
 
 

" कोरोना भाइरसबाट आफु बाचौ र अरुलाई पनन बचाऔ " 

लङु्ग्री गाउँपानलका 
गाउँ कार्यपानलकाको कार्ायलर् 

वडाचौर रोल्पा | 

लमु्बबनी प्रदेश, नेपाल | 
सचुनाको हक सबबम्धि ऐन २०६४ को दफा ५ र सचुनाको हक सबबम्धि ननर्मावली २०६५ को ननर्म ३ 

बमोम्िम २०७८ साल बैशाख १ देम्ख २०७८ आषाढ मसाधत सबमको 
स्वतः प्रकाशन तथा सबपाददत प्रमखु क्रिर्ाकलापहरुको क्रववरण 
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स्वत: प्रकाशन 
 
 

ननकार्को स्वरूप र प्रकृनत : 
नेपाल सरकारको स्थानीर् सरकारको अविारण अनसुार नेपाल भर रहेका ७५३ स्थानीर् तह मध्र्े लङु्ग्री 

गाउँपानलका पनन एक हो | लमु्बबनी प्रदेश, अधतगयत रोल्पा म्िल्लाको ऊत्तरपबुी भागमा  नबनबि भौगोनलक तथा सामाम्िक 
नबशेषता समेट्दै नमनत २०७३ फाल्गनु २७ गते नेपाल सरकारले सानबकका हाियङ गा.नब.स.,गबुचाल गा.नब.स., वडाचौर 
गा.नब.स., नसपय ग.नब.स, र पाङ्ग गा.नब.स.हरुलाई समार्ोिन गरर सौदर्य नदद लङु्ग्रीको नामबाट र्ो गाउँपानलकाको नाम 
लङु्ग्री गाउँपानलका नामाकरण गररएको हो | र्स लङु्ग्री गाउँपानलकामा सानबकका ५ वडा गा.नब.स. हरु समार्ोिन गरर 
िबमा सातवटा  वडाहरुमा क्रवभािन गररएको छ | र्ो गाउँपानलकाले १३५.२३ वगय क्रक.नम. के्षत्रफल ओगटेको छ भने र्ो 
गाउँपानलका रोल्पा म्िल्लाको सदरमकुाम नलबाङ्ग हाल रोल्पा नगरपानलकाबाट ३५ क्रक.नम. उत्तरपबुीमा अवम्स्थत छ | 
२०६८ सालको िनगणना अनसुार र्स गाउँपानलकाको िबमा िनसंख्र्ा २३६३१ रहेको छ | 
 

ननकार्को काम, कतयब्र् र अनिकार : 
✓ स्थानीर् सेवाको व्र्वस्थापन गने  

✓ स्थानीर् कर, सेवा शलु्क र दस्तरु सबबम्धि व्र्वस्थापन गने  

✓ स्थानीर् तत्थर्ांक र अनभलेख संकलन गने  

✓ स्थानीर् स्तरका क्रवकास आर्ोिना तथा पररर्ोिना संचालन गने  

✓ स्थानीर् स्तरमा आिारभतू र माध्र्ानमक म्शक्षा संचालन गने  

✓ स्थानीर् स्तरमा स्वास्थर् र सरसफाई कार्यिम संचालन गने  

✓ स्थानीर् बिार व्र्वस्थापन, वातावरण संरक्षण र िैक्रवक नबनबिता सबबम्धि कार्यहरु गने  

✓ स्थानीर् भौनतक पूवायिार सबबम्धि कार्यहरु गने  

✓ स्थाननर् क्रवपद व्र्वस्थापन गने  

✓ स्थानीर् स्तरमा सानमम्िक सरुक्षा व्र्वस्थापन गने  

✓ स्थानीर् कृक्रष तथा पशपुालन सबबम्धि व्र्वस्थापन गने  

✓ स्थानीर् खननि पदाथयको संरक्षण गने  

✓ स्थानीर् भाषा, संस्कृनत र लनलतकलाको संरक्षण र क्रवकास गने |  
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ननकार्मा रहने कमयचारी संख्र्ा र क्रववरण : 
 

ि.स. शाखा  नाम  पद  मोबाइल नं  कैक्रफर्त 

१    श्री बद्री प्रसाद शमाय वाग्ले      

प्रमखु प्रशासकीर् 
अनिकृत  9857824566    

२ प्रशासन शाखा तथा र्ोिना शाखा  श्री  ईश्वरी प्रसाद खनाल  अनिकृत (छैठौ) 9857877039   

         

 ३   आनथयक प्रशासन शाखा  श्री कमला वली  लेखा सहार्क  9863124347   

४  प्रानबनिक शाखा  श्री वरुण प्रसाद रािबंशी  इम्धिननर्र  9851175323   

    श्री टेकेधद्र घनतय मगर  सब-इम्धिननर्र  9847850884   

    श्री नारार्ण खड्का  खा.प.स.टे. 9847994043   

५  सचुना तथा प्रनबिी शाखा  श्री क्रटका  नबष्ट  सचुना प्रनबनि अनिकृत  9847853053    

  श्री आदशय केसी  अपरेटर  9868051551  

६  कृक्रष सेवा शाखा  श्री भपेुधद्र कुमार पाण्डे  अनिकृत छैठौ  9847548307    

  श्री कमला  महरा  ना.प्रा.स. 9847949928  

७  पश ुसेवा शाखा  श्री ददल बहादरु केसी  ना.प्र.स्वा.प्रा. 9857835165   

    श्री भके्त बाननर्ा  का.स. 9861658165   

८  म्शक्षा, र्वुा तथा खेलकुद शाखा  श्री पूणय प्रसाद उपाध्र्ार्  

म्शक्षा प्रशासन अनिकृत 
छैठौ  9858081100   

    श्री भेष बहादरु नबष्ट  प्रा.स. 9847891501   

९   मक्रहला तथा वालवानलका शाखा  श्री कल्पना सवेुदी  स.म.नब.नन. 9847982619   

१०  रोिगार सेवा  शाखा  श्री नत्रलोचन सवेुदी  रोिगार संर्ोिक  9848133331   

११  स्वास्थर् शाखा  
श्री लेपेधद्र बहादरु 
बढुाथोकी  स्वास्थर् संर्ोिक  9869700969   

    श्री ददपा कुमारी नबष्ट  नस.अ.न.नम. 9866906167   

    श्री  दामोदर सबुेदी  नस.अ.हे.ब. 9857824486   

    श्री कमल महतरा  हे.अ. 9857824160   

    श्री  कुमारी नबष्ट  हे.अ. 9846101853   

    श्री रोम कुमारी नबष्ट  अहेब  9864719922   

    श्री म्शब राि नबक  अहेब  9868693180   

    श्री छार्ा कुमारी घनतय  अहेब  9867011870   

    श्री  क्रविर्ता शे्रष्ठ  अनमी  9844995023   

    श्री नमना कुमारी घनतय  अनमी  9822996906   

    श्री  सनुनता कुमारी रोका  अनमी  9866810027   

    श्री  बधदना नबक  अनमी  9867196663   

    श्री हकय  बहादरु नबष्ट  का.स. 9869699822   

१२  पंिीकरण  श्री  सधुदर बहादरु घनतय  एम.आइ.र्स.अपरेटर  9844916892   
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    श्री  शाधतराि खड्का  क्रफल्ड सहार्क  9866935243   

    श्री हेन ुकुमारी बढुाथोकी  क्रफल्ड सहार्क  9867428089   

१३  वडा अधतगयतका कमयचारी  श्री गीता ज्ञवाली  प्रशासन पाचौ   9849530531 २ नं वडा सम्चब  

   श्री गणेश खनाल  प्रशासन पाचौ   9841953910 

३ ,५  नं वडा 
सम्चब  

    श्री ददल बहादरु बढुाथोकी  खररदार  9857825817 

६,१ नं वडा 
सम्चब  

    श्री  भपेुधद्र नगरी  प्रशासन पाचौ   9857870222 

७, ४  नं वडा 
सम्चब  

१४   वडा अधतगयतका प्रानबनिक कमयचारी  श्री कृष्ण बढुा  सब-इम्धिननर्र  9848223010 वडा नं ७  

  श्री श्र्ाम कुमारी नबष्ट  सब-इम्धिननर्र  9865551112 वडा नं ६  

  श्री  दगुाय बहादरु नबष्ट  अ.सब-इम्धिननर्  9849070310 वडा नं ४  

  श्री केशरी रोका मगर  अ.सब-इम्धिननर्  9810915116 वडा नं १  

  श्री अनपु चौिरी  अ.सब-इम्धिननर्  9845415800 वडा नं ३  

  श्री क्रहमाल पनु  अ.सब-इम्धिननर् 9846749000  वडा नं २  

१५   गा.पा.कार्ायलर् सहर्ोगी  श्री  महादेव गरुुङ  का.स. 9810835991   

   श्री क्रहमाल खड्का  का.स. 9869920733   

 

ननकार्बाट प्रवाह गररने सेवा , सेवा प्रदान गने ननकार्को शाखा र म्िबमवेारी अनिकारी : 
 

सेवा प्रदान गने ननकार्को शाखा म्िबमेवारी अनिकारी ननकार्बाट प्रवाह गररने सेवा कै. 
प्रशासन तथा र्ोिना शाखा ईश्वरी प्रसाद खनाल दैननक प्रशासननक कार्यहरु र र्ोिनाहरु   
आनथयक प्रशासन शाखा कमला वली  स्थानीर् आनथयक क्रिर्ाकलाप सबबम्धि   
प्रानबनिक शाखा   वरुण प्रसाद रािवंशी र्ोिनाको लागत अनमुान, मलु्र्ांकन तथा अनगुमन 

/ ननरक्षण   
 

सचुना तथा प्रनबनि शाखा क्रटका नबष्ट स्थानीर् तहको सबपूणय सचुना प्रनबनि सबबम्धि   
म्शक्षा, र्वुा तथा खेलकुद शाखा पूणय प्रसाद उपाध्र्ार् म्शक्षा तथा खेलकुद सबबम्धि   
स्वास्थर् सेवा शाखा लेपेधद्र बहादरु बढुाथोकी स्वास्थर् सेवा सबबम्धि   
कृक्रष सेवा शाखा कमला महरा कृक्रष सेवा सबबम्धि   
पश ुसेवा शाखा   ददल बहादरु के.सी. पश ुसेवा सबबम्धि   
मक्रहला तथा वालवानलका शाखा कल्पना सबुेदी मक्रहला, वालवानलका सबबम्धि   
रोिगार सेवा शाखा नत्रलोचन सबुेदी बेरोिगार धरू्नीकरण   
पंिीकरण  शाखा सधुदर बहादरु घनतय व्र्म्क्तगत घटना दताय सबबम्धि   
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सेवा प्राप्त गनय लाग्न ेदस्तरु र अवनि : 
 लङु्ग्री गाउँपानलकाको आनथयक ऐन २०७८ बमोम्िम रहेको छ | 
 

ननणयर् गने प्रक्रिर्ा र अनिकारी : 
 

 गाउँसभा   -  सभा सदस्र्हरु (सवयसहमनत र बहमुनतबाट ) 

 कार्यपानलका   - कार्यपानलका सदस्र्हरु ( सवय सहमनतबाट) 

 प्रशासननक कार्यहरु - अध्र्क्ष/प्रमखु प्रशासकीर् अनिकृत ( कानून बमोम्िम )  

    
 

ननणयर् उपर उिरुी सनेु्न अनिकारी : 
 

 गणेश खनाल  - धर्ाक्रर्क सनमनत सदस्र्  

 

सबपादन गररएको कामको क्रववरण : 
 

सडक ट्रर्ाक खल्ने कार्य िबमा     – २० क्रक.नम.  

खानेपानी तथा ढल ननमायण    
खानेपानी सकु्रविा थप उपलब्ि भएको  (संख्र्ा)  - ७  

खानेपानी सेवावाट लाभाम्धवत घरपररवार (संख्र्ा)  -१४०० (एक घर एक िारा) 

ढल ननमायण      - 0  

वृक्षरोपण (संख्र्ा)      -  १२०००  

सामाम्िक नसचँाई  (हेक्टर)     - 0  

पोखरी ताल तलैर्ा (संख्र्ा)    - १  

नर्ाँ क्रवद्यालर् भवन ननमायण सबपन्न (संख्र्ा)  - १५  

िग्गा संरक्षण  

सरकारी  (रोपनी)   - 0 

सावयिननक (रोपनी)   - 0 

सामदुाक्रर्क भवन ननमायण (संख्र्ा)    - १  

 

सचुना अनिकारीको र प्रमखुको नाम र पद : 
 

सचुना अनिकारी    - ईश्वरी प्रसाद खनाल   (प्रशासन अनिकृत छैठौ) 
प्रमखु प्रशासकीर् अनिकृत   - बद्री प्रसाद शमाय वाग्ले     (प्र.प्र.अ.) 
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ऐन, ननर्म, क्रवननर्म वा ननदेम्शकाको सूची : 
 

ि.स. ऐन, ननर्म, ननदेम्शका, कार्यक्रवनि क्रववरण  कैक्रफर्त  

१  स्थानीर् तहको प्रशासकीर् कार्यक्रवनि ननर्नमत गने सबबधिमा व्र्वस्था गनय बनेको ऐन, २०७५  रािपत्रमा 
प्रकाम्शत  २  स्थानीर् तहको सहकारी ननर्नमत गने सबबधिमा व्र्वस्था गनय बनेको ऐन, २०७४  

३  स्थानीर् तहको कृक्रष व्र्वसार् ननर्नमत गने सबबधिमा व्र्वस्था गनय बनेको ऐन, २०७४ 
४  स्थानीर् तहको आनथयक मानमला ननर्नमत गने सबबधिमा व्र्वस्था गनय बनेको ऐन, २०७५  
५  धर्ाक्रर्क सनमनतले उिरुीको कारबाही क्रकनारा गदाय अपनाउनपुने कार्यक्रवनि सबबधिमा व्र्वस्था गनय बनेको 

ऐन, २०७४  
६  लङु्ग्री गाउँपानलकाबाट गररने बिार अनगुमन ननदेम्शका, २०७४  
७  लङु्ग्री गाउँपानलकामा करारमा प्रानबनिक कमयचारी व्र्वस्थापन गने सबबम्धि कार्यक्रवनि, २०७४  
८  “घ” वगयको ननमायण व्र्वसार्ी इिाितपत्र सबबम्धि कार्यक्रवनि, २०७४  
९  लङु्ग्री गाउँपानलकाको सावयिननक खररद ननर्मावली, २०७६  
१०  लङु्ग्री गाउँपानलकाको िलश्रोत उपर्ोग ननर्मावली, २०७६   
११  अपाङ्गता भएका व्र्म्क्तको पररचर् पत्र क्रवतरण कार्यक्रवनि, २०७६   
१२  िेष्ठ नागररक पररचर्पत्र क्रवतरण ननदेम्शका, २०७६   
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आबदानी, खचय तथा आनथयक कारोबार सबबम्धि अद्यावनिक क्रववरण : 
 

ि.स. बिेट रु. मा. खचय रकम रु.मा  खचय प्रनतशत  
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" कोरोना भाइरसबाट आफु बाचौ र अरुलाई पनन बचाऔ " 

आधतररक आर्/ रािश्व : 
  २०७७/०४/०१ देम्ख २०७८ आषाढ मसाधत सबम  

  रु ३३८२४२७ (अके्षरुपी रु तेम्त्तस लाख बर्ासी हिार चार सर् सत्ताइस मात्र) 

२०७८ बैशाख देम्ख आषाढ सबम कोरोना नबबरण  

 िबमा क्रप.नस.आर.टेस्ट संख्र्ा – ६११ िना    क्रप.नस.आर. पोिेक्रटभ संख्र्ा – ३३८ िना  

 िबमा एधटीिधेट संख्र्ा – ३९० िना    एधटीिेधट पोिके्रटभ संख्र्ा – २४ िना    

  
  

 
सूचनाको हक अधतगयत सूचनाको हक माग्ने र पाउने क्रववरण : 
२०७७ माघ १ देम्ख २०७७ चैत्र  मसाधत सबम कसैले पनन नलम्खत रुपमा सूचनाको हक अधतगयत सूचना माग नगरेको | 
 

ननष्कषय : 
स्थानीर् सरकारद्वारा भए गरेका कामकारवाही  कानून बमोम्िम पारदशी रुपमा गनुयपछय भन्ने माधर्ता रहेको छ | सशुासन कार्म 
गराउनमा सूचनाको हकको महत्वपूणय भनूमका रहधछ | नागररकको आकांक्षा परुा गनय , स्थानीर् सरकारको आभास ददलाउन, स्थानीर् 
सरकार प्रनत नागररकको अपनत्व कार्म गनय, कानून सबमत, तथर्परक र क्रवश्वसनीर् सूचना प्रवाह गदै स्थानीर् सरकारको अभ्र्ासलाई 
सफल बनाउन ुआिको आवश्र्कता हो र र्थाथय पनन र्क्रह हो |   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

(ईश्वरी प्रसाद खनाल)  

  सूचना अनिकारी   


