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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 ने̧  
 गाउँपालिकाको कार्ायिर्मा ददनको २ बजे देशख २:४० बजे सम्म खाजा खाने समर् तोवकएको हुँदा केही 

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

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

 कार्ायिर्को दोस्रो तिामा तातो शचसो पानीको व्र्वतथा गररएको हुँदा उक्त सेवा लिने¸ 
 कुनै पलन काममा वििासशुतत भएमा वा अन्र् कुनै गनुासो भएमा गाउँपालिका 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 ने ।  
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुिेहटन  

 

गाउँपालिकाको परिचय 
नेपािको संववधानको मूि ममय अनसुार संघ¸ प्रदेि र तथानीर् गरी तीन तहको सरकारको रुपमा आफ्नो अशततत्वमा 
रहेका िन ्। लमलत २०७३।११।२७ नेपािको 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, 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुिेहटन  

 

भटुुका, लबरबास, रुमाखकय , बदरखटु्टा, दह, राजा, म्र्ािपोखरी, बौदी, कोिघर, राङ्गबास, खलनर्ाबास, ठूिाखकय , शचददका 
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 
 

मुख्य जािजािी 

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



 

 

10     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

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

 

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

कुि जनसंख्या बाह्रमण जनजाती दलित

२५४६९

११४८६
८९५५

५०२७



 

 

11     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

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

 

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-बुिेहटन  

 

िा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 तवात्र्सगँ 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 उजिेीदेवव पोख्रिे 
अलधकृत िैठौ¸ पि ु

प्राववर्धक 
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 िेखापरीक्षणगराउने 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 ।  
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुिेहटन  

 

लस.नं कमयचारीको नाम पद सम्पकय  नम्बर कार्य वववरण 

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 ि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 पाचँौँ (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 
 खानपेानी पवुायधार ववकास सम्बन्धी 
तोवकए बमोशजमका कार्य गने 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुिेहटन  

 

लस.नं कमयचारीको नाम पद सम्पकय  नम्बर कार्य वववरण 

१५ तेजेन्द्र थापा सहार्क पाचँौँ (िेखा) ९८५७०६४०७८ 

पालिकाको राजश्व आम्दानी सम्बन्धी 
कार्य गने¸ दैलनक¸साप्तावहक तथा मालसक 
रुपमा राजश्व बैंक दाशखिा गने गराउन े
र प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृतको 
लनदेिानसुार िेखा प्रमखुसँग समन्वर् गरी 
पालिकाको आलथयक प्रिासन सम्बन्धी 
ववलभन्न कार्य गने ।  

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 शजम्मवेारी अनसुारका कार्यहरु 
सम्पादन गने ।  
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुिेहटन  

 

लस.नं कमयचारीको नाम पद सम्पकय  नम्बर कार्य वववरण 

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 । 

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 
गोकणयप्रसादलतलमल्सै
ना 

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

 

लस.नं कमयचारीको नाम पद सम्पकय  नम्बर कार्य वववरण 

साथै १ र २ नं. वडा कार्ायिर्को कृवष 
प्राववलधक समतेको 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 
।   

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 । 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुिेहटन  

 

लस.नं कमयचारीको नाम पद सम्पकय  नम्बर कार्य वववरण 

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 ददन े
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 । 

४३ गोववन्द थापा हिकुा सवारी चािक ९८४४७७०९८६ 

 सवारी साधन चिाउने  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 । 



 

 

18     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

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

 

लस.नं कमयचारीको नाम पद सम्पकय  नम्बर कार्य वववरण 

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 । 

 

 

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 



 

 

19     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

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

 

६ श्री भगवती थापा उद्यम ववकास सहर्ोगी 9847040400 

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

७ शृ्रजना खत्री थापा सपुररवेक्षक ९८४७५७४६९५ 

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

८ लसलसरशे्रष्ठ गणक ९८६०३९००८० 

९ कृष्णमार्ाकंुवर 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-बुिेहटन  

 

२०७७ फागुन मलहनामा भए गिेका मुख्य लियाकिापहरु 

सूशासन तथा सेिा प्रिाह 

१. जनतासँग गाउँपाशलका रेडियो काययक्रिको सुरुिात 
गलु्मीदरबार गाउँपालिकाबाट जनताको िालग प्रदान गररने सिुासन सेवा प्रवाह, ववकास लनमायण, तवात्र्, शिक्षा,  
कृवष, रोजगार िगार्तका क्षेत्रहरुमा भए गरेका विर्ाकिापहरुिाई जवाफदेहीता, कार्यदक्षता, सदाचाररता, भ्रष्टचार 
िून्र् सहनशििता माफय त जनतािाई केन्द्रमा राखी संचािन गदाय कार्यिमको के कततो अवतथा ि¸ जनताको 
चाँसो, गनुासो र प्रलतविर्ा बशुझ प्रभावकारी रुपमा ववलभन्न विर्ाकिापहरु संचािन गरी पारदशियता र 
जवाफदेहीतािाई मजवदु बनाउँदै जनतािाई सूचनाको हकको प्रत्र्ाभलूत ददिाउनको िालग जनतासँग गाउँपालिका 
कार्यिम संचािन गनय िालगएको हो । र्सिे समग्र पालिकामा सिुासन कार्म गदै जनताको गनुासोिाई 
सम्बशन्धतसँग परु् र्ाई जवाफदेहीता सवहतको नागररक केशन्द्रत सिुासनको िालग अग्रणी भलूमका लनवायह गने अपेक्षा 
गलु्मीदरबार गाउँपालिकािे लिएको ि । आफ्नो टोि वततीमा हनुे ववकास लनमायण, सेवा प्रवाहमा जनतािे भोग्न ु
परेका तथा अनभुतू गरेका गनुासोहरुिाई र्था समर्मै सम्बोधन गरी प्रभावकारी कार्ायन्वर्नको िालग जनतािाई 
समेत जागरुग गराउन समेत र्ो कार्यिम संचािन गनय िालगएको हो । कार्यिम रेलडर्ो शृ्रङ्गेश्वर एफ.एम. 
१०४.४ मेगाहजयबाट फागनु मवहनाको १५ गते पवहिो र  फागनु मसान्तको ददन दोस्रो प्रिारण गररर्ो । साथै 
उक्त कार्यिम हाम्रो पात्रो मोबाइि एप्समा रहेको Radio Shringeshor बाट समेत सनु्न सवकनेि । रेलडर्ो 
शृ्रङ्गेश्वरिे उत्पादन गरेको र्ो कार्यिम शजल्िाका अन्र् रेलडर्ोहरूबाट पलन िमि प्रसारण गने िममा गाउँपालिका 
रहेको ि। 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुिेहटन  

 

२. िाशसक सिीक्षा तथा स्टाफ बैठक संचालन 

फागनु ९: 

गाउँपालिकामा कार्यरत कमयचारीहरुको लनर्लमत मालसक प्रगती समीक्षा र तटाफ बैठक फागनु ९ गते प्रमखु 
प्रिासकीर् अलधकृत िक्ष्मण पाण्डेको अध्र्क्षतामा बसी तपलसिका ववषर्मा ििफि तथा लनणयर् गरर सम्पन्न 
भर्ो । 

१. गाउँसभाको आवश्र्क तर्ारी 
२. आ-आफ्नो िाखाको त्र्ाङ्क सवहत प्रलतवेदन सम्बन्धमा ििफि  

३. सेवाग्राही सन्तषु्टी सवेक्षणको प्रलतवेदन मालथ ििफि  

४. जनतासँग गाउँपालिका रेलडर्ो कार्यिम सम्बन्धी ििफि 

५. Web Based E-attendance  /  revenue software implementation सम्बन्धमा  

६. िाखाबाट प्राप्त गनुासो र समाधानमा ििफि 

७. नागररक केन्द्रीत सेवा प्रवाह गने सम्बन्धमा  

८. पालिकाको ववलभन्न टोिहरूमा लनमायण सम्पन्न भएका पूवायधारहरूको समदुार्िाई अपनत्व तथावपत गराउन 
टोि ववकास संतथा (गठन तथा पररचािन) कार्यववलध सम्बन्धी ििफि तथा जानकारी । 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुिेहटन  

 

३. गुल्िीदरबार गाउँपाशलकाको सातौं गाउँ सभा सम्पन्न 

फागनु १४-१६: 

गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको सातौं गाउँ सभा  लमलत २०७७।११।१४ देशख १६ गते सम्म संचािन लथर्ो। 
आ.व. ०७७/०७८ का केही कार्यिम तथा बजेट 
संिोधन गनयको िालग अध्र्क्ष श्री अिोककुमार 
थापाज्रू्िे सभा समक्ष ववलभन्न ४४ वटा कार्यिम 
थप तथा संिोधन र बजेट प्रतताव साथै गाउँ 
कार्यपालिकाको कार्ायिर्बाट हािसम्म भए गरेका 
प्रगतीहरुको वववरण पेि गनुयभर्ो । सम्मालनत 
सभाबाट अध्र्क्षज्रू्िे गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको 
िोगो अंवकत व्र्ाचको िगाई सबैिाई ववतरण गरर 
औपचाररक सरुूवात गनुयभर्ो । सम्पन्न हनु नसक्ने 
साना र्ोजनाहरु तथा अन्र् ववलभन्न स्रोतबाट कररब 
२ करोडको बजेट तथा कार्यिम संिोधन सभािे 
पाररत गरेको ि । बजेट तथा कार्यिम संिोधनको 
मखु्र् उदे्दश्र् रुग्ण अवतथामा रहेका खानेपानी िगार्तका र्ोजनाहरुिाई समर्मानै सम्पन्न गनुय रहेको   ि । 

सभामा "तथानीर् तहमा वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्र्वतथा गनय बनेको ववधेर्क, 

२०७७" र गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन¸ २०७५ िाई पवहिो संिोधन सभाबाट पररत गररएको ि । 
सातौं सभाको िून्र् समर्मा सभाका सशचव (प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत) श्री िक्ष्मण पाण्डेिे गलु्मीदरबार गाउँ 
कार्यपालिकािे २०७७ श्रावण देशख हािसम्मको ववशिर् प्रगती तथा सिुासन र सेवा प्रवाहमा भए गरेका 
उल्िेखनीर् कार्यहरु र कार्यपालिकािे जारी गरेका ववलभन्न १० वटा कार्यववलधहरुको बारेमा सभािाई जानकारी 
गराउन ुभएको लथर्ो ।  

गाउँ सभाको िून्र् समर्मा गाउँपालिकाबाट संचािन भए गरेका ववलभन्न गलतववलधहरूको बारेमा ििफि तथा 
समीक्षा गररर्ो । गाउँ सभािे नगर प्रहरी, बेरूज ुसम्परीक्षणको िालग खचय समथयन, नागररक मैत्री सेवा प्रवाह 
िगार्तका महत्त्वपूणय ववषर्मा लनणयर् समेत गरेको ि ।  

गाउँपालिकािे र्ो अवधीमा सम्पन्न गरेका केही महत्त्वपूणय उपिशब्धहरूको बारेमा सभामा ििफि गररर्ो । 

१. पालिकाको सबै वडाहरूमा बाहै्र मवहना र्ातार्ात सञ्चािन हनुे गरर सडकततरोन्ती गरेको । 

२. वडा तथा टोिहरूमा लनमायण भएका सडकहरूिाई ततरोन्नतीको िालग आवश्र्क व्र्वतथा लमिाईएको । 

३. ततरोन्नती भएका सडकहरूिाई कािोपते्र बनाउन सम्बशन्धत लनकार्मा आवश्र्क पहि गररएको । 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुिेहटन  

 

४. नागररकिाई गणुततरीर् तवात्र् सेवा उपिब्ध गराउन सबै वडामा (४ नं. वडा बाहेक) तवात्र् संतथाहरूको  
आधलुनक भवन लनमायण गररएको । वडा नं. ४ मा आगामी वषय भवन लनमायणको िालग आवश्र्क पहि 
भइरहेको । 

 

५. ववद्यािर् भवनहरू लनमायणमा आवश्र्क व्र्वतथापन गररएको । 

६. एक-घर एक-धारा अलभर्ान अन्तगयत सबै वडामा तवच्ि वपउने पानीको िालग ठूिा र्ोजनाहरू संचािन 
गररएको केही र्ोजना र्स आ.व. मा सम्पन्न हनुे गरी आवश्र्क व्र्वतथापन गररएको र केहीिाई आगामी 
वषयमा सम्पन्न गने गरी कार्य भइरहेको । 

७. पर्यटन पूवायधारको िालग भवुाने पाकय , चारपािा दरबार, उजेिादेवव मशन्दर िगार्तका धालमयक, ऐलतहालसक 
सम्पदािाई संरक्षण गनय आवश्र्क कार्य गररएको । 

८. खरका िानामकु्त गाउँपालिका घोषणाको अशन्तम तर्ारी गररएको 
९. जनतािाई केन्द्रमा राखी नागररक मैत्री सेवा प्रवाहको व्र्वतथा लमिाईएको । 

१०.नागररकको तवात्र्िाई ख्र्ाि गदै लनिलु्क औषधी ववतरण िगार्तका तवात्र् सम्बन्धी ववलभन्न 
विर्ाकिापहरु संचािन गररएको । 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुिेहटन  

 

४. उत्कृष्ट कायय गने कियचारीहरु सभाबाट सम्िाननत 

फागनु १४:  

गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको आ.व. ०७७/०७८ को नीलत तथा कार्यिम अन्तगयत कार्यसम्पादनको 
आधारमा कमयचारीहरुको प्रोत्साहन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ बमोशजम तथा प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत 
र िाखा प्रमखु तथा कमयचारीहरुसँग गररएको कार्य सम्पादन सम्झौता बमोशजम गाउँपालिकाको कार्ायिर् 
र अन्तगयतका कार्ायिर्मा कार्यरत कमयचारीहरुिाई २०७७ श्रावण देशख पौष मसान्त सम्मको अधयवावषयक 
अवधीमा कमयचारीहरुिे सम्पादन गरेका ववलभन्न विर्ाकिापहरुिाई ववलभन्न १० वटा मापदण्डको 
आधारमा िनौट गरी सातौं गाउँ सभा तथा समीक्षा कार्यिममा गाउँपालिका अध्र्क्ष श्री अिोककुमार 
थापा¸ उपाध्र्क्ष श्री लमना भण्डारी र प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत श्री िक्ष्मण पाण्डेिे िनौट भएका 
कमयचारीहरुिाई नगद रु. ५०००।– सवहत प्रंिसा-पत्र प्रदान गनुयभर्ो । 

कमयचारी िनौट सम्बन्धी मापदण्डहरु 

१.कमयचारीिाई तोवकएको शजम्मेवारी वहन गनय क्षमता 
२.कार्य वववरण सवहतको कार्य सम्पादन करार सम्झौता अनसुार सम्पन्न भएको कार्यको प्रगती 
३.ववद्यशुिर् हाशजरी अनसुारको समर् पािना 
४.गाउँपालिकािे लिएको िक्ष्र्मा परु् र्ाएको र्ोगदान 

५.आफ्नो िाखा तथा कार्ायिर्को अलभिेख व्र्वतथापन 

६.तोवकएको समर्मै पत्राचार तथा प्रगती वववरणहरु पठाउने कार्य 
७.असि आचरण¸ आज्ञापािन¸ अनिुासन¸ जवाफदेही¸ पारदिीता अविम्बन¸ कार्यदक्षता¸ सदाचाररता¸ 

लमतव्र्ीता¸ समतर्ा समाधान गनय सक्ने क्षमता 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुिेहटन  

 

८.आफ्नो िाखा तथा कार्ायिर्को तफय बाट सम्पादन हनेु कार्यहरुको कार्यर्ोजना लनमायण र सो अनसुारको 
कार्य प्रगती 

९.सेवाग्राहीको काममा सहशजकरण र सेवाग्राही मैत्री व्र्वहार आचरण प्रदियन 

१०.कार्ायिर् समर्को अलतररक्त समर्मा कामकाज 

मालथ उशल्िशखत मापदण्ड अनसुार गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा आ.व. २०७७।०७८ को नीलत 
तथा कार्यिम अनसुार गाउँपालिकाको समग्र क्षेत्रको गलतववलध समावेि गररएको मालसक E-bulletin 

प्रकािनको िालग खवटई नागररकको सूचनामा पहुँच परु् र्ाउनको िालग तथा गाउँपालिकाको बेरुज ुफिौट 
सम्बन्धी कार्यमा उल्िेखनीर् र्ोगदान परु् र्ाउन ुभएका प्रकािन संर्ोजनमा संिग्न उत्कृष्ट कमयचारीहरु 
प्रिासन र्ोजना तथा अनगुमन िाखा प्रमखु¸ अलधकृत िैठौ श्री टंकप्रसाद पन्थी¸ सूचना प्रववलध अलधकृत 
श्री सरेुि खनाि¸ क.अ. श्री टुक बहादरु रानािाई नगद सवहत प्रिंसा पत्र प्रदान गररएको ि । 

त्र्सैगरी गाउँपालिकाको वडा कार्ायिर्हरुमा कार्यरत कमयचारीहरु मध्रे्बाट उत्कृष्ट कार्य सम्पादन 
गनुयभएका वडा सशचव श्री पूशणयमा शघलमरे¸ गाउँपालिकाको तवात्र्कमीहरुको तफय बाट उत्कृष्ठ कार्य 
सम्पादन गनुयभएका ववरबास तवात्र् चौकीको प्रमखु लस.अ.न.मी. श्री इन्द ुघती मगर र गाउँपालिकाको 
कमयचारीहरुमध्रे्बाट उत्कृष्ठ कार्य सम्पादन गनुय भएका तवात्र् िाखा प्रमखु¸ अलधकृत िैठौं श्री 
नारार्णप्रसाद अर्ायििाई नगद सवहत प्रिंसापत्र प्रदान गररएको ि । 

 

५. शशक्षा ऐन २०७५ (पहहलो संशोधन २०७७) 
गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको समग्र शिक्षाको गणुततरिाई प्रभावकारी र व्र्वशतथत रुपमा संचािन गनय̧  ऐनमा 
तपष्ट गनुय पने कुराहरुिाई तपष्ट गनय तथा संघीर् शिक्षा ऐनमा भएको व्र्वतथािाई समेत मध्र्नजर गदै 
गाउँपालिकाको सातौँ गाउँसभाबाट पाररत गररएको ि । संिोलधत शिक्षा ऐनिे समग्र शिक्षाक्षेत्रिाई चिार्मान 
बनाउन कानूनी आधार तपष्ट गरेको ि ।  
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुिेहटन  

 

६.  व्यक्ततगत घटनादताय ककताबको डिक्जटाईजेसन 

 

गलु्मीदरबार गाउँपालिका अन्तगयत वडा कार्यिर्हरुमा रहेका व्र्शक्तगत घटना दताय वकताबहरुको लडशजटाईजेसन 
गने प्रकृर्ा अशन्तम चरणमा पगेुको ि। हािसम्म २२०३७ संख्र्ामा घटना लडशजटाईजेसन भईसकेका िन। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

७.  ििा कायायलय तथा स्िास््य संस्थाहरुको अनुगिन ननरीक्षण 

गलु्मीदरबार गाउँपालिका अन्तगयतका वडामा रहेका कार्ायिर्हरु तथा तवात्र् संतथाहरुको कार्ायिर् व्र्वतथापन, 
कमयचारी हाशजरी, राजश्व सम्बन्धी अलभिेख, पररचर्पत्र र डे्रसकोड िगार्तका ववषर्मा कार्ायिर् अनगुमन लनरीक्षण 
गररएको ि। 
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पूवयधार ववकास तथा वातावरण व्र्वतथापन िाखा 

१. गुल्िीदरबार गाउँपाशलकाको सभाहल ननिायण 

गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको सभाहिको लनमायण कार्य अशन्तम चरणमा गएको ि । सभाहिको प्िातटर 
रङ्गरोगन फलनयलसङ्ग िगार्तका कार्यहरु सम्पन्न भई सभाहि संचािनमा आउने अशन्तम तर्ारीमा रहेको ि ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२. देउरालीपोखरा खेल िैदानको ननिायण सम्पन्न 

देउरािी पोखराखेि मैदान उ.स. वडा नंं. २ सलमलतिे देउरािीपोखरा खेि मैदानको लनमायण कार्य सम्पन्न 
भएको ि ।  

 

 

 

 

 

 



 

 

28     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

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

 

३. बशलथुि चारखुट्टे सिक ननिायण 

आ.व 2077/078 मा बलिथमु चारखटेु्ट सडकको ठेक्का लसद्धबाबा कन्सट्रक्सन लनमायण सेवा सँग रु 
4,44,485.74 सम्झौता भई सम्पन्न भएको ि । 

 

हाल सम्ि सम्झौता भएको योजनाहरुको वििरण 

आ.व. ०७७/०७८ मा गाउँपालिका तथा विास्तरीय ववलभन्न योजनाहरु उपभोतता सलमनत माफय त संचािन भैरहेका छन ्। २०७७ माघ 

मसान्त सम्म उपभोतता सलमनत माफय त संचािन भएका योजनाहरुको संख्या  १३६ रहेको छ । 

फागुन िहहनािा उपभोतता सशिनत िाफय त संचालन हुने योजनाहरुको सम्झौता वििरण 

शस.

न. 
योजनाकोनाि 

ि
िा 
न. 

अध्यक्ष / 
प्रनतननधधको नाि 

ल ई रकि 
विननयो
क्जत रु. 

लागतसह
भाधगता 
रु. 

सम्झौता
शिनत 

सम्पन्नहुने 

शिनत 

1 भिाचौरहेल्थहट सुद्ढीकरण 6 बबर बहादरुखत्री 113532.5 100000 13532.5 
2077-11-

02 

2077-12-

30 

2 

काब्रेपोखरीघनतय टोि 

लसस्नेखोिा बाटो स्तर 

उन्ननत 
2 टेक बहादरु खत्री 115852.16 100000 15852.2 

2077-11-

09 

2077-12-

30 

3 
पाखुखोिाधारापानी 
लिकफटङ्ग खा.पा. 

3 
कुि बहादरु पेमी 
मगर 

168946.74 150000 18946.7 
2077-11-

11 

2078-01-

30 

4 
जुभुङ्गखानेपानी योजना 
सञ्चािन 

2 तोमान लस थापा 342446.07 300000 42446.1 
2077-11-

09 

2077-01-

30 

5 
बुढीपोखरीछत्र मक्न्दर प्रङ्गण 

ममयत संभार 
3 सुमन काकी 89562.08 75000 14562.1 

2077-11-

12 

2078-01-

30 

6 
देवािय आमासमुहको भवन 

ननमायण 
7 राधा टण्िन 1111905.76 1000000 111906 

2077-11-

13 

2078-01-

30 

7 ठुिोपोखराखा.पा.ब्यवस्थापन 3 जग बहादरु सारु 83741.12 75000 8741.12 
2077-11-

18 

2077-12-

30 

8 
राजाधारापानी गोरेटो बाटो 
ममयत 

3 गोपाि भुसाि 55118.04 50000 5118.04 
2077-11-

20 

2077-12-

30 
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शस.

न. 
योजनाकोनाि 

ि
िा 
न. 

अध्यक्ष / 
प्रनतननधधको नाि 

ल ई रकि 
विननयो
क्जत रु. 

लागतसह
भाधगता 
रु. 

सम्झौता
शिनत 

सम्पन्नहुने 

शिनत 

9 लसराङ्गदीखा.पा.योजना 5 
गोकणयप्रसाद 

कंिेि 
114576.96 100000 14577 

2077-11-

21 

2077-01-

30 

10 
भतेरपाटममो.बा. मान बहादरु 

घरमुनन पखायि ननमायण 
7 

सुर बहादरु 

कटुवाि 
58842.01 50000 8842.01 

2077-11-

23 

2077-12-

30 

 

ननिायण व्यिसायीबाट संचालन हुन ेयोजनाहरुको वििरण 

ि 
स 

र्ोजनाको नाम वडा नं. कुि 
बजेट 

सम्झौता रकम सम्झौता लमलत सम्पन्न गनुयपने 
लमलत 

लनमायण व्र्वसार्ीको 
नाम 

कैवफर्त 

१ अमर अवायथोक 
तवात्र् चौकी 
भवन लनमायण 

५ २ 

करोि 

१,२८,७६,०४८।९३ 2077-06-09 2078-03-30 पन्थ श्रीकृष्ण जे.लभ. 
 

२ सभाहिको 
वफलनलसङ्ग 

३ २३ 

िाख 

२२,५६,२२५।७४ 2077-08-03 2078-01-30 रुरुरेसङु्गा कन्ट्रक्सन 
प्रा.लि. 

 

३. लसमिपाटाठुिाख
कय  खानीमोर 
चारखटेु्ट सडक 
लनमायण 

 १ १० 

िाख 

४¸४४¸४८५.७४ 2077-१०-२१ २०७८-०१-३१ लसद्बबाबा कन्ट्रक्सन 
 

४. खज्र्ायङ्गबाख्र े
बन्दखुयट्टा वीरवास 
लसतने जभुङु्ग सडक 
ततरोन्ती 

५¸ ४¸ २ १ 

करोि 

४१२७८९९.१६ 2077-११-०९ २०७८-०३-२५ के.लड.कन्तट्रक्सन 
प्रालि 
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सामाक्जक तथा आर्थयक ववकास 

१.अन्तराष्रीय नारी हदिस सम्पन्न 

“महहिाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगार, समदृ्ध नेपािको आधार” भन्ने नारासहहत १११ औ ंअन्तराष्रीय नारी हदवस गुल्मीदरबार 
गाउँपालिकाको सब ैविाहरूमा ववलभन्न काययक्रम गरी मनाईएको छ । 

 

 

२. िहहला अनुशशक्षण ताशलिको सुरुुिात 

गलु्मीदरबार गाउँपालिकाका सबै (७ वटै) वडाहरुमा मवहिा समूह¸ सहकारी¸ तथा अन्र् संघ संतथामा कृर्ाशिि 
भएका मवहिाहरुको क्षमता अलभववृद्ध गने उदे्दश्र्िे घरेि ुतथा िैवङ्गग वहंसा र कानूनी उपचार¸ प्रजनन ्तवात्र् 
नेततृ्व ववकास¸ संचार लसप¸ मवहिा िसशक्तकरण¸ मवहिा ववकास कार्यिम¸ व्र्वसार् संचािन सीप¸ बचत के हो 
र वकन आवश्र्क ि िगार्तका ववषर्मा प्रशिक्षण कार्यिम संचािन । 
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लिक्षा तथा खेिकुद 

१. गाउँपाशलकाको सिग्र शैक्षक्षक अिस्था 
ववद्यािर्को वववरण M  

 

शिक्षकको वववरणM 

ि.सं वववरण  दरबन्दी राहत /अनुदान  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  दलित  

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. सशतय अनुदान अन्तगयतका काययक्रि बाँिफाँि 

शिक्षा तफय को सितय अनदुान अन्तगयतका कार्यिम ववतरणको िालग  तथिगत अध्र्र्न अनगुमन गरर 
आवश्र्कताको आधारमा भौलतक पूवायधार लनमायण  अन्तगयत WASH सवुवधा भएका दईु वटा िौचािर् जनता 
प्राथलमक ववद्यािर् शजमी र महाकािी लनम्नमाध्र्लमक ववद्यािर्िाई र लसकाई सदुृिीकरण अन्तगयतको कार्यिम  
ICT, SCIENCE LABर LIBRARY िमि थाक्सी पोखरा माध्र्लमक ववद्यािर्, सरु्ोदर् माध्र्लमक ववद्यािर् र 
काबे्रपोखरी माध्र्लमक ववद्यािर्िाई बाँडफाँड गररएको ि। 

३. अन्य काययहरु 
▪ पालिकाका ववद्यािर्हरुमा अधयवावषयक परीक्षा संचािन तथा अनगुमन  
▪ ददवाखाजा वापतको रकम लनकासा 
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स्वास््य 

१. "कस्तो छ आिा " काययक्रि 
गलु्मीदरबार  गाउँपालिकामा “कततो ि आमा कार्यिम” अन्तगयत ३१ 

जना गभयवलत र १९ जना सतु्केरी गरर जम्मा ५० जनािाई तवात्र् पररक्षण गरर गाउँपालिकाको पोवषिो कोिेलि 
(अण्डा १ क्र्ारेट,आर्ोलडन ननु, सावनु, नङकट र क्र्ाशल्सर्म) लबतरण गररएको ि। 

२.साधथ शशक्षा काययक्रि सन्चालन 

गलु्मीदरबार गाउँपालिकालभत्रका १२ वटा लबद्यािर्मावकसोरावतथामा हनेु िारररीक, मानलसक, सामाशजक 
तथा संवेगात्मक पररवतयनबारेमा जानकारी गराउन ववद्यािर् केन्द्रीत सालथ  शिक्षा कार्यिम संचािन, 
जसबाट ३३७ जना ववद्याथीहरु िाभाशन्वत भएका िन। 

 

३. स्िास््यससं्थाहरुको िाशसक सशिक्षा सम्पन्न 

माघ मवहनाको कार्यप्रगलतको सलमक्षा गदै फागनु मवहनामा लबलभन्न कार्यिमहरु गनयको िालग कार्यर्ोजना बनाई 
प्रभावकारी कार्यिम संचािन गने प्रलतबद्धतासवहत बैठक सम्पन्न भएको ि। 



 

 

34     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

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

 

४. स्िास््य आिा सिूह बैठक सम्पन्न 

 

तवात्र्का िालग सामाशजक ब्र्वहार पररवतयन गराउन तवात्र् आमा समूहिाई अलभमशुखकरण, ८३ 
समहुका २५७९ जना मवहिाहरु िाभान्वीत।पालिका अन्तगयतका ववलभन्न आमा समूहहरुको बैठकका 

केही झिकहरु: 

 

५. नबशशसु तथा बालरोगको एकककृत ब्यबस्थापन (IMNCI)  सम्बन्धी सशिक्षा सम्पन्न । 
गुल्मीदरबार गाउँपालिका अन्तगयतका ५ वटा स्वास््य संस्थाहरुमा नवलिसु तथा 
बािरोगको एकककृत ब्यवस्थापन सम्बन्धी अनसाइट कोर्चङ् सम्पन्न । काययक्रममा २९ 
जना स्वास््यकलमयहरु िाभान्वीत, जसका कारण स्टान्ििय हरटमेन्ट प्रोटोकि बमोक्जम 
नवलिसु तथा बािरोगको एकककृत ब्यवस्थापन गनयसफि ।सलमक्षाका केही झिकहरु: 

 

 

६. अन्य विविध काययहरु 

क. गाउँपालिकाका ५ वटा वडाहरु वडा नं  ३,४,५,६ र ७ मा 
तवात्र् आमा समहुका अध्र्क्ष र मवहिा सामदुावर्क तवात्र् 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100028484331375&__cft__%5b0%5d=AZVUmwhSFgMEcA_0dL39seRR-kpDAaoYSeWNmKdoWsM0L_LR3Bhei_WW_qUU_3t4I9nk3Q1T5wn336-vo_L42aUCqbKt7tN8ryRbCYX0k1V0GWsrl4cPphgemTsBIXk2bNI&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100028484331375&__cft__%5b0%5d=AZVUmwhSFgMEcA_0dL39seRR-kpDAaoYSeWNmKdoWsM0L_LR3Bhei_WW_qUU_3t4I9nk3Q1T5wn336-vo_L42aUCqbKt7tN8ryRbCYX0k1V0GWsrl4cPphgemTsBIXk2bNI&__tn__=-%5dK-R


 

 

35     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

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

 

तवर्मसेवीकाहरुको िालग तवात्र् प्रवद्धयन कार्यिम अन्तगयत सने तथा नसने रोगबाट बच्नका 
िालग सचेतना तथा अन्तरविर्ा कार्यिम सम्पन्न । कार्यिममा १६६ जना िाभान्वीत  भएका 
िन। 

ख. गाउँपालिकाका सवै तवात्र् संतथामा २८ गतेका ददन तौि अनगुमन ददवस मनाई ५०१ जना 
बच्चाहरुको तौि लिने, अण्डा लबतरण गने र अलभभावकहरुिाई पोषण शिक्षा ददने कार्य भब्र्ताका 
साथ सम्पन्न ।  

ग. गाउँपालिकाका लभत्रका १२४ जना जेष्ठ नागररकहरुिाई घरघरमै तवात्र्कलमयहरु पगुेर तवात्र् 
पररक्षण र उपचार सवहत तवात्र् सेवा प्रदान गररएको ि ।  

घ. गाउँपालिकाका लभत्रका ४ वटा तवात्र् चौवकहरुमा पोषण एवम हरेक-बार खाना-चार सम्बन्धी 
सेवाग्राहीिाई जानकारी गराउने उद्धेश्र्िे पोषण कनयरको तथापना । 

ङ. February मवहनािाई आर्ोलडन मवहनाको रुपमा मनाउने सन्धभयमा ववववध सचेतनामूिक गलतलबलध 
संचािन । 

 

कृवि 

१. कृषकहरूको फियको अिलोकन तथा ननरीक्षण 

गाउँपालिका अन्तयगतका कृषकहरुको कृवष फमय अनगुमन लनरीक्षण गरी आवश्र्क प्राववलधक 
परायमिय ददने कार्य  लनरन्तर संचािन रहेको । ततवीरमा र्स मवहनामा गलु्मीदरबार गाउँपालिका वडा 
नं.३ पौवाखकय मा रहेको कृषक श्री मेघ बहादरु शघलमरेको नसयरी कृवष अनगुमन साथै प्राववलधक सल्िाह 
दददैँ । 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुिेहटन  

 

२. कृषकसँग कृवष प्राविधधक काययक्रि संचालन 

गाउँपालिका अन्तयगतका कृषकहरुको चासो गनुासो र प्रलतकृर्ा बझु्न र कृषकहरुिाई आवश्र्क रार् 
परामिय ददनको िालग गाउँपालिकािे कृवष प्राववलधक र पि ु प्राववलधकहरु कृषकहरुको घरदैिोमा 
पठाउने व्र्वतथा लमिाईएको ि । आफ्नो पिपंुक्षी सम्बन्धी समतर्ा तथा कृवष सम्बन्धी ववलभन्न 
समतर्ाहरु प्राववलधकहरुसँग राख्न गाउँपालिकािे हाददयक अवपि समेत गदयि ।  
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुिेहटन  

 

सूचना प्रववर्ध तथा ववद्युविय सुिासन 

१. कायायलयको िेभसाईट, सािाक्जक संजाल र िोबाईल एप्सिा अध्यािधधक 

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 E-Attandance system जिान 

गलु्मीदरबार गाउँ कार्यपालिका अन्तगयतका कार्ायिर्हरुमा कार्यरत कमयचारीहरुको हाशजरी 
अलभिेखिाई व्र्वशतथत र पारदिी बनाउनको िालग सबै कमयचारीहरुको आ-आफ्नो login portal 

सवहतको हाशजरी प्रणािीको जडान गरर संचािनमा ल्र्ाइएको ि ।  
  



 

 

38     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

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

 

महत्वपूणय सूचनाहरु 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुिेहटन  

 

क्जल्िा तथा राक्ष्रय लमडियाका गाउँपालिका 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

गाउँपालिकाको समग्र पलिल्िो ववकासिमबारे रेलडर्ो कार्यिममा बोल्दै प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत िक्ष्मण पाण्डे 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुिेहटन  

 

फागनु मवहनामा संचािन भएका ववलभन्न कार्यिमहरुको झिक 
 

 

 

 

तवात्र् प्रवधयन कार्यिम, आर्ोलडन मवहना, तौि अनगुमन ददवस र ज्रे्ष्ठ नागररक उपचारका िममा लिईएका तशतबरहरु 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यिम (कामका िालग पाररश्रलमकमा आधाररत सामदुावर्क आर्ोजना सन्चािन) कार्यववलध २०७७ अनसुार 
१०० ददनको रोजगारीका िालग  गलु्मीदरवार  गाउँपालिकाका ववलभन्न वडाहरुमा सावयजलनक ववकास लनमायणका कार्यहरु 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुिेहटन  

 

केही महत्वपूणय सन्देिमूिक सूचना तथा जानकारीहरु 

बालिमा कीरािे क्षलत गनय सक्ने ववलभन्न जानकारी 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुिेहटन  

 

 

फागनु मवहनामा भए गरेका मखु्र्कार्यहरुको प्रगती वववरण 

लस.नं सम्पाददत प्रमखुकार्यहरु फागनु र्ो आ.व.माहािसम्मको कैवफर्त 

1 पशन्जकरणतफय        

  

क.जन्मदताय ७६ ५६२   

ख. मतृ्र्दुताय २० १८०   

ग. वववाहदताय ३६ १५९   

घ. सम्बन्ध ववच्िेद २ ७   

ङ. बसाईसराई दताय १३ १०९   

च. बसाई सरी गएको ३८ २१९   

ि. बसाई सरी आएको ११ २४   

2 सामाशजकसरुक्षा तफय        

  

ववतरणगररएको रकम ० २१८६८८००   

जम्मा िगत कट्टा भएको संख्र्ा ० ०   

जम्मा थप भएको संख्र्ा ० ०   

हाि कार्म भएको जम्मा संख्र्ा ० २४१५   

3 प्रमाशणतसम्बन्धी       

  

नाताप्रमाशणत ३३ २५२   

आम्दानी प्रमाशणत १५ ४८   

अन्र् प्रमाशणत ७२ १७५   

4 लसफाररससम्बन्धी       

  

नागररकतालसफाररस ६५ ४५७   

नाबािक पररचर् पत्र लसफाररस ५ ४०   

प्रलतलिवप नागररकता लसफाररस ३१ १९४   

पेन्सन सम्बन्धी कागजात लसफाररस ४ ३८   

५ प्रकोपव्र्वतथापन सम्बन्धी       

  
क) राहतप्राप्त गने संख्र्ा ४० १७९   

ख) आलथयक सहार्ता रकम ३१२५०० ५८०५००   

६ न्र्ावर्क सलमलतसम्बन्धी वववरण       

  

क)न्र्ावर्क सलमलतमा दताय भएका लनवेदन संख्र्ा १ ५   

फछ्र्ोट संख्र्ा ० १   

ख) लमिापत्र भएका ० १   

ग) फैसिा भएका ० ०   

घ) मेिलमिाप केन्द्र पठाइएको संख्र्ा ० ०   
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुिेहटन  

 

लस.नं सम्पाददत प्रमखुकार्यहरु फागनु र्ो आ.व.माहािसम्मको कैवफर्त 

७ दतायनववकरण सम्बन्धी       

  

संघ संतथादताय ० १९   

संघ संतथा नववकरण ० ०   

व्र्वसार् दताय २१ ४६६   

व्र्वसार् नववकरण १० २६   

कृवष सम्बन्धी फमय दताय २ १५   

कृवष सम्बन्धी फमय नववकरण ० ०   

पिपुािन सम्बन्धी फमय दताय ४ २७   

पिपुािन सम्बन्धी फमय नववकरण ० ९   

कृवष तथा पि ुफमय दताय ४ २८   

कृवष तथा पि ुफमय नवीकरण ० ०   

कृषक दताय संख्र्ा ० ०   

कृषक समूह दताय संख्र्ा ० २   

७ सहार्ताकक्षबाट सेवा लिने संख्र्ा १४६ १०४०   

८ सामाशजकसंजाि अध्र्ावलधक पटक ३१ ३२९   

९ कार्ायिर्कोवेवसाईट अध्र्ावलधक पटक ९ १७८   

१० SMS माफय त सूचना संम्प्रषेण १४० १५४७२   

११ अनुगिन सम्बन्धी वििरण (पटक)       

  

क. बजारअनगुमन ० २२१   

कारवाही ० ५९   

ख. तवात्र् चौकीहरुको अनगुमन ६ ४९   

ग. वडा कार्यिर्हरुको अनगुमन ३ ३   

घ. ववद्यािर्हरुको अनगुमन २८ ६२   

ङ. सहकारी संतथाहरुको अनगुमन ० ०   

च. र्ोजनाहरुको अनगुमन लनरीक्षण १० ३१   

ि. र्ोजनाहरुको प्राववलधक लनरीक्षण ० २४२   

ज. मासपुसिहरुको अनगुमन ० ६   

झ. औषधी पसिहरुको अनगुमन २ १७   

ञ. कृषकहरुको फमय अनगुमन २ ६४   

ट. कृषक भेटघाट (कृवषसँग सम्बशन्धत) ३९ ३२५   

ठ. कृषक भेटघाट (पिपंुिीसँग सम्बशन्धत) ३० ३५९   

१२ गनुासोफिौट       

  
क)कार्ायिर्मा लनवेदन माफय त ० ०   

ख) हेल्िो सरकार माफय त ० ०   
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लस.नं सम्पाददत प्रमखुकार्यहरु फागनु र्ो आ.व.माहािसम्मको कैवफर्त 

ग) सामाशजक सन्जाि माफय त ० ५   

13 बैठकसम्बन्धी वववरण       

  

क.कार्ायपालिका बैठक १ १७   

ख. वडा सलमलत बैठक १९ ८६   

ग. ववषर्गत सलमलत बैठक ० १   

घ. ववपद् सम्बन्धी बैठक १ ५   

ङ. LCCMCबैठक ० ८   

च. खररद सम्बन्धी बैठक ० २   

ि. टेण्डर सम्बन्धी बैठक ३ ४२   

ज. कमयचारी िनौट सम्बन्धी बैठक ३ ४४   

झ. ववपन्न नागररक उपचार सम्बन्धी बैठक ० ५   

ज. तटाफ बैठक १ ८   

झ. ववद्यािर् प्र.अ.हरुको मालसक बैठक ० ५   

ञ. तथानीर् पाठर्िम लनमायण सलमलतको बैठक २ १३   

ट. शिक्षा सलमलतको बैठक १ २   

ठ.न्र्ार्ीक सलमलतको वैठक १ ६   

ड. मखु्र्मन्त्री ग्रामीण ववकासकार्यिम सलमलत १ ४   

ण. अन्र् १ १८   

14 र्ोजनासम्बन्धी वववरण       

  

क. जम्मार्ोजनाहरुको संख्र्ा   ०   

ख. उपभोक्त सलमलतबाट सम्झौता भएको संख्र्ा १२ १५४   

ग. र्ोजनाको रकम भकु्तानी ५ १३   

बोिपत्र / शििबन्दी       

क. आर्ोजनाको Cost Estimate, Bidding 

Document तर्ार 
४ १९   

ख. ठेक्का सम्झौता तर्ार १ ८   

ग. Bid Evaluation Report तर्ार ० ५   

घ. ठेक्का मूल्र्ाङ्कन प्रलतवेदन ० ७   

ङ. आर्ोजना सपररवेक्षण ५० २६५   

उपभोक्ता सलमलतद्वारा सम्पाददत हनुे र्ोजना       

क. र्ोजना िागत अनमुान तर्ार १३ १६५   

ख. र्ोजना मलु्र्ाङ्कन तर्ार ५ १८   

ग. आर्ोजना सपुररवेक्षण १५० ८९०   

१५ तवात्र्सेवा लिने नागररकहरुको वववरण       
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तवात्र्संतथाबाट 1807 २१३२७   

खोप केन्द्रबाट 264 २९५०   

मवहिा तवात्र् तवरं्सेववका माफय त 971 १०८६१   

गाउँघर क्िीलनकबाट 342 ३४५०   

खोप कार्यिम सम्बन्धी वववरण       

लब.लस.जी. 23 २५१   

लड.वप.वट.१ 29 ३२९   

लड.वप.वट.२ 28 ३२२   

लड.वप.वट.३ 27 ३३७   

वप.लस.लभ.३ एम आर 15 २३९   

जे.ई. 30 ३३०   

एम आर २ 25 ३०९   

वट.लड.२ र २+ 33 २४९   

क्षर्रोग लनर्न्त्रण सम्बन्धी सेवा प्रदान 2 १५   

ओ.वप.डी. सेवा       

मवहिाको संख्र्ा 490 ६६८१   

परुुषको संख्र्ा 315 ४२८५   

"कततो ि आमा" कार्यिम तफय    ०   

परामिय ददईएको संख्र्ा 31 १३०   

फोकि पसयनिे सम्पकय  गरेको पटक 62 २६०   

घरघरमा ज्रे्ष्ठ नागररक तवात्र् सेवा 124 ६०३   

१६ लनिलु्कऔषधी ववतरण ८५४ ११०६४   

१७ मात ृतथा नवशिि ु ५७ ४६१   

१८ तवात्र्ववमा २७३८ २७३८   

१९ प्रधानमन्त्रीरोजगार कार्यिम र्ोजना संख्र्ा २४ ८५   

२० रोजगारमासंिग्न जनिशक्त २०१ ७९६   

२१ प्रधानमन्त्रीरोजगारका िालग सूचीकृत संख्र्ा ० १९९५   

२२ कृषकहरुिाईववउपि ववतरण (कृषक संख्र्ा) ० ०   

२३ कृषकहरुिाईऔजार ववतरण ० ६   

२४ पिपंुक्षीऔषधी ववतरण २६६४ १७०३४   

२५ पिपंुशक्षलनकासा लसफाररस र संख्र्ा ० १   

२६ 

कृलतमगभायधान (गाई) १३ २२४   

कृलतम गभायधान (भैसी) १० १७३   

जम्मा २३ ३६७   



 

 

47     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

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

 

लस.नं सम्पाददत प्रमखुकार्यहरु फागनु र्ो आ.व.माहािसम्मको कैवफर्त 

२७ जेष्ठनागररक पररचर् पत्र ववतरण संख्र्ा ७ १७   

२८ अपाङ्गपररचर् पत्र ववतरण संख्र्ा ० ४१   

२९ गररव पररचर्पत्र ववतरण संख्र्ा ० ०   

३० ररक्त पदमाशिक्षक लनर्कु्ती ० ५   

३१ हेल्थडेतकबाट सेवा लिनेको संख्र्ा ० २३३०   

३२ ऐन, लनर्म, लनर्माविी, तवीकृतभएको संख्र्ा १ १   

३३ कार्यववधीर लनदेशिका तवीकृत भएको संख्र्ा १ ११   

गररब घर पवहचान तथा परीचर्पत्रको िगत संकिन       

क.  गणना गररएका मवहिा पररवारमूिी संख्र्ा ७९४ ८८९   

ख. गणना गररएका परुुष पररवारमूिी संख्र्ा ४८६ ५५१   

२. राजश्ि सम्बन्धी वििरणः 
लस.नं. राजश्व शिषयक फागनु र्ोआ.व.माहािसम्मको 
१ एकीकृतसम्पिी कर 0 0 

२ भमुीकर (मािपोत) 22737 95019 

३ घरवहािकर 7000 21924 

४ लसफाररसदततरु 83340 242696 

५ व्र्शक्तगतघटना दताय 40360 93770 

६ व्र्वसार्कर   0 

७ जडीबटुीकबाडी र जीवजन्त ुकर   0 

८ सवारीसाधन कर   0 

९ ववज्ञापनकर   0 

१० मनोरन्जनकर   0 

११ पावकय ङ्गिलु्क   0 

१२ सेवािलु्क दततरु   0 

१३ फोहरमैिा व्र्वतथापन िलु्क   0 

१४ नक्सापास दततरु   0 

१५ संघसंतथा समूह दताय िलु्क   4000 

१६ संघसंतथा समूह नववकरण िलु्क   10000 

१७ िुङ्गालगटी वािवुा   0 

१८ ववववधआर् 5740 4200 

१९ बहािववरौटी कर   0 

२० िेखापररक्षक दततरु   0 

२१ अन्र्दताय   24000 

२२ व्र्वसार्दताय 8000 735000 

२३ सूचीदताय 6500 3500 

२४ अन्र्आर् 11260 5000 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुिेहटन  

 

लस.नं. राजश्व शिषयक फागनु र्ोआ.व.माहािसम्मको 
कूि जम्मा 184937 1239109 

३. धरौटी सम्बन्धी वििरणः 
अल्र्ा (गत वषयको) र्ो मवहनाको हािसम्मको 

२७२९२६१ ० २८२४२६१ 

 

४. आधथयक प्रशासन सम्बन्धी 
क. पूजँीगत खचय 

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

गाउँपालिका १२७२३३१५७ ९०२७२१३ २६३८५२२४ १००८४७९३३   

संघ २८७३५००० ० २१२२४६५ २६६१२५३५   

प्रदेि ११७५०००० ४५६३४० ४५६३४० ११२९३६६०   

जम्मा १६७७१८१५७ ९४८३५५३ २८९६४०२९ १३८७५४१२८   

 

ख. चाि ुखचय 

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

गाउँपालिका ११६२३८४२८ १८९९२९७१ ४३७०१७६७ ७२५३६६६१   

संघ १७६४६५००० २५२५१३१६ ६४७४२७१७ १११७२२२८३   

प्रदेि ३१००००० ० ० ३१०००००   

जम्मा २९५८०३४२८ ४४२४४२८७ १०८४४४४८४ १८७३५८९४४   
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुिेहटन  

 

५. खचय सम्बन्धी वििरण 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुिेहटन  

 

कार्ायिर्को सवारी साधन वववरण र प्रर्ोग गने अलधकारी 

शस.न 
सिारीको 
प्रकार 

सिारी 
साधनको ब्राण्ि 

सिारी दताय नं 
िोिल नं 
बनेको िषय 

सिारी प्रयोग गने अधधकारी 

पद नािथर 

1 मोटरसाईकि यमाहा िु १ ब १३७९ FZS 2017 इक्न्जननयर राजु अयायि 

2 मोटरसाईकि यमाहा िु १ ब १३८० SZR 2017 अर्धकृत छैठौ लिक्षा सुन्दर चालिस े

3 मोटरसाईकि यमाहा िु १ ब १८६३ SOLUTO 18 खा.प.स.टे. खखम बहादरु काकी 

4 मोटरसाईकि बजाज िु १ ब १५९५ pulsar 2017 अर्धकृत छैठौंस्वास््य नारायणप्रसाद अयायि 

5 मोटरसाईकि बजाज िु १ ब १५९४ pulsar 2017   ६ नं.विा कायायिय 

6 मोटरसाईकि बजाज िु १ ब १५९७ pulsar 2017   १ नं.विा कायायिय 

7 मोटरसाईकि बजाज िु १ ब १५९३ pulsar 2017 सव-इक्न्जननयर ववक्रम बस्नेत 

8 मोटरसाईकि बजाज िु १ ब १५९२ pulsar 2017 अर्धकृत छैठौप्रिासन टंक प्रसाद पन्थी 

9 मोटरसाईकि बजाज िु १ ब १५९० pulsar 2017   गाउँपालिकाको कायायिय 

10 मोटरसाईकि बजाज िु १ ब ८२३ pulsar 2016 ना.कृ.प्राववर्धक लिि बहादरु घती 

11 मोटरसाईकि होन्िा िु १ ब ११५१ SPL 2017 ईक्न्जननयर पु.प्रा. अननि यादव 

12 मोटरसाईकि यमाहा िु १ ब १९१७ FZS 2018 प्रमुख प्रिासकीयअर्धकृत िक्ष्मण पाण्ि े

13 मोटरसाईकि यमाहा िु १ ब ११८४ SZR 2017 सूचना प्रववर्ध अर्धकृत सुरेि खनाि 

14 मोटरसाईकि यमाहा िु १ ब ८१८ SZR 2017   गाउँपालिकाको कायायिय 

15 मोटरसाईकि यमाहा िु १ ब ८५५ FZR 2016 स.ूस. प्रकाि थापा 

16 मोटरसाईकि बजाज िु १ ब ११०४ Discover 2017 िेखापाि तेजेन्र थापा 

17 मोटरसाईकि बजाज िु १ ब १५९६ pulsar 2017     

18 मोटरसाईकि बजाज िु १ ब १५९९ pulsar 2017   ७ नं. विाकायायिय 

19 मोटरसाईकि बजाज िु १ ब १५९१ pulsar 2017  २ नं. विा कायायिय 

20 मोटरसाईकि यमाहा िु १ ब १०४२ SZR 2016  ५ नं. विा कायायिय 

21 मोटरसाईकि बजाज िु १ ब १५९८ pulsar 2017  ३ नं. विा कायायिय 

22 मोटरसाईकि होन्िा िु १ ब२९९९ Shine  2019 विा सर्चव ४ नं. विा कायायिय 

23 जीप 
महहन्दा 
स्करवपयो 

िु १ झ १५९२ S54WD 2018 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्र.प्र.अ. गाउँपालिकाको कायायिय 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुिेहटन  

 

कमयचारीको हाक्जरी¸ काज र बबदा सम्बन्धी वववरण 

आ.व. :  २०७७/७८       
महहना : फागुन 

क्र.सं
. 

नाि पद/शे्रणी जम्िा 
हदन 

उपक्स्थ
त 

अनुपक्स्थ
त 

वि
दा 

का
ज 

साियजननक 

विदा 
सप्ताह
न्त 

1 िक्ष्मण पाण्िे प्रमुख प्रिासकीय अर्धकृत  29 18 0 0 4 3 5 

2 नारायणप्रसाद अयायि अर्धकृत छैठौं स्वास््य 29 21 0 0 0 3 5 

3 नवराजनघलमरे अर्धकृत छैठौं प्रिासन  29 18 3 0 0 3 5 

4 टंक प्रसादपन्थी अर्धकृत छैठौं प्रिासन 29 16 0 २ ७ 3 5 

5 उजेिी देवीपोखरेि अर्धकृत छैठौं पिु प्राववर्धक 29 19 2 0 0 3 5 

6 सुन्दरचालिस े अर्धकृत छैठौं लिक्षा 29 18 3 0 0 3 5 

7 नरेन्रिमाय स्रोतव्यक्तत 29 19 2 0 0 3 5 

8 राजुअयायि इक्न्जननयर/अर्धकृत छैठौँ 29 19 0 0 3 3 5 

9 भववष्यअयायि अर्धकृत छैठौँ िेखा 29 18 0 0 3 3 5 

10 सुरेिखनाि सूचना प्रववर्ध अर्धकृत 29 11 0 5 5 3 5 

11 अननि कुमारयादव इक्न्जननयर/अर्धकृत छैठौँ 29 8 13 0 0 3 5 

12 ननमयिापाण्िे रोजगार संयोजक 29 15 6 0 0 3 5 

13 घनश्यमचुदािी विासर्चव/सहायक पाचौँ 29 24 0 0 0 2 5 

14 मायाटण्िन विासर्चव/सहायक पाचौँ 29 18 4 0 0 2 5 

15 ववक्रमबस् नेत सव-इक्न्जनीयर/सहायकपाचौँ 29 19 2 0 0 3 5 

16 लसतािम्तरी सव-इक्न्जनीयर/सहायकपाचौँ 29 20 1 0 0 3 5 

17 तेजेन्रथापा िेखापाि/सहायकपाचौँ 29 12 9 0 0 3 5 

18 
टुक बहादरुराना 

कम्प्युटरअपरेटर/सहायक 

पाचौँ 29 19 0 0 4 3 5 

19 खखम बहादरुकाकी खा.पा.स.टे./सहायकपाचौँ 29 15 6 0 0 3 5 

20 लभमसेनथापा ना.सु./सहायकपाचौँ 29 11 0 2 13 3 5 

21 टेकराजर्गरी आ.िे.प./सहायकपाचौँ 29 16 5 0 0 3 5 

22 
रमेिखड्का 

प्राववर्धकसहायक/सहायक 

पाचौँ 29 18 3 0 0 3 5 

23 धाम बहादरुढेगा Mis अपरेटर/सहायक पाचौँ 29 20 1 0 0 3 5 

24 जग बहादरुसतुयङ्गी विासर्चव/सहायक चौथो 29 20 2 0 0 2 5 

25 एलिनाखड्का स्टाफनसय/सहायक पाचौँ 29 20 1 0 0 3 5 

26 ववष्णुसूययवंिी अहेव 29 12 9 0 0 3 5 

27 सागर सारु अ.स.ई./सहायकचौथो 29 10 12 0 0 2 5 

28 गोकणयनतलमक्ल्सना अ.स.ई./सहायकचौथो 29 18 4 0 0 2 5 

29 ववरेन्रटण्िन अ.स.ई./सहायकचौथो 29 13 9 0 0 2 5 

30 पुखणयमानघलमरे विासर्चव/सहायक चौथो 29 18 4 0 0 2 5 

31 ववननताज्ञवािी कफल्िसहायक/सहायक चौथो 29 10 १ 0 १० 3 5 

32 प्रकािथापा सूचनासहायक/सहायक चौथो 29 15 0 0 10 3 5 

33 नमुना गौतम ना.प्रा.स./सहायकचौथो 29 18 4 0 0 2 5 

34 हरर प्रसादकिेंि ना.प्रा.स./सहायकचौथो 29 20 2 0 0 2 5 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुिेहटन  

 

आ.व. :  २०७७/७८       
महहना : फागुन 

क्र.सं
. 

नाि पद/शे्रणी जम्िा 
हदन 

उपक्स्थ
त 

अनुपक्स्थ
त 

वि
दा 

का
ज 

साियजननक 

विदा 
सप्ताह
न्त 

35 लिि बहादरुघती ना.प्र.स (कृवि) 29 15 3 0 3 3 5 

36 जय हहमािकंिेि ना.प्रा.स. 29 18 4 0 0 2 5 

37 उदवन्यौपाने ना.प्रा.स./सहायकचौथो 29 16 2 4 0 2 5 

38 नारायणपन्थी ना.प्रा.स./सहायकचौथो 29 17 5 0 0 2 5 

39 रुम बहादरुगाहा विासर्चव/सहायक चौथो 29 20 2 0 0 2 5 

40 सववनाफुङ्जेलि सामाक्जकपररचाि 29 13 9 0 0 2 5 

41 िकुन्तिामल्ि िाही ना.प्रा.स./सहायकचौथो 29 21 1 0 0 2 5 

42 अमर बहादरुपल्िी खेिकुद लिक्षक 29 11 10 0 0 3 5 

43 गोववन्दथापा ह स चा 29 16 5 0 0 3 5 

44 गोमाखत्री का.स. 29 19 2 0 0 3 5 

45 चोिाकान्तपौिेि का.स. 29 19 2 0 0 3 5 

46 टोपिािज्ञवािी का.स. 29 21 0 0 0 3 5 

47 हदनेिअयायि का.स. 29 4 17 0 0 3 5 

48 लमत्रिािज्ञवािी का.स. 29 20 1 0 0 3 5 

49 भेि ववक्रमखत्री का.स. 29 17 5 0 0 2 5 

50 मोहनतङनामी का.स. 29 21 1 0 0 2 5 

51 िान्ता र्गरी का.स. 29 21 1 0 0 2 5 

52 हदनेि प्रसाद शे्रष्ठ का.स. 29 20 2 0 0 2 5 

53 समुरशे्रष्ठ का.स. 29 20 2 0 0 2  

54 ओम बहादरुरजािी का.स. 29 21 1 0 0 2 5 

55 
पुरन बहादरु 

अर्धकारी 
का.स. 

29 21 1 0 0 2 5 

56 अजुयन वव.क. का.स. 29 21 1 0 0 2 5 

57 नेना थापा का.स. 29 20 2 0 0 2 5 

58 हटकाराम पराजुिी का.स. 29 21 1 0 0 2 5 

 

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 अन्र् थप वववरण । 

लस.नं. वववरण ०७७ असार मसान्त सम्म श्रावण देशख फागनु सम्म जम्मा 

१ ववदेिबाट फककय एको ५८३ ७५ ६५८ 

२ तवारेक्न्टनमा बसेको संख्या ६१९ ४० ६५९ 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुिेहटन  

 

लस.नं. वववरण ०७७ असार मसान्त सम्म श्रावण देशख फागनु सम्म जम्मा 

३ जम्मा RDTपरीक्षण ५५१ १० ५६१ 

४ जम्मा RT-PCRपरीक्षण २९१ ३२१ ६१२ 

५ RT-PCR positive ५२ ४७ ९९ 

६ RT-PCR negative २३९ २७५ ५१४ 

७ आइसोिेिनमा बसेको संख्या ५२ - ५२ 

८ होम तवारेक्न्टनमा बसेको संख्या १६६ - १६६ 

९ होम आइसोिेसनमा बसेको संख्या ४ १० १४ 

१० ननको भएको संख्या ५२ ४७ ९९ 

 

हाि सविर् संिलमतको संख्र्ा   : ० 

आइसोिेसन बेड संख्र्ा    : १० 

तवात्र्कमीहरुको संख्र्ा    : ४५ जना 
मवहिा तवर्मसेवीकाको संख्र्ा    :  ८३ जना 
कोलभड अतपतािको तथापना    : २ जना तटाफ नसय लनर्कु्त गरर तथापना गररएको मेलडकि 

अलधकृतको पदपूलतयको िालग पटक पटक सूचना प्रिासन गदाय कुनै पलन दरखातत 
नपरेको ।  
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुिेहटन  

 

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  

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

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

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

१० श्री वटकीसरा थापा गलु्मीदरबार ३ सदतर् (कार्यपालिका) ९८५७०७४४०८  

११ श्री तारा लगरी गलु्मीदरबार ५ सदतर् (कार्यपालिका) ९८५७०७४४०९  

१२ श्री सनदेुवी काकी गलु्मीदरबार ६ सदतर् (कार्यपालिका) ९८५७०७४४१२  

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

१४ श्री इश्वरी पररर्ार गलु्मीदरबार ५ सदतर् (कार्यपालिका) ९८५७०७४४१५  

१५ श्री मनीकिा बोटे गलु्मीदरबार १ सदतर् (कार्यपालिका) ९८५७०७४४१४  

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

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

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

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

२० श्री देवीकुमारी राना गलु्मीदरबार २ सदतर् (वडा नं. २) ९८२१९२७३६१  

२१ श्री साववत्रा सनुार गलु्मीदरबार २ सदतर् (वडा नं. २) ९८६७००७९२३  
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुिेहटन  

 

ि.स. नाम थर ठेगाना पद सम्पकय नं. कैवफर्त 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

३९ श्री िालिकराम टण्डन गलु्मीदरबार ७ सदतर् (वडा नं. ७) ९८४४७७२१२७  
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुिेहटन  

 

अनुसूची-२ 

कमयचारीहरुको वववरण 
लस न कमयचारीको नाम पद िाखा / इकाई सम्पकय  नम्बर कैवफर्त 

१ िक्ष्मण पाण्डे प्रमखु प्रिासकीर्अलधकृत   ९८५७०६७९१२   

२ नारार्ण प्रसादअर्ायि अलधकृत िैठौं,तवात्र् तवात्र् ९८५७०८५२११   

३ नवराज शघलमरे अलधकृत िैठौं 
सामाशजक तथा आलथयक 
ववकास 

९८५७०८५२०९   

४ टंक प्रसाद पन्थी अलधकृत िैठौं 
प्रिासन, र्ोजना तथा 
अनगुमन 

९८५७०८५२०८   

५ उजेिीदेववपोख्रिे पि ुववकास संर्ोजक पिपुन्िी ववकास  ९८५७०८५२१०   

६ भववष्र् अर्ायि अलधकृत िैठौं,िेखा आलथयक प्रिासन ९८५७०८५२१५   

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

९८५७०८५२१४   

८ सनु्दर चालिसे अलधकृत िैठौं,शिक्षा शिक्षा, र्वुा तथा खेिकुद  ९८५७०८५२१३   

९ सरेुि खनाि 
सूचना 
प्रववलधअलधकृत(करार) 

सूचना प्रववलध 
९८५७०७४४००   

१० अलनि कुमार र्ादव ईशन्जनीर्र (करार) 
पनुलनयमायणप्रालधकरण 
शज.आ.का.ई 

९८६३९७०५४७   

११ लनमयिा पाण्डेर् रोजगार संर्ोजक(करार) रोजगार केन्द्र ९८६७०१४३००   

१२ लभमसेन थापा सहार्क पाँचौँ शजन्सी  ९८५७०६१७३२   

१३ तेजेन्द्र थापा िेखापाि आलथयक प्रिासन/ राजश्व ९८५७०६४०७८   

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

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

९८५७०६७९६१   

१६ मार्ा टण्डन वडा सशचव ५,६ र ७ नं. वडा कार्ायिर् ९८५७०८५२०७   

१७ टेकराज लगरी आ.िे.प.सहार्क आ.िे.प. ९८४४७४६१०६   

१८ वविम बतनेत सव-इशन्जलनर्र 
पूवायधार ववकास तथा 
वातावरण व्र्वतथापन 

९८५७०८९५२७   

१९ लसता िम्तरी सव-इशन्जलनर्र ३ नं. वडा कार्ायिर् ९८४७३३४६३९   
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुिेहटन  

 

लस न कमयचारीको नाम पद िाखा / इकाई सम्पकय  नम्बर कैवफर्त 

२० टुक बहादरु राना कम्प्रू्टर अपरेटर सूचना प्रववलध ९८४७५९६३९३   

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

राविर् पररचर्पत्र तथा 
पशिकरण 

९८५७०६४७२५   

२२ रमेि खड्का प्राववलधक सहार्क (करार) रोजगार केन्द्र ९८४७१११४१७    

२३ जग बहादरु सतुयङ्गी वडा सशचव १ नं. वडा कार्ायिर् ९८५७०८५२०१   

२४ पूशणयमा शघलमरे वडा सशचव ३ नं. वडा कार्ायिर् ९८५७०८५२०३   

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

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

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

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

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

९८५७०६४९६१   

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

९८४५५९१६७४   

३१ नारार्ण पन्थी ना.प.तवा.प्राववलधक (करार) १, २ नं. वडा कार्ायिर् ९८५७०६७४०८   

३२ उद्धव प्रसाद न्र्ौपान े ना.प.तवा.प्राववलधक (करार) ३, ४ नं. वडा कार्ायिर् ९८५७०३५७६०   

३३ जर्वहमाि कँडेि ना.प.तवा.प्राववलधक (करार) ६, ७ नं. वडा कार्ायिर् ९८४७५०७५३६   

३४ हररप्रसाि कँडेि ना.प.तवा.प्राववलधक (करार) ५ नं. वडा कार्ायिर् ९८५७०३६१३१   

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

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

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

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

३९ भेषवविम खत्री सहार्क कमयचारी  (करार) ७ नं. वडा कार्ायिर् ९८५७०६७४३५   

४० ववलनता ज्ञवािी वफल्ड सहार्क (करार) 
राविर् पररचर्पत्र तथा 
पशिकरण 

९८४७४३२९५०   

४१ गोववन्द थापा 
हिकुा सवारी चािक 
(करार) 

प्रिासन 
९८४४७७०९८६   

४२ महेन्द्र काकी एम्बिेुस चािक (करार) प्रिासन ९८४७२३२८८८   
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लस न कमयचारीको नाम पद िाखा / इकाई सम्पकय  नम्बर कैवफर्त 

४३ लमत्रिाि ज्ञवािी कार्ायिर् सहर्ोगी प्रिासन ९८४७१०६५१२   

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

४५ गोमा खत्री कार्ायिर् सहर्ोगी (करार) प्रिासन ९८४०४७५७४५   

४६ चोिाकान्त पौडेि कार्ायिर् सहर्ोगी (करार) प्रिासन ९८४७३९२८३५   

४७ टोपिाि ज्ञवािी कार्ायिर् सहर्ोगी (करार) प्रिासन ९८४३८६०८६२   

४८ टीकाराम पराजिुी कार्ायिर् सहर्ोगी (करार) १ नं. वडा कार्ायिर् ९७४७०४७४२८   

४९ समनु्द्र प्रसादशे्रष्ठ कार्ायिर् सहर्ोगी (करार) २ नं. वडा कार्ायिर् ९८४७४५३८७७   

५० ननैा थापा 
कार्ायिर् सहर्ोगी  
(करार) 

३ नं. वडा कार्ायिर् 
९७४७०६०६४६   

५१ अजुयन वव.क. कार्ायिर् सहर्ोगी (करार) ३ नं. वडा कार्ायिर् ९८६७९२८०१८   

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 श्री नववन काकी प्रसे सल्िाहकार - 9841648272  

४ श्री सदुा ज्ञवािी कार्यिम सहजकताय 
मखु्र्मन्त्री ग्रालमण ववकास  
तथा रोजगार कार्यिम 

९८४७४१४९७६  

५ श्री महेन्द्र पररर्ार उद्यम ववकास सहजकताय उद्यम ववकास िाखा 9847583000  

६ श्री भगवती थापा उद्यम ववकास सहर्ोगी उद्यम ववकास िाखा 9847040400  

७ श्रृजना खत्री थापा सपुररवेक्षक 

सामाशजक तथा आलथयक 
ववकास िाखा 

९८४७५७४६९५  

८ लसलसरशे्रष्ठ गणक ९८६०३९००८०  

९ कृष्णमार्ाकंुवर गणक ९८६७२६२०४७  

१० वकरण काकी गणक ९८४०४८७५९०  

११ वहमाि शे्रष्ठ गणक ९८४०५९८६६१  

१२ दिरथ पाण्डे गणक ९८४७५९८३२६  
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प्रकािकः- 

गलु्मीदरबारगाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, गौंडाकोट गुल्मी  

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 नारार्ण अर्ायि,अलधकृत िैठौँ श्री नवराज शघलमरे¸ 
ईशन्जलनर्र  श्री राज ुअर्ायि¸ अलधकृत िैठौँ शिक्षा सनु्दर चालिसे, अलधकृत िैठौँ 
िेखा श्री भववष्र् अर्ायि 

 

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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