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भौगोिलक िसमाना
दाना गा. िब. स. यादी िज ला कै सबै भ दा उरी भेगमा पदछ | पूवम
 ा काली गडक बगेको
छ, यसको साथसाथै कोचे पानी, गा!पार नार#यांग गाँउ ह& पदछ | गा!पार गाउँ दाना गा. िब.
श. अ तगत रहेको िथयो , धेरै पिछ िबिभ* कारण ले गदा न#या+ग गा. िब. श. मा गािबन गयो | तर अझै पिन
गा!पार र दाना को मैत-रक सब ध भने पुरानै /यबहारमा रहेका छौ, भौगोलीक कारण बाट पिन धेरै निजक
छौ | पि0ममा िचमखोला को िसमाना पदछ | 1ाय जसो सबै बन र जंगल ले ढा3कएको छ जहाँ दाना र
िचमखोला का गाई , भैसी गोठका गोठाला ह& भेटघाट र रमाइलो गन5 गदछन जुन बषा यामको (अषाढ, 7ावन
र भा8) मिहना ितर | उरमा मु:तांग िज लाको लेते तथा बादर जूंग नामको अित नै ठु लो पहाडले िसमाना
छु टाई 3दएको छ | यसै ग-र दि;न् मा भु&ंग तातोपानी पदछ |

ाकृ ितक
यस गा. िब. स. लाई 1कृ ित को साथै अ य कला मि दर ले के िह सौ दयता बढाई 3दएको छ | ज:तै िब:वकै
गिहरो अ ध ग छी लगाएत , &से छहरा साथै अ य िशवालय मि दर, काली देवी को मि दर र भूमे पुजा को
मि दर ह& (जेठा भूमे, माईला भूमे, का छा भूमे) मि दर ह& पिन छन् | जुन माइला भूमे &से छहराको निजक
अवि:थत छ, जहाँ एउटा मेला को &पमा मा@ नभई आBनो मनको इ#छा बर माD र &से छहरा अबलोकन
गन पिन जाने गदछन | यसै ग-र संधै भ-र बिगरहने अित सु दर खोला तथा झरना ह& पिन छन् , लाटा खोला ,
दुवारी खोला - अित सफा, सु दर जहाँ हीउद समय मा माछा मान5 पौडी खेली गाउँ का युवा तथा बालबािलका
आ*ंद िलने गदछन | दाना को सपूण भाग पुब ितर मोहोरा परे को Fँदा िबहान िछटै सुय उदाउने र पौष , माघ
मा पिन सुयक
 ो चाडै दशन गन पाइ छ | जहाँ पूवम
 ा अवि:थत अित सु दर अ*पुण िहमालय बाट आएको 3करण
अझ सु दर देिख छ, यित मा@ कहाँ होर बेलुक पख सुया:त Fँदा यसको 3करण फे री यही अ*पुण िहमालमा
पन5 Fँदा दानाको अिल उJ भाग देिख झनै सु दर देिख छ |

दाना गा. िब. स. यादी
आज भ दा धेरै अिघ दाना मु:तांग िज ला को सदर मुकाम रहेको िथयो तर य:तै भौगोिलक तथा राजनैितक
कारणले गदा पिछ आएर जोमसोममा २०३२ सालमा सा-रएको िथयो | यसैले गदा होला अिघका ित िबशेस
सबK को कारण ले गदा अझै पिन पुराना , पुराना अ3फस र घर ह& पिन छन् | ित 1ािचन Mसंगा ममले

कु 3दएका र काठका कला ह& अझै ित घरह&मा सुर;ीत् रहेका छन् | ित ह:तकला का िचनो ह& अझै पिन अित
राOा छन् ,यसैले होला िबदेशी पय5टक ह&ले फोटो िख#ने गदछन |

कू ल/छा ाबास
पूव पंचायत कालको २०३२ सालमा माQयिमक िबधालयको
:थापना भएको िथयो |
यस बेला सबै भ दा पिहलो पटक एस. एल. सी. प-र;ामा 7ी अमRश+ग पुजा Sयु ले उितण गनु भएको िथयो |
यस-र लामो समयको अ तराल पिछ टेन लस टू को जमकT हामीले देश, िवदेशको धेरै 1यासले ले गदा हालसालै
सफल भयU | यस िबVWालय को 1धानाQयापक, 7ी नRश+ग पुजा ले धेरै लामो समय समसंचालन गनु भएको
िथयो र उहाँ िबXान िबसयमा धेरै पुरानो र िनपुण िश;क Fनु F Yयो तर उहाँले हाल 7ी धम द सुबेदी Sयु
लाई 1धानाQयापकको िजमेवारी सुपी 3दनु भएको छ | यस िबKालयको लािग छा@ाबासको Zव:था पिन
ग-रएको छ , जहाँ छा@ाबासमा िब[ाथ\ र िश;क ह& ब]े गदछन |

शुिबधा/ अ बाली
यस गा. िब. स. मा यातायातको सुिबधा 1ाय सबै वाड नबर १ देिख ९ नबर सम अिल
अिल भए पिन पोखरा देिख जोमसोम मोटर सडकले जोिडएको छ | िबजुली बि को िबषयमा भ*ु पदा जब
(िम-र:थी न3द) घरापमा जुन चाही (गाडपार र ना#या+ग को) िबचमा पदछ, यस जल िबधुत योजना ले गदा
भायबस आज भ दा धेरै पिहले देिख नै िबजुली बि उपोभोग गन पाएका छन् | यहाँका बिश दाह&ले फल
फु ल ह&मा सु तला, नासपाती, बेलौती तथा अबा, के रा, कागती इयादी 1स:त मा@ामा उबजाउछन् | खेित
3कसान को बारे मा भ*ुपदा मकै , कोदो,फापर, गU, जोऊ, आलु, तोरी धान,भ^, ल^े र िसमी इयादी उ/जाउ
ग-र िजिबको उपाजन गरे का छन् | दाना गाउँ 1ाय सडक को निजक पन5 Fदाँ िचया, भ^ी ,पसल ,साना ितना
होटेल तथा रे सटू रे ट गरे र झ डै ३०% जित मािनसह& ब द /यापार मा िनभर छन् | अ य ७०%
मािनसह& भने खेित 3कशान , देश िवदेशमा नोकरी ग-र प-रवार पा ने गदछन | कोिह मािनसह&ले घोडा ,
खचड़ पिन सवारी साधन साथै दाउरा घांश र अ* ओसारको पोसार लािग 1योगमा याउ छन् |

जाती, धम,तथा वग
दाना गा. िब. स. एउटा रं गी िबरंगी फु ल ज:तै भ-रएको िविभ* जातको सु दर बगैचा ज:तै हो, भ*ुमा दुई मत
छैन | ज:तै पुन मगर, थकाली, राना , थापा मगर, बुडा थोक मगर, रोका मगर, गु&ङ, नेवार, बाFन, राई,
छे@ी, ठकु री , भोटे शेपा ,प-रवार र िब:वकमा आ3द छन् | यस-र िविभ* जाित ले भ-रएको फु लबारी भएको
Fँदा 1ाय: अ य ठाउँ का Zिb ह& ले दाना का मा छे ह& अिल बाठा भ*े पिन गदछन | Fन पिन िबहा वतन ,
-रित-रवाज दाह सं:कार आ - आBनो त-रका ले गरे को पाउछौ | पुन मगर ह& को मादले मा&नी र हाई मान5
अित च ती मा छ | गु&ङ जाित को दाह स:कारमा आBनै 3किसमले लामा चलाउने गदछन | यसै ग-र अ य
जाितह& पिन | धम 1ाय बुK , िह दु 3cिशएन् मा*े ग-रएको पाइ छ |

थानीय तथा /िबदेशी सहयोग
हामी जहाँ जता बसे पिन यस-र हामीले पाएको गाउको बा य कालको िश;ा , पालन पोषण ,माया ममता ले
हर पहल याद र सझना आइरहने Fँदा सात समु 8 पा-र रहेपिन के िह सझना तथा माया :वो&प थोरै भए
पिन आdथक शहयोग गन सफल भएका छौ | :कु लका िबKाथ\ ह&का स-र-रक तथा खे कु द को मनिeथित
लाई Qयानमा राखी हालसालै बेलायत बाट आdथक सहयोग १० लाख 1धान ग-रयो | यस बापत
गाउलेका प-र7म र िबदेशी आdथक सहयोग ले फू ट बल मैदान पिन बनाउन सफल भयU | यसै ग-र दाना गा.
िब. स. को ठाडा गाँउमा आगो लािग भएर बेलायत र पोचुग
 ल ले झ डै २ लाख आdथक सहयोग पिन गरे का
िथयU | य:तै ग-र अ य 3किसमका दुख िबरामी परे का अव:थामा सfदो सहयोग गदg आएका छौ | यसैले गदा

यो एउटा hे डली iोदर दाना शेरोफे रो सं:था इeबी सबत २००५ मा औपोचा-रक &पले बेलायतमा :थापना
गरे का हौ |
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