तातोपानी गाईँपालिका, खाद्य सरु क्षा सर्वेक्षण बि
ु ेलिन २०७८ र्वर्ष १ ऄंक १
गाउँपालिकाको सलं िप्त पररचय (Tatopani Rural Municipality—a brief introduction)
तातोपानी गाईँपालिका कणाषिी प्रदेश ऄन्तगषत जम्ु िा लजल्िामा ऄर्वलथथत ईच्च पहाडी
लर्वशेर्ता बोके को गाईँपालिका हो । यो समन्ु री सतहको कररब २५०० लमिर सम्मको
ईचाइमा रहेको छ, यो गाईँपालिका जम्ु िा लजल्िाको सदरमक
ु ाम खिगां देलख करीब १०
लकमीको दरु ीमा दलक्षण पलिम भागमा रहेको छ । राज्य पुनषसंरचना पिात सालर्वक ४ गालर्वस
(िाम्रा, हाँकु, तातोपानी र ताम्ती ) लमिाएर तातोपानी गाईँपालिका बनेको छ । यो
गाईँपालिका यस गाईँपालिकाको पर्वु षमा गुठीचौर गाईँपालिका पलिममा लतिा गाईँपालिका र
कालिकोि लजल्िा र दलक्षणमा जाजरकोि लजल्िा र ईत्तरमा लसंजा गाईँपालिका र चन्दननाथ
नगरपालिकासँग लसमाना जोलडएको छ । यस गाईँपालिकाको कुि क्षेत्रफि ५२५.५७ र्वगष
लकमी रहेको छ ।
तातोपानी गाईँपालिका ऐलतहालसक, प्राकृ लतक तथा साँथकृ लतक रुपिे महत्र्वपणु ष क्षेत्र हो ।
सालर्वक तातोपानी गालर्वस लमिेर बनेको हो त्यसथष यो गाईँपालिकाको नामाकरण सन्दषभषमा
गाईँपालिकाको नामाकरण हािको र्वडा नं. २ रहेको तातोपानी मुिको नामबाि भएको
देलखन्छ ।
२०७४ सािको घरपररर्वार सर्वेक्षण ऄनुसार यस गाईँपालिकाको कूि घरपररर्वार र जनसंख्या
क्रमशः ३,११६ र १,७८३४ रहेको छ । २०७८ सािको प्रक्षेपण ऄनसु ार ३,२८७ घरधरु ी छ
। गाईँपालिकाको प्रोफाइि ऄनसु ार ५ मलहना देलख ५९ मलहना ईमेर समुहका
बािबालिकाको संख्या २,२५५ जना रहेका छन ।

सर्वेिण लबलध तथा तथ्याङ्क लर्वश्ले षण (Data collection method and analysis)
बथतीथतरीय िलित घरपररर्वारहरुसँग छिफि – गाईँपालिकाको प्रत्येक ८ र्वडाहरुको ५४ र्विा गाईँबथती/िोिको
पलहचान गरर तातोपानीगाईँपालिकाको कृ लर्,पशु शाखा र ऄन्य शाखामा कायषरत जनशलिहरुिाइ २ लदने ऄनुलशक्षण
पिात बथतीथतरमा थथिगत िलक्षत समहु छिफि गरी लनधाषररत खाद्य सरु क्षा सचू ना सक
ं िन फाराममा तथयाक
ं सक
ं िन
गररएको लथयो ।

लर्वश्ले षण – संकलित जानकारीहरूिाआ खाद्य सरु क्षाका चार अयामहरु क्रमशः खाद्य ईपिब्धता¸ पहचँ ¸ ईपयोलगता र
लथथरताको सन्दभषमा र्वडागत लथथलत झलल्कने गरी लर्वश्लेर्ण तथा लर्वर्वेचना गररएको छ ।

पहँच

उपयोलगता

लिलतय स्रोत – गाईँपालिकाका सम्बद्ध लनकाय तथा शाखा कायाषियहरुको चौमालसक, बालर्षक प्रलतर्वेदन साथै खाद्य
सरु क्षासँग सम्बलन्धत ऄध्ययन, ऄनसु न्धान तथा प्रलतर्वेदनहरु लिलतय स्रोतकोरुपमा प्रयोग गदै सक्ष्ु मरुपमा ऄध्ययन
गररएको लथयो ।

उपिब्धता

जानीफकारसगं अन्तरर्वाताा – बथतीथतरमा लर्वर्यगत जालनफकार लबच लर्वर्ेश छिफि तथा ऄन्तरकृ या गरी सचू नाहरु
संकिन तथा बथतीथतरबाि सचु नाहरुिाइ दोहोरो जाँच तथा प्रमालणत गने काम गररएको लथयो ।

खाद्य सुरिाका आयामहरु

लथथरता

अध्ययनको सीमा– गाईँपालिकाको ८ र्विा र्वडाहरुको प्रत्येक गाईँ बथती िलक्षत समुह छिफि गरी सचू ना तथा तथयांक संकिन गरीएको लथयो । र्वडाथतरको खाद्य सरु क्षाको ४ र्विा
अयमहरुिाइ मख्ु यरुपमा ध्यानमा राखी िलक्षत समुह छिफिको िालग चेक लिष्ठको माध्यमिारा सचू ना संकिन गररएको लथयो । यस ऄध्ययनमा ऄन्य क्षेत्रको लर्वगतमा प्राप्त सफि
ऄनभु र्व बमोलजम तयार गररएको छ । यस ऄध्ययनमा सचू ना सक
ं िन लर्वर्वरणहरु यथासक्य बढी सचू ना समाबेर् हुने गरी तयारी गरे ता पलन तथयाङ्क व्यर्वथथापन तथा लबश्लेक्षण सम्बन्धी
व्यर्वहाररक कलठनाइहरुका बाबजदु सम्बलन्धत सबैको प्रयासबाि समग्र गाईँपालिको प्ररालम्भकरुपमा खाद्य सरु क्षा ऄर्वथथा लर्वर्वरण तयार भएको छ । यस ऄध्ययनको सचू नाको अधार
भनेको गाईँ/बथती थतरको ब्यिीहरु भएकोिे ईनीहरुको सचु नाको अधारमा यो प्रलतर्वेदन तयार गररएको हो । प्रथतुत सचू ना /तथयांकिाइ संभर्व भएसम्म र्वडागत र खाद्य सरु क्षाको
अयामहरु मध्य नजर राखी खण्डीकृ तरुपमा लबशिेर्ण गने प्रयास गररएको छ । अगामी लदनमा गाईँपालिकाबाि लसलमत अलथषक तथा मानर्वीय स्रोतसाधनको बाबजदु पलहिो प्रयासको
रुपमा तयार गररएको यो खाद्य सरु क्षा लबश्लेर्ण समय ऄनक
ु ु ि अर्वद्यीकरुपमा पररमाजषन गदै िैजान जरुरी छ ।

र्वडाथतरीय खाद्य सरु क्षा सर्वेक्षणको प्रारलम्भक नलतजा (Preliminary results of ward-wise food security information)
जग्गाको प्रकार र क्षेत्रफि (Types of Land and Area)
तातोपानीगाउँ पालिकाको खेत बारी (हेक्टर र प्रलतशतमा)

यस तातोपानी गाईँपालिकाका बासीन्दाहरुको मख्ु य पेसा कृ लर् रहेको छ । गाईँपालिकाको
कूि क्षेत्रफि ५२५.५७ र्वगष लक.मी. रहेको छ । बथतीथतरमा थथिगत िलक्षत घरधरु ी
सर्वेक्षण ऄनसु ार खेती गररएको बारी/पाखो १,०३७ हेक्िर (६३ प्रलतशत) र खेत ६२१ हेक्िर
(३७ प्रलतशत) रहेको छ ।
तातोपानी गाईँपालिकामा समथर फाँिहरूदेलख ऄग्िा लहईँ पने डाँडाहरू समेत रहेका छन ।
धरातलिय थर्वरुपको लहसाबिे लहमािी तथा ईच्च पहाडी क्षेत्रको ऄलधकांश जलमनको बनौि
लभरािो प्रकृ लतको छ भने नलद तलिय क्षेत्र िागायतका ऄन्य क्षेत्रमा पलन समथर जलमन पलन
रहेको छ । गाईँपालिकािाइ मि
ु प्रर्वाह क्षेत्र बनाएर ऄलर्वरि बलगरहने लतिा नलद, भेरी
खोिा, लगडी गाड िगायतका सहायक नलद तथा खोिाहरु यहाँको मख्ु य प्राकृ लतक
सम्पदाहरु हुन् । लसंचाआको मख्ु य श्रोतको रुपमा रहेको लतिा नलद, लगडी खोिा, भेरी खोिा
िगायत खोिाबाि यस क्षेत्रको तल्िो र्वेसी क्षेत्रको जलमनमा लसंचाआ सेर्वा ईपिब्ध रहेको छ
। यस गाईँपालिकामा २५५ र्विा चरन क्षेत्रहरु छन् ।

621
37%

63%
1,037

जैलर्वक लर्वलर्वधताका लहसार्विे ईच्च पर्वषतीय लचसो हार्वापानीमा पाआने र्वनथपलतहरूमा
गन्नाआनो लचराआतो, लततो पाँच औिे, सतुर्वा लर्वदा, सेतो लचनी, किुको, बसो, सगु न्दर्वाि,
पाखनर्वेद, पोकचाल्नु र लततो िगायतका र्वनथपलतहरू पाआन्छन् ।

खेती गररएको खेत हेक्िर

खेती गररएको पाखो/बारी हेक्िर

यस गाईँपालिका बालसन्दाहरुको प्रमख
ु पेशा कृ लर् रहेको भएतापलन रोजगारीको िालग लर्वदेलशने मौसमीरुपमा भारत र खाडी मि
ु क
ु जानेको संख्या ईल्िेखनीय छ । कृ लर् ऄन्तषगषत यहाँका
ऄलधकांश भ-ू भागमा धान, गहु,ँ जौ, मकै , कोदोको खेती गररन्छ भने नगदे र्वािी ऄन्तषगषत लसमी र अिु खेती गररन्छ । तरकारी र्वािीमा लर्वशेर् गरी काईिी, बन्दा, बोडी, भान्िा, भिमास,
गोिभेंडा र प्याज अलदको खेती गररन्छ । फिफूिमा यहाँ लछिफुि रुपमा थयाई, अरु र चि
ु ी खेती गररन्छ । यस गाईँपालिकामा पशपु ािनका िालग ईच्च ईपयि
ु ईच्च क्षेत्रमा चरन क्षेत्र
रहेको छ । यो पालिका गाइगोरु, भैसी,भेडार्वाख्रा र घोडा खच्चर पािनको िालग ईपयि
ु रहेको छ ।

खाद्य उपिब्धता (Food Availability)

र्वालर्षक ईत्पादन (Annual Production)
समग्र तरकारी उत्पादन लर्वर्वरण
र्वाडा ग त अन्न बािी उत्पादन अर्वथथा ( मे . टन र प्रलतशतमा )
67

50

फसी तरकारी
42

90

मुिा/चोते तरकारी

40

खुसाानी

उत्पादन मे.टनमा

8%[VALUE]%

135

144

16%

17%

7%

54

12%

13%
111

102

16%

बन्दा तरकारी

30

गोिभेडा

20
20

14

काउिी तरकारी

14
10

9

10

8

भन्टा

6
2

136

र्वाडानं १

र्वाडानं २

र्वाडानं ३

र्वाडानं ४

र्वाडानं ५

र्वाडानं ६

र्वाडानं ७

र्वाडानं ८

रायो तरकारी

0

यस तातोपानी गाईँपालिकाको मख्ु य ऄन्न बािीहरुमा धान,गहु,ँ मकै , जौ, गहुँ ,फापर, कोदो र लचनो/कागुनो
रहेको छ । ऄन्न बािी तुिनात्मकरुपमा बढी ईत्पादन हुने र्वडाहरु क्रमश: र्वाडनं २ मा १४४ मेिन ( १७
प्रलतशत), र्वाडनं ४ मा १३६ मेिन ( १६ प्रलतशत), र्वाडनं ७ मा १३५ मेिन ( १६ प्रलतशत), र्वाडनं ५ मा १११
घर (१३ प्रलतशत), र्वाडनं ३ मा १०२ मेिन (१४ प्रलतशत) र र्वाडनं १ मा ९० मेिन (११ प्रलतशत) रहेको छ ।
यथतै गरी
पशपु न्छी सख्ं या लर्वर्वरण खसी/बोका, गाइ/गोरु, कुखरु ा, खरायो र घोडा/ खच्चर रहेको छ । पशपु न्छी
संख्यात्मक तर्वरिे बढी पािन गने र्वडाहरु क्रमश: ७,४,८ र २ रहेको छ । पशजु न्य ईत्पादनमा क्रमश: दधु
ईत्पादनमा कुि घरधरु ीको ९८९ घरधरु ी (२८ प्रलतशत) र घ्यू ईत्पादन ५२४ घरधरु ीतरकारी ईत्पादनमा क्रमश;
फसी, मि
ु ा, खसु ाषनी, बन्दा, गोिभेडा, काईिी, भण्िा, रायो र काक्रा, रहेको छ । तरकारी बािी कुि
ईत्पादनको बढी ईत्पादन हुने तरकारीहरु क्रमश: फसी ४२ मे.िन (३४ प्रलतशत), मि
ु ा २० मे.िन (१६
प्रलतशत), खसु ाषनी १४ मे.िन (११ प्रलतशत), बन्दा १४ मे.िन (११ प्रलतशत), गोिभेडा १० मे.िन (८ प्रलतशत),
काईिी ९ मे.िन (७ प्रलतशत), भण्िा ८ मे.िन (६ प्रलतशत) र रायो ६ मे.िन (५ प्रलतशत), रहेको छ । (१५
प्रलतशत) रहेका छन् ।

काक्रा

तरकारी बािी
र्वाडगत पशुपंछीको संख्या र पािन गना घरपरीर्वार लर्वर्वरण
र्वाडानं १

1,960
8,355

र्वाडानं २

3,189
11%

11%

1,799

10%

र्वाडानं ४
र्वाडानं ५

7%
4,532

[VALUE]

aka.ms/translateinword
11%
8%
[VALUE]

र्वाडानं ३

र्वाडानं ६
र्वाडानं ७

8%

1,991
1,691

र्वाडानं ८

खाद्य उपिब्धता (Food Availability)
र्वालर्षक ईत्पादन तथा थथानीय खाद्य ईत्पादन प्रयाषप्तता (Annual Production and Sufficiency of Local Food Production )

268

भिमास
270

ओखर

200

िसुन

163

के राई ( किा )

100

मास

४ मलहना भन्दा कम पुग्ने

50

तोरी
23

समग्रमा गाईँपालिकाको कुि घरपररर्वारमा अफ्नो थथानीय ईत्पादनिे ४ मलहना भन्दा
कम पुग्ने ४८ प्रलतशत घरधरु ी छन् । र्वाडगतरुपमा हेदाष खाद्य प्रयाषप्तता ४ मलहना भन्दा कम
पग्ु ने र्वडानं १ मा २२० घर (५३ प्रलतशत)¸ र्वडानं २ मा १६५ घर (४१ प्रलतशत), र्वडानं
३ मा ८७ घर (२७ प्रलतशत), र्वडानं ४ मा १५३ घर (२८ प्रलतशत), र्वडानं ५ मा १४० घर
(३८ प्रलतशत), र्वडानं ६ मा ३१९ घर (९६ प्रलतशत), र्वडानं ७ मा २८६ घर (३७
प्रलतशत) र र्वडानं ८ मा ३७० घर (८० प्रलतशत) घरधरु ीहरु रहेको देलखन्छ ।

0

यस तातोपानी गाईँपालिकाको मख्ु य नगदे बािीको रुपमा क्रमश; लसमी, अि,ु थयाई,
प्याज, भि्मास, ओखर र प्याज पदषछन् । यी नै नगदे बािीहरुिे ईत्पादनको बढी लहथसा
ओगिेको छ । नगदेबािीको कुि ईत्पादनको लहथसा क्रमश: लसमी २७० मेिन (३७
प्रलतशत), अिु २१५ मेिन (२१५ प्रलतशत), थयाई १६३ मेिन (२२ प्रलतशत), भिमास
२३ मेिन (३ प्रलतशत) र ओखर १८ मेिन (२ प्रलतशत) रहेको छ ।
गैरकाष्ठ बनपैदार्वार बढी ईत्पादनको लहसार्विे क्रमश; पाखनर्वेद, सेतोलचनी, पदमचाि,
सगु न्धर्वाि, लखरौिा,समायो, जिामासी, सतुर्वा र च्याई रहेको छ । र्वाडगतरुपमा गैरकाष्ठ
बनपैदार्वारको कुि ईत्पादनको लहथसाको क्रमश: र्वाडषनं ४ (८५ प्रलतशत), र्वाडषनं ७ (९
प्रलतशत), र्वाडषनं २ (३ प्रलतशत) र र्वाडषनं ८ (३ प्रलतशत) रहेका छन् ।
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४ - ७ मलहना घरधुरी

अरु, अरुबखडा
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७ - ९ मलहना घरधुरी
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र्वाडानं १ र्वाडानं २ र्वाडानं ३ र्वाडानं ४ र्वाडानं ५ र्वाडानं ६ र्वाडानं ७ र्वाडानं ८
९ - १२ मलहना घरधुरी

लसलम

नगदे बािी उत्पादन लर्वर्वरण ( उत्पादन मे.टन )

अिु

169
26 46

131
14 50

घरधरु ी सख्
ं या

220

र्वाडगत थथानीय उत्पादनबाट खाद्य प्रयाा प्तता

0

सुनपाती

गैरकाष्ठ बनपैदार्वार

खाद्यमा पहच
ँ (Access )
थथानीय उत्पादनको लबक्री र लबक्रीमा संिग्न घरधुरी तथा आम्दानी (रु. मा)

यस तातोपानी गाईँपालिकाको थथानीय ईत्पादन तथा लबक्रीमा सि
ं ग्न घरपररर्वारहरु मध्ये,
अम्दानीको लहसार्विे ओगोिेको लहथसा पशजु न्य ११२२ घरधरु ी (५१ प्रलतशत )¸ नगदे बािी
३,५७५ घरधरु ी (२६ प्रलतशत )¸ गैरकाष्ठ बनपैदार्वार घरधरु ी १,३४० (१४ प्रलतशत) र ऄन्न बािी
१,५५४ घरधरु ी (८ प्रलतशत ) छ । यस गाईँपालिका अम्दानीको स्रोतकोरुपमा धेरै लहथसा ऄन्न
बािीमा धान, जौ, र गहुँ रहेको छ । पशजु न्यमा खसी/बोका, भेडा, कुखरु ा छ, भन्ने नगदे बािीमा
थयाई, लसमी र अिु रहेको छ । गैरकाष्ठ र्वनपैदार्वारमा जिामासी, समायो, सेतकलचनी र च्याई
रहेको छ ।

2

42,117,650

नगदे बािी ( ३५७५
घरपरीर्वार)
21,600,900

पशुजन्य ( ११२२
घरपरीर्वार)

10,470,009
1,700,000

36

16

4

बालषाक कारोर्वार रु

5

र्वाडान

16
6

61
7

पसि तथा साना ब्यर्वसाय सख्
ं या

-

-

20
3

तरकारी ( २६३
घरपरीर्वार)

626,580

2,900,000

4,895,000

6,700,000

7,720,000
1,410,000

1

33

गैरकाष्ठ र्वनपैदार्वार (
१३४० घरपरीर्वार)

11,268,050

र्वडागत तर्वरिे कुि साना तथा ठुिा खरु ा पसि¸फे न्सी पसि¸खाद्यान्न पसि समेत गरी कुि
बजार संख्या २३० रहेको छ, भने क्रमश र्वाडषनं ७ मा ६१ र्विा, र्वडानं १ मा ४८ र्विा, र्वडानं ४ मा
३६ र्विा, र्वडानं २ मा ३३ र्विा र र्वडानं ३ मा २० र्विा छन । र्वडागतरुपमा कारोर्वार बढी हुने
र्वडानं ५, ४, ६ र ७ रहेको छ ।
बालषा क कारोर्वार र पसि संख्या (कारोर्वार रु मा)

48

अन्न बािी ( १५५४
घरपरीर्वार)

6,613,775

8

उपयोलगता (Utilization)
खानेपानी तथा सरसफाइ (Access to Drinking Water and Sanitation )
घरधरु ीमा खानेपानीको पहँच
700
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-

-
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-

र्वाडानं ३

र्वाडानं ४

र्वाडानं ५

र्वाडानं ६

लनलज धारा

नलद

251

र्वाडानं २

57 -

र्वाडानं १

-

31-

91 -

100

95 -

318

200

277

275

464

320

300

300

-

-

-

400

297

-

405

44

500

- 115

र्वडागत तर्वरिे सार्वषजलनक धाराबाि ईपभोग गने क्रमशः र्वडानं १ मा ३०० घर
(७२ प्रलतशत), र्वडानं २ मा ३२० घर (७८ प्रलतशत), लनजी धारा प्रयोग गने र्वडानं
३ मा ३१८ घर (शत प्रलतशत), सार्वषजलनक धाराबाि ईपभोग गने र्वडानं ४ मा ४६४
घर (८६ प्रलतशत), र्वडानं ५ मा २७५ घर (७४ प्रलतशत), र्वडानं ६ मा २७७ घर
(८२ प्रलतशत), र्वडानं ७ मा ४० घर (५७ प्रलतशत) र र्वडानं ८ मा ४६१ घर (६०
प्रलतशत) रहेका छन् ।

800

खानेपानी उपयोग गनै घरधुरी

तातोपानी गाईँपालिका घरधरु ीहरुमा खानेपानी ईपयोग क्रमश: सार्वषजलनक धाराबाि
ईपभोग गने २,४७६ घरधरु ी (६९ प्रलतशत), लनजी धाराबाि ईपभोग गने ९१४
घरधरु ी (२६ प्रलतशत)¸नदीको पानी प्रयोग गने ११६ घरधरु ी (३ प्रलतशत), मि
ु को
पानी प्रयोग गने ५७ घरधरु ी (२ प्रलतशत) रहेको छन् ।
लबद्यमान ऄर्वथथामा पलन सबै नागरीकहरुिाइ थर्वच्छ खानेपानीको प्रयाषप्त छै न,
नदीको पानी प्रयोग गने र्वाडषन १ मा ११५ घरध्धरु ी (२८ प्रलतशत), मि
ु को पानी
प्रयोग गने र्वाडषन ४ मा ४४ घरध्धरु ी (८ प्रलतशत) र मि
को
पानी
प्रयोग
गने र्वाडषन
ु
७ मा १३ घरध्धरु ी (२ प्रलतशत) रहेको छ ।

र्वाडानं ७

सार्वाजलनक धारा

र्वाडानं ८

मुि

घरधुरीहरुमा शौचािय प्रयोग अर्वथथा
800

समग्रमा गाईँपालिकाको घरपररर्वारहरुमा सधु ाररएको शौचािय प्रयोग गने घरपररर्वार
६१७ (१७ प्रलतशत)¸कच्ची शौचािय प्रयोग गनष घरपररर्वार २,६३५ (७४ प्रलतशत)
र शौचािय नभएको घरपररर्वार ३११ (९ प्रलतशत ) रहेको छ ।

700
600

र्वडागत रुपमा शौचािय नभएका घरपरीर्वार र्वडानं १ मा ४१ घर (१० प्रलतशत ),
र्वडानं २ मा १०२ घर (२५ प्रलतशत ), र्वडानं ४ मा २१ घर (४ प्रलतशत ), र्वडानं ५
मा १० घर (३ प्रलतशत ), र्वाडानं ६ मा ३३ घर ( १० प्रलतशत ), र्वडानं ७ मा ६२
घर (६ प्रलतशत) र र्वडानं ८ मा ४२ घर (६ प्रलतशत) शौचािय नभएका घरधरु ी छन
।

घरधरु ी
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सध
ु रीएको शौचािय प्रयीग गने
(कच्ची) शौचािय प्रयीग गने

62
2

42
6

र्वाडानं ५ र्वाडानं ६ र्वाडानं ७
शौचािय प्रयोग नगने

र्वाडानं ८

बाि पोर्ण ऄर्वथथा र छूइ/छाईपडी चिन (Child Undernutrition among 6 – 23 months and Menstrual Hygiene Practice )

तातोपानी गाईँपालिकाको घरधरु ीहरुमा र्वडाथतरीय िलक्षत समहू छिफिको
तथयांक/सचू ना जानकारी ऄनसु ार छुइ ऄथाषत छाईपडी चिन बारे मा - , छुइ भएको
बेिा घरकै कोठामा बथने २,१०२ घरपरीर्वार (५९ प्रलतशत)¸ छुइ भएको बेिा छुइ
गोठमा बथने १,१२७ घरपरीर्वार (३२ प्रलतशत), छुइ भएको बेिा छुइ भएको बेिा
छुइ घरमा बथने २३२ घरपरीर्वार (७ प्रलतशत) र छुइ नमान्ने १०२ घरपरीर्वार (३
प्रलतशत ) र रहेको पाइएको छ ।
समग्रमा यस पालिकामा छुइ ऄथाषत छाईपडी चिन ३२ प्रलतशत घरधरु ीहरुमा
लबद्यमान चिन छ । र्वडागतरुपमा हेदाष ऄझै पलन गोठमा बथने र्वाडषनं ३ मा २९०
घरधरु ीका (९१ प्रलतशत), र्वाडषनं २ मा ३४६ घर (८४ प्रलतशत), र्वाडषनं १ मा ३१६
घर (७६ प्रलतशत) र र्वाडषनं ७ मा १७० घर ( २४ प्रलतशत ) घरधरु ी छन् । लबद्यमान
ऄर्वथथामा पलन मलहिा तथा लकशोरीहरु मलहनार्वरी भएको बेिा छाईपडी बथनु पने
चिन छ । जसको कारणिे मलहिाहरुमा दैलनकी कामहरुमा प्रत्यक्ष ऄसर परे को छ
।

बािबालिकाहरुको सख्
ं या

(स्रोत: मातृशििु स्वास््य तथा पोषण काययक्रम, MCHN Programme जुम्ला )।

कम तौि भएका बािबालिका
(६ देलख २३ मलहना सम्मका बािबालिका)
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६ देलख २३ मलहनाका बालिका सख्ं या
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६ देलख २३ मलहनाका कम तौि बािकको संख्या
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६ देलख २३ मलहनाका कम तौि बािीकाको संख्या
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६ देलख २३ मलहनाका बािक संख्या
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छुई/छाउपडी चिन

800
700

11
116

600

छुई/छाउपडी घरधरु ी

तातोपानी गाईँपालिकाको ६ देलख २३ मलहनाका बािबालिकाको सख्ं या ४९१
जना रहेको छ, जस मध्ये बािक २३९ जना र २५२ जना बालिका छन । यी
बािबालिका मध्ये कम तौि भएका बािबालिका १२ जना (५ प्रलतशत) रहेका
छन् । बािक १० जना (४ प्रलतशत) रहेको छ ।
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गोठमा बथने
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र्वाडानं ४

घरकै अल्गै कोठामा बथने

छुई घरमा बथने

र्वाडानं ७

र्वाडानं ८

छुई नमान्ने

लथथरता (Stability)
रोजगारीका श्रोतहरु ( Sources of incomes )
तातोपानी गाईँपालिकाको र्वडागत िलक्षत समूह छिफि ऄनसु ार रोजगारीबाि
अलजषत बालर्षक अम्दानी २,९५० जना संिग्न भएको देलखन्छ । अम्दानीको कूि
लहथसाहरु मध्ये क्रमश: तिबी कमषचारी ३३१ जनाबाि (५५ प्रलतशत), भारतमा
मौसमी रोजगारी गने १,१२७ जनाबाि (१७ प्रलतशत), दैलनक ज्यािादारी रोजगारी
७५७ जनाबाि (१४ प्रलतशत), नेपाि लभत्र मौसमी ब्यापार ६४९ जनाबाि (१०
प्रलतशत ) र तेस्रो मि
ु क
ु ८६ जनाबाि (४ प्रलतशत) अम्दानी अजषन गछष न ।
र्वाडानं

िेत्रगत रोजगारीबाट आलजा त रु 000 मा र रोजगारीमा संिग्न संख्याको (प्रलतशत)
[VALUE]

[VALUE]([PERCEN
([PERCENTAGE])

TAGE])

जम्मा

(

भारतबाट मौसमी
रोजगारी( ११२७ जना )

[PERCENTAGE])

तिबी कमाचारी
रोजगारी ( ३३१ जना )

रोजगारीमा सि
ं ग्न सख्ं या रोजगारीबाट आम्दानी रु

र्वाडषनं १
र्वाडषनं २
र्वाडषनं ३
र्वाडषनं ४
र्वाडषनं ५
र्वाडषनं ६
र्वाडषनं ७
र्वाडषनं ८

[VALUE]

तेस्रो मुिुकबाट रोजगारी
( ८६ जना )

[VALUE]

195

7,125,000

388

11,060,005

153

6,955,000

750

33,850,000

[VALUE]

531

8,725,000

([PERCENTAGE])

237

4,290,000

387

14,090,001

309

9,870,000

2,950

95,965,006

दैलनक ज्यािदारी
रोजगारी ( ७५७ जना )

([PERCENTAGE])

नेपाि बाट मौसमी
रोजगारी ( ६४९ जना )

र्वाडगत अम्दानीको तर्वरिे हेदाष लबलभन्न क्षेत्रहरुबाि क्रमश: सबै भन्दा बलढ र्वाडषनं ४ मा (३५
प्रलतशत ), र्वाडषनं ७ मा (१४ प्रलतशत ), र्वाडषनं २ मा (११ प्रलतशत ), र्वाडषनं ८ (१० प्रलतशत ),
र्वाडषनं ५ मा (९ प्रलतशत ) र र्वाडषनं ३ मा (७ प्रलतशत ) अम्दानी गने ब्यलिहरु सि
ं ग्न छन् ।

लथथरता (Stability)
लनर्वाषहपद्धलत (Coping Strategy and Households affected by climate –related Natural disasters
)समग्रमा तातोपानी गाईँपालिका घरपररर्वारहरुको दैलनक लनर्वाषहपद्धलतका ऄपनाईने

जीर्वन लनर्वाा ह पद्धलतको आधारमा सिग्न सं ख्या र प्रलतशत

अन्न पैचो संिग्न
घरपररर्वार संख्या

ईपायहरुमा क्रमश: ज्यािादारी ३० प्रलतशत, मौसमी ब्व्यापार २७ प्रलतशत, कृ लर्
२२ प्रलतशत¸ नगद सरसापिी ११ प्रलतशत, तिबी कमषचारी ४ प्रलतशत र
जलडबुलि संकिन ३ प्रलतशत छन् ।
समग्ररुपमा पालिकाको कुि घरधरु ीहरु संख्याको अधारमा एक र्वा एक भन्दा
बढी खािका जीर्वन लनर्वाषह पद्धलतमा संिग्नको भएको पाइन्छ । र्वडागतरुपमा
हेदाष क्रमश: र्वाडषन १ मा ४१५ घर ( १२ प्रलतशत ), र्वाडषन २ मा ४११ घर ( १२
प्रलतशत ), र्वाडषन ३ मा ३१८ घर ( ९ प्रलतशत ), र्वाडषन ४ मा ५३९ घर (१५
प्रलतशत ), र्वाडषन ५ मा ३७० घर ( १० प्रलतशत ), र्वाडषन ६ मा ३३४ घर ( ९
प्रलतशत ) र र्वाडषन ८ मा ४६१ घर ( १३ प्रलतशत ) घरधरु ीहरुिे लजर्वन
लनर्वाषहपद्धलतका ईपायहरु ऄपनाईँछ ।

कृ लष संिग्न
घरपररर्वार संख्या

64

2%

978

22%

27%

3%
[PERCENTAGE]

जिर्वायु जन्य प्राकृ लतक प्रकोपबाट प्रभार्वीत घरधुरी र िलत ( रु मा )
604,400

अलसना /लहमपात (पशु
चौपाया ,अन्न र्वािी)

1,073,300

24 19
79

चटयाङ् बाट (पशु
चौपाया )
128

1,020,000

बाढीबाट (पशु
चौपाया, घर,अन्न )

544
81,800

पहीरोबाट (अन्न
र्वािी)

3,100,000

सुक्खा खडेरीबाट
(अन्न र्वािी)

[VALUE]

1%
4%
19

128

जडीबलु ट संिग्न
घरपररर्वार संख्या

795

30%
1086

94

ज्यािा मजदुरी
संिग्न घरपररर्वार
संख्या
तिबी कमाचारी
संिग्न घरपररर्वार
संख्या
तेस्रो देश लबदेश
संिग्न घरपररर्वार
संख्या
नगदी सापटी
संिग्न घरपररर्वार
संख्या
मौसमी ब्ययपार
संिग्न घरपररर्वार
संख्या

तातोपानी गाईँपालिकामा दइु बर्षको बर्षको ऄर्वलधमा जिर्वायु जन्य प्राकृ लतक प्रकोपबाि
प्रभार्वीत घरधरु ी मध्ये क्षलतको सामाना गने घरधरु ी क्रमश: सक्ु खा खडेरीबाि - ऄन्न र्वािी
५४४ घरधरु ी (६९ प्रलतशत), बाढीबाि - घर,ऄन्न र्वािी १२८ घरधरु ी (१६ प्रलतशत),
पहीरोबाि - पशु चौपाया ,ऄन्न र्वािी ७९ घरधरु ी (१० प्रलतशत), ऄलसना /लहमपातबाि पशु चौपाया ,ऄन्न र्वािी २४ घरधरु ी (३ प्रलतशत) , र चियाङ्बाि - पशु चौपाया १९
घरधरु ी (२ प्रलतशत) छ ।

सारांस (Summary)
 गाईँ पालिकाको कूि क्षेत्रफि ५२५.५७ र्वगष लक.मी. रहेको छ । बथतीथतरमा थथिगत िलक्षत घरधरु ीहरुसँग छिफिको नलतजा ऄनसु ार खेती गररएको बारी/पाखो १,०३७ हेक्िर (६३ प्रलतशत) र खेत ६२१
हेक्िर (३७ प्रलतशत) रहेको छ ।
 र्वडागतरुपमा ति
ु नात्मकरुपमा ऄन्न बािी ति
ु नात्मकरुपमा ईत्पादन लहथसाको र्वडागत क्रमश: र्वाडनं २ मा १४४ मेिन ( १७ प्रलतशत), र्वाडनं ४ मा १३६ मेिन ( १६ प्रलतशत), र्वाडनं ७ मा १३५ मेिन (
१६ प्रलतशत), र्वाडनं ५ मा १११ घर (१३ प्रलतशत), र्वाडनं ३ मा १०२ मेिन (१४ प्रलतशत) र र्वाडनं १ मा ९० मेिन (११ प्रलतशत) रहेको छ । तरकारी बािी बढी ईत्पादन हुने तरकारीहरु क्रमश: फसी ४२
मे.िन (३४ प्रलतशत), मि
ु ा २० मे.िन (१६ प्रलतशत), खसु ाषनी १४ मे.िन (११ प्रलतशत), बन्दा १४ मे.िन (११ प्रलतशत), गोिभेडा १० मे.िन (८ प्रलतशत), काईिी ९ मे.िन (७ प्रलतशत), भण्िा ८ मे.िन (६
प्रलतशत) र रायो ६ मे.िन (५ प्रलतशत), रहेको छ ।
 पशपु न्छी संख्यात्मक तर्वरिे बढी पािन गने र्वडाहरु क्रमश: ७,४,८ र २ रहेको छ । पशजु न्य ईत्पादनमा क्रमश: दधु ईत्पादनमा कुि घरधरु ीको ९८९ घरधरु ी (२८ प्रलतशत) र घ्यू ईत्पादन ५२४ घरधरु ी (१५
प्रलतशत) रहेका छन् । मख्ु य नगदे ; लसमी, अिु, थयाई, प्याज, भि् मास, ओखर र प्याज पदषछन् , नगदेबािीको कुि ईत्पादनको लहथसा क्रमश: लसमी २७० मेिन (३७ प्रलतशत), अिु २१५ मेिन (२१५
प्रलतशत), थयाई १६३ मेिन (२२ प्रलतशत), भिमास २३ मेिन (३ प्रलतशत) र ओखर १८ मेिन (२ प्रलतशत) रहेको छ ।
 गैरकाष्ठ बन पैदार्वार ईत्पादनको तर्वरिे क्रमश; पाखनर्वेद, सेतोलचनी, पदमचाि, सुगन्धर्वाि, लखरौिा,समायो, जिामासी, सतर्वु ा र च्याई रहेको छ । र्वाडगतरुपमा गैरकाष्ठ बनपैदार्वारको कुि ईत्पादनको
लहथसाको क्रमश: र्वाडषनं ४ (८५ प्रलतशत), र्वाडषनं ७ (९ प्रलतशत), र्वाडषनं २ (३ प्रलतशत) र र्वाडषनं ८ (३ प्रलतशत) रहेका छन् ।
 समग्र गाईँ पालिकाको कुि घरपररर्वारमा अफ्नो थथानीय ईत्पादनिे ४ मलहना भन्दा कम पग्ु ने ३९ प्रलतशत घरधरु ी छन् । र्वाडगतरुपमा हेदाष खाद्य प्रयाषप्तता ४ मलहना भन्दा कम पग्ु ने र्वडानं १ मा २२० घर (५३
प्रलतशत)¸ र्वडानं २ मा १६५ घर (४१ प्रलतशत), र्वडानं ३ मा ८७ घर (२७ प्रलतशत), र्वडानं ४ मा १५३ घर (२८ प्रलतशत), र्वडानं ५ मा १४० घर (३८ प्रलतशत), र्वडानं ६ मा ३१९ घर (९६ प्रलतशत),
र्वडानं ७ मा २८६ घर (३७ प्रलतशत) र र्वडानं ८ मा ३७० घर (८० प्रलतशत) घरधरु ीहरु रहेको देलखन्छ ।
 समग्र अम्दानीको लहसार्विे ओगोिेको लहथसाको क्रमश; पशजु न्य ११२२ घरधरु ी (५१ प्रलतशत )¸ नगदे बािी ३,५७५ घरधरु ी (२६ प्रलतशत )¸ गैरकाष्ठ बनपैदार्वार घरधरु ी १,३४० (१४ प्रलतशत) र ऄन्न
बािी १,५५४ घरधरु ी (८ प्रलतशत ) घरधरु ी संिग्न र अम्दानीको स्रोत र रहेको छन् ।

 समग्र गाईँपालिकाको व्यापार तथा ब्यर्वासाय - खरु ा पसि¸फे न्सी पसि¸खाद्यान्न पसि समेत गरी कुि बजार सख्ं या २३० रहेको छ, भने क्रमश र्वाडषनं ७ मा ६१ र्विा, र्वडानं १ मा ४८
र्विा, र्वडानं ४ मा ३६ र्विा, र्वडानं २ मा ३३ र्विा र र्वडानं ३ मा २० र्विा छन ।
 तातोपानी गाईँ पालिका घरधरु ीहरुमा खानेपानी ईपयोग क्रमश: : सार्वषजलनक धाराबाि ईपभोग गने २,४७६ घरधरु ी (६९ प्रलतशत), लनजी धाराबाि ईपभोग गने ९१४ घरधरु ी (२६ प्रलतशत)¸नदीको पानी प्रयोग
गने ११६ घरधरु ी (३ प्रलतशत), मि
ु को पानी प्रयोग गने ५७ घरधरु ी (२ प्रलतशत) रहेको छन् ।
 समग्रमा पालिकाको घरपररर्वारहरुमा सुधाररएको शौचािय प्रयोग गने घरपररर्वार ६१७ (१७ प्रलतशत)¸कच्ची शौचािय प्रयोग गनष घरपररर्वार २,६३५ (७४ प्रलतशत) र शौचािय नभएको घरपररर्वार ३११
(९ प्रलतशत ) रहेको छ ।
 समग्र गाईँ पालिकाको ६ देलख २३ मलहनाका बािबालिकाको संख्या ४९१ जना रहेको छ, जस मध्ये बािक २३९ जना र २५२ जना बालिका छन । यी बािबालिका मध्ये कम तौि भएका बािबालिका
१२ जना (५ प्रलतशत) रहेका छन् । बािक १० जना (४ प्रलतशत) रहेको छ ।
 समग्रमा यस पालिकामा छुइ ऄथाषत छाईपडी चिन ३२ प्रलतशत घरधरु ीहरुमा लबद्यमान चिन छ । र्वडागतरुपमा हेदाष ऄझै पलन गोठमा बथने र्वाडषनं ३ मा २९० घरधरु ीका (९१ प्रलतशत), र्वाडषनं २ मा ३४६
घर (८४ प्रलतशत), र्वाडषनं १ मा ३१६ घर (७६ प्रलतशत) र र्वाडषनं ७ मा १७० घर ( २४ प्रलतशत ) घरधरु ी छन् ।
Read Aloud is one of Word’s Learning Tools, designed to aid people with dyslexia and dysgraphia,
 समग्रमा पालिकाको रोजगार तथा अलथषक अम्दानीको कूि लहसाहरु मध्ये क्रमशतिबी कमषचारी ३३१ जनाबाि (५५ प्रलतशत), भारतमा मौसमी रोजगारी गने १,१२७ जनाबाि (१७ प्रलतशत), दैलनक
but it can help anyone working on their reading skills.
ज्यािादारी रोजगारी ७५७ जनाबाि (१४ प्रलतशत), नेपाि लभत्र मौसमी ब्यापार ६४९ जनाबाि (१० प्रलतशत ) र तेस्रो मि
ु ुक ८६ जनाबाि (४ प्रलतशत) अम्दानी अजषन गछष न ।
 समग्रमा पालिकाको दैलनक लनर्वाषहपद्धलत घरपररर्वारहरुिे ऄपनाईने पद्धलतमा क्रमश: ज्यािादारी ३० प्रलतशत, मौसमी ब्व्यापार २७ प्रलतशत, कृ लर् २२ प्रलतशत¸ नगद सरसापिी ११ प्रलतशत, तिबी
कमषचारी ४ प्रलतशत र ऄन्न सापिी २ प्रलतशत ३ प्रलतशत छन् ।
 लबगत दइु बर्षको बर्षको ऄर्वलधमा जिर्वायु जन्य प्राकृ लतक प्रकोपबाि प्रभार्वीत घरधरु ी मध्ये क्षलतको सामाना गने घरधरु ी क्रमश: सुक्खा खडेरीबाि - ऄन्न र्वािी ५४४ घरधरु ी (६९ प्रलतशत), बाढीबाि घर,ऄन्न र्वािी १२८ घरधरु ी (१६ प्रलतशत), पहीरोबाि - पशु चौपाया ,ऄन्न र्वािी ७९ घरधरु ी (१० प्रलतशत), ऄलसना /लहमपातबाि - पशु चौपाया ,ऄन्न र्वािी २४ घरधरु ी (३ प्रलतशत) , र चियाङ् बाि पशु चौपाया १९ घरधरु ी (२ प्रलतशत) छ ।
खाद्य सरु िा सच
ू ना के न्र थथापना¸ िमता अलभबृलद्ध¸ खाद्य सरु िा सर्वेिण तथा यो खाद्य सरु िा बि
ु े लटन तयार गना कृ लष तथा पशपु न्छी लर्वकास मन्त्रािय¸ भलू म व्यर्वथथा¸ कृ लष तथा
सहकारी मन्त्रािय तथा लर्वश्व खाद्य कायाक्रमबाट प्राप्त प्रालर्वलधक सहयोगका िालग कृ लषशाखा¸ तातोपानी गाउँपालिका, जुम्िा आभार व्यक्त गदाछ ।

प्रदेश सरकार

नेपाि सरकार

भूलम ब्यर्वथथा, कृ लष तथा सहकारी मन्त्रािय कृ लष तथा पशुपन्छी लर्वकास मन्त्रािय

थप जानकारीको िालग:
सम्पका : कृ लष शाखा, तातोपानी गाउँपालिका, जुम्िा कणाा िी
मोबाईि नं : ९८४८३१३२९६ ( पदम नेपािी, गाउँपालिका कृ लष शाखा प्रमुख )
Website: https://tatopanimun.gov.np/

तातोपानी गाउँपालिका
जुम्िा¸ कणाािी प्रदेश

फोटो सौजन्य:पदम नेपािी,लबष्णु बहादुर रार्वि, मोहन महत, सागर पररयार जुम्िा
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