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परिचे्छद १ : भूमिका 

१.१ पृष्ठभूमि 

वसु्तस्थिती मवविण (Profile) भन्नािे कुनै थिान, के्षत्रिा िहेको जनसंख्या, भौगोमिक अवथिा, सािामजक 

मवशेषता, प्राकृमतक सम्पदा, आमिवक अवथिा, मवकासको स्थिमत आमद स्पष्ट हुने आधािभूत तथ्ांक, सूिक 

वा आधाििेखाको मवविण िहेको दस्तावेज हो । वसु्तस्थिती मवविणिाई “पार्श्वमित्र” पमन भमनन्छ । Profile 

शब्दिाई भूगोि, ईस्न्जमनयरिङ, मिमकत्सा शास्त्र आमद के्षत्रिा फिक फिक वसु्तको मवशेषता मवशे्लषण गनव 

प्रयोग गरिएता पमन कुनै प्रशासमनक वा भौगोमिक के्षत्र बािेको तथ्ाङ्क प्रास्ि, मवशे्लषण तिा प्रसु्तमत गरिएको 

मवविणिाई पमन वसु्तस्थिती मवविण (Profile) भने्न गरिएको छ ।  

मवगतिा मजल्ला, नगि तिा गाउँको वसु्तस्थिती मवविणको अमभिेख िाखे्न तिा अद्यावमधक गने प्रििन िहेको 

मियो । केन्द्रीय तथ्ाङ्क मवभाग ि िातहतका तथ्ाङ्क कायावियहरुबाट मजल्लाको वसु्तस्थिती मवविण प्रकाशन 

गने गरिएको मियो । सािै थिानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ि तत्सम्बन्धी मनयिाविी, २०५६ कायावन्वयन 

पमछ तत्कािीन मजल्ला मवकास समिमत (मजमवस), नगिपामिका ि गामवसको नेतृत्विा मजल्ला, नगि ि गाउँको 

वसु्तस्थिती मवविण तयाि गिी प्रकाशन हुन्थ्यो । मवषयगत कायावियहरु मशक्षा, स्वास्थ्य, कृमष आमदबाट सिेत 

के्षत्रगत तथ्ांक प्रकाशन भईिहेको छ । केन्द्रीय तथ्ाङ्क मवभाग अन्तगवतका कायावियहरुिे तयाि तिा 

प्रकाशन गदै आएको वसु्तस्थिती मवविणिा िुख्य गिेि जनसंख्या, सम्पमत्त तिा आवास सम्बन्धी अमधकति 

मवविण सिेटेको पाइन्छ भने थिानीय मनकायको पहि तिा नेतृत्विा तयाि वसु्तस्थिती मवविणिा जनसंख्या, 

आमिवक, सािामजक, साँसृ्कमतक, भौमतक, वन तिा वातावािण ि संथिागत मवविण सिावेश भएको पाइन्छ । 

सामवकिा गाउँ, नगि ि मजल्लाको आवमधक योजना तिा मवषयगत िणनीमतक/गुरुयोजना तजुविासम्बन्धी 

िागवदशवनहरुिे वसु्तस्थिती मवविणिाई िणनीमतक एवि् नमतजािूिक योजना तजुविा तिा अनुगिनको 

आधाििेखा सूिनाको रुपिा प्रसु्तत गिी तयाि गने गरिएको मियो ।   

नेपािको संमवधान अनुसाि नेपाि सिकािबाट स्वीकृत संघ, प्रदेश ि थिानीय तहको कायव मवसृ्ततीकिण 

प्रमतवेदन, थिानीय सिकाि संिािन ऐन, २०७४ िे थिानीय तहिाई आ–आफ्नो के्षत्रको वामषवक, आवमधक 

तिा िणनीमतक मवषय के्षत्रगत िध्यकामिन ि दीघवकािीन योजनाहरु तयाि गने, कायावन्वयन गने ि अनुगिन 

गने मजमे्मवािी प्रदान गिेको छ । सो अनुसाि थिानीय तहको आवमधक, िणनीमतक मवषय के्षत्रगत एवं बामषवक 

योजना तजुविा ि नमतजा अनुगिनको िामग के्षत्रगत स्थिमतसमहत थिानीय तहको वसु्तस्थिती मवविण तयािी 

आवश्यक िहेको छ । यही आवश्यकतािाई ध्यानिा िाख्दै थिानीय योजना तजुविा तिा अनुगिनिाई 
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सूिनािा आधारित, व्यवस्थित, एकीकृत, नमतजािूिक, सहभामगतािूिक ि प्रभावकािी बनाउन वसु्तस्थिती 

मवविण अिावत् नगि पार्श्वमित्र (Municipal Profile) तयाि गरिएको हो ।  

 

१.२ उदे्दश्य 

नगि पार्श्वमित्र िूितः बागिौि नगिपामिकाको आगािी नीमत तिा कायवक्रि, योजना तजुविा गनवका िामग 

तथ्ाङ्कीय आधाि सृजना गने सन्दभविा तयाि गरिएको हो । यसिे योजना तिा कायवक्रिको मनिावण 

कायावन्वयन, अनुगिन, िूल्याङ्कन जस्ता कुिाको िेखाजोखा गनव िद्दत गनेछ । पार्श्वमित्रका अन्य उदे्दश्यहरू 

यसप्रकाि िहेका छन् : 

क) नगिमभत्र िहेका सेवा सुमवधाहरूको बािेिा जानकािी गिाउने ।  

ख) नगिपामिका के्षत्रमभत्रको सम्भावना ि सिस्याहरूको अवगत गिाउने ।  

ग) नगिपामिकाको जनसांस्ख्यक तिा मवकासात्मक वसु्तस्थिमतको बािेिा जानकािी िगाउनु ।  

घ) नगिपामिका मभत्र बसोवास गने िामनसहरूको आमिवक, सािामजक, धामिवक, शैमक्षक, तिा पेशागत 

स्थिमतको बािेिा जानकािी गिाउने ।  

ङ) नगिपामिका के्षत्रमभत्र िहेका प्राकृमतक स्रोत साधन तिा सीपको पमहिान गिी सिमष्टगत मवविण प्रसु्तत 

गने ।  

ि) नगिपामिकाको वास्तमवक ि वसु्तगत सूिना संकिन तिा व्यवथिापनिा सहयोग गने ।  

छ) नगिपामिका के्षत्रको तथ्ाड्ढको आधाििा मजल्ला तिा िामष्टि य स्तिसम्म सूिनाको उपिब्धता गिाई 

ब्यवथिापनिा सहयोग गने ।  

ज) नगिपामिका स्तििा सञ्चामित कायवक्रिको पृष्ठपोषण (Feedback) प्रदान गिी आगािी कायवक्रिको 

िामग िागवमनदेश गने ।  

झ) नगिपामिकाको भामव योजना तिा कायवक्रि ि नीमत मनिावणको काििाई आधाि प्रदान गने । 

ञ) थिानीय आवश्यकता ि स्रोत साधनको मवमनयोजनको अवथिाको जानकािी गिाउने । 
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१.३ नगि पार्श्वमित्र तयािीका ििण 

यस पार्श्वमित्र ििणबद्ध, व्यवस्थित ि सहभामगतािूिक रुपिा तयाि गने क्रििा नगि पार्श्वमित्र मनिावण 

कायवमवमध, २०७५ िे उले्लख गिेबिोमजि देहायअनुसािका ७ ििणहरू अविम्बन गरियो । 

 

 

१.४ वसु्तस्थिती मवविणको सीिा 

िामष्टि य योजना आयोग ि संघीय िामििा तिा थिानीय मवकास िन्त्राियिे मनधाविण गिेबिोमजि नगि पार्श्वमित्र 

तयाि गदाव प्रयोग गरिएका तथ्ांकहरूको स्रोत ि आधाि वषव खुिाईएको छ । नगिका समू्पणव घिधुिीहरूको 

थििगत सवेक्षण, मवमभन्न सिकािी तिा गैिसिकािी कायाविय, अन्य संघसंथिािे उपिब्ध गिाएका तथ्ांक, 

केन्द्रीय तथ्ांक मवभाग, मवमभन्न िन्त्रािय मवभागहरू, सम्बस्न्धत नगिपामिका आमद स्रोतहरूबाट उपिब्ध 

तथ्ांकको आधाििा यो वसु्तगत मवविण (Profile) तयाि गरिएको छ । पार्श्वमित्रको अवधािणा अनुसाि यस 

डकुिेन्टिे बागिौि नगिपामिकाको समू्पणव पक्षको यिािव जानकािी सिि एवं स्पष्ट रुपिा मदन्छ । 

अध्ययनिाई यिासक्य वसु्तगत बनाउने प्रयास गरिएको छ । तैपमन स्रोत, साधन तिा सियको परिधीिे यस 

अध्ययनिाई पमन केही मसमिततािा बाँधेको छ । यस अध्ययनिा मनधावरित उदे्दश्यका आधाििा आवश्यकता 

अनुसाि तथ्ाङ्क संकिन गरिएको छ । 

पमहिो 

ििण

• वसु्तस्थिती मवविण ढाँिा, सवेक्षण औजाि तिा मवमध स्वीकृमत

दोस्रो ििण
• वसु्तस्थिती मवविण तयािी गोष्ठी तिा कायव योजना स्वीकृमत

तेस्रो ििण
• सवेक्षण वा तथ्ाङ्क संकिन

िौिो ििण
• तथ्ाङ्क मवशे्लषण, प्रसु्तमत तिा स्रोतनक्सा तयािी

पाँिौ ििण
• वसु्तस्थिती मवविण िस्यौदा तयािी

छैठौ ंििण
• वसु्तस्थिती मवविण प्रिाणीकिण कायवशािा

सातौ ंििण
• वसु्तस्थिती मवविण तयािी ि प्रकाशन
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परिचे्छद २ : बागचौि नगिपामिकाको परिचय 

 

२.१ नगिपामिकाको परििय 

पमिि नेपािको िध्य पहाडी भुभागिा अवस्थित कणाविी प्रदेश अन्तगवत सामवक िािी अञ्चिको सल्यान 

मजल्लािा पने बागिौि नगिपामिकाको उत्तितफव  पमिि रुकुि तिा दािाव गाउँपामिका, दमक्षणतफव  छते्रर्श्िी 

गाउँपामिका, पमिितफव  मसद्धकुिाख गाउँपामिका तिा शािदा नगिपामिका ि पूववतफव  िोल्पा मजल्ला िहेका 

छन् । यस बागिौि नगिपामिकाको कुि के्षत्रफि १६३.१४ बगव मक.मि. िहेको छ । मवर्श् िानमित्रिा यसको 

अवस्थिमत २८° २६’ उत्तिी आक्षांशदेस्ख २८° ३१’ उत्तिी आक्षांश ि ८२° १४’ पूवी देशान्तिदेस्ख ८२° २३’  पूवी 

देशान्ति सम्म छ । थिानीय मवकास िन्त्राियिे २०७२ आमर्श्न १ गते िप २६ वटा नयाँ नगिपामिका िप्दा 

घोषणा भएको यस नगिपामिका सिुन्द्र सतहबाट करिब ११०० मिटिदेस्ख २२०० मिटिको उिाइिा िहेको 

छ । िौिाबाङ्ग मशि भएि बगे्न शािदा नदी यस नगिको प्रिुख नदी हो भने िोखिा बाजेको गुफा यहाँको 

प्रिुख धामिवक पयवटकीय थिि हो । िािी अञ्चिको प्रिुख नदी िािीको िुहानको रुपिा सुपरिमित 

बाँफुखोिाको पानीढि पमन यसै नगििा अवस्थित छ । 

मव.सं. २०६८ को िामष्टि य जनगणना पिात बागिौि नगिपामिकाद्वािा मव.सं. २०७६ िा घिधुिी सवेक्षण गरिएको 

छ । घिधुिी सवेक्षण, २०७६ अनुसाि बागिौि नगिपामिकाको कुि घिधुिी ६,७९७ समहत कुि जनसंख्या 

३६,४३२ िहेको छ । जसिधे्य पुरुष ४९.६४ प्रमतशत (१८,०८५ जना) ि िमहिा ५०.३६ प्रमतशत (१८,३४७ 

जना) िहेका छन् । काि गने उिेि १६ देस्ख ६० वषवसम्मको जनसंख्या कुि जनसंख्याको ७४.२८ प्रमतशत 

िहेको छ । त्यसैगिी, घिधुिी सवेक्षण, २०७६ अनुसाि यस नगिको िैंमगक अनुपात (Sex Ratio) प्रमत १०० 

िमहिािा पुरुषको संख्या ९८.५७ िहेको छ । यहाँको प्रमत वगव मकिोमिटि के्षत्रिा जनघनत्व २२३.३२ िहेको 

छ । यस नगििा औषतिा प्रमत परिवाि ५.३६ जनसंख्या बसोबास गदवछन् । त्यसै्त, २०७६ को सवेक्षण 

अनुसाि ५ वषव ि सोभन्दा िामिको साक्षिता दि ६९.११ % िहेको छ ।  

यस नगिपामिकाका कुि १२ वडाहरुको तुिनात्मक अध्ययन गदाव सबैभन्दा धेिै जनसंख्या भएको वडािा 

वडा नं. २ िहेको छ । जसिा कुि ४,३०४ िामनस बसोबास गदवछन् । त्यसै्त, कुि २,०३५ जनसंख्या समहत 

वडा नं. ११ सबैभन्दा कि जनसंख्या भएको वडा पदवछ । नगििा ३ हजािभन्दा बढी जनसंख्या भएका वडाहरु 

६ वटा िहेका छन् । जसिा वडा नं. २ िा ४,३०४ जना, वडा नं. ४ िा ३,२६४ जना, वडा नं. ५ िा ३,१६४ जना, 

वडा नं. ३,०३६ जना, वडा नं. ७ िा ४,२०९ जना, वडा नं. ९ िा ३,१०६ जना िामनसहरु बसोबास गदवछन् । 
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त्यसैगिी,  के्षत्रफिको महसाबिा वडा नं. ७ (१८.५७ वगव मक.मि.) सबैभन्दा ठुिो वडा हो भने वडा नं. ६ (८.७८ 

वगव मक.मि.) सबैभन्दा सानो वडा हो । औषत घिधुिीको आधाििा सबैभन्दा बढी वडा नं. ५ िा प्रमत परिवाि 

६.०९ जनसंख्या िहेको छ भने सबैभन्दा कि वडा नं. १० िा प्रमत परिवाि ५.०२ जनसंख्या बसोबास गदवछन् 

। त्यसै्त, वडागत कुि घिधुिी संख्याको आधाििा सबैभन्दा बढी घिधुिी वडा नं. २ (कुि ९१० घिधुिी) ि 

सबैभन्दा कि वडा नं. ११ (कुि ४०८ घिधुिी) िा िहेका छन् ।  

सामवकका गा.मव.स.हरू िाििािे, कोटिौिा, कोटबािा, मपपिनेटा, बाफुखोिा ि मशविििाई मििाएि 

थिापना गरिएको यस नगिपामिकािा संघीय संििना अनुसाि कुि १२ वडा िहेका छन् । सामवकका गा.मव.स. 

अनुसाि नगिपामिकाको वडा मवभाजन तिको तामिकािा प्रसु्तत गरिएको छ । 

 

तामिका नं. १ : बागिौि नगिपामिकाका सामवकका गामवसहरूको मवविण 

वडा नम्बि सिावेश भएका सामवकका गा.मव.स. सामवकका वडा नम्बि 

१ िाििािे १ – ३ 

२ िाििािे ४ - ५, ८ 

३ िाििािे ६ - ७, ९ 

४ मशविि १- ४, ९ 

५ मशविि ५ – ८ 

६ कोटबािा २- ५ 

७ कोटबािा १, ६ – ९ 

८ कोटिौिा १- ५ 

९ कोटिौिा ६- ९ 

१० मपपिनेटा १- ९ 

११ बाफुखोिा ६- ९ 

१२ बाफुखोिा १- ५ 

स्रोतः नगि कायवपामिकाको कायाविय, २०७६ 
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१ वटा क्याम्पस, १० वटा िाध्यमिक मवद्यािय, १५ वटा आधािभुत मवद्यािय ि ४४ प्रािमिक मवद्यािय िहेको 

यस बागिौि नगिपामिकािा १ प्रािमिक स्वास्थ्य िौकी, ५ स्वास्थ्य िौकी ि ३ शहिी स्वास्थ्य केन्द्र िहेका छन् 

।  

बागिौि नगिपामिकािा ब्राह्मण, के्षत्री, कािी, दिाई, िगि, ठकुिी, साकी, तािाङ, गाइन आमद जातजातीको 

बसोबास िहेको पाइन्छ । यहाँका अमधकांश बामसन्दािे महन्दु धिव िान्छन् भने िोिैको संख्यािा मक्रमियन ि 

ईस्लाि धिव पमन िाने्न गिेको पाईन्छ । यस नगिका िामनसहरुको िुख्य पेशा कृमष हो । यहाँ सबैभन्दा बढी 

िकै, गहँु, जहँु, आिु, कोदो, सुन्तिा, अदुवा, मटिुि, आमद उत्पादन हुने गिेका छन् । बागिौि नगिपामिका 

मभत्र पने िुख्य बजाि के्षत्रहरूिा िोखिा, कािाखेत, िाििािे, बागिौि, खरिबोट, िािेिौि, बाङे्गिाखुिी, 

पेमदखोिा, मसिखोिी, बाफुखोिा, दोभानबजाि, बगिबजाि, िातािाटा, पामतहाल्न, कोटबािा टाट्केबजाि, 

कोट्िौिा पामतहाल्न शने्दशबजाि, खोिबािे, मपपिनेटा, िौिपानी, िातापोखिा आमद पदवछन् ।  

 

२.२ नािाकिण 

बागिौि नाि कसिी िहन गयो भने्न प्रश्निा जनशु्रती तिा थििगत अध्ययन गदाव ठोस रुपिे एकीन हुन 

नसकेपमन बुढापाकाहरूबाट िुितः दुईवटा प्रसंगहरू भेमटए । पमहिो प्रसंगका अनुसाि पिापुववकाििा यो 

के्षत्र विीपिी घना जंगि िहेको मियो । जंगििा िुपै्र वन्यजनु्त वसोवास गने गदविे । तीिधे्य बाघको संख्या 

अत्यमधक मियो । बाघहरू प्रायजसो जंगिबाट मशकाि खोजै्द महड्ने क्रििा सििि िौि के्षत्रिा भेमटने गदव िे 

। यसिी बाघहरू डुल्ने-बसे्न िौि भएको हुनािे यसको नाि ‘बाघिौि’ हुन गएको ि सियक्रिअनुसाि त्यो 

क्रिशः अपभं्रश हँुदै अमहिेको ‘बागिौि’ नाि िहन पुग्यो । यही तथ्िा िोिै फिक कुिाको उठान गदै केही 

गाउँिेहरूिे ‘बाघ’ िाई गाउँघिको भाषािा ‘बाग’ भने्न गिेको ि ‘बाग’ बसे्न ठाउँ भएका कािण यसको नाि 

‘बागिौि’ िहन गएको हुन सके्न पमन बताए ।  

त्यसैगिी अको तथ्का अनुसाि नेपािी शब्दकोषिा ‘बाग’ को शास्ब्दक अिव ‘बगैिँा’ भनेि उले्लख गरिएको 

छ । अिावत् पिापुववकािको कुनै सियिा यस ठाउँिा फिफुि या मबरुवाहरू भएको बगैिँा मियो होिा । 

त्यसिी बाग अिावत बगैिँा भएको िौि हुनािे यहाँको नाि ‘बागिौि’ िहन गयो । 
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नक्सा नं. १ : नक्सािा बागिौि नगिपामिकाको संमक्षि मवविण 
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नक्सा नं. २ : बागिौि नगिपामिकाको नक्सािा सामवकका गा.मव.स.हरू 

 



 

 
 

 

11 

नक्सा नं. ३ : बागिौि नगिपामिकाको वडा मवभाजन गरिएको नक्सा 
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नक्सा नं. ४ : बागिौि नगिपामिकाको वडागत के्षत्रफिको नक्सा 
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नक्सा नं. ५ : बागिौि नगिपामिकाको वडागत जनसंख्याको मवविण 



 

 
 

 

14 

 

  

नक्सा नं. ६ : बागिौि नगिपामिकाको वडागत िमहिा-पुरुष जनसंख्याको मवविण 
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२.३ भूके्षत्र 

बागिौि नगि पूणवरुपिा िध्य िहाभाितीय पववत के्षत्रिा पने हँुदा यहाँको समू्पणव धिातििा पववतीय मवशेषता 

झल्कन्छ । भू-धिातिीय आधाििा यस नगििाई २ भागिा मवभाजन गनव समकन्छ । 

वेशी के्षत्रः 

नगिको शािदा तिा अन्य प्रिुख नदी ि नदी मकनाििा पने के्षत्रहरू यस अन्तगवत पदवछन् । यी के्षत्रहरू 

कृमष उत्पादनका िामग प्रमसद्ध िामनन्छन् । 

िध्य पहाडी के्षत्रः 

सिुद्र सतहबाट १२०० मिटिदेस्ख िामिको पहाडी भू-भाग यस अन्तगवत पदवछन् । नगिको अमधकांश 

भू-भाग यसै के्षत्रिा पदवछ । अन्नबािीहरूिा मवशेषगिी धान, िकै, गहँ, जौ,ं कोदो तिा तेिहन 

आमदको उत्पादन हुने भएता पमन यो के्षत्र मवशेषगिी अमििो जातका फिफुिहरू जसै्त सुन्तिा, 

िौसि तिा कागतीका िामग प्रमसद्ध िामनन्छ । 

 

२.४ हावापानी 

हावापानीको दृमष्टकोणिे बागिौि नगिपामिका सिशीतोष्ण सिूहिा पने नगि हो । यहाँ जाडोिा अत्यमधक 

जाडो ि गिीिा पमन धेिै गिी निहने अवथिा िहेको छ । यहाँको हावापानी सिशीतोष्ण बढी ि शीतोष्ण कि 

गिी मिमश्रत खािको िहेको छ । यहाँ महँउदिा औसत तापक्रि ३ मडग्री देस्ख २८ मडग्री सेस्ियससम्म पुग्दछ 

भने गिीिा १४ मडग्री देस्ख ३१ मडग्री सेस्ियससम्म िहन्छ । महँउदिा उत्तिबाट मिसो मसिेटो िल्ने गदवछ, 

जसिे गदाव कमहिेकाँही अग्ला पहाडहरूिा महँउदिा महँउ पमन पने गदवछ । वषावको सियिा पूवी िनसुनी 

वायुिे अत्यमधक वषाव गिाउँछ भने महँउदिा पमििी वायु बढी प्रभाव िहन्छ ।  

यस नगििा सािान्यतया दुई प्रकािका जिवायुहरू पाइन्छन् । 

उपोष्ण सिशीतोष्ण जिवायुः 

सिुद्री सतहको ५०० मिटि देस्ख १२०० मिटिसम्मको भू-भागहरूिा यस प्रकािको हावापानी पाइन्छ 

। यो िानव बस्तीको िामग सुहाउँदो हावापानी भएकोिे यस नगििा पमन यस के्षत्रिा बढी िानव 

बस्ती िहेको पाइन्छ । यस के्षत्रिा पशुपािन तिा फिफुि खेती व्यवसायहरू पमन फस्टाएको पाइन्छ 

।  
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शीतोष्ण जिवाय ुः 
सिुद्री सतहको १२०० मिटि देस्ख २१०० मिटिसम्मको भू-भागहरूिा यस प्रकािको हावापानी 

पाइन्छ । अग्लो थिान, कठीन धिातिीय स्वरुप, मिसो हावापानी ि खेतीयोग्य जिीनको अभावका 

कािण शीतोष्ण जिवायु के्षत्रहरूिा िानवीय बस्तीहरूको किै िात्र बसोबास िहेको छ ।   

 

२.५ िाटोको बनावट ि उवविाशस्ि 

सिाज मवकास क्रििा यसको आमिवक तिा साँसृ्कमतक पक्षिाई उजागि गनव िाटोिे िहान् भुमिका खेिेको 

हुन्छ । त्यसिा पमन नेपाि ि बागिौि नगिपामिका जहाँको बहुसंख्यक जनभाि कृमष पेशािा आमश्रत छ । 

यहाँ िाटो सववदा पूज्य ि उले्लख्य छ । तिामप, यहाँ िाटोको बािेिा कुनै ठोस रुपिा सुक्ष्म ढंगबाट सम्भाव्यता 

अध्ययन भएको छैन । यस नगिको भौगोमिक बनावटको अवथिािाई हेदाव यहाँको अमधकांश िाटोिा 

उब्जाउ क्षिताको किी देस्खन्छ । यहाँ बढी िात्रािा बिौटे, कडा िट्टान तिा नदी वेशीहरूिा बिौटे दोिट 

ि खेतीयोग्य िाटो पाइन्छ । तिामप, पहाडी टाि तिा नदी, वेशीहरू उत्पादनका दृमष्टकोणिे ज्यादै 

संभावनायुि देस्खन्छन् ।  

सिग्र देशको निूना अध्ययनका आधाििा यस नगिको िाटोको प्रकाि ि उबविताको बािेिा मनम्नानुसाि 

पाइन्छ । 

पाँगो िाटोः  

यहाँका नदी बेसीहरूिा पाँगो िाटोको प्रिुिता पाइन्छ । जहाँ पयावि अन्न उत्पादन ि तिकािी 

बािीको सम्भावना छ । नदीहरूिे बगाई ल्याएको सडेको पातपमतङ्गि ि अन्य कम्पोष्ट ििजन्य 

पदािविाई छेउछाउका तटवती भागिा मनके्षप गदै जाँदा यी भागहरू अत्यमधक उब्जाउयोग्य िहेका 

छन् । तिामप, वतविान सियिा िसायमनक ििको व्यापक प्रयोगको कािण यहाँको िाटोिा 

अम्लीयता वृस्द्ध भई उत्पादन ह्रासको स्थिमत देखापिेको छ । िगाताि भू-क्षय तिा वन मवनाशका 

कािण नदीहरूिे िुन ढुङ्गा, बिौटे, गेग्र्यानयुि पदािवहरू मनिन्तिरुपिा मनके्षप गदाव पाँगो िाटोको 

गुणस्तििा मवस्तािै ह्रास आइिहेको छ । 
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बिौटे िाटोः 

यो िाटो बािुवा, कंकड, ट्यापी ि ढुङ्गा मिमश्रत िाटो हो । यो उब्जाउको दृमष्टकोणिे नू्यन कोटीको 

िामनन्छ । मवशेषगिी नगिको पहाडी भागहरूिा यो िाटोको बाहुल्यता छ । अपेक्षाकृत कि िात्रािा 

िात्र दिहन ि िकै बािीको िात्र यहाँ उत्पादन हुन्छ । यहाँ मसंिाइको सिेत अभाव िहेको छ ।  

 

शािदा नदी मकनािा ि आसपासका भूमिहरूिा िाटोको कािण खाद्यान्न बािीको िामग बढी उवविाशस्ि 

िहेको पाइन्छ । सििि भू-भागिा खाद्यान्न बािीको िामग उववि भूमि पाइन्छ भने मभिािा पाखाहरूिा 

खोटेसल्ला, सुन्तिा, अनाि तिा नदीका आसपासका भू-भागिा धान, गहँु, िकैको िामग उववि िहेको पाइन्छ 

। बोट मवरुवािा मससौ, िसिा, टुनी, जािुन आमदको िामग पमन उपयुि िहेको छ । अमधकांश कृषकहरूको 

कृमष पेशा पिम्पिागत रुपिा नै िहेकोिे कृमष उत्पादनिा खासै वृस्द्ध हुन सकेको अवथिा छैन । जसका 

कािण कृमष पेशािा युवाहरूको आकषवण कि िहेको छ । नगििा िहेका सम्भाव्य के्षत्रहरूिा सिेत उववि 

भूमि बृस्द्ध गने मदघवकामिन सोििे सािवकता पाउन सकेको छैन । नगििा िाटोको बनावट ि उवविाशस्िको 

अध्ययनको आधाििा नगिवासीहरूको आमिवक हैमसयत वृस्द्ध गनव के–कस्ता उत्पादन प्रणािी अपनाउन 

समकन्छ । यस मवषयिा छुटै्ट अध्ययन गनुवपने देस्खन्छ ।  
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नक्सा नं. ७ : बागिौि नगिपामिकाको मभिािोपना दशावउने नक्सा 
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नक्सा नं. ८ : बागिौि नगिपामिकाका जमिनको उिाईअनुसाि नक्सा 
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२.६ धामिवक तिा प्राकृमतक िहत्वका पयवटकीय थििहरू 

एउटा मवमशष्ट भौगोमिक संििनािे सृजना गिेको हावापानी, जनजीवन, वन वनस्पमत ि वन्यजनु्त तिा 

साँसृ्कमतक मवमवधताको कािण नेपाि मवर्श्िा एउटा प्रिुख पयवटकीय गन्तव्यथििको रुपिा परिमित छ । 

पयवटन हाम्रो िामग प्रकृमतिे विदान मदएको सम्पमत्त हो । अत्यन्त ििणीय मवर्श्कै उच्च महिशंृ्रखिाहरू, 

अनवित बगे्न कञ्चन नदीहरू, ताितिैया, प्राकृमतक गुफा, मवमवधतायुि वनजंगि यहाँका प्राकृमतक 

मनमधहरू हुन् । यहाँका साँसृ्कमतक िािििन तिा िहनसहन सिेत पयवटनका आकषवक पक्षहरू हुन् । यी 

समु्पणव पयवटकीय सम्पमत्तको पूणव सदुपयोग गिेिा देशको आमिवक सिृस्द्धिा उले्लखनीय योगदान पुग्न गई 

देशको अिवतन्त्रिाई सबि बनाउन समकने मनमित छ । तसिव पयवटन नीमत, २०६५ िे िुिभुतरुपिा पयवटन 

िाफव त स्विोजगाि शृजना, गरिबी नु्यमनकिण, िूतव तिा अिूतव सम्पदाको खोज अनुसन्धान, हवाई तिा 

थिििागवको िप मवकास, मवस्ताि तिा स्तिोन्नती गने ि पयवटन पूवावधाििाई मदगो मवकासको अवधािणा 

अनुरुप अगामड बढाउने उदे्दश्य मिएको छ ।  

बागिौि नगिपामिकाको प्राकृमतक सौन्दयवता, नदीनािा, वनजंगि ि धामिवक थििहरूको ििणीयतािा 

आन्तरिक तिा बाह्य पयवटकहरूको आकषवण हुने गदवछ । यहाँको साँसृ्कमतक मवमवधता ि प्राकृमतक सौन्दयवता 

पयवटकीय आकषवणका पक्षहरू हुन् ।  

बागिौि नगिका प्रिुख पयवटकीय थििहरूः 

मशव गुफाको िस्न्दि, िोखिा 

बागिौि नगिपामिकाको प्रिुख धामिवक पयवटकीय थििको रुपिा सुपरिमित मशव गुफाको िस्न्दि बागिौि 

नगिपामिकाको वडा नं. १० स्थित िोखिािा अवस्थित छ । धामिवक, प्राकृमतक, पुिातास्त्वक एवि् ऐमतहामसक 

िहत्व बोकेको यस मशव गुफाको िस्न्दििा महन्दु धिवका मशव-पाववती देवीदेवताको पुजाआिधाना गने गरिन्छ 

।  

हिेक वषवको मतहाि पमछको पूमणविाका मदन (िंमसि िमहना) िा िागे्न सल्यान मजल्लाकै ठुिा िेिापवव िधे्यको 

एक भुिेर्श्ि िेिाका मदन यस मशव गुफा िस्न्दििा नगिपामिका मभत्र ि बामहिका भिजन एवि् 

पयवटकहरूको ठुिो घँुइिो िागे्न गदवछ । सािै, प्रते्यक कृष्ण जन्माष्टिीको अवसि पािी िोखिा के्षत्रिा िाखे 

नाँि पमन नामिने गरिन्छ । जसको धामिवक एवि् साँसृ्कमतक िौनकतािे यस के्षत्रको िहत्व ि गरििािाई िप 

उिाइ प्रदान गने गिेको छ । 
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िोखिा मशव गुफाको प्रािीन इमतहासिाई मनयाल्दा थिानीयहरूका अनुसाि पिापूववकािदेस्ख नै िौजुद 

िहेको यस गुफािाई जंगििा गाइबाख्रा ििाउन आउने क्रििा ग्वािाहरूिे सववप्रिि पत्ता िगाएको िामनन्छ 

। करिब करिब मव.सं. २०३५-४० मतिको सियदेस्ख सबैिाझ गुफा परिमित हँुदै गएको बुमझएको छ भने 

यसिाई छेकबाि-घेिबाि गदै संिक्षणको काि ०५० साि मतिबाट सुरु भएको िोखिा बजािवासीको भनाइ 

छ । त्यसको झणै्ड एक वषवपमछ ०५१ साििा िोखिाबासीको नेतृत्विा जनसववदानबाट िस्न्दि मनिावण भएको 

मियो ।  

 

 

 

फोटो 

 

 

 

 

करिब ५०-६० मिटि िम्बाई भएको यस िोखिा मशव गुफा मभत्र ढुङ्गाबाट बनेका मवमभन्न अिौमकक स्वरुप 

ि मवमभन्न प्राकृमतक संििनाहरू िहेको पाउन समकन्छ । जसिा मशवमिङ्ग, गाईका िुनहरू, शपवहरू, 

कििको तिाउ, इत्यादी ढुङ्गाको िट्टानिा प्रमतमबस्म्बत छन् । थिानीय जनशु्रती अनुसाि िहादेव भगवान 

पृथ्वी िोक भ्रिणका क्रििा िोखिा मशव गुफाको प्वाि हँुदै कुिाखको मसद्धगुफािा पुगे्न गिेको कहावत 

िहेको पाइन्छ ।    

हाि नगिपामिकाको सहयोगिा िस्न्दि सम्म पुगे्न सिुमित व्यवथिा हुनुका सािै मवस्तािै खानेपानी, मपस्क्नक 

स्पट, धामिवक तीिववतवका िामग व्यवस्थित बसे्न ठाउँको सिेत मबकास हँुदैछ । यमत िात्र नभएि आगािी 

मदनिा यसको प्रािीन एवि् धामिवक िहत्विाई प्रिािप्रसाि गदै सबैिाझ पुयावउन समकएको खण्डिा बागिौि 

नगिको आन्तरिक तिा बाह्य पयवटक आगिन संख्यािा बृस्द्ध भई आमिवक मवकासिा टेवा पुगे्न देस्खन्छ ।   
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िख्िाि िेक 

नेपािको सामबक िध्यपमििाञ्चि मवकास के्षत्र हाि कणाविी प्रदेश िािी अञ्चि सल्यान मजल्ला बागिौि 

नगिपामिका वडा नम्बि ७, ९ ि ११ िा पने िख्िाि टाकुिा िध्यपहाडी के्षत्रको २ हजाि ५ सय मिटिको 

उिाइिा िहेको छ । सल्यानिा िहेका अग्ला िेकहरूको महसाबिे यो िौिो थिानिा िहेको छ भने बागिौि 

नगिपामिका मभत्रको सबैभन्दा ठुिो िेक िहेको छ ।  

िख्िाि िेकको बािेिा थिानीयिा मवमभन्न जनशु्रतीहरू िहेको पाइन्छ । जनशु्रती अनुसाि, पृथ्वीनािायण 

शाहिे नेपाि एकीकिणको सियिा मवमभन्न िाज्यहरूिा आफ्नो कब्जा जिाउँदै आएका मिए । मवक्रि 

सम्वत १८५० मति पृथ्वीनािायण शाहसँग पिामजत िाजाहरू मवमभन्न ठाउँिा भागे्न क्रि िमििहेको मियो । 

सोही क्रििा एउटा भोटे िाजा यस िख्िाि िेकिा बस्न आइपुगेका मिए । िख्िाि िेकिा आइपुगेका ती 

िाजािे मपउने पानीको िामग दमक्षण-पमिि मदशािा िहेको ठुिा खोिाको िुहान, जुगे खोिाको िुहान ि 

ताउिे िहको प्रयोग गिेको िामनन्छ । अमहिे पमन यसको प्रिाण स्वरूप िुहानिा आधुमनक रिजभव ट्यान्कीको 

स्वरुप बोकेका गमहिो िुहानिा गमहिो खनेको ि ढुङ्गा प्रयोग गिेको देख्न समकन्छ । सािै तत्सियको दिबािको 

सुिक्षाको िामग बनाएको पखाविको अवशेष सिेत भेट्न समकन्छ ।  

 

 

 

फोटो 

 

 

 

िख्िाि िेकिा यहाँका थिानीयिे पिापुववकािदेखी मसद्धिौिासीको पूजा गदै आएका छन् । यहाँ असाि 

शुक्लपञ्चिी ि िङ्मसि शुक्लपञ्चिीिा पूजा गरिन्छ । ति, मवशेष प्राकृमतक प्रमतकुिताको अवथिािा (जसै्त, 

खडेिी िगायत) िङ्गिबाि ि शमनबािको मदन मििाएि पमन पूजा गरिन्छ । थिानी मशक्षक कीमतव बहादुि 

विीको भनाइअनुसाि मवक्रि सम्वत २०२९ साििा खडेिी पिेको अवथिािा वषावको प्रािवना गदै यस िेकिा 

िाँगा कामटएको मियो । तत्पिात् केही मगद्धिे उि िाँगाको िासु खाएको ि भोमिपल्ट देस्ख िुसिधािे पानी 
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पिेको मियो िे । यहाँ प्राकृमतक प्रमतकुिताबाट बच्न, जङ्गिी जनावििे िान्छेिाई हानी नगिोस् भनै्द वषेणी 

पूजाआजा गरिँदै आएको छ ।  

धामिवक एवि् ऐमतहामसक िहत्वका सािै िख्िाि िेक प्राकृमतक सुन्दिता ि जैमवक मवमवधताको दृमष्टिे सिेत 

िहत्त्वपूणव िामनन्छ । िेकको उत्ति मति घना जङ्गि, पयावि पानीका स्रोतहरू िहेका छन् । यहाँ मवमभन्न 

प्रकािका जडीबुटीहरू पाइनुका सािै िेकको वरिपरि मवमभन्न वन्यजनु्तहरूको सिेत वासथिान िहेको छ । 

असीि िहत्व बोकेको यस िख्िाि िेकिाई नगिको प्राकृमतक एवि् धामिवक पयवटकीय थििको रुपिा 

प्रिािप्रसाि एवि् उमित मवकास गदै पदिागव, जंगि सफािी या भु्य टाविथििको रुपिा थिामपत गरिएको 

खण्डिा भमवष्यिा नगिपामिकाको सिग्र आमिवक मवकासिा सिेत टेवा पुगे्न देस्खन्छ । 

 

िानीपोखिी ि कामिका िस्न्दि  

कामिका िस्न्दि  

कणाविी प्रदेश सल्यान मजल्ला बागिौि नगिपामिका वडा नम्बि ८ िा अवस्थित श्री कामिका भगवती देवीको 

उत्पमत्त जनशु्रमत अनुसाि मनकै प्रािीन सियिा भएको िामनन्छ । मवशेषगिी यहाँ बडा दसै ँि िैते अष्टिीिा 

भव्य पूजा हुने हँुदा ठुिो िेिा िागे्न गिेको छ । 

 

 

फोटो 

 

 

पिापुववकाििा यस कामिका िस्न्दििा तत्कािीन िाजाहरूिे पूजाआजा गने गिेको बुमझन्छ । थिानी पूणव 

िन्दका अनुसाि बाइसे, िौमबसे िाज्य देस्ख हाि सम्म पमन िाज्यिे नै हाँको पूजा खिव व्यवथिापन गने गिेको 

छ । यस िस्न्दि प्राङ्गणिा काठको िौिािाई ठाडो पारि िास्खएको छ । तत्कािीन ‘िोल्पाकोट’ िाज्यबाट 

आएको ‘कोट’िा ‘िौिा’ िमपएि यस िस्न्दि िहेको थिानको नाि ‘कोटिौिा’ िहन गएको जनमवर्श्ास छ । 

सामबकको यहाँको गामवसको नाि सिेत कोटिौिा िहेको मियो । धामिवक रुपिा अिाहा िहत्व ि सम्भावना 

बोकेको यस िस्न्दििाई िप प्रिािप्रसाि एवि् सम्बद्धवन गनव सके िप टेवा पुगे्न देस्खन्छ ।   
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िानीपोखिी  

यहाँका तत्कािीन िाजािे आफ्नी िानीको नाििा बनाएको पोखिी भएको हुनािे यस ठाउँको नाि 

‘िानीपोखिी’ िहन गएको जनशु्रती िहेको छ ।  बडा दशैको घटथिापनाको अमघल्लो मदन अिावत् औशीको 

मदनिा यहाँ सल्यान कै ठुिोिधे्यको िेिा िागे्न गदवछ । िेिा कमहिे देस्ख िाग्न सुरु गर् यो भने्न याकाकैै  िाहा 

नभए पमन पिापुववकाि देस्ख नै िागै्द आएको जनमवर्श्ास िहेको छ । यस के्षत्रिा िागे्न यो िेिािाई थिानीयद्वािा 

िहत्त्वपूणव रूपिा हेरिन्छ । उमहिे-उमहिे २ मदनसम्म िागे्न यहाँको िेिा अमहिे भने १ मदन िातै्र िागे्न गिेको 

छ । िेिािा थिानीय झाकीहँरु सिेत प्रदशवन हुने गदवछन् । यस ऐमतहामसक िहत्व बोकेको थिििाई 

नगिबाट उमित योजनासमहत िप मवकास एवि् प्रिािप्रसाि गनव सकेिा नगिको पयवटन के्षत्रिा िप टेवा पुगे्न 

सम्भावना देस्खन्छ । 

फोटो 

 

 

 

 

 

जनयुद्धको इमतहास बोकेको मवजयधुिी 

मवजयधुिी कणाविी प्रदेश सल्यान मजल्ला अन्तगवत बागिौि नगिपामिका वडा नम्बि १२ (सामबकको 

बाफुखोिा) िा िहेको छ । पमहिे यसको नाि ‘बामबि’ िहेको मियो, पमछ िाओवादी १० वषे जनयुद्धकाििा 

समहद मवजय घिेको नाििा यसको नाि मवजयधुिी िास्खएको हो । यस अिविा पमन यस मवजयधुिी युद्ध 

पयवटनको गन्तव्य बन्न सके्न देस्खन्छ ।   
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फोटो 

 

 

 

मवजयधुिी सल्यान ि िोल्पाको मसिानािा िहेको छ । यहाँबाट ३ वटा मजल्लाको सदििुकािको सुन्दि, 

िनिोहक दृश्य देख्न समकन्छ । रुकुिको सदििुकाि िुमसकोट, जाजिकोटको सदििुकाि खिंगा ि 

सल्यानको सदििुकाि खिंगा यहाँबाट समजिै देख्न समकन्छ । साििा प्राकृमतक सुन्दिताको िोभिाग्दो छटा 

अविोकनका िामग पमन मवजयधुिी गज्जबको गन्तव्य बने्न देस्खन्छ । बाफुखोिाको दोभान बजाि देस्ख 

मवजयधुिी सम्म छोटो पैदििागव मनिावण गिी टि े मकङ रुटको पमन मवकास गनव समकन्छ ।  

 

सुमकदह 

प्राकृमतक एवि् ऐमतहामसक िहत्व ि पयवटनको प्रिुि सम्भावना बोकेको सुमकदह बागिौि नगिपामिकाको 

१२ नं. वडािा अवस्थित छ । प्रामिन सियिा ठुिो दहको रुपिा िहेको यस दहबाट मवस्तािै पानी सुक्न गएको 

ि त्यसिी दह सुकु्नका पछामड थिानीय गाउँिेहरूका मवमभन्न िान्यताहरू िहदै आएको पाइन्छ । जसअनुसाि 

एक सिय एक मकसानिे आफ्ना गोरु पानीिा नुहाउन मिएको ि त्यही मदन देस्ख पोखिी सुकेको भने्न किा 

सुन्न पाइन्छ । यस ऐमतहामसक एवि् प्राकृमतक सम्पदािाई पुनःमवकास गदै भमवष्यका मदनिा उमित 

व्यवथिापन समहतको मपकमनक स्पटको रुपिा थिामपत गनव समकएको खण्डिा नगिको पयवटनिा िप टेवा 

पुगे्न देस्खन्छ ।  

 

 

 

शािदा नदीको मशि, िौिाबाङ 

खरिबोट, बागिौि, िाििािे, कािाखेत ि िोखिा भएि बगे्न यस नगि तिा सल्यान मजल्लाकै प्रिुख नदी 

शािदाको िुहान बागिौि नगिपामिका अन्तगवत वडा नं. ४ िा अवस्थित छ । यस थिानिाई प्राकृमतक 

पयवटकीय थििको रुपिा मवकास गनव समकन्छ । शािदा नदी सल्यान मजल्लाको दिदवािी भने्न थिान हँुदै 
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दाङ्ग मजल्लाको मवशाि बबई नदीसँग सिामहत भई बमदवया मजल्ला हँुदै भाितमति प्रवामहत हुन्छ । सल्यानको 

अमधकांश सबै कृमष कायव यही नदीको िाध्यिबाट हुने गिेको छ ।  

 

फोटो 

 

 

 

 

िािी नदीको मशि, पाण्ढि 

सामबकको िािी अञ्चिको प्रिुख नदी िािी नदीको िुहान बागिौि नगिपामिका अन्तगवत बाफुखोिाको 

पाण्ढििा िहेको िामनन्छ । यस थिानिाई आगािी मदनहरूिा नगि स्तिबाट पयावि प्रिािप्रसाि एवि् 

सम्बद्धवन गदै प्राकृमतक पयवटकीय थििको रुपिा मवकास गनव सकेको खण्डिा सिग्र नगिको आमिवक 

सिृस्द्धिा टेवा पुगे्न देस्खन्छ ।  

 

 

 

 

 

महििौि 

धामिवक, प्राकृमतक एवि् साँसृ्कमतक िहत्व बोकेको महििौि सामबकको बाँफुखोिा ि हािको बागिौि 

नगिपामिका अन्तगवत वडा नं. ७ िा अवस्थित छ । नेपािभिी कै विी जामतको प्रािीन उद्गि थििको रुपिा 

िहेको यस ठाउँिाई बागिौि नगिको पयवटकीय गन्तव्यको रुपिा बृहत् रुपिा मवकास गनव समकने देस्खन्छ 

। हाि यस थिानिा विीहरूको वसोवास हँुदै आइिहेको छ । ग्रािीण सुन्दितािे भरिपूणव एवि् नेपाििै 
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िमिवत आिु पकेट के्षत्रको रुपिा िहेको महििौििाई कृमष पयवटकीय गन्तव्यको रुपिा पमन प्रिुि सम्भावना 

बोकेको िान्न समकन्छ ।  

 

फोटो 

 

 

 

 

थिानीय हरि ब. विीद्वािा संकमित वंशाविीिा उले्लख भएअनुसाि पिापूववकाििा भाितको काँसी, कुिाउ 

गढवाि हँुदै नेपािको डोटी भएि जाजिकोटको िोहागबाट मव.सं. १५०० मति महििौििा विी वस्ती बसेको 

बुमझन्छ । त्यसिी आउने क्रििा २ भाइको परिवाि िधे्य कान्छो बुङ विी मशवििको बाङिािा बस्न गएको 

ि िाइिो भाइ महक्मत विी िैं महििा बस्न आएको िामनन्छ । जाजिकोट सुवाकोटिा बास बस्दा झुकै ाएि 

कान्छो भाइिाई िक्सी खुवाइएको हँुदा उनीहरूको वंशिे जनै िाउन छोडेको ि एउटै ििको अको भाइको 

वंशिे भने जनै िाउने गिेको थिानीयको िान्यता छ । यसिी हेदाव समु्पणव विी जामतको प्रािीन भुमिको रुपिा 

िहेको यस महििौि, जहाँबाट विी जामतहरू अन्य मजल्लाहरू जसै्तः िोल्पा, रुकुि, झापा मति मवस्ताि भएको 

िामनन्छ, िाई पयवटकीय थििको रुपिा मवकास एवि् प्रिािप्रसाि गनव सके नगिकै आमिवक सिृस्द्धिा सिेत 

बि पुगे्न सम्भावना िहेको छ ।  

प्रस्तामवत अग्ला टाकुिा पाकव  तिा भु्य टावि 

बागिौि नगिपामिकाद्वािा वडा नम्बि २ को िस्ति अग्ला टाकुिा डाँडािा प्रस्ताव गरिएको ‘अग्ला टाकुिा 

पाकव  तिा भु्य टावि’ भमवष्यिा एक प्रिुख पयवटकीय थििको रुपिा परिमित हुने मवर्श्ास मिइएको छ । भु्य-

टावि मनिावणथििबाट बागिौि नगिपामिकाका १२ वटै वडा, मछिेकी पामिकाका भु-भाग सािै मछिेकी 

मजल्ला िोल्पा तिा रुकुिका सिेत सुन्दि-ििणीय दृश्यहरु अविोकन गनव समकन्छ । यहाँबाट रुकुिको मससे्न 

महिाि तिा अन्य महिशंृ्रखिाको िनोिि दृश्यहरु देख्न समकन्छ । सािै, यो ठाउँ डाँगी जामतको उद्गिथििको 

रुपिा सिेत परिमित िहेको छ । अग्ला टाकुिा िािी िाजिागवदेस्ख १ मकिोमिटि दमक्षण-पमिि मदशािा 

िहेको छ ।   
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के-के बनै्दछ “अग्ला टाकुिा पाकव  तिा भु्य-टावि”िा ? 

१. भु्य-टावि 

 

अग्ला टाकुिा पाकव  तिा भु्य-टावििा िुख्य आकषवकको रुपिा भु्य-टावि िहने छ । सल्यान बागिौि नगि 

आसपासका समु्पणव पयावविणीय सुन्दितािे भरिपुणव डाँडाकाँडा, वनजंगिहरूको दृश्याविोकनका िामग 

‘भु्य टावि’को मनिावण गरिन िागेको हो ।  

सािै यसको मशििा नेपािको झण्डा पमन िास्खनेछ, जसिाफव त िाष्टि  ि िामष्टि यताको भावनािाई बागिौिबाट 

िप बुिन्द पानव कोमसस गरिनेछ । भु्य-टाविको उिाई झण्डा बाहेक करिब १६.५ मिटिको हुनेछ । 
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२. संग्रहािय 

 

पाकव को अको प्रिुख आकषवणको रुपिा िहनेछ, संग्रहािय । यसिा नगि तिा मजल्लाका धामिवक, 

पुिातास्त्वक एवि् ऐमतहामसक िहत्व बोकेका बहुिुल्य मिजहरूिाई संिक्षण, संबद्धवन तिा प्रदशवन गरिनेछ 

। 

सािै, यहाँका िौमिक, िैिाने किा-संसृ्कमत झस्ल्कने मिजहरु सिेत संग्रहाियिा िास्खनेछ । तामक पाकव  तिा 

भु्य-टावि भ्रिण गनव आउने आन्तरिक एवि् बाह्य पयवटकहरूिे समजिैसँग समु्पणव बागिौि मसँगो एउटै 

फे्रििा अबिोकन गनव सकून् । यसिाफव त् नगिपामिकाबाट िोप हुनै िागेका किा, संसृ्कमत तिा सम्पदाको 

सिेत जगेणाव हुने मवर्श्ास नगिपामिकािे मिएको छ । 

३. कायवक्रि डबिी, खुिािञ्च तिा भवन 

पाकव िा मवमभन्न नगि, प्रदेश एवि् केन्द्र स्तिीय कायवक्रिको सञ्चािनकािामग कायवक्रि डबिी, खुिािञ्च तिा 

भवनको सिेत व्यवथिा हुनेछ ।  
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नगि, प्रदेश एवि् केन्द्र स्तिीय कायवक्रि सञ्चािनकािामग सल्यान मजल्लाभि नै त्यमत उपयुि थिान नभएको 

मततो यिािविाई ध्यानिा िाख्दै यसको मनिावण गनव िामगएको हो । 

डबिी, िञ्च तिा भवनको मनिावणसँगै भमवष्यिा हुने ठुिा कायवक्रिकािामग िञ्च तिा बामहिको खुल्ला िौि 

प्रयोग गनव समकनेछ भने मवमभन्न गोष्ठी ि सेमिनािहरुकोिामग भवनमभत्र हिको ब्यवथिा गरिनेछ । सािै, यस 

भवनिा अमतमिकोिामग आिाि तिा स्वागत कक्ष सिेत िहनेछ । 

४. िस्न्दि 

पाकव  मनिावणथिि नेपािका समु्पणव डाँगी जातीहरूको उद्गिभुिीका रुपिा पमन परिमित िहेकोिे 

उनीहरूको कुि देवताको िस्न्दि पमन पाकव को तल्लो फाँटिा व्यवथिा गरिनेछ । 

यससँगै पाकव  परिसिमभत्र आगनु्तक पयवटकहरूकािामग धामिवक पयवटनको रुपिा िस्न्दिको पमन मनिावण 

गरिनेछ । यो ठाउँ आफैिा पमन घामिवक िहत्त्व बोकेको पमवत्रभुिी भएकोिे िस्न्दि मनिावणिे नगि के्षत्रको 

धामिवक आथिािा िप सहयोग पुगे्न देस्खन्छ । 
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५. गाडव हाउस ि मटकेट घि समहतको प्रवेशद्वाि 

दीघवकािीन रुपिा आमिवक संकिनको एउटा पाटोको रुपिा यस पाकव  तिा भु्य टावि बने्न नगिपामिकािे 

मबर्श्ास िाखेको छ ।  
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यसका िामग पाकव  प्रवेशिा मटकटको व्यवथिा गरिनेछ । पाकव  प्रवेशद्वािसँगै गाडव हाउसको पमन मनिावण 

गरिनेछ । 

६. अमतिी गृह, साववजमनक शौिािय तिा ग्रािीण पाटी-पौवाहरू 

 

पाकव को सिुमित व्यवथिानका िामग अमतिी गृह, साववजमनक शौिािय तिा ग्रािीण शैिीबाट बनाइएका 

पयावि पाटी-पौवाहरूको सिेत व्यवथिा गरिने अवधािणा समहतको मडजाइनिा उले्लख गरिएको छ । 
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तामिका नं. २  : धामििक / ऐमतहामसक / प िातात्विक स्थिहरूको मवविण 

क्र.सं. स्थिको नाि वडा 

नं. 

सडकको 

अवस्था 

नमजकको 

बजाि केन्द्र 

सम्मको द िी 

(मक.मि.) 

स्वामिि मवशेषता 

१. बयाँिे डाँडा १ पुगेको १.० सािुदामयक प्राकृमतक 

२. धोपाघाट मत्रवेणी धाि १, १० पुगेको ०.१ नेपाि सिकाि धामिवक 

३. मशव िस्न्दि २ पुगेको ०.७ सािुदामयक धामिवक 

४. शाईंकुिािी २ पुगेको ०.८ सािुदामयक धामिवक 

५. मत्रवेणी िस्न्दि २ पुगेको १.० सािुदामयक धामिवक 

६. कामिका िस्न्दि २ पुगेको ०.० सािुदामयक धामिवक 

७. दाहे्र पूजा िस्न्दि ३ पुगेको २.० सािुदामयक धामिवक 

८. पूवे पूजा ३ पुगेको - सािुदामयक धामिवक 

९. पाण्ढि िस्न्दि ४ पुगेको २.० सािुदामयक धामिवक 

१०. प्रशंसा ििव ४ पुगेको ०.१५ सािुदामयक धामिवक 

११. ििेिे ओडाि ४ नपुगेको १.० व्यस्िगत प्राकृमतक 

१२. कोट िस्न्दि ५ पुगेको १.० सािुदामयक धामिवक 

१३. मसद्द िस्न्दि ५ पुगेको ०.१ सािुदामयक धामिवक 

१४. मित्रािेखी िस्न्दि ६ पुगेको ०.४ सािुदामयक धामिवक 

१५. देवी भगवती ६ पुगेको ०.४ सािुदामयक धामिवक 

१६. िष्टा िस्न्दि ६ पुगेको ०.५ सािुदामयक धामिवक 

१७. ििङ्गकोट डाँडा ६ नपुगेको ३.० नेपाि सिकाि प्राकृमतक 

१८. मसद्द गुफा ६ नपुगेको ३.० व्यस्िगत प्राकृमतक 

१९. मशव िस्न्दि, साना 

गाँडाकोट 

७ पुगेको २.० सािुदामयक धामिवक 

२०. देउिीबोट िस्न्दि ७ नपुगेको ३.० सािुदामयक धामिवक 
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२१. भगवती िस्न्दि ७ पुगेको ४.० सािुदामयक धामिवक 

२२. मशव िस्न्दि, दह ७ पुगेको ५.० सािुदामयक धामिवक 

२३. िख्िाि िेक ७, ९, 

११ 

नपुगेको ६.० नेपाि सिकाि प्राकृमतक/पुिातास्त्वक 

२४. कामिका िस्न्दि ८ पुगेको ०.० सािुदामयक धामिवक 

२५. िानी पोखिा ८ पुगेको ३.० सािुदामयक प्राकृमतक/पुिातास्त्वक 

२६. अग्ला टाकुिा ८ नपुगेको २.० सािुदामयक धामिवक/प्राकृमतक 

२७. मशव िस्न्दि ९ पुगेको ०.१ सािुदामयक धामिवक 

२८. मशव गुफा िस्न्दि १० पुगेको ०.१ सािुदामयक धामिवक 

२९. छाँयानाि ढुङ्गा १० नपुगेको १.५ नेपाि सिकाि धामिवक 

३०. िाङ्गािे हानेको ढंुगा १० पुगेको ०.२ नेपाि सिकाि धामिवक 

३१. बाफुखोिा ब्रह्मािान 

िस्न्दि 

११ पुगेको ०.१ सािुदामयक धामिवक 

३२. मशव िस्न्दि ११ पुगेको ०.१ सािुदामयक धामिवक 

३३. िेिटा बिाह िस्न्दि ११ नपुगेको ४.० सािुदामयक धामिवक 

३४. खैिाबाङ्गी िस्न्दि ११ पुगेको ५.० सािुदामयक धामिवक 

३५. मवजयधुिी ११ नपुगेको ३.० नेपाि सिकाि प्राकृमतक 

३६. आरुिौि धुिी ११ नपुगेको ३.० नेपाि सिकाि प्राकृमतक 

३७. मसद्द िस्न्दि १२ नपुगेको १.५ सािुदामयक धामिवक 

३८. सुमकदह १२ पुगेको ३.० सािुदामयक धामिवक/प्राकृमतक 

स्रोतः नगि कायवपामिकाको कायाविय, २०७६ 

नगिपामिकािा अवस्थित िोखिाको मशव गुफा, बाँफुखोिाको मवजयधुिी, िख्िाि िेक, सुमकदह, अग्ला 

टाकुिा पाकव  तिा भु्य टावि, शािदा नदीको मशि िौिाबाङ्ग, िानीपोखिी, जस्ता धामिवक, प्राकृमतक, ऐमतहामसक 

तिा पुिातास्त्वक िहत्व बोकेका पयवटकीय थििहरूको िप प्रिाि प्रसाि तिा पयवटक िैत्री वाताविणको 

प्रवद्धवन गनव सके बागिौिको आमिवक मवकास ि िोजगािीको शृजनािा िहत्वपूणव योगदान हुन सके्न देस्खन्छ 

। सािै अन्य सम्भामवत थििहरूिाई िप मवकास गिी पयवटक संख्या वृस्द्ध गनव सके आमिवक उपाजवन ि प्रिाि 

प्रसाििा वृस्द्ध हुने सम्भावना देस्खन्छ ।
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२.७ नदी तिा खोिाको मवविण 

जि सम्पदाको दृमष्टिे नेपाि ब्रामजिपमछ मवर्श्को दोस्रो सबैभन्दा सिृद्ध िाष्टि  ि एमसयािा पमहिो िाष्टि  िामनन्छ 

। नेपाििा ६ हजािभन्दा बढी नमदनािाहरू िहेका छन् । यी नदीनािाहरूबाट मसँिाई सुमवधा, खानेपानीको 

आपूमतव, जि यातायात, पयवटन ि ित्स्य पािनको के्षत्रिा बहुआयामिक रुपिे प्रयोग गनव समकने देस्खन्छ । 

बागिौि नगिपामिकाका मवमभन्न भौगोमिक के्षत्र तिा वडाहरूिा फैमिएि िहेका नदी, खोिानािा तिा 

पोखिीहरूकिे मवमभन्न मकमसिका जिििहरू ि पशुपंक्षीहरूिाई सुिमक्षत बासथिानको रूपिा आश्रय 

मदइिहेको पाइन्छ । सािै यस्ता जिाधाि के्षत्रबाट पशुहरूिे पानी मपउने ि मकसानहरूिे सिेत मसंिाइको 

िामग पानीको प्रयोग गदवछन् । िानव वस्तीको क्रमिक मवकास सािै अनुत्पादक पशुहरूको ििीििण ि 

उपयोगिे प्राकृमतक जिके्षत्रहरू सुके्न सािसािै नदीनािा तिा खोिा छेउछाउ अव्यवस्थित बसोबास ि 

त्यहाँबाट मनस्स्कएका फोहोि ि ढििे नदी तिा खोिाको स्वरूप मबमग्रने सम्भावना िहन्छ । त्यसकािण यी 

प्राकृमतक ताि तिाउ तिा खोिानािािाई संिक्षण गिी पयवटकीय आकषवण केन्द्रको रूपिा मवकमसत गदै 

िैजानुपछव  । 

िौिाबाङ मशि भएि खरिबोट, बागिौि, िाििािे, कािाखेत ि िोखिा भएि बगे्न शािदा नदी नै यस नगिको 

प्रिुख नदी हो । यो नदी सल्यान मजल्लाको दिदवािी भने्न थिान हँुदै दाङ्ग मजल्लाको मवशाि बबई नदीसँग 

सिामहत भई बमदवया मजल्ला हँुदै भाितमति प्रवामहत हुन्छ । यस नगि तिा सिग्र मजल्लािै शािदा नदीिाई 

व्यवस्थित रुपिा उपयोग गरि वैज्ञामनक कृमष उत्पादनिा प्रयोग नगरिए तापमन जनस्तिबाट यसको 

पिम्पिागत मवमध (Conventional Method) उपयोग गरि कृमष प्रणािीिा उले्लख्य सुधाि ल्याईएको छ । 

यद्दमप, यस नदीको मछिेकी मजल्ला बमदवयािा व्यवस्थित मसंिाईद्वािा हजािौ ंहेक्टि जिीनिा मसंिाई गरि कृमष 

उत्पादनिा वृस्द्ध गरिएको छ । यसका अिावा, यस नदीको जिमवद्युतिा सिेत प्रशस्त संभावना िहेको छ 

। तिामप, उपयोगको सम्बन्धिा दीघवकािीन योजनाको खाँिो टड्कािो िहेको छ । 

शािदा नदीका अिावा अन्य नदी तिा खोिाहरूिा मठन्बाङ खोिा, िाटीगाि खोिा, िोि खोिा, पाण्ढि 

खोिा, पोखिी खोिा, िािािौि खोिा, सोतागाि खोिा, पेदीखोिा, मसिखोिा, िैिेिाि खोिा, घुस खोिा, बाँस 

खोिा, मससे्न खोिा, महि खोिा, च्याउँ खोिा, मिने्न खोिा, कोदाििौि खोिा, छिीखोिा, बडाखोिा, तुसािी 

खोिा, पङे्गिौि खोिा, मतल्िा गाि खोिा, साङखोिा, बाउनी खोिा, कैनी खोिा, स्याँिागाउँ खोिा, मतिा 

खोिा, धोपाटे खोिा, िोखिा खोिा, बाँफुखोिा, पानिौि खोिा, धादेिािे खोिा, खोिाखागि खोिा, 

दोभानखोिा, ओखे्रनी खोिा, तेछाव खोिा, रुि खोिा, गि खोिा, आमद पदवछन् । 



 

 
 

 

36 

नक्सा नं. ११ : बागिौि नगिपामिका मभत्रका प्रिुख नदी तिा खोिाहरूको मवविण 
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२.८ थिानीय िाडपवव, जात्रा तिा िेिाहरूको मवविण 

यस बागिौि नगिपामिकािा मवमभन्न जाती, धिव सम्प्रदाय ि भेषभुषाका िामनसहरू बसोबास गदवछन् । यहाँ 

अमधकांश महन्दु धिव िाने्न िामनसहरू िहेका छन् भने केही संख्यािा बौद्ध, इस्लाि ि मक्रस्थियन धिव िाने्न 

िामनसहरू पमन छन् । सबै जातजाती ि सम्प्रदायका आ-आफ्नै खािे धिव, संसृ्कमत ि िािििनहरू छन् । 

जसिा बडादशैं, मतहाि, िहामशविात्री, हरितामिका तीज, श्रीपञ्चिी, श्रीकृष्ण जन्माष्टिी, िैते दशैं, साउने ि 

िाघे संक्रास्न्त, िातातीिव औशंी, नागपञ्चिी, िक्षाबन्धन (जनैपूमणविा), कुशे औशंी, बािाितुदवशी, कोजाग्रत 

पूमणविा, श्री स्वथिानी पूमणविा, होिी, आमद िाडपववहरू िहेका छन् । यस नगिपामिकािा िनाइने िाडपवव, 

जात्रा तिा िेिाहरूको मवविण तिको तामिकािा उले्लख गरिएको छ । 

 

तामिका नं ३  : स्थानीय चाडपवि तथा िेिाहरूको मवविण 

क्र.सं. नाि स्थान िनाउने िमहना िनाउने जातजाती 

१. नव वषव बागिौि वैशाख १ सबै नेपािी 

२. िाता मतिव औशंी बागिौि वैशाख सबै नेपािी 

३. दही मिउिा खाने मदन बागिौि असाि १५ सबै नेपािी 

४. साउने सक्रास्न्त बागिौि श्रावन १ सबै महन्दु 

५. हरिशयनी एकादशी ब्रत बागिौि श्रावन सबै महन्दु 

६. गुरु पुमणविा बागिौि श्रावन सबै नेपािी 

७. स्खि खाने मदन बागिौि श्रावन १५ सबै महन्दु 

८. नाग पंििी बागिौि श्रावन सबै महन्दु 

९. जनैपुमणविा बागिौि भाद्र सबै महन्दु 

१०. श्रीकृष्ण जन्माष्टिी बागिौि भाद्र सबै महन्दु 

११. कुशे औशंी बागिौि भाद्र सबै महन्दु 

१२. दि खाने मदन बागिौि भाद्र सबै महन्दु िमहिा 

१३. हरितामिका तीज बागिौि भाद्र सबै महन्दु िमहिा 

१४. ऋमष पंििी बागिौि भाद्र सबै महन्दु िमहिा 
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१५. मवर्श्किाव पूजा बागिौि असोज १ सबै महन्दु 

१६. घटथिापना बागिौि असोज सबै महन्दु 

१७. फूिपाती बागिौि असोज सबै महन्दु 

१८. िहाअष्टिी बागिौि असोज सबै महन्दु 

१९. िहानविी बागिौि असोज सबै महन्दु 

२०. मबजया दशिी बागिौि असोज सबै महन्दु 

२१. काग मतहाि बागिौि कामतवक सबै महन्दु 

२२. कुकुि मतहाि बागिौि कामतवक सबै महन्दु 

२३. िक्ष्मी पूजा बागिौि कामतवक सबै महन्दु 

२४. गोवद्धवन पूजा बागिौि कामतवक सबै महन्दु 

२५. भाईमटका बागिौि कामतवक सबै महन्दु 

२६. हरिबोधनी एकादशी ब्रत बागिौि िंमसि सबै महन्दु 

२७. मक्रसिस डे बागिौि पुस सबै मक्रमियन 

२८. िाघे संक्रास्न्त बागिौि िाघ १ सबै महन्दु 

२९. स्वथिानी पूजा बागिौि िाघ सबै महन्दु िमहिा 

३०. सिस्वती पूजा बागिौि िाघ सबै महन्दु 

३१. िहामशविात्री बागिौि फागुन सबै महन्दु 

३२. फागु पुमणविा बागिौि िैत्र सबै महन्दु 

३३. िैते दशैं बागिौि िैत्र सबै महन्दु 

३४. बयाँिे डाँडा िेिा बागिौि १ भदौ १२ सबै 

३५.  मप्रतीकोट िेिा बागिौि २ असोज सबै  

३६. दाहे्र बिाह पूजा बागिौि ३ जेठ ि साउन सबै महन्दु 

३७. पूवे पूजा बागिौि ३ साउन सबै महन्दु 

३८. जिेखकव  िेिा बागिौि ४ कामतवक सबै 

३९. मशविि कोट िेिा बागिौि ५ असोज सबै 

४०. िाघी िेिा बागिौि ५ िाघ १ सबै 
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४१. िैढोिे िेिा बागिौि ६ कामतवक सबै 

४२. महििौि िेिा बागिौि ६ फागुन १ सबै 

४३. टाट्के िेिा बागिौि ७ पौष ११ सबै 

४४. मत्रवेणी िेिा बागिौि ७ िंमसि सबै 

४५. िानीपोखिा िेिा बागिौि ८ असोज सबै 

४६. कामिका िस्न्दि िेिा बागिौि ८ असोज सबै महन्दु 

४७. पोखिी डाँडा िेिा बागिौि ८ िाघ १ सबै 

४८. प्लाटुन िौि िेिा बागिौि ९ फागुन १ सबै 

४९. खोिबािे िेिपोखिी िेिा बागिौि ९ िंमसि सबै 

५०. भुिेर्श्ि िेिा बागिौि १० िंमसि सबै 

५१. िौिाडाँडा िेिा बागिौि १२ िंमसि सबै 

स्रोतः नगि कायवपामिकाको कायाविय, २०७६ 

 

 

 

 

 

 

परिचे्छद ३ : जनसाङ्त्विक मवविण 

 

३.१ जनसंख्याको मवविण   

कुनै पमन थिानको जनसंख्याको मवकास साधन ि साध्य दुवैको रुपिा िहेको हुन्छ । मवकासका िामग 

आवश्यक अन्य भौमतक, आमिवक, सांसृ्कमतक स्रोत ि साधनहरुको परििािन िानव श्रोतबाट नै हेन भएकािे 

मवकास योजना तजुविा गदाव यसको बनावटको मवमवध पक्षहरुको अध्ययन, अनुगिन ि मवशे्लषण हुनु 
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अत्यावश्यक छ । नेपाििा जनसंख्याको मवमवध पक्षको तथ्ांक हिेक दश वषविा हुने िामष्टि य जनगणनाको 

सािै थिानीय मनकाय तहिा घिधुिी सवेक्षण िाफव त प्राि हुने गिेको छ । मव.स.२०६८ को िामष्टि य जनगणना 

पिात बागिौि नगिपामिकाद्वािा मव.सं. २०७६ िा घिधुिी सवेक्षण गरिएको छ । यहाँ घिधुिी सवेक्षणबाट 

प्राि नमतजाको आधाििा जनसंख्याको मवमवध पक्षहरुको मवशे्लषण गरिएको छ । 

घिधुिी सवेक्षण, २०७६ अनुसाि बागिौि नगिपामिकाको जनसंख्या ३६,४३२ िहेको छ । जसिधे्य पुरुष 

४९.६४ प्रमतशत (१८,०८५ जना) ि िमहिा ५०.३६ प्रमतशत (१८,३४७ जना) िहेका छन् । घिधुिी सवेक्षण, 

२०७६ को सवेक्षण अनुसाि िैंमगक अनुपात (Sex Ratio) प्रमत १०० िमहिािा पुरुषको संख्या ९८.५७ िहेको 

छ । जनघनत्व प्रमत वगव मकिोमिटििा २२३.३२ िहेको छ । घिधुिी सवेक्षण, २०७६ का अनुसाि यस 

नगिपामिकाको कुि जनसंख्या िधे्य ६३.०३ प्रमतशत १५ देस्ख ५९ वषव उिेि सिुहका, २९.२५ प्रमतशत १४ 

वषव उिेि सिुहका वा सो भन्दा कि उिेिका ि ७.७२ प्रमतशत ६० वषव वा सो भन्दा िामिल्लो उिेि सिुहका 

िहेका छन् । हाि यस नगिपामिकािा प्रमत परिवाि औषत ५.३८ जना सदस्य िहेको देस्खन्छ । मव.स. २०६८ 

को िामष्टि य जनगणना अनुसाि नेपािको औषत आकाि ४.८८ िहेको छ । देशको सबैभन्दा बढी िौतहट 

मजल्लािा ६.४४ ि सबैभन्दा कि कास्कीिा ३.९३ िहेको देस्खन्छ । बागिौि नगिपामिकाको परिवािको 

आकाि देशको आकािभन्दा तुिनात्मक रुपिा ठुिो देस्खन्छ । नगिपामिकाको जनसंख्या, जसिी नेपािको 

जनसंख्या  बढेको छ, त्यमहँ स्थिमतिे यहाँ पमन जनसंख्या बमढिहेको अवथिा देस्खन्छ । 

 

तामिका नं. ४ : बागिौि नगिको वडागत जनसंख्या मवविण 

वडा  पुरुष  िमहिा  अन्य  जम्मा  घिधुिी  

प्रमतधिधुिी 

औषत 

जनसंख्या 

१ १५९३ १३६८ ० २९६१ ५३५ ५.५३ 

२ २०२१ २२८३ ० ४३०४ ९१० ४.७३ 

३ १३०८ ११६२ ० २४७० ४८९ ५.१५ 

४ १६८० १५८४ ० ३२६४ ५३९ ६.०६ 

५ १२९१ १८७३ ० ३१६४ ५१९ ६.१ 

६ १५१६ १५२० ० ३०३६ ५७७ ५.२६ 

७ २०५६ २१५३ ० ४२०९ ७३८ ५.७ 

८ १३७६ १३२२ ० २६९८ ४९५ ५.४५ 

९ १६०७ १४९९ ० ३१०६ ५८१ ५.३५ 

१० १२८४ १२४८ ० २५३२ ५०४ ५.०२ 

११ १०४२ १०११ ० २०५३ ४०८ ५.०३ 

१२ १३११ १३२४ ० २६३५ ५११ ५.१६ 

जम्मा १८०८५ १८३४७ ० ३६४३२ ६७९७  ५.३८ 

स्रोतः नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 
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३.२ वडाअनुसाि के्षत्रफि, जनसंख्या, जनघनत्व तिा घिधुिी मवविण 

तामिका नं. ५ : वडाअनुसाि के्षत्रफि, जनसंख्या तिा घिधुिी मवविण 

                                                               सािान्य मवविण   

मवविण २०७५ 

के्षत्रफि १६३.१४ 

जम्मा जनसंख्या ३६,४३२ 

पुरुष १८,०८५ 

िमहिा १८,३४७ 

जम्मा घिधुिी ६,७९७ 

िैंमगक दि ९८.५७ 

औषत परिवाि आकाि ५.३८ 

५ वषव ि सोभन्दा िामिको साक्षिता दि ६९.११ 

जनघनत्व (प्रमत वगव मक.मि.) २२३.३२ 

स्रोतः नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

बागिौि नगिपामिकाको के्षत्रफि १६३. १४ वगव मक.मि. िहेको छ ! सािै यस नगिको कुि जनसंख्या 

३६,४३२ िहेको छ । जसिा िमहिाको जनसंख्या १८,३४७ ि पुरुषको जनसंख्या १८,०८५ िहेको छ । 

नगिको िैमङ्गक अनुपात ९८.५७ (प्रमत १०० िमहिािा पुरुषको संख्या) िहेको छ । सिग्र नगिको जनघनत्व 

२२३.३२ प्रमत वगव मक.मि. िहेको छ । नगििा औषतिा प्रमत परिवाि ५.३८ जनसंख्या बसोबास गदवछन् ।  

यस नगिपामिकाका १२ वडाहरुको तुिनात्मक अध्ययन गदाव सबैभन्दा धेिै जनसंख्या भएको वडािा वडा २ 

िहेको छ । जसिा जम्मा ४,३०४ िामनस बसोबास गदवछन् । 
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नक्सा नं. १२ : बागिौि नगिका वडा अनुसािको जनसंख्या मवविण समहतको नक्सा 
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नक्सा नं. १३ : बागिौि नगिपामिकाको मिङ्गअनुसाि जनसंख्को नक्सा 
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नगििा ३ हजािभन्दा बढी जनसंख्या भएको वडाहरु जम्मा ६ वटा िहेका छन् । वडा नं. २ िा ४,३०४ जना, 

वडा नं. ४ िा ३,२६४ जना, वडा नं. ५ िा ३,१६४ जना, वडा नं. ३,०३६ जना,  वडा नं. ७ िा ४,२०९ जना ि 

वडा नं ९ िा ३,१०६ जना िामनसहरु बसोबास गदवछन् । वडा नं. ११ िा सबैभन्दा कि २,०५३ जनाको बसोबास 

िहेको छ । के्षत्रफिको महसाबिा वडा नं. ७ (१८.५७ वगव मक.मि.) सबैभन्दा ठुिो वडा हो भने वडा नं.६ (८.७८ 

वगव मक.मि.) सबैभन्दा सानो वडा हो । 

 

स्रोतः नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

जनघनत्विाई आधाि िान्दा वडा नं. ६ सबैभन्दा बढी जनघनत्व (३४५.७९ जना/वगव मक.मि.) भएको वडा हो 

। त्यसै्त वडा नं. ३ सबैभन्दा कि जनघनत्व (१३६.३९ जना/वगव मक.मि.) भएको वडा हो । औषत घिधुिीको 

आधाििा सबैभन्दा बढी वडा नं. ५ िा प्रमत परिवाि ६.०९ जनसंख्या िहेको छ भने सबैभन्दा कि वडा नं. १० 

िा प्रमत परिवाि ५.०२ जनसंख्या बसोबास गदवछन् । जसको मवसृ्तत मवविण तामिका नं. १ िा उले्लख गरिएको 

छ  । 

 

०

५००

१०००

१५००

२०००

२५००

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
पुरूष १५९३ २०२१ १३०८ १६८० १२९१ १५१६ २०५६ १३७६ १६०७ १२८४ १०४२ १३११
महिला १३६८ २२८३ ११६२ १५८४ १८७३ १५२० २१५३ १३२२ १४९९ १२४८ १०११ १३२४

जन
संख्

या

वडा अनुसार जनसंख्या वववरण
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स्रोतः नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ का अनुसाि घिधुिी संख्याको आधाििा सबैभन्दा बढी घिधुिी वडा नं. २ (९१० 

घिधुिी) िा िहेका छन् । त्यसैगिी सबैभन्दा कि घिधुिी वडा नं. ११ (४०८ घिधुिी) िहेका छन् । अन्य 

वडाहरूिा वडा नं. १ िा ५३५ घिधुिी, वडा नं. ३ िा ४८० घिधुिी, वडा नं. ४ िा ५३९ घिधुिी, वडा नं. ५ िा 

५१९ घिधुिी, वडा नं. ६ िा ५७७ घिधुिी, वडा नं. ७ िा ७३८ घिधुिी, वडा नं. ८ िा ४९५ घिधुिी, वडा नं. ९ 

िा ५८१ घिधुिी, वडा नं. १० िा ५०४ घिधुिी ि वडा नं. १२ िा ५११ घिधुिी िहेका छन् ।   

 

तामिका नं. ६ : वडागत जनसंख्या, के्षत्रफि ि जनघनत्व 

वाडव जनसंख्या के्षत्रफि (वगव मक.मि.) जनघनत्व (प्रमत वगव मक.मि.) 

१ २९६१ १४ २११.५० 

२ ४३०४ १५.६६ २७४.८४ 

३ २४७० १८.११ १३६.३९ 

४ ३२६४ १४.६३ २२३.१ 

५ ३१६४ १३.७४ २३०.२८ 

६ ३०३६ ८.७८ ३४५.७९ 

७ ४२०९ १८.५७ २२६.६६ 

०

१००

२००

३००

४००

५००

६००

७००

८००

९००

१०००

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
घरधुरी ५३५ ९१० ४८० ५३९ ५१९ ५७७ ७३८ ४९५ ५८१ ५०४ ४०८ ५११

घर
धुर

ी स
ंख्य

ा
वडा अनुसार घरधुरी संख्या
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८ २६९८ ९.५६ २८२.२२ 

९ ३१०६ १४.३७ २१६.१४ 

१० २५३२ १०.५६ २३९.७७ 

११ २०५३ १३.८१ १४८.६६ 

१२ २६३५ ११.३५ २३२.१६ 

जम्मा ३६४३२ १६३.१४ २२३.३२ 

स्रोतः नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

 

 

 

३.३ वैवामहक स्थिमतको मवविण 

तामिका नं. ७ : बागिौि नगििा वैवामहक स्थिमतको मवविण 

  मववामहत अमववामहत उले्लख नगिेको 

िमहिा १०३३१ ७७९१ २२५ 

पुरुष ९७२३ ८०९६ २६६ 

०
५००
१०००
१५००
२०००
२५००
३०००
३५००
४०००
४५००

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

वाडड १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२
जनसंख्या २९६१ ४३०४ २४७० ३२६४ ३१६४ ३०३६ ४२०९ २६९८ ३१०६ २५३२ २०५३ २६३५
के्षत्रफल (वर्ड हि.मम.) १४ १५.६६ १८.११ १४.६३ १३.७४ ८.७८ १८.५७ ९.५६ १४.३७ १०.५६ १३.८१ ११.३५
जनघनत्व (प्रमि वर्ड हि.मम.) २११.५०२७४.८४१३६.३९ २२३.१ २३०.२८३४५.७९२२६.६६२८२.२२२१६.१४२३९.७७१४८.६६२३२.१६

वडागत जनसंख्या, के्षत्रफि ि जनघनत्व
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स्रोतः नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

बागिौि नगिपामिकाको नगि सवेक्षण, २०७६ को तथ्ांकका अनुसाि यस नगिको कुि ३६,४३२ 
जनसंख्या िधे्य मववामहत पुरुषको संख्या ९,०२३ िहेको छ भने िमहिाको संख्या ९,४८१ िहेको छ 
। त्यसैगिी, अमववामहत पुरुषको संख्या ७,५९६ ि िमहिाको संख्या ७,१४१ िहेको छ । त्यसै्त १,४६६ 
पुरुष ि १,७२५ िमहिािे उले्लख नगिेको संख्या िहेको छ ।   

 

३.४ जन्म, िृतु्य ि बसाईसिाइ सम्बन्धी मवविण 
तामिका नं. ८ : बागिौि नगििा २०७५ िैत्र अस्न्तिसम्म दताव भए अनुसािको मवविण 

वडा 

नम्बि 
जन्म िृतु्य मववाह सम्बन्ध मवचे्छद (जोडी) 

बसाईंसिाइ 

आएको गएको 

१ २२० १७ ५० ० १ ७ 

२ २७९ ९ ५५ ० ८ १९ 

३ १८८ ८ ३३ १ ६ ७ 

४ ४२८ ३२ ४० ० २ २२ 

५ ४६७ १३ २५ ० ० २४ 

६ ३९१ १९ ३६ ० ० ४ 

७ २९९ १३ ३४ ० ० ९ 

८ २०२ १२ ४० १ ० ६ 

९ २०५ १२ ३१ ० ० ३ 

१० २०१ १० ३२ १ ० ८ 

११ २१९ ३ ३५ ० १ २ 

१२ ३२४ २० ३२ २ ३ ११ 

जम्मा ३४२३ १६८ ४४३ ५ २१ १२२ 

स्रोतः नगि कायवपामिकाको कायाविय, २०७६ 

०
२०००
४०००
६०००
८०००
१००००
१२०००

वववाहिि अवववाहिि उल्लेख नर्रेिो
महिला १०३३१ ७७९१ २२५
पुरुष ९७२३ ८०९६ २६६

जन
संख्

या

वैवामहक स्थिमत
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नक्सा नं. १४ : बागिौि नगिपामिकाको वडागत घिधुिीको नक्सा 
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नक्सा नं. १५ : बागिौि नगिपामिकाको हािको वडा अनुसाि के्षत्रफि 
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३.५ उिेि सिूहअनुसाि जनसंख्याको मवविण  
तामिका नं. ७ : उिेि सिूहअनुसाि जनसंख्याको मवविण 

उिेि 

सिूह 

पुरूष िमहिा जम्मा 

संख्या प्रमतशत संख्या प्रमतशत संख्या प्रमतशत 

०-५ १२९२ ७.१४ ११६५ ६.३५ २४५७ ६.७४ 

६-१० ११८३ ६.५४ ११९३ ६.५ २३७६ ६.५२ 

११-१५ १४३२ ७.९२ १३७५ ७.४९ २८०७ ७.७ 

१६-२० २८६७ १५.८५ २९०७ १५.८४ ५७७४ १५.८५ 

२१-२५ २६१३ १४.४५ २६४२ १४.४ ५२५५ १४.४२ 

२६-३० २२०० १२.१६ २०२४ ११.०३ ४२२४ ११.५९ 

३१-३५ १५३२ ८.४७ १५५० ८.४५ ३०८२ ८.४६ 

३६-४० १३२४ ७.३२ १५०७ ८.२१ २८३१ ७.७७ 

४१-४५ १००७ ५.५७ १३३७ ७.२९ २३४४ ६.४३ 

४६-५० ९०९ ५.०३ ९६८ ५.२८ १८७७ ५.१५ 

५१-५५ ४८१ २.६६ ४३५ २.३७ ९१६ २.५१ 

५६-६० ३८३ २.१२ ३८३ २.०९ ७६६ २.१ 

६१-६५ ३३० १.८२ ३४७ १.८९ ६७७ १.८६ 

६६-७० २५० १.३८ २७४ १.४९ ५२४ १.४४ 

७१-७५ १७७ ०.९८ १६६ ०.९ ३४३ ०.९४ 

७६-८० ५९ ०.३३ ४२ ०.२३ १०१ ०.२८ 

८१-८५ २८ ०.१५ १९ ०.१ ४७ ०.१३ 

८६-९० १४ ०.०८ १० ०.०५ २४ ०.०७ 

९०+ ४ ०.०२ ३ ०.०२ ७ ०.०२ 

जम्मा १८०८५ १०० १८३४७ १०० ३६४३२ १०० 

   स्रोतः नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

यस नगिपामिकािा मव.सं. २०७६ को सवेक्षण अनुसाि, ०-५ वषव उिेि सिूहको संख्या ६.७४ प्रमतशत िहेको 

छ भने ६-१० वषव उिेि सिूहको संख्या ६.५२ प्रमतशत िहेको छ । त्यसै्त ११-१५ वषव उिेि सिुहको जनसंख्या 

७.७ प्रमतशत िहेको छ भने १६-४५ वषव उिेि सिूहको जनसंख्या ६४.५२ प्रमतशत िहेको छ । काि गने उिेि 

१५ देस्ख ५९ वषवसम्मको जनसंख्या ७४.२८ प्रमतशत िहेको छ । २०७६ को सवेक्षण अनुसाि ६० वषव भन्दािामि 

उिेि सिूहको संख्या ४.७४ प्रमतशत िहेको छ । तथ्ांकिे नगििा िानव स्रोतको प्रशस्तिात्रािा सम्भावना 

िहको देखाउँछ । सािै बािबामिकाको संख्या पमन उच्च हुनुिे आउँदा मदनहरुिा पमन यस नगिपामिकािा 

िानव स्रोतको कमि नहुने देखाउँछ । जसको मवसृ्तत मवविण िामिको तामिकािा देखाइएको छ ।  
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३.६ जातजामत सिूहअन साि जनसंख्याको मवविण  

तामिका नं. ८ : बागिौि नगििा जातजामतअनुसाि जनसंख्याको मवविण 

जातजाती के्षत्री कािी िगि ब्राहिण दिाइ साकी अन्य जम्मा 

१ १९१६ ७५६ ६३ १०९ ११३ ० ४ २९६१ 

२ ३३८० १५१ २२० २३९ ५३ १२४ १३७ ४३०४ 

३ २१४० १८२ ४७ ८९ ८ ० ४ २४७० 

४ १५२२ ७७५ ९०७ ५ ३८ ० १७ ३२६४ 

५ २२४१ २८५ १६१ १७ २०८ ८३ १६९ ३१६४ 

६ २१८७ ५६३ २८ ० १०३ ८३ ७२ ३०३६ 

७ ३६१२ ६१ १६३ ६५ १५७ ३१ १२० ४२०९ 

८ १४३९ ३७३ ६५ ७६ ९७ १४८ ५०० २६९८ 

०

१०००

२०००

३०००

४०००

५०००

६०००

७०००
०-
५

६-
१०

११-
१५

१६
-२
०

२१
-२
५

२६
-३
०

३१
-३
५

३६
-४

०

४१
-४

५

४६
-५

०

५१
-५

५

५६
-६
०

६१
-६
५

६६
-७

०

७१
-७

५

७६
-८
०

८१
-८
५

८६
-९
०

९०
+

सं
ख्य

ा

उमेर समूि

उिेि सिूह अनुसाि जनसंख्या

पुरूष संख्या पुरूष प्रमिशि महिला संख्या महिला प्रमिशि जम्मा संख्या जम्मा प्रमिशि
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९ २८६३ ० ० १५० १८ ० ७५ ३१०६ 

१० १६५७ ३१२ १४४ ४०६ १३ ० ० २५३२ 

११ २००६ ० ३१ ० १६ ० ० २०५३ 

१२ २३८८ १९१ ० ० ५६ ० ० २६३५ 

जम्मा २७३५१ ३६४९ १८२९ ११५६ ८८० ४६९ १०९८ ३६४३२ 

प्रमतशत(%) ७५.०७ १०.०० ५.०२ ३.१७ २.४२ १.२९ ३.०१ १००.०० 

  

 

मव.सं. २०७६ िा सम्पन्न नगि तथ्ांक सवेक्षण अनुसाि यस नगिपामिकािा मवमभन्न जात/जामतको बसोबास 

िहेको पाइन्छ । जातजामत सिूह अनुसाि जनसंख्याको अवथिािाई हेदाव के्षत्री २७,३५१ जना (७५.०७ %), 

त्यसपमछ कािी ३,६४९ जना (१०.००%), तेस्रोिा िगि १,८२९ जना (५.०२ %) ि िौिोिा ब्राह्मण १,१५६ (३.१७ 

%) िहेका छन् । त्यसैगिी, पाँिौिा दिाई ८८० जना (२.४२ %), छैठौिंा साकी ४६९ जना (१.२९ %) ि अन्यिा 

१,०९८ (३.०१ %) िहेका छन् । जसको मवसृ्तत मवविण तामिकािा उले्लख गरिएको छ ।  

 

 

०.

१०.

२०.

३०.

४०.

५०.

६०.

७०.

८०.

के्षत्री िामी मर्र ब्रािमण दमाइ सािी अन्य

७५.०७

१०.
५.०२ ३.१७ २.४२ १.२९ ३.०१

प्रम
िश

ि

जािजामि वववरण

स्रोतः नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 
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३.७ िातृभाषा अनुसाि जनसंख्याको मवविण  

तामिका नं. ९ : बागिौि नगििा िातृभाषा अनुसाि जनसंख्याको मवविण  

िातृभाषा नेपािी अन्य जम्मा 

1 2957 4 2961 

2 4291 13 4304 

3 2470 0 2470 

4 3242 22 3264 

5 3155 9 3164 

6 3034 2 3036 

7 ४१८२ २७ 4209 

8 2672 26 2698 

9 3100 6 3106 

10 2532 0 2532 

11 2047 6 2053 

12 2635 0 2635 

जम्मा ३६३१७ ११५ ३६४३२ 
 

 

     
 

      
 

 

         

 

      

यस नगिपामिकािा बसोबास गने सबैजसो व्यस्िहरुिे बोल्ने िातृभाषा नेपािी नै िहेको पाइन्छ । तथ्ांकको 

आधाििा नेपािी भाषािाई िातृभाषाको रुपिा बोल्नेको संख्या ३६,३१७ जना (९९.६८ %) िहेको छ भने 

अन्य भाषा बोल्नेहरु अत्यन्त नू्यन ११५ जना (०.३८ %) िहेको छ ।  

स्रोतः नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 
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३.८ धिवअनुसाि जनसंख्याको मवविण 
तामिका नं. १० : बागिौि नगिको धिवअनुसाि जनसंख्याको मवविण  

धिव 
जम्मा 

संख्या प्रमतशत 

महन्दु ३५९१३ ९८.५८ % 

मक्रमियन ३८७ १.०६ % 

अन्य १३२ ०.३६ % 

जम्मा ३६४३२ १००.०० % 

स्रोतः नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

धामिवक दृमष्टकोणिे हेदाव यस नगिपामिकािा अमधकांश महन्दु धिावविम्बीहरुको बसोबास िहेको देस्खन्छ । 

नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ अनुसाि यहाँको कुि ३६,४३२ जनसंख्या िधे्य ३५,९१३ जना (९८.५८ %) िे 

महन्दु धिव अपनाएको देस्खन्छ । त्यसै्त, मक्रमियन धिव अपनाउने जनसंख्या ३८७ जना (१.०६ %) िहेको 

नेपाली, ३६३१७
अन्य, ११५

िातृभाषा
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पाइन्छ। त्यसै्त अन्य धिव िाने्निा कुि १३२ जना (०.३६ %) िहेको देस्खन्छ । जसको मवसृ्तत मवविण िामिको 

तामिकािा प्रसु्तत गरिएको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३५९१३

३८७ १३२

धिि अन साि जनसंख्या

हिन्दु हिश्चियन अन्य
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परिचे्छद ४ : आमथिक अवस्था 

 

४.१ प्रिुख आमिवक मवविण  

नगिपामिकाको अिवतन्त्र िुख्यतयाः कृमष, वन, साना व्यापाि-व्यवसाय तिा उद्योग, िोक, खुद्रा बजाि, होटि, 

पयवटन तिा सेवाजस्ता के्षत्रिा मनभवि भएको देस्खन्छ । उपयुि हावापानी, िाटोको बनोट तिा कृमषको िामग 

उपयुि उववि िाटो भएको सम्म के्षत्र भएको हँुदा नगिपामिकािा अमधकांश घिपरिवाि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष 

रूपिा कृमष व्यवसायिा संिग्न िहेका छन् । नगिपामिकाका सबै वडाहरूिा िणनीमतक तिा ग्रािीण सडक 

सञ्जािका कािण नगिपामिकाका सबै वडाहरूिा पहँुि वृस्द्ध हँुदै गएको छ । यद्यमप भखवि मनिावण भैिहेको 

सडकहरू कच्ची ि कि गुणस्तिका छन् । त्यसैगिी नगिपामिकािा िहेका नमद तिा पोखिीहरू समहतको 

जिके्षत्र, वनजंगि तिा जैमवक मवमवधतािे नगिपामिकाको मवकासिा िप सम्भावना बोकेका छन् । कृमष 

िीि, क्रसि उद्योग, कुखुिा पािन, पशुपािन आमद यस नगिपामिकािा िहेका केही साना तिा घिेिु उद्योग 

व्यवसायहरू हुन् । यस नगिपामिकाका िामनसहरू क्रिशः साना उद्योगहरूको मवकासतफव  िामगिहेका 

छन् । यस नगिपामिकाका िुख्य आमिवक आधािहरू व्यापाि, नोकिी ि वैदेमशक िोजगाि सिेत िहेको 

देस्खन्छ । 

प्राकृमतक सौन्दयवको धनी, जैमवक मवमवधता, धामिवक एवं साँसृ्कमतक मवमवधतािे भरिपूणव िहेका कािण 

नेपािको आकषवण गन्तव्यहरू िधे्य सल्यान मजल्ला ि मवशेषतः बागिौि नगिपामिकाको िहत्वपूणव थिान 

िहेको छ । मशव गुफाको िस्न्दि, िख्िाि िेक, मवजयधुिी, अग्लाटाकुिा, महििौि, िानीपोखिी, कामिका 

िस्न्दि िगायत अन्य मवमभन्न धामिवक, साँसृ्कमतक तिा ऐमतहामसक िहत्व बोकेका सम्पदाहरू नगिका प्रिुख 

पयवटकीय आकषवणको रुपिा िहेका छन् । यी के्षत्रहरूिा केही पूवावधाि मनिावण कायवहरू भएको खण्डिा ि 

मतनीहरूको प्रिाि प्रसाि गनव सके पयवटन व्यवसायबाट िाम्रो आम्दानी तिा िोजगािीका अवसिहरू प्राि 

गनव समकने प्रिुि सम्भावना देस्खन्छ । 

 

४.१.१ आमिवक रुपिे समक्रय जनसंख्याको अवथिा 

तामिका नं. ११ : बागिौि नगििा आमिवक रुपिे समक्रय जनसंख्या 

जम्मा जनसंख्या 
आमिवक रुपिे समक्रय जनसंख्या 

पुरुष िमहिा जम्मा 
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३६,४३२ १४७४८ १५१२८ २९८७६ 

स्रोतः नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

 

बागिौि नगििा १० वषव देस्ख ५९ वषवसम्मका आमिवकरुपिे समक्रय जनसंख्याको मवविण िामिका तामिका 

ि िाटविा देखाइएको छ । जसिा पुरुषको संख्या १४,७४८ ि िमहिाको संख्या १५,१२८ देस्खन्छ । यस नगिको 

कुि जनसंख्या ३६,४३२ को २९,८७६ अिावत् ८२.०० प्रमतशत जनसंख्या आमिवकरुपिे समक्रय छन् । आमिवक 

रुपिा मनसृ्कय जनसंख्या १८.०० प्रमतशत छन् । यसको अिव नगिका अमधकांश जनसंख्या समक्रय देस्खन्छ । 

यसकािण नगििे यो जनशस्िको उजाव ि क्षितािाई सही सदुपयोग गिी नगििा सिृस्द्ध ल्याउन सक्छ । 

 

४.१.२ आमश्रत जनसंख्याको मवविण 

तामिका नं. १२ : बागिौि नगिको आमश्रत जनसंख्याको मवविण 

जम्मा 

जनसंख्या 

आमश्रत बािबामिका 

(०-१४) 

आमश्रत बृद्धबृद्धा 

(६० वा सोभन्दा िामि) 

जम्मा 

आमश्रत 

३६,४३२ ७६४० १७२३ ९३६३ 

स्रोतः नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

१४७४८
१५१२८

आमथिक रुपिे समक्रय जनसंख्या

पुरुष महिला
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नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ का अनुसाि बागिौि नगििा िहेका आमश्रत जनसंख्या ०–१४ वषव उिेि सिूहका 

आमश्रत बािबामिका ि ६० वषव वा सोभन्दा िामिका आमश्रत बृद्धबृद्धाहरूको संख्या ि प्रमतशतिाई िामिका 

तामिका ि िाटव िाफव त् देखाइएको छ । जसिा आमश्रत बािबामिकाको संख्या ७,६४० ि आमश्रत 

बृद्धबृद्धाहरूको संख्या १,७२३ देस्खन्छ । कुि जनसंख्यािधे्य जम्मा आमश्रत जनसंख्या ९,३६३ (२५.७० 

प्रमतशत) देस्खन्छ । जसको मवसृ्तत मवविण िामि उले्लख गरिएको छ । 

 

४.१.३ िुख्य पेशा सम्बन्धी मवविण  

िानव जीमवकोपाजवनका िामग गरिने काि, धन्दा, साधन आमदिाई पेशा भमनन्छ । यस बागिौि नगिका 

िामनसहरूको िुख्य पेशा कृमष िहेको छ । खाद्यबािी, नगदेबािी, पशुपािन, िाछापािन, ज्यािाकिव, 

व्यवसाय, मशक्षण, वैदेमशक िोजगाि, सिकािी सेवा िगायतका पेशािाफव त यहाँका जनतािे आफ्नो 

जीमवकोपाजवन गने गिेका छन् ।  

तामिका नं. १३ : बागिौि नगिको िुख्य पेशा सम्बन्धी मवविण 

पेशा पुरुष िमहिा 
जम्मा 

संख्या प्रमतशत 

कृषक ५९५७ ५३५३ ११३१० ३१.०४ 

ज्यािाकिी ८६७ १२७ ९९४ २.७३ 

७६४०

१७२३

आमित जनसंख्या

आमिि बालबामलिा (०-१४) आमिि बदृ्धबदृ्धा (६० वा सोभन्दा मामि)
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व्यवसायी ७७५ ४६७ १२४२ ३.४१ 

गृहणी १९० ५१०२ ५२९२ १४.५३ 

मशक्षक २३७ ७७ ३१४ ०.८६ 

मवद्यािी ५८९६ ५४१८ ११३१४ ३१.०६ 

वैदेमशक िोजगाि ६७३ ४३ ७१६ १.९७ 

किविािी ८३ ४७ १३० ०.३६ 

अन्य ३४०७ १७१३ ५१२० १४.०५ 

स्रोतः नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

 

नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ का अनुसाि यस नगििा िुख्य पेशाको रुपिा कृषकको जम्मा संख्या ११,३१० 

जना (३१.०४ %) िहेको छ, जसिधे्य पुरुष कृषकको संख्या ५,९५७ जना ि िमहिा कृषकको संख्या ५,३५३ 

जना िहेको छ । त्यसै्त, ज्यािाकिीको जम्मा संख्या ९९४ (२.७३ %) पाइन्छ, जसिा पुरुष ज्यािाकिीको 

संख्या ८६७ ि िमहिा ज्यािाकिीको संख्या १२७ जना भएको देस्खन्छ । त्यसैगिी नगिका अन्य पेशाहरूिा 

व्यवसायी जम्मा १,२४२ जना (३.४१ %), जसिा पुरुषको संख्या ७७५ जना ि िमहिाको संख्या ४६७ िहेको 

छ भने गृहणीको संख्यािा िमहिा ५,१०२ ि पुरुष १९० गिी जम्मा ५,२९२ जना (१४.५३ %) पाइन्छ । यसैगिी 

मशक्षण पेशािा संिग्न जनसंख्या जम्मा ३१४ (०.८६ %) िहेको पाइन्छ, जसिा पुरुष मशक्षक संख्या २३७ िहेको 

छ भने िमहिा मशक्षक संख्या ७७ िहेको छ । नगिबाट वैदेमशक िोजगाििा जानेको संख्या पमन उले्लखनीय 

०

१०००

२०००

३०००

४०००

५०००

६०००

िृषि ज्यालाि
मी

व्यवसायी र्िृणी मशक्षि ववद्यािी वैदेमशि
रोजर्ार

िमडचारी अन्य

पुरुष ५९५७ ८६७ ७७५ १९० २३७ ५८९६ ६७३ ८३ ३४०७
महिला ५३५३ १२७ ४६७ ५१०२ ७७ ५४१८ ४३ ४७ १७१३

जन
संख्

या

पेशागत मवविण



 

 
 

 

60 

िहेको देस्खन्छ । यसिा जम्मा ७१६ जना (१.९७ %) जनसंख्या संिग्न िहेको देस्खन्छ, जसिधे्य िमहिाको 

संख्या ४३ िहेको छ भने पुरुषको संख्या ६७३ िहेको छ । यसैगिी किविािीको जम्मा संख्या १३० (०.३६ %) 

िहेको छ ि अन्य पेशाहरूिा जम्मा ५,१२० जनसंख्या (१४.०५ %) संिग्न देस्खन्छ ।  

 

४.१.४ औसत वामषवक आम्दानी मवविण 

तामिका नं. १४ : बागिौि नगिको औषत वामषवक आम्दानी मवविण 

वामषवक 

आम्दानी 

० - १० 

हजाि  

१० हजाि - ५० 

हजाि 

५० हजाि - 

१ िाख 

१ िाख - २ 

िाख 

२ िाख - ५ 

िाख 

५ िाख 

भन्दा बढी 
जम्मा 

१ ३२ १३५ २०४ ९७ ५६ ११ ५३५ 

२ १६ ७७ १५४ ३५३ २२७ ८३ ९१० 

३ ८० २४२ ७१ ५१ २७ ९ ४८० 

४ ७५ १६५ २३० ४४ २२ ३ ५३९ 

५ ७८ २३५ १४५ ५० ७ ४ ५१९ 

६ ६७ २०३ १८५ ६९ ४६ ७ ५७७ 

७ ८७ ३३० २०१ ८९ २१ १० ७३८ 

८ ४१ २४२ १२३ ५६ २१ १२ ४९५ 

९ ५३ १३४ २३१ ११२ ४२ ९ ५८१ 

१० ३५ १३६ १९८ ९० ३६ ९ ५०४ 

११ १३ ६४ ११७ १३४ ७३ ७ ४०८ 

१२ ३४ १४८ १४३ ११४ ५९ १३ ५११ 

जम्मा ६११ २१११ २००२ १२५९ ६३७ १७७ ६७९७ 

% १४.४४ ३३.३५ २२.६८ १७.६८ ९.०६ २.७९ १०० 

स्रोतः नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

आमिवक मक्रयाकिापिा मवस्ताि भएसँगै प्रमतव्यस्ि आम्दानी बढ्न जान्छ । िामष्टि य जनगणना, २०६८ का 

अनुसाि देशभरिको िगभग ८० प्रमतशत जनसंख्या िध्यि बगवको िामग संघषवित िहेका छन् । २०६८ को 

उि जनगणना अनुसाि, िाष्टि  बैंकिे िामसक औसत आम्दानी ५३ हजाि ५ सय ७८ रुपैयाँ हुनेिाई धनीको 

सुिीिा िाखेको छ । यो सङख्या देशभरि करिब २० प्रमतशत छ । २३ हजाि ७ सय, २४ हजाि ५ सय ि ३२ 

हजाि रुपैयाँ सम्म किाउनेिाई िाष्टि बैंकिे गरिब भन्दा िामिको तहिा िाखेको छ । सिकाििे आमिवक वषव 

२०७५/७६ िा प्रमतव्यस्ि आय १ िाख १७ हजाि रुपैयाँ पुगे्न अनुिान गरििहँदा प्रमतव्यस्ि खिवयोग्य आय १ 

िाख ५५ हजाि रुपैयाँ पुगेको अनुिान गिेको छ । 
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यस नगििा वामषवक १० हजाि भन्दा कि आए भएका घिधुिी संख्या कुि ७१९ (१४.४४ %) िहेको छ भने १० 

हजाि देखी ५० हजािसम्म वामषवक आम्दानी भएको कुि संख्या १,६६० (३३.३५ %) िहेको छ । त्यसै्त, ५० 

हजाि देखी १ िाख सम्म आम्दानी भएका कुि घिधुिी संख्या १,१२९ (२२.६८ %), १ िाख देखी २ िाखसम्म 

कुि ८८० (१७.६८ %), २ िाख देखी ५ िाख सम्म ४५१ (९.०६ %) ि ५ िाख भन्दा बढी १३९ (२.७९ %) 

िहेको देस्खन्छ ।  

 

४.१.५ औसत वामषवक खिव मवविण   
केन्द्रीय बैंकिे हिेक १० वषविा गदै आइिहेको पारिवारिक बजेट सवेक्षणिे नेपािी परिवािको िामसक 

आम्दानी ३० हजाि हुने गिेको देखाइ िहँदा मतनै परिवािको खिव भने िमहनाको २५ हजाि हुने िाष्टि  बैंकिे 

गिेको अध्ययनिा देस्खएको छ । यसअनुसाि परिवाििे किाइको करिब १७ प्रमतशत बित गने गिेको 

देस्खएको छ । 

तामिका नं. १५ : बागिौि नगिको औसत वामषवक खिव मवविण 

िार्षिक 

खचि 

० - १० 

हजार  

१० हजार - ५० 

हजार 

५० हजार - १ 

लाख 

१ लाख - २ 

लाख 

२ लाख - ५ 

लाख 

५ लाख भन्दा 

बढी 
जम्मा 

१ ४५ २६८ १३४ ६३ २३ २ ५३५ 

२ १६ १५३ ३१३ २८७ ११२ २९ ९१० 

३ ३६ २३१ ११२ ७६ २३ २ ४८० 

४ ६ ४४७ ६२ १९ ४ १ ५३९ 

१४.४४३३.३५

२२.६८ १७.६८

९.०६

२.७९
११.८५

वामषिक आम्दानी

० - १० िजार 
१० िजार - ५० िजार
५० िजार - १ लाख
१ लाख - २ लाख
२ लाख - ५ लाख
५ लाख भन्दा बढी
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५ ६३ २५६ १४३ ३२ २५ ० ५१९ 

६ १०२ २३१ १५६ ५६ २९ ३ ५७७ 

७ २०१ ३७३ ८३ ६७ १२ २ ७३८ 

८ २४ २५१ १४३ ६२ ९ ६ ४९५ 

९ ३४ १४५ २३६ १४५ १९ २ ५८१ 

१० २० १०३ २३१ १२१ २६ ३ ५०४ 

११ २१ १४५ ११७ ९५ २८ २ ४०८ 

१२ ३४ २१३ १६२ ५५ ४१ ६ ५११ 

जम्मा ६०२ २८१६ १८९२ १०७८ ३५१ ५८ ६७९७ 

% १४.२१ ३५.१३ २५.५३ १७.७८ ५.०१ २.३४ १०० 

स्रोतः नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

बागिौि नगिको तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ अनुसाि वामषवक रुपिा औसत १० हजाि सम्मको खिव गने 

घिधुिीको संख्या ६०२ (१४.२१ %) िहेको छ । त्यसै्त, १० हजाि देखी ५० हजाि सम्म वामषवक खिव गने २,८१६ 

(३५.१३ %), ५० हजाि देखी १ िाख सम्मको खिव गने घिधुिीको संख्या १,८९२ (२५.५३ %), १ िाख देखी २ 

िाख सम्म १,०७८ (१७.७८ %), २ िाख देखी ५ िाख सम्म ३५१ (५.०१ %) ि ५ िाखभन्दा बढी वामषवक खिव 

गने घिधुिीको संख्या ५८ (२.३४ %) िहेको छ ।  

 

 

 

१४.२१३५.१३

२५.५३ १७.७८

५.०१

२.३४

७.३५

वामषिक िचि

० - १० िजार 
१० िजार - ५० िजार
५० िजार - १ लाख
१ लाख - २ लाख
२ लाख - ५ लाख
५ लाख भन्दा बढी
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४.१.६ बैंक खाता सम्बन्धी मवविण 

तामिका नं. १६ : बागिौि नगिको बैंक खाता सम्बन्धी मवविण 

बैकँ खाता छ छैन जम्मा 

१ ३२५ २१० ५३५ 

२ ६३० २८० ९१० 

३ १०१ ३७९ ४८० 

४ १२३ ४१६ ५३९ 

५ ५४ ४६५ ५१९ 

६ १५२ ४२५ ५७७ 

७ २६७ ४७१ ७३८ 

८ २२८ २६७ ४९५ 

९ २४१ ३४० ५८१ 

१० १५० ३५४ ५०४ 

११ १३२ २७६ ४०८ 

१२ १८२ ३२९ ५११ 

जम्मा २५८५ ४२१२ ६७९७ 

% ३३.७१ ६६.२९ १०० 

स्रोतः नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

 

स्रोतः नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

३३.७१

६६.२९

ब ैँक िाता

छ
छैन
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नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ अनुसाि बागिौि नगिपामिकािा कुि ६,७९७ घिधुिी िधे्य बैंक खाता भएका 

घिधुिी संख्या २,५८५ (३३.७१ %) िहेको पाइन्छ । त्यसैगिी बाँकी ४,२१२ घिधुिी (६६.२९ %) को भने अझैं 

बैंक खाता नै नभएको देस्खन्छ । नगििा आगािी मदनिा बैंमकङ्ग कािोबाििा बृस्द्ध गदै आमिवक सिृस्द्ध गनुवपने 

देस्खन्छ । यसका िामग यहाँका सबै नागरिकिा बैंक सम्बन्धी जानकािी मदिाउन जरुिी छ ।  

 

४.१.७ आवास संििना मवविण 

हािी गाँस, बास ि कपासबाट अमिक िामि उठेि मशक्षा, स्वास्थ्य, िोजगािसम्मिाई आधािभूत आवश्यकता 

िामनिहेको यस क्षण मवकमसत िाष्टि हरुिा भने ‘सुिक्षा पमहिा’ भने्न नािा प्रिुख बमनसकेको छ । हाम्रो िुिुकिा 

तहगत महसाबिा ‘सुिक्षा पमहिा’ भने्न नािा आठौ ँथिानिा पदवछ । हािीिे यस कुिािा भने मवमकमसत देशको 

मसको गनुव जरुिी देस्खन्छ । यस कुिािाई आवश्यक िान्नासाि हािीिे मविाि पुयावउनुपछव – आवास संििना 

कस्तो होस् भनेि । आवास संििना योजना मनिावण कायवको िामग िास्टि प्लानको आधाििा योजनाको 

आकाि, संििना, िागत आमदिाई अध्ययन गिी आमिवक श्रोतको उपिब्धता एवं श्रोत परििािन मवषयिा 

यिेष्ट ध्यान मदनु आवश्यक देस्खन्छ ।  

छानाको प्रकाि 

तामिका नं. १७ : बागिौि नगििा घिको छाना सम्बन्धी मवविण 

छानाको 

प्रकाि 

(प्रमतशतिा) 

आि.सी.स

ीी 

जस्ता वा 

च्यादिको 

छाना 

टायि वा 

ढुङ्गाको 

छाना 

फुस वा 

खिको छाना 

िाटोको 

छाना 
अन्य जम्मा 

१ ११ ३५७ ९७ ५७ ७ ६ ५३५ 

२ ७३ ३३० ४६९ २७ ८ ३ ९१० 

३ ४ ३०४ १३२ ३८ २ ० ४८० 

४ ७ ३३३ १८४ १४ ० १ ५३९ 

५ ३ १९५ २६१ ५९ १ ० ५१९ 

६ ५ २९१ २३४ ४७ ० ० ५७७ 

७ १५ ३१३ ३६९ ४१ ० ० ७३८ 

८ ९ १७९ २५३ ४७ ६ १ ४९५ 

९ ७ २१२ ३१२ ४८ २ ० ५८१ 

१० १ २७४ २०६ २३ ० ० ५०४ 

११ ४ १०१ २६८ ३५ ० ० ४०८ 

१२ १५ १४१ ३४५ १० ० ० ५११ 

जम्मा १५४ ३०३० ३१३० ४४६ २६ ११ ६७९७ 

% २.२७ ४४.५८ ४६.०५ ६.५६ ०.३८ ०.१६ १०० 

स्रोतः नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 
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नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ का अनुसाि कुि ६,७९७ घिधुिी िधे्य १५४ घििा (२.२७ %) आि.सी.सी. छाना 

भएको पाइन्छ भने जस्ता या च्यादिको छाना भएको घि संख्या ३,०३० (४४.५८ %), टायि वा ढुङ्गाको छाना 

भएको घि संख्या ३,१३० (४६.०५ %), फुस वा खिको छाना भएको घि संख्या ४४६ (६.५६ %), िाटोको छाना 

भएको संख्या २६ (०.३८ %) ि अन्य प्रकािको छानािा ११ (०.१६ %) िहेको पाइन्छ । 

 

 

जगको प्रकाि 

तामिका नं. १८ : बागिौि नगििा भएका घिहरूका जगको प्रकाि 

जगको प्रकाि 

(प्रमतशतिा) 
काठको खम्बा िाटो ि ढुङ्गा 

मसिेन्ट ि 

ढुङ्गा 
अन्य जम्मा 

१ १ ५२२ ११ १ ५३५ 

२ ९ ८२५ ७३ ३ ९१० 

३ ० ४७६ ४ ० ४८० 

०.

५.

१०.

१५.

२०.

२५.

३०.

३५.

४०.

४५.

५०.

%

२.२७

४४.५८ ४६.०५

६.५६

०.३८ ०.१६

छानािो प्रिार

आर.सी.सी जस्िा वा च्यादरिो छाना टायल वा ढुङ्र्ािो छाना फुस वा खरिो छाना माटोिो छाना अन्य
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४ १३ ५१८ ७ १ ५३९ 

५ ० ५१६ ३ ० ५१९ 

६ ० ५७२ ५ ० ५७७ 

७ ० ७२३ १५ ० ७३८ 

८ १ ४८४ ९ १ ४९५ 

९ १ ५७३ ७ ० ५८१ 

१० ० ५०३ १ ० ५०४ 

११ ० ४०४ ४ ० ४०८ 

१२ ० ४९६ १५ ० ५११ 

जम्मा २५ ६६१२ १५४ ६ ६७९७ 

% ०.३७ ९७.२८ २.२७ ०.०९ १०० 

स्रोतः नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

बागिौि नगिपामिकाका घिहरूको जगको प्रकाििाई अध्ययन गदाव िुितः ३ मकमसिका जगहरू पाइन्छ । 

काठको खम्बािाई जग बनाएि बनेका घिको संख्या २५ (०.३७ %) िहेको छ भने िाटो ि ढुङ्गािाई जगको 

रुपिा प्रयोग गरिएका घिहरूको संख्या ६,६१२ (९७.२८ %) ि मसिेन्ट ि ढुङ्गा जगको संख्या १५४ (२.२७ %) 

िहेको पाइन्छ । त्यसैगिी, अन्य प्रकािका जगहरू भएका घिको संख्या ६ (०.०९ %) िहेको छ ।  

 

०.३७
९७.२८

२.२७
०.०९

२.३६

जगको प्रकाि

िाठिो खम्बा माटो र ढुङ्र्ा मसमेन्ट र ढुङ्र्ा अन्य
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िापदण्ड अनुसािका घि 

तामिका नं. १९ : बागिौि नगििा िापदण्ड अनुसािका घिको मवविण 

िापदण्ड अनुसािको घि 

(प्रमतशतिा) 
छ छैन िाहा छैन जम्मा 

१ ४ ३६२ १६९ ५३५ 

२ २३ ७५७ १३० ९१० 

३ १ ४२७ ५२ ४८० 

४ ० ४६० ७९ ५३९ 

५ ० ४६२ ५७ ५१९ 

६ ० ४०७ १७० ५७७ 

७ ० ३३४ ४०४ ७३८ 

८ ० ४३६ ५९ ४९५ 

९ ० ३०४ २७७ ५८१ 

१० ० ४८९ १५ ५०४ 

११ ३ ३०० १०५ ४०८ 

१२ ० २७६ २३५ ५११ 

जम्मा ३१ ५०१४ १७५२ ६७९७ 

% ०.४६ ७३.७७ २५.७८ १०० 

स्रोतः नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

 

नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ का अनुसाि बागिौि नगिपामिका मभत्रका कुि ६,७९७ घिधुिी िधे्य ३१ घि 

(०.४६ %) िापदण्ड अनुसाि बनेको पाइएको छ भने ५,०१४ घि (७३.७७ %) िापदण्ड अनुसाि नबनेको 

पाइएको छ । त्यसैगिी, १,७५२ घि (२५.७८ %) बाट भने यसबािे अबगत नै नभएको तथ्ांक पाइएको छ ।  
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भुकम्प प्रमतिोधी घि 

तामिका नं. २० : बागिौि नगिपामिकािा भुकम्प प्रमतिोधी घिको मवविण 

भुकम्प प्रमतिोधी घि 

(प्रमतशतिा) 
छ छैन नखुिेको जम्मा 

१ ६ ३५९ १७० ५३५ 

२ २० ७६० १३० ९१० 

३ १ ४२६ ५३ ४८० 

४ ३ ५१५ २१ ५३९ 

५ ६ ४५५ ५८ ५१९ 

६ ३ ४०८ १६६ ५७७ 

७ २ ५०४ २३२ ७३८ 

८ २ ४३४ ५९ ४९५ 

९ ३ ३०१ २७७ ५८१ 

१० १ ३८१ १२२ ५०४ 

११ २ ३५० ५६ ४०८ 

१२ ३ ४१३ ९५ ५११ 

०.४६

७३.७७

२५.७८

िापदण्ड अन सािको घि (प्रमतशतिा)

छ
छैन
नखुलेिो
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जम्मा ५२ ५३०६ १४३९ ६७९७ 

% ०.७५ ७८.०५ २१.२ १०० 

स्रोतः नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

 

 

नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ का अनुसाि बागिौि नगिपामिकाका कुि ६,७९७ घिधुिी िधे्य भुकम्प 

प्रमतिोधी घिको संख्या जम्मा ५२ (०.७५ %) िहेको पाइन्छ । त्यसै्त, ७८.०६ % घिधुिी (५,३०६ घि) भुकम्प 

प्रमतिोधी नभएको देस्खन्छ भने २१.२ % (१,४३९ घि) बाट भने यसबािे जानकािी नभएको देस्खन्छ । यसिी 

हेदाव नगििा भुकम्पको िामग त्यमत ध्यान नमदइएको तथ्ांकिे देखाउँछ । कुनै मदनिा यमद भुकम्प आएि 

हुनसके्न सम्भामवत क्षमतिाई कि गदै सुिमक्षत िहनका िामग सबैिे भुकम्प पिमतिोधी घि मनिावणिा ध्यान 

मदन एकदिै जरुिी देस्खन्छ । 

 

४.१.८ खाद्यान्न सुिक्षाको अवथिा 

खाद्यान्न िानव जीवनको प्रिुख आधाि हो । व्यस्िका िामग आवश्यक हुने खाद्यवसु्तहरुको सहज प्रास्ि हुनु 

नै खाद्य (खाद्यान्न) सुिक्षा हो । सािान्य भाषािा सववसाधािणहरु भोकििीबाट टाढा िहनुिाई खाद्य सुिक्षाका 

रुपिा हेनव समकन्छ । खाद्य सुिक्षािे पयावि, सुिमक्षत ि पौमष्टक खानपानको सुमनमिततािाई अिावउँछ । खाद्य 

कृमष सङ्गठनका अनुसाि सन् २०१० िा मवर्श्िा ९२ किोड िामनसहरु अमत गरिबीिा मिए भने दुई अबव िामनस 

खाद्य असुिमक्षत मिए । यस्तो हुनुिा खाद्य असुिक्षा बढ्नु, खाद्य न्याय कायि हुन नसकु्न, सािै कृमष तिा खाद्य 

बजािको प्रभावकािी मनयिन हुन नसकु्न नै िुिभूत कािण हो । 

०.७५%

७८.०६%

२१.२%

भ कम्प प्रमतिोधी घि

छ
छैन
नखुलेिो
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तामिका नं. २१ : बागिौि नगििा खाद्यान्न सुिक्षाको अवथिा 

उत्पादनिे खान पुगे्न 

िमहना 
३ िमहनासम्म 

४ देस्ख ६ 

िमहनासम्म 

७ देस्ख ९ 

िमहनासम्म 

९ िमहना भन्दा 

बढी 

१ २२१ २५५ ४८ ११ 

२ २९२ ३९५ १७३ ५० 

३ १५१ २७५ ४६ ८ 

४ १३७ ३२९ ६२ ११ 

५ २५१ २३७ २५ ६ 

६ २६३ २७४ ३५ ५ 

७ २९२ ३८३ ५४ ९ 

८ २०१ २५२ ३० १२ 

९ २४९ २९६ २९ ७ 

१० १४२ ३१८ ३५ ९ 

११ १८३ २०३ १५ ७ 

१२ १६७ २४७ ८६ ११ 

जम्मा २५४९ ३४६४ ६३८ १४६ 

स्रोतः नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

 

नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ िाई आधाि िान्दा कुि ६,७९७ घिधुिी िधे्य २,५४९ घिधुिी (३७.५ %) को 

उत्पादनिे ३ िमहनासम्म पुगे्न देस्खन्छ भने ३,४६४ घिधुिी (५०.९६ %) को उत्पादनिे ४ देस्ख ६ िमहनासम्म 

पुगे्न अवथिा िहेको छ । त्यसैगिी ७ देस्ख ९ िमहनासम्म पुगे्न घिधुिी संख्या ६३८ (९.३९ %) ि ९ िमहना भन्दा 

बढी सिय सम्म पुगे्न घिधुिीको संख्या १४६ (२.१५ %) पाइन्छ ।  

०.

१०.

२०.

३०.

४०.

५०.

६०.

३७.५

५०.९६

९.३९

२.१५

उत्पादनिे खान पुगे्न िमहना

३ महिनासम्म
४ देश्चख ६ महिनासम्म
७ देश्चख ९ महिनासम्म
९ महिना भन्दा बढी
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यस नगििा खाद्य सिस्या देस्खनुका िुिभूत कािणहरुको पछाडी कृमष उत्पादन ि प्रशोधन प्रणािीिा 

पिम्पिागत प्रमवमधको प्रयोग, खाद्यवसु्तिा अझै पमन अन्न कै विवस्व िहनु, थिानीय उत्पादन प्रणािी भिपदो 

हुन नसकु्न, मसँिाइ सुमवधाको अपयावि उपिब्धता, भूमिको खण्डीकिण ि अन्य कृमष साधनको अपयाविता 

आमदका कािण उत्पादन प्रभामवत िहँदै आएको देस्खएको छ । त्यसका अिावा जिवायु परिवतवनिे पमन 

कृमष उत्पादन, बीज एवि् अनाज संिक्षण तिा मसँिाइ प्रणािी व्यवथिापनिा प्रभाव परििहेको देस्खन्छ । 

 

४.१.९ वैदेशीक िोजगािीिा गएकाहरुको मवविण  

िुिुकिा मवकिाि बेिोजगािी सिस्याको कािण ८० िाख जनताहरु मवदेश पिायन भइिहेको अवथिा छ । 

अकोमति दैमनक रुपिा ५ ओटाको दििे िाश बोकेको कमफन आउने गिेको सिकािी तथ्ांक पमन छ । 

यद्दपी िुिुकको कुि ग्राहथि उत्पादनिा झनै्ड ३० प्रमतशत वैदेशीक िोजगाि व्यवसायको योगदान िहेको 

देस्खन्छ । नेपािी युवाहरु केही काि गनव नसके्न भए पमछ वैदेशीक िोजगाििा संिग्न हुने प्रििन बढेको छ 

। नेपािीहरुको िामग वैदेशीक िोजगाि बाध्यता सँगसँगै फेसन ि िीमत बनेको छ । यसैकािण वैदेशीक 

िोजगाििा आमिवक, सािामजक, भौमतक िुनौतीहरुिे बढावा पाइिहेको छ । मनयमित आम्दानीको नीमतगत 

रुपिा स्वथि वाताविण मनिावण सँगसँगै िाजनीमतक अवथिा, िगानीको वाताविण, भौगोमिक अवथिा तिा 

अन्य वाताविणीय प्रभावको असििाई िध्यनजि गनव सकेको खण्डिा नगिबाट मवदेश पिायन हुनेहरुको 

संख्या घट्ने देस्खन्छ । 

तामिका नं. २२ : बागिौि नगििा वैदेशीक िोजगािीबािे मवविण 

वैदेमशक िोजगाि 

पुरुष िमहिा जम्मा 

६७३ ४३ ७१६ 

स्रोतः नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

बागिौि नगिपामिकाको तथ्ांकिाई हेदाव कुि ३६,४३२ जनसंख्या िधे्य ७१६ जना वैदेशीक िोजगािीिा 

संिग्न िहेको देस्खन्छ । जसिा पुरुषको संख्या ६७३ जना िहेको छ भने िमहिाको संख्या ४३ जना िहेको छ 

। वैदेशीक िोजगािी पेशािे कुि जनसंख्याको १.९७ % महस्सा ओगटेको देस्खन्छ ।  
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४.२ भू-उपयोग तिा स्वामित्व  
भू–उपयोग योजना थिानीय सिकािको िामग िहत्वपुणव हुन्छ । नगिपामिकाहरुको योजना मनिावण िाहे 

औद्योमगक, व्यापारिक वा आवामसय होस्, यसिा कतै न कतै भू–उपयोग योजनाको आवश्यकता पदवछ । भू–

उपयोग योजना सोिेका भन्दा कैयन गुणािे थिानीय सिकािको नीमत मनिावणिा असि पदवछ । उदाहिणको 

िामग थिानीय सिकाििे कुनै पमन मनिावण संथिािाई आवासीय वा व्यापारिक प्रयोजनको िामग ठूिा 

अपाटविेन्टहरु मनिावणको अनुिमत मदन िागेको, मवद्याियको कक्षा कोठा वा नयाँ भवन मनिावणको तयािी, 

बाटो मनिावण, वा अस्पताि मनिावण जस्ता कायवहरु सञ्चािन गनव भू–उपयोग योजना छ भने सो मनिावण गदाव 

बढी प्रभावकािी हुने मनणवय गिी मनिावण प्रकृयािा िैजान समकन्छ । भू–उपयोग योजनािे थिानीय सिकाििाई 

जमिनको प्रकृमत अनुसािको के्षत्र छुट्याउन तिा मवकास मनिावणका कायवहरु मवस्ताि गनव सहजता पुयावउँछ । 

नेपािको संमवधान २०७२ िे पमन थिानीय सिकािहरुिाई आफ्नो के्षत्रमभत्रका मवमभन्न मकमसिका सहिी 

मवकासका योजनाहरु तिा थिानीय आवश्यकता अनुसािका मवकास मनिावण कायवहरू गनव पाउने अमधकाि 

प्रदान गिेको छ ।  

मवसृ्तत रुपिा हेदाव भू–उपयोग योजना बनाउने कायव प्रदेश सिकाि ि संघीय सिकािको कायवसुमि मभत्र पिेका 

छन् ि िप थिानीय भू–उपयोग योजना बनाउने कायव थिानीय सिकािको कायव हो भनी शहिी मवकास 

िन्त्राियिे प्रकाशन गिेको भू–उपयोग नीमतिा उले्लख गरिएको छ । हािको अवथिािा बागिौि 

नगिपामिकाको भू–उपयोग योजना छैन । नगिपामिकाको जानकािी अनुसाि मवगतिा नगिको भू–उपयोग 

योजना मनिावणको प्रयत्न भएको ति अमहिे सम्म हुन नसकेको अवथिा िहेको छ । देशिा भएका अन्य  

६७३

४३

७१६

७१६

व देशीक िोजगािी

पुरुष महिला जम्मा
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नगिपामिकाहरुको भू–उपयोगको प्रयोग हेदाव यस नगिपामिकाका केमह वस्तीहरूिा व्यवस्थित वसोवास 

िहेको देस्खन्छ । यस नगिपामिकाको भू–उपयोग योजना मनिावणको िामग मवमभन्न तथ्ाङ्कहरुको आवश्यकता 

िहन्छ, जुन कुनै हदसम्म संकिन भैिहेको छ ि बाँकी संकिन गनुव पने देस्खन्छ । 

 

४.२.१ नगिपामिकाको वतविान भू-उपयोग 

भूमिको वैज्ञामनक वगीकिण, व्यवथिापन ि संिक्षण गनव बनाइएको नीमत भू-उपयोग नीमत हो । भू–उपयोग 

नीमतको िूिभूत उदे्दश्य सम्रिरूपिा आमिवक, सािामजक तिा वाताविणीय सुधाि गिी िानव सिुदायको 

जीवन स्तििा परिवतवन गनुव हो ।  

बागिौि नगिपामिकाको भू-उपयोगिाई हेदाव नगिको कुि १५,६०९ हेक्टि भूमि िधे्य झनै्ड ३७.२७ प्रमतशत 

(५,८१८ हेक्टि) भू-भाग कृमषयोग्य जमिनिे ओगटेको छ । त्यसै्त कुि भूमिको ५१.८८ प्रमतशत भू-भाग 

(८,०९८ हेक्टि) वन के्षत्रिे ओगटेको छ भने १४८ हेक्टि (०.९५ %) झाडी बुट्यान, ९० हेक्टि (०.५८ %) ििन 

के्षत्र ि १,४४१ हेक्टि भू-भाग (९.२३ %) अन्य के्षत्रिे ओगटेको पाइन्छ । नगििा िाटोको बनावट, खेतीयोग्य 

जमिन, संिमक्षत के्षत्र, बस्तीयोग्य के्षत्र, आमदको मवसृ्तत अध्ययनको आधाििा नगिाबासीको आमिवक हैमसयत 

वृस्द्ध गनव ि वाताविणिा प्रमतकुि असि पनव नमदन के-कस्ता उत्पदान प्रणािी तिा नीमतहरु अविम्बन गनव 

समकन्छ मवसृ्तत अध्ययन गिी कायावन्वयन गनुवपने देस्खन्छ । भू-उपयोगको मवसृ्तत मवविण िामिको तामिका 

ि िाटविा उले्लख गरिएको छ । 

 

तामिका नं. २३ : बागिौि नगिको भू-उपयोगको मवविण 

क्र.सं. भू-उपयोग के्षत्रफि (हे.) प्रमतशत 

१ कृमष के्षत्र ५८१८ ३७.२७ 

२ वन के्षत्र ८०९८ ५१.८८ 

३ झाडी बुट्यान १४८ ०.९५ 

४ ििन के्षत्र ९० ०.५८ 

५ अन्य १४४१ ९.२३ 

 
जम्मा १५६०९ १०० 

स्रोतः नापी मवभाग 
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िामिको तामिकािे बागिौि नगिपामिका मभत्रका जमिनको वमगवकिण जनाउँदछ । यो वमगवकिण 

आमधकारिक रुपिा नभई भूमिसुधाि तिा व्यवथिा िन्त्रािय, नापी मवभाग ि हािीिे संकिन गिेको GIS 

डाटाबाट गरिएको नक्शाको मवशे्लषण हो । यसिाई शतप्रमतशत मठक िान्न नसमकएता पमन यो बाट 

नगिपामिकाको जमिनको प्रयोगको आँकिन गनव समकन्छ । बागिौि नगिपामिकािा जमिनका खण्डीकिण 

गदाव सेवा कायाविय, व्यापारिक प्रयोजन, संथिागत ि औद्योमगक के्षत्रहरु छुट्टा-छुटै्ट हुनेगिी व्यवथिापन गिेको 

देस्खन्न । आवाशीय के्षत्रिा पमन मनिावणको कुनै िापदण्डहरु कडाईका साि प्रयोग गिेको पाईदैन । 

उदाहिणको िामग वल्लो घििा आवाशीय ति पल्लोघििा काठको कािखाना अिवा फिािको काि 

गरििहेको जसिे गदाव आवास के्षत्र कुरुप ि ध्वनी प्रदुमषत बन्दछ । नेपाि सिकाि शहिी मवकास िन्त्राियका 

मवमभन्न सियका मनमत मनयि, भवन मनिावणका मनयि तिा उपमनयिहरु िगायतको प्रयोग तिा अनुशिण 

गरिएको पाईन्छ । ति वस्तीहरुिाई कसिी एकरुपता बनाउने ि सिय सापेक्ष वस्ती मवकासको कायव 

गरििहेको पाईदैन ।  

शहिी मवकास िन्त्राियको मवमभन्न मनदेशनहरुिे कुनै एउटा िात्र के्षत्र नभई बृहत् के्षत्र सिेट्न खोमजएको ति 

मनयिन ि अनुगिन नहँुदा प्रयोगिा झण्झमटिो ि प्रयोगिा सिस्या देस्खएको छ मकनमक यी मनदेमशकाहरु 

कुनै थिान वा परिवेश मवशेष हुने गरि बनाईएको छैन । हिेक योजना मनिावणिा ि उपयोगिा जनताको प्रत्यक्ष 

सहभामगता ि सहयोगको आवश्यकता िहत्वपुणव िहन्छ । िमिआएको योजना मनिावण प्रकृया तिा मवकासका 

कायवक्रिहरू मवज्ञद्वािा नै तोमकने गिेको छ । जनसहभामगताको नाउँिा िात्र देस्खने ति जनस्तिको आवाज 

योजना मनिावणिा मफकै ा हुने कािणिे नै योजना जनअपेक्षा अनुरुप नबने्न ि जनसिुदायिे ग्रहण नगने 
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सिस्या िमहिहेको छ । जबसम्म नागरिकिे आफ्नो योजना आफैं  बनाएि उपयोग गने सिेत वाताविण बनै्दन, 

योजना बन्छ िात्र सही कायावन्वयन हँुदैन । त्यसैिे दिक नगिपामिकाको आगािी योजनाहरुको 

मनिावणकािामग बमढ भन्दा बमढ जनसहभामगता बृस्द्ध गनवपने देस्खन्छ ।  

संघीयताको कायावन्वयन पिात धेिै नीमत मनयि, कानुन मनिावण गने अमधकाि थिानीय सिकाििा िहेको छ । 

अब थिानीय सिकाििे थिानीयस्तििा ध्यान मदन जरुिी छ । अबका योजना मनिावणिा बमढ भन्दा बमढ 

जनसहभामगता बढाउने, सिस्या पमहिानिा जनसहभामगता ि परियोजना सञ्चािनिा अपनत्व बढाउन 

थिानीय सिकाििे मवषेश ध्यान मदनुपछव  । मवकास मनिावणका कायवहरुिा सहजीकिण गनव भनी िाज्यिे 

पूवावधाि मवकास तिा मवर्श्का शहिहरु जो सफि ि सुन्दि देस्खएका छन्, उनीहरुिे आफ्ना नीमत मनयिहरु 

कडाईका साि प्रयोग गिेि नै यो प्रािी गिेका छन् । जुन नगिपामिकाहरु सक्षि देस्खए, मतनीहरुिे आफ्ना 

नागरिकहरुकै बििा प्राि गिेका हुन् । नगि सिकािहरुिे आफ्नो दीघवकामिन योजनाहरु बनाउन नसके्न 

हो भने नगिको सेवा प्रवाहिा भािी मगिावट आउन सक्छ । नगिपामिकािे नापी मवभागको सहयोग भिपुि 

मिएि आफ्नो भू–उपयोग योजना मनिावण गनव सक्दछ । सािै िामष्टि य भू–उपयोग आयोजना कायावियिे पमन 

बागिौि नगिपामिकाको हािको भू– उपयोग नक्सा तयाि गिी सकेको हँुदा उि डकुिेन्टको आधाििा पमन 

नगिको भू–उपयोग योजना मनिावण कायविाई िुतव रुप मदन समकनेछ । भू–उपयोग योजना योजनािा िात्र 

नभई व्यावहारिक बनाई कायावन्वयनिा िैजान जरुिी देस्खन्छ । 

 

४.२.२ भू- स्वामित्व 

जमिनिा श्रि गने सिुदाय वा मकसानको जमिनिा स्वामित्व हुन्छ । िाणा शासनकािसम्म समू्पणव जमिन 

िाज्यको स्वामित्विा हुन्थ्यो । िाज्य तिा दिबाििे किविािी, सेना, प्रहिी, िस्न्दि वा अन्य इच्छाएका व्यस्ि ि 

संथिाहरूिाई ‘हुकुि प्रिाङ्गी’ गिी प्रदान गरिन्थ्यो । ति हाि त्यो अवथिा िहेन ।  

तामिका नं. २४ : बागिौि नगिको भू-स्वामित्व मवविण 

घिको स्वामित्व नीमज, आफ्नै भाडािा नखुिाएको जम्मा 
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१२ ४५६ २१ ३४ ५११ 

जम्मा ६१४५ ४१३ २३९ ६७९७ 

% ९०.४१ ६.०८ ३.५२ १०० 

स्रोतः नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

 

यस नगििा ४,९७४ घि (७३.१८ %) नीमज अिावत् आफ्नो जग्गािा िहेको देस्खन्छ । जसिधे्य सबैभन्दा बढी 

वडा नं. २ िा ६४२ ि सबैभन्दा कि वडा नं. १२ िा २८१ िहेका छन् । त्यसै्त नगििा कुि १८६ (२.७४ %) घि 

भाडािा बनेको देस्खएका छन् । त्यसैगिी ९ घि (०.१३ %) अन्य ि २३.९४ % नखुिाएको देस्खएको छ ।   

 

४.२.३ शहिीकिणको स्वरुप 

नगििा सडक, मवद्युत, संिािजस्ता सुमवधाहरू िहेका अमधकांश के्षत्रिा शहिीकिण प्रमक्रयािे मतव्र रुप 

मिएको देस्खन्छ । नगिपामिकाका कमतपय वडाहरूिा ग्रािीण मवशेषता िहेको पाइन्छन् भने कमतपय प्रिुख 

वडा ि वस्तीहरूिा शहिीकिण भइिहेको शहिोनु्मख अवथिािा िहेको पाइन्छ । िोखिा, कािाखेत, 

िाििािे, बागिौि, खरिबोट, िािेिौि, बाङे्गिाखुिी, पेमदखोिा, मसिखोिी, बाफुखोिा, दोभानबजाि, 

बगिबजाि, िातािाटा, पामतहाल्न, कोटबािा टाट्केबजाि, कोट्िौिा, पामतहाल्न शने्दशबजाि, खोिबािे, 

मपपिनेटा, िौिपानी, िातापोखिा  आमद बागिौि नगिपामिकािा मवद्यिान िुख्य बजाि के्षत्रिा पदवछन् । 

यीिगायतका के्षत्रहरू शहिोनु्मख अवथिािा िहेको देस्खन्छन् । मजल्लाका अमधकांश भू–भागबाट नगििा 

बसाइसिाइको क्रि मतव्ररुपिा बमढिहेको हँुदा ती थिानिा व्यवस्थित नगि योजना बनाएि बाटो, खानेपानी, 

मवद्युत, सञ्चाि, खुिा के्षत्र, फोहोि व्यवथिापन इत्यादीको सियिै मवकास गनुवपने देस्खन्छ । 
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भू-स्वामित्व

नीश्चज, आफ्नै भाडामा नखुलाएिो
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बागचौर नगरपावलका वथित बागचौर बजार 

 

४.२.४ शहिोनु्मख बस्तीहरूको वतविान स्वरुप 

नेपािको सामबकको िध्यपमििाञ्चि मवकास के्षत्र अन्तगवतका मजल्लाहरूिधे्य सल्यान मजल्लािा अवस्थित 

यस बागिौि नगिपामिकाको आफ्नै ऐमतहामसक िहत्व िहेको छ । मशव गुफाको िस्न्दि िोखिा यहाँको 

प्रिुख धामिवक पयवटकीय थिि हो । यसका अिावा िख्िाि िेक, मवजयधुिी, महििौि, अग्ला टाकुिा, 

िानीपोखिी-कामिका िस्न्दि, िगायतका सम्पदाहरूिे यस नगिको सौन्दयविा िप ििक ल्याएका छन् ।  

बागिौि नगि जिवायुको आधाििा बसोबासको िामग पहाडी मजल्लाहरूिधे्य अमधकति उपयुि िामनएको 

छ । ग्रािीण के्षत्रको सडकहरूको सञ्जाि मवकासको क्रििा िहेको ि मशक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सुमवधाहरू पमन 

मजल्लाका अन्य नगिहरूको तुिनािा सुिभ िहेको देस्खन्छ । 

नगिका शहिी के्षत्रको विपििात्र नभई ग्रािीण के्षत्रिा सिेत बस्ती एवं बस्ती शंृ्रखिाहरूको मवकास मतब्ररुपिा 

भइिहेको छ । सूिना ि सञ्चाि, अस्पताि ि मवद्याियको पहँुिका सािै आन्तरिक बस सेवाका साि सुगि 

यातायात सुमवधा हुनािे पमन ग्रािीण बस्ती मवकासका िामग योगदान पुयावइिहेको पाइन्छ । स–साना 

व्यापारिक केन्द्रका रुपिा बस्तीहरूको मवकास भइिहेको छ । सल्यान मजल्लाकै मवमभन्न भागिा मतब्र गमतिा 

बजािीकिण ि शहिीकिणतफव  उनु्मख भइिहेका बस्तीहरू ि उपयुि बस्तीहरू बजािोनु्मख बस्तीहरू िात्र 

नभएि ग्रािीण व्यापािको सािै कृमष उत्पादनहरूको बेिमवखनको िामग सिेत जनस्तिबाट बजाि केन्द्रका 

रुपिा उपयोग गरिएका छन् ।  
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तस्िििा आिुका िामग प्रमसद्ध थिि बाँफुखोिा, स्रोतः बािदेव के.सी. 

नेपाि सिकाििे त्यस्ता बस्तीहरूिा हाट बजािको मवकासको िामग केही आवश्यक छाना-सेड तिा 

भण्डािणको व्यवथिा गरिमदएिा ग्रािीण कृमष अिवतन्त्रिाई बजाि अिवतन्त्रिा परिणत गनव सहयोग पुगे्न 

देस्खन्छ । यसका अमतरिि एकातफव  यी बस्तीहरूको छेउछाउको जमिनको सिेत अप्रत्यामशत रुपिे िूल्य 

बृस्द्ध भएिहेको पाइन्छ भने अकोतफव  भोमिका मदनहरूिा यस्तो बस्तीको िामग आवश्यक पने खेििैदान, 

पाकव  जस्ता साववजमनक के्षत्रहरूको व्यवथिापन गनव आवश्यक जग्गाको योजना अमहिेदेस्ख नै बनाउनु 

आवश्यक छ । सािै, वाताविणीय स्वच्छता कायि िाख्न ढि मनकास, फोहोि व्यवथिापन प्रणािीको व्यवस्थित 

मवकास ि सेवा सुमवधािाई व्यवस्थितरुपिे प्रदान गनव वस्तीस्तििा िहेका घिहरूको व्यवस्थित घि नम्बि 

प्रणािी तुरुन्त अपनाइनु आवश्यक देस्खन्छ । 

नगिको कुि ६,७९७ परिवािहरू िधे्य कुि ६,१४५ परिवािहरूको आफ्नै घि िहेको छ । शहिोनु्मख बस्ती 

मवकासको सन्दभविा आवमधक योजना मनिावणको क्रििा नै सम्बस्न्धत नगिपामिका सािै सम्बस्न्धत मवषयगत 

कायावियहरू ि बजाि व्यवथिापन समिमतहरूिे पमन बेिैिा साववजमनक जग्गाको व्यवथिापनिा आवश्यक 

सेवा सुमवधा प्रदान गने तफव  ध्यान मदनु आवश्यक छ । 
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४.२.५ बस्ती मवकासिा देस्खएका िुनौतीहरू 

बढ्दो जनसंख्या सँगै बागिौि नगिपामिकािा तीब्र गमतिा मवकास भैिहेको शहिोनु्मख ग्रामिण बस्तीहरूको 

योजनाबद्ध मवकासिा नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ बाट मवमभन्न िुनौतीहरू देस्खएका छन् । ती 

िुनौतीहरूिाई मनम्नानुसाििे मवसृ्तत रुपिा मवशे्लषण गरिएको छ ।  

क) बस्तीहरूिा सुमवधा बगीकिणको आधािबाट आवास के्षत्र, औद्योमगक के्षत्र, साववजमनक खुिा के्षत्र, हरित 

के्षत्र, अस्पताि, मवद्यािय तिा कायाविय के्षत्र आमद गिी शहिी के्षत्र िगायत शहिोनु्मख एवं ग्रािीण के्षत्रहरूको 

मकटान गनव समकएको छैन । यस सम्बन्धिा बस्तीहरूको गुरुयोजना पमहिे नै बनाई आवासीय के्षत्र,  

व्यावसामयक के्षत्र, औद्योमगक के्षत्र, पाकव , उद्यान ि खेि िैदान जस्ता साववजमनक के्षत्र तिा कायाविय एवं संघ-

संथिाहरूको िामग के्षत्र पमहिे नै मनधाविण गनुव जरुिी देस्खएको छ ।  

ख) बस्तीहरूको प्राकृमतक वाताविणिा सुधािका िामग साववजमनक एवं मनजी रुपिा बृक्षािोपण गनव 

योजनाबद्ध प्रयास हुन सकेको छैन । मवकासोनु्मख बस्तीहरूबाट मनकास हुने फोहोििैिािाई संकिन ि 

प्रशोधन गिी बस्तीहरूको वाताविणिाई प्रमतकुि बनाउने कायव िोकु्न पने ि ठुिा बस्तीहरूिा छाडा 

पशुहरूको व्यवथिापन तिा पशु हाट बजािको सिेत व्यवथिा गनुवपने देस्खन्छ । खोिानािािा ढि मनकास 

गिी पानी प्रदुषण भइिहेको हँुदा प्रशोधन प्रणािीको मवकास हुनुपने देस्खन्छ ।  

ख) साववजमनक मनिावण कायवहरूिा सम्बस्न्धत मनकाय एवं कायावियहरू मबि सिन्वय हुन नसकी 

पुवावधािहरूको मदगो मनिावण हुन सकेको छैन । यस सम्बन्धिा थिानीय मनकाय तिा नागरिक सिाजसँग 

सिन्वय हुन सकेको छैन । 

 

४.३ कृमष तिा पशु मवकास  

नेपाििा ६० प्रमतशत िामनस कृमषिा मनभवि छन् । यसबाट प्रस्ट हुन आउँछ मक कृमष के्षत्र देशको प्रिुख 

िोजगाि तिा कुि गाहथिव उत्पादनिा प्रिुख महसे्सदाि भई देशको अिवतन्त्रको िेरुदण्डको रुपिा िहेको छ 

। ग्रामिण जनताहरुको जीवनस्तििा प्रत्यक्ष सिोकाि िाखे्न कृमष के्षत्रको आधािभूत कृमष तथ्ांकिाई ग्रामिण 

मवकासको सूिकको रुपिा मिन समकन्छ । खाद्यान्न तिा नगदे बािीहरु, फिफूि, पशुपंक्षी, ित्स्य, मसंिाई 

सािै कृमष उत्पादन ि के्षत्रफि सम्बन्धी मवमवध सूिनाहरु कृमष तथ्ांकको प्रिुख स्रोतको रुपिा कृमष तिा 

सहकािी िन्त्रािय ि केस्न्द्रय तथ्ांक मवभाग िहेका छन् । थिानीय उत्पादनको वृस्द्ध/मवकास ि प्रबद्धवन गनव 

बजािीकिणतफव  मवशेष ध्यान मदनु मनतान्त आवश्यक देस्खन्छ । 

भौगोमिक मवमवधतािे उपिब्ध गिाएको अवसि, कृषकहरूको िािो सिय देस्खको मवमशष्ट अनुभव ि 

आधुमनक कृमष प्रमवमधको सदुपयोगबाट मदगो आमिवक वृस्द्ध तिा खाद्य सूिक्षा कायि गनव समकने सम्भावना 

िहेको औल्याइएको छ । तिामप कृमष उववि भूमिको अवैज्ञामनक प्रयोग, प्राकृमतक प्रकोपहरूको भूमििा पने 

असिहरू, कृमष श्रि ि मसप हुनेहरूिा कृमष योग्य भूमिको पहँुि नहुनु ि पहँुि हुनेहरूिे भूमिको प्रयोग गनव 

नसकु्न, कृमष के्षत्रको मवकासका िामग आवश्यक भौमतक पूवावधािको व्यवथिा हुन नसकु्न नेपाििा कृमष 
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के्षत्रका िुख्य सिस्या ि िुनौती िहेको िामष्टि य कृमष नीमत, २०६१ को पृष्ठभूमििा स्पष्ट उले्लख गरिएको छ । यो 

सिग्र िाष्टि को कृमष के्षत्रको आि सिस्या भएकोिे यस बागिौि नगिपामिकाको हकिा सिेत िागु हुन्छ । 

आमिवक सवेक्षण २०७३-७४ अनुसाि नेपािको कुि ग्राहथि उत्पादनिा कृमष के्षत्रको योगदान २९.३७ प्रमतशत 

िहेको छ । नेपाििा करिब ६३ प्रमतशत जनसंख्या िोजगािी तिा जीमवकाको िागी कृमषिा मनभवि िहेका छन् 

। वषेनी युवा जनशस्ि पिायनिा बढोत्तिी, अव्यवस्थित शहिीकिण, जग्गाको खस्ण्डकिण, घडेिीकिण, 

जग्गा बाँझो िाखे्न प्रवृमत्त, सिग्र कृमष के्षत्रका िुनौतीहरू हुन् । कृमष के्षत्रको मवकासका िामग आवश्यक मसँिाई, 

सडक, मवद्युत, संिाि, उद्योग ि बजाि व्यवसाय तिा उन्नत प्रमवमधहरूिा पयावि िगानी आकषवण गनव नसकु्न 

कृमष के्षत्रको िूिभूत सिस्या हो भने कृमष पेशािाई प्रमतस्पधावत्मक, नाफािूिक, सम्मानजनक ि व्यावसामयक 

रूपिा थिामपत गनुव पमन िुनौमतको रूपिा िहेको छ ।   

 

४.३.१  कृमष उत्पादन सम्बन्धी मवविण  

नगिको ठुिो के्षत्रफि पहाडी भूभागिे भरिएको हँुदा कृमषका िामग मसमित िात्रािा उपयोगी के्षत्र िहेको छ 

। नगिको कुि भूभागको ३७.२७ प्रमतशत अिावत् ५,८१८ हेक्टि के्षत्र कृमषका िामग उपयोग गरिंदै आएको 

देस्खन्छ । सािान्यत: कृमष प्रणािीिा िुख्य अन्न बािीहरु िकै, गहँु, धान, जौ,ं कोदो आमद हुन् । यसै्त दिहन 

बािीिा िास, गहत, मसिी, िाजिा, िंुग, िसुिो, केिाउ, िाििना, िना, भटिास, केिाउँ, बोडी िगायतका 

कोसेबािी उत्पादन हुने गदवछन् । त्यसै्त तेिहन बािीिा तोिी, सिसु्य, बदाि, मति, झुसे मति, सूयविुखी 

उत्पादन गरिन्छ । यसै्त तिकािीजन्य खेतीिा आिु, प्याज, िायो, िमु्सि, काउिी, बन्दा, िुिा, िौका, मभन्डी, 

अदुवा, िसुन िगायत प्रिुख खाद्य तिा नगदे बािी हुन् । सािै मयनको उत्पादकत्व पमन बढी िहेको भेमटएको 

छ ।  

नगिको प्रायत: के्षत्रिा खाद्यान्न, दिहन तिा तिकािी बािी िगाइने गरिएको छ भने तुिानात्मक रुपिा 

फिफूि ि िसिा बािी कि के्षत्रिा िगाइने गरिएको पाइन्छ । बागिौि नगिपामिकािे कृमष के्षत्रको तफव बाट 

पमन आफ्नो आमिवक वृस्द्धदि कायि नै िाखेको छ । कृमष के्षत्रको मवकासको मनस्ि मवमभन्न कृमष सेवा केन्द्र 

तिा उपकेन्द्रहरु पमन थिापना गरिएको छ ।  

तुिानात्मक रुपिा हेदाव पुरुषहरु यस पेशाबाट मविुख हँुदै अन्य पेशातफव  आकमषवत भएको देस्खन्छ । यसो 

हुनुको िुख्य कािण अन्य पेशािा आम्दानी बढी हुनु, खेतीयोग्य जमिनिा मसमितता हुनु सािै उवविाशस्ििा 

ह्रास आउनु पमन हो । कृमष के्षत्रिा आधुमनकीकिण नहुनु, बजाि व्यवथिाको अभाव, मसंिाईको व्यवथिा नहुनु 

तिा अन्य जीवनशैिी जमटि बनै्द जानुिे कृमष के्षत्रप्रमत नगिवासीको िासो कि हँुदै गएको हो । बागिौि 

नगिपामिकािा िगाईने बािीको के्षत्रफि ि उत्पादनसम्बन्धी मवविण तिको तामिकािा उले्लख गरिएको छ 

।   

 महउँदे बािी  

नगििा उत्पादन गरिने प्रिुख महउँदे बािीहरुिा कोदो, िास, गहत, िंुग, िाजिा, भटिास, तोिी, 

फापि, जौ, उखु, िना, अिहि, केिाउ, मति, केिा, आँप, बेिौती, मििी, नास्पाती, सुन्तिा, महउँदे 

तिकािी, बसने्त तिकािी, वषे तिकािी, आिु, िसिा बािी आमद िहेका छन् ।  
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 वषे बािी  

नगिका प्रिुख वषे बािीहरुिा धान, िकै, कोदो, दिहन, भटिास, िास, अन्य तिकािी: फसी, 

मघिौिंा, मिमिन्ना, सू्कस, आिु, फिफूि, सुन्तिा, कागती, केिा, अमििो, आँप, िसिा बािी, 

अदुवा िगायत िहेका छन् ।  

 

अन्नबािी 

तामिका नं. २५ : बागिौि नगिको अन्नबािी सम्बन्धी मवविण 

अन्नबािी के्षत्रफि (िोपनी) उत्पादन (िुिी) 

धान ५६०३.०० १४०२३.०० 

िकै १८३००.०० २३९६५.०० 

गहँु १४७२६.०० ११९१०.०० 

कोदो १५३.०० २८३.०० 

अन्य ७१.०० ४५.०० 

स्रोतः नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

 

नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ का अनुसाि बागिौि नगििा प्रिुख अन्नबािीिा धान, िकै, गहँु, कोदो, आमद 

पदवछन् । जसिधे्य धान, िकै, गहँु, कोदो ि अन्य अन्नबािी नगिको क्रिशः ५६०३.००, १८३००.००, 

१४७२६.००, १५३.०० ि ७१.०० िोपनी के्षत्रफििा िगाइएकोिा उत्पादन क्रिशः १४०२३.००, २३९६५.००, 

११९१०.००, २८३.०० ि ४५.०० िुिी भएको देस्खन्छ । तथ्ांक अनुसाि उत्पादनका महसाबिे प्रिुख अन्नबािी 

िकै देस्खएको छ । 

 

 

०.
५०००.
१००००.
१५०००.
२००००.
२५०००.

के्षत्रफल (रोपनी) उत्पादन (मुरी)

अन्नबािी

धान मिै र्िुुँ िोदो अन्य 



 

 
 

 

83 

दिहन 

तामिका नं. २६ : बागिौि नगिको दिहन सम्बन्धी मवविण 

दिहन के्षत्रफि (िोपनी) उत्पादन (िुिी) 

दाि ९९३.०० १८००७.०० 

िहि ८.०० २४.०० 

िुसुिो १३४.०० ११३५.०० 

िना ३२७.०० ६९२.०० 

मसिी १५७५.०० १५५६१.०० 

अन्य १५.०० २५८.०० 

स्रोतः नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

 

नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ का अनुसाि बागिौि नगििा प्रिुख दिहन बािीिा दाि, िहि, िुसुिो, िना, 

मसिी, आमद पदवछन् । जसिधे्य दाि, िहि, िुसुिो, िना, मसिी ि अन्य दिहन बािी नगिको क्रिशः ९९३.००, 

८.००, १३४.००, ३२७.००, १५७५.०० ि १५.०० िोपनी के्षत्रफििा िगाइएकोिा उत्पादन क्रिशः १८००७.००, 

२४.००, ११३५.००, ६९२.००, १५५६१.०० ि २५८.०० िुिी भएको देस्खन्छ । तथ्ांक अनुसाि उत्पादनका 

महसाबिे प्रिुख दिहन बािी दाि देस्खएको छ । 

 

०.
२०००.
४०००.
६०००.
८०००.
१००००.
१२०००.
१४०००.
१६०००.
१८०००.
२००००.

उत्पादन (मुरी)

१८००७.

२४.
११३५. ६९२.

१५५६१.

२५८.

दिहन

दाल रिर मुसुरो चना मसमी अन्य
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तेिहन 

तामिका नं. २७ : बागिौि नगिको तेिहन सम्बन्धी मवविण 

तेिहन के्षत्रफि (िोपनी) उत्पादन (केजी) 

भटिास १७९२.०० १६१०७.०० 

तोिी/ससु्यव १२४८.०० २३०१९.०० 

आिस/मति ८.०० ४७.०० 

सुयविुखी १.०० १२.०० 

अन्य १४.०० १५१.०० 

स्रोतः नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

 

नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ का अनुसाि बागिौि नगििा प्रिुख तेिहन बािीिा भटिास, तोिी/ससु्यव, 

आिस/मति, सुयविुखी, आमद पदवछन् । जसिधे्य भटिास, तोिी/ससु्यव, आिस/मति, सुयविुखी ि अन्य तेिहन 

बािी नगिको क्रिशः १७९२.००, १२४८.००, ८.००, १.०० ि १४.०० िोपनी के्षत्रफििा िगाइएकोिा उत्पादन 

क्रिशः १६१०७.००, २३०१९.००, ४७.००, १२.०० ि १५१.०० केजी भएको देस्खन्छ । तथ्ांक अनुसाि 

उत्पादनका महसाबिे प्रिुख तेिहन बािी तोिी ि ससु्यव देस्खएको छ । 

 

 

०.

५०००.

१००००.

१५०००.

२००००.

२५०००.

उत्पादन (िेजी)

१६१०७.

२३०१९.

४७. १२. १५१.

तेिहन

भटमास िोरी/सस्युड आलस/मिल सुयडमुखी अन्य
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तिकािी 

तामिका नं. २८ : बागिौि नगिको तिकािी सम्बन्धी मवविण 

तिकािी के्षत्रफि (िोपनी) उत्पादन (केजी) 

आिु १२३९०.०० ६६०३६९३.०० 

बन्दा/काउिी/िायो २१५५.०० ६१२७५.०० 

बोडी ५५३.०० ३८०८.०० 

गोिभेडँा १०४.०० ४९२६.०० 

काँक्रो/िौका/फसी १२११.०० २३९००.०० 

किेिा/मघिौिा/मिमिण्डो ९९०.०० ९७५७.०० 

अन्य १४.०० २०३६२.०० 

स्रोतः नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

 

नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ का अनुसाि बागिौि नगििा प्रिुख तिकािी बािीिा आिु, बन्दा/काउिी/िायो, 

बोडी, गोिभेडँा, काँक्रो/िौका/फसी, किेिा/मघिौिा/मिमिण्डो, आमद पदवछन् । जसिधे्य आिु, 

बन्दा/काउिी/िायो, बोडी, गोिभेडँा, काँक्रो/िौका/फसी, किेिा/मघिौिा/मिमिण्डो ि अन्य तिकािी बािी 

०.

१००००००.

२००००००.

३००००००.

४००००००.

५००००००.

६००००००.

७००००००.

उत्पादन (िेजी)

६६०३६९३.

६१२७५. ३८०८. ४९२६. २३९००. ९७५७. २०३६२.

तिकािी

आलु बन्दा/िाउली/रायो बोडी र्ोलभेँडा िाुँिो/लौिा/फसी िरेला/मघरौला/मचमचण्डो अन्य
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नगिको क्रिशः १२३९०.००, २१५५.००, ५५३.००, १०४.००, १२११.००, ९९०.०० ि १४.०० िोपनी के्षत्रफििा 

िगाइएकोिा उत्पादन क्रिशः ६६०३६९३.००, ६१२७५.००, ३८०८.००, ४९२६.००, २३९००.००, ९७५७.०० ि 

२०३६२.०० केजी भएको देस्खन्छ । तथ्ांक अनुसाि उत्पादनका महसाबिे प्रिुख तिकािी बािी आिु 

देस्खएको छ । 

 

नगदेबािी 

तामिका नं. २९ : बागिौि नगिको नगदेबािी सम्बन्धी मवविण 

नगदेबािी के्षत्रफि (िोपनी) उत्पादन (केजी) 

अदुवा, बेसाि ९७११.०० ५९२३६२.०० 

प्याज, िसुन १३८५.०० १४३३७.०० 

च्याउँ ४.०० ६८.०० 

अन्य २६.०० ३३३.०० 

स्रोतः नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

 

नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ का अनुसाि बागिौि नगििा प्रिुख नगदेबािीिा अदुवा/बेसाि, प्याज/िसुन, 

च्याउँ, आमद पदवछन् । जसिधे्य अदुवा/बेसाि, प्याज/िसुन, च्याउँ ि अन्य नगदेबािी नगिको क्रिशः 

९७११.००, १३८५.००, ४.०० ि २६.०० िोपनी के्षत्रफििा िगाइएकोिा उत्पादन क्रिशः ५९२३६२.००, 

०.

१०००००.

२०००००.

३०००००.

४०००००.

५०००००.

६०००००.

उत्पादन (िेजी)

५९२३६२.

१४३३७. ६८. ३३३.

नगदेबािी

अदवुा, बेसार प्याज, लसुन च्याउुँ अन्य



 

 
 

 

87 

१४३३७.००, ६८.०० ि ३३३.०० केजी भएको देस्खन्छ । तथ्ांक अनुसाि उत्पादनका महसाबिे प्रिुख नगदेबािी 

अदुवा, बेसाि देस्खएको छ । 

 

फिफूि 

तामिका नं. ३० : बागिौि नगिको नगदेबािी सम्बन्धी मवविण 

फिफूि के्षत्रफि (िोपनी) उत्पादन (केजी) 

आँप, मििी ३३.०० २१९२.०० 

केिा, िेवा ७४.०० २२४१.०० 

सुन्तिा, कागती ५३२८.०० १११८६८६.०० 

स्याउ, आरूबखडा १२.०० ३००.०० 

अन्य ७८.०० ७०२५.०० 

स्रोतः नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

 

नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ का अनुसाि बागिौि नगििा प्रिुख फिफूििा आँप/मििी, केिा/िेवा, 

सुन्तिा/कागती, स्याउ/आरुबखडा, आमद पदवछन् । जसिधे्य आँप/मििी, केिा/िेवा, सुन्तिा/कागती, 

स्याउ/आरुबखडा ि अन्य फिफूि नगिको क्रिशः ३३.००, ७४.००, ५३२८.००, १२.०० ि ७८.०० िोपनी 

के्षत्रफििा िगाइएकोिा उत्पादन क्रिशः २१९२.००, २२४१.००, १११८६८६.००, ३००.०० ि ७०२५.०० केजी 

भएको देस्खन्छ । तथ्ांक अनुसाि उत्पादनका महसाबिे प्रिुख फिफूि सुन्तिा ि कागती देस्खएको छ । 

 

०.

२०००००.

४०००००.

६०००००.

८०००००.

१००००००.

१२०००००.

उत्पादन (िेजी)

२१९२. २२४१.

१११८६८६.

३००. ७०२५.

फिफूि

आुँप, मलची िेरा, मेवा सुन्िला, िार्िी स्याउ, आरूबखडा अन्य
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४.३.२ मसंिाई सुमवधाको उपिब्धता 

यस बागिौि नगिपामिका के्षत्रिा िहेको नमद, ताि, खोिाको पानीिाई काँठ, स्याउिा ि ढंुगािे कुिोिा पानी 

फकावइ आफ्नो पिम्पिागत श्रोत साधनको परििािन गिी संिामित कुिोहरु मसंिाईका आधािमशिा हुन् । 

मसंिाईका प्रिुख श्रोतहरु थिानीय स-साना खोिा/खोिीहरु हुन् । यी श्रोतहरु बाहेक नगििा खेतीयोग्य 

जमिनिा मसंिाई गनव पानीको श्रोत छैन ।  

कृमषको िामग उववि िाटो भएको ि नगििा ठुिो संख्यािा जनता कृमषिा नै मनभवि िहेको हँुदा प्राकृमतक 

स्रोतको उपयोग गरि सबै खेतीयोग्य जमिनिा मसंिाई सुमवधा पुयावउने सकेको खण्डिा िोजगािीका अवसि 

बढ्नुको सािै कृमष उत्पादनबाट पमन प्रशस्त उब्जनी ि आम्दानी हुने देस्खन्छ । 

 

४.३.३ खाद्यान्न, फिफूि तिा तिकािी बािीिा िागे्न िोग तिा मकिा  

नगिको कृमष उत्पादनिा धान, गहँु, िकै, दिहन, तेिहन, तिकािी, फिफूि आमद नै िुख्य रुपिा िहेको 

पाइन्छ । सािान्यतया धानिा ब्लास्ट, खैिो िोप्ला, फेद कुमहने िोगहरु देखा पिेको छ भने गहँुिा कािो पोके 

ि मसन्दुिेजस्ता िोगहरु देस्खन्छन् । यसैगिी िकैिा डाठ वा घोगा कुमहने ि तिकािी आिु, सागपात आमदिा 

िेब्लाइट, िोजाइक, ओइिाउने, खोसे्ट, अल्टिनेरिया, कविट, द्याम्पीङ्ग अफ, जिा कुमहनेजस्ता िोगहरु िुख्य 

रुपिा देखा पदवछन् । फिफूििा मवशेषगरि कोते्र, सेतो धुिे िोग, भोजक पात गुजिुज्ज हुने, जिा कुमहने, 

ओइिाउने आमद िोगहरुको प्रक्रोपबाट कृषकहरु सिस्याग्रस्त बमनिहेको देस्खन्छ । 

 

 

४.३.४ आधुमनक पशुपािन सम्बन्धी मवविण  

नगििा पशुपािनसँग सम्बस्न्धत सािुदामयक तिा सहकािी फिवहरुको मवगत केमह वषवदेस्ख उले्लखनीय 

रुपिा थिामपत भएको देस्खन्छ । शहिी थिानिा यस्ता फिवहरुको थिापना भएपमन ग्रािीण के्षत्रिा भने आ-

आफ्नो प्रयोजनको िामग आफै उत्पादन गने गिेको पाइन्छ । पशुपािन व्यवसायबाट नगिपामिकािा प्रशस्त 

िुनाफा किाउन समकने सम्भावना यस सवेक्षणबाट देस्खएको छ । यस नगिपामिकािा िहेका पशुपािनसँग 

सम्बस्न्धत सािुदामयक, सहकािी फािव वा संथिाहरुको मवविण तिको तामिकािा उले्लख गरिएको छ । 

तामिका नं. ३१ : बागिौि नगििा सञ्चामित आधुमनक पशुपािन फािव 

क्र.सं. पशुपािन फिव (गाई, भैंसी, बाख्रा, बंगुि ि कुखुिा) को नाि वडा नम्बि 

१ के.सी बाख्रा फािव  ७ 

२ पबन बाख्रा फािव  ७ 

३ पुश्पाञ्जिी बाख्रा फािव  ७ 
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४ बागेर्श्िी बाख्रा फािव  २ 

५ गणेश बाख्रा फािव  ६ 

६ भन्डािी बाख्रा फािव  ५ 

७ मत्रवेनी बाख्रा फािव  ७ 

८ िक्ष्मी बाख्रा फािव  ३ 

९ िािपुि बाख्रा फािव  ३ 

१० बहुउदेश्यीय बुढािोकी बाख्रा फािव  ५ 

११ मििपिीमित बाख्रा फािव  ११ 

१२ विी बाख्रा फािव  ११ 

१३ कृषी तिा पशुपंक्षी फािव १० 

१४ के.सी तिा पशुपंक्षी कृषी फािव  १० 

१५ पे्रि पोल्टि ी फािव २ 

१६ एस.के बहुउदेश्यीय िोखकव   ७ 

१७ निुना पोल्टि ी फािव २ 

१८ बुढािोकी काईिा कुखुिा फािव १० 

१९ नवज्योती कुखुिा फािव ६ 

२० िख्िाि कुखुिा फािव ७ 

२१ सफि कुखुिा फािव १२ 

२२ कुखुिा पािन  १० 

   

स्रोतः मजल्ला पशु कायाविय, सल्यान 
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४.३.५ कृमष तिा पशु सेवासँग सम्बस्न्धत सािुदामयक संथिा तिा िानव संशाधन  

तामिका नं. ३२ : बागिौि नगििा भएका कृषक सिूह ि पशुपािन सिूह 

वडा 

नम्बि 

कृषक सिूह पशुपािन सिूह 

सिूह संख्या 
सदस्य 

सिूह संख्या 
सदस्य 

ि पु ि पु 

१ ४ २८ ४५ २ १८ ५ 

२ १२ ५५ १०५ ३ १३ १२ 

३ ११ ६२ ९४ २ १७ ८ 

४ ६ १५ २५ १ २१ ४ 

५ ३ ११ ३३ ३ २३ २ 

६ ७ ३५ ४४ १ २२ ३ 

७ ९ ४६ ४७ ५ १८ ७ 

८ ६ ५६ ३५ २ १३ १२ 

९ ८ ६३ ३१ २ १४ ६ 

१० ५ ४४ ३४ २ १३ ७ 

११ २ ३४ १० १ ११ ८ 

१२ ३ ३७ ३९ १ १५ ४ 

जम्मा ७६ ४८६ ५४२ २५ १९८ ७८ 

     स्रोतः नगि कायवपामिकाको कायाविय, २०७६ 
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तामिका नं. ३३ : बागिौि नगिका व्यावसामयक कृमष फिव ि कृमष सहकािी 

वडा 

नम्बि 

व्यावसामयक कृमष फिव कृमष सहकािी 

फिव संख्या 

सदस्य 

सहकािी संख्या 

सदस्य 

ि पु ि पु 

१ १ १ ० १ ८ २४ 

२ ३ ० ३ १ ५ ३१ 

३ ५ ० ५ २ १६ ३५ 

४ १ ० १ १ ७ १५ 

५ ३ ० ३ ० ० ० 

६ ० ० ० १ ८ १४ 

७ २ ० २ १ १० १२ 

८ २ ० २ २ १९ २७ 

९ ११ १ १० १ ९ १८ 

१० ० ० ० १ १० १३ 

११ ० ० ० १ ० ० 

१२ ० ० ० १ १६ ११ 

जम्मा २८ २ २६ १३ १०८ २०० 

  स्रोतः नगि कायवपामिकाको कायाविय, २०७६ 

 

 

तामिका नं. ३४ : बागिौि नगिका एग्रोभेट तिा मवउँ मवजन केन्द्र, कोल्ड स्टोि तिा िमष्टक स्टोि ि जैमवक 

वा कम्पोष्ट िि उत्पादन केन्द्र 

वडा नम्बि 

एग्रोभेट तिा मवउ मवजन केन्द्र 

कोल्ड स्टोि तिा िमष्टक 

स्टोि 

जैमवक वा कम्पोष्ट िि 

उत्पादन केन्द्र 

संख्या संख्या संख्या 
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१ १ ० ० 

२ ५ ३१ ५ 

३ १  ० ०  

४ २  ०  ० 

५ २  ०  ० 

६ ०  ०  ० 

७ ३ ० ० 

८ १  ०  ० 

९ २  ०  ० 

१० १  ०  ० 

११ १  ०  ० 

१२ १  ०  ० 

जम्मा २० ३१ ५ 

स्रोतः नगि कायवपामिकाको कायाविय, २०७६ 

 

४.३.६ कृमष बजाि तिा हाटबजाि  

पिम्पिागत कृमष बजािीकिणिा उत्पादकहरुिे व्यस्िगत (असंगमठत) रुपिा आफ्नो उपजको आफै 

बजािीकिण गने ििन िहेको मियो । ति हािका मदनहरुिा मवमभन्न खािे बजाि शंृखिा पाि गदै उपजहरुको 

बजािीकािण प्रििन मवकास हुन िािेको भेमटएको छ । बागिौि नगिपामिका मनिावण हुनुभन्दा पमहिेदेस्ख 

नै यहाँका कृमषजन्य वसु्त बजािीकिणका ढाँिाहरु फिक-फिक तरिकािे अभ्यासिा आएको भेमटएको छ 

। यद्दपी हािसम्म पमन व्यवस्थित कृमष बजाि भइसकेको छैन । नगििा मनम्नानुसािका मवमभन्न ढाँिािा कृमष 

बजािीकिणका िोडिहरु मवकास ि अभ्यास भएको देस्खन्छ ।  

 डुिुवा कृमष बजािीकिण  

 फुटपाि कृमष बजािीकिण  

 थिायी खुद्रा कृमष उपज मबक्री थिि  

 फुटपाि मजउँदो पशु. पंक्षी ि िाछा मबक्री थिि  

 थिायी मजउँदो पशु, पंक्षी ि िाछा मबक्री थिि  

 पशुपंक्षीजन्य उत्पादनको बजािीकिण(दुध, िासु ि अण्डा) 

 बजािथिििा कृमष वसु्त बजािीकिण( सुपि स्टोसव देस्ख मिमन िाकेटसम्म)  

नगििा उले्लस्खत कृमष उपज बजािीकिणका प्रवृमतहरुिा मवमशष्ट िरित्रहरु देस्खन्छन् । शुरुवातका 

मदनहरुिा उत्पादकिे आफ्ना कृमष उपजहरु डोको, डािो, िुने्सिा हािेि बजािसम्म बोकेि ल्याई सम्भामवत 

ग्राहक/उपभोिा खोजै्द घिघि डुिेि वसु्तको मबक्री गनुवपने अवथिा मियो । अझ पमन कमतपय पवव ि 

िौसिहरुिा उत्पादकत्व िािु खिवको जोहो गनव यसै्त डुिुवा कृमष बजािीकिणिाई मनिन्तिता मदइएको 

पाइन्छ । यस्तो अभ्यासिा उत्पादकत्व आफैं  आउने क्रिको साटो मविौमिया कािोबािीहरुिे पमन यमह 
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प्रमक्रया अपनाएि कृमष उपज बजािीकिण गदै आएको पाइन्छन् । यो प्रमक्रयािे िोजगािी सृमजत गनुवको सािै 

गाउँगाउँसम्म बजािको मवस्ताििा टेवा पुयावएको देस्खन्छ । यस्ता मविौमिया कृमषजन्य पदािव मवके्रताहरुिे 

ठेिागाडािा हािेि तिा फुटपाि तिा कािोपते्र सडक अमतक्रिण गिेि कािोबाि गने प्रििन नै बसेको छ ।  

 

४.४ पयवटन मवकास  

४.४.१ पयवटकीय थििहरुको मवविण  

एउटा मवमशष्ट भौगोमिक संििनािे सृजना गिेको हावापानी, जनजीवन, वन वनस्पमत ि वन्यजनु्त तिा 

साँसृ्कमतक मवमवधताको कािण नेपाि मवर्श्िा एउटा प्रिुख पयवटकीय गन्तव्यथििको रुपिा परिमित छ । 

पयवटन हाम्रो िामग प्रकृमतिे विदान मदएको सम्पमत्त हो । अत्यन्त ििणीय मवर्श्कै उच्च महिशंृ्रखिाहरू, 

अनवित बगे्न कञ्चन नदीहरू, ताितिैया, प्राकृमतक गुफा, मवमवधतायुि वनजंगि यहाँका प्राकृमतक 

मनमधहरू हुन् । यहाँका साँसृ्कमतक िािििन तिा िहनसहन सिेत पयवटनका आकषवक पक्षहरू हुन् । 

बागिौि नगिपामिकाको प्राकृमतक सौन्दयवता, नदीनािा, वनजंगि ि धामिवक थििहरूको ििणीयतािा 

आन्तरिक तिा बाह्य पयवटकहरूको आकषवण हुने गदवछ । यहाँको साँसृ्कमतक मवमवधता ि प्राकृमतक सौन्दयवता 

पयवटकीय आकषवणका पक्षहरू हुन् ।   

  यस नगिका प्रमसद्द पयवटकीय थििहरु यसप्रकाि छन्: 

 िोखिा बाजेको गुफा 

 जनयुद्धको इमतहास बोकेको मवजयधुिी 

 िख्िाि िेक 

 सुमकदह 

 शािदाको मशि िौिाबाङ्ग 

 बयाँिे डाँडा 

 धोपाघाट मत्रवेणी धाि 

 मसद्द गुफा 

 िानी पोखिा 

 मशव िस्न्दि 

 मशव गुफा िस्न्दि 

 छाँयानाि ढुङ्गा 
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 िाङ्गािे हानेको ढंुगा 

 बाफुखोिा ब्रह्मािान िस्न्दि 

 सुमकदह 

 

४.४.२ धामिवक, ऐमतहामसक तिा पयवटकीय थिि सम्बन्धी मवविण  

नगिपामिकािा अवस्थित िोखिाको मशव गुफा, बाँफुखोिाको मवजयधुिी, िख्िाि िेक, सुमकदह, अग्ला 

टाकुिा पाकव  तिा भु्य टावि, शािदा नदीको मशि िौिाबाङ्ग, िानीपोखिी, जस्ता धामिवक, प्राकृमतक, ऐमतहामसक 

तिा पुिातास्त्वक िहत्व बोकेका पयवटकीय थििहरूको िप प्रिाि प्रसाि तिा पयवटक िैत्री वाताविणको 

प्रवद्धवन गनव सके बागिौिको आमिवक मवकास ि िोजगािीको शृजनािा िहत्वपूणव योगदान हुन सके्न देस्खन्छ 

। सािै अन्य सम्भामवत थििहरूिाई िप मवकास गिी पयवटक संख्या वृस्द्ध गनव सके आमिवक उपाजवन ि प्रिाि 

प्रसाििा वृस्द्ध हुने सम्भावना देस्खन्छ । यस नगििा अवस्थित धामिवक, ऐमतहामसक तिा पुिातास्त्वक 

थििहरूको मवविण तिको तामिकािा मवसृ्तत रुपिा उले्लख गरिएको छ  

तामिका नं. ३५  : धामिवक, ऐमतहामसक तिा पुिातास्त्वक थििहरूको मवविण 

क्र.सं. थििको नाि 
वडा 

नं. 

सडकको 

अवथिा 

नमजकको 

बजाि केन्द्र 

सम्मको दुिी 

(मक.मि.) 

स्वामित्व मवशेषता 

१ बयाँिे डाँडा १ पुगेको १. सािुदामयक प्राकृमतक 

२ 
धोपाघाट मत्रवेणी 

धाि 
१, १० पुगेको ०.१ नेपाि सिकाि धामिवक 

३ मशव िस्न्दि २ पुगेको ०.७ सािुदामयक धामिवक 

४ शाईंकुिािी २ पुगेको ०.८ सािुदामयक धामिवक 

५ मत्रवेणी िस्न्दि २ पुगेको १. सािुदामयक धामिवक 

६ कामिका िस्न्दि २ पुगेको ० सािुदामयक धामिवक 

७ दाहे्र पूजा िस्न्दि ३ पुगेको २. सािुदामयक धामिवक 

८ पूवे पूजा ३ पुगेको - सािुदामयक धामिवक 

९ पाण्ढि िस्न्दि ४ पुगेको २. सािुदामयक धामिवक 

१० प्रशंसा ििव ४ पुगेको ०.१५ सािुदामयक धामिवक 

११ ििेिे ओडाि ४ नपुगेको १. व्यस्िगत प्राकृमतक 

१२ कोट िस्न्दि ५ पुगेको १. सािुदामयक धामिवक 

१३ मसद्द िस्न्दि ५ पुगेको ०.१ सािुदामयक धामिवक 
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१४ मित्रािेखी िस्न्दि ६ पुगेको ०.४ सािुदामयक धामिवक 

१५ देवी भगवती ६ पुगेको ०.४ सािुदामयक धामिवक 

१६ िष्टा िस्न्दि ६ पुगेको ०.५ सािुदामयक धामिवक 

१७ ििङ्गकोट डाँडा ६ नपुगेको ३. नेपाि सिकाि प्राकृमतक 

१८ मसद्द गुफा ६ नपुगेको ३. व्यस्िगत प्राकृमतक 

१९ 
मशव िस्न्दि, 

साना गाँडाकोट 
७ पुगेको २. सािुदामयक धामिवक 

२० 
देउिीबोट 

िस्न्दि 
७ नपुगेको ३. सािुदामयक धामिवक 

२१ भगवती िस्न्दि ७ पुगेको ४. सािुदामयक धामिवक 

२२ मशव िस्न्दि, दह ७ पुगेको ५. सािुदामयक धामिवक 

२३ िख्िाि िेक 
७, ९, 

११ 
नपुगेको ६. नेपाि सिकाि 

प्राकृमतक/पुिाता

स्त्वक 

२४ कामिका िस्न्दि ८ पुगेको ० सािुदामयक धामिवक 

२५ िानी पोखिा ८ पुगेको ३. सािुदामयक 
प्राकृमतक/पुिाता

स्त्वक 

२६ अग्ला टाकुिा ८ नपुगेको २. सािुदामयक 
धामिवक/प्राकृमत

क 

२७ मशव िस्न्दि ९ पुगेको ०.१ सािुदामयक धामिवक 

२८ 
मशव गुफा 

िस्न्दि 
१० पुगेको ०.१ सािुदामयक धामिवक 

२९ छाँयानाि ढुङ्गा १० नपुगेको १.५ नेपाि सिकाि धामिवक 

३० 
िाङ्गािे हानेको 

ढंुगा 
१० पुगेको ०.२ नेपाि सिकाि धामिवक 

३१ 
बाफुखोिा 

ब्रह्मािान िस्न्दि 
११ पुगेको ०.१ सािुदामयक धामिवक 

३२ मशव िस्न्दि ११ पुगेको ०.१ सािुदामयक धामिवक 

३३ 
िेिटा बिाह 

िस्न्दि 
११ नपुगेको ४. सािुदामयक धामिवक 

३४ खैिाबाङ्गी िस्न्दि ११ पुगेको ५. सािुदामयक धामिवक 

३५ मवजयधुिी ११ नपुगेको ३. नेपाि सिकाि प्राकृमतक 

३६ आरुिौि धुिी ११ नपुगेको ३. नेपाि सिकाि प्राकृमतक 

३७ मसद्द िस्न्दि १२ नपुगेको १.५ सािुदामयक धामिवक 
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३८ सुमकदह १२ पुगेको ३. सािुदामयक 
धामिवक/प्राकृमत

क 

 स्रोतः नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

४.५ उद्योग, व्यापाि तिा बैंमकङ  

कुनै पमन िूिुकको आमिवक मवकासिा उद्योगको िहत्वपूणव भूमिका िहन्छ । वसु्ततः उद्योगधन्दा, कि 

कािखाना कुनै पमन िुिुकको मवकास ि सभ्यताका िामग पूवव शतव हुन् । यस नगिपामिकािा कृमष तिा वन 

पैदावाििा आधारित साना उद्योगहरु संिािनिा िहेका छन् । जमडबुटीिा आधारित केमह स-साना 

उद्योगहरुिे व्यवसायीक उत्पादन शुि गिेको पमन देस्खन्छ । यस बाहेक बेसाि, अदुवा, भटिास, िगायतका 

कृमषजन्य घिेिु उत्पादनिा पमन क्रिशः व्यावसामयकता देस्खएको छ । नगििे मनजी के्षत्रिाई मवर्श्ासिा मिई 

पूवावधाि सेवाको मवकासिा मनजी के्षत्रको व्यावसामयकता, उद्यिशीिता, क्षिता, दक्षता एवं नवीनति 

प्रमवमधिाई िुिुकको सवावङ्गीण मवकासिा अमधकति उपयोग गनुवपने देस्खन्छ सािै थिानीय कच्चापदािविा 

मवर्श्ासनीयता बढाई स्वदेशी उत्पादनिाई प्रोत्साहन गदै मवदेश पिायन हुने युवा जनसंख्यािाई िोकेको 

खण्डिा यस नगिको औद्योमगक मवकास आँकिन उच्चति मबन्दुिा पुगे्न देस्खन्छ ।  

४.५.१ उद्योग-व्यवसाय सम्बन्धी मवविण 

तामिका नं. ३६ : बागिौि नगिमभत्र सञ्चामित मवमभन्न उद्योग-व्यवसायहरू 

क्र.सं. सदस्यको नाििि व्यवसायको नाि वडा नं 

१ ज्ञान बहादुि िन्द िन्द स्टोि बा.न.पा. १ 

२ िोहन िन्द मदपेश कपडा पसि बा.न.पा. ९ 

३ इन्द्र बहादुि के सी के. सी कपडा पसि बा.न.पा. १ 

४ मवि बहादुि बुढािोकी गल्ला पसि बा.न.पा. १ 

५ िान बहादुि खड्का देवी मकिाना पसि बा.न.पा. ९ 

६ पुरुस्वति के सी पुरुषोत्ति कपडा पसि बा.न.पा. २ 

७ डम्बि ब बसे्नत बसे्नत जनिि स्टोि बा.न.पा. २ 

८ शोभा िाि शिाव शिाव बस्त्रािय बा.न.पा. २ 

९ भीि बहादुि मड सी नू्य िक्ष्मी होटि बा.न.पा. ३ 

१० िक्ष्मी नािायण के सी भाग्य िक्ष्मी टि े मडङ बा.न.पा. १ 

११ िोहन िाि डाँगी डाँगी मकिाना पसि बा.न.पा. ९ 

१२ के्षत्र बहादुि के सी िाि िक्ष्मण ईन्टिप्राईजेज बा.न.पा. १ 

१३ पमवत्र के सी पमवत्र बस्त्रािय बा.न.पा. १ 

१४ कृष्ण बहादुि खमत्र नू्य कृष्ण स्टोि बा.न.पा. २ 

१५ मटकु िल्ल तुिा गल्ला पसि बा.न.पा. ३ 

१६ सुि मवक्रि बसे्नत प्रकाश स्टोि बा.न.पा. ५ 

१७ मिि बहादुि डाँगी िायािु िेमडयो समभवस बा.न.पा. ३ 

१८ मभि बहादुि डाँगी डाँगी मकिाना पसि बा.न.पा. ३ 

१९ सेििान विी सेििान गल्ला पसि बा.न.पा. ५ 
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२० जुद्ध बहादुि खत्री तुिी भाँडा पसि बा.न.पा. २ 

२१ अम्मि बहादुि डाँगी अम्मि वस्त्रािय बा.न.पा. ३ 

२२ िहेन्द्र कुिाि जैसी शिाव कपडा पसि बा.न.पा. १ 

२३ टोप बहादुि के.सी. मनिन्त्रणा स्टोि बा.न.पा. २ 

२४ मभि बहादुि बसे्नत संजीवन स्टोि बा.न.पा. २ 

२५ िि बहादुि वसे्नत वसे्नत स्टोि बा.न.पा. ५ 

२६ टेक बहादुि बुढािोकी बुढािोकी टि ेडसव बा.न.पा. ३ 

२७ िोक बहादुि खत्री मदपक इन्टिप्राइजेज बा.न.पा. १० 

२८ घनश्याि शिाव शिाव स्टोि बा.न.पा. २ 

२९ डम्बि पुन िगि मदपक फेन्सी स्टोि बा.न.पा. २ 

३० आत्मिाि बुढािोकी बुढािोकी गल्ला पसि बा.न.पा. २ 

३१ िेघिाज भण्डािी भण्डािी कपडा पसि बा.न.पा. २ 

३२ नि बहादुि काकी काकी स्टौि बा.न.पा. ३ 

३३ िक्ष्मी प्रसाद विी तुिी िेमडकिहि बा.न.पा. ५ 

३४ िन्द्र बहादुि भण्डािी मस.मप. वस्त्र भण्डाि बा.न.पा. २ 

३५ नािायण प्रसाद डाँगी नु्य डाँगी वस्त्रािय बा.न.पा. ३ 

३६ प्रताप शिाव शिाव वस्त्रािय बा.न.पा. ३ 

३७ वीिेन्द्र प्रसाद विी शेपाविी पे्रि स्टोि बा.न.पा. ५ 

३८ सुिेश कुिाि विी सुिेश टि ेडसव बा.न.पा. २ 

३९ भागीिाि विी नू्य धुवव तािा स्टोि बा.न.पा. ८ 

४० कृमतिाज विी सगििािा घमड िेमडयो सेन्टि बा.न.पा. ३ 

४१ छमविाि बसे्नत भावना स्टोि बा.न.पा. १ 

४२ सुयव बहादुि डाँगी समबत फेन्सी स्टोि बा.न.पा. ९ 

४३ ईर्श्िी नािायण घती शािदा पुस्तक सदन बा.न.पा. ५ 

४४ धमन कुिािी शिाव समिविा कषे्ममटक पसि बा.न.पा. ९ 

४५ िि बहादुि खत्री सन्तोष फेन्सी स्टोि बा.न.पा. ८ 

४६ कृमत बहादुि विी कृमत िेमडकिहि बा.न.पा. ९ 

४७ मदपक शिाव ढकाि टि ेडसव एण्ड सप्लायसव बा.न.पा. ९, 

४८ भोिा प्रसाद शिाव महिािय टेडवस एण्ड सप्लायसव बा.न.पा. ९ 

४९ एकिाज केसी. श्री िाि िेमडकिहि बा.न.पा. ८ 

५० धनेन्द्र मबिि विी विी स्टोि बा.न.पा. ९ 

५१ धनिाि खड्का सुिेन्द्र जनिि स्टोि बा.न.पा. ५ 

५२ महिेन्द्र िाज विी महिकृष्ण भाडा पसि बा.न.पा. ५ 

५३ टोप बहादुि विी अरुण इन्टिप्राइजेज बा.न.पा. ९ 

५४ टोप बहादुि बसे्नत बसे्नत मकिाना पसि बा.न.पा. २ 

५५ जय  सुनाि स्टाि सुन िाँदी पसि बा.न.पा. २ 

५६ किि विी गोमप कृष्ण मकिाना पसि बा.न.पा. २ 

५७ िक्र बहादुि मड.मस अनुपि से्टसनिी एण्ड पुस्तक पसि बा.न.पा. २ 

५८ मडल्ली बहादुि के.सी. के.सी. होटि बा.न.पा. २ 
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५९ गजेन्द्र बहादुि के.सी. अनुपि होटि एण्ड िज बा.न.पा. १ 

६० नािायणा प्रसाद शिाव कािीका िेमडकि हि बा.न.पा. २ 

६१ टोप बहादुि डाँगी डाँगी एग्रोभेट सेन्टि बा.न.पा. ९ 

६२ पे्रि बहादुि के.सी. मवर्श्ास पुस्तक पसि एण्ड िमन टि ान्सफि बा.न.पा. २ 

६३ किि बुढािोकी जनजागणव बहुउदेश्य कृमष फिव बा.न.पा. १० 

६४ कािी बहादुि बुढा मिना कोल्ड स्टोि बा.न.पा. ११ 

६५ कृपािाि शिाव तेजज्योती मकिाना पसि बा.न.पा. २ 

६६ बि बहादुि के.मस एमिजा कोल्ड स्टोि बा.न.पा. २ 

६७ बेिािाि मगिी िक्ष्मण कोल्ड स्टोि बा.न.पा. ९, 

६८ मिन िाज बसे्नत िनकािना सप्लायसव बा.न.पा. ५ 

६९ अििाज बसे्नत अजुवन सप्लायसव बा.न.पा. २ 

७० स्खि बहादुि डाँगी नवीन कोल्ड स्टोि बा.न.पा. ९ 

७१ किि बटािा प्रमवण सप्लायसव बा.न.पा. ५ 

७२ टोप बहादुि विी िकिाि स्टोि बा.न.पा. ७ 

७३ केशि बहादुि विी अरुण कोल्ड स्टोि बा.न.पा. ९ 

७४ मदपेश कुिाि के.सी. मदपेश से्टसनिी एण्ड मडमजटि फोटो सेन्टि बा.न.पा. २ 

७५ पुष्कि बुढािोकी नमवन स्टोि बा.न.पा. २ 

७६ िाजन खड्का खड्का  मकिाना पसि बा.न.पा. ९ 

७७ पे्रि बहादुि भण्डािी मदपेन्द्र मकिाना पसि बा.न.पा. २ 

७८ मटका िाि के सी सािदा टप होटि एण्ड िेष्टुिेन्ट बा.न.पा. २ 

७९ मसद्र िाि वमि हेिन्त मकिाना पसि बा.न.पा. १२ 

८० शेि बहादुि वमि मदप मसखा इिोक्टोमनक एण्ड सोिाि सेन्टि बा.न.पा. ९ 

८१ शुमसिा कुिािी विी मिमपङ कपडा बस्त्रािय बा.न.पा. ९ 

८२ घन बहादुि खमत्र प्रगती इन्टिप्राईजेज बा.न.पा. ९ 

८३ शंकि डामग डामग भाडा पसि बा.न.पा. ९ 

८४ पे्रि प्रकाश शिाव स्वामभिान कूषी सहकािी सं. मि. बा.न.पा. ९ 

८५ बाि कुिाि खमत्र िनकािना कपडा पसि बा.न.पा. ९ 

८६ जुद्घ बहादुि डामग िमनषा मकिाना पसि बा.न.पा. ९ 

८७ शेि बहादुि डागी हाम्रो होटि बा.न.पा. ९ 

८८ िाजन वमि िाजन इिोक्टोमनक सेन्टि बा.न.पा. २ 

८९ देवा कुिािी  मड मस नमवन कसे्ममटक एण्ड मकिाना पसि बा.न.पा. २ 

९० महिा बहादुि वमि िोल्पामि मवजय होटि बा.न.पा. २ 

९१ भद्र बहादुि घमतव िोल्पामि मवजय होटि बा.न.पा. २ 

९२ 

हुि बहादुि बुढािोकी मवर्श्ज्योमत छापाखाना कमप उद्योग एण्ड 

फोटो सु्टमडयो 

बा.न.पा. २ 

९३ हरििाि मड मस शाकु िल्टीटेक कम्प्पू्यटि सेन्टि बा.न.पा. २ 

९४ सुमित्रा बुढािोकी सुमप्रया ऐग्रोभेट सेन्टि बा.न.पा. २ 

९५ कुि बहादुि के सी सस्न्दप मकिाना पसि बा.न.पा. ३ 

९६ पे्रि कुिािी  बसे्नत बसे्नत होटि बा.न.पा. २ 
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९७ पमबत्रा िाना भाट के.सी. नास्ता पसि बा.न.पा. ९ 

९८ जयन्ती विी सल्यानी स.मिि फमनविि उद्योग बा.न.पा. २ 

९९ उदीिाि डाँगी सघषवमशि उपभोिा सहकािी संथिा मि. बा.न.पा. २ 

१०० पदि बहादुि के.सी. प्रमतभा मकिाना पसि बा.न.पा. २ 

१०१ कि मसह विी महिािय होटि बा.न.पा. २ 

१०२ यिुना बसे्नत सन्तोष मकिाना पसि बा.न.पा. २ 

१०३ भुपाि भण्डािी भण्डािी मकिाना पसि बा.न.पा. २ 

१०४ पे्रि िाि बसे्नत पे्रि नास्ता पसि बा.न.पा. २ 

१०५ मनि िाज डागी पशुपमत पुमडया घि एण्ड िसिा उद्योग बा.न.पा. २ 

१०६ एक बहादुि खमत्र सजवन स्टोि बा.न.पा. २ 

१०७ घनश्याि डागी नू्य खगेन्द्र टेडसव एण्ड सप्लायसव बा.न.पा. २ 

१०८ मजवन मव.क. िाईफ िोवाईि रिपेरिङ्क सेन्टि बा.न.पा. २ 

१०९ मदपेन्द्र बुढािोकी नू्य सििा नास्ता पसि बा.न.पा. २ 

११० िुडािणी ओिी नू्य दीपजन कपडा पसि बा.न.पा. ७ 

१११ पूणव बहादुि वमि िाि िक्ष्मण वद्रसव एण्ड गल्ला पसि बा.न.पा. ७ 

११२ शोभा िाि भण्डािी नमवमकिण गि एण्ड सप्लायसव बा.न.पा. ७ 

११३ दया िाि शिाव करुण फिफुि तिा तिकािी पसि बा.न.पा. ९ 

११४ मनिविा कुिािी बसे्नत भित नास्ता पसि बा.न.पा. २ 

११५ नन्द किी भण्डािी वािािाि नास्ता पसि बा.न.पा. २ 

११६ जंग बहादुि िन्द उत्ति उज्जोिमकिाना एण्ड गल्ला पसि बा.न.पा. ५ 

११७ हिी बहादुि खड्का खड्का सप्लायसव बा.न.पा. २ 

११८ िंगि बुढािोकी सल्यानी बहुदेश्य कृमष फिव बा.न.पा. १० 

११९ भोिा प्रसाद बुढा िगि एस.एस.अि इ.सेन्टि बा.न.पा. २ 

१२० छपी वमि िांदानी होटि बा.न.पा. २ 

१२१ िाि बहादुि मगिी एकान्त होटि एण्ड िेष्टुिेण्ट बा.न.पा. २ 

१२२ निेन्द्र खड्का एन.के.िोवाइि हस्स्पटि बा.न.पा. २ 

१२३ सन्तोष पुन एस मप िोवाइि रिपेरिङ सेन्टि बा.न.पा. २ 

१२४ िान बहादुि मड.सी. मप्रन्स होटि बा.न.पा. २ 

१२५ भद्र बहादुि घमतव िगि अनुपि मकिाना पसि बा.न.पा. २ 

१२६ तािा देव िोका िनकािना नास्ता पसि बा.न.पा. २ 

१२७ मदपक बुढािोकी मदप हाडववयि बा.न.पा. २ 

१२८ जय बहादुि बसे्नत देउिािी मडमजटि फोटो सु्टमडयो बा.न.पा. २ 

१२९ फमनन्द्र िाज खमत्र िोमहत खाजा घि बा.न.पा. २ 

१३० किि कुिाि बुढािोकी िध्यपमििाञ्चि इ. बा.न.पा. २ 

१३१ महि िाज डागी स्टाप होटि बा.न.पा. २ 

१३२ दुगाव बहादुि बसे्नत दुगाव इिेक्टोमनक बा.न.पा. २ 

१३३ ििेश कुिाि बुढािोकी मविाट मवजुिी भण्डाि बा.न.पा. २ 

१३४ वि बहादुि बोहिा बोहिा से्टशनिी बा.न.पा. २ 

१३५ मििा बहादुि भण्डािी भण्डािी नास्ता पसि बा.न.पा. २ 
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१३६ सुिन कुिाि शिाव िनकािना एग्रोभेट सेन्टि बा.न.पा. २ 

१३७ नमवन्द्र कुिाि के.सी. नमवन मकिाना पसि बा.न.पा. २ 

१३८ डा.के्षत्र बहादुि बसे्नत सुपि हेल्थ मकल्नीक एण्ड िेमडमसन सेन्टि बा.न.पा. २ 

१३९ कािदेव शे्रष्ठ नू्य शे्रष्ठ जनिि स्टोि बा.न.पा. २ 

१४० तािा ध्वज कािी सल्यानी इटा उद्योग एण्ड सप्लायसव बा.न.पा. २ 

१४१ सुदाि के.सी. समजना कोल्ड स्टोि बा.न.पा. २ 

१४२ देवी िाि सुनाि महिा सुनिादी पसि बा.न.पा. २ 

१४३ भित वमि जिुना कोल्ड स्टोि बा.न.पा. ५ 

१४४ मित्र बहादुि विी कल्पना गल्ला पसि बा.न.पा. १२ 

१४५ कििा कुिािी बुढािोकी जनमहत हाडववेइि बा.न.पा. २ 

१४६ पे्रि बहादुि डागी मगता से्टशनिी बा.न.पा. ९ 

१४७ िातृका प्रसाद  शिाव कोमपिा फेन्सी पसि बा.न.पा. ९ 

१४८ शेिबहादुि विी विी नास्ता पसि बा.न.पा. ९ 

१४९ सामबत्री डाँगी डांगी नास्ता पसि बा.न.पा. ९ 

१५० शेि बहादुि खत्री मत्रपुिा ईन्टिप्राईजेज बा.न.पा. ९ 

१५१ गोिख के.सी पन्नािाि सप्लायसव बा.न.पा. २ 

१५२ वीि बहादुि बुढा मववेक कोल्ड स्टोि बा.न.पा. ११ 

१५३ िेवा िाि विी िेवा गल्ला पसि बा.न.पा. ७ 

१५४ अजमवि वमि अजमवि कोल्ड स्टोि बा.न.पा. ७ 

१५५ डन्डमवि वमि िक्ष्मी एग्रोभेट सेन्टि बा.न.पा. ७ 

१५६ मडल्ली बहादुि वमि प्रगती फेन्सी स्टोि बा.न.पा. ७ 

१५७ पे्रि बहादुि वमि पाखा पानी शािदा होटि बा.न.पा. २ 

१५८ भागी िाि भण्डािी भाग्य िक्ष्मी भाडा पसि बा.न.पा. २ 

१५९ श्याि िाि बोहिा भगवमत टेडसव बा.न.पा. २ 

१६० हरिहि िन्द मितेिी गेष्ट हाउस बा.न.पा. ५ 

१६१ शामिक िाि बसे्नत होटि युमनभवस बा.न.पा. २ 

१६२ गंगा बसे्नत अस्स्मता फेन्सी पसि बा.न.पा. २ 

१६३ िान बहादुि डागी डागी बस्त्रािय बा.न.पा. २ 

१६४ मपि िाि भण्डािी भण्डािी कपडा पसि बा.न.पा. २ 

१६५ गेहेन्द्र बसे्नत बसे्नत फेन्सी पसि बा.न.पा. २ 

१६६ भानुभि भण्डािी भण्डािी फेन्सी पसि बा.न.पा. २ 

१६७ िमवन कुिाि बोहोिा कुिाख स्वास्थ्य सेवा मकस्ल्नक बा.न.पा. २ 

१६८ िाहुि के.सी. िाहुि भाडा पसि बा.न.पा. २ 

१६९ गोपाि भण्डािी िदन फेन्सी स्टोि बा.न.पा. २ 

१७० मवशाि भण्डािी सत्य मवशाि स्टोि बा.न.पा. २ 

१७१ 

कृष्ण बहादुि बसे्नत नू्य महिकृष्ण भाडा मवर्श् हाडववयि एण्ड 

बस्नते फमनविि सेन्टि 

बा.न.पा. ५ 

१७२ िाि बहादुि िेउिे मवजय खुद्रा पसि बा.न.पा. २ 

१७३ होते सुनाि नू्य नमवन जै्विसव बा.न.पा. २ 
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१७४ महिािय शिाव महिािय भाँडा पसि बा.न.पा. ९ 

१७६ मिििान वमि मदपा गल्ला पसि बा.न.पा. ४ 

१७७ शामिक िाि मव.क. सेपाविी सुनिादी पसि बा.न.पा. ५ 

१७८ मभिा िन्द िन्द कोल्ड स्टोि बा.न.पा. ५ 

१७९ िक्षी िाि बुढािोकी मदपक मकिाना पसि बा.न.पा. २ 

१८० किि वमि महििौि कोल्ड स्टोि बा.न.पा. ७ 

१८१ 

मभि प्रकाश शिाव समजना बहुउदेयीय कृमष तिा पशु पािन 

फिव 

बा.न.पा. ३ 

१८२ गोमवन्द बसे्नत िामिगुिास पोल्टी फिव एण्ड सप्लायसव बा.न.पा. १ 

१८३ मदपक कुिाि िन्द सौगात गल्ला एण्ड मकिाना पसि बा.न.पा. ८ 

१८४ वेिा िाि िावत देउिािी पोस्ल्टि फव ि बा.न.पा. २ 

१८५ डम्मि बसे्नत डाईिण्ड पोस्ल्टि फव ि एण्डसप्लायसव बा.न.पा. २ 

१८६ मनि िाज विी अस्ष्मता एण्ड मदपक ई. पसि बा.न.पा. ९ 

१८७ मभि बहादुि मड.सी. श्री कृष्ण गणेश सप्लायसव बा.न.पा. २ 

१८८ िदन कुिाि शे्रष्ठ मझिरुक मग्रि उद्योग बा.न.पा. २ 

१८९ गोमवन्द िाज मड.सी. तुिी कोल्ड स्टोि बा.न.पा. ९ 

१९० नि बहादुि वमि नमवन कोल्ड स्टोि बा.न.पा. १२ 

१९१ कृष्ण बहादुि विी कृष्ण कोल्ड स्टोि बा.न.पा. १२ 

१९२ शोभा िाि डांगी मवषु्ण कसे्ममटक एण्ड मकिाना पसि बा.न.पा. २ 

१९३ उपेन्द्र  विी िमिता कोल्ड स्टोि बा.न.पा. ६ 

१९४ इन्द्र बहादुि कािी िापा ढाकाडािी कोल्ड स्टोि बा.न.पा. ५ 

१९५ शोवा िाि बसे्नत मदप सागि मग्रि उद्योग बा.न.पा. २ 

१९६ मतिक िाज वमि मविेन्द्र कोल्ड स्टोि बा.न.पा. १२ 

१९७ दुगाव प्रशाद खड्का खड्का बस्त्रािय बा.न.पा. २ 

१९८ केशव िाना मकसान एग्रोभेट बा.न.पा. २ 

१९९ मह्र बहादुि के.सी. भुिा टेडवस बा.न.पा. १ 

२०० मिना मगिी ििता स्वास्थ्य स्ल्कमनक बा.न.पा. १ 

२०१ मडल्ली बहादुि िन्द िन्द बुक्स एण्ड से्टशनिी सेन्टि बा.न.पा. २ 

२०२ किि बहादुि मड.सी. डागी गल्ला पसि बा.न.पा. २ 

२०३ िोती देवी बसे्नत प्रगती कोल्ड स्टोि बा.न.पा. १ 

२०४ िक्ष्मी प्रशाद वमि िाजेन्द्र मकिाना एण्ड गल्ला पसि बा.न.पा. ३ 

२०५ देव बहादुि डागी मदगो मकिाना पसि बा.न.पा. ३ 

२०६ खुि िाज डागी पुस्पान्जिी सप्लायसव बा.न.पा. २ 

२०७ देव िाज कािी अजुवन नास्ता पसि बा.न.पा. ३ 

२०८ मवसे कािी रिि मकिाना पसि बा.न.पा. ३ 

२०९ मशव बहादुि वमि मतिक मकिान पसि बा.न.पा. २ 

२१० िाजन भण्डािी शृ्रजना फमनविि सप्लायसव बा.न.पा. २ 

२११ झयाि िाि िावत शुिेश मकिाना पसि बा.न.पा. ३ 

२१२ मसता कुिािी केसी. सिोज भाडा पसि बा.न.पा. २ 
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२१३ ठकेन्द्र िन्द िन्द होटि बा.न.पा. ६ 

२१४ किि िन्द किि िन्द िमदिा पसि बा.न.पा. ६ 

२१५ तोिा कुिािी घमतव नामसव फोटो सु्टमडयो बा.न.पा. २ 

२१६ किु  विी हम्रो मिनािी नास्ता पसि बा.न.पा. ५ 

२१७ कुि बहादुि बुढािोकी गणेश नास्ता एण्ड मिठाई पसि बा.न.पा. ५ 

२१८ कृष्ण प्रकास के.सी. सँस्न्जब ब्यापाि सेवा एण्ड सप्लायसव बा.न.पा. २ 

२१९ टँक बहादुि भण्डािी मडिा पुस्तक पसि बा.न.पा. ५ 

२२० 

यज्ञ बहादुि डाँगी ि िोक 

बहादुि वि 

शािदा भ्यािी ईगिीस बोमडङ सु्कि बा.न.पा. ७ 

२२१ िहेश कुिाि विी मििन कपडा एण्ड गल्ला पसि बा.न.पा. ४ 

२२२ एक िाज मड.सी. मदप मनिाणव सेवा एण्ड सप्लायसव बा.न.पा. ३ 

२२३ िाि बहादुि भण्डािी िाि मटका फेसन फेन्सी पसि बा.न.पा. २ 

२२४ प्रमदप बसे्नत मद काठिानडौ मभिेज किेकसन बा.न.पा. २ 

२२५ सदे दिाई फेसन टेिसव बा.न.पा. २ 

२२६ मनिवि विी सिवपन ईिेक्टि ोमनक एण्ड िोबाइृि सेन्टि बा.न.पा. ९ 

२२७ सिोज नाि योगी मनिज नास्ता पसि बा.न.पा. ८ 

२२८ भुबन नाि योगी नबिाज मकिाना पसि बा.न.पा. ८ 

२२९ मडि बहादुि बुढा िमनशा एण्ड भावना मकिाना पसि बा.न.पा. ६ 

२३० िमतभान खमत्र मदपा स्टोि बा.न.पा. १२ 

२३१ कृष्ण मज एि सौस्खन कम्प्पू्यटि एण्ड इ.सेन्टि बा.न.पा. २ 

२३२ नोखी खत्री मदप कोल्ड स्टोि बा.न.पा. ११ 

२३३ पाववती कुिािी वमि पाववता कपडा एण्ड मसिाई सेन्टि बा.न.पा. १२ 

२३४ हेििाज शिाव ढकाि स्टोि बा.न.पा. ८ 

२३५ मभि बहादुि वमि नू्य िमित कपडा एण्ड मसिाई सेन्टि बा.न.पा. १२ 

२३६ पूणव बसे्नत एमिसा कोल्ड स्टोि बा.न.पा. १ 

२३७ िाि प्रकाश विी जीवन एण्ड उषा स्टोि बा.न.पा. ५ 

२३८ मििा बहादुि बुढािोकी जनमप्रय बुढािोकी मकिाना पसि बा.न.पा. ८ 

२३९ हेिा कुिािी शिाव िहािक्ष्मी होटि एण्ड खाजा घि बा.न.पा. ७ 

२४० टम्प्फ िाज डागी ं मदपा सप्लायसव बा.न.पा. ९ 

२४१ बुद्धी िाज बसे्नत मव.सी.भाँडा पसि बा.न.पा. ९ 

२४२ तुिी देवी खत्री सुनीि नास्ता पसि बा.न.पा. ९ 

२४३ खड्ग बहादुि खत्री के.सी. गल्ला पसि बा.न.पा. ९ 

२४४ कृमत बहादुि डाँगी डाँगी नास्ता पसि बा.न.पा. ९ 

२४५ धिव िाज विी जिजिा फेन्सी स्टोि बा.न.पा. ९ 

२४६ खसविा कुिािी डाँगी डाँगी नास्ता पसि बा.न.पा. ९ 

२४७ सामवत्रा मगिी अजय नास्ता पसि बा.न.पा. ९ 

२४९ मजत बहादुि विी एकान्त िोल्पािी होटि बा.न.पा. २ 

२५० नमवन विी मदपान्जमि िेष्टुिेण्ट बा.न.पा. २ 

२५१ कुि बहादुि वमि रुकुिेमि िुनाि होटि बा.न.पा. २ 
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२५२ िदन शिाव शिाव घमड िेमडयो पसि बा.न.पा. ९ 

२५३ इन्द्र बहादुि शिाव शिाव सप्लायसव बा.न.पा. ३ 

२५४ मडल्ली िाज शिाव शिाव बस्त्रािय बा.न.पा. ३ 

२५५ प्रमतभा बसे्नत प्रमतभा कसे्ममटक तिा खेिौना बा.न.पा. २ 

२५६ किि मड.सी शुभ कािना मग्रि उद्योग बा.न.पा. २ 

२५७ मसता िाि पुिी अमविि मकिाना एण्ड गल्ला पसि बा.न.पा. ८ 

२५८ ओि प्रकाश के.सी. प्रकाश कपडा पसि बा.न.पा. ४ 

२५९ िोमत बुढािोकी गोमवन्द स्टोि बा.न.पा. २ 

२६० खुि िाज बसे्नत कल्याण एग्रोभेट एण्ड मकिाना सेन्टि बा.न.पा. ५ 

२६१ ओवी िाि बुढािोकी मजिािी जन सेवा िेमडकि बा.न.पा. ६ 

२६२ िहेन्द्र प्रकाश िन्द स्टाि कटेज एण्ड होटि बा.न.पा. ५ 

२६३ ज्ञान बहादुि डाँगी डाँगी नास्ता पसि बा.न.पा. ९ 

२६४ - सयपत्री बहुउदेश्यीय कृमष फिव बा.न.पा. ८ 

२६५ शान्ती कुिािी मगिी ििेश बस्त्रािय बा.न.पा. ३ 

२६६ मनिवि कुिाि विी कुिाख ईिेक्टि ोमनक सेन्टि बा.न.पा. ५ 

२६७ डम्वि पुन िगि िोल्पािी जिजिा होटि एण्ड नास्ता पसि बा.न.पा. २ 

२६८ मभि बहादुि के.सी. के.सी.कोल्ड स्टोि एण्ड नास्ता पसि बा.न.पा. ११ 

२६९ भित के.सी. भित फेन्सी स्टोि बा.न.पा. २ 

२७० भामगिाि डाँगी शुमसिा ईन्टिप्राईजेज बा.न.पा. ९ 

२७१ िोकेन्द्र डाँगी डाँगी मकिाना नास्ता पसि बा.न.पा. ९ 

२७२ अमभषेक िावत नू्य अमभषेक ईन्टिप्राईजेज बा.न.पा. १० 

२७३ बि बहादुि विी नू्य जे.के. बस्त्रािय बा.न.पा. ९ 

२७४ कृष्ण प्रसाद के.सी. के.सी. मकिाना तिा फेन्सी स्टोि बा.न.पा. १ 

२७५ मसता घती मवजय नास्ता पसि बा.न.पा. २ 

२७६ प्रकाश बुढािोकी नू्य पावि स्टाि िोटिसाईकि वकव  शप बा.न.पा. २ 

२७७ अम्मि बहादुि विी िोकेन्द्र होटि बा.न.पा. २ 

२७८ मजत बहादुि खत्री के.सी.मकिाना पसि बा.न.पा. ३ 

२७९ िान बहादुि बुढािोकी नू्य बुढािोकी नास्ता पसि बा.न.पा. २ 

२८० देवा मड.सी. नमवन कसे्ममटक मकिाना पसि बा.न.पा. २ 

२८१ शेि बहादुि कवि सौभाग्य कम्प्पू्यटि सेन्टि बा.न.पा. २ 

२८२ हरि बहादुि विी दुगाव िक्ष्मी सप्लायसव बा.न.पा. २ 

२८३ मजिा भण्डािी यिुना सप्लायसव बा.न.पा. २ 

२८४ पदि बहादुि विी नू्य विी व्यवसायीक वाख्रापािन फिव बा.न.पा. ९ 

२८५ िेती डाँगी मदपक एण्ड अिृत मकिाना पसि बा.न.पा. २ 

२८६ बि बहादुि  बुढािोकी बसन्त बंगुि पािन बा.न.पा. २ 

२८७ नबिाज देबकोटा बनु्ध से्टशनिी सेन्टि बा.न.पा. ७ 

२८८ िोक बहादुि डांगी मदनेश ईिेक्टि ोमनक्स एण्ड िोवाईि सन्टि बा.न.पा. १२ 

२८९ एक िाज खत्री के.सी.नास्ता पसि बा.न.पा. १ 
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२९० सुमम्निा मड.सी.विी सभ्यता बहुउदेश्य कृमष नसिी बा.न.पा. २ 

२९१ टोप बहादुि डागी टोपेन्द्र किाकेन्द्र बा.न.पा. २ 

२९२ तुिी िाि िावत श्री तुिी हाडववयेि बा.न.पा. ५ 

२९३ महिा दिाविी उज्जवि स्टोि बा.न.पा. ५ 

२९४ ज्ञान बहादुि विी महि वहु उदश्य कृमष फिव बा.न.पा. ६ 

२९५ तुिा िाि खत्री गल्ला पसि बा.न.पा. १ 

२९६ निेन्द्र के.सी. निेन्द्र फोटो एण्ड इिेक्टि ोमनकस सेन्छि बा.न.पा. १२ 

२९७ िान बहादुि मवर्श्किाव िान फमनविि िेकि एण्ड सप्लायसव बा.न.पा. २ 

२९८ िेघ िाज सुनाि नू्य बडागाउिी प्रमतक्षा सुन िाँदी पसि बा.न.पा. २ 

२९९ 

रुििाि बुढा झिना मडमजटि फोटो सु्टमडयो एण्ड 

ईिेकटि ोमनक पसि 

बा.न.पा. २ 

३०० घन बहादुि विी विी ईन्टिप्राईजेज बा.न.पा. २ 

३०१ खेि कुिािी डाँगी िखिाि सप्लायवस बा.न.पा. ९ 

३०२ भागीिाि भण्डािी सम्राट ईन्टिप्राईजेज बा.न.पा. २ 

३०३ मटका िाि विी जािुनेिौि मकिाना पसि बा.न.पा. ६ 

३०४ मतिसिा खत्री िाजन एण्ड मविेन्द्र नास्ता पसि बा.न.पा. १२ 

३०५ दोणव कुिाि शिाव शिाव वस्त्रािय बा.न.पा. ३ 

३०६ पुस्कि भण्डािी मनसान ईम्प्रोि बा.न.पा. ३ 

३०७ वेिािाि मगिी जनसेवा भाढा पसि बा.न.पा. ९ 

३०८ किा देमव वुढािोकी ििीता मकिाना पसि बा.न.पा. ५ 

३०९ वीि बहादुि सुनाि नव ज्योमत दुवेिी िौि सुन िाँदी पसि बा.न.पा. १ 

३१० िाि प्रकाश शिाव शिाव से्टशनिी सेन्टि बा.न.पा. ३ 

३११ मटकािाि डागी किि नास्ता मकिाना पसि बा.न.पा. ५ 

३१२ कल्पना पाणे्ड (िेग्मी) अनुज आयूवेमदक फािैसी बा.न.पा. २ 

३१३ मसता कुिािी बुढािोकी सोस्तीक  हाडववयेि एण्ड सप्लायसव बा.न.पा. २ 

३१४ गोमवन्द बुढािोकी िक्ष्मी स्टोि बा.न.पा. २ 

३१५ ज्ञान प्रशाद शिाव जयिक्ष्मी पशु उपिाि केन्द्र बा.न.पा. १० 

३१६ सुमित पुन मस.टी.िाईट कोल्ड स्टोि बा.न.पा. ४ 

३१७ खुि बहादुि बसे्नत अशोक मकिाना पसि बा.न.पा. २ 

३१८ िहेन्द्र प्रकाश पुन त्रीकन्या ईन्टिप्राइजेज बा.न.पा. ४ 

३१९ िक्र बहादुि खमत्र मजवन फेन्सी पसि बा.न.पा. ९ 

३२० िाि बहादुि बसे्नत िाि फे्रस हाउस बा.न.पा. १ 

३२१ जय बहादुि खड्का खड्का स्टोि बा.न.पा. ६ 

३२२ हरि बहादुि पुन किि ओमिक फेन्सी स्टोि बा.न.पा. ८ 

३२३ एकिाज बसे्नत एकिाज वसे्नत फे्रस हाउस बा.न.पा. १ 

३२४ टेक बहादुि िापा सने्दश पाउिोटी एण्ड वेकिी उद्योग बा.न.पा. २ 

३२५ सववमजत विी गंगादेवी हाडववि पसि बा.न.पा. २ 

३२६ प्रकाश विी ज्योमत ईन्टिप्राईजेज बा.न.पा. ४ 

३२७ दुगी विी दुगाव कोल्ड स्टोि बा.न.पा. २ 
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३२८ झकुै   बसे्नत मसता मकिाना एण्ड खाद्य पसि बा.न.पा.२ 

३२९ िेख िाज डांगी मशव शस्ि गल्ला पसि बा.न.पा. ९ 

३३० मिना खत्री मदनेश कोल्ड स्टोि बा.न.पा. १२ 

३३१ मटकािाि विी िक्ष्मी स्टोि बा.न.पा. ४ 

३३२ कृमतव बहादुि डांगी एस बहुउदेश्यीय सप्लासयव बागिौि ०९ 

३३३ पे्रि बहादुि मगिी भैिव कुखुिा फिव एण्ड सप्लायसव बागिौि १० 

३३४ मतिे बुढािोकी बहुउदे्धश्य बुढािोकी बाख्रा फिव बा.न.पा. ५ 

३३५ श्रीिती पफी विी जािुनेिौि कोल्ड स्टोि बा.न.पा. ७ 

३३६ टेक िाज के.सी. टेकिाज दाइको िोवाईि पसि बा.न.पा. ३ 

३३७ मटकािाि भण्डािी वागेर्श्िी मग्रि एण्ड समटि उद्योग बागिौि २ 

३३८ डम्बि भण्डािी सुमनि कोल्ड स्टोि बा.न.पा. २ 

३३९ ित्न बहादुि डाँगी डाँगी व्यापाि सेवा बा.न.पा. ३ 

३४० 

अिृत कुिाि खत्री गणेश एण्ड मदनेश पुस्तक पसि तिा 

से्टशनिी 

बा.न.पा. १२ 

३४१ उमिविा भण्डािी िक्ष्मण मकिाना एण्ड नास्ता पसि बा.न.पा. २ 

३४२ िाि  बहादुि सुनाि िमत सुन िाँदी पसि बा.न.पा. २ 

३४३ शामिक िाि बोहिा मवकास स्वास्थ्य सेवा मकल्नीक बा.न.पा. २ 

३४४ मभि सेन विी अंमगता बुक्स एण्ड से्टशनिी बा.न.पा. ७ 

३४५ पदि बहादुि विी पदि िमदिा पसि बा.न.पा. ६ 

३४६ मभि प्रकाश विी मदपेश गल्ला एण्ड मकिाना बा.न.पा. १२ 

३४७ कुि बहादुि विी विी गल्ला एण्ड मकिाना पसि बा.न.पा. ६ 

३४८ इशविी प्रसाद भण्डािी मनिवि स्टोि एण्ड खाद्य सप्लायसव बा.न.पा. २ 

३४९ िनिािी  खत्री धनु गल्ला एण्ड मकिाना पसि बा.न.पा. ४ 

३५० वामिका कवि योगी मगिी फे्रस हाउस बा.न.पा. ८ 

३५१ देउभान ओिी नमवन ईन्टिप्राइजेज बा.न.पा. ४ 

३५२ महकित पुन िगि मज.ज्याक टि ेडसव बा.न.पा. ४ 

३५३ डम्वि बहादुि डांगी कििा ईन्टिप्राइजेज बा.न.पा. ९ 

३५४ िोक बहादुि घमतव प्रमदप हाडववयेि बा.न.पा. २ 

३५५ इन्द्र बहादुि भण्डािी यूविाज टि ेडवस बा.न.पा. ११ 

३५६ याि कुिािी शिाव किि कपडा पसि बा.न.पा. ८ 

३५७ मतसे विी िौतािा नास्ता पसि बा.न.पा. ४ 

३५८ सुजाता िन्द सुजाता कसे्ममटक पसि बा.न.पा. २ 

३५९ पंििाि डांगी मशखि बाख्रा पािन बा.न.पा. ९ 

३६० मवििा मगिी मवििा मकिाना पसि बा.न.पा. ८ 

३६१ दुगाव िाि मगिी दुगाव इन्रप्राईजेज बा.न.पा. ८ 

३६२ िोहन िन्द कृष्णा स्टोि बा.न.पा. ७ 

३६४ मिना नाि यिुना मकिाना पसि बा.न.पा. २ 

३६५ मदपा वसे्नत  के.सी. उषा मकिाना स्टोसव बा.न.पा. २ 

३६६ िमनषा खड्का नु्य शािदा होटेि बा.न.पा. २ 
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३६७ मतिक पुन पवन कपडा पसि बा.न.पा. २ 

३६८ भेष कुिािी िन्द मवर्श् नािायण स्टोि बा.न.पा. १ 

३६९ िाकेश विी तुिसी मकिाना पसि बा.न.पा. ९ 

३७० मनिविा योगी गोपाि नास्ता पसि बा.न.पा. २ 

३७१ िहेश विी एि.के. िोवाईि रिपेरिकि सेन्टि बा.न.पा. ५ 

३७२ मवम्री खत्री मविाव मकिाना पसि बा.न.पा. ४ 

३७३ मगता खड्का विी मगता नास्ता पसि बा.न.पा. २ 

३७४ केवि प्रसाद शिाव शिाव  बहुउदेश्य कृमष फिव बा.न.पा. २ 

३७५ धन बहादुि वुढा दुगाव इन्रप्राईजेज बा.न.पा. १० 

३७६ सुमनता शाह मसद्धािव खाजा घि बा.न.पा. २ 

३७७ ज्योमत वुढािोकी शािदा कोल्ड स्टोि बा.न.पा. २ 

३७८ भद्र बहादुि िन्द िन्द मकिाना पसि बा.न.पा. ८ 

३७९ मदपक विी नू्य मकसान एग्रोभेट बा.न.पा. ७ 

३८० मतिक बहादुि विी भुवन मकिाना पसि बा.न.पा. ४ 

३८१ मदपक कुिाि िोका मदपक फे्रस हाउस बा.न.पा. १ 

३८२ मनिवि बसे्नत यूमनक िोवाईि रिपेरिङ टि े मनङ सेन्टि बा.न.पा. १ 

३८३ मववेक वुढा िधु सृ्ममत गल्ला एण्ड मकिाना पसि बा.न.पा. ११ 

३८४ सागि पाणे्ड अनुष फािेसी बा.न.पा. २ 

३८५ िाजेन्द्र बहादुि िन्द नमवन मकिाना एण्ड से्टशनिी बा.न.पा. ८ 

३८६ मदपा विी नू्य तुिसी एण्ड िोहनी इन्रप्राइजेज बा.न.पा. ९ 

३८७ 

मदपेन्द्र विी प्रमतभा मडमजटि फोटो सु्टमडयो 

इिेक्टि ोमनक एण्ड से्टशनिी 

बा.न.पा. २ 

३८८ दि बहादुि खत्री मतिक नास्ता पसि तिा मकिाना पसि बा.न.पा. ४ 

३८९ महिेन्द्र िाज विी महि कृष्ण नास्ता पसि बा.न.पा. २ 

३९० मभि बहादुि दिाई मभि नास्ता पसि बा.न.पा. ४ 

३९१ कोमपिाि बसे्नत मििन स्टोि बा.न.पा. ४ 

३९२ िैिा कुिािी खत्री अनिोि इन्टिप्राईजेज बा.न.पा. २ 

३९३ खुि िाज बसे्नत िमनषा टि ेडवस एण्ड सप्लायसव बा.न.पा. ५ 

३९४ डम्वि बहादुि विी नेपाि प्लाष्टीक सप्लायसव बा.न.पा. ५ 

३९५ िन्द्र प्रकाश डांगी नू्य मस.पी. सप्लायसव बा.न.पा. २ 

३९६ नन्द िाि खत्री नू्य के.सी. बस्त्रािय बा.न.पा. ५ 

३९७ यज्ञ बहादुि डांगी वगेर्श्िी अदुवा वािी कृषवक सिुह बा.न.पा. ९ 

३९८ 

कििा कुिािी बुढािोकी ॐ मशव बाबा छायादेवी ईन्टिप्राईजेज एण्ड 

सप्लायसव 

बा.न.पा. १० 

३९९ भागीिाि विी विी  ब्रदवश िमणटि ान्सफि बा.न.पा.६ 

४०० िक्र बहादुि केसी. कृषक एग्रोभेट बा.न.पा. २ 

४०१ नमवन के सी नमवन ईन्टिप्राजेज बा.न.पा. २ 

४०२ पे्रि बहादुि मड.सी. मजवन डेिी उद्योग बा.न.पा. २ 

४०३ इन्द्र बहादुि पुन दुगाव गल्ला मकिाना पसि बा.न.पा. ४ 
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४०४ खि बहादुि खमत्र पवन मकिाना पसि बा.न.पा. १२ 

४०५ छमव वमि िादंनी होटि बा.न.पा. २ 

४०६ पुस्कि बुढािोकी ज्योती मकिाना पसि बा.न.पा. २ 

४०७ िाि प्रसाद शिाव शिाव से्टश्निी सेन्टि बा.न.पा. ३ 

४०८ कािी बहादुि भण्डािी भण्डािी इन्टिप्राइजेज बा.न.पा. ९ 

४०९ किान मस. वमि कृष्ण कोल्ड स्टोि बाफूखोिा १ 

४१० सुिेन्द्र मगरि अजय इन्टिप्राइजेज बा.न.पा. ९ 

४११ धन बहादुि वमि आमशका कसे्ममटक एण्ड तिकािी पसि बा.न.पा. २ 

४१२ धनीिाि खत्री मपपििौतािा डि ग हाउस बा.न.पा. २ 

४१३ डम्बि भण्डािी सुमनि कोल्ड स्टोि बा.न.पा. २ 

४१४ टोपेन्द्र शे्रष्ठ शे्रष्ठ सप्लायसव बा.न.पा. २ 

४१५ िनु विी नू्य भुपेन्द्र गल्ला पसि बा.न.पा. ४ 

४१६ जनक मव.क. शृ्रजना फेन्सी एण्ड शृ्रगाि बा.न.पा. १० 

४१७ कुिाि जंग वमि िक्ष्मी िाइस एण्ड आयि मिि बा.न.पा. ७ 

४१८ दुगाव प्रसाद खड्का खड्का बस्त्रािय बा.न.पा. २ 

४१९ रुपिाि विी आि.मड. िोवाईि रिपेरि बा.न.पा. ५ 

४२० वीि बहादुि विी मदपक एण्ड मकिण बस्त्रािय बा.न.पा.६ 

४२१ हेि िाज खत्री सुमशिा एण्ड शृ्रष्टी होटि बा.न.पा. ११ 

४२२ मदपेन्द्र कुिाि विी मवजय एण्ड शृ्रष्टी मकिाना पसि बा.न.पा. १२ 

४२३ गण बहादुि खत्री हेिन्त नास्ता पसि बा.न.पा. १२ 

४२४ शुष्मा कुिािी जै.सी िाधन टि ेडसव एण्ड सप्लायसव बा.न.पा. १ 

४२५ नोस्खिाि विी िक्ष्मी एण्ड मवमपन एण्ड मकिाना पसि बा.न.पा. १२ 

४२६ दुण्डी िाि ओिी कोटवािा िोटी कटेज बा.न.पा. ६ 

४२७ 

मदपेन्द्र विी प्रभा मडमजटि फोटो सु्टमडयो, इृिेकटि ोमनक 

एण्ड से्टशनिी 

बा.न.पा. २ 

४२८ प्रमतिा विी भण्डािी एमिसा फेन्सी कसे्ममटक पसि बा.न.पा. २ 

४२९ प्रकास बसे्नत आमषस नास्ता पसि बा.न.पा. १२ 

४३० मडल्ली बहादुि विी मटका मकिाना पसि गल्ला पसि बा.न.पा. ५ 

४३१ अमनता के.सी. सन्तोष एण्ड सजवन मकिाना पसि बा.न.पा. ५ 

४३२ ििेश सुनाि गणेश मडमजटि आटव बा.न.पा. २ 

४३३ मभि प्रकास खत्री िक्ष्मी एण्ड गौति फे्रस हाउस बा.न.पा. १२ 

४३४ मगता मव.क. मगता मकिाना  पसि बा.न.पा. ५ 

४३५ मववेक िान विी सुमसि मकिाना पसि एण्ड नास्ता पसि बा.न.पा. ५ 

४३६ पे्रि बहादुि डांगी वगेर्श्िी कपडा पसि बा.न.पा. ९ 

४३७ जािन्धि कवि योगी पाटवस बा.न.पा. १ 

४३८ वीि बहादुि  विी ओिी फेन्सी स्टोस बा.न.पा. ९ 

४३९ कििा ओिी कििा नास्ता पसि बा.न.पा. ६ 

४४० तेज बहादुि मगिी िेकािी नास्ता पसि बा.न.पा. ९ 

४४१ मवििा घमतव िाजन मकिाना एण्ड कसे्ममटक पसि बा.न.पा. २ 
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४४२ मदिा भण्डािी कििा नास्ता पसि बा.न.पा. २ 

४४३ िुतीिाि खत्री के.सी. मकिाना एण्ड गल्ला पसि बा.न.पा. ३ 

४४४ िाि बहादुि विी अस्स्मता नास्ता एण्ड मकिाना पसि बा.न.पा. ५ 

४४५ शंकि बुढािोकी शंकि फेन्सी स्टोि बा.न.पा. २ 

४४६ 

िाजेन्द्र िन्द भगवती िोटिसाइकि अटो पाटवस वकव  

शप 

बा.न.पा. २ 

४४७ गौसिा खत्री मदमनसा एण्ड िमवना मसिाई कटाई बा.न.पा. १२ 

४४८ िुडािमण विी झिणा एग्रोभेट सेन्टि बा.न.पा. ७ 

४४९ टेक बहादुि डांगी मििन इिेक्टि ोमनक्स एण्ड िोवाईि समभवस बा.न.पा. ७ 

४५० वािदेव गौति अस्स्मता व्यापाि सेवा बा.न.पा. ७ 

४५१ तेज बहादुि विी एमिसा कपडा  पसि बा.न.पा. ७ 

४५२ यिुना कुिािी अमधकािी गौति से्टशनिी बा.न.पा. १० 

४५३ कमविाज कािी िसाईिी मकिाना  तिा िमदिा पसि बा.न.पा. ६ 

४५४ मगता के.सी. प्रमवत्र इन्टिप्राईजेज बा.न.पा. १० 

४५५ िाि बहादुि सामकव  सागि जुत्ता पसि बा.न.पा. ७ 

४५६ मदनेश विी आि.के अडवस एण्ड सप्लायसव बा.न.पा. ६ 

४५७ मवििा खड्का नू्य वागेर्श्िी फेन्सी स्टोि बा.न.पा. २ 

४५८ स्खि िाज साकी नू्य छािा जुत्ता तिा िप्पि पसि बा.न.पा. ५ 

४५९ शान्ता कुिािी डांगी नमवन मकिाना एण्ड नास्ता पसि बा.न.पा. १२ 

४६० शेि बहादुि खड्का मनिविा गल्ला एण्ड मकिाना पसि बा.न.पा. १२ 

४६१ िाि बहादुि बसे्नत िािु फे्रस हाउस बा.न.पा. २ 

४६२ धन बहादुि खड्का मनिाजन हाडववेयि एण्ड भाडा पसि बा.न.पा. १२ 

४६३ 

मसता मव.क. महिाि महिा िासु एण्ड मकिाना एण्ड गल्ला 

पसि 

बा.न.पा. १० 

४६४ मगरििाज बुढािोकी अरुण बरुण िमदिा एण्ड गल्ला पसि बा.न.पा. १० 

४६५ िाजेन्द्र कुिाि खड्का खड्का सप्लायसव बा.न.पा. ९ 

४६६ मववेक प्रकास िन्द महिाि आयुवेमदक बा.न.पा. ५ 

४६७ िहेर्श्ि भण्डािी होटि सगििािा गेष्ष्ट हाउस एण्ड िज बा.न.पा. २ 

४६८ िन्द्र के.सी. सने्दव एण्ड सन्तोष िासु पसि बा.न.पा. १ 

४६९ मकसन विी िटप्या िुस्कान पसि बा.न.पा. १२ 

४७० गणेश बुढािोकी भाग्य िक्ष्मी बहुउदेश्यीय कृमष फिव बा.न.पा. ५ 

४७१ पुस्कि भण्डािी ी्िप्रवेश नास्ता एण्ड मकिाना पसि बा.न.पा. ३ 

४७२ िोक बहादुि वुढा समवन मकिाना एण्ड गल्ला पसि बा.न.पा. ५ 

४७३ पुस्कि बसे्नत पुस्कि िाईमनज नास्ता पसि बा.न.पा. ५ 

४७४ अरुद्र खत्री मदपेन्द्र गल्ला एण्ड मकिाना पसि बा.न.पा. ५ 

४७५ िाजेन्द्र कुिाि भण्डािी कािना एग्रोभेट बा.न.पा. ५ 

४७६ कृमतव बहादुि बुढािोकी बुढािोकी मकिाना तिा खुद्रा खरिद पसि बा.न.पा. १ 

४७७ गणेश वसे्नत मसपावइिी बसे्नत मकिाना तिा खुद्रा पसि बा.न.पा. १ 

४७८ एमिना बुढािोकी थषणा इन्टिप्राईजेज बा.न.पा. २ 
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४७९ खि बहादुि विी एकान्त होटि एण्ड नास्ता पसि बा.न.पा. १२ 

४८० नोस्खिाि विी सम्प्झना खाजा घि बा.न.पा. १२ 

४८१ नन्दिाि खत्री नू्य गोमवन्द गल्ला पसि बा.न.पा. १२ 

४८२ मवषु्ण विी िेशि नास्ता एण्ड िमदिन पसि बा.न.पा. १२ 

४८३ स्खििाि विी फुटकि मकिाना तिा नास्ता मपय पदािव बा.न.पा. १२ 

४८४ गोमवन्द बुढािोकी कामिका फेन्सी स्टोि बा.न.पा. ६ 

४८५ अम्वि कहादुि विी कृमष तिा पशु पािन फिव बा.न.पा. ७ 

४८६ िदना मड.सी. मददी बमहनी कसे्ममटक िेमडज फेन्सी स्टोि बा.न.पा. २ 

४८७ पदि बहादुि विी िोकतन्त्र नास्ता पसि बा.न.पा. ५ 

४८८ सन्तोष बसे्नत फेिस िोवाईि सेन्टि बा.न.पा. २ 

४८९ मटकािाि ढकाि ढकाि सप्लायसव बा.न.पा. २ 

४९० सुमदप के.सी. मवसाि टि ेडसव एण्ड सप्लासयव बा.न.पा. १ 

४९१ अिृता कुिािी विी के.सी. अिृता मकिाना एण्ड फिफुि गल्ला पसि बा.न.पा. २ 

४९२ गंगा िाि के.सी. मवपन फेन्सी स्टोि बा.न.पा. १ 

४९३ शान्त कुिािी डांगी नमवन मकिाना एण्ड नास्ता पसि बा.न.पा. १२ 

४९४ पुस्कि भण्डािी प्रवेश नास्ता पसि बा.न.पा. ३ 

४९५ िन्द्रा के.सी. सन्दीप एण्ड सन्तोष िासु पसि बा.न.पा. १ 

४९६ मवषु्ण विी ििेश नास्ता एण्ड िमदिा पसि बा.न.पा. १२ 

४९७ खि बहादुि विी एकान्त होटि एण्ड िमदिा पसि बा.न.पा. १२ 

४९८ िहेर्श्ि शिाव होटि सगििािा एण्ड गेष्ट हाउस बा.न.पा. २ 

४९९ मदपा भण्डािी भण्डािी फे्रस हाउस बा.न.पा. २ 

५०० स्खििाि विी विी मकिाना एण्ड नास्ता पसि बा.न.पा. १२ 

५०१ िान बहादुि डाँगी मग्रल्याण्ड होटि बा.न.पा. २ 

५०२ जनक बहादुि बुढािोकी बुढािोकी इिोक्टोमनक सेन्टि बा.न.पा. २ 

५०३ मडल्ली बहादुि विी नू्य जनमप्रय पूमणिा भाडा पसि बा.न.पा. १२ 

५०४ अजुवन नेपािी मनिवि िासु पसि बा.न.पा. २ 

५०५ िन्द्र बहादुि िन्द कमवता मकिाना तिा खाद्यान्न पसि बा.न.पा. ८ 

५०६ मदपा कुिािी विी िेशि टि ेडसव बा.न.पा. ९ 

५०७ जय सुनाि स्टाि सुन िांदी पसि बा.न.पा. २ 

५०८ ज्योती प्रकास विी मदप ज्योती स्वास्थ्य स्क्लमनक बा.न.पा. ९ 

५०९ यि िाज डांगी मड.सी. अटो इस्न्जयरिङ बकव शप बा.न.पा. २ 

५१४ मनि िाज डांगी पशुपती,कोल्ड स्टोि एण्ड सप्लायसव बा.न.पा. २ 

५१५ तृष्णा पुन िगि तृष्णा कसे्ममटक पसि बा.न.पा. २ 

५१६ डम्वि मव.क. मनिावण नास्ता पसि बा.न.पा. २ 

५१७ हरि मसंह बुढा हरि मकिाना पसि बा.न.पा. २ 

५१८ इशविी कुिािी डांगी कमपि कसे्ममटक एण्ड बू्यमट पािि बा.न.पा. १२ 

५१९ अिि मड.सी. िमनषा फेन्सी स्टोि बा.न.पा. २ 

५२० शान्ता के.सी. मवक्रि भाडा पसि एण्ड सप्लायसव बा.न.पा. २ 

५२१ नोस्खिाि विी सिवपन कोल्ड स्टोि बा.न.पा. ६ 
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५२२ कल्पना विी जुनु जेमनशा नास्ता पसि बा.न.पा. ६ 

५२३ सोवु बसे्नत बसे्नत गल्ला पसि बा.न.पा. ६ 

५२४ प्रमििा विी प्रकास स्टोि बा.न.पा. ६ 

५२५ मववेकिान वुढा वडागाउंिी कामिका नास्त पसि बा.न.पा. २ 

५२६ मदपेन्द्र प्रकाश विी युविाज नास्ता पसि बा.न.पा. ५ 

५२७ िाि बहादुि सुनाि पे्रि सुन िांदी पसि बा.न.पा. ५ 

५२८ ितीभान विी आयुष मकिाना पसि बा.न.पा. ९ 

५२९ सुिेन्द मगिी अजय नास्ता तिा मकिाना पसि बा.न.पा. ९ 

५३० िैिा कुिािी डांगी िन्द अमनशा मकिाना पसि बा.न.पा. ९ 

५३१ खगेन्द्र िाज विी िक्ष्मण मकिाना एण्ड गल्ला पसि बा.न.पा. ९ 

५३२ देवी कुिािी शाह मदपेश कसे्ममटक पसि बा.न.पा. ९ 

५३३ 

नमिविा विी िेमजना एण्ड मनिविा कसे्ममटक तिा 

तिकािी फिफुि पसि 

बा.न.पा. ९ 

५३४ पे्रि बहादुि विी नमवन नास्ता एण्ड फे्रस हाउस बा.न.पा. ९ 

५३५ वािािाि बुढािोकी बुढािोकी नास्ता पसि बा.न.पा. ९ 

५३६ िक्ष्मी दिाई पवन टेिसव बा.न.पा. ९ 

५३७ खसविा कुिािी डांगी मनिविा नास्ता पसि बा.न.पा. ९ 

५३८ टेक बहादुि विी िावि िक्ष्मण गल्ला मकिाना पसि बा.न.पा. ५ 

५३९ मभि बहादुि भण्डािी िाजमदप कपडा पसि बा.न.पा. ७, 

५४० ज्ञान बहादुि विी कोटबािा स्टाप होटि बा.न.पा. ७ 

५४१ अजुवन बसे्नत बसे्नत कोल्ड स्टोि बा.न.पा. ४ 

५४२ अंगेर्श्ि वमि अिृत भाडा पसि बा.न.पा. ७ 

५४३ गोमपिाि वमि वमि फेन्सी स्टोि बा.न.पा. ४ 

५४४ प्रकाश वुढािोकी िक्ष्मी कसे्ममटक पसि बा.न.पा. २ 

५४५ िेखा शिाव िुना स्टोि बा.न.पा. ७ 

५४६ श्याि िाि सुनाि सन्दीप सुन िांदी पसि बा.न.पा. २ 

५४७ खुि बहादुि खड्का कािना फेन्सी पसि बा.न.पा. ७ 

५४८ मदपेन्द्र पकास विी विी गल्ला मकिाना पसि बा.न.पा. ७ 

५४९ महिा िाि परियाि महिा कपडा पसि बा.न.पा. ७ 

५५० मदपक विी नू्य मकसान एग्रोभेट  सेन्टि बा.न.पा. ७ 

५५१ मतिक बहादुि िापा खुििाज कोल्ड स्टोि एण्ड मकिाना पसि बा.न.पा. ७ 

५५२ सिस्वती शाह सिस्वती फेन्सी पसि बा.न.पा. ४ 

५५३ सुमनना दिाई नमवन टेिवस बा.न.पा. ५ 

५५४ स्खि बहादुि विी सफि कुखुिा फिव एण्ड एग्रोभेट सेन्टि बा.न.पा. १२ 

५५५ 

िन बहादुि विी तुफान एण्ड तोिण कोल्ड स्टोसव एण्ड 

नास्ता पसि 

बा.न.पा. १२ 

५५६ रुप बहादुि बोहिा मससे्न महिाि एकान्त होटि बा.न.पा. १ 

५५७ मविेन्द्र बहादुि विी शुभि िोवाईि रिपेरिङ एण्ड पुस्तक पसि बा.न.पा. १२ 

५५८ मदपेन्द्र बोहिा मदपमशखा से्टशनिी एण्ड फोटो सु्टमडयो बा.न.पा. २ 
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५५९ पवन के.सी. सुमनि एण्ड पवन फमनविि पसि बा.न.पा. १२ 

५६० मटका िाि विी विी वकव शप बा.न.पा. २ 

५६१ 

िमनशा बुढािोकी िमनशा बू्यटी पािवि एण्ड एण्ड कसे्ममटक 

पसि 

बा.न.पा. २ 

५६२ हेिेन्द्र मड.सी. मवििा नास्ता पसि बा.न.पा. २ 

५६३ रिता दिाई नू्य वेष्ट फेिस टेिरिङ सेन्टि बा.न.पा. ५ 

५६४ सुमित्रा दिाई सुमित्रा फेन्सी स्टोि बा.न.पा. ५ 

५६५ िाधव िाज विी शुभेक्षा मकिाना पसि बा.न.पा. ३ 

५६६ मवििा भण्डािी भण्डािी होटि बा.न.पा. ७ 

५६७ मतिक कडेि दंगािी मकिाना एण्ड गल्ला पसि बा.न.पा. ५ 

५६८ मभि बहादुि विी िेक बेसी हाडववेयि एण्ड भांडा पसि बा.न.पा. ५ 

५६९ महिािय शिाव महिािय कसे्ममटक तिा मकिानापसि बा.न.पा. ९ 

५७० मभि बहादुि विी मिनािी नास्ता पसि बा.न.पा. ९ 

५७१ कििा कुिािी विी गाउ वेसी नास्ता पसि बा.न.पा. ७ 

५७२ झिक जंङ्ग िन्द झकास पिाष्टीक पसि बा.न.पा. ७ 

५७३ वाि कृष्ण विी सहभागी मकिाना पसि बा.न.पा. ७ 

५७४ मदपेन्द्र कुिाि डांगी मदपेन्द्र फेन्सी एण्ड मकिाना पसि बा.न.पा. ९ 

५७५ ईन्द्र बहादुि विी अस्स्मता मकिाना एण्ड मकिाना पसि बा.न.पा. ७ 

५७६ पे्रि बहादुि विी ििेश मकिाना एण्ड िमदिा पसि बा.न.पा. ५ 

५७७ छमविाि कािी िोसन मकिाना पसि बा.न.पा. २ 

५७८ िक्र बहादुि साकी रुकिेिे नास्ता पसि बा.न.पा. ५ 

५७९ मवनोद डांगी मवनोद खुद्रा तिा िमदिा पसि बा.न.पा. ७ 

५८० 

हिी िाि बुढािोकी समिि सम्राट मकिाना एण्ड मकिाना फे्रस 

हाउस 

बा.न.पा. ५ 

५८१ मडल्ली बहादुि मब.क. मशिपाईिी नास्ता एण्ड िमदिा खुद्रा पसि बा.न.पा. ५ 

५८२ नन्दकिा सुनाि िाजु मकिाना पसि बा.न.पा. २ 

५८३ टेक बहादुि खत्री मविेन्द्र िमदिा नास्ता पसि बा.न.पा. १२ 

५८४ मविाज के.सी. मविाज फेन्सी स्टोि बा.न.पा. २ 

५८५ कृष्ण बुढा सुमदप फेन्सी स्टोि बा.न.पा. ६ 

५८६ संमजव मव.क. मनशा सुन िांदी पसि बा.न.पा. २ 

५८७ मवना कुिािी बसे्नत मवषु्ण मकिाना एण्ड कोल्ड स्टोि बा.न.पा. ४ 

५८८ महि प्रकास िन्द झकास नास्ता पसि बा.न.पा. ५ 

५८९ मदपा कुिािी बसे्नत मदपसन ईिोक्टि ोमनक एण्ड से्टशनिी पसि बा.न.पा. ४ 

५९० नते दिाई नू्य नािायनी टेिसव बा.न.पा. ५ 

५९१ प्रमतिा विी प्रशान्त नास्ता पसि बा.न.पा. २ 

५९२ केशव िाज विी नू्य आईमडया िोवाईि रिपेरिङ्ग सेन्टि बा.न.पा. २ 

५९३ िाि बहादुि विी िखिान बमे्ब कटेज बा.न.पा. ७ 

५९४ िम्प्फा के.सी. िम्प्फा कसे्ममटक एण्ड मकिाना पसि बा.न.पा. ९ 

५९५ मभि बहादुि ििाउने ििाउने फेन्सी स्टोि बा.न.पा. २ 
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५९६ पूणव बहादुि विी भान्ज नास्ता एण्ड कोल्ड स्टोि बा.न.पा. ५ 

५९७ सम्मmना कुिािी बसे्नत सम्मmना फेन्सी स्टोि बा.न.पा. ९ 

५९८ 

ििेश कुिाि विी कोमपिा एण्ड रुपा गल्ला तिा मकिाना 

पसि 

बा.न.पा. ९ 

५९९ पहि बुढा प्रवेश मकिाना एण्ड िमदिा पसि बा.न.पा. ४ 

६०० टेउिे कािी आमशष मकिाना पसि बा.न.पा. ५ 

६०१ िमित कुिाि िन्द िन्द सप्लायसव बा.न.पा. ९ 

६०२ पूणव बहादुि िन्द होटि स्टाि कटेज एण्ड िज बा.न.पा. ५ 

६०३ रुप बहादुि िन्द रुप सप्लायसव बा.न.पा. ९ 

६०४ टंक बहादुि विी विी सप्लायसव बा.न.पा. ९ 

६०५ 

िमतभान विी निेश एण्ढ मदपक मकिाना तिा नास्ता 

पसि 

बा.न.पा. १२ 

६०६ पूणव बहादुि िन्द हेििाज फेन्सी पसि बा.न.पा. ७ 

६०७ गणेश कुिाि िसाईिी गणेश फमनविि उद्योग बा.न.पा. १२ 

६०९ िहेन्द्र वमि पवन गल्ला पसि बा.न.पा. ४ 

६१० पोखि िाज िन्द सयपत्री िसिा उद्योग बा.न.पा. २ 

स्रोतः उद्योग वामणज्य संघ, सल्यान, २०७६ 

४.५.२ बैंक तिा मवत्तीय संथिा सम्बन्धी मवविण  

यस बागिौि नगिपामिकािा उद्योग व्यापाि िगानी गनव मवत्तीय संथिाहरुिा वामणज्य बैंकहरु िाफव त कजाव 

िगानी हुने गिेको देस्खन्छ । यस बाहेक नगिपामिकािा संिामित अन्य बैंक तिा मवत्तीय संथिाहरुिे पमन 

कजाव उपिब्ध गदै आएका छन् भने नगिपामिका बासीहरुसँग िहेको िकििाई मनके्षपको रुपिा स्वीकाि 

गरि बित पमन गरिदै आएको छ । यस नगिपामिकािा मनम्नानुसािका बैंक तिा मवत्तीय संथिाहरु िहेका छन्। 

तामिका नं. ३७ : बागिौि नगिका बैंक तिा मवत्तीय संथिा सम्बन्धी मवविण 

कं्र स. बैंक तिा मवत्तीय संथिाको नाि ि ठेगाना वडा नं 

क. वामणज्य बैंक 
 

१ नेपाि बैंक मिमिटेड २ 

२ जनता बैंक  मिमिटेड २ 

ख. मवकास बैंक  

१ िुस्िनाि मवकास बैंक २ 

ग. मवत्तीय संथिा 
 

१ िमहिा सहयात्रा िाइक्रो फाइनान्स मवमत्तय संथिा २ 

२ र्श्ाभिम्व मवमत्तय संथिा २ 

घ. िघु मवत्त संथिा 
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१ िमहिा सािुदामयक िघु मवत्त संथिा २ 

२ मवजय िघु मवत्त संथिा २ 

३ मिमिविे िाइक्रो फाइनान्स िघु मवत्त संथिा २ 

स्रोतः नगि कायवपामिकाको कायाविय, २०७६ 

 

४.५.३ सहकािी सम्बन्धी मवविण  

नगिपामिकाको आमिवक तिा सािामजक मवकासिा यहाँका सहकािी संथिाको भूमिका िहत्वपूणव िहेको छ 

। सहकािी संथिािे थिानीय स्तिको बितिाई नगिपामिका बामहि जानबाट िोकी थिानीय के्षत्रिा मवमभन्न 

आय िूिक कायविा िगानी गरििहेका छन् । सहकािी संथिाप्रमत जनताको अपनत्व बढी ि प्रशासमनक झन्झट 

पमन कि हुने हँुदा मवत्तीय कािोबाि के्षत्रिा यहाँका जनताको पहँुि वृस्द्ध भएको देस्खन्छ ।  

नगििा उद्योग व्यापाि के्षत्रिा िगानी गने उदे्दश्यका साि बित तिा ऋण, कृमष ि बहुउदे्दश्यीय, आमद 

प्रकृमतका सहकािी संथिाहरुबाट कजाव िगानी हुने गिेको छ । सािै यी संथिाहरुिे मनयमित रुपिा 

सदस्यहरुबाट बिन सङ्किन पमन गदै आइिहेको पाइन्छ । यस नगिपामिकािा िहेका सहकािी संथिाहरुको 

मवविण तिको तामिकािा उले्लख गरिएको छ ।  

तामिका नं. ३८ : बागिौि नगिका सहकािी सम्बन्धी मवविण 

कं्र स. सहकािी संथिाको नाि ि ठेगाना  वडा नं 

१ िेतना सािामजक उद्दिी सहकािी संथिा  २ 

२ प्रगमत वित तिा ऋण सहकािी संथिा  २ 

स्रोतः नगि कायवपामिकाको कायाविय, २०७६ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

परिचे्छद ५ : सािामजक अवस्था 

 

५.१ शैमक्षक तिा िानव संशाधन मवकास  

नेपाििाई अल्पमवकमसत िाष्टि हरुको सूिीबाट िुि गिाई मवकासोनु्मख िाष्टि को सूिीिा सिावेश गिाउन एवं 

मदगो मवकासको िक्ष्य अनुरुप सिावेशी ि सिन्याय आधारित मशक्षा सबैिा पुयावउने संमवधानिे प्रदान गिेको 

अमधकाि सुमनमित गने प्रमतबद्धता समहत मशक्षा प्रणािीिाई आमिवक, सािामजक रुपान्तिणको सेवाहरुको 

रुपिा मवकास गने, सबै तह एवि् मवधाको मशक्षािा सितािूिक पहँुि सुमनमित गने, मशक्षािाई िोजगािी 

उनु्मख बनाउने, गुणस्तििा सुधाि एवं व्यवथिापकीय क्षिता अमभवृस्द्ध गिी आमिवक, सािामजक मवकासका 

िक्ष्यहरु हामसि गने तफव  िामष्टि य मशक्षा नीमत ि कायवक्रि िमक्षत गिेको िौिो आवमधक 

(२०७३/०७४/०७५/०७६) योजनािा उले्लख गरिएको छ ।    

कुनै पमन देशको सािामजक तिा आमिवक मवकासिा मशक्षािे ठूिो भूमिका खेिेको हुन्छ । यसिाई िानव 

मवकासको सूिकको रुपिा मिइन्छ । यसै मसिमसिािा यहाँ बागिौि नगिपामिकाको शैमक्षक स्थिमत देखाउन 

खोमजएको छ । मवकासको प्रिुख आधािशीिा मशक्षा हो । मशक्षाको िाध्यिबाट व्यस्ििा अन्तमनवमहत 
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प्रमतभाहरुको मवकास हुन गई सिग्र सिाज ि िाष्टि िा सकािात्मक परिवतवन ल्याउन समकन्छ भने्न सवविान्य 

मसद्दान्त िहीआएको छ । सिेत, अनुशामसत, तिा उत्पादनशीि जनशस्ि मनिावण गनवका िामग मशक्षा के्षत्रको 

नै सवोपिी भूमिका अमनवायव  िहन्छ । आवमधक योजनाहरुिा गरिबी मनवािण तिा िौतफी मवकासका िामग 

मशक्षा के्षत्रिाई िानव संशाधन मवकासको एक शसि िाध्यिको रुपिा नीमतगत रुपिा अविम्बन गरिएको 

छ । नेपािको संमवधान २०७१ को भाग ३, धािा ३१ िा मशक्षासम्बन्धी हकिा देहायबिोमजिको व्यवथिा 

गरिएको छ । 

 प्रते्यक नागरिकिाई आधािभूत मशक्षािा पहँुिको हक हुनेछ । 

 प्रते्यक  नागरिकिाई िाज्यबाट आधािभूत तहसम्मको मशक्षा अमनवायव ि मन:शुल्क तिा िाध्यमिक 

तहसम्मको मशक्षा मन:शुल्क पाउने हक हुनेछ ।  

 अपाङ्गता भएका ि आमिवक रुपिे मवपन्न नागरिकिाई कानून बिोमजि मन:शुल्क उच्च मशक्षा पाउने 

हक हुनेछ । 

 दृमष्टमवहीन नागरिकिाई बे्रिमिमप तिा बमहिा ि स्वि वा बोिाइसिबन्धी अपाङ्गता भएका 

नागरिकिाई सांकेमतक भाषाको िाध्यिबाट कानून बोमजि मन:शुल्क मशक्षा पाउने हक हुनेछ ।  

 नेपाििा बसोबास गने प्रते्यक नेपािी सिुदायिाई कानून बिोमजि आफ्नो िातृभाषािा मशक्षा पाउने 

ि त्यसका िामग मवद्दािय तह शैमक्षक संथिा खोल्ने ि संिािन गने हक हुनेछ । 

संमवधान तिा योजनाको ठुलु्ठिा बहस भएता पमन शैमक्षक गुणस्तिको हकिा अन्य िुिुकको तुिनािा 

उले्लखनीय मवकास भने भएको देस्खदैन । मशक्षािे ज्ञान ि सीपको प्रयोगात्मक परिवतवन ल्याउने, मपछमडएको, 

मवपन्न ि अभावग्रस्त वगवको सपना साकाि गनुवपदवछ । देशको पक्षपोषण गने, अवोध बािबामिका एवि् 

आवाज मवमहनका पक्षिा िही देशिाई सिृद्ध बनाउने परिकल्पनािाई साकाि गनुवपदवछ । देशका िामग 

आवश्यक नेतृत्वदायी क्षिताको मवकास, अिकरुपिा मसके्न ि मसकाउने प्रवृमत्त, सािामजक ि िानवीय 

िूल्यिान्यता ि आत्ममवर्श्ासजस्ता आधािभूत पक्षको मवकास गनव सघाउनु नै गुणस्तिीय मशक्षाको मवशेषता 

हो । यस्तो मशक्षािा मवशे्लषणात्मक ि िौमिक सोिको पयाविता हुनुपछव  । मनमदवष्ट मसकाइिात्र स्तिीयता होइन 

। आज व्यावहारिक परिवतवन, श्रिसँग आथिा, जीवनोपयोगी खोज, अनुसन्धान, सान्दमभवकता, देश ि 

संसृ्कमतप्रमत पे्रि, नैमतक मजमे्मवािी, िौमिक िापिा मवज्ञानको उपयोग गनव स्तिीय मशक्षाको आवश्यता छ । 

सन् २०००–२०१५ सम्म कायावन्वयनिा िहेका सहश्राब्दी मवकास िक्ष्य (MDGs) िधे्य उदे्दश्य नं २ (Goal No. 

2) साववभौमिक प्रािमिक मशक्षा िहेको मियो । MDGs पक्ष िाष्टि को हैमसयतिे नेपािको उि उदे्दश्य प्रास्िका 

बाटोिा आफ्नो गमतमवमध केस्न्द्रत गिेको पाइन्छ । फिस्वरूप २०१५ को अन्त्यसम्म प्रािमिक तहिा खुद 

भनावदि ९६.६ प्रमतशत पुगेको छ भने िैमङ्गक अनुपात सिदििा पुगेको छ । मदगो मवकासका िक्ष्य (SDGs 

2015-2030) को १७ िधे्य उदे्दश्य ४ सबैका िामग सिावेशी, सितािुिक ि गुणस्तिीय मशक्षा ि जीवनपयवन्त 

मसकाइ िहेको छ । गुणस्तिीय शैमक्षक जनशस्ि उत्पादन गनव, उद्यिशीिता मवकास गनव, प्रमतस्पधावत्मक 

श्रिबजाििा िोजगािी प्राि गनव यो उदे्दश्यको कायावन्वयन मनदेमशत देस्खन्छ ।   

पिम्पिागत कृमष पेशािा आधुमनकीकिण ि व्यवसायीकिण गनव, उद्यिशीिताको मवकास ि पँूजी िगानी 

िाफव त औद्योगीकिण गनव ियावमदत िोजगािीको अवसि सृजना गनव ि सिग्रिा िानव मवकास िाफव त सिृद्ध 

ि सिुन्नत देश मवकास गनव जीवनोपयोगी ि व्यवहारिक मशक्षाको अहि् भूमिका िहन्छ । मशक्षा के्षत्रको 

परिसूिकिाई त्यस के्षत्रिा सञ्चामित मवमभन्न शैमक्षक कायवक्रिबाट मनधाविण गनव समकन्छ । यसै मसिमसिािा 

यस बागिौि नगिपामिकाको शैमक्षक स्थिमत देखाउन यहाँको साक्षिता स्थिमत, मशक्षण संथिाको मवविण, 
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मशक्षक दिबन्दी मवविण, मवद्यािीको भनाव, तहगत तिा मवषयगत शैमक्षक मवविण देखाउन खोमजएको छ 

जसबाट बागिौि नगिपामिकाको शैमक्षक अवथिािाई बुझी अगािी मदनिा सुधाि गनव नीमत तिा कायवक्रि 

बनाउन समकन्छ । 

 

 

५.१.१ शैमक्षक संथिाहरूको मवविण  

औपिारिक मशक्षाको िामग शैमक्षक संथिाहरूको मनिावण अमनवायव शतव हो । अन्य मवषयहरूका अिावा 

सुमवधा सम्पन्न शैमक्षक पूवावधाििे शैमक्षक गुणस्ति िापनिा भूमिका खेल्दछ । यसै अनुरूप यस 

नगिपामिकािा २०७५ सािसम्म सञ्चािन भैिहेका मवमभन्न तहका शैमक्षक संथिाहरूको मवविण तिको 

तामिकािा देखाईएको छ ।   

तामिका नं. ३९ : बागिौि नगिका शैमक्षक संथिाहरूको मवविण 

मवविण सािुदामयक संथिागत जम्मा 

बाि मवकास केन्द्र ५८ ० ५८ 

प्रािमिक मवद्यािय ४४ १० ५४ 

आधािभुत मवद्यािय १५ १ १५ 

िाध्यमिक मवद्यािय १० ० १० 

क्याम्पस १ ० १ 

कुि जम्मा १२८ ११ १३८ 

स्रोतः नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

सिुदायको पहििा थिापना गरिएको नाफािमहत प्रकृमतको नेपाि सिकािबाट मनयमित रुपिा नुदान पाउने 

गरि अनुिमत वा स्वीकृमतप्राि मवद्यािय सािुदामयक मवद्यािय हो । त्यसै्त व्यस्ि/संथिा वा सिुदायको 

पहििा थिापना गरिएका नेपाि सिकािबाट मनयमित रुपिा अनुदान नपाउने गिी अनुिमत वा स्वीकृमतप्राि 

मवद्यािय संथिागत मवद्यािय हो । 
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५.१.२ बािमवकास केन्द्रको मवविण  

बािमवकास भन्नािे बाल्यावथिाका नागरिकको जीवन िक्षा, उमित स्याहाि, पािनपोषण, स्वास्थ्य स्याहाि गनव 

ि उनीहरुिा अन्तिमनमहत क्षिता तिा सम्भावनाको अमधकति मवकास गनुव हो । यो मवर्श्व्यापी रुपिा थिामपत 

िौमिक हक हो । 

मशक्षा मवभागिे जािी गिेको ‘प्रािस्म्भक बािमवकास सम्बन्धी िणनीमतक पत्र, २०६१' िे 'बािमवकास 

कायवक्रिको अस्न्ति िक्ष्य भनेको बािबामिकाको सुखी ि सिुन्नत जीवन सुमनमित गनुव एवि् उनीहरुको 

मवकासिाई सहज बनाउनु हो’ भनेको छ । मवद्यािय के्षत्र सुधाि कायवक्रिको कायावन्वयन सँगै ६४ प्रमतशत 

बािबामिका बािमवकासिा सहभागी भएि िातै्र कक्षा १ िा भनाव भएको मशक्षा िन्त्राियको दाबी िहेको छ ।  

मवशेष गिी बाि मवकास मशक्षाका अन्य उदे्दश्यहरू मनम्नानुसाि उले्लख गरिएको छ : 

 शािीरिक, िानमसक, संवेगात्मक, सािामजक, नैमतक मसजवनात्मक पक्षको मवकासका िामग अवसि 

प्रदान गनुव । 

 सफा सुग्घि िहने बानीको मवकास गनुव । 

 सािामजक िूल्यअनुरूप व्यवहाि गने बानीको मवकास गनुव । 

 मवद्याियप्रमत सकािात्मक धािणा ि व्यवहािको मवकास गनुव । 

 आधािभूत मशक्षाका िामग तयाि पानुव । 

हाि बागिौि नगिपामिकािा कुि ५८ बािमवकास केन्द्रहरू िहेका छन् ।  

०

१०

२०

३०

४०

५०

६०

सामुदामयि संस्िार्ि जम्मा

श मिक संस्था

बाल वविास िेन्र प्रािममि ववद्यालय आधारभुि ववद्यालय माध्यममि ववद्यालय क्याम्पस
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५.१.३ सािुदामयक मवद्याियिा अध्ययनित छात्रछात्राको मवविण  

 

तामिका नं. ४० : बागिौि नगिका सािुदामयक मवद्याियिा अध्ययनित छात्रछात्राको मवविण 

सामुदावयक विद्यालको नाम 
िडा 

नम्बर 

पुिि प्रािवमक 
आधारभूत (१-३,१-

५,१-८) 

माध्यावमक (९-१०,९-

१२) 
जम्मा 

छात्रा छात्र जम्मा छात्रा छात्र जम्मा छात्रा छात्र जम्मा छात्रा छात्र जम्मा 

न्यायघाट आधािभूत मवद्यािय, 

कोटबेत १ १६ १४ ३० ८४ ८९ १७३ ० ० ० १०० १०३ २०३ 

मत्रवेणी प्रा.मव., कािाखेत १ ८ ७ १५ ७ ४ ११ ० ० ० १५ ११ २६ 

िहादेव प्रा.मव. , िौखे १ १५ ७ २२ १६ १२ २८ ० ० ० ३१ १९ ५० 

सिस्वती शािदा आधािभूत मवद्यािय, 

मठन्बाङ १ १७ ११ २८ ७० ५६ १२६ ० ० ० ८७ ६७ १५४ 

दमित जनता प्रा.मव., मठन्बाङ १ ० ० ० १३ १२ २५ ० ० ० १३ १२ २५ 

                            

जनकल्याण निुना िा.मव., िाििािे २                      

िस्ति िा.मव., िस्ति २ ११ १ २० ४२ ४८ ९० ७२ ६१ १३३ १२५ ११० २४३ 

बुद्द प्रा.मव., ियाि गाउँ २ ९ ७ १६ १२ १८ ३० ० ० ० २१ २५ ४६ 

मत्रवेणी प्रा. मव., ठाँमटिौि २ १२ ६ १८ ११ २२ ५१ ० ० ० २३ २८ ६९ 

भानुभि आधािभुत मव., मिल्ढािे २ १४ ८ २२ ८५ ७१ १५६ ० ० ० ९९ ७९ १७८ 

भानुभि जागृमत प्रा.मव., तल्लो 

मिल्ढािे २ ५ ३ ८ ३ ४ ७ ० ० ० ८ ७ १५ 

गणेश प्रा. मव., बडािौि २                      
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अििज्योमत िा.मव., िौिपानी ३ १३ १३ २६ ९९ ११८ २१७ ३७ २७ ६४ १४९ १५८ ३०७ 

मवजया प्रा.मव., खािी ३ १० ७ १७ ४९ ६० १०९ ० ० ० ५९ ६७ १२६ 

प्रगती प्रा.मव., िौखेढुङ्गा ३ ० ० ० ६५ ७७ १४२ ० ० ० ६५ ७७ १४२ 

जयशान्ती प्रा.मव., िािािौि ३ ४ ६ १० २७ २१ ४८ ० ० ० ३१ २७ ५८ 

शास्न्त प्रा.मव., िातपहिा ३ ७ ९ १६ ४ ५ ९ ० ० ० ११ १४ २५ 

                      ० ० ० 

सिस्वती िा. मव., पेमदखोिा ४ १७ १३ ३० २४६ २०३ ४४९ ३८७ ३३४ ७२१ ६५० ५५० १२०० 

जनता आधािभुत मव., खोिबािे ४ ११ ६ १७ ८३ ७६ १५९ ० ० ० ९४ ८२ १७६ 

मसद्दािव आधािभुत मव., काफिडाँडा ४ १८ १६ ३४ १०३ ८४ १८७ ० ० ० १२१ १०० २२१ 

भगवती प्रा. मव., िौिाबाङ ४ ९ ८ १७ ४३ २६ ६९ ० ० ० ५२ ३४ ८६ 

मशशुकल्याण प्रा.मव., डुम्मािे ४ ० ० ० ३२ ३० ६२ ० ० ० ३२ ३० ६२ 

                            

मशशुदीप प्रा. मव., कािागाउँ ५ ८ ४ १२ २५ ३१ ५६ ० ० ० ३३ ३५ ६८ 

समहद भित सृ्ममत निुना आधािभुत 

मव., मसपाव ५ ११ १३ २४ ९६ १२१ २१७ ० ० ० १०७ १३४ २४१ 

िामष्टि य आधािभुत मवद्यािय, 

वयािडाँडा ५ ४ ९ १३ १२४ १४७ २७१ ० ० ० १२८ १५६ २८४ 

जनसेवा प्रा. मव., दारििबोट ५ २ ११ १३ २६ ३६ ६२ ० ० ० २८ ४७ ७५ 

शािदा प्रा.मव., खत्रीगाउँ ५ ७ ५ १२ ८ ८ १६ ० ० ० १५ १३ २८ 

हरियािी प्रा.मव., िानकोट ५                      

िहेन्द्र जनता प्रा.मव., िािेिौि ५ १४ ६ २० ३७ २७ ६४ ० ० ० ५१ ३३ ८४ 
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सिस्वती आधािभूत मवद्यािय, 

जािुनेिौि ६ ६ १४ २० ११२ १०७ २१९ १५ १८ ३३ १३३ १३९ २७२ 

नमवन भवानी प्रा.मव., देउिािीडाँडा ६ ६ ५ ११ ३० ३५ ६५       ३६ ४० ७६ 

मसदािव प्रा.मव., ठुिापोखिा ६ ० ० ० ३२ ३८ ७०       ३२ ३८ ७० 

मशशु जागिण आधािभूत मवद्यािय, 

िमहढोिे ६ ० ० ० १५४ १११ २६५       १५४ १११ २६५ 

                            

बािकन्या िाध्यामिक मवद्यािय, 

टाट्के ७ ४ ६ १० १२६ १३२ २५८ ३०७ २५५ ५६२ ४३७ ३९३ ८३० 

बािकन्या आधािभुत मवद्यािय, 

कोदाििौि ७ ० ० ० ११९ ९४ २१३ ० ० ० ११९ ९४ २१३ 

बािबोध आधािभुत मवद्यािय, ठूिा 

गाँडाकोट ७ १४ १५ २९ १०२ ८१ १८३ ० ० ० ११६ ९६ २१२ 

भुवनेर्श्िी आधािभुत मवद्यािय, साना 

गाँडाकोट ७ ९ १६ २५ १०१ ९८ १९९ ० ० ० ११० ११४ २२४ 
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पोखिा ७ ९ ९ १८ ४१ ४० ८१ ० ० ० ५० ४९ ९९ 
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कामिका प्रा.मव., िातािाटा ११ ० ० ० ५६ ५७ ११३ ० ० ० ५६ ५७ ११३ 

जनिुखी प्रा.मव., िौखेनेटा ११                   ० ० ० 

सिस्वती प्रा. मव., मिनािी ११ ६ ९ १५ २१ २८ ४९ ० ० ० २७ ३७ ६४ 

                      ० ० ० 

दुगाव सिस्वती िा. मव., देउपुिीडाँडा १२ ९ १७ २६ १९५   ३२७     ४०६ २०४ १७ ७५९ 

वाि कल्याण आधािभुत मवद्यािय, 

दहिखोिा १२ ७ ८ १५ ११० ८९ १९९       ११७ ९७ २१४ 

गाँउवेशी प्रा.मव., पानीढि १२ ६ १० १६ ३४ ४८ ८३       ४० ५८ ९९ 

जनमहत प्रा. मव., िौपािी १२ १५ ११ २६ ६० ३२ ९२       ७५ ४३ ११८ 

वाि जागृमत प्रा.मव., ओखे्रनी १२ ० ० ० ३० २७ ५७       ३० २७ ५७ 

स्रोतः नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

 

उिेि सिूह ि िैंमगकताका आधाििा हेदाव बागिौि नगिपामिकािा १० वषव देस्ख १४ वषवका कक्षा १ देस्ख कक्षा ८ सम्मको शैमक्षक स्ति हामसि गिेका 

मवद्यािीको सबैभन्दा बढी संख्या िहेको छ । उिेि बढ्दै जाँदा क्रिशः पढाइको स्ति कि हुने वा छोड्ने प्रवृमत उच्च िहेको देस्खएको छ । यद्दपी 

आधािभूत मशक्षािा सबैको पहँुििा मवगतको तुिनािा ठूिो सुधाि भएतापमन उच्च मशक्षािा भने अपेक्षाकृत सुधाि भने देस्खदैन । आधािभूत मशक्षािा 

उपिब्धी प्राि भएपिात उच्च मशक्षािा िगानी वृस्द्ध गरि मदगो मवकासतफव  अमघ बढ्ने योजना मनिावण गनुव जरुिी छ । पाको उिेि सिूहका प्रौढ ि 

वृद्धवृद्धाहरुिा शैमक्षक स्ति कि िहनु, मवगतिा मशक्षाको पहँुिबाट टाढा िहेको जनसंख्या हाि पाको उिेि सिूहिा पिेकोिे हुनसक्छ ।  

बािबामिकाहरुको हकिा भने मवद्यािय जाने परिवाि संख्या िाम्रो िहेको भेमटएको । त्यसै्त नसविी देस्ख उच्च तहसम्म सबै उिेि सिूहका पुरुषको 

संख्या िमहिाको भन्दा धेिै िामि िहेको पाइन्छ । यसको मवसृ्तत मवविण िामिको तामिकािा प्रसु्तत गरिएको छ । 
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५.१.४ मवद्यािय शान्ती के्षत्र ि मवद्यािय सुधाि योजना मवविण  

नेपाि सिकािद्वािा २०६८ साििा मवद्याियिाई शास्न्तके्षत्रका रूपिा घोषणा गरिएको छ । यस घोषणािाई 

मवमभन्न िाजनीमतक दि, सािामजक अमभयन्ता एवं अमभवावकहरुिे सििवन एवि् आत्मसात गिी सकेको 

अवथिा िहेको छ । जसअनुसाि यस बागिौि नगिपामिकािे पमन नगिका समु्पणव मवद्याियिाई शान्ती के्षत्रको 

रुपिा थिापना गिेको छ ।  मवद्यािय शास्न्त के्षत्र अवधािणा ि साक्षिता अमभयान िािनी भएसँगै मवद्याियिा 

कुनै पमन सशस्त्र गमतमवमध हुन नहुने, मवद्यािय िाजनीमतक हस्तके्षप बन्द हुनुपने, बन्दहडतािबाट पढाइ 

प्रभामवत हुन नहुने ि मवद्याियिा कुनै पमन दण्ड, यातना वा भेदभाविमहत तिा बाििैत्री रुपिा पठनपाठन 

हुनुपने वकाित हुन िािेको देस्खएको छ । यसै्त यहाँका सबै मवद्याियिा वामषवक रुपिा मवद्यािय सुधाि 

योजना अद्यावमधक हँुदै आइिहेको छ ।   

 

५.१.५ मशक्षक तिा शैमक्षक जनशिी मवविण 

प्रदेशिा िानव संसाधन िन्त्राियअन्तगवत मशक्षा िहाशाखाको परिकल्पना गरिएको छ । सो िहाशाखािे 

प्रदेशमभत्रको शैमक्षक मनकायका किविािी व्यवथिापन, सिसािमयक शैमक्षक िुद्दा ि मववादको मनरुपण, 

सिकक्षता गुणस्ति मनयन्त्रण तिा अनुगिन ि सिन्वयनको काि गदै आइिहेको छ ।  

तामिका नं. ४१ :  बागिौि नगिका मशक्षक तिा शैमक्षक जनशिी मवविण 

सािुदामयक मवद्याियको नाि 
वडा 

नम्बि 

स्वीकृत 

दिबन्दी 

संख्या 

कायवित मशक्षक संख्या 

मशक्षक मशमक्षका 

न्यायघाट आधािभूत मवद्यािय, कोटबेत १ ४ ५ ४ 

मत्रवेणी प्रा.मव., कािाखेत १ ० ० १ 

िहादेव प्रा.मव., िौखे १ ० १ २ 

सिस्वती शािदा आधािभूत मव., मठन्बाङ १ ५ ५ २ 

दमित जनता प्रा.मव., मठन्बाङ १ ० ० १ 

          

जनकल्याण निुना िा.मव., िाििािे २       

िस्ति िा.मव., िस्ति २ १ १ ३ 

बुद्द प्रा.मव., ियाि गाउँ २ १ १ ५ 

मत्रवेणी प्रा. मव., ठाँमटिौि २ १ १ ३ 

भानुभि आधािभुत मव., मिल्ढािे २ ३ ५ ३ 

भानुभि जागृमत प्रा.मव., तल्लो मिल्ढािे २ १ १ १ 

गणेश प्रा. मव., बडािौि २       
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अििज्योमत िा.मव., िौिपानी ३ ३ ९ ३ 

मवजया प्रा.मव., खािी ३ ३ ३ २ 

प्रगती प्रा.मव., िौखेढुङ्गा ३ १ २ २ 

जयशान्ती प्रा.मव., िािािौि ३ ३ २ १ 

शास्न्त प्रा.मव., िातपहिा ३ २ २ ३ 

          

सिस्वती िा. मव., पेमदखोिा ४ ९ १७ ५ 

जनता आधािभुत मव., खोिबािे ४ २ ७ २ 

मसद्दािव आधािभुत मव., काफिडाँडा ४ ४ ५ ४ 

भगवती प्रा. मव., िौिाबाङ ४ १ १ ३ 

मशशुकल्याण प्रा.मव., डुम्मािे ४ १ २ १ 

          

मशशुदीप प्रा. मव., कािागाउँ ५ १ १ ३ 

भित सृ्ममत निुना आधािभुत मव., मसपाव ५ ० ५ ५ 

िामष्टि य आधािभुत मवद्यािय, वयािडाँडा ५ ४ ६ ४ 

जनसेवा प्रा. मव., दारििबोट ५ ० ३ १ 

शािदा प्रा.मव., खत्रीगाउँ ५ ० ० १ 

हरियािी प्रा.मव., िानकोट ५       

िहेन्द्र जनता प्रा.मव., िािेिौि ५ ३ २ २ 

          

सिस्वती आधािभूत मवद्यािय, जािुनेिौि ६ ३ ६ ३ 

नमवन भवानी प्रा.मव., देउिािीडाँडा ६ २ २ २ 

मसदािव प्रा.मव., ठुिापोखिा ६ १ २ २ 

मशशु जागिण आधािभूत मवद्यािय, िमहढोिे ६ ३ २ ५ 

          

बािकन्या िाध्यामिक मवद्यािय, टाट्के ७ ९ १२ ९ 

बािकन्या आधािभुत मवद्यािय, कोदाििौि ७ ३ ५ २ 

बािबोध आधािभुत मवद्यािय, ठूिा 

गाँडाकोट 
७ ३ ४ ४ 

भुवनेर्श्िी आधािभुत मवद्यािय, साना 

गाँडाकोट 
७ ५ ५ ४ 

बाि उपकाि प्रा. मवद्यािय, साना पोखिा ७ ० २ १ 

जनिेतना प्रा. मव., दह ७ १ ३ २ 
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मत्रवेणी प्रा.मव., िाििौि ७ ० २ २ 

          

शािदा प्रा.मव., िानीसल्ला ८ ३ ३ १ 

जयकािी प्रा.मव., खत्रीगाउँ ८ १ १ २ 

सिस्वती सदन प्रा.मव., गैिागाउँ ८       

कामिका िा.मव., कोट्िौिा ८       

जीवनज्वती प्रा.मव., गैिीमबसौनी ८ २ ३ १ 

          

मशशुजागिण िा.मव., खोिबािे ९ ३ ८ ३ 

वािसने्दश प्रा.मव., बिान ९ ० ० ४ 

सुयवप्रकाश आधािभूत मवद्यािय, कुयापानी ९ ३ ५ ३ 

सुयोदय प्रा.मव., खसुव ९ १ १ १ 

वािउपकाि प्रा.मव., िौिीघािे ९ २ १ १ 

मविेन्द्र  प्रा.मव., डाँगीगाउँ ९ २ ३ २ 

िोकतास्न्त्रक प्रा.मव., मिउिेबािी ९ ० १ २ 

वािमकिण प्रा.मव., धामिढुङ्गा ९ १ १ १ 

वािजागिण प्रा.मव., कििपोखिी ९ १ २ १ 

          

िहेन्द्र िा.मव., मपपिनेटा १० ७ ११ २ 

मसतिा प्रा.मव., ियाँिगाउँ १० ३ ३ २ 

सिस्वती प्रा.मव., भाटमबटे १०       

शािदा प्रा.मव., िोखिा १० ३ ३ १ 

जनता प्रा.मव., स्यािागाउँ १० ० २ २ 

धु्रवतािा प्रा.मव., आफल्ला १० ० ० १ 

          

मशशुकल्याण िा.मव., हारििाि ११ ३ ८ ३ 

कामिका प्रा.मव., िातािाटा ११ २ ४ ० 

जनिुखी प्रा.मव., िौखेनेटा ११       

सिस्वती प्रा. मव., मिनािी ११ ० १ २ 

          

दुगाव सिस्वती िा. मव., देउपुिीडाँडा १२ ११ १४ ५ 

वाि कल्याण आधािभुत मवद्यािय, 

दहिखोिा 
१२ ३ ४ ४ 
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गाँउवेशी प्रा.मव., पानीढि १२ १ २ ३ 

जनमहत प्रा. मव., िौपािी १२ १ २ १ 

वाि जागृमत आ.मव., ओखे्रनी १२ २ २ १ 

स्रोतः नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

 

५.१.६ शैमक्षक संथिािा उपिब्ध भौमतक पूवावधाि तिा सुमवधा  

एक पमछ अको गदै मशक्षाको खुड्मकिो िढ्ने मवद्यािीको पमहिो िोजाइ गुणस्तिीय मशक्षाप्रदायक शैमक्षक 

संथिा नै हो । सािै मवद्यािी/अमभवावक िे गुणस्तिीय मशक्षाको सँगसँगै सुमवधासम्पन्न मशक्षण संथिा छाने्न 

गदवछन् । भौमतक पूवावधािको अिवा शैमक्षक संथिाको कक्षा कोठा, मशक्षक, किेजको अवथिा, शैमक्षक 

पूवावधाि ि शुल्क पमन मवद्यािी/अमभभावकको िामग उमत्तकै िहत्वपूणव िहेको हुन्छ । मवद्यािीिे क्यास्न्टन, 

खेििैदान, डि ेस ि स्वतन्त्रताको अवथिािाई नजामनँदो तरिकािे मियाउँदै ती सुमवधा उपिब्ध शैमक्षक 

संथिाहरूिाई प्रािमिकता मदने गिेका छन् । 

तामिका नं. ४२  : बागिौि नगिका सािुदामयक मवद्याियको भौमतक मवविण 

सािुदामयक मवद्याियको 

नाि 

वडा 

नम्बि 

भवन संख्या कोठा संख्या 
पुस्तकािय ि 

अध्ययन केन्द्र 

(छ/छैन) 

प्रयोगशािा 

प
कै 

ी 

क
च्च

ी 

प
कै 

ी 

क
च्च

ी 

न्यायघाट आधािभूत 

मवद्यािय, कोटबेत १ ० ३ ० १० छैन छैन 

मत्रवेणी प्रा.मव., कािाखेत १ ० १ ० ३ छैन छैन 

िहादेव प्रा.मव., िौखे १ २ ० ४ ० छैन छैन 

सिस्वती शािदा 

आधािभूत मव., मठन्बाङ १ १ ३ २ ८ छैन छैन 

दमित जनता प्रा.मव., 

मठन्बाङ १ ० १ ० २ छैन छैन 

                

जनकल्याण निुना िा.मव., 

िाििािे २         छ छ 

िस्ति िा.मव., िस्ति २ १ ५ ४ १४ छैन छ 

बुद्द प्रा.मव., ियाि गाउँ २ २ ० ४ ० छैन छैन 

मत्रवेणी प्रा. मव., ठाँमटिौि २ ० २ ० ७ छैन छैन 

भानुभि आधािभुत मव., 

मिल्ढािे २ ० ४ ० १० छैन छैन 

भानुभि जागृमत प्रा.मव., 

तल्लो मिल्ढािे २ ० १ ० ४ छैन छैन 

गणेश प्रा. मव., बडािौि २             
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अििज्योमत िा.मव., 

िौिपानी ३ २ ४ ११ १० छ छ 

मवजया प्रा.मव., खािी ३ ० ३ ० ७ छैन छैन 

प्रगती प्रा.मव., िौखेढुङ्गा ३ १ १ २ ६ छैन छैन 

जयशान्ती प्रा.मव., िािािौि ३ ० ३ ० ६ छैन छैन 

शास्न्त प्रा.मव., िातपहिा ३ ० ३ ० ६ छैन छैन 

                

सिस्वती िा. मव., 

पेमदखोिा ४ ३ २ १८ ४ छ छ 

जनता आधािभुत मव., 

खोिबािे ४ ० ३ ० १० छैन छैन 

मसद्दािव आधािभुत मव., 

काफिडाँडा ४ ० २ ० ५ छैन छैन 

भगवती प्रा. मव., िौिाबाङ ४ ० २ ० ६ छैन छैन 

मशशुकल्याण प्रा.मव., 

डुम्मािे ४ ० २ ० छ छैन छैन 

                

मशशुदीप प्रा. मव., 

कािागाउँ ५ ० १ ० ६ छैन छैन 

भित सृ्ममत निुना 

आधािभुत मव., मसपाव ५ ० ४ ० ११ छैन छैन 

िामष्टि य आधािभुत 

मवद्यािय, वयािडाँडा ५ ० ४ ० १२ छैन छैन 

जनसेवा प्रा. मव., 

दारििबोट ५ ० २ ० ८ छैन छैन 

शािदा प्रा.मव., खत्रीगाउँ ५ १ १ २ ४ छैन छैन 

हरियािी प्रा.मव., िानकोट ५             

िहेन्द्र जनता प्रा.मव., 

िािेिौि ५ ११ २ २ ८ छैन छैन 

                

सिस्वती आधािभूत 

मवद्यािय, जािुनेिौि ६ १ ३ ४ ४ छैन छैन 

नमवन भवानी प्रा.मव., 

देउिािीडाँडा ६ ० २ ० ८ छैन छैन 

मसदािव प्रा.मव., ठुिापोखिा ६ ० २ ० ७ छैन छैन 

मशशु जागिण आधािभूत 

मवद्यािय, िमहढोिे ६ ० ३ ० ८ छैन छैन 
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बािकन्या िाध्यामिक 

मवद्यािय, टाट्के ७ ५ ५ १८ १२ छैन छ 

बािकन्या आधािभुत 

मवद्यािय, कोदाििौि ७ ० ४ ० ९ छैन छैन 

बािबोध आधािभुत 

मवद्यािय, ठूिा गाँडाकोट ७ २ ३ ४ ८ छैन छैन 

भुवनेर्श्िी आधािभुत 

मवद्यािय, साना गाँडाकोट ७ १ २ २ ९ छैन छैन 

बाि उपकाि प्रा. 

मवद्यािय, साना पोखिा ७ ० २ ० ७ छैन छैन 

जनिेतना प्रा. मव., दह ७ ० २ ० ६ छैन छैन 

मत्रवेणी प्रा.मव., िाििौि ७ ० १ ० ६ छैन छैन 

                

शािदा प्रा.मव., िानीसल्ला ८ ० ३ ० ७ छैन छैन 

जयकािी प्रा.मव., 

खत्रीगाउँ ८ १ १ ३ ३ छैन छैन 

सिस्वती सदन प्रा.मव., 

गैिागाउँ ८             

कामिका िा.मव., 

कोट्िौिा ८             

जीवनज्वती प्रा.मव., 

गैिीमबसौनी ८ ० ३ ० ६ छैन छैन 

                

मशशुजागिण िा.मव., 

खोिबािे ९ १ ४ ४ १४ छैन छैन 

वािसने्दश प्रा.मव., बिान ९ १ १ २ ४ छैन छैन 

सुयवप्रकाश आधािभूत 

मवद्यािय, कुयापानी ९ २ २ ५ ६ छैन छैन 

सुयोदय प्रा.मव., खसुव ९ ० २ ० ६ छैन छैन 

वािउपकाि प्रा.मव., 

िौिीघािे ९ ० २ ० ५ छैन छैन 

मविेन्द्र  प्रा.मव., डाँगीगाउँ ९ १ २ २ ६ छैन छैन 

िोकतास्न्त्रक प्रा.मव., 

मिउिेबािी ९ ० १ ० ३ छैन छैन 

वािमकिण प्रा.मव., 

धामिढुङ्गा ९ १ ० २ ० छैन छैन 

वािजागिण प्रा.मव., 

कििपोखिी ९ २ १ ४ २ छैन छैन 
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िहेन्द्र िा.मव., मपपिनेटा १० १ ५ ४ १४ छ छ 

मसतिा प्रा.मव., ियाँिगाउँ १० ० ४ ० १० छैन छैन 

सिस्वती प्रा.मव., भाटमबटे १० ० ४ ० ७ छैन छैन 

शािदा प्रा.मव., िोखिा १० ० ४ ० ८ छैन छैन 

जनता प्रा.मव., स्यािागाउँ १० ० ४ ० ८ छैन छैन 

धु्रवतािा प्रा.मव., आफल्ला १० ० १ ० २ छैन छैन 

                

मशशुकल्याण िा.मव., 

हारििाि ११ ० ५ ० ११ छ छ 

कामिका प्रा.मव., िातािाटा ११ ० १ ० २ छैन छैन 

जनिुखी प्रा.मव., िौखेनेटा ११             

सिस्वती प्रा. मव., मिनािी ११ ० २ ० ८ छैन छैन 

                

दुगाव सिस्वती िा. मव., 

देउपुिीडाँडा १२ ४ ३ १६ ६ छ छ 

वाि कल्याण आधािभुत 

मवद्यािय, दहिखोिा १२ २ २ ६ ४ छैन छैन 

गाँउवेशी प्रा.मव., पानीढि १२ ० १ ० ६ छैन छैन 

जनमहत प्रा. मव., िौपािी १२ १ २ २ ४ छैन छैन 

वाि जागृमत आ.मव., 

ओखे्रनी १२ २ १ ४ २ छैन छैन 

स्रोतः नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

तामिका नं. ४३ : बागिौि नगिका सािुदामयक मवद्याियको भौमतक मवविण 

सािुदामयक मवद्याियको 

नाि 

वडा 

नम्बि 

डेस्क/वेञ्

िको 

क्षिता 

(जना) 

खेििैदान 

के्षत्रफि (वगव 

मि.) 

कम्पाउण्ड 

वािको मकमसि 

(तािवाि, कच्ची, 

पकै ी पखावि) 

िपीको 

सुमवधा 

(छ/छैन) 

स्वच्छ 

खानेपानी 

(छ/छैन) 

न्यायघाट आधािभूत 

मवद्यािय, कोटबेत १ ६० ३०० तािजािी छ छैन 

मत्रवेणी प्रा.मव., कािाखेत १ १२ ३० छैन छ छैन 

िहादेव प्रा.मव., िौखे १ ९६ १०० छैन छ छैन 

सिस्वती शािदा 

आधािभूत मव., मठन्बाङ १ ८८ २०४० छैन छ छ 

दमित जनता प्रा.मव., 

मठन्बाङ १ ० ४९ छैन छैन छैन 

              

जनकल्याण निुना 

िा.मव., िाििािे २           
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िस्ति िा.मव., िस्ति २ ४१२ ३२०० छैन छ छ 

बुद्द प्रा.मव., ियाि गाउँ २ ३६ १०० छैन छ छैन 

मत्रवेणी प्रा. मव., ठाँमटिौि २ ६० १६२०० छैन छ छ 

भानुभि आधािभुत मव., 

मिल्ढािे २ १५० ४२०० तािवाि छ छ 

भानुभि जागृमत प्रा.मव., 

तल्लो मिल्ढािे २ १५ ४२० छैन छ छैन 

गणेश प्रा. मव., बडािौि २           

              

अििज्योमत िा.मव., 

िौिपानी ३ ३८० १००० तािजािी  छ छ 

मवजया प्रा.मव., खािी ३ १५० १००० तािवाि  छ छ 

प्रगती प्रा.मव., िौखेढुङ्गा ३ ५० ५०० छैन छ छैन 

जयशान्ती प्रा.मव., 

िािािौि ३ ५७ १५०० छैन छ छैन 

शास्न्त प्रा.मव., िातपहिा ३ ४० १८०० तािवाि  छ छैन 

              

सिस्वती िा. मव., 

पेमदखोिा ४ १००० ३००० छैन छ छैन 

जनता आधािभुत मव., 

खोिबािे ४ ३०० १००० छैन छ छ 

मसद्दािव आधािभुत मव., 

काफिडाँडा ४ ३२० २००० छैन छ छ 

भगवती प्रा. मव., 

िौिाबाङ ४ १२० १०० छैन छ छैन 

मशशुकल्याण प्रा.मव., 

डुम्मािे ४ ८० ५००० छैन छ छैन 

              

मशशुदीप प्रा. मव., 

कािागाउँ ५ ५० १६० छैन छ छैन 

भित सृ्ममत निुना 

आधािभुत मव., मसपाव ५ २५० २१०० तािवाि छ छ 

िामष्टि य आधािभुत 

मवद्यािय, वयािडाँडा ५ १५० २००० छैन छ छ 

जनसेवा प्रा. मव., 

दारििबोट ५ ८० २५० तािवाि छ छैन 

शािदा प्रा.मव., खत्रीगाउँ ५ ४० ६०० छैन छ छ 
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हरियािी प्रा.मव., िानकोट ५           

िहेन्द्र जनता प्रा.मव., 

िािेिौि ५ १५० २०० छैन छ छ 

              

सिस्वती आधािभूत 

मवद्यािय, जािुनेिौि ६ ३०० ४५० छैन छ छ 

नमवन भवानी प्रा.मव., 

देउिािीडाँडा ६ ७५ १२०० छैन छ छ 

मसदािव प्रा.मव., 

ठुिापोखिा ६ १०० ९०० छैन छ छ 

मशशु जागिण आधािभूत 

मवद्यािय, िमहढोिे ६ २०० १६० छैन छ छैन 

              

बािकन्या िाध्यामिक 

मवद्यािय, टाट्के ७ ५०० ३००० छ छ छ 

बािकन्या आधािभुत 

मवद्यािय, कोदाििौि ७ २४० ९०० छैन छ छ 

बािबोध आधािभुत 

मवद्यािय, ठूिा गाँडाकोट ७ ५० ७५०० तािवाि छ छ 

भुवनेर्श्िी आधािभुत 

मवद्यािय, साना गाँडाकोट ७ १५० १ िोपनी छैन छ छ 

बाि उपकाि प्रा. 

मवद्यािय, साना पोखिा ७ १२५ २०० छैन छ छ 

जनिेतना प्रा. मव., दह ७ १०० ६०० तािवाि छ छ 

मत्रवेणी प्रा.मव., िाििौि ७ १२० २०० तािवाि छ छ 

              

शािदा प्रा.मव., िानीसल्ला ८ १२० २४०० तािवाि छ छ 

जयकािी प्रा.मव., 

खत्रीगाउँ ८ ३२ १०० छैन छ छैन 

सिस्वती सदन प्रा.मव., 

गैिागाउँ ८           

कामिका िा.मव., 

कोट्िौिा ८           

जीवनज्वती प्रा.मव., 

गैिीमबसौनी ८ ५० ६०० पकै ी पखावि छ छ 

              

मशशुजागिण िा.मव., 

खोिबािे ९ २८० २००० छैन छ छ 
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वािसने्दश प्रा.मव., बिान ९ ६० १००*५० तािजािी छ छ 

सुयवप्रकाश आधािभूत 

मवद्यािय, कुयापानी ९ २०० ३०० छैन छ छ 

सुयोदय प्रा.मव., खसुव ९ २५ १५० छैन छ छ 

वािउपकाि प्रा.मव., 

िौिीघािे ९ ६० १०० छैन छ छैन 

मविेन्द्र  प्रा.मव., डाँगीगाउँ ९ १०० छैन छैन छ छ 

िोकतास्न्त्रक प्रा.मव., 

मिउिेबािी ९ २५ ६०० छैन छ छैन 

वािमकिण प्रा.मव., 

धामिढुङ्गा ९ १२५ ९०० पस्कै  छ छ 

वािजागिण प्रा.मव., 

कििपोखिी ९ ६४ १४०*५० छैन छ छैन 

              

िहेन्द्र िा.मव., मपपिनेटा १० ५०० ५००० पखावि छ छैन 

मसतिा प्रा.मव., ियाँिगाउँ १० १५० १००० छैन छ छैन 

सिस्वती प्रा.मव., भाटमबटे १० १२० १८० तािवाि छ छैन 

शािदा प्रा.मव., िोखिा १० ७० ६४० छैन छ छैन 

जनता प्रा.मव., स्यािागाउँ १० ६० २०० छैन छ छैन 

धु्रवतािा प्रा.मव., आफल्ला १० ० १०० छैन छैन छैन 

              

मशशुकल्याण िा.मव., 

हारििाि ११ ३५० ५०*२५ छैन छ छैन 

कामिका प्रा.मव., 

िातािाटा ११ १५० २०० छैन छैन छ 

जनिुखी प्रा.मव., िौखेनेटा ११           

सिस्वती प्रा. मव., मिनािी ११ १५० २०० छैन छ छैन 

              

दुगाव सिस्वती िा. मव., 

देउपुिीडाँडा १२ ८०० १३०० छैन छ छ 

वाि कल्याण आधािभुत 

मवद्यािय, दहिखोिा १२ २५० ४० छैन छ छैन 

गाँउवेशी प्रा.मव., पानीढि १२ १०० ३०० छैन छ छैन 

जनमहत प्रा. मव., िौपािी १२ १२० २०० छैन छ छैन 

वाि जागृमत आ.मव., 

ओखे्रनी १२ ३५ १००० छैन छ छ 

स्रोतः नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 
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५.१.७ छात्रवृमत्त तिा अन्य िमक्षत सुमवधा उपिब्धताको अवथिा 

मशक्षा ऐन, २०७४ अनुसाि मवद्याियहरुिे भनाव भएका कुि मवद्यािी संख्याको कस्ििा दश प्रमतशतिा नघट्ने 

गरि तोमकएबिोमजि आमिवक रुपिा मवपन्न, अपाङ्ग, िमहिा, दमित वा जनजाती मवद्यािीिाई छात्रवृमत्त 

उपिब्ध गिाउनु पने प्रावधान िहेको छ । 

सािुदामयक मवद्याियका मवद्यािीका िामग मदवा खाजा कायवक्रि सञ्चािन कायवमवमध, २०७३ िा थिानीय 

स्तििा उपिब्ध हुने खाद्य पदािवबाट सम्बस्न्धत मवद्याियका खाजा व्यवथिापन समिमतिे मवद्यािीिाई खाजा 

उपिब्ध गिाउने भमनएको छ । जसिा काबोहाइडि ेट सिूह (शस्ि मदने) िािि, गहँु, िकै, कोदो, फापि, जौ, 

आिु, तरुि, सखिखण्ड आमद सिेमटएको छ । यसै्त, प्रोमटन सिूहअन्तगवत भटिास, मसिी, केिाउ, िना, 

गेडागुडी, िाछा, िासु ि अन्डा पछव न् । यसैगिी, शिीिका अंगहरूको सनु्तमित मवकास ि कायव क्षिता वृस्द्ध 

गने स्याउ, सुन्तिा, जुनाि, नासपती, िेवा, केिा ि मिल्लो पदािव सिूहहरू मघउ तेि, नौनी, दूध, दहीिगायत 

पछव न् । बािबामिकािाई खाजा उपिब्ध गिाउन मवद्याियगत तथ्ांकका आधाििा प्रमतमवद्यािी दैमनक १५ 

रुपैयाँका दििे १ सय ८० मदनका िामग एकिुष्ट मवद्याियको खातािा मनकासा गरिने प्रावधान िही आएको छ 

। 

तामिका नं. ४४ :  बागिौि नगििा छात्रवृमत्त तिा अन्य िमक्षत सुमवधाको अवथिा 

मवद्याियको नाि ि ठेगाना 

(मकमसि ि तह) 

वडा 

नम्बि 

छात्रवृमत्तको मकमसि अनुसाि 

दमित अपाङ्ग 
छात्रा 

जेहेन्दाि 

छात्र छात्रा छात्र छात्रा छात्र छात्रा 

न्यायघाट आधािभूत मवद्यािय, 

कोटबेत १ २६ ३० १ १ 
१०० 

२ २ 

मत्रवेणी प्रा.मव., कािाखेत १ २ ० ० ० 
१५ 

१ १ 

िहादेव प्रा.मव. , िौखे १ १९ ३१ १ ० 
३१ 

२ २ 

सिस्वती शािदा आधािभूत 

मवद्यािय, मठन्बाङ १ २५ ३० ० २ 
८७ 

० ० 

दमित जनता प्रा.मव., मठन्बाङ १ ० ० ० ० 
१३ 

० ० 

 
        

जनकल्याण निुना िा.मव., िाििािे २ 
 

      

िस्ति िा.मव., िस्ति २ २३ २४ ० ० 
१२५ 

० ० 

बुद्द प्रा.मव., ियाि गाउँ २ ९ १३ ० १ 
२१ 

१ ० 

मत्रवेणी प्रा. मव., ठाँमटिौि २ ० २ ० १ 
२३ 

० ० 

भानुभि आधािभुत मव., मिल्ढािे २ १६ २५ ० ० 
९९ 

० ० 
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भानुभि जागृमत प्रा.मव., तल्लो 

मिल्ढािे २ ० ० ० ० 
८ 

० ० 

गणेश प्रा. मव., बडािौि २ 
 

      

         

अििज्योमत िा.मव., िौिपानी ३ २९ २९ ० ० 
१४९ 

० ० 

मवजया प्रा.मव., खािी ३ ११ १७ ० ० 
५९ 

० ० 

प्रगती प्रा.मव., िौखेढुङ्गा ३ २६ २७ ० ० 
६५ 

१ १ 

जयशान्ती प्रा.मव., िािािौि ३ ० ० १ ० 
३१ 

० ० 

शास्न्त प्रा.मव., िातपहिा ३ ० ४ ० १ 
११ 

० ० 

 
        

सिस्वती िा. मव., पेमदखोिा ४ ५७ ६२ १ २ 
६५० 

० ० 

जनता आधािभुत मव., खोिबािे ४ ६ ८ ० ० 
९४ 

० ० 

मसद्दािव आधािभुत मव., 

काफिडाँडा ४ ३६ ३२ ० ० 
१२१ 

० ० 

भगवती प्रा. मव., िौिाबाङ ४ ३ १४ १ ० 
५२ 

० ० 

मशशुकल्याण प्रा.मव., डुम्मािे ४ २ २ ० ० 
३२ 

० ० 

 
        

मशशुदीप प्रा. मव., कािागाउँ ५ ० ० ० ० 
३३ 

० ० 

भित सृ्ममत निुना आधािभुत मव., 

मसपाव ५ ५५ ३४ २ १ 
१०७ 

० ० 

िामष्टि य आधािभुत मवद्यािय, 

वयािडाँडा ५ ७१ ६३ ० ० 
१२८ 

० ० 

जनसेवा प्रा. मव., दारििबोट ५ ० ० ० ० 
२८ 

० ० 

शािदा प्रा.मव., खत्रीगाउँ ५ ० ० ० ० 
१५ 

० ० 

हरियािी प्रा.मव., िानकोट ५ 
 

      

िहेन्द्र जनता प्रा.मव., िािेिौि ५ ८ ९ ० ० 
५१ 

० ० 
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सिस्वती आधािभूत मवद्यािय, 

जािुनेिौि ६ १६ २१ ० ० 
१३३ 

० ० 

नमवन भवानी प्रा.मव., देउिािीडाँडा ६ १० ७ ० ० 
३६ 

० ० 

मसदािव प्रा.मव., ठुिापोखिा ६ ० ० १ १ 
३२ 

० ० 

मशशु जागिण आधािभूत मवद्यािय, 

िमहढोिे ६ ५१ ८४ ३ २ 
१५४ 

० ० 

 
        

बािकन्या िाध्यामिक मवद्यािय, 

टाट्के ७ ५ ६ ० ० 
४३७ 

० ० 

बािकन्या आधािभुत मवद्यािय, 

कोदाििौि ७ ६ ९ १ ० 
११९ 

० ० 

बािबोध आधािभुत मवद्यािय, 

ठूिा गाँडाकोट ७ २८ २५ ० ० 
११६ 

० ० 

भुवनेर्श्िी आधािभुत मवद्यािय, 

साना गाँडाकोट ७ ३० ४१ १ ० 
११० 

० ० 

बाि उपकाि प्रा. मवद्यािय, साना 

पोखिा ७ ० ० ० ० 
५० 

० ० 

जनिेतना प्रा. मव., दह ७ ० ० ० ० 
२८ 

० ० 

मत्रवेणी प्रा.मव., िाििौि ७ ० ० ० ० 
३१ 

० ० 

 
        

शािदा प्रा.मव., िानीसल्ला ८ १ ३ ० ० 
२६ 

० ० 

जयकािी प्रा.मव., खत्रीगाउँ ८ ० २ ० ० 
२१ 

० ० 

सिस्वती सदन प्रा.मव., गैिागाउँ ८ 
 

      

कामिका िा.मव., कोट्िौिा ८ 
 

      

जीवनज्वती प्रा.मव., गैिीमबसौनी ८ 
 

   
३०  

 

         

मशशुजागिण िा.मव., खोिबािे ९ ० ० ० ० 
१४८ 

० ० 

वािसने्दश प्रा.मव., बिान ९ ० ० १ ० 
२१  

सुयवप्रकाश आधािभूत मवद्यािय, 

कुयापानी ९ ० ० १ ० 
७८ 

० ० 

सुयोदय प्रा.मव., खसुव ९ ० ० ० ० 
१२ 

० ० 
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वािउपकाि प्रा.मव., िौिीघािे ९ ० ० ० ० 
० 

० ० 

मविेन्द्र  प्रा.मव., डाँगीगाउँ ९ ० ० ० ० 
५६  

 

िोकतास्न्त्रक प्रा.मव., मिउिेबािी ९ ० ० ० ० 
११ 

० ० 

वािमकिण प्रा.मव., धामिढुङ्गा ९ ० ० ३ ० 
१३ 

२ १ 

वािजागिण प्रा.मव., कििपोखिी ९ ० ० १ ० 
० 

० ० 

 
        

िहेन्द्र िा.मव., मपपिनेटा १० १५ १७ ० ० 
१९७ 

० ० 

मसतिा प्रा.मव., ियाँिगाउँ १० ४ १ ० ० 
२१ 

० ० 

सिस्वती प्रा.मव., भाटमबटे १० ४ १० ० ० 
४८ 

० ० 

शािदा प्रा.मव., िोखिा १० ७ ६ ० ० 
१३ 

० ० 

जनता प्रा.मव., स्यािागाउँ १० ३ ३ ० ० 
३० 

० ० 

धु्रवतािा प्रा.मव., आफल्ला १० ० ० ० ० 
४ 

० ० 

 
        

मशशुकल्याण िा.मव., हारििाि ११ २ ८ ० ० 
१५३ 

० ० 

कामिका प्रा.मव., िातािाटा ११ ० ० ० ० 
५६ 

० ० 

जनिुखी प्रा.मव., िौखेनेटा ११ 
 

      

सिस्वती प्रा. मव., मिनािी ११ ० ३ ० ० 
२७ 

० ० 

 
        

दुगाव सिस्वती िा. मव., 

देउपुिीडाँडा १२ ३१ ५८ ० १ 
२०४ 

२ २ 

वाि कल्याण आधािभुत मवद्यािय, 

दहिखोिा १२ १ १ ४ ३ 
११७ 

० ० 

गाँउवेशी प्रा.मव., पानीढि १२ ० ० ० ० 
४० 

० ० 

जनमहत प्रा. मव., िौपािी १२ ० ० ० १ 
७५ 

० ० 

वाि जागृमत प्रा.मव., ओखे्रनी १२ ३ २ ० ० 
३० 

० ० 

स्रोतः नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 
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५.१.८ इन्टिनेट सुमवधा उपिब्ध मवद्यािय मवविण  

तामिका नं. ४५ : बागिौि नगिका इन्टिनेट सुमवधा उपिब्ध मवद्यािय मवविण 

क्र.सं. मवद्याियको नाि, ठेगाना ि मकमसि 
वडा 

नम्बि 

इन्टिनेट सुमवधा 

(भएको/नभएको) 

१ जनकल्याण निुना िा.मव., िाििािे २ भएको 

२ िस्ति िा.मव., िस्ति २ भएको 

३ सिस्वती िा. मव., पेमदखोिा ४ भएको 

४ भित सृ्ममत निुना आधािभुत मव., मसपाव ५ भएको 

५ बािकन्या िाध्यामिक मवद्यािय, टाट्के ७ भएको 

६ दुगाव सिस्वती िा. मव., देउपुिीडाँडा १२ भएको 

स्रोतः नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

सूिना तिा प्रमवमधको के्षत्रिा अत्याधुमनक परिवतवन आएपमन बागिौि नगिका बहुसंख्यक मवद्याियहरु यस 

सुमवधाबाट बस्ित हुनुिे  यस नगिको शैमक्षक मवकासिा बाधा पुमगिहेको देस्खन्छ । नगि तथ्ांक सवेक्षण, 

२०७६ अनुसाि नगिका प्राय: धेिै मवद्यािी ि मशक्षकहरु कम्प्पु्यटि ि इन्टिनेटको प्रयोगबाट बस्ित िहेको 

पाइन्छ । कुि मवद्यािय िधे्य जम्मा ६ वटा मवद्याियिा िात्र इन्टिनेटको पहँुि िहेको तथ्ांकिे बताउँछ ।   

 

५.१.१७ थिानीय सिकािको मशक्षा के्षत्रिा िगानी  

मवद्यािय तहको मशक्षा व्यवथिापनको अमधकाि संमवधानिे थिानीय सिकाििाई मदएको छ । सिकाििे 

ल्याएको अमनवायव तिा मनःशुल्क मशक्षा ऐनिे कक्षा ८ सम्म बािबामिकािाई अमनवायव ि मनःशुल्क रूपिा 

पढाउनुपने मजमे्मवािी पमन थिानीय तहिाई नै मदएको छ  । संमवधानिा नै थिानीय पायाकक्रि, पायाकपुस्तक 

मनिावण, प्रािस्म्भक बाि मशक्षा तिा मवद्यािय, अनौपिारिक मशक्षा, खुल्ला तिा वैकस्ल्पक एवं मनिन्ति मसकाई 

तिा मवशेष मशक्षा सम्बन्धी नीमत, कानून, िापदण्ड मनिावण, योजना कायावन्वयन ि मनयिन गने अमधकाि 

थिानीय तहिाई मदइएको छ । िौमिक हकअन्तगवत सिकाििे अमनवायव तिा मनःशुल्क मशक्षासम्बन्धी ल्याएको 

मशक्षा ऐन, २०७४ को यस नगििा प्रभावकािी रुपिा िागु गरिएको देस्खन्छ ।   

 

५.१.२१ बाििैत्री मशक्षा सम्बन्धी मवविण  

हिेक अमभभावकिे आफ्ना बािवामिकािे मशक्षा प्राि गने अवसि सुमनमित भएको देख्न ि सुन्न िाहन्छन । 

बािवामिकािाई कुनै मकमसिको कमठन परिस्थिमत ि आघात पुगेको देख्न ि सुन्न कुनै अमभभावकिे पमन 



 

 
 

 

138 

सकै्दनन् । त्रास एवि् भयको वाताविणिा बािबामिकािाई िाख्यौ भने उनीहरूको कमििो िस्ष्तष्किा 

िनोवैज्ञामनक प्रभाव पिी उनीहरूको सुन्दि भमवष्यिा प्रमतकूि असि पने हुनािे यसको मजमे्मवािी हािी 

सबैको िहन्छ । त्यसैिे बािवामिकािे भयिमहत वाताविणिा मनवावध रूपिा पठन पाठन गनव पाउने अवथिा 

मसजवना गनुव हािी सबैको दामयत्व हो । बागिौि नगिपामिकािे पमन यस सम्बन्धी व्यवथिािाई नगिका समु्पणव 

मवद्याियहरूिा प्रभावकािी रुपिा िागु गनुवपने देस्खन्छ ।   

 

५.२ स्वास्थ्य तिा पोषण  

नेपािको संमवधानिे प्रते्यक नेपािी नागरिकिाई िाज्यबाट प्राि हुने आधािभूत स्वास्थ्य सेवा मनशुल्क प्राि 

गने तिा स्वास्थ्य सेवािा सबैको सिान पहँुि िहने कुिािाई िौमिक हकको रुपिा प्रत्याभूत गिेको छ । 

िाजनीमतक रुपिा १२ वडाहरुिा मवभामजत यस नगिपामिकाका धेिैजसो जनतािे आवश्यकता अनुसाि 

स्वास्थ्य सुमवधा मिन सकेका छैनन् । नगिका केन्द्र के्षत्रका जनताहरुको पहँुि केवि प्रािमिक स्वास्थ्य 

केन्द्र/स्वाथ् िौकीसम्म िहेको छ । यद्दपी यी स्वास्थ्य केन्द्रबाट समू्पणव िोगको मनदान सम्भव छैन । स्वास्थ्य 

केन्द्रहरुिा पयावि स्वास्थ्यकिी, स्वास्थ्य उपकिण, सािग्री ि औषधीको उपिब्धता नहँुदा नगिवासीहरु 

स्वास्थ्यगत सिस्याबाट प्रतामडत हँुदै आइिहेका छन् ।  

नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ अनुसाि करिब आधा जमत जनसंख्यािे गैिसिकािी तिा मनजी के्षत्रबाट स्वाथ् 

सेवा मिएको देस्खएको छ । आमिवक स्थिमत िजबुत भएका तिा पहँुिवािा व्यस्िहरुिे िात्र यस सेवाको 

भोगििन गदै आइिहेको पाइन्छ । 

यस के्षत्रिा आपतकािीन प्रसूमत सेवाको कािको कािणिे गदाव उत्पन्न हुने परिस्थिमत नै िातृ-िृतु्यदिको 

सबैभन्दा प्रिुख कािण बनेको छ । सिस्याको पमहिान गने सन्दभविा ज्ञानको किी, िक्षणहरुको गाम्भीयवता 

सम्बन्धी बुझाइिा किी, औषधी उपिाि प्रणािी िामिको मवर्श्ासिा किी, स्वास्थ्य सेवाका िामग तय गनुवपने 

दुिी सम्बन्धी कुिाहरु, सेवाको िागत, पिम्पिागत मवर्श्ास, सािामजक, आमिवक अवथिा, जस्ता मवमवध 

प्रकािका तत्वहरुिे गदाव आपतकामिन सेवािा किी आउने गिेको देस्खएको छ ।  

 

५.२.१ स्वास्थ्य संथिा सम्बन्धी मवविण  

तामिका नं. ४६ : बागिौि नगिका स्वास्थ्य संथिाहरूको मवविण 

क्र.सं. स्वास्थ्य संथिाको नाि ि ठेगाना वडा नम्बि 

१. प्रािमिक स्वास्थ्य केन्द्र, िाििािे २ 

२. स्वास्थ्य िौकी, बाफुखोिा १२ 

३. स्वास्थ्य िौकी, कोटबािा ७ 

४. स्वास्थ्य िौकी, मशविि ४ 

५. स्वास्थ्य िौकी, कोटिौिा ८ 
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६. स्वास्थ्य िौकी, मपपिनेटा १० 

७. शहिी स्वास्थ्य केन्द्र ९ 

८. शहिी स्वास्थ्य केन्द्र ६ 

९. शहिी स्वास्थ्य केन्द्र ३ 

स्रोतः मजल्ला स्वास्थ्य कायाविय, २०७५ 

यस बागिौि नगिपामिकाका मवमभन्न वडाहरुिा स्वास्थ्य िौकी, प्रािमिक स्वास्थ्य केन्द्र तिा शहिी स्वास्थ्य 

केन्द्रहरू िहेका छन् । जहाँ आवश्यक भौमतक पूवावधाि तिा स्वास्थ्यकिीहरुको संख्या पयावि भएको 

देस्खदैन । ग्रामिणस्तििा उपिािात्मक स्थिमत किजोि िहेको पाइन्छ । यस नगिपामिकािा िहेका स्वास्थ्य 

संथिाहरुको मवविण िामिको तामिकािा देखाइएको छ । जसअनुसाि बागिौि नगििा १ प्रािमिक स्वास्थ्य 

केन्द्र, ५ वटा स्वास्थ्य केन्द्र ि ३ वटा शहिी स्वास्थ्य केन्द्रहरू िहेका छन् ।  

५.२.२ स्वास्थ्य संथिािा कायवित स्वास्थ्य किीको मवविण  

तामिका नं. ४७ : बागिौि नगिका स्वास्थ्य संथिािा कायवित स्वास्थ्य किीको मवविण 

क्र.सं. स्वास्थ्य संथिाको नाि ि ठेगाना वडा नम्बि 

स्वास्थ्यकिी 

स्वीकृत 

दिबन्दी 

पूमतवको 

अवथिा 

१. प्रािमिक स्वास्थ्य केन्द्र, िाििािे २ ११ ११ 

२. स्वास्थ्य िौकी, बाफुखोिा १२ ५ ५ 

३. स्वास्थ्य िौकी, कोटबािा ७ ४ ४ 

४. स्वास्थ्य िौकी, मशविि ४ ५ ५ 

५. स्वास्थ्य िौकी, कोटिौिा ८ ५ ५ 

६. स्वास्थ्य िौकी, मपपिनेटा १० ५ ४ 

७. शहिी स्वास्थ्य केन्द्र ९ ० ० 

८. शहिी स्वास्थ्य केन्द्र ६ ० ० 

९. शहिी स्वास्थ्य केन्द्र ३ ० ० 

स्रोतः मजल्ला स्वास्थ्य कायाविय, २०७५ 

तामिका नं. ४८ : बागिौि नगििा स्वास्थ्य संथिािा कायवित स्वास्थ्यकिीको मवसृ्तत मवविण 

स्वास्थ्य संथिाको नाि ि 

ठेगाना 

वडा 

नम्बि 

कायवित स्वास्थ्यकिीको संख्या 

मवशेषज्ञ 

मिमकत्स

क 

सािान्य 

मिमकत्स

क 

हे.अ. 
नि्

स 

अहे

व 

अनि

ीी 

ल्याब 

टेस्क्नमसय

न 

प्रािमिक स्वास्थ्य केन्द्र 

िाििािे २ छैन छ १ १ ३ ३ छैन 
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स्वास्थ्य िौकी 

बाफुखोिा १२ छैन छैन १ ० २ २ छैन 

स्वास्थ्य िौकी कोटबािा ७ छैन छैन १ ० १ २ छैन 

स्वास्थ्य िौकी मशविि ४ छैन छैन १ ० २ २ छैन 

स्वास्थ्य िौकी 

कोटिौिा ८ छैन छैन १ ० २ २ छैन 

स्वास्थ्य िौकी 

मपपिनेटा १० छैन छैन ० ० २ २ छैन 

शहिी स्वास्थ्य केन्द्र ९ छैन छैन १ ० ० १ छैन 

शहिी स्वास्थ्य केन्द्र ६ छैन छैन ० ० १ १ छैन 

शहिी स्वास्थ्य केन्द्र ३ छैन छैन १ ० ० १ छैन 

स्रोतः मजल्ला स्वास्थ्य कायाविय, २०७५ 

 

५.२.३ उपिब्ध स्वास्थ्य सेवा तिा सुमवधाहरु  

तामिका नं. ४९ : बागिौि नगििा उपिब्ध स्वास्थ्य सेवा तिा सुमवधाहरु 

स्वास्थ्य 

संथिाको नाि 

ि ठेगाना 

सेवा तिा सुमवधा 

प्रसुमत 

सेवा  
ल्याब स्क्लमनक 

एक्सिे 

सेवा 
परिवाि 

मनयोजन 

खोप 

सेवा 

पिािशव 

सेवा 

सुिमक्षत 

िातृत्व 

सेवा 

ििसंिाि 

सेवा 

प्रािमिक 

स्वास्थ्य केन्द्र 

िाििािे छ छ छैन छैन छ छ छ छ छैन 

स्वास्थ्य 

िौकी 

बाफुखोिा छ छैन छैन छैन छ छ छ छ छैन 

स्वास्थ्य 

िौकी 

कोटबािा छ छैन छैन छैन छ छ छ छ छैन 

स्वास्थ्य 

िौकी 

मशविि छ छैन छैन छैन छ छ छ छ छैन 

स्वास्थ्य 

िौकी 

कोटिौिा छ छैन छैन छैन छ छ छ छ छैन 

स्वास्थ्य 

िौकी 

मपपिनेटा छ छैन छैन छैन छ छ छ छ छैन 
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शहिी 

स्वास्थ्य केन्द्र छैन छैन छैन छैन छ छ छ छ छैन 

शहिी 

स्वास्थ्य केन्द्र छैन छैन छैन छैन छ छ छ छ छैन 

शहिी 

स्वास्थ्य केन्द्र छैन छैन छैन छैन छ छ छ छ छैन 

स्रोतः मजल्ला स्वास्थ्य कायाविय, २०७५ 

 

५.२.४ खोप सम्बन्धी मवविण  

बािबामिका भमवष्यका मनिावता हुन् । यसिव पमन बािबामिका स्वथि ि मनिोगी िहनु आवश्यक छ । मशशु ि 

बाल्य अवथिािा उनीहरुिाई बी.सी.जी. एकपटक, मड. मप. टी. तीन पटक, दादुिा एक पटक, पोमियो ि 

मभटामिन तोमकएको िात्रािा मदनै पदवछ । बािबामिकाहरुको िामग पाँि वटै खोपहरु मनयमित पुिा िात्रािा 

मदनु पदवछ । नेपाि सिकाििे िामष्टि य खोप कायवक्रििाई उच्च प्रािामिकतािा िाखेको छ । खोप कायवक्रििे 

उले्लख्य रुपिा बाििृतु्यदि घटाउन ि मवमभन्न िोगिाई िोकिाि गनव सहयोग पुयावएको पाइन्छ । जसिे गदाव 

सहस्राब्दी मवकास िक्ष्यको बाििृतु्यदि घटाउने िक्ष्य (एि.मड.जी. ४) प्राि गनव सहयोग पुगेको छ ।  

बािबामिकािे बाल्य अवथिािा िगाएको खोपिे बािबामिकाको स्वास्थ्य मनधाविण गदवछ । बािक स्वथि 

िहन बाल्य अवथिािा िगाउनुपने खोपहरु सबै पुिा गनुव पदवछ । खोप कायवक्रि प्रभावकािी भएको खण्डिा 

बाि अवथिािा जोस्खि हुने िोगहरुबाट बचु्नको सािै बाि िृतु्यदि पमन कि हुन्छ । 

तामिका नं. ५० : बागिौि नगििा खोप सम्बन्धी मवविण 

श्रावन २०७५ देस्ख असाि २०७६ सम्म 

स्वास्थ्य संथिा पूणव खोप मडमपटी, हेपाटाइमटस बी खोप 

िाििािे प्रािमिक स्वास्थ्य केन्द्र  १२७ १४९ 

मशविि स्वास्थ्य िौकी १५२ १४३ 

कोटबािा स्वास्थ्य िौकी ११६ १३८ 

कोटिौिा स्वास्थ्य िौकी ११४ ९२ 

मपपिनेटा स्वास्थ्य िौकी ४१ ६४ 

बाँफुखोिा स्वास्थ्य िौकी १२५ ९३ 

जम्मा ६७५ ६७९ 

स्रोतः मजल्ला स्वास्थ्य कायाविय, सल्यान 

 

५.२.५ सुिमक्षत िातृत्व सम्बन्धी मवविण 

बािबामिकािाई गभविा िहँदादेस्ख ि जने्मपमछ स्याहाि तिा िेखदेख गनव नसकेको खण्डिा उनीहरु मवमभन्न 

िोगबाट संक्रमित हँुदै आएको हािीिे स्पष्ट देख्न सक्छौ ं। यसका मवमभन्न कािण िधे्य कै एक प्रिुख कािण 

हो– बािबामिकािे गभविा िहँदा आवश्यक हेििाह ि स्वास्थ्य सुिक्षा नपाउनु ।  
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गभविा िहँदा िूितः आिाको उिेि, पोषण, आिाि, िादक तिा सुतीजन्य पदािवको सेवन िगायतका 

अवथिािे बािबामिकाको स्वास्थ्य मनभवि िहन्छ । बािबामिका स्वथि जन्मनका िामग गभववती िमहिािे 

कस्ििा पमन िािपटक मनयमित स्वास्थ्य जाँि गिाउनुपदवछ ि आवश्यक खोप (मट.मट.) तिा आइिन, 

मभटामिन िकै ीहरु मनयमित सेवन गनुवपदवछ । कि उिेििै गभववती हँुदा आिा ि मशशु दुवैको स्वाथ्िा 

हानी-नोक्सानी पुगे्न भएकािे सिकाििे कानूनी रुपिा मववाह गने नु्यनति उिेि २० वषव तोमकमदएको छ । 

ति १७ प्रमतशत मकसोिीहरु (१५ देस्ख १९ वषव उिेि सिूहका) गभववती भएका वा आिा भइसके्न गिेको 

सिकािी तथ्ांक (नेपाि जनसांस्ख्यक तिा स्वास्थ्य सवेक्षण-२०११) िा िहेको छ ।  

सिकाििे स्वास्थ्य सेवा मवभागिाफव त सुिमक्षत िातृत्व तिा नव मशशु स्वास्थ्यका िामग सिुदायिा आधारित 

कायवक्रि संिािन गरििहेको छ । यसिे आिा ि बािबामिका दुवैको िृतु्यदि घटाउन धेिै िद्दत पुयावएको छ 

। ति पमन उि सेवाहरु कायवक्रि केस्न्द्रत भएका कािण सबै िमक्षत वगविा अझै पुग्न सकेको देस्खँदैन । 

ग्रामिण भेगहरुिा सियिा नै गभववती िमहिा स्वास्थ्य िौकी नपुग्दा ि स्वास्थ्यकिी पयावि नहँुदा कमत 

मशशुहरुको िृतु्य हुने गिेको सबैिाई जगजाहेि नै छ । बागिौि नगिपामिकाको सुिमक्षत िातृत्व सम्बन्धी 

मवविण तिको तामिकािा उले्लख गरिएको छ ।  

 

तामिका नं. ५१ : बागिौि नगििा सुिमक्षत िातृत्वको अवथिा 

सुिमक्षत िातृत्व मवविण 

स्वास्थ्य संथिा 
ANC पमहिो भेट ANC िौिो भेट 

संथिागत 

सुते्किी 

िाििािे प्रािमिक स्वास्थ्य केन्द्र  
१४९ ९३ १८५ 

मशविि स्वास्थ्य िौकी 
१८४ १४५ ८१ 

कोटबािा स्वास्थ्य िौकी 
११२ ६८ ७३ 

कोटिौिा स्वास्थ्य िौकी 
११४ ६६ ६७ 

मपपिनेटा स्वास्थ्य िौकी 
९ ५ ० 

बाँफुखोिा स्वास्थ्य िौकी 
११८ ९२ ९५ 

जम्मा 
६८६ ४६९ ५०१ 

स्रोतः मजल्ला स्वास्थ्य कायाविय, सल्यान 
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५.२.६ परिवाि मनयोजन सम्बन्धी मवविण 

तामिका नं. ५२ : बागिौि नगिको परिवाि मनयोजन सम्बन्धी मवविण 

  अवमध िैत्र २०७५ 
वैशाख 

२०७६ 
जेष्ठ २०७६ 

३ िमहनािा 

परिवाि 

मनयोजन 

सम्बन्धी 

मवविण 

कण्डि प्रयोगकताव 

(संख्या/१५०) 
३४.२ ३५ २८.२ 

मपिका नयाँ प्रयोगकताव १८ ११ ६ 

मडपो नयाँ प्रयोगकताव ४२ ५३ ३२ 

IUCD नयाँ प्रयोगकताव १ ० ० 

Implant नयाँ प्रयोगकताव ६ ७ २ 

स्रोतः मजल्ला स्वास्थ्य कायाविय, सल्यान 

 

५.२.७ बाि स्वास्थ्य तिा कुपोषणको अवथिा  
कुनै पमन ठाउँको पोषणको अवथिा त्यस ठाउँका बािबामिकािाई हेिेि समजिै अनुिान िगाउन समकन्छ । 

पोमषत बािबामिकािाई कुनै पमन ठाउँको सािामजक ि आमिवक मवकासको सूिकको रुपिा हेनव समकन्छ । 

सिकाििे पोषणिाई उच्च प्रािमिकता मदई ५ वषव िुमनका बािबामिकाहरुिाई मनयमित रुपिा बािवृस्द्ध 

अनुिान गदै आएको छ ।  बािबामिका सम्बन्धी िहासस्न्ध-१९८९ िे सिेटेि बािबामिकािाई अवहेिना, 

बेवास्ता, हेििेक््रयाइँ, दुव्यववहाि, महँसा िगायतबाट जोगाई खाना ि पोषणको अमधकाि सुमनमित गनूवपने 

उले्लख गिेको छ । नेपािको संमवधान, २०७२ िे पमन खाद्य सम्प्रभुतािाई िौमिक हकका िापिा िाखेको छ 

। यो कायव गनवका िामग िामष्टि य तिा अन्तिावमष्टि य संघ संथिाहरु सिेत कायवित िहेका छन् । कायवक्रि 

संिािनको सहयोगका िामग नगििा स्वास्थ्य सञ्जाि मवस्ताि भएको छ ।  

स्वास्थ्य ि पोषण िानव जीवनको पमहिो िहत्वपूणव आवश्यकता भएको ि स्वथि नागरिकमबना िाष्टि का अन्य 

मवकास मक्रयाकिापहरु प्रभावकािी हुन नसके्न भएको हँुदा जनस्वास्थ्यको अध्ययन योजना तजुविा प्रमक्रयाको 

एक िहत्वपूणव महस्सा हुन आउँछ । बागिौि नगिपामिकािा िामष्टि य नीमत तिा कायवक्रिा आधरित भई बाि 

स्वास्थ्य कायवक्रि, परिवाि स्वास्थ्य कायवक्रि, व्यथिापन कायवक्रि, प्रािामिक स्वास्थ्य सेवा पुनजावगिण 

कायवक्रि, िोग मनयन्त्रण कायवक्रि,  स्वास्थ्य मशक्षा, सूिना तिा सञ्चाि कायवक्रि, िहािािी तिा िोग मनयन्त्रण 

कायवक्रि तिा क्षिता मवकाससम्बन्धी कायवक्रिहरु संिािन भई आएको पाइन्छ ।  

तामिका नं. ५३ : बागिौि नगििा पोषणको अवथिा 

श्रावन २०७५ देस्ख असाि २०७६ सम्म 

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

१ १३७ २५८ १०३ 
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२ १६२ २९१ ११८ 

३ १०१ १८१ ७१ 

४ १६२ ३१८ १२४ 

५ १७१ ३४२ १२९ 

६ १३५ २७९ १०३ 

७ १९४ ३८३ १४१ 

८ ९६ १६५ ७० 

९ १२६ २३८ ९२ 

१० ९१ १४८ ६४ 

११ ८२ १४६ ६० 

१२ १०९ २०९ ८३ 

जम्मा १५६६ २९५८ ११५८ 

 स्रोतः मजल्ला स्वास्थ्य कायाविय, सल्यान 

 

५.२.८ प्रिुख िोग ि उपिाि सम्बन्धी मवविण  
यस नगििा िुटु तिा ििनिी सिबस्न्ध िोग, िधुिेह, क्यान्सि, मदघव स्वाशप्रर्श्ास सिबन्धी िोगीहरुको बाक्लो 

संख्या देस्खएको छ । यसो हुनुको प्रिुख कािणहरु मनम्नानुसाि िहेका छन्: 

 धु्रिपान ि सुतीजन्य पदािव  

 अपयावि शािीरिक मक्रयाकिाप 

 अस्वथिकि खानमपन 

 िोटोपना 

 िद्यपान 

 वायूप्रदुषण 

 

मनिोमनया ि पखािा 

तामिका नं. ५४ : बागिौि नगिको मनिोमनया ि पखािा सम्बन्धी मवविण 

सिय मनिोमनयाका घटना 

मनिोमनया 

उपिाि पखािाको घटना 

CBIMCI 

उपिाि 

असाि २०७५ ३० ५७ ७७ ७२ 

श्रावन २०७५ ४१ ५७ ५२ ५१ 

भाद्र २०७५ ८५ ८५ ३७ ३७ 

असोज २०७५ ५० ६३ १७ २२ 

कामतवक २०७५ ४३ ४३ ४१ ४० 

िंमसि २०७५ २३ ६१ ६२ ६० 

पुष २०७५ ४२ ४० ५७ ५७ 

िाघ २०७५ ३२ ४७ ४३ ४३ 
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फागुन २०७५ ३९ ३९ ४७ ३९ 

िैत्र २०७५ ३९ ३८ ६० ६५ 

वैशाख २०७६ ५१ ३२ १२१ १४० 

जेठ २०७६ ३५ ३६ ७७ ८८ 

स्रोतः मजल्ला स्वास्थ्य कायाविय, सल्यान 

 

मटबी  

तामिका नं. ५५ : बागिौि नगिका स्वास्थ्य िौकीिा मटबीको अवथिा 

श्रावन २०७५ देस्ख असाि २०७६ सम्म 

स्वास्थ्य संथिा 
दताव भएका मटबीका मविािी 

उपिाि भएका मटबीका 

मविािी 

िाििािे प्रािमिक स्वास्थ्य केन्द्र ७ २ 

मशविि स्वास्थ्य िौकी २ ० 

कोटबािा स्वास्थ्य िौकी ० ० 

कोटिौिा स्वास्थ्य िौकी ० ० 

मपपिनेटा स्वास्थ्य िौकी ० ० 

बाँफुखोिा स्वास्थ्य िौकी २ ० 

स्रोतः मजल्ला स्वास्थ्य कायाविय, २०७६ 

 

OPD मविािीको संख्या 

तामिका नं. ५६ : बागिौि नगिका स्वास्थ्य संथिाहरूिा दताव भएका OPD मविािीहरू 

श्रावन २०७५ देस्ख असाि २०७६ सम्म दताव भएका OPD मविािीहरू 

स्वास्थ्य संथिा िमहिा मविािी पुरुष मविािी 

िाििािे प्रािमिक स्वास्थ्य केन्द्र ३२९८ १७५२ 

मशविि स्वास्थ्य िौकी ४७३० २३८२ 

कोटबािा स्वास्थ्य िौकी ३०५९ १५४३ 

कोटिौिा स्वास्थ्य िौकी ४२५६ २७१४ 

मपपिनेटा स्वास्थ्य िौकी ७९२ ५०१ 

बाँफुखोिा स्वास्थ्य िौकी ४३४९ ३१३६ 

जम्मा २०४८४ १२०२८ 

स्रोतः मजल्ला स्वास्थ्य कायाविय, २०७६ 
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५.३ खानेपानी तिा सिसफाई  

िानव जीवनिक्षा ि मवकासका िामग सफा खानेपानी, आधािभूत शौिािय तिा उपयुि सिसफाइका 

बानीहरू अत्यनै्त िहत्वपूणव िहन्छन् । यी आधािभूत सेवा मबना िाखौ ंिानव जीवन जोस्खििा पदै आइिहेका 

छन् । खानेपानी तिा सिसफाईजन्य िोगहरू पाँि वषव िुमनका बािबामिकाहरूको िृतु्यको िुख्य कािणहरू 

िधे्यको एक हो । 

गरिबी, कमठन भू-बनोट ि द्वन्द्वजस्ता िुनौतीहरू हँुदाहँुदै पमन खानेपानी तिा सिसफाइको सुमवधा मवस्ताििा 

नेपाििे मवगतका केमह दशकहरुिा उले्लखनीय प्रगमत हामसि गिेको छ । सन् १९९० िा ४६ प्रमतशत 

घिधुिीसँग खानेपानीको सुमवधा िहेकोिा हाि ९५ प्रमतशतसम्म खानेपानीको पहँुि छ । त्यसैगिी सन् १९९० 

िा ६ प्रमतशतबाट वृस्द्ध भई हाि ६२ प्रमतशतसँग सिसफाइको सुमवधा उपिब्ध छ । 

 

५.३.१ खानेपानी सम्बन्धी मवविण  

 

तामिका नं. ५७ : बागिौि नगिको खानेपानी सम्बन्धी मवविण 

पानी

को 

स्रोत 

पाइपधाि

ीा घि 

कम्पाउ

ण्डिा 

पाइपधािा 

साववजमन

क 

ढामकए

को 

इनाि / 

कुवा 

नढामकए

को 

इनाि / 

कुवा 

नदी 

खोिा 

िूि

को 

पानी 

मडप 

बोरि

ङ्ग 

टु्यव

वेि / 

हेन्ड

पम्प 

अन्य जम्मा 

१ १०९ ३९८ ७ ५ २ १४ ० ० ० ५३५ 

२ २८८ ३८२ २९ १०३ ३१ ५२ २ ० २३ ९१० 

३ १२० ३५६ ३ ० ० १ ० ० ० ४८० 

४ २८८ १८ ० ० ४ २२८ ० ० १ ५३९ 

५ ४९७ १६ ४ ० ० २ ० ० ० ५१९ 

६ १५ ४५५ ४ २ ३३ ६७ १ ० ० ५७७ 

७ ७ ७२५ ० २ ० ४ ० ० ० ७३८ 

८ ९२ ३४७ ४ १ २१ २६ १ ३ ० ४९५ 

९ ८३ ४९४ ० ० २ २ ० ० ० ५८१ 

१० ५६ ४४२ १ १ १ २ ० ० १ ५०४ 

११ १४३ १८२ १० २ ५८ ११ १ ० १ ४०८ 

१२ १७१ ३३४ २ २ ० २ ० ० ० ५११ 

जम्मा १८६९ ४१४९ ६४ ११८ १५२ ४११ ५ ३ २६ 
६७९

७ 
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% २७.५० ६१.०४ ०.९४ १.७४ २.२४ ६.०५ ०.०७ ०.०४ ०.३८ १०० 

स्रोतः नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

 

िामिको तामिकािा बागिौि नगिपामिकाका परिवािहरुिे प्रयोग गने खानेपानीको िुख्य श्रोतहरुको 

तथ्ांकिाई देखाइएको छ । जसअनुसाि सबैभन्दा बढी परिवाििे प्रयोग गने पानीको िुख्य श्रोत साववजमनक 

पाइपधािा िहेको छ । नगिको कुि ६,७९७ घिपरिवािको ६१.०४ प्रमतशत अिावत् ४,१४९ घिधुिीिे 

साववजमनक पाइपधािािाई प्रिुख खानेपानीको श्रोत बनाएका छन् । द्रोस्रोिा घि कम्पाउण्डिा पाइपधािाको 

पानी प्रयोग गने धिधुिी १,८६९ (२७.५० %), तेस्रोिा िुिको पानी प्रयोग गने घिधुिी ४११ (६.०५ %) िहेको 

पाइन्छ । त्यसै्त नदी, खोिाको पानी प्रयोग गने घिधुिी संख्या १५२ (२.२४ %), इनाि/कुवाको पानी प्रयोग गने 

घिधुिी ६४ (०.९४ %), मडप बोरिङ्ग प्रयोग गने ५ (०.०७ %), टु्यबवेि/ह्यान्डपम्प ३ (०.०४ %) ि अन्य स्रोत 

प्रयोग गनेको संख्या २६ (०.३८ %) िहेको छ । 

 

५.३.२ शौिािय प्रयोगको अवथिा  

तामिका नं. ५८ : बागिौि नगििा शौिािय प्रयोगको अवथिा 

शौिािय फ्लस भएको साधािण जम्मा 

१ ३६१ १७४ ५३५ 

२ ८४० ७० ९१० 

३ ४१३ ६७ ४८० 

४ ४५० ८९ ५३९ 

५ ४४२ ७७ ५१९ 

६ ४७३ १०४ ५७७ 

२७.५

६१.०४

०.९४

१.७४
२.२४

६.०५

०.०७

०.०४

०.३८

०.४९

पानीको स्रोत

पाइपधारा घर िम्पाउण्डमा पाइपधारा सावडजमनि ढाहिएिो इनार / िुवा
नढाहिएिो इनार / िुवा नदी खोला मूलिो पानी
हडप बोररङ्र् ट्युववेल / िेन्डपम्प अन्य
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७ ५२१ २१७ ७३८ 

८ ४३३ ६२ ४९५ 

९ ३८९ १९२ ५८१ 

१० ४७१ ३३ ५०४ 

११ २६८ १४० ४०८ 

१२ ३७७ १३४ ५११ 

जम्मा ५४३८ १३५९ ६७९७ 

% ८०.०१ १९.९९ १०० 

स्रोतः नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

 

िामिको तामिका ि िाटविा बागिौि नगिपामिकाको घिपरिवाििे प्रयोग गने शौिाियको प्रकाि/अवथिािाई 

उले्लख गरिएको छ । जसअनुसाि नगििा समु्पणव घिपरिवाििे शौिािय प्रयोग गने गिेको देस्खन्छ । त्यसै्त 

शौिाियको प्रकाििाई हेदाव कुि ६,७९७ घिधुिी िधे्य ५,४३८ घिधुिी (८०.०१ %) िे फ्लस भएको शौिािय 

प्रयोग गने गिेका छन् भने १,३५९ घिधुिी (१९.९९ %) िे साधािण शौिािय प्रयोग गने गिेका छन् ।  

 

५.३.३ फोहोििैिा व्यथिापन 

नगिपामिकािाई सधैं सफा िाखी वाताविणिैत्री घि, टोि, बस्ती, सिाज बनाउने हेतुिे िामष्टि य सिसफाई 

अमभयानिाई मनिन्तिता मदने क्रििा वडा नागरिक िि, नागरिक सिेतना केन्द्र, टोि मवकास संथिा, टोि 

सुधाि सिाज ि मवपद व्यवथिापन समिमतको अगुवाई ि सहकायविा टोि तिा वडास्तिका कैयौ ं पटक 

अमभयानको रुपिा संिािन भएको पाइन्छ । यसबाट आि नगिवासीहरुिा व्यापक रुपिा सिसफाई 

जागिणको िहि फैमिएको छ । बागिौि नगिपामिकािा फोहििैिा व्यथिापन एवि् पूवावधाि मवकास तफव  

फोहोि व्यवथिापनका िामग हाििाई नगिपामिकािे आफ्नै सवािीसाधनद्वािा मनयमितरुपिा फोहोििैिा 

८०.०१

१९.९९

शौचािय

फ्लस भएिो साधारण



 

 
 

 

149 

संकिन गरि व्यथिापन गदै आएको छ । यस सम्बन्धी िप उपकिणहरुको व्यवथिापन गनव ि व्यवस्थित 

ल्यान्डमफि साइट मनिावण गनुवपने देस्खन्छ । 

 

५.४ िमहिा, बािबामिका तिा सािामजक सिावेशीकिण 

 

५.४.१ बाि क्लव तिा सञ्जाि 

बािबामिकाहरु संगमठत भई आफूसँग सिोकाि िाखे्न मवषयिा छिफि गनव, प्रमतमनमधत्व गनव ि आफ्नै 

क्षिता मवकास, सिेतना िगायत बाि अमधकािको संिक्षण एवं प्रवद्धवनिा मवमवध मक्रयाकिाप गनव बाि-

सिूह, बाि-क्लब, बाि-अमधकाि िि आमदका रुपिा बािबामिकाहरु मक्रयाशीि िहेका छन् । बाि क्लव 

बाि-सहभामगताको एक शशि िाध्यि बनेको छ । जसिाई बािबामिकासँग सम्बस्न्धत िुपै्र नीमतगत 

दस्तावेजहरुिा पमन उले्लख गरिएको छ । बािबामिकाहरुिाई सिूहिा आबद्ध गिाउन ि उनीहरुसँग 

सिोकाि िाखे्न मवषयिा ित व्यि गनवका िामग मवमभन्न स्तिका नीमत तिा योजना मनिावणदेस्ख कायवन्वयन ि 

अनुगिनसम्म बाि क्लबको प्रमतमनमधत्विाई िान्यता मदइएको छ ।  

 

व्यस्िगत रुपिा नगिपामिकािा बािबामिकाको सहभामगता, समक्रयता ि नेतृत्विा मवशेषगिी 

मवद्याियहरूिा गठन भैिहेका बािक्लबहरुिे बाि अमधकाि सम्बन्धी िेतनािूिक कायवहरु गरििहेका छन् 

। बाि क्लवहरूिे गरििहेका कायवहरूिाई देहायबिोमजि उले्लख गरिएको छ । 

 जन्मदताव प्रिािात्मक अमभयान  

 मवद्यािय भनाव अमभयान  

 बािश्रि नू्यनीकिण कायवक्रि  

 बािसहभामगता अमभवृस्द्ध कायवक्रि  

 बािबामिकािाई प्रदान गरिने खोप प्रिाि कायवक्रि  

 मन:शूल्क मशक्षा प्रिािात्मक ि प्रबद्धवनात्मक कायवक्रि  

 भयिमहत वाताविणिा मशक्षा पाउने अमधकािबािे प्रिािप्रसाि 

 वाताविणीय सुधाि कायवक्रि  

 अमभभावक िेतानामशक्षा कायवक्रि 

 

५.४.२ अपाङ्गताका आधाििा जनसंख्या  

तामिका नं. ५९ : बागिौि नगिको अपाङ्गताका आधाििा जनसंख्या 

िडा नम्बर 
पूर्ि अपाङ्ग आंविक अपाङ्ग 

मवहला पुरुष मवहला पुरुष 

१ ५ २ २ २ 

२ ३ ५ ६ ६ 

३ १ ५ ४ १ 

४ १ १ ४ ६ 
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५ ३ ६ ५ ५ 

६ ० २ ४ १ 

७ १ ६ ६ १३ 

८ ० ४ ५ ५ 

९ ४ ६ २ ८ 

१० ५ ८ ४ ६ 

११ ० १ २ ३ 

१२ २ ४ ५ ३ 

जम्मा २५ ५० ४९ ५९ 

स्रोतः नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ अनुसाि यस बागिौि नगिपामिकािा अपाङ्गताको अवथिािाई हेदाव अपाङ्गता 

भएको जनसंख्या १८३ िहेको छ । जसिधे्य पूणव अपाङ्गिा िमहिा २५ जना ि पुरुष ५० जना िहेको देस्खन्छ 

भने आंमशक अपाङ्गिा िमहिा ४९ जना ि पुरुष ५९ जना िहेका छन् । खासगिी व्यस्िहरुिा अपाङ्गता हुने 

कािण आयोमडन नुनको प्रयोगको किी, ग्रामिण के्षत्रिा िुख नधुने सिस्याका कािण जन्मजात अपाङ्गता, 

प्राकृमतक प्रकोप, दुघवटना, कुपोषण, स्वास्थ्य उपिाि नपाए, द्वन्द या मवस्फोटक पदािवको प्रयोग आमद िहेको 

देस्खएको छ । जसिाई हटाउन प्रमतिोधात्मक ि उपिािात्मक दुवै कायव गरिनुपदवछ ।  

हािसम्म यस नगिको सािामजक ि आमिवक अवथिािा परिवतवन ल्याउन केमह आयिूिक ि सीपिूिक 

तामििहरु संिािन गरिएता पमन मयनीहरुको आत्ममवर्श्ासिाई बढाउन ि सिुदायबाट हुने उपेक्षाबाट िुि 

िाख्न थिानीय स्रोतसाधन ि मनकायहरुिा यो सिुदायको पहँुि पुयावउन मवमभन्न कायवक्रि ल्याउनुपने देस्खन्छ 

।  

 

५.४.३ जे्यष्ठ नागरिक सम्बन्धी मवविण 

जे्यष्ठ नागरिकहरूका िामग मवशेष संिक्षण तिा सािामजक सुिक्षाको हक संमवधानिे प्रत्याभूत गिेको छ । 

जे्यष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, मनयिाविी तिा िामष्टि य कायवयोजना कायावन्वयनिा छन् । कुि जनसंख्याको ८ 

दशििव १३ प्रमतशत जे्यष्ठ नागरिक छन् ।  

तामिका नं. ६० : बागिौि नगिका जे्यष्ठ नागरिक सम्बन्धी मवविण 

वडा नम्बि 
जेष्ठ नागरिक (दमित) जेष्ठ नागरिक 

िमहिा पुरुष िमहिा पुरुष 

१ १७ १६ ३१ ३३ 

२ १८ १९ ३१ ३९ 

३ ६ ७ २९ ४३ 

४ २३ २६ ६२ ५४ 

५ ३२ २१ ६२ ३२ 
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६ ३१ २४ २५ २८ 

७ १९ १८ ३९ ३२ 

८ २८ २१ ३२ ३१ 

९ ० ० ६४ ५३ 

१० १८ २१ ३३ ५० 

११ ० ० २८ ३२ 

१२ ४ ८ ३८ ३६ 

जम्मा १९६ १८१ ४७४ ४६३ 

स्रोतः नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ का अनुसाि बागिौि नगिपामिकािा कुि १,३१४ जेष्ठ नागरिक भएको देस्खन्छ 

। जसिधे्य दमित जे्यष्ठ नागरिकिा िमहिाको संख्या १९६ ि पुरुषको संख्या १८१ िहेको छ भने जे्यष्ठ 

नागरिकिा िमहिाको संख्या ४७४ ि पुरुषको संख्या ४६३ िहेको छ ।  

जेष्ठ नागरिकका िामग परिवाि, सिुदाय ि िाज्यिे मवशेष ध्यान मदँदै घि परिवािका सदस्यिे पमन यिोमित 

िाया ििता, पे्रि ि सिय मदनुपछव  । उनीहरूकािामग बागिौि नगिपामिकािे स्वास्थ्य सेवािा मवशेष 

सहुमियत, बेसहािा ि अशि जेष्ठ नागरिकिाई मवशेष भत्ता वा िािनपािनको व्यवथिा, जेष्ठजनको उमित 

िेखदेख, स्याहाि, सािान्य स्वास्थ्य उपिािजन्य मवषयिा अनुमशक्षण वा प्रमशक्षणको व्यवथिा, सञ्चाि 

िाध्यिबाट िेखदेख, स्याहाि उपिािबािे जनिेतना कायवक्रि सञ्चािन गनुवपने देस्खन्छ ।  

 

५.४.४ एकि िमहिा सम्बन्धी मवविण 

तामिका नं. ६१ : बागिौि नगिपामिकाका एकि िमहिाको मवविण 

वडा नम्बि मवधवा  

१ ८५ 

२ ७९ 

३ ४३ 

४ ८० 

५ ९३ 

६ ३२ 

७ १०७ 

८ ४३ 

९ ७३ 

१० ५४ 

११ ३१ 
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१२ ६२ 

जम्मा ७८२ 

स्रोतः नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ का अनुसाि बागिौि नगिपामिकाको कुि ३६,४३२ जनसंख्या िधे्य ७८२ जना 

एकि िमहिा िहेको देस्खन्छ । जसिधे्य सबैभन्दा बढी वडा नं. ७ िा १०७ जना ि सबैभन्दा कि वडा नं. ११ 

िा ३१ जना िहेका छन् । 

 

५.५ युवा तिा खेिकुद 

िाज्यको सािामजक न्याय ि सिावेशीकिणको नीमत अन्तगवत स्वथि, सक्षि ि अनुशामसत नागरिक तयाि गनव 

खेिकुद तिा खेिाडीिा योजनाबद्ध िगानी गने नीमत िहेको छ । खेिकुद के्षत्रिा स्वथि, प्रमतस्पधी जनशस्ि 

उत्पादन गिी नगिपामिकाको िौतफी मवकासिाई बि पुयावउन समकन्छ भने्न िान्यताअनुसाि यस 

नगिपामिका खेिकुदको मवकास िामग प्रयासित िहेको छ । यसको िामग नगिपामिकािे मवमभन्न खुिा 

थिानहरू छाडेको छ । ती थिानहरूिा खेिकुदको िामग पूवावधािहरू मनिावण गनुवपने देस्खन्छ । 

खेिकुदिाई िामष्टि य एकता सुदृढ गने एवं अन्तिामष्टि य के्षत्रिा िाष्टि को पमहिान अमभवृस्द्ध गने िाध्यिको रूपिा 

मबकास गने देशको नीमतअनुसाि मवमभन्न तहिा मवमभन्न प्रमतस्पधावहरूको आयोजना गिी खेिकुदको 

मवकासिा योगदान पुयावइिहेका छन् । यसका अमतरिि नेपाि सिकािद्वािा मवगतिा गठन हुने मजल्ला 

खेिकुद मवकास समिमतबाट पमन कमतपय िामष्टि य मदवसहरूिा कमतपय खेिहरूको आयोजना गने गरिएको 

छ । सिग्रिा भनु्नपदाव बािबामिका एवं युवा जनशस्िको स्वथि शािीरिक मवकासको िामग नभई नहुने 

खेिकुदको के्षत्रिा अत्यन्त नू्यन िगानी हुने गिेको देस्खन्छ । 

बागिौि नगिपामिकािा थिानीय युवा क्लवको स्तिोन्नमतका िामग मवमभन्न खेिकुद सािग्रीको व्यवथिा 

गनुवपने, सािुदामयक रूपिा सिन्वय गिी मिल्डि ेनपाकव को व्यवथिा हुनुपने, खेिकुद प्यािामफट समहत 

खेििैदान, वडा स्तिीय खेि िैदानिा आवश्यक िािैमति पकै ी नािी समहत िाटो भिान, वडाका सबै 

क्लवहरूिाई खेिकुद सािाग्री उपिब्ध गिाउने आमद जस्ता कायवहरू खेिकुद मवकासको िामग गनुवपने 

देस्खन्छ । नगिपामिकािा िहेका बािबामिका तिा युवाहरूिा िहेको खेिकुदप्रमतको रुमि िध्यनजि गदै 

नगिपामिकािा िहेका संभावना पमहिान गिेको खण्डिा िामष्टि य खेिकुदिा टेवा पुगे्न देस्खन्छ । यस 

नगिपामिकािा व्यवस्थित रूपिा कुनै पमन खेि िैदानको थिापना नभए तापमन मवस्तािै केही थिानहरूिा 

िंगशािा मनिावणको कायव िािनी भइिहेको छ । 

 

खेििैदान सम्बन्धी मवविण  

खेिकुद के्षत्रिा स्वथि, प्रमतस्पधी जनशस्ि उत्पादन गिी नगिको िौतफी मवकासिाई बि पुयावउन समकन्छ 

भने्न िान्यता अनुसाि यस नगििा खेिकुदको मवकास भएको पाइन्छ । यसको िामग नगििे मवमभन्न खुिा 

थिानहरू छोडेको छ । ति ती थिानहरूिा खेिकुदको िामग खासै पूवावधाि तयाि भएको भने देस्खदँैन । यस 

नगििा खेिकुद मवकासका िामग सबै जसो मवद्याियिा खेििैदान िहेका छन् । 
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५.६ किा, भाषा तिा संसृ्कमत  

भाषा, किा, सामहत्य ि संसृ्कमत सिाजको ऐना हो ि िुिुकको अिि मनमध हो । जसिे सिाजको अवथिािाई 

मिमत्रत गदै सभ्य, िानवीय िुल्य िान्यता थिामपत गनव सृजनशीि ि सिुन्नत सिाज मनिावणिा अहि भूमिका 

मनवावह गदवछ । जीविा जीवन्तता पयावय किा, भाषा ि संसृ्कमत  हो । जीवनिा जीवन्तता त्यसबेिा िात्र आउन 

सक्छ जब हािी आफ्नो भाषा एवं संसृ्कमत प्रमत जागरूक हुन्छौ ं। भाषा एवं संसृ्कमत मबना हािीिे भौमतक 

रूपिा जमत सुकै प्रगमत गिे पमन, परिवेशिा यसबाट कुनै िाभ हुदैन । भाषा एवं संसृ्कमत जीमवत तब िात्र 

िहन्छ जब त्यो हाम्रो परिवेश हुन्छ । 

सामहत्य, किा, संसृ्कमतिाई अनुत्पादक के्षत्र भनेि उपेक्षात्मक नजििे हेरिँदै आइनु, सिकािी मनकाय यसबािे 

गम्भीि नदेस्खनु, बौस्द्धक के्षत्र पमन किा, संसृ्कमत, भाषा, सामहत्यबािे िुख नखोल्नु, सािै पुिानै सोिाइको 

मनिन्ति बढुवािे िुिकिा किा, सामहत्य, संसृ्कमत अपहेमित बमनिहेको अवथिा छ । किा, भाषा ि संसृ्कमत 

सिुदायका प्रिुख अंग हुन् । मयनको संिक्षण ि मवकास सिुदायकै संिक्षण ि मवकास हो । देशको पमहिान 

नै किा, भाषा ि संसृ्कमत हो भनेि बुझ्न ि बुझाउन मनतान्त आवश्यक देस्खन्छ । 

हुन त हािीकहाँ सामहत्य, किा, संसृ्कमतिाई सधैं अनुत्पादक के्षत्र भनेि उपेक्षात्मक नजििे हेरिँदै आइिहेको 

छ । ति देशको पमहिान यसैिा छ । सिकािी मनकायिे यसबािेिा गम्भीि बनेि सोिेको पाइँदैन । बौस्द्धक 

के्षत्रिे पमन यसिाई गम्भीितापूववक मिएको पाइँदैन । यो महजोकै पुिानै सोिाइिे हाम्रा किा, सामहत्य, 

संसृ्कमतको मवकास हुन सकै्दन । 

बागिौि नगिपामिकािा नै पमन सामहत्य, किा ि संसृ्कमत िै मसंगो जीवन सिपवण गनेहरू धेिै छन् । िाजनीमत 

आफ्नो ठाउँिा छ । मतनका खेिाडीहरूिे आआफ्ना तरिकािे खेि खेल्लान् । ति सामहत्य, किा ि 

संसृ्कमतिाई मििेि, कुल्िेि ि िटकैै  मवसेि मवकासको नाििा सांसृ्कमतक मवनासको बाटोमति िस्म्प्कनु हँुदैन 

। प्रमतभा खास भूगोि ि सीिामभत्रका सम्पमत्त िात्र होइनन्, मवर्श् सिुदायकै सम्पमत्त हुन् । मयनीहरूको 

संिक्षण गनुव हािी सबैको दामयत्व हो । 
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परिचे्छद ६ : वन तथा वाताविण 

नेपािको कुि भूभागको ४०.३६ प्रमतशत वन के्षत्र ि ४.३८ प्रमतशत भू-भाग अन्य काष्ठ तिा बुट्यान के्षत्र गिी 

कुि ६६ िाख हेक्टि वन ि बुट्यान के्षत्रिे ढाकेको छ भने बाँकी भ–भाग कृमष, बसोबास के्षत्र ि नदी के्षत्रिे 

ढाकेको छ । वन िन्त्राियअन्तगवत सञ्चामित ‘वन स्रोत सवेक्षण परियोजना’ (२०१०-२०१४) अनुसाि नेपाििा 

प्रमतशतका महसाबिे िध्य पहाडी के्षत्रिा ३७.८० %, उच्च पहाडी तिा उच्च महिािी के्षत्रिा ३२.२५ %, िुिेिा 

२३.०४ % ि तिाईका मजल्लािा ६.९० प्रमतशत वन िहेको छ । िध्यपहाडी के्षत्रिा बसाईसिाइका कािण 

छोमडएको ि खेती नभएको जमिनिा रूख उमे्रको तिा सािुदामयक वनको संिक्षण िाम्रो भएकािे अरू 

के्षत्रको तुिनािा वन के्षत्र बढेको वनमवज्ञहरूको मनिोड छ ।  

 

६.१ वन के्षत्रको अवथिा  

वन ऐन २०४९, िामष्टि य मनकुञ्ज तिा वन्यजनु्त संिक्षण ऐन २०२९, वाताविण संिक्षण ऐन २०५३ ि नेपाििे 

अन्तिावमष्टि य स्तििा गिेका सन्धी सम्प्झौताहरू; जसै्त, जैमवक मवमवधता िहासन्धी िगायतका सन्धी-सम्प्झौतािे 

वन ि वाताविण संिक्षणका िामग स्व-थिानीय ि पि-थिानीय रूपिा वनस्पमतको संिक्षण गनुवपने कुिािा जोड 

मदएको पाइन्छ । सािै िामष्टि य प्रािमिकता प्राि आयोजनाको रुखहरू कटान गदाव १:२५ को दििे वृक्षािोपण 

गिी उि मबरुवाहरूिाई ५ वषवसम्म स्याहाि संभाि गिी सम्बस्न्धत मडमभजन वन कायावियिाई हस्तान्तिण 

गनुवपने कानुनी प्रावधान िहेको छ ।  

यद्दपी सिकािी तथ्ांकअनुसाि तिाईिा प्रमतवषव ०.४४ ि िुिेिा ०.१८ प्रमतशतका दििे वन मवनाश भइिहेको 

छ । अध्ययनिे वन के्षत्रको रूखको कुि जैमवक मपण्ड, कुि काबवन समञ्चत ि जैमवक मवमवधताको पमन 

अध्ययन गिेको मियो । अध्ययनिे नेपािको वनिा एक अबव ५ किोड ५० िाख टन काबवन समञ्चत िहेको 

देखाएको छ ।  

तामिका नं. ६२ : बागिौि नगिको भू-अवथिा 

क्र.सं. भू-उपयोग के्षत्रफि (हे.) प्रमतशत 

१ कृमष के्षत्र ५८१८ ३७.२७ 

२ वन के्षत्र ८०९८ ५१.८८ 

३ झाडी बुट्यान १४८ ०.९५ 

४ ििन के्षत्र ९० ०.५८ 
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५ अन्य १४४१ ९.२३ 

 जम्मा १५६०९ १०० 

स्रोतः नापी मवभाग, २०७६ 

बागिौि नगिको कुि भू-भाग िधे्य ५१.८८ % के्षत्रफि (८०९८ हेक्टि) वन के्षत्रिे ओगटेको छ । नगिको भू-

उपयोगबािे िामिको तामिकािा उले्लख गरिएको छ । मजल्ला वन कायावियको कायवके्षत्र मभत्र पने गरि 

बागिौि नगिपामिकाको वन के्षत्रिाई व्यवथिापन गरिएको छ । नेपािको वनिा ४ सय ४३ प्रजामतका रूख 

छन् । यसिधे्य िध्य पहाडका वनिा ३२६, िुिेिा २८१, उच्च पहाडी तिा उच्च महिािीिा २७५ ि तिाईका 

वनिा १६४ रूखका प्रजामत पाइएका छन् । 

बागिौि नगिपामिकािा पाइने प्रिुख बनस्पतीका प्रजामतहरूिा खोटे सल्ला, साि, साज, बाँझ, कटुस, 

िािीगुिाँस, काफि, उमतस, मिउिी, पैयु, कोइिािो, वोटधाइिो, जािुन, मससौ, टुनी, सान्दन, मतजु, टुनी आमद 

िहेका छन् ि िघु वन पैदावािहरूिा खोटो, मटिुि, तेजपात, दारुहल्दी, काउिो, गोकुिधुप, अििा, रिठा, 

पाखनवेद, बोझो काफिको बोक्रा, आमद हुन् । त्यसैगिी बागिौि नगििा मनम्नानुसािका बन्यजनु्तहरू 

पाइन्छन् : 

१) स्तनधािीः  

कसु्तिी िृग, घोिि, झािि, िाि, बाघ, फ्याउिो, मितुवा, बाँदि, भािु, स्याि, ितुवा, दुम्सी, पाखे वेत, 

खिायो, बँदेि, ििसाप्रो, ब्ाँसो आमद िहेको छन् ।   

२) पंक्षीः  

डाँफे, िुनाि, कामिज, मतत्रा, कोईिी, ढुकुि, बकुल्ला, पानी हाँस, मगद्ध, मिि, काग, गौििी, भंगेिा, 

िँुईते, िािपुच्छि े , च्याखुिा, ििेवा, िुइिे, जुििी, धनेस, हुमिि आमद मवमभन्न प्रजातीका ििाहरू िहेको 

अनुिान छ ।  

३) सिीसृपः  

छेपािो, अमजंगि, सपव, सािक, आमद ।  

४) उभयििः  

भ्यागुता ि पाहाँ, आमद ।  

५) मकिा पुतिीः  

खजुिो, कनु्सत्लो, पुतिी, फट्याङ्ग्रा आमद । 

 

६.१.१ जैमवक मवमवधताको अवथिा 

नेपािको वन के्षत्र मव.सं. २०१३ सािभन्दा अगामड िुस्खया, तािुकदाि तिा गाउँिेहरूबाट िेखदेख हँुदै 

आएकोिा २०१३ साििा मनजी वनजंगि िामष्टि यकिण ऐन िागु भएपमछ मनजी वन बाहेकका सबै वन 

सिकािको अमधनिा गयो । बागिौि नगिपामिकाको पयावविणीय सनु्तिनका िामग पारिस्थिमतक जैमवक 

प्रणािीिाई सनु्तमित रुपबाट कायि िाख्न वन, बनस्पती तिा प्राणीहरू मबिको थिामपत सम्बन्धिाई 

मदगोरुपिा कायि िाख्न सजगता अपनाउनुपने देस्खन्छ । मदगो मवकासका मनिी पूवावधाि मवकासको क्रििा 
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हुने मवनासिाई नु्यनीकिण गनव मनतान्त आवश्यक छ । वाताविणीय सनु्तिनिे वनस्पती वा प्राणीहरूको 

क्रमिक ह्रास ि मवनास हँुदै अन्ततः िोप हुने अवथिा हुन सक्छ । मवषि हावापानीिा मवमभन्न जात जामतका 

प्राणी ि बनस्पती िहेको बागिौि नगिपामिका जस्ता नगििा वन संिक्षण ि सम्बद्धवनको कायविा थिानीय 

बामसन्दाहरूको सहभामगता अपरिहायव हुन पुगेको छ । मयनै कुिाहरूिाई िध्य नजि गिी २०४९ साििा 

थिानीय बामसन्दाहरूिाई आफ्नो दैमनक उपभोग्य वन पैदाविको उपिब्धता गिाउने उदे्दश्य िाखी 

सािुदामयक वन दताव गने कायवको िािनी भएको पाइन्छ । 

िानव जीवनको िामग जैमवक मवमवधताको संिक्षण अपरिहायव छ । दैमनक मजवनको िामग आवश्यक काठ, 

दाउिा, घाँसको िामग िात्र नभई पारिथिीमतक तिा जैमवक प्रणािीको सनु्तिनको िामग सिेत जैमवक 

मवमवधताको िहत्विाई दृमष्टगत गिी हाि यस नगििा सािुदामयक वन, कबुमियती वन, मनजी वन, जस्ता 

अवधािणाहरूिाई व्यवहाििा िागु गरिएको छ । 

यस नगििा उपोष्ण, सिशीतोष्ण जिवायुयुि भएको कािण यस के्षत्रिा मििाउने कटुस, मतजु, पैयू, उमत्तस, 

टुनी, खोटे सल्ला, साि, िामिगुिाँसका प्रजातीहरूका मवरुवाहरू पाइन्छन् । गैि काष्ठ पैदाविको रुपिा 

व्यापारिक ि आयुवेमदक िहत्वका दृमष्टकोणिे उपयुि देस्खएका बाँस, मनगािो, िोिा आमद वनस्पमत तिा 

मपपिा, अििा, हिो, बिो, िाबो, मििाईतो, दािमिनी आमद जडीबुटीहरू यस नगिका िुख्य िघुवन 

पैदाविहरू हुन् । मिमश्रत जिवायुका कािण मजवजनु्तिा अनुकुि प्रभाव पिेको छ ि उनीहरूिे यस 

मकमसिको वाताविणिा सहजतापुववक आफुिाई खपाउन समकिहेको पाइन्छ । नगिको मवमभन्न प्रकािको 

वन के्षत्रिे कसु्तिी िृग, घोिि, झािि, िाि, बाघ, फ्याउिो, कािो मितुवा, बाँदि, भािु, मितुवा, स्याि, ितुवा, 

दुम्सी, पाखे वेत, डाँफे, िुनाि, कामिज, मतत्रा, कोईिी, ढुकुि, बकुल्ला, पानी हाँस, मगद्ध, मिि, काग, गौििी, 

भंगेिा, िािपुच्छि े , छेपािो, सपव, सािक, भ्यागुता, पाहाँ, खजुिो, कनु्सत्लो, पुतिी, फट्याङ्ग्रा आमद 

वन्यजनु्तहरूिाई बासथिान प्रदान गदै संिमक्षत गिेको छ । वषेनी वन के्षत्र फडानी भई मनिावण के्षत्र  तिा 

कृमषयोग्य भुभागिा परिणत हुनु ि वन्यजनु्तहरूको वासथिान एवं वन्य प्रजातीिा ह्रास हुनु जैमवक मवमवधता 

संिक्षणका मनमित्त मवकिाि िुनौतीका रुपिा देस्खएको छ । 

नगिको मवषि हावापानीिे जीवजनु्त ि वनस्पतीहरूिाई संिमक्षत गनव समकने खािका वासथिान उपिब्ध 

गिाइको भएतापमन जनसंख्या ि बसाईसिाइको अत्यामधक िाप ि भुिीको उवविापनका कािण करिब ४ 

दशक अमघदेस्ख नै यहाँको वनके्षत्र अमतक्रिण ि वन फडाँनीको िपेटािा पनव गएको छ । 

 

६.१.२ नगििा पाइने िुख्य वनस्पमतहरू 

मवमवध प्रकािको भूबनोट ि प्राकृमतक वाताविणका कािण बागिौि नगििाई जैमवक मवमवधताको भण्डािको 

रुपिा मिन समकन्छ । यो नगििाई मवशेष गिी मसिसाि के्षत्रको रुपिा मिमनन्छ । यहाँ पाइने िुख्य 

वनस्पमतहरूिा मििाउने, कटुस, मतजु, पैयू, उमत्तस, टुनी, खोटे सल्ला, साि, िामिगुिाँसका प्रजातीहरू 

पाइन्छन् । बाँस, मनगािो, िोिा आमद वनस्पमत तिा मपपिा, अििा, हिो, बिो, िाबो, मििाईतो, दािमिनी 

आमद जडीबुटीहरू यस नगिका िुख्य िघुवन पैदाविहरू हुन् । 
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६.१.३ नगिका िघु वन पैदावाि 

यस नगििा उपोष्णदेस्ख सिशीतोष्ण ठण्डासम्मका मवमवध प्रजातीका वनजंगिहरू िहेकािे मवमवध 

िहत्वका जडीबुटीहरू पाईन्छन् । तिापी प्राि हुनसके्न जमडबुटीहरू ि यसको संकिन बािे सूिनाको 

अभाव िहेको छ । मवमभन्न प्रजामतका िघु वन पैदाविहरू नगििा पाइन्छन् । बागिौि नगिको वन के्षत्रिा 

मवमभन्न प्रकािका जमडबुटी तिा गैह्रकाष्ठ वन पैदावािहरू पाइन्छन् । िुख्य रुपिा पाइने गैह्रकाष्ठ वन 

पैदावािहरूिा काउिो, मपपिा, साि, साज, टुनी, बाँझ, िुत्रो, ऐसेँिु, च्याउ, अििा, कुरििो, हिो, बिो, बाँस, 

मनगािो, अमम्रसो, रुद्राक्ष, मघउकुिािी, मटिुि, तेजपात, दारुहल्दी, गोकुि धुप, खोटे सल्ला, दािमिनी, 

मििाईतो, बेि, असुिो, मिउिी, यासावगुम्बा, काफि, रिट्ठा, िाजवृक्ष, ओखि, भ्याकुि, दमतवन, छमतवन, श्रीखण्ड, 

कटुज, वन तरुि, िामिगुिाँस, कागती घाँस, पाखनवेद, काफिको बोक्रा, कािो मजिा, वोटधाइिो, सान्दन, 

िोिा, कोइिािो, भोिाव, कािो िुसिी, मनि, मसिि, सािको पात, खोटो, सपवगन्धा, िप्सी आमद िुख्य हुन् । 

 

६.१.४ नगििा पाईने वन्यजनु्त  

(क) वन्यजनु्त  

यस नगििा मवमभन्न प्रजातीका स्तनधािी वन्यजनु्तहरू पाइन्छन् । मतनीहरूिा िुख्य गिी कसु्तिी िृग, 

घोिि, झािि, िाि, बाघ, फ्याउिो, कािो मितुवा, बाँदि, भािु, मितुवा, स्याि, ितुवा, दुम्सी, पाखे वेत 

आमद छन् । 

(ख) ििािुरुङ्गी  

यस नगििा करिब मवमभन्न प्रजामतका ििािुरुङ्गी पाइन्छन् । मतनीहरूिा िुख्य गिी डाँफे, िुनाि, 

कामिज, मतत्रा, कोईिी, ढुकुि, बकुल्ला, पानी हाँस, मगद्ध, मिि, काग, च्याखुिा, ििेवा, िुइिे, जुिेिी, 

गौििी, हुमिि, भंगेिा, िँुईते, िािपुच्छि े , आमद छन् । यसबाहेक यहाँ बसाई सने आउने ििाहरूको 

िात्रा पमन प्रिुििात्रािा िहेको छ । 

(ग) सरिसृप मजवजनु्तहरू 

यस नगििा मघस्रने जीवजनु्तहरूिा छेपािो, अमजंगि, सपव, सािक, आमद पाइन्छन् । 

(घ) िाछा वगव 

यहाँ पाइने मवमभन्न प्रजातीका िाछाहरूको िामग भने ताि के्षत्र उत्ति बासथिान िामनन्छ । 

(ङ) मकिा पुतिी 

यस नगििा खजुिो, कनु्सत्लो, पुतिी, फट्याङ्ग्रा, आमद प्रशस्त िात्रािा पाइन्छन् । 

 

६.१.५ वन व्यथिापन सम्बन्धी मवविण  

वनको व्यवथिापन तिा बजािको िाग बिोमजि काठ/दाउिा आपूमतव गनव नेपािको सिकाििे वैज्ञामनक वन 

व्यथिापन कायवमवमध, २०७१ तजुविा गरि िागु गिेको छ । वन िाफव त प्राि हुने वसु्त तिा सेवाको बजािीकिण, 
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खाद्य सुिक्षाको िामग साझेदािी वनिे उत्पादन गिेको काष्ठ, गैिकाष्ठ एवं वनजन्य सेवाको प्रवद्धवन ि 

बजािीकिण गने कायव गदाव प्रशस्त िोजगािी मसजवना हुने देस्खन्छ । साझेदािी वनिा गरिने वन व्यवथिापन 

कायवबाट िात्र पमन हजािौ ंमदन िोजगािी सृजना हुन सके्न देस्खन्छ भने काबवन एवि् गैि-काबवन िाभको बजाि 

व्यवथिापन गनव सकेको खण्डिा खाद्य सुिक्षािा सिेत टेवा पुगे्न देस्खन्छ ।  

 

साि दामयक वन 

तामिका नं. ६३ : बागिौि नगिका सािुदामयक वनहरूको मवविण 

क्र.सं. 
सािुदामयक वनको 

नाि 

वडा 

नं. 

के्षत्रफि 

(हे.) 
घिधुिी 

जनसंख्या 
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स्रोतः मजल्ला वन कायाविय, सल्यान, २०७५ 

थिानीय बामसन्दािाई वन संिक्षण ि उपयोगिा सहभामग बनाउने नेपाि सिकािको मनती अनुसाि यस  

बागिौि नगििा पमन मजल्ला वन कायाविय िाफव त सािुदामयक वन उपभोिा सिूह गठन गिी वन 

हस्तान्तिण गने काि पमन भइिहेको छ । मवगतको सियिा िोिै जनसंख्याको तुिनािा प्रशस्त वन के्षत्र 

भएकोिे पमन वन संिक्षण भन्दा उपयोगिा िात्र जोड मदएको पाइन्छ ति गएको केही वषवदेस्ख वन के्षत्र 

वरिपरिका जनतािा नयाँ जागिण देस्खएको छ । बढ्दो अमतक्रिण, िुमकिोिी हुने कटानी, िरिििन, 

आगिागी आमद कािण ि भैिहेको वन मवनासिे नगिको अवथिा संवेदनशीि भएको छ । सािुदामयक 

वनहरूिा मवद्यिान संिक्षण ि आफ्नो सािुदामयक वन प्रमतको िगावको परिणाि स्वरुप उजाड ि 

िरुभूिीकिणतफव  उनु्मख हँुदै खोिा ि खहिेहरूिे ग्रमसत भएका वनके्षत्रहरू आज प्राकृमतक रुपिा संिमक्षत 

भएका छन् । सािुदामयक वनका उपभोिाहरूसँग प्रामवमधक ज्ञान ि वनको उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक 

पने प्रमवमधको अभाव खड्मकएको छ । तसिव वन व्यवथिापन कायविाई प्रभावकािी बनाउन सािुदामयक 

वनहरूिाई स्रोत, साधन ि प्रमवमधयुि जनशस्िको उपिब्ध हुनु जरुिी छ । उपभोिाहरूिा िहेका 

पिम्पिागत वन संिक्षण मवमधहरूका अमतरिि नयाँ मवमध ि कायवशैिीहरूको मवकास गिाउन जरुिी देस्खन्छ 

। दक्षता अमभवृस्द्धका मनमित्त सािुदामयक वन उपभोिाहरूिाई तामिि, गोष्ठी, सेमिनाि ि अविोकन 

भ्रिणका अवसिहरू प्रदान गनुवपने देस्खन्छ । सािै, मजसस ि सािुदामयक वन उपभोिा सिूहहरूको 

सहभामगतािा सािुदामयक वनमभत्र गैिकाष्ठ वनपैदाविको उत्पादनिाई प्रोत्सामहत गनव ि मवमभन्न तामिि गोष्ठी 

अध्ययन भ्रिणहरू गरिदै आएका छन् । यसिे थिानीय स्तिबाटै वन व्यवथिापनका समू्पणव पक्षहरूिाई 

अमघ बढाउन ि वनके्षत्रको उत्पादन बढाउन िप िद्दत मिल्ने देस्खन्छ । सािुदामयक वनहरूको 

सुदृढीकिणका मनमित्त मजल्ला वन कायावियको जनशस्ि िात्रिे सम्भव नदेस्खएकािे उि कायवका मनमित्त 

वनसँग आवद्ध मवमभन्न गैससहरूिाई नगििा परििािन गनुवपने देस्खन्छ । 

सािुदामयक वनहरूको संिक्षणिा प्रभावकािी उपायहरूको अविम्बनिे प्राकृमतक पुनरुत्पादन क्रिशः 

बढ्दै जाने देस्खन्छ । वनहरूबाट काठ ि दाउिाको पिम्पिागत उत्पादन मिने प्रवृमत्तिा परिवतवन गदै 

जनतािाई गैिकाष्ठ पैदावािको उत्पादनतफव  उनु्मख गिाउनुपने ि वन्यजनु्तहरूको व्यवसामयक पािन 

िगायतका गमतमवमधहरूबाट आय स्रोतहरूिा बृस्द्ध गनव जनसहभामगतािा मवशेष जोड मदनुपने देस्खन्छ । 

कबुमियती वन 
तामिका नं. ६४ : बागिौि नगिका कबुमियती वनहरूको मवविण 

क्र.सं. कबुमियती वनको नाि वडा नं. के्षत्रफि (हे.) घिधुिी 

१ सवािीबस्ती ३ ६.२ ११ 

२ जनजागिण २ ४.६६ ५ 
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५ निूना २ ३.०३ ६ 

६ िाँिीगुिास २ ६.५४ १५ 

७ अिैिीबािी २ ३.९८ ५ 

८ जिुकेबािी २ ८.७९ ९ 

९ महिदशवन ३ ३.६ ५ 

१० जुमे्लपोखिी ३ ७.६ ११ 

११ जन्ती ढुङ्गा ३ ९.५६ १५ 

१२ जिुकेनी ३ ६.७ ९ 
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१५ आरुगैिा २ ५.३ १० 

१६ शाईकुिािी २ ३.७ ७ 

१७ मसद्र िौिासी ३ ४.३ ६ 

१८ निूना िमहिा ८ २.८ ६ 

१९ प्रगतीशीि िमहिा ८ १.६७ १० 

२० जयकािी ८ ३.८ ९ 

२१ नवसृजना ८ ४.०६ ८ 

२२ मवनयशीि ८ ३.४ ९ 

२३ सुन्दि जीवन ८ २.७६ ६ 

२४ महतैशी िमहिा ८ २.८८ ६ 

२५ पोखिी िमहिा ८ २.८ ७ 

२६ शान्तीगािी ८ २.८८ ६ 

२७ नवजागिण ८. ३.४४ ८ 

२८ िाकुिीडाँडा ८ ५.०३ ९ 

२९ शान्ती ८ ५.६२ ८ 

३० बागवस्ती ८ ४.४५ ८ 

३१ जीवनज्योती ८ ५.५६ ९ 

३२ िनकािना ८ ७.७ ११ 

३३ जन्ती ढुङ्गा ८ ८.०८ ११ 

३४ नव भगवती ८ ६.७६ १३ 

३५ प्रगती िमहिा ८ ७.६३ १० 

३६ जनज्योमत प्रगमतशीि ८ ७.४ ९ 

३७ हरियािी िमहिा ८ ७.८ ११ 

३८ भगवती ८ ३.५ ७ 

३९ मिनािी पाखा ८ ७.९ ८ 

४० मसद्ध गुफा ७ ७.७ १४ 

४१ नवज्योमत ७ ७.४ १४ 
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स्रोतः मजल्ला वन कायाविय, सल्यान, २०७५ 

 

 

 

 

मनजी वन 
तामिका नं. ६५ : बागिौि नगिका मनजी वनहरूको मवविण 

क्र.सं. मनजी वन धनीको नाि वडा नं. 
के्षत्रफि 

िोपनी आना पैसा दाि 

१ नेत्रबहादुि खड्का १० १५ ० ० ० 

२ िािेर्श्ि अमधकािी १० ८ २ ० २ 

३ टेकि प्रसाद अमधकािी १० ६ ११ ० ३ 

४ कोिि प्रसाद अमधकािी १० १ ११ १ १ 

५ यििाि अमधकािी १० १ ११ २ ० 

६ हरििाि अमधकािी १० ५ ० ० ० 

७ मभिप्रकाश अमधकािी १० २ २ २ २ 

८ गोपीिाि खत्री १० ४ ० ० ० 

९ सोभािाि खत्री १० १ १६ १ २ 

१० मवक्रि खत्री १० ११ १ २ ० 

११ कुशि खत्री १० १४ १२ १ ० 

१२ रिते सुनाि १० १ ९ ३ २ 

१३ पिमवि सुनाि १० २ ० ० ० 

१४ सुकिन सुनाि १० १ १ २ ० 

१५ गगनमसं खत्री १० १९ ५ १ ६ 

१६ मदि बहादुि खत्री १० १५ ९ २ १ 

१७ िेखिाि खत्री १० १० ३ १ २ 

स्रोतः मजल्ला वन कायाविय, सल्यान, २०७५ 

 

६.१.६ वृक्षािोपणका िामग खािी थिान 

वृक्षािोपण भन्नािे कुनै पमन भूभागिा रुख प्रजामतका मबरुवाहरू िगाई हुकावउने कायविाई बुझाउँछ । 

वृक्षािोपणको सुरुवात िानव सभ्यताको प्रािम्भदेस्ख नै भए तापमन औद्योमगक वृक्षािोपणको सुरुवात दोस्रो 

मवर्श्युद्ध पिात् भएको पाइन्छ । 

जने्मपमछ मशशुिाई ताप मदन दाउिा िामहन्छ भने िृतु्यपमछ पमन िास जिाउन यही दाउिाको आवश्यकता 

हुन्छ । यसैगिी बाँिुन्जेि िामहने अस्क्सजन पमन यही वृक्षिे प्रदान गदवछ । िामनसिाई र्श्ास फेनव प्रमतमदन 
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१७.५ के.जी. अस्क्सजनको आवश्यकता पछव , जुन ७ वटा रुखहरूिे प्रमत रुख २.५ के.जी. अस्क्सजन मदएि 

पुमतव गरिमदन्छन् । सिग्रिा, वृक्षािोपणको िहत्त्व मनम्न अनुसाि िहेका छन्:  

 खाना :  

रुखहरूबाट हािीिे गाँस, वास ि कपासको आवश्यकता परिपूमतव गछौं । कृमषका िामग िामहने 

पोषक तत्त्व जसै्त : फस्फोिस, पोटास, नाइटि ोजन आमदको पुमतव गरिमदन्छ । 

 

 जि िक्रको मनयिन :  

रुखहरूिे वषावतको पानीिाई आफ्नो हाँगा, काण्ड हँुदै जमिन िुमन पानीको भण्डािण गिी िूिको 

रूपिा पानी बामहि आउन सहयोग गदवछन् । 

 जैमवक मवमवधताको संिक्षण :  

एउटै रुखिे सयौ ँ मकिा, पुतिी, ििा, स्तनधािीहरुिाई आश्रय थिि प्रदान गनुवका सािै रुखबाट 

झिेका पात, काठहरू कुमहँदा िाखौ ँ आँखािे नदेस्खने व्याके्टरिया, भाइिस, िृतजीवीहरुिाई 

पारिस्थिमतक कायव सुिारु गनविा सहयोग गदवछन् । 

 प्राकृमतक प्रकोप नू्यनीकिण :  

वृक्षािोपण कायविे जमिनको िाटो अँयाकाई िाखे्न ि पिेको पानीको गमतिाई कि गिी पानी जमिनिुमन 

जान सहयोग गिेि भूक्षय कि गनुवका सािै रुखहरू भएको थिानिा मिस्यान कायि हुन गई खडेिी 

कि गनव सिेत सहयोग गछव  । 

 आमिवक वृस्द्ध :  

वृक्षािोपणबाट औद्योमगक कच्चा पदािवको आपूमतव भई औद्योमगकिण िाफव त िोजगािी मसजवना गनव, 

व्यापाि घाटा कि गनव ि िाजर्श् प्राि गिी सिृस्द्ध हामसि गनव िद्दत पुग्छ ।  

नेपाि सिकाि िाननीय िस्न्त्रस्तिको मिमत २०७५/०३/०३ को मनणवयबाट आषाढ १४ गतेिाई िामष्टि य 

वृक्षािोपण मदवसको रूपिा िनाउने मनणवय भएको हँुदा उि मदनदेस्ख ‘िामष्टि य वृक्षािोपण मदवस’ िनाउन 

िामिएको छ । सािै, नेपाि सिकाि िस्न्त्रपरिषद्को मिमत २०७६/०३/०८ को बैठकको मनणवय अनुसाि गत 

वषवको मवर्श् वाताविण मदवसदेस्ख एक नागरिक एक फिफुि मबरुवा िोपण अमभयान शुभािम्भ भएको हँुदा 

सोही अमभयानिाई सफि बनाइ िुिुकिाई फिफुििा आत्ममनभवि एवं मनयावतयोग्य िुिुकका रूपिा 

परिमित गिाउनका िामग प्रते्यक वषवको आषाढ १४ गते फिफुि िगायतका मबरुवा िोपण गिी देशव्यापी 

रूपिा वृक्षािोपण मदवस िनाउने, सबै मनकायका हिेक पदामधकािीहरू एवं किविािीहरूिे एक–एक वटा 

मबरुवा िोपण गने, सबै मनकायहरूिे आ–आफ्ना कायाविय परिसि एवं धामिवक थिि, सडक मकनाि, नदी 

उकास के्षत्र, हैमसयत मबगे्रका वन के्षत्रिा फिफुि एवं औषधीजन्य वनस्पमत िोपण गिी वृक्षािोपण वषवको 

रूपिा घोषणा गरिएको छ । 
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६.१.७ वनजन्य उत्पादन मवविण  

नेपाि अिाह जैमवक मवमवधता भएको देश हो । वनबाट हािीिे जंगिी फिफूि, तिकािी, च्याउ, िह, मगठा, 

भ्याकुि, पशुजन्य उत्पादनजस्ता खाद्यवसु्त उपयोग गदवछौ ं। जंगिी खानेकुिा स्वामदष्ट िात्र नभएि पौमष्टक 

पमन हुन्छ । सािै, दुःख पिेको बेिा वन खाद्यपदािवको िुख्य श्रोत पमन हुन आउँछ । तिामप नीमत ि कानूनहरु 

भएता पमन खाद्य पैदावािको संिक्षण, व्यवथिापन ि उपयोगिा नगिपामिका िौन देस्खन्छ । त्यसै्त 

नगिपामिकाको कायवयोजनािा पमन उपभोिा सिूहद्वािा जंगिी खाद्यवसु्त व्यथिापनका पक्षिा खासै 

उले्लखनीय काि भएको पाइएको छैन । काठ, दाउिा, घाँसपात, जमडबुटी ि ििनका मवषयिा िुपै्र प्रावधान 

भए पमन जंगिी खाद्यवसु्तिामि व्यवथिापनको पक्षिा बेवास्ता देस्खन्छ ।  

 

 

 

६.२ जिस्रोत तिा जिाधाि के्षत्र  

सािान्यतयाः पानी ढिोिे ओगटेको ि भौगोमिक रूपिे छुमट्टएको भूभागिाई जिाधाि के्षत्र भमनन्छ । 

नदीनािा, खहिे, ताि, तिैया, पोखिी वा अन्य थिानको मनमित भूभागसम्म वरिपरिका डाँडा काँडा, पाखा, 

पववत, बेसी िैदान जुन जुन थिानबाट पानी बगेि मिमसन आउने समू्पणव धिातिीय के्षत्रिे वा पानी ढिो के्षत्रिे 

जिाधाि के्षत्र भने्न जनाउँछ । 

िाि ‘ज’ अिावत् जि, जमिन, जङ्गि ि जमडबुटीको मदगो व्यवथिापनबाट देशिे मवकासको फड्को िानव सके्न 

अवथिा ि अवसि छ । वास्तविा जमिन नै जीवन हो, जमिन जमत उववि िाख्न सक्यो, त्यमत नै उत्पादन बढ्छ 

जसबाट खाद्य, सुिक्षा, वन पैदावाििा आत्ममनभवि भई स्वच्छ ि स्वथि जीवन बाँच्न तिा सिृस्द्धको ढोका खोल्न 

िागव प्रशस्त गछव  । भूमिको उत्पादन बढाउन िाटोको संिक्षण अिावत् भूसंिक्षण गनुव प्रिुख शतव हो । भूसंिक्षण 

भन्नािे िाटोको सुिक्षा गनुव हो, जुन जिाधािीय महसाबिे व्यवथिापन गरिन्छ ।  

 

नमद तिा खोिा सम्बन्धी मवविण  

जि सम्पदाको दृमष्टिे नेपाि ब्रामजिपमछ मवर्श्को दोस्रो सबैभन्दा सिृद्ध िाष्टि  ि एमसयािा पमहिो िाष्टि  िामनन्छ 

। नेपाििा ६ हजािभन्दा बढी नमदनािाहरू िहेका छन् । यी नदीनािाहरूबाट मसँिाई सुमवधा, खानेपानीको 

आपूमतव, जि यातायात, पयवटन ि ित्स्य पािनको के्षत्रिा बहुआयामिक रुपिे प्रयोग गनव समकने देस्खन्छ । ति 

सिग्रिा जि उपयोग ज्यादै नू्यन भई इन्धनका मवमवध साधनको प्रयोग गरििहनु पिेको कुिािाई नकानव 

समकन्न । 

बागिौि नगिपामिकाका मवमभन्न भौगोमिक के्षत्र तिा वडाहरूिा फैमिएि िहेका नदी, खोिानािा तिा 

पोखिीहरूिे मवमभन्न मकमसिका जिििहरू ि पशुपंक्षीहरूिाई सुिमक्षत बासथिानको रूपिा आश्रय 

मदइिहेको पाइन्छ । सािै, यस्ता जिाधाि के्षत्रबाट पशुहरूिे पानी मपउने ि मकसानहरूिे सिेत मसंिाइको 
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िामग पानीको प्रयोग गदवछन् । िानव वस्तीको क्रमिक मवकास सािै अनुत्पादक पशुहरूको ििीििण ि 

उपयोगिे प्राकृमतक जिके्षत्रहरू सुके्न सािसािै नदीनािा तिा खोिा छेउछाउ अव्यवस्थित बसोबास ि 

त्यहाँबाट मनस्स्कएका फोहोि ि ढििे नदी तिा खोिाको स्वरूप मबमग्रने सम्भावना िहन्छ । त्यसकािण यी 

प्राकृमतक ताि तिाउ तिा खोिानािािाई संिक्षण गिी पयवटकीय आकषवण केन्द्रको रूपिा मवकमसत गदै 

िैजानुपछव  । 

िौिाबाङ मशि भएि खरिबोट, बागिौि, िाििािे, कािाखेत ि िोखिा भएि बगे्न शािदा नदी नै यस नगिको 

प्रिुख नदी हो । यो नदी सल्यान मजल्लाको दिदवािी भने्न थिान हँुदै दाङ्ग मजल्लाको मवशाि बबई नदीसँग 

सिामहत भई बमदवया मजल्ला हँुदै भाितमति प्रवामहत हुन्छ । यस नगि तिा सिग्र मजल्लािै शािदा नदीिाई 

व्यवस्थित रुपिा उपयोग गरि वैज्ञामनक कृमष उत्पादनिा प्रयोग नगरिए तापमन जनस्तिबाट यसको 

पिम्पिागत मवमध (Conventional Method) उपयोग गरि कृमष प्रणािीिा उले्लख्य सुधाि ल्याईएको छ । 

यद्दमप, यस नदीको मछिेकी मजल्ला बमदवयािा व्यवस्थित मसंिाईद्वािा हजािौ ंहेक्टि जिीनिा मसंिाई गरि कृमष 

उत्पादनिा वृस्द्ध गरिएको छ । यसका अिावा, यस नदीको जिमवद्युतिा सिेत प्रशस्त संभावना िहेको छ 

। तिामप, उपयोगको सम्बन्धिा दीघवकािीन योजनाको खाँिो टड्कािो िहेको छ । 

शािदा नदीका अिावा अन्य नदी तिा खोिाहरूिा मठन्बाङ खोिा, िाटीगाि खोिा, िोि खोिा, पाण्ढि 

खोिा, पोखिी खोिा, िािािौि खोिा, सोतागाि खोिा, पेदीखोिा, मसिखोिा, िैिेिाि खोिा, घुस खोिा, बाँस 

खोिा, मससे्न खोिा, महि खोिा, च्याउँ खोिा, मिने्न खोिा, कोदाििौि खोिा, छिीखोिा, बडाखोिा, तुसािी 

खोिा, पङे्गिौि खोिा, मतल्िा गाि खोिा, साङखोिा, बाउनी खोिा, कैनी खोिा, स्याँिागाउँ खोिा, मतिा 

खोिा, धोपाटे खोिा, िोखिा खोिा, बाँफुखोिा, पानिौि खोिा, धादेिािे खोिा, खोिाखागि खोिा, 

दोभानखोिा, ओखे्रनी खोिा, तेछाव खोिा, रुि खोिा, गि खोिा, आमद पदवछन् ।  

 

६.३ जैमवक मवमवधता  

नगिपामिकाको पयावविणीय सनु्तिनका िामग पारिस्थिमतक जैमवक प्रणािीिाई सनु्तमितरुपबाट कायि 

िाख्न वन, वनस्पमत तिा प्राणीहरु बीिको थिामपत सम्बन्धिाई मदगोरूपिा कायि िाख्न सजगता अपनाउनु 

पने देस्खन्छ । मदगो मवकासका मनस्ि पूवावधाि मवकासको क्रििा हुने वनजंगि ि पारिस्थिमतक मवनासिाई 

नू्यनीकिण गनव मनतान्त आवश्यक छ । वाताविणीय असनु्तिनिे वनस्पती वा प्रामणहािको क्रमिक ह्रास ि 

मवनाश हँुदै अन्तत: िोप हुने अवथिा हुन सक्छ । मवषि हावापानीिा मवमभन्न जातजामतका प्राणी ि वनस्पमत 

िहेको यस नगिपामिकािा वन संिक्षण ि सम्वद्धवनको कायविा थिानीय बामसन्दाहरुको सहभामगता अपरिहायव 

हुन पुगेको छ ।  
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मयनै कुिाहरुिाई िध्यनजि गरि २०४९ साििा थिानीय बामसन्दाहरुिाई आफ्नो दैमनक उपभोग्य वन 

पैदावािको उपिब्धता गिाउने उदे्दश्य िाखी सािुदामयक वन दताव गने कायवको िािनी भएको पाइन्छ । िानव 

जीवनका िामग जैमवक मवमवधताको संिक्षण अपरिहायव छ । दैमनक जीवनको िामग आवश्यक काठ, दाउिा, 

घाँसको िामग िात्र नभई पारिस्थिमतक तिा जैमवक प्रणािीको सनु्तिनको िामग सिेत जैमवक मवमवधताको 

िहत्विाई दृमष्टगत गरि हाि यस नगिपामिकािा सािुदामयक वनजस्ता अवधािणािाई व्यवहाििा िागू 

गरिएको छ ।  

सािै, बमढिहेको जनसंख्या, िोिी मनकासी ि आगािी मदनहरुिा उि वन के्षत्रिे िागेको आधाििा आपूमतव 

गनव नसके्न वन पैदावािको हैमसयतिाई मविाि गदाव यस के्षत्रको जैमवक मवमवधता व्यवथिापन कायव िुनौतीपूणव 

बनै्द गएको देस्खन्छ । यद्दपी हाि सािुदामयक वन संिक्षण, सम्बद्धवन तिा सदुपयोगिा सहभागी भइिहेका 

छन् ।  

नगिपामिकाको हावापानीिे जीवजनु्त ि वनस्पतीहरुिाई संिमक्षत गनव समकने खािका वासथिान उपिब्ध 

गिाइएको भएतापमन यहाँको वनके्षत्र अमतक्रिण ि वन फडानीको िपेटा पनव गएको । जैमवक मवमवधता 

अन्तगवत पने थिानीय किा संसृ्कमतहरुको मवमवधतािाई जगेनाव गदै धामिवक, ऐमतहामसक, सांसृ्कमतक ि 

पयवटकीय दृमष्टकोणिे िहत्वपूणव ठामनएका मवमभन्न थिानहरुको संिक्षण गनुवपने देस्खन्छ । यस के्षत्रिा पाइने 

गैिकाष्ठ वन पैदावाििे यहाँका थिानीय वामसन्दाका कमतपय िहत्वपूणव आवश्यकता परिपूमतव गनुवका सािै 

बागिौि नगिपामिकाका ग्रामिण बस्तीहरुको जीवन स्ति उकास्न ि खाद्य सुिक्षािा िहत्वपूणव भूमिका खेिेका 

छन् । यस्ता पैदावािहरुिे जैमवक मवमवधताको संिक्षण गनुवका सािै िोजगािी ि आयआजवनको आधाि तिा 

साना उद्योगहरुिाई अवसि प्रदान गछव न् । ि, यसको िामग सिकाि तिा सम्बस्न्धत मनकायिे नीमत बनाउनु 

पछव  ।  

 

६.४ नगिपामिकािा हुन सके्न संभामवत प्रकोपको मवविण 

तामिका नं. ६६ : बागिौि नगिपामिकािा हुन सके्न संभामवत प्रकोपको मवविण 

क्र.सं. संभामवत प्रकोप मवद्धिान अवथिा सिय 

१ भुकम्प 

भूकम्पीय जोस्खिका दृमष्टकोणिे नेपाि ११ थिानिा िहेको 

ि नगििा भुकम्प प्रमतिोधात्मक भवन कि भएको, भवन 

आिाि संमहता पूणवरुपिा िागु नभएको पहाडी के्षत्रिा 

अवस्थित िहेकोिे 

जुनसुकै 

सियिा 

२ 
भु-क्षय तिा 

पमहिो 

नगिको भू–संिक्षण ि बनोट जमटि ि किजोि भएको, 

नगििा मभिपाखाहरू प्रशस्त िहेको तिा मवमभन्न महिताि 

फुट्नसके्न जोस्खिका कािण यस नगिका धेिै भाग 

पमहिोको िामग धेिै संवेदनशीि छन् । 

जुनसुकै 

सियिा 

३ आगिागी 

नगिका धेिै जसो भु–भागिा घनावस्ती िहेको, सिेतनाको 

अभाव, अग्नी मनयन्त्रणको अभाव, मसमिण्डि पड्कने आमद 

कािणिे आगिागीको नगि संवेदनशीि िहेको छ । 

जुनसुकै 

सियिा 
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४ िौसिी सुख्खा 

नगिका धेिै भागहरूिा खेतीपातीका िामग बषे पानीिै 

भिपनुव पने अवथिा िहेको ि पानी नपिेिा नहिको मसिाईं 

नपुगेका के्षत्रहरुिा िौसिी सुख्खा िहने गदवछ ।  

असाि-

भदौ 

५ मकट आतांक 
जिवायु  परिवतवन तिा बढी मवषामद प्रयोगका कािण 

िाभकािी ििा, मकिा िोप  

खेती 

िौसि 

६ िट्याङ, अमसना बढी जसो बषावयाि ि पानी पिेको सियिा 
जुनसुकै 

सियिा 

स्रोतः सल्यान मजल्ला पार्श्व मित्र, २०७२ 

 

 

 

६.५  मवपद् जोस्खि व्यथिापन 

बागिौि नगिपामिकािा आउन सके्न प्राकृमतक मवपदहरु मवशेषगरि जिवायू परिवतवन, भूिण्डिीय तापक्रि 

वृस्द्ध, वाताविण प्रदुषण, वनजंगि फडानी, अत्यामधक काबवन उत्सजवन ि प्राकृमतक सनु्तिन मवरुद्ध हुने 

िानवीय गमतमवमधका कािण उत्पन्न छन् । यस प्रकािका प्राकृमतक मवपदबाट जोमगन एकीकृत मवपद 

व्यथिापन प्रमतकािी तिा पूवव तयािी योजना मनिावण गिी मवपदसँग सािना गने ि किभन्दा कि धनजनको 

क्षमत हुने गरि तयाि िहनु मववेकपूणव हुन्छ । मदघवकािीन िणनीमतिा वाताविण संिक्षण ि मदगो मवकासका 

कायवक्रिहरुिाई पूणव रुपिा पािना गनुवपने हुन्छ । 

अकोतफव  स्वाभामवक भौगमभवक प्रमक्रयाको कािण जाने भूकम्पको जोस्खिका महसाबिे नेपाि नै अत्यन्त 

जोस्खियुि के्षत्रिा पने हँुदा स्वामभकतः सल्यान मजल्ला पमन उच्च जोस्खि िहेको छ । भूकम्प नू्यनीकिण 

गने उपाय नै नहुने हँुदा पूवव तयािी ि प्रमतकायवका प्रभावकािी योजना मनिावण गने ि मवशेष गरि भूकम्पीय 

जोस्खिका महसाबिे जोस्खि िमहत घि ि भौमतक संििना मनिावण गदाव िामष्टि य भवन मनिावण संमहतािाई 

कडाइका साि पािना गनुवपदवछ ।  

यस नगिपामिकािा मवपद पूववतयािी, िोकिाि ि अस्ल्पकिण, मवपदको सियको प्रमतकािी ि मवपद पिात 

पुनवथिापना ि पुनमनविावण तिा जिवायु परिवतवन अनुकुिनका िामग आवश्यक पने सेवा, सहयोग, सुमवधा, 

उपिब्ध गिाउने सिकािी मनकाय वा सुिक्षा मनकायहरु, नेपाि िेडक्रस सोसाइटी, थिानीय संथिाहरु ि अन्य 

िानवीय सेवा प्रदायक संघसंथिा, मवत्तीय संथिा, सहकािी, स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, मनजी के्षत्र आमदको उपिब्धता, 

पहँुि ि सम्बन्धको बािेिा पयावि अध्ययन तिा मवशे्लषण गदै यसबािे यिोमित व्यवथिा गनव जरुिी देस्खन्छ 

।   
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परिचे्छद ७ : भौमतक मवकासको अवस्था 

 

७.१ यातायात पूवावधाि  

नगिपामिकाको सबै वडाहरुिा पकै ी सडकको मवस्ताि नभए पमन कच्ची सडकको मवस्ताि भईिहेको छ 

। नगिपामिकाका मवमभन्न सडकहरूिा टि याक्टि, साइकि, ट्याक्सी, िोटिसाइकि, बस, टि क, 

डोजििगायतका मवमभन्न सवािीसाधनहरुको उपयोग गरिएको देस्खन्छ । यहाँ िाजिागव, सहायक िाजिागव, 

पकै ी तिा कािोपते्र, ग्राभेि ि कच्ची सबै प्रकािका सडकहरु िहेका छन् । बागिौि नगिपामिकाको मबि 

भू-भागबाट िािी िाजिागव बनेको हुनािे तुिीपुि-िुसीकोट सडकखण्डिा कुदे्न सबै प्रकािका गाडीहरू 

यही के्षत्र भएि जाने गिेका छन् । जसिे गदाव नगिबासीहरूको यातायात पूवावधाििा सहज पहँुि िहेको 

अवथिा छ । सडक गुणस्तिका महसाबिे बजाि के्षत्रको अवथिा िाम्रो िहेको छ भने ग्रामिण के्षत्रिा कच्ची 

सडक िहेका छन् ।  

यस बागिौि नगिपामिकाबाट दैमनक रुपिा सल्यान मजल्लाको सदििुकाि खिङ्गासम्म मनयमित गाडी 

संिािन हँुदै आएको छ । सािै, िािो दुिीको यात्राका िामग  नगिपामिकािे सल्यानको बागिौिबाट दाङ, 

तुिसीपुि हँुदै नेपािगञ्जसम्म दैमनक बस संिािन गदै आइिहेको छ । त्यसका सािै, दैमनकरुपिा 
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काठिाडौसंम्मको िात्री बस सेवा पमन संिािनिा आइिहेको छ । नगिपामिका केन्द्र देस्ख रुकुिको 

िुमसकोट, िौिजहािी सािै िोल्पा मजल्ला अन्तगवत गङ्गादेव गाउँपामिका केन्द्रसम्म बस, जीप िगायतका 

सवािीसाधनहरु दैमनक रुपिा संििानिा आउने गिेका छन् भने नगिको आन्तरिक सडक सञ्जाििा सिेत 

मनयमित रुपिा गाडीहरू सञ्चािनिा आइिहेका छन् ।  

 

 

 

 

 

सडक संजािको मवद्यिान अवथिा  

बागिौि नगिपामिकाबाट सल्यान मजल्ला सदििुकाि खिङ्गा, नगिका मवमभन्न वडाहरु, मजल्लाका मवमभन्न 

नगिपामिका तिा गाउँपािीका सािै देशका अन्य भागिा जानको िामग सडक सञ्जाि मवस्ताि भएको पाइन्छ 

।  

िुख्यगिी नगिको िुख्य बजाि केन्द्र हँुदै रुकुि िुमसकोटजाने िािी िाजिागव, िाििािे-िौिजहािी सडकिागव, 

खरिबोट-बाँफुखोिा सडकिागव, बागिौि-पामतहाल्न-िोल्पा सडकिागव, कािाखेत-मपपिनेटा-कोटिौिा 

सडकिागव, िगायत यहाँका प्रिुख सडक सञ्जािको रुपिा िहेका छन् ।  
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त्यसैगिी, बागिौि नगिपामिकाको मडि ि प्रोजेक्टको रुपिा मवस्ताि भइिहेको ‘बागिौि शहीद रिङिोड’ पमन 

यहाँको प्रिुख सडक खण्डको रुपिा मवकास हुने िक्ष्य िास्खएको छ । नगिका सबै वडाहरू भएि जाने यो 

रिङिोडको मनिावण सँगै नगिपामिकामभत्रको आन्तरिक यातायात पूवावधाििा उन्नमत हँुदै सबै नगिबासीिा 

सहज रुपिा सडक ि यातायातको सुमवधा पुगे्न देस्खन्छ । यसको मनिावण िगभग समकने क्रििा िहेको पाइन्छ 

। 

यद्दपी, नगिपामिका के्षत्रिा पकै ी सडकको संख्या भने ज्यादै नू्यन िहेको छ । केमह सडकिा ग्राभेि गरिएको 

भए पमन कच्ची जस्ता देस्खएका छन् । कच्ची सडकिा वषावयाििा यातायात संिािनिा मनकै कमठनाइ हुने 

गिेको छ । नगििे यी कच्ची सडकको स्ति उन्नमत गनव मवशेष परियोजनाहरु ल्याउनुपने देस्खन्छ भने 

सडकको मवस्ताि तिा पहँुििाई पमन सहज बनाउँदै िैजानुपने देस्खन्छ ।    

 

७.२ इन्धन उपयोग मवविण (खाना पकाउने इन्धनको आधाििा)  

नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ का अनुसाि बागिौि नगिपामिकािा परिवाििा खाना पकाउन प्रयोग गरिने 

प्रिुख इन्धनको रुपिा काठ तिा दाउिा सबैभन्दा बढी ६,३१७ घिधुिी (९२.९४ प्रमतशत) प्रयोग गिेको देस्खन्छ 

। यसैगिी दोस्रोिा एि.पी. ग्याँस प्रयोग गने घिधुिी संख्या ४४१ (६.४९ प्रमतशत), िट्टीतेि प्रयोग गने १० (०.१५ 

प्रमतशत), मवद्युत प्रयोग गने ०.०१ %, गोबिग्याँस प्रयोग गने धिधुिी ०.१ % िहेका छन् । जसको मवसृ्तत 

मवविण तिको तामिकािा उले्लख गरिएको छ । 

 

तामिका नं. ६७ : बागिौि नगिको इन्धन प्रयोग मवविण 

खाना पकाउने 

इन्धन दाउिा 

एि मप 

ग्यास िट्टीतेि मवद्युत वायोग्यास अन्य जम्मा 

१ ४७५ ५४ ० ० ६ ० ५३५ 

२ ६९८ १८६ ६ ० ० २० ९१० 

३ ४६३ १६ १ ० ० ० ४८० 

४ ५२५ १४ ० ० ० ० ५३९ 

५ ४९४ २१ ३ ० १ ० ५१९ 

६ ५६५ १२ ० ० ० ० ५७७ 
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७ ७०४ ३३ ० १ ० ० ७३८ 

८ ४५२ ४३ ० ० ० ० ४९५ 

९ ५५८ २३ ० ० ० ० ५८१ 

१० ४८७ १७ ० ० ० ० ५०४ 

११ ३९४ १३ ० ० ० १ ४०८ 

१२ ५०२ ९ ० ० ० ० ५११ 

जम्मा ६३१७ ४४१ १० १ ७ २१ ६७९७ 

% ९२.९४ ६.४९ ०.१५ ०.०१ ०.१० ०.३१ १०० 

स्रोतः नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

 

 

७.३ सञ्चाि तिा प्रमवमध  

नेपाििा मव.सं. २०४८ सािसम्म सञ्चाि िाध्यिहरु मसमित मिए । मव.सं. २०४६ सािको जनआन्दोिनको 

सफिता पमछ भएको २०४८ आि मनवाविन पिात देशको सञ्चाि के्षत्रिा क्रास्न्त नै आयो । देशका मवमभन्न 

के्षत्रिा पत्रपमत्रका (दैमनक, सािामहक, पामक्षक ि िामसक), एफ.एि. िेमडयो, केबि टेमिमभजन, थिानीय तिा 

िामष्टि य टेमिमभजन, टेमिफोन, िोबाइि सेवा इन्टिनेटसेवाको मवस्ताि तीव्र गमतिा हुन िाल्यो । जसको प्रभाव 

देशका मवमभन्न भागिा पमन मवस्तािै पनव गएको छ । 

९२.९४

६.४९
०.१५
०.०१

०.१

०.३१

०.४१

िाना पकाउने इन्धन

दाउरा एल वप ग्यास मट्टीिेल ववद्युि ् वायोग्यास अन्य
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७.३.१ हुिाक सम्बन्धी मवविण  

नगििा आधा शताब्दीदेस्ख सञ्चाि के्षत्रिा सेवा पुयावइिहेको हुिाक सेवािे यस नगििा कुि १ वटा इिाका 

हुिाक कायावियबाट नगिमभत्र ि नगिबामहि एवं मवदेशिा सिेत हुिाक सेवा प्रदान गरििहेको छ । हुिाक 

सेवा अन्तगवत साधािण मिठीहरु, िमजष्टि ी पत्रहरु, मबिा पुमिन्दा, धनादेश सेवा ि  बित सेवाहरु संिामित छन् 

। 

७.३.२ दूिसञ्चाि सम्बन्धी मवविण  

यस बागिौि नगिपामिकाका वडा केन्द्रहरुिा नेपाि टेमिकि (NTC) को िोबाइि नेटवकव  िध्यि अवथिािा 

िहेको छ भने अमधकांश के्षत्रहरुिा किजोि िहेको पाइएको छ । त्यसै्त संिाि सम्बन्ध कायि गनवका िामग 

यहाँका जनताहरुिे NTC, Ncell, Sky िगायत सबै मकमसिका िोबाइि मसिहरु प्रयोग गरििहेको भेमटएको 

छ ।  

सािै, बागिौिका प्रिुख बजािहरूिा टेमिकिको ल्याण्ड िाईन टेमिफोन सेवा सिेत उपिब्ध छ । त्यमत 

िातै्र नभएि केमह मवद्यािय, कायाविय, होटि तिा कमु्यमनकेशन सेन्टिहरुिा एडीएसएि िाफव त इन्टिनेट 

सेवा उपिब्ध छ ।  

 

७.३.३ िेमडयो से्टशन सम्बन्धी मवविण  

यस बागिौि नगिपामिकािा हाि १ वटा एफ.एि. से्टशन िहेको छ भने नगिका मवमभन्न थिानहरूिा यहाँको 

थिानीय एफ.एि. से्टशनका सािै सल्यान मजल्ला ि आसपासका अन्य मजल्लाहरु- सुखेत, रुकुि, िोल्पा, दाङ 

िगायतका मजल्लाबाट प्रशािण हुने मवमभन्न एफ.एि. िेमडयोहरु सुन्न समकन्छ ।  

 

परिचे्छद ८ : मवकास स चकाङ्क 

 

८.१ िानव मवकास सुिकाङ्क (HDI) 

िानव मवकास सुिकिे तीनवटा कुिािाई आधाि बनाएको छ । जसिा आम्दानी, मशक्षा ि सापेमक्षत आयु 

छन् । यी मतनवटै परिसुिकिाई सिावेश गिी िानव मवकासको सुिक मनधाविण गरिएको छ । हिेक देश-



 

 
 

 

174 

ठाउँका जनताको स्वास्थ्य स्थिमत, शैमक्षक अवथिा, तिा जीवन स्तिको अवथिा िापन गिी स्ति मनधाविण गने 

प्रयोजनको िामग संयुि िाष्टि संघको मवकास कायवक्रि (UNDP) िे मवकास गिेको मशक्षा, स्वास्थ्य तिा 

प्रमतव्यस्ि आयका सूिकहरूको संयुि सूिकाङ्क नै िानव मवकास सूिकाङ्क हो ।  

UNDP नेपाििे हािै नेपािका सबै मजल्लाहरूको िानव मवकास सूिकाङ्कको िान सिेमटएको नेपाि 

िानव मवकास प्रमतवेदन, २०१४ साववजमनक गिेको छ । यो प्रमतवेदन अनुसाि सल्यान मजल्लाको िानव 

मवकास सूिकाङ्क ०.४४१ (नेपािको ०.४९०) िहेको छ । अिावत् सल्यान मजल्लाको िानव मवकास सूिकाङ्क 

नेपािको िामष्टि य औषत भन्दा कि देस्खन्छ ।  

िानव मवकास सूिकाङ्कको आधाििा सबैभन्दा िामिल्लो थिान ओगट्न सफि काठिाण्डौ ंमजल्लाको 

िानव मवकास सूिकाङ्क ०.६३२ िहेको छ भने दोस्रो थिानिा िमितपुि िानव मवकास सूिक ०.६०१ िहेको 

छ । पुच्छाििा िहेको बाजुिा मजल्लाको िानव मवकास सूिकाङ्क ०.३६४ िहेको छ ।  

िानव मवकास सूिकाङ्कका अवयव सूिकहरू हेने हो भने सल्यान मजल्लाको हिेक व्यस्ि बाँचे्न अपेमक्षत 

औषत आयु (Life Expectancy) ६८.८० वषव ि यसको सूिक ०.७३०, प्रौढ साक्षिता दि (Adult Literacy) 

५५.५० प्रमतशत ि यसको सूिक ०.५५५, मशक्षा आजवनिा खिेको औषत सिय (Mean Years Of 

Schooling) ३.१७ वषव ि यसको सूिक ०.२११ तिा कुि िामष्टि य प्रमतव्यस्ि आय (Per Capita Income) 

७८६ अिेरिकी डिि ि यसको सूिक ०.३४४ िहेको देस्खन्छ । 

 

तामिका नं. ६८ : िानव मवकास सुिकको मवविण 

के्षत्र 

थिाथ्य विक्षा आम्दानी मानि विकास सुचक 

सापेवक्षत आय ु प्रौढ साक्षरता 

विद्यालय जाने 

मध्यम िषि प्रवतव्यवि आम्दानी ज्यावमतीय मध्यक 

मान सुचक मान सुचक मान सुचक मान सुचक 

नेपाल 

६८.
८ ०.७३ 

५९.५
७ 

०.५९

६ ३.९ ०.२६ ११६० ०.४०९ ०.४९ 

सल्यान 

६८.
८ ०.७३ ५५.५ 

०.५५

५ 

३.१
७ 

०.२१

१ ७८६ ०.३४४ ०.४४१ 

स्रोतः िानव मवकास प्रमतवेदन, २०१४ 

 

 

तामिका नं. ६९ : बागिौि नगिको मवकास तथ्ांक 

क्र.सं. मवविण िान 

१ सापेमक्षत आयु ५८ 

२ मवद्यािय जाने िध्यि वषव ६ 

३ अपेमक्षत मवद्यािय जाने वषव १२ 
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४ वामषवक आम्दानी ८५,६७४.६३ 

स्रोतः नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

 

तामिका नं. ७० : बागिौि नगिका मवकास सुिक 

क्र.सं. सुिक िान 

१ िानव मवकास सुिक ०.४६६ 

२ सापेमक्षत आयु सुिक ०.५८५ 

३ मशक्षा सुिक ०.५३३ 

४ आम्दानी सुिक ०.३२४ 

स्रोतः नगि तथ्ांक सवेक्षण, २०७६ 

 

८.२ िानव गिीबी सुिकाङ्क (HPI) 

अपेमक्षत औषत आयु ४० वषव वा सो भन्दा कि भएको जनसंख्याको प्रमतशत, प्रौढ मनिक्षिता, सुिमक्षत 

खानेपानी नपुगेको जनसंख्याको प्रमतशत तिा कुपोमषत ५ वषव भन्दा िुमनका बािबामिकाहरूको प्रमतशत 

जस्ता सूिकहरूको संयुि सूिकाङ्कको रुपिा मवकास गरिने िानव गिीबी सूिकाङ्कको स्थिमत हेदाव सल्यान 

मजल्ला िानव मवकास सूिकाङ्कको स्थिमत त्यमत िाम्रो अवथिािा िहेको देस्खन्न । सल्यान मजल्लाको िानव 

गिीबी सूिकाङ्क िान ४०.५७ (नेपािको ३१.१२) िहेको छ । यो सूिकाङ्कको िान जमत कि भयो त्यमत िाम्रो 

िामनन्छ मकनभने यो सूिकाङ्क नकािात्मक सूिकहरूको प्रयोग गिी मनकामिन्छ । जसै्तः प्रौढ मनिक्षिता दि 

।  

िानव गिीबी सूिकाङ्कको आधाििा सबैभन्दा िामिल्लो थिानिा हुम्ला मजल्लाको िानव गिीबी सूिकाङ्क 

४९.२६ िहेको छ भने पुच्छाििा िहेको कास्की मजल्लाको िानव गिीबी सूिकाङ्कक १६.५० िहेको छ । िानव 

गिीबी सूिकाङ्कका अवयव सूिकहरूिा सल्यान मजल्लाको प्रौढ मनिक्षिता दि ४४.५० प्रमतशत, ४० वषव सम्म 

पमन बाँच्न सके्न अपेक्षा नगरिएको जनसंख्या ८.२३ प्रमतशत, सुिमक्षत खानेपानी नपुगेको जनसंख्या ४२.१९ 

प्रमतशत तिा ५ वषव िुमनका कुपोषणबाट प्रभामवत बािबामिकाको संख्या ५४.१० प्रमतशत िहेको देस्खन्छ । 

 

 

८.३ िानव मवकास ि गिीबी  

नेपाििा गिीबीको िघुके्षत्र अनुिान, २०६८ अनुसाि सल्यान मजल्ला नु्यन सिृस्द्धस्ति भएका मजल्लाहरूको 

शे्रणीिा पदवछ । ७५ मजल्लाहरू िधे्य यो मजल्ला ४६ औ ँथिानिा िहेको छ । गिीबीको दि ८.७६ प्रमतशत 

िहेको यस मजल्लािा गरिबीको िेखािुनी िहेको संख्या ६९,६०५ िहेको देस्खन्छ । गरिबीको दिको आधाििा 

सबैभन्दा कि थिान ओगट्न सफि कास्की मजल्लाको गिीबीको दि ४ प्रमतशत िहेको छ भने उच्च गिीबीको 

दि िहेको बाजुिा मजल्लाको गिीबीको दि ६४.१ प्रमतशत िहेको छ ।  
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