नगय कामयऩाङ्झरकाको कामायरम
भधङ्टऩट्टी , सप्तयी , भधेश प्रदे श , नेऩार
सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन 2064 को दपा 5(3) य सूचनाको हक सम्फन्धी ङ्झनमभावरी 2065 को ङ्झनमभ 3 फभोङ्ञजभ सावयजङ्झनक
गङ्चयएको सूचना ङ्जववयण
अवधी २०७९।०४।०१ दे ङ्ञि २०७९।०६।३१ सम्भ
(१) ङ्झनकामको स्वरुऩ य प्रकृङ्झि :
नेऩारको सॊ ङ्जवधान स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन 207४ फभोङ्ञजभ सङ्घीम भाङ्झभरा अन्िगयि सप्तयी ङ्ञजल्राको ऩङ्ञिभ बागभा अवङ्ञस्थि ङ्जऩप्रा
ऩङ्ञिभ, हङ्छदयमा, दौरिऩङ्टय, भधङ्टऩट्टी, कङ्टशहा, हङ्चयऩङ्टय, भरहनभा, ङ्जिकङ्टङ्झरमा, ऩिे वाय य भल्हङ्झनमा गा.ङ्जव.स.को 5 य 6 नॊ. वडा ङ्झभरेय कङ्चयफ 106
वगय ङ्जक.ङ्झभ. ऺेत्रपरभा सङ्टरुङ्गा नगयऩाङ्झरका स्थानीम िहको स्थाऩना बएको हो ।
(२) ङ्झनकामको काभ, कियव्म य अङ्झधकाय :
मस नगयऩाङ्झरका नेऩारको सॊ ङ्जवधानको अनङ्टसूची -8 भा स्थानीम िहको एकर अङ्झधकायको सूची य अनङ्टसूची -9 भा सङ्घ प्रदे श य स्थानी िहको
अङ्झधकायको साझा सूची स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, 2074 सॊ घ य 2 नॊ. भधेस प्रदे श कानून फभोङ्ञजभ स्थानीम िह सम्फन्धी जायी गङ्चयएको
ऐन, ङ्झनमभ िथा अन्म कानूनी प्रफन्धहरु सभम सभमभा जायी हङ्टने ऩङ्चयऩत्रहरु एवॊ नगयऩाङ्झरकाको स्थानीम कानूनहरु, ऐन, ङ्झनमभावरी, कामयङ्जवङ्झध,
ङ्झनदे ङ्ञशका, ङ्झनणयमहरु सभेिरे िोके फभोङ्ञजभको काभ, कियव्म य अङ्झधकाय ङ्झनङ्छदयष्ट छ ।
(३) ङ्झनकामभा यहने कभयचायी िथा ऩदाङ्झधकायी ङ्जववयण :

मस नगयऩाङ्झरकाभा स्थामी कयाय सभामोजन बइय आएका काभकाजभा िङ्जिएका कभयचायीहरुको सॊ ख्मा कभयचायीहरुका सेवा सभूह िह सभेिको

ङ्जवस्िृि ङ्जववयण य नगयऩाङ्झरकाको सॊ गठनात्भक सॊ यचना सभेि नगय सबाफाि स्वीकृि बए फभोङ्ञजभ काभ कायफाही बइयहेको छ । जन
प्रङ्झिङ्झनधीको हकभा हारै सम्ऩङ्ङ दोस्रो स्थानीम िहको ङ्झनवायचनफाि ङ्झनवायङ्ञचि बई फहार बएका छन। । नगयऩाङ्झरकाभा कामययि ऩदाङ्झधकायी एवॊ
कभयचायीहरुको ङ्जववयण िथा िे ङ्झरपोन नम्फय ङ्झनम्न अनङ्टसाय यहेको छ ।

ननर्वाचन अधधकृतको कवमवारम
सुरुङ्गव नगयऩवलरकव

कवमाऩवलरकव सदस्महरुको भोर्वईर नम्र्य
क्र.

पद

स

वडा नं

राजनीतिक दऱ / स्विन्त्र

नाम

मोवाइऱ नं.

नगर प्रमुख/नगर उपप्रमुख
१

प्रमुख

नेपाली कााँग्रेस

गीता चौधरी

9818872092
9852821422

२

उपप्रमुख

नेपाली कााँग्रेस

रुद्र बहादुर काकी

9851139802

वडा अध्यक्ष
३

वडा अध्यक्ष

१

नेपाल कम्युननष्ट पार्टी (एकककृ त समाजबादी)

छत्र वहादुर राउत

9842841860

४

वडा अध्यक्ष

२

नेपाल कम्युननष्ट पार्टी (माओवादी के न्द्द्र)

अजुुन राज खपाङगी मगर

9842986020

५

वडा अध्यक्ष

३

नेपाल कम्युननष्ट पार्टी (एकककृ त समाजबादी)

ककरण कु मार पोखरे ल

9851214021

६

वडा अध्यक्ष

४

नेपाल कम्युननष्ट पार्टी (एकककृ त समाजबादी)

देवेन्द्द्र प्रसाद चौधरी

9817761484

कैफियि

७

वडा अध्यक्ष

५

नेपाल कम्युननष्ट पार्टी (एकककृ त समाजबादी)

कदलाराम चौधरी थारु

9842985388

८

वडा अध्यक्ष

६

नेपाल कम्युननष्ट पार्टी (माओवादी के न्द्द्र)

कदनेश कु मार राम

9807729005

९

वडा अध्यक्ष

७

नेपाली कााँग्रेस

नशव नारायण चौधरी

9811740253

१०

वडा अध्यक्ष

८

नेपाली कााँग्रेस

श्याम प्रसाद साह

9807732121

११

वडा अध्यक्ष

९

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

सन्द्त कु मार यादव

9817715924

१२

वडा अध्यक्ष

१०

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

चन्द्द्र नारायण यादव

9815789896

१३

वडा अध्यक्ष

११

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

राम कु मार चौधरी

9814714252

महिऱा सदस्य
१४

मनहला सदस्य

१

नेपाल कम्युननष्ट पार्टी (एकककृ त समाजबादी)

अगनवनत देबी चौधरी

9804720542

१५

मनहला सदस्य

२

नेपाल कम्युननष्ट पार्टी (माओवादी के न्द्द्र)

असर देवी चौधरी

9811792084

१६

मनहला सदस्य

३

नेपाल कम्युननष्ट पार्टी (एकककृ त समाजबादी)

सुनीता कु मारी दास

9807728016

१७

मनहला सदस्य

४

नेपाल कम्युननष्ट पार्टी (एकककृ त समाजबादी)

नहरा कु मारी चौधरी

9804789997

१८

मनहला सदस्य

५

नेपाल कम्युननष्ट पार्टी (एकककृ त समाजबादी)

मन्द्जु कु मारी चौधरी

9822334781

१९

मनहला सदस्य

६

नेपाल कम्युननष्ट पार्टी (माओवादी के न्द्द्र)

राजो देवी साह

9807031615

२०

मनहला सदस्य

७

नेपाली कााँग्रेस

फु ल कु मारी राम

9817744245

२१

मनहला सदस्य

८

नेपाली कााँग्रेस

पवनी कु मारी चौधरी (थारु)

9806206502

२२

मनहला सदस्य

९

नेपाली कााँग्रेस

रं नजता कु मारी चौधरी
(थरुनी)

9814719248

२३

मनहला सदस्य

१०

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

जानकी देवी साह

9816750335

२४

मनहला सदस्य

११

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

ननमाुला कु मारी चौधरी

9817790599

खऱ
ु ा सदस्य
२५

सदस्य

१

नेपाली कााँग्रेस

नारायण कु मार कर्टु वाल

9805932707

२६

सदस्य

१

नेपाल कम्युननष्ट पार्टी (एकककृ त समाजबादी)

खडग वहादुर आले मगर

9862949193

२७

सदस्य

२

नेपाल कम्युननष्ट पार्टी (माओवादी के न्द्द्र)

यज्ञ बहादुर काकी

9805970111

२८

सदस्य

२

नेपाल कम्युननष्ट पार्टी (एकककृ त समाजबादी)

दुगाु नन्द्द चौधरी थारु

9824707556

२९

सदस्य

३

नेपाल कम्युननष्ट पार्टी (एकककृ त समाजबादी)

वद्री यादव

9804799755

३०

सदस्य

३

नेपाल कम्युननष्ट पार्टी (एकककृ त समाजबादी)

धमेन्द्द्र प्रसाद चौधरी

9828713747

३१

सदस्य

४

नेपाल कम्युननष्ट पार्टी (एकककृ त समाजबादी)

तुलाराम चौधरी कलबार

9816733145

३२

सदस्य

४

नेपाल कम्युननष्ट पार्टी (एकककृ त समाजबादी)

हरी लाल चौधरी

9807738598

३३

सदस्य

५

नेपाली कााँग्रेस

भुबनेश्वर चौधरी(कलवार)

9815779471

३४

सदस्य

५

नेपाल कम्युननष्ट पार्टी (एकककृ त समाजबादी)

मुनन देवी ठाकु र

9814753361

३५

सदस्य

६

नेपाल कम्युननष्ट पार्टी (माओवादी के न्द्द्र)

कदनेश कु मार चौधरी

9816718537

३६

सदस्य

६

नेपाल कम्युननष्ट पार्टी (माओवादी के न्द्द्र)

राजेश प्रसाद चौधरी

9815759275

३७

सदस्य

७

नेपाली कााँग्रेस

महेश यादव

9825781542

३८

सदस्य

७

नेपाली कााँग्रेस

मो. अलाउकदन -

9804787328

३९

सदस्य

८

नेपाली कााँग्रेस

चन्द्द्र नारायण चौधरी

9821727657

४०

सदस्य

८

नेपाली कााँग्रेस

नहया लाल चौधरी थारु

9819999849

४१

सदस्य

९

नेपाली कााँग्रेस

देव नारायण चौधरी (थारु)

9817770353

४२

सदस्य

९

नेपाली कााँग्रेस

ननरन्द्जन कु मार चौधरी

9804757699

४३

सदस्य

१०

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

लेख नारायण साह तेली

9815722531

४४

सदस्य

१०

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

प्रकदप मुनखया

9804777319

४५

सदस्य

११

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

शान्नी देवी मंडल (खत्वे)

9815708628

४६

सदस्य

११

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

गुरुनवल पासमान

9818848875

दलऱि महिऱा सदस्य
४७

दनलत मनहला सदस्य

१

नेपाल कम्युननष्ट पार्टी (एकककृ त
समाजबादी)

ननमुला कु मारी सदा

४८

दनलत मनहला सदस्य

२

नेपाल कम्युननष्ट पार्टी (माओवादी
के न्द्द्र)

राम सुनैर मोची

9817524972

४९

दनलत मनहला सदस्य

३

नेपाल कम्युननष्ट पार्टी (एकककृ त
समाजबादी)

सन्द्जु देवी पास्मान

9819721377

५०

दनलत मनहला सदस्य

४

नेपाल कम्युननष्ट पार्टी (एकककृ त
समाजबादी)

मानो देवी सदा

9816735789

५१

दनलत मनहला सदस्य

५

नेपाल कम्युननष्ट पार्टी (एकककृ त
समाजबादी)

सुनमत्रा देवी पासमान

9811747096

५२

दनलत मनहला सदस्य

६

नेपाल कम्युननष्ट पार्टी (माओवादी
के न्द्द्र)

चनन्द्द्रका देवी राम

9807729005

५३

दनलत मनहला सदस्य

७

नेपाली कााँग्रेस

भोला कु मारी पासमान

9819721131

५४

दनलत मनहला सदस्य

८

नेपाली कााँग्रेस

रामरती देवी सदा

9826726304

५५

दनलत मनहला सदस्य

९

नेपाली कााँग्रेस

नलला कु मारी मंडल

9825783178

५६

दनलत मनहला सदस्य

१०

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

राधा कु मारी मोची

9816762326

५७

दनलत मनहला सदस्य

११

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

रामो देवी मंडल

9816739182

९८११७३७७९९

महिऱा सदस्य (नगर काययपालऱका)
शान्नी देवी मंडल

१

मनहला नगर
कायुपानलका

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

२

मनहला नगर
कायुपानलका

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

राधा कु मारी मोची

३

मनहला नगर
कायुपानलका

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

ननमुला कु मारी चौधरी

४

मनहला नगर
कायुपानलका

नेपाल कम्युननष्ट पार्टी (एकककृ त
समाजबादी)

सुननता कु मारी दास

५

मनहला नगर
कायुपानलका

नेपाल कम्युननष्ट पार्टी (एकककृ त
समाजबादी)

नहरा कु मारी चौधरी

9815708628

(खत्वे)

9816762326
9817790599
9807728016
9804789997

दलऱि वा अल्प संख्यक (नगर काययपालऱका)
1
2
3

दनलत वा
अल्पसंख्यक
दनलत वा
अल्पसंख्यक
दनलत वा
अल्पसंख्यक

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

नशव दशुन पासवान

9804721847

नेपाल कम्युननष्ट पार्टी (एकककृ त समाजबादी)

राम भगत मोची

9811703927

नेपाल कम्युननष्ट पार्टी (एकककृ त समाजबादी)

फु लो कु मारी राम

9819981137

नगयकामयऩाङ्झरकाका कभयचायीहरुको ङ्झफववयण
ङ्झस.न.

कभयचायीहरुको नाभ

ऩद

सम्ऩकय न.

१

प्र.प्र.अ.

गजेन्र नाथ शभाय

९८५२८२१९८०

२

नगय ङ्ञशऺा अ.

ङ्जहया रार याना

९८५२८३३३९९

३

ईङ्ञन्जङ्झनमय

ईन्र प्रसाद चौधयी

९८५२८३०२०६

४

स्वास््म शािा प्रभङ्टि

बूऩ नायामण चौधयी

९८०५९१०८९०

५

स्वास््म शािा उऩ-प्रभङ्टि

आनन्द चौधयी

9852833464

६

कृ.प्र.अ.

चन्दे श्वय मादव

९८६२९२३७८८

७

ऩशङ्ट ङ्ञचङ्जकत्सक

मङ्टगर ङ्जकशोय दे व

८

जन स्वा.ङ्झन.

दशन चौधयी

९८४२८४४६६१

९

सॊ मोजक(फहङ्टऩोषण)

ब ङ्टसन सङ्टनयै ि

९८४२८२५५६७

१०

श्रोि व्मङ्ञि

बोगेन्र प्रसाद मादव

९८५२८३३१००

११

सू.प्र.अ.

उऩेन्र कङ्टभाय चौधयी

९८४१५३३०६७

१२

वङ्जकर

कभर काकी

९८४२८२६६३४

१३

योजगाय सॊ मोजक

सङ्टङ्झधय चौधयी

९८४१६६४३३४

१४

प्रशासन प्रभङ्टि

हङ्चयहय रार चौधयी

९८५२८२१८४०

9842821222

कैङ्जपमि

१५

उजङ्टयी प्रशासक

सॊ जीव कङ्टभाय झा

९८०५९२३९०५

१६

ना.सङ्ट.(ङ्ञजन्सी शािा)

िे क फहादङ्टय िड्का

९८४२९१७९९३

१७

रेिाऩार

ङ्झसिायाभ काकी

९८४०४४२३३९

१८

आरेऩ

िङ्टभ फहादङ्टय िडका

९८४२९१६४३७

१९

सा.ऩ.

सॊ जीव चौधयी

९८१९७४०८००

२०

स.क.अ.

ङ्छदऩेन्र कङ्टभाय ओयऻान थारु

९८१४७१९६१९

२१

कम्ऩङ्टिय अऩये िय

हङ्चयनन्दन याभ

९८१४७७५२६६

२२

एभ आइ एस अऩये िय

अङ्जवनाश कङ्टभाय चौधयी

९८६००६३५५३

२३

एभ आइ एस अऩये िय

ऩङ्टरुषोत्तभ चौधयी

९८०७७३७३४८

२४

एभ आइ एस ङ्जप.स.

प्रङ्झिभा कङ्टभायी चौधयी

९८१९७३८३४३

२५

िङ्चयदाय(याजश्व शािा)

प्रङ्छदऩ काकी

९८६४२५९७५९

२६

भङ्जहरा ङ्जवकास सहामक

भङ्टना सभार िऩाङ्गी

९८४९७२९८९३

२७

भङ्जहरा ङ्जवकास ङ्झनयीऺक

ङ्चयॊकङ्ट कङ्टभायी मादव

९८२३८२५६६०

२८

ङ्ञशव नायामण ऩासभान

का.स.

9804739236

२९

दीऩक बट्टयाई

का.स.

९८१९९६३३३९

३०

नवजीवन चौधयी

का.स.

9865444999

३१

ऩयभेश्वय ऩासभान

का.स.

९८१६७७६२६२

३२

अङ्झनर चौधयी

का.स.

९८२५७५९२३९

३३

सङ्टङ्झनर कङ्टभाय चौधयी

ड्राईबय

9829727845

प्राङ्जवङ्झधक कभयचायीहरुको ङ्झफवयण
ङ्झस.न.

ऩद

नाभ

भो.नॊ.

१

ईङ्ञन्जङ्झनमय

ईन्र प्रसाद चौधयी

९८०४७९०३४७

३

सफ-ईङ्ञन्जङ्झनमय

प्रङ्छदऩ कङ्टभाय मादव

९८४२८२०६१६

४

सफ-ईङ्ञन्जङ्झनमय

याभ सयोज चौधयी

९८२७७१२८४४

५

सफ-ईङ्ञन्जङ्झनमय

ऩङ्टष्ऩरिा चौधयी

९८२९७८३२७५

६

सफ-ईङ्ञन्जङ्झनमय

श्माभ सङ्टन्दय मादव

९८६१३८३०१७

७

सफ-ईङ्ञन्जङ्झनमय

ङ्छदऩेश चौधयी

८

अ.सफ-ईङ्ञन्जङ्झनमय

काङ्ञशन्र प्रसाद मादव

९८०७७२७२४३

९

अ.सफ-ईङ्ञन्जङ्झनमय

ङ्ट ा कङ्टभायी चौधयी
ये नक

९८११८७२१३८

१०

अ.सफ-ईङ्ञन्जङ्झनमय

याभ सयोज साह

९८४४६०७०७३

११

अ.सफ-ईङ्ञन्जङ्झनमय

चन्रकान्ि चौधयी

९८६२९५५२६८

१२

अ.सफ-ईङ्ञन्जङ्झनमय

उङ्छदि नायामण भहिो

९८६२९९८००१

वडाभा कामययि कभयचायीहरुको ङ्झफवयण
ङ्झस.न.

वाडय न.

कभयचायीहरुको नाभ

ऩद

नङ्जवन दनङ्टवाय

वडा सङ्ञचव(ना.सङ्ट.)

जानकी कङ्टभायी चौधयी

कृङ्जष प्राङ्जवङ्झधक

३

अजम चौधयी

ऩशङ्ट प्राङ्जवङ्झधक

९८०१५४५२७०

कयाय

४

जम प्रकाश चौधयी

का.स.

९८१९९५०३७१

स्थानीम स्थामी

५

दे फेन्र फहादङ्टय ित्री

वडा सङ्ञचव(ना.सङ्ट.)

9840217536

ङ्झनजाभिी स्थामी

िङ्टश्फङ्ट काकी

सा.ऩ.

9805923204

कयाय

१
२

६

1

२

७

सम्ऩकय न.

कैङ्जपमि

९८१९७७८६९८

कयाय

का.स.

८

ङ्झनजाभिी स्थामी

स्थानीम स्थामी

रौऩिी मादव

वडा सङ्ञचव(ना.सङ्ट.)

यीिा कङ्टभायी मादव

भङ्टङ्ञिमा

स्थानीम स्थामी

१०

ङ्जऩन्िङ्ट मादव

ऩशङ्ट प्राङ्जवङ्झधक

कयाय

११

कैराश कङ्टभायी सदा

का.स.

स्थानीम स्थामी

१२

ङ्ट ा चौधयी
ये णक

का.वडा सङ्ञचव(अ.न.भी.)

9861623656

ङ्झनजाभिी स्थामी

करा आचामय

सा.ऩ.

9842823208

स्थानीम कयाय

कङ्टन्जी रार सदा

का.स.

१४

सङ्टयेश साह

कृङ्जष प्राङ्जवङ्झधक

9814748509

कयाय

१५

अवधेश चौधयी

वडा सङ्ञचव(प्रा.स.)

9807728056

स्थानीम स्थामी

सङ्टङ्झनर चौधयी

सा.ऩ.

9805917565

स्थानीम कयाय

ऩङ्टष्ऩा चौधयी

कृङ्जष प्राङ्जवङ्झधक

9842894385

कयाय

सङ्चयिा याभ

कयाय

आशा कङ्टभायी चौधयी

का.वडा सङ्ञचव(भङ्टङ्ञिमा)

९

१३

१६

३

४

५

९८६०३१०८२०

ङ्झनजाभिी स्थामी

स्थानीम कयाय

श्रवण कङ्टभाय ऩासभान

१७
१८
१९

६

२०
२१

७

स्थानीम कयाय
९८१९९०८७३०

स्थानीम स्थामी

२२

अङ्ञशमा भण्डर

सा.ऩ.

स्थानीम कयाय

२३

सोङ्झनिा साह

ऩशङ्ट प्राङ्जवङ्झधक

कयाय

२४

सङ्टष्भा चौधयी

कृङ्जष प्राङ्जवङ्झधक

कयाय

२६

सङ्टङ्झनिा चौधयी

का.वडा सङ्ञचव (भङ्टङ्ञिमा)

साङ्जवत्री याभ

सा.ऩ.

स्थानीम कयाय

२८

भहेन्र ठाकङ्टय

ऩशङ्ट प्राङ्जवङ्झधक

कयाय

२९

योशन मादव

वडा सङ्ञचव(ना.सङ्ट.)

९८६२३३४३३०

ङ्झनजाभिी स्थामी

नैन कङ्टभाय चौधयी

सा.ऩ.

९८६३७३८१९४

स्थानीम कयाय

३१

कौङ्झसरा कङ्टभायी चौधयी

कृङ्जष प्राङ्जवङ्झधक

कयाय

३२

ऩयशङ्ट नायामण चौधयी

का.स.

स्थानीम स्थामी

३३

सन्िोष चौधयी

वडा सङ्ञचव(िङ्चयदाय)

९८१६७५९८८२

ङ्झनजाभिी स्थामी

धभे न्र कङ्टभाय मादव

सा.ऩ.

९८६२८६०५१४

स्थानीम कयाय

िोमानाथ याम

का.स.

यभाकान्ि चौधयी

वडा सङ्ञचव(प्रा.स.)

९८०६३०२०६६

स्थानीम स्थामी

रुऩा चौधयी

कृङ्जष प्राङ्जवङ्झधक

९८१११३७७७१

कयाय

२७

३०

३४

८

9

10

३५
३६
३७

११

९८०७७४९५३४

स्थानीम अस्थामी

स्थानीम स्थामी

(४) ङ्झनकामफाि प्रदान गङ्चयने सेवा :
नेऩारको सॊ ङ्जवधान स्थानीम सयकाय सञ्चारन 2074 सॊ घ य भधेश प्रदे श कानून फभोङ्ञजभ स्थानीम िह सम्फन्धी जायी गङ्चयएका ऐन, ङ्झनमभ िथा
सभम-सभमभा जायी हङ्टने ऩङ्चयऩत्रहरु एवॊ नगयऩाङ्झरकाको स्थानीम कानूनहरु (ऐन, ङ्झनमभावरी, कामयङ्जवङ्झध, ङ्झनदे ङ्ञशका, भाऩदण्डहरु सभेि) ङ्झनणयमहरु
िथा सङ्टरुङ्गा नगयऩाङ्झरकाको अङ्जवङ्ञछछङ्ङ अभ्मासहरुको अधीनभा यही स्थानीम सयकायको रुऩभा सेवा सङ्टङ्जवधाहरु प्रदान गङ्चययहेको छ ।
(५) सेवा प्रदान गने ङ्झनकामको शािा य ङ्ञजम्भेवाय अङ्झधकायी :
मस नगयऩाङ्झरकाफाि सेवा सङ्टङ्जवधा प्रवाह गनय सङ्झभङ्झिहरु ङ्जवबागहरु शािा उऩ-शािाहरु वडा कामायरमहरु आमोजना कामयक्रभ िथा अन्म
कामायरमहरु यहेका छन। । नगयऩाङ्झरकाको प्रभङ्टि, उऩ-प्रभङ्टि, प्रभङ्टि प्रशासकीम अङ्झधकृि, कानूनी सल्राहकाय, सूचना अङ्झधकायी, शािा प्रभङ्टि
िथा ङ्ञजम्भेवाय ऩदभा कामययि अङ्झधकायीको ङ्जववयण सङ्टरुङ्गा न.ऩा.को वेफसाइि www.surungamun.gov.np भा उल्रेि गङ्चयएको छ ।
(६) सेवा प्राप्त गनय राग्ने दस्िङ्टय य अवङ्झध :
मस नगयऩाङ्झरकारे प्रदान गने ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रकायको सेवा सङ्टङ्जवधाभा राग्ने शङ्टल्क एवॊ कामयभा राग्ने सभमावङ्झध ङ्जववयण सङ्टरुङ्गा नगयऩाङ्झरकारे हये क
आङ्झथक
य
वषयका राङ्झग नगय सबाफाि जायी हङ्टने आङ्झथक
य
ऐन, नीङ्झि कामयक्रभ फजेि स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, 2074 स्थानीम कानून
नागङ्चयक वडाऩत्र सभेिफाि ङ्झनधाययण गङ्चयन्छ । मस सम्फन्धी व्मवस्था सङ्टरुङ्गा न.ऩा.को कामायरमहरुभा यहेका Digital Board िथा कामायरमको
वेफसाइि www.surungamun.gov.np भा उल्रेि गङ्चयएको छ ।
(७) ङ्झनणयम गने प्रङ्जक्रमा य अङ्झधकायी :
मस नगयऩाङ्झरकाको नगय सबा नगयऩाङ्झरकाको फैठक सॊ घीम प्रदे श कानून य स्थानीम ऐन, ङ्झनमभावरी, कामयङ्जवङ्झध, ङ्झनदे ङ्ञशका, भाऩदण्ड प्रचङ्झरि
अभ्मासहरु िथा सभम सभमभा हङ्टने ङ्झनणयमहरुको अधीनभा यही प्रभङ्टि, उऩ-प्रभङ्टि, प्रभङ्टि प्रशासकीम अङ्झधकृि भापयि ङ्झनदे ङ्ञशि कामयसम्ऩादन

गनयका ङ्झनङ्झभत्त िोङ्जकएका अङ्झधकायीहरुरे ङ्झनणयम गनयसक्ने व्मवस्था गङ्चयएको छ । नगयऩाङ्झरकाको नीङ्झिगि ङ्झनणयम ङ्झरने आवश्मक भागयदशयन ङ्छदने
य कामायरमफाि हङ्टने काभ कायफाहीराइय ङ्झनयन्िय अनङ्टगभन ङ्झनमन्त्रण गने कामय नगय सबा य नगय कामयऩाङ्झरकाको फैठकरे गये को ङ्झनणयम, मोजना
शािा, अनङ्टगभन िथा भङ्टल्माङ्कन एकाइय य अन्म सॊ स्थागि सॊ मन्त्रफाि हङ्टने गये को छ ।
(८) ङ्झनणयम उऩय उजङ्टयी सङ्टङ्ङे अङ्झधकायी :
मस नगयऩाङ्झरकाको काभ कायफाही सम्फन्धभा सेवाग्राहीहरुको गङ्टनासो िथा उजङ्टयी सङ्टङ्ङका राङ्झग नगयऩाङ्झरकाको केन्रीम स्ियभा प्रभङ्टि प्रशासकीम
ङ्ट ाइ सङ्झभङ्झिको व्मवस्था गङ्चयएको छ ।
अङ्झधकृिज्मूको सॊ मोजकत्वभा िीन सदस्मीम गङ्टनासो सङ्टनव
(९) सम्ऩादन गये को काभको ङ्जववयण :
मस नगयऩाङ्झरका नेऩारको सॊ ङ्जवधान स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, 2074, सॊ घ, प्रदे श य स्थानीम कानूनरे िोके फभोङ्ञजभ स्थानीम सयकायको
रुऩभा नगयऩाङ्झरकारे गनय सक्ने सम्ऩूण य काभ कायफाहीहरु गदै आइयहेको छ ।
(१०) कामायरम प्रभङ्टि य सूचना अङ्झधकायीको नाभ य ऩद :
कामायरम प्रभङ्टिको नाभ : गजेन्रनाथ शभाय

सूचना अङ्झधकायीको नाभ : इयन्र प्रसाद चौधयी

ऩद : प्रभङ्टि प्रशासकीम अङ्झधकृि

ऩद : इयङ्ञन्जनीमय

इभेर ठे गाना : gnsharma.np@gmail.com

इभेर ठे गाना : indrachy206@gmail.com

सम्ऩकय नम्फय :

सम्ऩकय नम्फय : 9852821986

9852821980

(११) ऐन, ङ्झनमभ, ङ्जवङ्झनमभ, कामयङ्जवङ्झध वा ङ्झनदे ङ्ञशकाको सूची :
सङ्टरुङ्गा नगयऩाङ्झरकासॉग सम्फद्ध सॊघीम य प्रदे श कानून फाहेक दे हाम फभोङ्ञजभका स्थानीम ऐन ङ्झनमभावरी ङ्जवङ्झनमभ कामयङ्जवङ्झध य ङ्झनदे ङ्ञशकाहरुको
ऩङ्चयऩारना गङ्चययहेको छ । उि स्थानीम कानूनहरु स्थानीम याजऩत्रभा प्रकाशन गयी त्मस्िा कानूनी प्रफन्धहरुको ङ्जवस्िृि सूची सङ्टरुङ्गा
नगयऩाङ्झरकाको वेफसाइि www.surungamun.gov.np भा याङ्ञिएको छ ।
(१२) आम्दानी , िचय िथा आङ्झथक
य कायोफाय सम्फन्धी अद्यावङ्झधक ङ्जववयण :
मस नगयऩाङ्झरकाको चारङ्ट आ.फ. को ६ भङ्जहनाको आम्दानी, िचय िथा आङ्झथक
य कायोफाय सम्फन्धी ङ्जववयणहरु ङ्झनम्न अनङ्टसाय यहेको छ्

सरु
ु ङ्गव नगयऩवलरकव

नगय कवमाऩवलरकवको कवमवारम, सप्तयी
कवमवारमको कोड : ८०२१५४०८३००

२०७९ साऱ आश्ववन महिना सम्मको आम्दानी िथा खर्य बिवरण
खचा शीर्ाक

लस.नॊ.

अन्ततभ फजेट

मस भहहनव

मस भहहनव सम्भको

सम्भको ननकवसव

खचा

फजेट फवॉकी

१

ऩवरयश्रलभक कभाचवयी

२१,७९,४१,०००.००

६,०४,२१,७३४.४८

६,०४,२१,७३४.४८

१५,७५,१९,२६५.५२

२

ऩोशवक

६,३०,०००.००

०.००

०.००

६,३०,०००.००

३

और्धीउऩचवय खचा

७,००,०००.००

०.००

०.००

७,००,०००.००

४

स्थवनीम बत्तव

३९,०००.००

०.००

०.००

३९,०००.००

५

भहॊ गी बत्तव

१०,००,०००.००

१,९२,०००.००

१,९२,०००.००

८,०८,०००.००

६

फपल्ड बत्तव

४,३२,०००.००

०.००

०.००

४,३२,०००.००

७

कभाचवयीको फैठक बत्तव

११,५०,०००.००

०.००

०.००

११,५०,०००.००

८

कभाचवयी प्रोत्सवहन तथव ऩयु स्कवय

९,५०,०००.००

०.००

०.००

९,५०,०००.००

२,००,०००.००

०.००

०.००

२,००,०००.००

९

अतम बत्तव

१०

ऩदवधधकवयी फैठक बत्तव

३७,००,०००.००

०.००

०.००

३७,००,०००.००

११

ऩदवधधकवयीअतम सुबफधव

१,००,००,०००.००

४२,३१,१६६.६७

४२,३१,१६६.६७

५७,६८,८३३.३३

कभाचवयी कल्मवण कोर्

१५,००,०००.००

१,८२,७७७.००

१,८२,७७७.००

१३,१७,२२३.००

ऩवनी तथव बफजुरी

४७,४०,०००.००

१,०९,९७७.००

१,०९,९७७.००

४६,३०,०२३.००

सॊचवय भहसुर

१९,०७,०००.००

०.००

०.००

१९,०७,०००.००

इतधन (ऩदवधधकवयी)

१०,००,०००.००

१,४५,०००.००

१,४५,०००.००

८,५५,०००.००

१६

इतधन (कवमवारम प्रमोजन)

५३,८५,०००.००

७,३५,९०६.००

७,३५,९०६.००

४६,४९,०९४.००

१७

सर्वयी सवधन भभात खचा

२०,५०,०००.००

१,२५,३४६.००

१,२५,३४६.००

१९,२४,६५४.००

१८

बफभव तथव नर्ीकयण खचा

२१,००,०००.००

०.००

०.००

२१,००,०००.००

३६,७६,०००.००

१,१६,८८५.००

१,१६,८८५.००

३५,५९,११५.००

२१,५०,०००.००

०.००

०.००

२१,५०,०००.००

१२
१३
१४
१५

भेलशनयी तथव औजवय भभात सम्बवय
१९

तथव सञ्चवरन खचा
ननलभात सवर्ाजननक सम्ऩत्तत्तको भभात

२०

सम्बवय खचा
अतम सम्ऩत्तत्तहरूको सॊचवरन तथव

२१

सम्बवय खचा

१३,१०,०००.००

१९,७२३.००

१९,७२३.००

१२,९०,२७७.००

२२

भसरतद तथव कवमवारम सवभवग्री

५४,४५,०००.००

१,५५,३०८.००

१,५५,३०८.००

५२,८९,६९२.००

२३

ऩुस्तक तथव सवभग्री खचा

१,००,०००.००

०.००

०.००

१,००,०००.००

१,६०,०००.००

०.००

०.००

१,६०,०००.००

खचा

३५,२०,०००.००

७०,५६१.००

७०,५६१.००

३४,४९,४३९.००

२६

अतम कवमवारम सॊचवरन खचा

२४,००,०००.००

१,११,२५०.००

१,११,२५०.००

२२,८८,७५०.००

२७

सेर्व य ऩयवभशा खचा

८३,५०,०००.००

०.००

०.००

८३,५०,०००.००

खचा

१५,००,०००.००

०.००

०.००

१५,००,०००.००

कयवय सेर्व शुल्क

१,९६,००,०००.००

२५,२१,१७६.२०

२५,२१,१७६.२०

१,७०,७८,८२३.८०

१०,००,०००.००

०.००

०.००

१०,००,०००.००

कभाचवयी तवलरभ खचा

१६,००,०००.००

६९,४६०.००

६९,४६०.००

१५,३०,५४०.००

२४
२५

२८
२९
३०
३१

इतधन - अतम प्रमोजन

ऩत्रऩबत्रकव, छऩवई तथव सच
ू नव प्रकवशन

सूचनव प्रणवरी तथव सफ्टर्ेमय सॊचवरन

सयसपवईसेर्व शुल्क

सीऩ त्तर्कवस तथव जनचेतनव तवलरभ
३२

तथव गोष्ठी सम्फतधी खचा

१३,०८,०००.००

०.००

०.००

१३,०८,०००.००

३३

उत्ऩवदन सवभग्री / सेर्व खचा

९,२०,०००.००

०.००

०.००

९,२०,०००.००

३४

कवमाक्रभ खचा

५,९६,६९,०००.००

४,६५,३८४.००

४,६५,३८४.००

५,९२,०३,६१६.००

३५

त्तर्त्तर्ध कवमाक्रभ खचा

१,११,६८,०००.००

७,४१,३२६.००

७,४१,३२६.००

१,०४,२६,६७४.००

३६

अनग
ु भन, भल्
ू मवॊकन खचा

२३,३६,०००.००

०.००

०.००

२३,३६,०००.००

भ्रभण खचा

३५,९०,०००.००

९,०००.००

९,०००.००

३५,८१,०००.००

३८

त्तर्त्तर्ध खचा

३७,८२,०००.००

४,८४,३८०.००

४,८४,३८०.००

३२,९७,६२०.००

३९

सबव सञ्चवरन खचा

१७,००,०००.००

४,९५,६४१.००

४,९५,६४१.००

१२,०४,३५९.००

४०

शैक्षऺक सॊस्थवहरूरवई सहवमतव

२,५८,४१,०००.००

०.००

०.००

२,५८,४१,०००.००

४१

स्र्वस्थ सॊस्थवहरूरवई सहवमतव

७,००,०००.००

०.००

०.००

७,००,०००.००

४२

धवलभाक तथव सवॊस्कृनतक सॊस्थव सहवमतव

५,००,०००.००

४१,०००.००

४१,०००.००

४,५९,०००.००

१७,९०,०००.००

०.००

०.००

१७,९०,०००.००

फोडाहरूरवई ननिःशता चवरु अनद
ु वन

५,००,०००.००

०.००

०.००

५,००,०००.००

८४,८६,०००.००

०.००

०.००

८४,८६,०००.००

छवत्रर्त्तृ त्त

२,५०,०००.००

०.००

०.००

२,५०,०००.००

३७

४३

अतम सस्थव सहवमतव

सयकवयी ननकवम, सलभनत, प्रनतष्ठवन एर्ॊ
४४
४५
४६

सवभवन्जक सुयऺव

४७

उद्दवय, यवहत तथव ऩुनस्थवाऩनव खचा

२५,००,०००.००

०.००

०.००

२५,००,०००.००

और्धीखरयद खचा

३१,६५,०००.००

०.००

०.००

३१,६५,०००.००

४९

अतम सवभवन्जक सहवमतव

२१,००,०००.००

२,५७,०००.००

२,५७,०००.००

१८,४३,०००.००

५०

घयबवडव

१२,५०,०००.००

०.००

०.००

१२,५०,०००.००

४८

सर्वयी सवधन तथव भेलशनय औजवय
५१

बवडव

५,००,०००.००

०.००

०.००

५,००,०००.००

५२

अतम फपतवा

५,००,०००.००

०.००

०.००

५,००,०००.००

५३

आर्वसीम बर्न ननभवाण/खरयद

६१,९३,६३४.००

०.००

०.००

६१,९३,६३४.००

५४

गैय आर्वसीम बर्न ननभवाण/खरयद

२,५६,५०,०००.००

०.००

०.००

२,५६,५०,०००.००

५५

सर्वयी सवधन

१५,००,०००.००

२,५६,९००.००

२,५६,९००.००

१२,४३,१००.००

५६

भेलशनयी तथव औजवय

६१,००,०००.००

३,४३,५२०.००

३,४३,५२०.००

५७,५६,४८०.००

५७

पननाचय तथव फपक्चसा

२४,५०,०००.००

०.००

०.००

२४,५०,०००.००

५८

ऩॉज
ू ीगत ऩयवभशा खचा

२,१२,००,०००.००

०.००

०.००

२,१२,००,०००.००

सडक तथव ऩूर ननभवाण

१३,०५,२३,२५२.००

१,२५,९६,६२२.४२

१,२५,९६,६२२.४२

११,७९,२६,६२९.५८

त्तर्द्मुत सॊयचनव ननभवाण

१,५७,३२,४१४.००

११,८०,९०६.००

११,८०,९०६.००
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जम्भव
(१३) िोङ्जकए फभोङ्ञजभको अन्म ङ्जववयण :

ङ्झनमभानङ्टसाय िोङ्जकए फभोङ्ञजभको अन्म ङ्जववयण सभेि सङ्टरुङ्गा नगयऩाङ्झरकाको वेफसाइि www.surungamun.gov.np भा याङ्ञिएको छ।
(१४) अङ्ञघल्रो आङ्झथक
य फषयभा सावयजङ्झनक ङ्झनकामरे कङ्टनै कामयक्रभ वा आमोजना सञ्चारन गये को बए सोको ङ्जववयण :
मस नगयऩाङ्झरकाको हये क आङ्झथक
य वषयका राङ्झग नगय सबाफाि स्वीकृि फजेि नीङ्झि िथा कामयक्रभ फभोङ्ञजभ सभम सभमभा ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रकायका
नगयऩाङ्झरकाको ऺेत्राङ्झधकायसॉग सम्फङ्ञन्धि कामयक्रभहरु सञ्चारन गदै आएको छ ।
(१५) सावयजङ्झनक ङ्झनकामको वेफसाइि बए सोको ङ्जववयण :
सङ्टरुङ्गा

नगयऩाङ्झरकासॉग

सम्फङ्ञन्धि

सॉङ्ञऺप्त

ङ्जववयण

एवॊ

सूचनाहरु

जानकायीका

राङ्झग

सङ्टरुङ्गा

नगयऩाङ्झरकाको

आफ्नै

वेफसाइि

www.surungamun.gov.np भा याङ्ञिएको छ।
(१६) सावयजङ्झनक ङ्झनकामरे प्राप्त गये को वैदेङ्ञशक सहामिा , ऋण, अनङ्टदान एवॊ प्राङ्जवङ्झधक सहमोग य सम्झौिा सम्फन्धी ङ्जववयण :
नेऩार सयकाय, भधेस प्रदे शफाि अन्िय-सयकायी ङ्जवत्त व्मवस्थाऩन ऐन, 2074, प्रचङ्झरि ऐन, ङ्झनमभभा िोङ्जकए फभोङ्ञजभ वैदेङ्ञशक सहामिा, ऋण,
अनङ्टदान एवॊ प्राङ्जवङ्झधक सहमोग य सम्झौिा सम्फन्धी ङ्जवस्िृि ङ्जववयण सङ्टरुङ्गा नगयऩाङ्झरकाको आफ्नै वेफसाइि www.surungamun.gov.np भा
याङ्ञिएको छ।
(१७) सावयजङ्झनक ङ्झनकामरे सञ्चारन गये को कामयक्रभ य सोको प्रगङ्झि प्रङ्झिवेदन :
सावयजङ्झनक ङ्झनकामरे सञ्चारन गये को कामयक्रभहरु आ.व. 2078/079 को फजेि नीङ्झि िथा कामयक्रभ अन्िगयि यहेको छ । सोको प्रगङ्झि
प्रङ्झिवेदन सङ्टरुङ्गा नगयऩाङ्झरकाको वेफसाइि www.surungamun.gov.np भा याङ्ञिएको छ।
(१८) सावयजङ्झनक ङ्झनकामको वगॉकयण िथा सॊयऺण गये को सूचनाको नाभावरी य त्मस्िो सूचना सॊयऺण गनय िोङ्जकएको सभमावङ्झध :
मस नगयऩाङ्झरकाको सम्ऩूण य सूचना, ङ्जववयण, ि्माङ्क एवॊ आवश्मक दस्िावेजहरुको वगॉकयण नगये को य त्मस्िा सूचनाहरु नगयऩाङ्झरकाको
प्रचङ्झरि ऐन, ङ्झनमभानङ्टसाय सङ्टयङ्ञऺि याख्ने गङ्चयएको छ ।
(१९) सावयजङ्झनक ङ्झनकामभा ऩये को सूचना भाग सम्फन्धी ङ्झनवेदन य सो उऩय सूचना ङ्छदएको ङ्जववयण :

नेऩार नागङ्चयक सेवाग्राही एवॊ सयोकायवारा व्मङ्ञिहरुरे नगयऩाङ्झरकासॉग भाग गये को सूचना ङ्झनमभानङ्टसाय उऩरब्ध गयाउने गङ्चयएको छ ।
(२०) सावयजङ्झनक ङ्झनकामका सूचनाहरु अन्मत्र प्रकाशन बएभा वा हङ्टने बएको बए सोको ङ्जववयण :
भहत्त्वऩूण य

सूचनाहरु

याङ्जिम

स्ियको

दै ङ्झनक

ऩङ्झत्रकाभा

www.surungamun.gov.np भा याख्ने गङ्चयएको छ।

प्रकाङ्ञशि

गने

य

त्मस्िो

ङ्जववयण

सङ्टरुङ्गा

नगयऩाङ्झरकाको

आफ्नै

वेफसाइि

