
गलु्मीदरबार गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

      िमु्बबलि प्रदेश, गौडाकोट गलु्मी 

मालिक प्रगलि वििरण 

 

                                                        
२०७७ अिोज 

 

गलु्मीदबार गाउँपालिका र अन्िगयिका कार्ायिर्बाट िबपादि भएका विलभन्न कार्यहरुको मालिक प्रगिी वििरण 

 

लि.िं िबपाददि प्रमखु कार्यहरु 

र्ो मवहिाको 
उपिम्धि 

र्ो आ.ि.मा 
हाििबमको कैविर्ि 

१. पम्न्जकरण ििय      

क. जन्मदिाय ७४ १९६  
ख. मतृ्र्दुिाय १७ ७९  
ग. वििाहदिाय ११ ३३  
घ. िबबन्ि विच्छेद ० ०  
ङ. बिाईिराई दिाय १४ ३४  
च. बिाई िरी गएको १४ २९  
छ. बिाई िरी आएको ० ५  

२. िामाम्जक िरुक्षा ििय  ० 0  
वििरण गररएको रकम २१८६८८०० २१८६८८००  
जबमा िगि कट्टा भएको िंख्र्ा 0 ०  
जबमा थप भएको िंख्र्ा ० ०  
हाि कार्म भएको जबमा िंख्र्ा २५१५ ५५३३  

 प्रमाम्णि िबबन्िी    
३. िािा प्रमाम्णि  ० ५५  
४. आबदािी प्रमाम्णि ० १०  
५. अन्र् प्रमाम्णि  १२ १२  
 लििाररि िबबन्िी    
६. िागररकिा लििाररि  ० २९  
७. िाबािक पररचर् पत्र लििाररि ० ०  
८. प्रलिलिवप िागररकिा लििाररि ० २१  
९. पेन्िि िबबन्िी कागजाि लििाररि ० ०  
१०. प्रकोप व्र्िस्थापि िबबन्िी  0 ०  

क) राहि प्राप्त गिे िंख्र्ा  २७ २७  

िोि िं. ९८५७०७४४१० अध्र्क्ष  

       ९८५७०६७९१२ प्र.प्र.अ 

Ito.gulmidarbarruralmun@gmail.com 
www.wulmidarbamun.gov.np 
 
 

mailto:Ito.gulmidarbarruralmun@gmail.com
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