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माङसेबङु गाउँपालिकाको िस्तगुत लििरण (पार्श्वलित्र) २०७५ – साराांश 

 

क्र.स. लिषय लििरण 

१ पररिय माङसेबुङ गाउँपालिका प्रदशे नां १, इिाम लजल्िा को पलिमी भगेमा 

अिलस्थत रहकेो छ । नेपाि सरकारको पलछल्िो राज्य पनुसंरिना 

२०७३ िे सालिकको गजरुमखुी, इभाङ र बाझो गाउँ लिकास सलमलतहरु 

िाई समािशे गरी माङसेबुङ गाउँपालिका नामाकरण गररएको हो ।  

२ 

  

  

  

भौगोलिक अिलस्थती   

अक्षाांश २६° ४३' ४२.५८२" दलेख २६° ५५' ३५.३९६४" 

दशेान्तर ८७° ३८' ५५.२४४४"  दलेख ८७° ४७' २९.०११२"  

एलिभसेन ५१.५ लमिर दखेी २०२० लमिर 

३ क्षेत्रफि १७१.८२ िगव लक.लम. 

४ लसमाना पिूव  : दउेमाई नगरपालिका र माई नगरपालिका 

पलिम  : ििुाििुी गाउँपालिका 

उत्तर : फाकफोकथमु गाउँपालिका र पािँथर लजल्िा (लमक्िाजङु 

गाउँपालिका)  

दलक्षण : ििुाििुी गाउँपालिका 

५ जििायु उष्ण मनसनुी, न्यानो शीतोष्ण तथा ठण्डा शीतोष्ण गरर तीन प्रकारका 

हािापानी भएको क्षेत्र हो । श्रािन मलहना मा सबभन्दा गलमव हुने गदवछ भने 

पौष मलहना सबभन्दा ठण्डा मलहना हो । उिाई अनसुार यहाँ को 

हािापानी र तापक्रम फरक पदवछ । यस गाउँपालिकाको सरदर तापक्रम 

गमी याममा अलिकतम तापक्रम २६-३५ लडग्री से. हुने गछव भने जाडो 

याममा ९-२२ लडग्री 

से. हुने गदवछ । 

यस गाउँपालिकामा िालषवक सरदर १३७.४ सेलन्िलमिर (१३७४ 

लमलिलमिर) िषाव हुने गदवछ । 

६ घरिरुीको सांख्या ३,७६९ 

७ जनसांख्या १८,५४९ (मलहिा ४७.७%, परुुष ५२.३%) 

८ मखु्य पेशा कृलष तथा पशपुािन 

९ लिद्याियको सांख्या ३२ ििा सामदुालयक लिद्यािय, ३ ििा सांस्थागत लिद्यािय, १ ििा 

गरुुकुि रहकेो छ  

१० कूि साक्षरता प्रलतशत ९०.०४% 

११ मखु्य िालमवक सम्प्रदाय लकराँत, लहन्द ु

१२ मखु्य भाषा लिम्ब,ु राई, नेपािी 

१३ मखु्य समदुाय लिम्ब,ु राई, 

१४ प्रमखु खाद्यान्न बािी िान, गहु ँ



 

प्रकाशकीय 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

तथयाङ्कको उपयोलगता र उपादयेतामा िलृद्ध सँगसँग ै लिलभन्न के्षत्रका तथयाङ्कहरूको प्रयोगकतावमतै्री स्िरूपमा 

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

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

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

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

लनणवय प्रलक्रयामा प्रयोग गररन्छ ।  

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

व्यिस्था बमोलजम भएको हो । अलहिेको सिूना प्रलिलि एिां तथयाङ्क के्षत्रमा आएको बहृत ्पररितवनिाई समि्ेन 

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

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

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

तथा नीलतगत व्यिस्था जरुरी छ ।   

महत्िपूणव तथयाङ्कहरू सरकारी व्यिस्थापनको लनयलमत प्रलक्रया अन्तगवत रालखएका अलभिेखहरूबाि उपिब्ि 

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

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

मन्त्रािय तथा अन्तगवतका लनकायहरूिे आफ्ना आिश्यकता अनसुार लिलिि तथयाङ्कहरू सङ्किन एिां 

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

प्राप्त गरेका सिूनाहरूबाि उपिब्ि हुने तथयाङ्कहरूको लिशषे महत्ि छ । 

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

गररन्छ: 

 स्थानीय तहिाई योजना तजुवमा तथा नीलत लनिावरणका िागी आिश्यक तथयाङ्क उपिब्ि गराउन ु। 
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 स्तरीय तथयाङ्क सांकिनका िालग सिवमान्य लिलि र पररभाषाको लिकास गरी लतनको प्रयोग गनव गराउन । 

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

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

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

 लदगो लिकास िक्ष्यमा सिुनाको अद्यािलिक र लिशे्लषण गनव । 

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

 तथयाङ्क सम्बन्िी लिलभन्न गलतलिलििाई लनदशेन लदन र लनयन्त्रण गनव । 

 तथयाङ्कसँग सम्बन्िीत रालष्िय तथा अन्तरालष्िय तालिम, गोष्ठी, सेमीनार आयोजना गनव, गराउन । 

 समग्र के्षत्रको तथयाङ्क सांकिन, गरी उपिब्ि गराउन । 

 तथयाङ्क अलभिेखहरु सरुलक्षत रुपमा राख्न । 

 अन्तरालष्िय प्रलिलि खोजी गरी तथयाङ्क सांकिनिाई िैज्ञालनक, भरपदो र उपयोगी बनाउँदै िैजान । 

 अथवतन्त्रमा भएको पररितवनको अध्ययन गनव । 

स्थानीय तहमा तथयाङ्क लनयलमत एिां भरपदो तथयाङ्क उपिब्ि गने पद्धलतको लिकास गनव । 
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माङसेबङु गाउँपालिकाको पावर्श्लित्र २०७५ 

 

परिच्छेद १: परिचय 

१.१ परिचय 

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

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

प्राप्त अलिकारहरुको उच्ितम अभ्यासका िालग सबै भन्दा पलहिो आिश्यकता स्थानीय तहको लबस्ततृ र 

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

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

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

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

सांरिनाहरु लनमावण पछी स्थानीय तहका तथयाङ्कहरुको अलभिेखीकरण गन े अलिकार गाउँपालिकाबाि नै 

कायवन्ियन गन े लनयम अनसुार लिलिित रुपमा प्रयास प्रारम्भ प्रा.लि., लबतावमोड, झापािाई ियन गरर उक्त 

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

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

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

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

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

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

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

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

लिद्यमान नीलत लनयमहरुको समयानकुुि पररमाजवन गनव, र समदुायका सबै नागररकहरुबीि लिगत, ितवमान र 

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

लफतिो बन्न सक्छ भन्ने कुरामा कसैको पलन दइुमत छैन । आजको प्रलतस्पिावत्मक समयमा लिकासिाई बढ्दो 

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

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

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

प्राथलमक स्रोतबाि सांकिन गररएका तथयाङ्कहरु अन्य लद्धतीय स्रोतबाि सांकिन गररएका भन्दा बढी 

महत्िपूणव र गणुस्तरीय हुन्छ ।   

परम्परागत तथयाङ्क सांकिनका माध्यम तथा तररकाहरुबाि प्रभािकारी र गणुस्तरीय तथयाङ्क सांकिनमा 

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

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

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

तथयाङ्कको गणुस्तरीयतामा समते सिुार आएको पाइएको छ ।  
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१.२ िस्तुगत विििण प्रकािन गनुषको उदे्दश्य 

माङसेबुङ गाउँपालिकाको सामालजक, आलथवक, भौगोलिक िगायतको समग्र िस्तलुस्थलत झल्काई 

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

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

गाउँपालिकाको लिस्ततृ पार्श्वलित्र तयार गनव िस्तगुत लस्थलत लिशे्लषण गनव सहयोग गनुव यस दस्तािजेको अको 

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

 माङसेबुङ गाउँपालिकाको िस्तलुस्थलतको बारेमा जानकारी गराउन ।  

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

अलभिेखीकरण गनव ।  

 गाउँपालिकामा रहकेा लिलभन्न स्रोत सािनको उपिव्िता र लस्थलत लिशे्लषण गनव ।  

 गाउँपालिकामा रहकेा सरकारी कायाविय, व्यािसाय तथा सांघ सांस्थाहरूको एकीकृत लििरण 

लिशे्लषण गनव ।  

 गाउँपालिकाको लिषयगत/क्षेत्रगत लिकासका सम्भािनाहरूको बारेमा लिशे्लषण गनव ।  

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

गराउन । 

१.३ गाउँपाविका बस्तुगत विििण (पार्श्षवचत्र) वनमाषणका आधािहरु  

क) नेपािको संविधान: 

नेपािको सांलििानको अनसुिूी ५ को क्रमसांख्या १३ मा केन्रीय तथयाङ्क (रालष्िय, अन्तररालष्िय मानक 

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

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

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

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

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

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

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

 

ख) नेपाि सिकािबाट स्िीकृत संघ, प्रदेि ि स्थानीय तहको अवधकािहरुको कायष विस्तृतीकिण 

प्रवतिेदन: 

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

तथयाङ्क अन्तगवत तथयाङ्क सम्बन्िी रालष्िय नीलत, काननू, मापदण्ड, रालष्िय तथयाङ्क प्रणािीको 

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

र मापदण्ड लिकास र प्रयोग तथा तथयाङ्कसम्बन्िी सल्िाहकारी भलूमका बारे उल्िेख गरेको छ । 

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

िगीकरण र मापदण्ड अनसुार प्रादलेशक तहको तथयाङ्क व्यिस्थापन, प्रदशे तहको तथयाङ्कको सिूना 

प्रणािी व्यिस्थापन तथा प्रादलेशक तथयाङ्कीय अलभिेख सांरक्षण र व्यिस्थापन आलद उल्िेख गरेको छ 

। 
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सांलििानको अनसुिूी ८ को स्थानीय तहको एकि अलिकारको लिस्ततृीकरणिे स्थानीय तथयाङ्क 

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

तथयाङ्क व्यिस्थापन, तथयाङ्कीय अलभिेख व्यिस्थापन, सिूना तथा प्रलिलियकु्त तथयाङ्क 

व्यिस्थापनको लजम्मिेारी स्थानीय सरकारमा रहकेो छ । 

 

ग) तथ्याङ्क ऐन, २०१५ तथा वनयमाििी, २०४१: 

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

बढाउन र मिुकुको आलथवक गलतलिलिबारे यथाथव ज्ञान प्राप्त गनव नेपाि सरकारिाई यथाथव आिार िालहने 

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

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

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

घ) स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तजुषमा वदग्दिषन, २०७४: 

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

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

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

आफ्नौ िबे साइि माफव त सािवजलनक गनुव पने व्यिस्था गरेको छ । 

 

ङ) स्थानीय सिकाि संचािन ऐन, २०७४: 

तथयाांक सम्बलन्ि लनम्न बमोलजम कायव स्थानीय तह बाि नै गनुव पने प्राििान भएको: 

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

- आिारभतू तथयाांक सांकिन र व्यिस्थापन; 

- जन्म, मतृ्य,ु लििाह सम्बन्ि, सम्बन्ि लबच्छेद, बसाइ सराइ, आलदको दताव दताव, र पाररिाररक िागतको  

अलभिेख तथा पांजीकरण व्यिस्थापन; 

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

- स्थानीय तथयाांक र अलभिेख सांकिन सम्बलन्ि अन्य कायव । 

१.४ तथ्याङ्क संकिन गनष तथा पार्श्षवचत्र वनमाषण गनष प्रयोग गरिएका विवधहरु 

पार्श्वलित्र तयार गनवका िालग लनम्न िरणहरु परुा गररएको छ । 

क) तथ्याङ्क संकिनका िावग प्रश्नाििी तयाि 

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

गाउँ/नगर िस्तुगत लििरण तयारी कायवलिलि २०७५ िे व्यिस्था गरेबमोलजम लिलभन्न लिषयगत 

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

प्रलिलिमा स्थानान्तरण गरी सफि्ियर प्रणािीसँग जोड्ने काम सम्पन्न गररसके पलछ माङसेबुङ 

गाउँपालिका िगायत स्थानीय राजनीलतक दिका प्रलतलनलिहरुसँगको छिफि गररयो। छिफिबाि 

आएका सझुाि तथा गा .पा.का प्रलतलनलिहरुको अनरुोिमा केलह लिशेष तथयाङ्क सांकिन गनव 

प्रश्नािालििाई सांसोिन गररयो ।  

ख) तथ्याङ्क संकिक स्ियंसेिकहरुको छनौट तथा अवभमुखीकिण 



  

माङसेबङु गाउँपालिका पाश्रिवलित्र २०७६ | Mansebung Rural Municipality Profile 2019  4 

गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण का िालग िालहने सम्पणूव तथयाङ्कका िालग सम्बलन्ित िडाबाि ५-६ जना 

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

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

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

ििाउन जान्ने व्यलक्तिाई प्राथलमकता लदइएको लथयो । तथयाङ्क सांकिन अिलिभर सांकिकहरुको 

अनगुमन, लनरीक्षण र आिश्यक पषृ्टपोषण प्रदान गररएको लथयो । 

ग) तथ्यांक संकिन  

मोिाइि प्रलिलिमा आिाररत सफ्ििरे लनमावण गरी प्रश्नाििीहरुिाई सफ्ििरेमा राखरे तथयाङ्क 

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

मानिीय त्रिुीहरुिाई कम गरी प्रभािकाररता र लमतव्यालयतािाई िलृद्ध गरर तथयाङ्किाई अद्यािलिक 

गररएको । 

घ) तथ्याङ्क रुजु गनषका िावग जानकािी कायषिािाको आयोजना 

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

लिलभन्न सांघसस्था, अन्य सरोकारिािा र गाउँपालिका पररषदको सहभालगतमा लिलभन्न लिषयसँग 

सम्बलन्ित व्यलक्तहरुबाि कायवशािा सहजीकरण भएको लथयो । जसिे गदाव लनमावण गररएको गाउँपालिका 

पार्श्वलित्र िास्तलिक र स्तरीय हुने कुरािाई योगदान पगुकेो छ । 

ङ) जनसंख्या, आवथषक सामावजक, संस्थागत तथा अन्य सम्पूणष तथ्याङ्कको विशे्लषण 

सांकलित तथयाङ्कहरुिाई मोिाइिबाि कम््यिुरमा स्थानान्तरण र भण्डारण गररयो । यसरी सांकिन 

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

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

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

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

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

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

१.५ िस्तुगत विििणको सीमा 

यस लििरणि े िस्तुत  : माङसेबङु गाउँपालिका के्षत्रको तथयाङ्किाई समिेेको छ । गाउँ/नगर िस्तलुस्थलत 

लििरण तयारी कायवलिलि २०७५ अनरुुप गाउँपालिकाका लिलभन्न प्रकारका सिूनाहरू यसमा सांग्रह गररएका 

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

व्यिसायका साथमा बािबालिका, मलहिा र अपाांगता भएका ब्यलक्तहरुहरूको अिस्था तथा लतनिाई 

लदइएका सेिा र सलुििाका बारेमा पलन िस्तगुत लििरणमा समािशे गरएको छ । िस्तगुत लििरण तयारीको 

क्षेत्र भौगोलिक रूपमा माङसेबङु गाउँपालिका रहकेो छ भने लिषयिस्तकुा दृलष्टिे सङ्घीय मालमिा तथा 

सामान्य प्रशासन मन्त्राियिे तोकेको घरिरुी लििरणको फारमिे समि्ेने लिषयिस्त ुसमलेिएका छन ्।  
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परिच्छेद २: गाउँपाविकाको परिचय 

२.१ भौगोविक अिवस्थवत 

माङसेबुङ गाउँपालिका प्रदशे नां १, इिाम लजल्िा को पलिम भगेमा अिलस्थत रहकेो छ। नेपाि सरकारको 

पलछल्िो राज्य पनुसंरिना २०७३ िे सालिकको गजरुमखुी, इभाङ र बाझो गाउँ लिकास सलमलतहरु िाई समािशे 

गरी माङसेबुङ गाउँपालिका लनमावण गररएको हो । यस गाउँपालिकाको पिूवमा दउेमाई नगरपालिका र माई 

नगरपालिका, पलिम र दलक्षणमा ििुाििुी गाउँपालिका, र उत्तरमा फाकफोकथमु गाउँपालिका र पाँिथर लजल्िा 

(लमक्िाजङु गाउँपालिका) सांग लसमाना जोलडएको छ । झापा लजल्िासँग उत्तर दलक्षण कच्िी सडक यातायाति े

जोलडएको यस गाउँपालिका मा राँके रलि सडक अन्तगवत पाँिथर लजल्िाको रलि बजार हुद ैआितजाित गनव 

सलकन्छ । त्यस्तै, दउेमाइ नगरपालिका को मांगिबारे बजार हुदँ ैइिाम सम्म पलन जान सलकन्छ । 

२.२ नामाकिण 

“माङसबेुङ” लिम्ब ुभाषामा रालखएको नाम हो । लकराांतहरुको भाषामा “माांग” भन्नािे “दिेताको िास्यस्थान” 

भन्ने बलुझन्छ । लकराांतहरुको इलतहास तथा बाहुल्यता रहकेो यस स्थानमा दिेताहरुिे रुिाएको/मन पराएको स्थान 

भएको हुनािे यस स्थानको नाम “माङसेबङु” रहन गएको हो ।   

२.३ धािातविय अिस्था 

यस गाउँपालिका २६° ४३' ४२.५८२" दलेख २६° ५५' ३५.३९६४" उत्तरी अक्षाांश र ८७° ३८' ५५.२४४४"  

दलेख ८७° ४७' २९.०११२" पिूी दशेान्तरमा फैलिएको छ । समनु्र सतहबाि ५१.५ लमिर दखेी २०२० लमिर 

सम्मको उिाईमा अिलस्थत  यस गाउँपालिका को कुि के्षत्रफि १७१.८२ िगव लक.लम. रहकेो छ भने कुि 

जनस ख्या १८,३९८ रहकेो छ  । यो गाउँपालिका ६ ििा िडामा लिभाजन भएको छ ।  

२.४ सामावजक अिस्था 

यस गाउँपालिका लभत्र जनजालतहरुको बाहुल्यता रहकेो छ । यहाँ मखु्यतय: लिम्ब ु(४१.७९ %) र राई (३७.७४ 

%) जालतको बसोबास छ । यस गाउँपालिकाका अलिकाांश जनसांख्या कृलष पेशमा आिद्ध छन।्  

२.५ धावमषक तथा सांस्कृवतक अिस्था 

यस गाउँपालिकामा पिुवकै प्रलसद्ध मालनने गजरुमखुी िाम, माङमािङु, र लकरात िमावििम्बीहरुको िालमवक स्थि 

तथा लकराँत िमव गरुु आत्मानन्द लिङ्गदनेको कुलि रहकेो िारुम्बा जस्ता प्रलसद्ध लतथवस्थिहरु रहकेा छन ्। 

प्राकृलतक रुप िे पलन अत्यन्तै सनु्दर र लहन्द ुतथा लकराँत िमावििम्बीहरु को महत्िपणूव स्थानहरु रहकेो यस 

गाउँपालिकामा प्राकृलतक तथा िालमवक पयविनको प्रिरु मात्रामा सम्भािना रहकेो छ । 

 



  

माङसेबङु गाउँपालिका पाश्रिवलित्र २०७६ | Mansebung Rural Municipality Profile 2019  6 

परिच्छेद ३: पारििारिक विििण तथा जनसखं्याको अिस्था 

३.१ िडा अनुसाि घिधुिी तथा जनसंख्या विििण  

तालिका १: िडा अनसुार घरिरुी तथा जनसांख्याको लििरण 

िडा नां. 
घरिरुी 

सांख्या  

जनसांख्या 
क्षेत्रफि(िगव लक.मी.) जनघनत्ि 

मलहिा परुुष कुि जनसांख्या 

१ ६९७ १,६७८ १,८०१ ३,४७९ २१.५० १६१.८१ 

२ ७५७ १,८२० १,९८० ३,८०० २२.६० १६८.१४ 

३ ८०४ १,९३९ २,१८६ ४,१२५ ३४.०४ १२१.१८ 

४ ४२१ ८६० १,०५३ १,९१३ ५५.२१ ३४.६५ 

५ ५९० १,२९८ १,४३२ २,७३० १२.६८ २१५.३ 

६ ५०० १,२५३ १,२४९ २,५०२ २५.७९ ९७.०१ 

जम्मा ३,७६९ ८,८४८ ९,७०१ १८,५४९ १७१.८२ १०७.९६ 

 स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६  

 

तालिका २: रालष्िय जनगणना २०६८ र गाउँपालिका प्रोफाईिका िालग गररएको घरिरुी सिके्षण (२०७५/७६) 

को आिारमा तिुनात्मक अध्ययन 

िडा नां. समािशे गालिस 

जनगणना २०६८ २०७५/७६ सिेक्षण जनसांख्या 

िलृद्ध प्रलतशत 

(%) 
घरिरुी  जनसांख्या घरिरुी  जनसांख्या 

१ गजरुमखुी(१-९) ६९१ ३,३९३ ६९७ ३,४७९ २.५३ 

२ इभाङ्ग(१-५,९) ७२७ ३,४४५ ७५७ ३,८०० १०.३ 

३ बाँझो (७,८) र इभाङ्ग(६-८) ८२४ ४,११३ ८०४ ४,१२५ ०.२९ 

४ बाँझो(२) ३७३ १,९५४ ४२१ १,९१३ -२.१ 

५ बाँझो(९) ६१३ ३,२८६ ५९० २,७३० -१६.९२ 

६ बाँझो(१,३-६) ५०१ २,३१२ ५०० २,५०२ ८.२२ 

जम्मा  ३,७२९ १८,५०३ ३,७६९ १८,५४९ ०.२५ 

 स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६  

यस गाउँपालिकाको समग्र जनसांख्या २०६८ साि को रालष्िय जनगणनाको भन्दा कुि (-)०.२५% िे कम भएको 

छ ।  
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३.२ गाउँपाविकाको अनुपवस्थत जनसंख्या विििण 

तालिका ३: गाउँपालिकाको अनपुलस्थत जनसांख्या लििरण 

िडा 

नां. 

गाउँपालिकाको 

कुि जनसांख्या 

गाउँपालिका 

बालहर बस्ने 

कुि 

जनसांख्या 

गा.पा. बालहर 

भएका 

जनसांख्या 

प्रलतशत (%) 

लिदशेमा बस्ने जनसांख्या नेपाि लभत्रै अन्यत्र बस्ने 

मलहिा  परुुष जम्मा मलहिा  परुुष जम्मा 

१ ३,४७९ २५६ ७.३६ १५ १४१ १५६ ४४ ५६ १०० 

२ ३,८०० २५८ ६.७९ २५ १२४ १४९ ५४ ५५ १०९ 

३ ४,१२५ ८५१ २०.६३ २८ २७३ ३०१ २४७ ३०३ ५५० 

४ १,९१३ १७८ ९.३ ४ ५६ ६० ५३ ६५ ११८ 

५ २,७३० ३६६ १३.४१ १७ १०३ १२० ९४ १५२ २४६ 

६ २,५०२ २७५ १०.९९ ३१ ११२ १४३ ६३ ६९ १३२ 

जम्मा १८,५४९ २,१८४ ११.७७ १२० ८०९ ९२९ ५५५ ७०० १,२५५ 

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६ 

 

लित्र १: गाउँपालिकाको अनपुलस्थत जनसांख्या 
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३.३ उमेि तथा विङ्गका आधािमा जनसंख्या विििण 

तालिका ४:  उमरे तथा लिांगका आिारमा जनसांख्या लबिरण 

उमरे समहू मलहिा परुुष जम्मा मलहिा (%) परुुष (%) 

० दलेख ४ ५४१ ५४४ १,०८५ ४९.८६ ५०.१४ 

५ दलेख ९ ६५५ ६९४ १,३४९ ४८.५५ ५१.४५ 

१० दलेख १४ ८३४ ८५७ १,६९१ ४९.३२ ५०.६८ 

१५ दलेख १९ ९९४ १,०४९ २,०४३ ४८.६५ ५१.३५ 

२० दलेख २४ ९७८ १,१४९ २,१२७ ४५.९८ ५४.०२ 

२५ दलेख २९ ७५४ ९७९ १,७३३ ४३.५१ ५६.४९ 

३० दलेख ३४ ६८६ ८११ १,४९७ ४५.८२ ५४.१८ 

३५ दलेख ३९ ५६६ ७०४ १,२७० ४४.५७ ५५.४३ 

४० दलेख ४४ ५२१ ५२४ १,०४५ ४९.८६ ५०.१४ 

४५ दलेख ४९ ४९८ ४६२ ९६० ५१.८८ ४८.१३ 

५० दलेख ५४ ४९३ ४९० ९८३ ५०.१५ ४९.८५ 

५५ दलेख ५९ ३४६ ३८९ ७३५ ४७.०७ ५२.९३ 

६० दलेख ६४ ३१७ ३६२ ६७९ ४६.६९ ५३.३१ 

६५ दलेख ६९ २४९ २६० ५०९ ४८.९२ ५१.०८ 

७० दलेख मालथ  ४१६ ४२७ ८४३ ४९.३५ ५०.६५ 

जम्मा ८,८४८ ९,७०१ १८,५४९ ४७.७ ५२.३ 

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६  
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लित्र २ : उमरे तथा लिांगका आिारमा जनसांख्या लबिरण 

 

३.४ मातृभाषाको आधािमा घिधुिी ि जनसंख्या विििण  

तालिका ५: िडागत रुपमा मातभृाषाका आिारमा घरिरुीसांख्या लििरण  

मातभृाषा  
िडा न 

जम्मा 
प्रलतशत 

(%) १ २ ३ ४ ५ ६ 

लिम्ब ु २८९ २२९ ४४३ १४९ ४६३ ७ १,५८० ४१.९२ 

राई ७८ २४९ २१६ २३९ ७० ४४३ १,२९५ ३४.३६ 

नेपािी २९१ २७७ १४४ १८ ४१ ४९ ८२० २१.७६ 

नेपािभाषा २६ १   २     २९ ०.७७ 

मगर ४     १० १४   २८ ०.७४ 

तामाङ ८   १ 3   १ १३ ०.३४ 

मलैथिी १ १     २   ४ ०.११ 

जम्मा  ६९७ ७५७ ८०४ ४२१ ५९० ५०० ३,७६९ १००. 

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६ 
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लित्र ३: मातभृाषा का आिारमा जनसांख्या लबिरण 
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३.५ मातृभाषाको आधािमा घिधुिी ि जनसंख्या विििण  

 

तालिका ६: िडागत रुपमा मातभृाषाका आिारमा जनसांख्या लििरण  

िमव  
िडा न 

कुि जम्मा  
१ २ ३ ४ ५ ६ 

लकराँत १,४२७ १,२३२ २,३०९ १,०४५ २,७२० १,९४८ १०,६८१ 

लहन्द ु ४२५ १,२०९ १,१०१ २९० ८ ३०३ ३,३३६ 

लक्रलस्च्यन १,४४९ १,३४९ ७१० २९१ २ २० ३,८२१ 

स्िालगवक मागव १२२ ५ ० २६७ ० २२१ ६१५ 

बौद्ध १५ ० ० १७ ० ० ३२ 

प्रकृलत ३८ ० ५ ० ० १० ५३ 

नालस्तक ३ ५ ० ३ ० ० ११ 

जम्मा ३,४७९ ३,८०० ४,१२५ १,९१३ २,७३० २,५०२ १८,५४९ 

 स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६  

 

लित्र ४: मातभृाषाका आिारमा जनसांख्या लििरण  
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तालिका ७:  िडागत रुपमा िमवका आिारमा घरिरुी सांख्या लििरण  

िमव 
िडा नां.  

जम्मा 
प्रलतशत 

(%) १ २ ३ ४ ५ ६ 

लकराँत ३८२ ४८३ ६५१ २२२ ५८८ ३९३ २,७१९ ७२.१४ 

लहन्द ु २७२ १९१ ५२ ५९ १ ६४ ६३९ १६.९५ 

लक्रलस्ियन १ ३९ ८० ७३ १ ३ १९७ ५.२३ 

स्िालगवक मागव १ २ १७ ६२   ३८ १२० ३.१८ 

बौद्ध ४० ४० ४ ४     ८८ २.३३ 

प्रकृलत  १ 

 

  

 

  २  ३ ०.०८ 

नालस्तक १         २ ३ ०.०८ 

जम्मा ६९७ ७५७ ८०४ ४२१ ५९० ५०० ३,७६९ १००. 

 स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६ 

 

लित्र ५: िमवका आिारमा घरिरुी लििरण  
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तालिका ८:  िडागत रुपमा िमवका आिारमा जनसांख्या लििरण 

िमव  

िडा न 
जम्मा 

मलहिा 

जम्मा 

परुुष 

कुि 

जम्मा  
१ २ ३ ४ ५ ६ 

मलहिा परुुष मलहिा परुुष मलहिा परुुष मलहिा परुुष मलहिा परुुष मलहिा परुुष 

लकराँत ९०६ ९९६ १,१६० १,२७० १,५६९ १,७९० ४६८ ५७७ १,२९२ १,४२८ ९८८ ९६० ६,३८३ ७,०२१ १३,४०४ 

लहन्द ु ६९२ ६९६ ४५२ ४८८ १२९ १३६ १२४ १६६ ५ ३ १४७ १५६ १,५४९ १,६४५ ३,१९४ 

लक्रलस्ियन १ १ ९७ १११ १८९ २०६ १३० १६१ १ १ ९ ११ ४२७ ४९१ ९१८ 

स्िालगवक 

मागव १ ३ ५ ७ ४० ४१ १२९ १३८     १०४ ११७ २७९ ३०६ 
५८५ 

बौद्ध ७५ १०१ १०३ १०० १२ १३ ८ ९         १९८ २२३ ४२१ 

प्रकृलत ३ ४                 ५ ५ ८ ९ १७ 

नालस्तक     ३ ४     १ २         ४ ६ १० 

जम्मा १,६७८ १,८०१ १,८२० १,९८० १,९३९ २,१८६ ८६० १,०५३ १,२९८ १,४३२ १,२५३ १,२४९ ८,८४८ ९,७०१ १८,५४९ 

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६ 
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३.६ जावतयताका आधािमा घिधुिी ि जनसंख्या विििण 

तालिका ९: िडागत रुपमा जालतयताका आिारमा घरिरुी लििरण 

जातजालत 
िडा नां.  

जम्मा 
प्रलतशत 

(%) १ २ ३ ४ ५ ६ 

लिम्ब ु ३०८ २३९ ४३१ १४९ ४६१ ७ १,५९५ ४२.३२ 

राई ८२ २९० २८७ २४० १०५ ४४६ १,४५० ३८.४७ 

क्षेत्री १२८ ११७ ४२   १ २९ ३१७ ८.४१ 

कालम २४ २७ १३ १७ ६ ४ ९१ २.४१ 

नेिार ४६ २५ १ १   २ ७५ १.९९ 

मगर १५ २९ २ १० १४   ७० १.८६ 

ब्राह्मण ३३ ९ १   १   ४४ १.१७ 

सनुिुार २१ १ १३       ३५ ०.९३ 

दमाइ ९ ७ १२   २ १ ३१ ०.८२ 

तामाङ १४ ९ १ ३   १ २८ ०.७४ 

भजुिे १३ ३       १० २६ ०.६९ 

साकी ४           ४ ०.११ 

गरुुङ 

 

    १     १ ०.०३ 

कँुिर   १         १ ०.०३ 

शपेाव     १       १ ०.०३ 

जम्मा ६९७ ७५७ ८०४ ४२१ ५९० ५०० ३,७६९ १००. 

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६ 

 

लित्र ६: जालतयताका आिारमा जनसांख्या लििरण 
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तालिका १०:  िडागत रुपमा जालतयताका आिारमा जनसांख्या लििरण  

जातजालत 

िडा न 
जम्मा 

मलहिा 

जम्मा 

परुुष 

कुि 

जम्मा  
१ २ ३ ४ ५ ६ 

मलहिा परुुष मलहिा परुुष मलहिा परुुष मलहिा परुुष मलहिा परुुष मलहिा परुुष 

लिम्ब ु ७०३ ७८९ ६२३ ६६६ १,०४४ १,२१७ ३०४ ३९३ ९९९ १,११६ १० १४ ३,६८३ ४,१९५ ७,८७८ 

राई २१५ २२५ ६५५ ७३४ ६९३ ७५० ४८० ५८० २४६ २४९ १,१२६ १,१०६ ३,४१५ ३,६४४ ७,०५९ 

क्षेत्री ३२६ ३१७ २६५ २९५ १०४ १०८     २ २ ६७ ७८ ७६४ ८०० १,५६४ 

कालम ६९ ६९ ७४ ७४ २९ ३७ ४४ ४५ २१ १७ ११ ८ २४८ २५० ४९८ 

नेिार ११५ ११७ ५७ ६० ३ ३ ३ ३     ३ ७ १८१ १९० ३७१ 

मगर २८ ३९ ७१ ७४ ४ ४ २३ २२ २३ ३९     १४९ १७८ ३२७ 

ब्राह्मण ८८ ८३ २२ २६ २ २     ५ ३     ११७ ११४ २३१ 

सनुिुार ४९ ५० २ ३ ३२ ३४             ८३ ८७ १७० 

भजुिे ३० ४२ ६ ७             ३२ ३२ ६८ ८१ १४९ 

दमाइ २० २० २० १८ २१ २८     २ ६ २ २ ६५ ७४ १३९ 

तामाङ २४ ४० २२ २१ ३ २ ५ ७     २ २ ५६ ७२ १२८ 

साकी ११ १०                     ११ १० २१ 

गरुुङ             १ ३         १ ३ ४ 

कँुिर     ३ २                 ३ २ ५ 

शपेाव         ४ १             ४ १ ५ 

जम्मा १,६७८ १,८०१ १,८२० १,९८० १,९३९ २,१८६ ८६० १,०५३ १,२९८ १,४३२ १,२५३ १,२४९ ८,८४८ ९,७०१ १८,५४९ 

 स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६ 
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३.७ विङ्ग ि उमेिका आधािमा घिमुिीको विििण  

तालिका ११: लिङ्गका आिारमा घरमिुीको लििरण (िडागत) 

िडा नं.  मवहिा पुरुष  जम्मा  

१ १६३ ५३४ ६९७ 

२ ६९ ६८८ ७५७ 

३ २५२ ५५२ ८०४ 

४ १२६ २९५ ४२१ 

५ ९७ ४९३ ५९० 

६ १०५ ३९५ ५०० 

जम्मा  ८१२ २,९५७ ३,७६९ 

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६ 

 

 

लित्र ७: लिङ्गका आिारमा घरमिुीको लििरण 
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तालिका १२: उमरे तथा लिङ्गका आिारमा घरमलुिको लििरण  

लिङ्ग उमरे » 

घरमिुीको सांख्या 
प्रलतशत 

(%) 

२० 

भन्दा 

कम 

२१-३० ३१-४० ४१ -५० ५१-६० 

६१ 

दलेख 

मालथ 

जम्मा   

मलहिा ९ ९० १६२ १८१ १५६ २१४ ८१२ २१.५४ 

परुुष १२ २२१ ५७१ ६५५ ७१४ ७८४ २९५७ ७८.४६ 

जम्मा २१ ३११ ७३३ ८३६ ८७० ९९८ ३७६९ १००. 

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६ 

३.८ परििािको प्रकािका आधािमा घिधुिी संख्या 

तालिका १३: पररिारको प्रकारका आिारमा घरिरुी सांख्या 

िडा नां. सांयकु्त एकि कुि पररिार सांख्या 

१ ४३५ २६२ ६९७ 

२ १९४ ५६३ ७५७ 

३ २७१ ५३३ ८०४ 

४ १९ ४०२ ४२१ 

५ १४२ ४४८ ५९० 

६ ११९ ३८१ ५०० 

जम्मा १,१८० २,५८९ ३,७६९ 

प्रलतशत (%) ३१.३१ ६८.६९   

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६ 

लित्र ८: पररिारको प्रकारका आिारमा घरिरुी लििरण 
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३.९ घिको स्िावमत्िका आधािमा घिपारििाि विििण 

तालिका १४: घरको स्िालमत्िका आिारमा घरपाररिार लििरण (िडागत) 

िडा नं. आफ्नै भाडामा संस्थागत जम्मा घिधुिी  

१ ६६७ २८ २ ६९७ 

२ ७५१ ५ १ ७५७ 

३ ७६५ ३९   ८०४ 

४ ४१२ ६ ३ ४२१ 

५ ५०४ ५९ २७ ५९० 

६ ४७४ २६   ५०० 

जम्मा ३,५७३ १६३ ३३ ३,७६९ 

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६  

 

लित्र ९: घरको स्िालमत्िका आिारमा घरपाररिार लििरण  
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३.१० मुख्य पेिाका आधािमा जनसंख्या विििण 

तालिका १५: पररिार को मखु्य पेशाका आिारमा जनसांख्या लििरण 

िडा 

न.  

कृलष 

तथा 

पशपुा

िन 

ब्यापा

र/ 

व्यि

साय 

दलैनक 

ज्यािा

दारी 

लनलज 

क्षेत्र

मा 

रोज

गार 

बैदलेश

क 

रोजगा

र 

सरका

री 

जालग

रे 

स्िरोज

गार 

लिद्या

थी  

पाररिा

ररक 

सहयोग  

बेरोज

गार 
जम्मा  

१ १६८९ १०१ ५४ ३४ १५२ ३१ १ ४०८ ११० ८८ २६६८ 

२ १६७६ ३८ ८२ ११ १४४ २६ ७ ४६३ २६७ २२४ २९३८ 

३ १०८३ ५८ ५४ ४२ २९६ २५ १४ ५१७ ५७७ ४५६ ३१२२ 

४ ८३४ १४५ १३३ १७ ६० ३ १ १७० १०३ ३८ १५०४ 

५ ८०३ ८१ १९६ २८ ११५ १४ ९३ २८१ १३७ ४३९ २१८७ 

६ ९५० ७१ ६७ ३९ १३२ २६ ९ २७१ ३१९ १३७ २०२१ 

ज

म्मा  

७,०३

५ 
४९४ ५८६ १७१ ८९९ १२५ १२५ 

२,११

० 
१,५१३ 

१,३८

२ 

१४,४

४० 

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६ 

लित्र १०: पररिार को मखु्य पेशाका आिारमा जनसांख्या लििरण 
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३.११ अपांगताका आधािमा जनसंख्या विििण  

तालिका १६: िडागत अपाङ्गता भएका व्यलक्तको सांख्या लििरण र अपाङ्गता प्रलतशत (%) 

िडा नं.  

जनसांख्या अपाङ्गता भएका व्यलक्तको सांख्या 
अपाङ्गता 

प्रलतशत (%) मलहिा परुुष 
कुि 

जनसांख्या 
मलहिा परुुष जम्मा 

१ १,६७८ १,८०१ ३,४७९ १५ ३८ ५३ १.५२ 

२ १,८२० १,९८० ३,८०० २० २० ४० १.०५ 

३ १,९३९ २,१८६ ४,१२५ ३७ ३३ ७० १.७ 

४ ८६० १,०५३ १,९१३ ३१ २७ ५८ ३.०३ 

५ १,२९८ १,४३२ २,७३० २५ २७ ५२ १.९ 

६ १,२५३ १,२४९ २,५०२ १४ ३१ ४५ १.८ 

जम्मा  ८,८४८ ९,७०१ १८,५४९ १४२ १७६ ३१८ १.७१ 

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६ 

अपाांगता भएका जनसांख्या प्रलतशत: १.७१%.  

३.१२ बसाँइसिाई सम्बन्धी विििण  

तालिका १७: बसाँइसराई सम्बन्िी लििरण 

मलहना 
िसाई साराइ दताव सम्बन्ि 

दताव सां. गएको आएको जम्मा 

बैशख १४ १७ १८ ३५ 

जठे ९ १६   १६ 

असार ४ ९   ९ 

साउन ३ ३ ३ ६ 

भदौ १० १५   १५ 

अशोज ११ २४   २४ 

कालतवक ७ १६ ६ २२ 

मांलसर ११ ११ ४ १५ 

पौष १७ ३४ ६ ४० 

माघ ८ १८   १८ 

फाल्गनु ५ ११   ११ 

िैत्र ९ ८ ५ १३ 

जम्मा १०८ १८२ ४२ २२४ 

स्रोत :माङसेबुङ गाउँपालिका कायाविय 



  

माङसेबङु गाउँपालिका पाश्रिवलित्र २०७६ | Mansebung Rural Municipality Profile 2019                                                         21 
 

३.१३ व्यविगत घटना सम्बन्धी विििण 

तालिका १८: व्यलक्तगत घिना सम्बन्िी लििरण 

मलहना 
जन्म दताव मतृ्य ुदताव लििाह 

मलहिा परुुष जम्मा मलहिा परुुष जम्मा जम्मा 

बैशाख २६ ४२ ७० ३ ८ ११ १८ 

जठे ४४ ४९ ९३ २ ७ ९ ५६ 

असार १२ १३ २५ १ १ २ ३ 

साउन १३ १६ २९ २ ७ १० ७ 

भदौ १२ ९ २१ ६ २ ८ ७ 

अशोज १० ९ १९ १ ३ ४ ७ 

कालतवक २७ १८ ४५ ३ ७ १० १८ 

मांलसर २३ २६ ४९ ३ ८ ११ २२ 

पौष २८ २९ ५६ ४ ७ ११ २५ 

माघ २२ १७ ३९ २ २ ४ २२ 

फाल्गनु ३४ २२ ५६ ९ ६ १५ २० 

िैत्र ३५ ४० ६५ ४ ४ ८ २७ 

जम्मा २८६ २९१ ५६५ ४१ ६२ १०३ २३२ 

स्रोत :माङसेबुङ गाउँपालिका कायाविय
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परिच्छेद ४: आवथषक अिस्था 

४.१ प्रमुख आवथषक विििण 

४.१.१ मुख्य पेिाका आधािमा घिधुिी विििण 

तालिका १९: मखु्य पेशाका आिारमा घरिरुी लििरण 

िडा नां. 

कृलष 

तथा 

पशपुािन 

ब्यापार/ 

व्यिसाय 

दलैनक 

ज्यािादारी 

लनलज 

क्षेत्रमा 

रोजगार 

बैदलेशक 

रोजगार 

सरकारी 

जालगरे 
स्िरोजगार अन्य जम्मा 

१ ६१८ ३६ १३ ३ १३ १०   ४ ६९७ 

२ ६७६ १५ २१ २ २८ १३ १ १ ७५७ 

३ ५९० ३३ २१ १५ १११ १८ १० ६ ८०४ 

४ ३६५ २५ १५ १ ११ १   ३ ४२१ 

५ ३६७ ४७ ५६ ८ ६७ ७ ३२ ६ ५९० 

६ ४०२ ३९ १५ ४ १९ १६ २ ३ ५०० 

जम्मा ३,०१८ १९५ १४१ ३३ २४९ ६५ ४५ २३ ३,७६९ 

प्रलतशत 

(%) 
८०.०७ ५.१७ ३.७४ ०.८८ ६.६१ १.७२ १.१९ ०.६१ १००. 

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६ 

४.१.२ खाद्यान्न आत्मावनषभिताको अिस्था 

तालिका २०: िडागत खाद्यान्न बािी उत्पादन गने घरिरुी को खाद्यान्न आत्मलनभवरताको लििरण 

िडा नां. 

खाद्यान्न बािी उत्पादन गने घरिरुी को खाद्यान्न आत्मलनभवरताको लििरण 

३ मलहना मात्र 

पगु्न े

३ दलेख ६ 

मलहना सम्म 

पगु्ने 

६ दलेख ९ 

मलहना सम्म 

पगु्ने 

९ मलहना 

दलेख १ िषव 

सम्म पगु्ने 

िषवभरर खान 

पगुरे बेच्न पगु्ने 

जम्मा 

घरपररिार 

सांख्या 

१ १९४ १६७ ७५ ४५ १० ४९१ 

२ ३७९ ९६ ४४ ७८ १७ ६१४ 

३ ३२० १८० २० ११ १ ५३२ 

४ १९३ ९९ ४५ १४ २ ३५३ 

५ १२३ ९३ ४० ३७ ४ २९७ 

६ १८१ १७ ३८ १८ १७ २७१ 

जम्मा  १,३९० ६५२ २६२ २०३ ५१ २,५५८ 

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६ 
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लित्र ११: खाद्यान्न बािी उत्पादन गने घरिरुी लििरण 
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४.१.३ आिास संिचना विििण 

तालिका २१: घरको प्रकारका आिारमा घरिरुी सांख्या  

िडा नां. कच्िी अिव पक्की पक्की खर/फुसको जम्मा 

१ ५४७ ७८ ११ ६१ ६९७ 

२ ६५८ ६४ १ ३४ ७५७ 

३ ६७६ ८७ ४ ३७ ८०४ 

४ ३५१     ७० ४२१ 

५ ५३९ २९ ६ १६ ५९० 

६ ४१६ ६३ ९ १२ ५०० 

जम्मा ३,१८७ ३२१ ३१ २३० ३,७६९ 

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६ 

 

लित्र १२: घरको प्रकारका आिारमा घरिरुी लििरण 
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तालिका २२: छानाको प्रकारका आिारमा घरिरुी सांख्या  

िडा नां. जस्ता  आर.लस.लस. खर िायि/ढुांगा काठ जम्मा 

१ ६०० ११ ८४   २ ६९७ 

२ ६९१   ६२ ४   ७५७ 

३ ७६० ३ ३९ २   ८०४ 

४ ३६२   ५३   ६ ४२१ 

५ ५७० ७ ९ १ ३ ५९० 

६ ४७५ ९ १६     ५०० 

जम्मा ३,४५८ ३० २६३ ७ ११ ३,७६९ 

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६ 

 

 

लित्र १३: छानाको प्रकारका आिारमा घरिरुी लििरण 
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तालिका २३: घरको लभत्ताको प्रकारका आिारमा घरिरुी सांख्या  

िडा 

नां. 
बाँस 

लसमने्ि र 

ढुांगा/इट्टा 

सेन्िर 

बेरा 
जस्ता मािो र ढुांगा आर.लस.लस. काठ जम्मा 

१ ४७ २५ ५७ १ ४५४ ११ १०२ ६९७ 

२ २२ २७ ८० ३ ५८३ १ ४१ ७५७ 

३ ७८ ९ ४३ १०५ १७६ ४ ३८९ ८०४ 

४ ८२   ३ १ १   ३३४ ४२१ 

५ ३१ ७ ३६ ३१ ७ ६ ४७२ ५९० 

६ १६ २९ ४ ६१ २२२ ९ १५९ ५०० 

जम्मा २७६ ९७ २२३ २०२ १,४४३ ३१ १,४९७ ३,७६९ 

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६ 

 

 लित्र १४: : घरको लभत्ताको प्रकारका आिारमा घरिरुी लििरण 
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४.१.४ बैदेविक िोजगािीमा गएकाहरुको विििण  

तालिका २४: िदैलेशक रोजगारीको गन्तब्य दशे र िडागत लििरण  

दशेको नाम 
िडा नां. 

जम्मा 
प्रलतशत 

(%) १ २ ३ ४ ५ ६ 

मिेलसया ३४ ४६ ७५ २४ ३७ ५२ २६८ २८.८५ 

साउदी अरब ४६ २९ ८३ १२ २० १९ २०९ २२.५ 

यएुई २० २२ ४६ ५ १७ १४ १२४ १३.३५ 

कतार १८ १९ ३८ १२ ८ १५ ११० ११.८४ 

इलन्डया ३ ४ २३   ७ ४ ४१ ४.४१ 

दलक्षण कोररया १२ ८ ४ २ ८ ५ ३९ ४.२ 

कुिते ८ ८ ६ ३   ३ २८ ३.०१ 

बेिायत   १ १ १ ४ १९ २६ २.८ 

अमरेरका ८ ४ ६   १ १ २० २.१५ 

हङकङ   १ ६   ५   १२ १.२९ 

जापान २ २ ४     २ १० १.०८ 

अस्िेलिया   २     ३ १ ६ ०.६५ 

बहराइन   १ १     ४ ६ ०.६५ 

क्यानडा १   ४   २   ७ ०.७५ 

इराक १     १ २   ४ ०.४३ 

पोिुवगि १   १   १ १ ४ ०.४३ 

ओमान     १   १ १ ३ ०.३२ 

साइप्रस २           २ ०.२२ 

जमवनी           २ २ ०.२२ 

नि े         २   २ ०.२२ 

िकी   १ १       २ ०.२२ 

िीन   १         १ ०.११ 

इजरायि         १   १ ०.११ 

बमाव         १   १ ०.११ 

लसांगापरु     १       १ ०.११ 

जम्मा १५६ १४९ ३०१ ६० १२० १४३ ९२९ १००. 

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६ 

यस गा.पा. बाि ९२९ जना िदैेलशक रोजगारमा गएका छन ्। जसमा मिेलसयामा सबै भन्दा िेरै २६८ (२८.८५%), 

साउदी अरब मा २०९ (२२.५%), यएुई मा १२४(१३.३५%) र कतार मा ११० (११.८४%),  जना गएका छन ्। 
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४.१.५ बैंक खाता सम्बवन्ध विििण 

तालिका २५: घरिरुीको बैंक खाता भएको/नभएको लििरण 

िडा न. 
बैंक खाता भए/नभएको लििरण 

जम्मा घरिरुी 
भएको नभएको थाहा नभएको 

१ १९३ ५०१ ३ ६९७ 

२ २६६ ४७९ १२ ७५७ 

३ १२९ ५२९ १४६ ८०४ 

४ ६० ३५९ २ ४२१ 

५ १३४ ४४९ ७ ५९० 

६ १२५ ३७१ ४ ५०० 

जम्मा ९०७ २६८८ १७४ ३७६९ 

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६ 

यस गा.पा का ९०७ घरिरुी (२४.०६%) घरिरुीको बैंकमा खाता भएको तथयाांक छ ।  

४.१.६ घिधुिीको ऋण सम्बवन्ध विििण 

तालिका २६: घरिरुीिे ऋण लिए/नलिएको लििरण 

िडा नां. लिएको नलिएको थाहा नभएको कुि घरिरुी सांख्या 

१ २०४ ४९० ३ ६९७ 

२ २३७ ५०४ १६ ७५७ 

३ ३४४ २६६ १९४ ८०४ 

४ १७३ २४४ ४ ४२१ 

५ १७६ ४०६ ८ ५९० 

६ २५० २४७ ३ ५०० 

जम्मा  १,३८४ २,१५७ २२८ ३,७६९ 

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६ 

यस गा.पा का १३८४ घरिरुी (३६.८१%) घरिरुीको कुनै न कुनै स्रोत बाि ऋण लिएको बताएका छन ्।  
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तालिका २७: ऋण लिएका घरिरुीका ऋणको स्रोत लििरण 

िडा नां. बैंक सहकारी सांस्था समहू ब्यलक्त 

१ १९ ९१ १२० ५ 

२ ५० ३५ १२० ९० 

३ १२ ६० १५१ १९७ 

४ १ २६ ४० १२३ 

५ २९ १०३ १०७ ३६ 

६ २७ ५३ १६२ ११३ 

जम्मा  १३८ ३६८ ७०० ५६४ 

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६ 

# एक घरिरुीिे एक भन्दा बढी स्रोत बाि ऋण लिएको 

 

तालिका २८: ऋण लिएका घरिरुीको ऋण लिनको उद्दशे्य 

िडा नां. 
बैदलेशक 

रोजगार 

कृलष तथा 

पशपुािन 

ब्यापार तथा 

व्यिसाय 

उद्योग 

सांिािन 
लशक्षा 

स्िास्थय 

उपिार 

१ ११ १३९ ४१   १८ २६ 

२ १९ ९५ १४ २ ९१ १०६ 

३ ४० १८६ २८ ३ ८९ ८९ 

४ ५५ ११ ६३ १ १२ ५८ 

५ ४ ४४ ४९ २ ७४ ६९ 

६ २१ १५६ ३६ ३ ९३ १२५ 

जम्मा १५० ६३१ २३१ ११ ३७७ ४७३ 

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६ 

# एक घरिरुीिे एक भन्दा बढी उद्दशे्यका िालग ऋण लिएको 

 

४.२ भू-उपयोग तथा स्िावमत्त्ि 

४.२.१ ितषमान भू-उपयोग 

तालिका २९: ितवमान भ-ूउपयोग 

क्र.सां. लििरण  क्षेत्रफि (िगव लक.लम.) क्षेत्रफि (हके्िर) 

१ कृलष क्षेत्र ५५.९१ ५,५९१.३३ 

२ िन १०२.३८ १०,२३८.११ 

३ झाडी २.६९ २६९.०२ 
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क्र.सां. लििरण  क्षेत्रफि (िगव लक.लम.) क्षेत्रफि (हके्िर) 

४ घाँस ५.४४ ५४४.४३ 

५ बगर के्षत्र/ बाििुा ०.४७ ४६.६१ 

६ बाझो जमीन १. ९९.८७ 

७ नलद नािा ०.४८ ४७.६२ 

८ आिास क्षेत्र ३ ३००.०० 

९ झाडी ०.०६ ६.३८ 

१० लभर ०.३८ ३८.२६ 

कुि के्षत्रफि १७१.८२ १७१८१.६२ 

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६ 

 

४.२.२ जग्गाको वकवसम 

तालिका ३०: पररिारको स्िालमत्िमा रहकेो जग्गा जलमन सम्बन्िी  िडागत लििरण 

िडा नां. 

जग्गाको  प्रकार 

जम्मा 
नम्बरी जग्गा एिेनी जग्गा ठेक्का/भाडाको जग्गा अन्य 

१ ६७४ १२ ९ २ ६९७ 

२ ६९८ ५७ १ १ ७५७ 

३ ६१८ १८४ २   ८०४ 

४ ९० ३२७ १ ३ ४२१ 

५ २४८ ३०३ ११ २८ ५९० 

६ ४२३ ७० ७   ५०० 

जम्मा २,७५१ ९५३ ३१ ३४ ३,७६९ 

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६ 

 

४.३ कृवष तथा पिु विकास 

४.३.१ वसंचाइको स्रोत भएका घिधुिी विििण 

तालिका ३१: लसांिाइको स्रोतको लििरण 

िडा नां. 
लसांिाई को सलुििा उपिब्िता जम्मा कृलष गने 

घरिरुी सांख्या नभएको भएको 

१ २५५ २६० ५१५ 

२ ५६४ ५५ ६१९ 

३ ५७४ १ ५७५ 



  

माङसेबङु गाउँपालिका पाश्रिवलित्र २०७६ | Mansebung Rural Municipality Profile 2019  31 

४ ३४६ १२ ३५८ 

५ २९९ २५ ३२४ 

६ २७७ ४५ ३२२ 

जम्मा २,३१५ ३९८ २,७१३ 

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६ 

यस गाउँपालिकाका खेलत गने २,७१३ घरिरुी मध्ये ३९८ घरिरुीिे िषावत को पालन बाहके अन्य लसांिाई को स्रोत 

भएको जनाएका छन ्। 

४.३.२ वसंचाइको स्रोतको प्रकाि ि प्रयोग गने घिधुिी संख्या  

तालिका ३२: लसांिाइको स्रोतको प्रकार र प्रयोग गने घरिरुी सांख्या 

िडा न. कुिो/नहर पम्प सेि जम्मा 

१ २६०   २६० 

२ ५५   ५५ 

३ १   १ 

४ १२   १२ 

५ १९ १ २० 

६ ४५   ४५ 

जम्मा ३९२ १ ३९३ 

 स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६ 

िषावत को पानी बाहके अन्य लसांिाई को स्रोत भएको जनाएका ३९३ घरिरुी मध्ये ३९२ घरिरुीिे कुिो/नहर को प्रयोग 

गने गरेको बताएका छन ्।  

४.३.३ कृवष बजाि तथा हाटबजाि सम्बन्धी  

तालिका ३३: माङसेबङु गाउँपालिका क्षेत्रमा रहकेा कृलष बजार तथा हािबजार सम्बन्िी लििरण  

क्र.स नाम स्थान िडा न . हाि / बजार िाग्ने लदन िािार 

१ रक्से िजार माङमािडु २ मगिबार 

२ बाहिह िजार गा.पा २ १ र १६ गते 

३ साप्तालहक िजार ( ितरेु ) ितरेु ३ सोमबार 

४ साप्तालहक िजार (शलनबार ) खिडुगो ३ शलनबार 

५ ििुबारे हलिया भाििुार ५ बिुिारे 

६ लिसापानी िजार पांिमी ६ मांगिबार 

७ मजिुा दोभान   ४ आइतबार 

८ समििार दोभान (लझल्के दोभान ) लझल्के दोभान ४ बिुबार 

८ लझल्के एकतपा लझल्के एकतपा ४ शलनबार 

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६ 
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४.३.४ कृवष उत्पादन सम्बवन्ध विििण  

तालिका ३४: िालषवक मखु्य खाद्यान्न बालि उत्पादन तथा लिक्री लििरण (के.जी.मा) 

िडा नां. 
खाद्यान्न बािी उत्पादन (मन मा) 

िान मकै गहु ँ कोदो 

  उत्पादन लिक्री उत्पादन लिक्री उत्पादन लिक्री उत्पादन लिक्री 

१ ४,७०५ ४९ २,५२० ४६ १६ ०   ५ 

२ २,०५४ १६ २,९५५ १०३ १० ० ६२ १,००२ 

३ २,०१० १५ २,७७५ ३० १३ ० ७२२ १८ 

४ २,९६५ ० १,९३८ १० ८ ० ७१४ १२ 

५ १,९०० ५२० १,३५० २८५ १२ १२ ३३२ ५५ 

६ २४ ० १,८७४ २०१ २० १० ८८ २९ 

जम्मा १३,४५३ ५४० १३,२९४ ६१४ ७९ २२ २,१२७ १,०८० 

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६ 

 

तालिका ३५: िालषवक मखु्य नगद ेबालि उत्पादन तथा लिक्री लििरण (के.जी.मा) 

िडा नां. 

नगद ेबािी उत्पादन र लिक्री लििरण (केजी मा) 

अदिुा अिैंिी लिया अलम्िसो 

उत्पादन लिक्री उत्पादन लिक्री उत्पादन लिक्री उत्पादन लिक्री 

१ ४३,६५३ ४१,९११ ४,८९१ ४,७९३ ९० ३५ ३४,०१७ ३२,८०७ 

२ १६० ० १,१९८ १,१९८     १७,६८० १७,६८१ 

३ ९६,३६७ ७३,७०३ २,७३८ २,७१८     १२०,७९० १२०,१४५ 

४ ९,१३० ६,९९३         ३,४३७ ३,३९२ 

५ ९,४१० ८,९७५ ६३० ६३० ४० ३० १९,५२६ १९,५४३ 

६ २४,१०८ १६,८५५ २,१३९ २,१३९ २७० २४० ५५,०३२ ५५,८०५ 

जम्मा १८२,८२८ १४८,४३७ ११,५९६ ११,४७८ ४०० ३०५ २५०,४८२ २४९,३७३ 

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६ 
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४.३.५ पिुपािन गने घिधुिी संख्या विििण 

तालिका ३६: पशपुािन गने घरिरुी सांख्या 

िडा न. गाई गोरु खसी/बाख्रा कुखरुा भसैी सुँगरु हाँस 

१ ५३८ ३९० २५०३ २०८ १२६ ३३६   

२ ६८६ ४२९ ११९४ ११२० २६९ १५१   

३ ३६७ ३२० ९०६ ७४२ १५२ १९० ४ 

४ २९६ ५२८ ७७४ १२३७ ८७ २४५   

५ १९६ २१९ ११५३ ४१५ ३४ ६३ ५ 

६ ४८७ १५९ ९०६ ४७ ३३ ८२   

जम्मा २,५७० २,०४५ ७,४३६ ३,७६९ ७०१ १,०६७ ९ 

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६ 

 

तालिका ३७: मौरीपािन तथा माछा पािन गने घरिरुी सांख्या 

िडा न. 
मौरी पािन माछा पािन 

घरिरुी घार सांख्या घरिरुी पोखरी सांख्या 

१ ८ २७     

२ ३१ ८२ ३ ३ 

३ २९ ४५ २ २ 

४ १ २     

५ १४ ४० १ २ 

६ १ २ १ १ 

जम्मा ८३ १९१ ७ ८ 

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६ 
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तालिका ३८: दिु, मास ुतथा अण्डा उत्पादन र लिक्री लििरण 

िडा न. 

दिु उत्पादन र लिक्री मास ुउत्पादन र लिक्री अण्डा उत्पादन र लिक्री 

दलैनक दिु 

उत्पादन (लि) 

दिु लबलक्र बाि हुने 

िालषवक  आम्दालन (रु) 

िालषवक मास ुउत्पादन 

(केजी) 

मास ुलबलक्र बाि हुने िालषवक  

आम्दालन (रु) 

िालषवक अण्डा 

उत्पादन (गोिा) 

अण्डा लबलक्र बाि 

हुने िालषवक  

आम्दालन (रु) 

१ १,१७० १२,२८५,००० २२,८२७ १०,२७२,१५० ३,८९१ १९,४५५ 

२ १,१२८ ११,८४४,००० ४८,१५१ २१,६६७,९५० ४७,१३७ २३५,६८५ 

३ ४२४ ४,४५२,००० १२,०९७ ५,४४३,६५० ८,७३४ ४३,६७० 

४ ९५ ९९७,५०० १९,५३६ ८,७९१,२०० २७,३०८ १३६,५४० 

५ २२६ २,३७३,००० ३०,२७१ १३,६२१,९५० ७,४०१ ३७,००५ 

६ १,१३१ ११,८७५,५०० १५०,३८३ ६७,६७२,३५० २१२ १,०६० 

जम्मा ४,१७४ ४३,८२७,००० २८३,२६५ १२७,४६९,२५० ९४,६८३ ४७३,४१५ 

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६ 
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४.३.६ गाउँपाविका बाट वनयाषत हुने िस्तुहरु 

तालिका ३९: यस गाउँपालिका बाि लनयावत हुने िस्तहुरुको अनमुालनत पररमाण 

क्र.सां. लनयावत िस्तहुरुको नाम लनकासी हुने बालषवक पररमाण 

िडा नां १. 

१ अदिुा ७०० लक्िन्िि 

२ अिैिी ६० मन 

३ कुिो/अलम्िसो ६०० लक्िन्िि 

४ ओिन   

५ ब्राखा   

िडा २ 

१ अिैलि १०० मन 

२ अदिुा ५०० क्िीन्िि 

३ कुिो/अलम्िसो १००० क्िीन्िि 

४ गाई गरुु ५०० मात्र 

५ खसी बाख्रा १००० मात्र 

६ साग सब्जी १० क्िीन्िि 

७ बाँस २००० गोिा 

८ दिु ५००००० िाख लििर 

९ लघउ ४०० क्िीन्िि 

१० छुपी ४०० क्िीन्िि 

िडा ३ 

१ अदिुा ५५०० क्िीन्िि 

२ कुिो/अलम्िसो ४५०० क्िीन्िि 

३ अिैलि ६० क्िीन्िि 

४ मासदाि ६५ क्िीन्िि 

िडा नां. ४ 

१ भकारी , लित्रा , डोका ,नाग्िा, डािा   

२ केरा   

३ अदिुा ४०० क्िीन्िि 

४ कुिो/अलम्िसो ३०० क्िीन्िि 

५ बाँस १०,००० घना 

िडा नां. ५ 
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१ अदिुा   

२ कुिो/अलम्िसो   

३ दाि   

४ गाई/ बाख्रा/ भसैी   

िडा ६ 

१ अिैलि ६० मन 

२ अदिुा ३०० क्िीन्िि 

३ कुिो/अलम्िसो ४०० क्िीन्िि 

४ गाई गरुु ३०० ििा 

५ खसी बाख्रा ६०० ििा 

६ साग सब्जी १० क्िीन्िि 

स्रोत : िडा कायावियहरु 

४.४ पयषटन विकास  

४.४.१ धावमषक, ऐवतहावसक तथा पयषटकीय स्थि सम्बन्धी विििण  

तालिका ४०: माङसेबङु गाउँपालिका क्षेत्रमा रहकेा पयविकीय स्थिहरुको लििरण   

क्र.स 
पयविकीय स्थिहरुको 

नाम 
िडा न. 

स्थिको 

महत्ि  

बालषवक 

औसतमा 

आउने 

पयविकहरु को 

सांख्या 

स्िालमत्ि 

(लनलज , 

सरकारी , 

सामदुालयक, 

प्रा.िी 

सडक को 

पहुि 

(पगुकेो/ 

नपगुकेो) 

१ गजरुमखुी िाम १ िालमवक ६०,००० लनलज पगुकेो 

२ नातािङ्ुग १ एलतहालसक १५० सरकारी पगुकेो 

३ खरान ेथमु्का १ एलतहालसक   सामदुालयक नपगुकेो 

४ माङमािुँङ २।३।६ िालमवक ५०० सामदुालयक पगुकेो 

५ िलुिनम्िा २ िालमवक ५०० सामदुालयक पगुकेो 

६ रत्न साहदत स्थि २ पयविकीय ५०० सामदुालयक नपगुकेो 

७ छाँग ेझारना २ पयविकीय ४३,७५३ सामदुालयक पगुकेो 

८ िमरेे गफुा २ पयविकीय ४३,७५३ सामदुालयक पगुकेो 

९ डोिपोखरी २ पयविकीय १०० सामदुालयक पगुकेो 

१० आत्मानन्द जन्म स्थि २ पयविकीय १०० लनजी पगुकेो 

११ फुिङ्ुगी ३ िालमवक १० हजार   पगुकेो 

१२ पलित्रा यमुा माङलहम ३ िालमवक १,०००   पगुकेो 
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क्र.स 
पयविकीय स्थिहरुको 

नाम 
िडा न. 

स्थिको 

महत्ि  

बालषवक 

औसतमा 

आउने 

पयविकहरु को 

सांख्या 

स्िालमत्ि 

(लनलज , 

सरकारी , 

सामदुालयक, 

प्रा.िी 

सडक को 

पहुि 

(पगुकेो/ 

नपगुकेो) 

१३ 
अन्िा राजा िालमवक 

पयविकीय स्थि 
४ 

िालमवक, 

एलतहालसक 
५,००० सामदुालयक नपगुकेो 

१४ लक.हा.म.ुमाङलहम क्षेत्र ५ 

िालमवक, 

साांस्कृलतक/ 

एलतहालसक 

२०,००० सामदुालयक पगुकेो 

१५ खत्रक्पा लतथव स्थि ५ 
िालमवक, 

एलतहालसक 
१५,००० सामदुालयक पगुकेो 

१६ आत्मानन्द गरुू आश्रम ५ िालमवक ५०,००० सामदुालयक पगुकेो 

१७ लतन थमु्की डाडा ६ पयविकीय   सामदुालयक पगुकेो 

१८ पाङिहुाङ् दिे स्थान ६ पयविकीय   सामदुालयक पगुकेो 

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६ 
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परिच्छेद ५: सामवजक अिस्था 

५.१  िैविक तथा मानि संसाधन विकास  

५.१.१ साििता दि  

तालिका ४०: ५ िषव मालथकाको साक्षर जनसांख्या 

िडा न 

५ िषव मालथकाको साक्षर 

जनसांख्या 

५ िषव दलेख 

मालथकाको 

जम्मा जनसांख्या 

मलहिा साक्षरता 

प्रलतशत (%) 

परुुष साक्षरता 

प्रलतशत (%) 

 कुि साक्षरता 

प्रलतशत (%) 
मलहिा परुुष जम्मा 

१ १२४२ १,५०७ २,७४९ ३,२४५ ३८.२७ ४६.४४ ८४.७१ 

२ १,४५६ १,६९२ ३,१४८ ३,५७७ ४०.७ ४७.३ ८८.०१ 

३ १,५८४ १,९६० ३,५४४ ३,८४७ ४१.१७ ५०.९५ ९२.१२ 

४ ७१५ ९३८ १,६५३ १,८३९ ३८.८८ ५१.०१ ८९.८९ 

५ १०४८ १,२७४ २,३२२ २,५८० ४०.६२ ४९.३८ ९०. 

६ ११३४ ११७४ २,३०८ २,३७६ ४७.७३ ४९.४१ ९७.१४ 

जम्मा ७,१७९ ८,५४५ १५,७२४ १७,४६४ ४१.११ ४८.९३ ९०.०४ 

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६ 

लित्र १५: ५ िषव मालथकाको साक्षर जनसांख्या 
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तालिका ४०: ियश्क साक्षरता जनसांख्या 

िडा 

नां. 

ियश्क साक्षरता जनसांख्या कूि जनसांख्या 

(१५ िषव र सो 

भन्दा मालथ) 

ियश्क मलहिा 

साक्षरता प्रलतशत 

(%) 

ियश्क परुुष 

साक्षरता प्रलतशत 

(%) 

कुि ियश्क 

साक्षरता 

प्रलतशत 

(%) 
मलहिा परुुष जम्मा 

१ ९४३ १,२२९ २,१७२ २,६६५ ३५.३८ ४६.१२ ८१.५ 

२ १,१३० १,३८० २,५१० २,९३७ ३८.४७ ४६.९९ ८५.४६ 

३ १,२४४ १,५६८ २,८१२ ३,११४ ३९.९५ ५०.३५ ९०.३ 

४ ५६७ ७५२ १,३१९ १,५०४ ३७.७ ५०. ८७.७ 

५ ८६१ १,०६५ १,९२६ २,१८२ ३९.४६ ४८.८१ ८८.२७ 

६ ९५२ १,००४ १,९५६ २,०२२ ४७.०८ ४९.६५ ९६.७४ 

जम्मा ५,६९७ ६,९९८ १२,६९५ १४,४२४ ३९.५ ४८.५२ ८८.०१ 

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६ 

लित्र १६: ५ ियश्क साक्षरता जनसांख्या  
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५.१.२  छ  िषष ि सोभन्दा मावथको  िैविक अिस्था 

तालिका ४०: छ  िषव र सोभन्दा मालथको  शलैक्षक अिस्था 

िडा न 
लनरक्षर साक्षर आिारभतु तह माध्यलमक तह स्नातक तह स्नातकोत्तर लिद्यािाररिी जम्मा 

जनसांख्या मलहिा परुुष मलहिा परुुष मलहिा परुुष मलहिा परुुष मलहिा परुुष मलहिा परुुष मलहिा परुुष 

१ ३१८ १७८ २९० ३५२ ४५१ ५११ ३८८ ४७८ ८७ १२१ २६ ४४   १ ३,२४५ 

२ २६० १६९ ३८७ ४४७ ६०९ ६८२ ४०४ ४८४ ५३ ६८ २ १० १ १ ३,५७७ 

३ २१७ ८६ ४४२ ५०५ ६२४ ७७६ ४३६ ५६३ ६२ ८६ २० ३०     ३,८४७ 

४ १०९ ७७ २८४ ३२३ २९५ ४५७ १२८ १४१ ८ १६   १     १,८३९ 

५ १७५ ८३ ३३४ ३७७ २९८ ३९८ ३५८ ४२६ ५० ५५ ८ १६   २ २,५८० 

६ ४९ १९ ३७० ३२० २५२ २७६ ४४९ ५०३ ५२ ५४ ११ २१     २,३७६ 

जम्मा १,१२८ ६१२ २,१०७ २,३२४ २,५२९ ३,१०० २,१६३ २,५९५ ३१२ ४०० ६७ १२२ १ ४ १७,४६४ 

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६ 

५ .१ .३ गाँउपाविकामा संचावित िैविक संस्थाहरूको विििण 

तालिका ४०: गाँउपालिकामा सांिालित शलैक्षक सांस्थाहरूको लििरण 

क्र.सां. लिद्याियको नाम स्थापना िषव 
िडा 

नां 
िोि 

दशमिप  
उिाई H 

लिद्याियको 

लकलसम 
तह 

अक्षाांश N दशेान्तर E 

१ महने्रोदय मा.लि.  २०१३ १ गजरुमखुी  २६.९०८५४० ८७.७२१५९० १५५२ सरकारी  माध्यलमक  

२ ईभाङ मा.लि.  २०१३ २ ईभाङ  २६.८९७३४० ८७.६९५४०० १०८२ सरकारी  माध्यलमक  

३ जीिन ज्योलत मा.लि. २०४६ ३ ितरेु २६.८४८९३० ८७.७२९००१ १४१७ सरकारी  माध्यलमक  

४ लिद्या लसजवनात्मक मा.लि. २०४० ४ मािेबङु २६.७६२६७० ८७.७२३१४० २६३ सरकारी  माध्यलमक  

५ दगुाव मा.लि.    ३ आलदपरु  २६.८२१९१० ८७.७१३७०० १६७१ सरकारी  माध्यलमक  

६ लिसोपानी मा.लि. २०११ ६ लिसोपानी  २६.८७६४५५ ८७.६७८१०९ २९७ सरकारी  माध्यलमक  

७ सरस्िती मा.लि.  २०३८ ५ भाि ुिार  २६.८१४१३० ८७.७३७८३० ७२० सरकारी  माध्यलमक  
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क्र.सां. 
लिद्याियको 

नाम 
स्थापना िषव िडा नां िोि दशमिप  उिाई H 

लिद्याियको 

लकलसम 
तह 

     अक्षाांश N दशेान्तर E    

८ रत्ना दलेि आ.लि. २०२० १ नाङरुङ  २६.९१५४३० ८७.७२१५९० १५५२ सरकारी  आिारभतु  

९ मण्डीका आ.लि. २०६४ १ गजरुमखुी  २६.९०८९२० ८७.७३४६१० १३५३ सरकारी  आिारभतु  

१० बरभङ्ज्याङ आ.लि. २०१६ १ गजरुमखुी  २६.८९८६०० ८७.७४९४१० १००५ सरकारी  आिारभतु  

११ गजरुमखुी आ.लि. २०४८ १ गजरुमखुी  २६.८९६९९० ८७.७७४५१० ५४६ सरकारी  आिारभतु  

१२ जनता आ.लि.  २०५१ १ पािी गाउँ २६.७६२६७० ८७.७२३१४० २९७ सरकारी  आिारभतु  

१३ इभाङ आ.लि.  २०४६ २ ईभाङ  २६.८८१८४० ८७.७६८४२० ९०१ सरकारी  आिारभतु  

१४ जनता कल्याण आ.लि.  २०२१ २ दहगाउँ  २६.८८०३२० ८७.६९३८८० १७९० सरकारी  आिारभतु  

१५ सरस्िती आ.लि.  २०४५ २ पािा २६.८७१३६० ८७.७१७५९० १५३५ सरकारी  आिारभतु  

१६ जनकल्याण आ.लि.  २०२३ ३ लिििुा  २६.८४६७३० ८७.७४८३८० ११३३ सरकारी  आिारभतु  

१७ बाि लदप आ.लि.  २०५६ ३ मान्र े २६.८३७९२० ८७.७५८२४० ९३७ सरकारी  आिारभतु  

१८ लसांह दलेि आ.लि. २०५२ १ डाँडागाउँ २६.८८८८१० ८७.७०४१९० १५०७ सरकारी  आिारभतु  

१९ खाम्निुा आ.लि.  २०७१ २ खाम्निुा  २६.८९७३४० ८७.६९५११० १६३० सरकारी  आिारभतु  

२० बािकल्याण आ.लि.  २०५३ २ ईभाङ  २६.८६२५५० ८७.७३७१५० ११७० सरकारी  आिारभतु  

२१ दगुवम आ.लि. २०५३ ३ सबुालिङ  २६.८३३४३० ८७.७३९२५० ९२१ सरकारी  आिारभतु  

२२ सरस्िती आ.लि.  २०५२ ४ लसमििार  २६.७५०३५० ८७.७४००९० २६० सरकारी  आिारभतु  

२३ जनज्योलत आ.लि. २०४६ ४ लझल्के २६.७८४५६० ८७.७५६२३० ४३१ सरकारी  आिारभतु  

२४ लसांहरे्श्री आ.लि.  २०२० ४ बाँझो २६.८४३५६० ८७.६८७३६० १३८७ सरकारी  आिारभतु  

२५ बािकल्याण आ.लि.  २०५३ ४ बाँझो २६.८१८७६० ८७.६९२३४० ७१० सरकारी  आिारभतु  

२६ माङमािुङ आ.लि. २०५५ ६ माङमािुङ २६.८७२३१० ८७.५९७१६० १८२५ सरकारी  आिारभतु  

२७ जयर्श्री आ.लि. २०६१ ५ खालनिार २६.८०७३४० ८७.७४७३०० ५६६ सरकारी  आिारभतु  
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क्र.सां. 

लिद्याियको 

नाम स्थापना िषव िडा नां िोि दशमिप उिाई H 

लिद्याियको 

लकलसम तह 

     अक्षाांश N दशेान्तर E    

२८ जनता आ.लि.  २०५० ४ लसङलफरे २६.९१३३४० ८७.७५३२२० ९७० सरकारी  आिारभतु  

२९ िन्ररे्श्री आ.लि.  २०४९ ६ नन्दिेार  २६.८६४४४० ८७.६५६६८० १६०७ सरकारी  आिारभतु  

३० पलित्र आ.लि.  २०६० ३ िालमिार  २६.८११४५० ८७.७२८७४० ५१७ सरकारी  आिारभतु  

३१ 
लकराँत सालम्जक मनु्िमु 

(पाठशािा )  
२०७१ ५ फेनाबङु २६.८१९५३० ८७.७३७४०० ८०० सरकारी  आिारभतु  

३२ दगुवम आ.लि. २०५३ ४ तीन दोभाने २६.७७१३१० ८७.७३८७८० २६४ सरकारी  आिारभतु  

३३ गजरुमखुी ईङलिस स्कुि  २०७४ १ गजरुमखुी  २६.८९८१६६ ८७.७७५१३७ ४५१ लनलज  आिारभतु  

३४ इिाम नि प्रलतभा एकेडेमी  २०५५ ६ 
लिसोपानी 

पांिमी  
२६.८७५९४० ८७.६८०३५० १८०१ लनलज  आिारभतु  

३५ 
िक्ष्मी बाि लिद्या बोलडवङ 

स्कुि  
२०६१ ३ मान्र े २६.८२२९८० ८७.७३०९३० ७६४ लनलज  आिारभतु  

३६ 
फाल्गनुन्द सेकेन्डरी 

ईङलिस बोलडवङ स्कुि   
  ५ िालसबङु  २६.८१२४८८ ८७.७४२९८२ ७५९ लनलज  माध्यलमक  

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६ 
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५.१.४  विद्यािय गइिहेका छात्रछात्राको तहगत विििण 

तालिका ४०: लिद्यािय गइरहकेा छात्रछात्राको तहगत लििरण 

क्र.सां. लिद्याियको नाम 
पिूवप्राथलमक आिारभतु माध्यलमक कुि 

जम्मा छात्र छात्रा जम्मा छात्र छात्रा जम्मा छात्र छात्रा जम्मा 

१ महने्रोदय मा.लि.  ९ ७ १६ ७८ ७० १४८ ६५ ५४ ११९ २८३ 
२ ईभाङ मा.लि.  ८ १२ २० ९७ ७७ १७४ ५२ ५० १०२ २९६ 
३ जीिन ज्योलत मा.लि. ५ ४ ९ ४३ ६३ १०६ ३१ ३० ६१ १७६ 
४ लिद्या लसजवनात्मक मा.लि.     ० ७९ ९८ १७७ २४ २३ ४७ २२४ 
५ दगुाव मा.लि.  ७ १० १७ ६० ६७ १२७ १९ ११ ३० १७४ 
६ लिसोपानी मा.लि. ५ ६ ११ १०० ९७ १९७ ५८ ९६ १५४ ३६२ 
७ सरस्िती मा.लि.      ० १२६ १२७ २५३ ५७ ५३ ११० ३६३ 
८ रत्ना दलेि आ.लि. ० ० ० ४२ ३९ ८१     ० ८१ 
९ मण्डीका आ.लि. १५ १४ २९ ३४ ३१ ६५     ० ९४ 

१० बरभङ्ज्याङ आ.लि. ४ ५ ९ ५७ ४० ९७     ० १०६ 
११ गजरुमखुी आ.लि. ४ ४ ८ ८१ ५९ १४०     ० १४८ 
१२ जनता आ.लि.  ५ ४ ९ २४ १७ ४१     ० ५० 
१३ इभाङ आ.लि.  १ ६ ७ ४९ ४६ ९५     ० १०२ 
१४ जनता कल्याण आ.लि.  १ ४ ५ ५८ ३९ ९७     ० १०२ 
१५ सरस्िती आ.लि.      ० २८ ३४ ६२     ० ६२ 
१६ जनकल्याण आ.लि.  ४ ८ १२ ७० ५७ १२७     ० १३९ 
१७ बाि लदप आ.लि.  १ २ ३ १६ २९ ४५     ० ४८ 
१८ लसांह दलेि आ.लि. ६ ३ ९ १७ १४ ३१     ० ४० 
१९ खाम्निुा आ.लि.  ४ ३ ७ १२ ८ २०     ० २७ 
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क्र.सां. लिद्याियको नाम 
पिूवप्राथलमक आिारभतु माध्यलमक कुि 

जम्मा छात्र छात्रा जम्मा छात्र छात्रा जम्मा छात्र छात्रा जम्मा 

२१ दगुवम आ.लि. ८ ४ १२ ५ १५ २०     ० ३२ 
२२ सरस्िती आ.लि.  १४ १५ २९ ६२ ५६ ११८     ० १४७ 
२३ जनज्योलत आ.लि.     ० १२ १० २२     ० २२ 
२४ लसांहरे्श्री आ.लि.      ० ९ १३ २२     ० २२ 
२५ बािकल्याण आ.लि.      ० ५ ६ ११     ० ११ 
२६ माङमािुङ आ.लि. ५ ५ १० ११ ३ १४     ० २४ 
२७ जयर्श्री आ.लि. २२ २१ ४३ ५० २८ ७८     ० १२१ 
२८ जनता आ.लि.      ० २४ ३८ ६२     ० ६२ 
२९ िन्ररे्श्री आ.लि.  ५ ३ ८ १३ १२ २५     ० ३३ 
३० पलित्र आ.लि.  १२ १० २२ १२ ११ २३     ० ४५ 

३१ 
लकराँत सालम्जक मनु्िमु 

(पाठशािा )  
५ २ ७ २९ २२ ५१     ० 

५८ 
३२ दगुवम आ.लि. ४ २ ६ १० ६ १६     ० २२ 
३३ गजरुमखुी ईङलिस स्कुि  १४ २० ३४     ०     ० ३४ 
३४ इिाम नि प्रलतभा एकेडेमी  ९ ३४ ४३ ६३ ३७ १०० १६ १३ २९ १७२ 
३५ िक्ष्मी बाि लिद्या बोलडवङ स्कुि  ४ ३ ७ १५ १३ २८     ० ३५ 

३६ 
फाल्गनुन्द सेकेन्डरी ईङलिस 

बोलडवङ स्कुि   
    ०     ०     ० 

० 
जम्मा लिद्याथी  १८१ २११ ३९२ १३९४ १२८९ २६८३ ३२२ ३३० ६५२ ३७२७ 

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६ 
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५.१.५  वििकहरूको वबििण 

 

५ .१. ६  िैविक संस्थामा उपिब्ध भौवतक पूिाषधाि तथा सुविधा ( भिन, कोठा तथा डेस्क बेन्च ) 

 

तालिका ४०: शलैक्षक सांस्थामा उपिब्ि भौलतक पिूाविार तथा सलुििा ( भिन, कोठा तथा डेस्क बेन्ि ) 

क्र.सां. लिद्याियको नाम 
भिन 

सांख्या 

भिन को लकलसम 
कोठा सां 

कोठाको लकलसम डेस्क/बेन्ि 

क्षमता (जना) पलक्क कच्िी पलक्क कच्िी 

१ महने्रोदय मा.लि.  ७ १ ६ १६ ४ १२ ३५० 

२ ईभाङ मा.लि.  ५ १ ४ १२ ४ ८ ३०० 

३ जीिन ज्योलत मा.लि. ७ १ ६ १४ ४ १० २४० 

४ लिद्या लसजवनात्मक मा.लि. ४ १ ३ १२ ४ ८ ४०० 

५ दगुाव मा.लि.  ४ १ ३ ११ ४ ७ १३० 

६ लिसोपानी मा.लि. ४ १ ३ १५ ५ १० २३५ 

७ सरस्िती मा.लि.  ८ ६ २ १२ १० २   

८ रत्ना दलेि आ.लि. ५ २ ३ १० ४ ६ १६० 

९ मण्डीका आ.लि. ३ २ १ ८ ४ ४ २०० 

१० बरभङ्ज्याङ आ.लि. ६ ४ २ १० ८ २ ९४ 

११ गजरुमखुी आ.लि. ५ ३ २ ८ ४ ४ १०५ 

१२ जनता आ.लि.  ३ ० ३ ६ ० ६ ८० 

१३ इभाङ आ.लि.  ४ ३ १ ५ ३ २ १९५ 

१४ जनता कल्याण आ.लि.  ५ ५   ५ ५   ४५ 

१५ सरस्िती आ.लि.  ४ ४   ८ ८   ९६ 

१६ जनकल्याण आ.लि.  ४ ३ १ ८ ४ ४ २५० 
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क्र.सां. लिद्याियको नाम 
भिन 

सांख्या 

भिन को लकलसम  
कोठा सां 

कोठाको लकलसम डेस्क/बेन्ि 

क्षमता 

(जना)  पलक्क कच्िी पलक्क कच्िी 

१८ लसांह दलेि आ.लि. ३ २ १ ३ २ १ ३६ 

१९ खाम्निुा आ.लि.  २ १ १ ४ ३ १ ३६ 

२० बािकल्याण आ.लि.  १   १ ४   ४ २४ 

२१ दगुवम आ.लि. १ १   ३ ३   ३८ 

२२ सरस्िती आ.लि.  ३ १ २ १० २ ८ १६० 

२३ जनज्योलत आ.लि. १ १   ६ ६     

२४ लसांहरे्श्री आ.लि.  २ २   ४ ४   २५ 

२५ बािकल्याण आ.लि.  ३ १ २ १० २ ८ ३६ 

२६ माङमािुङ आ.लि. ३ ३   ६ ६   ४० 

२७ जयर्श्री आ.लि. ३   ३ ६ ५ १ १०० 

२८ जनता आ.लि.  ३ १ २ ७ २ ५   

२९ िन्ररे्श्री आ.लि.  १ १   २ २   ६० 

३० पलित्र आ.लि.  २ १ १ ५ २ ३ १०० 

३१ लकराँत सालम्जक मनु्िमु (पाठशािा )  ३ १ २ ८ ३ ५ ७८ 

३२ दगुवम आ.लि. २   २ ६   ६ ६० 

३३ गजरुमखुी ईङलिस स्कुि  २   २ ४   ४   

३४ इिाम नि प्रलतभा एकेडेमी  ४ १ ३ १५ ५ १० १६० 

३५ िक्ष्मी बाि लिद्या बोलडवङ स्कुि  १   १ ८   ८ ९० 

३६ 
फाल्गनुन्द सेकेन्डरी ईङलिस बोलडवङ 

स्कुि   
०     ०       

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६ 
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५ .१. ६  िैविक संस्थामा उपिब्ध भौवतक पूिाषधाि तथा सुविधा (िौचािय, खाने पानी, इन्टिनेट, पुस्तकािय, प्रयोगिािा ि खेि मैदान) 

 

तालिका ४०: शलैक्षक सांस्थामा उपिब्ि भौलतक पिूाविार तथा सलुििा 

क्र.सां. लिद्याियको नाम 
शौिािय 

मलहिा 

शौिाि

य 

अपाङ्गमै

त्री 

शौिािाय 

खाने 

पानीको 

स्रोत 

कम््यिुर 

कक्षा 

इन्िरनेि 

सलुििा  

पसु्तका

िय र 

अध्ययन 

केन्र  

प्रयोग

शािा  

खिे 

मदैान 
छ/छैन सांख्या 

१ महने्रोदय मा.लि.  छ ३ छ छ छ छ छैन छ छ छ 

२ ईभाङ मा.लि.  

 

  छैन छैन छैन छैन छैन छ छैन  छ 

३ जीिन ज्योलत मा.लि. छ ३ छ  छैन छ  छ  छैन छ छैन  छ  

४ लिद्या लसजवनात्मक मा.लि. छ ३ छ छ  छ छ छैन छ छैन  छ 

५ दगुाव मा.लि.  छ ४ छ छ  छ छ छैन छ छैन  छ 

६ लिसोपानी मा.लि. छ ४ छ छैन छ छ छ छ छ छ 

७ सरस्िती मा.लि.  छ ३ छ छैन छैन छैन छैन छ छैन छ 

८ रत्ना दलेि आ.लि. छ १ छैन छैन छ छैन छैन छैन छैन छैन 

९ मण्डीका आ.लि. छ १ छ छैन छ छैन छैन छैन छैन छ 

१० बरभङ्ज्याङ आ.लि. छ ३ छ छैन छ छैन छैन छैन छैन छ 

११ गजरुमखुी आ.लि. छ ३ छ छैन छ छैन छैन छैन छैन छैन 

१२ जनता आ.लि.  छ २ छ छैन छ छैन छैन छैन छैन छैन 

१३ इभाङ आ.लि.  छ २ छ छैन छैन छैन छैन छैन छैन छ 

१४ जनता कल्याण आ.लि.  छ ३ छ छैन छ छैन छैन छैन छैन छ 

१५ सरस्िती आ.लि.  छ २ छ छैन छैन छैन छैन छैन छैन छ 

१६ जनकल्याण आ.लि.  छ ३ छ छैन छ छैन छैन छैन छैन छ 

१७ बाि लदप आ.लि.  छ १ छैन छैन छ छैन छैन छैन छैन छ 

१८ लसांह दलेि आ.लि. छ १ छैन छैन छैन छैन छैन छैन छैन छैन 
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क्र.सां. लिद्याियको नाम 
शौिािय 

मलहिा 

शौिाि

य 

अपाङ्गमै

त्री 

शौिािाय 

खाने 

पानीको 

स्रोत 

कम््यिुर 

कक्षा 

इन्िरनेि 

सलुििा  

पसु्तका

िय र 

अध्ययन 

केन्र  

प्रयोग

शािा  

खिे 

मदैान 
छ/छैन सांख्या 

१९ खाम्निुा आ.लि.  छ २ छ   छ छैन       छ 

२० बािकल्याण आ.लि.  छ २ छ   छ         छ 

२१ दगुवम आ.लि. छ २ छ छैन छ छैन छैन छैन छैन छ 

२२ सरस्िती आ.लि.  छ २ छ छैन छ छैन छैन छैन छैन छ 

२३ जनज्योलत आ.लि. छैन ० छैन छैन छैन छ छैन छैन छैन छ 

२४ लसांहरे्श्री आ.लि.  छ २ छ     छ छैन छैन छैन छैन 

२५ बािकल्याण आ.लि.  छ २ छैन छैन छ छैन छैन छैन छैन छैन 

२६ माङमािुङ आ.लि. छ २ छैन छैन छैन छैन छैन छैन छैन छ 

२७ जयर्श्री आ.लि. छ ४ छ छैन छैन छैन छैन छैन छैन छ 

२८ जनता आ.लि.  छ २ छ छैन छैन छैन छैन छैन छैन छ 

२९ िन्ररे्श्री आ.लि.  छ १ छ छैन छ छ छैन छैन छैन छैन 

३० पलित्र आ.लि.  छ १ छ छैन छ छैन         

३१ लकराँत सालम्जक मनु्िमु (पाठशािा )  छ ४ छ छैन छ छैन छैन छैन छैन छैन 

३२ दगुवम आ.लि. छ १ छ छ छैन छैन छैन छैन छैन छ 

३३ गजरुमखुी ईङलिस स्कुि  छ १ छैन छैन छ छैन छैन छैन छैन छ 

३४ इिाम नि प्रलतभा एकेडेमी  छ ४ छ छैन छ छ छ छ छ छ 

३५ िक्ष्मी बाि लिद्या बोलडवङ स्कुि  छ ३ छ   छ छ   छैन छैन छ 

३६ 
फाल्गनुन्द सेकेन्डरी ईङलिस बोलडवङ 

स्कुि   
                    

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६ 
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५ .१. ७  छात्रिृवि तथा िवित सुविधाको विििण 

 

तालिका ४०: छात्रिलृत्त तथा िलक्षत सलुििाको लििरण 

क्र.सां. लिद्याियको नाम 

छात्रिलृत्त तथा िलक्षत सलुििाको लििरण 

दलित अपाङ्ग लिपन्न 
छात्रा 

जहेने्दार अन्य सलुििा 

छात्र छात्रा छात्र छात्रा छात्र छात्रा छात्र छात्रा छात्र छात्रा 

१ महने्रोदय मा.लि.  ११ १३ १   २ ४ ७५ २ १     

२ ईभाङ मा.लि.  ५ ५   २       १५ १६     

३ जीिन ज्योलत मा.लि. ६ ४           २ २     

४ लिद्या लसजवनात्मक मा.लि. ६ ७                   

५ दगुाव मा.लि.                        

६ लिसोपानी मा.लि. १   १   ३ ३ १ २ २     

७ सरस्िती मा.लि.                        

८ रत्ना दलेि आ.लि. २ ४                   

९ मण्डीका आ.लि.                       

१० बरभङ्ज्याङ आ.लि. १ ३                   

११ गजरुमखुी आ.लि. १ १                   

१२ जनता आ.लि.  २ १   १               

१३ इभाङ आ.लि.                        

१४ जनता कल्याण आ.लि.                        

१५ सरस्िती आ.लि.              ३९         

१६ जनकल्याण आ.लि.  ८ ६     ७ ८   १० १०     

१७ बाि लदप आ.लि.  ३ ५   १ ८   १०         

१८ लसांह दलेि आ.लि.   १         १९ १       

१९ खाम्निुा आ.लि.                        
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क्र.सां. लिद्याियको नाम 

छात्रिलृत्त तथा िलक्षत सलुििाको लििरण 

दलित अपाङ्ग लिपन्न 
छात्रा 

जहेने्दार अन्य सलुििा 

छात्र छात्रा छात्र छात्रा छात्र छात्रा छात्र छात्रा छात्र छात्रा 

२० बािकल्याण आ.लि.                        

२१ दगुवम आ.लि.                       

२२ सरस्िती आ.लि.              ७५         

२३ जनज्योलत आ.लि.                       

२४ लसांहरे्श्री आ.लि.    १         ८ २       

२५ बािकल्याण आ.लि.              ६         

२६ माङमािुङ आ.लि.             १३         

२७ जयर्श्री आ.लि.                       

२८ जनता आ.लि.                        

२९ िन्ररे्श्री आ.लि.              १७         

३० पलित्र आ.लि.  ६ ७                   

३१ लकराँत सालम्जक मनु्िमु (पाठशािा )      १ १ २७ २२   ६ ७     

३२ दगुवम आ.लि.     १३                 

३३ गजरुमखुी ईङलिस स्कुि    ४           ३ २     

३४ इिाम नि प्रलतभा एकेडेमी                        

३५ िक्ष्मी बाि लिद्या बोलडवङ स्कुि                        

३६ फाल्गनुन्द सेकेन्डरी ईङलिस बोलडवङ स्कुि                         

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६ 
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५ .१. ७  िैविक संस्थामा बािक्िि, िावन्तिेत्र ि बािमैत्री वििण कायाषन्ियन 

तालिका ४०: शलैक्षक सांस्थामा बािक्िि, शालन्तक्षेत्र र बािमतै्री लशक्षण कायावन्ियन 

क्र.सां. लिद्याियको नाम 
बाि क्िब लिद्यािय शालन्त 

क्षेत्र  

बािमतै्री लशक्षण 

लिलि छ/छैन सदस्य सां 

१ महने्रोदय मा.लि.  छ ६२ भएको  भएको  

२ ईभाङ मा.लि.  छ १९ भएको भएको  

३ जीिन ज्योलत मा.लि. छ १७ भएको भएको  

४ लिद्या लसजवनात्मक मा.लि. छ ७ भएको भएको  

५ दगुाव मा.लि.  छ ८ भएको भएको  

६ लिसोपानी मा.लि. छ ११ भएको भएको  

७ सरस्िती मा.लि.  छ ११ भएको भएको  

८ रत्ना दलेि आ.लि. छ ११ नभएको भएको  

९ मण्डीका आ.लि. छ ८५ भएको  भएको  

१० बरभङ्ज्याङ आ.लि. छ ९ भएको  भएको  

११ गजरुमखुी आ.लि. छैन ० भएको  भएको  

१२ जनता आ.लि.  छ ११ भएको  भएको  

१३ इभाङ आ.लि.  छ ११ भएको  भएको  

१४ जनता कल्याण आ.लि.  छ ११ भएको  भएको  

१५ सरस्िती आ.लि.  छ ११ भएको  भएको  

१६ जनकल्याण आ.लि.  छ १२४ भएको  भएको  

१७ बाि लदप आ.लि.  छ ७ नभएको भएको  

१८ लसांह दलेि आ.लि. छैन ० भएको  भएको  

१९ खाम्निुा आ.लि.  छ ७ भएको  भएको  

२० बािकल्याण आ.लि.  छैन ० भएको  भएको  

२१ दगुवम आ.लि. छैन ० नभएको भएको 

२२ सरस्िती आ.लि.  छ ९ भएको  भएको  

२३ जनज्योलत आ.लि. छैन ० भएको भएको 

२४ लसांहरे्श्री आ.लि.  छैन ० भएको भएको 

२५ बािकल्याण आ.लि.  छैन ० भएको भएको 

२६ माङमािुङ आ.लि. छैन ० भएको भएको 

२७ जयर्श्री आ.लि. छैन ० भएको भएको 

२८ जनता आ.लि.  छैन ० भएको भएको 

२९ िन्ररे्श्री आ.लि.  छ ७ भएको भएको 
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क्र.सां. लिद्याियको नाम 
बाि क्िब लिद्यािय शालन्त 

क्षेत्र  

बािमतै्री लशक्षण 

लिलि छ/छैन सदस्य सां 

३० पलित्र आ.लि.  छैन ० भएको भएको 

३१ लकराँत सालम्जक मनु्िमु (पाठशािा )  छैन ० भएको भएको 

३२ दगुवम आ.लि. छ ५ भएको भएको 

३३ गजरुमखुी ईङलिस स्कुि  छैन ० नभएको  भएको 

३४ इिाम नि प्रलतभा एकेडेमी  छ ११ भएको भएको  

३५ िक्ष्मी बाि लिद्या बोलडवङ स्कुि          

३६ फाल्गनुन्द सेकेन्डरी ईङलिस बोलडवङ स्कुि           

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६ 

५ .१. ८  िैविक संस्थाका प्रमूखहरूको सम्पकष  नं ि िैङ्वगक विििण 

तालिका ४०: शलैक्षक सांस्थाका प्रमखूहरूको सम्पकव  नां र िैङ्लगक लििरण 

क्र.सां. लिद्याियको नाम 
प्रिानाध्यापकको 

नाम सम्पकव  नां 

िैङ्लगक 

लििरण  

१ महने्रोदय मा.लि.  प्रकास लनरौिा ९८४२७३६९७६ परुुष 

२ ईभाङ मा.लि.  केन्र बहादरु शमेाव  ९८४१९८१६७३ परुुष 

३ जीिन ज्योलत मा.लि. मदन कुमार राई  ९७५२६०५१५० परुुष 

४ लिद्या लसजवनात्मक मा.लि. दलेि रमण ढकाि ९८१७०८९०३० परुुष 

५ दगुाव मा.लि.  उलदप योङ्हाङ  ९७४५१६४७७६ परुुष 

६ लिसोपानी मा.लि. लति लबक्रम लिम्ब ु ९७४२६००५५३ परुुष 

७ सरस्िती मा.लि.  मकु्तीहाङ लिम्ब ु ९८६६२५२०९२ परुुष 

८ रत्ना दलेि आ.लि. बाजहाङ लिम्ब ु ९८४४६३०२५१ परुुष 

९ मण्डीका आ.लि. रमा बराि  ९८४२६४६७०० मलहिा 

१० बरभङ्ज्याङ आ.लि. डम्बर बहादरु काकी  ९८२४९१५३६९ परुुष 

११ गजरुमखुी आ.लि. िांक बहादरु लिम्ब ु ९८४३१४७५५१ परुुष 

१२ जनता आ.लि.  भलुमका खड्का  ९८१७९५७६६२ मलहिा 

१३ इभाङ आ.लि.  पम्फा दलेि पिुामी  ९७४२६१४३०४ परुुष 

१४ जनता कल्याण आ.लि.  अईन्र कुमार लिम्ब ु ९८४४६२९२१७ परुुष 

१५ सरस्िती आ.लि.  अलम्बका प्रसाद राई  ९७४२६३४९२२ परुुष 

१६ जनकल्याण आ.लि.  सबुास लिम्ब ु ९८१४०९५६०२ परुुष 

१७ बाि लदप आ.लि.  बि बहादरु काफ्ि े ९८०७९८६८५६ परुुष 

१८ लसांह दलेि आ.लि. सयुव सबु्बा  ९८४२७९१४४९ परुुष 

१९ खाम्निुा आ.लि.  सलुनता राई  ९७४२६०६३१६ मलहिा 
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क्र.सां. लिद्याियको नाम 
प्रिानाध्यापकको 

नाम सम्पकव  नां 

िैङ्लगक 

लििरण  

२० बािकल्याण आ.लि.  शारदा राई  ९८४२७७९७३९ मलहिा 

२१ दगुवम आ.लि. सलुनि योङहाङ  ९७४२६४२७११ परुुष 

२२ सरस्िती आ.लि.  दाताराम खनाि ९८५२६६१७७७ परुुष 

२३ जनज्योलत आ.लि. लिद्यानन्द यादि  ९८०७३२०५४४ परुुष 

२४ लसांहरे्श्री आ.लि.  राम प्रसाद राई  ९७४१३४७८०५ परुुष 

२५ बािकल्याण आ.लि.  जनु ुलिम्ब ु ९७४९११०७७० मलहिा 

२६ माङमािुङ आ.लि. लकसन दबे साहा ९७४५१५६१९४ परुुष 

२७ जयर्श्री आ.लि. शान्ता राई  ९८१५०५२८७१ मलहिा 

२८ जनता आ.लि.  नरबहादरु राई ९८१५९३८५६९ परुुष 

२९ िन्ररे्श्री आ.लि.  तिु बहादरु काकी  ९७४२६०५०५१ परुुष 

३० पलित्र आ.लि.  हाकव माया लिम्ब ु ९८१५९६६२३० परुुष 

३१ लकराँत सालम्जक मनु्िमु (पाठशािा )  कल्पना सबु्बा ९८०६०६८९२६ मलहिा 

३२ दगुवम आ.लि. लदपेन्र प्रसाद गपु्ता   ९८०५९२१८७१ परुुष 

३३ गजरुमखुी ईङलिस स्कुि  भरत खत्री  ९८१७९५७६६२ परुुष 

३४ इिाम नि प्रलतभा एकेडेमी  उदय राई  ९७४५१७२१२१ परुुष 

३५ िक्ष्मी बाि लिद्या बोलडवङ स्कुि  लबरेन शमेाव  ९८६३६८१६६२ परुुष 

३६ फाल्गनुन्द सेकेन्डरी ईङलिस बोलडवङ स्कुि   समुन आङ्दमे्ि े ९८०६०३१८५६ परुुष 

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६ 

५.२ खानेपानी तथा सिसफाई

५.२.१ खानेपानीको स्रोतको विििण  

तालिका ४२: खानेपानीको स्रोतको उपयोग गने घरिरुीको िडागत लििरण  

िडा नां. 
पाइपिारा घर 

कम्पाउण्डलभत्र 

पाइपिारा 

सािवजलनक 

स्थान 

ढालकएको 

कुिा/इनार 

नढालकएको 

कुिा/इनार 

मिूको 

पानी/ 

जरुिा 

खोिा जम्मा 

१ ३८५ १३५ ३० ६ १०२ ३९ ६९७ 

२ ५३६ १५८ ४ २० ३८ १ ७५७ 

३ ४६७ २८० १५ २९ ९ ४ ८०४ 

४ १०७ २० ४ १०७ २८ १५५ ४२१ 

५ १३१ ४३५ ६ २ १२ ४ ५९० 

६ ३७६ १०६ ९ १ ७ १ ५०० 

जम्मा २,००२ १,१३४ ६८ १६५ १९६ २०४ ३,७६९ 

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६ 
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५.२.२ िौचािय प्रयोगको अिस्था  

तालिका ४३: शौिािय प्रयोगको अिस्थाको िडागत लििरण  

िडा नां शौिािय नभएको सािारण 
फ्िस भएको 

(सेल्िक ि्याांक) 
जम्मा 

१ १७ ३०५ ३७५ ६९७ 

२ ५ २७ ७२५ ७५७ 

३ २० ३९७ ३८७ ८०४ 

४ ३८ ३४९ ३४ ४२१ 

५ १८ ३०६ २६६ ५९० 

६ १ २० ४७९ ५०० 

जम्मा ९९ १,४०४ २,२६६ ३,७६९ 

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६ 

 

तालिका ४४: शौिािय नभएको घरिरुीमा शौिािय नहुनाको कारण 

िडा नां 
आलथवक क्षमता 

नभएर 
िेतनाको कलम ठाउँ नभएर 

अन्य स्थान मा 

प्रयोग गने 
जम्मा 

१ ११   ३ ३ १७ 

२ ३ १   १ ५ 

३ ९   १ १० २० 

४ २८ ३   ७ ३८ 

५ ६ १ ६ ५ १८ 

६       १ १ 

जम्मा ५७ ५ १० २७ ९९ 

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६ 

५.२.३ सािषजवनक िौचािय 

तालिका ४५: माङसेबङु गाउँपालिका क्षेत्रमा रहकेो सािवजलनक शौिाियको लििरण  

क्र.स सािवजलनक शौिािय रहकेो स्थान िडा न कैलफयत सञ्िािनको 

अिस्था 

सांिािक 

१ िलुिनम्िा २   सिुारु िालमवक सस्था 

२ ितरेु ३   सिुारु   

३ शलनबारे ३   सिुारु   

४ सािीक भन्ज्याङ ३   सिुारु   

५ सनुाखरी ना.स ४   सिुारु ना.स सदस्यहरु 
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क्र.स सािवजलनक शौिािय रहकेो स्थान िडा न कैलफयत सञ्िािनको 

अिस्था 

सांिािक 

६ लसङ्फेरे ४   सिुारु िजार 

७ तेगोिङु ५   सिुारु सामदुायक 

८ ििुिारे िजार ५   सिुारु   

९ िासेिङु ५   सिुारु   

१० माङसेिङु हिेीपेड ५   सिुारु   

११ तेगोपङु शौिािय ५   सिुारु   

१२ िडा कायाविय शौिािय ५   सिुारु   

१३ पांिमी बजार सा. शौिािय ६   लनमावणलिन   

१४ माङमािुङ सा. शौिािय ६   लनमावणलिन   

 स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका कायाविय 

५.२.४ सिसफाई सम्बवन्ध विििण 

 सािवजलनक शौिािय  : १४ ििा 

 फोहोर पानी प्रसोिनशािा  : छैन 

 लपउने पालन प्रसोिनशािा  : छैन 

 ल्याण्डलफि साइि  : छैन 

 सरसफाई व्यिस्थापन सिारी सािन : छैन 

 बायोग्यास ्िान्ि   :- 

 सरसफाई मजदरु सांख्या   : छैन 

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका कायाविय  
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५.३ मवहिा, बािबाविका तथा सामावजक समािेिीकािण 

५.३.१ अपाङ्गताका आधािमा जनसंख्या  

तालिका ४६: अपाांगताका प्रकारका आिारमा जनसांख्या 

िडा नां. अलिजम 

दृलष्ट 

(दखेी) 

सम्बलन्ि 

अपाांगता 

श्रिन 

कलठनाइ 

/ 

बालहरा 

श्रिन 

तथा 

दृलष्ट 

कलठनाइ  

बौलद्धक 

अपाांगता 

मानलशक 

अपाांगता 

बहुके्षत्रीय 

अपाांगता 

शारररक 

अपाांगता 

स्िर 

बोिाइ 

सम्बलन्ि 

अपाांगता 

जम्मा 

१   ५ ४ २ १ ४   २८ ९ ५३ 

२   १     १ ४   २४ १० ४० 

३   ५ १४ ४   ६ २ २७ १२ ७० 

४ १ २१ ९ २   १   १७ ७ ५८ 

५ ६ ५ २ १   २ १ ३० ५ ५२ 

६   ९ ४   २ ३ ३ २० ४ ४५ 

जम्मा ७ ४६ ३३ ९ ४ २० ६ १४६ ४७ ३१८ 

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६ 

 

तालिका ४७: अपाांगता पररियपत्र लिनेहरुको सांख्या 

िडा नां. 
अपाांगता पररिय पत्र भएको 

नभएको 
थाहा 

नभएको 
कुि जम्मा 

लनिो रातो सेतो पहिेो जम्मा 

१ १५ ४ २ ६ २७ २३ ३ ५३ 

२ ६ ९ ४ ५ २४ १५ १ ४० 

३ ७ १० २ ६ २५ ३१ १४ ७० 

४ १ ८   २ ११ ४४ ३ ५८ 

५ १० ९ ४ ५ २८ २२ २ ५२ 

६ १० ३ २ ५ २० २२ ३ ४५ 

जम्मा ४९ ४३ १४ २९ १३५ १५७ २६ ३१८ 

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६ 
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५.४ युिा तथा खेिकुद ि मनोिञ्जन  

५.४.१ खेि मैदान सम्बन्धी विििण  

तालिका ४८: गाउँपालिका क्षेत्रमा रहकेा खिेमदैान सम्बन्िी लििरण 

क्र.स खिेमदैानको नाम िडा नां. अनमुालनत 

क्षेत्रफि 

उपयोगको अिस्था ( कसिे 

उपयोग गछव ) 

१ िर भञ्ज्याङ खेिमदैान 
१ (सालिक ९) 

  लिद्यािय + अलभभािक 

यिुा क्िब हरु 

२ गजरुमखुी िाम खेि मदैान १ (सालिक १)   अलभभािक 

३ माबािुङ् खिे मदैान १ (सालिक १)   अलभभािक 

४ महने्र उच्ि मा.लि 
१ (सालिक ७) 

  लिद्यािय + अलभभािक 

यिुा क्िब हरु 

५ सतुार गौरी खिे मदैान १ (सालिक१,२,३,४)   सामलुहक 

६ डोििार खिे मदैान २ ( लित्रे ) १० रोपनी सामलुहक 

७ तेलििार खिे मदैान २ ( तेलििार ) ५ रोपनी सामलुहक 

८ पािा खिे मदैान २ ( पािा ) ४ रोपनी लिद्यािय 

९ िारसरेु खिे मदैान, इभाङ २ (सालिक १) ३ रोपनी लिद्यािय 

१० मा.लि इभाङ् खेि मदैान २ (सालिक ३ ) ४ रोपनी लिद्यािय 

११ लित्रे खिे मदैान २ (सालिक ५ ) ४ रोपनी लिद्यािय 

१२ याङ्गरुपे खेि मदैान २ (सालिक ५) ४रोपनी सामलुहक 

१३ लसांहदिेी खिे मदैान २ ( सालिक ५ ) ५ रोपनी लिद्यािय 

१४ दगुाव . मा.लि खिे मदैान ३ ६ रोपनी लिद्यािय,सामलुहक 

१५ लजि ज्योती खिे मदैान ३ ५ रोपनी लिद्यािय,सामलुहक 

१६ जन कल्याण आ.लि ३ ७ रोपनी लिद्यािय,सामलुहक 

१७ लसङ्फेरे खेि मदैान ४ ६० लमिर लिद्यािय,सामलुहक 

१८ लतनदभेान खेि मदैान ४   लिद्यािय,सामलुहक 

१९ लसमििार खेि मदैान ४   लिद्यािय,सामलुहक 

२० आत्मानन्द खिे मदैान ५ ३ रोपनी सबै खिेाडी 

२१ पारहाङ खिे मदैान ६ ६०*५० सबै खिेाडी 

३० लसांग ेशोरर खेि मदैान ६ ६०*३० सबै खिेाडी 

३१ डम्बर लसांह खिे मदैान ६ ४०*३० सबै खिेाडी 

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६ 

५.५ किा, भाषा तथा संस्कृवत  

५.५.१ धावमषक स्थिको विििण  

तालिका ४९: गाउँपालिका क्षेत्रमा रहकेा िालमवक स्थिको सम्बन्िी लििरण 
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क्र.स िालमवक स्थिहरुको नाम िडा न. सडक को पहुि ( पगुकेो / नपगुकेो 

१ गजरुमखुी िाम १ पगुकेो 

२ माङमािुँङ २।३।६ पगुकेो 

३ िलुिनम्िा २ पगुकेो 

४ फुिङ्ुगी ३ पगुकेो 

५ पलित्रा यमुा माङलहम ३ पगुकेो 

६ अन्िा राजा िालमवक पयविकीय स्थि ४ नपगुकेो 

७ लक.हा.म.ुमाङलहम के्षत्र ५ पगुकेो 

८ खत्रक्पा लतथव स्थि ५ पगुकेो 

९ आत्मानन्द गरुू आश्रम ५ पगुकेो 

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६ 

५.५.२ स्थानीय चाडपिष, जात्रा ि मेिाको विििण  

तालिका ५०: गाउँपालिका क्षेत्रमा रहकेा स्थानीय िाडपिव- जात्रा सम्बन्िी लििरण 

क्र.स िाडपिव / जात्रा /मिेाहरुका नाम मनाइने मलहना लतलथ मनाउने जातजालत 

१ िासोक तङ्नाम कालतवक, मांगलसर   तामाांग ,राई 

२ उिौिी बैशाख   राई/ लकराँत 

३ उभौिी मङ्लसर पलुणवमा पलुणवमा राई/ लकराँत 

४ माघेमिेा/ मकर मेिा माघ माघ १ सबै जातजालत 

५ महागरुु फाल्गनुन्द लदिस कालतवक   लिम्ब ु, राई (लकरात 

िमावििम्बी) 

६ कालत्तके/ गजरुमखुी मिेा कालतवक, मङ्लसर पलूणवमा सबै जातजालत 

७ फाग ुपलूणवमा  फागनु पलूणवमा सबै जातजालत 

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६ 

५.६ िावन्त तथा सुििाको अिस्था  

 तालिका ५१: गाउँपालिका के्षत्रमा रहकेा सरुक्षा ईकाइहरुको लििरण  

क्र.स. नाम स्थान िडा न. 

१ प्रहरी िौकी गजरुमखुी नाङरुङ  १ 

२ प्रहरी बीि, गजरुमखुी गजरुमखुीिाम १ 

३ अस्थाई प्रहरी िौकी, इभाङ इभाङ २ 

४ प्रहरी िौकी, बाँझो बाँझो ३ 

५ साकफारा प्रहरी िौकी, पांिमी बजार लिसापानी पांिमी ६ 

६ सशस्त्र प्रहरी सरुक्षा बेस लिसापानी पांिमी ६ 

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६ 
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परिच्छेद ६: िन तथा िाताििणीय वस्थवत 

६.१ ताितिैया, पोखिी ि सीमसाि िेत्र सम्बन्धी विििण 

तालिका ५२: गाउँपालिका क्षेत्रमा रहकेा ताितिैया र पोखरी हरुको लििरण 

क्र.सां. नाम स्थान 

१ डोि पोखरी इभाङ 

२  माङमािुङ पोखरी माङमािुङ 

३ लहउँखोिा पोखरी बाँझो 

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६ 

६.२ विपद जोवखम व्यिस्थापन  

६.२.१ विपद व्यिस्थापन पुिष तयािी सम्बवन्ध विििण 

तालिका ५३: लिपद व्यिस्थापन पिुवतयारी लििरण 

क्र.सां. लििरण छ/छैन कैलफयत 

१ लिपद व्यिस्थापन सलमलत बनेको छ  

२ सरुलक्षत स्थान तोलकएको छ  

३ लिपद व्यिस्थापन पिुवतयारर योजना बनेको छ  

४ लिपद व्यिस्थापन कोष बनेको  छ  

५ दमकि  छैन  

६ एम्बिेुन्स  छैन  

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका कायाविय 

६.२.२ विपद/प्रकोप बाट प्रभावित घिधुिी विििण 

तालिका ५४: लिपद/प्रकोप बाि प्रभालित घरिरुी लििरण 

िडा न. 
लिपदको प्रकार 

बाढी िि्याङ/गजवपात हािाहुरी भकूम्प आगिालग पलहरो जम्मा 

१   २ ८ १३   १ २४ 

२   १   ४ २   ७ 

३   १ ७   १ ४० ४९ 

४ १   १ १   १ ४ 

५ २   १     ४ ७ 

६       २   १ ३ 

जम्मा ३ ४ १७ २० ३ ४७ ९४ 

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६ 
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६.३ पाकष  तथा उद्यान सम्बवन्ध विििण 

तालिका ५५: गाउँपालिकामा भएका पाकव  तथा उद्यानहरु 

क्र.स िडा न पाकव  तथा िाि उिनको लििरण स्िलमत्ि ( सरकारी, लनलज , सामदुालयक ) 

१ ५ पाकव  पनु्य पसावद सामदुालयक 

२ ५ ििुिारे बजार पाकव  सामदुालयक 

३ ५ इिाम ेगिे पाकव  सामदुालयक 

४ ६ लिया आगन पाकव  सामदुालयक 

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका कायाविय 
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परिच्छेद ७: भौवतक विकासको अिस्था 

७.१ यातायात पूिषधाि  

७.१.२  झोिुङ्गे पुि तथा पुिपुिेसा  

तालिका ५६: स्थानीय तह लभत्र पक्की , आरलसलस पिु, कल्भिव तथा झोिगुें पिुहरुको लििरण : 

क्र.सां. पिुको नाम 
पिु भएको खोिाको 

नाम 

प्रकार 

(झोिुांग,ेकाठे, 

िस्ि,पलक्क) 

पिु भएको 

स्थान 

लनलमवत 

साि 
िम्बाई(लम) 

१ 
दउेमाई खोिा िाम 

पक्की पिु 
दउेमाई खोिा पक्की 

सालिक 

गजरुमखुी ९ 
    

२ दउेमाई दोभान दउेमाई + फुङ्खोिा   सालबक १,२     

३ िम्फेिा झोिुांग ेपिु िम्फेिा खोिा झोिुांग ेपिु सालिक १-६ 
२०७१-

७२ 
  

४ फुडु खोिा फुडु खोिा झोिुांग ेपिु 
२- फाकफोक 

थमु एकतपा-९ 
    

५ फेिा पिु फेिा खोिा झोिुांग ेपिु २ (सालिक १ ) २०५५ ६० लमिर 

६ छागो पिु दउेमाई झोिुांग ेपिु २ िािुङ २०६० १०० लमिर 

७ तामा खोिा पिु तामाखोिा झोिुांग ेपिु अलििे िार २०६० ५० लमिर 

८ दिेीथान पिु फेिा खोिा झोिुांग ेपिु िताह दिेी थान २०६५ ६० लमिर 

९ रतिुाखोिा िक्ष्मी रतिुा झोिुांग ेपिु िक्ष्मी २०६५ १२३ लमिर 

१० मके्िा खोिा मिेाखोिा झोिुांग ेपिु मिेाखोिा २०७३ १८ लमिर 

११ अिैलििार तािाखोिा झोिुांग ेपिु अिैलििार २०७१ ६० लमिर 

१२ उतरे पैरेती रतिुाखोिा झोिुांग ेपिु उतरे पेरेती २०७० ८५ लमिर 

१३ दउेमाई पिु दउेमाई मके्िा झोिुांग ेपिु खत्रक्पा २०६५ ६५ लमिर 

१४ मके्िा खोिा मके्िा खोिा झोिुांग ेपिु मके्िा २०६३   

१५ िक्ष्मी झोिुांग ेपिु रतिुा िस िक्ष्मी रतिुा २०६५ १२६ लम 

१६ केरािारी रतिुा िस केरािारी रतिुा   ६५ लम 

१७ रतिुा लशररसे रतिुा िस दोभान रतिुा   ६० लम 

१८ 
िदुिुा खोिा 

झोिुांग ेपिु 
िदुिुा झोिुांग ेपिु   २०६८ ५२ लम 

१९ 
रतिुा खोिा पक्की 

पिु 
रतिुा पक्की पिु िारपैरे २०७० २५ लम 

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका कायाविय 
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७.१.२ गाउँपाविका कायाषिय बाट प्रत्येक िडा केन्र पुग्न िाग्ने अनुमावनत दुिी ि समय 

तालिका ५७: गाउँपालिका कायाविय बाि प्रत्येक िडा केन्र पगु्न िाग्ने अनुमालनत दरुी र समय 

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

पैदि िाग्ने समय गाडीमा िाग्ने समय 

१ ५ २ घण्िा ४५ लमनेि 

२ १०० लम ५ लमनेि १ लमनेि 

३ ९ २ घण्िा ३५ लमनि 

४ ३५ १० घण्िा ३ घण्िा 

५ २३ ५ घण्िा २ घण्िा 

६ १५ ३ घण्िा १.५ घण्िा 

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६ 

 

७.२ विदु्यत तथा िैकवपपक उजाष  

७.२.१ इन्धन उपयोग विििण (खाना पकाउने इन्धनको आधािमा घिपरििािको विििण ) 

तालिका ५८: इन्िन उपयोग आिारमा िडागत घरिरुी लििरण  

िडा नां. दाउरा 
लसलिन्डर 

ग्याँस 
बायो ग्याँस 

रालष्िय 

प्रसारण 

लिदु्दत ् 

मरट्टतेि जम्मा 

१ ६७७   १९   १ ६९७ 

२ ७४३ १२ २     ७५७ 

३ ७७९ २२     ३ ८०४ 

४ ४१९ २       ४२१ 

५ ४६९ ११८   2 १ ५९० 

६ ४८१ १७     2 ५०० 

जम्मा ३,५६८ १७१ २१ २ ७ ३७६९ 

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६ 
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७.२.२ बविको स्रोतका आधािमा घिपरििािको विििण  

तालिका ५९: बलत्त बाल्ने इन्िनको प्रयोगको आिारमा िडागत घरिरुी लििरण  

िडा नां. 
रालष्िय प्रसारण 

लिदु्दत ्

सोिार 

इनजी 
मट्टीतेि माइक्रो हाइड्रो 

बायो 

ग्याँस 
जम्मा  

१ २३५ ३३ ३७ ३९२   ६९७ 

२ २५३ १०१ ५९ ३४० ४ ७५७ 

३ ३५३ १७७ १०० १७४   ८०४ 

४   ३७९ ४१   १ ४२१ 

५ ५२८ ५८ २   २ ५९० 

६   २५३ १०६ १४० १ ५०० 

जम्मा १,३६९ १,००१ ३४५ १,०४६ ८ ३,७६९ 

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६ 

७.२.३ जिविदु्यत, सौयष उजाषबाट  विदु्यत उत्पादन विििण  

तालिका ६०: जिलिद्यतु, सौयव उजावबाि िाभालन्भत हुने घरिुरी सांख्या  

क्र.स लिद्यतु / सोयव उजाव आयोजनाको नाम 
क्षेमता 

(लक.िा.) 
िडा.न िाभालन्ित घरिरुी सांख्या 

१ िि ुजिलिद्यतु / पेलल्िक सेि लघउरीिोिे ३ लक. िा. १ ३५ 

२ िम्फेता िि ुजिलिद्यतु ३ लक. िा. १ १६ 

३ बािगाउँ, सेगारी, काकी गाउँ िि ुजिलिद्यतु ३ लक.िा. १ ३४ 

४ फेिाखोिा, खोिागाउँ, िि ुजिलिद्यतु ४.१/२ लक. िा.  १ २९ 

५ ढाँडगाउँ पेलल्िक सेि २ २ २५ 

६ याङरुपे डाँडागाउँ २ २ २५ 

७ लसररसे डाँडागाउँ २ २ ३० 

८ गौरी गाउँ पेलल्िक सेि २ २ ३५ 

९ पािा पेलल्िक सेि २ २ ४० 

१० पेलल्िक सेि तामाखोिा लसिाि ु ४ लक.िा ३ २८ 

११ पेलल्िक सेि खगुीखोिा / खगुी ५ . लक.िा ३ ४४ 

१२ पेलल्िक सेि खगुीखोिा / लसम्िे ४ लक.िा ३ ३६ 

१३ पेलल्िक सेि तिुा खोिा / लिडुिा ५ . लक.िा ३ ५६ 

१८ मािा , मझौिा लिद्यतु १० लक.िा ६ २०० 

 स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका कायाविय 
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७.३ सञ्चाि तथा प्रविवध  

७.३.१ आधुवनक सुविधामा पहुचँ सम्बन्धी विििण  

तालिका ६१: आिलुनक सलुििामा पहुिँ सम्बन्िी िडागत  लििरण 

िडा नां. मोिाईि िेलिलभजन कम््यिुर लिज  रेलडयो 

१ ५८३ २१३ ६   २३५ 

२ ६७९ १९२ १   २८५ 

३ ६७५ १६९ १७ २ ३८८ 

४ ३०० १५ ४   १८७ 

५ ५७२ २१५ २८ १ ३४९ 

६ ४५४ १८५ ६   २६७ 

जम्मा  ३,२६३ ९८९ ६२ ३ १,७११ 

 स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका पार्श्वलित्र लनमावण सिेक्षण २०७५\७६ 

७.४ आिास तथा भिन  

७.४.१ गाउँपाविका अन्तगषतका सिकािी भिन सम्बन्धी विििण  

तालिका ६२: गाउँपालिका अन्तगवतका सरकारी भिन सम्बन्िी लििरण 

क्र.स सामदुालयक भिनहरुका नाम िडा न िोिको नाम 

१ गजरुमखुी मलहिा िहुद्दशेीय सहकारी सांस्था १ (४ सालिक) नागरुङ् 

२ िर भञ्ज्याङ कृलष सहकारी १ (९ सालिक) तोभाङ् 

३ आलदिासी जनजालत भिन १ (४ सालिक) नागरुङ् 

४ नेिार सामदुालयक भिन १ (१ सालिक) पािीगाउँ 

५ लकराँत याक्थङुिमु्िङु     

६ सामदुालयक भिन लित्रे २ (सालिक ५) लिते्र 

७ सिेतना केन्र २ (सालिक ५) डाडागाउँ ५ 

८ सामदुालयक भिन २ (सालिक २) लिम्ब ुिोि २ 

९ बाि लिकास केन्र २ (माििासे) मगर िोि 

१० बाि लिकास केन्र २ (माििासे) राई िोि 

११ िडा कायाविय भिन २ मा.पा िोि 

१२ आिीबासी भिन ितरेु ३ ित्तरेु 

१३ आिीबासी भिन उतरे ३ उत्तरे 

१४ नागररक सिेतना केन्र ४ लसझरे 

१५ िडा कायाविय भिन ५ भाििुार 

१६ भपूसैुलनक कायाविय ५ भाििुार 
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क्र.स सामदुालयक भिनहरुका नाम िडा न िोिको नाम 

१७ लक.िो.अ.से.स कायाविय ५ माङलहम 

१८ सेिा सिा भिन ५ माङलहम 

१९ भामने्दीमा पाजरु भिन ५ िोसेबुँङ 

२० लकराँत साम्यो नािीमङ्ुगिा भिन ५ तेगोबुँङ 

२१ लकराँत साम्यो हक्िात खिेकुद भिन ५ फेनाबुँङ 

२२ नमनुा सामदुालयक भिन ६ उलत्तसे 

२३ मलहिा सिेतना भिन ६ उलत्तसे 

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका कायाविय 

७.४.२  ििदाहस्थि सम्बन्धी विििण  

तालिका ६३: गाउँपालिका अन्तगवतका शिदाहस्थिहरुको लििरण  

क्र.सां. नाम स्थान िडा नां. 

१ सालिक १,२ को सािघारी माङ्सेबुङ् १ 

२ लिहान डाडा सालबक ९ १ 

३ सात लिसे दोभान सालबक १,२, दोभान दउेमाई खोिा १ 

४ दउेमाई ओयङ्दह दउेमाई खोिा हाि फेिा खोिा १ 

५ दउेमाई फेिा दोभान दोभान २ 

६ िािङु घाि िािङु २ 

७ सातलिस ेघाि सातलिस ेिेिा दोभान २ 

८ लित्रे घाि लित्रे खोिा २ 

९ िारसरेु घाि िारसरेु २ 

१० ढेङगरेु डाँडा अक्कर २ 

११ गरैी िसेी फेिाखोिा २ 

१२ िेिपुदने िालमवक िन छेउ ५ 

१३ िािे डाडा हस्त े ६ 

१४ िाकिाक डाडा (ड़ेंगरेु) ड़ेंगरेु डाँडा ६ 

१५ अमरदाशी घाि रतिुा पिु ४ 

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका कायाविय 

 



  

माङसेबङु गाउँपालिका पाश्रिवलित्र २०७६ | Mansebung Rural Municipality Profile 2019  66 

परिच्छेद ८:  संस्थागत तथा सुिासन वस्थवत 

८.१ संगठनात्मक तथा मानि संसाधनको अिस्था  

तालिका ६४: माङसेबुङ गाउँपालिकाको लनिावलित जनप्रलतलनलिहरुको लििरण  

नाम / थर  पद कायविय सम्पकव  नम्बर 

डीकेन्र इलदङगो अध्यक्ष 
गाउँकायवपालिका 

९८५२६८०५८० 

सलुनता सबु्बा उपाध्यक्ष ् ९७४२६८७४६८ 

भक्तराज लिम्बु अध्यक्ष 

१ नम्िर िडा 

कायविय 

९८४२७७६८४८ 

कृष्णमाया बदुाथोकी मलहिा सदस्य ९८१६०३७५८० 

लिका िहुागनु सदस्य ९७४२६१६३५३ 

ठगबाहादरु श्रेष्ठ सदस्य ९८६२६०८८३८ 

पणूवबहादरु नेपाि सदस्य ९८१५०१७४४१ 

पसु्पराज काकी अध्यक्ष 

२ नम्िर िडा 

कायविय 

९८२४०४१६३६ 

राममाया लिम्बु मलहिा सदस्य ९७४२६१२२९१ 

कमिा पोतेि सदस्य ९८४२६९१५६१ 

पणूवबहादरु बस्नेत सदस्य ९८१५९७६२४९ 

बिलबर लिम्बु सदस्य ९७४१६३५९२३ 

मतैराज राई अध्यक्ष 

३ नम्िर िडा 

कायविय 

९७४२६४२७७६ 

सांलगता राई मलहिा सदस्य ९७४२६४२२७२ 

किा लशिा पोख्रेि सदस्य ९८१६७०६०४३ 

इन्रबहादरु लिम्बु सदस्य ९८१८४०८१०५ 

कुिबहादरु लिम्बु सदस्य ९८१६९१८६३९ 

अमतृ बाहादरु राई अध्यक्ष 

४ नम्िर िडा 

कायविय 

९८१५९२३१२४ 

लबष्ण ुकुमारी लिम्बु मलहिा सदस्य ९८६१२५०६७६ 

गोमादिेी लि.क. सदस्य ९८१४०३१२५३ 

िनपसावद राई सदस्य ९८१५९९३६५० 

सन्त कुमार लब.क. सदस्य ९७४२६५३५४० 

नरेन्र कुमार राई अध्यक्ष 

५ नम्िर िडा 

कायविय 

९८०७९३२२७७ 

लतिरुपा सिहेाङ् मलहिा सदस्य ९८१५३४३५७० 

दलेिमाया कामी सदस्य  

खडगिहादरु लिम्ब ु सदस्य ९७४२६८११७४ 

पलित्रा लिम्ब ु सदस्य ९८१६९१८२७३ 

प्रलदप साङपाङ अध्यक्ष 

६ नम्िर िडा 

कायविय 

९८१६९३६२६७ 

मलनषा राई मलहिा सदस्य ९७४८६१७०४२ 

िनमाया लब.क सदस्य ९७४२१५६५८२ 

अमतु बाहादरु राई सदस्य ९७४२६१५०२३ 
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नाम / थर  पद कायविय सम्पकव  नम्बर 

रामिन्र राई सदस्य ९७४१११५७४३ 

पणूव बहादरु दजी िोपोन्मखु सदस्य १ ९८१५९५४४७९ 

जगत बहादरु िगुहुन िोपोन्मखु सदस्य ४ ९८४२६३११४१ 

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका कायाविय 

८.२ गाउँकायषपाविका पदावधकािीहरु  

 तालिका ६५: गाउँकायवपालिका पदालिकारीहरु गाउँपालिका िोि लिकास सांस्था सम्बन्िी लििरण 

क्र.सां. नाम पद फोन नम्बर 

१ डीकेन्र इलदङगो अध्यक्ष ् ९८५२६८०५८० 

२ सलुनता सबु्बा अध्यक्ष ् ९७४२६८७४६८ 

३ भक्तराज लिम्बु सदस्य ९८४२७७६८४८ 

४ पसु्पराज काकी सदस्य ९८२४०४१६३६ 

५ मतैराज राई सदस्य ९७४२६४२७७६ 

६ अमतृ बाहादरु राई सदस्य ९८१७९३२३४५ 

७ नरेन्र कुमार राई सदस्य ९७४२६२५५९७ 

८ पलदवप साङपाङ सदस्य ९७४२६८०२०९ 

९ सांगीता राई सदस्य ९७४२६४२२७२ 

१० किा लशिा पोख्रेि सदस्य ९८१३७०६०४३ 

११ लतिरुपा सिहेाङ सदस्य ९८१५३४३५७० 

१२ मलनषा राई सदस्य ९७४८६१७०४२ 

१३ जगत बहादरु िहुागनु सदस्य ९७४८६१७०४२ 

१४ पणूव बहादरु दजी सदस्य ९८१५९५४४५७ 

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका कायाविय 

 

८.५ ऐन, नीवत, वनयम ि कायषप्रणािी  

८.५.१ गाउँपाविका  स्िीकृत ऐन, नीवत, वनयम, वनदेविका तथा मापदण्डहरु 

 स्थालनय तहको सहकारी ऐन-२०७४ 

 ममवत तथा सम्भार कोष सञ्िािन कायवलबिी २०७५ 

 अलत लबपन्न तथा जषे्ठ नागररक उपिार सहायता कोष सञ्िािन कायवलबिी २०७४ 

 लबपद ब्यिस्थापन कोष सञ्िािन तथा ब्यिस्थापन कायवलबलि २०७५ 

 स्थानीय तहमा करारमा जनशलक्त व्यिस्थापन गने सम्बन्िी नमनूा कायवलिलि, २०७४ 

 सामालजक पाररिािक सम्बलन्ि ऐन, २०७४ 
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( उल्िेलखत लनयमाििी तथा कायवलिलि गाउँपालिकाको िेबसाईिमा हनेव तथा डाउनिोड गनव सलकन्छ ) 

८.५.२  गाउँपाविका कायषियमा कायषित कमषचािी  

तालिका ६६: माङसेबुङ गाउँपालिका कायवियमा कायवरत कमविारीहरुको लििरण  

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

१ लडल्िीराम सबेुदी 
प्रमखु प्रशासकीय 

अलिकृत 
dkt.adm2029@gmail.com ९८५२६८५४४५ 

२ 
मािि प्रसाद 

दाहाि 

सिूना तथा सांिार 

प्रलिलि अलिकृत 
daisymadhav88@gmail.com ९८४२७६७२८८ 

३ िक्ष्मण ढुङ्गिे ना.स ु   ९८४२७६९००० 

४ लदपक लतलम्सना इलन्जलनयर     

५ पशपुलत यादब कृलष सेिा प्रालबलिक     

६ लदपक लतलम्सना इलन्जलनयर 
dipaktimisina109@gmail.c

om 

९८४२२८६५५१ 

७ कृष्ण ढुङ्गिे खररदार krishdhungel@gmail.com ९८४४६९२३५८ 

स्रोत : माङसेबुङ गाउँपालिका कायाविय 

 

mailto:dkt.adm2029@gmail.com
mailto:daisymadhav88@gmail.com
mailto:dipaktimisina109@gmail.com
mailto:dipaktimisina109@gmail.com
mailto:krishdhungel@gmail.com
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माङसेबुङ गाउँपाविकाको स्रोत नक्साहरु
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लित्र १७: माङसेबङु गाउँपालिकाको िडा लबभाजन 
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लित्र १८: भ-ूउपयोगका आिारमा गाउँपालिकाको नक्सा  
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लित्र १९: गाउँपालिकाका प्रमखु नदीहरु  
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लित्र २०: माङसेबङु गाउँपालिकाको सडक सांजाि  
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लित्र २१ माङसेबुङ गाउँपालिकाको कन्िोर नक्शा (Contour Map) 
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लित्र २२: माङसेबङु गाउँपालिकाको उिाई लििरण (DEM) 
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लित्र २३: माङसेबङु गाउँपालिकाको लभरािोपनको लििरण (Slope Map) 
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