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भाग १ 
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको परिचय 

१.१. पषृ्ठभूलि 

मुलुकले अवलम्बन गरेको शासन प्रणाली र सो को पररवर्तन सगसगैँ प्रशासननक संरचनाहरुमा फेरबदल भएको 
पाइन्छ । राणाकालमा पहाडमा २३, र्राईमा १२ गरी जम्मा ३५ नजल्ला, पञ्चायर्ी व्यवस्था र बहुदनलय 
व्यवस्थामा ५ नवकास क्षेत्र, १४ अञ्चल ७५ नजल्ला र सो अन्र्गतर् नगरपानलका र गा.नव.स. हरुको व्यवस्था गरी 
प्रशासननक नवभाजन गररएको नथयो । पनछल्लो राजनैनर्क पररवर्तन पश्चार् देशले सङ्घीय लोकर्ानन्त्रक 
गणर्न्त्रात्मक शासन प्रणाली अबलम्बन गरे सगैँ मुलुकमा सङ्घीय सरकार, ७ वटा प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय 
सरकार स्थानीय र्हको गाउँपानलका ४६०, महानगरपानलका ६, उपमहानगरपानलका ११ र नगरपानलका २७६ 
व्यवस्था गररएको  छ । 

नेपालको संनवधान बमोनजम स्थानीय र्हको अनधकार सम्बन्धी व्यवस्था कायातन्वयन गनत र्था संघ, प्रदेश र 
स्थानीय र्ह बीचको सहकाररर्ा, सहअनस्र्त्व र समन्वयलाई प्रवर्द्तन गदै जनसहभानगर्ा, उत्तरदानयत्व, 
पारदनशतर्ा सुनननश्चर् गरी सुलभ र गुणस्र्रीय सेवा प्रवाह गनत, लोकर्न्त्रका लाभहरुको समानुपानर्क, समावशेी र 
न्यायोनचर् नवर्रण गरी कानुनी राज्य र नदगो नवकासको अवधारणा अनुरुप समाजवाद उन्मुख सङ्घीय 
र्ोकर्ानन्त्रक गणर्न्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय र्हदेनख नै सुदृनिकरण गनत स्थानीय नेर्ृत्वको नवकास गदै 
स्थानीय शासन प्रणालीलाई सुदृि गरी स्थानीय र्हमा नवधानयकी, कायतकाररणी  र न्यानयक अभ्यासलाई ससं्थागर् 
गनत अवलम्बन गररएको सङ्घीय शासन प्रणाली अन्र्गतर्का र्ीन र्हका सरकारहरुमध्ये जनर्ाको सबभैन्दा 
ननजकको सरकारको रुपमा सानवक निकुरपोखरी, सल्यान, लुम्ले, दाङनसङ, घान्रकु गा.नव.स हरु र भदौर ेर्ामागी 
गाउ नवकास सनमनर्को वडा नं. १ र २ वडा समावेश गरी २०७३ साल कानर्तक २७ गर्े अन्नपूणत गाउँपानलका 
घोषणा भएको ।  

१.२  भौगोलिक अवस्थिति 
अन्नपूणत गाउँपानलका नेपालको प्रशासननक नवभाजन अनुसार कास्की नजल्लामा र हाल गण्डकी प्रदेशमा पदतछ । 
अन्नपूणत गाउँपानलका भौगोनलक नहसाबल े ८३०४२'०"E देनख ८३०५७'०"E  पूवत देशान्र्रसम्म र 
२८०३६'४५"N  देनख २८०१५'१५"N  उत्तरी अक्षांश सम्म अवनस्थर् छ ।  ४१७.७४ वगत.नक.नम. क्षेत्रफल रहेको 
यस अन्नपूणत गाउँपानलकाको उत्तरमा मनाङ, पनश्चमर्फत  म्याग्दी नजल्ला, दनक्षणमा पवतर् र पोखरा महानगर र पूवतमा 
माछापुच्छ्रे गाउँपानलका रहेका छन् । नेपाल सरकारको ननणतयअनुसार नमनर् २०७३।११।२७ गर्े सानवकका 
गानवसहरु दाङनसङ, घान्रकु, सल्यान, लुम्ले, निकुरपोखरी र्था भदौर ेर्ामागी गाउँ नवकास सनमनर्का १ र २ 
वडा समावेश गरी अन्नपूणत गाउँपानलका घोषणा गररएको नथयो । उत्तर र्फत को मनमोहन नहमश्रृङ्खला, पहाडी र 
नहमाली बस्र्ी, जंगल र जलाधार क्षेत्र यस गाउँपानलकाका आभूषण हुन् । यस गाउँपानलकाको धरार्लीय स्वरुप  
पहानड र नहमाली क्षेत्र नभरालो रहेका कारण समथर जनमनको कमी भएर्ा पनन पहाडी क्षते्रको नभरालो जनमनको 
प्रकृनर् नमलेको  हुनाल ेखेर्ीयोग्य उवतर जमीन रहेको छ । यस गाउँपानलका "कृषि,पर्यटन र पूर्वयधवर; अन्नपूर्य 
सम्र्ृषिको आधवर"  भन्ने नाराका साथ उज्वल भनवष्यको आशामा रहेको देनखन्छ । मध्यपहानड लोकमागतल े
बीचबाट नचरेर  गएको यस गाउँपानलकामा केनह महत्वपूणत बजार केन्रहरु समरे् रहेकाले प्राकृनर्क स्रोर्साधन, 
माननवय नवकास एवं समग्र  नवकासका दृनिले प्रचुर संभावना बोकेको नगरोन्मुख गाउँपानलका हो ।  
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१.३ वडागि ववभाजन  
नेपाल सरकारको ननणतयअनुसार नमनर् २०७३।११।२७ गर्े सानवकका गानवसहरु  निकुरपोखरी , सल्यान, 
लुम्ले, दाङनसङ, घान्रकु, र्था भदौरे र्ामागी गाउँ नवकास सनमनर्का १ र २ वडा समावशे गरी अन्नपूणत 
गाउँपानलका घोषणा गररएको नथयो । जसको वडागर् नवभाजन देहाय बमोनजम रहेको छ ।  

क्र.स. र्डव नं. सवषिक  गवषर्स (र्डवहरु) के्षत्रफल(र्गय षक.षि.) 
1 1 निकुरपोखरी(१-३) 6.72 

2 2 निकुरपोखरी(४,९) 2.81 
3 3 निकुरपोखरी (५-८) 13.48 
4 4 भदौरेर्मागी (१,२), सल्यान (१-४, ६-८) 10.54 
5 5 सल्यान (५,९) 5.73 
6 6 लुम्ले (४,६) 9 
7 7 लुम्ले (१-३, ७-९) 44.56 
8 8 दाङनसङ (१-६) 12.87 
9 9 दाङनसङ (७-९) 29.93 

10 10 घान्रकु (१-५) 20.3 
11 11 घान्रकु (६-९) 261.8 
 जम्िव  417.74 

१.४ जनसंख्याको ववविर् 
कुनै पनन स्थानको जनसंख्या, नवकासको साधन र साध्य दवुैको रुपमा रहेको हनु्छ । नवकासको लानग 
आवश्यक अन्य आनथतक, भौनर्क साधनहरुको पररचालन मानव श्रोर्बाट न ैहुन ेभएकाले नवकास योजना 
र्जुतमा गदात यसको बनावटको नवनवध पक्षहरुको अध्ययन र नवश्लेशण आवश्यक हनु्छ । अन्नपूणत 
गाउँपानलकाको जनसंख्या  रानष्िय जनगणना २०६८ र गाउँपानलकाबाट भएको  घरधरुी सवके्षण २०७६ 
अनुसार देहाय बमोनजम रहेको छ ।  

 

षर्र्रर् रवषिर् जनगर्नव २०६८  घरधुरी सर्ेक्षर् २०७६ 
जम्मा जनसंख्या २३४१७ २७११५ 
पुरुष १०५९७(४५.२५ प्रनर्शर्) १२३९१ 
मनहला १२८२०(५४.७५ प्रनर्शर्) ११८०४ 
जम्मा घरधरुी ६०२९ ६२४१ 
औषर् पररवार संख्या ३.८८ ४.३३ 
जनघनत्व (प्रनर्वगत नक.नम.) ५६ ५७.९२ 
गा.पा.  बानहर बस्ने जनसखं्या -  २९१७ 
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१.४.१ वडागि जनसंख्या ववििर्को अवथिा  

अन्नपूणत गाउँपानलकामा कुल घरधरुी ६,२४१ रहेका छन् । गाउँपानलकाबाट भएको सवेक्षणको क्रममा 
अनुपनस्थर्  घरधरुी ६७३, उपनस्थर् घरधरुी ५,५६८ छन् । यहाकँो कुल जनसङ्ख्या २४,१९८ रहेको छ, 
जसमध्ये १२३९१ पुरुष,  ११८०४  मनहला र र्ेस्रो नलङ्गी ३ जना रहेका छन् । सबभैन्दा बिी जनसङ्ख्या 
वडा नं. ३ मा ३,७८४ र  सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या वडा नं. ९ मा १,०३८ रहेको देनखन्छ । त्यस्र्ै घरधरुीको 
सङ्ख्या  पनन वडा नं. ३ मा अनधकर्म ९३१ र वडा नं. ९ मा न्यूनर्म ४१९  रहेको देनखन्छ । जनघनत्वको 
दृनिकोणले सबभैन्दा बिी वडा नं. २ मा प्रनर्वगत नक.नम. ७२२ जना र सबभैन्दा कम वडा नं. ११ मा प्रनर्वगत 
नक.नम. ६.५ जना माननस बसेको देनखन्छ ।  

वडागत जनसङ्ख ्या वववरण 

वडा 
नं. 
 

घरधरुी सवेक्षण २०७६ रानष्िय जनगणना २०६८ 
घरधरुी जनसङ्ख्या पुरुष मनहला अन्य घरधरुी जनसङ्ख्या पुरुष मनहला 

१ ४९० २३९२ १२७४ १११८  ५९९ २२१५ ९८७ १२२८ 
२ ९८५ २०३० १०४४ ९८५ १ ५०५ २००४ ९०३ ११०१ 
३ ९११ ३७८४ १९०७ १८७७  ७७६ ३०९९ १३९८ १७०१ 
४ ५९७ २७२१ १३८३ १३३८  ६७० २४८३ १०७१ १४१२ 
५ ५४९ २६९३ १४२२ १२७० १ ५११ २०३५ ९१८ १११७ 
६ ४५७ १९२३ १००३ ९२०  ५०२ १९२६ ८३९ १०८७ 
७ ४९९ २२३२ ११३७ १०९५  ५५४ २३३२ १०७१ १२६१ 
८ ४४६ १८५१ ९३५ ९१६  ५०० १९३९ ८७५ १०६४ 
९ २८१ १०३८ ५२१ ५१७  ३१० १११९ ४८१ ६३८ 

१० ४२० १८४१ ९१९ ९२२  ६१२ २३१८ १०६५ १२५३ 
११ ३८० १,६९३ ८४६ ९४६ १ ४९० १९४७ ९८९ ९५८ 

जम्मा ५,५६८ २४,१९८ १२,३९१ ११,८०४ ३ ६,०२९ २३,४१७ १०,५९७ १२,८२० 

स्रोतः घरधुरी सवेक्षण, २०७६ 

उपयुुक्त ताविका अनुसार रावरिय जनगणना २०६८ बमोवजम कुि जनसङ्ख ्या २३,४१७ भएको र हािको 
घरधुरी सवेक्षणिे उक्त जनसङ्ख ्या बढेर २४,१९८ पुगेको देखाउँछ । ववगत ८ वरु्को अववधमा जनसङ्ख ्या जम्मा 
७८१ जनािे बढेको देवखन आउँछ । सवेक्षणको क्रममा गाउँपाविका बावहर रहेको जनसं्या समते समावेश गदाु 
कुि जनसं्या २७११५ अनुसार ३६९८ जना जनसं्या बढेको पाईन्छ ।  
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औसत परिवाि सङ्ख ्या तथा जनघनत्व ववविण 
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उपयुक्त र्ानलका अनुसार अन्नपूणत गाउँपानलकाको घरधरुी सवेक्षण २०७६ अनुसार औषर् पररवार संख्या ४.३३ 
र औषर् जनघनत्व प्रनर् वगत नक.नम. ५७.९२ भएको पाईन्छ । लनैङगक नहसाबले नबश्लेषण गदात  अन्नपूणत 
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गाउँपानलकामा औषर्मा मनहलाको भन्दा पुरुषको प्रनर्शर् बनि (५१.२ प्रनर्शर्) रहेको देनखन्छ । पुरुषको संख्या 
१२३९१ र मनहलाको ११८०४ (४८.८० प्रनर्शर्) रहेको छ । र्ेस्रो नलङ्गीमा ३ जना रहेका छन् ।  

१.४.२ गाउँपालिका अन्िगणिका प्रिुख िथिीहरु 
वडा नं. प्रमुख बस्र्ीको नाम 

१ अनधकारीडाडँा, भुगाईथर, कँुवरगाउँ, नेपालीथर, नयाबँस्र्ी, नभडावारी, नसम्पाली, नागडाडँा, 
पररयारटोल, ठुलाचौर, लेवाडे, नभरमुनी, फल्लापानी 

२ निकुरपोखरी, सेराचौर, दारेगौडा, नदप, ननवारे, सौररनी, ठुलाचौर, गैराबारी, छेउटारी 
३ धारापानी, सेरा, काडेँ, मराङच,े काउले, लक्ष्मी देउराली, दमदमे, रयाले, पाउँदरु, रानीथोक, पुरानो 

मैदान, मराम्च,े पाउदरुकोट,माझस्वारा, घुम्र्ी, पथ्थर 
४ काउले, झारकोट, लामाचौर, चौर्ारी, भण्डारथोक, गैहथोक, पाटनथोक, हुलाक, लामाचौर, र्लेत्रा, 

चौर्ारी, खागे, बगालेटोल, देउराली, माझटोल, काफलबोट, बासँखर्तक, नसलपर्ा, डाडाटोल, 
पात्लेकुना, काफलसोरा, भदौरे, प्रेमबस्र्ी, िापस्वारा, फलाटेँ, सल्यान, लाकुँरीडाडँा 

५ लंुएरा, झोवाङ्ग, पुरानोगाउँ, नयापूँल, नगरी चोक, नयाबँस्र्ी 
६ लुम्ले, नर्नछारे, कोररनडाडा, िावा, पोथाना, पसल, लुम्ले घुम्र्ी, हाइजङ्ुग, जलजला, कृनष 

अनुसन्धान केन्र, अि«ेनलयन क्याम्प, सल्यान घुम्र्ी, पात्लेखेर् 
७ र्ान्चोक, नभचकु, माझगाउँ, लान्दु्रक, र्ानमजङ्ुग, हुवाडी, चन्रकोट, र्ोल्का, नप्रर्म देउराली, 

भेडीखकत , हाइक्याम्प, फरेि क्याम्प, मालाफाल, जकेुपानी, मरुवाबेसँीी 
८ मोहरीया, नबरेठाटँी, स्याउलीबजार, दाङ्गनसङ्ग, नचमु्रङ्ग, नक्यू, नयागँाउँ, लामाखेर्, लामदवुाली, 

बाझँगरीी 
९ नर्खेिुङ्गा, साबेर्, वनठाटँी, नयागँाउँ, नसमलवोट, उल्लेरी, वनठाटँी, नहले, मौजा, नेपाने, 

नागेँठानँट 
१० घान्रकु, डाडँागाउँ, नकम्च,े आठभाई थर, माझगाउँ, कोटगाउँ, क्यूमी, 
११ छोमु्रङ, नसनुवा, मेलाचँ,े नयागँाउँ, र्ाउलुग,ँ उरी, माझगाउँ, नकमरोङ्ग खोला, ग्यागोथर, कुरलुङ्ग 

 

१.५ धिाििीय अवथिा 

भू-धरार्लीय अवनस्थनर् हेदात यस गाउँपानलकाका प्रायः जसो  बस्र्ीहरु उत्तर र दनक्षणी मोहडार्फत  फनकत एका 
छन् । खोला, नाला, खोल्सा र खोंचहरुका कारणले जमीन बिी नभरालो भएको पाइन्छ । यस गाउँपानलका 
समुन्री सर्हवाट ८३६ नमटर उचाई देनख ८,०९१ नमटर सम्मको उचाईमा अवनस्थर् रहेको छ । भू-सर्हका 
आधारमा गाउँपानलकाको भू-क्षेत्रलाई र्ीन नकनसममा नवभाजन गनत सनकन्छ । 
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क. उच्च षहिवली के्षत्र 

समुन्र सर्हबाट लगभग ३,५०० नमटर भन्दा मानथको भू-भागलाई यस क्षेत्रमा रानखन्छ । यो क्षेत्र मध्ये  ५००० 
नमटर भन्दा  मानथको क्षते्रमा लामो समयसम्म (बाहै्र मनहना) नहउँर्द्ारा िानकरहन्छ  भने  ३५०० नमटर सम्ममा 
नहमाली हावापानी नै रहेको छ ।  यस क्षते्रमा उच्छ्च नहमाली र्था पररवनर्तर् चटृानका कारण भोजपत्र, काडेँ झाडी 
र धपुी पाइन्छन् भने समथर मैदानमा घासँे चरन क्षेत्र अवनस्थर् छन् । यी घासँे चरन क्षेत्रमा नवशेष गरी भेडी-गोठ 
राख्ने चलन रहेको पाइन्छ । यो क्षेत्र गाउँपानलकाको मुख्य पयतटकीय केन्र माननन्छ ।  

ख. िध्र्र्र्ती पहवडी  र्तथव डवंडव के्षत्र 

गाउँपानलकाको ३,५०० नमटर भन्दा र्लका नभराला पाखा र्था होचा डाडँाहरु यस क्षेत्रमा पदतछन् । यस क्षेत्रमा 
१,५०० नमटर भन्दा मानथ र ३,५०० नमटर भन्दा कम उचाई भएका भू-भागहरु पदतछन्, जसमा होचा पहाडी 
पाखा र नदी नननमतर् टार उपत्यका रहेका छन् । यी पहाडी पाखाका होचा र समथर भागमा मानव बस्र्ी र 
खेर्ीपार्ी रहेको छ भने अग्ला भागमा जंगल र चरन क्षेत्र नवद्यमान छन् । यस क्षेत्रमा मानव बस्र्ीका पुराना ठाउँ 
र्था गाउँहरु रहेका छन् भने हाल मानवीय नक्रयाकलापका कारण अनधक दोहन र वार्ावरणमा प्रनर्कुल असर 
परी यी नभराला पाखाहरु ननकै जोनखम र सवंेदनशील बन्न पुगेका छन् ।  

ग. पहवडी  फेदी र्तथव िैदवनी उपत्र्कव के्षत्र 

खोला नकनारका समथर भाग र नभराला पाखाहरुको र्ल्लो भाग यस क्षेत्रमा पदतछन् । यस क्षेत्रमा नदील े
थुपारेका वलौटे, पागँो र र्लैया माटो भएका कारणले खेर्ीपार्ी राम्रो भएको पाईन्छ । मोदी र यसका सहायक 
नदीको नकनारका समथर भागहरु एवं अधेँरी खोला र यसका नकनाराका समथल भू-भागहरु र पाखाहरु यस 
क्षेत्रमा पदतछन् । यस्र्ा क्षते्रहरु समुन्री सर्हबाट ८३६ नमटर भन्दा मानथ र १,५०० नमटर भन्दा कम उचाई 
भएका भू-भागहरुमा पदतछन् । 

 

१.६  िाटोको उवणिाशस्ति 

अन्नपूणत गाउँपानलका प्रायः जसो पहाडी पाखाहरुले भररएको हुदा ँ कृनष उत्पादनका लानग समथल ठुला 
फाटँहरु न्यून देनखन्छन् । भईरहेको कृनष प्रणाली पुरार्न प्रणालीमा चनलरहेको छ र कृनषमा आधनुनकीकरण र 
यान्त्रीकरण गनत पहाडी धरार्लको कारणले कठीन छ । यस गाउँपानलकाका पुराना र उवतर जनमन भएका 
नवशेष फाटँहरु नसम्ले फाटँ, सेरा फाटँ, देउराली फाटँ, लोप्रे फाटँ, प्रेमबस्र्ीको फाटँ, भदौरीकेो फाटँ, 
सल्यान टारीको फाटँ, झोबाङको फाटँ, छोमरुङको फाटँ प्रमुख माननन्छन् । गाउँपानलकाका नभराला पाखाहरु 
र पहाडी नभत्तामा डालँ ेघासँ, ननगालो, अनम्रसो फलफुलमाः आरू, ज्यानमर, सुन्र्ला, कागर्ी, नगदे बालीमाः 
नचया, कफीको उत्पादन हुन्छ । यी सब ैउत्पादनको अनुसन्धान र नवकासका लानग लुम्ले कृनष अनुसन्धान 
केन्र, अन्नपूणत संरक्षण क्षेत्र आयोजना, सरकारी र्था गैरसरकारी संस्थाहरुल ेपहल गरेर्ा पनन नकसानहरुल े
पुरार्न कृनष प्रणालीमा आमूल पररवर्तन गनत सकनीएको छैन । अझै पनन त्यहाकँा नकसानहरु धान, मकै, 
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कोदो र आलुमा नै ननभतर हुदैँ आएका छन् । गाउँपानलकाहरुको र्ल्लो क्षेत्रहरुमा उत्पादनका दृनिले उवतर माटो 
भएकोले धान, मकै उत्पादन राम्रो हुन्छ भने उपल्लो क्षते्रमा कोदो, आलुको उत्पादन राम्रो हुन्छ ।   

१.७  हावापानी 

नेपालको सबभैन्दा धेर ैवषात हुने स्थान लुम्ल ेयस गाउँपानलकामा अवनस्थर् छ । यस गाउँपानलकाको छोटो 
दरुीमा ठूलो नवषमर्ा भएका कारणले जलवायु पनन ननकै फरक छ । यस गाउँपानलकाको पहाडी क्षते्रमा गृष्ममा 
र्ापक्रम २० नडग्री सेनल्सयस भन्दा मानथ रहन्छ भने उच्छ्च नहमाली क्षेत्रमा प्रायजसो २० नडग्री सेनल्सयस 
भन्दा कम र्ापक्रम रहन्छ । नहउँदमा अनधकर्म र्ापक्रम पहाडी क्षेत्रमा १५ नडग्री सेनल्सयस देनख २० नडग्री 
सेनल्सयस सम्म रहन्छ भने न्यूनर्म र्ापक्रम १० नडग्री सेनल्सयस भन्दा कम रहन्छ । नहउदँमा यस 
गाउँपानलकाको न्यूनर्म र्ापक्रम ५ नडग्री सेनल्सयस भन्दा पनन र्ल रहेको पाईन्छ । यस गाउँपानलकामा 
जलवायुको दृनिकोणले समनशर्ोष्ण प्रकारको हावापानी पाइन्छ । नहमाली क्षेत्रमा नहउँदको समयमा नहउँको 
वषात हुन्छ । जेष्ठको अनन्र्म हप्तादेनख आनिनको पनहलो हप्ता सम्म मनसुनी वायुका कारणल ेप्रशस्र् वषात हनेु 
गदतछ । नयनै र्ीन मनहनामा लगभग ८० प्रनर्शर् वषात हुन्छ । वैशाख, जेष्ठ, आनिन, कानर्तक मनहनामा स्थानीय 
चक्रपार्को कारणले मेघ गजतने र अनसना पने हनुाले यस गाउँपानलकाका प्रायः भू—भागमा कृनष उत्पादन 
भण्डारण गनत ननकै जोनखम रहेको पाईन्छ । गाउँपानलकाको हावापानी समुन्री सर्हको आधारमा 
ननम्नअनुसार नवभाजन गररएको छ  

क) उपोष्ण जलवायु -  गाउँपानलकाका होचा क्षेत्र, जनु १,५०० नमटर उचाईसम्म यो हावापानी पाइन्छ । 
ख) समनशर्ोष्ण - गाउँपानलकाका मध्य पहाडी क्षते्र १,५०० नमटरदेनख २,००० नमटरसम्म उचाई भएका   
      क्षेत्रमा यो हावापानी रहेको छ । 
ग) नशर्ोष्ण नचसो -गाउँपानलकाका पहाडी क्षेत्र (२,००० नमटरदेनख ३,००० नमटर) सम्मको उचाईमा यो      
     हावापानी रहेको छ । 
घ) नचसो लेकाली हावापानी -गाउँपानलकाका (३,००० नमटरदेनख ४,५०० नमटर) को भू-मागमा उच्छ्च  

    लेकाली हावापानी पाइन्छ । 

ङ) उच्छ्च नहमाली हावापानी -गाउँपानलकाका ४,५०० नमटर भन्दा मानथको उचाई भएका क्षेत्रमा यो हावापानी  

    पाइन्छ, जहा ँप्रायः जसो नहउलँे िानकने क्षेत्र पदतछ । 

१.८ प्राकृतिक सम्पदा  

अन्नपूणत गाउँपानलकाको मुख्य प्राकृनर्क सम्पदा उत्तर नदशाको अन्नपूणत श्रृङ्खला हो, जनु बाह््ररै मनहना 
नहउँले िानकरहन्छ  र चादँी जसरी चनम्करहन्छ । यस गाउँपानलका बाट ११ भन्दा विी नवनभन्न 
नहमनशखरहरुः अन्नपूणत प्रथम (८,०९१ मी.), अन्नपूणत दोस्रो (७,९३७ मी.), अन्नपूणत र्ेस्रो (७,५५५ मी.), 
अन्नपूणत चौथो (७,५२५ मी.), अन्नपूणत दनक्षण (७,२१९ मी.), गंगापूणत (७,४५५ मी.), धौलानगरी प्रथम 
(८,१६४ मी.), धौलानगरी दोश्रो (७,७५१ मी.), धौलानगरी र्शे्रो (७,७१५ मी.), धौलानगरी चौथो (७,६६१ 
मी.), धौलानगरी पाचँौ (७,६१८ मी.), धौलानगरी छैटौ ँ(७,२६८ मी.) जसको उचाई ७,००० नमटर भन्दा बिी 



æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/; cGgk"0f{ ;d[l4sf] cfwf/Æ

jflif{s ljsf; of]hgf @)&&÷)&*99  
 

छन्, नर्नीहरुको दृश्यावलोकन गनत सनकन्छ । यसै गाउँपानलकाबाट अनर् नै मनछुने मनमोहक कुमारी चुचुरो 
माछापुच्छ्रे« (६,९९३ नमटर) छलतङ्ग रुपमा हरके नदशा र कोणबाट हेर्तन सनकन्छ । र्सथत उत्तर र्फत का 
मनमोहक नहमाच्छ्छानदर् श्रृङ्खला, माछापुच्छ्रे दृश्यावलोकन, मादी नहमालको पैदल यात्रा, नवनभन्न 
जानर्हरुको बसोबास, जैनवक नवनवधर्ा, उत्तर दनक्षण बग्ने मोदी नदी र यसका सहायक नदीले बनाएका गल्छी 
र खोल्सा, सांस्कृनर्क नवनवधर्ा, चरन क्षेत्र, हररयो वनजङ्गल यस गाउँपानलकाका प्राकृनर्क सम्पदा हुन् । यी 
प्राकृनर्क सम्पदाको संरक्षण, प्रवतर्द्न र नवकास गनुत यस गाउँपानलकामा बसोबास गने सम्पूणत जनसमुदायको 
कर्तव्य र नजम्मेवारी हो । भनवष्यका भावी पुस्र्ालाई जस्र्ाको र्स्र्ै हस्र्ान्र्रण गनत र यस्र्ा नक्रयाकलापहरु 
लागू गनत आफैमा चुनौर्ी रहेको छ । बस्र्ी बस्र्ीमा मोटर बाटोको सञ्जाल  बनाउनाले वार्ावरणीय नोक्सान 
र जोनखमहरु नदनानुनदन बनिरहेका छन् । परापूवतकालदेनख भोट (नर्ब्बर्) नुन नलन जाने पैदल यात्राको 
सञ्जाललाई हरेक बस्र्ीबाटै खोजी र सरंक्षण गरी भनवष्यमा पनन पैदल यात्राको रुपमा नवकास गदात पयतटन 
व्यवसाय अझै बनृर्द् हुने सम्भावना देनखन्छ । 

१.९ नदी ििा खोिा एवं िाि ििैया ि पोखिी सम्िन्धी ववविर्  

अन्नपूणत गाउँपानलका दईु नर्रका २ ठुला नदीहरु, मोदी खोला र फेवार्ालको नशरको रुपमा रहकेो अधेँरी 
खोला मुख्य खोलाको रुपमा रहेका छन् । यस पानलकाका नवनभन्न वडाहरुमा साना खोला र्था खोल्साहरु 
पनन रहेका छन् । अनधकांश खोल्साहरु वषातत्को समयमा मात्र पानी हुने र नहउँदमा भने सुख्खा रहन्छन् । 
जसमा ठोट्ने खोला, सम्दी  खोला, क्युमंु्रग खोला, िाड खोला, कमेरो खोला, ज्यामेखोला, घट्टे खोला, 
धड्खोला, छोमंु्रग खोला, भुरुङ्गदी खोला, सुके  खोला, ठुलो खोला, नचसा खोला, रर्ी खोला, घुरजङ्ुग 
खोला, झ्वारी खोला, घयुदँी खोलाहरु रहेका छन् । मानथ उल्लेनखर्  मध्ये मोदी खोला, छोम्रोङ्ग खोला र 
भुरुङ्दी खोला नवद्यरु्् उत्पादनका लानग प्रमुख माननन्छन् । मानव बस्र्ीको नवकास र बसाइँसराइको चाप 
बि्दै गदात अव्यवनस्थर् चरन, भू—उपयोग र वन फँडानी जस्र्ा अप्राकृनर्क मानवीय नक्रयाकलापले नदी, 
खोला र्था पोखरीमा भू—क्षय भइ पुररने क्रम बि्न गएको पाईन्छ । 

अन्नपूणत गाउँ पानलका नभत्र रहेका मुख्य पोखरी र्था र्ालहरुमा नसम्ले र्ाल, चोरकाटे पोखरी, रार्माटाको 
पोखरी, निकुरपोखरी, र्ाल नचयाउने पोखरी, कलुवापोखरी, खाल्डे पोखरी, र्ाल बराह पोखरी, र्ल्घयु ँर्ाल, 
नहडेनलेक आनद मुख्य पोखरीको रुपमा माननन्छन् ।  

१.१० धालिणक ििा सांथकृतिक  

यस गाउँपानलकामा सबभैन्दा बिी पहाडी ब्राह्मण, दोस्रोमा कामी र र्ेस्रोमा गुरुङ्गहरुको बसोबास नवनभन्न 
बस्र्ीहरुमा रहेको छ । नवनभन्न समुदाय, जार्जानर्का माननस बसोबास रहेको यस क्षते्रमा आफ्नो सांस्कृनर्क 
परम्परा अनुसार मठ, मनन्दरहरु रहेका छन् । यो गाउँपानलका बहुधानमतक, बहभुाषी र बहुजानर् बसोबास गने 
क्षेत्र हो । यस गाउँपानलकाका बस्र्ीहरुः अनधकारी डाडँा, कीुीँवरगाउँ, फल्लापानी, नसम्पाली, नागडाडँा, 
दारेगौडँा,  शेराचौर, निकुरपोखरी, लक्ष्मीदेउराली, रयाले, दमदमे, पाउँदरु, शेरा, काडे,ँमराङ्चे, भदौर े
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देउराली, काफलबोट, भण्डारथोक, हुलाक, गैराथोक, लामाचौर, झोबाङ्ग, लुएरँा, नयापुँल, नबरेठाटँी, 
र्ानचोक, नभचोक, र्ोल्का, लान्दु्रक, मोहररया, दाङ्गनसङ्ग, मौजा, नर्खेिुङ्गा, उल्लेरी, घान्दु्रक, 
छोमरुङ्ग, उरी, नझनुमा नवनभन्न जार्जानर्हरुको  नमनश्रर् बस्र्ी रहेको पाइन्छ भने हरेक बस्र्ीमा उनीहरुको 
आफ्नै रहनसहन, रीनर्ररवाज, धमत, भाषा, संस्कृनर् रहेको पाइन्छ । समुदायका जार्जानर्हरुले शानन्र्, माया 
र अनहंसापूवतक जीवनयापन गनुतका साथै नवकासका कायतहरुमा सहकायत गदै आएको पाइन्छ । नहन्दू, बौर्द्, 
इस्लाम र नक्रनश्चयन सबै धमातवलम्वीहरुको बसोबास रहेको यस गाउँपानलकामा नहन्दू र बौर्द् 
धमातवलम्वीहरुको सङ्ख्या उच्छ्च रहेको पाइन्छ । दशैं, नर्हार, होली, गाईजात्रा, माघे संक्रानन्र्, ऋनष पंञ्चमी, 
रक्षाबन्धन, नशवरात्री, श्री कृष्णजन्मािमी, बुर्द् जयन्र्ी, लाखेनाचँ, र्मु ल्होछार र इद यहाकँा सम्प्रदायल े
प्रमुख चाडपवतको रुपमा मनाउने गरेको पाइन्छ ।  

१.११ शैक्षिक  ििा सािििाको अवथिा 

शैनक्षक नहसाबमा यस गाउँपानलकामा सामुदानयक र संस्थागर् गरी १८ वटा मा.नव. र ३९ वटा आ.नव. गरी 
जम्मा ५७ वटा नशक्षण ससं्थाहरु संचानलर् छन्  जसमा २ वटा मा.नव. र ३ वटा आ.नव. मात्र संस्थागर् रहेका 
छन् त्यस्र् ै आ.ब. २०७७/७८ देनख  प्रानवनधकधार र्फत  अन्नपूणत बह ु प्रानवनधक नशक्षालय स्थापना गरी 
संचालन गररएको छ । सामानजक एवम् मानव नवकासको एक महत्वपूणत आयामको रुपमा रहेको नशक्षा क्षते्रमा 
अन्नपूणत गाउँपानलका कास्की नजल्लाका अन्य गाउँपानलकाको र्लुनामा केही अगानड रहेको देनखन्छ । 
गाउँपानलका घरधरुी सवके्षण २०७६ अनुसार यस गाउँपानलकाको साक्षरर्ा दर ८६ प्रनर्शर् (नेपालको 
६५.९४ प्रनर्शर्) रहेको छ । ननरक्षर रहेका १४ प्रनर्शर् जनसङ्ख्याका लानग अबको गाउँ साक्षरर्ा 
अनभयानले समेटनु आवश्यक देनखएको छ । साक्षरर्ाका नहसाबमा सबभैन्दा अग्रस्थानमा रहेको काठमाण्डौ 
नजल्लाको साक्षरर्ा दर ८६.२५ प्रनर्शर् रहेको छ भने पुच्छ्छारमा रहेको रौर्हट नजल्लाको साक्षरर्ा दर 
४१.६९ प्रनर्शर् रहेको छ । यस अन्नपूणत गाउँपानलकाको साक्षरर्ाको नस्थनर् सम्बन्धी नववरण र्लको 
र्ानलकामा उल्लेख गररएको छ । 
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सामान्य साक्षर  रहेका १४.०३ प्रनर्शर् अथातर् ३,३९५ जनालाई साक्षर बनाउने सबालमा वडागर् रणनननर् 
ननमातणको आवश्यकर्ा छ । गाउँपानलकामा कररव ४०.०६९ प्रनर्शर्ले आधारभुर् र्हको (८ कक्षा) नशक्षा 
पाएका छन् भने १३.६३ प्रनर्शर्ले ८ कक्षा उत्तीणत, १४.१९ प्रनर्शर्ले १० कक्षा उत्तीणत र १२.८३ 
प्रनर्शर्ले १२ कक्षा उत्तीणत गरेको पाइएको छ । यसैगरी पानलकाका ९०७ जना स्नार्क र ३४८ जना 
स्नार्कोत्तर रहेका छन् भने १२ जनाले नवद्यावाररनध र्हको नशक्षा हानसल गरेका छन् ।  

गाउँका नवद्यालयबाट नशक्षाको अबसर पाएका र्र हाल प्रत्यक्ष रुपमा गाउँ बानहर रहने जनसङ्ख्या २,९१७ 
रहेको देनखएको छ । अनघल्लो जनगणना र्ाका गाउँमा रहेका जनसङ्ख्या २७,११५ जना मध्ये हाल 
२४,१९८ मात्र प्रत्यक्ष गाउँमा सम्पकत मा रहेका छन् भने २,९१७ जना अनुपनस्थर् छन् । 

१.१२ थवाथ्य  

यस गाउँपानलकामा  जनर्ालाई आधारभरु् स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनका लानग आयुवेनदक उपचार 
प्रणालीका लानग लुम्ले आयुवेद औषधालय संचालनमा छ भने आधारभूर् स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनका 
लानग सानबकको गानवसहरुमा रहेका एक¬÷एक वटा स्वास्थ्य चौकीहरु एवम ् बाकँी वडाहरुमा आधारभुर् 
स्वास्थ्य इकाई माफत र् सेवा नदइएको छ । उपचारात्मक सेवाका लानग गाउँपानलका अन्र्गतर् १५ शैयाको 
अस्पर्ाल र हाईवे अस्पर्ाल ननमातणानधन अवस्थामा रहेका छन् । 

 

गवउँपवषलकव के्षत्रिव उपलब्ध स्र्वस््र् संस्थव (अस्पर्तवल, स्र्वस््र् चौकी र आर्ूर्ेद केन्र) षर्र्रर् 

क्र. सं. स्वास्थ्य संस्था नववरण उपलब्ध सङ्ख्या 
१ १५ शैयाको अस्पर्ाल (ननमातणानधन) १ 
२ हाईवे अस्पर्ाल (ननमातणानधन) १ 
३ स्वास्थ्य चौकी ५ 
४ आधारभूर् स्वास्थ्य ईकाइ ६ 
५ गाउँघर नक्लननक १७ 
६ खोप नक्लननक १९ 
७ ननजी र्था गैरसरकारी अस्पर्ाल ० 
८ मनहला स्वास्थ्य स्वयंसनेवका ११४ 
९ आयुवेद औषधालय १ 

 

१.१३ गाउँपालिकाका सिथया ि चुनौिीहरु 
यस अन्नपूणत गाउँपानलकाका सामानजक र्था भौनर्क नवकासका लानग नवद्यमान चुनौर्ी र्था 
समस्याहरुलाई ननम्न बुदँामा संके्षनपकरण गनत सनकन्छ ।  
➢ नसनमर् स्रोर् साधनका कारण जनचाहना र जनअपेक्षा अनुसारको नवकास बजेट व्यवस्थापन गरी 

आवश्यक पक्की र नदघतकानलन पूवातधार संरचना ननमातण गने श्रोर्को अपूग हुनु । 
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➢ ग्रानमण के्षत्रमा आय आजतनको नदगो स्रोर् नहनुकुा कारण ग्रानमण के्षत्रबाट अवसरको खोजीमा 
उत्पादननशल जनशनक्त बसाईसराई जाने एवं बानहर जाने प्रवृनर् रहन ु।  

➢ मुख्य प्राकृनर्क स्रोर्को रुपमा रहकेो वन जंगल के्षत्रलाई आय आजतन र नजनवकोपाजतनको श्रोर्को 
रुपमा उपयोग गनत नसक्नु  

➢ जग्गा चक्लाबन्दी, व्यवनस्थर् बस्र्ी नवकास, आधनुनक कृनष प्रणाली, व्यवसानयक पशुपालनर्फत  
उन्मुख हुन नसक्नु । 

➢ पयतटकीय पूवातधार संरचना ननमातण र्था पयतटकीय के्षत्रको यथोनचर् प्रवर्द्तन गनत नसक्नु एवं पयतटन 
व्यवसायबाट नसनमर् व्यनक्तहरु  मात्रै लभानन्वर् हुनु ।  

➢ गाउँपानलकाको के्षत्रनभत्र आवश्यक रोजगारमुलक उद्योगभन्दा, कलकारखाना नहुनु ।  
➢ गाउँपानलका के्षत्रमा सुरनक्षर् खानेपानी, िल ननकास र्था पूणत सरसफाईको उनचर् व्यवस्थापन हुन 

नसक्नु ।  
➢ गाउँपानलका के्षत्र नभत्रका अनधकांस सडकहरु कच्छ्ची र्था कम गुणस्र्रको रहनु ।  
➢ आयस्रोर्को कनमले गाउँपानलकाको स्र्रीय नवकास प्रकृयामा समस्या उत्पन्न हुनु ।  
➢ पराम्परागर् कृनष प्रणाली  र्था वषेनन हुने बानि, पनहरो जस्र्ा समस्याबाट कृनषयोग्य भनूम क्षनयकरण 

हुनु र्था जनमनको अनधक खनण्डकरण हुनु । 
 

१.१४ गाउँपालिकाका अवसि ि सम्भावनाहरु  

➢ गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरासगँ जोनडएको हनुाले प्रदेश राजधानीबाट नलन सक्ने लाभका 
के्षत्रहरुको पनहचान गरी सो अवसरहरुको उपयोग गने ।  

➢ वन, उवतर कृनष जनमन, नदी नाला  र जैनवक नवनवधर्ा जस्र्ा प्राकृनर्क सम्पदाको यथेि उपलब्धर्ा 
भएकाले सो को उपयोग गरी आय आजतनको स्रोर्को रुपमा नवकास गने ।  

➢ नशनक्षर् माननवय स्रोर्मा वृनर्द् हुदैँ गएकोले सो को उपयोगबाट गाउँपानलकाको संवनृर्द्मा दक्ष 
माननवय स्रोर्को उपयोग गने ।  

➢ मध्य पहाडी राजमागतले अनधकांस वडाहरुलाई छोएर गएकोले सडक पूवातधारबाट नलन सनकन े
लाभको के्षत्रहरुलाई उपयोग गने ।  

➢ पयतटनको प्रचुर सम्भावनाका के्षत्रहरु अन्नपूणत नहमाल, घान्रकु, घोरेपानी पदमागत, Hidden Lake, 
अन्नपूणत वेशक्याम समेर् रहेकोले पयतटकीय के्षत्रको समुनचर् नवकास गरी पानलकाबासीको 
आयआजतनको नवकास गने । 

➢ गाउँपानलका के्षत्रनभत्र नागडाडँा, काडेँ, लुम्ले, नयापुँल, नबरेठाटँी, घान्रकु जस्र्ा स्थानहरु बजार 
केन्रको रुपले नवकास हुदै गएकोले सो के्षत्रहरुमा व्यवनस्थर् बस्र्ी नवकास एवं बजारीकरण 
अनभवृनर्द् गने र ग्रानमण बस्र्ीहरुमा पूवातधार संरचनाहरु ननमातण गरी आकनषतर् केन्रको रुपमा 
नवकास गने । 
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१.१५ सािांश 

नवकासका योजना, नीनर् र कायतक्रम र्जुतमा गदात जनसहभानगर्ा, प्राथनमकीकरण, पारदतशीर्ा, समावेशनीर्ा 
र पर्द्नर्को नवकास गनुत अपररहायत हुन्छ । यसका नननम्र् आवश्यक भौनर्क पूवातधार, सामानजक नवकास, 
आनथतक नवकास, मानव सशंाधन, वार्ावरण र्था नवपद व्यवस्थापनले सही दृनिकोण र नवकास पथको 
पनहचान गरी सुन्दर भनवष्यको कल्पनालाई साकार रुप नदन सक्छन् । यस गाउँपानलकामा बसोबास गने 
बानसन्दाहरुले कृनष व्यवसायलाई जीवन ननवातहको रुपमा अगँाल्दै आएका छन् र वैदेनशक रोजगारी एवम ्
पयतटन व्यवसायलाई मुख्य आम्दानीका रुपमा हरेेको पाइन्छ । परम्परागर् रुपमा रहेको कृनष व्यवसायलाई 
आधनुनक यानन्त्रक प्रणालीमा रुपान्र्रण गनुत पने देनखन्छ । समथर र कम नभराला भएका जग्गाहरुलाई 
चक्लावन्दी गरी समुदायमा कृनष व्यवसाय संचालन गनत उपयुक्त प्रयास गनुत पने देनखन्छ । लुम्ले कृनष 
अनुसन्धान केन्रसगँ समन्वय गरी  कृनष र वागवानी नवषयमा  मध्यमस्र्रीय जनशनक्त उत्पादन गने केन्रका 
रुपमा नवकास गनत सनकने देनखन्छ । मोदी नदी र यसका सहायक नदीहरुमा जलनवद्यरु् उत्पादन गरी घरघरमा 
माइक्रो हाइड्रोर्द्ारा नवद्यरु्ीकरणको सुनवधा पुयाइएर्ा पनन ठुला नवद्यरु्ीय सामग्रीहरु प्रयोग गनत पयातप्त नबजलुी 
नभएकाले केनन्रय प्रसारण लाइनमा आबर्द् गरी सुनवधा प्रदान गदात उज्यालो अन्नपूणत भन्ने नाराले मुर्त रुप 
नलने देनखन्छ । पयतटन व्यवसायलाई प्रवतर्द्न र उच्छ्च आयमूलक बनाउन अन्नपूणत पैदल यात्राको संरक्षण, 
हरेक बस्र्ीको मौनलकर्ा र कुमारीत्व संरक्षण, जग्गामा भू—उपयोग नीनर्को पालन, मदी नहमालको पैदल 
यात्रालाई संरक्षण र पयतटकहरुका लानग शानन्र् सरुक्षामा प्रत्याभनूर्  नदनु जरुरी देनखन्छ । साथै वनजंगलको 
संरक्षण गरी गैरवन पैदावरको उत्पादन बृनर्द् गरी आयमूलक व्यवसायका रुपमा नवकास गनुत जरुरी छ ।  

यहाकँा खोला, नदीनालाको आफ्नै प्राकृनर्क वहावको संरक्षण गनुत उनचर् देनखन्छ । परम्परागर् पुराना घरहरु 
र बस्र्ीको संरक्षण गरी नमुना बस्र्ी का रुपमा व्यवस्थापन गने र नया ँ ननमातण गररने बस्र्ी र घरहरु 
परम्परागर् शैलीमा ननमातण गनत आवश्यक कदम चाल्नु पने देनखन्छ । यस गाउँपानलकालाई नविमञ्चमा 
पररनचर् गराउन सावतजननक पुस्र्कालय, संग्रहालय, बस्र्ीहरुमा पाकत , पयतटकीय उद्यान र धानमतक एवम ्
सास्कृनर्क संरक्षण गने प्रनवनधको नवकास गनत आवश्यक हुन्छ । सारांशमा भन्नुपदात नवकासको संम्भावना लाई 
"५ प " (पानी, पाकत , पयतटन, प्रनवनध र पुस्र्कालय) ले पररभानषर् गररएको छ । कृनषमा व्यवसानयक 
उत्पादनको दृनिकोणले "४ अ "(अदवुा, आल,ु अलैचँी र ओलन) लाई प्राथनमकर्ा नदनुपने र गाउँपानलकाको 
पनहचानका लानग " ३ च " (चाल्ने नसस्नु, नचया र चरन क्षेत्र) लाई नवशेष प्राथनमकर्ा नदनुपने देनखन्छ । 
गाउँपानलकाको उपयुक्त बस्र्ु नस्थनर्लाई मुल्याङ्न  र्था नबश्लेशण गरी अन्नपूणत गाउँपानलकाले आफ्ना 
पञ्चबनषतय आवनधक योजना समरे् र्यार गरी सो का आधारमा क्षेत्रगर् नीनर्हरु र्जुतमा गरी सो सगँ 
र्ादात्म्यर्ा हुने  गरी आफ्नो बजेट र्था स्रोर् पररचालन गरी गाउँ नवकासका कायतक्रमहरु अगानड बिाएको छ 
।  

 


