
पनौती नगरपािलका 
सूचनाको हक स�बि�ध ऐनको दफा ५(३) संग स�बि�धत 

 
1. िनकायको �व�प र �कृित 

 पनौती नगरपािलका नेपालको राजधानी काठमा�डौ दिेख दि�णपवु�तफ�  ३२ 
िक.िमको दरुीमा पद�छ । िब.सं २०७३ फागनु २७ मा पनौती नगरपािलका 
सािवकको अव�थाबाट पनु�संरिचत भई िब.स. २०५३ माघ ११ मा एिककृत 
भएका पनौती, खोपासी,म�पी,टौखाल दवेी�थान,स�ुथान सारदा र स�ुबागाउँ, 
रयाले, कुशादवेी,कलाँती भिुमडाँडा र ब�थली गािवसका परैु भाग लगायत 
शारदा बतासेको वडा न. ३,४ र ९ एबं शंखपुाटीचौर गािवसको वडा नं. ४ 
समावेश भई िविवधताय�ु बहृत �थानीय तहका �पमा पनौती नगरपािलकाको 
गठन भएको छ । �ाकृितक स�पदा एवं परुाताि�वक �ि�ले मह�वपणू� यस 
नगरपािलका िव� स�पदा सचूीमा सिुचकृत गन�को लािग  ��तािवत छ 
।मठमि�दर एबं परुाताि�वक �ि�कोणले मह�वपणू� �ाचीन पनौती शहर िव.स. 
१८२० साल काित�क १० गते प�ृवीनारायण शाहको िवजय अिभयानसंगै नेपाल 
रा�यमा एक�करण भएको िथयो । 
 

 िसमाना 
पुव�:धिुलखले नगरपािलका 
पि�म:लिलतपरु िज�ला र भ�परु िज�ला 
उ�र:बनेपा नगरपािलका र भ�परु िज�ला 
दि�ण:बेथानचोक गाउँपािलका र लिलतपरु िज�ला 
 

2. िनकायको काम, कत��य र अिधकार 

 नेपालको संिबधान लगायत �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले �यव�था 
गरे बमोिजमका कामह� सोिह  अनसुार तोिकएको कत��य तथा अिधकारह� । 
 

  



 
 

 
3. िनकायमा रहने कम�चारी सं�या र काय� िववरण 

 ९४(ते�ो नगर सभाबाट) जनाको कूल दरब�दी �वीकृत भई काम गद� आएकोमा 
िनजामती:३ 
�थायी:४६ 
अ�थायी/करार:१७ 
�र�:२८ जना रहकेो 

  �यस बाहके िवषयगत काय�लयबाट काजमा खिटएको ८ जना र िफ�ड तहमा 
खिटएको ८ जना थप जनशि� काय�रत रहकेो | 

 
4. िनकायबाट �दान ग�रने सेवा 

 �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले तोके अनसुारका िवकास 
िनमा�ण,िसफा�रश,कर द�तरु संकलन लगायतका अ�य काय� तथा सेवाह�  
 

5. सेवा �दान गन� िनकायको शाखा र िज�मेवार अिधकारी 

 नगरकाय�पािलकाबाट नगर काय�पािलका काय� िवभाजन िनयमावली �वीकृत 
ग�र �थानीय राजप� �काशन भएको/उ� राजप�मा िवषयगत शाखाह�को 
�यव�था सिहत शाखागत काय�िववरणको �प� �यव�था भएको र सोिह 
�यव�थाको अिधनमा रही शखागत िज�मेवारी तोक� सो अनसुारको 
काय�स�पादन ह�दँ ैआएको छ । 
 

6. सेवा �ा� गन� ला�ने द�तुर र अविध 

 नाग�रक वडाप� ��येक वडामा रािखएको र सोको िववरण Website मा समेत 
अ�याविधक ग�रएको छ । 



 
7. िनण�य गन� �ि�या र अिधकारी 

 वािष�क काय��म तथा बजेट नगरसभाले �वीकृत गन� गरेको । 

 नगरसभाबाट सै�ाि�तक �पमा �वीकृत बजेट तथा काय��म िव�ततृ �पमा 
नगरकाय�पािलका बैठकले �वीकृत गन� गरेको । 

 �वीकृत काय��मको कितपय अंशह� थप िनण�य ह�नपुदा� नगर�मखुको 
िनण�यानसुार ह�ने गरेको । 

 कितपय �वीकृत काय��मह� शाखागत उठानका आधारमा �मखु �शासक�य 
अिधकृतबाट िनण�य ह�ने गरेको । 
 

8.  गुनासो सु�ने अिधकारी 

 व�र� �शासक�य अिधकृत इ�� �साद अिधकारीलाई तोिकएको । 
 

9. स�पादन गरेको कामको िववरण 

 सिम�ा वैठक 

 वािष�क काय��मह�मा ��ततु तथा �काशन गन� गरेको । 

 प�कार तथा अ�य सरोकारवाला िनकाय र �यि�ले मागेको बेला सचूना 
उपल�ध गराउने गरेको । 

 रेिडयो माफ� त सा�ािहक �पमा गितिविध �शारण गन� गरेको । 

 आव�यकतानसुार साव�जिनक काय��म आयोजना गरेर समेत जानकारी गराउने 
ग�रएको । 

 कितपय िवषयको समाधान गन� रायपरामश� �ा� गन� काय�दल गठन गन� गरेको । 

 नगरवासीलाई सचूना िदन, नगरवासीको अिभमत थाहा पाउन ,स�त�ुी मापन 
गन�,जनतासंग आमनेसामने ज�ता काय��म संचालन ग�रएको । 



 
10. सूचना अिधकारी र �मुखको नाम र पद 

 सचूना अिधकारी : इ�� �साद अिधकारी – व�र� �शासक�य अिधकृत 

 �मखु :  �यान कुमार थापा - �मखु �शासक�य अिधकृत  
 

11. ऐन, िनयम, िविनयम वा िनद�िशकाको सूची 

 स�बत २०७४ सालको मापद�ड न. १ 

 स�बत २०७४ सालको मापद�ड न. २ 

 पनौती नगरपािलकाको अथ� स�बि�ध ��तावलाई काया��वायन गन� बनेको 
आिथ�क ऐन, २०७४ 

 पनौती नगरपािलकाको आिथ�क ऐन, २०७५ 

 पनौती नगरपािलकाको िविनयोजन ऐन, २०७५ 

 नगर काय�पािलकाको वठैक संचालन स�बि�ध काय�िविध,२०७४ 

 नगर काय�पािलकाको �ये� नाग�रक प�रचय-प� िवतरण गन� बनेको �ये� 
नाग�रक प�रचय-प� िवतरण िनद�िशका,२०७४ 

 नगरकाय�पािलकाको काय�लाई िवभाजन गन� स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको 
नगरकाय�पािलका काय� िवभाजन िनयमावली,२०७४ 

 नगर सभा संचालन स�बि�ध काय�िविध,२०७४ 

 नगर काय�पािलकाको िनण�य वा आदशे र अिधकारप�को 
�माणीकरण(काय�िविध) स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको िनयमावली,२०७४ 

 नगरपािलकाको योजना तथा बजेट तजु�मा िद�दश�न,२०७४ 

 �थानीय राजप� �काशन स�बि�ध काय�िविध,२०७५ 

 



 पनौती न.पा को आिथ�क काय�िविध िनयिमत तथा �यवि�थत गन� बनेको 
काननु,२०७४ 

 पनौती न.पा बाट कर तथा गैरकर राज� लगाउने र उठाउने स�बि�ध �यव�था 
गन� बनेको ऐन 

 पनौती न.पा को कृिष �यवसाय �व��न स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको ऐन 

 पनौती नगरपािलका �थानीय िश�ा ऐन २०७४  

 पनौती न.पा को सहकारी ऐन,२०७४ 

 पनौती नगर काय�पािलका(काय�स�पादन) िनयमावली,२०७५ 

 एफ.एम रेिडयो(�यव�थापन तथा संचालन)काय�िविध,२०७५ 

 'घ' वग�को िनमा�ण �यवसायी इजाजत प� स�बि�ध काय�िविध,२०७५ 

 नगर िश�ा सिमित काय�िविध,२०७५ 

 टोल िवकास सं�थाको कामलाई �यवि�थत गन� बनेको काय�िविध,२०७५ 

 सशुासन �वध�न रणनैितक योजना , २०७५ 
 

12. आ�दानी, खच� तथा आिथ�क कारोबार स�ब�धी अ�ाविधक िववरण 

 ��येक वडाले आ�दानी र खच�को मािसक िववरण वडाको सचूनापाटीमा टा�ने 
गरेको र सोको िववरण न.पा मा समेत पठाउने गरेको 

 बािष�क �पमा �काशन गन� गरेको 

 आ�त�रक लेखा प�र�कको �यव�था रहकेो 

 बािष�क लेखा प�र�ण गन� गरेको 

 मािसक �पमा आय �यय िववरण साव�जिनक गन� गरेको 
 



13. तोिकए बमोिजमका अ�य िववरण 

 प�कार तथा सरोकारवाला िनकायले माग गरे बमोिजम अ�य सचूनाह� समेत 
उपल�ध गराउने गरेको  

 आ.व.०७४/७५ मा सचूनाको हक �योग ग�र १ �यि�ले मा� सचूना मागेको 
 

14. अिघ�लो आिथ�क वष�मा साव�जिनक िनकायले कुनै काय��म वा 
आयोजना स�चालन गरेको भए सोको िववरण 

 गत आ.व. मा नगर सभाले �वीकृत गरेको अिधकांस योजना तथा काय��मह� 
स�प�न भएका र तत ्स�बि�ध काय��म Website मा िव�ततृ �पमा रािखएको 
जसम�ये अिधकांश सडक िनमा�ण योजना रहकेो । 

 उ.वा संघको सहकाय�मा बजार �े�मा CC Camera जडान ग�रएको 

 सामदुाियक मा.िव. ह�मा िव�तुीय हािजरी जडान  भएको 

 सिहदपाक�  िनमा�ण 

  

15. साव�जिनक िनकायको वेभसाईट भए सोको िववरण 

 www.panautimun.gov.np 

 

16. साव�जिनक िनकायले �ा� गरेको वैदेिशक सहायता र ऋण, अनुदान 
एवम ्�ाविधक सहयोग वा स�झौता स�ब�धी िववरण 

 गत बष� य�तो �कारको ऋण तथा अनदुान स�झौता नभएको 
 

17. साव�जिनक िनकायले स�चालन गरेको काय��म र सो को �गित 
�ितवेदन 



 साव�जिनक िनकायले स�चालन गरेको काय��म Website मा िव�ततृ �पमा 
रा�ने गरेको (बुंदा नं. १४ अनसुार नै) 

 
18. साव�जिनक िनकायले वग�करण तथा संर�ण गरेको सूचनाको 

नामावली र �य�तो सचूना सरं�ण गन� तोिकएको समयाविध 

हालस�म सचूनाको वग�करण नभइसकेको भएतापिन मह�वपणू� िनण�यलाई (सभा र बैठकका 
िनण�यह�, ऐन काननुह�,िनयमावली आिद) स�बि�धत कम�चारी माफ� त सरुि�त रा�ने गरेको  

 
19. साव�जिनक िनकायमा परेको सूचना माग स�ब�धी िनवेदन र सो उपर 

सूचना िदइएको िवषय 

 १ जनाले सचुनाको हक बमोिजम सचूना माग गरेको र िनजले समयिभ�ै 
सचूना �ा� गरेको 
 

20. साव�जिनक िनकायका सूचनाह� अ�य� �काशन भएका वा ह�ने भएको 
भए सोको िववरण 

 नगरबासी संग स�बि�धत सचूना प�-पि�का,रेिडयो,Website,Facebook 
Page,Twitter,हाते पचा�,साव�जिनक �थलमा टाँस ग�र सचूना �दान गन� 
गरेको 

 
 

 

 

 

 




