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 ३९' पिूी दशेान्तर सम्म र समदु्री सतह दवेख  ७५० वमटर ाईचााइ दवेख २५०० वमटर ाईचााइमा ाऄिवथथत 

ाऄवप नगरपाविका दाचुुिा वजल्िाको सदरमकुाममा केन्द्र रहकेो छ । दाचुुिा वजल्िाको ाईत्तरी भगेमा रहकेो 

ाऄवप वहमािको नामबाट साविक ब्रहमदिे, छापरी, कााँटै, खिांगा र धाप गा.वि.स. गरी ५ िटै गा.वि.स.को 

सम्पणू ु भ-ुभाग समटेेर वमवत २०७१ साि बैशाख २५ गतेका वदन नेपाि सरकारबाट घोषणा गररएको 

नगरपाविका हो । ाऄवप नगरपाविका नेपाि सरकारिे घोषणा गरेका ७२ नगरपाविका मध्ये सदुरू 

पविमाञ्चि वबकास के्त्रको सदुरू वजल्िा दाचुुिा वजल्िामा रहकेो एक मात्र नगरपाविका हो । 

 यस नगरपाविकामा धावमकु एिां ऐवतहााँवसक पवित्र शविपीठ धावमकु थथिहरु िगायत विवभन्न 

मौविक सााँथकृवतक, प्राकृवतक सम्पदािे भररपणू ु रहकेोिे ाऄवप नगरपाविका प्रयुटनको प्रचरु सम्भािना 

बोकेको नगरपाविकाहरु मध्ये एक हो । ऐवतहााँवसक महत्ि बोककेको सााँथकृवतक सम्पदािे भररपणूु 

सांथकृवतको ाऄनपुम नमनुाको रुपमा जवैिक विविधता तथा प्राकृवतक सम्पदािे भररपणू ुर विविध जातजाती, 

भाषाभाषी र धमाुिवम्बहरुको साझा बसोबास रहकेो छ । नगरपाविका धावमकु, प्रयुटकीय तथा ाअवथुक 

रुपिे ाअफैमा ाअत्म वनभरु रहन प्रचरु सम्भािना बोकेको छ । सााँथकृवतक रुपमा मनााआने गौरा  पि,ु जात्रा र 

वशिरात्री पि,ु िडादसैं यस नगरपाविका के्त्रका बावसन्दािे मनााईने प्रमखु प्रि ु हो । यस नगरपाविकामा 

बसोिास गने सौका जावतिे परम्परागत रुपमा ाअफ्नै घरमा तयार पाररने गचै ाँचा, राडी, पाांखी र चट्को जथता 

घरेि ुसाना ाईद्योगिे पवन ाअफ्नो पवहचान बोकेको छ । दाचुिुामा बनेको गिै ाँचा नेपाि भरी नै प्रख्यात प्रवसद्ब 

रहकेो छ ।  

वहन्दहुरुको शविपीठ माविकाजुनु दिेता, ब्रहमदिे मवन्दर र प्रावचन कािमा व्यास ऋवष वहमािबाट 

तपथया गरी फकुदा तीन धारको चिुो बनााइ भात पकााइ खाएको चिुोको वतन धार मध्ये २ िटा धार यस ै

ाऄवप नगरपाविकामा ाऄिवथथत छन ् वत दिु ै धारको विचको भागिााइ ाऄवप वहमािको प्रिशेद्बारको रुपमा 

विाइन्छ । यसै कारण यस नगरपाविकाको नाम ाऄवप वहमािको नामबाट नामाांकरण गररएको हो ।  

  भौगोविक ाऄिथथााः 

 भौगोविक दृविकोणिे ाऄवप नगरपाविका सम्पणू ु भ-ुभाग िनोटको ाअधारमा चार (४) भागमा 

विभाजन गनु सवकन्छ । 

नदीिे िनाएको समथर फााँट तथा िसेीहरु  (समथर प्रदशे): 

महाकािी नदी एिां खोिा नािाहरुको वकनारमा ाऄिवथथत वभत्री मधेस सांग तिुना गनु  सवकने समथर 

ाईव्जााई फााँटहरु समथर प्रदशे ाऄन्तगतु पदछुन ्। नगरपाविकाको प्रमखु ाऄन्न भ्डारका रुपमा रहकेो फााँट 

र िसेीहरुमा जनसांख्याको चाप पवन ाऄत्यावधक रहकेो छ । श्रीबगर, खिांगा, वकम्तडी, धाप, ाऄवसगाडा र 

काकाडा ाअदी थथानहरु यस प्रदशेका ाईदाहरण हुन । 



िाहापि भागः 

 यस नगरपाविकाको मध्य रहकेो ाईच्च समथथिी यस ाऄन्तगतु पदछु, समथर भ-ुभागका तिुनामा 

केही ाईत्पादन कम भएता पवन ाईव्जाि क्ेत्रनै मावनन्छ । ब्रहमदिे, छापरी, कााँटे, बाज, जायझिु, वनवसि र 

धौकोटका बवथतहरु यस प्रदशेमा पदछुन ्। 

िेकािी मागः 

िेकािी भाग प्राभकृवतक सौन्दयुतािे भररपणू ु तर ाऄन्न ाईत्पादनका दृविकोणिे कम ाईिरु छ । प्राय 

हमेन्त ररतमुा वहमपात हुन ुयस भागको विशसेता हो िोकािी प्रदशे ाऄन्तगतु बबा, कोटकौतोिी, मलु्िा 

मखैोिी, दल्िेख, मवसवन सौकेभारडा, बरमडेु, वशखर र ििवशखर ाअदी भ-ुभाग पदछुन ्।  

 प्रमुख नदी ताि तिैयाः 

नेपाि र भारतको वसमानामा िग्ने महाकािी नदी प्रमखु नदी हो । वनजङ्गाड, िाश्कुगाड, थाविगाड र 

कािागाड साहयक नदीहरु यी बाहके स-साना नदी नािाहरुमा धौविगाड, छछुरेगाड, वकम्तडीगाड, 

िाकुखोिा र घटे्टखोिा ाअदी रहकेा छन ् । नगरपाविका जिश्रोतका वहसािमा धनी नगरपाविकाका रुपमा 

वचवनन्छ । यहााँ रहकेा नवद निाहरुमा िघ ुजि वबधतु ाअयोजना सञ्चािन गरी जि वबधतु ाईत्पादन गनु 

सवकने प्रसथत सम्भािना रहकेो छ । हाि िाश्कु खोिा, वनजङ्गाड खोिा, छछुरे खोिा र थाविगाड 

खोिामा िघ ुजिविधतु ाईत्पादन गररएको छ । 

प्रमुख धापमिक एवं प्रयिटकीय िेत्र 

 तिोवनः 

महाभारत कािमा पा्डपहरुिे कौरिहरुिााइ हरााइ सकेपछी एाईटा ठुिो यज्ञ गरे । जसमा ऋवषुमवुन, 

विद्बान राजा महाराजाहरुिााइ ाअमन्त्रण गरे जस मध्ये व्यास ऋवषुिााइ साथमा बोिााइ ल्यााईदा खाना 

खाने समय हािको नगरपाविका सदरमकुामको थथान दाचुुिामा भएको हुदा खाना पकााईन चावहने ३ 

िटा चिुा यहााँ वथथत ३ वतन िटा धारको प्रयोग गरी खाना िनााइ खाएको कारण यस ठााईाँको नाम 

धारचिुा हुन गएकोिे कािान्तरमा ाऄपभ्रांस भाइ दाचुुिा हुन गएको हुन सक्छ । यी वतन िटा पहाड एक 

िटा भारत र दाुइ िटा नेपािमा पदछुन । व्यास ऋवषबुाट ाऄि खाना पकााईन थाविएको ाअगोको 

तापबाट तातेको तातोपानी हाि पवन तातोपानी िग्दछ, जसिााइ तपोिन भवनन्छ । यहााँ प्रत्येक बष ु

महावशिरात्री पिकुो वदन भिजनहरुको मेिा िाग्दछ, ाईि वदन थनान गरर व्रत िसेमा बैकु्ठ तररन्छ 

भन्ने जन विश्वास रहकेो पााआएको छ ।  

१.२ माविकाजुनु मवन्दर जात्रााः    

माविकाजुनु दिेता  नगरपाविका एिां दाचुुिा वजल्िाको िहु सांख्यक जनतािे कुि ाआि दिेताका रुपमा 

मान्ने दिेता हुन वयनको मिु मवन्दर थान ाऄवप नगरपाविका र माविकाजुनु गा.वि.स.को विच वसमाना 

वशखरधरुामा ाऄिवथथत छ । ाऄन्य माविकाजुनु देिताका मवन्दरहरु नगरपाविकाका विवभन्न थथानहरुमा 

थथापना गररएका छन ् ाईि मवन्दरहरुमा पवन कावतुक शकु्िपक्मा जात्रा हुने गदछु । माविकाजुनु वशि 

दिेताका द्बादांस (िारह) ज्योवतविङ्ग मध्ये एक हुन जनु मानस ख्डबाट समेत थपि हुन्छ । 



 

 

िेत्रफि/ पसमानाः- 

 यस नगरपाविकाको कुि के्त्रफि १३१४ िग ुवकिोवमटर रहकेो छ  यसको वसमाना यस प्रकार रहकेो छ। 

i)   पिूाुः- खार, ाइयरकोट र धवुिगाडा गा.वि.स. 

ii)   पविमाः- भारतको ाईत्तराख्ड राज्यको वपथौरागढ वजल्िा  

iii)  ाईत्तराः- धारी र हुती गा.वि.स. 

iv)  दवक्णाः-  ग्िानी, माविकाजुनु भगिती र दत्त ुगा.वि.स. 

राजनैपतक ऄवसथाः- 

i) विकास क्ेत्राः- सदुरू पविमाञ्चि 

ii)  ाऄञ्चिाः- महाकािी 

iii)  वजल्िााः- दाचुुिा 

iv)  समायोवजत गा.वि.स.हरुाः- ब्रहमदिे, छापरी, कााँटै, खिांगा र धाप  

v) िडा सांख्यााः- १७ िटा 

विा पवभाजन यस प्रकार रहेको छ । 

i) िडा नां. १ साविक ब्रहमदिे गा.वि.स. िडा नां. १,२ र ३  

ii) िडा नां. २ साविक ब्रहमदेि गा.वि.स. िडा नां. ५,६,८ र ९  

iii) िडा नां. ३ साविक ब्रहमदेि गा.वि.स. िडा नां. ४ र ७  

iv) िडा नां. ४ साविक छापरी गा.वि.स. िडा नां. १,२ र ४  

v) िडा नां. ५ साविक छापरी गा.वि.स. िडा नां. ३, ५ र ६  

vi) िडा नां. ६ साविक छापरी गा.वि.स. िडा नां. ७, ८ र ९ 

vii) िडा नां. ७ साविक कााँटै गा.वि.स. िडा नां. १, २ र ३  

viii) िडा नां. ८ साविक कााँटै गा.वि.स. िडा नां. ४, ५ र ६  

ix) िडा नां. ९ साविक कााँटै गा.वि.स. िडा नां. ७, ८ र ९  

x) िडा नां. १० साविक खिांगा गा.वि.स. िडा नां. ७, ८ र ९  

xi) िडा नां. ११ साविक खिांगा गा.वि.स. िडा नां. ४ र ५  

xii) िडा नां. १२ साविक खिांगा गा.वि.स. िडा नां. ३ र ६  

xiii) िडा नां. १३  साविक खिांगा गा.वि.स. िडा नां. १ र २  

xiv)  िडा नां. १४  साविक धाप गा.वि.स. िडा नां. ७, ८ र ९  

xv) िडा नां. १५  साविक धाप गा.वि.स. िडा नां. ५ र ६  

xvi)  िडा नां. १६  साविक धाप गा.वि.स. िडा नां. ३ र ४  

xvii) िडा नां. १७  साविक धाप गा.वि.स. िडा नां. १ र २ 

व्यािाररक केन्द्रहरः- 

i) खिांगा बजार 

ii)  धाप 

iii) दल्िेख 

   

 

 



हािापानीाः- 

नगरपाविकाको भौगोविक िनािटमा दवेखएको विविधता झ ैहािापानी तथा िातािरणमा पवन विषमता 

दवेखन्छ । तसथु नगरपाविकाको हािापानीिााइ दहेाय बमोवजम विभाजन गनु सवकन्छ । 

i) िेकािी तथा ठ्डा वसतोष्ण हािापनी 

ii) सम वसतोष्ण हािापानी 

iii) ाईष्ण हािापानी  

जनसंख्या पसथपतः- 

 रावष्िय जनगणना २०६८ सािका ाऄनसुार यस नगरपाविकाको कुि जनसांख्या २०७९७ रहकेो छ । 

जसमा परुुषको सांख्या १००२३ र मवहिाको सांख्या १०७७४ रहकेा छन ् । दाचुुिा वजल्िाको कुि 

जनसांख्याको १५.६ प्रवतशत रहकेो छ । यस नगरपाविकामा सबै भन्दा िवढ जनसांख्या  ११ मा ४२८२ जना 

रहकेो छ भने सबै भन्दा कम जनसांख्या िडा नां. २ मा ५३८ जना रहकेो छ । र यस नगरपाविकाको जन 

घनत्ति १५८ व्यवि प्रवत िग ुवक.वम. रहकेो छ ।  

  

विा ऄनुसारको जनसंख्या पववरणः- 

क्र.स. िडा नां. पररिार सांख्या जनसांख्या जम्मा औषत 

पररिार 

िैङ्वगक 

ाऄनपुात परुुप मवहिा 

१ १ १३३ ३१८ ३४१ ६५९ ४.९५ ९३.२६ 
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