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६ नॊ. प्रदे श, नेऩार ।

फ्रिडभ पोरभ थाऩाथली, काठभाण्डौँ फाट मभति २०७४/०५/२३ गिे विमबन्न १८ प्रकारका प्रश्नहरु
तनम्नः

भापफि भाग बई मभति २०७४/०६/०२ गिे उऩलब्ध गराईएको सच
ू नाको वििरणः

प्रश्न नं. १: मस कामायरमको सूचना अधधकायी को तोक्नुबएको छ ? उहाॉको नाभ, ऩद, कोठा नॊ., पोन नॊ. य इभेर तथा अन्द्म सम्ऩकय ववधध बए
सो सभेतको वववयण ।

उत्तरः सूचना अधधकायीको नाभ् ददऩेन सुवेदी, ऩद् प्रशासककम अधधकृत, कोठा नॊ.: ६, पोन नॊ.: ०८३-५२०१२८ , ९८५८०६९६९० ,ईभेर्
subedipen94@gmail.com
प्रश्न नं. २: मस कामायरम अन्द्तयगतका वडा कामायरमहरुभा ऩनन सूचना अधधकायी तोककनुबएको छ/छै न ? छ बने सो कामायरमको ऩनन उऩयोक्त
(प्रश्न नॊ. १) वववयण ।

उत्तरः वडा कामायरमभा सूचना अधधकायी तोककएको छै न ।

प्रश्न नं. ३: मस कामायरमभा सूचना शार्खा छ/छै न ? छ बने सूचना शार्खाभा कनतजना कभयचायी (को/को) हुनुहुन्द्छ य सो शार्खा कहाॉ छ ? सो को
जानकायी ।
उत्तरः सूचना शार्खा छ । सूचना शार्खाभा प्रशासककम अधधकृत श्री ददऩेन सुवेदीराई सूचना अधधकायीको जजम्भेवायी तोककनुका साथै १ जना
सहमोगी कभयचायी सभेत यहनुबएको छ । सूचना शार्खा नगय कामयऩालरकाको कामायरम कोठा नॊ. १ भा यहे को छ ।

प्रश्न नं. ४: मस कामायरमरे सच
ू नाको हक सम्फन्द्धी ऐन २०६४ फभोजजभ तीन/तीन भदहनाभा स्वत् सावयजननक गनऩ
ुय ने २० प्रकायका सच
ू नाहरु

के-कसयी सावयजननक गदै छ? सोको सम्फन्द्धभा गरयएको सूचना प्रवाहको प्रनतलरवऩ एक य सो को राधग अवरम्फन गरयएका भाध्मभको वववयण ।
उत्तरः सूचनाको हक सम्फन्द्धी ऐन-२०६४ फभोजजभ नतन/नतन भदहनाभा स्वत् सावयजननक गनऩ
ुय ने २० प्रकायका सूचनाहरु सफै सावयजननक बएका
छै नन ् ।

प्रश्न नं. ५: मस कामायरमभा सुसासन ऐन २०६४ फभोजजभ सावयजननक सुनुवाई गरयन्द्छ वा गरयदै न ? गरयन्द्छ बने चारु आ.व. को राधग कुन-कुन
लभनतभा कहाॉ कहाॉ य के के सम्फन्द्धभा सावयजननक सन
ु व
ु ाई गरयॉदैछ सो सम्फन्द्धी वववयण । साथै सावयजननक सन
ु व
ु ाई कामयक्रभ कामायन्द्वमन गने
कुनै तेश्रो ननकामराई कयाय गरयएको छ बने सो ननकामसॉग गरयएको कयाय सम्झौताको प्रनतलरवऩ ।

उत्तरः सूशासन ऐन २०६४ फभोजजभ सावयजननक सुनुवाई गरयन्द्छ। नगयका सम्ऩुणय सेवा प्रवाह सम्फन्द्धभा सावयजननक सुनुवाई हये क आ.व. भा ३

ऩटक गने गरयएको य मसका राधग असर शासन क्रव सुर्खेतसॊग कयाय सम्झौता गरयएको छ । सम्झौता ऩत्र मसै साथ सॊरग्न याखर्खएको छ ।
प्रश्न नं. ६: मस कामायरमरे सच
ू ना व्मवस्थाऩन सम्फन्द्धी कुनै ननदे लशका वा नीनत वा कुनै कानन
ु फनाएको छ/छै न

, छ बने सो को प्रभाखणत

प्रनतलरवऩ ।

उत्तरः सूचना व्मवस्थाऩन सम्फन्द्धी कुनै ननदे लशका, नीनत वा कानुन फनाईएको छै न ।
प्रश्न नं. ७: मस कामायरमरे नागरयक वडाऩत्र यार्खेको छ/छै न

? छ बने कहाॉ/कहाॉ कनतवटा वडाऩत्र कसयी यार्खेको छ सो को वववयण । साथै

नागरयक वडाऩत्र सॉगारो प्रकाशन गये को छ/छै न छ बने सो को एक प्रनत ।
उत्तरः मस कामायरमरे नगय कामयऩालरकाको कामायरमभा नागरयक वडाऩत्र सफैरे दे ख्नग
े यी कामायरमको हातालबत्र यार्खेको छ । तय वडाऩत्र सॊगारो
प्रकाशन गये को छै न ।
प्रश्न नं. ८: मस कामायरमको वेबसाईट छ छै न ? छ बने सो को डोभेन नाभ तथा सो वेबसाईट अऩडेट गने जजम्भेवाय अधधकायीको नाभ तथा
सम्ऩकय वववयण ।
उत्तरः मस कामायरमको वेबसाईट http://birendranagarmun.gov.np/ य मसको अऩडेट गने जजम्भेवाय व्मजक्त सच
ू ना अधधकायी हुनह
ु ु न्द्छ ।
प्रश्न नं. ९: मस कामायरमका ननवायधचत ऩदाधधकायी तथा कभयचायीहरुको सम्ऩवि वववयण सॊकरन गरयएको छ/छै न ? छ बने सो वववयण कहाॉ य
कसयी सुयक्षऺत याखर्खएको छ ? सो को जानकायी । कुनै ऩदाधधकायी वा कभयचायीको वववयण सावयजननक गरयएको छ/छै न बने सो को प्रभाखणत
प्रनतलरवऩहरु ।

उत्तरः मस कामायरमका ननवायधचत ऩदाधधकायी तथा कभयचायीको सम्ऩवि वववयण सॊकरन गरयएको छ । ननवायचीत ऩदाधधकायीहरुको सम्ऩिी वववयण
मस कामायरमको जजन्द्सी बण्डाय शार्खाभा सयु क्षऺत गरयएको छ । ऩदाधधकायी तथा कभयचायी कसैकोऩनन वववयण सावयजननक गरयएको छै न तथाऩी
हये क फषय कभयचायीको वववयण सॊनिम भालभरा तथा स्थाननम ववकास भन्द्त्रारमभा ऩठाईने गरयएको छ ।

वीये न्द्रनगय नगयऩालरका
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नगय कामयऩालरकाको कामायरम
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वीये न्द्रनगय, सर्ख
ु ेत
६ नॊ. प्रदे श, नेऩार ।

प्रश्न नं. १०: मस कामायरमको ननभायण , आऩनु तय तथा सेवा सम्फन्द्धी ववऻाऩनका राधग चारु आ.व. भा कनत फजेट छुट्टाइएको छ
ववऻाऩनहरु प्रवाह गनय के कस्तो नीनत य कामयक्रभ फनाईएको छ सो सम्फन्द्धी जानकायी तथा त्मस्ता ववऻाऩनहरु डडजजटर

? सो

(ई) पयम्माटभा

प्रवाह गरयन्द्छ गरयॉदैन ? गरयन्द्छ बने कुन-कुन वेबसाईटभा गरयन्द्छ ? सो को जानकायी य लरङ्कहरु ।

उत्तरः ननभायण , आऩुतॉ य सेवासम्फन्द्धी ववऻाऩनका राधग चारु आ.व. भा यकभ छुट्टाईएको छै न । ननभायण सम्फन्द्धी ववऻाऩन

भापयत ऩनन गरयन्द्छ य मस कामायरमको वेबसाईट http://birendranagarmun.gov.np/ भा सभेत मसको सूचना प्रकाशन गरयन्द्छ ।
प्रश्न नं. ११: मस कामायरमरे सञ्चारन गरयने मोजनाहरुको ऩायदशॉताका राधग मोजनास्थरभा होडडङफोडय याख्ने नीनत छ/छै न
आ.व. भा कनतवटा मोजनाको कनतवाट होडडयङ फोडय कहाॉ कहाॉ याखर्खन्द्छ सो को जानकायी ।

E-Bidding
? छ बने चारु

उत्तरः श्रोत ऩरयचारन ननदे लशका अनुसाय रु. ५ रार्ख बन्द्दा भाधथका मोजनाहरुको ऩायदशॉताका राधग हये क मोजनास्थरभा होडडङ फोडय याख्ने
नीनतराई अवरम्फन गने गरयएको छ ।

प्रश्न नं. १२: मस कामायरमरे आफ्नो नगय वा गाउॉ सबाफाट ऩारयत बएको चारु आ.व. को फजेट तथा मोजनाको वववयण प्रकाशन गये को वा
वेबसाईटभा यार्खेको छ-छै न, छ बने प्रकालशत ऩुजस्तका एक प्रनत तथा वेबसाईटभा बए सो को लरङ्क वववयण ।

उत्तरः मस न.ऩा. को नगयसबाफाट ऩारयत बएको फजेट तथा मोजनाको वववयण सदहतको ऩुस्तक छऩाईको क्रभभा यहे को छ । सोको
Link:
http://birendranagarmun.gov.np/sites/birendranagarmun.gov.np/files/Parisad%201%20final%20074.075.doc_.pdf
प्रश्न नं. १३: मस कामायरमरे आफ्ना काभ कावायहीहरुभा जनसहबाधगता सनु नजश्चत गनय कुनै कानन
ु ी वा नीनतगत सॊयचना फनाएको छ-छै न ? छ
बने सहबाधगता सम्फन्द्धी कानुन वा नीनत दस्तावेजको प्रनतलरवऩ ।

उत्तरः मस कामायरमरे आफ्ना काभ कायवाहीहरुभा जनसहबाधगता सुननजश्चत गनय कुनैऩनन कानूनी वा नीनतगत सॊयचना फनाएको छै न । तथाऩी
स्थानीम स्वामि शासन ऐन २०५५ ननमभावरी २०५६ य श्रोत ऩरयचारन ननदे लशका २०६९ अनुसाय जनसहबाधगताराई सुननजश्चतता प्रदान गने
गरयएको छ ।

प्रश्न नं. १४: मस कामायरमरे सेवा प्रवाह ऩजु स्तका प्रकाशन गये को छ-छै न ? छ बने सो को एकप्रनत ।
उत्तरः मस कामायरमरे सेवा प्रवाह ऩुजस्तका प्रकाशन गये को छै न ।

प्रश्न नं. १५: मस कामायरमरे नागरयक सॊिसॊस्था (एनजजओ, साभुदानमक सॊिसॊस्था वा उऩबोक्ता सभुह एवॊ सहकायी सॊि सॊस्था य ऩेशागत सॊि
सॊस्था आदद) हरुसॉगको सहकामय सम्फन्द्धी कुनै नीनत वा कानुन फनाएको छ/छै न ? छ बने सो सम्फन्द्धी दस्तावेजहरुको प्रनतलरवऩ वा प्रनत ।
उत्तरः मस कामायरमरे नागरयक सॊिसॊस्थाहरुसॊगको सहकामय सम्फन्द्धी कुनैऩनन नीनत वा कानन
ु फनाएको छै न ।

प्रश्न नं. १६: मस कामायरमको कामय सम्ऩादनका क्रभभा उत्ऩादन बएका तथ्माङ्क तथा दस्तावेज /अलबरेर्ख य ये कडयको डडजजटर पयम्माट के
कस्तो यहे को छ , सो सम्फन्द्धी वववयण । त्मस्ता तथ्माङ्क तथा अलबरेर्ख ओऩनडाटा पयम्माटभा याखर्खएको छ छै न

? छ बने ती डाटा एवॊ

ये कडयभा सफैको ऩहुॉच सहज छ छै न ? मस सम्फन्द्धी जानकायीहरु एवॊ वववयणहरु ।

उत्तरः कामयसम्ऩादनका क्रभभा उत्ऩादन बएका तथ्माङ्कको डडजजटर पयम्माट छै न ।
प्रश्न नं. १७: मस कामायरमको मोजना फैंक छ/छै न, छ बने सो सम्फन्द्धी वववयणहरु के कसयी याखर्खएका छन,् सो को जानकायी ।
उत्तरः मस कामायरमभा मोजना फैंक हारसम्भ याखर्खएको छै न ।

प्रश्न नं. १८: मस कामायरमभा कामययत सम्ऩुणय कभयचायीहरुको नाभावरी , जजम्भेवायी य ऩद तथा सेवाको प्रकाय सम्फन्द्धी वववयण य साथै मस
कामायरमभा स्वीकृत कभयचायी दयफन्द्दी सॊख्मा य ववषमगत वववयण ।

उत्तरः हार मस कामायरमको सॊगठन सवेऺण बईनसकेको य कभयचायी सभामोजन सभेतको टुॊगो नरागेको हुॉद साववकको वीये न्द्रनगय नगयऩालरका
नगय कामयऩालरकाको कामायरमभा कामययत कभयचायीको वववयण मसै ऩत्रसाथ सॊरग्न याखर्खएको छ ।
.............................

