

िषवभरर 

खानापगुरे 

बेच्न पगु्ने 

जम्मा 

घरपररिार 

सांख्या 

१ १६४ १२ ६७ १८० १२५ ५४८ 

२ १५३ ४ १६४ ३१७ २८२ ९२० 

३ ८८ ६ १७५ ३०३ २३६ ८०८ 

४ २१३ ४ ८३ ९५ १८८ ५८३ 

५ १३७ ८ २३४ ३६८ २२५ ९७२ 

६ २१७ १९ २०४ २१३ ७४ ७२७ 

७ ७६ ६ ९४ १३४ १२६ ४३६ 

जम्मा  १,०४८ ५९ १,०२१ १,६१० १,२५६ ४,९९४ 
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स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

४.१.३ आिास संरचना वििरण 

तालिका २१: आिास सांरचना सम्बन्धी िडागत लििरण  

िडा नां. कच्ची अधव पक्की पक्की खर/फुसको जम्मा 

१ ४५४ ११९ ६१ २९१ ९२५ 

२ ७९६ ३१० १३२ १३८ १,३७६ 

३ ४९६ ५४५ २२५ २५८ १,५२४ 

४ ६२६ ३०९ ९४ ९ १,०३८ 

५ ४८८ ६६६ ३९४ ३५ १,५८३ 

६ ३०५ ६८० १२९ ४० १,१५४ 

७ २२८ २९७ ५४ ५८ ६३७ 

जम्मा ३,३९३ २,९२६ १,०८९ ८२९ ८,२३७ 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

४.१.४ बेरोजगार सम्बन्धी वििरण  

तालिका २२: रोजगार तथा बेरोजगार सम्बन्धी िडागत लििरण  

िडा नां. 

१५-५९ िषव उमरे समहू  
कुि जनसांख्या 

(१५-५९ उमरे 

समहू ) 

िरेोजगारको सांख्या लिलभन्न पेशामा सांिग्नको सांख्या  

मलहिा परुुष जम्मा मलहिा परुुष जम्मा 

१ २१५ १९३ ४०८ १,१७५ १,२७७ २,४५२ २,८६० 

२ १,१८२ ७४२ १,९२४ ९२९ १,५७८ २,५०७ ४,४३१ 

३ ४२३ ४०७ ८३० १,८८० २,००८ ३,८८८ ४,७१८ 

४ २११ १७२ ३८३ १,२३३ १,३६९ २,६०२ २,९८५ 

५ १,११३ ५३५ १,६४८ १,३२६ १,९७७ ३,३०३ ४,९५१ 

६ ६८५ ४४० १,१२५ १,११७ १,४५३ २,५७० ३,६९५ 

७ १७८ १५१ ३२९ ८९६ ९२० १,८१६ २,१४५ 

जम्मा ४,००७ २,६४० ६,६४७ ८,५५६ १०,५८२ १९,१३८ २५,७८५ 

 स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

यस गा.पा.का १५-५९ िषव उमरे समहूका ६,६४७ जना (२५.७७ %) जनसांख्या बेरोजगार अथिा आलथवक रुपिे 

लनलस्क्रय रहकेो तथयाांक छ ।   
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४.१.५ बैदेविक रोजगारीमा गएकाहरुको वििरण  

तालिका २३: िदैलेशक रोजगारीको गन्तब्य दशे र िडागत लििरण  

दशेको 

नाम 

िडा नां. 

जम्मा 

प्रलतशत 

(%) १ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

यएुई ६८ ८८ १५४ ३३ १६९ ११९ ६३ ६९४ २४.३४ 

कतार ६४ ९० ९१ ६३ १५० १४० ८९ ६८७ २४.१० 

साउदी 

अरब ६४ ६१ ८४ ५५ १२० ५४ २७ ४६५ १६.३१ 

मिेलसया ४१ ५६ ८१ १६ ७१ ६८ ३६ ३६९ १२.९४ 

इलन्डया ५५ ८१ ७२ १४ ३७ ४१ २३ ३२३ ११.३३ 

कुिते २२ २१ २१ १ ३३ ३८ २२ १५८ ५.५४ 

यसुए १ ४ २१   ७ १७   ५० १.७५ 

दलक्षण 

कोररया २ ७ ४   २१ ४ २ ४० १.४० 

जापान   २ १   ३ २ १ ९ ०.३२ 

अस्रेलिया     १   २ २ २ ७ ०.२५ 

क्यानडा     १     ३   ४ ०.१४ 

यकेु     ३       १ ४ ०.१४ 

चीन           २   २ ०.०७ 

बमाव       १       १ ०.०४ 

इराक         १     १ ०.०४ 

अन्य २ ८ १३   ५ ५ ४ ३७ १ 

जम्मा ३१९ ४१८ ५४७ १८३ ६१९ ४९५ २७० २८५१   
स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

यस गा.पा. बाि २,८५१ जना िदैलेशक रोजगारमा गएका छन ्। जसमा यएुई मा ६९४ (२४.३४%), कतार मा 

६८७ (२४.०९%), साउदी अरब मा ४६५ (१६.३१%), मिेलसया मा ३६९ (१२.९४%) र भारत मा ३२३ 

(११.३२%)  जना गएका छन ्। 
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४.१.६ सुकुम्बासी सम्बन्धी वििरण  

तालिका २४: सकुुम्बासी सम्बन्धी िडागत लििरण  

िडा नां. 

सकुुम्बासीको घरधरुी र जनसांख्या  

जम्मा घरधरुी सांख्या मलहिा परुुष 

१ १०० २२६ २७३ ४९९ 

२ २७९ ५९२ ६०७ १,१९९ 

३ १०६ १८६ २०७ ३९३ 

४ ३ ३ ५ ८ 

५ ७८ १६९ १५५ ३२४ 

६ २२ ५१ ४३ ९४ 

७ ३६ ७७ ८६ १६३ 

जम्मा ६२४ १३०४ १३७६ २,६८० 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

# यस तथयाांक िे गलुठको जग्गा, लिद्यािय को जग्गा, अलधयामा लिएका जग्गा र अन्य व्यलक्तको नाम मा रहकेो 

जग्गामा बसोबार गद ैआएकाहरुिाई सकुुम्बासी को तथयाांकमा उल्िेख गरेको छ । 

४.१.७ बैंक खाता सम्बवन्ध वििरण 

तालिका २५: घरधरुीको बैंक खाता भएको/नभएको लििरण 

िडा न. 

बैंक खाता भए/नभएको लििरण 

जम्मा घरधरुी भएको नभएको थाहा नभएको 

१ २१० ७०९ ६ ९२५ 

२ ४८९ ७९४ ९३ १,३७६ 

३ ५६४ ८९१ ६९ १,५२४ 

४ १७४ ८४८ १६ १,०३८ 

५ ३६५ १,११९ ९९ १,५८३ 

६ ३६६ ७४६ ४२ १,१५४ 

७ ११२ ५२३ २ ६३७ 

जम्मा २,२८० ५,६३० ३२७ ८,२३७ 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

यस गा.पा का २,२८० घरधरुी (२७.६८%) घरधरुीको बैंकमा खाता भएको तथयाांक छ ।  
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४.१.८ घरधुरीको ऋण सम्बवन्ध वििरण 

तालिका २६: घरधरुीिे ऋण लिए/नलिएको लििरण 

िडा नां. लिएको नलिएको थाहा नभएको कुि घरधरुी सांख्या 

१ २१७ ७०० ८ ९२५ 

२ ५०९ ७८६ ८१ १,३७६ 

३ ४३९ १,०४९ ३६ १,५२४ 

४ २४६ ७८६ ६ १,०३८ 

५ ६०० ९१५ ६८ १,५८३ 

६ ५०८ ६१२ ३४ १,१५४ 

७ १०२ ५३३ २ ६३७ 

जम्मा  २,६२१ ५,३८१ २३५ ८,२३७ 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

यस गा.पा का २,६२१ घरधरुी (३१.८१%) घरधरुीको कुनै न कुनै स्रोत बाि ऋण लिएको बताएका छन ्।  

 

तालिका २७: ऋण लिएका घरधरुीका ऋणको स्रोत लििरण 

िडा नां. बैंक सहकारी सांस्था समहू ब्यलक्त 

१ २७ ७८ १३९ ६ 

२ १०२ २३१ १८१ २१ 

३ ८८ ३४३ ४४ ४० 

४ २६ ३१ २०७   

५ ४६ २८१ १६३ १९१ 

६ ७९ २६६ १८५ १३३ 

७ १७ ६५ २४ २ 

जम्मा  ३८५ १,२९५ ९४३ ३९३ 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

 

तालिका २८: ऋण लिएका घरधरुीको ऋण लिनको उदे्धश्य 

िडा नां. 

बैदलेशक 

रोजगार 

कृलष तथा 

पशपुािन 

ब्यापार तथा 

व्यिसाय 

उद्योग 

सांचािन लशक्षा 

स्िास्थय 

उपचार 

१ ५ १४८ ४० २ ११ २६ 

२ २२ २८२ १३६ ३ ३८ ३१ 
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३ ५० २०६ १७१ २ २० ३० 

४ ४६ ११७ ८५   १३ १२ 

५ ४२ ३७७ १८९ १ ६६ ११४ 

६ ४० २६८ ११२ ६ ६५ ८४ 

७ ५ ५१ १९ १ १ २७ 

जम्मा २१० १,४४९ ७५२ १५ २१४ ३२४ 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

४.२ भू-उपयोग तथा स्िावमत्त्ि 

४.२.१ ितषमान भू-उपयोग 

तालिका २९: ितवमान भ-ूउपयोग 

क्र.सां. लििरण  क्षेत्रफि (िगव लक.लम.) क्षेत्रफि (हके्िर) 

१ कृलष के्षत्र ७०.२३ ७,०२३.०५ 

२ िन ०.६० ६०.२५ 

३ बगान क्षेत्र ०.३० ३०.२८ 

४ बाँस घारी ०.४१ ४१.४७ 

५ घास  १.५७ १५७.३९ 

६ झाडी ०.३१ ३१.११ 

७ नलद नािा तथा उभार क्षेत्र ५.०१ ५००.६२ 

८ बाझो जमीन ०.०० ०.३८ 

९ आिास क्षेत्र ०.०२ २.४२ 

१० पोखरी  ०.०८ ७.९४ 

कुि के्षत्रफि ७८.५५ ७,८५४.९२ 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 
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४.२.२ भू-स्िावमत्ि 

तालिका ३०: भू -स्िालमत्ि को आधारमा िडागत घरधरुी लििरण   

िडा नां. 
जग्गा 

नहुने 

जग्गा हुनेहरुको अिस्था  
 

जग्गा 

हुने 

जम्मा 

घरधरुी 

 

जम्मा 

घरधरुी 

१० 

धरुभन्दा 

कम  

१० धरु - 

१ कठ्ठा 

सम्म  

१ - ५ 

कठ्ठा 

सम्म 

५- १० 

कठ्ठा 

सम्म  

१० कठ्ठा 

- १ लबघा 

सम्म 

१ लबघा 

भन्दा 

मालथ  

१ २९५ ७ ९६ १५६ ९१ ७४ २०६ ६३० ९२५ 

२ २५८ ५१ १८३ २०० १७१ १६७ ३४६ १,११८ १,३७६ 

३ ३३९ ३० २०६ २३६ १६८ २०१ ३४४ १,१८५ १,५२४ 

४ ८२ ७१ ३२८ १६२ १०१ ९३ २०४ ९५६ १,०३८ 

५ १८९ १५ १६९ २९८ २५८ २२८ ४२३ १,३९४ १,५८३ 

६ ८२ ३५ १५१ २४७ २४१ १७८ २२० १,०७२ १,१५४ 

७ ८५ २० ९६ १०६ ६३ ७४ १९३ ५५२ ६३७ 

जम्मा १,३३० २२९ १,२२९ १,४०५ १,०९३ १,०१५ १,९३६ ६,९०७ ८,२३७ 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

४.२.३ जग्गाको वकवसम 

तालिका ३१: पररिारको स्िालमत्िमा रहकेो जग्गा जलमन सम्बन्धी  िडागत लििरण 

िडा नां. 

जग्गाको  प्रकार 

जम्मा ठेक्का/भाडाको 

जग्गा 
गठुीको जग्गा एिनेी जग्गा नम्बरी जग्गा 

१   ७ १८ ६१२ ६३७ 

२ ३३ ९ ५८ १,०४४ १,१४४ 

३ ३   ६७ १,१३६ १,२०६ 

४ ४४   ८७ ८५५ ९८६ 

५ ४२ ११ ५० १,३०७ १,४१० 

६   १० ३६० ८२१ १,१९१ 

७ १०   ८५ ४९६ ५९१ 

जम्मा १३२ ३७ ७२५ ६,२७१ ७,१६५ 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 
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४.३ कृवष तथा पिु विकास 

४.३.१ वसंचाइको स्रोत  

तालिका ३२: लसांचाइको स्रोतको लििरण 

क्र.सां. लसांचाईको स्रोतको नाम िडा नां. 

१ फौदारघाि लसांचाई बाह्रदशी ४ 

२ घाग्राखोिा सेक्िर लसांचाई बाह्रदशी ६ 

३ अदिुा खोिा लसांचाई  

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

४.३.२ वसंचाइको स्रोतको प्रकार र प्रयोग गने घरधुरी संख्या  

तालिका ३३: लसांचाइको स्रोतको प्रकार र प्रयोग गने घरधरुी सांख्या 

िडा न. मोिर कुिो/नहर लडप बोररांग पम्प सेि इनार 

१ ११   ५ ७८   

२ १०५ ४ २३६ ७९   

३ ३०४ ३ ३४९ ६३   

४ ८५ ५ ७५ १२ १ 

५ ३८४ १५ ११५ ३०   

६ २०७ १५० ३४ ७   

७ ४१     ६६   

जम्मा १,१३७ १७७ ८१४ ३३५ १ 

 स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

४.३.३ कृवष बजार तथा हाटबजार सम्बन्धी  

तालिका ३४: बाह्रदशी गाउँपालिका क्षेत्रमा रहकेा कृलष बजार तथा हािबजार सम्बन्धी लििरण  

क्र .स.  नाम स्थान िडा न. हाि /बजार िाग्ने लदन  

 १ बोक्राझारी हाि भागडूुब्बा १ मांगिबार/शकु्रबार 

२ बटु्टाबारी  बजार बटु्टाबारी २ आइतबार 

३ जनता बजार जनता २ सोमबार/ लबलहबार 

४ बधुबारे बजार सकुुम्बासी २ बधुबार 

५ राजगढ़ नयाँ बजार रजगढ ३ मांगिबार/शलनबार 

६ पश ुबजार राजगढ ३ लबलहबार 

७ चकचकी बजार चकचकी ४ सोमबार/बधुबार/शकु्रबार 

८ स्कुि चौरी उत्तर पश ुबजार चकचकी ४ सोमबार 
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९ बधुबारे बजार बधुबारे ५ बधुबार 

१० नमनुा बजार फुिबारी ५ फुिबारी 

११ लबलहबार बजार बाह्रदशी ६ लबलहबार 

१२ लसमिचोक बजार लसमिचोक ७ प्रत्येक बधुबार 

१३  डाँगीबारी बजार डागीबारी ७ आइतबार 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

४.३.४ कृवष उत्पादन सम्बवन्ध वििरण  

तालिका ३५: िालषवक मखु्य खाद्यान्न बालि उत्पादन (के.जी.मा) 

िडा नां. 

खाद्यान्न बािी उत्पादन (के.जी.) 

धान मकै 

१ ८२८,७२० ४०४,०६० 

२ १४,४८१,२०० ६,१३०,६६० 

३ २,३४६,३२० ९०२,०४० 

४ १,२७७,०४० १६३,६८० 

५ १,८४१,५२० ४६१,१२० 

६ १,०१५,६८० १७४,८०० 

७ ७४२,४०० ३३०,१२० 

जम्मा २२,५३२,८८० ८,५६६,४८० 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

 

४.३.५ पिुपािन गने घरधुरी संख्या वििरण 

तालिका ३६: पशपुािन गने घरधरुी सांख्या 

िडा न. गाई खसी/बाख्रा कुखरुा भसैी सुँगरु हाँस 

१ ५७८ ४७८ ९९ ११७ ८५ १७ 

२ ९१९ ८१३ १६४ १५३ ५७ ३ 

३ ८६२ ६४९ ९५ ७६ ६५ ४ 

४ ४९२ ३७२ ६२ १५१ २५ ३ 

५ १,०९२ ८८५ २९६ १५७ ८४ १२ 

६ ६६६ ५७५ १४६ १०० १६५ ६ 

७ ४४२ ३७० ९९ ७४ २९ ३ 

जम्मा ५,०५१ ४,१४२ ९६१ ८२८ ५१० ४८ 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 
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४.३.६ व्यािसावयक कृवष फमष सम्बवन्ध वििरण 

तालिका ३७: व्यािसालयक कृलष फमव सम्बलन्ध लििरण 

क्र.स.  व्यिसायको नाम  सांचािकको नाम  ठेगाना 

१ सनयास मलुन दगु्ध गाई पािन  खमे राज ओझा  बाह्रदशी ३ 

२ आिम पशपुािन फमव  तिरेज आिम बाह्रदशी ४ 

३ चापागाई ां  कुखरुा पािन फमव  गांगा प्रसाद चापागायव  बाह्रदशी ४ 

४ गणशे गाई पािन व्यिसाय फमव लभम प्रसाद गणशे  बाह्रदशी ४ 

५ कामधेन ुगाई पािन  िेक बहादरु पौड्याि  बाह्रदशी ४ 

६ गौर्श्ामी कुखरुा तथा माछा पािन  सशुान्त गौर्श्ामी  बाह्रदशी ५ 

७ निदगुाव गाई तथा कुखरुा फव म  पषु्पिाि मनैािी  बाह्रदशी ५ 

८ स्िोरोजगार पश ुपांक्षी पोल्री फव म  बलुद्धसागर खलतिडा  बाह्रदशी ५ 

९ भण्डारी गाईपािन फव म  नर प्र. भण्डारी  बाह्रदशी ५ 

१० चन्र लिरुिा नसवरी  धन बहादरु कोइरािा बाह्रदशी ५ 

११ बलुद्धिाि बांगरु पािन फव म  बलुद्धिाि मचेे  बाह्रदशी ५ 

१२ दउेजा कृलष पश ुतथा कुखरुा फव म  होम बहादरु दउेजा  बाह्रदशी ५ 

१३ दिुाही बाख्रा पािन फव म  दि बहादरु राजिांशी  बाह्रदशी ५ 

१४ दिेी फूिफूि नसवरी फव म  दिेी प्रसाद ढुङ्गाना बाह्रदशी ५ 

१५ लशिाकोिी बाख्रा पािन फमव  दिेी प्रसाद लशिाकोिी  बाह्रदशी ५ 

१६ लचलि बाख्रा पािन फमव  बम बहादरु बढुाथोकी बाह्रदशी ५ 

१७ भािना कुखरुा फव म  होम प्रसाद आचायव  बाह्रदशी ५ 

१८ भिानी िोकि कुखरुा फमव  हरी पौडेि  बाह्रदशी ५ 

१९ िईुिेि गाइपािन फमव  दगुाव बहादरु िइुिेि  बाह्रदशी ५ 

२० अांलकता बाख्रा पािन फमव  िक्ष्मी पाठक बाह्रदशी ५ 

२१ अलधकारी बाख्रा फमव  बि बहादरु अलधकारी  बाह्रदशी ५ 

२२ यलुनका गाई पािन फमव  चन्र प्रसाद भतेुि  बाह्रदशी ५ 

२३ योङहाङ माछा पािन व्यिसाय फमव  उमशे कुमार योङहाङ बाह्रदशी ५ 

२४ पलित्रा बाख्रा पािन  भानभुक्त सिुदेी  बाह्रदशी ५ 

२५ दिेान गाईपािन फमव  हकव  प्रसाद दिेान  बाह्रदशी ५ 

२६ िक्ष्मी गाईपािन फमव  िक्ष्मी प्रसाद मनैािी  बाह्रदशी ५ 

२७ नरेन्र कुमार गाई पािन फमव  नरेन्र कुमारी भट्टराई  बाह्रदशी ५ 
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क्र.स.  व्यिसायको नाम  सांचािकको नाम  ठेगाना 

२८ लसति गाई तथा कुखरुा फमव  राम चन्र सांगौिा  बाह्रदशी ५ 

२९ कुईकेि बाख्रा पािन फव म  भिानी कुमार कुईकेि  बाह्रदशी ५ 

३० लत्रिणेी कुखरुा पािन फव म  नारायण प्रसाद दांगाि  बाह्रदशी ५ 

३१ गोिधवन पशपुािन व्यिसाय फमव   राम प्रसाद सापकोिा बाह्रदशी ५ 

३२ मगर भसैी पािन फमव  कृष्ण बहादरु मगर  बाह्रदशी ५ 

३३ लनमविा कुखरुा पािन फव म  लनमविा लिर्श्कमाव  बाह्रदशी ५ 

३४ आयशुा िांगरु पािन  तेज ब. तमु्बाहाम्फे  बाह्रदशी ६ 

३५ मथेीबारी बाख्रा पसि फम लमिन खरेि  बाह्रदशी ६ 

३६ भािना कुखरुा फव म  होम प्रसाद आचायव  बाह्रदशी ६ 

३७ पाठक कुखरुा पािन  होम प्रसाद पाठक बाह्रदशी ६ 

३८ अलनष गाइपािन  झमुा लगरी  बाह्रदशी ६ 

३९ लिक्रम कुखरुा पािन  रमादिेी बडुाथोकी  बाह्रदशी ६ 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

 

४.३.७ गाउँपाविका बाट वनयाषत हुने िस्तुहरु 

यस गाउँ पालिका बाि धान, मकै, गहु,ँ कोदो, फापर, पािा (जिु), तोरी, सागसब्जी र सतुी रहकेा छन ्। 

४.४ पयषटन विकास  

४.४.१ धावमषक, ऐवतहावसक तथा पयषटकीय स्थि सम्बन्धी वििरण  

तालिका ३८: बाह्रदशी गाउँपालिका क्षेत्रमा रहकेा पयविकीय स्थिहरुको लििरण   

क्र.सां. पयविकीय स्थि िडा नां. महत्ि िालषवक औषतमा आउने 

पयविकहरुको सांख्या 

१ िक्ष्मीथान पयविलकय स्थि १ धालमवक 

पयविकीय 

१०,००० 

२ लचत्रे गमु्बा १ पयविकीय १,५०० 

३ श्री दलक्षणरे्श्ोर मलन्दर  २ धालमवक 

पयविकीय 

  

४ लत्रिणेी घाि लतन नलदहरु को सांगम 

स्थि 

२ धालमवक 

पयविकीय 

१०० / २०० 

५ दगुाव मन्दीर राजगढ बजार  ३ धालमवक  २५-३० हजार 

६ राधाकृष्ण मलन्दर  ३ धालमवक  ४०० 
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क्र.सां. पयविकीय स्थि िडा नां. महत्ि िालषवक औषतमा आउने 

पयविकहरुको सांख्या 

७ लशिािय  ३ धालमवक  ५०० 

८ सरुदपरु / दगुाव मलन्दर  ३ धालमवक  ५०० 

९ कोनािारी मस्जीद ३ धालमवक  २०० 

१० राधानगर कोिािोिी  ३ धालमवक  २०० 

११ सत्सङ मन्दीर  ३ धालमवक  ४०० 

१२ लशिािय घाग्रापिु छेउ  ३ धालमवक  ५०० 

१३ लशिािय कुिु िस्ती  ३ धालमवक  १०० 

१४ दगुाव पञ्चायतन मलन्दर भानचुोक  ३ धालमवक  २०० 

१५ दगुाव पञ्चायतन मलन्दर लशमि डाँगी  ३ धालमवक  १०० 

१६ लसदे्धर्श्र लशिािय मन्दीर घाम्रा िीती  ३ धालमवक  २०० 

१७ चकचकी लशिािय मलन्दर  ४ धालमवक  ५०,००० 

१८ चकचकी कािी मलन्दर  ४ धालमवक  १००,००० 

१९ नेिार गाउँ गज कािी मलन्दर  ४ धालमवक  ५०,००० 

२० चकचकी बजार ग्रामस्थान  ४ धालमवक  ५०,००० 

२१ घाग्रपिु छेउ स्थि  ४ धालमवक  १००,००० 

२२ राम जानकी मन्दीर ४ धालमवक  ५०,००० 

२३ कालि र लशिािय मलन्दर  ४ धालमवक  २०,००० 

२४ रामरे्श्र लशिािय मलन्दर  ५ धालमवक  ७०० 

२५ फूििारी दगुाव मलन्दर  ५ धालमवक  ७०० 

२६ पान्चायन दगुाव मलन्दर  ५ सामदुालयक  ३०० 

२७ दगुाव मलन्दर घोडामारा ५ धालमवक  ५०० 

२८ निदगुाव मलन्दर गा.पा. लभत्र ५ धालमवक  ७०० 

२९ कालि मलन्दर गा.पा. दलक्षण  ५ धालमवक  ७०० 

३० गौरीशांकर गायत्री स्िरुप आश्रम, 

लशिािय मलन्दर  

६ धालमवक  २,००० 

३१ बाह्रदशी सामदूालयक िन  ६ लपकलनक स्पोि २०० 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 
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४.४.२ होटि तथा रेस्टुरेन्ट सम्बन्ध वििरण 

तालिका ३९: गाउँपालिकामा दताव भएका होिि तथा रेस्िुरेन्ि को लििरण 

क्र.स.  व्यिसायको नाम  सांचािकको नाम  ठेगाना 

१ भान्जा होिि  लिरेन्र राई  बाह्रदशी १ 

२ लनिि होिि  लदपक केरुङ्ग बाह्रदशी १ 

३ लप्रन्स नास्ता पसि  तारा दिेी माझी  बाह्रदशी १ 

४ िक्ष्मी होिि  लदपक राजिांशी  बाह्रदशी १ 

५ िामा कान्छा होिि  आशीक मान तामाङ्ग बाह्रदशी १ 

६ राजिांशी होिि  िखनिाि राजिांशी  बाह्रदशी १ 

७ सलुनता होिि  सलुनता होिि  बाह्रदशी १ 

८ कालिका लचया पसि  नन्दिाि राजिांशी  बाह्रदशी २ 

९ ररभर साइड होिि  लदनानाथ राजिांशी  बाह्रदशी २ 

१० ढकाि लचया प्याकेलजङ्ग कमि ढकाि  बाह्रदशी २ 

११ होिि हायत खड्ग प्रसाद राजिांशी  बाह्रदशी ३ 

१२ िठिीज मोमो एण्ड फासफुड सेन्िर  लिरेन्र कुमार श्रेष्ठ बाह्रदशी ३ 

१३ रोयि होिि एण्ड िज  मोहन प्रसाद बजगाई  बाह्रदशी ३ 

१४ होिि डल्फीन  हररिाि राजिांशी  बाह्रदशी ३ 

१५ योञ्जन होिि  धनमाया तामाङ बाह्रदशी ३ 

१६ रीमाि लचया नास्ता पसि  अजुवन ररमाि  बाह्रदशी ३ 

१७ सररना होिि  लिकमिाि राजिांशी  बाह्रदशी ३ 

१८ लिराज होिि  बधुिाि राजिांशी  बाह्रदशी ३ 

१९ पलित्रा होिि  बासीिाि राजिांशी  बाह्रदशी ३ 

२० लिशाि लचया नास्ता पसि  सामलन्त राजिांशी  बाह्रदशी ४ 

२१ सरस्िती लचया नास्ता  सरस्िती शाह बाह्रदशी ४ 

२२ रेखा लचया नास्ता पसि   रेखा राया बाह्रदशी ४ 

२३ भारती लचया नास्ता तथा लमष्ठान्न पसि  कञ्चन शाह  बाह्रदशी ४ 

२४ लचया नास्ता पसि  चम्की शाह  बाह्रदशी ४ 

२५ राई मलदरा पसि  दभे बहादरु राई  बाह्रदशी ४ 

२६ अलनशा लचया नास्ता पसि  मांगिु सलुड बाह्रदशी ४ 
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क्र.स.  व्यिसायको नाम  सांचािकको नाम  ठेगाना 

२७ शालन्तमाया लचया नास्ता पसि  शान्ती माया तामाङ बाह्रदशी ४ 

२८ श्रेष्ठिास बाडी होिि  लिरेन्र श्रेष्ठ बाह्रदशी ४ 

२९ राज लमष्ठान्न भण्डार  राम सेिक हििुाई  बाह्रदशी ५ 

३० जानकुा लचया पेय पदाथव पसि  जानकुी श्रेष्ठ बाह्रदशी ५ 

३१ काकी होिि  राजन काकी  बाह्रदशी ५ 

३२ एनजि होिि  लदि कुमारी ताजपरुीया  बाह्रदशी ५ 

३३ उमशे लचया / लमठाई पसि  उमशे कुमार शाह हििुाई  बाह्रदशी ५ 

३४ श्रेष्ठ होिि  ज्ञान बहादरु श्रेष्ठ बाह्रदशी ६ 

३५ पालथभरा होिि एण्ड कोल्ड सेन्िर  ईन्र कुमार डाँगी  बाह्रदशी ६ 

३६ होिि बाह्रदशी ईन (मलदरा जन्य ) जस बहादरु राई  बाह्रदशी ६ 

३७ अि ईन िान लसजवन किेज  ख्याय बहादरु लिम्बु  बाह्रदशी ६ 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

४.५ उद्योग, व्यापार तथा बैंवकङ  

४.५.१ व्यापार र व्यािसाय सम्बन्धी वििरण 

तालिका ४०: बाह्रदशी गाउँपालिका लभत्र दताव भई सांचािनमा रहकेा व्यापार र व्यािसाय सम्बन्धी लििरण 

क्र.स.  व्यिसायको नाम  सांचािकको नाम  ठेगाना 

१ मलनष कम्यलुनकेशन एण्ड मनी रेलमिेन्स  दगुाव तामाङ बाह्रदशी १ 

२ लदपेश खरुा मलदरा पसि  कुलसिा राजिांशी  बाह्रदशी १ 

३ लसतिा लकराना पसि  लसता खड्का  बाह्रदशी १ 

४ सनम एण्ड दपवण लकराना तथा खरुा ग्यास लिक्री 

पसि  

खगने्र खत्री  बाह्रदशी १ 

५ भान्जा होिि  लिरेन्र राई  बाह्रदशी १ 

६ लनिि होिि  लदपक केरुङ्ग बाह्रदशी १ 

७ गौतम माछा पसि  सनु्दरिाि माझी  बाह्रदशी १ 

८ लिरेन लकराना पसि  प्रेम तामाङ बाह्रदशी १ 

९ सलुमत रेलडमिे कपडा पसि   रेखा कुमारी सहनी  बाह्रदशी १ 

१० बाबिुािा फे्रस हाउस  बाबिुाि राजिांशी बाह्रदशी १ 

११ सरस्िती स्िोर  खगने्र खत्री  बाह्रदशी १ 

१२ शलनन्र ईिेक्रोलनक पसि  ज्ञानेन्र पौडेि  बाह्रदशी १ 
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क्र.स.  व्यिसायको नाम  सांचािकको नाम  ठेगाना 

१३ लप्रन्स नास्ता पसि  तारा दिेी माझी  बाह्रदशी १ 

१४ सांग्रौिा हाडियेर  लडल्िी राम सांग्रौिा  बाह्रदशी १ 

१५ िक्ष्मी होिि  लदपक राजिांशी  बाह्रदशी १ 

१६ िामा कान्छा होिि  आशीक मान तामाङ्ग बाह्रदशी १ 

१७ राजिांशी होिि  िखनिाि राजिांशी  बाह्रदशी १ 

१८ सलुनता होिि  सलुनता होिि  बाह्रदशी १ 

१९ खनाि लकरान खरुा माकेलिङ  तिुसी राम खनाि  बाह्रदशी २ 

२० कालिका लचया पसि  नन्दिाि राजिांशी  बाह्रदशी २ 

२१ साईन रेडर  सालहद आिम  बाह्रदशी २ 

२२ िक्ष्मी लकराना पसि  चडुामणी ढुङ्गाना बाह्रदशी २ 

२३ प्रलमिा राईस लमि एण्ड लकराना पसि  पदम लगरी  बाह्रदशी २ 

२४ प्रलदप लकराना पलसपि  सयुव बहादरु काकी  बाह्रदशी २ 

२५ खसु्ि ुमाछा पसि   रामचन्र सहनी   बाह्रदशी २ 

२६ ररभर साइड होिि  लदनानाथ राजिांशी  बाह्रदशी २ 

२७ ढकाि लचया प्याकेलजङ्ग कमि ढकाि  बाह्रदशी २ 

२८ जोलशि लकराना पसि  रामचन्र राजिांशी  बाह्रदशी २ 

२९ जस्ना लकराना पसि  भरत बहादरु क्षेत्री  बाह्रदशी २ 

३० राजगढ गिृ तथा स्िीि सेन्िर  लिर बहादरु काकी  बाह्रदशी २ 

३१ हनमुान अिो पाि्वस  रामा शांकर साह तेिी  बाह्रदशी  ३ 

३२ गणशे औषधी पसि  धनलिर गणशे बाह्रदशी  ३ 

३३ बजरांगी मसिा तथा पजुा समाग्री  कैिाश साह बाह्रदशी ३ 

३४ सौगन्ध स्िोर  सलिता कुमारी राजिांशी  बाह्रदशी ३ 

३५ लगफ्ि हाउस  अमतृ राई बाह्रदशी ३ 

३६ आररज खरुा खाद्यान्न खररद लिक्री  नौसाद आिम  बाह्रदशी ३ 

३७ होिि हायत खड्ग प्रसाद राजिांशी  बाह्रदशी ३ 

३८ जय माता लद स्िोर  श्याम कुमार भगत  बाह्रदशी ३ 

३९ भट्टराई रेलडमिे कपडा पसि   डोमनाथ भट्टराई  बाह्रदशी ३ 

४० िक्ष्मी पाउरोिी फ्याक्री भोजकुमारी लगरी बाह्रदशी ३ 

४१ सन्त बहादरु थकु्पा उद्योग  सन्त बहादरु मगर  बाह्रदशी ३ 

४२ अहमद मोिाईि ररपेररङ्ग अिदिुिाह अहमद बाह्रदशी ३ 

४३ यलुनक खरुा लकराना पसि  गांगा प्रसाद उप्रेलत  बाह्रदशी ३ 

४४ िक्ष्मण हयेर कलिङ्ग िक्ष्मण हजाम ठाकुर  बाह्रदशी ३ 

४५ इिाइि कम्प्यिुर सेन्िर  मोहन लिक्रम ओिी  बाह्रदशी ३ 
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४६ सगुम फेन्सी रेलडमिे कपडा  सालित्रा कुमारी राजिांशी  बाह्रदशी ३ 

४७ लहमाियन इलन्जलनयररङ कन्सििेन्सी राजगढ 

शाखा 

लदिसाद आिम  बाह्रदशी ३ 

४८ निदीप क्िीलनक  यसोदा साह बाह्रदशी ३ 

४९ लशिशलक्त ईिेक्रीक सलिवस सेन्िर मालिकचन राजिांशी  बाह्रदशी ३ 

५० हुसेन अिो पार्स सेन्िर  जालकर हुसेन लमया  बाह्रदशी ३ 

५१ सन्दशे फोिो स्िुलडयो एण्ड मोिाईि लबलक्र खररद  सेलजता शमाव  बाह्रदशी ३ 

५२ एन्जि स्िीि फलनवचर उद्योग  िाजवन राजिांशी  बाह्रदशी ३ 

५३ मलनष स्िोर  मन कुमार पौडेि  बाह्रदशी ३ 

५४ सनयास मलुन दगु्ध गाई पािन  खमे राज ओझा  बाह्रदशी ३ 

५५ िठिीज मोमो एण्ड फासफुड सेन्िर  लिरेन्र कुमार श्रेष्ठ बाह्रदशी ३ 

५६ रोयि होिि एण्ड िज  मोहन प्रसाद बजगाई  बाह्रदशी ३ 

५७ प्रकृती स्िोर  प्रमोद खड्का  बाह्रदशी ३ 

५८ अलधकारी खाद्यान्न खररद लिक्री केन्र  भोिानाथ अलधकारी  बाह्रदशी ३ 

५९ होिि डल्फीन  हररिाि राजिांशी  बाह्रदशी ३ 

६० कलम्प्िीि कम्प्यिुर सेल्स एण्ड सलिवस  सोमनाथ न्यौपाने  बाह्रदशी ३ 

६१ योञ्जन होिि  धनमाया तामाङ बाह्रदशी ३ 

६२ ए.आर व्याग एण्ड स.ुसेन्िर  बटु्टा लसांह राजिांशी  बाह्रदशी ३ 

६३ रीमाि लचया नास्ता पसि  अजुवन ररमाि  बाह्रदशी ३ 

६४ स्िास्थय खाद्य तथा कस्मलेिक इन्िप्राइजजे  शलुशिा राजिांशी  बाह्रदशी ३ 

६५ प्रयास िेिसव सलिङ सलुिङ सलुनि दजी  बाह्रदशी ३ 

६६ फेमिेी लफिनेश एण्ड लजम सेन्िर  लिमि राजिांशी  बाह्रदशी ३ 

६७ आयवन लकराना पसि  लदपेन्र श्रेष्ठ बाह्रदशी ३ 

६८ सररना होिि  लिकमिाि राजिांशी  बाह्रदशी ३ 

६९ लसिन िेिसव जसदा रण पहिेी  बाह्रदशी ३ 

७० कन्काई दधु डेरी भरत प्रसाद ओिी  बाह्रदशी ३ 

७१ लिराज होिि  बधुिाि राजिांशी  बाह्रदशी ३ 

७२ राजशे पान पसि   राजशे कुमार राजिांशी  बाह्रदशी ३ 

७३ पलित्रा होिि  बासीिाि राजिांशी  बाह्रदशी ३ 

७४ चन्र पान पसि  भादरु राजिांश  बाह्रदशी ३ 

७५ िता कस्मलेिक पसि  चन्दन कुमारी राजिांशी  बाह्रदशी ३ 

७६ रलि राईस लमि  शान्ती प्रसाद गणशे/राजशे कुमार 

शाह 

बाह्रदशी ४ 
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७७ नलसम िेिवस  नलसम अहमद  बाह्रदशी ४ 

७८ इमाज रागा मास ुलिलक्र पसि  इमाज हुसेन  बाह्रदशी ४ 

७९ लमलसि पशपुािन फमव  तेज बहादरु श्रेष्ठ बाह्रदशी ४ 

८० लकराना पसि  कृष्ण बहादर बडुाथोकी  बाह्रदशी ४ 

८१ लकराना पसि  अमतृ काकी  बाह्रदशी ४ 

८२ लिशाि लचया नास्ता पसि  सामलन्त राजिांशी  बाह्रदशी ४ 

८३ सफि सप्िायवस  सन्तोष श्रेष्ठ बाह्रदशी ४ 

८४ कुखरुा पािन पोल्री सप्िायसव साकीर आिम बाह्रदशी ४ 

८५ सािा भनेा कृलष नक्सा फमव  अजय तिुसी  बाह्रदशी ४ 

८६ न्य ूपजुा इिेक्रोलनक पसि  बरुण कुमार ठाकुर  बाह्रदशी ४ 

८७ जगदम्बा साउण्ड तथा िेन्ि हाउस  अरुण कुमार ठाकुर  बाह्रदशी ४ 

८८ सलचन पान पसि  पानीिाि गणशे बाह्रदशी ४ 

८९ नाजमी िेिसव  जिमुदुीन लमया बाह्रदशी ४ 

९० ताजपरुीया साइकि ररपेररङ  सकुारु तजपरुीया  बाह्रदशी ४ 

९१ खसुी िेिसव  महमद मसुिमान बाह्रदशी ४ 

९२ सरस्िती लचया नास्ता  सरस्िती शाह बाह्रदशी ४ 

९३ अजुवन खाद्यान्य पसि  खमे बहादरु काकी  बाह्रदशी ४ 

९४ रेखा लचया नास्ता पसि   रेखा राया बाह्रदशी ४ 

९५ आिम पशपुािन फमव  तिरेज आिम बाह्रदशी ४ 

९६ लमिाहुन लकराना पसि  लमिादन खातनु  बाह्रदशी ४ 

९७ न्य ूिेलडज िेिसव यिुराज राजिांशी बाह्रदशी ४ 

९८ प्रलदप पान पसि  सकुमणी गणशे  बाह्रदशी ४ 

९९ पाथीभरा हाडियेर  लमत्रमणी प्रधान बाह्रदशी ४ 

१०० नन्दिाि शिैनु  नन्दिाि हजाम बाह्रदशी ४ 

१०१ फयाज खाद्यान्य कोिा खररद लिक्री पसि  फयाज आिम बाह्रदशी ४ 

१०२ चापागायव कुखरुा पािन फमव  गांगा प्रसाद चापागायव  बाह्रदशी ४ 

१०३ रहुमत िेिवस   रहमत आिम  बाह्रदशी ४ 

१०४ गणशे गाई पािन व्यिसाय फमव लभम प्रसाद गणशे  बाह्रदशी ४ 

१०५ फारुक धान चामि तथा खाद्यान्य  फारुक लमया  बाह्रदशी ४ 

१०६ अलमत मोिरसाइकि सलभवस सेन्िर  अलमत लमया  बाह्रदशी ४ 

१०७ भारती लचया नास्ता तथा लमष्ठान्न पसि  कञ्चन शाह  बाह्रदशी ४ 

१०८ आलशष हाडियेर  लपताम्बर गौतम बाह्रदशी ४ 

१०९ लचया नास्ता पसि  चम्की शाह  बाह्रदशी ४ 
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११० योजना भरेाइलिज सेन्िर  शरेुन्र गणशे  बाह्रदशी ४ 

१११ आदीसस् सु–सेन्िर  सन्त कुमार गणशे  बाह्रदशी ४ 

११२ कामधेन ुगाई पािन  िेक बहादरु पौड्याि  बाह्रदशी ४ 

११३ राई मलदरा पसि  दभे बहादरु राई  बाह्रदशी ४ 

११४ आसीक पान पसि  असीिा खातनु  बाह्रदशी ४ 

११५ लज.लप.सप्िायसव  बाि कुमारी िालमछाने  बाह्रदशी ४ 

११६ आषीश मि लिलक्र तथा लिषादी सेन्िर  लपताम्बर गौतम बाह्रदशी ४ 

११७ नालसक साइकि ममवत सेन्िर  महमत नलस शाह  बाह्रदशी ४ 

११८ श्रेष्ठ कम्यलुनकेशन सेन्िर  लिरेन्र श्रेष्ठ बाह्रदशी ४ 

११९ अलनशा लचया नास्ता पसि  मांगिु सलुड बाह्रदशी ४ 

१२० शालन्तमाया लचया नास्ता पसि  शान्ती माया तामाङ बाह्रदशी ४ 

१२१ भण्डारी कृलष भण्डार  यिुराज भण्डारी  बाह्रदशी ४ 

१२२ श्रेष्ठिास बाडी होिि  लिरेन्र श्रेष्ठ बाह्रदशी ४ 

१२३ लमना पान पसि  लमना शाहा बाह्रदशी ४ 

१२४ जय हनमुान िेन्ि हाउस तथा साउण्ड सलभवस  घनश्याम पोदार  बाह्रदशी ४ 

१२५ गौर्श्ामी कुखरुा तथा माछा पािन  सशुान्त गौर्श्ामी  बाह्रदशी ५ 

१२६ कन्काई भगिती रेडवस  नेत्र बहादरु नेपाि  बाह्रदशी ५ 

१२७ आकृलत िेिसव  प्रलमिा गौतम  बाह्रदशी ५ 

१२८ प्रमरे्श्र लकराना पसि  प्रमरे्श्र हििुाई  बाह्रदशी ५ 

१२९ निदगुाव गाई तथा कुखरुा फव म  पषु्पिाि मनैािी  बाह्रदशी ५ 

१३० रोसनी लकराना पसि  लिकाराम प्रधान  बाह्रदशी ५ 

१३१ भालदस काष्ठ फलनवचर उद्योग  होम कुमारी राजिांशी  बाह्रदशी ५ 

१३२ राज लमष्ठान्न भण्डार  राम सेिक हििुाई  बाह्रदशी ५ 

१३३ स्िोरोजगार पश ुपांक्षी पोल्री फव म  बलुद्धसागर खलतिडा  बाह्रदशी ५ 

१३४ रेनकुा लनरौिा लकराना पसि  रेनकुा लनरौिा  बाह्रदशी ५ 

१३५ लगता भािना लकराना पसि  यिुराज लसग्दिे  बाह्रदशी ५ 

१३६ उमा लकराना पसि  राज ुराजिांशी  बाह्रदशी ५ 

१३७ भण्डारी गाईपािन फव म  नर प्र. भण्डारी  बाह्रदशी ५ 

१३८ काफ्िे लकराना पसि  पदम प्रसाद काफ्िे  बाह्रदशी ५ 

१३९ जानकुा लचया पेय पदाथव पसि  जानकुी श्रेष्ठ बाह्रदशी ५ 

१४० चन्र लिरुिा नसवरी  धन बहादरु कोइरािा बाह्रदशी ५ 

१४१ बलुद्धिाि बांगरु पािन फव म  बलुद्धिाि मचेे  बाह्रदशी ५ 

१४२ जानकी लकराना पसि  बिोिाि राजिांशी  बाह्रदशी ५ 
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१४३ बजगाई उपचार लक्िलनक  रुर बजगाई  बाह्रदशी ५ 

१४४ पराजिुी लकरानाप पसि  होम कुमार पराजिुी  बाह्रदशी ५ 

१४५ आर. एन. लकराना पसि  उज्िि किुिाि  बाह्रदशी ५ 

१४६ भपुकृलत ईिेक्रोलनक पसि  भपुाि मान थापा  बाह्रदशी ५ 

१४७ दउेजा कृलष पश ुतथा कुखरुा फव म  होम बहादरु दउेजा  बाह्रदशी ५ 

१४८ दिुाही बाख्रा पािन फव म  दि बहादरु राजिांशी  बाह्रदशी ५ 

१४९ दिेी फूिफूि नसवरी फव म  दिेी प्रसाद ढुङ्गाना बाह्रदशी ५ 

१५० लशिाकोिी बाख्रा पािन फमव  दिेी प्रसाद लशिाकोिी  बाह्रदशी ५ 

१५१ लचलि बाख्रा पािन फमव  बम बहादरु बढुाथोकी बाह्रदशी ५ 

१५२ भािना कुखरुा फव म  होम प्रसाद आचायव  बाह्रदशी ५ 

१५३ भिानी िोकि कुखरुा फमव  हरी पौडेि  बाह्रदशी ५ 

१५४ नमन नयन बकु्स एण्ड भरेाइलिज  रोशनी खरेि  बाह्रदशी ५ 

१५५ िईुिेि गाइपािन फमव  दगुाव बहादरु िइुिेि  बाह्रदशी ५ 

१५६ डु आर. एस. लकराना पसि  ररता श्रेष्ठ बाह्रदशी ५ 

१५७ काकी होिि  राजन काकी  बाह्रदशी ५ 

१५८ अांलकता बाख्रा पािन फमव  िक्ष्मी पाठक बाह्रदशी ५ 

१५९ गररमा खाद्यान्य खररद लबलक्र केन्र  मन प्रसाद सांग्रौिा  बाह्रदशी ५ 

१६० अलधकारी बाख्रा फमव  बि बहादरु अलधकारी  बाह्रदशी ५ 

१६१ लसति लकराना पसि  लकरन खड्का बाह्रदशी ५ 

१६२ चेतन फािो स्िुलडयो  चेतराज राजिांशी  बाह्रदशी ५ 

१६३ बस्नेत लकराना पसि  तिु बहादरु बस्नेत  बाह्रदशी ५ 

१६४ न्य ूसनराईज फोिो स्िुलडयो  दिेी प्रसाद लिष्ट बाह्रदशी ५ 

१६५ एनजि होिि  लदि कुमारी ताजपरुीया  बाह्रदशी ५ 

१६६ यलुनका गाई पािन फमव  चन्र प्रसाद भतेुि  बाह्रदशी ५ 

१६७ राज ज्ििेवस  राज लिर्श्कमाव  बाह्रदशी ५ 

१६८ सीभन रेलडमिे फेन्सी सेन्िर  हरर नारायण राजिांशी  बाह्रदशी ५ 

१६९ लदि कुमारी िेिवस  लदि कुमारी राजिांशी  बाह्रदशी ५ 

१७० योङहाङ माछा पािन व्यिसाय फमव  उमशे कुमार योङहाङ बाह्रदशी ५ 

१७१ लिजय लकराना पसि  लिजय कुमार राजिांशी  बाह्रदशी ५ 

१७२ िक्ष्मी लकराना पसि  िक्ष्मी दिेी राजिांशी  बाह्रदशी ५ 

१७३ पलित्रा बाख्रा पािन  भानभुक्त सिुदेी  बाह्रदशी ५ 

१७४ दिेान गाईपािन फमव  हकव  प्रसाद दिेान  बाह्रदशी ५ 

१७५ िक्ष्मी गाईपािन फमव  िक्ष्मी प्रसाद मनैािी  बाह्रदशी ५ 
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क्र.स.  व्यिसायको नाम  सांचािकको नाम  ठेगाना 

१७६ नरेन्र कुमार गाई पािन फमव  नरेन्र कुमारी भट्टराई  बाह्रदशी ५ 

१७७ उमशे लचया / लमठाई पसि  उमशे कुमार शाह हििुाई  बाह्रदशी ५ 

१७८ ए.के मोिाइि ममवत केन्र  इजाज अहमद  बाह्रदशी ५ 

१७९ सागर लकराना पसि  लपताम्बर लिम्ब ु बाह्रदशी ५ 

१८० सलुदप्सन फलनवचर उद्योग िदे प्रसाद पौड्याि बाह्रदशी ५ 

१८१ लसति गाई तथा कुखरुा फमव  राम चन्र सांगौिा  बाह्रदशी ५ 

१८२ श्री राज ईिेक्रोलनक्स पसि  ज्ञानेन्र प्रसाद पोखरेि  बाह्रदशी ५ 

१८३ कोसि सप्िाईस लकराना पसि  लदपक कुमार कोइरािा बाह्रदशी ५ 

१८४ अजुवन लकराना पसि   अजवन सिुदेी  बाह्रदशी ५ 

१८५ कुईकेि बाख्रा पािन फव म  भिानी कुमार कुईकेि  बाह्रदशी ५ 

१८६ थापा लकराना पसि  डम्बर बहादरु थापा बाह्रदशी ५ 

१८७ लकराना पसि  धमव प्रसाद उप्रेलत  बाह्रदशी ५ 

१८८ सलहदा लनमावण व्यिसाय  रोफक आिम बाह्रदशी ५ 

१८९ लत्रिणेी कुखरुा पािन फव म  नारायण प्रसाद दांगाि  बाह्रदशी ५ 

१९० लकराना पसि  दिे कुमार राजिांशी  बाह्रदशी ५ 

१९१ गोिधवन पशपुािन व्यिसाय फमव   राम प्रसाद सापकोिा बाह्रदशी ५ 

१९२ प्रलदप लसिाई किाई िेिसव  कृष्ण कुमार िदिेा  बाह्रदशी ५ 

१९३ मगर भसैी पािन फमव  कृष्ण बहादरु मगर  बाह्रदशी ५ 

१९४ लनमविा कुखरुा पािन फव म  लनमविा लिर्श्कमाव  बाह्रदशी ५ 

१९५ फलनवचर उद्योग  सनु्दलसांह लिम्ब ु बाह्रदशी ५ 

१९६ लशलशर कप्यलूनकेशन मोिाइि ररचावच पसि  हमे कुमार श्रेष्ठ बाह्रदशी ५ 

१९७ रुपिती कस्मिेीक तथा व्यिूी पािवस  रुपिती राजिांशी  बाह्रदशी ५ 

१९८ कन्री ओसीस रेलकङ ऐजने्सी सलिता अलधकारी  बाह्रदशी ५ 

१९९ लिशाि इिा उद्योग  मलनहर अग्रिाि  बाह्रदशी ५ 

२०० प्रगलत इिा उद्योग  जगन्नात अग्रिाि  बाह्रदशी ५ 

२०१ बाह्रदशी हाडियेर पसि  योग प्रसाद पौडेि  बाह्रदशी ६ 

२०२ लप्रतम भरेाईलिज खरु पसि  महने्र पौडेि  बाह्रदशी ६ 

२०३ श्रेष्ठ होिि  ज्ञान बहादरु श्रेष्ठ बाह्रदशी ६ 

२०४ लदपक खरुा लकराना पसि  धमव प्रसाद चापागाई  बाह्रदशी ६ 

२०५ पालथभरा होिि एण्ड कोल्ड सेन्िर  ईन्र कुमार डाँगी  बाह्रदशी ६ 

२०६ होिि बाह्रदशी ईन (मलदरा जन्य ) जस बहादरु राई  बाह्रदशी ६ 

२०७ धन ुकस्मिेीक पसि  धमव कुमारी सािा बाह्रदशी ६ 

२०८ नमनुा स्िोर (सांग्रौिा स्िोर) पािवती दिेी न्यौपाने  बाह्रदशी ६ 



  

बाह्रदशी गाउँपालिका पर्श्वलचत्र २०७५  | Bahradashi Rural Municipality Profile 2019   37 

क्र.स.  व्यिसायको नाम  सांचािकको नाम  ठेगाना 

२०९ आयशुा िांगरु पािन  तेज ब. तमु्बाहाम्फे  बाह्रदशी ६ 

२१० अि ईन िान लसजवन किेज  ख्याय बहादरु लिम्ब ु बाह्रदशी ६ 

२११ लकराना खरुा  लनिम उप्रेती  बाह्रदशी ६ 

२१२ गरमकािी सिा लमि (काठ लचराउने ) लदि बहादरु ईङनाम बाह्रदशी ६ 

२१३ बाह्रदशी गिृ उद्योग  सरेुन्र योङहाङ बाह्रदशी ६ 

२१४ लमिन लकराना पलसि  लमिन तामाङ्ग बाह्रदशी ६ 

२१५ मथेीबारी बाख्रा पसि फम लमिन खरेि  बाह्रदशी ६ 

२१६ बाह्रदशी गिृ उद्योग  प्रकाश बराइिी  बाह्रदशी ६ 

२१७ तिुसी लकराना खरुा पसि  तिुसी दिेी कोइरािा  बाह्रदशी ६ 

२१८ रक्षा ईिकृ्रोलनक्स  हरर प्रसाद राजिांशी  बाह्रदशी ६ 

२१९ भािना कुखरुा फव म  होम प्रसाद आचायव  बाह्रदशी ६ 

२२० पाठक कुखरुा पािन  होम प्रसाद पाठक बाह्रदशी ६ 

२२१ अलनष गाइपािन  झमुा लगरी  बाह्रदशी ६ 

२२२ लिक्रम कुखरुा पािन  रमादिेी बडुाथोकी  बाह्रदशी ६ 

२२३ िक्ष्मी दिेी  िक्ष्मी दिेी भजुिे  बाह्रदशी ६ 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

४.५.२ स्थानीय बजार तथा व्यापाररक केन्रको वििरण  

 तालिका ४१: बाह्रदशी  गाउँपालिका  क्षेत्रलभत्र  रहकेा स्थानीय बजार तथा व्यापाररक केन्रको लििरण  

क्र .स.  नाम स्थान िडा न. हाि /बजार िाग्ने लदन  

 १ बोक्राझारी हाि भागडूुब्बा १ मांगिबार/शकु्रबार 

२ बटु्टाबारी  बजार बटु्टाबारी २ आइतबार 

३ जनता बजार जनता २ सोमबार/ लबलहबार 

४ बधुबारे बजार सकुुम्बासी २ बधुबार 

५ राजगढ़ नयाँ बजार रजगढ ३ मांगिबार/शलनबार 

६ पश ुबजार राजगढ ३ लबलहबार 

७ चकचकी बजार चकचकी ४ सोमबार/बधुबार/शकु्रबार 

८ स्कुि चौरी उत्तर पश ुबजार चकचकी ४ सोमबार 

९ बधुबारे बजार बधुबारे ५ बधुबार 

१० नमनुा बजार फुिबारी ५ फुिबारी 

११ लबलहबार बजार बाह्रदशी ६ लबलहबार 

१२ लसमिचोक बजार लसमिचोक ७ प्रत्येक बधुबार 

१३  डाँगीबारी बजार डागीबारी ७ आइतबार 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 
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४.५.३ सहकारी सम्बन्धी वििरण  

तालिका ४२: बाह्रदशी गाउँपालिकामाश आिद्धता रहरे सांचानमा रहकेा  सहकारी सांस्थाहरुको लििरण   

क्र.स सहकारी सांस्थाको नाम िडा नां प्रकार प्रमखुको नाम सम्पकव  नां 

१ सन्या समनूी कृलष सहकारी  ३ कृलष मोलतर्श्र सांजिे  ९८५२६७१७२८ 

२ शासक मलहिा ऋण सहकारी सांस्था  ३ कृलष     

३ चकचकी साना लकसान कृलष सहकारी सांस्था िी. ४ कृलष राज ुमचेे    

४ नि लमिा कृलष सहकारी सांस्था  ५ कृलष लिर िहादरु 

राजिांशी  

  

५ प्रगतीलशि कृलष सहकारी सांस्था  ५ कृलष प्रेम कन्दङबा   

६ घर बगचैा कृलष सहकारी सांस्था  ६ कृलष िलक्ष्म लतिारी  ९८०७९३१२७० 

७ िक्ष्मी नारायण बचत ऋण सहकारी सांस्था  ६ कृलष प्रेम पौडेि/ 

दिेने्र बस्नेत  

  

८ जनुतारा मलहिा कृलष सहकारी सांस्था  ७ कृलष     

९ जोसीिा मलहिा जागरण केन्र ७ कृलष रुपा कुमारी राई    

१० डागी बारी कृलष सहकारी सांस्था  ७ कृलष     

११ चाहाना मलहिा बचत तथा ऋण सहकारी सांस्था  ७ कृलष तारा तामाङ्   

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 
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पररच्छेद ५: सामवजक अिस्था 

५.१ िैवक्षक तथा मानि संसाधन विकास  

५.१.१ साक्षरता दर 

तालिका ४३: कुि साक्षरता दर (५ िषव भन्दा मालथ को जनसांख्यामा आधाररत) 

िडा नां. 
कुि जनसांख्या (५ िषव भन्दा 

मालथ) 

कुि साक्षर जनसांख्या  

(५ िषव भन्दा मालथ) 
कुि साक्षरता प्रलतशत (%) 

१ ४,०९५ २,९१२ ७१.११ 

२ ६,२९२ ५,२७१ ८३.७७ 

३ ६,५८६ ५,५०० ८३.५१ 

४ ४,१०२ ३,५२३ ८५.८८ 

५ ६,९३२ ५,८७२ ८४.७१ 

६ ५,१०५ ४,२५७ ८३.३९ 

७ २,९७० २,५३३ ८५.२९ 

जम्मा ३६,०८२ २९,८६८ ८२.७८ 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

 

 
लचत्र २: िडागत कुि साक्षरता दर 
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तालिका ४४: परुष र मलहिा साक्षरता दर (५ िषव भन्दा मालथ को जनसांख्यामा आधाररत) 

िडा 

नां. 

मलहिा साक्षरता दर परुुष साक्षरता दर 

कुि 

जनसांख्या 

साक्षर 

जनसांख्या 

मलहिा साक्षरता 

प्रलतशत (%) 

कुि 

जनसांख्या 

साक्षर 

जनसांख्या 

परुुष साक्षरता 

प्रलतशत (%) 

१ १,९८६ १,२४२ ६२.५४ २,१०९ १,६७० ७९.१८ 

२ ३,०७३ २,३९६ ७७.९७ ३,२१९ २,८७५ ८९.३१ 

३ ३,२२४ २,४६१ ७६.३३ ३,३६२ ३,०३९ ९०.३९ 

४ १,९७४ १,५९४ ८०.७५ २,१२८ १,९२९ ९०.६५ 

५ ३,४३४ २,६८४ ७८.१६ ३,४९८ ३,१८८ ९१.१४ 

६ २,४९७ १,९४१ ७७.७३ २,६०८ २,३१६ ८८.८० 

७ १,४७४ १,१८१ ८०.१२ १,४९६ १,३५२ ९०.३७ 

जम्मा १७,६६२ १३,४९९ ७६.४३ १८,४२० १६,३६९ ८८.८७ 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

 

तालिका ४५: ियस्क साक्षरता दर (१५ िषव र सो भन्दा मालथको जनसांख्या मा आधाररत) 

िडा नां. 
कुि ियस्क जनसांख्या (१५ िषव 

र सो भन्दा मालथ) 

ियस्क साक्षर जनसांख्या (१५ िषव 

र सो भन्दा मालथ) 

ियस्क साक्षरता 

प्रलतशत (%) 

१ ३,३०४ २,१५३ ६५.१६ 

२ ५,१५७ ४,१६३ ८०.७३ 

३ ५,४५२ ४,३८१ ८०.३६ 

४ ३,३३६ २,७८४ ८३.४५ 

५ ५,७७७ ४,७२८ ८१.८४ 

६ ४,२६५ ३,४२७ ८०.३५ 

७ २,४८४ २,०४८ ८२.४५ 

जम्मा २९,७७५ २३,६८४ ७९.५४ 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 
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५.१.२  पाँच िषष र सोभन्दा मावथको  िैवक्षक अिस्था 

तालिका ४६: पाँच िषव र सोभन्दा मालथको शलैक्षक अिस्था 

शलैक्षक अिस्था मलहिा परुुष जम्मा प्रलतशत (%) 

लनरक्षर (सामान्य िेखपढ गनव नजान्ने) ४,१७८ २,०७० ६,२४८ १६.९७ 

साक्षर (सामान्य िेखपढ गनव सक्ने) ३,६३४ ३,९०१ ७,५३५ २०.४७ 

आधारभतू तह ५,७९८ ६,९९५ १२,७९३ ३४.७५ 

माध्यलमक तह ३,७३८ ४,८९१ ८,६२९ २३.४४ 

स्नातक ५८८ ७१८ १,३०६ ३.५५ 

स्नातकोत्तर ८२ १९२ २७४ ०.७४ 

लप.एच.डी. ९ १६ २५ ०.०७ 

जम्मा १८,०२७ १८,७८३ ३६,८१०   
स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

 

 

 
लचत्र ३: ५ िषव र सो भन्दा मालथ को शलैक्षक अिस्था



  

बाह्रदशी गाउँपालिका पर्श्वलचत्र २०७५  | Bahradashi Rural Municipality Profile 2019   42 

५.१.३ तहगत रुपमा िैक्षक संस्था / विद्यािय ( सामुदावयक, संस्थागत, मदरसा, गुम्बा ) र विद्याथी वििरण  

तालिका ४७: सामदुालयक लिद्याियको लििरण  

क्र.सां. लिद्याियको नाम स्थापना 

िषव 

िडा 

नां 

िोि प्रधानाध्यापकको नाम सम्पकव  नां लिद्याियको 

लकलसम 

िालिके तह 

१ साधपु्रलत प्राथलमक लिद्यािय २०४४ १ भागडुुब्बा धनपलत उप्रेती ९८१५९२१४५१ सरकारी छैन आधारभतू 

२ श्री अांमतृ माध्यमीक लिद्यािय २०२० १ बोक्राझाडी िेक बहादरु लसांह राजिांशी ९८०४९३०४४५ सरकारी छ माध्यलमक 

३ जनता प्रा.लि. २०४५ २ जनताचोक भलगरथ राजिांशी ९८०६०९१४९९ सरकारी छ आधारभतू 

४ श्री भगिती आधारभतू लिद्यािय २०३४ २ बटू्टािारी श्री गणशे प्रसाद लगरी ९८१५९६९४०५ सरकारी छ आधारभतू 

५ श्री सनु्दरपरु प्रा. लब. २०४५ ३ सनु्दरपरु केदार प्रसाद गरुागाई ९८१४९९१३२२ सरकारी छ आधारभतू 

६ पशपुलत माध्यमीक लिद्यािय २०१९ ३ राजगढ लिद्यासागर चौधरी  ९८०४७२४७६९ सरकारी छ माध्यमीक 

७ श्री राम नगर आधारभतू लिद्यािय २०४५ ३ रामनगर भोिानाथ लमश्र ९८१५०३५२७० सरकारी छ आधारभतू 

८ राधानगर प्राथलमक लिद्यािय २००७ ३ राधानगर गाउँ रमशे प्रसाद शाह ९८१४९९४०८५ सरकारी छ आधारभतू 

९ श्री जन लिकाश आधारभतू 

लिद्यािय 

२०११ ४ चकचकी श्याम नारायण गोस्िामी ९८०४९२०४९० सरकारी छ आधारभतू 

१० किहरडाँगी आ.िी २०३३ ५ किहरडाँगी लदि बहादरु गरुु· ९८०४९६४१२७ सरकारी छ आधारभतू 

११ श्री जनज्योलत आधारभतू लबद्यािय २०४६ ५ कालिदासबाडी महसे कुमार राजबांशी ९८०४९५९२२७ सरकारी छ आधारभतू 

१२ श्री घोडामारा आधारभतू लिद्यािय २०३८ ५ घोडामारा िोि िाि बहादरु राजिांशी ९८१७९६५६४३ सरकारी छ आधारभतू 

१३ श्री फूििारी माध्यलमक लिद्यािय २००७ ५ फूििारी डुमरे्श्र प्रसाद साह ९८१५०८३६७० सरकारी छ माध्यलमक 

१४ श्री पांचमणी आधारभतू लिद्यािय २०३३ ६ लिलहिारे कृष्ण कुमार राई ९८१७९६३०७४ सरकारी छ आधारभतू 

१५ पशपुलत आधारभतु लिद्यािय २०२१ ७ बलतश लिघा गणु प्रसाद लतलम्सना  ९८४२६५५८४३ सरकारी छैन आधारभतू 

१६ श्री गौरीशांखर माध्यलमक लिद्यािय २०१६ ७ डाँगीिारी िेखनाथ किुिाि ९८०४९७१९०० सरकारी छ माध्यलमक 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 
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तालिका ४८: लनजी लिद्याियको लििरण 

क्र.सां. लिद्याियको नाम स्थापना 

िषव 

िडा 

नां 

िोि प्रधानाध्यापकको नाम सम्पकव  नां लिद्याियको 

लकलसम 

िालिके तह 

१ श्री साउथ ब्राइि फ्यचूर इांलग्िश 

स्कूि 

२०६० १ खयर बारी राजन बढुाथोकी ९८१६०३२४३४ लनजी छैन लनजी 

२ न्य ुज्ञान ज्योलत इांलग्िश स्कूि २०६० १ भागडुुब्बा 

बजार 

राज राजबांशी ९८४२७५१७२९ लनजी छैन आधारभतू 

३ लििि स्िार अांग्रेजी स्कुि २०५६ २ रमाइिो िोि खड्ग नारायण राजबांशी ९८१७०३७५२१ लनजी छैन माध्यमीक 

४ श्री बालल्मकी इांलग्िश स्कुि २०६७ २ बटु्टाबारी दामोदर लमश्र ९८०७९३७१०५ लनलज छ िा.लि.के. 

५ ज्ञान ज्योलत माध्यलमक लिद्यािय २०५१ ३ सांझौता िोि श्री अमतृ बहादरु 

बढुाथोकी 

९८५२६७१९५१ लनलज छ माध्यलमक 

६ कान्गोइ इांलग्िश स्कुि २०७० ४ चकचकी लधरज नारायण गणशे ९८१७९६९७६६ लनजी छैन आधारभतु 

७ आरम्भ बाि लशक्षािय २०७१ ५ फूिबारी लकरण कुमार खड्का ९८१६०२६३४७ लनलज छैन आधारभतू 

८ कन्चन ज्योलत इांलग्िश स्कुि २०५६ ५ गोदामारा लनमसे ढुांगिे ९८२४०५४८६२ लनजी छैन माध्यमीक 

९ नमनुा अांग्रेजी मा.लि. २०५० ५ पिुिारी िोि रामकुमार लसांह राजिांशी ९८१६०८७५५० लनजी छ आधारभतू 

१० कन्चनगढ एजकेुशन फाउणडेसन २०६२ 

/ ०६३ 

६ बाह्रदशी 

लबशाि बजार 

लजबन पनेरु ९८०४९९४६६१ लनजी छैन माध्यमीक 

११ साधकुुलि इांलग्िश स्कुि( लमनी 

माउन्िेन इांलग्िश स्कुि 

२०७२ ६ बाह्रदशी डाँडा खांगने्र सबेुदी ९८०७९९८७१२ लनजी छैन आधारभतु 

१२ लदपजन अांग्रेजी बोडीङ्ग माध्यलमक 

लिद्यािय 

२०६४ ६ लसमिचौक िक्ष्मी प्रसाद उप्रेती ९८०४९००४९४ लनलज छ माध्यलमक 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 
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तालिका ४९: मदरसा तथा गरुुकुि लिद्याियको लििरण  

क्र.सां. 
लिद्याियको नाम 

स्थापना 

िषव 

िडा 

नां 
िोि प्रधानाध्यापकको नाम सम्पकव  नां 

लिद्याियको 

लकलसम 
िालिके तह 

१ मदरशा मजुाहरेुि उिमु २०६४ १ लशप्ताबाडी शलफक आिम ९८१६९११७३९ मदरसा छ पिुव-

आधारभतु 

२ मदरसा  खान्का सम्सिु उिमू २०६२ २ बटु्टाबारी मलुस्िम आिम ९८०४९५७०५७ मदरसा छ पिुव-

आधारभतु 

३ मदरसा  उिमू इस्िाम २०६२ २ लकसानगाऊ लकसान लमया ९८१६०५८१९६ मदरसा छ पिुव-

आधारभतु 

४ गिुसन एक्रामिु मदरसा २०५१ २ मोिापानी सालकर हुसेन ९८१६०३२१४१ मदरसा छ आधारभतू 

५ मदरसा रजाए मसु्ताफा २०६४ ३ कोनिारी नलसम अक्तर ९८२४९२१७८६ मदरसा छ आधारभतू 

६ अनािरुि उिमू गौलशया मदरसा २००७ ४ चकचकी इशाह आिम ९८१५०५५२८२ मदरसा छैन आधारभतु 

७ मदरसा दरुि उिमु २०१८ ४ चकचकी मज़लमर आिम ९८०४९२१४२१ मदरसा छ पिुव-

आधारभतु 

८ मदरसा तािेमिु कुरान २०५७ ४ कठि ुबस्ती गहनािाज आिम ९८१५०२०७८६ मदरसा छ आधारभतू 

९ मदरसा लमस्िाहुि उिमु २०६३ ४ मनु्सीिोि जाहाांगीर आिम ९८०७९४०८८१ मदरसा छैन आधारभतू 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

 

तालिका ५०: गरुुकुि लिद्याियको लििरण  

क्र.सां. 
लिद्याियको नाम 

स्थापना 

िषव 

िडा 

नां 
िोि प्रधानाध्यापकको नाम सम्पकव  नां 

लिद्याियको 

लकलसम 
िालिके तह 

१ गौरीशांकर लशिािय (गरुुकुि) २०६४ ६ शाधकुुिी हमे िाि ढकाि ९८०६०९८७६६ गरुुकुि छैन आधारभतू 
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५.१.४  विद्याियमा अध्ययन गरररहेका छात्रछात्राको वििरण  

तालिका ५१: सामदुालयक लिद्याियमा अध्ययन छात्रछात्राको लििरण  

क्र.सां. लिद्याियको नाम 

लिद्याथी सांख्या 

जम्मा छात्रा छात्र दलित जनजालत अपाङ्ग लिद्यािय 

छाड्ने लि. सां. 

कक्षा दोहोयावउने 

लि. सां. 

१ साधपु्रलत प्राथलमक लिद्यािय ७० ३६ ३४ ८ ३७ ४ ६ ० 

२ श्री अांमतृ माध्यमीक लिद्यािय  ४६३ २४३ २२० ८ ३६१ ६ १९ १७ 

३ जनता प्रा.लि.  १२९ ६९ ६० ४ ३९ १ ० ० 

४ श्री भगिती आधारभतू लिद्यािय ४६७ २४८ २१९ ४ १३८ ७ ३३ ४८ 

५ श्री सनु्दरपरु प्रा. लब. ६५ ३८ २७ ९ १३ ० ११ ० 

६ पशपुलत माध्यमीक लिद्यािय ९९४ ५७५ ४१९           

७ किहरडाँगी आ.िी  २४८ १२१ १२७ ५४ ४४ २ ५ ० 

८ श्री राम नगर आधारभतू लिद्यािय १६९ ८० ८९ ५२ ४३ २ ० ० 

९ राधानगर प्राथलमक लिद्यािय १२३ ५३ ७० १२ ० ० ४ ६ 

१० श्री जन लिकाश आधारभतू लिद्यािय  ८५४ ४८४ ३७० ३६ १०० ८ ३५ २६ 

११ श्री जनज्योलत आधारभतू लबद्यािय १८९ ९७ ९२ ० ४१ ० १० ० 

१२ श्री घोडामारा आधारभतू लिद्यािय  १७९ ८८ ९१ ९ १०१ २ ४ २५ 

१३ श्री फूििारी माध्यलमक लिद्यािय ४१५ २२९ १८६ ५ १२३ ० १७ ० 

१४ श्री पांचमणी आधारभतू लिद्यािय  २५० १३० १२० ८५ ८३ ० २२ १२ 

१५ पशपुलत आधारभतु लिद्यािय १७८ ९६ ८२ २६ ३४ ० ० ० 

१६ श्री गौरीशांखर माध्यलमक लिद्यािय ७४८ ४०१ ३४७ ४७ ४२८ १ २४ ८७ 

जम्मा ५,५४१ २,९८८ २,५५३ ३५९ १,५८५ ३३ १९० २२१ 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 
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तालिका ५२: लनजी लिद्याियमा अध्ययन छात्रछात्राको लििरण 

क्र.सां. लिद्याियको नाम 

लिद्याथी सां 

जम्मा छात्रा छात्र दलित जनजालत अपाङ्ग 

लिद्यािय छाड्ने लि 

सां 

कक्षा दोहोयावउने लि 

सां 

१ श्री साउथ ब्राइि फ्यचूर इांलग्िश स्कूि २०० ९० ११० १५ ५० ० २२ ० 

२ न्य ुज्ञान ज्योलत इांलग्िश स्कूि २५० १०० १५० ० १३० १ ० ० 

३ लििि स्िार अांग्रेजी स्कुि ८५१ ३४१ ५१० ४५ ५०६ ० ० ० 

४ श्री बालल्मकी इांलग्िश स्कुि १२६         ० ० ० 

५ ज्ञान ज्योलत माध्यलमक लिद्यािय ७४७ ३४५ ४०१ २५ २७९ ० ४३ १ 

६ कान्गोइ इांलग्िश स्कुि १५० ७० ८० ८ ७५ ० ३० ० 

७ आरम्भ बाि लशक्षािय १८० १०० ८० १५ ७० ० ० ० 

८ कन्चन ज्योलत इांलग्िश स्कुि ३३१ १३६ १९५ ० ० ० ३२ ० 

९ नमनुा अांग्रेजी मा.लि.  ३९३ २०५ १८८ २ २५० ० ८ ० 

१० कन्चनगढ एजकेुशन फाउणडेसन ४१५ २१९ १९६ ९४ १५१ ० ० ० 

११ साधकुुलि इांलग्िश स्कुि( लमनी माउन्िेन इांलग्िश 

स्कुि 
२४० ९० १५० २७ ९५ १ ३ ० 

१२ लदपजन अांग्रेजी बोडीङ्ग माध्यलमक लिद्यािय ६३५ २९४ ३४१ १० २३५ ० ० ४ 

जम्मा  ४५१८ १९९० २४०१ २४१ १८४१ २ १३८ ५ 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 
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तालिका ५३: मदरसामा अध्ययन छात्रछात्राको लििरण  

क्र.सां. लिद्याियको नाम 

लिद्याथी सां 

जम्मा छात्रा छात्र दलित जनजालत अपाङ्ग 

लिद्यािय छाड्ने लि 

सां 

कक्षा दोहोयावउने लि 

सां 

१ मदरशा मजुाहरेुि उिमु १३५ ५७ ७८ ० ० ० ० ० 

२ मदसाव खान्का सम्सिु उिमू ६६ ४० २६ ० ० ० ३ ० 

३ मदसाव उिमू इस्िाम १३० ७० ६० ० ० ० ० ० 

४ गिुसन एक्रामिु मदरसा ६६ ४३ २३ ० ० ० ० ० 

५ मदरसा रजाए मसु्ताफा ६३ २७ ३६ ० ० ३ १ ० 

६ अनािरुि उिमू गौलशया मदरसा २३९ १५२ ८७ ० ० ० ० ० 

७ मदरसा दरुि उिमु ११२ ५३ ५९ ० ० ० १३ ० 

८ मदरसा तािेमिु कुरान ८९ ५३ ३६ ० ० ० २ २ 

९ मदरसा लमस्िाहुि उिमु १०२ ६५ ३७ ० ० ० ० ० 

जम्मा  १,००२ ५६० ४४२ ० ० ३ १९ २ 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

 

तालिका ५४: गरुुकुिमा अध्ययन छात्रछात्राको लििरण  

क्र.सां. लिद्याियको नाम 

लिद्याथी सां 

जम्मा छात्रा छात्र दलित जनजालत अपाङ्ग 

लिद्यािय छाड्ने लि 

सां 

कक्षा दोहोयावउने लि 

सां 

१० गौरीशांकर लशिािय (गरुुकुि) ३२ ० ३२ ० ० ० २ ० 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 
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५.१.५ विक्षक तथा िैवक्षक जनिवि वििरण  

तालिका ५५: सामदुालयक लिद्याियको लशक्षक तथा शलैक्षक जनशलक्त लििरण  

क्र.सां. लिद्याियको नाम 

 लशक्षक लििरण 

जम्मा मलहिा परुुष 
दलित जनजालत अपाङ्ग 

मलहिा परुुष मलहिा परुुष मलहिा परुुष 

१ साधपु्रलत प्राथलमक लिद्यािय ३ - ३ ० ० ० १ ० ० 

२ श्री अांमतृ माध्यमीक लिद्यािय ११ ६ ५ ० ० ३ ३ ० ० 

३ जनता प्रा.लि. ६ ४ २ ० ० १ २ ० ० 

४ श्री भगिती आधारभतू लिद्यािय १४ ७ ७ ० ० ४ १ ० ० 

५ श्री सनु्दरपरु प्रा. लब. ६ ३ ३ ० ० १ १ ० ० 

६ पशपुलत माध्यमीक लिद्यािय                   

७ किहरडाँगी आ.िी १४ ७ ७ ० ० ० १ ० ० 

८ श्री राम नगर आधारभतू लिद्यािय ८ ४ ४ ० ० १ ० ० ० 

९ राधानगर प्राथलमक लिद्यािय ६ ० ० ० ० २ ४ ० १ 

१० श्री जन लिकाश आधारभतू लिद्यािय १७ ७ १० ० ० २ ५ ० ० 

११ श्री जनज्योलत आधारभतू लबद्यािय ५ १ ४ ० ० ० ३ ० ० 

१२ श्री घोडामारा आधारभतू लिद्यािय ८ ३ ५ ० ० ० ३ ० ० 

१३ श्री फूििारी माध्यलमक लिद्यािय १६ ६ १० ० ० १ २ ० ० 

१४ श्री पांचमणी आधारभतू लिद्यािय १३ ५ ८ ० ० ० १ ० ० 

१५ पशपुलत आधारभतु लिद्यािय ९ ४ ५ ० ० ० १ ० १ 

१६ श्री गौरीशांखर माध्यलमक लिद्यािय २१ ७ १४ ० ० २ ४ ० ० 

  जम्मा १५७ ६४ ८७ ० ० १७ ३२ ० २ 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 
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तालिका ५६: लनजी लिद्याियमा लशक्षक तथा शलैक्षक जनशलक्त 

क्र.सां. लिद्याियको नाम 

 लशक्षक लििरण 

जम्मा मलहिा परुुष 
दलित जनजालत अपाङ्ग 

मलहिा परुुष मलहिा परुुष मलहिा परुुष 

१ श्री साउथ ब्राइि फ्यचूर इांलग्िश स्कूि २६ १५ ११ ० ० ० ० ० ० 

२ न्य ुज्ञान ज्योलत इांलग्िश स्कूि २२ १३ ९ ० ० २ २ ० ० 

३ लििि स्िार अांग्रेजी स्कुि २८ १९ ९ १ ० ० ४ ० ० 

४ श्री बालल्मकी इांलग्िश स्कुि १० ६ ४ ० ० १ १ ० ० 

५ ज्ञान ज्योलत माध्यलमक लिद्यािय ३४ ११ २३ ० ० १ ३ ० ० 

६ कान्गोइ इांलग्िश स्कुि १० ४ ६ ० ० १ १ ० ० 

७ आरम्भ बाि लशक्षािय १६ ९ ७ ० ० ३ ४ ० ० 

८ कन्चन ज्योलत इांलग्िश स्कुि १९ ६ १३ ० ० ० ० ० ० 

९ नमनुा अांग्रेजी मा.लि. २१ ८ १३ ० ० ५ ८ ० ० 

१० कन्चनगढ एजकेुशन फाउणडेसन १८ १२ ६ १ ० २ २ ० ० 

११ साधकुुलि इांलग्िश स्कुि( लमनी माउन्िेन इांलग्िश 

स्कुि 

१३ ५ ८ ० ० ४ ३ ० ० 

१२ लदपजन अांग्रेजी बोडीङ्ग माध्यलमक लिद्यािय ३५ १६ २३ १ १ १ ६ ० ० 

  जम्मा २५२ १२४ १३२ ३ १ २० ३४ ० ० 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 
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तालिका ५७: मदरसामा लशक्षक तथा शलैक्षक जनशलक्त 

क्र.सां. लिद्याियको नाम 

 लशक्षक लििरण 

जम्मा मलहिा परुुष 
दलित जनजालत अपाङ्ग 

मलहिा परुुष मलहिा परुुष मलहिा परुुष 

१ मदरशा मजुाहरेुि उिमु २ १ १ ० ० ० ० ० ० 

२ मदसाव खान्का सम्सिु उिमू २ १ १ ० ० ० ० ० ० 

३ मदसाव उिमू इस्िाम २ ० २ ० ० ० ० ० ० 

४ गिुसन एक्रामिु मदरसा १ ० १ ० ० ० ० ० ० 

५ मदरसा रजाए मसु्ताफा २ ० २ ० ० ० ० ० ० 

६ अनािरुि उिमू गौलशया मदरसा ६ ३ ३ ० ० ० ० ० ० 

७ मदरसा दरुि उिमु ३ ३ ० ० ० ० ० ० ० 

८ मदरसा तािेमिु कुरान २ ० २ ० ० ० ० ० ० 

९ मदरसा लमस्िाहुि उिमु २ ० २ ० ० ० ० ० ० 

  जम्मा २२ ८ १४ ० ० ० ० ० ० 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

 

तालिका ५८: गरुुकुिमा लशक्षक तथा शलैक्षक जनशलक्त  

क्र.सां. लिद्याियको नाम 

 लशक्षक लििरण 

जम्मा मलहिा परुुष 
दलित जनजालत अपाङ्ग 

मलहिा परुुष मलहिा परुुष मलहिा परुुष 

१० गौरीशांकर लशिािय (गरुुकुि) २ ० २ ० ० ० ० ० ० 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 
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५.१.६  िैवक्षक संस्थामा उपिब्ध भौवतक पूिाषधार तथा सुविधा  

तालिका ५९: सामदुालयक लिद्याियको भौलतक पिूावधार तथा सलुिधा लििरण 

लिद्याियको नाम 

भिन 

सांख्या 

कोठा 

सां 

शौचािय खाने पानीको स्रोत कम्प्यिुर खिे मदैान 

छ/छैन सांख्या मलहिा 

शौचािय 

अपाङ्गमतै्री 

शौचािाय 

छ/छैन सांख्या 

साधपु्रलत प्राथलमक लिद्यािय ० ५ छ २ छ छैन ि्यबुििे छैन ० छ 

श्री अांमतृ माध्यमीक लिद्यािय  ० १५ छ ४ छ छैन ि्यबुििे छैन ० छ 

जनता प्रा.लि.  ४  छ २ छैन छैन ि्यबुििे छैन ० छ 

श्री भगिती आधारभतू लिद्यािय ६ १२ छ ३ छ छैन ि्यबुििे छ ३ छैन 

श्री सनु्दरपरु प्रा. लब. ० ७ छ २ छ छैन ि्यबुििे / लफल्िर छैन ० छ 

पशपुलत माध्यमीक लिद्यािय १० २७ छ ४ छ छैन ि्यबुििे / लफल्िर छ ६ छ 

किहरडाँगी आ.िी  ३ ११ छ ३ छैन छैन ि्यबुििे छैन ० छ 

श्री राम नगर आधारभतू लिद्यािय ४ ९ छ ३ छ छैन ि्यबुििे छैन ० छ 

राधानगर प्राथलमक लिद्यािय ४ ८ छ १ छैन छैन ि्यबुििे छ ११ छ 

श्री जन लिकाश आधारभतू लिद्यािय  ० ९ छ ३ छ छैन ि्यबुििे छ ५ छ 

श्री जनज्योलत आधारभतू लबद्यािय ० ८ छ २ छैन छैन ि्यबुििे छैन ० छैन 

श्री घोडामारा आधारभतू लिद्यािय  ० १० छ २ छैन छैन ि्यबुििे छ १ छैन 

श्री फूििारी माध्यलमक लिद्यािय  १६ छ ३ छ छैन ि्यबुििे छ १४ छ 

श्री पांचमणी आधारभतू लिद्यािय  ५ १५ छ ४ छ छैन ि्यबुििे छ २ छ 

पशपुलत आधारभतु लिद्यािय ४ ८ छ २ छ छैन ि्यबुििे छ ४ छ 

श्री गौरीशांखर माध्यलमक लिद्यािय  २३ छ ३ छ छैन ि्यबुििे /  धारा छैन ० छ 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 
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तालिका ६०: लनजी लिद्याियमा भौलतक पिूावधार तथा सलुिधा लििरण  

लिद्याियको नाम 

भिन 

सांख्या 

 

कोठा सां 

शौचािय खाने 

पानीको 

स्रोत 

कम्प्यिुर खिे मदैान 

छ/छैन 

 

छ/छैन सांख्या मलहिा 

शौचािय 

अपाङ्गमतै्री 

शौचािाय 

छ/छैन सांख्या 

श्री साउथ ब्राइि फ्यचूर इांलग्िश स्कूि आफ्नै ९ छ १ छैन छैन ि्यबेुि छ १ छ 

न्य ुज्ञान ज्योलत इांलग्िश स्कूि १ २० छ २ छ छ धारा छ ८ छ 

लििि स्िार अांग्रेजी स्कुि ० ३६ छ ९ छ छैन िुबेि छ ३० छ 

श्री बालल्मकी इांलग्िश स्कुि ३ ९ छ २ छैन छ लफल्िर / 

ि्यबेुि 

छ ४ छ 

ज्ञान ज्योलत माध्यलमक लिद्यािय २ २३ छ ३ छ छैन ि्यिुिे छ ४ छ 

कान्गोइ इांलग्िश स्कुि छैन ० छ २ छैन छैन कि / 

लफल्िर 

छ १ छ 

आरम्भ बाि लशक्षािय ० ८ छ २ छैन छैन ि्यबुििे छ १ छ 

कन्चन ज्योलत इांलग्िश स्कुि ३ २२ छ ८ छ छैन कि / 

लफल्िर 

छ १५ छ 

नमनुा अांग्रेजी मा.लि.  ० २० छ १२ छ छ ि्यबुििे छ २० छ 

कन्चनगढ एजकेुशन फाउणडेसन - २३ छ ६ छ अब बनाउने धारा/पायप छ १५ छ 

साधकुुलि इांलग्िश स्कुि( लमनी 

माउन्िेन इांलग्िश स्कुि 

० १३ छ ३ छ छैन धारा/पायप छ २ छ 

लदपजन अांग्रेजी बोडीङ्ग माध्यलमक 

लिद्यािय 

३ ३० छ ४ छ छ ि्यिुिे छ ३० छ 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 
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तालिका ६१: मदरसामा उपिब्ध भौलतक पिूावधार तथा सलुिधा लििरण  

लिद्याियको नाम 
भिन 

सांख्या 
कोठा सां 

शौचािय खाने 

पानीको 

स्रोत 

कम्प्यिुर खिे 

मदैान 

छ/छैन 

छ/छैन सांख्या मलहिा 

शौचािय 

अपाङ्गमतै्री 

शौचािाय 

छ/छैन सांख्या 

मदरशा मजुाहरेुि उिमु ० ५ छैन ० छैन छैन छैन छैन ० छैन 

मदसाव खान्का सम्सिु उिमू ० २ छैन ० छैन छैन छैन छैन ० छैन 

मदसाव उिमू इस्िाम ० १ छैन ० छैन छैन ि्यबुििे छैन ० छ 

गिुसन एक्रामिु मदरसा ० १ छैन ० छैन छैन छैन छैन ० छैन 

मदरसा रजाए मसु्ताफा ० २ छ १ छ छ ि्यबुििे छैन ० छ 

अनािरुि उिमू गौलशया मदरसा छैन ४ छैन ० छैन छैन िुबिे छैन ० छैन 

मदरसा दरुि उिमु ० ४ छ २ छ छैन ि्यबुििे छैन ० छ 

मदरसा तािेमिु कुरान ० ३ छ १ छैन छ ि्यबुििे छैन ० छ 

मदरसा लमस्िाहुि उिमु २ ६ छ १ छैन छैन ि्यबुििे छैन ० छ 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

 

तालिका ६२: गरुुकुिमा उपिब्ध भौलतक पिूावधार तथा सलुिधा लििरण  

लिद्याियको नाम 
भिन 

सांख्या 
कोठा सां 

शौचािय खाने 

पानीको 

स्रोत 

कम्प्यिुर खिे 

मदैान 

छ/छैन 

छ/छैन सांख्या मलहिा 

शौचािय 

अपाङ्गमतै्री 

शौचािाय 

छ/छैन सांख्या 

गौरीशांकर लशिािय (गरुुकुि) ० ३ छ ३ छैन छैन धारा/पायप छैन ० छ 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 
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५.२ स्िास्थ्य तथा पोषण  

५.२.१ स्िास्थ्य संस्थाको वििरण  

तालिका ६३: स्िास्थय सांस्था को लििरण 

क्र.स  कायावियको नाम  िडा नां  प्रमखुको नाम  सम्पकव  नां  

१ स्िास्थय चौकी राजगढ २ खमेराज शाहा ९८२४०५२४८५ 

२ स्िास्थय चौकी डाँगीबारी  ७ रामनारायण शमाव ९८१४००८१५ 

३ स्िास्थय चौकी चकचकी  ४ लकरण कुमारी शमाव  ९८०४९१७८५१ 

४ िडा स्िास्थय कायाविय  ५ अमतृ काकी  ९८०४९००८०४ 

५ िडा स्िास्थय कायाविय  ६ हमेन्त िालमछाने  ९८२४०६०५९८ 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

५.२.२ उपिब्ध स्िास्थ्य सेिा तथा सुविधाहरु  

तालिका ६४: बाह्रदशी गाउँपालिकामा उपिब्ध स्िास्थय सेिा तथा सलुिधाहरु 

क्र .सां.  स्िास्थय सेिा सांख्या बेड सांख्या 

१ लजल्िा जनस्िास्थय कायाविय   

२ सरकारी अस्पताि   

३ प्रसतुी गहृ १ २ 

४ िाि अस्पताि   

५ आयबेुद अस्पताि   

६ प्राकृलतक लचलकत्सा   

७ स्िास्थय चौकी ३  

८ उप –स्िास्थय चौकी    

९ प्राथलमक स्िास्थय स्याहार केन्र   

१० लनलज अस्पताि    

११ फामसेी १३  

१२ लचलकत्सक सांख्या    

१३ लचलकत्सक अनपुात   

१४ लक्िलनक ११  

१५ बलथंङ सेन्िरः   

१६ पोलि लक्िलनक १  

१७ स्िास्थय सांस्थामा सतु्केरी गराउने प्रलतशत ११  

१८ दक्ष स्िास्थयकमी बाि सतू्केरी गराउने प्रलतशत ११  

१९ सडेुनीिाि सतु्केरी गराउने प्रलतशतः   
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२० लभसीिी केन्र सांख्याः   

२१ मलहिा स्ियम सेलिका सांख्याः ३१  

२२ लि. लब. उपचार केन्र  ३  

२३ पररिार लनयोजन का ५ लबधी र ३ लबधीको सेिा उपिब्ध 

स्िास्थय सांस्था सांख्याः 

३  

२४ लब. ओ. सी. ( आधारभतू )    

२५ लस .ई.ओ.सी (.अपरेसन सेिा )उपिब्ध स्िास्थय सांस्था    

२६ गभविती जाँच पलहिो पिकको प्रलतशतः ७०  

२७ गभविती जाँच चौथो पिक सम्मको प्रलतशतः ५०  

२८ सतु्केरी पिात जाच गराउन आउने प्रलतशतः १७  

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका कार्ाविर्, स्र्वास््र् शाखा 

५.२.३ खोप सेिा सम्बन्धी वििरण  

तालिका ६५: बाह्रदशी गाउँपालिकामा उपिब्ध खोप सेिा सम्बन्धी लििरण 

क्र .सां.  

 

लििरण 

 

आ.ि. २०७२/७३ आ.ि. २०७३/७४ आ.ि. २०७४/७५ 

सांख्या सांख्या सांख्या 

१ लि .लस.लज.    ९१% 

२ लड .लप.लि .    ९०% 

३ हपेािाइलिस “लि”    ९०% 

४ दादरुा   ९०% 

५ पोलियो ३   ८९% 

६ लि. लि. (मलहिा गभविती)   ८०% 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका कार्ाविर्, स्र्वास््र् शाखा 

५.२.४ खोप सेिा छोडने बािबाविकाको अबस्था 

तालिका ६६: बाह्रदशी गाउँपालिकामा खोप सेिा छोडने बािबालिका सम्बन्धी लििरण 

क्र.सां. 

 

लििरण 

 

आ.ि. २०७२/७३ आ.ि. २०७३/७४ आ.ि. २०७४/७५ 

सांख्या सांख्या सांख्या 

१ लि.लस.लज. र दादरुा 
  

९५ 

२ 

लड.लप.लि / हपेिाइलिस लि./ एच.आइ.लभ 

१ र लड.लप.लि/ हपेिाइलिस लि./ 

एच.आइ.लभ. ३ 
  

८५ 

३ खोप निगाएका बािबालिका 
  

६५ 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका कार्ाविर्, स्र्वास््र् शाखा 
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५.२.५ बाि स्िास्थ्य तथा विगत ३ िषषहरुको पोषणको अिस्था 

तालिका ६७: बाह्रदशी गाउँपालिकामा बाि स्िास्थय तथा लिगत ३ िषवहरुको पोषण सम्बन्धी लििरण 

सूचांकहरु आ.ि. २०७२/७३ आ.ि. २०७३/७४ आ.ि. २०७४/७५ 

५ िषव भन्दा मलुनको बलृद्ध अनगुमन (पिक)    १२ 

गभविती मलहिाहरुका िालग आइरन चक्की 

लितरण (जना)  

  ७९६ 

गभविती मलहिाहरुिे प्राप्त गरेको जकुाको 

औषधी (जना)  

  ७९६ 

सतु्केरी भएका मलहिाहरुका िालग लभिालमन ए 

लितरण (जना)  

  ७९६ 

६ मलहना दलेख ५ िषव सम्मका िच्चाहरुिाई 

खिुाएको लभिालमन ए (जना)  

  ३००५ 

१ दलेख ५ िषव सम्मका िच्चाहरुिाई खिुाएको 

जकुाको औषधी (जना)  

  ३१९५ 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका कार्ाविर्, स्र्वास््र् शाखा 

५.२.६ प्रमुख रोग सम्बन्धी वििरण  

तालिका ६८: प्रमखु रोग र रोगबाि ग्रलसत व्यलक्तको िडागत लििरण  

रोग को नाम 
िडा नां. 

जम्मा 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

एक भन्दा बढी लनम्न  

रोग 
४६ १२८ १४५ १२ ७९ १४१ ३ ५५४ 

उच्च रक्तचाप १४ ६६ १३३ ९ ७५ १०५ २५ ४२७ 

ग्यासराईलिस/अल्सर ५३ ११३ १०६ १४ ३४ ५० १ ३७१ 

अन्य ६ ८६ ५८   २६ ५८ २ २३६ 

मधमुहे ८ ३५ ४६ ८ ३० ५४ ११ १९२ 

दम ५ ४२ २६ २ ३३ ५६ ११ १७५ 

मिुु रोग ५ १७ ११ १ १७ १९ ५ ७५ 

पक्षघात १ ८ ८   ३ ४ २ २६ 

क्यान्सर १ ३ ५ २ ५ १   १७ 

लि.लब. ५ १ २   २ ७   १७ 

पालकव न्सन १ २ १     १ २ ७ 

अल्ज़ाईमर २ ४           ६ 

जम्मा १४७ ५०५ ५४१ ४८ ३०४ ४९६ ६२ २,१०३ 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 
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५.३ खानेपानी तथा सरसफाई  

५.३.१ खानेपानीको स्रोतको वििरण  

तालिका ६९: खानेपानीको स्रोतको उपयोग गने घरधरुीको िडागत लििरण  

िडा नां. ि्यबुििे धारा ईनार पोखरी खोिा अन्य जम्मा 

१ ९१८ ३ २ २   ० ९२५ 

२ १,३७५     १   ० १,३७६ 

३ १,५१७ ७       ० १,५२४ 

४ १,०३३ २ १   १ १ १,०३८ 

५ १,५७३ ४   १   ५ १,५८३ 

६ ९२० २२८ ३   १ २ १,१५४ 

७ ६२४ ११     १ १ ६३७ 

जम्मा ७,९६० २५५ ६ ४ ३ ९ ८,२३७ 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

५.३.२ िौचािय प्रयोगको अिस्था  

तालिका ७०: शौचािय प्रयोगको अिस्थाको िडागत लििरण  

िडा नां. 
शौचायि भए नभएको लििरण शौचाियमा िािरलशि प्यान को लबिरण 

बन्द ैगरेको भएको जम्मा नभएको भएको जम्मा 

१ ७१ ८५४ ९२५ ७३ ८०५ ९२५ 

२ ३८ १,३३८ १,३७६ ३० १,३१२ १,३७६ 

३ ४५ १,४७९ १,५२४ ४३ १,४४५ १,५२४ 

४ ३५ १,००३ १,०३८ २२५ ७८४ १,०३८ 

५ २२ १,५६१ १,५८३ १२५ १,४३८ १,५८३ 

६ १७ १,१३७ १,१५४ ४२ १,१०३ १,१५४ 

७ १४ ६२३ ६३७ २५ ६०२ ६३७ 

जम्मा २४२ ७,९९५ ८,२३७ ५६३ ७,४८९ ८,२३७ 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

५.३.३ सािषजवनक िौचािय 

तालिका ७१: बाह्रदशी गाउँपालिका क्षेत्रामा रहकेो सािवजलनक शौचाियको लििरण  

क्र.स 
सािवजलनक शौचािय रहकेो स्थान िडा नां कैलफयत सञ्चािनको अिस्था 

१ राजगढ बजार ३   चाि ु

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका कार्ाविर् 
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५.४ मवहिा, बािबाविका तथा सामावजक समािेिीकारण 

५.४.१ विङ्ग अनुसार  िािवििाह को अिस्था  (१८ िषष मुवनका) 

तालिका ७२: लिङ्ग अनसुार पलहिो पिक लबिाह गने तथा बािलबिाहको लििरण 

िडा नां. 

मलहिा परुुष जम्मा 

कुि 

लििालहत 

मलहिा 

सांख्या 

१८ िषव 

भन्दा कम 

उमरेमा 

लििाह गने 

मलहिा 

मलहिा 

बािलििाह 

प्रलतशत (%) 

कुि 

लििालहत 

परुुष सांख्या 

१८ िषव 

भन्दा कम 

उमरेमा 

लििाह गने 

परुुष 

परुुष बािलििाह 

प्रलतशत (%) 

कुि लििालहत 

जनसांख्या 

१८ िषव 

भन्दा कम 

उमरेमा 

लििाह गने 

जम्मा सांख्या 

कुि 

बािलििाह 

प्रलतशत (%) 

१ १२८७ ३३० २५.६४ १,१२७ ५७ ५.०६ २,४१४ ३८७ १६.०३ 

२ २०१५ ५६४ २७.९९ १,७८२ ८५ ४.७७ ३,७९७ ६४९ १७.०९ 

३ २१४८ ८०७ ३७.५७ १,८६० १२७ ६.८३ ४,००८ ९३४ २३.३० 

४ १२५८ ३०४ २४.१७ १,०९७ ५३ ४.८३ २,३५५ ३५७ १५.१६ 

५ २२९२ ७२८ ३१.७६ २,००२ १२७ ६.३४ ४,२९४ ८५५ १९.९१ 

६ १६७४ ६०० ३५.८४ १,४७७ १०४ ७.०४ ३,१५१ ७०४ २२.३४ 

७ ९७२ २६४ २७.१६ ८८१ ४५ ५.११ १,८५३ ३०९ १६.६८ 

जम्मा ११६४६ ३,५९७ ३०.८९ १०,२२६ ५९८ ५.८५ २१,८७२ ४,१९५ १९.१८ 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

यस गा.पा.मा ३०.८९% मलहिा हरुको लििाह १८ िषवभन्दा कम उमरेमा भएको र ५.८५% मात्र परुुषहरुको लििाह १८ िषव भन्दा कम उमरेमा भएको तथयाांक छ । 

समग्रमा, हाि लििालहत मध्ये १९.१८% जनसांख्यािे १८ िषवभन्दा कम उमरेमा लििाह गरेको तथयाांक रहकेो छ ।  
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५.४.२ अपाङ्गताका आधारमा जनसंख्या  

तालिका ७३: अपाांगताका प्रकारका आधारमा जनसांख्या 

िडा नां. 
शारररक 

अपाांगता 

स्िर 

बोिाइ 

सम्बलन्ध 

अपाांगता 

दृलष्ट 

(दखेी) 

सम्बलन्ध 

अपाांगता 

श्रिन 

कलठनाइ 

/ 

बालहरा अलिजम 

श्रिन 

तथा 

दृलष्ट 

कलठनाइ  

बौलद्धक 

अपाांगता 

मानलशक 

अपाांगता 

बहुके्षत्रीय 

अपाांगता जम्मा 

१ १८ २ ६ ३   १ १ १६ १ ४८ 

२ ५६ २५ २ ५   १ ४ १५ ६ ११४ 

३ ३४ ३ ११ १२ १ २ १ ८ १ ७३ 

४ ३० ११ ११ १२       १५   ७९ 

५ ३१ ९ ६ ७   १ ४ २१ १ ८० 

६ २८ २४ ११ ४   १ ४ १९ २१ ११२ 

७ १४ २ ३ ७     २ १   २९ 

जम्मा २११ ७६ ५० ५० १ ६ १६ ९५ ३० ५३५ 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

 

तालिका ७४: अपाांगता पररचयपत्र लिनेहरुको सांख्या 

िडा नां. लनिो रातो सेतो पहिेो जम्मा 

१ ५ ८ १ १ १५ 

२ १८ २६ १ ३ ४८ 

३ १० २ ३ ५ २० 

४ १० १ १ १ १३ 

५ २४ १२ १ ६ ४३ 

६ १४ ८ १४ १७ ५३ 

७ ९   १ १ ११ 

जम्मा ९० ५७ २२ ३४ २०३ 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 
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५.४.३ बािक्िब को वििरण 

तालिका ७५: िडाका लिद्याियमा भएका बािक्िबहरुको लििरण 

क्र.सां. लिद्याियको नाम िडा 

नां 

िोि लिद्याियको 

लकलसम 

बाि क्िब 

छ/छैन सदस्य सां 

१ श्री साउथ ब्राइि फ्यचूर इांलग्िश स्कूि १ खयर बारी लनजी छैन   

२ न्य ुज्ञान ज्योलत इांलग्िश स्कूि १ भागडुुब्बा बजार लनजी छ २०० 

३ मदरशा मजुाहरेुि उिमु १ लशप्ताबाडी मदरसा छैन ० 

४ साधपु्रलत प्राथलमक लिद्यािय १ भागडुुब्बा  सरकारी छ ९ 

५ श्री अांमतृ माध्यमीक लिद्यािय  १ बोक्राझाडी  सरकारी  छ १७ 

६ श्री बालल्मकी इांलग्िश स्कुि २ बटु्टाबारी लनलज छ १०५ 

७ लििि स्िार अांग्रेजी स्कुि २ रमाइिो िोि लनजी छ ३८ 

८ मदसाव खान्का सम्सिु उिमू २ बटु्टाबारी मदरसा छैन   

९ मदसाव उिमू इस्िाम २ लकसानगाऊ मदरसा छैन - 

१० जनता प्रा.लि.  २ जनताचोक सरकारी  छ २३ 

११ गिुसन एक्रामिु मदरसा २ मोिापानी  मदरसा छ १० 

१२ श्री भगिती आधारभतू लिद्यािय २ बटू्टािारी सरकारी छ ११ 

१३ राधानगर प्राथलमक लिद्यािय ३ राधानगर गाउँ सरकारी छ ७ 

१४ श्री सनु्दरपरु प्रा. लब. ३ सनु्दरपरु सरकारी छ ११ 

१५ पशपुलत माध्यमीक लिद्यािय ३ राजगढ सरकारी छ ११ 

१६ किहरडाँगी आ.िी  ३ किहरडाँगी  सरकारी  छ १७ 

१७ मदरसा रजाए मसु्ताफा ३ कोनिारी  मदरसा छ २० 

१८ ज्ञान ज्योलत माध्यलमक लिद्यािय ३ सांझौता िोि लनलज छ ११ 

१९ श्री राम नगर आधारभतू लिद्यािय ३ रामनगर सरकारी छ २५ 

२० अनािरुि उिमू गौलशया मदरसा ४ चकचकी मदरसा  छैन   

२१ कान्गोइ इांलग्िश स्कुि ४ चकचकी लनजी छैन   

२२ मदरसा दरुि उिमु ४ चकचकी मदरसा छैन ० 

२३ श्री जन लिकाश आधारभतू लिद्यािय  ४ चकचकी सरकारी छ १८ 

२४ मदरसा तािेमिु कुरान ४ कठि ुबस्ती  मदरसा छ १५ 

२५ मदरसा लमस्िाहुि उिमु ४ मनु्सीिोि  मदरसा छैन  ० 
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क्र.सां. लिद्याियको नाम िडा 

नां 

िोि लिद्याियको 

लकलसम 

बाि क्िब 

छ/छैन सदस्य सां 

२६ आरम्भ बाि लशक्षािय ५ फूिबारी लनलज  छैन   

२७ कन्चन ज्योलत इांलग्िश स्कुि ५ गोदामारा लनजी छ ११ 

२८ श्री जनज्योलत आधारभतू लबद्यािय ५ कालिदासबाडी  सरकारी छ ११ 

२९ श्री घोडामारा आधारभतू लिद्यािय  ५ घोडामारा िोि  सरकारी  छ १५ 

३० नमनुा अांग्रेजी मा.लि.  ५ पिुिारी िोि  लनजी  छ ११ 

३१ श्री फूििारी माध्यलमक लिद्यािय ५ फूििारी सरकारी छ २९ 

३२ कन्चनगढ एजकेुशन फाउणडेसन ६ बाह्रदशी लबशाि 

बजार 

लनजी छ १३ 

३३ साधकुुलि इांलग्िश स्कुि( लमनी माउन्िेन 

इांलग्िश स्कुि 

६ बाह्रदशी डाँडा लनजी छैन   

३४ गौरीशांकर लशिािय (गरुुकुि) ६ शाधकुुिी गरुुकुि छैन   

३५ श्री पांचमणी आधारभतू लिद्यािय  ६ लिलहिारे  सरकारी  छ १३ 

३६ लदपजन अांग्रेजी बोडीङ्ग माध्यलमक 

लिद्यािय 

६ लसमिचौक लनलज छ ११ 

३७ पशपुलत आधारभतु लिद्यािय ७ बलतश लिघा सरकारी छ ७ 

३८ श्री गौरीशांखर माध्यलमक लिद्यािय ७ डाँगीिारी सरकारी छ ९ 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

५.४.४ जेष्ठ नागररक तथा एकि मवहिा  

तालिका ७६: जषे्ठ नागररक तथा एकि मलहिा सम्बन्धी िडागत लििरण  

िडा न 

जषे्ठ नागररक (६० िषव भन्दा मालथ) 

एकि मलहिा मलहिा परुुष जम्मा 

१ १८२ १८७ ३६९ १५२ 

२ ३०० ३०१ ६०१ २१९ 

३ २८२ ३१६ ५९८ २६० 

४ १०० १२५ २२५ १८४ 

५ ३६८ ३६६ ७३४ २८३ 

६ २४० २६१ ५०१ १८९ 

७ १२२ १६६ २८८ १०१ 

जम्मा १,५९४ १,७२२ ३,३१६ १,३८८ 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 
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५.४.५ अल्पसंख्यक सीमान्तकृत िगषको वििरण  

तालिका ७७: अल्पसांख्यक सीमान्तकृत िगवको िडागत घरधरुी र जनसांख्या लििरण  

िगव जालत 

िडा नां. (घरधरुी सांख्या) जम्मा 

घरधरुी मलहिा परुुष 

कुि 

जनसांख्या १ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

िोपन्मखु मचेे   १ १   ३३     ३५ ९५ ८७ १९८ 

अलत लसमान्त कृत 

मसुहर १             १ २ ३ ५ 

सन्थाि १२० ९८ ९७ ७५ ८५ १०० ४७ ६२२ १,४६३ १,४५१ २,९१४ 

थामी     २         २ ५ ६ ११ 

सीमान्तकृत 

भजुिे ८ ११ १   ३ ३८ ३ ६४ १५७ १६३ ३२० 

गन्गाई   ८ २८ २       ३८ ८७ ७३ १६० 

कुमाि १       १ ५०   ५२ १२४ १३८ २६२ 

राजिांशी ३७९ ४४३ ३५६ २०६ ३०४ ९६ २२२ २,००६ ४,४८९ ४,६४२ ९,१३१ 

सनुिुार १ ४ ४   १ १ १ १२ २८ २५ ५३ 

ताजपरुरया   १     ४     ५ ९ ८ १७ 

तामाांग ३५ ७ २८ ७ ४३ ४४ ८ १७२ ४३८ ४२८ ८६६ 

थारु     ७ १४ १     २२ ३७ ४५ ८२ 

सलुिधाबाि बलन्चत 

गरुुङ   ४ ६   २ ९   २१ ५६ ५५ १११ 

लिम्ब ु ३० ४४ २३ ८ ७७ १३९ २ ३२३ ७७८ ७९८ १,५७६ 

मगर ११ ८ २०   १८ १० ४ ७१ १७५ १७२ ३४७ 

राई ३३ २० ३५ १० ४० ३५ ८ १८१ ४०२ ४३० ८३२ 

शपेाव         १     १ ३ ३ ६ 

 स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 
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५.५ युिा तथा खेिकुद र मनोरञ्जन  

५.५.१ खेि मैदान सम्बन्धी वििरण  

तालिका ७८: गाउँपालिका क्षेत्रमा रहकेा खिेमदैान सम्बन्धी लििरण 

क्र .सां.  खिेमदैानको नाम 
अनमुालनत 

क्षेत्रफि 
िडा नां. 

उपयोगको अिस्था (कसिे 

उपयोग गछव) 

१ गलछम िाडी खिे मदैान ६ लिघा २ सामदुालयक 

२ सयपत्री खिे मदैान   १ बािबालिका स्थानीय  

३ पशपुलत मा .लि .को खिेमदैान  १ .५ लिघा  ३ स्कुि 

४ रामनग आ .लि.  १० कठ्ठा ३ स्कुिको 

५ सन्दरपरु सा .िन लभत्र  १ लबघा ३ सामदुालयक िन लभत्र 

६ जन लिकास आ .स्कुि  १ .५ लबघा  ४ लिद्यािय 

७ श्री किहर डाांगी लन .मा.लि.  २ लबघा ५ लिद्यािय 

८ श्री फुििारी उ .मा.लि .  ३ लबघा ५ लिद्यािय 

९ पांचमी लन .मा.लि.  १ लबघा ६ लिद्यािय 

१० श्री गौरी शांकर मा .लि को खिे मदैान  ०-७ -०  ७ फुिबि खिे  

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

५.६ किा, भाषा तथा संस्कृवत  

५.६.१ धावमषक स्थिको वििरण  

तालिका ७९: गाउँपालिका क्षेत्रमा रहकेा धालमवक स्थिको सम्बन्धी लििरण 

क्र.सां. धालमवक स्थि को नाम िडा नां. महत्ि 
िालषवक औषतमा आउने 

पयविकहरुको सांख्या 

१ िक्ष्मीथान पयविलकय स्थि १ धालमवक १०००० 

२ लचत्रे गमु्बा १ पयविकीय १५०० 

३ श्री दलक्षणरे्श्ोर मलन्दर २ धालमवक पयविकीय 
 

४ 
लत्रिणेी घाि लतन नलदहरु को सांगम 

स्थि 
२ धालमवक पयविकीय १०० / २०० 

५ दगुाव मन्दीर राजगढ बजार ३ धालमवक २५र३० हजार 

६ राधाकृष्ण मलन्दर ३ धालमवक ४०० 

७ लशिािय ३ धालमवक ५०० 
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क्र.सां. धालमवक स्थि को नाम िडा नां. महत्ि 
िालषवक औषतमा आउने 

पयविकहरुको सांख्या 

८ सरुदपरु / दगुाव मलन्दर ३ धालमवक ५०० 

९ कोनािारी मस्जीद ३ धालमवक २०० 

१० राधानगर कोिािोिी ३ धालमवक २०० 

११ सत्सङ मन्दीर ३ धालमवक ४०० 

१२ लशिािय घाग्रापिु छेउ ३ धालमवक ५०० 

१३ लशिािय कुिु िस्ती ३ धालमवक १०० 

१४ दगुाव पञ्चायतन मलन्दर भानचुोक ३ धालमवक २०० 

१५ दगुाव पञ्चायतन मलन्दर लशमि डाँगी ३ धालमवक १०० 

१६ लसदे्धर्श्र लशिािय मन्दीर घाम्रा िीती ३ धालमवक २०० 

१७ चकचकी लशिािय मलन्दर ४ धालमवक ५०,००० 

१८ चकचकी कािी मलन्दर ४ धालमवक १००,००० 

१९ नेिार गाउँ गज कािी मलन्दर ४ धालमवक ५०,००० 

२० चकचकी बजार ग्रामस्थान ४ धालमवक ५०,००० 

२१ घाग्रपिु छेउ स्थि ४ धालमवक १००,००० 

२२ राम जानकी मन्दीर ४ धालमवक ५०,००० 

२३ कालि र लशिािय मलन्दर ४ धालमवक २०,००० 

२४ रामरे्श्र लशिािय मलन्दर ५ धालमवक ७०० 

२५ फूििारी दगुाव मलन्दर ५ धालमवक ७०० 

२६ पान्चायन दगुाव मलन्दर ५ सामदुालयक ३०० 

२७ दगुाव मलन्दर घोडामारा ५ धालमवक ५०० 

२८ निदगुाव मलन्दर गा.पा. लभत्र ५ धालमवक ७०० 

२९ कालि मलन्दर गा.पा. दलक्षण ५ धालमवक ७०० 

३० 
गौरीशांकर गायत्री स्िरुप आश्रम, 

लशिािय मलन्दर 
६ धालमवक २,००० 

३१ बाह्रदशी सामदूालयक िन ६ लपकलनक स्पोि २०० 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 
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लचत्र ४: कां चनगढ धालमवक स्थि, साधकुुिी 

 
लचत्र ५: गौरीशांकर गायत्री स्िरूप आश्रम, लशिािय मलन्दर 



  

बाह्रदशी गाउँपालिका पर्श्वलचत्र २०७५  | Bahradashi Rural Municipality Profile 2019   66 

५.६.२ स्थानीय चाडपिष, जात्रा र मेिाको वििरण  

तालिका ८०: गाउँपालिका क्षेत्रमा रहकेा स्थानीय चाडपिव  ,जात्रा र मिेा  सम्बन्धी लििरण 

क्र.स चाडपिवहरु मनाइने मलहना लतथी मनाउने जातजाती 

१ लसरुिा पिव  बैसाख  बैसाख १,२,३  आलदिासी  

२ रमजान  िशैाख    मसु्िीम 

३ चन्डी नाच  बैशाख / जठे  बौद्ध पणूीमा राई  

४ उभौिी  जठे   लिम्ब ्, राई  

५ इदिु लफतर मिेा  जठे   २० गते दखेी  मसु्िीम 

६ ऐर अषाढ    सन्थाि  

७ नाग पञ्चमी  श्रािण  श्रािण पञ्चमी  लहन्द ुसबै  

८ रक्षा बन्धन  श्रािण, भदौ   लहन्द ुसबै  

९ कुष्ण जन्माष्टमी  भदौ   अष्टमी  लहन्द ुसबै  

१० िाख ेनाच  भदौ  गाइजात्राको ििेा  नेिार समदुाय  

११ लतज भदौ    सि ैजालत  

१२ महुरम मिेा  भदौ  अलन्तम  मसु्िीम 

१३ अन्नतकोश कृष्ण जन्म अष्टमी  भदौ    लहन्द ुसबै  

१४ बकर ईद  भदौ    मसुिमान  

१५ लजलतया पिव  भदौ / असोज    आलदिासी / मधेसी  

१६ दश ै कालतवक  दशमी  लहन्द ुसबै  

१७ लतहार  कालतवक  औसी  लहन्द ुसबै  

१८ पैगम्बर मोहम्मद जमँ लदिस  कालतवक    मसु्िीम 

१९ नौई  कालतवक÷मांसीर  ठुिो एकादशी  सांथाि  

२० छठ पिव  मांसीर  षष्ठी  लहन्द ुसबै  

२१ एकादशी पिव  मांसीर  एकादशी  लहन्द ुसबै  

२२ लक्रसमस डे  मांसीर    इसाई धमावििम्बी  

२३ उद्यौिी  मसैीर    लिम्ब , राई  

२४ तम ुिोसार  पषु   गरुुङ 

२५ गांगादिेी मिेा  माघ माघ ेपुल्णवमा  आलदिासी   

२६ सोरहाई  माघ  माघ शरूुमा  सन्थाि समदुाय  

२७ सोनाम ल्होसार  माघ    तामाङ्ग 

२८ माघ ेसक्रान्ती  माघ माघ १ ग्ते  सि ैजालत  

२९ लशिरात्री  फागनु  औसी  लहन्द ुसबै  

३० ग्याल्बो िोसार  फागनु    शपेाव  

३१ जिशाह फागनु    मसुिमान  

३२ होिी (फगिुा) चैत्र  पलुणवमा  लहन्द ुसबै  

३३ सोि ेबरात  चैत्र    मसु्िीम 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 
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५.७ िावन्त तथा सुरक्षाको अिस्था  

 तालिका ८१: गाउँपालिका के्षत्रमा रहकेा सरुक्षा ईकाइहरुको लििरण  

क्र.स. नाम स्थान िडा न. सम्पकव  न. 

१ इिाका प्रहरी  राजगढ़ ३   

२ प्रहरी चौकी फुिबारी ५   

३ BOP राजगढ   १   

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 
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पररच्छेद ६: िन तथा िातािरणीय वस्थवत 

६.१ ताितिैया, पोखरी र सीमसार के्षत्र सम्बन्धी वििरण 

तालिका ८२: गाउँपालिका क्षेत्रमा रहकेा ताितिैया  ,पोखरी र सीमसार क्षेत्र सम्बन्धी लििरण  

क्र.सां. नाम स्थान 

१ साधपु्रती लझि बह्रदशी १  

२  हात्ती पाइिे लझि जांगिमा 

३ मोडाझारको होलि जांगिमा 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

६.२ विपद जोवखम व्यिस्थापन  

६.२.१ विपद व्यिस्थापन पुिष तयारी सम्बवन्ध वििरण 

तालिका ८३: लिपद व्यिस्थापन पिुवतयारी लििरण 

क्र.सां. लििरण छ/छैन  

१ लिपद व्यिस्थापन सलमलत बनेको छैन  

२ सरुलक्षत स्थान तोलकएको छ अमतृ आधारभतू लिद्यािय, राजगढ 

पशपुलत मा.लि., राजगढ 

गौरीशांकर मा.लि., डाँगीबारी 

३ लिपद व्यिस्थापन पिुवतयारर योजना 

बनेको 

छैन  

४ लिपद व्यिस्थापन कोष बनेको  छ २० िाख 

५ दमकि  छैन  

६ एम्बिेुन्स  छ २ ििा 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका कार्ाविर् 
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६.२.२ विपद/प्रकोप बाट प्रभावित घरधुरी वििरण 

तालिका ८४: लिपद/प्रकोप बाि प्रभालित घरधरुी लििरण 

िडा न. लिपदको प्रकार 

बाढी चि्याङ/गजवपात हािाहुरी भकूम्प आगिालग अन्य जम्मा 

१ १५८ १ ० ० ० १ १६० 

२ १७५ ० ३ ० ० ३५ २१३ 

३ ८० ० ७४ ३ ३ १ १६१ 

४ ९ ० ० ० ० ० ९ 

५ ५ ० ० ० ० ० ५ 

६ १५ ४ २ १ २ ० २४ 

७ ६ ० ० १ ० ० ७ 

जम्मा ४४८ ५ ७९ ५ ५ ३७ ५७९ 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

६.३ सरसफाई सम्बवन्ध वििरण 

 सािवजलनक सौचािय  : १ ििा 

 फोहोर पानी प्रसोधनशािा  : छैन 

 लपउने पालन प्रसोधनशािा  : छैन 

 ल्याण्डलफि साइि  : छैन 

 सरसफाई व्यिस्थापन सिारी साधन : छ (भाडामा) 

 बायोग्यास प्िान्ि   : ४२ ििा (लनमावणाधीन) 

 सरसफाई मजदरु सांख्या   : छैन 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका कार्ाविर्  
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पररच्छेद ७: भौवतक विकासको अिस्था 

७.१ यातायात पूिषधार  

७.१.१ सिारी सुविधा र रुट 

तालिका ८५: गाउँपालिका के्षत्रको सिारी सलुिधा र रुि सम्बन्धी लििरण  

क्र.स सरुु र अन्त्य हुने स्थान (कहाँ दखेी कहाँ सम्म जाने हो ) सिारी को प्रकार  सांख्या  

१ राजगढ – लितावमोड बस ७ 

२ िक्ष्मीपरू – राजगढ  अिो २५ 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

७.१.२  झोिुङ्गे पुि तथा पुिपुिेसा  

तालिका ८६: स्थानीय तह लभत्र पक्की , आरलसलस पिु, कल्भिव तथा झोिगुें पिुहरुको लििरण : 

क्र.सां. पिुको नाम पिु भएको 

खोिाको 

नाम 

प्रकार 

(झोिुांग,ेकाठे, 

रस्ि,पलक्क) 

पिु भएको स्थान लनलमवत 

साि 

िम्बाई(लम) 

१  नयाँ बस्तीको 

पिु 

अदिुा काठे नयाँबस्ती २०६१ १०० 

२  खयरिारी चोक 

कल्भि बक्स 

खयरिारी 

चोक 

पलक्क खयरबारी २०७३ ३ 

३  घरघरे पिु घरघरे पलक्क सािमारी २०७३ ८ 

४  भलुमरजकोघर 

पलिम 

जलमनको 

पानी 

पलक्क भागडुुब्बा २०७३ ३ 

५  साधपु्रती लझि साधपु्रती 

लझि लभत्र 

    

६  लडम्िीिारी पिु  पलक्क लडम्िीिारी २०७४ ७/४ 

७ सािघारीपिु  बािोमा पलक्क सािघारी २०७४ ६/३ 

८ सािघारीपिु  बािोमा काठे सािघारी २०६२ ८/४ 

९ गोपाि डाँडा होिीमा काठे मजुरुमाडी २०६५ १०/३ 

१० झोडा गाउँ बािोमा पलक्क बािोमा २०७५ ७/५ 

११ हुिाकी बािो हुिाकी 

बािोमा 

पलक्क खाडी गाउँ २०७५ ९/९ 

१२ भी.आर.पिु होलि पलक्क खलुनया डुब्बा २०६० ६/५ 

१३ बटु्टािारी पिु  होलि पलक्क  २०६० ६/५ 

१४ अदिुा खोिा महानन्द 

चोक पिूव 

पलक्क  २०७५ ६० 

१५ घाग्रा खोिा  पलक्क  २०५४ ४० 
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१६ काठे 

पिु(जल्पािस्ती) 

जल्पािस्ती काठको पिु  २०५० ६० 

१७ सनु्दरपरु होलि सनु्दरपरु काठको पिु  २०५४ २५/३० 

१८ घघवरे होलि ६ घरे 

होिीमा 

काठको  २०५४ १५/२० 

१९ भतेुनी पिु 

(हलल्दबारी 

रबाह्रदशी 

लसमानामा 

 लनमावणाधीन    

२० कचि े चरण होलि भगिेुांगे    

२१ कचि े भगिती 

लनरौिाको 

घर अगाडी 

भगिेुांगे    

२२ भगिेुांग ेपिु अधरुो/ घाग्रा 

खोिा 

    

२३ घाग्राहा पर घाग्राहा पक्की  २०७३ ६० 

२४ सापलडक्री खोिा शालन्त िोि झोिुांग े शालन्त िोि २०७२ २५ 

२५ दोभान दोभान झोिुांगे  २०७१ ५० 

२६ दोभान दोभान पक्की   ५० 

२७ झिुुांग ेपिु बागरा खोिा झोिुांगे सकुुम्बासी िोि २०७४ ६० 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका कार्ाविर् 

७.१.३ टाढाको बवस्तबाट सम्बंवधत गाउँपाविकाको केन्र पुग्न िाग्ने अनुमावनत समय 

तालिका ८७: िाढाको बलस्तबाि सम्बांलधत गाउँपालिकाको केन्र पगु्न िाग्ने अनमुालनत समय 

िडा न. दरुी(लक.लम.) िडाकेन्र दलेख गा.पा. सम्म जान िाग्ने समय 

पैदि िाग्ने समय गाडीमा िाग्ने समय 

१ १३ १.३० लमनेि ३० लमनेि 

२ ५ १ घण्िा १० लमनेि 

३ ५ १ घण्िा १०/१५ लमनेि 

४ १.५ २० लमनेि ५ लमनेि 

५ ४ १ घण्िा १० लमनेि 

६ ८ १.३० लमनेि १०/१५ लमनेि 

७ ४ ४५लमनेि १० लमनेि 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 
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७.२ विदु्यत तथा िैकवल्पक उजाष  

७.२.१ इन्धन उपयोग वििरण (खाना पकाउने इन्धनको आधारमा घरपाररिारको वििरण ) 

तालिका ८८: इन्धन उपयोग आधारमा िडागत घरधरुी लििरण  

िडा नां. दाउरा 

लसलिन्डर 

गयाँस 

बायो 

ग्याँस गुइँठा 

रालष्रय 

प्रसारण 

लबधतु मरट्टतेि 

सोिार 

इनजी जम्मा 

१ ८६१ ३७ २३ १ १ २   ९२५ 

२ १,१०२ २१२ ४६ १३   २ १ १,३७६ 

३ १,००३ ४३२ ६० २६ २ १   १,५२४ 

४ ८८८ ९५ ४९ १ ४ १   १,०३८ 

५ १,०६८ ४३६ ७८     १   १,५८३ 

६ ६३९ ४०५ ९८ ८ ४     १,१५४ 

७ ४७९ १०२ ५५ १       ६३७ 

जम्मा ६,०४० १,७१९ ४०९ ५० ११ ७ १ ८,२३७ 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

७.२.२ बवि बाल्ने इन्धनको प्रयोगको आधारमा घरपररिारको वििरण  

तालिका ८९: बलत्त बाल्ने इन्धनको प्रयोगको आधारमा िडागत घरधरुी लििरण  

िडा नां. 
रालष्रय प्रसारण 

लबधतु 

सोिार 

इनजी 
मट्टीतेि 

माइक्रो 

हाइड्रो 
जनेेरेिर बायो ग्याँस जम्मा  

१ ६९८ १५७ ६७   ३   ९२५ 

२ १,१४८ १२६ १०२       १,३७६ 

३ १,४५० १४ ६०       १,५२४ 

४ १,०२९ २ ६   १   १,०३८ 

५ १,५४०   ११ ३१   १ १,५८३ 

६ १,१३५ २ १६   १   १,१५४ 

७ ६२७ २ ८       ६३७ 

जम्मा ७,६२७ ३०३ २७० ३१ ५ १ ८,२३७ 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

७.२.३ जिविदु्यत, सौयष उजाषबाट  विदु्यत उत्पादन वििरण  

तालिका ९०: जिलिद्यतु, सौयव उजावबाि िाभालन्भत हुने घरधरुी सांख्या  

क्र .सां.  लिद्यतु सौयव उजाव आयोजनाको नाम  क्षमता लक .िा.  िडा नां. िाभालन्ित घरधरुी सांख्या 

१ पाररजात धौिालगरी सस्था २०० १  ३१० 

२ सामदुालयक लिधतू ४० १ ४० 

३ घरेािारी जि उपभोक्ताकृलष सहकारी सांस्था १५० १ ४०० 

४ सौयव उजाव ५०० िाि १ भागडुब्बा बजार के्ष्रत्र 
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५ सौयव उजाव  १ २५ % जम्मा 

६ िडा लिकाश सामदुालयक   १,२,३ १००० 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका कार्ाविर् 

७.३ सञ्चार तथा प्रविवध  

७.३.१ हुिाक तथा पत्रपवत्रका सम्बन्धी वििरण  

तालिका ९१: बाह्रदशी गाउँपालिकामा रहकेा हुिाक कायविय सम्बन्धी लििरण  

क्र.स नाम  स्थान िडा नां  सम्पकव  नां  

१ इिाका हुिाक कायाविय  राजगढ ३ ९८१४९२४५०१ 

२ अलतररक्त हुिाक कायाविय  चकचकी    ५   

३ अलतररक्त हुिाक कायाविय  डाँगीबारी  ७   

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका कार्ाविर् 

७.३.२ आधुवनक सुविधामा पहुचँ सम्बन्धी वििरण  

तालिका ९२: आधलुनक सलुिधामा पहुचँ सम्बन्धी िडागत  लििरण 

िडा नां. मोिाईि िेलिलभजन कम्प्यिुर लफ्रज  िालसङ मलेसन  रेलडयो 

कुनैपलन 

नभएको 

१ ८३७ २८३ ४     ८६ ७१ 

२ १,२९६ ७५४ २० ९१   ७२ ७३ 

३ १,४७५ ९५६ ६९ १५२ ५ २५२ ४८ 

४ १,००७ ६०४ ५ २   ९८ २७ 

५ १,५५२ १,३१९ ६१ १५९   ७११ २० 

६ १,१०० ८०९ ४६ १६४ २ १६८ ४६ 

७ ६१७ ४८३ ५ ५२ १ ५४ १३ 

जम्मा  ७,८८४ ५२०८ २१० ६२० ८ १,४४१ २९८ 

 स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका पार्श्वलित्र लिर्ावण सर्वेक्षण २०७५\७६ 

७.४ आिास तथा भिन  

७.४.१ गाउँपाविका अन्तगषतका सरकारी भिन सम्बन्धी वििरण  

तालिका ९३: गाउँपालिका अन्तगवतका सरकारी भिन सम्बन्धी लििरण 

क्र.सां. सामदुालयक भिनहरुका नाम िडा नां. िोिको नाम हािको उपयोग 

१ लिकि भिन २ लत्रिणेी घाि   

२ राजगढ़ परुानो बजार ३   सलमलत 

३ राधाकृष्ण सा. ग. ३ प्रलतभा िोि सलमलत 

४ नेपाि रेडक्रस शोसाइलि उपशाखा ७ लसमिोक सेलमनार 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका कार्ाविर् 
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७.४.२  ििदाहस्थि सम्बन्धी वििरण  

तालिका ९४: गाउँपालिका अन्तगवतका शिदाहस्थिहरुको लििरण  

क्र.सां. नाम स्थान िडा नां. 

१  मजरुमाडी घाि माजरुमाडी १ 

२  लिररांगघाि लिररांग खोिा  १ 

३  लत्रिणेी घाि  २ 

४ घाग्रा खोिा घाग्रा खोिा ३ 

५ अदिुा खोिा अदिुा खोिा ३ 

६ लिररांग खोिा लिररांग ३ 

७ चकचकी बजार पिूव घाग्रा खोिा ४ 

८ कलब्रस्थान  ४ 

९ कलब्रस्थान चकचकी बजार पिूव  ४ 

१० कलब्रस्थान बघा गाउँ दलेख ति पलिम लिररांग ४ 

११ मलुक्त घाि मलुक्त घाि / दोभान ५ 

१२ घागाव खोिा खोिा ५ 

१३ कबर स्थान  मसुिमानहरुको गा.पा. दलक्षण ५ 

१४ बाह्रदशी सामदुालयक िन लचहान डाँडा ६ 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका कार्ाविर् 
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पररच्छेद ८:  संस्थागत तथा सुिासन वस्थवत 

८.१ संगठनात्मक तथा मानि संसाधनको अिस्था  

तालिका ९५: बाह्रदशी गाउँपालिकाको लनिावलचत जनप्रलतलनलधहरुको लििरण  

नाम / थर  पद  कायविय  सम्पकव  नम्बर  

खड्ग प्रसाद राजिांशी अध्यक्ष 
गाउँकायवपालिका  

९८०६०१८४९४ 

रत्ना१ राजिांशी उपाध्यक्ष ९८१७९१९१२३ 

शांभ ुलसांह राजिांशी  िडा अध्यक्ष 

१ नम्िर िडा कायविय 

९८०८९९७६७६ 

शसैरुि लमया िडा सदस्य    

लििोित्ती राजिांशी  िडा सदस्य ९८१८३०४९९३  

सकुुि ममुुव  िडा सदस्य    

उल्फो हररजन  िडा सदस्य    

यादि प्रसाद लमश्र  िडा अध्यक्ष 

२ नम्िर िडा कायविय 

९८०४९२४३९४  

मयलुदन लमयाँ िडा सदस्य    

प्रेम प्रसाद लघलमरे िडा सदस्य    

नररमाया फुयि िडा सदस्य    

लमना कुमारी लिर्श्े कमाव िडा सदस्य ९८१५०६७१४८  

लिरेन्र८ प्रसाद राजिांशी िडा अध्यक्ष 

३ नम्िर िडा कायविय 

९८२३१२५६३३  

लजिनाथ अलधकारी िडा सदस्य   

राजनेिाि साहू िडा सदस्य   

तारादिेी महरा िडा सदस्य   

िक्ष्मी कुमारी लनरौिा िडा सदस्य   

सलमम लमयाँ िडा अध्यक्ष 

४ नम्िर िडा कायविय 

९८१५९२३१२४  

साम प्रसाद ताजपरुरया िडा सदस्य   

सालिर मोहमद िडा सदस्य   

जानकी खड्का िडा सदस्य ९८१७९४६७७१  

कौलशिा शमाव िडा सदस्य   

भपुेन्र किुिाि िडा अध्यक्ष 
५ नम्िर िडा कायविय 

९८०७९३२२७७  

जानकी राजिांशी िडा सदस्य   
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नाम / थर  पद  कायविय  सम्पकव  नम्बर  

जीिनाथ खरेि िडा सदस्य   

राम प्रसाद सापकोिा िडा सदस्य   

समझना लिक िडा सदस्य   

रत्न  प्रकाश योङ्गहाङ िडा अध्यक्ष 

६ नम्िर िडा कायविय 

९८१६९३६२६७  

प्रेम कुमारी लशिाकोिी िडा सदस्य   

सखुमाया लबक िडा सदस्य   

पणु्य प्रसाद पाठक िडा सदस्य   

महशे िाि राजिांशी िडा सदस्य   

लमत्रराज भट्टराई िडा अध्यक्ष 

७ नम्िर िडा कायविय 

 ९८०४९३४६८२  

फेदिुाि राजिांशी िडा सदस्य   

पणुव बहादरु थापा िडा सदस्य   

सजुता सनु्दास नेपािी िडा सदस्य   

तारादिेी काकी िडा सदस्य   

जानकी खड्का गा.पा. सदस्य 
 

९८१७९४६७७१  

लमना कुमारी लिर्श्े कमाव गा.पा. सदस्य  ९८१५०६७१४८ 

लििोित्ती राजिांशी गा.पा. सदस्य  ९८१८३०४९९३ 

अलमत राजिांशी गा.पा. सदस्य  ९८१६०८१२६० 

जयनाथ मचेे गा.पा. सदस्य  ९८१६९१३०९३ 

प्रेम कुमारी लशिाकोिी गा.पा. सदस्य  ९८०४९३५८६२ 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका कार्ाविर् 

८.२ गाउँपाविका  नागररक  सचेतना केन्र, नागररक मञ्च  र  टोि विकास संस्था सम्बन्धी वििरण  

 तालिका ९६: गाउँपालिका िोि लिकास सांस्था सम्बन्धी लििरण 

क्र .सां.  िोिलिकास सांस्थाको नाम िडा नां. सम्पकव  ब्यलक्त सम्पकव  नां. 

१ आमा समहु सांस्था ४ जानकुा खड्का  

२ किहर डाँगी िोि लिकास सलमलत ५ राम प्रसाद सापकोिा ९८२४९१६७६९ 

३ घोडामारा उत्तर िोि लिकास सलमलत ५ सम्झना लि .क.  ९८१४०५५८५८ 

४ घोडामारा चोक दलक्षणिोि लिकास 

सलमलत 

५ जीिननाथ खरेि ९८०७९४५६३५ 
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क्र .सां.  िोिलिकास सांस्थाको नाम िडा नां. सम्पकव  ब्यलक्त सम्पकव  नां. 

५ फुििारी चोक दलक्षणिोि लिकास 

सलमलत 

५ जयनाथ मचेे ९८१६९१३०९३ 

६ फुििारी चोक उत्तर िोि लिकास सलमलत ५ जानकुी राजबांशी ९८०६०२३६८७ 

७ आदशव राधा भजन कृतन मण्डिी  ६ मधरुाम पनेरु ९८१६०५६५८१ 

८ पकुार अपाङ्ग असक्त समाज ६ सन्तोष सबेुदी ९८१४०३७५०१ 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका कार्ाविर् 

 

८.३ रावरिय तथा अन्तरावरिय गैर सरकारी संस्थाको वििरण  

तालिका ९७: गाउँपालिकासँग सहकायव गने गसैस तथा अगसैको लििरण 

क्र.स गरै सरकारी सांस्थाको नाम सहकायव गरेको लिषय बजिे 

१ साहारा नेपाि लिपन्न पररिारको अिास लनमावण सहकायव आठ िाख 

२ नेपाि रेडक्रस स्िास्थय  

३ इन्सेक मानि अलधकार  

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका कार्ाविर् 

८.४ ऐन, नीवत, वनयम र कायषप्रणािी  

८.४.१ गाउँपाविका  स्िीकृत ऐन, नीवत, वनयम, वनदेविका तथा मापदण्डहरु 

 गाउँ कायवपालिका (कायवसम्पादन) लनयमाििी,२०७४ 

 गाउँ कायवपालिका (कायव लिभाजन) लनयमाििी २०७४ 

 गाउ कायवपालिका बैठक सांचािन कायवलिलध २०७४ 

 गाउ सभा सांचािन कायवलिलध २०७४ 

 तालिम, गोष्ठीत , सेलमनार सांचािन २०७४ 

 लशक्षा लनयामािािी २०७४ 

( उल्िेलखत लनयमाििी तथा कायवलिलध गाउँपालिकाको िबेसाईडमा हनेव तथा डाउनिोड गनव सलकन्छ ) 

८.४.२  गाउँपाविका कायषियमा कायषरत कमषचारी  

तालिका ९८: बाह्रदशी गाउँपालिका कायवियमा कायवरत कमवचारीहरुको लििरण  

क्र.सां. नाम/ थर  पद  शाखा  ई-मिे फोन नां.  

१ सिुास श्रेष्ठ प्रमखु प्रशासकीय 

अलधकृत 

    ९८१५३७७८७९ 

२ ई. नरेन्र श्रेष्ठ इलन्जलनयर योजना शाखा narendrashrestha8 

@gmail.com 

९८२४०२५५३१ 

३ चडुामणी लघलमरे िेखा अलधकृत िेखा शाखा   ९८५२६५६८२२र 
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क्र.सां. नाम/ थर  पद  शाखा  ई-मिे फोन नां.  

९८१७०९४०८० 

४ तेज प्रसाद रेग्मी अ. छैठौं योजना साखा   ९८१४९७०९५५ 

५ निराज लघलमरे ना.स ु सलचि िडा नां ६   ९८०७९५५११२ 

६ हरर खलतिडा ना.स ु सलचि िडा नां २   ९८०४९००५७६ 

७ लडल्िीराम काफ्िे खररदार िडा सलचि िडा 

नां ४ 

  ९८०६०५४५७५ 

८ दगुाव अलधकारी खररदार सलचि िडा नां ७   ९८४२७१६२०० 

९ नलिन आचायव सि ओभरलसयर   nabinacharya988 

@gmail.com 

९८१४९३०५१९ 

१० प्रमोद राजिां9शी सि ओभरलसयर     ९८०४९६७७८५ 

११ लहमाि सबेुदी सचूना तथा सांचार 

प्रलिलध अलधकृत 

  Subedihimal21 

@gmail.com 

९८२४००२६७७ 

१२ सजुता साह   रोजगार सांचयोजक     

१३ लमन ब. काकी ना.स ु आलथवक तथा 

सामाजीक साखा 

  ९८०४९१०५५० 

१४ प्रकाश कुमार लसिौिा िेखापाि आलथवक तथा 

राजस्ि शाखा 

  ९८१५०६९७६९ 

१५ राम कुमार शाह अ. छैठौं स्िास्थय शाखा   ९८०४९५०३३६ 

१६ लदनेश पोखरेि सि ओभरलसयर     ९८१७०७५५६३ 

१७ पणु्य प्रसाद आचायव ना.स ु िडा सलचि ५   ९८४२६२४७३६ 

१८ आिास खरेि अलमन नापी शाखा   ९८१४०८०४२१ 

१९ खगने्र प्रसाद ढकाि ना.स ु िडा नां २     

२० प्रकाश गरुुङ्ग प्रा . स लशक्षा     

२१ खड्ग  नारायण 

राजिांशी 

कम्प्यिुर अपरेिर   skhadgarazbnc 

@gmail.com 

९८१५०६६९९० 

२२ िानािाि राजिांशी खररदार िडा १ २ र ३   ९८१४०६८७९२ 

२३ झरु प्रसाद लसांह 

राजिांशी 

मलुखया िडा घ     

२४ भक्त राजिांशी मलुखया     ९८१६९७१७९९ 

२५ प्रेमिाि महत खररदार िडा नां ६     

२६ पसुनिाि राजिांशी खररदार िडा नां ५     

२७ कौलशिा थापा सा. प       

२८ लहमा गौतम सा. प       

२९ हररमाया अलधकारी 

राजिांशी 

का . स       

३० राजकुमार पाण्डे का . स     ९८१७०९१७०१ 
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क्र.सां. नाम/ थर  पद  शाखा  ई-मिे फोन नां.  

३१ लगता राजिांशी का . स       

३२ दिेने्र न्यौपान े का . स िडा नां ४ र ५     

३३ शान्ता कुमार श्रेष्ठप डा. ब िडा नां ६ र ७   ९८१६०८७४८६ 

स्रोत : बाह्रदशी गाउँपालिका कार्ाविर् 

 



  

बाह्रदशी गाउँपालिका पर्श्वलचत्र २०७५  | Bahradashi Rural Municipality Profile 2019   80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

बाह्रदिी गाउँपाविकाको स्रोत नक्साहरु
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लचत्र ६: बाह्रदशी गाउँपालिकाको िडा लबभाजन 
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लचत्र ७: बाह्रदशी गाउँपालिकाको प्रशासलनक लसमाांकन (प्रमखु नलद, सडक सलहत)) 
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लचत्र ८: भ-ूउपयोगका आधारमा गाउँपालिकाको नक्सा  
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लचत्र ९: बाह्रदशी गाउँपालिकाका प्रमखु नदीहरु 
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लचत्र १०: बाह्रदशी गाउँपालिकाको सडक सांजाि  
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लचत्र ११: बाह्रदशी गाउँपालिकाको कन्िोर नक्शा (Contour Map) 
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लचत्र १२: बाह्रदशी गाउँपालिकाको उचाई लििरण (DEM) 
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लचत्र १३: बाह्रदशी गाउँपालिकाको लभरािोपनको लििरण (Slope Map) 



  

बाह्रदशी गाउँपालिका पर्श्वलचत्र २०७५  | Bahradashi Rural Municipality Profile 2019   89 

 

 
लचत्र १४: बाह्रदशी गाउँपालिकाको उचाई नक्शा (एिेिशेन Map)
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