
 
 

 



 
 

 



 
 

  



 
 

 

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 बनुने¸ 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 बनुने र सोही 

अनसुार गने¸ 
 कमयचारीिाई अनावश्र्क तवाथय,दवाव, प्रिोभनमा पाने कार्य गैर कानूनी हनुे हुदँा 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 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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7     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

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

 

बषय: १       अङ्क  ८          २०७८ जेठ १६ 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 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 िुटैै  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 सलमलतहरु बलिथमु, 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 िुटैै   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 क्षते्र 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 
िुटैै  प्रिासलनक इकाई लथर्ो। र्सरी गलु्मीमा ९८ मौजा लथए भने प्रत्रे्क मौजामा शजम्मावाि र मशुखर्ािे 
तथालनर् नतेतृ्वको रुपमा काम गने चिन लथर्ो ।गलु्मी चारपािा दरबारमा राजाको बास हनु््र्ो र त्र्सैिाई 
गलु्मी राज्र्को राजधानी भलनन््र्ो ।  

गलु्मीचारपािा अन्तगयत पाल्पाथोकमा मेहेिडाडा,खोिेर्ा,धरमपानी,जामनु,े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 , बदरखटुै ा, दह, राजा, म्र्ािपोखरी, बौदी, कोिघर, 
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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 पवटै  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  ८          २०७८ जेठ १६ 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 जिसंख्या बाह्रमण जिजाती दभलत

२५४६९

११४८६
८९५५

५०२७



 

 

10     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

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

 

बषय: १       अङ्क  ८          २०७८ जेठ १६ 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 



 

 

11     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

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

 

बषय: १       अङ्क  ८          २०७८ जेठ १६ 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 

प्राविविक 
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 
िगार्त शिक्षा तथा खेिकुद सम्बन्धी 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क  ८          २०७८ जेठ १६ गते 

लस.नं कमयचारीको नाम पद सम्पकय  नम्बर कार्य वववरण 

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

 

बषय: १       अङ्क  ८          २०७८ जेठ १६ गते 

लस.नं कमयचारीको नाम पद सम्पकय  नम्बर कार्य वववरण 

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 । 

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

 

बषय: १       अङ्क  ८          २०७८ जेठ १६ गते 

लस.नं कमयचारीको नाम पद सम्पकय  नम्बर कार्य वववरण 

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 ।   

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

 

बषय: १       अङ्क  ८          २०७८ जेठ १६ गते 

लस.नं कमयचारीको नाम पद सम्पकय  नम्बर कार्य वववरण 

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 । 

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 । 
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लस.नं कमयचारीको नाम पद सम्पकय  नम्बर कार्य वववरण 

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 । 

 

 

अन्र् कमयचारी वववरण 

लस.नं कमयचारीको नाम पद सम्पकय  नम्बर कार्य वववरण 

१. श्री नरेन्द्र प्रसाद िमाय लनरीक्षक ९८५७०६७२८७ 

प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार एवं 
गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन बमोशजम 
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 
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अन्र् कमयचारी वववरण 

लस.नं कमयचारीको नाम पद सम्पकय  नम्बर कार्य वववरण 

आवश्र्क सहर्ोग र समन्वर् गने ।  

५ श्री महेन्द्र पररर्ार उद्यम ववकास सहजकताय 9847583000 गाउँपालिकामा संचािन हनु ेि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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२०७८ बैशाख मलहनामा भए गिेका मुख्य लियाकिापहरु 

सूशासन तथा सिेा प्रिाह 

१. मावसक समीक्षा तथा स्टाफ बठैक सचंालन 

गलु्मीदरबार गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिका कार्ायिर्को 
लमलत २०७८/०१/०५ गते प्रमखु प्रिासकीर् 
अलधकृत श्री िक्ष्मण पाण्डेको अध्र्क्षतामा लनर्लमत 
मालसक समीक्षा तथा दिौं तटाफ बैठक र लमलत 
२०७८/०१/१९    गते आकशतमक तटाफ बैठक 
बसी 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. सेवा प्रवाह गदाय आईपरेका ववलभन्न समतर्ाहरूको बारेमा ििफि गदै प्रभावकारी सेवा प्रवाहको िालग 

कवटवद्व र प्रलतवद्ध हनुे । 

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

५. कोलभड रोकथाम तथा लनर्न्त्रण कार्य सम्बन्धी आवश्र्क रणनीलत बनाउने। 

६. कोलभड रोकथाम तथा लनर्न्त्रण कार्यमा आवश्र्क TOR सवहत वडा ववभाजन गरी कमयचारी खटाउने । 

७. कोलभड रोकथाम तथा लनर्न्त्रण कार्य सम्बन्धी सचेतना सम्बन्धी आवश्र्क प्रचार-प्रिार  गने। 

२. गलु्मीदरबार उपभोक्ता प्रवशक्षक काययक्रम सम्पन्न 

बैिाख ०३: 

लमलत २०७८/०१/०३ गते ििुबार, घरेि ुतथा साना उघोग कार्ायिर्, गलु्मीको आर्ोजना र गलु्मीदरबार 
गाउँपालिकाको संर्ोजनमा गाउँपालिका अन्तगयत माध्र्लमक ववद्यािर्का शिक्षकहरूिाई उपभोक्ता प्रशिक्षक 
बनाई शिक्षक माफय त ववद्याथी र ववद्याथी माफय त समदुार्मा उपभोक्ता वहत सम्बन्धी जनचेतना फैिाउने उदे्दश्र्िे 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क  ८          २०७८ जेठ १६ गते 

कार्यिम आर्ोजना गररएको लथर्ो। 

३. सामाविक मलेवमलापकतायका लावग ४८ घण्टे तावलम सम्पन्न 

बैिाख १२:  

गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको 
आर्ोजना, सिुासन तथा क्षमता 
ववकास नेपािको संर्ोजन र 
ग्िोबि एड्भोकेसी नेपािको 
प्राववलधक सहर्ोगमा 
गलु्मीदरबार गाउँपालिकाका 
सबै वडाहरूमा मेिलमिाप केन्द्र 
संचािन गरी तथानीर् 
वववादहरूको तथानीर्ततरमै 
लनरूपण गरी सखुी पालिका 
लनमायण गनय गाउँपालिकाका वडाहरूबाट िनौट भएका मेिलमिापकतायहरूको िालग ८ ददवसीर् (४८ घण्टे) 
तालिम सम्पन्न, तालिमको सहजकताय कुिि व्र्शक्तत्व अलधवक्ता ववलनता गरुूङ र जीवन बतनेत रहन ुभएको 
लथर्ो ।  

४. दताय वशविर सञ्चालनाथय  अवभमवुिकरण काययक्रम सम्पन्न 

बैिाख १२:  

गलु्मीदरबार गाउँपालिकाका जनप्रलतलनलध, राजनीलतक दि, िाखा प्रमखु र  वडा सशचवहरूिाई  प्रत्रे्क वडाका 
टोिटोिमा गई व्र्शक्तगत घटना दताय  
तथा सामाशजक सरुक्षा दताय शिववर 
सञ्चािन गनुयपूवय आवश्र्क तर्ारी र 
प्रचारप्रिार सम्बन्धमा अनशुिक्षण 
कार्यिम सम्पन्न भर्ो । अनशुिक्षण 
कार्यिममा व्र्शक्तगत घटना दताय र 
सामाशजक सरुक्षा सम्बन्धी ववषर्मा 
प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत श्री िक्ष्मण 
पाण्डेिे कार्यपत्र प्रतततु गनुयभएको लथर्ो ।  
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क  ८          २०७८ जेठ १६ गते 

५.  व्यवक्तगत घटनादताय ककताबको विविटाईिेसन 
 

गलु्मीदरबार गाउँपालिका अन्तगयत वडा कार्यिर्हरुमा रहेका व्र्शक्तगत घटना 
दताय वकताबहरुको लडशजटाईजेसन गने प्रकृर्ा सम्पन्न भएको ि। व्र्शक्तघट 
घटना दताय कररब ३२०००को वववरण लडशजटाईजेसन भएको ि । 

६. शािा प्रमिुको नतेतृ्िमा कोवभि विशषे टीम परीचालन 

दोस्रो भेररर्न्टको कोरोना भाईरसको संिमण लतब्र रुपमा फैलिएकोिे 
गाउँपालिकाका नागररकहरुिाई संिमणको जोशखमबाट जोगाई संिमण 
रोकथाम गनय व्र्ापक रुपमा जनचेतना संचािन गनुय पने भएकोिे गाउँपालिकाको 
कमयचारीहरुिाई वडाको क्ितटर ववभाजन गरी वडाततरीर्मा समन्वर् तथा 
सहशजकरण सलमलत गठन गरी भारत िगार्तका अन्र् देिहरु तथा कोलभडको 
उच्च जोशखम भएका शजल्िाहरुबाट आएका नागररकहरुको िगत संकिन गने¸ 
होम क्वारेशन्टनमा बसे नबसेको लनगरानी गने िगार्तका कार्यहरु प्रभावकारी रुपमा तचािन गनय शिक्षक¸ 
मवहिा तवात्र् तवरं्सेववका¸ जनप्रलतलनलध¸ तथानीर् संघ संतथा¸ राजनैलतक दि¸टोि ववकास संतथा िगार्तिाई 
पररचािनको िालग आवश्र्क सहशजकरण गनय पालिकाको कमयचारीहरुिाई खटाइएको ।   

 

७.  कोवभि सकं्रमण रोकथाम तथा वनयन्त्रण सचतेना काययक्रम 
 

कोरोना भाईरसको संिमण उच्च दरमा फैलिन सक्ने अवतथा देशखएकोिे संिमण रोकथामको िालग 
गाउँपालिकाको सवै वडाका टोिहरुमा गाउँपालिकाको तफय बाट ववलभन्न सचेतना मूिक सूचनाहरु प्रवाह गदै  
प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत¸ तवात्र् िाखा प्रमखु िगार्त कमयचारीहरु । सचेतना मूिक सूचनाहरु टोि 
टोिमा  माईवकङ्ग तथा तथानीर् संचार माध्र्महरुबाट प्रिारण गने व्र्वतथा लमिाईएको ।  
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क  ८          २०७८ जेठ १६ गते 

८.  माघ, फागनु र चरै मवहनाको स्ित: प्रकाशन साियिवनक 

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्बन्धी लनर्माविी, २०६५ को 
लनर्म ३ बमोशजम सावयजलनक गररएको आ.व. २०७७/०७८ को माघ देशख चैत्रसम्म सम्पाददत मखु्र् 

विर्ाकिापहरुको वववरण सावयजलनक गररएको ि। 

  



 

 

22     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

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

 

बषय: १       अङ्क  ८          २०७८ जेठ १६ गते 

पूवयधार ववकास तथा वातावरण व्र्वतथापन िाखा 

१. हाल सम्म सम्झौता भएको योिनाहरुको वििरण 

आ.ि. ०७७/०७८ मा गाउँपावलका तथा ििास्तरीय विवभन्न योिनाहरु उपभोक्ता सवमवत माफय त सचंालन भरैहकेा छन् । 

२०७८ िैशाि मसान्त्त सम्म उपभोक्ता सवमवत माफय त संचालन भएका योिनाहरुको सखं्या  २२१ रहकेो छ । 

२. िशैाि मवहनामा उपभोक्ता सवमवत माफय त सचंालन हुन ेयोिनाहरुको सम्झौता वििरण 

लस.न. र्ोजनाको नाम वडा न. 
ि ई 

रकम 
ववलनर्ोशजत रु. सम्झौता लमलत 

सम्पन्न हनु े
लमलत 

1 
काबे्रपोखरी लनउरेक लसतनेखोिा मो.बा. वडा 
नं.२ 

2 213166 186000 2078-01-05 2078-02-15 

2 बिुीपोखरी ित्र मशन्दर प्रङ्गण ममयत संभार 3 192827.5 175000 2078-01-08 2078-02-15 

3 शजलम  खानेपानी र्ोजना  4 501183 450000 2078-01-03 2078/2/30 

4 ठुिाचौर- िामडाँडा -राजा-हररर्ािी सडक 7 889376.5 800000 2078-01-05 2078-02-15 

5 तमाटय कृवष साझेदारी कार्यिम 2 1125528 1000000 2078-01-06 2078/2/30 

6 शिवपरु शिवािर् मशन्दर ममयत शजणयद्धार 1 224717.2 200000 2078-01-06 2078-03-15 

7 राधाकृष्ण मशन्दर लनमायण 5 111701.8 100000 2078-01-05 2078-02-15 

8 काबे्रपोखरी मा.वव.फलनयचर ब्र्वतथापन 2 111406.3 100000 2078-01-09 2078-02-15 

9 रेडिस खा.पा.पाईप ममयत 3 57000.56 50000 2078-01-09 2078-02-15 

10 भगवती मशन्दर ममयत वडा नं.५ 5 111854.2 100000 2078-01-12 2078-02-15 

11 आरुपाटा सपाङ्गदी मो.बा.लनमायण 5 281246.5 250000 2078-01-12 2078-02-15 

12 वपपि गैरा खेि मैदान  4 58781.97 50000 2078-01-12 2078-02-15 

13 जिडाँडा मोटर बाटो 3 32240.09 30000 2078-01-12 2078-02-15 

14 बाि क्िब खेिौना खररद 4 33000 30000 2078-01-13 2078-01-30 

15 भकारो सधुार कार्यिम ५० प्रलतित अनदुान 4 197138.8 100000 2078-01-13 2078-02-15 

16 जनता प्रा.वव. वास सवहत िौचािर् लनमायण  4 883607.6 700000 2078-01-13 2078-02-15 

17 गंगा आधरभतु ववद्यािर् खेिमैदान सधुार 6 58113 50000 2078-01-13 2078-02-15 

18 चौडाँडा रानी पोखरी लनमायण तथा ममयत 6 113748.4 100000 2078-01-13 2078-02-15 

19 
बोटेमाझी कुमाि गाउँ सामदुावर्क तवात्र् 
ईकाई भवन लनमायण  

1 112073.6 100000 2078-01-13 2078-02-15 

20 वाडय कार्ायिर् भईुतिा पाटेसन 4 221782 200000 2078-01-15 2078-02-15 

21  म्र्ािडाडा रानी पोखरी ममयत                                                       6 101607.8 90000 2078-01-14 2078-02-15 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क  ८          २०७८ जेठ १६ गते 

लस.न. र्ोजनाको नाम वडा न. 
ि ई 

रकम 
ववलनर्ोशजत रु. सम्झौता लमलत 

सम्पन्न हनु े
लमलत 

22 शचलनर्ा पोखरी शिवािर् ट्रतट लनमायण 6 114079.7 100000 2078-01-14 2078-02-15 

23 बाँझाबारी ट्रान्सफय मर संरक्षण 7 123086.9 100000 2078-01-14 2078-02-15 

24 साहखुोिा पखेु खा.पा. टङ्की पनु लनमायण 3 112879.6 100000 2078-01-14 2078-02-15 

25 काफािचौर मशन्दर ममयत 7 56856.91 50000 2078-01-14 2078-02-15 

26 मालिका फातट ट्रर्ाक मो.बा. 4 55820.6 50000 2078-01-14 2078-02-15 

27 गाउँचौर पौवा लनमायण  5 79024.91 70000 2078-01-15 2078-02-15 

28 र्वुा खेिकुद कार्यिम  4 55477.35 50000 2078-01-15 2078-02-15 

29 सरेु्ायदर् मा .वव.फलनयचर ब्र्वतथापन  2 116798.1 100000 2078-01-15 2078-02-15 

30 थाक्सीपोखरा मा.वव.आई.लस.टी ब्र्वतथापन 1 716000 650000 2078-01-15 2078-02-15 

31 माझीगाउँ खानेपानी र्ोजना वाडय नं१ 1 114087.2 100000 2078-01-15 2078-02-15 

32 सरेु्ायदर् मा.वव.ववज्ञान प्रर्ोगिािा 2 650000 650000 2078-01-15 2078-02-15 

33 धैर्ारचौर सडुौनी मोटरबाटो  6 166981.4 150000 2078-01-15 2078-02-15 

34 
बासगैरा रजािी टोि हदैु भिाम सम्म मोटर 
बाटो  

4 1110954 100000 2078-01-15 2078-02-15 

35 
पदम बहादरु मा.वव.कम्पाउण्ड वाि तथा 
प्रववलध लनमायण 

1 554950 500000 2078-01-15 2078-02-15 

36 राजा भटेै चौर मोटर बाटो मो.बा.पखायि लनमायण  3 56023.65 50000 2078-01-15 2078-02-15 

37 मोटर बाटो ममयत संभार 6 638010.5 550000 2078-01-15 2078-02-15 

38 
बलिथमु  नरहरर कण्डेि मा.वव.ववज्ञान 
प्रर्ोगिािा वडा नं १ 

1 1009130 1000000 2078-01-15 2078-02-15 

39 जभुङु्ग मोटर बाटो ममयत संभार 2 385941.2 350000 2078-01-15 2078-02-15 

३. वनमायण व्यिसायीबाट सचंालन हुन ेयोिनाहरुको वििरण 

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

१ बोटे पिुार सपुािेघाट लिफ्ट खानेपानी 99,98,715.03 अजुयन िषु्मा सवृष्ट जे.भी. 83,64,977.43 2078-01-19 

२ भिार्चौर लिफ्ट खानेपानी र्ोजना 99,87,397.73 अजुयन िषु्मा सवृष्ट जे.भी. 94,98,129.55 2078-01-19 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेटटन  
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सामाशजक तथा आलथयक ववकास 

वशक्षा तथा िलेकुद 

१. गाउँपावलकाको समग्र शवैक्षक अिस्था 

ववद्यािर्को वववरण M  
 

शिक्षकको वववरणM 

ि.सं वववरण  दरबन्त्दी राहत /अनदुान  िम्मा  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  छारा  छार  िम्मा  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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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क  ८          २०७८ जेठ १६ गते 

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.  एकीकृत पाठ्यक्रम प्रबोविकरण सम्बन्त्िी ३ कदन ेप्रवशक्षण काययक्रम सम्पन्न 

कक्षा १ देशख ३ सम्मको एकीकृत पाठ्यिम प्रबोलधकरण सम्बन्धी ३ ददने प्रशिक्षण कार्यिम लमलत 
२०७८।०१।१२ देशख १४ गते सम्म संचािन गररएको ।  

 

 

स्िास््य 

१. कोवभि अस्पतालमा आइसोलशेन  वनमायण 

गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको अतथार्ी कोलभड-१९ अतपताि गौडाकोट तवात्र् चौकीमा  अशक्सजन सवहतको ५ 
िैर्ाको आर्सोिेिन तर्ार गररएको ि । आईसोिेिन सेन्टरमा अक्सशजन लसलिण्डर र अशक्सजन कन्सन्टे्रटर 
सवहतको १० िैर्ा तर्ारी अवतथामा राशखएको ि ।  
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क  ८          २०७८ जेठ १६ गते 

२. कोलभड लिशेष अध्यािलिक लिििण िािवजलनक 

कोलभड वविेष अध्र्ावलधक वववरण प्रत्रे्क ददन सम्बशन्धत लनकार्मा पठाइनकुा साथै पालिकाको 
वेभसाईट र सामाशजक सञ्जाि माफय त लनरन्तर सावयजलनक गररदै आईएको। 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क  ८          २०७८ जेठ १६ गते 

 सूचना प्रविधि तथा विद्युविय सुशासन 

१. कायायलयको िभेसाईट, सामाविक सिंाल र मोबाईल एप्समा अध्यािविक 

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. रािश्च सकंलनमा E-System को प्रयोग   

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 गनय सवकन्ि। करदातािे आफूिे लतरेको करको 
वववरण तरुुन्तै आफ्नो मोबाईिमा SMS माफय त प्राप्त गनुय र्सको अको वविेषता हो। 
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यस मवहनामा भएका काययपावलकाका वनणययहरु 
 

लमलत २०७८/०१/०७ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको २०औ ंबैठकका प्रतताव तथा लनणयर्हरु 

प्रततावहरुः 
१. कार्यपालिकाको १९औ ंबैठकको सलमक्षा सम्बन्धमा  

२. कोलभड संिमण रोकथाम तथा लनर्न्त्रण सम्बन्धमा  

३. भलुम व्र्वतथा कृवष तथा सहकारी मन्त्रािर्को िागत साझेदारीमा कार्यिम सञ्चािनको प्रतताव 
आव्हान सम्बन्धमा 
४. औद्योलगक ग्राम तथापना सम्बन्धमा 
५. आलथयक तथा प्रिासलनक शजम्मेवारी सम्बन्धमा 
६. आलथयक सहार्ता सम्बन्धमा 
७. िामडाँडा खेिमैदानको िालग रकम मागको लसफाररस सम्बन्धमा 
८. लसप ववकास तालिम सम्बन्धमा 
९. कृवष पूवायधार तथा कृवष र्ान्त्रीकरण प्रवद्धयन केन्द्रको पत्र सम्बन्धमा   

१०. िोवाट खोिा खा.पा.को िालग रकम ववलनर्ोजन सम्बन्धमा  

११. र्ोजना सम्झौता सम्बन्धमा 
१२. बाँझो जग्गाको िालग पेि भएका लनवेदन सम्बन्धमा 
१३. उद्यमी मवहिा तथा उद्यमी मवहिा समूह लसफाररस सम्बन्धमा 
१४. वडा ततररर् जनगणना सहशजकरण सलमलत गठन सम्बन्धमा  

१५. लसद्धाथय सामदुार्ीक ववकास केन्द्रको कार्यिम सम्बन्धमा  

१६. टोि ववकास संतथा गठन/पररचािन सम्बन्धमा  

१७. घ वगयको लनमायण व्र्वसार्ी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यववलध, २०७४ संिोधन सम्बन्धमा  

१८. राजपत्र प्रकािन सम्बन्धी कार्यववलध, २०७४ को अनसूुची संिोधन सम्बन्धमा  

 

 

लनणयर्हरु 

 

२०.१  कार्यपालिकाको १९औ ंबैठकबाट भएका लनणयर्हरुको सलमक्षा गररर्ो । 

 

२०.२ कोलभड संिमण लतब्र रुपमा बविरहेको हुँदा कोलभड संिमण रोकथाम तथा लनर्न्त्रणका िालग तवात्र् 
सरुक्षाका मापदण्डहरु परुागरर ववद्यािर्हरु सञ्चािन गने, लभडभाड नगने, वववाह पूजा जतता कार्यहरुमा २५ 
जना भन्दा धेरै मालनसहरुको लभडभाड नगराउने, भारत िगार्तका ववदेिी मिुकुबाट आउने नागररकहरिाई 
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तवात्र् सरुक्षाको न्रू्नतम मापदण्ड परुागरर आफ्नो पररवार र समदुार्मा घिुलमि हनु ेवातावरण लमिाउने, 
अनावश्र्क रुपमा घरबावहर नलनतकन सम्पूणय गलु्मीदरबार गाउँपालिका वासीिाई अनरुोध गने । 

२०.३ भलुम व्र्वतथा कृवष तथा सहकारी मन्त्रािर् िशुम्बनी प्रदेिको च.नं.१६०३ लमलत २०७८/०१/०२ को 
पत्रसाथ प्राप्त िागत साझेदारीमा कार्यिम सञ्चािनको प्रतताव आव्हानको सूचना बमोशजम र्स 
गाउँपालिकाको वडा नं.३ को दहपोखरीमा संकिन केन्द्रको पूवायधार लनमायण गने र वडा नं. ४ को रुन्खा 
दहमा हाट बजार सञ्चािनको िालग पूवायधार लनमायणको िालग तोकीएको मापदण्ड बमोशजम प्रतताव पेि  
गने । 

२०.४  उद्योग, वाशणज्र् तथा आपूलतय मन्त्रािर् औद्योलगक पूवायधार तथा वातावरण िाखा लसंहदरबार, 

काडमाण्डौको च.नं. २०२ लमलत २०७७/१२/१३ को गलु्मीदरबारमा औद्योलगक ग्राम तथापनाको गनय 
सम्भाव्र्ता अध्र्नको िालग वडा नं. ६ मा रहेको कल्टुङ्ग बगैंचा चौरको सावयजलनक जग्गािाई िनौट गने 
र सम्भाव्र्ता अध्र्र्नका िालग आउने परामियदाता कम्पलनिाई आवश्र्क सहर्ोग गने । 

२०.५ संघीर् मालमिा तथा सामान्र् प्रिासन मन्त्रािर् लसंहदरबार, काठमाण्डौको (तथानीर् तह कमयचारी 
प्रिासन िाखा) को च.नं. १६५७ लमलत २०७७/११/२८ को आलथयक तथा प्रिासलनक शजम्मेवारी 
सम्बन्धको पत्र बैठकमा पेि भई ििफि भर्ो गाउँपालिकािे सोही बमोशजम गने ।  

२०.६  गलु्मीदरबार गाउँपालिका वडा नं. १ बलिथमु लनवासी चन्द्र बहादरु बोटेको िोरा वषय १५ को धन 
बहादरु बोटेको लमलत २०७७/०६/१८ गते ट्याक्टर दघुयटनामा मतृ्र् ुभएको र लनजको घरको आलथयक 
अवतथा अलत कमजोर भएको मतृकको वपता चन्द्र बहादरु बोटेिाई रु.१२०००।–(बाह्र हजार)आलथयक 
सहार्ता उपिब्ध गराउने ।  

२०.७ गलु्मीदरबार गाउँपालिका वडा नं. ७ िामडाँडामा खेिमैदान लनमायणको िालग आवश्र्क रकम 
ववलनर्ोजन गनयको िालग आलथयक मालमिा तथा र्ोजना मन्त्रािर् िशुम्बनी प्रदेि मकुामःबटुविमा लसफाररस 
गने । 

२०.८ मध्र्ववन्द ु टेशक्नकि इशन्तटच्रू्ट कावासोती-३, नविपरासीको लमलत २०७७/१२/२९ को पत्रानसुार 
सञ्चािन हनुे लसपववकास तालिममा र्स गाउँपालिकामा तपशििका लसपववकास सम्बन्धी तालिमहरु सञ्चािन 
गनयको िालग वडाहरुबाट देहार् बमोशजमका जनिशक्त िनौट गरर पठाउन अनरुोध गने लनणयर् गररर्ो । 

तपशििः 
वववरण वडा नं. १ वडा नं. २ वडा नं. ३ वडा नं. ४ वडा नं. ५ वडा नं. ६ वडा नं. ७ 

पिशम्वङ्ग तालिम ३ ३ ३ ३ २ ३ ३ 

ईिेशक्ट्रक तालिम ३ ३ ३ ३ २ ३ ३ 

लसकमी तालिम ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ 

वेर्टर तालिम ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ 

 

२०.९ कृवष पूवायधार तथा कृवष र्ान्त्रीकरण प्रवद्धयन केन्द्रको च.नं. २९७ लमलत २०७७/१२/२७ को पत्र 
बमोशजम तथानीर् तहमा कोल्ड च्र्ाम्वर तथा कतटम हार्ररङ्ग सेन्टर तथावना सम्बन्धी कार्यिमका िालग 
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तथानीर् तहबाट आिर् तथा प्रलतवद्धता सम्बन्धमा ििफि गदाय र्स गाउँपालिकमा कोल्डरुम/पोटेवि 
कोल्ड च्र्ाम्वर लनमायण २५ मे.टन को िालग िाग्ने अनमुालनत िागत रु. २२ िाखको ५०% िे हनु े
रु.११ िाख रकम र जग्गा  गाउँपालिकािे उपिब्ध गराउने प्रलतबद्धता सवहतको आिर् पत्र कृवष 
पूवायधार तथा कृवष र्ान्त्रीकरण प्रवद्धयन केन्द्र हररहरभवन िलितपरुमा पठाउन े। 

२०.१०  र्स गाउँपालिकाको वडा नं. ६ मा रहेको िोवाट खोिा खानेपािनी र्ोजनाको ट्रान्सफर राखेको 
पोिमलुनबाट पवहरो गइ जोशखम भएकोिे संरक्षणको िालग आवश्र्क रकम माग गरेको हुँदा प्राववलधक 
खटाइ िागत शतटमेट तर्ार गरर पोि संरक्षणको िालग आवश्र्क व्र्वतथा लमिाउने लनणयर् गररर्ो । 

२०.११ गलु्मीदरबार गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाबाट आ.व.२०७७/०७८ मा ववलनर्ोजन भएका र्ोजना 
तथा कार्यिमहरु मध्रे् उपभोक्ता सलमलत माफय त संचािन हनुे र्ोजना तथा कार्यिमहरु २०७८ साि 
बैिाख १५ गते लभत्र सम्झौता गररसक्नपुने भएकोिे उक्त समर् लभत्र बाँकी रहेका र्ोजनाहरुको सम्झौता 
गनुय हनु र उक्त लमलत पिी आएका कुनै पलन र्ोजना तथा कार्यिमहरु सम्झौता नहनुे भलन सम्बन्धीत 
सबैको जानकारीका िालग सूचना प्रकािन गने र वडा कार्ायिर्िे सोही बमोशजम सूचना प्रववाह गने ।  

२०.१२  र्स गाउँपालिकामा रहेका बाँझो जग्गाहरु उपर्ोग गनय भलूम बैंक सम्बन्धी कार्यववलध बमोशजम 
गाउँपालिकाको भलूम बैंकमा दताय भएका जग्गाहरु उपर्ोगको िालग सूचना प्रकािन गने ।   

२०.१३ प्रत्रे्क वडाबाट १/१ जना उद्यमी मवहिा तथा उद्यमी मवहिा समूह लसफाररस गरर पालिकामा 
पठाउने लनणयर् गररर्ो। 

२०.१४ राविर् जनगणना २०७८ िाई सफि बनाउनको िालग तपशिि बमोशजमको वडा ततररर् जनगणना 
सहशजकरण सलमलत गठन गने लनणयर् गररर्ो । 

तपशििः 
संर्ोजकः- वडाध्र्क्ष 

सदतर्ः- प्रधानाध्र्ापक 

सदतर्ः- वड सदतर् 

सदतर्ः- मवहिा वडा सदतर् 

सदतर् सशचवः- वडा सशचव 

२०.१५ लसद्धाथय सामदुार्ीक ववकास केन्द्रको िालग ववलनर्ोजन भएको रु.१० िाखबाट लनम्न बमोशजमका 
कार्यिमहरु सञ्चािन शिक्षा सलमलतबाट लसफाररस भई आएकोिे उक्त संतथािाई सोही बमोशजमका 
कार्यिमहरु लनर्मानसुार संचािन गनय अनमुती ददन े। 

 क. अध्र्ार्न अविोकन भ्रमण 

 ख. वविीर् साक्षरता कार्यिम 

 ग. सबै वडाको पवहचान सवहतको होलडङ्गबोडय व्र्वतथापन 

 घ. कार्ायिर् संचािन सामग्री खररद 

 ङ. बाि तवअध्र्ान सामग्री ववतरण (प्रारशम्भक बाि कक्षाको िालग)    
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क  ८          २०७८ जेठ १६ गते 

२०.१६ गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको टोि ववकास संतथा (गठन तथा पररचािन) कार्यववलध, २०७७ लमलत 
२०७७ फागनु १३ गते तवीकृत भइ राजपत्रमा समेत प्रकािन भएको हुँदा कार्यववलध बमोशजम सबै वडा 
कार्ायिर्हरुिे वडाको टोिहरु ववभाजन गरी टोि ववकास संतथा र्थालसघ्र गठन गरी कार्यववलध 
बमोशजमका ववलभन्न कार्यहरु संचािन गनय िगाउने ।  

२०.१७ घ वगयको लनमायण व्र्वसार्ी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यववलध, २०७४ को दफा ३ पिी उपदफा ३ 
पिी उपदफा ४ थप  गरर कार्यववलध संिोधन गने । उपदफा ४ मा र्स गाउँपालिका भन्दा बावहर दताय 
तथा नववकरण भएका घ वगयको लनमायण व्र्वसार्ी इजाजतपत्र ठाउँ सारर गरर र्स पालिकामा ल्र्ाउन चाहेमा 
र र्स पालिकामा दताय तथा नववकरण भएका घ वगयको लनमायण व्र्वसार्ी इजाजतपत्र अको पालिकामा 
ठाउँसारी गरी जान चाहेमा लनर्मानसुार दततरु सवहत लनवेदन पेि गरेमा ठाउँ सारी गनय सवकन ेि । 

२०.१८ राजपत्र प्रकािन सम्बन्धी कार्यववलध, २०७४  संिोधन गरर अनसूुची-१ मा भाग-३ थप गने भाग-३ 
र्स भागमा गलु्मीदरबार गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाका लनणयर्हरु, गाउँ सभाका लनणयर्हरु र गाउँपालिकािे 
प्रकािन गनुय पने ववलभन्न सूचनाहरु प्रकािन गररन ेि ।  

 
 

लमलत २०७८/०१/१४ गतेको गाउँकार्यपालिकाको २१औ ंबैठकका प्रतताव तथा लनणयर्हरु 

प्रततावहरुः 

१. पूवय लनणयर्हरुको सलमक्षा सम्बन्धमा  

२.कोलभड-१९ को संिमण रोकथाम तथा लनर्न्त्रण सम्बन्धमा  

३. आधारभतू अतपतािको टेण्डर खोल्ने सम्बन्धमा  

४. अल्कािाइन वाटर सप्िार्सयिाई अनमुलत सम्बन्धमा  

५. दददी बवहनी तवरोजगार प्रा.लि.िाई अनमुलत सम्बन्धमा  

६. लसपमूिक र तवरोजगारमूिक तालिम सञ्चािन सम्बन्धमा  

७. लनररक्षक तोक्ने सम्बन्धमा  

८. का.वा. वडाध्र्क्षको शजम्मेवारी सम्बन्धमा  

९. सरुशक्षत नागररक आवासको सम्झौता सम्बन्धमा  

लनणयर्हरु 

२१.१ अशघल्िो कार्यपालिकाको बैठकमा भएका लनणयर्हरु कार्ायन्वर्नको सलमक्षा गररर्ो । 

२१.२  कोलभड-१९(कोरोना भाइरस ) नर्ाँ भेररर्न्टका साथ संिमण उच्च दरमा फैलिएको अवतथा देशखएकोिे 
गाउँपालिकामा पलन भारत िगार्तका रािहरुबाट तथा संिमणको उच्च जोशखम भएका शजल्िाहरुबाट 
नागररकहरु आउने िम जारी रहेको हुँदा संिमणको उच्च जोशखम देशखएकोिे तवात्र् सरुक्षा सतकय ता 
अपनाइ जनतवात्र्का मापदण्डहरु पूणय रुपमा पािना गदै संिमणको जोशखम रोकथामका िालग देहार् 
बमोशजमका बुदँाहरु उल्िेख गरर वडािे सूचना जारी गने र संिमण रोकथामको िालग कार्य गने । 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क  ८          २०७८ जेठ १६ गते 

तपशििः 

१. आफ्नो वडामा संिमण जोशखम लनर्न्त्रणको िालग तवततफूतय रुपमा तवात्र् मापदण्डको पािना 
गनय जनसमूदार्िाई विर्ाशिि बनाउन आवश्र्क व्र्वतथा लमिाउने, 

२. आफ्नो वडामा र्थालसघ्र वडाततररर् समन्वर् सलमलत (राजनीलतक दि समेत) को बैठक बसी 
कार्यववभाजन र रोकथामको िालग वडाततररर् कार्यर्ोजना लनमायण गने, 

३. भारत िगार्तका अन्र् मिुकु तथा संिमणको उच्चदर फैलिएका शजल्िाहरुबाट आउन े
नागररकहरु कशम्तमा १० ददन अलनवार्य रुपमा होम क्वारेशन्टनमा बतन अनरुोध गने, 

४. आफ्नो वडा लभत्रका सबै टोिहरुिाई समेवटने गरर टोि ववकास संतथाहरु गठन/पररचािन गनय 
आवश्र्क व्र्वतथा लमिाउने, 

५. होम क्वारेशन्टन बसे नबसेको लनगरानीको िालग टोि ववकास संतथा र सरुक्षा लनकार्िाई 
पररचािन गरर सूचना संकिन गने र तोवकएको समर् क्वारेशन्टन नबसी समदुार्मा घमुवफर 
गनेहरुिाई संिामक रोग ऐन, २०२० बमोशजम कारबावहका िालग लसफाररस गने, 

६. भारत िगार्त अन्र् मूिकुहरु तथा संिमणको उच्चदर फैलिएका शजल्िाहरुबाट आउन े
नागररकहरुको िगत संकिनको िालग आवश्र्कतानसुार टोि ववकास संतथा, तथानीर् संघ 
संतथाहरु, मवहिा तवात्र् तवरं्सेववका, शिक्षक शिशक्षका समेत पररचािन गरर िगत संकिन 
(नाम नामेसी सवहतको वववरण ) िगाएतका काहयरु गने,  

७. तर्ार भएको िगत वडािाई उपिब्ध गराउने, 
८. वडा सदतर्हरुिाई वडाको क्ितटर ववभाजन गरर कार्य शजम्मेवारी सवहत फोकि पसयन तोक्ने, 
९. गाउँपालिकाबाट जारी भए बमोशजमको कोलभड सम्बन्धी सूचना वडाको सबै टोिहरुमा माईवकङ्ग 

गरर प्रवाह गने,  

१०. तवात्र् चौकी प्रमखुिे आफ्नै वडा लभत्र रहेका नागररकको तवात्र्मा संिमणको कुनै िक्षण 
देशखएमा वडाध्र्क्षसँग समन्वर् गरर वडाको लसफाररसमा गौडाकोटमा रहेको अतथार्ी कोलभड 
अतपतािमा पठाई एशन्टजेन पररक्षण गने व्र्वतथा लमिाउन,े 

११. कुनै नागररकको तवात्र्मा गशम्भर समतर्ा देशखएमा अतपतािमा पठाउन आवश्र्क व्र्वतथा 
लमिाउने,  

१२. आफ्नो वडा लभत्र संिलमत व्र्शक्तको िव व्र्वतथापनको िालग उपर्कु्त तथान िनौट गने । 

२१.३  संघीर् मलमिा तथा सामान्र् प्रिासन मन्त्रािर् तथानीर् तह समन्वर् िाखाको च.नं. ४७१ लमलत 
२०७८/१/६ को पत्र साथ प्राप्त तवात्र् तथा जनसंख्र्ा मन्त्रािर्को च.नं. १४१ लमलत २०७८/१/३ 
को पत्र बैठकमा प्रतततु भई ििफि गररर्ो । अतपताि लनमायणको िालग हाि सम्म भए गरेका 
गलतववलधहरुको सलमक्षा गररर्ो । प्रमखु शजल्िा अलधकारीको संर्ोजकत्वमा जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क  ८          २०७८ जेठ १६ गते 

बमोशजम मआुब्जा लनधायरण सलमलतको बैठक बसी मआुब्जा लनधायरणको िालग  उप-सलमलत गठन भई उप 
सलमलतिे तथिगत अध्र्र्न गरी जग्गाको एकीन नापजाँच गदाय तपशिि बमोशजमको क्षेत्रफि कार्म हनु 
आएको र अतपताि लनमायणको िालग तवात्र् भवन पूवायधारको लडजाईन तथा लनमायण सम्बन्धी (पवहिो 
संिोधन) लनदेशिका २०७७ बमोजशजम प्राथलमक अतपताि ख वगयको िालग ७-२-0-0 रोपनी जग्गा 
आवश्र्क पने भएकोिे तपलसि बमोशजमको जग्गाको मआुब्जा लनधायरणको प्रविर्ा अशन्तम चरणमा 
रहेको, जग्गाधनीहरुबाट गाउँपालिकािे अतपताि भवन लनमायण सम्बन्धीका कार्यहरु गनय मञ्जुरीनामा प्राप्त 
भएको र उक्त जग्गा शजल्िा प्रिासन कार्ायिर् गलु्मीबाट मािपोत कार्ायिर्, गलु्मीमा अतपताि लनमायणको 
िालग आवश्र्क पने जग्गा रोक्का समेत राशखएको हुँदा आधारभतु अतपतािको भवन लनमायणको िालग 
मन्त्रािर्बाट तोवकएको लमलत लभतै्र टेण्डर आव्हान गने । 

 तपशििः 

लस
नं 

जग्गाधनीको नाम 
थर 

वपताको नाम बाजेको 
नाम 

वक .नं  जग्गाको 
क्षेत्रफि 

उक्त जग्गाबाट गाउँ                                                                                                                             
पालिकािे लिने के्षत्रफि 

१ दगुाय बहादरु महतरा लडि बहादरु लभम बहादरु ९३१ २-३-२-२ १-१३-०-१ 

२ दगुाय बहादरु महतरा लडि बहादरु लभम बहादरु ६६ ४-६-०-२ ०-११-०-३ 

३ थमन बहादरु झािी भोज बहादरु तिुवीर ६० ४-११-०-३ २-५-१-२ 

४ थमन बहादरु झािी भोज बहादरु तिुवीर ६१ २-२-३-१ ०-२-०-० 

५ मान बहादरु झािी तरुवीर रत्नवीर ६३ ४-४-१-० २-३-०-० 

जम्मा ७-२-२-२ 
 

२१.४ अल्कािाइन वाटर सप्िार्सयिे र्स गाउँपालिकामा कार्यक्षेत्र लबततार गरर नागररकहरुिाई िदु्ध खानेपानी 
उपिब्ध गराउनको िालग अनमुलत माग गरेको हुँदा  र्स पालिकाका नागररकहरुसँग कुनै पलन िलु्क 
नलिने गरर कार्यिम सञ्चािन गनय अल्कािाइन वाटर सप्िार्सयिाई अनमुलत प्रदान गने । 

२१.५ रेसङु्गा नगरपालिका वडा नं. ८ तमघास, गलु्मीमा दताय नं.२५८४९६ र तथार्ी िेखा नं. 
६०९९६२०७७ रहेको दददी बवहनी तवरोजगार प्रा.लि. नामको संतथाको रेसङु्गा-८ मा केशन्द्रर् कार्ायिर् 
रहेको र उक्त संतथािे र्स गलु्मीदरबार गाउँपालिकामा ववलभन्न लसपमूिक तालिमहरु सञ्चािनको िालग 
अनमुलत माग गरेकोमा उक्त संतथािाई र्स पालिकाका नागररकहरुसँग कुनै िलु्क नलिने गरर तालिम 
सञ्चािन गनय अनमुलत प्रदान गने । 

२१.६ गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७५ (संिोधन) बमोशजम नरेन्द्र िमायिाई लनरीक्षक तोक्ने । 

२१.७ गाउँपालिकामा सञ्चािन हनुे लसपमूिक र तवरोजगार मिुक तालिमहरु तवात्र् सरुक्षाका मापदण्ड परुा 
गरर सञ्चािन गने । 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क  ८          २०७८ जेठ १६ गते 

२१.८ वडा अध्र्क्ष कार्यक्षेत्र भन्दा बावहर गएको अवतथामा कार्यवाहक वडा अध्र्क्षको पत्र ददंदा दततखत 
नमूना सवहत शजल्िा प्रिासन कार्ायिर् र गाउँपालिकामा बोधाथय अलनवार्य पठाउन ुपने । 

२१.९ सरुशक्षत नागररक आवासको सम्झौता तपशिि बमोशजमको लमलतमा गाउँपालिकामा गने । 

   तपशििः 

 लमलत २०७८ /१/१७ गते वडा नं . ३ का १४ वटा िनौट भएका िाभ ग्राहीहरुसँग 

 लमलत २०७८ /१/१९ गते वडा नं . २ का १४ वटा िनौट भएका िाभ ग्राहीहरुसँग 

 लमलत २०७८ /१/२० गते वडा नं . ४ का २६ वटा िनौट भएका िाभ ग्राहीहरुसँग 

 लमलत २०७८ /१/२१ गते वडा नं . ५, ६ र ७ का १० वटा िनौट भएका िाभ ग्राहीहरुसँग 

 लमलत २०७८ /१/२२ गतेबाट वडा नं . १ का ५९ वटा िनौट भएका िाभ ग्राहीहरुसँग 

 

 

लमलत २०७८/०१/23 गतेको गाउँ कार्यपालिकाको २2 औ ंबैठकका प्रतताव तथा लनणयर्हरु 
 प्रततावहरुः 
 १. र्स भन्दा अगालडका लनणयर्हरुको समीक्षा 
 २. गलु्मी शजल्िामा तथापना भएको वप.लस.आर. ल्र्ाब  पनु सञ्चािनको िालग  रकम भकु्तानी 

सम्बन्धमा  

 लनणयर्हरु 

 २२.१ र्स भन्दा अगालड गररएका लनणयर्हरुको कार्ायन्वर्नको अवतथाको बारेमा समीक्षा गररर्ो । सबै 
लनणयर्हरुको कार्ायन्वर्नको अवतथा सन्तोषजनक रहेको पाईर्ो ।  

 २२.२ गलु्मी शजल्िामा तथापना भएको वप.लस.आर. ल्र्ाब सञ्चािनको िालग गलु्मीमा रहेका तथानीर् 
तहहरुिे प्रलत नगरपालिका रु. १५ िाख र प्रलत गाउँपालिका रु. १० (दि) िाख उपिब्ध गराउन 
शजल्िा ववपद व्र्वतथापन सलमलतिे लनणयर् गरेको हुँदा भकु्तानी गनय बाँकी रहेका तथानीर् तहहरुिे रकम 
उपिब्ध गराउन शजल्िा ववपद् व्र्वतथापन सलमलतको लमलत २०७७।१२।०८ गतेका ददन बसेको 
बैठकको लनणयर् नं. ११ बमोशजम रकम भकु्तानी गनयको िालग अनरुोध भई आएकोिे र्स 
गाउँपालिकाबाट लमलत २०७७/10/26 मा  रु. 5 (पाँच) िाख  रकम  भकु्तानी ददएको  र बाँकी 
रहेको रकम रु. ५ (पाँच) िाख र शजल्िा कोलभड संकट व्र्वतथापन केन्द्र गलु्मीको लमलत 
२०७८।०१।१६ गतेको बैठको लनणयर् नं. २० बमोशजम सदरमकुाम तम्घासमा रहेको कोलभड 
प्रर्ोगिािा संचािनको िालग गाउँपालिकािे ददने रकम रु. २ (दईु िाख) समेत गरी जम्मा      
रकम रु. ७ (सात) िाख तम्घास अतपताि ववकास सलमलतिाई र्स गाउँपालिकाको ववपद व्र्वतथापन 
कोषबाट भकु्तानी ददने लनणयर् गररर्ो । 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क  ८          २०७८ जेठ १६ गते 

लमलत २०७८/०१/३१ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको २३ औ ंबैठकका प्रतताव तथा लनणयर्हरु 

प्रततावहरुः 
१. अशघल्िो बैठकमा भएका लनणयर्हरुको सलमक्षा सम्बन्धमा  

२. तथानीर् तह र प्रदेि सरकारको िागत साझेदारीमा हनुे समपरुक अनदुानका आर्ोजना तथा 
कार्यिम िनौट सम्बन्धमा  

३. कोलभड-१९ संिमण रोकथाम तथा लनर्न्त्रण सम्बन्धमा 
४. िगानी सम्मेिनको लमलत पररवतयन सम्बन्धमा  

५. तथानीर् तह वततशुतथलत वववरण (LG Profile) प्रणािी सम्बन्धमा  

 

लनणयर्हरु 

२३.१  कार्यपालिकामा र्स अशघको बैठकबाट भएका लनणयर्हरुको कार्ायन्वर्नको बारेमा ििफि तथा सलमक्षा गदै 
जानकारी लिइर्ो । 

२३.२  आलथयक मालमिा तथा र्ोजना मन्त्रािर् िशुम्बनी प्रदेि मकुामःबटुवि, नेपािको च.नं. १२६४ लमलत 
२०७८/१/१५ गतेको समपूरक अनदुानका आर्ोजना तथा कार्यिम प्रतताव गरर पठाउने सम्बन्धमा र्स 
गाउँपालिकाबाट आ.व.२०७८/०७९ मा गाउँपालिका र प्रदेि सरकारको िागत साझेदारीमा कार्ायन्वर्न हनुे 
समपूरक अनदुानका तपशिि बमोशजमका आर्ोजना तथा कार्यिमहरु प्रतताव गरर पठाउन ेलनणयर् गररर्ो । 

तपशििः 

लस.
नं. 

आर्ोजना तथा कार्यिमको नाम ठेगाना तथानीर् तहको 
िागत 

प्रदेि सरकारको 
िागत 

कै
. 

१ खज्र्ायङ्ग-बाख्र-ेबन्द्रखटुै ा-वीरबास-लसतन-ेजभुङु्ग 
मोटर बाटो ततरउन्नती 

गलु्मीदरबार-२ र ४ ५० िाख ५० िाख  

२ उपल्िो हवटर्ा-शचलनर्ा पोखरी-भरवा-राङ्वास 
फेदी-खज्र्ायङ्ग मोटर बाटो ततरउन्नती 

गलु्मीदरबार-६ ५० िाख ५० िाख  

३ शझरबास-टाप-ुरैनादी-डल्िी खोिा मोटर बाटो 
ततरउन्नती 

गलु्मीदरबार-१ ५० िाख ५० िाख  

 

२३.३ ववश्वव्र्ापी रुपमा संिमण बविरहेको कोलभड-१९(कोरोना भाइरस ) को संिमण र्स गलु्मीदरबारमा 
पलन लतब्ररुपमा बिेको हुँदा र्सबाट पालिकाका नागररकहरुिाई संिलमत हनुबाट बचाउन सचेतनामूिक 
कार्यिमहरु सञ्चािन गने, अग्रपशङ्तमा खट्ने तवात्र् कमी, कमयचारी, एम्बिेुन्स चािक िगार्तका 
कमयचारीहरुिाई नेपाि सरकारिे ५०% जोशखम भिा उपिब्ध गराउने लनणयर् गरर सकेको हुँदा सोवह 
बमोशजम व्र्वतथा लमिाउने, तवात्र् चौकीका इन्चाजयहरुिाई जेठ र असार मवहनामा सञ्चार सवुवधा 
मालसक रु.५००/५०० का दरिे उपिब्ध गराउने, वडामा रहेका तवात्र् चौकी प्रमखुिे होम 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेटटन  
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आइसोिेिनमा बसेका नागररकको तवात्र् अवतथा बनुन र तवात्र् परामिय गनय जनप्रलतलनलधसँग 
समन्वर् गरर घरघरमा पगु्ने वडाततररर् कोलभड समन्वर् सलमलतका पदालधकारीहरुिे संिलमतहरुको घर 
बशततहरुमा लनर्लमत अनगुमन गने, पालिकाको आइसोिेसन व्र्वतथापन र शजल्िामा माग भएका 
तवात्र्कमीहरु आिोपािो गरर व्र्वतथापन तवात्र् िाखािे समन्वर् गरर लमिाउने र बीरामीहरुको 
उपचारको िालग पालिकामा रहेको एउटा एम्बिेुन्सिे मात्र प्रर्ाप्त सवुवधा उपिब्ध गराउन समतर्ा भएको 
हुँदा कोलभड पररक्षण तथा उपचारको िालग लनिलु्क सवारीको व्र्वतथा लमिाउन गलु्मीदरबार-४, 

वीरबासमा रहेको भ.ूप.ुसैलनक संघको एम्बिेुन्स नं. ि.ु २ च ६०६२ को एम्बिेुन्स जेठ र असार २ 
मवहनाको िालग चािक श्री पदम िेंगा मगरको मालसक पाररश्रलमक रु.२२०१०।- र खाने बतने 
व्र्वतथाको िालग मालसक रु.१००००।– तथा आवश्क इन्धन िगबकुका आधारमा उपिब्ध गरउने र 
लबग्रमेा सामान्र् ममयत संभार गाउँपालिकािे गने गरर सञ्चािन गने, गलु्मीदरबार गाउँपालिका वडा नं. २ 
लनवासी िक बहादरु थापाको ि ु१ ज ४५८३ नं. को शजप जेठ र असार २ मवहनाको सवारी चािकको 
मालसक पाररश्रलमक रु. २२०१०।–, गालडभाडा मालसक रु. २२०००।– र इन्धन िगबकुको आधारमा 
उपिब्ध गराउने गरर गाउँपालिकािे भाडामा लिई संचािन गने । भाडामा लिएका सवारी संचािनको 
िालग प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत, वडाध्र्क्ष र तवात्र् संर्ोजकसँग समन्वर् गरर सञ्चािन गने । 

२३.४ आलथयक मालमिा तथा र्ोजना मन्त्रािर् िगानी सम्मेिनको सशचवािर्को च.नं. ४३ 
लमलत२०७८/१/२४ को पत्र बमोशजम प्रदेि सरकारको आर्ोजनामा लमलत २०७८ जेठ ६ र ७ गते 
िगानी सम्मेिन आर्ोजना गररएकोमा कोलभड-१९ को दोस्रो भेररर्न्टको प्रभाव बिेको हुँदा लमलत 
पररवतयन गरर लमलत २०७८ कालतयक २७ र २८ (November 13-14, 2021 ) मा गने भन्ने पत्रको जानकारी 
लिइर्ो । 

२३.५ सङ्घीर् मालमिा तथा सामान्र् प्रिासन मन्त्रािर् सङ्घीर् मालमिा िाखाको च.नं. १६५ लमलत 
२०७८/१/२८ को तथानीर् तह वततशुतथती वववरण (LG Profile) प्रणािी चा.ि.ु आ.व.मा कार्ायन्वर्न 
गनयको िालग आवश्र्क सहर्ोग र समन्वर् गने ववषर्को पत्रको जानकारी लिइ तथानीर् तह वततशुतथती 
वववरण (LG Profile) प्रणािी िाग ुगनयको िालग आवश्र्क व्र्वतथा लमिाउन े।  
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेटटन  
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महत्िपणूय सचूनाहरु (Vacancies & Tendors) 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क  ८          २०७८ जेठ १६ गते 

विल्ला तथा राविय वमवियामा गाउँपावलका 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क  ८          २०७८ जेठ १६ गते 

बैिाख मवहनामा संचािन भएका ववलभन्न कार्यिमहरुको झिक 

 

 

कोलभड रोकथाम तथा लनर्न्त्रणको िालग आवश्र्क जनचेतनामूिक सन्देिसवहत प्रचारप्रिार र ५ वेडको 
आईसोिेिन लनमायणमा जटु्दै  प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत िगार्त पालिकाको टीम 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क  ८          २०७८ जेठ १६ गते 

केही महत्वपूणय सन्देिमूिक सूचना तथा जानकारीहरु 

  

तवात्र् चौकीको करेसाबारीमा उब्जनी भएको हररर्ो साग 
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1 पशन्जकरण तफय        

  

क. जन्मदताय ६६ ७०६   

ख. मतृ्र्दुताय १२ २२१   

ग. वववाहदताय १५ १९४   

घ. सम्बन्ध ववच्िेद ० ७   

ङ. बसाईसराई दताय ११ १२८   

च. बसाई सरी गएको २३ २५६   

ि. बसाई सरी आएको ९ ३५   

2 सामाशजक सरुक्षा तफय        

  

ववतरण गररएको रकम ० ४८२७४८००   

जम्मा िगत कटै ा भएको संख्र्ा ० ८५   

जम्मा थप भएको संख्र्ा ० ६८५   

हाि कार्म भएको जम्मा संख्र्ा ० ५४०३   

3 प्रमाशणत सम्बन्धी       

  

नाता प्रमाशणत  ९ २९८   

आम्दानी प्रमाशणत ३ ५६   

अन्र् प्रमाशणत  १३ २८९   

4 लसफाररस सम्बन्धी       

  

नागररकता लसफाररस  ६ ५३८   

नाबािक पररचर् पत्र लसफाररस ० १०   

प्रलतलिवप नागररकता लसफाररस ३ २५१   

पेन्सन सम्बन्धी कागजात लसफाररस ० ३१   

५ प्रकोप व्र्वतथापन सम्बन्धी        

  
क) राहत प्राप्त गने संख्र्ा  ० १७९   

ख) आलथयक सहार्ता रकम ० ५८०५००   

६ न्र्ावर्क सलमलत सम्बन्धी वववरण       

  

क) न्र्ावर्क सलमलतमा दताय भएका लनवेदन संख्र्ा ० ७   

   फछ्र्ोट संख्र्ा ० १   

ख) लमिापत्र भएका  ० २   

ग) फैसिा भएका ० ०   

घ) मेिलमिाप केन्द्र पठाइएको संख्र्ा ० ०   

७ दताय नववकरण सम्बन्धी       
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संघ संतथा दताय ० २०   

संघ संतथा नववकरण ० ०   

व्र्वसार् दताय ५ ४७९   

व्र्वसार् नववकरण ० २६   

कृवष सम्बन्धी फमय दताय ० १६   

कृवष सम्बन्धी फमय नववकरण ० ०   

पिपुािन सम्बन्धी फमय दताय ० २७   

पिपुािन सम्बन्धी फमय नववकरण ० ९   

कृवष तथा पि ुफमय दताय ० 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 ६५ १३२५   

८ सामाशजक संजाि अध्र्ावलधक पटक ० ४२२   

९ कार्ायिर्को वेवसाईट अध्र्ावलधक पटक ० १९७   

१० SMS माफय त सूचना संम्प्रषेण ० १६२२७   

११ अनुगमन सम्बन्िी वििरण (पटक)       

  

क. बजार अनगुमन ० २५२   

   कारवाही ० ६८   

ख. तवात्र् चौकीहरुको अनगुमन  ७ ७७   

ग. वडा कार्यिर्हरुको अनगुमन  ० ४   

घ. ववद्यािर्हरुको अनगुमन ९ ८४   

ङ. सहकारी संतथाहरुको अनगुमन ० ०   

च. र्ोजनाहरुको अनगुमन लनरीक्षण ५ ४६   

ि. र्ोजनाहरुको प्राववलधक लनरीक्षण ० २४२   

ज. मासपुसिहरुको अनगुमन ० ८   

झ. औषधी पसिहरुको अनगुमन १ २३   

ञ. कृषकहरुको फमय अनगुमन ० ६४   

ट. कृषक भेटघाट (कृवषसँग सम्बशन्धत) २६ ३८५   

ठ. कृषक भेटघाट (पिपंुिीसँग सम्बशन्धत) ५७ ५४८   

१२ गनुासो फिौट       

  
क) कार्ायिर्मा लनवेदन माफय त  ० ०   

ख) हेल्िो सरकार माफय त ० ०   
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ग) सामाशजक सन्जाि माफय त ० ५   

१३ बैठक सम्बन्धी वववरण       

  

क. कार्ायपालिका बैठक ४ २३   

ख. वडा सलमलत बैठक १४ ११०   

ग. ववषर्गत सलमलत बैठक ० १   

घ. ववपद् सम्बन्धी बैठक ० ५   

ङ. LCCMC बैठक ० ८   

च. खररद सम्बन्धी बैठक ० २६   

ि. टेण्डर सम्बन्धी बैठक २ ५२   

ज. कमयचारी िनौट सम्बन्धी बैठक ० ४४   

झ. ववपन्न नागररक उपचार सम्बन्धी बैठक ० ५   

ज. तटाफ बैठक १ १०   

झ. ववद्यािर् प्र.अ.हरुको मालसक बैठक ० ६   

ञ. तथानीर् पाठर्िम लनमायण सलमलतको बैठक ० १४   

ट. शिक्षा सलमलतको बैठक ० ३   

ठ.  न्र्ार्ीक सलमलतको वैठक ० ७   

ड. मखु्र्मन्त्री ग्रामीण ववकास कार्यिम सलमलत २ ६   

ण. अन्र्  ० २०   

१४ र्ोजना सम्बन्धी वववरण       

  

क. जम्मा र्ोजनाहरुको संख्र्ा २८३ २८३   

ख. उपभोक्त सलमलतबाट सम्झौता भएको संख्र्ा 41 221   

ग. र्ोजनाको रकम भकु्तानी १७ ६४   

बोिपत्र / शििबन्दी   ०   

क. आर्ोजनाको Cost Estimate, Bidding Document तर्ार १ २१   

ख. ठेक्का सम्झौता तर्ार ३ १६   

ग. Bid Evaluation Report तर्ार ३ १३   

घ. ठेक्का मूल्र्ाङ्कन प्रलतवेदन ० ११   

ङ. आर्ोजना सपररवेक्षण १५ ३६५   

उपभोक्ता सलमलतद्वारा सम्पाददत हनु ेर्ोजना   ०   

क. र्ोजना िागत अनमुान तर्ार ३० २७७   

ख. र्ोजना मलु्र्ाङ्कन तर्ार १७ १२०   

ग. आर्ोजना सपुररवेक्षण ३० ११७०   

१५ तवात्र् सेवा लिन ेनागररकहरुको वववरण       
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तवात्र् संतथाबाट 2567 ३०७४३   

खोप केन्द्रबाट 212 ३७८०   

मवहिा तवात्र् तवरं्सेववका माफय त 918 १४५८७   

गाउँघर क्िीलनकबाट 356 ४९३०   

खोप कार्यिम सम्बन्धी वववरण   ०   

लब.लस.जी. 19 ३०७   

लड.वप.वट.१ 27 ४३५   

लड.वप.वट.२ 22 ४२०   

लड.वप.वट.३ 25 ४४१   

वप.लस.लभ.३ एम आर 34 ३५७   

जे.ई. 19 ४१४   

एम आर २ 25 ४०९   

वट.लड.२ र २+ 18 ३४५   

क्षर्रोग लनर्न्त्रण सम्बन्धी सेवा प्रदान 1 २१   

ओ.वप.डी. सेवा   ०   

मवहिाको संख्र्ा 407 ९०३१   

परुुषको संख्र्ा 299 ५७८५   

"कततो ि आमा" कार्यिम तफय    ०   

परामिय ददईएको संख्र्ा 30 २५८   

फोकि पसयनिे सम्पकय  गरेको पटक 60 ५१६   

घरघरमा ज्रे्ष्ठ नागररक तवात्र् सेवा 72 ९८१   

१६ लनिलु्क औषधी ववतरण ३३२० २७०६४   

१७ मात ृतथा नवशिि ु ५१ ६८५   

१८ तवात्र् ववमा १९० ३१६८   

१९ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यिम र्ोजना संख्र्ा ११ १०८   

२० रोजगारमा संिग्न जनिशक्त  २०५ १२०२   

२१ प्रधानमन्त्री रोजगारका िालग सूचीकृत संख्र्ा ० १९९५   

२२ कृषकहरुिाई ववउपि ववतरण (कृषक संख्र्ा) ० 4 कुन्टि मकै   

२३ कृषकहरुिाई औजार ववतरण ० ६   

२४ पिपंुक्षी औषधी ववतरण २३३४ २४२५२   

२५ पिपंुशक्ष लनकासा लसफाररस र संख्र्ा ० १   

२६ 
कृलतम गभायधान (गाई) ० २५१   

कृलतम गभायधान (भैसी) ० १८५   
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जम्मा ० ४०६   

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 १७७ १२०३   

गणना गररएको मवहिा पररवारमूिीको संख्र्ा २८४ २०३५   

२९ गररव पररचर् पत्र ववतरण संख्र्ा ० ०   

३० ररक्त पदमा शिक्षक लनर्कु्ती १ ८   

३१ हेल्थ डेतकबाट सेवा लिनेको संख्र्ा ० २३३०   

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

३३ कार्यववधी र लनदेशिका तवीकृत भएको संख्र्ा ० ११   

१. रािश्व सम्बन्त्िी वििरणः 

राजेश्व  शिषयक वैिाख र्स आ.व. सम्म जम्मा 
एकीकृत सम्पिी कर 0.00 0.00 

भमुी कर (मािपोत) 79,596.49 2,12,149.49 

घरवहाि कर 34,934.08 89,080.08 

लसफाररस दततरु 70,090.00 5,98,700.00 

व्र्शक्तगत घटना दताय 27,800.00 2,37,500.00 

व्र्वसार् कर 6,000.00 6,000.00 

जडीबटुी कबाडी र जीवजन्त ुकर   0.00 

सवारी साधन कर   0.00 

ववज्ञापन कर   0.00 

मनोरन्जन कर   0.00 

पावकय ङ्ग िलु्क   0.00 

सेवा िलु्क दततरु   0.00 

फोहर मैिा व्र्वतथापन िलु्क   0.00 

नक्सा पास दततरु   0.00 

संघ संतथा समूह दताय िलु्क 

  
  4,000.00 

संघ संतथा समूह नववकरण िलु्क   10,000.00 

िुङ्गा लगटी वािवुा   2,52,000.00 

ववववध आर् 250.00 19,150.00 
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राजेश्व  शिषयक वैिाख र्स आ.व. सम्म जम्मा 
बहाि ववरौटी कर   0.00 

िेखा पररक्षक दततरु   0.00 

अन्र् दताय   24,000.00 

व्र्वसार् दताय   7,43,000.00 

सूची दताय   10,000.00 

अन्र् आर् 1,900.00 18,160.00 

कूि जम्मा 2,20,570.57 22,23,739.57 

२. िरौटी सम्बन्त्िी वििरणः 

अल्र्ा (गत वषयको) र्ो मवहनाको हािसम्मको 

२७२९२६१ ० २८२४२६१ 

 

३. आर्थयक प्रशासन सम्बन्त्िी 

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

गाउँपालिका १४२३३३१५७ ६५७४८२४.४ ३९५२१९३८ १०२८११२१८.८५   

संघ २८७३५००० ० ५०६४७५६ २३६७०२४३.५९   

प्रदेि २१२५०००० २०४००० ४३१२२५४ १६९३७७४६.४४   

जम्मा १९२३१८१५७. ६७७८८२४.४ ४८८९८९४८.१२ १४३४१९२०८.८८   

 

ख. चाि ुखचय 

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

गाउँपालिका १११६०८४२८ ३२६३०२३. ५२५१२५९३ ५९०९५८३४.९५   

संघ १७७३९६३५० ३९५५७२० ७३८९०६७८ १०३५०५६७१.६७   

प्रदेि ५६००००० ६३६७८९ ९३६७८९ ४६६३२११.   

जम्मा २९४६०४७७८ ७८५५५३२. १२७३४००६०.३८ १६७२६४७१७.६२   



 

 

47     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

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

 

बषय: १       अङ्क  ८          २०७८ जेठ १६ गते 

४. िचय सम्बन्त्िी वििरण 

 

कायायलयको सिारी सािन वििरण र प्रयोग गन ेअविकारी 

वस.न 
सिारीको 

प्रकार 

सिारी सािनको 

ब्राण्ि 
सिारी दताय न ं

मोिल न ंबनकेो 

िषय 

सिारी प्रयोग गन ेअविकारी 

पद नामथर 

1 मोटरसाईकल यमाहा लु १ ब १३७९ FZS 2017 इवन्त्िवनयर रािु अयायल 

2 मोटरसाईकल यमाहा लु १ ब १३८० SZR 2017 अविकृत छैठौ वशक्षा सुन्त्दर चावलसे 

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

4 मोटरसाईकल बिाि लु १ ब १५९५ pulsar 2017 अविकृत छैठौंस्िास््य नारायणप्रसाद अयायल 

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

6 मोटरसाईकल बिाि लु १ ब १५९७ pulsar 2017   १ नं.ििा कायायलय 

7 मोटरसाईकल बिाि लु १ ब १५९३ pulsar 2017 सि-इवन्त्िवनयर विक्रम बसे्नत 

8 मोटरसाईकल बिाि लु १ ब १५९२ pulsar 2017 अविकृत छैठौप्रशासन टंक प्रसाद पन्त्थी 

9 मोटरसाईकल बिाि लु १ ब १५९० pulsar 2017   गाउँपावलकाको कायायलय 

10 मोटरसाईकल बिाि लु १ ब ८२३ pulsar 2016 ना.कृ.प्राविविक वलल बहादरु घती 

11 मोटरसाईकल होन्त्िा लु १ ब ११५१ SPL 2017 ईवन्त्िवनयर प.ुप्रा. अवनल यादि 



 

 

48     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

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

 

बषय: १       अङ्क  ८          २०७८ जेठ १६ गते 

वस.न 
सिारीको 

प्रकार 

सिारी सािनको 

ब्राण्ि 
सिारी दताय न ं

मोिल न ंबनकेो 

िषय 

सिारी प्रयोग गन ेअविकारी 

पद नामथर 

12 मोटरसाईकल यमाहा लु १ ब १९१७ FZS 2018 प्रमुि प्रशासकीयअविकृत लक्ष्मण पाण्िे 

13 मोटरसाईकल यमाहा लु १ ब ११८४ SZR 2017 सूचना प्रविवि अविकृत सुरेश िनाल 

14 मोटरसाईकल यमाहा लु १ ब ८१८ SZR 2017   गाउँपावलकाको कायायलय 

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

16 मोटरसाईकल बिाि लु १ ब ११०४ Discover 2017 लेिापाल तेिेन्त्र थापा 

17 मोटरसाईकल बिाि लु १ ब १५९६ pulsar 2017     

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

19 मोटरसाईकल बिाि लु १ ब १५९१ pulsar 2017 
 

२ नं. ििा कायायलय 

20 मोटरसाईकल यमाहा लु १ ब १०४२ SZR 2016 
 

५ नं. ििा कायायलय 

21 मोटरसाईकल बिाि लु १ ब १५९८ pulsar 2017 
 

३ नं. ििा कायायलय 

22 मोटरसाईकल होन्त्िा लु १ ब२९९९ Shine  2019 ििा सवचि ४ नं. ििा कायायलय 

23 िीप 
मवहन्त्दा 

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

  



 

 

49     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

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

 

बषय: १       अङ्क  ८          २०७८ जेठ १६ गते 

कमयचारीको हाविरी¸ काि र वबदा सम्बन्त्िी वििरण 
आ.ि. २०७७/२८           महहिा: बैशाख 

क्र.
सं 

नाम पद/शे्रणी 
जम्मा 
ददन 

उपस्थथ
त 

अनुप
स्थथत 

वि
दा 

का
ज 

सािवजननक 
विदा 

सप्ताह
न्त 

1 लक्ष्मण िाण्डे  
प्रमुख प्रशासकीय अधधकृत 
प्रमुख 31 26 0 0 0 1 4 

2 
िारायण प्रसाद 
अयायल  

स्िास््य संयोजक/अधधकृत 
छैठौँ 31 26 0 0 0 1 4 

3 टंक प्रसाद िन्त्थी  अधधकृत छैठौं/अधधकृत छैठौँ 31 18 0 3 5 1 4 

4 ििराज निभमरे  अधधकृत छैठौं/अधधकृत छैठौँ 31 15 0 4 7 1 4 

5 
उजेली देिी 
िोखरेल  

िशु अधधकृत/अधधकृत छैठौँ 31 10 0 0 16 1 4 

6 िविष्य अयायल  लेखा अधधकृत/अधधकृत छैठौँ 31 13 1 0 12 1 4 

7 राजु अयायल  इन्न्त्जनियर/अधधकृत छैठौँ 31 19 2 0 5 1 4 

8 सुन्त्दर चाभलसे  भशक्षा अधधकृत/अधधकृत छैठौँ 31 12 3 2 9 1 4 

9 सुरेश खिाल  
सूचिा प्रविधध 
अधधकृत/अधधकृत छैठौँ 31 19 0 0 7 1 4 

10 
अनिल कुमार 

यादि  
इन्न्त्जनियर 

(िुिनियमायण)/अधधकृत छैठौँ 31 2 11 0 13 1 4 

11 आविष्कार खरी  कृवि अधधकृत/अधधकृत छैठौँ 31 10 0 0 16 1 4 

12 निमयला िाण्डे  रोजगार संयोजक/अधधकृत छैठौँ 31 7 6 0 13 1 4 

13 िरेन्त्र शमाय  स्रोत व्यन्तत/ििौं तह 31 16 1 0 9 1 4 

14 भिमसेि थािा  िा.सु./सहायक िाचौँ 31 18 2 0 6 1 4 

15 तजेेन्त्र थािा  लेखािाल/सहायक िाचौँ 31 13 4 0 9 1 4 

16 
खखम बहादरु 

काकी  
खा.िा.स.टे./सहायक िाचौँ 31 12 0 1 13 1 4 

17 टेकराज धगरी  आ.ले.ि./सहायक िाचौँ 31 10 8 0 8 1 4 

18 विक्रम बस् िेत  सि-इन्न्त्जिीयर/सहायक िाचौँ 31 17 2 0 7 1 4 

19 भसता लम्तरी  सि-इन्न्त्जिीयर/सहायक िाचौँ 31 23 1 0 2 1 4 

20 विष्णु सूययिंशी  अहेि/सहायक िाचौँ 31 7 3 0 16 1 4 

21 टुक बहादरु रािा  
कम््युटर अिरेटर/सहायक 
िाचौँ 31 26 0 0 0 1 4 

22 एभलिा खड्का  स्टाफ िसय/सहायक िाचौँ 31 24 2 0 0 1 4 

23 धाम बहादरु ढेगा  Mis अिरेटर/सहायक िाचौँ 31 17 0 0 9 1 4 

24 रमेश खड्का  
प्राविधधक सहायक/सहायक 
िाचौँ 31 9 0 0 17 1 4 



 

 

50     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

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

 

बषय: १       अङ्क  ८          २०७८ जेठ १६ गते 

क्र.
सं 

नाम पद/शे्रणी 
जम्मा 
ददन 

उपस्थथ
त 

अनुप
स्थथत 

वि
दा 

का
ज 

सािवजननक 
विदा 

सप्ताह
न्त 

25 
त्ररलोक प्रसाद 
यादि  

सि-इन्न्त्जिीयर (करार)/सहायक 
िाचौँ 31 5 8 0 13 1 4 

26 भलल बहादरु िती  िा.प्रा.स./सहायक चौथो 31 9 4 0 13 1 4 

27 प्रकाश थािा  सूचिा सहायक/सहायक चौथो 31 23 0 0 3 1 4 

28 
अमर बहादरु 

िल्ली  
खेलकुद भशक्षक/सहायक चौथो 31 11 6 0 9 1 4 

29 गोविन्त्द थािा  
हलुका सिारी चालक/शे्रणी 
त्रबहहि 31 0 0 0 26 1 4 

30 गोमा खरी  कायायलय सहयोगी/शे्रणी त्रबहहि 31 15 0 0 11 1 4 

31 चोलाकान्त्त िौडले  कायायलय सहयोगी/शे्रणी त्रबहहि 31 26 0 0 0 1 4 

32 टोिलाल ज्ञिाली  कायायलय सहयोगी/शे्रणी त्रबहहि 31 22 0 1 3 1 4 

33 हदिेश अयायल कायायलय सहयोगी/शे्रणी त्रबहहि 31 24 2 0 0 1 4 

34 भमरलाल ज्ञिाली  कायायलय सहयोगी/शे्रणी त्रबहहि 31 17 1 0 8 1 4 

१ ि.ं िडा कायायलय 

क्र.
सं. 

नाम पद/शे्रणी 
जम्मा 
ददन 

उपस्थथ
त 

अनुप
स्थथत 

वि
दा 

का
ज 

सािवजननक 

विदा 
सप्ताह
न्त 

1 
जग बहादरु 

सतुयङ्गी 
िडा सधचि/सहायक चौथो 31 24 0 0 2 1 4 

2 सवििा फुङ्जेभल  
सामान्जक िररचालक/सहायक 
चौथो 31 21 4 0 1 1 4 

3 िारायण िन्त्थी िा.प्रा.स./सहायक चौथो 31 16 1 0 9 1 4 

4 हटकाराम िराजुली  कायायलय सहयोगी/शे्रणी त्रबहहि 31 26 0 0 0 1 4 

२ ि.ं िडा कायायलय 

क्र.
सं. 

नाम पद/शे्रणी 
जम्मा 
ददन 

उपस्थथ
त 

अनुप
स्थथत 

वि
दा 

का
ज 

सािवजननक 
विदा 

सप्ताह
न्त 

1 रुम बहादरु गाहा िडा सधचि/सहायक चौथो 31 14 0 0 12 1 4 

2 
गोकणय 
नतभमन्ल्सिा  

अ.स.ई./सहायक चौथो 31 26 0 0 0 1 4 

3 समुर शे्रष्ठ कायायलय सहयोगी/शे्रणी त्रबहहि 31 19 0 0 7 1 4 

३ ि.ं िडा कायायलय 

क्र.
सं. 

नाम पद/शे्रणी 
जम्मा 
ददन 

उपस्थथ
त 

अनुप
स्थथत 

वि
दा 

का
ज 

सािवजननक 
विदा 

सप्ताह
न्त 

1 िुखणयमा निभमरे  िडा सधचि/सहायक चौथो 31 18 0 1 7 1 4 

2 अजुयि वि.क.  कायायलय सहयोगी/शे्रणी त्रबहहि 31 26 0 0 0 1 4 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क  ८          २०७८ जेठ १६ गते 

क्र.
सं 

नाम पद/शे्रणी 
जम्मा 
ददन 

उपस्थथ
त 

अनुप
स्थथत 

वि
दा 

का
ज 

सािवजननक 
विदा 

सप्ताह
न्त 

3 िेिा थािा  कायायलय सहयोगी/शे्रणी त्रबहहि 31 19 0 0 7 1 4 

४ ि.ं िडा कायायलय 

क्र.
सं. 

नाम पद/शे्रणी 
जम्मा 
ददन 

उपस्थथ
त 

अनुप
स्थथत 

वि
दा 

का
ज 

सािवजननक 
विदा 

सप्ताह
न्त 

1 ििश्यम चुदाली  िडा सधचि/सहायक िाचौँ 31 26 0 0 0 1 4 

2 विरेन्त्र टण्डि अ.स.ई./सहायक चौथो 31 25 1 0 0 1 4 

3 उदि न्त्यौिािे िा.प्रा.स./सहायक चौथो 31 25 1 0 0 1 4 

4 
ओम बहादरु 

रजाली  
कायायलय सहयोगी/शे्रणी त्रबहहि 31 17 0 0 9 1 4 

5 
िुरि बहादरु 
अधधकारी  

कायायलय सहयोगी/शे्रणी त्रबहहि 31 26 0 0 0 1 4 

५ ि.ं िडा कायायलय 

क्र.
सं. 

नाम पद/शे्रणी 
जम्मा 
ददन 

उपस्थथ
त 

अनुप
स्थथत 

वि
दा 

का
ज 

सािवजननक 
विदा 

सप्ताह
न्त 

1 माया टण्डि  िडा सधचि/सहायक िाचौँ 31 21 0 1 4 1 4 

2 िमुिा गौतम  िा.प्रा.स./सहायक चौथो 31 15 0 0 11 1 4 

3 हरर प्रसाद कडेंल  िा.प्रा.स./सहायक चौथो 29 15 0 0 9 1 4 

4 मोहि तङिामी कायायलय सहयोगी/शे्रणी त्रबहहि 31 24 0 0 2 1 4 

5 शान्त्ता धगरी कायायलय सहयोगी/शे्रणी त्रबहहि 31 23 0 0 3 1 4 

६ ि.ं िडा कायायलय 

क्र.
सं. 

नाम पद/शे्रणी 
जम्मा 
ददन 

उपस्थथ
त 

अनुप
स्थथत 

वि
दा 

का
ज 

सािवजननक 
विदा 

सप्ताह
न्त 

1 सागर सारु  अ.स.ई./सहायक चौथो 31 17 0 0 9 1 4 

2 
शकुन्त्तला मल्ल 
शाही 

िा.प्रा.स./सहायक चौथो 31 16 0 0 10 1 4 

3 
हदिेश प्रसाद 
शे्रष्ठ  

कायायलय सहयोगी/शे्रणी त्रबहहि 31 17 0 0 9 1 4 

७ ि.ं िडा कायायलय 

क्र.
सं. 

नाम पद/शे्रणी 
जम्मा 
ददन 

उपस्थथ
त 

अनुप
स्थथत 

वि
दा 

का
ज 

सािवजननक 
विदा 

सप्ताह
न्त 

1 जय हहमाल कंडले िा.प्रा.स./सहायक िाचौँ 31 16 0 0 10 1 4 

2 विनिता ज्ञिाली फफल्ड सहायक/सहायक चौथो 31 22 0 0 4 1 4 

3 िेि विक्रम खरी  कायायलय सहयोगी/शे्रणी त्रबहहि 31 20 0 0 6 1 4 

 



 

 

52     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

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

 

बषय: १       अङ्क  ८          २०७८ जेठ १६ गते 

कोभिड-१९संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्त्धीका काययहरु 

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

नयााँ भेररयन्टको कोभभड सम्बन्िी वििरण 

जम्मा एशन्टजेन पररक्षण    : ८७ 

एशन्टजेन positive    : ३७ 
एशन्टजेन negative    : ५० 
जम्मा RT-PCRपरीक्षण    : २५५ 

RT-PCR positive    : १२५ 

RT-PCR negative    : १३० 

हाि सविर् संिलमतको संख्र्ा   : ४२ 
ज्वोरो परीक्षण     : ४६४ 

ज्वोरो आएको     : १८७ 

तवात्र्कमीहरुको संख्र्ा    : ३९ जना 
मवहिा तवर्मसेवीकाको संख्र्ा    :  ८३ जना 
कोलभड अतपतािको तथापना    : १ वटा (गौडाकोट तवात्र् चौकी) 
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कोभभड रोकथाम सम्बन्िमा जारी भएका विभभन्न सूचना तथा अवपलहरु 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क  ८          २०७८ जेठ १६ गते 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेटटन  
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क  ८          २०७८ जेठ १६ 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  

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  

२२ श्री हेमन्त बहादरु खड्का गलु्मीदरबार २ सदतर् (वडा नं. २) ९८५११४२८१८  
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ि.स. नाम थर ठेगाना पद सम्पकय नं. कैवफर्त 

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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अनुसूची-२ 

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

१ िक्ष्मण पाण्डे प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत   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 आववष्कार खत्री अलधकृत िैठौ, कृवष(करार) कृवष  ९८५७०८६२१२  

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   

२० टुक बहादरु राना कम्प्रू्टर अपरेटर सूचना प्रववलध ९८४७५९६३९३   
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लस न कमयचारीको नाम पद िाखा / इकाई सम्पकय  नम्बर कैवफर्त 

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

राविर् पररचर्पत्र तथा 
पशञ्जकरण 

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 हररप्रसाद 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 
पशञ्जकरण 

९८४७४३२९५०   

४१ गोववन्द थापा 
हिकुा सवारी चािक 
(करार) 

प्रिासन 
९८४४७७०९८६   

४२ महेन्द्र काकी एम्बिेुस चािक (करार) प्रिासन ९८४७२३२८८८   

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   
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लस न कमयचारीको नाम पद िाखा / इकाई सम्पकय  नम्बर कैवफर्त 

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 प्रसाद शे्रष्ठ कार्ायिर् सहर्ोगी (करार) २ नं. वडा कार्ायिर् ९८४७४५३८७७   

५० नैना 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 प्रसाद िमाय लनरीक्षक 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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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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