वडाको संक्षिप्त परिचय

• मुख्य बजाि िेत्रको रूपमा िहे को करिब ०.५९ वर्ग कक.मम िेत्रफलमा फैमलएको ।
• करिब ७४४५ जनसंख्या िहे को यस वडा नं. ६ मा करिब २७३१ घिधुिी िहे का छन ।
•

मंर्लर्ढीटोल,

दशिथपथटोल,

शहहदमार्गटोल,

घण्टाघिटोल,

वाताविणटोल,

िामजानकीटोल, श्रीर्णेशशान्तत समाजटोल, भर्वतीटोल, हुलाकटोल, पुल्चोकटोल,
वीिे तरनर्िटोल, शान्ततटोल, सदभावटोल, प्रर्ततटोल, ि प्रर्ततनर्ि टोलववकास संस्था
र्रि जम्म १५ वटा टोल ववकास संस्थाहरू िहे का छन ।

• यस वडाको पुवम
ग ा घण्टाघिको बाटो, पन्चचममा खोकेखोला, उत्तिमा र्णेशचोक ि
दक्षिणमा सुखेत जुम्ला सडक खण्ड मसमा स्तम्भको रूपमा िहे का छन ।

• खािखोली ि खोकेखोलाले ववशेषत प्रभाव पाने यस वडाको ववपदको रूपमा फोहिमैला
व्यवस्थापन प्रमुख चुनौततको रूपमा िहे को छ ।

• ववववधताको घना वन्स्त उच्च जनचाप िहे को यस वडा िेत्रफलको रूपमा अतय वडा
भतदा सानो भएता पतन

तुलनामा तनक्कै व्यस्त िहे को छ ।

• कणागली अञ्चलमा उपभोर् हुने सम्पुणग सामाग्रीहरूको आयात तथा तनयागत हुने प्रमुख

व्यपारिक केतरको रूपमा िहे को यस वडा नं. ६ मा ४३ वटा सहकािी संस्था ि ३२
वटा ववततय तनकायहरू िहे का छन ।

• झट्ट हे दाग भौततक पुवागधािको पुणग ववकास भएका कािण दे खखएकाले र्दाग अतय
वडाको तुलनामा अग्र स्थानमा
वडा नं. ६ pNn]Vo sfo{x? -@)&*.)&(_

दे खखने र्छग ।

•

पिम्पिार्त उद्यममशलता मसप प्रवद्गदनका लागर् फलामको काम र्ने दर्ु ग जना (आिन ) लार्ग
नवप्रववगध यक्
ु त सहयोर्ी सामाग्री हस्ताततिण ।

•

कोमभड १९ को संक्रमणमा िहे का वविामीहरूको अवस्थाबािे तनयममत रूपमा

टे मलफोनन माफगत

सच
ु ना संकलन तथा प्रभाववत घि परिवािहरूलार्ग प्रत्यि भेटघाट कायगक्रम साथै सचेतनाका लागर्
प्रचािप्रसाि तथा तनितति टोल ववकास संस्था सँर् समतवय ।
•

सभा हल (मसटीहल) तनकटमा िहे को भानु पाकगलार्ग पयगटककय रूपमा थप प्रवद्गदनका लागर् र्ोटा

टायल सहहत व्यायाम सामाग्री तथा ट्रष्ट सहहत बेतचहरूको उगचत व्यवस्थापन र्रिएको । ८० थान
िान्ष्ट्रय झण्डाका लागर् समेत पोल तयािी अवस्थामा िहे को छ ।
•

वडा कायागलयको लार्त सहभागर्ता प्रधानमतत्री स्विोजर्ाि कायगक्रममा वडा न्स्थत िहे को खोके
खोला िेत्रमा मेमशनिी वाल तनमागण तथा लन्मम हल न्स्थत िहे को वाल उद्यानको कम्पाउण्ड वाल
तनमागण कायग सम्पतन ।

•

पव
ु ागधाि ववकास तफग ववतनयोन्जत वीिे तरचोकमा टाविलार्गट तनमागणको बजेटमा प्रदे श सिकाि संर्को

वीिे तरनर्ि नर्िपामलका नर्िकायगपामलकाको कायागलयबाट भएको समतवयका कािण ४ वटा
टाविलार्गट वडाको िेत्र मभत्र िहे को ।
•

ववमभतन प्रकािका िोर्ले संक्रममत भएका ववपतन १० घिपरिवािलार्ग ववपतन नार्रिक सहयोर्
कायगक्रमबाट िाहत स्वरूप ॵषधी उपचािमा सहयोर् ।

•

कोमभड १९ को ववमभतन चिणको भ्यान्क्सनका कािण शरू
ु मा कहिनार्ग िहे ता पतन हाल वडावासीहरूमा
कोमभड प्रततको दृन्ष्टकोणमा परिवतगन दे खखएको छ ।

•

कोिोनाको प्रत्यि प्रभावमा पिे का ववपतन घिपरिवािहरू मध्ये ८४ घिपरिवािहरूलार्ग ववमभतन सहयोर्ी
मनहरू सँर्को सहयोर्मा आधािभत
ु सामाग्रीहरू िाहात स्वरूप ववतिण र्रिएको ।

•

ज्येष्ि नार्रिक सम्मान कायगक्रम अततर्गत कायागलयको तफगबाट १५१ जना बद्
ृ दबद्
ृ दालार्ग ि ज्येष्ि
ववपतन नार्रिक सहयोर् ् कायगक्रम अततर्गत वाताविण सध
ु ाि समाजको सहयोर्मा ४० जना ववपतन
नार्रिक जम्मा १९१ जनालार्ग तयानो कपडा ववतिण ।

•

वडालार्ग सडक मानव िहहत बनाउनका लागर् सहयोर् र्ने मानव सेवा आश्रमलार्ग खाध्यातन तथा
अतय आवचयक सामाग्री सहयोर् ।

•

लकडाउन पचचात लामो समय दे खख वतद िहे को स्माटग सावगजतनक शौचालय २०७७
सञ्चालन ।

•

मंमसि दे खख

वडा सामद
ु ातयक मेलममलापकेतरको स्थापना पचचात वडा स्तिबाट नै वववाद तनरूपिणका लागर् कायग
शरू
ु ।

