
 
 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

गलु्मीदरबार गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् तथा पालिका अन्तगयतका वडाहरुमा रहेका 
इकाईहरुबाट सेवा लिँदा सेवाग्राही/नागररकिे ध्र्ान परु्ायउन ुपने ववषर्हरु 

 कार्ायिर्बाट अबिम्बन गररएको सेवा ववतरणको प्रविर्ा र मापदण्डिाई पािना गने¸ 
 कमयचारीहरुसँग नम्र, शिष्ट व्र्वहार र िालिन व्र्वहार प्रदियन गने, 

 सावयजलनक सेवाको िालग ववचौलिर्ा लिई कार्ायिर्मा नआउने¸ 
 कार्ायिर्को काम सम्बन्धी प्रकृर्ा र आवश्र्क कागजातका सम्बन्धमा नागररक वडापत्र र सहार्ता 

कक्षबाट जानकारी लिने¸ 
 सेवाप्रवाह सम्बन्धी प्रकृर्ा र कागजातको बारेमा कार्ायिर्का कमयचारीसँग बझु्ने¸ नागररक वडापत्र 

हेने तथा कार्ायिर्मा रहेको सेवाप्रवाहसम्बन्धी जानकारी पशुततका प्रर्ोग गने¸ 
 कार्ायिर्िे तोकेको सेवा प्रवाहको समर् तालिकाको पािना गने, 

 कार्ायिर्मा सेवा लिन आउँदा धूमपान¸ मध्र्पान गरेर नआउने¸ 
 कार्ायिर्को पररसरमा धूमपान¸मध्र्पान तथा सूलतयसेवन गरेको पाईएमा कानून अनसुार जररवाना लतने¸ 
 कार्ायिर्को सम्बशन्धत िाखाको कमयचारीसँग आफ्नो कामको बारेमा ववतततृ रुपमा बझु्ने र सोही 

अनसुार गने¸ 
 कमयचारीिाई अनावश्र्क तवाथय,दवाव, प्रिोभनमा पाने कार्य गैर कानूनी हनुे हुँदा त्र्ततो कार्य नगने¸ 
 कार्ायिर् पररसरमा रहेका सावयजलनक सम्पशिमा हालन परु्ाउने कार्य नगने¸ 
 िौचािर्को प्रर्ोग गरर सकेपलि पानीको प्रर्ोग गने,जथाभावी नथकु्न,े अनावश्र्क कागजात, वोति 

िगार्तका फोहोरिाई डतटववनमा राख् ने¸ 
 गाउँपालिकाको कार्ायिर्मा ददनको २ बजे देशख २:४० बजे सम्म खाजा खाने समर् तोवकएको हुँदा 

केही समर् धैर्य गरी सहार्ता कक्ष अगालड राखीएको बेन्च मा बतने¸ वट.भी. हेने तथा इन्टरनेटको 
सेवा लिई ववलभन्न जानकारीहरु प्राप्त गने¸ 

 आफ्नो काम भैरहेको समर्मा िाखामा गई लभडभाड नगने र कमयचारीसँग अनावश्र्क गफगाफ गरी 
कमयचारीको काममा लडतटवय नगने¸ 

 कार्ायिर्को दोस्रो तिामा तातो शचसो पानीको व्र्वतथा गररएको हुँदा उक्त सेवा लिने¸ 
 कुनै पलन काममा वििासशुतत भएमा वा अन्र् कुनै गनुासो भएमा गाउँपालिका का.वा. अध्र्क्ष                    

लमना भण्डारी (985707441१) र प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत िक्ष्मण पाण्डे 
(9857067912) मा सम्पकय  गरी वििासशुतत गने कमयचारीको गोप्र् उजूरी गने¸ 

 कार्ायिर्मा रहेको सझुाव पेटीकामा गनुासो तथा सझुाव राखी आगामी ददनमा अझ प्रभावकारी सेवा 
प्रवाहको िालग असि नागररको भलूमका लनवायह गने¸ 

 कार्ायिर्को कार्यहरु र सेवा प्रवाह सम्बन्धी अन्र् कुनै गनुासो भएमा का.वा. अध्र्क्षको कार्यकक्ष 
कोठा नं. २ र प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृतको कार्यकक्ष कोठा नं. ३ मा सम्पकय  राख् ने ।  
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1     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेरटन  

 

बषय: २       अङ्क  १०          २०७८ कालतयक १५ गते 

गाउँपालिकाको परिचय 
नेपािको संववधानको मूि ममय अनसुार संघ¸ प्रदेि र तथानीर् गरी तीन तहको सरकारको रुपमा आफ्नो अशततत्वमा 
रहेका िन ्। लमलत २०७३।११।२७ नपेािको राजनैलतक ववभाजन अन्तगयत तथानीर् तह गठन भए सँगै गलु्मी 
शजल्िाकै ऐलतहालसह, धालमयक, सांतकृलतक र भौगोलिक महत्व बोकेको गलु्मीदरबार गाउँपालिका पलन ७५३ तथानीर् 
सरकार मध्रे्को आफ्नो िुटै्ट पवहचान बोकेको एक तथानीर् सरकारको रुपमा तथापना भएको ि । साववकको 
पशिमाञ्चि ववकास क्षेत्रअन्तगयत पने िशुम्बनी अञ्चिको गलु्मी शजल्िाका १२ तथानीर् तह मध्रे्को एक तथानीर् 
तह गलु्मीदरबार साववकका ६ वटा गाउँ ववकास सलमलतहरुबलिथमु, जभुङु, गौंडाकोट, ववरवास, अमरअवायथोक, 

दरबारदेवीतथानको  संर्ोजन भई ७ वटा वडाहरुको तथानीर् तह बनेको ि। 

ऐलिहालिक पृष्ठभूमी 

गलु्मी शजल्िाको सदरमकुाम तम्घासबाट १३ वक.लम. को दरुरमा रहेको र्स गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको आफ्नो 
िुटै्ट  ऐलतहालसक पषृ्ठभमुीरहेको ि । र्स गाउँपालिकाको पशिम दशक्षण तफय  ६ वक.लम. को दरुरमा ऐलतहालसक 
गलु्मीदरबार अबशतथत ि । सोवह तथानको नामबाट गलु्मी शजल्िाको नाम र र्स गाउँपालिकाको नाम रहन 
गएको हो । गलु्मीदरबार रहेको उक्त तथानिाई गलु्मी चारपािा पलन भलनन्ि । सो दरबारको ३ तिामालथ 
इष्टदेलब ईश्वरीको मशन्दर ि,उनको पूजा िारददर् तथा बसन्त गरी २ पटक हनुे गदयि ।र्सै मशन्दरका कारणिे 
र्स क्षेत्र र गलु्मी शजल्िा प्रख्र्ात ि । 

इलतहास ववद राजराम सवेुदीका अनसुार खास गलु्मी का राजाको राज्र्तथि चारपािािाई भलनन््र्ो। हनमुान 
िोकािाई काठमाडौं भनेजततै चारपािा इकाईिाई गलु्मी भलनएको हो । गलु्मी चारपािामा िमिः पाल्पाथोक, 

अबायथोक, गिामथोक तथा मलुसकोटथोक गरर ४ वटा पािा लथए भने वर्नका अलतररक्त उवप्रकोटथोक एउटा िुटै्ट 
प्रिासलनक इकाई लथर्ो। र्सरी गलु्मीमा ९८ मौजा लथए भने प्रत्रे्क मौजामा शजम्मावाि र मशुखर्ािे तथालनर् 
नेततृ्वको रुपमा काम गने चिन लथर्ो ।गलु्मी चारपािा दरबारमा राजाको बास हनु््र्ो र त्र्सैिाई गलु्मी 
राज्र्को राजधानी भलनन््र्ो ।  

गलु्मीचारपािा अन्तगयत पाल्पाथोकमा मेहेिडाडा,खोिेर्ा,धरमपानी,जामनुे,शखि,ु गरुुमथमु, अमराइ, बेिपोखरा, 
धार्रचौर, क्वादी, बगैचा, गाउचौर, बानपोखरा, फसयवा, आपपाटा, कल्टुड्ड,चतरुडाडा पदयथे ।अमर अबायथोक अन्तगयत 
कुन्थोक, डाडापोखरी, तल्िो हवटर्ा, नेटाखकय , हररथमु, गाउचौर, बेग्र ु,लसिथमु, तोस, गौररपोखरी, रानाटोिा, अडडाडा, 
ग्वािीनचौर, िुग्ररेीपाखा, बाख्ेर, अजर्ायङ्गबास, शचते्रडाडा, नरम र शचतत ुपदयथे । गिामथोक अन्तगयत उपल्िो हवटर्ा, 
दमाइटोि, काफिचौर, मेहेिडाडा, गैराखकय , सल्िेरी, जोतेपोखरा, बगैचा, तर्ािापानी, िर्ाखकय , लतलतयरे, वपररडाडा, चौका,  
कुलबण्डे ररपाहाटोि, रोहटेपानी, उखाप, िामीडाडा, कोिहर, चौर, डाव, घोिे, कल्िेरी, गौरादी, भिाचौर, लसव,ु चनौपाटा, 
खसयिारुटोि, अमिेखकय , ररमी, बोटे र रुमाखकय  पदयथे । मलुसकोटथोक अन्तरगत देउरािी, शचतपानी,  बासडाडा, 
साजर, कारपाटा, बडडाडा, खोिा, माझपोखरी,  अखयिे, तोिङु्ग, पेखनपोखरा, गौरादी, कुडापानी, गौडाकोट, काउिे, िावा, 
जैलसपोखरा, िामीडाडा, बजारमारे, डुलम्रपोखरा, शखलतयप, ठूिाचौर, ठूिोपोखरा, उप्रीकोट,  बाजाबारी, डोहोटा, सातघर, 

भटुुका, लबरबास, रुमाखकय , बदरखटु्टा, दह, राजा, म्र्ािपोखरी, बौदी, कोिघर, राङ्गबास, खलनर्ाबास, ठूिाखकय , शचददका 
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दौघा, खज्र्र्ाङ्ग, मानकोट, धरमपानी, दमु्सीकोट, ररडी, वाङिा, अघायतोस, धैरेनी, ठूिापोखरा, केरुङ बल्कोट, मेहेिटुप्पा, 
हाँलडकोट, बडडाडा, घोिे, दलुबचौर, उिेनी, कल्िेरी, बसानी, तम्घास र अखयिे आदी  पदयथे । 

भौगोलिक लिभाजन ि लिमाना 

र्स गलु्मीदरबार गाउँपािीकािाई सालबकको बलिथमु गा.वव.स. िाई वडा नं. १,जभुङु्ग गा.वव.स. िाई वडा नं. 
२, गौडाकोट गा.वव.स. िाई वडा नं. ३,लबरबास गा.वव.स. िाई वडा नं. ४,अमरअबायथोक गा.वव.स. िाई वडा नं. 
५, दरबारदेलबतथान गा.वव.स.को साववकको वडा नं.४,७,८ र ९ िाईसमेटेर वडा नं.६,र दरबारदेलबतथान गा.वव.स. 
कै साववकका वडा नं. १,२,३, ५ र ६ िाई समेटर वडा नं.७ कार्म गरी पालिकािाईजम्मासात वटा वडामा 
लबभाजन गररएको ि । र्सको पवुय पवट्ट रुद्रावलत नदी, पशिमतफय  बठोवा खोिा र केदवुा खोिा, उिरतफय  
रेसडु्डाकोि साध र दशक्षणतफय  बाख्रखेोिा पदयिन । 

गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको राजनैलतक ववभाजन तथा लसमाना 

प्रदेि : िशुम्बनी 

शजल्िा : गलु्मी 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् :  गौंडाकोट 

वडा संख्र्ा : ७ 

गाउँपालिकाको केन्द्र :  गौडाकोट 

भौगोलिक अवतथा तथा लसमाना 

क्षेत्रफि :  ७९.९९ वगय वकिोलमटर 

पूवय : ित्रकोट र चन्द्रकोट गाउँपालिका 

पशिम : रेसङु्गा नगरपालिका 

उिर : चन्द्रकोट गाउँपालिका र मलुसकोट नगरपालिका 

दशक्षण : ित्रकोट गाउँपालिका र अखायखाँची शजल्िाको ित्रदेव गाउँपालिका 
 

 

 

 

 



 

 

3     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेरटन  

 

बषय: २       अङ्क  १०          २०७८ कालतयक १५ गते 

मुख्य जािजािी 

र्स गाउँपालिकामा बसोबास गने मध्रे् ब्राहमण/क्षेत्री र जनजालतको बाहलु्र्ता ि । त्र्स बाहेक दलित र अन्र् 
जालतकामालनस बसोबास गने गदयिन । 

वडा नं. ब्राहमण /क्षते्री जनजाती दलित जम्मा 

१ ११७५ २३६९ ७६८ ४३१२ 

२ २४९९ ११९३ ८२९ ४५२१ 

३ १४३६ ९५७ ५०० २८९३ 

४ २१०७ २०४७ ६४४ ४७९८ 

५ ७७९ ८६३ ५५९ २२०१ 

६ ११९४ ७५६ ५८५ २५३५ 

७ २०९१ ११७७ ९४२ ४२१० 

जम्मा ११,४८६ ८,९५५ ५,०२७ २५,४६९ 

 

 

 

  

०

५०००

१००००

१५०००

२००००

२५०००

३००००

कुल जनसंख्या बाह्रमण जनजाती दललत

२५४६९

११४८६
८९५५

५०२७



 

 

4     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेरटन  

 

बषय: २       अङ्क  १०          २०७८ कालतयक १५ गते 

जनिंख्या 

२०६८ सािको जनगणना अनसुार र्स गाउँपालिकाको कुि जनसंख्र्ा २२¸०३७ (१२,८५५ मवहिा र ९,१८२ 
परुुष) रहेको ि ।गाउँपालिकाको वततशुतथलत वववरणमा लिएको त्र्ाङ्क अनसुार पालिकाको जनसंख्र्ा २५,४६९ 
(मवहिा १४,८२७ र परुुषका १०,६४२) रहेको ि ।  

दरिन्दी सरंचना 



 

 

5     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेरटन  

 

बषय: २       अङ्क  १०          २०७८ कालतयक १५ गते 

शाखागत कमाचारीिरुको वििरण र कायाविभाजन 

 

लस.नं कमयचारीको नाम पद सम्पकय  नम्बर कार्य वववरण 

१ िक्ष्मण पाण्डे 
प्रमखु प्रिासकीर् 
अलधकृत 

९८५७०६७९१२ 

 प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत पद तथा 
कार्ायिर् प्रमखु पदिे गने भनी प्रचलित 
काननुिे समु्पेको काम कतयव्र् र 
अलधकार तथा तथानीर् सरकार संचािन 
ऐन २०७४ र गलु्मीदरबार 
गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिका (कार्य 
ववभाजन) लनर्माविी तथा गाउँ 
कार्यपालिका  (कार्य सम्पादन) 
लनर्माविीिे समु्पेको काम कतयव्र् र 
अलधकार 

२ नारार्ण प्रसादअर्ायि अलधकृत िैठौं, तवात्र् ९८५७०८५२११ 

 तवात्र् िाखा प्रमखु भई प्रत्र्ार्ोशजत 
अलधकार बमोशजम प्रमखु प्रिासकीर् 
अलधकृतको मातहतमा रही तवात्र्सँग 
सम्बशन्धत ववलभन्न कार्यहरु सम्पादन गने  

३ नवराज शघलमरे अलधकृत िैठौं प्रिासन ९८५७०८५२०९ 

सामाशजक ववकास िाखा प्रमखु 
भई  सामाशजक ववकाि िाखा अन्तगयतका 
ववलभन्न कार्यहरु प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार 
बमोशजम प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृतको 
मातहतमा रही सम्पादन गने । 

४ टंक प्रसाद पन्थी अलधकृत िैठौं प्रिासन ९८५७०८५२०८ 

 र्ोजना, प्रिासन  िाखा प्रमखु भई 
कमयचारी प्रिासन, र्ोजना तथा अनगुमन 
सम्बन्धी प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार बमोशजम 
प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृतको मातहतमा 
रही कार्यहरु सम्पादन गने 

९ उजेिीदेवव पोख्रिे 
अलधकृत िैठौ¸ पशु 

प्राविविक 
९८५७०८५२१० 

पिपंुक्षी ववकाि िाखा प्रमखु भई 
प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार बमोशजम प्रमखु 
प्रिासकीर् अलधकृतको मातहतमा रही 
तोवकएका कार्यहरु सम्पादन गने । 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेरटन  

 

बषय: २       अङ्क  १०          २०७८ कालतयक १५ गते 

लस.नं कमयचारीको नाम पद सम्पकय  नम्बर कार्य वववरण 

१० भववष्र् अर्ायि अलधकृत िैठौं, िेखा ९८५७०८५२१५ 

आलथयक प्रिासन िाखा प्रमखु भई 
प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार बमोशजम प्रमखु 
प्रिासकीर् अलधकृतको मातहतमा रही 
लनर्मानसुार िेखा सम्बन्धी काम गने 
,शे्रतता राख्ने̧ िेखापरीक्षण गराउने र बेरुज ु
फिौट सम्बन्धीका कार्यहरु गने साथै 
प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृतिे तोकेका 
अन्र् कार्यहरु गने ।  

६ राज ुअर्ायि 
ईशन्जनीर्र,अलधकृत 
िैठौं 

९८५७०८५२१४ 

पूवायधार ववकास िाखा प्रमखु भई 
प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार बमोशजम प्रमखु 
प्रिासकीर् अलधकृतको मातहतमा 
गाउँपालिकाको पूवायधार लनमायण तथा 
समग्र ववकास लनमायणसँग सम्बशन्धत 
ववलभन्न कार्यहरु गने ।  

७ ररक्त अलधकृत िैठौं, शिक्षा ९८५७०८५२१३ 

शिक्षा र्वुा तथा खेिकुद िाखा प्रमखु 
भई प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार बमोशजम प्रमखु 
प्रिासकीर् अलधकृतको मातहतमा रही 
गाउँपालिकाको ववद्यािर् शिक्षा¸ 
आधारभतू तहको परीक्षा संचािन 
ववद्यािर् अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन 
िगार्त शिक्षा तथा खेिकुद सम्बन्धी 
तोवकएका ववलभन्न कार्यहरु सम्पादन गने  

८ सरेुि खनाि सूचना प्रववलध अलधकृत ९८५७०७४४०० 

सूचना प्रववलध िाखा प्रमखु भई 
प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार बमोशजम प्रमखु 
प्रिासकीर् अलधकृतको मातहतमा रही 
ववद्यलुतर् िसुासन िगार्त 
गाउँपालिकाको सूचना प्रववलध तथा 
कम्प्र्टुर सम्बन्धी कार्य  

९ लनमयिा पाण्डेर् रोजगार संर्ोजक ९८६७०१४३०० 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यिम 
अन्तगयतको TOR बमोशजमका ववलभन्न 
कार्यहरु प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृतको 
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लस.नं कमयचारीको नाम पद सम्पकय  नम्बर कार्य वववरण 

प्रत्र्क्ष लनदेिन लनगरानीमा सम्पादन गने 
। 

१० आववश्कार खत्री अलधकृत िैठौं¸ कृवष  9857086212 

कृवष िाखा प्रमखु भई प्रत्र्ार्ोशजत 
अलधकार बमोशजम प्रमखु प्रिासकीर् 
अलधकृतको मातहतमा रही 
गाउँपालिकाको समग्र कृवष के्षत्रको 
वृहिर वहतको िालग कार्य गने गराउने 
।  

११ लभमसेन थापा सहार्क पाचँौँ (प्रिासन) ९८५७०६१७३२ 

प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृतको मातहतमा 
रही प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार 
बमोशजम  शजन्सी व्र्वतथापन¸ सामाग्री 
खररद व्र्वतथापन िगार्तका कार्यहरु 
सम्पादन गने 

१२ घनश्र्ाम च ुदँािी वडा सशचव ९८५७०८५२०४ 

प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत र प्रिासन 
िाखा प्रमखुको मातहतमा रही ४ नं. 
वडा कार्ायिर्को वडा सशचव भई 
प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार बमोशजम वडाको 
प्रिासलनक प्रमखु भई कामकाज गने ।  

१३ शखम बहादरु काकी खा.पा.स.टे. पाँचौं ९८५७०६७९६१ 

प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृतको प्रत्र्क्ष 
लनदेिन र मातहतमा रही खानेपानी तथा 
पवुायधार ववकास सम्बन्धी तोवकए 
बमोशजमका कार्य गने 

१४ तेजेन्द्र थापा सहार्क पाचँौँ (िेखा) ९८५७०६४०७८ 

गाउँपालिकाको राजश्व आम्दानी सम्बन्धी 
कार्य गने¸ दैलनक¸साप्तावहक तथा मालसक 
रुपमा राजश्व बैंक दाशखिा गने गराउने 
र प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृतको 
मातहतमा रही िेखा प्रमखुसँग समन्वर् 
गरी पालिकाको आलथयक प्रिासन 
सम्बन्धी ववलभन्न कार्य गने तथा ६ नं. 
वडाको वडा सशचवको रुपमा कार्य गने 
।  
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लस.नं कमयचारीको नाम पद सम्पकय  नम्बर कार्य वववरण 

१५ टेकराज लगरी आ.िे.प.सहार्क ९८४४७४६१०६ 

तोवकएको समर्मा  आन्तररक िेखा 
परीक्षण गरी बेरुज ु िून्र् गराउन 
आवश्र्क सहर्ोग गने र गाउँपालिकामा 
आलथयक अनिुासन कार्म गने तथा 
बेरुजू फिौटको िालग आवश्र्क प्रमखु 
प्रिासकीर् अलधकृतको मातहतमा रही 
कार्य गने । 

१६ मार्ा टण्डन वडा सशचव ९८५७०८५२०७ 

प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत र प्रिासन 
िाखा प्रमखुको मातहतमा रही ५ नं. 
वडा कार्ायिर्को वडा सशचव भई 
प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार बमोशजम वडाको 
प्रिासलनक प्रमखु भई कामकाज गने । 

१७ वविम बतनेत सव-इशन्जलनर्र ९८५७०८९५२७ 

पवुायधार ववकास िाखामा रही िाखा 
प्रमखुसँगको समन्वर्मा पूवायधार ववकास¸ 
िगत शतटमेट मूल्र्ाङ्कन¸ प्राववलधक 
अनगुमन िगार्तका ववकास लनमायणसँग 
सम्बशन्धत कार्यहरु गने साथै ७ नं. वडा 
कार्ायिर्को समेत प्रावलधक कार्य 
सम्पादन गने ।  

१८ लसता िम्तरी सव-इशन्जलनर्र ९८४७३३४६३९ 

प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत र प्रिासन 
िाखा प्रमखुको मातहतमा रही ३ नं. 
वडा कार्ायिर्को ववकास लनमायण र 
पवुायधार ववकास सम्बन्धी प्राववलधक  
कार्य गने 

१९ टुक बहादरु राना कम्प्रू्टर अपरेटर ९८४७५९६३९३ 

सूचना प्रववलध िाखामा रही सूचना प्रववलध 
तथा कम्प्र्टुर सम्बन्धी तथा अन्र् 
तोवकएको शजम्मेवारी अनसुारका कार्यहरु 
सम्पादन गने र प्रमखु प्रिासकीर् 
अलधकृत र प्रिासन िाखा प्रमखुको 
मातहतमा रही ७ नं. वडा सशचवको 
रुपमा समेत कार्य सम्पादन गने ।   
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२० धाम बहादरु िेंगा एम.आइ.एस. अपरेटर ९८५७०६४७२५ 

प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृतको मातहतमा 
रही  पशन्जकरण तथा सामाशजक सरुक्षा 
तफय को त्र्ाङ्क अलभिेशखकरण 
सम्बन्धीका कार्यहरु सम्पादन गने ।  

२१ रमेि खड्का प्राववलधक सहार्क ९८४७१११४१७ 

प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृतको मातहतमा 
रही रोजगार िाखा प्रमखुसगँ समन्वर् 
गरी रोजगार िाखा रोजगार सेवा केन्द्रमा 
रवह प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यिमको 
प्राववलधक पक्षको कामकाज गने तोकीए 
बमोशजम गने  

२२ जग बहादरु सतुयङ्गी वडा सशचव ९८५७०८५२०१ 

प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत र प्रिासन 
िाखा प्रमखुको मातहतमा रही  १ नं. 
वडा कार्ायिर्को वडा सशचव भई 
प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार बमोशजम वडाको 
प्रिासलनक प्रमखु भई कामकाज गने । 

२३ पूशणयमा शघलमरे वडा सशचव ९८५७०८५२०३ 

प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत र प्रिासन 
िाखा प्रमखुको मातहतमा रही ३ नं. 
वडा कार्ायिर्को  वडा सशचव भई 
प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार बमोशजम वडाको 
प्रिासलनक प्रमखु भई कामकाज गने । 

२४ रुम बहादरु गाहा वडा सशचव ९८५७०८५२०२ 

प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत र प्रिासन 
िाखा प्रमखुको मातहतमा रही २ नं. 
वडा कार्ायिर्को वडा सशचव भई 
प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार बमोशजम वडाको 
प्रिासलनक प्रमखु भई कामकाज गने । 

२५ ववरेन्द्र कुमार टण्डन 
अलसतटेन्टसब-
इशन्जलनर्र 

९८५७०५७३६७ 

प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत र प्रिासन 
िाखा प्रमखुको मातहतमा रही ४ नं. 
वडा कार्ायिर्को ववकास लनमायण र 
पवुायधार ववकास सम्बन्धी प्राववलधक  
कार्य गने 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेरटन  

 

बषय: २       अङ्क  १०          २०७८ कालतयक १५ गते 

लस.नं कमयचारीको नाम पद सम्पकय  नम्बर कार्य वववरण 

२६ 
गोकणय प्रसाद 
लतलमल्सैना 

अलसतटेन्टसब-
इशन्जलनर्र 

९८४८५५००६७ 

प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत र प्रिासन 
िाखा प्रमखुको मातहतमा रही १ र २ 
नं. वडा कार्ायिर्को ववकास लनमायण र 
पवुायधार ववकास सम्बन्धी प्राववलधक  
कार्य गने 

२७ सागर सारु 
अलसतटेन्ट सब-
इशन्जलनर्र 

९८४७४९६४७४ 

प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत र प्रिासन 
िाखा प्रमखुको मातहतमा रही ५ र ६ 
नं. वडा कार्ायिर्को ववकास लनमायण र 
पवुायधार ववकास सम्बन्धी प्राववलधक  
कार्य गने 

२८ प्रकाि थापा सूचना सहार्क ९८५७०६४९६१ 

 प्रिासन र्ोजना तथा अनगुमन िाखामा 
रही तोवकएको कार्य गने र 
गाउँपालिकाको समग्र वततशुतथलतको 
सकु्ष्म सूचना संकिन गरर अध्र्क्ष तथा 
प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत समक्ष पेि 
गने । 

२९ लिि बहादरु घलतय ना.कृ.प्राववलधक ९८४५५९१६७४ 

गाउँपालिकाको कृवष िाखामा रही प्रमखु 
प्रिासकीर् अलधकृतको मातहतमा रही 
कृवष िाखा प्रमखुसँग समन्वर् गरी 
गाउँपालिकाको कृवष ववकास सम्बन्धी 
प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार बमोशजम कार्य गने 
साथै १ र २ नं. वडा कार्ायिर्को कृवष 
प्राववलधक समेतको कार्य गने ।  

३० नारार्ण पन्थी ना.प.तवा.प्राववलधक ९८५७०६७४०८ 

प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृतको मातहतमा 
रही पि ुिाखा प्रमखुसँग समन्वर् गरी  
१ र २ नं. वडा कार्ायिर्मा पि ु
प्राववलधकको रुपमा रही पितुवातथ 
सम्बन्धीका ववलभन्न कार्यहरु सम्पादन 
गने ।   

३१ उद्धव प्रसाद न्र्ौपान े ना.प.तवा.प्राववलधक ९८५७०३५७६० 
प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृतको मातहतमा 
रही पि ुिाखा प्रमखुसँग समन्वर् गरी  
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३ र ४ नं. वडा कार्ायिर्मा पि ु
प्राववलधकको रुपमा रही पितुवातथ 
सम्बन्धीका ववलभन्न कार्यहरु सम्पादन 
गने ।   

३२ जर्वहमाि कँडेि ना.प.तवा.प्राववलधक ९८४७५०७५३६ 

प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृतको मातहतमा 
रही पि ुिाखा प्रमखुसँग समन्वर् गरी  
६ र ७ नं. वडा कार्ायिर्मा पि ु
प्राववलधकको रुपमा रही पितुवातथ 
सम्बन्धीका ववलभन्न कार्यहरु सम्पादन 
गने ।   

३३ हररप्रसाि कँडेि ना.प.तवा.प्राववलधक ९८५७०३६१३१ 

प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृतको मातहतमा 
रही पि ुिाखा प्रमखुसँग समन्वर् गरी  
५ नं. वडा कार्ायिर्मा पि ुप्राववलधकको 
रुपमा रही पितुवातथ सम्बन्धीका ववलभन्न 
कार्यहरु सम्पादन गने ।   

३४ नमनुा गौतम ना.कृ.प्राववलधक ९८४०५९८६१३ 

 प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृतको मातहतमा 
रही कृवष िाखा प्रमखुसँग समन्वर् गरी 
4 र 5 नं. वडा कार्ायिर्को कृवष 
प्राववलधक सम्बन्धी कार्य गने ।  

३५ सकुन्तिा मल्ि िाही ना.कृ.प्राववलधक ९८६६४१२०६६ 

  प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृतको मातहतमा 
रही कृवष िाखा प्रमखुसँग समन्वर् गरी 
६ र ७ नं. वडा कार्ायिर्को कृवष 
प्राववलधक सम्बन्धी कार्य गने ।  

३६ मोहन लसं तङ्नामी सहार्क कमयचारी ९८४७३५७४३१ 

 5 नं. वडा कार्ायिर्को सहार्क 
कमयचारीको रुपमा रही वडा सशचवको 
काममा सहशजकरण िगार्तका अन्र् 
तोवकएका कार्यहरु सम्पादन गने । 

३७ भेषवविम खत्री सहार्क कमयचारी ९८५७०६७४३५ 
 ७ नं. वडा कार्ायिर्को सहार्क 
कमयचारीको रुपमा रही वडा सशचवको 
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काममा सहशजकरण िगार्तका अन्र् 
तोवकएका कार्यहरु सम्पादन गने । 

३८ ववलनता ज्ञवािी वफल्ड सहार्क ९८४७४३२९५० 

गाउँपालिकाको पशन्जकरण िाखामा रही 
पशन्जकरण सम्बशन्धका ववलभन्न कार्यहरु 
गने तथा गाउँपालिकाको सहार्ता 
कक्षबाट नागररकिाई सेवाप्रवाहको 
िालग तोवकएको शजम्मेवारी अनसुार कार्य 
गने ।  

३९ अमर बहादरु पल्िी खेिकुद शिक्षक 9867738885 

शिक्षा र्वुा तथा खेिकुद िाखामा रही 
ववद्यािर्ततर र समग्र गाउँपालिकामा 
खेिकुद सम्बन्धी ववलभन्न प्रशिक्षण ददन े
कार्य गने ।  

४० लमत्रिाि ज्ञवािी कार्ायिर् सहर्ोगी ९८४७१०६५१२ 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा 
रही  सरसफाई शचठ्ठी पत्र िगार्तका 
कार्य गने । 

४१ ओम बहादरु रजािी कार्ायिर् सहर्ोगी ९८४७४४२८१४ 
 4 नं. वडा कार्ायिर्मा सरसफाई शचठ्ठी 
पत्र िगार्तका कार्य गने । 

४२ गोववन्द थापा हिकुा सवारी चािक ९८४४७७०९८६ 

 सवारी साधन चिाउने  र 
आवश्र्कतानसुार कार्ायिर्को अन्र् 
कामकाज गने । 

४३ महेन्द्र काकी ह.स.चा.(एम्बिेुन्स 
चािक) 

९८४७२३२८८८ 
गाउँपालिकाको एम्बिेुन्स संचािन 
सम्बन्धी कार्य गने 

४४ टोपिाि ज्ञवािी कार्ायिर् सहर्ोगी ९८४३८६०८६२ 

 गाउँ कार्य पालिकाको कार्ायिर्मा 
सरसफाई शचठ्ठी पत्र िगार्तका कार्य गने 
। 

४५ चोिाकान्त पौडेि कार्ायिर् सहर्ोगी ९८४७३९२८३५ 

गाउँ कार्य पालिकाको कार्ायिर्मा 
सरसफाई शचठ्ठी पत्र िगार्तका कार्य गने 
।  
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४६ गोमा खत्री कार्ायिर् सहर्ोगी ९८४०४७५७४५ 
 सरसफाई शचठ्ठी पत्र िगार्तका कार्य 
गने । 

४७ टीकाराम पराजिुी कार्ायिर् सहर्ोगी ९७४७०४७४२८ 
 १ नं. वडा कार्ायिर्मा सरसफाई शचठ्ठी 
पत्र िगार्तका कार्य गने । 

४८ समनु्द्र प्रसाद शे्रष्ठ कार्ायिर् सहर्ोगी ९८४७४५३८७७ 
 २ नं. वडा कार्ायिर्मा सरसफाई शचठ्ठी 
पत्र िगार्तका कार्य गने । 

४९ नैना थापा कार्ायिर् सहर्ोगी ९७४७०६०६४६ 
 ३ नं. वडा कार्ायिर्मा सरसफाई शचठ्ठी 
पत्र िगार्तका कार्य गने । 

५० अजुयन वव.क. कार्ायिर् सहर्ोगी ९८६७९२८०१८ 
 ३ नं. वडा कार्ायिर्मा सरसफाई शचठ्ठी 
पत्र िगार्तका कार्य गने । 

५१ िान्ता लगरी कार्ायिर् सहर्ोगी ९८४७३५८८५२ 
 ५ नं. वडा कार्ायिर्मा सरसफाई शचठ्ठी 
पत्र िगार्तका कार्य गने । 

५२ ददनेि प्रसाद शे्रष्ठ कार्ायिर् सहर्ोगी ९८४७३५७६६८ 
 ६ नं. वडा कार्ायिर्मा सरसफाई शचठ्ठी 
पत्र िगार्तका कार्य गने । 

 

अन्र् कमयचारी वववरण 

लस.नं कमयचारीको नाम पद सम्पकय  नम्बर कार्य वववरण 

१. श्री नरेन्द्रप्रसाद िमाय लनरीक्षक ९८५७०६७२८७ 

प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृतको 
मातहतमा रही प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार 
बमोशजम  शिक्षा के्षत्रसँग सम्बशन्धत 
ववलभन्न कार्यहरु सम्पादन गने । 

2. श्री शखमबहादरु थापा शिक्षक 9867262874 

प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृतको 
मातहतमा रही शिक्षा िाखा अन्तगयत 
रही तोवकएको कामकाज गने 
गराउने।  

3. श्री महेन्द्र पररर्ार 
उद्यम ववकास 
सहजकताय 

9847583000 प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृतको 
मातहतमा रही गाउँपालिकामा संचािन 
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लस.नं कमयचारीको नाम पद सम्पकय  नम्बर कार्य वववरण 

4. श्री भगवती थापा उद्यम ववकास सहर्ोगी 9847040400 

हनुे िघउुद्यम ववकास अन्तयगत 
िघउुद्यमी लसजयना गने तालिम संचािन 
गनय िगाएतका अन्र्  तोवकएका कार्य 
गने 

सल्िाहकार 

१. श्री हरीप्रसाद अर्ायि कानूनी सल्िाहकार 9857061864 

न्र्ार् सलमलतका ववलभन्न कार्यहरु सम्पादन 
गने र गाउँ कार्यपालिकाको ऐन¸ लनर्म¸ 
नीलत लनमायणमा आवश्र्क कानूनी परामिय 
प्रदान गने । 

२. श्री नववन काकी प्रसे सल्िाहकार 9841648272 

गाउँपालिका ववलभन्न गलतववलधहरुको 
सूचनाहरु आम नागररक तथा लमडीर्ामा 
सम्प्रषेण गने र गाउँपालिकािाई 

आवश्र्कतानसुार सल्िाह सझुाव उपिब्ध 
गराउने ।  
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेरटन  

 

बषय: २       अङ्क  १०          २०७८ कालतयक १५ गते 

२०७८ असोज  मविनामा भए गरेका मुख्य क्रियाकलापिरु 

सूशासन तथा सिेा प्रिाि 

१. चाडपवयमा हनेु कािोबजारी रोक्न  बजार अनगुमन  

असोज २५: 

गलु्मीदरवार गाउँपालिकािे  प्रथम चरणको 

बजार अनगुमन कार्यिम सम्पन्न गरेको 

ि।दिैंिगार्तका चाडपवयमा हनुसक्न े

कािोबजारी तथा म्र्ाद नाघेका सामग्रीहरुको 

लबिी लबतरणमा रोक िगाउने उदेश्र्िे बजार 

अनगुमनिाई तीब्रता ददएको हो । गलु्मीदरबार 

गाउँपालिकािे आम नागररकको तवात्र्िाई 

ख्र्ाि राख्दै लनर्लमत रुपमा बजार अनगुमन गने 

कार्यिम अनसुार लमलत २०७८ असोज २२ 

देशख २४ गते सम्म गाउँपालिकाका सबै 

वडाहरुमा संचािनमा रहेका २२७ पसिहरुमा  

अनगुमन गररएको हो। 

गाउँपालिकािे लबलभन्न तथानमा २२७ वटा 

पसिहरुका अनगुमन गररएको लथर्ो । 

अनगुमनको िममा ४५ वटा पसिबाट म्र्ाद 

नाघेका कुवकज, सशुज, बेसन, चाउलमन, भजुा, कोक, 

फेन्टा िगार्त िेबि नभएका २५ हजार विीको 

सामाग्रीहरु बरामद गररएको हो । अनगुमनको 

िममा दताय नगरेका पसिहरुिाई तरुुन्त दताय 

गनय र मूल्र् सूची नराख्न ेपसिहरुिाई राख्नको 

िालग अनरुोध गररएको लथर्ो।त्र्ततै पसिको 



 

 

16     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेरटन  

 

बषय: २       अङ्क  १०          २०७८ कालतयक १५ गते 

बोडय नराख्न ेर तवात्र् सरुक्षाका मापदण्ड पािन नगने पसिहरुिाई पािन गनय समेत आग्रह गररएको लथर्ो। 

सवयसाधारण आम जनताको दैलनक शजवनमा प्रर्ोग हनुे खाध्र् सामाग्री हरु बिी मात्रामा म्र्ाद गशुिएका, 
साइन बोड नराखी पसि सन्चािन गररएका, कर देशख िेखा जोखा दरुुतत नराशखएका, िेभिनै नलमिाइ मनोमानी 
तररकािे समान प्र्ाक गररएका, सरसफाइ नगररएका, पसिहरुिाई सम्झाइ बझुाइ गरर कारवाही तवरुप रु 
५००।- देशख १०००।- सम्म जररवाना गरर रु २५¸५००।- राजश्व रकम संकिन गररएको लथर्ो ।   
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेरटन  

 

बषय: २       अङ्क  १०          २०७८ कालतयक १५ गते 

सामाजिक तथा आर्थिक विकास 

सामाशजक समावेशिकरण 

अपाङ्ग पररचर्पत्र ववतरण  

असोज १० गते आइतबार: 

गलु्मीदरबार गाउँपालिका लभत्र रहेका अपाङ्गता भएका व्र्शक्तहरुको पवहचान गने तथा नेपाि सरकार तथा र्स 
गाउँपालिकाबाट प्राप्त हनुे सेवा सवुवधाबाट बशन्चत हनु नपरोस भने्न उदे्दश्र्िे २०७८ असोज १० गते 
आईतबारको ददन गलु्मीदरबार गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्बाट अपाङ्ग पररचर्पत्र ववतरण गने 
कार्यिमको सम्पन्न भएको ि ।उक्त कार्यिममा ७ वडाका ३५ जना अपाङ्गता भएका व्र्शक्तहरुिे अपाङ्ग 
पररचर्पत्र प्राप्त गनुयभएको लथर्ो। 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेरटन  

 

बषय: २       अङ्क  १०          २०७८ कालतयक १५ गते 

१. िडास्तिमै व्यििाय दिाा िथा नलिकिण काया िम्पन्न 

असोज ११-१५: 

गलु्मीदरबार गाउँपालिकामा संचािन भएका तथा संचािन हनुे व्र्वसार्हरुको असोज ७ गते वडागत सूचना 
प्रकािन गरी सातै वडामा नर्ाँ दताय तथा नववकरण गने कार्यिम सम्पन्न भएको ि।व्र्वसार्ीहरुिे आफूिाई 
पार्क पने तथानमा आई आफ्नो व्र्वसार् दताय तथा नववकरण गनुयभएको लथर्ो । पाँच ददन सम्म सञ्चािन 
भएको उक्त कार्यिममा जम्मा ३३० जना व्र्वसार्ीहरुिे आफ्नो व्र्वसार् दताय तथा नववकरण गनुयभएको 
लथर्ो।गलु्मीदरबार गाउँपालिकािे वडाततरमै व्र्वसार् दताय तथा नववकरण कार्यिम सञ्चािन गरेको र्ो 
शजल्िाततरमै नौिो, पथृक र नमूना कार्यिम हो। 

 

२. ३१ औ ँअन्तििालरि य  जे्यष्ठ नागरिक लदििको अिििमा जे्यष्ठ नागरिक िम्मान कायाक्रम िम्पन्न 

असोज १५: 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेरटन  

 

बषय: २       अङ्क  १०          २०७८ कालतयक १५ गते 

गलु्मीदरबार गाउँपालिकािे ज्रे्ष्ठ नागररकिाई सम्मान गने कार्यिम सम्पन्न गरेको ि । 

३१ औ ँअन्तरराविर्  ज्रे्ष्ठ नागररक ददवसको 
अवसरमा गाउँपालिका लभत्रका ४७ जना ज्रे्ष्ठ 
नागररकिाई सम्मान गरीएको हो।ज्रे्ष्ठ 
नागररकिाई तातो पानी वपउनको िागी थमयस  र 
कोलभड १९ बाट बच्नको िागी आवश्र्क 
तवात्र् सामाग्री  प्रदान गरर सम्मान गररएको 
ि। आफ्नो घर आगनमै आएर तथानीर् 
सरकारिे सम्मान गदाय ज्रे्ष्ठ नागरीक पलन 
हषीत भएका िन। 

 गलु्मीदरबार गाउँपालिका ज्रे्ष्ठ नागररकको 
साथमै रहेको र गाउँपालिकािे र्ो वषय देखी 
“ज्रे्ष्ठ नागररकसंग गाउँपालिका “नामक 
कार्यिम माफय त जेष्ठ नागररकसँग गाउँपालिका 
सँगै रहने िक्ष्र् राखेको गाउँपालिकाका प्रमखु 
प्रिासवकर् अलधकृत  िक्ष्मण पाण्डेिे जानकारी 
गराउन ुभएको लथर्ो ।  जेष्ठ नागररक सम्मान 
कार्यिममा का.वा. अध्र्क्ष लमना भण्डारी प्रमखु 
प्रिासकीर् अलधकृत िक्ष्मण पाण्डे सामाशजक 
तथा आलथयक ववकास िाखा प्रमखु नवराज 
शघलमरे िगार्तका कमयचारीहरु गाउँगाउँ 
टोिटोिमा सम्मानको िालग खवटन ुभएको 
लथर्ो।  

३. घिमै गई लिपद् िाहि िकम लिििण  

गलु्मीदरबार गाउँपालिका वडा न २ जभुङु्ग लनवासी लतिक पररर्ारको रेसङु्गा 
नगरपालिका वडा न ८ मा लमलत २०७८।०६।०६ गतेको पवहरोमा परर ३ 
वटा िोरीहरु भावना¸ गंगा र जमनुा पररर्ारको दखुत लनधन भएकोमा 
गलु्मीदरबार गाउँ कार्यपालिकाको लनणयर्ानसुार तत्काि राहत तवरुप रु 
३५०००।- पीलडत पररवारको घरमा गई गाउँपालिका का.वा. अध्र्क्ष लमना 
भण्डारी¸ प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत िक्ष्मण पाण्डे¸ वडाध्र्क्ष हरीहर गौतम¸ 
कार्यपालिका सदतर् इश्वरी पररर्ारिे संर्कु्त रुपमा हततान्तरण गनुयभएको लथर्ो ।  
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेरटन  
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वशक्षा तथा खलेकुद 

१. गाउँपावलकाको समग्र शवैक्षक अिस्था 

ववद्यािर्को वववरण M  

 

शिक्षकको वववरणM 

ि.सं वववरण  दरबन्दी राित /अनदुान  जम्मा  कैक्रियत  

१. वािववकास स.का  ३३    

२. प्राथलमक  १०५ १८ १२३  

३. लन.मा.वव  १९ १४ ३३  

४. मा.वव = (९-१०) १३ १० २३  

५. मा.वव (११-१२) ४ २ ६  

६ प्राववलधक धार तफय का  ४ ० ४  

 

ववद्याथी वववरण M 

ि.सं वववरण  छात्रा  छात्र  जम्मा  दवलत  

१. वािववकास स.का  ४२१ ४२१ ८४२ १३६ 

२. प्राथलमक  १०२६  १२२४  २२५० ४०२ 

३. लन.मा.वव  ५६२  ६३५  ११९७ १९९ 

४. मा.वव = (९-१०) ३४६   ३४१  ६८७  १२३ 

५. मा.वव (११-१२) २७३  १५८  ४३१ ५८  

६ प्राववलधक धार तफय का  १३  १६  २९  ४  

 

 

 

ि.सं वववरण सामदुावर्क संतथागत जम्मा 
१. वािववकास  ४२ ० ४२ 

२. प्राथलमक (१-५) १४ ० १४ 

३. लन.मा.वव (६-८) ४  ० ४  
४. मा.वव = (९-१०) ४  २  ६ 

५. मा.वव (११-१२) ६  ० ६ 

 जम्मा  ७० २ ७२ 
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तहगत लसकाई उपिब्धी 
qm=;+=  तह  तहगत लसकाई उपिशब्ध  कैवफर्त  
! प्राथलमक तह  ६८.२०  

@ लन.मा.वव तह  ६२.५०  

# मा.वव (९-१०) ५९.८०  

$ मा.वव (११-१२) ५८.७०  

 जम्मा  ६२.३० औसत लसकाइ उपिशब्ध  
% प्राववलधक धार तफय को  ७६.३० 

 

 

 

 

स्िास््य 

१. कोलभड लिशेष अध्यािलिक लिििण िािाजलनक 

कोलभड वविेष अध्र्ावलधक वववरण प्रत्रे्क ददन सम्बशन्धत लनकार्मा पठाइनकुा साथै पालिकाको वेभसाईट 
र सामाशजक सञ्जाि माफय त लनरन्तर सावयजलनक गररदै आईएको। 

 

 

सूचना प्रविवि तथा विद्युविय सुशासन 

१. कायाालयको िभेसाईट, सामावजक सजंाल, मोबाईल एप्स, SMS प्रणाली सञ्चालन तथा अध्यािविक 

गाउँपालिकाबाट सम्पादन भएका हरेक कृर्ाकिापहरुिाई दैलनक रुपमा कार्ायिर्को सामाशजक संजाि¸ 
वेभसाईट र मोबाईि 
एप्समा सूचना तथा 
जानकारीहरु अध्र्ावलधक 
गराई नागररक र आम 
सरोकारको सूचनाको 
हकिाई प्रभावकारी 
कार्ायन्वर्न गररएको । 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेरटन  

 

बषय: २       अङ्क  १०          २०७८ कालतयक १५ गते 

२. राजश्च सकंलनमा अनलाईन राज्श्व सकंलन प्रणाली को प्रयोग   

गलु्मीदरबार गाउँ कार्यपालिका अन्तगयतका वडा कार्ायिर्हरु तथा कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा 
राजि संकिन प्रणािी  जडान गरर संचािनमा ल्र्ाइएको ि ।पारदशियता कार्म गनुय र राजश्वको 
वाततवव प्रक्षेपणमा सहर्ोग परु्ायउन ुर्सको उद्धेश्र् रहेको ि।जनुसकैु समर्मा राजश्वको तात्कालिन 
अवतथा सशजिै प्राप्त गनय सवकन्ि। करदातािे आफूिे लतरेको करको वववरण तरुुन्तै आफ्नो 
मोबाईिमा SMS माफय त प्राप्त गनुय र्सको अको वविेषता हो। 

 

 

 

 

 

 

 

३.  अनलाईनमा आिाररत वजन्सी सफ्टियेरको प्रयोगबाट  वजन्सी शाखाको  वनरन्तर व्यिस्थापन   

शजन्सी व्र्वतथापन प्रणािीको माध्र्मबाट  गलु्मीदरबार गाउँ कार्यपालिका अन्तगयतका वडा 
कार्ायिर्हरु, तवात्र् संतथाहरु, सम्पूणय ववषर्गत िाखाहरु तथा कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा 
शजन्सी सम्बन्धी सम्पूणय कार्यहरुको अलभिेशखकरण, मागसंग सम्बशन्धत गलतववधीहरु ईन्टरनेटको 
माध्र्मबाट व्र्वतथापन गने उद्धेश्र्िे शजन्सी व्र्वतथापन प्रणािी संचािनमा ल्र्ाइएको                      

ि ।पारदशियता कार्म गनुय र शजन्सी  सामानहरुको वाततववक प्रक्षेपणमा सहर्ोग परु्ायउन ुर्सको 
उद्धेश्र् रहेको ि।जनुसकैु 
समर्मा शजन्सीको तात्कालिन 
अवतथा सशजिै प्राप्त गनय 
सवकन्ि।  
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३.  अनलाईनमा आिाररत मानि सशंािन प्रणालीको  प्रयोग  

गलु्मीदरबार गाउँपालिका 
अन्तगयतका सम्पूणय 
कमयचारीहरुको समग्र 
व्र्वतथापन, लनर्न्त्रण तथा 
अलभिेशखकरणका िागी 
अनिाईनमा आधाररत मानव 
संिाधन प्रणािी    जडान गरर 
संचािनमा ल्र्ाइएको ि ।पारदशियता कार्म गनुय र कमयचारीको लनर्लमत उपशतथती र 
कार्यसम्पादनको मूल्र्ाङ्कनमा सहर्ोग परु्ायउन ुर्सको उद्धेश्र् रहेको ि। कार्ायिर्मा लबगत २ 
वषयदेशख नै हततलिशखत हाशजरी रशजष्टर प्रर्ोगमा ल्र्ाईएको िैन। 
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असोज मविनामा भएका कायापावलकाका वनणायिरु 
 

लमलत २०७८/६/१२ गतेको चौथो कार्यपालिका बैठकका प्रतताव तथा लनणयर्हरु 

प्रततावहरुः- 

१. अशघल्िो बैठकको सलमक्षा सम्बन्धमा  

२. मोटरबाटो ममयत संभार सम्बन्धमा  

३. ववद्यतु जडान सम्बन्धमा  

४. दैववप्रकोप घटना लतिक पररर्ारिाई राहत सम्बन्धमा 

५. ज्ञापन पत्र सम्बन्धमा  

६. प्रसे संगठन नेपाि शजल्िा कलमटी, गलु्मीिाई सहर्ोग सम्बन्धमा  

७. जेष्ठ नागररक ददवि सम्बन्धमा  

८. बजार अनगुमन सम्बन्धमा  

९. श्री ठूिोपोखरा आधारभतूमा िेखापािको दरबन्दी सम्बन्धमा  

१०. सामाशजक सरुक्षा भिा सम्बन्धमा  

११. कार्ायिर्को गलतववलधहरुको बारेमा जानकारी 

१२. ववलभन्न पत्र पररपत्रहरुको बारेमा ििफि तथा जानाकारी 

लनणयर्हरु 

४.१  र्स भन्दा अशघल्िो बैठकमा भएका लनणयर्हरुको सलमक्षा गररर्ो । लनणयर् कार्ायन्वर्नको 
अवतथा सन्तोष जनक रहेको पाइर्ो । 

४.२ अववरि वषायको कारण पवहरो िगार्तका कारणिे गाउँपालिकाका मखु्र् सडक तथा वडाहरुमा 
रहेका वडाततरीर् सडक तथा टोिहरुमा पगुेकमा सडकहरु भत्कीन गई आम नागररकिाई असवुवधा 
भएको देशखंदा गाउँपालिका लभत्रका मखु्र् मोटरबाटोहरु र वडाका िाखा मोटरबाटोहरु बडा दिैं 
२०७८ अगाडी नै गणुततरीर् रुपमा ममयत सम्भार गरर नागररकको िालग सिुभ रुपमा र्ातार्ात 
सञ्चािन गने व्र्वतथा लमिाउने । साथै वडामा रहेका िाखा मोटरबाटोहरु प्रत्रे्क वडामा उपभोक्ता 
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सलमलत गठन गरर िागत शतटमेट बमोशजम र्ोजना सम्झौता गरर ममयत संभार गने तथा गाउँपालिकाका 
मखु्र् मोटर बाटोहरुको खण्ड िुट्यार्र िागत तटीमेट तर्ार गरी लसिबन्दी दरभाउपत्र माफय त 
लनमायण व्र्वसार्ीबाट ममयत संभार गने । 

४.३ गलु्मीदरबार गाउँपालिका वडा नं. ३ लनवासी डोव बहादरु कामी, टेक बहादरु कामी र बाबरुाम 
कामीको घरमा गररवीको कारण हािसम्म पलन ववद्यतु लमटर जडान नगररर्ोको हुँदा लनजहरुको 
ववद्यतु लमटर जडान गनयको िालग रु.१५०००।- रकम उपिब्ध गराउने । 

४.४  गलु्मीदरबार गाउँपालिका वडा नं. २ लनवासी लतिक पररर्ारको रेसङु्गा नगरपालिका वडा नं. ८ 
मा रहेको घरमा अववरि वषायतको कारण गएको पवहरोको कारण नीजका ३ जना िोरीहरुको मतृ्र् ु
भएको हुँदा लनजको पररवारिाई तत्काि राहत तवरुप रु.३५०००।– घरमा गई उपिब्ध 
गराउने। 

४.५ अशखि नेपाि मवहिा संघ (िान्तीकारी ) गलु्मीदरबार गाउँपालिका सलमलतिे लमलत २०७८/६/४ 
गते पेि गरेको ज्ञापन पत्रको बारेमा बैठकमा ििफि भई जानकारी भर्ो । ज्ञापन पत्रमा उल्िेख 
गरेका अलधकांि मागहरु र्स गाउँपालिकामा कार्ायन्वर्न भै सकेका र बाँकी मागहरु कार्ायन्वर्न 
गदै िग्ने। 

४.६ प्रसे संगठन नेपाि शजल्िा कलमटी, गलु्मीको प्रथम शजल्िा सम्मेिन लमलत २०७८/६/१२ गते 
सम्पन्न हनु गइरहेकोिे आलथयक सहर्ोग माग गरेकोमा रु. ५०००।- सहर्ोग गने लनणयर् गररर्ो। 

४.७ र्वह लमलत २०७८/६/१५ गते पने जेष्ठ नागररक ददविको अवसरमा ८४ वषय मालथका पवहिे 
सम्मान नभएका जेष्ठ नागररकहरुिाई तातो पानी राख् नको िालग १ लिटरको थमयस र कोलभड 
तवात्र् सामग्री सवहत टोिटोिमा गई जेष्ठ नागररकिाई सम्मान गने कार्यिम संचािन गने ।  

४.८ नशजवकंदै गएको चाडपवयिाई मध्र्नजर गदै हनु सक्ने कािोबजारी अखाद्य पदाथयको वविी ववतरण 
म्र्ाद नाघेका पदाथयको वविी ववतरणिाई रोक िगाउन प्रभावकारी रुपमा गाउँपालिका लभत्रका सबै 
वडामा दिैं अगाडी नै बजार अनगुमन गने । 

४.९ गलु्मीदरबार गाउँपालिका वडा नं. ७ मा रहेको श्री ठूिापोखरा माध्र्लमक ववद्यािर्मा िेखापाि 
(ववद्यािर्) कमयचारीको दरबन्दी नरहेको हुँदा दोहोरो िेखा प्रणािी बमोशजम शे्रतता राख्न ेप्रर्ोजनको 
िालग एक जना िेखापाि (ववद्यािर् कमयचारी) राख्नको िालग अनमुलत ददने । 
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४.१० सामाशजक सरुक्षा सम्बन्धमा बैंकसँग सम्झौता नववकरण गने, पूणय अपाङ्ग र अिक्तको िालग 
गाउँपालिकािे लसफाररस गरेको संरक्षकिाई उपिब्ध गराउने, ५ वषय मलुनका बािबालिकाको हकमा 
संरक्षको दततखतबाट खाता सञ्चािन गने । 

४.११ गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्बाट हाि सम्म सम्पादन भएका कृर्ाकिापहरुको बारेमा प्रमखु 
प्रिासकीर् अलधकृत माफय त ििफि तथा जानकारी आदानप्रदान भर्ो ।  

४.१२ ववलभन्न लनकार्बाट प्राप्त पररपत्र पत्रहरु बैठकमा पेि गरी ििफि भर्ो ।  
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 गाउँपावलकाल ेप्रकाशन गरेका विज्ञापन तथा सचूनािरु 
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शभुकामना तथा मित्िपणूा  सािाजवनक अवपलिरु 
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वजल्ला तथा राविय वमवियामा गाउँपावलका 

पथृक तथा नमूना जेष्ठ नागररक सम्मान कार्यिम Gulmiupdate.com  मा 

बजार अनगुमनको समाचार Gulminews.com मा 
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असोज मवहनामा संचािन भएका ववलभन्न कार्यिमहरुको झिक 

  

राहत ववतरण गदै 

प्रथम चरणको बजार अनगुमन कार्यमा व्र्तत प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत िगार्तको कमयचारीको टीम 

अपाङ्ग पररचर्पत्र लबतरण गदै प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत िक्ष्मण पाण्डे, तवात्र् ववज्ञ िगार्तको टीम गलु्मीदरबार 
गाउँपालिकाको प्राङ्गणमा। 
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केही महत्वपूणय सन्देिमूिक सूचना तथा जानकारीहरु 

तवात्र् चौकीको करेसाबारीमा उब्जनी भएको हररर्ो साग 
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असोज मविनामा भए गरेका मखु्य कायािरुको प्रगती वििरण 

आ.व. २०७८/०७९  मवहना : असोज 

लस.नं सम्पाददत प्रमखु कार्यहरु असोज र्ो आ.व.मा हािसम्मको कैवफर्त 

1 पशन्जकरण तफय        

  

क. जन्मदताय ५१ १५४   

ख. मतृ्र्दुताय २५ ६९   

ग. वववाहदताय १९ ४२   

घ. सम्बन्ध ववच्िेद ० ८   

ङ. बसाईसराई दताय ९ २८   

च. बसाई सरी गएको ३२ ७९   

ि. बसाई सरी आएको ० ५   

2 सामाशजक सरुक्षा तफय        

  

ववतरण गररएको रकम २८५४६८५४ २८५४६८५४   

जम्मा िगत कट्टा भएको संख्र्ा ० ०   

जम्मा थप भएको संख्र्ा ० ०   

हाि कार्म भएको जम्मा संख्र्ा ३०४१ ३०४१   

3 प्रमाशणत सम्बन्धी   0   

  

नाता प्रमाशणत  २३ ८५   

आम्दानी प्रमाशणत ५ १६   

अन्र् प्रमाशणत  ३२ १२५   

4 लसफाररस सम्बन्धी   0   

  

नागररकता लसफाररस  ६९ १३९   

नाबािक पररचर् पत्र लसफाररस १ २   

प्रलतलिवप नागररकता लसफाररस ११ ४४   

पेन्सन सम्बन्धी कागजात लसफाररस ३ ८   

५ प्रकोप व्र्वतथापन सम्बन्धी    0   

  
क) राहत प्राप्त गने संख्र्ा  ० ०   

ख) आलथयक सहार्ता रकम ० ०   

६ न्र्ावर्क सलमलत सम्बन्धी वववरण   0   

  

क) न्र्ावर्क सलमलतमा दताय भएका लनवेदन संख्र्ा १ ३   

   फछ्र्ोट संख्र्ा ० १   

ख) लमिापत्र भएका  ० ०   

ग) फैसिा भएका ० ०   

घ) मेिलमिाप केन्द्र पठाइएको संख्र्ा ० ०   
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७ दताय नववकरण सम्बन्धी   0   

  

संघ संतथा दताय ० ०   

संघ संतथा नववकरण ० १   

व्र्वसार् दताय ४२ ५८   

व्र्वसार् नववकरण २५४ २७४   

कृवष सम्बन्धी फमय दताय ० ०   

कृवष सम्बन्धी फमय नववकरण ४ ६   

पिपुािन सम्बन्धी फमय दताय २ ३   

पिपुािन सम्बन्धी फमय नववकरण ६ ८   

कृवष तथा पि ुफमय दताय ६ १३   

कृवष तथा पि ुफमय नवीकरण १३ १३   

कृषक दताय संख्र्ा ० ०   

कृषक समूह दताय संख्र्ा ० ०   

७ सहार्ता कक्षबाट सेवा लिने संख्र्ा ० ०   

८ सामाशजक संजाि अध्र्ावलधक पटक ११ ५२   

९ कार्ायिर्को वेवसाईट अध्र्ावलधक पटक १४ ३८   

१० SMS माफय त सूचना संम्प्रषेण १२१ ३२७   

११ अनुगमन सम्बन्धी वििरण (पटक)       

  

क. बजार अनगुमन २२७ २२७   

   कारवाही ४७ ४७   

ख. तवात्र् चौकीहरुको अनगुमन  ५ १३   

ग. वडा कार्यिर्हरुको अनगुमन  ० ०   

घ. ववद्यािर्हरुको अनगुमन ७ २१   

ङ. सहकारी संतथाहरुको अनगुमन ० ०   

च. र्ोजनाहरुको अनगुमन लनरीक्षण ० ०   

ि. र्ोजनाहरुको प्राववलधक लनरीक्षण ० ०   

ज. मासपुसिहरुको अनगुमन ० ०   

झ. औषधी पसिहरुको अनगुमन ३ ७   

ञ. कृषकहरुको फमय अनगुमन ० ०   

ट. कृषक भेटघाट (कृवषसँग सम्बशन्धत) ३३ ९२   

ठ. कृषक भेटघाट (पिपंुिीसँग सम्बशन्धत) २० ६४   

१२ गनुासो फिौट   0   
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क) कार्ायिर्मा लनवेदन माफय त  ० ०   

ख) हेल्िो सरकार माफय त ० ०   

ग) सामाशजक सन्जाि माफय त ० ०   

१३ बैठक सम्बन्धी वववरण   0   

  

क. कार्ायपालिका बैठक १ ४   

ख. वडा सलमलत बैठक १३ ३६   

ग. ववषर्गत सलमलत बैठक ० ०   

घ. ववपद् सम्बन्धी बैठक ० ०   

ङ. LCCMC बैठक ० ०   

च. खररद सम्बन्धी बैठक ० २   

ि. टेण्डर सम्बन्धी बैठक ० ०   

ज. कमयचारी िनौट सम्बन्धी बैठक ० ०   

झ. ववपन्न नागररक उपचार सम्बन्धी बैठक ० ०   

ज. तटाफ बैठक ० १   

झ. ववद्यािर् प्र.अ.हरुको मालसक बैठक ० ०   

ञ. तथानीर् पाठर्िम लनमायण सलमलतको बैठक ० ०   

ट. शिक्षा सलमलतको बैठक ० ०   

ठ.  न्र्ार्ीक सलमलतको वैठक २ ३   

ड. मखु्र्मन्त्री ग्रामीण ववकास कार्यिम सलमलत ० ०   

ण. अन्र्  ० ०   

१४ र्ोजना सम्बन्धी वववरण   0   

  

क. जम्मा र्ोजनाहरुको संख्र्ा २३० २३०   

ख. उपभोक्त सलमलतबाट सम्झौता भएको संख्र्ा ० ०   

ग. र्ोजनाको रकम भकु्तानी ० ०   

बोिपत्र / शििबन्दी   ०   

क. आर्ोजनाको Cost Estimate, Bidding Document तर्ार १ १   

ख. ठेक्का सम्झौता तर्ार ० ०   

ग. Bid Evaluation Report तर्ार ० ०   

घ. ठेक्का मूल्र्ाङ्कन प्रलतवेदन ० ०   

ङ. आर्ोजना सपररवेक्षण २० ४५   

उपभोक्ता सलमलतद्वारा सम्पाददत हनु ेर्ोजना       

क. र्ोजना िागत अनमुान तर्ार ० ०   
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ख. र्ोजना मलु्र्ाङ्कन तर्ार ० ०   

ग. आर्ोजना सपुररवेक्षण ० ०   

१५ तवात्र् सेवा लिन ेनागररकहरुको वववरण   0   

  

तवात्र् संतथाबाट 2561 ६००५   

खोप केन्द्रबाट 143 ४९७   

मवहिा तवात्र् तवरं्सेववका माफय त 884 २९९३   

गाउँघर क्िीलनकबाट 245 ५३२   

खोप कार्यिम सम्बन्धी वववरण       

लब.लस.जी. 17 ६१   

लड.वप.वट.१ 21 ५८   

लड.वप.वट.२ 22 ६६   

लड.वप.वट.३ 20 ५३   

वप.लस.लभ.३ एम आर 27 ८५   

जे.ई. 24 १०५   

एम आर २ 21 ६४   

वट.लड.२ र २+ 21 ६१   

क्षर्रोग लनर्न्त्रण सम्बन्धी सेवा प्रदान 21 २५   

ओ.वप.डी. सेवा       

मवहिाको संख्र्ा 723 २६३५   

परुुषको संख्र्ा 512 १७५९   

"कततो ि आमा" कार्यिम तफय        

परामिय ददईएको संख्र्ा 20 ७१   

फोकि पसयनिे सम्पकय  गरेको पटक 40 १४६   

घरघरमा ज्रे्ष्ठ नागररक तवात्र् सेवा 90 २२५   

१६ लनिलु्क औषधी ववतरण २५६१ ६००५   

१७ मात ृतथा नवशिि ु ७९९ ९०९   

१८ तवात्र् ववमा २२ ७०   

१९ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यिम र्ोजना संख्र्ा ० ०   

२० रोजगारमा संिग्न जनिशक्त  ० ०   

२१ प्रधानमन्त्री रोजगारका िालग सूचीकृत संख्र्ा ० ०   

२२ कृषकहरुिाई ववउपि ववतरण (कृषक संख्र्ा) ० ०   

२३ कृषकहरुिाई औजार ववतरण ० ०   
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२४ पिपंुक्षी औषधी ववतरण ४५३५ ६७०२   

२५ पिपंुशक्ष लनकासा लसफाररस र संख्र्ा ५ ९   

२६ 

कृलतम गभायधान (गाई) १२ २०   

कृलतम गभायधान (भैसी) १५ २३   

जम्मा २७ ४३   

२७ जेष्ठ नागररक पररचर् पत्र ववतरण संख्र्ा ० २   

२८ अपाङ्ग पररचर् पत्र ववतरण संख्र्ा ३६ ३६   

२९ 

गररव पररवार पवहचान तथा पररचर्पत्रको िालग िगत संकन   ०   

गणना गररएको परुुष पररवारमूिीको संख्र्ा ० ०   

गणना गररएको मवहिा पररवारमूिीको संख्र्ा ० ०   

२९ गररव पररचर् पत्र ववतरण संख्र्ा ० ०   

३० ररक्त पदमा शिक्षक लनर्कु्ती १ ४   

३१ हेल्थ डेतकबाट सेवा लिनेको संख्र्ा ० ०   

३२ ऐन, लनर्म, लनर्माविी, तवीकृत भएको संख्र्ा ० ०   

३३ कार्यववधी र लनदेशिका तवीकृत भएको संख्र्ा ० ०   

१. राजश्व सम्बन्धी वववरणः 
ि.सं. वववरण जम्मा 

1 भलुम तथा मािपोत कर - 11314 28,357.49 

2 व्र्वसार् कर - 11613 4,12,750.00 

3 अन्र् दततरु - 14249 1,900.00 

4 अन्र् राजतव - 14529 1,000.00 

5 अन्र् सेवा िलु्क - 14219 400 

6 कृवष तथा पिजुन्र् वततकुो व्र्वसावर्क कारोबारमा िाग्ने कर - 11631 700 

7 घर कर - ११३१४.२ 7,528.80 

8 घर बहाि कर - 11321 18,150.00 

9 नाता प्रमाशणत दततरु - 14245 4,200.00 

10 लनमायण व्र्वसार् घ दताय दततरु - 30,000.00 

11 लनमायण व्र्वसार् घ नववकरण - 30,000.00 

12 ब्र्शक्तगत घटन दताय दततरु - 14244 38,300.00 

13 व्र्ावसार् कर - 14611 4,000.00 

14 लसफाररस दततरु - 14243 59,400.00 

१५ दण्ड जररवाना 25,500 

जम्मा 6,62,186.29 
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२. आलथयक प्रिासन सम्बन्धी : 
३. पूजँीगत खचय 

वववरण वावषयक बजेट र्ो मवहनाको खचय र्ो आ.व.मा हािसम्मको बाकँी बजेट कैवफर्त 

गाउँपालिका १०,३०,९७,०४५.०० 0 0 १०,३०,९७,०४५   

संघ ३,९५,००,००० 0 0 ३,९५,००,०००   

प्रदेि ८०,००,००० 0 0 ८०,००,०००   

जम्मा १५,०५,९७,०४५.०० 0 0 १५,०५,९७,०४५   

४. चाि ुखचय 

वववरण वावषयक बजेट र्ो मवहनाको खचय र्ो आ.व.मा हािसम्मको बाकँी बजेट कैवफर्त 

गाउँपालिका १३,५६,७९,८८३.१० २,१८,८५,०८१.१० २,१८,८५,०८१.१० ११,३७,९४,८०२   

संघ १९,३८,००,००० ३,८३,७६,६६७ ३,८३,७६,६६७ १५,५४,२३,३३३   

प्रदेि ६५,४४,००० १,५१,९६० १,५१,९६० ६३,९२,०४०   

जम्मा ३३,६०,२३,८८३.१० ६,०४,१३,७०८ ६,०४,१३,७०८ २७,५६,१०,१७५   

 

३. धरौटी सम्बन्धी वववरण : 

अल्र्ा (गत वषयको) र्ो मवहनाको हािसम्मको 

५,००,६२१.५३ ० ५,००,६२१.५३ 

 

४. खचा सम्बन्िी वििरण 

आ.व. २०७८/८९                                                                                                                                                                           रु. हजारमा 
सस.नं

. 

शीर्िक िम्मा 
संकेत नाम बिेट खर्ि खर्ि(%) मौज्दात 

१ २११११ पाररश्रलमक कममचारी १५,६९,५
३ 

३,९४,७४ २५.१५ ११,७४,७८ 

२ २१११२ पाररश्रलमक पदाधिकारी ८०,०० २०,२२ २५.२८ ५९,७७ 

३ २११२१ पोशाक २४,३० ० ० २४,३० 

४ २११२३ औषिीउपचार खचम १०,०० ० ० १०,०० 

५ २११३१ स्थानीय भत्ता ४,९५ ७२ १४.५५ ४,२२ 

६ २११३२ महंगी भत्ता ७,५० १,३८ १८.३९ ६,१२ 

७ २११३३ फिल्ड भत्ता ६,०८ ० ० ६,०८ 

८ २११३४ कममचारीको बैठक भत्ता ६,०० ० ० ६,०० 

९ २११३५ कममचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार ३०,५० ० ० ३०,५० 

१० २११३९ अन्य भत्ता १,०० ० ० १,०० 

११ २११४१ पदाधिकारी बैठक भत्ता १८,०० ० ० १८,०० 



 

 

39     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेरटन  

 

बषय: २       अङ्क  १०          २०७८ कालतयक १५ गते 

आ.व. २०७८/८९                                                                                                                                                                           रु. हजारमा 
सस.नं

. 

शीर्िक िम्मा 
संकेत नाम बिेट खर्ि खर्ि(%) मौज्दात 

१२ २१२१२ कममचारीको योगदानमा आिाररत ननवतृभरण तथा 
उपदान कोष खचम 

५,०० ० ० ५,०० 

१३ २१२१३ कममचारीको योगदानमा आिाररत बीमा कोष खचम ३,०० ० ० ३,०० 

१४ २२१११ पानी तथा बबजुली ५,०० ० ० ५,०० 

१५ २२११२ संचार महसुल १४,६१ ० ० १४,६१ 

१६ २२२११ इन्िन (पदाधिकारी) ४,०० ० ० ४,०० 

१७ २२२१२ इन्िन (कायामलय प्रयोजन) १२,५० २८ २.२७ १२,२१ 

१८ २२२१३ सवारी सािन मममत खचम ९,०० ० ० ९,०० 

१९ २२२१४ बबमा तथा नवीकरण खचम ३,१५ १,९५ ६१.९ १,२० 

२० २२२२१ मेलशनरी तथा औजार मममत सम्भार तथा सञ्चालन खचम ४,०० १३ ३.३६ ३,८६ 

२१ २२३११ मसलन्द तथा कायामलय सामाग्री २२,२५ २० ०.८९ २२,०५ 

२२ २२३१३ पुस्तक तथा सामग्री खचम २,०० ० ० २,०० 

२३ २२३१४ इन्िन - अन्य प्रयोजन १,०० ० ० १,०० 

२४ २२३१५ पत्रपबत्रका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खचम ६,०० ५२ ८.७ ५,४७ 

२५ २२४११ सेवा र परामशम खचम ५,०० ० ० ५,०० 

२६ २२४१२ सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर संचालन खचम ४,०० ० ० ४,०० 

२७ २२४१३ करार सेवा शुल्क ७५,०० १८,६५ २४.८७ ५६,३४ 

२८ २२४१४ सरसिाईसेवा शुल्क ५० ० ० ५० 

२९ २२४१९ अन्य सेवा शुल्क ५,०० ० ० ५,०० 

३० २२५१२ सीप ववकास तथा जनचेतना ताललम तथा गोष्ठी सम्बन्िी 
खचम 

७४,६६ २,२८ ३.०६ ७२,३७ 

३१ २२५२१ उत्पादन सामग्री / सेवा खचम ३,५० ० ० ३,५० 

३२ २२५२२ कायमक्रम खचम ३,४४,९८ ० ० ३,४४,९८ 

३३ २२५२९ ववववि कायमक्रम खचम ७३,३५ ० ० ७३,३५ 

३४ २२६११ अनुगमन, मूल्यांकन खचम १३,०६ ० ० १३,०६ 

३५ २२६१२ भ्रमण खचम १९,०० ० ० १९,०० 

३६ २२७११ ववववि खचम २२,७५ ४० १.७५ २२,३५ 

३७ २२७२१ सभा सञ्चालन खचम ६,५० ० ० ६,५० 

३८ २५२२२ ववत्तीय व्यवसायहरूलाई पूूँजीगत सहायता १,०० ० ० १,०० 

३९ २५३१५ अन्य सस्था सहायता १०,०० ० ० १०,०० 

४० २६४११ सरकारी ननकाय, सलमनत, प्रनतष्ठान एवं बोडमहरूलाई 

ननिःशतम चाल ुअनुदान 

२,०० ० ० २,०० 

४१ २६४१२ सरकारीननकाय, सलमनत¸ प्रनतष्ठान एवं बोडमहरूलाई सशतम 
चाल ुअनुदान 

३,९७,९७ ५०,७० १२.७४ ३,४७,२६ 

४२ २६४१३ अन्य संस्थालाई सिःशतम चाल ुअनुदान १,३४,४४ ० ० १,३४,४४ 

४३ २६४२२ सरकारी ननकाय, सलमनत, बोडम – पुजजगत सिःशतम अनुदान ७,२४ ० ० ७,२४ 

४४ २७१११ सामाजजक सुरक्षा ५,०० ० ० ५,०० 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेरटन  

 

बषय: २       अङ्क  १०          २०७८ कालतयक १५ गते 

आ.व. २०७८/८९                                                                                                                                                                           रु. हजारमा 
सस.नं

. 

शीर्िक िम्मा 
संकेत नाम बिेट खर्ि खर्ि(%) मौज्दात 

४५ २७२१२ उद्दार, राहत तथा पुनस्थामपना खचम ५१,०० ५,०० ९.८ ४६,०० 

४६ २७२१३ औषिीखररद खचम १३,०० ० ० १३,०० 

४७ २८१४२ घरभाडा १२,०० ० ० १२,०० 

४८ २८१४३ सवारी सािन तथा मेलशनर औजार भाडा ५,०० ० ० ५,०० 

४९ २८१४९ अन्य भाडा ६,०० ० ० ६,०० 

५० २८२१९ अन्य फिताम २,०६,९१ १,०६,९१ ५१.६७ १,००,०० 

५१ २८९११ भैपरी आउने चालु खचम १२,०० ० ० १२,०० 

कुल जम्मा ३३,६०,२
३ 

६,०४,१३ १७.९७ २७,५६,१० 

कायाालयको सिारी सािन वििरण र प्रयोग गन ेअविकारी 

वस.न 
सिारीको 

प्रकार 

सिारी 

सािनको 

ब्राण्ि 

सिारी दताा न ं
मोिल न ंबनकेो 

िषा 

सिारी प्रयोग गन ेअविकारी 

पद नामथर 

1 मोटरसाईकल यमािा लु १ ब १३७९ FZS 2017 इवन्जवनयर राजु अयााल 

2 मोटरसाईकल यमािा लु १ ब १३८० SZR 2017 क.अ. टुक बहादरु राना 
3 मोटरसाईकल यमािा लु १ ब १८६३ SOLUTO 18 खा.प.स.टे. वखम बिादरु काकी 

4 मोटरसाईकल बजाज लु १ ब १५९५ pulsar 2017 अविकृत छैठौं स्िास््य नारायणप्रसाद अयााल 

5 मोटरसाईकल बजाज लु १ ब १५९४ pulsar 2017   ६ नं.ििा कायाालय 

6 मोटरसाईकल बजाज लु १ ब १५९७ pulsar 2017   १ नं.ििा कायाालय 

7 मोटरसाईकल बजाज लु १ ब १५९३ pulsar 2017 सि-इवन्जवनयर वििम बस्नेत 

8 मोटरसाईकल बजाज लु १ ब १५९२ pulsar 2017 अविकृत छैठौप्रशासन टंक प्रसाद पन्थी 

9 मोटरसाईकल बजाज लु १ ब १५९० pulsar 2017   गाउँपावलकाको कायाालय 

10 मोटरसाईकल बजाज लु १ ब ८२३ pulsar 2016 कृवष अधिकृत आविस्कार खत्री 

11 मोटरसाईकल िोन्िा लु १ ब ११५१ SPL 2017   

12 मोटरसाईकल यमािा लु १ ब १९१७ FZS 2018 प्रमुख प्रशासकीयअविकृत लक्ष्मण पाण्िे 

13 मोटरसाईकल यमािा लु १ ब ११८४ SZR 2017 सूचना प्रविवि अविकृत सुरेश खनाल 

14 मोटरसाईकल यमािा लु १ ब ८१८ SZR 2017   गाउँपावलकाको कायाालय 

15 मोटरसाईकल यमािा लु १ ब ८५५ FZR 2016 सू.स. प्रकाश थापा 

16 मोटरसाईकल बजाज लु १ ब ११०४ Discover 2017 लेखापाल तेजेन्र थापा 

17 मोटरसाईकल बजाज लु १ ब १५९६ pulsar 2017  ह.स. चालक  गोवबन्द थापा 

18 मोटरसाईकल बजाज लु १ ब १५९९ pulsar 2017   ७ नं. ििाकायाालय 

19 मोटरसाईकल बजाज लु १ ब १५९१ pulsar 2017  २ नं. ििा कायाालय 

20 मोटरसाईकल यमािा लु १ ब १०४२ SZR 2016  ५ नं. ििा कायाालय 

21 मोटरसाईकल बजाज लु १ ब १५९८ pulsar 2017  ३ नं. ििा कायाालय 

22 मोटरसाईकल िोन्िा लु १ ब२७९९ Shine  2019 ििा सवचि ४ नं. ििा कायाालय 

23 जीप 
मविन्दा 

स्करवपयो 
लु १ झ १५९२ S54WD 2018 का.िा.अध्यक्ष र  प्र.प्र.अ. गाउँपावलकाको कायाालय 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेरटन  

 

बषय: २       अङ्क  १०          २०७८ कालतयक १५ गते 

कमाचारीको िावजरी¸ काज र वबदा सम्बन्िी वििरण 
आ.व. : २०७८/८९     महहना : असोज 

क्र.स.ं नाम पद/शे्रणी िम्मा 
ददन 

उपजथथत 
अनपुजथथ
त 

विदा काि 
सािििननक 

विदा सप्ताहन्त 

1 लक्ष्मण पाण्ड े प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  31 14 0 0 9 7 5 

2 नारायण प्रसाद अयामल स्वास््य संयोजक/अधिकृत छैठौँ 31 12 0 0 10 7 5 

3 टंक प्रसाद पन्थी अधिकृत छैठौं/अधिकृत छैठौँ 31 16 0 0 5 7 5 

4 नवराज नघलमरे अधिकृत छैठौं/अधिकृत छैठौँ 31 21 0 0 1 7 5 

5 उजेली देवी पोखरेल पश ुअधिकृत/अधिकृत छैठौँ 31 11 0 0 11 7 5 

6 भववष्य अयामल लेखा अधिकृत/अधिकृत छैठौँ 31 8 0 9 5 7 5 

7 राज ुअयामल इजन्जननयर/अधिकृत छैठौँ 31 13 0 2 5 7 5 

8 सुरेश खनाल सूचना प्रववधि अधिकृत/अधिकृत छैठौँ 31 12 0 2 8 7 5 

9 आववष्कार खत्री कृवष अधिकृत/अधिकृत छैठौँ 31 13 0 8 0 7 5 

10 ननममला पाण्ड े रोजगार संयोजक/अधिकृत छैठौँ 31 12 0 3 6 7 5 

11 नरेन्र शमाम स्रोत व्यजतत/नवौं तह 31 20 0 0 0 7 5 

12 लभमसेन थापा ना.स.ु/सहायक पाचौँ 31 16 0 0 8 7 5 

13 तेजेन्र थापा लेखापाल/सहायक पाचौँ 31 15 0 1 7 7 5 

14 खखम बहादरु काकी खा.पा.स.टे./सहायक पाचौँ 31 14 0 1 6 7 5 

15 टेकराज धगरी आ.ले.प./सहायक पाचौँ 31 14 0 2 5 7 5 

16 ववक्रम बस् नेत सव-इजन्जनीयर/सहायक पाचौँ 31 17 0 0 3 7 5 

17 लसता लम्तरी सव-इजन्जनीयर/सहायक पाचौँ 31 17 0 0 4 7 5 

18 ववष्ण ुसूयमवशंी अहेव/सहायक पाचौँ 31 19 0 0 1 7 5 

19 टुक बहादरु राना कम््यटुर अपरेटर/सहायक पाचौँ 31 15 0 1 7 7 5 

20 एललना खड्का [6] स्टाि नसम/सहायक पाचौँ 31 18 0 0 2 7 5 

21 िाम बहादरु ढेगा Mis अपरेटर/सहायक पाचौँ 31 20 0 0 0 7 5 

22 रमेश खड्का प्राववधिक सहायक/सहायक पाचौँ 31 20 0 0 0 7 5 

23 ललल बहादरु घती ना.प्रा.स./सहायक चौथो 31 20 0 0 0 7 5 

24 प्रकाश थापा सूचना सहायक/सहायक चौथो 31 15 0 1 5 7 5 

25 अमर बहादरु पल्ली खेलकुद लशक्षक/सहायक चौथो 31 10 0 5 6 7 5 

26 गोववन्द थापा हलुका सवारी चालक/शे्रणी बबहहन 31 16 0 1 8 7 5 

27 गोमा खत्री कायामलय सहयोगी/शे्रणी बबहहन 31 14 0 1 6 7 5 

28 चोलाकान्त पौडेल कायामलय सहयोगी/शे्रणी बबहहन 31 15 0 1 7 7 5 

29 टोपलाल ज्ञवाली कायामलय सहयोगी/शे्रणी बबहहन 31 12 0 1 8 7 5 

30 हदनेश अयामल कायामलय सहयोगी/शे्रणी बबहहन 31 18 0 0 2 7 5 

31 लमत्रलाल ज्ञवाली कायामलय सहयोगी/शे्रणी बबहहन 31 20 0 0 1 7 5 

१ न.ं वडा कायामलय 

क्र.स.ं नाम पद/शे्रणी िम्मा 
ददन 

उपजथथत 
अनपुजथथ
त 

विदा काि 
सािििननक 

विदा 
सप्ताहन्त 

1 जग बहादरु सतुमङ्गी वडा सधचव/सहायक चौथो 31 19 1 0 0 7 5 

2 सववना िुङ्जेलल सामाजजक पररचालक/सहायक चौथो 31 14 6 0 0 7 5 

3 नारायण पन्थी ना.प्रा.स./सहायक चौथो 31 16 4 0 0 7 5 

4 हटकाराम पराजलुी कायामलय सहयोगी/शे्रणी बबहहन 31 20 0 0 0 7 5 

२ न.ं वडा कायामलय 

क्र.स.ं नाम पद/शे्रणी िम्मा 
ददन 

उपजथथत 
अनपुजथथ
त 

विदा काि 
सािििननक 

विदा सप्ताहन्त 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेरटन  

 

बषय: २       अङ्क  १०          २०७८ कालतयक १५ गते 

आ.व. : २०७८/८९     महहना : असोज 

क्र.स.ं नाम पद/शे्रणी िम्मा 
ददन 

उपजथथत 
अनपुजथथ
त 

विदा काि 
सािििननक 

विदा सप्ताहन्त 

1 गोकणम नतलमजल्सना अ.स.ई./सहायक चौथो 31 20 0 0 0 7 5 

2 रुम बहादरु गाहा वडा सधचव/सहायक चौथो 31 20 0 0 0 7 5 

3 समुर शे्रष्ठ कायामलय सहयोगी/शे्रणी बबहहन 31 20 0 0 0 7 5 

३ न.ं वडा कायामलय 

क्र.स.ं नाम पद/शे्रणी िम्मा 
ददन 

उपजथथत 
अनपुजथथ
त 

विदा काि 
सािििननक 

विदा सप्ताहन्त 

1 पखुणममा नघलमरे वडा सधचव/सहायक चौथो 31 19 1 0 0 7 5 

2 अजुमन वव.क. कायामलय सहयोगी/शे्रणी बबहहन 31 20 0 0 0 7 5 

3 नेना थापा कायामलय सहयोगी/शे्रणी बबहहन 31 20 0 0 0 7 5 

४ न.ं वडा कायामलय 

क्र.स.ं नाम पद/शे्रणी 
िम्मा 
ददन 

उपजथथत 
अनपुजथथ
त 

विदा काि 
सािििननक 

विदा सप्ताहन्त 

1 घनश्यम चदुाली वडा सधचव/सहायक पाचौँ 31 20 0 0 0 7 5 

2 ववरेन्र टण्डन अ.स.ई./सहायक चौथो 31 17 0 3 0 7 5 

3 उदव न्यौपाने ना.प्रा.स./सहायक चौथो 31 20 0 0 0 7 5 

4 ओम बहादरु रजाली कायामलय सहयोगी/शे्रणी बबहहन 31 19 1 0 0 7 5 

5 परुन बहादरु अधिकारी कायामलय सहयोगी/शे्रणी बबहहन 31 20 0 0 0 7 5 

५ न.ं वडा कायामलय 

क्र.स.ं नाम पद/शे्रणी िम्मा 
ददन 

उपजथथत 
अनपुजथथ
त 

विदा काि 
सािििननक 

विदा सप्ताहन्त 

1 माया टण्डन वडा सधचव/सहायक पाचौँ 31 12 8 0 0 7 5 

2 नमुना गौतम ना.प्रा.स./सहायक चौथो 31 16 4 0 0 7 5 

3 हरर प्रसाद कडेंल ना.प्रा.स./सहायक चौथो 31 14 6 0 0 7 5 

4 मोहन तङनामी कायामलय सहयोगी/शे्रणी बबहहन 31 20 0 0 0 7 5 

5 शान्ता धगरी कायामलय सहयोगी/शे्रणी बबहहन 31 19 1 0 0 7 5 

६ न.ं वडा कायामलय 

क्र.स.ं नाम पद/शे्रणी िम्मा 
ददन 

उपजथथत 
अनपुजथथ
त 

विदा काि 
सािििननक 

विदा सप्ताहन्त 

1 सागर सारु अ.स.ई./सहायक चौथो 31 20 0 0 0 7 5 

2 शकुन्तला मल्ल शाही ना.प्रा.स./सहायक चौथो 31 20 0 0 0 7 5 

3 हदनेश प्रसाद शे्रष्ठ कायामलय सहयोगी/शे्रणी बबहहन 31 20 0 0 0 7 5 

७ न.ं वडा कायामलय 

क्र.स.ं नाम पद/शे्रणी िम्मा 
ददन 

उपजथथत 
अनपुजथथ
त 

विदा काि 
सािििननक 

विदा सप्ताहन्त 

1 जय हहमाल कंडेल ना.प्रा.स./सहायक पाचौँ 31 18 0 2 0 7 5 

2 ववननता ज्ञवाली फिल्ड सहायक/सहायक चौथो 31 19 0 1 0 7 5 

3 भेष ववक्रम खत्री कायामलय सहयोगी/शे्रणी बबहहन 31 18 0 2 0 7 5 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेरटन  

 

बषय: २       अङ्क  १०          २०७८ कालतयक १५ गते 

अनुसूची-१ 

जनप्रलतलनलधहरुको वववरण 

ि.स. नाम थर ठेगाना पद सम्पकय  नं. कैवफर्त 

१ श्री अिोक कुमार थापा गलु्मीदरबार  ६ अध्र्क्ष 
२०७८ असार ३१ मा 
तवगायरोहण 

२ श्री लमना भण्डारी गलु्मीदरबार १ उपाध्र्क्ष 

का.वा अध्र्क्ष 
९८५७०७४४११  

३ श्री राम बहादरु पल्िी गलु्मीदरबार १ वडा अध्र्क्ष (वडा नं १) ९८५७०७४४०१  

४ श्री हररहर गौतम गलु्मीदरबार २ वडा अध्र्क्ष (वडा नं २) ९८५७०७४४०२  

५ श्री बि बहादरु थापा गलु्मीदरबार ३ वडा अध्र्क्ष (वडा नं ३) ९८५७०७४४०३  

६ श्री खमु बहादरु पल्िी गलु्मीदरबार ४ वडा अध्र्क्ष (वडा नं ४) ९८५७०७५४०४  

७ श्री लििा बहादरु बिाि गलु्मीदरबार ५ वडा अध्र्क्ष (वडा नं ५) ९८५७०७४४०५  

८ श्री वहरा बहादरु खत्री गलु्मीदरबार ६ वडा अध्र्क्ष (वडा नं ६) ९८५७०७४४०६  

९ श्री टोप बहादरु बतनेत गलु्मीदरबार ७ वडा अध्र्क्ष (वडा नं ७) ९८५७०७४४०७  

१० श्री वटकीसरा थापा गलु्मीदरबार ३ सदतर् (कार्यपालिका) ९८५७०७४४०८  

११ श्री तारा लगरी गलु्मीदरबार ५ सदतर् (कार्यपालिका) ९८५७०७४४०९  

१२ श्री सनदेुवी काकी गलु्मीदरबार ६ सदतर् (कार्यपालिका) ९८५७०७४४१२  

१३ श्री तिुसा देवव अर्ायि गलु्मीदरबार ७ सदतर् (कार्यपालिका) ९८५७०७४४१३  

१४ श्री इश्वरी पररर्ार गलु्मीदरबार ५ सदतर् (कार्यपालिका) ९८५७०७४४१५  

१५ श्री मनीकिा बोटे गलु्मीदरबार १ सदतर् (कार्यपालिका) ९८५७०७४४१४  

१६ श्री िारदा गौतम गलु्मीदरबार १ सदतर् (वडा नं. १) ९८४७२०१८२२  

१७ श्री बसनु्धरा साकी गलु्मीदरबार १ सदतर् (वडा नं. १) ९८११९८९२९१  

१८ श्री बवुद्ध प्रसाद पोखरेि गलु्मीदरबार १ सदतर् (वडा नं. १) ९७४७०७७३५७  

१९ श्री सरु्य बहादरु कँुवर मगर गलु्मीदरबार १ सदतर् (वडा नं. १) ९८५७०६७६७२  

२० श्री देवीकुमारी राना गलु्मीदरबार २ सदतर् (वडा नं. २) ९८२१९२७३६१  
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेरटन  

 

बषय: २       अङ्क  १०          २०७८ कालतयक १५ गते 

ि.स. नाम थर ठेगाना पद सम्पकय  नं. कैवफर्त 

२१ श्री साववत्रा सनुार गलु्मीदरबार २ सदतर् (वडा नं. २) ९८६७००७९२३  

२२ श्री हेमन्त बहादरु खड्का गलु्मीदरबार २ सदतर् (वडा नं. २) ९८५११४२८१८  

२३ श्री शखम बहादरु रजािी गलु्मीदरबार २ सदतर् (वडा नं. २) ९८४७०४२४५०  

२४ श्री कान्ता वव.क. गलु्मीदरबार ३ सदतर् (वडा नं. ३) ९८६७२४००६९  

२५ श्री रववन्द्र िाहा गलु्मीदरबार ३ सदतर् (वडा नं. ३) ९८४७३१०७४९  

२६ श्री िलित बहादरु सराङ्कोटी गलु्मीदरबार ३ सदतर् (वडा नं. ३) ९८६७७३८६७०  

२७ श्री कमिा कुमारी डम्मरपाि गलु्मीदरबार ४ सदतर् (वडा नं. ४) ९८४७११३४४७  

२८ श्री मना ववश्वकमाय गलु्मीदरबार ४ सदतर् (वडा नं. ४) ९८६७२४२३६३  

२९ श्री िेख बहादरु काकी गलु्मीदरबार ४ सदतर् (वडा नं. ४) ९८५७०६१५९८  

३० श्री िोक बहादरु िेंगा गलु्मीदरबार ४ सदतर् (वडा नं. ४) ९८६७१३२४५१  

३१ श्री िान्ता वव.क. गलु्मीदरबार ५ सदतर् (वडा नं. ५) ९८४४७५२३६०  

३२ श्री टोप बहादरु बचुा गलु्मीदरबार ५ सदतर् (वडा नं. ५) ९८४७२२७९०३  

३३ श्री बाबरुाम पन्त गलु्मीदरबार ५ सदतर् (वडा नं. ५) ९८४७२५४९५४  

३४ श्री सलुनता वव.क. गलु्मीदरबार ६ सदतर् (वडा नं. ६) ९८४७४५३८८८  

३५ श्री लडि बहादरु टण्डन गलु्मीदरबार ६ सदतर् (वडा नं. ६) ९८४७३०९३५९  

३६ श्री नरु बहादरु खत्री गलु्मीदरबार ६ सदतर् (वडा नं. ६) ९८५७०६१५४६  

३७ श्री िशक्षमा सनुार गलु्मीदरबार ७ सदतर् (वडा नं. ७) ९८१६४३४७८६  

३८ श्री थम्मन बहादरु बतनेत गलु्मीदरबार ७ सदतर् (वडा नं. ७)  तवगायरोहण 

३९ श्री िालिकराम टण्डन गलु्मीदरबार ७ सदतर् (वडा नं. ७) ९८४४७७२१२७  

 

  



 

 

45     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेरटन  

 

बषय: २       अङ्क  १०          २०७८ कालतयक १५ गते 

अनुसूची-२ 

कमयचारीहरुको वववरण 

लस न कमयचारीको नाम पद िाखा / इकाई सम्पकय  नम्बर कैवफर्त 

१ िक्ष्मण पाण्डे प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत   ९८५७०६७९१२   

२ नारार्ण प्रसादअर्ायि अलधकृत िैठौं, तवात्र् तवात्र् ९८५७०८५२११   

३ नवराज शघलमरे अलधकृत िैठौं 
सामाशजक तथा आलथयक 
ववकास 

९८५७०८५२०९   

४ टंक प्रसाद पन्थी अलधकृत िैठौं 
प्रिासन, र्ोजना तथा 
अनगुमन 

९८५७०८५२०८   

५ उजेिीदेववपोख्रिे पि ुववकास संर्ोजक पिपुन्िी ववकास  ९८५७०८५२१०   

६ भववष्र् अर्ायि अलधकृत िैठौं,िेखा आलथयक प्रिासन ९८५७०८५२१५   

७ राज ुअर्ायि ईशन्जनीर्र,अलधकृत िैठौं 
पूवायधार ववकास तथा 
वातावरण व्र्वतथापन  

९८५७०८५२१४   

८  अलधकृत िैठौं, शिक्षा शिक्षा, र्वुा तथा खेिकुद  ९८५७०८५२१३   

९ सरेुि खनाि 
सूचना 
प्रववलधअलधकृत(करार) 

सूचना प्रववलध ९८५७०७४४००   

१० लनमयिा पाण्डेर् रोजगार संर्ोजक(करार) रोजगार केन्द्र ९८६७०१४३००   

११ आववष्कार खत्री 
अलधकृत िैठौ, 
कृवष(करार) 

कृवष  ९८५७०८६२१२   

१२ लभमसेन थापा सहार्क पाँचौँ शजन्सी  ९८५७०६१७३२  

१२ तेजेन्द्र थापा िेखापाि आलथयक प्रिासन/ राजश्व ९८५७०६४०७८   

१३ घनश्र्ाम च ुँदािी वडा सशचव ४ नं. वडा कार्ायिर् ९८५७०८५२०४   

१४ शखम बहादरु काकी खा.पा.स.टे. पाँचौं 
पूवायधार ववकास तथा 
वातावरण व्र्वतथापन 

९८५७०६७९६१   

१५ मार्ा टण्डन वडा सशचव 
५,६ र ७ नं. वडा 
कार्ायिर् 

९८५७०८५२०७   

१६ टेकराज लगरी आ.िे.प.सहार्क आ.िे.प. ९८४४७४६१०६   

१७ वविम बतनेत सव-इशन्जलनर्र 
पूवायधार ववकास तथा 
वातावरण व्र्वतथापन 

९८५७०८९५२७   

१८ लसता िम्तरी सव-इशन्जलनर्र ३ नं. वडा कार्ायिर् ९८४७३३४६३९   

१९ टुक बहादरु राना कम्प्रू्टर अपरेटर सूचना प्रववलध ९८४७५९६३९३   

२० धाम बहादरु िेंगा 
एम.आइ.एस. अपरेटर 
(करार) 

राविर् पररचर्पत्र तथा 
पशञ्जकरण 

९८५७०६४७२५   

२१ रमेि खड्का 
प्राववलधक सहार्क 
(करार) 

रोजगार केन्द्र ९८४७१११४१७    

२२ जग बहादरु सतुयङ्गी वडा सशचव १ नं. वडा कार्ायिर् ९८५७०८५२०१   
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेरटन  

 

बषय: २       अङ्क  १०          २०७८ कालतयक १५ गते 

लस न कमयचारीको नाम पद िाखा / इकाई सम्पकय  नम्बर कैवफर्त 

२३ पूशणयमा शघलमरे वडा सशचव ३ नं. वडा कार्ायिर् ९८५७०८५२०३   

२४ ववरेन्द्र कुमार टडन अलसतटेन्टसब-इशन्जलनर्र ४ नं. वडा कार्ायिर् ९८५७०५७३६७   

२५ गोकणयप्रसादलतलमल्सैना अलसतटेन्टसब-इशन्जलनर्र १,२ नं. वडा कार्ायिर् ९८४८५५००६७   

२६ सागर सारु अलसतटेन्टसब-इशन्जलनर्र ५,६ नं. वडा कार्ायिर् ९८४७४९६४७४   

२७ रुम बहादरु गाहा वडा सशचव २ नं. वडा कार्ायिर् ९८५७०८५२०२   

२८ प्रकाि थापा सूचना सहार्क (करार) 
प्रिासन, र्ोजना तथा 
अनगुमन 

९८५७०६४९६१   

२९ लिि बहादरु घलतय ना.कृ.प्राववलधक (करार) 
कृवष/ १, २ नं. वडा 
कार्ायिर् 

९८४५५९१६७४   

३० नारार्ण पन्थी 
ना.प.तवा.प्राववलधक 
(करार) 

१, २ नं. वडा कार्ायिर् ९८५७०६७४०८   

३१ उद्धव प्रसाद न्र्ौपान े
ना.प.तवा.प्राववलधक 
(करार) 

३, ४ नं. वडा कार्ायिर् ९८५७०३५७६०   

३२ जर्वहमाि कँडेि 
ना.प.तवा.प्राववलधक 
(करार) 

६, ७ नं. वडा कार्ायिर् ९८४७५०७५३६   

३३ हररप्रसाद कँडेि 
ना.प.तवा.प्राववलधक 
(करार) 

५ नं. वडा कार्ायिर् ९८५७०३६१३१   

३४ नमनुा गौतम ना.कृ.प्राववलधक (करार) ४, ५ नं. वडा कार्ायिर् ९८४०५९८६१३   

३५ सकुन्तिा मल्ि िाही ना.कृ.प्राववलधक (करार) ६, ७ नं. वडा कार्ायिर् ९८६६४१२०६६   

३६ अमर बहादरु पल्िी खेिकुद शिक्षक शिक्षा, र्वुा तथा खेिकुद ९८६७७३८८८५    

३७ मोहन लसं तङ्नामी सहार्क कमयचारी (करार) ५ नं. वडा कार्ायिर् ९८४७३५७४३१  

३८ भेषवविम खत्री 
सहार्क कमयचारी  
(करार) 

७ नं. वडा कार्ायिर् ९८५७०६७४३५   

३९ ववलनता ज्ञवािी वफल्ड सहार्क (करार) 
राविर् पररचर्पत्र तथा 
पशञ्जकरण 

९८४७४३२९५०   

४० गोववन्द थापा 
हिकुा सवारी चािक 
(करार) 

प्रिासन ९८४४७७०९८६   

४१ महेन्द्र काकी एम्बिेुस चािक (करार) प्रिासन ९८४७२३२८८८   

४२ लमत्रिाि ज्ञवािी कार्ायिर् सहर्ोगी प्रिासन ९८४७१०६५१२   

४३ ओम बहादरु रजािी कार्ायिर् सहर्ोगी  ४ नं. वडा कार्ायिर् ९८४७४४२८१४   

४४ गोमा खत्री 
कार्ायिर् सहर्ोगी 
(करार) 

प्रिासन ९८४०४७५७४५   

४५ चोिाकान्त पौडेि 
कार्ायिर् सहर्ोगी 
(करार) 

प्रिासन ९८४७३९२८३५   

४६ टोपिाि ज्ञवािी 
कार्ायिर् सहर्ोगी 
(करार) 

प्रिासन ९८४३८६०८६२   
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेरटन  

 

बषय: २       अङ्क  १०          २०७८ कालतयक १५ गते 

लस न कमयचारीको नाम पद िाखा / इकाई सम्पकय  नम्बर कैवफर्त 

४७ टीकाराम पराजिुी 
कार्ायिर् सहर्ोगी 
(करार) 

१ नं. वडा कार्ायिर् ९७४७०४७४२८   

४८ समनु्द्र प्रसाद शे्रष्ठ 
कार्ायिर् सहर्ोगी 
(करार) 

२ नं. वडा कार्ायिर् ९८४७४५३८७७   

४९ नैना थापा 
कार्ायिर् सहर्ोगी  
(करार) 

३ नं. वडा कार्ायिर् ९७४७०६०६४६   

५० अजुयन वव.क. 
कार्ायिर् सहर्ोगी 
(करार) 

३ नं. वडा कार्ायिर् ९८६७९२८०१८   

५१ िान्ता लगरी 
कार्ायिर् सहर्ोगी 
(करार) 

५ नं. वडा कार्ायिर् ९८४७३५८८५२   

५२ ददनेि प्रसाद शे्रष्ठ 
कार्ायिर् सहर्ोगी 
(करार) 

६ नं. वडा कार्ायिर् ९८४७३५७६६८   

५३ ददनेि प्रसाद शे्रष्ठ 
कार्ायिर् सहर्ोगी 
(करार) 

६ नं. वडा कार्ायिर् ९८४७३५७६६८   

अन्र् कमयचारी 
लस.नं कमयचारीको नाम पद िाखा / इकाई सम्पकय  नम्बर कैवफर्त 

१ नरेन्द्र प्रसादिमाय लनरीक्षक शिक्षा, र्वुा तथा खेिकुद ९८५७०६७२८७ काजमा 
२ शखम बहादरु थापा शिक्षक शिक्षा, र्वुा तथा खेिकुद 9867262874 काजमा 
३ महेन्द्र पररर्ार उद्यम ववकास सहजकताय उद्यम ववकास िाखा 9847583000  

४ भगवती थापा उद्यम ववकास सहर्ोगी उद्यम ववकास िाखा 9847040400  

सल्िाहकार 
लस.नं कमयचारीको नाम पद िाखा / इकाई सम्पकय  नम्बर कैवफर्त 

१ हरर प्रसाद अर्ायि काननुी सल्िाहकार 
न्र्ावर्क सलमलत, 

गाउँपालिका 
९८५७०६१८६४  

२ नववन काकी प्रसे सल्िाहकार गाउँ कार्यपालिका 9841648272  
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेरटन  

 

बषय: २       अङ्क  १०          २०७८ कालतयक १५ गते 

 प्रकािकः- 
गलु्मीदरबारगाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्,  

गौंडाकोट गलु्मी  

द्धारा प्रकाशित मालसक ई-बिेुवटन 

प्रकािनः 

सल्िाहकार-  का.वा. अध्र्क्ष श्री लमना भण्डारी 

संरक्षक- प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत श्री िक्ष्मण पाण्डे 

सम्पादन सहर्ोग : अलधकृत िैठौ श्री नवराज शघलमरे, आिेप सहार्क टेकराज लगरी, सू.स. प्रकाि थापा 
 

प्रकािन संर्ोजन – 

सूचना प्रववलध अलधकृत-श्री सरेुि खनाि¸अलधकृत िैंठौ श्री टंक प्रसाद पन्थी,  क.अ. श्री टुक बहादरु राना 

ईमेि- ito.gulmidarbarruralmun@gmail.com,  
info@gulmidarbarmun.gov.np 

वेवसाईट- http://www.gulmidarbarmun.gov.np 

facebook.com/gulmidarbarrm 

twitter.com/GulmidarbarRMun 

९८५७०६७९१२/९८५७०७४४०० 

 
 


