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मेलङु गाउाँपाललकाको तथ्र्ाङ्कीर् झलक 

 जनघन व –  ३४९ )२३४*( 

 कूल जनसङ्ख्र्ा – ३०२०९ )20210*( 

 परुुि – १५४१६ )9015*( 

 मषहला – १४७९३ )11195*( 

 पररवारको आकार – ४.१६ )4.17*( 

 घरधरुी सङ्ख्र्ा – ७२६१ )4841*( 

 क्षेत्रफल – 86.54 

 ाेलतर्ोग्र् जलमन – 57.42 )66.3%( 

 वन/जङ्गल – 12.14 )14%( 

 िरण क्षेत्र – 2.4 )२.६%( 

 ाोला तथा तटीर् जलमन – 0.5 )0.6%( 

 बटु्यान – 14.39 )16.6%( 

 पोारी तलाउ – 0.01 )0.01%( 

 सबाभन्दा उच्ि स्थान- सालङु – 3018 मीटर 

 सबाभन्दा होिो स्थान- लमल्तीाोला दोभान – 633 मीटर 

 0-14 बिय उमेरको जनसङ्ख्र्ा – 25.87% )34.33%*( 

 15-39 बिय उमेरको जनसङ्ख्र्ा – 41.97% )33.60%*(  

 40-69 बिय उमेरको जनसङ्ख्र्ा – 26.26% )26.29%*( 

 70 बिय र मालथ उमेरको जनसङ्ख्र्ा – 6.08% )5.77%*( 

 लाषङ्गक अनपुात – 104.21 )80.52*( 

 जमीनमा मषहलाको स्वालम व भएको पररवार – 16.1%* 

 मषहला पररवारमलुी – 16.07% )35.78%*( 

 परुुि पररवारमलुी – ८३.93% )64.22%*( 

 बाम्हण/क्षेत्री – 15660 )५१.84%( – 10259 )५0.76%*( 

 जनजाती – 11855 )39.24%( – 7955* )36.4%(* 
 दललत – 2694 )8.92%( – 1996* )12.84%*( 

 क्षेत्री – 8673* )42.91%(* 
 तामाङ्ग – ६१६३ )२०.४०%( 3849* )19.05%(* 
 नेवार – २६२८ )८.७०%( 1765* )8.73%(* 
 बाहनु )पहाड( – 1586* )7.85%*( 

 मगर – १६४८)५.46%( 1078* )5.33%(* 
 कामी – 1010* )5.00%(* 
 साकी – 508* )2.51%(* 
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 दमाई/ढोली – 478* )2.37%(* 
 घती/भजेुल – ६४८ )२.१५%( 472* )2.34%(* 
 अन्र् – 791* )3.91%(* 
 नेपाली भािा – 79.89% )78.53%(* 
 तामाङ्ग भािा – 16.54% )18.82%*( 

 थामी भािा – 1.28% )1.07%*( 

 मगर भािा – 1.91% )0.81%*( 

 नेवारी भािा – 0.4% )0.30%*( 

 अन्र् भािा – 0.98% )0.34%*( 

 एसएलसी भन्दा कम शाशक्षक शस्थलत भएका – 72.8% )83.98%*( 

 एसएलसी बराबरको शाशक्षक शस्थलत भएका – 8.4% )6.70%*( 

 +२ बराबरको शाशक्षक शस्थलत भएका – ५.46% )३.16%*( 

 अनौपिाररक शशक्षा ललएका – 3.14% )4.43%*(  

 स्नातक तह बराबरको शाशक्षक शस्थलत भएका – ४.6% )0.96%*( 

 स्नाकोथर तह बराबरको शाशक्षक शस्थलत भएका – 1.8% )0.22%*( 

 स्नाकोथर भन्दा मालथको शाशक्षक शस्थलत भएका – 0.7% )0.01%*( 

 शाशक्षक तह उल्लेा नभएका – 3.1% )0.62%*( 

 कुल साक्षरता दर – ७२.47% )59.76%*( 

 परुुि साक्षरता दर – ७६.५% )70.86%*( 

 मषहला साक्षरता दर – ६३.५३% )51.01%*( 

 सामदुाषर्क षवस्ालर्को सङ्ख्र्ा – ३४ )47*(  

 संस्थागत षवस्ालर्को सङ्ख्र्ा – २ )3*( 

 आधारभतु तहको कुल भनाय दर – 138.66* 

 आधारभतु तहको बाललकाको कुल भनाय दर – 140.80* 

 आधारभतु तहको बालकको कुल भनाय दर – 136.52* 

 आधारभतु तहको ादु भनाय दर – 95.05* 

 आधारभतु तहको बाललकाको ादु भनाय दर – 94.71* 

 आधारभतु तहको बालकको ादु भनाय दर – 95.39* 

 माध्र्लमक तहको कुल भनाय दर – 83.12* 

 माध्र्लमक तहको बाललकाको कुल भनाय दर – 83.94* 

 माध्र्लमक तहको बालकको कुल भनाय दर – 82.29* 

 माध्र्लमक तहको ादु भनाय दर – 46.87* 

 माध्र्लमक तहको बाललकाको ादु भनाय दर – 47.80* 

 माध्र्लमक तहको बालकको ादु भनाय दर – 45.94* 

 षवस्ाथी शशक्षक अनपुात – 18.35 )22.30*( 
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 दललत षवस्ाथी )बाललका( बाल-षवकास – २९ 

 दललत षवस्ाथी )बालक( बाल-षवकास – 28 

 दललत षवस्ाथी )बाललका( कक्षा १-१२ – 232 )364*( 

 दललत षवस्ाथी )बालक( कक्षा १-१२ – २08 )335*( 

 दललत षवस्ाथी जम्मा – 440 )761*( 

 पूणय ाोप प्राप्त १ बिय मनुीका बालबाललका – 43.5%* 

 बीसीजी ाोप प्राप्त १ बिय मनुीका बालबाललका – 4५.२%* 

 डीपीटी हेपा-बी र एिआ भी १ ाोप प्राप्त १ बिय मनुीका बालबाललका – 57.4%* 

 डीपीटी हेपा-बी र एिआ भी 3 ाोप प्राप्त १ बिय मनुीका बालबाललका – 50.3%* 

 पोललर्ो ाोप प्राप्त १ बिय मनुीका बालबाललका – 50.6%* 

 पीसीभी 3 ाोप प्राप्त १ बिय मनुीका बालबाललका – 49%* 

 दादरुा/रुवेला २ ाोप प्राप्त १2-२३ मषहनाका बालबाललका – 42.1%* 

 जापालनज  न्सेफला षटसको ाोप प्राप्त १2-२३ मषहनाका बालबाललका – 52.90%* 

 5 बिय मलुनका बालबाललकामा पाालाको दर – 46.33* 

 5 बिय मलुनका बालबाललकामा पाालाको उपिार )शजङ्क/ओआरएस(को प्रलतशत – 98.45%* 

 5 बिय मलुनका प्रलत हजार बालबाललकामा श्वास प्रश्वास रोगीको सङ्ख्र्ा – 769.56* 

 5 बिय मलुनका बालबाललकामा श्वास प्रश्वास रोगीको सङ्ख्र्ा – 1603* 

 5 बिय मलुनका बालबाललकाको सङ्ख्र्ा – 2083* 

 5 बिय मलुनका प्रलत हजार बालबाललकामा लनमोलनर्ा रोगीको सङ्ख्र्ा – 81.13* 

 5 बिय मलुनका लनमोलनर्ा रोगीको सङ्ख्र्ा – 169* 

 मेलङुमा पषहिान भएका नर्ााँ क्षर्रोगीहरूको जम्मा सङ्ख्र्ा – 7* 

 मेलङुमा रहेका स्वास्थ्र् सेवा प्रदार्कहरूको जम्मा सङ्ख्र्ा – 7  

 मेलङुमा रहेका सरकारी अस्पतालहरूको जम्मा सङ्ख्र्ा – 0 

 मेलङुमा रहेका प्राथलमक स्वास्थ्र् केन्रहरूको जम्मा सङ्ख्र्ा – १ 

 मेलङुमा रहेका स्वास्थ्र् िौकीहरूको जम्मा सङ्ख्र्ा – 5 

 मेलङुमा रहेका सामदुाषर्क स्वास्थ्र् एका हरूको जम्मा सङ्ख्र्ा – ५  

 मेलङुमा रहेका नीशज स्वास्थ्र् सेवा प्रदार्कहरूको जम्मा सङ्ख्र्ा – 0 

 कुल अपाङ्गता – 3.00%  

 शारीररक अपाङ्गता – 1.20%  

 दृषष्ट सम्बशन्ध अपाङ्गता – 0.44%  

 सनुाई सम्बशन्ध अपाङ्गता – 0.47%  

 श्रवण सम्बशन्ध अपाङ्गता – 0.12%  

 स्वर/बोलाई सम्बशन्ध अपाङ्गता – 0.40%  

 मानलसक अपाङ्गता – 0.18%  

 बौषद्धक अपाङ्गता – 0.07%  
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 बह ुअपाङ्गता – 0.13%  

 अलत सीमान्तकृत समूह – 0.55%  

 सीमान्तकृत समूह – 21.38%  

 कुल लसमान्तकृत समूह – 22.93%  

 सषुवधाबाट बशित समूह – 5.33%  

 २० बिय मलुनको कुल षववाह – )58.87%(* 
 २० बिय मलुनको परुुि षववाह – )41.70%(* 
 २० बिय मलुनको मषहला षववाह – )70.97%*( 

 आटना घरमा बस्ने पररवार – 97.29%  

 भाडाको घरमा बस्ने पररवार – 1.05%  

 संस्थागत घरमा बस्ने पररवार – 0.02%  

 अन्र् घरमा बस्ने पररवार – 1.63%  

 माटोको जोडाई तथा ढुङ्गा/ टाको जग भएको घरमा बस्ने पररवार – 98.26%  

 कशङ्खवट गारो भएको घरमा बस्ने पररवार – ४.१६%  

 काठको घरमा बस्ने पररवार – 0.66%  

 ढलानको छानो भएको घरमा बस्ने पररवार – ४.१६%  

 जस्ताको छानो भएको घरमा बस्ने पररवार – 94.81%  

 टार्ल/ापटाको छानो भएको घरमा बस्ने पररवार – 0.62%  

 ारको छानो भएको घरमा बस्ने पररवार – 0.23%  

 एलपी ग्र्ासबाट ााना पकाउने पररवार – 4.३5%  

 दाउराबाट ााना पकाउने पररवार – 94.63%  

 बथीकोलालग लबजलुी प्रर्ोग गने पररवार – 99.97%  

 बथीकोलालग मट्टीतेल प्रर्ोग गने पररवार – 0.17%  

 बथीकोलालग सौर्य उजायको प्रर्ोग गने पररवार – 0.11%  

 पा पको पानी प्रर्ोग गने पररवार – 96.56% )69.96%*( 

 ालुा  नार/कुवा पानी प्रर्ोग गने पररवार – 1.76%  )8.70%*( 

 मूलको पानी प्रर्ोग गने पररवार – 1.56% )18.94%*( 

 नददको पानी प्रर्ोग गने पररवार – 0.12%  )1.01%*( 

 टलस शौिालर् प्रर्ोग गने पररवार – 1.02% )0%*( 

 टलस-सेशटट ट्याङ्कमा जोलडएको शौिालर् प्रर्ोग गने पररवार – 96.60% )30.32%*( 

 साधारण शौिालर् प्रर्ोग गने पररवार – 2.38%  

 शौिालर् नभएको पररवार – 2.38% )46.48%*( 

 मोबा ल भएको पररवार – 70.88%  

 टेलललभजन भएको पररवार – 28.98%  

 रेलडर्ो भएको पररवार – 72.04%  



16 
 

  न्टरनेट भएको पररवार – 0.14%  

 मोटर/कार भएको पररवार –0.04%  

 मोटरसा कल भएको पररवार – 0.33%  

 अन्र् सवारी साधन भएको पररवार – 0.02%  

 कम््र्टुर भएको पररवार – 2.41%  

 षिज भएको पररवार – 0.19%  

 कुना सषुवधा नभएको पररवार – 17.56% 

 मषहला रोजगारी सङ्ख्र्ा – 1635 

 सहकारी संस्था सङ्ख्र्ा – 55  

 बाषङ्कग कारोवार गने संस्था सङ्ख्र्ा – 1 

 षवगत ५ बियमा षवपद् का कारण भएका म ृर्कुो कुल सङ्ख्र्ा – 16  

 षवगत ५ बियमा बाढीका कारण भएका म ृर्कुो कुल सङ्ख्र्ा – 1 

 षवगत ५ बियमा िट्याङका कारण भएका म ृर्कुो कुल सङ्ख्र्ा – 1 

 षवगत ५ बियमा षवपद् का कारण घा ते हनुकेो कुल सङ्ख्र्ा – 9  

 षवगत ५ बियमा िट्याङका कारण घा ते हनुकेो कुल सङ्ख्र्ा – 9 

 षवगत ५ बियमा षवपद् का कारण घर क्षती हनुेको कुल सङ्ख्र्ा – 13  

 षवगत ५ बियमा आगलागीका कारण घर क्षती हनुेको कुल सङ्ख्र्ा – 4 

 षवगत ५ बियमा पषहरोका कारण घर क्षती हनुेको कुल सङ्ख्र्ा – 8 

 षवगत ५ बियमा भारी बिायका कारण घर क्षती हनुेको कुल सङ्ख्र्ा – 1 

 सामाशजक सरुक्षाबाट लाभाशन्वत जेष्ठ नागररक – 13९८ 

 सामाशजक सरुक्षाबाट लाभाशन्वत षवधवुा मषहला – 263 

 सामाशजक सरुक्षाबाट लाभाशन्वत एकल मषहला – 1९५ 

 सामाशजक सरुक्षाबाट लाभाशन्वत पणुय अपाङ्ग – 27 

 सामाशजक सरुक्षाबाट लाभाशन्वत आशंशक अपाङ्ग – 47 

 सामाशजक सरुक्षाबाट लाभाशन्वत बाल सरुक्षा अनदुान – 34 

 सामाशजक सरुक्षाबाट लाभाशन्वत दललत जेष्ठ नागररक – 125 

 सामाशजक सरुक्षाबाट लाभाशन्वत दललत बालबाललका – 217 

 मषहला जनप्रलतलनलध – 16 )42.1%( 

 परुुि जनप्रलतलनलध – 22 )57.9%( 

 मानव षवकस सिुकाङ्क – 0.437* 

 आर् सिुकङ्क – 0.338* 

 औसत आर् ु– 69.11* 

 आर् ुसिुकाङ्क – 0.735* 

 षवस्ालर्मा रहने औसत अवलध – 3.46* 

 बर्स्क साक्षरता दर – ५9.19* 
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 शाशक्षक सिुकाङ्क – 0.337* 

 जम्मा सडक )ट्रर्ाक ाोललएको( – २७६ षक लम 

 कच्िी सडक– २64.5 षक लम 

 ग्राभेल सडक – ९.5 षक लम 

 षपि सडक – 1.3 षक लम 

 पक्की पलु सङ्ख्र्ा – ४ 

 झोलङु्गे पलु सङ्ख्र्ा – 9 

 सौर्य उजाय उ पादन – 38 षक वा 
 स्वास्थ्र् सेवा प्रदार्क संस्था – 15 

 लसंिाई आर्ोजना – 51 

नोटः * तथा ).( को स्रोत राषिर् जनगणना २०६८ हो । 
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पररच्छेद १: पररिर्  

१.१ पषृ्ठभलूम  

नेपालको संषवधानद्वारा व्र्वशस्थत नेपाल राज्र्को पनुःसंरिना अनसुार सम्पणुय नेपाल सात प्रदेश, र ७५३ स्थानीर् 
तहका सरकार संषवधानप्रदथ अलधकारसषहत षवर्ाशील छनप । नेपालको  लतहासमा पषहलोपल्ट स्थानीर् सरकार वास्तवमा 
अलधकार सम्पन्न सरकारका रुपमा रहेको छ र र्ो अलधकारसाँगा नलतजामूलक कार्यसम्पादन गनुय पने दाषर् व पलन जोलडएको 
छ । र्ो दाषर् व पूरा गनय स्थानीर् सरकारलाई आआटना पाललकामा सिालन गने उपर्िु र प्रभावकारी षवकास र्ोजना 
तजुयमा गनुय अपररहार्य हनु आउाँछ । वस्तगुत र्थाथयमा आधाररत षवकास र्ोजना मात्र उपर्िु र प्रभावकारी हनु सक्छ । 
र्ही पररप्रके्षमा वस्तशुस्थलत षववरणलाई हेनुय पदयछ । 

र्स वस्तशुस्थलत षववरणमा समेषटने षविर् तथा तथ्र्ाङ्कहरूका आधारमा कुन के्षत्रमा गाउाँपाललकाको अवस्था कस्तो 
छ ?    के कस्ता समस्र्ा रहेका छनप ?  षवकासका के कस्ता िनुौलत तथा सम्भावना रहेका छनप ?   भने्न जस्ता षविर्मा 
जानकारी हनु े  भएकाले साथा र्सले गाउाँपाललकाको समग्र वस्तशुस्थलत झल्काउने हनुाले र्समा समेषटएको तथ्र्ाङ्कका 
आधारमा बना न े र्ोजना बढी र्थाथयपरक हनुे अपेक्षा गररन्छ ।  र्स्ता, र्सका  आधारमा गाउाँपाललकामा ाास अवलधमा 
कुन के्षत्रमा कलत प्रगलत हालसल हनु सक्र्ो भने्न पलन हेनय सषकन्छ । र्सका अलतररि, गाउाँपाललकाका बारेमा अध्र्र्न गनय 
िाहने वा र्हााँ कार्यवम सिालन गनय िाहने जोसकुा का लालग पलन र्ो उपर्ोगी हनुे गदयछ । 

नेपालको बागमती प्रदेश अन्तगयत पने एक षहमाली शजल्लाको रुपमा पररशित दोलाा शजल्लाको दशक्षणी भेगमा 
अवशस्थत मेलङु गाउाँपाललका धालमयक, सांस्कृलतक, ऐलतहालसक तथा पर्यटकीर् षहसाबले एक मह वपूणय स्थान हो सौन्दर्यताले 
भररपूणय र्स गाउाँपाललका प्राकृलतक सम्पदाले सम्पन्न मात्र नभएर षवलभन्न जातजालत, धालमयक एकताको धरोहरका रुपमा 
समेत पररशित छ ।  

मेलङु गाउाँपाललका ऐलतहालसक र पर्यटषकर् षहसाबले मात्र नभई गाउाँपाललका लभत्र रहेका स्थालनर् श्रोत तथा 
साधनको उपललधताले समेत लनका  मह वपूणय रहेको छ । श्रोत साधनको उपललधता र स्थालनर्बासीको जीवनस्तरको 
आधारमा हेने हो भने र्ो गाउाँपाललका अझा पलन लनका  षपछडीएकाको सूिीमा पदयछ । स्थार्ी रुपमा बसोबास गने पररवारको 
सङ्ख्र्ा 7261 रहेको छ । र्स गाउाँपाललका श्रोत र साधन उपललधताको तलुनामा र्हााँ बसोबास गने जनताको 
सामाशजक, आलथयक र अन्र् सेवाहरूको पहुाँिका षहसाबले लनका  कमजोर अवस्था रहेको छ ।  

राज्र्को नर्ााँ संरिना अनसुार स्थालनर् तहको लनवायिन पश्चात र्स गाउाँपाललकाका अध्र्क्ष लगार्त सम्पूणय लनवायशित 
प्रलतलनलधहरूले स्थालनर्बासीको समषृद्धलाई प्राथलमकता ददएको पा न्छ । तदानसुार गाउाँपाललकाका प्रलतलनलधहरूको 
प्रारशम्भक कार्य आटना गाउाँपाललका लभत्रको बस्तशुस्थलत साथा अवस्थाबारे षवस्ततृ षववरण तर्ार गनुय रहेकाले अशस्पलसर्स 
 न्भा रोमेन्टल कन्सल्ट प्रा. लल. लोकन्थली भिपरुको प्राषवलधक सहर्ोगमा र्स कार्य सम्पन्न गररएको हो । र्स 
षववरणबाट प्राप्त हनुे षवस्ततृ तथ्र्ाङ्कले र्स गाउाँपाललकाको बाषियक तथा आवलधक पिबषियर् र्ोजना तर्ार गनयलाई समेत 
मु् र् आधार तर्ार भएको छ । संशघर् मालमला तथा सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्बाट प्राप्त मागय दशयनको आलवा थप 
सूिनाहरू सङ्कलन तथा व्र्वशस्थत गनयको लागी गाउाँपाललकाले तर्ार गरेको प्रलतवेदनमा मात्र लसलमत नभा गलतशशल प्रोफा ल 
प्रणालीको षवकास गररएको छ । जसले गदाय गलतशशल प्रोफा लबाट सूिनामा षवश्वस्त र पहुाँिमा समेत सबाको बषृद्ध हनुेछ 
। 

१.२ उद्दशे्र्  

गाउाँपाललकाको वस्तशुस्थती षववरण लनमायणबाट आवश्र्कता अनसुारका सूिना एकीकृत हनुे गदयछनप । षर्नीहरूको 
उद्देश्र् एकातफय  स्थानीर् तहलाई िाषहने सूिना सङ्खग्रह गनुय हो भने अकोतफय  सूिनाको हकलाई सलुनशश्चत गनुय पलन  हो 
। वस्तशुस्थती षववरण तर्ार गरी वेबसाईटमा रााेको ाण्डमा देश षवदेशमा बस्ने जो कोहीले पलन आवश्र्कता अनसुार 
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गाउाँपाललकाको सूिना प्राप्त गनय सक्छनप । मेलङु गाउाँपाललकाको वस्तशुस्थती षववरण लनमायण कार्यका मु् र् उद्देश्र्हरू 
लनम्नानसुार छनप: 

 गाउाँपाललकाको वास्तषवक सूिना सङ्कलन गरी सेवा प्रवाहलाई िसु्तदरुुस्त बनाउन मद्दत गनुय, 
 गाउाँपाललकाका तथ्र्ाङ्कहरू आवश्र्कता अनसुार सम्बद्ध लनकार्लाई उपललध गराउन,ु 

 स्रोत, साधन र सीपको पषहिान गरी  र्सको सदपुर्ोग गनय तथा सम्भाषवत जोशामहरूबाट वच्ने उपार्हरूको 
ाोजी गनुय, 

 र्ोजना छनौटपलछ प्राथलमकता लनधायरणका लालग आधार तर्ार पानुय, 
 स्थानीर् षवकासका लालग नवीन सोि र शिन्तनको सम्भावनाका लालग मागय प्रशस्त गनुय, 
 आवश्र्क हनु ेलनकार् र व्र्शिलाई लछटो र छररतो ढङ्गमा सूिना उपललध गराउन,ु 

 स्थानीर् आवश्र्कता पषहिान गरी गारसरकारी संस्था वा भगेनी गाउाँपाललकाहरू समक्ष सहर्ोगको अपलल गनुय, 
 जनप्रलतनीलध तथा कमयिारीहरूको कार्य सम्पादन मूल्र्ाङ्कनलाई पारदशी तलु्र्ाउन,ु 

 गाउाँपाललकाका तफय बाट पारदशशयता, जवाफदेषहता र तटस्थतालाई न्र्नुतम मलु्र्ाङकनको आधार बनाउन र  र्स 
अनसुार आवश्र्कताको सम्बोधन गनय सहर्ोग परु् र्ाउन,ु 

 भषवष्र्मा कर, पञ्जीकरण तथा अन्र् लसफाररसहरूलाई वेव बेसप बनाएर नागररक मात्री सेवा प्रवाह गने तफय  मागय 
लनदेश गनुय, 

 वस्तशुस्थती षववरणमा नागररकको सहज पहुाँि स्थाषपत गनुय, 
१.३ काननुी तथा नीलतगत आधारहरू  

वस्तशुस्थलत षववरण तर्ारी कार्यलाई िरणबद्ध र व्र्वशस्थत रुपमा सिालन गनय देहार्अनसुारका कानूनी तथा 
नीलतगत आधारहरू रहेका छनप: 

 नपेालको संषवधानः नेपालको संषवधान अनसुार स्थानीर् तहको अलधकार अनसूुिी ८ को वम सङ्ख्र्ा ६ मा 
स्थानीर् तथ्र्ाङ्क तथा अलभलेा सङ्कलन सम्बन्धी अलधकारलाई सूिीकृत गररएको छ । 

 नपेाल सरकारबाट स्वीकृत संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहको अलधकारहरूको कार्य षवस्ततृीकरण प्रलतवेदनः नेपाल 
सरकारले नेपालको संषवधानको अनसूुिी ५, ६, ७, ८ र ९ मा उल्लेशात संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहको एकल तथा 
साझा अलधकार सूिीको कार्य षवस्ततृीकरण सम्बन्धी प्रलतवेदनमा स्थानीर् तहको अलधकारलाई थप व्र्ा्र्ा गरेको 
छ । जस अनसुार स्थानीर् तहको तथ्र्ांकीर् अलभलेा व्र्वस्थापन र स्थानीर् तहका संभाव्र् प्राकृलतक श्रोत र 
साधनको अलभलेा )प्रोफा ल( तर्ार गने कुरालाई उल्लेा गररएको छ । 

 स्थानीर्प सरकार सिालन ऐन २०७४: स्थानीर् सरकार सिालन ऐन २०७४ को दफा ११ को ि, ड र थ मा 
बेरोजगारहरूको षववरण सषहत स्थानीर् तहको तथ्र्ाङ्क सङ्कलन गरी लनर्लमत रुपले अस्ावधी गदै जान ुपने उल्लेा 
छ ।  र्सरी ना स्थानीर् तहको षवकास आवलधक र वाषियक र्ोजनाहरू बनाई सोको आधारमा र्ोजनाबद्ध षवकास 
गनुय पने कुरा उल्लेा छ भने वाषियक र आवलधक र्ोजना बनाउनको लालग समेत नगरको वस्तगुत षववरण तर्ार 
गनुय पने व्र्वस्था छ । 

 स्थानीर् तहको र्ोजना तथा बजेट तजुयमा कार्यषवलध, २०७४: र्स कार्यषवलधको दफा १ मा “प्र रे्क स्थानीर् तहले 
वाषियक र्ोजना तथा बजेट तजूयमा सहभालगतामलुक प्रषवर्ाबाट नलतजामलुक ढंगले बनाउन ुपने र र्ोजना तथा 
बजेट तजूयमा गनुय पूवय स्थानषर् तहको भौगोललक, सामाशजक, आलथयक तथसा पूवायधार लगार्तका के्षत्रको र्ाथाथय 
शस्थती देशाने गरी वस्तशुस्थलत षववरण तर्ार गनुय पने छ” भलन प्रष्ट रुपमा उल्लेा गररएको छ । 
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 गाउाँ/नगर वस्तशुस्थती षववरण तर्ारी कार्यषवलध, २०७५: ले लनदेश गरे बमोशजमको ढााँिा तथा षवलध अनसुार मेलङु 
गाउाँपाललकाको वस्तशुस्थती षववरण तर्ार गररएको हो । 

नेपालको संषवधान अनसुार नपेाल सरकारबाट स्वीकृत संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहको कार्य षवस्ततृीकरण प्रलतवेदन, 

स्थानीर् सरकार संिालन ऐन, २०७४ ले स्थानीर् तहलाई आ–आटनो क्षते्रको वाषियक, आवलधक तथा रणनीलतक षविर् 
क्षेत्रगत मध्र्काललन र दीघयकालीन र्ोजनाहरू तर्ार गने, कार्ायन्वर्न गने र अनगुमन गने शजम्मेवारी प्रदान गरेको छ । 
सो अनसुार स्थानीर् तहको आवलधक, रणनीलतक षविर् के्षत्रगत एवं बाषियक र्ोजना तजुयमा र नलतजा अनगुमनको लालग 
के्षत्रगत शस्थलतसषहत स्थानीर् तहको वस्तशुस्थती षववरण तर्ारी आवश्र्क रहेको छ । उि षववरणमा आलथयक, सामाशजक, 

भौलतक पूवायधार, वन तथा वातावरण र संस्थागत षवकासका के्षत्रमा गाउाँपाललका तथा नगरपाललकालभत्र रहेका भौलतक, 

प्राकृलतक, धालमयक, सााँस्कृलतक, सामाशजक, मानवीर् स्रोत साधनहरूको तथ्र्ाङ्कको षवश्लिेण र प्रस्तलुत संलग्न हनु आवश्र्क 
छ । गाउाँ/नगर वस्तशुस्थती षववरण तर्ारी कार्यषवलध, २०७५ ले लनदेश गरे बमोशजमको ढााँिा तथा षवलध अनसुार मेलङु 
गाउाँपाललकाको वस्तशुस्थती षववरण तर्ार गररएको हो । 

नेपाल सरकारले सङ्घीर् प्रणाली अनसुार स्थानीर् लनकार्हरूको पनुसंरिना गरेको छ । नेपाल सरकारले स्थानीर् 
तहहरूलाई षवकास लनमायणका लालग ठूलो रकम अनदुानका रूपमा ददने गदयछ भने स्थानीर् तह आफैँ ले पलन जनताबाट 
करहरू सङ्कलन गदयछनप ।  र्सलाई र्ोजनाबद्ध ढङ्गले ािय गनय आवश्र्क छ । बहृत र्ोजना लनमायणका लालग 
गाउाँपाललकाको र्थेष्ट सूिनाको उपललधता पषहलो शतय हो । गाउाँपाललका र लतनको कार्य क्षेत्र लभत्र पने षवलभन्न प्रकारका 
गलतषवलध तथा वस्तहुरूको सूिना पाउन ुजनताको नासलगयक अलधकार हो । संषवधानले लनददयष्ट गरे को सूिनाको हक 

(Right to Information) प्र र्ाभतू गनुय पलन स्थानीर् तहको दाषर् व भएकोले र्सले वस्तशुस्थती षववरणहरूको साँगालोले 
भलूमका ाेल्नेछ ।  

र्स सन्दभयमा दोलाा शजल्लाका साषवकमा कार्म रहेका पााँिवटा गा.षव.स. हरूलाई समावेश गरी गठन गररएको 
र्स गाउाँपाललकाको वस्तगुत षववरण तर्ार नभएकोले वस्तगुत षववरण तर्ारी गने कार्य गररएको छ । गाउाँपाललकाको 
भौलतक, सामाशजक, शाशक्षक, आलथयक तथा अन्र् षवषवध पक्षको सकु्ष्म षवश्लिेणबाट ना  र्हााँको र्थाथय शस्थलतको पषहिान हनु 
जान्छ । र्स गाउाँपाललकाको आलथयक तथा सामाशजक अवस्था र आलथयक स्रोतका बारेमा पषहिान गरी षवकासका सम्भावना 
र िनुौतीहरूलाई उजागर गने उदे्धश्र् र्स अध्र्र्नको रहेकाले र्सको ठूलो औशि र् तथा मह व रहेको छ । 
गाउाँपाललकाको समषृद्ध र उन्नलतका लालग गाउाँपाललकाका सरकारी लनकार्हरू, जन लनवायशित प्रलतलनलधहरू तथा अन्र् 
सरोकारवालाहरूलाई भषवश्र्मा सिालन गनय सषकने षवलभन्न र्ोजना, कार्यवम तथा आवश्र्क नीलत लनमायणका लालग आधार 
हनुसक्ने अपेक्षासषहत र्ो अध्र्र्न गररएको छ । गाउाँपाललकाको षवषवध पक्षहरूको वास्तषवक शस्थलतको तथ्र्ाङ्क र सूिना 
षवना कुनापलन र्ोजनाको सही छनौट हनु सक्दान । तसथय वस्तगुत षववरणको आधारमा प्राथलमकता लनधायरण गरी वास्तषवक 
आवश्र्कता र जनताको िाहनामा आधाररत कार्यवम संिालन गनय तथा भषवष्र्का लालग पूवय तर्ारी गनय समेत र्सले 
सहर्ोग पगु्दछ । तसथय गाउाँपाललकाले र्स आलथयक वियमा वस्तगुत षववरण तर्ार गने लनणयर् गरे बमोशजम र्ो अध्र्र्न 
गररएको छ । र्स षववरणले लनम्न कुरामा मद्दत पगु्ने अपेक्षा गररएको छः 

 गाउाँपाललकाको वास्तषवक र सही सूिना सङ्कलन तथा व्र्वस्थापन गनय मद्दत पगु्न े। 

 गाउाँपाललकालभत्रका स्रोत, साधन र क्षमताको पषहिान भई लतनीहरूको सदपुर्ोग गनय तथा सम्भाषवत जोशामहरूबाट 
बच्ने उपार्हरूको ाोजी गनय सषकन े। 

 गाउाँपाललकाको भौगोललक, सामाशजक, आलथयक, धालमयक, प्राकृलतक, जनसाशङ्ख्र्क, शाशक्षक र मानवीर् जीवनका हरेक 
पक्षहरूका बारेमा जानकारी प्राप्त हनुे हनुाले संिाललत कार्यवमको समीक्षा गरी सधुार, समार्ोजन वा पररवतयन गनय 
र नर्ााँ र्ोजना तजुयमाका लालग पषृ्ठपोिण प्राप्त हनुे । 
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 सूिनाबाट षवलभन्न लनकार् तथा व्र्शिहरूसाँग सम्बन्ध बढाउन सहज हनु ेहनुाले आपसी सहर्ोगको वातावरण 
लनमायण हनुे । 

१.४ तर्ारीका िरण  

मेलङु गाउाँपाललकाको वस्तशुस्थती षववरण िरणबद्ध, व्र्वशस्थत र सहभालगतामूलक रुपमा तर्ार गने वममा देहार् 
अनसुारका सात िरणहरूमा कार्य सम्पन्न गररएको लथर्ो:  

िरण १
वस्तशुस्थती षववरणको 
ढााँिा, सवेक्षण औजार 
र षवलध तर्ारी तथा
कार्यर्ोजना स्वीकृलत

िरण २
वस्तशुस्थती षववरण 

तर्ारी गोष्ठी

िरण ३
सवेक्षण वा तथ्र्ाङ्क 

सङ्कलन

r/0f $

tYofÍ ljZn]if0f, 

k|:t'lt / ;|f]t gSzf 

tof/L 

r/0f %

j:t'l:ytL ljj/0f 

d:of}bf tof/L 

r/0f ^

ufpF÷gu/ j:t'l:ytL 

ljj/0f k|df0fLs/0f 

sfo{zfnf

r/0f &

j:t'l:ytL ljj/0fsf] 

k|ltj]bg tof/L tyf 

k|sfzgM 

मेलङु ग.पा.द्वारा पनुलनमायण पश्चातको जरेु ढंुगा महादेव मशन्दर –मेलङु-४   
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पररच्छेद २: मेलङु गाउाँपाललकाको शिनारी  

२.१ मेलङु गाउाँपाललकाको संशक्षप्त पररिर् 

नेपालको संषवधान २०७२ घोिणा पश्चात नेपाल संशघर् शासन प्रणालीमा स्थाषपत भर्ो । राज्र्को नर्ााँ संरिना 
अनसुार ७ वटा प्रदेश र ७५३ स्थालनर् तहहरू भए । सात वटा प्रदेशहरू मध्रे् बाग्मती प्रदेशको केन्र हेटौंडाबाट 
प्रदेश सरकारकारका सेवाहरू प्रवाह गदै आएको र्स प्रदेश अन्तगयत रहेको १३ शजल्लाहरू मध्रे् दोलाा एक हो । 
स्थालनर् तहको नर्ााँ संरिना अनसुार दोलाा शजल्लामा ७ गाउाँपाललका र २ नगरपाललका रहेका छनप । र्स शजल्लामा 
रहेको ७ वटा गाउाँपाललकाहरू मध्रे् मेलङु गाउाँपाललका ऐलतहालसक तथा पर्यटकीर् षहसाबले लनका  मह वपणुय रहेको छ 
। र्स गाउाँपाललकामा जम्मा ७ वटा वडाहरू रहेका छनप। 

सालबकका मेलङु, भेडप,ु डााँडााकय , घ्र्ाङसकुाठोकर र पवटी गाषवसहरू लमलाएर बना एको मेलङु गाउाँपाललकाको 
पूवयमा तामाकोसी गाउाँपाललका, पशश्चममा सालङु पानी ढलोको लसमा दोरम्बा गाउाँपाललका -रामेछाप, उथरमा सालङु 
गाउाँपाललका तथा दशक्षणमा मन्थली नगरपाललका र दोरम्बा गाउाँपाललका रामेछाप पदयछ । र्स गाउाँपाललकालाई सातवटा 
वडाहरूमा षवभाजन गररएका छ । सालबकको पवटी गा.षव.स. )१-९( लाई वाडय नं. -१, घ्र्ाङ सकुाठोकर गा.षव.स. )१-
४( लाई वाडय नं. -२, घ्र्ाङ सकुाठोकर गा.षव.स. )५-९( लाई वाडय नं. -३, भेडप ुगा.षव.स. )१-९( लाई वाडय नं. -४, 

डााँडााकय  गा.षव.स. )2, 3, 4, 5, 6 र 8( लाई वाडय नं. -५, डााँडााकय  गा.षव.स. )१, ७ र ९( र मेलङु गा.षव.स. 
)6, 8 र ९( लाई वाडय नं. -६ र  मेलङु गा.षव.स. )१, २, ३, ४, ५ र ७( लाई वाडय नं. -७ बना एको हो । 

मेलङु गाउाँपाललका ८६.५४ वगय षक.मी. के्षत्रफलमा फा ललएको छ । समनु्र सतहदेशा कररब ६३३ लमटरमा 
दोलाा शजल्लाका  कम उिाई भएको ठाउाँ लसथली देशा कररब ३१५० लमटर उिा को सालङुडााँडा भएको र्स 
गाउाँपाललकामा गमी र शिसो दबुा ाालको हावापानी पाईन्छ । प्रशस्त हररर्ाली वनजंगल, गौरीशंकर षहमशंृ्राला शशर 
भएर बग्ने तामाकोसी नदद तथा सदाबहार बग्ने ाोलाहरू, षहउाँदमा षहउाँले ढाषकएर सेताम्मे हदुााँको बेला स्वगयझैँ अनभुलूत 
हनुे स-साना थमु्काहरूले घेररएको सालङुडााँडा तथा तामाकोसी षकनार आसपासको समथर भ-ूभाग भएको र्स मेलङु 
गाउाँपाललका भौगोललक षवषवधता तथा प्राकृलतक सम्पदाले भररपणुय रहेको छ। 

र्स गाउाँपाललका 27029'46.5684'' देशा 27036' 25.3296'' उथरी अक्षासं र 8605'45.15''  देशा 85059' 

11.1408'' पूवी देशान्तरमा अवशस्थत छ । र्स गाउाँपाललकाको कुल के्षत्रफल ८६.५४ वगय षकलोमीटर रहेको छ भन े

समरु सतहबाट 63३ मीटर उिाईदेशा ३०18 मीटरसम्मको उिाईमा र्ो गाउाँपाललका फा ललएर रहेको छ । २०६८ 
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शित्र 1: मेलङु गाउाँपाललकाको वडागत जनसङ्ख्र्ा षववरण 
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सालको जनगणनाअनसुार जनसङ्ख्र्ाको दृषष्टले शजल्लाका नौवटा स्थानीर् तहमा तेस्रो र गाउाँपाललकाहरू मध्रे्मा दोस्रो 
स्थानमा र्ो गाउाँपाललका पदयछ । मेलङु गाउाँपाललकाको घरधरुी सवेक्षण २०७६ अनसुार गाउाँपाललकामा रहेका 7२61 
घरधरुीमा कुल जनसङ्ख्र्ा 30209 बराबर रहेको छ । जसमा मषहला 147९३ )४९%( र परुुिको सङ्ख्र्ा 1541६ 
)५१%( रहेको छ ।  

२.२ मेलङु गाउाँपाललकाको भउूपर्ोग शस्थलत 

मेलङु गाउाँपाललकाको कूल के्षत्रफल 86.54 वगय षक मी मध्रे् 66.3 % ( 57.42 वगय षक मी  )के्षत्रफल ाेलत 
र्ोग्र् जलमन रहेको छ भने 14 % ( 12.14 वगय षक मी  )क्षेत्रफल बन/जंगलले ढाकेको छ  ।  र्सागरर ९ .६% 

(३३.१३ वगय षक मी ) के्षत्रफल बटु्यानले ढाकेको छ र 1६ .६% ( 14.39 वगय षक मी  )के्षत्रफल िरण के्षत्र रहेको 
छ ।  

ताललका 1: मेलङु गाउाँपाललकाको भउूपर्ोग शस्थलत 

वाडय नं. ाेलत र्ोग्र् 

जलमन 
बन/जंगल िरण क्षते्र 

ाोला तथा 
तषटर् जलमन 

बटु्यान पोारी/तलाउ जम्मा 

1 

व. षक. लम. 10.81 1.14 0.27 0.17 4.57  16.96 
प्रलतशत 63.75 6.72 1.60 1.00 26.93 0.00 100.00 

2 

व. षक. लम. 4.43   0.09 1.67  6.19 
प्रलतशत 71.54 0.00 0.00 1.48 26.98 0.00 100.00 

3 

व. षक. लम. 7.65 4.75 0.07  1.83  14.30 
प्रलतशत 53.49 33.21 0.49 0.00 12.82 0.00 100.00 

4 

व. षक. लम. 12.77 3.88 0.37 0.04 1.32 0.00 18.39 
प्रलतशत 69.46 21.09 2.02 0.21 7.20 0.02 100.00 

5 
व. षक. लम. 9.54 2.24 0.07 0.04 2.32  14.21 
प्रलतशत 67.15 15.75 0.50 0.27 16.33 0.00 100.00 

6 
व. षक. लम. 7.49 0.11 0.82 0.16 1.68  10.27 
प्रलतशत 72.89 1.10 8.02 1.60 16.39 0.00 100.00 

7 
व. षक. लम. 4.73 0.03 0.48  0.99  6.22 
प्रलतशत 76.00 0.42 7.69 0.00 15.88 0.00 100.00 

जम्मा व. षक. लम. 57.42 12.14 2.08 0.50 14.39 0.00 86.54 

तामाकोशी गापाबाट देशाने मेलङु गा.पा.को अलधकासं भभूाग 
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प्रलतशत 66.3 14.0 2.4 0.6 16.6 0.001 100.0 

२.३ मेलङु गाउाँपाललकाको जलमनको मोहोडा शस्थलत 

मेलङु गाउाँपाललकाको कूल के्षत्रफल ८6.54 वगय षक मी मध्रे् सबाभन्दा बढी २4.96 % (२ 1.60 वगय षक 
मी  )के्षत्रफल जलमन पूवय फकेको छ भने २ 3 .५ 8 % (२ 0.40 वगय षक मी  )क्षेत्रफल जलमन उथर -पूवय मोहोडाको रहेको 

शित्र 2: मेलङु गाउाँपाललकाको भउूपर्ोग संबशन्ध नक्सा 
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छ। र्सागरर १5 .३ 1 % ( 13.25 वगय षक मी )दशक्षण-पूवय तफय  फकेको र १4.30 % (१ 2.38 वगय षक मी  )क्षेत्रफल 
दशक्षण मोहोडाको रहेको छ । 

ताललका 2: मेलङु गाउाँपाललकाको जलमनको मोहोडा षववरण 

जलमनको मोहोडा क्षते्रफल (वगय षक मी) प्रलतशत 

समथर 0.001 0.001 

उथर -पूवय  20.40 23.58 

उथर 10.55 12.20 

पूवय  21.60 24.96 

दशक्षण -पूवय  13.25 15.31 

दशक्षण  12.38 14.30 

दशक्षण -पशश्चम  4.55 5.26 

पशश्चम 1.55 1.79 

उथर -पशश्चम  2.25 2.60 

जम्मा 86.54 100 

शित्र 3: मेलङु गाउाँपाललकाको जलमनको मोहोडाको शजआ एस नक्सा 
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२.४ मेलङु गाउाँपाललकाको जलमनको लभरालोपनाको शस्थलत 

मेलङु गाउाँपाललकाको कूल के्षत्रफल ८6.54 वगय षक मी मध्रे् सबाभन्दा बढी 40.77 % ( 35.28 वगय षक 
मी  )क्षेत्रफल 2५ देशा 4५ लडग्रीको लभरालोपनामा रहेको छ भने 40.3२ % ( 34.90 वगय षक मी  )क्षेत्रफल जलमन 
1५ देशा 2५ लडग्रीको लभरालोपनामा रहेको छ ।  र्सागरर १६.05 % ( 13.8९ वगय षक मी  )५ देशा 1५ लडग्रीको 
लभरालोपनामा १.46 % ( 1.27 वगय षक मी )४५ लडग्री भन्दा बढीको लभरालोपनामा र १.39 % (१ .2 वगय षक मी )0 
देशा ५ लडग्रीको लभरालोपनामा रहेको छ ।  

ताललका 3: मेलङु गाउाँपाललकाको जलमनको लभरालोपनाको षववरण 

लभरालोपना (लडग्रीमा) क्षते्रफल (वगय  षक मी) प्रलतशत 

 0-5 1.20 1.39 
 5-15 13.89 16.05 
 15-25 34.90 40.32 

25-45 35.28 40.77 
>45 1.27 1.46 

जम्मा 86.54 100.00 

शित्र 4: मेलङु गाउाँपाललकाको जलमनको लभरालोपनाको शजआ एस नक्सा 
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२.५ मेलङु गाउाँपाललकाको जलमनको उिाईको शस्थलत 

मेलङु गाउाँपाललकाको कूल के्षत्रफल ८6.54 वगय षक मी मध्रे् आधा भन्दा बढी 59.41 % ( 5१.41 वगय षक 
मी  )क्षेत्रफल १ 0०० देशा २0०० लमटर उिाईमा अवशश्थत रहेको छ भने 19.41 % ( 1६.80 वगय षक मी  )क्षते्रफल 
२0०० देशा ३0०० लमटर उिाईमा अवशश्थत रहेको छ । र्सागरर १1.49 % ( 9.9४ वगय षक मी  )१ 0०० लमटर 
भन्दा कम उिाईमा अवशश्थत र 9.6९ % ( 8.39 वगय षक मी )3००० लमटर भन्दा बढी उिाईमा अवशस्थत रहेको छ 
।  

ताललका 4: मेलङु गाउाँपाललकाको जलमनको उिाईको षववरण 

उिाई क्षते्रफल (वगय  षक मी) प्रलतशत 

700 - 1000 मी. 9.94 11.49 
1000 - 2000 मी. 51.41 59.41 
2000 - 3000 मी. 16.80 19.41 
3000 मी. भन्दा  8.39 9.69 
जम्मा 86.54 100.00 

शित्र 5: मेलङु गाउाँपाललकाको जलमनको उिाईको शजआ एस नक्सा 
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२.६ ऐलतहालसक शिनारी तथा नामाकरण  

मेलङु गाउाँपाललकाको नाम ऐलतहालसक मेलङु बजारको नामबाट रहन गएको हो । तामाङ भािाको “मे” )आगो( 
र “लङु” )ज्वाला( शलद लमलेर मेलङु भएको हनुसक्ने र्हााँका स्थानीर्बासीहरूको तकय  रहेको छ । षकम्बदन्ती अनसुार 
मेलङु डााँडाबाट आगोको ज्वाला लनस्केको देशान्थ्र्ो र र्सरी आगोको ज्वाला लनस्कन ेडााँडालाई स्थानीर् तामाङ जातीका 
मालनसहरूले मेलङु नामाकरण गरेका कारण र्ो के्षत्र मेलङु नामले पररशित हनुगर्ो ।  

मेलङु गाउाँपाललकाको एकमात्र हाट लाग्ने ठाउाँ हो ऐलतहालसक मेलङु बजार जहााँबाट धालमयक तथा प्राकृलतक 
सौन्दर्यको संगमस्थल शालङुडााँडा कररब ५ घण्टाको पदमागय पार गरेपलछ पगु्न सषकन्छ । राणा शासनकालमा िशियत 
मेलङु बजार सदरमकुाम दोलाा र रामेछापको सदरमकुाम लथर्ो । बडाहाषकम बस्ने र्स बजारमा दवुा शजल्लाको माल 
र अड्डा लथर्ो । २००७ सालमा त कालीन मशुिसेनाले मेलङु कलजामा ललएपलछ सदरमकुाम रामेछाप सर्ो । परुानो 
स्थान भएकाले २००७ पलछ पलन थपु्रा उच्ि पदस्थ मालनस र्हााँ आ रहन्थे । २०१५ सालमा राजा महेन्रको एक रात 
बास र्षह स्थानमा भएको लथर्ो । 

स्थानीर्का अनसुार सदरमकुाम षहाँडेपलछ त कालीन पिार्त सरकारले गाउाँमा प्रहरी िौकी, भेटरीनरी, हलुाकजस्ता 
सरकारी अड्डाको स्थापनाका साथा २०४३ सालमा राषिर् वाशणज्र् बरकको शााा समेत स्थापना भएको लथर्ो । पलछ 
सदरमकुाम मेलङुबाट सरेपलछ स्थानीर्हरूद्वारा गाउाँमा िहलपहल बढाउन बजारको बीिमा हाटबजारको थालनी गरेका 
लथए । प्र रे्क घरबाट एकएक वटा बस्त ुर आफूले उ पादन गरेको सामान ललएर बधुबार लबहान मेलङु बजारमा मेलङु 
वररपरीका साथा लछमेकी शजल्ला रामेछाप र वरपरका दजयनभन्दा बढी गाषवसका मालनस हाट भनय र्ही  आउन थाले । 
षव.सं. २०५७ सालमा त काललन माओवादी र सरकारी सरुक्षाकमी बीिको लभडन्त पलछ िौकी उठ्यो, अन्र् सरकारी 
अड्डासमेत शझटीगनु्टा कसेर सदरमकुाम फषकय नकुा साथा बरक पलन सदरमकुाम सर् र्ो । अझसम्म पलन र्स ऐलतहालसक 
स्थानमा बधुबारको ददन हाट लाग्ने गछय । 

२.७ प्राकृलतक तथा आलथयक षवकासका स्रोतहरू  

प्रशस्त हररर्ाली वनजंगल, गौरीशंकर षहमशंृ्राला शशर भएर बग्ने तामाकोसी नदद तथा सदाबहार बग्ने ाोलाहरू, 
षहउाँदमा षहउाँले ढाषकएर सेताम्मे हदुााँको बेला स्वगयझैँ अनभुलूत हनुे स-साना थमु्काहरूले घेररएको सालङुडााँडा तथा तामाकोसी 
षकनार आसपासको समथर भ-ूभाग भएको र्स मेलङु गाउाँपाललका भौगोललक षवषवधता तथा प्राकृलतक सम्पदाले भररपणुय 
रहेको छ । 

मेलङु गाउाँपाललकालभत्रका प्रार् सबा वस्तीहरू समेटने सडकको ट्रर्ाक ाोल्न ेकाम सषकएको छ भने परुाना सडक 
हरूलाई वमसःस्तर उन्नलत गनय थाललएको छ । मेलङु गाउाँपाललकाको मह वपूणय सडकहरू मेलङु मागय, काकललङ 
बदु्धिोक मागय, भ्र्ाकुरे देवी मागय, स र्श्वर मागय, लामाटार मागय, गोलेगााँउ मागय, लबरौटा मागयको डी.षप.आर. गरर सदाबहार 
सिुारु गनय काम आगालड बढा एको छ साथा नर्ााँपलु पवटी डााँडााकय  सडकको लसम्टे बदु्दिोक ाण्ड)१२.८ षक.लम.( 
पीि कार्य शरुु भएको छ। केषह ठुला ाानेपानी, लसंिाई, षवस्ालर्का आर्ोजनाहरू र व्र्शिगत आवासहरू समेत 
लनमायणाधीन अवस्थामा छनप । कररब ६०० मेगावाटको  तामाकोसी-३ जलषवस्तु आर्ोजनाको डी.षप.आर. समेत तर्ार 
भएकोले र्स आर्ोजना गाउाँपाललका के्षत्र समेटने गरर सरुु भएमा र्स गाउाँपाललकाको समग्र षवकासमा महुार फेररनेछ । 

र्स गाउाँपाललकामा समनु्र सतहदेशा कररब 633 लमटरमा दोलाा शजल्लाका  कम उिाई भएको ठाउाँ लसथली 
देशा कररब ३१५० लमटर उिा को सालङुडााँडा भएकोले र्हााँको हावापानी तथा जलमनमा षवषवधता पा न्छ।साथा 
गाउाँपाललकाको पशश्चमी भेगमा शिसो हावापानी भएकाले प्रशस्त मात्रामा आल,ु धान, गहुाँ, मका , कोदो, आल ुआदद मु् र् 
बालीहरू हनुप भन ेआाँप, केरा, कटहर, ल्सी आदद प्रमाु फलफूलहरू हनुप । गाउाँपाललकाको तल्लो भेगमा तरकारी, 
दधुजन्र् पदाथय तथा फलफूलहरू बेिेर आम्दानी गछयन भने मालथल्लो उच्ि भेगका मालनसहरूले मौरीपालन, बाख्रापलन 
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तथा जडीबटुी ाेतीबाट आम्दानी गछयन । र्हााँका मालनसहरू कृषि पेशा बाहेक सेना, प्रहरी, शशक्षक, ठेक्कापट्टा तथा अन्र् 
लनजामती तफय पलन आवद्द छनप । 

मेलङु गाउाँपाललका पर्यटकीर् षहसाबले अ र्न्ता सम्भावना भएको ठाउाँ हो । गाउाँपाललकाका  उच्ि भभूाग भएको 
सालङु के्षत्र धमय र प्राकृलतक सौन्दर्यको संगम स्थल हो । सर् थमु्काको डााँडाका रुपले शिलनन ेसालङुमा शालङु्गेश्वर तथा 
जरेुढंुगा महादेव, महादेवको भण्डार, बाघ ढंुगा, गाई ढंुगा, धमय द्वार, आदद प्रलसद्ध धालमयक स्थलहरू रहेको छ । स-साना 
सर् भन्दा बढी थमु्काहरूले घेररएको सालङु, षहउाँदमा झन्डा दईु मषहनासम्म षहउाँले ढाषकएर सेताम्मे हदुााँको बेला स्वगयझैँ 
अनभुलूत हनुे र्स डााँडाबाट काललन्िोक भगवती, गौरीशंकर षहमाल,गणेश षहमाल, जगुल षहमाल आददको दृश्र् समेत 
देशानलेु प्राकृलतक सौन्दर्यताले अ र्न्ता आकियक रहेको र्स ठाउाँमा षवशिे गरर नर्ााँविय तथा जनापूशणयमाको बेला आन्तररक 
तथा बाह्य पर्यटकहरूको घ ुाँिो लाग्ने गदयछ । सालङुमा लोपोउन्माु जालतको कााँडे भ्र्ाकुर, स्तनधारी प्राणी सालक 
पा न्छ । सतवुा, लनरमलस, जटामलस, पााँिऔले आदद र्हााँका प्रमाु जडीबटुीहरू हनुप भने ओार, रििन्दन, कटुस, ास्र,ु 
धपुी, गोबे्र सल्ला, लौठ सल्ला,शिलाउने, बााँस, लनगालो  आदद मु् र् बनस्पलत हनुप । मेलङु गाउाँपाललकाको लसथलीबाट 
नशजका  रहेको जलषवस्तु षवकास नमनुाको रुपमा लनलमयत शाम्ती जललबध्र्तु आर्ोजनाको समेत सशजला अवलोकन गनय 
सषकन्छ । र्सका साथा मेलङु गाउाँपाललका लभत्र रहेका मु् र् मठ मशन्दर तथा गमु्बाहरू पवटीको स र्श्वर महादेव, 
भ्र्ाकुरे देवी, सकुाठोकरको गाईारुा महादेव, घ्र्ाङको काकललङ भञ्झ्र्ाङ तथा सालङुबदु् लाक्षललङ गमु्बा, भेड्पकुो 
ाम्बलुलङ तथा सान्छेंन गमु्बा, पशपुती जकेु मशन्दर, शिकुय नेश्वर महादेव, जरेु ढंुगा महादेव, मेलङुको लसथली महादेव, 

माललका देवी मशन्दर, गोरानाथ मशन्दर, पार्ााँाेत देवी. लनकासी  न्रावती मशन्दर, गाउाँाेत बाजेको मशन्दर, सनुाषवताय 
भीमसेन थान, डााँडााकय को सुंगरेु महादेव मशन्दर आदद तथा भेडप ुपोारी, हशल्लने ढंुगा, उलेनी छहरा, ढोकेको भीर, 
पवटीको गफुा हनुलेु र्स के्षत्र धालमयक पर्यटनको षहसाबले समेत मह वपूणय ठाउाँ हो । मेलङु गाउाँपाललकाको अको 
मह वपूणय ठाउाँ हो भेडप ुपोारी । र्ो पोारी षव.सं.१८८५ मा पथा लगा एको लथर्ो । षकम्वदन्ती अनसुार र्स पोारीमा 
ठुला एक जोडी नागमशण लथए र मध्रे् रातको समर्मा मशण िशम्कएर पोारी  वररपरी उज्र्ालो आउथ्र्ो, पलछ पोारीमा 
भरसी र रााँगो पोारीमा पसेपलछ उि नाग मन्थली लनस्केको र नाग देाा नपरेको भनाई छ । षव.सं. २०६५ साल लतर 
र्स पोारी उशम्लएर छाल समेत आएको लथर्ो । संरक्षण को उशित व्र्बस्था गरेमा र्स पोारी आन्तररक तथा 
बाह्यपर्यटकको प्रिरु सम्भावना भएको ठाउाँ हो । 

 
 

ए.डी.बी.को रण सहर्ोगमा नर्ााँपलु-पवटी-डााँडााकय  सडकको लसम्टे बदु्धिोक ाण्ड कालोपते्र   
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२.८ मानव षवकास सूिकाङ्क  
 

 

 

स्रोतः स्थानीर् तहको वस्तशुस्थलत षववरण २०७६, प्रदेश सरकार प्रदेश नीलत तथा र्ोजना आर्ोग बाग्मती प्रदेश हेटौंडा, मकवानपरु, नेपाल 

  

मानव षवकास सूिकाङ्कः 0.437 

आरू् सूिकाङ्कः 0.338 

औसत आर्ःु 69.11 

आर् ुसूिकाङ्कः 0.720 

षवस्ालर्मा रहने औसत अवलधः 3.46 

बर्स्क साक्षरता दरः ५9.19 

शाशक्षक सूिकाङ्कः 0.337 

लाषङ्गक अनपुातः १04.21 
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पररच्छेद ३: पाररवाररक षववरण तथा जनसङ्ख्र्ाको अवस्था  

३.१ बस्ती र घरपररवार षववरण  
ताललका 5: बस्ती अनसुारको घरसङ्ख्र्ा षववरण वाडय नं. १ 

बशस्तको नाम घर सङ्ख्र्ा बशस्तको नाम घर सङ्ख्र्ा बशस्तको नाम घर सङ्ख्र्ा 
आिार्य टोल 26 देउराली 3 मागाली टोल  21 

आहालडााँडा 7 देउराली -शिसापानी  3 मानेडााँडा 21 

ऐसेल ुिौर 4 देउराली -गारी  2 मालथल्लो गारी 20 

अमले टोल 34 देउराली -पवटी  109 मषटटार 1 

अाँधेरी ाोला 10 देउराली रावत गाउाँ 8 लमगे -पवटी  7 

अाँधेरीाोला बोललटार 4 ढकाल गाउाँ 16 नेवार टोल 5 

आाँग े 1 धनसार -पवटी  10 पाण्डेछाप 48 

बाख्रछेाप पवटी 1९ धारापानी -पवटी  35 पााा टोल 1 

बसन ढुङ्गा -लसम्टे  10 ढुङ्गे 27 पााँिघरे 1 

बाटामनुी गाररगाउाँ 11 ददर्ालेाकय  172 परराकय  27 

बतासे 1 ददर्ालेाकय -भजेुलगाउाँ  28 पाषटमाथी 12 

भालाुोला -पवटी  4 दोबाटे 42 पवटी 41 

भालाुोला -ददर्ालेाकय  2 गारा गाउाँ 1२ रमा लो -िोक  6 

भालसु्वारा 31 गारी गाउाँ 47 ददर्ाले 3 

भानेगारा 12 घटे्ट डााँडा 6 रुशानी 90 

भंगेरी 43 जामनुे पवटी 36 साउनेपानी -पवटी  15 

भटमासे 21 ज्र्ालमर बोटे 5 लसमाेत 3 

लभमस्थान 5 काबे्र 14 लसम्टे 149 

भजेुल गाउाँ 1 काबे्र -देषवथान  4 सनु्दरबस्ती 36 

लबसौना 29 काबे्र -लभमथान  3 सकेुबारी 3 

बोहोरा टोल 6 काबे्र -पवटी  77 स्वारा- पहरीाकय  5 

िौतारी 2 काबे्र -रुशानी  2 ठूलो -िौर  13 

शिहान े 42 काललमाटी -पवटी  28 ठूलो -पाँधेरो  4 

शिसापानी 34 कटे्टल गाउाँ 1   

डााँडा गाउाँ 9 कटुवाल गाउाँ 8   

डााँडा घर 4 तल्लो रुशानी 24   

डााँडा ाेत 12 थालीडााँडा 7   

तल्लो -गारी  14 ाड्का टोल 10   

तल्लो काबे्र 3 ाकय  डााँडा 20   

  को राला गाउाँ 43   

जम्मा 1735 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण २०७५/२०७६ )२०१९( 
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ताललका 6: बस्ती अनसुारको घरसङ्ख्र्ा षववरण वाडय नं. 2 

बशस्तको नाम घर सङ्ख्र्ा बशस्तको नाम घर सङ्ख्र्ा बशस्तको नाम घर सङ्ख्र्ा 
ऐसेल ुिौर 14 जौबारी 5 माझघर टोल 7 

बााँसबोटे 38 ज्र्ालमरे 17 मताने 3 

बााँसबोटे पौडेल टोल 8 काललमाटी 1 नर्ााँबस्ती 6 

बाटुली िौर 14 कलकले 18 नेपाली टोल 1 

भिपरेु गाउाँ 22 कल्लेरी 34 पराजलुी टोल 13 

भोले 3 कल्लेरी आाँपबोटे 4 षपपलबोट 17 

िनौटे 3 कल्लेरी साउने टोल 9 पोारे 38 

छते्र 7 कााँसिौर 10 साउने टोल 1 

शिहान े 24 कटहरे 9 सकुाठोकर 1 

डडवुा टोल 13 काउले 2 सकुाठोकर - गारेली  13 

डााँडा गाउाँ 72 केराबारी 4 सकुाठोकर -ज्र्ालमरे  6 

डााँडाबारी 2 ाड्का टोल 1 सकुाठोकर -काललमाटी  1 

देउराली 12 कोल िौर 4 सकुाठोकर -काबे्रली  1 

ढलेको बर 5 कुलामाथी -बााँसबोटे  12 सकुाठोकर - टापु  2 

ढााँडबारी 2 कुलामनुी - बााँसबोटे  2 सकुाठोकर -टार  8 

ढााँडे 3 कुमाटे 10 टाप ु 15 

धौले 3 कुवामनुी 1 थापा गाउाँ 42 

लडला घर 3 ल्से -टोल  7 ठुलीबारी 7 

गारा गाउाँ 38 लश्सबोटे 2 उपल्लो गाउाँ 38 

गारेली 11 लोहोसे 53   

गोले गाउाँ 10 माझगाउाँ 10   

जम्मा 742 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण २०७५/२०७६ )२०१९( 

ताललका 7: बस्ती अनसुारको घरसङ्ख्र्ा षववरण वाडय नं. ३ 

बशस्तको नाम घर सङ्ख्र्ा बशस्तको नाम घर सङ्ख्र्ा बशस्तको नाम घर सङ्ख्र्ा 
आदशय टोल 3 िौतारर-पारी 1 मका  ाोररर्ा 7 

आरु ाकय  1 डााँडापानी टोल 5 माने-बजार 25 

अाौले टोल 6 दमाई टोल 2 माने-घ्र्ाङ 6 

बस्नेत टोल 8 देषवथान 21 मशुार्ा टोल 1 

बाटुले 31 दोबाटे 6 मकुुने 46 

बाटुले नौले 2 दोभान 40 ओख्रनेी 33 

भञ्ज्र्ाङ 42 एकान्त टोल 12 पााे-लभथा 10 

भस्मे टोल 9 फलाटे 22 पााँि-औले 1 

भीरमनुी 4 गह ुाोररर्ा 10 पााे-िौर 3 

ब्रहमान टोल 2 घडेरी 5 पोारे 4 

घतानी टोल 5 ाानी देउराली 4 रसा ली टोल 6 

घ्र्ाङ 18 ाानी गाउाँ 8 सबेुदार टोल 18 
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बशस्तको नाम घर सङ्ख्र्ा बशस्तको नाम घर सङ्ख्र्ा बशस्तको नाम घर सङ्ख्र्ा 
गोले टोल 5 ाान्नागी टोल 5 तल्लो घ्र्ाङ 46 

कााँडे 18 कुने 25 ठूलोढुङ्गा 1 

कागनु े 13 लामा टोल 24 उलेनी 18 

काशथके 8 ल्सी गारो 3 र्ोञ्जन टोल 6 

काउले 3 मााँझगाउाँ 50   

 जम्मा 652 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण २०७५/२०७६ )२०१९( 

ताललका 8: बस्ती  अनसुारको घरसङ्ख्र्ा  षववरण वाडय नं. ४ 

बशस्तको नाम घर सङ्ख्र्ा बशस्तको नाम घर सङ्ख्र्ा बशस्तको नाम घर सङ्ख्र्ा 
आहालडााँडा 31 फुकेसल्ला 44 नर्ाघर 5 

आहले 10 गारी टोल 30 परर्ा टोल 19 
आाँगेटार 71   पालेबन 1 

बलबर्ााकय  43 गाराङ 17 षप्लेबेंसी 9 
बगवुा-बेंसी 24 गोले-गाउाँ 42 पालेघर 1 

बाकाट 25 गमु्बा-डााँडा 2 षपपलबोट 23 
बन टोल 10 हल्लीने-ढुङ्गा 11 पोारी टोल 32 
बनमनुी 3 हकय टे 12 रलमते-डााँडा 13 
भस्मे 1 जोरधारा 17 रसा ली टोल 2 
भेड्प ु 14 जकेु 31 ररठ्ठाबोट 13 

बदु्ध िोक 13 ात्री गाउाँ 7 सहरे 60 
भमेु टोल 18 को रालाबोट 29 सल्लेनी 44 
भमेुस्थान 2 कुल-डााँडा 4 सराङ्खथली 14 
छााँगा 3 कुवा टोल 1 लसमाेत 9 
लछरुवा 6 लामाटार 75 लसाँधरुी-ढुङ्गा 5 

शिलब-गाउाँ 12 ल्सीबोट  12 शशार-बारी 2 
शिते्र 51 लहरे  35 सहुाराडााँडा 2 

ढााँडोस्वारा 6 मानेडााँडा 72 सनुलबताय 19 
दबायन े 3 मालथल्लो दमु्बा 35 सनु्तलाबारी 7 
धानकेु 99 मलुघरे टोल 1 ठालडपारी 1 

धारापानी 36 मलुपानी 1 थामी-डााँडा 114 
ढुङ्गे-डााँडा 3 मसुरेुडााँडा 11 थापा टोल 1 
दमु्बा 34   तीन-धारा 6 
फड्के 51   तीते-िौर 58 

 जम्मा 1515 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण २०७५/२०७६ )२०१९( 
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ताललका 9: बस्ती  अनसुारको घरसङ्ख्र्ा  षववरण वाडय नं. ५ 

बशस्तको नाम घर सङ्ख्र्ा बशस्तको नाम घर सङ्ख्र्ा बशस्तको नाम घर सङ्ख्र्ा 
ऐराल ुटोल 16 डााँडााकय  72 ात्री टोल 10 

आरारे 5 डडवुा 14 माझ-घर 6 
आरुाकय  21 डााँडा टोल 46 माथी-भवुनथान 1 
ऐसेलिुौर 1 डााँठे-लभत्री 3 लनकासी-षपपलडााँडा 5 
बडारे 17 ददुदले-भन्ज्र्ाङ 6 पाँधेरापारी 10 

बाघथल-डााँडा 3 गारा टोल 1 पााकय  टोल 54 
बााँसघारी-पााकय  5 गारास्वारा 3 पा ले टोल 5 

  शघलसङ-बारी 8 फलााँटे 1 
लभरकुना 16 गोरीाा 16 षपपलडााँडा 10 
लभत्री-गाउाँ 51 हररलसदद्द 9 रात-डााँडा 3 
भमेुथान 7 हवल्दार टोल 28 रातोमाटे 44 

लबताय-केराघारी 1 झााँवी टोल 3 सल्ले 11 
बम्जन टोल 8 जमु्ल्र्ाहा टोल 53 सोतीओडारे 15 
बदु्ध टोल 8 कल्िे 25 सुाँगरेु 34 

बढुाथोकी टोल 5 काकी टोल 2 टाट्ने 6 
बषुकनी 22 काशथके 59 थापा टोल 2 

िशन्डथान 4 कटुञ्ज े 38 ठूलो-िौर 5 
ि्लेटी 2 काउले 7 ठूलोबारी 15 
शिते्र 1 ाड्का टोल 16 तोरीाकय  51 

 जम्मा 886 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण २०७५/२०७६ )२०१९( 

ताललका 10: बस्ती  अनसुारको घरसङ्ख्र्ा  षववरण वाडय नं. ६ 

बशस्तको नाम घर सङ्ख्र्ा बशस्तको नाम घर सङ्ख्र्ा बशस्तको नाम घर सङ्ख्र्ा 
आाँपबोटे 23 गाराबारी 2 पल्ला-बारी 1 
आरुबोटे 6 हवल्दार टोल 1   
बडारे 1 षहले 75 पसल-टोल 1१ 

बनपााे 2 जम्बोटे नौशर् 2 पौडेल-गाउाँ 8 
बााँसघारी 10 शजम्मल टोल 14 रातमाटे 1 
भादगाउाँ 11 ज्र्ालमरबोटे 9 रा फल टोल 2 
लनगासी 126 काटले 23 सहर 18 
बोशझनी 27 काकी टोल 5 सल्लेपााा 24 
िन्रेटोल 5 काशथके 39 सल्लेरी 18 

िापागााँई टोल 7 केराघारी 2 साल्र्ा-पााा 31 
छाप 32 केउररनी 13 सन्मान टोल 30 

दमाई टोल 3 ाड्का टोल 1 सानो-लमल्ती 19 
डााँडागाउाँ 3 ाोलापारी 28 लसङ्घर टोल 9 
डााँडााकय  2 को राला टोल 7 लसउाँडीघारी 2  
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बशस्तको नाम घर सङ्ख्र्ा बशस्तको नाम घर सङ्ख्र्ा बशस्तको नाम घर सङ्ख्र्ा 
डााँडापारी 6 लामा टोल 12 सनुालबताय 39 
देउराली 13 मेलङु 90 सनुारपानी 15 
ददर्ाले 4 मोिान टोल 8 तेसो टोल 7 

फेदद-केराघारी 1 मकुुने 2 थानसी ं 13 

    थापाबारी 2 
गाराबारी 18 ओल्लो-काटले 8   
गारागाउाँ 16 पाले-बन 4 लतशन्प्ले 7 

गारीगाउाँ 6 पार्ा-ाेत 1   
 जम्मा 930 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण २०७५/२०७६ )२०१९( 

ताललका 11: बस्ती  अनसुारको घरसङ्ख्र्ा  षववरण वाडय नं. ७ 

बशस्तको नाम घर सङ्ख्र्ा बशस्तको नाम घर सङ्ख्र्ा बशस्तको नाम घर सङ्ख्र्ा 
अियले 4 घतीस्वारा 10 पौडेल गाउाँ 8 

बरको-बोट 5 गोरानाथ 7 रातामाटे 5 
बरबोटे 2 जासीगाउाँ 23 रुशानी 3 
बाटाघर 7 जम्बाटे 17 रुम्टी 6 
बाटुले 6 जम्दार टोल 2 सालबोटे 8 
लभरबारी 18 शजम्मल टोल 9 सोह्रलबसे 1 
लबरौटा 49 जोगीगाउाँ 67 लसमपानी 4 

िशण्डथान 3 ज्र्ालमरे-शशथली 10 लसस्नेरर 37 
डााँडा टोल 32 कालीिौर 34 शशथली-बजार 52 
डााँडाघर 6 कामी टोल 9 लसउाँडीघारी 18 
देउराली 12 ाड्काथोक 3 तल्लो टोल 6 
ढााँडबारर 39 ानाईगाउाँ 16 ठाडी-पारी 15 

  कोलाबारी 3 थालडााँडा 12 
धबेु-डााँडा 1 माझ टोल 29 थामीगाउाँ 21 

गाराबारी-जोलगगाउाँ 8 माटी-ााल 5 ठूली-िौर 51 
गाराबारी-ाड्काथोक 16 लमल्ती बजार 25 लतलाोररर्ा 8 

गारागाउाँ 7 नारार्णटार 22 एक्ले षपपलाकय  1 
गबे 30 नौले 5 र्ोगी गाउाँ 5 

 जम्मा 801 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण २०७५/२०७६ )२०१९( 
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३.२ जनसङ्ख्र्ा षवतरणको अवस्था  

३.२.१ वडागत ललङ्ग अनसुार घरमलुीको जनसङ्ख्र्ा षववरण 

र्स गाउाँपाललकामा रहेका 7261 घरधरुी मध्रे् 83.93 प्रलतशतमा परुुि र 16.07 प्रलतशतमा मषहला घरमूली 
रहेको देशान्छ । वडा अनसुार हेने हो भन ेवडा नं 6 मा सबाभन्दा बढी 20 प्रलतशतमा मषहला घरमूली रहेको घरधरुी 
देशाएको छ ।  

ताललका 12: ललङ्ग अनसुारको घरमलुी षववरण 

वाडय नं. 
मषहला परुुि जम्मा 

सङ्ख्र्ा प्रलतशत सङ्ख्र्ा प्रलतशत सङ्ख्र्ा प्रलतशत 

वाडय नं. १ 236 13.60 1499 86.40 1735 100.00 

वाडय नं. २ 124 16.71 618 83.29 742 100.00 

वाडय नं. ३ 93 14.26 559 85.74 652 100.00 

वाडय नं. ४ 253 16.70 1262 83.30 1515 100.00 

वाडय नं. ५ 143 16.14 743 83.86 886 100.00 

वाडय नं. ६ 186 20.00 744 80.00 930 100.00 

वाडय नं. ७ 132 16.48 669 83.52 801 100.00 

जम्मा 1167 16.07 6094 83.93 7261 100.00 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण २०७५/२०७६ )२०१९( 

३.२.२ वडागत घरधरुी पररवार सङ्ख्र्ाको अनपुात 

गाउाँपाललकाका हरेक वडाहरूमा रहेको घरधरुी तथा पररवारमा रहेको पररवार सङ्ख्र्ाको तथ्र्ाङ्क अनसुार सबाभन्दा 
बढी 1764 )24.3%( िार सदस्र्ीर् पररवार रहेको देशान्छ भने एक मात्र सदस्र् रहेको घरधरुी 669 )9.2%( तथा 
10 भन्दा बढी सदस्र् रहेको पररवार ८७ )1.2%( रहेको छ ।  

ताललका 13: घरधरुी अनसुार पररवार सङ्ख्र्ाको अनपुात 

पररवार 
सदस्र् 
सङ्ख्र्ा 

वाडय नं  .१  वाडय नं  .२  वाडय नं  .३  वाडय नं  .४  वाडय नं  .५  वाडय नं  .६  वाडय नं .7 जम्मा 

सं्र्ा % सं्र्ा % सं्र्ा % सं्र्ा % सं्र्ा % सं्र्ा % सं्र्ा % सं्र्ा % 

1 158 9.1 84 11.3 48 7.4 186 12.3 60 6.8 65 7.0 68 8.5 669 9.2 

2 207 11.9 88 11.9 68 10.4 218 14.4 99 11.2 98 10.5 96 12.0 874 12.0 

3 337 19.4 128 17.3 96 14.7 317 20.9 152 17.2 144 15.5 126 15.7 1300 17.9 

4 444 25.6 180 24.3 147 22.5 371 24.5 218 24.6 200 21.5 204 25.5 1764 24.3 

5 289 16.7 135 18.2 108 16.6 192 12.7 161 18.2 144 15.5 140 17.5 1169 16.1 

6 146 8.4 62 8.4 58 8.9 108 7.1 93 10.5 109 11.7 73 9.1 649 8.9 

7 68 3.9 25 3.4 52 8.0 49 3.2 35 4.0 52 5.6 43 5.4 324 4.5 

8 42 2.4 13 1.8 22 3.4 26 1.7 27 3.0 32 3.4 16 2.0 178 2.5 

9 31 1.8 18 2.4 14 2.1 20 1.3 16 1.8 34 3.7 18 2.2 151 2.1 

10 6 0.3 4 0.5 14 2.1 17 1.1 12 1.4 34 3.7 9 1.1 96 1.3 

10 जना 
भन्दा बढी 

7 0.4 5 0.7 25 3.8 11 0.7 13 1.5 18 1.9 8 1.0 87 1.2 

जम्मा 1735 100 742 100 652 100 1515 100 886 100 930 100 801 100 7261 100 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण २०७५/२०७६ )२०१९( 
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३.२.३ वडागत ललङ्ग अनसुार जनसङ्ख्र्ा षववरण 

र्स गाउाँपाललकाको कुल जनसङ्ख्र्ा ३०२०९ रहेको छ, जसको ५१ प्रलतशत )15416( परुुि र 49 प्रलतशत 
)14793( मषहलाको जनसङ्ख्र्ा रहेको छ । वडा अनसुार हेने हो भने वडा नं ६ मा सबाभन्दा बढी 6923 )22.9%( 
जनसङ्ख्र्ा र वाडय नं. २ मा सबाभन्दा कम 2950 )9.8%( जनसङ्ख्र्ा रहेको छ । 

ताललका 14: ललङ्ग अनसुार जनसङ्ख्र्ा षववरण 

वाडय नं. 
परुुि मषहला जम्मा 

सङ्ख्र्ा प्रलतशत सङ्ख्र्ा प्रलतशत सङ्ख्र्ा प्रलतशत 

वाडय नं. १ 3565 51.5 3358 48.5 6923 22.9 
वाडय नं. २ 1527 51.8 1423 48.2 2950 9.8 
वाडय नं. ३ 1607 52.1 1480 47.9 3087 10.2 
वाडय नं. ४ 2885 50.5 2823 49.5 5708 18.9 
वाडय नं. ५ 1927 50.2 1909 49.8 3836 12.7 
वाडय नं. ६ 2197 50.6 2145 49.4 4342 14.4 
वाडय नं. ७ 1708 50.8 1655 49.2 3363 11.1 
जम्मा 15416 51.0 14793 49.0 30209 100.0 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण २०७५/२०७६ )२०१९( 

३.२.४ औसत पररवारको आकार तथा ललङ्ग अनपुात सम्वन्धी षववरण 

गाउाँपाललकाको औसत पररवारको आकार ४.16 रहेकोमा वाडय नं. ४ मा सबा भन्दा कम अथायत 3.77 औसत 
पररवारको आकार र वाडय नं. 3 मा सबा भन्दा बढी 4.73 औसत पररवारको आकार रहेको पा एको छ । 

ताललका 15: घरधरुी पररवार सङ्ख्र्ाको अनपुात 

वाडय नं. 
ललङ्ग 

जम्मा जम्मा घरधरुी 
औसत पररवारको  

आकार 
ललङ्ग अनपुात 

परुूि मषहला अन्र् 

वाडय नं. १ 3565 3358 0 6923 1735 3.99 106.16 

वाडय नं. २ 1527 1423 0 2950 742 3.98 107.3 

वाडय नं. ३ 1607 1480 0 3087 652 4.73 108.58 

वाडय नं. ४ 2885 2823 0 5708 1515 3.77 102.19 

वाडय नं. ५ 1927 1909 0 3836 886 4.33 100.94 

वाडय नं. ६ 2197 2145 0 4342 930 4.67 102.42 

वाडय नं. ७ 1708 1655 0 3363 801 4.20 103.2 
जम्मा 15416 14793 0 30209 7261 4.16 104.21 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण २०७५/२०७६ )२०१९( 

३.२.५ जातजालत अनसुार गाउाँपाललकाको जनसङ्ख्र्ा सम्वन्धी षववरण 

जालतर् आधारमा जनसङ्ख्र्ाको षववरणलाई अध्र्र्न गदाय आधा भन्दा बढी जनसङ्ख्र्ा ब्राम्हण/क्षेत्रीहरूको रहेको 
पा र्ो भने जनजाती दोश्रो स्थान र दललत तेश्रो स्थानमा रहेको देशान्छ । जालतर् समहुको प्रलतशतमा ब्राम्हण/क्षेत्री 
51.84%, जनजाती 39.24 % र दललत  8.92 % रहेको छ । वाडय नं. ३, ४, ५ र ६ मा जनजातीको बाहलु्र्ता 
रहेको देशान्छ भने वाडय नं. १, २ र ७ मा ब्राम्हण/क्षेत्रीहरूको बाहलु्र्ता रहेको देशान्छ ।  
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ताललका 16: जालतर् समहुका आधारमा जनसङ्ख्र्ाको षववरण 

वाडय नं. ब्राम्हण/क्षते्री जनजाती दललत जम्मा 

वाडय नं. १ 
सङ्ख्र्ा 4875 1050 998 6923 

प्रलतशत 70.42 15.17 14.42 100.00 

वाडय नं. २ 
सङ्ख्र्ा 2410 224 316 2950 

प्रलतशत 81.69 7.59 10.71 100.00 

वाडय नं. ३ 
सङ्ख्र्ा 1261 1577 249 3087 

प्रलतशत 40.85 51.09 8.07 100.00 

वाडय नं. ४ 
सङ्ख्र्ा 2617 2819 272 5708 

प्रलतशत 45.85 49.39 4.77 100.00 

वाडय नं. ५ 
सङ्ख्र्ा 1145 2385 306 3836 

प्रलतशत 29.85 62.17 7.98 100.00 

वाडय नं. ६ 
सङ्ख्र्ा 1478 2586 278 4342 

प्रलतशत 34.04 59.56 6.40 100.00 

वाडय नं. ७ 
सङ्ख्र्ा 1874 1214 275 3363 

प्रलतशत 55.72 36.10 8.18 100.00 

जम्मा 
सङ्ख्र्ा 15660 11855 2694 30209 

प्रलतशत 51.84 39.24 8.92 100.00 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण २०७५/२०७६ )२०१९( 

३.२.६ धालमयक आस्थाका आधारमा गाउाँपाललकाको जनसङ्ख्र्ा सम्वन्धी षववरण 

धालमयक आस्थाका आधारमा मेलङु गाउाँपाललकाको जम्मा जनसङ्ख्र्ा मध्रे् सबाभन्दा बढी षहन्द ुधमयमा आस्था 
राख्नकेो जनसङ्ख्र्ा 22397 )74.07%(,  र्सषपछ बौद्ध धमयमा आस्था राख्नकेो जनसङ्ख्र्ा 7552 )25.12%(, 
षवशश्चर्न धमयमा आस्था राख्नकेो जनसङ्ख्र्ा 241 )0.76%( र अन्र् धमयमा आस्था राख्नकेो जनसङ्ख्र्ा 19 )0.06%( 
रहेको छ । 

ताललका 17: धालमयक आस्थाका आधारमा जनसङ्ख्र्ाको षववरण 

वाडय नं. षहन्द ु बौद्ध षवशश्चर्न अन्र् जम्मा 

वाडय नं. १ 
सङ्ख्र्ा 6595 305 23 - 6923 

प्रलतशत 94.76 4.96 0.29 0.00 100.00 

वाडय नं. २ 
सङ्ख्र्ा 2725 210 15 - 2950 

प्रलतशत 92.45 7.01 0.54 0.00 100.00 

वाडय नं. ३ 
सङ्ख्र्ा 1571 1464 52 - 3087 

प्रलतशत 51.07 47.24 1.69 0.00 100.00 

वाडय नं. ४ 
सङ्ख्र्ा 3205 2453 50 - 5708 

प्रलतशत 54.06 45.21 0.73 0.00 100.00 

वाडय नं. ५ 
सङ्ख्र्ा 2345 1452 28 11 3836 

प्रलतशत 60.38 38.60 0.90 0.11 100.00 

वाडय नं. ६ 
सङ्ख्र्ा 2992 1278 71 1 4342 

प्रलतशत 68.82 29.57 1.51 0.11 100.00 

वाडय नं. ७ 
सङ्ख्र्ा 2964 390 2 7 3363 

प्रलतशत 90.01 9.49 0.25 0.25 100.00 

जम्मा 
सङ्ख्र्ा 22397 7552 241 19 30209 

प्रलतशत 74.07 25.12 0.76 0.06 100.00 
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३.२.७ मातभृािाका आधारमा गाउाँपाललकाको जनसङ्ख्र्ा सम्वन्धी षववरण 

र्स गाउाँपाललकामा मु् र् पााँिवटा मातभृािा रहेको पा न्छ । मातभृािाको बाहलु्र्ताको षहसाबमा नेपाली भािा 
अग्रस्थानमा रहेको छ¸  र्सपलछ वमश तामाङ भािा¸ मगर/ााम भािा र नवेारी भािा रहेको छ । नेपाली भािा 
79.89%, तामाङ भािा 16.54 % मगर/ााम भािा 1.9१ %¸ नवेारी भािा .04 % र  अन्र् भािा 0.98% रहेको छ 
।  

ताललका 18: मातभृािाका आधारमा जनसङ्ख्र्ाको षववरण 

वाडय नं. नपेाली तामाङ मगर_ााम नवेारी भोटे_लामा अन्र् जम्मा 

वाडय नं. १ 
सङ्ख्र्ा 6628 209 4 77 - 5 6923 

प्रलतशत 95.68 3.11 0.06 1.04 0.00 0.12 100.00 

वाडय नं. २ 
सङ्ख्र्ा 2795 155 - - - - 2950 

प्रलतशत 95.82 4.18 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

वाडय नं. ३ 
सङ्ख्र्ा 1757 1330 - - - - 3087 

प्रलतशत 59.82 40.18 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

वाडय नं. ४ 
सङ्ख्र्ा 3634 2012 - 19 38 5 5708 

प्रलतशत 63.76 34.98 0.00 0.40 0.79 0.07 100.00 

वाडय नं. ५ 
सङ्ख्र्ा 2669 432 526 3 - 206 3836 

प्रलतशत 71.11 10.61 12.64 0.11 0.00 5.53 100.00 

वाडय नं. ६ 
सङ्ख्र्ा 3214 1090 - - 38 - 4342 

प्रलतशत 74.52 24.62 0.00 0.00 0.86 0.00 100.00 

वाडय नं. ७ 
सङ्ख्र्ा 3106 5 133 24 - 95 3363 

प्रलतशत 93.76 0.12 3.25 0.50 0.00 2.37 100.00 

जम्मा 
सङ्ख्र्ा 23803 5233 663 123 76 311 30209 

प्रलतशत 79.89 16.54 1.91 0.40 0.28 0.98 100.00 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण २०७५/२०७६ )२०१९( 

३.२.८ उमेर समूह अनसुार गाउाँपाललकाको जनसङ्ख्र्ा 
स्थानीर्बासीको उमेरलाई िार मु् र् समहुमा षवभाजन गरर गाउाँपाललकाको जनसङ्ख्र्ा अध्र्र्न गदाय सबा भन्दा 

बढी 15 देशा 39 बिय उमेर समहुको जनसङ्ख्र्ा 12624 (41.79 % ) रहेको पा र्ो।  र्सा गरी 40 देशा 69 बिय 
उमेर समहुको जनसङ्ख्र्ा 7934 (26.26 %)¸ 1 देशा 14 बिय उमेर समहुको जनसङ्ख्र्ा 7815(25.87 % )र 
70 बिय देशा मालथ उमेर समहुका जनसङ्ख्र्ा 1836 (6.08 %)  रहेको छ ।  

ताललका 19: उमेर समहु अनसुारको जनसङ्ख्र्ा 
उमेर समहु सङ्ख्र्ा प्रलतशत 
0-14 बिय 7815 25.87 

15-39 बिय 12624 41.79 

40-69 बिय 7934 26.26 

70 बिय मालथ 1836 6.08 

जम्मा 30209 100.00 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण २०७५/२०७६ )२०१९( 
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३.२.९ उमेरको आधारमा घरमलुीको षववरण  

घरमलुीको उमेरलाई सात समहुमा षवभाजन गरर गाउाँपाललकाको जनसङ्ख्र्ा अध्र्र्न गदाय सबा भन्दा बढी 30 
देशा 39 बिय उमेरका 1520 (20.93 % ) घरमलुीहरु रहेको देशान्छ ।  र्सा गरी 40 देशा 49 बिय उमेरका 
घरमलुीहरु 1388 (19.12 %)¸ 20 बिय भन्दा कम उमेरका घरमलुीहरु 11 (0.15 % )र 70 बिय देशा मालथ 
उमेरका घरमलुीहरु 1029 (14.17 %)  रहेको छ ।  

ताललका 20: उमेरको आधारमा घरमलुीको षववरण 

उमेर समहु 
वाडय नं. 

१ 

वाडय नं. 
२ 

वाडय नं. 
३ 

वाडय नं. 
४ 

वाडय नं. 
५ 

वाडय नं. 
६ 

वाडय नं. 
७ 

जम्मा 
सङ्ख्र्ा प्रलतशत 

२० बिय भन्दा 
कम 

3 - - 5 2 - 1 11 0.15 

२० – २९ बिय 221 75 61 219 119 66 88 849 11.69 

३० – ३९ बिय 370 159 125 302 197 190 177 1520 20.93 

४० – ४९ बिय 359 149 132 275 170 158 145 1388 19.12 

५० – ५९ बिय 313 138 127 297 166 187 139 1367 18.83 

६० – ६९ बिय 243 105 107 210 126 178 128 1097 15.11 

७० बिय भन्दा 
माथी 

226 116 100 207 106 151 123 1029 14.17 

जम्मा 1735 742 652 1515 886 930 801 7261 100 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण २०७५/२०७६ )२०१९( 

३.२.१० पररवारको प्रकार  

ताललका 21: पररवारको प्रकार 

वाडय नं.  

बहसुदस्र्ीर् पररवार एकसदस्र्ीर् पररवार जम्मा 
सङ्ख्र्ा प्रलतशत सङ्ख्र्ा प्रलतशत सङ्ख्र्ा प्रलतशत 

वाडय नं. १ 1577 90.89% 158 9.11% 1735 100.00% 
वाडय नं. २ 658 88.68% 84 11.32% 742 100.00% 
वाडय नं. ३ 604 92.64% 48 7.36% 652 100.00% 
वाडय नं. ४ 1329 87.72% 186 12.28% 1515 100.00% 
वाडय नं. ५ 826 93.23% 60 6.77% 886 100.00% 
वाडय नं. ६ 865 93.01% 65 6.99% 930 100.00% 
वाडय नं. ७ 733 91.51% 68 8.49% 801 100.00% 
जम्मा 6592 90.79% 669 9.21% 7261 100.00% 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण २०७५/२०७६ )२०१९( 

३.२.११ व्र्वशाषर्क ताललम प्रालप्तको आधारमा जनसङ्ख्र्ा षववरण  

ताललका 22:  कशम्तमा एक सदस्र् व्र्वशाषर्क ताललम प्राप्त भएको घरपररवार 

ताललमको प्रकार घर-पररवार सङ्ख्र्ा प्रलतशत 

अनमी 2 0.03 

अन्र् 50 0.69 
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कम््र्टुर 5 0.07 

कापेन्ट्री 2 0.03 

कृषि 28 0.39 

ग्रामीण_पशसु्वास्थ्र्_कार्यकताय 3 0.04 

जेटीए 4 0.06 

पशपुालन 18 0.25 

मेकालनक्स 3 0.04 

म्र्ासन_डकमी 116 1.60 

वन 2 0.03 

षवस्तु 4 0.06 

सब_ओभरलसर्र 1 0.01 

लसलाई_बनुाई 44 0.61 

कुना ताललम नललएको  6979 96.12 

जम्मा 7261 100.00 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण २०७५/२०७६ )२०१९( 

३.२.१२ एकल-मषहला मात्र सदस्र् रहेको घर-पररवार षववरण  

ताललका 23: एकल-मषहला मात्र सदस्र् रहेको घर-पररवार षववरण 

वाडय नं. हो हो न थाहा नभएको जम्मा 

वाडय नं. १ 
सङ्ख्र्ा 3 1207 525 1735 

प्रलतशत 0.17 69.57 30.26 100.00 

वाडय नं. २ 
सङ्ख्र्ा 2 501 239 742 

प्रलतशत 0.27 67.52 32.21 100.00 

वाडय नं. ३ 
सङ्ख्र्ा 4 455 193 652 

प्रलतशत 0.61 69.79 29.60 100.00 

वाडय नं. ४ 
सङ्ख्र्ा 3 963 549 1515 

प्रलतशत 0.20 63.56 36.24 100.00 

वाडय नं. ५ 
सङ्ख्र्ा 6 618 262 886 

प्रलतशत 0.68 69.75 29.57 100.00 

वाडय नं. ६ 
सङ्ख्र्ा 6 611 313 930 

प्रलतशत 0.65 65.70 33.66 100.00 

वाडय नं. ७ 
सङ्ख्र्ा 3 541 257 801 

प्रलतशत 0.37 67.54 32.08 100.00 

जम्मा सङ्ख्र्ा 27 4896 2338 7261 

प्रलतशत 0.37 67.43 32.20 100.00 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण २०७५/२०७६ )२०१९( 
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३.२.१३ टुहरुा बालबाललका भएका घर-पररवारको षववरण  

ताललका 24: टुहरुा बालबाललका भएका घर-पररवारको षववरण 

वाडय नं. छ छान थाहा नभएको जम्मा 

वाडय नं. १ 
सङ्ख्र्ा - 1694 41 1735 

प्रलतशत 0.00 97.64 2.36 100.00 

वाडय नं. २ 
सङ्ख्र्ा 1 725 16 742 

प्रलतशत 0.13 97.71 2.16 100.00 

वाडय नं. ३ 
सङ्ख्र्ा 3 634 15 652 

प्रलतशत 0.46 97.24 2.30 100.00 

वाडय नं. ४ 
सङ्ख्र्ा 7 1468 40 1515 

प्रलतशत 0.46 96.90 2.64 100.00 

वाडय नं. ५ 
सङ्ख्र्ा 1 868 17 886 

प्रलतशत 0.11 97.97 1.92 100.00 

वाडय नं. ६ 
सङ्ख्र्ा 2 918 10 930 

प्रलतशत 0.22 98.71 1.08 100.00 

वाडय नं. ७ 
सङ्ख्र्ा 1 789 11 801 

प्रलतशत 0.12 98.50 1.37 100.00 

जम्मा 
सङ्ख्र्ा 15 7096 150 7261 

प्रलतशत 0.21 97.73 2.07 100.00 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण २०७५/२०७६ )२०१९( 

३.२.१४ व्र्शिगत घटना सम्बन्धी षववरण  

ताललका 25: व्र्शिगत घटना षववरण )२०७६ सालमा दताय भएका षववरण अनसुार( 

वडा नम्बर जन्म म ृर् ु षववाह 

सम्बन्ध लबच्छेद 
)जोडी( 

बसा ाँसरा  

आएको गएको 
वाडय नं. १ ४० १६ ३२ १ - ९ 

वाडय नं. २ २२ ७ १४ १ - ० 

वाडय नं. ३ २७ १५ २५ १ - ६ 

वाडय नं. ४ ४२ २४ ३२ १ - ३ 

वाडय नं. ५ ३३ १३ १५ ० - ० 

वाडय नं. ६ ६५ १४ ३१ १ - ३ 

वाडय नं. ७ ३४ २७ १९ १ - १ 

जम्मा 263 116 168 6  22 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण २०७५/२०७६ )२०१९( 

३.२.१५ आश्रीत बालबाललका सम्बन्धी षववरण 

ताललका 26: आश्रीत बालबाललका सम्बन्धी षववरण 

वडा नम्बर बालगहृको नाम रहेको स्थान 
आश्रीत बालबाललकाको सं्र्ा 

सहर्ोगी संस्था 
बालक बाललका जम्मा 

१       १ १   
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२       १ १   

३     १ १ २   

४     ६ ९ १५   

५     १ ५ ६   

६     २ ४ ६   

७     १ २ ३   

स्रोत: गाउाँपाललकाको कार्ायलर् मेलङु, २०७७ 

३.३ स्रोत नक्शा )जनघन व दशायउन ेप्रादेशशक नक्सा(  

  
शित्र 6: जनघन व दशायउन ेप्रादेशशक नक्सा 
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पररच्छेद ४: आलथयक अवस्था  

४.१ अथयतन्त्रको संरिना 
केशन्रर् तथ्र्ाङ्क षवभागबाट प्रकाशशत प्रादेशशक राषिर् आर् गणना तथा र्स गाउाँपाललकाबाट संकललत तथ्र्ाङ्कको 

आधारमा र्स गाउाँपाललकाको कुल ग्राहस्थ उ पादन )प्रिललत मूल्र्मा( आ.व. २०७७/०७८ का लालग रु. 232 करोड 
अनमुान गररएको छ । प्रदेशको राषिर् आर् गणना अनसुार कुल ग्राहस्थ उ पादन आधारभतू मूल्र्मा 6.7% रहने 
अनमुान छ । के्षत्रगत आधारमा प्राथलमक के्षत्रको र्ोगदान 68.27%, षद्धलतर्क क्षेत्रको २१.५६% र ततृीर् के्षत्रको 
र्ोगदान 10.17% रहेको अनमुान छ । 

र्हााँको आलथयक गलतषवलधमा पनुलनयमाणयका कार्यहरू, कृषि उ पादन र लघ ुजलषवस्तुको उ पादनको र्ोगदान रहेको 
छ । प्राथलमक के्षत्रमा कृषि उपजहरू मका , कोदो, धान, जौं लगार्तका ाास्ान्नहरू आल,ु हररर्ो तरकारी, भटमास लगार्तका 
तरकारी र दलहन तथा अलैँिी लगार्त उच्ि मलु्र्का उ पादनको प्रमाु षहस्सा रहेको छ । पशपुालनतफय  गाई तथा 
भरसीपालन, कुारुा र ासीवाख्राको र्ोगदान रहेको छ । षद्धलतर्क के्षत्रतफय  पनुलनयमायण लगार्तका पूवायधार लनमायण कार्यहरूको 
र्ोगदान देशान्छ । उ पादनशील उस्ोगहरूको उपशस्थलत न्रू्न रहेको छ भएका उस्ोगहरूमा ाास्ान्न प्रशोधन उस्ोगहरूको 
र्ोगदान रहेको छ । तलृतर् के्षत्रमा ाासगरी व्र्ापार, होटल तथा रेषु्टरेन्ट के्षत्रको उपशस्थलत रहेको छ । र्हााँको प्रलतव्र्शि 
कुल गाहयस्थ्र् उ पादन रु. 75680 रहेको अनमुान छ । 

ताललका 27: अथयतन्त्रको आकार 

सूिक  का  मान 

कुल ग्राह्स्स्थ्र् उ पादन रु. प्रिललत मूल्र्मा 232 करोड 

आलथयक वषृद्धद्धर आधारभतु मूल्र्मा 6.71८ 

प्राथलमक क्षेत्रको र्ोगदान प्रलतशत 68.२७ 

षद्धलतएक क्षेत्रको र्ोगदान प्रलतशत २१.५६ 

ततृीर् क्षेत्रको र्ोगदान प्रलतशत 10.१७ 

प्रलतव्र्शि कुल ग्राह्स्स्थ्र् उ पादन हजारमा 75680 

स्रोतः प्रादेशशक राषिर् आर् २०७6/०७7, केन्रीर् तथ्र्ाङ्क षवभाग आाँकडाबाट अनमुान गररएको 

४.२ कृषिर्ोग्र् जलमनमा पहुाँि 

र्स गाउाँपाललकाबाट सङ्कललत तथ्र्ाङ्क अनसुार 81.६8 प्रलतशत घर पररवारको कृषिर्ोग्र् जलमनमा )आटनो तथा 
अन्र्को उपर्ोग गरेको समेत( पहुाँि रहेको छ । र्स अनसुार 18.३2 प्रलतशतको कुना पलन ाेतीर्ोग्र् जलमन रहेको 
देशादान । र्स तथ्र्ाङ्कमा ाेती वाहेक अन्र् प्रर्ोजनका लालग भएको जग्गा जस्ता घडेरी आदद गणना गररएको छान । 
र्ो तथ्र्ाङ्क अनसुार कृषि के्षत्रमा संलग्न घरपररवार ७3.43 प्रलतशत रहेका छनप । 

ताललका 28: कृषिर्ोग्र् जलमनमा पहुाँि 

वाडय नं. कृषि र्ोग्र् जलमनको पहुाँि कृषि पेशामा संलग्न पररवार 

भएको नभएको जम्मा भएको नभएको जम्मा 

वाडय नं. १ 
सङ्ख्र्ा 1377 358 1735 1248 487 1735 
प्रलतशत 79.37 20.63 100.00 71.93 28.07 100.00 

वाडय नं. २ 
सङ्ख्र्ा 593 149 742 529 213 742 
प्रलतशत 79.92 20.08 100.00 71.29 28.71 100.00 
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वाडय नं. ३ 
सङ्ख्र्ा 610 42 652 543 109 652 
प्रलतशत 93.56 6.44 100.00 83.28 16.72 100.00 

वाडय नं. ४ 
सङ्ख्र्ा 1258 257 1515 1116 399 1515 
प्रलतशत 83.04 16.96 100.00 73.66 26.34 100.00 

वाडय नं. ५ 
सङ्ख्र्ा 765 121 886 698 188 886 
प्रलतशत 86.34 13.66 100.00 78.78 21.22 100.00 

वाडय नं. ६ 
सङ्ख्र्ा 735 195 930 650 280 930 
प्रलतशत 79.03 20.97 100.00 69.89 30.11 100.00 

वाडय नं. ७ 
सङ्ख्र्ा 593 208 801 548 253 801 
प्रलतशत 74.03 25.97 100.00 68.41 31.59 100.00 

जम्मा सङ्ख्र्ा 5931 1330 7261 5332 1929 7261 
प्रलतशत 81.68 18.32 100.00 73.43 26.57 100.00 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण २०७५/२०७६ )२०१९( 

४.३ कृषिर्ोग्र् जग्गाको आकार 

जग्गाको आकारको षवतरण हेदाय कररव आधा )४7.34 प्रलतशत( घरपररवारको जग्गा १ देशा ५ रोपनीसम्म 
रहेको देशान्छ । कृषिर्ोग्र् जलमनमा पहुाँि भएका मध्रे् 1 रोपनी भन्दा कम जग्गाको स्वालम व भएका घर-पररवार 
37.12 प्रलतशत रहेको छ । र्सागरर 8.29 प्रलतशतको 6 देशा १० रोपनी सम्म जग्गा रहेको देशान्छ ।  

ताललका 29: कृषिर्ोग्र् जग्गाको आकार 

कृषि र्ोग्र् जमीनको स्वालम व 
वडा 

जम्मा 
प्रलतशत 

  1 2 3 4 5 6 7 

१ रोपनी भन्दा कम 604 282 174 606 269 390 342 2695 37.12 

१ देशा ५ रोपनी सम्म 722 340 357 744 475 450 349 3437 47.34 

६ देशा १० रोपनी सम्म 273 72 46 45 41 46 79 602 8.29 

११ रोपनी देाी १९ रोपनी सम्म 82 15 16 14 8 9 9 153 2.11 

२० देशा ५० रोपनी सम्म 32 9 8 7 3 3 4 66 0.91 

५० रोपनी भन्दा माथी - 1 1 - - - - 2 0.03 

ाेती र्ोग्र् जमीन नहनु े 21 21 47 95 85 26 11 306 4.21 

जम्मा 1735 742 652 1515 886 930 801 7261 100.00 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण २०७५/२०७६ )२०१९( 

४.४ पशपुालन 

र्हााँको जनजीषवका पशपुालनमा समेत आबद्ध रहेको छ । वाख्रापालन, कुारुा, गाई तथा भासीपालन प्रमाु 
पशपुालन रहेका छनप भन ेन्रू्न मात्रामा भेडा, सुाँगरु र मौरी पालनसमेत गने गरेको देशान्छ । कुल घरपररवारको आधा 
भन्दा बढी घरपररवारहरू )3923( बाख्रा/भेडापालनमा संलग्न रहेका छनप । र्सागरर भासी र गाईपालनमा संलग्न 
घरपररवार वमशः 2789 र 2884 घरपररवारहरू संलग्न रहेका छनप । कुारुापालन गने 2463 घरपररवारहरू र 
मौरीपालन गने पररवार ११७ घरपररवारहरू रहेका छनप । साथा माछा ९ तथा सगुरु 52 घरपररवारहरूमा पालन भएको 
देशान्छ । 
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ताललका 30: पशपुालनको अवस्था 
पशपुालनको 
प्रकार 

वाडय नं. )पररवार सङ्ख्र्ा( जम्मा 
1 2 3 4 5 6 7 

भरसी 609 268 334 579 420 314 265 2789 
गाई 660 298 326 534 392 361 313 2884 
कुारुा 324 184 319 517 490 380 249 2463 
बाख्रा/भेडा 908 370 431 742 543 507 422 3923 
मौरी 12 2 23 46 22 7 5 117 
सुंगरु  1 3 19 4 16 9 52 
माछा    2 4 1 2 9 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण २०७५/२०७६ )२०१९( 

४.५ आधलुनक कृषि औजारको प्रर्ोग गने घर-पररवार 

गाउाँपाललकाका ४२.47 प्रलतशत घर-पररवारले आधलुनक कृषि औजार प्रर्ोग गने गरेको तथ्र्ाङ्कले देााएको छ। 

ताललका 31: आधलुनक कृषि औजारको प्रर्ोग गने घर-पररवार 

वाडय नं. हदुान हनु्छ जम्मा 

वाडय नं. १ 
सङ्ख्र्ा 1059 676 1735 
प्रलतशत 61.04 38.96 100.00 

वाडय नं. २ 
सङ्ख्र्ा 423 319 742 
प्रलतशत 57.01 42.99 100.00 

वाडय नं. ३ 
सङ्ख्र्ा 294 358 652 
प्रलतशत 45.09 54.91 100.00 

वाडय नं. ४ 
सङ्ख्र्ा 912 603 1515 
प्रलतशत 60.20 39.80 100.00 

वाडय नं. ५ 
सङ्ख्र्ा 450 436 886 
प्रलतशत 50.79 49.21 100.00 

वाडय नं. ६ 
सङ्ख्र्ा 546 384 930 
प्रलतशत 58.71 41.29 100.00 

वाडय नं. ७ 
सङ्ख्र्ा 493 308 801 
प्रलतशत 61.55 38.45 100.00 

जम्मा सङ्ख्र्ा 4177 3084 7261 
प्रलतशत 57.53 42.47 100.00 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण २०७५/२०७६ )२०१९( 

४.६ व्र्ावसाषर्क कृषि फमय सम्बन्धी षववरण  

ताललका 32: आधलुनक पशपुालन )फामय( सम्बन्धी षववरण 

वडा नम्बर फामय रहेको ठााँउ बाषियक उ पादन प्रोपा टरको नाम रोजगारी सं्र्ा 
उ पाददत वस्त ु  का  पररमाण मषहला परुुि 
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२ कलेरी दधु, प्रांगाररक मल ललटर २१६०० ज्ञान बहादरु न्र्ौपाने १ २ 

२ कलेरी दधु, प्रांगाररक मल ललटर ७२०० शशब बहादरु काकी १ १ 

२ कलेरी दधु, प्रांगाररक मल ललटर ७२०० कृष्ण बहादरु बंजन १ १ 

६ लतनषप्ले दधु, प्रांगाररक मल ललटर २१६०० लवहरर भण्डारी २ १ 

७ लसस्नेरी दधु, प्रांगाररक मल ललटर २५२०० कुमार काकी १ २ 

स्रोत: गाउाँपाललकाको कार्ायलर् मेलङु, २०७७  

ताललका 33: कृषि तथा पश ुसेवा सम्बशन्धत मानव संसाधन  

वडा नम्बर 
लर्वसाषर्क/ अगवुा 

कृिक 

सकृर् ग्रालमण 
कृषि कार्यकताय 

)जेषटए ( 

सकृर् 

पशसु्वास्थ्र् 
कार्यकताय 

व्र्वसाषर्क नसयरी संिालक 

वडा 
नम्बर 

नाम,थर 

१ 30 6 6 १ 

बालकृष्ण ओली, ध्रबु काकी, शशव ओली, नारार्ण 
ढकाल, सजुन लसवाकोटी, ददपक थपललर्ा, उमेश 

काकी 
२ १२ 2 2 २ लभम भण्डारी, शशव भण्डारी 
३ 15 ३ २ ३ लछरीङ्ग तामाङ्ग, पासाङ तामाङ्ग 

४ २० ५ ५ ४ कृष्ण बहादरु काकी, दान बहादरु शे्रष्ठ 

५ १0 ३ २ ६ कमला िापागाईं 

६ २५ २ ३ ७ कुमार जोगी 
७ २५ ४ २   

जम्मा 137 25 22   

स्रोत: गाउाँपाललकाको कार्ायलर् मेलङु, २०७७  

ताललका 34: आधलुनक पशपुालन )फामय( सम्बन्धी षववरण 

पशपुालन 
फामयको नाम 

वडा 
नम्बर 

फामय रहेको 
ठााँउ 

बाषियक उ पादन 

प्रोपा टरको नाम 

रोजगारी सं्र्ा 

उ पाददत वस्त ु
 का  
)दधु( 

पररमाण मषहला परुुि 

 २ कलेरी दधु, प्रांगाररक मल ललटर २१६०० 
ज्ञान बहादरु 

न्र्ौपाने 
१ २ 

 २ कलेरी दधु, प्रांगाररक मल ललटर ७२०० 
शशब बहादरु 

काकी 
१ १ 

 २ कलेरी दधु, प्रांगाररक मल ललटर ७२०० 
कृष्ण बहादरु 

बंजन 
१ १ 

 ६ लतनषप्ले दधु, प्रांगाररक मल ललटर २१६०० लवहरर भण्डारी २ १ 

 ७ लसस्नेरी दधु, प्रांगाररक मल ललटर २५२०० कुमार काकी १ २ 

गजमेर कृषि 
तथा एषककृत 
पशपुालन फमय 

1 अाँधेरराोला 
दधु, मास,ु तरकारी, 

फलफुल 
ललटर 16425 ददनेश गजमेर 2 2 

श्री जनज्र्ोती 
घााँस, लबउ, 

1 लसम्टे 
दधु, मास,ु तरकारी, 

फलफुल 
ललटर 5475 कमलप्रसाद ओली 1 2 
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पशपुालन, 
फलफुल नसयरी 

उस्ोग 
पवटी एषककृत 

कृषि तथा 
पशपुालन फमय 

1 लसम्टे 
दधु, मास,ु तरकारी, 

फलफुल 
ललटर 5475 षवजर् ठकुरी 1 1 

पाठक बाख्रा 
फमय 

1 गारागाउाँ 
दधु, मास,ु तरकारी, 

फलफुल 
ललटर 7300 दगुायप्रसाद पाठक 1 1 

िशण्डका कृषि 
तथा पशपुालन 

फमय 
1 लसम्टे 

दधु, मास,ु तरकारी, 
फलफुल 

ललटर 8030 िशण्डका उप्रतेी 1 1 

स्रोत: गाउाँपाललकाको कार्ायलर् मेलङु, २०७७ 

ताललका 35: कृषि तथा पश ुसेवा साँग सम्बशन्धत सामदुाषर्क संस्था तथा समूहको षववरण )सं्र्ा( 

वड
ा न

म्ब
र  

कृिक समूह तथा पशपुालन 
समूह लर्वसाषर्क कृषि फमय कृषि सहकारी 

एग्रोभेट
 तथा षवउ षवजन 

के
न्र

 

क
ोल्ड

 स्टोर तथा रषष्टक
 

स्टोर 

जाषवक
 वा क

म्पोष्ट मल 
उ पादन के

न्र
 

सं्र्ा 

सदस्र् 

सं्र्ा 

सदस्र् 
सं्र्ा 

सदस्र् 

मषहला 

प रुि
 

मषहला 

परुि
 

मषहला 

परुि
 

१ १४५ ४५ १००       १३६ ७० ६६ १     

२ 120 62 58       ० ० ०       

३ 80 42 38       ० ० ०    2   

४ 110 60 50       ८१९ २०८ १०२७ १     

५ 90 51 39       २०१ १२१ ३२२   १   

६ 92 65 27       ७९७ ३४७ ११४४ १     

७ 85 52 33       ३२४ २५० ५७४       

जम्मा  722  377  345        2277  996  3133  3  3   

स्रोत: गाउाँपाललकाको कार्ायलर् मेलङु, २०७७ 

ताललका 36: कृषि तथा पश ुसेवासाँग सम्बशन्धत उस्ोग/व्र्वशार्को षववरण 

वडा 
नं. 

पानी घट्ट सं्र्ा 
शिस्र्ान 
केन्र 

कुटानी षपसानी र पेलानी 
)लमल( सं्र्ा 

संकलन तथा प्रसोधन 
केन्र 

लबषव केन्र वा 
कोशेली घर परंपरागत सधुाररएको 

पानी 
लमल 

लडजेल 
लमल 

षवस्तु 
लमल कृषि जलडवषुट उस्ोग 

१       १   ४  1       

२           ३  1       

३ २     १ १ ५         

४       १   ६         

५       १   ३         

६       २ १ ७  1       

७       १ १ ३         
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जम्मा 2 - - 7 3 31 3 - - - - - 

स्रोत: गाउाँपाललकाको कार्ायलर् मेलङु, २०७७ 

ताललका 37: कृषि/हाट बजारको षववरण 

कृषि बजार हाट बजार 

कृषि बजार स्थलको 
नाम 

वडा 
नं 

उपललध प्रमाु 
पवुायधारहरु 

हाट बजार 
स्थलको नाम 

वडा 
नं 

हाट बजार लाग्न ेददन 
बार वा लतथी 

उपललध प्रमाु 
पवुायधारहरु 

थोक बजार    - मेलङु वजार ६ बधुबार ट्रस्टको छाना  
रमा लो डााँडा १           

लमल्ती वजार ७           

ारुा बजार             

ढलेको वर २           

माने वजार ३           

मानेडााँडा/बदु्धिोक ४           

डााँडााकय  वजार ५           

मेलङु वजार ६           

लसतली वजार ७           

स्रोत: गाउाँपाललकाको कार्ायलर् मेलङु, २०७७ 

ताललका 38: कृिक समहुहरूको षववरण 

व.सं. कृिक समहुको नाम  वडा 
नं. 

टोल/ बस्तीको 
नाम  

जम्मा सदस्र् 
सं्र्ा  

मु् र् उ पादन 

1 जनशशि कृिक समहु  १ पवटी, लमगे २७ जना  दधु, मास ुतरकारी 
2 गाईारुा कृिक समहु २ डलेकोभर २४ जना  दधु, मास ुतरकारी 
3 शभु कृिक समहु ३ घ्र्ाङ २० जना  दधु, मास ुतरकारी 
4 नमनुा कृिक समहु ४ बगवुा  २८ जना  दधु, मास ुतरकारी 
5 सनुिाप कृिक समहु ५ लभत्री  २२ जना  दधु, मास ुतरकारी 
6 लनङ्गासी कृिक समहु ६ लनङ्गासी २५ जना  दधु, मास ुतरकारी 
7 सोह्रषवसे कृिक समहु ७ सोह्रषवसे २० जना दधु, मास ुतरकारी 
8 नव डााँड कृिक समहु  १ पवटी  ३१ जना  दधु, मास ुतरकारी 
9 अगवुा कृिक समहु  २ घ्र्ाङसकुाठोकर   २१ जना  दधु, मास ुतरकारी 
10 लाललगरुााँस दललत कृिक समहु  ३ माने  दधु, मास ुतरकारी 
11 गोलेगााँउ कृिक समहु  ४ गोले गााँउ २२ जना दधु, मास ुतरकारी 
12 र्वुा उस्मशशल कृिक समहु  ५ कालतयके  ३४ जना  दधु, मास ुतरकारी 
13 ठुलढुङ्ग सेतीमाई कृिक समहु  ६ लनगासी ३० जना  दधु, मास ुतरकारी 
14 मेलङु लोकल भेशजटेवल कृिक समहु २  २८ जना  दधु, मास ुतरकारी 
15 माने भस्मे अगायलनक विे आल ुउ पादक कृिक 

समहु 
३ माने  २५ जना  दधु, मास ुतरकारी 

16 मेलङु आई.पी.एम कृिक समहु  ४ शिते्र २८ जना  दधु, मास ुतरकारी 
17 सेतीदेवी कृिक समहु  ५ सङु्गुरे  १८ जना  दधु, मास ुतरकारी 
18 सनुाषवताय लभमेश्वर कृिक समहु  ६ लस्रमरास  २८ जना  दधु, मास ुतरकारी 
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व.सं. कृिक समहुको नाम  वडा 
नं. 

टोल/ बस्तीको 
नाम  

जम्मा सदस्र् 
सं्र्ा  

मु् र् उ पादन 

19 माललक देवी कृिक समहु                                                 ७ जोगीगाउाँ ३१ जना दधु, मास ुतरकारी 
20 बगवुा अगायलनक षहउदे आल ुउ पादक कृिक 

समहु  
४ बगवुा    जना षहउाँदे आल ु

21 मानेडााँड अगायलनक षकवी उ पादक कृिक समहु ४ मानेडााँड ३३ जना षकवी  
22 कुमाटे षहउाँदे आल ुउ पादक कृिक समहु २ डलेभर मलुन  २६ जना षहउाँदे आल ु 
23 षवताय,स्वारडााँड, लछपीगााँउ आगायलनक आल ु

उ पादक कृिक समहु 
४ षवताय,स्वारडााँड, 

लछपलगााँउ 
 षहउाँदे आल ु

24 आशामाुी आगायलनक षकवी उ पादक कृिक 
समहु 

४ फड्के, शिते्र २९ जना दधु, मास ुतरकारी 

25 धनेश्वर षहउाँदे आल ुउ पादक कृिक समहु १ दोबटो  ३१ जना षकवी 
26 मान,े भस्मे, अगायलनक विे आल ुउ पादक कृिक 

समहु 
३ माने  २९ जना  दधु, मास ुतरकारी 

27 दोबाटे, कालतके विे आल ुउ पादक कृिक 
समहु 

३ बाटुले २७ जना षहउाँदे आल ु

28 कााँडेाानी विे आल ुउ पादक कृिक समहु ३ कााँडेाानी ३७ जना  विे आल ु
29 दोभान विे आल ुउ पादक कृिक समहु ३ दोभान २० जना  विे आल ु
30 फुकेसल्ला विे आल ुउ पादक कृिक समहु ४ फुकेसल्ला ३० जना  विे आल ु
31 लततेिौर विे अगायलनक आल ुउ पादक कृिक 

समहु 
४ लततेिौर ३२ जना  विे आल ु

32 शहरे तीन तले षकवी उ पादक कृिक समहु ४ शहरे २० जना  विे आल ु
33 सर्पत्री अगायलनक विे आल ुउ पादक कृिक 

समहु 
५ कल्छे  २१ जना  विे आल ु

34 रातोमाटो अगायलनक षकवी उ पादक कृिक 
समहु 

५ रातोमाटो २६ जना  विे आल ु

35 िण्डीथान षहउाँदे अगायलनक आल ुउ पादक 
कृिक समहु 

५ कलतके, पााे २१ जना  आल ु

36 लभत्री अगायलनक विय आल ुउ पादक कृिक 
समहु 

५ लभत्री  ४५ जना  विे आल ु

37 सङु्गुरे अगायलनक विय आल ुउ पादक कृिक 
समहु 

५ सङु्गुरे ३० जना  आल ु

38 तोरीाकय  विे आल ुउ पादक कृिक समहु ५ सङु्गुरे ४४ जना  विे आल ु
39 लामटार सीमीाेत षकवी उ पादक कृिक समहु ४ लामटार ३३ जना  षकवी 
40 सेतीदेवी षकवी उ पादक कृिक समहु ४ लामटार २० जना  षकवी 
41 ओारेनी भनज्र्ाङ षकवी उ पादक कृिक समहु ३ ओारेनी 

भनज्र्ाङ 
३० जना  षकवी 

स्रोत: गाउाँपाललकाको कार्ायलर् मेलङु, २०७७ 
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४.७ ाास् सरुक्षाको अवस्था 
तीन िौथा  भन्दा बढी घरहरूको कृषिर्ोग्र् जलमनमा पहुाँि भएपलन आटना उ पादनले ाान पगु्ने घरपररवारको 

सङ्ख्र्ा भने न्रू्न रहेको छ । जम्मा 1०.98 प्रलतशत घरपररवारलाई मात्र आटना उ पादनले १० देशा १२ मषहना 
पगु्ने गरेको छ । एक िौथा  भन्दा बढी घरपररवार )26.76%( लाई आटनो उ पादनले ३ मषहना समेत नपगु्न ेअवस्था 
छ । र्सागरर आधा भन्दा बढी घरपररवार )३९.७३ प्रलतशत( लाई ४ देशा ६ मषहना र 8.43 प्रलतशतलाई ७ देशा 
९ मषहनासम्म ाान पगु्न ेदेशान्छ भने मात्र 0.67 प्रलतशत घरपररवारले आटनो उ पादनले ाान पगेुर पलन वेिषवान 
गने गरेको देशान्छ । फलस्वरूप कृषि तथा ाास्ान्न उपजमा वाह्य लनभयरता अलधक भएको अनमुान गनय सषकन्छ । 

ताललका 39: ाास् सरुक्षाको अवस्था 

वाडय नं. ३ मषहना भन्दा कम ४-६ मषहना ७-९ मषहना 

१०-१२ 
मषहना 

आटनो उ पादन 

ाान पगेुर पलन 

वेिषवान गने जम्मा 

वाडय नं. १ 
सङ्ख्र्ा 671 724 115 211 14 1735 
प्रलतशत 38.67 41.73 6.63 12.16 0.81 100.00 

वाडय नं. २ 
सङ्ख्र्ा 230 361 45 99 7 742 
प्रलतशत 31.00 48.65 6.06 13.34 0.94 100.00 

वाडय नं. ३ 
सङ्ख्र्ा 109 437 76 29 1 652 
प्रलतशत 16.72 67.02 11.66 4.45 0.15 100.00 

वाडय नं. ४ 
सङ्ख्र्ा 382 722 216 177 18 1515 
प्रलतशत 25.21 47.66 14.26 11.68 1.19 100.00 

वाडय नं. ५ 
सङ्ख्र्ा 217 605 40 23 1 886 
प्रलतशत 24.49 68.28 4.51 2.60 0.11 100.00 

वाडय नं. ६ 
सङ्ख्र्ा 199 599 75 53 4 930 
प्रलतशत 21.40 64.41 8.06 5.70 0.43 100.00 

वाडय नं. ७ 
सङ्ख्र्ा 135 412 45 205 4 801 
प्रलतशत 16.85 51.44 5.62 25.59 0.50 100.00 

जम्मा सङ्ख्र्ा 1943 3860 612 797 49 7261 
प्रलतशत 26.76 53.16 8.43 10.98 0.67 100.00 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण २०७५/२०७६ )२०१९( 

४.८ लसंिा को स्रोत सम्बन्धी षववरण  

कृषिके्षत्रको उ पादन र उ पादक व बषृद्धमा लसंिाई मह वपूणय साधन हो । कूल कृषिर्ोग्र् जलमन 57.42 वगय 
षक लम मध्रे् कररव ४० प्रलतशत लसंिाई र्ोग्र् जलमन रहेको छ, जसमध्रे् साना ठूला गरी ४7 वटा कुलाहरूबाट लसंिाई 
सषुवधा उपलव्ध भएको छ । 

ताललका 40: लसंिा  सषुवधाको उपललधता 
लसंिा  सषुवधा वा आर्ोजनाको नाम वडा नम्बर लसंिा को षकलसम लसंिा को माध्र्म 

ठुलीडााँडा उपभोिा सलमलत १ कुलो ाोला 
धारापानी दमाईटोल लसंिाई र्ोजना १ कुलो ाोला 
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लसंिा  सषुवधा वा आर्ोजनाको नाम वडा नम्बर लसंिा को षकलसम लसंिा को माध्र्म 

घ्र्ाङाोला भ्र्ाकुरे स्वााँरा लसंिाई र्ोजना १ कुलो ाोला 
घलतयकुलो लसंिाई र्ोजना १ कुलो ाोला 

अाँधेरीाोला कमेरे काभ्राेोला लसंिाई र्ोजना  १ कुलो ाोला 
लसस्नेघारी लसम्टे लसंिाई र्ोजना  १ कुलो ाोला 

गठु पोारी लनमायण र्ोजना १ कुलो ाोला 
घ्र्ाङाोला ठुलीबेसी लसंिाई र्ोजना तल्लो २ कुलो ाोला 

भाटाघारी लसंिाई र्ोजना २ कुलो ाोला 
लड्केाोला भिपरु लसंिाई र्ोजना २ कुलो ाोला 
लड्केाोला कुमाटे लसंिाई र्ोजना २ कुलो ाोला 

च्र्ााँसेघारी लसंिाई र्ोजना २ कुलो ाोला 
घ्र्ाङाोला लसंिाई मालथल्लो र्ोजना २ कुलो ाोला 
घ्र्ाङाोला लसंिाई तल्लो र्ोजना २ कुलो ाोला 

घ्र्ाङाोला ठुलीबेसी लसंिाई र्ोजना मालथल्लो २ कुलो ाोला 
लड्केाोला कल्लेरी लसंिाई र्ोजना २ कुलो ाोला 

तामाकोशी भंगालो टाप ुलसंिाई र्ोजना २ कुलो ाोला 
गहेुाोला ब्राहमणटोल आदशयटोल लसंिाई र्ोजना ३ कुलो ाोला 

र्ोन्जनटोल लसंिाई र्ोजना ३ कुलो ाोला 
आरुाकय  लसंिाई र्ोजना ३ कुलो ाोला 

लसस्नेघारी बाषवर्ााकय  षपपलबोट लसंिाई र्ोजना ४ कुलो ाोला 
आाँपगारा बगवुा लसंिाई र्ोजना ४ कुलो ाोला 

ठुटे षपपल धनकेु लसंिाई र्ोजना ४ कुलो ाोला 
फड्केाोला दम्बवुााोला गोलेगाउाँ लसंिाई र्ोजना ४ कुलो ाोला 

पााकय टोल थोपा लसंिाई र्ोजना ४ कुलो ाोला 
मालथल्लो शिते्र ठुलोाोला लसंिाई र्ोजना ४ कुलो ाोला 
कामीाोला/ल्सीबोटाोला लसंिाई र्ोजना ४ कुलो ाोला 

गंगा जमनुा लसंिाई र्ोजना ४ कुलो ाोला 
तल्लो शिते्र लसंिाई र्ोजना ४ कुलो ाोला 
तल्लो शिते्र लसंिाई र्ोजना ४ कुलो ाोला 

मंलसरेाोला भााँगेिौर ठुलोाेत साशाने केराबारी 
लसंिाई र्ोजना 

५ कुलो ाोला 

साशाने बो लेाोला लसंिाई र्ोजना ५ कुलो ाोला 
बो लेाोला भालाुोला पााकय  लसंिाई र्ोजना ५ कुलो ाोला 
ओारबोट शिते्र अरअरे काउले लसंिाई र्ोजना ५ कुलो ाोला 

साद गारो महुान थोपा लसंिाई र्ोजना ५ कुलो ाोला 
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लसंिा  सषुवधा वा आर्ोजनाको नाम वडा नम्बर लसंिा को षकलसम लसंिा को माध्र्म 

काउले थापाटोल थोपा लसंिाई र्ोजना ५ कुलो ाोला 
धोषवधारा थोपा लसंिाई र्ोजना ५ कुलो ाोला 

फड्केाोला छाप गारबारी केउररनी कुलो लनमायण 
र्ोजना 

६ कुलो ाोला 

फड्केाोला मलुकुलो लनमायण र्ोजना ६ कुलो ाोला 
लनगरेु सानोलमल्ती लसंिाई र्ोजना ६ कुलो ाोला 
धाराटोल थोपा लसंिाई र्ोजना ६ कुलो ाोला 

ज्र्ालमरे लसथली तामाकोशी कुलो ममयत र्ोजना ७ कुलो ाोला 
जोगीगाउाँ मगरगाउाँ ललटट लसंिाई र्ोजना 

)साझेदारीमा( 

७ कुलो ाोला 

झान्ले पौवा ज्र्ालमरे लसंिाई र्ोजना ७ कुलो ाोला 
गभे लसंिाई कुलो ममयत र्ोजना ७ कुलो ाोला 
कमेरे बेताने लसंिाई र्ोजना ७ कुलो ाोला 

नौसर् बेसी तल्लो कुलो र्ोजना ७ कुलो ाोला 
सौर्य लसंिाई 1 2 र 4   

स्रोत: गाउाँपाललकाको कार्ायलर् मेलङु, २०७७ 

४.९ औसत आम्दानी षववरण  

मालसक पाररवाररक आम्दानीका आधारमा मेलङु गाउाँपाललकाको जनसङ्ख्र्ा अध्र्र्न गदाय आधा भन्दा बढी घर-
पररवारको औसत मालसक आम्दानी रु 20000 भन्दा कम रहेको देशान्छ जसमा २६.५ प्रलतशतको रु १०००० भन्दा 
कम र २५.१५ प्रलतशतको रु. १०००० देशा रु २०००० सम्म मालसक पाररवाररक आम्दानी रहेको छ । 

ताललका 41: घर-पररवारको औसत मालसक आम्दानी 

वाडय नं. 
रु. १०००० 
भन्दा कम 

रु. १०००० 
देशा 

२०००० 

रु. २०,००० 
देशा 

३०,००० 

रु. ३०,००० 
देशा 

४०,००० 

रु. ४०,००० 
देशा 

५०,००० 

रु. ५०,००० 
भन्दा माथी 

थाहा 
नभएको जम्मा 

वाडय नं. 
१ 

सङ्ख्र्ा 307 517 522 204 61 96 28 1735 

प्रलतशत 17.69 29.80 30.09 11.76 3.52 5.53 1.61 100 

वाडय नं. 
२ 

सङ्ख्र्ा 160 191 188 102 28 55 18 742 

प्रलतशत 21.56 25.74 25.34 13.75 3.77 7.41 2.43 100 

वाडय नं. 
३ 

सङ्ख्र्ा 291 141 92 61 24 28 15 652 

प्रलतशत 44.63 21.63 14.11 9.36 3.68 4.29 2.30 100 

वाडय नं. 
४ 

सङ्ख्र्ा 499 350 349 128 47 98 44 1515 

प्रलतशत 32.94 23.10 23.04 8.45 3.10 6.47 2.90 100 

वाडय नं. 
५ 

सङ्ख्र्ा 282 214 212 111 20 33 14 886 

प्रलतशत 31.83 24.15 23.93 12.53 2.26 3.72 1.58 100 

वाडय नं. 
६ 

सङ्ख्र्ा 197 250 212 118 53 84 16 930 

प्रलतशत 21.18 26.88 22.80 12.69 5.70 9.03 1.72 100 

सङ्ख्र्ा 156 163 234 103 14 115 16 801 
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वाडय नं. 
७ 

प्रलतशत 19.48 20.35 29.21 12.86 1.75 14.36 2.00 100 

जम्मा 
सङ्ख्र्ा 1892 1826 1809 827 247 509 151 7261 

प्रलतशत 26.06 25.15 24.91 11.39 3.40 7.01 2.08 100 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण २०७५/२०७६ )२०१९( 

४.१० वडागत प्रलत पररवार औसत वाषियक ािय 
वाषियक पाररवाररक ाियका आधारमा मेलङु गाउाँपाललकाको जनसङ्ख्र्ा अध्र्र्न गदाय प्रलत पररवारको औसत 

वाषियक ािय रु 135823 रहेको देशान्छ जस मध्रे् सबा भन्दा बढी ाानामा वाषियक रु 50708 ािय हनुे गरेको रहेछ 
भने अन्र् ािय शशियकहरू वमशः िाडपवय )29655(, कपडा )22836(, शशक्षा )13205(, स्वास्थ्र् )12048(, 
सिार )3101( र षवषवध ािय )4271( रहेको छ । 

ताललका 42: वडागत प्रलत पररवार औसत वाषियक ािय 

वाडय नं. 
वडागत प्रलत पररवार औसत वाषियक ािय शशियकहरू )रु.( 

षवषवध  कपडा सिार स्वास्थ्र् शशक्षा ााना  िाडपवय जम्मा 
वाडय नं. १ 4467 20724 2237 11234 12051 43593 27347 121653 
वाडय नं. २ 3881 23859 2736 10669 11896 47080 33893 134014 
वाडय नं. ३ 6080 24464 3788 16298 16604 59253 32751 159239 
वाडय नं. ४ 4172 21173 3989 13844 16294 56241 28452 144163 
वाडय नं. ५ 3811 22514 3302 15754 12750 54959 27610 140700 
वाडय नं. ६ 2694 23534 2761 7384 11047 52373 30194 129988 
वाडय नं. ७ 5265 27826 3243 9547 11316 45422 32120 134739 
जम्मा 4271 22836 3101 12048 13205 50708 29655 135823 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण २०७५/२०७६ )२०१९( 

४.११ घर-पररवारको आम्दानीका स्रोतहरूको षवश्लिेण 

ताललका 43: घर-पररवारको आम्दानीका स्रोतहरूको षवश्लिेण 

आम्दानीको स्रोत घर-पररवार सङ्ख्र्ा कुल बाषियक आम्दानी रु. औसत प्रलत घर बाषियक 
आम्दानी रु. 

कृषि 1479 4078252 2758 

पशपुालन 1262 6127523 4855 

व्र्ापार/व्र्वशार् 904 51876049 57385 

जालगर 1585 60716509 38306 

वादेशशक रोजगार 685 107736609 157280 

सेर्र तथा बोनस 6280 17714435 2821 

ज्र्ालादारी 3245 46625750 14368 

अन्र् 347 3212800 9259 

जम्मा 15787 298087927 287032 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण २०७५/२०७६ )२०१९( 
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४.१२ ााना पकाउन े न्धन प्रर्ोगको अवस्था 
ताललका 44: ााना पकाउन े न्धनको प्रर्ोग सम्बशन्ध षववरण 

वाडय नं. ग्र्ास दाउरा दाउरा/गोवरग्र्ास दाउरा/ग्र्ास जम्मा 

वाडय नं. १ 
सङ्ख्र्ा 2 1639 8 86 1735 

प्रलतशत 0.12 94.47 0.46 4.96 100.00 

वाडय नं. २ 
सङ्ख्र्ा - 730 - 12 742 

प्रलतशत 0.00 98.38 0.00 1.62 100.00 

वाडय नं. ३ 
सङ्ख्र्ा 4 624 2 22 652 

प्रलतशत 0.61 95.71 0.31 3.37 100.00 

वाडय नं. ४ 
सङ्ख्र्ा 4 1452 2 57 1515 

प्रलतशत 0.26 95.84 0.13 3.76 100.00 

वाडय नं. ५ 
सङ्ख्र्ा 3 851 1 31 886 

प्रलतशत 0.34 96.05 0.11 3.50 100.00 

वाडय नं. ६ 
सङ्ख्र्ा - 878 2 50 930 

प्रलतशत 0.00 94.41 0.22 5.38 100.00 

वाडय नं. ७ 
सङ्ख्र्ा 3 697 - 101 801 

प्रलतशत 0.37 87.02 0.00 12.61 100.00 

जम्मा 
सङ्ख्र्ा 16 6871 15 359 7261 

प्रलतशत 0.22 94.63 0.21 4.94 100.00 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण २०७५/२०७६ )२०१९( 

४.१३ बथीको प्रर्ोगको अवस्था 
ताललका 45: बथीको प्रर्ोग सम्बशन्ध षववरण 

वाडय नं. षवजलुी सोलार/षवजलुी टुकी/सोलार 

वाडय नं. १ 1735 - 6 

वाडय नं. २ 742 1 - 

वाडय नं. ३ 652 1 2 

वाडय नं. ४ 1515 5  

वाडय नं. ५ 885 1 1 

वाडय नं. ६ 930 - - 

वाडय नं. ७ 800 - 3 

जम्मा 7259 8 12 
प्रलतशत 99.97 0.11 0.17 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण २०७५/२०७६ )२०१९( 
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४.१४ होटल, ररसोटय तथा रेषु्टरेन्ट सम्बन्धी षववरण  

ताललका 46: होटल, ररसोटय तथा रेषु्टरेन्ट सम्बन्धी षववरण 

नाम वडा नं. स्थान 

क्षमता होटलक
ो 

प्रक
ार 

होटलक
ो स्तर 

बाषियक पर्यटक सं्र्ा 

कोठा सं्र्ा बेड सं्र्ा आन्तररक लबदेशी 
भी.आ .पी म:म: सेन्टर १ रमा लो िोक             

काकी होटल १ रमा लो िोक             

बढुाथोकी होटेल १ रमा लो िोक             

को राला होटेल १ रमा लो िोक             

रार् होटल १ भगेरी             

सालुंग होटेल ५ डााँडााकय              

गंगाजमनुा होटल ५ डााँडााकय              

साथीभाई होटल ५ डााँडााकय              

श्र्ाम होटेल ६ मेलङु             

घलेडााँडा साहसुहनी होटेल ६ मेलङु             

समुन होटल ३ भञ्ज्र्ाङ       

गोले ााजाघर ४ जोरधारा       

रषवन ााजाघर/ बदु्धिोक 
ााजाघर ४ पोारी/बदु्धिोक       

लसथली होटल ७ 
शजरोषकलो 
लसथली       

स्रोत: गाउाँपाललकाको कार्ायलर् मेलङु, २०७७ 

४.१५ धालमयक, ऐलतहालसक तथा पर्यटकीर् स्थल सम्बन्धी षववरण 

धालमयक, सांस्कृलतक, ऐलतहालसक, जातजालत एवं षवषवधताले भररपूणय मेलङु गाउाँपाललकामा षवलभन्न जात्रा, मेला, 
िाडपवयहरु मनाउने गदयछन । र्स के्षत्रमा बस्ने षहन्द,ु बौद् तथा ईसाई धमायलवाम्बीहरू को आटना प्रकारको परम्परागत 
िालिलन, ररलतररवाज, िाडपवय रहेको छ। षवशिे गरेर दशैँ, लतहार, तीज, माघेसंवाशन्त, फागूपशुणयमा, बदु्ध जर्न्ती, जनापशुणयमा, 
बालािातरुदशी, षवसमस, ल्होसार आदद मु् र् िाडपवयहरु हनुप । र्स्ता शशवरालत्र, धान्र्पशुणयमाको मेला, जनापूशणयमा लाग्न े
सालङु मेला आदद प्रमाु मेलाहरु हनुप । 

ताललका 47: मु् र् िाडपवय तथा मेला जात्रा सम्बन्धी षववरण 

वडा नम्बर 

नाम स्थान मनाउन ेसमर् मु् र्  लबशेिता )धालमयक एलतहालसक मनोरन्जन( 

२ 

गाईारुा 
महादेवको 
मशन्दर 

मेलङु 
गाउाँपाललका-

२ 
सकुाठोकर 

शशवरात्री, 
बालाितरुदशी 

तथा जना 
पशुणयमाको 

ददन 

गाईारुा महादेवको मशन्दर आपत षवपतबाट जोगाउने धालमयक आस्थाको 
केन्रका साथा पर्यटनका लालग मह वपूणय गन्तव्र्को रुपमा पररशित 
छ।षकम्वदन्ती अनसुार जंगलमा गाईले दधु दददर गरेको अवस्थामा एउटा 
शशलामाबाघको पन्जा,दईु जीषवत सपय, गाईको पाईला,थनु देशाएकाले पूजाआज 
गनय थाललर्ो।लतन शशि भएका गाईारुा महादेव मशन्दरको दशयन गनायले 
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वडा नम्बर 

नाम स्थान मनाउन ेसमर् मु् र्  लबशेिता )धालमयक एलतहालसक मनोरन्जन( 

मनोआकांक्षा परुाहनुे, आपत-षवपतप र दघुयटना हनु जोगाउने जनषवश्वाश रहेको 
छ ।  

१ 
भ्र्ाकुरे देवी 

मशन्दर 

मेलङु 

गाउाँपाललका-
१ पवटीमा 

बडा दशरको 
फूलपातीको 

ददन 

स र् देवीको रुपमा पररशित षकम्वदन्ती अनसुार र्स देवी नशजका  रहेको 
ाडकुले दहबाट मान्छेहरुले मागेपलछ भोज भतेरको बेला पकाएर ाान 
ाडकुलो पा न्थ्र्ो र पलछ बटुवाले जठुो राशाददए पलछ उपललध हनु छाडेको 
कुरा प्रिललत छ । बडा दशरको फूलपातीको ददन मालनसहरुले आफुले मागेको 
कुरा परुा होसप भलन र्स मशन्दरमा षवशेि पूजापाठ साथा परेवा, बोका, पाठीको 
बलल ददने प्रिलन रहेको छ । 

१ 

स र्श्वर 
महादेव 
मशन्दर 

मेलङु 

गाउाँपाललका-
१ पवटी 
आिार्य 

टोलमापने 

शशवरात्री र 
रामनवमी को 

ददन 

 स र्श्वर महादेव मशन्दर षहन्द ु धमायलवाम्बीहरुको एक मह वपूणय धालमयक 
आस्थाको केन्रको रुपमा पररशित छ। स्थानीर् जानकारहरुका अनसुार स्वरं्म 
उ पन्न महादेव कररब षव.सं. १९०१ मा सााँढेको जरुो आकार सषहतको शशला 
भेषटनकुा साथा  र्स शशला बाट पानी आउन थाले पलछ पूजा पाठ गनय थाललएको 
हो ।शशवरात्री र रामनवमी को ददन भलर् मेला लाग्न ेर्स महादेवको मशन्दरमा 
मनोआकांक्षापरुा हनुे षवश्वास छ। 

५ 

सुंगरेु 
महादेव 
मशन्दर 

मेलङु 
गाउाँपाललका-

५ सुंगरेु 

तीजको ददन 

मेलङु गाउाँपाललकाको पशश्चमी क्षेत्रको प्रमाु धालमयक स्थल सुंगरेु महादेव मशन्दर 

ऐलतहालसक मेलङु बजारबाट कररब ५ षक.मी दरुीमा सुंगरेुमा पदयछ ।स्थानीर् 

बढुापाकाहरुका अनसुार कररब २५० बिय अगाडी एक गोठाला ददउसो भरसी 
िराउने वममा लनदाएको बेला एउटा शशला लसरान परेछ र सपनामा दशयन 
आई म महादेव हो मलाई नलथि भनेपलछ  गोठालाले अरुलाई सनुाएर शशलामा 
पूजा गनय सरुु गरेको पाईन्छ । आटना मनोआकांक्षा परुाहनुे, लनसन्तान हरुका 
लालग सन्तान प्रालप्त हनुे तथा पश ु पालनकतायलाई वस्तभुाउ राम्रो फस्टाउने 
षवश्वाशका साथ र्स मशन्दरमा फूलपाती, भेषट, दषह, अक्षता आदद िढाएर दशयन 
गररन्छ । मशन्दरको शशलामा दईुटा दाम्लो छुवाएर एउटा  र्ही िढाउन ेर 
अको दाम्लो, भरसीलाई बााँधी डोर्ायएर घर परु्ायएझैँ गरर  र्ो दाम्लोले आटनो 
भरसीलाई लगेर बाध्नाले भरसी राम्रो संग फस्टाउने जन षवश्वाश रहेको छ । 

३ 

काकललङ 
भन्ज्र्ांङ/ 
सालङुबदु् 
लाक्षललङ/ 
ाम्बलुलङ/ 
सानिेनप 
गमु्बा 

मेलङु 
गाउाँपाललका 
वडा नं. 
३/४   

जना 
पणुीमाको 

ददन 

काकललङ भन्ज्र्ांङ गमु्बा। कररब १५० विय अगाडी स्थानीर् लामा गरुुहरुको 
सषवर्तामा लनमायण भएको भलनएको र्ो गमु्बा बौद धमायलवम्बीहरु साथा 
अन्र्का लालग धालमयक तथा पर्यटकीर् दृषष्टकोण लनका  मह वपूणय 
मालनन्छ।स्थानीर् काललगढहरुले कुदेका लनका  कला मक शाली तथा आकियक 
आकृलतका भगवान बदु्को मलुतयका साथा गमु्बाको मालथल्लो भागमा पहेलो 
रंगको बहमुलु्र् गजरुले सजा एको छ।जना पणुीमाको ददन र्स गमु्बामा पांि 
सात जना लामा गरुुहरुबाट लामा पढ्ने तथा बौद् धमायलवम्बीहरु भेला भई 
मतृ आ माको िीर शाशन्तको कामनाको लालग बथी बाल्न,ेफलफूल,पासा िढाउन े
गररन्छ साथा लामाहरुलाई दान ददनाले स-पररवारमा साु शाशन्त हनुे षवश्वास 
गररन्छ ।मेलङु गाउाँपाललकाका  वडा नं. ३ घ्र्ाङमा पने सालङुबदु् लाक्षललङ 
गमु्बा पलन अको आकियणको केन्र लबन्द ुहो जहााँ आकियक आकृलतका भगवान 
बदु्को मलुतयहरुका साथा अन्र् शशिशाली मालनने देवताका मलुतय तथा थान्काहरु 
राशाएका छनप ।मेलङु गाउाँपाललका नशजका  रहेको अको प्रलसद् ाम्बलुलङ गमु्बा 
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वडा नम्बर 

नाम स्थान मनाउन ेसमर् मु् र्  लबशेिता )धालमयक एलतहालसक मनोरन्जन( 

पलन परुानो ऐलतहालसक गमु्बा हो भने भेडपकुो कुलडााँडामा पने शजणय अवस्थामा 
सान्छेंन गमु्बा समेत रहेको छ ।मडेु मेलङु सडक ाण्ड लनर्लमत रुपले 
संिालन भएमा र्ी गमु्बाहरु आन्तररक तथा बाह्य पर्यटकको लालग मह वपूणय 
गन्तव्र्को रुपमा सालबत हनुे छ । 

६ 
पैँर्ााेत देवी 

मशन्दर 

मेलङु 
गाउाँपाललका 
वडा नं.-६ 
पैँर्ााेत 

धान्र्पशुणयमा 
र 

िण्डीपशुणयमाम
ाा 

पैँर्ााेत देवी मशन्दर लनका  शशिशाली तथा स र्को देवीको रुपमा पररशित छ 
।लामो ाडेरी परेको बेला भिजनहरुले मशन्दरमा ग  पानी परोस भलन 
पशबुलल ददनेर बेलकुा पानी पने गरेकोले र्स देवीलाई स र्को देवीको रुपमा 
हेररन्छ । देवीको मशन्दर लभत्र मषहलाहरु प्रवेश गरेमा लबरामी पने भएकाले 

मशन्दर टाढा बाटा दशयन गरर भाकल गने िलन हनुकुा साथा मशन्दर वररपरी 
जंगलका रुाहरु काटेमा हानी नोक्सानीहनु्छ भन्ने जन षवस्वास रही आएकोले 
लत रूाहरु पूणय संरशक्षत अवस्थामा भेषटन्छन । 

७ 

लसथली  
महादेव 
मशन्दर 

मेलङु 
गाउाँपाललका 
वडा नं.-७ 
लसतली 

बालाितरुदशी
को ददन 

लसथली महादेव मशन्दर स्थानीर् बढुापाकाहरुका अनसुार कररब ३०० विय 
अगाडी भेषटएको शशलामा काव्रोको बोटउम्रकेोले काशीबाट बाजा गाजा सषहत 
राम, सीता, लक्ष्मणको मलुतय समेत ल्र्ाएर पूजाआज गनय थाललएको हो । साथा 
उि काब्रोको बोट हाल पलन देख्न पा न्छ । भिजनहरु आएर दशयन गने 
तथा आटना मतृ पररवार सदस्र्को नाममा ब थी बाली रातभर जाग्राम बस्न े
र भोललपल्ट लबहान सश वज छने र नदीमा गई स्नान गनायले मतृ आ माले 
शान्ती पाउने षवश्वास गररन्छ । र्स मशन्दर संगा राधाकृष्णको समेत मशन्दर 
रहेको छ । 

६ 

लाकुरी  

भीमेश्वर 
मशन्दर 

मेलङु 
गाउाँपाललका 
वडा नं.-६ 
सनुाबीताय 

फाल्गनु 
मषहनाको 

भीमा 
एकादशी 

भीमेश्वर मशन्दर दोलााको भीमेश्वर भान्जाको रुपमा महाभारतको समर्मा ना 
उ पशथ भएको कुरा स्थानीर् बढुापाका जानकारहरु बताउछन . भिजनहरुले 
आफुले सोिेका कुरापरुा होसप भनेर बडा दशा र िात्र दशाका बेला पंिवलीको 
रुपमा रागो, बोका, कुारुाको भाले, परेवा र हााँस पजुा गने िलन छ . 

६ 
 न्रवतीमा  

मशन्दर 

मेलङु 
गाउाँपाललका 
वडा नं.-६ 
ात्री टोल, 

लनगालस 

धन्र्पशुणयमाको 
ददन 

आ तबारे 

भिजनहरुले आफन्त लबरामी परेको बेला लनको होसप, नोकरीमा सफलता 
लमलोस, आटेको कुरा पगुोस भलन भाकल गदयछन र भाकल परुा भएमा 
बाजागाजा सषहत पंिवलीको रुपमा कुारुाको भाले, अन्डा, परेवा, लनाार कालो 
बाख्राको पाठी तथा फलफुल िढाउनकुो साथा रातभर बशथ बाल्ने रा जाग्राम 
बस्ने िलन छ . 

६ 
गाउाँाेत 

बाजे मशन्दर 

मेलङु 
गाउाँपाललका 
वडा नं.-६ 
गाउाँाेत, 

लनगालस 

माघेसंवाशन्त 

भिजनहरुले शिताएको कुरा परुा होसप तथा आफन्तको र्ात्रा सफल होसप भनेर 
माघेसंवाशन्तका  ददन  कुारुाको भाले, हााँस तथा पशवुली ददने प्रिलन छ  साथा 
प्रमाु षवशेिता र्दद कोषह कसालाई अ्ठ्यारो पर्ो रा थप शशिको जरुरर पर्ो 
भने गाउाँाेत बाजेको नाम ललनले उि अ्ठ्यारो सहज तररकाले सषकने र 
शशि प्राप्त हनुे जनलबस्वास रहेको छ . 

3 
र 
4  

सालङु क्षेत्र  

मेलङु 
गा.पा.को 

वडा नं.-३ र 
४ 

जना पशुणयमा र 
बाशााको 
पूशणयमामा 

सालङु क्षेत्र मेलङु गा.पा.को वडा नं.-३ र ४ मा पदयछ । र्स सालङु क्षेत्र 
धालमयक तथा पर्यटकीर् दृषष्टकोणले मह वपूणय मालनन्छ । र्स क्षेत्रमा 
महादेवको मलुतयहारु, प्राकृलतक रुपले षवलभन्न आकारका शशला, गमु्बा, गफुाहरु 
तथा १०० थमु्काहरुले भररपूणय  छ । र्स क्षेत्रमा जरेु ढंुगा महादेव, 

महादेवको भण्डार गाई ढंुगा, बाघ ढंुगा,पापी-धमयती छुट्याउने ढोका आदद 



60 
 

वडा नम्बर 

नाम स्थान मनाउन ेसमर् मु् र्  लबशेिता )धालमयक एलतहालसक मनोरन्जन( 

मह वपूणय ठाउाँहरु रहेको भएकाले र्स क्षेत्रलाई पषवत्र भलूमको रुपमा ललन े
गररन्छ ।  

र्स सालङु क्षेत्रमा जना पशुणयमा र बाशााको पूशणयमामा भलर् मेला लाग्ने गदयछ 
। उि मेला भनयको लालग दोलाा शजल्लाका मेलङु गाउाँपाललका, सालङु 
गाउाँपाललका, तामाकोशी गाउाँपाललका, भीमेश्वर नगरपाललका आदद क्षेत्रका 
भिजनहरु आउनकुा साथा लछमेकी शजल्ला रामेछाप, लसन्धपुाल्िोक, 

काभ्रपेलान्िोक तथा काठमाडौं उप र्काबाट समेत भिजनहरु आउने गरेका 
छनप । 

षव. सं. १९९० सालको भकूम्प अगाडी र्स सालङुको डााँडाबाट हेदाय काठमाडौँ 
उप र्का लभत्र रहेको १८ तले धरहरा समेत स्पष्ट रुपमा देशाने कुरा 
प्रतक्ष्र्दशी स्थानीर् बढुापाकाहरु बताउछन । 

 

७  

माललका 
देवी मशन्दर 
र ााडा 

देवी मशन्दर 
तथा 

गोरानाथ 
मशन्दर 

जोलगगाउाँ/ 
मगरगाउाँ  

बदु्द जर्न्ती 
र दशाको 
फूलपाती  

 

मेलङु गाउाँपललका वडा नं.-७ मा पने माललका देवी मशन्दर र ााडा देवी 
मशन्दर पलन उशथका  मह वपूणय हनु र्ी मशन्दरहरुमा बदु्द जर्न्तीको अवसरमा 
मेला लाग्ने गदयछ | र्स वडाका  अको मशन्दर हो गोरानाथ मशन्दर | र्स 
मशन्दरमा दशैँको फूलपातीको ददन पजुाआज गररन्छ | 

 
 
 
 
 

 
स्रोत: गाउाँपाललकाको कार्ायलर् मेलङु, २०७७ 
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४.१६ औस्ोलगक षवकास )लघ,ु घरेल,ु साना, मझौला, ठूला उस्ोग, सरकारी, पशललक, लनजी र सहकारी( 

 ताललका 48: उस्ोग/व्र्वशार् सम्बशन्ध षववरण  

उस्ोगको नाम तथा ठेगाना वड
ा नं

. 

उस्
ोग

क
ो 

स्व
ालम

 व
 

)स
रक

ारी
 न

ीशज
 स

हक
ारी

(  

उस्
ोग

क
ो 

प्रक
ार 

)ल
घ ु

घरे
ल ु

सा
ना 

मझ
ौल

ा ठू
ला

(  

प्रतक्ष्र् रोजगारी जना 

उ 
पाद

न 
हनु

 े
बस्

त ु
र 

सेव
ाक

ो न
ाम

 

उ 
पाद

दत
 ब

स्त
 ुर

 से
वाब

ाट
 

प्राप्त
 ह

नु े
बा

षियक
 आ

म्द
ान

ी 
)रु

 ह
जा

रम
ा( 

 

मषहला परुुि जम्मा 
ठूला                 

पाठक ह्यािरी उस्ोग मेलङु  १ लनजी ठुलो ४ ६ १० िल्ला उ पादन   

मध्र्म                 

                  

साना                 

दोलाा ह्यमुपा प उस्ोग मेलङु  ७ लनजी साना   ७ ७ ह्यमुपा प   

जम्मा                 

स्रोत: गाउाँपाललकाको कार्ायलर् मेलङु, २०७७ 

४.१७ बरक तथा षवथीर् संस्था सम्बन्धी षववरण  

र्स गाउाँपाललकाका 81.30 प्रलतशत घर-पररवारका सदस्र्को बरक ााता रहेकोमा वाडय नं. 2 का सबाभन्दा बढी 
90.97 प्रलतशत तथा वाडय नं. 5 का सबाभन्दा कम 62.42 प्रलतशत घर-पररवारका सदस्र्को बरक ााता रहेको छ ।  

ताललका 49: बरक ााता भएको घर-पररवार 

वाडय नं. छ छान थाहा नभएको जम्मा 

वाडय नं. १ 
सङ्ख्र्ा 1548 176 11 1735 

प्रलतशत 89.22 10.14 0.63 100.00 

वाडय नं. २ 
सङ्ख्र्ा 675 65 2 742 

प्रलतशत 90.97 8.76 0.27 100.00 

वाडय नं. ३ 
सङ्ख्र्ा 474 176 2 652 

प्रलतशत 72.70 26.99 0.31 100.00 

वाडय नं. ४ 
सङ्ख्र्ा 1353 158 4 1515 

प्रलतशत 89.31 10.43 0.26 100.00 

वाडय नं. ५ 
सङ्ख्र्ा 553 331 2 886 

प्रलतशत 62.42 37.36 0.23 100.00 

वाडय नं. ६ 
सङ्ख्र्ा 625 303 2 930 

प्रलतशत 67.20 32.58 0.22 100.00 

वाडय नं. ७ 
सङ्ख्र्ा 675 123 3 801 

प्रलतशत 84.27 15.36 0.37 100.00 

जम्मा 
सङ्ख्र्ा 5903 1332 26 7261 

प्रलतशत 81.30 18.34 0.36 100.00 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण २०७५/२०७६ )२०१९( 

ताललका 50: बरक ााता ाोल्न ेकारण 

बरक ााता ाोल्न ेकारण सङ्ख्र्ा प्रलतशत 
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रकम बित गनय 5821 80.17 
रकम बित गनय/लगानी गनय 66 0.91 
कारोबार गनय 4 0.06 
रकम बित गनय /उस्ोग र व्र्वसार् गनय 3 0.04 
रकम बित गनय/कारोबार गनय 2 0.03 
रकम बित गनय/लगानी गनय /उस्ोग र व्र्वसार् गनय 1 0.01 
रकम बित गनय/लगानी गनय /उस्ोग र व्र्वसार् गनय/कारोबार गनय 1 0.01 
लगानी गनय 3 0.04 
अन्र् 2 0.03 
थाहा नभएको 1358 18.70 
जम्मा 7261 100.00 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण २०७५/२०७६ )२०१९( 

ताललका 51: बरक ााताको प्रकार 

वाडय नं. िल्ती बित मदु्दती थाहा नभएको जम्मा 

वाडय नं. १ 
सङ्ख्र्ा - 1547 1 187 1735 

प्रलतशत 0.00 89.16 0.06 10.78 100.00 

वाडय नं. २ 
सङ्ख्र्ा - 673 2 67 742 

प्रलतशत 0.00 90.70 0.27 9.03 100.00 

वाडय नं. ३ 
सङ्ख्र्ा - 472 2 178 652 

प्रलतशत 0.00 72.39 0.31 27.30 100.00 

वाडय नं. ४ 
सङ्ख्र्ा 1 1347 5 162 1515 

प्रलतशत 0.07 88.91 0.33 10.69 100.00 

वाडय नं. ५ 
सङ्ख्र्ा - 551 2 333 886 

प्रलतशत 0.00 62.19 0.23 37.58 100.00 

वाडय नं. ६ 
सङ्ख्र्ा - 625 - 305 930 

प्रलतशत 0.00 67.20 0.00 32.80 100.00 

वाडय नं. ७ 
सङ्ख्र्ा - 673 2 126 801 

प्रलतशत 0.00 84.02 0.25 15.73 100.00 

जम्मा सङ्ख्र्ा 1 5888 14 1358 7261 

प्रलतशत 0.01 81.09 0.19 18.70 100.00 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण २०७५/२०७६ )२०१९( 

ताललका 52: ााता ाोललएको बरकको षववरण 

बरकको नाम सङ्ख्र्ा प्रलतशत 

एन आ  लस एलसर्ा बरक 7 0.10 

एन एम लब बरक 1888 26.00 

एन लस लस बरक 844 11.62 

एभरेष्ट बरक 9 0.12 
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एस लब आई बरक 4 0.06 

कृषि षवकास बरक 3 0.04 

ग्लोबल आ एमई बरक 8 0.11 

थाहा छान 11 0.15 

नलबल बरक 921 12.68 

नेपाल  न्भेष्टमेन्ट बरक 5 0.07 

नेपाल बरक 1650 22.72 

प्रभ ुबरक 40 0.55 

महालक्ष्मी षवकास बरक 5 0.07 

माछापचु्रे बरक 6 0.08 

मेगा बरक 38 0.52 

राषिर् बाशणज्र् बरक 247 3.40 

लक्ष्मी बरक 30 0.41 

सनरा ज बरक 41 0.56 

सालनमा बरक 41 0.56 

लसषटजन बरक 83 1.14 

लसद्धाथय बरक 6 0.08 

सेिुरी बरक 11 0.15 

षहमालर्न बरक 5 0.07 

थाहा नभएको 1358 18.70 

जम्मा 7261 100.00 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण २०७५/२०७६ )२०१९( 

४.१८ लर्ापार-लर्वसार्मा सम्लग्न घर-पररवार 

र्स गाउाँपाललकाका मात्र ६.32 प्रलतशत घर-पररवारका कशम्तमा एक सदस्र् लर्ापार-लर्वसार्मा सम्लग्न रहेको  
देशान्छ । 

ताललका 53: कशम्तमा एक सदस्र् लर्ापार-लर्वसार्मा सम्लग्न रहेको घर-पररवार  

वाडय नं. छ छान थाहा नभएको जम्मा 

वाडय नं. १ 
सङ्ख्र्ा 107 1617 11 1735 

प्रलतशत 6.17 93.20 0.63 100.00 

वाडय नं. २ 
सङ्ख्र्ा 40 700 2 742 

प्रलतशत 5.39 94.34 0.27 100.00 

वाडय नं. ३ 
सङ्ख्र्ा 62 588 2 652 

प्रलतशत 9.51 90.18 0.31 100.00 

वाडय नं. ४ 
सङ्ख्र्ा 130 1381 4 1515 

प्रलतशत 8.58 91.16 0.26 100.00 

वाडय नं. ५ 
सङ्ख्र्ा 37 847 2 886 

प्रलतशत 4.18 95.60 0.23 100.00 



66 
 

वाडय नं. ६ 
सङ्ख्र्ा 48 880 2 930 

प्रलतशत 5.16 94.62 0.22 100.00 

वाडय नं. ७ 
सङ्ख्र्ा 35 763 3 801 

प्रलतशत 4.37 95.26 0.37 100.00 

जम्मा सङ्ख्र्ा 459 6776 26 7261 

प्रलतशत 6.32 93.32 0.36 100.00 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण २०७५/२०७६ )२०१९( 

४.१९ रण ललएको घर-पररवार सम्बशन्ध षववरण 

र्स गाउाँपाललकाका मात्र 10.54 प्रलतशत घर-पररवारले कुना प्रकारको रण ललएको देशान्छ । वाडय नं. 2 का 
सबाभन्दा बढी 18.19 प्रलतशत तथा वाडय नं. 6 का सबाभन्दा कम 3.01 प्रलतशत घर-पररवारका सदस्र्ले कुना प्रकारको 
रण ललएको रहेको छ । 

 

ताललका 54: कुना प्रकारको रण ललएको घर-पररवार 

वाडय नं. ललएको छ ललएको छान थाहा नभएको जम्मा 

वाडय नं. १ 
सङ्ख्र्ा 244 1480 11 1735 

प्रलतशत 14.06 85.30 0.63 100.00 

वाडय नं. २ 
सङ्ख्र्ा 135 605 2 742 

प्रलतशत 18.19 81.54 0.27 100.00 

वाडय नं. ३ 
सङ्ख्र्ा 34 616 2 652 

प्रलतशत 5.21 94.48 0.31 100.00 

वाडय नं. ४ 
सङ्ख्र्ा 147 1364 4 1515 

प्रलतशत 9.70 90.03 0.26 100.00 

वाडय नं. ५ 
सङ्ख्र्ा 70 814 2 886 

प्रलतशत 7.90 91.87 0.23 100.00 

वाडय नं. ६ 
सङ्ख्र्ा 28 900 2 930 

प्रलतशत 3.01 96.77 0.22 100.00 

वाडय नं. ७ 
सङ्ख्र्ा 107 691 3 801 

प्रलतशत 13.36 86.27 0.37 100.00 

जम्मा सङ्ख्र्ा 765 6470 26 7261 

प्रलतशत 10.54 89.11 0.36 100.00 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण २०७५/२०७६ )२०१९( 

४.२० बरक तथा लबथीर् संस्था सहकारी सम्बन्धी षववरण  

ताललका 55: बरक तथा लबथीर् संस्था र सहकारी संस्थाको षववरण 

व. सं. बरक तथा लबथीर् संस्था र सहकारी संस्थाको नाम वडा नम्बर 

क.  बाशणज्र् बरक  

1 सालनमा बरक लल. ४ 

ा.  षवकास बरक  - 

ग. षवथीर् संस्था - 
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व. सं. बरक तथा लबथीर् संस्था र सहकारी संस्थाको नाम वडा नम्बर 

घ. लघ ुषवथ संस्था - 

ङ. सहकारी संस्था  

1 देषवथान कृषि सहकारी संस्था लल. १ 

2 समन्वर् मषहला कृषि सहकारी संस्था लल. १ 

3 लक्ष्मी गाई षवकास दगु्ध उ पादक सहकारी संस्था लल. १ 

4 हाम्रो सरु्ोदर् बित तथा रण सहकारी संस्था लल. १ 

5 सफल बित तथा रण सहकारी संस्था लल. १ 

6 स्वस्थानी कृषि सहकारी संस्था लल. १ 

7 पवटी  उपभोिा सहकारी संस्था लल. १ 

8 बालवुा भमेुथान बित तथा रण सहकारी संस्था लल. १ 

9 अमरावती कृषि सहकारी संस्था लल. १ 

10 लसम्टेबाख्रा षवकास मषहला कृिक सहकारी संस्था लल. १ 

11 उन्नलतशशल कृषि सहकारी संस्था लल. १ 

12 घ्र्ाङसकुाठोकर उपभोिा सहकारी संस्था लल. २ 

13 ददपशाशन्त बित तथा रण सहकारी संस्था लल. २ 

14 उज्वल बित तथा रण सहकारी संस्था लल. ३ 

15 रिेश्वर बहमुाुी सहकारी संस्था लल. ३ 

16 शालङु जनज्र्ोती बित तथा रण सहकारी संस्था लल. ३ 

17 काललभमूी मषहला बित तथा रण सहकारी संस्था लल. ३ 

18 शालङु नवज्र्ोती बित तथा रण सहकारी संस्था लल. ३ 

19 गारी पश ुषवकास सहकारी संस्था लल. ३ 

20 लसदे्धश्वर कृिक सहकारी संस्था लल. ४ 

21 जनज्र्ोती मषहला बित तथा रण सहकारी संस्था लल. ४ 

22 षहमालर्न ग्रामीण षवस्तु सहकारी संस्था लल. ४ 

23 शभुकामना बित तथा रण सहकारी संस्था लल. ४ 

24 स्वालभमान बित तथा रण सहकारी संस्था लल. ४ 

25 महाभारव भेरुम्बा सानाषकसान कृषि सहकारी संस्था लल. ४ 

26 दमु्बा बित तथा रण सहकारी संस्था लल. ४ 

27 लततेिौर कृषि सहकारी संस्था लल. ४ 

28 लालपुाते सानाषकसान कृषि सहकारी संस्था लल. ४ 

29 तातोपानी मषहला कृषि सहकारी संस्था लल. ४ 

30 टर्ाफुल्ला बित तथा रण सहकारी संस्था लल. ४ 

31 काललदेवी कृिक सहकारी संस्था लल. ४ 

32 सामदुाषर्क बित तथा रण सहकारी संस्था लल. ५ 

33 डााँडााकय  जनकल्र्ाण बित तथा रण सहकारी संस्था लल. ५ 

34 डााँडााकय  प्राङगाररक कृषि सहकारी संस्था लल. ५ 

35 पार्ााेतदेषव मषहला षवकास बित/रण सहकारी संस्था लल. ५ 

36 लमल्ती सानाषकसान कृषि सहकारी संस्था लल. ५ 

37 मातभृलूम उपभोिा सहकारी संस्था लल. ५ 
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व. सं. बरक तथा लबथीर् संस्था र सहकारी संस्थाको नाम वडा नम्बर 

38 जनशसशिकरण बहउुद्देश्र्ीर् सहकारी संस्था लल. ५ 

39 िण्डेश्वरी कृषि सहकारी संस्था लल. ५ 

40 कटुन्जे बित तथा रण सहकारी संस्था लल. ५ 

41 गाउाँघर सानाषकसान कृषि सहकारी संस्था लल. ६ 

42 शशवालर् प्राङगाररक कृषि सहकारी संस्था लल. ६ 

43 नवज्र्ोती  सेतीदेवी कृषि सहकारी संस्था लल. ७ 

44 लाललगुाँरास कृिक सहकारी संस्था लल. ७ 

45 पशपुलत कल्र्ाण बित तथा रण सहकारी संस्था लल. ७ 

46 शभेुच्छुक मषहला बित तथा रण सहकारी संस्था लल. ७ 

47 राधाकृष्ण बित तथा रण सहकारी संस्था लल. ७ 

48 ाााँडादेवी  बित तथा रण सहकारी संस्था लल. ७ 

स्रोत: गाउाँपाललकाको कार्ायलर् मेलङु, २०७७ 

 

 

मेलङु स्वास्थ्र् िौकी-मेलङु-७  
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४.२१ स्रोत नक्शा )मेलङु गाउाँपाललकाका षवशिे मह वका स्थलहरू(  

शित्र 7: मेलङु गाउाँपाललकाका षवशेि मह वका स्थलहरूको शजआ एस नक्सा 
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पररच्छेद ५: सामाशजक अवस्था  

५.१ शाशक्षक तथा मानव संशाधन षवकास  

र्स मेलङु गाउाँपाललका अन्तगयत संिाललत कुल ३४ वटा आधारभतू तथा माध्र्लमक षवस्ालर्मा जम्मा 226 
जना शशक्षक कार्यरत रहेका छनप । उि ३४ षवस्ालर्मा हाल ४१४८ षवस्ालथय अध्र्र्नरत रहेका छनप । षवस्ालर्हरूको 
षवस्ततृ षववरण तल ताललकामा प्रस्ततु गररए बमोशजम रहेको छ । 

ताललका 56: मेलङु गाउाँपाललकामा रहेका षवस्ालर्हरूको षववरण 

व.सं. षवस्ालर्को नाम वाडय 
नं. ठेगाना शशक्षक सङ्ख्र्ा 

षवस्ाथी 
सङ्ख्र्ा 

षवस्ाथी-
शशक्षक 
अनपुात 

१ काललका माध्र्लमक षवस्ालर् २ घ्र्ाङसकुाठोकर 16 235 14.69 
२ लक्ष्मी माध्र्लमक षवस्ालर् ३ घ्र्ाङसकुाठोकर 13 162 12.46 
३ िनायवती आधारभतू षवस्ालर् ३ घ्र्ाङसकुाठोकर 8 149 18.63 
४ जनजागतृी प्राथलमक षवस्ालर् २ घ्र्ाङसकुाठोकर 2 39 19.50 
५ भमेुस्थान माध्र्लमक षवस्ालर् ३ घ्र्ाङसकुाठोकर 10 283 28.30 
६ सेतीदेवी प्राथलमक षवस्ालर् २ घ्र्ाङसकुाठोकर 1 27 27.00 
७ लोकताशन्त्रक प्राथलमक षवस्ालर् २ घ्र्ाङसकुाठोकर 5 46 9.20 
८ डााँडााकय  माध्र्लमक षवस्ालर् ५ डााँडााकय  17 447 26.29 
९ लनगासे प्राथलमक षवस्ालर् ५ डााँडााकय  2 41 20.50 
१० पााेडााँडा लनम्न माध्र्लमक षवस्ालर्  ५ डााँडााकय  6 163 27.17 
११ दलुधलेभञ्ज्र्ाङ प्राथलमक षवस्ालर् ५ डााँडााकय  4 40 10.00 
१२  न्रावती प्राथलमक षवस्ालर्  ६ डााँडााकय  4 43 10.75 
१३ आजादी माध्र्लमक षवस्ालर् ७ षवरौटा, मेलङु 15 257 17.13 
१४ लत्रभवुन माध्र्लमक षवस्ालर् ६ मेलङु 20 436 21.80 
१५ श्र्ामटार प्राथलमक षवस्ालर् ७ मेलङु 1 17 17.00 
१६ सेतीदेवी लनम्न माध्र्लमक षवस्ालर्  ७ मेलङु 4 66 16.50 
१७ भीमेन्र लनम्न माध्र्लमक षवस्ालर्  ७ मेलङु 7 103 14.71 
१८ कणयकाली प्राथलमक षवस्ालर्  ७ मेलङु 1 37 37.00 
१९ भीम माध्र्लमक षवस्ालर् ४ भेड्प ु 11 151 13.73 
२० जकेु माध्र्लमक षवस्ालर्  ४ भेड्प ु 9 129 14.33 
२१ काललदेवी लनम्न माध्र्लमक षवस्ालर्  ४ भेड्प ु 5 57 11.40 
२२ ढुङ्खग्रदेेवी प्राथलमक षवस्ालर्  ४ भेड्प ु 2 33 16.50 
२३ आहालडााँडा प्राथलमक षवस्ालर्  ४ भेड्प ु 1 21 21.00 
२४ शिते्र प्राथलमक षवस्ालर्  ४ भेड्प ु 2 20 10.00 
२५ लसद्देश्वरी प्राथलमक षवस्ालर्  ४ भेड्प ु 2 18 9.00 
२६ भीम माध्र्लमक षवस्ालर् ४ भेड्प ुधनकेु 12 208 17.33 
२७ ददर्ालेाकय  लनम्न माध्र्लमक षवस्ालर् १ पवटी 8 114 14.25 
२८ स रे्श्वर माध्र्लमक षवस्ालर् १ पवटी 12 395 32.92 
२९ भंगेरी माध्र्लमक षवस्ालर् १ पवटी 12 148 12.33 
३० लसम्टे प्राथलमक षवस्ालर् १ पवटी 4 40 10.00 
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व.सं. षवस्ालर्को नाम वाडय 
नं. ठेगाना शशक्षक सङ्ख्र्ा 

षवस्ाथी 
सङ्ख्र्ा 

षवस्ाथी-
शशक्षक 
अनपुात 

३१ ज्र्ालमरेबोट प्राथलमक षवस्ालर् १ पवटी 2 25 12.50 
३२ जनता प्राथलमक षवस्ालर् १ पवटी 1 28 28.00 
३३ षवन्धवालसनी लनम्न माध्र्लमक षवस्ालर् १ पवटी 6 156 26.00 
34 सरस्वती आधारभतू षवस्ालर् २ सकुाठोकर 1 14 14.00 
जम्मा    226 4148 18.35 

स्रोत: गाउाँपाललकाको कार्ायलर् मेलङु, २०७७ 

ताललका 57: षवस्ालर्को भवन पसु्तकालर् तथा प्रर्ोगशाला सम्बशन्ध षववरण 

व.सं. षवस्ालर्को नाम 
भवन सङ्ख्र्ा 

पसु्तकालर् प्रर्ोगशाला 
कच्िी पक्की 

१ काललका माध्र्लमक षवस्ालर् ० २ छ छान 
२ लक्ष्मी माध्र्लमक षवस्ालर् ० ३ छ छान 
३ िरणवती आधारभतू षवस्ालर् १ २ छान छान 
४ जनजागतृी आधारभतू षवस्ालर् ० १ छान छान 
५ भमेुस्थान माध्र्लमक षवस्ालर् १ १ छ छ 
६ सेतीदेवी आधारभतू षवस्ालर् ० २ छान छान 
७ लोकताशन्त्रक आधारभतू षवस्ालर् ० २ छान छान 
८ डााँडााकय  माध्र्लमक षवस्ालर् ० ३ छ छ 
९ लनगासे आधारभतू षवस्ालर् १ १ छान छान 
१० पााेडााँडा आधारभतू षवस्ालर्  ० ३ छान छान 
११ दलुधलेभञ्ज्र्ाङ आधारभतू षवस्ालर् १ १ छान छान 
१२  न्रावती आधारभतू षवस्ालर्  ३ १ छान छान 
१३ आजादी माध्र्लमक षवस्ालर् १ २ छ छ 
१४ लत्रभवुन माध्र्लमक षवस्ालर् ० २ छ छ 
१५ श्र्ामटार आधारभतू षवस्ालर् १ १ छान छान 
१६ सेतीदेवी आधारभतू षवस्ालर्  ० २ छान छान 
१७ भीमेन्र आधारभतू षवस्ालर्  ० १ छान छान 
१८ कणयकाली आधारभतू षवस्ालर्  ० १ छान छान 
१९ भीम माध्र्लमक षवस्ालर् १ १ छान छान 
२० जकेु माध्र्लमक षवस्ालर्  २ २ छान छान 
२१ काललदेवी आधारभतू षवस्ालर्  २ १ छान छान 
२२ ढुङ्खग्रदेेवी आधारभतू षवस्ालर्  ० २ छान छान 
२३ आहालडााँडा आधारभतू षवस्ालर्  २ ० छान छान 
२४ शिते्र आधारभतू षवस्ालर्  ० २ छान छान 
२५ लसदे्धश्वरी आधारभतू षवस्ालर्  ० १ छान छान 
२६ भीम माध्र्लमक षवस्ालर् ० २ छान छ 
२७ ददर्ालेाकय  आधारभतू षवस्ालर् १ २ छान छान 
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व.सं. षवस्ालर्को नाम 
भवन सङ्ख्र्ा 

पसु्तकालर् प्रर्ोगशाला 
कच्िी पक्की 

२८ स र्श्वर माध्र्लमक षवस्ालर् ० २ छ छ 
२९ भंगेरी माध्र्लमक षवस्ालर् १ २ छान छान 
३० लसम्टे आधारभतू षवस्ालर् १ १ छान छान 
३१ ज्र्ालमरेबोटे आधारभतू षवस्ालर् १ २ छान छान 
३२ जनता आधारभतू षवस्ालर् ० १ छान छान 
३३ षवन्दवालसनी आधारभतू षवस्ालर् ० ३ छान छान 
३४ सरस्वती आधारभतू षवस्ालर् १ ० छान छान 
 जम्मा 21 55   

स्रोत: गाउाँपाललकाको कार्ायलर् मेलङु, २०७७ 

ताललका 58: षवस्ालर्को भौलतक सषुवधा सम्बशन्ध षववरण 

व.सं. षवस्ालर्को नाम डेस्क/बेिको क्षमता 
)जना( 

घेराबार 
)कम्पाउण्ड( 

िपीको 
सलुबधा 

ाानपेानीको 
सलुबधा 

१ काललका माध्र्लमक षवस्ालर् ३५० छान छ छ 
२ लक्ष्मी माध्र्लमक षवस्ालर् ३०० छान छ छ 
३ िरणवती आधारभतू षवस्ालर् १७० छान छ छ 
४ जनजागतृी आधारभतू षवस्ालर् ५० छ छ छ 
५ भमेुस्थान माध्र्लमक षवस्ालर् ३०० छान छ छ 
६ सेतीदेवी आधारभतू षवस्ालर् ६० छान छ छ 
७ लोकताशन्त्रक आधारभतू षवस्ालर् ६५ छान छ छ 
८ डााँडााकय  माध्र्लमक षवस्ालर् ७०० छान छ छ 
९ लनगासे आधारभतू षवस्ालर् ६० छान छ छ 
१० पााेडााँडा आधारभतू षवस्ालर्  २०० छान छ छ 
११ दलुधलेभञ्ज्र्ाङ आधारभतू षवस्ालर् ७० छान छ छ 
१२  न्रावती आधारभतू षवस्ालर्  ४५ छान छ छान 
१३ आजादी माध्र्लमक षवस्ालर् ३२० छान छ छ 
१४ लत्रभवुन माध्र्लमक षवस्ालर् ५५० छ छ छ 
१५ श्र्ामटार आधारभतू षवस्ालर् ४० छ छ छ 
१६ सेतीदेवी आधारभतू षवस्ालर्  १२० छान छ छ 
१७ भीमेन्र आधारभतू षवस्ालर्  ८० छान छ छ 
१८ कणयकाली आधारभतू षवस्ालर्  १७० छान छ छ 
१९ भीम माध्र्लमक षवस्ालर् ४० छान छ छ 
२० जकेु माध्र्लमक षवस्ालर्  १८० छान छ छ 
२१ काललदेवी आधारभतू षवस्ालर्  ६० छान छ छ 
२२ ढुङ्खग्रदेेवी आधारभतू षवस्ालर्  ५० छान छ छ 
२३ आहालडााँडा आधारभतू षवस्ालर्  ३० छान छ छ 
२४ शिते्र आधारभतू षवस्ालर्  ६० छान छ छान 
२५ लसदे्धश्वरी आधारभतू षवस्ालर्  ४० छान छ छ 
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व.सं. षवस्ालर्को नाम डेस्क/बेिको क्षमता 
)जना( 

घेराबार 
)कम्पाउण्ड( 

िपीको 
सलुबधा 

ाानपेानीको 
सलुबधा 

२६ भीम माध्र्लमक षवस्ालर् ३०० छान छ छ 
२७ ददर्ालेाकय  आधारभतू षवस्ालर् १५० छान छ छ 
२८ स र्श्वर माध्र्लमक षवस्ालर् ५५० छ छ छ 
२९ भंगेरी माध्र्लमक षवस्ालर् ३०० छान छ छ 
३० लसम्टे आधारभतू षवस्ालर् ९० छान छ छ 
३१ ज्र्ालमरेबोटे आधारभतू षवस्ालर् ४० छान छ छ 
३२ जनता आधारभतू षवस्ालर् ३५ छान छ छ 
३३ षवन्दवालसनी आधारभतू षवस्ालर् २०० छान छ छ 
३४ सरस्वती आधारभतू षवस्ालर् ३० छान छान छ 
 जम्मा 5805    

स्रोत: गाउाँपाललकाको कार्ायलर् मेलङु, २०७७ 

ताललका 59: दललत षवस्ाथी सम्बशन्ध षववरण 

व.सं. षवस्ालर्को नाम 
दललत छात्रा सङ्ख्र्ा 

दललत छात्र 
सङ्ख्र्ा 

दललत षवस्ाथी 
सङ्ख्र्ा 

१ काललका माध्र्लमक षवस्ालर् 17 13 30 
२ लक्ष्मी माध्र्लमक षवस्ालर् 3 2 5 
३ िरणवती आधारभतू षवस्ालर् 17 19 36 
४ जनजागतृी आधारभतू षवस्ालर् 2 0 2 
५ भमेुस्थान माध्र्लमक षवस्ालर् 20 11 31 
६ सेतीदेवी आधारभतू षवस्ालर् 7 11 18 
७ लोकताशन्त्रक आधारभतू षवस्ालर् 0 0 0 
८ डााँडााकय  माध्र्लमक षवस्ालर् 24 18 42 
९ लनगासे आधारभतू षवस्ालर् 14 4 18 
१० पााेडााँडा आधारभतू षवस्ालर्  2 5 7 
११ दलुधलेभञ्ज्र्ाङ आधारभतू षवस्ालर् 0 0 0 
१२  न्रावती आधारभतू षवस्ालर्  2 1 3 
१३ आजादी माध्र्लमक षवस्ालर् 11 18 29 
१४ लत्रभवुन माध्र्लमक षवस्ालर् 16 18 34 
१५ श्र्ामटार आधारभतू षवस्ालर् 0 0 0 
१६ सेतीदेवी आधारभतू षवस्ालर्  0 0 0 
१७ भीमेन्र आधारभतू षवस्ालर्  10 22 32 
१८ कणयकाली आधारभतू षवस्ालर्  1 2 3 
१९ भीम माध्र्लमक षवस्ालर् 0 4 4 
२० जकेु माध्र्लमक षवस्ालर्  2 4 6 
२१ काललदेवी आधारभतू षवस्ालर्  7 8 15 
२२ ढुङ्खग्रदेेवी आधारभतू षवस्ालर्  0 0 0 
२३ आहालडााँडा आधारभतू षवस्ालर्  0 0 0 
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व.सं. षवस्ालर्को नाम 
दललत छात्रा सङ्ख्र्ा 

दललत छात्र 
सङ्ख्र्ा 

दललत षवस्ाथी 
सङ्ख्र्ा 

२४ शिते्र आधारभतू षवस्ालर्  0 0 0 
२५ लसदे्धश्वरी आधारभतू षवस्ालर्  0 0 0 
२६ भीम माध्र्लमक षवस्ालर् 14 13 27 
२७ ददर्ालेाकय  आधारभतू षवस्ालर् 8 8 16 
२८ स र्श्वर माध्र्लमक षवस्ालर् 56 22 78 
२९ भंगेरी माध्र्लमक षवस्ालर् 7 8 15 
३० लसम्टे आधारभतू षवस्ालर् 14 10 24 
३१ ज्र्ालमरेबोटे आधारभतू षवस्ालर् 1 1 2 
३२ जनता आधारभतू षवस्ालर् 0 0 0 
३३ षवन्दवालसनी आधारभतू षवस्ालर् 6 14 20 
३४ सरस्वती आधारभतू षवस्ालर् 0 0 0 
 जम्मा 261 236 497 

स्रोत: गाउाँपाललकाको कार्ायलर् मेलङु, २०७७ 

ताललका 60: मेलङुमा हाल अध्र्र्नरत षवस्ाथीहरूको षववरण 

व.सं. षवस्ालर्को नाम 
बालषवकास षवस्ालथय 

सङ्ख्र्ा 

आधारभतु तह 
षवस्ालथय 
सङ्ख्र्ा 

माध्र्लमक 
तह षवस्ालथय 
सङ्ख्र्ा 

जम्मा 
षवस्ालथय 
सङ्ख्र्ा 

१ काललका माध्र्लमक षवस्ालर् 8 159 68 235 
२ लक्ष्मी माध्र्लमक षवस्ालर् 16 95 51 162 
३ िरणवती आधारभतू षवस्ालर् 37 112 0 149 
४ जनजागतृी आधारभतू षवस्ालर् 14 25 0 39 
५ भमेुस्थान माध्र्लमक षवस्ालर् 22 188 73 283 
६ सेतीदेवी आधारभतू षवस्ालर् 7 20 0 27 
७ लोकताशन्त्रक आधारभतू षवस्ालर् 11 35 0 46 
८ डााँडााकय  माध्र्लमक षवस्ालर् 17 320 110 447 
९ लनगासे आधारभतू षवस्ालर् 12 29 0 41 
१० पााेडााँडा आधारभतू षवस्ालर्  14 149 0 163 
११ दलुधलेभञ्ज्र्ाङ आधारभतू षवस्ालर् 0 40 0 40 
१२  न्रावती आधारभतू षवस्ालर्  9 34 0 43 
१३ आजादी माध्र्लमक षवस्ालर् 19 187 51 257 
१४ लत्रभवुन माध्र्लमक षवस्ालर् 34 249 153 436 
१५ श्र्ामटार आधारभतू षवस्ालर् 0 17 0 17 
१६ सेतीदेवी आधारभतू षवस्ालर्  15 51 0 66 
१७ भीमेन्र आधारभतू षवस्ालर्  19 84 0 103 
१८ कणयकाली आधारभतू षवस्ालर्  14 23 0 37 
१९ भीम माध्र्लमक षवस्ालर् 22 90 39 151 
२० जकेु माध्र्लमक षवस्ालर्  0 93 36 129 
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व.सं. षवस्ालर्को नाम 
बालषवकास षवस्ालथय 

सङ्ख्र्ा 

आधारभतु तह 
षवस्ालथय 
सङ्ख्र्ा 

माध्र्लमक 
तह षवस्ालथय 
सङ्ख्र्ा 

जम्मा 
षवस्ालथय 
सङ्ख्र्ा 

२१ काललदेवी आधारभतू षवस्ालर्  7 50 0 57 
२२ ढुङ्खग्रदेेवी आधारभतू षवस्ालर्  0 33 0 33 
२३ आहालडााँडा आधारभतू षवस्ालर्  0 21 0 21 
२४ शिते्र आधारभतू षवस्ालर्  0 20 0 20 
२५ लसदे्धश्वरी आधारभतू षवस्ालर्  18 0 0 18 
२६ भीम माध्र्लमक षवस्ालर् 26 146 36 208 
२७ ददर्ालेाकय  आधारभतू षवस्ालर् 9 105 0 114 
२८ स र्श्वर माध्र्लमक षवस्ालर् 14 199 182 395 
२९ भंगेरी माध्र्लमक षवस्ालर् 10 104 34 148 
३० लसम्टे आधारभतू षवस्ालर् 3 37 0 40 
३१ ज्र्ालमरेबोटे आधारभतू षवस्ालर् 4 21 0 25 
३२ जनता आधारभतू षवस्ालर् 0 28 0 28 
३३ षवन्दवालसनी आधारभतू षवस्ालर् 15 141 0 156 
३४ सरस्वती आधारभतू षवस्ालर् 14 0 0 14 
 जम्मा 410 2905 833 4148 

स्रोत: गाउाँपाललकाको कार्ायलर् मेलङु, २०७७ 

 

 

ताललका 61: मेलङुमा कार्यरत शशक्षक सम्बशन्ध षववरण 

व.सं. षवस्ालर्को नाम 
बालषवकास शशक्षक 

सङ्ख्र्ा 

आधारभतु तह 
शशक्षक 
सङ्ख्र्ा 

माध्र्लमक 
तह शशक्षक 
सङ्ख्र्ा 

जम्मा 
शशक्षक 
सङ्ख्र्ा 

१ काललका माध्र्लमक षवस्ालर् 0 6 10 16 
२ लक्ष्मी माध्र्लमक षवस्ालर् 1 4 8 13 
३ िरणवती आधारभतू षवस्ालर् 1 5 2 8 
४ जनजागतृी आधारभतू षवस्ालर् 1 1 0 2 
५ भमेुस्थान माध्र्लमक षवस्ालर् 1 7 2 10 
६ सेतीदेवी आधारभतू षवस्ालर् 1 0 0 1 
७ लोकताशन्त्रक आधारभतू षवस्ालर् 1 4 0 5 
८ डााँडााकय  माध्र्लमक षवस्ालर् 1 8 8 17 
९ लनगासे आधारभतू षवस्ालर् 0 2 0 2 
१० पााेडााँडा आधारभतू षवस्ालर्  1 5 0 6 
११ दलुधलेभञ्ज्र्ाङ आधारभतू षवस्ालर् 0 4 0 4 
१२  न्रावती आधारभतू षवस्ालर्  0 4 0 4 
१३ आजादी माध्र्लमक षवस्ालर् 0 9 6 15 
१४ लत्रभवुन माध्र्लमक षवस्ालर् 2 7 11 20 
१५ श्र्ामटार आधारभतू षवस्ालर् 0 1 0 1 
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व.सं. षवस्ालर्को नाम 
बालषवकास शशक्षक 

सङ्ख्र्ा 

आधारभतु तह 
शशक्षक 
सङ्ख्र्ा 

माध्र्लमक 
तह शशक्षक 
सङ्ख्र्ा 

जम्मा 
शशक्षक 
सङ्ख्र्ा 

१६ सेतीदेवी आधारभतू षवस्ालर्  1 3 0 4 
१७ भीमेन्र आधारभतू षवस्ालर्  1 6 0 7 
१८ कणयकाली आधारभतू षवस्ालर्  0 1 0 1 
१९ भीम माध्र्लमक षवस्ालर् 1 5 5 11 
२० जकेु माध्र्लमक षवस्ालर्  0 6 3 9 
२१ काललदेवी आधारभतू षवस्ालर्  1 3 1 5 
२२ ढुङ्खग्रदेेवी आधारभतू षवस्ालर्  0 2 0 2 
२३ आहालडााँडा आधारभतू षवस्ालर्  0 1 0 1 
२४ शिते्र आधारभतू षवस्ालर्  1 1 0 2 
२५ लसद्धेश्वरी आधारभतू षवस्ालर्  2 0 0 2 
२६ भीम माध्र्लमक षवस्ालर् 2 5 5 12 
२७ ददर्ालेाकय  आधारभतू षवस्ालर् 1 0 7 8 
२८ स र्श्वर माध्र्लमक षवस्ालर् 1 2 9 12 
२९ भंगेरी माध्र्लमक षवस्ालर् 1 8 3 12 
३० लसम्टे आधारभतू षवस्ालर् 1 3 0 4 
३१ ज्र्ालमरेबोटे आधारभतू षवस्ालर् 1 1 0 2 
३२ जनता आधारभतू षवस्ालर् 0 1 0 1 
३३ षवन्दवालसनी आधारभतू षवस्ालर् 1 5 0 6 
३४ सरस्वती आधारभतू षवस्ालर् 0 1 0 1 
 जम्मा 25 121 80 226 

स्रोत: गाउाँपाललकाको कार्ायलर् मेलङु, २०७७ 

ताललका 62: मेलङुबालसको शाशक्षक शस्थलत 

शाशक्षक शस्थलत प्रलतशत सङ्ख्र्ा 
एसएलसी भन्दा कम  72.8 21992 

एसएलसी  8.4 2538 

्लस २  5.46 1649 

अनौपिाररक शशक्षा  3.14 949 

स्नातक तह  4.6 1390 

 स्नाकोथर तह  1.8 544 

स्नाकोथर भन्दा मालथ  0.7 211 

शाशक्षक तह उल्लेा नभएका  3.1 936 

जम्मा 100 30209 
स्रोत: घरधरुी सभेक्षण )२०७५/२०७६(  

श्री स र्श्वर मा.षव.-मेलङु-१, पवटी-२०७७/४/२८  
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५.२ स्रोत नक्सा )षवस्ालर्हरू( 

  
शित्र 8: मेलङु गाउाँपाललकामा रहेका षवस्ालर्हरूको शजआ एस नक्सा 
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५.२ स्वास्थ्र् तथा पोिण  

५.२.१ स्वास्थ्र् संस्थाको षववरण  

ताललका 63: मेलङु गाउाँपाललकामा रहेका स्वास्थ्र् संस्थाको षववरण 

स्वास्थ्र् संस्थाको नाम र ठेगाना 

वडा नम्बर 

स्वास्थ्र् संस्थाक
ो प्रक

ार*
 

स्वास्थ्र्क
मी स्वीकृ

त दरबन्दी 

स्वास्थ्र्क
मी पतुीक

ो अवस्था 

शार्ा सङ्ख्र्ा 

सेवा तथा सषुवधा )छ/ छान( 

प्रसतुी सेवा 

ल्र्ाब
 

शक्ललनक
 

एक्सरे सेवा 

पररवार लनर्ोजन
 

ाोप
 सेवा  

एसषटलस
 

परामशय सेवा 

सरुशक्षत
 मात ृव सेवा 

रि
 संिार सेवा 

पवटी  स्वास्थ्र् िौकी १ 3 ५ छ ० छ छान छान छान छ छ छ छ छ छान 

आधारभतू स्वास्थ्र् केन्र- सकुाठोकर २ 1३ २ छ ० छान छान छान छान छ छ छ छ छ छान 

सामदुाषर्क स्वास्थ्र्  काई-मान े ३ 14 २ छ ० छान छान छान छान छ छ छ छ छ छान 

घ्र्ाङ्गसकुाठोकर स्वास्थ्र् िौकी ३ 3 ५ छ ० छ छान छान छान छ छ छ छ छ छान 

भेडप ुस्वास्थ्र् िौकी ४ 3 ५ छ ० छान छान छान छान छ छ छ छ छ छान 

सामदुाषर्क स्वास्थ्र्  काई- पााेडााँडा ५ 14 २ छ ० छान छान छान छान छ छ छ छ छ छान 

डााँडााकय  स्वास्थ्र् िौकी ५ 3 ५ छ ० छ छान छान छान छ छ छ छ छ छान 

आधारभतू स्वास्थ्र् केन्र- लनकासी ६ 13 २ छ ० छान छान छान छान छ छ छ छ छ छान 

मेलङु स्वास्थ्र् िौकी ७ 3 ५ छ ० छ छान छान छान छ छ छ छ छ छान 

सामदुाषर्क स्वास्थ्र्  काई- लबरौटा ७ 14 २ छ ० छान छान छान छान छ छ छ छ छ छान 

भेडप ुआर्वेुद औिधालर् ४ 5 ३ छ ० छान छान छान छान छ छ छ छ छ छान 
१.अस्पताल, २. प्राथलमक स्वास्थ्र् केन्र, ३. स्वास्थ्र् िौकी, ४. लनजी अस्पताल, ५. आर्वेुद स्वास्थ्र् केन्र, ६. आाँाा उपिार केन्र, ७. प्रसूलत गहृ, ८. बाल अस्पताल, ९. 
मानलसक अस्पताल, १०. प्राकृलतक शिषक सालर्, ११. रि संिार केन्र, १२. एिआ लभ परीक्षण तथा परामशय केन्र, १३. शहरी स्वास्थ्र् केन्र, १४. सामदुाषर्क स्वास्थ्र् 
 काई, १५. लनजी शक्ललनक, १६. शशक्षण अस्पताल १७. फामेसी १८. अन्र् 

स्रोत: गाउाँपाललकाको कार्ायलर् मेलङु, २०७७ 

५.२.२ स्वास्थ्र् संस्थामा उपललध तथा कार्यरत शिषक सक, स्वास्थ्र्कमी र अन्र् जनशशि षववरण  

ताललका 64: स्वास्थ्र् संस्थामा उपललध जनशशिको षववरण 

स्वास्थ्र् संस्थाको नाम र ठेगाना 

वडा नम्बर 

स्वास्थ्र् संस्थाक
ो प्रक

ार*
 

कार्यरत स्वास्थ्र्कमीको सङ्ख्र्ा 

लबिे शज्ञ शिषक
 सक

 

सामान्र्
 शिषक

 सक
 

हे अ
 

नसय 

अहेव
 

अनमी 

ल्र्ाव
 टेशक्नलसर्न

 

अन्र्
 

पवटी स्वास्थ्र् िौकी १ 3 ० ० १ ० २ २ ० १ 

आधारभतू स्वास्थ्र् केन्र- सकुाठोकर २ 1३ ० ० ० ० १ १ ० ० 

सामदुाषर्क स्वास्थ्र्  काई-माने ३ 14 ० ० ० ० १ १ ० ० 

घ्र्ाङ्ग-सकुाठोकर स्वास्थ्र् िौकी ३ 3 ० ० १ ० २ २ ० १ 

भेडप ुस्वास्थ्र् िौकी ४ 3 ० ० १ ० २ २ ० १ 

सामदुाषर्क स्वास्थ्र्  काई- पााेडााँडा ५ 14 ० ० ० ० १ १ ० ० 

डााँडााकय  स्वास्थ्र् िौकी ५ 3 ० ० १ ० २ २ ० १ 
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आधारभतू स्वास्थ्र् केन्र- लनकासी ६ 13 ० ० ० ० १ १ ० ० 

मेलङु स्वास्थ्र् िौकी ७ 3 ० ० १ ० २ २ ० १ 

सामदुाषर्क स्वास्थ्र्  काई- लबरौटा ७ 14 ० ० ० ० १ १ ० ० 

भेडप ुआर्वेुद औिधालर् ४ 5 0 0 0 0 0 0 0 3 
स्रोत: गाउाँपाललकाको कार्ायलर् मेलङु, २०७७ 

५.२.४ उपललध स्वास्थ्र् सेवा तथा सषुवधाहरू  

ताललका 65: पार्क पने अस्पतालको छनौट  

वाडय नं. 
िररकोट  षकने अन्र् जम्मा 

सङ्ख्र्ा प्रलतशत सङ्ख्र्ा प्रलतशत सङ्ख्र्ा प्रलतशत सङ्ख्र्ा प्रलतशत 

वाडय नं. १ 1719 99.08 - 0.00 16 0.92 1735 100.00 

वाडय नं. २ 740 99.73 - 0.00 2 0.27 742 100.00 

वाडय नं. ३ 649 99.54 - 0.00 3 0.46 652 100.00 
वाडय नं. ४ 1506 99.41 1 0.07 8 0.53 1515 100.00 
वाडय नं. ५ 884 99.77 - 0.00 2 0.23 886 100.00 

वाडय नं. ६ 926 99.57 - 0.00 4 0.43 930 100.00 
वाडय नं. ७ 735 91.76 59 7.37 7 0.87 801 100.00 

जम्मा 7159 98.60 60 0.83 42 0.58 7261 100.00 
स्रोत: घरधरुी सवेक्षण २०७५/२०७६ )२०१९( 

५.२.५ ददघयरोगी सदस्र् भएका घर पररवार 
ताललका 66: ददघयरोगी सदस्र् भएका घर पररवार  

वाडय नं. 
छ छान उथर नआएको जम्मा 

सङ्ख्र्ा प्रलतशत सङ्ख्र्ा प्रलतशत सङ्ख्र्ा प्रलतशत सङ्ख्र्ा प्रलतशत 

वाडय नं. १ 434 32.98 1290 21.79 11 42.31 1735 23.89 
वाडय नं. २ 129 9.80 611 10.32 2 7.69 742 10.22 
वाडय नं. ३ 127 9.65 523 8.84 2 7.69 652 8.98 
वाडय नं. ४ 238 18.09 1273 21.51 4 15.38 1515 20.86 
वाडय नं. ५ 143 10.87 741 12.52 2 7.69 886 12.20 
वाडय नं. ६ 104 7.90 824 13.92 2 7.69 930 12.81 
वाडय नं. ७ 141 10.71 657 11.10 3 11.54 801 11.03 

जम्मा 1316 100.00 5919 100.00 26 100.00 7261 100.00 
स्रोत: घरधरुी सवेक्षण २०७५/२०७६ )२०१९( 

५.२.६ पररवार लनर्ोजनका साधन प्रर्ोग गने घर पररवार 

ताललका 67: पररवार लनर्ोजनका साधन प्रर्ोग गने घर पररवार 

वाडय नं. 
हनु्छ हदुान उथर नआएको जम्मा 

सङ्ख्र्ा प्रलतशत सङ्ख्र्ा प्रलतशत सङ्ख्र्ा प्रलतशत सङ्ख्र्ा प्रलतशत 

वाडय नं. १ 64 16.00 1660 24.29 11 42.31 1735 23.89 
वाडय नं. २ 53 13.25 687 10.05 2 7.69 742 10.22 
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वाडय नं. ३ 46 11.50 604 8.84 2 7.69 652 8.98 
वाडय नं. ४ 112 28.00 1399 20.47 4 15.38 1515 20.86 
वाडय नं. ५ 53 13.25 831 12.16 2 7.69 886 12.20 
वाडय नं. ६ 35 8.75 893 13.07 2 7.69 930 12.81 
वाडय नं. ७ 37 9.25 761 11.13 3 11.54 801 11.03 

जम्मा 400 100.00 6835 100.00 26 100.00 7261 100.00 
स्रोत: घरधरुी सवेक्षण २०७५/२०७६ )२०१९( 

५.२.७ बच्िा जन्माउन िाहेको स्थान 

ताललका 68: बच्िा जन्माउन िाहेको स्थान 

वाडय नं. स्वास्थ्र्_संस्था घर उथर नआएको जम्मा 

वाडय नं. १ 
सङ्ख्र्ा 1210 514 11 1735 

प्रलतशत 69.74 29.63 0.63 100.00 

वाडय नं. २ 
सङ्ख्र्ा 482 258 2 742 

प्रलतशत 64.96 34.77 0.27 100.00 

वाडय नं. ३ 
सङ्ख्र्ा 464 186 2 652 

प्रलतशत 71.17 28.53 0.31 100.00 

वाडय नं. ४ 
सङ्ख्र्ा 1113 398 4 1515 

प्रलतशत 73.47 26.27 0.26 100.00 

वाडय नं. ५ 
सङ्ख्र्ा 510 374 2 886 

प्रलतशत 57.56 42.21 0.23 100.00 

वाडय नं. ६ 
सङ्ख्र्ा 522 406 2 930 

प्रलतशत 56.13 43.66 0.22 100.00 

वाडय नं. ७ 
सङ्ख्र्ा 577 221 3 801 

प्रलतशत 72.03 27.59 0.37 100.00 

जम्मा 
सङ्ख्र्ा 4878 2357 26 7261 

प्रलतशत 67.18 32.46 0.36 100.00 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण २०७५/२०७६ )२०१९( 

५.२.८ पररवारमा गभयवती मषहला सदस्र् भएका घर पररवार 

ताललका 69: पररवारमा गभयवती मषहला सदस्र् भएका घर पररवार 

वाडय नं. छ छान उथर नआएको जम्मा 

वाडय नं. १ 
सङ्ख्र्ा 17 1707 11 1735 
प्रलतशत 0.98 98.39 0.63 100.00 

वाडय नं. २ 
सङ्ख्र्ा 6 734 2 742 
प्रलतशत 0.81 98.92 0.27 100.00 

वाडय नं. ३ 
सङ्ख्र्ा 8 642 2 652 
प्रलतशत 1.23 98.47 0.31 100.00 

वाडय नं. ४ 
सङ्ख्र्ा 29 1482 4 1515 
प्रलतशत 1.91 97.82 0.26 100.00 
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वाडय नं. ५ 
सङ्ख्र्ा 15 869 2 886 
प्रलतशत 1.69 98.08 0.23 100.00 

वाडय नं. ६ 
सङ्ख्र्ा 16 912 2 930 
प्रलतशत 1.72 98.06 0.22 100.00 

वाडय नं. ७ 
सङ्ख्र्ा 13 785 3 801 
प्रलतशत 1.62 98.00 0.37 100.00 

जम्मा 
सङ्ख्र्ा 104 7131 26 7261 
प्रलतशत 1.43 98.21 0.36 100.00 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण २०७५/२०७६ )२०१९( 

५.२.९ बीमा सम्बशन्ध षववरण 

ताललका 70: बीमा सम्बशन्ध षववरण 

लबमाका प्रकार परुूि मषहला जम्मा 
दघुयटना लबमा 2 4 6 

स्वास्थ्र् लबमा 5 5 10 

जीवन लबमा 28 54 82 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण २०७५/२०७६ )२०१९( 

५.२.१० गाउाँपाललकामा देशाएका प्रमाु रोगहरू 

ताललका 71: गाउाँपाललकामा देशाएका प्रमाु रोगहरू 

रोगका प्रकार परुूि मषहला जम्मा 
दम रोगी 126 129 255 

क्र्ान्सर रोगी 7 8 15 

शिनी रोगी 36 33 69 

ग्र्ाषिक रोगी 208 100 308 

एि आई भी  11 2 13 

मटुु रोगी 52 32 84 

औलो रोगी 1 1 2 

पक्षघात रोगी 1 1 2 

र्ौन रोगी 16 2 18 

क्षर्रोग 8 12 20 

कुष्ठरोग 2 0 2 

अन्र् रोगी 461 331 792 

जम्मा 929 651 1580 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण २०७५/२०७६ )२०१९( 
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५.२.११ स्रोत नक्सा )स्वास्थ्र् संस्थाहरू( 

  
शित्र 9: स्वास्थ्र् संस्थाको शजआ एस नक्सा 
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५.३ ाानपेानी तथा सरसफाई  

५.३.१ ाानपेानी स्रोतको अवस्था  

ताललका 72: ाानपेानी स्रोतको अवस्था 
वाडय नं. कुवा/ईनार ाोला/नदी ढंुगधेारा पाईप जम्मा 

वाडय नं. १ 
सङ्ख्र्ा 18  47 1670 1735 

प्रलतशत 1.04 0.00 2.71 96.25 100.00 

वाडय नं. २ 
सङ्ख्र्ा 6 1 1 734 742 

प्रलतशत 0.81 0.13 0.13 98.92 100.00 

वाडय नं. ३ 
सङ्ख्र्ा 9  6 637 652 

प्रलतशत 1.38 0.00 0.92 97.70 100.00 

वाडय नं. ४ 
सङ्ख्र्ा 7 5 21 1482 1515 

प्रलतशत 0.46 0.33 1.39 97.82 100.00 

वाडय नं. ५ 
सङ्ख्र्ा 69 1 1 815 886 

प्रलतशत 7.79 0.11 0.11 91.99 100.00 

वाडय नं. ६ 
सङ्ख्र्ा 16  36 878 930 

प्रलतशत 1.72 0.00 3.87 94.41 100.00 

वाडय नं. ७ 
सङ्ख्र्ा 3 2 1 795 801 

प्रलतशत 0.37 0.25 0.12 99.25 100.00 

जम्मा 
सङ्ख्र्ा 128 9 113 7011 7261 

प्रलतशत 1.76 0.12 1.56 96.56 100.00 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण २०७५/२०७६ )२०१९( 

५.३.२ शौिालर् प्रर्ोगको अवस्था  

ताललका 73: शौिालर् भएको घर-पररवार 

वाडय नं. छ छान जम्मा 

वाडय नं. १ 
सङ्ख्र्ा 1733 2 1735 

प्रलतशत 99.88 0.12 100.00 

वाडय नं. २ 
सङ्ख्र्ा 740 2 742 

प्रलतशत 99.73 0.27 100.00 

वाडय नं. ३ 
सङ्ख्र्ा 622 30 652 

प्रलतशत 95.40 4.60 100.00 

वाडय नं. ४ 
सङ्ख्र्ा 1484 31 1515 

प्रलतशत 97.95 2.05 100.00 

वाडय नं. ५ 
सङ्ख्र्ा 877 9 886 

प्रलतशत 98.98 1.02 100.00 

वाडय नं. ६ 
सङ्ख्र्ा 925 5 930 

प्रलतशत 99.46 0.54 100.00 

वाडय नं. ७ 
सङ्ख्र्ा 801 - 801 

प्रलतशत 100.00 0.00 100.00 

जम्मा 
सङ्ख्र्ा 7182 79 7261 

प्रलतशत 98.91 1.09 100.00 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण २०७५/२०७६ )२०१९( 
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ताललका 74: सेशटटट्याङ्क सषहतको शौिालर् भएको घर-पररवार  

वाडय नं. छ छान जम्मा 

वाडय नं. १ 
सङ्ख्र्ा 1706 29 1735 

प्रलतशत 98.33 1.67 100.00 

वाडय नं. २ 
सङ्ख्र्ा 736 6 742 

प्रलतशत 99.19 0.81 100.00 

वाडय नं. ३ 
सङ्ख्र्ा 615 37 652 

प्रलतशत 94.33 5.67 100.00 

वाडय नं. ४ 
सङ्ख्र्ा 1475 40 1515 

प्रलतशत 97.36 2.64 100.00 

वाडय नं. ५ 
सङ्ख्र्ा 859 27 886 

प्रलतशत 96.95 3.05 100.00 

वाडय नं. ६ 
सङ्ख्र्ा 911 19 930 

प्रलतशत 97.96 2.04 100.00 

वाडय नं. ७ 
सङ्ख्र्ा 786 15 801 

प्रलतशत 98.13 1.87 100.00 

जम्मा सङ्ख्र्ा 7088 173 7261 

प्रलतशत 97.62 2.38 100.00 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण २०७५/२०७६ )२०१९( 

ताललका 75: शौिालर्को प्रकार 

वाडय नं. कच्िी पक्की थाहा नभएको Grand Total 

वाडय नं. १ 
सङ्ख्र्ा 1688 34 13 1735 

प्रलतशत 97.29 1.96 0.75 100.00 

वाडय नं. २ 
सङ्ख्र्ा 721 17 4 742 

प्रलतशत 97.17 2.29 0.54 100.00 

वाडय नं. ३ 
सङ्ख्र्ा 615 5 32 652 

प्रलतशत 94.33 0.77 4.91 100.00 

वाडय नं. ४ 
सङ्ख्र्ा 1425 55 35 1515 

प्रलतशत 94.06 3.63 2.31 100.00 

वाडय नं. ५ 
सङ्ख्र्ा 869 6 11 886 

प्रलतशत 98.08 0.68 1.24 100.00 

वाडय नं. ६ 
सङ्ख्र्ा 902 21 7 930 

प्रलतशत 96.99 2.26 0.75 100.00 

वाडय नं. ७ 
सङ्ख्र्ा 658 140 3 801 

प्रलतशत 82.15 17.48 0.37 100.00 

जम्मा सङ्ख्र्ा 6878 278 105 7261 

प्रलतशत 94.73 3.83 1.45 100.00 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण २०७५/२०७६ )२०१९( 
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५.४ प्राकृलतक प्रकोपको जोशाम भएको घर-पररवार 

ताललका 76: प्राकृलतक प्रकोपको जोशाम भएको घर-पररवार  

वाडय नं. छ छान जम्मा 

वाडय नं. १ 
सङ्ख्र्ा 7 1728 1735 

प्रलतशत 0.40 99.60 100.00 

वाडय नं. २ 
सङ्ख्र्ा 1 741 742 

प्रलतशत 0.13 99.87 100.00 

वाडय नं. ३ 
सङ्ख्र्ा 2 650 652 

प्रलतशत 0.31 99.69 100.00 

वाडय नं. ४ 
सङ्ख्र्ा 6 1509 1515 

प्रलतशत 0.40 99.60 100.00 

वाडय नं. ५ 
सङ्ख्र्ा 10 876 886 

प्रलतशत 1.13 98.87 100.00 

वाडय नं. ६ 
सङ्ख्र्ा 3 927 930 

प्रलतशत 0.32 99.68 100.00 

वाडय नं. ७ 
सङ्ख्र्ा 11 790 801 

प्रलतशत 1.37 98.63 100.00 

जम्मा 
सङ्ख्र्ा 40 7221 7261 

प्रलतशत 0.55 99.45 100.00 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण २०७५/२०७६ )२०१९( 

५.५ ाेलमादान, पाकय , षपकलनक स्थल तथा मनोरन्जनस्थल सम्वन्धी षववरण  

ताललका 77: ाेल मादान पाकय  षपकलनक स्थल तथा मनोरञ्जन स्थल सम्बन्धी षववरण 

वडा नम्बर 

स्थलक
ो नाम

 

उपर्ोग 

क्षेत्रफ
ल )बगय मी ( 

स्वालम व
  (सरक

ारी नीशज 
सामदुाषर्क

 पशललक
 लल वा 

अन्र्( 

आ
म्दानी  (बाषियक रु ( 

सेवाग्राही/आ
गन्तकु

 सं्र्ा  
(बाषियक( 

ाेलकुद प्रदशयनी मनोरन्जन षपकलनक 

६ मेलङु टुलडाेल ाेलकुद         नेपाली सेना     

६ मेलङु गारागाउाँ ाेलकुद         सामदुाषर्क     

७ जोगीगाउाँ ाेलमादान ाेलकुद     सामदुाषर्क   

स्रोत: गाउाँपाललकाको कार्ायलर् मेलङु, २०७७ 
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५.६ स्रोत नक्सा )मेलङु गाउाँपाललकाका मह वपणुय धालमयक/ऐलतहलसक स्थलहरू( 

मेलङु गाउाँपाललकाका मह वपणुय धालमयक/ऐलतहलसक स्थलहरू 

शित्र 10: मेलङु गाउाँपाललकाका मह वपणुय धालमयक/ऐलतहलसक स्थलहरूको शजआ एस नक्सा 
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पररच्छेद ६: वन तथा वातावरणीर् शस्थलत  

६.१ सामसदाषर्क वन व्र्वस्थापन सम्बन्धी षववरण  

ताललका 78: सामसदाषर्क वन सम्बन्धी षववरण 

व.सं सामदुाषर्क वनको नाम वाडय नं. क्षते्रफल )हेक्टर( सदस्र् घरधरुी सङ्ख्र्ा हाल सम्मको कुल बित 

1 मलुपानी सामदुाषर्क वन  1 61.25 185 रू.३१४९२० 
2 ाहरे भदौरे  सामदुाषर्क वन  1 71.38 239 रू.१८००० 
3 ठुलो पाााटोल सामदुाषर्क वन  1 94.35 २५9 रू.७५००० 
4 बालवुा भलूमस्थान  सामदुाषर्क वन  1 81.81 233 रू.२०,००० 
5 काललनाग सामदुाषर्क वन  1 ४.59 82 रू.१३,००० 
6 भ्र्ाकुरे ढोकेलभर सामदुाषर्क वन 1 110.36 305 - 
7 हाथीढुङ्गा सामदुाषर्क वन 1 60 274 - 
8 काउलेपानी सामदुाषर्क वन  2 45.56 208 रू.१४५० 
9 पालेको साझेको साहाुोररीर्ा 2 82.24 273 - 
10 सरस्वती  सामदुाषर्क वन 2 73.16 279 - 
11 काली देवीथान सामदुाषर्क वन 2 7.5 43 - 
12 सेती भमेू सामदुाषर्क वन 3 130 276 रू.७९,००० 
13 काली भमेू सामदुाषर्क वन 3 191.5 237 रू.३१,००० 
14 ढुन्ग्र ेदेवी सामदुाषर्क वन  4 195 141 रू.१०००० 

15 मजवुा लटे्टपातल सामदुाषर्क वन  4 57 243 रू. ४०००० 

16 फुके सल्ला सामदुाषर्क वन 4 199 178 रू.४०००० 

17 सोल्थमु सरङथली  सामदुाषर्क वन  4 १68 251 रू.३७७५५१ 

18 सेती देवी सामदुाषर्क वन  5 २०.१७ १२9 रू.७०,२०० 
19 काली भमेु सामदुाषर्क वन  5 76.81 152 रू.०००० 

20 कालीदेवी सामदुाषर्क वन  5 105.61 136 रू.१,५६,०४५ 
21 लसमपानी सामदुाषर्क वन  5 61.55 236 रू.४९,२०० 
22 ठुलो गारा सामदुाषर्क वन  6 77.69 84 रू. १२०० 

23 जलेश्वोर महादेव सामदुाषर्क वन  6 0 156 रू.२६००० 

24  न्रावती  सामदुाषर्क वन  6 २१.१५ ८6 रू.१९७५ 
25 फड्के ाोला भस्मे सामदुाषर्क वन  6 8.18 ६७ रू.१,२०० 
26 काललका ठुलािौर सामदुाषर्क वन  6 19.24 191 रू.१,००००० 
27 मर्रु गारा सामदुाषर्क वन  6 107 122 रू.१३,००० 
28 माललका देवी सामदुाषर्क वन  7 ४९.54 126 रू.१७६७२ 
29 कणयकाली सामदुाषर्क वन  7 3.1 42 रू.१३१४२ 
30 कालो ाोला सामदुाषर्क वन 7 47.13 80 - 
31 रुम्टी राम्िे सामदुाषर्क वन 7 39 192 - 
32 लसथली देवी सामदुाषर्क वन 7 13.15 82 - 
33 कोलढाले सामदुाषर्क वन 7 21.5 62 - 
 जम्मा  2208.07 5649  

स्रोत: गाउाँपाललकाको कार्ायलर् मेलङु, २०७७ 
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६.२ वन सम्बशन्ध स्रोत नक्सा  

 

 

शित्र 11: वन सम्बशन्ध शजआ एस स्रोत नक्सा 
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६.३ तालतलार्ा र पोारी र सीमसार के्षत्र सम्बन्धी षववरण  

ताललका 79: सावयजलनक पोारी तथा माछापालन सम्बशन्ध षववरण 

पोारी रहेको स्थान 
वडा 
नम्बर 

पोारी क्षते्रफल 
रोपनी 

बाषियक माछा 
उ पादन के जी 

स्वालम व 
बाषियक 

आम्दानी रु 

गाउाँपाललकामा बाषियक 
शलु्क रु 

मेलङु गाउाँपाललका भेडप,ु 

पोारी 
४ ४ ० ० ० ० 

मेलङु गाउाँपाललका भेडप,ु 
कालोपोारी 

४ २ ० ० ० ० 

स्रोत: गाउाँपाललकाको कार्ायलर् मेलङु, २०७७ 
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पररच्छेद ७: भौलतक षवकासको अवस्था  

७.१ र्ातार्ात पूवायधार  

७.१.१ सडकबाट घर सम्मको दरुी  

ताललका 80: सडकबाट घर सम्मको दरुी  

वाडय नं. 
१००-२०० 

लमटर 

२००-५०० 
लमटर 

१०० लमटर 
भन्दा कम 

५०० लमटर 
भन्दा बढी 

जम्मा 

वाडय नं. १ 
सङ्ख्र्ा 312 214 1112 97 1735 

प्रलतशत 17.98 12.33 64.09 5.59 100.00 

वाडय नं. २ 
सङ्ख्र्ा 129 136 431 46 742 

प्रलतशत 17.39 18.33 58.09 6.20 100.00 

वाडय नं. ३ 
सङ्ख्र्ा 92 99 380 81 652 

प्रलतशत 14.11 15.18 58.28 12.42 100.00 

वाडय नं. ४ 
सङ्ख्र्ा 175 341 907 92 1515 

प्रलतशत 11.55 22.51 59.87 6.07 100.00 

वाडय नं. ५ 
सङ्ख्र्ा 99 217 264 306 886 

प्रलतशत 11.17 24.49 29.80 34.54 100.00 

वाडय नं. ६ 
सङ्ख्र्ा 111 265 451 103 930 

प्रलतशत 11.94 28.49 48.49 11.08 100.00 

वाडय नं. ७ 
सङ्ख्र्ा 78 129 546 48 801 

प्रलतशत 9.74 16.10 68.16 5.99 100.00 

जम्मा 
सङ्ख्र्ा 996 1401 4091 773 7261 

प्रलतशत 13.72 19.29 56.34 10.65 100.00 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण २०७५/२०७६ )२०१९( 

७.१.२ घर नजीकको सडकको अवस्था  

ताललका 81: घर नजीकको सडकको अवस्था 
वाडय नं. कच्िी कच्िी ग्राभेल षपि जम्मा 

वाडय नं. १ 
सङ्ख्र्ा 1614 2 119 - 1735 

प्रलतशत 93.03 0.12 6.86 0.00 100.00 

वाडय नं. २ 
सङ्ख्र्ा 742 - - - 742 

प्रलतशत 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

वाडय नं. ३ 
सङ्ख्र्ा 651 1 - - 652 

प्रलतशत 99.85 0.15 0.00 0.00 100.00 

वाडय नं. ४ 
सङ्ख्र्ा 1512 3 - - 1515 

प्रलतशत 99.80 0.20 0.00 0.00 100.00 

वाडय नं. ५ 
सङ्ख्र्ा 885 1 - - 886 

प्रलतशत 99.89 0.11 0.00 0.00 100.00 

वाडय नं. ६ 
सङ्ख्र्ा 929 1 - - 930 

प्रलतशत 99.89 0.11 0.00 0.00 100.00 
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वाडय नं. ७ 
सङ्ख्र्ा 749 - - 52 801 

प्रलतशत 93.51 0.00 0.00 6.49 100.00 

जम्मा 
सङ्ख्र्ा 7082 8 119 52 7261 

प्रलतशत 97.53 0.11 1.64 0.72 100.00 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण २०७५/२०७६ )२०१९( 

७.१.३ लनमायणाधीन गाउाँस्तरीर् सडकहरू  

ताललका 82: लनमायणाधीन गाउाँस्तरीर् सडकहरू 

वडा नम्बर सडकको नाम 

जोलडन ेबस्तीहरु 

लम्
बा

  
)षक

. ल
म.

( 

प्रक
ार 

)क
च्ि

ी, ग्र
ाभे

ल,
 पक्क

ी( 

देशा सम्म 

१ स रे्श्वर मागय-लसम्टे देशा थालडााँडा सम्म  लसम्टे थालडााँडा 6.5 कच्िी 
१ अाँधेरी  - स र्श्वर  सडक स र्स्वर अाँधेरी 4 कच्िी 
१ स र्श्वर - षफरषफरे  सडक मान े धारापानी 1.5 कच्िी 
१ कातीके – स र्श्वर सडक ठुलोपधेरो ढंुग ेकातीके 4 कच्िी 
१ शशवालर् देउराली िातेघाट  शशवालर् िातेघाट 6 कच्िी 
१ भंगरेी पहरीाकय  सडक  भंगरेी पहररााकय  3 कच्िी 
१ पााँिऔले  भ्र्ाकुरे सडक  पााँिऔले ठुटेषपपल 4.5 कच्िी 
१ मालथल्लो माने अलधकारी टोल ट्याम्केडााँडा मान े ट्याम्केडााँडा 1 कच्िी 
१ शशवहरी मोड आहालडााँडा काशथके  आहालडााँडा कशथके 1 कच्िी 
१ ओलीको डााँडा का जले सडक  ओलीको डााँडा का जले 3 कच्िी 
१ मानेडाडााँ गारी भंगरेी सडक मानेडाडााँ भंगरेी 3.5 कच्िी 
१ ककय ले बालवुा सडक  ककय ले बालवुा 3 कच्िी 
१ गहु्याोला लबन्दवलसनी सडक गहु्याोला लबन्दवलसनी 0.5 कच्िी 
२ ककय ले कल्लेरी सडक ककय ले कल्लेरी 4 कच्िी 
१-२ भ्र्ाकुरे देवी मागय- भ्र्ाकुरे िरंग ेसडक ाण्ड  भ्र्ाकुरे िरंगे 6 कच्िी 
२ काललका भन्ज्र्ाङ नागथान मोड सडक काललका नागथान 3 कच्िी 
२ भमेुस्थान लक्ष्मी मा.षव सडक भमेुस्थान लक्ष्मी मा षव 3 कच्िी 
३ माने काडेँ दललत बस्ती सडक  मान े दललत बस्ती 3 कच्िी 
३ कागनुे अधेँरी गाडा सडक ढााँडाोला सालङु 5 कच्िी 
३ भस्मे ानु्रकेु सडक भस्मे ानु्रकेु 3 कच्िी 
३ मकुुन ेभपुालडााँडा सडक मकुुन े भपुालडााँडा 3 कच्िी 
३ ानु्रकेु माझगाउाँ थालडााँडा सडक माझगाउाँ थालडााँडा 5 कच्िी 
३ भमेुस्थान लततेिौर सरङथली सडक मान े सुाँगरेु 3 कच्िी 
३ लक्ष्मी मा.षव बाहनुटोल थालडााँडा सडक  लक्ष्मी मा षव थालडााँडा 3 कच्िी 
३ ओख्रनेी ढााँडपानी सडक  ओख्रनेी ढााँडपानी 3 कच्िी 
३ लक्ष्मी मा.षव आरुाकय  ब्राह्माटोल सडक  लक्ष्मी मा.षव ब्राह्माटोल 2 कच्िी 
३ देषवस्थान लक्ष्मी मा.षव सडक )लक्ष्मी मा.षव ाण्ड नर्ा ट्रर्ाक ओपन( देषवस्थान लक्ष्मी मा षव 3.5 कच्िी 
३ गोलेगाउाँ-माझगाउाँ नर्ााँ सडक ट्रर्ाक ओपन गोलेगाउाँ माझगाउाँ 0.5 कच्िी 
३ लामाटार बााँझाेत डााँडााेत कृषि सडक लामाटार डााँडााेत 3 कच्िी 
4,५ गाईारुा मागय-पोारी देशा डााँडााकय   गाईारुा डााँडााकय  7.5 कच्िी 
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४ पोारी जकेु ओाराोला सडक पोारी ओाराोला 4.5 कच्िी 
४ भन्ज्र्ाङ जकेु सडक  भन्ज्र्ाङ जकेु 3 कच्िी 
६,४,३ काकललङ बदु्धिोक मागय-मेलङु मान ेदेशा ढाडे ाोला सडक काकललङ ढाडे ाोला 16.5 कच्िी 
४ गोले गाउाँमागय- फडके ाोला देशा को रालाबोट सडक फडके ाोला को रालाबोट 6.5 कच्िी 
४ लामाटार मागय-िौतारा पााा देशा बगवुा सडक िौतारा पााा बगवुा 6.5 कच्िी 
४ बदु्धिोक ल्सीबोट सडक बदु्धिोक ल्सीबोट 1 कच्िी 
४ तल्लो दमु्बवुा लाईबे्ररी सडक  तल्लो दमु्बवुा लाईबे्ररी 1 कच्िी 
४ पार्ा बिौरीटोल नर्ा सडक  पार्ा बिौरीटोल 3 कच्िी 
४ िोसे लहरे सडक  िोसे लहरे 1.5 कच्िी 
४ रलमते लबरुवा ढोकेडााँडा सडक  रलमते ढोकेडााँडा 1 कच्िी 
५ काशथके लभरकुना दोभानाोला नर्ााँ सडक काशथके दोभानाोला 1.5 कच्िी 
५ शिते्राोला डााँडााकय  सडक शिते्राोला डााँडााकय  3.5 कच्िी 
५ स्कुलडााँडा बोषकनी बाघमारे नर्ााँ सडक स्कुलडााँडा बाघमारे 2 कच्िी 
५ सागराोला लभलत्र िााँपगारा सडक सागराोला िााँपगारा 0.5 कच्िी 
५ काउले डााँडा उशथसे सेलतबन लामाटोल सडक काउले डााँडा लामाटोल 0.5 कच्िी 
५ दोलबाोला लामााोला लगरीटोल सडक दोलबाोला लगरीटोल 4 कच्िी 
५ षपपल डााँडा - ऐराल ुकोषपला सडक  षपपल डााँडा कोषपला 1 कच्िी 
५ काउले सोलतओडारे शिते्र सडक काउले शिते्र 4 कच्िी 
५ जामनु ेपा ले महादेवस्थान सडक जामनु े महादेवस्थान 2 कच्िी 
६ सल्ले डााँडा लनगरेु ग्रालमण सडक  सल्ले डााँडा लनगरेु 3 कच्िी 
६ सल्ले डााँडा धाराटोल लसंहटोल सडक  सल्ले डााँडा लसंहटोल 1.5 कच्िी 
६ स्वास्थ्र् िौकी छाप परर्ााेत सडक स्वास्थ्र् िौकी परर्ााेत 3.5 कच्िी 
६ गारागाउाँ कोटामनुी नौ सर् कृषि सडक गारागाउाँ नौसर् 2 कच्िी 
६ बाख्रापालन काशथके बााँसघारी सडक  बाख्रापालन बााँसघारी 1 कच्िी 
६ मेलङु बजार सडक  मेलङु बजार लत्र मा षव 1 कच्िी 
६ भमेूथान मागय-मेलङु मानेदेशा लनकासी लमल्तीाोला  सडक भमेूथान लमल्तीाोला 6 कच्िी 
७ लसमपानी लबरौटा सडक  लसमपानी लबरौटा 3 कच्िी 
७ लबरौटा मागय-पौवा देशा लतशन्प्ले सडक पौवा लतशन्प्ले 7 कच्िी 
७-४-२-१  रातोपाटी भ्र्ाकुरे िरंग ेसडक रातोपाटी िरंगे 11 कच्िी 
६-7 मेलङु मागय-जोरषपपल देशा मेलङु माने सडक जोरषपपल मान े 5 कच्िी 
5-6 मेलङु मान ेदेशा ददुदले भन्ज्र्ाङ सडक  मेलङु मान े ददुदले भन्ज्र्ाङ 9 कच्िी 
७ जोगीगाउाँ बेताने लबरौटा सडक  जोगीगाउाँ लबरौटा 1.5 कच्िी 
7 िशण्डथान – बाख्रापालन – डवली सडक िशण्डथान डवली 1 कच्िी 
7 ओडारे – सोह्रलबसे कृषि सडक ओडारे सोह्रलबसे 1 कच्िी 
७ माललका – लसथली कृषि सडक माललका लसथली 3 कच्िी 
४-७ गोलेगाउाँ -लतनषप्ले सडक गोलेगाउाँ लतनषप्ले 4 कच्िी 
५ डााँडााकय  – सालङु सडक डााँडााकय  सालङु 6 कच्िी 
4 िौतारोपााा – को रालोबोट सडक िौतारोपााा को रालोबोट 3 कच्िी 
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४ ढुङ्गेडााँडा – सेतेदेवी – शझल्केनी – कालोपोारी सडक ढुङ्गेडााँडा कालोपोारी 2.5 कच्िी 
4 भपूालडााँडा – फुकेाोला सडक भपूालडााँडा फुकेाोला 3 कच्िी 
2-3 मालाुोला – कल्लेरी – भञ्ज्र्ाङ सडक मालाुोला भञ्ज्र्ाङ 9 कच्िी 
२ गा ारुा – कुाँ डार सडक गा ारुा कुाँ डार 1 कच्िी 
४ मानेडााँडा – गमु्बा सडक मानेडााँडा गमु्बा 0.5 कच्िी 
६ नसयरी – सहर – कोषपला सडक नसयरी कोषपला 2.5 कच्िी 
६ लबलमरे – बोद्लेाोला – केराघारी – पााेडााँडा सडक लबलमरे पााेडााँडा 5 कच्िी 
३ माने – दोबाटे सडक मान े दोबाटे 3 कच्िी 
 जम्मा 264.5  

स्रोत: गाउाँपाललकाको कार्ायलर् मेलङु, २०७७ 

७.१.४  पादल मागयको अवस्था 
ताललका 83: पादल मागय सम्बशन्ध षववरण 

व.सं. पादल मागयको नाम 

जोलडन ेबस्तीहरु 

लम्बा  )षक. लम.( देशा सम्म 

१ िरेंङ्गे – अधेरराोला  िरेंङ्गे अधेरराोला 1.5 

2 अधेरराोला  - लसम्टे   अधेरराोला लसम्टे 2 

3 लसम्टे - स र्स्वर लसम्टे स र्स्वर 2 

4 स र्स्वर - दोबाटे स र्स्वर दोबाटे 3 

5 मालाुोला – मेलङु – डााँडााकय  - सालङु मालाुोला सालङु 9 

6 मेलङु – लनगासे - काशथके मेलङु काशथके 7 

7 बगवुा – बदु्ध िोक – मलुपानी- जरेुढुङ्गा- सालङु बगवुा सालङु 7 

8 टाप ु– भञ्ज्र्ाङ - सालङु टाप ु सालङु 7 

9 भ्र्ाकुरे – गा ारुा - सालङु भ्र्ाकुरे सालङु 7 

10 मालाुोला – िातेघाट - तामाकोशी मालाुोला तामाकोशी 9 

11 िरेंङ्गे – लसम्टे – पवटी – भरसे  िरेंङ्गे भरसे 8 
12 मालाुोला – गोलेगाउाँ – बदु्ध िोक – मलुपानी - सालङु मालाुोला सालङु 13 
13 िरेंङ्गे – दोबाटे – बदु्ध िोक – मेलङु – लनगासी -दोरम्बा िरेंङ्गे दोरम्बा 17 
14 भञ्ज्र्ाङ – मेलङु – लनगासी – फुलासी - थानपाती भञ्ज्र्ाङ थानपाती 15 
15 मेलङु – षहले – सुाँगरेु – ददुदले भञ्ज्र्ाङ मेलङु ददुदले भञ्ज्र्ाङ 7 
16 लमल्तीाोला – कोषपला - डााँडााकय  लमल्तीाोला डााँडााकय  4 
17 पसलेटोल -  मानेडााँडा गोरेटो बाटो   पसलेटोल मानेडााँडा 2 

18 लमल्तीाोला -  लबलमरे – षपपलडााँडा – कोषपला – डााँडााकय   लमल्तीाोला डााँडााकय  6 

स्रोत: गाउाँपाललकाको कार्ायलर् मेलङु, २०७७ 
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७.१.५ पलु तथा पलेुसाको अवस्था 
ताललका 84: पलु तथा पलेुसाको षववरण 

वडा नम्बर 

पलुक
ो नाम

 

प लु भएक
ो ाोला क

ो नाम
 

जोलडन ेबस्तीहरु 

लम्बा  )षक
. लम.( 

प्रक
ार )झोल ुंगे , क

ाठे
, ट्रष्ट

, 

पक्की( 

अवस्था )राम्रो, दठका, शजणय( देशा सम्म 

१ अधेरी पलु  अधेरी ाोला तामाकोशी िरेंगा   पक्की  राम्रो  
१ घ्र्ङ्खोला पलु घ्र्ङ्खोला पवटी सकुाठोकर   झोलुंग,े दठका  
१ िाते घाट तामाकोशी पवटी भीरकोट   झोलुंग,े दठका  
१ मास्लो अधेरी अधेरी ाोला पवटी फस्कु   पक्की दठका  
४-७   फड्केाोला मेलङु भेडप ु   झोलुंग,े दठका  
४-६   फड्केाोला मेलङु भेडप ु   झोलुंग,े दठका  
४-६   फड्केाोला मेलङु भेडप ु   झोलुंग,े दठका  
७ मालाुोला तामाकोशी मेलङु माल ु   पक्की दठका  
७   लमशल्ताोला मेलङु लमल्तीबजार   पक्की दठका  
७   तामाकोशी मेलङु माल ु   झोलुंग,े दठका  
७   तामाकोशी मेलङु माल ु   झोलुंग,े दठका  
६   लमशल्ताोला लनगासी रामेछाप   झोलुंग,े दठका  
६   लमशल्ताोला मेलङु रामेछाप   झोलुंग,े दठका  
६   लमशल्ताोला मेलङु रामेछाप   झोलुंग,े दठका  
६   लमशल्ताोला मेलङु रामेछाप   झोलुंग,े दठका  
६   लमशल्ताोला मेलङु रामेछाप   पक्की दठका  
४-६   फड्केाोला मेलङु भेडप ु   पक्की दठका  
४-६   फड्केाोला मेलङु भेडप ु   पक्की दठका  
२-४   लडकेाोला भेडप ु सकुाठोकर   पक्की दठका  
२ समीको बोट तामाकोशी सकुाठोकर जफे   झोलुंग,े दठका  
२   तामाकोशी सकुाठोकर जफे   झोलुंग,े दठका  
३   घ्र्ाङ्गाोला ढाडपानी तल्लो घ्र्ाङ्ग   झोलुंग,े दठका  
३ दोबान घ्र्ाङ्गाोला घ्र्ाङ्ग सालङु्ग   झोलुंग,े दठका  
३ ढााँडेाोला  ढााँडेाोला ढााँडेाोला सालङु्ग  पक्की राम्रो  

स्रोत: गाउाँपाललकाको कार्ायलर् मेलङु, २०७७ 
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७.१.६ स्रोत नक्सा )झोलुंगे पलु तथा पलुपलेुसा( 

शित्र 12: झोलुंग ेपलु तथा पलुपलेुसा सम्बशन्ध शजआ एस नक्सा 
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७.२ आवास तथा भवन  

७.२.१ छानोको प्रकारका आधारमा घरधरुी  

ताललका 85: छानोको प्रकारका आधारमा घरधरुी 

वाडय नं. जस्ता ढलान टार्ल ार ढुङ्गा थाहा 
नभएको जम्मा 

वाडय नं. १ 
सङ्ख्र्ा 1690 34 7 2 - 2 1735 

प्रलतशत 97.41 1.96 0.40 0.12 0.00 0.12 100.00 

वाडय नं. २ 
सङ्ख्र्ा 721 16 5 - - - 742 

प्रलतशत 97.17 2.16 0.67 0.00 0.00 0.00 100.00 

वाडय नं. ३ 
सङ्ख्र्ा 632 5 6 3 5 1 652 

प्रलतशत 96.93 0.77 0.92 0.46 0.77 0.15 100.00 

वाडय नं. ४ 
सङ्ख्र्ा 1434 66 11 2 1 1 1515 

प्रलतशत 94.65 4.36 0.73 0.13 0.07 0.07 100.00 

वाडय नं. ५ 
सङ्ख्र्ा 871 9 1 3 1 1 886 

प्रलतशत 98.31 1.02 0.11 0.34 0.11 0.11 100.00 

वाडय नं. ६ 
सङ्ख्र्ा 899 20 4 6 - 1 930 

प्रलतशत 96.67 2.15 0.43 0.65 0.00 0.11 100.00 

वाडय नं. ७ 
सङ्ख्र्ा 637 152 11 1 - - 801 

प्रलतशत 79.53 18.98 1.37 0.12 0.00 0.00 100.00 

जम्मा सङ्ख्र्ा 6884 302 45 17 7 6 7261 

प्रलतशत 94.81 4.16 0.62 0.23 0.10 0.08 100.00 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण २०७५/२०७६ )२०१९( 

७.२.२ घर-पररवारमा आधलुनक उपकरण/सेवाको प्रर्ोगको अवस्था 
ताललका 86: घर-पररवारमा आधलुनक उपकरण/सेवाको प्रर्ोग सम्बशन्ध षववरण 

वाडय नं. टेलललभजन मोवा ल  न्टरनटे कम््रू्टर_ल्र्ापटप केबलु_ला न षिज रेलडर्ो 
वाडय नं. १ 390 903 10 16 315 7 1671 

वाडय नं. २ 142 320 - 2 100 2 656 

वाडय नं. ३ 183 301 - 3 64 - 431 

वाडय नं. ४ 421 692 - 52 187 1 1099 

वाडय नं. ५ 155 393 - 2 103 4 719 

वाडय नं. ६ 239 373 - 5 173 2 721 

वाडय नं. ७ 272 317 - 4 178 3 711 

जम्मा 1802 3299 10 84 1120 19 6008 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण २०७५/२०७६ )२०१९( 
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७.२.३ मेलङु गाउाँपाललका अन्तगयतका सरकारी भवन सम्बन्धी षववरण 

ताललका 87: सरकारी भवन सम्बन्धी षववरण 

वडा 
नं. 

भवनको नाम 

भवन भएको 
टोल को 

नाम 

कार्ायलर्को नाम 

क्षते्रफल )बगय. लम.( 
अवस्था )राम्रो, दठका , 

शजणय( जग्गा भवन 

१ 
वडा कार्ायलर् 

रमा लो 
िोक 

वडा कार्यलर् १०१६ २५४ जीणय 

२ वडा कार्ायलर् षपपलडााँडा वडा कार्यलर् १५२५ २५४ राम्रो 
६ प्रहरी िौकी मेलङु प्रहरीिौकी १५२५ २५४ राम्रो 
७ वडा कार्ायलर् लबरौटा वडा कार्यलर् ७६३ २५४ राम्रो 

२ 
सालबकको गाउाँ षवकास 
सलमलतको कार्ायलर् 

ऐसेलिुौर 
सालबकको गाउाँ षवकास 
सलमलतको कार्ायलर् 

  दठका  

स्रोत: गाउाँपाललकाको कार्ायलर् मेलङु, २०७७ 

७.२.४ सावयजलनक तथा सामदुाषर्क भवन सम्बशन्ध षववरण 

ताललका 88: सावयजलनक तथा सामदुाषर्क भवन सम्बशन्ध षववरण 

वडा 
नम्बर भवनको नाम भवन भएको टोल को नाम के काममा प्रर्ोग भारहेको छ? अवस्था )राम्रो, दठका , शजणय( 

१ सामदुाषर्क भवन लसम्टे बाठक, भेला, सभा/समाहरोह शजणय 
१ सामदुाषर्क भवन पहरराकय  बाठक, भेला, सभा/समाहरोह शजणय 
१ सामदुाषर्क भवन पहरराकय  बाठक, भेला, सभा/समाहरोह शजणय 
३ बाटुले सामदुाषर्क भवन बाटुले बाठक, भेला, सभा/समाहरोह राम्रो 
४ सामदुाषर्क भवन थामीडााँडा बाठक, भेला, सभा/समाहरोह शजणय 
४ सामदुाषर्क भवन धनकेु बाठक, भेला, सभा/समाहरोह शजणय 
४ सामदुाषर्क भवन वनटोल बाठक, भेला, सभा/समाहरोह शजणय 
४ सामदुाषर्क भवन लततेिौर बाठक, भेला, सभा/समाहरोह राम्रो 
६ सामदुाषर्क भवन तीनषप्ले बाठक, भेला, सभा/समाहरोह राम्रो 
७ ााडााँदेवी सामदुाषर्क भवन मगरगाउाँ बाठक, भेला, सभा/समाहरोह राम्रो 
७ माललकादेवी सामदुाषर्क भवन जोगीगाउाँ बाठक, भेला, सभा/समाहरोह राम्रो 
२ सामदुाषर्क भवन नागथान बाठक, भेला, सभा/समाहरोह राम्रो 
५ सामदुाषर्क भवन डााँडााकय  बाठक, भेला, सभा/समाहरोह शजणय 

स्रोत: गाउाँपाललकाको कार्ायलर् मेलङु,  २०७७ 
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७.२.५ पाललका कार्ायलर्हरू सम्बशन्ध शजआ एस स्रोत नक्शा  

शित्र 13: पाललका कार्ायलर्हरू सम्बशन्ध शजआ एस स्रोत नक्शा 
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पररच्छेद ८: संस्थागत तथा सशुासनको शस्थलत  

८.१ षवलभन्न संघ/संस्थामा स्थानीर्बासीहरूको सहभालगताको अवस्था 
ताललका 89: षवलभन्न संघ/संस्थामा स्थानीर्बासीहरूको सहभालगता सम्बशन्ध षववरण 

वाडय नं. 
सामदुाषर्क संस्था/  

वित समूह 

सामदुाषर्क कबलुलर्ती  
वन/ उपभोिा समूह 

सहकारी 
संस्था 

आमास
मूह 

वनामं/ना
सके 

कृिकस
मूह 

वाडय नं. १ 195 27 536 21 1 120 

वाडय नं. २ 82 6 184 28  94 

वाडय नं. ३ 13  131 89  43 

वाडय नं. ४ 136 15 281 82  173 

वाडय नं. ५ 34 9 133 94 28 85 

वाडय नं. ६ 46 10 203 28  126 

वाडय नं. ७ 110 40 227 11 3 138 

जम्मा 616 107 1695 353 32 779 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण २०७५/२०७६ )२०१९( 

८.२ सामाशजक सरुक्षा कार्यवमबाट लाभाशन्वत जनसङ्ख्र्ाको षववरण  

ताललका 90: सामाशजक सरुक्षा कार्यवमबाट लाभाशन्वत जनसङ्ख्र्ाको षववरण 

वड
ा न

म्ब
र  

जेष्ठ नागररक 

षवधवुा 
मषहला 

एकल 
मषहला पूणय अपाङ्ग 

आंशशक 
अपाङ्ग 

बाल सरुक्षा 
अनदुान दललत वगय 

मष
हल

ा 

परु
ि 

रक
म 

मष
हल

ा 

रक
म 

मष
हल

ा 

रक
म 

मष
हल

ा 

परु
ि 

रक
म 

मष
हल

ा 

परु
ि 

रक
म 

मष
हल

ा 

परु
ि 

रक
म 

जेस्ठ नागररक बालबाललका 

मष
हल

ा 

परु
ि 

रक
म 

मष
हल

ा 

परु
ि 

रक
म 

१ 
१९
१ 

१४
८ 

रु 
30

00
 प्र

लत 
लर्

शि
 प्र

लत 
मष

हन
ा 

६० 

रु 
२0

00
 प्र

लत 
लर्

शि
 प्र

लत 
मष

हन
ा 

३८ 

रु 
२0

00
 प्र

लत 
लर्

शि
 प्र

लत 
मष

हन
ा 

२ ३ 

रु 
30

00
 प्र

लत 
लर्

शि
 प्र

लत 
मष

हन
ा 

५ ९ 

रु 
16

00
 प्र

लत 
लर्

शि
 प्र

लत 
मष

हन
ा 

 १ 

रु 
20

00
 प्र

लत 
लर्

शि
 प्र

लत 
मष

हन
ा 

२
० 

१
९ 

रु 
20

00
 प्र

लत 
लर्

शि
 प्र

लत 
मष

हन
ा 

४५ ३८ 

रु 
60

0 
प्रलत

 ल
र्शि

 प्र
लत 

मष
हन

ा २ ७८ ६० २५ २० २ ० १ २  १ 
१
० 

६ १० १० 

३ ९१ ८० २८ १६ १ १ ३ २ १ १ ७ ६ १९ १२ 

४ 
१८
५ 

११
२ 

४७ ४० २ १ १ ४ ६ ९ ७ ८ ७ २३ 

५ ७७ ४४ ३६ २७ १ ० ५ २ १ ५ ५ ७ १२ ११ 

६ 
११
८ 

६९ ३७ ३५ ४ १ २ २ २ ४ ८ ८ १० ७ 

७ 
१०
४ 

७१ ३० १९ ५ ४ ५ ४ १ २ ६ ८ ९ ४ 

जम्मा 
84
4 

58
4 

- 
26
3 

- 
19
5 

- 
1
7 

1
0 

- 
2
2 

2
5 

- 
1
1 

2
3 

- 
6
3 

6
2 

- 
11
2 

10
5 

- 

स्रोत: घरधरुी सवेक्षण २०७५/२०७६ )२०१९( 
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८.३ मेलङु गाउाँपाललकाको षवगत ५ आलथयक वियको आर्व्र्र् षववरण  

 

ताललका 91: मेलङु गाउाँपाललकाको षवगत ५ आलथयक वियको आर्-व्र्र् षववरण 

व.सं. षववरण 

आव 
२०७३/०७
४ को र्थाथय 

आव 
२०७४/०७५ 
को र्थाथय 

आव 
२०७५/०७६ 
को र्थाथय 

आव 
२०७६/०७७ 
को र्थाथय 

आव 
२०७७/०७८को 
अनमुान पााँि वियको कुल 

1 बजेट अनमुान             

1.1 िाल ुािय    28338760 47980792 60994086 153434800 290748438 

1.2 पूाँजीगत ािय   28945573 58857439 107533402 306513035 501849449 

1.3 सशतय तफय    97393017 138271088 152875000 216559000  605098105 

1.4 सामाशजक सरुक्षा ािय   41247000 42713400 69338000  0 153298400 

  कुल 70229000 195924350 286822719 3907404878 676506835 5136887782 

2 श्रोत अनमुान             

2.1 नगद मौज्दात 970000 6261410 63734991 142491305 157163625  370621331 

2.2 आन्तररक राजस्व 0 789791 1585225 1229597 708625  4313238 

2.3 

संघीर् सरकारबाट प्राप्त 
षवथीर् समालनकरण 
अनदुान  0 144015000 119600000 122600000 123300000  509515000 

2.4 

सशतय अनसदान )संघीर् 

सरकार( 0 108471000 163435000 156600000 197300000  625806000 

2.5 

संघीर् सरकारबाट राजस्व 

बााँडफााँड बाट प्राप्त आर् 0 0 44505805 53974000 65955600  164435405 

2.6 षवशेि अनदुान  ० ० ० ० 9000000  9000000 

2.7 अन्त शलु्क कर बााँडफााँड ० ० ० ० 40812130  40812130 

2.10 

प्रदेश सरकारबाट प्राप्त 
षवथीर् समालनकरण 
अनदुान 0 0 7791000 9965000 9991000  27747000 

2.11 

सशतय अनदुान )प्रदेश 

सरकार( 0 0 16524000 12468000 19259000  48251000 

2.12 

राजस्व वााँडफााँड प्रदेश 
सरकार 0 0 9639354 11950000 8816859  30406213 

2.13 

समपूरक कोि संघीर् 

सरकार 0 0 0 12000000 15000000  27000000 

2.15 

प्रदेश सरकारबाट प्राप्त 
समपूरक अनदुान 0 0 8824000 0 30000000  38824000 

2.16 सामाशजक सरुक्षा तफय  आर्   41754000 43645000 69338000  0  154737000 

2.17 अन्र् अनदुान 75446000 1916773 8574897 0  0  85937670 

  कुल 76416000 303207974 487859271 592615902 677306839  2137405986 

  बित/न्रू्न             

स्रोत: गाउाँपाललकाको कार्ायलर् मेलङु, २०७७ 

८.४ मेलङु गाउाँपाललकाको अिल सम्पशथ षववरण  

ताललका 92: मेलङु गाउाँपाललकाको अिल सम्पशथ षववरण 

नाम पररमाण हालको अवस्था हाल सिालनमा 
रहेको/नरहेको 

शरुुको मलु्र् रु. हालको अनमुलनत 
मलु्र् रु. 
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सवारी साधन      

मोटर सा कल ९ थान सबा िाल ुरहेको सिालनमा रहेको 2500000 1800000 

जीप/कार १ थान िाल ु सिालनमा रहेको 3855000 2800000 

स्कुटर - - - - - 

लर्ाक हो लोडर १ थान िाल ु सिालनमा रहेको 4185000 3200000 

फलनयिर      

दराज ४६ थान िाल ु सिालनमा रहेको ७50000 ४50000 

टेवल 58 थान िाल ु सिालनमा रहेको 450000 300000 

कुसी )घमु्ने( 23 थान िाल ु सिालनमा रहेको 300000 200000 

कुसी )साधारण( 161 
थान 

िाल ु सिालनमा रहेको 150000 70000 

सोफासेट 8 थान िाल ु सिालनमा रहेको 300000 150000 

प्रषवलधसाँग सम्बशन्धत      

डेस्कटप कम््र्टुर २५ थान िाल ु सिालनमा रहेको 1500000 1000000 

ल्र्ापटप 21 थान िाल ु सिालनमा रहेको 1650000 1200000 

षप्रन्टर 20 थान िाल ु सिालनमा रहेको 500000 300000 

फोटोकपी मेलसन 11 थान िाल ु सिालनमा रहेको 330000 150000 

षट लभ सेट ५ थान िाल ु सिालनमा रहेको 400000 250000 

स्रोत: गाउाँपाललकाको कार्ायलर् मेलङु, २०७७ 

८.५ मेलङु गाउाँपाललका स्वीकृत ऐन, नीलत, लनर्म, लनदेशशका तथा मापदण्डहरू  

ताललका 93: मेलङु गाउाँपाललका स्वीकृत ऐन, नीलत, लनर्म, लनदेशशका तथा मापदण्डहरू 

शशियक दस्तावेज 

मेलङु गाउाँपाललकाको आलथयक ऐन २०७७  आलथयक ऐन २०७७ ०७८.pdf 
मेलङु गाउाँपाललकाको आलथयक ऐन, २०७६  मेलङु गाउाँपाललकाको आलथयक ऐन २०७६ ०७७.pdf 

स्वास्थ्र् ऐन  स्वास्थ्र् ऐन.pdf 

शशक्षा ऐन  शशक्षा ऐन.pdf 

सहकारी ऐन  सहकारी ऐन.pdf 

मेलङु गाउाँपाललकाको षवलनर्ोजन ऐन,   षवलनर्ोजन ऐन २०७५ ०७६.pdf 

स्रोत: गाउाँपाललकाको कार्ायलर् मेलङु, २०७७ 

 

 

 

 

 

https://melungmun.gov.np/sites/melungmun.gov.np/files/%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BF%E0%A4%95%20%E0%A4%90%E0%A4%A8%20%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AD%20%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AE.pdf
https://melungmun.gov.np/sites/melungmun.gov.np/files/%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%B2%E0%A5%81%E0%A4%99%20%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%81%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BF%E0%A4%95%20%E0%A4%90%E0%A4%A8%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AC%20%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AD.pdf
https://melungmun.gov.np/sites/melungmun.gov.np/files/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%20%E0%A4%90%E0%A4%A8.pdf
https://melungmun.gov.np/sites/melungmun.gov.np/files/%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE%20%E0%A4%90%E0%A4%A8.pdf
https://melungmun.gov.np/sites/melungmun.gov.np/files/%E0%A4%B8%E0%A4%B9%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80%20%E0%A4%90%E0%A4%A8.pdf
https://melungmun.gov.np/sites/melungmun.gov.np/files/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8%20%E0%A4%90%E0%A4%A8%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AB%20%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AC.pdf
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८.६ मेलङु गाउाँपाललकामा कमयिाररको पदपतुीको अवस्था  

ताललका 94: मेलङु गाउाँपाललकामा कमयिाररको षववरण 

व सं सेवा समूह तह  पद 

स्वीकृ
त कू

ल
  दरबन्दी 

 

दरबन्दीको अवस्था 

त 
क

ाल
 स्

था
र्ी

 

 पद
पूलत

य ग
नु यप

ने  

पदपूलतयको अवस्था 

ररि 
स्थार्ी करार 

१ प्रशासन सामान्र् प्रशासन  प्रमाु प्रशासकीर् अलधकृतक़ १ १ ० ० ० 

२ ईशन्जलनर्ररङ लसलभल छाठौँ ईशन्जलनर्र १ १ १ ० ० 

३ शशक्षा शशक्षा प्रशासन छाठौँ शशक्षा अलधकृत १ १ ० ० ० 

४ लेाा लेाा प्रशासन छाठौँ लेाा अलधकृत १ १ ० ० ० 

५ प्रशासन सामान्र् प्रशासन छाठौँ प्रशासन अलधकृत २ १ ० १ १ 

६ लेाा लेाा प्रशासन पााँिौ आन्तररक लेाा पररक्षक १ १ ० ० ० 

७ प्रशासन सामान्र् प्रशासन पााँिौ सहार्क ७ ३ ० ४ ४ 

८ षवषवध  पााँिौ कम््र्टुर अपरेटर १ १ ० ० ० 

९ लेाा लेाा प्रशासन पााँिौ लेाा सहार्क १ १ ० ० ० 

१० शशक्षा शशक्षा प्रशासन पााँिौ प्राषवलधक सहार्क १ १ ० ० ० 

११ स्वास्थ्र्  पााँिौ हेल्थ अलसस्टेन्ट १ ० ० १ १ 

१२ ईशन्जलनर्ररङ लसलभल पााँिौ सब-ईशन्जलनर्र ४ २ ० २ २ 

१३ ईशन्जलनर्ररङ लसलभल िौँथो अलसस्टेन्ट सब-ईशन्जलनर्र ५ ४ ३ ० १ 

१४ षवषवध  िौँथो स. म. षव. लन. १ ० ० १ १ 

१५ ईशन्जलनर्ररङ लसलभल िौँथो ाा.पा.स.टे. १ १ ० ० ० 

१६ प्रशासन सामान्र् प्रशासन िौँथो सहार्क ४ ० ० १ १ 

 जम्मा 33 19 4 10 11 
 

८.७ मेलङु गाउाँकार्यपाललका कार्ायलर्मा कार्यरत कमयिारी  

ताललका 95: मेलङु गाउाँकार्यपाललका कार्ायलर्मा कार्यरत कमयिारी 
व.स. कमयिारीको  नाम थर पद  मोबा ल नं. कार्यरत स्थान 

१ श्री महेन्र षवश्वकमाय प्रमाु प्रशासकीर् अलधकृत ९८५१२४९२०१ गापा कार्ायलर् 

२ श्री  सन्तोि पौड्याल अलधकृत छाठौं ९८५११४९२०१ गापा कार्ायलर् 
३ श्री ई. कृष्ण भरोसा बस्नेत लसलभल  शन्जलनर्र ९८४९१६४०७४ गापा कार्ायलर् 

४ श्री नबराज सापकोटा शशक्षा अलधकृत  ९८६०४७४८९१ गापा कार्ायलर् 

५ श्री  हररराम िापागाईँ स्वास्थ्र् संर्ोजक  ९८६०४९३३०९ गापा कार्ायलर् 
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६ श्री  ई. राजकुमार शे्रष्ठ लसलभल  शन्जलनर्र ९८४३६९२३३७ गापा कार्ायलर् 

७  श्री ई. सरेुश भण्डारी सूिना प्रषवलध अलधकृत  ९८५११२०२८९  गापा कार्ायलर् 

८  श्री अजुयन प्रसाद दाहाल रोजगार संर्ोजक  ९८४४४६६७७५ गापा कार्ायलर् 

९ श्री षवपना सरु्यवंशी सहार्क पााँिौँ )लेाा(  ९८५११२०३८९ गापा कार्ायलर् 

१०  श्री  देवानन्द लतमशल्सना सहार्क पााँिौँ ९८६०१२८२३८ गापा कार्ायलर् 

११  श्री रुपेश अलधकारी कम््र्टुर अपरेटर ९८४३८४३७२३ गापा कार्ायलर् 

१२  श्री  ठाकुरनाथ ढंुगाना प्राषवलधक सहार्क पााँिौ  ९८६००४५६९१ गापा कार्ायलर् 

१३  श्री  रुलबना मानन्धर सब–ईशन्जलनर्र ९८४९५७७९०२ गापा कार्ायलर् 

१४  श्री  षवज्ञान भण्डारी सब–ईशन्जलनर्र ९८४१६५०७७१ गापा कार्ायलर् 

१५  श्री  जमनुादेवी सवेुदी सहार्क पााँिौँ ९८४००८८३२० वडा नं ७ कार्ायलर् 

१६  श्री  लबवम षवश्वकमाय सहार्क पााँिौ ९८२३१७७१९२ वडा नं २ कार्ायलर् 

१७  श्री राज ुअलधकारी सहार्क िौथो ९८५४०४५०६०  वडा नं ३ र ४ कार्ायलर् 

१८  श्री  सम्झना भाट सहार्क िौथो ९८६७४७२१९० वडा नं ६ कार्ायलर् 

१९  श्री मलनिा ारेल सहार्क िौथो ९८४३५९३२२१ गापा कार्ायलर् 

२०  भानभुि थापा मगर अलसस्टेन्ट सब–ईशन्जलनर्र  ९८४१६७०४४६  वडा नं ७ कार्ायलर् 

२१  कषवन्र शे्रष्ठ अलसस्टेन्ट सब–ईशन्जलनर्र  ९८४७८२१३०२  वडा नं १ कार्ायलर् 

२२  ददलमार्ा शे्रष्ठ अलसस्टेन्ट सब–ईशन्जलनर्र  ९८४०२७०६४३  गापा कार्ायलर् 

२३  शजत बहादरु बढुा ाा.पा.स.टे. ९८४८३६७८७५   गापा कार्ायलर् 

२४  र्ोगेन्र कुलङु अलसस्टेन्ट सब–ईशन्जलनर्र ९८१३९६७१२७ वडा नं ६ कार्ायलर् 

२५  श्री र्ोगेश शे्रष्ठ  एमप. आई. एसप. अपरेटर ९८४९९९७८३२ मेलङु गापा कार्ायलर् 

२६ श्री कला ठकुरी एमप. आई. एसप. षफल्ड सहार्क ९८४३४१८३५७ मेलङु गापा कार्ायलर् 

२७  श्री ददनेश काकी सहार्क सव  शन्जलनर्र ९८४४३०७७४३ मेलङु गापा कार्ायलर् 

२८  श्री  ददपेन्र न्र्ौपाने सहार्क सव  शन्जलनर्र ९८६४००४७४९ मेलङु गापा कार्ायलर् 

२९  श्री ददनेश भण्डारी सहार्क सव  शन्जलनर्र ९८४४३१९५०२ मेलङु गापा कार्ायलर् 

३०  श्री रेशम मोिान  कार्ायलर् सहार्क ९८६९१६६७२४ मेलङु गापा कार्ायलर् 

३१  श्री षवनोद रार्माझी  लेशक्ट्रलसर्न ९८४८७७३५६७ मेलङु गापा कार्ायलर् 

३२ श्री भीम बहादरु पाण्डे व्र्ाक हो लोडर अपरेटर ९८४४२८०३६५ मेलङु गापा कार्ायलर् 

३३ श्री ददपक शे्रष्ठ हलकुा सवारी िालक ९८६९७५९८३३ मेलङु गापा कार्ायलर् 

३४  श्री रषवन गोले िौषकदार ९८६४११००१० मेलङु गापा कार्ायलर् 

३५  श्री उमेश थोकर िौषकदार ९८४३२४६०७५ मेलङु गापा कार्ायलर् 

३६ श्री मेनकुा काकी कार्ायलर् सहर्ोगी ९८४२७४६९४९ मेलङु गापा कार्ायलर् 

३७ श्री उलमयला रार् कार्ायलर् सहर्ोगी ९८६१५६९६०३ मेलङु गापा कार्ायलर् 



106 
 

३८ श्री दल बहादरु थापा कार्ायलर् सहार्क ९८४९३७०६९९ १ नं. वडा कार्ायलर् 

३९  श्री रमेश वस्नेत कार्ायलर् सहर्ोगी ९८४८९१५२०५ १ नं. वडा कार्ायलर्क़ 

४०  श्री शान्ता भण्डारी कार्ायलर् सहर्ोगी ९८१७६१५१५१ २ नं. वडा कार्ायलर् 

४१  श्री मलनिा भण्डारी )को राला( कार्ायलर् सहार्क ९८४०४४५०२५ २ नं. वडा कार्ायलर् 

४२  श्री सजृना थोकर कार्ायलर् सहार्क   ३ नं. वडा कार्ायलर् 

४३  श्री ज्ञान बहादरु तामाङ कार्ायलर् सहर्ोगी ९८१७६४०१९४ ३ नं. वडा कार्ायलर् 

४४ श्री सषुपन गोले  कार्ायलर् सहार्क ९८४११३९९६९ ४ नं. वडा कार्ायलर् 

४५ श्री  रषवन्र थोकर तामाङ कार्ायलर् सहर्ोगी ९८२३७३७२९९ ४ नं. वडा कार्ायलर् 

४६  श्री अजुयन बहादरु थापा कार्ायलर् सहार्क ९८४४१४५६७३ ५ नं. वडा कार्ायलर् 

४७  श्री  गोषवन्द बहादरु मगर कार्ायलर् सहर्ोगी ९८६४२२४११५ ५ नं. वडा कार्ायलर् 

४८  श्री बाबलुाल तामाङ कार्ायलर् सहार्क ९७४१२८९६४३ ६ नं. वडा कार्ायलर् 

४९  श्री हरी बहादरु शे्रष्ठ कार्ायलर् सहर्ोगी ९८६४००३५२८ ६ नं. वडा कार्ायलर् 

५९  श्री भवानी भण्डारी कार्ायलर् सहर्ोगी ९८४४७३२३७४ ७ नं. वडा कार्ायलर् 

५१  श्री  षवष्ण ुशजरेल ना. प्रा. स. ९८६६८८१२०६ मेलङु गापा 

५२  शशथल भण्डारी  कार्ायलर् सहर्ोगी ९८६००४२३९६ ७ नं. वडा कार्ायलर् 

५३  श्री  राि कुमार शे्रष्ठ ना. प. से. प्रा. ९८६०३८६११० पशपुन्छी शााा 

५४  श्री ददपक थपललर्ा ना. प. से. प्रा.     

५५  श्री सजुता दाहाल कार्ायलर् सहर्ोगी     

 स्वास्थ्र् संस्थामा कार्यरत कमयिारी   

१ कषपलमणी न्र्ौपाने लस. अ. हे. ब. )छाठौँ( पवटी स्वास्थ्र् िौकी ९८५१२३१३८९ 

२ बव्ल ुशाह हे. अ. पवटी स्वास्थ्र् िौकी ९८४३९७४५८२ 

३ शारदा उप्रतेी अ. न. मी. पवटी स्वास्थ्र् िौकी ९८४४१७५६९७ 

४ शान्ता बढुाथोकी अ. न. मी. पवटी स्वास्थ्र् िौकी ९८६४००४३३९ 

५ देव ुबरुवाल न्र्ौपाने अ. हे. व. पवटी स्वास्थ्र् िौकी   

६ अलमर गोले हे. अ. घ्र्ाङ सकुाठोकर स्वास्थ्र् िौकी ९८४४०६७०६४ 

७ राजन भण्डारी अ. हे. व. घ्र्ाङ सकुाठोकर स्वास्थ्र् िौकी ९८४४००२४३९ 

८ ईश्वरी लामा अ. न. मी. घ्र्ाङ सकुाठोकर स्वास्थ्र् िौकी ९८१०३५९५४२ 

९ िण्डीका काकी अ. न. मी. घ्र्ाङ सकुाठोकर स्वास्थ्र् िौकी ९८६२२४२४५६ 

१० मानदाश शे्रष्ठ लस. अ. हे. व. )छाठौँ( भेडप ुस्वास्थ्र् िौकी ९८४९९६५४९९ 

११ लनमयला थापा हे. अ. भेडप ुस्वास्थ्र् िौकी ९८६०४८७२३१ 

१२ षवनोद राउत अ. हे. व. भेडप ुस्वास्थ्र् िौकी ९८४४४६४८१५ 

१३ गोमा भण्डारी अ. न. मी. भेडप ुस्वास्थ्र् िौकी ९८६४११२१४४ 
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१४ रञ्जना गोले अ. न. मी. भेडप ुस्वास्थ्र् िौकी ९८६२३६७११८ 

१५ पणुयमार्ा जोगी अ. न. मी. भेडप ुस्वास्थ्र् िौकी ९८४०९४७४५४ 

१६ गोपाल ात्री हे. अ. डााँडााकय  स्वास्थ्र् िौकी ९८१७८१९९६५ 

१७ ररता मोिान अ. न. मी. डााँडााकय  स्वास्थ्र् िौकी ९७४४०२१९५४ 

१८ सददक्षा काकी अ. न. मी. डााँडााकय  स्वास्थ्र् िौकी ९८४४४२८४८१ 

१९ अ्सरा काकी अ. न. मी. डााँडााकय  स्वास्थ्र् िौकी   

२० हरी नारार्ण ांग अ. हे. व. डााँडााकय  स्वास्थ्र् िौकी   

२१ राम बहादरु र्ोगी लस. अ. ए. व. )छाठौँ( मेलङु स्वास्थ्र् िौकी ९८४४३९६००६ 

२२ एकता ठकुरी अ. न. मी. मेलङु स्वास्थ्र् िौकी ९८४४०६६९५३ 

२३ उमा  पौड्याल अ. न. मी. मेलङु स्वास्थ्र् िौकी ९८६०५९०४४२ 

२४ षवशाल  िौधरी हे. अ. मेलङु स्वास्थ्र् िौकी   

२५ षवकास कुमार र्ादव अ. हे. व. मेलङु स्वास्थ्र् िौकी   

२६ मकुन्द  भण्डारी अ. हे. व. आ. स्वा. िौकी सकुाठोकर ९८४३२८९३३० 

२७ कल्पना  भजेुल अ. न. मी. आ. स्वा. िौकी सकुाठोकर ९८४०२६३७७८ 

२८ जनु ु शे्रष्ठ अ. हे. व. सा. स्वा. ई. पााेडााँडा ९८४४४६९४४० 

२९ रञ्जु  तामाङ अ. न. मी. सा. स्वा. ई. पााेडााँडा ९८६०८३६८१८ 

३० लसता शे्रष्ठ अ. हे. व. आ. स्वा. िौकी लनाँगासी ९८४४४०६६७१ 

३१ प्राञ्जल  थोकर अ. न. मी. आ. स्वा. िौकी लनाँगासी ९८६२२४२४५६ 

३२ षवर बहादरु ाड्का का.स. पवटी स्वास्थ्र् िौकी   

३३ असल मान तामाङ का.स. घ्र्ााँङ सकुाठोकर स्वास्थ्र् िौकी   

३४ लक्ष्मी बढुाथोकी का.स. भेड्प ुस्वास्थ्र् िौकी ९८६४११०६८५ 

३५ लनमयला मगर का.स. डााँडााकय  स्वास्थ्र् िौकी   

३६ पूणय थामी का.स. मेलङु स्वास्थ्र् िौकी   

३७ कषवता शे्रष्ठ अ. न. लम. स्वास्थ्र् शााा   

३८  कमला रार्  अ. न. लम. सा. स्वा. ई. माने घ्र्ाङ्ग  

३९  सबुाश थापा  हे.अ. सा. स्वा. ई. लनाँगासी घ्र्ाङ्ग  

४०  अलनल शे्रष्ठ  एम्बलेुन्स िालक  मेलङु स्वास्थ्र् िौकी  

४१ हरेन्र वाठ अ.हे.व. सा. स्वा. ई. लबरौटा  

४२ अ्सरा र्ोगी अ.न.मी. सा. स्वा. ई. लबरौटा  

स्रोत: गाउाँपाललकाको कार्ायलर् मेलङु, २०७७  
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पवटी स्वास्थ्र् िौकी, मेलङु-१ 

 

सामदुाषर्क स्वास्थ्र्  काईको स्थापना मेलङु-६, लनकासी  
लनकासी  

CHU स्थापना मेलङु-५,पााँाे डााँडा  
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 मेलङु गाउाँपाललका भएर बग्न ेतामाकोशी नदी  

 मेलङु ५ जरेुढुङ्गामा षहाँउसाँगको मनोरञ्जन  

 मेलङु-५ लमल्ती ाोलाको मनमोहक उलेनी झरना 

 तामाकोशी नदीमा र्ायशटटङ्गको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न   

 मेलङुको सालङु क्षते्रमा ढकमक्क फुल्न ेलालीगरुााँस   

 मेलङुबाट देशान ेगौरीशंकर षहमशंृ्रालाको मनमोहक दृश्र्   

 सालङु क्षते्रमा घोडा  
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८.८ गाउाँपाललकाका जन लनवायशित प्रलतलनलधहरुको षववरण 

नेपालमा षव.सं. २०५४ मा भएको स्थानीर् लनकार्हरुको लनवायिनपश्चातप कररब २० वियसम्म उि तहको लनवायिन 
सम्पन्न हनु सकेको लथएन । स्थानीर् स्वार्थ शासन ऐन २०५५ र सरकारले व्र्वस्था गरेको कार्यषवलध अनसुार स्थानीर् 
लनकार्हरु सिालन भ रहेका लथए । र्स गाउाँपाललकाका जन लनवायशित अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, वडा अध्र्क्ष तथा वडा 
सदस्र्हरुको षववरण र्सप्रकार रहेको छः  

ताललका 96: गाउाँपाललकाका जनलनवायशित प्रलतलनलधहरुको षववरण 

l;=g+= gfd, y/ kb 7]ufgf  ;Dks{ g+= 

1 >L g/axfb'/ >]i7 cWoIf ufpFkflnsf 9851192357 

2 >L sNkgf e08f/L pkfWoIf ufpFkflnsf 9851147707 

3 >L O{Zj/ sf]O/fnf j8f cWoIf d]n'ª –!, kj6L 9849445784 

4 >L dx]Gb| pk|]tL  j8f ;b:o d]n'ª –!, kj6L 9861083678 

5 >L Zofd tfdfª j8f ;b:o d]n'ª –!, kj6L 9849722365 

6 >L ;ljgf cfrfo{ j8f ;b:o d]n'ª –!, kj6L 9844427053 

7 >L hfg'sf uxt/fh j8f ;b:o d]n'ª –!, kj6L 9803922382 

8 >L lhtaxfb'/ e08f/L j8f cWoIf d]n'ª –@, ;'sf7f]s/ 9851188002 

9 >L O{Zj/L c5fdL j8f ;b:o d]n'ª –@, ;'sf7f]s/ 9863652863 

10 >L eujtL bhL{ j8f ;b:o d]n'ª –@, ;'sf7f]s/ 9818444922 

11 >L sdn axfb'/ yfkf j8f ;b:o d]n'ª –@, ;'sf7f]s/ 9849804254 

12 >L lzj k|;fb e08f/L j8f ;b:o d]n'ª –@, ;'sf7f]s/ 9849957543 

13 >L lx/f s'df/ tfdfª j8f cWoIf d]n'ª –#, £ofË 9851013306 

14 >L s'df/L tfdfª j8f ;b:o d]n'ª –#, £ofË 9808979516 

15 >L nIdL ljZjsdf{ j8f ;b:o d]n'ª –#, £ofË 9808517466 

1६  >L 5q axfb'/ tfdfª j8f cWoIf d]n'ª –$, e]8\k' 9851149301 

1७  >L clDasf v8\sf j8f ;b:o d]n'ª –$, e]8\k' 9744090845 

18 >L d'gf ljZjsdf{ j8f ;b:o d]n'ª –$, e]8\k' 9818044963 

19  >L gljg s'df/ uf]n] j8f ;b:o d]n'ª –$, e]8\k' 9841379127 

20 >L eLd axfb'/ tfdfª j8f ;b:o d]n'ª –$, e]8\k' 9851057754 

21 >L dfg axfb'/ du/ j8f cWoIf d]n'ª –%, 8fF8fvs{ 9817639956 

22 >L ljkgf lu/L j8f ;b:o d]n'ª –%, 8fF8fvs{ 9807625608 

23 >L xl/dfof ljZjsdf{ j8f ;b:o d]n'ª –%, 8fF8fvs{ 9614965607 

24 >L gf/fo0f axfb'/ du/ j8f ;b:o d]n'ª –%, 8fF8fvs{ 9851093807 

25 >L 6]s axfb'/ yfkf du/ j8f ;b:o d]n'ª –%, 8fF8fvs{ 9741454454 
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l;=g+= gfd, y/ kb 7]ufgf  ;Dks{ g+= 

26 >L s';'d nfdf j8f cWoIf d]n'ª –^, d]n'ª 9851151411 

27 >L d}of s]=;L= j8f ;b:o d]n'ª –^, d]n'ª 9849335743 

28 >L d]g'sf bdfO{ j8f ;b:o d]n'ª –^, d]n'ª 9818874803 

29 >L a}s'07 xdfn -7s'/L_ j8f ;b:o d]n'ª –^, d]n'ª 9741224730 

30 >L s[i0f s'df/ sfsL{ j8f ;b:o d]n'ª –^, d]n'ª 9849320023 

31 >L gj/fh v8\sf j8f cWoIf d]n'ª –&, lj/f}6f d]n'ª 9844308153 

32 >L zf/bf kf}8]n j8f ;b:o d]n'ª –&, lj/f}6f d]n'ª 9843813437 

33 >L ljdnf g]kfnL j8f ;b:o d]n'ª –&, lj/f}6f d]n'ª 9813707901 

34 >L lj/]Gb| sfsL{ j8f ;b:o d]n'ª –&, lj/f}6f d]n'ª 9844304385 

35 >L xl/axfb'/ hf]uL j8f ;b:o d]n'ª –&, lj/f}6f d]n'ª 9864022463 

36 
>L /]vf lt?jf 

blnt jf cNk ;+Vos 

;b:o 
ufpFkflnsf 9863848471 

37 
>L OGb| l;+ sfdL 

blnt jf cNk ;+Vos 

;b:o 
ufpFkflnsf 9744013940 
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८.९ स्रोत नक्शा )षवलभन्न उस्ोग/व्र्वशार् तथा सषुवधाहरू(  

शित्र 14: षवलभन्न उस्ोग/व्र्वशार् तथा सषुवधाहरूको शजआ एस नक्सा 
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