
 
सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ र सूचानाको हक सम्वन्धी 

ननयमावली, 
२०६५ को ननयम ३ बमोजिम सावविननक गररएको 

 

लुम्बिनी स ाँस्कृतिक नगरप ललक को प्रथम तै्रम लसक प्रगति वििरण 
(PROACTIVE DISCLOSURE) 

आ.ि. २०७९/२०८० 

ममनि २०७९ वैशाख देखख असार मसान्ि सम्म 

 

प्रक शक 

 

लुजम्बनी सााँस्कृनिक नगरपामलका 
नगर कायवपामलका कायावलय 

लुजम्बनी रुपन्देही 
लुजम्बनी प्रदेश , नेपाल 

 

 

 

स्िि : प्रक शन (Proactive Disclosure) 



नेपालको संववधानको धारा २७ मा रहेको नागररकको सूचनाको हकको भावना बमोजिम 

सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्वन्धी ननयमावली २०६५ को 

ननयम ३ मा प्रत्येक सावविननक ननकायले आफ्ना गनिववधीहरुको वववरण ३/३ महहनामा प्रकामशि 

गनुव पने कानूनी व्यवस्था छ। यसका लागग ऐन र ननयमावलीमा २० वटा मशर्वक िोककएका 

छन। सूचनाको हक सम्वन्धी कानूनको ध्येय नै नागररकले सूचना माग नगरे पनन आफ्नो 

ननकायको पारदमशविा,िवाफदेहहिा र ववश्वसननयिाको लागग ननयममि रुपमा वववरण प्रकाशन 

(Proactive disclosures) गनुव पने क्रममा लुजम्बनी सााँस्कृनिक नगरपामलका नगर कायवपामलका 

कायावलय लुजम्बनी रुपन्देही ले चालु आ.व २०७८/२०७९ को चौँथो त्रैमामसक (वैशाख¸ जेठ¸ आषाढ)  

महहनामा सम्पाहदि कामको मुख्य मुख्य वववरण प्रस्िुि गरेको छ। 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

विषय सूचि : 



१.नगरपामलकाको स्वरुप र प्रकृिी 

२.नगरपामलकाको काम,किवव्य र अगधकार 

३.लुजम्बनी सााँस्कृनिक नगरपामलका को स्वीकृि कमवचारी संख्या र कायव वववरण 

४.नगरपामलकामा करारमा कायवरि कमवचारीको वववरण 

५.नगरपामलकाबाट प्रदान गररने सेवाहरु 

६.सेवा प्रदान गने शाखा र जिम्मेवार अगधकारी 

७.सेवा प्राप्ि गनव लाग्ने दस्िुर र अवगध 

८.ननणवय गने प्रकक्रया र अगधकारी 

९.ननणवय उपर उिुरी सुन्ने अगधकारी 

१०. सम्पादन गरेको कामको वववरण 

१० (क) नगरसभ  पद चिक री / सदस्यहरुको वििरणः 

१० (ख). ववमभन्न शाखाबाट सम्पादन भएका मखु्य मुख्य कामहरु 

 १० (ग). ववमभन्न शाखाबाट सम्पादन भएका मुख्य मुख्य कामहरु 

 प्रशासन शाखा माफव ि कायवहरु: 
 आगथवक प्रशासन शाखा 
 योिना शाखा एवं प्राववगधक शाखा 

सूचना िथा सञ्चार प्रववगध शाखाबाट सम्पादन भएका र हुदै आएका कायवहरुुः 
 रािश्व शाखाबाट सम्पाहदि कामको वववरणुः 
 स्वास््य शाखाबाट सम्पाहदि कामको वववरणुः 
 पश ुववकास शाखाबाट सम्पाहदि कामको वववरणुः 
 कृवर् ववकास शाखाबाट सम्पाहदि कामको वववरणुः 
 मशक्षा शाखाबाट सम्पाहदि कामको वववरणुः 
 सामाजिक सुरक्षा पजञ्िकरण शाखाबाट सम्पाहदि कामको वववरणुः 
 महहला वालवामलका िथा िेष्ठनागररक शाखाको कामको वववरणुः 
 Dlxnf tyf afnaflnsf zfvf 

 कानुन िथा न्यानयक सहिीकरण शाखाको कामको वववरणुः 
 वाश िथा ववपद शाखाको कामको वववरण 



 रोिगार सेवा केन्रको कामको वववरणुः 
 योिना बााँडफााँड गरेको वववरण : 
११. कायावलय प्रमुख र सुचना अगधकारीको नाम र पद 
१२.  ऐन, ननयम, ववननयम ,ननदेमशका र कायवववगधहरुको सूची 
१३.आम्दानी , खचव िथा आगथवक कारोवार सम्वन्धी अधावगधक वववरण 
१४.िोककए बमोजिमका अन्य वववरण 
१५.सावविननक ननकायको वेभसाईट भए सोको वववरण 
१६. सावविननक ननकायमा परेको सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन र सो उपर सूचना 
हदइएको ववर्य 
१७.सावविननक ननकायका सूचनाहरु अन्य प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए 
सोको वववरण 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

१. नगरप ललक को स्िरुप र प्रकृिी 

ववश्वसम्पदा सूगचमा सूगचकृि महामानव गौिम बुद्धको िन्मस्थल लुजम्बनीलाई समेटेर 
लुजम्बनी सााँस्कृनिक नगरपामलका घोर्णा भएको । अन्िरावजष्िय  स्िरमा नेपालको पहहचान र 
सम्मानको प्रनिकको रुपमा रहेको लुजम्बनी आफैमा गौरवको ववर्य हो । नेपाललाई ववश्व शाजन्ि¸ 
अध्यात्म ज्ञान एवं धाममवक¸ सााँस्कृनिक पयवटकीय गन्िव्यको रुपमा स्थावपि गनवयस 
नगरपामलकाको उल्लेखनीय महत्व रहेको छ ।यो नगरपामलका ननमावणागधन अन्िरावष्िय गौिमबुद्ध 
ववमानस्थल र मसद्धाथवनगर नगरपामलकाबाट मात्र १८ कक.मम. को दरुीमा रहेको छ।  

नगरप ललक को न म: लुजम्बनी सााँस्कृनिक नगरपामलका,रुपन्देही,लुजम्बनी प्रदेश । 

लसम न : 

पूवव : कोटहीमाई र मायादेवी गाउाँ पामलका 
पजश्चम : कवपलवस्िु जिल्ला 



उत्तर : गैडहवा गाउाँ पामलका 
दक्षक्षण : सम्मरीमाई गाउाँ पामलका र भारि 
जनसंख्य  : ७२४९७ (२०६८ अनुसार ) 
क्षेत्रफल :कररव ११२.२१ वगव कक.मी. 
स विकक  ग . वि.स.हरु : भगवानपुर, लुजम्बनी आदशव, िेनुहवा,एकला, 

खुदावगर,मधुवनी,ममसना र आमा । 
 

 नगरप ललक को क म , कितव्य र अचिक र: 
नेपालको संववधान २०७२ को धारा २२३ एवं स्थानीय सरकार  संचालन ऐन २०७४ 
बमोजिम देहाय अनुसारका काम ,किवव्य र अगधकार यस नगरपामलकाको अगधकार 
क्षेत्र मभत्र पदवछन।् 
(१) नेपालको संववधान २०७२को धारा २२३ बमोजिम नगरपामलकाको एकल अगधकार 

संववधानको अनुसूची ८ को स्थानीय िहको अगधकारको सूची अनुसारका कायवहरु र 
अनुसूगच ९ को संघ ,प्रदेश र स्थानीय िहको अगधकारको साझा सूचीन अनुसारका 
कायवहरु   

(२).स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार नगरपामलकाका काम,किवव्य र 
अगधकार देहाय अनुसार उल्लेख छन।् 

o स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को अनुसूची ४बमोजिमका सभाको 
वैठक िथा कायवप्रणाली सम्वजन्ध िोकीएका कायवहरु । 

o स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को अनुसूची ५ बमोजिमका सभाको 
व्यवस्थापन सम्वजन्ध िोकीएका कायवहरु। 

o स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को अनुसूची ६बमोजिम योिना 
ििुवमा एवं कायावन्वयन सम्वजन्ध िोकीएका कायवहरु । 

o स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को अनुसूची ७बमोजिम भवन ननमावण 
िथा सडक सम्वजन्ध िोककएका कायवहरु। 

o स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को अनुसूची ८बमोजिमका न्यानयक 
कायवहरु। 

o स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को अनुसूची ९बमोजिम वववत्तय 
अगधकार क्षेत्र मभत्रका कायवहरु। 

o स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को अनुसूची १० 
बमोजिम आगथवक कायव प्रणाली सम्वजन्ध िोककएका कायवहरु। 



o स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को अनुसूची ११बमोजिम कमवचारी 
व्यवस्थापन सम्वजन्ध कायवहरु। 

o िोकीएका अन्य कायवहरु रहेका छन। 
 

(२) लुम्बिनी स ाँस्कृतिक नगरप ललक को स्िीकृि कमति री संख्य  र क यत वििरण । 
                                           नगर क यतप ललक को क य तलयको दरिन्दी िेररज 

 

क्र स जस्वकृि पद संख्या पदपनुिव (आर्ाढ मसान्िको जस्थनि) ररक्ि पद 

संघबाट 
समायोिन 
भई आएको 

साववक 
स्थाननयमा 
कायवरि 

आन्िररक 
पदपनुिव 

करारबाट 

1 प्रमुख प्रशासकीय अगधकृि  
1 

    

0 

2 अगधकृि 1     १ 

3 मस.डड.इव. 1     १ 

4 अगधकृि 1     १ 

5 
लेखा अगधकृि 

1 

1    

० 

6 अगधकृि 1 
    ० 

7 

िन स्वास््य अगधकृि 

1 

1    

० 

8 इजन्िननयर 1     ० 

9 इजन्िननयर 1     ० 

10 
आ.ले.प. अगधकृि 

1 

    

० 

11 अगधकृि ३     ० 

12 प.हे.न. 1     ० 

13 
हेल्थ अमसस्टेन्ट 

1 

1    

१ 

14 सहायक 5     ५ 

15 
लेखा सहायक १ 

    

० 

16 प्रा.स. 1     १ 

17 
सव-इजन्िननयर 

2 

    

० 

18 
कम्प्युटर अपरेटर 

1 

    

१ 

19 महहला ववकास ननरीक्षक 
1 

1    

० 



20 अममन 1     ० 

21 सहायक 3 1    २ 

22 स.ले.पा. 1 1    ० 

23 सहायक महहला ववकास 
ननररक्षक १ 

    

० 

कायावलय िफव  िम्मा 32     १३ 

1 सहायक ६ 1    5 

2 सव-इजन्िननयर ६     ६ 

3 सहायक ७  5   २ 

4 अ. सव-इजन्िननयर ७     ६ 

वडा कायावलय िफव  िम्मा 26     19 
कुल िम्मा 58     32 
कृवष िथ  पशु सेि  िफत को दरिन्दी       
1 

अगधकृि स्िर 7/8 १ 

1(अध्ययन 
बबदामा) 

   

१ 

2 सहायक स्िर 5 २ 1    १ 

3 सहायक स्िर 4 १ 1      

4 िम्मा ४     २ 

5 अगधकृि स्िर 7/8 १ 1    ० 

6 सहायक स्िर 5 २ 1    १ 

7 सहायक स्िर 5 १     १ 

8 सहायक स्िर 5 १     १ 

9 सहायक स्िर 4 २     २ 

10 सहायक स्िर 4 २     २ 

        
        

 

 

िड  क य तलय (१३िट ) 

१ सहायक ५ औ ं प्रशासन  सा.प्र ६ 

२ सव-ईजन्िननयर ५औ ं ईजन्िननयर मसमभल ६ 

३ सहायक चौथो प्रशासन सा.प्र. ७ 

४ अ.सव - 
ईजन्िननयर 

चौथो ईजन्िननयर मसमभल ७ 

                     वडा कायावलय िफव  िम्मा २६ 

                        कुल िम्मा ५८ 
 



कृवष िथ  पश ुसेि  िफत को दरिन्दी 

१ अगधकृि स्िर ७/८ औ ं कृवर्  १ 

२ सहायक स्िर  ५ औ ं कृवर्  २ 

३ सहायक स्िर ४ औ ं कृवर्  १ 

जबम  ४ 

४ अगधकृि स्िर ७/८ औ ं पश ु  १ 

५ सहायक स्िर ५ औ ं पश ु  २ 

६ सहायक स्िर ५ औ ं पश ु  १ 

७ सहायक स्िर ५ औ ं पश ु  १ 

८ सहायक स्िर ४औ ं पश ु  २ 

 

स्ि स््य श ख  िफत को दरिन्दी 

 नगरप ललक  िफत को दरिन्दी 

क्र.सं.  पद िह समूह दरिन्दी पदपूिी ख ली 
१ िनस्वास्थय  

अगधकृि 

सािौं िह  हेल्थ 
ईन्फक्सन 

१ १ ० 

२ िनस्वास््य 
ननरीक्षक 

छैठौं िह हेल्थ 
ईन्फक्सन 

१ १ ० 

३ नमसवङ 
ननरीक्षक 

छैठौं िह िनरल 
/कम्यूनेटी 
नसव समूह 

१ ० १ 

 

प्र थलमक स्ि स््य केन्र लमु्बिनी िफत को दरिन्दी 

क्र.सं.  पद िह समूह दरिन्दी पदपूिी ख ली 
१ मेडडकल 

अगधकृि  

आठौं िह स्वास््य 
ि.हे.स. 

१ ० १ 

२ स्टाफ नसव 
/अस्पिाल 
नमसवङ 
ननरीलक्षक 

५, ६ र 
७ िह 

स्वास््य ि 
.हे.स. 

१ ० १ 

३ हे. अ. \ 
मस अहेव 

 

५, ६ र 
७ िह 

स्वास््य हे.ई. १ १ ० 



४ ल्याव अ 
.\व.ल्याव  

अ.\ल्याव 
अ. 
ननरीक्षक 

४,५, ६ 
र ७ िह 

स्वास््य ल्याव 
मे.टे.ि.भे.ल्याव 

१ १ ० 

५ अ.न.मी 
\मस.अ.मम 

४,५ र ६  
िह 

स्वास््य हे.ई. ३ ३ ० 

६ अ.हे.व \ 
मस.अ.मम 

४,५ र ६  
िह 

स्वास््य हे.ई. ३ २ १ 

७ का.स. शे्रणी 
ववहहन 

प्रशासन २ २ ० 

मेडडकल अचिकृि कर रम  रहेको 

स्ि स््य िौकी िफत  

१. मिुिनी 

क्र.सं
.  

पद िह समूह दरि
न्दी 

पदपूिी ख ली 

१ अगधकृि छैठों स्वास््य 
हे.ई. 

१ १ ० 

२ अगधकृि\सहायक ५ र ६ िह स्वा.क.नं. १ १ ० 

३ सहायक ५ िह स्वा.हे.ई. २ २ ० 

४ सहायक ४ िह स्वा.हे.ई. १ १ ० 

५ सहायक ४ िह स्वा.क.नं १ १ ० 

 

 

 

२. एकल  

क्र.सं.  पद िह समूह दरिन्दी पदपूिी ख ली 
१ अगधकृि छैठों स्वास््य 

हे.ई. 

१ १ ० 

२ अगधकृि\सहायक ५ र ६ 
िह 

स्वा.क.नं. १ १ ० 

३ सहायक ५ िह स्वा.हे.ई. २ २ ० 

४ सहायक ४ िह स्वा.हे.ई. १ १ ० 

५ सहायक ४ िह स्वा.क.नं १ १ ० 

३. खुद िगर 



क्र.सं.  पद िह समूह दरिन्दी पदपूिी ख ली 
१ अगधकृि छैठों 

िह 

स्वास््य 
हे.ई. 

१ १ ० 

२ अगधकृि\सहायक ५ र ६ 
िह 

स्वा.क.नं. १ १ ० 

३ सहायक ५ िह स्वा.हे.ई. २ २ ० 

४ सहायक ४ िह स्वा.हे.ई. १ १ ० 

५ सहायक ४ िह स्वा.क.नं १ १ ० 

 

४. मलसन  

क्र.सं.  पद िह समूह दरिन्दी पदपूिी ख ली 
१ अगधकृि छैठों 

िह 

स्वास््य 
हे.ई. 

१ १ ० 

२ अगधकृि\सहायक ५ र ६ 
िह 

स्वा.क.नं. १ १ ० 

३ सहायक ५ िह स्वा.हे.ई. २ २ ० 

४ सहायक ४ िह स्वा.हे.ई. १ १ ० 

५ सहायक ४ िह स्वा.क.नं १ १ ० 

             - हे.अ.-१ अध्ययन 
विद म  

५. िेनुहि  

क्र.सं.  पद िह समूह दरिन्दी पदपूिी ख ली 
१ अगधकृि छैठों 

िह 

स्वास््य 
हे.ई. 

१ १ ० 

२ अगधकृि\सहायक ५ र ६ 
िह 

स्वा.क.नं. १ १ ० 

३ सहायक ५ िह स्वा.हे.ई. २ २ ० 

४ सहायक ४ िह स्वा.हे.ई. १ १ ० 

५ सहायक ४ िह स्वा.क.नं १ १ ० 

६. भगि नपुर 

क्र.सं.  पद िह समूह दरिन्दी पदपूिी ख ली 
१ अगधकृि छैठों िह स्वास््य 

हे.ई. 

१ १ ० 

२ अगधकृि\सहायक ५ र ६ 
िह 

स्वा.क.न.ं १ १ ० 



३ सहायक ५ िह स्वा.हे.ई. २ २ ० 

४ सहायक ४ िह स्वा.हे.ई. १ १ ० 

५ सहायक ४ िह स्वा.क.न ं १ १ ० 

 

 

 

७. आम  

क्र.सं.  पद िह समूह दरिन्दी पदपूिी ख ली 
१ अगधकृि छैठों 

िह 

स्वास््य 
हे.ई. 

१ ० १ 

२ अगधकृि\सहायक ५ र ६ 
िह 

स्वा.क.नं. १ १ ० 

३ सहायक ५ िह स्वा.हे.ई. २ १ १ 

४ सहायक ४ िह स्वा.हे.ई. १ १ ० 

५ सहायक ४ िह स्वा.क.नं १ १ ० 

-अ.हे.ि-१ अध्ययन 
विद म  
 

शहरी स्ि स््य केन्र - १ 

क्र.सं.  पद िह समूह दरिन्दी पदपूिी ख ली 
१ हे .अ. ५ िह स्वास््य 

हे.इ. 

१ १  

२ अनमी ४ िह स्वा.क.नं. १ १  

३ का .स.  शे्रणी 
ववहहन 

प्रशासन १ १  

  

 

श ख  अनुस र क यत वििरण 

श ख  क यत वििरण 

pBd ljsf; zfvf 
 

 j8f 5gf}6 
 kmf]sn k;{g 5gf}6 
 cg'udg ;ldltdf gePsf] 7fFpdf k|ltlgwL 5gf}6 
 pBd ljsf; ;ldltdf gePsf] k|ltlgwL 5gf}6 

pBdL l;h{gf / ljsf; 
!=pBd ljsf;sf nflu ;fdflhs kl/rfng ug]{ .  
@=pBdzLntf ljsf; ug]{⁄u/fpg] . 



#=k|fljlws ;Lk ljsf; ug]{⁄u/fpg] . 

$=n3' ljQdf kx'Fr a[l¢ ug]{⁄u/fpg] . 

%=pko'Qm k|ljlwdf kx'Fr ug]{⁄u/fpg] . 

^= a:t' / ;]jf  ahf/Ls/0f tyf Joj;fo k/fdz{ 
ug]{⁄u/fpg] . 

&= gu/ k|d'v ,pk k|d'v tyf k|d'v k|zf;sLo 
clws[tn] tf]s]sf cGo sfd ug]{. 

 
 

श ख  क यत वििरण 

प्रश सन, योजन  िथ  
अनुगमन शाखा  

देहाय 

१) नगरपामलकाको प्रशासन, योिना िथा अनुगमन शाखाको प्रमुख 
भई कामकाि गने । 
२) नगरपामलकाका कमवचारीको व्यजक्िगि वववरण राख्ने । 

३) नगरपामलकाको मानव संशाधन ववकास योिना ियार गने । 

४) कमवचारीको क्षमिा ववकासका लागग क्षते्र पहहचान गरी 
सम्बन्धीि कायवक्रम सञ्चालन गने । 
५) कायावलयको संगठन संरचना र कायव वववरण अद्यावगधक 
गररराख्ने । 

६) नगरपामलकाको बैठक सम्बन्धी एिेण्डा सहहिको िानकारी 
समयमै सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउने । 

७) नगरपामलकाको अन्य शाखा साँग समन्वय गने । 

८) वडा कायावलयको कमवचारीको वववरण ियार गने, ननरीक्षण गने 
र कामको समन्वय गने । 
९) पदपुिीका सम्बन्धमा प्रमखु प्रशासकीय अगधकृिलाई आवश्यक 
राय प्रस्िुि गने र सहयोग गने । 

१०) नगर पामलकाका प्रमुख प्रशासकीय अगधकृिको अनुपजस्थिीमा 
दैननक प्रशासन सञ्चालन गने । 
११) नगरपामलकाको जिन्सी ननरीक्षण िथा व्यवस्थापन सम्बन्धी 
काम गने गराउने । 
१२) नगरपामलकाको सामाजिक सुरक्षा,सामाजिक ववकास र 
सम्बन्धीि कायव गने गराउने । 
१३) नगरपामलकाको सम्पत्तीको लगि ियार गने र संरक्षण गने 
गराउने । 

१४) शाखाका कमवचारीहरुको कायव सम्पादन मूल्याङ्कन, ७ हदन 
सम्मको भैपरी आउने, पवव ववदा र घर ववदा  

    स्वीकृि गने । 



१५) उपभोक्त्ता सममनिवाट संचालन हुने रु. १०,००,०००।– (दश 
लाख) सम्मको योिनाको लगि अनमुान  

    स्वीकृि िथा योिना सम्झौिा मसफारीस गने । 

१६) प्रमुख प्रशासकीय अगधकृिले प्रत्यायोिन गरेका अन्य कायव 
गने । 

१७) प्रमुख प्रशासकीय अगधकृिलाई कमवचारी प्रशासन सम्बन्धमा 
राय सुझाव प्रस्िुि गने । 
१८) नगरपामलकाद्धारा सञ्चालन भएका योिनाहरुको अनुगमन 
िथा मूल्याङ्ककनका लागग सहयोेेग गने । 
१९) स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४,  ले िोके बमोजिमको 
अन्य काम गने गराउने । 
२०) घ वगवको ननमावण व्यवसाय इिािि पत्र प्रदान गनवका लागग 
प्रमुख प्रशासकीय अगधकृि समक्ष पेश गने । 
२१) वावर्वक योिना िथा कायवक्रम ििुवमा, कायावन्वयन एवम 
प्रगनि प्रनिवेदन सम्वजन्ध कायव गने । 
२२) उपभोत्ता सममनिलाई िामलम संचालन गने,योिना सम्झौिा 
,कायावदेश,बैक खािाको लागग मसफाररस  

    सम्वजन्ध कागिाि हरु ियार गने,आवश्यकिा अनुसार 
उपभोत्ता सममनि िथा वडा कायावलयहरुलाई  

    पत्राचार गने,योिना सम्वजन्ध अमभलेख ब्यवस्थापन गने । 
२३) ि्याक अद्यावगधक गनव ,चौमामसक ,बावर्वक सममक्षा 
सम्वजन्ध कायव गने⁄गराउने । 
२४) योिना अनुगमन को लागग आवश्यक व्यवस्थापन गने 
,अनुगमन सममनि संग समन्वय गरी अनुगमन  

    प्रनिवेदन ियार गने ,कायवसम्पन्न प्रनिवेदन संलग्न गरी 
भुक्िाननको लागग पेश गने । 
२५) बिार अनुगमन िथा उपभोक्त्ता हहि प्रबद्र्घन सम्वजन्ध कायव  
। 

 

श ख  क यत वििरण 

स्वास््य शाखा  

 

देहाय 

१ नगरपामलकाको स्वास््य शाखा प्रमुख भई काम काि गने । 
२ नगरपामलका अन्िगवि रहेका स्वास््य संस्था िथा त्यसमा 
कायवरि कमवचारीहरुको दरबन्दी अनुसारको िनशक्िी वववरण 
ियार गने । 



३ स्वास््य सेवा िफव  संनघय शशवि िथा स्थाननय ननशिव िफव को 
वावर्वक स्वीकृि कायवक्रमहरु संचालनका लागग योिना ियार गरी 
कायावन्वयन गने । 
४ स्वास््य सेवा िफव  प्रवधवनात्मक, प्रनिकारात्मक, उपाचारात्मक 
सेवाप्रवाह लाई स्वास््य संस्था माफव ि एंव स्वास््य शाखा माफव ि 
कायवक्रम संचालनमा सहिीकरण गने । 

५ ननशलु्क और्धी वविरणका लागग आवश्यक और्गधहरुको आपुिी 
व्यवस्था ममलाउने । 
६ ववपन्न नागररकहरुका लागग उपचार सहुमलयि मसफाररस 
सममनि मा रहह मसफाररस गनव सहयोग गने । 
७ नेपाल सरकार, स्वास््य मन्त्रालय ववभाग र प्रदेश स्वास््य 
मन्त्रालय, नगरपामलका बाट संचामलि राजष्िय प्रदेश स्िरीय एंव 
स्थाननय स्िरका स्वास््य कायवक्रमहरु संचालन एवं कायावन्वयन 
गने गराउने । 
८ स्वास््य कायवक्रमहरुको मामसक, त्रैमामसक, चौमामसक एंव 
वावर्वक प्रगिी सममक्षा कायवक्रम संचालन गने गराउने  

९ मामसक प्रगिी प्रनिवेदनहरु DHIS SYSTEM मा अनलाइन इन्िी 
गने । 

१० नगरपामलका अन्िगविका अन्य शाखाहरु संग समन्वय एंव 
सहकायव गरी कायवक्रम गने 

११ नगर प्रमुख ,उप प्रमखु िथा प्रमुख प्रशासककय अगधकृि बाट 
हदइएको ननदेशन एंव जिम्मेवारी पुरा गने । 

१२ नगरपामलका मािहिका स्वास््य संस्थाहरु एवं त्यसमा 
कायवरि कमवचारीहरुको सुपररवेक्षण अनुगमन मूल्याङ्कन गने।   

१३ सम्पाहदि कामहरुको अमभलेख िथा प्रनिवेदन गने ।                 
 

 

 

श ख  क यत वििरण 

सूचना िथा प्रववगध 
शाखा 
 

देहाय 

१.Internet and Networking सम्बजन्ध सबै कायव गने। 

२. १३ वटा वडा मा रािस्व सफ्टवेयर सम्बजन्ध कायव र Error 

Solving सम्वजन्ध कायव गने। 
३.१३ वटा वडा मा मालपोि सफ्टवेयर सम्बजन्ध कायव र Error 

Solving सम्वजन्ध कायव गने। 



४. १३ वटा वडा मा मसफाररस सफ्टवेयर सम्बजन्ध कायव र Error 

Solving सम्वजन्ध कायव गने। 
५.वेब पेि, फेसबुक पेि, ग्रूप एस.एम.एस एण्ड सफ्टवेयर 
सम्बजन्ध कायव गने। 
६.स्कूल (सामुदानयक,मदरसा,संस्थागि )को EMIS Software 

सम्बजन्ध कायव एण्ड Error Solving 

७.ि्यांक िथा सूचना संकलन िथा सम्पे्रर्ण कायव गने। 

८.यस नगरपामलकाको सूचना अगधकारी को रुपमा कायव गने। 

९.नगर प्रमुख ,उप प्रमखु िथा प्रमुख प्रशासकीय अगधकृिले 
िोकेका अन्य काम गने। 

 

 

श ख  क यत वििरण 

लेखा शाखा  

 

देहाय 

१. सरकारी आगथवक कारोवारसग सम्बन्धीि ववननयोिन ,धरौटी 
,रािश्व ,मुल संगचि कोर् ,लगायि अन्य  स्थाननय कोर् खािा 
िथा कायवसन्चालन कोर् खािाहरु सन्चालन गने/गराउने । 

२. सरकारी आगथवक कारोवारहरुको अथाथव ,वस्िुपरक ,वैज्ञाननक 
ढगले  लेखाङ्कन गने ,अमभलेखखकरण गने र प्रनिवेदन गने । 
३. स्थाननय िहको बावर्वक बिेट नीनि िथा कायवक्रमहरु ननमावणका 
लागग ववमभन्न ववर्यगि सममनिहरुमा  रही समन्वय एवम 
सहिीकरण गने । 

४. आन्िररक िथा अजन्िम लेखा पररक्षण गनव सहयोग गने । 
लेखा पररक्षणबाट औलं्याइएका व्यहोराहरुको प्रनिकृया पेश गने 
,बेरुिु फछ्यौट गनव सहयोग गने/गराउने । 
५. डडजिटल नोहटस बोडव माफव ि सुचना प्रववगध शाखासाँग समन्यय 
गरी आय व्ययको वववरण सावविननकरण गने । 

६. यस नगरपामलका अन्िगवि रहेका ववमभन्न शाखाका 
कमवचारीहरुलाइ आगथवक राय सल्लाह सुझाव िथा परामशव हदने । 
७ . नगर प्रमुख र कायावलय प्रमखुले िोकेका अन्य कायवहरु 
गने/गराउने। 
 

 

 

श ख  क यत वििरण 

समन्वयशाखा 
 

देहाय 



१. लुजम्बनीको ववकासका लागग लजुम्बनी सााँस्कृनिक नगरपामलका 
र स्पेनको Caceres नगरपामलका, माडिड महानगरपामलका, 
लुजम्बनी गाडेन फाउन्डेसन, बदु्ध लुजम्बनी ग्रुप ववच भएका र 
भववष्यमा हुने सहमनि सम्झौिा कायावन्वयन र संचालन हुने 
पररयोिना/कायवक्रममा काम गने । 
२. लुजम्बनी सााँस्कृनिक नगरपामलका र देवदह नगरपामलका, 
कवपलवस्िु नगरपामलका, रामग्राम नगरपामलका र अन्य सहकायव 
पामलकाहरु, स्पेनको Caceres नगरपामलका, माडिड 
महानगरपामलका, लजुम्बनी गाडेन फाउन्डेसन, बदु्ध लुजम्बनी ग्रुप 
ववचको सम्बन्धलाई ससं्थागि, हदगो र समुधुर कायम गनव 
समन्वयकारी भूममका ननवावह गने । 
३. लुजम्बनी सााँस्कृनिक नगरपामलका र देवदह नगरपामलका, 
कवपलवस्िु नगरपामलका, रामग्राम नगरपामलका र अन्य सहकायव 
पामलकाहरु, स्पेनको Caceres नगरपामलका, माडिड 
महानगरपामलका, लजुम्बनी गाडेन फाउन्डेसन, बदु्ध लुजम्बनी ग्रुप 
ववच भएका र भववष्यमा हुने सहमनि सम्झौिा कायावन्वयन र 
संचालन हुने पररयोिना/कायवक्रममा काम गने । 
४. लजुम्बनी सााँस्कृनिक नगरपामलका र लुजम्बनी गाडेन फाउन्डेसन, 
बुद्ध लुजम्बनी ग्रुपको नीनि ननयम र ननदेशनमा रही कायव गने । 

५. लजुम्बनी सााँस्कृनिक नगरपामलका र लुजम्बनी गाडेन फाउन्डेसन, 
बुद्ध लुजम्बनी ग्रुप द्द्वारा संचामलि कायवक्रम सफल पानव आवश्यक 
भूममका ननवावह गने । 
६.  बुद्धको शाजन्िको सन्देश ववश्व भर फैलाउने र लुजम्बनी र 
नेपालको प्रचारप्रसार एव ंववकासका लागग अन्िराजष्िय सहायोग र 
अनुभवको आदानप्रदान गने उद्देश्यका साथ ् स्पेनको Caceres 

नगरपामलकामा लुजम्बनी गाडेन फाउन्डेसन द्द्वारा ननमावण हुन 
लागेको लुजम्बनी गाडेन पररयोिनामा समन्वय र सहकायव गने । 

७.  समन्वय कायव व्यवस्थापन िथा संचालन कायववगध २०७७ 
अनुसारका कायव गने गराउने । 

८. नगर प्रमुख ,उप प्रमखु र प्रमुख प्रशासकीय अगधकृिले 
िोकेका अन्य कायवहरु गने गराउने । 

 

श ख  क यत वििरण 

कृवर् शाखा 
 

1. कृर्क समुह दिाव गने। 
2. रसायननक मलको इिािि पत्र नववकरण गने। 
3. रसायननक मलको इिािि पत्र हदने। 
4. कृवर् ववद्युि ममटरको मसफाररस गने 



5. कृवर् फमव दिाव को लागी मसफाररस गने 

6. प्राववगधक सेवा टेवा कायवक्रम संचालन गने। 
7. साना मसचाई कायवक्रम संचालन गने। 
8. बीउ प्रनिस्थापन िथा क्षेत्रववस्िार कायवक्रम संचालन गने। 
अनुगमन गने। 
9. हदगो माटो व्यवस्थापन कायवक्रम संचालन गने।च्याउ खेनि 
प्रववद्धन कायवक्रम गने। 
10. एक घर एक फलफुल ववरुवा / िडडबुटी खेनि प्रववद्धन 
कायवक्रम / नसवरी प्रववद्धन कायवक्रम गने। 
11. आकजस्मक सेवा िथा बाली संरक्षण कायवक्रम 
गने।
  

12. कृवर् सुचना िथा संचार र िनचेिना मुलक कायवक्रम गने 

13. ववपन्न समुदाय लक्षक्षि कायवक्रम 
संचालन
  

14.नगर प्रमुख उप प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अगधकृले िोकेको 
काम गने। 
 

 

श ख  क यत वििरण 

Goflos zfvf 

 
 
 
!=o; Goflos ;ldltdf kg{ cfpg] Goflos ;ldltsf] 

If]qflwsf/ leq  kg]{ ljleGg d'2f, lgj]bg /   
ph'/Lx?sf] tf]s cfb]zfg';f/ btf{ ul/ k|ltjfbLx?nfO{ 
Dofb ;'rgf hf/L ug]{ . 

@= jfbL, k|ltjfbLx?nfO{ tf/]v tf]Sg] .  
#=;+of]hssf] cfb]zfg'/;f/ 5nkmndf af]nfpg] / 
5nkmn u/fpg], clen]v /fVg] . 
$=;+of]hssf] cfb]zfg'/;f/ cfjZos ePdf ufpF ;h{ldg 
ug{ hfg] / k|ltj]bg k]z ug]{ . 
%=;+of]hssf] cfb]zfg'/;f/ cfjZos ePdf ;fIfL js–kq 

u/fpg lkmN8df hfg] / k|ltj]bg k]z ug]{ . cfjZostf 
cg';f/ hUuf ljjfbx?df gfk gSzf ug{ gfkL zfvfnfO{ 
kqrf/ ug]{ . 

^=;+of]hssf] cfb]zfg/;f/ d'2fsf] d]nldnfk 4f/f 6'Ëf] 
nufpg kq sf6L d]nldnfkdf k7fpg] . 



&=d]nldnfk 4f/f 6'Ëf]  gnfuL d'4f lkmtf{ cfPdf 
cfb]zfg';f/ d'4fsf] k]zL tf]sL !% lbg leq lgodfg';f/ 
Goflos ;ldlt af6 lg0f{o eP jdf]lhd lg0f{osf] 
k"0f{kf7 tof/ ug]{ . 

*= lg0f{osf] k"0f{kf7 b'a}kIfnfO{ ;'gfpg] / lg0f{o 
;'lgkfPsf] lgj]bgdf b'a} kIfnfO{ ;lx u/fO{ d'2f 
bfo/L lstfjdf clen]v ul/ /fVg] . 

(=Goflos ;DaGwL tflnd, uf]i7L, a}7sx?df 
cfb]zfg';f/ ;xeflu hgfpg] . 
 

   

 

 

श ख  क यत वििरण 

महहला afnaflnsf 

ननरीक्षक 

 

देहाय 

1.अपाङ्ग पररचयपत्र वविरण गने। 
 

2.ज्येष्ठ नागररक पररचयपत्र वविरण गने। 
 

3.िनचेिनामुलक कायवक्रमहरु संचालन गने। 
 

4.ववमभन्न हदवमसय कायवक्रमहरु संचालन गने। 
 

5.आ.व का जस्वकृि वावर्वक कायवक्रमहरु गने। 
 

6.नगर प्रमुख ,उप प्रमुख िथा प्रमुख प्रशासकीय अगधकृिले िोके 
वमोजिमका कामहरु गने। 
 

 

 

श ख  क यत वििरण 

:6f]/ zfvf 
 

.स्टोर शाखाको िफव वाट सम्पादन हुने सम्पूणव कामहरु खररद आदेश 
माफव ि सामान खररद गने ,ममवि आदेश ियार िथा ममवि गने 
,दाखखला वववरण ियार गने।खािाहरुमा आम्दानन वााँधने।हस्िान्िरण 
र ननकाशा माफव ि मौज्दाि घटाउने िथा सम्वजन्धि लाइव सामान 
हस्िान्िरण ⁄ननकाशा गने। 



2.कायावलयका सम्पूणव शाखाहरु वडा कायावलय िथा स्वास््य 
संस्थाहरुमा आवश्यक सामान उपलब्ध गराउने।माग फाराम संकलन 
गने ,आवश्यक प्रकृया अगाडी वढाउने। 
3.जिन्सी सामानहरुको अमभलेख राख्ने ,व्यवस्थापन गने िथा 
वावर्वक जिन्सी प्रनिवेदन ियार गने। 
4.कायावलय भवनहरुमा ववधुनिय िथा प्लम्वरीग सम्वजन्ध समस्या 
देखखएमा ममवि सम्भार गराउने। 
5.प्रशासन शाखाको िफव वाट सम्पाहदि हुने काम मा सहजिकरण 
गने। गचठ्ठीपत्र ियार गने िथा पठाउने फाइमलङ गने िथा अमभलेख 
व्यवस्थापन गने। 
6.पोखरी ठेक्का सम्वजन्ध सम्पूणव काम सम्पादन गने। 
7.मुल्याकन सममनिमा स्टोर शाखाको िफव वाट सदस्यको रुपमा 
काम गने। 
8.प्रमुख प्रशासकीय अगधकृि ,नगरप्रमुख ,उप-प्रमुख ज्यु हरुको 
ननदेशानुसार काम गने। 
9.कायावलयले खटाएको अन्य काम गने। 

 

श ख  क यत वििरण 

;fdflhs ;'/Iff tyf 
kl~hs/0f zfvf 
 

देहाय 

१) आयोिना व्यवस्थापन इकाईले ियार गरेको कायवयोिना अनुरुप 
घटना दिाव िथा सामाजिक सुरक्षाका ि्याङ्कहरुलाई कम्प्युटरमा 
प्रबबष्ट गने र त्यसको व्यवस्थापनमा सहजिकरण गने ।  
२)ववभाग िथा स्थानीय िहले आयोिना सम्वद्ध कायवको लागग 
खटाएको सेवा प्रदायकले काम गरे नगरेको यकीन गने, 
३) स्थानीय िहमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली अवलम्वन गरी 
व्यजक्िगि घटना दिाव र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वविरणलाई 
अनलाईनमा आधाररि बनाई ननरन्िर चलाउन सक्ने अवस्था मसिवना 
गनव आयोिना व्यवस्थापन इकाईले ियार गरेको कायवयोिना 
बमोजिमका कायव गने ।   
४) स्थानीय िहका प्रत्येक वडाबाट र दिाव मसववरबाट प्राप्ि घटना 
दिावका सूचना फारममा रहेका वववरण व्यवस्थापन सुचना प्रणालीमा 
प्रववष्ट गने ।  
५) व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रववष्ट गरेको वववरणको आधारमा 
घटना दिावको प्रमाणपत्र ववद्युिीय माध्यमबाट छाप्ने ।  



६) सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्ि गने लाभग्राहीको सुची िथा प्रत्येक 
त्रैमामसकको भुक्िानीको वववरण व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रबबष्ट 
गरी अद्यावगधक गने र भत्ता वविरण प्रणालीमा सहयोग गने ।  
७) घटना दिाव मशववर सञ्चालन गनव स्थानीय िहलाई सहयोग गने 
।  
८) घटना दिाव िथा सामाजिक सुरक्षा भत्ताप्राप्ि गने लाभग्राहीको 
गुनासो दिावलाई व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रबबष्ट गने र गुनासो 
सम्बोधन भए नभएको बारे गुनासोकिावलाइ िानकारी हदने ।  
९) आयोिना सम्बन्धी कायवहरुको िोककएको ढााँचामा पनिववेदन ियार 
गने, ववभागमा पठाउने, समन्वय गने, आगथवक प्रशासन शाखा 
साँग समन्वय गरी सोधभनावको लागग आवस्यक प्रनिवेदन ियार गरी 
प्रणालीमा इजन्ि गने । 
१०) दिाव मशववरको आयोिना गनव सहयोग गने र यसरी आयोिना 
गररएको मशववरमा घटना दिाव िथा सामाजिक सुरक्षाका वववरणहरुको 
अद्यावगधक गने र गनव सहयोग गने ।   
११) घटना दिाव िथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी िनचेिना 
अमभबदृ्गध गनव प्रयोग गररने सूचना िथा सञ्चारका सामाग्रीको 
पररचालन िथा प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउने र उक्ि सामाग्रीको 
वविरण िथा पररचालनलाई सुननजश्चि गने ।  
१२) आयोिना सम्बन्धी कायवको अनुगमन, मूल्यांकन, अध्ययन, 
अथवा अन्य कायव को लागग खहटएका अथवा ननयुक्ि गररएका 
पदागधकारी अथवा सेवा प्रदायक लाई स्थानीय िहमा समन्वय िथा 
सहिीकरण गनव सहयोग गने ।  
१३) सेवा इकाई रहेको वडा बाहेकका वडाहरुमा िनशजक्ि िथा 
प्राववगधक पूवावधार उपलब्ध भएको अवस्थामा सोहह वडा बाटै 
ववभागको व्यवस्थापन सूचना प्रणाली माफव ि घटना दिाव िथा 
सामाजिक सुरक्षा को अमभलेख व्यवस्थापन गनव सहयोग िथा 
समन्वय गने ।  
१४) सेवा केन्र स्थापना, सञ्चालन िथा आयोिना कायावन्वयनका 
लागग आयोिनाको िफव बाट प्राप्ि सशिव अनुदान, प्राप्ि शिव िथा 
िोकीएको खररद ववगध अपनाई आवश्यक सामाग्री+ 
 िथा सेवा खररद गनव सहयोग गने । 



१५) स्थानीय िहमा हुने घटना दिाव िथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी 
अन्य कायवहरु प्रमुख प्रशासककय अगधकृिले िोके बमोजिम गने । 

 

 

 

श ख  क यत वििरण 

jfz zfvf k|d'v 
 

!_ vfg]kfgL, ;/;kmfO, :jR5tf, jftfj/0f tyf ljkb Joj:yfkg 
;DaGwL ;a} lqmofsnfk ;~rfng ug{] . 
@_ jfz of]hgfnfO{ sfof{Gjog ug{] . 
#_ ;DalGwt lgsfo tyf ;/f]sf/jfnfx?l;t ;Dks{ tyf ;dGjo 
ug{] .  
$_ cfkm\gf] dftxtsf sd{rf/LnfO{ sfddf v6fpg] tyf 
sfo{sf] lgu/fgL PjF cg'udg ug{] . 
%_ o; zfvfsf] sfdsf] cg'udg tyf d"Nof•g ug{] .  
^_ cfkm'eGbf dflyNnf] txsf jf sfof{no k|d'vn] 
tf]s]sf] sfo{ ug{] .  
&_ dfFu eO{ cfPsf k|ltj]bg tyf ljj/0fx? ;DalGwt 
zfvf tyf lgsfodf pknAw u/fpg] .  
*_ zfvfut gLlt lgdf{0fdf ;xof]u k'/\ofpg] . 
(_ 6f]n ;'wf/ ;ldlt, ljBfnon tyf ;/f]sf/jfnfx?nfO{ 
k"0f{;/;kmfO, ljkb tyf Ifdtf clea[l4 ;DaGwL tflnd 
PjF cled'vLs/0f sfo{qmd ;~rfng ug{] . 

!)_ ;a} jf8{x?df k"0f{ ;/;kmfO ;DaGwL cleofg tyf 
jfz ;FUf ;DalGwt sfo{qmd PjF lqmofsnfk ;~rfng 
ug{] . 

!!_ o'lg;]km, gd'gf tyf l;=l8=Pd cflb;Fu ;dGjo PjF 
;xsfo{ u/L sfo{qmdx? ;~rfng ug{] . 
!@_ sfof{non] tf]s]sf cGo sfo{x? ug{] . 
!#_ kfgL k/LIf0f ug{] . 
!$_ o; zfvfsf] lgoldt sfo{x? ug{] . 
!%_ jflif{s k|ltj]bg tof/ ug{] . 
!^_ o; gu/kflnsfnfO{ k"0f{ ;/;kmfOo'Qm gu/kflnsf 
3f]if0ff ug{ ;xof]u ug{] . 
!&_ ljkb tyf k"0f{ ;/;kmfOsf] If]qdf hg ;d'bfo PjF 
;/f]sf/jfnfx?nfO{ r]tgzLn agfpg] . 
!*_ ljkb ;DaGwL ;dGjo, klxrfg, k"j{ tof/L, k|ltsfo{ 
of]hgf cg'udg tyf Joj:yfkgdf ;xof]u ug{] . 



!(_ ;DalGwt lgsfoaf6 dfFu eO{ cfPsf ljj/0fx? 
pknaw u/fpg] tyf kqfrf/ ug{] . 
@)_ ljkb\df k/]sfx?nfO{ cg'udg u/L /fxt tyf cfly{s 
;xof]usfnflu l;kmfl/; ug]{. 
@!_ gu/ k|d'v ,pk k|d'v tyf k|d'v k|zf;sLo clws[tn] 
tf]s] cg';f/ cGo sfd ug]{. 
 

 

श ख  क यत वििरण 

kz' ljsf; zfvf 

 
b]xfo 
!= kz'x?df gZn ;'wf/ sfo{qmd M s[lqd uef{wfg 
;]jf, pGgt hftsf] af]sf ljt/0f 
@= kz' cfxf/f ;]jf M lxpFb],jif]{ 3fF;sf] ljp tyf 8fn] 
3fF;sf] ljp / j]gf{ ljt/0f 
#= cfGtl/s k/lhjL lgoGq0f ;]jf M cfGtl/s k/lhjL 
;DaGwL cf}iflw ljt/0f 
$= jfXo k/lhjL lgoGq0f ;]jf M jfXo k/lhjL ;DaGwL 
cf}iflw ljt/0f 
%= EoflS;g];g ;]jf M ufO{,e};L,e]8f,afv|f,j+u'/ 
cflbdf Eofu't],r/r/],lk=lk=cf/,:jfOg lkmj/,vf]/]t cflb  
^= pkrf/ ;]jf M kz'k+IfLx?df nfUg] ljleGg /f]ux?sf] 
pkrf/ 
&= dT:o ljsf; sfo{qmd M gofFF kf]v/L 
lgdf{0f,cf}iflw,df5fr"g,df5fe"/f cflb ljt/0f 
*=k|rf/ k|;f/ ;]jf sfo{qmd M s[ifsnfO{ kz'kfng 
;DaGwL ;'emfj ;Nnfx, kz'k+IfL tyf dT:o tflnd / 
uf]i7L ;+rfng ug]{ 
( kmfd{ btf{÷gjLs/0f sfo{qmd M kz'k+IfL tyf dT:o 
kmfd{ btf{ tyf gjLs/0f ug]{ 
!)= s[ifs ;d"x btf{÷gjLs/0f sfo{qmd M kz'k+IfL tyf 
dT:o s[ifs ;d"x btf{÷gjLs/0f ug]{ 
!!=cfjZostf cg';f/ cfsl:ds ;]jf ;+rfng ug]{ 
!@=kmfd{ k|j4{g tyf k|f]T;fxg sfo{qmd ug]{ 
!#= gu/ k|d'v pk k|d'v tyf k|d'v k|zf;sLo clws[tn] 
tf]s] jdf]lhdsf sfo{ ug]{. 
 

 

श ख  क यत वििरण 

रािश्व शाखा  

 

देहाय 



१.रािश्व संकलन गने । 
 २.व्यवसाय दिाव िथा नववकरण गने । 
 ३. उठेको रािश्व बैंकमा दाखखला गने । 
४.सामाजिक सुरक्षा शाखा साँग सम्बन्धी सबै काम गने  

५.नगर प्रमुख उपप्रमखु र प्रमुख प्रशासकीय अगधकृि ज्युले िोके 
अनुसारको सबै काम गने । 
सुकन्य  िेटी िि उ िेटी पढ उ अलभय न २०७६ क यतक्रम 

१. सबै वडा बाट प्राप्ि सुकन्या फारम रुिु गरी संकलन गने । 
२. फरामहरुलाई िम्मा गरी माछा पुच्रे बैंकमा खािा खोल्नलाई 

पठाउने । 

३. खािा खोलेका बामलकाहरुको भौचर िम्मा गरी लेखा शाखामा पेश 
गने । 

४. भौचरको माध्यमबाट बैंकमा कन्याको नाममा २०,०००।- बीस हिार 
रुपैया िम्मा गने ।  

५. माछापुच्रे बैंकमा खािा खोल्नलाई ननवेदन लेख्ने । 

 

मेयर कन्य  विि ह योजन  २०७७/०४/०१ गिेि ट ल गु भएको क यतक्रम 

१.सबै वडा बाट प्राप्ि मेयर कन्या वववाह योिना फारामहरुलाई 
रुिु गरी संकलन गने । 
२. फारमहरुलाई िम्मा गरी एन आई सी एमशया बैंकमा खािा 
खोल्नलाई पठाउने 

३. एन.आई.सी.एमशया बैंकमा खािा खोल्नलाई ननवेदन लेख्ने । 
४. एन.आई.सी.एमशया बैंकमा खािा खोलेको कन्याहरुलाई 
३०,०००।-िीस हिारको चेक हस्िान्िरण गने ।  

 

 

श ख  क यत वििरण 

/f]huf/ zfvf 

 
b]xfo 
 
-!_ /f]huf/ ;+of]hsn] gu/ sfo{kflnsfsf] k|d'v 
k|zf;sLo clws[tsf] k|ToIf, ;'k/Lj]If0f, lgb]{zg / 
lgoGq0fdf /xL b]xfosf sfo{x? ug]{, u/fpg]5M 
-s_ :yfgLo txleq /x]sf a]/f]huf/ JolQmsf] tYof+s 

;+sng tyf ljZn]if0f u/L a]/f]huf/sf] ;"rL cBfjlws ug{],  
-v_ ;"rLs[t a]/f]huf/ JolQmnfO{ kl/rokq ljt/0f ug]{,  
-u_ :yfgLo txleq pknAw /f]huf/Lsf cj;/x?sf] klxrfg 
u/L ;f]sf] ;"rgf k|jfx ug]{, 



-3_ :yfgLo txleqsf] /f]huf/Lsf] ;DefJo l:ylt ljZn]if0f 
u/L /f]huf/Lsf] tYof+s ;+sng ug]{, /f]huf/ gS;f+sg 
ug]{ tyf /f]huf/Lsf cj;/sf] clen]vf+sg ug]{,  
-ª_ /f]huf/bftfsf nflu >ldssf] pknAwtfsf] ;DefJotf 
hfgsf/L u/fpg],  
-r_ /f]huf/bftfaf6 dfu eP adf]lhd ;"rLs[t a]/f]huf/ 
JolQmnfO{ /f]huf/Lsf nflu sfddf hfg ;"lrt ug]{,  
-5_ a]/f]huf/x?sf] 1fg, ;Lk, cg'ej, Ifdtf / ahf/sf] 
dfusf cfwf/df cfjZos kg]{ ;Lk ljsf; tflndsf] klxrfg 
u/L ;DalGwt tflnd s]Gb|df l;kmfl/; ug]{,  
-h_ cfˆgf sfdsf/jfxLsf] af/]df lgoldt ?kdf 
gu/sfo{kflnsfdf k|ltj]bg ug]{, 
-em_ P]g tyf o; lgodfjnL adf]lhd cfkm"n] u/]sf sfd 
sf/afxLsf] ;DaGwdf dGqfnon] tf]s]sf] 9fFrfdf 
dGqfno / k|b]zsf] /f]huf/L ;DaGwL ljifo x]g]{ 
dGqfnodf dfl;s ?kdf k|ltj]bg k7fpg],  
-~f_ cfkm\gf] sfo{If]qleqaf6 j}b]lzs /f]huf/Ldf hfg 
rfxg]sf nflu ;"rgf ;Dk|]if0f ug]{, 
-6_ j}b]lzs /f]huf/ k|j4{g af]8{af6 pknAw u/fOg] 
cfly{s ;xfotf ljt/0f ;DaGwL sfo{df ;xof]u k'¥ofpg], 
 -7_ a]/f]huf/ kl/jf/nfO{ k|bfg ug]{ lgjf{x eQf ljt/0f 
ug]{, 
-8_ /f]huf/ ;DaGwL ;/f]sf/jfnfnfO{ cGo ;]jf k|bfg 
ug]{ . 
-@_ /f]huf/ ;+of]hsn] pkbkmf -!_ adf]lhdsf sfo{x? 
;Dkfbg ubf{ gLltut / ;f/e"t ljifox?sf] xsdf 
gu/sfo{kflnsfaf6 cfjZos lg0f{o u/fO{ ug'{kg]{5 
.cGo sfdx? gu/ k|d'v pk k|d'v tyf k|d'v k|zf;sLo 
clws[tn] tf]s] adf]lhd ug]{. 
 

   

श ख  क यत वििरण 

lzIff tyf v]ns'b 
zfvf 
 

देहाय 

1. नगर मशक्षा सममनिको समन्वय र ननदेशनमा नगर मशक्षा 
योिना ििुवमा गने । 
2. नगर स्िरीय मशक्षा, युवा िथा खेलकुद नीनि ििुवमा गरी नगर 
सभामा पेश गने । 
3. स्वीकृि नीनि कायावन्वयनका लागग वावर्वक कायवक्रम िथा बिेट 
ियार गने । 



4. ववद्यालय सुधार योिना ननमावणका लागग सहिीकरण गने । 

5. सामुदानयक ववद्यालय, मदरसा र सामदुानयक मसकाइ 
केन्रहरूमामा शसिव अनुदान रकम ननकासा रमशक्षक िथा 
कमवचारीको िलब भत्ता ननकासा गने । 
6. सामुदानयक\संस्थागि िथा मदरसा ववद्यालयहरूको अनुगमन 
िथा ननयमन गने । 
7. मशक्षा ऐन कायावन्वयन गनवको लागग आवश्यक पने ननयमावली 
र कायवववधी ननमावणका लागगसहिीकरण गने । 

8. मशक्षक िथा ववद्यालय व्यवस्थापन सममनिका 
पदाधगधकारीहरूको पेसागि ववकास र लागग 

आवश्यकिामा आधाररि िामलम, कायवशाला िथा अमभमखुीकरण 
कायवक्रमहरू सञ्चालन गने । 
9. कक्षा ८ को नगरस्िरीय परीक्षा सञ्चालन गने ।अन्य 
परीक्षाहरूको अनुगमन िथा ननयमन गने । 
10. मशक्षा ववकास सम्बन्धी गोष्ठी, सेममनार एवम ्शकै्षक्षक महोत्सव 
आयोिना गने । 

11. ववद्यालयमा सञ्चामलि योिनाहरू र मशक्षण मसकाइ 
कक्रयाकलापहरूको को अनुगमन ननरीक्षण गने । 
12. ववद्यालयमा ननुःशलु्क पाठ्यपुस्िक वविरण, छात्रववृत्त रकम 
वविरण, स्याननटरी प्याड वविरण, हदवाखािा कायवक्रम र अन्य 
कायवक्रमहरू िोककएबमोजिम सञ्चालन भएको सुननजश्चि गने । 

13. ववद्याथी शकै्षक्षक उपलजब्धको आवगधक ववश्लेर्ण गरी गुणस्िर 
सुधारको योिना कायावन्वयन गने । 

14. शकै्षक्षक गुणस्िर सुधारक लागग शकै्षक्षक समस्याहरूमा आधाररि 
लघु अनुसन्धानहरू िस्िै सभे, घटना 
अभ्ययन, कायवमुलक अनुसन्धानहरू सञ्चालन गने र यस्िा 
कक्रयाकलाप गनवको लागग मशक्षकहरूलाईअमभपे्रररि गने। 

15. नगरको शकै्षक्षक गुणस्िर सुधार गनव योिना ििुवमा गरी नगर 
मशक्षा सममनिमा पेश गने । 
16. ववद्यालयमा बाल मतै्री र स्वच्छ शकै्षक्षक वािावरण कायम गनव 
कायवयोिना ियार गरी ननदेशन हदने रक्षमिा ववकास गने । 
17. स्वमुल्याङ्कन िथा बाह्य मुल्याङ्कन सुचकका आधारमा 
ववद्यालयहरूको कायवसम्पादन परीक्षण गरीस्िरीकण गने । 

18. नगरपामलका मभत्र काम गने गैरसरकारी संस्थाहरूको कायवको 
अनुगमन गरी समन्वयात्मक रूपमा 
कायवक्रम सञ्चालन गने । 



19. मशक्षकको िलबी प्रनिबेदन ियार गरी मशक्षक ककिाबखानाबाट 
पाररि गराउने। 

20. अन्िर पामलका मशक्षक सरूवाका लागग अनमुनि हदने र 
नगरपामलका मभत्र सरूवा गने । 
21. करारमा मशक्षक भनाव गनवका लागग ववद्यालय व्यवस्थापन 
सममनिलाई सहिीकरण गने । 

22. मशक्षक िामलमका लागग मसफाररस गने । 
23. मशक्षकहरूको कायवसम्पादन मुल्यालङ्कन गने । 

24. मशक्षकहरूको सम्पवत्त वववरण सङ्कलन गने । 
25. ववद्यालयहरको लेखा परीक्षणका लागग लेखा परीक्षकहरू 
ननयुक्ि गने । 

26. चौमामसक प्रगनि प्रनिवेदन ियार गने। 
27. मशक्षक अमभलेख अध्यावगधक गने। 
28. ववद्यालय व्यवस्थापन सममनि गठन गनव सहिीकरण गने । 

29. अनौपचाररक मशक्षा अन्िगवि संचामलि सामुदानयक मसकाई 
केन्रहरुको ननयमन गने। 
30. नगरस्िरीय युवा िथा खेलकुद नीनि र कायवक्रम ििुवमा गने । 
31. ववद्यालयस्िरीय खेलकुद प्रनियोगगिा आयोिना गने । 

32. युवाहरुको प्रनिभा पहहचान गरी युवा पररचालन र ववकासका 
कायवक्रम सञ्चालन गने । 
33. मशक्षा ववकास एवम ्गुणस्िर सुधारका लागग 
राजष्िय/अन्िरराजष्िय संस्थासाँग सहकायव र समन्वय गने । 
34. स्थाननय, प्रदेश र केन्र सरकारको ननदेशानुसारका अन्य कायव 
गने। 

 

 

४.कर रिथ  ज्य ल द रीम  क यतरि कमति रीको वििरण 

क्र.
स 

कमति रीको न म पद िह/शे्रणी पदको प्रक र कैफफयि 

१ रािेश कोहार इजन्िननयर अगधकृि छैठौ करार  

२ सरािुद्हदन खााँन सवइजन्िननयर सहायक पााँचौ करार  

३ वपिाम्वर भुसाल सव इजञ्िनीयर सहायक पााँचौ सेवाकरार  

४ गोपाल ववश्वकमाव सव इजञ्िननयर सहायक पाचौँ ज्यालादारी  

५ पवन कुमार दवेु सव इजञ्िननयर सहायक पाचौँ ज्यालादारी  

६ मललाधर वश्याल सामाजिक पररचालक सहायक पााँचौ करार  



७ मशवलाल शमाव ना.प्रा.स सहायक चौँथो सेवाकरार एक गाउाँ एक प्राववगधक 
कायवक्रम 

८ कररश्मा क्षेत्री ना.प्रा.स सहायक चौँथो सेवाकरार एक गाउाँ एक प्राववगधक 
कायवक्रम 

९ िुजल्सराम 
लाममछाने 

समन्वय अगधकृि समन्वयअगधकृ
ि 

सेवाकरार  

१० शेर्राम यादव वास संयोिक अगधकृि छैठौ सेवाकरार  

११ कवविा थारु वास सहिकिाव सहायक पााँचौ सेवाकरार  

१२ शोभाखर पौडेल प्रधान मन्त्री रोिगार 
संयोिक 

अगधकृि छैठौ सेवाकरार  

१३ वववेकप्रसाद वमाव प्रधानमजन्त्र रोिगार 
प्राववगधक 

सहायक पाचौँ सेवाकरार  

१४ रुर पुरी सु.प्र.अ अगधकृि छैठौ सेवाकरार  

१५ डब्ल ुहररिन एम.आइ.एस अपरेटर सहायक पााँचौ सेवाकरार  

१६ जििेन्र यादव एम.आइ.एस अपरेटर सहायक पााँचौ सेवाकरार  

१७ लक्ष्मी भट्टराइव कफल्ड सहायक सहायक चौँथो सेवाकरार  

१८ अमभनव 
श्रीवास्िव 

फो.अ. सहायक चौँथो सेवाकरार  

१९ हहरालाल कहार सवारी चालक शे्रणी ववहहन ज्यालादारी  

१९ नगेन्र वहादरु 
क्षेत्री 

हेवव सवारी चालक शे्रणी ववहीन करार  

२० रामप्रकाश यादव सवारी चालक शे्रणी ववहीन ज्यालादारी  

२१ राकेश ियसवाल एम्वुलेन्स चालक शे्रणी ववहीन ज्यालादारी  

२२ जिवन ममश्रा चौककदार शे्रणी ववहीन सेवाकरार  

२३ ववियकुमार 
गुप्िा 

का.स शे्रणी ववहीन ज्यालादारी  

२४ रामककशोर थारु का.स शे्रणी ववहीन सेवाकरार  

२५ सुननिा हररिन का.स शे्रणी ववहीन करार  

२६ के सी ननलम   का.स शे्रणी ववहीन ज्यालादारी  

२७ महेन्र चौधरी का.स शे्रणी ववहीन ज्यालादारी  

२८ हदपक हररिन का.स शे्रणी ववहीन ज्यालादारी  

२९ कवविा यादव का.स शे्रणी ववहीन ज्यालादारी  

३० वविय यादव का.स शे्रणी ववहीन ज्यालादारी  

३१ ममिा गुप्िा का.स शे्रणी ववहीन ज्यालादारी  

३२ शमसकला चौधरी का.स शे्रणी ववहीन ज्यालादारी  

३३ ऋिुराि वरइ का.स शे्रणी ववहीन ज्यालादारी  



३४ मननर्ा ज्ञवामल का.स शे्रणी ववहीन ज्यालादारी  

३५ अम्मर कहार का.स शे्रणी ववहीन अस्थाइव  

३६ कृष्णवहादरु कणव का.स शे्रणी ववहीन करार  

३७ हदपा कुमारी वली उद्यम ववकास सहिकिाव सहायक चौँथो करार  

३७ डडगग्रचन्द चाइव सहयोगी उधम ववकास 
कायवक्रम 

शे्रणी ववहीन ज्यालादारी  

३८ प्रभावनि गुप्िा सरसफाइ कममव शे्रणी ववहीन ज्यालादारी  

३९ अननिा रसाइली अ.न.मम. सहायक चौँथो करार लु.प्रा.स्वा.के. 

४० रािेश्वरी अयावल अ.न.मम. सहायक चौँथो करार लु.प्रा.स्वा.के. 
४१ परशरुाम मल्लाह हे.अ. सहायक पााँचौ करार शहरी स्वा.के. १३ 
४२ सम्झना काउचा अ.न.मम. सहायक चौँथो करार शहरी स्वा.के. १३ 
४३ चन्रशेखर 

हररिन 
कायावलय सहयोगी शे्रणी ववहीन करार खुदाबगर स्वा.चौ. 

४४ सनिशमसहं 
चौधरी 

कायावलय सहयोगी शे्रणी ववहीन करार मधुवनन स्वास््य चौ. 

४५ काशीराम यादव कायावलय सहयोगी शे्रणी ववहीन करार ममसना स्वा. चौ. 
४६ गुलाब चन्र कुमी कायावलय सहयोगी शे्रणी ववहीन करार भगवानपुर स्वा.चौ. 
४७ शलेैन्र कुमी कायावलय सहयोगी शे्रणी ववहीन करार िेनुहवा स्वा.चौ. 
४८ रामअविार कहार कायावलय सहयोगी शे्रणी ववहीन करार आमा स्वा.चौ. 
४९ हदपेन्र कुमार 

चौधरी 
कायावलय सहयोगी शे्रणी ववहीन करार शहरी स्वा.के. १३ 

५.नगरप ललक ि ट प्रद न गररएको सेि हरु 
 वुदााँ नं . १ र २ मा उल्लेख भएको बमोजिम र सो  संग सम्वजन्धि सवै 
प्रकारका  सेवा उपलव्ध गराउने। 
 ववमभन्न ननकायहरु बबच समन्वय र अनुगमन समन्वय र अनुगमन सम्वन्धी 
कायवहरु । 

६. सेि  प्रद न गने श ख  र म्जबमेि र अचिक री 

लस.नं  श ख  श ख  प्रमुखको पद र 
न म  

कैफफयि(िह) 

१ प्रमुख प्रशासकीय अगधकृि भूपेन्र पाण्डेय - 

 

२ प्रशासन शाखा रचना गौिम पाण्डे छैठौँ 
३ योिना िथा अनुगमन शाखा दामोदर पाण्डे छैठौँ 
४ सामाजिक ववकास शाखा अशोक पाण्डे छैठौँ 
५ पूवावधार ववकास िथा वािावरण 

शाखा  

आमशर् कुमार यादव 

ईजन्िननयर 

छैठौँ 



 

६ स्वास््य शाखा  

 

धु्रवराि नघममरे 

 

सािौ 

७ कानुन शाखा मललाधर बस्याल पाचौँ 
८ मशक्षा,युवा िथा खेलकुद शाखा  

 

लजक्ष्म भट्टराई छैठौँ 

९ कृवर् ववकास शाखा रािेन्र चौधरी थारु  

 

पाचौँ 

१० पश ुववकास शाखा केशव प्रसाद यादव सािौ 
११ आगथवक प्रशासन शाखा 

 

रामचन्र अयावल सािौ 

१२ समन्वय शाखा िुलसीराम लाममछाने 

 

समन्वय अगधकृि 

१३ महहला ववकास शाखा  

 

ववननिा शाह 

 

पाचौँ 

१४ वास कायवक्रम िफव  
 

शेर्राम  यादव छैठौ 

१५ प्रधानमन्त्री रोिगार शाखा शोभाखर पौडेल छैठौ 

१६ सूचना िथा प्रववगध शाखा रुर पुरी छैठौ 

१७ रािश्व शाखा 
 

डब्लु हररिन पाचौँ 

१८ नापी शाखा  

 

सागर वेवारे वव क चौथो 

१९ एम आइ एस  िफव  
 

जििेन्र यादव पाचौँ 

 

 
७. सेि  प्र प्ि गनत  ल ग्ने दस्िुर  र अिचि 

 १० पेिसम्मको सूचना ननुःशलु्क प्राप्ि हुने र सो भन्दा मागथ भएमा प्रनि पेि 
रु ५ ।- दस्िुर लाग्ने , सूचनाको प्रकृनि हेरर बहढमा १५ हदन सम्मको अवगध 
लाग्ने । 

८. तनणतय गने प्रफक्रय  र अचिक री 
 शाखा संग सम्वजन्धि ननयममि कामहरु शाखा प्रमुखबाट ननणवय हुने। 
 ववशेर् ननणवय नगर प्रमुखबाट िथा कायावलय प्रमखुबाटै हुनुपने भनी िोकीएका 

कामहरु कयावलय प्रमखुबाट । 
 नीनिगि ववर्यका ननणवयहरु नगर कायवपामलका एवं नगरसभा बाट ननणवय हुने। 

९.   तनणतय उपर उजुरी सुन्ने अचिक री 



 शाखा प्रमुख मािहिबाट भएको ननणवयको शाखा प्रमुख वा प्रमखु प्रशासकीय 
अगधकृि। 

 प्रमुख प्रशासकीय अगधकृिबाट भएको ननणवय नगर प्रमुख। 
 कायवपामलका सदस्यहरुबाट भएको ननणवयको नगर प्रमुख ,उप प्रमुख 
 नगर प्रमुख उप प्रमुखबाट भएको ननणवयको कायवपामलका एव ंनगरसभा 
 दैननक सेवा प्रवाह िथा कमवचारीको गुनासो कायवव्यवहार बारे गुनासो सुन्ने 

योिना िथा प्रशासकीय अगधकृि  

१०. सबप दन गरेको क मको वििरण 

          १० (क) नगरसभ  पद चिक री / सदस्यहरुको वििरणः 

 अनुसूिी १  
नगरसभ  सदस्यहरुको वििरण 

क्रम  

संख्य  
न म, थर ठेग न  उमेर ललङ्ग तनि तचिि 

भएको  
पद 

ग उाँप ललक /नगरप ललक  

१ अंशु लोध   २८ महहला महहला 
सदस्य 

लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

२ अकरामुद्दीन 
मुसलमान 

गछीडडहवा ५२ पुरुर् वडा अध्यक्ष लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

३ अकरामुद्धीन 
नाउ 
मुसलमान 

पडरीया ३९ पुरुर् वडा अध्यक्ष लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

४ अकलीमुन 
ननसा भाट 

  ४३ महहला महहला 
सदस्य 

लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

५ अनारी चमार मुिहना ५४ महहला दमलि 
महहला 
सदस्य 

लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

६ अब्दलु 
मोकीम 
मुसलमान 

िरकुलहा ६८ पुरुर् सदस्य लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

७ अब्दलु हक 
मुसलमान 

िेनुहवा ४० पुरुर् सदस्य लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 



८ अब् दलु 
मन् नान 
अन् सारी 

अमारी ५१ पुरुर् सदस्य लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

९ अहमद हुसेन ठूलो 
पडररया 

३८ पुरुर् सदस्य लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

१० इना मुल्लाह 
फककर 

केवटमलया ३० पुरुर् वडा अध्यक्ष लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

११ इश्राविी 
पासी 

िेनुहवा ५३ महहला दमलि 
महहला 
सदस्य 

लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

१२ उममवला चाई लकडीगढ ४७ महहला महहला 
सदस्य 

लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

१३ एलकसन 
मुसलमान 

मोहसड ५२ पुरुर् सदस्य लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

१४ कमाल 
अख्िर 
फककर 

वपपरा ३० पुरुर् वडा अध्यक्ष लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

१५ कल्पना 
हररिन 

खुनगाई २८ महहला उपप्रमुख लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

१६ काशीराम 
यादव 

पंमसया ६९ पुरुर् सदस्य लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

१७ ककशोर 
यादव 

महहलवार ४७ पुरुर् सदस्य लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

१८ खुरसेद 
आलम 
मुसलमान 

ढोडहवा ३९ पुरुर् वडा अध्यक्ष लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

१९ गुड्डी चमार पसाव ४१ महहला दमलि 
महहला 
सदस्य 

लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

२० चन्रकली 
सापकोटा 

महादेवा ५७ महहला महहला 
सदस्य 

लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 



२१ चन्ना धोवव ठुलो 
पडरीया 

६१ महहला दमलि 
महहला 
सदस्य 

लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

२२ िारा मिी 
चमार 

भैसहहया ५८ महहला दमलि 
महहला 
सदस्य 

लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

२३ िुलसा 
भुसाल 

महहलवार ५० महहला महहला 
सदस्य 

लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

२४ बत्रभुवन 
अहहर 

अरदौला ४६ पुरुर् सदस्य लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

२५ दमोदर लोध भभइ ५४ पुरुर् सदस्य लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

२६ ध्रुप यादव भैसहीया ५६ पुरुर् वडा अध्यक्ष लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

२७ नइमूल हक 
मुसलमान 

िेनहुवा ५२ पुरुर् वडा अध्यक्ष लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

२८ बउद प्रसाद 
यादव 

एकला ५६ पुरुर् सदस्य लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

२९ बैटरी िेलीन िेनुहवा ५५ महहला महहला 
सदस्य 

लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

३० भोला बननया लमहटहवा ३९ पुरुर् सदस्य लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

३१ मननरख 
लोध 

  ४० पुरुर् सदस्य लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

३२ महवुव अली 
ममयााँ 

ववचलाडडह ४५ पुरुर् सदस्य लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

३३ माया देवी 
चमाईन 

पैमसया ५१ महहला दमलि 
महहला 
सदस्य 

लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

३४ माया 
ववश् वकमाव 

वडवमलया ६१   महहला 
सदस्य 

लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 



३५ ममना वारी खुनगाई ५५   महहला 
सदस्य 

लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

३६ रघु ववर 
गगरी गोसाई 

औरहहया ४४   सदस्य लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

३७ रिाविी देवी 
वढई 

मनौरी ५६   महहला 
सदस्य 

लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

३८ राि मिी 
हररिन 

आमा ५१   दमलि 
महहला 
सदस्य 

लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

३९ रािमनि 
लोध 

अगधयारी ४५   महहला 
सदस्य 

लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

४० रािमिी 
हररिन 

सोनवसाव ६१   दमलि 
महहला 
सदस्य 

लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

४१ रािेन् र 
िैसवाल 

भरवमलया ५०   वडा अध्यक्ष लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

४२ रामचन्र 
कुमी 

भगवानपुर ३७   सदस्य लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

४३ रामजिि 
कोहााँर 

रमवापुर ५३   सदस्य लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

४४ रामभवन 
प्रसाद कुमी 

ठूलो 
पडररया 

६१   सदस्य लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

४५ रुबीना 
मुसलमान 

एकला ५०   महहला 
सदस्य 

लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

४६ लोकई कोहार बभनी ३४   सदस्य लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

४७ वम वहादरु 
कुमी 

ववचौवापुर ५९   सदस्य लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

४८ ववक्रम प्रसाद 
लोध 

महहलवारी ५२   सदस्य लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 



४९ ववनय कुमार 
श्रीवास्िव 

भगवानपुर ४३   सदस्य लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

५० ववनोद कहार महहलवार ५०   वडा अध्यक्ष लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

५१ ववनोद 
कुमार 
श्रीवास् िव 

अमारी ४३   वडा अध्यक्ष लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

५२ ववन्राविी 
चमार 

  ३८   दमलि 
महहला 
सदस्य 

लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

५३ शान्िी देवी 
चमार 

महुवारी ४२   दमलि 
महहला 
सदस्य 

लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

५४ मशव प्रकाश 
यादव 

धुवाधार ३८   सदस्य लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

५५ मशव प्रसाद 
पाण्डये 

सोनबसाव ३४   सदस्य लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

५६ सई मुहम्मद 
मुसलमान 
खान 

कामलदह ६५   वडा अध्यक्ष लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

५७ सिरुद्दीन 
मुसलमान 

पडररया ६८   प्रमुख लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

५८ सिमी चमार भरवमलया ३६   दमलि 
महहला 
सदस्य 

लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

५९ सन्िु पासी   ३६   दमलि 
महहला 
सदस्य 

लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

६० सरािुल हक 
नाउ 

भरवमलया ६६   सदस्य लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 



६१ साजिदा 
खािुन 
धुननया 

  ४१   महहला 
सदस्य 

लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

६२ सारधा चाई कचररहवा ३९   महहला 
सदस्य 

लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

६३ सुननिा 
चमार 

भगवानपुर ३५   दमलि 
महहला 
सदस्य 

लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

६४ सुरि कुमार 
कलवार 

खुनगाई २७   वडा अध्यक्ष लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

६५ सुरेन्र कुमार 
पाल 

मनौरा ४२   सदस्य लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

६६ हररकेश लोध भभई ३६   वडा अध्यक्ष लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

६७ हेदायिुल्लाह 
मुसलमान 

गनवररया ३५   सदस्य लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

६८ 
हररचन्र चमार 

 

35 

 कायवपामलका 
सदस्य 

लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

६९ 
हुसेनी लोध 

 

34 

 कायवपामलका 
सदस्य 

लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

७० 
सुधाखर चमार 

 

34 

 कायवपामलका 
सदस्य 

लुजम्बनी सांस्कृनिक 
नगरपामलका 

 

 
१० (ग). विलभन्न श खि ट सबप दन भएक  मखु्य मुख्य क महरु 

 प्रश सन श ख  म फत ि क यतहरु : 
 दिाव संख्या : २३६६ वटा 
 चलानी संख्या :१५३४ वटा 



 ननयममि रुपमा नगर काय्पामलका , नगर सभा, कोर् िथा लेखा ननयन्त्रक 
कायावलय रुपन्देही, प्रदेश लेखा ननयन्त्रक कायावलय बुटवल , महालेखा ननयन्त्रक 
कायावलय अनामनगर काठमाण्डौँ र सम्बजन्धि मन्त्रालय िथा कायावलयहरुमा 
मामसक,चौमामसक, अधववावर्वक र वावर्वक कारबारको ररपोहटवङ्ग गररएको। 

 अन्िर सरकारी अजख्ियाररलाई प्रचमलि सरकारी कारोवार ननदेमशका २०७७ अनुसार 
सुत्र प्रणाली माफव ि ननममि गने गररएको। 

 सावविननक खचवमा ममिव्यनयिा कायम गने सम्बजन्ध मापदण्ड २०७८ लाई 
कायावन्वयन गररएको। 

 दैननक पत्रव्यवहार सम्बन्धी कायवहरु । 
 कमवचारीहरुको कायववववरण ननमावण एव ंहस्िान्िरण । 
 नागररक बडापत्र ननमावण र कायावन्वयन । 
 नागररक सहायिा कक्षको व्यवस्था गररएको । 
 डडजिटल नोहटस वोडव सञ्चालनमा रहेको।  
 पुस्िकालय स्थापना भई सञ्चालन समेि भएको । 
 नगरपामलका अन्िगविका कायावलयहरुको अनुगमन र ननरीक्षण भएको । 
 स्वास््य शाखाको लागग आवश्यक कमवचारी माग गररएको । 

 
 आचथतक प्रश सन श ख ि ट  भएक  मुख्य मुख्य उपलब्िीहरु । 

 आगथवक बर्व ०७८।७९ को बावर्वक बिेट िथा कायवक्रम स्थाननय सगचि कोर् 
व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रववजष्ट गरी बिेट कायावन्वयन माल्याइएको। 

 गि आ व मा भएका आम्दानी िथा खचवको हहसाव मभडान गररएको। 
 गि आ व देखखका जिजन्स मौज्दाि एवम घरिग्गाको लगिलाइ सावविननक 

सम्पनि व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रववजष्ट गररएको। 
 यस नगरपामलका अन्िगवि रहेका ववननयोिन धरौटी रािश्व र कायवसन्चालन कोर् 

िफव का खािाहरु सन्चालनमा ल्याइएको। 
 ननयममि रुपमा कोर् िथा लेखा ननयन्त्रक कायावलय सम्बजन्धि मन्त्रालय िथा 

ननकायमा मामसक र चौमामसक रुपमा आगथवक कारोवारको प्रनिवेदन िथा ररपोहटङ्ग 
गररएको। 

 महालेखा पररक्षकको कायावलयले औल्याएको बेरुिु उपर छलफल गरी फछ्यौटका 
लागग मलखखि िथा मौखखक रुपमा सम्बजन्धक कमवचारी िथा फमवलाइ अनुरोध 
एवम िानकारी गराइएको। 

 आन्िररक ननयन्त्रण प्रणाली बनाउने क्रम िारी रहेको र ववमभन्न कायवववगध 
ननमावणमा सहयोग गररएको । 

 ननयममि रुपमा गनुवपने कामहरु िस्िै  आम्दानी र खचवको अमभलेख राख्ने र 
प्रनिवेदन गने । 



 

लुजम्बनी सांस्कृनिक नगरपामलका 
नगर कायवपामलकाको कायावलय, रुपन्देही 
कायावलयको कोड : ८०५४८४०३३०० 

 

Sectors wise Budget vs Expenditure 

 रु. हिारमा 
 आ.व. : २०७८/७९   महहना : सबै   अवधी :  २०७८/१२/०१-२०७९/०३/३२  

मस.नं. 
के्षत्र/उप के्षत्र ववननयोिन खचव खचव 

(%) 
मौज्दाि 

१ आगथवक ववकास ३,८३,७६,००० १,५०,११,६६५ ३९.११ २,३३,६४,३३५ 

१ कृवर् १,३९,६६,००० ७८,६३,५०७ ५६.३ ६१,०२,४९३ 

२ उद्योग २८,००,००० १३,२९,२७४ ४७.४७ १४,७०,७२६ 

३ पयवटन ३२,५०,००० ७,९२,५३६ २४.३९ २४,५७,४६४ 

४ िलश्रोि िथा मसचंाई १,४०,३२,००० ३३,६९,०१५ २४.०१ १,०६,६२,९८५ 

५ पशुपन्छी ववकास ४०,२८,००० १४,५९,७५६ ३६.२४ २५,६८,२४४ 

६ भूमम व्यवस्था ३,००,००० १,९७,५७७ ६५.८६ १,०२,४२३ 

२ सामाजिक ववकास ४५,१२,८१,००० १९,०७,५३,१९३.८१ ४२.२७ २६,०५,२७,८०६.१९ 

१ मशक्षा ३०,३०,७५,००० १३,५४,५७,९५५ ४४.६९ १६,७६,१७,०४५ 

२ स्वास््य ६,९६,०४,००० २,३९,५७,७२९.८१ ३४.४२ ४,५६,४६,२७०.१९ 

३ खानेपानी िथा सरसफाई  २,०३,२३,००० ५६,६५,५२१ २७.८८ १,४६,५७,४७९ 

४ भार्ा िथा संस्कृनि २,०४,३७,००० ८५,४१,३५६ ४१.७९ १,१८,९५,६४४ 

५ 

लैंगगक समानिा िथा सामाजिक 
समावेशीकरण १,४३,१०,००० ४९,७३,७९२ ३४.७६ ९३,३६,२०८ 

६ युवा िथा खेलकुद २२,००,००० ११,१६,१६५ ५०.७३ १०,८३,८३५ 

७ सामाजिक सुरक्षा िथा संरक्षण २,१३,३२,००० १,१०,४०,६७५ ५१.७६ १,०२,९१,३२५ 

३ पूवावधार ववकास ३८,७१,४८,३२० १५,२०,१७,४५५ ३९.२७ २३,५१,३०,८६५ 

१ याियाि पूवावधार २०,२३,६४,६०० ८,६१,९८,१९५ ४२.६ ११,६१,६६,४०५ 

२ भवन, आवास िथा सहरी ववकास ६,३८,०३,४०० २,६७,१४,७७० ४१.८७ ३,७०,८८,६३० 

३ उिाव ९०,३९,००० ५३,८८,४९२ ५९.६१ ३६,५०,५०८ 

४ सम्पदा पूवावधार १०,३३,४१,३२० ३,०९,४३,५६३ २९.९४ ७,२३,९७,७५७ 

५ पुनननमावण ८६,००,००० २७,७२,४३५ ३२.२४ ५८,२७,५६५ 

४ सुशासन िथा अन्िरसम्बजन्धि के्षत्र १,४८,२५,००० ६७,१२,४९५ ४५.२८ ८१,१२,५०५ 

१ ववपद व्यवस्थापन ४४,२५,००० २८,४३,०१३ ६४.२५ १५,८१,९८७ 

२ मानब संशाधन ववकास १,००,००० १७,४५० १७.४५ ८२,५५० 

३ शाजन्ि िथा सुव्यवस्था ४,५०,००० ४९,६९८ ११.०४ ४,००,३०२ 

४ कानुन िथा न्याय ३,५०,००० ० ० ३,५०,००० 

५ शासन प्रणाली ४,००,००० २,९८,००० ७४.५ १,०२,००० 

६ ि्यांक प्रणाली ८२,००,००० ३१,५६,८३५ ३८.५ ५०,४३,१६५ 

७ गररबी ननवारण १,००,००० ० ० १,००,००० 

८ अनुगमन िथा मूल्यांकन २,००,००० १,५०,००० ७५ ५०,००० 



९ प्रशासकीय सुशासन ६,००,००० १,९७,४९९ ३२.९२ ४,०२,५०१ 

५ कायावलय सञ्चालन िथा प्रशासननक १३,६७,८७,१७० ४,९०,७०,५४३.४५ ३५.८६ ८,७७,१६,६२६.५५ 

१ कायावलय सञ्चालन िथा प्रशासननक १३,६७,८७,१७० ४,९०,७०,५४३.४५ ३५.८६ ८,७७,१६,६२६.५५ 

कुल िम्मा १,०२,८४,१७,४९० ४१,३५,६५,३५२.२६ ४०.२१ ६१,४८,५२,१३७.७४ 

 

 योजन  श ख  एिं प्र विचिक श ख  
 लागि ईजस्टमेट अनुसार उपभोक्िा सममनिहरु सगंको सम्झौिा गरर 

कायावदेश हदइएको ४९३ वटा योिना । 
 उपभोक्िा सममनिहरु संगको सम्झौिा गरर कायावदेश हदइ योिना सम्झौिा 

भई अजन्िम भुक्त्तानी भएका  ४३० वटा योिना । 
 प्रदेश सरकारका समपुरक अनुदानका योिनाहरु- लागग लागि इजस्टमेट 

ियार गरर योिना माग गररएको। 
 प्रदेश सरकार ववशेर् अनुदान मुख्य मन्त्री शकै्षक्षक सुधार कायवक्रम - 
 संनघय सरकारको ववशेर् अनुदान िराई मधेश समदृ्धी कायवक्रम अन्िगवि 

कायवन्वयन भएका योिना हरु - 
 संनघय सरकारको ववशेर् अनुदान सुरक्षक्षि नागररक आवास कायवक्रम - 
 राष्िपिी शकै्षक्षक सुधार कायवक्रमका लागग ११ वटा योिनाको लागि 

इजस्टमेट ियार गरर पठाइएको। 

S.
N Tender No. 

Project Name Contractor Name 
Contract  
Amount 

Paid 
Amount 

Amount to 
be paid 

Work 
Status 

1 
60-LCM-NCB-

2077/78 

Construction of 
Laxminarayan Hanuman 
Mandir for Tourism 
Development 

M/S Babul-Lumbini 
Sanskritik-SA J.V, 
Rupandehi 

        
38,504,175.

05  

   
10,000,000.

00  

       
28,504,175.

05  
Running 

2 LCM-NCB-09-
2078/079 

Aama dekhi banjarahi 
chok jana aadhuro sadak 
kalopatre ward no 12 

Siddhartha Nirman 
Sewa, Bharatpur 
Na.Pa-12, Chitwan 

           
3,165,694.2

5  

      
1,627,291.0

0  

          
1,538,403.2

5  
Running 

3 
LCM-NCB-10-

2078/079 

Main Road dekhi 
bharpuriya hudai karidaha 
sadak kalopatre ward no 
13 

Jay Bishnu Builders 
Pvt.Ltd, Triveni Ga.pa-
4, Salayan 

           
3,089,470.2

9  

      
1,279,562.0

0  

          
1,809,908.2

9  
Running 

4 LCM-NCB-11-
2078/079 

Telar pul dekhi bhujahiya 
jane adhuro sadak kalo 
patre ward no 2 

Jay Bishnu Builders 
Pvt.Ltd, Triveni Ga.pa-
4, Salayan 

           
3,009,848.7

9  
    

Complet
ed 

5 LCM-NCB-12-
2078/079 

Madhubani chokdekhi 
budhanipur aadhuro sadak 
kalopatre ward no. 10 

Jay Bishnu Builders 
Pvt.Ltd, Triveni Ga.pa-
4, Salayan 

           
2,844,502.1

1  
    

Complet
ed 

6 
LCM-NCB-13-

2078/079 

Bharwaliya dekhi 
bhaisaiya chowk samma 
adhuro sadak kalo patra 
ward no 8 

LUCKY DESIGNERS 
AND BUILDERS 
PVT.LTD, Gaidahawa 
Ga.Pa-03, Rupandehi 

           
3,092,668.7

5  
    

Complet
ed 

7 
LCM-NCB-14-

2078/079 

Adhiyari dekhi paschim 
shivgadhiya sadak 
kalopatre ward no 7 

LUCKY DESIGNERS 
AND BUILDERS 
PVT.LTD, Gaidahawa 
Ga.Pa-03, Rupandehi 

           
2,980,287.9

9  
    

Complet
ed 

8 
LCM-NCB-15-

2078/079 

Majajidiya dhala dekhi 
tarkulaha hudai 
kukurbhukwa sadak 
kalopatre ward no 6 

Jay Bishnu Builders 
Pvt.Ltd, Triveni Ga.pa-
4, Salayan 

           
3,105,023.2

7  
    

Complet
ed 

9 
LCM-NCB-16-

2078/079 

Dhupahi dekhi sano 
chirpurwa jane sadak 
kalopatre ward no 11 

LUCKY DESIGNERS 
AND BUILDERS 
PVT.LTD, Gaidahawa 
Ga.Pa-03, Rupandehi 

           
2,968,654.0

8  

           
654,016.88  

          
2,314,637.2

0  
Running 



10 LCM/SQ/17/078/
079 

Construction of Remaining 
Work of Odwaliya Gate 
and land Scoping work Ojash Construction 

           
1,188,536.0

0  

           
888,794.00  

              
299,742.00  

Running 

11 LCM-NCB-19-
2078/079 

Nandnagar dekhi aama 
jane adhuro sadak kalo 
patro ward no. 1 

Virat Construction, 
Lu.Sa.Na.Pa-07, 
Rupandehi 

           
2,610,839.9

0  
    

Complet
ed 

12 
LCM-NCB-20-

2078/079 

Thulo padariya dekhi 
manawari jane adhuro 
kalopatro sadak ward no. 
4 

Lumbini Sanskritik 
Associates, 
Lu.Sa.Na.Pa -
10,Rupandehi 

           
3,200,104.3

9  

      
2,131,624.0

0  

          
1,068,480.3

9  
Running 

13 LCM-NCB-21-
2078/079 

Dhodhawa dekhi 
manoharapur jane sadak 
kalopatro ward no. 5 

Aalija Nirman Sewa, 
Lu.Sa.Na.Pa -02,  
Rupandehi 

           
3,070,643.6

8  
    

Complet
ed 

14 

LCM-NCB-22-

2078/079 

Construction of blacktop 
(Asphalt Concrete) Sano 
Paderiya Madarasha dekhi 
Shiva Mandir Hundai 
Mahasda Muglaha Sadak 
Nirman 

M/S Rayamajhi-
Asiyali-Lumbini J/V, 
Si.Na.Pa-09, 
Rupandehi 

         
42,123,643.

85  

   
21,504,647.

00  

       
20,618,996.

85  
Running 

15 

LCM-SQ-23-
2078/079 

Awasheak anusar biddhut 
tar pole jadan sabai tol ma 
ra Paisiya masjid dekhi 
dakxhin simana ma krishi 
biddhut tar pole Ra ward 
no 13 ko ward karyalaya 
samma biddhut tar pole ra 
transformer 

Jay Bishnu Builders 
Pvt.Ltd, Triveni Ga.pa-
4, Salayan 

           
1,172,888.0

2  

                                  
-    

          
1,172,888.0

2  
Running 

16 

LCM-NCB-24-
2078/079 

Ward no. 1 khungai 
harimohan chaudhary ko 
ghar dekhi CLC hudai 
purba samil samma  jane 
bato pitch wa PCC 

Aanjaneya 
Construction and 
Suppliers Pvt.Ltd, 
Kathmandu 
Metropolitan city-10, 
Naya Baneshwor 

           
1,736,987.8

6  
    

Complet
ed 

17 
LCM-NCB-25-

2078/079 

Aama pul dekhi aajama 
hudai india boarder 
samma kalopatre lumbini 
sanskritik nagarpalika 

Jay Bishnu Builders 
Pvt.Ltd, Triveni Ga.pa-
4, Salayan 

           
2,301,920.5

1  

           
942,982.00  

          
1,358,938.5

1  
Running 

18 
LCM-NCB-26-

2078/079 

Kalidaha adhuro sadak 
dekhi sarajudin ko ghar 
samma nali ra sadak 
nirman 

Unique Contruction, 
Lu.Sa.Na.Pa -06,  
Rupandehi 

           
1,469,758.6

8  

                                  
-    

          
1,469,758.6

8  
Running 

19 
LCM-NCB-27-

2078/079 

Ram Janki Adahrbhut 
Bidhayalayma 4 Wata 
Kachha Kotha Thap Garn 
Lumbini Sanskritik Na. Pa. 
04 

Ojash Construction , 
Lu.Sa.Na.Pa -10,  
Rupandehi 

           
2,345,280.5

6  

           
632,121.46  

          
1,713,159.1

0  
Running 

20 
LCM-SQ-28-

2078/079 

Hajarat ali musalamanko 
ghar dekhi pacchim jane 
bato nali dhakkan samet 
bato pcc garne thulo 
padariya 

Chitransh Nirman 
Sewa, Lu.Sa.Na.Pa-04, 
Rupandehi 

               
942,704.50  

                                  
-    

              
942,704.50  

Running 

21 LCM-SQ-29-
2078/079 

Aajma dekhi sonwal 
samma base nirman 

Unique Contruction, 
Lu.Sa.Na.Pa -
10,Rupandehi 

           
1,180,565.2

4  
    

Complet
ed 

22 LCM-SQ-30-
2078/079 

Sujandihawama Sadak 
Pitch 

Unique Contruction, 
Lu.Sa.Na.Pa -02,  
Rupandehi 

               
871,910.26  

           
496,386.00  

              
375,524.26  

Running 

23 LCM-SQ-31-
2078/079 

Harerako ghar dekhi 
mahajidiya samma sadak 
PCC sano padariya 

Bipin Construction, 
Lu.Sa.Na.Pa-04, 
Rupandehi 

           
1,005,049.1

2  

                                  
-    

          
1,005,049.1

2  
Running 

24 LCM-SQ-32-
2078/079 

Ward no.2 ko ardaula jane 
sadak nali nirman tatha 
PCC garne 

Rehan Nirman sewa, 
Lu.Sa.Na.Pa -
06,Rupandehi 

           
1,384,460.7

5  

                                  
-    

          
1,384,460.7

5  
Running 

25 

LCM-SQ-33-
2078/079 

Karuna mahila vidhyalaya 
nirman 

Aanjaneya 
Construction and 
Suppliers Pvt.Ltd, 
Kathmandu 
Metropolitan city-10, 
Naya Baneshwor 

           
8,256,472.3

7  

                                  
-    

          
8,256,472.3

7  
Running 

26 LCM-SQ-34-
2078/079 

Samudayak shikai kendra 
tenuhawako lagi talim 
kacha Nirman 

Unique Contruction, 
Lu.Sa.Na.Pa -06,  
Rupandehi 

           
2,664,483.9

1  

      
2,067,154.8

7  

              
597,329.04  

Running 

  
Total 

       
74,430,627.
37    



 
 सूिन  िथ  सञ्ि र प्रविचि श ख ि ट सबप दन भएक  र हुदै आएक  क यतहरुः 

 नगरपामलकाको Website (www.lumbinisanskritikmun.gov.np) माफव ि 
सम्पुणव ननयममि सूचानाहरु सम्पे्रशण िथा अध्यावगधक भैरहेको। 

 योिना व्यवस्थापन सफ्टवेयरमा योिना सम्झौिाको कायव चमलरहेको। 
 नगरपामलकाको सामाजिक सञ्िाल ननरन्िर रुपमा अध्यावगधक भैरहेको। 
 BEE आधारभुि िह पररक्षा ररपोटव online माफव ि भने कायव भैरहेको 
 सबै वडा मा सफ्टवेयर प्रणाली देखख आम्दानी,मालपोि कर संचालन 

गररएको  
 सबै वडा मा अनलाईन पंिीकरण िथा सामाजिक सुरक्षा संचालन गररएको  
 सबै वडा मा मसफाररस सफ्टवेयर बाट संचालन भएको  
 SUTRA प्रणाली लागु गररएको। 
 सूचना माग गररएको सखं्याुः २ सूचना प्रदान गररएको संख्याुः २ 

 र जश्ि श ख ि ट सबप ददि क मको वििरणः 
     रािश्वको मशर्वकगि वववरण: 
ममनि : २०७९ /०१/०१ देखख २०७९/०३/३२ 
 रमसद नं - देखख - को आम्दानी असलुी वववरण 

 लस. 
नं. 

लशषतक नबिर आय लशषतक न म संकललि रकम रु 

३ ११३२१ घर वहाल कर ७४५६२२.७२ 

४ ११६१३ व्यवसाय रजिष्िेशन दस्िुर  १०२१९०.०० 

३ १४१५१ सरकारी सम्पवत्त वहालबाट प्राप्ि 
आय 

४५९००.०० 

५ १४२४२ नक्सापास दस्िुर ५५०.०० 

९ १४२४९ अन्य दस्िुर ६१५६३४ 

ममनि २०७९/०१/०१ देखख २०७९/०३/३२ सम्म सम्मको 
िम्मा रु. 

रु.९६७७३२.७२ 

 

 स्ि स््य श ख ि ट सबप ददि क मको वििरणः 
o २०७९।०१।०२  देखख ४ गिेसम्म लजुम्बनी ववकास कोर् मभत्र सञ्चामलि 

रुममन्देही मेलामा ४ स्थानमा हेल्प डेस्क स्थापना गरी स्वास््य सेवा प्रदान 
। 



o २०७९।०१।०५ देखख ८ गिेसम्म लु.सा.न.पा. अन्िगविका ९ वटा स्वास््य 
साँस्थाहरु द्वारा कोमभड १९ ववरुद्धको खोप सञ्चालन गरी ९३४५ िनालाई 
खोप लगाइयो । 

o २०७९ िेठ १९ गिेदेखख ननयममि खोपमा १५ महहना पुगेका बालबामलकालाई 
टाइफाइड ववरुद्धको खोपको सुरुवाि िेनुहवा स्वास््य चौकीबाट नगर 
प्रमुखबाट उद्घाटन भई सबै स्वास््य साँस्थाहरुबाट खोप सुरुवाि गररयो । 

o चार वटा स्वास््य साँस्थाहरुमा न्युनिम सेवा मापदण्ड सम्बन्धी 
अमभमखुखकरण िथा मुल्यांकन कायवक्रम सम्पन्न गररयो । 

o आठ वटा स्वास््य साँस्थाहरुमा समुदायमा आधाररि बाल स्वास््य सम्बन्धी 
एकककृि व्यवस्थापन (CBIMINCI) सम्बन्धी onsite coaching कायवक्रम 
सम्पन्न गररयो 

o नगरपामलकामा रहेका सबै स्वास््य साँस्थाहरुमा कायवरि स्वास््य कममव िथा 
अन्य ६५ िनालाई नाक¸ कान¸ घाटि तथा मुख स्वास्थ्य सम्बन्धी अटिमुखखकरण ताटिम 

टिइयो । 
o जुनोटिक्स रोग सम्बन्धी ताटिम समू्पणण स्वास्थ्य सँस्था प्रमुखहरुिाई टिइयो । 
o जेठको १६ िेखख १८ गतेसम्म कोटिड १९ टिरुद्धको मोडनाण र िेरोसेि खोप २२७१ जनािाई 

टिइयो । 
o असारको १२ गतेिेखख १६ गते सम्म ५ िषण सम्मका ८२३८ जना टिटिन्न टिद्याियहरुका 

बािबाटिकाहरुिाई कोटिड १९ टिरुद्धको फाइजर खोप टिइयो । 
o स्वास्थ्य सँस्था प्रमुखहरु र नटसणङ कमणचारीहरुिाई ANC to PNC continuum तथा 

Roadmap 2030 सम्बन्धी अटिमुखखकरण र ताटिम ३४ जनािाई प्रिान गररयो । 
o समुदायमा आधाररि बाल स्वास््य सम्बन्धी एकककृि व्यवस्थापन 

(CBIMINCI) कायवक्रमको बावर्वक सममक्षा सम्पन्न गररयो । 
o चैत्र २२ देखख २८ गिेसम्म १५ महहना देखख १५ वर्वसम्मका २४७५७ िना 

बालबामलकालाई टाइफाइड ववरुद्धको खोप प्रदान गररयो । 
o क्षयरोग कायवक्रमको सममक्षा कायवक्रम सम्पन्न गररयो । 
o ननशलु्क वविरणको लागग आवश्यक पने और्गध िथा सेवा प्रदान गनव पने 

आवश्यक औिार उपकरणहरु खररद गरर स्वास््य साँस्थाहरुलाई ननयममि 
रुपमा वविरण भइरहेको । 

 
 पश ुविक स श ख ि ट सबप ददि क मको वििरणः 

 मेडडकल उपचार 
गाई /गोरु : ५६ 
भैसी /रागो : ५०८ 
भेडा /बाख्रा : २२७५ 



वंगुर /सुंगुर : ६ 
कुखुरा /हााँस : १०५ 

 माइनर सजिवकल उपचार: २० पश ु
 गाई नोग्लोजिकल उपचार : ३५ पशु 
 कृनिम गभावधान : 

गाई : ५८ 
भैसी : २३८ 
बाख्रा : ० 

 घााँसको ववउ वविरण : ११०१ िना 
 पश ुबन्ध्याकरण : 

सानो पश ु: १७५ 
ठुलो पश ु: ० 

 खोप सेवा  
वप.वप आर .भेडा /बाख्रा : ० 
एफ.एम .डी .गाई/भैसी : ० 
एच .एस/बब.क्यु .गाई /भैसी : ० 

 एकल फमव दिाव :७ वटा 
 पश ुस्वास्थ मशववर: ० 
 समूह दिाव : 0 वटा 

 

 

 

 

 

 

 कृवष विक स श ख ि ट सबप ददि क मको वििरणः 

 ljkGg nlIft ju{ cGtu{t, !)) kl/jf/nfO{ pGgt t/sf/L ldlgls6 
pknAw u/fO{Psf] 5, h;af6 kf]if0fdf ;d]t ;'wf/ cfpg] ck]Iff 
ul/Psf]5 . .  



 s[ifssf] cfo:t/ j[l4 ug]{ p2]Zon] cg'bfgdf ds} v]lt @) lj3fdf 
;fy} tflnd pknAw u/fO{Psf] 5 . 

 t/sf/L pTkfbgdf cfTdlge{/ n'lDjgL ;fF:s[lts gu/kflnsfnfO{ 
Joj;foLs / lgof{td"vL s[lif pkh pTkfbgdf hf]8 lbOPsf] 5 ,!$ 
hgf o'jf s[ifsx? cg'bfg pknAw u/fO{sf] 5 . 

 df6f] k/LIf0f  ;+rfng u/L  df6f]sf] pj{/fzlQm a9fpgsf nflu 
k|fËl/s dn, 9}rf, pknAw u/fO{Psf]] 5 .  

 %) k|ltzt cg'bfgdf kmnkm'nsf] lj?jf pknw u/fO{Psf] 5 h; 
af6 kmn pTkfbgsf ;fy} kof{j/0fdf ;d]t ;xof]u k'Ug] 5 .  

 
 लशक्ष  श ख ि ट सबप ददि क मको वििरणः 
 १. सामुदानयक ववद्यालय धाममवक ववद्यालयमा अजन्िम तै्रमामसक िलब ननकासा । 
 २. प्र अ बैठक २ पटक । 
 ३. ववद्यालय अनुगमन । 
 ४. धाममवक ववद्यालयहरुमा िेस्रो ककस्िा अनुदान ननकासा छात्रववृत्त र पाठ्यपुस्िक िथा   

हदवा खािा रकम ननकासा । 
 ५. सामुदानयक ववद्यालयका मशक्षकहरुको बबदा प्रमाखणि । 
 ६. कक्षा ८ परीक्षा सञ्चालन, ननििा प्रकाशन िथा प्रमाणपत्र वविरण । 
 ७. मुख्यमन्त्री शैक्षक्षक सुधार कायवक्रम अन्िगविको योिमा वविरण िथा अनुगमन। 
 ८. ववद्यालयहरुमा सेननटरी प्याड वविरण । 
 ९. पाठ्यक्रम प्रबोगधकरण कायवक्रम सञ्चालन । 
 १०. शैक्षक्षक गुणस्िर सुदृढीकरणका लागग कक्षाकोठामा बबिाउने समय व्यवस्थापन रकम 

ननकासा  

 ११. ववद्यालय व्यवस्थापन सममनि गठन । 
 १२. मशक्षा सुधार सममनि गठन गरी िोककएका ववर्यमा छलफल। 
 13. कोमभड -19 को शैक्षक्षक क्षनि न्यूननकरणका लागग प्रत्येक ववद्यालय स्वास््य 

सामग्री खररदका लागग रकम ननकासा । 
 14. आ ई हट, ववज्ञान प्रयोगशाला र पुस्िाकालय सम्झौिा िथा कायवसम्पन्नमा समन्वय 

िथा सहिीकरण । 
 15.राष्िपनि शैक्षक्षक सुधार कायवक्रम योिना सम्झौिा िथा ननकासामा सहिीकरण। 

 

 स म म्जक सुरक्ष  पम्ञ्जकरण श ख ि ट सबप ददि क मको वििरणः 
 पहहलो त्रमैामसकको भत्ता बैंक माफव ि सम्बजन्धि लाभग्राहहरुको व्यजक्िगि 

खािामा वविरण गररएको । 
 स म म्जक सुरक्ष  भत्त को वििरण 



क्र.स स म म्जक सुरक्ष  भत्त को 
फकलसम 

ल भग्र हीको संख्य  

१ िष्ठ नागररक ७० बर्व मागथ ३४१९ 
२ दमलि िेष्ठ नागररक ५१३ 
३ िेष्ठ नागररक एकल महहला  ५४२ 
४ ववधवा  ६९९ 
५ पुणव अपाङ्ग क वगव १५५ 
६ अनि अशक्ि अपाङ्ग भत्ता ख 

वगव 
२०८ 

७ लोपन्मुख बालबामलका १ 
८ दमलि बालबामलका ३८९ 
९ लोपन्मुख िानि ३६ 

िम्मा संख्या ५९६२ 
 

 व्यम्तिगि घटन  दि तको वििरण 
क्र.स व्यम्तिगि घटन को 

फकलसम 
दि त भएको संख्य  

१ िन्म दिाव १६३२ 
२ मतृ्यु दिाव २७० 
३ वववाह दिाव ६८३ 
४ बसाईसराइ दिाव संख्या सदस्यको 

संख्या 
बसाई सरी आएको १६ १०५ 
बसाई सरी िाने १२ ६८ 

५ सम्बन्ध ववच्छेद  ३ 
 िम्मा २६१६ 
 

 नगरपामलकाको १३ वटै वडा कायावलयमा 

 

 

 मदहल  ि लि ललक  िथ  जेष्ठन गररक श ख को क मको वििरणः 
 अपाङ्गिा पररचयपत्र वविरण ३५ िना सेवाग्राही 
 बैठक संख्या -३पटक 



 अपाङ्गिा पररचयपत्र वविरण 
क वगव. १६ 
ख वगव १५  
ग वगव ०४ 
घ वगव  ० 
िम्मा   ३५  िना 

 ३० औ ंअन्िराजष्िय अपाङ्ग हदवस मनाईएको 
 महहलाहरुलाई लङै्गगक हहसां न्युननकरण ववर्यक अमभमखुखकरण िामलम 

२ दईु हदने संचालन भएको 
 

 
 ि श िथ  विपद श ख को क मको वििरण 
 वर्ाव िथा बाढीबाट क्षिी भएका घरधूरीहरुको स्थलगि अनुगमन िथा ननरीक्षण । 
 वर्ाव िथा बाढीबाट क्षिी भई आएका ननवेदनलाई पाकक्रया पूरा गरी घरधुरीहरुलाई 

मसफाररश िथा आगथवक सहायिा वविरण । 
 टोलहरुमा पूणव सरसफाइका कक्रयाकलापलाई अगाडी बढाएको । 
  नमुना टोलहरुमा टोल सुधार सममनिहरुको बैठक िारी रहेको । 

 रोजग र सेि  केन्रको क मको वििरणः 

 नगरपामलका भररका सम्पुणव वडा कायावलय माफव ि बेरोिगार लगि 
संकलन गने कायव अनुरुप 474 िनाको फारम संकलन 

 रोिगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा बरोिगार वववरण प्रववजष्ट -474 
िनाको वववरण EMIS मा प्रववजष्ट गररएको । 

 स्थानीय िहमा संचामलि आयोिनाहरुको ननयममि अनुगमन गररएको  
 गि आगथवक वर्व २०७8/०७९ को कामका लागग पाररश्रममक 

आयोिनाहरुमा संलग्न श्रममकहरुको बैक खािामा रकम पठाइएको  
 श्रममकहरुको बैक खािा खोल्न सहजिकरण गररएको । 
 वावर्वक कायवयोिना ियारको क्रममा रहेको । 
 मन्त्रालयबाट पठाइएका ववववध गचहठपत्रहरुको समयमै माग भएको 

सूचना िथा िानकारी शंप्रेर्ण गररएको ।  

 



 

११. क य तलय प्रमुख र सुिन  अचिक रीको न म र पद 
 

 
 

 

 
 
१२.  ऐन, तनयम, वितनयम ,तनदेलशक  र क यतविचिहरुको सूिी : 

काननूका प्रकारहरु काननुको नाम स्वीकृि ममनि रािपत्रमा 
प्रकामशि 
ममनि 

ऐनहरु  

१.  आगथवक कायवववगध ननयममि िथा व्यवजस्थि गनव 
बनेको काननु, २०७५ 

२०७५/११/०७ २०७५/११/०७  

२.  ववनोयोिन ऐन,२०७५ २०७५/११/०७ २०७५/११/०७ 
३.  आथीक ऐन २०७५ २०७५/११/०७ २०७५/११/०७ 

४.  मशक्षा ऐन, २०७५ २०७५/११/०७ २०७५/११/०७ 

५.  स्थानीय ववकास कोर्(संचालन कायवववगध)ऐन 
२०७६ 

२०७६/०२/२२ २०७६/०२/२२ 

६.  प्रशासकीय कायवववगध(ननयममि) गने ऐन,२०७५ २०७५/११/०७ २०७५/११/०७ 
७.  कृवर् व्यवसाय प्रवद्वधन ऐन, २०७५ २०७५/११/०७ २०७५/११/०७ 
८.  न्यानयक सममनि (कायवववगध सम्बन्धी) ऐन, 

२०७५ 
२०७५/११/०७ २०७५/११/०७ 

९.  सहकारी ऐन २०७५ २०७५/११/०७ २०७५/११/०७ 
१०.  ववपद िोखखम न्यनुनकरण िथा व्यवस्थापन गनव 

बनेको ऐन, २०७५ 
२०७५/११/०७ २०७५/११/०७ 

क्र.स. जिम्मेवारी नाम फोटो पद सन्पकव  नम्बर 
१ कायावलय 

प्रमुख 
भूपेन्र 
पाण्डेय 

 

प्रमुख 
प्रशासकीय 
अगधकृि 

९८५७०८३१११ 

२ सूचना 
अगधकारी 

 

अशोक 
पाण्डेय 

 

शाखा 
अगधकृि 

९८४३०४७७८७ 



११.  अनाथ िथा िोखखमयकु्ि बालबामलकाका लागग 
सामाजिक सुरक्षा कायवक्रम सञ्चालन कायवववगध 
ऐन, २०७५ 

२०७५/११/०७ २०७५/११/०७ 

ननयमावलीहरु 

 

 

 

 
 
 

कायवववगधहरु 

१ सामुदानयक मसकाई 
केन्र सञं्चालन एवम ्
व्यवस्थापन सम्बन्धी 
कायवववगध 

२०७५/१२/१५  २०७५/१२/१५  

२ स्थाननय ववकास कोर् २०७५/१२/१५  २०७५/१२/१५  

३ बामलका संरक्षण सु- 
कन्या धन योिना 
कायवक्रम संञ्चालन 
कायवववधी २०७६ 

२०७६/०७/०५  २०७६/०७/०५  

४ उपमभक्िा सममनि 
गठन पररचालन िथा 
व्यवस्थापन सम्बन्धी 
कायवववधी-२०७६ 

२०७६/०७/२२  २०७६/०७/२२  

५ नगर प्रहरी संचालन 
िथा व्यवस्थापन 
कायवववगध २०७६ 

२०७६/९/२२  २०७६/९/२२  

६ करारमा मशक्षक 
ननयजूक्िका लागी 
अपनाइने कायवववधी 
२०७६ 

२०७६/०९/२३  २०७६/०९/२३  

७ मशक्षकको सरुवा िथा 
काि सम्बन्धी 
कायवववधी २०७६ 

२०७६/०९/२३  २०७६/०९/२३  

८ भ-ूउपयोग मापदण्ड २०७६/१०/२२  २०७६/१०/२२  

९ मेयर कन्या वववाह 
योिना संञ्चालन 
कायवववधी 

२०७७/०८/२९  २०७७/०८/२९  

१० राजष्िय/अन्यराराजष्िय 
समन्वय कायव 
व्यवस्थापन िथा 
सञ्चालन कायवववधी 

२०७७/१०/२५  २०७७/१०/२५  



 

१४. िोफकए िमोम्जमक  अन्य वििरण 
 नेपाल सरकार र सम्वजन्धि मन्त्रालय र ववभागबाट प्राप्ि पररपत्र , ननदेशन 

बमोजिमका कायवहरु 
 नगरशभा एवं कायवपामलकाबाट भए गरेका नणयवहरु कायावन्वयन गने गराउने 

गररएको ।                                       
१५ .स ितजतनक तनक यको िेभस ईट भए सोको वििरण 
वेवसाईटुः https//lumbinisanskritikmun.gov.np 
ईमेल ठेगानाुः lumbiniculturalmunicipality@gmail.com 
१६ .स ितजतनक तनक यम  परेको सूिन  म ग सबिन्िी तनिेदन र सो उपर सूिन  
ददइएको विषय 
कं्र 
.स. 

वििरण कैफफयि 

१ राजष्िय सूचना आयोगको आदेश बमोजिमका सूचना  
२ आयव्यय वववरण  
३ स्थानीय िहका वडा सगचव एवं ववर्यगि शाखाको 

ररक्ि दरवन्दीको िानकारी 
 

४ प्रगनि वववरण  
५ प्रकामशि सूचनाको प्रनिमलवप  
६ माग भए अनसुारका वववरणहरु  
७ कर िथा रािश्व दर सम्बजन्ध  
 

 


