
( सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को  दफा ५(३) तथा सूचनाको हकसम्बन्धी 

ननयमावली, २०६५ को ननयम ३ बमोनजम साववजननक गररएको )  

 

 

 

 

प्यूठान नगरपानलकाबाट सम्पानदत कायवहरुको वानषवक नववरण 

अनथवक वषव २०७८/०७९ श्रावण देखी ऄसोज सम्म 

 

 

 

 

 

प्यूठान नगरपानलका 

नगर कायवपानलकाको कायावलय  

नवजुवार, प्यूठान  

 

ईमेलः-    info@pyuthanmun.gov.np,  

         pyuthan.mun@gmail.com 

वेवसाईटः-pyuthanmun.gov.np 



 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा ३ बमोनजमको नववरण 

ननम्नानुसार रहेको छ । 

सचूना सार्वजननक गने ननकायको नाम -  प्यूठान नगरपानलका । 

सचूना सार्वजननक गरेको अर्नध - २०७८/०४/०१ दखेी २०७८/०६/३१ 

 

१) ननकायको स्वरुप र प्रकृनत  

राज्यका तीन तहका सरकार मध्येको जनताको ननजकको सरकार हो । नर्कास ननमावण तथा सेर्ा संचालन गने तहहो । 

२) ननकायको काम, कतवव्य र ऄनधकार  

 स्थानीय सेर्ा तथा जनशनि नर्कास 

 सार्वजननक खरीद तथा सम्पनि व्यर्स्थापन 

 स्थानीय तह, प्रदशे र संघसँगको सम्बन्ध र समन्र्य तथा र्डासँगको समन्र्य 

 नगर प्रहरी व्यर्स्थापन 

 सडक तथा यातायात व्यर्स्थापन 

 भर्न तथा भर्न संनहता एरं् ननमावण इजाजत 

 जलनर्द्यतु, उजाव, सडक र्िी र नसंचाई  

 र्ातार्रण, पयावर्रण एर् ंजालधारके्षत्र संरक्षण तथा फोहरमैला व्यर्स्थापन 

 न्यानयक सनमनतको सनचर्ालय, न्याय, काननू, मानर्अनधकार प्रर्वद्धन तथा मलेनमलाप र मध्यस्थता, ननणवय तथा 

फैसला कायावन्र्यन 

 सचूनातथा संञ्चार प्रनर्नध नर्कास तथानर्स्तार र एफ.एम.सञ्चालन 

 बजार अनगुमन, गणुस्तर, नापतौल, खाद्य सरुक्षा र उपभोिा नहत संरक्षण 

 ऐन काननूहरुको तजुवमा र सो को कायावन्र्यन 

 आन्तररक लेखापरीक्षण 

 नर्दा, उत्सर्, उदी, जात्रा, पर्व, उपाधी, नर्भषुण आदी 



३) ननकायमा रहने कमवचारी संख्या र कायव नववरण  

यस नगरपानलका र यस अन्र्तगतका र्डा कायावलयहरुमा कायवरत कमवचारी संख्या  

नगर कायवपानलकाको कायावलय तफव  

नगर कायवपानलकाको कायावलयमा हाल कमवचारी संख्या - ५१ 

 प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत - १ जना 

 प्रशासन योजना तथा अनगुमन शाखा  

 अनधकृत सातौ - १ जना  

 प्रशासन उपशाखा 

 सहायक पाचौ ँ - १ जना (स्थायी) 

 सहायक चौथो - १ जना (स्थायी) 

 कम््यटुर सहायक - २ जना (करार) 

 नजन्सी उपशाखा   

 सहायक चौथो - १ जना (स्थायी) **सामानजक सरुक्षा तथा पनन्जकरण उपशाखा पनन हरेेको ।  

 राजश्व उपशाखा  

 सहायक पाचौ ँ- १ जना (स्थायी) **र्ातार्रण तथा नर्पद ्व्यर्स्थापन शाखा पनन हरेेको । 

 योजना तथा अनगुमन उपशाखा 

 अनधकृत छैठौ - १ जना (स्थायी) 

 कम््यटुर अपरेटर चौथो - १ जना (स्थायी) 

 आनथवक प्रशासन शाखा  

 सहायक लेखापाल - १ जना (स्थायी) 

 आथीक नर्कास शाखा  

 अनधकृत छैठौं - १ जना (स्थायी) 

 आन्तररक लेखा पररक्षण ईकाई  

 आ.ले.प. पाचौ ँ- १ जना (स्थायी) 

 परु्ावधार नबकास शाखा  



 इनन्जननयर - २ जना ( १ स्थायी , १ करार )  

 सब इनन्जननयर - २ जना (१  , १ अध्ययन नबदा ) 

 सर्के्षक - १ जना ( करार ) 

 अनमन चौथो - १ जना (स्थायी) 

 स्र्ास््य तथा सामानजक नबकास शाखा  

 जन स्र्ास््य अनधकृत - १ जना (स्थायी ) 

 प.ह.ेन. छैठौ. - १ जना (स्थायी) 

 ह.ेअ. छैठौ. - १ जना (स्थायी) 

 मनहला बालबानलका तथा समाज कल्याण उपशाखा  

 मनहला नबकास ननररक्षक पाचौ ँ- १ जना (स्थायी) 

 सहायक मनहला नबकास ननररक्षक चौथो- १ जना (स्थायी) 

 नशक्षा यरु्ा तथा खेलकुद शाखा  

 श्रोत व्यनि - १ जना (स्थायी)  

 प्रा.स. - १ जना (स्थायी) 

 पश ुसेर्ा शाखा  

 अनधकृत छैठौ ँ- २ जना (स्थायी) 

 प्रा.स. - १ जना (स्थायी) 

 कृनष शाखा 

 अनधकृत छैठौं - १ जना (करार) 

 प्रा.स. - १ जना (स्थायी) 

 सचूना प्रनर्धी ईकाई  

 अनधकृत छैठौं - १ जना (करार) 

 रोजगार सेर्ा केन्र  

 रोजगार संयोजक - १ जना (करार) 

 प्रा.स. - १ जना (करार) 

  सामानजक सरुक्षा तथा व्यनिगत घटना सदुृढीकरण आयोजना कायावन्र्यन ईकाई  



 MIS अपरेटर (पाचौं) - २ जना (करार) 

 नफल्ड सहायक (चौथो) - १ जना  

 चालक - ४ जना (करार) 

 फायरम्यान - १ जना (करार) 

 स्र्ीपर, हले्पर - ३ जना (करार) 

 का.स. - ५ जना  ( १ स्थायी ४ करार ) 

 माली - १ जना (करार) 

वडा तफव  ( १० वटा) 

 सहायक पाचौ ँप्रशासन - ४ जना (स्थायी) 

 सहायक पाचौ ँइनन्ज. - ४ जना ( २  स्थायी , २  करार ) 

 सहायक चौथो प्रशासन - ५ जना ( स्थायी) 

 सहायक चौथो इनन्ज. - ७ जना ( ५  स्थायी , २  करार)  

 कायावलय सहयोगी - १० जना ( २ स्थायी, ८ अस्थायी)    

 

स्वास््य चौकी ( ६ वटा) 

 ह.ेअ / नस.अ.ह.ेर्. ( पाचौं/छैठौ)ँ - ६ जना  

 अ.ह.ेर्. (चौथो/पाचौ)ँ - १२ जना  

 अ.न.नम. (चौथो/पाचौ)ँ - १२ जना  

 कायावलय सहयोगी - ६ जना  

सहरी स्वास््य केन्र ( २ वटा ) 

 अ.ह.ेर्. चौथो - २ जना  

 अ.न.नम. चौथो - २ जना  

अधारभूत स्वास््य केन्र ( ४ वटा ) 



 ह.ेअ / अ.ह.ेर्. चौथो - ४ जना  

 अ.न.नम. चौथो - ४ जना 

 कायावलय सहयोगी - ४ जना  

 

४) ननकायबाट प्रदान गररने सेवाहरु  

व्यनिगत नसफाररश, प्राकृनतक प्रकोप सहायता, योजना तजुवमा, स्र्ीकृत योजनाको लागत अनमुानका लानग सभ ेगनव, योजना 

सम्झौता गने, योजनाको अनन्तम मलू्याङ्कक, स्र्ीकृत योजनाहरुको मलू्याङ्ककन गनव योजनाको जाँचपास फरपारक, 

नर्द्यालयखोल्न तथा कक्षा थप, घटना दतावको नर्र्रण सच्याउने, अनगुमन मलू्याङ्ककन अनभमनुखकरण, योजना तजुवमा  

५) सेवाप्रदान गने ननकायको शाखा र नजम्मेवार ऄनधकारी  

शाखा नजम्मेवार ऄनधकारी पद 

प्रशासन योजना तथा अनगुमन शाखा श्री सनुनल कुमार शमाव अनधकृत सातौ ँ

प्रशासन उपशाखा श्री बनबता नर्ष्ट सहायक पाचौ ँ

नजन्सी उपशाखा  

श्री नशर्ा रार्त 

 

सहायक चौथो सामानजक सरुक्षा तथा पनन्जकरण उपशाखा 

राजश्व उपशाखा  

श्री रामकृष्ण शमाव 

 

सहायक पाचौ र्ातार्रण तथा नर्पद ्व्यर्स्थापन शाखा 

योजना तथा अनगुमन उपशाखा श्री चन्र बहादरु नज.सी. अनधकृत छैठौ 

आनथवक प्रशासन शाखा श्री नजत र्हादरु हमाल सहायक लेखापाल 

आथीक नर्कास शाखा श्री लेख बहादरु नर्ष्ट अनधकृत छैठौ 

नशक्षा यरु्ा तथा खेलकुद शाखा श्री नर्ष्ण ुप्रसाद पोख्रले श्रोत व्यनि 

कृनष शाखा श्री अनजत पौडेल प्रा.स. 

पश ुसेर्ा शाखा श्री नगररराज पौडेल अनधकृत छैठौं 

सचूना प्रनर्धी ईकाई श्री आनशष पोख्रले सचूना प्रनर्नध अनधकृत(छैठौ) 

रोजगार सेर्ा केन्र श्री माधर् नगरी    रोजगार संयोजक (छैठौ) 

आन्तररक लेखा पररक्षण ईकाई श्री घनश्याम न्यौपान े आ.ले.प (पाचौ) 

परु्ावधार नबकास शाखा श्री प्रमे नारायण पौडेल इनन्जननयर 

स्र्ास््य तथा सामानजक नबकास शाखा श्री गोनर्न्दराज नघनमरे अनधकृत छैठौ ँ

मनहला बालबानलका तथा समाज कल्याण उपशाखा श्री मन्ज ुनधताल मनहला नर्कास ननररक्षक(पाचौ) 



६) सेवा प्राप्त गनव लाग्ने दस्तुर र ऄवनध 

नागररक र्डा पत्रमा उल्लेख भए अनसुार । 

 

७) ननणवय गने प्रकृया र ऄनधकारी  

कायवपानलका बैठक, कायवलय बैठक, नट्पणी र ननणवय प्रकृया सहभानगतामलूक रहकेो छ । 

 

८) ननणवय उपर उजुरी सुन्ने ऄनधकारी  

नगर प्रमखु श्री अजुवन कुमार कक्षपती ज्य ूर प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत श्री थानेश्वर भण्डारी 

 

९) सम्पादन गरेको कामको नववरण 

 कमवचारर सरुर्ा सम्बन्धी कायवहरु  

 व्यानिगत नसफाररस / प्रमानणत 

 घटना दताव तथा सामानजक सरुक्षा सम्बन्धी कामहरु 

 योजनाका कामहरु  

 ननयनमत बैठकहरु सञ्चालन  

 ज्येष्ठ नागररक , अपाङ्ग तथा बालबानलका नदर्सीय कायवक्रम 

 कृनष परामशव  तथा अनदुानमा कृनष सामाग्री नर्तरण सम्बन्धी कायवहरु 

 व्यानिगत घटना दताव तथा सामानजक सरुक्षा सम्बनन्ध कायवहरु 

 फोहोरमलैा व्यर्स्थापन सम्बनन्ध कायवहरु 

 नर्द्यालय व्यर्स्थापन , भनाव शलु्क नफताव 

 गनुासो सनु्नको लानग टोल नि नम्बर सञ्चालन 

 Covid-19 कोरोना संक्रमण ननयन्त्रण तथा व्यर्स्थापन सम्बन्धी कामहरु 

 खोप कायवक्रमहरु 



 कायावलयको आ.र्. २०७७/७८ को अनन्तम लेखापररक्षण सम्पन्न  

 आ.र्. २०७७/७८ को सार्वजननक सनुरु्ाई तथा सनमक्षा कायवक्रम  

 

१०) सूचना ऄनधकारी र प्रमुखको नाम र पद  

 श्री थानेश्वर भण्डारी – प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत – मो. ९८५७८४११११ 

 श्री आनशष पोख्रेल       –    सचूना अनधकारी –  मो. ९८४०१९७६८८ 

 

११) ऐन, ननयम, नवननयम र ननदेनशकाको सूची  

१. स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ 

२. ्यठूान नगरपानलकाको नर्ननयोजन ऐन, २०७६ 

३. ्यठूान नगरपानलकाको आनथवक ऐन, २०७६ 

४. ्यठूान नगरपानलकाको नशक्षा ऐन, २०७४ 

५. ्यठूान नगरपानलकाको सहकारी ऐन, २०७४ 

६. ्यठूान नगरपानलकाका पदानधकारीहरुको आचारसंनहता, २०७४ 

७. ्यठूान नगरपानलकाको कृनष व्यर्साय प्रर्र्धन ऐन, २०७४ 

८. ्यठूान नगरपानलकाको प्रशासकीय कायवनर्नध ननयनमत गने ऐन, २०७४ 

९. ्यठूान नगरपानलकाबाट गररने बजार अनगुमन ननदनेशका, २०७४ 

१०. ्यठूान नगरपानलकाको नगरसभा सञ्चालन कायवनर्धी २०७४ 

११. ्यठूान नगरपानलकाको योजना तथा बजटे तजुवमा नदग्दशवन २०७४ 

१२. ्यठूान नगरपानलकाको आनथवक कायवनबधी ननयनमत तथा व्यर्नस्थत गनव बनेको ऐन २०७४ 

१३. लागत सहभानगतामा कायवक्रम सञ्चालन कायवनबधी २०७४ 

१४. नगर कायवपानलकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कायवनर्नध, २०७४ 

१५. नगर कायवपानलकाको कायव नर्भाजन ननयमार्ली, २०७४ 

१६. नगर कायवपानलकाको कायव सम्पादन ननयमार्ली, २०७४ 

१७. बाल संरक्षण नीनत, २०७४ 

१८. बालक्लब तथा बाल संजाल गठन, व्यर्स्थापन तथा सहजीकरण ननदनेशका, २०७४ 



१९. ्यठूान नगर कायवपानलकाको ननणवय र्ा आदशे र अनधकारपत्रको प्रमानणकरण कायवनर्नध, २०७४ 

२०. ्यठूान नगर राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कायवनर्नध, २०७४ 

२१. घ र्गवको ननमावण व्यर्सायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कायवनर्नध, २०७४ 

२२. एफ.एम रेनडयो व्यर्स्थापन तथा संचालन कायवनर्नध, २०७४ 

२३. न्यानयक सनमनतले उजरुीको कारर्ाही नकनारा गदाव अपनाउनपुने कायवनर्नध, २०७४ 

२४. ्यठूान नगरपानलकाको उपभोिा सनमनत गठन, पररचालन तथा व्यर्स्थापन सम्बन्धी कायवनर्नध, २०७४ 

२५. नर्पद जोनखम न्यनूीकरण तथा व्यर्स्थापन ऐन, २०७५ 

२६. ्यठूान नगरपानलकामा करारमा प्रानर्नधक कमवचारी व्यर्स्थापन गने सम्बन्धी कायवनर्नध, २०७४ 

२७. ्यठूान नगरपानलकाको शनैक्षक अनदुान नर्तरण कायवनर्नध, २०७५ 

२८. ्यठूान नगरपानलकाको नगर नशक्षा योजना, २०७५ – २०७७ 

२९. ्यठूान नगरपानलकामा करारमा सामानजक पररचालक व्यर्स्थापन गने सम्र्न्धी कायवनर्नध, २०७५ 

३०. ्यठूान नगरपानलकाको कायव सम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन भिा उपलव्ध गराउने सम्र्न्धी कायवनर्नध, २०७५ 

३१. अपाङ्गता भएका व्यनिहरुको पररचय पत्र नर्तरण कायवनर्नध, २०७५ 

३२. नगरपानलकार्ाट स्र्ीकृत कायवक्रम कायावन्र्यन कायवनर्नध, २०७५ 

३३. जनता आर्ास, अनत नर्पन्न, एकल मनहलाहरुका लानग आर्ास कायवक्रम कायावन्र्यन कायवनर्नध, २०७५ 

३४. र्डा स्तरीय नमनूा कृनष उपज व्यर्स्थापन कायवनर्नध, २०७५ 

३५. ्यठूान नगरपानलकाका नर्षयगत सनमनतहरुको कायव संचालन कायवनर्नध, २०७५ 

३६. ममवत संभार कोष व्यर्स्थापन कायवनर्नध, २०७५ 

३७. ्यठूान नगरपानलकाको राहत नर्तरण कायवनर्नध, २०७५ 

३८. न्यानयक सनमनतले उजरुीको कारर्ाही नकनारा गदाव अपनाउन ुपने कायवनर्नधका सम्बन्धमा व्यर्स्था गनव बनेको ऐन, 

२०७५ 

३९. ्यठूान नगरपानलकाको योजना प्रनक्रया तथा कायावन्र्यन योजना र फरफारक कायवनर्नध, २०७५ 

४०. टोल नर्कास संस्था कायवनर्नध, २०७५ 

४१. टोल नि नम्बर सञ्चालन सम्बनन्ध कायवनर्धी, २०७६ 

४२. ग र्गवको अपाङ्गता सम्बनन्ध कायवनर्नध , २०७६ 

४३. नगर प्रहरी सेर्ा सञ्चालन कायवनर्नध, २०७६ 

४४. पश ुसेर्ा संचालन कायवनर्नध, २०७६ 

४५. र्ाल र्चत कोष सञ्चालन कायवनर्नध, २०७६ 

४६. ्यठूान नगरपानलकाको अनगुमन सम्बन्धी कायवनर्धी २०७६२ 



४७. र्ातार्रण मतै्री ग्रानमण सडक ननमावण कायवनर्नध, २०७६ 

४८. स्थानीय नर्कास कोष सञ्चालन कायवनर्नध, २०७६ 

४९. स्र्ास््य कायवक्रम सञ्चालन कायवनर्नध, २०७६ 

५०. ्यठूान नगरपानलकाको नगस्तरीय ज्येष्ठ नागररक सञ्जाल गठन तथा संचालन कायवनर्धी २०७६ 

५१. ्यठूान नगरपानलकामा करारमा कायावलय सहयोगी व्यर्स्थापन गने सम्बन्धी कायवनर्धी २०७६ 

५२. ्यठूान नगरपानलकाको अनगुमन सम्बन्धी कायवनर्धी, २०७६ 

५३. ्यठूान नगरपानलकाको जलचर एर् ंजनैर्क नर्नर्धता संरक्षण ऐन २०७७ 

५४. ्यठूान नगरपानलकाको राहत तथा आथीक सहायता नर्तरण कायवनर्धी २०७४ पनहलो संसोधन २०७७ 

५५. ्यठूान नगरपानलकाको आथीक ऐन २०७८ 

५६. ्यठूान नगरपानलकाको नर्ननयोजन ऐन २०७८ 

५७. ्यठूान नगरपानलकाको न्यायीक सनमनत मदु्धा नपनडत व्यनिहरुको लानग मननसामानजक परामशव कायवक्रम सञ्चालन 

कायवनर्धी २०७८ 

५८. ्यठूान नगरपानलकाको न्यायीक सनमनत लैङ्नगक नहसंा सरुक्षा कायवक्रम सञ्चालन कायवनर्धी २०७८ 

१२)अनथवक वषव २०७८/०७९ को पनहलो तै्रमानसक ऄवनधमा प्यूठान नगरपानलकावाट सम्पादन गररएका 

कायवहरुको प्रगनत नववरण  

यस अर्धीमा नगरपानलकाको कायावलय तथा र्डाहहरुर्ाट संकनलत जम्मा राजश्व - रु. ६०,०५,७२६.। 

आकनस्मक बाली संरक्षण कायवक्रम। 

बेमौसमी तरकारी नबउपल नर्तरण र्डा ३ र १० । 

आलकुो नबउ नर्तरण र्डा १ र ७ । 

जनैर्क नर्षादी ल्यरू ट््रयाप नर्तरण । 

पशहुरुमा कृनतम गर्ावधान कायवक्रम । 

गोर्र पररक्षण सेर्ा, माईनर सनजवकल तथा गाईनोकोलोनजकल उपचार । 

नहउद ेघाँसको नबउ नबतरण कायवक्रम । 

सबै र्डाहरुमा सामानजक सरुक्षा भिा नर्तरण जसमा जम्मा लाभानन्र्त संख्या ४२७९ र नर्तररत रकम ३५२९८२१४ । 

घटाना दताव जम्मा ६२२ जसमा ३५२ जन्मदताव, १२४ मतृ्यदुताव, १ सम्बन्ध नबच्छेद, १२० नबबाहदताव, १३ पररर्ार र्साई सरर 

आएको र १२ पररर्ार र्साई सरी गएको ।  

कोनभड-१९को सन्दभवमा नसकाई सहजीकरण तथा नर्द्यालय सञ्चालन  सम्र्न्धी अन्तरकृया । 



नगर नशक्षा सनमनत बैठक तथा ननयनमत प्रधान अध्यापक बैठक । 

सम्पणूव नबद्यालयका शीक्षकहरुको असोज मसान्त सम्मको तलब र भिा ननकाशा । 

ज्येष्ठ नागररक नदबस तथा ज्येष्ठ नागररक सम्मान कायवक्रम । 

लनक्षत बगवको सञ्जाल बैठक । 

संनर्धान नदर्स लगायत नदर्सीय कायवक्रम सञ्चालन । 

सरकारी संस्थामा सतु्केरी हुने मनहलालाई ननशलु्क एम्बलेुन्स सेर्ा प्रदान ।  

उत्कृष्ठ स्र्ास््यकमी तथा संस्थालाई परुस्कृत ।  

मानसक चौमानसक तथा बानषवक सनमक्षा ।  

ज्येष्ठ नागररक उपचार तथा ननशलु्क परामशव ।  

पोषण कायवक्रम , खोप कायवक्रम लगायतका कायवक्रमहरु ।  

कोनभड-१९ बाट मतृ्य ुहुनेको पररर्ारमा राहत नर्तरण कायवक्रम ।  

नर्पद ्बाट क्षनतग्रस्त संरचनाहरुको अनगुमन तथा राहत नर्तरण ।  

 

१३)तोनकए बमोनजमको ऄन्य नववरण  

 

१४) साववजननक बेभसाईट भए सोको नववरण  

www.pyuthanmun.gov.np 

१५)  ऄनघल्लो अनथवक वषवमा साववजननक ननकायले कुनै कायवक्रम वा अयोजना संञ्चालन गरेको भए सो को 

नववरण  

 

१६) साववजननकननकायले प्राप्त गरेको बैदेनशक सहायता, ऋण, ऄनुदान एवं प्रानवनधक सहयोग र सम्झौता सम्बन्धी 

नववरण  

नभएको  



 

१७) साववजननक ननकायले सञ्चालन गरेको कायवक्रम र सो को प्रगनत प्रनतवेदन 

 

१८) साववजननक ननकायले वगीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना संरक्षण गनव 

तोनकएको समयावनध 

 

१९) साववजननकननकायमा परेका सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन र सो उपर सूचना नदएको नववरण 

 मौनखक सचूना माग 

 बजटे सम्बनन्ध सचूना माग 

 र्डागत योजना सम्बनन्ध सचूना माग 

२०) साववजननक ननकायका सूचनाहरु ऄन्यत्र प्रकाशन भएको वा हुने भएको भए सो को नववरण 

 नर्नभन्न पत्रपनत्रकाहरु  

 स्थानीय रेनडयोहरु 


