
 

भनाङ जजल्राको ऩरयचम 
 

नेऩारको भानजचत्रभा गण्डकी प्रदेश तथा साविकको ऩजिभाञ्चर विकास ऺेत्र, गण्डकी अॊचरको उत्तयी 
बेगभा अिजथथत वहभारी जजल्रा भनाङ बौगोलरक वहसाफरे विकट एिॊ दगुगभ बएऩलन प्राकृलतकरुऩभा 
अत्मन्त सनु्दय तथा मातामात य अन्म विकासका ऩूिागधायको दृविकोणफाट अगालड फढ्दै गयेको जजल्रा 
हो। २,२४६ िगग वकरोलभटय ऺेत्रपरभा यहेको मो जजल्रारे नेऩारको कूर ऺेत्रपर १,४७,१८१ 
ि.वक.लभ.भध्मे १.५३ प्रलतशत ओगटेको छ। वहभारऩायीको जजल्रा सभेत बनेय जचलनन ेमो जजल्राको 
नाभ æभनाङÆ जो सालफकको एक गाउॉविकास सलभलतको नाभ ऩलन हो। भनाङ लतब्फती बाषाको æम्हनाङÆ 
शब्दफाट अऩभ्रॊश बएय आएको भालनन्छ। लतब्फती बाषाभा ‘म्ह’ को अथग सहामता य ‘नाङ’ को 
अथग देऊ बने्न हनु्छ। विकट वहभारी बौगोलरक अिजथथलतभा यहेको हुॉदा फाह्य सहामता विना जनजीिन 
थऩ किकय यहेको बने्न सन्देश ददने अथगभा नै मो जजल्राको नाभाकयण बएको फझु्न सवकन्छ। 

 

ऐलतहालसक ऩषृ्ठबूलभ 
गण्डकी प्रदेशभा ऩने भनाङ जजल्रा वहभार ऩायीको जजल्राको नाभरे ऩरयजचत जजल्रा हो। कूर ऺेत्रपर 
२२४६ फगग वक .भी .ओगटेको मस जजल्राको लसभाना ऩूिगभा गोयखा य रभजङु ,ऩजिभभा भथुताङ य 

म्माग्दी ,दजऺणभा काथकी य रभजङु तथा उत्तयभा जचनको थिशालसत ऺेत्र लतब्ित ऩ दगछ। जजल्राको 
बौगोलरक विकटताको साथसाथै अत्मन्तै रोब राग्दो विषशेताहरुको सभेत मो जजल्रा बरयऩूणग छ। 
प्राकृलतक छटा तथा थिन्दमगतारे बरयऩूणग वहभारको काखभा अिजथथत मस जजल्राभा महाॉको सनु्दयताको 
फमान गदाग अलत नै भनभोहक दृष्महरु  ,अग्रा लबयारा ऩहाडहरु य उच्च वहभशृ्रखराहरु ऩदगछन। मो 
जजल्रा राखौं थिदेशी तथा विदेशी ऩमगटकको गन्तव्म भागग  ,फहभूुल्म जलडफटुी ,अऩाय फन सम्ऩदा ,अथाह 

जरस्रोतको धनी ,जैविक विविधतारे बयीऩूणग विश्वको सिागलधक अग्रो थथानभा बएको यहेको लतलरचो तार 
तथा असॊख्म कुण्ड एिॊ स-साना तारहरुको फेजोड सॊगभ बएको तथा ऩमगटकीम आम्दानीको वहसाफरे 

अगालड यहेको य अझै धेयै सॊबािना फोकेको ऩमगटकीम जजल्रा हो भनाङ।  
 

बौगोलरक थिरुऩ 
सभदु्र सतह बन्दा कयीि १६८० लभटयको उचाइभा यहेको नासों गाउॉऩालरका -साविक धायाऩानी 
गा.वि.स._ को सनु्दय तारगाउॉफाट शरुु बएको भनाङ जजल्राको सफै बन्दा उच्च बूबागभा यहेको ८,१६३ 
लभटय अग्रो भनासर ुवहभार यहेको छ, बने सभदु्र सतहदेजख ४,९१९ लभटयभा अिजथथत विश्वको अग्रो 
वहभतारको रुऩभा ऩरयजचत लतलरचो तार सभेत मसै जजल्राभा यहेको छ। 

 



 

जजल्रा प्रिेशको प्रभखु नाका 
o फेलसशहय (रभजङु) - तार (३५वक.लभ.)  हुॉदै -धायाऩानी – चाभे, भनाङ ६५ वक.लभ. 
o काथकीको लसक्रेस – दधुऩोखयी - डाॉपे रेक नाभनुरा ऩास  (५५६० भीटय) हुॉदै लतभाङ - चाभे, 

भनाङ  

o भथुताङको जोभसोभफाट लतलरचो तार भेसोकान्दो ऩास (५३३० भीटय हुॉदै खॊसाय भनाङ  
o भथुताङको भजुिनाथफाट थोयाङरा ऩास (५४१६ भीटय) हुॉदै टॊकी भनाङ, भनाङ 

o भथुताङको दाभोदय कुण्डफाट सरयिङु ऩास (६०४२ भीटय) नाय पू गाउॉ हुॉदै चाभे, भनाङ  

o लतब्फत क्माङचभुीफाट खाङविय अन्तयागविम लसभा नाका (५८०० भीटय) हुॉदै नाय-पू - चाभे, भनाङ 

o गोखागको साभा य साम्दो गाउॉ राके ऩास (५१०६ भीटय) हुॉदै थोंचे, भनाङ 

  
प्राकृलतक थिरुऩ 
भनाङ जजल्रा वहभारऩारयको जजल्राको रुऩभा जचलनन्छ। चाभे बन्दा भालथ िा ऩजिभउत्तयलतय यहेको 
बागराईग भालथल्रो भनाङको नाभरे जचलनन्छ। मस बेगभा एउटा भात्र भनाङ वङथमाङ गाउॉऩालरका 
ऩदगछ। मो जजल्राको अलधकाॊश बाग चट्टानी ऩहाड य वहभाररे घेरयएको छ। मस जजल्राको प्राकृलतक 
थिरुऩ दजऺणफाट उत्तयतपग  क्रभश् उॉचाई फढ्दै गएको ऩाईन्छ। मो  जजल्राभा यहेको लतलरचो तार 
विश्वको सफैबन्दा उचाॉईभा यहेको तारको रुऩभा ऩरयजचत छ। अन्नऩूणग ऩदभागग  अन्तयगत नासो 
गाउॉऩालरकाको तारऺेत्रफाट थोयाङपेदी हुॉदै थोयाङरा ऩास बएय भथुताङ जजल्राको भजुिनाथ ऺेत्रभा ऩगु्न 
सवकन्छ। मस जजल्राको सदयभकुाभ चाभे भथमागङदी नदीको वकनायभा यहेको छ बन ेभथमागङदी नदी मस 
जजल्राको फीच बाग बएय ऩजिभ उत्तयफाट ऩूिगदजऺणतपग  फहेको छ।    

हािाऩानी 
भनाङ जजल्रा उच्च वहभशृ्रॊखराको ऩषृ्ठ बागभा ऩने बएको हुॉदा महाॉ कभ िषाग हनु े गदगछ। महाॉ  
सभजशतोष्णदेजख वहभारी हािाऩानीसम्भ ऩाईन्छ। नासों गाउॉऩालरकाको दानाक्मू ऺेत्रदेजख सदयभकुाभ चाभे 
य भनाङ वङथमाङ गाउॉऩालरकाको सिैजसो ऺेत्रभा वहउॉ ऩने हनुारे अत्मलधक जचसो हािाऩानी ऩाईन्छ बने 
नाऩागबूलभ गाउॉऩालरकाको नाय य पू बने्न थथानभा बौगोलरक विकटता तथा अत्मलधक वहउॉ ऩरययहने हनुारे 
जचसो िवि हनुे य िसोिास ऩलन भौसभी बएको ऩाईन्छ। 

िनथऩती तथा फन्मजन्त ु
भनाङ जजल्राको उत्तयी बेगभा िषाग कभ हनुे य सखु्खा हािाऩानी हनुारे कभ भात्राभा िनथऩलत ऩाइन्छ। 
भरुबूभी प्रकृलतको उत्तयी बेगभा काॉडेदाय झाडी फिी भात्राभा ऩाईन्छ। जजल्राभा िनको कूर  ब–ूबाग 

१९,१६५.९० हेक्टय अथागत जजल्राको ऺेत्रपर भध्मे  ८.५३% बाग भात्र िनजङ्गररे िाकेको छ। मस 
बेगभा पूर पूल्ने य नपूल्ने दिैु प्रकायका विरुिाहरु बएको घाॉसे भैदान छ। जसरे गदाग महाॉका 



 

भालनसहरुरे बेंडा, फाख्रा, चौंयी जथता ऩशहुरु ऩाल्ने गदगछन।् मस बेगभा धऩुी, बोटेवऩऩर य फैंसका रुखहरु 
कतै कतै ऩाईन्छन ्बने ५००० भीटयबन्दा भालथ फाहै्र भवहना वहउॉ जम्ने हनुारे िनथऩलत ऩाईंदैन। मो 
ऺेत्रभा िनथऩलतका रुऩभा काई य रेउ भात्र ऩाईन्छन।् जजल्राको दजऺणी बेगभा उत्तयी बेगको तरुनाभा 
फिी िषाग हनुे हनुारे मस ऺेत्रभा सदाफहाय कोणधायी िनथऩलत ऩाईन्छन।् भनाङभा ऩाईने िन्मजन्तहुरुभा 
जचतिुा, भगृ, कथतयुी, घोयर, झायर, जचत्तर य नाउय आदद हनु ्बने चयाचरुुङ्गीहरुभा याविम ऩॊऺी डाॉपे, भनुार, 

भरेिा, कालरज, ऩयेिा, च्माखुया, काग, िुकुय जथता चयाहरु ऩाईन्छन।् 

भाटो  
भनाङ जजल्राको नासों गाउॉऩालरका य चाभे गाउॉऩालरकाभा िुॉङ्गा लभजश्रत कारो यङ्गको फरौटे दोभट 
खारको भाटो ऩाईन्छ बने भालथल्रो भनाङको भनाङ वङथमाङ गाउॉऩालरका य नाऩागबूलभ गाउॉऩालरकाभा 
खैयो यङ्ग य ऺायीम वकलसभको भाटो ऩाईन्छ। साथै अलधकाॊश बागभा कडा खारको चट्टान ऩाईन्छ। 
सभविगत रुऩभा मस जजल्राभा अत्मलधक चनु ऩाईने हनुारे जजल्राबयको भाटो नै हल्का रुऩभा ऺायीम 
वकलसभको छ। भाटोको प्रकृलतको कायणरे आर ुभखु्म खाद्यिारी तथा करु, पाऩय, गॉह ुय थमाउ प्रशथत 
उत्ऩादन हनुे जजल्राको रुऩभा भनाङराई लरन सवकन्छ।  

प्राकृलतक सम्ऩदा 
सदयभकुाभ चाभे हुॉदै िग्ने भथमागङदी नदी , भनाङ वङथमाङ गाउॉऩालरकाभा ऩने गॊगाऩूणग तार य विश्वको 
सफैबन्दा अग्रो थथान ४९१९ लभटय उचाईभा यहेको लतलरचो तार य विश्वको दसौं उत्कृि ऩदभागग 
गन्तब्मको रुऩभा ऩरयजचत थोयाङरा  ऩास मस जजल्राका  ऩमगटकहरुराई आकवषगत गने भूख्म सम्ऩदाहरु 
हनु। मस िाहेक केचो, ऩोंकय, आइसरेक, छोकणग, डोना तारहरु ऩलन यहेका छन।् सधैबयी वहउॉरे 
िावकयहने वहभारहरु अन्नऩूणग ऩवहरो/दोस्रो/तेस्रो,  रभजङु वहभार, यत्न चरुी वहभार, वऩसाङ्ग वऩक, चरु ु
वहभार, वहभरङु वहभार , कॊ गारु वहभार  य  लतलरचो वऩक सभेत आकषगणका रुऩभा यहेका छन।् उच्च 
ऩहाडी एिॊ वहभारी जजल्रा बएको हुॉदा महाॉ कोणधायी य टुण्रा गयी दईु वकलसभका फोट लफरुिाहरु 
ऩाइगन्छ। दिङुये सल्रा , धवुऩ सल्रा , गोबे्र सल्रा, रौि सल्रा, झरेु सल्रा य तालरस ऩत्र जथता रुखहरु 
तथा सल्रा, रारीगयुाॉस, भसयेु कटुस , बोजऩत्र आदद मस जजल्राभा ऩाईने भखु्म रुख विरुिाहरु  हनु।् 
त्मथतै गयी जलडफटुीहरुभा मासागगमु्फा, ऩाॉचऔरे, जटाभसी, जशराजीत, जजम्फ,ु लसफाकथ्रोन, लनयभसी, कुटकी, 
लतक्का, सगुन्धिार, ऩदभचार, जचयाइतो, तेजऩात, गचु्छेच्माउ, सल्रा, भहायङ्गी फोझो, बोटखमय, िन रसनु, कुयीरो 
य वटभयु आदद ऩाइगन्छ। 

याजनीलतक विबाजन 
भनाङ जजल्राराई याजनीलतक वहसाफरे केन्द्रीम -सॊघीम_ थतयभा  प्रलतलनलध सबा लनिागचनका रालग एक 
ऺेत्र, प्रदेश सबा लनिागचनका रालग दईु ऺेत्र, य ४ िटा गाउॉऩालरका तथा २८ िटा िडाहरुभा विबाजन 
गरयएको छ।  

भनाङ जजल्राराई लनम्नानसुाय ४ िटा थथानीम तहका गाउॉऩालरकाहरुभा विबाजन गरयएको छ। 

 



 

(क) भनाङ वङथमाङ  ्िडा नॊ १ देजख ९ सम्भ गयी ९ िटा िडा (वऩसाङ, घ्मारु, ङािर, भ्राका, भनाङ, टॊकी 
भनाङ य खाङसाय साविकका ७ गाउॉ विकास सलभलतहरु) यहेको। 

(ख) चाभे गाउॉऩालरका  ्िडा नॊ १ देजख ५ सम्भ गयी जम्भा ५ िटा िडा  (साविकको चाभे गाउॉ विकास 
सलभलत) 
(ग) नासों गाउॉऩालरका  ्िडा नॊ १ देजख ९ सम्भ गयी ९ जम्भा िटा िडा (धायाऩानी, थोंचे, ताचै िगयछाऩ 
साविकका ३ गाउॉ विकास सलभलतहरु) यहेको। 

(घ) नाऩाग बूलभ गाउॉऩालरका  ्िडा नॊ १ देजख ५ सम्भ गयी जम्भा ५ िटा  (नाय य पू साविकका २ िटा 
गाउॉ विकास सलभलतहरु) 

याविमथतयभा प्रलतलनलध सबाभा जजल्राको प्रलतलनलधत्ि गनग एउटा भात्र लनिागचन ऺेत्र यहेको छ बने प्रदेश 
सबातपग  गण्डकी प्रदेश अन्तगगत भनाङ जजल्राभा २ लनिागचन ऺेत्र यहेका छन।् प्रदेश सबा लनिागचन ऺेत्र 
नॊ. १ अन्तगगत चाभे य नासों गाउॉऩालरका तथा प्रदेश सबा लनिागचन ऺेत्र नॊ. २ तपग  नाऩागबूलभ य भनाङ 
वङथमाङ गाउॉऩालरका यहेका छन।् 

जनसाॊजख्मक विियण्- 

भनाङ जजल्राभा याविम जनगणना, २०७८ को नलतजा अनसुाय जम्भा जनसॊख्मा ४९२५ देजखन्छ , बने मी 
भध्मेभा ऩरुुष २ ,५४७ य भवहरा २ ,३७८ यहेको देजखन्छ। मस अजघको याविम जनगणना , २०६८ भा 
ऩरुुष ३,६६१ य भवहरा २,८७७ गयी कूर जनसॊख्मा ६,५३८ यहेको लथमो ।  

मस जजल्राको जनसॊख्मा फवृिदय घट्दोक्रभभा देजखएको छ। बखगयै सम्ऩन्न जनगणना, २०७८ को नलतजा 
अनसुाय जनसॊख्मा फवृिदय -१४१ प्रलतशत ऋणात्भक यहेको छ। मस अजघको जनगणना , २०६८ को 
नलतजा अनसुाय ऩलन भनाङ जजल्राको जनसॊख्मा फवृिदय घट्दो क्रभभै –३.८३ प्रलतशत ऋणात्भक यहेको 
लथमो। बौलतक सवुिधाको खोजजभा जजल्रा फावहय जाने फढ्दो प्रफजृत्त  य िैदेजशक सेिाफाट पवकग ए ऩलछ  
सवुिधामिु थथानहरुभा फसोिास गने क्रभ फढ्दो रुऩभा बएकोरे जनसॊख्मा घट्दो क्रभभा यहेको 
देजखन्छ। 

क) सालफकका गाउॉ विकास सलभलत अनसुाय जनसॊख्मा विियण् 

लस.नॊ. गा.ऩा. गा.वि.स. घयधयुी सॊख्मा भवहरा ऩरुुष जम्भा 
१ चाभे चाभे २७९ ५३२ ५९७ ११२९ 
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भनाङ १३१ २७५ ३७३ ६३० 

३ टॊकी भनाङ ११० १७४ २०३ ३७७ 

४ भ्राका ८३ १५७ १४९ ३०६ 

५ वऩसाङ १०५ १४८ १५९ ३०७ 

६ खाङसाय ५८ ११९ १३८ २५७ 

७ ङािर ७३ १२३ १५१ २७४ 



 

८ घ्मारु ३३ ३९ ३२ ७१ 
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कुर जम्भा १४४८ २८७७ ३६६१ ६५३८ 

 

 (स्रोत् याविम जनगणना २०६८) 

ख) याविम जनगणना, २०७८ को आधायभा भनाङ जजल्राको प्रायजम्बक जनसॊख्मा विियण  ्

क्र.सॊ. विियण  जम्भा  कैवपमत  

1 जनगणना घय सॊख्मा  1472   

२ ऩरयिाय सॊख्मा  1570   

3 कुर जनसॊख्मा  5645  वि.स. 2068 को कुर जनसॊख्मा 6538  

ऩरुुष  3188   

भवहरा  2457   

4 रैवङ्गक अनऩुात  129.75%  

5 ऩरयिायको औषत आकाय  3.60   

6 जन घनत्ि  3 प्रलत िगग वक.लभ.   

7 िावषगक जनसॊख्मा िवृिदय  -1.41%  

 
 

o द्रिब्म: जजल्रा जनसॊख्माभा सॊथथागत ऩरयिायको जनसॊख्मा सभेत सभािेश गरयएको छ 

o स्रोत: केन्द्रीम तथ्माङ्क विबाग, “ याविम जनगणना 2078 प्रायजम्बक नलतजा” भाघ, २०७८ 

 

  



 

ग) याविम जनगणना, २०७८ को आधायभा भनाङ जजल्राको घयधुयी य गाउॉऩालरका जनसॊख्मा विियण् 

क्र.सॊ. थथानीम तह/ 
गाउॉऩालरका 

जनगणना 
घय सॊख्मा 

ऩरयिाय 
सॊख्मा 

प्रायजम्बक जनसॊख्मा २०७८ 

जम्भा ऩरुुष भवहरा 

1 चाभे   333  391  1272  728  544  

२ नाऩागबलुभ   125  125  398  170  228  

3 नासोँ   441  471  1671  821  840  

४ भनाङ वङथमाङ   548  558  1584  818  766  

 

o द्रिब्म: थथानीम तहको जनसॊख्माभा सॊथथागत ऩरयिायको जनसॊख्मा सभािेश गरयएको छैन। 
त्मसकायण थथानीम तहको जोड जजल्राको जनसॊख्मासॉग पयक ऩनग सक्दछ। 

o स्रोत: केन्द्रीम तथ्माङ्क विबाग, “ याविम जनगणना 2078 प्रायजम्बक नलतजा” भाघ, २०७८ 

 

  



 

३.४ जजल्राको नक्सा 
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