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खन्ड-क् गाउॉऩामरकाको ऩरयचम आॊकडाभा 

१. जनसॊख्मा 
प्राजचन ष्ठकयाॉतकामरन सभमभा ष्ठवबाजजत 17 थभुहरु भध्मे "पेदाऩ थभु" को नाभफाट नाभाकयण 
बएको मसपेदाऩ गाउॉऩामरकाको ऺेत्रभा 5 वटा वडाहरु (मसम्रे,ओमाक्जङु,जरजरे,सम्द,ुय 
इमसफ)ु यहेका छन ।नेऩारको जनगणना २०६८ अनसुाय ३,८०४ घयधयुी यहेको मस 
गाउॉऩामरकाको कुर जनसॊख्मा १७,७०० हो जसभध्मे ऩरुुषको सॊख्मा ८,१२१ यहेको छ बने 
भष्ठहराको सॊख्मा ९,५७९ यहेको छ । मस गाउॉऩामरकाको भखु्म उत्ऩादनको रुऩभा अरैची, 
अदवुा, आर,ु भकै, पाऩय, कोदो, तोयी यहेका छन बने भामथल्रो ऺेत्रभा भलु्मवान जमडफषु्ठटहरु 
जस्तै जचयाइतो, भजजटो आदद ऩाइन्छ ।मस गाउऩामरका ऺेत्रभा ष्ठकयात, ष्ठहन्द,ु फौद्ध य इसाई 
धभयवरम्फीहरुको फसोफास यहेको छ। मस ऺेत्रभा दशैँ, मतहाय, साउने सक्राजन्त, ल्होसाय, 
ष्ठक्रसभस रगामतका ऩवयहरु भनाउने गदयछन ।मस ऺेत्रभा मरम्फ ु(७,१४४), ऺेत्री (३,२९५), 
ब्राह्मण (२,७४५), ताभाङ (८५३) याई (४३९) दमरत(३८४), भाजझ, जोगी रगामतका 
जातजामतहरुको मभजित फसोफस यहेको छ ।त्मसै गयी भातबृाषाको रुऩभा नेऩारी बाषा फोल्ने 
९,१३२ जना मरम्फ ुबाषा फोल्ने ५३४३ जना य ताभाङ बाषा फोल्ने ८५० जना यहेका छन ्। 

२. शैजऺक जस्थमत 

जशऺा ऻानको ज्मोमत हो । नेऩारभा प्राजचन गरुुकुर जशऺा प्रणारी देजख नै ऻानको आदान-प्रदान 
बएको ऩाइन्छ । याणाकारभा जॊगफहादयुरे ष्ठव.सॊ. 1910 सारभा दयवाय हाइस्कुरको स्थाऩना , 
देव शभशेयरे 100 बाषा ऩाठशाराहरुको स्थाऩना , चन्र शभशेयरे मत्रचन्र करेजको स्थाऩना 
गयेता ऩमन सवयसाधायणको ऩहुॉचभा जशऺा ऩनय सकेन । 2007 सारभा प्रजातन्त्रको स्थाऩना 
ऩश्चात जशऺा ऺेत्रभा अबतुऩवय प्रगमत बएको ऩाइन्छ ।नेऩारको सदुयु ऩवुयभा यहेको मस तेह्रथभु 
जजल्राभा ऩमन देव शभशेय कामरन बाषा ऩाठशाराको स्थाऩना आठयाईको भूरऩानीभा बएऩमछ 
आठयाईका सचेत अमबबावकहरुरे ष्ठवमबन्न स्थानभा ष्ठवद्यारमहरुको स्थाऩना गयी जशऺाको ऺेत्रभा 
याम्रो कामयहरुको थारनी गयेको ऩाइन्छ । त्मस्तै मस पेदाऩ गाउॉऩामरकाको ऺेत्रभा ऩमन 
जशऺाप्रमेभ भहानबुावहरुरे जरजरे, भेहेरे, सम्द,ु मसम्रे, इमसफ ुरगामत ऺेत्रहरुभा ष्ठवद्यारमहरुको 
स्थाऩना गयी जशऺाको ष्ठवकासभा कामयहरु गयेको ऩाइन्छ । जसको परस्वरुऩ हार मस ऺेत्रभा 
हजायौ फारफामरकाहरु जशऺा प्राप्त गने अवसय मरन सपर बएका छन । 
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१. शैजशक तथ्माङक य ष्ठवष्रेशण 

क्र.सॊ. वडा 
कूर 
जनसॊख्मा 

जम्भा 
मनयऺय 

१५-६० 
को कुर 
जनसॊख्मा 

१५-६० 
को 
साऺय 
जनसॊख्मा 

१५-६० 
को 
मनयऺय 
जनसॊख्मा 

ष्ठवमबन्न 
कामायक्रभवाट 
हार सम्भ 
शाऺय बएका 
जनसॊख्मा 

फाॊकी 
मनयऺय 

जम्भा 
साऺय 
जनसॊख्मा 

शाऺयता 
प्रमतशत 

१ १ ४३१६ १०८४ २४०७ १६६६ ७४१ ७३४ ७ २४०० 99.71 

२ २ ४७२७ ११९३ २६३३ १६५५ ९७८ ९०२ ७६ २५५७ 97.11 

३ ३ ३५६३ ७४२ १९९५ १५१५ ४८० ४७५ ५ १९९० 99.75 

४ ४ २२४८ ४८२ १२६९ ८७१ ३९८ ३९४ ४ १२६५ 99.68 

५ ५ २८४६ ६७४ १५६६ ९५२ ६१४ ५६२ ५२ १५१४ 96.68 

जम्भा १७७०० ४१७५ ९८७० ६६५९ ३२११ ३०६७ १४४ ९७२६ 98.54 
 

मस तथ्माॊक अनसुाय जम्भा १७७०० जनसॊख्मा भध्मे १५-६० वषय उभेय सभहुको कुर 
जनसॊख्मा ९८७० यहेको छ । मो ९८७० भध्मे जम्भा ३२११ जना मनयऺय यहेकोभा आ.व. 
२०६८।२०६९ देखी आ.व. २०७१।२०७२ सम्भ सॊचामरत शाऺयता कामयक्रभवाट शाऺय 
हनुे सॊख्मा ३०६७ ऩगेुको छ । मसयी पेदाऩ गाउॉऩामरकाको १५-६० वषय सम्भको कूर साऺय 
जनसॊख्मा ९७२६ यहेको छ । मसयी x]bf{ o; गाउॉऩामरकाको zfIf/tf (( k|lt;t/x]sf] 5 . 

@= km]bfk ufpFkfnLsf leqsf lzIf0f ;+3 ;+:yf 

km]bfk ufpFkflnsfleq @)$^ sf] hg cfGbf]ng k5fl8 w]/} lzIf0f ;+:yf :yfkgf ePsf 5g\ . 

;a} lzIf0f ;+:yfx?n] lgoldt 9+un] lzIf0f l;sfO{ lqmofsnfk cuf8L a9fO{ /x]sf] cj:yf 5 

. o; kflnsfleq $# j6f ;fd'bflos / % j6f ;+:yfutlaBfno /x]sf 5g\ eg] $ j6f 

;fd'bflosl;sfO{ s]Gb| s[oflzn /x]sf 5g\ . oxflaBfnosf] laj/0f k|:t'tul/Psf] 5 .o;df @ 

j6f ;|f]ts]Gb|,df=lj=-!–!@_ ^ j6f, df=lj=-!–!)_ @ j6f, cf=lj=-!–*_ $ j6f, cf=lj -!–%_ @( 

j6f, cf=lj=-!–#_ @ j6f / jfnlasf; s]Gb| $$ j6f /x]sf 5g . 
 

qm; laBfnosf] gfd lzIfs 

;+Vof 

sd{rf/L laBfly{ ;+Vof hDdf l;sfO{ pknAwL s}lkmot 

5fq 5fqf sIff 

% 

sIff 

* 

sIff 

!) 

 

! O{l;a' df=la O{l;a' !& @ (* !)* @)^ ^! %& #(  

@ l;+xb]aLcf=la= O{l;a' ^ ! %) %@ !)@ #% ^#   
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# hfnkf b]aLcfla O{l;a' % ! !) ( !( ^*    

$ sfnLsfcf=la O{l;a' % ! @! !^ #& ^!    

% b]p/fnLcf=la O{l;a' % ! @& !( $^ %*    

^ hn]Zj/ cf=la O{l;a' % ! !! ( @) ^*    

& l;+xaflxgLcfla O{l;a' ^ ! #! @$ %% %^    

* hnsGofcfla;Db' % ! !( !% #$ %*    

( hfnkf b]aLcfla ;Db' % ! !@ !^ @* ^$    

!) ;Db' df=la=;Db' !% @ !## !$% @&* $& %^ $$  

!! eujtLcf=la  ;Db' % ! !@ ( @! ^$    

!@ l;+xb]aLcfla  ;Db' & ! @* @$ %@ #% $%   

!# hgsNof0f Hof]lt{do  ;Db' % ! !& !( #^ %*    

!$ ;/:jtLcf=la  ;Db' % ! !% !& #@ ^*    

!% g]qHoftLcf=la  ;Db' % ! @! !% #^ %$    

!^ z+s/ df=la hnhn] @! !!* !## @%!  ^! %@ $#  

!& u|fd;'wf/ df=la hnhn] !@ ^( &$ !$#  %( %^ $$  

!* k+rsGofcf=la=  hnhn] % !$ !^ #)  ^*    

!( 9fF8] cf= la= hnhn] % !$ !* #@  ^%    

@) eGHofªFhnhn] ^ !( @$ $#  $% $#   

@! hnsGof c=fla= hnhn] @ ^ !# @) ##  $*    

@@ hnsGofcf=la= # hnhn] % @) @% $%  %%    

@# O{Gb|fo0fL cf= la= hnhn] % !& @) #&  %$    

@$ l;2sfnL df= la=cf]ofshª @) @!% @@) $#%  ^% %& $$  

@% ;/:jtLcf= la= cf]ofsh'Fª % @) @# $#  %^    

@^ dxfsfnLcflacf]ofsh'Fª * ^& &% !$@  %( %*   
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@& cDd/l;+xcf=la= cf]ofsh'Fª ( ^# ^% !@*  %$ %!   

@* hnsGofcf la=cf]ofsh'Fª % @% @^ %!  ^@    

@( l;+xb]la cf= la cf]ofshª'F % !% !& #@  ^%    

#) kfyLe/f cf=la=cf]ofsh'Fª ^ %@ @* !!)  ^#    

#! l;+xaflxgLcf=la=cf]ofsh'Fª # $ & !!  ^%    

#@ hgtfcf= la=cf]ofsh'Fª % !& @! #*  $*    

## hgHoftLdf= la=l;Dn] @) !%! !%) #)!  %( %% $%  

#$ dxfsfnLdf=la=l;Dn] !& &$ &% !$(  ^$ %$ $@  

#% afnds/ df=la=l;Dn] !@ &! &* !$(  ^) ^* $%  

#^ hgk[o cf la l;Dn] % !% !( #$  $%    

#& hgtfcf= la=l;Dn] % @) @! $!  ^#    

#* lqe'jgcf= la=l;Dn] % @) @# $#  %%    

#( sfnLsfcf= la=l;Dn] % !* #% %#  ^#    

$) l;+xaflxgLcf= la= l;Dn] * $( %# !)@  %& %@   

$! jfnlgs'Ghcf= la=l;Dn] % @) @# $#  ^$    

$@ hgsNof0fdxfg=cf=la=l;Dn] # & ( !^  %(    

$# kGrsGofcf=la= cf]ofsh'Fª % @) #! %!  ^#    

$$ ltgwf/] jfnljsf; s]Gb| 

hnhn] 

! % $ (      

 hDdf   !&#& !^%* ##(%     

;|f]tMlzIff;|f]t s]Gb| O{l;a' / hnhn] @)&% 

k|:t't tfnLsf cg';f/ km]bfk ufpFkflnsf leq hDdf $# laBfno / ! jfnljsf; s]Gb|n] 

lzIf0f l;sfO{ lqmofsnfk ul//x]sf] b]lvG5 . o;/L lzIf0f l;sfO{ lqmofsnfk ;+rfng ug]{ 

dWo] !@ sIff ;Dd ;+rflnt ^ j6f, !) sIff ;Dd ;+rflnt @ j6f, * sIff ;Dd ;+rflnt 

^ j6f, % sIff ;Dd ;+rflnt @^ j6f, # sIff ;Dd rn]sf @ j6f / ;d'bfodf cfwfl/t 

afnlasf; s]Gb| ! j6f /x]sf 5g\ . 
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#= ;+:yfut laBfnox? 

o; kfnLsfleq % j6f cfwf/e't tx rn]sf ;+:yfut laBfno /x]sf 5g\ . ;+:yfut 

laBfnosf] ljj/0f oxf k|:t't ul/Psf] 5 . 

 

क्र.स.  

ष्ठवद्यारमको नाभ 

 

 

ठेगाना 
 

सॊचामरत 
कऺा 

ष्ठवद्याथॉ सॊख्मा  

जम्भा 
 

कैष्ठपमत छात्र छात्रा 

1 िी ह्यात्रङु झयना 
इङमरस फोमडयङ स्कुर   

पेदाऩ 4 कऺा 2 41 20 61  

2 िी जयेु बगवती 
इङमरस फोमडयङ स्कुर  

पेदाऩ 5 कऺा 2 62 38 100  

3 िी ऩामथबया इङमरस 
फोमडयङ स्कुर   

पेदाऩ 1 कऺा 3 61 39 110  

4 िी न्मू सनसाइन 
इङमरस फोमडयङ स्कुर   

पेदाऩ 3 कऺा 3 65 50 115  

5 िी जनकल्माण इङमरस 
फोमडयङ स्कुर   

पेदाऩ 2 कऺा 3 35 44 79  

                                  जम्भा 264 191 455  

िोत्- स्कुर EMIS 2075 

३. स्वास्थ्म: 
पेदाऩ गाउऩामरकाभा फसोफास गनय पेदाऩ फासीराई फमथयङ, Implant, सयुजऺत गबयऩतन , 

Ultrasound, ल्माफ सेवा तथा स्वास्थ्म चौकी फाट ददइने अन्म साभान्म सेवाहरु मनयन्तय ददइ 
यहेको छ । मस गाउऩामरकाभा जम्भा ५ वटा स्वास्थ्म चौष्ठक यहेका छन ।पेदाऩ 
गाउऩामरकाको स्वास्थ जनशजिको जस्थमत तरको मफफयण फाट स्ऩष्ट हनु्छ । 

क्र.स. सस्थाको 
नाभ 

हे.अ. अ.हे.फ. अ.न.मभ. ल्माफ 
अ. 

का.स. सेवाहरु कैष्ठपमत 

१. ऩोक्रावाङ 
स्वा.चौ. 

१ १ २ १ १ फमथयङ सेन्टय ,Implant,  

ICUD, Ultrasound, 
सयुजऺत गबयऩतन , ल्माफ 
सेवा तथा अन्म साभान्म 
सेवाहरु 

रयि 
:अहेफ 
खामर 

२. ओमाक्जङु १ २ ३ ० १ फमथयङ सेन्टय , सयुजऺत  
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स्वा.चौ. गबयऩतन सेवा य स्वा.चौ 
फाट ददइने अन्म 
साभान्म सेवाहरु 

३. जरजरे 
स्वा.चौ. 

१ १ २ ० १ स्वा.चौ. फाट ददइने 
साभान्म सेवाहरु 

 

४.  सम्द ु
स्वा.चौ. 

१ २ ३ ० १ फमथयङ सेन्टय ,Implant, 

सयुजऺत गबयऩतन 
रगामत स्वा.चौ. फाट 
ददइने साभान्म सेवाहरु 

 

५. इमसफ ु
स्वा.चौ. 

१ १ २ ० १ स्वा.चौ. फाट ददइने सफै 
साभान्म सेवाहरु 

रयि 
अहेव -
१, 

अनमभ 
१ 

 जम्भा ५ ८ १२ १ ५   

स्रोत स्वास्थ्म शाखा पेदाऩ 

४. कृष्ठष: 
मस गाउऩामरकाभा ९५% कृषकहरु ऩयम्ऩयागत रुऩभा खाद्यान्न वारी य नगदेवामर रगाउदै 
आइयहेका छन तय ऩमछल्रो सभमभा आएय जजल्रा कृष्ठष मफकास कामायरमको सहमोग य मस 
गाउॉऩामरकाको कृष्ठष सेवा शाखाको सहमोगरे भामनसहरु वेभौसभी तयकायी खेमत, परपुर खेमत 
तपय  आकष्ठषयत बइयहेका छन। भखु्म नगदेफारीको रुऩभा अदवुा, अरैंजच उत्ऩादन हनुे मस 
गाउऩामरकाभा प्रधानभन्त्री कृष्ठष आधमुनकीकयण ऩरयमोजना अन्तगयत अदवुाको ब्रक तथा अरैंजच 
य तयकायीको ऩकेट कामयक्रभ ऩमन यहेको छ ।ऩयम्ऩयागत रुऩभा रगाइॉदै आइएको तयकायी 
खेतीराई थोऩा मसचाई, प्राजस्टक ऩोखयी, टनेर मनभायणफाट जीष्ठवकोऩाजयनभा आत्भमनबयय फनाउने 
मफमबन्न मोजनाहरु सञ्चारन बइयहेका छन । 

पेदाऩ गाउऩामरकाभा सञ्चारन बएका कामयक्रभहरु ऩाइ चाटयभा प्रस्ततु गरयएको छ । 
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स्रोत कृष्ठष सेवा शाखा पेदाऩ 

५. ऩशऩुारनको जस्थमत  ्

नेऩारभा गरयने नेऩारीहरुको भखु्म व्मवसामहरु भध्मे ऩशऩुारन व्मवसाम एक भहत्वऩूणय य भखु्म 
व्मवसामको रुऩभा यहेको छ ।  मस गाउॉऩामरका मबत्र २ वटा ऩश ुसेवा केन्र मसम्रे य सम्द ु
द्वाया ऩश ुऩारक कृषकहरुराई सेवा दददै आईयहेको अवस्थाभा २०७४ सार िावण भष्ठहनादेजख 
स्थानीम तह गठन बए ऩश्चात गाउॉऩामरका भातहत ऩश ुसेवा शाखा स्थाऩना बई सेवा प्रवाह 
बईयहेको छ । 

घयधयुी सॊख्मा – ३८०४ 

ऩशऩुारक कृषक ऩरयवाय सॊख्मा –३६१४ 

व्मवसाष्ठमक कृषक ऩरयवाय सॊख्मा –२० 

गैह्र व्मवसाष्ठमक कृषक ऩरयवाय सॊख्मा –१९० 

पेदाऩ गाउऩामरकाभा यहेको  ऩशहुरुको मफफयण 
(क) गाई 

ष्ठववयण साॊढे गोरु दधुार ु
गाई 

थाया 
गाई 

फहय कोयरी फाच्छा फाच्छी जम्भा 

स्थानीम 
 ३०३४ १०९० ६१५ ४१९ ४३७ ५३१ ५८९ ६७१५ 

Sales

माटो ऩरिक्षण सुधाि 

वालि ववकास कार्यक्रम 

आिु तिकारि मसिा कार्यक्रम 

साना लसचाई मि,बफउ,कार्यक्रम 

कृवि प्रसाि तपय  

प्रधानमन्त्री कृवि आधुननकककिण 
ऩरिर्ोजना 
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उन्नत ३ 
 ३५ ९ १९ १६ १७ १८ ११७ 

जम्भा ३ ३०३४ ११२५ ६२४ ४३८ ४५३ ५४८ ६०७ ६८३२ 

 

(ख) बैसी 

ष्ठववयण याॉगो जोत्न े
याॉगो 

दधुार ु
बेसी 

थाया 
बैसी 

ऩाडो कोयरी 
ऩाडी 

ऩाडा ऩाडी जम्भा 

स्थानीम 
  ५९९ ३४५ २३० २१५ २९९ ३०० १९८८ 

उन्नत ९ 
 ३०६ २१९ १०१ ११४ १२९ १७७ १०५५ 

जम्भा ९ 
 ९०५ ५६४ ३३१ ३२९ ४२८ ४७७ ३०४३ 

(ग) फाख्रा  

ष्ठववयण फोका खसी ब्माएको 
फाख्री 

थाया 
फाख्री 

ऩाठा 
१ वषय 
भनुी 

ऩाठी 
१ फषय 
भनुी 

ऩाठा ६ 
भष्ठहना 
भनुी 

ऩाठी ६ 
भष्ठहना 
भनुी 

जम्भा 

स्थानीम ७९५ ३६९८ २५०१ ११९० १८४१ १८७५ २५०१ २२९६ १६६९७ 

उन्नत १२ ९ ९ ५ ८ ८ ४ ५ ६० 

जम्भा ८०७ ३७०७ २५१० ११९५ १८४९ १८३ २५०५ २३०१ १६७५७ 

स्रोत: ऩश ुसेवा शाखा पेदाऩ 

६. सडकको ष्ठववयण 

भध्मऩहाडी रोकभागयरे छुने मस गाउॉऩामरकाभा आ.फ. २०७४।०७५ भा ७५ ष्ठक.मभ. नमाॉ 
सडकको ट्रमाक खरुा बएको मथमो बने ८० ष्ठक.मभ. ऩयुाना सडकको भभयत बएको छ । 
हारसम्भ कुनै ऩमन सडक कारोऩते्र नबएको मस गाउॉऩामरकाभा चाॉडै नै ऩोक्राफाङ फजायको 
सडक सोमरङ सष्ठहत ढरान तथा अको आ.व. देखी रयङयोड ऩमन फनाउने मोजना यहेको छ । 

७. ऩरुहरुको ष्ठववयण 

भध्मऩहाडी रोकभागय अन्तगयत म्माङरङु य पेदाऩको मसभानाभा यहेको खोरुङ्गा खोराभा ऩक्की ऩरु 
मनभायण हनुे क्रभभा यहेको छ बने गत आ.व. २०७४।०७५ भा २ वटा ट्रष्ट ऩरुहरु, (सावेमा 
य ष्ठहॊगवुा ट्रष्ट ऩरु) मनभायण बए बने मस आ.व. भा ऩमन २ फा ट्रष्ट ऩरुहरु मनभायण हनुे क्रभभा 
यहेको छ (माङखवुा ट्रस्ट ऩरु, रयठे्ठखोरा साकीडडा झोरङुगे ऩरु)।  
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८. व्मवसाम एवभ ्सहकायी दताय य नवीकयणको जस्थमत ्

मस गाउॉऩामरकाभा आ.व. २०७५।०७६ देखी गाउॉऩामरकाभा नै व्मवसाम दताय गनय सरुु 
गरयएको छ । प्रथभ चौभामसक सम्भभा ३ वटा व्मवसाम दताय बइसकेको छन ्। मस 
गाउॉऩामरकाको दोस्रो गाउॉसबारे स्थानीम सहकायी ऐन ऩारयत गयेको छ । जस अनसुाय 
सहकायीहरुको दताय एवॊ नष्ठवकयण प्रकृमा सरुु बईसकेको छ । 

९. वडा कामायरमको जस्थमत तथा कामययत जनशजि 

५ वटा वडा यहेको मस गाउॉऩामरकाभा ३ वटा वडाहरु (ओमाक्जङु,जरजरे य मसम्रे) को 
आफ्नै बवन यहेको छ बने इमसवकुो बवन मनभायण सम्ऩन्न गनय फाॉकी अवस्थाभा यहेको छ । 
सम्दभुा वडा कामायरमको बवन छैन ।वडा कामायरमभा कामययत जनशजि देहाम फभोजजभ यहेको 
छ । 

क्रस वडा ऩद सख्मा कैष्ठपमत 

१ पेदाऩ – १, मसम्रे वडा सजचव १  

प्रशासन सहामक १  

कामायरम सहमोगी १  

२ पेदाऩ – २, ओमाक्जङु वडा सजचफ १  

कामायरम सहमोगी १  

३ पेदाऩ – ३, जरजरे वडा सजचव १  

प्रशासन सहामक १  

कामयरम सहमोगी १  

४ पेदाऩ – ४, सम्द ु वडा सजचव १  

कामयरम सहमोमग १  

५ पेदाऩ - ५, इमसव ु वडा सजचव १  

प्रशासन सहामक १  

कामयरम सहमोगी १  

 

१०. ष्ठवद्यतु सषु्ठवधा उऩमोग गने घयधयुी 
३८०४ घयधयुी यहेको मस गाउॉऩामरकाभा याष्ठिम प्रशायण राइनफाट जोमडन फाॊकीयहेका 
घयधयुीराई  अॊध्मायो फाट भिु फनाउने प्रमास स्वरूऩ आ.व. २०७४।०७५ भा  ष्ठवद्यतु 
ऺेत्रभा ष्ठवमनमोजजत बएको फजेट य ऩायदशॉ रुऩभा सम्ऩन्न बएको मोजनाको कायणरे हारको 
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ददनभा करयव ३१५० घयधूयीभा ष्ठवजरुी फमरयहेको छ । अव फाॊकीको घयधयुीभा ऩमन नेऩार 
ष्ठवद्यतु प्रामधकयण सॊग सभन्वम गयेय मही ॊ आथॉक वषयभा ष्ठवद्यतु जोड्ने मोजना यहेको छ । 

११. खानेऩानी सषु्ठवधा उऩमोग गने घयधयुी 
पेदाऩ गाउऩामरकाको भामथल्रा बागहरु ऩामनको िोत धेयै भात्राभा यहेको छ बने तल्रो ऺेत्र 
सकु्खा यहेको छ ।कुनै न कुनै भाध्मभफाट खानेऩानी सषु्ठवधा प्रमोग गने घयधयुी – ३७९२ 
यहेको छ बने याम्रो सॊग खानेऩानी सषु्ठवधा उऩमोग गने घयधयुी – १५०० यहेको छ । 

१२. शौचारम प्रमोग गनय घयधयुी 
पेदाऩ गाउऩामरकाराई आ.व. २०७४/०७५ भा ऩणुय रुऩभा ददसा भिु गाउऩामरका घोषणा 
गरयएको हदुा, त्मसै अनरुुऩ पेदाऩ गाउऩामरकाभा एक घय एक शौचारम यहेकोछ । 

१३. सावयजमनक शौचारमको सॊख्मा 
स्थामनम सयकायको रुऩभा गाउऩामरकाको मफमधवत स्थाऩना बए ऩश्चात एक गाउ एक 
शौचारम, भामनसहरुको प्राम जभघट बइयहने हाट फजाय रगामतका सावयजमनक स्थरहरुभा 
सभेत सषु्ठवधाजनक भष्ठहरा तथा ऩरुुषको रामग छुट्टा छुटै्ट शौचारमको स्थाऩना गने कामयराई 
प्राथमभकता साथ अगामड फढाइएको छ। साथै पेदाऩ गाउऩामरकाको केन्र ऩोक्रावाङभा एक 
सावयजामनक शौचारम यहेको छ बने कजम्तभा प्रत्मेक वडाभा साफयजजनक शौचारम मनभायण गने 
रक्ष्म मरइएको छ। 

१४. सावयजमनक ऩाकय  खैरभैदानको सॊख्मा 
“स्वास्थ्मको रागी खेरकुद यािको रागी खेरकुद ” बने्न याष्ठिम भरु नायाराई आत्भसाथ गदै 
पेदाऩ गाउऩामरका भा यहेका ५ वटा खेर भैदान राई आधमुनक फनाउने प्रमास बईयहेको छ 
।खेरकुदको ऺेत्रभा क्रभश् पड्को भादै मफगत सभम देजख नै बमरफर तथा पुटवर 
खेरहरु ऺेत्रीम स्तयका आमोजनाहरु बई सकेको तथा याष्ठिम स्तयका केष्ठह खेरामडहरु सभेत 
उत्ऩादन बइसकेको अफस्था छ । त्मसैरे बमरफर, पुटफर, ब्माटमभन्टन तथा टेवर टेमनस 
खेरहरुराई प्रफद्वयन य मफकास गनयको रागी मस गाउऩामरकाको फजेट तथा कामयक्रभभा खेर 
भैदान मनभायण तथा स्तयउन्नमत गदै मफमबन्न सभमभा भहत्व ऩणुय खेरहरु (अध्मऺ यमनङ कऩ) 
आमोजना गने कामय प्राथमभकताभा याजखएको छ । 
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१५. ऐमतहामसक तथा धामभयक केन्रको सॊख्मा 
पेदाऩ गाउऩामरका मफमबन्न प्राकृमतक सम्ऩदाहरुरे स-ुसम्ऩन्न यहेको छ । मस गाउऩामरको 
मतन वटा वाडयको मसभानाभा जचजचमरङ ऩोखयी यहेको छ । साथै बैसे ऩोखयी, भाॊगेनामक, 
भझौगपुा, तागेया मनॊवापु भाॊष्ठहभ मस गाउऩामरकाको प्रभखु धामभयक केन्रहरु हनु । 
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खन्ड - ख् चौभामसक अवमधको प्रगमत झरक 

१. आन्तरयक (याजश्व) आम्दानीको ष्ठववयण  ्

पेदाऩ गाउऩामरकाको आ.व. ०७४/०७५ य ०७५/०७६ भा ऩष्ठहरो चौभामसकको 
आम्दामन य खचयको मफफयण मनम्नानसुाय यहेको छ । 

बििरण आ.व. २०७४/०५ आ.व.२०७५/०७६ 

आम्दानी ० ३,२६,८२३ 

खर्च र्ालु ३,५७,९७,११६/५७ 
(बिबिय समानीकरण र ससर्च) 

४,७६,४८,४८५/६६ 
(बिबिय समानीकरण र ससर्च) 

१,०१,५१,२००/०० 
(सामाबिक सुरक्षा) 

१,०१,१९,६००/०० 
(सामाबिक सुरक्षा) 

पुबिगर् ५,००,०००/०० २२,२८,७१९/०० 

बनकासा   --------------- ५,१७,८१,०३६/५६ 

 (बिबिय समाबनकरण र सशर्च सबिर्) 

१,०१,३९,६००/५६ 

(सामाबिक सुरक्षा) 
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साभाजजक सयुऺाको मफफयण 

  जजल्रा :  तेह्रथभु   गा.ऩा/न.ऩा. :  पेदाऩ     आमथयक वषय :  २०७५/७६   अफमधको ष्ठकमसभ :  चौभामसक   ष्ठकस्ता  :  १ 

वडा 

नॊ. 

जेि नागरयक बत्ता- अन्म जेि नागरयक बत्ता (दमरत) एकर भष्ठहरा बत्ता मफधवा बत्ता ऩूणय अऩाङ्गता बत्ता अमत अशि अऩाङ्गता 

बत्ता 

फारफमरका सयुऺा बत्ता - 

दमरत 

जे .ना. आैैषधी उऩचाय 

बत्ता 

जम्भा 

सॊख्मा यकभ 

 

सॊख्मा यकभ सॊख्मा यकभ सॊख्मा यकभ सॊख्मा यकभ सॊख्मा यकभ सॊख्मा यकभ सॊख्मा यकभ सॊख्मा यकभ 

१ २८३  १०,९९  १२  ४८  ५४  २,१६ ६७  २,६८ ७  ५६ ६  १४.४ ३८  ५३.६  २९४  ११,४३ ४६७  २८९८  

२ २१६ ८६२० ४४ १७६०   १०२ ४०८ ४ ३२० १२ २८८ ४८ ७२० २४७ ९८६ ४२६ २५६४।८ 

३ 174 6960 20 800   ८१ ३२४ ५ ४०० १४ ३३६ २८ ४२८ १९० ७६० ३२२ १९७६।४ 

४ 97 3880 10 400 ३ १२ ५७ २२८ ४ ३२ १ २।४ १४ २२।४ १०८ ४३२ १८६ ११५६।८ 

५ 169 6760 15 600 ५ २० ६० २४०   १ २।४ २५ ४० १८१ ७२४ २७५ १७६२।४ 

यकभ (हजायभा) 
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३ क. कभयचायी तथा अन्म ऩऺहरुको ऺभता ष्ठवकास कामयक्रभ सञ्चारन बएको सहबागीहरुको सॊख्मा 

र्ाबलममा सिभागी सख्या: ३३४ 

४ हारसम्भ सॊझौता बएका तथा कामायन्वमन बएका मोजनाहरुको प्रगमत जस्थमत् 

 जम्भा मोजना - १४० 

 सबे सम्ऩन्न - २६ 

 इजस्टभेट सम्ऩन्न - २२ 

 सॊझौता बएका मोजना - १० 

 कामायन्वमन बइयहेका - १० 

 बिूानी बइसकेको - २ 

 

५ अन्म ष्ठवषमहरु  ्

(क) नक्शा ऩास बएको ष्ठववयण - ० (कभयचायी बनाय प्रकृमा सूरु गरयएको) 
(ख) न्माष्ठमक समभमतभा ऩयेको मनवेदन सॊख्मा य पर्छ्यौट जस्थमत मनवेदन ३ सफैको मनवेदनभा 

छरपर हनु े

(ग) सूशासनको अवस्था् गाउॉऩामरका य वडाहरुभा नागरयक वडाऩत्रको व्वमस्था गरयएको, गनुासो 
सनेु्न अमधकायी, सूचना अमधकायी, हेल्ऩ डेस्क (सहामता कऺ) को व्मवस्था गरयएको, 
सावयजमनक सनुवुाई गने गरयएको । 

 

 

 

६. पेदाऩ गाउॉऩामरकारे मस ऩष्ठहरो चौभामसकभा हामसर गयेको ष्ठवशेष उऩरजव्धहरु् 

 वाष्ठषयक कामयमोजना य खरयद मोजना ऩारयत 

 स्थानीम याजऩत्र प्रकाशन 

 उऩबोिा समभमतहरुको ऺभता ष्ठवकास 

 भोफाइर एप्सको सरुुवात 
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खन्ड ग सभस्मा 

१. कामयक्रभ कामायन्वमनभा देजखएका सभस्माहरु ्

 उऩबोिा समभमतका ऩदामधकायीहरुभा फदॊ मरदो ऩरयजस्थमत अनरुुऩ मनमभ कानून नजान्नु 

 सॊझौता तथा इजस्टभेट नगयीकन काभ थाल्ने प्रवमृत हनु ु 

 कामयक्रभ सॊचारन गनय प्रऩोजर रेख्न ेतरयका थाहा नहनुु 

 ष्ठपतरो अनगुभनरे मोजनाको ऩायदजशयता तथा मभतव्मष्ठमता कामभ नहनुु 

 भानव सॊशाधनको अबावरे प्रशासमनक चसु्तताभा अवयोध 
 आफश्मक कभयचायीको दयफजन्द ऩदऩमुतय नबएको 
 सॊघ तथा प्रदेश फाट प्राप्त हनुे अनदुान सभमभै मनकाशा नहनुु 

 आ.व. २०७४।०७५ भा घय जग्गा यजजिेशनफाट अनभुान गये अनसुाय याजश्व प्राप्त गनय 
नसक्न ु(पेदाऩको बागभा ऩयेको यकभ रु. २,२०,६२७ रेखाऩार ज्मोती सयफाट प्राप्त 
ष्ठववयण अनसुाय) 

२. सभस्माका सम्बाष्ठवत सभाधानका उऩामहरु ्

 उऩबोिा समभमतको ऻान, सीऩ, ऺभताको ष्ठवकास 
 मोजना कामायन्वमन तथा बिूानीभा जनप्रमतमनमधक तथा कभयचायीको मनमभ कानून प्रमतको 

अडान 

 अनगुभन प्रकृमाराई मनयन्तय तथा छड्के अनगुभनको थारनी य अनगुभन समभमतरे ददएको 
मनदेशन ऩारना नगये बिुानीभा योक 

 मनमभानसुाय गठन नबएका उऩबोिा समभमतहरु खायेजी 
 गणुस्तयीम, ऩायदशॉ तथा मभतब्ममी रुऩभा काभ नगने उऩबोिा सभमतको बिुानीभा 

योकावट तथा ब्ल्माक मरस्ट फनाई अको वषयदेखी कुनै ऩमन मोजना तथा सयकायी सेवा 
प्रवाहभा योक 

 सॊवजन्धत मनकाम सॊग आवश्मक ऩहर गयी भानव सॊशाधनको आऩमुतय 

 जजल्रा सभन्वम समभमतरे सफै ऩामरकाहरुको आफ्नो बागको यकभ हस्तान्त्रण गनुयऩने 

३. गाउॉऩामरकाको तपय फाट सभाधानको रमग सरुु गरयएका प्रमासहरु् 

 उऩबोिा समभमतका ऩदामधकायीहरुराई अमबभजुखकयण तामरभ ददन सरुु 
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 सेवाग्राहीहरुको ऩीय भकायराई भध्मनजय गदै हेल्ऩ डेस्क (सहामता कऺ) को व्मवस्था 
 अनगुभन तथा सूऩयीवेऺणभा कडाइका साथ राग्ने उऩाध्मऺ ज्मूको मनदेशन 

 मसस्टभ स्थाऩना गयेयै छाड्ने अध्मऺ ज्मूको बनाई 

 गणुस्तयीम, ऩायदशॉ रुऩभा काभ नगने समभमतका ऩदामधकायी तथा कानून फभोजजभ काभ 
नगने कभयचायीराई कायफाही गने अध्मऺ ज्मूको मनदेशन 


