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पुर्वीचौकी गाउँपालिकाको आठौं गाउँ सभा 

गाउँपालिका प्रमखु श्री दिर्घराज बोगटी ज्यबूाट प्रस्ततु र्वार्षिक र्िती तथा कार्घक्रम आ.र्व २०७७।०७८ 

र्स पुर्वीचौकी गाउँपालिकाको आठौ गाउँ सभाका सभाध्यक्ष ज्यू, प्रमुख अर्तथथ ज्यू, र्र्वलिष्ट अथथर्त उपाध्यक्ष ज्यू 
आमन्त्रित अथथर्त ज्य,ू गाउँसभाका सभासि ज्यू, राष्ट्र सेर्वक कमघचारी तथा सुरक्षा र्िकार्का प्रमुख संचारकमी थमत्रहरु 
सबै ठाउँबाट पाल्िु भएका आिरणीर् इष्टथमत्र, समाजसेर्वी, र्वुथिजजर्वी महािुभार्वमा पुर्वीचौकी गाउँपालिकाको तर्घ बाट 
हादिि क हादिि क स्वागत टक्रर्ाउि चाहानु्छ ।  
 
आिरणीर् सभासि ज्य ूतथा उपस्थित महािभुार्वहरु : 

१. संर्ीर् िोकतान्त्रिक गणति सामाजजक न्यार् सदहतको समािुपार्तक समार्वेिी िासि व्यर्विा मौलिक हक 
र्र्वर्र्वधता र्बच एकता सदहष्णतुा र धमघर्िरपेक्षता जस्ता महत्त्वपुणघ उपिब्धी संिागत हुिै गएको िेपािको 
संर्र्वधाि कार्ाघन्वर्िको चरणबाट अथर् बदिरहेको छ । राथष्ट्रर् स्वाधीिता र स्वाथभमाि िोकति दिगो िान्त्रि 
सुिासि र्र्वकास र समृद्बिको िर्ाँ र्ुग सुरु भएको छ । र्ी ऐर्तहालसक उपिब्धीका िार्ग आन्दोििको क्रममा 
र्र्वथभन्न कािखण्डमा जीर्वि बलििािी गिुघहुिे सम्पुणघ ज्ञात अज्ञात िदहिहरुप्रर्त हादिि क भार्वपुणघ श्रिान्जिी 
अपघण गिघछु । 

२. िेपािको संर्र्वधाि अिुरुप सुिरुपजिम प्रिेिको डोटी जजल्लामा अर्वस्थित पुर्वीचौकी गाउँपालिका डोटी 
जजल्लाको सिरमुकाम लसिगिीबाट पुर्वीभागमा पिघछ । र्स पुर्वीचौकी गाउँपालिकाको जम्मा जिसंख्या CBS 
२०६८ अिुसार २३,४८०। रहेको छ । भिे र्सको क्षेत्रर्ि ११७.६६ र्वगघ द्बकिोमीटर रहेको छ । पुर्वीचौकी 
गाउँपालिकाको उत्तर र्तर बझाङ्ग िलक्षण पुर्वघ र्तर अछाम  र पजिम र्तर दिपार्ि लसिगिी िगरपालिका पिघछ । 
समुन्द्री सतह अन्दाजी ११०० िेखख ३५०० मीटर सम्मको उचाईमा अर्वस्थित छ । लसिगिी िेखख पुर्वघ पुर्वीचौकी 
गाउँपालिकाको मध्यभागबाट पहिमाि लसह स्वार राजमागघ अछाम हुिै बाजुरासम्म कािोपत्र भएर जोदडएको 
छ जुि एक मात्रै सडक तराईसँग जोदडएको छ । र्स पुर्वीचौकी गाउँपालिकाको सासं्कर्तक महत्त्व आफ्निै 
खािको छ जस अिुरुप जात ४ र्वटा (ब्राह्रमण, क्षेत्री, िलित, जिजाती ) रहेका छि भिे जातजाती ४९ र्वटा रहेका 
छि् । 

३. र्स पुर्वीचौकी गाउँपालिकाको सामथघताका आधारमा पर्घटकीर् क्षेत्र खप्तड धाथमिक पर्घटकीर् क्षेत्र राििुङ्गा 
द्बत्रर्वेर्वीधाम िेत्रश्वरी अमरलसह थापािे िापिा गरेको अखण्डदिप प्रज्वलित हुिे मालिका मन्दन्दर िगुाघ मन्दन्दर, 
सिकटर्ाि, तेडीको मन्दन्दर  िाजेन्द्रश्वर मस्टामाण्डौ आदि रहेका छि् । जिस्रोतमा मखु्य खोिाका रुपमा 
पुर्वीचौकी गाउपालिकाको बीच भाग बाट बग्ने गन्डीगाड रु्िौटीगाड थचन्नीगाड र छोिगेाड रहेका छि् र अन्य 
सािा खोिाहरु पर्ि प्रसस्त मात्रमा रहेका छि् । र्हाका मार्िसको मुख्य पेिाको रुपमा कृर्षि  रहेको छ । जो 
जीर्वि र्िर्वाघहको मुख्य आधारको रुपमा रहेको छ । र्हाको कृर्ष उत्पाििमा धाि, गहु, मकै, कोिो, र िगन्ने 
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मात्रामा जौ खेती हुन्छ भिे ििहिमा भटमास, मास, गहत, मसुरो र केराउ उत्पािि हुन्छ, तेिहिमा रार्ो तोरी 
र्ति र तरकारी खतेीमा प्याज, गोिभेडा, िसुि, अिरु्वा, आि,ु टमाटर, बन्दा, काउिी, हररर्ो लसमी, थभट्टी बगैुि 
आदि उत्पािि हुन्छ । पिुपाििमा गाई, भैसी, गोरु, कुखुरा तथा बाख्रा आदि उत्पािि हुन्छि् । र्र्विेषगरी गाई 
र भैसीिाई िधु र कम्पोष्टमिका िार्ग प्रर्ोग गररन्छ । भिे गोरु खेत जोत्नेमा प्रर्ोग गररन्छ । 

४. र्स पुर्वीचौकी गाउपालिकाको जम्मा जथमि मध्य अन्दाजी िईु र्तहाई भाग र्वििे ओगटेको छ एक र्तहाई भाग 
बाझो छ । र्विमा साि, सल्ला, िािीगुँरास, बाझ, कार्ि, उर्तस, कटुस, लसमि, ररठा, अमिा आदि रहेका 
छि् भिे जडीबुटीमा सुगन्धर्वाि, पाषणिेर्व, लसिाजीत, सुिभाणी, कुररिो, चुत्रा, जटामसी, सुिगाभा, कचुर, 
कुकुरडाइिो, हरो, बरो, र्ततेपाती, रटमुर, पांगुर रहेका छि ्। जंगिी जिार्वरहरुमा थचतुर्वा, बार्, मगृ, स्याि, 
बािर, िेडुबािर, खरार्ो, भािु आदि रहेका छि् भिे पन्छीमा कालिज, िुइचे, कोइिी, र्तत्रा, डाँरे्, च्याखुरा, 
जुरेिी, काठर्ोर, िुकुर आदि रहेका छि् । 

५. र्सै पुर्वीचौकी गाउँपालिका अन्र्तगत र्र्वद्यािर्हरुमा प्रारम्भिक र्वािर्र्वकास केन्द्र ५२, आधारभुत प्रा.र्र्व ४३ र्वटा, 
कक्षा ६ िेखख ८ सम्मका र्ि.मा.र्र्व १४ र्वटा, कक्षा ९ िेखख १० सम्म ८ र्वटा र कक्षा ११ िेखख १२ सम्म ३ र्वटा तथा 
समुिार्बाट सञ्चालित सामुिाथर्क लसकाई केन्द्र (CLC) ६ र्वटा रहेका छि् । 

६. पर्घटद्बकर् क्षेत्रको अपार सिार्विा रहेको भू-स्वगघ खप्तडको प्रर्वेिद्वार खझग्रािा तथा चौखुटे्ट पर्ि र्सै पूर्वीचौकी 
गाउँपालिकामा अर्वस्थित छ । आज र्ो गाउँपालिका र्र्वर्र्वध सिार्विा र अर्वसर र चुिौर्तको र्बचमा उथभएको 
छ । पुर्वीचौकी गाउपालिकाको एकतामा जोड दििै संसृ्कर्त सम्पिा र किाको जगेिाघ गरर लिक्षा, स्वास्थ्य, 
र्पउिे पािी, हररर्ािीर्ुक्त पूर्वीचौकी गाउँपालिका, सुन्दर पूर्वीचौकी गाउँपालिका बातार्वरण मैत्री बिाउि प्रण 
गरर अगािी बिेको पूर्वीचौकीको गौरर्वसािी इर्तहास, समृि भर्र्वष्यको र्बचमा उजाघइत र्वतघमाि लिएर उथभएका 
छौ । र्स अथघमा हामी पूर्वीचौकी बासी सौभाग्यसािी छौ 

७. खप्तड संग जोदडएको जिस्रोत, जदडबुटी, कृर्ष, प्रर्टिको प्रचुर सिार्विा बोकेको र्ो सुन्दर पहाडी पूर्वीचौकीको 
स्रोत र साधिको सु-व्यार्वस्थित उपर्ोगिे पुर्बिचौकी बासीको सम्वृदि र जीर्विमा सकारात्मक पररर्वतघि ल्याउि 
तथा गाउँपालिकाको सेर्वा प्रर्वाहमा र्र्वलिष्टता ल्याउिे गरर िीर्त तथा कार्घक्रम तर् गिघ र्ो गाउँसभा सर्ि हुि े
र्र्वश्वास लिएको छु । 

८. र्स गररमामर् सभामा गाउँपालिकाको तर्घ बाट गाउँको सम्पूणघ र्र्वकासको िार्ग मागघ ििघिको रुपमा रहिे 
आगामी आ.र्व. २०७७।०७८ को दहउिे अथधर्वेिि तथा आठौ गाउँसभाको र्वार्षिक िीर्त, कार्घक्रमको जािकारी 
गराउि पाउँिा अत्यि खुिी िागेको छ । र्स अर्वसरमा गाउँपालिकाका प्रर्ासहरुमा हरिम साथ र सहर्ोग 
गिुघहुिे कार्घपालिकाका सिस्यज्यूहरु, गाउँिभाका सम्पूणघ सिस्यहरु, राजिैर्तक ििहरु तथा िागररक समाज, 
सरकारी तथा गैरसरकारी र्िकार्हरु, संचार जगत, गाउँपालिकाका सम्पूणघ कमघचारीहरु एर्वम पूर्वीचौकी 
गाउँबासी सम्पूणघ आिरणीर् आमा-बुबा, िाजु-भाइ तथा दििी-बहीिीहरुमा हादिि क आभार व्यक्त गिघछु । 
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आिरणीर् सभासि ज्य ूतथा उपस्थित महािभुार्वहरु : 

र्स पालिकाको िक्ष्य, उद्दशे्यहरु तथा चिुौतीहरु र्सप्रकार रहेका छि ्। 

(क) पुर्वीचौकी गाउँपालिकाको िक्ष्य: 
१. र्स गाउँपालिकािे लिक्षा, स्वास्थ्य, कृर्ष, पर्घटि, उद्योगमा समुथचत िगािी गरी रोजगारीका अर्वसरहरु 

लसजघिा गरी र्वातार्वरणमैत्री प्रर्र्वधीमैत्री समृि एर्वम र्वैज्ञार्िक समाजको पररकल्पिा गिघछ ।  
 

(ख) पुर्वीचौकी गाउँपालिकाको उद्दशे्यहरु : 
१. Dropout rate ित प्रर्तित र्टाई र्र्वद्यािर् लिक्षामा सर्वै र्वगघ क्षेत्र सम्प्रिार्को समार्वेिीताको आधारमा 

उच्चतम र्र्वद्यािर्हरुको लसकाई स्तर र्वृद्बि गरी सक्षम जििर्क्त उत्पािि गिे। 
२. स्वास्थ्य क्षेत्रमा िक्ष जििर्क्तको व्यर्विापि गरर सम्पुणघ गाउपालिका र्वासीको स्वास्थ्य स्तरमा सुधार गिे।  
३. कृर्ष क्षेत्रमा अिुिाि तथा आधरु्िक लसचाई पोखरीको व्यर्विापि गरी कृषकहरुिाई आत्मर्िभघर बिाउिे। 
४. पर्घटि तथा उद्योगमा समुथचत िगािी गरी र्वेरोजगार र्ुर्वाहरुका िार्ग रोजगारीका अर्वसरहरु लसजघिा गिे। 
५. गाउपालिकाका सम्पुणघ र्ोजिाहरुमा जिताको पुणघ सहभार्गतामा गराई रोजगारी लसजघिा गिे । 
६. गाउपालिकाका सम्पुणघ द्बक्रर्ाकिापहरुमा सुिासि र पारिलिि ता कार्म गिघ सुिासिका सम्पणुघ 

औजारहरु प्रर्ोग गिे । 
 
(ग) गाउँपालिकाका चुिौर्तहरु 

 पेम्भि उपिब्ध िगराई काम िहुिे गरेको । 
 िेपाि सरकारिे लिएको राजश्व संकिि गिे िक्ष्य जुि थथर्ो िक्ष्य अिुसारको राजश्व संकिि िभइ 

राजश्व र्वाडर्ाडको रकम गाउँपािीका प्राप्त िगरेको कारण सो रकमर्वाट पुरा हुिे (अर्ात) र्र्वर्िर्ोजजत 
कार्घ सम्पन्न गिघमा करठिाई । 

 कोरोिा भाइरस कोथभड १९ का कारणिे र्िर्थमत हुिे कार्घमा अर्वरोधका कारण गापािे र्िधाघरण 
गरेको िक्ष्य हालसि गिघ करठिाइ ।  

 गाउँपालिकाका र्र्वथभन्न क्षेत्रको मिेपिे औल्याएको र्वेरुजु र्िर्थमत र र्चौट गिघमा कठीिाई । 
 जिताका जिअपेक्षा र्तव्रहुिु र हामीिे प्राप्त गिे श्रोत साधि र गाउँपालिकाको आिररक आम्दािी 

कम हुिुिे र्र्वकासमा सिुिि गिघ कठीिाइ । 
 गाउँपािीकाको आफ्नो भर्वि िभएका कारण जितािाई दििुपिे सेर्वामा करठिाई भएको ।  
 र्बषर्गत िाखाका सबै कमघचारी गाउँपालिकामा आउि िसकेका कारणिे काम गिघ करठिाइ । 
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आिरणीर् सभासि ज्य ू : 
अब म आ. र्व. २०७७।०७८ मा प्रस्तु गररएको बजेट बारे जािकारी गराउि चाहानु्छ ।  

लस.ि मार्घ त िीषघक प्राप्त रकम 
१ संथर्र् सरकार िसतघ अिुिाि १८१८०३८९० 
२ संथर्र् सरकार समार्िकरण अिुिाि ९०९००००० 
३ संथर्र् सरकार राजश्व बाडँर्ाँड ७६००७७२० 
४ 

र्र्विेष अिुिाि संर् 
खखरसिै खािेपािी र्ोजिा ५०००००० 

५ सरस्वती मा.र्र्व छात्रर्वास ६०००००० 
६ चौखुटे्ट खािेपािी काडामाण्डौ ६०००००० 
७ 

प्रिेि सरकार 
समार्िकरण अिुिाि ६९४०००० 

८ राजश्व बाडँर्ाँड १९४५००० 
९ 

प्रिेि सरकार र्र्विेष 
अिुिाि 

तातोपािी लसि ेलसचाई कुिो र्िमाघण र्वडा िं. ५ १६००००० 
१० पोषणमैत्री िािीर् तह र्ोषणा कार्घक्रम १०००००० 
११ र्र्वस्मान्य लसचाई र्िमाघण र्वडा िं. ३ गैरागाउ १६००००० 
१२ भारतोिी लसचाई कुिो र्वडा िं. २ बगिेक १६००००० 
१३ 

प्रिेि सरकार समपुरक 
अिुिाि 

कुर्िगडा गाँजरी सडक स्तरोन्नती ३५००००० 
१४ चौखुटे्ट काडामाण्डौ सडक स्तरोन्नती ३५००००० 
१५ चौखुटे्ट काडामाण्डौ सडक र्िमाघण ३५००००० 
१६ गत र्वषघको िगि मौज्दात रकम ५००००० 
१७ र्स र्वषघ अिमार्ित आिररक श्रोत ६९५०००० 
१८ सामाजजक सुरक्षा तथा संरक्षण  ८६९२८००० 

१९ िािीर् स्वास्थ्य परु्वाघधार र्र्वकास कार्घक्रम ८५००००० 
२० िािीर् पुर्वाघधार र्र्वकास साझेिारी कार्घक्रम २५००००० 

जम्मा रकम ४९६२७४६१० 
अक्षरुपी जम्मा बजटे ४९ करोड ६२ िाख ७४ हजार ६ सर् १० रुपरै्ा रहेको छ । 

 

आिरणीर् सभासि ज्य ूतथा उपस्थित महािभुार्वहरु : 

पुर्वीचौकी गाउपालिकाको मिुमिका रुपमा रहेका ५ र्वटा ज र १ र्वटा प (जप)  

१. पदहिो ज: जमीि; हामी सगँ भएका खािी जमीिको मुल्याकंि गरी बाटो बिाउि उपर्ुक्त ठाउमा बाटो, 
सडक बिाउि उपर्ुक्त ठाउमा सडक, उत्पािि हुिे उपर्ुक्त ठाउमा उत्पािि, र्र र्िमाघण गिघ उपर्ुक्त ठाउमा 
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र्र र्िमाघण तथा सरकारी भर्वि र्िमाघण गिघ उपर्ुक्त ठाउमा सरकारी भर्वि र्िमाघण गिे िीर्त अर्विम्बि 
गररिे छ ।  

२. अको ज : जि, पुर्वीचौकीमा मुख्य जिको रुपमा रहेका गण्डीगाड, रु्िौटीगाड, थचन्नेगाड, छोिेगाड र 
सािार्तिा प्रिस्त खोिा िािा रहेका छि् जसिाई बहुउपर्ोगी प्रणािी अिुसार र्पउिे पािी, लसचाई, 
र्र्वधुत उत्पािि गरेर रोजगारी लसजघिा गिे िीर्त बिाइिे छ । 

३. तसे्रो ज : जडीबटुी, पुर्वीचौकी गाउपालिका र्वररपरर जंगििे िाद्बकएको क्षेत्र धेरै भएको हुिािे व्यर्क्तगत, 
सामुिाथर्क र कबुलिर्ती र्वि आदिमा जडीबुटी खेती गिे जस्तै; रटमुर, कुररिो, गजुो, बोजो, घ्यूकुमारी, 
असुरो, र्तते, लसस्नो, सुिभाउरी, धुर्वीजडा, पाँचऔिे, हररर्ो थचर्ापर्त्त, ओखर तथा अमिा आदिको 
खेती गिे प्रणािीको र्र्वकास गिे र्िती र्िमाघण गररिे छ ।  

४. चौथौ ज : जिश्रम, श्रमबाटै सौन्दर्घ प्राप्त हुन्छ भन्ने सोचका साथ जबसम्म हामी श्रम गिघिौ तबसम्म हाम्रो 
आथथि क उन्नर्त तथा प्रगर्त हुिैि भन्ने आधारमा गरौ हामी श्रम, िपरौ गरीबीको भ्रम भन्न ेमुिमिको 
आधारमा सहकारी र सामुदहकताको आधारमा श्रम गरी उत्पाििमा र्वृथि गिे र्िती अर्विम्बि गररिे छ। 

५. पाचँौ ज : जिताको सकारात्मक सोच, हामीिे जबसम्म सकारात्मक सोच, र्र्वचारका साथ जीर्विका 
हरेक पाटोिाई र्र्वश्लेषण गिघ सकै्दिौ तबसम्म हाम्रो उन्नर्त, प्रगर्त र समुन्नर्त हुि सकै्दि र हाम्रो 
समाजिे र्डको मािघ पर्ि सकै्दि त्यसकारण िकारात्मक सोच जस्तै, मदहिा दहिं सा, र्वािर्र्वर्वाह, धामी 
झाक्री प्रर्तको र्र्वश्वास, बोक्सी प्रथा, सासुर्वुहारी र्बच र्र्वभेि, िाइजो प्रथा तथा जातजाती र्बच र्र्वभेिको 
अन्त्य गरी र्वैज्ञार्िक समाज र्िमाघण गिघका िार्ग र्िती अर्विम्बि गररिे छ । 

६. एउटा प पर्घटि : पर्घटिका दृथष्ट्रकोणिे पुर्वीचौकी गाउपालिका सिार्विा बोकेको क्षेत्र हो । पुर्वीचौकी 
गाउपािद्बकामा हाम्रो भु-स्वगघको रुपमा पदहचाि बिाएको स्वगीर् अिुभुर्त दििे खप्तडको प्रर्वेि िार 
रहेको छ । अमर लसह थापािे िापिा गरेको अखण्ड दिप प्रज्वलित हुिे मालिका मन्दन्दर रहेको छ, सर्व ै
ठाउको दृष्य अर्विोकि गिघ सद्बकिे राििुग्गा क्षेत्र र सर्ौ संख्यामा बर्िबिाउ र्र्वथभन्न आकृर्तका मुर्ति हरु, 
कुदडगडा ताि, द्बत्रर्वेणीधाम, बगिेकक्षेत्र रहेका छि भिे हाम्रो संसृ्कर्त, किा, भाषामा जस्त ैभुर्वा िाच, 
पञ्चेबाजा, हुडके िाच, ओले्क पर्वघ, चाचरी गीत, सिाई, झर्ािी, िमाहा, होिी, पुतिा, न्याउिे, 
िेउणार्गत, भारीखिे, िगार्त संसृ्कर्त संरक्षण गररिे िीती अर्विम्बि गररिे छ ।  

आिरणीर् सभासि ज्य ू: 

अर्व म आ.र्व २०७७/२०७८ चतै ०६ गत ेसम्म सम्पन्न भएका भौर्तक कार्घहरु प्रस्ततु गिघ चाहानु्छ । 

गाउपालिकाका मातहतका र्ोजिा तथा कार्घक्रमहरु जम्मा ३४२ र्वटा रहेको छि ्। 

o गाउपालिका बाटका र्ोजिाहरु : ९८ 
o र्वडा िं. १ खखरैिमा :   २९ 
o र्वडा िं. २ बगिेकमा :  ३३ 
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o र्वडा िं. ३ गैरागाउमा :  ४१ 
o र्वडा िं. ४ सािागाउमा :  ४० 
o र्वडा िं. ५ काडमाण्डौमा :  २७ 
o र्वडा िं. ६ गाँजरीमा :   ३२ 
o र्वडा िं. ७ पोखरीमा :   ३३ 

 
→ ३४२ र्वटा र्ोजिाहरु मध्य २०० र्ोजिाको सम्झौता भएका छि ्। 

o र्वडा िं. १ खखरैिमा :   २७ 
o र्वडा िं. २ बगिेकमा :  १८ 
o र्वडा िं. ३ गैरागाउमा :  ३५ 
o र्वडा िं. ४ सािागाउमा :  ४१ 
o र्वडा िं. ५ काडमाण्डौमा :  २८ 
o र्वडा िं. ६ गाँजरीमा :   २४ 
o र्वडा िं. ७ पोखरीमा :   २७ 

→ र्ोजिा सम्झौता हुि बाकँी १४२ र्वटा छि ्। 
→ पिेी रकम लिएका ५६ र्वटा र्ोजिाहरु छि ्। 

o र्वडा िं. १ खखरैिमा :   ६ 
o र्वडा िं. २ बगिेकमा :  १ 
o र्वडा िं. ३ गैरागाउमा :  ५ 
o र्वडा िं. ४ सािागाउमा :  १८ 
o र्वडा िं. ५ काडमाण्डौमा :  १४ 
o र्वडा िं. ६ गाँजरीमा :   ८ 
o र्वडा िं. ७ पोखरीमा :   ४ 

→ सम्पन्न भएका र्ोजिाहरु १९ र्वटा छि ्। 
→ भकु्तािी भएका र्ोजिा तथा कार्घक्रमहरु पर्ि १९ र्वटा छि ्। 

o र्वडा िं. १ खखरैिमा :   ० 
o र्वडा िं. २ बगिेकमा :  ० 
o र्वडा िं. ३ गैरागाउमा :  ४ 
o र्वडा िं. ४ सािागाउमा :  १३ 
o र्वडा िं. ५ काडमाण्डौमा :  ० 
o र्वडा िं. ६ गाँजरीमा :   १ 
o र्वडा िं. ७ पोखरीमा :   १ 
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आ.र्व २०७७/२०७८ चतै ०६ गत ेसम्म सम्पन्न भौर्तक प्रगर्तहरु : 

→ िर्ाँ सडक र्िमाघण ५.२५  द्बकिोथमटर सम्पन्न भएको छ । 
→ सडक सरसर्ाई तथा ममघत २० द्बकिोथमटर सम्पन्न भएको छ ।  
→ लसचाई कुिो र्िमाघण ४२९ थमटर सम्पन्न भएको छ ।  
→ लसचाई पोखरी र्िमाघण १३ र्वटा भएको छ ।  
→ खािेपािी र्ोजिा अिरगत ११ र्वटा िर्ाँ धारा र्िमाघण भएका छि्  
→ मन्दन्दर २ र्वटा र्िमाघण भएका छि् ।  
→ PCC र्ोरेटो बाटो ३१३ थमटर र्िमाघण भएको छ ।  
→ १७९ थमटर पखाघि र्िमाघण भएको छ ।  
→ र्ातु्र प्रर्तक्षािर् ५ र्वटा र्िमाघण भएका छि् ।  
→ तटबन्धि ७० थमटर र्िमाघण भएको छ ।  

 

आिरणीर् सभासि ज्य ूतथा उपस्थित महािभुार्वहरु : 

अन्त्यमा  

र्ो आठौ गाउँसभा र्ोजिा तथा सम्पन्न गिघ प्रभार्वकारी भुथमका खेल्ि र्िकार्हरु, र्िजी क्षते्र, िातृ र्िकार्, अिराथष्ट्रर् 
संर् संिाहरु, टोि र्र्वकासका संिाहरु िगार्त अन्य सम्पुणघ सरोकारर्वािाहरुिाई र्सै मञ्चबाट हादिि क धन्यर्वाि 
दिि चाहानु्छ, साथै र्स आठौ गाउँसभाको र्ोजिा गिघ सहर्ोग पुर्ाघउिे कार्घपालिकाका सिस्यहरु, गाउँपालिकाका 
कमघचारीहरु, गाउँसभाका सिस्यहरु ज्युमा हािीक आभार व्यक्त्त्त गिै र्र्वगतका र्वषघ झै र्ो बाँद्बक आथथि क र्वषघमा पर्ि 
सहर्ोग प्राप्त भइरहिे आिा एर्वम् र्र्वश्वास गिै सबै उपस्थित मािुभार्वहरुमा हादिि क धन्यर्वाि व्यक्त गिघ चाहानु्छ ।  

 

 

धन्यर्वाि ! 

पूर्वीचौकी गाउँपािीका अध्यक्ष 

दिर्घ राज बोगटी 

 
 
 


