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1     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

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

 

बर्य: २       अङ्क  ११                   २०७९ बैिाख १५ गते 

गाउँपालिकाको परिचय 

नेपािको िंटवधानको मूि ममय अनिुार िंि¸ प्रदेि र स्थानीर् गरी तीन तहको िरकारको रुपमा आफ्नो अशस्तत्वमा 
रहेका छन ्। लमलत २०७३।११।२७ नपेािको राजनैलतक टवभाजन अन्द्तगयत स्थानीर् तह गठन भए िँगै गलु्मी 
शजल्िाकै ऐलतहालिह, धालमयक, िांस्कृलतक र भौगोलिक महत्व बोकेको गलु्मीदरबार गाउँपालिका पलन ७५३ स्थानीर् 
िरकार मध्रे्को आफ्नो छुटै्ट पटहचान बोकेको एक स्थानीर् िरकारको रुपमा स्थापना भएको छ । िाटवकको 
पशिमाञ्चि टवकाि क्षेत्रअन्द्तगयत पने िशुम्बनी अञ्चिको गलु्मी शजल्िाका १२ स्थानीर् तह मध्रे्को एक स्थानीर् 
तह गलु्मीदरबार िाटवकका ६ विा गाउँ टवकाि िलमलतहरु बलिथमु, जभुङु, गौंडाकोि, टवरवाि, अमरअवायथोक, 

दरबारदेवीस्थानको  िंर्ोजन भई ७ विा वडाहरुको स्थानीर् तह बनेको छ। 

ऐलिहालिक पृष्ठभूमी 

गलु्मी शजल्िाको िदरमकुाम तम्िािबाि १३ टक.लम. को दरुरमा रहेको र्ि गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको आफ्नो 
छुटै्ट  ऐलतहालिक पषृ्ठभमुीरहेको छ । र्ि गाउँपालिकाको पशिम दशक्षण तफय  ६ टक.लम. को दरुरमा ऐलतहालिक 
गलु्मीदरबार अबशस्थत छ । िोटह स्थानको नामबाि गलु्मी शजल्िाको नाम र र्ि गाउँपालिकाको नाम रहन 
गएको हो । गलु्मीदरबार रहेको उक्त स्थानिाई गलु्मी चारपािा पलन भलनन्द्छ । िो दरबारको ३ तिामालथ 
इष्टदेलब ईश्वरीको मशन्द्दर छ,उनको पूजा िारददर् तथा बिन्द्त गरी २ पिक हनुे गदयछ ।र्िै मशन्द्दरका कारणिे 
र्ि क्षेत्र र गलु्मी शजल्िा प्रख्र्ात छ । 

इलतहाि टवद राजराम िवेुदीका अनिुार खाि गलु्मी का राजाको राज्र्स्थि चारपािािाई भलनन्द््र्ो। हनमुान 
ढोकािाई काठमाडौं भनेजस्तै चारपािा इकाईिाई गलु्मी भलनएको हो । गलु्मी चारपािामा क्रमिः पाल्पाथोक, 

अबायथोक, गिामथोक तथा मलुिकोिथोक गरर ४ विा पािा लथए भने टर्नका अलतररक्त उटप्रकोिथोक एउिा छुटै्ट 
प्रिािलनक इकाई लथर्ो। र्िरी गलु्मीमा ९८ मौजा लथए भने प्रत्रे्क मौजामा शजम्मावाि र मशुखर्ािे स्थालनर् 
नेततृ्वको रुपमा काम गने चिन लथर्ो ।गलु्मी चारपािा दरबारमा राजाको बाि हनु्द््र्ो र त्र्िैिाई गलु्मी 
राज्र्को राजधानी भलनन्द््र्ो ।  

गलु्मीचारपािा अन्द्तगयत पाल्पाथोकमा मेहेिडाडा,खोिेर्ा,धरमपानी,जामनुे,शखि,ु गरुुमथमु, अमराइ, बेिपोखरा, 
धार्रचौर, क्वादी, बगैचा, गाउचौर, बानपोखरा, फियवा, आपपािा, कल्िुड्ड,चतरुडाडा पदयथे ।अमर अबायथोक अन्द्तगयत 
कुन्द्थोक, डाडापोखरी, तल्िो हटिर्ा, नेिाखकय , हररथमु, गाउचौर, बेग्र ु,लििथमु, तोि, गौररपोखरी, रानािोिा, अडडाडा, 
ग्वािीनचौर, ढुग्ररेीपाखा, बाख्ेर, अजर्ायङ्गबाि, शचते्रडाडा, नरम र शचस्त ुपदयथे । गिामथोक अन्द्तगयत उपल्िो हटिर्ा, 
दमाइिोि, काफिचौर, मेहेिडाडा, गैराखकय , िल्िेरी, जोतेपोखरा, बगैचा, स्र्ािापानी, ढर्ाखकय , लतलतयरे, टपररडाडा, चौका,  
कुलबण्डे ररपाहािोि, रोहिेपानी, उखाप, िामीडाडा, कोिहर, चौर, डाव, िोिे, कल्िेरी, गौरादी, भिाचौर, लिव,ु चनौपािा, 
खियिारुिोि, अमिेखकय , ररमी, बोिे र रुमाखकय  पदयथे । मलुिकोिथोक अन्द्तरगत देउरािी, शचतपानी,  बािडाडा, 
िाजर, कारपािा, बडडाडा, खोिा, माझपोखरी,  अखयिे, तोिङु्ग, पेखनपोखरा, गौरादी, कुडापानी, गौडाकोि, काउिे, ढावा, 
जैलिपोखरा, िामीडाडा, बजारमारे, डुलिपोखरा, शखलतयप, ठूिाचौर, ठूिोपोखरा, उप्रीकोि,  बाजाबारी, डोहोिा, िातिर, 

भिुुका, लबरबाि, रुमाखकय , बदरखटु्टा, दह, राजा, म्र्ािपोखरी, बौदी, कोििर, राङ्गबाि, खलनर्ाबाि, ठूिाखकय , शचददका 
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दौिा, खज्र्र्ाङ्ग, मानकोि, धरमपानी, दमु्िीकोि, ररडी, वाङिा, अिायतोि, धैरेनी, ठूिापोखरा, केरुङ बल्कोि, मेहेििुप्पा, 
हाँलडकोि, बडडाडा, िोिे, दलुबचौर, उिेनी, कल्िेरी, बिानी, तम्िाि र अखयिे आदी  पदयथे । 

भौगोलिक लिभाजन ि लिमाना 

र्ि गलु्मीदरबार गाउँपािीकािाई िालबकको बलिथमु गा.टव.ि. िाई वडा नं. १,जभुङु्ग गा.टव.ि. िाई वडा नं. 
२, गौडाकोि गा.टव.ि. िाई वडा नं. ३,लबरबाि गा.टव.ि. िाई वडा नं. ४,अमरअबायथोक गा.टव.ि. िाई वडा नं. 
५, दरबारदेलबस्थान गा.टव.ि.को िाटवकको वडा नं. ४,७,८ र ९ िाईिमेिेर वडा नं.६,र दरबारदेलबस्थान गा.टव.ि. 
कै िाटवकका वडा नं. १,२,३, ५ र ६ िाई िमेिर वडा नं.७ कार्म गरी पालिकािाईजम्मािात विा वडामा 
लबभाजन गररएको छ । र्िको पवुय पटट्ट रुरावलत नदी, पशिमतफय  बठोवा खोिा र केदवुा खोिा, उत्तरतफय  
रेिडु्डाकोि िाध र दशक्षणतफय  बाख्रखेोिा पदयछन । 

गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको राजनैलतक टवभाजन तथा लिमाना 

प्रदेि : िशुम्बनी 

शजल्िा : गलु्मी 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् :  गौंडाकोि 

वडा िंख्र्ा : ७ 

गाउँपालिकाको केन्द्र :  गौडाकोि 

भौगोलिक अवस्था तथा लिमाना 

क्षेत्रफि :  ७९.९९ वगय टकिोलमिर 

पूवय : छत्रकोि र चन्द्रकोि गाउँपालिका 

पशिम : रेिङु्गा नगरपालिका 

उत्तर : चन्द्रकोि गाउँपालिका र मलुिकोि नगरपालिका 

दशक्षण : छत्रकोि गाउँपालिका र अखायखाँची शजल्िाको छत्रदेव गाउँपालिका 
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मुख्य जािजािी 

र्ि गाउँपालिकामा बिोबाि गने मध्रे् ब्राहमण/क्षेत्री र जनजालतको बाहलु्र्ता छ । त्र्ि बाहेक दलित र अन्द्र् 
जालतकामालनि बिोबाि गने गदयछन । 

वडा नं. ब्राहमण /क्षते्री जनजाती दलित जम्मा 

१ ११७५ २३६९ ७६८ ४३१२ 

२ २४९९ ११९३ ८२९ ४५२१ 

३ १४३६ ९५७ ५०० २८९३ 
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७ २०९१ ११७७ ९४२ ४२१० 

जम्मा ११,४८६ ८,९५५ ५,०२७ २५,४६९ 
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बर्य: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेरटन  

 

बर्य: २       अङ्क  ११                   २०७९ बैिाख १५ गते 

जनिंख्या 

२०७८ िािको जनगणना अनिुार र्ि गाउँपालिकाको कुि जनिंख्र्ा १९,४१३ (१०,९२३ मटहिा र ८,४९० 
परुुर्) रहेको छ भने पररवार िंख्र्ा ५२८८ रहेको छ।  

दरवन्दी सरंचना 
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बर्य: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेरटन  

 

बर्य: २       अङ्क  ११                   २०७९ बैिाख १५ गते 

िाखागत कमयचारीहरुको टववरण र कार्यटवभाजन 

लि.नं कमयचारीको नाम पद िम्पकय  नम्बर कार्य टववरण 

१ िक्ष्मण पाण्डे 
प्रमखु प्रिािकीर् 
अलधकृत 

९८५७०६७९१२ 

 प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृत पद तथा 
कार्ायिर् प्रमखु पदिे गने भनी प्रचलित 
काननुिे िमु्पेको काम कतयव्र् र 
अलधकार तथा स्थानीर् िरकार िंचािन 
ऐन २०७४ र गलु्मीदरबार 
गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिका (कार्य 
टवभाजन) लनर्माविी तथा गाउँ 
कार्यपालिका  (कार्य िम्पादन) 
लनर्माविीिे िमु्पेको काम कतयव्र् र 
अलधकार 

२ नारार्ण प्रिादअर्ायि अलधकृत छैठौं, स्वास््र् ९८५७०८५२११ 

 स्वास््र् िाखा प्रमखु भई प्रत्र्ार्ोशजत 
अलधकार बमोशजम प्रमखु प्रिािकीर् 
अलधकृतको मातहतमा रही स्वास््र्िँग 
िम्बशन्द्धत टवलभन्न कार्यहरु िम्पादन गने  

३ नवराज शिलमरे अलधकृत छैठौं प्रिािन ९८५७०८५२०९ 

िामाशजक टवकाि िाखा प्रमखु 
भई  िामाशजक टवकाि िाखा अन्द्तगयतका 
टवलभन्न कार्यहरु प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार 
बमोशजम प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृतको 
मातहतमा रही िम्पादन गने । 

४ िंक प्रिाद पन्द्थी अलधकृत छैठौं प्रिािन ९८५७०८५२०८ 

 र्ोजना, प्रिािन  िाखा प्रमखु भई 
कमयचारी प्रिािन, र्ोजना तथा अनगुमन 
िम्बन्द्धी प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार बमोशजम 
प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृतको मातहतमा 
रही कार्यहरु िम्पादन गने 

९ उजेिीदेटव पोख्रिे 
अलधकृत छैठौ  ̧ पशु 

प्रामवमिक 
९८५७०८५२१० 

पिपंुक्षी टवकाि िाखा प्रमखु भई 
प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार बमोशजम प्रमखु 
प्रिािकीर् अलधकृतको मातहतमा रही 
तोटकएका कार्यहरु िम्पादन गने । 
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बर्य: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेरटन  
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१० भटवष्र् अर्ायि अलधकृत छैठौं, िेखा ९८५७०८५२१५ 

आलथयक प्रिािन िाखा प्रमखु भई 
प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार बमोशजम प्रमखु 
प्रिािकीर् अलधकृतको मातहतमा रही 
लनर्मानिुार िेखा िम्बन्द्धी काम गने 
,शे्रस्ता राख्ने̧ िेखापरीक्षण गराउने र बेरुज ु
फछौि िम्बन्द्धीका कार्यहरु गने िाथै 
प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृतिे तोकेका 
अन्द्र् कार्यहरु गने ।  

६ राज ुअर्ायि 
ईशन्द्जनीर्र,अलधकृत 
छैठौं 

९८५७०८५२१४ 

पूवायधार टवकाि िाखा प्रमखु भई 
प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार बमोशजम प्रमखु 
प्रिािकीर् अलधकृतको मातहतमा 
गाउँपालिकाको पूवायधार लनमायण तथा 
िमग्र टवकाि लनमायणिँग िम्बशन्द्धत 
टवलभन्न कार्यहरु गने ।  

७ नरेन्द्र िमाय िाखा प्रमखु ९८५७०८५२१३ 

शिक्षा र्वुा तथा खेिकुद िाखा प्रमखु 
भई प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार बमोशजम प्रमखु 
प्रिािकीर् अलधकृतको मातहतमा रही 
गाउँपालिकाको टवद्यािर् शिक्षा¸ 
आधारभतू तहको परीक्षा िंचािन 
टवद्यािर् अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन 
िगार्त शिक्षा तथा खेिकुद िम्बन्द्धी 
तोटकएका टवलभन्न कार्यहरु िम्पादन 
गने।  

८ िरेुि खनाि िूचना प्रटवलध अलधकृत ९८५७०७४४०० 

िूचना प्रटवलध िाखा प्रमखु भई 
प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार बमोशजम प्रमखु 
प्रिािकीर् अलधकृतको मातहतमा रही 
टवद्यलुतर् ििुािन िगार्त 
गाउँपालिकाको िूचना प्रटवलध तथा 
कम्प्र्िुर िम्बन्द्धी कार्य गने। 

९ लनमयिा पाण्डेर् रोजगार िंर्ोजक ९८६७०१४३०० 
प्रधानमन्द्त्री रोजगार कार्यक्रम 
अन्द्तगयतको TOR बमोशजमका टवलभन्न 
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कार्यहरु प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृतको 
प्रत्र्क्ष लनदेिन लनगरानीमा िम्पादन 
गने। 

१० आटवश्कार खत्री अलधकृत छैठौं¸ कृटर्  9857086212 

कृटर् िाखा प्रमखु भई प्रत्र्ार्ोशजत 
अलधकार बमोशजम प्रमखु प्रिािकीर् 
अलधकृतको मातहतमा रही 
गाउँपालिकाको िमग्र कृटर् के्षत्रको 
वृहत्तर टहतको िालग कार्य गने      गराउन े
।  

११ लभमिेन थापा िहार्क पाचँौँ (प्रिािन) ९८५७०६१७३२ 

प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृतको मातहतमा 
रही प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार 
बमोशजम  शजन्द्िी व्र्वस्थापन¸ िामाग्री 
खररद व्र्वस्थापन िगार्तका कार्यहरु 
िम्पादन गने। 

१२ िनश्र्ाम च ुदँािी वडा िशचव ९८५७०८५२०४ 

प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृत र प्रिािन 
िाखा प्रमखुको मातहतमा रही ४ नं. 
वडा कार्ायिर्को वडा िशचव भई 
प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार बमोशजम वडाको 
प्रिािलनक प्रमखु भई कामकाज गने ।  

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

प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृतको प्रत्र्क्ष 
लनदेिन र मातहतमा रही खानेपानी तथा 
पवुायधार टवकाि िम्बन्द्धी तोटकए 
बमोशजमका कार्य गने। 

१४ तेजेन्द्र थापा िहार्क पाचँौँ (िेखा) ९८५७०६४०७८ 

गाउँपालिकाको राजश्व आम्दानी िम्बन्द्धी 
कार्य गने¸ दैलनक¸िाप्ताटहक तथा मालिक 
रुपमा राजश्व बैंक दाशखिा गने गराउन े
र प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृतको 
मातहतमा रही िेखा प्रमखुिँग िमन्द्वर् 
गरी पालिकाको आलथयक प्रिािन 
िम्बन्द्धी टवलभन्न कार्य गने तथा ६ र ३ 
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नं. वडाको वडा िशचवको रुपमा कार्य    
गने ।  

१५ िेकराज लगरी आ.िे.प.िहार्क ९८४४७४६१०६ 

तोटकएको िमर्मा  आन्द्तररक िेखा 
परीक्षण गरी बेरुज ु िून्द्र् गराउन 
आवश्र्क िहर्ोग गने र गाउँपालिकामा 
आलथयक अनिुािन कार्म गने तथा 
बेरुजू फछौिको िालग आवश्र्क प्रमखु 
प्रिािकीर् अलधकृतको मातहतमा रही 
कार्य गने । 

१६ मार्ा िण्डन वडा िशचव ९८५७०८५२०७ 

प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृत र प्रिािन 
िाखा प्रमखुको मातहतमा रही ५ नं. 
वडा कार्ायिर्को वडा िशचव भई 
प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार बमोशजम वडाको 
प्रिािलनक प्रमखु भई कामकाज गने । 

१७ टवक्रम बस्नेत िव-इशन्द्जलनर्र ९८५७०८९५२७ 

पवुायधार टवकाि िाखामा रही िाखा 
प्रमखुिँगको िमन्द्वर्मा पूवायधार टवकाि¸ 
िगत शस्िमेि मूल्र्ाङ्कन¸ प्राटवलधक 
अनगुमन िगार्तका टवकाि लनमायणिँग 
िम्बशन्द्धत कार्यहरु गने िाथै ७ नं. वडा 
कार्ायिर्को िमेत प्रावलधक कार्य 
िम्पादन गने ।  

१८ ररक्त िव-इशन्द्जलनर्र  

प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृत र प्रिािन 
िाखा प्रमखुको मातहतमा रही टवकाि 
लनमायण र पवुायधार टवकाि िम्बन्द्धी 
प्राटवलधक  कार्य गने। 

१९ िुक बहादरु राना कम्प्रू्िर अपरेिर ९८४७५९६३९३ 

िूचना प्रटवलध िाखामा रही िूचना प्रटवलध 
तथा कम्प्र्िुर िम्बन्द्धी तथा अन्द्र् 
तोटकएको शजम्मेवारी अनिुारका कार्यहरु 
िम्पादन गने र प्रमखु प्रिािकीर् 
अलधकृत र प्रिािन िाखा प्रमखुको 
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मातहतमा रही ७ नं. वडा िशचवको 
रुपमा िमेत कार्य िम्पादन गने ।   

२० धाम बहादरु ढेंगा एम.आइ.एि. अपरेिर ९८५७०६४७२५ 

प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृतको मातहतमा 
रही  पशन्द्जकरण तथा िामाशजक िरुक्षा 
तफय को त्र्ाङ्क अलभिेशखकरण 
िम्बन्द्धीका कार्यहरु िम्पादन गने ।  

२१ रमेि खड्का प्राटवलधक िहार्क ९८४७१११४१७ 

प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृतको मातहतमा 
रही रोजगार िाखा प्रमखुिगँ िमन्द्वर् 
गरी रोजगार िाखा रोजगार िेवा केन्द्रमा 
रटह प्रधानमन्द्त्री रोजगार कार्यक्रमको 
प्राटवलधक पक्षको कामकाज गने तोकीए 
बमोशजम गने िाथै वडा नं ०३ को 
प्राटवलधक भई कामकाज िमेत गने । 

२२ जग बहादरु ितुयङ्गी वडा िशचव ९८५७०८५२०१ 

प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृत र प्रिािन 
िाखा प्रमखुको मातहतमा रही  १ नं. 
वडा कार्ायिर्को वडा िशचव भई 
प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार बमोशजम वडाको 
प्रिािलनक प्रमखु भई कामकाज गने । 

२३ ररक्त वडा िशचव ९८५७०८५२०३ 

प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृत र प्रिािन 
िाखा प्रमखुको मातहतमा रही ३ नं. 
वडा कार्ायिर्को  वडा िशचव भई 
प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार बमोशजम वडाको 
प्रिािलनक प्रमखु भई कामकाज गने । 

२४ रुम बहादरु गाहा वडा िशचव ९८५७०८५२०२ 

प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृत र प्रिािन 
िाखा प्रमखुको मातहतमा रही २ नं. 
वडा कार्ायिर्को वडा िशचव भई 
प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार बमोशजम वडाको 
प्रिािलनक प्रमखु भई कामकाज गने । 

२५ ररक्त 
अलिस्िेन्द्ििब-
इशन्द्जलनर्र 

 प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृत र प्रिािन 
िाखा प्रमखुको मातहतमा रही टवकाि 
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बर्य: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेरटन  

 

बर्य: २       अङ्क  ११                   २०७९ बैिाख १५ गते 

लि.नं कमयचारीको नाम पद िम्पकय  नम्बर कार्य टववरण 

लनमायण र पवुायधार टवकाि िम्बन्द्धी 
प्राटवलधक  कार्य गने। 

२६ ररक्त 
अलिस्िेन्द्ििब-
इशन्द्जलनर्र 

 

प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृत र प्रिािन 
िाखा प्रमखुको मातहतमा रही टवकाि 
लनमायण र पवुायधार टवकाि िम्बन्द्धी 
प्राटवलधक  कार्य गने 

२७ िागर िारु 
अलिस्िेन्द्ि िब-
इशन्द्जलनर्र 

९८४७४९६४७४ 

प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृत र प्रिािन 
िाखा प्रमखुको मातहतमा रही ५ र ६ 
नं. वडा कार्ायिर्को टवकाि लनमायण र 
पवुायधार टवकाि िम्बन्द्धी प्राटवलधक  
कार्य गने 

२८ लत्रिोक प्रिाद र्ादव िव-ईशन्द्जलनर्र 9867132393 
प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृतको मातहतमा 
रही प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार बमोशजम  
भवन तथा आवाि िम्बन्द्धी कार्य गने। 

२९ प्रकाि थापा िूचना िहार्क ९८५७०६४९६१ 

 प्रिािन र्ोजना तथा अनगुमन िाखामा 
रही तोटकएको कार्य गने र 
गाउँपालिकाको िमग्र वस्तशुस्थलतको 
िकु्ष्म िूचना िंकिन गरर अध्र्क्ष तथा 
प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृत िमक्ष पेि 
गने । 

३० लिि बहादरु िलतय ना.कृ.प्राटवलधक ९८४५५९१६७४ 

गाउँपालिकाको कृटर् िाखामा रही प्रमखु 
प्रिािकीर् अलधकृतको मातहतमा रही 
कृटर् िाखा प्रमखुिँग िमन्द्वर् गरी 
गाउँपालिकाको कृटर् टवकाि िम्बन्द्धी 
प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार बमोशजम कार्य गने 
िाथै १ र २ नं. वडा कार्ायिर्को कृटर् 
प्राटवलधक िमेतको कार्य गने ।  

३१ नारार्ण पन्द्थी ना.प.स्वा.प्राटवलधक ९८५७०६७४०८ 

प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृतको मातहतमा 
रही पि ुिाखा प्रमखुिँग िमन्द्वर् गरी  
१ र २ नं. वडा कार्ायिर्मा पि ु
प्राटवलधकको रुपमा रही पिसु्वास्थ 
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बर्य: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेरटन  

 

बर्य: २       अङ्क  ११                   २०७९ बैिाख १५ गते 

लि.नं कमयचारीको नाम पद िम्पकय  नम्बर कार्य टववरण 

िम्बन्द्धीका टवलभन्न कार्यहरु िम्पादन 
गने ।   

३२ उद्धव प्रिाद न्द्र्ौपान े ना.प.स्वा.प्राटवलधक ९८५७०३५७६० 

प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृतको मातहतमा 
रही पि ुिाखा प्रमखुिँग िमन्द्वर् गरी  
३ र ४ नं. वडा कार्ायिर्मा पि ु
प्राटवलधकको रुपमा रही पिसु्वास्थ 
िम्बन्द्धीका टवलभन्न कार्यहरु िम्पादन 
गने ।   

३३ जर्टहमाि कँडेि ना.प.स्वा.प्राटवलधक ९८४७५०७५३६ 

प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृतको मातहतमा 
रही पि ुिाखा प्रमखुिँग िमन्द्वर् गरी  
६ र ७ नं. वडा कार्ायिर्मा पि ु
प्राटवलधकको रुपमा रही पिसु्वास्थ 
िम्बन्द्धीका टवलभन्न कार्यहरु िम्पादन 
गने ।   

३४ हररप्रिाि कँडेि ना.प.स्वा.प्राटवलधक ९८५७०३६१३१ 

प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृतको मातहतमा 
रही पि ुिाखा प्रमखुिँग िमन्द्वर् गरी  
५ नं. वडा कार्ायिर्मा पि ुप्राटवलधकको 
रुपमा रही पिसु्वास्थ िम्बन्द्धीका टवलभन्न 
कार्यहरु िम्पादन गने ।   

३५ नमनुा गौतम ना.कृ.प्राटवलधक ९८४०५९८६१३ 

 प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृतको मातहतमा 
रही कृटर् िाखा प्रमखुिँग िमन्द्वर् गरी 
4 र 5 नं. वडा कार्ायिर्को कृटर् 
प्राटवलधक िम्बन्द्धी कार्य गने ।  

३६ िकुन्द्तिा मल्ि िाही ना.कृ.प्राटवलधक ९८६६४१२०६६ 

  प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृतको मातहतमा 
रही कृटर् िाखा प्रमखुिँग िमन्द्वर् गरी 
६ र ७ नं. वडा कार्ायिर्को कृटर् 
प्राटवलधक िम्बन्द्धी कार्य गने ।  

३७ मोहन लिं तङ्नामी िहार्क कमयचारी ९८४७३५७४३१ 
 5 नं. वडा कार्ायिर्को िहार्क 
कमयचारीको रुपमा रही वडा िशचवको 
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बर्य: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेरटन  

 

बर्य: २       अङ्क  ११                   २०७९ बैिाख १५ गते 

लि.नं कमयचारीको नाम पद िम्पकय  नम्बर कार्य टववरण 

काममा िहशजकरण िगार्तका अन्द्र् 
तोटकएका कार्यहरु िम्पादन गने । 

३८ टवलनता ज्ञवािी टफल्ड िहार्क ९८४७४३२९५० 

गाउँपालिकाको पशन्द्जकरण िाखामा रही 
पशन्द्जकरण िम्बशन्द्धका टवलभन्न कार्यहरु 
गने तथा गाउँपालिकाको िहार्ता 
कक्षबाि नागररकिाई िेवाप्रवाहको 
िालग तोटकएको शजम्मेवारी अनिुार कार्य  

गने ।  

३९ भपुाि खत्री अ.िव.इशन्द्जलनर्र 9867582755 

प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृत र प्रिािन 
िाखा प्रमखुको मातहतमा रही 4 नं. 
वडा कार्ायिर्को टवकाि लनमायण र 
पवुायधार टवकाि िम्बन्द्धी प्राटवलधक  
कार्य गने 

४० अमर बहादरु पल्िी खेिकुद शिक्षक 9867738885 

शिक्षा र्वुा तथा खेिकुद िाखामा रही 
टवद्यािर्स्तर र िमग्र गाउँपालिकामा 
खेिकुद िम्बन्द्धी टवलभन्न प्रशिक्षण ददन े
कार्य गने ।  

४१ लमत्रिाि ज्ञवािी कार्ायिर् िहर्ोगी ९८४७१०६५१२ 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा 
रही  िरिफाई शचठ्ठी पत्र िगार्तका 
कार्य गने । 

४२ ओम बहादरु रजािी कार्ायिर् िहर्ोगी ९८४७४४२८१४ 
 4 नं. वडा कार्ायिर्मा िरिफाई शचठ्ठी 
पत्र िगार्तका कार्य गने । 

४३ गोटवन्द्द थापा हिकुा िवारी चािक ९८४४७७०९८६ 

 िवारी िाधन चिाउने  र 
आवश्र्कतानिुार कार्ायिर्को अन्द्र् 
कामकाज गने । 

४४ महेन्द्र काकी ह.ि.चा.(एम्बिेुन्द्ि 
चािक) 

९८४७२३२८८८ 
गाउँपालिकाको एम्बिेुन्द्ि िंचािन 
िम्बन्द्धी कार्य गने 
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लि.नं कमयचारीको नाम पद िम्पकय  नम्बर कार्य टववरण 

४५ िोपिाि ज्ञवािी कार्ायिर् िहर्ोगी ९८४३८६०८६२ 

 गाउँ कार्य पालिकाको कार्ायिर्मा 
िरिफाई शचठ्ठी पत्र िगार्तका कार्य गने 
। 

46 चोिाकान्द्त पौडेि कार्ायिर् िहर्ोगी ९८४७३९२८३५ 

गाउँ कार्य पालिकाको कार्ायिर्मा 
िरिफाई शचठ्ठी पत्र िगार्तका कार्य गने 
।  

47 गोमा खत्री कार्ायिर् िहर्ोगी ९८४०४७५७४५ 
 िरिफाई शचठ्ठी पत्र िगार्तका कार्य 
गने । 

४८ मार्ा कुमारी राकि कार्ायिर् िहर्ोगी 9862908058 
 १ नं. वडा कार्ायिर्मा िरिफाई शचठ्ठी 
पत्र िगार्तका कार्य गने । 

४९ िमनु्द्र प्रिाद शे्रष्ठ कार्ायिर् िहर्ोगी ९८४७४५३८७७ 
 २ नं. वडा कार्ायिर्मा िरिफाई शचठ्ठी 
पत्र िगार्तका कार्य गने । 

५० नैना थापा कार्ायिर् िहर्ोगी ९७४७०६०६४६ 
 ३ नं. वडा कार्ायिर्मा िरिफाई शचठ्ठी 
पत्र िगार्तका कार्य गने । 

५१ अजुयन टव.क. कार्ायिर् िहर्ोगी ९८६७९२८०१८ 
 ३ नं. वडा कार्ायिर्मा िरिफाई शचठ्ठी 
पत्र िगार्तका कार्य गने । 

५२ िान्द्ता लगरी कार्ायिर् िहर्ोगी ९८४७३५८८५२ 
 ५ नं. वडा कार्ायिर्मा िरिफाई शचठ्ठी 
पत्र िगार्तका कार्य गने । 

53 ददनेि प्रिाद शे्रष्ठ कार्ायिर् िहर्ोगी ९८४७३५७६६८ 
 ६ नं. वडा कार्ायिर्मा िरिफाई शचठ्ठी 
पत्र िगार्तका कार्य गने । 

54 लनरु खत्री कार्ायिर् िहर्ोगी 9844090469 
 7 नं. वडा कार्ायिर्मा िरिफाई शचठ्ठी 
पत्र िगार्तका कार्य गने । 

 

अन्द्र् कमयचारी टववरण 

लि.नं कमयचारीको नाम पद िम्पकय  नम्बर कार्य टववरण 

१. श्री शखमबहादरु थापा शिक्षक 9867262874 
प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृतको 
मातहतमा रही शिक्षा िाखा अन्द्तगयत 
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अन्द्र् कमयचारी टववरण 

लि.नं कमयचारीको नाम पद िम्पकय  नम्बर कार्य टववरण 

रही तोटकएको कामकाज गने 
गराउने।  

२. श्री महेन्द्र पररर्ार 
उद्यम टवकाि 
िहजकताय 

9847583000 
प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृतको 
मातहतमा रही गाउँपालिकामा िंचािन 
हनुे ििउुद्यम टवकाि अन्द्तयगत 
ििउुद्यमी लिजयना गने तालिम िंचािन 
गनय िगाएतका अन्द्र्  तोटकएका कार्य 
गने 

३. श्री भगवती थापा उद्यम टवकाि िहर्ोगी 9847040400 

िल्िाहकार 

१. श्री नटवन काकी प्रिे िल्िाहकार 9841648272 

गाउँपालिका टवलभन्न गलतटवलधहरुको 
िूचनाहरु आम नागररक तथा लमडीर्ामा 
िम्प्ररे्ण गने र गाउँपालिकािाई 

आवश्र्क्तानिुार िल्िाह िझुाव उपिब्ध 
गराउने ।  
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बर्य: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेरटन  
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सम्पादन भएका मखु्य क्रियाकलापहरु 

सशुासन तथा सवेा प्रवाह 

१. स्थानीय िहमा िुशािन प्रबर्द्धन लिषयक अन्तलरध या कायधरम िम्पन्न 

स्थानीर् तहमा ििुािन प्रवद्धयनका िालग गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको िहर्ोग तथा भ्रष्टचार टवरुद्धको नागररक 
लनगरानी िंस्था गलु्मीको आर्ोजनामा गलु्मीदरबार गाउँपालिकाबाि ििुािन र िेवा प्रवाहको िमग्र शस्थलतको 
बारेमा अन्द्तरटक्रर्ा कार्यक्रम लमलत २०७८।१२।२४ मा िम्पन्न भर्ो । कार्यक्रममा प्रमखु शजल्िा अलधकारी 
पूण्र् टवक्रम पौडेििे ििुािन र भष्ट्रचार लनर्न्द्त्रण टवर्र्मा कार्यपत्र प्रस्ततु गनुय भएको लथर्ो, िाथै िंस्थाको 
अध्र्क्ष पदमप्रिाद पाण्डेिे भष्ट्रचार लनर्न्द्त्रण तथा भष्ट्रचार िम्बन्द्धमा गलु्मी शजल्िाको िमग्र अवस्थाको बारेमा 
जानकारी गराउन ुभएको लथर्ो, कार्यक्रममा गलु्मीदरबार गाउँपालिकाबाि आ.व. ०७७/०७८ देशख हाििम्म 
ििुािन,िेवा प्रवाहमा गाउँपालिकाबाि िम्पादन भएका टवलभन्न कृर्ाकिापहरूको बारेमा प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृत 
िक्ष्मण पाण्डेिे प्रस्ततुी गनुय भएको लथर्ो । कार्यक्रम ििुािन र िेवा प्रवाहमा गलु्मीदरबार गाउँपालिका अब्बि 
रहेकोमा उपशस्थत िबैिे गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्िाई धन्द्र्वाद ज्ञापन गनुय भर्ो । 

 

२. िेिाग्राहीहरुिाई िहलजकिण 

गाउँपालिकाको कार्ायिर्मा िेवाग्राहीको काममा िहशजकरणका िालग िहार्ता कक्ष िंचािन गरर लन:िलु्क 
लनवेदन, कार्यप्रकृर्ाको बारेमा जानकारी ददने व्र्वस्था लनरन्द्तर िंचािन गररएको छ। 

३. अनुगमन िथा लनिीक्षण 

आ.व. २०७८/७९ मा िंचािन भएका टवलभन्न र्ोजनहरुको गणुस्तरीर्ता, प्रभाकारीता र िमर्मै िम्पन्न 
गराउन गाउँपालिकाबाि लनर्लमत रुपमा अनगुमन लनरीक्षणको व्र्वस्था लमिाईएको छ । िाथै गाउँ 
कार्यपालिका कार्ायिर् अन्द्तयगतका वडा कार्ायिर्हरु, स्वास््र् िंस्थाहरु र टवद्यािर्हरुको लनर्लमत रुपमा 
अनगुमन लनरीक्षण गरर नागररक केशन्द्रत िेवा प्रवाहको िालग आवश्र्क लनदेिन ददने गररएको । 

४. स्वास्थ्य िंस्थाहरुमा लिद्युलिय हालजिीको व्यिस्था 

गाउँपालिकामा ििुािन कार्म गनय तथा कमयचारीको लनर्लमतताको िालग वडा कार्ायिर्हरु पलछ स्वास््र् 
िंस्थाहरुमा टवद्यलुतर् हाशजरी जडान गररएको छ । 
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५. कमधचािीको लिदाई कायधरम िम्पन्न। 

गलु्मीदरबार गाउँपालिकामा कार्यरत 
देहार् बमोशजमका कमयचाररहरुिाई 
फेरी भेिौिाको अपेक्षा िटहत 
िमार्ोजन लमिान पिात रमाना पत्र 
र मार्ाको शचनो प्रदान गदै 
गलु्मीदरबार गाउँपालिकाका प्रमखु 
प्रिािकीर् अलधकृत िक्ष्मण 
पाण्डे।गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको 
स्वास््र् िम्बन्द्धी कार्यक्रम िंचािन 
र पूवायधार टवकािमा परुर््ाएको 
र्ोगदानको उच्च मूल्र्ाङ्कन िटहत गाउँपालिकािे िम्मान प्रकि गदै उहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतीको िभुकामना 
व्र्क्त गरेको छ। 

कमयचारी टववरण 

अ.न.मी. ईन्द्द ुपाण्डे  

अ.न.मी. मलनर्ा पन्द्थी 
अ.िव. ईशन्द्जलनर्र टवरेन्द्र िण्डन 

 

६. निलनयुक्त कमधचािीहरुिाई स्वागि। 

गलु्मीदरबार गाउँपालिकामा ररक्त 
रहेका पदमा करार लनर्शुक्तको िालग 
आव्हान गररएको दरखास्त बमोशजम 
छनौि भएका नव लनर्कु्त 
स्वास््र्कमीहरुिाई कार्ायिर्मा 
स्वागत गरर आ-आफ्नो कार्ायिर्मा 
रमाना ददने कार्यक्रम िम्पन्न भर्ो ।  
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पूवायधार टवकाि तथा वातावरण व्र्वस्थापन िाखा 
१. Road Safety Barrier  को लनमाधण कायध िम्पन्न 

गलु्मीदरबार तम्िाि-िशुम्त-गौडाकोि िडक खण्ड अन्द्तगयत िशुम्तमा गत वर्य पटहरो गई बािो भालिएको 
हुँदा िडकको टकनारा अत्र्न्द्त जोशखम रहेको र दिुयिना हनु िक्ने िम्भाटवत स्थान पलन रहेको हुँदा 
गलु्मीदरबार गाउँपालिकािे उक्त िडकमा दिुयिना हनु बाि रोक्नको िालग Road Safety Barrier िगाउने 
कार्य िम्पन्न गरेको 
छ । 

२. १५ शैयाको 

अस्पिाि लनमाधण  

गलु्मीदरबार 
गाउँपालिकािाई 
िखुी र िमदृ्ध 
गाउँपालिका 
बनाउने अलभर्ान 
अन्द्तगयत 
गाउँपालिकाको वडा नं. ३ को 
धरेुि डाँडामा १५ िैर्ाको 
अस्पताि लनमायण कार्य भैरहेको छ 
। हाि उक्त अस्पतािको दोस्रो 
तिा ढिान िमेत िम्पन्न भई 
तोटकएको िमर्मा अस्पताि 
लनमायण गरी आम नागररकिाई 
िवयििुभ गणुस्तीर् स्वास््र् िेवा 
उपिब्ध गराउने गाउँपालिकाको र्ोजना रहेको छ । 

 

 

३. स्वास्थ्य चौकी भिन ि खानेपानी योजना उद्घाटन 
 

गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको वडा नं. ६ को बढ्वा खोिा लिफ्ि खानेपानी र्ोजना र वडा नं. ५ को 
अमरअबायथोक स्वास््र् चौकी भवन आज लमलत २०७८/१२/१९ गते िंटवधान िभा िदस्र् डा. 
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चन्द्रकान्द्त भण्डारीज्रू्बाि 
िमदु्घािन िम्पन्न भर्ो । आर्ोजना 
िम्बन्द्धी टववरण देहार् बमोशजम 
रहेको छ । 

१. बढ्वा खोिा लिफ्ि खानेपानी 
● गलु्मीदरबार गाउँपालिका 

रू १ करोड ७१ िाख ८ 
हजार १ िर् ३५ रूपैर्ा 
िागत रकमको 
व्र्वस्थापन   गररएको । 

●  कूि १७० िरपररवार 
एक िर एक धारा 
कार्यक्रम माफय त 
जोलडएका 

●  लनमायण िरुू आ.व. ०७५/०७६ 

२. अमरअबायथोक स्वास््र् चौकी  
● िागत शस्िमेि: १ करोड ९६ िाख ४४ हजार ५६ 

 

● िेण्डर माफय त िागत रकम १ करोड ३२ िाख ६२ हजार ३ िर् ३० 

 

●लनमायण िरुू २०७७/०९/०६  ● लनमायण िम्पन्न २०७८/११/१५ 

 

 

  

िामाशजक तथा आलथयक टवकाि 
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१. िहकािी िंस्था िुदृढीकिणको िालग कायधरम िम्झौिा 

गलु्मीदरबार गाउँपालिका र नेफ्स्कुन बीच गलु्मीदरबार गाउँपालिकामा िञ्चािनमा रहेका िहकारी िंस्थाहरूिाई 
व्र्वशस्थत र प्रभावकारी रूपमा िंचािन गने 
उदे्दश्र्िे िहकारी िंस्थाहरूको िदुृटढकरण र 
आधारशििा कार्यक्रमको िालग िागत िाझेदारीमा 
कार्यक्रम िंचािन िम्झौता लमलत ०७९।०१।०८ 
गते िम्पन्न भर्ो ।  

 

२. मलहिा नेिृत्व लिकाि िम्बन्धी प्रलशक्षण 

कायधरम िम्पन्न 

मटहिा ििशक्तकरण माफय त िमदुार्मा जनचेतना 
अलभवटृद्ध गदै मटहिाहरुको िक्षम नतेतृ्वको टवकाि 
गदं िमनु्नत िमाजको िालग मटहिा नेततृ्व टवकाि 
िम्बन्द्धी ३ ददने प्रशिक्षण कार्यक्रम लमलत 
२०७८।१२।१६ गते देशख लमलत 
२०७८/१२/१८ गते िंचािन गररएको लथर्ो । 
कार्यक्रममा गाउँपालिकाका िात विै वडाका 
मटहिाहरूको प्रलतलनलधत्व रहेको     लथर्ो ।  

 

३. प्रधानमन्त्री िोजगाि कायधरम िंचािन 

गलु्मीदरबार गाउँपालिमामा लमलत २०७८ माि 
१५ देशख १०० ददने रोजगार कार्यक्रम अन्द्तगयत 
प्रधानमन्द्त्री रोजगार कार्यक्रम िंचािन गररएको 
छ । प्रधानमन्द्त्री रोजगार कार्यक्रममो िालग 
खटिने नागररकिाई आफ्नो शजम्मेवारी र 
कतयव्र्को बारेमा छिफि तथा अन्द्तरटक्रर्ा 
कार्यक्रम िंचािन गरी डे्रिकोड¸ िेफ्िी हेिमेि 
र आवश्र्क औजारहरु टवतरण गररएको      
लथर्ो ।  
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मशक्षा तथा खलेकुद 

१. िालषधक पिीक्षा िंचािन 

गलु्मीदरबार गाउँपालिकामा िंचािन भएका टवद्यािर्हरुको वाटर्यक परीक्षा िाथै कक्षा ५ र ८ को पालिकास्तरीर् 
वाटर्यक परीक्षा कार्यक्रम लमलत २०७८।१२।२७ गते देशख िंचािन भई ०७९ बैिाख ७ गते िम्पन्न भर्ो । 
परीक्षाको प्रश्नपत्र गाउँपालिकाबाि लनमायण गरी पािीकास्तरीर् परीक्षाको उत्तरपशुस्तका गाउँपालिकाबाि परीक्षण 
गरी नलतजा प्रकािन गने कार्य भैरहेको छ ।  

२. SEE पिीक्षा िंचािनको ियािी पूिा 

लमलत २०७९।०१।०९ गते देशख िंचािन हनुे २०७८ िािको SEE परीक्षा व्र्वशस्थत र मर्ायददत रुपमा 
िंचािन गने गरर तर्ारी भैरहेको छ। गलु्मीदरबार गाउँपालिकामा रहेको एकमात्र परीक्षा केन्द्र इश्वरी मा.टव. मा 
लनर्लमत रुपमा गाउँपालिकाको तफय बाि का.वा. अध्र्क्ष¸ प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृत िगार्तको अलधकृत िोिीबाि 
परीक्षाको अनगुमन हनुे व्र्वस्था लमिाइएको छ।परीक्षामा िशम्मलित हनुहुनुे िम्पूणय भाईबटहनीहरुिाई िफिताको 
िभुकामना व्र्क्त गदयछौ। 

३. लिद्याथीिँग गाउँपालिका कायधरमको िुरुिाि 

गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको टवद्याथीिँग गाउँपालिका कार्यक्रम अन्द्तगयत लमलत २०७८/१२/१८ गते श्री ईश्वरी 
माध्र्लमक टवद्यािर् चारपािामा कक्षा ९ का टवद्याथीिँग अन्द्तरटक्रर्ा प्रशिक्षण कार्यक्रम िम्पन्न भर्ो । 
कार्यक्रमको मखु्र् उदे्दश्र् टवद्याथीहरुमा फरक टकलिमको ज्ञान प्रदान गने रहेको छ । र्ो कार्यक्रम आगामी 
ददनमा पालिकालभत्रका अन्द्र् टवद्यािर्मा िमेत क्रमि: िञ्चािन गने गाउँपालिकाको र्ोजना छ। प्रशिक्षण देहार्का 
टवर्र्हरूमा ददईएको लथर्ो: 

 उपभोक्ताहक र खाद्य िरुक्षा,  
 ििुािन, िेवा प्रवाह,  

 िमाज र िरकार,  

 टवद्यतुीर् ििुािन,  

 भ्रष्टचार 

 िरेि ुतथा िैटङ्गक टहंिा 
 िूचना प्रटवलध र र्िको 

महत्व  

 िाईबर क्राईम 
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४. गाउँपालिकाको िमग्र शैलक्षक अिस्था 

टवद्यािर्को टववरण M  

 

शिक्षकको टववरणM 

क्र.िं टववरण  दरबन्दी राहत /अनुदान  िम्मा  कैक्रफयत  

१. वािटवकाि ि.का  ३३    

२. प्राथलमक  १०५ १८ १२३  

३. लन.मा.टव  १९ १४ ३३  

४. मा.टव = (९-१०) १३ १० २३  

५. मा.टव (११-१२) ४ २ ६  

६ प्राटवलधक धार तफय का  ४ ० ४  

 

टवद्याथी टववरण M 

क्र.िं टववरण  छात्रा  छात्र  िम्मा  दमलत  

१. वािटवकाि ि.का  ४२१ ४२१ ८४२ १३६ 

२. प्राथलमक  १०२६  १२२४  २२५० ४०२ 

३. लन.मा.टव  ५६२  ६३५  ११९७ १९९ 

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

५. मा.टव (११-१२) २७३  १५८  ४३१ ५८  

६ प्राटवलधक धार तफय का  १३  १६  २९  ४  

 

क्र.िं टववरण िामदुाटर्क िंस्थागत जम्मा 
१. वािटवकाि  ४२ ० ४२ 

२. प्राथलमक (१-५) १४ ० १४ 

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

५. मा.टव (११-१२) ६  ० ६ 

 जम्मा  ७० २ ७२ 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=965550657659837&set=pcb.965550680993168&__cft__%5b0%5d=AZWpOx_qvbnvqsFenduDcZCwO8YAJFTHC3lgncfWwASbdXkVfkmd4xN8IC_c6jG_fMi2A7Af-Djq2qdyz2LhlMDwZpDU2QmjroW7_vcAO1RTaV9Uxh2ugCxBgu_4jxBG_VU&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=965550657659837&set=pcb.965550680993168&__cft__%5b0%5d=AZWpOx_qvbnvqsFenduDcZCwO8YAJFTHC3lgncfWwASbdXkVfkmd4xN8IC_c6jG_fMi2A7Af-Djq2qdyz2LhlMDwZpDU2QmjroW7_vcAO1RTaV9Uxh2ugCxBgu_4jxBG_VU&__tn__=*bH-R
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बर्य: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेरटन  

 

बर्य: २       अङ्क  ११                   २०७९ बैिाख १५ गते 

स्वास््य 

१. पूणध खोप लदिश २०७८ कायधरम िम्पन्न 

कोलभड १९ टवरुद्धको खोप १२ वर्य मालथका 
गलु्मीदरबारका िम्पूणय नागररकहरूिाई उपिब्ध गराई 
कोलभड १९ पूणय खोप िलुनशित गाउँपालिका तथा 
अन्द्र् खोप िेवाहरू िमेतको उपिब्धताको आधारमा 
गलु्मीदरबार गाउँपालिका लमलत २०७७/१२/३० 
गते पूणय खोप िलुनशित गाउँपालिका भएको छ, र्ो 
कार्यको िालग र्ोगदान परुर््ाउन ुहनुे नागररक िमाज, 

राजनीलतक दि, जनप्रलतलनलध, स्वास््र्कमी, मटहिा 
स्वास््र् स्वरं्िेवीका, िंचारकमी, शिक्षक तथा कमयचारी 
िगार्त िम्पूणय महानभुावहरूिाई हाददयक धन्द्र्वाद 
ज्ञापन गदयछौ ।  

 
 

२.   २४ औ स्वास्थ्य िेिा लदिश कायधरम िम्पन्न 

गणुस्तरीर् स्वास््र् िेवा ; हािो प्रलतवद्धता भन्ने मिु नारा िटहत २४ औ ँस्वास््र् िेवा ददवि कार्यक्रम 
िम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा गभयवती मटहिाहरुिाई नाङ्िोमा पोटर्िो कोिेिी उपहार ददने कार्यक्रम 

िटहत स्वास््र् आमा िमूह पनुजायगरण अलभर्ानको िभुारम्भ वडा न १ बलिथमुबाि िभुारम्भ गररएको 
लथर्ो । कार्यक्रम वडाध्र्क्ष राम बहादरु पल्िीको अध्र्क्ष, गाउँपालिकाको का.वा. अध्र्क्ष मीना भण्डारीको 
प्रमखु आलत्र्ता, प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृत िक्ष्मण पाण्डेको टविेर् आलत्र्ता र स्वास््र् िाखा प्रमखु 
नारार्णप्रिाद अर्ायिको िंचािन गररएको लथर्ो । कार्यक्रममा प्रमखु अलतलथ र टविेर् अलतलथिे 
गाउँपालिकाको िम्पूणय स्वास््र्कमी, मटहिा स्वास््र् स्वरं्िेवीका र स्वास््र् आमा िमूहिे िमूदार् 
िचेतनाको िालग गरेको कार्यको उच्च प्रिंिा गदै उहाँहरूको उच्च मनोवि राख्न गाउँपालिकािे आवश्र्क 
व्र्वस्था लमिाउने प्रलतवद्धता व्र्क्त गनुयभएको लथर्ो । 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=965550560993180&set=pcb.965550680993168&__cft__%5b0%5d=AZWpOx_qvbnvqsFenduDcZCwO8YAJFTHC3lgncfWwASbdXkVfkmd4xN8IC_c6jG_fMi2A7Af-Djq2qdyz2LhlMDwZpDU2QmjroW7_vcAO1RTaV9Uxh2ugCxBgu_4jxBG_VU&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=965550560993180&set=pcb.965550680993168&__cft__%5b0%5d=AZWpOx_qvbnvqsFenduDcZCwO8YAJFTHC3lgncfWwASbdXkVfkmd4xN8IC_c6jG_fMi2A7Af-Djq2qdyz2LhlMDwZpDU2QmjroW7_vcAO1RTaV9Uxh2ugCxBgu_4jxBG_VU&__tn__=*bH-R
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बर्य: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेरटन  

 

बर्य: २       अङ्क  ११                   २०७९ बैिाख १५ गते 

सूचना प्रमवमि तथा मवद्यमुिय सशुासन 

१. कायाालयको वभेसाईट, सामामिक 

सिंाल, मोबाईल एप्स, SMS प्रणाली 

सञ्चालन तथा अध्यावमिक 

गाउँपालिकाबाि िम्पादन भएका हरेक 
कृर्ाकिापहरुिाई दैलनक रुपमा 
कार्ायिर्को िामाशजक िंजाि¸ वेभिाईि र 
मोबाईि एप्िमा िूचना तथा जानकारीहरु 
अध्र्ावलधक गराई नागररक र आम 
िरोकारको िूचनाको हकिाई प्रभावकारी 
कार्ायन्द्वर्न गररएको । 

२. रािश्च सकंलनमा अनलाईन राज्श्व सकंलन प्रणाली को प्रयोग   

गलु्मीदरबार गाउँ कार्यपालिका अन्द्तगयतका वडा कार्ायिर्हरु तथा कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा 
राजि िंकिन प्रणािी  जडान गरर िंचािनमा ल्र्ाइएको छ ।पारदशियता कार्म गनुय र राजश्वको 

वास्तटवक प्रक्षेपणमा िहर्ोग परु्ायउन ु र्िको उद्धेश्र् रहेको छ।जनुिकैु िमर्मा राजश्वको 
तात्कालिन अवस्था िशजिै प्राप्त गनय िटकन्द्छ। करदातािे आफूिे लतरेको करको टववरण तरुुन्द्तै 
आफ्नो मोबाईिमा SMS माफय त प्राप्त गनुय र्िको अको टविेर्ता हो। 

 
३.  अनिाईनमा आधारिि लजन्सी िफ्टिेयिको प्रयोगबाट  लजन्सी शाखाको व्यिस्थापन   
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बर्य: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेरटन  

 

बर्य: २       अङ्क  ११                   २०७९ बैिाख १५ गते 

शजन्द्िी व्र्वस्थापन 
प्रणािीको माध्र्मबाि  

गलु्मीदरबार गाउँ 
कार्यपालिका 
अन्द्तगयतका वडा 
कार्ायिर्हरु, स्वास््र् 
िंस्थाहरु, िम्पूणय 
टवर्र्गत िाखाहरु 
तथा कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा शजन्द्िी िम्बन्द्धी िम्पूणय कार्यहरुको अलभिेशखकरण, मागिंग 
िम्बशन्द्धत गलतटवधीहरु ईन्द्िरनेिको माध्र्मबाि व्र्वस्थापन गने उद्धेश्र्िे शजन्द्िी व्र्वस्थापन 
प्रणािी िंचािनमा ल्र्ाइएको  छ ।पारदशियता कार्म गनुय र शजन्द्िी  िामानहरुको वास्तटवक 
प्रक्षेपणमा िहर्ोग परु्ायउन ु र्िको उद्धेश्र् रहेको छ।जनुिकैु िमर्मा शजन्द्िीको तात्कालिन 
अवस्था िशजिै प्राप्त गनय िटकन्द्छ।  

३.  अनलाईनमा आिाररत मानव सशंािन प्रणालीको  प्रयोग  

गलु्मीदरबार गाउँपालिका अन्द्तगयतका िम्पूणय कमयचारीहरुको िमग्र व्र्वस्थापन, लनर्न्द्त्रण तथा 
अलभिेशखकरणका िागी अनिाईनमा आधाररत मानव िंिाधन प्रणािी    जडान गरर िंचािनमा 
ल्र्ाइएको छ ।पारदशियता 
कार्म गनुय र कमयचारीको 
लनर्लमत उपशस्थती र 
कार्यिम्पादनको मूल्र्ाङ्कनमा 
िहर्ोग परु्ायउन ु र्िको 
उद्धेश्र् रहेको छ। 
कार्ायिर्मा लबगत २ वर्यदेशख 
नै हस्तलिशखत हाशजरी रशजष्टर प्रर्ोगमा ल्र्ाईएको छैन। 

 

फागनु र चतै्र ममहनामा भएका कायापामलकाका मनणायहरु 
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बर्य: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेरटन  

 

बर्य: २       अङ्क  ११                   २०७९ बैिाख १५ गते 

लमलत २०७८/११/२० गतेको पन्द्रौं गाउँ कार्यपालिका बैठकका लनणयर्हरु 

लनणयर्हरु 

१५.१  गाउँ कार्यपालिकाबाि र्ि अशिको बैठकबाि भएका लनणयर्हरुको कार्ायन्द्वर्नको टवर्र्मा िमीक्षा      
गररर्ो । लनणयर् भएका टवर्र्हरुको कार्ायन्द्वर्नको अवस्था िन्द्तोर्जनक रहेको पाइर्ो । 

१५.२ गलु्मीदरबार गाउँपालिका र हेफर प्रोजेक्ि नेपाििँगको िागत िाझेदारीमा िंचािन हनुे गलु्मीदरबार कृटर् 
तथा पि ुउद्यमशििता टवकाि पररर्ोजना िम्झौता भएको हुँदा िम्झौता बमोशजम कृटर् तथा पि ुटवकाि 
पररर्ोजना गलु्मीदरबार गाउँपालिकामा िञ्चाि भएको िो अन्द्तगयत िञ्चािन हनुे कार्यक्रमहरुको बारेमा 
छिफि तथा जानकारी लिइर्ो । 

१५.३ गलु्मीदरबार गाउँपालिकामा आ.व.२०७८/०७९ मा टकिान िूशचकरण कार्यक्रम िंचािन गनय िितय 
अनदुानबाि प्राप्त रकमबाि नपगु हनु ेहुँदा नपगु रकम गाउँपालिकाको त्र्ाङ्क िंकिन कार्यक्रमबाि खचय 
गने गरी िबै वडाहरुमा टकिान िूशचकरण कार्यक्रम िंचािन गरी गाउँपालिकाको कृटर् प्रोफाइि तर्ार 
गने ।  

१५.४ गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको वडा नं. ३ गौडाकोि धरेुिडाँडामा १५ िैर्ाको आधारभतू अस्पताि लनमायणको 
िालग र्ोजना स्वीकृत भई रकम िमेत टवलनर्ोजन भएको हुँदा अस्पताि लनमायण कार्य िंचािन भैरहेको 
छ । आ.व.२०७८/०७९ रु. २,५०,००,०००।- टवलनर्ोजन भएको रकमको कार्य प्रगतीको आधारमा 
रु. २,४९,१०,०००।- रकम भकु्तानी भैिकेको हुँदा भवन लनमायण कार्यिाई लतब्रता ददई िमर्मै िम्पन्न 
गने गरी कार्य अगालड बढाउन र्ो आ.व. को िालग नपगु हनुे रकम  रु.३,००,००,०००।-             
(तीन करोड ) थप रकम स्वास््र् तथा जनिंख्र्ा मन्द्त्रािर्मा माग गने । 

१५.५ गलु्मीदरबार गाउँपालिकामा रहेका भलूमटहन दलित र अव्र्वशस्थत जग्गािाई व्र्वशस्थत गनयको कार्यक्रम 
िञ्चािन गनय िालग राटष्ट्रर् भमूी आर्ोग र गलु्मीदरबार गाउँपालिका लबच िम्झौता गरी कार्य अगालड 
बढाउने । 

१५.६ गलु्मीदरबार गाउँपालिकामा राष्ट्रपलत रलनङ्गशिल्ड खेिकुद िञ्चािनको िालग िंिीर् िरकारबाि रु. 
१०००००।- टवलनर्ोजन भएकोमा िो रकम अपगु हनुे भएकोिे रु. ५००००।- अध्र्क्ष कप खेिकुद 
शिर्यकबाि थप गरर उपर्कु्त िमर्मा िञ्चािन गने । 

१५.७ अन्द्तपायलिका खेिकुद कार्यक्रममा स्र्ाङ्गजामा भाग लिन गएका िहभागीहरुको भकु्तानी ददन बाँकी रकम 
रु. ४७¸२४५।- कार्यक्रम खचय शिर्यकमा रहेको रकमबाि भकु्तानी गने । 

१५.८ गलु्मीदरबार गाउँपालिका लभत्र रहेका िम्पूणय टवद्यािर्का शिक्षक तथा कमयचारीहरुिाई गलु्मीदरबार 
गाउँपालिकाको पटहचान िटहतको पररचर् पत्र उपिब्ध गराउने । पररचर् पत्रको टफता  जनप्रलतलनलधहरुको 
िालग हररर्ो,  कमयचारीहरुको िालग लनिो र टवद्यािर्का शिक्षक कमयचारीहरुको िालग पहेंिो रङको प्रर्ोग 
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गने । टवद्यािर्का शिक्षक तथा कमयचारीहरुको िालग पररचर् पत्र उपिब्ध गराउँदा खचय हनुे रकम 
कार्ायिर् िामान शिर्यकबाि गने । 

१५.९ आ.व. ०७८/०७९ को डकुमेशन्द्ि लनमायण गने कार्यक्रम अनिुार स्थानीर् तहको लनवायचन भए पिात 
हाििम्म भएका टवकाि लनमायण िगार्तका िम्पूणय कार्यक्रमहरु िमेिेर गलु्मीदरबार दपयण नामको 
गाउँपालिकाको डकुमेशन्द्ि र गलु्मीदरबार दपयण नामक पशुस्तका प्रिािन गने । 

१५.१० ६ नं. वडा कार्ायिर् भवन लनमायणको िालग वडाबाि छनौि भएको स्थानको जग्गा वन क्षेत्रमा पने भलन 
लनवेदन पेि भएको हुँदा उक्त जग्गा वन क्षेत्रमा पने नपने एटकन गनयको िालग नापी कार्ायिर् गलु्मीमा 
एक जना अलमन खिाउन अनरुोध गने र जग्गाको एटकन पिात उपर्कु्त स्थानमा भवन लनमायणको प्रटक्रर्ा 
अगाडी बढाउने । 

 १५.११ गररवी लनवारणको िालग गाउँपालिकामा िंचािन भएको िि ुउद्यमीहरुको िालग प्रर्ोग हनुे गरी िबैको 
पार्क पने र बािोको पहुँच भएको स्थानमा िाझा िटुवधा केन्द्रको स्थापना गनय गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको  
वडा नं. ३ मा रहेको परुानो स्वास््र् चौकीिाई ममयत िंभार गरी िाझािटुवधा केन्द्र लनमायण गने । 

१५.१२ गलु्मीदरबार गाउँपालिका वडा नं. ४ को दाँत िोि झाँक्रीपानी मोिर बािो लनमायणको िालग आवश्र्क 
रकम रु. १ िाख ५० हजार भैपरी पूजँीगत खचय शिर्यकबाि उपिब्ध गराउने । 

१५.१३ गलु्मीदरबार गाउँपालिका वडा नं. १  बलिथमु नेिामा रहेको शिवािर् मशन्द्दर िंरक्षणको िालग आवश्र्क 
रकम रु.१०००००।– टवपद् कोर्बाि उपिब्ध गराउने । 

१५.१४ गलु्मीदरबार गाउँपालिका वडा नं. ६ मा पने खमुििारी लिंचाईको िालग लिंचाइ टवकाि लडलभजन 
कार्ायिर्बाि ४ करोड ८२ िाखको बोिपत्र आव्हान भएकोमा उक्त रकमको ०.५% िे हनुे रकम 
रु.२४२०००।– कृर्कहरुको माग तथा वडा कार्ायिर्को लिफाररि अनिुार उपिब्ध गराउने । 

१५.१५ फागनु २४ गते अन्द्तराटष्ट्रर् नारी ददवि र्ि गाउँपालिकाको िबै वडाहरुमा प्रभावकारी रुपमा िंचािन 
गनय प्रत्रे्क वडाको िालग रु. १५/१५ हजारका दरिे कार्यक्रम खचय शिर्यकबाि लबि भरपाई र कार्यक्रम 
िंचािनका फोिोहरु िंिग्न गरी भकु्तानी ददने । 

१५.१६  िम्पूणय वगय र जालतको िमतामूिक तथा िमदुार्मा जनचेतना मूिक कार्यक्रम िञ्चािन गनय नेपाि 
मगर िंि गलु्मीदरबार गाउँपालिकािाई रु.१ िाख ५० हजार रकम िशक्षत कार्यक्रम शिर्यकबाि उपिब्ध 
गराउन े। 

१५.१७ गाउँपालिकाको िबै वडाहरुमा िागऔुर्ध दवु्र्यिनी टवरुद्धको कार्यक्रम िञ्चािनको िालग हािो टवकाि 
अलभर्ान नेपाि गलु्मीिाई रु. १ िाख १० हजार रकम कार्यक्रम खचय शिर्यकबाि उपिब्ध गराउने 
लनणयर् गररर्ो । 
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१५.१८ गलु्मीदरबार गाउँपालिका वडा नं. ६ मा रहेको चारपािा फे्रण्डि क्िवको कार्ायिर् व्र्वस्थापनको 
िालग रु. ५० हजार बराबरको खेिकुद िामाग्रीहरु अन्द्र् िंस्था िहार्ता शिर्यकबाि उपिब्ध गराउने  

१५.१९  गलु्मीदरबार गाउँपालिका वडा नं. ३ लनवािी टवष्ण ुबहादरु थापाको वंगरु गोठबाि वंगरु चोरी भइ 
कररव रु.४ िाख ५० हजार बराबरको क्षलत भएको भनी लनवेदन र वडा कार्ायिर्को लिफाररि िमेत 
प्राप्त भएको हुँदा लनजिाई राहत स्वरुप रु.१५ हजार आलथयक िहार्ता उपिब्ध गराउने । 

१५.२०  गलु्मीदरबार गाउँपालिका वडा नं. २ लनवािी भवुन बहादरु खड्काको कुखरुाको खोरमा जंगिी जनावरिे 
कररब १५० कुखरुाहरु मारी क्षलत भएको हुँदा लनजिाई राहत स्वरुप रु. १५ हजार आलथयक िहार्ता 
उपिब्ध गराउने लनणयर् गररर्ो । 

१५.२१  गलु्मीदरबार गाउँपालिका वडा नं. ५ मा रहेको नव लिजयनशिि आमा िमूह िञ्चािनको िालग रु. ५० 
हजार िशक्षत कार्यक्रम शिर्यकबाि उपिब्ध गराउने लनणयर् गररर्ो । 

१५.२२ गलु्मीदरबार गाउँपालिका वडा नं. ४ मा रहेको मनकामना आमा िमूह तारबारको िालग रु. ५० हजार 
रकम उपिब्ध गराउने । 

१५.२३ गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्बाि अशिल्िो मटहना देशख हाि िम्म भए गरेका देहार् बमोशजमका 
गलतटवलध तथा िेवा प्रवाहको बारेमा कार्यपालिका िशचव एवं प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृत िक्ष्मण पाण्डेबाि 
बैठकमा जानकारी तथा छिफि भर्ो ।  

 गलु्मीदरबार गाउँपालिक वडा नं. ६ मा अवशस्थ श्री ईश्वरी मा.टव.को १६ कोठे भवन लनमायणको िालग 
बोिपत्र आव्हान भएको टवर्र् 

 नेिा िाप ु वडा कार्ायिर् रैनादी मोिर बािोको िालग भएको बोिपत्रबाि बचेको रकमबाि उक्त 
बािोको खण्ड मजवुा डल्िी खोिा रैनादी अदी धारापनी खण्डमा काम गनयको िालग बोित्रप आव्हान 
भएको  

 ढुङ्गा, लगट्टी, बािवुाको बोिपत्र आव्हान भएको  

 गाउँपालिका अन्द्तगयतका टवलभन्न स्वास््र् िंस्थाहरुमा ररक्त रहेका हे.अ., अ.हे.व. र अ.न.मी. तथा 
गाउँपालिकामा ररक्त रहेको अलिस्िेन्द्ि िब-ईशन्द्जलनर्र पदमा करारमा पदपूलतय गररएको  

 मतदाता नामाविी दाबी टवरोध तथा अध्र्ावलधक िम्बन्द्धमा लनवायचन आर्ोगको कार्यक्रम 

 टवलभन्न वडाका टहििर्ाङ्क, तारजािी र पाइप खररद प्रटक्रर्ा अगाडी बढेको 
 टवलभन्न र्ोजनाहरुको अनगुमन तथा लनरीक्षण र रकम भकु्तानी िम्बन्द्धमा 

१५.२४ गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको ििुािन प्रबद्धयन िम्बन्द्धी टवर्र्मा अन्द्तकृय र्ा कार्यक्रम िञ्चािनको िालग 
भ्रष्टाचार टवरुद्धको नागररक लनगरानी िंस्था गलु्मीिे कार्यक्रमको प्रस्ताव पेि गरेको हुँदा उक्त कार्यक्रम 
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िञ्चािनको िालग कार्यक्रम खचय शिर्यकबाि रु.१०००००।– लबि भरपाईका आधारमा उपिब्ध         
गराउने । 

१५.२५ टवलभन्न लनकार्बाि प्राप्त पररपत्र तथा लनदेिनहरु बैठकमा प्रस्ततु भई छिफि भर्ो । पररपत्र तथा 
लनदेिन बमोशजम कार्य िम्पादन गने गराउने । 

 

लमलत २०७८/१२/०४ गतेको िोह्रौ गाउँ कार्यपालिका बैठकका लनणयर्हरु 

१६.१  गाउँ कार्यपालिकाबाि र्ि अशिको बैठकबाि भएका लनणयर्हरुको कार्ायन्द्वर्नको टवर्र्मा िलमक्षा     
गररर्ो । लनणयर् भएका टवर्र्हरुको कार्ायन्द्वर्नको अवस्था िन्द्तोर्जनक रहेको पाइर्ो । 

१६.२ गलु्मीदरबार गाउँपालिका तपशििका वडा कार्ायिर्हरुबाि लिफाररि भइ आएका अलत टवपन्न र आलथयक 
अवस्था अलत कमजोर भएका नागररकहरुको और्धी उपचारको िालग तथा टवपद् मा परेका नागररकहरुिाई 
देहार् बमोशजमको आलथयक िहार्ता उपिब्ध गराउने । 

तपशििः 

१. लभमिाि पौड्याि गलु्मीदरबार-४ ,गलु्मी  िरमालथबाि पटहरो लनर्न्द्त्रणको िालग रु.१२०००।- 

२. थमन कुमारी रजािी गलु्मीदरबार-४, गलु्मी उपचारकोिालग रु.१२०००।- 

३. इन्द्रकुमारी ितुयङ्गी गलु्मीदरबार-१, गलु्मी उपचारको िालग रु.१२०००।- 

४. शजविाि रेश्मी गलु्मीदरबार-१, गलु्मी उपचारको िालग रु. १२०००।- 

१६.३ आ.व. ०७८/०७९ को नीलत तथा कार्यक्रम अनिुार खेिालडिँग गाउँपालिका कार्यक्रम अन्द्तगयत 
खेिालडहरुिाई खेिप्रलत उत्प्ररेरत गराई खेिालडको मनोवि उच्च राख् न गलु्मीदरबार गाउँपालिका वडा 
नं. ४ मा रहेको रुन्द्खा कराँते डोजोका खेिाडीहरु कराँते खेिको िालग बिुविमा जाँदा आउँदा र बस्ने 
खाने खचय वापतको रकम रु. ४००००।-(चालिि हजार) लबि भरपाईका आधारमा कार्यक्रम खचय 
शिर्यकबाि भकु्तानी गने । 

१६.४ गलु्मीदरबार गाउँपालिकामा आ.व.२०७८/०७९ मा टकिान िूशचकरण कार्यक्रम िञ्चािनको िालग 
१०(दि) जना िहजकताय(गणक) लनर्शुक्तको िालग टवज्ञापन गने र ७ नं. वडा कार्ायिर्मा ररक्त रहेको 
कार्ायिर् िहर्ोगी पदमा  १(एक) जनाको टवज्ञापन गरी कमयचारी छनौि प्रकृर्ा अगालड बढाउने । 

१६.५ गलु्मीदरबार गाउँपालिका वडा नं. ७ को कार्ायिर्मा कार्यरत िहार्क कमयचारी भेर्टवक्रम शिलमरे खत्रीको 
लमलत २०७८/१०/०७ गते कार्ायिर्को कामकाजमा आउने क्रममा हृदर्िातको कारण अिमार्ीक 
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मतृ्र् ुभएको हुँदा लनजिाई ४(चार) मटहनाको तिब भत्ता बराबरको िटुवधा लनजको श्रीमती लनरु खत्रीिाई 
तिब भत्ता शिर्यकबाि उपिब्ध गराउने । 

१६.६  िडक बोडय नपेाि लमनभवन, काठमाण्डौको च.नं. ९५० लमलत २०७८/११/११ को पत्र बमोशजम िडक 
ममयत िंभार कार्यक्रमका िालग व.उ.शि.नं.३३७३१०११३ अन्द्तगयत कार्यकारी िलमलतको लमलत 
२०७८/११/०६ को लनणयर्ानिुार र्ि गाउँपालिकाको िालग रु.२४ िाख टवलनर्ोजना भएको िडक 
ममयत िंभार कार्यक्रम कार्ायन्द्वर्न मागयदियनको पािना गदै र्ि कार्ायिर्बाि िडकबोडय लनर्माविी 
२०६० पररच्छेद(३) लनर्म (९)बमोशजम व्र्होनुय पने २०% िे हनुे रु. ४ िाख  ८० हजार  िमपूरक 
कोर्को रुपमा व्र्होने गरी जम्मा रु.२८ िाख ८० हजार बाि िडक बोडय लनदेशिका, २०६१ को 
पररच्छेद (२) को बुदँा ४ बमोशजम र्ि गाउँपालिकाको खज्र्ायङ्ग-दरबार-िशुम्ि-गौंडाकोि-जभुङु्ग-मजवुा 
िडक र बाख्रवेीरबाि जभुङु्ग िडक ममयत िंभारका िालग छनौि गने र उक्त िडक ममयत िंभारका िालग 
गाउँपालिकािे व्र्होनुय पने २०% िे हनु ेिमपूरक कोर्को रकम रु.४८००००।–(चार िाख अिी 
हजार) को गाउँपालिकािे बजेि िलुनशि िमेत गने । 

१६.७ गलु्मी उद्योग वाशणज्र् िंि, गलु्मीिे लमलत २०७८/१२/२४ गते देशख २०७९/०१/०४ गतेिम्म 
आर्ोजना गरेको चौथो गलु्मी महोत्िवमा गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको िाँस्कृलतक पटहचान वडा नं. ६ 
मा रहेको कालिका नाच र वडा नं. ४ को मारुनी नाचको झाँकी गलु्मी महोत्िवमा िहभागी बनाउन े
िाथै महोत्िव िंचािनको िालग आवश्र्क िहर्ोग गने । 

१६.८ गलु्मीदरबार गाउँपालिका लभत्र रहेका भलूमटहन तथा अव्र्वशस्थत जग्गािाई व्र्वशस्थत गनयको िालग 
गलु्मीदरबार गाउँपालिकामा राटष्ट्रर् भलूम आर्ोगको िेवाकेन्द्र िञ्चािन िञ्चािन गरी कार्य िंचािन गने  

१६.९ गलु्मीदरबार गाउँपालिका वडा नं. १ को िारीफाँिमा पावरिेिर र ट्याक्िर जाने बािो नहुँदा कृर्कहरुिे 
खेत जोत्नको िालग िमस्र्ा भएको भनी र्ि कार्ायिर्मा लनवेदन प्राप्त भएको हुँदा उक्त फाँिमा पावरिेिर 
र ट्याक्िर जाने बािो लनमायणको िालग रु. २५ हजार िागत शस्िमेि र मूल्र्ाङ्कनका आधारमा लनवेदक 
शिव गौतमिाई उपिब्ध गराउने । 

१६.१० गलु्मीदरबार गाउँपालिका स्थापना भए देशख हाििम्म भए गरेका र्ोजना तथा कार्यक्रमहरुको वतृ्तशचत्र 
तथा गलु्मीदरबार दपयण नामको पसु्तक प्रकािनको िालग छनौि भएको िाथी लमलडर्ाको िोलि स्थिगत 
रुपमा िबै वडामा आउनेहुँदा टवकाि लनमायणिँग िम्बशन्द्धत र्ोजनाहरु, िाँस्कृलतक िम्पदाहरु,  िाँस्कृलतक 
झाँकीहरु तथा पर्यिकीर् क्षेत्रहरुको पटहचानको िालग िहशजकरण गने र आफ्नो वडा लभत्र भए गरेका 
टवकाि लनमायणका कार्यहरुको फोिो िटहतको टववरण प्रलतवेदन वडा िशचवहरुिाई तर्ार गनय िगाई १५ 
ददन लभत्र गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा उपिब्ध गराउने ।  
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१६.११ गलु्मीदरबार गाउँपालिका वडा नं. ५ मा एकिर एक टहििर्ाङ्की कार्यक्रम िञ्चािन भएकोमा उक्त 
कार्यक्रम िम्पन्न गनयको िालग हाि २४ थान मात्र टहिट्याङ्की नपगु भएको हुँदा टहिट्याङ्की खररद िालग 
नपगु रकम उपिब्ध गराउने । 

१६.१२ टवलभन्न लनकार्बाि प्राप्त पररपत्रहरु बैठकमा प्रस्ततु भई छिफि भर्ो । प्राप्त लनदेिन अनिुार कार्ायन्द्वर्न 
गने । 

 

लमलत २०७८/१२/१७ गतेको ित्रौं गाउँ कार्यपालिका बैठकका लनणयर्हरु 

१७.१   गाउँ कार्यपालिकाबाि र्ि अशिको बैठकबाि भएका लनणयर्हरुको कार्ायन्द्वर्नको टवर्र्मा िलमक्षा 
गररर्ो । लनणयर् भएका टवर्र्हरुको कार्ायन्द्वर्नको अवस्था िन्द्तोर्जनक रहेको पाइर्ो ।  

१७.२ स्थानीर् तह िदस्र् लनवायचन िम्बन्द्धी लनवायचन आर्ोगबाि प्राप्त पररपत्रको जानकारी तथा छिफि भर्ो 
। आगामी २०७९ बैिाख ३० गते हनुे स्थानीर् तह िदस्र् लनवायचनको िालग गाउँपालिकाको 
कार्ायिर्को तफय बाि िाधनस्रोत उपिब्ध गराई लनवायचनको िालग आवश्र्क िहर्ोग गने । 

१७.३ र्ि गाउँपालिकाको प्रिािकीर् भवन लनमायणको िालग जग्गा व्र्वस्थापन िलमलत गठन भइ जग्गाको 
लनवेदन आव्हान गरेकोमा उपिब्ध जग्गाको लनवेदनमा भवन लनमायणको िालग पर्ायप्त जग्गा उपिब्ध हनु 
निकेको हुँदा म्र्ािपोखरीको जंगिमा पटहिे नापजाँच गरेको जग्गाको IEE अशन्द्तम चरणमा रहेकोिे IEE 
फाइनि ररपोिय प्राप्त गरी उक्त जग्गामा प्रिािकीर् भवन लनमायणको िालग DPR तर्ार गरी प्रिािकीर् 
भवन लनमायणको कार्य अगालड बढाउने । 

१७.४ िरुशक्षत आवाि कार्यक्रम अन्द्तगयत िर लनमायण गरेका नागररकहरुिाको दोस्रो टकस्ता बापतको रकम 
रु.३००००।-का दरिे तपलिि बमोशजम उपिब्ध गराउने । 

तपशिि 

वडा नं. १ का १२ जना  

वडा नं. २ का ४ जना  

वडा नं. ३ का २ जना  

वडा नं. ४ का ७ जना  

वडा नं. ५ का २ जना 
वडा नं. ६ का २ जना 

 

१७.५  गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको खरका छाना मकु्त गने अलभर्ानको िालग खररद गररएको जस्तापाताहरु 
तपलिि बमोशजम टवतरण गने । 

वडा नं. १ का ५१ जना  
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वडा नं. २ का १ जना  

वडा नं. ३ का १० जना 
वडा नं. ४ का १० जना  

वडा नं. ५ का ४ जना 
वडा नं. ६ का ६ जना  

वडा नं. ७ का  १० जना 
 

१७.६ र्ि पालिकाको वाटर्यक टवकाि कार्यक्रम अन्द्तगयतका भेंडाउन प्रबद्धयन, बाख्रा पकेि, तरकारी पकेि, मकै 
पकेि तथा कटफ प्रबद्धयन कार्यक्रमको िूचना प्रकािन गने । 

१७.७ वाटर्यक टवकाि कार्यक्रम अन्द्तगयत िितयमा रहेको बंगरु स्रोत केन्द्र स्थापनाको िालग िूचना प्रकािन गने 
लनणयर् गररर्ो । 

१७.८ र्ि पालिकामा कृटर् तथा पि ुउद्यमशििता टवकाि पररर्ोजना िञ्चािनको िालग हेफर नेपाि प्रोजेक्ििँग 
िम्झौता भइ िकेको हुँदा उक्त कार्यक्रम िञ्चािनको िालग प्रलतवेदन प्राप्त भए पिात िम्झौतानिुार 
पेश्की रकम उपिब्ध गराउने । 

१७.९ गलु्मीदरबार गाउँपालिका वडा नं. १ का जेष्ठ नागररकहरुिाई कोलभड खोप िगाउन ल्र्ाउने िैजान े
कार्यको िालग गाडी भाडा रकम रु. २८०००।- को लनर्मानिुार कर कट्टी गरर भकु्तानी गने गररर्ो 
। 

१७.१० गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्बाि देहार् बमोशजमको गलतटवलध तथा िेवा प्रवाहको बारेमा कार्यपालिका 
िशचव एवं प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृत िक्ष्मण पाण्डेबाि बैठकमा जानकारी तथा छिफि भर्ो । 

 नेिा िाप ु वडा कार्ायिर् रैनादी मोिर बािो अन्द्तगयत मजवुा डल्िीखोिा रैनादी अदी धारापानी 
खण्डको ठेक्का खोलिएको 

 श्री ईश्वरी मा.टव.को १६ कोठे भवन लनमायणको िालग पःुन ठेक्का लनकालिएको  

 ढुङ्गा लगट्टी बािवुा रोडाको उत्खनन तथा लनकािीको िालग दोस्रो पिकको िूचना प्रकािन गदाय 
िमेत िेण्डर नपरकफ र  

 पोलिलथन पाइप, ड्रम, ग्र्ालभन जािी, िनेि िगार्तका िामाग्रीहरु खररद गररएको 
 मेडपा कार्यक्रमबाि प्रत्रे्क वडा र स्तरोन्द्तनी िालग १० थान कम्वाइन लमि खररद गररएको  

 आ.व.२०७७/०७८ को अशन्द्तम िेखापररक्षण िम्पन्न भएको 
 वाटर्यक टवकाि कार्यक्रम अन्द्तगयत रहेको कृर्क िूशचकरणका िालग १० जना िहजकताय(गणक) र 

वडा नं. ७ मा १ जना कार्ायिर् िहर्ोगी करारमा लनर्कु्त गररएको 
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 जभुङु्ग स्वास््र् चौकीमा अ.न.मी. पद ररक्त रहेको दरबन्द्दीमा पूवय लनणयर् बमोशजम अ.न.मी.को 
बैकशल्पक नं. १ मा परेको उम्मेदवार रक्षा भण्डारीिाई करारमा लनर्कु्त गररएको  

 टवलभन्न िाखाहरुिे हाििम्म गरेको प्रगतीको बारेमा जानकारी तथा छिफि 

 लनर्लमत स्िाफ बैठक तथा मालिक िमीक्षाको बारेमा जानकारी 
१७.११ टवलभन्न लनकार्बाि प्राप्त पररपत्र तथा लनदेिनहरु बैठकमा प्रस्ततु भई छिफि भर्ो । पररपत्र तथा 

लनदेिन बमोशजम कार्य िम्पादन गने गराउने । 
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गाउँपामलकाल ेप्रकाशन गरेका मवज्ञापन तथा सचूनाहरु 
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बर्य: २       अङ्क  ११                   २०७९ बैिाख १५ गते 

 

गाउँपामलकाल ेप्रकाशन गरेका मवज्ञापन तथा सचूनाहरु 
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चैत्र मटहनामा िंचािन भएका टवलभन्न कार्यक्रमहरुको झिक 

  

िूिािन प्रवद्धयन टवर्र्क कार्यक्रममा प्र.शज. अलधकारीिाई िम्मान गदै 

टवद्याथीिंग गाउँपालिका कार्यक्रममा उद्योग अलधकृत श्री िक्ष्मण शिलमरेिे प्रशिक्षण दददैँ 
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केही महत्वपूणय िन्द्देिमूिक िूचना तथा जानकारीहरु 

स्वास््र् चौकीको करेिाबारीमा उब्जनी भएको हररर्ो िाग 
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शजल्िा तथा राटष्ट्रर् लमलडर्ामा गाउँपालिका 
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केही महत्वपूणय िन्द्देिमूिक िूचना तथा जानकारीहरु 

 

स्वास््र् चौकीको करेिाबारीमा उब्जनी भएको हररर्ो िाग 
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कैटफर्त 

1 पशन्द्जकरण तफय                  

  

क. जन्द्मदताय १०५ १०१ ८० ७१ ८२ ७५ ६६८   

ख. मतृ्र्दुताय ३७ २७ ३० २२ २५ २६ २३६   

ग. टववाहदताय ४७ ४१ ३५ ३५ ३४ २८ २६२   

ि. िम्बन्द्ध टवच्छेद १० ० ४ २ ० २ २६   

ङ. बिाईिराई दताय २० १३ १७ ११ ११ २० १२०   

च. बिाई िरी गएको १०७ ४७ ६५ ४१ ३८ ६४ ४४१   

छ. बिाई िरी आएको २ ० १० ० ० ० १७   

2 िामाशजक िरुक्षा तफय                  

  

टवतरण गररएको रकम ० ० ० 

२९२
०९९
७४ 

० 

२९२
५७७
६४ 

८७०१४५
९२ 

  

जम्मा िगत कट्टा भएको िंख्र्ा ० ० ० ३७ ० ३४ ७१   

जम्मा थप भएको िंख्र्ा ० ० ० १०७ ० ६२ १६९   

हाि कार्म भएको जम्मा िंख्र्ा ० ० ० 
३११

९ 
० 

३१३
२ 

९२९२   

3 प्रमाशणत िम्बन्द्धी             0   

  

नाता प्रमाशणत  ५३ ४८ २४ २१ ३९ ३१ ३२१   

आम्दानी प्रमाशणत ४ ८ १ ३ ६ १० ४८   

अन्द्र् प्रमाशणत  ५७ ६८ ७४ ८८ ७७ ४३ ५३२   

4 लिफाररि िम्बन्द्धी             0   

  

नागररकता लिफाररि  १४७ १०३ ८६ ७९ ५२ ५९ ६८२   

नाबािक पररचर् पत्र लिफाररि ४ २ ० ० ० २ १०   

प्रलतलिटप नागररकता लिफाररि ३७ २५ २२ २० २५ २४ २१९   

पेन्द्िन िम्बन्द्धी कागजात लिफाररि ७ ११ १ २ ७ ५ ४०   

५ प्रकोप व्र्वस्थापन िम्बन्द्धी              0   

  

क) राहत प्राप्त गने िंख्र्ा  १५२ ० ० ० ० ० १५२   

ख) आलथयक िहार्ता रकम 
९२८०

०० 
० ० ० ० ० ९२८०००   

६ न्द्र्ाटर्क िलमलत िम्बन्द्धी टववरण             0   

  
क) न्द्र्ाटर्क िलमलतमा दताय भएका 
लनवेदन िंख्र्ा 

१ १ २ ० ० ० ७   
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   फछ्र्ोि िंख्र्ा ० १ ० ० १ ० ३   

ख) लमिापत्र भएका  ० ० ० ० ० ० ०   

ग) फैििा भएका ० ० ० ० ० ० ०   

ि) मेिलमिाप केन्द्र पठाइएको 
िंख्र्ा 

० ० ० ० ० ० ०   

७ दताय नटवकरण िम्बन्द्धी             0   

  

िंि िंस्था दताय ० ० ० १ १ ० २   

िंि िंस्था नटवकरण २ ० १ ० ० ० ४   

व्र्विार् दताय १४ ५ ११ २ ७ ४ १०१   

व्र्विार् नटवकरण ५० १४ १२ १४ ५० १२ ४२६   

कृटर् िम्बन्द्धी फमय दताय १ ० ० ० ० ० १   

कृटर् िम्बन्द्धी फमय नटवकरण २ ० ० ० ० ० ८   

पिपुािन िम्बन्द्धी फमय दताय ५ १ १ १ ० ३ १४   

पिपुािन िम्बन्द्धी फमय नटवकरण ३ ० ० ० ० ० ११   

कृटर् तथा पि ुफमय दताय ६ १ ३ ९ ६ ५ ४३   

कृटर् तथा पि ुफमय नवीकरण ६ ० ० २ ३ २ २६   

कृर्क दताय िंख्र्ा ० ० ० ० ० ० ०   

कृर्क िमूह दताय िंख्र्ा ० ० ० ० ० ० ०   

७ िहार्ता कक्षबाि िेवा लिने िंख्र्ा ७० ८० १२० ९५ १४० १५० ९४४   

८ िामाशजक िंजाि अध्र्ावलधक पिक ३७ १८ २५ २६ ३१ २१ २१०   

९ 
कार्ायिर्को वेविाईि अध्र्ावलधक 
पिक 

१२१ १३ १८ ९ २३ १५ २३७   

१
० 

SMS माफय त िूचना िंम्प्ररे्ण १३७ १५० १०९ १३५ १७८ १२० ११५६   

१
१ 

अनगुमन सम्बन्िी मववरण (पटक)                 

  

क. बजार अनगुमन ० ० ० ० ० ० २२७   

   कारवाही ० ० ० ० ० ० ४७   

ख. स्वास््र् चौकीहरुको अनगुमन  ७ ७ ४ ७ ७ ७ ५२   

ग. वडा कार्यिर्हरुको अनगुमन  ० ० ० ० ० ० ०   

ि. टवद्यािर्हरुको अनगुमन १४ ४ २ ३ २ ५ ५१   

ङ. िहकारी िंस्थाहरुको अनगुमन ० ० ० ० ० ० ०   

च. र्ोजनाहरुको अनगुमन लनरीक्षण ० ५ ८ ११ १५ १६ ५५   
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छ. र्ोजनाहरुको प्राटवलधक लनरीक्षण ० ० ० ० ० ० ०   

ज. मािपुििहरुको अनगुमन ० ० ० ० ० ० ०   

झ. और्धी पििहरुको अनगुमन ४ ० २ १ १ १ १६   

ञ. कृर्कहरुको फमय अनगुमन ० ० ० ० ० ० ०   

ि. कृर्क भेििाि (कृटर्िँग 
िम्बशन्द्धत) 

३१ ३८ २९ ३८ ३६ ३७ ३०१   

ठ. कृर्क भेििाि (पिपंुछीिँग 
िम्बशन्द्धत) 

४० १०८ ४० २९ २५ २७ ३३३   

१
२ 

गनुािो फछौि             0   

  

क) कार्ायिर्मा लनवेदन माफय त  ० ० ० ० ० ० ०   

ख) हेल्िो िरकार माफय त ० ० ० ० ० ० ०   

ग) िामाशजक िन्द्जाि माफय त ० ० ० ० ० ० ०   

13 बैठक िम्बन्द्धी टववरण             0   

  

क. कार्ायपालिका बैठक १ १ ३ ३ १ २ १५   

ख. वडा िलमलत बैठक १२ १२ १३ १३ १२ १० ११०   

ग. टवर्र्गत िलमलत बैठक ० ० ० १ ० ० १   

ि. टवपद् िम्बन्द्धी बैठक ० ० ० ० ० ० ०   

ङ. LCCMC बैठक ० ० ० ० ० ० ०   

च. खररद िम्बन्द्धी बैठक ० ० ० ० ० ० २   

छ. िेण्डर िम्बन्द्धी बैठक १ ५ ८ ८ ७ ६ ३५   

ज. कमयचारी छनौि िम्बन्द्धी बैठक ० ० ० १० ११ ८ २९   

झ. टवपन्न नागररक उपचार िम्बन्द्धी 
बैठक 

० ० ० ० ० ० ०   

ज. स्िाफ बैठक १ १ ० ० ० १ ४   

झ. टवद्यािर् प्र.अ.हरुको मालिक 
बैठक 

० ० १ ० १ १ ३   

ञ. स्थानीर् पाठर्क्रम लनमायण 
िलमलतको बैठक 

० ० ० ० ० ० ०   

ि. शिक्षा िलमलतको बैठक ० ० ० ० १ ० १   

ठ.  न्द्र्ार्ीक िलमलतको वैठक २ १ १ २ १ २ १२   

ड. मखु्र्मन्द्त्री ग्रामीण टवकाि 

कार्यक्रम िलमलत 
० ० ० ० ० ० ०   

ण. अन्द्र्  १ १ २ १ ३ ० ८   
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14 र्ोजना िम्बन्द्धी टववरण             0   

  

क. जम्मा र्ोजनाहरुको िंख्र्ा २३०           २३०   

ख. उपभोक्त िलमलतबाि िम्झौता 
भएको िंख्र्ा 

० ७५ २० २१ ५३ ५३ २२२   

ग. र्ोजनाको रकम भकु्तानी ० २ ८ १४ ४२ ६५ १३१   

बोिपत्र / शििबन्द्दी                 

क. आर्ोजनाको Cost Estimate, 

Bidding Document तर्ार 
० २ २ ५ १ ३ १४   

ख. ठेक्का िम्झौता तर्ार ० ० २ ३ ४ १ १०   

ग. Bid Evaluation Report तर्ार ० १ २ ३ ३ ३ १२   

ि. ठेक्का मूल्र्ाङ्कन प्रलतवेदन १ १ ० ० ० ० २   

ङ. आर्ोजना िपररवेक्षण २० २० ५० ५० ४२ ५० २७७   

उपभोक्ता िलमलतद्वारा िम्पाददत हनु े
र्ोजना 

                

क. र्ोजना िागत अनमुान तर्ार ३ ७८ ३५ ३३ २८ २५ २०२   

ख. र्ोजना मलु्र्ाङ्कन तर्ार ० २ ८ १४ ४० १२ ७६   

ग. आर्ोजना िपुररवेक्षण ० १५० १२० ९५ ९८ ९३ ५५६   

१
५ 

स्वास््र् िेवा लिन ेनागररकहरुको 
टववरण 

            0   

  

स्वास््र् िंस्थाबाि 1349 
158

7 
1135 1522 1903 1852 १५३५३   

खोप केन्द्रबाि 229 250 163 220 202 204 १७६५   

मटहिा स्वास््र् स्वरं्िेटवका माफय त 1080 
100

6 
723 923 966 561 ८२५२   

गाउँिर क्िीलनकबाि 258 364 247 286 286 355 २३२८   

खोप कार्यक्रम िम्बन्द्धी टववरण                 

लब.लि.जी. 26 21 24 12 11 15 १७०   

लड.टप.टि.१ 34 33 27 26 24 26 २२८   

लड.टप.टि.२ 19 33 34 28 23 23 २२६   

लड.टप.टि.३ 27 23 28 38 28 21 २१८   

टप.लि.लभ.३ एम आर 29 32 13 22 16 15 २१२   

जे.ई. 25 33 21 28 26 17 २५५   

एम आर २ 37 40 30 30 25 17 २४३   

टि.लड.२ र २+ 19 17 23 24 34 18 १९२   
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क्षर्रोग लनर्न्द्त्रण िम्बन्द्धी िेवा 
प्रदान 

1 3 0 4 2 3 २०   

ओ.टप.डी. िेवा                 

मटहिाको िंख्र्ा 424 616 498 673 627 571 ६०४४   

परुुर्को िंख्र्ा 336 330 296 375 437 326 ३८५९   

"कस्तो छ आमा" कार्यक्रम तफय                  

परामिय ददईएको िंख्र्ा 27 21 30 24 28 27 २२८   

फोकि पियनिे िम्पकय  गरेको पिक 54 42 60 48 56 54 ४६०   

िरिरमा ज्रे्ष्ठ नागररक स्वास््र् 
िेवा 

79 96 63 472 117 62 १११४   

१
६ 

लनिलु्क और्धी टवतरण १३४९ 
१५८

७ 

११३
५ 

१५२
२ 

१९०
३ 

१८५
२ 

१५३५३   

१
७ 

मात ृतथा नवशिि ु ८२९ ८२० ७८० ७७५ ७७३ ७५८ ५६४४   

१
८ 

स्वास््र् टवमा ० ० ० ० ० ० ७०   

१
९ 

प्रधानमन्द्त्री रोजगार कार्यक्रम र्ोजना 
िंख्र्ा 

० ० १६ ३ ५ ३ २७   

२
० 

रोजगारमा िंिग्न जनिशक्त  ० ० ० २१३ २१३ ० ४२६   

२
१ 

प्रधानमन्द्त्री रोजगारका िालग िूचीकृत 
िंख्र्ा 

० ० ० ० ० ० ०   

२
२ 

कृर्कहरुिाई टवउपि टवतरण (कृर्क 
िंख्र्ा) 

० ० ० ० ० ० ०   

२
३ 

कृर्कहरुिाई औजार टवतरण ० ० ० ० ० ० ०   

२
४ 

पिपंुक्षी और्धी टवतरण १४८० ० ० ० ० ० ८१८२   

२
५ 

पिपंुशक्ष लनकािा लिफाररि र िंख्र्ा ० ० ० ० ० ० ९   

२
६ 

कृलतम गभायधान (गाई) १२ ११ १४ ८ १२ १७ ९४   

कृलतम गभायधान (भैिी) २१ १६ २१ १४ १८ ४ ११७   

बाख्रा ० १ १ २ ५ ० ९   

जम्मा ३३ २८ ३६ २४ ३५ २१ २२०   

२
७ 

जेष्ठ नागररक पररचर् पत्र टवतरण 
िंख्र्ा 

४ ० ० ० ० १ ७   
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बर्य: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेरटन  

 

बर्य: २       अङ्क  ११                   २०७९ बैिाख १५ गते 

आ.व. २०७८/०७९    मटहना : कालतयक देशख चैत्र 

लि
.नं 

िम्पाददत प्रमखु कार्यहरु कालतयक मंलिर पिु  माि फागनु चैत्र 
र्ो आ.व.मा 
हाििम्मको 

कैटफर्त 

२
८ 

अपाङ्ग पररचर् पत्र टवतरण िंख्र्ा ० ० ० ० ० ० ३६   

२
९ 

गररव पररवार पटहचान तथा 
पररचर्पत्रको िालग िगत िंकन 

            ०   

गणना गररएको परुुर् पररवारमूिीको 
िंख्र्ा 

० ० ० ० ० ० ०   

गणना गररएको मटहिा 
पररवारमूिीको िंख्र्ा 

० ० ० ० ० ० ०   

२
९ 

गररव पररचर् पत्र टवतरण िंख्र्ा १ ० ० ० ० ० १   

३
० 

ररक्त पदमा शिक्षक लनर्कु्ती २ ४ ० ० २ २ १४   

३
१ 

हेल्थ डेस्कबाि िेवा लिनेको िंख्र्ा ० ० ० ० ० ० ०   

३
२ 

ऐन, लनर्म, लनर्माविी, स्वीकृत भएको 
िंख्र्ा 

० ० ० ० ० ० ०   

३
३ 

कार्यटवधी र लनदेशिका स्वीकृत भएको 
िंख्र्ा 

० ० ० ० ० ० ०   

 

१. राजश्व िम्बन्द्धी टववरणः 
आ.व. २०७८/७९ को कालतयक देशख चैत्र िम्म िंकिन भएको राजश्व रकम 

क्र.िं. टववरण जम्मा 
1 भलुम तथा मािपोत कर - 11314 1,54,970.08 

2 व्र्विार् कर - 14611 2,47,500.00 

3 अन्द्र् कर - 11249 40,020.00 

4 अन्द्र् दस्तरु - 14249 4,725.00 

5 अन्द्र् प्रिािलनक िेवा िलु्क - 14229 200 

6 अन्द्र् राजस्व - 14529 20 

7 अन्द्र् िलु्क - 14190 600 

8 अन्द्र् िेवा िलु्क - 14219 2,100.00 

9 कृर्क िमूह दताय - 100 

10 कृटर् तथा पिजुन्द्र् वस्तकुो व्र्विाटर्क कारोबारमा िाग्ने कर - 11631 250 

11 िर कर - 4,900.00 

12 िर कर - ११३१४.२ 19,952.70 
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बर्य: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेरटन  

 

बर्य: २       अङ्क  ११                   २०७९ बैिाख १५ गते 

आ.व. २०७८/७९ को कालतयक देशख चैत्र िम्म िंकिन भएको राजश्व रकम 

क्र.िं. टववरण जम्मा 
13 िर बहाि कर - 11321 52,417.69 

14 न्द्र्ाटर्क दस्तरु - 14221 220 

15 नाता प्रमाशणत दस्तरु - 14245 40,100.00 

16 लनमायण व्र्विार् ि दताय नटवकरण - 15,000.00 

17 परीक्षा िलु्क - 14224 78,500.00 

18 बन क्षेत्रको अन्द्र् आर् - 14264 4,400.00 

19 ब्र्शक्तगत ििन दताय दस्तरु - 14244 3,46,100.00 

20 बहाि लबरौिी कर - 11322 2,300.00 

21 िेखा पररक्षण दस्तरु - 16,500.00 

22 व्र्ाविार् कर - 14611 200 

23 टवधतु िम्बन्द्धी दस्तरु - 14262 500 

24 िवारी िाधन कर - 11691 4,000.00 

25 लिफाररि दस्तरु - 14243 4,72,950.00 

जम्मा 15,08,525.47 

 

२. आलथयक प्रिािन िम्बन्द्धी : 
पूजँीगत खचय 

टववरण वाटर्यक बजेि कालतयक मंलिर पिु माि फागनु चैत्र हाि िम्मको खचय बाकँी बजेि कैटफर्त 

गाउँपालि
का 

१०,९४,४७,०४
५ 

१८,१६,८६९ २२,४०,४१७ २५,३९,२५७ २६,५१,९४८ ९९,४१,८५७ १,४५,९६,३६७ ३,३७,८६,७१५ 
७,५६,६०,३३

० 
 

िंि ३,९५,००,००० ० ० ० ० १४,४९,९१९ १२,६३,४६० २७,१३,३७९ 
३,६७,८६,६२

१ 
 

प्रदेि ८०,००,००० ० ० ० ० ० ० ० ८०,००,०००  

जम्मा 
१५,६९,४७,०४

५.०० 

१८,१६,८६९.
०० 

२२,४०,४१७.
०० 

२५,३९,२५७.
०० 

२६,५१,९४८.
०० 

१,१३,९१,७७६.
०० 

१,५८,५९,८२६.
९१ 

३,६५,००,०९४.
४६ 

१२,०४,४६,९
५०.५४ 

 

 

३. चाि ुखचय 
टववरण वाटर्यक बजेि कालतयक  मंलिर पिु माि फागनु चैत्र हाि िम्मको खचय बाकँी बजेि कै 

गाउँपालिका 
१३,७१,७९,८८३.

१० 
358585

8 
1038834 8713286 2804859 

६०,५२,२०८
.७० 

१,७६,०९,६७४.
०० 

६,१६,८९,८००.८० ७,५४,९०,०८२   

िंि १३,७१,७९,८८३ 
१७,४८,५

२८ 
0 

२,८१,६९,४७४.३
१ 

१६,७६,०३२ 
११,४२,०३४

.७० 

४३,७०,९३३.०
० 

६,१६,८९,८००.८० १२,०९,९४,३२३   

प्रदेि ६५,४४,००० 0 0 १,१३,९७० 0 0 ५,७९,८७० ८,४५,८०० ५६,९८,२००   

जम्मा 
२८,०९,०३,७६६.

२० 

५३,३४,३
८६.०० 

१०,३८,८३
४.०० 

३,६९,९६,७३०.३
१ 

४४,८०,८९१.
०० 

७१,९४,२४३.
४० 

२,२५,६०,४७७.
०० 

१२,४२,२५,४०१.६
० 

२०,२१,८२,६०५.
२९ 
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बर्य: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेरटन  

 

बर्य: २       अङ्क  ११                   २०७९ बैिाख १५ गते 

३. धरौिी िम्बन्द्धी टववरण : 

अल्र्ा (गत वर्यको) र्ो मटहनाको हाििम्मको 

५,००,६२१.५३ ० - 

 

४. खचा सम्बन्िी मववरण 

रु. हजारमा 

लि.नं. 
िीर्यक जम्मा 

िंकेत नाम बजेि खचय खचय(%) मौज्दात 

१ ३ चाि ु ३४,०३,८३ १३,८२,०१ ४०.६ २०,२१,८२ 

१ २११११ पाररश्रलमक कमयचारी १५,६९,५३ ७,६६,१४ ४८.८१ ८,०३,३८ 

२ २१११२ पाररश्रलमक पदालधकारी ८०,०० ५४,२७ ६७.८४ २५,७२ 

३ २११२१ पोिाक २४,३० ४,७० १९.३४ १९,६० 

४ २११२३ और्धीउपचार खचय ११,०० ० ० ११,०० 

५ २११३१ स्थानीर् भत्ता ४,९५ १,६२ ३२.८९ ३,३२ 

६ २११३२ महंगी भत्ता ७,५० ३,०४ ४०.५३ ४,४६ 

७ २११३३ टफल्ड भत्ता ६,०८ ० ० ६,०८ 

८ २११३४ कमयचारीको बैठक भत्ता ५,०० १,९१ ३८.२९ ३,०८ 

९ २११३५ कमयचारी प्रोत्िाहन तथा परुस्कार २९,५० ९७ ३.२९ २८,५२ 

१० २११३९ अन्द्र् भत्ता १,०० १७ १७.८८ ८२ 

११ २११४१ पदालधकारी बैठक भत्ता १८,०० ४,९२ २७.३३ १३,०८ 

१२ २१२१२ कमयचारीको र्ोगदानमा आधाररत लनवतृभरण तथा उपदान कोर् खचय ५,०० ५४ १०.८ ४,४५ 

१३ २१२१३ कमयचारीको र्ोगदानमा आधाररत बीमा कोर् खचय ३,०० १६ ५.३३ २,८४ 

१४ २१२१४ कमयचारी कल्र्ाण कोर् ३,०० ० ० ३,०० 

१५ २२१११ पानी तथा लबजिुी ५,०० १,०६ २१.३४ ३,९३ 

१६ २२११२ िंचार महििु १४,६१ २,६२ १७.९५ ११,९८ 

१७ २२२११ इन्द्धन (पदालधकारी) ४,०० १,५० ३७.५ २,५० 

१८ २२२१२ इन्द्धन (कार्ायिर् प्रर्ोजन) १५,५० ११,७३ ७५.६७ ३,७६ 

१९ २२२१३ िवारी िाधन ममयत खचय ९,०० ३,२० ३५.५९ ५,७९ 

२० २२२१४ लबमा तथा नवीकरण खचय ३,१५ २,४६ ७८.१५ ६८ 

२१ २२२२१ मेशिनरी तथा औजार ममयत िम्भार तथा िञ्चािन खचय ४,०० १,६४ ४१.१ २,३५ 

२२ २२२३१ लनलमयत िावयजलनक िम्पशत्तको ममयत िम्भार खचय २७,२० ४,५५ १६.७६ २२,६४ 

२३ २२३११ मििन्द्द तथा कार्ायिर् िामाग्री २२,५५ १०,३७ ४६.०१ १२,१७ 

२४ २२३१३ पसु्तक तथा िामग्री खचय २,०० ० ० २,०० 

२५ २२३१४ इन्द्धन - अन्द्र् प्रर्ोजन १,०० ३६ ३६ ६४ 

२६ २२३१५ पत्रपलत्रका, छपाई तथा िूचना प्रकािन खचय ९,३० ८,६५ ९३.०६ ६४ 
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बर्य: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेरटन  

 

बर्य: २       अङ्क  ११                   २०७९ बैिाख १५ गते 

रु. हजारमा 

लि.नं. 
िीर्यक जम्मा 

िंकेत नाम बजेि खचय खचय(%) मौज्दात 

२७ २२४११ िेवा र परामिय खचय ५,०० ० ० ५,०० 

२८ २२४१२ िूचना प्रणािी तथा िफ्िवरे्र िंचािन खचय ४,०० ० ० ४,०० 

२९ २२४१३ करार िेवा िलु्क ७५,०० ४५,३९ ६०.५२ २९,६० 

३० २२४१४ िरिफाईिेवा िलु्क ५० ० ० ५० 

३१ २२४१९ अन्द्र् िेवा िलु्क ५,०० ० ० ५,०० 

३२ २२५१२ िीप टवकाि तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी िम्बन्द्धी खचय ७४,६६ २१,६६ २९.०१ ५२,९९ 

३३ २२५२१ उत्पादन िामग्री / िेवा खचय ३,५० ० ० ३,५० 

३४ २२५२२ कार्यक्रम खचय २,९३,९८ २६,३७ ८.९७ २,६७,६० 

३५ २२५२९ टवटवध कार्यक्रम खचय ८०,८५ ११,७७ १४.५५ ६९,०७ 

३६ २२६११ अनगुमन, मूल्र्ांकन खचय १७,२६ १,२४ ७.२३ १६,०१ 

३७ २२६१२ भ्रमण खचय १९,०० २,२१ ११.६४ १६,७८ 

३८ २२६१९ अन्द्र् भ्रमण खचय ८,०० ० ० ८,०० 

३९ २२७११ टवटवध खचय २४,७५ ९,३८ ३७.९ १५,३६ 

४० २२७२१ िभा िञ्चािन खचय ६,५० ३,३४ ५१.३८ ३,१६ 

४१ २५२२२ टवत्तीर् व्र्विार्हरूिाई पूजँीगत िहार्ता १,०० ० ० १,०० 

४२ २५३११ िैशक्षक िंस्थाहरूिाई िहार्ता १,०० ० ० १,०० 

४३ २५३१५ अन्द्र् िस्था िहार्ता २५,०० १४,१८ ५६.७४ १०,८१ 

४४ २६४११ 
िरकारी लनकार्, िलमलत, प्रलतष्ठान एवं बोडयहरूिाई लनःितय चाि ु

अनदुान 
२,०० ० ० २,०० 

४५ २६४१२ िरकारीलनकार्, िलमलत¸ प्रलतष्ठान एवं बोडयहरूिाई िितय चाि ुअनदुान ४,००,४७ १,२७,६३ ३१.८७ २,७२,८३ 

४६ २६४१३ अन्द्र् िंस्थािाई िःितय चाि ुअनदुान १,२४,४४ ० ० १,२४,४४ 

४७ २६४२२ िरकारी लनकार्, िलमलत, बोडय – पशुजगत िःितय अनदुान ७,२४ ३,०० ४१.४३ ४,२४ 

४८ २७१११ िामाशजक िरुक्षा ५,०० ० ० ५,०० 

४९ २७२१२ उद्दार, राहत तथा पनुस्थायपना खचय ७९,६० ११,९७ १५.०४ ६७,६२ 

५० २७२१३ और्धीखररद खचय १३,०० १४ १.०७ १२,८६ 

५१ २८१४२ िरभाडा १२,०० ५,६४ ४७.०१ ६,३५ 

५२ २८१४३ िवारी िाधन तथा मेशिनर औजार भाडा ५,०० ३,१७ ६३.५७ १,८२ 

५३ २८१४९ अन्द्र् भाडा ६,०० १,३२ २२.०१ ४,६७ 

५४ २८२१९ अन्द्र् टफताय २,०६,९१ २,०६,८८ ९९.९८ २ 

५५ २८९११ भैपरी आउन ेचाि ुखचय १२,०० ० ० १२,०० 

२ ४ पंूजीगत १५,६९,४७ ३,६५,०० २३.२५ १२,०४,४६ 

कुि जम्मा ४९,७३,३० १७,४७,०१ ३५.१२ ३२,२६,२९ 
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बर्य: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेरटन  

 

बर्य: २       अङ्क  ११                   २०७९ बैिाख १५ गते 

कायाालयको सवारी सािन मववरण र प्रयोग गन ेअमिकारी 

मस.न 
सवारीको 

प्रकार 

सवारी 

सािनको 

ब्राण्ड 

सवारी दताा न ं
मोडल न ंबनकेो 

वषा 

सवारी प्रयोग गन ेअमिकारी 

पद नामथर 

1 मोटरसाईकल यमाहा लु १ ब १३७९ FZS 2017 इमन्िमनयर रािु अयााल 

2 मोटरसाईकल यमाहा लु १ ब १३८० SZR 2017 क.अ. टुक बहादरु राना 

3 मोटरसाईकल यमाहा लु १ ब १८६३ SOLUTO 18 खा.प.स.टे. मखम बहादरु काकी 

4 मोटरसाईकल बिाि लु १ ब १५९५ pulsar 2017 अमिकृत छैठौं स्वास््य नारायणप्रसाद अयााल 

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

6 मोटरसाईकल बिाि लु १ ब १५९७ pulsar 2017   १ नं.वडा कायाालय 

7 मोटरसाईकल बिाि लु १ ब १५९३ pulsar 2017 सव-इमन्िमनयर मविम बस्नेत 

8 मोटरसाईकल बिाि लु १ ब १५९२ pulsar 2017 अमिकृत छैठौप्रशासन टंक प्रसाद पन्थी 

9 मोटरसाईकल बिाि लु १ ब १५९० pulsar 2017   गाउँपामलकाको कायाालय 

10 मोटरसाईकल बिाि लु १ ब ८२३ pulsar 2016 कृमष अमिकृत आमवस्कार खत्री 

11 मोटरसाईकल होन्डा लु १ ब ११५१ SPL 2017   

12 मोटरसाईकल यमाहा लु १ ब १९१७ FZS 2018 प्रमुख प्रशासकीयअमिकृत लक्ष्मण पाण्डे 

13 मोटरसाईकल यमाहा लु १ ब ११८४ SZR 2017 सूचना प्रमवमि अमिकृत सुरेश खनाल 

14 मोटरसाईकल यमाहा लु १ ब ८१८ SZR 2017   गाउँपामलकाको कायाालय 

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

16 मोटरसाईकल बिाि लु १ ब ११०४ Discover 2017 लेखापाल तेिेन्र थापा 

17 मोटरसाईकल बिाि लु १ ब १५९६ pulsar 2017  ह.स. चालक  गोमबन्द थापा 

18 मोटरसाईकल बिाि लु १ ब १५९९ pulsar 2017   ७ नं. वडाकायाालय 

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

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

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

22 मोटरसाईकल होन्डा लु १ ब२७९९ Shine  2019 वडा समचव ४ नं. वडा कायाालय 

23 िीप 
ममहन्दा 

स्करमपयो 
लु १ झ १५९२ S54WD 2018 का.वा.अध्यक्ष र  प्र.प्र.अ. गाउँपामलकाको कायाालय 

कमाचारीको हामिरी¸ काि र मबदा सम्बन्िी मववरण 
आ.व. : २०७८/८९     ममहना : चैत 

क्र.िं. नाम पद/शे्रणी जम्मा ददन उपशस्थत अनपुशस्थत टवदा काज िावयजलनक टवदा िप्ताहन्द्त 

1 िक्ष्मण पाण्डे 
प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृत 
प्रमखु/रा.प. ततृीर् 

30 26 0 0 0 4   

2 नारार्ण प्रिाद अर्ायि  स्वास््र् िंर्ोजक/अलधकृत छैठौँ 30 16 0 0 8 4   

3 िंक प्रिाद पन्द्थी  अलधकृत छैठौं/अलधकृत छैठौँ 30 24 0 1 1 4   

4 नवराज शिलमरे अलधकृत छैठौं/अलधकृत छैठौँ 30 26 0 0 0 4   

5 उजेिी देवी पोखरेि  पि ुअलधकृत/अलधकृत छैठौँ 30 10 0 14 0 4   

6 भटवष्र् अर्ायि  िेखा अलधकृत/अलधकृत छैठौँ 30 25 0 0 0 4   

7 राज ुअर्ायि  इशन्द्जलनर्र/अलधकृत छैठौँ 30 10 0 0 14 4   

8 िरेुि खनाि 
िूचना प्रटवलध अलधकृत/अलधकृत 
छैठौँ 

30 18 0 0 7 4   

9 आटवष्कार खत्री  कृटर् अलधकृत/अलधकृत छैठौँ 30 21 0 0 4 4   
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बर्य: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेरटन  

 

बर्य: २       अङ्क  ११                   २०७९ बैिाख १५ गते 

आ.व. : २०७८/८९     ममहना : चैत 

क्र.िं. नाम पद/शे्रणी जम्मा ददन उपशस्थत अनपुशस्थत टवदा काज िावयजलनक टवदा िप्ताहन्द्त 

10 लनमयिा पाण्डे रोजगार िंर्ोजक/अलधकृत छैठौँ 30 13 0 4 8 4   

11 नरेन्द्र िमाय स्रोत व्र्शक्त/नवौं तह 30 21 0 4 0 4   

12 लभमिेन थापा  ना.ि.ु/िहार्क पाचौँ 30 18 0 1 7 4   

13 तेजेन्द्र थापा  िेखापाि/िहार्क पाचौँ 30 20 0 1 6 4   

14 शखम बहादरु काकी खा.पा.ि.िे./िहार्क पाचौँ 30 19 0 5 0 4   

15 िेकराज लगरी  आ.िे.प./िहार्क पाचौँ 30 19 0 2 6 4   

16 टवक्रम बस् नेत िव-इशन्द्जनीर्र/िहार्क पाचौँ 30 18 0 0 6 4   

17 टवष्ण ुिूर्यवंिी अहेव/िहार्क पाचौँ 30 22 0 2 0 4   

18 िुक बहादरु राना  कम्प्र्िुर अपरेिर/िहार्क पाचौँ 30 16 0 0 10 4   

19 एलिना खड्का  स्िाफ निय/िहार्क पाचौँ 30 21 0 3 0 4   

20 धाम बहादरु ढेगा  Mis अपरेिर/िहार्क पाचौँ 30 24 0 0 0 4   

21 रमेि खड्का  प्राटवलधक िहार्क/िहार्क पाचौँ 30 20 0 0 4 4   

22 लिि बहादरु िती ना.प्रा.ि./िहार्क चौथो 30 23 0 0 1 4   

23 भपुाि खत्री  
अलिषे्टन्द्ि िव-
ईशन्द्जलनर्र/िहार्क चौथो 

30 24 0 0 0 4   

24 प्रकाि थापा िूचना िहार्क/िहार्क चौथो 30 21 0 0 6 4   

25 अमर बहादरु पल्िी खेिकुद शिक्षक/िहार्क चौथो 30 15 0 0 9 4   

26 गोटवन्द्द थापा  
हिकुा िवारी चािक/शे्रणी 
लबटहन 

30 23 0 1 0 4   

27 गोमा खत्री कार्ायिर् िहर्ोगी/शे्रणी लबटहन 30 22 0 3 0 4   

28 चोिाकान्द्त पौडेि  कार्ायिर् िहर्ोगी/शे्रणी लबटहन 30 25 0 0 0 4   

29 िोपिाि ज्ञवािी कार्ायिर् िहर्ोगी/शे्रणी लबटहन 30 25 0 0 0 4   

30 लमत्रिाि ज्ञवािी  कार्ायिर् िहर्ोगी/शे्रणी लबटहन 30 25 0 0 0 4   

१ न.ं वडा कायाालय 

ि.स.ं नाम पद/श्रेणी िम्मा क्रदन उपमस्थत अनपुमस्थत मवदा काि सावािमनक मवदा सप्ताहन्त 

1 िग बहादरु सतुाङ्गी वडा समचव/सहायक चौथो 30 23 0 1 0 2 4 

2 समवना फुङ्िेमल 
सामामिक पररचालक/सहायक 

चौथो 
30 16 0 3 5 2 4 

3 नारायण पन्थी ना.प्रा.स./सहायक चौथो 30 6 0 3 15 2 4 

२ न.ं वडा कायाालय 

ि.स.ं नाम पद/श्रेणी िम्मा क्रदन उपमस्थत अनपुमस्थत मवदा काि सावािमनक मवदा सप्ताहन्त 

१ रुम बहादरु गाहा वडा समचव/सहायक चौथो 30 16 0 8 0 2 4 

२ समुर श्रेष्ठ कायाालय सहयोगी/श्रेणी मबमहन 30 18 0 6 0 2 4 

३ न.ं वडा कायाालय 

ि.स.ं नाम पद/श्रेणी िम्मा क्रदन उपमस्थत अनपुमस्थत मवदा काि सावािमनक मवदा सप्ताहन्त 

१ अिुान मव.क. कायाालय सहयोगी/श्रेणी मबमहन 30 24 0 0 0 2 4 

२ नेना थापा कायाालय सहयोगी/श्रेणी मबमहन 30 24 0 0 0 2 4 
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बर्य: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेरटन  

 

बर्य: २       अङ्क  ११                   २०७९ बैिाख १५ गते 

आ.व. : २०७८/८९     ममहना : चैत 

क्र.िं. नाम पद/शे्रणी जम्मा ददन उपशस्थत अनपुशस्थत टवदा काज िावयजलनक टवदा िप्ताहन्द्त 

४ नं. वडा कार्ायिर् 

ि.स.ं नाम पद/श्रेणी िम्मा क्रदन उपमस्थत अनपुमस्थत मवदा काि सावािमनक मवदा सप्ताहन्त 

1 घनश्यम चुदाली  वडा समचव/सहायक पाचौ ँ 30 24 24 0 0 2 4 

2 मवरेन्र टण्डन  अ.स.ई./सहायक चौथो 15 7 2 0 0 2 4 

3 उदव न्यौपाने  ना.प्रा.स./सहायक चौथो 30 22 0 0 2 2 4 

4 ओम बहादरु रिाली  कायाालय सहयोगी/श्रेणी मबमहन 30 22 0 2 0 2 4 

5 पुरन बहादरु अमिकारी  कायाालय सहयोगी/श्रेणी मबमहन 30 23 0 1 0 2 4 

५ न.ं वडा कायाालय 

ि.स.ं नाम पद/श्रेणी िम्मा क्रदन उपमस्थत अनपुमस्थत मवदा काि सावािमनक मवदा सप्ताहन्त 

1 माया टण्डन वडा समचव/सहायक पाचौ ँ 30 22 0 3 0 2 4 

2 नमुना गौतम ना.प्रा.स./सहायक चौथो 30 20 0 1 4 2 4 

3 हरर प्रसाद कडेंल ना.प्रा.स./सहायक चौथो 30 14 0 3 7 2 4 

4 मोहन तङनामी कायाालय सहयोगी/श्रेणी मबमहन 30 21 0 3 0 2 4 

5 शान्ता मगरी  कायाालय सहयोगी/श्रेणी मबमहन 30 22 0 1 0 2 4 

६ न.ं वडा कायाालय 

ि.स.ं नाम पद/श्रेणी िम्मा क्रदन उपमस्थत अनपुमस्थत मवदा काि सावािमनक मवदा सप्ताहन्त 

1 सागर सारु अ.स.ई./सहायक चौथो 30 13 0 4 7 2 4 

2 शकुन्तला मल्ल शाही ना.प्रा.स./सहायक चौथो 30 18 0 4 2 2 4 

3 क्रदनेश प्रसाद श्रेष्ठ  कायाालय सहयोगी/श्रेणी मबमहन 30 21 0 2 1 2 4 

७ न.ं वडा कायाालय 

ि.स.ं नाम पद/श्रेणी िम्मा क्रदन उपमस्थत अनपुमस्थत मवदा काि सावािमनक मवदा सप्ताहन्त 

1 िय महमाल कंडेल  ना.प्रा.स./सहायक पाचौ ँ 30 13 0 5 6 6 4 

2 मवमनता ज्ञवाली  क्रफल्ड सहायक/सहायक चौथो 30 16 0 4 4 2 4 
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अनुसूची-१ 

जनप्रलतलनलधहरुको टववरण 

क्र.ि. नाम थर ठेगाना पद िम्पकय  नं. कैटफर्त 

१ श्री अिोक कुमार थापा गलु्मीदरबार  ६ अध्र्क्ष 
२०७८ अिार ३१ मा 
स्वगायरोहण 

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 टहरा बहादरु खत्री गलु्मीदरबार ६ वडा अध्र्क्ष (वडा नं ६) ९८५७०७४४०६  

९ श्री िोप बहादरु बस्नेत गलु्मीदरबार ७ वडा अध्र्क्ष (वडा नं ७) ९८५७०७४४०७  

१० श्री टिकीिरा थापा गलु्मीदरबार ३ िदस्र् (कार्यपालिका) ९८५७०७४४०८  

११ श्री तारा लगरी गलु्मीदरबार ५ िदस्र् (कार्यपालिका) ९८५७०७४४०९  

१२ श्री िनदेुवी काकी गलु्मीदरबार ६ िदस्र् (कार्यपालिका) ९८५७०७४४१२  

१३ श्री तिुिा देटव अर्ायि गलु्मीदरबार ७ िदस्र् (कार्यपालिका) ९८५७०७४४१३  

१४ श्री इश्वरी पररर्ार गलु्मीदरबार ५ िदस्र् (कार्यपालिका) ९८५७०७४४१५  

१५ श्री मनीकिा बोिे गलु्मीदरबार १ िदस्र् (कार्यपालिका) ९८५७०७४४१४  

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

१७ श्री बिनु्द्धरा िाकी गलु्मीदरबार १ िदस्र् (वडा नं. १) ९८११९८९२९१  

१८ श्री बटुद्ध प्रिाद पोखरेि गलु्मीदरबार १ िदस्र् (वडा नं. १) ९७४७०७७३५७  

१९ श्री िरु्य बहादरु कँुवर मगर गलु्मीदरबार १ िदस्र् (वडा नं. १) ९८५७०६७६७२  

२० श्री देवीकुमारी राना गलु्मीदरबार २ िदस्र् (वडा नं. २) ९८२१९२७३६१  
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क्र.ि. नाम थर ठेगाना पद िम्पकय  नं. कैटफर्त 

२१ श्री िाटवत्रा िनुार गलु्मीदरबार २ िदस्र् (वडा नं. २) ९८६७००७९२३  

२२ श्री हेमन्द्त बहादरु खड्का गलु्मीदरबार २ िदस्र् (वडा नं. २) ९८५११४२८१८  

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

२४ श्री कान्द्ता टव.क. गलु्मीदरबार ३ िदस्र् (वडा नं. ३) ९८६७२४००६९  

२५ श्री रटवन्द्र िाहा गलु्मीदरबार ३ िदस्र् (वडा नं. ३) ९८४७३१०७४९  

२६ श्री िलित बहादरु िराङ्कोिी गलु्मीदरबार ३ िदस्र् (वडा नं. ३) ९८६७७३८६७०  

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

२८ श्री मना टवश्वकमाय गलु्मीदरबार ४ िदस्र् (वडा नं. ४) ९८६७२४२३६३  

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

३० श्री िोक बहादरु ढेंगा गलु्मीदरबार ४ िदस्र् (वडा नं. ४) ९८६७१३२४५१  

३१ श्री िान्द्ता टव.क. गलु्मीदरबार ५ िदस्र् (वडा नं. ५) ९८४४७५२३६०  

३२ श्री िोप बहादरु बचुा गलु्मीदरबार ५ िदस्र् (वडा नं. ५) ९८४७२२७९०३  

३३ श्री बाबरुाम पन्द्त गलु्मीदरबार ५ िदस्र् (वडा नं. ५) ९८४७२५४९५४  

३४ श्री िलुनता टव.क. गलु्मीदरबार ६ िदस्र् (वडा नं. ६) ९८४७४५३८८८  

३५ श्री लडि बहादरु िण्डन गलु्मीदरबार ६ िदस्र् (वडा नं. ६) ९८४७३०९३५९  

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

३७ श्री िशक्षमा िनुार गलु्मीदरबार ७ िदस्र् (वडा नं. ७) ९८१६४३४७८६  

३८ श्री थम्मन बहादरु बस्नेत गलु्मीदरबार ७ िदस्र् (वडा नं. ७)  स्वगायरोहण 

३९ श्री िालिकराम िण्डन गलु्मीदरबार ७ िदस्र् (वडा नं. ७) ९८४४७७२१२७  
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बर्य: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेरटन  
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अनुसूची-२ 

कमयचारीहरुको टववरण 

लि न कमयचारीको नाम पद िाखा / इकाई िम्पकय  नम्बर कैटफर्त 

१ िक्ष्मण पाण्डे प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृत   ९८५७०६७९१२   

२ नारार्ण प्रिादअर्ायि अलधकृत छैठौं, स्वास््र् स्वास््र् ९८५७०८५२११   

३ 
नवराज शिलमरे अलधकृत छैठौं 

िामाशजक तथा आलथयक 
टवकाि 

९८५७०८५२०९   

४ 
िंक प्रिाद पन्द्थी अलधकृत छैठौं 

प्रिािन, र्ोजना तथा 
अनगुमन 

९८५७०८५२०८   

५ उजेिीदेटवपोख्रिे पि ुटवकाि िंर्ोजक पिपुन्द्छी टवकाि  ९८५७०८५२१०   

६ भटवष्र् अर्ायि अलधकृत छैठौं,िेखा आलथयक प्रिािन ९८५७०८५२१५   

७ 
राज ुअर्ायि ईशन्द्जनीर्र,अलधकृत छैठौं 

पूवायधार टवकाि तथा 
वातावरण व्र्वस्थापन  

९८५७०८५२१४   

८ नरेन्द्र िमाय िाखा प्रमखु/लनरीक्षक शिक्षा, र्वुा तथा खेिकुद  ९८५७०८५२१३   

९ 
िरेुि खनाि 

िूचना 
प्रटवलधअलधकृत(करार) 

िूचना प्रटवलध ९८५७०७४४००   

१० लनमयिा पाण्डेर् रोजगार िंर्ोजक(करार) रोजगार केन्द्र ९८६७०१४३००   

११ 
आटवष्कार खत्री 

अलधकृत छैठौ, 
कृटर्(करार) 

कृटर्  ९८५७०८६२१२   

१२ लभमिेन थापा िहार्क पाँचौँ शजन्द्िी  ९८५७०६१७३२  

१३ तेजेन्द्र थापा िेखापाि आलथयक प्रिािन/ राजश्व ९८५७०६४०७८   

१४ िनश्र्ाम च ुँदािी वडा िशचव ४ नं. वडा कार्ायिर् ९८५७०८५२०४   

१५ 
शखम बहादरु काकी खा.पा.ि.िे. पाँचौं 

पूवायधार टवकाि तथा 
वातावरण व्र्वस्थापन 

९८५७०६७९६१   

१६ 
मार्ा िण्डन वडा िशचव 

५,६ र ७ नं. वडा 
कार्ायिर् 

९८५७०८५२०७   

१७ िेकराज लगरी आ.िे.प.िहार्क आ.िे.प. ९८४४७४६१०६   

१८ 
टवक्रम बस्नेत िव-इशन्द्जलनर्र 

पूवायधार टवकाि तथा 
वातावरण व्र्वस्थापन 

९८५७०८९५२७   

१९ िुक बहादरु राना कम्प्रू्िर अपरेिर िूचना प्रटवलध ९८४७५९६३९३   

२० 
धाम बहादरु ढेंगा 

एम.आइ.एि. अपरेिर 
(करार) 

राटष्ट्रर् पररचर्पत्र तथा 
पशिकरण 

९८५७०६४७२५   

२१ 
रमेि खड्का 

प्राटवलधक िहार्क 
(करार) 

रोजगार केन्द्र ९८४७१११४१७    

२२ जग बहादरु ितुयङ्गी वडा िशचव १ नं. वडा कार्ायिर् ९८५७०८५२०१   

२३ ररक्त अलिस्िेन्द्ि िब-इशन्द्जलनर्र     
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२४ िागर िारु अलिस्िेन्द्ििब-इशन्द्जलनर्र ५,६ नं. वडा कार्ायिर् ९८४७४९६४७४   

२५ रुम बहादरु गाहा वडा िशचव २ नं. वडा कार्ायिर् ९८५७०८५२०२   

 
लत्रिोक प्रिाद र्ादव िव-ईशन्द्जलनर्र लनशज आवाि 9867132393  

२६ 
प्रकाि थापा िूचना िहार्क (करार) 

प्रिािन, र्ोजना तथा 
अनगुमन 

९८५७०६४९६१   

२७ 
लिि बहादरु िलतय ना.कृ.प्राटवलधक (करार) 

कृटर्/ १, २ नं. वडा 
कार्ायिर् 

९८४५५९१६७४   

२८ 
नारार्ण पन्द्थी 

ना.प.स्वा.प्राटवलधक 
(करार) 

१, २ नं. वडा कार्ायिर् ९८५७०६७४०८   

२९ 
उद्धव प्रिाद न्द्र्ौपान े

ना.प.स्वा.प्राटवलधक 
(करार) 

३, ४ नं. वडा कार्ायिर् ९८५७०३५७६०   

३० 
जर्टहमाि कँडेि 

ना.प.स्वा.प्राटवलधक 
(करार) 

६, ७ नं. वडा कार्ायिर् ९८४७५०७५३६   

३१ 
हररप्रिाद कँडेि 

ना.प.स्वा.प्राटवलधक 
(करार) 

५ नं. वडा कार्ायिर् ९८५७०३६१३१   

३२ नमनुा गौतम ना.कृ.प्राटवलधक (करार) ४, ५ नं. वडा कार्ायिर् ९८४०५९८६१३   

३३ िकुन्द्तिा मल्ि िाही ना.कृ.प्राटवलधक (करार) ६, ७ नं. वडा कार्ायिर् ९८६६४१२०६६   

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

३५ मोहन लिं तङ्नामी िहार्क कमयचारी (करार) ५ नं. वडा कार्ायिर् ९८४७३५७४३१  

३६ 
टवलनता ज्ञवािी टफल्ड िहार्क (करार) 

राटष्ट्रर् पररचर्पत्र तथा 
पशिकरण 

९८४७४३२९५०   

३७ 
गोटवन्द्द थापा 

हिकुा िवारी चािक 
(करार) 

प्रिािन ९८४४७७०९८६   

३८ महेन्द्र काकी एम्बिेुि चािक (करार) प्रिािन ९८४७२३२८८८   

३९ लमत्रिाि ज्ञवािी कार्ायिर् िहर्ोगी प्रिािन ९८४७१०६५१२   

४० ओम बहादरु रजािी कार्ायिर् िहर्ोगी  ४ नं. वडा कार्ायिर् ९८४७४४२८१४   

४१ 
गोमा खत्री 

कार्ायिर् िहर्ोगी 
(करार) 

प्रिािन ९८४०४७५७४५   

४२ 
चोिाकान्द्त पौडेि 

कार्ायिर् िहर्ोगी 
(करार) 

प्रिािन ९८४७३९२८३५   

४३ 
िोपिाि ज्ञवािी 

कार्ायिर् िहर्ोगी 
(करार) 

प्रिािन ९८४३८६०८६२   

४४ मार्ा कुमारी राकि कार्ायिर् िहर्ोगी (करार) १ नं. वडा कार्ायिर् 9862908058   

४५ 
िमनु्द्र प्रिाद शे्रष्ठ 

कार्ायिर् िहर्ोगी 
(करार) 

२ नं. वडा कार्ायिर् ९८४७४५३८७७   
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४६ 
नैना थापा 

कार्ायिर् िहर्ोगी  
(करार) 

३ नं. वडा कार्ायिर् ९७४७०६०६४६   

४७ 
अजुयन टव.क. 

कार्ायिर् िहर्ोगी 
(करार) 

३ नं. वडा कार्ायिर् ९८६७९२८०१८   

४८ 
िान्द्ता लगरी 

कार्ायिर् िहर्ोगी 
(करार) 

५ नं. वडा कार्ायिर् ९८४७३५८८५२   

४९ 
ददनेि प्रिाद शे्रष्ठ 

कार्ायिर् िहर्ोगी 
(करार) 

६ नं. वडा कार्ायिर् ९८४७३५७६६८   

50 
लनरु खत्री कार्ायिर् िहर्ोगी (करार) ७ नं. वडा कार्ायिर् 9844090469  

अन्द्र् कमयचारी 
लि.नं कमयचारीको नाम पद िाखा / इकाई िम्पकय  नम्बर कैटफर्त 

१ शखम बहादरु थापा शिक्षक शिक्षा, र्वुा तथा खेिकुद 9867262874 काजमा 
२ महेन्द्र पररर्ार उद्यम टवकाि िहजकताय उद्यम टवकाि िाखा 9847583000  

३ भगवती थापा उद्यम टवकाि िहर्ोगी उद्यम टवकाि िाखा 9847040400  

िल्िाहकार 
लि.नं कमयचारीको नाम पद िाखा / इकाई िम्पकय  नम्बर कैटफर्त 

१ नटवन काकी प्रिे िल्िाहकार गाउँ कार्यपालिका 9841648272  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

56     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

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

 

बर्य: २       अङ्क  ११                   २०७९ बैिाख १५ गते 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

57     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

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

 

बर्य: २       अङ्क  ११                   २०७९ बैिाख १५ गते 

 

 

 

 प्रकािकः- 
गलु्मीदरबारगाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्,  

गौंडाकोि गलु्मी  

 
 

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

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

facebook.com/gulmidarbarrm 

twitter.com/GulmidarbarRMun 

९८५७०६७९१२/९८५७०७४४०० 

 
 


