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सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन¸ २०६४ को दफा ५ को उपदफा ३ बमोन्िमको 

न्ििरण न्नम्नानुसार रहेको छ । 

सूचना सािविान्नक गने न्नकायको नामः मल्लरानी गाउँपान्लका । 

सूचना सािविान्नक गरेको अििीः २०७५/४/१ देन्ि २०७५/९/३० 

1) न्नकायको स्िरुप र प्रकृन्ि:- 

 राज्यका तीन तहका सरकार मध्येको जनताको नजजकको सरकार हो ।जिकास जनमााण तथा सेिा संचालन गने 

तह हो । 

2) न्नकायको काम¸किवव्य र अन्िकार :- 

 स्थानीय सेिा तथा जनशजि जिकास 

 सािाजजनक खरीद तथा सम्पजि व्यिस्थापन 

 स्थानीय तह, प्रदशे र संघसँगको सम्िन्ध र समन्िय तथा िडासँगको समन्िय 

 नगर प्रहरी व्यिस्थापन 

 सडक तथा यातायात व्यिस्था 

 भिन तथा भिन संजहता एि ंजनमााण इजाजत  

 जलजिद्यतु, उजाा, सडक ििी र जसंचाई 

 िातािरण, पयाािरण एि ंजलाधारके्षत्र संरक्षण तथा फोहरमैला व्यिस्थापन 

 न्याजयक सजमजतको सजचिालय, न्याय, काननू, मानि अजधकार प्रिद््रधन तथा मलेजमलाप र मध्यस्थता, जनणाय तथा 

फैसला कायाान्ियन 

 सचूना तथा सञ्चार प्रजिजध जिकास तथा जिस्तार र एफ.एम. सञ्चालन 

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

 ऐन काननुहरुको तजुामा र सो को कायाान्ियन 

 आन्तररक लेखापरीक्षण 

 जिदा, उत्सि, उदी, जात्रा, पिा, उपाधी, जिभषुण, आजद । 

 

3) न्नकायमा रहने कमवचारी सखं्या र कायव न्ििरण:- 

यस गाउँपाजलका र यस अन्तगातका िडा कायालयहरुमा कायारत कमाचारी संख्या-  

गाउँपाजलका अन्तगात-  

यस गाउँपाजलकामा हाल कमाचारी संख्या - ४३  

प्रमखु प्रशासकीय अजधकृत - १ जना 

लेखापाल -  १ जना 

सहायक लेखापाल - १ जना 

आ.ले.प - १ जना 

सचुना प्रजिजध अजधकृत -१ जना 

ना .स ु- ३ जना 

इजन्जजनयर - १ जना 

सब-इजन्जजनयर १ जना 
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अ. सब-इजन्जजनयर २ जना 

खा.पा.स.टे ३ जना 

अजमन १ जना 

कृजष प्रा.सा १ जना 

पश ुप्रा.सा १ जना 

कृजष ना.प्रा.सा १ जना 

स्िास््य संयोजक १ जना 

िडा सजचि -  ४ जना 

कायाालय सहायक िडा - ४ जना 

सामाजजक पररचालक -  ४ जना 

का .स -  गा पा ५ जना 

का.स. िडा ५   

जम्मा - ४३ जना 

 

4) जनकायबाट प्रदान गररने सेिाहरु :- 

                                                     व्यजिगत जसफाररश, प्राकृजतक प्रकोप सहायता, योजना तजुामा, स्िीकृत योजनाको लागत 

अनमुानका लाजग सभ ेगना, योजना सम्झौता गने, योजनाको अजन्तम मलू्याङ्कन, स्िीकृत योजनाहरुको  मलू्याङ्कन 

गना, योजनाको जाँचपास फरफारक, जिद्यालय खोल्न तथा कक्षा थप, घटना दतााको जििरण सच्याउने, अनगुमन 

मलु्याङ्कन, अजभमजुखकरण, योजना तजुामा । 

5) सेिा प्रदान गने जनकायको शाखा र जजम्मिेार अजधकारी:- 

क्र.सं.  शािा पद न्िम्मेिार अन्िकारी 

१. प्रशासन तथा व्यिस्थापन  रा.प.ततृीय श्री शोभाराम ररजाल 

2. आजथाक प्रशासन शाखा रा.प.अन. प्रथम श्री कौशल घजता मगर 

3. योजना शाखा/आयुिदे शाखा  रा.प.अन. प्रथम श्री टुक बहादरु रोका 

4. प्रशासन  रा.प.अन. जिजतय श्री डोलराज बोहोरा  

5. जजजन्स शाखा/ पश ुसेिा प्रा.स. श्री दिेने्द्र राज श्रेष्ठ 

6. सचुना प्रजिजध तथा सचूना शाखा स.ुप्र.अ. श्री सरेुश पोख्रले  

7. जशक्षा ईकाइ आर.पी श्री जदनामजण पौडेल 

8. स्िास््य ईकाइ ह.ेइ  छैठो श्री प्रकाश श्रेष्ठ 

9. कृजष  प्रा.स. , ना.प्रा.स. श्री  केशब खनाल , श्री खडक बहादरु खत्री   

१०. पंजीकरण शाखा  ना.स ु श्री सजुदप सबेुजद  

११  मजहला, बालबाजलका तथा जेस्ठ नागररक  स.म.जब.जन.  श्री रेिती न्यौपाने  

 

6) सेिा प्राप्त गना लाग्ने दस्तरु र अिजध :- 

                 १ जदन दजेख १५ जदन सम्म । 

7) जनणाय गने प्रकृया र अजधकारी :- 

कायापाजलका बैठक, कायाालय बैठक, जटप्पणी र जनणाय प्रकृया सहभाजगतामलूक रहकेो छ । 

8) जनणाय उपर उजरुी सनु्ने अजधकारी :- 

गाउँपाजलका अध्यक्ष श्री अमरध्िज राना मगर र प्रमखु प्रशासकीय अजधकृत श्री शोभाराम ररजाल । 
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9) सम्पादन गरेको कामको जििरण :- 

 िाजषाक योजना तजुामा, कायाान्ियन तथा अनगुमन मलु्याङ्कन 

 योजना कायाान्ियन गना बैङ्क खाता खोल्ने/बन्द गने जसफाररस 

 व्यजिगत जसफाररस/ प्रमाणीत 

 स्िास््य ईकाइ संग सम्िन्ध गरी स्िास््य संस्थाको अनगुमन  

 ब्यजिगत घटना दताा तथा सामाजजक सरुक्षा 

 जिद्यालय ब्यबस्थापन 

 अनगुमन तथा मलु्याङ्कन 

 

10) सचूना अजधकारी र प्रमखुको नाम र पद :-  

श्री शोभाराम ररजाल - प्रमखु प्रशासकीय अजधकृत - ९८४१२३७३३९  

श्री सरेुश पोख्रले (सचूना अजधकारी) - सचूना प्रजिजध अजधकृत - ९८४७१९९०९० 

 

11) ऐन¸जनयम¸जिजनयम र जनदजेशकाको सचुी :- 

 गाउँपाजलकाबाट गररने बजार अनगुमन जनदजेशका, २०७४ 

 अनगुमन मलु्याङ्कन कायाजिजध, २०७४ 

 मल्लरानी गाउँपाजलकाको अथा सम्िन्धी प्रस्तािलाई कायाान्ियन गना बनेको ऐन 

 आयोजना संचालन कायाजिजध, २०७४ 

 करारमा प्राजिजधक कमाचारी व्यिस्थापन गने सम्बन्धी कायाजिजध, २०७५ 

 कृजष व्यिसाय प्रिर्द्ान ऐन , २०७४ 

 गाउँ कायापाजलका काया जिभाजन जनयामािाली, २०७४ 

 गाउँ कायापाजलका काया सम्पादन जनयामािाली, २०७४ 

 गाउँ कायापाजलकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कायाजिजध  ( २०७४ 

 गाउँसभा सञ्चालन कायाजिजध, २०७४  

 आजथाक कायाजिजध जनयजमत तथा व्यिजस्थत गना बनेको काननू, २०७४ 

 प्राजिजधक जफल्ड सजुिधा कायाजिजध, २०७४ 

 गाउँ कायापाजलकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कायाजिजध  ( २०७४ 

 जिजनयोजन ऐन, २०७५ 

 व्यिसाय दताा तथा नजिकरण जनदजेशका, २०७५ 

 मल्लरानी गाउँपाजलका सहकारी ऐन, २०७४ 

 प्रशाजसकय कायाजिजध जनयजमत गने ऐन, २०७४ 

 स्थानीय तहको िाजषाक योजना तथा िजटे तजुामा जदग्दशान, २०७४ 
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12) आम्दानी¸खचा तथा आजथाक कारोबार सम्बजन्ध अद्यािजधक जििरण :- 

                आ.ि. २०७५/०७६ 

                कुल बजटे –२८,६२,८४,२५९.७ ।– 

                चाल ुखचा –२१,९६,०९,२५९.७।– 

                पजुीगत –६,६६,७५,०००।– 

                आन्तररक आम्दानी – ४०,००,०००।– 

 

13) तोजकए बमोजजमका अन्य जििरण :- 

 

14) सािाजजनक जनकायको बेभसाईट भए सो को जििरण  :- 

 www.mallaranimun.gov.np 

 

15)    अजघल्लो आजथाक िषामा सािाजजनक जनकायले कुनै कायाक्रम िा आयोजना सञ्चालन गरेको भए सो को 

जििरण:- 

 

16) सािाजजनक जनकायले प्राप्त गरेको बैदजेशक सहायता, ऋण, अनदुान एिं प्राजिजधक सहयोग र सम्झौता सम्बन्धी 

जििरण:- नभएको 

 

17) सािाजजनक जनकायले सञ्चालन गरेको कायाक्रम र सो को प्रगजत प्रजतिदेन:- 

 

18) सािाजजनक जनकायले िगीकरण तथा संरक्षण गरेको सचुनाको नामािली र त्यस्तो सचुना संरक्षण गना तोजकएको 

समयािजध:- 

19) सािाजजनक जनकायमा परेका सचुना माग सम्बन्धी जनिदेन र सो उपर सचुना जदएको जििरण :- 

 योजना संग सम्बजन्धत जििरण 

 मौजखक सचुना माग 

 

 

20) सािाजजनक जनकायका सचुनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएको िा हुने भएको भए सो को जििरण :-  

 स्थाजनय रेजडयोहरु  

 जिजभन्न स्थाजनय र राजरिय दजैनकहरु 

 

 

 

 

 

 

 

 


