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शुभकामना 

 
 
 जाजरकोट िज�ला अ�तरगत भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ को व�तगुत िववरण तयार पान� मह�वपूण� िज�मेवारी 
पाउनभुएकोमा �ी  वे�टन�  नेपाल लोकल डेभलपमे�ट एसोिसएट्स �ा िल काठमाडौलाई बधाई िदन चाहा�छु । 
आफुले पाएको िज�मेवारी इमा�दारीताका साथ िनवा�ह गनु�  भएको छ भ�ने िव�ास िलएको छु । 
 
नाम वाट नै �वतः �� छ िक व�तगुत िववरण तयार गनु�  भ�नाले कुनै पिन भगुोलको आिथ�क¸ सामािजक¸ 
सा�ँकृितक¸राजिनितक¸�शासिनक¸भौगोिलक तथा वातावरणीय आयामका िविभ�न सचुकह�को आधारमा त�य 
एवम त�याङ्क संकलन र सो को िव�ेषण समेतलाई वुझाउछ । �य�तो व�तगुत िववरण ले स�ब�धीत भूगोलको 
यथाथ� धरातललाई िच�ण गरकेो ह��छ ।िवकास िनमा�ण योजना तजु�मा गन�¸आविधक योजना तजु�मा गन�¸�े�गत 
रणनीितह� तयार गन�  तथा सम� िवकास र समिृ�का अ�पकािलन तथा दीघ�कािलन रणनीित तय गन� व�तगुत 
िववरण सहयोग िस� ह��छ र �य�ता योजना तथा रणनीितह� यथाथ� व�तुपरक र काया��वयन गन� यो�य ह��छन । 
 
िवगत लामो समय स�म रा�य जन�ितिनिधिविहन अव�थामा ग�ेुको अव�था र रा�यको नया ँसंरचना अनु�पको 
िनवा�चन भई जन�ितिनिधले पद वहाली गरकेो पिन करीव १८ मिहना पिछ व�तगुत िववरण तयार भएको छ । यस 
स�दभ�मा ��तुत व�तगुत िववरणले भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ को �ारि�भक अव�थालाई त�याङ्क माफ� त 
जनसम� �याउने काय�  गरकेो छ ।जन�ितिनिधह�लाई वाड�  नं ४ को व�तगुत अव�थाको जानकारी समेत गराएको 
छ । 
��तुत व�तगुत िववरणले भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ को  वा�तिवक धरातलमा आधा�रत ह�ने ग�र वािष�क तथा 
आविधक योजना तजु�मा माफ� त िवकास र समिृ�को सपना परुा गन� सहयोग पयुा�उन सकोस भ�ने शभेु�छा �कट 
गन� चाहा�छु । 
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शुभकामना 

 
 
देश संघीय शसन �यव�था माफ� त संचालन ह�न थालेपिछ  गिठत �थानीय तहह� नया ँभगुोल र संरचनामा आएको 
ह�नाले यसको वत�मान व�तगुत अव�थाको यथाथ� िच�ण गनु�  आव�यक िथयो । यिह आव�यकता प�रपिुत�कालािग 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ को�थम पटक तयार ह�न लागेको व�तगुत िववरण  यहाकँो यथाथ�तालाई त�याङ्क 
माफ� त उजागर गन�छ भ�ने िव�ास िलएको छु । 
 
व�तगुत िववरण तयार गनु�  भनेको िवकास योजना तजु�मा तथा वािष�क वजेट तजु�माको पवु�  आधार तयार गनु�  हो 
।त�य र त�याङ्कमा आधा�रत भई िनमा�ण ह�ने भावी योजना काया��वयनयो�य र नितजामखुी  ह�ने कुरामा दईुमत 
छैन । यस भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ मा जन�ितिनिधह� वहाल भएप�ात  संचािलत काय��म तथा वजेटलाई 
व�तगुत िववरणमा आधा�रित वनाउन नसिकएता पिन अव उ�ा�त ��तुत ह�ने नीित काय��म तथा वजेटलाई त�य 
र त�याङ्कमा आधा�रत वनाउन यस व�तगुत िववरणले सहयोग पयुा�उनेछ भ�ने िव�ास िलएको छु । 
 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ को सम� भूगोललाई समेटी यस िभ�का िविवध आयामह�लाई सुचकको मा�मवाट 
त�याङ्क संकलन ह�ने ह�दा �े�गत योजनाह� िनमा�ण गन� सहज ह�नेछ । समाज र समदुाय �तर स�म पगुी 
िवकासका �ाथिमकता िनधा�रण गन� यो व�तगुत िववरण गितलो हितयार ब�न स�छ । वाड�  नं ४ िभ�को भगुोल¸वग� 
�े� र समदुायको आव�यकता पिहचान ग�र सोही अन�ुप नीित काय��म तथा वजेट तजु�मा गन�  यसले सहयोग 
पयुा�उनेछ ।सम� वाड�  नं ४ को स�तिुलत िवकासकालािग पिन व�तगुत िववरण उपयोगी ह�न सकोस भ�ने शभेु�छा 
�य� गन�  चाहा�छु । 
 

 
 �च�ड जंग शाह 

वाड� सिचव 
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काठमाडौ 

�थाः २०७३ 
 

 

दुई श�द 
 

मलुुकलाई सम�ृ वनाउन हरके �थानीय सरकारह� सम�ृ ह�न ुज�री ह��छ । जसको लािग अ�य�तै व�तुपरक योजनाह� 

िनमा�ण ग�र ितिनह�को �भावकारी काया��वयन न ै म�ुय उपाय हो । भिन�छ एउटा मलुुकलाई सम�ृ वनाउन उ�कृ� 

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

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

ऐले हामी कहा ँछौ ? अव कहा ँजाने ? र �यो कसरी स�भव छ ? यी तीन ��ह�को सरल जवाफ न ैमलुुक वा समाज 

प�रवत�न गन� अचकु र सरल उपाय ह��छन् । पिहलो ��को जवाफ व�तुगत िववरण माफ� त �ा� ग�र�छ भने दो�ो र ते�ो 

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

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

छ�लङ्ग �पमा सहज अवलोकन गन� सिक�छ । यस ैस�दभ�मा  भेरी नगरपािलका वाड� नं ४ ले आ�नो पा�� िच� (व�तुगत 

िववरण)  वनाउनको लािग परामश�दाता सं�थाको �पमा  वे�टन� नेपाल लोकल डेभलपमे�ट एसोिसएट्स �ािल,  काठमाडौ 

लाई छनौट ग�र यो पा�� िच� िनमा�ण गन� जनु अवसर �दान गनु�  भयो �यसको लािग भेरी नगरपािलका वाड� नं ४ का स�पणु� 

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

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

। यसलाइ स�प�न गन� िविभ�न �े�वाट सवैको साथ सहयोग �ा� भएको छ । यो पा�� िच� िनमा�णमा त�यांक िव�ेषण 

िव�को �पमा काय� गनु�  ह�ने �ी केशवराज ढंुगेललाइ िवेशेष ध�यवाद �ापन गद�छु । यो �ोफाइल तयार गन� सम�वय 

कता�को �पमा काय� गनु�  ह�ने �ा.िल.का काय��म अिधकृत �ी तुलिसंह अिधकारी, त�यांक संकलकको �पमा िज�मा िलई  

हरके व�तीका घर घर पिुग त�यांक संकलन गनु�  ह�ने  त�यांक संकलक कण� बहादरु िसंह र अ�जना च�द (शाह) लाइ पिन 

िवशेष ध�यवाद िदन चाह�छु ।  

व�तुगत िववरण तयार  गररे मा� प�ुदनै । यो व�तुगत िववरणको आधारमा सिह िव�ेषण गररे सिह योजनाह� िनमा�ण ग�र 

�यसको सिह र �भावकारी  काया��वयनवाट मा�  भेरी नगरपािलका वाड� नं ४ ले सोचे अनसुारको �ितफल �ा� गन� 

स�दछ । यो व�तुगत िववरणमा �ा� सचुना र त�यांकह�को सहयोगमा नगरपािलकाले आविधक तथा ग�ुयोजना िनमा�ण 

गररे अिघ वढ्न ुअबको आव�यकता हो ।  नगरपािलकाको �यान �यता तफ�  जानेछ भ�दै  स�वाङ्गीण र चौतफ� िवकासको 

लािग शभुकामाना समेत �य� गन� चाहा�छु ।  

१५  मंसीर  २०७५ 

                                           .    गंगा वहादुर शाही 

 �व�ध िनद�शक 
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�काशक�य 
 
नेपालको संिवधान २०७२ ले क�पना गर ेअनसुार �थानीय िनकाय पनुरसंरचना गद� अिधकार स�प�न �थानीय 
तह  तयारीको  काय�  अगाडी  बिढरहेको  छ  ।  जस अनसुार  जाजरकोट  िज�लामा  सािवकमा  कायम  रहेका  १ 
नगरपािलका र २६ गाउ ँ िवकास सिमितलाई  पनुरसंरचना माफ� त हाल ३ नगरपािलका र ४ गाउपँािलका एकाई 
कायम  ग�रएको  छ  ।  नया ँ भौगोिलक  संरचना  अनसुार  सािवकमा  गािवस  अ�त�गतका  भौगािलक  अवि�थित 
लगायत जनसं�या, आिथ�क, सामािजक, �ाकृितक �ोत र साधनह� समेतको अव�थामा प�रवत�न भएको छ ।  
अिधकार िन�ेपणका िहसावले यसरी नया ँकायम भएका �थानीय तह नै �थानीय सरकार बनेका छन्  । �थानीय 
तहको चुनाव समेत स�प�न भई नया जन �ितिनिधह�ले काय�भार सं�हाली सकेको पिन १८ मिहना भ�दा विढ 
भइसकेकोछ । करीव १५ वष� पिछ �थानीय तहमा आएका जन�ितिनिधह�लाई नया जोस जागँर सिहत चनुाव 
ताका ग�रएका �ितव�ता परुा गराउनको लािग हालको वत�मान यथाथ�ता िभ� रहेर नया ँयोजनाह� िनमा�ण ग�र 
संघीयता काया��वयमा जोड िदन ुपन� अव�था रहेको छ । य�पी नया ँ संरचनाका �थानीय िनकायह�मा भरपद�, 
आिधका�रक र पया�� सूचनाह�को आव�यकता तथा त�याङ् कह�को अिभलेख उपल�ध ह�न सिकरहेको िथएन । 
राि��य जनगणना २०६८ सालको िववरण हाल धेर ैप�रवत�न भएको छ । �यसैले सवै िववरणह� �ाथिमक �पमा नै 
संकलन गररे ताजा अव�थाको यथाथ� िच� ��तु गन�  यो भेरी नगरपािलका  वाड�  नं ४ को व�तगुत िववरण तयार 
ग�रएकोछ ।  
नेपाल सरकार  त�कालीन सङ्घीय मािमला तथा �थानीय िवकास म��ालयले २०७४/०१/२६ मा  सवै �थानीय 
तहह�ले आ आ�नो �े�का व�तगुत िववरण तोिकएको ढाचँामा तयार गरी वेभ साईडमा रा�न िनद�शन �ा� भएको 
छ । सो आधारमा उपल�ध सवै सूचना तथा जानकारीह�को आधारमा परामश�दाता सं�था  वे�टन� नेपाल लोकल 
डेभलपमे�ट एसोिसएट्स �ा िल को सहयोगमा यो  व�तगुत िववरण तयार ग�रएको छ । 
िनधा� �रत समय िभ� यो भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ को पा�� िच� तयारी गन� सहयोग गनु�ह�ने वाड�  नं ४ का स�पणु�  
कम�चारीह�  िविभ�न राजनैितक दलका �ितिनिधह�¸सुचना उपल�ध गराउनहु�ने िविभ�न िवषयगत 
काया�लयह�¸�ाथिमक त�याङ्क संलकन गन� गणकह�¸सचुना िव�ेषण ग�र िन�कष� िनका�ने  िव�ेषकह� 
लगायत  प�रयोजना संचालन गन� परामश�दाता  वे�टन� नेपाल लोकल डेभलपमे�ट एसोिसएट्स �ािल काठमाडौ 
�ित हािद�क आधार �य� गद�छौ  साथै भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ िनवासी स�पणु� दाजभुाई िदिद विहिनह�ले 
यसको समिुचत �योगमा सहयोग गनु�  ह�नेछ भ�ने िव�ास सिहत सवैमा हािद�क ध�यवाद �य� गद�छौ । 
 
 

भेरी नगरपािलका  
                                                                                                                                  वाड�  नं ४ 
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व�तुगत िववरण  िकन ? 
 

िवकास  िनमा�णका  काय�ह�का  िनिद��  ल�य,  उ�े�य  र  अपेि�त  �ितफल  �ा�  गन�का  लािग  योजनाव� 
त�रकाले  अगािड  बढ्न ु पन�  कुरामा  राि��य,  �े�ीय  तथा  �थानीय  लगायत  जनुसकैु  �तरमा  कसैको  पिन   
दईुमत  छैन  ।  �थानीय  योजना  तयारीको  लािग  आधारभूत  ख�बाको  �पमा  स�बि�धत  �े�को  िव�ततृ  
व�तगुत सचुनाह�को आव�यकता ज�री ह��छ । ितनै व�तुगत िववरणका सूचकाङ्कले संकेत गरअेनसुार �थानीय 
िनकाय तथा �थानीय सरकार अगाडी बढ्न सके �यसबाट �ा� �ितफल िदगो र �भावकारी ह��छ ।  यसले  
�थानीय िनकायमा सशुासन �व��नमा समेत सहयोग प�ुनेछ । यसका लािग श�ु देिख अ��य स�म �थानीय 
जनसहभािगता जट्ुन स�ने पारदश� र िदगो िवकास �कृयाह�को आव�य�ा टड्कारो �पमा देिखएको छ । 
नेपालको  स�दभ�मा  लोकत��को  �थापनासगँ  नेपालको  संिवधान  २०७२  ले  �थानीय  जनतालाई   शासन 
स�चालनमा  ��य�  र  निजकको  हक  �थापना  गद�  रा�यको  पनुरसंरचनाको  �यब�था  गरकेो  छ  ।  
जसअनसुार �ा�तीय  संरचनामा  सािवकको  �थानीय  िनकायको  �पमा  रहेका  गाउिँवकास  सिमितह�को  
िसमांकनमा  हेरफेर गरी  नया ँ संरचनामा  �थानीय  सरकारको  �पमा  अिधकार  स�प�न  �थानीय सरकारको  
अवधारणा अगाडी �याएको छ । यस अव�थामा  नयँा घोषणा भएका  �थानीय िनकायको �शासिनक �यब�थापन 
सहज पाद� ब�तिुन�  योजना  तयारीका  लािग  घरधरुी  �तरको  त�याङ्क  र  सूचनाह�  अ�ाविधक  भई 
नसकेकोले  सोही खाडल  पिुत�   गन�  उ�े�यले   आव�यक  �ाथिमक  र  ि�ितय  �तरका  सूचनाह� संकलन गरी 
�यसैको आधारमा  यो भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ को  व�तगुत  िववरण  तयार  ग�रएको छ ।   
यो व�तगुत िववरणमा  नेपाल  सरकार  संघीय  मािमला  तथा �थानीय िवकास म��ालयको िमित २०७४ वैशाख 
२६ गतेको प�रप� अनसुारको ढाचँामा रहेर सा�द�िभक सवै तािलकाह�लाई अिधकंतम तालमेल िमलाउने �यास 
ग�रएको छ ।व�तगुत  िववरण  तयारीको लािग सवै   व�तीमा  रहेका  सम�  सचुना  तथा  सामािजक, आिथ�क  
लगायत  अ�य  �े�को  ब�तगुत  अव�थाबारे  जानकारी  आव�यक  पन�  भएकोले   व�ती  �तरमा व�तगुत  
अव�थालाई  संकलन  गरी  िव�ेषण  ग�रएको  छ  ।  व�तुगत  अव�थाले  संकेत  गरकेा  सचुकाङ्कका आधारमा 
आगामी �थानीय �तरका योजनाह� ��ताव गन� सहज ह�नेछ  । 
यो भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ को व�तुतगत िववरण तयारीका उदे�यह� िन�नानसुार रहेका छनः 

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

 भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४¸जाजरकोटको सवै घरधरुीमा पगुी आिथ�क¸ सामािजक¸ भौितक¸�ाकृितक र 
मानवीय स�प�ीको लेखाजोखा गन� । 

 भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ को वत�मान यथाथ�तालाई ज�ताको त�तै ��तुत गन� । 

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

 संभावना भएजित सवै सुचनाको जातीय िलङ्गीय र �े�ीय िहसावले िव�ेषण गन� । 

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

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

 वडाको योजना तजु�मा �कृयमा आव�यक पन� सवै सचुनाह� वडा �तरमा नै अ�ाविधक गन� । 
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१. प�रचय 
१.१ऐितहािसक प�ृभूमी तथा िसमाना 
भेरी नगरपािलका जाजरकोट िज�लाको सदरमकुाम हो । यो नगरपािलकाको नाम यसै नगरपािलकालाई फ�को 

लगाएर व�ने हीम नदी "भेरी"को नामवाट रािखएको हो । यो नगरपािलका सािवकको भेरी मािलका नगरपािलकाको 

�पा�तरीत �व�प हो । यो नगरपािलकाको कुल �े�फल २१९.७८ वग� िकलोिमटर रहेको छ । । यो नगरपािलकामा 

ज�मा १३ वटा वडाह� रहेको छन  । �े�फलका आधारमा हेदा�  यो नगरपािलकामा ३.१६ वग� िकिम देिख ४८.२३ 

वग� िकिम स�म �े�फल भएका वाड�ह� रहेको छन  । यी वाड�  म�ये ४ नं चािह ९.४७ वग� िकिम �े�फल रहेको वाड�  

हो । यो वाड�को पवु�मा भेरी नगरपािलकाकै १  नं वाड�  पद�छ भने पि�ममा वाड�  नं ५ र ६ पद�छ । �यसै गरी उ�र तफ�  

भेरी नगरपािलकाकै वाड�  नं २ पद�छ भने दि�ण तफ�  वाड�  नं ३ र ११ पद�छ । यो वाड�  नं ४ मा म�ुय �पमा ५ वटा 

व�तीह� रहेको छन  ती व�तीह� वोहोरा¸भगवती राधाकृ�ण¸ रामजानक� र रानागाउ ँ रहेको छन  । यो भेरी 

नगरपािलका वाड�  नं ४ मा सबैभ�दा वढी ठकुरीह�को वसोवास रहेको छ भने �यसपछी कामी¸�े�ी¸ नेवार  र दमाई 

जातीको वसोवास रहेको छ । ।�थानीय जीवनशैली, पर�परागत सं�कृित, �ाकृितक �ोत-साधनभेरी नगरपािलका 

वाड�  नं ४ को �मखु िवशेषता हो । यो वाड�ले भेरी नगरपािलकाको कुल �े�फलको ४.३% िह�सा ओगटेकोछ । 

२. �थानीय चाड�पव� तथा जा�ा मेला ह�को िववरण 
धािम�क सिह�णतुा तथा सां�कृितक िविवधताको िविश� पिहचान बोकेको भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ मा जातजाित 

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

जनजाित¸दिलत समदुायह�ले सबै चाडपव�ह� िमलेर मनाउने वा सहयोग गन� गरकेो अव�था छ । उ�लेिखत 

जातीह� म�ये यो वाड�  नं ४ मा ठकुरी जातीको वाह��यता रहेको छ । कुल जनसं�याको ३८% जनसं�या ठकुरी 

जातीको रहेको छ भने अ�य जातीह�मा दिलत �े�ी एवम जनजातीको रहेको छ । िवशेष गरी यस वडाको वोहरा 

�े�को िसंगा� तथा खलंगाको लाखे नाच चिच�त छ । भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ िभ� मनाइने पव�¸मेला तथा 

नाचको िववरण तल ��तुत ग�रएको छ । 

�स 
म�ुय चाडपव� / मलेा 

नाचको नाम 
मनाउन ेमिहना / िदन 

मनाउन े�मखु जाती वा 
धमा�वल�वी 

कैिफयत 

१ असार ेस�ा�ती  साउन १  गते िह�द ुधमा�ल�बी सबै   

२ जनै पणु�मा �ावण पिुण�मा िह�द ुधमा�ल�बी सबै   

३ नागपचंमी भा� िह�द ुधमा�ल�बी सबै   

४ लाखेजा�ा भा� िह�द ुधमा�ल�बी सबै   

५ कृ�ण ज�मा�मी भा� कृ�ण अ�मी िह�द ुधमा�ल�बी सबै   

६ तीज भा� श�ुल तिृतया िह�द ुमिहलाह�   
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�स 
म�ुय चाडपव� / मलेा 

नाचको नाम 
मनाउन ेमिहना / िदन 

मनाउन े�मखु जाती वा 
धमा�वल�वी 

कैिफयत 

७ तीज पचंमी भा� श�ुल पचंमी िह�द ुमिहलाह�   

८ दश� असोज काि�क िह�द ुधमा�ल�बी सबै   

९ ितहार काि�क  िह�द ुधमा�ल�बी सबै   

१० मंशीर पिुण�मा मंशीर िह�द ुधमा�ल�बी सबै   

११ पषु प�� पौष १५ िह�द ुधमा�ल�बी सबै   

१२ माघेस�ा�ती माघ १ गते िह�द ुधमा�ल�बी सबै   

१३ िशवरा�ी फागनु िह�द ुधमा�ल�बी सबै   

१४ होली  पणु�मा फागनु िह�द ुधमा�ल�बी सबै   

१५ चैते दशै चै� िह�द ुधमा�ल�बी सबै   

१६ �याली नाच       

१७ खाडँो नाच       

१८ िसंगा� नाच       

१९ सर�गे ( मयरु, गरा�) नाच       

२० ट�पा नाचँ       

२१ �याउर ेनाच       
 

३. पय�टक�य �थलह�को िववरण 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ िवशेष गरी धािम�क पय�टनका  िहसावले मह�वपणु� वाड�  मािन�छ । यो वाड�  मा कािलका 

मि�दर, सानी मािलका मि�दर, राम मि�दर, ब�यकुो मि�दर, िशवजीको मि�दर, सर�वतीको मि�दर ज�ता धािम�क 

मह�व राखेको ऐितहािसक �थलह� रहेका छन । जसको संि�� िववरण तल ��ततु ग�रएको छ । 

� 
स 

पय�टक�य �थलको 
नाम 

व�ती मह�व 
औषत आउने पय�टक 

कैिफयत 
�वदशेी िवदशेी 

१ कालीका म�दीर  गैरीखाली   ०  

२  सानी मािलका रानागाउ ँ   ०  

३  राम म�दीर राम जानक� टोल   ०  

४  व�यूको म�दीर    ०  

५  िशबिजको मि�दर    ०  
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� 
स 

पय�टक�य �थलको 
नाम 

व�ती मह�व 
औषत आउने पय�टक 

कैिफयत 
�वदशेी िवदशेी 

६ सर�वतीको मि�दर    ०  

७ कृ�ण मि�दर गैरीखाली     

�ोतः वाड�  नं ४ तथा अ�य वु�कुह� 

४.सामुदाियक वनको िववरण 
जाजरकोट िज�लामा वन �े� �स�त रहेको छ भने भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ मा पिन उ�लेखनीय �पमा वन 

�े� रहेको छ । । खोच वेसी सिहत उ�च पहाडी �े� भएको ह�नाले पिन यो वाड�  नं ४ मा िवशेषगरी साल स�लो वाजँ  

उ�ीस फलाठँ लागयत  �ख भएका वनह� �स�त रहेको छन  । हाल स�म यहा ँ३वटा सामदुाियक वनह� गठन 

गरी समदुायलाई ह�ता�तरण ग�रएको छ । ह�ता�त�रत सामदुाियक वनको िववरण तल ��तुत ग�रएको छ । 

�स सामुदाियक वनको नाम �े�फल 

घरधुरी र जनसं�या 
कैिफयत 

घरधुरी मिहला पु�ष 
१ जानिक व उ स खंलगा  १६४ १२१ ३४० ३५२   
२  भगवती सा व उ स रानागाउँ २४४ १५१ ३६४ ३८३   
३  वोहरा सा व उ स वोहरा ४६३ १२६ ३५४ ३१५   

�ोतः िज�ला वन काया�लय जाजरकोट 

५.जनसं�या िवतरणको अव�था 
५.१. व�ती अनुसार घरधुरी तथा जनसं�याको िववरण 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ मा कुल ५ वटा व�तीह� रहेको छन । जहा ँ हाल ५०६ घरधरुी रहेको छन   भने 

जनसं�या २५५६  रहेको छ । ९.४७ वग� िकलोिमटर �े�फल रहेको यो वाड�  नं ४ मा जनघन�व भने �ित वग� 

िकलोिमटर ८७ रहेको छ । यो वडामा मिहला प�ुष अनुपात पिन १:०४  रहेको छ अथा�त मिहलाको भ�दा प�ुषको 

४६ ले कम  रहेको छ । (कुल २५५६  जनसं�या म�ये मिहला १३०१ र प�ुष १२५५ रहेको छन   ।  प�रवारको 

औषत आकार ५.१ �ित घरधरुी रहेको छ ।  प�रवारको आकारमा सबैभ�दा धेर ै ५.७ राम जानक� व�तीमामा 

रहेको छ भने  सबैभ�दा कम राना गाउँ व�तीमा ४.७  रहेको छ । मािथ उ�लेिखत जनसं�या स�ब�धी व�ती 

�तरीय िववरण तल ��ततु ग�रएको छः 

व�ती 
घरधरुी 
सं�या 

जनसं�या �े�फल 
 ( वग� िकिम) 

जन 
घन�व 

प�रवारको 
औषतआकार 

मिहला 
प�ुषअनपुात मिहला प�ुप ज�मा 

बोहरा १५९ ४०९ ३७७ ७८६   ० ४.९ १.०८ 

भगवती ११८ २९६ २८७ ५८३   ० ४.९ १.०३ 
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व�ती 
घरधरुी 
सं�या 

जनसं�या �े�फल 
 ( वग� िकिम) 

जन 
घन�व 

प�रवारको 
औषतआकार 

मिहला 
प�ुषअनपुात मिहला प�ुप ज�मा 

राधाकृ�ण ५९ १५७ १४१ २९८   ० ५.१ १.११ 

राम जानक� ९३ २६७ २६० ५२७   ० ५.७ १.०३ 

राना गाउ ँ ७७ १७२ १९० ३६२   ० ४.७ ०.९१ 

ज�मा ५०६ १३०१ १२५५ २५५६ ९.४७ ८७ ५.१ १.०४ 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जेठ 

५.२.उमेरका आधारमा जनसं�याको िववरण 
उमेरका आधारमा भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ को जनसं�यालाई म�ुय िहसावले िभ�न िभ�न उमेर समहु को 

जनसं�या गणना ग�रएको छ । �य�तै आिथ�क िहसावले सकृय उ�पादनमलुक जनसं�या र आि�त जनसं�या पिन 

गणना ग�रएको छ । यसका संगसंगै सामािजक सरु�ाका िहसावले जे� नाग�रकह�को सं�या समेत गणना ग�रएको 

छ । यो  वडामा हाल कायम रहेको २५५६ म�ये ६५% अथा�त १६६९ जनसं�या आिथ�क �पमा सकृय रहेको छ 

(१५ देिख ५९ वष� स�मको )  भने ३५%  अथा�त ८८७ जनसं�या आि�त रहेको छ । हाल यो  वडाको कुल 

जनसं�याको २%  अथा�त ६० जना  जे� नाग�रक रहेको छन  । मािथ उ�लेिखत िववरण लाई तािलकामा तल 

��तुत ग�रएको छः 

व�ती 
५ वष� 
मिुनका 

५-१४ 
वष�स�म 

१५ -५९ 
वष�स�म 

६०-६९ 
वष�स�म 

७० वष� 
मािथका 

आि�तजनसं�या आिथ�क�पलेसकृय 

जनसं�या �ितशत जनसं�या �ितशत 

बोहरा ६२ १६१ ५०८ ३० २५ २७८ ३५ ५०८ ६५ 

भगवती ३६ १२१ ३८९ २२ १५ १९४ ३३ ३८९ ६७ 

राधाकृ�ण २० ५६ २०३ १५ ४ ९५ ३२ २०३ ६८ 

राम जानक� ४३ ९६ ३२८ ४९ ११ १९९ ३८ ३२८ ६२ 

राना गाउ ँ ३४ ७१ २४१ ११ ५ १२१ ३३ २४१ ६७ 

ज�मा १९५ ५०५ १६६९ १२७ ६० ८८७ ३५ १६६९ ६५ 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जेठ 

५.३. मातृभाषाका आधारमा जनस�ंयाको िववरण 
भेरी नगरपािलका वाड� नं ४ मा म�ुय �पमा �े�ी,कामी,ठकुरी,वाह�न दमाई¸साक�¸मगर, नेवार, था�, घत� तथा स�यासी  

जातीह�को वसोवास रहकेो छ । उ�लेिखत जातीह�मा मगर र नेवार जातीको आ�नो मातृभाषा रहकेो छ तर पिन दिैनक 

वोिलचािलको िहसावले नेपाली भाषा नै �मखु �पमा रहकेो छ । मगर जातीका तीन थ�र भाषाह� छन् ती तीन थ�रका 
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भाषामा ढुट, खाम र काइके  ह�न । यी तीनै थ�रका भाषालाइ� मगर भाषा भिन�छ । मातृभाषाका आधारका भेरी नगरपािलका 

वाड� नं ४ को जनसं�यालाई तल ��तुत ग�रएको छः 

व�ती नेपाली मगर ग�ुङ नेवारी ज�मा कैिफयत 

बोहरा १५३ ४ ० २ १५९ 
 

भगवती ८५ २ ० ३१ ११८ 
 

राधाकृ�ण ५३ ५ ० १ ५९ 
 

राम जानक� ८३ ४ ० ६ ९३  

राना गाउ ँ ७२ ५ ० ० ७७  

ज�मा ४४६ २० ० ४० ५०६ 
 �ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जेठ 

५.४. धम�का आधारमा जनस�ंयाको िववरण 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ मा वसोवास गन� �ायः सबै जातजातीका मािनसह� िह�द ु धम� मा�नेन गद�छन । 

पिछ�लो समयमा सबै जातजातीका केही यवुाह�मा ि�ि�यन धम�मा �ित पिन आ�था रहेको पाइएकोछ । यो 

त�याङ्क संकलनको िहसावमा गणकले त�याङ्क संकलन गन�  जादँा िववरण िदने �यि�को सूचनाका आधारमा 

यो िववरण तयार ग�रएको छ ।  एउटै घरमा एक भ�दा वढी धमा�वल�वी भएमा यसमा गणना ग�रएको छैन । हालभेरी 

नगरपािलका वाड�  नं ४ मा रहेका ५०६ घरधरुी म�ये �ायः सबै घरधरुी िह�द ुधमा�वल�वी भएको पाइएको छ भने 

केही कि�यन धम�ल�वीह� रहेका छन । जसको िववरण तल  ��तुत ग�रएको छः 

धम� 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ का  ब�तीह�  

ज�मा कैिफयत 
बोहरा भगवती राधाकृ�ण राम जानक� राना गाउ ँ

िह�द ु १५९ ११७ ५९ ९३ ७६ ५०४ 
 

बौ� ० ० ० ० ० ० 
 

ि�ि�यन ० १ ० ० १ २ 
 

ज�मा १५९ ११८ ५९ ९३ ७७ ५०६ 
 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जेठ 

५.५. जातका आधारमा घरधुरीको िववरण 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ मा जातका आधारमा सबैभ�दा वढी घरधरुी ठकुरी जातीको रहेको छ । कुल घरधरुीको 

४३% अथा�त २१७ घरधरुी ठकुरीको मा� रहेको छ । �यसपिछ दो�ोमा  �े�ी जातीको घरधरुी सं�या रहेको छ ।  
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कुल ५०६ घरधरुी म�ये यो जातीका २२% घरधरुी रहेको छन   । ते�ोमा कामी जातीका घरधरुी रहेको छन  जुन 

११% रहेको छ भने चौथौमा नेवार जाती रहेको छ जसको ८% घरधरुी रहेको छ । �यसै गरी दमाई, वाह�न, मगर, 

था�, स�यासी, सनुवुार र साक� जातीको केही घरधरुीको पिन बसोबास  रहेको छ । यो वडामा  रहेका घरधरुीको  

जातीय आधारमा व�ती �तरीय िववरण तल ��ततु ग�रएको छः 

 
� स जात 

भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ का  ब�तीह�  
ज�मा �ितशत 

बोहरा भगवती राधाकृ�ण राम जानक� राना गाउँ 

१ ठकुरी १२४ ३८ १९ २८ ८ २१७ ४३% 

२ �े�ी १२ २९ २१ ३९ १२ ११३ २२% 

३ कामी १० ११ ४ २ २८ ५५ ११% 

४ नेवार २ ३१ १ ६ ० ४० ८% 

५ दमाई २ ३ ७ ० १९ ३१ ६% 

६ बाह�न ५ ३ १ १३ ३ २५ ५% 

७ मगर ४ २ ५ ४ ५ २० ४% 

८ था� ० ० ० १ १ २ ०% 

९ स�यासी ० १ ० ० १ २ ०% 

१० साक� ० ० १ ० ० १ ०% 

 ज�मा १५९ ११८ ५९ ९३ ७७ ५०६ १००% 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जेठ 

५.६. जातका आधारमा जनस�ंयाको िववरण 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ मा  जातका आधारमा मािथ उ�लेिखत घरधरुीमा रहेको जनसं�या  िव�ेषण गदा�   

जातीय आधारमा ठकुरी �े�ी र वादी जातीमा मिहलाको सं�या कम रहेको छ ।  भने सम�मा प�ुषको सं�या ४६ 

कमी रहेको छ । पा�रवारको आकारमा सबैभ�दा वढी साक� जातीमा ७ रहेको छ भने सबैभ�दा कम स�यासी 

जातीमा ३ रहेको छ । यो  वडाको औषत प�रवारको आकार भने ५.०५ �ितघरधरुी रहेको छ जनु नेपालको राि��य 

औषत ४.६ �ित घरधरुी भ�दा ०.४५ �ित घरधरुीले विढ हो । जसको िव�तृत िववरण तल ��ततु ग�रएको छः 

 
� 
स 

जात 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ का  ब�तीह�  

ज�मा मिहला प�ुष 
प�रवार

को 
आकार बोहरा भगवती राधाकृ�ण राम जानक� राना गाउँ 

१ ठकुरी ६०७ १८२ ८५ १४५ ३९ १०५८ ५४० ५१८ ४.९ 

२ �े�ी ६५ १५६ १११ २२५ ६६ ६२३ ३१२ ३११ ५.५ 
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� 
स 

जात 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ का  ब�तीह�  

ज�मा मिहला प�ुष 
प�रवार

को 
आकार बोहरा भगवती राधाकृ�ण राम जानक� राना गाउँ 

३ कामी ४३ ५१ २७ १२ १२३ २५६ १३२ १२४ ४.७ 

४ नेवार १० १५२ २ २७ ० १९१ ९८ ९३ ४.८ 

५ दमाई ९ १६ ३१ ० ९१ १४७ ७० ७७ ४.७ 

६ बाह�न २७ १४ ४ ९० १५ १५० ८४ ६६ ६.० 

७ मगर २५ १० ३१ २३ २२ १११ ५४ ५७ ५.६ 

८ था� ० ० ० ५ २ ७ ४ ३ ३.५ 

९ स�यासी ० २ ० ० ४ ६ २ ४ ३.० 

१० साक� ० ० ७ ० ० ७ ५ २ ७.० 

 ज�मा ७८६ ५८३ २९८ ५२७ ३६२ २५५६ १३०१ १२५५ ५.०५ 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जेठ 

५.७. थरका आधारमा घरधुरी तथा जनस�ंयाको िववरण 
भेरी नगरपािलका वाड� नं ४ मा  ११ जातीको वसोवास रहकेो कुरा मािथ उ�लेख ग�रसिकएको छ । उ�लेिखत ११ जाती 

िभ� ६० थरका मािनसह� वसोवास गछ�न । यहा ँकुल २० थरीका �े�ी ह� वसोवास गद�छन भने ८ थरका कामी वसोवास 

गद�छन । �यसै गरी १० थरका बाह�नह� वसोवास गछ�न भने ७ थरी ठकुरी वसोवास गद�छन । अ�य जातीह�मा ५ थरी 

मगर, ४ थरी नेवार, २ थरी दमाई र थारी, स�यासी, सनुवुार र साक� एक एक थरी रहकेो छन  । थरका आधारमा िविभ�न 

जातीह�को घरधरुी र जनसं�या तल ��तुत ग�रएको छः 

��ी जातीको थरका आधारमा घरधुरीको िववरण 

� स थर 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ का  व�तीह� 

ज�मा 
 

कैिफयत 
बोहरा भगवती राधाकृ�ण राम जानक� राना गाउ ँ

१ खड्का १ ४ २ ० ५ १२  

२ काक� १ २ १० ८ १ २२  

३ ख�ी ३ २ ४ ५ ४ १८  

४ महतरा १ ० ० ० ० १  

५ रावत २ ० ० ० ० २  
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� स थर 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ का  व�तीह� 

ज�मा 
 

कैिफयत 
बोहरा भगवती राधाकृ�ण राम जानक� राना गाउ ँ

६ रोकाय २ १ ० २ ० ५  

७ वली २ २ ० ६ १ ११  

८ आरिस ० १ ० १ ० २  

९ केसी ० ४ ४ २ ० १०  

१० बढुा ० ६ ० ० ० ६  

११ बोहरा ० २ ० १ ० ३  

१२ िबसी ० १ ० ० ० १  

१३ वा�ले ० १ ० ० ० १  

१४ चलाउने ० ० १ २ ० ३  

१५ डागँी ० ० ० ५ ० ५  

१६ ब�नेत ० ० ० ६ १ ७  

१७ रावल ० ० ० १ ० १  

१८ िव� ० ४ ० ० ० ४  

१९ भ�डारी ० १ ० ० ० १  

  ज�मा १२ २९ २१ ३९ १२ ११३  

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जेठ 
�े�ी जातीको थरका आधारमा जनस�ंयाको िववरण 

� स थर 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४का  व�तीह� 

ज�मा 

 
कैिफयत 

बोहरा भगवती राधाकृ�ण राम जानक� राना गाउँ 

१ खड्का ५ १९ ७ ० २८ ५९  

२ काक� ६ १० ६४ ५१ ३ १३४  

३ ख�ी १८ १४ १४ २३ २४ ९३  

४ महतरा ४ ० ० ० ० ४  

५ रावत १० ० ० ० ० १०  

६ रोकाय ११ ५ ० ९ ० २५  
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� स थर 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४का  व�तीह� 

ज�मा 

 
कैिफयत 

बोहरा भगवती राधाकृ�ण राम जानक� राना गाउँ 

७ वली ११ १५ ० ३२ ३ ६१  

८ आरिस ० ४ ० ४ ० ८  

९ केसी ० १८ १९ १३ ० ५०  

१० बढुा ० ४१ ० ० ० ४१  

११ बोहरा ० ७ ० ६ ० १३  

१२ िबसी ० ३ ० ० ० ३  

१३ वा�ले ० ६ ० ० ० ६  

१४ चलाउने ० ० ७ ११ ० १८  

१५ डागँी ० ० ० ४० ० ४०  

१६ ब�नेत ० ० ० ३२ ८ ४०  

१७ रावल ० ० ० ४ ० ४  

१८ िव� ० ११ ० ० ० ११  

१९ भ�डारी ० ३ ० ० ० ३  

  ज�मा ६५ १५६ १११ २२५ ६६ ६२३  

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जेठ 
कामी जातीको थरका आधारमा घरधुरीको िववरण 

� स थर 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ का  व�तीह� 

ज�मा 
 

कैिफयत 
बोहरा भगवती राधाकृ�ण राम जानक� राना गाउ ँ

१ कामी २ ० २ ० ० ४  

२ िवक ५ ५ १ ० १५ २६  

३ ित�वा ० १ ० ० ० १  

४ टमाटा ० ० १ ० १ २  

५ लोहार ० ० ० ० १ १  

६ वर ० ० ० ० १ १  

७ नेपाली ० ० ० ० १ १  
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� स थर 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ का  व�तीह� 

ज�मा 
 

कैिफयत 
बोहरा भगवती राधाकृ�ण राम जानक� राना गाउ ँ

८ सनुार ३ ५ ० २ ९ १९  

  ज�मा १० ११ ४ २ २८ ५५  
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जेठ 

कामी जातीको थरका आधारमा जनस�ंयाको िववरण 

� स थर 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ का  व�तीह� 

ज�मा 
 

कैिफयत 
बोहरा भगवती राधाकृ�ण राम जानक� राना गाउ ँ

१ कामी १० ० १४ ० ० २४  

२ िवक २२ २३ ५ ० ६६ ११६  

३ ित�वा ० ५ ० ० ० ५  

४ टमाटा ० ० ८ ० ८ १६  

५ लोहार ० ० ० ० ५ ५  

६ वर ० ० ० ० २ २  

७ नेपाली ० ० ० ० २ २  

८ सनुार ११ २३ ० १२ ४० ८६  

  ज�मा ४३ ५१ २७ १२ १२३ २५६  

 �ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जेठ 
ठकुरी जातीको थरका आधारमा घरधुरीको िववरण 

� स थर 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ का  व�तीह� 

ज�मा 
 

कैिफयत 
बोहरा भगवती राधाकृ�ण राम जानक� राना गाउ ँ

१ च�द ४२ ४ १ १ १ ४९  

२ म�ल ३५ ५ ० ३ ० ४३  

३ शाह २ १२ १० १२ ३ ३९  

४ शाही ४५ १४ ३ ८ ४ ७४  

५ िसंह ० ३ ५ २ ० १०  

६ राठौर ० ० ० १ ० १  
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� स थर 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ का  व�तीह� 

ज�मा 
 

कैिफयत 
बोहरा भगवती राधाकृ�ण राम जानक� राना गाउ ँ

७ हमाल ० ० ० १ ० १  

  ज�मा १२४ ३८ १९ २८ ८ २७१  

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जेठ 
ठकुरी जातीको थरका आधारमा  जनस�ंयाको िववरण 

� स थर 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ का  व�तीह� 

ज�मा 
 

कैिफयत बोहरा भगवती राधाकृ�ण राम जानक� राना गाउ ँ

१ च�द २१७ १७ ४ ४ ६ २४८  

२ म�ल १७४ २६ ० १३ ० २१३  

३ शाह ७ ५३ ३९ ६३ १४ १७६  

४ शाही २०९ ७० १५ ४० १९ ३५३  

५ िसंह ० १६ २७ १५ ० ५८  

६ राठौर ० ० ० ५ ० ५  

७ हमाल ० ० ० ५ ० ५  

८ च�द २१७ १७ ४ ४ ६ २४८  

  ज�मा ६०७ १८२ ८५ १४५ ३९ १०५८  

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जेठ 
बाह�न जातीको थरका आधारमा घरधुरीको िववरण 

� स थर 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ का  व�तीह� 

ज�मा 
 

कैिफयत बोहरा भगवती राधाकृ�ण राम जानक� राना गाउ ँ

१ अिधकारी १ ० ० ० १ २  

२ खनाल  १ ० ० ४ ० ५  

३ गौतम १ ० ० ० ० १  

४ भ�राई १ १ ० ० ० २  

५ शमा�  १ १ ० ७ १ १०  

६ आचाय� ० १ ० ० ० १  

७ प�त ० ० १ ० ० १  

८ दवाडी ० ० ० १ ० १  
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� स थर 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ का  व�तीह� 

ज�मा 
 

कैिफयत बोहरा भगवती राधाकृ�ण राम जानक� राना गाउ ँ

९ भ�डारी ० ० ० १ ० १  

१० जैसी ० ० ० ० १ १  

  ज�मा ५ ३ १ १३ ३ २५  

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जेठ 
बाह�न जातीको थरका आधारमा जनस�ंया िववरण 

� स थर 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ का  व�तीह� 

ज�मा 
 

कैिफयत 
बोहरा भगवती राधाकृ�ण राम जानक� राना गाउ ँ

१ अिधकारी ४ ० ० ० ७ ११  

२ खनाल  ४ ० ० २४ ० २८  

३ गौतम ५ ० ० ० ० ५  

४ भ�राई ८ २ ० ० ० १०  

५ शमा�  ६ ८ ० ६१ ३ ७८  

६ आचाय� ० ४ ० ० ० ४  

७ प�त ० ० ४ ० ० ४  

८ दवाडी ० ० ० ४ ० ४  

९ भ�डारी ० ० ० १ ० १  

१० जैसी ० ० ० ० ५ ५  

  ज�मा २७ १४ ४ ९० १५ १५०  

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जेठ 
मगर जातीको थरका आधारमा घरधुरीको िववरण 

� स थर 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ का  व�तीह� 

ज�मा 
 

कैिफयत 
बोहरा भगवती राधाकृ�ण राम जानक� राना गाउ ँ

१ बढुा १ ० ० १ ० २  

२ पनु २ १ २ २ ० ७  

३ थापा १ १ १ ० ३ ६  

४ घत� ० ० १ १ २ ४  
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� स थर 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ का  व�तीह� 

ज�मा 
 

कैिफयत 
बोहरा भगवती राधाकृ�ण राम जानक� राना गाउ ँ

५ केएम ० ० १ ० ० १  

  ज�मा ४ २ ५ ४ ५ २०  

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जेठ 
 मगर जातीको थरका आधारमा जनस�ंयाको िववरण 

� स थर 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ का  व�तीह� 

ज�मा 
 

कैिफयत 
बोहरा भगवती राधाकृ�ण राम जानक� राना गाउ ँ

१ बढुा ६ ० ० ३ ० ९  

२ पनु १३ ४ १३ १६ ० ४६  

३ थापा ६ ६ ४ ० १४ ३०  

४ घत� ० ० ६ ४ ८ १८  

५ केएम ० ० ८ ० ० ८  

  ज�मा २५ १० ३१ २३ २२ १११  
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जेठ  

नेवार जातीको थरका आधारमा घरधुरीको िववरण 

� स थर 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ का  व�तीह� 

ज�मा 
 

कैिफयत 
बोहरा भगवती राधाकृ�ण राम जानक� राना गाउँ 

१ �े� ० ९ १ १ ० ११  

२ राजभ�डारी १ ० ० ० ० १  

३ भडेल १ १२ ० ५ ० १८  

४ शा�य ० ९ ० ० ० ९  

  ज�मा २ ३१ १ ६ ० ४०  

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जेठ 
 नेवार जातीको थरका आधारमा जनस�ंयाको िववरण 

� स थर 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ का  व�तीह� 

ज�मा 
 

कैिफयत 
बोहरा भगवती राधाकृ�ण राम जानक� राना गाउँ 

१ �े� ० ४३ २ ४ ० ४९  
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� स थर 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ का  व�तीह� 

ज�मा 
 

कैिफयत 
बोहरा भगवती राधाकृ�ण राम जानक� राना गाउँ 

२ राजभ�डारी ७ ० ० ० ० ७  

३ भडेल ३ ६३ ० २३ ० ८९  

४ शा�य ० ४२ ० ० ० ४२  

  ज�मा १० १५२ २ २७ ० १९१  
   �ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जेठ 

दमाई जातीको थरका आधारमा घरधुरीको िववरण 

� स थर 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ का  व�तीह� 

ज�मा 
 

कैिफयत 
बोहरा भगवती राधाकृ�ण राम जानक� राना गाउँ 

१ प�रयार १ ० ० ० ३ ४  

२ नेपाली १ ३ ७ ० १६ २७  

  ज�मा २ ३ ७ ० १९ ३१  

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जेठ 
 दमाई जातीको थरका आधारमा जनस�ंयाको िववरण 

� स थर 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ का  व�तीह� 

ज�मा 
 

कैिफयत 
बोहरा भगवती राधाकृ�ण राम जानक� राना गाउ ँ

१ प�रयार ५ ० ० ० १३ १८  

२ नेपाली ४ १६ ३१ ० ७८ १२९  

  ज�मा ९ १६ ३१ ० ९१ १४७  
   �ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जेठ 

मािथ उ�लेिखत जातका अित�र� एक एक थर भएका जाितह�को थरका आधारमा घरधरुी तथा जनसं�याको 
िववरण एकै टेवलमा तल ��ततु ग�रएको छः 
एक एक मा� थर भएका जातह�को थरका आधारमा घरधरुीको िववरण 

� स जात थर 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ का  व�तीह� 

ज�मा 

 
कैिफयत 

बोहरा भगवती राधाकृ�ण राम जानक� राना गाउ ँ

१ था� चौधरी ० ० ० १ १ २  

२ स�यासी िगरी ० १ ० ० १ २  
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� स जात थर 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ का  व�तीह� 

ज�मा 

 
कैिफयत 

बोहरा भगवती राधाकृ�ण राम जानक� राना गाउ ँ

३ सनुवुार सनुवार ० ० ० १ ० १  

४ साक� साक� ० ० १ ० ० १  

   ज�मा ० १ १ २ २ ६  
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जेठ 

एक एक मा� थर भएका जातह�को थरका आधारमा जनस�ंयाको िववरण 

� स जात थर 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ का  व�तीह� 

ज�मा 
 

कैिफयत 
बोहरा भगवती राधाकृ�ण राम जानक� राना गाउ ँ

१ था� चौधरी ० ० ० ५ २ ७  

२ स�यासी िगरी ० २ ० ० ४ ६  

३ सनुवुार सनुवार ० ० ० ७ ० ७  

४ साक� साक� ० ० ७ ० ० ७  

   ज�मा ० २ ७ १२ ६ २७  
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जेठ 

५.८. जातीय तथा िलङ्गीय आधारमा घरमलुीको िववरण 
 �चलनका आधारमा र गहृ संचालन �कृयाका आधारमा घरमलुीको प�रभाषा फरक ह�ने गरकेो छ । �चलनका 

आधारमा घरको जे� नाग�रकलाई घरमलुी मा�ने �चलन छ भने गृह संचालनका िहसावले घरको कारोवार गन� 

म�ुय �यि�लाई घरमलुी भिन�छ । भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ को अ�ययनको �ममा यहका ँदवैु �यि�ह�को 

िववरण िलएर िव�ेषण ग�रएको छ  तर पिन यो वडामा घरमलुी र म�ुय कारोवारी �य�� एउटै भएको पाइएको 

ह�नाले अलग अलग ��ततु ग�रएको छैन । यो वडाको घरधरुी �तरवाट ग�रएको अ�ययन र त�याङ्क संकलनले 

देखाएको आधारमा घरमलुीको िववरण तल ��तुत ग�रएको छः 

व�ती 
वाह�न �े�ी जनजाती दिलत नखुलेको ज�माघरमलुी 

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

बोहरा ३४ १०७ १ ५ ३ ९ ० ० ३८ १२१ 

भगवती १० ६१ २ ३१ ३ ११ ० ० १५ १०३ 
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व�ती 
वाह�न �े�ी जनजाती दिलत नखुलेको ज�माघरमलुी 

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

राधाकृ�ण ९ ३२ २ ४ ३ ९ ० ० १४ ४५ 

राम जानक� १७ ६३ ५ ७ १ ० ० ० २३ ७० 

राना गाउँ ६ १८ १ ५ १७ ३० ० ० २४ ५३ 

ज�मा ७६ २८१ ११ ५२ २७ ५९ ० ० ११४ ३९२ 

�ितशत २१% ७९% १७% ८३% ३१% ६९% ०% ०% २३% ७७% 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जेठ 
मािथ उ�लेिखत िववरण अनसुार  २३% मिहलाह� मा� घरमलुी देिखएको छ । सु�म अ�ययन वाट अझ के 
देिखएको छ भने अिधकतम घरमा जे� नाग�रक मिहला भएमा  घरमलुीमा छोराको नाम लेिखएको पाइएको छ भने 
जे� नाग�रक प�ुष भएको 
अव�थामा भने प�ुष नै 
लिखएको छ । जसलाई 
वदुागत �पमा तल ��तुत 
ग�रएको छ । 

 घरमलुी मिहला अ�य�तै 

�यून देिखएको छ । 

 केवल २३% मिहला मा� 

घरको नेत�ृव ग�ररहेको छन  

। 

 मिहलाह�लाई घरको 

िज�मेवारी स�ुपनेमा  �ाय सबै जाितमा समान अव�था देिखएकोछ । 

५.९.अपाङ्गता स�ब�धी  िववरण 
अपाङ्ग श�दको अथ� कुनैपिन अगं िवकृत भएको भ�ने ह��छ । कितपय अव�थामा यो अंग भंग भएको वा िवि�एको 

वा भािँचएको  ह��छ भने कितपय अव�थामा हेदा�  भंग नभएको  तर काम चािह नगन� वा कम गन�  ह��छ । �यसैले 

अपाङ्ग श�दलाई काम संग जोडेर हेनु�  उपयु� ह��छ । िनयिमत �पमा समा�य अव�थामा भ�दा अंग िवि�एका 

कारणले काम गन� नस�ने अव�थालाई अपाङ्ग भ�न ुपछ�  । ज�तो हात ख�ुा भािँचएको, नभएको, जलेको आखँा 

नभएको वा नदे�ने ज�ता कुराह� ��य� �पमा  नै िवकृत भएका ह��छन । तर कान नस�ुने (विहरा) ��य� �पमा 

हेदा�  अपाङ्ग देिखदैन तर उनीह� पिन यो प�रभाषा िभ� पद�छन । नेपाल सरकारले गरेको प�रभाषाका आधारमा 

७६

११
२९

२८१

५२ ५७

वाह�न �े�ी जनजाती दिलत

मिहला पु�ष घरमुली

मिहला प�ुष
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भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ को पिन म�ुय ४ वटा समुहमा राखेर त�याङ्क संकलन ग�रएको छ । जसको िववरण 

तल ��तुत ग�रएको छः 

व�ती 
वाह�न�े�ी जनजाती दिलत ज�मा 

कुल 
ज�मा 
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बोहरा २ १ २ १ ० ० ० ० ० ० ० ० २ १ २ १ ६ 

भगवती ० २ ० १ ० ० ० ० ० ० ० ० ० २ ० १ ३ 

राधाकृ�ण ० ० २ २ ० १ ० ० ० १ ० ० ० २ २ २ ६ 

राम जानक� १ १ ३ १ ० १ १ ० ० ० ० ० १ २ ४ १ ८ 

राना गाउँ ० १ ० १ ० ० ० १ ० ० ० ३ ० १ ० ५ ६ 

ज�मा ३ ५ ७ ६ ० २ १ १ ० १ ० ३ ३ ८ ८ १० २९ 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जेठ 
उ�लेिखत िववरण वाट के देखएको छ भने भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ मा कुल २९ जना अपाङ्गह� रहेको छन  । 

जसम�ये पिन ३ जना पणु�  अपाङ्ग रहेको छन  । जातीय िहसावले सबै भ�दा वढी वाह�न �े�ीमा २१ जना अपाङ्ग 

देिखएको छ भने  जनजातीमा ४ जना र दिलतमा ४ जना रहेको छन  । यो सं�या जातीय सघनताको अनुपातमा 

कुल जनसं�याको ७१% बाह�न �े�ी रहेकोमा अपाङ्गमा ७२% रहेको छ । �य�तै कुल जनसं�यामा १२% 

जनजाती रहेकोमा अपाङ्गमा १४% रहेको छ भने कुल जनसं�यामा १७% रहको  दिलत समदुायमा भने 

अपाङ्गमा १४% रहेको छ । पणु� अपाङ्गताका िवषयमा भने कुल पणु� अपाङ्ग वाह�न �े�ीमा १००% जनजातीमा 

रहेको छ ।   

५.१०.घरको छानो तथा गारो स�ब�धी  िववरण 
आधारभतु आव�यकताको �मखु तीन प� म�ये आवास दो�ो हो तर कुनैपिन �यि� वा समदुायको जीवन �तर 

मापन गन� आधारमा घर पिहलो नं आउछ । क�को घर कित रा�ो र सिुवधा स�प�न छ भ�ने आधारमा उसको 

जीवन �तर िनधा�रण ह��छ तर यो त�याङ्क संकलन चािह भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ का कुन घरधरुीको कितको 

सरुि�त आवास छ भ�ने आधारमा िव�ेषण ग�रएको छ । सामा�यता फुसको छानो भ�दा ढंुगा इटाको छानो भएको 

घर विलयो ह��छ भने भाटा तथा अ�य िचज ह� �योग गरेको भनेको भ�दा ढंुगा माटो वा इटा तथा िसमे�ट �योग 

गरकेो गारो विलयो  र सरुि�त ह��छ । सामािजक सुर�ामा यो पिन �मखु िवषय  रहेन भएको ह�नाले  वि�त �तरमा 

�यसको िववरण संकलन ग�रएको छ �ािविधक िहसावले चािह गारो क�तो ह�नपुछ�  र क�तो छ भ�ने िवषयमा भने 

िववरण संकलन ग�रएको छैन जनु तल ��तुत ग�रएको छः 
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व�तीह� 
छानाको�कार गारोको�कार 

ज�मा 
खर टीन ढलान ढंुगा अ�य 

ढंुगामा
टोको 

ढंुगािस
मे�ट 

काठको वासँको टीनको अ�य 

बोहरा ५ ४ ७ १४३ ० १२८ ३० ० १ ० ० १५९ 

भगवती ० ४ ३० ८४ ० ७२ ४६ ० ० ० ० ११८ 

राधाकृ�ण १ ३ १७ ३७ १ ४७ १२ ० ० ० ० ५९ 

राम जानक� ८ ७ १९ ५८ १ ६५ २५ ० ३ ० ० ९३ 

राना गाउँ १ २ १२ ६१ १ ७१ ६ ० ० ० ० ७७ 

ज�मा १५ २० ८५ ३८३ ३ ३८३ ११९ ० ४ ० ० ५०६ 

�ितशत ३% ४% १७% ७६% १% ७६% २४% ०% १% ०% ०% १००% 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जेठ 
यो तािलकाले देखाए अनसुार भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ का कुल ५०६ घरधरुी म�ये ७६% घरधरुी  ढंुगाको 

छानोभएका छन भने ३% खरको, ४% टीनको छानो  भएकाछन । १% घरधरुीह� अझैपिन वासँ �लाि�टक 

आिदले छाएकाछन भने १७%  घरध�ुरको  छानो ढलान ग�रएको छ । �य�तै गारोको हकमा ७६% घरको गारो ढंुगा 

माटोको वनेको छ भने  ढंुगा िसम�ट �योग गररे वनाएका घरह� २३% रहेको छन ४ वटा घर वासँको गारो भएका 

छन । यसले के देखाउछ भने सबैजसो घरध�ुरह� उपयु� आवास छन ।  

५.११.घर स�म पु�ने वाटो स�ब�धी  िववरण 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ सदरमकुाम निजक भएपिन सबै घरधरुीह� सडकको पह�चँमा छैनन । यो वाड�  नं ४ का 

कुल ५०६ घरधरुी म�ये ७३% अथा�त ३६७ घरधरुीमा सडकको पह�च पगेुको छ भने २७% अथा�त १३९ घरधरुी 

मा प�ुन अझै पैदल वाटोको सहारा िलन ुपन� अव�था छ । जसको िववरण तल ��ततु ग�रएको छः 

व�तीह� 
घरप�ुने वाटो 

ज�मा 
 

कैिफयत गोरटेो घोरटेो क�ची �ाभेल प�क� 

बोहरा १५ ० ८७ ० ५७ १५९  

भगवती ८ ० ३३ ० ७७ ११८  

राधाकृ�ण २६ ० ३२ ० १ ५९  

राम जानक� ६० ० २७ ० ६ ९३  

राना गाउँ ३० ० ४७ ० ० ७७  

ज�मा १३९ ० २२६ ० १४१ ५०६  

�ितशत २७% ०% ४५% ०% २८% १००%  
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५.१२.�वािम�वका आधारमा घरधुरीको िववरण 
भेरी नगरापािलका वाड� नं ४ िभ� हाल वसोवास गद� आएका ५०६ घरधरुी म�ये  ४९६ घरधरुीको आ�नै िनजी घर ह�न ु
रा�ो प� हो । भाडामा व�ने वा साह�कोमा अिधयामा वा �यालमा वसोवास गन� १ घरधरुी रहकेो छन  । सरकारी भवनमा 
वसोवास गन� ५ घरधरुी रहकेो छन भने सं�थामा ब�ने २ घरधरुी र अ�यमा बसोबास गन� २ घरधरुी रहकेा छन् । यसले के 
दखेाएकोछ भने भेरी नगरपािलका वाड� न ं४ मा हाल ५ घरधरुीको आ�नो िनिज आवास छैन  �यसको �यव�थापनको 
ज�री रहकेो छ ।   �वािम�वका आधारमा व�ती �तरीय घरध�ुरको िववरण तल ��तुत ग�रएको छः 

व�तीह� 
 घरको �वािम�व 

ज�मा 
 

कैिफयत 
नीिज भाडा सं�थाको सरकारी अ�य 

बोहरा १५८ ० ० ० १ १५९  

भगवती ११४ ० ० ४ ० ११८  

राधाकृ�ण ५६ १ १ १ ० ५९  

राम जानक� ९१ ० १ ० १ ९३  

राना गाउँ ७७ ० ० ० ० ७७  

ज�मा ४९६ १ २ ५ २ ५०६  

�ितशत ९८% ०% ०% १% ०% १००%  

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जेठ 
५.१३. एकल जनस�ंयाको िववरण 
सरकारी प�रभाषाले जे जसरी �या�या गरकेो भएपिन यो वाड�  नं ४ को हकमा एकल जनसं�या भ�नाले िववाह 

प�ात �ीमान मररे िवधवा भएक� �ीमती तथा �ीमती मरेर िवधरु भएको �ीमानको �पमा प�रभािषत ग�रएको छ । 

नेपाल परापवु�  काल देिख नै िपतृ स�ा�मक देश भएको ह�नाले धेरजैसो अव�थामा �ीमती मरपेिछ �ीमानले पनु 

िववाह गन� गरकेो तर �ीमान मरपेिछ �ीमती चािह �यितकै वसेको अव�था देिख�छ । �ािविधक िहसावले पिन 

�ीमानले पनु िववाह गदा�  उसको कुनै स�तान स�पि� थर गो�मा सम�या नहुने र �ीमती ले पनु िववाह गदा�  अक� 

घरमा जान ुपन� स�प�ी तथा स�तान नै छोड्न ुपन� भएकोह�नाले पिन यो सं�या कम रहने गद�छ । िह�द ुसं�कार र 

वाह�न �े�ी समदुायमा त यसको अझ धेरै �भाव रहेको छ । भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ मा हाल १०० जना एकल 

जनसं�या रहेको छ जसमा ८९ जना मिहला र ११ जना प�ुष रहेको छन  । जसकोिववरण तल ��तुत ग�रएकोछः 

व�तीह� 
वाह�न�े�ी जनजाती दिलत ज�मा 

िवधवा िवधरु िवधवा िवधरु िवधवा िवधरु िवधवा िवधरु ज�मा 

बोहरा २६ १ ० २ ४ ० ३० ३ ३३ 

भगवती ७ ३ ५ १ ० ० १२ ४ १६ 
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व�तीह� 
वाह�न�े�ी जनजाती दिलत ज�मा 

िवधवा िवधरु िवधवा िवधरु िवधवा िवधरु िवधवा िवधरु ज�मा 

राधाकृ�ण ७ २ १ ० १ ० ९ २ ११ 

राम जानक� १७ २ ३ ० ० ० २० २ २२ 

राना गाउँ ६ ० ० ० १२ ० १८ ० १८ 

ज�मा ६३ ८ ९ ३ १७ ० ८९ ११ १०० 

�ोतः घरधरुीसभ��ण २०७५ जे� 

५.१४. पेशाका आधारमा जनस�ंयाको िववरण 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ को पेशाका आधारमा यहाकँो जनसं�यालाई पा�रवा�रक �पमा उ�लेख गन� 

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

िव�ेषण ग�रएको छ । यो  वडाको कुल जनसं�या २५५६ म�ये १५ वष� भ�दा मनुीको सं�या ७०० लाई घटाउदा 

वाकँ�रहन आएको १८५६ जना म�ये कितजना कुन �यवसायमा संल�न रहेको छन  भ�ने कुरा  िव�ेषण ग�रएको 

छ । यो वडाको जनसं�यालाई सहभािगताको आधारमा मा� हेदा�  यहाकँो �मखु पेशा नोकरी र कृिष देिखएको छ । 

यहाकँो कुल आिथ�क �पमा सकृय जनसं�याको १०% अथा�त १९२ जनसं�या कृिष पेशामा आव� रहेको भने 

�यापारमा ७% अथा�त १३९ जना जनसं�या रहेको छ ।  �यसैगरी १४% अथा�त २६९ जना �वदेश िभ� िविभ�न 

सरकारी तथा गै�सरकारी नोकरीमा आव� रहेको छ । हाल वैदेिशक रोजगारीमा रहेको सं�या २% अथा�त २८ 

रहेको छ । भने ८% अथा�त १५४ जनसं�या द� तथा अद� �यालादारीमा संल�न रहेको छ । यसरी कुल 

उ�पादनिशल जनसं�याको ४३% कुनै न कुनै पेशामा संल�न रहेको भने वाकँ� ५७% पेशा मा संल�न देिखदैन । 

पेशामा संल�नताका आधारमा यस वडाकोव�ती �तरीय िववरण तल ��ततु ग�रएको छः 

व�तीह� कृिष �यापार 
उ�ोग 

�यवसाय 
नोकरी �यालादारी राजनीित 

वैदिेशक 
रोजगार 

िव�ाथ� पेशाहीन ज�मा 

बोहरा १२८ ३१ २ ७० ६८ ० १० १८० ७४ ५६३ 

भगवती ५ ६० ४ ५४ २० ० १ १५६ १२६ ४२६ 

राधाकृ�ण १३ ६ ० ४३ २० ० ५ ७४ ६१ २२२ 

राम जानक� ३९ १९ २ ७३ १६ ० ४ १३९ ९६ ३८८ 

राना गाउँ ७ २३ १ २९ ३० ० ८ ९३ ६६ २५७ 

ज�मा १९२ १३९ ९ २६९ १५४ ० २८ ६४२ ४२३ १८५६ 

�ितशत १०% ७% ०.५% १४% ८% ०% २% ३५% २३% १००% 

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

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

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

संल�न जनसं�यालाई मिहला तथा प�ुष भिन छुट्याइएकोछ । जसको िववरण तल ��तुत ग�रएको छः 

व�तीह� 
सरकारी नोकरी 

पे�सन 
गै�सरकारी नोकरी नीिज 

�ोत 
वैदेिशक रोजगार 

ज�मा 
�थायी अ�थाई NGO INGO मिहला प�ुष 

बोहरा १६ ४३ ४ ६ ० १ ६८ ० १ 

भगवती १६ २६ ८ ४ ० ० २० ० ० 

राधाकृ�ण ७ २५ ११ ० ० ० २० ० २ 

राम जानक� १७ ४१ ८ ४ ० ३ १६ ० १ 

राना गाउँ ११ १४ ३ १ ० ० ३० ० १ 

ज�मा ६७ १४९ ३४ १५ ० ४ १५४ ० ५ 

�ितशत ४% ८% २% १% ०% ०% ८% ०% ०% 

पेशागत आधारमा भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ को उ�पादनिशल जनसं�यालाई �त�भ िच�माफ� त तल ��ततु 

ग�रएको छः 

 
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

१०%
७%

०%

१४%

८%

०% २%

३५%

२३%

पेशामा संल�न जनसं�याको िववरण
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५.१५. िवशेष सीपयु� जनस�ंयाको िववरण 
 कुनैपिन �थानीय तहको समिृ�का लािग िवशेष सीपयु� जनशि�को �धानता रह�छ । िवशेष गरेर यो �े�मा 

डा�टर इि�जिनयर वक�ल लेखा�यवसायी ,प�कार आयवु�द िव� (जिडवटुीका वार े�ान भएका) तथा धामी झा�� 

परुोिहत िसकम� डकम� लगायत के कित छन भ�ने वारेमा त�याङ्क संकलन ग�रएको छ । यो वाड�  नं ४ मा 

उ�लेिखत िवशेष�ह� को सं�या १४२ रहेको छ  ।  हाल उपल�ध सीपयु� जनसं�याको िववरण तपिशलमा 

उ�लेख ग�रएको छः 

ब�ती ड�टर इ�जीिनयर परुोिहत िसकिम� डकम� बै� धामी वक�ल ज�मा 

बोहरा ० २ ० ४० ० ० ५ ० ४७ 

भगवती १ १ ० १७ ० ० ० ० १९ 

राधाकृ�ण १ २ ० ११ ० ० १ ० १५ 

राम जानक� ३ ५ ६ ८ १ ० १ ० २४ 

राना गाउँ ० २ ० ३५ ० ० ० ० ३७ 

ज�मा ५ १२ ६ १११ १ ० ७ ० १४२ 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

५.१६. वैदेिशक रोजगार स�ब�धी िववरण 
नेपाल कृिष �धान देश भएपिन यहाकँा लाखौ यवुाह� यो पेशामा आकिष�त देिखदैन भने यहा ँकृिष पेशा स�मािनत 

पिन देिखदैन । उपभोगका िहसावले �ाय सबै नेपालीह� �थानीय �तरमा उ�पादन भएका, रासयािनक मल �योग 

नगरकेा, �थानीय वीउ �योग ग�रएकार  िवषादी �योग नग�रएका उ�पादनह� मन पराउने तर तीनै व�त ुउ�पादकले 

चािह अपमान �यहोनु�  पन� अव�था वाट यो  वडा पिन अलग छैन । हाल यो  वडाको कुल जनसं�याको १% 

जनशि� जनु सबैभ�दा उव�र उमेरमा वैदेिशक रोजगारमा छ । यो वडाको कुल उ�पादनिशल जनसं�याको क�रव 

२% जनसं�या अथा�त १८ जना वैदेिशक रोजगारमा संल�न भएकाछन जसम�ये ५ जना मिहला र २३ जना प�ुष 

रहेको छन  ।   जसको व�ती �तरीय संगै जातीय र िलंगीय िववरण तल ��ततु ग�रएको छः 

व�तीह� 
वाह�न�े�ी जनजाती दिलत ज�मा मिहला 

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

बोहरा ० ८ ० १ १ ० १ ९ १० १०% 

भगवती ० १ ० ० ० ० ० १ १ ०% 

राधाकृ�ण १ २ ० ० १ १ २ ३ ५ ४०% 

राम जानक� १ १ ० २ ० ० १ ३ ४ २५% 
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व�तीह� 
वाह�न�े�ी जनजाती दिलत ज�मा मिहला 

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

राना गाउँ ० ३ ० १ १ ३ १ ७ ८ १३% 

ज�मा २ १५ ० ४ ३ ४ ५ २३ २८ १८% 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

५.१७. चप� उपयोग स�ब�धी िववरण 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ ख�ुला िदसा म�ु वडा  घोषणा भएको र हाल स�मको अव�था हेदा�  यहा ँसवै घरधरुीमा 

चप� िनमा�ण भइसकेकोछ ।  हाल भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ मा ५०६ घरधरुी म�ये ४९१ घरधरुीमा प�क� 

पेनवाला चप� रहेको छ भने १५ घरधरुीमा  खा�डे चप� रहेको छ । हाल भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ मा चप� िनमा�ण 

र उपयोग स�वधी जातीय तथा व�ती �तरीय िववरण तल ��ततु ग�रएको छः 

व�तीह� 
वाह�न�े�ी जनजाती दिलत ज�मा 

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

नभएका 
ज�मा 

बोहरा १३९ २ ० ६ ० ० १२ ० ० १५७ २ १५९ ० 

भगवती ७१ ० ० ३३ ० ० १४ ० ० ११८ ० ११८ ० 

राधाकृ�ण ४० १ ० ६ ० ० १२ ० ० ५८ १ ५९ ० 

राम जानक� ६९ ११ ० ११ १ ० १ ० ० ८१ १२ ९३ ० 

राना गाउँ २४ ० ० ६ ० ० ४७ ० ० ७७ ० ७७ ० 

ज�मा ३३१ १४ १२ ६१ १ १ ६७ ० १९ ४९१ १५ ५०६ ० 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

५.१८.  प�रवार िनयोजन स�ब�धी िववरण 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ मा प�रवार िनयोजनको झ� हेदा�  सं�या कम देिखएको छ कितपयले यो िवषय लकुाएर 

सूचना निदएको ज�तो ला�यो । यसलाई  स�ुम �पमा अ�ययन गदा�  यो सं�या यहाकँा लािग पया�� ला�दैन । यो 

वडामारहेको कुल जनसं�या २५५६ म�ये १५ देिख ५९ वष� स�मको जनसं�या १६६९ हो । प�रवार िनयोजनका 

िहसावले आव�यक पन� म�ये ५८ जनाले मा�ै प�रवार िनयोजन गरकेा छन । जसको िववरण तल ��तुत ग�रएको 

छः 

व�तीह� 
वाह�न�े�ी जनजाती दिलत ज�मा 

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

बोहरा ४ ३ ० ० १ ० ५ ३ ८ 
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व�तीह� 
वाह�न�े�ी जनजाती दिलत ज�मा 

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

भगवती १ ६ १ ३ ० ३ २ १२ १४ 

राधाकृ�ण २ ३ १ ० २ २ ५ ५ १० 

राम जानक� १ १० २ २ १ ० ४ १२ १६ 

राना गाउँ ३ ० ० ० ३ ४ ६ ४ १० 

ज�मा ११ २२ ४ ५ ७ ९ २२ ३६ ५८ 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

५.१९.दीघ�रोगी स�ब�धी िववरण 
दीघ� रोग भ�नाले  लामो समय स�म असर गन� खालको औषधी खाई रहनु पन� रोगह�लाई जनाउछ । कितपय 
रोगह�मा िनयिमत औषधी खाइरहनु पद�न तर खानेकुराह�मा िनगरानी  रा�नु पछ�  भने कितपय रोगह�मा िनयिमत 
�पमा औषधी खानु पन� ह��छ । नेपाली समाजमा देिखएका साझा �कृितका रोगह�को वारमेा नाम नै िकटान गरी 
सूचना संकलन ग�रएको छ । जसको आधारमा यो भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ मा कुल ११० जना दीघ� रोगी रहेको 
छन । जसको  व�ती�तरीय िववरण तल ��ततु ग�रएको छः 

 व�तीह� मधमेुह प�घात िटिव �या�सर 
मगृौला 

िव�ेको 
दम वाथ अ�य ज�मा 

बोहरा ० ० ० ० ३ ९ १४ ० २६ 

भगवती १ ० ० ० १ १५ ८ ० २५ 

राधाकृ�ण १ ० ० ० ० १ १ ० ३ 

राम जानक� १ ० ० ० २ २ १५ ० २० 

राना गाउँ १ ० २ २ २ १ २८ ० ३६ 

ज�मा ४ ० २ २ ८ २८ ६६ ० ११० 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

५.२०. खानेपानीको �ोत स�ब�धी िववरण 
भेरी नगरपािलका वाड� नं ४का ५०६ घरधरुीमा खानेपानीको मु�य र सहायक गरी २ वटा �ोतको वारमेा सूचना संकलन 

ग�रएको छ । �यो िववरण अनसुार यो  वडाका सबै  घरधरुी पाइप धाराको पानी उपयोग गद�छन ।  यहा ँ म�ुय �ोत र 

सहायक �ोतका वारमेा छु�ा टु�ै िव�ेषण ग�रएको छ । 
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५.२०.१. खानेपानीको मु�य �ोत स�ब�धी िववरण 
यो  वडाका ९९% अथा�त ५०१ घरधरुीमा खानेपानी पाइप माफ� त आउछ यसको अथ� पानी वो�नका लािग धेर ै

समय खच�न ुपद�न । पहाडी �देशको सबैभ�दा ठुलो सम�या व�दै गएको खानेपानीको अभाव यहा ँकम देिखएको छ । 

। खानेपानीको �ोतको आधारमा व�ती �तरीय िववरण तल ��तुत ग�रएको छः 

व�ती धारा ट्यवेुल कुवा ज�वामलु खोला अ�य ज�मा एकभ�दा वढी 
�ोत �योग गन� 

बोहरा १५८ ० १ ० ० ० १५९ १५० 

भगवती ११८ ० ० ० ० ० ११८ २६ 

राधाकृ�ण ५९ ० ० ० ० ० ५९ २४ 

राम जानक� ८९ ० ४ ० ० ० ९३ ९१ 

राना गाउँ ७७ ० ० ० ० ० ७७ ३८ 

ज�मा ५०१ ० ५ ० ० ० ५०६ ३२९ 

�ितशत ९९% ०% १% ०% ०% ०% १००% ६६% 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

५.२०.२. खानेपानीको सहायक �ोत स�ब�धी िववरण 
 भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ मा  रहेका ५०६ घरधरुी म�ये ६६ % अथा�त ३२९ घरधरुीमा खानेपानीको वैकि�पक 

�ोत पिन रहेको छ । यसवाट पिन यहाकँो पानी को सम�या कम रहेको देिख�छ । खानेपानी को वैकि�पक �ोत 

पिन �थायी �कृितको रहेको छ । भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ को व�ती �तरीय  खानेपानीको वैकि�पक �ोत 

स�ब�धी िववरण तल ��तुत ग�रएको छः 

व�ती धारा ट्यवेुल इनार कुवा ज�वा मलु खोला/ नदी अ�य ज�मा 

बोहरा ० ० 
 

१५० ० ० १५० 

भगवती ० ० ० २६ ० ० २६ 

राधाकृ�ण ० ० ० २४ ० ० २४ 

राम जानक� ० ० ० ९१ ० ० ९१ 

राना गाउँ ० ० ० ३८ ० ० ३८ 

ज�मा ० ० ० ३२९ ० ० ३२९ 

 ०% ०% ०% ६६% ०% ०% ६६% 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 
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५.२१. खाना पकाउने चु�हो स�ब�धी िववरण 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ का िवशेष ग�र मिहलाह�को धेर ैसमय िव�ने भा�सामा  क�तो �कारको च�ुहो �योग 

भइरहेको छ भ�ने �मखु िवषय हो । हाल यो वडामा धेरैजना दम रोगी ह�न ुको पछाडी भा�साको धवुा ँपिन एउटा 

कारण हो �यस�ल यसमा िवशेष काय��म तयार गररे अगाडी वढ्न सहज होस भनेर च�ुहोको अव�थाका वारमेा 

त�याङ्क संकलन ग�रएको छ । जसका आधारमा यो वडाका ५०६ घरधरुी म�ये अझैपिन ६७% अथा�त  ३४० 

घरधरुीमा पर�परागत च�ुहोको �योग भइरहेको छ भने १६% अथा�त ८२ घरधरुीमा सधुा�रएको च�ुहो �योग 

भइरहेको छ । �यसैग�र १७% अथा�त ८४ घरधरुीले �यास च�ुहोको �योग ग�ररहेका छन । यो वडामा भएका 

च�ुहोह�को व�ती �तरीय िववरण तल ��ततु ग�रएको छः 

 व�ती 
पर�परागत 

च�ुहो 
सधुा�रएको 

च�ुहो 
भषुे च�ुहो 

म��तेल 
�टोभ 

LP �यास 
च�ुहो 

िव�िुतय 
च�ुहो 

ज�मा 

बोहरा १२९ ३ ० ० २७ ० १५९ 

भगवती ५६ ३७ ० ० २५ ० ११८ 

राधाकृ�ण ३१ २१ ० ० ७ ० ५९ 

राम जानक� ६७ १६ ० ० १० ० ९३ 

राना गाउँ ५७ ५ ० ० १५ ० ७७ 

ज�मा ३४० ८२ ० ० ८४ ० ५०६ 

�ितशत ६७% १६% ०% ०% १७% ०% १००% 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

५.२२. खाना पकाउने इ�धन स�ब�धी िववरण 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ का कुल ५०६ घरधरुी म�ये ६७% घरधरुीमा अझैपिन पर�परागत च�ुहो भएको र 

सधुा�रएको च�ुहो पिन १६% घरधरुीमा भएको ह�नाले  खाना पकाउने इ�धनको �पमा दाउरा �योग ह�नेमा दइुमत 

छैन । हाल �योग भइरहेको आधारमा  खानापकाउने इ�धन को व�ती �तरीय िववरण तल ��ततु ग�रएको छः 

 व�तीह� दाउरा LP �यास म��तेल गोवर िव�ूत अ�य ज�मा 
एक भ�दा वढी�ोत 

�योग गन� 

बोहरा १३२ २७ ० ० ० ० १५९ ३५ 

भगवती ९३ २५ ० ० ० ० ११८ ८६ 

राधाकृ�ण ५२ ७ ० ० ० ० ५९ ५६ 

राम जानक� ८३ १० ० ० ० ० ९३ ८३ 
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 व�तीह� दाउरा LP �यास म��तेल गोवर िव�ूत अ�य ज�मा 
एक भ�दा वढी�ोत 

�योग गन� 

राना गाउँ ६२ १५ ० ० ० ० ७७ ७६ 

ज�मा ४२२ ८४ ० ० ० ० ५०६ ३३६ 

�ितशत ८३% १७% ०% ०% ०% ०% १००% ६६% 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

मािथ उ�लेिखत आधारमा १३% घरधरुीमा दाउरा नै �मखु इ�धन हो । यसका अित�र� वैकि�पक�पमा पिन 

इ�धनको �योग गन� घरधरुीह� रहेका छन हाल  यो वडाका केही  घरधरुीह�मा खाना पकाउने इ�धनको वैकि�पक 

�यव�थापन पिन देिख�छ भने वैकि�पक इ�धनको �पमा एल िप �यास रहेको छ ।  भने वाकँ� घरधरुीमा दाउराको 

िवक�प दाउरा नै रहेको छ ।  

५.२३. उ�यालोको लािग व�ी �योग  स�ब�धी िववरण 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ मा हाल स�म यहाकँा कुल ५०६ सबैघरधरुी म�ये ८६% अथा�त ४३४ घरधरुीमा 

के��ीय िव�तु िव�तार भएको छ भने यो वडाको १३% सौय� उजा�  उ�यालोको �मखु �ोत बनेको छ । उ�यालोको 

लािग व�ी �योग स�ब�धी व�ती �तरीय िववरण तल ��तुत ग�रएको छः 

व�तीह� सोलार माइ�ोहाइ�ो के��ीय िव�ुत म��तेल गोवर�यास अ�य ज�मा 

बोहरा ३८ ० ११९ ० ० २ १५९ 

भगवती २ ० ११६ ० ० ० ११८ 

राधाकृ�ण ३ ० ५६ ० ० ० ५९ 

राम जानक� १९ ० ७२ ० ० २ ९३ 

राना गाउँ ६ ० ७१ ० ० ० ७७ 

ज�मा ६८ ० ४३४ ० ० ४ ५०६ 

�ितशत १३% ०% ८६% ०% ०% १% १००% 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

५.२४. सेवासिुवधा उपल�धता  स�ब�धी िववरण 
सेवा सिुवधा अ�तरगत सामा�यतया सूचना संचार यातायात  भौितक समा�ी आदीको िवषयमा यो वडाका कित 

घरधरुीमा कितको पह�च रहेको छ भ�ने िवषयलाई समेिटएकोछ । सूचना संचारमा रिेडयो, टेिलिभजन, 

मोवाइल¸यातायात अ�तरगत मोटरसाइकल गाडी र अ�य भौितक समा�ीमा ि�ज, क��युटर ज�ता िवषयह� 

समावेस ग�रएकाछन ।सम�तामा हेदा�  पिहले संचार �मखु मा�म भएको रिेडयो  अिहले टेिलिभजन इ�टरनेट 

मोवाइल आदीका कारणले �ित�थािपत ह�दै गइरहेको अव�था देिख�छ । हाल यो वडाका कुल ५०६ घरधरुी म�ये 
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३३% अथा�त १६७ घरधरुीमा मा� रिेडयो �योग भइरहेको छ । �यसैगरी ३९% अथा�त १९९ घरधरुीले 

टेिलिभजन �योग ग�ररहेको छन  । संचारको �मखु साधन मोवाइल  अिहले ९३%  अथा�त ४७२ घरधरुीमा �योग 

भइरहेको छ ।  सेवा सिुवधा उप�धताको िववरण तल ��ततु ग�रएको छः 

व�ती 
सेवा सुिवधा भएका घरधरुीको िववरण 

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

साइकल 
क��यटुर 

बोहरा १५९ ४६ ३९ १३९ ३ ३९ ० ५ १ १ 

भगवती ११८ ३३ ५७ ११४ ११ ५७ ० २५ ४ ७ 

राधाकृ�ण ५९ २४ ३२ ५८ ८ ३२ ० ११ ४ ७ 

राम जानक� ९३ ४५ ३९ ८९ १६ ३९ ० ६ ९ १२ 

राना गाउँ ७७ १९ ३२ ७२ ४ ३२ ० ८ २ ८ 

ज�मा ५०६ १६७ १९९ ४७२ ४२ १९९ ० ५५ २० ३५ 

�ितशत ३३% ३९% ९३% ८% ३९% ०% ११% ४% ७% 

५.२५. सेवासिुवधा उपयोग  स�ब�धी िववरण 
मािथ  उ�लेिखत  सेवा सिुवधा उपल�ध भएका  घरधरुीमा कुन सेवा सिुवधा कितको सं�यामा छ भ�ने आधारमा 

यसको उपयोग गणना ग�रएको छ । यो िव�ेषण देखाए अनुसार क��यूटर गाडी ि�ज केवुल इ�टरनेट एक घरधरुीमा 

एउटा मा� रहेको छ भने रिेडयो टेिलिभजन मोवाइल ज�ता व�तुह� एक भ�दा धेर ैरहेको छन  । जसको िववरण 

व�ती �तरीय �पमा तल ��ततु ग�रएको छः  

व�ती 
सेवा सुिवधाको सं�या�मक िववरण 

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

बोहरा ४७ ३९ ४१४ ३ ३९ ० ५ १ १ 

भगवती ३३ ५७ ३५६ ११ ५७ ० २९ ४ ७ 

राधाकृ�ण २६ ३२ २०७ ११ ३२ ० ११ ४ ७ 

राम जानक� ५१ ३९ ३७३ २५ ३९ ० ६ १० १६ 

राना गाउँ २० ३२ २०१ ७ ३२ ० ८ २ १० 

ज�मा १७७ १९९ १५५१ ५७ १९९ ० ५९ २१ ४१ 

उपयोग कता� १६७ १९९ ४७२ ४२ १९९ ० ५५ २० ३५ 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 
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५.२६.जीिवकोपाज�न स�ब�धी  िववरण 
कुनैपिन �े� गाउ ँया िज�लाकै िवकासका लािग जीिवकोपाज�न मा आ�मिनभ�रता को �मखु भिुमका ह�ने गद�छ । 

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

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

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

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

�यसैले यो वडाको हकमा अ�य�तै स�ुम िव�ेषण गरेर आ�नो वािष�क आ�दानीले (सबै �े�वाट �ा�) हरेक 

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

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

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

ग�रएको छ । पिहलो ख�ड अ�तरगत वैदेिशक रोजगारवाट �ा� आ�दानीलाई अलग गन� हो भने कित समय यो 

वडाजीिवकोपाज�न गन� स�छ  भ�ने िव�ेषण ग�रएको छ भने दो�ो ख�डमा वैदेिशकरोजगार वाट �ा� आ�दानी 

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

५.२६.१. वैदेिशक रोजगार िवना जीिवकोपाज�न स�ब�धी  िववरण 
वैदेिशक रोजगार वाट �ा� भएको आ�दानीलाई अलग गररे हेदा�  यिह देशको कमाइले भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ 

ले अिधकतम १४.८ मिहना अथा�त ४४५ िदन िनवा�ह गन� स�छ भने व�ती �तरीय �पमा हेदा�   बोहराले ४९५ 

िदन वा १६. ५ मिहना, भगवतीले १७.१ मिहना वा ५१२ िदन, राधाकृ�णले १४.७ मिहना अथा�त ४४०, 

रामजानक�ले ११ मिहना अथा�त ३३० िदन  र रानागाउ ँ १७ मिहना वा ५०९ िदन  िनवा�ह गन� स�छ । जीवन 

िनवा�हका आधारमा व�ती �तरीय जातीय िववरण तल ��तुत ग�रएको छः 

व�ती 
३ मिहना स�म प�ुने ६ मिहनास�म प�ुने ९ मिहना स�म प�ुने 

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

बोहरा ११ ० २ २२ २ ४ २१ १ १ 

भगवती ५ १ ० ५ १ १ ४ २ १ 

राधाकृ�ण ४ ० ४ ६ ० २ ५ १ १ 

राम जानक� १२ ३ ० ५ १ ० ५ ० ० 

राना गाउँ ३ ० ७ २ ० ६ ३ ० ४ 

ज�मा ३५ ४ १३ ४० ४ १३ ३८ ४ ७ 

�ितशत १०% ६% १५% ११% ६% १५% ११% ६% ८% 
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 
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वाह�न �े�ी जनजाती दिलत

११%

६% ८%

नौ मिहना स�म जीवन िनवा�ह ह�ने 
प�रवार

वाह�न �े�ी जनजाती दिलत

६८% ८१%
६२%

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

व�ती 
१२मिहना स�म प�ुने १२मिहना भ�दा वढी आ�नो कमाइले िजिवको पाज�न गन� 

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

बोहरा १२ ० ३ ७५ ३ २ १६.५ ४९५ 

भगवती १० ५ १ ४७ २४ ११ १७.१ ५१२ 

राधाकृ�ण ३ ० ० २३ ५ ५ १४.७ ४४० 

राम जानक� ४ १ ० ५४ ७ १ ११.० ३३० 

राना गाउँ २ ० ३ १४ ६ २७ १७.० ५०९ 

ज�मा ३१ ६ ७ २१३ ४५ ४६ १४.८ ४४५ 

�ितशत ९% १०% ८% ६०% ७१% ५३%     

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

मािथ उ�लेिखत िववरणलाई यो वडामा  रहेका वाह�न�े�ी ३५७ घरधरुी, जनजाती ६२ घरधरुी र दिलत ८७ 

घरधरुीका आधारमा  �ितशतमा िनकाली अ�ययन गन� सिजलो होस भनेर �त�भ िच� माफ� त तल ��त ुग�रएको छः 

नोटः उ�लेिखत �त�भ िच�मा जातीय कुल सं�याको आधारमा % गणना ग�रएको ह�नाले जातीय %जोड्दा  मा� १००   ह��छ । 

वाह�न �े�ी जनजाती दिलत

१०% ६%

१५%

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

वाह�न �े�ी जनजाती दिलत

११%

६%

१५%

छ मिहना स�म िजवन िनवा�ह ह�ने 
प�रवार
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मािथ उ�लेिखत िववरण अनुसार यो वडामा सं�या�मक �पमा  जीवन िनवा�ह गन�  स�ने  परीवार मा २४४ वाह�न 

�े�ी, ५१ जनजाती र ५३ दिलत घरधरुी रहेका छन । यसरी हेदा�  कुल ३४८ घरधरुी मा� स�प�न देिखएका छन 

जनु कुल घरधरुी सं�याको ६९% ह�न आउछ  भने अझै १५८ अथा�त ३१% घरधरुी गरीब रहेका छन । कुल 

३१% गरीब घरधरुी म�ये ३३% अथा�त ५३ घरधरुी अित ग�रव, ३६% अथा�त ५७ घरधरुी म�यम गरीव, ३१% 

अथा�त  ४९ घरधरुी गरीव घरधरुी रहेको छन । 

५.२६.२. वैदेिशक रोजगार सिहत जीिवकोपाज�न स�ब�धी  िववरण 
हाल नेपाल नै रिेमट्या�सवाट चिलरहेको अव�था छ । ४० लाख नेपालीले िवदेशवाट पठाएको रकमले यहाकँो 

जीवन िनवा�हमा मह�वपणु� भिुमका  िनवा�ह गरकेो छ तर पिन यसकै खासै ठुलो असर भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ 

मा परकेो छैन । भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ वाट  हाल २८ जना युवाह� वैदेिशक रोजगारमा गएका छन र 

उनीह�ले पठाएको पैसाले यहाकँो पिन जीिवकोपाज�नमा सहायक वनेको छ । त�कालको अव�थामा रिेमट्या�स 

सिहतको आ�दानीले यो वडाको कुल खच� लाई  क�रव १५.६ मिहना धा�न सकेको छ । व�ती�तरमा बोहराको  

वािष�क आ�दानीले  केवल ५२९ िदन अथा�त १७.६ मिहना, भगवतीको ५१५ िदन अथा�त १७.२ मिहना, 

राधाकृ�णको ४५१ िदन अथा�त १५ मिहना, राम जानक�को ३४६ िदन अथा�त ११.५ मिहना र रानागाउलेँ ५६१ 

िदन अथा�त १८.७ धा�न सकेको देिख�छ । सम�तामा यो अव�था भएपिन �याि�गत �पमा यो वडाको अव�था 

भने फरक छ । घरधरुी �तरमा यो त�याङकलाई िव�ेषण गदा�   यो वडाका कुल ५०६ घरधरुी म�येहाल ३६६ 

अथा�त करीव ७२% घरधरुी को मा� जीवन िनवा�ह ह�न सकेको छ भने  अझै पिन १४० अथा�त २८% घरधरुी 

ग�रिवको रखेामनुी रहेको छन  । वैदेिशक रोजगारमा जाने यवुाह� पिन िवशेष ग�र भारत तथा खाडी मलुकु तफ�  

जाने गरकेो ह�नाले खासै आ�दानी गन� सकेको अव�था छैन । वैदेिशक रोजगार सिहतको आ�दानी वाट जीवन 

िनवा�हका आधारमा व�ती �तरीय जातीय िववरण तल ��तुत ग�रएको छः 

व�ती 
३ मिहना स�म प�ुने ६मिहना स�म प�ुने ९ मिहना स�म प�ुने 

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

बोहरा ७ ० १ २० १ ४ २० १ १ 

भगवती ४ १ ० ५ १ १ ४ २ १ 

राधाकृ�ण ४ ० २ ६ ० ३ ४ १ १ 

राम जानक� १० २ ० ५ १ ० ५ ० ० 

राना गाउँ १ ० ६ २ ० ६ ३ ० ४ 

ज�मा २६ ३ ९ ३८ ३ १४ ३६ ४ ७ 

�ितशत ७% ५% १०% ११% ५% १६% १०% ६% ८% 
�ोतःघरधरुी सव��ण २०७५ जे� 
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वाह�न �े�ी जनजाती दिलत

७% ५%

१०%

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

वाह�न �े�ी जनजाती दिलत

११% ५%
१६%

छ मिहना स�म जीवन िनवा�ह ह�ने 
प�रवार

व�ती 
१२ मिहना स�म प�ुने १२ मिहना भ�दा वढी आ�नो कमाइले िजिवको 

पाज�न गन� (व�ती ) 
वाह�न �े�ी जनजाती दिलत वाह�न �े�ी जनजाती दिलत 

मिहना िदन 

बोहरा ११ ० ३ ८३ ४ ३ १७.६ ५२९ 

भगवती ११ ५ १ ४७ २४ ११ १७.२ ५१५ 

राधाकृ�ण ४ ० ० २३ ५ ६ १५.० ४५१ 

राम जानक� ४ १ ० ५६ ८ १ ११.५ ३४६ 

राना गाउँ २ ० ३ १६ ६ २८ १८.७ ५६१ 

ज�मा ३२ ६ ७ २२५ ४७ ४९ १५.६ ४६७ 

�ितशत ९% १०% ८% ६३% ७५% ५७%     
�ोतःघरधरुी सव��ण २०७५ जे� 

उ�लेिखत िववरणलाई यो वाड� नं ४ मा रहकेा वाह�न�े�ी ३५६ घरधरुी जनजाती ७३ घरधरुी र दिलत ८६ घरधरुी का 

आधारमा  �ितशतमा िनकािल अ�ययन गन� �त�भ िच� माफ� त तल ��तु ग�रएको छः 
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वाह�न �े�ी जनजाती दिलत

१०%
६%

८%

नौ मिहना स�म जीवन िनवा�ह ह�ने 
प�रवार

 
�ोतःघरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

मािथ उ�लेिखत िव�ेषण वाट सारमा के देिखएको छ भने हालको अव�थामा वैदेिशक रोजगार पिन िनयिमत 

आ�दानीको �ोत वनीरहेको प�र�े�मा वैदेिशक रोजगार सिहतको आ�दानीलाई नै  वडाको आ�दानी मा�नु पन� 

ह��छ । �यसैले िन�कष�को �पमा हाल भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ को कुल  ५०६ घरधरुी म�ये ७२% अथा�त 

३६६ घरधरुी मा� खा� सुर�ाका िहसावले सरुि�त ( स�प�न) रहेका छन भने २८% अथा�त १४० घरधरुी 

असरुि�त (िवप�न) रहेको छन  । िवप�न िभ�का पिन खा� सरु�ाका िहसावले तीन मिहना, छ मिहना र नौ मिहना 

सरुि�त भएका प�रवारह�को िववरण मािथ उ�लेख ग�रसिकएको ह�नाले  सम�तामा यो वडाका खा�सुर�ाका 

िहसावले िवप�न तथा स�प�न प�रवारको जातीय व�ती�तरीय िववरण तल ��ततु ग�रएको छः 

व�ती 

गरीव स�प�न ज�मा कुल 
ज�मा वाह�न 

�े�ी 
जनजा

ती 
दिलत 

वाह�न 
�े�ी 

जनजा
ती 

दिल
त 

वाह�न 
�े�ी 

जनजा
ती 

दिलत 

बोहरा ४७ २ ६ ९४ ४ ६ १४१ ६ १२ १५९ 

भगवती १३ ४ २ ५८ २९ १२ ७१ ३३ १४ ११८ 

राधाकृ�ण १४ १ ६ २७ ५ ६ ४१ ६ १२ ५९ 

राम जानक� २० ३ ० ६० ९ १ ८० १२ १ ९३ 

राना गाउँ ६ ० १६ १८ ६ ३१ २४ ६ ४७ ७७ 

ज�मा १०० १० ३० २५७ ५३ ५६ ३५७ ६३ ८६ ५०६ 

�ोतःघरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

  

 

वाह�न �े�ी जनजाती दिलत

७२% ८४% ६५%

 कि�तमा १२ मिहना जीवन िनवा�ह 
ह�ने प�रवार
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वाह�न �े�ी जनजाती दिलत

७१%

७%

२१%

कुल १४० गरीब घरधुरी म�ये 

भेरी नगर पािलका वाड� नं ४का ज�मा गरीब 

मािथको टेवलले देखाएको िवषयलाई  २ ढंगले िव�ेषण गनु�  पन� ह��छ । िवषयलाई ��ट पान� �ितशतमा देखाउने 

�चलन छ ¸यसरी देखाउदा किहले कािह फरक 

खालको �रज�ट देिखन स�छ भेरी 

नगरपािलका वाड�  नं ४ मा  १% भ�नाले  बाह�न 

�े�ीको हकमा ३.५७ घरधरुी, जनजातीको 

हकमा ०.६३ घरधरुी¸ दिलतको हकमा ०.८६ 

घरधरुी र सम� वडाको हकमा ५.०६ 

घरधरुीपद�छ य�तो अव�थामा समान वुझाइले 

प�रणाममा �भाव पाद�छ । �यसैलै यहा ँ सम� 

वडाको हकमा कित ग�रव छन र �यसमा कुन 

जातीको कित �ितशत िह�सेदारी छ भ�ने 

िव�ेषण ग�रएको छ । भेरी नगरपािलका वाड�  नं 

४ का कुल १४० गरीब घरधरुी म�ये जातीय �पमा वाह�न �े�ी ७१% रहेका छन भने जनजाती ७% रहेका छन 

�य�तै दिलत जाती २१% रहेको छन  जहा १%  वरावर सबै जातका लागि ५.०६ म�ुय रहेको छ । ( यही ५.०६ 

ले �त�भ िच�मा देखाएको % लाई गुणा गदा�  सं�यामा आउछ । ) 

जातीय आधारमा गरीब 

 जातीय आधारमा हेदा�  यो वडामा रहेका 

घरधरुीलाई वाह�न�े�ी, जनजाती तथा 

दिलतका आधारमा  िव�ेषण ग�रएको छ । 

यसरी हेदा�  सं�याका आधारमा सबै भ�दा 

धेरै गरीब वाह�न �े�ीमा  रहेको छन  भने 

�ितशतका आधारमा दिलत जातीमा रहेको 

छन  । वाह�न �े�ीका कुल घरधरुी सं�या 

३५७ म�ये १०० अथा�त ७१% घरधरुी 

ग�रव छन भने  जनजातीका कुल ५७ 

घरधरुी म�ये १० अथा�त ७% घरधरुी 

िवप�न रहेको छन  �यसै गरी दिलतका कुल ८६ म�ये ३० अथा�त २१% घरधरुी िवप�न रहेको छन  । यसमा १% 

वरावर वाह�न�े�ीमा ३.५७,  जनजातीमा ०.६३ र दिलत जातीमा ०.८६ ह��छ ।  

२८%
१६%

३५%

७२%
८४%

६५%

वाह�न �े�ी जनजाती दिलत

जातीय आधारमा ग�रबी र स�प�नता
गरीव

धनी
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६.घरज�गामा मिहलाको �वािम�व स�ब�धी िववरण 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ को कुल जनसं�या २५५६ म�ये मिहलाको जनसं�या १३०१ अथा�त ५१%  रहेको 

छ । तर पिन मिहलाको नाममा  भने केवल १९३ घरधरुीमा मा�  घर ज�गा रहेको छ । यो कुल घरधरुी ५०६ को 

३८% ह�न आउछ अझैपिन ६२% घरधरुीमा मिहलाको नाममा कुनैपिन ज�गा वा घर छैन । जातीय आधारमा हेदा�  

वाह�न �े�ी मा १२९ घरधरुी, जनजातीमा २७ र दिलत जातीमा ३७ घरधरुीमा मा� मिहलाको नाममा अचल 

स�पि� रहेको देिख�छ । मिहलाको �वािम�वलाई अझ �� वनाउनका लािग  घर ज�गा दवैु भएका घर मा� भएका र 

ज�गा मा� भएका गरी तीन ख�डमा िवभाजन ग�रएको छ जसको िववरण तल ��ततु ग�रएको छः 

व�ती 

वाह�न �े�ी जनजाती दिलत 

घर ज�गा 
दवैुमा  

ज�गामा 
मा� 

घरमा 
मा� 

घर ज�गा 
दवैुमा  

ज�गामा 
मा� 

घरमा 
मा� 

घर ज�गा 
दवैुमा  

ज�गामा 
मा� 

घरमा 
मा� 

बोहरा ४८ १ १ २ ० ० २ ० ० 

भगवती २२ ० १ ११ ० १ ५ ० ० 

राधाकृ�ण १६ १ ० ३ ० ० ४ ० ० 

राम जानक� ३२ ० १ ७ ० ० १ ० ० 

राना गाउँ ६ ० ० ३ ० ० २० २ ३ 

ज�मा १२४ २ ३ २६ ० १ ३२ २ ३ 

�ोतःघरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

७.प�रवारको �वािम�वमा रहेको ज�गा स�ब�धी िववरण 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ मा कुल ५०६ घरधरुी म�ये ३३४ अथा�त ६४% घरधरुीले हाल चच�को ज�गा ५ रोपिन 

भ�दा कम रहेको छ । ( त�याङ्क संकलनका आधारमा िलइएको िववरण ह�नाले �ािविधक �पमा निम�न पिन 

स�ने अव�थाछ ) भने १२३ घरधरुी अथा�त २४% घरधरुीकोमा� ५ देिख १५ रोपनी स�म रहेको छ । �यसैगरी  

१५ रोपनी भ�दा वढी र ३० रोपनी भ�दा कम ज�गा भएका घरधरुीको सं�या ३६ अथा�त ७% रहेको छ ।  भने ३० 

रोपनी भ�दा वढी ज�गा भएका घरधरुीको सं�या १० अथा�त २% रहेको छ । पा�रवारको �वािम�वमा रहेको ज�गा 

स�ब�धीको व�ती �तरीय िववरण तल ��ततु ग�रएको छः 

व�तीह� 
१ दिेख ५ 
रोपनीस�म  

५ दिेख १५रोपनी 
स�म  

१५ दिेख 
३०रोपनी स�म 

३० दिेख 
५०रोपनी स�म 

५० रोपनी 
भ�दामािथ 

ज�गा 
नभएका 

बोहरा ४७ ७५ २७ ९ ० १ 

भगवती १०१ १५ १ ० ० १ 
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व�तीह� 
१ दिेख ५ 
रोपनीस�म  

५ दिेख १५रोपनी 
स�म  

१५ दिेख 
३०रोपनी स�म 

३० दिेख 
५०रोपनी स�म 

५० रोपनी 
भ�दामािथ 

ज�गा 
नभएका 

राधाकृ�ण ५० ८ १ ० ० ० 

राम जानक� ६६ २० ५ १ ० १ 

राना गाउँ ७० ५ २ ० ० ० 

ज�मा ३३४ १२३ ३६ १० ० ३ 

�ितशत ६६% २४% ७% २% ०% १% 

�ोतःघरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

८.िसंचाई सुिवधा उपल�धता  स�ब�धी िववरण 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ मा  कुल खेतीयो�य जमीन म�ये  २५८५ रोपनी मा� उपयोग ग�रएको छ  (�ािविधक 

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

भएको र स�ुखा गरी तीन भागमा िवभाजन गररे िववरण संकलन ग�रएको छ । यो वडाको कुल खेतीयो�य जिमन 

म�ये जातीय आधारमा वाह�न�े�ी को २०५७ रोपनी ¸जनजातीको १८७ रोपनी र दिलत जातीको ३५० रोपनी 

रहेको छ । सम�मा कुल खेित ग�रएको ज�गा म�ये ४०१ रोपनीमा वा�ै मिहना िसंचाई सिुवधा उपल�ध छ भने 

१५९७ रोपनीमा मौसमी िसंचाइको सिुवधा रहेको छ  र ५८७ रोपनी ज�गा स�ुखा छ । वडाको खेती ग�रएको 

ज�गाको िसंचाइको अव�थाको िववरण  तल ��ततु ग�रएको छः 

वि�तह� 

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

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

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

बोहरा २६६ ७९० ३०८ १६ १७ १७ ३६ ९० ४७ ३१८ ८९७ ३७२ 

भगवती ९ १२३ ४२ ० ४२ १७ ८ २० १४ १७ १८५ ७३ 

राधाकृ�ण १० ७१ २४ ० ६ १ २ १८ १४ १२ ९५ ३९ 

राम जानक� ४० २५० ७५ ० २१ २ ० १ ० ४० २७२ ७७ 

राना गाउँ ० ४८ १ ३ १८ १८ ११ ८२ ७ १४ १४८ २६ 

ज�मा ३२५ १२८२ ४५० १९ १०४ ५५ ५७ २११ ८२ ४०१ १५९७ ५८७ 

�ितशत १६% ६२% २२% ११% ५८% ३१% १६% ६०% २३% १६% ६२% २३% 

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

 �ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

९.घरपालवुा पशुपं�ी स�ब�धी िववरण 
भेरी नगरपािलका वडा नं ४ का हरके घरधरुीमा �यवसाियक �पमा नभई आ�नो उपभोग को लािग  पशुपालन गन� 

�चलन रहेको छ । हाल यो वडामा उपल�ध पशपुिं�ह�को िववरणले यही कुरा पिु� गद�छ ।  हाल पालन ग�रएका 

पशपुं�ीह�को व�ती �तरीय िववरण तल ��ततु ग�रएको छः 

व�तीह� 
घरपालवुा पश ुपं�ीको िववरण 

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

बोहरा ६५ १४७ ३६ ११ ५०२ ६७ ० ४१३ ० ० 

भगवती १ ० ० ० २७४ ० ० २७६ ० ० 

राधाकृ�ण ० ० ० ० २७ ० ० ७४ ० ० 

राम जानक� २७ ३६ १० ६ १४३ १६ ० १५२ ४१ १ 

राना गाउँ १ ० ० ० २३९ ० ० १०३ ० ० 

ज�मा ९४ १८३ ४६ १७ ११८५ ८३ ० १०१८ ४१ १ 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

१०.आिथ�क स�प�नता स�ब�धी िववरण 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ माको खा�ा�न आ�म िनभ�रताका वारमेा मािथ �स�त उ�लेख ग�रएको छ । सम�मा 

हाल यो गाउपँािलकमामा रहेका कुल गरीव तथा धनी वग�को एकै तािलकामा राखेर िव�ेषण ग�रएको िववरण तल 

बष�भरी मौसमी स�ुखा

१६%

६२%

२३%

कुल खेतीयो�य  जमीन म�ये िसंचाइ ह�ने अव�था
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��तुत ग�रएको छ । जसमा यो  वडाका वैदैिशक रोजगारको आ�दानी वाहेक र सिहत कित कित को सं�यामा ग�रव 

छन कितको सं�यमा धनी छन भ�ने िववरण व�ती �तरीय �पमा तल ��तुत ग�रएकोछः 

व�तीह� 
वैदिेशक रोजगार वाहके को अव�था वैदिेशक रोजगारसिहतको अव�था 

अित 
गरीब 

गरीब म�यम स�प�न ज�मा 
अित 
गरीब 

गरीब म�यम स�प�न ज�मा 

बोहरा १३ २८ २३ ९५ १५९ ८ २५ २२ १०४ १५९ 

भगवती ६ ७ ७ ९८ ११८ ५ ७ ७ ९९ ११८ 

राधाकृ�ण ८ ८ ७ ३६ ५९ ६ ९ ६ ३८ ५९ 

राम जानक� १५ ६ ५ ६७ ९३ १२ ६ ५ ७० ९३ 

राना गाउँ १० ८ ७ ५२ ७७ ७ ८ ७ ५५ ७७ 

ज�मा ५२ ५७ ४९ ३४८ ५०६ ३८ ५५ ४७ ३६६ ५०६ 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

मािथ उ�लेिखत तािलकामा अित ग�रव भ�नाले आ�नो उ�पादन वा कमाइले अिधकतम ३ मिहना सं�म जीवन नीवा�ह ह�ने 

प�रवार सं�या,  गरीव भ�नाले आ�नो उ�पादन वा कमाइले अिधकतम ६ महा स�म जीवन िनवा�ह ह�ने प�रवार सं�या 

¸म�म भ�नाले आ�नो उ�पादन वा कमाईले अितकतम ९ मिहना स�म जीवन िनवा�ह ह�ने प�रवार सं�या  र स�प�न 

भ�नाले आ�नो उ�पादन वा कमाईले �यनुतम १२ मिहना जीवन िनवा�ह ह�ने प�रवार सं�या भ�ने वझंुन ुपद�छ र यसमा 

दाया र वायँा �मखु ख�डमा वैदिेशक रोजगर वाट �ा� आ�दानी वाहके र  सिहतको िववरण ��तुत ग�रएको छ जसलाई 

तल �त�भ िच�मा पिन दखेाइएकोछः 

 
अित गरीब गरीब म�यम स�प�न

५२ ५७ ४९

३४८
वैदेिशक रोजगार वाहेकको स�प�ताको अव�था (घरधुरी)
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अित गरीब गरीब म�यम स�प�न

३८ ५५ ४७

३६६

वैदेिशक रोजगार सिहतको स�प�ताको अव�था (घरधुरी)

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

११. िश�ा स�ब�धी िववरण 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ को कुल जनसं�या २५५६ रहेको छ भने ५ वष� भ�दा मिुनको जनसं�या १९५ रहेको 

छ । यो सं�या घटाउदा ५ वष� भ�दा मािथको जनसं�या २३६१ ह�न आउछ �यसैका आधारमा शैि�क िववरण 

��तुत ग�रएको छ । यो  वडाको कुल जनसं�याको ११% अथा�त २६९ जना िनरा�र रहेको छन  । वाकँ� रहेका 

८९% जनसं�या म�ये ४४% अथा�त १०३१ जना सा�ार (सामा�य पढ्न र ले�न स�ने ) रहेको छ । भने १२% 

अथा�त २७६ जना क�ा पाचँ स�म अ�ययन गरकेो जनसं�या रहेको छ । �यसैगरी कुल जनसं�याको १२% 

अथा�त २८७ जना दश क�ा स�म अ�ययन गरकेो जनसं�या रहेको छ भने ६% अथा�त १३७ जनसं�या एस एल 

सी  स�म अ�ययन गरकेाछन । �माणप� तह पास गरेको ९% अथा�त २०५¸�नातक तह पास गरकेो ५% अथा�त 

१२९ र �नातको�र तह पास गरकेो सं�या १% अथा�त २७ रहेको छ । िश�ा स�ब�धी व�ती �तरीय तल ��तुत 

ग�रएको छ । 

व�ती िनरा�र सा�र 
५ क�ा 
 पास 

१० क�ा 
पास 

SLC 
�माणप�  

तह 
�नातक 

तह 
�नातको�र 

तह  
नखलेुको 

कुल ज�म 

बोहरा ११७ ३१० ९२ ९५ ४७ ४२ १९ २ ० ७२४ 

भगवती २५ २५९ ६८ ६९ २४ ५६ ३८ ८ ० ५४७ 

राधाकृ�ण ३३ १११ ३६ ३७ १९ २१ १७ ४ ० २७८ 
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व�ती िनरा�र सा�र 
५ क�ा 
 पास 

१० क�ा 
पास 

SLC 
�माणप�  

तह 
�नातक 

तह 
�नातको�र 

तह  
नखलेुको 

कुल ज�म 

राम जानक� ५४ २०७ ३९ ५० २८ ५१ ४२ १३ ० ४८४ 

राना गाउँ ४० १४४ ४१ ३६ १९ ३५ १३ ० ० ३२८ 

ज�मा २६९ १०३१ २७६ २८७ १३७ २०५ १२९ २७ ० २३६१ 

�ितशत ११% ४४% १२% १२% ६% ९% ५% १% ०% १००% 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

११.१.�कुल नगएका र िवचैमा क�ा छोडेका वालवािलकाको िववरण 
पिछ�लो समयमा िश�ा �े�मा सरकारको लगानी अिवभावक को चासो र �वयम िव�ाथ�ह�को चाहना र 

देखािसिक समेतको कारणले गदा�  िव�ालय नजाने वालवािलकाह�को िदन �ितिदन घट्दै आइरहेको छ । तैपिन 

किह कतै य�तो अव�था अझैछ ।  यो वडामा ग�रएको अ�ययनमा िव�ालय नगएका वा िवचैमा क�ा छोडेका 

िव�ािथ�ह�को सं�या ४ रहेको छ । 

११.२.िनरा�र जनसं�या स�ब�धी िववरण 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ को ११ �ितशत अथा�त २६९ जनसं�या िनरा�र रहेको छ । िनरा�र जनसं�या िभ� 

िवशेष गररे जे� नाग�रकह� लगायत अ�य रहेको छन । जातीय आधारमा १८४ जना वाह�न �े�ी¸२६ जना 

जनजाती र ५९ जना दिलत जाती रहेको छन  भने िलङ्गीय आधारमा २१३ जना मिहला र ५६ जना प�ुष रहेको 

छन  । िलङ्गीय �पमा यो सं�या हेदा�  मिहला ७९% र प�ुष २१% िनर�र रहेको छन  ।  यो वडाको जातीय 

िलङ्गीय र  ब�ती  िववरण तल ��ततु ग�रएको छः 

वि�तह� 
वाह�न�े�ी जनजाती दिलत ज�मा 

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

बोहरा ८१ २२ २ १ ९ २ ९२ २५ ११७ 

भगवती ११ २ ५ १ ५ १ २१ ४ २५ 

राधाकृ�ण ११ ३ ४ ३ ८ ४ २३ १० ३३ 

राम जानक� ३३ १० ८ १ १ १ ४२ १२ ५४ 

राना गाउँ १० १ १ ० २४ ४ ३५ ५ ४० 

ज�मा १४६ ३८ २० ६ ४७ १२ २१३ ५६ २६९ 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 
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११.३.सा�रता दर स�ब�धी िववरण 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ को सा�रता ८९% रहेको छ । यहाकँो कुल जनसं�या २३६१ ( ५ बष� भ�दा मािथको 

मा� जनसं�या ) म�ये २६९ अथा�त ११% भ�दा वाहेक सबै जनसं�या सा�ार रहेको छ । जातीय आधारमा हेदा�  

वाह�न �े�ी मा ८४% सा�ार रहेका छन भने जनजातीमा ९१% र दिलत जातीमा ७७% सा�रता रहेको छ । 

जसको जातीय र व�ती �तरीय िववरण तल ��ततु ग�रएको छः 

वाड� नं 
वाह�न�े�ी जनजाती दिलत 

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

बोहरा ६४३ १०३ ८४% ३३ ३ ९१% ४८ ११ ७७% 

भगवती ३३३ १३ ९६% १५२ ६ ९६% ६२ ६ ९०% 

राधाकृ�ण १८६ १४ ९२% ३२ ७ ७८% ६० १२ ८०% 

राम जानक� ४२३ ४३ ९०% ५६ ९ ८४% ५ २ ६०% 

राना गाउँ ११३ ११ ९०% २३ १ ९६% १९२ २८ ८५% 

ज�मा ६४३ १०३ ८४% ३३ ३ ९१% ४८ ११ ७७% 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

१२.वािष�क आ�दािन स�ब�धी िववरण 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ को वािष�क आ�दानी १५ करोड १० लाख ५९ हजार रहेको छ ।  यहाकँो जनसं�याको 

आधारमा हेदा�  �ित�यि� आ�दानी ५९ हजार ९९ �पैया ह�न आउछ । वािष�क  आ�दानीको �मखु �ोतह�मा  कृिष 

पशपुालन¸�यापार¸उ�ोग �यवसाय¸नोकरी¸�यालादारी  तथा वैदेिशक रोजगारी आदी रहेका छन । वािष�क आ�दानी 

जनु जनु पेशा �यवसाय वाट �ा� भएको छ । हाल यो वडामा पेशा �यवसायमा संल�न �यि� तथा वािष�क आ�दानी 

को व�ती �तरीय िववरण तल ��ततु ग�रएकोछः 
�यावसायमा सलं�न जनस�ंया स�ब�धी िववरण 

व�ती कृिष �यापार उ�ोग �यवसाय नोकरी �यालादारी राजनीित वैदिेशक रोजगार ज�मा 

बोहरा १२८ ३१ २ ७० ६८ ० १० ५६३ 

भगवती ५ ६० ४ ५४ २० ० १ ४२६ 

राधाकृ�ण १३ ६ ० ४३ २० ० ५ २२२ 

राम जानक� ३९ १९ २ ७३ १६ ० ४ ३८८ 

राना गाउँ ७ २३ १ २९ ३० ० ८ २५७ 

ज�मा १९२ १३९ ९ २६९ १५४ ० २८ १८५६ 

�ितशत १०% ७% ०.५% १४% ८% ०% २% १००% 
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�ोतअनुसार वािष�क आ�दानी स�ब�धी िववरण (� हजारमा ) 

व�ती 
कृिष 

पशपुालन 
�यापार 

उ�ोग 
�यवसाय 

नोकरी 
�याला 

राज 

नीित 
वैदिेशक 
रोजगार 

ज�मा 
नीिज सरकारी 

गै� 
सरकारी 

बोहरा ९४४१ ५९३० ८०० २५० २१११५ १६६० ३६८१ ० २९६५ ४५८४२ 

भगवती १३७० १२७७८ १४४० ० १५११० ७९० १३८४ ० २०० ३३०७२ 

राधाकृ�ण ३५० १८३० ० ० ११७०२ ० १४२० ० ४०० १५७०२ 

राम जानक� १६९७ ४२५३ ८७० ७४० २२९७४ ९३० ६४० ० १५३० ३३६३४ 

राना गाउँ १२३८ ५०१२ ४०० ० १०३७७ २०० ३४७३ ० २११० २२८१० 

ज�मा १४०९५ २९८०३ ३५१० ९९० ८१२७८ ३५८० १०५९८ ० ७२०५ १५१०५९ 

�ितशत ९% २०% २% १% ५४% २% ७% ०% ५% १००% 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

मािथ उ�लेिखत तािलकालाई अ�ययन थप सहजता �दान गन� तपिशल अनसुार �त�भ िच� माफ� त देखाइएकोछः 

मािथ उ�लेिखत िच�मा िदइएको िववरण र सु�मा �यवसायमा संल�नता देखाएको �त�भ िच�मा % फरक पनु�को 

कारण यसमा िव�ाथ� र पेशहीन लाइ समावेस नग�रएकोले गदा�  हो । 

२४%

१८%

१%

३४%

१९%

०%

४%

पेशामा संल�न जनसं�याको िववरण
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१३. वािष�क उ�पादन स�ब�धी िववरण 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ को वािष�क  उ�पादन स�ब�धी िववरणमा म�ुय �पमा ७ भागमा वािडएकोछ  । ती 

ख�डह�मा अ�नवाली¸नगदेवाली¸पशजु�य उ�पादन¸तेलहन वाली¸दलहन वाली¸तरकारी अ�तरगत आल ु  र 

फलफुल  समावेस ग�रएको छ । अ�न वाली मा धान, मकै, कोदोर गह� ँ नगदे वालीमा अलैची, अि�लसो,अदवुा,  

पशजु�य उ�पादनमा दधु, मास,ु अ�डा,तेलहनमा तोरी¸स�य� र दलहनमा मास सीिम म�याम¸तरकारी अ�तरगत 

आल ुर फलफुल अ�तरगत यो वडामा उ�पादन ह�ने फलफुलह�को वारमेा िववरण संकलन ग�रएको छ । वािष�क 

उ�पाद अनसुार यो वडाकोिववरण तल ��ततु ग�रएको छः 

व�ती 
अ�नवाली (मरुीमा) 

तोरी (म�ुर) दाल (मरुी) 
आल ु

(केजी) धान मकै  गह� ँ कोदो  

बोहरा ७९७ ७१८ ४५८ ९ ५७६ १०३ ९१८८ 

भगवती १२ १२ १३ ० १ ५ १५५ 

राधाकृ�ण ३५ ६ १५ ० ० ० १७५ 

राम जानक� १२८ १२४ ८६ ५ ११ ६ १११५ 

राना गाउँ २९ ० १० ० ८० १ १८० 

ज�मा १००१ ८६० ५८२ १४ ६६८ ११५ १०८१३ 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

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

९%

२०%

२%

५७%

७%

०%
५%

पेशाका आधारमा वािष�क आ�दानी को िववरण
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व�ती 
नगदेवाली (केजी) 

फलफुल 
पशजु�य  

अ�य 
अलैची कुचो अदवुा 

दधु 
(िलटर) 

मास ु
(केजी) 

अ�डा 
(गोटा) 

बोहरा २७ ० १३९२ ३६४५ ११९०० ६३१० ४१३० ० 

भगवती ५० ० २० ६० १७३० ३१५४ २७६० ० 

राधाकृ�ण ० ० ६४ १५५ १६३० ३८१ ७४० ० 

राम जानक� ० ० ३४५ ९०५ ४२०० १८२८ १५२० ० 

राना गाउँ ० ० ४६ ४२ १०० २५४५ १०३० ० 

ज�मा ७७ ० १८६७ ४८०७ १९५६० १४२१७ १०१८० ० 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

१४. वािष�क उ�पादनको खपत स�ब�धी िववरण 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ को वािष�क �पमा उ�पादन भएका व�तहु�मा धान, गह�,ँ मकै, कोदो, दधु, मास,ु अ�डा 

वाहेक सबैको खपत �थानीय �तरमा नै ह��छ र वािहर वाट थप �याएर जीिवकोपाज�न गनु�  पन� अव�थाछ । मािथ 

उ�लेिखत सबैवालीह�को खपत कित ह��छ ? भ�ने वारमेा घरधरुी �तरमा िववरण संकलन ग�रएको िथयो जसको 

व�ती �तरीय िव�तृत िववरण तल ��ततु ग�रएको छः 

व�ती 
अ�नवाली (मरुीमा) 

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

बोहरा १३३४ ५८२ ४३३ १५१ १५९ १५८ २४९८३ 

भगवती ८८० ९८ २४७ २९३ ११८ ११८ २१३५० 

राधाकृ�ण ३९० ४३ ८२ २ ५९ ५९ ७६५६ 

राम जानक� ६२३ १६७ २०९ ९३ ९३ ९१ १३०१४ 

राना गाउँ ५८३ १५६ १७९ ८ ७७ ७६ १२९६६ 

ज�मा ३८१० १०४६ ११५० ५४७ ५०६ ५०२ ७९९६९ 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

व�ती 
नगदेवाली (केजी) 

फलफुल 
पशजु�य  

अ�य 
अलैची कुचो अदवुा दधु (िलटर) 

मास ु
(केजी) 

अ�डा 
(गोटा) 

बोहरा ० ० १२० ५९८४ १४६५० ६८८८ १६९१० ० 
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व�ती 
नगदेवाली (केजी) 

फलफुल 
पशजु�य  

अ�य 
अलैची कुचो अदवुा दधु (िलटर) 

मास ु
(केजी) 

अ�डा 
(गोटा) 

भगवती ० ० २९० ५१२९ २८०३२ ७०८१ ३२२६० ० 

राधाकृ�ण ० ० ३०० २०४२ १२१२८ ३६१२ ११५६५ ० 

राम जानक� ० ० १५५ ३१५१ ११८४४ ३२८१ १२०५४ ० 

राना गाउँ ० ० १३६ २६४२ १०३८७ ३४९३ १६५६२ ० 

ज�मा ० ० १००१ १८९४८ ७७०४१ २४३५५ ८९३५१ ० 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

मािथ उ�लेिखत िववरण अनुसार भेरी नगरपािलका वडा नं ४ मािथ उ�लेिखत िववरण कुनैमा पिन उ�पादनले 

वािष�क खपत परुा गन� सकेको छैन । यो वडाले वािष�क �पमा धान २८०९ मरुी, मकै १८६ मरुी, गह� ँ५६८ मरुी, 

कोदो ५३३ मरुी, तो�र १६२ मरुी, दाल ३८८ मरुी, आल ु६९१५६ के िज र पशजु�य उ�पामदनह� वािहर वाट 

आयात गनु�  पन� ह��छ । 

१५. वािष�क खच� स�ब�धी िववरण 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ को वािष�क  खच� स�ब�धी िव�ततृ अ�ययन ग�रएको छ । जीवन िनवा�हका लािग 

आव�यक पन� िनयिमत खच�का िवषयह�लाई सु�म �पमा ��तुत ग�रएको छ । आवासको �यव�था भइसकेको 

ह�नाले आवासलाई भने समावेस ग�रएको छैन । समावेश ग�रएका िवषयह�मा खाना ¸कपडा ¸ िश�ा¸ �वा��य¸ 

चाडपव�¸ पशआुहार¸पशु�वा��य¸ संचार¸यातायात¸अ�मल¸ऋणको �याज र अ�य गरी १२ वटा िशष�कमा सूचना 

संकलन ग�रएको िथयो जसकोवािष�क खच� स�ब�धी  व�ती �तरीय िववरण टेवल तथा �त�भ िच�को मा�म वाट 

तल ��तुत ग�रएको छः (िववरण � हजारमा)  

व�ती खाना कपडा िश�ा �वा��य चाडपव�  च�दा पश ु�वा�थ 

बोहरा ११७११ २२०१ २८७७ २८३० २३५८ ५८५ १०२५ 

भगवती ८६८७ १६३२ २९४४ २०९९ ११६६ ८६१ ७९ 

राधाकृ�ण ४४४० ८३४ १६१९ १०७३ ८९४ ३०६ ४३ 

राम जानक� ७८५२ १४७६ २६५७ १८९७ १५८१ ११०३ ९३४८ 

राना गाउँ ५३९४ १०१४ १७०४ १३०३ १०८६ ६७७ ३०९ 

ज�मा ३८०८४ ७१५७ ११८०१ ९२०२ ७०८५ ३५३२ १०८०४ 

�ितशत ३३% ६% १०% ८% ६% ३% ९% 
�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 
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३३%

६%
१०% ८%

६%

३%

९%

५%
३%

७%
९%

१%

वािष�क खच� �ितशत

मािथको टेवलको थप ख�ड 

व�ती मोवाइल अ�मल यातायात �याज अ�य ज�मा 

बोहरा १५३२ १७८१ १५३७ २७५४ ० ३११९१ 

भगवती १३१७ ६९१ १४०५ २२२४ ० २३१०५ 

राधाकृ�ण ७६६ ३४५ १२२४ ९७७ ० १२५२१ 

राम जानक� १३८० ७९४ २५८० ३३७६ १००० ३५०४४ 

राना गाउँ ७४४ १८९ ८९२ १३३२ २ १४६४५ 

ज�मा ५७३९ ३८०० ७६३८ १०६६३ १००२ ११६५०७ 

�ितशत ५% ३% ७% ९% १% १००% 

मािथको िववरणलाई थप �प�ट वनाउनका लािग �त�भ िच� माफ� त तल ��ततु ग�रएको छ । जसमा यो  वडाको  

खच�को  अव�था देखाइएको छ खाना िश�ा �वा��य तथा चाडवाडमा खच� म�ुय �पमा केि��त भएको छ । 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

१६. िवरामी ह�दा पिहलो उपचार स�ब�धी िववरण 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ का कुल ५०६ घरधरुी म�ये िवरामी ह�दा �वा��य स�ब�धी कुन उपाय अवल�वन 

गछ�न भ�ने वा कुन िनकायमा जा�छन भ�ने आधारमा सूचना संकलन ग�रएको छ । म�ुय �पमा �वा��य 
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सं�था¸निस�ङ होम¸औषिधपसल¸जिडवटुी �योग गन� र धामीझाि�कोमा जाने घरधरुीको िववरण संकलन 

ग�रएकोहो । जस अनसुार िवरामी ह�दा सबैभ�दा पिहलेअ�पताल वा �वा��य सं�थामा जाने गरकेो कुरा 

वताएकाछन । भेरी नगरपािलका िज�लाको सदरमकुाम समेत भएको ह�नाले यहाका मािनसह�लाई अ�पताल जना 

सम�या नभएको हो ।जसको  व�ती �तरीय िववरण तल ��ततु ग�रएको छः 

व�तीह� 
अ�पताल 

जाने 
निस�ङहोम 

जाने 
जडीवटुी 
�योग गन�  

औषिध 
पसल जाने 

धामी को 
मा जाने 

अ�य केिह 
गन� 

ज�मा 
घरधरुी 

बोहरा १५७ २ ० ० ० ० १५९ 

भगवती ११८ ० ० ० ० ० ११८ 

राधाकृ�ण ५७ २ ० ० ० ० ५९ 

राम जानक� ९२ ० ० १ ० ० ९३ 

राना गाउँ ७७ ० ० ० ० ० ७७ 

ज�मा ५०१ ४ ० १ ० ० ५०६ 

�ितशत ९९% १% ०% ०% ०% ०% १००% 

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

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

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

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

�थानीय सरकारको िज�मेवारी हो । भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ लाई पिन �कोपह�को न�शांकन ग�र योजना 

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

संकलन ग�रएको छ जसको व�ती �तरीय िववरण तल ��तुत ग�रएको छः 

ब�तीह� पिहरो वाढी आगलागी डुवान अ�य ज�मा घरधरुी 

बोहरा ४६ ० ५ ७ १ ५९ 

भगवती ३० १ ० ० ० ३१ 

राधाकृ�ण ९ ० ० ० ० ९ 

राम जानक� ४५ ० ३ ३ ० ५१ 
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ब�तीह� पिहरो वाढी आगलागी डुवान अ�य ज�मा घरधरुी 

राना गाउँ ४१ ० ० ० ० ४१ 

ज�मा १७१ १ ८ १० १ १९१ 

�ितशत ३४% ०% २% २% ०% ३८% 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

१८.  निजकको �वा��य सं�था पु�न ला�ने समय स�ब�धी िववरण 
�वा�थ हा�ो अिनवाय� सत�हो �यसैले यसको उपल�धता क�तो रहेको छ भ�ने वारमेा िववरण संकलन ग�रएको छ । 

िवरामी ह�दँा सबैभ�दा पिहले यो वडाका क�रव १००% घरधरुीह� �वा��य सं�थामा जाने गरकेो िववरण मािथ 

उ�लेख ग�रएको छ । जसको आधारमा �वा��य सं�थाको उपल�धतालाई कित पैदल दरुी िभ� रहेको छ । भ�ने 

आधारमा हेदा�  यो वडाका कुल ५०६ घरधरुी म�ये ५८%  अथा�त २९५ घरधरुीलाई आधा घ�टा  ४२% अथा�त 

२११ घरधरुीको लािग �वा��य सं�था प�ुन  १ घ�टा ला�ने अव�था छ । जसको व�ती �तरीय िववरण तल ��ततु 

ग�रएको छः 

व�ती आधा घ�टा स�म १ घ�टा स�म २ घ�टा स�म ३ घ�टा स�म ३ घ�टा भ�दावढी 

बोहरा ५४ १०५ ० ० ० 

भगवती १०३ १५ ० ० ० 

राधाकृ�ण २८ ३१ ० ० ० 

राम जानक� ८० १३ ० ० ० 

राना गाउँ ३० ४७ ० ० ० 

ज�मा २९५ २११ ० ० ० 

�ितशत ५८% ४२% ०% ०% ०% 

१९. निजकको  �हरी चौक� पु�न ला�ने समय स�ब�धी िववरण 
 सरु�ा जनताको अिनवाय�  सत�  हो यसको लािग सरकारले िविभ�न �थानमा सुर�ा िनकायह� (�हरी पो�) 

�थापना ग�र �हरी प�रचालन गरकेो छ । भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ मा पिन यहाका कुल ५०६ घरधरुी  ले �हरी 

चौक� स�म प�ुन ला�ने समयका आधारमा िववरण संकलन ग�रएको छ ।  जसका आधारमा हेदा�  यहका ५८% 

अथा�त २९५ घरधरुी लाई �हरी चौक� प�ुन आधा घ�टा समय ला�छ भने ४२% अथा�त २११ घरधरुीलाई एक 
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घ�टा स�म ला�छ । यो वडाका निजकको �हरी चौिक प�ुन ला�ने समयका आधारमा घरधरुीको ब�ती �तरीय 

िववरण तल ��ततु ग�रएको छः 

व�तीह� आधा घ�टा स�म १ घ�टा स�म २ घ�टा स�म ३ घ�टा स�म ३ घ�टा भ�दावढी 

बोहरा ५४ १०५ ० ० ० 

भगवती १०३ १५ ० ० ० 

राधाकृ�ण २८ ३१ ० ० ० 

राम जानक� ८० १३ ० ० ० 

राना गाउँ ३० ४७ ० ० ० 

ज�मा २९५ २११ ० ० ० 

�ितसत ५८% ४२% ०% ०% ०% 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

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

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

नै िनकाशा गन� नीित अनु�प पिन यसको मह�व वढ्दै गइरहेको छ । यसै प�र�े�मा यो वडाका कुल ५०६ घरधरुी 

लाई वैक स�म प�ुन कित स�य ला�छ भ�ने आधारमा सूचना संकलन ग�रएको छ । जसका आधारमा हेदा�  ५८% 

अथा�त २९५ घरधरुीले आधा घ�टा र ४२% अथा�त २११ घरधरुीले १ घ�टा पैदल दरुीमा वैक प�ुने अव�थाछ । 

यो वडाको निजकको वैक प�ुन ला�ने समय स�ब�धी व�ती �तरीय िववरण तल ��ततु ग�रएको छः 

व�तीह� आधा घ�टा स�म १ घ�टा स�म २ घ�टा स�म ३ घ�टा स�म ३ घ�टा भ�दावढी 
 

ज�मा 

बोहरा ५४ १०५ ० ० ० १५९ 

भगवती १०३ १५ ० ० ० ११८ 

राधाकृ�ण २८ ३१ ० ० ० ५९ 

राम जानक� ८० १३ ० ० ० ९३ 

राना गाउँ ३० ४७ ० ० ० ७७ 

ज�मा २९५ २११ ० ० ० ५०६ 

�ितशत ५८% ४२% ०% ०% ०% १००% 
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२१.निजकको  बजार पु�न ला�ने समय स�ब�धी िववरण 
सामा�यतया कुनै पिन सामा�ीको िकनवेच ह�ने ठाउलाई वजार भिन�छ तर पिन यहा ँ वजार भ�नाले घरह� 

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

ल�ा कपडा छानीछानी िक�न पाइ�छ । यसका आधारमा भेरी नगरपािलका वडा नं ४ मा उ�लेखनीय बजार नभए 

पिन सामा�य �यापा�रक के��ह�लाई बजार भिनएकोछ । यो वडाका ६४% अथा�त ३२३ घरधरुीलाई निजकको 

वजार स�म प�ुनकालािग आधा घ�टा स�म समय ला�छ भने ३६% अथा�त १८३ घरधरुीलाई १ घ�टा स�म ला�छ 

।  यस वडाको वजार स�म प�ुन ला�ने समयका आधारमा घरधरुीको िववरण तल ��तुत ग�रएको छः 

व�तीह� आधा घ�टा स�म १ घ�टा स�म २ घ�टा स�म ३ घ�टा स�म ३ घ�टा भ�दा वढी ज�मा 

बोहरा ७६ ८३ ० ० ० १५९ 

भगवती १०१ १७ ० ० ० ११८ 

राधाकृ�ण २८ ३१ ० ० ० ५९ 

राम जानक� ८१ १२ ० ० ० ९३ 

राना गाउँ ३७ ४० ० ० ० ७७ 

ज�मा ३२३ १८३ ० ० ० ५०६ 

�ितशत ६४% ३६% ०% ०% ०% १००% 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

२२. कुपोषण लागेका वालवािलका स�ब�धी िववरण 
यो वडामामा कुपोषण वालवािलकाको िववरण �ा� भएको छैन । 

२३. अकाल मृ�यु स�ब�धी िववरण 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ मा िवगत ५ वष�मा अकाल म�ृय ु ह�नेको सं�या ६ रहेको छ । जसको व�ती�तरीय 

िववरण तल ��ततु ग�रएको छः 

व�तीह� 
म�ृयकुोकारण 

एड्स/HI
V 

�यरोग दघु�टना �या�सर 
अ�मह
�या 

मटुुरोग मगृौला 
�सतुीगराउ

दा 
अ�य ज�मा 

बोहरा ० १ ३ ० ० ० ० ० ० ४ 

भगवती ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

राधाकृ�ण ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

राम जानक� ० ० १ ० ० ० ० १ ० २ 
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व�तीह� 
म�ृयकुोकारण 

एड्स/HI
V 

�यरोग दघु�टना �या�सर 
अ�मह
�या 

मटुुरोग मगृौला 
�सतुीगराउ

दा 
अ�य ज�मा 

राना गाउँ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

ज�मा ० १ ४ ० ० ० ० १ ० ६ 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

२४.  फोहोरमैला �यव�थापन स�ब�धी िववरण 
आ�नो घरमा उ�पादन भएको फोहोर मैला �यव�थापन स�ब�धी सूचना संकलन गररे हेदा�  भेरी नगरपािलका वाड�  

नं ४ मा फोहोर �यव�थापन भएको देिख�छ । २ घरधरुी वाहेकले कुनै न कुनै �पमा �यव�थापन गरकेो देिख�छ । 

कुल ५०६ घरधरुी म�ये ६% अथा�त २९ घरधरुीले गाड्ने अथवा कुनै एिककृत गन� ठाउमा फा�ने गरकेो वताए भने 

९२% अथा�त ४६८ घरधरुीले  ज�ने खालका लाई जलाउने र वाकँ�लाइ गाड्ने गरकेो  िववरण िदएका छन । �य�तै 

१% अथा�त ७ घरधरुीले सड्ने खालका फोहोर ह�लाई मलखाडीमा फा�ने गरकेो र मल वनाउने गरकेो जानकारी 

िदए । �यसैगरी २ घरधरुीले जतासकैु फा�ने गरकेो वताए । सम�तामा फोहोर �यव�थापनमा यो वडा केिह हद स�म 

सचेत भएको देिख�छ तर अझ �यव�थापनमा जोड िददै जानु पन� अव�था रहेको छ । घरधरुीह�ले फोहोर 

�यव�थापन कसरी ग�ररहेका छन भ�ने िववरण व�ती �तरीय �पमा तल ��तुत ग�रएको छः 

व�तीह� गाड्ने जलाउने मल वनाउने 
अ�ले 

लैजा�छ 
जतासकैु 
फा�ने 

अ�य ज�मा 

बोहरा १५ १४० २ ० २ ० १५९ 

भगवती ५ ११३ ० ० ० ० ११८ 

राधाकृ�ण १ ५६ २ ० ० ० ५९ 

राम जानक� ६ ८५ २ ० ० ० ९३ 

राना गाउँ २ ७४ १ ० ० ० ७७ 

ज�मा २९ ४६८ ७ ० २ ० ५०६ 

�ितशत ६% ९२% १% ०% ०% ०% १००% 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

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

हाल देशका हरके गाउगँाउमँा िविभ�न �कारका सामदुाियक संगठन ह� िनमा�ण भएकाछन । भेरी नगरपािलका वाड�  

नं ४ को पिन सामदुाियक संगठनमा सकृय रहेका घरधरुीको िववरण संकलन ग�रएको छ । कुल ५०६ घरधरुी म�ये 
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४४० घरधरुीह� कुनै न कुनै संगठन वा समहुमा आव� भएकाछन । �मखु �पमा �थानीय समदुायमा आधा�रत 

संगठन¸�थानीय सहकारी उपभो�ा सिमित आमा समहु वन समहु वाल समहु आदीमा संल�न भएका घरधरुीह�को 

िववरण संकलन ग�रएको छ जसको व�ती �तरीय िववरण तल ��तुत ग�रएको छः 

 व�ती 

C
BO

 म
ा आ
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 स
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आ

व�
 

उप
भो

�
ा स
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आ
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स
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ार
ीम

ाआ
व�

 

वा
ल

 स
महु

मा
 

आ
व�

 

आ
मा

 स
महु

मा
 

आ
व�

 

अ
�य

 
स

महु
मा

आ
व�

 समहुमा आव� 
घरधरुी 

आव� 
नभएका 

कि�तमा 
एउटामा 
भएका 

बोहरा ४ १६ १६ २८ १ २१ ११५ १७ १४२ 

भगवती ० ९ ३ ८२ २ ३५ ८३ १३ १०५ 

राधाकृ�ण १ १ ४ ४० ० १४ २५ १० ४९ 

राम जानक� ६ १८ २३ ३६ २ १४ ३५ २२ ७१ 

राना गाउँ १ ४ ४ ६४ १ २२ ४८ ४ ७३ 

ज�मा १२ ४८ ५० २५० ६ १०६ ३०६ ६६ ४४० 

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

२६. वातावरण तथा सरसफाई  स�ब�धी िववरण 
वातावरण तथा सरसफाईका लािग भेरी नगरपािलका वडा नं ४ मा  िविभ�न ��ावलीह� समावेश गररे िववरण 

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

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

िथयो । यो संगै  वडा  िभ�  दमकल¸ए�वलेु�स¸शव वाहान¸ वसपाक�  आिद का वारमेा पिन िववरण संकलन ग�रएको 

िथयो । हाल यो वडामा मािथ उ�लेिखत सेवा सिुवधा केही उपल�ध भएको र केही उपल�ध नभएको पाइयो । 

सहजताका लािग वातावरण तथा सरसफाई स�ब�धी स�पणु�  िववरण तल ��तुत ग�रएको छ  

�स िववरण छ /छैन सं�या संचालक 

१ साव�जािनक शौचालय  छ २ वडा काया�पािलका 

२ फोहोर पानी �शोधन शाला  हो ० ० 

३ िपउने पानी �शोधनशाला  छ १ खानेपालनी सिमित 

४ फोहोर फा�ने िकटानी ठाउँ  छ १ वडा ले 

५ वायो �यास �ला�ट  छैन ० ० 
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�स िववरण छ /छैन सं�या संचालक 

६ सरसफाई मजदरु  ० ० ० 

७ दमकल सेवा ० ० ० 

८ ए�वलेु�स सेवा छैन ० ० 

९ शव वहान सेवा छैन ० ० 

१० �हरी �यान सेवा छ १ सचालनमा रहको 

११ वसपाक�  वा �टेसन  छ १ सचालनमा रहको 

१२ वसपाक�  छ भने कित गाडी आवत जावत गछ�न  छ ५० दिैनक  

�ोतः घरधरुी सभ��ण २०७५ जे� 

२७. बैक तथा िव�ीय  स�ब�धी िववरण 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ मा  ज�मा ४ वटा वैकह� �थापना भइ संचािलत अव�थामाछन जसको िववरण तल 

��तुत ग�रएको छ ।  

�स वैक वािव�ीय सं�थाको नाम व�ती 
�थापना 

वाखलेुको वष� 
म�ुय �पमा�वाह गन� सेवाह� 

१ नेपाल बैक िल     

२ ल�मी वैक    

३  एन अई िस    

४ क�तरुी वह�दे�यीय सहकारी    

५ शभु ल�मी वचत तथा ऋण सहकारी    

६ िज�ला सहकारी संघ    

�ोतः �थानीय सहकारी तथा नगरपािलका 

२८. धािम�क �थल  स�ब�धी िववरण 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ मा  रहेका धािम�क �थलह�मा म�ुयगरी िह�द ुधम� संग स�ब�धीत मि�दर ह� रहेका 

छन भने अ�य धम� संग स�ब�धीत धािम�क �थलह� यहा ँरहेका छैनन । यो वडामा धािम�क �थलह�को िववरण तल 

��तुत ग�रएकोछः 
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� स मि�दर ग�ुवा मि�जद चच� 

१ कािलका मि�दर ० ० ० 

२ सािनमािलका मि�दर ० ० ० 

३ राम मि�दर ० ० ० 

४ बिजको मिदर ० ० ० 

५ सर�वित     

६ कृषण मि�दर गैरीखाली    

७ राधाकृ�ण मि�दर    

८ कािजवारा    

९ कािलका मि�दर    

१० वोहरा िशव मि�दर    

११ इउरी ध�ला    

१२ कािलका मि�दर इउरी डाडँा    

१३ इ�ा मि�दर     

१४ इउरी फुलवारी    

�ोतः वाड� काया�लय 

२९. िव�ालय 
२९.१. िव�ालयको स�ंया�मक िववरण 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ मा �कुल जाने उमेरका (५ देिख १४ वष� स�मका) ५०५ जना अथा�त २०% 

जनसं�या रहेको छ । । यो उमेर भ�दा मािथको जनसं�या पिन िव�ालयमा पढ्ने गछ�  । हाल यो वडामा ज�मा ३ 

वटा सरकारी र ३ वटा िनिज िव�ालयह� रहेको छन  जसम�ये एउटा �ा िव ४ वटा िनमािव र एउटा मा िव रहेको 

छन  । जसको िववरण तल ��ततु ग�रएको छ । 

� स िववरण सरकारी सामदुाियक िनिज कुल ज�मा कैिफयत 

१ �ाथिमक  िव�ालय १ ० ० १  



 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ जाजरकोट पा�� िच� ०७५ 

 

55 
 

� स िववरण सरकारी सामदुाियक िनिज कुल ज�मा कैिफयत 

२ िन�न मा�िमक िव�ालय २ ० २ ४  

३ मा�िमक िव�ालय १ ० ० १  

 ज�मा ३ ० ० ३  

�ोतः िश�ा शाखा नगरपािलका 

२९.२.िव�ालयमा शौचालय स�ब�धी िववरण 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ मा रहेका कुल ४ वटा सरकारी िव�ालयको वारमेा चचा�  ग�रएको छ उ�लेिखत 

िव�ालय म�ये  सबैमा  चप� रहेको छन  भने २ वटा िव�ालयमा िश�क तथा छा� छा�ाका लािग एउटै चिप� को 

�यव�था छभने एउटा िव�ालयमा छा� छा�ाका लािग छु�ा छु�ै चप� रहेको छ । ।  िव�ालयमा भएका शौचालय 

स�ब�धी िववरण तल ��तुत ग�रएको  छ । 

 व�ती 
कुल 

िव�ालय 
सं�या 

चप� 
नभएका 
िव�ालय 
सं�या 

चप�कोिववरण (िव�ालय सं�या ले�ने ) 

सबैले एउटै 
�योग गन�  

छा�छा�ालाईछु
�ै भएको 

िश�किव�ाथ� 
लाई छु�ै 
भएको 

अपाङ्ग 
मै�ी 

कैिफयत 

यरुी १ ० १ १ ० ० १ 

गैरी खाली १ ० ० १ ० ० १ 

वोहरा १ ० १ ० ० ० १ 

 ३  २ २    
�ोतः िश�ा शाखा नगरपािलका 

२९.३.तहगत िश�क स�ब�धी िववरण 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ मा रहेका कुल ३ वटा सरकारी िव�ालयमा कुल १३ जना िश�क ह� काय�रत रहेको 

छन  जसम�ये �ािव तहमा ११ जना र िनमािव मा २ जना  िश�कह� काय�रत रहेको छन  । िलङ्गीय �पमा कुल 

१३जना िश�कह� म�ये १० जना मिहला रहेका छन । �यसै गरी �वीकृत दरव�दीमा काय�रत १० जना र राहतमा 

३ जना िश�कह� रहेका छन । कुल यी म�ये १० जना �थायी िश�कह� रहेको छन  जसको  िववरण तल ��तुत 

ग�रएको छ ।  

तह 
�वीकृतदरव�दीमा काय�रत प�रयोजना राहत िनिज �ोत 

कुल ज�मा 
म प ु ज�मा 

�थाइ 
म प ु म प ु म प ु

म प ु

�ा िब ७ ३ १० ७ ३ ० ० १ ० ० ० ११ 
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तह 
�वीकृतदरव�दीमा काय�रत प�रयोजना राहत िनिज �ोत 

कुल ज�मा 
म प ु ज�मा 

�थाइ 
म प ु म प ु म प ु

म प ु

िन मा िब ० ० ० ० ० ० ० २ ० ० ० २ 

मा िब ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

ज�मा ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 
�ोतः िश�ा शाखा नगरपािलका 

२९.४. िश�क तथा िव�ाथ� अनुपात स�ब�धी िववरण 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ मा रहेका ३ वटा सरकारी िव�ालयमा काय�रत १३ जना िश�क �यो �े�मा अ�यनरत 

२४५ िव�ाथ�को लािग पया�� ह�न िक हैनन भ�ने िहसावले िववरण संकलन ग�रएको छ जसको आधारमा 

यहाका औषत िश�क िव�ाथ� अनुपात १:२० रहेको छ । िव�ालय �तरीय �पमा िश�क तथा िव�ािथ�को सं�या 

तथा अनपुातका िवषयमा िव�ततृ िववरण तल ��तुत ग�रएकोछः 

� स िव�ालयको नाम 
िव�ाथ� 
सं�या 

िश�क 
सं�या 

िश�क िव�ाथ� 
अनपुात 

कैिफयत 

१ जानिक �ा िव यूरी ३९ ३ १३  

२  भेरी �ा िव गैरीखाली १३५ ४ ३५  

३  विुद िन मा िव बोहरा ८० ६ १४  

४ क�तरुी सहकारी वोिड�ङ �कुल (िनिज)     

५ नोविल� आधारभुत िव�ालय (िनिज)     

६ म�टे�री (िनिज)     

 

ज�मा २५४ १३ २० 
 �ोतः िश�ा शाखा नगरपािलका 

३०. सडक स�जाल  स�ब�धी िववरण 
भौितक पवुा�धार िवकासको िहसावले सडक सं�जालमा यो वाड�  नं ४ जोडीएकोछ । हाल स�म ४ वटा सडक ह�  

संचालनमा छन  । हाल स�म यो वडा िभ� रहेको सडक ह�को िववरण तल ��ततु ग�रएको छ । 

�स सडकको नाम 
वडािभ� सडकको अवि�थित वडा िभ�को 

दरुी 
हालको अव�था 

दिेख स�म 

१ िछ�चु जाजरकोट  पासागार  गैरीखाली    संचालनमा  
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�स सडकको नाम 
वडािभ� सडकको अवि�थित वडा िभ�को 

दरुी 
हालको अव�था 

दिेख स�म 

२  जाजरकोट ज�ुला खंलगा  काले खोला      
३  जाजरकोट डो�पा खंलगा  ठाटी      
४ गैरीखाली  ठाटँी ठाटँी   संचालनमा  

�ोतः वाड�  काया�लयह� 

३१. �यापा�रक के��  स�ब�धी िववरण 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ जाजरकोट िज�लाको  सदरमकुाम  भएकोले यो नै यसको �मखु वजार हो भने बाकेँ 

िज�लाको नेपालगंज यहाका जनताले बढी उपयोग गन� बजार हो । यो वाड�  नं ४ िभ�  रहेका  �यापा�रक के��ह�ले 

यहा ँउ�पािदत अ�न तथा पशजु�य उ�पादन साथै िकराना सामा�ी र ल�ाकपडा िवि� गन� गरकेा छन  । जसको 

िववरण तल ��ततु ग�रएको छ । 

� स �यापा�रक के��को नाम परुा ठेगाना �यापारह�ने म�ुय व�त ुतथा सेवाह� कैिफयत 

१ िसिमको �ख  भेरी नगरपािलका ४ दैिनक उपभो�य ब�तुह�   

२  शाि�त चौतारा भेरी नगरपािलका ४ दैिनक उपभो�य ब�तुह�   

३  गैरीखाली भेरी नगरपािलका ४ दैिनक उपभो�य ब�तुह�   
�ोतः वाड� काया�लय 

३२. खेल मैदान  स�ब�धी िववरण 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ मा िव�ाथ�ह� खे�नको लािग िव�ालयको क�पाउ�डमा रहेको खेल मैदान वाहेक 

�यवसायी �योजनका लािग िनमा�ण भएका उ�लेखनीय खेल मैदान ह� छैनन । भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ मा 

रहेका खेल मैदान स�ब�धी िववरण तल ��ततु ग�रएको छ । 

३३.वालवािलका स�ब�धी िववरण 
३३.१.पाक�  तथा वालउ�ान स�ब�धी िववरण 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ मा  वालवािलकाका लािग वाल उ�ान तथा पाक� ह� �यव�थापन ग�रएका र 

�यवसाियक �योजनका लािग खोिलएका छैनन । यस वडामा रहेको एउटामा� पाक� को िववरण तल ��तुत ग�रएको 

छ । 

� स पाक�  तथा वाल उ�ानको नाम �थान तथा वाड�  नं संचालक 

१ िव पी शाि�त बािटका  ४  नेपाली सेना 
�ोतः वाड� काया�लय 
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३३.२. बाल �लव  स�ब�धी िववरण 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ मा  वालवािलकाकाको सवा�ङ्िग िवकासका  लािग वाल �लव ह� िनमा�ण ग�र 

प�रचालन ग�रएका छन वालवािलकाको हक िहतका लािग वो�ने आ�ना कुराह� स�ब�धीत सरोकारवाला 

िनकायह� सम� रा�ने तथा �मता िवकास संग स�ब�धीत िविभ�न कृयाकलाप ह� गन� ग�र �थापना भएको  

वाल�लव ह� यो वाड�मा छैनन । 
३३.३. बाल �लव तथा वाल समुहले �ितिनिध�व गरेका संघ सं�थाको िववरण 
पिछ�लो समयमा नीितगत �पमा नै वालवािलकाह�लाई िविभ�न संघ सं�थाह�मा सहभागी गराउनको लािग 

�यव�था ग�रएको छ । �थानीय शासन तथा सामदुाियक िवकास काय��म अ�तरगत वडा नाग�रक म�च लगायतमा 

वाल सहभािगता सिुनि�त ग�रएको िथयो । ऐले वाल मै�ी �थानीय शासन �यव�थाका लाई अंिगकार गन� नीित 

अन�ुप पिन िविभ�न संघ सं�थामा वालवािलकाको संल�नता रहेको ह��छ । भेरी नगरपािलका गाउपँािलकमा वाल 

�लव वा वाल समहुले �ितिनिध�व गरकेा संघ सं�थाह�को िववरण तल ��तुत ग�रएको छ । हाल यहा ँ �यस 

�कारका सिमितह�को िववरण आएको छैन । 
३३.४. कामदारको �पमा घरवाट वािहर गएका वालवािलकाको िववरण 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ मा दैिनक िजिवको पाज�नमा सम�या भएका धेर ैघरधरुीह� रहेका छन जसको वारमेा 

मािथ िव�ततृ िव�ेषण ग�रएको छ । जीवन िनवा�हकै लािग पिन घरवाट वािहर गएका वालवािलकाह� पिन रहेको 

छन  । �ा� सूचनाका आधारमा ९ जना वालवािलकाह� घरवाट वािहर गएकाछन  । घरमा खाने लाउने को चरम 

सम�या भएको ह�नाले अिवभावकले पिन रो�न खोजेको देिखदैन । ती वालवािलकाह�को िववरण तल ��तुत  
कामको िववरण वािलका सं�या वालक सं�या ज�मा कैिफयत 

घरले ुकामदार २ ७ ९  

होटल र�ेटुर�ेट     
उ�ोग �यवसाय     

�ोतः वाल क�याण सिमित तथा नगर पािलका र अ�य संघ सं�था 

३३.५. १८ वष� भ�दा कम उमेरमा िववाह गरेका  वालवािलकाको िववरण 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ मा  वाल िववाह �स�तै भएको छ तर यो सं�या कित छ भ�ने �प�ट त�याङ्क छैन । 

पिछ�लो समय संचार तथा सामािजक संजालको वढ्दो िवकास �म संगै वाल िववाहले ��।य पाउन थालेको छ । 

वाल क�याण सिमित तथा मिहला तथा वालवािलका िवकास काया�लय संग रहेको त�याङ्कको आधारमा हेदा�  ५९ 

वािलका तथा ३२ वालकको िववाह १८ वष� भ�दा पिहले नै भएको छ ।  

वािलका सं�या वालक सं�या ज�मा कैिफयत 

५९ ३२ ९१  
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३३.६.  प�रवार िविहन  वालवािलकाको िववरण 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ मा   प�रवार िविहन वालवािलकाह�को सं�या पिन तलुाना�मक �पमा वढी भएको 

पाइएकोछ । प�रवारमा अिवभावक�व �दान गन� �यि� नभएका वालवािलकाह� आफ�तको संर�णमा रहेका 

वालवािलकाह�सं�थागत संर�णमा रहेका वालवािलकाह�¸सडक वालवािलकाह�¸जेलमा रहेका वालवािलकाह� 

लगायत िहसंा यातना िपिडत वालवािलकाह�¸वेवा�रसे अव�थामा भेिटएका वालवािलकाह� िववरण संकलन 

गरीएको छ । हाल यो वडामा य�ता �कारका कुल ७१ जना वालवािलकाको िववरण फेला परकेोछ । जसको 

प�रवार िविहनताको अव�थाको आधारमा वालवािलकाको सं�या तल ��ततु ग�रएको छ । 

�स िववरण वािलका वालक ज�मा 

१ प�रवारको संर�ण िविहनवालवािलकाको कुल सं�या ११ १७ २८ 

२ प�रवारमा वय�क�य�� नभएका वालवािलका सं�या ३ ८ ११ 

३ आफ�तको संर�णमा रहेकावालवािलका सं�या ७ ८ १६ 

४ सं�थागत संर�णमा रहेकावालवािलका सं�या २ ३ ५ 

५ सडक वालवािलका सं�या ० ९ ० 
६ जेलमा रहेका वालवािलका सं�या ० ० ० 
७ िहसंा यातना िपिडत वालवािलका सं�या ४ ७ ११ 
८ वेवा�रसे अव�थामा फेलापरकेा वालवािलका सं�या ० ० ० 
९ वेचिवखनमा परकेा वालवािलका सं�या ० ० ० 

�ोतः मिहला शाखा 

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

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

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

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

छन भने कितपय अव�थमा मिहलाह� आफै िपडा �य� गन� थालेका छन । यो वडाको पिछ�लो त�याङ्कका 

आधारमा कुल ९५  जना मिहलाह� िहंसा िपिडत पाइएको छ जसको िववरण तल ��तुत ग�रएको छ । 

� स िववरण सं�या कैिफयत 

१ घरले ुिहसंा वाट िपिडतमिहला  ३८  

२ वेच िवखनमा परकेो मिहला ०  

३ �ीमान वाट िपिडत मिहला ४७  
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� स िववरण सं�या कैिफयत 

४ ��� वाट िपिडत मिहला ३  

५ सामािजक कु�रित वाट िपिडत मिहला ७  

  ९५  

�ोतः मिहला शाखा 

३५.सरकारी काया�लय स�ब�धी िववरण 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ मा सरकारी काया�लयह�मा वडा काया�लय मा� संचािलत अवसथामा छ अ�य 

काया�लयह� संचालनमा छैनन ।  

� स काय�लयको नाम फोन नं ज�मा दरव�दी काय�रत कम�चारी कैिफयत 

 १ िज � का        

 २  कारगार       

 ३  आिम� �याप       

४ वाड�  काय�लय     

५ कृिष �ान के��     

६ कोष तथा लेखा िनय��क     

७ 
घरले ुतथा साना उ�ोग 
िवकास सिमित   

  

८ िसंचाइ िवकास िडिभजन     

९ नेपाल टेिलकम     

�ोतः  वाड� तथा अ�य काया�लय 

३६.पुल पुलेसा  स�ब�धीिववरण 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४  मा एउटा �स पलु मा� रहेको छ । जसको िववरण तल ��तुत ग�रएको छः 

�स पलुपलेुसाको नाम खोला / नदी पलुको�कार 
िनमा�ण भएको 

साल 
 

सहयोग 
१ पासागार पासागार ट्स २०६० िज िव स 

�ोतः वाड� काया�लय तथा पलु िनमा�णमा काम गरकेा गैसस ह� 
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३७. �यापार �यवसाय स�ब�धी िववरण 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ िभ� रहेका �मखु �यवसायह�को िववरण संकलन ग�रएको छ । सामा�यतया िनि�त 

�े� िभ� आव�यक पन� खालका �यवसायह�को सुची तयार पारी ती म�ये कित �यवसायह� कितको सं�यामा 

रहेका छन भ�ने िहसावले िववरण संकलन ग�रएको छ । यो वडामा पिन �यती धेरै �यवसाय र �यवसायीह� 

देिखदैनन तैपिन केिह �यवसायह� िनि�त सं�यामा रहेको छन  । यहा ँयो वडा िभ� नभएका �यवसायको सचुी 

समावेस ग�रएको छ । यसले पाठकलाई �यो �यवसय गन� मािनसह� नभएको भ�ने सिुनि�त गन�का लािग सहयोग 

प�ुनेछ भने �यवसायीलाई कित �ित�पध� रहेको छन  भ�ने िवषय वु�न सहज ह�ने साथै �यवसाय �थापनाका लािग 

सहयोग प�ुने ह��छ । हाल  यो वडामा संचालन भइरहेका �यवसायह�को गिणतीय  िववरण तल ��तुत ग�रएकोछः 
� 
स 

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

१ द�ुध �यवसायी १  संचालनमा रहकेो    

२ टेलस�  १५ संचालनमा रहकेो    

३ सनुचादँी �यवसायी  ९ संचालनमा रहकेो    

४ भाडँा �यवसायी  ३ संचालनमा रहकेो    

५ होटल �यवसायी  ३५ संचालनमा रहकेो    

६ फे�सी �यवसायी  ४१ संचालनमा रहकेो    

७ ि�लिनक तथा औषधी �यवसायी  ३ संचालनमा रहकेो    

८ तरकारी तथा फलफुल �यवसायी  ८ संचालनमा रहकेो    

९ इले��ोिनक �यवसायी  १२ संचालनमा रहकेो    

१० मास ु�यवसायी  ३ संचालनमा रहकेो    

११ सैलुन तथा �यटुीपाल�र �यवसायी  ५ संचालनमा रहकेो    

१२ उ�ोग  ३ संचालनमा रहकेो    

१३ आट� �यवसायी  १ संचालनमा रहकेो    

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

१५ बोिड�ङ �कुल संचालन  २ संचालनमा रहकेो    

१६ ठे�काप�ा �यावसायी  ५० संचालनमा रहकेो    
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� 
स 

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

१७ ज�ुा पसल  १५ संचालनमा रहकेो    

१८ िकराना पसल  ३७ संचालनमा रहकेो    

१९ फोटो �टुिडयो  ५ संचालनमा रहकेो    

२० फिन�चर �यवसायी  ५ संचालनमा रहकेो    

२१ राइस मील  २ संचालनमा रहकेो    

२२ गाडी वक� सप  ५ संचालनमा रहकेो    

२३ घिडरडेीयो िटिभ मम�त  १३ संचालनमा रहकेो    

२४ पे�ोल प�प  ०  ०   

२६ च�मा पसल उ�ोग  १ संचालनमा रहकेो    

२७ �यास िडलर  ०  ०   

२८ प�ुतक �यवसायी तथा फोटोकपी  ३ संचालनमा रहकेो    

२९ सहकारी २ संचालनमा रहकेो    

३० मिन �ा�सफर ६ संचालनमा रहकेो    

३१ वैक ८ संचालनमा रहकेो    

३२ मिदरा �यवसाय १२ संचालनमा रहकेो    

३४ काननु �यवसायी परामश� सेवा ५ संचालनमा रहकेो    

३५ खाजा घर तथा िचया पसल २० संचालनमा रहकेो    

३६ ट्यसुन से�टर ० ०   

३७ केवलु �यवसाय ० ०   

३८ माटाका भाडँा वनाउने �यवसाय ० ०   

�ोतः ��य� अवलोकन तथा उ�ोग वािण�य संघमा रहेको िववरण 

३८. हवाई सेवा स�ब�धी िववरण 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ मा हवाईसेवा सिुवधा उपल�ध छैन । यहाकँा मािनसह� िवशेषत काठमाडौ तफ�  हवाइ 

माग� वाट जान ुपरमेा �कुमको चौरजहारी तथा वाकेँ िज�लाको नेपालग�ज वाट जाने गछ�न भने  न� गाडी वाट नै 
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अ�य िज�ला जाने गद�छन । यो वडाको सबै भ�दा निजकको िवमान�थल पिन २ घ�टाको  या�ा दरुीमा रहेको 

चौरजहारी िवमान �थल हो ।  

३९. पशुवधशाला स�ब�धी िववरण 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ मा  वािष�क झ�डै २४ टन भ�दा वढी िकलो मास ुखपत ह�ने गद�छ । यहा ँसरुि�त 

वधशाला िनमा�ण ग�रएको  नभएपिन २ वटा पशवुधशालाह� संचालनमा रहेकाछन । �थानीय �पमा गाउमँा मा�रने 

पशहु� घरधरुीमा नै मा�रने गरकेोले यसको �यती धेर ैआव�यक पिन देखीएको छैन । हाल यो  वडामा  संचािलत 

वधशालाको िववरण तल ��तुत ग�रएकोछ  

� स  पशवुधशाला नाम �थान संचालक हालको अव�था 

१ शाही पश ुबधशाला गैरीखाली    संचालनमा  

२ सखु�ित       
�ोतः वाड� काया�लय 

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

वढी पिन �चलन मा रहेको छन  । म�ुय २ िविधमा जलाउने र गाड्ने पद�छन । यो भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ मा 

पिन यीनै २ िविधह� �चलनमा रहेको छन  । यो िविध �योगमा धम�का िहसावले वढी �भाव पारकेो देिख�छ । �मखु 

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

तल ��तुत ग�रएको छ । 

�स 
दाहसं�कारको 

त�रका �मखु �पमासंल�न ह�ने जाती 
�मखु �पमासंल�न 

ह�ने धम� 
दाहसं�कारका �मखु �थानह� 

१ जलाउने ��ण, �े�ी जनजाती तथा दिलत िह�द ु िशवालय िसमाघाट 

२ गाड्ने   
 

�ोतः ��य� अवलोकन छलफल 

४१.�यवसाियक पकेट�े� स�ब�धी िववरण 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ मा �यवसाियक �पमा तरकारी को �यवसाियक  संभावना रहेको छ । । हाल यो �े�मा 

�यवसाियकताको सु�वात भएपिन �यवसाियक उ�पादन भने सु� भएकोछैन ।  जसको िववरण तल ��ततु छ । 

�स �यवसायकोनाम �थान  अनमुािनतवािष�क 
उ�पादन 

रोजगारीसं�या 
कैिफयत 

��य� अ��य� 

१  पासागार तरकारी पकेट �े� पासागार  १०००   ०  ४०   
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�स �यवसायकोनाम �थान  अनमुािनतवािष�क 
उ�पादन 

रोजगारीसं�या 
कैिफयत 

��य� अ��य� 

२  बरला तरकारी पकेट �े�  बरला  २०००  ० ५५    
�ोतः कृिष तथा पशसेुवा काया�लयमा रहेको अिभलेख २०७४ 

४२. होटल  स�ब�धी िववरण 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ िज�लाको सदरमकुाम भएको ह�नाले यहा िविभ�न �कारकार होटलह� रहेकाछन  

जसमा �यवसाियक �पमा तालीम हल समेत भएका होटलह�¸ खाना आवास सिुवधा भएका होटलह� लगायत 

अ�य  रहेको छन  ।  होटलह�मा हाल वजार �े�मा �स�त पाइने खानेकुरा ह� पािनपरुी चटपटे समेत पाइने 

गरकेोछ । यहका होटलह� मु�य �पमा ४ �कारका रहेको छन  । खाना तथा आवासको सिुवधा भएर तािलम हल 

समेत भएका ¸खाना तथा आवासको सिुवधा भएका, खाना खाने मा� सिुवधा भएका ¸समा�य िचया ना�ता मा� 

खाने सिुवधा भएका । उ�लेिखत होटलह� म�ये ८०% भ�दा वढी दता�  भएका छैनन । हाल यो वाड�  नं ४ मा रहेका 

होटल �यवसाय स�ब�धी िववरण तल ��तुत ग�रएको छ । 

�स होटलको िकिशम सं�या �थान 

१ खाना आवास सिहत तािलम हल को सिुवधा भएको ३  गैरीखाली बसपाक�   
२ खाना आवास को सिुवधा भएको  २१   
३ खानाको सिुवधा भएको आवास नभएको  ३७   
४ सामा�य िचया तथा ना�ता पसल  १३९   

�ोतः वाड�  नं ४ मा रहेको अिभलेख तथा ��य� अवलोकन 

४३. सुर�ा िनकाय  स�ब�धी िववरण 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ मा जाजरकोट िज�लाको िज�ला �हरी काया�लय तथा आम� �यारके रहेको छ जसको 

िववरण तल ��ततु ग�रएकोछ  ।  

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

१ िज प का  गैरीखाली      
२  आिम� �यारके कािलका      

�ोतः वाड�काया�लय / िज�ला �हरी काया�लय 
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४४. व�य ज�तु तथा चराचुरङ्गी  स�ब�धी िववरण 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ मा ३ वटा सामदुाियक वन रहेका छन भने अ�य राि��य वन पिन �स�त रहेको छ ।  

हाल यो  वाड�   िभ� म�ुय �पमा १७ �कारका व�य ज�तु र २५ �कारका चराचु�ङ्गीह� पाइने गरकेाछन । यो 

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

�स चराको नाम �स चराको नाम �स चराको नाम कैिफयत 
१ लइुचे १० काकाकलु १९ जरुलेी  

२ कािलज ११  िदकु�चो २० �पी  

३ चील १२ मैना २१ धोिवनी  

४ िग� १३ सगुा २२ लाटोकोसेरो  

५ काग १४ भंगेरा २३ कोटेरो  

६ �याउली १५ गौथली २४ लामप�ु�े  

७ टकठके १६ कोइली २५ कोकले  

८ ढुकुर १७ �याखरुा २६   

९ ित�ा १८ बाज २७   

�ोतः िज�ला वन काया�लय  

यसैगरी यो वाड�  नं ४ मा पाइने �मखु व�यज�तकुो िववरण तल ��ततु ग�रएकोछः 

�स  व�य ज�तुको नाम �स व�यज�तुको नाम �स व�य ज�तकुो नाम कैिफयत 
१ िचतवुा ७ रतवुा १३ खरायो  

२ भाल ु ८ वनढाडे १४ बदेल  

३ �याल ९ द�ुसी १५   

४ घोरल १०  १६   

५ मगृ ११ वादँर १७   

६ �याउरो १२  १८   

�ोतः िज�ला वन काया�लय 

४५.�ख तथा  जिडवुटी  स�ब�धी िववरण 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ मा �स�त वन �े� रहेको छ । सबै वन�पतीको िववरण िलन किठन ह�ने भएकोले �मखु 

�पमा काठ उ�पादन ह�ने र जिडवटुीह� को वारमेा िववरण संकलन ग�रएको छ । जस अनसुार हाल यो वडामा२७ 
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�जाितका वन�पती रहेको छन  भने �मखु �पमा ६ �जातीका जिडवटुीह� रहेको छन  । हाल यो वाड�  नं ४ का 

�ख तथा जडीवटुीका �मखु �जाती स�ब�धी िववरण तल ��तुत ग�रएको छ । 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ मा पाइने �मखु वन�पतीको िववरण 

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

१ साल  १०  धाइरा १९ टुनी  

२  बाजँ ११  लामपाते २० खनाया  

३  �याज १२  भला २१ मौवा  

४  काउलो १३  �इनु २२ असरुो  

५  लालीगरुासँ १४ िखरो २३ मका�उलो  

६  फलाटँ १५ काफल २४ कोटीमरो  

७  िठ�के १६ चो�ा २५ घयुालो  

८  कटुज १७ ितजु २६ अयार  

९  सादन १८ मेल २७   

�ोतः िज�ला वन काया�लय जाजरकोट 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ मा पाइने म�ुय म�ुय जडीवटुीह� 

�स  जिडवटुीको नाम �स जिडवटुीको नाम �स जिडवटुीको नाम कैिफयत 
१ काउलो  ३  तेजप�ा ५ िततेपाती  
२  िटमरु ४  चो�ा ६ कु�रलो  

 �ोतः िज�ला वन काया�लय जाजरकोट 

४६.भु संवेदनिशल �े�  स�ब�धी िववरण 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ मा  भ ुसंवेदनिशल �े�ह� म�ुय �पमा २ �थानमा रहेको छ । । भ ुसंवेदनिशल भ�नाले 

पिहरो जाने �े� भिनएको हो । पिहरो िविभ�न कारणले जाने गद�छ ।समा�यतया वषा�यमामा पानी परेसंगै िविभ�न 

�े�मा पिहरोजाने गदा�  तर यो खालको पिहरो पानी रोिकए पिछ आफै रोिक�छ र य�तो खालको पिहरोले त�कािलन 

अव�थामा �भाव पारेपिन दीघ�कालीन असर पाद�न । अ�यािधक वषा�का कारण आएको पिहरोलाई भने यहा ँ

समावेस ग�रएको छैन । दीघ�कािलन असर गन� खालका भ ुसंवेदनिशल �े�ह�को पिहचान ग�र यसको िनराकरण 
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लािग �थानीय तह आफै प�रचािलत ह�ने अव�था आएको ह�नाले यो िववरण संकलन ग�रएको हो । हाल यो वडामा 

रहेको भ ुसंवेदनिशल �े�को िववरण तल ��ततु ग�रएकोछः 

 व�ती पिहरोको नाम 
अनमुािनत�भािवत 

�े�फल 
किहले वाटसु� 

भएको 
हालको अव�था 

रानागाउ ँ कारागार �े�  १५०० ब िम  २०७१  वेला वेलामा वग�ने  

रानागाउ ँ  खहरखेोला १००० ब िम  २०६७    

४७.जल स�पदा  स�ब�धी िववरण 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ मा १२ मिहना व�ने तथा मौसमी खोलाह� पिन रहेका छन । हाल यी म�ये केही 

नदीह�को जलिव�तु िनका�न  सिकने खालका छन भने मौसमी खोलाह�को िसंचाइका लािग �योग भइरहेको छ । 

। हाल यो वडामा रहेका जल स�पदाको सं�या�मक िववरण तल ��ततु ग�रएकोछः 

�स जलस�पादाकोिववरण सं�या हालको �योग �योग गन�सिकने संभावना 

१ हीम नदी  ०     

२ वा�ै मिहना पानीव�ने नदी  १ खेतबारी िसंचाई   
३ मौसमी पानी व�नेनदी खोला  २ खेतबारी िसंचाई   

४ ताल  ०     

५ पोखरी ०      

�ोतः वडाअिभलेख तथा ��य� अवलोकन 

४८. वाली �णाली  स�ब�धी िववरण 
वाड�  नं ४ मा लगाइने गरकेो वाली �णाली स�ब�धी िववरण तल ��तुत ग�रएकोछः 

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

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

१ खेत  धान गह� ँ ०   धान  गह� ँ ०   मकै जौ  ०  

२ वारी मकै   गह� ँ ०   मकै गह� ँ ०   मकै जौ  

३ पाखो कोदो  ०  ०   भटमास  तोरी ०  ०  ०    
�ोतः कृिष िवकास काया�लय जाजरकोट 
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४९.  �वा��य सं�था  स�ब�धी िववरण 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ मा हाल कुनै  �वा��य सं�थाह�मा २ वटा फाम�सीह� रहेकाछन भने अ�य िनकाय 

छैनन । िज�ला सदरमकुाम रहेको ह�नाले यो वडामा �वा��य सं�था नभएपिन �वा��य सेवा वाट खास वि�चत ह�न ु

पन� अव�था छैन ।  

� स �वा��यसं�थाको नाम सं�या � स �वा��यसं�थाको नाम सं�या 

१ सरकारी अ�पताल ० ७ उप�वा��य चौक� ० 

२ �सतुी गहृ ० ८ �ाथिमक �वा��य के�� ० 

३ वाल अ�पताल  ० ९ नीिज अ�पताल ० 

४ आयवु�द अ�पताल १ १० फाम�सी २ 

५ �ाकृितक िचिक�सा  ० ११ ि�लिनक ० 

६ �वा��य चौक� ० १२ विथ�ङ से�टर ० 

  �ोतः िज�ला �वा��य काया�लय जाजरकोट 

५०.  रेिडयो �टेसन स�ब�धी िववरण 

यो वाड�  नं ४ मा एउटा एफ एम रिेडयो �टेसन  रहेको छ जसको िववरण तल ��ततु ग�रएको छ । 

� स एफ एम रिेडयो �टेशनको नाम �थान �कार कैिफयत 

 १  पाईला एफ एम रामजानक� टोल  सामदुायीक रिेडयो   

 

५१.गै� सरकारी सं�था स�ब�धी िववरण 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ मा  हाल स�म िविभ�न गै�सरकारी संघ सं�था काय�रत रहेको छन  ।सामािजक 

प�रचालन देिख �वा��य �े�¸आयआज�न¸भौितक पवुा�धार लगायत िविभ�न काय��मह� संचालन ग�ररहेको छन  । 

हाल यो  वडामा काय�रत गै� सरकारी सं�थाह� तथा अ�य क�पनी ह�को  िववरण तल ��तुत ग�रएको छ  

�स गैससकोनाम 
काया�लय 

रहेको�थान 
नपामा 

दता�  छ ? उदे�य 

 १  पहाडी �� िवकास  अिभयान गै�रखाली  छैन   ग�रबी �युिनकरण सामािजक सेवा 

 २ सयु� िकरण यवुा के��      

३ क�तरुी यथु एसोिसएसन    
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५२. साव�जािनक शौचालय स�ब�धी िववरण 

भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ मा  २ वटा साव�जािनक  शौचालयह�  रहेका छन जसको िववरण तल ��तुत 

ग�रएकोछ । 

�स शौचालय रहेको �थान संचालनको अ�था संचालक 

 १  बसपाक�  साि�तचोतारा शाि�तचौतारा  संचालन  

 २  गैरी खाली गै�रखाली  ०  
�ोतः वाड�  काया�लय 

५३.राजनैितक दल स�ब�धी िववरण 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ मा  हाल  म�ुय �पमा तीन वटा दलह� रहेका छन । जसको िववरण तल ��ततु 

ग�रएको छ । 

� स राजनैितक दलको नाम काया�लयरहको �थान �मखुको नाम 
 

कैिफयत 

१ नेपाल क�यिुन� पाट� नभएको   

२ नेपाली का�ेँस नभएको   

३ राि��य �जात�� पाट� नभएको   

�ोतः वाड�  नं ४ काया�लय 

५४.वडामा काय�रत कम�चारीह�को िववरण 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ मा हाल ज�मा २ जना कम�चारी रहेको छन  । यस काया�लयमा अ�य दरव�दी भएपिन 

कम�चारीह� आएका छैनन । उपल�ध कम�चारीको िववरण तल ��तुत ग�रएको छ । 

�स कम�चारीको नाम पद शाखा कैिफयत 

१ �च�ड जंग शाह  वडा सिचव  �शासन   

२  िवमला शाही का स     

     

�ोतः भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ �शासन शाखा 

५५.वडाका  िनवा�िचत जन�ितिनिधह�को िववरण 
भेरी नगरपािलका वाड�  नं ४ मा २०७४ को वैसाखमा नेपालमा गणत�� �थापना पिछको पिहलो �थानीय िनवा�चन 

भएकोछ । यो वडामा कुल ५ जना जन�ितिनिधह� िनवा� िचत भएकाछन  भने सबै ५ जना नेपाली कां�ेस वाट 
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िनवा� िचत भएका ह�न । करीव १८ वष� पिछ २०७४ सालको िनवा�चनमा िनवा� िचत जन �ितिनिधह�को िव�ततृ 

िववरण तल ��ततु ग�रएको छ ।  

�स जन�ितिनिधकोनाम पद उमेर िलंग 
शैि�क 
यो�यता 

चुनाव िजतेको 
राजनैितक दल 

१ ख�ब जंग शाह  अ�य�        नेपाली का�ेश  

२  िव�ण ुकु भडेल  सद�य       नेपाली का�ेश  

३  भ� ब शाही  सद�य       नेपाली का�ेश  

४  बागे�री भडेल म सद�य       नेपाली का�ेश  

५  झपुी सुनार द म सद�य       नेपाली का�ेश  
�ोतः वाड� नं ४ को अिभलेख 

५६.  सम� अव�था र िन�कष� 
सम�मा भेरी नगरपािलका वडा नंको वत�मान यथाथ�ता ��तुत भएको छ । यो वडाको जीवन िनवा�हको अव�था हेन� 

हो भने वािष�क �पमा धा�न सकेको देिख�छ । िज�ला सदरमकुाम र धेर ै�यवसायीह� रहेको ह�नाले य�तो अव�था 

देिखएको हो  ।  वत�मान यथाथ�ता िभ� रहेर वृह�र ग�ु योजना तयार गन� सकेको ख�डमा आगामी िदनह�मा यस 

वडको सम� िवकासले गित िलन स�ने देिख�छ ।  वाड�  नं ४का सम� जन�ितिनिध तथा कम�चारीह�को अतलुनीय 

सहयोग र समप�णले यो व�तगुत िववरण तयार भएको हो र यसको समिुचत उपयोग गन� आव�यक देिख�छ । 
 

ध�यवाद 


