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सिावलिकारः झापा गाउँ कायवपालिकाको कायाविय, झापा   

प्रालिलिक सहयोगः  एन.एन. फाउण्डेशन 

 लितावमोड, झापा 
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समन्ियः झापा गाउँ कायवपालिकाको कायाविय, िडा कायाविय, अन्य सरकारी कायावियहरु, 

लिद्याियहरु तथा सिै स्थानीय सरोकारिािाहरु  
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झापा गाउँपालिकाको िस्तगुत लििरण (पार्श्वलित्र) २०७६ – साराांश 

 

क्र.स. लिषय लििरण 

१ पररिय झापा गाउँपालिका प्रदशे न. १, झापा लजल्िा को दलक्षण भगेमा 

अिलस्थत रहकेो छ । नेपाि सरकारको पलछल्िो राज्य पनुसंरिना 

२०७३ िे सालिकको कुमरखोद, िाघनडुब्िा र शरणामलत गाउँ 

लिकास सलमलतहरु िाई समािेश गरर झापा गाउँपालिका नामकरण 

गररएको हो । 

२ 

  

  

  

भौगोलिक अिलस्थती   

अक्षाांश २६° २६' ११.८२४८" दलेख २६° ३५'२४.४५" 

दशेान्तर ८७° ४८' ४०.५२८८"  दलेख ८७° ५५' ५.२६८" 

एलिभसेन ७१.५० लमिर दखेी १००.७० लमिर 

३ क्षेत्रफि ९४.१२ िगव लक.लम. 

४ लसमाना पिूवमा िाह्रादशी गाउँपालिका पलिममा गौररगांज गाउँपालिका र 

लशिसताक्षी नगरपालिका उत्तरमा कन्काई नगरपालिका र दक्षीणमा 

लिहार (भारत) रहकेो छ । 

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

पाइन्छ । तापक्रमः गषृ्मऋत ु३६ लडग्री से. सम्म हुन्छ, भने 

शीतकािमा औसत न्यनुतम तापक्रम १० लडग्री से.सम्म ओलिवन्छ । 

िषाव ऋतुमा लहन्द महासागरको िांगािको खाडीिाि आउने मनसनुी 

हािािाि (म ेदलेख सेप्िेम्िर) यहाँ सरदर १३८ सेलन्िलमिर सम्म िषाव 

हुन्छ । 

६ घरिरुीको सांख्या ८०२२ 

७ जनसांख्या ४१,१३६ (मलहिा ४८.४५%, परुुष ५१.५५%) 

८ मखु्य पेशा कृलष तथा पशपुािन 

९ लिद्याियको सांख्या २१ ििा सामदुालयक लिद्यािय, १५ ििा सांस्थागत लिद्यािय, २० 

ििा मदरसा  रहकेो  छ | 
 

१० कूि साक्षरता प्रलतशत ७८.२४% 

११ मखु्य िालमवक सम्प्रदाय लहन्द,ु मलुस्िम, लकराँत, िौद्ध आलद  

१२ मखु्य भाषा नेपािी, राजिांशी, सांथािी, मलैथिी आलद 

१३ मखु्य समदुाय राजिांशी, ब्राह्मण, क्षेत्री, मसुिमान आलद  

१४ प्रमखु खाद्यान्न िािी िान, मकै, गहु ँआलद  



झापा गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

कामाटोिी, झापा 

प.सं. १ नं. प्रदेश, नेपाि 

च.नं.                                                                                                                
       

 

                                                         लमलत: २०७६, माघ 

  लिषर्: मन्तब्र् 

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

अनसुार आठििा लिकास िक्ष्यहरु मध्ये नपेािमा अलिकाांश सहस्राब्दी लिकास िक्ष्य हालसि गने प्रलतिद्धता 

सलहतको हस्ताक्षर गरेको अनरुुप  आयोजनाहरु सञ्िािन भइरहकेा छन ् । उल्िेलखत िक्ष्य हालसि गनवका िालग 

अलन्तम िषवसम्म आइपगु्दा नेपाि मानि लिकास सिूाङ्ककमा १३८ औ स्थानमा रहकेो छ भने लिर्श् अि सहस्राब्दी 

लिकास िक्ष्यिाि अि सन  २०३० सम्म लभत्र १७ ििा लदगो लिकास िक्ष्य हालसि गनुव पने अिसर र िनुौती रहकेा 

छन ् ।   

स्थानीय तहमा लदगो लिकासका िक्ष्यहरु हालसि गनवका िालग आिार रेखा अत्यन्त महत्िपणूव हुन्छ त्यसैि े

यस झापा गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका राजनीलतक, आलथवक, सामालजक, िालमवक, साांस्कृलतक, पयविकीय एिां अन्य 

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

लिकासको ितवमानको अिस्थािाई स्पष्ट पाद ै गाउँपालिकािे आगामी लदनमा गनुवपन े कायवहरू एिां गाउँपालिकािे 

लिनपुन ेलिकास सम्िद्ध नीलतलनयमहरूको तजुवमामा महत्िपणूव आिार समयसँग सग ैलिकासको अििारणा, लसद्धान्त र  

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

लहजो सम्म हिाइपत्रहरुको भरपने सञ्िार माध्यम आज रेलडयो, िेलिलभजन, पत्र पलत्रका हुदँ ै मोिाइि र 

इन्िरनेिसम्म आइपगुेको छ । लहजोका कलतपय सञ्िारका सामग्रीहरुिाई आजको नया ँशैिीि े९० प्रलतशत भन्दा 

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

प्रलिलिको लिकासिे नया ँ समयको माग र लिर्श्व्यापी प्रलतस्पिाविाई अझ शसक्त िनाएको पाइन्छ । लिकास 

लनमाणविाई अझ जनमखुी र प्रभािकारी िनाउनका िालग स्थानीय दलेख राज्यका प्रमखु िक्ष्य तथा उद्दशे्यहरुिाई 

अपेलक्षतरुपमा परुा गनवका िालग सिै भन्दा मखु्य आिार भनकेो िास्तलिक तथयाङ्क हो । सानो भन्दा सानो दलेख 

ठूिा ठूिा योजनािाई सफि िनाउनका िालग सलह तथयाङ्किे ठूिो भलूमका खेल्दछ । परम्परागत शैिीिाि गररएको 

तथयाङ्क सांकिनका कलतपय कमी कमजोरीहरुिाई केिाउद ै सिूना प्रलिलििाि शनू्य कागजको प्रयोग गरी 

मोिाइििाि गाउँपालिकाको लिस्ततृ लििरण र भौगोलिक अिलस्थती सलहतको तथयाङ्क सांकिन गरी नया ँसोि र 

नमनुा लिकासको तफव  उन्मखु गराउनका िालग यो प्रयास गररएको छ । आगामी लदनमा यसिाि प्राप्त लसकाईहरुिाई 

सांस्थागत गद ैजाने कुरामा सिैको साथ र सहयोगको अपेक्षा समेत गरेका छौ ।  

यस लकलसमको नलिनतम कामिाई यहाँसम्म ल्याउनका िालग सहयोग गनुवहुन ेझापागाउँपालिकाका सम्पूणव 

कमविारीहरु, सेिा प्रदायक सांस्था एन.एन.फाउण्डेसन का सिै कमविारी तथा डािा सांकिन गने सिै स्िांयसेिकहरु प्रलत 

हालदवक आभार प्रकि गदवछु ।  

 

 

जयनारायण शाह 

(अध्यक्ष)
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लमलत: २०७६, माघ 

लिषर्: मन्तब्र् 

 

समयको गलत सांग ैसिैकुरा पररितवनशीि रहकेो छ । हामीिे िाहकेो सकारात्मक पररितवन नै लिकास हो 

त्यसका िालग सही तथयाांक त्यसको आिार हो त्यसैिे झापा लजल्िाको झापा गाउँपालिका, गाउँकायवपालिकाको 

कायावियिे गाउँपालिकाको समग्र िस्तलुस्थलतहरूिाइ नलिनतम प्रलिलिहरुको प्रयोग गद ैगाउँपालिका को लिस्ततृ 

िस्तगुत लििरणिाइ लप्रन्िमा मात्र नभएर लडलजििरुपमा समते लनमावण गरेकोमा तथयाांक व्यिस्थापनमा 

गाऊँपालिका एक कदम अगाडी िढेको महससु भएको छ । गाउँपालिकामा िसोिास गने हरेक घर-घरिाि 

पाररिाररक तथयाांक र सांस्थागत, भौगोलिक र जलैिक लिलििताको लििरणिे यस गाउँपालिकािाई आगामी 

लदनमा लिकासको गन्तब्य लनिावरण गनवका िालग महत्िपणूव सहयोग पयुावउने मात्र नभएर सरोकारिािाहरु सिैमा 

अलत उपयोगी सन्दभव सामग्री  हुनेमा म लिर्श्स्त छु । 

 

गाउँपालिकाको ऐलतहालसक लिकासक्रमदलेख ितवमान लस्थलतसम्म मलू्याङ्कन गरी आगामी लदनमा 

गाउँपालिकािे अपनाउनपुने रणनीलतहरूको तजुवमामा यो पार्श्वलित्रिे मागव दशवन गने छ । 

 

अन्त्यमा, यसको तयारी एिां प्रकाशनमा सांिग्न गाउँपालिकाका सम्पणूव कमविारीहरू, प्रालिलिकहरु, 

परामशवदाता, झापागाउँपालिका िासी दाजभुाइ लदलद िलहनी  एिां सझुाि सल्िाह प्रदान गनुवहुने महानभुािहरूप्रलत 

हालदवक आभार प्रकि गदवछु । 

 

 

 

कुलन्तदलेि िढुाथोकी 

(उपाध्यक्ष) 
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" नतिजामूखी प्रशासन, समृद्दी र सुशासन " 

 

लमलत: २०७६, जषे्ठ 

लिषर्: मन्तब्र्  

 

नेपािको सांलििानिे सङ्घीयतामाफव त सङ्घ, प्रदशे र स्थानीय तहिाई छुट्टा छुटै्ट सांििैालनक अलिकारहरू 

तोलकएको छ र केही साझा अलिकारहरूसमते स्पष्ट पारेको छ । स्थानीय तहको लनिाविनमाफव त स्थानीय 

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

के्षत्रलभत्र लिकास योजना तजुवमा गरी कायावन्ियन गनव, िाहजेस्तो लिकास गनव तथा स्ितन्त्र एिां लजम्मिेार रहकेा छन ्

। 

प्रस्ततु झापागाउँपालिकाको  लिस्ततृ िस्तगुत लििरण पार्श्वलित्रिे  ितवमान अिस्था, जनसङ्लख्यक लितरण, 

सामालजक तथा साांस्कृलतक आलथवक, िातािरणीय पक्षिगायतका लिलिि के्षत्रहरूको अिस्थािाई सकु्ष्म रूपिे 

िस्तगुत लििरण सांकिन गरी यो पार्श्वलित्र तयार गने जमको गरेको छ । यसिाि गाउँपालिकािे लिएको 

लिकाससम्िन्िी नीलत, योजना र कायवक्रमहरूको अलिकतम कायावन्ियन गनव सघाउ पगु्ने लिर्श्ास गनव सलकन्छ ।  

समयअनसुार सिूना  प्रलिलिको प्रयोग गरर मोिाइििाि नै तथयाांक सांकिन गरर तथयाांकिाई िढी तथयगत  र 

त्रलुिहरूिाइ न्यनूीकरण गद ैििेमा आिाररत डािािेस समते तयार गररएको छ जनु डािािाई भलिष्यमा सलजिैसांग 

अध्यािलिक गनव सलकने छ  । यलत हुदँा हुदँ ैपलन अत्यन्त न्यून लिषय िरु नछुिे भन्न सलकन्न यस्ता छुिेका लिषय 

तथा त्रलुिहरूप्रलत सिेत प्रयोगकताविगविाि प्राप्त सल्िाह तथा रिनात्मक सझुािहरुको सदिै स्िागत गदवछौ ँ। साथै, 

त्रलुिहरूिाई आगामी प्रकाशनमा लनिय नै सच्याउने प्रलतिद्धतासमते व्यक्त गदवछु । 

यो पार्श्वलित्र झापा गाउँपालिका िारेमा िासो राख्ने जनुसकैु व्यलक्त, सांस्था, पेशाकमी, व्यिसायी, अध्येता, 

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

यस पार्श्वलित्र तयार गने क्रममा महत्िपणूव सल्िाह सुझाि प्रदान गनुवहुने गाउँ कायवपालिका पदालिकारीज्यहूरू, 

परामशवदाता, कायावियका सम्पणूव कमविारीहरू एिां तथयाांक सांकिकहरुमा हालदवक आभार प्रकि गदवछु । यस 

पार्श्वलित्रिारे पनुः रिनात्मक एिां सकारात्मक सुझािहरूको अपेक्षा गद ै आम झापा गाउँपालिका िासी एिां 

पाठकमाझ यस पार्श्वलित्र प्रस्ततु गदवछौं  । 

 

                                                                                                                

लजिन लनरौिा  

 (प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत) 
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प्रकाशकीय 
 

पलछल्िो समयमा लिकासिाई मापन गनव आिार रेखा तयार गने पद्धतीको अनसुरण गरेको पाइन्छ । नेपािको 

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

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

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

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

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

सम्पणूव सिूनाहरू आिार रेखाको रुपमा प्रयोग हुने गदवछन त्यसैिाई हामी पर्श्वलित्र िा िस्तुगत लििरण भन्दछौ ।   

समाजको हरेक के्षत्रमा तथयाङ्कको महत्ि लदनानलुदन िढ्द ै गइरहकेो छ । गाउँको लिकास योजना तजुवमा, 

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

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

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

लिशे्लषणका आिारमा नै अल्पकािीन र लदघवकािीन योजनाहरु तयार गररन्छन । ितवमान अिस्थामा सिूना तथा 

तथयाङ्कको उपयोलगता र उपादयेतामा िलृद्ध सँगसँग ै लिलभन्न के्षत्रका तथयाङ्कहरूको प्रयोगकतावमतै्री स्िरूपमा 

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

समाज, अध्येता तथा अनसुन्िानकताव, अन्तरावलष्रय सांघ सांस्था एिां आम सिवसािारणको अद्यािलिक तथयाङ्क 

तथा सिूकका मागिाई स्थानीय तहमा हुने तथयाङ्किे  हदसम्म सम्िोिन गने अपेक्षा गनव सलकन्छ । प्राप्त सिूक 

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

लनणवय प्रलक्रयामा प्रयोग गररन्छ ।  

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

व्यिस्था िमोलजम भएको हो । अलहिेको सिूना प्रलिलि एिां तथयाङ्क के्षत्रमा आएको िहृत ्पररितवनिाई समि्ेन 

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

तथयाङ्क लिभागिे अन्तरालष्रय तथयाङ्क प्रणािी लिकासका निीन प्रयासहरू तथा सिूना प्रलिलि समतेिाई 

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

तथा नीलतगत व्यिस्था जरुरी छ ।   

महत्िपूणव तथयाङ्कहरू सरकारी व्यिस्थापनको लनयलमत प्रलक्रया अन्तगवत रालखएका अलभिेखहरूिाि उपिब्ि 

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

अलतररक्त रालष्रय िेखा तथयाङ्कका अनुमानहरू तथा आलथवक सिूकाङ्कहरु पलन तयार पादवछ । लिलभन्न 

मन्त्रािय तथा अन्तगवतका लनकायहरूिे आफ्ना आिश्यकता अनसुार लिलिि तथयाङ्कहरू सङ्किन एिां 

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

प्राप्त गरेका सिूनाहरूिाि उपिब्ि हुने तथयाङ्कहरूको लिशषे महत्ि छ । 

तथयाङ्क र िस्तगुत लििरण (पार्श्वलित्र), यसको महत्ि र आिश्यकतािाई िुँदागत रुपमा यसप्रकार उल्िेख 

गररन्छ: 
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 स्थानीय तहिाई योजना तजुवमा तथा नीलत लनिावरणका िागी आिश्यक तथयाङ्क उपिब्ि गराउन ु। 

 स्तरीय तथयाङ्क सांकिनका िालग सिवमान्य लिलि र पररभाषाको लिकास गरी लतनको प्रयोग गनव गराउन । 

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

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

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

 लदगो लिकास िक्ष्यमा सिुनाको अद्यािलिक र लिशे्लषण गनव । 

 आलथवक तथा सामालजक के्षत्रसँग सम्िलन्ित तथयाङ्क सांकिन, प्रशोिन र लिशे्लषण गनव । 

 तथयाङ्क सम्िन्िी लिलभन्न गलतलिलििाई लनदशेन लदन र लनयन्त्रण गनव । 

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

 समग्र के्षत्रको तथयाङ्क सांकिन, गरी उपिब्ि गराउन । 

 तथयाङ्क अलभिेखहरु सरुलक्षत रुपमा राख्न । 

 अन्तरालष्रय प्रलिलि खोजी गरी तथयाङ्क सांकिनिाई िैज्ञालनक, भरपदो र उपयोगी िनाउँदै िैजान । 

 अथवतन्त्रमा भएको पररितवनको अध्ययन गनव । 

स्थानीय तहमा तथयाङ्क लनयलमत एिां भरपदो तथयाङ्क उपिब्ि गने पद्धलतको लिकास गनव । 
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झापा गाउँपालिकाको पावर्श्लित्र २०७६ 

 

परिच्छेद १: परिचर् 

१.१ परिचर् 

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

जारी गरर सांघीय िोकतालन्त्रक गणतन्त्रात्मक राज्यमा रुपान्तरण भइसकेको अिस्थामा सिै स्थानीय तहहरुि े

प्राप्त अलिकारहरुको उच्ितम अभ्यासका िालग सिै भन्दा पलहिो आिश्यकता स्थानीय तहको लिस्ततृ र 

सही िस्तगुत लििरण नै हो जसका आिारमा स्थानीय काननु, नीलत लनमावण, कायवक्रम, स्थानीय स्रोतको 

पररिािनका िालग लत लनकायहरुिे समसामलयक सिूनामा आिाररत रहरे आिलिक योजना तयार गनुव पने र 

आिलिक योजनाको िालग सूिना, तथयाङ्क सलहतको िस्तगुत लििरण तयार गनुव पन ेस्पष्ट काननुी व्यिस्था 

गरेको छ । नयाँ सांघीय सांरिना पछी नेपािको सांलििानिे स्थानीय, प्रदशे र सांघीय सरकार गरी लतन ििा 

सांरिनाहरु लनमावण पछी स्थानीय तहका तथयाङ्कहरुको अलभिेखीकरण गन े अलिकार गाउँपालिकािाि नै 

कायवन्ियन गन े लनयम अनसुार लिलिित रुपमा एन.एन. फाउण्डेशन, लितावमोड, िाई ियन गरर उक्त 

सेिाप्रदायक सांस्थाको प्रालिलिक सहयोग र सहकायवमा गाउँपालिकाको जनसाांलख्यक लििरण र लिशे्लषण, 

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

क्षेत्र, िन तथा िातािरणको अिस्था र के्षत्र तथा सांस्थागत लिकास र सशुासनको अिस्था सम्िन्िी 

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

समसामलयक तथा लदगो लिकासका िालग प्रभािकारी योजना र योजनाका िालग गणुस्तरीय तथयाङ्क 

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

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

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

लिद्यमान नीलत लनयमहरुको समयानकुुि पररमाजवन गनव, र समदुायका सिै नागररकहरुिीि लिगत, ितवमान र 

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

लफतिो िन्न सक्छ भन्ने कुरामा कसैको पलन दइुमत छैन । आजको प्रलतस्पिावत्मक समयमा लिकासिाई िढ्दो 

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

आिश्यकता पदवछ । गाउँपालिकाको आिलिक योजना लनमाणव गनव र योजना अनुसारका कायवक्रम, पररयोजना 

तथा लिकासका लक्रयाकिाप सञ्िािन गनवका िालग सिै पक्षको तथयाङ्कको जरुरत पदवछ । यसमा पलन 

प्राथलमक स्रोतिाि सांकिन गररएका तथयाङ्कहरु अन्य लद्धतीय स्रोतिाि सांकिन गररएका भन्दा िढी 

महत्िपूणव र गणुस्तरीय हुन्छ ।   

परम्परागत तथयाङ्क सांकिनका माध्यम तथा तररकाहरुिाि प्रभािकारी र गणुस्तरीय तथयाङ्क सांकिनमा 

कलठनाइ उत्पन्न हुने गदवछ भन ेआलथवक स्रोत सािनको समते लमतव्यालयता नहुने हुदँा आिलुनक प्रलिलिहरुको 

प्रयोगिाई अििम्िन गनुव पने आिश्यकता सांग ैयस गाउँपालिकाको सम्पणूव घरिरुीको लििरणिाई मोिाइि 

प्रलिलिको प्रयोग गरी सांकिन गने प्रयास गररएको छ । जसिाि समय र आलथवकस्रोतमा लमतव्यालयताका साथै 

तथयाङ्कको गणुस्तरीयतामा समते सिुार आएको पाइएको छ ।  
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१.२ िस्तुगत लिििण प्रकाशन गनुयको उदे्दश्र् 

झापा गाउँपालिकाको सामालजक, आलथवक, भौगोलिक िगायतको समग्र िस्तलुस्थलत झल्काई गाउँपालिकाको 

आिलिक र लदगो लिकास योजना तजुवमा गनव आिार रेखा (Baseline) तथयाङ्क उपिब्ि गराउन ु यस 

िस्तगुत लििरणको मिू उद्दशे्य हो । आिश्यक सिूना तथा तथयाङ्कहरू उपिब्ि गराई गाउँपालिकाको 

लिस्ततृ पार्श्वलित्र तयार गनव िस्तगुत लस्थलत लिशे्लषण गनव सहयोग गनुव यस दस्तािजेको अको प्रमखु उद्दशे्य हो 

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

 झापा गाउँपालिकाको िस्तलुस्थलतको िारेमा जानकारी गराउन ।  

 गाउँपालिकाको आलथवक, सामालजक, भौलतक पिूाविार, भौगोलिक, राजनीलतक िातािरणको िारेमा 

अलभिेखीकरण गनव ।  

 गाउँपालिकामा रहकेा लिलभन्न स्रोत सािनको उपिव्िता र लस्थलत लिशे्लषण गनव ।  

 गाउँपालिकामा रहकेा सरकारी कायाविय, व्यािसाय तथा सांघ सांस्थाहरूको एकीकृत लििरण 

लिशे्लषण गनव ।  

 गाउँपालिकाको लिषयगत/क्षेत्रगत लिकासका सम्भािनाहरूको िारेमा लिशे्लषण गनव ।  

 गाउँपालिकाको आिलिक/िालषवक योजना तजुवमाको िालग समग्र के्षत्रको सिूना/तथयाङ्क उपिब्ि 

गराउन । 

१.३ गाउँपालिका बस्तुगत लिििण (पार्श्यलचत्र) लनमायणका आधािहरु  

क) नेपािको संलिधान: 

नेपािको सांलििानको अनसुिूी ५ को क्रमसांख्या १३ मा केन्रीय तथयाङ्क (रालष्रय, अन्तररालष्रय मानक 

र गणुस्तर) िाई सङ्घको अलिकारको सिूीमा राखी नेपाि सरकारिे यसको मापदण्ड लनिावरण गने 

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

अलिकारको सिूीमा सिूीकृत गररएको छ । सांलििानको िारा ५७ को उपिारा (४), िारा २१४ को 

उपिारा (२), िारा २२१ को उपिारा (२), िारा २२६ को उपिारा (१) अनसुार स्थानीय तहको 

अलिकारको सिूी अनसुिूी ८ िमोलजम हुनेछ । नेपािको सांलििानको अनसुिूी ८ मा स्थानीय तहको 

अलिकारको सिूीको क्रमसांख्या ६ मा स्थानीय तथयाङ्क तथा अलभिेख सांकिन सम्िन्िी अलिकार 

तथा क्रमसांख्या १७ मा िरेोजगारको तथयाङ्क सांकिन सम्िन्िी अलिकारिाई सिूीकृत गरेको छ । 

 

ख) नेपाि सिकािबाट स्िीकृत संघ, प्रदेश ि स्थानीर् तहको अलधकािहरुको कार्य लिस्तृतीकिण 

प्रलतिेदन: 

नेपाि सरकारिाि स्िीकृत सांघ, प्रदशे र स्थानीय तहको अलिकारको कायव लिस्ततृीकरणिे केन्रीय 

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

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

र मापदण्ड लिकास र प्रयोग तथा तथयाङ्कसम्िन्िी सल्िाहकारी भलूमका िारे उल्िेख गरेको छ । 

यसैगरी प्रदशे तथयाङ्क अन्तगवत तथयाङ्क सम्िन्िी प्रदशे नीलत, काननू तथा मापदण्ड, नपेाि स्ि्याण्डडव 

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

। 

सांलििानको अनसुिूी ८ को स्थानीय तहको एकि अलिकारको लिस्ततृीकरणिे स्थानीय तथयाङ्क 

सम्िन्िी नीलत, काननू, मापदण्ड तजुवमा, िरेोजगारको तथयाङ्कसलहत स्थानीय तहको आिारभतू 

तथयाङ्क व्यिस्थापन, तथयाङ्कीय अलभिेख व्यिस्थापन, सिूना तथा प्रलिलियकु्त तथयाङ्क 

व्यिस्थापनको लजम्मिेारी स्थानीय सरकारमा रहकेो छ । 

 

ग) तथ्र्ाङ्क ऐन, २०१५ तथा लनर्माििी, २०४१: 

  जनतािाई अलिक मात्रामा ठोस लहत हुने नीलत लनिावरण गनव, सरकारी लनकायहरुको प्रशासकीय लनपणुवता 

िढाउन र मिुकुको आलथवक गलतलिलििारे यथाथव ज्ञान प्राप्त गनव नेपाि सरकारिाई यथाथव आिार िालहने 

र त्यस्तो आिार जिुाउन तथयाङ्क सांकिन सम्िन्िी सलुििाको व्यिस्था गनव तथयाङ्क सांकिन, 

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

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

घ) स्थानीर् तहको र्ोजना तथा बजेट तजुयमा लदग्दशयन, २०७४: 

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

स्थानीय तहको भौगोलिक, सामालजक, आलथवक तथा पिूाविार िगायतका क्षेत्रको यथाथव लस्थलत दलेखन े

गरी िस्तलुस्थती लिलिरण (Profile) तयार िा अद्यािलिक गनुव पनेछ । अद्यािलिक िस्तलुस्थती लिलिरण 

आफ्नौ ििे साइि माफव त सािवजलनक गनुव पने व्यिस्था गरेको छ । 

 

ङ) स्थानीर् सिकाि संचािन ऐन, २०७४: 

तथयाांक सम्िलन्ि लनम्न िमोलजम कायव स्थानीय तह िाि नै गनुव पने प्राििान भएको: 

- स्थानीय तथयाांक सम्िलन्ि नीलत, काननू, मापदण्ड, योजना कायावन्ियन र अनगुमन; 

- आिारभतू तथयाांक सांकिन र व्यिस्थापन; 

- जन्म, मतृ्य,ु लििाह सम्िन्ि, सम्िन्ि लिच्छेद, िसाइ सराइ, आलदको दताव दताव, र पाररिाररक िागतको  

अलभिेख तथा पांजीकरण व्यिस्थापन; 

- सिूना तथा सञ्िार, प्रलिलियकु्त आिारभतू तथयाांकको सांकिन र व्यिस्थापन; र 

- स्थानीय तथयाांक र अलभिेख सांकिन सम्िलन्ि अन्य कायव । 

१.४ तथ्र्ाङ्क संकिन गनय तथा पार्श्यलचत्र लनमायण गनय प्रर्ोग गरिएका लिलधहरु 

पार्श्वलित्र तयार गनवका िालग लनम्न िरणहरु परुा गररएको छ । 

क) तथ्र्ाङ्क संकिनका िालग प्रश्नाििी तर्ाि 

यो दस्तािजेको तयारीका क्रममा सिवप्रथम सङ्घीय मालमिा तथा सामान्य प्रशासनिाि जारी गररएको 

गाउँ/नगर िस्तुगत लििरण तयारी कायवलिलि २०७६ िे व्यिस्था गरेिमोलजम लिलभन्न लिषयगत 

सिूनाहरूको िालग सिूना सांकिन गनवका िालग प्रश्नाििी तयार गररयो । प्रश्नाििीिाई मोिाइि 

प्रलिलिमा स्थानान्तरण गरी सफि्ियर प्रणािीसँग जोड्ने काम सम्पन्न गररसके पलछ झापा गाउँपालिका 

िगायत स्थानीय राजनीलतक दिका प्रलतलनलिहरुसँगको छिफि गररयो। छिफििाि आएका सझुाि 
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तथा गा .पा.का प्रलतलनलिहरुको अनरुोिमा केलह लिशषे तथयाङ्क सांकिन गनव प्रश्नािालििाई सांसोिन 

गररयो ।  

ख) तथ्र्ाङ्क संकिक स्िरं्सेिकहरुको छनौट तथा अलभमुखीकिण 

गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण का िालग िालहने सम्पणूव तथयाङ्कका िालग सम्िलन्ित िडािाि ६-८ जना 

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

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

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

ििाउन जान्ने व्यलक्तिाई प्राथलमकता लदइएको लथयो । तथयाङ्क सांकिन अिलिभर सांकिकहरुको 

अनगुमन, लनरीक्षण र आिश्यक पषृ्टपोषण प्रदान गररएको लथयो । 

ग) तथ्र्ांक संकिन  

मोिाइि प्रलिलिमा आिाररत सफिियर लनमावण गरी प्रश्नाििीहरुिाई सफिियरमा राखरे तथयाङ्क 

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

मानिीय त्रिुीहरुिाई कम गरी प्रभािकाररता र लमतव्यालयतािाई िलृद्ध गरर तथयाङ्किाई अद्यािलिक 

गररएको । 

घ) तथ्र्ाङ्क रुजु गनयका िालग जानकािी कार्यशािाको आर्ोजना 

सांकलित तथयाङ्कहरुको लििरण सलहत िडा प्रलतलनलिहरुमाझ एक लदने कायवशािा आयोजना गररयो । 

लिलभन्न सांघसस्था, अन्य सरोकारिािा र गाउँपालिका पररषदको सहभालगतमा लिलभन्न लिषयसँग 

सम्िलन्ित व्यलक्तहरुिाि कायवशािा सहजीकरण भएको लथयो । जसिे गदाव लनमावण गररएको गाउँपालिका 

पार्श्वलित्र िास्तलिक र स्तरीय हुने कुरािाई योगदान पगुकेो छ । 

ङ) जनसंख्र्ा, आलथयक सामालजक, संस्थागत तथा अन्र् सम्पूणय तथ्र्ाङ्कको लिशे्लषण 

सांकलित तथयाङ्कहरुिाई मोिाइििाि कम्प्यिुरमा स्थानान्तरण र भण्डारण गररयो । यसरी सांकिन 

गररएको लिस्ततृ तथयाङ्कमा प्राथलमक स्रोतिाि सांकिन गररएको सम्पणू घरिरुी र पररिारको अलभिेख, 

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

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

पत्रपलत्रका, इन्िरनेि आलदिाि प्राप्त गररएको छ । तथयाङ्किाई लिशे्लषण गनवका िालग Microsoft 

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

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

१.५ िस्तुगत लिििणको सीमा 

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

तयारी कायवलिलि २०७६ अनुरुप गाउँपालिकाका लिलभन्न प्रकारका सिूनाहरू यसमा सांग्रह गररएका छन ् । 

लशक्षा, स्िास्थय, सांिार, शालन्तसरुक्षा, यातायात, कृलष, पशपुािन र उद्योगिन्िा िगायतका पेशा व्यिसायका 

साथमा िाििालिका, मलहिा र अपाांगता भएका ब्यलक्तहरुहरूको अिस्था तथा लतनिाई लदइएका सेिा र 

सलुििाका िारेमा पलन िस्तगुत लििरणमा समािशे गरएको छ । िस्तगुत लििरण तयारीको के्षत्र भौगोलिक 

रूपमा झापा गाउँपालिका रहकेो छ भने लिषयिस्तकुा दृलष्टिे सङ्घीय मालमिा तथा सामान्य प्रशासन 

मन्त्राियिे तोकेको घरिरुी लििरणको फारमिे समि्ेने लिषयिस्त ुसमलेिएका छन ्।  
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परिच्छेद २: गाउँपालिकाको परिचर् 

२.१ ऐलतहालसक पृष्टभुलम  

झापा गाउँपालिका झापा लजल्िामा अिलस्थत छ । लि.सां. २०७३ सािमा सङ्घीय मालमिा तथा स्थानीय 

लिकास मन्त्राियि े ७४४ स्थानीय तह िाग ू गदाव झापा लजल्िामा सालिकको कुमरखोद, िाघनडुब्िा र 

शरणामती गाउँ लिकास सलमलतहरूिाई झापा गाउँपालिका िनाइएको हो । 

पथृिीनारायण शाहको शासन काि पिूव मोरङ र झापामा सेन िांशको राज्य लथयो । सन ्१७७३ मा अलभमान 

लसांह िस्नेत र सरदार सारथी भण्डारीको नेततृ्िमा आएको फौजिे आक्रमण गरी मोरङ र झापािाई कब्जा गरे। 

त्यहाँका राजा कणवसेन भागरे िरान, लिजयपरु पगु े। सन ्१७७४ मा आक्रमण गरी लिजयपरुिाई पलन कब्जामा 

लिए  अलभमान लसांह िस्नेतको नेततृ्िको फौजि े पल्िो लकराँतको उत्तरी लसमाना र पिूव तमोर नदीसम्म 

अलिकार जमायो । लसांहलििा (फािेिुङ्ग) डाँडाको पानी ढिको पलिमतफव  िसोिास गरेका र लसलक्कम 

राज्यिाि सताइएका लिम्िू जालतहरू गोखाविीसँग सम्झौता गरी नेपाि एलककरणमा समालहत भएकािे 

पथृिीनारायण शाहको समयमा नेपािको लसमाना पिूी पहाडतफव  लसांहलििा पहाडसम्म र मदैानतफव  कन्काई नदी 

के्षत्रसम्म फैलियो। सन् १७८३ मा अथावत ् रणिहादरु शाहको शासनकािमा नेपािको लसमाना पलिमतफव  

कुमाउँ, गढिाि र पिूवतफव  लिष्टा नदीसम्म पगुकेो लथयो। तर सन् १८१४ मा अङ्ग्रेजिे लिरािनगर र 

रङ्गिेीिीि पने ’िनपरु’ भन्ने स्थान र झापा िजार सालिक कुमरखोद गालिसमा आक्रमण गरी आफ्नो 

कब्जामा लियो ।  

२.२ नामाकिण 

पलहिे झापा लजल्िाको सम्पूणव प्रशासलनक कायव मोरङ गोर्श्ारािे हनेे गदवथयो। पलछ उक्त मोरङ गोर्श्ारा हािको 

कुमरखोद गालिस अन्तरगत पने झापा गाउँमा साररयो जनु गाउँ सालिकको कुमरखोद गालिसमा झापा िजार 

नामिे लिलनन्छ । तसथव त्यस झापा गाउँको नामिािै कािान्तरमा यस ठाउँ (लजल्िा)को नाम झापा रहन पगु्यो 

। झापा लजल्िाका आलदिासी जालत राजिांशीहरूको राजिांशी भाषामा झापाको अथव ढकनी िा लिको भन्ने अथव 

िाग्ने र शताब्दीऔ ां दलेख िन जांगििाि ढालकएको िा छोलपएको हुदँा यस ठाउँको नाम झापा रहन गएको भन्ने 

भनाई रलहआएको छ । राज्य पनुसांरिना अन्तगवत कुमरखोद, िाघनडुब्िा र शरणामती गालिसिाई समिेेर नयाँ 

गाउँपालिका लनमावण गदाव लजल्िाकै नाममा रहकेो र लिगतको ऐलतहालसक पषृ्ठभलूमिाई ध्यानमा राख्द ै यस 

गाउँपालिकाको नाममा झापा नै राख्न सिैको सहमती भए अनसुार झापा नामाकरण गररएको हो ।  

२.३ हािापानी 

यस गाउँपालिका मनसनुी हािापानी ( अिव उष्ण र उष्ण हािा पानी पलन भलनन्छ ) पाइन्छ। गषृ्मकािमा यहाँको 

तापक्रम ३२ लडग्री सेलल्सयस दलेख ३५ लडग्री सेलल्सयससम्म पगु्दछ भने शीतकािमा १५ दलेख १० लडग्री 

सेलल्सयससम्म ओलिवन्छ। कुनै िषव अलिकतम तापक्रम ४२ लडग्री सेलल्सयस सम्म पगुकेो र न्यनू्तम तापक्रम ८ 

लडग्री सेलल्सयससम्म झरेको पाइन्छ । िषाव ऋतमुा लहन्द महासागरको िङ्गािको खाडीिाि आउने मनसुनी 
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हािािाि यहाँ २७१.७५ लमलि मीिरसम्म िषाव हुने गरेको पाइन्छ । यहाँको हािापानी ज्याद ैउष्ण र शषु्क हुने 

हुदँा स्िास्थयका िालग उपयोगी नभएपलन कृलष कायवका िालग उपयोगी मालनन्छ । 

२.४ भौगोलिक अिलस्थलत (लसमाना) 

झापा गाउँपालिका पिुी नेपािको झापा लजल्िाको दलक्षणपिूी भागमा अिलस्थत एक सनु्दर गाउँपालिका हो ।  

लि.सां. २०७३ सािमा सङ्घीय मालमिा तथा स्थानीय लिकास मन्त्राियिे ७४४ स्थानीय तह िाग ुगदाव झापा 

लजल्िामा सालिकको कुमरखोद, िाघनडुब्िा र शरणामलत गाउँ लिकास सलमलतहरुिाई झापा गाउँपालिका 

िनाईएको हो । झापा गाउँपालिकाको कूि क्षेत्रफि ९४.१२ िगव लक.मी रहकेो छ । यो गाउँपालिका ७ िडा मा 

लिभाजन गररएको छ । २०६८ को जनगणना अनुसार यस गाउँपालिकाको कूि जनसङ्ख्या ३४,६०१ रहकेो 

छ । यस गाउँपालिकाको लसमाना पिूवमा िाह्रादशी गाउँपालिका पलिममा गौररगांज गाउँपालिका र लशिसताक्षी 

नगरपालिका उत्तरमा कन्काई नगरपालिका र दक्षीणमा लिहार (भारत) रहकेो छ । 

२.५ धािातालिर् अिस्था 

झापाको सरुुां गा दलेखिाि दलक्षणतफव  होलिद ै गएको समनु्री सतहिाि ७० लमिर दलेख १०० लमिरसम्मको 

उिाई वसम्म फैलिएको समथर क्षेत्र रहकेो छ । यो गाउँ पालिका उत्तर दलक्षण फैिािि  कन्काई नगरपालिकािाि 

१७ लकिोलमिरसम्म दलक्षण तफव  फैलिएको छ । कन्काई नलद र लिररांग खोिाको लििमा रहकेो यस पालिकाको 

िराति प्राय समथर रहकेो छ । दिु ै तफव  खोिाहरु भएको हुदँा यहाको मािो नदीिे िगाएर थपुारेको 

िाििुा,पत्थर,कां कड आलद लमिेर िनेको छ । 

२.६ सामालजक अिस्था 

झापा गाउँपालिकामा जातजालतका लहसाििे लमश्रीत िसोिास भएता पलन जनजाती आलदिासीहरु मध्ये पलन 

सन्थाि जालतको िाहुल्यता रहकेो छ ।   
अलिकाशां मालनसहरुको मखु्य पेशा कृलष तथा पशपुािन भएको हुदँा लिपन्न तथा लिपन्न मध्यम पररिारहरु रहकेो 

छन । लिद्याियस्तरको लशक्षाको पहुिँ भएता पलन उच्ि लशक्षाका िालग गाउँपालिका िालहर जान ुपने अिस्था 

रहकेो छ । स्िास्थय सेिाका िालग समते गाउँपालिकामा उलित प्रिन्ि हुन सकेको छैन भने हाि एक गाउँपालिका 

१५ शयैाको अस्पताि लनमावणको अििारणा अनसुार पहिहरु भरैहकेो छ । कृलषमा आिाररत जनजीिन भएको 

हुदँा लशक्षा तालिम तथा शसलक्तकरण समते कृलषजन्य उद्यमशीितामा आिाररत रहरे सञ्िािन हुन सके यहाँका 

यिुाहरुमा रोजगारी सजृना गनव सलकने प्रसस्त सम्भािनाहरु रहकेा छन ।   
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परिच्छेद ३: पारििारिक लिििण तथा जनसखं्र्ाको अिस्था 

३.१ िडा अनुसाि घिधुिी तथा जनसंख्र्ा लिििण  

तालिका १: िडा अनुसार घरिुरी तथा जनसांख्याको लििरण 

िडा नां. घरिरुी  
जनसांख्या क्षेत्रफि(िगव 

लक.मी.) 
जनघनत्ि 

मलहिा परुुष कुि जनसांख्या 

१ १,०६७ २,५३४ २,६९७ ५,२३१ १३.२४ ३९५.०९ 

२ १,१३० २,७१६ २,९३९ ५,६५५ १७.२५ ३२७.८३ 

३ १,३५३ ३,३४७ ३,४९६ ६,८४३ ८.४९ ८०६.०१ 

४ १,०७३ २,९७३ ३,१७७ ६,१५० १३.७८ ४४६.३ 

५ १,१३९ २,९३८ ३,१६३ ६,१०१ ११.५८ ५२६.८६ 

६ १,२३० २,८५६ ३,०८१ ५,९३७ १४.७९ ४०१.४२ 

७ १०३० २,५६८ २,६५१ ५,२१९ १४.९८ ३४८.४ 

जम्मा ८,०२२ १९,९३२ २१,२०४ ४१,१३६ ९४.११ ४३७.११ 

स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७  

 

तालिका २: रालष्रय जनगणना २०६८ र गाउँपालिका प्रोफाईिका िालग गररएको घरिुरी सिके्षण 

(२०७६/७७) को आिारमा तुिनात्मक अध्ययन 

िडा नां. समािशे गालिस 
२०६८ साि २०७६/७७ सिेक्षण जनसांख्या िलृद्ध 

प्रलतशत (%) घरिरुी  जनसांख्या घरिरुी  जनसांख्या 

१ कुमरखोद(१,२,३,४) ८८२ ४,५०६ १०६७ ५,२३१ १३.८६ 

२ कुमरखोद(५,६,७,८,९) १,०४९ ५,०७९ १,१३० ५,६५५ १०.१९ 

३ िाघनडुब्िा(१,५,७-९) १,११० ५,०५२ १,३५३ ६,८४३ २६.१७ 

४ िाघनडुब्िा(२-४,६) ९६५ ५,२०३ १,०७३ ६,१५० १५.४ 

५ शरणामती(१,२,३) ९९१ ५,२२९ १,१३९ ६,१०१ १४.२९ 

६ शरणामती(४,५,६) १,१४० ५,१२३ १,२३० ५,९३७ १३.७१ 

७ शरणामती(७,८,९) ९६१ ४,४०९ १०३० ५,२१९ १५.५२ 

जम्मा  ७,०९८ ३४,६०१ ८,०२२ ४१,१३६ १५.८९ 

स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७  

यस गाउँपालिकाको समग्र जनसांख्या २०६८ साि को रालष्रय जनगणनाको भन्दा कुि १५.८९% िे िलृद्ध भएको 

छ । यस गाउँपालिकाको प्रलतिषव जनसंख्र्ा िृलि दि १.५१% रहकेो छ । 
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३.२ गाउँपालिकाको अनुपलस्थक जनसंख्र्ा लिििण 

तालिका ३: गाउँपालिकाको अनुपलस्थत जनसांख्या लििरण 

िडा 

नां. 

कुि 

जनसांख्या 

गाउँपालिका 

िालहर िस्ने 

कुि 

जनसांख्या 

लिदशेमा िस्ने जनसांख्या नेपाि लभत्रै अन्यत्र िस्ने गा.पा. िालहर 

भएका 

जनसांख्या 

प्रलतशत (%) 

मलहिा  परुुष जम्मा मलहिा  परुुष जम्मा 

१ ५२३१ १७० ८ १२१ १२९ ११ ३० ४१ ३.२५ 

२ ५६५५ ५४८ ३८ ३२८ ३६६ ५७ १२५ १८२ ९.६९ 

३ ६८४३ ३८५ २७ २८८ ३१५ २९ ४१ ७० ५.६३ 

४ ६१५० २०५ १० १६२ १७२ ५ २८ ३३ ३.३३ 

५ ६१०१ ३२४ ७ २५१ २५८ २५ ४१ ६६ ५.३१ 

६ ५९३७ ५४५ ३८ ३३३ ३७१ ६५ १०९ १७४ ९.१८ 

७ ५२१९ ३६२ २४ २४५ २६९ ३३ ६० ९३ ६.९४ 

जम्मा ४१,१३६ २,५३९ १५२ १,७२८ १,८८० २२५ ४३४ ६५९ ६.१७ 

स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७ 

 

लित्र १: गाउँपालिकाको अनपुलस्थत जनसांख्या 
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३.३ उमेि तथा लिङ्गका आधािमा जनसंख्र्ा लिििण 

तालिका ४:  उमरे तथा लिांगका आिारमा जनसांख्या लििरण 

उमरे समहू ( 

िषवमा ) 

लिङ्ग 
जम्मा 

 प्रलतशत (%) उमरे 

समहू अनसुार 

उमरे समहू अनसुार िैङ्लगक 

प्रलतशत (%) 

मलहिा परुुष मलहिा परुुष 

० दलेख ४ १,७४२ १,८९६ ३,६३८ ८.८४ ४७.८८ ५२.१२ 

५ दलेख ९ २,०२६ २,१४८ ४,१७४ १०.१५ ४८.५४ ५१.४६ 

१० दलेख १४ २,१२० २,२३६ ४,३५६ १०.५९ ४८.६७ ५१.३३ 

१५दलेख १९ २,२२० २,२४३ ४,४६३ १०.८५ ४९.७४ ५०.२६ 

२० दलेख २४ २,०२६ २,१५० ४,१७६ १०.१५ ४८.५२ ५१.४८ 

२५दलेख २९ १,६७३ १,८१४ ३,४८७ ८.४८ ४७.९८ ५२.०२ 

३०दलेख ३४ १,४२२ १,४८६ २,९०८ ७.०७ ४८.९ ५१.१ 

३५दलेख ३९ १,३८२ १,४३९ २,८२१ ६.८६ ४८.९९ ५१.०१ 

४० दलेख ४४ १,१६६ १,३४६ २,५१२ ६.११ ४६.४२ ५३.५८ 

४५दलेख ४९ ९६२ १,०८८ २,०५० ४.९८ ४६.९३ ५३.०७ 

५० दलेख ५४ ८४० ९१६ १,७५६ ४.२७ ४७.८४ ५२.१६ 

५५ दलेख ५९ ६३२ ६९१ १,३२३ ३.२२ ४७.७७ ५२.२३ 

६०दलेख ६४ ६०७ ६०० १,२०७ २.९३ ५०.२९ ४९.७१ 

६४ दलेख ६९ ४३६ ४३९ ८७५ २.१३ ४९.८३ ५०.१७ 

७० दलेख मालथ ६७८ ७१२ १,३९० ३.३८ ४८.७८ ५१.२२ 

जम्मा १९,९३२ २१,२०४ ४१,१३६ १००. ४८.४५ ५१.५५ 

स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७  
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लित्र २: उमरे तथा लिांगका आिारमा जनसांख्या लििरण 

 

 

३.४ मातृभाषाको आधािमा लिििण  

तालिका ५: मातृभाषाका आिारमा िडागत घरिुरी लििरण  

मातभृाषा  
िडा न 

जम्मा 
प्रलतशत 

(%) १ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

नेपािी १०० ३३८ ४४५ १५४ ३५ ८१७ ४७८ २,३६७ २९.५१ 

उदुव ३४२ ३२ १७२ ४८१ ३३२ १४ ४७ १,४२० १७.७ 

सरुजापरुी २८३ ९२ ३१८ २१४ ३८० १२ ४९ १,३४८ १६.८ 

सन्थािी १७१ २०२ १६१ ७८ १०० १०३ १५२ ९६७ १२.०५ 

राजिांशी ११० २६४ ११५ ६८ १७० ३६ ४७ ८१० १०.१ 

मलैथिी ८ ९९ २० ३१ ८३ २९ २६ २९६ ३.६९ 

राई ८ १५ ३८ १ ९ ६६ ४९ १८६ २.३२ 

नेपािभाषा ३ १३ २० ७   ४१ २४ १०८ १.३५ 

थारु ४ १७ २८ ३२ १० ६ ६ १०३ १.२८ 

लिम्ि ु ३३ १३ २     २५ २३ ९६ १.२ 



  

झापा गाउँपालिका पाश्रिवलित्र  २०७६/७७ | Jhapa Rural Municipality Profile 2020     11 

मातभृाषा  
िडा न 

जम्मा 
प्रलतशत 

(%) १ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

भोजपरुी २ ४ ८ ३ ३ १० ५२ ८२ १.०२ 

मगर   १७ ३   ३ १६ ३७ ७६ ०.९५ 

तामाङ २ ८ १६   २ ३२ १० ७० ०.८७ 

िङ्गािी   ४ ७ ३ २ ३ २४ ४३ ०.५४ 

सनुिुार   १०       १०   २० ०.२५ 

गरुुङ्ग १         ६ ६ १३ ०.१६ 

मिेे         १०     १० ०.१२ 

अन्य    २   १   ४   ७ ०.०९ 

जम्मा  १,०६७ १,१३० १,३५३ १,०७३ १,१३९ १,२३० १,०३० ८,०२२ १००. 

स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७  

 

तालिका ६: मातृभाषाका आिारमा िडागत जनसांख्या लििरण  

मातभृाषा  
िडा न 

जम्मा 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

नेपािी ४५० १,७१० २,१७३ ७५४ १६५ ३,९२४ २,३८६ ११,५६२ 

उदुव १,७६६ १६४ १,१८२ ३,२९० २,३९९ ७७ २८५ ९,१६३ 

सरुजापरुी १,३१२ ४४५ १,३८१ १,०२२ १,६४२ ६१ २५१ ६,११४ 

सन्थािी ८७३ १,०४७ ८५४ ३५६ ५१६ ५२१ ७८० ४,९४७ 

राजिांशी ५०२ १,२६७ ५१५ ३०९ ७५६ १५७ २४३ ३,७४९ 

मलैथिी ३९ ५१७ ११४ १७१ ४२५ १४५ १२० १,५३१ 

राई ५७ ७५ २२१ ४ ४३ ३०८ २५६ ९६४ 

थारु २० ७९ १३८ १७४ ४१ २३ ३८ ५१३ 

नेपािभाषा १३ ६२ १०८ ३३   १९१ १०१ ५०८ 

लिम्ि ु १६२ ६३ ११     ११० ९६ ४४२ 

भोजपरुी ९ १९ ३१ १४ १६ ४७ २७० ४०६ 

मगर   ८२ १३   १५ ८४ १८७ ३८१ 

तामाङ १३ ३१ ६७   १४ १७६ ५९ ३६० 

िङ्गािी   २३ ३५ १९ १२ १३ १२१ २२३ 

सनुिुार   ४५       ५२   ९७ 

गरुुङ्ग १५         २७ २६ ६८ 

मिेे         ५७     ५७ 

अन्य  ० २६ ० ४ ० २१ ० ५१ 

जम्मा  ५,२३१ ५,६५५ ६,८४३ ६,१५० ६,१०१ ५,९३७ ५,२१९ ४१,१३६ 

स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७  
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३.५ धमयका आधािमा लिििण 

तालिका ७:  िडागत रुपमा िमवका आिारमा घरिुरी लििरण  

िमव 
िडा नां.  

जम्मा 
प्रलतशत 

(%) १ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

लहन्द ु ६५७ १,०२५ १,०८८ ५६५ ७६६ १,०८५ ८७१ ६,०५७ ७५.५ 

मसु्िीम ३४२ ३२ १७३ ४८१ ३३२ १४ ४७ १,४२१ १७.७१ 

लक्रलस्च्यन ३८ ५१ ६१ २५ ४० ३१ ५८ ३०४ ३.७९ 

लकराँत २७ १६ २२ २   ६२ ४१ १७० २.१२ 

िौद्ध ३ ६ ९   १ ३८ १३ ७० ०.८७ 

जम्मा १,०६७ १,१३० १,३५३ १,०७३ १,१३९ १,२३० १,०३० ८,०२२ १००. 

 स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७ 

लित्र ३: िमवका आिारमा घरिरुी लििरण 
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तालिका ८:  िडागत रुपमा िमवका आिारमा जनसांख्या लििरण 

िमव 
िडा नां.  

जम्मा 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

लहन्द ु ३,१३१ ५,१३० ५,१८६ २,७४४ ३,४९४ ५,२०६ ४,३६७ २९,२५८ 

मसु्िीम १,७७० १६४ १,१८७ ३,२९० २,३९९ ७७ २८५ ९,१७२ 

लक्रलस्च्यन १७५ २५४ ३०५ ११० १९९ १५३ ३०१ १,४९७ 

लकराँत १२७ ८३ १२९ ६   २९७ २०१ ८४३ 

िौद्ध २८ २४ ३६   ९ २०४ ६५ ३६६ 

जम्मा ५,२३१ ५,६५५ ६,८४३ ६,१५० ६,१०१ ५,९३७ ५,२१९ ४१,१३६ 

स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७ 

 

 

 

 

३.६ जालतर्ताका आधािमा जनसंख्र्ा लिििण 

तालिका ९: जालतयताका आिारमा घरिुरी तथा जनसांख्या लििरण  

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

मसुिमान १,४२१ ४,७७१ ४,४०१ ९,१७२ २२.३ 

सन्थाि १,०२३ २,६६१ २,५३९ ५,२०० १२.६४ 

क्षेत्री ९१४ २,३३५ २,२१८ ४,५५३ ११.०७ 

गणशे ९५६ २,१४८ २,०४३ ४,१९१ १०.१९ 

ब्राम्हण ८४३ २,१३१ २,०५४ ४,१८५ १०.१७ 

राजिांशी ७५६ १,८०६ १,६९५ ३,५०१ ८.५१ 

यादि २२६ ५४९ ५११ १,०६० २.५८ 

राई १८६ ४९९ ४६५ ९६४ २.३४ 

कामी १७८ ४२८ ४०४ ८३२ २.०२ 

खत्िे १५० ४२८ ३६२ ७९० १.९२ 

लिम्ि ु १६१ ३९५ ३८६ ७८१ १.९ 

कोि १७५ ३९६ ३७४ ७७० १.८७ 

माझी १२७ ३२० ३०३ ६२३ १.५१ 

थारु १०३ २७१ २४२ ५१३ १.२५ 
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जात /जालत घरिरुी सांख्या मलहिा परुुष जम्मा प्रलतशत (%) 

नेिार १०८ २७३ २३५ ५०८ १.२३ 

हििुाई ८० २०० १९२ ३९२ ०.९५ 

मगर ७७ २०५ १७७ ३८२ ०.९३ 

तामाङ ६८ १७६ १७० ३४६ ०.८४ 

तत्मा ४८ १३४ ११५ २४९ ०.६१ 

दमाई ५२ १२८ १२० २४८ ०.६ 

केित ४५ ११९ ११४ २३३ ०.५७ 

िङ्गािी ३७ १०५ ९९ २०४ ०.५ 

ठाकुर ४० ९७ १०४ २०१ ०.४९ 

उरौ ४२ ११० ८२ १९२ ०.४७ 

भजुिे २० ४८ ५५ १०३ ०.२५ 

ठकुरी १८ ४९ ४९ ९८ ०.२४ 

सनुिुार १९ ४० ५१ ९१ ०.२२ 

महल्िा १५ ५० ३९ ८९ ०.२२ 

िमार २१ ३३ ५२ ८५ ०.२१ 

सन्यासी १६ ४६ ३९ ८५ ०.२१ 

गरुुङ १३ ३५ ३३ ६८ ०.१७ 

मिेे १२ ३५ २९ ६४ ०.१६ 

पोद्दार ९ २३ ३१ ५४ ०.१३ 

डोम ८ १९ १९ ३८ ०.०९ 

शमाव १० १५ २० ३५ ०.०९ 

ररलषदिे ५ १७ १६ ३३ ०.०८ 

माडिारी ३ १३ १७ ३० ०.०७ 

अमास्ता ६ १४ १३ २७ ०.०७ 

दसुाि ६ १४ १३ २७ ०.०७ 

कायस्थ ५ १४ १२ २६ ०.०६ 

कुमी ५ १५ ९ २४ ०.०६ 

साकी ६ १३ ११ २४ ०.०६ 

सहानी ४ १३ ९ २२ ०.०५ 

शपेाव २ ६ ७ १३ ०.०३ 

िालनया  ३ ७ ३ १० ०.०२ 

जम्मा ८,०२२ २१,२०४ १९,९३२ ४१,१३६ १००. 

 स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७ 
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३.७ लिङ्ग ि उमेिका आधािमा घिमुिीको लिििण  

तालिका १०: लिङ्गका आिारमा घरमुिीको लििरण (िडागत) 

िडा नं.  मलहिा पुरुष  जम्मा  

१ २६२ ८०५ १०६७ 

२ २९३ ८३७ ११३० 

३ २२९ ११२४ १३५३ 

४ १२१ ९५२ १०७३ 

५ २६९ ८७० ११३९ 

६ ३५८ ८७२ १२३० 

७ २२८ ८०२ १०३० 

जम्मा  १७६० ६२६१ ८०२२ 

स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७ 

 

तालिका ११: उमरे तथा लिङ्गका आिारमा घरमुलिको लििरण  

लिङ्ग 

घरमिुीको सांख्या 
प्रलतशत 

(%) उमरे » 
१० दलेख 

१९ 

२० दलेख 

२९ 

३० दलेख 

३९ 

४० दलेख 

४९ 

४९ दलेख 

मालथ 
जम्मा 

मलहिा   ११ २०४ ४१८ ३७६ ७५१ १७६० २१.९४ 

परुुष   १५ ४४९ १२७५ १७१२ २८११ ६२६२ ७८.०६ 

जम्मा   २६ ६५३ १६९३ २०८८ ३५६२ ८०२२ १००. 

स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७ 

३.८ परििािको प्रकािका आधािमा घिधुिी संख्र्ा 

तालिका १२: पररिारको प्रकारका आिारमा घरिुरी सांख्या 

िडा नां. सांयकु्त एकि कुि पररिार सांख्या 

१ १९९ ८६८ १०६७ 

२ ३३६ ७९४ १,१३० 

३ ३७४ ९७९ १,३५३ 

४ ३८५ ६८८ १,०७३ 

५ २३७ ९०२ १,१३९ 

६ ५१५ ७१५ १,२३० 

७ ३८५ ६४५ १०३० 

जम्मा २,४३१ ५,५९१ ८,०२२ 

प्रलतशत (%) ३०.३ ६९.७ १००. 

स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७ 
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लित्र ४: पररिारको प्रकारका आिारमा घरिरुी लििरण 

 

३.९ घिको स्िालमत्िका आधािमा घिपारििाि लिििण 

तालिका १३: घरको स्िालमत्िका आिारमा घरपाररिार लििरण (िडागत) 

िडा नं. 
भाडामा संस्थागत आफ्नै जम्मा 

घिधुिी  

जम्मा 

जनसंख्र्ा घिधुिी  मलहिा  पुरुष घिधुिी  मलहिा  पुरुष घिधुिी  मलहिा  पुरुष 

१ २३ ३९ ५२       १,०४४ २,४९५ २,६४५ १,०६७ ५,२३१ 

२ १३७ २८७ ३४० ३ १० १० ९९० २,४१९ २,५८९ १,१३० ५,६५५ 

३ १८ ३१ ४१ १ ३ २ १,३३४ ३,३१३ ३,४५३ १,३५३ ६,८४३ 

४ १७ ४६ ४० १ २ २ १,०५५ २,९२५ ३,१३५ १,०७३ ६,१५० 

५ १४ ३० २८       १,१२५ २,९०८ ३,१३५ १,१३९ ६,१०१ 

६ ८५ १६९ १८८ ७ १५ १५ १,१३८ २,६७२ २,८७८ १,२३० ५,९३७ 

७ २६ ५६ ४४ ८ १५ २२ ९९६ २,४९७ २,५८५ १,०३० ५,२१९ 

जम्मा ३२० ६५८ ७३३ २० ४५ ५१ ७,६८२ १९,२२९ २०,४२० ८,०२२ ४१,१३६ 

 स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७  
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३.१० पलहिो पटक लबिाह गिेको उमेिको आधािमा जनसंख्र्ा 

तालिका १४: पलहिो पिक लििाह गरेको उमरेको आिारमा जनसांख्या लििरण 

लिङ्ग 

पलहिो पिक लििाह गनेहरुको उमरे समहू ििैालहक सम्िन्िमा 

रहकेाको कुि 

जनसांख्या  
१३ िषव मलुन 

१३ दलेख १७ 

िषव सम्म 

१८ दलेख २९ 

िषव सम्म 

३० दलेख ३९ 

िषव सम्म 

४० दलेख 

मालथ 

मलहिा २४३ ३,८५२ ७,०८३ १७४ २० ११,३७२ 

परुुष ४३ ६८० ८,४३१ ९१४ ९९ १०,१६७ 

जम्मा २८६ ४,५३२ १५,५१४ १,०८८ ११९ २१,५३९ 

प्रलतशत (%) १.३३ २१.०४ ७२.०३ ५.०५ ०.५५ १००. 

 स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७ 

 

लित्र ५: पलहिो पिक लििाह गरेको उमरेको आिारमा जनसांख्या लििरण 
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३.११ मुख्र् पेशाका आधािमा घिधुिी लिििण 

तालिका १५: मुख्य पेशाका आिारमा घरिुरी लििरण 

िडा नां. 
कृलष तथा 

पशपुािन 
व्यिसाय 

दलैनक 

ज्यािादारी 

लनलज क्षेत्रमा 

रोजगार 

िैदलेशक 

रोजगार 

सरकारी 

जालगरे 
स्िरोजगार जम्मा 

१ ५०२ ६६ ३७७ ११ ८६ ६ १९ १०६७ 

२ ६२९ १६५ २०२ ८ ९३ १४ १९ ११३० 

३ ६१२ ११४ ४५० ४ १४८ १६ ९ १३५३ 

४ ४३८ ९१ ४३२ ९ ७८ १७ ८ १०७३ 

५ ५०३ ८० ४०४ ११ १०९ १७ १५ ११३९ 

६ ८१३ ५२ २६८ १६ ६० १७ ४ १२३० 

७ ६७५ ६९ २५४ ९ १९ ३ १ १०३० 

जम्मा ४,१७२ ६३७ २,३८७ ६८ ५९३ ९० ७५ ८,०२२ 

प्रलतशत 

(%) 
५२.०१ ७.९४ २९.७६ ०.८५ ७.३९ १.१२ ०.९३ १०० 

 स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७ 

 

लित्र ६: मखु्य पेशाका आिारमा घरिरुी लििरण 
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३.१२ आलथयक रुपिे सलिर् जनसंख्र्ा लिििण 

तालिका १६: आलथवक रुपमा सलक्रय जनसांख्या (१५- ५९ िषव उमरे समुह )  

िडा नां. 

आलथवक रुपिे सलक्रय मलहिा 

(१५-६४ िषव) 

आलथवक रुपिे सलक्रय परुुष (१५-

६४ िषव) 

कुि सलक्रय जनसांख्या (१५-६४ 

िषव) 

सलक्रय 

मलहिा 

सांख्या 

कुि 

मलहिा 

सांख्या 

सलक्रय 

प्रलतशत 

(%) 

सलक्रय 

परुुष 

कुि परुुष 

सांख्या 

सलक्रय 

प्रलतशत 

(%) 

सलक्रय 

जनसांख्या 

कुि 

जनसांख्या 

प्रलतशत 

(%) 

१ १,२५८ १,५८१ ७९.५७ १,४६० १,६८६ ८६.६ २,७१८ ३,२६७ ८३.२ 

२ १६४७ १,८७० ८८.०७ १,९०३ २,०३१ ९३.७ ३,५५० ३,९०१ ९१. 

३ २,१७८ २,२०७ ९८.६९ २,२०६ २,३२० ९५.०९ ४,३८४ ४,५२७ ९६.८४ 

४ १,६६४ १,७८१ ९३.४३ १,७८१ १,९१४ ९३.०५ ३,४४५ ३,६९५ ९३.२३ 

५ १,७०० १,७७४ ९५.८३ १,८१४ १,९०३ ९५.३२ ३,५१४ ३,६७७ ९५.५७ 

६ १,८६५ १,९७१ ९४.६२ १,८८७ २,०९७ ८९.९९ ३,७५२ ४,०६८ ९२.२३ 

७ १६८१ १,७४६ ९६.२८ १७०९ १,८२२ ९३.८ ३,३९० ३,५६८ ९५.०१ 

जम्मा ११,९९३ १२,९३० ९२.७५ १२,७६० १३,७७३ ९२.६५ २४,७५३ २६,७०३ ९२.७ 

 स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७ 

यस गा.पा. का सलक्रय उमरे समहू (१५-६४ िषव उमरे समहू) का ९२.७५% मलहिा र ९२.६५% परुुष आलथवक 

रुपिे सलक्रय रहकेा छन ्। १५-६४ िषव उमरे समहू को कुि जनसांख्याको ९२.७% जनसांख्या आलथवक रुपिे 

सलक्रय रहकेो तथयाांक छ । 

लित्र ७: आलथवक रुपिे सलक्रय जनसांख्या लििरण 
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३.१३ अपांगताका आधािमा जनसंख्र्ा लिििण  

तालिका १७: िडागत अपाङ्गता भएका व्यलक्तको लििरण र अपाङ्गता प्रलतशत (%) 

िडा नं.  
कुि जनसांख्या अपाङ्गता भएका व्यलक्तको सांख्या अपाङ्गता 

प्रलतशत (%) मलहिा परुुष जम्मा मलहिा परुुष जम्मा 

१ २,५३४ २,६९७ ५,२३१ ४१ ३५ ७६ १.४५ 

२ २,७१६ २,९३९ ५,६५५ २७ ३७ ६४ १.१३ 

३ ३,३४७ ३,४९६ ६,८४३ ४३ ५६ ९९ १.४५ 

४ २,९७३ ३,१७७ ६,१५० ४५ ३४ ७९ १.२८ 

५ २,९३८ ३,१६३ ६,१०१ ३२ ४१ ७३ १.२ 

६ २,८५६ ३,०८१ ५,९३७ ४३ ५२ ९५ १.६ 

७ २,५६८ २,६५१ ५,२१९ ३७ ४६ ८३ १.५९ 

जम्मा  १९,९३२ २१,२०४ ४१,१३६ २६८ ३०१ ५६९ १.३८ 

स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७ 

कुि जनसांख्यामा अपाांगता भएका जनसांख्या प्रलतशत: १.३८%. रहकेो छ ।  

  

लित्र ८: िडागत अपाङ्गता भएका व्यलक्तको लििरण 
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तालिका १८: अपाङ्गता भएका ब्यलक्तहरुको िडागत लििरण  

िडा नां. मलहिा परुुष जम्मा 
िडागत अपाङ्गता प्रलतशत 

(%) 

१ ४१ ३५ ७६ १३.३६ 

२ २७ ३७ ६४ ११.२५ 

३ ४३ ५६ ९९ १७.४ 

४ ४५ ३४ ७९ १३.८८ 

५ ३२ ४१ ७३ १२.८३ 

६ ४३ ५२ ९५ १६.७ 

७ ३७ ४६ ८३ १४.५९ 

जम्मा  २६८ ३०१ ५६९ १००. 

स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७ 

मालथको तालिकामा अपाङगता भएका कुि जनसांख्या मध्ये १३.३६% िडा नां. १ मा, ११.२५% िडा नां. २ मा 

त्यसैगरी क्रमशः३ मा १७.४%, ४ मा १३.८८%, ५ मा १२.८३%, ६ मा १६.७% र  िडा नां. ७ मा १४.५९ % 

अपाङ्गता भएका व्यलक्त रहकेो दलेखन्छ ।  

  

लित्र ९: अपाङ्गता भएका मलहिा र परुुषको प्रलतशत  
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३.१४ बसाँइसिाई सम्बन्धी लिििण  

तालिका १९: िसाईसराई दताव सम्िलन्ि लििरण 

 

िडा नां. 

िसाईसराई दताव (घरिरुी सांख्या) 

गएको सांख्या आएको सांख्या जम्मा सांख्या 

१ १६ २९ ४५ 

२ १२ ३२ ४४ 

३ ६   ६ 

४ ३ ६ ९ 

५ ५ १ ६ 

६ १ ५ ६ 

७ १५ १० २५ 

जम्मा ५८ ८३ १४१ 

स्रोत :झापा गाउँपालिका कायाविय २०७६/७७ 

 

३.१५ व्र्लिगत घटना सम्बन्धी लिििण 

तालिका २०: व्यलक्तगत घिना सम्िन्िी लििरण  

 

िडा नां. 

जन्म दताव मतृ्य ुदताव लििाह 

दताव 

सांख्या 

सम्िन्ि 

लिच्छेद 
जम्मा दताव 

सांख्या 
मलहिा परुुष 

जम्मा दताव 

सांख्या 
मलहिा परुुष 

१ १७९ ७४ १०५ ३० १४ १६ ५४   

२ २७१ १३७ १३४ ४३ १६ २७ ८३   

३ ७४ ३६ १८ ५ ४ १ ११ १ 

४ १६१ ७९ ८२ २९     ५२   

५ १४५ ७१ ७४ २६ १३ १३ ४४   

६ २५७ १२६ १३१ ४० १५ २५ ३२   

७ १२५ ९० ६२ २४ १२ १२ ६२   

जम्मा १२१२ ६१३ ६०६ १९७ ७४ ९४ ३३८ १ 

स्रोत :झापा गाउँपालिका कायाविय २०७६/७७ 
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३.१६ सामालजक सुिक्षा कार्यिमबाट िाभालन्ित लिििण  

तालिका २१: िडागतरुपमा सामालजक सुरक्षा कायवक्रमिाि िाभालन्ित लििरण 

िडा नां. 
जषे्ठ नागरीक दलित जषे्ठ नागरीक एकि 

मलहिा  

पणूव अपाङ्ग आांलशक आपाङ्ग 

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

१ २७ ८१ १०८   १ १ ११५ ४ ४ ८ ८ ८ १६ 

२ १०९ ६४ १७३ ६ ९ १५ १६६ २ ३ ५ ७ १२ १९ 

३ ८३ ९१ १७४ ७ ११ १८ १७१ ७ ६ १३ ९ ९ १८ 

४ ४० ५८ ९८ १ ५ ६ १५० १०   १० ८ ११ १९ 

५ ६८ ६० १२८ ४ ८ १२ १३२ ६ ५ ११ ४ १० १४ 

६ ११५ १८९ ३०४ २२ १८ ४० ३९८ ११ ११ २२ १२ १३ २५ 

७ ९३ १०० १९० १० २१ ३१ १२७ ९ ८ १७ १२ १२ २४ 

जम्मा  ५३५ ६४३ ११७५ ५० ७३ १२३ १२५९ ४९ ३७ ८६ ६० ७५ १३५ 

स्रोत :झापा गाउँपालिका कायाविय२०७६/७७ 
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परिच्छेद ४: आलथयक अिस्था 

४.१ प्रमुख आलथयक लिििण 

४.१.१ पेशाका आिारमा जनसांख्या लििरण 

तालिका २२: पेशाका आिारमा जनसांख्या लििरण  (१५-६४ िषव उमरे समूह) 

िडा नां. 
कृलष तथा 

पशपुािन 
व्यिसाय 

दलैनक 

ज्यािादारी 

लनलज 

छेत्रमा 

रोजगार 

िैदलेशक 

रोजगार 

सरकारी 

जालगरे 
स्िरोजगार 

घरायसी 

काम 
लिद्याथी िेरोजगार जम्मा 

१ ५१८ १०० ४९९ ४६ ३४८ २६ २८ ८०२ ३५१ ५४९ ३,२६७ 

२ १,०७५ २८२ ४०१ ८१ ४८० ५१ ६९ ६०९ ५०२ ३५१ ३,९०१ 

३ ७३७ २०६ ८३३ ५८ ५२४ ४३ २७ १,३९९ ५५७ १४३ ४,५२७ 

४ ४७७ १६१ ७२१ ५१ ३१६ ५२ २९ १,२२४ ४१४ २५० ३,६९५ 

५ ५७८ १५३ ८७९ ५० ३३१ ४० ४४ १,०५९ ३८० १६३ ३,६७७ 

६ १,२१६ १६१ ४५७ १६२ ४७८ ५५ २४ ६०० ५९९ ३१६ ४,०६८ 

७ १,००२ २०१ ४६१ १०६ ४०० २० ५ ७५७ ४३८ १७८ ३,५६८ 

जम्मा ५,६०३ १२६४ ४,२५१ ५५४ २८७७ २८७ २२६ ६४५० ३,२४१ १,९५० २६,७०३ 

प्रलतशत  २०.९८ ४.७३ १५.९२ २.०७ १०.७७ १.०७ ०.८५ २४.१५ १२.१४ ७.३ १००. 

 स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७ 

 

*  १५-६४ िषव उमरे समहूका जनसांख्यािाई आलथवक रुपिे सलक्रय जनसांख्याको रुपमा हनेे गररन्छ | 
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लित्र १०: गाउँपालिकामा िसोिास गने मालनसहरुको पेशा सम्िन्िी लििरण (१५-६४ िषव उमरे समहू) 

 

४.१.२ खाद्यान्न आत्मालनवभरताको अिस्था 

तालिका २३: िडागत खाद्यान्न िािी उत्पादन गने घरिुरी को खाद्यान्न आत्मलनभवरताको लििरण 

िडा नां. 

खाद्यान्न िािी उत्पादन गने घरिरुी को खाद्यान्न आत्मलनभवरताको लििरण 

३ मलहना 

मात्र पगु्ने 

३ दलेख ६ 

मलहना सम्म 

पगु्न े

६ दलेख ९ 

मलहना सम्म 

पगु्ने 

९ मलहना 

दलेख १ िषव 

सम्म पगु्ने 

िषवभरर 

खानापगुरे 

िेच्न पगु्ने 

जम्मा 

घरपररिार 

सांख्या 

१ १० १९ ४५ २९६ १७० ५४० 

२ २४ ३४ ४६ २३० ३५० ६८४ 

३ ३५ ५८ ५८ २२३ ३०० ६७४ 

४ ११ ३५ ५१ २४९ १३४ ४८० 

५ १४ २५ ४२ २४६ २४३ ५७० 

६ ३४ ५९ ८९ ४४८ २३६ ८६६ 

७ ३२ ४५ ६१ २२४ ३२८ ६९० 

जम्मा  १६० २७५ ३९२ १,९१६ १,७६१ ४,५०४ 

स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७ 
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लित्र ११: िडागत खाद्यान्न िािी उत्पादन गने घरिरुी को खाद्यान्न आत्मलनभवरताको लििरण 

 

४.१.३ आिास सांरिना लििरण 

तालिका २४: आिास सांरिना सम्िन्िी िडागत लििरण  

िडा नां. कच्िी अिव पक्की पक्की खर/फुसको जम्मा 

१ ५१२ १८३ ९५ २७७ १०६७ 

२ ६७७ २७२ १०९ ७२ १,१३० 

३ ५४७ ३८३ ११९ ३०४ १,३५३ 

४ ५८२ १२९ १४३ २१९ १,०७३ 

५ ७१२ २८० ८९ ५८ १,१३९ 

६ ३२२ ४७७ २७३ १५८ १,२३० 

७ ३४६ ३८२ ९३ २०९ १०३० 

जम्मा ३,६९८ २,१०६ ९२१ १२९७ ८,०२२ 

प्रलतशत (%) ४६.१० २६.२५ ११.४८ १६.१७ १०० 

 स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७ 

 

लित्र १२: आिास सांरिना सम्िन्िी िडागत लििरण 
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४.१.४ रोजगार सम्िन्िी िैङ्लगक लििरण 

तालिका २५: रोजगार सम्िन्िी िडागत िैङ्लगक लििरण (१५-६४ िषव उमरे समूह) 

िडा नां. 

लिलभन्न पेशामा सांिग्नको सांख्या (१५-६४ 

िषव उमरे समहू) 

िडा अनसुार 

रोजगार 

प्रलतशत (%) 

 रोजगार मलहिा 

प्रलतशत (%) 

 रोजगार परुुष 

प्रलतशत (%) 

मलहिा परुुष जम्मा 

१ १,२५८ १,४६० २,७१८ ८३.२ ७९.५७ ८६.६ 

२ १६४७ १,९०३ ३,५५० ९१. ८८.०७ ९३.७ 

३ २,१७८ २,२०६ ४,३८४ ९६.८४ ९८.६९ ९५.०९ 

४ १,६६४ १,७८१ ३,४४५ ९३.२३ ९३.४३ ९३.०५ 

५ १,७०० १,८१४ ३,५१४ ९५.५७ ९५.८३ ९५.३२ 

६ १,८६५ १,८८७ ३,७५२ ९२.२३ ९४.६२ ८९.९९ 

७ १६८१ १७०९ ३,३९० ९५.०१ ९६.२८ ९३.८ 

जम्मा ११,९९३ १२,७६० २४,७५३ ९२.७ ९२.७५ ९२.६५ 

 स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७ 

 

लित्र १३: रोजगार सम्िन्िी िडागत िैङ्लगक लििरण 
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४.१.५ िेरोजगार सम्िन्िी िैङ्लगक लििरण  

तालिका २६: िेरोजगार सम्िन्िी िडागत िैङ्लगक लििरण (१५-६४ िषव उमरे समूह) 

िडा नां. 

िरेोजगारको सांख्या (१५-६४ िषव उमरे 

समहू) 

िडा अनसुार 

िेरोजगार 

प्रलतशत (%) 

 िेरोजगार मलहिा 

प्रलतशत (%) 

 िेरोजगार परुुष 

प्रलतशत (%) 
मलहिा परुुष जम्मा 

१ ३२३ २२६ ५४९ १६.८ २०.४३ १३.४ 

२ २२३ १२८ ३५१ ९. ११.९३ ६.३ 

३ २९ ११४ १४३ ३.१६ १.३१ ४.९१ 

४ ११७ १३३ २५० ६.७७ ६.५७ ६.९५ 

५ ७४ ८९ १६३ ४.४३ ४.१७ ४.६८ 

६ १०६ २१० ३१६ ७.७७ ५.३८ १०.०१ 

७ ६५ ११३ १७८ ४.९९ ३.७२ ६.२ 

जम्मा ९३७ १,०१३ १,९५० ७.३ ७.२५ ७.३५ 

 स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७ 

यस गा.पा.का १५-६४ िषव उमेर समहूको कुि जनसांख्या २४,७५३ मध्ये १,९५० जना, अथावत ७.३५ % 

जनसांख्या िेरोजगार रहकेो पाइयो |  
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लित्र १४: िेरोजगार सम्िन्िी िडागत िैङ्लगक लििरण 

 

४.१.६ िैदलेशक रोजगारीमा गएकाहरुको लििरण  

तालिका २७: िदैलेशक रोजगारीको गन्तब्य दशे र िडागत लििरण  

दशेको नाम 
िडा नां. 

जम्मा 
प्रलतशत 

(%) १ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

भारत ६५ १४९ ३६ ३१ ५३ ३१ २० ३८५ २०.४८ 

कतार १६ ४६ ७१ १८ ५५ ९७ ७१ ३७४ १९.८९ 

यएुई १६ ५२ ६८ ४० ५२ ६५ ४६ ३३९ १८.०३ 

मिेलशया १४ ४७ ५० ३२ ५३ ३४ ३५ २६५ १४.१ 

साउदी 

अरि 
९ ३२ ३९ ३२ २९ ६९ ४७ २५७ १३.६७ 

कुिते ४ १५ १० ३ ४ २६ २० ८२ ४.३६ 

िह्राइन २ ६ ३ २ ५ ६ २ २६ १.३८ 

अमरेरका   ३ १० ६   २ १ २२ १.१७ 

जापान   १ ४   १ ७ ६ १९ १.०१ 

अस्रेलिया   २ ४     १० २ १८ ०.९६ 

ओमन १ ४   १ ४ ४ २ १६ ०.८५ 

साउथ 

कोररया 
  २ ७ १ १ १ २ १४ ०.७४ 

पोिुवगि   १ ४ ४   १ २ १२ ०.६४ 

ईराक   १ १     २ १ ५ ०.२७ 

क्यानडा   १ १       २ ४ ०.२१ 

जमवनी   २         २ ४ ०.२१ 
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डेन्माकव  २   २         ४ ०.२१ 

िेिायत           ४   ४ ०.२१ 

हङकङ             ३ ३ ०.१६ 

पोल्याण्ड   १       २   ३ ०.१६ 

साईप्रस     १   १ १   ३ ०.१६ 

माल्दीप्स           ३   ३ ०.१६ 

अन्य ० १ ४ २ ० ६ ५ १८ ०.९६ 

जम्मा १२९ ३६६ ३१५ १७२ २५८ ३७१ २६९ १८८० १००. 

स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७ 

यस गा.पा. िाि १८८०जना िैदलेशक रोजगारमा गएका छन ्। जस्मा भारत मा ३८५ (२०.४८%), कतार मा ३७४ 

(१९.८९%), यएुई मा ३३९ (१८.०३%), मिेलसया मा २६५ (१४.१%) गएका छन ्भने हङकङ, पोल्याण्ड, 

साईप्रस, मालल्दप्समा ३/३ जना गएका छन ्दशेको नाम उल्िेख नगररएका अन्य लिलभन्न दशेमा १८ जना गएको 

दलेखन्छ ।  

लित्र १५: िडागत रुपमा लिदशेमा रहने जनसांख्या लििरण 
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४.१.७ आफ्नो स्िालमत्िमा जग्गा जलमन हुने/नहुने  घरिरुी र जनसांख्या सम्िलन्ि लििरण 

 

तालिका २८: आफ्नो स्िालमत्िमा जग्गा जलमन हुने/नहुने  घरिुरी र जनसांख्या सम्िलन्ि िडागत लििरण  

िडा नां. हुने नहुने जम्मा  

१ ६५५ ४१२ १,०६७ 

२ ९२५ २०५ १,१३० 

३ १,११३ २४० १,३५३ 

४ ७१९ ३५४ १,०७३ 

५ ७९० ३४९ १,१३९ 

६ १,००७ २२३ १,२३० 

७ ७९४ २३६ १,०३० 

जम्मा ६,००३ २,०१९ ८,०२२ 

 स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७ 

 

लित्र १६: आफ्नो स्िालमत्िमा जग्गा जलमन हुने/नहुने  घरिरुी र जनसांख्या सम्िलन्ि लििरण 
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४.१.८ िैंक खाता सम्िलन्ि लििरण 

तालिका २९: घरिुरीको िैंक खाता भएको/नभएको लििरण 

िडा न. 
िैंक खाता भए/नभएको लििरण 

जम्मा घरिरुी 
खाता हुने 

प्रलतशत (%) भएको नभएको थाहा नभएको 

१ ३३० ७२३ १४ १०६७ ३०.९३ 

२ ५२५ ५८४ २१ ११३० ४६.४६ 

३ ५५८ ७१४ ८१ १३५३ ४१.२४ 

४ ३८३ ६७५ १५ १०७३ ३५.६९ 

५ ३२७ ७९४ १८ ११३९ २८.७१ 

६ ५५० ६२९ ५१ १२३० ४४.७२ 

७ ३१६ ७०२ १२ १०३० ३०.६८ 

जम्मा २,९८९ ४,८२१ २१२ ८,०२२ ३७.२६ 

 स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७ 

यस गा.पा का ८,०२२घरिरुी मध्ये २,९८९ घरिरुी अथावत  (३७.२६%) घरिरुीको िैंकमा खाता भएको तथयाांक 

छ ।  

लित्र १७: घरिरुीको िैंक खाता भएको/नभएको लििरण 
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४.१.९ घरिरुीको ऋण सम्िलन्ि लििरण 

तालिका ३०: घरिुरीिे ऋण लिए/नलिएको लििरण 

िडा नां. लिएको नलिएको थाहा नभएको 
कुि घरिरुी 

सांख्या 

ऋण लिने 

घरिरुी प्रलतशत 

(%) 

१ ३५७ ७०५ ५ १०६७ ३३.४६ 

२ ५६६ ५५९ ५ १,१३० ५०.०९ 

३ ६०८ ७२८ १७ १,३५३ ४४.९४ 

४ ५९८ ४६६ ९ १,०७३ ५५.७३ 

५ ३७८ ७५३ ८ १,१३९ ३३.१९ 

६ ५४५ ६६१ २४ १,२३० ४४.३१ 

७ ४०४ ६२१ ५ १०३० ३९.२२ 

जम्मा  ३,४५६ ४,४९३ ७३ ८,०२२ ४३.०८ 

 स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७ 

यस गा.पा का ८,०२२घरिरुी मध्ये ३,४५६ घरिरुी अथावत (४३.०८%) घरिरुीको कुनै न कुनै स्रोत िाि ऋण 

लिने गरेको लििरण रहकेो छ ।  

 

तालिका ३१: ऋण लिएका घरिुरीका ऋणको स्रोत लििरण 

िडा नां. िैंक सहकारी सांस्था समहू ब्यलक्त 

१ २१ ९४ २५५ ४ 

२ ११५ १२१ ४०८ ३० 

३ १३५ ३३० २०० ९८ 

४ १०५ ११९ ३३३ 84 

५ ५१ १४८ १५२ ५५ 

६ ७६ २५६ १८३ १५९ 

७ ४९ १६० ११९ १७९ 

जम्मा  ५५२ १,२२८ १६५० ६०९ 

स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७ 
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तालिका ३२: ऋण लिएका घरिुरीको ऋण लिनको उदे्धश्य 

िडा नां. 
िैदलेशक 

रोजगार 

कृलष तथा 

पशपुािन 

ब्यापार तथा 

व्यिसाय 

उद्योग 

सांिािन 
लशक्षा 

स्िास्थय 

उपिार 

१ ४० १८२ ६६ ६ १८ ७४ 

२ ३८ ३१२ १०६ २८ ७९ ६६ 

३ ९९ ३२१ १०७ ३ ७२ १४२ 

४ ६० २२६ ९१ 3 २६ ११२ 

५ २२ १५१ १०६ ४ १३ ३३ 

६ ७० २७३ ७३ १ ६९ ९२ 

७ ४० २१३ ६३ १ ८२ १३३ 

जम्मा ३६९ १,६७८ ६१२ ४६ ३५९ ६५२ 

स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७ 

४.२ भू-उपर्ोग तथा स्िालमत्त्ि 

४.२.२ भ-ूस्िालमत्ि 

तालिका ३३: भू-स्िालमत्िको आिारमा िडागत घरिुरी लििरण   

िडा नां. 

भ-ूस्िालमत्िको  प्रकार 

जम्मा ठेक्का/भाडाको 

जग्गा 
गठुीको जग्गा एिेनी जग्गा नम्िरी जग्गा 

१ ६ ४२ ३६२ ६५७ १,०६७ 

२ ५८ २० ४४० ६१२ १,१३० 

३ २२ ११ ३३४ ९८६ १,३५३ 

४ २२ ३ २११ ८३७ १,०७३ 

५ ७ ७२ ३०७ ७५३ १,१३९ 

६ ३५८ ३ ३७० ४९९ १,२३० 

७ ५२   ५४४ ४३४ १,०३० 

जम्मा ५२५ १५१ २,५६८ ४,७७८ ८,०२२ 

स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७ 
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लित्र १८: भ-ूस्िालमत्िको आिारमा िडागत घरिरुी लििरण 

 

४.२.३ पररिारको स्िालमत्िमा रहकेो जग्गा जलमनको अिस्था 

तालिका ३४: पररिारको स्िालमत्िमा रहकेो जग्गा जलमन सम्िन्िी  िडागत लििरण 

िडा नां. 

जग्गा हुनेहरुको अिस्था  
जग्गा हुने 

जम्मा घरिरुी 
१ कठ्ठा 

भन्दा कम  

१ - ५ कठ्ठा 

सम्म  

 ५ -१० कठ्ठा 

सम्म 

१० कठ्ठा - १ 

लिघा सम्म 

 १ - ५ 

लिघा सम्म 

५ लिघा भन्दा 

मालथ  

१ १३९ १७१ ८४ ७६ १५८ २७ ६५५ 

२ ११२ २८६ ९३ १०३ २९८ ३३ ९२५ 

३ २२२ २७४ १२७ २०३ २८० ७ १११३ 

४ १०९ २८६ ८२ ९३ १४२ ७ ७१९ 

५ ७१ २२२ ९१ ९२ २८५ २९ ७९० 

६ ५१ १९८ १८६ २५४ ३१३ ५ १००७ 

७ ४८ १७२ १२५ १८१ २६२ ६ ७९४ 

जम्मा ७५२ १,६०९ ७८८ १,००२ १७३८ ११४ ६,००३ 

 स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७ 
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४.३ कृलष तथा पशु लिकास 

४.३.१ लसांिाइको स्रोत  

झापा गाउँपालिका के्षत्रमा लसांिाईको स्रोतको रुपमा लडप िोररङ, खोिा , नलद र पोखरीको पानीिाई प्रयोग गने 

गरेको पाईन्छ ।  

४.३.२ लसांिाइको स्रोतको प्रकार र प्रयोग गने घरिरुी सांख्या  

तालिका ३५: लसांिाइको स्रोतको प्रकार र प्रयोग गने घरिुरी सांख्या 

िडा न. मोिर कुिो/नहर लडप िोररांग पम्प सेि 

१ ५६ १९ ५१ १९० 

२ १८९ ५ ३८ १३४ 

३ ३३३ २९ ७० २२४ 

४ १२५ ५ ७९ २०० 

५ १३५ २ १२६ ८० 

६ २८२ २० १९७ १०८ 

७ २६० १८ ११३ १४० 

जम्मा १,३८० ९८ ६७४ १,०७६ 

 स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७ 
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४.३.४ कृलष उत्पादन सम्िलन्ि लििरण  

तालिका ३६: िालषवक मुख्य खाद्यान्न िालि उत्पादन (के.जी.मा) 

िडा नां. 
खाद्यान्न िािी उत्पादन (के.जी.) 

जम्मा 
िान मकै गहु ँ

१ १,२६१,१६० १,११३,८४० ४,४०० २,३७९,४०० 

२ १,६९५,१२० १,५२२,८०० १६,२०० ३,२३४,१२० 

३ १,४६८,१२० १,१९८,८८० ६,४०० २,६७३,४०० 

४ १,२२८,८०० १,२४५,९६० २,८०० २,४७७,५६० 

५ १,४९१,९६० १,२८२,९२० ० २,७७४,८८० 

६ १,६४४,४४० १,०९४,७६० ६,४०० २,७४५,६०० 

७ १,४२४,३६० १,००६,४०० ८,४०० २,४३९,१६० 

जम्मा १०,२१३,९६० ८,४६५,५६० ४४,६०० १८,७२४,१२० 

िािी उत्पादन प्रलतशत (%) ५४.५५ ४५.२१ ०.२४ १००. 

 स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७ 

 

लित्र १९: िालषवक मखु्य खाद्यान्न िालि उत्पादन (के.जी.मा) 
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४.३.५ पशपुािन गने घरिरुी सांख्या लििरण 

तालिका ३७: पशुपािन गने घरिुरी सांख्या 

िडा न. गाई खसी/िाख्रा कुखरुा भसैी हाँस 

१ ५४४ ३४५ १२५ ७० ५ 

२ ६७९ ६५१ २९९ १५० ४० 

३ ७१६ ५७१ २०० ९९ ५ 

४ ५९८ ४२५ २२७ ५९ १७ 

५ ६८१ ५०२ १३७ ५७ २७ 

६ ८३३ ५८९ २७२ ११५ ३ 

७ ७१४ ५२८ २७४ १५० १७ 

जम्मा ४,७६५ ३,६११ १५३४ ७०० ११४ 

स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७ 

 

४.४ पर्यटन लिकास  

४.४.१ िालमवक, ऐलतहालसक तथा पयविकीय स्थि सम्िन्िी लििरण  

तालिका ३८: झापा गाउँपालिका क्षेत्रमा रहकेा पयविकीय स्थिहरुको लििरण  

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

१ रानी सामदुालयक िन  ६ िालमवक स्थि ५००  

२ गोफा खाडी  २ माछा पािन   

३ लिया िगान  २ िनभोज   

४ गांगा मलन्दर  २ िालमवक स्थि   

५ दोभान िजार  ७   

६  दोभान -याप्िीङ्ग ७  ३००० 

७  तपर खोिा  ७   

 स्रोत : झापा गाउँपालिका को कायाविय २०७६\७७ 

४.५ उद्योग, व्र्ापाि तथा बैंलकङ  
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४.५.२ स्थानीय िजार तथा व्यापाररक केन्रको लििरण  

 तालिका ३९: झापा  गाउँपालिका  क्षेत्रलभत्र  रहकेा स्थानीय िजार तथा व्यापाररक केन्रको लििरण  

ि.स. नाम  स्थान  िडा न. 

१ कामािोिी िजार  कामािोिी ३ 

२ लसमििाडी िजार लसमििाडी ३ 

३ मांगििारे िजार  खयरिारी ४ 

४ परुानो शरणामलत  िजार   ५ 

५ पन्थापाडा िजार पन्थापाडा ५ 

६ झापा गा.पा. कन्काई िजार ६ 

स्रोत : झापा गाउँपालिका को कायाविय २०७६\७७ 

४.५.३ सहकारी सम्िन्िी लििरण  

तालिका ४०: झापा गाउँपालिकामाश आिद्धता रहरे सांिािनमा रहकेा  सहकारी सांस्थाहरुको लििरण  

सहकारी सांस्थाको लििरण  िडा न. 

सहकारी सांस्था लि. २ 

भानभुक्त कृलष सहकारी सांस्था लि.  ३ 

न्य ूपालथभरा िित तथा श्रणृ  ६ 

िाघनडुब्िा साना लकसान कृलष ३ 

प्रभरुाम िित तथा श्रणृ सहकारी सांस्था २ 

िाििुाथान कृलष सहकारी सांस्था ६ 

जय माांिखी िित तथा श्रणृ सहकारी सांस्था ६ 

न्य ूदउेमाई कृलष सहकारी सांस्था ६ 

लशरमा ररलभि सांिलृद्ध िहुउद्दशे्यीय  २ 

नियगु मत्स्यपािन सहकारी सांस्था ३ 

कसनामय मलहिा ि.उ.स. २ 

कुमरखोद साना लकसान कुलष २ 

स्तरीय मिू कृलष सहकारी  २ 

लपछडा उत्थान कृलष स.स.  २ 

उत्सि कृलष स.स. २ 

सानो माई कृलष  स. स.  ३ 

साना लकसान कृलष स.  ७ 

शरणामती िित तथा श्रण स.  २ 

साजवम िाहा कृलष स.स.  ७ 
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सहकारी सांस्थाको लििरण  िडा न. 

मारसाि कृलष स. स. २ 

हाम्रो जनलहत कृलष स.स.  ७ 

 स्रोत : झापा गाउँपालिका को कायाविय २०७६\७७ 
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परिच्छेद ५: सामलजक अिस्था 

५.१ शैलक्षक तथा मानि ससंाधन लिकास  

 ५.१.१ साक्षरता दर 

तालिका ४१: कुि साक्षरता दर (५ िषव भन्दा मालथ को जनसांख्यामा आिाररत) 

िडा नां. 
कुि जनसांख्या (५ िषव 

भन्दा मालथ) 

कुि साक्षर जनसांख्या  कुि साक्षरता प्रलतशत 

(%) (५ िषव भन्दा मालथ) 

१ ४,७५० ३,२६३ ६८.६९ 

२ ५,२२८ ४,३४७ ८३.१५ 

३ ६,१८८ ४,८५७ ७८.४९ 

४ ५,५०६ ४,२८८ ७७.८८ 

५ ५,४१५ ३,७५९ ६९.४२ 

६ ५,५६९ ४,८०४ ८६.२६ 

७ ४,८४२ ४,०२१ ८३.०४ 

जम्मा ३७,४९८ २९,३३९ ७८.२४ 

स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७ 

 

लित्र २०: िडागत कुि साक्षरता दर 
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तालिका ४२: पुरष र मलहिा साक्षरता दर (५ िषव भन्दा मालथ को जनसांख्यामा आिाररत) 

िडा नां. 

मलहिा साक्षरता दर (५ िषव भन्दा माथी) परुुष साक्षरता दर (५ िषव भन्दा माथी) 

कुि 

जनसांख्या  

साक्षर 

जनसांख्या 

मलहिा 

साक्षरता 

प्रलतशत (%) 

कुि 

जनसांख्या 

साक्षर 

जनसांख्या 

परुुष 

साक्षरता 

प्रलतशत 

(%) 

१ २,२९८ १,४१० ६१.३६ २,४५२ १,८५३ ७५.५७ 

२ २,५१६ १,९२४ ७६.४७ २,७१२ २,४२३ ८९.३४ 

३ ३,०२१ २,१८४ ७२.२९ ३,१६७ २,६७३ ८४.४ 

४ २,६७० १,९१७ ७१.८ २,८३६ २,३७१ ८३.६ 

५ २,६१८ १,६३९ ६२.६१ २,७९७ २,१२० ७५.८ 

६ २,६८७ २,१९० ८१.५ २,८८२ २,६१४ ९०.७ 

७ २,३८० १,८३२ ७६.९७ २,४६२ २,१८९ ८८.९१ 

जम्मा १८,१९० १३,०९६ ७२. १९,३०८ १६,२४३ ८४.१३ 

स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७ 

 
लित्र २१: परुष र मलहिा साक्षरता दर (५ िषव भन्दा मालथ को जनसांख्यामा आिाररत) 
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तालिका ४३: ियस्क साक्षरता दर (१५ िषव र सो भन्दा मालथको जनसांख्या मा आिाररत) 

िडा नां. 
कुि ियस्क जनसांख्या 

(१५ िषव र सो भन्दा मालथ) 

ियस्क साक्षर जनसांख्या (१५ 

िषव र सो भन्दा मालथ) 
ियस्क साक्षरता प्रलतशत (%) 

१ ३,५४० २,१०० ९.९७ 

२ ४,२२० ३,३५० १५.९ 

३ ४,८८४ ३,५६७ १६.९३ 

४ ३,९८५ २,८४५ १३.५ 

५ ३,९४७ २,३८१ ११.३ 

६ ४,५०८ ३,७५७ १७.८३ 

७ ३,८८४ ३,०६७ १४.५६ 

जम्मा २८,९६८ २१,०६७ १००. 

स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७ 

 

 

लित्र २२: ियस्क साक्षरता दर (१५ िषव र सो भन्दा मालथको जनसांख्या मा आिाररत 
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५.१.२  पाँि िषव र सोभन्दा मालथको  शलैक्षक अिस्था 

तालिका ४४: पाँि िषव र सोभन्दा मालथको शलैक्षक अिस्था 

शलैक्षक अिस्था मलहिा परुुष जम्मा प्रलतशत (%) 

लनरक्षर  ५,०९४ ३,०६५ ८,१५९ २१.७६ 

साक्षर  २,३५२ २,६२५ ४,९७७ १३.२७ 

आिारभतू तह ६,६६५ ८,०१४ १४,६७९ ३९.१५ 

माध्यलमक तह ३,६५९ ४,९७१ ८,६३० २३.०१ 

स्नातक ३६० ५०८ ८६८ २.३१ 

स्नातकोत्तर ५९ १२० १७९ ०.४८ 

लप.एि.डी. १ ५ ६ ०.०२ 

जम्मा १८,१९० १९,३०८ ३७,४९८   

स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७ 

 

 

लित्र २३: िषव र सो भन्दा मालथ को शलैक्षक अिस्था 
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५.१.३ तहगत रुपमा शैक्षक सांस्था / लिद्यािय ( सामदुालयक, सांस्थागत, मदरसा ) र लिद्याथी लििरण  

तालिका ४५: सामुदालयक लिद्याियको लििरण  

लिद्याियको नाम ठेगाना 
स्थापना 

िषव 

िडा 

नां 
िोि 

प्रिानाध्यापकको 

नाम 
सम्पकव  नां 

लिद्याियको 

लकलसम 
िालिके तह 

श्री अमरलसांह प्राथलमक लिद्यािय २०२० १   माया नन्द ठाकुर  ९८१६९७९७१७ सरकारी  छ  आिारभतू  

श्री सािामारा प्रा.लि. २०५५ १ सािामारा समसाद आिम  ९८०४९२५८८१ सरकारी  छ  आिारभतू 

श्री लसतमुारी प्रा.लि  २०५० १ कुमरखोद 
प्रलदप कुमार 

गणशे  
९८०६००८०९३ सरकारी  छ  आिारभतू 

श्री सरस्िलत आिारभतु 

लिद्यािय  
२०४५ १ रसनुगनु्ज    ९८१५०६७७९७ सरकारी  छ आिारभतू 

श्री कुिाडी दिेी माध्यलमक 

लिद्यािय  
२०२० २ कुिाडी 

राम नारायण 

राजिांशी  
९८०६०५५८८५ सरकारी  छ माध्यलमक  

श्री िक्ष्मी माध्यलमक लिद्यािय २०४६ २ सडकिारी  
प्रताप लसांह 

लिर्श्कमाव  
९८०४९३७३३४ सरकारी छ  आिारभतू 

श्री लडल्िीराज मा.लि. २०२० २ पांिायत 
श्री भगदिे 

राजिांशी  
९८०४९१८६०६ सरकारी  छ  माध्यलमक  

श्री लत्रभिुन आिारभवत लिद्यािय  २०२० २ कुमरखोद सीताराम यादि  ९८०४९४३०४६ सरकारी  छ आिारभतु 

श्री जडुो प्रा.लि. २०६७ २ सडकिारी 
गोपाि प्रसाद 

गणशे 
९८०४९३६८४८ सरकारी  छ आिारभतु 

श्री भानभुक्त प्राथलमक लिद्यािय  २०२६ ३  रोलहमारी  िन्र प्रसाद उप्रती ९८४९२१७९८ सरकारी  छ 
पिुव–

आिारभतु 

श्री नमनुा प्रा.लि. २०५४ ३ गौरे गाउँ 
कमिा दिेी 

लिर्श्कमाव 
९८०६०३१५०६ सरकारी    आिारभतु 

श्री लसमििाडी आ.लि. २०४५ ३ लसमििाडी इन्र िहादरु ९८१४९२१७५१ सरकारी  छ पिुव–
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लिद्याियको नाम ठेगाना 
स्थापना 

िषव 

िडा 

नां 
िोि 

प्रिानाध्यापकको 

नाम 
सम्पकव  नां 

लिद्याियको 

लकलसम 
िालिके तह 

किुिाि आिारभतु 

श्री स्िस्थानी प्राथलमक लिद्यािय  २०५० ३ फुिगाछी 
िक्ष्मी प्रसाद 

प्रसाई 
९८१७९३२३६२ सरकारी छ 

पिुव–

आिारभतु 

श्री जगदम्िा प्रा.लि. २०२० ४ िाघनडुब्िा सनु्दर िसे्रा ९८१६९७७२५२ सरकारी  छ आिारभतु 

श्री महने्र आिारभतू लिद्यािय  २०२० ५ पांथापाडा भीम प्रसाद गणेश  ९८०७९८०५२३ सरकारी  छ आिारभतु 

श्री रामजानकी प्रा.लि. २०५५ ५ 
परूानो शरणामलत 

िजार 
उमाराम ररजाि  ९८०४९१८५७२ सरकारी  छ आिारभतु 

श्री भकुृिी आिारभतू लिद्यािय  २०२६ ६   
मदन कुमार 

भण्डारी  
९८०४९२२५४३ सरकारी  छ 

पिुव–

आिारभतु 

श्री आदशव जनता प्रा.लि.  २०५५ ६ िाििुथान खमेिाि पौडेि  ९८१६००९७५९ सरकारी  छ आिारभतु 

िप्रामारी प्रा.लि. २०४६ ६ झािी  रमशे थपलिया ९८१४९७६५८१ सरकारी  छ 
पिुव–

आिारभतु 

श्री जनता माध्यलमक लिद्यािय  २०२९ ६ शरणामलत 
श्री तारानाथ 

ररजाि  
९८०४९६५४१९ सरकारी छ माध्यलमक 

श्री जनकल्याण मा.लि. २०२२ ७ मदरगाछ 
पदम प्रसाद 

अलिकारी  
९८१३५७४४०१ सरकारी छ  माध्यलमक  

स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७ 
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तालिका ४६: लनजी लिद्याियको लििरण 

लिद्याियको नाम 

ठेगाना 

स्थापना 

िषव 
िडा नां िोि 

प्रिानाध्यापकको 

नाम 
सम्पकव  नां 

लिद्याियको 

लकलसम 
िालिके तह 

सनसाइन एकेडेमी  २०७१ १ िसनुा िोि 
लिन्दरे्श्र प्रसाद 

राजिांशी  
९८१४००१४१८ लनजी छैन  

आिारभतू (१-

५) 

सेन्ि जलेियसव 

सडकिारी स्कुि  
२०६८ २ सदकिारी  लिजय प्रसाद िोम्पो ९८५२६२२२२३ लनजी छैन 

आिारभतू (०-

८) 

श्री िणडर िाइफ 

एकाडेमी  
२०६६ २ झापा िजार  

कुमार क्षेत्री 

सापकोिा  
९८१५०९१४३५ लनजी छैन  माध्यलमक  

लडभाइन िडव लप पाइमरी  २०७३ २ कुिाडी  िनु पसाद राजिांशी    लनजी छैन पिुव आिारभतु 

िाईलनिस ्िोलडांग स्कुि  २०४८ २ झापा िजार  उत्तम कुमार सिेुदी  ९८०४९२५९९८ लनजी छैन  माध्यलमक  

होिी लफल्ड एकेडेमी 

इङ्िीस स्कुि  
२०६० ३ कामािोिी  हमे कुमार राना  ९८१४०४११०६ लनजी छैन  पिुव आिारभतू 

लपस गाडेन मोडि 

स्कुि  
२०७४ ४ झापा 

भोिा शांकर 

राजिांशी  
९८०४९३७२५५ लनजी छ आिारभतु 

श्री कुञ्ज अांग्रेजी 

लिद्यािय  
२०७४ ५ 

परुानो शरणामती 

हािखोिा 
कमि प्रसाद गणशे ९८१६९५०८९४ लनजी छ पिुव–आिारभतु 

होिी लभजन एकेडेमी  २०६४ ५ पन्थापाडा नगने्र प्रसाद गणशे ९८१३८६०७५५ लनजी छैन पिुव–आिारभतु 

श्री जय पालथभरा 

अङ्ग्रेजी लिद्यािय  
२०६५ ६ 

शरणामलत, 

कन्काइ िजार 
  ९८०६०३७५१६ लनजी छ माध्यलमक 

श्री िेलिभर इङ्लिस 

स्कुि  
२०६३ ६ फुिगाछी लिरेन्र सबु्िा ९८०५३४६७८७ लनजी छ आिारभतु 

श्री िन्र इग्िीस २०५० ६ शरणामलत योगने्र िाम्िीङ ९८०६००५५६३ लनजी छैन माध्यलमक 
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लिद्याियको नाम 

ठेगाना 

स्थापना 

िषव 
िडा नां िोि 

प्रिानाध्यापकको 

नाम 
सम्पकव  नां 

लिद्याियको 

लकलसम 
िालिके तह 

सेकन्डरी स्कुि  

साउथ होराइजन 

इङ्गलिस  िोलडङ 

स्कुि  

२०६५ ७ मदरगाछ नारायण सिुदेी ९८५१०४७५५६ लनजी छ आिारभतु 

श्री गौतम िदु्ध अांग्रेजी 

मा.लि. 
२०६४ ७ मदरगाछ समुन उप्रेती ९८१६९१७८७० लनजी छैन माध्यलमक 

िोयिा स्कुि  २०७२ ७ लसमि िाडी  फादर लपिर क्षेत्री  ९८१६१०२४८३ लनजी छैन पिुव–आिारभतु 

स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७ 

 

तालिका ४७: मदरसा  लिद्याियको लििरण  

लिद्याियको नाम ठेगाना स्थापना 

िषव 

िडा नां िोि प्रिानाध्यापकको 

नाम 

सम्पकव  नां लिद्याियको 

लकलसम 

िालिके तह 

मदरसा इस्िालमयार सनुगांज २०५९ १ सािमारा सिमान खान 
 

मदरसा छैन  आिारभतू 

मदरसा इस्िालमया िदरुि 

उिमु  
२०५२ १ रािगुञ्ज िलिप लमया  ९८१६०४४०६८ मदरसा  छ 

िाि लिकास 

केन्र  

मलुस्िम गिसवमदरसा २०६६ ३ कत्िामारी  तालहर लसरालि  ९८०७९२८२१५ मदरसा छैन  आिारभतू 

इस्िालमया आिारभतु मदरसा २०३३ ४ भामिोलि आब्दिु सतार ९८२४९४३६८८ मदरसा छैन  आिारभतू 

नरुरया गाररिा नमाि  २०६३ ४ लििलतिाडी 
महमद सलनकुि 

अन्सारी  
९८०७९५६८९९ मदरसा  छ पिुव–आिारभतु 

मदरसा नेजालमया अि कुरान २०६५ ४ 
पेश्कारनी 

िस्ती 
कलिरउदावन हुसेन ९८१७९१११३६ मदरसा  छ पिुव–आिारभतु 

मदरसा लनजालमया लमफताउि २०५० ४ सकुुम्िासी  भलतफुर रक्रमान ९८१७९४२१७४ मदरसा  छ पिुव–आिारभतु 
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लिद्याियको नाम ठेगाना स्थापना 

िषव 

िडा नां िोि प्रिानाध्यापकको 

नाम 

सम्पकव  नां लिद्याियको 

लकलसम 

िालिके तह 

उमिु 

नोजालमया इश्लामीया २०६२ ४ िाँसिारी  सिुतान इक ९८०६०६५७९५ मदरसा  छ पिुव–आिारभतु 

मदरसा दारुि उिुम २०६३ ४ 
पेिकानी 

िोि  
यालसन आिम ९८०६०६८१९५ मदरसा  छ पिुव–आिारभतु 

इस्िालमक िलेसक मदरसा  २०३३ ४ भामिोिी अभदिु जिार ९८०४९५२८८६ मदरसा  छैन आिारभतु 

नेजालमया मदरसा  अिकीरन  २०६३ ४ पेशकरिोि कलिर हुसेन  ९८१५०५५३७५ मदरसा छैन पिुव–आिारभतु 

मदरसा दारुि अिमु  २०६३ ४ पेशकरिोि सरदम हुसेन ९८०७९१००४९ मदरसा छैन पिुव आिारभतु 

मदरसा लनजालमया लभजाउिुम  २०५० ४ सकुम्िासी  मलतपरु रहमान  ९८१७९४२१७४ मदरसा छैन  पिुव आिारभतू 

मदरसा लभसमाहुि उिमु २०५० ५ सामकडा जरे म ड ९८०३५४५९८५ मदरसा    आिारभतु 

मदरसा लिरागिु उिुम  २०३६ ७ मदरगाछ महमद उमर  ९८०७९४५९८२ मदरसा छैन पिुव–आिारभतु 

मदरसा जलम मस्जीत तालिमिु   ७ िेिडागी  अिाम ९८०७९१४७३७ मदरसा छ पिुव–आिारभतु 

स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७ 
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५.१.४  लिद्याियमा अध्ययन गरररहकेा छात्रछात्राको लििरण  

 

तालिका ४८: सामुदालयक लिद्याियमा अध्ययन छात्रछात्राको लििरण  

लिद्यािर्को नाम  जम्मा छात्रा छात्र दलित जनजालत अपाङ्ग 

श्री कुिाडी दिेी माध्यलमक लिद्यािय  ४९० २५४ २३६ १२ १३६ २ 

श्री अमरलसांह प्राथलमक लिद्यािय २०८ १०१ १०७ ० ० ० 

श्री जनकल्याण मा.लि. ४९८ २७६ २२२ २६ ५० ० 

श्री िक्ष्मी माध्यलमक लिद्यािय ८४ ४२ ४२ ६४ २०   

श्री सािामारा प्रा.लि. २०२ ९६ १०६ ६ ३ १ 

श्री लसतमुारी प्रा.लि  ४६ २६ २०   ३६   

श्री लडल्िीराज मा.लि. ११०८ ५५५ ५५३ १७ १५० ५ 

श्री सरस्िलत आिारभतु लिद्यािय  २१० ११८ ९२       

श्री महने्र आिारभतू लिद्यािय  ३६९ १७५ १९४ १२५ २०८ २ 

श्री लत्रभिुन आिारभवत लिद्यािय  ४२० १७८ २४२       

श्री भानभुक्त प्राथलमक लिद्यािय  २१३           

श्री नमनुा प्रा.लि. १३१ ५२ ७९ २९   ५ 

श्री रामजानकी प्रा.लि. २२९ ९९ १३० ५ ६६ १ 

श्री भकुृिी आिारभतू लिद्यािय  ४६४ २३४ २३० ३२ ३०९   

श्री लसमििाडी आ.लि. ३०९ १५३ १५६       

श्री आदशव जनता प्रा.लि.  १०४ ५४ ५० ६५ १२ १ 

श्री जडुो प्रा.लि. ६८ ३८ ३०   १३   

श्री जगदम्िा प्रा.लि. २१० १०७ १०३ १० १०३ १ 

िप्रामारी प्रा.लि. ७४ ३० ४४   ३२   
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लिद्यािर्को नाम  जम्मा छात्रा छात्र दलित जनजालत अपाङ्ग 

श्री स्िस्थानी प्राथलमक लिद्यािय  १८४ १०० ८४ ८ ८१ २ 

श्री जनता माध्यलमक लिद्यािय  ८८६ ४४८ ४३८ १५२ ३६९ ९ 

स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७ 

 

तालिका ४९: लनजी लिद्याियमा अध्ययन छात्रछात्राको लििरण 

लिद्यािर्को नाम  जम्मा छात्रा छात्र दलित जनजालत अपाङ्ग 

सनसाइन एकेडेमी  ५० १५ ३५ ० ० ० 

सेन्ि जलेियसव सडकिारी स्कुि  ३८१ १४७ २३४ ३ २०० ० 

श्री िणडर िाइफ एकाडेमी  २९८ ११८ १८० ३१ १३३ १ 

लपस गाडेन मोडि स्कुि  ०           

साउथ होराइजन इëलिस िोलडङ स्कुि  १८४ १५८ २१ १५३     

श्री कुञ्ज अांग्रेजी लिद्यािय  ६० २५ ३५ ७ २५   

श्री जय पालथभरा अङ्ग्रेजी लिद्यािय  ३०६ १४४ १६२ २९ ४१ २ 

श्री गौतम िदु्ध अांग्रेजी मा.लि. २५० ११७ १३३ २४ ११   

श्री िेलिभर इङ्लिस स्कुि  १३४ ८१ ५३ ८ १२३   

िोयिा स्कुि  ११०           

होिी लभजन एकेडेमी  २२७ ६९ १५८ १५ १०८ ३ 

श्री िन्र इग्िीस सेकन्डरी स्कुि  ५१६ ३०० २१६ ३० २४५   

लडभाइन िडव लप पाइमरी  ७० ४० ३० २ ४५   

होिी लफल्ड एकेडेमी इङ्िीस स्कुि  १६३ ६४ ९९ ७ १२   

िाईलनिस ्िोलडांग स्कुि  ५३१ ३४४ १८७ १७ ११६ २ 

स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७ 



  

झापा गाउँपालिका पाश्रिवलित्र  २०७६/७७ | Jhapa Rural Municipality Profile 2020     52 

 

तालिका ५०: मदरसामा अध्ययन छात्रछात्राको लििरण  

लिद्यािर्को नाम  जम्मा छात्रा छात्र दलित जनजालत अपाङ्ग 

मदरसा इस्िालमयार सनुगांज १०३ ५९ ४४       

मलुस्िम गिसवमदरसा २०५ २०५         

इस्िालमया आिारभतु मदरसा ३२७ २४१ ८६       

मदरसा इस्िालमया िदरुि उिुम  १७६ १०० ७६       

नरुरया गाररिा नमाि  १२० ४९ ७१       

मदरसा नेजालमया अि कुरान ४२ ३० १२       

मदरसा लनजालमया लमफताउि उमिु ०           

नोजालमया इश्लामीया ८४ ४० ४४       

मदरसा दारुि उिुम ३७ २० १७       

इस्िालमक िलेसक मदरसा  ३५० २०० १५०       

मदरसा लभसमाहुि उिमु २००           

मदरसा लिरागिु उिुम  ८३ ३८ ४५       

मदरसा जलम मस्जीत तालिमिु ५३ ३३ २०       

नेजालमया मदरसा  अिकीरन  ६५ ३५ ३०       

मदरसा दारुि अिमु  ३७ २० १७       

मदरसा लनजालमया लभजाउिुम  १६० ९० ७०       

स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७ 
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५.१.५ लशक्षक तथा शलैक्षक जनशलक्त लििरण  

तालिका ५१: सामुदालयक लिद्याियको लशक्षक तथा शलैक्षक जनशलक्त लििरण  

लिद्यािर्को नाम  जम्मा मलहिा  पुरुष 
दलित जनजालत अपाङ्ग 

मलहिा  पुरुष मलहिा  पुरुष मलहिा  पुरुष 

श्री कुिाडी दिेी माध्यलमक लिद्यािय  १६ ६ १० ० ० ० ० ० ० 

श्री अमरलसांह प्राथलमक लिद्यािय ७ ३ ४ ० ० ० ० ० ० 

श्री जनकल्याण मा.लि. १७ ३ १४ ० १ १ १ ० १ 

श्री िक्ष्मी माध्यलमक लिद्यािय २५ ११ १४   १ १० ११     

श्री सािामारा प्रा.लि. १० ३ ४     १ २     

श्री लसतमुारी प्रा.लि  ५ ४ १       १     

श्री लडल्िीराज मा.लि. ३१ ८ २३   १ ६ १५     

श्री सरस्िलत आिारभतु लिद्यािय  ६ २ ४             

श्री महने्र आिारभतू लिद्यािय  ११ २ ९     २ ९     

श्री लत्रभिुन आिारभतु लिद्यािय  ११ ३ ८             

श्री भानभुक्त प्राथलमक लिद्यािय  ७ ५ २ १   २       

श्री नमनुा प्रा.लि. ५ ४ १ २           

श्री रामजानकी प्रा.लि. ७ २ ५             

श्री भकुृिी आिारभतू लिद्यािय  १४ ६ ८             

श्री लसमििाडी आ.लि. ९ ३ ६ १ २   १     

श्री आदशव जनता प्रा.लि.  ६ ४ २     २       

श्री जडुो प्रा.लि. १३ ७ ६ १   ३ ४     
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लिद्यािर्को नाम  जम्मा मलहिा  पुरुष 
दलित जनजालत अपाङ्ग 

मलहिा  पुरुष मलहिा  पुरुष मलहिा  पुरुष 

श्री जगदम्िा प्रा.लि. ९ ५ ४     २ ३     

श्री िप्रामारी प्रा.लि. ५ ३ २             

श्री स्िस्थानी प्राथलमक लिद्यािय  ७ ६ १     ५       

श्री जनता माध्यलमक लिद्यािय  ३६ ८ २८             

स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७ 
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तालिका ५२: लनजी लिद्याियमा लशक्षक तथा शलैक्षक जनशलक्त 

लिद्यािर्को नाम  जम्मा मलहिा  पुरुष 
दलित जनजालत अपाङ्ग 

मलहिा  पुरुष मलहिा  पुरुष मलहिा  पुरुष 

सनसाइन एकेडेमी  ४ २ २ ० ० ० ० ० ० 

सेन्ि जलेियसव सडकिारी स्कुि  २० ११ ९ ० ० ० ० ० ० 

िान्डर िाइफ एकाडेमी  ३३ १४ १९ १ ६ २ ५     

लपस गाडेन मोडि स्कुि                    

साउथ होराइजन इांलग्िस  िोलडङ 

स्कुि  २३ ११ १२     ४ ३     

कुञ्ज अांग्रेजी लिद्यािय  ५ ३ २             

जय पालथभरा अङ्ग्रेजी लिद्यािय  २५ ११ १४     २ २     

 गौतम िदु्ध अांग्रेजी मा.लि. २२ ८ १४             

 िेलिभर इङ्लिस स्कुि  १० ९ १             

िोयिा स्कुि                    

होिी लभजन एकेडेमी  १४ ७ ७     ७ ५     

िन्र इग्िीस सेकन्डरी स्कुि  २३ १२ ११     ३ ४     

लडभाइन िडव लप्र- प्राइमरी  ४ ३ १ १   २ १     

होिी लफल्ड एकेडेमी इङ्िीस स्कुि  १२ ८ ४   २ १ १     

िाईलनिस ्िोलडांग स्कुि  १६ ८ ८ १   ४ ३     

स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७ 
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तालिका ५३: मदरसामा लशक्षक तथा शलैक्षक जनशलक्त 

लिद्यािर्को नाम  जम्मा मलहिा  पुरुष 

मदरसा इस्िालमयार सनुगांज २ ० २ 

मलुस्िम गिसवमदरसा ८ ३ ५ 

इस्िालमया आिारभतु मदरसा १५ ६ ९ 

मदरसा इस्िालमया िदरुि उिुम  ३ १ २ 

नरुरया गाररिा नमाि  ६ २ ४ 

मदरसा नेजालमया अि कुरान २ १ १ 

मदरसा लनजालमया लमफताउि उमिु       

नोजालमया इश्लामीया २ १ १ 

मदरसा दारुि उिुम ३ १ २ 

इस्िालमक िलेसक मदरसा  ९ २ ५ 

मदरसा लभसमाहुि उिमु       

मदरसा लिरागिु उिुम  २   २ 

मदरसा जलम मस्जीत तालिमिु २ १ १ 

नेजालमया मदरसा  अिकीरन  ३ १ २ 

मदरसा दारुि अिमु  ३ १ २ 

मदरसा लनजालमया लभजाउिुम  २ १ १ 

स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७ 
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५.१.६  शलैक्षक सांस्थामा उपिब्ि भौलतक पिूाविार तथा सुलििा  
 

तालिका ५४: सामुदालयक लिद्याियको भौलतक पूिाविार तथा सुलििा लििरण 

लिद्यािर्को नाम  
भिन 

संख्र्ा 
कोठा स ं सौचािर् 

सौचािर् 

संख्र्ा 

मलहिा 

सौचािर् 

अपाङ्ग 

मैत्री सौ. 

खा पा 

स्रोत 
कम््रु्टि 

कम््रु्टि 

संख्र्ा 

खेि 

मैदान 

छ/छैन 

श्री कुिाडी दिेी माध्यलमक 

लिद्यािय  

७ १५ छ २ छ  छैन  लफल्िर / 

ि्यिेुि 

छ ० छ 

श्री अमरलसांह प्राथलमक लिद्यािय ३ ४ छ २ छैन छैन ि्यिेुि छैन  ० छ 

श्री जनकल्याण मा.लि. ६ ११ छ ३ छ छ  ि्यिेुि छ ० छ 

श्री िक्ष्मी माध्यलमक लिद्यािय ४ ११ छ  २ छ  छैन  ि्यिेुि छैन    छ 

श्री सािामारा प्रा.लि. ४ ६ छ  ३ छैन  छैन  ि्यिेुि छैन    छ  

श्री लसतमुारी प्रा.लि    ८ छ १ छैन  छैन  ि्यिेुि छ  १ छ 

श्री लडल्िीराज मा.लि. ९ ३४ छ  ४ छ  छ  ि्यिेुि छ  १५ छ  

श्री सरस्िलत आिारभतु लिद्यािय  ३ ७ छ २ छैन  छैन  ि्यिेुि छ    छ  

श्री महने्र आिारभतू लिद्यािय    १० छ २ छ छैन  ि्यिेुि छ   छ 

श्री लत्रभिुन आिारभतु लिद्यािय    ११ छ ४ छ छैन  ि्यिेुि छ   छ 

श्री भानभुक्त प्राथलमक लिद्यािय  ४ ८ छ २ छैन  छैन  ि्यिेुि छैन   छ 

श्री नमनुा प्रा.लि. ४ १० छ ४ छ छ ि्यिेुि छ   छ 

श्री रामजानकी प्रा.लि.   ८ छ   छ छ ि्यिेुि छ   छ 

श्री भकुृिी आिारभतू लिद्यािय  ७ १३ छ ३ छ छ ि्यिेुि छ   छ 
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लिद्यािर्को नाम  
भिन 

संख्र्ा 
कोठा स ं सौचािर् 

सौचािर् 

संख्र्ा 

मलहिा 

सौचािर् 

अपाङ्ग 

मैत्री सौ. 

खा पा 

स्रोत 
कम््रु्टि 

कम््रु्टि 

संख्र्ा 

खेि 

मैदान 

छ/छैन 

श्री लसमििाडी आ.लि.   १४ छ १ छैन  छैन  ि्यिेुि छैन   छ 

श्री आदशव जनता प्रा.लि.    ६ छ १ छ छैन  ि्यिेुि छैन   छ 

श्री जडुो प्रा.लि. २ ४ छ १ छैन  छैन  ि्यिेुि छैन    छ 

श्री जगदम्िा प्रा.लि. ३ ६ छ   छ छ ि्यिेुि छैन   छ 

श्री िप्रामारी प्रा.लि.   ९ छ १ छ छैन  ि्यिेुि छैन   छ 

श्री स्िस्थानी प्राथलमक लिद्यािय  ४ १० छ ३ छ छैन  ि्यिेुि छैन   छ 

श्री जनता माध्यलमक लिद्यािय  ६ २६ छ 4 छ छैन ि्यिेुि छ   छ 

स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७ 

 

तालिका ५५: लनजी लिद्याियमा भौलतक पूिाविार तथा सुलििा लििरण  

लिद्यािर्को नाम 
भिन 

संख्र्ा 
कोठा स ं

सौचाि

र् 

सौचाि

र् संख्र्ा 

मलहिा 

सौचाि

र् 

अपा

ङ्ग 

मैत्री 

सौ. 

खा पा 

स्रोत 

कम््रु्ट

ि 

कम््रु्ट

ि संख्र्ा 

खेि 

मैदान 

छ/छैन 

सनसाइन एकेडेमी  २ ४ छ २ छ  छैन िूिेि छैन   छ 

सेन्ि जलेियसव सडकिारी स्कुि  १ १५ छ ५ छ छ ि्यिेुि छ ० छ 

श्री िान्डर िाइफ एकाडेमी    १३ छ ५ छ  छ  ि्यिेुि छः    छ  

लपस गाडेन मोडि स्कुि    १० छ ३ छ छैन  ि्यिेुि छ   छ 

साउथ होराइजन इांलग्िस  िोलडङ 

स्कुि  

१ १७ 

छ ४ छ छैन  

ि्यिेुि 

छ   छ 
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लिद्यािर्को नाम 
भिन 

संख्र्ा 
कोठा स ं

सौचाि

र् 

सौचाि

र् संख्र्ा 

मलहिा 

सौचाि

र् 

अपा

ङ्ग 

मैत्री 

सौ. 

खा पा 

स्रोत 

कम््रु्ट

ि 

कम््रु्ट

ि संख्र्ा 

खेि 

मैदान 

छ/छैन 

श्री कुञ्ज अांग्रेजी लिद्यािय    ५ छ २ छ छ ि्यिुेि छ   छ 

श्री जय पालथभरा अङ्ग्रेजी लिद्यािय    २५ छ ३ छ छैन  ि्यिेुि छ   छ 

श्री गौतम िदु्ध अांग्रेजी मा.लि. २ १७ छ ४ छ छ ि्यिेुि छ   छ 

श्री िेलिभर इङ्लिस स्कुि  ३ ११ छ २ छ छैन  ि्यिेुि छ   छ 

िोयिा स्कुि  १ १० छ २ छ छ ि्यिेुि छ   छ 

होिी लभजन एकेडेमी    ११ छ १ छैन  छैन  ि्यिेुि छ   छ 

श्री िन्र इग्िीस सेकन्डरी स्कुि  ३ १८ छ २ छ  छैन ि्यिेुि छ    छ 

लडभाइन िडव लप्र-प्राइमरी २ ५ छ १ छैन छैन ि्यिेुि छ  ६ छ 

होिी लफल्ड एकेडेमी इङ्िीस स्कुि  २ १३ छ  ४ छ छैन  ि्यिेुि छ    छ  

िाईलनिस ्िोलडांग स्कुि    १८ छ  ७ छ  छ  ि्यिेुि छ    छ  

स्रोत : झापा गाउँपालिकाको कायाविय २०७६\७७ 
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तालिका ५६: मदरसामा उपिब्ि भौलतक पूिाविार तथा सुलििा लििरण  

लिद्याियको नाम 
भिन 

सांख्या 

कोठा सां सौिािय सौिािय 

सांख्या 

मलहिा 

सौिािय 

अपाङ्ग 

मतै्री सौ. 

खा पा 

स्रोत 

कम्प्यिुर कम्प्यिुर 

सांख्या 

खिे 

मदैान 

छ/छैन 

मदरसा इस्िालमयार सनुगांज १ २ छ २ छैन  छैन  ि्यिेुि छैन    छैन  

मलुस्िम गिसवमदरसा ३ २३ छ  ४ छ  छैन  ि्यिेुि छैन    छ  

इस्िालमया आिारभतु मदरसा ३ १२ छ  ४ छ छैन ि्यिेुि छ    छ  

मदरसा इस्िालमया िदरुि उिुम    १ छ ४ छैन  छैन  ि्यिेुि छैन    छ 

नरुरया गाररिा नमाि    ५ छ ४ छैन  छैन  ि्यिेुि छैन    छ 

मदरसा नेजालमया अि कुरान १ १ छ १ छैन  छैन  ि्यिेुि छैन    छ 

मदरसा लनजालमया लमफताउि उमिु १ १ छ २ छैन  छैन  ि्यिेुि छैन   छ 

नोजालमया इश्लामीया १ १ छ २ छ छैन  ि्यिेुि छैन    छैन 

मदरसा दारुि उिुम १ १ छैन       ि्यिेुि छैन   छैन 

इस्िालमक िलेसक मदरसा    ७ छ ४ छैन  छैन  ि्यिेुि छैन    छ 

मदरसा लभसमाहुि उिमु   ६ छ २ छैन  छैन  ि्यिेुि छैन   छ 

मदरसा लिरागिु उिुम  १ ३ छ २ छैन छैन ि्यिेुि छैन   छ 

मदरसा जलम मस्जीत तालिमिु १ ३ छ १ छैन छैन ि्यिेुि छैन   छैन 

नेजालमया मदरसा  अिकीरन  १ १ छैन   छैन छैन ि्यिेुि छैन   छ 

मदरसा दारुि अिमु  १ ३ छैन   छैन छैन ि्यिेुि छैन   छैन 

मदरसा लनजालमया लभजाउिुम  ३ ४ छ  २ छ  छैन  ि्यिेुि छैन    छ  

स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७ 
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५.२ स्िास्थ्र् तथा पोषण  

५.२.१ स्िास्थय सांस्थाको लििरण  

तालिका ५७: स्िास्थय सांस्था को लििरण 

क्र.स  कायावियको नाम  िडा नां  

१ आिारभतू स्िास्थय सेिा केन्र रसनुगञ्ज १ 

२ स्िास्थय िौकी कुमरखोद २ 

३ स्िास्थय िौकी िाघनडुब्िा ३ 

४ आिारभतू स्िास्थय सेिा केन्र खयरिारी  ४ 

५ आिारभतू स्िास्थय सेिा केन्र पन्थापाडा ५ 

६ स्िास्थय िौकी शरणामलत ६ 

७ आिारभतू स्िास्थय सेिा केन्र मदरगाछ ७ 

स्रोत : झापा गाउँपालिकाको कायाविय स्िास्थय शाखा २०७६\७७ 

५.२.२ उपिब्ि स्िास्थय सेिा तथा सलुििाहरु  

तालिका ५८: झापा गाउँपालिकामा उपिब्ि स्िास्थय सेिा तथा सुलििाहरु 

क्र.सां. स्िास्थय सेिा सांख्या 
िेड 

सांख्या 

१ लजल्िा जनस्िास्थय कायाविय     

२ सरकारी अस्पताि     

३ प्रसतुी गहृ     

४ िाि अस्पताि     

५ आयिेुद अस्पताि     

६ प्राकृलतक लिलकत्सा     

७ स्िास्थय िौकी ३   

८ उप–स्िास्थय िौकी     

९ प्राथलमक स्िास्थय स्याहार केन्र ४   

१० लनलज अस्पताि      

११ फामसेी     

१२ लिलकत्सक सांख्या      

१३ लिलकत्सक अनपुात     

१४ लक्िलनक     

१५ िलथंङ सेन्िरः १ १ 

१६ पोलि लक्िलनक     

१७ स्िास्थय सांस्थामा सतु्केरी गराउने प्रलतशत ३% १ 
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क्र.सां. स्िास्थय सेिा सांख्या 
िेड 

सांख्या 

१८ दक्ष स्िास्थयकमी िाि सतू्केरी गराउने प्रलतशत ३% १ 

१९ सडेुनीिाि सतु्केरी गराउने प्रलतशतः     

२० लभसीिी केन्र सांख्याः     

२१ मलहिा स्ियम सेलिका सांख्याः ३१   

२२ लि. लि. उपिार केन्र  ३   

२३ पररिार लनयोजन का ५ लििी र ३ लििीको सेिा उपिब्ि स्िास्थय सांस्था सांख्याः ३   

२४ लि. ओ. सी. ( आिारभतू )      

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

२६ गभविती जाँि पलहिो पिकको प्रलतशतः ६६%   

२७ गभविती जाँि िौथो पिक सम्मको प्रलतशतः ४१%   

२८ सतु्केरी पिात जाि गराउन आउने प्रलतशतः १६%   

स्रोत : झापा गाउँपालिका कायाविय, स्िास्थय शाखा २०७६\७७ 

५.२.३ खोप सेिा सम्िन्िी लििरण  

तालिका ५९: झापा गाउँपालिकामा उपिब्ि खोप सेिा सम्िन्िी लििरण 

क्र.सां. लििरण 
आ.ि. २०७२/७३ आ.ि. २०७३/७४ आ.ि. २०७४/७५ 

सांख्या सांख्या सांख्या 

१ लि.लस.लज. ८११ ७८५ ७६० 

२ लड.लप.लि.  ८०३ ६२५ ७०९ 

३ हपेािाइलिस “लि” ८०३ ६२५ ७०९ 

४ दादरुा ७२७ ५८३ ५९९ 

५ पोलियो ३ ८०३ ६२५ ७०९ 

६ 
लि. लि. (मलहिा 

गभविती) 
१०२९ ५१५ ३८० 

स्रोत : झापा गाउँपालिका कायाविय, स्िास्थय शाखा २०७६\७७ 
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५.२.४ खोप सेिा छोडने िाििालिकाको अिस्था 

तालिका ६०: झापा गाउँपालिकामा खोप सेिा छोडने िाििालिका सम्िन्िी लििरण 

क्र.सां. लििरण 

आ.ि. 

२०७३/७४ 

आ.ि. 

२०७४/७५ 

आ.ि. 

२०७५/७६ 

सांख्या सांख्या सांख्या 

१ लि.लस.लज. र दादरुा ८११ ७८५ ७६० 

२ 
लड.लप.लि / हपेिाइलिस लि./ एि.आइ.लभ १ र लड.लप.लि/ 

हपेिाइलिस लि./ एि.आइ.लभ. ३ 
८०३ ६२५ ७०९ 

३ खोप निगाएका िाििालिका ३% ३% ३% 

स्रोत : झापा गाउँपालिका कायाविय, स्िास्थय शाखा २०७६\७७ 

५.२.५ िाि स्िास्थय तथा लिगत ३ िषवहरुको पोषणको अिस्था 

तालिका ६१: झापा गाउँपालिकामा िाि स्िास्थय तथा लिगत ३ िषवहरुको पोषण सम्िन्िी लििरण 

सूचांकहरु 
आ.ि. 

२०७३/७४ 

आ.ि. 

२०७४/७५ 

आ.ि. 

२०७५/७६ 

५ िषव भन्दा मलुनको िलृद्ध अनुगमन (पिक) १,१८८ १,३०४ १,६३६ 

गभविती मलहिाहरुका िालग आइरन िक्की लितरण (जना) २९८ २४७ ६७८ 

गभविती मलहिाहरुिे प्राप्त गरेको जकुाको औषिी (जना) २९८ २४७ ६७८ 

सतु्केरी भएका मलहिाहरुका िालग लभिालमन ए लितरण (जना) १६६ २०१ १३९ 

६ मलहना दलेख ५ िषव सम्मका िच्िाहरुिाई खिुाएको लभिालमन ए 

(जना) 
३,४८७ ३,४८७ ४,१२७ 

१ दलेख ५ िषव सम्मका िच्िाहरुिाई खिुाएको जकुाको औषिी (जना) ३,०६४ ३,०६४ ३,२८९ 

स्रोत : झापा गाउँपालिका कायाविय, स्िास्थय शाखा २०७६\७७ 

५.२.६ प्रमखु रोग सम्िन्िी लििरण  

तालिका ६२: प्रमुख रोग र रोगिाि ग्रलसत व्यलक्तको िडागत लििरण  

रोग को नाम 
िडा नां. 

जम्मा 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

उच्ि रक्तिाप ३९ १०६ ८२ ७३ ११० १७८ १३१ ७१९ 

ग्यासराईलिस/अल्सर १४ ११ ३ ७ १२ २३ १४ ८४ 

अन्य २० ८४ २७ ९० १३१ १४३ १०५ ६०० 

मिमुहे १० ६३ ४३ ४१ ४४ १३० ६८ ३९९ 

दम २६ ६२ ४० ३८ ५२ ६९ ४७ ३३४ 
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रोग को नाम 
िडा नां. 

जम्मा 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

मिुु रोग १० ४५ २८ २५ ५१ ३४ १५ २०८ 

पक्षघात ५ १२ १३ ३ ५ ५ ३ ४६ 

क्यान्सर १ ४ ५ २ १ ४ ५ २२ 

लि.लि. ५ १३ ६ ४ १० १८ ८ ६४ 

पालकव न्सन   ४ ३ १ १ १   १० 

अल्ज़ाईमर १ ३ २   १     ७ 

जम्मा १३१ ४०७ २५२ २८४ ४१८ ६०५ ३९६ २४९३ 

स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७ 

५.२.६ कुपोषण सम्िन्िी लििरण  

तालिका ६३: कुपोषण सम्िन्िी लििरण 

लिङ्ग सांख्या  कैलफयत  

िािक  ७   
िालिका ११   
जम्मा  १८   
स्रोत : झापा गाउँपालिका कायाविय, स्िास्थय शाखा २०७६\७७ 

 

५.२.६ पररिार लनयोजनको सेिा प्राप्त गने सम्िन्िी लििरण  

तालिका ६४: पररिार लनयोजनको सेिा प्राप्त गने सम्िन्िी लििरण 

Indicators  Unit population 

current user condom No. 158 

Current user pills No.  206 

Current user IUCD No.  301 

Current user Depo No.  10 

Current User-Implant  No.  287 

Current user-sterilizationVSC) No. 75 
 स्रोत : झापा गाउँपालिकाको कायाविय, स्िास्थय शाखा २०७६\७७ 
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५.३ खानेपानी तथा सिसफाई  

५.३.१ खानेपानीको स्रोतको लिििण  

तालिका ६५: खानेपानीको स्रोतको उपयोग गने घरिुरीको िडागत लििरण  

िडा नां. ि्यिुििे िारा ईनार जम्मा 

१ १०६६   १ १०६७ 

२ ११२९   १ ११३० 

३ १३५१ १ १ १३५३ 

४ १०६९ २ २ १०७३ 

५ ११३० ५ ४ ११३९ 

६ १२०७ २२ १ १२३० 

७ १०२७ १ २ १०३० 

जम्मा ७९७९ ३१ १२ ८०२२ 

स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७ 

५.३.२ शौिािय प्रयोगको अिस्था  

तालिका ६६: शौिािय प्रयोगको अिस्थाको िडागत लििरण  

िडा नां. नभएको सािारण  
पक्की ढिमा 

लमसाइएको  

पक्की सेफ्िी िांकी 

भएको  
जम्मा  

१ १७५ ७१० ४२ १४० १०६७ 

२ ४३ २०८ २३४ ६४५ ११३० 

३ ५७ ५८४ ९ ७०३ १३५३ 

४ ३७ ४७० ३१४ २५२ १०७३ 

५ १५९ १११ २२५ ६४४ ११३९ 

६ २६ ५७७ ६१ ५६६ १२३० 

७ १७ ५७५ २ ४३६ १०३० 

जम्मा ५१४ ३,२३५ ८८७ ३,३८६ ८,०२२ 

 स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७ 
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५.३.३ सािवजलनक शौिािय 

तालिका ६७: झापा गाउँपालिका क्षेत्रामा रहकेो सािवजलनक शौिाियको लििरण  

क्र.स सािवजलनक शौिािय रहकेो स्थान िडा नां कैलफयत सञ्िािनको अिस्था 

१ झापा िजार २ 
 

राम्रो 

२ कामािोिी, िाघनडुब्िा ३ 
 

राम्रो 

 स्रोत : झापा गाउँपालिका कायाविय२०७६/७७
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५.४ मलहिा, बािबालिका तथा सामालजक समािेशीकािण 

५.४.१ लिङ्ग अनसुार  िािलििाह को अिस्था  (१८ िषव मलुनका) 

तालिका ६८: लिङ्ग अनुसार पलहिो पिक लििाह गने तथा िािलििाहको लििरण 

िडा 

नां. 

मलहिा परुुष जम्मा 

कुि लििालहत 

मलहिा सांख्या 

१८ िषव भन्दा कम 

उमरेमा लििाह गने 

मलहिा 

मलहिा 

िािलििाह 

प्रलतशत (%) 

कुि 

लििालहत 

परुुष सांख्या 

१८ िषव भन्दा 

कम उमरेमा 

लििाह गने परुुष 

परुुष 

िािलििाह 

प्रलतशत (%) 

कुि 

लििालहत 

जनसांख्या 

१८ िषव भन्दा 

कम उमरेमा 

लििाह गने 

जम्मा सांख्या 

कुि 

िािलििाह 

प्रलतशत (%) 

१ २५३४ ७९० ३१.१८ २,६९७ १५५ ५.७५ ५,२३१ ९४५ १८.०७ 

२ २७१६ ८३८ ३०.८५ २,९३९ २१२ ७.२१ ५,६५५ १०५० १८.५७ 

३ ३३४७ ९०२ २६.९५ ३,४९६ १९७ ५.६४ ६,८४३ १०९९ १६.०६ 

४ २९७३ १००५ ३३.८ ३,१७७ १९७ ६.२ ६,१५० १२०२ १९.५४ 

५ २९३८ ९०१ ३०.६७ ३,१६३ १९८ ६.२६ ६,१०१ १०९९ १८.०१ 

६ २८५६ ८२० २८.७१ ३,०८१ २२७ ७.३७ ५,९३७ १०४७ १७.६४ 

७ २५६८ ८४५ ३२.९ २६५१ २२५ ८.४९ ५,२१९ १०७० २०.५ 

जम्मा १९९३२ ६,१०१ ३०.६१ २१,२०४ १४११ ६.६५ ४१,१३६ ७५१२ १८.२६ 

स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७ 

यस गा.पा.मा ३०.६१% मलहिा हरुको लििाह १८ िषवभन्दा कम उमरेमा भएको र ६.६५% मात्र परुुषहरुको लििाह १८ िषव भन्दा कम उमरेमा भएको तथयाांक छ । 

समग्रमा, हाि लििालहत मध्ये १८.२६% जनसांख्यािे १८ िषवभन्दा कम उमरेमा लििाह गरेको तथयाांक रहकेो छ ।  
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लित्र २४: गाउँपालिकामा िसोिास गने मालनसहरुको पेशा सम्िन्िी लििरण  
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५.४.२ अपाङ्गताका आिारमा जनसांख्या  

तालिका ६९: अपाांगताका प्रकारका आिारमा जनसांख्या 

ि
ड

ा 
न
ां. 

श
ार

रर
क

 

अ
प
ा ांग

त
ा 

स्ि
र 

ि
ोि

ाइ
 

स
म्ि

लन्
ि

 

अ
प
ा ांग

त
ा 

दृ
लष्ट

 (
द
खे

ी)
 

स
म्ि

लन्
ि

 

अ
प
ा ांग

त
ा 

श्र
ि

न
 क

लठ
न
ाइ

 

/ 
ि

ाल
ह
रा

 

अ
लि

ज
म

 

श्र
ि

न
 त

थ
ा 

दृ
लष्ट

 

क
लठ

न
ाइ

  

ि
ौल

द्ध
क

 

अ
प
ा ांग

त
ा 

म
ान

लश
क

 

अ
प
ा ांग

त
ा 

ि
ह
ुक्ष

त्र
ीय

 

अ
प
ा ांग

त
ा 

ज
म्म

ा 

१ ३१ १० ७ ११  ६  १० १ ७६ 

२ २७ १४ ३ ८ १ ४  ७  ६४ 

३ ३९ १४ १३ १३  ३ १ १२ ४ ९९ 

४ २५ ६ १३ ४  १ ४ २५ १ ७९ 

५ ३५ ८ ९ १०  २ १ ५ ३ ७३ 

६ ५२ ६ ९ ८  २ २ १४ २ ९५ 

७ ४१ ५ ५ १०  १ ७ १४  ८३ 

जम्मा २५० ६३ ५९ ६४ १ १९ १५ ८७ ११ ५६९ 

स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७ 

 

लित्र २५: अपाांगताका प्रकारका आिारमा जनसांख्या सम्िन्िी लििरण 
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तालिका ७०: अपाांगता पररियपत्र लिनेहरुको सांख्या 

िडा नां. लनिो रातो सेतो पहिेो जम्मा 

१ ११ ५ ३ ४ २३ 

२ १ १२ ४ ५ २२ 

३ १२ १० २ ९ ३३ 

४ ११ ९ ६ ७ ३३ 

५ ८ ८  ५ २१ 

६ १२ १५ १ ९ ३७ 

७ १२ 18 ७ ३ ४० 

जम्मा ६७ ७७ २३ ४२ २०९ 

स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७ 
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५.४.३ िािक्िि को लििरण 

तालिका ७१: िडाका लिद्याियमा भएका िािक्ििहरुको लििरण 

लिद्याियको नाम  िािक्िि  

िािक्िि 

सांख्या  िडा न.  

श्री अमरलसांह प्राथलमक लिद्यािय छ    १ 

श्री सािामारा प्रा.लि. छ  ३६ १ 

श्री लसतमुारी प्रा.लि  छ २१ १ 

श्री सरस्िलत आिारभतु लिद्यािय  छ  २८ १ 

मदरसा इस्िालमया िदरुि उिुम  छ १७६ १ 

श्री कुिाडी दिेी माध्यलमक लिद्यािय  छ   १ 

श्री िणडर िाइफ एकाडेमी  छ ८७ २ 

श्री लडल्िीराज मा.लि. छ  १०२ २ 

श्री लत्रभिुन आिारभवत लिद्यािय  छ ४६ २ 

श्री जडुो प्रा.लि. छ १३ २ 

मलुस्िम गिसवमदरसा छ    २ 

श्री भानभुक्त प्राथलमक लिद्यािय  छ   ३ 

श्री नमनुा प्रा.लि. छ २१ ३ 

श्री लसमििाडी आ.लि. छ २० ३ 

श्री स्िस्थानी प्राथलमक लिद्यािय  छ ३१ ३ 

इस्िालमया आिारभतु मदरसा छ    ३ 

लपस गाडेन मोडि स्कुि  छ   ४ 

नरुरया गाररिा नमाि  छ १२ ४ 

श्री जगदम्िा प्रा.लि. छ ८८ ४ 

श्री महने्र आिारभतू लिद्यािय  छ ३६ ४ 

श्री रामजानकी प्रा.लि. छ   ५ 

xf]nL lehg Ps]8]dL  
छ   ५ 

श्री जय पालथभरा अङ्ग्रेजी लिद्यािय  छ ७० ५ 

श्री भकुृिी आिारभतू लिद्यािय  छ ५० ६ 

श्री िेलिभर इङ्लिस स्कुि  छ ५७ ६ 

श्री आदशव जनता प्रा.लि.  छ २९ ६ 
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लिद्याियको नाम  िािक्िि  

िािक्िि 

सांख्या  िडा न.  

िप्रामारी प्रा.लि. छ १३ ६ 

>L hgtf dfWolds ljBfno  
छ १८ ६ 

>L rGb| इङ्लिस ;]sG8/L :s'n  छ २३२ ६ 

श्री जनकल्याण मा.लि. छ ६७ ६ 

साउथ होराइजन इङ्लिस िोलडङ स्कुि  छ १७० ७ 

स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७ 

५.४.४ जषे्ठ नागररक तथा एकि मलहिा  

तालिका ७२: जषे्ठ नागररक तथा एकि मलहिा सम्िन्िी िडागत लििरण  

िडा न 
जषे्ठ नागररक (६० िषव भन्दा मालथ) 

एकि मलहिा 
मलहिा परुुष जम्मा 

१ १९२ २२४ ४१६ १३० 

२ २५७ २४३ ५०० १३७ 

३ २८९ २८४ ५७३ १७१ 

४ २०१ २१६ ४१७ १६४ 

५ २१८ २२१ ४३९ १४४ 

६ ३१७ ३१३ ६३० ११० 

७ २४७ २५० ४९७ १२६ 

जम्मा १,७२१ १,७५१ ३,४७२ ९८२ 

स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७ 
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५.५ रु्िा तथा खेिकुद ि मनोिञ्जन  

५.५.१ खिे मदैान सम्िन्िी लििरण  

तालिका ७३: गाउँपालिका क्षेत्रमा रहकेा खिेमदैान सम्िन्िी लििरण 

क्र.सां. खिेमदैानको नाम अनमुालनत 

क्षेत्रफि 

िडा 

नां. 

उपयोगको अिस्था (कसिे 

उपयोग गछव) 

१ झापा गा.पा.१.  १ खिे प्रेमीहरुिे 

२ लसतमुारी  २-०-०  १  

३ लमिन िस्ती  २-०-० १ खिे प्रेमीहरुिे 

१३ सडकिारी खिे मदैान  २-०-० २ खिे प्रेमी 

१४ श्रजृना िस्ती खिे मदैान    २-०-० २ खिे प्रेमी 

४ खयर िारी खिे मदैान   ४ झापा गा.पा.४ 

५ श्री लडल्िीराज मा.लि.खिे मदैान   ४  

६ श्री जगदम्िा प्रा.लि.  ४  

७ जनता मा.लि.खेि मदैान   ६ लिद्याथी र अन्य खिे खेिाडी  

८ भकुृिी लन.मा.लि. खिे मदैान  ६ लिद्याथी र अन्य खिे खेिाडी  

९ आदशव जनता प्रा.लि.खिे मदैान  ६ लिद्याथी र अन्य खिे खेिाडी  

१० िप्रमारी प्रा.लि.  खिे मदैान   ६ लिद्याथी र अन्य खिे खेिाडी  

११ रानी सामदुालयक खिे मदैान  ६ लिद्याथी र अन्य खिे खेिाडी  

१२ जनकल्याण मा.लि खेिमदैान  ७ लिध्याथी र अन्य खिे खिेाडी  

स्रोत : झापा गाउँपालिका को कायाविय २०७६\७७ 

५.६ किा, भाषा तथा संस्कृलत  

५.६.१ िालमवक स्थिको लििरण  

तालिका ७४: गाउँपालिका क्षेत्रमा रहकेा िालमवक स्थि सम्िन्िी लििरण 

क्र.सां. िालमवक स्थि को नाम िडा नां. महत्ि 

१ गांगा मलन्दर  २ िालमवक स्थि 

स्रोत : झापा गाउँपालिका को कायाविय २०७६\७७ 
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५.६.२ स्थानीय िाडपिव, जात्रा र मिेाको लििरण  

तालिका ७५: गाउँपालिका क्षेत्रमा रहकेा स्थानीय िाडपिव  ,जात्रा र मिेा  सम्िन्िी लििरण 

क्र.स िाडपिवहरु मनाइने मलहना लतथी मनाउने जातजाती 

१ लसरुिा पिव  िैसाख  िैसाख १,२,३  आलदिासी  

२ रमजान  िशैाख    मसु्िीम 

३ िन्डी नाि  िैशाख / जठे  िौद्ध पणूीमा राई  

४ उभौिी  जठे   लिम्ि ्, राई  

५ इदिु लफतर मेिा  जठे   २० गते दखेी  मसु्िीम 

६ ऐर अषाढ    सन्थाि  

७ नाग पञ्िमी  श्रािण  श्रािण पञ्िमी  लहन्द ुसिै  

८ रक्षा िन्िन  श्रािण, भदौ   लहन्द ुसिै  

९ कुष्ण जन्माष्टमी  भदौ   अष्टमी  लहन्द ुसिै  

१० िाख ेनाि  भदौ  गाइजात्राको िेिा  नेिार समदुाय  

११ लतज भदौ    सि ैजालत  

१२ महुरम मेिा  भदौ  अलन्तम  मसु्िीम 

१३ अन्नतकोश कृष्ण जन्म अष्टमी  भदौ    लहन्द ुसिै  

१४ िकर ईद  भदौ    मसुिमान  

१५ लजलतया पिव  भदौ / असोज    आलदिासी / मिेसी  

१६ दश ै कालतवक  दशमी  लहन्द ुसिै  

१७ लतहार  कालतवक  औसी  लहन्द ुसिै  

१८ पैगम्िर मोहम्मद जमँ लदिस  कालतवक    मसु्िीम 

१९ नौई  कालतवक÷मांसीर  ठुिो एकादशी  सांथाि  

२० छठ पिव  मांसीर  षष्ठी  लहन्द ुसिै  

२१ एकादशी पिव  मांसीर  एकादशी  लहन्द ुसिै  

२२ लक्रसमस डे  मांसीर    इसाई िमावििम्िी  

२३ उद्यौिी  मसैीर    लिम्ि , राई  

२४ तम ुिोसार  पषु   गरुुङ 

२५ गांगादिेी मिेा  माघ माघ ेपुल्णवमा  आलदिासी   

२६ सोरहाई  माघ  माघ शरूुमा  सन्थाि समदुाय  

२७ सोनाम ल्होसार  माघ    तामाङ्ग 

२८ माघ ेसक्रान्ती  माघ माघ १ ग्ते  सि ैजालत  

२९ लशिरात्री  फागनु  औसी  लहन्द ुसिै  

३० ग्याल्िो िोसार  फागनु    शपेाव  
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क्र.स िाडपिवहरु मनाइने मलहना लतथी मनाउने जातजाती 

३१ जिशाह फागनु    मसुिमान  

३२ होिी (फगिुा) िैत्र  पलुणवमा  लहन्द ुसिै  

३३ सोि ेिरात  िैत्र    मसु्िीम 

स्रोत : झापा गाउँपालिका को कायाविय २०७६\७७ 

५.७ शालन्त तथा सुिक्षाको अिस्था  

 तालिका ७६: गाउँपालिका के्षत्रमा रहकेा सुरक्षा ईकाइहरुको लििरण  

क्र.स. नाम स्थान िडा न. सम्पकव  न. 

१ प्रहरी िौकी िाघनडुब्िा   खरैिाडी  २  

२ इिाका प्रहरी कायाविय    झापा िजार २  

३ शसस्त्र प्रहरी िेस कायाविय   झापा िजार ३  

४ इिाका प्रहरी कायाविय   ३  

५ प्रहरी कायाविय,  पन्थापाडा ३  

६ प्रहरी कायाविय,  िाघनडुब्िा ४  

७ शसस्त्र प्रहरी कायाविय   ५  

स्रोत : झापा गाउँपालिका को कायाविय २०७६\७७ 
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परिच्छेद ६: िन तथा िाताििणीर् लस्थलत 

६.१ ताितिैर्ा, पोखिी ि सीमसाि के्षत्र सम्बन्धी लिििण 

तालिका ७७: गाउँपालिका क्षेत्रमा रहकेा ताितिैया  ,न्िी लििरणपोखरी र सीमसार क्षेत्र सम्ि  

ि.सं. नाम स्थान 

१ रानी सामदुालयक लसमसार क्षेत्र झापा ६/७ 

२ गफुा खाडी  झापा गा.पा. लसजवनािस्ती  

३ गोल्मानी  सडकिारी  

स्रोत : झापा गाउँपालिका को कायाविय २०७६\७७ 

६.२ लिपद जोलखम व्र्िस्थापन  

६.२.१ लिपद व्यिस्थापन पिुव तयारी सम्िलन्ि लििरण 

 

  लिपत व्यिस्थापन सलमलत िनेको                                    छ  

सरुलक्षत स्थान तोलकएको                                                छ  

लिपद व्यिस्थापन पिूव तयारी योजना िनेको                        छ  

लिपद व्यिस्थापन कोष िनेको                                          छ         ५० िाख 

६.२.२ फोहोरमिैा व्यिस्थापन 

 फोहरपानी प्रशोिनशािा : नभएको  

 पीउने पानी प्रशोिनशािा : नभएको 

 ल्याण्डलफि साइि : नभएको  

  सरसफाई व्यिस्थापन सिारी सािनको अिस्था : नभएको  

  िायोग्यास प्िान्ि : नभएको  

 सरसफाइ मजदरु सांख्या :- नभएको  

 सािवजनलक शौिािय :   २ िटा 
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६.२.२ लिपद/प्रकोप िाि प्रभालित घरिरुी लििरण 

तालिका ७८: लिपद/प्रकोप िाि प्रभालित घरिुरी लििरण (लिगत ५ िषव यता को ) 

िडा न. 

लिपदको प्रकार 

िाढी 
िि्याङ/गजवपा

त 
हािाहुरी भकूम्प आगिालग अन्य जम्मा 

१ १६१   १   १६२ 

२ २१७ १     २१८ 

३ १९४  १    १९५ 

४ ४७  १  १  ४९ 

५ ६२  ३ १ १ ४ ७१ 

६ १४६ २ २ १ १ २ १५४ 

७ १३०  १    १३१ 

जम्मा ९५७ ३ ८ ३ ३ ६ ९८० 

स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७ 

६.३ सिसफाई सम्बलन्ध लिििण 

 सािवजलनक सौिािय  : २ ििा 

 फोहोर पानी प्रसोिनशािा  : छैन 

 लपउने पालन प्रसोिनशािा  : छैन 

 ल्याण्डलफि साइि  : छैन 

 सरसफाई व्यिस्थापन सिारी सािन : छ (भाडामा) 

 िायोग्यास प्िान्ि   : १५० ििा  

 सरसफाई मजदरु सांख्या   : ३ जना 
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परिच्छेद ७: भौलतक लिकासको अिस्था 

७.१ र्ातार्ात पूियधाि  

७.१.१  झोिुङ्ग ेपिु तथा पुिपिेुसा  

तालिका ७९: स्थानीय तह लभत्र पक्की , आरलसलस पुि, कल्भिव तथा झोिुगें पुिहरुको लििरण : 

क्र.सां. पिुको नाम पिु भएको स्थान िडा न 

१ सान ुकन्काई नदीमा झिुुांग ेपिु  झापा गा.पा.१ १ 

२ 
झापा गा.पा.िडा न.२ झापा िजार हुद ैभन्सार जाने िािोमा पलक्क 

कल्भिव  
  १ 

३ 
रसनुगांज दलेख सािमारा जाने सानो कन्काई नदीमा पलक्क पिु 

लनमावणािीन अिस्थामा   
ििेालम्तिारी  १ 

१६ नररिि िोिािाि िाििुािार जाने िािोमा कल्भिव   नररिि िोिा २ 

१७ सडक िारी कल्र्भि  सडकिारी  २ 

१८ लि गाडेन मागव कब्ज े कामतिस्ती  २ 

१९ कुिाडी िािा सगुािथान जाने िािोमा कल्भिव   कुिाडी  २ 

२० कुिाडी कल्भिव  कुिाडी  २ 

२१ कुिाडी मिामी मागव कज्ि े कुिाडी  २ 

२२ झापा िजार िाि िगान जाने िािोमा िक्स कल्भिव   झापा िजार  २ 

२३ 
झापा िजारिाि सडकिारी जाने िािोमा पने सानो कन्काई मा 

लनमावणालिन पक्कीपिु    
सडकिारी २ 

  रोहीमारी पिू  िाघनडुब्िा   ३ 

४ भगिान होलि िडा कायाविय हुद ैिोडवर सम्म    ४ 

५ िडा न.४ क मखु्य िािाहरु पिु /कल्िािव/कज्ि े   ४ 

६ हुिाकी राजमागवमा पने लिररांग नदीमा लनमावणालिन पिु  पन्थापाडा ५ 

७ िक्स कल्भिव ३ ठाउँ (तथा ह्युपाईप िन्र िस्ती  ६ 

८ िक्स कल्भिव ३ ठाउँ (तथा ह्युपाईप प्रणामी िोि ६ 

९ िक्स कल्भिव ४ ठाउँ (तथा ह्युपाईप कन्काई िजार ६ 

१० िक्स कल्भिव ७ ठाउँ (तथा ह्युपाईप िाि ुिथान ६ 

११ िक्स कल्भिव १२ ठाउँ (तथा ह्यपुाईप िन्र लकत्ता ६ 

१२ िक्स कल्भिव ५ ठाउँ (तथा ह्युपाईप ियर डाँडा ६ 

१३ िक्स कल्भिव ७ ठाउँ (तथा ह्युपाईप तल्िो िप्प्रामारी  ६ 

१४ पिु लनमावण १ ठाउँ सानो माई झालि ६ 

१५ िासे पिु सानो माई हनमुान िोक ६ 

१६ सानो माई पिु   रलमते िोि  ७ 

१७ िङ्ुगािार कल्भिव    रलमते िोि  ७ 
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क्र.सां. पिुको नाम पिु भएको स्थान िडा न 

१८ सानो माई पिू  थापा िौक ७ 

१९ सानो माई पिू  ज्योलतष मागव  ७ 

२० कल्भिव          सयुव भट्टराई घर पलिम ७ 

२१ कल्भिव          भरत खड्का घर पलिम  ७ 

२२ कल्भिव          
पदम राईको घर अगाडी 

मिुगाछी 
७ 

स्रोत : झापा गाउँपालिका को कायाविय २०७६\७७ 

७.१.२ सडक संजािको लिद्यमान अिस्था  

तालिका ८०: सडक सांजािको लिद्यमान अिस्था 

क्र.स. 
सडकको 
िगीकरण  िम्िाई लक.लम. 

सडकको औसत 

िौडाई (लम.) सडकिे सेिा पगुकेा िडाहरु  

१ सहायक राजमागव  १६ ७ १,२,३,४ र ६ 

२ 
पक्की तथा 
कािोपत्रे  

५ ३.५ 
१ र २ 

  ग्राभिे सडक  ११ ३.६५ १,२,३,४,६ 

  

कच्िी 
सडक/मौसमी 

सडक  
१० ४ 

सिै िडा  

  जम्मा  ८२ ४ सिै िडा  
स्रोत : झापा गाउँपालिका को कायाविय २०७६\७७ 

 

७.१.३ लनमायणाधीन गाँउ िा नगिस्तिीर् सडकहरु  

तालिका ८१: लनमावणािीन गाँउ िा नगरस्तरीय सडकहरुको लििरण  

 

सडकको लकलसम अनमुालनत िम्िाई 

लक.लम. 
सडकको औसत लम. सडक को लकलसम अनमुालनत िम्िाई 

लक.लम. 
कािो पत्रे  ९ ७ कािो पत्रे  ९ 
ग्राभिे  ३५ ३.६५ ग्रािेि  ३५ 
कच्िी तथा ििुो  २० ४ कच्िी  २० 

जम्मा  ६४ ५   ६४ 
स्रोत : झापा गाउँपालिका को कायाविय २०७६\७७ 
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७.१.४ िाढाको िलस्तिाि सम्िांलित गाउँपालिकाको केन्र पगु्न िाग्ने अनमुालनत समय 

तालिका ८२: िाढाको िलस्तिाि सम्िांलित गाउँपालिकाको केन्र पुग्न िाग्ने अनुमालनत समय 

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

पैदि िाग्ने समय लमनेिमा गाडीमा िाग्ने समय लमनेिमा 

१ ४ ४५ १० 

२ ४ ४५ ७ 

३ ३०० मी. ५   

४ ३     

५ ३ ७० १७ 

६ ३ ६० १५ 

७ ५ ३० १० 

स्रोत : झापा गाउँपालिका को कायाविय २०७६\७७ 

 

७.२ लिदु्यत तथा िैकलपपक उजाय  

७.२.१ इन्िन उपयोग लििरण (खाना पकाउने इन्िनको आिारमा घरपाररिारको लििरण ) 

तालिका ८३: इन्िन उपयोग आिारमा िडागत घरिुरी लििरण  

िडा नां. दाउरा लसलिन्डर गयाँस 
िायो 

ग्याँस 
गुइँठा 

रालष्रय प्रसारण 

लिितु 
मरट्टतेि जम्मा 

१ ८८० ९२ १० ८१ १ ३ १०६७ 

२ ९८१ १०९ ३५ ५     ११३० 

३ १,०२४ २०४ ३९ ८४   २ १३५३ 

४ ८२५ ५३ २९ १६४ १ १ १०७३ 

५ ८८४ ३३ ९ 210   ३ ११३९ 

६ ५९६ ४१४ २१८   १ १ १२३० 

७ ७१५ १४५ १३२ ३८     १०३० 

जम्मा ५,९०५ १,०५० ४७२ ५८२ ३ १० ८,०२२ 

स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७ 

 

७.२.२ िलत्त िाल्ने इन्िनको प्रयोगको आिारमा घरपररिारको लििरण  

तालिका ८४: िलत्त िाल्ने इन्िनको प्रयोगको आिारमा िडागत घरिुरी लििरण  

िडा नां. 
रालष्रय प्रसारण 

लिितु 
सोिार इनजी मट्टीतेि िायो ग्याँस जम्मा  

१ ८९९ ४२ १२६   १,०६७ 

२ १,०७९ ९ ४१ १ १,१३० 
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िडा नां. 
रालष्रय प्रसारण 

लिितु 
सोिार इनजी मट्टीतेि िायो ग्याँस जम्मा  

३ १,२७५ २५ ५३   १,३५३ 

४ ९७८ ३१ ६२ २ १,०७३ 

५ १,००२ १० १२७   १,१३९ 

६ १,१७३ ७ ५०   १,२३० 

७ ९९० १७ २३   १,०३० 

जम्मा ७,३९६ १४१ ४८२ ३ ८,०२२ 

स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७ 

७.२.३ जिलिद्यतु, सौयव उजाविाि  लिद्यतु उत्पादन लििरण  

तालिका ८५: जिलिदु्यत, सौयव उजाविाि िाभालन्भत हुने घरिुरी सांख्या  

क्र.सां. लिद्यतुसौयव उजाव आयोजनाको नाम  क्षमता लक.िा. िडा नां. िाभालन्ित घरिरुी सांख्या 

१ केन्रीय प्रसारण   ६ २९३२ 

स्रोत : झापा गाउँपालिका को कायाविय २०७६\७७ 

७.३ सञ्चाि तथा प्रलिलध  

७.३.१ हुिाक तथा पत्रपलत्रका सम्िन्िी लििरण  

तालिका ८६: झापा गाउँपालिकामा रहकेा हुिाक कायविय सम्िन्िी लििरण  

नाम  स्थान  िडा न. सम्पकव  न. 

 शरणामलत अलतररक्त 

हुिाक  
झापा ६ ९८१७०७८९८२ 

अलतररक्त हुिाक    कामािोिी ७   

स्रोत : झापा गाउँपालिका को कायाविय २०७६\७७ 

७.३.२ आिलुनक सलुििामा पहुिँ सम्िन्िी लििरण  

तालिका ८७: आिुलनक सुलििामा पहुिँ सम्िन्िी िडागत  लििरण 

िडा नां. मोिाईि िेलिलभजन कम्प्यिुर लिज  
िालसङ 

मलेसन  
रेलडयो 

१ १,००८ ३४५ १० १३ १ ६९ 

२ १,०६४ ६१८ ५५ ३ ३ १२६ 

३ १,१७७ ७१२ १६ ६   ३८६ 

४ १,०३३ २४५ ११ १२   ६५ 

५ १,०९० ४८७ २६ १४८   ६८ 

६ १,१८३ ७९५ ६७ ६० १ २१० 

७ १,००५ ६२५ १६ २४२   १२३ 
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िडा नां. मोिाईि िेलिलभजन कम्प्यिुर लिज  
िालसङ 

मलेसन  
रेलडयो 

जम्मा  ७,५६० ३,८२७ २०१   ५ १,०४७ 

 स्रोत : झापा गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७६\७७ 

७.४ आिास तथा भिन  

७.४.१ गाउँपालिका अन्तगवतका सरकारी भिन सम्िन्िी लििरण  

तालिका ८८: गाउँपालिका अन्तगवतका सरकारी भिन सम्िन्िी लििरण 

क्र.सां. 
सामदुालयक भिनहरुका 

नाम 

िडा 

नां. 
िोिको नाम हािको उपयोग 

१ सामदुायीक भिन  २ झापा िजार  
िडा कायाविय िाड न. १ र २ लिलभन्न सांघ 

सांस्थाहरु  

स्रोत : झापा गाउँपालिका को कायाविय २०७६\७७ 

७.४.२  शिदाहस्थि सम्िन्िी लििरण  

तालिका ८९: गाउँपालिका अन्तगवतका शिदाहस्थिहरुको लििरण  

क्र.सां. नाम स्थान िडा नां. 

१ लपतदृाह सस्कार  फुििारी ३ 

२ कब्रास्थान (मसानघाि ) आम्िोिी ४ 

३ मसानघाि (सन्थाि समदुाय) आम्िोिी ४ 

४ मसानघाि (िाजवन समदुाय आम्िोिी ४ 

५ कब्रास्थान(मलुस्िम समदुाय) नया िस्ती,ितावगाछी,दोसाखी,भामिोिी ४ 

६ मसु्िीमकिरी स्थान  परुानो शरणामलत  ५ 

७ मसु्िीमकिरी स्थान  रूलहमारी ५ 

८ सन्थािको दाहसांस्कार स्थान  खातािस्ती ५ 

९ मिामी िहरो  लतनिोिीया  ७ 

१० मिामी िहरो  झागािोिी ७ 

स्रोत : झापा गाउँपालिका को कायाविय २०७६\७७ 

७.४.३ लिद्यमान सतह ढिको अिस्था  

तालिका ९०: लिद्यमान सतह ढिको अिस्था लििरण  
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सतह ढिको प्रकार  लक.लम.  
हु्रम पाइप  ३०० थान  
पक्की स्ल्याि ढालकएको  ५२ थान  
पक्की स्ल्याि नढालकएको  १२ थान  
जम्मा  ३६४ थान  

स्रोत : झापा गाउँपालिका को कायाविय २०७६\७७ 
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परिच्छेद ८:  संस्थागत तथा सुशासन लस्थलत 

८.१ संगठनात्मक तथा मानि संसाधनको अिस्था  

तालिका ९१: झापा गाउँपालिकाको लनिावलित जनप्रलतलनलिहरुको लििरण  

नाम / थर  पद  कायविय  सम्पकव  नम्िर  

जय नारायण शाह  अध्यक्ष झापा गाउँपालिका  ९८०६०७५६१६ 

कुन्ती दिेी िढुाथोकी उपाध्यक्ष झापा गाउँपालिका  ९८०६९४०१९७ 

श्री राज कुमार यादि िडा अध्यक्ष 

१ नम्िर िडा 

कायविय 

९८०६०३५०३४ 

श्री सन्त िहादरु लनरौिा िडा सदस्य    

श्री कृष्ण प्रसाद गणशे िडा सदस्य   

श्री असमरेी खातनु  मलहिा िडा सदस्य   

श्री हरर माया लि.क. दलित मलहिा सदस्र्   

नेत्र िहादरु खड्का िडा अध्यक्ष 

२ नम्िर िडा 

कायविय 

९८१४९७५५२५ 

कृष्ण प्रसाद लसांह राजिांशी िडा सदस्य  ९८१७९७५७७५ 

राज कुमार कोि िडा सदस्य  ९८०७९६६४७९ 

मराङ्ग हस्दा  मलहिा िडा सदस्य ९८१७०५५६८७ 

लगररजा दिेी पररयार दलित मलहिा सदस्य   

मोतीिाि गणेश िडा अध्यक्ष 

३ नम्िर िडा 

कायविय 

९८१६०४१६५१ 

सपना लि.क. दलित मलहिा सदस्य ९८०६०५३१५६ 

हरी लप्रया पोखरेि गणशे जनजाती मलहिा सदस्य ९८०४९५०२८६ 

लनजाकलदन लमया िडा सदस्य ९८२४९९०११५ 

हमे नाथ गणशे िडा सदस्य ९८०४९५४९७६ 

राज ुभारती िडा अध्यक्ष 

४ नम्िर िडा 

कायविय 

९८०४९८७३९३ 

तारा कमावकार दलित मलहिा सदस्य ९८१५९१९२२४ 

राज ुमलुखया िडा सदस्य   

नरेश प्रसाद िौिरी िडा सदस्य ९८०६०१२८७० 

ररता दिेी भण्डारी पौडेि  मलहिा िडा सदस्य ९८१६९३५१५२ 

लदनेश प्रसाद राजिांशी िडा अध्यक्ष 

५ नम्िर िडा 

कायविय 

९८०४९१५१३५ 

रत्न प्रसाद दिुाि िडा सदस्य ९८१६९१४५६७ 

लिजय प्रसाद राजिांशी िडा सदस्य ९८१४९९२४९१ 

िक्ष्मी दिेी गणेश  मलहिा िडा सदस्य ९८०७९११०५७ 

दिेकी मण्डि राजिांशी दलित मलहिा सदस्य ९८१७९९७७४६ 

भरुिाि गणेश कायवपालिका सदस्य ९८१७०५३८०५ 

श्री हरर िहादरु िालनया िडा अध्यक्ष ६ नम्िर िडा ९८०८६२२३७१ 



  

झापा गाउँपालिका पाश्रिवलित्र  २०७६/७७ | Jhapa Rural Municipality Profile 2020  

 85 

नाम / थर  पद  कायविय  सम्पकव  नम्िर  

श्री मोलतखर पोख्रिे िडा सदस्य कायविय ९८२४०४५६७८ 

श्री कुमार ओिी िडा सदस्य ९८०१४१३६५२ 

श्री हमेा राई  मलहिा िडा सदस्य ९८०४९९२६१३ 

श्री फूिकुमारी लि.क. दलित मलहिा सदस्य ९८१४९७१४१५ 

नेत्र प्रसाद उप्रेती िडा अध्यक्ष 

७ नम्िर िडा 

कायविय 

  

इर्श्र प्रसाद दाहाि िडा सदस्य   

िोक िहादरु िस्नेत िडा सदस्य   

फुि कुमारी आङदमे्िे  मलहिा िडा सदस्य   

अलम्िका लि.क. दलित मलहिा सदस्य   

स्रोत : झापा गाउँपालिका को कायाविय २०७६\७७ 

८.२ गाउँपालिका  नागरिक  सचेतना केन्र, नागरिक मञ्च  ि  टोि लिकास संस्था सम्बन्धी लिििण  

 तालिका ९२: गाउँपालिका िोि लिकास सांस्था सम्िन्िी लििरण 

क्र.सां. िोिलिकास सांस्थाको नाम िडा 

नां. 

सम्पकव  ब्यलक्त सम्पकव  नां. 

१ पन्थापाडा सामदुालयक कृलष  ५ लसमि िुडु  ९८०४९७३४७३ 

२ रानी िन पाकव   ६ रानीिन उपभोक्ता 

सलमलत 

 

स्रोत : झापा गाउँपालिका को कायाविय २०७६\७७ 

८.४ ऐन, नीलत, लनर्म ि कार्यप्रणािी  

८.४.१ गाउँपालिका  स्िीकृत ऐन, नीलत, लनयम, लनदलेशका तथा मापदण्डहरु 

तालिका ९३: गाउँपालिका  स्िीकृत ऐन, नीलत, लनयम, लनदलेशका सम्िन्िी लििरण 

लशषवक आलथवक िषव 
सांस्था दताव तथा निीकरण सम्िलन्ि कायवलिलि - २०७६ ७६/७७ 

आलथवक सहायता (लितरण तथा व्यिस्थापन) कायवलिलि, २०७६ ७६/७७ 

लिलनयोजन एन, २०७६ ७६/७७ 

आलथवक एन, २०७६ ७६/७७ 

झापा गाउँपालिकामा करारमा प्रालिलिक कमविारी व्यिस्थापन गने सम्िन्िी कायवलिलि, 
२०७६ ७५/७६ 
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८.४.२  गाउँपालिका कायवियमा कायवरत कमविारी  

तालिका ९४: झापा गाउँपालिका कायवियमा कायवरत कमविारीहरुको लििरण  

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

१ जीिन लनरौिा प्रमखु प्रशासलकय अलिकृत   niraulajiwan1@gmail.com ९८५२६३०९०० 

२ िक्ष्मी खलतिडा िेखा अलिकृत आलथवक प्रशासन शाखा acc.jhapamun@gmail.com ९८४२६८३३५६ 

३ गौरि सांग्रौिा सिूना तथा सांिार प्रलिलि अलिकृत सिुना प्रलिलि शाखा ito.jhapamun@gmail.com ९८५२६४०९०० 

४ ई. अलभशके दास इलन्जलनयर योजना तथा प्रालिलिक शाखा avismidas@gmail.com ९८४२७८९०२७ 

५ लिमश राई इलन्जलनयर प्रालिलिक शाखा rai.bimash99@gmail.com ९८४४६५९७१७ 

६ लहमाि लमश्र शाखा अलिकृत प्रशासन शाखा प्रमखु himalmishra2043@gmail.com ९८४१८३३८२३ 

७ िक्ष्मण लिर्श्कमाव स्िास्थय सांयोजक   

 

९८०७३५०९०० 

८ लदपेन्र न्यौपान े स.क.अ. प्रशासन dependraneupane73@gmail.com ९८१४९५४४७१ 

९ प्रेम प्रसाद न्यौपान े स्िास्थय सह–सांयोजक   

 

९८५२६८२११० 

१० महशे िराि िेखापाि आलथवक प्रशासन शाखा acc.jhapamun@gmail.com ९८४४६३३३९७ 

११ पणूविन्र मनैािी सहायक पािौ (प्रशासन) प्रशासन शाखा pra.jhapamun@gmail.com ९८२५९३६६०४ 

१२ सलुनता सिेुदी सहायक पािौ (प्रशासन) 

 

mbj.jhapamun@gmail.com ९८६२३७३१४३ 

१३ रामजी अलिकारी ना.स ु योजना   ९८१७९३५५५० 

१४ प्रलतमा ररमाि सहायक िौथो (प्रशासन) िडा सलिि, िडा नां ३   ९८४४६६३७१७ 

१५ िन्रमलण लतलम्सना आ.िे.प. िेखा शाखा tax.jhapamun@gmail.com ९८१६०५८००५ 

१६ रोलहत कणव MIS Operator सामालजक सरुक्षा शाखा mis.jhapamun@gmail.com ९८१४०९१०३४ 

१७ फेलसस पाण्डे सि इलन्जलनयर योजना phesispandey39@gmail.com ९८११०७२४६१ 

१८ लिशाि कडेि लफल्ड सहायक सामालजक सरुक्षा शाखा mis.jhapamun@gmail.com ९८२५९१५७०६ 



  

झापा गाउँपालिका पाश्रिवलित्र  २०७६/७७ | Jhapa Rural Municipality Profile 2020   87 

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

१९ लिज्ञान िम्िागाई ां सि इलन्जलनयर योजना bigyanchamlagain8@gmail.com ९८१९१००२७७ 

२० सन्तोष कुमार िौिरी सि इलन्जलनयर घर नक्सा santosh57636@gmail.com ९८५२०३११२६ 

२१ खड्ग प्रसाद खरेि श्रोत व्यलक्त (लशक्षा) लशक्षा   ९८०४९०९०७० 

२२ भिकृष्ण न्यौपाने ना.स ु िडा सलिि (५ र ६)   ९८५२८५५९७८ 

२३ तेज प्रसाद अलिकारी ना.स ु िडा सलिि (७)   ९८४३५२१७४१ 

२४ प्रलतक भट्टराई खररदार िडा सलिि (िडा ४)   ९८४४६०६९८९ 

२५ लनशान आिायव स.क.अ. लशक्षा nishanacharya02@gmail.com ९८१५९१८४८४ 

२६ सैिेन्र उप्रेती सि ओभरलसयर योजना   ९८१६०७१११२ 

२७ जयराम ताम्िी सि ओभरलसयर िडा ६   ९८०६०३५१६६ 

२८ नारायण िम्िागाई सि ओभरलसयर िडा सलिि (१ र २)   ९८०४९०३५५२ 

२९ एकनाथ गणशे स.क.अ. िडा ४   ९८१६९१५४८७ 

३० ररता दिेी िदिेा ना.प्रा.स. कृलष   ९८१६९५०५५८ 

३१ लििानाथ ररजाि ि. मलुखया िडा १ र २   ९८०६०९७५३२ 

३२ शभुाष गणेश प्रशासन सहायक िडा ३   ९८१७००८१८६ 

३३ रण िहादरु राई प्रशासन सहायक िडा ६   ९८१५९५९४२९ 

३४ रन्जीत मलल्िक का.स.     ९८१६९०४४२८ 

३५ िक्ष्मी राजिांशी का.स.     ९८१५०७९९६१ 

३६ लिकाराम दाहाि प्रशासन सहायक िडा ५   ९८०४९१८६०८ 

३७ राजशे कुमार राजिांशी प्रशासन सहायक िडा ५   ९८१३८९१८३९ 

३८ लनकाश ररजाि प्रशासन सहायक िडा ७   ९८१५९६४४९५ 
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क्र.सां. नाम/ थर  पद  शाखा  ई-मेि फोन नां.  

३९ कल्पना उप्रेती गणेश का.स. िडा ४   ९८१०४९७७५५ 

४० लशिा दिेी मलल्िक का.स. िडा १ र २     

४१ सांगीता लमश्र का.स. िडा १ र २   ९८०६०२९०३२ 

४२ भलक्त राई का.स. िडा ३   ९८१६९३४१६५ 

४३ िालिका लघलमरे तामाांग का.स. िडा ३   ९८०६०९९९२२ 

४४ कृष्ण प्रसाद थपलिया का.स. िडा ६   ९८०४९०३६१६ 

४५ तेज िहादरु कििाि का.स. िडा ७   ९८०४९२३९२३ 

स्रोत : झापा गाउँपालिका को कायाविय २०७६\७७ 



  

झापा गाउँपालिका पाश्रिवलित्र  २०७६/७७ | Jhapa Rural Municipality Profile 2020  

 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

झापा गाउँपालिकाको स्रोत नक्साहरु
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लित्र २६: झापा गाउँपालिकाको िडा लिभाजन 
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लित्र २७: झापा गाउँपालिकाको प्रशासलनक लसमाांकन  
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लित्र २८: भ-ूउपयोगका आिारमा गाउँपालिकाको नक्सा  
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 लित्र २९: झापा गाउँपालिकाका प्रमखु नदीहरु 
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 लित्र ३०: झापा गाउँपालिकाको सडक सांजाि 
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लित्र ३१: झापा गाउँपालिकाको कन्िोर नक्शा (Contour Map) 
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लित्र ३२: झापा गाउँपालिकाको उिाई लििरण (DEM)  
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                                                      लित्र ३३: झापा गाउँपालिकाको लभरािोपनको लििरण (Slope Map) 
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सन्दभव सामाग्री 

 

१. रालष्रय जनसांख्या तथा घरिरुी सभके्षण, २०६८, केन्रीय तथयाांक लिभाग 

२. झापा गाउँपालिकाको िालषवक लिकास योजना, आ.ि.२०७४/७५, ७५/७६ 

३. झापा गाउँपालिका को ििे साइि http://Jhapamun.gov.np 

४. सांलघय मालमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्राियको ििेसाइि  www.mofald.gov.np 

http://aiselukharkamun.gov.np/
http://www.mofald.gov.np/

