वतः

कासन (२०७४

ावण दे ख असौज)

Proactive Disclosure
सूचनाको हक संव धी ऐन, २०६४ दफा ५ (३) र सूचनाको हक संव धी &नयमावल* २०६५ को &नयम
३ बमोिजम साव-ज&नक ग/रएको 1बवरण

लुटवहादरु रावत
नगर

स4जुकुमार* चौधर*

मुख

नगर उप मुख
ेम साद दे बकोटा
मुख

सूचना साव-ज&नक गन; &नकायको नामः
सूचना साव-ज&नका गरे को अव9धः
१.&नकायको

व>प र

शासक8य अ9धकृत

कोहलपुर नगरपा लका नगर कायपा लकाको कायालय कोहलपुर बाँके

२०७४ साल

ावण दे ख २०७४ साल असौज म!हना स"म

कृ&तः

#व सं २०१८ सालमा चटार गाउँ प*चायतका नामबाट ,था#पत ,थानीय /नकाय गाउँ फक राि23य अ भयानको समाि5त संगै कोहलपरु
गाउँ प*चायतका नामबाट 7च/नएकोमा २०४७ सालमा 9जात:;को पुनथा,पना प/छ कोहलपुर गा #व स बनेको र २०७१साल बैशाख २५
को नेपाल सरकारको /नणय अनुसार २०७१जेठ ७ गते #व7धवत Aपमा सा#वक कोहलपुर गा #व स र सा#वक रझेना गा #व स गा भएर
एक ,वायCत ,थानीय /नकायको Aपमा कोहलपुर नगरपा लकाको ,थापना हुन गएको । प/छ २०७३साल फागुन २२ गतेको नेपाल
सरकारको /नणय अनस
ु ार सा#वक कोहलपरु नगरपा लकामा सा#वक संशेरग*ज गा #व स समेत गा भएर २०७३ साल फाFगुन २७
गतेबाट लागु हुने गरG एक ,वायCत ,था/नय तहको Aपमा कोहलपुर नगरपालकाको Aपमा ,था#पत भएको छ । यो 9दे श नं ५ को
बाँके िजFलाको उCतर पिHचम कुनामा अवि,थत छ। यसको Iे;फल १८४ बग Jक म रहे को छ ।

२. /नकायको काम कतLय र अ7धकारः यस /नकायका 9मुख काम कतNय र अ7धकारहA /न"न अनसार छन ् रहे का छन ्

२.१.नगर 9हरGको संचालन Nयव,थापन तथा /नयमन संव:धमा आवHयक नी/त कायQम तजुमा अवल"बन र काया:वयन गनR ।
२.२.सहकारG सं,थाहAको गठन सचालन र /नयमन संव:धमा आवHयक नी/त तथा कानून बनाई कावा:वयन गनR ।
२.३. एक सयवाट स"मको Iमता भएको एफ एम रे Uडयोको अनुम/त 9दान गनR सो संव:धी नी/त /नयम बनाई /नयमन गनR ।
२.४. ,थानीय करको संकलन र पWरचालन

संव:धमा नी/त तथा /नयम बनाई कावा:यन तथा Nयव,थापन र /नयमन गनR ।

२.५.,थानीय पव
ु ाधार सेवाको शF
ु क /नधारण संकलन र Nयव,थापन ।
२.६. पयटकYय सेवा तथा साह सक खेलको शुFक /नधारण संकलन स*चालन र Nयव,थापन ।
२.७.जडबुडी तथा कबाडी र जीवज:तुको कर /नधारण र संकलन ।
२.८. ,थानीय राज,वको आधार Zब,तार र Nयव,थापन ।
२.९. सफाWरस दता नवीकरण आ!दको शF
ु क /नधारण संकलन र Nयव,थापन ।
२.१०.संघीय र 9दे श कानून बमोिजम राज,व चह
ु ावट /नय:;ण र /नयमण काय ।
२.११. ,थानीय पुवाधार सेवाको उपयोगमा सेवा सुFक द,तुर संव:धी नी/त कानून र मापद]ड तजमा
ु र काया:वयन गनR ।
२.१२. मालपोत र एकYकृत संपCतीकर संकलन ।
२.१३. ,थानीय सेवाको Nयव,थापन संचालन र /नयमन ।
२.१४. ,थानीय त_या`क संकलन Nयव,थापन र अ भलेखन ।
२.१५.प*जीकरण Nयव,थापन ।
२.१६.,थानीय ,तरका #वकास /नमाण आयोजना संव:धी नी/त /नयम तजुमा र काया:वयन र अनुगमन
२.१७.9ाकृ/तक

।

ोत साधनको प!हचान र संभाNयता अaययन ।

२.१८.संघीय र 9दे श कानूनको अ7धनमा रहG शहरG #वकास बि,त #वकास भवन नी/त काया:वयन /नयमन ।
२.१९.सावज/नक /नमाण कायका ला7ग घ बगको /नमाण इजाजत जारG /नयमन र खारे जी ।
२.२०.पयटन Iे;को #वकासका ला7ग नी/त /नयम कायQम तजुमा र काया:वयन ।

२.२१.आधारभूत तथा माaय मक तहको शIा संव:धी नी/त /नयम कायQम तजुमा काय:वयन /नयमन ।
२.२२.आधारभूत ,वा,_य र सरसफाइ ।
२.२३.,थानीय बजार Nयव,थापन वातावरण संरIण र जैवीक #व#वधता संरIण ।
२.२४.,थानीय सडक cा मण सडक कृ#ष सडक र संचाइको #वकासका ला7ग नी/त /नयम कायQम तजुमा काया:वयन
२.२५.नगरसभा संचालन नगरमा मेल मलाप र मaय,थताको Nयव,थापन ।
२.२६.,थानीय अ भलेख Nयव,थापन

।

२.२७.जeगा धनी दता 9माणपुजा Zबतरण ।
२.२८.कृ#ष पशुपालन कृ#ष उCपादन र पशु,वा,_य संव:धी नी/त योजना कायQम तजुमा र काया:वयन ।
२.२९.जे2ठ नागWरक अपा`गता भएका Nयिfत र असfतहAको Nयव,थापन ।
२.३०.वेरोजगार त_या`क संकलन ।
२.३१. कृ#ष 9सारको Nयव,थापन स*चालन र /नय:;ण संव:धी नी/त योजना र कायQम तजुमा र काया:वयन

।

२.३२.खानेपानी साना जल#वgयुत र बैकिFपक उजाको #वकासका ला7ग नी/त योजना र कायQम तजुमा र काया:वयन ।
२.३३.जलाधार खानी ख/नज पदाथ र व:यज:तुको संरIण ला7ग नी/त योजना र कायQम तजुमा र काया:वयन ।
२.३४.#वपद Nयव,थापनका ला7ग

नी/त योजना र कायQम तजुमा र काया:वयन ।

२.३५.भाषा सं,कृ/त र ल लतकलाको संरIण र #वकासका ला7ग नी/त योजना र कायQम तजुमा र काया:वयन ।
२.३६.संघीय र 9दे श कानूनको अ7धनमा रहG /न"न अनुसारका कामहA गनR ।
- खेलकूद र प;पZ;काको #वकास संव:धी काय ।
- जन,वा,थ संव:धी काय ।
- #वgयत
ु खानेपानी र संचाइ संव:धी काय ।
- 9ाकृ/तक

ोतको रोयFटG सेवाशुFक द,तुर र द]ड जWरवानाको काय ।

र अनुगमन ।

- वन जंगल व:यज:तु चराचA
ु `गी जल उपयोग

वातावरण संरIण र जै#वक #व#वधता संरIण काय ।

- सामािजक सुरIा र गरGवी /नवारण ।
- Nयिfतगत घटना Nयव,थापन ।
- सक
ु ु "बासी Nवय,थापन ।
- सवारG साधन अनुम/त ।
- भू म Nयव,थापन ।
- स*चार सेवा ।
- यातायात सेवा ।
२.३७.संघीय र 9दे श सरकारवाट अ7धकार 9Cयायोजन भए वमोिजमका अ:य कायहA गनR ।

३. यस &नकायमा रहने कम-चार* सं?या र काय- @ववरण
Aस नं

पद तथा तहको @ववरण

कायम

रहे को काय-रत शाखा

काय- @ववरण

दरव द* सं?या
१

म ुख

शासक8य अ9धकृत रा प Cवी&तय

२

शासक8य अ9धकृत अ9धकृत छै ठौ

१
१

काया-लय

म ुख

शासन शाखा
शासन

मुख र गुनासो सु ने अ9धकार*

दै &नक काया-लय

शासन कम-चार*

शासन

३

लेखा अ9धकृत रा प तत
ृ ीय

१

४

इि4ज&नयर अ9धकृत छै ठौ

१

५

लेखा पर*Kण अ9धकार*

१

लेखा पर*Kण

आ त/रक लेखा पर*Kण र बे>जु फLयMट

६

ना सु पि4जका9धकार* रा प अनं

१

पि4जकरण

प4जीकरण र सामािजक सुरKा

७

सहायक पाँचौ

७

वडा काया-लयह>

वडा सAम&तको

काया-लय संचालन

८

सहायक चौथो

५

वडा काया-लयह>

वडा सAम&तको

काया-लय संचालन

९

अAमन

१

भूAम Sयव थापन

भूAम Sयव थापन

थम

आ9थ-क

काया-लय

ा@व9धक शाख

१०

ा@व9धक सहायक

१

ा@व9धक

११

कTUयुटर अपरे टर

१

शासन

लेखा तथा राज व
ा@वधक घर नJसा

ा@व9धक
सूचना

@व9ध र

शास&नक

१२

भार* सवार* चालक

१

शासन

भार* सवार* चलाउने

१३

हलुका सवार* चालक

१

शासन

हलुका सवार* चलाउने

१४

काया-लय सहयोगी

४

शासन

काया-लय सहयोगी

जTमा

२७

नोटः 9,तत
ु #ववरण कोहलपरु न प

,थानीय तह हुँदाको अव,थाको ,वीकृत दरब:दG #ववरण हो । हाल कोहलपरु नगरपा लका ,थानीय तहमा

Aपा:तरण भै सकेप/छ सा#वकको दरब:दG पन
ु ः संरचनाको Qममा रहे को छ र हाल #व भ:न अ:य कायालयहAबाट नेपाल सरकारबाट #व भ:न
#वषयगत शाखा उपशाखामाका ला7ग कमचारGहA काजमा खटाइएको र काजमा कायरत कमचारGहAबाट काय संचालन भै रहे को छ ।
४. यस /नकायवाट 9दान गWरने सेवाहA

५.यस &नकायबाट सेवा

दान गन; &नकायको शाखा र िजTमेवार अ9धकार*

qm=;+=
!
@
#

;]jf ;'ljwfx?sf] ljj/0f
g]kfnL gful/stfsf] nflu l;kmfl/;
g]kfnL gful/stfsf] k|ltlnkL lngsf] nflu l;kmfl/;
gftf k|dfl0ft l;kmfl/;

lhDd]jf/ zfvf
j8f sfof{no
j8f sfof{no
j8f sfof{no

lhDd]jf/ clwsf/L
j8f cWoIf
j8f cWoIf
j8f cWoIf

$

gfd, y/ ;+zf]wgsf nflu l;kmfl/;

j8f sfof{no

j8f cWoIf

%

bf=vf= gfd;f/L
s_ /lhi6«]zg / lnvt
v_ c+za08f eO{ bf=vf=
u_ d[To'af6 cfk'tfnL sfod
3_ d[To'af6 gfd;f/L
rf/ lsNnf k|dfl0ftsf nflu l;kmfl/;

j8f ;ldltsf]
sfof{no

j8f cWoIf

^
&

ljBfno :yfkgf ;+rfng cg'dtLsf nflu l;kmfl/;

j8f ;ldltsf]
sfof{no
gu/ lzIff zfvf

j8f cWoIf
gu/ lzIff clwsf/L

qm=;+= ;]jf ;'ljwfx?sf] ljj/0f
*
ljB't nfO{g h8fgsf] nflu l;kmfl/;

lhDd]jf/ zfvf
j8f sfof{no

lhDd]jf/ clwsf/L
j8f cWoIf

(

vfg]kfgL 6]lnKfmf]g OG6/g]6 l;Kfmfl/;

j8f sfof{no

j8f cWoIf

!)

3/ gS;f kf; ;DaGwL cg'dtL kq

3/gS;f pkzfvf

3/ gS;f zfvf k|d'v

!!

k]zf Joj;fo ;DaGwLsf nflu Ohfht kq k|bfg ug]{ sfo{

!@
!#
s
v
u
3
ª
r
!$
s

rf/Llqs k|dfl0ft l;kmfl/;
JolQmut 36gf btf{ P]g @)## / lgodfjnL @)#$ cg';f/ JolQmut 36gf btf{
JolQmut 36gf btf{ P]g nfu' x'g' k"j{ 36]sf 36gf
hGd btf{ k|df0f kq
d[To' btf{ k|df0f kq
ljjfx btf{ k|df0f kq
a;fO{;/fO{ btf{ k|df0f kq
;DaGw ljR5]b k|df0f kq
;fdfhLs ;'/Iff sfo{qmd ;+rfng ultljwL @)^( cg';f/sf ;]jfx?
h]i7 gful/s kl/ro kq k|flKtsf nflu

cfly{s ljsf;
zfvf
j8f sfof{no
j8f sfof{no
k+lhs/0f zfvf
k+lhs/0f zfvf
k+lhs/0f zfvf
k+lhs/0f zfvf
k+lhs/0f zfvf
k+lhs/0f zfvf
;fdflhs zfvf
j8f ;ldltsf]
sfof{no

cfly{s ljsf; zfvf
k|d'v
j8f cWoIf
j8f ;lrj
k+lhsflwsf/L
k+lhsflwsf/L
k+lhsflwsf/L
k+lhsflwsf/L
k+lhsflwsf/L
k+lhsflwsf/L
zfvf k|d'v
j8f cWoIf

v

h]i7 gful/s
-blnt kl/ro kq k|flKtsf nflu_

j8f ;ldltsf]
sfof{no

j8f cWoIf

u

nf]kf]Gd'v cflbjf;L÷hghftLsf] k|df0fkq -cg';"rL @ df pNn]v eP adf]hdsf
nf]kf]Gd'v cflbjf;L÷hghftL ;a} gful/s _

j8f ;ldltsf]
sfof{no

j8f cWoIf

3

Psn dlxnf kl/ro -kq ^) jif{ pd]/ k'u]sf b]xfPsf] cj:yf ePsf ;a} Ps dlxnf_
!_ ljjfx gu/L a;]sf Psn dlxnf
@_ ;DaGw ljR5]b ePsf dlxnf

j8f ;ldltsf]
sfof{no

j8f cWoIf

qm=;+= ;]jf ;'ljwfx?sf] ljj/0f
ª
ljwjf dlxnf kl/ro kq

lhDd]jf/ zfvf
j8f ;ldltsf]
sfof{no

lhDd]jf/ clwsf/L
j8f cWoIf

r

j8f ;ldltsf]
sfof{no

j8f cWoIf

j8f ;ldltsf]
sfof{no
j8f ;ldltsf]
sfof{no
of]hgf ÷cf k|
zfvf
;"rgf clwsf/L
v/Lb zfvf
jftfj/0f zfvf
;fdflhs ;'/Iff
x]g]{ lhDd]jf/
sd{rf/L

j8f cWoIf

5

k"0f{ czQm ckfËtfsf] k|df0f kq -b}lgs lqmofsnfk ;Dkfbg ug{ lg/Gt/ c?sf]
;xof]u lnbf klg sl7gfO{ x'g] cj:yfsf] ckfËtf ePsf] JolQm_
dlxnf tyf afnaflnsf sfof{noaf6 /ftf] /+usf] kl/ro kq k|fKt u/]sf gful/sx?
afnaflnsf kl/ro kq -ljkGg blnt kl/jf/sf kl/jf/ dfq_

h

k'/fgf] kl/ro kq gljs/0f / gof kl/ro kq ljt/0f

!%

sfo{qmd of]hgfsf] /sd lgsf;f

!^
!&
!*
!(

ljleGg ljifosf ;"rgf pknAw u/fpg]
Kfmd{ tyf ;+:yf ;"lrs[t ug]{
a]jfl/;] d[t kz'f / nfz Joj:yfkg
;fdflhs ;'/Iff eQFf ljt/0f

६.यस &नकायबाट सेवा

zfvf k|d'v
;"rgf clwsf/L
zfvf k|d'v
zfvf k|d'v

दान गन- लाVने द तुर र अव9ध

qm=;+= ;]jf ;'ljwfx?sf] ljj/0f
!
g]kfnL gful/stfsf] nflu l;kmfl/;

nfUg] z'Ns b:t'/
?=%%. -krkGg_

@

?=%%. -krkGg_

#
$
%

j8f cWoIf

g]kfnL gful/stfsf] k|ltlnkL lngsf] nflu
l;kmfl/;
gftf k|dfl0ft l;kmfl/;
gfd, y/ ;+zf]wgsf nflu l;kmfl/;
bf=vf= gfd;f/L

;]jf k|jfx ubf{ nfUg] ;do
;f]xL lbg / ;h{ldg a'em'g'kg]{ eP ;f]sf]
ef]lnkN6
;f]xL lbg

?=@)%. -b'O{ ;o kfFr_
;f]xL lbg
?=!%%. -Ps ;o krkGg_
;f]xL lbg
s_ d'Nof+sgsf] k|lts7\7f #)%.– ltg @ lbg

qm=;+= ;]jf ;'ljwfx?sf] ljj/0f
s_ /lhi6«]zg / lnvt
v_ c+za08f eO{ bf=vf=
u_ d[To'af6 cfk'tfnL sfod
3_ d[To'af6 gfd;f/L
^
&

rf/ lsNnf k|dfl0ftsf nflu l;kmfl/;
ljBfno :yfkgf ;+rfng cg'dtLsf nflu
l;kmfl/;

*
(
!)

ljB't nfO{g h8fgsf] nflu l;kmfl/;

!!

k]zf Joj;fo ;DaGwLsf nflu Ohfht kq k|bfg
ug]{ sfo{

!@
!#

v

rf/Llqs k|dfl0ft l;kmfl/;
JolQmut 36gf btf{ P]g @)## / lgodfjnL
@)#$ cg';f/ JolQmut 36gf btf{
JolQmut 36gf btf{ P]g nfu' x'g' k"j{ 36]sf
36gf
hGd btf{ k|df0f kq

u

d[To' btf{ k|df0f kq

s

3/ gS;f kf; ;DaGwL cg'dtL kq

nfUg] z'Ns b:t'/
;o kfFr
v_ ?=@%%. -b'O{ ;o krkGg_ k|lt
s¶f
u_ d'Nof+sgsf] !))%. Ps xhf/
kFfr
3_ ?=@%%. -b'O{ ;o krkGg_
?= @%%. -b'O{ ;o krkGg_ k|lt s¶f
lghL Ifqsf] xsdf k"j{ k|flj
?=@))%. -b'O{ xhf/ kfFr_ k|f=lj=
?=@%)%. -b'O{ xhf/ kfFr ;o kfFr_
lg=df=lj= #))%. -ltg xhf/ kfFr_
df=lj= $))%. -rf/ xhf/ kfFr_
;fj{hlgs ;fd'bflossf] xsdf
lgMz'Ns
?=!%%. -Ps ;o krkGg_

;]jf k|jfx ubf{ nfUg] ;do
qm=;= 3 sf] xsdf $) lbg

!_gS;f kmf/fd b:t'/ ?=%)).
-kfFr ;o_
gS;f kf; b:t'/ tf]lsPsf] b/df .
Joj;fosf] k|s[lt cg';f/ gub
;efn] lgwf{/0f u/] adf]lhdsf] b:t'/
nfUg] 5 .
?= !))).– -Ps xhf/ dfq_
?=!%%. -Ps ;o krkGg dfq_

!_ lKnGy n]=sf]= Ohfhtsf] nflu #) lbg
@_ ;DkGg k|df0fkq sfo{ ;DkGg kl5

;f]xL lbg

?=!%%. -Ps ;o krkGg dfq_

;f]xL lbg

#% lbg ;Dddf lgMz'Ns / Dofb
gfl3 cfPdf ?=%). ;Dd nfUg] 5
#% lbg ;Dddf lgMz'Ns / Dofb

;f]xL lbg

;f]xL lbg
# lbg

;f]xL lbg

;f]xL lbg

;f]xL lbg

qm=;+= ;]jf ;'ljwfx?sf] ljj/0f

3

ljjfx btf{ k|df0f kq

ª

a;fO{;/fO{ btf{ k|df0f kq

r

;DaGw ljR5]b k|df0f kq

!$

;fdfhLs ;'/Iff sfo{qmd ;+rfng ultljwL
@)^( cg';f/sf ;]jfx?
h]i7 gful/s kl/ro kq k|flKtsf nflu
h]i7 gful/s
-blnt kl/ro kq k|flKtsf nflu_
nf]kf]Gd'v cflbjf;L÷hghftLsf] k|df0fkq cg';"rL @ df pNn]v eP adf]hdsf nf]kf]Gd'v
cflbjf;L÷hghftL ;a} gful/s _

s
v
u

3

ª
r

Psn dlxnf kl/ro -kq ^) jif{ pd]/ k'u]sf
b]xfPsf] cj:yf ePsf ;a} Ps dlxnf_
!_ ljjfx gu/L a;]sf Psn dlxnf
@_ ;DaGw ljR5]b ePsf dlxnf
ljwjf dlxnf kl/ro kq
k"0f{ czQm ckfËtfsf] k|df0f kq -b}lgs
lqmofsnfk ;Dkfbg ug{ lg/Gt/ c?sf] ;xof]u
lnbf klg sl7gfO{ x'g] cj:yfsf] ckfËtf ePsf]
JolQm_

nfUg] z'Ns b:t'/
gf3L cfPdf ? %). ;Dd nfUg] 5 .
JolQmut 36gf btf{ ubf{ :yfoL
7]ufgfdf ug'{kg]{ 5. cGoyf clgjfo{
?kn] a;fO;/fO{sf] k|df0fkq k]z
ug'{kg]{ 5.
#% lbg ;Dddf lgMz'Ns / Dofb
gf3L cfPdf ? %). ;Dd nfUg] 5 .
#% lbg ;Dddf lgMz'Ns / Dofb
gf3L cfPdf ? %). ;Dd nfUg] 5 .
cbfntsf] km};nf eO{ k'g/fj]bg ug]{
Dofy ;dfKt ePsf] ldltn] #% lbg
leq cfPdf lgMz'Ns / ;dfKt ePdf
?=%). ;Dd nfUg] 5 .

;]jf k|jfx ubf{ nfUg] ;do

;f]xL lbgdf
;f]xL lbgdf
;f]xL lbgdf

lgMz'Ns
lgMz'Ns

d+l;/ ! ut] b]lv !% ut] ;Dd
d+l;/ ! ut] b]lv !% ut] ;Dd

lgMz'Ns

d+l;/ ! ut] b]lv !% ut] ;Dd

lgMz'Ns

d+l;/ ! ut] b]lv !% ut] ;Dd

lgMz'Ns
lgMz'Ns

d+l;/ ! ut] b]lv !% ut] ;Dd
d+l;/ ! ut] b]lv !% ut] ;Dd

qm=;+= ;]jf ;'ljwfx?sf] ljj/0f
dlxnf tyf afnaflnsf sfof{noaf6 /ftf] /+usf]
kl/ro kq k|fKt u/]sf gful/sx?
5
afnaflnsf kl/ro kq -ljkGg blnt kl/jf/sf
kl/jf/ dfq_
h
k'/fgf] kl/ro kq gljs/0f / gof kl/ro kq
ljt/0f
७.&नण-य गन;

nfUg] z'Ns b:t'/

;]jf k|jfx ubf{ nfUg] ;do

lgMz'Ns

d+l;/ ! ut] b]lv !% ut] ;Dd

lgMz'Ns

k|To]s jif{ d+l;/ !^ b]lv kf}if !% ut]
;Dd

कृया र अ9धकार

9शास/नक /नणयहA संवि:धत शाखको राय परामशमा 9मख
ु 9शासJकय अ7धकृतबाट हुने
नी/तगत /नणयहA नगर कायपा लकाको बोडबाट हुने
बजेट पाWरत गनR कर दर ,वीकृत गनR करलगाउने

#वधेयक पास गनR नगरसभाबाट

८.&नण-य उपर उजरु * सु ने अ9धकार*
/नणय उपर उजरु G सु:ने अ7धकारGः

ी लट
ु वहादरु रावत नगर 9मख
ु

९.सTपादन गरे को कामको @ववरण
नगर सभा स*चालन

१०.सच
ू ना अ9धकार* र

प;कार भेटघाट कायQम कायपा लकाका #व भ:न बैठक स*चालन

मख
ु को नाम र पद

सच
ू ना अ7धकारGको नामः शरदकुमार बराल

#वपद उiार र राहत #वतरण आ!द

पदः लेखा अ7धकृत
संपक नं

९८५८०४२२९०

यस /नकायका कायालयका 9मुखको नामः 9ेम9साद दे बकोटा
पदः 9मख
ु 9शासकYय अ7धकृत
संपक नं ९८५८०४०३१८

११.ऐन &नयम @व&नयम वा &नद; Aशकाको सच
ू ी
नेपालको सं#वधान
,थानीय सरकार स*चालन ऐन, २०७४
यस नगरपा लकाको #व/नयोजन ऐन, २०७४
यस नगरपा लकाको आ7थक ऐन, २०७४
यस नगरपा लकाको काय#वभान /नयमावलG, २०७४
यस नगरपा लकाको काय संपादन /नयमावलG, २०७४

१२.आTदानी खच- तथा आ9थ-क कारोबार संव धी अCयाव9धक @ववरण
यस /नकायको २०७४ साल असौज म!हना स"मको आ7थक कारोबारको #ववरण
बजेट खचतफ
बजेट शीष-क

बा@ष-क बजेट

&नकासा

खच-

कोहलपुर न. पा. चालुखच

१३०६३२१२८।००

५३८२२६७।४७

५३८२२६७।४७

कोहलपुर न पा. पुिजगतखच

२६८६४३८७२।००

४५२१७४७।००

४५२१७४७।००

शIा चालख
ु च

८३२५२०००।००

३५७६०६६४।२०

३५७६०६६४।२०

,वा,_य चालुखच

१६६६१०००।००

२२४३७४६।२०

२२४३७४६।२०

,वा,_य

६६६०००।००

०।००

०।००

२९६०००।००

६६५१०।००

६६५१०।००

पुिजगतखच

कृ#ष चालुखच
आ:तWरक आ"दानी तफ
शीष-क
आ:तWरक आ"दानी

बा@ष-क ल[य

२०७४ असौज सTमको आTदानी

४,४८,७०,०००।००

६६,३१,५५८।९०

१३. तोXकए वमोिजमका अ य @ववरण
यस /नकायले मेल मलाप तथा मaय,थता संव:धी काय गन नगर उप9मुखको संयोजकCवमा एक स म/त रहे को ।

१४. अ&घYलो आ व मा यस &नकायले गरे का काय-Zम र आयोजनाको @ववरण
स नं

#ववरण

१

नेपाल सरकार /नशत पिु जगत अनद
ु ान पिु जगत खचका #व भ:न कायकमहA

२

नेपाल सरकारको नगर Iे; पव
ु ाधार #वकास कायQम तफका #व भ:न आयोजनाहA

३

,थानीय शासन तथा सामुदा/यक #वकास कायQम तफका #व भ:न कायQम आयोजनाहA

४

नेपाल सरकारको सशत पिु जगत आयोजना तफका #व भ:न कायQम आयोजनाहA

५

सामािजक सरु Iा कायQम

६

आ:तWरक

ोत पुिजगत तफका कायQम आयोजनाहA

१५.यस &नकायको वेभसाइटको @ववरण
यस /नकायको हाल 9योगमा रहे को वेभसाइटको #ववरण kohalpurmun.gov.np

१६.यस साव-ज&नक &नकायले

ाUत गरे को

ाUत गरे को बैदेAशक सहायता

ऋण अनद
ु ान र एवं

ा@व9धक सहयोगको

@ववरण ।
हालस"म यस सावज/नक /नकायले कुनै Jक समको बैदे शक सहायता लएको छै न ।

१७. यस साव-ज&नक &नकायले स4चालन गरे को काय-Zम र सो को

ग&त @ववरण ।

यस सावज/नक /नकायले स*चालन गरे का मk
ु य कायहA /न"न अनस
ु ार छन ् ।
नगर सभा स*चालन

प;कार भेटघाट कायQम कायपा लकाका #व भ:न बैठक स*चालन

#वपद उiार र राहत #वतरण आ!द

१८.यस साव-ज&नक &नकायले वग^करण तथा संरKण गरे को सच
ू नाको नामावल* र _य तो सच
ू ना संरKण गनतोXकएको समयावधी ।
यस सावज/नक /नकायबाट हाल कुनै सूचना वगlकरण गWरएको छै न ।

१९.यस साव-ज&नका &नकायमा परे का सच
ू ना माग संव धी &नवेदन र सो उपर सच
ू ना `दएको @ववरण ।
सूचना मागकता-

माग ग/रएका सूचनाको @ववरण

सूचना उपलaध गराएको @ववरण

तारानाथ दाहाल

सूचना मागकताले माग गरे बमोिजम

राममाया ला मछाने

कायालयका #व भ:न #वषयमा १७ वटा

कुमार चौलागाई
Jmडम

फोरम

काठमा]डौ ।

सूचना माग गरG म/त
थापाथलG

उfत /नवेदन

म/त

मा

/नवेदन !दएकोमा

१७ वटा सूचनाहA म/त

मा इमेल

माफत उपलLध गराइएको ।

मा यस कायालयमा 9ा5त

भएको ।

२०.यस साव-ज&नक &नकायका सच
ू नाह> अ यb

काशन भएका वा हुने भएको भए सो को @ववरण ।

यस सावज/नक /नकायका सूचनाहA हाल अ:य; 9का शत भएका छै नन ् ।

