
 
 
 



 
 

 



 
 

  



 
 

 

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 ग 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 अध्र्क्ष                    श्री 

अिोककुमार थापा (9857074410) र प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत श्री ि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 अध्र्क्षको कार्यकक्ष कोठा 
नं. १ र प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृतको कार्यकक्ष कोठा नं. ३ मा सम्पकय  राख् न े।  
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क  ७          २०७८ बैिाख १४ 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 



 

 

8     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

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

 

बषय: १       अङ्क  ७          २०७८ बैिाख १४ गते 

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 
 

 

 

 

 



 

 

9     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

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

 

बषय: १       अङ्क  ७          २०७८ बैिाख १४ 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 ििसंख्या बाह्रमण िििाती दशलत

२५४६९

११४८६
८९५५

५०२७



 

 

10     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

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

 

बषय: १       अङ्क  ७          २०७८ बैिाख १४ 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 ि ।  

दििन्दी िंिचना 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क  ७          २०७८ बैिाख १४ गते 

िाखागत कमयचारीहरुको वववरण र कार्यववभाजन 

लस.नं कमयचारीको नाम पद सम्पकय  नम्बर कार्य वववरण 

१ िक्ष्मण पाण्डे 
प्रमखु प्रिासकीर् 
अलधकृत 

९८५७०६७९१२ 

 अध्र्क्षद्वारा प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार बमोशजम 
कार्ायिर् प्रमखु भई गाउँपालिकाको समग्र 
क्षेत्रको कार्य गने 

२ नारार्ण प्रसादअर्ायि 
अलधकृत िैठौं, 
तवात्र् 

९८५७०८५२११ 

 तवात्र् िाखा प्रमखु भई प्रत्र्ार्ोशजत 
अलधकार बमोशजम तवात्र्सँग सम्बशन्धत 
ववलभन्न कार्यहरु सम्पादन गने  

३ नवराज शघलमरे 
अलधकृत िैठौं 
प्रिासन 

९८५७०८५२०९ 

सामाशजक ववकास िाखा प्रमखु भई  सामाशजक 
ववकाि िाखा अन्तगयतका ववलभन्न 
कार्यहरुप्रत्र्ार्ोशजत अलधकार बमोशजम 
सम्पादन गने । 

४ टंक प्रसाद पन्थी 
अलधकृत िैठौं 
प्रिासन 

९८५७०८५२०८ 

 र्ोजना, प्रिासन  िाखा प्रमखु भई कमयचारी 
प्रिासन, र्ोजना तथा अनगुमन 
सम्बन्धीकाप्रत्र्ार्ोशजत अलधकार बमोशजम 
कार्यहरु सम्पादन गने 

९ उजेिीदेवव पोख्रिे 
अलधकृत िैठौ¸ पशु 

प्राविवधक 
९८५७०८५२१० 

पिपंुक्षी ववकाि िाखा प्रमखु भई प्रत्र्ार्ोशजत 
अलधकार बमोशजमका कार्यहरु सम्पादन गने 
। 

१० भववष्र् अर्ायि अलधकृत िैठौं, िेखा ९८५७०८५२१५ 

आलथयक प्रिासन िाखा प्रमखु भई प्रत्र्ार्ोशजत 
अलधकार बमोशजमलनर्मानसुार िेखा सम्बन्धी 
काम गने ,शे्रतता राख्ने̧ िेखापरीक्षण गराउने र 
बेरुज ुफिौट सम्बन्धीका कार्यहरु गने । 

६ राज ुअर्ायि 
ईशन्जनीर्र,अलधकृत 
िैठौं 

९८५७०८५२१४ 

पूवायधार ववकास िाखा प्रमखु भई प्रत्र्ार्ोशजत 
अलधकार बमोशजम पालिकाको पूवायधार लनमायण 
तथा समग्र ववकास लनमायणसँग सम्बशन्धत 
ववलभन्न कार्यहरु गने ।  

७ सनु्दर चालिसे 
अलधकृत िैठौं, 
शिक्षा 

९८५७०८५२१३ 

शिक्षा र्वुा तथा खेिकुद िाखा प्रमखु भई 
प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार बमोशजममा पालिकाको 
ववद्यािर् शिक्षा¸ आधारभतू तहको परीक्षा 
संचािन ववद्यािर् अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क  ७          २०७८ बैिाख १४ गते 

लस.नं कमयचारीको नाम पद सम्पकय  नम्बर कार्य वववरण 

ि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 ववद्यलुतर् िसुासन िगार्त 
पालिकाकोसूचना प्रववलध तथा कम्प्र्टुर 
सम्बन्धी कार्य गने । 

९ लनमयिा पाण्डेर् रोजगार संर्ोजक ९८६७०१४३०० 

 प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यिम अन्तगयतको 
TOR बमोशजमका ववलभन्न कार्यहरु सम्पादन 
गने 

१० अलनि कुमार र्ादव 
ईशन्जनीर्र पनु 
लनमायणप्रा. 

९८६३९७०५४७ 
 राविर् पनुलनमायण प्रालधकरणिे ददएको TOR 
बमोशजम पनु:लनमायण सम्बन्धीका कार्य गने 

११ आववश्कार खत्री अलधकृत िैठौं¸ कृवष  9857086212 
कृवष िाखा प्रमखु भई प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार 
बमोशजम गाउँपालिकाको समग्र कृवष के्षत्रको 
वृहिर वहतको िालग कार्य गने गराउने ।  

१२ लभमसेन थापा 
सहार्क पाँचौँ 
(प्रिासन) 

९८५७०६१७३२ 

प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार बमोशजम  शजन्सी 
व्र्वतथापन¸ सामाग्री खररद व्र्वतथापन 
िगार्तका कार्यहरु सम्पादन गने 

१३ घनश्र्ाम च ुदँािी वडा सशचव ९८५७०८५२०४ 

 ४ नं. वडा कार्ायिर्को वडा सशचव भई 
प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार बमोशजम वडाको 
प्रिासलनक प्रमखु भई कामकाज गने ।  

१४ शखम बहादरु काकी खा.पा.स.टे. पाँचौं ९८५७०६७९६१ 
 खानेपानी पवुायधार ववकास सम्बन्धी तोवकए 
बमोशजमका कार्य गने 

१५ तेजेन्द्र थापा 
सहार्क पाँचौँ 
(िेखा) 

९८५७०६४०७८ 

पालिकाको राजश्व आम्दानी सम्बन्धी कार्य 
गने¸ दैलनक¸साप्त गावहक तथा मालसक रुपमा 
राजश्व बैंक दाशखिा गने गराउने र प्रमखु 
प्रिासकीर् अलधकृतको लनदेिानसुार िेखा 
प्रमखुसँग समन्वर् गरी पालिकाको आलथयक 
प्रिासन सम्बन्धी ववलभन्न कार्य गने ।  
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क  ७          २०७८ बैिाख १४ गते 

लस.नं कमयचारीको नाम पद सम्पकय  नम्बर कार्य वववरण 

१६ टेकराज लगरी आ.िे.प.सहार्क ९८४४७४६१०६ 

तोवकएको समर्मा  आन्तररक िेखा परीक्षण 
गरी बेरुज ु िून्र् गराउन आवश्र्क सहर्ोग 
गने र पालिकामा आलथयक अनिुासन कार्म 
गने ।  

१७ मार्ा टण्डन वडा सशचव ९८५७०८५२०७ 

५,६ र ७नं. वडा कार्ायिर्को वडा सशचव 
भई प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार बमोशजम वडाको 
प्रिासलनक प्रमखु भई कामकाज गने । 

१८ 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 ।  

१९ लसता िम्तरी सव-इशन्जलनर्र ९८४७३३४६३९ 
३ नं. वडा कार्ायिर्को ववकास लनमायण र 
पवुायधार ववकास सम्बन्धी प्राववलधक  कार्य गने 

२० टुक बहादरु राना कम्प्रू्टर अपरेटर ९८४७५९६३९३ 

सूचना प्रववलध िाखामा रही सूचना प्रववलध तथा 
कम्प्र्टुर सम्बन्धी तथा अन्र् तोवकएको 
शजम्मेवारी अनसुारका कार्यहरु सम्पादन गने 
।  

२१ धाम बहादरु िेंगा 
एम.आइ.एस. 
अपरेटर 

९८५७०६४७२५ 

 पशन्जकरण तथा सामाशजक सरुक्षा तफय को 
त्र्ाङ्क अलभिेशखकरण सम्बन्धीका कार्यहरु 
सम्पादन गने ।  

२२ रमेि खड्का प्राववलधक सहार्क ९८४७१११४१७ 
रोजगार सेवा केन्द्रमा रवह प्रधानमन्त्री रोजगार 
कार्यिमको प्राववलधक पक्षको कामकाज गने 

२३ जग बहादरु सतुयङ्गी वडा सशचव ९८५७०८५२०१ 

 १ नं. वडा कार्ायिर्को वडा सशचव भई 
प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार बमोशजम वडाको 
प्रिासलनक प्रमखु भई कामकाज गने । 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क  ७          २०७८ बैिाख १४ गते 

लस.नं कमयचारीको नाम पद सम्पकय  नम्बर कार्य वववरण 

२४ पूशणयमा शघलमरे वडा सशचव ९८५७०८५२०३ 

३ नं. वडा कार्ायिर्को  वडा सशचव भई 
प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार बमोशजम वडाको 
प्रिासलनक प्रमखु भई कामकाज गने । 

२५ रुम बहादरु गाहा वडा सशचव ९८५७०८५२०२ 

२ नं. वडा कार्ायिर्को वडा सशचव भई 
प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार बमोशजम वडाको 
प्रिासलनक प्रमखु भई कामकाज गने । 

२६ ववरेन्द्र कुमार टण्डन 
अलसतटेन्टसब-
इशन्जलनर्र 

९८५७०५७३६७ 
४ नं. वडा कार्ायिर्को ववकास लनमायण र 
पवुायधार ववकास सम्बन्धी प्राववलधक  कार्य गने 

२७ गोकणयप्रसादलतलमल्सैना 
अलसतटेन्टसब-
इशन्जलनर्र 

९८४८५५००६७ 

१ र २ नं. वडा कार्ायिर्को ववकास लनमायण 
र पवुायधार ववकास सम्बन्धी प्राववलधक  कार्य 
गने 

२८ सागर सारु 
अलसतटेन्ट सब-
इशन्जलनर्र 

९८४७४९६४७४ 

५ र ६ नं. वडा कार्ायिर्को ववकास लनमायण 
र पवुायधार ववकास सम्बन्धी प्राववलधक  कार्य 
गने 

२९ प्रकाि थापा सूचना सहार्क ९८५७०६४९६१ 
 सम्बशन्धत फाँट प्रमखकुो मातहतमा रही 
तोवकएको कार्य गने । 

३० लिि बहादरु घलतय ना.कृ.प्राववलधक ९८४५५९१६७४ 

गाउँपालिकाको कृवष िाखामा रही पालिकाको 
कृवष ववकास सम्बन्धी प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार 
बमोशजम कार्य गने साथै १ र २ नं. वडा 
कार्ायिर्को कृवष प्राववलधक समेतको कार्य गने 
।  

३१ नारार्ण पन्थी ना.प.तवा.प्राववलधक ९८५७०६७४०८ 

 १ र २ नं. वडा कार्ायिर्मा पि ुप्राववलधकको 
रुपमा रही पितुवातथ सम्बन्धीका ववलभन्न 
कार्यहरु सम्पादन गने ।   

३२ उद्धव प्रसाद न्र्ौपान े ना.प.तवा.प्राववलधक ९८५७०३५७६० 

३ र ४ नं. वडा कार्ायिर्मा पि ुप्राववलधकको 
रुपमा रही पितुवातथ सम्बन्धीका ववलभन्न 
कार्यहरु सम्पादन गने ।   
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क  ७          २०७८ बैिाख १४ गते 

लस.नं कमयचारीको नाम पद सम्पकय  नम्बर कार्य वववरण 

३३ जर्वहमाि कँडेि ना.प.तवा.प्राववलधक ९८४७५०७५३६ 

६ र ७ नं. वडा कार्ायिर्मा पि ुप्राववलधकको 
रुपमा रही पितुवातथ सम्बन्धीका ववलभन्न 
कार्यहरु सम्पादन गने ।   

३४ हररप्रसाि कँडेि ना.प.तवा.प्राववलधक ९८५७०३६१३१ 

५ नं. वडा कार्ायिर्मा पि ु प्राववलधकको 
रुपमा रही पितुवातथ सम्बन्धीका ववलभन्न 
कार्यहरु सम्पादन गने ।   

३५ नमनुा गौतम ना.कृ.प्राववलधक ९८४०५९८६१३ 
 4 र 5 नं. वडा कार्ायिर्को कृवष प्राववलधक 
सम्बन्धी कार्य गने ।  

३६ सकुन्तिा मल्ि िाही ना.कृ.प्राववलधक ९८६६४१२०६६ 
 ६ र ७ नं. वडा कार्ायिर्को कृवष प्राववलधक 
सम्बन्धी कार्य गने ।  

३७ मोहन लसं तङ्नामी सहार्क कमयचारी ९८४७३५७४३१ 

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

३८ भेषवविम खत्री सहार्क कमयचारी ९८५७०६७४३५ 

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

३९ ववलनता ज्ञवािी वफल्ड सहार्क ९८४७४३२९५० 

पालिकाको पशन्जकरण िाखामा रही 
पशन्जकरण सम्बशन्धका ववलभन्न कार्यहरु गने 
।  

४० अमर बहादरु पल्िी खेिकुद शिक्षक 9867738885 
शिक्षा र्वुा तथा खेिकुद िाखामा रही 
ववद्यािर्ततर र समग्र गाउँपालिकामा खेिकुद 
सम्बन्धी ववलभन्न प्रशिक्षण ददने कार्य गने ।  

४१ लमत्रिाि ज्ञवािी कार्ायिर् सहर्ोगी ९८४७१०६५१२ 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा 
रही  सरसफाई शचठ्ठी पत्र िगार्तका कार्य गने 
। 

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



 

 

16     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

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

 

बषय: १       अङ्क  ७          २०७८ बैिाख १४ गते 

लस.नं कमयचारीको नाम पद सम्पकय  नम्बर कार्य वववरण 

४३ गोववन्द थापा 
हिकुा सवारी 
चािक 

९८४४७७०९८६ 
 सवारी साधन चिाउन े र आवश्र्कतानसुार 
कार्ायिर्को अन्र् कामकाज गने । 

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

९८४७२३२८८८ 
गाउँपालिकाको एम्बिेुन्स संचािन सम्बन्धी 
कार्य गने 

४५ टोपिाि ज्ञवािी कार्ायिर् सहर्ोगी ९८४३८६०८६२ 
 गाउँ कार्य पालिकाको कार्ायिर्मा सरसफाई 
शचठ्ठी पत्र िगार्तका कार्य गने । 

४६ चोिाकान्त पौडेि कार्ायिर् सहर्ोगी ९८४७३९२८३५ 
गाउँ कार्य पालिकाको कार्ायिर्मा सरसफाई 
शचठ्ठी पत्र िगार्तका कार्य गने ।  

४७ गोमा खत्री कार्ायिर् सहर्ोगी ९८४०४७५७४५  सरसफाई शचठ्ठी पत्र िगार्तका कार्य गने । 

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

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

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

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

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

५३ ददनेि प्रसाद शे्रष्ठ कार्ायिर् सहर्ोगी ९८४७३५७६६८ 
 ६ नं. वडा कार्ायिर्मा सरसफाई शचठ्ठी पत्र 
िगार्तका कार्य गने । 
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अन्र् कमयचारी वववरण 

लस.नं कमयचारीको नाम पद सम्पकय  नम्बर कार्य वववरण 

१. श्री नरेन्द्र प्रसाद िमाय स्रोत व्र्क्ती शिक्षा ९८५७०६७२८७ 

प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार बमोशजमव शिक्षा 
के्षत्रसँग सम्बशन्धत ववलभन्न कार्यहरु 
सम्पादन गने । 

२. श्री हरीप्रसाद अर्ायि कानूनी सल्िाहकार 9857061864 

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

३. श्री नववन काकी प्रसे सल्िाहकार 9841648272 

गाउँपालिका ववलभन्न गलतववलधहरुको 
सूचनाहरु आम नागररक तथा 
लमडीर्ामा सम्प्रषेण गने र 
गाउँपालिकािाई आवश्र्कतानसुार 
सल्िाह सझुाव उपिब्ध गराउने ।  

४. श्री सदुा ज्ञवािी कार्यिम सहजकताय ९८४७४१४९७६ 

मखु्र्मशन्त्र ग्रालमण ववकास तथा 
रोजगार कार्यिमको संचािनको िालग 
आवश्र्क सहर्ोग र समन्वर् गने ।  

५ श्री महेन्द्र पररर्ार उद्यम ववकास सहजकताय 9847583000 गाउँपालिकामा संचािन हनुे िघउुद्यम 
ववकास अन्तयगत िघउुद्यमी लसजयना गने 
तालिम संचािन गनय िगाएतका अन्र्  
तोवकएका कार्य गने 

६ श्री भगवती थापा उद्यम ववकास सहर्ोगी 9847040400 

७ शृ्रजना खत्री थापा सपुररवेक्षक ९८४७५७४६९५ 

गररब पवहचान तथा पररचर् पत्र 
ववतरण कार्यिमको िालग पालिकाको 
सबै वडाहरुको घर घरमा गई 
वववरण संकिन गने 

८ लसलसर शे्रष्ठ गणक ९८६०३९००८० 

९ कृष्णमार्ा कंुवर गणक ९८६७२६२०४७ 

१० वकरण काकी गणक ९८४०४८७५९० 

११ वहमाि शे्रष्ठ गणक ९८४०५९८६६१ 

१२ दिरथ पाण्डे गणक ९८४७५९८३२६ 
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२०७७ चैत्र मलहनामा भए गिेका मुख्य लियाकिापहरु 

सूशासन तथा सिेा प्रिाह 

१. मावसक समीक्षा तथा स्टाफ बठैक सचंालन 

गलु्मीदरबार गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिका कार्ायिर्को लमलत २०७७/१२/०५ गते प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत 
श्री िक्ष्मण पाण्डेको अध्र्क्षतामा लनर्लमत मालसक समीक्षा तथा नवौं तटाफ बैठक देहार् बमोशजम ििफि 
तथा लनणयर् गरर सम्पन्न भर्ो । 

१. आ-आफ्नो िाखािे सम्पादन गरेका कार्यहरूको मालसक समीक्षा । 

२. र्स अशघ भएका लनणयर्हरूको कार्ायन्वर्नको समीक्षा 
३. नर्ाँ लनर्कु्त हनुभुएका कृवष अलधकृत, अलधकृत िैठौं श्री आववष्कार खत्रीिाई कार्ायिर्मा तवागत । 

४. दोस्रो चौमालसक समीक्षाको पूवय तर्ारी । 

५. कमयचारी मूल्र्ाङ्कन फारामहरूको बारेमा ििफि  

६. सेवा प्रवाह गदाय आईपरेका ववलभन्न समतर्ाहरूको बारेमा ििफि गदै प्रभावकारी सेवा प्रवाहको िालग कवटवद्व 
र प्रलतवद्ध हनुे । 

७. LISA सम्बन्धमा ििफि तथा जानकारी । 

८. वडामा रहेका कार्ायिर्हरूको अनगुमनको िममा देशखएको अवतथाको  बारेमा ििफि गदै औलं्र्ार्ीएका 
कुराहरूमा आवश्र्क सधुार गनय लनदेिन।  

९. प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत र िाखा प्रमखु बीच गररएको कार्य सम्पादन करार सम्झौताको दोस्रो चौमालसक 
प्रलतवेदन पेि गने सम्बन्धमा ििफि । 

१०. गाउँपालिका र मातहत कार्ायिर्हरूमा प्रर्ोगमा ल्र्ाइएको ववधलुतर् हाशजरी प्रणािीको (e-attendance 

software) जानकारी एवं अनशुिक्षण । 

११. पररचर् पत्र, डे्रस कोड िगार्त कमयचारीहरूको आचरण अनिुासन पािना गदै जनता-जनप्रलतलनलध-कमयचारी 
बीच समुधरु सम्बन्ध कार्म राख्दै नागररक केशन्द्रत सेवा प्रवाह सम्बन्धमा ििफि  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

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

 

बषय: १       अङ्क  ७          २०७८ बैिाख १४ गते 

२. गलु्मीदरबार गाउँपावलकाको ससं्थागत क्षमता स्िमलू्याङ्कन (LISA) को  नवतजा प्रकाशन 

चैत्र २२: 

गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको आ.व. ०७६/०७७ को तथानीर् तह संतथागत क्षमता तवमूल्र्ाङ्कन (LISA) संशघर् 
मालमिा तथा सामान्र् प्रिासन मन्त्रािर्बाट जारी गररएको कार्यववलध अनसुार ववलभन्न १० वटा सूचकहरुमा 
मूल्र्ाङ्कन गरर पालिकाको कार्यप्रकृर्ा र उपिब्धीहरुको बारेमा िेखाजोखा गरी सबि र दबुयि पक्षहरुको पवहचान 
गनय, ववकास तथा सिुासनमा रहेका कमी कमजोरीहरुको जानकारी लिन, आवलधक समीक्षाको िालग आधार प्राप्त ग 
गनय िासकीर् प्रबन्ध, संगठन तथा प्रिासन, वावषयक बजेट तथा र्ोजना व्र्वतथापन, ववशिर् एवं आलथयक व्र्वतथापन, 

सावयजलनक सेवा प्रवाह, न्र्ावर्क कार्य सम्पादन, भौलतक पूवायधार,  सामाशजक समावेिीकरण,  वातावरण संरक्षण तथा 
ववपद् व्र्वतथापन, सहकार्य र समन्वर्को ववषर्गत क्षेत्रमा मन्त्रािर्िे तर्ार गरेको सफ्टवेर्रमा वववरण प्रववष्ट 
गरी समग्र शतथलत, प्रकृर्ागत शतथलत र पररमाणात्मक शतथलतको वववरण लमलत २०७७/१२/२२ गतेको 
कार्यपालिकाको बैठकबाट अनमुोदन गदै कुि प्राप्त गाङ्क ६०.५ प्राप्त ग गरी राम्रो तथानीर् तहको रुपमा िशुम्बनी 
प्रदेिबाट पवहिो पटक र नेपािभरबाट २३  औ ंनम्बरमा वववरण सावयजलनक      गररएको ि । 

 

 

 

 

 

 
 

 

३. सािवजवनक सनुिुाई कायवक्रम सम्पन्न 

चैत्र २७:  

२०७७ चैत्र मवहना २७ गते गलु्मीदरबार गाउँपालिकािे सावयजलनक सनुवुाई कार्यिम सम्पन्न गरेको ि । 
कार्यिममा जवाफदेही वक्ताको रुपमा उपाध्र्क्ष लमना भण्डारी¸ प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत िक्ष्मण पाण्डे¸ 
वडाध्र्क्षहरु र सम्बशन्धत िाखा प्रमखुहरु रहेको लथर्ो । कार्यिममको संचािन पत्रकार द्धर् जनादयन शघलमरे र 
नवराज भसुाििे गनुय भएको लथर्ो । गलु्मीदरबार गाउँपालिकाका प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत िक्ष्मण पाण्डेिे 
गाउँपालिकािे प्रदान गने सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीबाट उठेका प्रश्न र शजज्ञासाहरुको बारेमा तपष्ट पानुयभएको लथर्ो। 
गाउँपालिकामा संचालित ववकास लनमायण र सेवा प्रवाह सम्बन्धमा सेवाग्राहीिे उठाएका प्रश्नहरुमा तपष्टता ल्र्ाउन े
र नागररकबाट प्राप्त ग रचनात्मक सझुावहरुिाई ग्रहण गदै थप शजम्मेवार बनाउनका िालग र्तता कार्यिमिे 
महत्वपणुय भलूमका लनवायह गने बताउनभुर्ो।  
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कार्यिममा सेबाग्राहीिे सडक, खानेपानी, शिक्षा, तवात्र्, फोहोरमैिा, कृवष समाग्री खररद, अनगुमन, अटोको 
भाडादर लनधायरण िगार्तका ववषर्मा दईु दजयन भन्दा बिी प्रश्न राखेका लथए। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४. गलु्मीदरबार गाउँपावलकाको दोश्रो चौमावसक सवमक्षा सम्पन्न 

चैत्र २७:  

गलु्मीदरबार गाउँपालिकािे दोश्रो चौमालसक सलमक्षा सम्पन्न गरेको ि । गाउँपालिकािे आलथयक वषय २०७७÷०७८ 
मा दोस्रो चौमालसकमा गरेका कार्यहरूको एक कार्यिमका लबच सलमक्षा गरेको हो । कार्यिममा दोस्रो 
चौमालसकमा  सम्पादन गरेका कार्यको बारेमा प्रमखु प्रिासवकर् अलधकृत िक्ष्मण पाण्डेिे जानकारी गराउन ुभएको 
लथर्ो । उहाँिे ४०.४१ प्रलतित चािू तफय को बजेट खचय, २१.४० प्रलतित पूशँजगत बजेट खचय भैसकेको 
बताउनभुर्ो । गाउँपालिकाद्वारा कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको, सम्झौता बमोशजम काम भएको वा नभएको 
मूल्र्ांकन, मालसक इ-बिेुवटन प्रकािन गने नेपािकै पवहिो तथानीर् तह बनकेो, गाउँपालिकाको िोगो सावयजलनक, 

सूचनाको हकको प्रत्र्ाभतू गराउन सूचनाको हकको प्रकािन, भमूी बैंक तथापना, नागररक सहार्ता कक्ष तथापना, 
नागररक सहार्ता पशुततका लनमायण, िाखा प्रमखुिाई तथार्ी फोन नम्बरको ब्र्वतथा, सबैतफय  ववद्यलुतर् हाशजरी, सेवा 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेटटन  
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प्रवाहमा नागररकको सशजिोका िालग पावर ब्र्ाकअपको ब्र्वतथा, अनिाइन राजतव संकिनका िालग आगामी 
बैिाख २ गते देशख सञ्चािन हनुेगरी सफ्टवेर्रको ब्र्वतथा गररएको बताइएको ि । त्र्ततै तवात्र्को क्षेत्रमा 
गाउँपालिकािे “कततो ि आमा”  कार्यिम सञ्चािन गरेको, कृवषको क्षेत्रमा कृषकसँग कृवष प्राववलधक कार्यिम 
सञ्चािन, उपभोक्ताको सलुबधाको िालग वडामै पगेुर सलमती सँग सम्झौता गने कामको थािनी गररएको र उपभोक्ता 
सलमलतको सशजिोको िालग र्ोजना सम्बन्धी खाका र कागजात सवहतको पशुततका ववतरण गररएको ि । प्रमखु 
प्रिासकीर् अलधकृत पाण्डेिे घमु्ती शिलबर माफय त अपांग पररचर्पत्र ववतरण गररएको बताउनकुा साथै गाउँपालिकािे 
र्वह चौमालसक देशख सञ्चारकमीिाई सूचना लिन सशजिोका िालग सामाशजक सञ्जािमाफय त आवश्र्क सूचना ददन े
कामको थािनी गरेको समेत बताउनभुर्ो । 

प्रिासन र्ोजना तथा अनगुमन िाखा प्रमखु टंक पन्थी, सामाशजक लबकास िाखा प्रमखु नवराज शघलमरे, तवात्र् 
िाखा प्रमखु नारार्ण अर्ायि िगार्त सबै िाखा प्रमखु र सबै वडाका सशचवहरुिे िाखागत कार्य प्रगतीको 
प्रतततुतीकरण गनुयभएको लथर्ो। कार्यिममा नेकपा एमािेका शजल्िा कलमटी सदतर् कृष्ण प्रसाद खनाििे 
गलु्मीदरबार गाउँपालिकािे अवहिे सम्म गरेका काम प्रिंसलनर् रहेको बताउनभुर्ो । नेपािी काँग्रसे गलु्मीदरबार 
गाउँपालिकाका सशचब राम बहादरु थापािे गाउँपालिकािे गरेका कामिे तथानीर्हरु खसुी रहेको बताउनभुर्ो । 
नेकपा माओवादी केन्द्रका सशचवािर् सदतर् मलनराम ज्ञवालििे गाउँपालिकािे कुमाि जालतको उत्थानका लनशम्त 
अझै धेरै काम गनुयपने सझुाव ददनभुर्ो । नपेाि पत्रकार महासंघ गलु्मीका लनवतयमान अध्र्क्ष नवराज भसुाििे 
आजकाि गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको नाम देिैभर सलुनन िागेको भन्दै कामको प्रसंिा गनुयभर्ो ।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

६.  व्यविगत घटनादताव ककताबको विवजटाईजसेन 
 

गलु्मीदरबार गाउँपालिका अन्तगयत वडा कार्यिर्हरुमा रहेका व्र्शक्तगत घटना दताय वकताबहरुको लडशजटाईजेसन 
गने प्रकृर्ा अशन्तम चरणमा पगेुको ि। हािसम्म ३१५०० को संख्र्ामा घटना लडशजटाईजेसन भईसकेका िन। 



 

 

22     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  
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७. गाउँपावलकाको अनलाईन राजस्ि सकंलन सम्बन्धी प्रवशक्षण कायवक्रम 

गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको नीलत तथा कार्यिम अनसुार र्स आ.व.मा 
पालिकािे लिने सम्पूणय राजतव रकमहरु अनिाईन प्रणािीबाट लिने व्र्वतथाको 
िालग गाउँपालिकाका सबै वडाका वडा सशचवहरुिाई २०७७।१२।२३ र 
२४ गते २ ददने प्रशिक्षण कार्यिम सम्पन्न भर्ो ।  

 

७.  ३१ पसलहरुको बजार अनगुमन, ९ पसललाई कारिाही¸ रु. ९००० राजश्व असलु 
 

नागररकहरुिे तवतथ र गणुततरर्कु्त सामग्रीहरु उपभोग 
गनय पाउने अलधकारिाई सलुनशित गनय बजार अनगुमन 
गररएको गने व्र्वतथा लमिाईएको ि । 

गलु्मीदरबार गाउँपालिकािे लमलत २०७७।१२।३० गते  
बजार अनगुमन गरेको ि । बजार अनगुमनको िममा म्र्ाद 

गजु्रकेा खाध्र् पदाथय (सजुी¸ 
फुरन दाना¸ भजुा¸ शचउरा¸ आटा, लमठाई, लबतकुट)¸ मसिाजन्र् पदाथय (लमट मसिा¸ 
सब्जी मसिा¸ चाट मसिा¸ बेसार¸ 
खसुायनी पाउडर)¸ पेर् पदाथय (फु्रटी¸ 
कोक¸ फेन्टा¸ तप्राइट िगार्त)¸ 
कतमेवटक सामग्री (विम¸ फेलसर्ि 
विम¸ मेहन्दी¸ बोडी परफ्रू्म¸ 
पाउडर)¸ म्र्ाद गजेुका पेन्टहरु¸ टुथ 
पेतटहरू, ववद्यािर्को १०० लमटर 

लभत्रका पसिहरुबाट सूलतयजन्र् पदाथय̧  चरुोट िगार्तका सामग्रीहरु 
९ वटा पसिहरुबाट जफत गरी जम्मा रु. ९००० जरीवाना रकम असिु गररएको ि। 
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पूवयधार ववकास तथा वातावरण व्र्वतथापन िाखा 

१. खर्जयावङ्ग बाख्र ेबन्रखटु्टा वबरबास वसस्न ेजभुङु्ग सिक वनमावण कायव सम्पन्न 
आ.व 2077/078 मा खज्र्ायङ्ग बाख्र ेबन्द्रखटु्टा लबरबास लसतने जभुङु्ग सडकको के.डी कन्सट्रक्सन प्रािी. 
सँग रु 4१,27,889.16 सम्झौता भई हाि पवहिो रलनङ्ग लबि रकम रु. 4,12,745.30 भकु्तानी भई 
20% काम सम्पन्न भएको ि। 

 

 

 

 

 

 

 

२. पदम िहादरु मा.विको कम्पाउण्ि वनमावण कायव सम्पन्न 

पदम वहादरु मा.वव कम्पाउण्ड लनमायण उ.स. वडा न. 1 सलमलतद्वारा पदम बहादरु मा.वव कम्पाउण्ड 
(ववनीर्ोजीत बजेट रु.2,42,000) सम्पन्न गरेको ि । 

 

 

 

 

 

३. वपपल पोखरा ट्रस्ट वनमावण कायव सम्पन्न 

वपपि पोखरा ट्रतट लनमायण लनमायण उ.स. वडा न. 1 सलमलतिे वपपि पोखरा ट्रतट लनमायण (ववनीर्ोजीत 
बजेट- रु. 2,00,000) सम्पन्न गरेको ि । 
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४. उपल्लो छतिािा ँग्याविन वनमावण 

उपल्िो ितडाँडा ग्र्ाववन लनमायण उ.स. वडा न. 1 सलमलतिे उपल्िो ितडाँडा ग्र्ाववन लनमायण 
)ववनीर्ोजीत बजेट रु.2,50,000) सम्पन्न गरेको ि । 

 

 

 

 
 

 

 

 

५. हाल सम्म सम्झौता भएको योजनाहरुको वििरण 

आ.ि. ०७७/०७८ मा गाउँपावलका तथा ििास्तरीय विवभन्न योजनाहरु उपभोिा सवमवत माफव त सचंालन भरैहकेा छन् । 

२०७७ चैत्र मसान्त सम्म उपभोिा सवमवत माफव त संचालन भएका योजनाहरुको संख्या  १८० रहकेो छ । 

चतै्र मवहनामा उपभोिा सवमवत माफव त सचंालन हुन ेयोजनाहरुको सम्झौता वििरण 

लस.न. र्ोजनाको नाम 
वडा 
न. ि ई रकम 

ववलनर्ोशजत 

रु. 
िागत 

सहभालगता रु. सम्झौता लमलत 
सम्पन्न हनु े

लमलत 

1 म्र्ािडाँडा खा.पा. ट्ङकी लनमायण 7 179086.72 160000 19086.72 2077-12-02 2078-01-30 

2 मनकामना मशन्दर लनमायण वडा नं.२ 2 642378.78 550000 92378.78 2077-12-29 2078-02-15 

3 भिायडाडा परुानो  ठाडो बाटो लनमायण 1 171012.47 150000 21012.47 2077-12-16 2078-01-30 

4 टारी राधाकृष्ण मशन्दर पौवा लनमायण 1 249641.35 200000 49641.35 2077-12-01 2077-12-30 

5 शचल्िे खेत भने्न खेत संरक्षण 6 174172.39 150000 24172.39 2077-12-02 2078-01-30 

6 घोराहा फाँट लसचाई र्ोजना  2 339115.21 300000 39115.21 2077-12-03 2078-01-30 

7 फेदी पवहरो रोकथाम  7 240045.97 200000 40045.97 2077-12-03 2078-01-30 

8 जनता प्रा.वव.को पखायि लनमायण  2 57160 50000 7160 2077-12-04 2077-12-30 

9 झािीपानी श्रीनगर खा.पा.र्ोजना  4 697912.64 600000 97912.64 2077-12-05 2078-01-30 

10 ठुिो पंधेरा तथा गोरेटो बाटो ममयत 3 110122.22 100000 10122.22 2077-12-06 2078-01-30 

11 
ठिा आगँन -हवटर्ा -गैराबारी -बेतपानी -
भिार्चौर -बतनेतको पोखरा-पोखराविका एअरपोटय 
जाने मो.बा.ततरोन्ती वडा नं.६ 6 1138469.83 1000000 138469.83 2077-12-06 2078/2/30 
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लस.न. र्ोजनाको नाम 
वडा 
न. ि ई रकम 

ववलनर्ोशजत 

रु. 
िागत 

सहभालगता रु. सम्झौता लमलत 
सम्पन्न हनु े

लमलत 

12 प्रहरी चौकीतारबार 6 168731.6 150000 18731.6 2077-12-06 2078-01-30 

13 मजवुा घोडाहा -हलु्टुङ्ग मो.बा.ततरउन्ती 2 1133944.95 1000000 133944.95 2077-12-06 2078-01-30 

14 लनदरु ररङ्गरोड मो.बा. तारजािी तथा ग्र्ाववन 3 59277.9 50000 9277.9 2077-12-08 2078-01-30 

15 सपुाखोिा देवव देउरािी मशन्दर लनमायण  3 447468.55 400000 47468.55 2077-12-08 2078-02-15 

16 आवाङ्गदीगैरा रुमापोखरा लिफ्ट  खानेपानी र्ोजना  4 3378575.62 3000000 378575.62 2077-12-09 2078/2/30 

17 
ठुिाचौर लमदनुकाचौर उखाप रोटेपानी सल्िेरी 
वपडीडाडाँ कोि तथा काकी घरसम्मा 
मो.बा.ततरउन्ती 7 399729.98 350000 49729.98 2077-12-09 2077-01-30 

18 म्र्ािपोखरी मा.वव.रंगरोगन 3 553379.28 500000 53379.28 2077-12-09 2078-01-30 

19  टाप ुआिमदेवी मो.बा.तारजािी लनमायण 1 281161.79 250000 31161.79 2077-12-09 2078-01-30 

20 ममयत संभार वाडय न १ 1 898833.13 800000 98833.13 2077-12-10 2078-01-30 

21 
घमु्टी पखेु लबरमान मो.बा. सोलिङ्ग तिेप ििाई 
र्ोजना 3 274759.13 250000 24759.13 2077-12-10 2078-01-30 

22 माईकातथान मशन्दर घडेरी लनमायण 7 556129.74 500000 56129.74 2077-12-10 2077-02-15 

23 ठुिान भतेरपाटा तारजािी 6 68216.57 60000 8216.57 2077-12-10 2078-01-30 

24 तल्िो लनरल्दी खोिर्ाय खा.पा .ममयत 6 45119.9 40000 5119.9 2077-12-10 2078-01-30 

25 खोल्र्ा भि संरक्षण तथा िुङ्गी टंकी ममयत 6 57646.16 50000 7646.16 2077-12-10 2078-01-30 

26 सरेु्ायदर् मा.वव. कम्पाउड तथा तारबार 2 1123437.87 1000000 123437.87 2077-12-10 2077-02-15 

27 गरमटारी  लसचाई कुिो ममयत 4 222149.77 200000 22149.77 2077-12-10 2077-01-30 

28 
खज्र्ाङ्ग बाख्र ेबन्द्रखटु्टा लबरबास लसतने जभुङु्ग 
सडक ततरउन्ती  0 10000000 

1000000
0 0 2077-12-11 2077-03-25 

29 रुन्खादह मा.वव.ट्रतट लनमायण  4 950276.96 855000 95276.96 2077-12-11 2078/2/30 

30 बारवेनी वहल्मी खा.पा.टंकी लनमायण  2 227071.25 200000 27071.25 2077-12-12 2078-01-30 

31 काफिपानी खाम्जा डौडाि मोटर बाटो ववततार 3 419431.02 375000 44431.02 2077-12-12 2078-12-30 

32 धारापानी डाईनडाडा खा.पा.टंकी लनमायण  2 222809.32 200000 22809.32 2077-12-12 2078-01-30 

33 म्र्ािपोखरी मा.वव.रंगरोगन 3 553379.28 500000 53379.28 2077-12-12 2078-01-30 

34 वहल्मी कोटघर ठुिापंधरा गो.बा. 2 111015.99 100000 11015.99 2077-12-16 2077-01-30 

35 महाकािी लन.मा.वव िौचािर् लनमायण 2 775591.53 700000 75591.53 2077-12-17 2078-02-15 

36 श्र्ािापानी मोटर बाटो ७ 58121.93 50000 9621.93 2077-12-23 2077-01-30 

37 काबे्रपोखरी  मा.वव.फोहोर पानी ब्र्वतथापन 2 168500.78 150000 18500.78 2077-12-29 2078-01-30 

38 कुडर कटर रुख मो.बा. 7 46477.2 40000 6477.2 2077-12-25 2077-01-30 

39 कुमाि गाउँ देशख लनरिङ बजारमडुा लसख्र  मो.बा. 1 220126.47 200000 20126.47 2077-12-26 2078-01-30 

40 अन्तरपानी खोरेपानी तारजािी लनमायण 6 113327 100000 13327 2077-12-26 2078-01-30 

41 कालिमाटी कोटटोिा लिफ्ट खानपेानी 2 379063.83 350000 29063.83 2077-12-26 2077-02-15 

42 भतुदिुो खा.पा. टंकी लनमायण 1 270879.59 250000 20879.59 2077-12-26 2078-02-15 
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लस.न. र्ोजनाको नाम 
वडा 
न. ि ई रकम 

ववलनर्ोशजत 

रु. 
िागत 

सहभालगता रु. सम्झौता लमलत 
सम्पन्न हनु े

लमलत 

43 
हलु्टुङ्ग टङिाजी -घमुी पल्िीकोट -भेडवुा सडक 
किभयट लनमायण  2 1134774.12 1000000 134774.12 2077-12-29 2078-02-15 

44 शझरबास नेटा िमु्पके मोटर बाटो ममयत  1 388867.89 350000 38867.89 2077-12-29 2077-01-30 

45 सरु्ोदर् मा.वव पखायि लनमायण  2 563224.79 500000 63224.79 2077-12-29 2078-02-15 

46 रुरु रेसङु्गा पर्यटन प्रबधयन ततरउन्नती  3 727898.23 640000 87898.23 2077-12-29 2078-02-15 

47 सादीगैरा तल्िा िहरा खानेपानी टंकी लनमायण  2 225993.55 200000 25993.55 2077-12-30 2078-02-15 

48 बडहरे मो.बा.लनमायण 7 163107.26 150000 13107.26 2077-12-30 2078-01-30 

49 डमुटारी लसंचाई र्ोजना 5 109918 100000 9918 2077-12-30 2078-01-30 

50 बलिथमु नरहरर कण्डेि मा.वव.ताराबार 1 262367 250000 12367 2077-12-30 2078-02-15 

51 
गौडाकोट जभुङु्ग सडक सपुाखोिा  देउरािी 
खण्डको सल्िेरी देशख कमरपानी डाडँा सम्म 2 490472.23 

490472.
23 0 2077-12-18 2078/2/30 

52 
लसमािपाटा ठुिाखकय  खानीमोर चारखटेु्ट मोटर  

बाटो लनमायण वडा नं. १ 1 479851.72 
479851.7

2 0 2077-12-15 2078-01-30 

53 गंगा आधारभतु ववद्यािर् भवन फाउन्डेसन लनमायण  6 687767.78 500000 187767.78 2077-12-09 2078-01-30 

वनमावण व्यिसायीबाट सचंालन हुन ेयोजनाहरुको वििरण 

लस.न. र्ोजनाको नाम िई रकम रु कुि कबोि रु. लनमायण फमय सम्झौता लमलत 

1 
खज्र्ाङ्ग बाख्र ेबन्द्रखटु्टा लबरबास लसतने जभुङु्ग 
सडक ततरउन्ती 

10000000 
4042899.16
3 के.डी कन्तट्रक्सन प्रा.लि. 2077-12-11 

2 
गौडाकोट जभुङु्ग सडक सपुाखोिा  देउरािी 
खण्डको सल्िेरी देशख कमरपानी डाडँा सम्म 

490472.23 476186.633 
सनुौिो कन्सट्रक्सन  एण्ड ववल्डसय 
प्रा.लि. 

2077-12-18 

3 
लसमािपाटा ठुिाखकय  खानीमोर चारखटेु्ट मोटर  

बाटो लनमायण वडा नं. १ 
479851.72 

465875.450
8 तारा िक्ष्मी लनमायण सेवा 2077-12-15 
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सामाशजक तथा आलथयक ववकास 

लशक्षा तथा खेिकुद 

१. गाउँपालिकाको समग्र शैक्षक्षक अिस्था 
ववद्यािर्को वववरण M  

 

शिक्षकको वववरणM 

ि.सं वववरण  दरबन्दी राहत /अनदुान  जम्मा  कैकफयत  

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 

 

 

२. दोस्रो राष्ट्रपनत रननङ लसल्ड प्रनतयोधगता सम्पन्न 

"तवात्र्का िालग खेिकुद रािका िालग खेिकुद" भने्न नारा सवहत गलु्मीदरबार गाउँपालिकाद्वारा दोस्रो रािपलत 
रलनङ लसल्ड प्रलतर्ोलगता सम्पन्न भएको ि।प्रलतर्ोलगता चैत्र १४ देशख १६ सम्म रुन्खादह माध्र्ालमक ववद्यािर्मा 
चिेको लथर्ो।१६ ववद्यािर्को सहभालगता रहेको प्रलतर्ोलगतामा जम्मा १६ फरक फरक ववधामा खेि सञ्चािन 
गरी सोही अनसुार खेिाडीिाई प्रलततपधाय गराईएको लथर्ो।प्रलतर्ोलगतामा रुन्खादह मावविे प्रथम तथान प्राप्त ग गनय 
सफि भएको लथर्ो भने सूर्ोदर् मावव र ईश्वरी मावविे िमि दोस्रो र तेस्रो तथान प्राप्त ग गनय सफि भएका लथए। 

 

स्िास््य 

१. स्िास््य ससं्थाहरुको मावसक सवमक्षा सम्पन्न 

गलु्मीदरबार गाउँपालिका, तवात्र् िाखा र अन्तगयतका  तवात्र् सतथांहरुको  २०७७/१२/०६ गते प्रमखु 
प्रिासकीर् अलधकृत श्री िक्ष्मण पाण्डेको अध्र्क्षता एबम तवात्र् अलधकृत नारार्ण प्रसाद अर्ायिको सहशजकरणमा 
दोस्रो चौमालसक  समीक्षा तथा   कार्यर्ोजना बैठक देहार् बमोशजम ििफि तथा लनणयर् गरर सम्पन्न भर्ो । 

१. आ-आफ्नो  सतथािे  सम्पादन गरेका कार्यहरूको  प्रततलुतकरण तथा  चौमालसक सलमक्षा  । 
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२. अशघल्िो चौमालसकमा भएका लनणयर्हरूको कार्ायन्वर्नको  सलमक्षा । 

३. सेवा प्रवाह गदाय आईपरेका ववलभन्न समतर्ाहरूको बारेमा ििफि गदै प्रभावकारी सेवा प्रवाहको िालग कवटवद्व 
र प्रलतवद्ध हनुे  लनणयर् | 

४. गणुततररर् प्रभाबकारर र  िबयििुभ तवात्र् सेवा प्रभाह कार्यिमिाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्र्क 
कार्य गने ।                                         

५. गाउँपालिकािे ल्र्ाएको कततो ि आमा कार्यिम, लबध्र्ािर् केन्द्रीत सालथ शिक्षा कार्यिम, घरघरमा जेष्ठ 
नागररक उपचार कार्यिम, मालसक तौि अनगुमन ददबस, ददघय रोलगका िालग लनिलु्क औषलध उपचार (उच्च 
रक्तचाप, मधमेुह र दम रोग) कार्यिम आदीिाइ थप प्रभाबकारी बनाउने। 

 

 

 

 

 

 

 

 

२. स्वास्थ्य ममा िमूह ैैकक ि्पन्न 

रोग िागेपलि उपचार गनुयभन्दा रोग िाग्न नददन ु नै वेस भन्ने अबधारणा  सवहत तवात्र्  प्रबधयन 
कार्यिम सन्चािन गदै तवात्र् आमा समहुको लनर्लमत मालसक बैठक सम्पन्न। 
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३. लिद्यािय केन्द्रीि िालि लिक्षा काययिम 

वकसोरावतथामा हनुे िाररररक, मानलसक तथा सामाशजक पररवतयनहरुिाई सहज व्र्वतथापन गदै कुितमा 
फतनबाट जोगाउन र वकसोरावतथामा तवात्र्िाई  लबिेष ख्र्ाि गनय ववद्यािर् केशन्द्रत साथी शिक्षा 

कार्यिम गलु्मीदरबार गाउँपालिका अन्तगयतका  ववद्यािर्हरुमा लनरन्तर सन्चािन भैरहेको ि।  

कृवि 

१. कृिकिरूको फमयको अििोकन, अनुगमन  तथा ननरीक्षर् 

 र्स गाउँपालिका लभत्र  रहेका कृषकहरुको खेतबारीमा आइपरेका 
समतर्ाबारे बझु्नको िालग र संघ, प्रदेि तथा र्स गाउँपालिकाबाट 
संचालित कार्यिमहरुको कृवष ववकास िाखाबाट अनगुमन गरी 
आवश्र्क सझुाव तथा सरसल्िाह प्रदान गररएको ि।  

 

२. कृषकसँग कृवष प्राववलधक कार्यिम संचािन 

र्स गलु्मीदरबार गाउँपालिकािे संचािन गरेको कृषकसंग कृवष 
प्राववलधक कार्यिमिाई लनरन्तरता दददै चैत्र मवहनामा पलन ३१ जना कृषकहरुसंग प्राववलधकहरुिे 
प्रत्र्क्ष भेटघाट गरी उहाँहरुिाई लनर्लमत प्रववलधक सेवा प्रदान गररएको ि।। आफ्नो पिपंुक्षी 
सम्बन्धी समतर्ा तथा कृवष सम्बन्धी ववलभन्न समतर्ाहरु प्राववलधकहरुसँग राख्न गाउँपालिकािे हाददयक 
अवपि समेत गदयि ।  
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सामाजिक विकास तथा िैंधगक समानता 

१. महििा अनुलशक्षर् तालिम सम्पन्न  

र्स गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको आर्ोजनामा गलु्मीदरबार गाउँपालिका ७ नं. वडामा मवहिा समूह तथा संतथामा 
आवद्ध भएका मवहनाहरुका िालग मवहिा अनशुिक्षण तालिम सम्पन्न 

गररर्ो । हाि सम्म मवहिा 
प्रशिक्षण तालिम नलिएका समूह 
संतथाको मवहिाहरुिाई उक्त 
तालिम ददइएको लथर्ो । प्रत्रे्क 
वडामा २ ददन सम्म संचािन 

भएको उक्त तालिममा मवहिा ववकास कार्यिम, समूह गलतशििता, बचत, नेततृ्व तथा संचार, िैलगक वहंसा तथा 
जेन्डर, प्रजनन ्तवात्र् , घरेि ुवहंसा, ग्रामीण व्र्वसार्, मवहिा ििशक्तकरण िगाएत ववलभन्न ९ वटा ववषर्बतत ु
समावेि गररएको लथर्ो । प्रत्रे्क्ष रुपमा २१० जना मवहिा सहभालगता भएको उक्त तालिमिे मवहिाहरुिे 
आफ्नो काम गने क्षमतामा ववृद्ध भएको अपेक्षा गररएको ि 
। उक्त तालिम लिएका  २१० जना मवहिाहरुिे आफ्नो  
समूह तथा संतथाका अन्र् मवहिाहरुिाई प्रशिक्षण ददने 
व्र्वतथा लमिाइएको हदुा समूह तथा संतथाका अन्र् 
मवहिाहरुिे समेत उक्त तालिमबाट िाभाशन्भत भएका िन ्
।   
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सूचना प्रविधि तथा विद्युविय सुशासन 

१. कायायियको िेभसाईट, सामाजिक संिाि र मोिाईि एप्समा अध्यािधिक 

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 । 

२. E-System को राजश्च सकंलन प्रणाली जिान 

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 ग गनय सवकन्ि। करदातािे आफूिे लतरेको करको वववरण तरुुन्तै आफ्नो 
मोबाईिमा SMS माफय त प्राप्त ग गनुय र्सको अको वविेषता हो। 
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यस महिनामा भएका काययपालिकाका ननर्ययिरु 
 

लमलत २०७७/१२/१७ गतेको गाउँकार्यपालिकाको १८ औ ंबैठकका प्रतताब तथा लनणयर्हरु  

प्रततावहरु 

१. अशघल्िो बैठकका लनणयर्हरुको सलमक्षा सम्बन्धमा । 

२. गाउँपालिकाका अध्र्क्षज्रू्को लसघ्र तवात्र् िाभको कामना सम्बन्धमा ।  

३. १५ िैर्ाको अतपताि लनमायणको िालग खररद गने प्रविर्ामा रहेको जग्गाको मआुब्जा सम्बन्धमा । 

४. कोलभड-१९ संिमण  रोकथाम तथा लनर्न्त्रण सम्बन्धमा  

५. एम.आई.र्स. अपरेटर र वफल्ड सहार्कको म्र्ाद थप तथा प्रलतबद्धता सम्बन्धमा । 

६. कमयचारी दरबन्दीको िालग O&M (संगठन तथा व्र्वतथापन ) Survey गने सम्बन्धमा । 

७. पालिकािाई बािश्रलमक मकु्त तथानीर् तह घोषणा गने सम्बन्धमा । 

८. िशुम्बनी प्रदेिको िगानी सम्मेिनमा पेि गने र्ोजनाहरु िनौट गने सम्बन्धमा । 

९. कृवष औजारहरु खररद सम्बन्धमा । 

१०. ज्र्ािादारीमा राशखएका कार्ायिर् सहर्ोलगहरुको पाररश्रलमक सम्बन्धमा । 
११. र्ोजनाको नाम पररवतयन सम्बन्धमा । 

१२. भलुमवहन व्र्शक्तहरुको िगत संकिन सम्बन्धमा । 

१३. व्र्शक्तगत घटना दताय शिववर तथा अलभमशुखकरण सम्बन्धमा 
१४. अन्र् ववववध 

 

लनणयर्हरु 

१८.१ गाउँ कार्यपालिकाको १७ औ ंबैठकमा भएका लनणयर्हरुको सलमक्षा गररर्ो । लनणयर्हरु  कार्ायन्वर्नको 
अवतथा सन्तोषजनक रहेको पाइर्ो । 

१८.२ गलु्मीदरबार गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाका अध्र्क्ष श्री अिोक कुमार थापाज्रू् अकतमात वीरामी भई 
ववरेन्द्र प्रहरी अतपताि महाराजगञ्ज काठमाण्डौमा उपचाररत रहन ु भएको हुँदा उहाँको लसघ्र तवात्र् 
िाभको कामना गने लनणयर् गररर्ो । 

१८.३ गलु्मीदरबार गाउँपालिका वडा नं. ३ को गौंडाकोट तवात्र् चौकी नशजकैको धरेुिडाँडामा १५ िैर्ाको 
अतपताि भवन लनमायणको िालग गाउँ कार्यपालिकाको लमलत २०७७/८/१० गतेको लनणयर्बाट नेपाि 
सरकार समक्ष अनरुोध गररएकोमा नेपाि सरकार मशन्त्रपररषदको लमलत २०७७/११/२५ को लनणयर्ानसुार 
वक.नं. ९३१, ६६, ६०, ६१ र ६३ बाट क्षेत्रफि ७-२-२-२ रोपनी अतपताि भवनको जग्गा प्रालप्त ग गनय 
तवीकृलत प्रदान भएकोिे जग्गा प्रालप्त ग ऐन २०३४ को दफा ५ बमोशजम प्रारशम्भक कारबाई चिाउनको 
िालग अलधकृत िैठौं श्री टंक प्रसाद पन्थीिाई तोकी र्थालसघ्र प्रारशम्भक प्रलतवेदन तर्ार गरर ऐनको दफा 
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१३ बमोशजम मआुब्जा लनधायरण गनय प्रमखु शजल्िा अलधकारीज्रू्िाई अनरुोध गरर भवन लनमायण सम्बन्धीको 
प्रविर्ा लसघ्र अगाडी बिाउने लनणयर् गररर्ो । 

१८.४ पलिल्िो समर्मा लिमेकी लमत्रराि भारत िगार्तका देिमाहरुमा नर्ाँ भेररर्न्टका साथ कोरोना भाइरसको 
संिमण फैलिरहेको हुँदा गलु्मी शजल्िा तथा र्स गाउँपषालिका पलन उच्च जोशखममा रहेको हुँदा कोरोना 
भाइरस संिमण रोकथाम तथा लनर्न्त्रणको िालग कार्यर्ोजना सवहत पूवय तर्ारी अवतथामा रहन आवश्र्क 
व्र्वतथा लमिाउने । 

१८.५ राविर् पररचर्पत्र तथा पशञ्जकरण ववभाग लसंहदरबार, काठमाण्डौको च.नं.१७९६ लमलत २०७७/११/२८ 
को पत्र बमोशजम व्र्शक्तगत घटना दताय र सामाशजक सरुक्षा कार्यिमिाई तोवकएको समर्मा प्रभावकारी 
तलु्र्ाउन नसकेको कारण तथानीर् तहमा तथापना भएको सेवा इकाईमा रहेका एक जना एम.आई.र्स. 
अपरेटर र वफल्ड सहार्कको म्र्ाद वव.सं.२०८० असार मसान्तसम्म थप हनुे प्रविर्ा िरुु भएको र 
आगामी आ.व. देशख सेवा इकाईमा कार्यरत कमयचारीहरुको एक चौमालसकमा तिब भिा बापतको हनु 
आउने बजेट साझेदारीको प्रलतबद्धता उपिब्ध गराउन माग गरेको हुँदा व्र्शक्तगत घटना दताय र सामाशजक 
सरुक्षा कार्यिमिाई प्रभावकारी बनाउन सेवा इकाईका कमयचारीको एक चौमालसकमा तिब भिा बापतको 
हनु आउने बजेट साझेदारीमा गनय प्रलतबद्ध रहेकोिे प्रलतबद्धता पत्र पठाउने लनणयर् गररर्ो । 

१८.६ र्स गलु्मीदरबार गाउँपालिकािे कमयचारी दरबन्दी वववरण आवश्र्कता अनसुारको दरबन्दी कार्म गनयको 
िालग O&M (संगठन तथा व्र्वतथापन ) Survey गने लनणयर् गररर्ो । 

१८.७ र्स पालिकािाई बािश्रलमक मकु्त तथानीर् तह घोषणाका िालग आवश्र्क प्रविर्ा अगाडी बिाउने लनणयर् 
गररर्ो । 

१८.८ िशुम्बनी प्रदेि, नेपाििे लमलत २०७८ साि जेठ ६ र ७ गते िगानी सम्मेिन गनय िागेको हुँदा उक्त 
सम्मेिनमा पेि गनयको िालग तपशििका र्ोजनाहरु आलथयक मालमिा तथा र्ोजना मन्त्रािर्मा पठाउन े
लनणयर् गररर्ो । 

तपशििः 

(१.) िाहा वंशिर् राजाहरुिे राज्र् चौववसे राज्र्हरु मध्रे् गलु्मी राज्र्को तथापनाभएको पाईन्ि । गलु्मीको 
राज वंिाविी अनसुार गलु्मीराज्र्को संतथापक वीर िाह ववए । वव.सं. १४९३ मा गलु्मी राज्र् तथापना 
भएको र उनका १३औ ंपतुतामा िासन गरेको पाईन्ि र्सरी ऐलतहालसक महत्व रहेको गलु्मीदरबारिाई 
पर्यटन प्रबद्धयनको संभावना बोकेको ऐलतहालसक तथि रहेको ि । गलु्मीदरबार गाउँपालिका र रेसङु्गा 
नगरपालिकाको संगमतथि रहेको भवुानेपाकय बाट चारैलतर मनोरम प्राकृलतक वहमशृ्रङ्खिा र पहाडी भ-ू
भागहरुको दृश्र्ाबिोकन गरर तवगीर् आनन्द महससु गने तथि रहेको । सो भन्दा मालथ पववत्र धालमयक 
तथि रेसङु्गा तपोभलूममा प्राशचन ऋवषमनुीहरुिे तपष्र्ा गरेको तथि रहेको हुँदा धालमयक महत्व रहेको ि । 
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रेसङु्गा नगरपालिकािे तम्घास बजार देशख  रेसङु्गा पोखरीसम्म केवि कारको अध्र्र्न गरेको र सोको 
दशक्षशण भागमा सानो रेसङु्गा, भवुाने पाकय  र गलु्मीदरबारिाई पर्यटन प्रबद्धयन गरर सोको आसपासमा रहेको 
सपुा मशन्दर र उजेिादेवी मशन्दर समेतिाई पर्यटन पूवायधारमा समावेि गरर पर्यटकीर् गन्तव्र्को रुपमा 
ववकास गनय िाग्ने िागत करीव रु. ८० करोड  । 

 

(२.) र्स गाउँपालिका लभत्र मौरी पकेट क्षेत्र, सनु्तिा पकेट क्षेत्र, मकै पकेट क्षेत्र र धान पकेट क्षते्र 
तरकारी खेतीको ववषिे सम्भावना रहेको हुँदा अगायनीक मह प्रिोधन केन्द्र तथापना गरी मैन उद्योग समेत 
तथापनाकासँगै कृवष पर्यटन ववकासको िालग िागत कररव रु. ५ करोड  । 

 

(३.) गाई, भैंसी, बाख्रा, कुखरुा  र मािा उत्पादनको राम्रो सम्वाभना भएको र बजारको िालग बटुवि 
नशजकमा रहेको हुँदा बजारको पलन राम्रो सम्भावना भएकोिे व्र्वसार्ीक पिपुािनको िालग िागत कररव 
रु.१५ करोड 

१८.९ कृवष उत्पादन सहज, सरि, लिटो िररतो र कम िागतमा उत्पादन गनयको िालग गाउँपालिकािे खिुाएको 
सूचना बमोशजम कृषकहरुबाट लनवेदन प्राप्त ग भए अनसुार साना कृवष औजार तथा र्न्त्र उपकरण अनदुान 
कार्यिम अन्तगयत र्स पालिकाका कृषकहरु माफय त खररद गनय प्रदेि सरकारिे सूशचकृत गरेका फमयहरुबाट 
तपलसि बमोशजमका साना कृवष औजार तथा र्न्त्र उपकरणहरु कृषक माफय त खररद गनय गाउँपालिकािे 
आवश्र्क सहशजकरण गने लनणयर् गररर्ो । 

तपशििः 

१. चापकटरः- ८ वटा 
२. लमलनटेिरः- ३१ वटा 
३.तप्ररे्रः- १९ वटा 
४. प्िावष्टक टनिेः- ६/१० काः- ८० वटा 
५. प्िावष्टक टनिेः- ८/१२ काः- २० वटा 
६. लमल्क क्र्ानः- १ वटा 
७. खाल्टो खने्न मेशिनः- ७ वटा 
८. आराः- १५ वटा  

 

१८.१० र्स गाउँपालिकाको वडा नं. ४, ६ र ७ मा कार्ायिर्को कामको चाप अनसुार दैलनक ज्र्ािादारीमा 
राशखएका कार्ायिर् सहर्ोलगहरु पूणय बहादरु अलधकारी, ररता ज्ञवािी र तलु्सा शघलमरेिाई हाशजर भएको 
ददनको दैलनक रु. ५१७।–का दरिे २०७८ साि असार मसान्त सम्म कामकाज गरेको ददनको रकम 
उपिब्ध गराउने लनणयर् गररर्ो । 

 



 

 

36     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

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

 

बषय: १       अङ्क  ७          २०७८ बैिाख १४ गते 

१८.११ गलु्मीदरबार गाउँपालिका वडा नं. १ बलिथमुमा चापपानी दारेगौंडा टाप ु लिशफ्टङ्ग खानेपानी र्ोजना 
खानेपानी तथा सरसफाईं लडलभजन कार्ायिर्बाट तवीकृत भइ ववतततृ नाप जाँच(DPR)  को िालग काम िरुु 
गदाय वववाद भएकोिे उक्त र्ोजनाको नाम पररवतयन गनयको िालग खानेपानी तथा सरसफाई लडलभजन 
कार्ायिर् , गलु्मीिाई लसफाररस गने लनणयर् गररर्ो । 

१८.१२ नेपाि सरकारबाट भलुमवहन व्र्शक्तहरुिाई जग्गा उपिब्ध गराउन भलूमसम्बन्धी समतर्ा समाधान आर्ोग 
तथापना गरर वववरण संकिन गने कार्य िरुु भएको हुँदा कुनैपलन ठाउँमा जग्गा नभएका भलुमवहन 
व्र्शक्तहरुको िगत सबै वडा कार्ायिर्हरुिे संकिन गने लनणयर् गररर्ो । 

१८.१३ राविर् पररचर्पत्र तथा पशञ्जकरण ववभागबाट देिव्र्ापी रुपमा सञ्चािन हनुे व्र्शक्तगत घटना दताय (जन्म, 
मतृ्रू्, ववबाह, बसाईसराइ एवं सम्वन्ध ववच्िेद) तथा नर्ाँ सामाशजक सूरक्षा दतायको िालग लमलत 
2078/१२/२२ गतेको कार्यपालिका बैंठकको लनणयर्ानसुार र्स गलु्मीदरवार गाउँपालिकाका तपशिि 
बमोशजमका वडाहरुका लनम्न तथानमा ववहान 11:00 वजेदेशख साँझ ५:00 वजेसम्म व्र्शक्तगत घटना 
दताय शिववर सञ्चािन गररने भएको हुँदा हािसम्म घटना दताय नगराएका नागररकहरुिे आफुिाई पार्क 
पने नशजकको तथानमा आवश्र्क कागजात सवहत उपशतथत भई अलनवार्य रुपमा व्र्शक्तगत घटना दताय 
तथा सामाशजक सूरक्षा िाभग्राही नाम दताय गनुय/गराउनहुनु भलन सूचना प्रकािन गने लनणयर् गररर्ो । 

 

१८.१४ र्स गाउँपालिकाको वडा नं. ४ र २ जोड्ने खज्र्ायङ्ग-बाख्र-ेबन्द्रखटु्टा-वीरबास-लसतने-जभुङु्ग मोटरबाटो खने्न 
िममा वववाद भएको हुँदा सम्बशन्धत पक्षसँग बसी ििफि गरर समतर्ा समाधान गने लनणयर् गररर्ो । 

१८.१५ र्स गाउँपालिकाको वडा नं. ७ का ववलभन्न ठाउँमा ववद्यतुका काठका पोिहरु शजणय भइ फेनुय पने 
भएकोिे नपेाि ववद्यतु प्रालधकरण गलु्मी ववतरण केन्द्रबाट शतटिको पोि िुवानी गदाय िागेको िुवानी खचय 
बापतको रकम रु. ९०००।- भकु्तानी ददने लनणयर् गररर्ो । 

 

लमलत २०७७/१२/२२ गतेको गाउँकार्यपालिकाको १९औ ंबैठकका लनणयर्हरु 

प्रततावहरुः 

१.तथानीर् तह संतथागत तवमूल्र्ाङ्कन सम्बन्धमा । 

२. संतथागत तवमूल्र्ाङ्कनको सधुार कार्यर्ोजना सम्बन्धमा । 

लनणयर्हरु 

१९.१ तथानीर् तह संतथागत क्षमता तवमूल्र्ाङ्कन कार्यववलध, २०७७ अनसुार र्स गलु्मीदरबार 
गाउँपालिकामा लमलत २०७७/१२/१७ देशख २०७७/१२/२२ गतेसम्म भएको 



 

 

37     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

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

 

बषय: १       अङ्क  ७          २०७८ बैिाख १४ गते 

अलभमशुखकरण तथा तवमूल्र्ाङ्कन कार्यिािाबाट भएको तवमूल्र्ाङ्कन अनसुार १० वटा 
ववषर् क्षेत्र का १०० वटा सूचकको मलु्र्ाङ्कनको आधारमा भएका प्रमाणहरुिाई हेदाय ६१ 
प्राप्त गाङ्क आएकोिे गाउँ कार्यपालिकाको १९औ ंबैठकबाट र्स मूल्र्ाङ्कनिाई सवयसहमलतिे 
अनमुोदन गरर ििफिका िालग गाउँ सभामा पेि गने लनणयर् गररर्ो । 

१९.२ संतथागत तवमूल्र्ाङ्कनको सधुारको िालग आवश्र्क नीलत तथा गनुय पने विर्ाकिापहरु 
पवहचान गरर पेि भएको कार्यर्ोजना समेत अनमुोदन गने लनणयर् गररर्ो ।  

 

  



 

 

38     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

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

 

बषय: १       अङ्क  ७          २०७८ बैिाख १४ गते 

मित्िपूर्य सूचनािरु 
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वजल्ला तथा राविय वमवियामा गाउँपावलका 
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चैत्र मवहनामा संचािन भएका ववलभन्न कार्यिमहरुको झिक 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

गलु्मीदरबार गाउँपालिका वडा नं. १ मा मकैमा देशखएको समतर्ाको वफल्ड ततरमा अनगुमन गदै 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यिम (कामका िालग 
पाररश्रलमकमा आधाररत सामदुावर्क आर्ोजना सन्चािन) 
कार्यववलध २०७७ अनसुार १०० ददनको रोजगारीका 
िालग  गलु्मीदरवार  गाउँपालिकाका ववलभन्न वडाहरुमा 

मुख्यमन्री ग्रामीण षवकास तथा रोिगार 
कायमक्रम अन्तमगत संचालि बुटीक ताशलमको 
झलक 
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केही महत्वपूणय सन्देिमूिक सूचना तथा जानकारीहरु 

  

तवात्र् चौकीको करेसाबारीमा उब्जनी भएको हररर्ो साग 
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चैत्र महिनामा भए गरेका मुख्यकाययिरुको प्रगती वििरर् 

महहिा : चैर  आ.व. : २०७७/७८ 
लस.नं सम्पाददत प्रमखु कार्यहरु चैत्र र्ो आ.व.मा हािसम्मको कैवफर्त 

1 पशन्जकरण तफय        

  

क. जन्मदताय ७६ ६३७   

ख. मतृ्र्दुताय २९ २०९   

ग. वववाहदताय १९ १७८   

घ. सम्बन्ध ववच्िेद १ ८   

ङ. बसाईसराई दताय ४ ११३   

च. बसाई सरी गएको ६ २३२   

ि. बसाई सरी आएको २ २६   

2 सामाशजक सरुक्षा तफय        

  

ववतरण गररएको रकम २६४०६००० ४८२७४८००   

जम्मा िगत कट्टा भएको संख्र्ा ८५ ८५   

जम्मा थप भएको संख्र्ा ६८५ ६८५   

हाि कार्म भएको जम्मा संख्र्ा २९८८ ५४०३   

3 प्रमाशणत सम्बन्धी       

  

नाता प्रमाशणत  ६० २८९   

आम्दानी प्रमाशणत ६ ५३   

अन्र् प्रमाशणत  ५२ २७६   

4 लसफाररस सम्बन्धी       

  

नागररकता लसफाररस  ५५ ५३२   

नाबािक पररचर् पत्र लसफाररस ० १०   

प्रलतलिवप नागररकता लसफाररस ४१ २४८   

पेन्सन सम्बन्धी कागजात लसफाररस २ ३१   

५ प्रकोप व्र्वतथापन सम्बन्धी        

  
क) राहत प्राप्त ग गने संख्र्ा  ० १७९   

ख) आलथयक सहार्ता रकम ० ५८०५००   

६ न्र्ावर्क सलमलत सम्बन्धी वववरण       

  

क) न्र्ावर्क सलमलतमा दताय भएका लनवेदन संख्र्ा २ ७   

   फछ्र्ोट संख्र्ा - १   

ख) लमिापत्र भएका  १ २   

ग) फैसिा भएका ० ०   

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

  

संघ संतथा दताय १ २०   

संघ संतथा नववकरण ० ०   

व्र्वसार् दताय ८ ४७४   

व्र्वसार् नववकरण ० २६   

कृवष सम्बन्धी फमय दताय १ १६   

कृवष सम्बन्धी फमय नववकरण ० ०   

पिपुािन सम्बन्धी फमय दताय ० २७   

पिपुािन सम्बन्धी फमय नववकरण ० ९   

कृवष तथा पि ुफमय दताय ५ ३३   

कृवष तथा पि ुफमय नवीकरण ० ०   

कृषक दताय संख्र्ा ० ०   

कृषक समूह दताय संख्र्ा ० २   

७ सहार्ता कक्षबाट सेवा लिने संख्र्ा २२० १२६०   

८ सामाशजक संजाि अध्र्ावलधक पटक २० ३४९   

९ कार्ायिर्को वेवसाईट अध्र्ावलधक पटक ६ १८४   

१० SMS माफय त सूचना संम्प्रषेण ३५१० १८९८२   

११ अनुगमन सम्िन्िी वििरर् (पटक)       

  

क. बजार अनगुमन ३१ २५२   

   कारवाही ९ ६८   

ख. तवात्र् चौकीहरुको अनगुमन  ७ ६३   

ग. वडा कार्यिर्हरुको अनगुमन  १ ४   

घ. ववद्यािर्हरुको अनगुमन १३ ७५   

ङ. सहकारी संतथाहरुको अनगुमन ० ०   

च. र्ोजनाहरुको अनगुमन लनरीक्षण १० ४१   

ि. र्ोजनाहरुको प्राववलधक लनरीक्षण ० २४२   

ज. मासपुसिहरुको अनगुमन २ ८   

झ. औषधी पसिहरुको अनगुमन २ २१   

ञ. कृषकहरुको फमय अनगुमन ० ६४   

ट. कृषक भेटघाट (कृवषसँग सम्बशन्धत) ३४ ३५९   

ठ. कृषक भेटघाट (पिपंुिीसँग सम्बशन्धत) १३२ ४९१   

१२ गनुासो फिौट       
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क) कार्ायिर्मा लनवेदन माफय त  ० ०   

ख) हेल्िो सरकार माफय त ० ०   

ग) सामाशजक सन्जाि माफय त ० ५   

१४ बैठक सम्बन्धी वववरण       

  

क. कार्ायपालिका बैठक २ १९   

ख. वडा सलमलत बैठक १४ ९६   

ग. ववषर्गत सलमलत बैठक ० १   

घ. ववपद् सम्बन्धी बैठक ० ५   

ङ. LCCMC बैठक ० ८   

च. खररद सम्बन्धी बैठक ४ २६   

ि. टेण्डर सम्बन्धी बैठक ८ ५०   

ज. कमयचारी िनौट सम्बन्धी बैठक ० ४४   

झ. ववपन्न नागररक उपचार सम्बन्धी बैठक ० ५   

ज. तटाफ बैठक १ ९   

झ. ववद्यािर् प्र.अ.हरुको मालसक बैठक १ ६   

ञ. तथानीर् पाठर्िम लनमायण सलमलतको बैठक १ १४   

ट. शिक्षा सलमलतको बैठक १ ३   

ठ.  न्र्ार्ीक सलमलतको वैठक १ ७   

ड. मखु्र्मन्त्री ग्रामीण ववकास कार्यिम सलमलत ० ४   

ण. अन्र्  २ २०   

14 र्ोजना सम्बन्धी वववरण       

  

क. जम्मा र्ोजनाहरुको संख्र्ा २८३ २८३   

ख. उपभोक्त सलमलतबाट सम्झौता भएको संख्र्ा २६ १८०   

ग. र्ोजनाको रकम भकु्तानी ३४ ४७   

बोिपत्र / शििबन्दी       

क. आर्ोजनाको Cost Estimate, Bidding Document तर्ार ० १९   

ख. ठेक्का सम्झौता तर्ार १ १०   

ग. Bid Evaluation Report तर्ार १ ७   

घ. ठेक्का मूल्र्ाङ्कन प्रलतवेदन २ ११   

ङ. आर्ोजना सपररवेक्षण ३५ ३३५   

उपभोक्ता सलमलतद्वारा सम्पाददत हनु ेर्ोजना       

क. र्ोजना िागत अनमुान तर्ार २६ २१७   
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ख. र्ोजना मलु्र्ाङ्कन तर्ार ३४ ८६   

ग. आर्ोजना सपुररवेक्षण ११० १११०   

१५ तवात्र् सेवा लिन ेनागररकहरुको वववरण       

  

तवात्र् संतथाबाट 2141 २५६०९   

खोप केन्द्रबाट 203 ३३५६   

मवहिा तवात्र् तवरं्सेववका माफय त 945 १२७५१   

गाउँघर क्िीलनकबाट 384 ४२१८   

खोप कार्यिम सम्बन्धी वववरण       

लब.लस.जी. 9 २६९   

लड.वप.वट.१ 26 ३८१   

लड.वप.वट.२ 27 ३७६   

लड.वप.वट.३ 27 ३९१   

वप.लस.लभ.३ एम आर 25 २८९   

जे.ई. 23 ३७६   

एम आर २ 25 ३५९   

वट.लड.२ र २+ 30 ३०९   

क्षर्रोग लनर्न्त्रण सम्बन्धी सेवा प्रदान 2 १९   

ओ.वप.डी. सेवा       

मवहिाको संख्र्ा 768 ८२१७   

परुुषको संख्र्ा 451 ५१८७   

"कततो ि आमा" कार्यिम तफय        

परामिय ददईएको संख्र्ा 34 १९८   

फोकि पसयनिे सम्पकय  गरेको पटक 68 ३९६   

घरघरमा ज्रे्ष्ठ नागररक तवात्र् सेवा 117 ८३७   

१६ लनिलु्क औषधी ववतरण ४६८० २०४२४   

१७ मात ृतथा नवशिि ु ६१ ५८३   

१८ तवात्र् ववमा २४० २९७८   

१९ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यिम र्ोजना संख्र्ा १२ ९७   

२० रोजगारमा संिग्न जनिशक्त  २०१ ९९७   

२१ प्रधानमन्त्री रोजगारका िालग सूचीकृत संख्र्ा ० १९९५   

२२ कृषकहरुिाई ववउपि ववतरण (कृषक संख्र्ा) 4 कुन्टि मकै 4 कुन्टि मकै   

२३ कृषकहरुिाई औजार ववतरण ० ६   



 

 

46     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

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

 

बषय: १       अङ्क  ७          २०७८ बैिाख १४ गते 

महहिा : चैर  आ.व. : २०७७/७८ 
लस.नं सम्पाददत प्रमखु कार्यहरु चैत्र र्ो आ.व.मा हािसम्मको कैवफर्त 

२४ पिपंुक्षी औषधी ववतरण ४८८४ २१९१८   

२५ पिपंुशक्ष लनकासा लसफाररस र संख्र्ा ० १   

२६ 

कृलतम गभायधान (गाई) २७ २५१   

कृलतम गभायधान (भैसी) १२ १८५   

जम्मा ३९ ४०६   

२७ जेष्ठ नागररक पररचर् पत्र ववतरण संख्र्ा ० १७   

२८ अपाङ्ग पररचर् पत्र ववतरण संख्र्ा ० ४१   

२९ 

गररव पररवार पवहचान तथा पररचर्पत्रको िालग िगत संकन   

गणना गररएको परुुष पररवारमूिीको संख्र्ा ४७५ १०२६   

गणना गररएको मवहिा पररवारमूिीको संख्र्ा ८६२ १७५१   

२९ गररव पररचर् पत्र ववतरण संख्र्ा ० ०   

३० ररक्त पदमा शिक्षक लनर्कु्ती २ ७   

३१ हेल्थ डेतकबाट सेवा लिनेको संख्र्ा ० .   

३२ ऐन, लनर्म, लनर्माविी, तवीकृत भएको संख्र्ा ० १   

३३ कार्यववधी र लनदेशिका तवीकृत भएको संख्र्ा ० ११   

१. राजश्व सम्बन्धी वििरणः 

लस.न मवहना/प्रगती सूचक चैत र्ो आ.व.को जम्मा 

१ एकीकृत सम्पिी कर 0 0 

२ भमुी कर (मािपोत) 37534 132553 

३ घरवहाि कर 
13700 21924 

४ लसफाररस दततरु 92120 242696 

५ व्र्शक्तगत घटना दताय 17770 93770 

६ व्र्वसार् कर   0 

७ जडीबटुी कबाडी र जीवजन्त ुकर   0 

८ सवारी साधन कर   0 

९ ववज्ञापन कर   0 

१० मनोरन्जन कर   0 

११ पावकय ङ्ग िलु्क   0 

१२ सेवा िलु्क दततरु   0 
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१३ फोहर मैिा व्र्वतथापन िलु्क   0 

१४ नक्सा पास दततरु   0 

१५ 

संघ संतथा समूह दताय िलु्क 

    4000 

१६ संघ संतथा समूह नववकरण िलु्क   10000 

१७ िुङ्गा लगटी वािवुा   0 

१८ ववववध आर् 8960 4200 

१९ बहाि ववरौटी कर   0 

२० िेखा पररक्षक दततरु   0 

२१ अन्र् दताय   24000 

२२ व्र्वसार् दताय   735000 

२३ सूची दताय   3500 

२४ अन्र् आर्   5000 

  कूि जम्मा 170084 1276643 

२. धरौटी सम्बन्धी वििरणः 

अल्र्ा (गत वषयको) र्ो मवहनाको हािसम्मको 

२७२९२६१ ० २८२४२६१ 

 

३. आर्थवक प्रशासन सम्बन्धी 

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

गाउँपालिका १४२३३३१५७ ६५६१८८९.५६ ३२९४७११४ १०९३८६०४३.२५   

संघ २८७३५००० २९४२२९१ ५०६४७५६ २३६७०२४४   

प्रदेि २१२५०००० ३६५१९१४ ४१०८२५४ १७१४१७४६   

जम्मा १९२३१८१५७ १३१५६०९५ ४२१२०१२४ १५०१९८०३३.३   

 

ख. चाि ुखचय 

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

गाउँपालिका १११६०८४२८ ५५४७८०३.०४ ४९२४९५७० ६२३५८८५७.९५   

संघ १७७३९६३५० ५१९२२४१ ६९९३४९५८ १०७४६१३९१.६७   
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प्रदेि ५६००००० ३००००० ३००००० ५३०००००.००   

जम्मा २९४६०४७७८ ११०४००४४ ११९४८४५२८ १७५१२०२४९.६२   

४. खचव सम्बन्धी वििरण 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क  ७          २०७८ बैिाख १४ गते 

 

कायायियको सिारी सािन वििरर् र प्रयोग गने अधिकारी 

वस.न 
सिारीको 

प्रकार 

सिारी साधनको 

ब्राण्ि 
सिारी दताव न ं

मोिल न ंबनकेो 

िषव 

सिारी प्रयोग गन ेअवधकारी 

पद नामथर 

1 मोटरसाईकल यमाहा लु १ ब १३७९ FZS 2017 इवन्जवनयर राजु अयावल 

2 मोटरसाईकल यमाहा लु १ ब १३८० SZR 2017 अवधकृत छैठौ वशक्षा सुन्दर चावलसे 

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

4 मोटरसाईकल बजाज लु १ ब १५९५ pulsar 2017 अवधकृत छैठौंस्िास््य नारायणप्रसाद अयावल 

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

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

7 मोटरसाईकल बजाज लु १ ब १५९३ pulsar 2017 सि-इवन्जवनयर विक्रम बसे्नत 

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

9 मोटरसाईकल बजाज लु १ ब १५९० pulsar 2017   गाउँपावलकाको कायावलय 

10 मोटरसाईकल बजाज लु १ ब ८२३ pulsar 2016 ना.कृ.प्राविवधक वलल बहादरु घती 

11 मोटरसाईकल होन्िा लु १ ब ११५१ SPL 2017 ईवन्जवनयर प.ुप्रा. अवनल यादि 

12 मोटरसाईकल यमाहा लु १ ब १९१७ FZS 2018 प्रमुख प्रशासकीयअवधकृत लक्ष्मण पाण्िे 

13 मोटरसाईकल यमाहा लु १ ब ११८४ SZR 2017 सूचना प्रविवध अवधकृत सुरेश खनाल 

14 मोटरसाईकल यमाहा लु १ ब ८१८ SZR 2017   गाउँपावलकाको कायावलय 

15 मोटरसाईकल यमाहा 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     

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

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

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

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

22 मोटरसाईकल होन्िा लु १ ब२९९९ Shine  2019 ििा सवचि ४ नं. ििा कायावलय 

23 जीप 
मवहन्दा 

स्करवपयो 
लु १ झ १५९२ S54WD 2018 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्र.प्र.अ. गाउँपावलकाको कायावलय 

  



 

 

50     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

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

 

बषय: १       अङ्क  ७          २०७८ बैिाख १४ गते 

कमयचारीको िाजिरी¸ काि र बिदा सम्िन्िी वििरर् 

क्र.सं. नाम पद/शे्रर्ी 
िम्मा 
हदन 

उपजस्थत अनुपजस्थत विदा काि 
के्षत्र 

भ्रमर् 

साियिननक 
विदा 

1 लक्ष्मण पाण्ड े प्रमुख प्रिासकीय अगिकृत प्रमखु 31 27 0 0 2 1 4 

2 िारायण प्रसाद अयामल स्वास््य संयोिक/अगिकृत छैठौँ 31 27 0 0 5 1 4 

3 टंक प्रसाद पन्थी अगिकृत छैठौं/अगिकृत छैठौँ 31 20 0 0 6 1 4 

4 िवराि तिशमरे अगिकृत छैठौं/अगिकृत छैठौँ 31 26 0 0 0 1 4 

5 उिेली देवी पोखरेल पिु अगिकृत/अगिकृत छैठौँ 31 20 6 0 0 1 4 

6 भषवष्ट्य अयामल लेखा अगिकृत/अगिकृत छैठौँ 31 24 0 0 3 1 4 

7 राि ुअयामल इजन्ितियर/अगिकृत छैठौँ 31 23 0 0 3 1 4 

8 सुन्दर चाशलस े शिक्षा अगिकृत/अगिकृत छैठौँ 31 22 4 0 0 1 4 

9 सुरेि खिाल 
सूचिा प्रषवगि अगिकृत/अगिकृत 
छैठौँ 31 25 1 0 0 1 4 

10 अतिल कुमार यादव 
इजन्ितियर (पुितिममामण)/अगिकृत 
छैठौँ 31 6 20 0 0 1 4 

11 आषवष्ट्कार खरी कृषि अगिकृत/अगिकृत छैठौँ 31 22 1 0 3 1 4 

12 तिममला पाण्ड े रोिगार संयोिक/अगिकृत छैठौँ 31 24 2 0 0 1 4 

13 िरेन्र िमाम स्रोत व्यजतत/िवौं तह 31 24 2 0 0 1 4 

14 शभमसेि थापा िा.स.ु/सहायक पाचौँ 31 25 0 2 3 1 4 

15 षवष्ट्णु सूयमवंिी अहेव/सहायक पाचौँ 31 19 4 3 0 1 4 

16 तेिेन्र थापा लेखापाल/सहायक पाचौँ 31 16 10 0 0 1 4 

17 खखम बहादरु काकी खा.पा.स.टे./सहायक पाचौँ 31 24 2 0 0 1 4 

18 टेकराि गगरी आ.ले.प./सहायक पाचौँ 31 26 0 0 0 1 4 

19 षवक्रम बस् िेत सव-इजन्ििीयर/सहायक पाचौँ 31 25 1 0 0 1 4 

20 शसता लम्तरी सव-इजन्ििीयर/सहायक पाचौँ 31 26 0 0 0 1 4 

21 टुक बहादरु रािा कम्प्युटर अपरेटर/सहायक पाचौँ 31 21 5 0 0 1 4 

22 एशलिा खड्का स्टाफ िसम/सहायक पाचौँ 31 25 1 0 0 1 4 

23 िाम बहादरु ढेगा Mis अपरेटर/सहायक पाचौँ 31 23 3 0 0 1 4 

24 रमेि खड्का प्राषवगिक सहायक/सहायक पाचौँ 31 23 2 1 0 1 4 

25 त्ररलोक प्रसाद यादव 
सव-इजन्ििीयर (करार)/सहायक 
पाचौँ 31 1 25 0 0 1 4 

26 शलल बहादरु िती िा.प्रा.स./सहायक चौथो 31 27 0 0 0 1 4 

27 प्रकाि थापा सूचिा सहायक/सहायक चौथो 31 25 0 0 5 1 4 

28 अमर बहादरु पल्ली खेलकुद शिक्षक/सहायक चौथो 31 18 8 0 0 1 4 

29 गोषवन्द थापा हलुका सवारी चालक/शे्रणी त्रबहहि 31 0 26 0 0 1 4 

30 गोमा खरी कायामलय सहयोगी/शे्रणी त्रबहहि 31 28 0 0 0 1 4 

31 चोलाकान्त पौडले कायामलय सहयोगी/शे्रणी त्रबहहि 31 29 0 0 0 1 4 

32 टोपलाल ज्ञवाली कायामलय सहयोगी/शे्रणी त्रबहहि 31 27 0 0 0 1 4 

33 हदिेि अयामल कायामलय सहयोगी/शे्रणी त्रबहहि 31 25 1 0 0 1 4 

34 शमरलाल ज्ञवाली कायामलय सहयोगी/शे्रणी त्रबहहि 31 24 2 0 0 1 4 

वडा िं. १ 

क्र.सं. नाम पद/शे्रर्ी 
िम्मा 
हदन 

उपजस्थत अनुपजस्थत विदा काि 
के्षत्र 
भ्रमर् 

साियिननक 

विदा 
1 िग बहादरु सतुमङ्गी वडा सगचव/सहायक चौथो 31 24 2 0 0 1 4 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क  ७          २०७८ बैिाख १४ गते 

क्र.सं. नाम पद/शे्रर्ी 
िम्मा 
हदन 

उपजस्थत अनुपजस्थत विदा काि 
के्षत्र 

भ्रमर् 

साियिननक 
विदा 

2 सषविा फुङ्िेशल 
सामाजिक पररचालक/सहायक 
चौथो 31 20 6 0 0 1 4 

3 िारायण पन्थी िा.प्रा.स./सहायक चौथो 31 20 6 0 0 1 4 

4 हटकाराम परािुली कायामलय सहयोगी/शे्रणी त्रबहहि 31 26 0 0 0 1 4 

वडा िं. २ 

क्र.सं. नाम पद/शे्रर्ी 
िम्मा 
हदन 

उपजस्थत अनुपजस्थत विदा काि 
के्षत्र 
भ्रमर् 

साियिननक 

विदा 
1 गोकणम ततशमजल्सिा अ.स.ई./सहायक चौथो 31 26 0 0 0 1 4 

2 रुम बहादरु गाहा वडा सगचव/सहायक चौथो 31 22 4 0 0 1 4 

3 समुर शे्रष्ट्ठ कायामलय सहयोगी/शे्रणी त्रबहहि 31 25 1 0 0 1 4 

वडा िं. ३ 

क्र.सं. नाम पद/शे्रर्ी 
िम्मा 
हदन 

उपजस्थत अनुपजस्थत विदा काि 
के्षत्र 
भ्रमर् 

साियिननक 

विदा 
1 पुखणममा तिशमरे वडा सगचव/सहायक चौथो 31 21 5 0 0 1 4 

2 अिुमि षव.क. कायामलय सहयोगी/शे्रणी त्रबहहि 31 25 1 0 0 1 4 

3 िेिा थापा कायामलय सहयोगी/शे्रणी त्रबहहि 31 26 0 0 0 1 4 

वडा िं. ४ 

क्र.सं. नाम पद/शे्रर्ी 
िम्मा 
हदन 

उपजस्थत अनुपजस्थत विदा काि 
के्षत्र 
भ्रमर् 

साियिननक 

विदा 
1 ििश्यम चुदाली वडा सगचव/सहायक पाचौँ 31 26 0 0 0 1 4 

2 षवरेन्र टण्डि अ.स.ई./सहायक चौथो 31 26 0 0 0 1 4 

3 उदव न्यौपाि े िा.प्रा.स./सहायक चौथो 31 23 3 0 0 1 4 

4 ओम बहादरु रिाली कायामलय सहयोगी/शे्रणी त्रबहहि 31 25 1 0 0 1 4 

5 पुरि बहादरु अगिकारी कायामलय सहयोगी/शे्रणी त्रबहहि 31 26 0 0 0 1 4 

वडा िं. ५ 

क्र.सं. नाम पद/शे्रर्ी 
िम्मा 
हदन 

उपजस्थत अनुपजस्थत विदा काि 
के्षत्र 
भ्रमर् 

साियिननक 

विदा 
1 माया टण्डि वडा सगचव/सहायक पाचौँ 31 22 4 0 0 1 4 

2 िमुिा गौतम िा.प्रा.स./सहायक चौथो 31 23 3 0 0 1 4 

3 हरर प्रसाद कडेंल िा.प्रा.स./सहायक चौथो 31 24 2 0 0 1 4 

4 मोहि तङिामी कायामलय सहयोगी/शे्रणी त्रबहहि 31 26 0 0 0 1 4 

5 िान्ता गगरी कायामलय सहयोगी/शे्रणी त्रबहहि 31 26 0 0 0 1 4 

वडा िं. ६ 

क्र.सं. नाम पद/शे्रर्ी 
िम्मा 
हदन 

उपजस्थत अनुपजस्थत विदा काि 
के्षत्र 
भ्रमर् 

साियिननक 

विदा 
1 सागर सारु अ.स.ई./सहायक चौथो 31 20 3 3 0 1 4 

2 िकुन्तला मल्ल िाही िा.प्रा.स./सहायक चौथो 31 20 4 2 0 1 4 

3 हदिेि प्रसाद शे्रष्ट्ठ कायामलय सहयोगी/शे्रणी त्रबहहि 31 24 2 0 0 1 4 

वडा िं. ७ 

क्र.सं. नाम पद/शे्रर्ी 
िम्मा 
हदन 

उपजस्थत अनुपजस्थत विदा काि 
के्षत्र 
भ्रमर् 

साियिननक 

विदा 
1 िय हहमाल कंडले िा.प्रा.स./सहायक पाचौँ 31 18 0 0 8 1 4 

2 षवतिता ज्ञवाली फफल्ड सहायक/सहायक चौथो 31 19 7 0 0 1 4 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क  ७          २०७८ बैिाख १४ गते 

क्र.सं. नाम पद/शे्रर्ी 
िम्मा 
हदन 

उपजस्थत अनुपजस्थत विदा काि 
के्षत्र 

भ्रमर् 

साियिननक 
विदा 

3 भेि षवक्रम खरी कायामलय सहयोगी/शे्रणी त्रबहहि 31 18 8 0 0 1 4 

कोलभड-१९संिमण रोकथाम तथा लनर्न्त्रण सम्बन्धीका कार्यहरु 

कोलभड-१९लनर्न्त्रण र रोकथामको िालग तथानीर् कोलभड-१९ संकट व्र्वतथापन केन्द्र गलु्मीदरबार 
गाउँपालिकाको लनर्लमत बैठक बसी रोकथाम लनर्न्त्रणको िालग आवश्र्क रणनीलतहरु तर्ार गने गररएको ।  

कोलभड सम्बन्धी वववरण 

जम्मा RT-PCRपरीक्षण    : ६१७  

RT-PCR positive    : १०१ 

RT-PCR negative    : ५१७ 

Antigen      : 

हाि सविर् संिलमतको संख्र्ा   : २ 
तवात्र्कमीहरुको संख्र्ा    : ४५ जना 
मवहिा तवर्मसेवीकाको संख्र्ा    :  ८३ जना 
कोलभड अतपतािको तथापना    :   
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क  ७          २०७८ बैिाख १४ गते 

अनुसूची-१ 

जनप्रलतलनलधहरुको वववरण 

ि.स. नाम थर ठेगाना पद सम्पकय नं. कैवफर्त 

१ श्री अिोक कुमार थापा गलु्मीदरबार ६ अध्र्क्ष ९८५७०७४४१०  

२ श्री लमना भण्डारी गलु्मीदरबार १ उपाध्र्क्ष 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  
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५२ िान्ता लगरी कार्ायिर् सहर्ोगी (करार) ५ नं. वडा कार्ायिर् ९८४७३५८८५२   

५३ ददनेि प्रसाद शे्रष्ठ कार्ायिर् सहर्ोगी (करार) ६ नं. वडा कार्ायिर् ९८४७३५७६६८   

 

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

१ नरेन्द्र प्रसादिमाय स्रोत व्र्क्ती शिक्षा शिक्षा, र्वुा तथा खेिकुद ९८५७०६७२८७ काजमा 

२ हरर प्रसाद अर्ायि काननुी सल्िाहकार न्र्ावर्क सलमलत, गाउँपालिका ९८५७०६१८६४  

३ नववन काकी प्रसे सल्िाहकार - 9841648272  

४ सदुा ज्ञवािी कार्यिम सहजकताय 
मखु्र्मन्त्री ग्रालमण ववकास  
तथा रोजगार कार्यिम 

९८४७४१४९७६  

५ महेन्द्र पररर्ार उद्यम ववकास सहजकताय उद्यम ववकास िाखा 9847583000  

६ भगवती थापा उद्यम ववकास सहर्ोगी उद्यम ववकास िाखा 9847040400  

७ शृ्रजना खत्री थापा सपुररवेक्षक 

सामाशजक तथा आलथयक 
ववकास िाखा 

९८४७५७४६९५  

८ लसलसर शे्रष्ठ गणक ९८६०३९००८०  

९ कृष्णमार्ा कंुवर गणक ९८६७२६२०४७  

१० वकरण काकी गणक ९८४०४८७५९०  

११ वहमाि शे्रष्ठ गणक ९८४०५९८६६१  

१२ दिरथ पाण्डे गणक ९८४७५९८३२६  
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क  ७          २०७८ बैिाख १४ गते 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रकािकः- 

गलु्मीदरबारगाउँपालिका 
 

द्धारा प्रकाशित मालसक ई-बिेुवटन 

प्रकािनः 

सल्िाहकार- अध्र्क्ष श्री अिोक कुमार थापा¸ उपाध्र्क्ष श्री लमना भण्डारी 

संरक्षक- प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत श्री िक्ष्मण पाण्डे 

सम्पादन सहर्ोग : तवात्र् िाखा प्रमखु श्री नारार्णप्रसाद अर्ायि¸ अलधकृत िैठौ श्री नवराज शघलमरे 
 

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- www.gulmidarbarmun.gov.np 

facebook.com/gulmidarbarrm 

twitter.com/GulmidarbarRMun 

९८५७०६७९१२/९८५७०७४४०० 
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