
 
 

लङु्ग्री गाउँपाललका 
गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर् 

वडाचौर रोल्पा | 

लमु्बिनी प्रदेश, नेपाल | 
सचुनाको हक सबिम्धि ऐन २०६४ को दफा ५ र सचुनाको हक सबिम्धि लनर्मावली २०६५ को लनर्म ३ 

िमोम्िम २०७९ साल श्रावण देम्ि असोि मसाधत सबमको 
स्वतः प्रकाशन तथा सबपाददत प्रमिु क्रिर्ाकलापहरुको क्रववरण 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  



 
 

स्वत: प्रकाशन 
 
 

लनकार्को स्वरूप र प्रकृलत : 
नेपाल सरकारको स्थानीर् सरकारको अविारण अनसुार नेपाल भर रहेका ७५३ स्थानीर् तह मध्र्े लङु्ग्री 

गाउँपाललका पलन एक हो | लमु्बिनी प्रदेश अधतगयत रोल्पा म्िल्लाको ऊत्तरपिुी भागमा  लिलिि भौगोललक तथा सामाम्िक 
लिशेषता समेट्दै लमलत २०७३ फाल्गनु २७ गते नेपाल सरकारले सालिकका हारिङ गा.लि.स.,गबुचाल गा.लि.स., वडाचौर 
गा.लि.स., लसपय ग.लि.स, र पाङ्ग गा.लि.स.हरुलाई समार्ोिन गरर सौदर्य नदद लङु्ग्रीको नामिाट र्ो गाउँपाललकाको नाम 
लङु्ग्री गाउँपाललका नामाकरण गररएको हो | र्स लङु्ग्री गाउँपाललकामा सालिकका ५ वडा गा.लि.स. हरु समार्ोिन गरर 
िबमा सातवटा  वडाहरुमा क्रवभािन गररएको छ | र्ो गाउँपाललकाले १३५.२३ वगय क्रक.लम. के्षत्रफल ओगटेको छ भने र्ो 
गाउँपाललका रोल्पा म्िल्लाको सदरमकुाम ललिाङ्ग हाल रोल्पा नगरपाललकािाट ३५ क्रक.लम. उत्तरपिुीमा अवम्स्थत छ | 
२०७८ सालको िनगणना अनसुार र्स गाउँपाललकाको िबमा िनसंख्र्ा २६५३९ रहेको छ िसमा घरिरुी संख्र्ा ५४८६  
िबमा परुुष संख्र्ा १२३४८ र िबमा मक्रहला संख्र्ा १४१९१ रहेको छ | 

 

 

लनकार्को काम, कतयब्र् र अलिकार : 
✓ स्थानीर् सेवाको व्र्वस्थापन गने  

✓ स्थानीर् कर, सेवा शलु्क र दस्तरु सबिम्धि व्र्वस्थापन गने  

✓ स्थानीर् तत्थर्ांक र अलभलेि संकलन गने  

✓ स्थानीर् स्तरका क्रवकास आर्ोिना तथा पररर्ोिना संचालन गने  

✓ स्थानीर् स्तरमा आिारभतू र माध्र्ालमक म्शक्षा संचालन गने  

✓ स्थानीर् स्तरमा स्वास्थर् र सरसफाई कार्यिम संचालन गने  

✓ स्थानीर् ििार व्र्वस्थापन, वातावरण संरक्षण र िैक्रवक लिलििता सबिम्धि कार्यहरु गने  

✓ स्थानीर् भौलतक पूवायिार सबिम्धि कार्यहरु गने  

✓ स्थालनर् क्रवपद व्र्वस्थापन गने  

✓ स्थानीर् स्तरमा सालमम्िक सरुक्षा व्र्वस्थापन गने  

✓ स्थानीर् कृक्रष तथा पशपुालन सबिम्धि व्र्वस्थापन गने  

✓ स्थानीर् िलनि पदाथयको संरक्षण गने  

✓ स्थानीर् भाषा, संस्कृलत र लललतकलाको संरक्षण र क्रवकास गने |  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

लनकार्मा रहने कमयचारी संख्र्ा र क्रववरण : 
 

ि.स. शािा  नाम  पद  मोिाइल नं  कैक्रफर्त 

१    श्री िमयराि िढुा प्रमिु प्रशासकीर् अलिकृत  9857824566   

२ 

प्रशासन शािा तथा र्ोिना 
शािा  श्री आदशय केसी  अपरेटर  9868051551   

३ आलथयक प्रशासन शािा  श्री लनमराि सवेुदी  लेिा शािा प्रमिु     

४  

  
  
  
  

प्रालिलिक शािा  
  
  
  
  

श्री वरुण प्रसाद राििंशी  इम्धिलनर्र  9851175323   

श्री टेकेधर घलतय मगर  सि-इम्धिलनर्र  9847850884   

श्री दगुाय िहादरु लिष्ट  अ.सि-इम्धिलनर्  9849070310   

श्री केशरी रोका मगर  अ.सि-इम्धिलनर्  9810915116   

     

५  सचुना तथा प्रलििी शािा  श्री क्रटका  लिष्ट  सचुना प्रलिलि अलिकृत  9847853053   

६  कृक्रष सेवा शािा  श्री भपेुधर कुमार पाण्डे  अलिकृत छैठौ  9847548307    

७  
पश ुसेवा शािा  
  

श्री कमला  महरा  ना.प्रा.स. 9847949928  

श्री ददल िहादरु केसी  ना.प्र.स्वा.प्रा. 9857835165   

श्री भके्त िालनर्ा  का.स. 9861658165   

८  म्शक्षा, र्वुा तथा िेलकुद शािा  श्री भेष िहादरु लिष्ट  प्रा.स. 9847891501   

९  मक्रहला तथा वालवाललका शािा  श्री  कल्पना सवेुदी  स.म.लि.लन. 9847982619   

१०  रोिगार सेवा  शािा 

श्री  लत्रलोचन सवेुदी  रोिगार संर्ोिक  9848133331   

श्री म्शशम क्रवष्ट प्राक्रवलिक सहार्क   

श्री म्शम्शर घती मगर रोिगार सहार्क   

 ११  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

स्वास्थर् शािा  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

श्री  लेपेधर िहादरु िढुाथोकी  स्वास्थर् संर्ोिक  9869700969   

श्री ददपा कुमारी लिष्ट  लस.अ.न.लम. 9866906167   

श्री  दामोदर सिुेदी  लस.अ.हे.ि. 9857824486   

श्री कमल महतरा  हे.अ. 9857824160   

श्री  कुमारी लिष्ट  हे.अ. 9846101853   

श्री रोम कुमारी लिष्ट  अहेि  9864719922   

श्री म्शि राि लिक  अहेि  9868693180   

श्री छार्ा कुमारी घलतय  अहेि  9867011870   

श्री  क्रविर्ता शे्रष्ठ  अनमी  9844995023   

श्री लमना कुमारी घलतय  अनमी  9822996906   

श्री  सलुनता कुमारी रोका  अनमी  9866810027   

श्री  िधदना लिक  अनमी  9867196663   

श्री हकय  िहादरु लिष्ट  का.स. 9869699822   

१२  
पंिीकरण शािा  

  

श्री  सधुदर िहादरु घलतय  एम.आइ.र्स.अपरेटर  9844916892   

श्री  शाधतराि िड्का  क्रफल्ड सहार्क  9866935243   



 
 

  श्री हेन ुकुमारी िढुाथोकी  क्रफल्ड सहार्क  9867428089   

 १३  

वडा अधतगयतका कमयचारी  श्री गणेश िहादरु क्रवष्ट क्षेत्री प्रशासन चौथो   9841127944  

३  र ५ नं 
वडा सम्चि  

  श्री ददल िहादरु िढुाथोकी  िररदार  9857825817 

६ र १ नं 
वडा सम्चि  

  श्री  भपेुधर लगरी  प्रशासन पाचौ   9857870222 

७, ४ र २ नं 
वडा सम्चि  

१४  लघ ुउद्यम कार्यिम  
श्री िनमला गरुुङ  लघ ुउद्यम सहिकताय  9840785134   

श्री िानकी माझी  लघ ुउद्यम सहिकताय 9841580991   

 १५  
गा.पा.कार्ायलर् सहर्ोगी  
  

श्री  महादेव गरुुङ  का.स. 9810835991  

श्री क्रहमाल िड्का  का.स. 9869920733   

श्री लोक िहादरु ित्री  का.स.    

 
 

गाउँपाललकािाट प्रवाह गररने सेवा , सेवा प्रदान गने लनकार्को शािा र म्िबमेवारी अलिकारी : 
 

सेवा प्रदान गने लनकार्को शािा म्िबमेवारी अलिकारी लनकार्िाट प्रवाह गररने सेवा कै. 
प्रशासन तथा र्ोिना शािा आदशय के. सी. दैलनक प्रशासलनक कार्यहरु र र्ोिनाहरु   

आलथयक प्रशासन शािा लनमराि सवेुदी स्थानीर् आलथयक क्रिर्ाकलाप सबिम्धि   
प्रालिलिक शािा   वरुण प्रसाद रािवंशी र्ोिनाको लागत अनमुान, मलु्र्ांकन तथा अनगुमन 

/ लनरीक्षण   
 

सचुना तथा प्रलिलि शािा क्रटका लिष्ट स्थानीर् तहको सबपूणय सचुना प्रलिलि सबिम्धि   
म्शक्षा, र्वुा तथा िेलकुद शािा भेष िहादरु लिष्ट  म्शक्षा तथा िेलकुद सबिम्धि   
स्वास्थर् सेवा शािा लेपेधर िहादरु िढुाथोकी स्वास्थर् सेवा सबिम्धि   
कृक्रष सेवा शािा भपेुधर कुमार पाण्डे  कृक्रष सेवा सबिम्धि   
पश ुसेवा शािा   ददल िहादरु के.सी. पश ुसेवा सबिम्धि   
मक्रहला तथा वालवाललका शािा कल्पना सिुेदी मक्रहला, वालवाललका सबिम्धि   
रोिगार सेवा शािा लत्रलोचन सिुेदी िेरोिगार धरू्नीकरण   
पंिीकरण  शािा सधुदर िहादरु घलतय व्र्म्क्तगत घटना दताय सबिम्धि   
 
     
     

सेवा प्राप्त गनय लाग्ने दस्तरु र अवलि : 
 लङु्ग्री गाउँपाललकाको आलथयक ऐन २०७9 िमोम्िम रहेको छ | 
 

लनणयर् गने प्रक्रिर्ा र अलिकारी : 
 

 गाउँसभा   -  सभा सदस्र्हरु (सवयसहमलत र िहमुलतिाट ) 

 कार्यपाललका   - कार्यपाललका सदस्र्हरु ( सवय सहमलतिाट) 

 प्रशासलनक कार्यहरु - अध्र्क्ष/प्रमिु प्रशासकीर् अलिकृत ( कानून िमोम्िम )  



 
 

    
 
 

लनणयर् उपर उिरुी सनेु्न अलिकारी : 
 

 अध्र्क्ष/प्रमिु प्रशासकीर् अलिकृत  

 

सबपादन गररएको मखु्र् कामको क्रववरण : 
1. गाउँपाललकाको प्रशासलनक भवन लनमायणको लालग िोलपत्र आव्हान गररएको 
2. िरमकु्त गाउँपाललका लनमायणको लालग िस्ता पाता िररद गनय िोलपत्र आव्हान गररएको 
3. आ.व. 2078/79 को सावयिलनक सनुवुाइ सबपन्न गररएको 
4. कार्ायपाललकाको क्रवलभन्न िैठकिाट ४ वटा कानून लनमायण तथा पाररत गररएको 
5. क्रवलभन्न सामदुाक्रर्क स्वास्थर् इकाइमा कमयचारी व्र्वस्थापन गररएको 

 

सचुना अलिकारीको र कार्ायलर् प्रमिुको नाम र पद : 
 

सचुना अलिकारी    - िरुण प्रसाद रािवंशी   (इम्धिलनर्र सातौँ) 
प्रमिु प्रशासकीर् अलिकृत   - िमयराि िढुा     

 
 

ऐन, लनर्म, क्रवलनर्म वा लनदेम्शकाको सूची : 
 

ि.स. ऐन, लनर्म, लनदेम्शका, कार्यक्रवलि क्रववरण  कैक्रफर्त  

१  स्थानीर् तहको प्रशासकीर् कार्यक्रवलि लनर्लमत गने सबिधिमा व्र्वस्था गनय िनेको ऐन, २०७५  रािपत्रमा 
प्रकाम्शत  २  स्थानीर् तहको सहकारी लनर्लमत गने सबिधिमा व्र्वस्था गनय िनेको ऐन, २०७४  

३  स्थानीर् तहको कृक्रष व्र्वसार् लनर्लमत गने सबिधिमा व्र्वस्था गनय िनेको ऐन, २०७४ 
४  स्थानीर् तहको आलथयक मालमला लनर्लमत गने सबिधिमा व्र्वस्था गनय िनेको ऐन, २०७५  
५  धर्ाक्रर्क सलमलतले उिरुीको कारिाही क्रकनारा गदाय अपनाउनपुने कार्यक्रवलि सबिधिमा व्र्वस्था 

गनय िनेको ऐन, २०७४  
६  लङु्ग्री गाउँपाललकािाट गररने ििार अनगुमन लनदेम्शका, २०७४  
७  लङु्ग्री गाउँपाललकामा करारमा प्रालिलिक कमयचारी व्र्वस्थापन गने सबिम्धि कार्यक्रवलि, २०७४  
८  “घ” वगयको लनमायण व्र्वसार्ी इिाितपत्र सबिम्धि कार्यक्रवलि, २०७४  
९  लङु्ग्री गाउँपाललकाको सावयिलनक िररद लनर्मावली, २०७६  
१०  लङु्ग्री गाउँपाललकाको िलश्रोत उपर्ोग लनर्मावली, २०७६   
११  अपाङ्गता भएका व्र्म्क्तको पररचर् पत्र क्रवतरण कार्यक्रवलि, २०७६   
१२  िेष्ठ नागररक पररचर्पत्र क्रवतरण लनदेम्शका, २०७६   
१३  म्शक्षक अनदुान क्रवतरण तथा व्र्वस्थापन कार्यक्रवलि,२०७६   
१४  लङु्ग्री गाउँपाललका क्रवपद िोम्िम धरू्नीकरण तथा व्र्वस्थापन गनय िनेको लििेर्क, २०७६   
१५  क्रवपद व्र्वस्थापन कोष संचालन कार्यक्रवलि, २०७६   



 
 

१६  प्रकोप क्रपलडत उद्धार र राहत सबिम्धि मापदण्ड, २०७६   
१७  गाउँपाललका िाद्यान्न सपुथ पसल संचालन र व्र्वस्थापन कार्यक्रवलि, २०७७   
१८  लङु्ग्री गाउँपाललकाको करारमा प्रालिलिक कमयचारी व्र्वस्थापन गने सबिम्धि कार्यक्रवलि २०७७   
१९  एबिलेुधस संचालन सबिम्धि कार्यक्रवलि, २०७७   
२०  अस्थार्ी अध्र्ापन अनमुलत पत्र क्रवतरण तथा व्र्वस्थापन कार्यक्रवलि २०७७   
२१  मक्रहला समूह / सलमलत गठन कार्यक्रवलि २०७७   
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सूचनाको हक अधतगयत सूचनाको हक माग्ने र पाउने क्रववरण : 
कुनै पलन सूचना माग नभएको 
 

गाउँपाललकाको वेवासाइट 

लङु्ग्री गाउँपाललकाको ववेसाइट www.lungrimun.gov.np  रहेको छ। 

 

इमेल 

lungrimun@gmail.com 
 

गाउँपाललकाको सूचना अधर्धत्र प्रकाशन भएको वा हनुे भए सोको क्रववरण 

लङु्ग्री गाउँपाललकाको आलिकाररक फेसिकु पेिः www.facebook.com/lungrimun (लङु्ग्री गाउँपाललका) 
 
 

http://www.lungrimun.gov.np/
http://www.facebook.com/lungrimun

