
गाउँपालिकािे हािसम्मका गरेका ११४ उपिब्धिहरु 

१. संघीय प्रणाली लागु भई सकेपछि नेपालको ४६० गाउपाछलकाहरु मध्य पछहलो पुर्वीचौकी गाउपाछलकाको रुपमा 

यस पाछलकाले ३५ छसटको २ र्वटा सुछर्वधायुक्त बस खरिद गिी चौखुटे्ट देखख छदपायल सम्म यहााँका जनताहरुलाई 

सेर्वा छदई िहेको ि ।  

२. एक र्वटा एक्जाभेटि खरिद गिी छर्वकास छनमााणमा टेर्वा पुयााउने काम भइिहेको ि ।   

३. िाउपडी प्रथा उनु्मलन गना िाउ नबाने मछहलाहरुलाई नगत रु. ५००० सछहत दोसल्ला ओढाई सम्मान गरिएको 

ि ।  

४. पिम्पिागत पोशाकको सम्प्रर्द्ान गना गाउसभाका मछहला सदस्य तथा मछहला कमाचािीहरुलाई गुनु्य चोली 

छर्वतिण गरिएको ि । 

५. मछहलाहरुलाई स्विोजगाि बन्न होछजयािी ताछलम प्रदान गिी १२ जना मछहलालाई स्विोजगाि बनाएको ि । 

६. हामी छनर्वााछचत भई पदर्वहाली गदै गदाा २०७४ साल असाि २२ गते पदर्वहालीका छदन उज्यालो पुर्वीचौकी 

बनाउने घोषणा गिे बमोछजम पुर्वीचौकी गाउपाछलकाका सात र्वटै र्वडामा छर्वजुली र्वखक्त बाछलसकेको ि भने 

२०७९ साल सम्ममा पुर्वीचौकीमा भएका  समु्पणा ४५४० घिधुिीमा छर्वजुली र्वखक्त र्वाली सके्न लक्ष्य छनधाािण 

गिेको ि ।   

७. सुिछित खानेपानीका लाछग करिब ७०० धािा छनमााण गरिएको ि । 

८. एक घि एक धािा भने्न उदे्दश्य अनुरुप सबै पुर्वीचौकी गाउपाछलका बााँसीहरुलाई उपलब्ध गिाउन संछघय सिकाि 

बाट बजेट छर्वछनयोजन भई IEE (Initial Environmental Examination) को प्रछियामा िहेको ि । 

९. यस पुर्वीचौकी गाउपाछलका अन्तिगत छर्वछभन्न र्वडा कायाालय सम्म जोड्ने गिी १११ छकलो छमटि कच्ची सडक 

छनमााण भएको ि, भने खखिसैनमा Main road बाट र्वडा कायाालय सम्म जाने ३८ छमटि RCC सडक छनमााण 

भएको ि ।  

१०. िात्राहरुको सुिछित बसाई तथा अध्ययनका लाछग शाजेन्द्रश्वि माध्याछमक छर्वधालयमा मछहला िात्रार्वास छनमााण 

गरिएको ि । 

११. आउने जाने बटुर्वाहरुको थकान मेट्न यस गाउपाछलकाका ७ र्वटा र्वडामा करिब ५ र्वटा पीपल चौतािाहरु 

छनमााण गरिएका िन् । 

१२. छर्वछभन्न र्वडामा फलामका कृछष तथा अन्य औजािहरु छनमााण तथा ममात गना ६ र्वटा आिन घि छनमााण भएका 

िन् ।  

१३. कृछष िेत्रमा टेर्वा पुगोस भने्न उदे्दश्यले करिब ३.७६ छकलोछमटिका छसचाई कुलाहरु छनमााण भएका िन् । 

१४. छर्वछभन्न र्वडामा गिी २ छकलोछमटि PCC घोिेटो बाटो छनमााण भएको ि । 

१५. खोलाले बगाएको र्वा खेती योग्य जमीनको सुििा गना करिब ५९ छमटि लम्बाईको तटबन्धन छनमााण गरिएको ि ।  

१६. गाउपाछलकामा सार्वाजछनक कामकाज गने उदे्दश्यले २ र्वटा सार्वाजछनक भर्वन छनमााण भएका िन् । 

१७. धाछमाक स्थलहरुको पयाटन प्रर्वर्द्ान गना गाउपाछलकाका सबै र्वडामा ५१ र्वटा मखिि छनमााण भएका िन् ।  

१८. यातु्रहरुको सुछर्वधाका लाछग गाउपाछलका भरि १४ र्वटा यातु्र प्रछतिालय छनमााण गरिएका िन् । 

१९. खोप लगाउन सछजलो बनाउने उदे्दश्यले ४ र्वटा खोप केन्द्र स्थापना भएका िन् ।  

२०. करिब १५.५० छकलोछमटिका टेर्वा पखााल छनमााण भएका िन् ।  

२१. यस गाउपाछलका अन्तिगत र्वडा नं. १ खखिसैनमा िेडिस भर्वन छनमााण भइिहेको ि ।  

२२. यस गाउपाछलकाका छकसानहरुलाई छसचाईको सुछर्वधा सहजताका लाछग ३५ र्वटा छसचाई पोखिी छनमााण गिेका 

िन् ।   

२३. छर्वछभन्न कायाालयको कामकाजमा सहजता ल्याउनका लाछग ४१ र्वटा कायाछर्वधी, ऐन, छनछदा छशका तथा छनयमार्वली 

छनमााण गिी कायाान्वयनमा ल्याएको ि ।  

२४. कृछष िेत्रमा लाछग िहेका कृषकहरुको मनोबल बढाउन अध्यि कृछष पुिस्कािको व्यर्वस्था गिी प्रते्यक र्वषा 

छर्वतिण गरि िहेको ि ।   



२५. पाछलकाका ७ र्वटा र्वडालाई छर्वछभन्न पकेट िेत्र (खखिसैनमा तिकािी, बगलेकमा आलु, गैिागाउमा तिकािी, 

सानागाउ तिकािी, काडामाण्डौमा आलु ि बााँसमछत, गााँजिीमा अदुर्वा रे्वसाि, पोखिीमा अदुर्वा रे्वसाि ) स्थापना 

गरिएको ि ।  

२६. पयाटछकय िेत्र खप्तडमा भ्रमणमा जाने आउने पयाटकका लाछग बस्न सछजलो होस भने्न हेतुले र्वडा नं. २ 

बगलेकमा Home stay सञ्चालन गरिएको ि ।  

२७. पयाटछकय िेत्र खप्तडमा भ्रमण जाने पयाटकका लाछग बस्न सछजलो होस भनी खप्तडमा नै ५ र्वटा टर स छनमााण 

गरिएको ि ।   

२८. कुनीगडा ताल संििण गना ताल र्वरिपरि पखााल छनमााण गरिएको ि ।  

२९. छशिामा सुधाि ल्याउन भौछतक पुर्वााधािको पछन त्यछतकै आर्वश्यकताको महशुस गिी करिब २६ छर्वधालय भर्वन 

छनमााण गरिएको ि ।  

३०. छर्वधाथीहरु तथा छशिकहरुको सुछर्वधाका लाछग छर्वधालयहरुमा १५ र्वटा शौचालयहरु छनमााण गरिएका िन् । 

३१. पुर्वीचौकी गाउपाछलकाका बालबाछलकाको प्राछर्वछधक छशिामा पहाँच बढाउने हेतुले गाउपाछलका अन्तिगत र्वडा 

नं ४ को सिस्वती माध्याछमक छर्वद्यालय सानागाउमा प्राछर्वछधक छशिा संचालन गिी ३ र्वछषाय Diploma in Civil 

Engineering को पढाई संचालन गरिएको ि ।  

३२. जनताको स्वास्थ्यलाई मध्य नजि गिी बढी भिा बढी सेर्वा छदने हेतुले गाउपाछलकाले MBBS डाक्टिको भनाा 

गिी २०७७ साल असोज ०१ गते देखख सानागाउ स्वास्थ्य चौकीबाट सेर्वा प्रदान गरिएको ि भने छर्विामीलाई 

ओसािपसाि गना सछजलोको लाछग गाउपाछलकाले Ambulance खरिद गिी सेर्वा प्रदान गरि िहेको ि ।   

३३. भौगोछलक छर्वकटताका कािण कछतपय र्वडाका र्वडा केन्द्रहरुबाट मानर्व र्वस्ती टाढा भएकाले स्वास्थ्य सेर्वा 

सुछर्वधा छदन सामुदाछयक स्वास्थ्य ईकाइ केन्द्र (पोखिीको छटमुिदह, गजडा, गााँजिीको बास्कोट, गैिागाउको डुछि, 

बगलेकको कुडासैन,खखिसैन,बगलेक रिखाडा) ७ र्वटा स्थापना गिी सोही स्थानबाट स्वास्थ्य सेर्वा उपलब्ध 

गिाइएको ि।  

३४. सिस्वती माध्याछमक छर्वद्यालय सानागाउमा छर्वधाथीहरुको सुछर्वधाका लाछग रु २ किोडको लागतमा  िात्रार्वास 

छनमााण भइिहेको ि ।  

३५. गाउपाछलकाले आफनै बजेटमा ७ र्वटा (पुर्वीचौकी गाउपाछलका र्वडा नं ६ को घडौने, र्वडा नं ७ को छटमुिदह,  

र्वडा नं १ को िोिेपानी, िार्वला घट्ट,काडामान्डौ मडाना,पोखिीको मुजेलेख , काडामान्डौको चनिमोि) झोलुगे्ग 

पुल छनमााण गिेको ि  ।  

३६. सहकािीको स्ति उन्नती ि कृछष प्रर्वर्द्ान गना बहउदे्दश्य भर्वन GNI-WFP, Zero Hunger ि पुर्वीचौकी 

गाउपाछलकाको साझेदािीमा साढे २ तल्लाका २ र्वटा भर्वन छनमााण भएका िन् । 

३७. GNI-WFP, Zero Hunger ि पुर्वीचौकी गाउपाछलकाको साझेदािीमा ३ (काडामाण्डौ, गााँजिी ि गैिागाउ) र्वटा 

कृछष संकलन केन्द्र छनमााण गरिएको ि । 

३८. छत्ररे्वणी धाम सानागाउ, खखिसैन ि सााँजघाटमा मसान घाट सुधाि गने काम भएको ि ।  

३९. छमछत २०७७ साल काछताक ०१ गतेबाट ५ सैयाको Corona Hospital स्थापना गिी २ जना Staff Nurse पछन 

भनाा गिी सेर्वा छदई िहेको ि ।  

४०. संघीय सिकािको सहयोगमा बने्न १० सैया Hospital को छशलान्यास गिी भर्वन ममातको कायाा  अगाडी बढेको 

ि ।  

४१. सुनौला हजाि छदनका आमालाई उपाध्यि कोशेली कायािम अन्तिगत पोषण झोला छर्वतिण गरि िहेको ि ।  

४२. ६ देखख १० किामा अध्ययनित िात्राहरुलाई १ छदने स्याछनटिी प्याड छनमााण गने ताछलम सञ्चालन गरिएको ि । 

४३. छर्वधालय छर्वमुख छकशोिीहरुलाई यौन, प्रजनन् स्वास्थ्य, मछहनार्वािी सिसफाई तथा पोषण सम्बन्धी १ छदने 

अछभमुखीकिण कायािम सम्पन्न गरिएको ि ।  



४४. छशिा तफा  पाछलकाको आन्तरिक श्रोतबाट करिब ४९ जना छशिकहरुलाई तलबको व्यर्वस्थापन गिी छशिामा 

टेर्वा पुयााउने काम भएको ि भने १७० जना जेहेिाि छर्वधाथीहरुलाई झोला तथा शैछिक सामािीहरु छर्वतिण 

गरिएको ि । 

४५. गाउपाछलकाको साधन श्रोतबाट स्वास्थ्य तफा  २६जना स्वास्थ्य कमीहरुलाई तलबको व्यर्वस्थापन गिी सेर्वा छदई 

िहेको ि ।  

४६. स्वास्थ्य शाखाको भर्वन िहेको जग्गा २०७० साल देखख मुर्द्ा लडेि २०७७ साल पुस २० गते ४ िोपनी जग्गाको 

लालपुजाा प्राप्त गिेको ि ।  

४७. यस पुर्वीचौकी गाउपाछलकाको र्वडा नं. ५ काडामाण्डौमा छमछत २०७६ असािमा गाउघि खिछनकको भर्वन 

छनमााण भएको ि ।  

४८. छर्वछभन्न स्वास्थ्य चौकीमा रिक्त दिबिीको हकमा १२ जना स्वास्थ्यकमीको छर्वज्ञापनर्द्ािा पदपुती गरिएको ि । 

४९. ७ र्वटा स्वास्थ्य चौकीमा पोषण सम्बन्धी OTC ( Out  treatment center) सेन्टि छनमााण गरिएको ि ।  

५०. बृहत पोषण सम्बन्धी ३४ जना स्वास्थ्य कमीहरुलाई ताछलम छदई िमता अछभरृ्वखर्द् गरिएको ि ।  

५१. २४ घणे्ट Birthing Center मा सेर्वा छदने किाि कमाचािीहरुको लाछग सिकािी दििेटको तलब भत्ताको व्यर्वस्था 

गरिएको ि ।  

५२. र्वडा नं. १ देखख ७ सम्मका स्वास्थ्य चौकी माफा त गभार्वती मछहलाहरुको लाछग छनशुल्क िामीण Ultrasound 

सुछर्वधा छमछत २०७६ साल फागुन १८ गते देखख २०७७ साल फागुन मसान्त सम्म जम्मा ९०० जनालाई सेर्वा प्रदान 

गिेको ि ि जछटल केश देखा पिेका ३० जना मछहलाहरुलाई छजल्ला अस्पताल तथा छजल्ला बाछहिका 

अस्पतालमा refer  गने काम भएको ि । 

५३. गैिागाउ स्वास्थ्य चौकीबाट MA( Medical Abortion) सेर्वा छर्वस्ताि गिेको ि ।  

५४. खखिसैनमा गाउपाछलकाको पहलमा प्रदेश सिकािको सहयोग मा सामुदाछयक स्वास्थ्य ईकाइ केन्द्र ि Birthing 

Center को भर्वन बछनिहेको ि । 

५५. रे्विोजगाि व्यखक्तहरुको सुचना प्रकाशन गिी ५७३ जनालाई EMIS (Employment Management 

Information System) मा दताा गरिएका िन् । 

५६. प्रधानमन्त्री िोजगाि कायािम अन्तिगत २०६ जना रे्विोजगाि व्यखक्तहरुलाई िोजगािी छदएको ि ।  

५७. सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसाि सुचना अछधकािीको व्यर्वस्था गिी सुचना प्रर्वाह गने काम छनयछमत 

भइिहेको ि ।  

५८. पशु सेर्वा केन्द्र माफा त नश्ल सुधािका लाछग बयि बोका छर्वतिण गिेको ि ।  

५९. पशु सेर्वा केन्द्र माफा त गाई, भैसी, भेडा तथा बाख्रामा कृछत्रम गभााधान सेर्वा पछन छददै आइिहेको ि । 

६०. बहिेत्रीय पोषण कायािम अन्तिगत सुनौला हजाि छदनका आमाहरुलाई नु्यहेप्पासायिजातको कुखुिा छर्वतिण 

गरिएको ि ।  

६१. गाउाँपाछलकाका समु्पणा छकसानहरुलाई छनशुल्क (गाई, भैसी, बाख्रा, कुखुिा तथा अन्य जनार्विहरु) औषधी 

छर्वतिण गरि िहेको ि । 

६२. कृछष सेर्वा केन्द्र माफा त ३१ जनालाई ६००० छचयाका बोट छर्वतिण गिी छचया खेती कायािमको शुरुर्वात गिेको ि 

।  

६३. कृछष सेर्वा केन्द्र माफा त २५ जनालाई ३००० अलैचीका बोट छर्वतिण गिी अलैची खेती कायािमको शुरुर्वात 

गिेको ि ।  

६४. प्रछर्वछध तफा  गाउपाछलकाका ७ र्वटा र्वडा कायाालयमा ई हाछजिी जडान गिी शुरुर्वात गरिएको ि ।  

६५. पाछलका स्तिीय समु्पणा कृषकहरुलाई छर्वछभन्न तिकािीका छर्वउ छर्वजन छनशुल्क छर्वतिण गरि िहेको ि । 

६६. स्थापना काल देखख गाउपाछलकाको कायाालयमा डोटीको गाउपाछलका मध्य पछहलो Internet जडान गने 

गाउपाछलकाको रुपमा हाम्रो गाउपाछलका िहेको ि ।  

६७. र्वडा स्तिीयबाट २४ जना िनौट गरिएका मेलछमलाप कतााहरुको लाछग ७ छदने ताछलम सञ्चालन गरिएको ि ।  



६८. प्रते्यक र्वडामा मेलछमलाप केन्द्र स्थापना गरिएको ि जसका लाछग १ दिाज ३ र्वटा कुसी ि १ र्वटा टेबुल खरिद 

गिी छर्वतिण गरिएको ि ।  

६९. न्याछयक सछमतीको स्थापना भए पश्चात करिब ११ र्वटा मुर्द्ा दताा भई छिनो फानो गने काम भएको ि ।  

७०. अपाङ्ग भएका व्यखक्तहरुलाई छर्वछभन्न ( िातो, छनलो, पछहलो, सेतो ) गिी ६१ जनालाई अपाङ्ग परिचयपत्र छर्वतिण 

गरि सकेको ि ।   

७१. Covid-19 को छर्वरुर्द् र्वडा स्तिीय २१० जना मछहलाहरुलाई १ छदने जनचेतनामुलुक कायािम सम्पन्न गरिएको 

ि ।  

७२. स्वास्थ्य शाखामा कोल्ड चैनको स्थापना तथा Internet जडान गरि सेर्वा प्रर्वाह गरि िहेको ि ।  

७३. छशिा तथा खेलकुद शाखा माफा त प्रछर्वछध मैत्री तथा पुस्ताकालय छर्वतिणका साथै संछघय सिकािको सहयोगमा 

किा ६ देखख १२ सम्म अध्ययनित िात्राहरुलाई सेनेटिी प्याड छर्वतिण गरिएको ि ।  

७४. सिस्वती मा.छर्वमा छर्वधाथीहरु तथा छशिकहरुको खाजा सुछर्वधाका लाछग ४० लाखको लगानीमा चमेना गृह 

छनमााण भएको ि ।  

७५. Covid-19 को समयमा एक व्यखक्त एक माक्सको उदे्दश्य अनुरुप समु्पणा पाछलका बााँसीहरुलाई माक्स तथा हात 

धुने साबुन छर्वतिण गरिएको ि ।  

७६. दैछनक ज्यालादािी गिी खाने व्यखक्तहरुलाई लकडाउनका बेला गाउपाछलकाले २६२ घिपरिर्वािलाई िाहत 

छर्वतिण गिेको छथयो ।  

७७. गाउपाछलकाको छसमाना िेत्रमा २ र्वटा प्ररे्वश गेट छनमााण गरिएको ि । 

७८. छर्वपन्न परिर्वाि तथा असहाय र्वगाहरुलाई समय समयमा गाउपाछलकाको तफा बाट आछथाक सहयोग (रु ३०००-

५००० ) गने गरिएको ि ।  

७९. पुर्वीचौकी गाउपाछलकाको कला, संसृ्कछत तथा पयाटकको जगेनाा गने उदे्दश्यले Documentary तयाि गरिएको 

ि । 

८०. खि तथा पिालले िाएका घिहरुलाई छर्वस्ताछर्वत गिी जस्तापाता िाउने प्रछियामा अगाडी बढेको ि । 

८१. आयुारे्वद शाखाबाट पञ्चकमा सेर्वा प्रदान गदै आइ िहेको ि, साथै आयुारे्वद अस्पताल भर्वनको संघबाट बजेट 

छर्वछनयोजन भई गाउपाछलकाले जग्गा प्रदान गिी टेण्डि भई छनमााण काया अगाढी बढेको ि । 

८२. सुदुिपछश्चमको पछहलो स्थानीय तहको रुपमा गाउकायापाछलकाको बैठक खप्तड पयाटछकय िेत्रमा सम्पन्न गिेको 

छथयो ।  

८३. सिकािको साििता स्थाछनय तह घोषणा गने कायािम अनुरुप छमछत २०७५ सालमा पुणा साििता गाउपाछलका 

घोषणा कायािम सम्पन्न गिेको ि ।  

८४. खेलकुद िेत्रको छर्वकास गने उदे्दश्य अनुसाि गाउपाछलकामा िाष्ट्र पछत िछनङ छसल्ड, अध्यि कप ि र्वडा 

पाछलकामा र्वडा अध्यि कप खेलकुद प्रछतयोछगता सञ्चालन गदै आईिहेको ि ।  

८५. गाउपाछलकाको साधन श्रोतबाट गाउपाछलकामा ५७ जना किाि सेर्वाको रुपमा कमाचािी भनाा गिी सेर्वा प्रदान 

गरि िहेको ि ।  

८६. छर्वधालयमा अध्ययनित र्वा गाउपाछलका बाछहि अध्ययन गना जाने ति आछथाक खस्थछत कमजोि भएका जेहेिाि 

छर्वधाथीहरुलाई ठुलो िाछशको िात्ररृ्वछत िकम सहयोग गने गिेको ि ।  

८७. समाजमा पिाडी पिेका दछलत तथा छपिछडएका र्वगाहरुलाई सोलाि छर्वतिण गरिएको ि । 

८८. HIV/AIDS पीछडत मछहला तथा पुरुषहरुलाई समय- समयमा आछथाक सहयोग तथा खाधान्न सहयोग गने गिेको 

ि ।  

८९. पाछलका स्तिीय जेष्ठ नागरिकहरुलाई जेष्ठ नागरिक सम्मान गने कायािम सञ्चालन गरि िहेको ि ।  

९०. खेलकुद िेत्रको छर्वकासका लाछग पाछलका स्तिीय खेलकुदिाम स्थापनाका लाछग संघबाट गाउपाछलकाले पहल 

गिी ३० लाख िकम छर्वछनयोजन गना सफल भएको ि ।  



९१. धाछमाक पयाटछकय स्थलको रुपमा िहेको िानढुङ्गा िेत्रको छर्वकास गने उदे्दश्यले संघीय सिकािको सहयोगमा ३ 

किोड ४३ लाख िकम छर्वछनयोजन भएको ि ।  

९२. सिकािी छनकायहरुको आछथाक प्रणाली Online माफा त लागु गने सिकािको उदे्दश्य अनुरुप SuTRA Software 

लागु हने छर्वछत्तकै शुरुर्वाती चिणबाट नै Online र्वा SuTRAप्रणाली माफा त शुरुर्वात गिेको छथयो ।  

९३. Covid-19 को महामािीको बेलामा स्वास्थ्यको अिभागमा खछटइ काम गने ल्याब, एमु्बलेन्स चालक, स्वास्थ्य 

संयोजकलगायतका क्वािेखन्टन ि आइसोलेसनमा खटीइ काम गने स्वास्थ्यकमीलाई पछहलो तलब से्कलको ६०% 

जोखखम भत्ता ि अन्य सबै स्वास्थ्यकमीलाइ ४०% जोखखम भत्ता उपलब्ध गिाएको ि ।  

९४. RDT छर्वछधबाट २३२ मछहला ि १०३४ पुरुष गिी १२६६ जनाको परििण गरि घि पठाइएको छथयो।  

९५. PCR Positive १२६ जनालाई आइसोलेसनमा िाखेको ि सबै १२६ जना कोिोना छजतेि घि फकीएका िन् ।  

९६. भाितबाट फकेका सबै माछनसहरुलाई नेपालको छसमानाबाट छमछत २०७७।२।२१ गते सम्म बसबाट ि भाडाका 

र्वस प्रयोग गिी गाउाँपाछलका सम्म ल्याई सम्बखन्धत क्वािेखन्टनमा व्यर्वस्था गिेको ि यसै गरि छमछत २०७७।०२।२२ 

गते देखख २०७७।०३।०८ गते सम्म फकीएका सबै माछनसलाइ जनछह १५०० ि यसमा १५० किकट्टा गरि सबैले 

१३५० का दिले पाउने गरि व्यर्वस्था गिेको छथयो।  

९७. भाित तथा तेस्रो मुलुकबाट आएका व्यखक्तहरुलाई क्वािेखन्टन छभत्र बसुन्जेल खान, बस्न, स्वास्थ्य चेकजाचको 

व्यर्वस्था समेत गाउपाछलकाले गिेको छथयो । 

९८. Covid-19 को प्रभार्व भएको समयमा छर्वछभन्न छमछडयाबाट प्रसाि, प्रचाि प्रसाि साझेदािी र्द्ािा जनचेतनाका 

अछभयान संचालन गिेको छथयो ।  

९९. काठमाण्डौ, कैलाली ि नेपालका जुनसुकै भागमा अलपत्रपिेका छर्वद्याथी ि नागरिकलाई गाउाँपाछलकाले 

यातायातको व्यर्वस्था गिी गाउाँपाछलका सम्म ल्याई क्वािेखन्टनमा िाखी चेकजाच पश्चात घि पठाउने काम गिेको 

छथयो।  

१००. १८०० सम्म व्यर्वस्थापन गने गरि पूर्वीचौकीका ७ र्वटा र्वाडाका छर्वछभन्न छर्वद्यालय, खालीघि आदीमा ३७ र्वटा 

क्वािेखन्टन व्यर्वस्थापन गरि आएका माछनसहरुलाई क्वािेखन्टनमा िाखेको छथयो।  

१०१. पुर्वीचौकी गापा अन्तिगत सानागाउ स्वास्थ्य चौकीलाई छर्वषेशज्ञ सछहतको स्वास्थ्य सेर्वा प्रदान गनाका लाछग १ 

जना MBBS डाक्टिको व्यर्वस्था गिी छभछडयो एक्सिे तथा एक्सिे सेर्वा सुरु गिेको ि ।  

१०२. िाउपडी प्रथाको अन्त्य गना िाउ नर्वाने मछहलालाई प्रछत मछहला रु ५ हजािका दिले दोसल्ला ि प्रमाणपत्र 

सछहत १४ जनालाई पुिसृ्कत गरिएको ।  

१०३. मछहला स्वास्थ्य स्वयसेछर्वकाको मनोबल बढाउनका लाछग उपाध्यि साँग मछहला स्वास्थ्य स्वयसेछर्वका कायािम 

सञ्चालन गिी प्रोत्साहन स्वरुप र्वाछषाक एकमुष्ट् नगद ३ हजािका दिले दोसल्ला, प्रामाणपत्र सछहत ६४ जनालाई 

पुिसृ्कत गरियो । 

१०४. संघीय सिकािको सहयोगमा िानढुङ्गा पयाटछकय िेत्र छर्वस्ताि गना टेण्डि आह्रार्वन भएको ि जसमा ३ किोड 

४६ लाख संघ ि १ किोड ४३ लाख स्थानीय तहको Matching बाट ५ किोडकोिेछलङ्ग बाटो, प्रछतिालय, स्वागत 

गेट, मखिि, पखााल छनमााण हने प्रछियामाि । 

१०५. संघीय सिकािको सहयोगबाट सानागाउ, गााँजिी, पोखिी, बगडा, गजडा दुलर्वस्ता कालोपते्र सडक छनमााणमा ४० 

किोड छर्वछनयोजन भई काया अगाडी बढेको ि ।  

१०६. खखिसैन खानेपानीको ठेक्का सम्झौता भई काया अगाडी बढेको ि । 

१०७. १० शैयाको अस्पतालको ठेक्का सम्झौता भई काया अगाडी बढेको ि । 

१०८. आयुरे्वद भर्वनको ठेक्का सम्झौता भई काया अगाडी बढेको ि । 

१०९. गाउाँपाछलका कायाालय भर्वनको लाछग १२ किोड ६ लाखको र्वजेट छर्वछनयोजन भइ छनमााण काया अगाडी 

बढाइएको ि । 



११०. छशिा तफा  ५२ जना बालछबकास सहजकताा को तलबमा  रु ७००० ले बृछद गरि प्रते्यक सहजकतााको  माछसक 

तलब  रु. १५०००  पुयााइएको ि, ४४ जना छबद्यालयका कायाालय सहयोगी  को तलबमा  रु ७००० ले बृछद गरि 

प्रते्यक  कायाालय सहयोगीको  माछसक तलब  रु. १५०००  पुयााइएको ि,  ४१ जना गा.पा.अनुदान मा.छर्व. 

छशिकको तलबमा  रु ३००० ले बृछद गरि प्रते्यक  छशिकको माछसक तलब  रु. १८०००  पुयााइएको ि,  ३ जना 

गा.पा.अनुदान आ.छर्व. छशिकको तलबमा  रु ५००० ले बृछद गरि प्रते्यक  छशिकको माछसक तलब  रु. १५०००  

पुयााइएको ि, ८ जना छबद्यालयका लेखापालको तलबमा  रु ५००० ले बृछद गरि प्रते्यक  लेखापालको  माछसक 

तलब  रु. १८५००  पुयााइएको ि,  ६ जना समुदायीक छसकाई केन्द्रका सहजकतााको तलबमा  रु ३००० ले बृछद 

गरि प्रते्यक  सहजकतााको  माछसक तलब  रु. ११०००  पुयााइएको ि | 

१११. प्रते्यक र्वडामा र्वडास्तिीय युर्वा िब गठन गरिएको ि | 

११२. सबै र्वडामा नागरिक र्वडापत्रको व्यार्वस्थापन गरिएको ि | 

११३. नेपालका ४६० र्वटा  गाउाँपाछलका मधे्य २१ र्वटा गाउाँपाछलकामा सुचारु हने खानेपानी, सिसफाई तथा 

स्वािता(WASH) कायािममा  यस पूर्वीचौकी गाउाँपछलकालाई पछन  पाना सफल भइएको ि | 

११४.  नेपालका ७५३  र्वटा  स्थानीय तह मधे्य  ९ र्वटा स्थानीय तहमा सुचारु हने  नमुना जलर्वायु अनुकुलन 

कायािमलाई यस पूर्वीचौकी गाउाँपछलकालाई पछन   पाना सफल भइएको ि |  

 


