सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन 2064 को दफा 5
1. लनकाएको स्र्रुप ि प्रकृलत

(3)

ाँ
ु ािायण नगिपालिकासग
बमोन्िम प्रस्तुत गरिएको चााँगन

सम्बन्धित सार्वन्िनक वर्र्िण

 वर्.स. 207३ साि फागुन 27 गते सावर्क नगिकोट नगिपालिका ि चााँगनु ािायण नगिपालिका लमिेि
ु ािायण नगिपालिका घोवित भएको स्थालनय तह हो । मुिक
ु मा सं न्घयताका कायावधर्यनको पवहिो
चााँगन
खुन्ककिोको रुपमा दे श भरिमा ७५३ र्टा स्थानीय तह घोिणा भए । दे शर्ासीमा सं न्घयताको पवहिो अनुभर्
प्रदान गिाउने न्शिन्शिामा नेपािको सं वर्िान २०७२ िे सावर्कमा िहे का कलतपय सं न्घय सिकािको कायवहरु
समेत स्थालनयकिण भस स्थालनय सिकािको दावयत्र् एर्ं कायवक्षेत्रमा ल्याएको छ। २० र्िवसम्म िामो
िनप्रलतलनि लबवहन अर्स्थािास न्चदै २०७४ साि बैशाख मा स्थानीय तहको लनर्ावचनिे दे शभिको स्थानीय
तहमा िनप्रलतलनलिहरुको खााँचो पुिा गने कायव गयो । त्यसै अनुरुप भ्तपपुि न्िल्िाको ६२.९५ र्गव वक.लम
ु ािायण नगिपालिका
क्षेत्र लभत्र १४०००/- घििुिी ि ५४०००/- िनसं ख्या िास ९ र्टा र्डामा समेटेि चााँगन
घोिणा भएको ।
ु ािायण गा.वर्.स, छालिङ गा.वर्.स, नगिकोट
यस अधतिगत सावर्का दुर्ाकोट गा.वर्.स, झौखेि गा.वर्.स, चााँगन
गा.वर्.स, बागेश्विी गा.वर्.स, सुडाि गा.वर्.स, ताथलि गा.वर्.सहरु िहेका छन् । अधय स्थानीय तहको झै
ु ािायण नगिपालिका पलन स्थानीय िनसमुदायको दै नानुददन पने समस्याहरुको ददघवकालिन समस्या समािान
चााँगन
गरि वर्कास लनमावण गदै समृद्ध नगिपालिका लनमावण गने िक्ष्यका साथ अन्घ बढीिहेको छ ।
2. लनकायको काम,कतवव्य ि अलिकाि

 स्थालनय सिकाि सं चािन ऐन 2074 िे तोके बमोन्िम अनुसाि
3. कमवचािीको सं खय
् ा ि वर्र्िण

 स्र्ीकृत दिबधदी १०८ िना
 हाि कायवित १०८ िना
4. नगिपालिकाबाट प्रदान गरिने सेर्ा

 स्थानीय सिकाि सं चािन ऐन 2074 अनुसाि

5. सेर्ा प्रदान गने लनकाएको शाखा ि न्िम्मेर्ािी अलिकािी

नाम

पद

र्ीि बहादुि खकका

उपसन्चर् दशौँ (युर्ा खेिकुद तथा न्शक्षा शाखा)

ददनेश अयावि

अलिकृत आठौँ (न्शक्षा शाखा)

कोमििाि लनिौिा

अलिकृत आठौँ (िािश्व शाखा)

लनिा कुमािी न्घलमिे

अलिकृत आठौँ (कमवचािी प्रशासन)

उमेश प्रिान

पशु न्चवकत्सक आठौँ (पशु वर्कास शाखा)

सत्य कुमाि दुर्ाि

िनस्र्ास््य अलिकृत सातौँ (स्र्ास््य शाखा)

वर्िय कुमाि शमाव

अलिकृत सातौँ (योिना शाखा)

िञ्जना सापकोटा

अलिकृत छै ठौँ (युर्ा तथा खेिकुद शाखा)

श्रर्ण कुमाि पासर्ान

अलिकृत छै ठौँ (कृवि वर्कास शाखा)

पुरुिोत्तम शमाव

र्ातार्िण सन्धिलनयि छै ठौँ (र्ातार्िण शाखा)

लसद्धाधत धयौपाने

अलिकृत छै ठौँ (सूचना तथा सं चाि प्रवर्लि शाखा)

6. सेर्ा प्राप्त गनव िाग्ने दस्तुि ि अर्लि

 दस्तुि ि अर्लि नागरिक र्डापत्रमा उल्िेन्खत गरिएको साथै नागरिक र्डा पत्र ि दस्तुिको वर्स्तृत वर्र्िण
र्ेर्ासाइटमा पलन िान्खएको
7. लनणवय गने प्रविया ि अलिकािी

 र्ाविवक नगि वर्कास योिना नगि सभाको बैठक सेर्ीकृत गने गिे को
 अधय लनणवयहरु नगिपालिका बोडविे गने गिे को
 अधय लनयलमत कामहरु शाखा प्रमूखको लसफारिसमा कायविय प्रमूख एर्ं नगि प्रमुखबाट लनणवय हुने
8. लनणवय उपि उिुिी सुन्ने अलिकािी

 नगि प्रमुख
9. सुचना अलिकािी ि कायाविय प्रमुखको नाम ि पद

 सूचना अलिकािीीः लसद्भाधत धयौपाने , सूचना प्रवर्लि अलिकृत, 9843723924
 प्रमूख प्रशासकीय अलिकृतीः अन्ग्न प्रसाद अलिकािी 9851191068
10. सम्पादन गिे को कामको वर्र्िण
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11. आम्दानी खचव तथा आलथवक कािोर्ाि सम्बधिी अद्यार्लिक वर्र्िण

 आ.र्. 2076/77 को असाि मसाधत सम्मको आम्दानी १०,११,००,१७१।– तथा खचवतफव चािुमा
ाँ ीगतमा रु.32,95,05,245।– गिी िम्मा रु.62,00,66,502।रु.29,05,61,257।– ि पूि
12. ऐन, लनयम, कायववर्लि र्ा लनदे न्शकाहरु

 नगिपालिकाबाट लनमावण गरिएको ऐन, लनयम, कायववर्लि र्ा लनदे न्शकाहरु र्ेर्साइटमा िान्खएको
13. नगिपालिका कमवचािीको सून्च
अन्ग्न प्रसाद अलिकािी

प्रमुख प्रशासकीय अलिकृत (कायाविय प्रमुख)

र्ीि बहादुि खकका

अलिकृत दशौँ

कोमििाि लनिौिा

अलिकृत आठौँ

ददनेश अयावि

अलिकृत आठौँ(न्शक्षा)

लनिा कुमािी न्घलमिे

अलिकृत आठौँ

उमेश प्रिान

पशु न्चवकत्सक

वर्िय कुमाि शमाव

अलिकृत सातौ

िेमा सुव्र्ा

अलिकृत सातौ(िे खा)

सत्य कुमाि दुर्ाि

अलिकृत सातौ(स्र्ास््य)

लसद्धाधत धयौपाने

सुचना प्रवर्लि अलिकृत

शिद िाखा

सन्धिलनयि

महेश कुमाि दुिाि

सन्धिलनयि

निे श सायिू

सन्धिलनयि

पुरुिोत्तम शमाव

र्ातार्िण अलिकृत

तणव बहादुि श्रे ष्ठ

िनस्र्ास््य लनिीिक

रिता िोशी

िोिगाि सं योिक

गोकुि काकी

अलिकृत छै ठौँ

आशा माझी

अलिकृत छै ठौँ

िमेश प्रसाद दर्ाडी

अलिकृत छै ठौँ

िामहरि खनाि

अलिकृत छै ठौँ(िेखा)

न्खिा कुमािी मल्ि

अलिकृत छै ठौँ

शलमविा पोखिे ि

अलिकृत छै ठौँ

सधतिी नेपािी

अलिकृत छै ठौँ

िञ्जना सापकोटा (दूिाि)

अलिकृत छै ठौँ

िीता पौडेि

कवर्िाि लनिीक्षक

मन्णिाम दर्ाडी

अलिकृत छै टौ (कृवि)

श्रर्ण कुमाि पासर्ान

अलिकृत छै टौ (कृवि)

बद्री प्रसाद नेपाि

नायर् सुव्र्ा

वर्ष्णुहरि आचायव

नायर् सुव्र्ा

सं न्िब धयौपाने

नायर् सुव्र्ा

वर्कास खकका

कानुनी सहिकताव

अलनता कुमािी पौडेि

सहायक पााँचौ

पूिा नेपाि

कम््युटि अपिे टि

ददपक िालमछाने

कम््युटि अप्रेटि

अनुपा िालमछाने

प्रावर्लिक सहायक पााँचौ

ज्ञान कृष्ण बुढा

प्रशासन सहायक पाचौ

चधद्र िक्ष्मी थापा श्रे ष्ठ

प्रावर्लिक पाचौ

वर्नोद प्रसाद खनाि

सर् इन्धिलनयि

इन्धदिा भट्टिाइ््

मवहिा वर्कास लनरिक्षक

सेर्क न्घलमिे

खरिदाि

कृष्ण प्रसाद र्खाद्यो

सहायक चौथो (िेखा)

िञ्जना सापकोटा

प्रा .स

शोभा पिािुिी

अलमन

शालिकिाम लतलमल्सेना

अलमन

सुलनि बनमािा

अलसष्टे ण्ट सब इन्धिलनयि

िश्मी गासिु

अलसष्टे ण्ट सब इन्धिलनयि

रुपेश गेिााि

अलसष्टे ण्ट सब इन्धिलनयि

वर्ष्णुहरि दुिाि

आयोिना सुपिभाइिि

मीिा लतलमल्सेना

सहायक चौथो

सलमता गेिाि

कम््युटि अप्रेटि

प्रेम बहादुि सुर्ाि

सहायक चौथो(खरिदाि)

केशर् िोधछे

खा.पा.स.टे .

कृष्ण शिण िालमछाने

कम््युटि अप्रेटि

कृष्ण बहादुि थापा

प्रा.न्श. वद्धतीय

लसता सत्याि

सामान्िक परिचालिका

सुलनि नेपािी

एम आइ एस अपिे टि

सरिता के सी

एम आइ एस अपिे टि

नर्ीन खकका

कायाविय सहयोगी

सुनर्ीि लथङ

कायाविय सहयोगी

शुिेश खत्री

कायाविय सहयोगी

सिस्र्ती चौिागााँस

कायाविय सहयोगी

िािािाम खत्री

कायाविय सहयोगी

न्शर्शिण खडका

कायाविय सहयोगी

िु्िब दुिाि

कायाविय सहयोगी

शुि तामाङ

कायाविय सहयोगी

गोर्िवन काकी

कायाविय सहयोगी

दोिे तामाङ

कायाविय सहयोगी

शोलभता काकी

कायाविय सहयोगी

ददर्ाकि थापा

हल्का सर्ािी चािक

शुशीि मुनंकमी

हल्का सर्ािी चािक

िािकुमाि दाहाि

सर्ािी चािक

िािाकृष्ण िोिु

ड्रोिि अप्रेटि

िाम बहादुि तामाङ

हल्का सर्ािी चािक

कासीिाम खडका

हल्का सर्ािी चािक

मिु लगिी

हल्का सर्ािी चािक

िािािाम कोिु

पािे
नगिकायवपालिकाको अधतिगत र्डा कायावियहरुमा कायवित र्डा सन्चर्हरुको सून्च

कार्ाालर्

पद

नाम

र्डा नं.१ दुर्ाकोट

अलिकृत छै टौ(र्डा सन्चर्)

र्डा नं. २ दुर्ाकोट

सहायकस्ति चौथो (र्डा सन्चर्)

िािेधद्र गणेश

र्डा नं. ३ झौखेि

सहायकस्ति पााँचौ (र्डा सन्चर्)

पशुपलत गैडा

र्डा नं. ४ चााँग ु

सहायकस्ति पााँचा (र्डा सन्चर्)

शलमविा पोखिे ि

ददपेश कुमाि थापा

र्डा नं.५ छालिङ

सहायकस्ति चौथो (र्डा सन्चर्)

िाकेश बासुकिा

र्डा नं. ६ नगिकोट

सहायकस्ति चौथो (र्डा सन्चर्)

प्रेम तुल्सी

र्डा नं. ७ बागेश्विी

सहायकस्ति पााँचौ (र्डा सन्चर्)

लनमविा दे र्ी पौडेि

र्डा नं. ८ सुडाि

सहायकस्ति चौथो (र्डा सन्चर्)

िािकुमाि लगिी

र्डा नं. ९ ताथिी

सहायकस्ति चौथो(र्डा सन्चर्)

पुष्पिाम लिवर्

प्रकाशन लमलतीः २०७७।११।३०
ु ािायण नगिपालिका
प्रकाशनीः चााँगन

