
                                                                                                                        
सूचनाको हकसम्फन्धी ऐन,२०६४ को दपा ५(३) य सूचनाको हकसम्फन्धी ननमभावरी, २०६५ को 
ननमभ ३ फभोजजभ साववजननक गरयएको वववयण 

 

२०६९ फैशाख, जेठ य असाय भवहनासम्भको 

सम्ऩाददत प्रभखु विमाकराऩहरुको वववयण 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जोशीऩयु गाउॉ कामवऩानरकाको कामावरम 



जोशीऩयु, कैरारी  

स्वत प्रकाशन 
नेऩारको सॊववधानको धाया २७ भा यहेको नागरयकको सूचनाको हकको बावना फभोजजभ सूचनाको 
हक सम्फन्धी ऐन, २०६४ को दपा ५(३) य सूचनाको हक सम्फन्धी ननमभावनर, २०६५ को ननमभ 
३ फभोजजभ प्रत्मेक साववजननक ननकामरे आफ्ना गनतववनधहरुको वववयण ३/३ भवहनाभा प्रकाजशत गनुव 
ऩने कानूनी व्मवस्था छ। मसका रानग ऐन य ननमभावरीभा गयी २० जशषवकहरु उल्रेख गरयएका 
छन ्। सूचनाको हकको सॊयऺण, सम्वर्द्वन य प्रचरन गयाउन प्रनतवर्द् मस जोशीऩयु गाउॉऩानरकारे 
२०७९ फैशाख देजख असायसम्भको अवनधभा सम्ऩाददत प्रभखु कामवहरुको सॊजऺप्त वववयण प्रकाजशत 
गयेका छौँ । 

मसयी २०७९ फैशाख देजख असायसम्भको अवनधको सूचनाको हकको प्रचरनभा सन्दबवभा 
उल्रेखनीम यहेको छ । मसै िभभा मस गाउॉऩानरकाको आफ्नो वववयण आ.व. २०७८।७९ 
सारको फैशाख, जेठ य असाय भवहनासम्भभा सम्ऩाददत काभको वववयण तोवकए फभोजजभ सम्ऩन्न 
बएको एक हप्तानबत्र प्रकाशन गयेको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

इनत सम्वत २०७९ सार श्रावण ५ गते योज ५ शबुभ ्। 

 ववषम सूची 

१.      जोशीऩयु गाउॉऩानरकाको स्वरुऩ य प्रकृनत 

२.      जोशीऩयु गाउॉऩानरकाको काभ, कतवव्म य अनधकाय 

३.      गाउॉऩानरकाभा यहन ेकभवचायी सॊख्मा य कामव वववयण 

४.      गाउॉऩरानरकाफाट प्रदान गरयन ेसेवा 
५.      सेवा प्रदान गने ननकामको शाखा य जजम्भेऩाय अनधकायी 
६.      सेवा प्राप्त गनव राग्न ेदस्तयु य अवनध 

७.       ननवेदन, उजयुी उऩय ननणवम गने प्रविमा य अनधकायी 
८.       ननणवम उऩय उजयुी सनु्न ेअनधकायी 
९.        सम्ऩादन गयेको काभको वववयण 

१०. सूचना अनधकायी य प्रभखुको नाभ य ऩद 

११. हारसम्भ ऩास बएका ऐन, ननमभ, ववननमभ वा ननदेजशकाको सूची 
१२. आम्दानी, खचव तथा आनथवक कायोफाय सम्फन्धी अद्यावनधक वववयण 

१३. तोवकएका फभोजजभका अन्म वववयण 

१४. अजघल्रो आ.व. भा सञ्चानरत कामविभहरु 

१५. स्थानीम तहको वेबसाइट 

१६. सूचना ऩरयमोजनाभा प्राप्त बएको वैदेजशक सहामता, ऋण, अनदुान एवॊ सम्झौता सम्फन्धी             
वववयण 

१७. साववजाननक ननकामरे सञ्चारन गयेको कामविभ य सो को प्रनतवेदन 

१८. सावजननक ननकामरे वागीकयण तथा सॊयऺण गयेको सूचनाको नाभावरी 
१९. साववजननक ननकामभा ऩयेकोसूचना भाग सम्फन्धी ननवेदन य सूचना ददइएको ववषम 

२०. साववजननक ननकामका सूचनाहरु अन्मत्र प्रकाशन बएको वा हनु ेबए सो को वववयण 

 

 

 



 

 

 

 

सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन २०६४ को दपा ५(३) य ननमभावरी, २०६५ को ननमभ ३ फभोजजभ 
प्रकाजशत वववयण आ.व. २०७८/०७९ (२०७९ फैशाख देजख २०७९ असायसम्भ) 

 

१. जोशीऩयु गाउॉऩनरकाको स्वरुऩ य प्रकृनत 

जोशीऩयु गाउॉऩानरका सदुयुऩजिभाञ्चर प्रदेशको कैरारी जजल्रा अन्तगवत ऩदवछ । मो    
गाउॉऩानरका साववकका जोशीऩयु य फौननमा गा वव स नभराएय ऩनुवगठन गरयएको हो य हार मो 
गाउॉऩनरका अन्तगवत जम्भा ७ वटा वडा यहेका छन ् ।कैरारी जजल्राको दजऺण बागभा 
अवजस्थत मो गाउॉऩानरकाको ऩूववभा रम्कीचहुा नगयऩानरका य जानकी गाउॉऩानरका यहेका छन ्
बने ऩजिभभा घोडाघोडी नगयऩानरका य बजनी नगयऩानरका यहेका छन ्। मसै गरय उत्तयभा 
फदवगोरयमा गाउॉऩानरका य दजऺणभा बजनी नगयऩानरका यहेका छन ्।मो गाउॉऩानरकाको कुर 
ऺेत्रपर ६५.५७ वगव वक.भी. यहेको छ ।याविम जनगणना २०६८ अनसुाय मस गाउॉऩनरकाको 
कुर जनसॊख्मा २६४५९ यहेको छ ।जसभध्मे १८६२५ भवहरा यहेका छन ् बन े१७८३४ 
ऩरुुष यहेका छन ्। 

२. जोशीऩयु गाउॉऩनरकाको काभ, कतवव्म य अनधकाय 

क. प्रशासननक कामव्  दैननक गनतववनध, शाजन्त सयुऺा 
ख. आन्तरयक याजस्व सॊकरन तथा आनथवक प्रशासन सम्फजन्ध कामव 
ग. बौनतक ऩूवावधाय ववकास तथा वातावयणीम, ऩमाववयणीम सॊयऺण, प्रववर्द्न तथा व्मवस्थाऩन 

घ. आनथवक ववकास् कृवष, ऩमवटन, उद्योग तथा वाजणज्म, सहकायी ववजत्तम ऺेत्र  

ङ. साभाजजक ववकास् जशऺा, स्वास््म,  खेरकुद, खानेऩानी, साभाजजक सयुऺा, सॊस्कृनत य 
ऩमवटनको ववकास 

च. ववकास आमोजना तथा ऩरयमोजना सम्फन्धी नीनत, कानून, भाऩदण्ड तजुवभा, कामावन्वमन तथा 
अनगुभन य भूल्माॊकन 



छ. सूचना प्रववनधको ववकास तथा सशुासन प्रवर्द्वन, जवापदेवहता, ऩायदजशवता कामभ गने । 

 

 

३. गाउॉऩानरकाभा यहन ेकभवचायी सॊख्मा य कामव वववयण 



 

 गाउॉऩानरकाभा यहने स्थामी कभवचायी १४ सॊख्मा जना 
 गाउॉऩानरकाभा यहने कयाय कभवचायी २४ सॊख्मा जना 

४. गाउॉऩानरकाफाट प्रदान गरयने सेवा 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



५. सेवा प्रदान गने ननकामको शाखा य जजम्भेवाय अनधकायी 
 

नस.नॊ. शाखा/इकाइ कभवचायीको नाभ ऩद कामावरम प्रभखु 

१ प्रशासन, मोजना तथा अनगुभन 
शाखा 

नभन याज कठरयमा अनधकृत छैठौँ 
(प्रशासन) 

 

२ आनथवक प्रशासन शाखा वटऩेश नतनभजल्सना अनधकृत छैठौँ 
(रेखा) 

 

३ याजस्व इकाइ यभेश याज जोशी सहामक चौथो  
४  ऩूवावधाय ववकास तथा 

वातावयण व्मवस्थाऩन शाखा 
हरयषा ऩन्त सव इजन्जननमय  

५ जजन्सी शाखा थभ याज जोशी सह रेखाऩार  
६ कृवष सेवा शाखा नसरयता फडामक ना.प्र.स  
७ ऩश ुसेवा शाखा नायामण चौधयी अनधकृत छैठौँ  
८ जशऺा, मवुा तथा खेरकुद 

शाखा 
सॊग्राभ नसॊह धाभी अनधकृत छैठौँ  

९ ऩञ्जीकयण इकाइ सशुीर कुभाय चौधयी एभ आइ एस 
अऩयेटय 

 

१०  भवहरा फारफानरका तथा 
सभाज कल्माण इकाइ 

कल्ऩना नभश्र स भ वव नन  

११ स्वास््म शाखा टेक फहादयु हभार नस अ हे व  
१२ सूचना प्रववनध शाखा कल्ऩना चौधयी सूचना प्रववनध 

अनधकृत 
 

१३ उद्योग ववकास शाखा अञ्जु चौधयी उद्यभ ववकास 
सहजकताव 

 

१४ योजगाय सेवा केन्र सशुीरा देउवा योजगाय सॊमोजक  
१५ ववऩद व्मवस्थाऩन शाखा वविभ चौधयी सहामक चौथो  
१६  कानूनी भानभरा इकाइ अभतृा नसॊह चौधयी सहामक ऩाॉचौ  

 

 

 



६. सेवा प्राप्त गनव राग्न ेदस्तयु य अवनध 

मस गाउॉऩनरकाफाट प्रदान गरयने सेवाहरुभा गाउॉऩानरकाको वडाऩत्रभा उल्रेख बए फभोजजभको    

सेवा दस्तयु तथा सेवाको अवनध यहनेछ ।फडाऩत्रभा उल्रेख नबएका सेवाहरुभा मस 
गाउॉऩनरकारे ऩास गयेको आनथवक ऐन तथा अन्म प्रचनरत कानून फभोजजभ हनुेछ । 

 

७. ननवेदन, उजयुी उऩय ननणवम गने प्रविमा य अनधकायी 
७.१ सूचना भाग गरयएका ननवेदन, उजयुी उऩय ननणवम गने प्रविमा् 

 मस गाउॉऩानरकाको कामावरमभा सूचना भाग गारयएको सम्फन्धभा प्राप्त हनुे ननवेदन य 
उजयुी उऩय ननणवम गने प्रविमा सूचनाको हकसम्फन्धी ऐन, २०६४ तथा ऐ.ऐ. 
ननमभावरी, २०६५ फभोजजभ हनेछ । 

     ७.२ भाग गरयएका सूचना उऩरब्ध नगयाइएभा् 

 नागरयकरे भाग गयेको सूचना १५ ददन नबत्र ऩनन सूचना अनधकायीरे उऩरब्ध 
नगयाए नागरयक सूचना अनधकायी ववरुर्द् उजयुी प्रभखु प्रशासकीम अनधकृत सभऺ 
जानऩुनेछ । 

 प्रभखु प्रशासकीम अनधकृत सभऺ उजयुी ऩयेको ७ ददननबत्र प्रभखु प्रशासकीम 
अनधकृतरे सूचना अनधकायीभापव त वा आपैँ  नागरयकराई सूचना उऩरब्ध गयाउनऩुछव 
। 

 ७ ददननबत्र प्रभखु प्रशासकीम अनधकृतरे ऩनन नागरयकराई सूचना उऩरब्ध नगयाए 
नागरयकरे त्मसको ३५ ददननबत्र सूचना अनधकायी य प्रभखु प्रशासकीम अनधकृत 
ववरुर्द् याविम सूचना आमोगभा ऩनुयावेदन गनव सक्नेछन ्। 

    ७.३ ननणवम गने अनधकाय 

       गाउॉऩनरका अध्मऺ तोवकए फभोजजभ य प्रभखु प्रशासकीम अनधकृत 

 

 



८. ननणवम उऩय उजयुी सनेु्न अनधकायी 

प्रभखु प्रशासकीम अनधकृत श्री धभवयाज खत्री । 

९. सम्ऩादन गयेको काभको वववयण(२०७९ फैशाख देजख असायसम्भ) 

मस गाउॉऩानरकारे मस अवनधभा ववनबन्न ननमनभत साववजननक प्रवाहका गानतववनधहरुका साथसाथै    

ननम्न प्रभखु कामवहरु सम्ऩन्न गयेको छ । 

 ननमनभत याजस्व सॊकरन 

 जोशीऩयु गाउॉऩानरकाको भखु्म बवन उर्द्ाटन  

 

१०. सूचना अनधकायी य प्रभखुको नाभ य ऩद 

१. प्रभखु प्रशासकीम अनधकृत श्री धभवयाज खत्री 
२. सूचना अनधकायी श्री कल्ऩना चौधयी 

 

११. ऐन, ननमभ, ववननमभ वा ननदेजशकाको सूची 

नस.न. ऐन सॊख्मा  प्रभाजणत नभनत  

१ जोशीऩयु गा.ऩा.को अथव सम्फजन्ध प्रस्ताफराई कामावन्वमन गनव फनेको 
ऐन २०७४  

१ २०७४/६/३ 

२ जोशीऩयु गा.ऩा.को ववननमोजन ऐन २०७४  २ २०७४/६/३ 

३. जोशीऩयु गाउॉऩानरकाकाको आनथवक ऐन २०७५  १ २०७५/३/३२ 
४  आनथवक कामवववनध ननमनभत तथा व्मवजस्थत गनव फनेको ऐन २०७५  २  २०७५/३/३२ 

५  जोशीऩयु गाउॉऩानरकाकाको ववननमोजन ऐन २०७५  ३ २०७५/३/३२ 
६  जोशीऩयु गाउॉऩानरकाकाको सहकायी ऐन २०७५ ४ २०७५/३/३२ 

७. जोशीऩयु गाउॉऩानरकाकाको आनथवक ऐन २०७६  १  २०७६/३/१६  
८. जोशीऩयु गाउॉऩानरकाकाको ववननमोजन  ऐन २०७६ २ २०७६/३/१६  
९. जोशीऩयु गाउॉऩानरकाकाको न्मावमक सनभनतको ऐन २०७६ ३  २०७६/३/१६  



१०  जोशीऩयु गाउॉऩानरकाको आनथवक ऐन २०७७  १  २०७७/३/११ 
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१२. आम्दानी, खचव तथा आनथवक कायोफाय सम्फन्धी अद्यावनधक वववयण  

         चार ुआनथवक वषवको असाय भवहनासम्भको खचवको पाॉटवायी मसप्रकाय छ । 
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१३. तोवकए फभोजजभका अन्म वववयण 

आ.व. २०७८।७९ (असायसम्भ) भा दताव ऩत्र सॊख्मा ५७५७ वटा तथा चरानीको वववयण 
२३४५ वटा यहेको छ । 

 

१४. अजघल्रो आ.व. भा सॊचानरत कामविभहरु् 

आ.व. २०७८।०७९ भा मस जोशीऩयु गाउॉऩानरकाफाट सॊचानरत कामविभफाट प्राप्त 
उऩरब्धीको वववयण् 

 

आ.व. २०७८।७९ भा जोशीऩयु गाउॉऩानरकाफाट सम्ऩन्न मोजना।कामविभ 

 

        

१५. जोशीऩयु गाउॉऩानरकाको वेवसाइट 

      मस जोशीऩयु गाउॉऩानरकाको वेवसाइट https://joshipurmun.gov.np/ यहेको छ । 

 

१६. सूचना ऩरयमोजनारे प्राप्त गयेको वैदेजशक सहामता, ऋण, अनदुान एवॊ सम्झौता 
सम्फजन्ध वववयण 

       मस जोशीऩयु गाउॉऩानरकारे हारसम्भ कुनै वैदेजशक सहामता प्राप्त नगयेको । 

 

 

 

 

https://joshipurmun.gov.np/


१७. जोशीऩयु गाउॉऩानरकारे सञ्चारन गयेको कामविभ य सोको प्रनतवेदन 

मस जोशीऩयु गाउॉऩानरकाको चार ु आ.व. २०७८।७९ भा सञ्चारन गने कामविभहरु        

कामावन्वमनको िभभा यहेका तथा केही आमोजना तथा चार ु प्रकृनतका कामवहरु ननमनभत 
बईयहेका छन ्। 

 

१८. जोशीऩयु गाउॉऩानरकारे वगीकयण तथा सॊयऺण गयेको सूचनाको नाभावरी 

 मस गाउॉऩनरकारे वगीकयण तथा सॊयऺण गयेको सूचनाको नाभावरी प्रकाशन गने िभभा 
यहेको छ ।सफै सूचना खलु्रा यहेको । 

 

१९. जोशीऩयु गाउॉऩानरकाभा ऩयेको सूचना भाग सम्फन्धी ननवेदन य सूचना ददइएको 
ववषम 

आ.व.२०७८।७९ असाय भसान्तसम्भभा प्राप्त सूचना भाग सम्फजन्ध ऩयेका ननवेदन अनसुाय ८ 
वटाको सूचना उऩरब्ध गयाइएको य तत्ऩिात हारसम्भ ववनबन्न नरजखत तथा भौजखक सूचनाहरु 
ननमनभत रुऩभा ददने गरयएको । 

 

२०. जोशीऩयु गाउॉऩानरकाका सूचनाहरु अन्मत्र प्रकाशन बएको वा हनु ेबए सोको 
वववयण 

मस जोशीऩयु गाउॉऩानरकारे आफ्ना ननमनभत सूचनाहरु गाउॉऩानरकाको वेवसाइट 
https://joshipurmun.gov.np भा प्रकाशन गने गयेको साथै ववनबन्न याविम/ स्थानीम दैननक 
ऩत्रऩनत्रकाभा प्रकाशन गने गरयएको । 

 

 

 

https://joshipurmun.gov.np/


 

 

 
 


