
 

 

वडाको परिचय 

वडा कायाालयको परिचय – कर्ााली प्रदेशको िाजधानीको रुपमा िहेको यस वीिेन्द्रनगि 
नगिपाललका वव.सं. २०३३ सालमा सुरे्खत उपत्यका लित्र पने जवुाटा गााँउ पञ्चायतको 
केही िागलाई समेटेि वीिेन्द्रनगि ११ ि १२ वडा बनाईएको थियो । हाल देश संघिय 
संिचनामा गईसकेपघि साववक वडा नं. ११ ि १२ लाई लमसाएि वडा नं. १२ कायम 
गरिएको ि । यस वडाको दक्षिर्तर्ा  ित्निाजमागा उत्तितर्ा  जवुटाा तिा लसद्धपाईलाको 
डााँडा, पुवा नेवािे र्खोला, पश्चचम ईत्राम र्खोला पदाि । यस वडामा जवुाटा पञ्चायतबाट 
तल झरि बसोवास गिेका मगि समुदायको बाहुल्यता िहेको ि हाल अन्द्यत्रबाट बसाई 
सरि आएि बस्ने बाहुन, िेत्री जनजाघत लगायत अन्द्य समुदायको पघन त्यवत्तकै बसोवास 
िहेको ि । यस वडाका वालसन्द्दाहरु धेिै जसो सिकािी िोजगािीमा संलग्न िन ्। ववशेष 
गरि घनजामघत सेवामा प्रवेश गिेि यस वडालाई सिकािी िेत्रमा काम गने कमाचािीहरुको 
नमूना गाउाँ  बनाउन प्रयत्न गिेको पाइन्द्ि। साववक वडा नं. १२ मा सबैजसो ििमा 
घनजामघत सेवामा संलग्न िहेका व्यश्ततहरु िएतापघन सुकुमवालस मजदिुहरु को तेघतकै 
वसोवास ि । यहााँका बालसन्द्दाहरु सिकािी सेवामा िहेि पघन धेिै जसो ििमा कृवष काया 
गने ि पशु चौपाया पाल्ने चलन केही समय अघि सम्म िहेको ति हाल पशु चौपाया 
तिा कृवष काम गना ववस्तािै कलम हुदै आधुघनक कृवष व्यवसाय  च्याउरे्खघत  मौरिपालन 
तिा कुरु्खिा पालन मा वदृद हुन गएको ि । यस वडाको पयाटककय स्िलको रुपमा वडाको 
उत्ति तर्ा को जवुाटा डााँडा िहेको ि । यस स्िानबाट सुरे्खत उपत्यका सम्पूर्ा रुपमा देख्न 
सककन्द्ि ि पयाटन प्रवधान गरि यस िेत्रलाई पयाटककय िेत्रको रुपमा ववकास गिेमा यस 
वडा लगायत समग्र नगिको आथिाक वदृ्थधमा िप टेवा पु¥याउनेमा दईु मत िैन । यस 
वडाको िेत्रर्ल ८.८० ब.कक.मी., ििधुिी संख्या २८०४, मदहलाको संख्या ६०५८ ि पुरुषकको 
संख्या ५३१७ गरि जम्मा ११३७५जनसंख्या िहेको ि ।  

मुख्य उपलब्धीहरु 



 वडातहमा िएगिेका सम्पुर्ा गघतववथधहरु समाबेश गिी िेडडयो जागिर् एर् = एम 
संगको साझेधारिमा  िेडडयो लशिा कायाक्रम  वडा कायाालयकै पहलमा संचालन 
गरिएको।  

 बषौदेखर्ख र्खोला ककनािा अघतक्रमर् गरि वसेका वश्स्तहरुमा  तटवन्द्ध गरि नेवािे 
र्खोला ि इत्राम र्खोला ककनािामा व्यवश्स्ित वसोवासका लागी  मापदण्ड बमोश्जम 
कश्च्च बाटा घनमाार् गरि अघतक्रमर् गने काया िोकेको । 

 वडाका  लित्रत्रिागहरुमा  सडक  ग्रािेल गिी वाहै्र मदहना  २५ वटै टोलहरुलाइ  सहज  
आवत जावत  वनाउ सर्ल िएको । 

 वडाकायाालय   ि स्याक नेपाल संगको साझेदािीमा न्द्युन आयस्ति िएका बस्तीहरुमा 
कोलिड १९रिस्पोन्द्स काया गरिएको। 

 कृषकहरुको ५० प्रघतशत लागत सहिाथगतामा आथिाक ववकास िेत्र अन्द्तिगतका 
ववववध कायाक्रमहरु संचालन गरिएको। 

 लक्षित वगा कायाक्रम अन्द्तिगत  गत वषाको क्रमागत कायाक्रम वाट ३०/३० जना 
युवाहरुलाइ आधाििुत  कम््युटि ि लसलाइकटाई ताललम संचालन गरिएको।  

 कोलिड-१९ द्वािा प्रिाववत वडामा िएका अघत ववपन्द्न परिवाि लाइ  कृवष जन्द्य 
प्रववथध  हस्तान्द्तिर् काया सम्पन्द्न िएको। 

 अन्द्ति पाललका  ववववध  लसकाइका  अनुिव आदान  प्रदान गना  लसन्द्धुलल  िामेिाप  
दोलर्खा  श्जल्लाका  अन्द्तिपाललका  का जन प्रघतघनथध  ि कमाचािी संग िेटिाट  
समन्द्व्य   गरियो । 

 


