
सचुनाको हक सम्बधी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सचुनाको हकसम्बन्धी  

ननयमावली, २०६५ को ननयम ३ बमोजिम  

सावविननक गररएको वववरण 

 

 

 

 

 

 

 

 

२०७८ श्रावण १ देजि असोि मसान्त सम्म 

सम्पाददत प्रमिु वियाकलापहरुको वववरण 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पवुीचौकी गाउपानलका 
गाउँकायवपानलकाको कायावलय सानागाउ, डोटी 

सदुरुपजिम प्रदेश, नेपाल 

 

 



स्वत: प्रकाशन (Proactive Discolors) 

नेपालको संववधानको धारा २७ मा रहेको नागररकको सचुनाको हकको व्यवस्था बमोजिम सचुनाको 
हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सचुनाको हकसम्बन्धी ननयमावली, २०६५ मा प्रत्येक 
सावविननक ननकायले आफ्ना गनतववनधहरुको वववरण ३/३ मवहनामा प्रकाजशत गनुव पने काननुी व्यवस्था 
छ । यसका लानग ऐन र ननयमावलीमा गरी २० वटा शीर्वक उल्लेि गररएका छन ्। सचुनाको हक 
संरक्षण, सम्बर्द्वन र प्रचलन गराउन गदित तय यस गाउपानलकाले २०७८ श्रावण देजि असोिको 
अवनधमा सम्पाददत प्रमिु कायवहरु प्रकाजशत गरेको छौ । 

सचुनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र ननयमावली, २०६५ अनरुुप माग भएका सचुनाहरु उपलब्ध 
नगराउने ववरुर्द् प्राप्त उिरुी, ननवेदन तथा परुनरावेदनका आधारमा सावविननक ननकायमा सचुना उपलब्ध 
गराउन ु भने्न आदेश िारी हदैु आएको छ । आयोगबाट भएको आदेश पालना नगने सावविननक 
ननकायहरुलाई सचुनाको हकसम्बन्धी ऐन र ननयमावली बमोजिम िररवानासमेत हदैु आएको छ ।  

यसै िममा, गाउपानलकाले आफ्नो ननयनमत वववरण प्रकाजशत गनुव पने सन्दभवमा आ.व. २०७८/०७९ 
सालको श्रावण देजि असोि मवहनामा सम्पाददत कामको वववरण पवहलो पटक प्रस्ततु गरेको छौ । 
यसलाई गाउपानलकाले ३ मवहना नभत्र सम्पन्न भएको एक हप्तानभत्र प्रकाजशत गरेको छ ।  

 

 

 

नमनत २०७८ साल कानतवक ११ गते      

 

 

लेिन/सम्पादन/तयार पाने 

हररभक्त साउद (रोिगार संयोिक) 
सचुना अनधकारी 
पवुीचौकी गाउपानलका सानागाउ, डोटी 
 

 

 

सहयोग 

प्रमिु प्रशासवकय अनधकृत टेक बहादरु 
िडका लगायत सम्पणुव शािा प्रमिु तथा 

वडा सजचव ज्यहुरु 

सचुना अनधकारी 

 



ववर्यसचुी 

१. पानलकाको स्वरुप र प्रकृनत 

२. पानलकामा रहने कमवचारी संख्या र कायव वववरण  

३. पानलकाबाट प्रदान गररने सेवा 
४. सेवा प्रदान गने ननकायको शािा र जिम्मेवार अनधकारी, सम्बजन्धत शािा प्रमिु 

५. सेवा प्राप्त गनव लाग्ने दस्तरु र अवनध 

६. ननवेदन, उिरुी उपर ननणवय गने प्रविया र अनधकारी  

७. ननणवय उपर उिरुी सनेु्न अनधकारी 
८. सम्पादन गरेको कामको वववरण  

९. सचुना अनधकारी र प्रमिुको नाम र पद  

१०. ऐन, ननयम, ववननयम वा ननदवजशकाको सचुी  

११. आम्दानी, िचव तथा आनथवक कारोबार सम्बन्धी अधावनधक वववरण 

१२. सावविननक ननकायको वेवसाइट  

१३. सावविननक ननकायमा परेको सचुना माग सम्बन्धी ननवेदन र सचुना ददइएको ववर्य 

१४. सावविननक ननकायका सचुनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएको वा हनुे भए सोको वववरण 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



पवुीचौकी गाउँपानलका गाउँकायवपानलकाको कायावलय 

सानागाउ, डोटी 

सदरुपजिम प्रदेश, नपेाल 

सचुनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) र ननयमावली, २०६५ को ननयम 
३ बमोजिम प्रकाजशत वववरण 

२०७८ श्रावण-असोिको वववरण 

 

१. पानलकाको स्वरुप र प्रकृनत 

 नेपालको सदूुरपजिम क्षेत्र जस्थत पूवीचौकी गाउँपानलका  सदुरपजिमाञ्चल प्रदेशको डोटी जिल्लामा 
रहेको छ । पूवीचौकी गाउँपानलमा कूल ७ वटा वडा रहेका छन ्। ११७.६५ वगव वक.नम.को 
क्षेत्रफलमा फैनलएको पूवीचौकी  गाउँपानलको भ-ुआकृनतक स्वरुप  िोलानाला, नदद तथा पहाडी भ-ू
भाग रहेको छ भने यसको पूववमा अछाम  छ भन ेपजिममा ददपायल जशलगढी न.पा. र  उत्तरमा 
सायल गाउँपानलका  रहेको छ । यसको शालािाला अनधकतम तापिम ३८ नडग्री र न्यूनतम 
तापिम ५ नडग्री रहेको पाइन्छ । भौगोनलक अवजस्थनत यो पूवीचौकी गाउँपानलका नमती 
२०७३।१२।०१ गते नेपाल सरकार मजन्त्रपररर्दको ननणवयबाट पूवीचौकी गाउँपानलका रहन 
गएको हो र यसको मूख्य कायावलय सानागाउ वडा नं. ४ मा रहेको छ  । साल २०६८ को 
तथ्याङ्क अनसुार यस गाउँपानलकाको कुल िनसंख्या २३४८० रहेको छ । प्रमिु चाडपवव स्थानीय 
स्तरमा बसोबास गने ववनभन्न िात िाती तथा समदुायका माननसहरुको बसोबास रहेको यस क्षेत्रमा 
ववनभन्न चाड पवव मनाउने गररन्छ । िस्तैैः दशैं, नतहार,  होली, गौरा, औल्के, मागे संिाजन्त, कृष्ण 
िन्माष्टनम यहाँका प्रमिु चाड पववको रुपमा रहेको पाइन्छ । यस गाउपालीका लाइ सनु्दर िप्तड 
राविय ननकुन्िले छोएको छ। 

✓ स्थापना : २०७३ साल  चैत १ गते 

✓ भौगोनलक अवजस्थनत कूल क्षेत्रफलैः ११७.६५बगव वक.नम. 
✓ िनसंख्या (२०६८ को राविय िनगणना अनसुार) िम्माैः २२४८३ 

✓ रािनैनतक नबभािन नबकास क्षेत्र सदूुर पजिममा, अंचल सेती, जिल्ला डोटी, 



✓ संसदीय ननवावचन क्षेत्र नम्बर १, प्रदेश ननवाचवन क्षेत्र नम्बर १, वडा संख्या ७ 

✓ नसमाना पवुवैः पूववमा अछाम  ,पजिममा ददपायल जशलगढी न.पा., उत्तरमा सायल गाउँपानलका 
 

क. लक्ष्य :  

यस गाउँपानलकाले जशक्षा, स्वास्थ्य, कृवर्, पयवटन, उद्योगमा समजुचत लगानी गरी रोिगारीका 
अवसरहरु नसिवना गरी वातावरणमैत्री प्रववधीमैत्री समदृ्ब एवम वैज्ञाननक समािको पररकल्पना 
गदवछ ।  

 

ि. उद्दशे्यहरु :  

• Dropout rate शत प्रनतशत घटाई ववद्यालय जशक्षामा सवै वगव क्षेत्र सम्प्रदायको 
समावेशीताको आधारमा उच्चतम ववद्यालयहरुको नसकाई स्तर वदृद्ब गरी सक्षम िनशजक्त 
उत्पादन गने । 

• स्वास्थ्य क्षेत्रमा दक्ष िनशजक्तको व्यवस्थापन गरर सम्पणुव गाउपानलका वासीको स्वास्थ्य 
स्तरमा सधुार गने ।  

• कृवर् क्षेत्रमा अनदुान तथा आधनुनक नसचाई पोिरीको व्यवस्थापन गरी कृर्कहरुलाई 
आत्मननभवर बनाउने । 

• पयवटन तथा उद्योगमा समजुचत लगानी गरी वेरोिगार यवुाहरुका लानग रोिगारीका 
अवसरहरु नसिवना गने । 

• गाउपानलकाका सम्पणुव योिनाहरुमा िनताको पणुव सहभानगता गराई रोिगारी नसिवना 
गने । 

• गाउपानलकाका सम्पणुव वियाकलापहरुमा सशुासन र पारदजशवता कायम गनव सशुासनका 
सम्पणुव औिारहरु प्रयोग गने । 

 

२. पानलकामा रहन ेकमवचारी संख्या र कायव वववरण  

पानलकालाई आवश्यक पने कमवचारी नेपाल सरकारले व्यवस्था गने काननुी प्रावधान रहेको छ 
। हाल यस पानलकामा देहाय बमोजिमको ३२ स्वीकृत दरबन्दी मध्य हाल २१ िना कमवचारी 
कायवरत रहेका छन ्र 

३.१ स्वीकृत कमवचारी दरबन्दी संख्या    : ३२ 

३.२ स्थायी कमवचारी दरबन्दी संख्या     : २१ 

३.३ करार सेवा कमवचारी      : १५ 

३.४ पानलकाबाट व्यवस्थापन गररएका करार कमवचारी  : २१ 

 



 

 

३. पानलकाबाट प्रदान गररन ेसेवा 
४.१ पानलका तथा वडा कायावलयबाट िन्म/मतृ्य/ुवववाह दताव नसफाररस । 

४.२ सामाजिक सरुक्षा भक्ता दताव, नवीकरण, लागत कट्टी र ववतरण । 

४.३ ३५ वकनसमका नसफाररस प्रदान गररने । 

४.४ योिना तिुवमा, छनौट, प्रस्ताव र कायावन्वयन । 

४.५ समन्वय र सहकायव । 

४.६ वेरोिगार व्यजक्तहरुलाई रोिगार उपलब्ध गराउने । 

४.७ माग अनसुार सचुना प्रवाह तथा प्रकाशन । 

४.७ अन्य सेवाहरु 

 

४. सेवा प्रदान गने ननकायको शािा र जिम्मेवार अनधकारी, सम्बजन्धत शािा प्रमिु 

नस.न शािा कमवचारीको नाम पद कैवफयत 

१ प्रशासन शािा टेक बहादरु िडका नन.प्र.प्र.अ  

२ स्टोर शािा प्रशरुाम ररिाल कम््यटुर अपरेटर  

३ मवहला, बालबानलका शािा कल्पना कुमारी थापा स.म.वव.नन  

४ सचुना, प्रववनध शािा रमेश िडका सचुना प्रववनध अनधकृत  

५ लेिा शािा िीवनराि न्यौपान े लेिापाल  

६ 
सामाजिक सरुक्षा तथा 
पञ्जीकरण शािा 

लक्ष्मण िडका एमएसआई अपरेटर  

नतथव िडका वफल्ड सहायक  

७ 
जशक्षा, यवुा तथा िेलकुद 
शािा 

ववनोद भट्ट जशक्षा अनधकृत  

 प्राववनधक सहायक  

८ योिना शािा 
गगन भण्डारी प्रशासन अनधकृत  

कृष्ण बहादरु िडका िररदार   

९ प्राववनधक शािा 

लोग बहादरु िडका सब ओभरनसयर  

गणेश बोहरा सब ओभरनसयर  

शम्भ ुकुमार महत्तो स. सब ओभरनसयर  

श्रवण कुमार चौधरी स. सब ओभरनसयर  

बसन्ती चौधरी स. सब ओभरनसयर  

चेतराि किायत स. सब ओभरनसयर  

प्रकाश थापा िा.पा.सा.टे  

ईश्वर िडका सब ओभरनसयर  



१० रोिगार सेवा केन्र 
हररभक्त साउद रोिगार संयोिक  

जित बहादरु बोहरा सब ओभरनसयर  

११ दताव चलानी शािा नवराि िोशी िररदार   

१२ स्वास्थ्य शािा 
रामप्रसाद पािक स्वास्थ्य संयोिक  

राि ुिडका स. स्वास्थ्य संयोिक  

लक्ष्मण भलु भ्याजससनेटर  

१३ पश ुसेवा केन्र 
शंकर नसह साउद ना.प.से.प्रा  

छत्रराि िोशी ना.प.से.प्रा  

शरोि धामी  ना.प.से.प्रा  

१४ कृवर् सेवा केन्र 

उदयराम साउद ना.प्रा.स  

प्रमे बहादरु भण्डारी ना.प्रा.स  

मेनलना आले ना.प्रा.स  

बािी भलु ना.प्रा.स  

१५ आयवेुद शािा 
डम्मर बहादरु देउवा कववराि  

वेद प्रसाद चौधरी वैध  

१६ वडा कायावलय ७ वटा 

हररओम शे्रष्ठ वडा सजचव १  

कुमार नसह वली वडा सजचव २  

कुमार नसह रावत वडा सजचव ३  

ववर बहादरु िडका वडा सजचव ४  

भीम बहादरु बोगटी वडा सजचव ५  

ववर बहादरु िडका वडा सजचव ६  

प्रकाश बोगटी वडा सजचव ७  

     

 

५. सेवा प्राप्त गनव लाग्न ेदस्तरु र अवनध 

दश पेिसम्मको सचुना नन:शलु्क प्राप्त हनुे र सो भन्दा मानथ भएमा प्रनत पेि रु ५ दस्तरु 
लाग्ने, सचुनाको प्रकृनत हेरर बवढमा १५ ददन सम्मको लवनध लाग्ने । गाउपानलकामा परेका 
उिरुी, ननवेदन र पनुरावेदनको सम्बन्धमा कुनै दस्तरु नलाग्ने । 

 

६. ननवेदन, उिरुी उपर ननणवय गने प्रविया र अनधकारी  

नागररकले माग गरेको सचुना १५ ददन नभत्र पनन सचुना अनधकारीले उपलब्ध नगराए नागररक 
सचुना अनधकारी ववरुर्द् उिरुी गनव कायावलय प्रमिु समक्ष िानपुनेछ । कायावलय प्रमिु उिरुी 
परेको ७ ददन नभत्र कायावलय प्रमिुले सचुना अनधकारी माफव त वा आफै नागररकलाई सचुना 



उपलब्ध गराउनपुछव । ७ ददननभत्र कायावलय प्रमिुले पनन नागररकलाई सचुना उपलब्ध नगराए 
नागररकले त्यसको ३५ ददन नभत्र सचुना अनधकारी र कायावलय प्रमिु ववरुर्द् राविय सचुना 
आयोगमा पनुरावेदन गनव ससनेछन ्। 

 

७. ननणवय उपर उिरुी सनु्न ेअनधकारी 
श्री टेक बहादरु िडका 
 

८. सम्पादन गरेको कामको वववरण  

यस पानलकाबाट श्रावण देजि असोि सम्म शािा अनसुार सम्पाददत मखु्य मखु्य कामहरुको 
वववरण 

क. प्रशासन शािा 
१. ववनभन्न कायावलयलाई नसफाँररस पिाउने काम मात्र भएको ।  

२. मानथल्लो ननकायबाट आएका पररपत्रको िवाफ नलजि पिाएको । 

 

ि. स्टोर शािा 
१. कायावलयलाई आवश्यक पने फननवचर, स्टेस्नरर, तथा अन्य आवश्यक सामाग्री िररद 

तथा माग अनसुार उपलब्ध गराएको । 

 

ग. मवहला, बालबानलका शािा 
१. अपाङ्गता पररचय पत्र ५८ िनालाई ववतरण गररएको छ । 

२. १६ ददने लैवङ्गक वहँसा ववरुर्द्को अन्तरराविय अनभयान कायविम सञ्लन गररयो । 

३. ३०औ अन्तरराविय अपाङ्गता ददवस मनाउने काम भयो । 

 

घ. सचुना, प्रववनध शािा 
१. पवुीचौकी गाउपानलका अन्तरगतका ७ वटै वडा कायावलयहरुमा सवुवस ुकेवल नेटको 

WIFI Internet िडान गररएको । 

२. गाउपानलका अन्तरगत सञ्चालन हनुे ननम्न Software हरुको समस्याको समाधान गने 
काम गररयो ।  

a. Facebook/purbichauki gaupalika  

b. Accouting software: SUTra 

c. Social security: VERPS-MIS 



d. Education: E-mis 

e. Store: PAMS 

f. Webpage: www.purbichaukimun.gov.np 

३. गाउपानलकाको Email ID मा दैननक रुपमा login गरर Email माफव त आएका सम्पणुव 
सचुनाहरु सम्बजन्धत शािाहरुमा िानकारी ददने तथा गाउपानलकाबाट ववनभन्न मन्त्रालय 
तथा ववभाग आददमा पिाउन ु पने सचुना तथा पत्रहरु Email माफव त पिाउने काम 
गररयो। 

४. गाउँपानलको कायावलयमा दैननक रुपमा Hardware, Software and Network सम्बजन्ध 
समस्यालाई troubleshooting गने गररएको । 

५. दैननक रुपमा गाउपानलका अन्तरगतका ववनभन्न नसँफाररसहरुलाई Type गने गररएको । 

 

ङ. सामाजिक सरुक्षा तथा पजञ्जकरण शािा 

व्यजक्तगत घटना दतावहरुको वववरण : 

नस.न 
सम्पन्न भएका 
वियाकलपाहरु 

वडाहरु िम्मा दताव 
संख्या १ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१ िन्म १० ७ ९ ११ १८ १० २१ ८६ 

२ मतृ्य ु ३ ३ २ ३ ५ १ ४ १८ 

३ वववाह २ १ २ २ ३ २ ४ १६ 

४ बसाइसराई ० ० ० ० ० ० ० ० 

५ सम्बन्ध ववच्छेद ० ० ० ० ० ० ० ० 

 िम्मा १५ ११ १३ १६ २६ १३ २९ १२० 

 

२. सामाजिक सरुक्षा अन्र्तगत लाभग्राहीहरुको दताव र लाभग्राहीहरुले रकम वझेुको वववरण  

२.१ भत्ता ववतरण 

• पवहलो तै्रमानसकको ननकासा : रु. २९०९४३२२। 

• ववतरण गररएको रकम रु : २८२६९११९। (७ वटै वडाहरुमा पवहलो तै्रमानसक 
वापतको रकम लाभग्राहीहरुलाई ववतरण गरर सकेको) 

२.२ नया ँलाभग्राहीहरुको ईन्री वववरण 

• सामाजिक सरुक्षा नयाँ लाभग्राही : १२५ 



• लगत  कटा : ३५ 

३ अन्य कायवहरु 

• ७ वटै वडाहरुमा आ.व.०७८।०७९ देजि वैवकङ्ग प्रणालीवाट सामाजिक सरुक्षा भत्ता 
ववतरण गनवको लाज ग सम्झौता सम्पन्न भई वडा न. ४ वाट पवहलो तै्रमानसक भत्ता 
ववतरण गररएको छ ।  

• व्यजक्तगत घटना दताव प्रवियालाई अनलाईन प्रणालीमा लैिाने िममा वडा न ७ र 
वडा न १ वाट सरुुवात गररएको छ । 

 

च. जशक्षा, यवुा तथा िेलकुद शािा 
१. सम्पणुव सामदुावयक ववधालयहरुमा राविय प्रारजम्भक कक्षा पढाई कायविमको उदे्दश्य 

अनसुारको मलु्याङकन पजुस्तका ववतरण गररएको । 

२. आधारभतु र माध्यानमक तहमा कायवरत सम्पणुव जशक्षकहरु र ववधालय वालववकास 
सहिकताव एवं कमवचारीहरुलाई पवहलो चौमानसक तलब भत्ता ननकासा गररएको । 

३. सम्पणुव सामदुावयक तथा संस्थागत ववधालयहरुको IEMIS अध्यावनधक गररएको ।  

४. ववधालय अनगुमन तथा ननरक्षणको कायव अगाडी बढाएको ।  

५. सम्पणुव वडाँहरुमा यवुा सलब गिन तथा यवुा संसद सञ्चालन कायवववधी २०७५ अनसुार 
अगाडी बढाएको । 

६. सम्पणुव सामदुावयक तथा संस्थागत ववधालयहरुको पवहलो तै्रमानसक पररक्षा सञ्चालन गरर 
सम्पन्न गररएको ।  

 

छ. योिना शािा  

१. आ.व २०७८/०७९ बिेत नननत तथा कायविम पजुस्तका प्रकाशन तथा ववतरण  

२. शािा सडक सरसफाई तथा सचुारु गने कायव सम्पन्न गररयो । 

३. उपभोक्ता सनमतीहरु गिन गररयो । 

 

ि. प्राववनधक शािा 
१. पवुीचौकी गाउपानलका अन्तरगत सानागाउँको दश सैया अस्पतालको टेन्डरको सम्पणुव 

प्रविया सकेर ननमावण कायव अन्तरगत Cutting को कायव सञ्चालनमा रहेको । 



२. पवुीचौकी गाउपानलकाको कायावलय भवनको टेन्डरको सम्पणुव प्रविया सवक सानागाउमा 
भवन ननमावण कायव सञ्चालनमा रहेको ।  

३. पवुीचौकी गाउपानलका सानागाउमा सरस्वती माववको छात्रावास भवनको टेन्डरको 
सम्पणुव प्रविया सवक ननमावण कायव सञ्चालनमा रहेको । 

४.  पवुीचौकी गाउपानलका अन्तरगतको झोलङु्गे पलुको Fabrication को टेन्डर प्रविया 
सरुु भएको ।  

५. रानढुुङ्गा पयवटन क्षेत्र अन्तरगतको ववकास ननमावणको कायव सञ्चालनमा रहेको ।  

६. आ.व. २०७८/०७९ को स्वीकृत वावर्वक कायविम अनसुार िम्मा ४०७ ववकास 
ननरेमाणका योिनाहरु मध्य पवहलो तै्रमानसक सम्म १५ वटा योिनाको सम्झौताको 
कायव सम्पन्न भएको छ । 

 

झ. रोिगार सेवा केन्र 

१. प्रधानमन्त्री रोिगार कायविमको लानग ५२९ िनाको प्रानथनमवककरण गरर वडा 
कायावलयलाई िानकारी गराएको ।  

२. प्राथनमवककरणमा परेका व्यजक्तहरुलाई िाता िोल्न िानकारी प्रदान गररएको । 

३. गाउपानलकामा हनुे प्रशासन कायव सहयोग गदै आइरहेको ।  

४. गाउपानलकामा हनुे, संघबाट हनुे तथा प्रदेश सरकारबाट हनुे योिनाहरुको नसफाररस 
उपलब्ध गराउने काम गरेको ।  

५. बिेट सतु्रमा आध्यवनधक गनव काममा सहयोग गररएको । 

 

ञ. दताव चलानी शािा 
१. पररपत्र दताव भएका : ३०५ वटा  

२. पररपत्र चलानी  भएका : ८० वटा  

 

ट. स्वास्थ्य शािा 
१. श्रावण ४ गते स्वास्थ्य चौकी प्रमिुहरु मानसक बैिक सम्पन्न भएको ।  

२. श्रावण ९ देजि १३ सम्म ननयनमत िोप सञ्चालन भएको ।  

३. श्रावण १५ देजि १७ सम्म कोनभड  िोप सञ्चालन गररएको ।  

४. श्रावण २१ र २२ गते Johnson and Johnson िोप सञ्चालन गररयो ।  

५. श्रावण ३० देजि ३२ Verosial िोप सञ्चालन गररयो । 



६. भार २ र ३ गते वावर्वक सनमक्षा गोष्ठी सञ्चालन गररयो ।  

७. भार ५ गते स्वास्थ्य चौकी प्रमिुको मानसक बैिक सम्पन्न गररयो ।  

८. भार १४ देजि १६ सम्म Verosial िोप सञ्चालन गररयो । 

९. असोि १६ देजि १७ सम्म Verosial िोप सञ्चालन गररयो । 

 

ि. पश ुसेवा केन्र 

१. गाई भैसी उपचार ५२५ वटामा गररएको छ ।  

२. गाई भैसीहरुमा िोप ३०० वटामा लगाएको छ । 

३. बाख्राको उपचार ७८१ वटामा गररएको छ ।  

४. कुिरुाको उपचार ६७९ वटामा गररएको छ ।  

 

ड. कृवर् सेवा केन्र 

१. कृवर् समहु नवीकरण ४ वटा भएको छ ।  

२. कृर्कहरुको िेतीबाररमा समस्या देजिए पनछ १६ िनाको ववर्ादी प्रयोग समस्या 
समाधान गररएको छ । 

३. ५६६ िनालाई तरकारी नमननवकट ववतरण गररएको छ ।  

४. ४ वटा कृर्क समहु गिन गररएको र ७ वटा कृर्क समहु नवीकरण गररएको छ ।  

५. १२ िना कृर्कहरुलाई च्याउ िेनत कायविमा सहभागी गराएको छ ।  

६. ५ िनालाई कृर्कहरुलाई ्याििेती कायविममा सहयोग गररएको छ ।  

७. उन्न्त िातको गहकुो ववउ ५० प्रनतशत अनदुानमा ४० िना कृर्कहरुलाई २० वोरा 
ववउ ववतरण गररएको छ । 

 

ढ. आयवेुद शािा 
१. ओवपडीमा ९७६ िना ववरामीहरुलाई चेक िाँच तथा और्धी ववतरण  

२. नागररक आरोग्य कायविम अन्तरगत १२४ िना ववरामीहरुको चेक िाँच तथा और्धी 
ववतरण गररयो ।  

३. िेष्ठ नागररक कायविम अन्तरगत ९३ िना िेष्ठ नागररक तथा वरृ्द् वरृ्द्ालाई तागनतलो 
िडीबटुी ववतरण गररयो ।  

४. स्तनमाथी आमा कायविम अन्तरगत ५२ िना सतु्केरी भएका मवहलालाई दगु्ध िन्य 
िडीबटुी ववतरण गररयो । 



ण. वडा कायावलय 

वडा नं. १ जिरसैन 

१. िन्म दताव : १९ िना  

२. मतृ्य ुदताव : १ िना  

३. बसाई सराई : ३ िना  

४. नागररकता  नसफाँररस : १९ िना  

५. नमटर नसफाररस : ४ िना  

वडा नं. २ बगलेक 

१. िन्म दताव : १३७ िना  

२. मतृ्य ुदताव : ७ िना 
३. वववाह दताव : १४ िना   

४. बसाई सराई : ३ िना  

५. अन्य नसँफाररस : १२४ वटा 

वडा नं. ३ गैरागाउ 

१. िन्म दताव : ६३ िना  

२. मतृ्य ुदताव : ६ िना 
३. वववाह दताव : ११ िना  

४. बसाई सराई : ७ िना  

५. नागररकता  नसफाँररस : १३ िना  

६. अन्य नसफाररस : १५० िना 

वडा नं. ४ सानागाउ 

१. िन्म दताव : ६१ िना  

२. मतृ्य ुदताव : २ िना  

३. वववाह दताव : ५ िना 
४. बसाई सराई : २ िना  

५. नागररकता  नसफाँररस : ५२ िना  



६. अन्य नसफाररस : ३०८ िना 

वडा नं. ५ काडामाण्डौ 

१. िन्म दताव : ६० िना  

२. वववाह दताव : १९ िना 
३. मतृ्य ुदताव : १५ िना  

४. बसाई सराई : ७ िना  

५. नागररकता  नसफाँररस : २० िना  

६. अन्य नसफाररस : १४० िना 

वडा नं. ६ गािँरी 

१. िन्म दताव : ५२ िना  

२. वववाह दताव : २ िना  

३. मतृ्य ुदताव : ६ िना  

४. बसाई सराई : १ िना  

५. नाता प्रमाजणत : ४ वटा  

६. नागररकता  नसफाँररस : १० िना  

७. अन्य नसफाररस : ४५ िना 

वडा नं. ७ पोिरी  

१. िन्म दताव : १२२ िना  

२. मतृ्य ुदताव : ३ िना  

३. वववाह दताव : ५ िना  

४. बसाई सराई : ३ िना  

५. अन्य नसफाररस : ८४ वटा  

 

९. सचुना अनधकारी र प्रमिुको नाम र पद  

१०.१ कायावलय प्रमिु : श्री टेक बहादरु िडका, नन. प्रमिु प्रशासवकय अनधकृत 

१०.२ सचुना अनधकारी : श्री हररभक्त साउद, रोिगार संयोिक 



१०. ऐन, ननयम, ववननयम वा ननदवजशकाको सचुी  

यस पानलकाले प्रकाशन नमनत सम्म देहाय बमोजिमका ऐन, कायवववनध, ननयमावली तथा ननदवजशका 
ननमावण गरर सेवा प्रवाह गरर रहेको छ । 

नसन ऐन, कायवववनध, ननयमावली तथा ननदवजशकाका नामहरु 

१ गा.पाको ननणवय/आदेश र अनधकारपत्रको प्रमाणीकरण कायवववनध ननयमावली, २०७४ 

२ 
त. पवुीचौकी गा.पाको कासवम्पादन ननयमावली, २०७४  

३ उपभोक्ता सनमती गिन तथा पररचालन सम्बन्धी कायवववनध, २०७५  

४ आधारभतु तह कक्षा ८ को पररक्षा संचालन कायवववनध, २०७४ 

५ पवुीचौकी गा.पाको सहकारी ऐन, २०७५ 

६ घ वगवको ननमावण व्यवसायी इिाित सम्बन्धी कायवववनध, २०७५ 

७ गाउँ र बैिक संचालन कायवववनध, २०७४ 

८ पवुीचौकी गा.पाको िग्गा िररद तथा प्राप्ती सम्बन्धी कायवववनध, २०७५ 

९ स्थानीय रािपत्र प्रकाशसन सम्बन्धी कायवववनध, २०७५ 

१० पवुीचौकी गा.पाको आनथवक ऐन, २०७४  

११ पवुीचौकी गा.पाको स्थानीस जशक्षा ऐन, २०७५ 

१२ पवुीचौकी गा.पाको ववननयोिन ऐन, २०७५  

१३ जशक्षक व्यवस्थापन कायवववधी, २०७४ 

१४ ववपद कोर् संचालन तथा व्यवस्थापन ननयमावली, २०७५ 

१५ पवुीचौकी गा.पाको पदानधकारी आचार संवहता कायवववनध, २०७४ 

१६ एकीकृत सम्पत्ती कर व्यवस्थापन ऐन, २०७५ 

१८ पवुीचौकी गा.पाको स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, २०७५ 

२० पवुीचौकी गा.पाको कायवववभािन ननयमावली, २०७४ 

२१ स्वयसेवक पररचालन कायवववनध, २०७६ 

२२ जशक्षक अनदुान रकम व्यवस्थापन सम्बन्धी ननदेजशका, २०७६  

२३ छाउपडी प्रथा ववरुरको कायविम कायावन्वयन कायवववनध, २०७६ 

२४ आनथवक सहायता कोर् संचालन तथा व्यवस्थापन कायवववनध, २०७६ 

२५ न्यावयक सनमती संचालन तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६ 

२६ अपाङ्ग पररचय पत्र ववतरण कायवववधी, २०७६ 

२७ बाल संरक्षण ननदेजशका २०७६ 

२८ पवुीचौकी गाउँपानलकाको कृवर् तथा पशपुन्क्षी अनदुान कायविम कायवववनध २०७८ 



२९ आयोिना अनगुमन तथा मलु्यांकन कायवववनध, २०७७ 
३० पूवीचौकी गाउँपानलकाको आनथवक ऐन, २०७८ 
३१ पूवीचौकी गाउँपानलकाको रािश्व परामशव सनमनतको कायव सञ्चालन कायवववनध, २०७८ 
३२ पूवीचौकी गाउँपानलकाको कायवसञ्चालन ननदेजशका, २०७८ 

 

११. आम्दानी, िचव तथा आनथवक कारोबार सम्बन्धी अधावनधक वववरण 

 रु. हिारमा 

 आ.व. : २०७८/७९   मवहना : सबै   अवधी :  २०७८/०४/०१-२०७८/१०/२७  

नस.नं. 
क्षते्र/उप क्षते्र ववननयोिन िचव 

िचव 
(%) 

मौज्दात 

क आनथवक ववकास ५,०७,९६,००० ७६,०६,४७५ १४.९७ ४,३१,८९,५२५ 

१ कृवर् १,२२,००,००० ३१,२३,९३५ २५.६१ ९०,७६,०६५ 

२ उद्योग ३३,००,००० ३,७२,५४० ११.२९ २९,२७,४६० 

३ पयवटन ७४,२०,००० ३३,५०,००० ४५.१५ ४०,७०,००० 

४ सहकारी २,८०,००० २,५०,००० ८९.२९ ३०,००० 

५ िलश्रोत तथा नसंचाई २,५९,३६,००० ५,१०,००० १.९७ २,५४,२६,००० 

६ बन १,००,००० ० ० १,००,००० 

७ पशपुन्छी ववकास १,६०,००० ० ० १,६०,००० 

८ भनूम व्यवस्था १४,००,००० ० ० १४,००,००० 

ि सामाजिक ववकास १९,६४,०२,००० ५,०४,०३,४५२.१२ २५.६६ १४,५९,९८,५४७.८८ 

१ जशक्षा १४,१४,८१,००० ४,३९,६७,२४३ ३१.०८ ९,७५,१३,७५७ 

२ स्वास्थ्य २,८८,७९,००० ४२,५९,८१७.१२ १४.७५ २,४६,१९,१८२.८८ 

३ िानेपानी तथा सरसफाई  ५२,००,००० ४,७५,३६२ ९.१४ ४७,२४,६३८ 

४ भार्ा तथा संस्कृनत २४,४०,००० २,७०,००० ११.०७ २१,७०,००० 

५ 
लैंनगक समानता तथा 
सामाजिक समावेशीकरण 

४०,५७,००० १,७८,३०० ४.३८ ३८,७८,७०० 

६ यवुा तथा िेलकुद २५,४०,००० ५,००,००० १९.६९ २०,४०,००० 

७ 
सामाजिक सरुक्षा तथा 
संरक्षण 

१,१८,०५,००० ७,५२,७३० ६.३८ १,१०,५२,२७० 

ग पूवावधार ववकास ५,७९,३८,००० ९५,६२,८८८ १६.५१ ४,८३,७५,११२ 

१ यातयात पूवावधार १,९३,७३,००० ८,६२,८०९ ४.४५ १,८५,१०,१९१ 



२ 
भवन, आवास तथा सहरी 
ववकास 

३,०२,३५,००० ७४,५६,२४० २४.६६ २,२७,७८,७६० 

३ उिाव ४२,३०,००० ११,९७,७३५ २८.३२ ३०,३२,२६५ 

४ संचार तथा सूचना प्रनबनध १,५०,००० ४६,१०४ ३०.७४ १,०३,८९६ 

५ सम्पदा पूवावधार ३९,५०,००० ० ० ३९,५०,००० 

घ 
सशुासन तथा 
अन्तरसम्बजन्धत क्षेत्र 

१,८६,५०,००० ८,१९,४२० ४.३८ १,७८,३०,५८० 

१ वातावरण तथा िलवाय ु १,५०,००,००० ४,९९,९९० ३.३३ १,४५,००,०१० 

२ ववपद व्यवस्थापन २,५०,००० ० ० २,५०,००० 

३ शाजन्त तथा सवु्यवस्था १५,००,००० ० ० १५,००,००० 

४ काननु तथा न्याय २,००,००० ० ० २,००,००० 

५ शासन प्रणाली ३,००,००० ० ० ३,००,००० 

६ तथ्यांक प्रणाली १३,००,००० ३,१९,४३० २४.५७ ९,८०,५७० 

७ गररबी ननवारण १,००,००० ० ० १,००,००० 

ङ 
कायावलय सञ्चालन तथा 
प्रशासननक 

१०,४९,९२,९०१.७३ ४,१९,६४,०३६ ३९.९७ ६,३०,२८,८६५.७३ 

१ 
कायावलय सञ्चालन तथा 
प्रशासननक 

१०,४९,९२,९०१.७३ ४,१९,६४,०३६ ३९.९७ ६,३०,२८,८६५.७३ 

कुल िम्मा ४२,८७,७८,९०१.७३ ११,०३,५६,२७१.१२ २५.७३ ३१,८४,२२,६३०.६१ 

 

१२. सावविननक ननकायको वेवसाइट  

Website: www.purbichaukimun.gov.np 

 

१३. सावविननक ननकायमा परेको सचुना माग सम्बन्धी ननवेदन र सचुना ददइएको ववर्य :  

कुनै पनन सचुना माग नभएको  

 

१४. सावविननक ननकायका सचुनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएको वा हनु ेभए सोको वववरण 

सम्पणुव वववरणहरु पानलकाको वेवसाइट www.purbichaukimun.gov.np मा हेनव सवकने छ साथै 

Email: ito.purbichaukimun.gov.np 

Facebook page: https:/www.facebook.com/पवुीचौकी गाउपानलका 
  https:/www.facebook.com/रोिगार सेवा केन्र 

  https:/www.facebook.com/जशक्षा, यवुा तथा िेलकुद शािा 

http://www.purbichaukimun.gov.np/

