
२०७९ बैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तहको ननर्ााचन पश् चात ननर्ाातचत  क काया ास सम्हानन ु ाका 
गाउँपानिका अध्यक्ष ससोजकुमास थापाको नेततृ्र्मा १०० दिनमा सम्पािन  ाका मखु्य मखु्य कायाहरुको 
वर्र्सण सम्बतधित सबैको जानकासीको िानग प्रकाशन गरसाको छ। 

१. गाउँपानिकाका नागरसकहरुिाक ससुतक्षत प्रसतुी सेर्ाको सनुनतित गना गाउँपानिका न त्रका स्र्ास््य संस्था 
तथा रसफस गसेको अर्स्थामा बटुर्ि रुपधिेही सम्मको ननशनुक यातायात तथा ाम्बिेुधस सवुर्िा उपिब्ि 
गसाइाको ।  

२. गाउँपानिकाका सामिुावयक वर्द्याियमा अध्ययन गसेका वर्द्याथीहरुको िानग ननशनुक MBBS अध्ययन 
गसाउन ेव्यर्स्था । 

३. गाउँपानिकाका नागरसकहरुिाक २० यनुनट सम्मको नन:शनुक वर्द्यतु महशिु  कु्तानीको व्यर्स्था 
नमिाकाको ।  

४. गाउँपानिकामा १५ शैयाको आिास तू अस्पताि ननमााणिाक समयमै सम्पन्न गना आर्श्यक समधर्य 
गरसाको । 

५. स्र्ास््य चौकी ननमााण गना बाँकी सहेको र्डा नं. ४ वर्सबासमा स्र्ास््य चौकी  र्न ननमााण कायाको 
सरुुर्ात गरसाको । 

६. सवुर्िायकु्त वर्द्यािय  र्न ननमााण गने कायाक्रम र्डा नं. ६ को इश्वसी मा.वर्. को १६ कोठे  र्न 
ननमााण प्रासम् । 

७. ाक घस ाक िासा खानेपानी अन यान संचािनको िानग आर्श्यक बजेट व्यर्स्थापन गसी नागरसकिाक 
घसघसमा खानेपानी उपिब्ि गसाउन आर्श्यक व्यर्स्था नमिाकाको।  

८. वर्पद्मा पसेका नागरसकिाक तत्काि साहत तथा आनथाक सहायता उपिब्ि गसाकाको । 

९. आनथाक रुपमा वर्पन्न नागरसकहरुिाक उपचासको िानग आनथाक सहायता उपिब्ि गसाकाको।  

१०.  गाउँपानिकािाक आर्श्यक पने जनशतक्तको िानग संगठनात्मक संसचना  O&M)  गरसाको । 

११.  प्र ार्कासी सेर्ा प्रर्ाहको िानग गाउँपानिका अध्यक्ष स प्रमखु प्रशासकीय अनिकृतसँग तथा प्रमखु 
प्रशासकीय अनिकृत स शाखा प्रमखुहरुसँग काया सम्पािन कसास  सम्झौता गरसाको ।  

१२.  गाउँपानिकाका असहाय तथा आनथाक रुपिे वर्पध न नागरसकहरुको स्र्ास््य उपचासको िानग नन:शनुक 
स्र्ास््य नबमाको व्यर्स्था नमिाकाको।  

१३.  माततृशश ु सेर्ा, सससफाक तथा पोषण कायाक्रमिाक ावककृत गसी थप प्र ार्कासी बनाउन मेसी 
आमा:स्र्स्थ आमा कायाक्रम संचािन गरसाको । 

१४.  मेसी आमा : स्र्स्थ आमा कायाक्रम अधतगात ग ार्ती तथा सतु्केसी आमा : पोवषिो खाना¸ स्र्स्थ बच्चा 
: स्र्स्थ समाज कायाक्रम संचािन गसी स्थानीय स्र्ास््य संस्थाबाट सतु्केसी  ाको २ र्षासम्म उपाध्यक्ष 
पोवषिो कोशिेी  पोषण प्याकेज) उपिब्ि गसाउने व्यर्स्था नमिाकाको। 



१५.  रु ५ िाखको अध्यक्ष अशोककुमास थापा छात्रर्तृि वर्तसणको िानग आर्श्यक काया गरसाको  

१६.  यरु्ा उद्यमीहरुिाक प्ररेसत गना अध्यक्ष यरु्ा उद्यम कायाक्रम संचािन गना आर्श्यक व्यर्स्था 
नमिाकाको ।  

१७.  कृषकहरुको माटो परसक्षणको िानग गाउँपानिकामा माटो परसक्षण नयाब स्थापना गरसाको । 

१८.  कृवष पेशािाक व्यर्सायीक गनाको िानग उत्कृष्ट कृवष उपज उत्पािन गने कृषकहरुिाक अध्यक्ष उत्कृष्ट 
कृषक सम्मान कायाक्रमबाट सम्मान गने काया गरसाको ।  

१९.  वर्पद् व्यर्स्थापनका आर्श्यक सामग्रीहरु जोहो गरसाको । 

२०.  गाउँपानिकाको प्रशासकीय  र्न ननमााणको िानग जग्गा पवहचान गिै आकक स नडवपआसको काया अगानड 
बढाकाको । 

२१.  सामातजक ससुक्षा  िा टोिटोिमा उपिब्ि गसाउने व्यर्स्था नमिाकाको ।  

२२.  गाउँपानिकािाक कृवष तथा पशपुािनमा आत्मनन ास बनाक आय आजान र्वृि गना गनुमीिसबास कृवष तथा 
पश ुउद्यम परसयोजना संचािन गरसाको ।  

२३.  अनत नसघ्र कुपोषणको उपचासको िानग गौडाकोट स्र्ास्थ चौकीमा OTC स्थापना गरस उपचासको प्रासम्  
गरसाको।   

२४.  गाउँपानिका अधतगात सहेका स्र्ास््य संस्थाहरुिाक पूणा पोषणयकु्त स्र्ास््य संस्थाका सूचकहरु पसुा 
गसाउँिै गाउँपानिकािाक पूणापोषणयकु्त स्र्ास््य संस्था सवहतको गाउँपानिका घोषणाको तयासी गरसाको।  

२५. ग ार्ती मवहिाहरुको िानग ननशनुक न नडयो ाक्स से सेर्ाको शरुुर्ात गरसाको ।  


