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 पौवादु�ा गाउँपािलका 
 

भोजपुर 
 १ नं �देश नेपाल 

 

 
       म�त�य 

 
 
संघीय शासन �यव�थाको सफलताको लािग हरेक �थानीय सरकार सफल ह�न ु पद�छ । सफलताका लािग रा�ो 
काम¸रा�ोकामका लािग रा�ो �व��य¸  रा�ो �वा��यका लािग रोगको रा�ो पिहचान र रा�ो उपचार ज�री 
ह��छ¸नेपालको िवकास इितहास हेन� हो भने यिह रोगको सही पिहचान नभएका कारण िवकास �कृया घि�द ै
अगाडी वढेकोछ ।  
िवकासको लािग माटो सहुाउदो मोडल �थािपत ह�न ज�रीछ । जापान वेलायत िसंगापरुले आ�नो माटो सहुाउदो 
मोडल िवकास गर ेर आज यो अव�थामा पगेुकाछन¸एउटा िव�वा उमान� करोडौ �पैया खच�गनु�  पन� खाडी रा��ह� 
िव�का धनाड्य सचुीमा पिुगसके भने �कृितले िदएको अनपुम उपहार नेपाल िकन धनाड्य व�न स�दैन ? िकनिक 
हामीले रोग पिहचान नै नगरी औषधी मा� �योग गय� । 
रोग पिहचानका लािग सवै ल�णह� केलाउन ुपछ�  िव�ेषण गनु�  पद�छ । हा�ो देश िवकिशत नह�नमुा कारणह� के के 
ह�न �यो पिहचान गनु�पछ�  र �यसलाइ िनराकरण गन�का लािग िवदेिश औषधी हैन नेपाली जिडवटुीह� खो�नपुछ�  । 
हामी संग भएको अथाह �ाकृितक स�पदाको उपयोग गनु�पछ�   �यसको स�ुवात हामीले हा�ो घर हा�ो गाउ ँवाट गनु�  
पछ�   साथै िवकास नह�नुको दोष हामी आफुले आफैलाई ि�वकान� स�नपुछ�  । 
 
 पौवाद�ुा गाउपँािलकालाई समिृ� तफ�  अिघ वढाउनको लािग यहाका हरके घरका सम�याह� र �मताह� 
केलाउन ज�रीछ । हरके पौवाद�ुालीले मैले िवकासका लािग के िदन स�छु भ�ने कुराको यथाथ� िच�ण गन�  ज�री 
छ  जसकालािग यो गाउपँािलकाले व�तगुत िववरण तयार ग�र जग वसाइसकेकोछ । यहाको व�तगुत िववरणले 
हामी ऐले कहा ँकुन अव�थामा छौ भ�ने ��ट पारकेोछ  अथा�त रोग पिहचान भइसकेकोछ अवको वाटो भनेको यो 
रोगको िनदान के हो ? र �यो कसरी संभव छ ? यी दईु ��को जवाफ खो�न हामी सवै लािग परौ र जितस�दो 
चाडो रोग म�ु भइ समिृ� तफ�  अगाडी वढौ । 
यो गाउपँािलकाको व�तगत िववरण तयारीमा अित मह�वपणु� समय िदएर काय� स�पादन गन� सगरमाथा िवकास 
सं�था ओ�े भोजपरुलाई �दयदेिख नै ध�यवाद िदन चाहा�छू  । 

 
 
 

  िकरण राई 
गाउँपािलका अ�य� 



 पौवादु�ा गाउँपािलका 
 

भोजपुर 
 १ नं �देश नेपाल 

 

 
 
 

                                                म�त�य 

 
 
 भोजपरु िज�ला अ�तरगत  पौवाद�ुा गाउपँािलकाको व�तगुत िववरण तयार पान� मह�वपूण� िज�मेवारी 
पाउनभुएकोमा  सगरमाथा िवकास सं�था ओ�े भोजपरुलाई बधाई िदन चाहा�छु । आफुले पाएको िज�मेवारी 
इमा�दारीताका साथ िनवा�ह गनु�  भएको छ भ�ने िव�ास िलएको छु । 
 
नाम वाट नै �वतः �� छ िक व�तगुत िववरण तयार गनु�  भ�नाले कुनै पिन भगुोलको आिथ�क¸ सामािजक¸ 
सा�ँकृितक¸ राजिनितक¸�शासिनक¸भौगोिलक तथा वातावरणीय आयामका िविभ�न सुचकह�को आधारमा त�य 
एवम त�याङ्क संकलन र सो को िव�ेषण समेतलाई वुझाउछ । �य�तो व�तगुत िववरण ले स�वि�धत भूगोलको 
यथाथ� धरातललाई िच�ण गरकेो ह��छ । िवकास िनमा�ण योजना तजु�मा गन�¸आविधक योजना तजु�मा गन�¸�े�गत 
रणनीितह� तयार गन�  तथा सम� िवकास र समिृ�का अ�पकािलन तथा दीघ�कािलन रणनीित तय गन� व�तगुत 
िववरण सहयोग िस� ह��छ र �य�ता योजना तथा रणनीितह� यथाथ� व�तुपरक र काया��वयन गन� यो�य ह��छन । 
 
िवगत लामो समय स�म रा�य जन�ितिनिधिविहन अव�थामा ग�ेुको अव�था र रा�यको नया ँसंरचना अनु�पको 
िनवा�चन भई जन�ितिनिधले पद वहाली गरकेो पिन  २ वष� पिछ व�तगुत िववरण तयार भएको छ । यस स�दभ�मा 
��तुत व�तगुत िववरणले  यो पौवाद�ुा गाउपँािलकाको �ारि�भक अव�थालाई त�याङ्क माफ� त जनसम� 
�याउने काय�  गरकेो छ भने जन�ितिनिधह�लाई   व�तगुत अव�थाको जानकारी समेत गराएको छ । 
��तुत व�तगुत िववरणले  पौवाद�ुा गाउपँािलकाको  वा�तिवक धरातलमा आधा�रत ह�ने ग�र वािष�क तथा 
आविधक योजना तजु�मा माफ� त िवकास र समिृ�को सपना परुा गन� सहयोग पयुा�उन सकोस भ�ने शभेु�छा �कट 
गन� चाहा�छु । 

 
 
 
 

 स�झना राई 
गाउँपािलका उपा�य� 



 पौवादु�ा गाउँपािलका 
 

भोजपुर 
 १ नं �देश नेपाल 

 

 
शुभकामना 

 
 
संघीय मािमला तथा  सामा�य �शासन म��ालयबाट देश भ�रका �थानीय तहको व�तगुत िववरण तयार 
गन�कालािग  ढाचँा उपल�ध गराए अन�ुप  यो पौवाद�ुा गाउपँािलकाको व�तगुत िववरण तयार गन� काय�  अगाडी 
वढाइएकोछ । गाउपँािलका �थापना प�ात �थम पटक तयार ह�न लागेको व�तगुत िववरणले गाउपँािलकाको 
यथाथ�तालाई त�य र त�याङ्क माफ� त उजागर गन�छ भ�ने िव�ास िलएकोछु । 
व�तगुत िववरण तयार गनु�  भनेको िवकास योजना तजु�मा तथा वािष�क वजेट तजु�माको पवु�  आधार तयार गनु�  हो 
।त�य र त�याङ्कमा आधा�रत भई िनमा�ण ह�ने भावी योजना काया��वयन यो�य र नितजामखुी  ह�ने कुरामा दईुमत 
छैन । यस  पौवाद�ुा गाउपँािलकामा जन�ितिनिधह� वहाल भएप�ात �याइएको �थम नीित काय��म तथा 
वजेटलाई व�तगुत िववरणमा आधा�रित वनाउन नसिकएकता पिन अव उ�ा�त ��तुत ह�ने नीित काय��म तथा 
वजेटलाई त�य र त�याङ्कमा आधा�रत वनाउन यस व�तुगत िववरणले सहयोग पयुा�उनेछ भ�ने िव�ास िलएकोछु 
। 
 पौवाद�ुा गाउपँािलकाको सम� भूगोललाई समेटी यस िभ�का िविवध आयामह�लाई सचुकको मा�मबाट 
त�याङ्क संकलन ह�ने ह�दा �े�गत योजनाह� िनमा�ण गन� सहज ह�नेछ । समाज र समदुाय �तर स�म पगुी 
िवकासका �ाथिमकता िनधा�रण गन� यो व�तगुत िववरण गितलो हितयार ब�न स�छ । गाउपँािलका िभ�को 
भगुोल¸वग� �े� र समदुायको आव�यकता पिहचान ग�र सोही अनु�प नीित काय��म तथा वजेट तजु�मा गन�  यसले 
सहयोग पयुा�उनेछ ।सम� गाउँपािलकाको स�तिुलत िवकासकालािग पिन व�तगुत िववरण उपयोगी ह�न सकोस भ�ने 
शभेु�छा �य� गन�  चाहा�छू । 
 

 
 
 
 

 शािलकराम भ�राई 
�मुख �शासक�य अिधकृत 
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ओ�े भोजपुर 

�थाः २०५३ 

दुई श�द 
 

मलुकुलाई सम�ृ वनाउन हरेक �थानीय सरकारह� सम�ृ ह�नु ज�री ह��छ । जसको लािग अ�य�तै व�तपुरक 

योजनाह� िनमा�ण ग�र ितिनह�को �भावकारी काया��वयन नै म�ुय उपाय हो । भिन�छ एउटा मलुकुलाई सम�ृ 

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

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

पद�छ ।  ऐले हामी कहा ँछौ ? अव कहा ँजाने ? र �यो कसरी स�भव छ ? यी तीन ��ह�को सरल जवाफ नै मलुकु 

वा समाज प�रवत�न गन� अचुक र सरल उपाय ह��छन् । पिहलो ��को जवाफ व�तगुत िववरण माफ� त �ा� ग�र�छ 

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

पा��िच� वा व�तगुत िववरणह�को संगालो एउटा य�तो ऐना हो जनु ऐनावाट �थानीय िनकायको  स�पणु�  

िववरणह� छ�लङ्ग �पमा सहज अवलोकन गन� सिक�छ । यसै स�दभ�मा   पौवाद�ुा गाउपँािलकाले आ�नो पा��  

िच� (व�तगुत िववरण)  वनाउनको लािग परामश�दाता सं�थाको �पमा   सगरमाथा िवकास सं�था ओ�े भोजपरु 

लाई छनौट ग�र यो पा��  िच� िनमा�ण गन� जनु अवसर �दान गनु�  भयो �यसको लािग  पौवाद�ुा गाउपँािलकाका 

स�पणु�  पदािधकारीह� �ित  हािद�क कृत�ता �ापन गद�छु ।  

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

ग�रएको छ । यसलाइ स�प�न गन� िविभ�न �े�वाट सवैको साथ सहयोग �ा� भएको छ । यो पा�� िच� िनमा�णमा 

त�यांक िव�ेषण िव�को �पमा काय�  गनु�  ह�ने �ी केशवराज ढंुगेललाइ िवेशेष ध�यवाद �ापन गद�छु । यो �ोफाइल 

तयार गन� सम�वय कता�को �पमा काय�  गनु�  ह�ने  यो सं�थाका कोषा�य�  शाि�तकला राई, त�यांक संकलकको 

�पमा िज�मा िलई  हरेक व�तीका घर घर पिुग त�यांक संकलन गनु�  ह�ने  त�यांक संकलकह�लाइ पिन िवशेष 

ध�यवाद िदन चाह�छु ।  

व�तगुत िववरण तयार  गररे मा� प�ुदैन । यो व�तगुत िववरणको आधारमा सिह िव�ेषण गररे सिह योजनाह� 

िनमा�ण ग�र �यसको सिह र �भावकारी  काया��वयनवाट मा�   पौवाद�ुा गाउपँािलकाले सोचे अनसुारको �ितफल 

�ा� गन� स�दछ । यो व�तगुत िववरणमा �ा� सचुना र त�यांकह�को सहयोगमा  गाउँपािलकाले आविधक तथा 

ग�ुयोजना िनमा�ण गररे अिघ वढ्नु अबको आव�यकता हो ।   गाउपँािलकाको �यान �यता तफ�  जानेछ भ�दै  

स�वाङ्गीण र चौतफ� िवकासको लािग शभुकामाना समेत �य� गन� चाहा�छु ।  

 
  बलराम राई 

अ�य� 
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�काशक�य 
 
नेपालको संिवधान २०७२ ले क�पना गर ेअनसुार �थानीय िनकाय पनुरसंरचना गद� अिधकार स�प�न �थानीय 
तह  तयारीको  काय�  अगाडी  बिढरहेको  छ  ।  जस अनुसार  भोजपरु  िज�लामा  सािवकमा  कायम  रहेका  २ 
नगरपािलका र ५३ गाउ ँ िवकास सिमितलाई  पनुरसंरचना माफ� त हाल २ नगरपािलका र ७ गाउपँािलका एकाई 
कायम  ग�रएको  छ  ।  नया ँ भौगोिलक  संरचना  अनसुार  सािवकमा  गािवस  अ�त�गतका  भौगािलक  अवि�थित 
लगायत जनसं�या, आिथ�क, सामािजक, �ाकृितक �ोत र साधनह� समेतको अव�थामा प�रवत�न भएको छ ।  
अिधकार िन�ेपणका िहसावले यसरी नया ँकायम भएका �थानीय तह नै �थानीय सरकार बनेका छन्  । �थानीय 
तहको चुनाव समेत स�प�न भई नया जन �ितिनिधह�ले काय�भार सं�हाली सकेका छन । करीव १५ वष� पिछ 
�थानीय तहमा आएका जन�ितिनिधह�लाई नया जोस जागँर सिहत चुनाव ताका ग�रएका �ितव�ता परुा 
गराउनको लािग हालको वत�मान यथाथ�ता िभ� रहेर नया ँयोजनाह� िनमा�ण ग�र संघीयता काया��वयमा जोड िदनु 
पन� अव�था रहेको छ । य�पी नया ँसंरचनाका �थानीय िनकायह�मा भरपद�, आिधका�रक र पया�� सूचनाह�को 
आव�यकता तथा त�याङ् कह�को अिभलेख उपल�ध ह�न सिकरहेको िथएन । राि��य जनगणना २०६८ सालको 
िववरण हाल धेर ैप�रवत�न भएको छ । �यसैले सबै िववरणह� �ाथिमक �पमा नै संकलन गररे ताजा अव�थाको 
यथाथ� िच� ��त ुगन�  यो  पौवाद�ुा गाउपािलकाको व�तगुत िववरण तयार ग�रएकोछ ।  
नेपाल सरकार  त�कालीन सङ्घीय मािमला तथा �थानीय िवकास म��ालयले २०७४/०१/२६ मा  सबै �थानीय 
तहह�ले आ आ�नो �े�का व�तगुत िववरण तोिकएको ढाचँामा तयार गरी वेभ साईडमा रा�न िनद�शन �ा� भएको 
छ । सो आधारमा उपल�ध सबै सूचना तथा जानकारीह�को आधारमा परामश�दाता सं�था   सगरमाथा िवकास 
स�ंथा ओ�े भोजपु को सहयोगमा यो �ोफाइल तयार ग�रएको छ । 
िनधा� �रत समय िभ� यो पौवाद�ुा गाउपँािलकाको पा�� िच� तयारी गन� केिह किठनाई भएपिन हालस�म तयार 
भइसकेकोछ यो काय�कोलािग सहयोग गनु�ह�ने गाउपँािलकाका स�पणु� कम�चारीह�  िविभ�न राजनैितक दलका 
�ितिनिधह�¸सूचना उपल�ध गराउनहु�ने िविभ�न िवषयगत काया�लयह�¸�ाथिमक त�याङ्क संलकन गन� 
गणकह�¸सूचना िव�ेषण ग�र िन�कष� िनका�ने  िव�ेषकह� लगायत  प�रयोजना संचालन गन� परामश�दाता   
सगरमाथा िवकास सं�था भोजपरु �ित हािद�क आधार �य� गद�छौ  साथै पौवाद�ुा गाउपँािलका िनवासी स�परुण 
दाजभुाई िदिद विहिनह�ले यसको समिुचत �योगमा सहयोग गनु�  ह�नेछ भ�ने िव�ास सिहत सबैमा हािद�क ध�यवाद 
�य� गद�छौ । 
 
 

पौवाद�ुा गाउपँािलका 
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व�तुगत िववरण  िकन ? 
 

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

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

 पौवाद�ुा गाउपँािलका¸भोजपरुको सबै घरधरुीमा पुगी आिथ�क¸ सामािजक¸ भौितक¸�ाकृितक र मानवीय स�प�ीको 
लेखाजोखा गन� । 

 पौवाद�ुा गाउपँािलकाको वत�मान यथाथ�तालाई ज�ताको त�तै ��तुत गन� । 

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

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

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

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

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

 पौवाद�ुा गाउपँािलकामा आउने पय�टकह�लाई सम� गाउँपािलकाको आव�यक सूचना एकै �थानमा उपल�ध गराउने । 

 दातृ िनकायह� सम� माग ��तुत गन� आव�यक आधार �त�भ तयार गन� । 
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१. गाउँपािलकाको प�रचय 
१.१ ऐितहािसक पृ�भूमी 
पौवाद�ुा गाउपँािलका भोजपरु  िज�लाको  पिुव�  भागमा  रहेको गाउपँािलका हो । नेपालको संघीय शासन �णाली 

अ�त�गत रा�य पनुरसंरचनामा �थानीय तहको नया ँ िसमांकन गदा�  यो गाउपँािलका सािवकका ६ वटा गािवसह� 

�यामिशला¸ितवारी भ��याङ¸�याङ्�े¸वाि�तम¸ सानोद�ुमा र ठुलोद�ुमा िमलेर �थापना भएको हो । यो गाउपँािलका 

जाितगत तथा सां�कृितक �पमा िबिश�ता र िबिवधता वोकेको गाउपँािलका हो । यो गाउपँािलकामा म�ुय �पमा 

राई र �यसपिछ �मश �े�ी, तामाङ,नेवार, वाह�न, कामी, दमाई, मगर, साक�, घत�, शेपा� , िल�व,ु सनुवुार,माझी  

स�यासी जातीको बसोबासरहेको छ । �थानीय जीवनशैली, पर�परागत सं�कृित, �ाकृितक �ोत-साधन, पय�टनको 

�चरु संभावना, तथा जिडबटुीको पया��ता पौवाद�ुा गाउँपािलकाको �मखु िवशेषता हो । पय�टन �ब��न तथा 

आिथ�क समिृ�को आधारको �पमा अ�ण डाडँा,िचवाचङु डाडँा,िशवालय पाक� ,�याङ्�े पोखरी,स�ताने�र महादेव, 

िशिश�र ेडाडँा आिद पय�टक�य �थलह� रहेका छन। �मखु आिथ�क के��ह� �यामिसला,ितवारीभ��याङ,�याङ्�े र 

मानेडाडँा आिद  रहेका छन। अिधकांश वडा काय�लयह�लाई �ामीण सडकले छोएको यस गाउपँिलकाको म�ुय 

पेशा कृिष हो । यहा ँ धान,गहँ�,मकै,कोदो,फापर आिद अ�नबाली र अ�ीसो,अल�ची,अदवुा आिद नगदेबालीह� 

उ�पादन ह�ने गद�छ।  

 �े�फलका िहसावले यो गाउपँािलका भोजपरु िज�लाका ९ वटा �थानीय तह म�ये  सवैभ�दा सानो गाउपँािलका 

हो  । गाउपँिलकाको िसमाना पवु�मा अ�ण निद,पि�ममा भोजपरु नगरपािलका,उ�रमा अ�ण गाउपँािलका र 

दि�णमा राम�साद राई गाउपँािलका र हतवुागढी गाउपँािलका रहेका छन। यस गाउपँािलकाको कुल �े�फल 

११८.८ वग� िक.िम. रहेको छ।  

१.२. नामाकरण 
यस गाउपँािलकाको नामाकरण को  स�व�ध प�ृवीनारायण शाहको एिककरण कालदेिख जोिड�छ त�कािलन 

समयमा रा�य एक�करण गदा�  भोजपरुमा ज�मा ५ वटा  थुमह� िथए  जसमा हतवुा थुम,िस�ेल थुम,िखखामाछा 

थुम,फािल थुम र पौवा थुम पद�छन । पौवाथुम अ�तग�त  हालका१६ वटा गािबसह� समेिट�थे । जस अ�तग�त 

सािबकको ितवारीभ��याङ गािवसको वडा नं ७,८,९ खेसाङमा यो थुमको के�� रहेको िथयो र लोपो�मखु 

दङुमाली भाषीह�ले बोिलने दङुमाली भाषा अ�तग�त (दङुमा) भ�नाले िपउन ु भ�ने जनाउछँ। यी २ वटा नाम 

पौवा+दङुमा िमलाएर पौवादङुमा गाउपँािलकाको नामकरण ग�रएको हो । 

२.भौगोिलक �व�प तथा िसमाना 
उ�र दि�ण  फैिलएर उ�र पि�िम मोहोडा भएको यो  गाउपँािलका २७ िडि� २ िमनेट देिख २७ िडि� १२ िमनेट 
उ�री  अ�ांश स�म र ८७ िडि� ५िमनेट  देिख ८७ िडि� १३ िमनेट पवु� देशा�तर स�म फैिलएको छ । यो 
गाउपँािलकाको पवु�मा भोजपरु िज�लाकै अ�ण गाउपँािलका र धनकुटा िज�ला पद�छ भने पि�ममा भोजपरु 



   
पौवाद�ुा गाउपँािलका  भोजपरु पा��  िच� ०७५/०७६ 

 

2 
 

नगरपािलका र राम�साद राई गाउपँािलका पद�छ । �यसैग�र यो गाउपँािलकाको उ�र तफ�  भोजपरु नगरपािलका र 
अ�ण गाउपँािलकाको केिह भाग पद�छ भने दि�ण तफ�  हतवुागढी गाउपँािलका पद�छ ।  पौवादङुमा गाउपँािलकाको 
भूवनावटको वारमेा िविवधता पाइ�छ । यस गाउपँािलकामा खोला निद िकनारमा वलौटे िकिसमको माटो पाइ�छ 
भने िभरालो पन पाखो वारी िभरालो जिमनमा फलाम िमि�त रातो माटो र उ�चाइ वढ्दै जादा पहेलो माटो दे�न 
पाइ�छ र यसको भूवनावट उप�यका ज�तो देिख�छ । िकन भने यहा ँवरपर अ�ला डाडँा काडाले छोएको ह�नाले 
उप�यका संग मेल खाने भूवनोट रहेको छ ।  यो गाउपँािलकाको उ�रमा हङरायो खोला दि�णमा अ�ण र िपखवुा 
खोला पूव�मा अ�ण निद र पि�ममा अ�ण डाडँाले घेरकेो �ाकृितक �पमा रमणीय ठाउ ँरहेको छ । यस पौवादङुमा 
गाउपािलकाको मािथ�लो भेगमा धेर ै जाडो र त�लो भेगमा गम� ह�ने खा�को भूवनावट रहेको छ । यस 
गाउपँािलकामा आल ुमकै देिख िलएर वेशीमा २ कमाईमा धान उ�पादन गन�  सिक�छ । पौवादङुमा गाउपँािलकाको 
भूवनावट हेदा�  माछाको आकार ज�तो देिख�छ । 

३. �थानीय चाड�पव� तथा जा�ा मेलाह�को िववरण 
धािम�क सिह�णतुा तथा सां�कृितक िविवधताको िविश� पिहचान बोकेको पौवाद�ुा  गाउपँािलकामा जातजाित 

अनसुार  चाड�पव�   तथा  मेलाह�मा  समेत  अनेकतामा  एकता  दे�न  सिक�छ  ।  िबशेषगरी  �ा��ण�े�ी, 

आिदवासी जनजाित¸ दिलत तथा अ�पसं�यक समदुायह�ले सबै चाडपव�ह� िमलेर मनाउने वा सहयोग गन� गरकेो 

अव�था छ ।  उ�लेिखत जातीह� म�ये यो गाउपँािलकामा राई जातीको वाह��यता रहेको छ । कुल जनसं�याको 

३९% जनसं�या राई जातीको रहेको छ भने अ�य जातीह�मा �े�ी वाह�न दिलत अ�य जनजातीह� रहेकाछन । 

यहा ँ िविभ�न जातीका िवशेष चाडह�, िह�द ु सनातन सं�कृितका पव�ह� साथै राइजातीले मनाउने �मखु चाड 

उधौली उभौली र ि�ि�यन धमा�वल�वीह�ले मनाउने  ि�समस समेत धमुधाम संग मनाइने ग�र�छ । �मखु 

चाडह�मा दशै , ितहार,  उभौली, उधौली, तीज,रामनवमी,िशवरा�ी,माघे सं�ा�ती, कुशेऔशी, बौ�पणु�मा, आिद 

मनाउने  ग�र�छ । भने पर�परागत  सं�कृितमा राई जातीको च�डी नाच �स�त मा�ामा ना�ने ग�र�छ । पौवाद�ुा 

गाउपँािलका िभ� मनाइने पव�¸मेला तथा नाचको िववरण तल ��ततु ग�रएको छ । 

�स 
म�ुय चाडपव� / 

मेला नाचको नाम 
मनाउने मिहना / िदन 

मनाउने �मखु जाती 
वा धमा�वल�वी 

कैिफयत 

१ दशै असोज,काित�क िह�द ु   

२ ितहार असोज,काित�क असोज,काित�क   

३ ि�समस पौष ि�ि�चयन   

४ माघेस�ा�ती माघ िह�द ु
 

५ उधौली मंिसर र वैशाख िकरातँ  

६ होली फागनु र चै� िह�द ुर वौ�   

७ चैते दशै  चै� िह�द ु
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�स 
म�ुय चाडपव� / 

मेला नाचको नाम 
मनाउने मिहना / िदन 

मनाउने �मखु जाती 
वा धमा�वल�वी 

कैिफयत 

८ उभौली वैशाख िकरातँ   

९ साउने स�ा�ती  �ावण िह�द ु   

१० �होसार माघ वौ�   

११ तीज भा� िह�द ु  

१२ जनै पणु�मा भा� िह�द ु  

१३ कृ�ण ज�मा�मी भा� िह�द ु  

�ोतः गाउपािलकाको अिभलेख तथा व�ुुकह�  

४. पय�टक�य �थलह�को िववरण 
पौवाद�ुा गाउपँािलका पय�टक�य िहसावले मह�वपणु� गाउपँािलका हो । यो गाउपँािलकामा रहेका पय�टक�य 

�थानह�को �चार �सारको अभावकवा कारण वा� पय�टकह� त आउन सकेका छैनन तर आ�त�रक पय�टक भने 

आउने �म िदन �ितिदन वढ्दै गइरहेकोछ । पिछ�लो समयमा भएको सूचना संचारको िवकासले गदा�  यहका 

िविभ�न �थानह�को �चार �सार ह�नथाले पिछ आ�त�रक पय�टकह� वढ्न थालेका ह�न । हाल पौवाद�ुा 

गाउपँािलका मा आ�त�रक पय�टकह�ले अवलोकन गरेका पय�टक�य �थानको िववरण संि�� �पमा तल ��ततु 

ग�रएकोछ  

� स 
पय�टक�य �थलको 

नाम 
वाड�  
नं 

मह�व 
औषत आउने पय�टक 

कैिफयत 
�वदेशी िवदेशी 

१  अ�ण डाडँा १ मनोरम �ाकृितक सौ�दय�ता   २००० ०   

२ चवुाचङु डाडँा  २ मनोरम �ाकृितक सौ�दय�ता    ४०० ०   

३ �याङ्�े पोखरी  ३ 
एितहािसक �याङ्�े, पोखरी सिहत 
गाउपँािलकाको मनोरम ��य  

 ३००० ०   

४  िकराते�र महादेव  ४ धािम�क तथा  सा�कृितक मह�व  ५०० ०   

५ 
 स�ताने�र महादेव 
िसरिसरे डाडँा 

५ 
धािम�क तथा  सा�कृितक साथै 
मनोरम �ाकृितक स�ुदरता र अ�ण 
नदीको नागदेवी बगर  

१५०० ०   

६ िसरिसरे डाडँा ५ धािम�क तथा  सा�कृितक मह�व २०० ०   
�ोतः गाउपँािलका तथा अ�य व�ुकुह� 
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५.  सामुदाियक वनको िववरण 
भोजपरु िज�लामा वन �े� �स�त रहकेो छ । �यसमापिन यो पौवाद�ुा गाउपँािलकामा उ�लेखनीय �पमा वन �े� रहकेोछ 
।  खोच औल दिेख उ�च पहाडी �े� भएको ह�नाले पिन यो गाउपँािलकामा िवशेषगरी साल स�लो खयर  उ�ीस कटुस 
लागयत  �ख भएका वनह� �स�त रहकेाछन । हाल स�म यहा ँ ४२ वटा सामुदाियक वनह� गठन गरी समदुायलाई 
ह�ता�तरण ग�रएकोछ । हाल स�म ह�ता�त�रत सामदुाियक वनको िववरण तल ��तुत ग�रएको छ । 

�स सामदुाियक वनको नाम वाड�  नं �े�फल 
घरधरुी र जनसं�या 

कैिफयत 
घरधरुी   मिहला प�ुष 

१  बाघखोरपारी २  ५.५२  ८०  २००  २४५   

२  जौखरी घोडाखरी  २     २१.५० १४०  ४५०  ४३२    

३ छोक�माला   २ २३.९२   ४७ ६० ५५    

४ कोटडाडा ह�तेपाखा  २  १३.१०  १८०   ३१४  ३६१   

५  हामफाला  २  ४२.८७  ४८   १४८ १६६    

६  कालीकोटे  २  ३.००  ४०  ११३  १३८   

७  जडेलेप�चक�या २  ३.००   ३५ ११९  ११७    

८ आईतवारे  २  १.३६  २८  ७५   ७१   

९  िसंहदेवी २  १.६९  ३३   १०३ १००    

१०  जलक�या २  २.९४  ६२  ८६   १००   

११ कालीखोला  ३ ६३.३६ ९१ २९७ २९५  

१२ का�ँले ढाड ३ १.६२ २४ ७० ६२  

१३ �रजालवारी ३ ५.६२ १४ ३७ ४२  

१४ पानीटयाङक� ३ ४.४४ २६ ७६ ८४  

१५ प�चक�या ३ १०.७५ ७८ १२८ १३४  

१५ िसंहदेवी ३ २०.३१ ५९ १८३ १५८  

१६ रिमते जौवारी ३ २९.०६ ४० १४१ १४९  

१७ स�लेरी  ३ ८.३२ ७६ १४५ १६६  

१८ जा�पादेवी  ३ १६.६४ ५४ १४० १४९  

१९ ितरितरपेाखा ३ ३.१२ ३२ ४९ ४८  

२० लामी डाडँा ३ १४.७५ ५९ १५४ १५८  
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�स सामदुाियक वनको नाम वाड�  नं �े�फल 
घरधरुी र जनसं�या 

कैिफयत 
घरधरुी   मिहला प�ुष 

२१ ओखलढंुगा ३ ६३.३६ ७३ २०८ २१५  

२२ ितनधारे ३ ५.८४ २० ७९ ६७  

२३ िस�काली ४ १८९.२१ १५७ ३१३ ३२१  

२४ गफुानागी ४ ४२.१८ २०९ ६२५ ६१५  

२५ पिहरेपानी ४ १.२० ४८ २२६ १२०  

२६ नसवुा कक� ले ४ ७३.०० ४० १२१ १२९  

२७ मािलका ४ ९१.५३ ४८ १२८ १३१  

२८ िदघ� भ��याङ ५ ९.६३ ८० २०२ १९५  

२९ िसंहदेवी प�चक�या ४ २५९.५४ १०५ ३३० ३४८  

३० िभरकोट थु�क� पानी पाखा ४ ३०.९२ १२९ २८७ २८२  

३१ मािलकादेवी ६ १८.७८ १६७ २३८ २४४  

३२ खोलीटार ६ १३७.६७ ११२ २१ ५२  

३३ िस�रसे ६ ५.१६ ९० २८७ २८५  

३४ संखावेल ६ १६४.२५ २८९ ३६६ ४२३  

३५ कटहरे १ २७.५८ ४३ १४३ १४७  

३६ रिमते स�लेरी १ ३५.०० ८४    

३७ महादेव �थान १ ८.५६ ४८ १४८ १७०  

३८ वनेली छरछर े १ ८.३० ७३ २१५ २४०  

३९ रानीवन १ १२.४० ४८ १५७ १७४  

४० गोिपनी १ २८.३६ २१९ ११३ ११८  

४१ देउराली १ ४.३२ ४७ १०४ ११२  

४२ स�सारी डाडँा १ १.७२ ३० ८३ ५८  

 ज�मा १०२ १३९७.७८ २६८२ ६०७४ ५८९१  

�ोतः िज�ला वन काया�लय भोजपरु 
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६.  जनसं�या िवतरणको अव�था 
६.१.  वाड� अनुसार घरधुरी तथा जनसं�याको िववरण 
पौवाद�ुा गाउपँािलकामा कुल ६ वटा वडाह� रहेकाछन त�कािलन �यामिशला, ितवारी भ��याङ, �याङ्�े, 
बाि�तम, सानोद�ुमा र ठुलोद�ुमा गरी ६ वटा गाउ ँ िवकास सिमित िमलेर यो गाउ ँ पािलका वनेको हो ।  यो 
गाउपँािलकामा हाल २९३२ घरधरुी रहेकाछन भने  भने जनसं�या १५२३६ रहेकोछ । यो गाउपँािलकाको कुल 
�े�फल ११८.८७ वग� िकिम रहेकोछ¸भोजपरु िज�लाका ९ वटा �थानीय तह म�ये �े�फलका िहसावले यो  
सवैभ�दा सानो �थानीय तह हो  । यो गाउपँािलकामा जनघन�व भने �ित वग� िकलोिमटर १२८ रहेको छ जनु  
नेपालको राि��य औषत (२००) भ�दा ७२ ले �युन हो  । �े�फल आधारमा सबैभ�दा ठुलो वाड�  नं ४ मा जनघन�व 
�ित वग� िकिम  १०० रहेको भने  सबैभ�दा  सानो वडा नं १ मा १९८ रहेकोछ ।  यो गाउपँािलकामा मिहला प�ुष 
अनपुात ०.९६ (१०० प�ुष वरावर ९६ जना मिहला)  रहेको छ । सम�तामा यो गाउपँािलकामा  मिहला भ�दा 
प�ुष को सं�या २८६ ले बढी रहेकोछ ।  प�रवारको औषत आकार ५.२ �ित घरधरुी रहेकोछ । प�रवारको 
आकारमा सबैभ�दा धेर ै ५.६ वाड�  नं ३ मा रहेको छ भने  सबैभ�दा कम ४.८ वाड�  नं १ मा रहेकोछ । मािथ 
उ�लेिखत जनसं�या स�ब�धीवाड�  �तरीय िववरण तल ��ततु ग�रएकोछ । 

वाड� 
नं 

घरधरुी 
सं�या 

जनसं�या 
�े�फल 

 ( वग� िकिम)  
जन घन�व 

प�रवारको 
औषत 
आकार 

मिहला प�ुष 
अनपुात मिहला प�ुप ज�मा 

१ ५१३ १२१८ १२५४ २४७२ १२.५१ १९८ ४.८ ०.९७ 

२ ५४२ १३९५ १४६९ २८६४ १६.५९ १७३ ५.३ ०.९५ 

३ ५४२ १४९२ १५४७ ३०३९ १८.९१ १६१ ५.६ ०.९६ 

४ ४५४ ११६९ ११७४ २३४३ २३.५३ १०० ५.२ १.०० 

५ ४७१ ११९६ १२५८ २४५४ २१.८८ ११२ ५.२ ०.९५ 

६ ४१० १००५ १०५९ २०६४ २५.४५ ८१ ५.० ०.९५ 

ज�मा २९३२ ७४७५ ७७६१ १५२३६ ११८.८७ १२८ ५.२ ०.९६ 
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जेठ 

६.२. उमेरका आधारमा जनसं�याको िववरण 
उमेरका आधारमा पौवाद�ुा गाउपँािलकाको जनसं�यालाई म�ुय िहसावले िभ�न िभ�न उमेर समहु को जनसं�या 
गणना ग�रएको छ । �य�तै आिथ�क िहसावले सकृय उ�पादनमलुक जनसं�या र आि�त जनसं�या पिन गणना 
ग�रएको छ । यसका संगसंगै सामािजक सुर�ाका िहसावले जे� नाग�रकह�को सं�या समेत गणना ग�रएकोछ । यो 
गाउपँािलकामा हालको कुल जनसं�या १५२३६ म�ये ६३ % अथा�त ९५५३ जनसं�या आिथ�क �पमा सकृय 
रहेको छ (१५ देिख ५९ वष� स�मको )  भने ३७ %  अथा�त ५६८३ जनसं�या आि�त रहेकोछ जनु राि��य 
औषत (३७%)  संग वरावर हो  । हाल यो गाउपँािलकामा कुल जनसं�याको ४.४ %  अथा�त ६७४ जना  जे� 
नाग�रक रहेकाछन । मािथ उ�लेिखत िववरण लाई तािलकामा तल ��तुत ग�रएकोछः 
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वाड� 
नं 

१ वष� 
स�म 

२-५ 
वष� 

स�म 

५-१४ 
वष�  

स�म 

१५ -५९ 
वष�  स�म 

६०-६९ 
वष� स�म 

७० वष� 
मािथका 

आि�त जनसं�या 
आिथ�क�पले 

सकृय 
जनसं
�या 

�ितशत 
जनसं
�या 

�ितशत 

१ ५० २०३ ४५८ १५२५ १७४ ११२ ९४७ ३८% १५२५ ६२% 

२ ७९ २३३ ५१६ १८०३ १८३ १२९ १०६१ ३७% १८०३ ६३% 

३ ७१ २५७ ५६४ १९२७ १७३ ११८ १११२ ३७% १९२७ ६३% 

४ २७ २०३ ४२७ १४६३ १४३ १०७ ८८० ३८% १४६३ ६२% 

५ ५२ २११ ४९२ १४९८ १४९ १०४ ९५६ ३९% १४९८ ६१% 

६ २३ १३८ ३२७ १३३७ १५८ १०४ ७२७ ३५% १३३७ ६५% 

ज�मा ३०२ १२४५ २७८४ ९५५३ ९८० ६७४ ५६८३ ३७% ९५५३ ६३% 
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जेठ 

मािथ उि�खत िववरणलाई िव�ेषण गदा� यो गाउँपािलकाको कोरा ज�मदर १.९८% रहकेोछ भने जनसं�या विृ�दर -
०.१५ % रहकेोछ । 
६.३. मातृभाषाका आधारमा जनस�ंयाको िववरण 
पौवाद�ुा गाउपँािलकामा म�ुय �पमा राई, �े�ी, नेवार, तामाङ शेपा� वाह�न कामी दमाई¸ साक� तथा मगर जातीह�को 
बसोबास रहकेोछ भने यसका अित�र�  िल�व ुस�यासी माझी र था�को पिन वसोवास रहकेोछ । उ�लेिखत जातीह�म�य े  
राइ, तामाङ, िल�व,ु मगर, नेवार � शेपा� जातीको आ-आ�नो मातृभाषा रहकेो छ तर पिन दिैनक वोिलचािलको िहसावले 
नेपाली भाषा नै �मखु �पमा रहकेोछ ।   मातृभाषाका आधारका पौवाद�ुा गाउपँािलकाको   जनसं�या तल ��तुत 
ग�रएकोछः 

वाड� नं नेपाली दङुमाली तामाङ नेवारी मगर शेपा�  िल�व ु मैिथली ज�मा 

१ ८९० ७७१ ४५९ १५९ ० १६७ २२ ४ २४७२ 

२ १६२४ ९२८ ८७ १२५ ८६ १४ ० ० २८६४ 

३ १८८१ ३८७ २४७ २८७ २३३ ४ ० ० ३०३९ 

४ १०६१ ९०५ १७२ १६६ ३९ ० ० ० २३४३ 

५ ८४५ १०४६ ५१० ० ५३ ० ० ० २४५४ 

६ ७३ १८७२ ११० ० ० ० ९ ० २०६४ 

ज�मा ६३७४ ५९०९ १५८५ ७३७ ४११ १८५ ३१ ४ १५२३६ 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जेठ 
६.४. धम�का आधारमा जनस�ंयाको िववरण 
पौवाद�ुा गाउपँािलकामा वसोवास गन� �ाय सबै जातजातीका मािनसह� िह�द ु धम� मा�ने गद�छन । पिछ�लो 
समयमा सबै जातजातीका केही युवाह�मा ि�ि�यन धम�मा �ित पिन आ�था रहेको पाइएकोछ । यो त�याङ्क 
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संकलनको िहसावमा गणकले त�याङ्क संकलन गन� जादँा िववरण िदने �यि�को सुचनाका आधारमा यो िववरण 
तयार ग�रएकोछ ।  एउटै घरमा एक भ�दा बढी धमा�वल�वी भएमा यसमा गणना ग�रएको छैन । हाल पौवाद�ुा 
गाउपँािलकामा रहेका २९३२ घरधरुी म�ये १६७७  घरधरुी  िह�द,ु ३४८ घरधरुी बौ�, ८९६ घरधरुी िकरातँ र 
११ घरधरुी ि�ि�चयन धमा�वल�वी रहेकाछन । जसको िववरण तल  ��ततु ग�रएकोछः 

धम� 
पौवाद�ुा गाउपँािलकाका वाड� नं ह�  

ज�मा कैिफयत 
एक दईु तीन चार पाचँ छ 

िह�द ु ३२७ ४९४ ४२७ २५१ १६३ १५ १६७७   

बौ� १२३ ५ ६० ३५ १०१ २४  ३४८   

िकरातँ ६० ४३ ५३ १६७ २०3 ३७० ८९६  

ि�ि�यन ३ २ २ १ २ १ ११   

ज�मा ५१३ ५४२ ५४२ ४५४ ४७१ ४१० २९३२   

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जेठ 
६.५. जातका आधारमा घरधुरीको िववरण 
पौवाद�ुा गाउपँािलकामा कुल १६ जातका मािनसह� वसोवास गद�छन । यो गाउपँािलकामा  जातका आधारमा 
सबैभ�दा बढी घरधरुी राई जातीको रहेकोछ । कुल घरधरुीको ३९% घरधरुी  राई जातीको मा� रहेकोछ । �यसपिछ 
दो�ोमा  �े�ी  जातीको घरधरुी सं�या रहेकोछ  । कुल २९३२ घरधरुी म�ये यो जातीका  २८% अथा�त ८०७ 
घरधरुी रहेकाछन  । ते�ोमा तामाङ जातीका घरधरुी रहेकाछन जुन ११% अथा�त ३३७ घरधरुी रहेको छ भने 
चौथौमा नेवार जाती रहेको छ जसको ४%  अथा�त १३१ घरधरुी रहेकोछ �यसै गरी बाह�न जातीको पिन ४%  
अथा�त १०९ घरधरुी रहेकोछ ।  यसपिछ कामी,दमाइ, र मगर को ३/३ �ितशत घरधरुी रहेकाछन । यसका 
अित�र� घत� र शेपा�को १/१ �ितशत घरधरुी रहेकोछ । १ �ितशत भ�दा कम घरधरुी भएका जातीह�मा िल�वु 
स�यासी सुनवुार था� र मािझ जाती पद�छन । यो गाउपँािलकाको जातीय आधारमा घरधरुीको िववरण तल ��तुत 
ग�रएको छ । 

� 
स 

जातजाती 
पौवाद�ुा गाउपँािलकाका वाड�ह� 

ज�मा �ितशत 
एक दईु तीन चार पाचँ छ 

१ राई १५३ १७७ ७५ १७४ २०८ ३७० ११५७ ३९% 

२ �े�ी १३६ २३३ २३२ १०४ १०० २ ८०७ २८% 

३ तामाङ ११० १८ ४६ ३९ १०१ २३ ३३७ ११% 

४ नेवार ३० २५ ४४ ३२ ० ० १३१ ४% 

५ बाह�न १६ ३८ ३८ १० ७ ० १०९ ४% 

६ कामी १६ १२ २८ २४ १० ३ ९३ ३% 
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� 
स 

जातजाती 
पौवाद�ुा गाउपँािलकाका वाड�ह� 

ज�मा �ितशत 
एक दईु तीन चार पाचँ छ 

७ दमाई ८ ९ २४ २४ २२ ० ८७ ३% 

८ मगर ० २० ३८ ९ ९ ० ७६ ३% 

९ साक� ० २ ८ २७ ३ ३ ४३ १% 

१० घत� ३ ६ ६ ११ १० ३ ३९ १% 

११ शेपा�  ३३ २ १ ० ० ० ३६ १% 

१२ िल�व ु ४ ० ० ० ० २ ६ ०% 

१३ सनुवुार ३ ० २ ० ० ० ५ ०% 

१४ स�यासी ० ० ० ० ० ४ ४ ०% 

१५ था� १ ० ० ० ० ० १ ०% 

१६ माझी ० ० ० ० १ ० १ ०% 

 ज�मा ५१३ ५४२ ५४२ ४५४ ४७१ ४१० २९३२ १००% 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जेठ 
६.६. जातका आधारमा जनस�ंयाको िववरण 
पौवाद�ुा गाउपँािलकामा  जातका आधारमा मािथ उ�लेिखत घरधरुीमा रहेको जनसं�या  िव�ेषण गदा�  वाह�न  
मगर,  दमाइ साक� जातीमा मिहला सं�या प�ुषको तलुनामा बढी रहेको छ भने वाकँ� सवै जातीमा  मिहलाको 
सं�या कम रहेकोछ  भने सम�मा प�ुषको सं�या २८६ सं�याले बढी रहेकोछ । पा�रवारको आकारमा सबैभ�दा 
बढी   नेवार जातीमा ५.६ रहेको छ भने सबैभ�दा कम घत� जातीमा ४.४ रहेकोछ (१ �ितशत भ�दा कम 
जनसं�या भएका घरधरुीको प�रवारको आकार िहसाव ग�रएको छैन) । यो गाउपँािलकाको औषत प�रवारको 
आकार भने ५.२ �ितघरधरुी रहेको छ जनु नेपालको राि��य औषत ४.६ �ित घरधरुी भ�दा ०.६ �ित घरधरुीले 
बढी हो । जसको िव�ततृ िववरण तल ��तुत ग�रएकोछः 

� 
स 

जातजाती 
पौवाद�ुा गाउपँािलकाका वाड�ह� 

ज�मा �ितशत 
एक दईु तीन चार पाचँ छ 

१ राई ७७१ ९२८ ३८७ ९०५ १०४६ १८७२ ५९०९ ३९% 

२ �े�ी ६७३ १२७८ १२८१ ५५४ ५५४ १३ ४३५३ २९% 

३ तामाङ ४५९ ८७ २४७ १७२ ५१० ११० १५८५ १०% 

४ नेवार १५९ १२५ २८७ १६६ ० ० ७३७ ५% 

५ बाह�न ८८ २१६ २०८ ४४ ४१ ० ५९७ ४% 
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� 
स 

जातजाती 
पौवाद�ुा गाउपँािलकाका वाड�ह� 

ज�मा �ितशत 
एक दईु तीन चार पाचँ छ 

६ कामी ७१ ५३ १६० १४१ ६३ १४ ५०२ ३% 

७ दमाई ४२ ४८ १३३ १२७ १२२ ० ४७२ ३% 

८ मगर ० ८६ २३३ ३९ ५३ ० ४११ ३% 

९ साक� ० ७ ४८ १४३ १९ १५ २३२ २% 

१० घत� ९ २२ ४४ ५२ ४२ ४ १७३ १% 

११ शेपा�  १६७ १४ ४ ० ० ० १८५ १% 

१२ िल�व ु २२ ० ० ० ० ९ ३१ ०% 

१३ सनुवुार ७ ० ७ ० ० ० १४ ०% 

१४ स�यासी ० ० ० ० ० २७ २७ ०% 

१५ था� ४ ० ० ० ० ० ४ ०% 

१६ माझी ० ० ० ० ४ ० ४ ०% 

 ज�मा २४७२ २८६४ ३०३९ २३४३ २४५४ २०६४ १५२३६ १००% 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जेठ 
मािथ उ�लेिखत िववरणलाई िलङ्गीय तथा मिहला प�ुष अनपुात र जातीय आधारमा पा�रवा�रक आकार स�ब�धी 
िववरण तल ��ततु ग�रएकोछ । 
 

� स जातजाती 
जनसं�या 

अनपुात 
प�रवारको औषत 

आकार  मिहला प�ुष ज�मा 

१ राई २८८८ ३०२१ ५९०९ ०.९६ ५.१ 

२ �े�ी २११३ २२४० ४३५३ ०.९४ ५.४ 

३ तामाङ ७८५ ८०० १५८५ ०.९८ ४.७ 

४ नेवार ३६७ ३७० ७३७ ०.९९ ५.६ 

५ बाह�न ३०२ २९५ ५९७ १.०२ ५.५ 

६ कामी २४३ २५९ ५०२ ०.९४ ५.४ 

७ दमाई २४३ २२९ ४७२ १.०६ ५.४ 

८ मगर २२० १९१ ४११ १.१५ ५.४ 

९ साक� १२१ १११ २३२ १.०९ ५.४ 
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� स जातजाती 
जनसं�या 

अनपुात 
प�रवारको औषत 

आकार  मिहला प�ुष ज�मा 

१० घत� ७४ ९९ १७३ ०.७५ ४.४ 

११ शेपा�  ८० १०५ १८५ ०.७६ ५.१ 

१२ िल�व ु १६ १५ ३१ १.०७ ५.२ 

१३ सनुवुार ८ ६ १४ १.३३ २.८ 

१४ स�यासी ११ १६ २७ ०.६९ ६.८ 

१५ था� २ २ ४ १.०० ४.० 

१६ माझी २ २ ४ १.०० ४.० 

  ज�मा ७४७५ ७७६१ १५२३६ ०.९६ ५.४१ 
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जेठ 

६.७. थरका आधारमा घरधुरी तथा जनस�ंयाको िववरण 
पौवाद�ुा गाउपँािलकामा  १६ जातीको बसोबास रहकेो कुरा मािथ उ�लेख ग�र सिकएकोछ । उ�लेिखत १७ जाती िभ� 

१३६ थरका मािनसह� बसोबास गछ�न  । यो गाउपँािलकामा  सबै भ�दा बढी जनसं�या र घरधरुी भएको �े�ी जाती¸ सबै 

भ�दा धरे ैथर भएको जाती मा पिन पद�छ । यहा कुल ३३ थरीका �े�ी ह� बसोबास गद�छन भने २३ थरका कामी बसोबास 

गद�छन । �यसै गरी १२ थरी मगर १० थरी  बाह�न र ७ थरी ठकुरी बसोबास गद�छन । अ�य जातीह�मा ८ थरी दमाई, ६ 

थरी साक�  ५ थरी स�यासी रहकेा छन यीनका अित�र� अ�य जातीह�मा पिन एक वा दईु थरी मािनसह� रहकेाछन ।  

थरका आधारमा िविभ�न जातीह�को घरधरुी र जनसं�याको िव�तृत िववरण तल ��तुत ग�रएकोछः 

�े�ी जातीको थरका आधारमा घरधुरीको िववरण 

� स थर 
पौवाद�ुा गाउपँािलकाका वाड�ह� 

ज�मा 
एक दईु तीन चार पाचँ छ 

१ कटुवाल २ १ २ २२ २८ ० ५५ 

२ काक� ४५ ७६ ६८ ३८ १६ ० २४३ 

३ खड्का ६ ३० २३ ७ ३२ २ १०० 

४ ख�ी १८ २७ ५२ २ ४ ० १०३ 

५ थापा १ १ २२ ० ३ ० २७ 

६ पा�डे ४० ० १० ० ० ० ५० 

७ भ�डारी २ १७ ० ० ० ० १९ 
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� स थर 
पौवाद�ुा गाउपँािलकाका वाड�ह� 

ज�मा 
एक दईु तीन चार पाचँ छ 

८ सोडारी १ ० ० ० ० ० १ 

९ व�नेत  ७ ० १ ३ ८ ० १९ 

१० वढुाथोक�  ६ ० ० ४ ० ० १० 

११ वोहोरा ८ ३७ ३३ ० ० ० ७८ 

१२ अिधकारी ० ३ १ ० ० ० ४ 

१३ खनाल ० ४ ० ० ० ० ४ 

१४ कोईराला ० ३ २ ० ० ० ५ 

१५ चौहान  ० ३ ० ० ० ० ३ 

१६ ढकाल  ० ६ ० ० ० ० ६ 

१७ पौडेल ० १४ ० २५ ० ० ३९ 
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िववरण िलएर िव�ेषण ग�रएको छ । जसको िववरण तल ��ततु ग�रएकोछः  

६.८.१.  �चलनका आधारमा घरमुलीको िववरण 

सामा�यतया घरमलुी भ�नाले घरको म�ुय मा�छे हो । मु�य मा�छे भ�नाले  घरको सबैभ�दा जे� नाग�रकलाई 

मा�न ु�वभािवकै हो । घरका हरके काय�को अि�तम िनण�य िलने �यि� म�ुय भएपिन जे� नाग�रक �ित देखाउने 

स�ाव र आदरका िहसावले घरमलुी भिन�छ । स�व�धका िहसावले श�द िव�ह गरेर हेदा�  यो सिह प�रभाषा हो  

िकनिक उ नभएको भए �यो प�रवार नै ह�ने िथएन अिन प�रवार नभए घर नै ह�ने िथएन । यो पौवाद�ुा 

गाउपँािलकाको घरधरुी �तरबाट ग�रएको अ�ययन र त�याङ्क संकलनले देखाएको �चलनका आधारमा 

घरमलुीको िववरण तल ��तुत ग�रएकोछः 

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

मिहला % मिहला प�ुष मिहला प�ुप मिहला प�ुष मिहला   प�ुष 

१ ४० १११ ७४ २६४ ७ १७ १२१ ३९२ २४% 

२ ४३ २२८ ६६ १८३ ५ १७ ११४ ४२८ २१% 

३ ३८ २३२ ३६ १७६ १० ५० ८४ ४५८ १५% 

४ १२ १०२ ३२ २३३ १० ६५ ५४ ४०० १२% 
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वाड� न ं
वाह�न �े�ी जनजाती दिलत ज�मा घरमलुी घरमलुी 

मिहला % मिहला प�ुष मिहला प�ुप मिहला प�ुष मिहला   प�ुष 

५ २४ ८३ ६५ २६४ ६ २९ ९५ ३७६ २०% 

६ २ ४ ७५ ३२३ २ ४ ७९ ३३१ १९% 

ज�मा १५९ ७६० ३४८ १४४३ ४० १८२ ५४७ २३८५ १९% 

�ितशत १७% ८३% १९% ८१% १८% ८२% १९% ८१% १९% 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जेठ 
मािथ उ�लेिखत िववरण अनसुार  १९% मिहलाह� मा� घरमलुी दिेखएको छ । स�ुम अ�ययन बाट अझ के दिेखएको छ 
भने अिधकतम घरमा जे� नाग�रक मिहला भएमा  घरमलुीमा छोराको नाम लेिखएको पाइएको छ भने जे� नाग�रक प�ुष 
भएको अव�थामा भने प�ुष नै लिखएको छ ।  
६.८.२.  कारोवारका आधारमा घरमुलीको िववरण 
िवकास �कृयाका िहसावले घरमलुी भ�नाले घरको जे� नाग�रक नै ह�नपुछ�  भ�ने छैन । घरमलुीको प�रभाषा स�तान 
उ�पादन र सबैलाई आिशवा�द िदनस�ने �यि� ह�नपुछ�  भ�ने भ�दा धरे ैअगाडी बढीसकेको छ   । िवकास र सामािजक 
प�रचालनको िहसावले घरमलुी भ�नाले म�ुय �पमा आिथ�क कारोवारको िनण�य गन� �मखु �यि� हो । पौवाद�ुा 
गाउपँािलकामा ग�रएको अ�ययनले दखेाएको म�ुय कारोवार गन� �यि�को िववरण तल ��तुत ग�रएकोछः  

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

�ितशत 
मिहला प�ुष मिहला प�ुप मिहला प�ुष मिहला  प�ुष 

१ ४५ १०६ ८० २५८ ८ १६ १३३ ३८० २६% 

२ ६४ २०७ ९९ १५० ८ १४ १७१ ३७१ ३२% 

३ ४० २३० ३३ १७९ ११ ४९ ८४ ४५८ १५% 

४ २१ ९३ ४२ २२३ १८ ५७ ८१ ३७३ १८% 

५ ३० ७७ १२१ २०८ ८ २७ १५९ ३१२ ३४% 

६ १ ५ १४८ २५० ४ २ १५३ २५७ ३७% 

ज�मा २०१ ७१८ ५२३ १२६८ ५७ १६५ ७८१ २१५१ २७% 

�ितशत २२% ७८% २९% ७१% २६% ७४% २७% ७३% २७% 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जेठ 
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मािथ उ�लेिखत २ वटा घरमलुीको िववरणले  हा�ो समाजमा दिेखएका यथाथ�ताह� ��तुत गरकेोछ । जसलाई वदुागत 
�पमा तल ��तुत ग�रएकोछ ।  

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

 यो गाउपँािलकामा वा�तिवक �पमा  २७% 
मिहलाह� घरमलुी भएपिन १९% मा� 
दिेखएकोछ । 

 मिहलाह�लाई घरको िज�मेवारी स�ुपनेमा  
�ाय सबै जाितमा समान अव�था 
दिेखएकोछ । 

 घरमलुीको िज�मा मिहलाह�ले पाउने मा 
वैदिेशक रोजगार पिन �मखु रहेको छ ।  यो 
गाउपँािलका बाट वैदिेशक रोजगारमा गएका 
१११७ जना म�ये १०६७ जना प�ुषह� नै रहकेाछन । 

६.९.  अपाङ्गता स�ब�धी िववरण 
अपाङ्ग श�दको अथ� कुनैपिन अगं िवकृत भएको भ�ने ह��छ । कितयपय अव�थामा यो अगं भंग भएको वा िवि�एको वा 
भािँचएको  ह��छ भने कितपय अव�थामा हेदा�  भंग नभएको  तर काम चािह नगन� वा कम गन�  ह��छ । �यसैले अपाङ्ग श�द 
लाई काम संग जोडेर हनेु�  उपय�ु ह��छ । िनयिमत �पमा समा�य अव�थामा भ�दा अगं िवि�एका कारणले काम गन� नस�न े
अव�थालाई अपाङ्ग भ�न ुपछ�  । ज�तो हात खु�ा भािँचएको, नभएको, जलेको आखँा नभएको वा नद�ेने ज�ता कुराह� 
��य� �पमा  नै िवकृत भएका ह��छन । तर कान नस�ुने (विहरा) ��य� �पमा हेदा�  अपाङ्ग देिखदनै तर उनीह� पिन यो 
प�रभाषा िभ� पद�छन । नेपाल सरकारले गरकेो प�रभाषाका आधारमा पौवाद�ुा गाउपँािलकाको पिन म�ुय ४ वटा 
समहुमा राखेर त�याङ्क संकलन ग�रएकोछ । जसको िववरण तल ��तुत ग�रएकोछः 

वाड� 
नं 

वाह�न �े�ी जनजाती दिलत ज�मा कुल 
ज�मा पणु� अिधक म�म आिंशक पणु� अिधक म�म आिंशक पणु� अिधक म�म आिंशक पणु� अिधक म�म आिंशक 

१ ५ ० ४ ४ ४ ३ १५ ६ १ ० १ १ १० ३ २० ११ ४४ 

२ ५ ८ ४ ३ ३ २ १ ० ० १ ० ० ८ ११ ५ ३ २७ 

३ ४ ४ ६ ७ १ ८ ३ ८ ० ० १ १ ५ १२ १० १६ ४३ 

४ ५ ० २ १ ६ ४ ५ १ ० १ २ २ ११ ५ ९ ४ २९ 

५ १ ० १ ० २ ४ १४ ४ ० ० २ ० ३ ४ १७ ४ २८ 

६ ० ० ० ० ३ ५ ५ १९ ० ० ० ० ३ ५ ५ १९ ३२ 

ज�मा २० १२ १७ १५ १९ २६ ४३ ३८ १ २ ६ ४ ४० ४० ६६ ५७ २०३ 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जेठ 
उ�लेिखत िववरण बाट के देखएको छ भने पौवाद�ुा गाउपँािलकामा मा कुल २०३ जना अपाङ्गह� रहेकाछन । 
जसम�ये पिन ४० जना जना पणु�  अपाङ्ग रहेकाछन । जातीय िहसावले सबै भ�दा बढी  जनजातीमा १२६ जना 

२०१

५२३

५७

७१८

१२६८

१६५

वाह�न �े�ी जनजाती दिलत

मिहला पु�ष घरमुली
मिहला

प�ुष
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अपाङ्ग देिखएको छ भने  वाह�न �े�ीमा ६४ जना र दिलतमा १३ जना रहेकाछन । यो सं�या जातीय सघनताको 
अनपुातमा कुल जनसं�याको ३१%  बाह�न �े�ी रहेकोमा अपाङ्गमा ३२% रहेको छ । �य�तै कुल जनसं�यामा 
६१% जनजाती रहेकोमा  अपाङ्गमा ६२% रहेको छ भने कुल जनसं�यामा ८% रहको  दिलत समदुायमा भने 
अपाङ्गमा ६% रहेकोछ ।  पणु� अपाङ्गताका िवषयमा भने कुल पणु� अपाङ्ग म�ये वाह�न �े�ीमा ५०% 
जनजातीमा ४८ र दिलतमा २% रहेकोछ ।  
६.१०.  घरको छानो तथा गारो स�ब�धी िववरण 
आधारभतु आव�यकताको �मखु तीन प� म�ये आवास दो�ो हो तर कुनैपिन �यि� वा समदुायको जीवन �तर 
मापन गन� आधारमा घर पिहलो नं मा आउछ । क�को घर कित रा�ो र सिुवधा स�प�न छ भ�ने आधारमा उसको 
जीवन �तर िनधा�रण ह��छ तर यो त�याङ्क संकलन चािह पौवाद�ुा गाउपँािलकाका कुन घरधरुीको कितको 
सरुि�त आवास छ भ�ने आधारमा िव�ेषण ग�रएको छ । सामा�यता फुसको छानो भ�दा ढंुगा इटाको छानो भएको 
घर बिलयो ह��छ भने भाटा तथा अ�य िचज ह� �योग गरेको भनेको भ�दा ढंुगा माटो वा इटा तथा िसमे�ट �योग 
गरकेो गारो बिलयो  र सरुि�त ह��छ । सामािजक सरु�ामा यो पिन �मखु िवषय  रहने भएको ह�नाले  वाड�  �तरमा 
�यसको िववरण संकलन ग�रएको छ । �ािविधक िहसावले चािह गारो क�तो ह�नपुछ�  र क�तो छ भ�ने िवषयमा भने 
िववरण संकलन ग�रएको छैन जनु तल ��तुत ग�रएकोछः 

वाड� नं 
छानाको �कार गारोको �कार 

ज�मा  
खर टीन ढलान ढंुगा अ�य 

ढंुगा 
माटोको 

ढंुगा 
िसमे�ट 

काठ
को  

वासँको  टीनको अ�य 

१ २५९ २४८ ० ० ६ ४८९ ८ ४ ५ ७ ० ५१३ 

२ १३७ ३८६ ९ ० १० ५०३ २२ ० ७ १० ० ५४२ 

३ ३४९ १८८ ४ ० १ ५३४ ६ १ ० १ ० ५४२ 

४ ३३२ १२१ १ ० ० ४४६ ४ ४ ० ० ० ४५४ 

५ ३५८ १०७ ५ ० १ ४६० ० ३ ७ १ ० ४७१ 

६ ३२२ ८७ १ ० ० ४०१ ० ० ९ ० ० ४१० 

ज�मा १७५७ ११३७ २० ० १८ २८३३ ४० १२ २८ १९ ० २९३२ 

�ितशत ६०% ३९% १% ०% १% ९७% १% ०% १% १% ०% १००% 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जेठ 
यो तािलकाले देखाए अनसुार पौवाद�ुा गाउपँािलकाका कुल २९३२ घरधरुी म�ये ६० % खरको छाना भएका 
घरधरुी छन भने ३९% घरधरुी िटनको छानो भएका छन । यसै गरी १ % घरधरुी ढलान छानो भएका छन भने १% 
भाटा वासँ �लाि�टक आिदको छानो भएकाछन । �य�तै गारोको हकमा ९७% घरको गारो ढंुगा माटोको वनेको छ 
भने १% घरधरुीको ढंुगा तथा िसमे�टले वनेको छ । �यसैगरी यो गाउपँिलकाका ३% घरधरुीह� काठ वासँ  ले 
वनेका छन  । यसले सबैजसो घरध�ुरह� उपयु� आवास छन भ�ने देखाउछ ।  
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६.११.  घर स�म पु�ने वाटो स�ब�धी िववरण 
पौवाद�ुा गाउपँािलका सडक संजालका िहसावले  �यती सुगम   गाउपँािलका होइन । यो गाउपँािलकाको १ र २ नं 
वडामा धनकुटा भोजपरु सडक पद�छ (यो म�यपहाडी लोकमाग� समेत हो )  जनु सडक प�क� ह�ने �ममा रहेको छ । 
अ�य वाड�ह�मा क�ची वाटो मा� रहेको छ ।यो गाउपँािलकाका कुल २९३२ घरधरुी म�ये २६%  घरध�ुरमा सडक 
संजालले छोएकोछ । जसम�ये पिन २४% क�ची र २% �ाभेल सडक रहेकोछ । घरधरुीको पह�चँका आधारमा वाड�  
�तरीय िववरण तल ��तुत ग�रएकोछ । केही घरधरुीको िववरणमा पौवाद�ुा मा घर भएको र अ�य ठाउमा पिन 
भएको अव�थामा वाटोको पह�चँ भएको भिन सूचना संकलन भएकोमा पौवाद�ुामा भएको घरको िववरणको 
आधारमा यो िववरण तयार ग�रएकोछः 

वाड� न ं
घर प�ुने वाटो 

ज�मा 
 

कैिफयत गोरटेो घोरटेो क�ची �ाभेल प�क� 

१ ३२० ७ १५४ ३२ ० ५१३  

२ ४१० १३ ८२ ३७ ० ५४२  

३ २६१ ७५ २०४ २ ० ५४२  

४ ३८६ ८ ६० ० ० ४५४  

५ ३३५ १० १२६ ० ० ४७१  

६ ३२७ ५ ७८ ० ० ४१०  

ज�मा २०३९ ११८ ७०४ ७१ ० २९३२  

�ितशत ७०% ४% २४% २% ०% १००%  

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जेठ 
६.१२.  �वािम�वका आधारमा घरधुरीको िववरण 
 गाउपँािलका िभ� हाल बसोबास गद� आएका २९३२ घरधरुी म�ये  २८५३ घरधरुीको आ�न ैिनजी घर ह�न ुरा�ो प� हो । 
भाडामा ब�ने वा साह�कोमा अिधयामा वा �यालमा बसोबासगन� ७९ घरधरुी रहकेाछन ।  यसले के दखेाएको छ भन े
पौवाद�ुा गाउपँािलकामा हाल ७९ घरधरुीको आ�नो िनिज आवास छैन  �यसको �यव�थापनको ज�री रहकेोछ ।  
�वािम�वका आधारमा वाड� �तरीय घरध�ुरको िववरण तल ��तुत ग�रएकोछः 

वाड� न ं
 घरको �वािम�व 

ज�मा 
 

कैिफयत 
नीिज भाडा सं�थाको सरकारी अ�य 

१ ४९४ १९ ० ० ० ५१३ 
 

२ ५३१ ११ ० ० ० ५४२  

३ ५२९ १३ ० ० ० ५४२  

४ ४३० २४ ० ० ० ४५४  
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वाड� न ं
 घरको �वािम�व 

ज�मा 
 

कैिफयत 
नीिज भाडा सं�थाको सरकारी अ�य 

५ ४६५ ६ ० ० ० ४७१  

६ ४०४ ६ ० ० ० ४१०  

ज�मा २८५३ ७९ ० ० ० २९३२  

�ितशत ९७% ३% ०% ०% ०% १००%  

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जेठ 
६.१३. एकल जनस�ंयाको िववरण 
सरकारी प�रभाषाले जे जसरी �या�या गरेको भएपिन यो गाउपँािलकाको हकमा एकल जनसं�या भ�नाले िववाह 
प�ात �ीमान मररे िवधवा भएक� �ीमती तथा �ीमती मरेर िवधरु भएको �ीमानको �पमा प�रभािषत ग�रएकोछ । 
नेपाल परापवु�  काल देिख नै िपतृ स�ा�मक देश भएको ह�नाले धेरजैसो अव�थामा �ीमती मरपेिछ �ीमानले पनु 
िववाह गन� गरकेो तर �ीमान मरपेिछ �ीमती चािह �यितकै बसेको अव�था देिख�छ । �ािविधक िहसावले पिन 
�ीमानले पनुः िववाह गदा�  उसको कुनै स�तान स�पि� थर गो�मा सम�या नहुने र �ीमतीले पनुः िववाह गदा�  अक� 
घरमा जानु पन� स�प�ी तथा स�तान नै छोड्न ुपन� भएको ह�नाले पिन यो सं�या कम रहने गद�छ । िह�द ुसं�कार र 
वाह�न �े�ी समदुायमा त यसको अझ धेरै �भाव रहेको छ । पौवाद�ुा गाउपँािलकामा हाल ६७६ जना एकल 
जनसं�या रहेको छ जसम�ये ४७८ जना मिहला र १८९ जना प�ुष रहेकाछन ।  जातीय िहसावले हेदा�  यो 
गाउपँािलकामा   जनजातीमा सबैभ�दा बढी ३०८ जना िवधवा र १२२ जना िवधरु रहेकाछन भने  वाह�न �े�ीमा 
१५२ जना िवधवुा र ५६ जना िवधरु �य�तै दिलत जातीमा २७ जना िवधवा र ११ िवधरु रहेकाछन । वाड�  �तरीय 
र जातीय �पमा पौवाद�ुा गाउपँापिलकाको िववरण तल ��ततु ग�रएकोछः 

वाड� नं 
वाह�न �े�ी जनजाती दिलत ज�मा 

िवधवा िवधरु िवधवा िवधरु िवधवा िवधरु िवधवा िवधरु ज�मा 

१ ३१ १२ ५२ १० ३ ० ८६ २२ १०८ 

२ ३३ १५ ४४ १९ ० ० ७७ ३४ १११ 

३ ५३ १८ ३४ १६ १० ५ ९७ ३९ १३६ 

४ १४ ८ ३१ १६ ८ ४ ५३ २८ ८१ 

५ १८ ३ ६३ २७ ५ १ ८६ ३१ ११७ 

६ ३ ० ८४ ३४ १ १ ८८ ३५ १२३ 

ज�मा १५२ ५६ ३०८ १२२ २७ ११ ४८७ १८९ ६७६ 

�ोतः घरधरुीसभ��ण २०७५ जे� 
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६.१४. पेशाका आधारमा जनस�ंयाको िववरण 
पौवाद�ुा गाउपँािलकाको पेशाका आधारमा यहाकँो जनसं�यालाई पा�रवा�रक �पमा उ�लेख गन� पर�परालाई 

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

ग�रएकोछ । यो गाउपँािलकाको कुल जनसं�या १५२३६ म�ये १४ वष� भ�दा मनुीको सं�या ४३३१ लाई 

घटाउदा वाकँ�रहन आएको ११२०७ जना म�ये कितजना कुन �यवसायमा संल�न रहेकाछन भ�ने कुरा  िव�ेषण 

ग�रएकोछ । पौवाद�ुा गाउपँािलकाको जनसं�यालाई सहभािगताको आधारमा मा� हेदा�  यहाकँो �मखु पेशा कृिष 

देिखएको छ । यहाकँो कुल आिथ�क �पमा सकृय जनसं�याको ६४% अथा�त ७१२६ जनसं�या कृिष पेशामा 

आव� रहेको भने �यापारमा ३% अथा�त ३८४ जना जनसं�या रहेकोछ ।  �यसैगरी १% अथा�त १२५ जनसं�या 

उ�ोग �यवसायमा संल�न रहेको छ भने ५% अथा�त ५६३ जना �वदेश िभ� िविभ�न सरकारी तथा गै�सरकारी 

नोकरीमा आव� रहेकोछ । हाल वैदेिशक रोजगारीमा रहेको सं�या १०% अथा�त १११७ रहेकोछ भने ३% अथा�त 

३०० जनसं�या द� तथा अद� �यालादारीमा संल�न रहेको छ । यसरी कुल उ�पादनशील जनसं�याको ८६% 

कुनै न कुनै पेशामा संल�न रहेको भने वाकँ� १४ % पेशा मा संल�न देिखदैन । १४% म�ये ११% अथा�त १२८० 

जना हाल िव�ालय तथा �या�पस �तरमा अ�ययनरत रहेका छन भने ३% अथा�त ३०० जना कुनैपिन पेशामा 

संल�नता देिखदैन (यो सं�यामा जे� नाग�रकह� समेत समावेश भएका छन ) । पेशामा संल�नताका आधारमा 

पौवाद�ुा गाउपँािलकाको वाड�  �तरीय िववरण तल ��तुत ग�रएकोछः 

वाड� 
न ं

कृिष �यापार 
उ�ोग 

�यवसाय 
नोकरी �यालादारी राजनीित 

वैदिेशक 
रोजगार 

िव�ाथ� पेशाहीन ज�मा 

१ ११०४ ४८ ३८ ९० ८९ ० २१८ १७८ ४६ १८११ 

२ १४०१ ८१ २४ १४६ २७ ० २०४ २११ २१ २११५ 

३ १३७२ ८८ ३२ १०४ ४१ ० १६५ २९५ १२१ २२१८ 
४ १०८९ ९० ५ ८९ ५९ ० १२५ २२५ ३१ १७१३ 

५ ११०८ ६१ २२ ६७ ४५ ० २४१ १८८ १९ १७५१ 

६ १०५२ १६ ४ ६७ ५१ ० १६४ १८३ ६२ १५९९ 

ज�मा ७१२६ ३८४ १२५ ५६३ ३१२ ० १११७ १२८० ३०० ११२०७ 

�ितशत ६४% ३% १.१% ५% ३% ०% १०% ११% ३% १००% 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 
मािथ उ�लेिखत तािलका को स�ुम अ�ययनको लािग नोकरी¸�यालादारी र वैदेिशक रोजगारीलाई टु�ाएर हेदा�  

अझ �प�ट ह�ने भएकोले सो अनसुार गन�  �यास ग�रएकोछ । नोकरीलाइ सरकारी गै� सरकारी तथा नीिज �े�मा 

िवभाजन ग�रएको छ भने �यालादारीलाई द� र अद� भनी उ�लेख ग�रएकोछ । �यसैग�र वैदेिशक रोजगारीमा 

संल�न जनसं�यालाई मिहला तथा प�ुष भिन छुट्याइएकोछ । जसको िववरण तल ��तुत ग�रएकोछः  
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वाड� नं 
सरकारी नोकरी 

पे�सन 
गै�सरकारी नोकरी नीिज 

�ोत 
�याला 
िम�ी 

वैदेिशक रोजगार 
ज�मा 

�थायी अ�थाई NGO INGO मिहला प�ुष 

१ १७ २१ १० ७ ० ३५ ८९ १० २०८ ३९७ 

२ ५१ ४४ १५ ० ३ ३३ २७ १४ १९० ३७७ 

३ ४० २८ १३ ६ ० १७ ४१ ३ १६२ ३१० 

४ २९ २४ ९ ७ १ १९ ५९ ४ १२१ २७३ 

५ १५ ३१ ८ १ १ ११ ४५ ४ २३७ ३५३ 

६ १८ १५ १७ ३ १ १३ ५१ १५ १४९ २८२ 

ज�मा १७० १६३ ७२ २४ ६ १२८ ३१२ ५० १०६७ १९९२ 

�ितशत २% १% १% ०% ०% १% ३% ०% १०% १८% 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 
पेशागत आधारमा पौवाद�ुा गाउपँािलकाको उ�पादनशील जनसं�यालाई �त�भ िच�माफ� त तल ��ततु 
ग�रएकोछः 

 
 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 
उ�लेिखत िच�ले के दखेाएको छ भने उ�पादनशील जनसं�याको ठुलो िह�सा अझै पिन पेशा वािहर रहकेो छ । १४% 

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

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

६४%

३% १%
५% ३% ०%

१०% ११%

३%

पेशामा संल�न जनसं�याको िववरण



   
पौवाद�ुा गाउपँािलका  भोजपरु पा��  िच� ०७५/०७६ 

 

35 
 

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

रा�ो हनै । 

७.१५. िवशेष सीपयु� जनस�ंयाको िववरण 
पौवाद�ुा गाउपँािलकाको  समृि�का लािग िवशेष सीपय�ु जनशि�को �धानता रह�छ । िवशेष गररे यो �े�मा डा�टर 
इि�जिनयर वक�ल लेखा�यवसायी ,प�कार आयवु�द िव� (जिडवटुीका वार े �ान भएका) तथा धामी झा�� परुोिहत  
िसकम� डकम� लगायत के कित छन भ�ने वारमेा त�याङ्क संकलन ग�रएको छ । यो गाउपँािलकामा उ�लेिखत 
िवशेष�ह� को सं�या २८९ रहकेो छ  यो  िवकास र समिृ�का लािग रा�ो संकेत हो ।  हाल उपल�ध सीपय�ु 
जनसं�याको िववरण तपिशलमा उ�लेख ग�रएकोछ । 

वाड� न ं �वा��य 
कम� �ािविधक परुोिहत िसकम� डकम� बै� धामी वक�ल प�कार ज�मा 

१ ३ २ ३ ९ १५ १२ १२ ० ० ५६ 

२ ७ ० ३ २४ २७ ० २ ० ० ६३ 

३ ४ २ ० ६ ८ ० ५ ० ० २५ 

४ ४ ० २ ३७ ३९ २ १२ ० ० ९६ 

५ ० ० ० ५ ६ ३ २ ० ० १६ 

६ ० ० ० १२ १४ ३ ४ ० ० ३३ 

ज�मा १८ ४ ८ ९३ १०९ २० ३७ ० ० २८९ 
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

६.१६. वैदेिशक रोजगार स�ब�धी िववरण 
नेपाल कृिष �धान देश भएपिन यहाकँा लाखौ यवुाह� यो पेशामा आकिष�त देिखदैन भने यहा ँकृिष पेशा स�मािनत 
पिन देिखदैन । उपभोगका िहसावले �ायः सबै नेपालीह� �थानीय �तरमा उ�पादन भएका, रासयािनक मल �योग 
नगरकेा, �थानीय वीउ �योग ग�रएका र  िवषादी �योग नग�रएका उ�पादनह� मन पराउने तर तीनै व�तु 
उ�पादकले चािह अपमान �यहोनु�  पन� अव�थाबाट यो गाउँपािलका पिन अलग छैन । हाल यो गाउपँािलकाको कुल 
जनसं�याको ७% जनशि� जनु सबैभ�दा उव�र उमेरमा िहिडरहेकोछ, वैदेिशक रोजगारमा छ । नेपालको वैदेिशक 
रोजगारमा जाने जनु �कारको प�ती छ सो अनुसार यो गाउपँािलकामा गएको पाइदैन । यो गाउपँािलकाको कुल 
उ�पादनशील जनसं�याको १२% जनसं�या अथा�त १११७ जना मा� वैदेिशक रोजगारमा संल�न भएकाछन 
जसम�ये ५० जना मिहला र १०६७ जना प�ुष रहेकाछन ।   जसको वाड�  �तरीय संगै जातीय र िलंगीय िववरण 
तल ��तुत ग�रएकोछः 

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

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

१ १ ६८ ९ १३५ ० ५ १० २०८ २१८ ५% 
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वाड�  नं 
वाह�न �े�ी जनजाती दिलत ज�मा मिहला 

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

२ ३ ९२ ११ ८८ ० १० १४ १९० २०४ ७% 

३ १ ९३ २ ५७ ० १२ ३ १६२ १६५ २% 

४ ० ३७ २ ६७ २ १७ ४ १२१ १२५ ३% 

५ ० ६४ २ १५३ २ २० ४ २३७ २४१ २% 

६ ० २ १५ १४६ ० १ १५ १४९ १६४ ९% 

ज�मा ५ ३५६ ४१ ६४६ ४ ६५ ५० १०६७ १११७ ४% 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 
६.१७. चप� उपयोग स�ब�धी िववरण 
पौवाद�ुा गाउपँािलका ख�ुला िदसा म�ु गाउपँािलका भएपिन अझै सबै घरमा चप� िनमा�ण ह�न सकेको छैन । 

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

चप� िनमा�ण ह�न सकेको छैन ।  हाल पौवाद�ुा गाउपँािलकामा ५६२२ घरधरुी म�ये ५२५४ घरधरुीमा प�क� 

पेनवाला चप� रहेको छ भने २३५ घरधरुीमा  खा�डे चप� रहेकोछ भने अझैपिन १३३ घरधरुीमा कुनैपिन चप� 

बनाइएको छैन ।  चप� नभएका घरधरुी म�ये वाह�न �े�ीकोमा ४३, जनजाितकोमा १४ वटा र दिलतको मा ७६ 

वटा रहकोछ । चप� िनमा�ण संगै यसको उपयोगमा पिन जोड िदन ुपन� देिख�छ । हाल पौवाद�ुा गाउपँािलकामा चप� 

िनमा�ण र उपयोग स�वधी जातीय तथा वाड�  �तरीय िववरण तल ��ततु ग�रएकोछः 

वाड� 
नं 

वाह�न �े�ी जनजाती दिलत ज�मा 

प�क� खा�डे नभएको प�क� खा�डे नभएको प�क� खा�डे नभएको प�क� खा�डे 
कुल 
ज�मा 

नभएका 
ज�मा 

१ १४० ११ ० ३०७ ३१ ० २१ ३ ० ४६८ ४५ ५१३ ० 

२ २६२ ९ ० २४६ २ १ २१ १ ० ५२९ १२ ५४१ १ 

३ १७६ ९३ १ १४९ ६२ १ १५ ४४ १ ३४० १९९ ५३९ ३ 

४ ११२ २ ० २६१ ३ १ ७३ १ १ ४४६ ६ ४५२ २ 

५ १०७ ० ० ३११ १६ २ ३३ २ ० ४५१ १८ ४६९ २ 

६ ६ ० ० ३८४ १२ २ ६ ० ० ३९६ १२ ४०८ २ 

ज�मा ८०३ ११५ १ १६५८ १२६ ७ १६९ ५१ २ २६३० २९२ २९२२ १० 
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 
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६.१८.  प�रवार िनयोजन स�ब�धी िववरण 
पौवाद�ुा गाउपँािलकामा प�रवार िनयोजनको झ� हेदा�  सं�या कम देिखएको छ कितपयले यो िवषय लकुाएर सूचना 

निदएको ज�तो ला�यो तर सु�म �पमा अ�ययन गदा�  यो सं�या यहाकँा लािग पया�� ला�दछ । यो गाउपँािलकामा 

ज�मा जनसं�या  १५२३६ म�ये १५ देिख ५९ वष� स�मको जनसं�या ९५५३ हो । यो जनसं�या िभ� करीव 

२०% अिववािहत छन र करीव २० %  पैतािलस वष� मािथ अथा�त प�रवार िनयोजन आव�यक नपन� भइसकेका 

छन । वाकँ� रहेको ६०% भ�नाले ५७३१ ह�न आउछ । यही सं�या िभ� १११७ जना वैदेिशक रोजगारमा गएको 

छन । वैदेिशक रोजगारमा गएका म�ये ८०% अथा�त ८९४ जना िववािहत छन र अपवाद वाहेक �ीमान �ीमती 

गएका छैनन ।  यसले यहा ँवसेका ८९४  �ीमान वा �ीमतीलाई प�रवार िनयोजन आव�यक परने । यसले कुल 

सं�यामा १६९२ ले घटायो । उ�लेिखत सं�या ५७३१ मा १६९२ घटाउदा वाकँ� र�ो  ४०३९ । यो सं�या म�ये  

६१७ जनाले प�रवार िनयोजनका साधन �योग गद�छन यो भनेको सं�याले �ीमान �ीमतीको �ितिनिध�व गद�छ 

�यसैले ६१७ भनेको १२३४ हो । वाकँ�रहेको कुल ४०३९ मा १२३४ घटाउदा २८०५ वािँक र�ो । यो सं�या 

कुल ९५५३ को  २९% ह�न आउछ । यसरी हेदा�  यहाकँो आव�यक पन� म�ये ७१% जनसं�या प�रवार िनयोजनमा 

कुनै न कुनै �पमा संल�न रहेको पाइ�छ । पौवाद�ुा गाउपँािलकाको प�रवार िनयोजन स�ब�धी िववरण वाड�  तथा 

जातीय आधारमा तल ��ततु ग�रएकोछ । 

वाड� 
न ं

वाह�न �े�ी जनजाती दिलत ज�मा 

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

१ ८ ५४ १५ १४६ १ १७ २४ २१७ २४१ 

२ २७ ४६ ५६ ७० ४ ५ ८७ १२१ २०८ 

३ ९ ७ ७ २ ५ १ २१ १० ३१ 

४ ५ २ १० ५ २ २ १७ ९ २६ 

५ ५ १५ २ २९ ० ८ ७ ५२ ५९ 

६ ० ० ७ ४३ ० २ ७ ४५ ५२ 

ज�मा ५४ १२४ ९७ २९५ १२ ३५ १६३ ४५४ ६१७ 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 
६.१९.दीघ�रोगी स�ब�धी िववरण 
 दीघ� रोग भ�नाले  लामो समय स�म असर गन� खालको औषधी खाई रहन ुपन� रोगह�लाई जनाउछ । कितपय 
रोगह�मा िनयिमत औषधी खाइरहनु पद�न तर खानेकुराह�मा िनगरानी  रा�नु पछ�  भने कितपय रोगह�मा िनयिमत 
�पमा औषधी खानु पन� ह��छ । नेपाली समाजमा देिखएका साझा �कृितका रोगह�को वारमेा नाम नै िकटान गरी 
सूचना संकलन ग�रएकोछ । जसको आ   धारमा यो पौवाद�ुा गाउपँािलकामा कुल ४३४ जना दीघ� रोगी रहेकाछन । 
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जसम�ये ६५ जनामा मधमेुह अथा�त िचिनरोग रहेको छ यी रोगीह�ले िनयिमत �पमा औषधी सेवन गनु�  पद�न तर 
खानामा सावधानी भने परुै अपनाउनु पछ�  । �य�तै १४ जनामा �यरोग लागेको छ । यो रोग लागेका ह� ले िनयिमत 
�पमा ६ मिहना देिख १ वष� स�म औषधी सेवन गरमेा िनको ह�नस�छ । अक� दीघ� रोगमा �या�सर रहेको छ । यो 
रोग लागेका १३ जना  �या��ह� छन ¸यसको महङ्गो र लामो उपचार गरे िनको ह�न स�छ ।  �य�तै मगृौला 
स�व�धी सम�या भएका कुल २३ जना रोगीह� छन । �ारि�भक चरणमा यसको उपचार गन� सिक�छ भने पिछ�लो 
अव�थामा ��यारोपण नगरी िनको ह�दैन यो पिन महङ्गो र लामो उपचारको आव�यकता पद�छ । यो गाउपँािलकामा  
दम रोगीको सं�या पिन उ�लेखनीय रहेकोछ । यहा ँ कुल १८९ जना दम रोगीह� रहेकाछन । यो रोग जीवनको 
उ�राध�मा लागेको भए उपचार ह�ने कम संभावना रहेको छ भने यवुाह�मा भए लामो उपचार गन�  सके िनको ह��छ । 
यो गाउपँािलकामा वाथ रोगीह� पिन उ��खनीय �पमा पद�छन हाल यो गाउपँािलकामा कुल १३० जना 
बाथरोगीह� रहेकाछन । यसको लािग पिन िनयिमत औषधी सेवन गन�  सके उपचार ह��छ । पौवाद�ुा गाउपँािलकाका 
दीघ� रोगीह�को वाड��तरीय िववरण तल ��ततु ग�रएकोछः 

वाड�  नं मधमेुह प�घात िटिव �या�सर मगृौला दम वाथ अ�य ज�मा 

१ ८ ० ५ ३ २ ३९ २४ ० ८१ 

२ २५ ० ० ३ ६ ३९ ४१ ० ११४ 

३ १६ ० ३ २ ६ ५१ ३६ ० ११४ 

४ ४ ० ० २ ५ २५ १६ ० ५२ 

५ ८ ० ६ २ ४ २२ ७ ० ४९ 

६ ४ ० ० १ ० १३ ६ ० २४ 

ज�मा ६५ ० १४ १३ २३ १८९ १३० ० ४३४ 
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

६.२०. खानेपानीको �ोत स�ब�धी िववरण 
पौवाद�ुा गाउपँािलकाका २९३२ घरधरुीमा खानेपानीको मु�य र सहायक गरी २ वटा �ोतको वारमेा सूचना संकलन 
ग�रएकोछ । �यो िववरण अनसुार यो गाउपँािलकाका ८२% घरधरुी पाइप धाराको पानी उपयोग गद�छन । भौगोिलक �पमा 
दगु�म भएपिन खानेपानीको �ोतका िहसावले यो गाउपँािलका सगुम रहकेोछ । यहा ँम�ुय �ोत र सहायक �ोतका वारमेा 
छु�ाछु�ै िव�ेषण ग�रएकोछ । 
६.२०.१. खानेपानीको मु�य �ोत स�ब�धी िववरण 
यो गाउपँािलकाका ८२% अथा�त २४१२ घरधरुीमा खानेपानी पाइप माफ� त आउछ यसको अथ� पानी बो�नका 
लािग धेरै समय खच�नु पद�न ।  वाकँ� रहेका म�ये १०% अथा�त २८६  घरधरुी कुवाको पानी उपयोग ग�ररहेका छन 
। ज�वा मलुकै पािन खाने घरधरुीको सं�या ७% अथा�त २१३  रहेको छ भने खोलाको पानी खाने घरधरुीको 
सं�या १% अथा�त २१ रहेको छ । पौवाद�ुा गाउपँािलकाको खानेपानीको �ोतको आधारमा वाड�  �तरीय िववरण 
तल ��तुत ग�रएकोछः 



   
पौवाद�ुा गाउपँािलका  भोजपरु पा��  िच� ०७५/०७६ 

 

39 
 

वाड� नं धारा ट्यवेुल कुवा ज�वा मलु खोला अ�य ज�मा एक भ�दा बढी 
�ोत �योग गन� 

१ ४४४ ० ४४ २५ ० ० ५१३ २९३ 

२ ४८५ ० ३० २७ ० ० ५४२ १९० 

३ ४६९ ० ३० ३६ ७ ० ५४२ २५९ 

४ ४२३ ० ३० ० १ ० ४५४ १८० 

५ ३१९ ० १५१ १ ० ० ४७१ ३९५ 

६ २७२ ० १ १२४ १३ ० ४१० ६४ 

ज�मा २४१२ ० २८६ २१३ २१ ० २९३२ १३८१ 

�ितशत ८२% ०% १०% ७% १% ०% १००% ४७% 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 
६.२०.२. खानेपानीको सहायक �ोत स�ब�धी िववरण 
यो गाउपँािलकाकामा रहेका २९२२ घरधरुी म�ये ४७ % अथा�त १३८१ घरधरुीमा खानेपानीको वैकि�पक �ोत 

पिन रहेकोछ ।  खानेपानी को वैकि�पक �ोत पिन �थायी �कृितको रहेको छ । कुल १३८१ घरधरुी म�ये  ६९% 

अथा�त ९५३ घरधरुीको वैकि�पक �ोत कुवाको पानी रहेकोछ भने १९% अथा�त  २५९ घरध�ुरको वैकि�पक 

�ोत ज�वा मलु रहेकोछ  �यसैगरी ५ घरधरुीको वैकि�पक �ोत खोलाको पानी रहेको छ भने १२ % अथा�त १६४ 

घरधरुीको पाइपाधारा रहेकोछ । सरसफाई लाइ िवषेश �यान िदने हो भने यहा ँखानेपानीको खास सम�या देिखदैन 

यसको �यव�थापन मा� गरे प�ुछ । पौवाद�ुा गाउपँािलकाको वाड�  �तरीय  खानेपानीको वैकि�पक �ोत स�ब�धी 

िववरण तल ��ततु ग�रएकोछः 

वाड� नं धारा ट्यवेुल इनार कुवा ज�वा मलु खोला/ नदी अ�य ज�मा 

१ ० ० २१४ ७९ ० ० २९३ 

२ ० ० ४६ १४४ ० ० १९० 

३ ० ० २४५ १२ २ ० २५९ 

४ ३ ० १७७ ० ० ० १८० 

५ १६१ ० २१० २३ १ ० ३९५ 

६ ० ० ६१ १ २ ० ६४ 

ज�मा १६४ ० ९५३ २५९ ५ ० १३८१ 

 १२% ०% ६९% १९% ०% ०% १००% 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 
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६.२१. खाना पकाउने चु�हो स�ब�धी िववरण 
पौवाद�ुा गाउपँािलकाका िवशेष ग�र मिहलाह�को धेर ै समय िब�ने भा�सामा  क�तो �कारको च�ुहो �योग 
भइरहेको छ भ�ने �मखु िवषय हो । हाल यो गाउपँािलकामा धेरै जना दम रोगी ह�नु को पछाडी भा�साको धवुा ँपिन 
एउटा कारण हो �यस�ले यसमा िवशेष काय��म तयार गरेर अगाडी वढ्न सहज होस भनेर च�ुहोको अव�थाका 
बारमेा त�याङ्क संकलन ग�रएकोछ । जसका आधारमा यो गाउपँािलकाका २९३२ घरधरुी म�ये अझैपिन ६७% 
अथा�त  १९६५ घरधरुीमा पर�परागत च�ुहोको �योग भइरहेकोछ  भने ३२% अथा�त ९४४ घरधरुीमा सधुा�रएको 
च�ुहो �योग भइरहेको छ  भने १% अथा�त २३ घरधरुीमा �यास च�ुहो �योग ग�रएकोछ  ।  अ�य िव�तुीय 
च�ुहोह�को यहा संभावना देिखएको छैन सम�मतामा यो गाउपँािलकामा भएका च�ुहोह�को वाड�  �तरीय िववरण 
तल ��तुत ग�रएकोछः 

वाड� नं पर�परागत  सधुा�रएको  भषु े म��तेल  �यास  िव�तुीय  ज�मा 

१ १४१ ३७१ ० ० १ ० ५१३ 

२ २६६ २६२ ० ० १४ ० ५४२ 

३ ४६३ ७६ ० ० ३ ० ५४२ 

४ ३३३ ११९ ० ० २ ० ४५४ 

५ ४६३ ८ ० ० ० ० ४७१ 

६ २९९ १०८ ० ० ३ ० ४१० 

ज�मा १९६५ ९४४ ० ० २३ ० २९३२ 

 ६७% ३२% ०% ०% १% ०% १००% 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 
६.२२. खाना पकाउने इ�धन स�ब�धी िववरण 
पौवाद�ुा गाउपँािलकाका भोजपरु िज�लाको तलुाना�मक �पमा अ� गाउपँािलका भ�दा  सगुम गाउपँािलकाहो । 
सगुमता को उपयोग गद� यहाका करीव ३२ घरधरुीह�ले खानापकाउन एल िप �यास �योग गन� गरकेो पाइएको छ  
भने वाक� सवै ९९% अथा�त २९०९ खाना पकाउने इ�धनको �पमा दाउरा  �योग गद�छन । हाल �योग भइरहेको 
आधारमा  खानापकाउने इ�धन को वाड�  �तरीय िववरण तल ��ततु ग�रएकोछ । 

वाड� नं दाउरा LP �यास म��तेल गोवर  िव�ूत अ�य ज�मा 
एक भ�दा बढी �ोत 

�योग गन� 

१ ५१२ १ ० ० ० ० ५१३ ४३ 
२ ५२८ १४ ० ० ० ० ५४२ ४७ 
३ ५३९ ३ ० ० ० ० ५४२ १६ 
४ ४५२ २ ० ० ० ० ४५४ १६ 
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वाड� नं दाउरा LP �यास म��तेल गोवर  िव�ूत अ�य ज�मा 
एक भ�दा बढी �ोत 

�योग गन� 

५ ४७१ ० ० ० ० ० ४७१ १२ 
६ ४०७ ३ ० ० ० ० ४१० १२ 

ज�मा २९०९ २३ ० ० ० ० २९३२ १४६ 

 ९९% १% ०% ०% ०% ०% १००% ५% 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 
मािथ उ�लेिखत िववरणका आधारमा वैकि�पक �पमा पिन इ�धनको �योग गन� घरधरुीह� रहेका छन हाल 
पौवाद�ुा गाउपँािलकाका १४६ घरधरुीह�मा खाना पकाउने इ�धनको वैकि�पक �यव�थापन पिन देिख�छ भने 
वैकि�पक इ�धनको �पमा एल िप �यास रहेकोछ  । 
६.२३. उ�यालोको लािग व�ी �योग  स�ब�धी िववरण 
पौवाद�ुा गाउपँािलकामा हाल स�म  केि��य िव�ुत  पिुगसकेको छ ।  यो गाउपँािलकाकको  सौय�  उजा�  उ�यालोको 
�मखु �ोत हो । यो गाउपँािलकाका कुल २९३२  घरधरुी म�ये २०१० घरधरुीमा  सोलार व�ी  उ�यालोको लािग 
�योग भइरहेकोछ भने ९२२ घरधरुीमा के��ीय िव�तु �योग भइरहेकोछ । हाल अनदुान लगायत अ�य सानो वजेट 
बाट पिन ख�रद गन� सिकने भएको ह�नाले सोलार व�ी दगु�म �े�को उ�यालोको �मखु मा�म भएको छ । पौवाद�ुा 
गाउपँािलकाको उ�यालोको लािग व�ी �योग स�ब�धीवाड�  �तरीय िववरण तल ��ततु ग�रएकोछः 

वाड� न ं सोलार माइ�ो हाइ�ो केि��य िव�तु म��तेल गोवर�यास अ�य ज�मा 

१ ३७७ ० १३६ ० ० ० ५१३ 

२ ७२ ० ४७० ० ० ० ५४२ 

३ ३३० ० २१२ ० ० ० ५४२ 
४ ४४३ ० ११ ० ० ० ४५४ 

५ ३७८ ० ९३ ० ० ० ४७१ 

६ ४१० ० ० ० ० ० ४१० 

ज�मा २०१० ० ९२२ ० ० ० २९३२ 

 ६९% ०% ३१% ०% ०% ०% १००% 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 
६.२४. सेवासिुवधा उपल�धता  स�ब�धी िववरण 
सेवा सिुवधा अ�तरगत सामा�यतया सूचना, संचार, यातायात,  भौितक समा�ी आिदको िवषयमा पौवाद�ुा गाउपँािलकाका 

कित घरधरुीमा कितको पह�चँ रहकेो छ भ�ने िवषयलाई सेवा सिुवधा उपल�धताको िवषय वनाइएकोछ । सूचना संचारमा 

रिेडयो, टेिलिभजन, मोवाइल, इ�टरनेट आिद िवषयह� समावेस ग�रएका छन भने यातायात अ�तरगत मोटरसाइकल, 

गाडी ज�ता िवषयह� समावेस ग�रएका छन भने अ�य भौितक समा�ीमा ि�ज, क��यटुर ज�ता िवषयह� समावसे 
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ग�रएकाछन । सम�तामा हदेा�  पिहले संचार �मखु मा�म भएको रिेडयो  अिहले टेिलिभजन इ�टरनेट मोवाइल आिदका 

कारणले �ित�थािपत ह�दँ ैगइरहकेो अव�था दिेख�छ । हाल यो गाउपँािलकाका २९३२ घरधरुी म�ये २३% अथा�त ६७८ 

घरधरुीमा मा� रिेडयो �योग भइरहकेोछ । �यसैगरी १६% अथा�त ४७५ घरधरुीले टेिलिभजन �योग ग�ररहकेाछन । 

संचारको �मखु साधन मोवाइल  अिहले ८१%  अथा�त २३७८ घरधरुीमा �योग भइरहकेोछ । �य�तै गररे १% अथा�त 

२३ घरधरुीमा वाइफाइ¸ १६ घरधरुीमा गाडी ११ घरधरुीमा  ि�ज¸ ७४ घरधरुीमा मोटरसाइलकल र ४६ घरधरुीमा 

क��यूटर रहकेोछ । सेवा सिुवधा उप�धताको आधारमा वाड� र जातीगत िववरण तल ��तुत ग�रएकोछः 

वाड� 
न ं

सेवा सुिवधा भएका घरधरुीको िववरण 

ज�मा घरधरुी रिेडयो िटिभ मोवाईल इ�टरनेट केवलु गाडी ि�ज मोटर साइकल क��यटुर 

१ ५१३ १३८ ७४ ४०८ ९ ७४ २ ४ ११ ११ 

२ ५४२ १६२ २१७ ४५२ ७ २१७ ५ ४ १५ ७ 

३ ५४२ १२० ९८ ४१८ १० ९८ ५ ३ २४ ८ 

४ ४५४ १५० ५१ ३९९ ३ ५१ २ ० १६ ५ 

५ ४७१ ३७ २६ ३७६ ६ २६ २ ० ५ १५ 

६ ४१० ७१ ९ ३२५ ३ ९ ० ० ३ ० 

ज�मा २९३२ ६७८ ४७५ २३७८ ३८ ४७५ १६ ११ ७४ ४६ 

�ितशत २३% १६% ८१% १% १६% १% ०% ३% २% 

६.२५. सेवासिुवधा उपयोग  स�ब�धी िववरण 
मािथ  उ�लेिखत  सेवा सिुवधा उपल�ध भएका  घरधरुीमा कुन सेवा सिुवधा कितको सं�यामा छ भ�ने आधारमा 
यसको उपयोग गणना ग�रएकोछ । यो िव�ेषण देखाए अनुसार क��यूटर गाडी ि�ज केवलु इ�टरनेट एक घरधरुीमा 
एउटा मा� रहेको छ भने रिेडयो टेिलिभजन मोवाइल ज�ता व�तहु� एक भ�दा धेर ै रहेकाछन । जसको िववरण 
वाड��तरीय �पमा तल ��तुत ग�रएकोछः  

वाड� नं 
सेवा सुिवधाको सं�या�मक िववरण 

रिेडयो िटिभ मोवाईल इ�टरनेट केवलु गाडी ि�ज मोटर साइकल क��यटुर 

१ १६२ ८५ ९५५ ११ ३१ २ ४ १५ २१ 

२ १७३ २३२ १२८८ १० ३४ ५ ४ १५ ७ 

३ १६३ १३१ ११७१ २४ ७ ५ ६ २५ ८ 

४ १५४ ६८ ११३९ ८ ७ ३ ० २१ ५ 

५ ३९ ३१ ९४९ ९ ४ ४ ० ९ २० 



   
पौवाद�ुा गाउपँािलका  भोजपरु पा��  िच� ०७५/०७६ 

 

43 
 

वाड� नं 
सेवा सुिवधाको सं�या�मक िववरण 

रिेडयो िटिभ मोवाईल इ�टरनेट केवलु गाडी ि�ज मोटर साइकल क��यटुर 

६ ७३ ११ ७१७ ६ ० ० ० ३ ० 

ज�मा ७६४ ५५८ ६२१९ ६८ ८३ १९ १४ ८८ ६१ 

उपयोग कता� ६७८ ४७५ २३७८ ३८ ७४ १६ ११ ७४ ४६ 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

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

भएकोले कुनै असर नगरे पिन �मखु �पमा मोवाइल फोनको लािग जातीय आधारमा तल ��तुत ग�रएकोछ ।  

६.२६. जीिवकोपाज�न स�ब�धी िववरण 
 कुनैपिन �ै� गाउ ँया िज�लाकै िवकासका लािग जीिवकोपाज�न मा आ�मिनभ�रता को �मखु भिुमका ह�ने गद�छ । 

खा�ा�न आ�मिनभ�रता को िवषयलाई हेररे गरीिव न�सांकन गदा�  सामा�यतया आ�नो उ�पादनले कित समय  

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

मिहना स�म खानप�ुने , छ मिहना स�म खानप�ुने , ९ मिहना स�म खान प�ुने र १२ मिहना वा सो भ�दा बढी समय 

स�म खानप�ुने पद�छन । िवकास �कृयामा यो उपय�ु िविध हैन िकन भने यितले मा� गरीिव मापन गदा�  अधरुो ह��छ 

�यसैले यो गाउपँािलकाको हकमा अ�य�तै सु�म िव�ेषण गररे आ�नो वािष�क आ�दानीले (सबै �े�बाट �ा�) हरके 

घरधरुीको कित समय स�म जीिवको पाज�न ह��छ ? भ�ने आधारमा िव�ेषण ग�रएकोछ । म�ुय �पमा हरके 

सद�यका लािग आव�यक पन� िविभ�न �े�ह� खाना, कपडा,  िश�ा,�वा��य, चाडपव�, मनोर�जन, संचार, 

अ�मल लगायतका िवषयमा ह�ने खच�लाई िव�ेषण ग�रएकोछ यसलाई पिन २ वटा �मखु ख�डह�मा िवभ� ग�र 

अ�ययन ग�रएकोछ । पिहलो ख�ड अ�तरगत वैदेिशक रोजगारबाट �ा� आ�दानीलाई अलग गन� हो भने कित 

समय यो गाउपँािलकाले जीिवकोपाज�न गन� स�छ  भ�ने िव�ेषण ग�रएको छ भने दो�ो ख�डमा वैदेिशकरोजगार 

बाट �ा� आ�दानी समेतले कित समय जीिवकोपाज�न ह��छ भ�ने िव�ेषण ग�रएको छ ।  

६.२६.१. वैदेिशक रोजगार िवना जीिवकोपाज�न स�ब�धी िववरण 
वैदेिशक रोजगार बाट �ा� भएको आ�दानीलाई अलग गररे हेदा�  यिह देशको कमाइले पौवाद�ुा गाउपँािलकाले 

अिधकतम  ८.२ मिहना अथा�त २४५ िदन मा�  िनवा�ह गन� स�छ भने वाड�  �तरीय �पमा हेदा�  सबैभ�दा कमजोर 

हैिसयत भएको वाड�  नं ५ ले  १५४ िदन ५ मिहना र सबैभ�दा विलयो २ नं वाड�   ले २९६ िदन वा करीव १० 

मिहना  धा�न स�छ  �य�तै अ�य वाड�ह�मा  १ नं वाड�ले २८७  िदन वा क�रव १० मिहना ३ नं वाड�ले २२२ िदन 

वा क�रव साडे ७ मिहना ४ नं वाड�ले २५९ िदन वा करीव ९ मिहना  र ६ नं वडाले २५७ िदन  वा करीव साडे ८ 

मिहना धा�न स�ने अव�था रहेको छ । यो भ�दा अित�र� समय िनवा�ह गन�का लािग दैिनक मजदरुी वा ऋण 

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

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

१ १० ४९ ४ ४६ १०२ ६ ४५ ६१ ४ 

२ ४४ ५३ ८ ७६ ६७ ५ ३६ ४२ ३ 

३ ५७ ८२ १२ ६१ ५० ८ ४९ २० १५ 

४ २२ ३४ २१ ३७ १११ १४ १७ ४२ १९ 

५ ४३ १४० २२ २५ ११३ ८ १६ ३३ २ 

६ ० ४९ २ १ १५१ ३ ४ ८२ १ 

ज�मा १७६ ४०७ ६९ २४६ ५९४ ४४ १६७ २८० ४४ 

�ितशत १९% २३% ३१% २७% ३३% २०% १८% १६% २०% 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

वाड� नं 
१२ मिहना स�म प�ुने १२ मिहना भ�दा बढी आ�नो कमाइले िजिवको पाज�न गन� 

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

१ ११ ४२ ३ ३९ ८४ ७ ९.६ २८७ 

२ २९ २६ १ ८६ ६१ ५ ९.९ २९६ 

३ ४२ १६ ८ ६१ ४४ १७ ७.४ २२२ 

४ १२ २० १५ २६ ५८ ६ ८.६ २५९ 

५ ८ १८ २ १५ २५ १ ५.१ १५४ 

६ १ ३४ ० ० ८२ ० ८.६ २५७ 

ज�मा १०३ १५६ २९ २२७ ३५४ ३६ ८.२ २४५ 

 ११% ९% १३% २५% २०% १६%     
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

मािथ उ�लेिखत िववरणलाई यो गाउपँािलकामा रहेका वाह�न�े�ी ९१९ घरधरुी जनजाती १७९१ घरधरुी र दिलत 
२२२ घरधरुीका आधारमा  �ितशतमा िनकाली अ�ययन गन� सिजलो होस भनेर �त�भ िच� माफ� त तल ��त ुछ ।  
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नोटः उ�लेिखत �त�भ िच�मा जातीय कुल सं�याको आधारमा % गणना ग�रएको ह�नाले जातीय %जोड्दा  मा� 
१००   ह��छ । 
मािथ उ�लेिखत िववरण अनुसार पौवाद�ुा गाउपँािलकामा सं�या�मक �पमा  जीवन िनवा�ह गन�  स�ने  परीवार मा 
३३० वाह�न �े�ी ५१० जनजाती र ६५ दिलत घरधरुी रहेका छन । यसरी हेदा�  कुल ९०५ घरधरुी मा� स�प�न 
देिखएका छन जुन कुल घरधरुी सं�याको ३०% ह�न आउछ  भने अझै  २०२७ अथा�त ७०% घरधरुी गरीब रहेका 
छन  । कुल ७०% गरीब घरधरुी म�ये ६५२ अथा�त २२% अित गरीव,८८४ अथा�त ३०% म�यम गरीव र ४९१ 
अथा�त १८% गरीव घरधरुी रहेकाछन । 
६.२६.२. वैदेिशक रोजगार  सिहत जीिवकोपाज�न स�ब�धी िववरण 
हाल नेपाल नै रिेमट्या�स बाट चिलरहेको अव�थाछ । ४० लाख नेपालीले िवदेशबाट पठाएको रकमले यहाकँो 
जीवन िनवा�हमा मह�वपणु� भुिमका  िनवा�ह गरेको छ तर पिन यसकै खासै ठुलो असर पौवाद�ुा गाउपँािलकामा 
परकेो छैन । पौवाद�ुा गाउपँािलका बाट  हाल १११७  जना यवुाह� वैदेिशक रोजगारमा गएका छन र उनीह�ले 
पठाएको पैसाले यहाकँो पिन जीिवकोपाज�नमा सहायक वनेकोछ । त�कालको अव�थामा रिेमट्या�स सिहतको 
आ�दानीले यो गाउपँािलकाको कुल खच� लाइ   रा�ो संग  धा�न सकेकोछ । वाड�   �तरीय �पमा हेदा�  सबैभ�दा 

वाह�न �े�ी जनजाती दिलत

२७% ३३%
२०%

छ मिहना स�म िजवन िनवा�ह ह�ने 
प�रवार

वाह�न �े�ी जनजाती दिलत

१९%
२३%

३१%

तीन मिहना स�म िजवन िनवा�ह ह�ने 
प�रवार

वाह�न �े�ी जनजाती दिलत

३६%
२८%

२९%

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

वाह�न �े�ी जनजाती दिलत

१८%
१६% २०%

नौ मिहना स�म जीवन िनवा�ह ह�ने 
प�रवार
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कमजोर ३ नं परेको छ जसको  वािष�क आ�दानीले  केवल ३३२ िदन अथा�त ११ मिहना मा� धा�न सकेकोछ भने 
सबै भ�दा विलयो वाड�  नं २ परकेो छ  जसको एक वष�को आ�दानीले ४७९ िदन अथा�त साडे १६ मिहना धा�न 
सकेको देिख�छ । �य�तै अ�य वाड�  ह�मा वाड�  नं  १ ले करीव १६ मिहना अथा�त ४६९ िदन ¸ ४ नं वाड�ले १३  
मिहना  अथा�त ३९४ िदन ५ नं वाड�ले ले करीव १३  मिहना  अथा�त ३९३ िदन र ६ नं वाड�ले ले  क�रव १५ 
मिहना अथा�त ४९४ िदन को खच� धा�न सकेको देिख�छ ।  
सम�तामा यो अव�था भएपिन �याि�गत �पमा यो पौवाद�ुा गाउपँािलकाको अव�था भने फरक छ । घरधरुी 
�तरमा यो त�याङकलाई िव�ेषण गदा�   यो गाउपँािलकाका कुल २९३२ घरधरुी म�ये हाल १५९५ अथा�त करीव 
५४% घरधरुी को मा� जीवन िनवा�ह ह�न सकेको छ भने  अझै पिन १३३७ अथा�त ४६% घरधरुी ग�रिवको 
रखेामनुी रहेकाछन । वैदेिशक रोजगार सिहतको आ�दानी बाट   जीवन िनवा�हका आधारमा वाड�  �तरीय जातीय 
िववरण तल ��ततु ग�रएकोछः 

वाड� नं 
३ मिहना स�म प�ुने ६मिहना स�म प�ुने ९ मिहना स�म प�ुने 

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

१ ५ ३३ ४ २५ ६१ ४ २९ ४३ ३ 

२ १९ ३१ ६ ४८ ४१ ३ ३१ ३४ ३ 

३ ३५ ६० ८ ४१ ४६ ७ ४० १९ १२ 

४ १२ १८ १६ २३ ८१ ९ १४ ३८ १५ 

५ १५ ७७ ६ १२ ६६ ६ १२ २५ २ 

६ ० २८ २ १ ९७ २ २ ६६ १ 

ज�मा ८६ २४७ ४२ १५० ३९२ ३१ १२८ २२५ ३६ 

�ितशत ९% १४% १९% १६% २२% १४% १४% १३% १६% 

�ोतःघरधरुी सव��ण २०७५ जे� 

वाड� नं 
१२ मिहना स�म प�ुने १२ मिहना भ�दा बढी आ�नो कमाइले िजिवको पाज�न 

गन� (वाड�ले ) 
वाह�न �े�ी जनजाती दिलत वाह�न �े�ी जनजाती दिलत 

मिहना िदन 
१ १० ४४ ३ ८२ १५७ १० १५.६ ४६९ 
२ २७ २३ ० १४६ १२० १० १६.० ४७९ 
३ ४४ १९ ८ ११० ६८ २५ ११.१ ३३२ 

४ १३ १७ १४ ५२ १११ २१ १३.१ ३९४ 

५ १० ३० ७ ५८ १३१ १४ १२.७ ३८० 
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वाड� न ं
१२ मिहना स�म प�ुने १२ मिहना भ�दा बढी आ�नो कमाइले िजिवको पाज�न 

गन� (वाड�ले ) 
वाह�न �े�ी जनजाती दिलत वाह�न �े�ी जनजाती दिलत 

मिहना िदन 

६ १ ४९ ० २ १५८ १ १४.५ ४३४ 

ज�मा १०५ १८२ ३२ ४५० ७४५ ८१ १३.७ ४१२ 

�ितशत ११% १०% १४% ४९% ४२% ३६%     

�ोतःघरधरुी सव��ण २०७५ जे� 
 मािथ उ�लेिखत िववरणलाई यो गाउपँािलकामा रहेका वाह�न�े�ी ९१९ घरधरुी जनजाती १७९१ घरधरुी र दिलत 
२२२ घरधरुीका आधारमा  �ितशतमा िनकाली अ�ययन गन� सिजलो होस भनेर �त�भ िच� माफ� त तल ��त ुछ ।  

 

 
 

  �ोतःघरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 
मािथ उ�लेिखत िव�ेषण बाट सारमा के दिेखएको छ भने हालको अव�थामा वैदिेशक रोजगार पिन िनयिमत आ�दानीको 

�ोत वनीरहकेो प�र�े�मा वैदेिशक रोजगार सिहतको आ�दानीलाई नै गाउपँािलकाको आ�दानी मा�न ुपन� ह��छ । �यसैले 

िन�कष�को �पमा हाल पौवाद�ुा गाउपँािलकाको कुल  ५६२२ घरधरुी म�ये ४९% अथा�त २७४३ घरधरुी मा� खा� 

वाह�न �े�ी जनजाती दिलत

९%
१४%

१९%

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

वाह�न �े�ी जनजाती दिलत

१६%
२२%

१४%

छ मिहना स�म जीवन िनवा�ह ह�ने 
प�रवार

वाह�न �े�ी जनजाती दिलत

१४% १३%
१६%

नौ मिहना स�म जीवन िनवा�ह ह�ने 
प�रवार

वाह�न �े�ी जनजाती दिलत

६०% ५२% ५१%

 कि�तमा १२ मिहना जीवन 
िनवा�ह ह�ने प�रवार
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सरु�ाका िहसावले सरुि�त ( स�प�न) रहकेा छन भने ५१% अथा�त २८७९ घरधरुी असरुि�त (िवप�न) रहकेाछन । 

िवप�न िभ�का पिन खा� सरु�ाका िहसावले तीन मिहना,छ मिहना र नौ मिहना सरुि�त भएका प�रवारह�को िववरण 

मािथ उ�लेख ग�रसिकएको ह�नाले  सम�तामा यो गाउपँािलकाका खा�सरु�ाका िहसावले िवप�न तथा स�प�न प�रवारको 

जातीय वाड� �तरीय िववरण तल ��तुत ग�रएकोछ ।  

वाड� 
न ं

गरीव  स�प�न ज�मा कुल 
ज�मा वाह�न 

�े�ी 
जनजाती दिलत 

वाह�न 
�े�ी 

जनजाती दिलत 
वाह�न 
�े�ी 

जनजाती दिलत 

१ ५९ १३७ ११ ९२ २०१ १३ १५१ ३३८ २४ ५१३ 

२ ९८ १०६ १२ १७३ १४३ १० २७१ २४९ २२ ५४२ 

३ ११६ १२५ २७ १५४ ८७ ३३ २७० २१२ ६० ५४२ 

४ ४९ १३७ ४० ६५ १२८ ३५ ११४ २६५ ७५ ४५४ 

५ ३९ १६८ १४ ६८ १६१ २१ १०७ ३२९ ३५ ४७१ 

६ ३ १९१ ५ ३ २०७ १ ६ ३९८ ६ ४१० 

ज�मा ३६४ ८६४ १०९ ५५५ ९२७ ११३ ९१९ १७९१ २२२ २९३२ 
�ोतःघरधरुी सभ��ण २०७५ जे�  

गाउँपािलकाका ज�मा गरीब 
मािथको टेवलले देखाएको िवषयलाई  २ ढंगले िव�ेषण गनु�  पन� ह��छ ।  िवषयलाई ��ट पान� �ितशतमा देखाउने 
�चलन छ ¸ यसरी देखाउदा किहले कािह 
फरक खालको �रज�ट देिखन स�छ 
पौवाद�ुा गाउपँािलकामा  १% भ�नाले  
बाह�न �े�ीको हकमा ९.१९ घरधरुी, 
जनजातीको हकमा १७.९१ घरधरुी¸ 
दिलतको हकमा २.२२ घरधरुी  र सम� 
गाउपँािलका को हकमा २९.३२ जना पद�छ  
य�तो अव�थामा समान वझुाइले 
प�रणाममा �भाव पाद�छ । �यसैलै यहा ँ
सम� गाउपँािलकाको हकमा कित ग�रव 
छन र �यसमा कुन जातीको कित �ितशत 
िह�सेदारी छ भ�ने िव�ेषण  ग�रएकोछ । पौवाद�ुा गाउपँािलकाका कुल १३३७ गरीब घरधरुी म�ये जातीय �पमा 
वाह�न �े�ी २७ % रहेका छन भने जनजाती ६५% रहेका छन �य�तै दिलत जाती ८% रहेकाछन जहा १%  

वाह�न �े�ी जनजाती दिलत

२७%

६५%

८%

कुल १३३७ गरीब घरधुरी म�ये 
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वरावर सबै जातका लािग १३.३७ म�ुय रहेकोछ ( यही १३.३७ ले �त�भ िच�मा देखाएको % लाई गणुा गदा�  
सं�यामा आउछ । ) 
जातीय आधारमा गरीब 
जातीय आधारमा हेदा�  यो गाउपँािलकामा रहेका घरधरुीह�लाई  वाह�न�े�ी, जनजाती तथा दिलतका आधारमा  
िव�ेषण ग�रएको छ । यसरी हेदा�  पौवाद�ुा गाउपँािलकामा सं�याका आधारमा सबै भ�दा धेरै गरीब  जनजातीमा  
रहेकाछन भने 
�ितशतका आधारमा 
दिलत जातीमा 
रहेकाछन ।  वाह�न 
�े�ीका कुल घरधरुी 
सं�या ९१९ म�ये 
३६४ अथा�त ४०% 
घरधरुी ग�रव छन भने  
जनजातीका कुल 
१७९१ घरधरुी म�ये 
८६४ अथा�त ४८% 
घरधरुी िवप�न 
रहेकाछन �यसै गरी 
दिलतका कुल २२२ म�ये १०९ अथा�त ४९% घरधरुी िवप�न रहकेाछन । यसमा १% वरावर वाह�न�े�ीमा ९.१९  
जनजाती मा १७.९१ र दिलत जातीमा २.२२ ह��छ । यिह �ितशत लाई �त�भ िच�मा दखेाइएकोछ ।  

७. घरज�गामा मिहलाको �वािम�व स�ब�धी िववरण 
पौवाद�ुा गाउपँािलकाको कुल जनसं�या १५२३६ म�ये मिहलाको जनसं�या ७४७५ अथा�त ४९%  रहकेोछ तर पिन 
मिहलाको नाममा  भने केवल ५५० घरधरुीमा मा�  घर ज�गा रहकेोछ यो कुल घरधरुी २९३२ को करीव १९ % ह�न 
आउछ यो सं�या अ�य �े�को भ�दा रा�ो देिखए पिन पया�� भने हनै । जातीय आधारमा हदेा�   वाह�न �े�ी मा २६२  
जनजातीमा २६२ र दिलत जातीमा २६ घरधरुीमा मिहलाको नाममा अचल स�पि� रहकेो दिेख�छ । मिहलाको 
�वािम�वलाई अझ �� वनाउनका लािग  घर ज�गा दवुै भएका घर मा� भएका र ज�गा मा� भएका गरी तीन ख�डमा 
िवभाजन ग�रएकोछ जसको जातीय वाड� �तरीय िववरण तल ��तुत ग�रएकोछः 

वाड� नं 
वाह�न �े�ी जनजाती दिलत 

घर ज�गा 
दवैुम  

ज�गामा 
मा� 

घरमा 
मा� 

घर ज�गा 
दवैुम  

ज�गामा 
मा� 

घरमा 
मा� 

घर ज�गा 
दवैुम  

ज�गामा 
मा� 

घरमा मा� 

१ ३७ २७ ० ६२ ३१ ८ २ २ १ 
२ ३६ ६६ ८ ४५ ३१ ३ ४ ३ ० 

३ ३६ ३६ ४ १४ २५ ३ १० १ १ 

४ ३ १ २ ५ ८ २ ० १ ० 

४०%

४८% ४९%

६०%
५२% ५१%

वाह�न �े�ी जनजाती दिलत

जातीय आधारमा ग�रबी र स�प�नता
गरीव

धनी
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वाड� नं 
वाह�न �े�ी जनजाती दिलत 

घर ज�गा 
दवैुम  

ज�गामा 
मा� 

घरमा 
मा� 

घर ज�गा 
दवैुम  

ज�गामा 
मा� 

घरमा 
मा� 

घर ज�गा 
दवैुम  

ज�गामा 
मा� 

घरमा मा� 

५ ४ २ ० ५ २ ३ ० ० ० 

६ ० ० ० ६ ६ ३ १ ० ० 

ज�मा ११६ १३२ १४ १३७ १०३ २२ १७ ७ २ 
�ोतःघरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

८. प�रवारको �वािम�वमा रहेको ज�गा स�ब�धी िववरण 
पौवाद�ुा गाउपँािलकामा कुल २९३२ घरधरुी म�ये ४७५ अथा�त करीव १६% घरधरुीले हाल चच�को ज�गा ५ रोपिन 
भ�दा कम रहकेोछ ( त�याङ्क संकलनका आधारमा िलइएको िववरण ह�नाले �ािविधक �पमा निम�न पिन स�न े
अव�थाछ ) भने १३०४ घरधरुी अथा�त ४४% घरधरुीको  ५ दिेख १५ रोपनी स�म रहकेोछ ।  �यसैगरी  १५ रोपनी भ�दा 
बढी र ३० रोपनी भ�दा कम ज�गा भएका घरधरुीको सं�या ८१९ अथा�त २८% रहकेोछ  भने ३० रोपनी भ�दा बढी ज�गा 
भएका घरधरुीको सं�या २७९ अथा�त २% रहकेोछ । यो गाउपँािलकामा बसोबासगन� ५५ प�रवार अथा�त २% घरधरुीको 
आ�नो नाममा कुनैपिन ज�गा जमीन छैन ।  पा�रवारको �वािम�वमा रहकेो ज�गा स�वि�धको वाड� �तरीय िववरण तल 
��तुत ग�रएकोछः  

वाड� नं 
१ दिेख ५ रोपनी 
स�म ज�गा भएका 

५ दिेख १५ रोपनी 
स�म भएका 

१५ दिेख ३० 
रोपनी स�म 

३० दिेख ५० 
रोपनी स�म 

५० रोपनी 
भ�दा मािथ 

ज�गा 
नभएका 

१ ९६ २३२ १२४ ४२ १० ९ 
२ १०५ २०४ १५४ ५४ १९ ६ 

३ ४९ १६९ २०४ ७६ २२ २२ 

४ १०७ २२२ ९७ १४ १ १३ 

५ ७८ २६४ १११ ८ ६ ४ 

६ ४० २१३ १२९ २२ ५ १ 

ज�मा ४७५ १३०४ ८१९ २१६ ६३ ५५ 

�ितशत १६% ४४% २८% ७% २% २% 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

९.िसंचाइ सुिवधा उपल�धता  स�ब�धी िववरण 
पौवाद�ुा गाउपँािलकामा  कुल खेतीयो�य जमीन म�ये  ४१३५६ रोपनी मा� उपयोग ग�रएकोछ  (�ािविधक �पमा 

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

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

म�ये जातीय आधारमा वाह�न�े�ी को १५७०७ रोपनी ¸जनजातीको २३५१७ रोपनी र दिलत जातीको २१३२ 
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रोपनी रहेको छ । वाह�न �े�ी समदुाय संग रहेको १५७०७ रोपनी म�ये ३०६६ रोपनी वाहै मिहना िसंचाइ सिुवधा 

उपल�ध ज�गा रहेको छ भने ८३४८ रोपनी ज�गा मौसमी िसंचाइ सिुवधा भएको  अिन ४२९३ रोपनी ज�गा स�ुखा 

छ । जनजाती समदुाय संग रहेको कुल २३५१७ रोपनी ज�गा म�ये १७२५ रोपनी वाहै मिहना िसंचाइ सिुवधा 

उपल�ध ज�गा रहेको छ भने ११२७१ रोपनी ज�गा मौसमी िसंचाइ सिुवधा भएको  अिन १०५२१ रोपनी ज�गा 

स�ुखा छ । दिलत समदुाय संग रहेको कुल २१३२ रोपनी म�ये ४०५ रोपनी वाहै मिहना िसंचाइ सिुवधा उपल�ध 

ज�गा रहेको छ भने ११७१ रोपनी ज�गा मौसमी िसंचाइ सिुवधा भएको  अिन ५५६ रोपनी ज�गा स�ुखा छ । 

सम�मा कुल खेित ग�रएको ज�गा म�ये ५१९६ रोपनीमा वा�ै मिहना िसंचाई सिुवधा उपल�ध छ �यसैगरी 

२०७९० रोपनीमा मौसमी िसंचाइको सिुवधा रहेको छ  भने १५३७० रोपनी ज�गा स�ुखा रहेकोछ ।अक� तफ� बाट 

जातीय �पमा यो िववरणलाइ िव�ेषण गदा�  वाह�न �े� ले चच�को कुल ज�गा म�ये २०% ज�गा वा�ै मिहना िसंिचत 

ह�ने ग�रको छ भने ५३% मौसमी िसंचाइ ह�ने ग�रको छ �यसै गरी २७% स�ुखा रहेकोछ । जनजातीले चच�को कुल 

ज�गा म�ये ७% वा�ै मिहना िसंचाइ ह�ने ग�रको छन भने ४८% मौसमी िसंचाइ ह�ने ग�रको छ �यसैगरी ४५% 

स�ुखा रहेकोछ । दिलत ले चच�को कुल ज�गा म�ये १९% वा�ै मिहना िसंचाई ह�नेग�रको छ भने ५५% मौसमी 

िसंचाई ह�ने ग�रको छ  �यसै गरी २६% ज�गा स�ुखा रहेकोछ । सम�मा कुल ज�गाको  १३% वा�ै मिहना िसंचाई 

ह�ने ग�रको छ भने ५०% मौसमी िसंचाई ह�ने ग�रकोछ �यसैगरी ३७% स�ुखा रहेकोछ । पौवाद�ुा गाउपँािलकाको 

खेती ग�रएको ज�गाको वाड��तरीय जातीय िववरण तल ��ततु ग�रएकोछः 

वाड� 
नं 

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

िसंचाइ ह�ने अवधी िसंचाइ ह�ने अवधी िसंचाइ ह�ने अवधी िसंचाइ ह�ने अवधी 

१२ मिहना मौसमी  स�ुखा १२ मिहना मौसमी  स�ुखा १२ मिहना मौसमी  स�ुखा १२ मिहना मौसमी  स�ुखा 

१ १५५ १०२६ १३१५ १६६ १३५६ २८७५ ० ६१ ८४ ३२१ २४४३ ४२७४ 

२ ८१२ ३२२७ ६५० ३८७ २८८० ३९९ १४ १०२ २१ १२१३ ६२०९ १०७० 

३ १९३७ ३०३० ६६० ७८३ २१७० ५९६ ३५३ ५१७ ११० ३०७३ ५७१७ १३६६ 

४ १२९ ८६६ ३२६ २४५ १८४४ ७७७ ३८ ४१८ ५७ ४१२ ३१२८ ११६० 

५ १४ १४२ १३४० ७ ४०३ ३१२७ ० ३५ २५९ २१ ५८० ४७२६ 

६ १९ ५७ २ १३७ २६१८ २७४७ ० ३८ २५ १५६ २७१३ २७७४ 

ज�मा ३०६६ ८३४८ ४२९३ १७२५ ११२७१ १०५२१ ४०५ ११७१ ५५६ ५१९६ २०७९० १५३७० 

�ितशत २०% ५३% २७% ७% ४८% ४५% १९% ५५% २६% १३% ५०% ३७% 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 
मािथ उ�लेिखत िववरणलाई तल �त�भ िच� माफ� त देखाइएकोछ । 
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 �ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

१०. घरपालवुा पशुपं�ी स�ब�धी िववरण 
पौवाद�ुा गाउपँािलकामा हरेक घरधरुीमा �यवसाियक �पमा नभई आ�नो उपभोग को लािग  पशुपालन गन� �चलन 
रहेकोछ । हाल यो गाउपँािलका मा उपल�ध पशुपिं�ह�को िववरणले यहीकुरा पिु� गद�छ । िवशेष गरी गाई ,गो� 
,भैसी ,वा�ा, वंगरु, घोडा भेडा लगायत कुखरुा परवेा आदी पालन गन� ग�रएकोछ । हाल पालन ग�रएका 
पशपुं�ीह�को वाड�  �तरीय िववरण तल ��ततु ग�रएकोछः 

वाड� 
न ं

घरपालवुा पश ुपं�ीको िववरण 

गाई गो� भैसी रागँा वा�ा भेडा वंगरु कुखरुा परवेा हासँ 

१ ३७१ ५६२ २४० २३७ १५९१ ६३ ५२० २८३५ ५७३ ५७ 

२ ३४८ ६४५ ३६७ ११४ १५३८ ३४ ३६१ १५०० ७५८ ७५ 

३ ५३१ ८३० ३६८ ९४ २१९७ ५३ २८६ ३१८२ ९८४ ९८ 

४ ४८८ ६५४ १९९ १०६ २१०१ २८ ३७९ ३२१४ ४३७ ४३ 

५ ५२७ ३६६ २९९ ९५ २५७० २३ ३६२ ३४२१ ३२० ३२ 

६ ४९१ ६०८ ९७ ३७ २४४९ ३६ ५५३ ३३१४ ४०३ ४० 

ज�मा २७५६ ३६६५ १५७० ६८३ १२४४६ २३७ २४६१ ४१४ १७४६६ ३४५ 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

बष�भरी मौसमी स�ुखा

१३%

५०%

३७%

कुल खेतीयो�य  जमीन म�ये िसंचाइ ह�ने अव�था
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११.आिथ�क स�प�नता स�ब�धी िववरण 
पौवाद�ुा गाउपँािलकामाको खा�ा�न आ�म िनभ�रताका वारमेा मािथ �स�त उ�लेख ग�रएकोछ । सम�मा हाल यो 
गाउपँािलकमामा रहेका कुल गरीव तथा धनी वग�को एकै तािलकामा राखेर िव�ेषण ग�रएको िववरण तल ��ततु 
ग�रएकोछ । जसमा यो गाउपँािलकाका वैदैिशक रोजगारको आ�दानी वाहेक र सिहत कित कित को सं�यामा ग�रव 
छन कितको सं�यमा धनी छन भ�ने िववरण वाड��तरीय �पमा तल ��ततु ग�रएकोछः 

वाड� 
नं 

वैदिेशक रोजगार वाहके को अव�था वैदिेशक रोजगार  सिहतको अव�था 

अित गरीब गरीब म�यम स�प�न ज�मा अित गरीब गरीब म�यम स�प�न ज�मा 

१ ६३ १५४ ११० १८६ ५१३ ४२ ९० ७५ ३०६ ५१३ 

२ १०५ १४८ ८१ २०८ ५४२ ५६ ९२ ६८ ३२६ ५४२ 

३ १५१ ११९ ८४ १८८ ५४२ १०३ ९४ ७१ २७४ ५४२ 

४ ७७ १६२ ७८ १३७ ४५४ ४६ ११३ ६७ २२८ ४५४ 

५ २०५ १४६ ५१ ६९ ४७१ ९८ ८४ ३९ २५० ४७१ 

६ ५१ १५५ ८७ ११७ ४१० ३० १०० ६९ २११ ४१० 

ज�मा ६५२ ८८४ ४९१ ९०५ २९३२ ३७५ ५७३ ३८९ १५९५ २९३२ 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 
मािथ उ�लेिखत तािलकामा अित ग�रव भ�नाले आ�नो उ�पादन वा कमाइले अिधकतम ३ मिहना सं�म जीवन 
नीवा�ह ह�ने प�रवार सं�या,  गरीव भ�नाले आ�नो उ�पादन वा कमाइले अिधकतम ६ महा स�म जीवन िनवा�ह ह�ने 
प�रवार सं�या ¸म�म भ�नाले आ�नो उ�पादन वा कमाईले अितकतम ९ मिहना स�म जीवन िनवा�ह ह�ने प�रवार 
सं�या  र स�प�न भ�नाले आ�नो उ�पादन वा कमाईले �युनतम १२ मिहना जीवन िनवा�ह ह�ने प�रवार सं�या भ�ने 
वझंुन ुपद�छ र यसमा दाया र वायँा �मखु ख�डमा वैदेिशक रोजगर बाट �ा� आ�दानी वाहेक र  सिहतको िववरण 
��तुत ग�रएको छ जसलाई तल �त�भ िच�मा पिन देखाइएकोछ  

अित गरीब गरीब म�यम स�प�न

६५२

८८४

४९१

९०५
वैदेिशक रोजगार वाहेकको स�प�ताको अव�था (घरधुरी)
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�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

१२. िश�ा स�ब�धी िववरण 
पौवाद�ुा गाउपँािलकाको कुल जनसं�या १५२३६ रहकेो छ भने ५ वष� भ�दा मिुनको जनसं�या ३४६६ रहकेोछ । यो 

सं�या घटाउदा ५ वष� भ�दा मािथको जनसं�या १३९९१ ह�न आउछ �यसैका आधारमा शैि�क िववरण ��तुत ग�रएकोछ 

। यो गाउपँािलकाको कुल जनसं�याको १०% अथा�त १४६१ जना िनरा�र रहकेाछन । वाकँ� रहकेा ९०% जनसं�या 

म�ये २७% अथा�त ३८०७ जना सा�ार (सामा�य पढ्न र ले�न स�ने ) रहकेोछ भने १९% अथा�त २७०१ जना क�ा 

पाचँ स�म अ�ययन गरकेो जनसं�या रहकेोछ । �यसैगरी कुल जनसं�याको २७% अथा�त ३७९४ जना दश क�ा स�म 

अ�ययन गरकेो जनसं�या रहकेो छ भने  ९% अथा�त १२१२ जनसं�या एस एल सी  स�म अ�ययन गरकेाछन । �माणप� 

तह पास गरकेो ५% अथा�त ६५४¸�नातक तह पास गरकेो २% अथा�त २५३ र �नातको�र तह पास गरकेो सं�या १% 

अथा�त १०९ रहकेोछ । िश�ा स�ब�धीवाड� �तरीय तल ��ततु ग�रएकोछ । 

वाड� नं िनरा�र सा�र 
५ क�ा 
 पास 

१० क�ा 
पास 

SLC 
 �माणप�  

तह 
�नातक 

तह  
�नातको�र 

तह  
नखलेुको 

कुल ज�म 

१ ३७२ ७१९ ५३२ २९९ २२१ ५७ ४९ २० ० २२६९ 

२ २१५ ४६८ ४८४ ८५८ २६८ २१९ ६७ ५२ ० २६३१ 

३ ४०९ ४२४ ६०८ ८९२ २४८ ११८ ६८ १५ ० २७८२ 

४ १७० ५९२ ४१५ ६३३ २१२ ८७ २० ११ ० २१४० 

५ ११३ ९८४ ३७८ ४८० १५२ १०१ २९ ६ ० २२४३ 

अित गरीब गरीब म�यम स�प�न

३७५

५७३

३८९

१५९५
वैदेिशक रोजगार सिहतको स�प�ताको अव�था (घरधुरी)
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वाड� नं िनरा�र सा�र 
५ क�ा 
 पास 

१० क�ा 
पास 

SLC 
 �माणप�  

तह 
�नातक 

तह  
�नातको�र 

तह  
नखलेुको 

कुल ज�म 

६ १८२ ६२० २८४ ६३२ १११ ७२ २० ५ ० १९२६ 

ज�मा १४६१ ३८०७ २७०१ ३७९४ १२१२ ६५४ २५३ १०९ ० १३९९१ 

�ितशत १०% २७% १९% २७% ९% ५% २% १% ०% १००% 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

१२.१.�कुल नगएका र िवचैमा क�ा छोडेका वालवािलकाको िववरण 
पिछ�लो समयमा िश�ा �े�मा सरकारको लगानी अिवभावक को चासो र �वयम िव�ाथ�ह�को चाहना र 
देखािसिक समेतको कारणले गदा�  िव�ालय नजाने वालवािलकाह�को िदन �ितिदन घट्दै आइरहेको छ । तैपिन 
किह कतै य�तो अव�था अझैछ । पौवाद�ुा गाउपँािलकामा ग�रएको अ�ययनमा कुल २० वालवािलका िकत 
िव�ालय गएका छैनन िक त िवचमा नै छोडेकाछन (यो सं�या िभ� अपाङ्गताका कारण िव�ालय नगएका 
प�रवाह�को िववरण समावेस ग�रएको छैन )  जातीय �पमा हेदा�  यो अव�था सबैभ�दा धेरै जनजाती जातीमा 
देिखएको छ भने दो�ोमा   दिलत देिखएको छ । कुल २० जना वालवािलका म�ये  जनजाती  १० जना दिलत ६ 
जना र वाह�न �े�ी ४ जना रहेकाछन  भने िलङ्गीय आधारमा कुल २० जना म�ये ६ जना वािलका र १४ जना 
वालक रहेकाछन । यो गाउपँािलकाको �कुल नगएका वा िवचैमा क�ा छोडेका ५ देिख १४ वष� स�मका 
वालवािलकाको जातीय िलङ्गीय र वाड��तरीय िववरण तल ��ततु ग�रएकोछ । 

वाड� नं 
वाह�न �े�ी जनजाती दिलत ज�मा 

केटी केटा केटी केटा केटी केटा केटी केटा ज�मा 

१ १ ० १ ३ ० १ २ ४ ६ 

२ ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

३ १ १ ० २ १ ३ २ ६ ८ 

४ ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

५ ० १ १ ३ १ ० २ ४ ६ 

६ ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

ज�मा २ २ २ ८ २ ४ ६ १४ २० 
                                                                                                           �ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

१२.२.िनरा�र जनसं�या स�ब�धी िववरण 
पौवाद�ुा गाउपँािलकाको १० �ितशत अथा�त १४६१ जनसं�या िनरा�र रहेकोछ । िनरा�र जनसं�या िभ� िवशेष 
गररे जे� नाग�रकह� लगायत अ�य रहेकाछन । जातीय आधारमा ४६०  जना अथा�त ३१% वाह�न �े�ी¸८८१ 
जना अथा�त ६०% जनजाती र १२० जना अथा�त ८% दिलत जाती रहेकाछन भने िलङ्गीय आधारमा ९६६ 
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जना मिहला र ४९५ जना प�ुष रहेकाछन । िलङ्गीय �पमा यो सं�या हेदा�  मिहला ६६% र प�ुष ३४% िनर�र 
रहेकाछन ।  यो गाउपँािलकाको जातीय िलङ्गीय र वाड�  �तरीय  िववरण तल ��ततु ग�रएकोछः 

वाड� न ं
वाह�न �े�ी जनजाती दिलत ज�मा 

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

१ ६६ २९ १६५ ९३ १३ ६ २४४ १२८ ३७२ 

२ ७७ २९ ७२ २८ ७ २ १५६ ५९ २१५ 

३ १३१ ६३ १०८ ५८ २५ २४ २६४ १४५ ४०९ 

४ २१ १६ ६३ ४० २० १० १०४ ६६ १७० 

५ १९ ६ ५६ २८ ४ ० ७९ ३४ ११३ 

६ २ १ ११४ ५६ ३ ६ ११९ ६३ १८२ 

ज�मा ३१६ १४४ ५७८ ३०३ ७२ ४८ ९६६ ४९५ १४६१ 
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

१२.३.सा�रता दर स�ब�धी िववरण 
पौवाद�ुा गाउपँािलकाको सा�रता ९०% रहेकोछ । यहाकँो कुल जनसं�या १३९९१ ( ५ बष� भ�दा मािथको मा� 
जनसं�या ) म�ये  अथा�त ९% भ�दा वाहेक सबै जनसं�या सा�ार रहेकोछ । जातीय आधारमा हेदा�  वाह�न �े�ी मा 
९०% सा�ार रहेका छन भने जनजातीमा ८०% र दिलत जातीमा ८९% सा�रता रहेकोछ । जातीय र वाड�  
�तरीय िववरण तल ��ततु ग�रएकोछः 

वाड� नं 
वाह�न �े�ी जनजाती दिलत 

जनसं�या िनर�र सा�रता  जनसं�या िनर�र सा�रता जनसं�या िनर�र सा�रता  

१ ६८४ ९५ ८६% १४८० २५८ ८३% १०५ १९ ८२% 

२ १३५९ १०६ ९२% ११७६ १०० ९१% ९६ ९ ९१% 

३ १३८१ १९४ ८६% १०९१ १६६ ८५% ३१० ४९ ८४% 

४ ५३९ ३७ ९३% १२२७ १०३ ९२% ३७४ ३० ९२% 

५ ५५० २५ ९५% १५११ ८४ ९४% १८२ ४ ९८% 

६ ३६ ३ ९२% १८६२ १७० ९१% २८ ९ ६८% 

ज�मा ४५४९ ४६० ९०% ८३४७ ८८१ ८९% १०९५ १२० ८९% 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 
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१३. वािष�क आ�दािन स�व�धी िववरण  
पौवाद�ुा गाउपँािलकाको वािष�क आ�दानी ६१ करोड ८७ लाख ९५ हजार रहेकोछ । यहाकँो जनसं�याको 
आधारमा हेदा�  �ित�यि� आ�दानी ४० हजार ६१४ �पैया ह�न आउछ जनु राि��य �ित�यि� आयको आधा भ�दा 
कम हो हाल राि��य �ित�यि� आय १०५ अमेरीिक डलर अथा�त करीव १लाख २० हजार नेपाली �पैया रहेकोछ 
। वािष�क  आ�दानीको �मुख �ोतह�मा  कृिष पशुपालन¸�यापार¸उ�ोग �यवसाय¸नोकरी¸�यालादारी  तथा 
वैदेिशक रोजगारी आदी रहेका छन । वािष�क आ�दानी जनु जनु पेशा �यवसाय बाट �ा� भएको छ  �यसका 
आधारमा हेदा�  कृिषतथा पशुपालनबाट ३०% ¸�यापार बाट ६% ¸उ�ोग �यवसायवाट २%, नोकरी बाट १७%¸ 
�यालादारी बाट ४% र वैदेिशक रोजगारीबाट ४१%  रहेकोछ  । यो वािष�क आ�दानी हािसल गन�का लािग कुल 
९६२७ जनसं�या संल�न रहेकोछ । संल�न म�ये ७४% कृिष पेशामा ¸४% �यापारमा¸१% उ�ोग 
�यवसायमा¸६% नोकरीमा¸३% �यालादारीमा र १२% वैदेिशक रोजगारीमा छन । यी दईुवटा त�यको अ�ययन 
यो�य रहेको छ । ज�तो ७४% संल�नाता रहेको कृिष पेशाले ३०% आ�दानी िदएको छ भने ४% संल�न रहेको 
�यापारले ६% आ�दानी िदएकोछ । यसैगरी १% संल�न रहेको उ�ोग �यवसायले  २% आ�दानी िदएकोछ भने 
६% संल�न रहेको नोक�रले १७% आ�दानी िदएको छ �य�तं ३% संल�न रहेको �लायादारीले ४% र  वैदेिशक 
रोजगारमा १२% सहभािगता र ४१% आ�दानी रहेकोछ । हाल पौवाद�ुा गाउपँािलकामा पेशा �यवसायमा संल�न 
�यि� तथा वािष�क आ�दानी को वाड�  �तरीय िववरण तल ��तुत ग�रएकोछः 
�यावसायमा सलं�न जनस�ंया स�ब�धी िववरण 

वाड�  नं कृिष �यापार 
उ�ोग 

�यवसाय 
नोकरी �यालादारी 

वैदेिशक 
रोजगार 

ज�मा 

१ ११०४ ४८ ३८ ९० ८९ २१८ १५८७ 

२ १४०१ ८१ २४ १४६ २७ २०४ १८८३ 

३ १३७२ ८८ ३२ १०४ ४१ १६५ १८०२ 

४ १०८९ ९० ५ ८९ ५९ १२५ १४५७ 

५ ११०८ ६१ २२ ६७ ४५ २४१ १५४४ 

६ १०५२ १६ ४ ६७ ५१ १६४ १३५४ 

ज�मा ७१२६ ३८४ १२५ ५६३ ३१२ १११७ ९६२७ 

�ितशत ७४% ४% १% ६% ३% १२% १००% 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 
�ोतअनुसार वािष�क आ�दानी स�ब�धी िववरण (� हजारमा ) 

वाड� नं 
कृिष 

पशपुालन 
�यापार 

उ�ोग 
�यवसाय 

नोकरी 
�याला 

वैदिेशक 
रोजगार 

ज�मा 
नीिज सरकारी 

गै� 
सरकारी 
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वाड� नं 
कृिष 

पशपुालन 
�यापार 

उ�ोग 
�यवसाय 

नोकरी 
�याला 

वैदिेशक 
रोजगार 

ज�मा 
नीिज सरकारी 

गै� 
सरकारी 

१ ४३७९३ ४४५४ ३३०४ ४३५० ८६६६ २८१ ४६०५ ४४१०० ११३५५३ 

२ ३७३६३ ८००० ५४४० ५०८६ २७०८६ ३४० ४३५० ५४०९३ १४१७५८ 

३ ३५५१७ १०३८४ ३८०९ १५७२ १४८८३ १४४६ ३६८६ ३५३३० १०६६२७ 

४ २७४०५ ६७९६ १५० १३६० ११९२० २८६० ५४८५ २९१७० ८५१४६ 

५ २०४६० ५१९८ १५५३ १३५० ८७६४ २०० १७०० ५७७३७ ९६९६२ 

६ २३५७६ २१९० ११० १२९० १२३३७ १११५ ३५९६ ३०५३६ ७४७५० 

ज�मा १८८११३ ३७०२२ १४३६६ १५००८ ८३६५६ ६२४२ २३४२२ २५०९६६ ६१८७९५ 

�ितशत ३०% ६% २% २% १४% १% ४% ४१% १००% 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 
मािथ उ�लेिखत तािलकालाई अ�ययन थप सहजता �दान गन� तपिशल अनसुार �त�भ िच� माफ� त देखाइएकोछः 

 
      �ोतः घरधरी सभ��ण २०७५ जे�  

७४%

४% १%
६% ३%

०%

१२%

पेशामा संल�न जनसं�याको िववरण
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�ोतः घरधरी सभ��ण २०७५ जे� 

१४. वािष�क उ�पादन स�व�धी िववरण  
पौवाद�ुा गाउपँािलकाको वािष�क  उ�पादन स�ब�धी िववरणमा म�ुय �पमा ७ भागमा वािडएकोछ  । ती ख�डह�मा 

अ�नवाली¸नगदेवाली¸पशजु�य उ�पादन¸तेलहन वाली¸दलहन वाली¸तरकारी अ�तरगत आल ु र फलफुल  समावेस 

ग�रएकोछ । अ�न वाली मा धान, मकै, कोदो र गह� ँनगदे वालीमा अलैची, अि�लसो,  अदवुा,  पशजु�य उ�पादनमा 

दधु, मास,ु अ�डा, तेलहनमा तोरी¸स�य� र दलहनमा मास सीिम म�याम¸तरकारी अ�तरगत आल ु र फलफुल  

अ�तरगत यो गाउपँािलका मा उ�पादन ह�ने फलफुलह�को वारमेा िववरण संकलन ग�रएकोछ । वािष�क उ�पाद 

अनसुार यो गाउपँािलकाको अ�नवाली अ�गतरगत १५५३४ मरुी धान १९८१५ मरुी मकै ४७३ मरुी गह� र ३६६८ 

मरुी कोदो उ�पादन ह�ने गद�छ । तेलहन अ�तरगत तोरी ८३६ मरुी र दलहन अ�तरगत िसिम म�याम २८९८ मरुी 

उ�पादन ह�ने गद�छ । यो गाउपँािलकाको �मखु वालीमा पन� आल ुवािष�क �पमा ८१ टन उ�पादन ह�ने गरकेोछ । 

नगदेवाली अ�तरगत यो गाउपँािलका कुनै पिन अलैची १४९८ केजी तथा अदवुाको ५० टन र अि�सो१० टन 

उ�पादन ह�ने गद�छ । फलफुलमा यो गाउपँािलकामा वािष�क �पमा ९६ टन िविभ�न जातका फलफुह� उ�पादन 

भइरहेकोछ  । पशजु�य उ�पादनमा अ�तरगत यो गाउपँािलकामा दधु वािष�क �पमा २ लाख ८८ हजार १३३ िलटर 

उ�पादन भइरहेको छ भने मास ुवािष�क �पमा २ लाख ६०४ केजी उ�पादन भइरहेकोछ । अ�डाको हकमा यो 

गाउपँािलकामा वािष�क �पमा २ लाख ५३ हजार ४६५ गोटा उ�पादन भइरहेकोछ । पौवाद�ुा गाउपँािलकाको 

वािष�क उ�पादन स�ब�धीवाड�  �तरीय िववरण तल ��तुत ग�रएकोछ । 

कृिष
 पशु

�यापार उ�ोग/ �यवसाय  नोकरी �याला राजनीित वैदेिशक रोजगार

३०%

६%

२%

१७%

४%
०%

४१%पेशाका आधारमा वािष�क आ�दानी को िववरण
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वाड�  नं 
अ�न वाली (मरुीमा) 

तोरी (म�ुर) दाल (मरुी) आल ु(केजी) 
धान मकै  गह� कोदो  

१ २४४८ २९५५ ६३ ११८५ ११७ १२२१ ५७४१२ 

२ ५५८८ २५२२ ७९ ४३१ ७२ १३० १०३८७ 
३ ६००७ ३९२३ ८२ ४५० १८२ २४२ ९४१७ 
४ ७३८ ३३५२ ७२ ५२१ २९२ २१९ २८८१ 
५ २६५ ३८१६ ११२ ७८२ १५४ ४१९ ३१६ 
६ ४८८ ३२४८ ६५ ३०१ १९ ६६७ ८७५ 

ज�मा १५५३४ १९८१५ ४७३ ३६६८ ८३६ २८९८ ८१२८८ 
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

वाड�  नं 
नगदेवाली (केजी) 

फलफुल 
पशजु�य  

अ�य 
अलैची कुचो अदवुा दधु (िलटर) 

मास ु
(केजी) 

अ�डा 
(गोटा) 

१ ४६१ १७६२ ४०१८ १०९२५ ११५८३७ ४६६७२ ९६१३५  

२ ४३३ ४११५ ६९३३ ६५९० ६८३४० ४०९३८ ३०३५०  

३ २२३ १०४७ २४८५ ९६२० ५९४२४ २५३०२ ३८८८२  

४ २३० २२७३ १४१७१ ४९२६६ २६५४० ३४१६४ २९५८५  

५ १०१ २१३ ९३०८ १०६२ १२४५७ २०७५७ ३७१२९  

६ ५० ७२ १३१६४ १८५३७ ५५३५ ३२७७१ २१३८४  

ज�मा १४९८ ९४८२ ५००७९ ९६००० २८८१३३ २००६०४ २५३४६५  
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

१५. वािष�क उ�पादनको खपत स�व�धी िववरण  
पौवाद�ुा गाउपँािलकाको वािष�क �पमा उ�पादन भएका  पशजु�य उ�पादन वा वाहेक सबैको खपत �थानीय 

�तरमा नै ह��छ र वािहर बाट थप �याएर जीिवकोपाज�न गनु�  पन� अव�थाछ । मािथ उ�लेिखत सबै वालीह�को 

खपत कित ह��छ ? भ�ने वारेमा घरधरुी �तरमा िववरण संकलन ग�रएको िथयो । िववरण अनसुार  वािष�क �पमा 

धान १७८४५ मरुी, मकै १७८२१ मरुी, गह� ँ६६५ मरुी, कोदो ३७७९ मरुी, तोरी १३६३ मरुी, दाल २८९८ मरुी, 

आल ु२१० टन, अि�सो १० टन अदवुा २.६ टन फलफुल १०२ टन ¸दधु २६५ िकलोिलटर¸ मास ु१९२ टन  र 

अ�डा २ लाख  ७ हजार ८४५ वटा खपत ह�ने गद�छ । जसको वाड�  �तरीय िव�तृत िववरण तल ��तुत ग�रएकोछः 
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वाड�  नं 
अ�न वाली (मरुीमा) 

तोरी (म�ुर) दाल (मरुी) आल ु(केजी) 
धान मकै  गह� कोदो  

१ २७८६ २६२८ १३५ ११०० ११२ १२२१ ३३५७३ 

२ ५९७८ २८३७ ५४ ८०५ ३२६ १३० ५२४६४ 

३ ७७५४ ४२७५ ४५१ ५४९ १९१ २४२ ४२५९३ 

४ ८४७ ३६३४ २० ५२० ४७६ २१९ ४११७४ 

५ ३६ ८७३ २ ३५७ १४४ ४१९ २०६७२ 

६ ४४४ ३५७४ ३ ४४९ ११५ ६६७ १९९०९ 

ज�मा १७८४५ १७८२१ ६६५ ३७७९ १३६३ २८९८ २१०३८४ 
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

वाड�  नं 
नगदेवाली (केजी) 

फलफुल 
पशजु�य  

अ�य 
अलैची कुचो अदवुा दधु (िलटर) 

मास ु
(केजी) 

अ�डा 
(गोटा) 

१ ० १४०२ ८२९ १३९२६ ११३०६७ ३३०७५ ६४६६८  

२ ० २४८० ३८८ १६६५८ ६३७३४ २९४९२ ३६१९३  

३ ० ३१२० ६५४ ९३७१ ५८४६९ ४०८७१ ४११००  

४ ० १२४७ २८८ ४१३८२ २४१९० २९८७९ ३०५५०  

५ ० १०५५ २२२ ६८१४ १०८८ ३०४५६ ९४३८  

६ ० ७६८ २६८ १४५३५ ४५०५ २८६०८ २५८९६  

ज�मा ० १००७२ २६४९ १०२६८६ २६५०५३ १९२३८१ २०७८४५  

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 
मािथ उ�लेिखत िववरण अनसुार पौवाद�ुा गाउपँािलकामा पशजु�य उ�पादनमा आ�म िनभ�र देिखएको छ भने 
अ�य उ�पादनले वािष�क खपत परुा गन� सकेकोछैन । यो गाउपँािलकाले वािष�क �पमा धान २३१२  मरुी गह� १९२ 
मरुी कोदो ११० मरुी फलफुल १२ टन  आलु ५० टन लगायत वािहर बाट आयात गनु�  पन� ह��छ । 
१६. वािष�क खच� स�व�धी िववरण  
पौवाद�ुा गाउपँािलकाको वािष�क  खच� स�ब�धीिव�तृत अ�ययन ग�रएकोछ । जीवन िनवा�हका लािग आव�यक पन� 
िनयिमत खच�का िवषयह�लाई स�ुम �पमा ��तुत ग�रएकोछ । आवासको �यव�था भइसकेको ह�नाले आवासलाई 
भने समावेस ग�रएकोछैन । समावेश ग�रएका िवषयह�मा खाना ¸ कपडा ¸ िश�ा¸ �वा��य¸ चाडपव�¸ 
पशआुहार¸पश�ुवा��य¸ संचार¸यातायात¸अ�मल¸ऋणको �याज र अ�य गरी १२ वटा िशष�कमा सूचना संकलन 
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ग�रएकोछ। जस अनुसार खानामा २२ करोड ७० लाख १६ हजार ¸लगुाकपडामा ४ करोड २६ लाख ६१ 
हजार¸िश�ामा ६ करोड ३७ लाख २७ हजार¸�वा��यमा ५ करोड ४८ लाख ५० हजार¸ चाडपव�मा ४ करोड २८ 
लाख ४४ हजार¸च�दा सहयोग २७ लाख ९७ हजार¸पशुआहार तथा �वा��यमा ५७ लाख ७ हजार¸खैनी¸सतु�¸ 
गड्ुखा लगायत र�सी (खाजाको �पमा खाने जाडँ यसमा समावेस ग�रएको छैन) लगायत अ�मलमा १ करोड १५ 
लाख ७६ हजार¸मोवाइल �रचाज� काड�  २ करोड ३० लाख १० हजार ¸साह�को ऋणको �याज ितन� ३ करोड 
३९लाख ८५ हजार¸यातायातमा ३ करोड २८ लाख  १२ हजार र अ�य २४ हजार गरी कुल वािष�क खच� ५४ 
करोड १० लाख ९ हजार  रहेकोछ ।  �ितशतका आधारमा हेदा�  कुल खच�को ४२% खानामा¸८% ल�ा कपडामा 
¸१२% िश�ामा¸१०% �वा��यमा¸८% चाडवाडमा¸१% च�दा सहयोगमा¸१% पश�ुवा��यमा,२% 
अ�मलमा¸४% मोवाइल �रचाज�मा, ६% साह�को ऋणको �याज ितन�मा र ६% यातायात को लािग  खच� ह�ने 
गरकेोछ । पौवाद�ुा गाउपँािलकाको वािष�क खच� स�ब�धीवाड�  �तरीय िववरण टेवल तथा �त�भ िच�को मा�म बाट 
तल ��तुत ग�रएकोछः 

वाड� नं खाना कपडा िश�ा �वा��य चाडपव� च�दा पश ु�वा�थ 

१ ३६८३३ ६९२२ ७२१५ ८८९९ ७४१६ ६०९ १३३६ 

२ ४२६७४ ८०१९ २१८८३ १०३१० ५७२८ ५२८ १२३० 

३ ४५२८१ ८५०९ ११९०३ १०९४० ९११७ ९६२ १५५३ 

४ ३४९११ ६५६० ८००३ ८४३५ ७०२९ १६६ ८१ 

५ ३६५६५ ६८७१ ९४९५ ८८३४ ७३६२ ४३६ १२४३ 

६ ३०७५४ ५७७९ ५२२८ ७४३० ६१९२ ९६ २६४ 

ज�मा २२७०१६ ४२६६१ ६३७२७ ५४८५० ४२८४४ २७९७ ५७०७ 

�ितशत ४२% ८% १२% १०% ८% १% १% 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 
मािथको टेवलको थप ख�ड 

वाड� नं मोवाइल अ�मल यातायात �याज अ�य ज�मा 

१ ३५३४ १८०९ ४३०० ८२५७ २४ ८७१५३ 

२ ४७६६ २७८४ ६८६५ १८१३ ० १०६६०० 

३ ४३३३ २६८२ ९२०९ ११०७० ० ११५५५९ 

४ ४२१४ ७५४ ३११४ ४४७५ ० ७७७४२ 

५ ३५११ ३११४ ७५६९ ६९६१ ० ९१९६२ 
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वाड� न ं मोवाइल अ�मल यातायात �याज अ�य ज�मा 

६ २६५३ ४३३ १७५५ १४०९ ० ६१९९३ 

ज�मा २३०१० ११५७६ ३२८१२ ३३९८५ २४ ५४१००९ 

�ितशत ४% २% ६% ६% ०% १००% 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 
मािथको िववरणलाई थप �प�ट वनाउनका लािग �त�भ िच� माफ� त तल ��ततु ग�रएकोछ । जसमा यो 
गाउपँािलकाको खच�को  अव�था देखाइएको छ खाना िश�ा �वा��य तथा चाडवाडमा खच� म�ुय �पमा केि��त 
भएको छ । 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

१७. िवरामी ह�दा पिहलो उपचार स�व�धी िववरण  
पौवाद�ुा गाउपँािलकाका कुल २९३२ घरधरुी म�ये िवरामी ह�दा �वा��य स�ब�धीकुन उपाय अवल�वन गछ�न 

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

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

अनसुार िवरामी ह�दा सबैभ�दा पिहले ७८% अथा�त २२९६ घरधरुी  अ�पताल वा �वा��य सं�थामा जाने गरकेा 

छन भने ४% अथा�त १२१ घरधरुी नस�ङहोम तथा औषधीपसल जाने गरेका छन । �य�तै २% अथा�त ७२ 

४२%

८%
१२% १०%

८%

१% १%
४%

२%
६% ६%

०%

वािष�क खच� �ितशत
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घरधरुीले  जडीवटुी �योग गन� गरकेो अव�था छ भने १५% अथा�त ४४३ घरधरुी धामी झाि�कोमा जाने गरकेा 

छन जसको वाड�  �तरीय िववरण तल ��तुत ग�रएकोछः 

वाड� नं अ�पताल निसङ होम जिडवटुी   औषधी पसल धामीझा�� अ�य ज�मा घरधरुी 

१ ४८५ १ ५ ८ १४ ० ५१३ 

२ ५३५ ६ १ ० ० ० ५४२ 

३ ४२१ ५९ ४३ १ १८ ० ५४२ 

४ ४५२ ० १ १ ० ० ४५४ 

५ २२० ६ १६ १९ २१० ० ४७१ 

६ १८३ १ ६ १९ २०१ ० ४१० 

ज�मा २२९६ ७३ ७२ ४८ ४४३ ० २९३२ 

�ितशत ७८% २% २% २% १५% ०% १००% 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

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

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

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

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

�थानीय सरकारको िज�मेवारी हो । पौवाद�ुा गाउपँािलकालाई पिन �कोपह�को न�शांकन ग�र योजना तजु�मा गन� 

सहज वनाउनका लािग यहाकँो म�ुय वाढी पिहरो आगालागी ज�ता िवषयह�मा �कोप स�ब�धी िववरण संकलन 

ग�रएकोछ ।यो गाउपँािलकाका कुल २९२२ घरधरुी म�ये ३३% अथा�त ९५९ घरधरुीमा �ाकृितक �कोपको 

संभावना रहेकोछ जसम�ये ४५८ वा १६% घरधरुी पिहरोको जोखीममा छन भने ११५  वा ४% घरधरुी वाढीको 

जोखीममा रहेकाछन । �यसै गरी ३४७ अथा�त १२%  घरधरुी आगलागीको जोखीममा रहेका छन अ�य िविभ�न 

खालका �कोपह� को जोिखममा रहेका घरधरुीह� १% अथा�त ४१ को सं�यामा रहेकाछन ।  �ाकृितक �कोप 

स�ब�धीवाड�  �तरीय िववरण तल ��तुत ग�रएकोछः 

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

१ ४४ ० २ ० ४ ० 

२ ३२७ ४२ १६० ० ० ० 
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वाड� न ं पिहरो वाढी आगलागी डुवान अ�य ज�मा घरधरुी 

३ ४५ ६० १३४ ० ३३ २ 

४ ११ ० १० ० ० ० 

५ ११ ६ १४ ० ० ० 

६ २० ७ २७ ० २ ० 

ज�मा ४५८ ११५ ३४७ ० ३९ २ 

�ितशत १६% ४% १२% ०% १% ०% 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

१९.  निजकको �वा��य सं�था पु�न ला�ने समय स�व�धी िववरण  
�वा�थ हा�ो अिनवाय�  सत�हो �यसैले यसको उपल�धता क�तो रहेकोछ भ�ने वारमेा िववरण संकलन ग�रएको छ । 
िवरामी ह�दँा सबैभ�दा पिहले यो गाउपँािलकाका ७८% घरधरुीह� �वा��य सं�थामा जाने गरकेो िववरण मािथ 
उ�लेख ग�रएकोछ । जसको आधारमा �वा��य सं�थाको उपल�धतालाई कित पैदल दरुी िभ� रहेकोछ भ�ने 
आधारमा हेदा�  यो पौवाद�ुा गाउपँािलकाका कुल २९३२ घरधरुी म�ये  ४०%  अथा�त ११६९ घरधरुी को आधा 
घ�टा  पैदल दरुी िभ� �वा��य  सं�था उपल�ध छ  भने ३८% अथा�त १११८ घरधरुीको लािग �वा��य सं�था 
प�ुन  १ घ�टा िहड्न ुपन� ह��छ । �य�सै गरी २१% अथा�त ६२३ घरधरुी �वा��य सं�था भ�दा २ घ�टाको पैदल 
दरुी  टाढा रहेकाछन भने १% अथा�त २२ घरधरुी लाई �वा��य सं�था प�ुन ३ घ�टा ला�छ । पौवाद�ुा 
गाउपँािलकाको निजकको �वा��य सं�था प�ुन ला�ने समय स�ब�धीवाड��तरीय िववरण तल ��ततु ग�रएकोछः 

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

१ २४२ १७५ ९४ २ ० 

२ ३०१ २३७ ४ ० ० 

३ १४९ २३६ १५६ १ ० 

४ १६० १०० १९४ ० ० 

५ ७५ २९९ ८१ १६ ० 

६ २४२ ७१ ९४ ३ ० 

ज�मा ११६९ १११८ ६२३ २२ ० 

�ितशत ४०% ३८% २१% १% ०% 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 
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२०. निजकको  �हरी चौक� पु�न ला�ने समय स�व�धी िववरण  
 सरु�ा जनताको अिनवाय�  सत�  हो यसको लािग सरकारले िविभ�न �थानमा सुर�ा िनकायह� (�हरी पो�) 

�थापना ग�र �हरी प�रचालन गरकेो छ । पौवाद�ुा गाउपँािलकामा पिन यहाकँा कुल २९२२ घरधरुी  ले �हरी 

चौक� स�म प�ुन ला�ने समयका आधारमा िववरण संकलन ग�रएकोछ ।  जसका आधारमा हेदा�  यहका १९% 

अथा�त ५४५ घरधरुी लाई  सरु�ा िनकायमा प�ुन आधाघ�टा समय ला�छ भने ३७% अथा�त १०८४ घरधरुीलाई 

एक घ�टा स�म ला�छ ।�यसैगरी ३४% अथा�त ९९५ घरधरुीलाई २ घ�टास�म ला�छ भने ११% अथा�त ३०८ 

घरधरुीलाई ३ घ�टा  वा सो भ�दा  बढी िहडेर  सरु�ा िनकाय स�म प�ुन पद�छ । यो गाउपँािलकाको निजकको  

सरु�ा िनकायमा प�ुन ला�ने समयका आधारमा घरधरुीको वाड�  �तरीय िववरण तल ��तुत ग�रएकोछ । 

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

१ ० ३ ६६ ६८ ३९९ 

२ ८२ १४० २३२ ८ १२५ 

३ २०३ ८७ १०० २८ १८५ 

४ ७ १८६ ११६ ५९ ६४ 

५ ३७५ १९० ७ ० ० 

६ ५१२ ३५५ ११७ १ ० 

७ ६० ६४ २३७ ३३३ ० 

८ ११५ १४७ ३०२ ० ० 

९ ३१ १३२ ४५ ३९३ ४८ 

ज�मा १३८५ १३०४ १२२२ ८९० ८२१ 

�ितशत २५% २३% २२% १६% १५% 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

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

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

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

२९२२ घरधरुी लाई वैक स�म प�ुन कित स�य ला�छ भ�ने आधारमा सूचना संकलन ग�रएको छ । जसका 

आधारमा हेदा�  यहका ११% अथा�त ३३७ घरधरुी लाई वैकमा प�ुन आधाघ�टा समय ला�छ भने १७% अथा�त 

४९९ घरधरुीलाई एक घ�टा स�म ला�छ ।�यसैगरी ३४% अथा�त ९८३ घरधरुीलाई २ घ�टास�म ला�छ भने 
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२६% अथा�त ७५७ घरधरुीलाई ३ घ�टा र १२% अथा�त ३५३ घरधरुीलाई ३ घ�टा भ�दा बढी िहडेर   बैक स�म 

प�ुन पद�छ । यो गाउपँािलकाको निजकको वैक प�ुन ला�ने स�य स�ब�धीवाड�  �तरीय िववरण तल ��तुत 

ग�रएकोछः 

वाड� नं 
आधा घ�टा 

स�म 
१ घ�टा स�म २ घ�टा स�म ३ घ�टा स�म ३ घ�टा भ�दा बढी 

 
ज�मा 

१ १५ ५८ २४० ११३ ८७ ५१३ 

२ ३०६ २२६ १० ० ० ५४२ 

३ १३ १२९ २४१ १५७ २ ५४२ 

४ ३ ७५ ३७५ ० १ ४५४ 

५ ० ३ ३७ ३७४ ५७ ४७१ 

६ ० ८ ८० ११३ २०९ ४१० 

ज�मा ३३७ ४९९ ९८३ ७५७ ३५६ २९३२ 

�ितशत ११% १७% ३४% २६% १२% १००% 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

२२. निजकको  बजार पु�न ला�ने समय स�व�धी िववरण  
सामा�यतया कुनै पिन सामा�ीको िकनवेच ह�ने ठाउलँाई वजार भिन�छ तर पिन यहा ँ वजार भ�नाले घरह� 

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

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

सामा�य �यापा�रक के��ह�लाई बजार भिनएकोछ ।यो गाउपँािलकाका २७% अथा�त ७७८ घरधरुीलाई निजकको 

वजार स�म प�ुनकालािग  आधा घ�टा स�म समय ला�छ भने ४०% अथा�त ११७९ घरधरुीलाई १ घ�टा स�म 

ला�छ । �यसै गरी २ घ�टाको पैदल या�ामा बजार स�म प�ुने घरधरुी सं�या २९% अथा�त ८४९ रहेको छ भने ३ 

घ�टा वा सोभ�दा वढी िहड्न ुपन� घरधरुीको सं�या ५% अथा�त १२६ रहेको छ  । पौवाद�ुा गाउपँािलकाको वजार 

स�म प�ुन ला�ने समयका आधारमा घरधरुीको िववरण तल ��ततु ग�रएकोछः 

वाड� नं आधा घ�टा स�म १ घ�टा स�म २ घ�टा स�म ३ घ�टा स�म ३ घ�टा भ�दा बढी ज�मा 

१ १७९ १२१ १७० ३८ ५ ५१३ 

२ २३७ २१५ ९० ० ० ५४२ 

३ १३८ २४५ १५५ ३ १ ५४२ 

४ १५३ १०१ २०० ० ० ४५४ 
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वाड� नं आधा घ�टा स�म १ घ�टा स�म २ घ�टा स�म ३ घ�टा स�म ३ घ�टा भ�दा बढी ज�मा 

५ ४ ३१५ १२२ २९ १ ४७१ 

६ ६७ १८२ ११२ ४१ ८ ४१० 

ज�मा ७७८ ११७९ ८४९ १११ १५ २९३२ 

�ितशत २७% ४०% २९% ४% १% १००% 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

२३. कुपोषण लागेका वालवािलका स�ब�धी िववरण  
पौवाद�ुा गाउपँािलकामा कुपोषण लागेका वालवािलकाको सं�या ज�मा ११ जना रहेकोछ । जस म�ये वाह�न�े�ी 

७ जना, जनजाती ३ जना र दिलत १ जना रहेकाछन भने कुल ११ म�ये ३ जना वािलका र ८ जना वालक 

रहेकाछन  । पौवाद�ुा गाउपँािलकाको कुपोषण लागेका वालवािलका स�ब�धी िववरण तल ��ततु ग�रएकोछः 

वाड� नं 
वाह�न �े�ी जनजाती दिलत ज�मा 

वािलका वालक वािलका वालक वािलका वालक वािलका वालक ज�मा 

१ १ २ १ १ ० ० २ ३ ५ 

२ ० १ ० ० ० १ ० २ २ 

३ १ २ ० ० ० ० १ २ ३ 

४ ० ० ० १ ० ० ० १ १ 

५ ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

६ ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

ज�मा २ ५ १ २ ० १ ३ ८ ११ 
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

२४. अकाल मृ�यु स�ब�धी िववरण  
पौवाद�ुा गाउपँािलकामा िवगत ५ वष�मा अकाल म�ृयु ह�नेको सं�या ३१ रहेकोछ । अकाल म�ृय ु ह�नेह�मा 

�यरोगवाट २ जना सवारी लगायत दघु�टना बाट ९ जना¸�या�सर बाट ५ जना¸ आ�मह�या गररे ४ जना¸मटुुरोगका 

कारण ३जना मगृौला िवि�एर २ जनाको म�ृयु भएको छ �यसैगरी �सुती गराउदा म�ृयू भएका आमाको सं�या ६ 

रहेको छ भने अ�य िविभ�न कारणवाट म�ृय ुभएकोछ  । यो गाउपँािलकामा सबैभ�दा बढी  सवारी दघु�टनाका कारण 

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

तल ��तुत ग�रएकोछः 
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वाड� नं 
म�ृयकुो कारण 

एड्स/HIV �यरोग दघु�टना �या�सर अ�मह�या मटुुरोग मगृौला 
�सतुी 
गराउदा 

अ�य ज�मा 

१ ० ० १ ० ० २ १ ४ ० ८ 

२ ० ० २ १ ० ० ० ० ० ३ 

३ ० ० २ १ १ ० ० १ ० ५ 

४ ० ० ३ ० १ ० ० ० ० ४ 

५ ० २ १ २ २ १ १ १ ० १० 

६ ० ० ० १ ० ० ० ० ० १ 

ज�मा ० २ ९ ५ ४ ३ २ ६ ० ३१ 
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

२५.  फोहोरमैला �यव�थापन स�ब�धी िववरण  
आ�नो घरमा उ�पादन भएको फोहोर मैला �यव�थापन स�ब�धीसूचना संकलन गररे हेदा�  पौवाद�ुा गाउपँािलकामा 

फोहोर �यव�थापन भएको देिख�छ । करीव १% घरधरुी वाहेकले कुनै न कुनै �पमा �यव�थापन गरकेो देिख�छ । 

कुल २९३२ घरधरुी म�ये ३८% अथा�त ११२४ घरधरुीले गाड्ने अथवा कुनै एिककृत गन� ठाउमा फा�ने गरकेो 

वताए भने ४०% अथा�त ११७३ घरधरुीले  ज�ने खालका लाई जलाउने र वाकँ�लाइ गाड्ने गरकेो  िववरण िदएका 

छन । �य�तै २१% अथा�त ६०२ घरधरुीले सड्ने खालका फोहोर ह�लाई मलखाडीमा फा�ने गरकेो र मल 

वनाउने गरकेो जानकारी िदए । �यसै गरी १% अथा�त ३३ घरधरुीले जतासकैु फा�ने गरकेो वताए । सम�तामा 

फोहोर �यव�थापनमा यो गाउँपािलका केिह हद स�म सचेत भएको देिख�छ तर अझ �यव�थापनमा जोड िददै जानु 

पन� अव�था रहेकोछ । पौवाद�ुा गाउपँािलकाका घरधरुीह�ले फोहोर �यव�थापन कसरी ग�ररहेका छन भ�ने 

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

वाड� नं गाड्ने जलाउने मल वनाउने अ�ले लैजा�छ जतासकैु फा�ने अ�य ज�मा 

१ १०६ ६२ ३४४ ० १ ० ५१३ 

२ ३१२ ९४ १३५ ० १ ० ५४२ 

३ ११९ ३८१ २७ १ १४ ० ५४२ 

४ ३५१ ९७ ० १ ५ ० ४५४ 

५ १२० ३३९ १२ ० ० ० ४७१ 
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वाड� नं गाड्ने जलाउने मल वनाउने अ�ले लैजा�छ जतासकैु फा�ने अ�य ज�मा 

६ ११६ २०० ८४ ० १० ० ४१० 

ज�मा ११२४ ११७३ ६०२ २ ३१ ० २९३२ 

�ितशत ३८% ४०% २१% ०% १% ०% १००% 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

२६.  सामुदाियक संगठनमा आव�ता स�ब�धी िववरण  
नेत�ृव �मताको िवकास र सामािजक सचेतनाको लािग समदुाियक संगठनको आव�ता वह�त उपयोगी मािन�छ । 

हाल देशका हरेक गाउगँाउमँा िविभ�न �कारका सामुदाियक संगठन ह� िनमा�ण भएकाछन । पौवाद�ुा 

गाउपँािलकाको पिन सामदुाियक संगठनमा सकृय रहेका घरधरुीको िववरण संकलन ग�रएको छ । कुल २९३२ 

घरधरुी म�ये २५२० घरधरुीह� कुनै न कुनै संगठन वा समहुमा आव� भएकाछन । �मखु �पमा �थानीय 

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

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

आव� 
नभएका 

कि�तमा 
एउटामा 
भएका 

१ ३२ ४०४ ९८ २५३ ३४ ९२ ३६ ५९ ४५४ 

२ १९ ४१३ १६३ ३५९ ९५ १९६ ३६ ५६ ४८६ 

३ १२ ३५८ ४३ १०३ ६७ १४३ ३९ १३५ ४०७ 

४ ९३ ३५५ ८६ १९८ ९७ २३८ ९ ३२ ४२२ 

५ ४ ३१५ ४२ ३५४ ११ ११३ १ ३८ ४३३ 

६ २१ १८९ १० १०७ ९ १५६ ९९ ९२ ३१८ 

ज�मा १८१ २०३४ ४४२ १३७४ ३१३ ९३८ २२० ४१२ २५२० 
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

२७. वातावरण तथा सरसफाई  स�ब�धी िववरण  
 वातावरण तथा सरसफाईका लािग पौवाद�ुा गाउपािलकामा िविभ�न ��ावलीह� समावेश गररे िववरण संकलन 

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

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

िथयो । यो संगै  गाउपँािलका िभ�  दमकल¸ए�वलेु�स¸शव वाहान¸ वसपाक�  आिद का वारमेा पिन िववरण संकलन 
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ग�रएको िथयो । हाल पौवाद�ुा गाउपँािलकामा मािथ उ�लेिखत साव�जािनक सौचालय वाहेक अ�य सेवा सिुवधा 

उपल�ध नभएको पाइएकोछ । सहजताका लािग वातावरण तथा सरसफाई स�ब�धी िववरण तल ��तुत ग�रएकोछ  

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

१ साव�जािनक शौचालय १ १ ० ० ० ० २ 

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

३ िपउने पानी �शोधनशाला ० ० ० ० ० ० ० 

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

५ वायो �यास �ला�ट ० ० ० ० ० ० ० 

६ सरसफाई मजदरु ० ० ० ० ० ० ० 
७ दमकल  ० ० ० ० ० ० ० 

८ ए�वलेु�स ० १ ० ० ० ० ० 
�ोतः गाउपँािलकामा भएको अिभलेख 

२८. बैक तथा िव�ीय  स�ब�धी िववरण  
 पौवाद�ुा गाउपँािलकामा हाल स�म ४ वटा वैकह�ले  शाखा  संचालन गरकेाछन जसको िववरण तल ��तुत 
ग�रएकोछ ।   

�स वैक वा िव�ीय सं�थाको नाम खलेुको वष� �वाह गन� सेवा सिुवधा 
१ नेपाल इ�भे�मे�ट व�क   २०७४ वचत संकलन, ऋण �वाह, मिन �ा�सफर आदी 

२  लघिुव�  २०७२ वचत संकलन, ऋण �वाह, मिन �ा�सफर आदी 

३ फवा�ड  २०७२  वचत संकलन, ऋण �वाह, मिन �ा�सफर आदी 

४ एभर�े ब�क  २०७३  वचत संकलन, ऋण �वाह, मिन �ा�सफर आदी 

�ोतः गाउपँािलकामा रहेको अिभलेख  
२९. धािम�क �थल  स�ब�धी िववरण  
पौवाद�ुा गाउपँािलकामा  रहेका धािम�क �थलह�मा म�ुयगरी िह�द ुधम� संग स�वि�धत मि�दर ह� र वौध धम� संग 

स�वि�धित बौध ग�ुवाह�  रहेका छन भने अ�य धम� संग स�वि�धत धािम�क �थलह� यहा ँ रहेका छैनन । यो 

गाउपँािलकामा धािम�क �थलह�को िववरण तल ��ततु ग�रएकोछः 

� स मि�दर ग�ुवा मि�जद चच� 

१ प�चक�या मि�दर  छोरी छोिलङ ० ० 
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� स मि�दर ग�ुवा मि�जद चच� 

२ स�ताने�र महादवे दयाछोटी छोिलङ ० ० 

३ िकराते�र ओम सव�शाि�त छोिलङ ग�ुवा  (सानोदङुमा ) ० ० 

४ जा�पा मि�दर दया छोिटछोिलङ (�यामिशला) ० ० 

५ कोटकािलका मि�दर छोटीछोिलङ (�यामिशला) ० ० 

६ चवुाचङु छोिलङ (�यामिशला) ० ० 

७ अ�ण डाडँा ना�दाछोिलङ (�यामिशला) ० ० 

८ िसरिसर ेगडी    

�ोतः  �थलगत अवलोकन र वडा काया�लय 

३०. िव�ालय   
३०.१. िव�ालयको स�ंया�मक िववरण 
पौवाद�ुा गाउपँािलकामा �कुल जाने उमेरका (५ देिख १४ वष� स�मका ) २७८४ जना अथा�त १८% जनसं�या 

रहेकोछ । यो उमेर भ�दा मािथको जनसं�या पिन िव�ालयमा पढ्ने गछ�  । हाल यो गाउपँािलकामा कुल ३५ वटा 

िव�ालयह� रहेकाछन जसम�ये सरकारी िव�ालयह� ३२ वटा र िनिज ३ वटा छन । उ�लेिखत िव�ालयह�मा 

२७ वटा �ािव २ वटा िनमािव ३ वटा मािव र ३ वटा उ�च मािव रहेकाछन । जसको िववरण तल ��ततु ग�रएकोछ 

। 

� स िववरण सरकारी सामदुाियक िनिज कुल ज�मा कैिफयत 

१ �ाथिमक  िव�ालय ०   २४  ३  २७  

२ िन�न मा�िमक िव�ालय ०   २ ०  २  

३ मा�िमक िव�ालय ०   ३  ०  ३  

४ उ�च मा�िमक िव�ालय ०   ३  ०  ३  

५ �या�पस  ०  ०  ०  ०  

६ �ािविधक िश�ालय  ०  ० ०   ०  

 ज�मा ० ३२ ३ ३५  

�ोतः गाउपािलकाको  िश�ा शाखा 

३०.२.िव�ालयमा शौचालय स�ब�धी िववरण 
पौवाद�ुा गाउपँािलकामा संचालनमा रहेका कुल  ३५  वटा  िव�ालयमा रहेका चप�ह�को वारमेा िव�ेषण ग�रएको 

छ ।  यो गाउपँािलकाका कुल ३५  वटा शैि�क सं�थाह�म�ये सवैमा चप�को �यव�था रहेको छ   । उ�लेिखत 
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िव�ालयह� म�ये  ३३ वटामा सवैले �योग गन� चप� सिहत छा� छा�ाका लािग अलग अलग चप�ह� रहेकाछन । 
िव�ालयमा भएका शौचालय स�ब�धी िववरण तल ��तुत ग�रएको  छ । 

वाड�  
नं 

कुल 
िव�ालय 
सं�या 

चप� नभएका 
िव�ालय 
सं�या 

चप�को िववरण (िव�ालय सं�या ले�ने ) 

सबैले एउटै 
�योग गन�  

छा� छा�ालाई 
छु�ै भएको  

िश�क  िव�ाथ� 
लाई छु�ै भएको 

अपाङ्ग 
मै�ी 

कैिफयत 

१ ५  ० ० ५ १ ०  

२ ४ +१ ० १ ४ १ ०  

३ ७ +१ ० १ ७ १ ०  

४ ७ +१ ० १ ७ १ ०  

५ ६ ० ० ६ १ ०  

६ ४ ० ० ४ १ ०  

 ७३ ० १६ ७३ ० २  

�ोतः गाउपािलकाको  िश�ा शाखा 

३०.३.तहगत िश�क स�ब�धी िववरण 
पौवाद�ुा गाउपँािलकामा रहेका कुल ३२ वटा सरकारी र ३ वटा िनिज  िव�ालयमा कुल १८४ जना िश�क ह� 

काय�रत रहेकाछन जसम�ये �ािव तहमा १०९ जना¸िनमािव मा २६ जना¸मािवमा १४ जना र उ�चमािवमा २ जना  

िश�कह� काय�रत रहेकाछन । िलङ्गीय �पमा कुल ३० जना िश�कह� मिहला रहेका छन । �यसै गरी काय�रत 

िश�कह� म�ये ६४ जना �थायी ५३ जना अ�थायी ३४ जना राहतमा  रहेका छन भने ३३ जना िनिज�ोतमा 

रहेकाछन जसको  िववरण तल ��ततु ग�रएकोछ । 

तह 
�वीकृत दरव�दीमा काय�रत प�रयोजना राहत िनिज �ोत तालीम 

�ा� 
िश�क 

कुल ज�मा 
म प ु ज�मा 

�थाइ 
म प ु म प ु म प ु

म प ु

�ा.िव. २८ ६२ ९० ५ ४२ ० ० १६ ३ १४ १० 
 

१३३ 

िन.मा.िव. १ १० ११ ० ८ ० ० २ १३ १ १ 
 

२८ 

मा.िव. २ १२ १४ ७ २ ० ० ० ० २ ४ 
 

२० 

उ.मा.िव ० २ २ ० ० ० ० ० ० ० १ 
 

३ 

ज�मा ३१ ८६ ११७ १२ ५२ ० ० १८ १६ १७ १६  १८४ 

�ोतः गाउपँािलका िश�ा शाखा 
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३०.४. िश�क तथा  िव�ाथ� अनुपात स�व�धी िववरण 
पौवाद�ुा गाउपँािलकामा रहेका ३२ वटा सरकारी र ३ वटा िव�ालयमा काय�रत १८४ जना िश�क �यो �े�मा 

अ�यनरत ३३०१ िव�ाथ�को लािग पया�� ह�न िक हैनन भ�ने िहसावले िववरण संकलन ग�रएको छ जसको 

आधारमा यहाका औषत िश�क िव�ाथ� अनुपात १:१८ रहेको छ भने सबैभ�दा बढी अनपुात  ितवारी भ��याङ 

मािवमा  १:३१ रहेको छ भने सबैभ�दा कम अनपुात नेरा िनमािव नाहा गाउ ँकाफलकोट १:६ रहेकोछ । िव�ालय 

�तरीय �पमा िश�क तथा िव�ािथ�को सं�या तथा अनपुातका िवषयमा िव�ततृ िववरण तल ��तुत ग�रएकोछः 

� स िव�ालयको नाम 
िव�ाथ� 
सं�या 

िश�क 
सं�या 

िश�क 
िव�ाथ� 
अनपुात 

कैिफयत 

 १  मानेडाडा मा.िव. ४८४ १७ २६.३५   

 २  प�चक�या �ा.िव. ४० ४ १०   

 ३  ल�मीनाराण �ा.िव. २४ ३ ८   

 ४  बाल सधुार प�चक�या �ा.िव. ११ १ ११  

 ५  जनि�य �ा.िव. १५ २ ७.५  

 ६  सर�वित �ा.िव. १९ २ ९.५  

 ७  महादवे आधारभूत िव. २३ ३ १८.७७  

 ८  मािलका �ा.िव. १६९ ९ ७.६  

९ जा�पा �ा.िव. २४ ३ ८  

१० सानोद�ुमा मा.िव. २०८ १० २०.८  

११ वालक�याण आ.िव. १०० ९ ११.११  

१२ पूव� ि�ितज �ा.िव. २५ ४ ६.२/५  

१३ स�ुदर�योित �ा.िव. २६ ३ ६.६/६  

१४ लािलगुरँास �ा.िव. १५ २ ७.५  

१५ जाित �ा.िव. २४ ४ ६  

१६ जा�पा �ा.िव. ९ १ ९  

१७ सयु�दय मा.िव. १६२ ११ १५.६  

१८ जा�पा �ा.िव. ४१ ३ १३.६६  

१९ नव�वित लोकताि��क �ा.िव. ५६ २ ५६  
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� स िव�ालयको नाम 
िव�ाथ� 
सं�या 

िश�क 
सं�या 

िश�क 
िव�ाथ� 
अनपुात 

कैिफयत 

२० ितवारी भ��याङ मा.िव. ३७३ १२ ३१.०८  

२१ जलक�या �ा.िव. ४१ ३ १३.६६  

२२ िसतलादवेी �ािव २५ ३ ८.३३  

२३ प�चक�या �ा.िव. १५ २ ७.५  

२४ राधाकृ�ण मा.िव. ४३३ १८ २४.०५  

२५ िसंहदवेी �ा.िव. ३६ २ १८  

२६ िसंहदवेी �ा.िव. मामताङ ३९ ३ १३  

२७ िसतलादिेव ितवारीभ��याङ ७ १ ७  

२८ जनक�याण �ा.िव. ९९ ४ २४.७५  

२९ िसंह जले�री आ.िव. ५७ ५ ११.४  

३० प�चक�या मा.िव. ४०५ १७ २३.८२  

३१ कोटगढी कािलका अ�ंजी पौवाद�ुमा -२ ७२ ७ १०.२८  

३२ िमरा ममो�रयल ईङिलस पौवाद�ुमा - ३ ३९ ४ ९.७५  

३३ िसंह वालसधुार �यामिशला ८७ ४ २१.७५  

३४ ओिलया तौिलया �ा.िव. ६४ ४ १६  

३५ नग�योती �ा.िव. ३४ २ १७  

 ज�मा ३३०१ १८४ १२७  

�ोतः गाउपँािलका िश�ा शाखा 
३१. सडक स�जाल  स�ब�धी िववरण  
पौवाद�ुा गाउपँािलका भोजपरु िज�लाको यातायातका िहसावले तलुाना�मक �पमा सुगम गाउपँािलका हो । भौितक 

पवुा�धार िवकासको िहसावले म�यपहाडी लोकमाग�को लेगवुा भोजपरु सडक ख�ड म�ये यो गाउपािलकामा १० 

िकिम भ�दा वढी पद�छ  ।  पिछ�लो समयमा जनिनवा� िचत �ितिनिधह� आएपिछ यो गाउपँािलकामा सडक 

िव�तारले ित�ता पाएको छ भने योजना सिहत सडक िनमा�णको काम ित� �पमा भइरहेकोछ हाल स�म यो 

गाउपँािलकामा ज�मा ४७ वटा सडक ह� िनमा�णाधीन अव�थामा रहेकाछन भने यी सवै सडकको कुल ल�वाइ 

२१३.१५ िकिम रहेकोछ  । हाल िनमा�णािधन र सचांिलत दवैु �कारका यो गाउपँिलका िभ� रहेको सडक ह�को 

िववरण तल ��ततु ग�रएकोछ ।  
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� स सडकको नाम 
पािलका िभ� सडकको अवि�थित पािलका िभ�को 

दरुी 
हालको अव�था 

दिेख स�म 

१ प�चक�या कृिष सडक   ितवारी भ��याङ अधेरीघाट  ३० िक.िम िनमा�णाधीन 

२ चौतार ेवारी �या�ला कृिष सडक चौतरवेारी  �या�ला   २.२ िक. िम.  िनमा�णाधीन 

३ 
ितवारी भ��याङ 
आिलटार कृिष सडक ितवारी भ��याङ आिलटार ४.३ िक. िम.  िनमा�णाधीन 

४ 
सनुडाडँ दवेी धारा वर धारा 
सडक   सनुडाडँ वर धारा १.८ िक. िम.  िनमा�णाधीन 

५ 
कोटगडी देखी इ��ेणी क�व  
कृिष सकड कोटगडी इ��ेणी क�व  २.८ िक. िम.  िनमा�णाधीन 

६ 
ितवारी भ��याङ देिख सोसेटार 
याकु कृिष सडक ितवारी भ��याङ 

सोसेटार 
याकु  ५ िक. िम.  िनमा�णाधीन 

७ 
आहाल डाडँा देिख त�लो वजार 
कृषी सडक आहाल डाडँा त�लो वजार  १.५ िक. िम.  िनमा�णाधीन 

७ 
िहले भ��याङ देिख वाखोर कृिष 
सडक िहले भ��याङ वाखोर १.३ िक. िम.  िनमा�णाधीन 

८ थपु�  पाि�चखाम कृिष सकडक थपु�  पाि�चखाम २.७ िक. िम.  िनमा�णाधीन 

९ 
ितवारीभ��याङ देिख सुन 
डाडँा �यामिशला आ�तेक 
कृिष सडक ितवारीभ��याङ आ�तेक 

३.७ िक. िम.  

िनमा�णाधीन 

१० 
ितवारी भ��याङ मािव देिख 
१,२,३ जोडने कृिष सडक 

ितवारी भ��याङ 
मािव 

देिख १,२,३ 
जोडने  

०.५ िकिम   
िनमा�णाधीन 

११ 
चौिडला देिख १,२,३ खेसाङ 
खोला जोडने कृिष सडक चौिडला 

खेसाङ 
खोला जोडने 

५.३ िक. िम.  
िनमा�णाधीन 

१२ 
िहलभ��याङ �पाङगे चौतारा 
कृिष सडक पौवाद�ुमा 

�पाङगे 
चौतारा 

१२ िक. िम.  
िनमा�णाधीन 

१३ 
ब�ुचोक अ�ण डाडँा कृिष 
सडक ब�ुचोक अ�ण डाडँा 

३.५ िक. िम.  
िनमा�णाधीन 

१४ 
श�ुवार ेदेिख वडा काया�लय 
कृिष सडक श�ुवार े

वडा 
काया�लय 

१.४ िकिम 
िनमा�णाधीन 

१५ चामताङ मामताङ कृिष सडक चामताङ मामताङ ४ िक. िम.  िनमा�णाधीन 

१६ �याङ�े सानो �याकला याकु �याङ�े याकु ४.६ िक. िम.  िनमा�णाधीन 
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� स सडकको नाम 
पािलका िभ� सडकको अवि�थित पािलका िभ�को 

दरुी 
हालको अव�था 

दिेख स�म 

जोडने कृिष सडक 

१७ 
पाटी खोला धो�े डाडँा याकु 
कृिष सडक पाटी खोला याकु 

६ िक. िम.  
िनमा�णाधीन 

१८ 
�रजाल वारी माझघर ह�लाक� 
गैरीघर कृिष सडक �रजाल वारी गैरीघर 

३.७ िक. िम.  
िनमा�णाधीन 

१९ �याङ�े तले गाउ ँकृिष सडक �याङ�े तले गाउ ँ २ िक. िम.  िनमा�णाधीन 

२० �याङ�े गोसेथान कृिष सडक �याङ�े गोसेथान ३ िक. िम.  िनमा�णाधीन 

२१ 
�याङ�े लािम डाडँा ितन 
चौतारा पारपानी किष सडक 

�याङ�े लािम 
डाडँा पारपानी 

८ िक. िम.  
िनमा�णाधीन 

२२ का�ले देउराली कृिष सडक का�ले देउराली ०.८ िकिम   िनमा�णाधीन 

२३ वैकाइनेटार मास� कृिष सडक वैकाइनेटार मास� ४ िक. िम.  िनमा�णाधीन 

२४ 
चा�ताङ िजउधने कृिष सडक चा�ताङ 

स�ुला 
िजउधने 

२.३ िकिम  
िनमा�णाधीन 

२५ 
ितलार मास� िवतलव �कुल 
कृिष सडक ितलार मास� 

िवतलव 
�कुल 

७ िक. िम.  
िनमा�णाधीन 

२६ 
फुलथुगा कािल खोला कृिष 
सडक फुलथुगा कािल खोला 

१ िक. िम.  
िनमा�णाधीन 

२७ दमाई गाउ ँकृिष सकक दमाई गाउ ँ दमाई गाउ ँ १ िक. िम.  िनमा�णाधीन 

२८ 
अिभलाले देिख �काश काक� 
कृिष सडक अिभलाले �काश काक� 

१ िक. िम.  
िनमा�णाधीन 

२९ 
थापावा�र धो�े खोला कृिष 
सडक थापावा�र धो�े खोला 

३.१ िक. िम.  
िनमा�णाधीन 

३० मानेडाडँा स�ुला कृिष सडक मानेडाडँा स�ुला ३ िकिम िनमा�णाधीन 

३१ फ�चेफु चा�ताङ कृिष सडक फ�चेफु चा�ताङ ३ िक. िम.  िनमा�णाधीन 

३२ 
वडा काया�लय ठूलो आहाल 
कटहरे  कृिष सडक वडा काया�लय कटहरे 

७.५ िक. िम. 
िनमा�णाधीन 

३३ 
वाि�तम अखवुा खोला कृिष 
सडक वाि�तम अखवुा खोला 

७.२५ िक. िम. 
िनमा�णाधीन 

३४ िवतलव �यान डाडँा कृिष िवतलव �यान डाडँा ४.५ िक. िम. िनमा�णाधीन 
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� स सडकको नाम 
पािलका िभ� सडकको अवि�थित पािलका िभ�को 

दरुी 
हालको अव�था 

दिेख स�म 

सडक 

३५ 
मानेडाडँा टोल नं. २ जोडने 
कृिष सडक मानेडाडँा 

टोल नं. २ 
जोडने 

४ िक. िम. 
िनमा�णाधीन 

३६ 
अिवलाले देिख मािलका 
जोडने कृिष सडक अिवलाले मािलका 

२.५ िक. िम. 
िनमा�णाधीन 

३७ 
खड्का डाडँा रडे�स कृिष 
सडक खड्का डाडँा रडे�स 

७ िक. िम. 
िनमा�णाधीन 

३८  लेगवुा भोजपरु ितवारी भ��याङ �यामिशला १० िकिम �ाभेल 

३९ ख�व�ुख कृिष सडक ख�व�ुख ख�व�ुख ६ िक. िम. िनमा�णाधीन 
४० पापङ कृिष सडक पापङ पापङ ३.३ िक. िम. िनमा�णाधीन 

४१ 
वडा काया�लय ह�दँै मा�ताङ 
िपखवुा दोभान कृिष सडक 

वडा काया�लय 
देिख 

िपखवुा 
दोभान 

९ िक. िम. 
िनमा�णाधीन 

४२ 
मूल सडक देिख वडा 
काया�लय स�म जाने कृिष 
सडक मूल सडक देिख 

वडा 
काया�लय 
स�म जाने 

१ िक. िम. 

िनमा�णाधीन 
४३ िजउदने कृिष सडक िजउदने िजउदने ५ िक. िम. िनमा�णाधीन 

४४ 
िसरिसरे चा�ताङ चौतार ेकृिष 
सडक िसरिसरे चा�ताङ चौतारे 

२.७ िक. िम. 
िनमा�णाधीन 

४५ 
चवुान वा�र आल डाडँा कृिष 
सडक चवुान वा�र आल डाडँा 

१िक. िम. 
िनमा�णाधीन 

४५ 
पोखरीटार देिख हङ�ायो कृिष 
सडक पोखरीटार हङ�ायो 

४.५ िक. िम. 
िनमा�णाधीन 

४६ 
मानेडाडँा चौक� वारी कृिष 
सडक मानेडाडँा चौक� वारी 

१.८ िक. िम. 
िनमा�णाधीन 

४७ 
सावङु देिख ठोटने माचुङ 
जोडने कृिष सडक सावङु माचङु जोडने 

२ िकिम 
िनमा�णाधीन 

 ज�मा   २१३.१५ िकिम  

�ोतः गाउ/ँनगरपािलका तथा वाड�  काया�लयह� 
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३२. �यापा�रक के��  स�ब�धी िववरण  
पौवाद�ुा गाउपँािलका भोजपरु िज�लाको दगु�म गाउपँािलका हो । यो गाउपँािलका िभ� ठुला वजार �े�ह� नभएको 
ह�नाले यहाकँा मािनसह� धनकुटा िज�लाको  धनकुटा तथा िहले वजार अ�ण गाउँपािलकाको �याउली वजार 
लगायत भोजपरु सदरमकुाम स�म िकनमेल गन�  जाने गद�छन  ।  यो गाउपँािलका िभ� केिह साना पसल भएका 
�यापा�रक के��ह� रहेकाछन । यहा ँउ�पािदत अ�न तथा पशजु�य उ�पादन साथै िकराना सामा�ी र ल�ाकपडा 
का िवि�के��ह� रहेकाछन ।  पौवाद�ुा गाउपँािलकामा ज�मा ४ वटा साना �यापा�रक के��ह�  रहेकाछन । 
जसको िववरण तल ��तुत ग�रएकोछ । 

� 
स 

�यापा�रक के��को नाम �यापार ह�ने म�ुय व�तु तथा सेवाह� कैिफयत 

१ �यामिशला   खा�ा�न तथा ल�ाकपडा  

२ ितवारीभ��याङ  खा�ा�न तथा ल�ाकपडा  

३ �याङ�े  खा�ा�न तथा ल�ाकपडा  

४  मानेडाडा (वाि�तम) खा�ा�न तथा ल�ाकपडा  

�ोतः गाउ/ँनगरपािलका तथा वाड� काया�लय 

३३. खेल मैदान  स�ब�धी िववरण  
पौवाद�ुा गाउपँािलकामा  �यवसाियक  �योजनका लािग िनमा�ण भएका उ�लेखनीय खेल मैदान ह� छैनन तथापी 
�थानीय �तरका खेलकुदह� संचालन गन�का लािग िनमा�ण भएका ५ वटा खेलमैदानह�  छन जसको िववरण तल 
��तुत ग�रएकोछ । 

� स खेलमैदानको  नाम  अनमुािनत �े�फल उपयोगको अव�था 

१  िमरा राई �मिृत रङगशाला   िनमा�नािधन 

२ प�चक�या मा.िव. खेलमैदान    संचािलत 

३ ितवारी भ��याङ खेलमैदान    िनमा�नािधन 

४  �यामिशला खेल मैदान   संचािलत 

५  वाि�तम खेलमैदान   िनमा�नािधन 
�ोतः िफ�ड अवलोकन २०७५ जे� 

३४. वालवािलका स�व�धी िववरण 
३४.१.पाक�  तथा वालउ�ान स�ब�धी िववरण  
पौवाद�ुा गाउपँािलकामा  वालवािलकाका लािग वाल उ�ान तथा पाक� ह� �यव�थापन ग�रएका र �यवसाियक 
�योजनका लािग खोिलएका छैनन । यो गाउपँिलका  िभ� नीिज िव�ालयह�ले िव�ाथ�लाइ खेलाउनको लािग 
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वनाएका ससाना उ�ानह�को िववरण संकलन ग�रएको छैन । यो गाउपँािलकमा �यव�थापन गन� सके �ाकृितक 
िहसावका पाक� ह� भने �स�त रहेको छैन । हाल य�तो �कारको कुनै पिन पहल नग�रएको ह�नाले यहा ँउ�लेख 
ग�रएको छैन । 
३४.२. बाल �लव  स�ब�धी िववरण  
पौवाद�ुा गाउपँािलकामा  वालवािलकाकाको सवा�ङ्िग िवकासका  लािग वाल �लव ह� िनमा�ण ग�र प�रचालन 
ग�रएका छन वालवािलकाको हक िहतका लािग वो�ने आ�ना कुराह� स�वि�धत सरोकारवाला िनकायह� सम� 
रा�ने तथा �मता िवकास संग स�वि�धत िविभ�न कृयाकलाप ह� गन� ग�र िविभ�न �थानमा वाल �लवह� 
�थापना भएका छन जसको िववरण तल ��ततु ग�रएकोछ । 

वाड�  
नं 

वाल �लवको 
सं�या 

सद�य वाड�  
नं 

वाल �लवको 
सं�या 

सद�य 
वालक वािलका ज�मा वालक वािलका ज�मा 

१ ० ० ० ० ४ १ १० ८ १८ 
२ १ ५ ४ ९ ५ ६ ४१ ३१ ७२ 
३ ० ० ० ० ६ ९ ३१ २३ ५४ 

�ोतः िज�ला वाल क�याण सिमित 
३४.३. बाल �लव तथा वाल समुहले �ितिनिध�व गरेका संघ सं�थाको िववरण  
पौवाद�ुा गाउपँािलकामा  वाल �लव तथा वालसमहुले �ितिनिध�व गरकेा संघसं�थाह� �स�त रहेका छन । 

पिछ�लो समयमा नीितगत �पमा नै वालवािलकाह�लाई सहभागी गराउनको लािग �यव�था ग�रएको छ । �थानीय 

शासन तथा सामदुाियक िवकास काय��म अ�तरगत वडा नाग�रक म�च लगायतमा वाल सहभािगता सिुनि�त 

ग�रएको िथयो ऐले वाल मै�ी �थानीय शासन �यव�थाका लाई अंिगकार गन� नीित अनु�प पिन िविभ�न संघ 

सं�थामा वालवािलकाको संल�नता रहेको ह��छ । पौवाद�ुा गाउपँािलकमा वाल �लव वा वाल समहुले �ितिनिध�व 

गरकेा संघ सं�थाह�को  उपय�ु त�याङ्क �ा� ह�न नसकेको ह�दा समावेश ग�रएको छैन । 
३४.४. कामदारको �पमा घरबाट वािहर गएका वालवािलकाको िववरण  
पौवाद�ुा गाउपँािलकामा दैिनक िजिवको पाज�नमा सम�या भएका धेर ैघरधरुीह� रहेका छन जसको वारमेा मािथ 

िव�ततृ िव�ेषण ग�रएकोछ । जीवन िनवा�हकै लािग  वालवािलकाह� घरबाट वािहर  जानुपन� अव�था 

देिखएकोभएपिन �ा� सचुनाका आधारमा कामका लािग घरवाट वािहर गएका वालवािलकाह�  पाइएको छैन । 
कामको िववरण वािलका सं�या वालक सं�या ज�मा कैिफयत 

घरले ुकामदार     
होटल र�ेटुर�ेट     
उ�ोग �यवसाय     

�ोतः वाल क�याण सिमित तथा गाउ/ँनगर पािलका र अ�य संघ स�ंथा 
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३४.५. १८ वष� भ�दा कम उमेरमा िववाह गरेका  वालवािलकाको िववरण  
पौवाद�ुा गाउपँािलकामा  वाल िववाह �स�तै भएको छ तर यो सं�या कित छ भ�ने �प�ट त�याङ्क छैन । 
पिछ�लो समय संचार तथा सामािजक संजालको वढ्दो िवकास �म संगै वाल िववाहले ��।य पाउन थालेको छ । 
वाल क�याण सिमित तथा मिहला तथा वालवािलका िवकास काया�लय संग रहेको त�याङ्कको आधारमा हेदा�  ६ 
वािलका तथा ३ वालकको िववाह १८ वष� भ�दा पिहले नै भएको छ । तथापी यो सं�या वढ्न स�ने अनमुान 
ग�रएको छ । 
३४.६.  प�रवार िविहन  वालवािलकाको िववरण  
पौवाद�ुा गाउपँािलकामा   प�रवार िविहन वालवािलकाह�को सं�या पिन तलुाना�मक �पमा बढी भएको पाइएकोछ 

। प�रवारमा अिवभावक�व �दान गन� �यि� नभएका वालवािलकाह� आफ�तको संर�णमा रहेका वालवािलकाह� 
सं�थागत संर�णमा रहेका वालवािलकाह�¸सडक वालवािलकाह�¸जेलमा रहेका वालवािलकाह� लगायत िहसंा 

यातना िपिडत वालवािलकाह�¸वेवा�रसे अव�थामा भेिटएका वालवािलकाह� िववरण संकलन ग�रएको छ । हाल 

पौवाद�ुा गाउपँािलकामा य�ता �कारका  वालवािलका फेला परेका छैनन । 

�स िववरण वािलका वालक ज�मा 

१ प�रवारको संर�ण िविहन वालवािलकाको कुल सं�या    

२  प�रवारमा वय�क �य�� नभएका वालवािलका सं�या    

३ आफ�तको संर�णमा रहेका वालवािलका सं�या    

४ सं�थागत संर�णमा रहेका वालवािलका सं�या    

५ सडक वालवािलका सं�या    
६ जेलमा रहेका वालवािलका सं�या    
७ िहसंा यातना िपिडत वालवािलका सं�या    
८ वेवा�रसे अव�थामा फेला परकेा वालवािलका सं�या    
९ वेचिवखनमा परकेा वालवािलका सं�या    

 कुल ज�मा    
�ोतः मिहला िवकास काया�लय 

३५.  मिहला िहंसा स�ब�धी िववरण 
 काननुी �पमा जती धेरै �ावधानह� थिपदै आए �यितनै धेर ैमिहला िहंसाका घटनाह� वढ्दै गएज�तो देिखएको छ 

तर वा�तिवकत यो भ�दा फरक हो । मिहला िहंसाका घटनाह� पिहले पिन ह��थे र ऐले पिन ह��छन तर फरक यित 

हो पिहले �ायजसो घटनाह� प�रवार िभ�ै दिव�थे भने ऐले साव�जािनक ह�न थालेका ह�न । सूचना संचार र 

सामािजक संजालको �यापकताले गदा�  कितपय घटनाह� �वयम िपिडतले नचाहादा नचाहादै पिन वािह�रन थालेका 

छन भने कितपय अव�थमा मिहलाह� आफै िपडा �य� गन� थालेका छन । हाल पौवाद�ुा गाउपँिलकाको पिछ�लो 
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त�याङ्कका आधारमा कुल १० जना मिहलाह� िहंसा िपिडत पाइएको छ जसमा ६ जना आ�नै �ीमान बाट 

िपिडत छन  भने िवगतमा भएको राजनैितक ���बाट यो गाउपँािलकाका ५ जना मिहला िपिडत भएका छन जसको 

िववरण तल ��ततु ग�रएकोछः 

� स िववरण सं�या 
कैिफयत 

१ घरले ुिहसंा बाट िपिडत मिहला  २  

२ वेच िवखनमा परकेो मिहला ०  

३ �ीमान बाट िपिडत मिहला ३  

४ ��� बाट िपिडत मिहला ४  

५ सामािजक कु�रित बाट िपिडत मिहला १  

 कुल १०  
�ोतः  मिहला तथा वालवािलका काया�लय 

३६. गाउँपािलका काया�लय देिख वाड� काया�लयको दुरी स�व�धी िववरण  
पौवाद�ुा गाउपँािलका �े�फलका िहसावले भोजपरु िज�लाको  सवैभ�दा सानो गाउपँािलका हो । यसको �े�फल 
करीव ११९ वग� िकलो िमटर रहेकोछ । यसको गाउपँािलका काया�लय हाल वाड�  नं ३ मा रहेको छ ।  उ� गाउ ँ
काय�पािलकाको  काया�लयलाई आधार  मानी वाड�  काय�लय स�मको  दरुीको वाड�  �तरीय िववरण तल ��ततु 
ग�रएकोछ । 

वाड� नं गाडी वाटोको दरुी पैदल प�ुन ला�ने समय गाडीमा प�ुन ला�ने समय कैिफयत 

१ १२ िक.िम.  २ घ�टा  ३० िमनेट  �यामिशला  

२ ३ िक.िम.  ३० िमनेट १५ िमनेट   ितवारीभ��या� 

३    सदरमकुाम 

४ १० िक.िम.  २ घ�टा  ३० िमनेट   वाि�तम 

५ १५ िक.िम.  ३ घ�टा  १ घ�टा    सानोद�ुमा 

६ २० िक.िम.  ४ घ�टा  १.१५ िमनेट  ठुलोद�ुमा 

�ोतः गाउपँािलकामा रहेको अिभलेख + ��य� िफ�ड अवलोकन २०७५ जे� 
३७. सरकारी काया�लय स�व�धी िववरण  
पौवाद�ुा गाउपँािलकामा सरकारी काया�लयह� नीितगत �पमा गइसकेपिन �यवसाियक �पमा सेवा �दान गरेको 
अव�था भने छैन हाल यो गाउपँािलकामा वन काया�लय¸कृिष िवकास काया�लय¸पशुसेवा काया�लय इलाका �हरी 
काया�लय¸�ाथिमक �वा��य के�� तथा ह�लाक �थापना भइसकेका छन । हाल यो गाउपँािलका दगु�मा भएका कारण 
दरव�दी अनुसार कम�चारीह� जान सकेका छैनन  । 
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३७.१.  कृिष सेवाके�� तथा समुह को काया�लय स�व�धी िववरण  
पौवाद�ुा गाउपँािलका वडा नं ३ �याङ्�ेमा कृिष सेवा के��  प�क� घरमा संचािलत रहेको छ । यो के�� पौवाद�ुा 

गाउपँािलकाको कृिष �ितको िनभ�रतालाई �यवि�थत,मया� िदत र स�मानजनक वनाउनका लािग दीघ�कािलन 

ग�ुयोजना तयार गरी अगाडी वढ्ने तयारी ग�ररहेकोछ । कृिष सेवा के�� अ�तरगत यो गाउपँािलकामा  िविभ�न 

कृषक समहुह� िनमा�ण भएका छन  र यीनै समुह माफ� त िविभ�न गितिविधह� संचालन ग�ररहेकोछ । यी समहुह� 

�थानीय �तरमा सद�यको घरमा काय�लय संचालन ग�ररहेकाछन । �ािमण �े�मा समहुले संचालन गन� 

गितिविधह� �थानीय  घरधरुीह�बाट नै गन�  सिक�छ ।  
३७.२.  पशु सेवाके�� तथा समुह को काया�लय स�व�धी िववरण  
पौवाद�ुा गाउपँािलकामा  पशु सेवा के�� र कृिष सेवाके�� एउटै भवनमा संचािलत छन । पिछ�लो िववरण अनसुार 

यो गाउपँािलका पशुज�य उ�पादनमा आ�मिनभ�र देिखएकोछ । यो काया�लयले िविभ�न वडाह�मा पशु �ािविधक 

तथा टोल टोलमा पश�ुवा��य काय�कता�  प�रचालन ग�र सेवा �दान ग�ररहेको छ । गाउपँािलका अ�तरगत िविभ�न 

काया�लयह� संचालन ह�ने भएकोले गदा�  भौितक पवुा�धार ह�को अभाव देिखएको छ । पशसेुवा काया�लय मा �स�त 

खलुा ठाउ ँ आव�यक ह�ने भएको भएपिन  �यव�था ह�न सिकरहेको छैन । पशु सेवा के�� अ�तरगत पिन यो 

गाउपँािलकामा िविभ�न कृषक समहुह� िनमा�ण भएका छन यी समुहह� �थानीय �तरमा सद�यको घरमा काय�लय 

संचालन ग�ररहेकाछन । �ािमण �े�मा समहुले संचालन गन� गितिविधह� �थानीय  घरधरुीह�बाट नै गन� सिक�छ ।  

३७.३.   ह�लाक सेवाके��को काय�लय भवन  स�व�धी िववरण  
पौवाद�ुा गाउपँािलकाका सवै वाड�ह�मा (१ देिख ६ स�म )  ह�लाक काया�लय संचालनमा रहेकोछ । पिछ�लो 
समयमा ह�लाकको आव�यकता िदन �ितिदन घट्दै गईरहेकोछ । मोवाइल फोनको �यापकता संगै औपचा�रक र 
काया�लयीय �योजनका लािग मा� ह�लाक वाट िचिठप�ह� आदान �दान ह�नेगरकेा छन ।  यो गाउपँािलकामा 
संचािलत ९ वटै अित�र� ह�लाक काया�लयह�  �थानीय गाउलेँका क�ची भवनमा  भाडामा संचािलत छन । 
३७.४.   गाउँपािलकाको काया�लय भवन स�ब�धी िववरण  
पौवाद�ुा गाउपँािलका का सबै वाड�ह�को आ�नै काया�लय मा संचािलत छन गाउपँािलका काया�लय भवन भने 
िनमा�णाधीन छ  । सािवकका ६ वटा गािवसह� िमलेर ६ वटा वाड�  संचालन भएको ह�नाले गािवसको काया�लय 
भवनमा वडा काया�लय संचालन भएका छन । काया�लय भवन स�ब�धी िववरण तल ��तुत ग�रएकोछ 

�स िववरण 
भवनको �कृित 

वाड�  नं कैिफयत 
गोटा क�ची प�क� 

 १ गाउपँािलका भवन  ४ १ २ २ ३  

 २  �यामिशला १ ० १ १  

 ३ ितवारी भ��याङ  १ १ ० २  

४ �याङ�े १ १ ० ३  
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�स िववरण 
भवनको �कृित 

वाड�  नं कैिफयत 
गोटा क�ची प�क� 

५ वाि�तम १ १ ० ४  

६ सानोदङुमा १ १ ० ५  

७ ठूलोदङुमा १ ० १ ६  
�ोतः गाउपँािलकाको काया�लय 

३७.५. गाउँपािलकाको काया�लयको अचल स�पि� स�वि�धिववरण 
पौवाद�ुा गाउपँािलका  भरखर �थापना भएको भोजपरु दगु�म �े�को गाउपँािलका हो ।  हाल गाउपँािलकाको आ�नो 

भवन िनमा�णका लािग तयारी अव�थामा छ त�कालका लािग काया�लय अ� नै भवनमा संचािलत छ । हाल यो 

गाउपँािलकाको अचल स�प�ीको िववरण तल ��ततु ग�रएकोछ ।  

� स िववरण सं�या �वािम�व कैिफयत 

१ ज�गा (रोपनी )    

१ भवन   

२ गाडी    

३ मोटरसाइकल    

 ३७.६. पुल पुलेसा  स�ब�धी िववरण 
पौवाद�ुा गाउपँािलका दज�नौ खोलाह� रहेको ह�नाले यहाका लािग पलु को आव�यकता मह�वपणु� हो । हाल यो 

गाउपँािलकामा रहेका साना काठे पलु ह�लाई छोडेर रहेका झोलुङ्गे पलुह�को िववरण समावेश ग�रएकोछ । जस 

अनसुार हाल यो गाउपँािलकामा ५वटा पलुह� रहेकाछन जसको िववरण तल ��ततु ग�रएकोछः 

� स पलु पलेुसाको नाम खोला / नदी पलुको �कार िनमा�ण भएको साल सहयोग 

 १  फतेपरु   खोला  झोलङुगे     
 २  भेडावारी  खोला  झोलङुगे  २०७४  िजिवस 
 ३  अखवुा  खोला  झोलङुगे  २०७४   
 ४  हङ�ायो ३  वटा  खोला  झोलङुगे    नपाल सरकार 
 ५ िभरकोट   खोला  झोलङुगे    नेपाल सरकार 

�ोतः वाड� काया�लय तथा पलु िनमा�णमा काम गरकेा गैसस ह� 

३८. �यापार �यवसाय स�व�धी िववरण  
पौवाद�ुा गाउपँािलका िभ� रहेका �मखु �यवसायह�को िववरण संकलन ग�रएकोछ । सामा�यतया िनि�त �े� िभ� 

आव�यक पन� खालका �यवसायह�को सचुी तयार पारी ती म�ये कित �यवसायह� कितको सं�यामा रहेका छन 
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भ�ने िहसावले िववरण संकलन ग�रएकोछ । यो गाउपँािलका दगु�म भएको ह�नाले पिन �यती धेर ै �यवसाय र 

�यवसायीह� देिखदैनन तैपिन केिह �यवसायह� िनि�त सं�यामा रहेकाछन । यहा ँ पौवाद�ुा गाउपँािलका िभ� 

नभएका �यवसायको सचुी समावेस ग�रएको छ । यसले पाठकलाई �यो �यवसय गन� मािनसह� नभएको भ�ने 

सिुनि�त गन�का लािग सहयोग प�ुनेछ भने �यवसायीलाई कित �ित�पध� रहेकाछन भ�ने िवषय व�ुन सहज ह�ने 

साथै �यवसाय �थापनाका लािग सहयोग प�ुने ह��छ । हाल पौवाद�ुा गाउपँािलकामा संचालन भइरहेका 

�यवसायह�को गिणतीय  िववरण तल ��तुत ग�रएकोछः 
� 
स 

�यापार �यवसाय िववरण सं�या हालको अव�था कैिफयत 

१ द�ुध �यवसायी १ संचालनमा रहकेो 
 

२ टेलस� १५ संचालनमा रहकेो 
 

३ सनुचादँी �यवसायी १० संचालनमा रहकेो 
 

४ भाडँा �यवसायी ५ संचालनमा रहकेो 
 

५ होटल �यवसायी ३० संचालनमा रहकेो 
 

६ फे�सी �यवसायी ४ संचालनमा रहकेो 
 

७ ि�लिनक तथा औषधी �यवसायी ६ संचालनमा रहकेो 
 

८ तरकारी तथा फलफुल �यवसायी ० ० 
 

९ इले��ोिनक �यवसायी १० संचालनमा रहकेो 
 

१० मास ु�यवसायी ५ संचालनमा रहकेो 
 

११ सैलुन तथा �यटुीपाल�र �यवसायी २ संचालनमा रहकेो 
 

१२ उ�ोग १ संचालनमा रहकेो  

१३ आट� �यवसायी ० ० 
 

१४ वेकरी तथा िम�ा�न �यवसायी २ संचालनमा रहकेो 
 

१५ बोिड�ङ �कुल संचालन ४ संचालनमा रहकेो 
 

१६ ठे�काप�ा �यावसायी ० ० 
 

१७ ज�ुा पसल ० ० 
 

१८ िकराना पसल १०० संचालनमा रहकेो 
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� 
स 

�यापार �यवसाय िववरण सं�या हालको अव�था कैिफयत 

१९ फोटो �टुिडयो १० संचालनमा रहकेो 
 

२० फिन�चर �यवसायी ४ संचालनमा रहकेो 
 

२१ राइस मील १० संचालनमा रहकेो 
 

२२ गाडी वक� सप २ संचालनमा रहकेो 
 

२३ घिडरडेीयो िटिभ मम�त १५ संचालनमा रहकेो 
 

२४ पे�ोल प�प ० ० 
 

२६ च�मा पसल उ�ोग ० ० 
 

२७ �यास िडलर ० ०  

२८ प�ुतक �यवसायी तथा फोटोकपी १० संचालनमा रहकेो  

२९ सहकारी १५ संचालनमा रहकेो  

३० मिन �ा�सफर १ संचालनमा रहकेो  

३१ वैक ४ संचालनमा रहकेो  

३२ मिदरा �यवसाय ० ०  

३४ काननु �यवसायी परामश� सेवा ० ०  

३५ खाजा घर तथा िचया पसल ० ०  

३६ ट्यसुन से�टर ० ०  

३७ केवलु �यवसाय ० ०  

३८ माटाका भाडँा वनाउने �यवसाय ० ०  

�ोतः ��य� अवलोकन तथा उ�ोग वािण�य संघमा रहेको िववरण 
३९. हवाई सेवा स�व�धी िववरण  
पौवाद�ुा गाउपँािलकामा हवाईसेवा सिुवधा उपल�ध छैन । भोजपरु िज�लाको सदरमकुाम  मा मा� एक 
िवमान�थल रहेको छ । यहाकँा मािनसह� िवशेषत काठमाडौ तथा िवराट नगर तफ�  हवाइ माग� बाट जान ु परमेा  
यही िवमान �थल �योग गनु�  पद�छ ।  यो गाउपँािलका वाट भोजपरु िवमान�थल १ घ�टाको    गािडको या�ा तथा ३ 
घ�टाको पैदल दरुीमा प�ुन सिक�छ ।  ।  
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४०. पशुवधशाला स�व�धी िववरण  
पौवाद�ुा गाउपँािलकामा  वािष�क १ लाख केजी भ�दा बढी िकलो मास ु खपत ह�ने गरकेो भएपिन यहा ँ सरुि�त 

वधशाला िनमा�ण ग�रएको छैन । वजार के��ह�मा िवि� ग�रने भैसी सगुरु को मासु पिन ख�ुला ठाउमा माररे िवि� 

िवतरण गन� ग�रएकोछ  । �थानीय �पमा गाउमँा मा�रने पशुह� घरधरुीमा नै मा�रने गरकेोले यसको �यती धेरै 

आव�यक पिन देखीएको छैन तर वजार के��ह�मा िवि� िवतरण ग�रने मासकुो हकमा सुरि�त वधशाला ह�न 

ज�री छ । हाल यो गाउपँािलकामा कुनै पिन पशवुधशाला नभएको ह�नाले गिणतीय िववरण ��तुत ग�रएको छैन ।  

४१.शव दाह सं�कार स�व�धी िववरण  
सामा�यतया शव दाह सं�कारका लािग २ वटा िविधह� नेपालमा �चिलत छन भने उ�च िहमाली �े�मा २ भ�दा 

बढी पिन �चलन मा रहेकाछन । म�ुय २ िविधमा जलाउने र गाड्ने पद�छन । यो पौवाद�ुा गाउपँािलकामा पिन यीनै 

२ िविधह� �चलनमा रहेकाछन । यो िविध �योगमा धम�का िहसावले बढी �भाव पारेको देिख�छ । �मखु �पमा 

िह�द ुधमा�वल�वीह�ले शवलाई जलाउने र वौ� तथा इसाईह�ले गाड्ने गरेको पाइएको छ  जसको िववरण तल 

��तुत ग�रएकोछ । 

�स 
दाह सं�कारको 

त�रका 
�मखु �पमा संल�न ह�ने 

जाती 
�मखु �पमा 

संल�न ह�ने धम� 
दाह सं�कारका �मखु �थानह� 

१ जलाउने 
�े�ी, �ा�ण, नेवार, 
कामी, दमाइ, साक�  

 िह�द ु खेसाङखोला  

२ गाड्ने 
राई, तामाङ, शेपा� , 

मगर, ग�ुङ,  
वौ�  हङ�ायो खोला  

�ोतः ��य� अवलोकन छलफल 
४२.�यवसाियक पकेट�े� स�व�धी िववरण  
पौवाद�ुा गाउपँािलकामा �यवसाियक �पमा अदवुा अि�सो एवम मह को �यवसाियक  संभावना रहेकोछ । ख�ुला 

चरन �े� र खोलाको िकनार भएका कारण वा�ापालनलाई पिन �यवसाियक पकेट �े�को �पमा िवकास गन�  

सिक�छ ।  यहा ँउ�लेिखत वालीह�को पकेट �े� िवकासको कुरा बहसमा आएपिन �यवसाियक खेती र उ�पादन 

भने भएको छैन ।  

४३. होटल  स�व�धी िववरण  
पौवाद�ुा गाउपँािलकामा �यवसाियक �पमा तालीम हल समेत  भएका होटलह� छैनन तर खाना आवास सिुवधा 

भएका होटलह� भने रहेकाछन । यहाकँा होटलह� �यवसाियक �पमा खाने व�ने भ�दा पिन बढी अड�रका 

आधारमा खाने व�ने सिुवधा उपल�ध गराइने गरेकोछ । होटल पसलह�मा हाल वजार �े�मा �स�त पाइने 

खानेकुरा ह� पािनपरुी चटपटे समेत पाइने गरकेोछ । यहका होटलह� म�ुय �पमा ४ �कारका रहेकाछन । खाना 

तथा आवासको सिुवधा भएर तािलम हल समेत भएका ¸ खाना तथा आवासको सिुवधा भएका, खाना खाने मा� 
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सिुवधा भएका ¸समा�य िचया ना�ता मा� खाने सिुवधा भएका । उ�लेिखत होटलह� म�ये ९५% भ�दा बढी दता�  

भएका छैनन । हाल यो गाउपँािलकामा रहेका होटल �यवसाय स�ब�धी िववरण तल ��तुत ग�रएकोछ । 

�स होटलको िकिशम सं�या �थान 

१ खाना आवास सिहत तालीम हल समेत भएको      

२ खाना आवास को सिुवधा भएको  ५०  पौवाद�ुमा - १ देिख ६ वटै वडाह�मा 

३ खानाको सिुवधा भएको आवास नभएको २०  पौवाद�ुमा - १ देिख ६ वटै वडाह�मा  

४ गहृआवास (होम �टे )     

 सामा�य िचया तथा ना�ता पसल २००  पौवाद�ुमा - १ देिख ६ वटै वडाह�मा  

                                                                 �ोतः गाउपँािलकामा रहेको अिभलेख तथा ��य� अवलोकन 
४४. सुर�ा िनकाय  स�व�धी िववरण  
पौवाद�ुा गाउपँािलकामा  सरु�ाका िहसावले  ज�मा २ वटा �हरी िनकायह� रहेकाछन जसम�ये  एउटा इलाका 
�हरी काया�लय र तीनवटा �हरी चौक� रहेकोछ  । इलाका �हरी काया�लयमा २९ जना र �हरी चौक�मा १३ जना 
गरी ४२ जना दरव�दी रहेकोछ ।   पौवाद�ुा गाउपँािलकामा रहेका �हरी काया�लयह�को  िववरण तल ��तुत 
ग�रएकोछः 

�स सरु�ा िनकायको िववरण रहेको �थान 
दरव�दी 
सं�या 

 काय��े� 

१  इलाका �हरी काया�लय पौवादङुमा -२  २९    

२ �हरी काया�लय   पौवादङुमा -४  १३   

�ोतः गाउ/ँनगरपािलका / िज�ला �हरी काया�लय 

४५. व�य ज�तु तथा चराचुरङ्गी   स�व�धी िववरण  
पौवाद�ुा गाउपँािलकामा ४२ वटा सामदुाियक वन रहेका छन भने अ�य राि��य वन पिन �स�त रहेको छ ।  हाल 

यो गाउपािलका िभ� म�ुय �पमा १५ �कारका व�य ज�त ु र २४ �कारका चराचु�ङ्गीह� पाइने गरकेा छन ।  

केिह �मखु व�य ज�तु तथा चराच�ुङ्गीको िववरण तल ��ततु ग�रएको छ  

�स चराको नाम �स चराको नाम �स चराको नाम कैिफयत 
१ मयरु ९ ढुकुर १७ जरुलेी  

२ वाजँ १० ित�ा १८ �पी  

३ लइुचे ११ मैना १९ धोिवनी  

४ कािलज १२ सगुा २० लाटोकोसेरो  
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�स चराको नाम �स चराको नाम �स चराको नाम कैिफयत 
५ चील १३ भंगेरा २१ कोटेरो  

६ िग� १४ गौथली २२ लामप�ु�े  

७ काग १५ कोइली २३ कोकले  

८ �याउली १६ �याखरुा २४ काकाकलु  

�ोतः िज�ला वन काया�लय  
यसैगरी यो गाउपँािलकामा पाइने �मखु व�यज�तकुो िववरण तल ��तुत ग�रएकोछः 

�स  व�य ज�तुको नाम �स व�यज�तुको नाम �स व�य ज�तकुो नाम कैिफयत 

१ चरीवाघ ६ रतवुा ११  खरायो  

२ ढेडु ७ वनढाडे १२ बदेल  

३ �याल ८ द�ुसी १३ �यारो  

४ घोरल ९ थार १४ �याउरो  

५ मगृ १० वादँर १५ िचतवुा  

�ोतः िज�ला वन काया�लय 

४६. �ख तथा  जिडवुटी  स�व�धी िववरण  
पौवाद�ुा गाउपँािलकामा �स�त वन �े� रहेकोछ । यो गाउँपिलका   पहाडी �े� परकेो ह�नाले  िविभ�न वन�पतीह� 

पाई�छ । सबै वन�पतीको िववरण िलन किठन ह�ने भएकोले �मखु �पमा काठ उ�पादन ह�ने र जिडवुटीह� को 

वारमेा िववरण संकलन ग�रएकोछ । जस अनसुार हाल यो गाउपँािलकामा ३३ �जाितका �ख  व�ने वन�पती 

रहेकाछन भने �मखु �पमा ९ �जातीका जिडवुटीह� रहेकाछन । िहमाली जडीविुटह� �स�त पाइने ह�नाले यसको 

�यवसाियकतामा जोड िदन सके �स�त आ�दानी हािसल गन� सिकने अव�थाछ । हाल यो गाउपँािलकाका �ख 

तथा जडीवुटीका �मखु �जाती स�ब�धी िववरण तल ��तुत ग�रएकोछ । 
 पौवाद�ुा गाउपँािलकामा पाइने �मखु �खज�य वन�पतीको िववरण 

�स  वन�पतीको नाम �स वन�पतीको नाम �स वन�पतीको नाम कैिफयत 

१  िचलाउने १२ टुनी २३ सीमल  

२ साल १३ गरुासँ २४ लेकस�ला  

३ स�ला १४ काउलो २५ जामनु  

४ ओखर १५ गावा २६ गएुलो  
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�स  वन�पतीको नाम �स वन�पतीको नाम �स वन�पतीको नाम कैिफयत 

५ कटुस १६ पैयौ २७ मलायािगरी  

६ खयर १७ लाकुँरी २८ कानिचरो  

७ उ�ीस १८ बर २९ बासँ  

८ फलाठँ १९ िपपल ३० लौठ स�ला  

९ ख� ु २० समी ३१ मेल  

१० बाझँ २१ काफल ३२ तसुारे  

११ पाङ्�ा २२ मौवा ३३ िपिप�र  

�ोतः िज�ला वन काया�लय भोजपरु 
पौवाद�ुा गाउपँािलकामा पाइने म�ुय म�ुय जडीवुटीह� 

�स  जिडवटुीको नाम �स जिडवटुीको नाम �स जिडवटुीको नाम कैिफयत 

१ मिजटो १३ वोझो २५ पाखनवेद  

२ िचराइतो १४ वनमारा २६ हर�  

३ िततेपाती १५ असरुो २७ तेजपात  

 �ोतः िज�ला वन काया�लय भोजपरु 
४८.जल स�पदा  स�व�धी िववरण  
पौवाद�ुा गाउपँािलकामा जल स�पदाको �स�त �ोतह� रहेकाछन । उ�लेखनीय �पमा यो गाउपँािलकाको २ वटा 

वाड�लाई  अ�ण नदीले नै छोएको छ भने यसका अित�र� अ�य खोलाह� पिन �स�त रहेकाछन । म�ुय गरी पानी 

वगीरहने खोलाह�को िववरण संकलन ग�रएको छ जस अनसुार कुल १६ वटा खोला तथा नदीह� �ाकृितक ताल 

र एउटा �ाकृितक पोखरीह� रहेकाछन । जसको समिुचत उपयोग गन� सके िसंचाइ र िव�ूतका लािग उपयोग गन�  

सिकने देिख�छ । यो गाउपँािलकामा रहेका नदी तथा खोला र अ�य जल स�पदाको ववरण तल ��तुत ग�रएकोछ  
�स जलस�पादाको िववरण सं�या हालको �योग �योग गन�  सिकने संभावना 

१ हीम नदी  १ उपयोगमा नरहेको जलिव�तु िसंचाइ (िल�ट) 
२ वा� ैमिहना पानी व�ने नदी १  उपयोगमा नरहेको  िसंचाइ, माछापालन, हाइ�ोपावर  
३ मौसमी पानी व�ने नदी खोला  १४ िसंचाई  िसंचाइ, माछापालन, हाइ�ोपावर    
४ ताल  ०  ०  ०  
५ पोखरी  १  माछापालन  माछापालन, डुङगा �यावसाय  

�ोतः जन�ितिनिधह�  



   
पौवाद�ुा गाउपँािलका  भोजपरु पा��  िच� ०७५/०७६ 

 

91 
 

४९. वाली �णाली  स�व�धी िववरण  
पौवाद�ुा गाउपँािलका पहाडी गाउपँािलका भएर पिन िविभ�न �कारको ताप�म भएको  ह�नाले यहा ँएउटा वाली 

पा�न नै धेरै समय ला�ने देिख िछटै पा�ने स�मको अव�था छ । कितपय �े�मा दो�ो वाली लगाउन समय नै प�ुदैन 

। यो गाउपँािलकामा म�ुय गरी  उ�च पहाडी  �े�मा गह� ँजौ मकै कोदो फापर ज�ता वाली ह� लगाउने गछ� न भने 

वेसीमा धान मकै गह� ँज�ता वालीह� लगाउछन । हाल यो गाउपँािलकामा लगाइएको वाली �णाली तल ��ततु 

ग�रएकोछः 

� स ज�गा 
बेश� मा खेती ग�रने वाली कछाड मा खेती गन� वाली लेकमा खेती गन� वाली 

पिहलो  दो�ो  ते�ो  पिहलो  दो�ो  ते�ो  पिहलो  दो�ो  ते�ो  

१ खेत धान  धान  ०   धान तोरी  ०  धान ०  ०  

२ वारी  मकै  कोदो  ०  मकै  कोदो  अदवुा  मकै  आल ु  ० 

३ पाखो  मकै  दाल  ०  मकै  कोदो  दाल  मकै  दाल  ० 

�ोतः कृिष िवकास काया�लय भोजपरु 

५०.  �वा��य सं�था  स�व�धी िववरण  
पौवाद�ुा गाउपँािलकामा रहेका  �वा��य सं�थाह�को िववरण संकलन ग�रएकोछ । जसअनसुार यो 
गाउपँािलकाका ६ वटा वडाह� म�ये सवैमा  �वा��य चौक� रहेकोछ ।  दगु�म �े� भएको ह�नाले �वा��य 
चौक�ह�मा पिन आव�यकता अनसुार   औषधीह� नपाइने तथा कम�चारीह� नह�ने ह�नाले खास सेवा पाउन सकेको 
अव�था भने छैन । यो गाउपँािलकामा ६ वटा औषधी पसलह� समेत संचािलत रहेकाछन, हाल यो गाउपँिलकामा 
भएका �वा��य सं�था स�ब�धी िववरण तल ��ततु ग�रएकोछः  

� स �वा��य सं�थाको नाम सं�या � स �वा��य सं�थाको नाम सं�या 

१ सरकारी अ�पताल  ० ७ उप�वा��य चौक�  ० 

२ �सतुी गहृ  ० ८ �ाथिमक �वा��य के��  ० 

३ वाल अ�पताल  ० ९ नीिज अ�पताल  ० 

४ आयवु�द अ�पताल  ० १० फाम�सी  ० 

५ �ाकृितक िचिक�सा  ० ११ ि�लिनक  ६ 

६ �वा��य चौक�  ६ १२ विथ�ङ से�टर २ 

  �ोतः गाउपँािलका काया�लय पौवाद�ुा 
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५१.  रेिडयो �टेसन स�ब�धी िववरण 

यो गाउपँािलकामा हाल स�म कुनैपिन  रिेडयो �टेसन  रहेको छैन तर यहा ँ भोजपरु  धनकुटा र संखवुासभा 
िज�लामा �थापना भएका िविभ�न रिडयोह� (�थानीय एफ एमह� ) सु�ने ग�र�छ । यो गाउपँािलकाका सुचनाह� 
यिद �थानीय एफ एम रिेडयो ह�मा �सारण गनु�  परमेा यीनै एफ एम ह� �योग गन� गरेको अव�था छ । 

५२. गाउँपािलकामा काय�रत गै� सरकारी सं�था स�ब�धी िववरण 
 पौवाद�ुा गाउपँािलकामा  हाल स�म िविभ�न गै�सरकारी संघ सं�था काय�रत रहेकाछन ।सामािजक प�रचालन 

देिख �वा��य �े�¸आयआज�न¸भौितक पवुा�धार लगायत िविभ�न काय��मह� संचालन ग�ररहेकाछन । हाल यो 

गाउपँािलकामा काय�रत गै� सरकारी सं�थाह� तथा अ�य क�पनी ह�को  िववरण तल ��ततु ग�रएकोछ  

� स नाम उदे�य पािलकामा 
दता�/सुिचकृत 

१ ग�रवी िनवारण कोष 
सामािजक प�रचालन र भौितक 
पवुा�धार 

छैन 

२ सआुहारा  सनुौला हजार िद �यव�थापन छैन 

�ोतः गाउपँािलका काया�लय 
५३. साव�जािनक शौचालय स�ब�धी िववरण 

 पौवाद�ुा गाउपँािलकाका पहािड �े�को गाउपँािलका भएको र  जनघन�व पिन १२९ �ित वग� िकिम  भएको 
ह�नाले साव�जिनक शौचालयह� खासै आव�यक देिखदैन  । य�पी यो गाउपँािलका खलुा िदसाम�ु �े� घोषणा भई 
सकेकाले गाउपँािलका िभ�का सािवकका गािवसह�का आव�यक �थानह�मा साव�जािनक शौचालय िनमा�ण 
भएको देिख�छ हालस�म यो गाउपँािलका िभ� ज�मा २ वटा साव�जािनक शौचालयह� िनमा�ण भएकाछन जसको 
िववरण तल ��ततु ग�रएकोछ ।  

�स शौचालय रहेको �थान 
चप� 

सं�या 
संचालनको अ�था संचालक 

१ �यामिशला १ संचालनमा रहेको वडा काया�ल 

२ ितवारी भ��याङ २ संचालनमा रहेको  वडाकाय�लय 

�ोतः वाड�  काया�लय 

५४. गाउँपािलकामा काय�रत  राजनैितक दल स�ब�धी िववरण 
पौवाद�ुा गाउपँािलकामा  हाल  म�ुय �पमा तीन वटा दलह� रहेका छन । िवगतमा ४ वटा दलह� रहेकोमा नेकपा 
एमाले र नेकपा माओवादी के�� एिककृत भएपिछ ज�मा ३ वटा दलह� रहेकाछन जसको िववरण तल ��तुत 
ग�रएकोछ । 

� स राजनैितक दलको नाम काया�लय  रहको �थान �मखुको नाम 
 

कैिफयत 
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� स राजनैितक दलको नाम काया�लय  रहको �थान �मखुको नाम 
 

कैिफयत 

१ नेपाल क�यिुन� पाट� पौवाद�ुा ३ नर�े� भुजेल  

२ नेपाली का�ेँस पौवाद�ुा ३ हक� राज राई  

३  संघीय समाजवादी पौवाद�ुा ३   

�ोतः गाउपँािलका काया�लय 
५५. गाउँपािलकामा काय�रत कम�चारीह�को िववरण  
पौवाद�ुा गाउपँािलकामा हाल … जना कम�चारीह� काय�रत रहेको अव�थाछ । जसमा १ जना �मखु �शासक�य 

अिधकृत सिहत …….. जना रहेकाछन जसको िववरण तल ��ततु ग�रएको छ  

�स कम�चारीको नाम पद कैिफयत 

१ सािलकराम भ�राई  �.�.अ.   

२  सरु�े� राई शाखा अिधकृत   

३  बिु�मान तामाङ ना.स.ु   

४ वेग बहादरु �े�  लेखापाल   

    

    

    

    

�ोतः पौवाद�ुा गाउपँािलका �शासन शाखा 
५६. गाउँपािलकामा  िनवा�िचत जन�ितिनिधह�को िववरण  
पौवाद�ुा गाउपँािलकामा २०७४ को  असारमा नेपालमा गणत�� �थापना पिछको पिहलो �थानीय िनवा�चन 
भएकोछ । यो गाउपँािलकामा कुल ६ वटा वाड�ह� रहेकाछन र हाल यो गाउपँािलकामा १ जना अ�य�¸१ जना 
उपा�य�¸६ जना वाड�  अ�य� सिहत कुल ३४ जना सद�यह� िनवा� िचत भएकाछन । जसमा अ�य� उपा�य� 
सिहत  २९ �थानमा नेपाल क�यिुन� पाट�ले िवजय गरेको छ भने ५ �थानमा नेपाली कां�ेसले िवजय गरेकोछ ।  
िनवा� िचत जन�ितिनिधह�को िववरण तल ��ततु ग�रएकोछः 

�स जन�ितिनिधको नाम पद उमेर िलंग 
शैि�क 
यो�यता 

चुनाव िजतेको 
राजनैितक दल 

१ �ी िकरण राई अ�य� 
 

प ु
 

नेकपा 
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�स जन�ितिनिधको नाम पद उमेर िलंग 
शैि�क 
यो�यता 

चुनाव िजतेको 
राजनैितक दल 

२ �ी  स�झना राई उपा�य� ३२ म आइ. एड नेकपा 

३ �ी �� बहादरु पा�डे वडा अ�य� ७० प ु साधरण नेपाली का�ेँस 

४ �ी वम बहादरु राई वडा अ�य� ५० प ु S.L.C नेकपा 

५ �ी ितथ� बहादरु काक� वडा अ�य� ४४ प ु S.L.C नेकपा 

६ �ी पूण� बहादरु राई वडा अ�य� ६० प ु साधरण नेकपा 

७ �ी दल बदरु राई वडा अ�य� ६२ प ु साधरण नेकपा 

८ �ी िदपक राई वडा अ�य� ३२ प ु साधरण नेकपा 

९ �ी भगवती राई सद�य ३२ म साधरण नेपाली का�ेँस 

१० �ी इि�दरा तामाङ सद�य ३५ म S.L.C नेकपा 

११ �ी पिव�ा कटुवाल सद�य ३५  ७ क�ा नेकपा 

१२ �ी िव�ण ुतामाङ सद�य ४५ म साधरण नेकपा 

१३ �ी ओम �काश भूजेल सद�य ५० प ु S.L.C नेकपा 

१४ �ी पूण� माया िव�कमा� सद�य ५० म साधरण नेकपा 

१५ �ी िटकामाया कामी सद�य ३५ म साधरण नेकपा 

१६ �ी िनर बहादरु काक� सद�य ३९ प ु
१० 
क�ा 

नेपाली का�ेँस 

१७ �ी सि�जव स�ुवा सद�य ३६ प ु S.L.C नेपाली का�ेँस 

१८ िदपेन कुमार ख�ी सद�य ३२ प ु S.L.C नेकपा 

१९ नारायण बाहादरु ख�ी सद�य ६२ प ु ८ क�ा नेपाली का�ेँस 

२० मिनता दज� सद�य ३९ म साधरण नेकपा 

२१ िसता देिव ितवारी सद�य ४६ म 
१० 
क�ा 

नेकपा 

२२ गोमा िव�कमा� सद�य ३४ म S.L.C नेकपा 
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�स जन�ितिनिधको नाम पद उमेर िलंग 
शैि�क 
यो�यता 

चुनाव िजतेको 
राजनैितक दल 

२३ दगुा�  बहादरु कक� सद�य ५२ प ु S.L.C नेकपा 

२४ �रतवुण� राई सद�य ४८ प ु S.L.C नेकपा 

२५ अ�छाकुमारी िव�कमा� सद�य ५० म साधरण नेकपा 

२६ िडक बहादरु तामाङ सद�य ४८ प ु साधरण नेकपा 

२७ रमेश राई सद�य २७ प ु ८ क�ा नेकपा 

२८ 
 

नारायण �साद तामाङ सद�य ४७ प ु साधरण 
नेकपा 

२९ पूण�माया दज� सद�य ५१ म साधरण नेकपा 

३० बि�नाथ दाहाल सद�य ५३ प ु
१० 
क�ा 

नेकपा 

३१ ओम बहादरु राई सद�य ५८ प ु साधरण नेकपा 

३२ कमला राई सद�य २६ म साधरण नेकपा 

३३ क�पना र�तेल (साक�) सद�य  म  नेकपा 

३४ तलङ बहादरु तामाङ सद�य ५७ प ु साधरण नेकपा 

�ोतः गाउपँािलका को अिभलेख 

५७.  सम� अव�था र िन�कष�  
सम�मा गाउपँािलकाको वत�मान यथाथ�ता ��ततु भएको छ । यो गाउपँािलकको जीवन िनवा�हको अव�था हेन� हो 

भने बैदेिशक रोजगारीमा आि�त देिख�छ । यहाको �कृितलाई �चरु मा�ामा उपयोग गरी िविभ�न अवसरह�को 

खोजी गद� �यवसाियक �पमा वा�ा वंगरु पालन  तथा िविभ�न कृिष वालीह� मकै आल ुलगायत  महको पकेट 

�े�को �पमा िवकास गन� सके यो  पौवाद�ुा गाउपँािलका आगामी ५ वष�मा सम�ृ गाउपँािलका व�न स�नेछ । 

यसका लािग वत�मान यथाथ�ता िभ� रहेर वहृ�र ग�ु योजना तयार गनु�  पन� देिख�छ । गाउपँािलकाका सम� 

जन�ितिनिध तथा कम�चारीह�को अतलुनीय सहयोग र समप�णले यो व�तगुत िववरण तयार भएको हो र यसको 

समिुचत उपयोग गन�  आव�यक देिख�छ । 
 

ध�यवाद 


