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सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी 
लनर्मार्ली, २०६५ को लनर्म ३ बमोजिम सार्विलनक गररएको वर्र्रण 

 

 

 

 

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी 
लनर्मार्ली, २०६५ को लनर्म ३ बमोजिम सार्विलनक गररएको वर्र्रण 

 

सूचना सार्विालनक गने लनकार्ः पूर्वखोला गाउँपाललका गाउँ कार्वपाललकाको कार्ावलर्‚ पूर्वखोला, पाल्पा 
सूचनाको अर्लध: २०७९ साउन १ देजख पौष मसान्त सम्म    

 
 

१ पाल्पा पूर्वखोला गाउँपाललकाको संजिप्त पररचर् 

पूर्वखोला गाउँपाललका पाल्पा जिल्ला, प्रदेश नं. ५ नेपालमा अर्जथित छ | र्सको नामकरण प्राकृलतक 
िलस्रोत पूर्वखोलाको नाममा   भएको छ | र्सको उद्गम देर्ीनगरको लेमधेम देजख भएको छ | िसको 
िलाधार िेत्र देर्ीनगर, ताह ँ, र्ीरकोट, िल्पा, ररङ्गनेरह र लसल र्ाको केही भाग पदवछ | पूर्वखोलाको िलसीमा 
लाम्दी दोभान, लसलसङगा, अचवले लनथदी सम्म पदवछ | 

र्ो गाउँपाललका १३८.०५ र्गव वक.मी. िेत्रफलमा फैललएको छ | र्सको िनसंख्र्ा २०६८ को 
िनगणना अन सार १९५८९ रहेको छ | र्स गाउँपाललकाको केन्र सावर्क ररङ्गनेरहको दाररम चौरमा रहेको छ 
| र्ो गाउँपाललका पूणव खोप, पूणव सािर, पूणव संथिागत स त्केरी, ख ल्ला ददसाम क्त घोवषत गाउँपाललका हो | र्हा ँ
एक कलेि सवहत अन्र् 42 जशिण संथिा एरं् एक कृवष प्रावर्लधक वर्द्यालर् रहेको छ| 

र्सको पूर्वमा लनथदी गाउँपाललका उत्तरमा रामप र नगरपाललका पजिममा रम्भा गाउँपाललका र दजिणमा 
मिागढ़ी गाउँपाललका पदवछन ्| सावर्कको लसल र्ा, िल्पा, ररङ्गनेरह, देर्ीनगर, र्ीरकोट र हेक्लाङ्ग समेत  छ 
र्टा र्डाहरु लमलेर र्सको संरचना भएको हो |  

र्सको सबैभन्दा होचों भ-ूभाग र्डा नं. १ लसल र्ाको पाङ्गल ङ्ग फेदी सम न्री सतहबाट ४५० लमटर र 
अग्लो भ-ूभाग  हात्तीलेक १७६८ लमटर रहेको छ | भौगोललक वर्वर्धताको आधारमा र्हाँको हार्ापानी िाडो 
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गमी पलन वर्वर्धता रहेको छ | र्ो वर्जशष्ट र्निेत्र रहेको पाललका हो | र्हाँको अलधकांश आर्ाद िेत्र पाखो र 
केही िेत्र गह्रो रहेको छ | सम दार्का प्रार् सबै पररर्ार सग ँिोरै धेरै खेती र्ोग्र् िलमन रहेको पाईन्छ| बह  
संख्र्क मगर सम दार्को बसोबास रहेको र्स गाउँपाललकामा ब्राम्हण, िेत्री, नेर्ार, कामी, दमै, साकी आदद 
िात िातीका मालनसहरु साम्प्रदावर्क सद्भभार्का सािमा परम्परागत रुपमा बसोबास गदै आएका छन ् | र्हाँ 
धमव संथकृलत रीलत ररर्ाि आददको वर्वर्धता रहेको छ |  र्हाँका धालमवक थिलहरुमा लसल र्ाको रुदेमण्डी, च  रा 
बराि ,  िल्पाको लक्ष्मीनारार्ण मजन्दर, ररङ्गनेरहको जशर् द गावमजन्दर, देर्ीनगरको भान माता, र्ीरकोटको –मौला 
काललका, अकला देर्ी, हेक्लाङको , र्राहिान वर्जशष्ट धालमवक पवहचान भएका थिलहरु ह न ्|    

र्हाँको आर् आिवनको म ख्र् पेशा कृवष र पश पालन हो | र्सका अलतररक्त ब्र्ापार व्र्र्सार्, िालगर, 
रै्देजशक रोिगारी, लघ  उधोग आदद आर् आिवनका स्रोत ह न ् |  हात्तीलेक र पूर्वखोला र्स गाउँपाललकाका 
म ख्र् प्राकृलतक सम्पदा ह न ्| र्हाँ तामा, जशशा, च  न ढ ंगाको खलनि सम्पदाको सम्भार्ना रहेको छ | 

र्हाँ सबै र्डाहरुमा थर्ाथ्र् सेर्ा केन्रहरु रहेका छन ्|  र्सका अलतररक्त अहर लनश स रजित स त्केरी सेर्ा, 
गभवपरीिण र्दृ्ध र्दृ्धाङगना , घर दैलो थर्ाथ्र् सेर्ा, थर्ाथ्र् िागरण आदद वर्वर्ध थर्ाथ्र् सेर्ा, थर्ाथ्र् 
जक्ललनक सञ्चाललत छन ्|  

उत्पादन – पूर्वखोला गाउँपाललका अन्तरगत खाद्यान्न नगदे र्ाली – अद र्ा, उँख , तरकारी, अलिसो, तेिपात, 
वटम र पदवछन ्|र्हाँको म ख्र् बाली धान, मकै, कोदो, गह ँ, िौ, फापर, तेलहन आदद ह न ्|  

लेक- हात्तीलेक नाङ्गे लेक , लसद्ध लेक, माझी लेक, बूढीलेक आदद लेकहरु र्हाँ अर्जथित छन ्|  

च  ली- पूर्वखोला गाउँपाललका अन्तरगत टीका च  ली िल्पा मैदान, च  लीडाँडा, ढोली मारा दशवनीर् छन ्| 

गढ़ी- र्स गाउँपाललका आन्तरगत बाक मगढ़ी हेक्लाङ्ग ऐलतहालसक गढ़ीको रुपमा पररजचत छ | 

भङ्ज्र्ाङ्ग -   दालसवङ् भङ्र्ाङ्ग, पड्के भङ्र्ाङ्ग, लसल र्ा भङ्र्ाग, जखराव भङ्र्ाङ्ग, ढाके्रर्ास भङ्ज्र्ाङ्ग, राँके 
भङ्ज्र्ाङ्ग, खल्ल  भङ्ज्र्ाङ्ग, झेमराङ्ग भङ्ज्र्ाङ्ग, लाक री भङ्ज्र्ाङ्ग, वकररभङ्ज्र्ाङ्ग, जशखर भङ्ज्र्ाङ्ग, सबै पूर्वखोला 
गाउँपाललका अन्तर गत पदवछन ्|  

खोला- पूर्वखोला, कोर्ल्दी खोला, रकम खोला, झम्मा खोला, खान्टूङ्ग खोला, लसमल्दी खोला, मथर्ावङ्जदी  खोला, 
मन्ट सा  खोला, गरङ्गा खोला, ररङ्जदी खोला, करादी खोला आदद | र्सका म ख्र् खोला ह न ्। 

स रुङ – देर्ीिाम  स रुङ, थर्रलौटा हात्तीलेक, समी चौपारी – आफर डाँडा वर्रकोट। 
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ओडार- जघजचङ्ग ओडार, लसल र्ा | 

सबै र्डाहरुमा साम दावर्क र्नको अर्थिा सन्तोष िनक रहेको छ | 

र्सैगरी सबै र्डाहरुमा थर्ाथ्र् थर्रं् सेवर्काहरुको सहभालगतामा थर्ाथ्र् थर्रं् सेर्ाको सन्तोष िनक अर्थिा 
रहेको छ | 

 

 

र्ाडागत वर्शषेता – 

र्डा नं. १ लसल र्ा  

पूर्वखोला गाउँपाललका अन्तरगत सावर्कका लसल र्ा गाउँ वर्कास सलमलत (गा.वर्.स.) र्डा नं. १ पदवछ | 
र्हाँ वर्कासका पूर्ावधार – बाटो, वर्ि ली, थर्ाथ्र् र जशिा प्रार्: सबै टोलहरुमा कतै प गेको, प ग्दै गरेको, 
प ग्ने र्ोिनामा रहेको ब जझन्छ | र्हाँ अद र्ा खेती र बाख्रापालन द रै् व्र्र्सावर्क रुपमा संचाललत छन ् | 
सनोगल्धा, लोथदी, बवहछाप, मनहरी , मौलािर, तल्लोिर, ख िीडाँडा , र्ास धा  म न्ड ङ , पड्के भन््र्ाङ, 
पाङल ङ, करङर्न, डूमरे, तामकोट, मथलाङ्ग, श्री डाँडा , माझकोट, ग नडाँडा, दालसवङ्ग भन््र्ाङ, रोमन्दी, 
तालखोला, कोक्सेङदी, ब ढािोकी, गस र्ा, रेचे, साम ङ्गा, लछस, नािेप  र, तामाखानी, ताल्त ङ्ग, मोती रह, ढाके्रर्ास, 
अल्कीचौर, कजचवस, पोखर डाँडा र्हाँका  म ख्र् टोल र्थती ह न ्|  

र्डा नं. २ िल्पा 

र्हाँको पूर्ावधार वर्कासका आधारहरु बाटो, लबि ली, थर्ाथ्र्, जशिा, खानेपानी, लसंचाई, प्रार्: सबै 
टोलहरुमा प ग्ने गरी पररचाललत छन ्| र्हाँ तरकारी, अलिसो, फलफूल म ख्र् आर्ािवनका म ख्र् व्र्र्सार् ह न ्
|र्हाँका म ख्र् टोलर्थतीहरुमा सदिकोल िाङलसङ, खरक, लसकलीस, घ सेनी, मैदान, ढोलीमारा, साजखने, 
आगीडाँडा, र्ापन, झेरुदी, म ढेखरक, छाब्दी, राक्से, दरा, ज्ञानीचौर, लाभें, बासँ टारी , र्रेक्दी, ढाडँ, खैरेनीहरु 
पदवछन ्| 

र्डा नं. ३ ररङ्गनरेह: 
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ररङ्गनेरह पूर्वखोला गाउँपाललकाको हालको केन्र हो | र्ो र्डा धान, मकै खेतीका लालग उपर् क्त िेत्र हो 
| पूर्वखोला फाँटका खेतहरु लनकै उर्वराशजक्त भएका उत्पादनशील छन ् | र्हाँबाट केही हदसम्म थिानीर् 
खाद्यान्न आर्श्र्कता पूरा ह ने गरेको छ | र्हाकँा टोल र्थतीहरुमा तल्लो फाँट, िाम डाँडा, अजचनडाँडा, 
र्ाह नडाँडा, रे्लसर्ारी, वर्तावबिार, वर्रुर्ा पचासे, द्वारीगौडा, कलौली, सातवर्से, आिलबसे, खाक्सी, भाल क ना, 
गाहाडाँडा, देउराली मजन्दर डाँडा, रोङढेम, अखवलडाँडा, कोरङगा, कोलडाँडा आदद म ख्र् ह न ्| 

र्डा नं. ४ देर्ीनगर: 

र्स र्डाको नाम भान माता देर्ीका नाममा राजखएको हो | र्हाँ धान मकैका अलतररक्त फलफूल, तरकारी 
खेती वर्शेष हो | र्हाँ कोर्लाखानी िथतो खलनि पदािव उपलब्ध छ | र्हाँका टोल र्थतीहरुमा ढापखोला, 
केरौली, काफलडाँडा, म न्टूङ्, रे्सघाव, लेमधेम, महकाल, र्ललपोखरा, लसमल्दी, चेर्ा, जचत वङ, मङ्गला पदवछन ्|  

र्डा नं. ५ र्ीरकोट:  

र्स र्डाको नाम तत्कालीन सेनरं्शी र्ीरहरुले गरङ्गकोट हान्न अजघ र्हाँ मौलाकाललकाको जशला थिापना 
गरी कोट (र्ली पूिा) ददएर अजघ बढेको िाउँ र्ीरकोत नाम रहन गएको चचाव स लनन्छ | 

र्हाँ अद र्ा, फलफूल खेती र बाख्रा पालन वर्शेष व्र्र्सावर्क रुपमा गररन्छ | मकै, कोदो, धान र्हाँको म ख्र् 
खाद्यान्न र्ाली हो | र्हाँका टोल र्थतीहरुमा कनेडाँडा, जशखर डाँडा, मालेखकव , खाक्से, पोखरीछाप, ब ढीलेक, 
मोचर्ारी, भोसे, ढापडाँडा, भैसादी, स खे पोखरा, मौलािर, र्ासा, खल्ल क भन््र्ाङ, थर्ापत, बाह न डाँडा, 
ि मर्ास, देउराली पदवछन ्|  

र्डा नं. ६ हेक्लाङ्:  

र्ो र्डा वर्शेष गरी अद र्ा वपडाल  ह ने िेत्रको नामबाट हेक्लाङ् रहन गएको मालनन्छ | र्ो र्डा 
पूर्वखोला गाउँपाललकामा सबैभन्दा उद्यमी, पौरखी, ब्र्र्ासार्ीक रुपमा जचलनन्छ | र्हाँ व्र्र्सावर्क तरकारी, 
वटम र, बाख्रा, बङ्ग र, क ख रापालन व्र्र्सार् वर्जशष्ट रुपमा पररचाललत छन ्| अरुको लालग पलन र्ो उत्प्ररेक र्डा 
हो | र्हाँका टोल र्थतीहरुमा चेर् ङ्ग, झेमराङ्ग, लाक री, सालर्ास, ख मडाँडा, पनेदी, पोखरािोक, खोरेदी, 
ढापडाँडा, भन््र्ाङ्जिोक, लमपाल आदद पदवछन ्|  

र्र्सरी लसङ्गो पूर्वखोला गाउँपाललका वर्लभन्न वर्कास गलतवर्लध संगै आगालड बवढरहेको छ | 

    २. पूर्वखोला  गाउँपाललकाको काम, कतवव्र् र अलधकार 
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  थिानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ बमोजिम र्स गाउँपाललकाको काम, 
कतवव्र् र  अलधकार देहार् बमोजिम रहेको छ। 

 नगर प्रहरीको गिन, सञ्चालन, व्र्र्थिापन, लनर्मन तिा प्रहरी सम्बन्धी नीती, कान न र मापदण्डको 
लनमावण तिा कार्ावन्र्र्न गने 

 सहकारी संथिा सम्बन्धी थिानीर् नीती, कान न, मापदण्डको लनमावण, कार्ावन्र्र्न, लनर्मन, दताव, अन मती, 
खारेिी, वर्घटन, संघ, प्रदेश सँग समन्र्र्, त्र्ाङ्क र्र्थिापन र िमता अलभर्वृद्ध गने,  

 एफ.एम. सञ्चालन अन मलत, नवर्करण, लनर्मन, र खारेिी गने  

 थिानीर् कर, सेर्ा, श ल्क, तिा दथत र लनधावरण, संकलन, व्र्र्थिापन, सम्बन्धी नीलत, कान न, मापदण्ड, 
कार्ावन्र्र्न तिा लनर्मन गने 

 थिानीर् सेर्ाको व्र्र्थिापन सम्बन्धी नीलत, मापदण्ड, सेर्ा सतव, र्ोिना, कार्ावर्र्न र लनर्मन, िनशजक्त 
व्र्र्थिापन र र्जृत्तवर्कास गने, 

 थिानीर् त्र्ांक र अलभलेख संकलन सम्बन्धी नीलत, कान न, मापदण्ड, र्ोिना, कार्ावन्र्र्न र लनर्मन गने 

 थिानीर्थतरका वर्कास आर्ोिना तिा पररर्ोिना सम्बन्धी नीलत, कान न, मापदण्ड ति वमा, कार्ावन्र्र्न, 

अन गमन, मूल्र्ांकन र लनर्मन गने, 

 आधारभतू र माध्र्लमक जशिा सम्बन्धी नीलत, कान न, मापदण्ड, र्ोिना ति वमा, कार्ावन्र्र्न र लनर्मन गने, 

 आधारभतू थर्ाथ्र् र सरसफाइ सम्बन्धी नीलत, कान न, मापदण्ड, र्ोिना ति वमा, कार्ावन्र्र्न र लनर्मन 
गने, 

 थिानीर् बिार व्र्र्थिापन, र्ातार्रण संरिण र िैवर्क वर्वर्धता सम्बन्धी नीलत, कान न, मापदण्ड, र्ोिना, 
कार्ावन्र्र्न र लनर्मन गने, 

 थिानीर् सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक र लसँचाइ सम्बन्धी नीलत, कान न, मापदण्ड, र्ोिना ति वमा, 
कार्ावन्र्र्न, अन गमन र लनर्मन गने, 

 गाउँसभा, मेललमलाप र मध्र्थिताको व्र्र्थिापन सम्बन्धी नीलत कान न र कार्ववर्लध, रणनीलत, आर्लधक 
तिा र्ावषवक र्ोिना, कार्वक्रम र बिेट थर्ीकृलत, सभाका सलमलतहरु गिन तिा सञ्चालन गने, 

 थिानीर् अलभलेख व्र्र्थिापन सम्बन्धी नीलत, कान न, मापदण्ड, र्ोिना लनमावण, कार्ावन्र्र्न, अन गमन र 
लनर्मन गने, 

  थिानीर् िग्गाको नाप नक्सा, वकत्ताकाट, हालसावर्क, रजिषे्ट्रशन नामसारी, दाजखला खारेि, भलूम र्गीकरण 
अन सारको लगत, समन्र्र् सहिीकरण तिा िग्गाधनी दताव प्रमाणप िाव वर्तरण सम्बन्धी कार्व गने, 

  ्रे्ष्ठ नागररक, अपांगता भएका व्र्जक्त र अशक्तहरुको व्र्र्थिापन गने, 

 रे्रोिगारको त्र्ांक संकलन तिा व्र्र्थिापन सम्बन्धी कार्व गने, 

 कृवष प्रसारको व्र्र्थिापन, सञ्चालन र लनर्न्त्रण गने, 

 खानेपानी, साना िलवर्द्य त ्आर्ोिना, रै्कजल्पक उिाव सम्बन्धी नीलत, कान न, मापदण्ड, र्ोिना, कार्ावन्र्र्न 
र लनर्मन गने, 
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  वर्पद व्र्र्थिापन सम्बन्धी नीलत, कान न, मापदण्ड, र्ोिना, कार्ावन्र्र्न, अन गमन र लनर्मन गने, 

 िलाधार, र्न्र्िन्त , खानी तिा खलनि पदािवको संरिण सम्बन्धी नीलत, कान न, मापदण्ड, 

 र्ोिना, कार्ावन्र्र्न र लनर्मन गने, 

 भाषा, संथकृलत र लललतकलाको संरिण सम्बन्धी नीलत, कान न, मापदण्ड, र्ोिना, कार्ावन्र्र्न 

      र लनर्मन गने, 

 

३. लनकार्मा रहन ेकमवचारी संख्र्ा र कार्व वर्र्रण:- 

क्र.सं. कमवचारीको नाम पद/तह शाखा थिार्ी/करार 

१ मान बहाद र सारु 
प्रम ख प्रसाशकीर् 
अलधकृत 

प्रशासन थिार्ी  

२ लबनोद नेपाल 
कार्वक्रम 
अलधकृत/छैिौ र्ोिना थिार्ी 

३ शलमवला चौधरी कम््र् टर अपरेटर/ प्रावर्लधक थिार्ी 

४ स मन भट्टराई लेखा अलधकृत लेखा थिार्ी 

५ ददपक कर्र लेखा सहार्क/ पाचौं लेखा थिार्ी 
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६ मोहन ढकाल 

थर्ाथ्र् 

संर्ोिक/लस.अहेब 
छैिौं 

थर्ाथ्र् थिार्ी 

७ 
सावर्त्री िापा 
पल्ली थटाफ नसव थर्ाथ्र् करार 

८ लक्ष्मण न्र्ौपाने  ईजन्िलनर्र प्रावर्लधक करार 

९ देरे्न्र िापा अ.स.ईजन्िलनर्र प्रावर्लधक थिार्ी 

१० 
झवर्न पल्ली 
मगर 

अ.स.ईजन्िलनर्र प्रावर्लधक थिार्ी 

११ लमलन आले  सब-ईजन्िलनर्र प्रावर्लधक करार 

१२ लबमला कर्र सब-ईजन्िलनर्र प्रावर्लधक करार 

१३ घनश्र्ाम िाडा अ.स.ईजन्िलनर्र प्रावर्लधक करार 

१४ बादल जघलमरे अ.स.ईजन्िलनर्र प्रावर्लधक करार 

१५ अमन चौधरी अलमन प्रावर्लधक करार 

१६ सूचना ज्ञर्ाली सूचना प्रवर्लध अलधकृत सूचना प्रवर्लध करार 

१७ मन बहाद र सारु सहार्क चौिो जिन्सी/ करार 

१८ भ  पेन्र गाहा रोिगार संर्ोिक 

प्रधान 
मन्त्रीरोिगार 

कार्वक्रम 

करार 
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१९ द गव बहाद र घलतव प्रावर्लधक प्र.म.रो.का 
प्रधान 
मन्त्रीरोिगार 

कार्वक्रम 

करार 

२० झवर्र राि रोिगार सहार्क 

प्रधान 
मन्त्रीरोिगार 

कार्वक्रम 

करार 

२१ शेर बहाद र िापा वफल्ड सहार्क पन्िीकरण करार 

२२ लसमादेर्ी नेपाली वफल्ड सहार्क पन्िीकरण करार 

२३ सन्तोष कंडेल ना.प्रा.स.कृवष 

कृवषव 
(पाललका,र्डा ३, 

५) 
करार 

२४ 
धन बहाद र 
दलावमी पश  सेर्ा प्रावर्लधक 

पश  
(पाललका,र्डा ३, 

५) 
करार 

२५ 

हरर 
प्रसादउपाध्र्ार् 

लसग्देल 

पश  सेर्ा प्रावर्लधक र्डा नं. १  करार 

२६ 
अम्मर बहाद र 
आले 

कार्ावलर् सहार्क र्डा नं. १ करार 

२७ प्रमे क मारी शे्रष्ठ कार्ावलर् सहर्ोगी र्डा नं. १ करार 

२८ भोि बहाद र राना र्डा सजचर्/सहार्क 
पाचौं र्डा नं.२ थिार्ी 

२९ धन बहाद र ना.प्रा.स. कृवष र्डा नं.२  करार 
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ओली 

३० ह म बहाद र झेडी पश  सेर्ा प्रावर्लधक र्डा नं.२  करार 

३१ 
कमला देर्ी घती 
मगर 

कार्ावलर् सहार्क र्डा नं.२ करार 

३२ ददलमार्ा झेडी कार्ावलर् सहर्ोगी र्डा नं.२ करार 

३३ गोमा पाण्डेर् 
र्डा सजचर्/सहार्क 
पाचौं र्डा नं.३ थिार्ी 

३४ ररलमसरा फाल कार्ावलर् सहार्क र्डा नं.३ करार 

३५ तेजिसरा िापा र्डा सजचर्/सहार्क 
पाचौं र्डा नं.४ थिार्ी 

३६ अमतृा भट्टराई ना.प्रा.स.कृवष र्डा नं.४ करार 

३७ 
कृष्ण क मारी 
रार्माझी 

पश  सेर्ा प्रावर्लधक र्डा नं.४ करार 

३८ िानकी मस्रावङ्गी कार्ावलर् सहार्क र्डा नं.४ करार 

३९ लडजल्लसरा िापा कार्ावलर् सहर्ोगी र्डा नं.४ करार 

४० 
पूणव बहाद र 
जचतौरे 

र्डा सजचर्/ सहार्क 
चौिो र्डा नं.५ थिार्ी 
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४१ रुमीसरा ददस र्ा कार्ावलर् सहार्क र्डा नं.५ करार 

४२ रािक मारी शे्रष्ठ कार्ावलर् सहर्ोगी र्डा नं.५ करार 

४३ लेख क मार सारु 
र्डा सजचर्/सहार्क 
चौिो र्डा नं.६ थिार्ी 

४३ धनमार्ा काम्म  कार्ावलर् सहर्ोगी र्डा नं.६ करार 

४५ लभम सारु पश  सेर्ा प्रावर्लधक र्डा नं.६ करार 

४६ ईश्वरी भण्डारी उद्यम वर्कास 
सहिकताव 

उद्यम वर्कास 
सहिकताव करार 

४७ लनमवला पाधे 
उद्यम वर्कास 
सहिकताव 

उद्यम वर्कास 
सहिकताव करार 

४८ शाजन्त काम्म  सामाजिक 

मनोपराशवदाता 
पूर्वखोला गा.पा करार 

४९ 
टेमन लसं 
झाप  ल वक 

कार्ावलर् सहर्ोगी प्रशासन करार 

५० पान  देर्ी िाडा  कार्ावलर् सहर्ोगी प्रशासन करार 

५१ शाजन्त आचार्व कार्ावलर् सहर्ोगी प्रशासन करार 
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थर्ाथ्र् तफव को कमवचारी  

लस.
न. कमवचारीको नाम पद कार्वरत शाखा 

१ मोहन ढकाल 

लसलनर्र.अ.हे.र् 
छैिौं गापा/थर्ाथ्र् शाखा 

२ श्रीराि आचार्व 
लसलनर्र.अ.हे.र् 
छैिौं ररङ्जनेरह थर्ाथ्र् चौकी 

३ 

अमतृ लबक्रम 
शे्रष्ठ 

लसलनर्र.अ.हे.र् 
छैिौं हेक्लाङ्क थर्ाथ्र् चौकी 

४ 

वर्नोद क मार 
कोहर 

कवर्राि लनररिक 
(छैिौं) वर्रकोट आ.औ 

५ 

पदम बहाद र 
िापा 

लसलनर्र अ.हे.र् 
पाचौं िल्पा थर्ाथ्र् चौकी 

६ मौसम राई 

अ.हे.र् सहार्क 
चौिो लसल र्ा थर्ाथ्र् चौकी 

७ स कमार्ा स नारी 
अ.हे.र् सहार्क 
चौिो ररङ्जनेरह थर्ाथ्र् चौकी 

८ रत्ना फाल 

अ.हे.र् सहार्क 
चौिो बीरकोट थर्ाथ्र् चौकी 
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९ शान्ता बिरेल 

अ.हे.र् सहार्क 
चौिो देर्ीनगर थर्ाथ्र् चौकी 

१० 

सावर्त्री आले 
मगर अ.न.मी पाँचौ लसल र्ा थर्ाथ्र् चौकी 

११ रजिता शमाव अ.न.मी पाँचौ ररङ्जनेरह थर्ाथ्र् चौकी 

१२ मनस न छहारी अ.न.मी पाँचौ िल्पा थर्ाथ्र् चौकी 

१३ लक्ष्मी िापा अ.न.मी चौिो र्ीरकोट थर्ाथ्र् चौकी 

१४ प ष्पा राना अ.न.मी चौिो हेक्लाङ्क थर्ाथ्र् चौकी 

१५ लगत मार्ा कर्र अ.न.मी चौिो देर्ीनगर थर्ाथ्र् चौकी 

१६ 

प्रलतभा घलतव 
मगर अ.न.लम वर्रकोट थर्ाथ्र् चौकी 

१७ 

टोप बहाद र जि 
सी 

कार्ावलर् सहर्ोलग 
पाँचौ हेक्लाङ्क थर्ाथ्र् चौकी 

१८ 

सावर्त्रा िापा 
पल्ली थटाफ नसव (पाचौं) थर्ाथ्र् शाखा/गापा 

१९ अलमता देर्कोटा हे.अ ररङ्जनेरह थर्ा.चौ 
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२० 

सािन माइकल 
रुचाल हे.अ लसल र्ा थर्ा.चौ 

२१ पश पलत जचदद  अ.न.मी चौिो लसल र्ा थर्ाथ्र् चौकी(२४ घन्टे) 

२२ मार्ा देर्ी सारु अ.न.मी चौिो लसल र्ा थर्ाथ्र् चौकी 

२३ गार्त्री िापा अ.न.मी चौिो िल्पा थर्ाथ्र् चौकी (२४ घन्टे) 

२४ पार्वती सारु अ.न.मी चौिो ररङ्जनेरह थर्ाथ्र् चौकी 

२५ शलमवला वर्.क अ.न.मी चौिो ररङ्जनेरह थर्ाथ्र् चौकी(२४ घन्टे) 

२६ जशला क माल अनमी चौिो िल्पा साम दावर्क थर्ाथ्र् ईकाई 

२७ लनशा गौतम अनमी चौिो हेक्लाङ्ग थर्ाथ्र् चौकी 
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२८ रचना शे्रष्ठ अनमी चौिो बीरकोट साम दावर्क थर्ाथ्र् ईकाई 

२९ लनरुता खाम्चा अ.न.मी चौिो देर्ीनगर थर्ाथ्र् चौकी(२४ घन्टे) 

३० 

ददपा वहथकी 
िापा अ.न.मी चौिो हेक्लाङ्ग थर्ाथ्र् चौकी(२४ घन्टे) 

३१ गीता सारु अ.न.मी चौिो लसल र्ा साम दावर्क थर्ाथ्र् इकाई 

३२ स कमार्ा िापा अ.हे.र् चौिो र्ीरकोट थर्ाथ्र् चौकी 

३३ ररमा खाम्चा अ.हे.र् चौिो लसल र्ा साम दावर्क थर्ाथ्र् ईकाई 

३४ मललसा सारु अ.हे.र् चौिो िल्पा थर्ाथ्र् चौकी 

३५ केसरी सरा सारु अ.हे.र् चौिो िल्पा साम दावर्क थर्ाथ्र् ईकाई 



Email: purbakholaruralmun@gmail.com                                                        Website: purbakholamun.gov.np 

 

३६ िैसरा पल्ली अ.हे.र् चौिो बीरकोट साम दावर्क थर्ाथ्र् ईकाई 

३७ सपना िापा अ.हे.र् चौिो हेक्लाङ्ग थर्ा.चौ 

३८ सवर्ता पछाई ल्र्ार् अलसषे्टन्ट र्ीरकोट थर्ाथ्र् चौकी 

३९ गणेश लामा ल्र्ार् अलसषे्टन्ट लसल र्ा थर्ा. चौकी 

४० 

बालकृष्ण 
देर्कोटा ल्र्ार् अलसषे्टन्ट िल्पा थर्ा.चौकी 

४१ मलनषा जचदी ल्र्ार् अलसषे्टन्ट देर्ीनगर थर्ा.चौ 

४२ कृष्ण भारती कार्वलर् सहर्ोगी लसल र्ा साम दावर्क थर्ाथ्र् ईकाई 

४३ 

ज्ञान क मारी 
खनाल कार्वलर् सहर्ोगी ररङ्जनेरह थर्ाथ्र् चौकी 

४४ शाजन्त शे्रष्ठ कार्वलर् सहर्ोगी लसल र्ा थर्ाथ्र् चौकी 

४५ अलनता सारु कार्वलर् सहर्ोगी र्ीरकोट थर्ाथ्र् चौकी 

४६ जखनीसरा घती  कार्वलर् सहर्ोगी िल्पा थर्ाथ्र् चौकी 
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४७ ज्ञान  मार्ा िापा अ.न.मी चौिो िल्पा साम दावर्क थर्ाथ्र् चौकी 

४८ िोश्ना राना अ.हे.र् चौिो िल्पा साम दावर्क थर्ाथ्र् चौकी 

४९ अजथमता लसंिाली ल्र्ार् अलसषे्टन्ट ररङ्जनेरह थर्ाथ्र् चौकी 

५० जखनीसरा घती  कार्वलर् सहर्ोगी िल्पा थर्ाथ्र् चौकी 

५१ जखनीसरा घती  कार्वलर् सहर्ोगी िल्पा थर्ाथ्र् चौकी 
 
 
 

       क. प्रशासन, र्ोिना तिा अन गमन शाखा 
 गाउँपाललकाको संगिन वर्कास, संगिन संरचना तिा दरबन्दी लनधावरण, िनशजक्त व्र्र्थिापन 

      र र्जृत्त वर्कास गने, 

 मानर् संसाधन वर्कासका लालग अल्पकालीन तिा दीघवकालीन र्ोिना ति वमा, 
 गाउँपाललकाको लालग सार्विलनक खररद तिा अन्र् बन्दोर्थतीको सामान व्र्र्थिापन 

 कार्वपाललका तिा सभाको बैिक व्र्र्थिापन, लनणवर्हरुको वर्द्य तीर् माध्र्मबाट अलभलेजखकरण 

      तिा प्रकाशन एरं् स रिण 

 थिानीर् चाडपर्व, सार्विलनक वर्दा, उत्सर्, िात्रा, उदी आददको व्र्र्थिापन 

 वर्कास आर्ोिना तिा पररर्ोिना सम्बन्धी नीलत कानून, मापदण्ड, र्ोिना र लनर्मन 

 आलिवक, सामाजिक, सांथकृलतक, र्ातार्रणीर्, प्रवर्लध र पूर्ावधारिन्र् वर्कासका लालग आर्श्र्क आर्ोिना 
तिा पररर्ोिनाहरुको ति वमा, कार्ावन्र्र्न अन गमन तिा मूल्र्ाङ्कन 

 वर्कास लनमावण प्रकृर्ामा थिानीर् िनसहभालगता अलभर्वृद्धका कार्वहरु ति वमा र कार्ावन्र्र्न 

 वर्कास आर्ोिनाको अन गमन, आर्लधक प्रगलत तिा प्रलतफको सलमिा सम्बन्धी 
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 त्र्ाङ्क संकलन, व्र्र्थिापन तिा प्रर्ोग सम्बन्धी नीलत कानून, मापदण्ड, र्ोिना, कार्ावन्र्र्न 

      र लनर्मन 

 थिानीर् त्र्ाङ्क संकलन, प्रशोधन, अलभलेजखकरण तिा वर्तरण । 

 

  ख. थर्ाथ्र् तिा सामाजिक वर्कास 

 आधारभतू थर्ाथ्र् र सरसफाइ सम्बन्धी नीलत कानून मापदण्ड, र्ोिनाको लनमावण कार्ावन्र्र्न तिा 
लनर्मन 

 थर्ाथ्र् सेर्ा सम्बन्धी भौलतक पूर्ावधार वर्कास तिा व्र्र्थिापन 

 िनथर्ाथ्र्, आपतकालीन थर्ाथ्र् तिा महामारीको लनर्न्त्रण, र्ोिना र कार्ावन्र्र्न 

 मवहला, र्ालर्ाललकाको हकवहत संरिण सम्बन्धी थिानीर् नीलत, कानून, मापदण्ड, र्ोिना, कार्ावन्र्र्न र 
लनर्मन 

 लनिी तिा गैर सरकारी िेत्रसँग समन्र्र् र सहकार्व 
 सामाजिक स रिा सम्बन्धी थिानीर् नीलत कानून, मापदण्ड लनर्मन र अन सन्धान सम्बन्धी कार्व 
 आध लनक प्रवर्लध माफव त व्र्जक्तगत घटना दताव 
 भाषा, संथकृलत, िात्रा पर्व र लललतकलाको संरिण, प्रर्द्र्धन र वर्कास 

 ग िी, कोष तिा अन्र् ट्रष्टहरुको व्र्र्थिापन 

 

    

   ग. कानून शाखा 

 न्र्ावर्क सलमलतको सजचर्ालर् सम्बन्धी कार्व 
 न्र्ावर्क लनणवर् तिा फैसला कार्ावन्र्र्न 

 कार्वपाललका तिा सभामा पेश गन वपने वर्लभन्न नीलत लनर्म तिा कानूनको मथर्ौदामा संर्ोिन र 
समन्र्र् सम्बन्धी कार्व 

 नीलत, कानूनको प्रकाजशत प्रलतको संरिण, प्रकाशन र अलभलेख 

 मानर् अलधकारको संरिण तिा प्रर्वधन 

 

   घ. जशिा, र् र्ा तिा खेलक द शाखा 

 प्रारजम्भक र्ाल जशिा, अनौपचाररक जशिा, ख ला तिा रै्कजल्पक जशिा )ग रुकूल , मदरसा,ग म्बा) 
लनरन्तर लसकाई तिा वर्शष जशिा सम्बन्धी नीलत कानून, मापदण्ड, र्ोिनाको लनमावण, कार्ावन्र्र्न र 
लनर्मन 

 वर्द्यालर्को नक्साङ्कन, अन मलत, थर्ीकृलत, समार्ोिन तिा लनर्मन 
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 थिानीर् प थतकालर्, र्ाचनालर् तिा सामूदार्ीक अध्र्र्न केन्र सञ्चालन तिा व्र्र्थिापन  

 खेलकूदको वर्कास र प्रर्वद्धन सम्बन्धी कार्व 
 

    

ङ. आलिवक प्रशासन शाखा 
 रािश्व सम्बन्धी नीलत, कान न ति वमा, कार्ावन्र्र्न र लनर्मन सम्बन्धी कार्व, 
 सार्विलनक खचव तिा प्राकृलतक श्रोतबाट प्राप्त ह ने रोर्ल्टी सम्बन्धी नीलत, कान न, मापदण्ड तिा लनर्मन 

र सो को संकलन तिा र्ाँडफाड 

 कानून बमोजिम ढ गां, लगटी, र्ाल र्ा, माटो, न न, थलेट िथता खानी खलनि पदािवको सरे्िण, अन्रे्षण 
उत्खनन र सो सम्बन्धी रोर्ल्टी संकलन 

 रािश्वको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न 

 सजञ्चत कोष तिा आकजथमक कोषको व्र्र्थिापन 

 लेखा व्र्र्थिापन, खचव, रािश्व, धरौटी, कार्व सञ्चालन कोष तिा अन्र् सरकारी कोष तिा सम्पलतको 
एवककृत वर्र्रण 

 रािश्व र व्र्र्को अन मान 

 

  च. आलिवक वर्कास शाखा 

 कृवष, कृवष प्रसार, कृवष उत्पादन व्र्र्थिापनसम्बन्धी थिानीर् नीलत, कानून, मापदण्ड, र्ोिना, कार्ावन्र्र्न र 
लनर्मन 

 कृवष बिार सूचना, कृवष बिार तिा हाटबिारको पूर्ावधार लनमावण, साना लसँचाई लनमावण, ताललम, प्रवर्लध 
प्रसार, प्रावर्लधक टेर्ा, कृवष सामाग्री आपूलतव र कृषक िमता वर्कास कार्वक्रमको सञ्चालन 

 पश पालन र पश  थर्ाथ्र् सम्बन्धी थिानीर् नीलत, कानून, मापदण्ड, र्ोिना, कार्ावन्र्र्न र लनर्मन 

 पश पन्छी बिार सूचना, हाटबिारको पूर्ावधार लनमावण, ताललम, प्रावर्लधक टेर्ा, कृषक िमता वर्कास 
कार्वक्रमको सञ्चालन र लनर्मन 

 सहकारी संथिा सम्बन्धी थिानीर् नीलत, कानून, मापदण्डको लनमावण, कार्ावन्र्र्न र लनर्मन थिानीर् 
सहकारी संथिाको दताव, अन मलत, खारेिी र वर्घटन 

 लघ , घरेल  तिा साना उद्योगको दताव, नर्ीकरण, खारेिी र लनर्मन 

 लघ , घरेल  तिा साना उद्योगको वर्कास र प्रर्द्धन 

 खानी तिा खलनि पदािवको संरिण सम्बन्धी थिानीर् नीलत, कानून, मापदण्ड तिा र्ोिनाको कार्ावन्र्र्न र 
लनर्मन, 

 ढ ङ्गा, लगटी, बाल र्ा, माटो, न न, थलेट, खरीढ ङ्गा, फार्रक्लेिथता खानीिन्र् र्थत  सरे्िण, अन्रे्षण, उत्खनन।् 
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४. पूर्वखोला गाउँपाललकाको कार्ावलर्बाट प्रदान गररन ेसेर्ा 
 

 

पूर्वखोला  गाउँपाललकाको नागररक र्डापत्र 

 
 

;]jfsf] lsl;d 
 
;]jf k|fKt ug{ pknAw u/fpg' kg]{ sfuh k|df0f Pj+ k|lqmof 

;]jf k|fKt ug{ nfUg] b:t'/ / ;do lhDDf]jf/ lgsfoM ;Dks{ 
clwsf/L jf zfvf b:t'/ ;do 

s_=btf{, gjLs/0f, :jLs[lt    
 
@ ljBfnosf] sIff 
yk ug{ cg'dlt 

!= ljBfnosf] sIff÷tx cku|]8 cg'dlt lgj]bg kq  
@= ;DalGwt j8f sfof{nosf] l;kmfl/;   
#_ Joj:yfkg ;ldltsf] lg0f{o k|ltlnlk   
$_ rfn' cf=j= ;Ddsf] s/ r'Stf u/]sf] /;Lb 
%_ tNNf]f sIffsf] cg'dlt kqsf] k|ltlnlk  
 ^_ :ynut cg'udg k|ltj]bg  

df=lj= txsf] xsdf ? 
!%)).  
cfwf/e"t txsf] 
xsdf ? !))). 

df3 d;fGt leq 
lgj]bg  
r}q d;fGt leq 
cg'dlt lbg] 
 

lzIff ;ldltsf] 
l;kmfl/;df lzIff zfvf 
k|d'v / k|d'v k|zf;sLo 
clws[t 

#= 6\o';g sf]lrª\u 
h:tf cWofkg ;]jfsf] 
cg'dlt 

!_ lgj]bg ;lxt ;~rfng ug]{ lgsfosf] k|:tfjgfkq   
@_ ;DalGwt j8f sfo{fnosf] l;kmfl/;  
#_ ufp“kflnsfn] tf]s]sf] a}sdf %) xhf/ ?k}of w/f}6L hDdf 
u/]sf] k|df0f  
$_ axfndf eP slDtdf % jif{sf] axfn ;Demf}tf u/]sf] 
k|df0f  
%_ cWofkg ug]{ hgzlQmsf] z}lIfs of]Uotf k|df0fkqsf] 
k|ltlnlk ;lxt k'0f{ ljj/0f  
^_ :ynut cg'udg ;ldltsf] l;kmfl/; 

 
 
   ?=@))). 

 
 
& lbg leq 

lzIff zfvf k|d'v / 
k|d'v k|zf;sLo clws[t 

$= ;+:yf 
gjLs/0f,gfd;f/Lsf] 
l;kmfl/; 

!= ;DalGwt JolQm÷;+:yfsf] lgj]bg . 
@= j8f sfof{nosf] l;kmfl/; 
#= ;+:yf cGoq btf{ eO{ ;s]sf] eP  k|df0f kq k|ltlnlk  
%= ;+:yf /x]sf] ejgsf] ;DktL s/ lt/]sf] /l;bsf] 
k|ltlnlk, ef8fdf lnPsf] eP ;Demf}tf kq . 
^= ;fwf/0f ;efsf] lg0f{osf] k|ltlnlk  
&= cl3Nnf] cf=j=sf] n]vf k/LIf0f k|ltj]bg 

 
     ?=%)). 
/ gfd;f/L ?=@%). 
 

 
;f]xL lbg 

zfvf k|d'v / k|d'v 
k|zf;sLo clws[t, ufkf 
pkfWoIf 

%=s[lif tyf kz' kmd{ 
btf{ tyf gljs/0f 

!= ;DalGwt JolQm÷;+:yfsf] lgj]bg  
@= j8f sfof{nosf] l;kmfl/;  
#= hUuf wgL k|df0f k"hf{sf] k|ltlnlk 
$= ;+lwof/x?sf] ;xdtL 
%= b"O{ k|lt kf;kf]6{ ;fOhsf] kmf]6f] 
^= zfvfn] tf]s] adf]lhdsf cGo sfuhftx? 
 

btf{ ?=%)). 
gjLs/0f ?=!)). 
 

 k|fljlwsjf6 
:ynut cWoog 
u/L & lbg leq 

j8fsf] l;kmfl/;df 
;DalGwt zfvf k|d'v / 
k|d'v k|zf;sLo clws[t 

^ 6f]n ljsf; ;+:yf 
tyf cGo ;d'x btf{ 
tyf gljs/0f 

!= 6f]n ljsf; ;+:yfsf]  p2]Zo ;lxtsf] ljwfg  
@= 6f]n ljsf; ;+:yf, ;d'xsf] a}7s e]nfsf]  lg0f{o  
#= sfo{ ;ldltdf /x]sf kbflwsf/Lx?sf] gf=k|=k=  
$= j8f sfof{nosf] l;kmfl/; . 

 
btf{ ?= %)) / 
gljs/0f ?= %)). 

 
btf{ & lbg leq 
/ gljs/0f ;f]xL 
lbg . 

 
 j8fsf] l;kmfl/;df 
zfvf k|d'v / k|d'v 
k|zf;sLo clws[t 
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&=gS;f kf; ! uf=kf= sfof{non] pknAw u/fPsf] kmf/fd, 
@= hUufwgL btf{ k|df0f k"hf{sf k|ltlnlk , 
#= gf=k|=k=sf] k|ltlnlk / kmf]6f] @ k|lt , 
$= gfkL zfvfaf6 k|dfl0ft -An' lk|G6÷6«];_  
%= O{lGhlgo/LË sfpG;Lndf btf{ ePsf] O{lGhlgo/x?n] 
agfPsf] /fli6«o ejg lgdf{0f cfrf/;+lxtf @)&@ cg';f/ 
ejgsf] gS;f  
^= O{lGhlgo/sf] sfpG;Ln btf{ k|df0f kq  
&= lgodfg';f/ s/ lt/]sf] /l;b  
* ;f“w ;lwof/sf] dGh'/L , 
(ufp“kflnsfn] yk sfuhft dfu ug{ ;Sg] . 

 
 
 
 
 
 ?=%)). 
 

 
gS;f kf;sf] 
sfo{ k|f/De eP 
k5L !^ lbg b]lv 
#) lbg leq 
 

zfvf k|d'v / k|d'v 
k|zf;sLo clws[t 

 *=3/ lgdf{0f 
k'0f{÷c+flzs ;DkGg 
k|df0f kq  
 

!= uf=kf= sfof{non] pknAw u/fPsf] lgj]bg, 
@= gS;f kf;sf] ;Ssn / k|ltlnlk  
#= k"hf{sf] k|ltlnlk, gf=k|=k|ltlnlk / kmf]6f] @ k|lt  
$= ;DktL s/ lt/]sf] /;Lb 
%= rf/} lbzfjf6 k|:6 b]lvg] 3/sf] !÷! k|lt  kmf]6f] 
^= k|fljlwssf] :ynut lg/LIf0f k|lta]bg 

kSsL ?=%)). 
sRrL ?=@)). 
 
 

k|fljlwssf] 
:ynut lg/LIf0f 
kZrft ! lbg 

k"jf{wf/ zfvf gS;fkf; 
pkzfvf_,k|d'v 
k|zf;sLo clws[t 

(=3 ju{sf] –lgdf{0f 
sfo{ cg'dlt kq_ 
hf/L,gljs/0f tyf 
vf/]hL 

!=JolQm jf ;+:yfsf] lgj]bg 
@=kf;kf]6{ ;fOhsf] @ k|lt  kmf]6f] 
# ;ldlt-hf“ra'em_n] cg'udg ul/ tf]lsPsf OSjLkd]G6x? 
ePsf] elg l;kmfl/; u/]kl5 
$=:yfoL n]vf gDa/ tyf 3/]n'df btf{ ePsf] k|df0f  
%=sDtLdf cfO= P= jf ;f] ;/x pQL{0f u/]sf k|zf;g / 
n]vf x]g]{  b'O{ hgf sd{rf/L tyf l;len O{= ljifodf slDtdf 
k|df0fkq tx plQ0f{ k|fljlws ! hgf nfO{ lgo'lQm lbO{ 
sfddf nufpg] k|q . 
^= cGo sfuhft ufp“kflnsfn] tf]s] adf]lhd x'g]5 . 

btf{ ?=@%))). / 
gljs/0f ?=#))).  
 

j9Ldf !% lbg k"jf{wf/ zfvf, /fhZj 
zfvf, ufp “sfo{kflnsf 
k|d'v k|zf;sLo 
clws[t,  

 

!)= ;xsf/L 
;+:yfx?sf] btf{, n]vf 
k/LIf0f cg'dlt, 
,vf/]hL / lj36g . 

! ;xsf/Lsf]  btf{sf] nflu ;+:yfsf] k|:tfljt ljlgod 
;lxtsf] lgj]bg . 
@ ;DefJotf cWoog k|ltj]bg 
# ;xsf/L gljs/0fsf] nflu Mn]vfk/LIf0fsf] k|ltj]bg tyf 
;fwf/0f ;efsf] lg0f{osf] k|ltlnkL  
$ vf/]hL / lj36g  lgodfg';f/ x'g] 5 . 
 

btf{sf] nflu ?=!))). 
n]vfk/LIf0f 
cg'dltsf nflu z'Ns 
gnfUg] . 

btf{sf nflu 
lgodfg';f/, 
n]vfk/LIf0fsf] 
cg'dtL # lbg 
leq 

zfvf k|d'v,k|d'v 
k|zf;sLo clws[t 

!!=ljljw l;kmfl/;x?-j8f sfof{nojf6 ;Dkfbg x'g] sfo{ jfx]ssf l;kmfl/; tyf 
k|dfl0ft ug]{ sfo{ 

?=@)). # lbg leq ;DalGwt zfvf k|d'v, 
k|d'v k|zf;sLo clws[t 
tyf ufp“kflnsfsf] 
pkfWoIf tyf cWoIf 

v_ s/ z'Ns    
!=;DklQ s/ -hUUff 
tyf ;+/rgf_ sf] gofF 
btf{ tyf ;+zf]wg-
v/Lb ljqmL ePdf_ 
 

! hUufwgL k|df0fkq jf k|ltlnlk  
@= kl5Nnf] k6s s/ lt/]sf] /l;b 
#  hUuf÷3/wgL :j+on] ufp“kflnsf tyf j8faf6 pknAw 
x'g] kmf/d e/L k]z ug'{ kg]{ . 

uf=kf=sf] cfly{s P]g 
tyf JolQmsf] :j 
d"Nof+sgn] 7x/] 
adf]lhd 

 % lbg leq /fhZj zfvf, k|d'v 
k|zf;sLo clws[t 

@ 3/ jxfn s/ !=JolQm jf ;+:yfn] 3/wgL ;+u ul/Psf] ;Demf}tf  kq . 
 

uf=kf=sf] cfly{s P]g 
adf]lhd ;Demf}tf 
/sdsf] !) k|ltzt  

;f]xL lbg /fhZj zfvf, k|d'v 
k|zf;sLo clws[t 

u_ of]hgf ;+emf}tf tyf e'StfgL    
!=ufp kflnsf:t/Lo 
cfof]hgf ;D´f}tf 
tyf a}+s vftf vf]Ng] 

!= cfof]hgf tyf ;+emf}tf kmf/fd   
@= cfd e]nf jf ufp“sfof{kflnsfn] pkef]Qmf ;ldlt jf 
lgdf{0f ;ldlt u7g u/]sf] lg0f{osf] k|ltlnlk .  
# tLgnfv eGbf dfyLsf of]hgfsf] xsdf ;"rgf kf6L{-

 lgMz'Ns ! lbg k|fljlws zfvf, k|d'v 
k|zf;sLo clws[t,uf=kf= 
cWoIf 
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HodingBoard_/fVg] sj'lnotgfdf 
$=;DalGwt j8f sfof{nosf] l;kmfl/; kq  
%=vftf vf]Ng] k|of]hgsf nflu pkef]Qmf÷ lgdf{0f ;ldltsf 
kbflwsf/Lsf] gful/tfsf] k|ltlnkL  
%= k|flalws nfut cg'dfg -nf=O{_ 
^= a}+s vftf vf]Ng #÷# k|lt kmf]6f], pkef]Stf÷lgdf{0f 
;ldltsf] lg0f{o . 
&= ufp “kflnsfn] tf]s]sf cGo cfjZos sfuhftx? 

@ cfof]hgf ls:tf 
e'QmfgL / km/kmf/s 

!= ls:tf e'StfgL÷km/kmf/s lgj]bg / jLn e/kfO{ 
@ ;DalGwt j8fdf dfq ;+rflnt j8f ;ldltsf] l;kmfl/; 
tyf k|fljlws k|ltj]bg 
#= of]hgf ;DkGg ePsf] pkef]Qmf÷ lgdf{0f ;ldltsf] lg0f{o 
k|ltlnlk tyf kmf]6f]x? 
^= cg'udg ;ldltsf] lg0f{o÷lg/LIf0f k|ltj]bg  
&= j8f ;lrj÷j8f cWoIf÷kflnsfsf] k|ltlgwLsf] /f]xj/df 
ul/Psf] ;fj{hlgs k/LIf0fsf] lg0f{o k|ltlnlk 
*=vr{ ;fj{hlgs ;"rgf kmf/fd  
( ef}lts tyf ljQLo k|ult k|ltj]bg= 
!)= ufp“kflnsfn] tf]s]sf cGo cfjZos sfuhftx? 
 

lgM z"Ns ljn e/kfO{ ?h' 
u/L 
cfjZostfg';f/ 
cg'udg ;d]t 
u/L a9Ldf & 
lbg leq 

k|fljlws zfvf, n]vf 
zfvf,  uf=kf= 
pkfWoIf,k|d'v k|zf;sLo 
clws[t 
 
 
 
 
 
 

# nlIft sfo{qmdsf] 
xsdf 
 

s_ sfo{qmdsf] vfsf ;lxtsf] k|Ztfjgf k]z u/L k|d'v 
k|zf;sLo clws[tn] :jLs[t ug'{kg]{ . 
v_sfd ;DkGGf eP kl5 vr{ ;fj{hlgs,lan e/kfO{ / k|ult 
k|ltj]bg  tyf j8fdf sfo{qmd ;+rfng ePsf]df j8fsf]  
l;kmfl/; ;lxt e"StfgLsf nflu ufp“kflnsfdf k]z ug'{kg]{ . 
Uf_ cGo sfuhft ufp“kflnsfn] tf]s]sf sfuhftx? 
  

lgM z"Ns ljn e/kfO{ ?h' 
u/L 
cfjZostfg';f/ 
cg'udg ;d]t 
u/L j9Ldf & 
lbg leq 

nlIft sfo{qmdsf] xsdf 
;fdflhs ljsf; zfvf 
,pkfWIf, k|d'v 
k|zf;sLo clws[t  

$=ljkt Joj:yfkg 
;xof]u-jf9L,klx/f], 
cfunfuL nufotdf 
k/L hgwgsf] IftL 
ePdf_ 

!=JolQm :josf] lgj]bg 
@= cflwsf/Ls kl/ro kqsf] k|ltlnlk 
#= j8f sfof{nosf] l;kmfl/;  
$=cfjZostfg';f/ ;h{ldg tyf k|x/L d'r'Nsf  

lgMz"Ns dfkb08sf] 
cfwf/df ufp “ 
ljkt Joj:yfkg 
;ldltsf] 
lg0f{ocg';f/   

ljkt Joj:yfkg 
pkzfvf, k|d'v 
k|zf;sLo clws[t , 
uf=kf=sf cWoIf 

3 Gofo ;Dkfbg    
!= GofoLs ;ldlt  
ph'/L÷lgj]bg- cfnL 
w'/L,jfw k}gL,s"nf] jf 
kfgL 3f6,k/fk"j{ b]lv 
k|of]u x'b} cfPsf] 
af6f],j:t'efp r/fpg] 
rf}/, s"nf] gx/,kf]v/L, 
kf6L kf}jf, pkof]u ug{ 
glbPsf] jf jfwf 
k'¥ofPsf] tyf d]n 
ldnfksf] dfWodjf6 
dfq ljjfb lg?k0f x'g] 
!! k|sf/sf ljjfbx? 

! l/tk"j{s tof/ u/]sf] -tLg k':t] ljj/0f, 7]ufgf / 
;Dks{ dfWod v'n]sf]_ lgj]bg   
@ ;DalGwt j8fsf] l;kmfl/; kq 
# xbDofb tf]lsPsf] ljifodf ;f]xL adf]lhd / 
gtf]lsPsf]df #% k}lt;_ lbgleq  
$= cfjZos cGo ;Dj4 sfuhftx? 

 ufp“kflnsfsf] 
Goflos lg?k0f tyf 
d]nldnfk P]g @)&%n] 
tf]s]sf] b:t'/  

 
d]nldnfkM tLg 
dlxgf leq  
 

sfg"gL dfldnf OsfO 
,;+of]hs,GofoLs ;ldlt 
jf ;ldltn] tf]s]sf] 
d]nldnfk stf{÷s]Gb|  
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५. सेर्ा प्रदान गने लनकार्को शाखा र जिम्मेर्ार अलधकारी:- 

क्र.सं.  शाखा पद जिम्मेर्ार अलधकारी 

१. प्रशासन तिा व्र्र्थिापन  मनोसामाजिक 
परामशव  

श्री शाजन्त काम्म   

2. आलिवक प्रशासन शाखा अलधकृत छैिौं श्री स मन भट्टराई  

3. र्ोिना शाखा / प्रशासन शाखा अलधकृत छैिौं श्री वर्नोद नेपाल  

४ पूर्ावधार शाखा ईजन्िलनर्र श्री लक्ष्मण न्र्ौपाने  
5. खररद शाखा  अलधकृत छैिौं श्री वर्नोद नेपाल  

6. जशिा ईकाइ जशिा संर्ोिक  श्री लोकहरर देर्कोटा  
7. थर्ाथ्र् ईकाइ सी.अ.हे.र्.छैिो श्री मोहन ढकाल  
8. कृवष  ना.प्रा.स. श्री सन्तोष कंडेल  
9. पश  सेर्ा ना.प्रा.स. श्री धन बहाद र दलावमी  

१०. स चना प्रवर्लध/स चना शाखा स .प्र.अ. श्री सूचना ज्ञर्ाली  
११ पजिकरण ईकाइ एम.आई.एस. वफल्ड 

सहार्क  
श्री शेर बहाद र िापा  

१२ प्रधानमन्त्री रोिगार कार्वक्रम  रोिगार संर्ोिक  श्री भ  पेन मगर  
 

 

६. सेर्ा प्राप्त गनव लाग्न ेदथत र र अर्लध 

मालि ब दँा न. ४  मा उल्लेख भएको नागररक र्डापत्र बमोजिम  सेर्ा प्रदान गनव लाग्ने दथत र र 
अर्लध ह नेछ । 

 

७. लनणवर् गने प्रवक्रर्ा र अलधकार 

   आन्तररक प्रशासलनक र अन्र् वर्षर्को लनणवर् सम्बजन्धत शाखाबाट पेश ह ने वट्पणीमा प्रम ख प्रशासकीर् 
अलधकृतको लनणवर् हन्छ । पूर्वखोला गाउँपाललका गाउँ कार्वपाललका (कार्व वर्भािन) लनर्मार्ली, २०७४ 
बमोजिम गाउँ कार्वपाललकाको बैिकमा प्रथतार् पिाउन  पने वर्षर्मा र्स कार्ावलर्को अन रोधमा गाउँ 
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कार्वपाललकाको बैिक तिा गाउँसभामा पेश भई लनणवर् गररने व्र्र्थिा रहेको छ । सािै गाउँपाललकाले 
सम्पादन गने अन्र् कार्वहरु थिानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, लनदेजशका, कार्ववर्लध. पररपत्र सम्बजन्धत कान नमा 
तोवकए बमोजिम हने गदवछ ।  

 

८. लनणवर् उपर उि री स ने्न अलधकारी 
   लनर्लमत सेर्ा प्रर्ाह र आन्तररक प्रशासलनक वर्षर्को लनणवर्मा जचत्त नब झे सोको स न र्ाई प्रम ख 
प्रशासकीर् अलधकृतबाट ह ने । अन्र् वर्षर्हरुमा ग नासोको प्रकृलत अन सार गाउँपाललका अध्र्ि तिा 
न्र्ावर्क सलमलतर्ाट ह ने । 

 

९. पूर्वखोला गाउँपाललकाले सम्पादन गरेको कामको वर्र्रण 

   र्स कार्ावलर्बाट र्स अवर्लधमा कार्वसम्पादन भएका म ख्र् म ख्र् कामहरु देहार् बमोजिम उल्लेख   
गररएको छ । 

िेत्रगत र्ोिना तिा कार्वक्रम प्रगलत 

क्र.स िेत्र सञ्चाललत र्ोिना तिा कार्वक्रम 
१ आलिवक वर्कास १)वकर्ी पकेट िेत्र तिा ढोलीमारा च  ली डाँडा पर्वटकीर् थिल र 

िल्पा ढोलीमारा होम थटे स भारम्भ 

२)सहकारी माफव त खशी बोका लबक्री िालनी 
३)भ-ूउपर्ोग कार्वक्रम सम्बन्धी अलभम जखकरण तिा कृवष र गैह्र 
कृवष िेत्रमा र्गीकरण गररएको 
 

२ सामाजिक 
वर्कास 

१)लैवङ्गक वहंसा सम्बन्धी १६ ददने अलभर्ान 

२)िेष्ठनागररकसँग अध्र्ि कार्वक्रम सञ्चालन 

३) थिालनर् पाठ्यप थतक लेखनका लालग कार्वदल गिन 

४) लोकसेर्ा आर्ोग र जशिक सेर्ा आर्ोगको तर्ारी किा 
सञ्चालन 

३ पूर्ावधार वर्कास १)४ ओटा समप रक र्ोिनाहरु िेक्का सम्झौता भई कार्ावन्र्र्नको 
प्रकृर्ामा रहेको 
२)वर्ताव कोलडाँडा ट्रथट प लको सामाग्रीको िेक्का माफव त खररद 

३)चाल  सडक ममवत सम्पन्न भएको 
४) प्रशासकीर् भर्नको भौलतक प्रगती ५०% र वर्जत्तर् प्रगलत 
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६६% 

५)१५ शैर्ा अथपतालको भौलतक प्रगलत ४०% र वर्जत्तर् प्रगलत 
४०% 

६)िल्पा थर्ाथ्र् चौकीको िग्गाको soil test गररएको। 
४ स शासन तिा 

अन्तसवम्बजन्धत 
िेत्र 

१)आ.र् ०७८/०७९ को लेखापररिण सम्पन्न भएको 
२) र्ावषवक कार्वर्ोिना बनाई कार्ावन्र्र्न गररएको 
३)उपभोक्ता सलमलतलाई ताललम सञ्चलान तिा र्डामै र्ोिना 
सम्झौताको िालनी 
४)िनप्रलतनीलध र कमवचारीहरुका लालग िमता वर्कास ताललम 
सञ्चालन गररएको 
५) पवहलो चौमालसकको सार्विलनक स न  र्ाई गररएको 
६) सम्पन्न भएका र्ोिनाहरुको अन गमन गररएको 
 

५ कार्ावलर् 
सञ्चालन तिा 
प्रशासलनक 

 

१)लनर्लमत प्रशासलनक गलतवर्धी सञ्चालन भएको 
२)कार्वपाललकाको लनणवर् बमोजिम १० िना कमवचारी करारमा 
लनर् क्त गररएको 
३)प्रावर्लधक कमवचारीहरुलाई सम्बजन्धत र्डामै खटाई प्रावर्लधक 
सेर्ा स चारु 

६ वर्पद 
व्र्र्थिापन 

१)RRT सलमलत गिन 

२)वर्पदबाट ग्रलसत नागररकहरुलाई आलिवक सहार्ता र राहत 
वर्तरण 

३)र्षावबाट िलत भएका मोटरबाटो स चारु 
  

न्र्ावर्क सलमलत: न्र्ावर्क सलमलतमा परेका उि रीहरु अजघल्लो आलिवक र्षवबाट जिम्मेर्ारी सरी 
नआएकको।। चाल  आ.र्मा २ ओटा उि रीहरु दार्र भई लनरुपणको क्रममा रहेका छन।् न्र्ावर्क 
सलमलतमा परेका उि रीहरु उपर पिहरुलाई मेललमलापको माध्र्मबाट फछ्यौट गने गररएको छ। 
न्र्ावर्क सलमलतका सदथर् र कमवचारीहरुले न्र्ावर्क लनरुपण सम्बन्धी ताललम ललएको।  
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बैिक 

कार्वपाललका बैिक सङ्जख्र्ा: मालसक कम्तीमा एक पटक बसी हाल सम्म १० ओटा बैिक बसी 
समसामवर्क वर्षर्हरुमा लनणवर्हरु गररएको छ।  

वर्षर्गत सलमलतको बैिक: 

१. वर्धेर्क सलमलतको ३ ओटा बैिक बसी तपलसल बमोजिमको वर्धेर्क थर्ीकृत र कार्ववर्धी 
पाररत गररएको। 

क. पूर्वखोला खानेपानी, थर्च्छता तिा सरसफाई वर्धेर्क, २०७९ 

ख. साझेदारीमा कार्वक्रम सञ्चालन तिा व्र्र्थिापन गने वर्धेर्क,२०७९ 

ग. पूर्वखोला खरीद लनर्मार्ली,२०७९ 

घ. वर्षर्गत सलमलत सञ्चालन कार्ववर्धी,२०७९ 

ङ. सार्विलनक लेखा सलमलत सञ्चालन कार्ववर्धी,२०७९ 

च. करारमा िनशजक्त व्र्र्थिापन कार्ववर्धी, २०७९ 

छ. कृवष तिा पश िन्र् उत्पादनमा अन दान कार्ववर्धी, २०७९ 

ि. थर्र्म ्सेर्क पररचालन कार्ववर्धी, २०७९ 

झ. आर्श्र्कता अन सार लनर्मार्ली, कार्ववर्धी संशोधन गररएको 
ञ.  

साझेदारी कार्वक्रम:  

थिालनर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २६ बमोजिम पूर्वखोला गाउँपाललका र हेफर प्रोिेक्ट 
नेपाल बीच लमलत २०७६।०२।१० मा ३ आिववक र्षव(२६ मवहना)का लालग गाउँपाललकाको ७५ % 
ले ह ने रु. ३,१०,००,०००/- र सा झेदार संथिाबाट २५ %  ले ह ने रु. १,०३,३३,३३३.३ व्र्होने 
गरी कूल रु. ४,१३,३३,३३३.३३ रकम बराबरको सम्झौता भएकोमा अजघल्लो आलिवक र्षव सम्म 
रु.१,७१,००,०००/- खचव भएको लिर्ो। पेश्की वर्लध बमोजिमको भ  क्तानी प्रकृर्ा अन रुप 
कार्वपाललकाको लनणवर् बमोजिम चाल  आ.र्मा रु.१०,००,०००/- पेश्की उपलब्ध गराई १४ टन 
िनकदेर् २ आल  १४०६ घरध रीलाई वर्तरण गरी फछ्यौटका लालग पेश भएको छ। 
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१०. सूचना अलधकारी र प्रम खको नाम र पद :-  

क्र
.स 

नामिर पद सम्पकव  नम्र्र ईमेल 

१ श्री मान बहाद र 
सारु  

प्रम ख प्रशासकीर् 
अलधकृत ९८६७९२८९२२ 

mn2.saru@gmail.com 

२ श्री मोहन ढकाल  स चना अलधकारी ९८५७०६९०६२९ dhakalmohan29@gmail.c
om 

 

 

 

 

 

 

११. ऐन¸लनर्म¸वर्लनर्म र लनदेजशकाको स ची :- 
 

क्रम 
संख्र्ा 

नाम प्रकाशन लमलत 

१ प्रशासकीर् कार्ववर्लध लनर्लमत गने ऐन २०७४ २०७४/११/२८ 

२ पूर्वखोला गाउँपाललकाका केवह कानून ति वमा र व्र्र्थिापन गनव बनेको 
ऐन २०७४ 

२०७४/११/२८ 

३ पूर्वखोला गाउँपाललकाको थिानीर् रािपत्र प्रकासन सम्बन्धी 
कार्ववर्लध,२०७४ 

 

२०७४/११/२८ 

४ 

 
पूर्वखोला गाउँपाललकाका पदालधकारीहरुको आचारसंवहता, २०७४ २०७४/११/२८ 

५ पूर्वखोला गाउँ कार्वपाललकाको लनणवर् र्ा आदेश र अलधकारपत्रको 
प्रमाणीकरण (कार्ववर्लध) लनर्मार्ली ,२०७४ 

२०७४/११/२८ 

6 गाउँ कार्वपाललकाको बैिक संचालन सम्बन्धी कार्ववर्लध,२०७४ २०७४/११/२८ 
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7 

 

 

पूर्वखोला गाउँपाललकाको िग्गा प्रालप्त सम्बन्धी कार्ववर्लध,२०७४  २०७४/११/२८ 

8 

 

पूर्वखोला गाउँपाललका जशिा कार्ववर्लध,२०७४  २०७४/११/२८ 

9 

 

पूर्वखोला गाउँपाललकाको आलिवक कार्ववर्लध ऐन २०७४  २०७४/११/२८ 

10 पूर्वखोला गाउँपाललकामा न्र्ावर्क सलमलतले उि रीको कारर्ाही वकनारा 
गदाव अपनाउन पने कार्ववर्लध सम्बन्धी ऐन, २०७५ 

२०७५/१०/१५ 

१1 

 

 

पूर्वखोला गाउँपाललकाको सहकारी ऐन, २०७५ २०७५/११/१५ 

१2 

 
"घ" र्गवको लनमावण व्र्र्सार्ी इिाितपत्र सम्बन्धी कार्ववर्लध,२०७५  २०७५/१०/०४ 

१3 

 
पूर्वखोला गाउँपाललकाको अपाङ्गता भएका व्र्जक्तको पररचर् पत्र वर्तरण 
कार्ववर्लध.२०७५  

२०७५/१०/०४ 

१4 

 
थिानीर् तहको उपभोक्ता सलमलत गिन, पररचालन तिा व्र्र्थिापन 
सम्बन्धी कार्ववर्लध,२०७५ 

२०७५/१०/०४ 

१5 

 
सूचना तिा अलभलेख केन्रको थिापना तिा संचालन सम्बन्धी 
कार्ववर्लध,२०७७ 

२०७७/०७/१६ 

१6 

 
र्ातार्रण तिा प्राकृलतक श्रोत संरिण सम्बन्धमा व्र्र्थिा गनव बनेको 
ऐन,२०७७ 

२०७७/०७/१६ 

१7 

 
वर्पद व्र्र्थिापन कोष (संचालन) कार्ववर्लध, २०७७ २०७७/०७/१६ 

१8 

 
वर्पद िोजखम न्रू्नीकरण तिा व्र्र्थिापन गनव बनेको ऐन, २०७७ २०७७/०७/१६ 

19 

 

 

संजिप्त र्ातार्रणीर् पररिण कार्ववर्लध,२०७७ २०७७/०७/१६ 

20 

 

 

जशिा लनर्मार्ली, २०७६ २०७६/०७/१६ 

21 

 

 

जशिा ऐन,२०७६ २०७६/०७/१६ 



Email: purbakholaruralmun@gmail.com                                                        Website: purbakholamun.gov.np 

 

२2 

 

 

सार्विलनक िर्ाफदेवहता प्रर्द्धवन सम्बन्धी कार्ववर्लध,२०७७  २०७७/०७/१६ 

 

 
 

 

 

 

१२ .आम्दानी¸खचव तिा आलिवक कारोबार सम्बजन्ध अद्यार्लधक वर्र्रण :- 
 

लस.नं. 
स्रोत 

  
लनकासा खचव 

िम्मा चाल  पूिँीगत  िम्मा चाल  पूिँीगत  िम्मा 

१ 

समालनकरण 

अन दान ९,९५,०० ५०,०० १,९८,७५ २,४८,७५ १८,८७ २,१४,८८ २,३३,७५ 

२ 

शसतव 
अन दान  

चाल  १८,२५,०० ११,०५,०० ० ११,०५,०० ८,५९,०२ ० ८,५९,०२ 

३ 

शसतव 
अन दान  

चाल  ४८,०० १५,०० ० १५,०० ७,९१ ० ७,९१ 

४ 

शसतव 
अन दान  

चाल  ४०,०० ० ० ० ० ० ० 

५ 

शसतव 
अन दान  

चाल  ८१,०० ० ० ० ० ० ० 

६ 
शसतव 
अन दान  

९६,०० ० ३०,०० ३०,०० ० ७,९८ ७,९८ 
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प िँीगत 

७ 

शसतव 
अन दान  

प िँीगत ३,०० ० ० ० ० ० ० 

८ 

वर्षेश 

अन दान 
प िँीगत ७०,०० ० ० ० ० ० ० 

९ 

समप रक 

अन दान 
प िँीगत १,३०,०० ० ० ० ० ० ० 

१० 

समालनकरण 

अन दान ५२,७१ १०,०० ० १०,०० ४,९९ ० ४,९९ 

११ 

शसतव 
अन दान  

चाल  ८०,०० ० २०,०० २०,०० ० ५,२८ ५,२८ 

१२ 

वर्षेश 

अन दान 
चाल  ६०,०० ० ० ० ० ० ० 

१३ 

समप रक 

अन दान 
चाल  १,४३,५० ० ० ० ० ० ० 

१४ 

रािथर् 

बाँडफाँड ७०,१५ ० ० ० ० ० ० 

१५ 

रािथर् 

बाँडफाँड ८,४०,८८ १,५५,०० २१,०० १,७६,०० १,५०,४२ १३,८३ १,६४,२५ 
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१६ 

आन्तररक 

श्रोत १०,०० ० ० ० ० ० ० 

१७ 

आन्तररक 

श्रोत १७,५० ० ० ० ० ० ० 

१८ 

आन्तररक 

श्रोत ३,९३,०० १,५५,०० २०,०० १,७५,०० १,३४,१० ८,६९ १,४२,८० 

िम्मा ४९,५५,७४ १४,९०,०० २,८९,७५ १७,७९,७५ ११,७५,३३ २,५०,६७ १४,२६,०० 

 

                     १३. थिानीर् तहबाट वर्द्य तीर् सेर्ा सञ्चालन  

क) सेर्ा प्रर्ाहमा प्रर्ोगमा रहेका सफ्टरे्र्रहरुको प्रकार  :लेखा  स त्र , र्ोिना, थमाटव रोड  

ख) अनलाइन प्रणालीबाट उपलब्ध गराइएका सेर्ाहरुः लेखा ,र्ोिना,जिन्सी,पन्िीकरण,दताव.चलानी  
ग) मोबाइल  एप िथता प्रवर्लधको वर्कास र प्रर्ोगको अर्थिाः २ र्टा प्रर्ोगमा आइसकेको  

१४ . र्ोिना तिा कार्वक्रम कार्ावन्र्र्नको अर्थिा 

क्र.स वर्र्रण र्ोिना कार्वक्रम िम्मा 
१  थर्ीकृत २८८ ७६ ३६४ 

२ सम्झौता भएको ७२ ३ ७५ 
३ सम्पन्न भएका १२ १ १३ 
४ सम्झौता ह न बाँकी २०४ ७२ २७६ 

 

१५.सार्विलनक लनकार्को बेभसाईट भए सो को वर्र्रण  :- 

     र्स कार्ावलर्को आफ्नै रे्बसाईट र ईमेल रहेको छ । www.purbakholamun.gov.np मा गएर 
र्स कार्ावलर्को स चना र अन्र् महत्र्पूणव िानकारीहरु हेनव सवकन्छ । र्स कार्ावलर्को ईमेल िेगाना 
info@purbakholamun.gov.np छ । 

१६. सार्विलनक लनकार्ले प्राप्त गरेको बैदेजशक सहार्ता, ऋण, अन दान एंर् प्रावर्लधक सहर्ोग 
र सम्झौता सम्बन्धी वर्र्रणः- 
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     प्राप्त नभएको 

१७. सार्विलनक लनकार्ले सञ्चालन गरेको कार्वक्रम र सो को प्रगलत प्रलतरे्दनः- 

   मालि दफा ९ मा उल्लेख भए बमोजिम 

१८. सार्विलनक लनकार्ले र्गीकरण तिा संरिण गरेको स चनाको नामार्ली र त्र्थतो स चना 
संरिण गनव तोवकएको समर्ार्लध:- 

 र्स कार्वलर्बाट प्रदान गररने सेर्ा सम्बन्धी सार्विलनक  सरोकारका स चनाको र्गीकरण हाल सम्म 
नभएको। 

 

 

१९. सार्विलनक लनकार्मा परेका स चना माग सम्बन्धी लनरे्दन र सो उपर स चना ददएको 
वर्र्रण:- 

 र्ोिना संग सम्बजन्धत ग नासो 
 सेर्ा प्रर्ाह सम्बन्धी ग नासो 
 मौजखक स चना माग 

 online समथर्ा, ग नासो दताव 
 

२०. सार्विलनक लनकार्का स चनाहरु अन्र्त्र प्रकाशन भएको र्ा ह न ेभएको भए सो को 
वर्र्रण:-  

ह न ेनगरेको  

 

     २१. हालसम्म प नः लनमावणको भएका कार्वहरु 

 

 

 

क्र.स. गाउँपाललका  िम्मा 
लाभग्राही  

दताव 
गरेका  
लाभग्राही  

दताव गनव 
बावकं 
लाभग्राही  

पवहलो 
वकथता  

दोश्रो 
वकथता  

तेस्रो 
वकथता  

िम्मा 
बनेका 
घरहरु  
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१ पूर्वखोला  २६० २२८ ३२ २२७ १८५ १५७ १५७ 

 

 

 

२२. असल अभ्र्ासहरू (बढीमा ५ र्टा) 

क.  पाललकाका  प्रत्रे्क गलतवर्धी सार्विलनक ह ने  गरी  WEBSITE  र FACEBOOK PAGE मा 
प्रकाजशत गने संथकारको वर्कास |  

 

ख  . पाललकामा सम्पादन गन वपने कार्वहरुको लालग TEAM WORK को माध्र्मबाट सम्पन्न गने 
पररपाटीको िालनी | 
ग . प्रत्रे्क शाखा प्रम खहरुको थपष्ट कार्व वर्भािन र कार्व सम्पादन करार सम्झौता गररएको |  

 


