
जजल्रा सभन्वम समभमत, तेह्रथभुको  चौभामसक समभऺा गोष्ठिभा 
ऩेश गरयएको पेदाऩ गाउॉऩामरकाको प्रथभ चौभामसक प्रगमत 

प्रमतवेदन 

आ.व. २०७६।०७७ 

स्थान् भेन्छमामेभ गाउॉऩामरका, तेह्रथभु 

मभमत् २०७६।०९।२०-२१ 
 

 

 

 

 

 

पेदाऩ गाउॉऩामरका 
गाउॉ कामयऩामरकाको कामायरम 

ऩोक्रवाङ, तेह्रथभु 

१ नॊ. प्रदेश, नेऩार 
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खण्ड क् गाउॉऩामरकाको ऩरयचम 

१.    ऩरयचम 

२.    जनसख्मा य शैजऺक जस्थमत 

३.    पेदाऩ गाउॉऩामरका मबत्र यहेका मफद्यारमहरु 

४.    स्वास्थ 

५.    कृष्ठष 

६.    ऩशऩुारनको जस्थमत 

७.    सडकको मफफयण 

८.    ऩरुहरुको मफफयण 

९.    व्मफसाम एवभ सहकायी दताय य नष्ठवकयणको जस्थमत 

१०. वडा कामायरमको जस्थमत तथा कामययत जनशजि 

११. मफधतु सषु्ठवधा उऩमोग गने घयधयुी 
१२. खानेऩामन समुफधा उऩमोग गने घयधयुी 
१३. शौचारम प्रमोग गने घयधयुी 
१४. सावयजमनक शौचारमको सख्मा 
१५. सावयजमनक खेरभैदानको सख्मा 
१६. वनरे ढाकेको ऺेत्रपर तथा प्रकाय 

१७. ऐमतहामसक तथा धामभयक केन्रको सख्मा 

खण्ड ख् चौभामसक अवमधको प्रगमत झरक 

१८. चौभामसक अवमधको प्रगमत झरक 

खण्ड ग् सभस्मा 

१९. कामायक्रभ कामयन्वमनभा देजखएका सभस्माहरु 

२०. सभस्माका सम्बाष्ठवत सभाधानका उऩमाहरु 

२१. गाउॉऩामरकाको तपय फाट सभाधानको रमग सरुु गरयएका प्रमासहरु 
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खण्ड-क् गाॉउऩामरकाको ऩरयचम  

१. ऩरयचम  

पेदाऩ गाउॉऩामरका तेह्रथभु जजल्राको भध्म ऩषु्ठवय बागभा अफजस्थत गाउॉऩामरका हो। 
नेऩार सॊजघम शासन प्रणारीभा प्रवेश गदाय याज्म ऩनुसॊयचना गरय स्थानीम तहको मनभायण 
गदाय सामफकभा यहेका तेह्रथभु जजल्राको ५ वडा गाष्ठवसहरु (मसम्रे, ओमाक्जङु, जरजरे, 
सम्द ुय इमसफ ु) सभावेश गरय पेदाऩ गाउॉऩामरका फनेको हो ।महाॉ मरम्फ,ुयाई, ताभाङ, 
फाहनु, ऺेत्री, दभाई, काभी, साकी, बजेुर, जोगी, सन्मासी, ऩयुी, भाजझ, भगय आदद 
जामतको फसोफास यहेको ऩाइन्छ । मस गाउॉऩामरकाको ११ फगय ष्ठक.भी. ऺेत्रपर यहेको 
छ । 

२. जनसख्मा य शजऺक जस्थमत 

पेदाऩ गाउॉऩामरकाको गाउॉऩामरका घयऩरयवाय सवेऺण २०७६ अनसुाय जनसख्माको 
आॉकडा मस प्रकाय यहेको छ। 

सवेऺण वडा १ वडा २ वडा ३ वडा ४ वडा ५ जम्भा 
भष्ठह
रा 

ऩरुुष भष्ठह
रा 

ऩरुुष भष्ठह
रा 

ऩरुुष भष्ठह
रा 

ऩरुुष भष्ठह
रा 

ऩरुुष 

पेदाऩ 
गाउॉऩामर
का 
घयऩरयवा
य 
सवेऺण 
२०७६ 

२०९
७ 

२१८
७ 

२३३
४ 

२४५
१ 

१७१
४ 

१७६
१ 

९९
६ 

१११
१ 

१२४
६ 

१४१
४ 

१७३
११ 

 तय २०६८ को जनगणना अनसुाय पेदाऩ गाऊऩामरकाको जनसख्मा १७७०० यहेको 
मथमो । 

३.पेदाऩ गाउॉऩामरका मबत्र यहेका मफद्यारमहरु 

साभमदुाष्ठमक मफद्यारमहरु 

km]bfk ufpFkflnsf leq @)$^ 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 ;+:yfut laBfno /x]sf 5g\ eg] $ j6f 

;fd'bflos l;sfO{ s]Gb| s[oflzn /x]sf 5g\ . oxf laBfnosf] laj/0f k|:t't ul/Psf] 5 . 
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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. 

बिस्ततृ बििरण् 

qm

; 

laBfnosf] gfd lzIfs 

;+Vof 

sd{rf/L laBfly{ 

;+Vof 

hDdf l;sfO{ pknAwL s}lkmo

t 

5f

q 

5fqf sIf

f % 

sIf

f * 

sIf

f 

!) 

 

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

@ l;+xb]aLcf=la= O{l;a' ^ ! %) %@ !)@ #% ^#   

# 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] % !$ !* #@  ^%    
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@) 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 * ^& &% !$@  %( %*   

@& 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]ofs

h'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 

% @) #! %!  ^#    
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$$ ltgwf/] jfnljsf; s]Gb| 

hnhn] 

! % $ (      

 hDdf   !&

#& 

!^%

* 

##(

% 

    

 

 

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\ . 

सामुदायिक बिद्िालिहर् 

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 श्री ह्यात्रङु झयना 
इङमरस फोमडयङ स्कुर   

पेदाऩ 
4 

कऺा 2 41 20 61  

2 श्री जयेु बगवती 
इङमरस फोमडयङ स्कुर  

पेदाऩ 
5 

कऺा 2 62 38 100  

3 श्री ऩामथबया इङमरस 
फोमडयङ स्कुर   

पेदाऩ 
1 

कऺा 3 61 39 110  

4 श्री न्मू सनसाइन 
इङमरस फोमडयङ स्कुर   

पेदाऩ 
3 

कऺा 3 65 50 115  

5 श्री जनकल्माण इङमरस 
फोमडयङ स्कुर   

पेदाऩ 
2 

कऺा 3 35 44 79  

                                  जम्भा 264 191 455  

श्रोत्- स्कुर EMIS 207६ 

;|f]tMlzIff;|f]t s]Gb| O{l;a' / hnhn] @)&६ 
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४.स्वास््म: 
पेदाऩ गाउऩामरकाभा फसोफास गनय पेदाऩ फासीराई फमथयङ, Implant, सयुजऺत गबयऩतन, 

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

क्र.स. सस्थाको 
नाभ 

हे.अ. अ.हे.फ. अ.न.मभ. ल्माफ 
अ. 

का.स. सेवाहरु कैष्ठपमत 

१. ऩोक्रावाङ 
स्वा.चौ. 

- - ३ १ १ फमथयङ सेन्टय, Implant,  

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

 

२. ओमाक्जङु 
स्वा.चौ. 

१ १ १ - १ फमथयङ सेन्टय, सयुजऺत 
गबयऩतन सेवा य स्वा.चौ 
फाट ददइने अन्म 
साभान्म सेवाहरु 

 

३. जरजरे 
स्वा.चौ. 

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

 

४.  सम्द ु
स्वा.चौ. 

- - २ - १ फमथयङ सेन्टय, Implant, 

सयुजऺत गबयऩतन 
रगामत स्वा.चौ. फाट 
ददइने साभान्म सेवाहरु 

 

५. इमसफ ु
स्वा.चौ. 

- १ १ - १ स्वा.चौ. फाट ददइने सफै 
साभान्म सेवाहरु 

 

 जम्भा १ ४ ८ १ ५   

(नोट्१ जना स्वास्थ सॊमोजक गाउॉऩामरकाभा कामययत ) 

स्रोत स्वास््म शाखा पेदाऩ 

५.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 
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तपय  आकष्ठषयत बइयहेका छन। भखु्म नगदेफारीको रुऩभा अदवुा, अरचजच उ्ऩादन हनुे मस 
गाउऩामरकाभा प्रधानभन्त्री कृष्ठष आधमुनकीकयण ऩरयमोजना अन्तगयत अदवुाको ब्रक तथा अरचजच 
य तयकायीको ऩकेट कामयक्रभ ऩमन यहेको छ ।ऩयम्ऩयागत रुऩभा रगाइॉदै आइएको तयकायी 
खेतीराई थोऩा मसचाई, प्राजस्टक ऩोखयी, टनेर मनभायणफाट जीष्ठवकोऩाजयनभा आ्भमनबयय फनाउन े
मफमबन्न मोजनाहरु सञ्चारन बइयहेका छन । 

मसॉचाई सषु्ठवधा उऩरब्धता सम्फन्धी मफफयण् 

मसजचत खेत वडा वडागत 
जम्भा 

प्रमतशत 

१ २ ३ ४ ५ 

खेत छैन ३२३ २८० १७५ २२३ १८४ ११८५ ३६ 

ऩणुय अमसजचत खेत छ ३३८ ११० २३५ ६ १ ५९० १८ 

२५ % मसजचत खेत 
छ 

१०९ ७३ ८५ ४९ १२१ ४३७ १३.३ 

५०% मसजचत खेत 
छ 

३४ ७८ ११५ १०० १७१ ४९८ १५.२ 

७५ % प्रमतशत 
मसजचत खेत छ 

१७ १०३ १२ १५ ५० १९७ ६ 

१००% खेत मसजचत 
छ 

७१ ३७४ २५ ७  ३७७ ११.५ 

जम्भा ७९२ ९१८ ६४७ ४०० ५२७ ३२८४ १०० 

 

कृष्ठषभा आजश्रत ऩरयवाय सम्फजन्ध मफफयण् 

कृष्ठष उ्ऩादन जम्भा 
धान १८०१ 

भकै २६९५ 

गह ु २०५ 

फन्दा, काउरी, यामो २ 

दार ११ 

कयेरा २ 

बटभास ३ 

फोमड ३ 

काक्रो ३ 
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अदवुा, वेसाय २२ 

आर ु ४५ 

गोरबेडा २ 

तोयी २९ 

ब्माज, रसनु ३ 

यहय १ 

भसुयुो २ 

केया, भेवा २ 

मसमभ ५१ 

सनु्तरा, कागमत १ 

स्माउ १ 

ऩशऩुजऺ ऩारन १४ 

कोदो ५८६ 

कुनै मनजित ब्मफसामभा नरागेको १९६ 

  श्रोत्घयधयुी सवेऺण २०७६ 

६.ऩशऩुारनको जस्थमत् 
नेऩारभा गरयने नेऩारीहरुको भखु्म व्मवसामहरु भध्मे ऩशऩुारन व्मवसाम एक भह्वऩूणय 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 श्रावण भष्ठहनादेजख 
स्थानीम तह गठन बए ऩिात 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 

७.सडकको ष्ठववयण: 

मस पेदाऩ गाउॉऩामरकाभा सडकको मफफयण मस प्रकाय यहेको छ । 

प्रकाय गत फषय ऩष्ठहरो चौभामसक हार सम्भ जम्भा 
ट्याक ओऩन 23735 m   

ग्राबेर 4668 m   
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स्तय वदृर 65358 m   

कारो ऩते्र    

८.ऩरुहरुको ष्ठववयण 

प्रकाय गत फषय ऩष्ठहरो चौभामसक कैष्ठपमत 
ऩदि    

झोरङु्ग े    

करबटय    

साघ ु    

९.व्मवसाम एवभ ्सहकायी दताय य नवीकयणको जस्थमत्  

प्रकार गत िर्ष पहहलो चौमाससक हाल सम्म जम्मा 
निााँ २५ २७ ५२ 

नविकरण ५ २ ७ 

१०.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 वडा सजचव १  

कामायरम सहामक १  

कामायरम सहमोगी १  

२ पेदाऩ – २ वडा सजचफ १  

कामयरम सहामक   

कामायरम सहमोगी १  

३ पेदाऩ – ३ वडा सजचव १  

कामयरम सहामक १  

कामयरम सहमोगी १  

४ पेदाऩ – ४ वडा सजचव १  

कामयरम सहामक   

कामयरम सहमोमग १  

५ पेदाऩ - ५ वडा सजचव १  

कामयरम सहामक १  

कामयरम सहमोगी १  
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११.ष्ठवद्यतु सषु्ठवधा उऩमोग गने घयधयुी 
३८०४ घयधयुी यहेको मस गाउॉऩामरकाभा याष्ठिम प्रशायण राइनफाट जोमडन फाॊकी यहेका 
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 
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 । 

१२.खानऩेानी सषु्ठवधा उऩमोग गने घयधयुी 
पेदाऩ गाउऩामरकाको भामथल्रा बागहरु ऩामनको श्रोत धेयै भात्राभा यहेको छ बने तल्रो ऺेत्र 
सखु्का 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 । 

१३.शौचारम प्रमोग गनय घयधयुी 
पेदाऩ गाउऩामरकाराई आ.व. २०७४/०७५ भा ऩणुय रुऩभा ददसा भिु गाउऩामरका घोषणा  

गरयएको हदुा, ्मसै अनरुुऩ पेदाऩ गाउऩामरकाभा एक घय एक शौचारम यहेकोछ । 

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

१५.सावयजमनक ऩाकय  खैरभैदानको सॊख्मा  

“स्वस््मको रागी खेरकुद यास्रको रागी खेरकुद”  बने्न याष्ठिम भरु नायाराई आ्भसाथ 
गदै पेदाऩ गाउऩामरका भा यहेका ५ वटा खेर भैदान राई आधमुनक फनाउन ेप्रमास 
बईयहेको छ ।खेरकुदको ऺेत्रभा क्रभश पड्को भादै मफगत सभम देजख नै बमरफर तथा 
पुटवर खेरहरु ऺेमत्रम स्तयका आमोजनाहरु बई सकेको तथा याष्ठिम स्तयका केष्ठह 
खेरामडहरु सभेत उ्ऩादन बइसकेको अफस्था छ । ्मसैरे बमरफर ,पुटफर ,ब्माटमभन्टन 
तथा टेवर टेमनस खेरहरुराई प्रफदयन य मफकास गनयको रागी मस गाउऩामरकाको फजेट तथा 
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कामयक्रभभा खेर भैदान मनभायण तथा स्तयउन्नमत गदै मफमबन्न सभमभा भह्व ऩणुय खेरहरु 
आमोजना गने कामय प्राथमभकताभा याजखएको छ । 

१६.फनरे ढाकेको ऺते्रपर तथा फनका प्रकाय 

पेदाऩ गाउॉऩामरकाभा फन ऺेत्र प्रशस्त भात्राभा यहेको छ। हार सम्भ महाॉ ५२ वडा 
साभमदाष्ठमक वनहरु गठन गयी सभदुामराई हस्तान्तयण गरयएको छ जसको कुर ऺेत्रपर 
९९६ हेक्टय यहेको छ बने राबाजन्बत घयधयुी ३८०८ यहेको छ। 

१७.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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खण्ड ख् चौभामसक अवमधको प्रगमत झरक 

१८.चौभामसक अवमधको प्रगमत झरक 

पेदाऩ गाउऩामरकाको चौभामसक प्रगमत झरक मस प्रकाय यहेको छ । 

मफफयण ऩष्ठहरो चौभामसक 

आन्तरयक याजश्व २२०२५८ 
आमोजना सम्झौता सॊख्मा ४ 

आमोजना पयपयाक सख्मा - 
कामयक्रभ सञ्चारन गयेको ३ 

कोरेमनका फाट हनुे मनकाश यकभ ७८६३३२५० 

ऩामरका फाट बएको खचय २४८१५२६ 

साभाजजक सयुऺा प्रथभ चौभामसक मनकासा यकभ ६७०३८२०० 

न्माष्ठमक समभमतको उजयुी ४ 

न्माष्ठमक समभमत फाट पछौट सख्मा ४ 

भेरमभराऩ मफफयण १ 

जक्सा ऩासको मफफयण 0 

सहकायी ब्मफसाम दताय 0 

सडक ट्याक ओऩन ष्ठकमभ 0 

सडक स्तय उन्नमत ष्ठकमभ 0 

सडक ग्राबेर ष्ठकमभ 0 

सडक कारोऩते्र ष्ठकमभ 0 
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खण्ड् ग सभस्मा 

१९.कामयक्रभ कामायन्वमनभा देजखएका सभस्माहरु्  

 उऩबोिा समभमतका ऩदामधकायीहरुभा फदॊ मरदो ऩरयजस्थमत अनरुुऩ मनमभ कानून नजानु्न 

 सॊझौता तथा इजस्टभेट नगयीकन काभ थाल्ने प्रवमृत हनु ु

 ष्ठपतरो अनगुभनरे मोजनाको ऩायदजशयता तथा मभतव्मष्ठमता कामभ नहनु ु

२०.सभस्माका सम्बाष्ठवत सभाधानका उऩामहरु् 
 उऩबोिा समभमतको ऻान, सीऩ, ऺभताको ष्ठवकास 

 मोजना कामायन्वमन तथा बिूानीभा जनप्रमतमनमधक तथा कभयचायीको मनमभ कानून प्रमतको 
अडान 

 सॊवजन्धत मनकाम सॊग आवश्मक ऩहर गयी भानव सॊशाधनको आऩमुतय 

२१.गाउॉऩामरकाको तपय फाट सभाधानको रमग सरुु गरयएका प्रमासहरु् 

 ऩदामधकायीहरुराई अमबभजुखकयण तामरभ ददन सरुु 

 सेवाग्राहीहरुको ऩीयभकायराई भध्मनजय गदै हेल्ऩ डेस्क (सहामता कऺ) को 
व्मवस्था 

 


