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                                                       २०७७ पषु 
 

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

१. मखु्र् िबपाददि कार्यहरु  

लि.नं िबपाददि प्रमखु कार्यहरु पिु मवहनामा र्ो आ.ि.मा हाििबमको कैविर्ि 

1 पम्न्िकरण ििय        

  

क. िन्मदिाय ७५ ४१८   

ख. मतृ्र्दुिाय १६ १४१   

ग. वििाहदिाय १५ १०१   

घ. िबबन्ध विच्छेद ३ ३   

ङ. बिाईिराई दिाय १४ ६७   

च. बिाई िरी गएको २४ १०९   

छ. बिाई िरी आएको २ १०   

2 िामाम्िक िरुक्षा ििय        

  

वििरण गररएको रकम ० २१८६८८००   

िबमा िगि कट्टा भएको िंख्र्ा ० ०   

िबमा थप भएको िंख्र्ा ० ०   

हाि कार्म भएको िबमा िंख्र्ा ० २४१५   

3 प्रमाम्णि िबबन्धी       

  

नािा प्रमाम्णि  २८ १५६   

आबदानी प्रमाम्णि ४ २४   

अन्र् प्रमाम्णि  ८ ७२   

4 लििाररि िबबन्धी       

  

नागररकिा लििाररि  ११० ३०६   

नाबािक पररचर् पत्र लििाररि १५ १८   

प्रलिलिवप नागररकिा लििाररि २६ १२९   

पेन्िन िबबन्धी कागिाि लििाररि ५ २४   

५ प्रकोप व्र्िस्थापन िबबन्धी        

  
क) राहि प्राप्त गने िंख्र्ा  ० १३९   

ख) आलथयक िहार्िा रकम ० २६८०००   

६ न्र्ावर्क िलमलि िबबन्धी वििरण       

फोन नं. ९८५७०७४४१० अध्यक्ष  
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लि.नं िबपाददि प्रमखु कार्यहरु पिु मवहनामा र्ो आ.ि.मा हाििबमको कैविर्ि 

  

क) न्र्ावर्क िलमलिमा दिाय भएका लनिेदन िंख्र्ा २ ४   

   िछ्र्ोट िंख्र्ा ० १   

ख) लमिापत्र भएका  ० १   

ग) िैििा भएका ० ०   

घ) मेिलमिाप केन्र पठाइएको िंख्र्ा ० ०   

७ दिाय नविकरण िबबन्धी       

  

िंघ िंस्था दिाय ० १४   

िंघ िंस्था नविकरण ० ०   

व्र्ििार् दिाय ० ३५४   

व्र्ििार् नविकरण ० ६   

कृवष िबबन्धी िमय दिाय ० १२   

कृवष िबबन्धी िमय नविकरण ० ०   

पशपुािन िबबन्धी िमय दिाय २ २१   

पशपुािन िबबन्धी िमय नविकरण ० ९   

कृवष िथा पश ुिमय दिाय ६ १०   

कृवष िथा पश ुिमय निीकरण ० ०   

कृषक दिाय िंख्र्ा ० ०   

कृषक िमूह दिाय िंख्र्ा ० २   

७ िहार्िा कक्षबाट िेिा लिने िंख्र्ा ८२ ७८६   

८ िामाम्िक िंिाि अध्र्ािलधक पटक ४८ २६७   

९ कार्ायिर्को िेििाईट अध्र्ािलधक पटक १५ १६०   

१० SMS मािय ि िूचना िंबप्रषेण ३४४४ १५१९२   

११ अनुगमन सम्बन्धी वििरण (पटक)       

  

क. बिार अनगुमन ० २२१   

   कारिाही ० ५९   

ख. स्िास््र् चौकीहरुको अनगुमन  ३ २७   

ग. िडा कार्यिर्हरुको अनगुमन  ० ०   

घ. विद्यािर्हरुको अनगुमन १७ १८   

ङ. िहकारी िंस्थाहरुको अनगुमन ० ०   

च. र्ोिनाहरुको अनगुमन लनरीक्षण २ ९   

छ. र्ोिनाहरुको प्राविलधक लनरीक्षण ७५ ९२   

ि. मािपुििहरुको अनगुमन ० ६   

झ. औषधी पििहरुको अनगुमन २ ११   

ञ. कृषकहरुको िमय अनगुमन ० ६२   

ट. कृषक भेटघाट (कृवषिँग िबबम्न्धि) २६ १८३   

ठ. कृषक भेटघाट (पशपंुछीिँग िबबम्न्धि) ८८ २७५   

१२ गनुािो िछौट       



 

लि.नं िबपाददि प्रमखु कार्यहरु पिु मवहनामा र्ो आ.ि.मा हाििबमको कैविर्ि 

  

क) कार्ायिर्मा लनिेदन मािय ि  ० ०   

ख) हेल्िो िरकार मािय ि ० ०   

ग) िामाम्िक िन्िाि मािय ि ० ५   

13 बैठक िबबन्धी वििरण       

  

क. कार्ायपालिका बैठक २ १७   

ख. िडा िलमलि बैठक १२ ५४   

ग. विषर्गि िलमलि बैठक ० १   

घ. विपद् िबबन्धी बैठक ० ४   

ङ. LCCMC बैठक ० ८   

च. खररद िबबन्धी बैठक ० २   

छ. टेण्डर िबबन्धी बैठक २ ३२   

ि. कमयचारी छनौट िबबन्धी बैठक ८ ४०   

झ. विपन्न नागररक उपचार िबबन्धी बैठक ० ५   

ि. स्टाि बैठक १ ६   

झ. विद्यािर् प्र.अ.हरुको मालिक बैठक ० ३   

ञ. स्थानीर् पाठर्क्रम लनमायण िलमलिको बैठक २ ९   

ट. म्शक्षा िलमलिको बैठक ० १   

ठ.  न्र्ार्ीक िलमलिको िैठक ० ४   

ड. मखु्र्मन्त्री ग्रामीण विकाि कार्यक्रम िलमलि १ २   

ण. अन्र्  ७ १६   

14 र्ोिना िबबन्धी वििरण       

  

क. िबमा र्ोिनाहरुको िंख्र्ा   ०   

ख. उपभोक्त िलमलिबाट िबझौिा भएको िंख्र्ा १०९ १०९   

ग. र्ोिनाको रकम भकु्तानी ० ०   

बोिपत्र / म्शिबन्दी       

क. आर्ोिनाको Cost Estimate, Bidding 

Document िर्ार 
२ ११   

ख. ठेक्का िबझौिा िर्ार २ ६   

ग. Bid Evaluation Report िर्ार २ ५   

घ. ठेक्का मूल्र्ाङ्कन प्रलििेदन २ ७   

ङ. आर्ोिना िपररिेक्षण २५ १०५   

उपभोक्ता िलमलिद्वारा िबपाददि हनु ेर्ोिना       

क. र्ोिना िागि अनमुान िर्ार ० १०९   

ख. र्ोिना मलु्र्ाङ्कन िर्ार ० ०   

ग. आर्ोिना िपुररिेक्षण ५० ३५०   

१५ स्िास््र् िेिा लिन ेनागररकहरुको वििरण       

  स्िास््र् िंस्थाबाट 2724 १४०७५   



 

लि.नं िबपाददि प्रमखु कार्यहरु पिु मवहनामा र्ो आ.ि.मा हाििबमको कैविर्ि 

खोप केन्रबाट 595 १९९४   

मवहिा स्िास््र् स्िरं्िेविका मािय ि 1865 ६९७३   

गाउँघर क्िीलनकबाट 531 २०४०   

खोप कार्यक्रम िबबन्धी वििरण       

लब.लि.िी. 18 १५९   

लड.वप.वट.१ 26 २२१   

लड.वप.वट.२ 28 २२४   

लड.वप.वट.३ 38 २२७   

वप.लि.लभ.३ एम आर 21 १६३   

िे.ई. 28 २१८   

एम आर २ 28 २०३   

वट.लड.२ र २+ 22 १५३   

क्षर्रोग लनर्न्त्रण िबबन्धी िेिा प्रदान 0 ९   

ओ.वप.डी. िेिा       

मवहिाको िंख्र्ा 519 ४६६५   

परुुषको िंख्र्ा 290 ३१०५   

"कस्िो छ आमा" कार्यक्रम ििय        

परामशय ददईएको िंख्र्ा 22 २२   

िोकि पियनिे िबपकय  गरेको पटक 44 ४४   

घरघरमा ज्रे्ष्ठ नागररक स्िास््र् िेिा 125 १२५   

१६ लनशलु्क औषधी वििरण ८०९ ७७७०   

१७ माि ृिथा निम्शश ु ५५ २४५   

१८ प्रधानमन्त्री रोिगार कार्यक्रम र्ोिना िंख्र्ा १८ ४७   

१९ रोिगारमा िंिग्न िनशम्क्त  ० ०   

२० प्रधानमन्त्री रोिगारका िालग िूचीकृि िंख्र्ा ० ६६५   

२१ कृषकहरुिाई विउपि वििरण (कृषक िंख्र्ा) ० ०   

२२ कृषकहरुिाई औिार वििरण ० ६   

२३ पशपंुक्षी औषधी वििरण ५४३१ १०५५९   

२४ पशपंुम्क्ष लनकािा लििाररि र िंख्र्ा ० ०   

२५ 

कृलिम गभायधान (गाई) ११ १९६   

कृलिम गभायधान (भैिी) ११ १५४   

िबमा २२ ३२०   

२६ िेष्ठ नागररक पररचर् पत्र वििरण िंख्र्ा ० ९   

२७ अपाङ्ग पररचर् पत्र वििरण िंख्र्ा ४१ ४१   

२८ गररि पररचर् पत्र वििरण िंख्र्ा ० ०   

२९ ररक्त पदमा म्शक्षक लनर्कु्ती ० ५   

३० हेल्थ डेस्कबाट िेिा लिनेको िंख्र्ा ० २३३०   



 

लि.नं िबपाददि प्रमखु कार्यहरु पिु मवहनामा र्ो आ.ि.मा हाििबमको कैविर्ि 

३१ ऐन, लनर्म, लनर्माििी, स्िीकृि भएको िंख्र्ा ० ०   

३२ कार्यविधी र लनदेम्शका स्िीकृि भएको िंख्र्ा ० १०   

२. रािश्व िबबन्धी वििरणः 
लि.नं. मवहना/प्रगिी िूचक पिु र्ो आ.ि.मा हाििबमको कैविर्ि 

१ एकीकृि िबपत्ती कर 0 0   

२ भमुी कर (मािपोि) 6294 55279   

३ घरिहाि कर 8060 21924   

४ लििाररि दस्िरु 79190 242696   

५ व्र्म्क्तगि घटना दिाय 30920 93770   

६ व्र्ििार् कर   0   

७ िडीबटुी कबाडी र िीििन्ि ुकर   0   

८ ििारी िाधन कर   0   

९ विज्ञापन कर   0   

१० मनोरन्िन कर   0   

११ पावकय ङ्ग शलु्क   0   

१२ िेिा शलु्क दस्िरु   0   

१३ िोहर मैिा व्र्िस्थापन शलु्क   0   

१४ नक्िा पाि दस्िरु   0   

१५ 
िंघ िंस्था िमूह दिाय शलु्क 

  
  4000 

  

१६ िंघ िंस्था िमूह नविकरण शलु्क   10000   

१७ ढुङ्गा लगटी िाििुा   0   

१८ विविध आर्   4200   

१९ बहाि विरौटी कर   0   

२० िेखा पररक्षक दस्िरु   0   

२१ अन्र् दिाय   24000   

२२ व्र्ििार् दिाय   735000   

२३ िूची दिाय   3500   

 िबमा 124464 1194369  

३. धरौटी िबबन्धी वििरणः 

अल्र्ा (गि िषयको) र्ो मवहनाको हाििबमको 

२७२९२६१ 19710 २७४८९७१ 

 
  



 

४. आलथयक प्रशािन िबबन्धी  
क. पूिँीगि खचय 

वििरण िावषयक बिेट र्ो मवहनाको खचय र्ो आ.ि.मा हाििबमको बाकँी बिेट कैविर्ि 

गाउँपालिका १२५७१३१५७. २७३२८४१. १४३५०९७६.१९ १११३६२१८१   

िंघ २८७३५०००. ११०००००. ११०००००. २७६३५०००   

प्रदेश ११७५००००. ० 0 ११७५००००   

िबमा १६६१९८१५७ ३८३२८४१. १५४५०९७६.१९ १५०७४७१८१   

ख. चाि ुखचय 

वििरण िावषयक बिेट र्ो मवहनाको खचय र्ो आ.ि.मा 
हाििबमको 

बाकँी बिेट कैविर्ि 

गाउँपालिका ११७६४८०७७ २७६२७७४. २०७२६०९०.९५ ९६९२१९८६   

िंघ १७६४६५००० ०. ३५८८५०५९.६ १४०५७९९४०   

प्रदेश ३१००००० ०. ०. ३१०००००   

िबमा २९७२१३०७७ २७६२७७४. ५६६१११५०.५५ २४०६०१९२६   

ग. क्षते्रगि खचय वििरण

 

 

.............. ............. 
टुक बहादरु राना 
कब्र्टुर अपरेटर 

............................. 
टंकप्रिाद पन्थी 
अलधकृि छैंठौ 

.................................... 
िक्ष्मण पाण्डे 

प्रमखु प्रशािकीर् अलधकृि 

िर्ार गने पेश गने प्रमाम्णि गने 
 


