
 

 
 

नगय कामयऩाङ्झरकाको कामायरम 

भधङ्टऩट्टी , सप्तयी , भधेस प्रदेश , नऩेार 

 

सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन 2064 को दपा 5(3) य सूचनाको हक सम्फन्धी ङ्झनमभावरी 2065 को ङ्झनमभ 3 फभोङ्ञजभ सावयजङ्झनक 
गङ्चयएको सूचना ङ्जववयण 

अवधी २०७८।१०।१ देङ्ञि २०७८।१२।३० सम्भ 
 

(१) ङ्झनकामको स्वरुऩ य प्रकृङ्झि : 

नेऩारको सॊङ्जवधान स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन 207४ फभोङ्ञजभ सङ्घीम भाङ्झभरा अन्िगयि सप्तयी ङ्ञजल्राको ऩङ्ञिभ बागभा अवङ्ञस्थि ङ्जऩप्रा 
ऩङ्ञिभ, हङ्छदयमा, दौरिऩङ्टय, भधङ्टऩट्टी, कङ्ट शहा, हङ्चयऩङ्टय, भरहनभा, ङ्जिकङ्ट ङ्झरमा, ऩिेवाय 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 सॊङ्जवधानको अनङ्टसूची -8 भा स्थानीम िहको एकर अङ्झधकायको सूची य अनङ्टसूची -9 भा सङ्घ प्रदेश य स्थानी िहको 
अङ्झधकायको साझा सूची स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, 2074 सॊघ य 2 नॊ. भधेस प्रदेश 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, 
ङ्झनदेङ्ञशका, ङ्झनणयमहरु सभेिरे िोके फभोङ्ञजभको काभ, कियव्म य अङ्झधकाय ङ्झनङ्छदयष्ट छ ।  
 

(३) ङ्झनकामभा यहन ेकभयचायी ङ्जववयण : 

मस नगयऩाङ्झरकाभा स्थामी कयाय सभामोजन बइय आएका काभकाजभा िङ्जिएका कभयचायीहरुको सॊख्मा कभयचायीहरुका सेवा सभूह िह सभेिको 
ङ्जवस्ििृ ङ्जववयण य नगयऩाङ्झरकाको सॊगठनात्भक सॊयचना सभेि नगय सबाफाि स्वीकृि बए फभोङ्ञजभ काभ कायफाही बइयहेको छ । 
नगयऩाङ्झरकाभा कामययि ऩदाङ्झधकायी एवॊ कभयचायीहरुको ङ्जववयण ङ्झनम्न अनङ्टसाय यहेको छ । 

सरुुङ्गा नगरपालिकाका  जनप्रलिलनलधहरुको लिवरण 

लस.न. नाम  वार्ड न. पद  सम्पकड  न. 
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 ५ रुर िहादरु काकी ३ वर्ाध्र्क्ष  ९८१७७१९६८७ 
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१३ गर्ा प्रसाद चौधरी ११ वर्ाध्र्क्ष  ९८०४७३१५७६ 

  

ङ्झस.न. वाडय न. नाभ  ऩद सम्ऩकय  न. 
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नगयकामयऩाङ्झरकाका  कभयचायीहरुको ङ्झफववयण 
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७ सफ-ईङ्ञन्जङ्झनमय  ङ्छदऩेश चौधयी   

८ अ.सफ-ईङ्ञन्जङ्झनमय काङ्ञशन्र प्रसाद मादव ९८०७७२७२४३ 

९ अ.सफ-ईङ्ञन्जङ्झनमय येन ङ्टका कङ्ट भायी चौधयी 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 सम्ऩकय  न. कैङ्जपमि 

१ 

1 

नङ्जवन दनङ्टवाय वडा सङ्ञचव(ना.सङ्ट.) ९८१९७७८६९८ ङ्झनजाभिी स्थामी 

२ जानकी कङ्ट भायी चौधयी  कृङ्जष प्राङ्जवङ्झधक   कयाय 

३ अजम चौधयी ऩशङ्ट प्राङ्जवङ्झधक ९८०१५४५२७० कयाय 

४ जम प्रकाश चौधयी का.स. ९८१९९५०३७१ स्थानीम स्थामी 

५ 

२ 

देफेन्र फहादङ्टय ित्री वडा सङ्ञचव(ना.सङ्ट.) 9840217536 ङ्झनजाभिी स्थामी 

६ िङ्टश्फङ्ट काकी सा.ऩ. 9805923204 कयाय  

७   का.स.   स्थानीम स्थामी 

८ ३ रौऩिी मादव वडा सङ्ञचव(ना.सङ्ट.) ९८६०३१०८२० ङ्झनजाभिी स्थामी 



 

९ यीिा कङ्ट भायी मादव भङ्टङ्ञिमा   स्थानीम स्थामी 

१० ङ्जऩन्िङ्ट मादव ऩशङ्ट प्राङ्जवङ्झधक   कयाय 

११ कैराश कङ्ट भायी सदा का.स.   स्थानीम स्थामी 

१२ 

४ 

येणङ्टका चौधयी का.वडा सङ्ञचव(अ.न.भी.) 9861623656 ङ्झनजाभिी स्थामी 

१३ करा आचामय सा.ऩ. 9842823208 स्थानीम कयाय 

  कङ्ट न्जी रार सदा का.स.   स्थानीम कयाय 

१४ सङ्टयेश साह कृङ्जष प्राङ्जवङ्झधक 9814748509 कयाय 

१५ 

५ 

अवधेश चौधयी वडा सङ्ञचव(प्रा.स.) 9807728056 स्थानीम स्थामी 

१६ श्रवण कङ्ट भाय ऩासभान       

१७         

१८ 

६ 

सङ्टङ्झनर चौधयी सा.ऩ. 9805917565 स्थानीम कयाय 

१९ ऩङ्टष्ऩा चौधयी कृङ्जष प्राङ्जवङ्झधक 9842894385 कयाय 

२० सङ्चयिा याभ कयाय   स्थानीम कयाय 

२१ 

७ 

आशा कङ्ट भायी चौधयी का.वडा सङ्ञचव(भङ्टङ्ञिमा) ९८१९९०८७३० स्थानीम स्थामी 

२२ अङ्ञशमा भण्डर सा.ऩ.   स्थानीम कयाय 

२३ सोङ्झनिा साह ऩशङ्ट प्राङ्जवङ्झधक   कयाय 

२४ सङ्टष्भा चौधयी कृङ्जष प्राङ्जवङ्झधक   कयाय 

२६ 

८ 

सङ्टङ्झनिा चौधयी का.वडा सङ्ञचव (भङ्टङ्ञिमा) ९८०७७४९५३४ स्थानीम अस्थामी 

२७ साङ्जवत्री याभ सा.ऩ.   स्थानीम कयाय 

२८ भहेन्र ठाकङ्ट य ऩशङ्ट प्राङ्जवङ्झधक   कयाय 

२९ 

9 

योशन मादव वडा सङ्ञचव(ना.सङ्ट.) ९८६२३३४३३० ङ्झनजाभिी स्थामी 

३० नैन कङ्ट भाय चौधयी सा.ऩ. ९८६३७३८१९४ स्थानीम कयाय  

३१ कौङ्झसरा कङ्ट भायी चौधयी कृङ्जष प्राङ्जवङ्झधक   कयाय 

३२ ऩयशङ्ट नायामण चौधयी का.स.   स्थानीम स्थामी 

३३ 

10 

सन्िोष चौधयी वडा सङ्ञचव(िङ्चयदाय) ९८१६७५९८८२ ङ्झनजाभिी स्थामी 

३४ धभेन्र कङ्ट भाय मादव सा.ऩ. ९८६२८६०५१४ स्थानीम कयाय  

३५ िोमानाथ याम का.स.   स्थानीम स्थामी 

३६ 
११ 

यभाकान्ि चौधयी वडा सङ्ञचव(प्रा.स.) ९८०६३०२०६६ स्थानीम स्थामी 

३७ रुऩा चौधयी कृङ्जष प्राङ्जवङ्झधक ९८१११३७७७१ कयाय 



 

 

(४) ङ्झनकामफाि प्रदान गङ्चयन ेसेवा : 
नेऩारको सॊङ्जवधान स्थानीम सयकाय सञ्चारन 2074 सॊघ य भधेश प्रदेश कानून फभोङ्ञजभ स्थानीम िह सम्फन्धी जायी गङ्चयएका ऐन, ङ्झनमभ िथा 
सभम-सभमभा जायी हङ्टने ऩङ्चयऩत्रहरु एवॊ नगयऩाङ्झरकाको स्थानीम कानूनहरु (ऐन, ङ्झनमभावरी, कामयङ्जवङ्झध, ङ्झनदेङ्ञशका, 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 राग्न ेदस्िङ्टय य अवङ्झध : 

मस नगयऩाङ्झरकारे प्रदान गने ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रकायको सेवा सङ्टङ्जवधाभा राग्ने शङ्टल्क एवॊ कामयभा राग्ने सभमावङ्झध ङ्जववयण सङ्टरुङ्गा नगयऩाङ्झरकारे हयेक 
आङ्झथयक वषयका राङ्झग नगय सबाफाि जायी हङ्टन ेआङ्झथयक 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 सॊघीम प्रदेश कानून य स्थानीम ऐन, ङ्झनमभावरी, कामयङ्जवङ्झध, ङ्झनदेङ्ञशका, भाऩदण्ड प्रचङ्झरि 
अभ्मासहरु िथा सभम सभमभा हङ्टने ङ्झनणयमहरुको अधीनभा यही प्रभङ्टि, उऩ-प्रभङ्टि, प्रभङ्टि प्रशासकीम अङ्झधकृि भापय ि ङ्झनदेङ्ञशि कामयसम्ऩादन 
गनयका ङ्झनङ्झभत्त िोङ्जकएका अङ्झधकायीहरुरे ङ्झनणयम गनयसक्ने व्मवस्था गङ्चयएको छ । नगयऩाङ्झरकाको नीङ्झिगि ङ्झनणयम ङ्झरन ेआवश्मक भागयदशयन ङ्छदन े
य कामायरमफाि हङ्टने काभ कायफाहीराइय ङ्झनयन्िय अनङ्टगभन ङ्झनमन्त्रण गने कामय नगय सबा य नगय कामयऩाङ्झरकाको फैठकरे गयेको ङ्झनणयम, मोजना 
शािा, अनङ्टगभन िथा भङ्टल्माङ्कन एकाइय य अन्म सॊस्थागि सॊमन्त्रफाि हङ्टने गयेको छ । 

(८) ङ्झनणयम उऩय उजङ्टयी सङ्टङे्ङ अङ्झधकायी : 

मस नगयऩाङ्झरकाको काभ कायफाही सम्फन्धभा सेवाग्राहीहरुको गङ्टनासो िथा उजङ्टयी सङ्टङ्ङका राङ्झग नगयऩाङ्झरकाको केन्रीम स्ियभा प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृिज्मूको सॊमोजकत्वभा िीन सदस्मीम गङ्टनासो सङ्टन ङ्टवाइ सङ्झभङ्झिको व्मवस्था गङ्चयएको छ ।  

(९) सम्ऩादन गयेको काभको ङ्जववयण : 

मस नगयऩाङ्झरका नेऩारको सॊङ्जवधान स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, 2074, सॊघ, प्रदेश य स्थानीम कानूनरे िोके फभोङ्ञजभ स्थानीम सयकायको 
रुऩभा नगयऩाङ्झरकारे गनय सक्ने सम्ऩूणय 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 ठेगाना  : gnsharma.np@gmail.com   इभेर ठेगाना  : indrachy206@gmail.com  

सम्ऩकय  नम्फय  : 9852821980     सम्ऩकय  नम्फय  : 9852821986 

(११) ऐन, ङ्झनमभ, ङ्जवङ्झनमभ, कामयङ्जवङ्झध वा ङ्झनदेङ्ञशकाको सूची : 

सङ्टरुङ्गा नगयऩाङ्झरकासॉग सम्फद्ध सॊघीम य प्रदेश कानून फाहेक देहाम फभोङ्ञजभका स्थानीम ऐन ङ्झनमभावरी ङ्जवङ्झनमभ कामयङ्जवङ्झध य ङ्झनदेङ्ञशकाहरुको 
ऩङ्चयऩारना गङ्चययहेको छ । उि स्थानीम कानूनहरु स्थानीम याजऩत्रभा प्रकाशन गयी त्मस्िा कानूनी प्रफन्धहरुको ङ्जवस्ििृ सूची सङ्टरुङ्गा 
नगयऩाङ्झरकाको वेफसाइि www.surungamun.gov.np भा याङ्ञिएको छ । 

(१२) आम्दानी ,  िचय िथा आङ्झथयक कायोफाय सम्फन्धी अद्यावङ्झधक ङ्जववयण : 

मस नगयऩाङ्झरकाको चारङ्ट आ.फ. को ६ भङ्जहनाको आम्दानी, िचय िथा आङ्झथयक कायोफाय सम्फन्धी ङ्जववयणहरु ङ्झनम्न अनङ्टसाय यहेको छ् 
 



 

 २०७८ चैस भसान्त सम्भको आम्दानी तथा खचच बफवयण 

  आ.व. : २०७८/७९  भहहना : फशैाख  
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(१३) िोङ्जकए फभोङ्ञजभको अन्म ङ्जववयण  : 

ङ्झनमभानङ्टसाय िोङ्जकए फभोङ्ञजभको अन्म ङ्जववयण सभेि सङ्टरुङ्गा नगयऩाङ्झरकाको वेफसाइि www.surungamun.gov.np भा याङ्ञिएको छ। 
(१४) अङ्ञघल्रो आङ्झथयक फषयभा सावयजङ्झनक ङ्झनकामरे कङ्ट नै कामयक्रभ वा आमोजना सञ्चारन गयेको बए सोको ङ्जववयण : 

मस नगयऩाङ्झरकाको हयेक आङ्झथयक 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 गयेको वैदेङ्ञशक सहामिा , ऋण, अनङ्टदान एवॊ प्राङ्जवङ्झधक सहमोग य सम्झौिा सम्फन्धी ङ्जववयण : 



 

नेऩार सयकाय, भधेस प्रदेशफाि अन्िय-सयकायी ङ्जवत्त व्मवस्थाऩन ऐन, 2074, प्रचङ्झरि ऐन, ङ्झनमभभा िोङ्जकए फभोङ्ञजभ वैदेङ्ञशक सहामिा, ऋण, 
अनङ्टदान एवॊ प्राङ्जवङ्झधक सहमोग य सम्झौिा सम्फन्धी ङ्जवस्ििृ ङ्जववयण सङ्टरुङ्गा नगयऩाङ्झरकाको आफ्नै वेफसाइि www.surungamun.gov.np भा 
याङ्ञिएको छ। 

(१७) सावयजङ्झनक ङ्झनकामरे सञ्चारन गयेको कामयक्रभ य सोको प्रगङ्झि प्रङ्झिवेदन : 

सावयजङ्झनक ङ्झनकामरे सञ्चारन गयेको 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 गयेको सूचनाको नाभावरी य त्मस्िो सूचना सॊयऺण गनय िोङ्जकएको सभमावङ्झध : 

मस नगयऩाङ्झरकाको सम्ऩूणय सूचना, ङ्जववयण, िथ्माङ्क एवॊ आवश्मक दस्िावेजहरुको वगॉकयण नगयेको य त्मस्िा सूचनाहरु नगयऩाङ्झरकाको 
प्रचङ्झरि ऐन, ङ्झनमभानङ्टसाय सङ्टयङ्ञऺि याख्न ेगङ्चयएको छ ।  

(१९) सावयजङ्झनक ङ्झनकामभा ऩयेको सूचना भाग सम्फन्धी ङ्झनवेदन य सो उऩय सूचना ङ्छदएको ङ्जववयण : 

नेऩार नागङ्चयक सेवाग्राही एवॊ सयोकायवारा व्मङ्ञिहरुरे नगयऩाङ्झरकासॉग भाग गयेको सूचना ङ्झनमभानङ्टसाय उऩरब्ध गयाउने गङ्चयएको छ ।  

(२०) सावयजङ्झनक ङ्झनकामका सूचनाहरु अन्मत्र प्रकाशन बएभा वा हङ्टन ेबएको बए सोको ङ्जववयण : 

भहत्त्वऩूणय सूचनाहरु याङ्जिम स्ियको दैङ्झनक ऩङ्झत्रकाभा प्रकाङ्ञशि गने य त्मस्िो ङ्जववयण सङ्टरुङ्गा नगयऩाङ्झरकाको आफ्नै वेफसाइि 
www.surungamun.gov.np भा याख्न ेगङ्चयएको छ। 

 


