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1     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

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

 

बर्य: ३       अङ्क  १२                  २०७९ माघ २८ गते 

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

दरबारदेवीस्थानको  िंर्ोजन भई ७ विा वडाहरुको स्थानीर् तह बनेको छ। 

ऐलिहालिक पृष्ठभूमी 

गलु्मी शजल्िाको िदरमकुाम तम्घािबाि १३ टक.लम. को दरुरमा रहेको र्ि गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको आफ्नो 
छुटै्ट  ऐलतहालिक पषृ्ठभमुीरहेको छ । र्ि गाउँपालिकाको पशश्चम दशक्षण तफय  ६ टक.लम. को दरुरमा ऐलतहालिक 
गलु्मीदरबार अबशस्थत छ । िोटह स्थानको नामबाि गलु्मी शजल्िाको नाम र र्ि गाउँपालिकाको नाम रहन 
गएको हो । गलु्मीदरबार रहेको उक्त स्थानिाई गलु्मी चारपािा पलन भलनन्छ । िो दरबारको ३ तिामालथ 
इष्टदेलब ईवरीको मशन्दर छ,उनको पूजा िारददर् तथा बिन्त गरी २ पिक हनुे गदयछ ।र्िै मशन्दरका कारणिे 
र्ि क्षेि र गलु्मी शजल्िा प्रख्र्ात छ । 

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

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

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

भिुुका, लबरबाि, रुमाखकय , बदरखटु्टा, दह, राजा, म्र्ािपोखरी, बौदी, कोिघर, रािबाि, खलनर्ाबाि, ठूिाखकय , शचददका 
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दौघा, खज्र्र्ाि, मानकोि, धरमपानी, दमु्िीकोि, ररडी, वाङिा, अघायतोि, धैरेनी, ठूिापोखरा, केरुङ बल्कोि, मेहेििुप्पा, 
हाँलडकोि, बडडाडा, घोिे, दलुबचौर, उिेनी, कल्िेरी, बिानी, तम्घाि र अखयिे आदी  पदयथे । 

भौगोलिक लिभाजन ि लिमाना 

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

गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको राजनैलतक टवभाजन तथा लिमाना 

प्रदेि : िशुम्बनी 

शजल्िा : गलु्मी 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् :  गौंडाकोि 

वडा िंख्र्ा : ७ 

गाउँपालिकाको केन्द्र :  गौडाकोि 

भौगोलिक अवस्था तथा लिमाना 

क्षेिफि :  ७९.९९ वगय टकिोलमिर 

पूवय : छिकोि र चन्द्रकोि गाउँपालिका 

पशश्चम : रेििुा नगरपालिका 

उत्तर : चन्द्रकोि गाउँपालिका र मलुिकोि नगरपालिका 

दशक्षण : छिकोि गाउँपालिका र अखायखाँची शजल्िाको छिदेव गाउँपालिका 
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मुख्य जािजािी 

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

वडा नं. ब्राहमण /क्षिेी 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 
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बर्य: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-िुलेटिन  

 

बर्य: ३       अङ्क  १२                  २०७९ माघ २८ गते 

जनिंख्या 

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

दरिन्दी सरंचना 



 

 

5     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

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

 

बर्य: ३       अङ्क  १२                  २०७९ माघ २८ गते 

िाखागत कमयचारीहरुको टववरण र कार्यटवभाजन 

लि.नं कमयचारीको नाम पद िम्पकय  नम्बर कार्य टववरण 

१ िक्ष्मण पाण्डे प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृत ९८५७०६७९१२ 

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

२ नारार्णप्रिाद अर्ायि अलधकृत छैठौं, स्वास््र् ९८५७०८५२११ 

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

३ नवराज शघलमरे अलधकृत छैठौं प्रिािन ९८५७०८५२०९ 

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

४ िंक प्रिाद पन्थी अलधकृत छैठौं प्रिािन ९८५७०८५२०८ 

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

५ उजेिीदेटव पोख्रिे अलधकृत छैठौ¸ पि ुप्राटवलधक ९८५७०८५२१० 

पिपंुक्षी टवकाि िाखा प्रमखु भई प्रत्र्ार्ोशजत 
अलधकार बमोशजम प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृतको 
मातहतमा रही तोटकएका कार्यहरु िम्पादन गने 
। 

६ ररक्त अलधकृत छैठौं, िेखा  

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

७ राज ुअर्ायि ईशन्जनीर्र,अलधकृत छैठौं ९८५७०८५२१४ 

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



 

 

6     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

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

 

बर्य: ३       अङ्क  १२                  २०७९ माघ २८ गते 

लि.नं कमयचारीको नाम पद िम्पकय  नम्बर कार्य टववरण 

८ टवमि थापा िूचना प्रटवलध अलधकृत 9847310985 

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

९ लनमयिा पाण्डेर् रोजगार िंर्ोजक ९८६७०१४३०० 

प्रधानमन्िी रोजगार कार्यक्रम अन्तगयतको TOR 
बमोशजमका टवलभन्न कार्यहरु प्रमखु प्रिािकीर् 
अलधकृतको प्रत्र्क्ष लनदेिन लनगरानीमा िम्पादन 
गने। 

१० आटवश्कार खिी अलधकृत छैठौं¸ कृटर्  9857086212 

कृटर् िाखा प्रमखु भई प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार 
बमोशजम प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृतको मातहतमा 
रही गाउँपालिकाको िमग्र कृटर् क्षेिको वहृत्तर 
टहतको िालग कार्य गने      गराउने ।  

११ लभमिेन थापा िहार्क पाँचौँ (प्रिािन) ९८५७०६१७३२ 

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

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

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

१३ िेकराज लगरी िहार्क पाँचौँ (िेखा) 9857085215 

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

१४ टवक्रम बस्नेत िव-इशन्जलनर्र ९८५७०८९५२७ 

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

१५ रोमनाथ कंडेि प्राटवलधक िहार्क ९८४७१७७७०० 

शिक्षा र्वुा तथा खेिकुद िाखा प्रमखु भई 
प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार बमोशजम प्रमखु प्रिािकीर् 
अलधकृतको मातहतमा रही गाउँपालिकाको 
टवद्यािर् शिक्षा¸ आधारभतू तहको परीक्षा िंचािन 
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बर्य: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-िुलेटिन  

 

बर्य: ३       अङ्क  १२                  २०७९ माघ २८ गते 

लि.नं कमयचारीको नाम पद िम्पकय  नम्बर कार्य टववरण 

टवद्यािर् अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन िगार्त शिक्षा 
तथा खेिकुद िम्बन्धी तोटकएका टवलभन्न कार्यहरु 
िम्पादन गने।  

१६ िुक बहादरु राना कम्प्रू्िर अपरेिर ९८४७५९६३९३ 

िूचना प्रटवलध िाखामा रही िूचना प्रटवलध तथा 
कम्प्र्िुर िम्बन्धी तथा अन्र् तोटकएको 
शजम्मेवारी अनिुारका कार्यहरु िम्पादन गने र 
प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृत र प्रिािन िाखा 
प्रमखुको मातहतमा रही ३ नं. वडा िशचवको 
रुपमा िमेत कार्य िम्पादन गने ।   

१७ घनश्र्ाम च ुँदािी वडा िशचव ९८५७०८५२०४ 

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

१८ मार्ा िण्डन वडा िशचव ९८५७०८५२०५ 

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

१९ रामकृष्ण कंडेि वडा िशचव 9857085206 

प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृत र प्रिािन िाखा 
प्रमखुको मातहतमा रही ६ र ७ नं. वडा 
कार्ायिर्को वडा िशचव भई प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार 
बमोशजम वडाको प्रिािलनक प्रमखु भई कामकाज 
गने । 

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

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

२० रमेि खड्का प्राटवलधक िहार्क ९८४७१११४१७ 

प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृतको मातहतमा रही 
रोजगार िाखा प्रमखुिँग िमन्वर् गरी रोजगार 
िाखा रोजगार िेवा केन्द्रमा रटह प्रधानमन्िी 
रोजगार कार्यक्रमको प्राटवलधक पक्षको कामकाज 
गने तोकीए बमोशजम गने िाथै वडा नं ०४ को 
प्राटवलधक भई कामकाज िमेत गने । 

२१ पषु्र्ा खड्का थापा रोजगार िहार्क 9840670000 

प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृतको मातहतमा रही 
रोजगार िाखा प्रमखुिँग िमन्वर् गरी रोजगार 
िाखा रोजगार िेवा केन्द्रमा रटह प्रधानमन्िी 
रोजगार िहार्क भई कामकाज िमेत गने । 
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बर्य: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-िुलेटिन  

 

बर्य: ३       अङ्क  १२                  २०७९ माघ २८ गते 

लि.नं कमयचारीको नाम पद िम्पकय  नम्बर कार्य टववरण 

२२ जग बहादरु ितुयिी वडा िशचव ९८५७०८५२०१ 

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

२३ ररक्त वडा िशचव ९८५७०८५२०३ 

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

२४ रुम बहादरु गाहा वडा िशचव ९८५७०८५२०२ 

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

२५ िागर िारु अलिस्िेन्ि िब-इशन्जलनर्र ९८४७४९६४७४ 

पवुायधार टवकाि िाखामा रही िाखा प्रमखुिँगको 
िमन्वर्मा पूवायधार टवकाि¸ िगत शस्िमेि 
मूल्र्ाङ्कन¸ प्राटवलधक अनगुमन िगार्तका टवकाि 
लनमायणिँग िम्बशन्धत कार्यहरु गने िाथै ५ र ६ 
नं. वडा कार्ायिर्को िमेत प्रावलधक कार्य 
िम्पादन गने । 

२६ प्रकाि थापा िूचना िहार्क ९८५७०६४९६१ 

गाउँपालिकाको राजव आम्दानी िम्बन्धी कार्य 
गने¸ दैलनक¸िाप्ताटहक तथा मालिक रुपमा राजव 
बैंक दाशखिा गने गराउने र  प्रिािन र्ोजना तथा 
अनगुमन िाखामा रही तोटकएको कार्य गने र 
गाउँपालिकाको िमग्र वस्तशुस्थलतको िकु्ष्म िूचना 
िंकिन गरर अध्र्क्ष तथा प्रमखु प्रिािकीर् 
अलधकृत िमक्ष पेि गने । 

२७ लिि बहादरु घलतय ना.कृ.प्राटवलधक ९८४५५९१६७४ 

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

२८ नारार्ण पन्थी ना.प.स्वा.प्राटवलधक ९८५७०६७४०८ 

प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृतको मातहतमा रही पि ु
िाखा प्रमखुिँग िमन्वर् गरी  १ र २ नं. वडा 
कार्ायिर्मा पि ु प्राटवलधकको रुपमा रही 
पिसु्वास्थ िम्बन्धीका टवलभन्न कार्यहरु िम्पादन 
गने ।   
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२९ उद्धव प्रिाद न्र्ौपान े ना.प.स्वा.प्राटवलधक ९८५७०३५७६० 

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

३० जर्टहमाि कँडेि ना.प.स्वा.प्राटवलधक ९८४७५०७५३६ 

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

३१ हररप्रिाि कँडेि ना.प.स्वा.प्राटवलधक ९८५७०३६१३१ 

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

३२ नमनुा गौतम ना.कृ.प्राटवलधक ९८४०५९८६१३ 

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

३३ िकुन्तिा मल्ि िाही ना.कृ.प्राटवलधक ९८६६४१२०६६ 

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

३४ मोहन लिं तङ्नामी िहार्क कमयचारी ९८४७३५७४३१ 

 5 नं. वडा कार्ायिर्को िहार्क कमयचारीको 
रुपमा रही वडा िशचवको काममा िहशजकरण 
िगार्तका अन्र् तोटकएका कार्यहरु िम्पादन गने 
। 

३५ टवलनता ज्ञवािी टफल्ड िहार्क ९८४७४३२९५० 

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

गने ।  
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३६ भपुाि खिी अ.िव.इशन्जलनर्र 9867582755 
प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृत र प्रिािन िाखा 
प्रमखुको मातहतमा रही २ नं. वडा कार्ायिर्को 
टवकाि लनमायण र पवुायधार टवकाि िम्बन्धी 
प्राटवलधक  कार्य गने 

३७ अमर बहादरु पल्िी खेिकुद शिक्षक 9867738885 
शिक्षा र्वुा तथा खेिकुद िाखामा रही 
टवद्यािर्स्तर र िमग्र गाउँपालिकामा खेिकुद 
िम्बन्धी टवलभन्न प्रशिक्षण ददन ेकार्य गने ।  

३८ लमििाि ज्ञवािी कार्ायिर् िहर्ोगी ९८४७१०६५१२ 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा रही  िरिफाई 
शचठ्ठी पि िगार्तका कार्य गने । 

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

४० गोटवन्द थापा हिकुा िवारी चािक ९८४४७७०९८६ 
 िवारी िाधन चिाउन े  र आवश्र्कतानिुार 
कार्ायिर्को अन्र् कामकाज गने । 

४१ महेन्द्र काकी ह.ि.चा.(एम्बिेुन्ि चािक) ९८४७२३२८८८ गाउँपालिकाको एम्बिेुन्ि िंचािन िम्बन्धी कार्य 
गने 

४२ िोपिाि ज्ञवािी कार्ायिर् िहर्ोगी ९८४३८६०८६२ 
 गाउँ कार्य पालिकाको कार्ायिर्मा िरिफाई 
शचठ्ठी पि िगार्तका कार्य गने । 

४३ चोिाकान्त पौडेि कार्ायिर् िहर्ोगी ९८४७३९२८३५ 
गाउँ कार्य पालिकाको कार्ायिर्मा िरिफाई शचठ्ठी 
पि िगार्तका कार्य गने ।  

४४ गोमा खिी कार्ायिर् िहर्ोगी ९८४०४७५७४५  िरिफाई शचठ्ठी पि िगार्तका कार्य गने। 

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

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

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

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

४९ िान्ता लगरी कार्ायिर् िहर्ोगी ९८४७३५८८५२ 
 ५ नं. वडा कार्ायिर्मा िरिफाई शचठ्ठी पि 
िगार्तका कार्य गने । 

५० ददनेि प्रिाद शे्रष्ठ कार्ायिर् िहर्ोगी ९८४७३५७६६८ 
 ६ नं. वडा कार्ायिर्मा िरिफाई शचठ्ठी पि 
िगार्तका कार्य गने । 
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५१ लनरु खिी कार्ायिर् िहर्ोगी 9844090469 
 7 नं. वडा कार्ायिर्मा िरिफाई शचठ्ठी पि 
िगार्तका कार्य गने । 

अन्र् कमयचारी टववरण 

लि.नं कमयचारीको नाम पद िम्पकय  नम्बर कार्य टववरण 

१. श्री नरेन्द्र प्रिाद िमाय लनरीक्षक ९८५७०६७२८७ 
प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार बमोशजमव शिक्षा 
क्षेििँग िम्बशन्धत टवलभन्न कार्यहरु िम्पादन 
गने । 

२. श्री शखमबहादरु थापा शिक्षक 9867262874 

प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृतको मातहतमा रही 
शिक्षा िाखा अन्तगयत रही तोटकएको कामकाज 
गने गराउने।  

३. श्री महेन्द्र पररर्ार उद्यम टवकाि िहजकताय 9847583000 प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृतको मातहतमा रही 
गाउँपालिकामा िंचािन हनु ेिघउुद्यम टवकाि 
अन्तयगत िघउुद्यमी लिजयना गने तालिम िंचािन 
गनय िगाएतका अन्र्  तोटकएका कार्य गने । 

४. श्री भगवती थापा उद्यम टवकाि िहर्ोगी 9847040400 

िल्िाहकार 

१ श्री हरर प्रिाद अर्ायि काननुी िल्िाकार 9857061864 

न्र्ार् िलमलतका टवलभन्न कार्यहरु िम्पादन गने 
र गाउँ कार्यपालिकाको ऐन¸ लनर्म¸ नीलत 
लनमायणमा आवश्र्क कानूनी परामिय प्रदान गने 
। 

२ श्री नटवन काकी प्रिे िल्िाहकार 9841648272 

गाउँपालिका टवलभन्न गलतटवलधहरुको िूचनाहरु 
आम नागररक तथा लमडीर्ामा िम्प्ररे्ण गने र 
गाउँपालिकािाई आवश्र्क्तानिुार िल्िाह 
िझुाव उपिब्ध गराउने ।  
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सम्पादन भएका मखु्य क्रियाकलापहरु 

िुशािन िथा िेिा प्रिाह 

१. कार्ायिर्को लनर्लमत मालिक बैठक तथा िमीक्षा कार्यक्रम 

लमलत २०७९/०४/०५ गते कार्ायिर्को लनर्लमत मालिक बैठक तथा िमीक्षा कार्यक्रम प्रमखु प्रिािकीर् 
अलधकृत िक्ष्मण पाण्डेको अध्र्क्षता तथा गा.पा. िरोजकुमार थापा, उपाध्र्क्ष तारा थापाको टविेर् उपशस्थतीमा 
जनतािाई केन्द्रमा राखेर प्रभावकारी िेवा प्रवाह, आ.व. ०७९/०८० को नीलत तथा कार्यक्रम अनिुार िम्बशन्धत 
िाखािे कार्यक्रम कार्ायन्वर्न कार्यर्ोजना लनमायण गरर पेि,  आ.व. ०७९/०८० को िालग कार्य िम्पादन करार 
िम्झौता, कमयचारीको वाटर्यक तथा अधय वाटर्यक का.ि.म.ु फारामको मूल्र्ाङ्कन,  आ.व. ०७८/०७९ को वाटर्यक 
िमीक्षा गोष्ठीको तर्ारी, कमयचारीिे पददर् मर्ायदा ख्र्ाि गरी कार्य िम्पादन गने टवर्र्मा छिफि भएको लथर्ो।  

 

२. आ.व. ०७८/०७९ को वाटर्यक िमीक्षा कार्यक्रम 

 गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको आ.व. ०७८/०७९ को वाटर्यक िमीक्षा कार्यक्रम लमलत २०७९/०४/१६ गते 
गाउँपालिकाका अध्र्क्ष िरोजकुमार थापाको अध्र्क्षतामा िम्पन्न भर्ो । कार्यक्रममा उपाध्र्क्ष तारा थापाको 
स्वागत मन्तव्र्, प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृत िक्ष्मण पाण्डेको कार्ायिर्को िंशक्षप्त गलतटवलधको प्रस्ततुी,  िाखा 
प्रमखुहरू र वडा िशचवहरूको प्रस्ततुी िटहत कार्यक्रम िम्पन्न भर्ो । 
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३. कार्य िम्पादन करार िम्झौता िम्पन्न 

गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको आ.व. ०७९/०८० को नीलत तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्ायन्वर्न गनय 
गाउँपालिका अध्र्क्षिँग प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृत तथा प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृतिँग िाखा प्रमखुहरूिे लमलत 
२०७९/०४/१६गतेको ददन कार्य िम्पादन करार िम्झौता िम्पन्न भर्ो । कार्य िम्पादन करार िम्झौताको 
लनर्लमत प्रगती प्रलतवेदन कार्यपालिकामा छिफि गरी टवलभन् न िूचकको आधारमा उत्कृष्ट कार्य िम्पादन गने 
कमयचारीिाई प्रोत्िाहन गने नीलत गाउँपालिकािे लिएको छ । 

 

४. लनजामती िेवा ददवि, २०७९ 

 लनजामती िेवा ददवि, २०७९ को िन्दभयमा पटहिो िेवा लिन आउने िेवाग्राहीिाई गाउँपालिका अध्र्क्ष 
िरोजकुमार थापा, उपाध्र्क्ष तारा थापा, प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृत िक्ष्मण पाण्डे िगार्त कमयचारीहरूिे िम्मान 
िाथै कार्ायिर् िरिफाई तथा कार्ायिर्मा ददपाविी कार्यक्रम िम्पन्न भएको। 
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५. िंटवधान ददवि २०७९ 

िंटवधान ददवि २०७९ को अविरमा गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको जनप्रलतलनलध र कमयचारीहरु भई कार्ायिर् 
पररिदमा ददप प्रज्श्विन कार्य िम्पन्न भएको। 

६. प्रशिक्षण कार्यक्रम िम्पन्न  
गलु्मीदरबार गाउँपालिकािे लमलत २०७९/०६/०८ गते नेपाि िरकारका पूवय मखु्र् िशचव एवं शचनका िालग 
पूवय नेपािी राजदतु आदरणीर् व्र्शक्तत्व श्री लििामणी पौडेि, रेििुा बहमुखुी क्र्ाम्पि गलु्मीका पूवय प्राध्र्ापक 
एवं शिक्षा टवद् श्री दीन पन्थी, पढ्दै कमाउदैका अलभर्ान्ता जनज्श्र्ोती मा.टव. िखेुतका प्रधानाध्र्ापक श्री नारार्ण 
लिग्देिको प्रशिक्षण रहेको लथर्ो। कार्यक्रममा स्थानीर् िरकार िन्चािन, प्रभावकारी िेवा प्रवाह, शिक्षािाई 
आधलुनकीकरण, टवद्यािर् व्र्वस्थापन िगार्तका टवर्र्मा प्रशिक्षण कार्यक्रम िञ्चािन भए को लथर्ो।कार्यक्रममा 
वडाध्र्क्ष, कार्यपालिका िदस्र्, वडा िदस्र्, कमयचारी, शिक्षक र टवद्यािर् व्र्वस्थापन िलमलतका अध्र्क्षहरू िहभागी 
हनुहुनु््र्ो।कार्यक्रम गलु्मीदरबार गाउँपालिकाका अध्र्क्ष िरोजकुमार थापाज्श्रू्को अध्र्क्षता, नेपाि िरकारका पूवय 
मखु्र् िशचव तथा शचनका िालग पूवय राजदतु श्री लििामणी पौडेिको प्रमखु आलत्र्ता रहेको लथर्ो। कार्यक्रममा 
प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृत िक्ष्मण पाण्डेको स्वागत मन्तव्र् रहेको लथर्ो भन ेिञ्चािन अलधकृत िंकप्रिाद पन्थीिे 
गनुय भएको लथर्ो।   
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७. फेरी भेिौिा कार्यक्रम िम्पन्न 

गलु्मीदरबार गाउँपालिकामा २ वर्य ५ मटहना िेखा प्रमखुको रूपमा कार्यरत अलधकृत छैठौं,िेखा श्री भटवष्र् 
अर्ायििाई गाउँपालिका पररवारबाि मार्ाको शचनो प्रदान गदै फेरी भेिौिाको अपेक्षा िटहत हाददयक मंगिमर् 
िभुकामना व्र्क्त गररर्ो।  

 

८. िभुकामना आदानप्रदान कार्यक्रम िम्पन्न  
गलु्मीदरबार गाउँपालिकाबाि २०७९ िािको िभु टवजर्ा दिमी,िभु ददपाविी, नेपाि िंवत, छठ पवयहरूिे हािो 
िामाशजक िंस्कृलत िंरक्षण गदै िामाशजक िदभाव कार्म रहोि भन्दै िम्पूणय नागररकहरूिाई ि-ुस्वास््र्, 

ददघयजीवनको हाददयक मंगिमर् िभुकामना व्र्क्त गदै िभुकामना आदानप्रदान कार्यक्रम िम्पन्न भएको लथर्ो। 
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9. गाउँ िभा ११ औ ंअलधवेिन िम्पन्न 

गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको गाउँ िभा ११ औ ंअलधवेिन लमलत २०७९ कालतयक ३ गते िम्पन्न भएको लथर्ो। 

 

१०. एकीकृत घमु्ती िेवा िंचािन 

नागररकको िेवािाई केन्द्रमा राखी गलु्मीदरबार गाउँपालिकाका िबै वडाहरूमा लमलत २०७९/०९/०८ गते 
देशख १४ िम्म िंचािन भएको उपभोक्ता िलमलतका पदालधकारीको अलभमखुीकरण र एकीकृत घमु्ती िेवा माफय त 
िेवा प्रवाह िम्पन्न ।  
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११. स्थानीर् तह लबशत्तर् ििुािन जोशखम मूल्र्ाङ्कन Fiduciary Risk Assessment (FRA) को 
अलभमशुखकरण कार्यक्रम 

शजल्िा िमन्वर् िलमलतको आर्ोजना तथा गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको िमन्वर्मा गाउँपालिकाका अध्र्क्ष 
िरोजकुमार थापा, प्रमखु अलतलथ शजिि प्रमखु द्रोण खिीको उपशस्थतीमा स्थानीर् तह लबशत्तर् ििुािन जोशखम 
मूल्र्ाङ्कन Fiduciary Risk Assessment (FRA) को अलभमशुखकरण कार्यक्रम िम्पन्न भर्ो । कार्यक्रममा वडाध्र्क्ष 
िटहत कार्यपालिका िदस्र्हरू र िाखा प्रमखुहरूिाई अलभमशुखकरण गररएको लथर्ो । र्ि कार्यक्रमबाि स्थानीर् 
तहको टवशत्तर् प्रणािी व्र्वशस्थत, पारदिी, टवलधिम्मत र प्रभावकारी बनाउन महत्वपूणय र्ोगदान रहने छ।  

 

१२. स्थानीर् तह लबशत्तर् ििुािन जोशखम मूल्र्ाङ्कन Fiduciary Risk Assessment (FRA) को प्रारशम्भक 
नलतजा तर्ारी गदै  

स्थानीर् तह िंस्थागत क्षमता स्वमूल्र्ाङ्कन १०० पूणायङ्क र स्थानीर् तह टवत्तीर् ििुािन जोशखम मूल्र्ाङ्कन १०० 
पूणायङ्कको िालग गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको आ.व. ०७८/०७९ मा िम्पादन भएका टवलभन्न कृर्ाकिापहरुको 
टवलभन्न िूचकहरू System मा प्रटवष्ट गरी कमयचा प्रारशम्भक नलतजा तर्ार गदै । 
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पूिााधाि लिकाि िथा िािाििण व्यिस्थापन शाखा 

१. १५ िैर्ाको अस्पतािको अनगुमन 

गलु्मीदरबार गाउँपालिकामा लनमायणालधन १५ िैर्ाको अस्पतािको अनगुमन लनरीक्षणको क्रममा प्रमखु 
प्रिािकीर् अलधकृत, इशन्जलनर्र र प्रिे िल्िाहकार 

 

२. ईवरी मा.टव. को १६ कोठे आधलुनक भवनको शििान्र्ाि 
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गलु्मीदरबार गाउँपालिकाबाि लनमायण हनुे ईवरी मा.टव. को १६ कोठे आधलुनक भवनको लमलत २०७९/०४/२३ 
गते गाउँपालिका अध्र्क्ष िरोजकुमार थापाबाि शििान्र्ाि कार्य िम्पन्न भएको। 

 

३. टवरबािमा लनमायणालधन स्वास््र् चौकीको अनगुमन  
गलु्मीदरबार गाउँपालिकाका िबै वडाहरूमा िटुवधा िम्पन् न स्वास््र् चौकी लनमायण गने क्रममा वडा नं. ४ 
टवरबािमा लनमायणालधन स्वास््र् चौकीको अनगुमन लनरीक्षण गदै गाउँपालिका अध्र्क्ष िरोजकुमार थापा, उपाध्र्क्ष 
तारा थापा, प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृत िक्ष्मण पाण्डे,पूवय वडाध्र्क्ष खमु बहादरु पल्िी।गलु्मीदरबार गाउँपालिकाका 
अन्र् वडाहरूमा स्वास््र् चौकी लनमायण िम्पन्न भैिकेको छ। 

 

िामालजक िथा आलथाक लिकाि 

१.कृटर् फमयको अनगुमन तथा लनररक्षण 

गलु्मीदरबार गाउँपालिका वडा नं. ६ भिार्चौरका र्वुा उद्यमी पदम खिीको बाख्रा फमयको स्थिगत अनगुमन 
लनरीक्षण गदै गाउँपालिका अध्र्क्ष िरोजकुमार थापा, प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृत िक्ष्मण पाण्डे, िामाशजक टवकाि 
िलमलत िंर्ोजक मकेुि थापा, वडा िदस्र् िनु्दर कंुवर। 
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 २. लतज लगत माफय त िामाशजक िंदेि 

 “परम्परा जोगाउँ, लबकृती हिाउँ” भन्न ेनारा िटहत गाउँपालिकािे हररतालिका लतज २०७९ को अविरमा लमलत 
२०७९/०५/०९ गते आर्ोजना गरेको लतज लगत प्रलतर्ोलगतामा िहभालगिे लगत र नतृ्र् माफय त िामाशजक िंदेि 
प्रदान कार्य भएको। 

 

३. िोििोिमा िामाशजक िरुक्षा भत्ता टवतरण कार्यक्रम  
गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको आ.व. ०७९/०८० को नीलत तथा कार्यक्रम अनिुार िामाशजक िरुक्षा भत्तािाई 
नागररकको िटुवधािाई मध्र्नजर गरी िोि िोि तथा घर घरमा परु् र्ाउने कार्यक्रम अन्तगयत लमलत 
२०७९/०६/११ गते वडा नं. ६ बाि िभुारम्भ गदै उपाध्र्क्ष तारा थापा, गाउँपालिकाका प्रवक्ता िालिकराम 
िण्डन, कार्यपालिका िदस्र् ईवरी पररर्ार, वडा िशचव रामकृष्ण कंडेि िगार्त बैंकका कमयचारी, जनप्रलतलनलध र 
वडाका कमयचारी िमेतको िहभालगता रहेको लथर्ो।  
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५. बजार अनगुमन लनरीक्षण िम्पन्न  
गलु्मीदरबार गाउँपालिकािे लनर्लमत बजार अनगुमन कार्यक्रम िम्पन्न गरेको छ। गाउँपालिकाका मखु्र् बजार 
क्षेि तथा ग्रालमण क्षेिका २०७ विा पििमा अनगुमन गररएको लथर्ो। अनगुमनको क्रममा अलधकांि पििहरुमा 
मूल्र् िूची नराखेको¸ केही पििहरुमा िाइन बोडय नराखेको¸ िरिफाईमा ध्र्ान नददईएको तथा केहीमा म्र्ाद 
गजु्रमेा िामग्रीहरु भेिीएको लथर्ो।आगामी ददनमा कैटफर्त देशखएका पििहरुिाई कमजोरी िधुार गनय र 
नागररकहरुिाई गणुस्तरीर् 
खाद्य पदाथयहरुमाि टवक्री 
टवतरण गनय िचेत गराईएको 
छ।अनगुमनको क्रममा 
म्र्ाद नाघेका िामग्रीहरु 
जफत गरी जररमाना 
गररएको लथर्ो।कारवाहीमा 
परेका पििहरु २९ विा 
पििहरुबाि १४¸५००।- 
रकम जररमाना गररएको 
लथर्ो।  

६. िहलुिर्त कृटर् ऋण िम्बन्धी लिपक्षीर् िम्झौता िम्पन्न 

गलु्मीदरबार गाउँपालिकामा िंचािन भएको कृटर् तथा पि ुउद्यम पररर्ोजना अन्तगयत कृर्कहरुिाई िहलुिर्त 
ऋण उपिब्ध गराउन लमलत २०७९/०७/०२ गते गलु्मीदरबार गाउँपालिका, हेफर प्रोजेक्ि नेपाि र नपेाि एि 
लब आई SBI बैंक िँग िम्झौता िम्पन्न भएको लथर्ो। 
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7. िैटिक टहंिा टवरुद्धको १६ ददन ेअलभर्ान िंचािन 

िैटिक टहंिा टवरुद्धको १६ ददने अलभर्ान अन्तगयत िामाशजक न्र्ार्, घरेि ु/ िैटिक टहंिा, कारक तत्व र काननुी 
व्र्वस्थाको बारेमा अनशुिक्षण कार्यक्रम िंचािन गने अलभर्ान अन्तगयत लमलत २०७९/०८/१८ गते वडा नं ५ 
मा अनशुिक्षण कार्यक्रम िम्पन्न।  

 

८. टवरबाि बजार क्षिेमा बजार अनगुमन िमपन्न 

लमलत २०७९/०९/२१ मा र्ि घरेि ुतथा िाना उद्योग कार्ायिर्, गलु्मीको आर्ोजना तथा शजल्िा प्रिािन 
कार्ायिर् गलु्मी, गलु्मीदरबार गाउपालिका र प्रहरी कार्ायिर् ििृाको िमन्वर्मा गलु्मीदरबार गाउपालिकाको 
लबिेर्गरर टवरबाि बजार क्षेिमा बजार अनगुमन िमपन्न गररर्ो ।   
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लशक्षा िथा खेिकुद 

१. २२ औ ंअन्तरायटिर् र्वुा ददवि २०७९ को पावन अविरमा आर्ोशजत म्र्ाराथनु दौड प्रलतर्ोलगता 
स्वास््र् गलु्मीदरबार गाउँपालिकाबाि २२ औ ंअन्तरायटिर् र्वुा ददवि २०७९ को पावन अविरमा आर्ोशजत 
म्र्ाराथनु दौड प्रलतर्ोलगतामा िहभालग खेिालडहरूिाई परुस्कार टवतरण गनुयहदैु गाउँपालिका अध्र्क्ष िरोजकुमार 
थापा, उपाध्र्क्ष तारा थापा, प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृत िक्ष्मण पाण्डे िगार्त जनप्रलतलनलध र कमयचारीहरू  

 

२. ५६ औ ंअन्तरायटिर् िाक्षरता ददविको अविरमा कार्यक्रम 

५६ औ ंअन्तरायटिर् िाक्षरता ददविको अविरमा गलु्मीदरबार गाउँपालिकाद्वारा आर्ोशजत अन्तर  टवद्यािर् हाशजरी 
जबाफ प्रलतर्ोलगता तथा उत्कृष्ट टवद्याथी िम्मान तथा नगद िटहत  प्रमाण पि टवतरण कार्यक्रम प्रमखु प्रिािकीर् 
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अलधकृत िक्ष्मण पाण्डेको अध्र्क्षता, गाउँपालिका अध्र्क्ष श्री िरोजकुमार थापाको प्रमखु आलत्र्ता तथा उपाध्र्क्ष 
तारा थापाको टविेर् आलत्र्ता, वडाध्र्क्ष र कार्यपालिका िदस्र्, िाखा प्रमखुहरू िमेतको आलत्र्तामा 
उपशस्थतीमा कार्यक्रम िम्पन्न गररर्ो। 

३. छािवशृत्त टवतरण कार्यक्रम िम्पन्न 

गलु्मीदरबार गाउँपालिका अन्तगयतका िामदुाटर्क टवद्यािर्मा अध्र्र्नरत, गररब, जेहेन्दार टवद्याथीहरूको िालग 
गलु्मीदरबार गाउँपालिकाका प्रथम अध्र्क्ष स्व. अिोककुमार थापाको स्मलृतमा रू ५ िाखको रकम िटहत स्थाटपत 
अध्र्क्ष अिोककुमार थापा छािवशृत्त कार्यक्रम अन्तगयत छनौि भएका टवद्याथीहरुिाई छािवशृत्त टवतरण गने 
कार्यक्रम िम्पन्न। 

 

४. गाउँपालिका अन्तगयतका टवद्यािर्हरूका गशणत शिक्षकहरूको िालग  पनुतायजगी तालिम िम्पन्न 

गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको आर्ोजना तथा Vedanta Publication  Pvt. Ltd. को िहर्ोगमा गलु्मीदरबार 
गाउँपालिका अन्तगयतका टवद्यािर्हरूका गशणत शिक्षकहरूको िालग दईु ददने पनुतायजगी तालिम लमलत 
२०७९/०८/३० गते  िमापन भर्ो । मानव जीवनको महत्वपूणय स्थानमा रहेको गशणत टवर्र्को महत्विाई 
आत्मिाथ गरी रमाउन र गशणलतर् पेिाप्रलत उत्प्ररेरत हनु र किरी टवद्याथीिाई रमाउदै अध्र्ापन गराउन िटकन्छ 
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भन्ने टवर्र्मा curriculum based training को िहशजकरण िेखक तथा गशणत टवर्र् टवज्ञ हकुुम प्रिाद दाहाििे 
गनुय भएको लथर्ो । 

स्वास्थ्य 

१. मटहिा िामदुाटर्क स्वास््र् स्वरं्िेटवकाको प्रलतवद्वता 
नेपािको ग्रामीण स्वास््र् क्षेिमा अतिुनीर् र्ोगदान परु् र्ाउन ु भएका मटहिा िामदुाटर्क स्वास््र् 
स्वरं्िेटवकाहरुिाई गलु्मीदरबार गाउँपालिका पररवार हाददयक धन्र्वाद ज्ञापन गदयछौ। १९औ ंराटिर् मटहिा 
िामदुाटर्क स्वास््र् स्वरं्िेटवका ददवि, २०७९ मंलिर १९ गते वडाहरूमा टवलभन्न कार्यक्रम िहीत िम्पन्न 
भर्ो। 

 

२. मोलतर्ालबन्दकुा लबरामीको लनःिलु्क िल्र्टक्रर्ा  

र्ि गाउँपालिकािे मोलतर्ालबन्दकुा लबरामीको लनःिलु्क िल्र्टक्रर्ा गनय िहर्ोग गरेको छ । नेपाि नेि ज्श्र्ोलत 
िंघ शजल्िा आखँा उपचार केन्द्र तम्घाि गलु्मीिँग िम्झौतामा गाउँपालिका लभिका नागररकहरुको लनःिलु्क 
मोलतर्ा टवन्दकुो िल्र्टक्रर्ा गनय िरुु गररएको छ। 
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िूचना प्रलिलध िथा लिद्युलिय िुशािन 
 

१. टवद्यतु महििु भकु्तानी िम्बन्धी िूचना 
गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको आ.व. ०७९/०८० को नीलत तथा कार्यक्रम अनिुार  गाउँपालिका लभि बिोबाि 
गने ५५२४ घरधरुीका नागररकको िामदुाटर्क 
टवद्यतु प्रर्ोग गनेको हकमा १० र्लुनि र नेपाि 
टवद्यतु प्रालधकरणको टवद्यतु प्रर्ोग गनेको हकमा 
न्रू्नतम २० र्लुनि िम्मको महििु रकम 
२०७९ िाि िाउन,भाद्र र अिोज मटहना 
िम्मको गाउँपालिकािे भकु्तानी गरेको जानकारी 
गराउछौ ! रकम भकु्तानी गररएको जानाकारी 
गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको SMS प्रणािीमा दताय भएका िम्पूणय घरधरुीमा SMS माफय त जानाकारी गराइएको 
छ । 

२. राजश्च िंकिनमा अनिाईन राज्श्व िंकिन प्रणािी को प्रर्ोग  
 गलु्मीदरबार गाउँ कार्यपालिका अन्तगयतका वडा कार्ायिर्हरु तथा कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा राजश्च िंकिन 

प्रणािी  जडान गरर िंचािनमा ल्र्ाइएको छ ।पारदशियता कार्म गनुय र राजवको वास्तटवक प्रक्षेपणमा िहर्ोग 
परु्ायउन ुर्िको उद्धेश्र् रहेको छ।जनुिकैु िमर्मा राजवको तात्कालिन अवस्था िशजिै प्राप्त गनय िटकन्छ। 
करदातािे आफूिे लतरेको करको टववरण तरुुन्तै आफ्नो मोबाईिमा SMS माफय त प्राप्त गनुय र्िको अको 
टविेर्ता हो। 
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३. कार्ायिर्को वेभिाईि, िामाशजक  िंजाि, मोबाईि एप्ि िञ्चािन तथा अध्र्ावलधक 

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

४.  अनिाईनमा आधाररत मानव िंिाधन प्रणािीको  प्रर्ोग  

गलु्मीदरबार गाउँपालिका अन्तगयतका िम्पूणय कमयचारीहरुको िमग्र व्र्वस्थापन, लनर्न्िण तथा अलभिेशखकरणका 

िागी अनिाईनमा आधाररत मानव िंिाधन प्रणािी    जडान गरर िंचािनमा ल्र्ाइएको छ । पारदशियता कार्म 
गनुय र कमयचारीको लनर्लमत उपशस्थती र कार्यिम्पादनको मूल्र्ाङ्कनमा िहर्ोग परु्ायउन ुर्िको उद्धेश्र् रहेको छ। 
कार्ायिर्मा लबगत ३ वर्यदेशख नै हस्तलिशखत हाशजरी रशजष्टर प्रर्ोगमा ल्र्ाईएको छैन। 
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काययपावलकाका वनर्ययहरु 
लमलत २०७९।०४।१३ गतेको प्रथम कार्यपालिकाको बैठकको लनणयर्हरु 

लनणा

य नं. 

लनणाय 

१. र्ि भन्दा अगालडका कार्यपालिका बैठकको लनणयर्हरुको कार्ायन्वर्नको अवस्था बारे छिफि तथा िमीक्षा गररर्ो 
लनणयर्हरु कार्ायन्वर्नको अवस्था िन्तोर्जनक रहेको पाइर्ो ।  
 

२. गलु्मीदरबार गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्बाि िम्पादन भएका टवलभन्न कार्यक्रमहरुको वाटर्यक िलमक्षा गोष्ठी 
लमलत २०७९ श्रावण १६ गते गने । 

३. गलु्मीदरबार गाउँपालिकामा नागररक केशन्द्रत िेवा प्रवाहिाई कार्यिम्पादनमखुी¸ पररणाममखुी¸ जनउत्तरदार्ी र 
व्र्विार्ीक मूल्र् मान्र्तािे ओतप्रोत बनाई कमयचारीहरुिाई शजम्मेवार र जवाफदेही बनाउँदै प्रभावकारी िेवा 
प्रवाहको व्र्वस्था लमिाउन प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृतिे गाउँपालिका अध्र्क्षिँग र िाखा प्रमखु तथा टवद्यािर्का 
प्रधानाध्र्ापकहरुिे प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृतिँग टवलभन्न िूचकको आधारमा कार्य िम्पादन करार िम्झौता गने 
। कार्य िम्पादन करार िम्झौता बमोशजम कमयचारीहरुको लनर्लमत कार्य िम्पादनको आधारमा प्रोत्िाहन गदैं 
कमयचारीहरुको उच्च मनोवि बनाई गाउँपालिकाको वृहत्तर टहतमा पररचािन गने  

४. आ.व. ०७८/०७९ मा SUTRA System मा प्राटवलधक िमस्र्ाको कारणिे भकु्तानी हनु बाँकी रहेका देहार् 
बमोशजमका र्ोजना तथा कार्यक्रमहरुको आ.व. ०७९।०८० मा गाउँपालिकाको िंशचत रकमबाि भकु्तानी 
गने। 
टवलभन्न कार्यक्रमहरुको रकम 
लि.न. र्ोजनाको / व्र्शक्तको टववरण कार्यक्रमको टववरण रकम  कैटफर्त 

१. र्ोजना तथा प्रिािन वडास्तरीर् अनगुमन 245,000.00   

२ र्ोजना तथा प्रिािन अनगुमन 273,000.00   

३ र्ोजना तथा प्रिािन अनगुमन मलु्र्ाङ्कन 270,000.00   

४ कृटर् तथा िामाशजक आ.टव.िा अनगुमन मलु्र्ाङ्कन 50,000.00   

५ कृटर् तथा िामाशजक आ.टव.िा अनगुमन 46,000.00   

६ शिक्षा िाखा अनगुमन 34,000.00   

७ शिक्षा िाखा अनगुमन 95,000.00   

८ िामाशजक टवकाि िाखा बैठक भत्ता 262,000.00   

९ िामाशजक टवकाि िाखा बैठक भत्ता 79,000.00   

१० स्वास््र् िाखा कोलभड जोशखम भत्ता 2,089,605.00   

११ कृटर् िाखा अनगुमन 26,000.00   
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१२ िामाशजक टवकाि िाखा ढुवानी खचय 24,950.00 नवराज शघलमरे 

१३ र्ोजना तथा प्रिािन टवटवध खचय 11,200.00 तारा लगरी 

१४ र्ोजना तथा प्रिािन ढुवानी खचय 34,000.00 टवक्रम बस्नेत 

१५ ४ नं. वडा कार्ायिर् टवद्यतु ममयत 4,940.00 वडा िशचव 

१६ शिक्षा िाखा खाजा खचय 16,450.00 शखम बहादरु थापा 

१७ 
स्वास््र् िाखा खाजा खचय 59,500.00 

िन्तटुष्ट खाजा 
खचय 

१८ 
६ नं. वडा कार्ायिर् 

अनगुमन खाजा तथा 
ढुवानी खचय 19,000.00 वडा नं ६ 

१९ शिक्षा िाखा ढुवानी खचय 72,000.00 शखम बहादरु थापा 

२० स्वास््र् िाखा टवटवध खचय 2,050.00 ईन्द ुघती 

२१ िामाशजक टवकाि िाखा िाग ुऔर्ध दवु्र्यिनी  67,225.00 मलनराम ज्ञवािी 

२२ शिक्षा िाखा TST 58,000.00 िंघ 

२३ दरबारदेटवस्थान स्वा.चो. ल्र्ापिप ममयत 6,500.00 रामकृष्ण कंडेि 

२४ र्ोजना तथा प्रिािन टवटवध खचय 49,700.00 प्रकाि थापा 

  
  जम्मा रकम 3,920,720.00   

 

टवलभन्न फमयहरुको रकम भकु्तानी 
लि.न. र्ोजनाको / व्र्शक्तको टववरण कार्यक्रमको टववरण रकम  कैटफर्त 

१ 
अशस्मता पसु्तक स्िेिनरी तथा फोिोकपी 
िेन्िर िामान खररद 49,324.00   

२ ऋटर् स्िेिनरी कार्ायिर् िामान खररद 19,570.00   

३ िशुििा टपन्ििय 
मििन्द तथा कार्ायिर् 
िामाग्री 78,139.00   

४ िरन मेलडलिन लडस्रब्र्िुिय और्धी खररद 149,860.00   

५ टकिान भेि िेन्िर पि ुऔर्धी खररद 25,000.00   

६ िमदु्र मेलडको और्धी खररद 45,000.00 

कस्तो छ 

आमा 

७ पषु्पान्जिी भेि िेन्िर पोर्ण िम्बन्धी कार्यक्रम 98,180.00   

८ टव एन आल्मलुनर्म िभाहि पािेिन 285,000.00   

९ दगुाय आल्मलुनर्म  िभाहि राउण्ड िेबि 100,000.00   
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१० रेििुा कम्र्िुर एण्ड ईिेक्रोलनक्ि कम्प्र्िुर ममयत 89,580.00   

११ गण्डकी फोिो स्िुलडर्ो टवटवध 2,650.00   

१२ लबना काकी घर भाडा  23,100.00   

१३ िन्तषु् ि भान्िा घर टवटवध 80,000.00   

१४ अलतलथ गेष् ि हाउि टवटवध 70,000.00   

१५ जि शिव िक्ती स्िोिय (२० गते पलछ) इन्धन 110,000.00   

  
  जम्मा रकम 

1,225,403.0
0   

 

टवलभन्न र्ोजनाहरुको रकम 

लि.न. र्ोजनाको / व्र्शक्तको टववरण 
वडा 
नं 

रकम  कैटफर्त 

१ बठवा खोिा लिफ्ि खा.पा. 6 700,000.00   

२ िरस्वती प्रा.टव रष्ट लनमायण 4 50,000.00   

३ कंडेि गाउँ कुिो ममयत 1 100,000.00   

४ नरहरर मा.टव बाटर्यक उत्वि अनदुान 1 50,000.00   

५ धवािखोिा खा.पा. िरिफाई र्ोजना 7 150,000.00   

६ लििा खानी मो.बा. 1 310,000.00   

७ िाप ुगो.बा. ममयत 1 50,000.00   

८ मशल्द लिफ्ि मोिर जडान र ढुवानी 3 23,500.00 पदम बहादरु पल्िी 

९ बडडाँडा बाँिका रुख पधेँरो ममयत 7 50,000.00   

१० राजगैुरा खा.पा. 4 100,000.00 लड.पी. िेड्रिय 

११ रुन्खादह मा.टव. डेक्ि लनमायण 3 100,000.00 दगुाय आल्मलुनर्म 

१२ माझी गाउँ गो.बा. 1 150,000.00   

१३ वडा स्तरीर् मो.बा. ममयत िाइन म्र्ान 1 50,000.00 जग बहादरु ितुयिी 

१४ ईवरी मा.टव. िंचािन अनदुान 6 1,550,000.00   

१५ 
र्नुाईिेड हेल्थ टफिनेि र्वुा क्िब खेिकुद 
िामाग्री 7 90,000.00 इन्द्र बहादरु थापा 

१६ िारदा मा.टव लिलिि लनमायण 5 100,000.00   

१७ अवायङ्दी गैरा मोिर खररद 4 150,000.00  



 

 

31     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

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

 

बर्य: ३       अङ्क  १२                  २०७९ माघ २८ गते 

१८ 
र्नुाईिेड हेल्थ टफिनेि र्वुा क्िब नागररक 
िचेतना तथा िूचना िंपेिण 7 50,000.00 इन्द्र बहादरु थापा 

१९ पदम बहादरु मा.टव. िौचािर् लनमायण 1 100,000.00   

२० लिरािी खानेपानी 5 100,000.00   

२१ अमरअवायथोक खा.पा. रातापानी स्कीम 5 20,000.00   

२२ मनकामना आमा िमूह तारबार 4 80,000.00   

२३ िवेिोर शिव मशन्दर िंचािन अनदुान 1 195,000.00   

२४ नरहरर मा.टव िौचािर् लनमायण 1 100,000.00   

२५ रत्न आ.टव. तारबार ममयत  4 100,000.00  

२६ देउरािी चौउर ब्र्ाडलमन्िन ममयत 7 50,000.00   

२७ रुन्खादह मा.टव. आई.िी.िी.  4 300,000.00  

२९ राजा पौवाखकय  मो.बा. 3 84,175.00   

     4,952,675.0    
५. आ.व. ०७८/०७९ को वाटर्यक बजेि तथा कार्यक्रम अनिुार गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्बाि टवलभन्न शिर्यकको 

आम्दानी तथा खचय भएको आलथयक टववरण प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृत श्री िक्ष्मण पाण्डे माफय त बैठकमा प्रस्ततु 
भई छिफि भर्ो । 

६. गलु्मीदरबार गाउँपालिकाका अन्तगयगतका िामदुाटर्क टवद्यािर्मा अध्र्र्नरत गररब¸ जेहेन्दार¸ टवपन्न तथा िशक्षत 
वगयका टवद्याथीहरुिाई छािवृशत्त उपिब्ध गराउन े उद्दशे्र्िे गलु्मीदरबार गाउँपालिकाका प्रथम अध्र्क्ष स्व. 
अिोककुमार थापाको स्मलृतमा स्थापना भएको छािवृशत्तिाई प्रभावकारी रुपमा कार्ायन्वर्न गनय अध्र्क्ष 
अिोककुमार थापा छािवशृत्त कोर् िञ्चािन कार्यटवधी¸ २०७९ जारी गने ।  

७. गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको आ.व. ०७९/०८० को नीलत तथा कार्यक्रम अनिुार जनउत्तरदार्ी स्थानीर् 
िरकारिाई आत्मिाथ गदै जवाफदेहीता र िूचनाको हक जनताको घरघरमा परु् र्ाउने उद्देश्र्िे गाउँ 
कार्यपालिकाको कार्ायिर्बाि िम्पादन भएका टवलभन्न कृर्ाकिापहरुको बारेमा जनतािगँ गाउँपालिका रेलडर्ो तथा 
टि.भी. कार्यक्रम िंचािन गने ।  

८. गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको आन्तररक आम्दानी अन्तगयत ढुिा लगिी बािवुा र कवाडीको िेण्डर िूचना प्रकािन 
गने । 

९. गलु्मीदरबार गाउँपालिकामा आ.व. ०७९/०८० को िालग शजल्िा दररेििाई आधार मानी तर्ार गररएको 
गाउँपालिकाको दररेििाई स्वीकृत गने । 

१०. ६ नं. वडा कार्ायिर्को कृटर् प्राटवलधक पदमा कार्यरत िकुन्तिा मल्ि िाहीिाई नेपाि िरकारबाि स्वीकृत भई 
आएको एक गाउँ एक कृटर् प्राटवलधक कार्यक्रम अन्तगयतमा ररक्त रहेको कृटर् प्राटवलधक पदमा िमावेि गने ।  

११ गाउँपालिकाका टवलभन्न वडामा रहेका मोिरबािोहरु पिक पिक वर्ायको कारणिे अवरुद्ध भई र्ातार्ात िंचािन 
हनु निकेको हुँदा महत्वपूणय िडकहरुिाई तत्काि ममयत िंभार गरी र्ातार्ात िंचािन गरर जनजीवनिाई िहज 
तलु्र्ाउन कोिेिन टवलधको प्रर्ोग गरी लछिो रुपमा ममयत िंभारको कार्य गने । 
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१२. गलु्मीदरबार गाउँ कार्यपालिकाको आ.व. ०७९/०८० को खररद र्ोजना तथा टवलभन्न लनकार्बाि प्राप्त पि तथा 
पररपिहरु बैठकमा प्रस्ततु भई छिफि भर्ो । प्राप्त लनदेिन र कार्यक्रम अनिुार कार्य िम्पादन गने व्र्वस्था 
लमिाउने ।  

लमलत २०७९।०५।२६ गतेको दोस्रो कार्यपालिकाको बैठकको लनणयर्हरु 

लनणाय नं. लनणाय 

१. र्ि भन्दा अगालडका कार्यपालिका बैठकको लनणयर्हरुको कार्ायन्वर्नको अवस्था बारे छिफि तथा िमीक्षा 
गररर्ो लनणयर्हरु कार्ायन्वर्नको अवस्था िन्तोर्जनक रहेको पाइर्ो ।  
 

२. गलु्मीदरबार गाउँपालिकाका िामाशजक िरुक्षा भत्ता प्राप्त गने नागररकको िहज िटुवधाको िालग िामाशजक 
िरुक्षा भत्ता िबै वडाको िोििोिमा टवतरण गने िाथै अलत अिक्त र ९० वर्य भन्दा मालथका जेष्ठ 
नागररकहरुिाई घरघरमा परु् र्ाउने । 

३. गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको आ.व. ०७९/०८० को नीलत तथा कार्यक्रम अनिुार व्र्शक्तगत घिना दताय 
अन्तगयगत जन्म र मतृ्र् ुदतायिाई नागररकको घरघरमा गई िेवा उपिब्ध गराउने र िो को मालिक टववरण 
वडा िशचविे गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा लनर्लमत रुपमा पेि गने ।  

४. आ.व. ०७९/०८० को दिौं गाउँिभाबाि पाररत भएका नीलत तथा कार्यक्रमहरु मध्रे् उपभोक्ता िलमलत 
माफय त िंचािन हनु े टवलभन्न कार्यक्रम तथा र्ोजनाहरुिाई प्रभावकारी रुपमा िमर्मै िम्पन्न गनयको िालग 
मंलिर मटहना लभि उपभोक्ता िलमलत गठन गरर िक्न ेर टढिोमा पौर् मिान्त र्ोजना िम्झौता िम्पन्न गरी 
चैि/बैिाख मटहनमा िम्पूणय र्ोजनाहरुको फरफारक गनय आवश्र्क व्र्वस्था लमिाउने । 

५. टवलभन्न िाखाहरुको वाटर्यक कार्यर्ोजना स्वीकृत गरी िाखा प्रमखुिे तोटकएको िमर्लिमा लभि आफ्नो िाखा 
अन्तगयतका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा िमन्वर् र िहकार्य गदै िम्पन्न गने तोटकएको िमर्मा िम्पन्न 
हनु निकेका र्ोजना तथा कार्यक्रमहरु के कती कारणबाि िम्पन्न गनय िटकएन िोको लिशखत जवाफ िाखा 
प्रमखुिे प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृतिाई पेि गने र प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृतिे कार्यपालिका पेि गने ।  

६. नागररकिे गणुस्तरीर् खाद्यपदाथय उपभोग गनय पाउने अलधकारिाई िलुनशश्चत गनय गाउँपालिकाको टवलभन्न 
स्थानमा लनर्लमत रुपमा प्रभावकारी रुपमा बजार अनगुमन गने । 

७. राज्श्र्बाि प्राप्त िेवा िटुवधाबाि नागररक बशन्चत हनु नपरोि भने्न उद्देश्र्िे गाउँपालिकाका नागररकहरुिाई 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा दिै लतहारको लबचमा अपाि पररचर्पि टवतरण शिटवर िंचािन गने । 

८. गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् र अन्तगयतका वडा कार्ायिर्हरु तथा स्वास््र् िंस्थाहरुबाि नागररकिे अनभुतू 
गने गरी नागररकको गनुािो नआउने गरी प्रभावकारी रुपमा िेवा प्रवाह गने । िेवा प्रवाहमा हेिचक्राई गने¸ 
नागररकिाई दखु ददने मनिार् राख्न,े लनर्लमत रुपमा स्िाफ बैठक तथा मालिम िलमक्षामा उपशस्थत नहनुे, 
अध्र्क्ष तथा प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृतको लनदेिनको पिक पिक पािना नगने कमयचारीिाई प्रचलित ऐन 
कानून बमोशजम प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृतिे आवश्र्क कारवाही अगालड बढाउने ।  

९. गलु्मीदरबार गाउँपालिकामा िूशचकृत भएका मेिलमिापकतायहरुिाई अध्र्ावलधक गनय मेिलमिापकतायहरुिाई 
गाउँपालिकामा िूशचकृतको िालग िूचना प्रकािन गने । 
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बर्य: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-िुलेटिन  

 

बर्य: ३       अङ्क  १२                  २०७९ माघ २८ गते 

१०. गलु्मीदरबार गाउँपालिकामा प्रितुी िेवाको िालग र्ातार्ात िटुवधा िम्बन्धी कार्यटवलध, २०७९,  गलु्मीदरबार 
गाउँपालिकाको र्वुा उद्यम टवकाि िम्बन्धी कार्यटवलध¸ २०७९, गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको टवद्यतु महििु 
छुि ददने िम्बन्धी कार्यटवलध, २०७९ जारी गने ।  

11. कृटर् तथा पिपंुक्षी टवकाि मन्िािर्को “बाँझो तथा उपर्ोगमा नआएको कृटर् र्ोग्र् जग्गामा उत्पादन प्रवयद्धन 
कार्यक्रम िंचािन िम्बन्धमा स्थानीर् तहहरुिाई अनरुोध” िम्बन्धी लमलत २०७९।०४।०५ गतेको िूचना 
बमोशजम र्ि गाउँपालिकािे िागत िाझेदारीमा कार्यक्रम िंचािन गनय ईच्छुक भएको हुदँा कार्यक्रम 
िंचािनको िालग आवश्र्क व्र्वस्था लमिाईददन मन्िािर्मा अनरुोध गने ।  

१२. गाउँपालिकाको न्र्ाटर्क टववाद लनरुपण तथा टवलभन्न काननु लनमायण तथा गाउँपालिकािाई आवश्र्क कानूनी 
परामिय उपिब्ध गराउन टवगतका वर्यहरुमा कानूनी िल्िाहकारको रुपमा कामकाज गदै आउन ु भएका 
अलधवक्ता हरीप्रिाद अर्ायििाई गाउँपालिकाको कानूनी िल्िाहकारको रुपमा लनर्कु्त गने र गाउँपालिकाको 
गलतटवलधहरुिाई िन्चार माध्र्ममा िलग नागररकको हातहातमा िूचनाको हक परु् र्ाउन तथा गाउँपालिकािाई 
आवश्र्क िूचना तथा िंचार िम्बन्धी िल्िाह िझुाव उपिब्ध गराउन ेकार्यको िालग पिकार नटवन काकीिाई 
प्रिे िल्िाहकारको रुपमा लनर्कु्त गने । 

१३. आ.व. ०७९/०८० को हाििम्म गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्बाि िम्पादन भएका देहार्का मखु्र् मखु्र् 
कृर्ाकिापहरुको बारेमा प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृत एवं कार्यपालिका िशचव श्री िक्ष्मण पाण्डेबाि जानकारी 
प्राप्त भर्ो ।  
क) रोजगार िहार्कको टवज्ञापन िम्बन्धी टवर्र् 
ख) घरधरुी िभेक्षण िम्बन्धी कार्यक्रमको प्रगती टववरण 
ग) ढुिा लगिी बािवुाको िेण्डर र कवाडीको िेण्डर िम्बन्धी जानकारी 
घ) िेवा प्रवाह र मालिक स्िाफ बैठक िम्बन्धी जानकारी 

१४. र्ि गाउँपालिकामा वडा नं. ३ र ४ मा तरबारी ब्िक तथा वडा नं. ५¸ ६ र ७ मा मकै ब्िक कार्यक्रम 
िंचािन गनय आवश्र्क िहर्ोग िमन्वर् गनय गाउँपालिका प्रलतवद्ध रहेको हुँदा उक्त कार्यक्रम िंचािनको 
िालग प्रधानमन्िी कृटर् आधलुनटककरण पररर्ोजना¸ पररर्ोजना कार्ायन्वर्न इकाई गलु्मीिाई अनरुोध गने ।  

१५. टवलभन्न लनकार्बाि प्राप्त पररपि तथा लनदेिनहरु बैठकमा प्रस्ततु भई छिफि भर्ो । प्राप्त लनदेिन तथा 
पररपि अनिुार प्रभावकारी रुपमा कार्य िम्पादन गने व्र्वस्था लमिाउन े।  

लमलत २०७९।०६।१४ गतेको तेस्रो कार्यपालिकाको बैठकको लनणयर्हरु 

लनणाय नं. लनणाय 

१. र्ि भन्दा अगालडका कार्यपालिका बैठकको लनणयर्हरुको कार्ायन्वर्नको अवस्था बारे छिफि तथा िमीक्षा 
गररर्ो लनणयर्हरु कार्ायन्वर्नको अवस्था िन्तोर्जनक रहेको पाइर्ो ।  

२. २079 िािको बडा दिै¸ िभु ददपाविी¸ नेपाि िंवत ्तथा छठ पवयको अविरमा िामाशजक िद् भाव कार्म 
गरी मनाउन नागररकिाई आग्रह गने । 

३. प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृत माफय त आ.व. ०७८/०७९ को अशन्तम िेखा पररक्षणबाि औल्र्ाईएका बेरुजकुो 
दफाबार छिफि तथा जानकारी प्राप्त भर्ो । 

४. आ.व. ०७८/०७९ को अशन्तम िेखा पररक्षण हुदँा गाउँिभाबाि पाररत भएका टवलभन्न कार्यक्रम र र्ोजनाहरु 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्बाि वाशस्तक रुपमा प्रभावकारी रुपमा िम्पादन गने क्रममा औल्र्ाईएका 
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बर्य: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-िुलेटिन  

 

बर्य: ३       अङ्क  १२                  २०७९ माघ २८ गते 

बेरुजहुरुिाई िम्परीक्षण गनय गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको ११ औ ंगाउँिभा लमलत २०७९।०७।०१ गते 
आव्हान गने ।   

५. प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृत एवं कार्यपालिका िशचव श्री िक्ष्मण पाण्डेर् माफय त कार्ायिर्बाि िम्पादन 
भएका कृर्ाकिापहरुको बैठकमा जानाकारी एवं छिफि भर्ो ।  

६. र्ि कार्ायिर्का िेखा प्रमखु¸ अलधकृत छैठौ िेखाका श्री भटवष्र् अर्ायि रमाना भई िलितपरु 
महानगरपालिकामा जान ुभएकोिे िेखा िम्बन्धी कामकाज गने कमयचारी नभएको हुँदा िेखा िम्बन्धी कामकाज 
गने कमयचारीको अको व्र्वस्था नहुँदा िम्मको िालग र्ि कार्ायिर्का आ.िे.प. िहार्क पाँचौ तहका श्री 
िेकराज लगरीिाई आलथयक प्रिािन िाखाको शजम्मेवारी ददई खाता िंचािन गनय कोर् तथा िेखा लनर्न्िक 
कार्ायिर् गलु्मीिाई अनरुोध गने तथा लनजिे गदै आईरहेको आन्तररक िेखा पररक्षण िम्बन्धी कार्य कोर् 
तथा िेखा लनर्न्िक कार्ायिर् गलु्मीबाि िम्पादन गनेगरी व्र्वस्था लमिाउन अनरुोध गने ।  

७. टवलभन्न लनकार्हरुबाि प्राप्त पररपि एवं लनदेिनहरु बैठकमा प्रस्ततु भई छिफि भर्ो । पररपि तथा 
लनदेिनानिुार कार्य िम्पादन गने गराउने । 

लमलत २०७९।०६।३१ गतेको चौथो कार्यपालिकाको बैठकको लनणयर्हरु 

लनणाय नं. लनणाय 

१. र्ि भन्दा अगालडका कार्यपालिका बैठकको लनणयर्हरुको कार्ायन्वर्नको अवस्था बारे छिफि तथा िमीक्षा 
गररर्ो लनणयर्हरु कार्ायन्वर्नको अवस्था िन्तोर्जनक रहेको पाइर्ो ।  
 

२. आ.व. ०७८/०७९ को अशन्तम िेखा पररक्षणबाि औल्र्ाईएका बेरुजकुा टवलभन्न दफाहरुको प्रलतकृर्ा िटहत 
िम्परीक्षणको िालग लमलत २०७९।०७।०१ गते हनुे गाउँ िभामा पेि गने । 

३. िशुम्बनी प्रदेि िरकारको नवप्रवतयन िाझेदारी कोर् कार्यक्रम िंचािनको िालग पूवय िम्भाव्र्ता अध्र्र्न 
िोलि देहार् बमोशजम गठन गरी उक्त िोलििे १५ ददन लभि प्रलतवेदन पेि गने र कार्यक्रम िंचािनको 
िालग प्रदेि िरकारमा प्रलतवेदन पठाउन े। 

िंर्ोजक श्री टवष्णपु्रिाद गौतम ििुािन तथा िंस्थागत टवकाि िलमलत िंर्ोजक 

िदस्र् पूवायधार टवकाि िलमलत िंर्ोजक िालिकराम िण्डन 

िदस्र् िामाशजक टवकाि िलमलत िंर्ोजक मकेुि थापा 
का.पा. िदस्र् ईवरी पररर्ार 

का.पा. िदस्र् कुमारी पवुारे दनवुार 

िदस्र् िशचव प्रिािन र्ोजना तथा अनगुमन िाखा प्रमखु िंकप्रिाद पन्थी 
 

४. SuTRA मा Entry भएको बजेिमा िंघीर् िरकारमा टफताय गनुयपने रकमको शिर्यक छुि हनु गएकोिे शिर्यक 
थप गरी टफताय गनुयपने रकम रु १४ िाख ३१ हजार २ िर् System मा Entry गने । 

 
५. गलु्मीदरबार गाउँपालिकामा िंचािन भएको कृटर् तथा पि ुउद्यमशििता पररर्ोजना िंचािनको िालग हेफर 

प्रजेक्ि नेपाििे कार्यक्रम िंचािनको िालग पेश्की रकम माग गरेको हुँदा हेफर प्रोजेक्ि नेपाििँग िम्झौता 
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बर्य: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-िुलेटिन  

 

बर्य: ३       अङ्क  १२                  २०७९ माघ २८ गते 

लनणाय नं. लनणाय 

अनिुार कार्यक्रम िंचािनको िालग आ.व. ०७९/०८० को िालग रु ४० िाख  पेश्की रकम उपिब्ध 
गराउने ।  

६. िशुम्बनी प्रदेि िरकार प्रदेि पूवायधार टवकाि प्रालधकरणमा र्ि गाउँपालिकाका ३ विा महत्वपूणय र्ोजनाहरु 
देहार् बमोशजम छनौि गरी पठाउने । 

१) भवुान ेपाकय  पर्यिन पूवायधार : गलु्मीदरबार र रेििुा नगरपालिकाको लिमानामा रहेको पर्यिकीर् 
स्थिमा टवलभन्न मनोरन्जन तथा िाहशिक खेिहरुको प्रवद्धयन गनय िटकने र स्थानीर् रोजगारी 
िजृना गनय िटकने हुँदा कररब १ करोड रकम माग गने ।  

२) लित भण्डार स्थापना : र्ि गाउँपालिकामा उत्पादन हनु ेटवलभन्न कृटर् उपजहरुिाई लित भण्डार 
गरी उशचत मूल्र्मा टवक्री टवतरण गदै बजारीकरणको व्र्वस्था लमिाउन आवश्र्क देशखएको 
हुँदा कररब ३० िाख रुपैंर्ा माग गने ।  

३) िडक पूवायधार : गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको वडा नं. ६ मा रहेको बािोको स्तरोन्तरी गदै 
कािोपिे गरी स्थानीर् बजार व्र्वस्थापन¸ नागररकको िहज िडक पहुँच परु्ायउनको िालग मखु्र् 
िडक जोड्न ेमहत्पूणय िडक भएकोिे कािोपिे गनय कररब ७ करोड रकम माग गने ।  

७. स्थानीर् भउूपर्ोग पररर्द्िे वगीकरणका िालग लनधायररत आधार र मपदण्ड अनरुुप प्रत्रे्क वडाको िीमा 
लभिका जग्गाको चारटकल्िा तोकी भउूपर्ोग वगीकरण के्षिको प्रकरण र लडशजिि नक्िा रेखांकन गरर 
अध्र्ावलधक गनय प्रावलधटक जनिशक्त र लडशजिि नक्िा आवश्र्क पने भएकोिे नाटप टवभागमा प्राटवलधक 
िहर्ोगको िालग अनरुोध गने । 

8. टवलभन्न लनकार्हरुबाि प्राप्त पररपि तथा लनदेिनहरु बैठकमा प्रस्ततु भई छिफि भर्ो । िोही अनिुार 
कार्ायन्वर्न गने गराउने । 

लमलत २०७९।०७।१७ गतेको पाचँौ कार्यपालिकाको बैठकको लनणयर्हरु 

लनणाय नं. लनणाय 

१. र्ि भन्दा अगालडका कार्यपालिका बैठकको लनणयर्हरुको कार्ायन्वर्नको अवस्था बारे छिफि तथा िमीक्षा 
गररर्ो लनणयर्हरु कार्ायन्वर्नको अवस्था िन्तोर्जनक रहेको पाइर्ो ।  

२. प्रदेि िभा तथा प्रलतलनलध िभा िदस्र् लनवायचनको आचार िंटहतािाई पूणय रुपमा पािना गरी टवविनीर् 
लनवायचन िम्पन्न गनय आ-आफ्नो तफय बाि आवश्र्क कार्य िम्पादन गने ।  

३. गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्¸ वडा कार्ायिर्¸ स्वास््र् िंस्था तथा गाउँपालिका अन्तगयतका इकाईहरुबाि 
प्रभावकारी रुपमा िेवा प्रवाह भए नभएको टवर्र्मा अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृत एवं 
कार्यपालिका िदस्र्हरुिे िकु्ष्म अनगुमन गरी आवश्र्क लनदेिन ददने ।  

४. प्रदेि िभा तथा प्रलतलनलध िभा िदस्र् लनवायचनको िालग मतदाता शिक्षा स्वरं्िेवकहरुिाई वडाको जनिंख्र्ा  
भगुोिको आधारमा प्रभावकारी रुपमा खिाउन ेर खटिएका स्वरं्िेवकहरुिाई लनवायचन आर्ोगको लनदेिन 
बमोशजम गाउँपालिकाको कुनै शिर्यकबाि पारीश्रमीक रकम उपिब्ध गराउन े।  

५. लनवायचन आर्ोग तथा टवलभन्न लनकार्हरुबाि प्राप्त लनदेिन तथा पररपिहरु बैठकमा प्रस्ततु भई छिफि भर्ो 
। पररपि तथा लनदेिन अनिुार कार्य िम्पादन गने गराउने । 
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िाउन देशख मंलिर देशख चैि मटहनािम्म भए गरेका मखु्र् कार्यहरुको प्रगती टववरण 

आ.व. २०७९/०८० 

 
   मटहना : िाउद देशख पिु 

लि.नं िम्पाददत प्रमखु कार्यहरु िाउन भदौ अिोज 
कालतय
क 

मंलिर पिु 
र्ो आ.व.मा 
हाििम्मको 

कैटफ
र्त 

1 पशन्जकरण तफय                  

  

क. जन्मदताय ७१ ५४ ६६ ९७ ६२ ६२ ४१२   

ख. मतृ्र्दुताय २९ १४ १९ २४ २९ १८ १३३   

ग. टववाहदताय ३१ १६ ३८ २२ ३९ ३० १७६   

घ. िम्बन्ध टवच्छेद ३ १ ५ २ १ २ १४   

ङ. बिाईिराई दताय १८ ९ १५ ६ १७ १० ७५   

च. बिाई िरी गएको ५९ ३६ ६१ २३ ६५ ३३ २७७   

छ. बिाई िरी आएको ८ ० ६ ० ४ ३ २१   

2 िामाशजक िरुक्षा तफय                  

  

टवतरण गररएको रकम - - 
३१९९६८५
४ 

० ० ३२५५३९२०३ 
३५७५३६
०५७ 

  

जम्मा िगत कट्टा भएको िंख्र्ा - - ७६ ० ० २४ १००   

जम्मा थप भएको िंख्र्ा - - २५२ ० ० ११५ ३६७   

हाि कार्म भएको जम्मा िंख्र्ा - - ३२७९ ० ० ३३७० ६६४९   

3 प्रमाशणत िम्बन्धी             0   

  

नाता प्रमाशणत  ४५ २३ ३४ २५ २५ ३२ १८४   

आम्दानी प्रमाशणत ६ ५ ७ ८ ७ १० ४३   

अन्र् प्रमाशणत  ६४ ४५ ५९ ६३ १०४ ९२ ४२७   

4 लिफाररि िम्बन्धी             0   

  

नागररकता लिफाररि  ५५ ३५ १०० ८० ५८ ५७ ३८५   

नाबािक पररचर् पि लिफाररि १ ० ० १ १ २ ५   

प्रलतलिटप नागररकता लिफाररि २५ ११ ३२ २२ ३३ २५ १४८   

पेन्िन िम्बन्धी कागजात लिफाररि ३ २ २ २ ५ ६ २०   

५ प्रकोप व्र्वस्थापन िम्बन्धी              0   

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

ख) आलथयक िहार्ता रकम ० ० ० ० ० ० ०   

६ न्र्ाटर्क िलमलत िम्बन्धी टववरण             0   

  

क) न्र्ाटर्क िलमलतमा दताय भएका 
लनवेदन िंख्र्ा 

७ ० ० ० ० ० ७   

   फछ्र्ोि िंख्र्ा ० ० ० ० ० ० ०   

ख) लमिापि भएका  ० ० ० ० ० ० ०   
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ग) फैििा भएका ० ० ० ० ० ० ०   

घ) मेिलमिाप केन्द्र पठाइएको िंख्र्ा ० ० ० ० ० ० ०   

७ दताय नटवकरण िम्बन्धी             0   

  

िंघ िंस्था दताय १ ० १ १ ० ० ३   

िंघ िंस्था नटवकरण ० ० ० ० १ २ ३   

व्र्विार् दताय ३ २ ६ १ १ ८ २१   

व्र्विार् नटवकरण ० ० ० ४५ ३० १४७ २२२   

कृटर् िम्बन्धी फमय दताय ० १ २ ० ० ० ३   

कृटर् िम्बन्धी फमय नटवकरण ० ० ० ० ० ४ ४   

पिपुािन िम्बन्धी फमय दताय ० ० ० १ ० १ २   

पिपुािन िम्बन्धी फमय नटवकरण ० ० ० ५ ३ १६ २४   

कृटर् तथा पि ुफमय दताय ० २ ३ २ ३ ४ १४   

कृटर् तथा पि ुफमय नवीकरण ० ० ० ४ ५ २२ ३१   

कृर्क दताय िंख्र्ा ० ० ० ० ० ० ०   

कृर्क िमूह दताय िंख्र्ा ० ० ० ० ० ० ०   

७ िहार्ता कक्षबाि िेवा लिने िंख्र्ा २४४ 
२५
१ 

१५० १९० २६६ १८९ १२९०   

८ िामाशजक िंजाि अध्र्ावलधक पिक २५ १८ २१ ९ १४ १८ १०५   

९ 
कार्ायिर्को वेविाईि अध्र्ावलधक 
पिक 

९ १९ ४ ७ १७ १४ ७०   

१० SMS माफय त िूचना िंम्प्ररे्ण ४८८ 
७२
७ 

४५७४ ११७ २७ २४१ ६१७४   

११ अनगुमन सम्िन्धी वििरर् (पिक)                 

  

क. बजार अनगुमन ० ० २०७ ० ० ० २०७   

   कारवाही ० ० २० ० ० ० २०   

ख. स्वास््र् चौकीहरुको अनगुमन  ७ ५ ० ० ० ० १२   

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

घ. टवद्यािर्हरुको अनगुमन ० ८ ६ १० १३ ८ ४५   

ङ. िहकारी िंस्थाहरुको अनगुमन ० ० ० २१ ० ० २१   

च. र्ोजनाहरुको अनगुमन लनरीक्षण ० ५ २ ४ ५ ८ २४   

छ. र्ोजनाहरुको प्राटवलधक लनरीक्षण ० ० ० ० ० ० ०   

ज. मािपुििहरुको अनगुमन ० ० ० ० ० ० ०   

झ. और्धी पििहरुको अनगुमन ३ २ १ ० ० ० ६   
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ञ. कृर्कहरुको फमय अनगुमन ० ० ० ० ० ० ०   

ि. कृर्क भेिघाि (कृटर्िँग 
िम्बशन्धत) 

२६ २६ २८ २५ २६ २४ १५५   

ठ. कृर्क भेिघाि (पिपंुछीिँग 
िम्बशन्धत) 

२४ ३७ ३८ २३ २३ ९ १५४   

१२ गनुािो फछौि             0   

  

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

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

ग) िामाशजक िन्जाि माफय त ० ० ० ० ० ० ०   

13 बैठक िम्बन्धी टववरण             0   

  

क. कार्ायपालिका बैठक १ १ २ १ १ १ ७   

ख. वडा िलमलत बैठक १३ १२ १३ १२ १२ १३ ७५   

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

घ. टवपद् िम्बन्धी बैठक ० ० ० ० ० ० ०   

ङ. LCCMC बैठक ० ० ० ० ० ० ०   

च. खररद िम्बन्धी बैठक ० ० ० ० ० ० ०   

छ. िेण्डर िम्बन्धी बैठक १ ३ ० १ २ ० ७   

ज. कमयचारी छनौि िम्बन्धी बैठक ५ ५ ० ० ० ० १०   

झ. टवपन्न नागररक उपचार िम्बन्धी 
बैठक 

० ० ० ० ० ० ०   

ज. स्िाफ बैठक १ ० ० ० ० १ २   

झ. टवद्यािर् प्र.अ.हरुको मालिक बैठक १ १ ० १ ० १ ४   

ञ. स्थानीर् पाठर्क्रम लनमायण 
िलमलतको बैठक 

० ० ० ० ० ० ०   

ि. शिक्षा िलमलतको बैठक ० १ ० ० ० १ २   

ठ.  न्र्ार्ीक िलमलतको वैठक ३ २ ० ० ० ० ५   

ड. मखु्र्मन्िी ग्रामीण टवकाि कार्यक्रम 
िलमलत 

० ० ० ० ० ० ०   

ण. अन्र्  ० ० १ १ १ ० ३   

14 र्ोजना िम्बन्धी टववरण             0   

  

क. जम्मा र्ोजनाहरुको िंख्र्ा  - - २३० २३०     २३०   

ख. उपभोक्त िलमलतबाि िम्झौता 
भएको िंख्र्ा 

० ० ० ० ० १२९ १२९   

ग. र्ोजनाको रकम भकु्तानी ० ० २५ २ ० ४ ३१   
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बोिपि / शििबन्दी                 

क. आर्ोजनाको Cost Estimate, 

Bidding Document तर्ार 
० ० ० ० २ ० २   

ख. ठेक्का िम्झौता तर्ार ० ० ० ० ० ० ०   

ग. Bid Evaluation Report तर्ार ० ० ० ० ० ० ०   

घ. ठेक्का मूल्र्ाङ्कन प्रलतवेदन ० ० ० ० ० ० ०   

ङ. आर्ोजना िपररवेक्षण ३५ 
१०
० 

११० १०० १०० ८० ५२५   

उपभोक्ता िलमलतद्वारा िम्पाददत हनु े
र्ोजना 

                

क. र्ोजना िागत अनमुान तर्ार ० ० ० ० ० १३० १३०   

ख. र्ोजना मलु्र्ाङ्कन तर्ार ० ० ० ० ० ० ०   

ग. आर्ोजना िपुररवेक्षण ० ० ० ० ० २०० २००   

१५ 
स्वास््र् िेवा लिन ेनागररकहरुको 
टववरण 

            0   

  

स्वास््र् िंस्थाबाि 
281
1 

226
9 

2561 
189
0 

247
7 

2043 14051   

खोप केन्द्रबाि 185 339 0 0 256 139 919   

मटहिा स्वास््र् स्वरं्िेटवका माफय त 
120
9 

10
48 

884 
108
9 

104
0 

1372 6642   

गाउँघर क्िीलनकबाि 455 311 245 280 390 283 1964   

खोप कार्यक्रम िम्बन्धी टववरण                 

लब.लि.जी. 20 14 0 10 14 12 ७०   

लड.टप.टि.१ 15 39 0 32 16 32 १३४   

लड.टप.टि.२ 31 15 0 32 32 38 १४८   

लड.टप.टि.३ 21 25 0 24 20 38 १२८   

टप.लि.लभ.३ एम आर 29 22 0 18 28 14 १११   

जे.ई. 13 25 0 12 12 18 ८०   

एम आर २ 23 19 0 24 22 28 ११६   

टि.लड.२ र २+ 16 19 0 12 15 13 ७५   

क्षर्रोग लनर्न्िण िम्बन्धी िेवा प्रदान 4 1 2 3 4 4 १८   

ओ.टप.डी. िेवा                 

मटहिाको िंख्र्ा 178
7 

136
5 

1284 
184
2 

1787 297 ८३६२   

परुुर्को िंख्र्ा 102
4 

90
4 

1277 
103
2 

1024 231 ५४९२   
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बर्य: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-िुलेटिन  

 

बर्य: ३       अङ्क  १२                  २०७९ माघ २८ गते 

आ.व. २०७९/०८० 

 
   मटहना : िाउद देशख पिु 

लि.नं िम्पाददत प्रमखु कार्यहरु िाउन भदौ अिोज 
कालतय
क 

मंलिर पिु 
र्ो आ.व.मा 
हाििम्मको 

कैटफ
र्त 

"कस्तो छ आमा" कार्यक्रम तफय                  

परामिय ददईएको िंख्र्ा 22 12 14 18 22 14 १०२   

फोकि पियनिे िम्पकय  गरेको पिक 44 24 28 36 44 28 २०४   

घरघरमा ज्श्रे्ष्ठ नागररक स्वास््र् िेवा - - 1361 580 - 210 २१५१   

१६ लनिलु्क और्धी टवतरण 
२८१
१ 

२२
६९ 

२५६१ 
१८९
० 

२४७
७ 

२०४३ १४०५१   

१७ मात ृतथा नवशिि ु ५३ ३६ ८८७ ८८५ ८९८ ८९२ ३६५१   

१८ स्वास््र् टवमा ० ० ० ० ० ० ०   

१९ 
प्रधानमन्िी रोजगार कार्यक्रम र्ोजना 
िंख्र्ा 

० ० ० ० ० ० ०   

२० रोजगारमा िंिग्न जनिशक्त  ० ० ० ० ० ० ०   

२१ 
प्रधानमन्िी रोजगारका िालग िूचीकृत 
िंख्र्ा 

८३० ० ० ० ० ० ८३०   

२२ 
वैदेशिक रोजगारबाि फकेका  
व्र्शक्तहरुको त्र्ाङ्क िंकिन 

० ० ० ० ० २२९ २२९   

२३ 
कृर्कहरुिाई टवउपि टवतरण (कृर्क 
िंख्र्ा) 

० ० ० ० ० ० ०   

२४ कृर्कहरुिाई औजार टवतरण ० ० ० ० ० ० ०   

२५ पिपंुक्षी और्धी टवतरण ० ० ४० ० ५ ३७१ ४१६   

२६ पिपंुशक्ष लनकािा लिफाररि र िंख्र्ा ० ० ० ० ५ ० ५   

२७ 

कृलतम गभायधान (गाई) ८ १९ ८ ९ १७ १८ ७९   

कृलतम गभायधान (भैिी) ८ ३३ १३ १३ ११ १९ ९७   

बाख्रा ० ० ० ० ० ० ०   

जम्मा १६ ५२ २१ २२ २८ ३७ १७६   

२८ जेष्ठ नागररक पररचर् पि टवतरण िंख्र्ा ० २ १ ० २ ९२७ ९३२   

२९ अपाि पररचर् पि टवतरण िंख्र्ा ० ० ४६ १ ० ० ४७   

३० 

गररव पररवार पटहचान तथा पररचर्पिको 
िालग िगत िंकन 

            ०   

गणना गररएको परुुर् पररवारमूिीको 
िंख्र्ा 

० ० ० ० ० ० ०   

गणना गररएको मटहिा पररवारमूिीको 
िंख्र्ा 

० ० ० ० ० ० ०   

३१ गररव पररचर् पि टवतरण िंख्र्ा ० ० २ ० ० ० २   

३२ ररक्त पदमा शिक्षक लनर्कु्ती ० ० १ ० ५ ५ ११   

३३ हेल्थ डेस्कबाि िेवा लिनकेो िंख्र्ा ० ० ० ० ० ० ०   
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बर्य: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-िुलेटिन  

 

बर्य: ३       अङ्क  १२                  २०७९ माघ २८ गते 

आ.व. २०७९/०८० 

 
   मटहना : िाउद देशख पिु 

लि.नं िम्पाददत प्रमखु कार्यहरु िाउन भदौ अिोज 
कालतय
क 

मंलिर पिु 
र्ो आ.व.मा 
हाििम्मको 

कैटफ
र्त 

३४ 
ऐन, लनर्म, लनर्माविी, स्वीकृत भएको 
िंख्र्ा 

० ० ० ० ० ० ०   

३५ 
कार्यटवधी र लनदेशिका स्वीकृत भएको 
िंख्र्ा 

० १ ० ० ० ० १   

 

१. राजव िम्बन्धी टववरणः 
आ.व. २०७९/८० को िाउन देशख मंलिर िम्म िंकिन भएको राजव रकम 

क्र.िं. टववरण कर / िलु्क छुि जररवाना जम्मा 

1 भलुम तथा मािपोत कर - 11314 3,23,079.39 0 41,338.85 3,64,418.24 

2 व्र्विार् कर - 14611 6,38,250.00 5,875.00 1,000.00 6,33,375.00 

3 अन्र् कर - 11249 1,24,615.00 0 0 1,24,615.00 

4 अन्र् दस्तरु - 14249 600 0 0 600 

5 अन्र् प्रिािलनक िेवा िलु्क - 14229 500 0 0 500 

6 अन्र् राजस्व - 14529 1,000.00 0 0 1,000.00 

7 अन्र् िेवा िलु्क - 14219 600 0 0 600 

8 एटककृत िम्पत्ती कर - 11313 44,150.00 0 0 44,150.00 

9 कृटर् तथा पिजुन्र् वस्तकुो व्र्विाटर्क कारोबारमा िाग्ने कर - 11631 350 0 0 350 

10 घर बहाि कर - 11321 1,09,912.50 0 0 1,09,912.50 

11 नाता प्रमाशणत दस्तरु - 14245 1,60,500.00 0 0 1,60,500.00 

12 ब्र्शक्तगत घिन दताय दस्तरु - 14244 2,66,200.00 0 0 2,66,200.00 

13 ब्र्क्तीगत िम्पत्तीमा िाग्ने कर - 11311 1,100.00 0 0 1,100.00 

14 भलुम तथा मािपोत कर - 11314 40 0 0 40 

15 व्र्ाविार् कर - 14611 200 0 0 200 

16 व्र्ाविार्िे भतु्तानी गने - 11611 600 0 0 600 

17 लिफाररि दस्तरु - 14243 4,23,150.00 0 0 4,23,150.00 

जम्मा 20,94,846.89 5,875.00 42,338.85 21,31,310.74 

 

२. आलथयक प्रिािन िम्बन्धी : 
१. पूजँीगत खचय 

टववरण वाटर्यक बजेि िाउन भदौ अिोज कालतयक मंलिर पिु हाि िम्मको खचय बाकँी बजेि कैटफर्त 

गाउँपालिका ७,८०,५५,००० ० ८,१३,५०३ १२,६६,८६७ ५,३४,५८१ ५,४६,८६८ १,०८,२१,२९६ १,३९,८३,११५ ६,४०,७१,८८५   

िंघ ५,०६,००,००० ० ० ० ० ० ९९४४० ९९,४४० ५,०५,००,५६०   

प्रदेि ३,८०,००,००० ० ० ० ० ० ० ० ३,८०,००,०००   

जम्मा १६,६६,५५,०००.०० ०.०० ८,१३,५०३.०० १२,६६,८६७.०० ५,३४,५८१.०० ५,४६,८६८.०० १,०९,२०,७३६.०० १,४०,८२,५५५.०० १५,२५,७२,४४५.००   
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बर्य: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-िुलेटिन  

 

बर्य: ३       अङ्क  १२                  २०७९ माघ २८ गते 

२. चाि ुखचय 

टववरण वाटर्यक बजेि िाउन भदौ अिोज कालतयक मंलिर पिु हाि िम्मको खचय बाकँी बजेि कैटफर्त 

गाउँपालिका १५,४२,१३,५०० ० ४४,०५,१२५ १,३६,८६,९७१ ८५,३४,८१९ ३०,२३,८५१ १,०८,४७,७१४ ४,०४,९८,४८० ११,३७,१५,०२०   

िंघ १८,८०,९३,००० ० ० ४५३२१६५६ २१८५२२१ ० १८३६२०९ ४,९३,४३,०८६ १३,८७,४९,९१४   

प्रदेि ६०,००,००० ० ० ० ० ० ० ० ६०,००,०००   

जम्मा ३४,८३,०६,५००.०० ०.०० ४४,०५,१२५.०० ५,९०,०८,६२७.०० १,०७,२०,०४०.०० ३०,२३,८५१.०० १,२६,८३,९२३.२४ ८,९८,४१,५६६.२४ २५,८४,६४,९३३.७६   

 

३. धरौिी िम्बन्धी टववरण : 

अल्र्ा (गत वर्यको) िाउन देशख मंलिर िम्म हाििम्मको 

63,48,907.24 12,56,320.02 76,05,227.26 
 

४. खचय सम्िन्धी वििरर् 
आ.व. २०७९/८०     रु. हजारमा 

लि.नं. 
शीर्ाक जम्मा 

िंकेि नाम बजेट खचा खचा(%) मौज्दाि 

१ ३ चालु ३५,२३,३५ ९,३९,८० २६.६७ २५,८३,५५ 

१ २११११ पाररश्रलमक कममचारी ५,५२,२६ २,५६,१६ ४६.३८ २,९६,०९ 

२ २१११२ पाररश्रलमक पदालिकारी ९०,०० ३३,९९ ३७.७७ ५६,०० 

३ २११२१ पोशाक ६,८० ० ० ६,८० 

४ २११२२ खाद्यान्न ३,०० ० ० ३,०० 

५ २११२३ औषिीउपचार खचम ५,०० ० ० ५,०० 

६ २११३१ स्थानीय भत्ता ६,७८ ३,८२ ५६.४८ २,९५ 

७ २११३२ महंगी भत्ता ६,५० २,१८ ३३.५३ ४,३२ 

८ २११३३ लिल्ड भत्ता ५,०० ० ० ५,०० 

९ २११३४ कममचारीको बैठक भत्ता ५,५० ० ० ५,५० 

१० २११३५ कममचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार २७,०० ० ० २७,०० 

११ २११३९ अन्य भत्ता १६,५० २६ १.५९ १६,२३ 

१२ २११४१ पदालिकारी बैठक भत्ता १८,०० २,२८ १२.६६ १५,७२ 

१३ २११४२ पदालिकारीअन्य सुलबिा २,०० ० ० २,०० 

१४ २१२१२ कममचारीको योगदानमा आिाररत लनवृतभरण तथा उपदान कोष खचम ५,०० ५६ ११.२१ ४,४३ 

१५ २१२१३ कममचारीको योगदानमा आिाररत बीमा कोष खचम १,५० ४३ २९.०६ १,०६ 

१६ २१२१४ कममचारी कल्याण कोष ६,५० ० ० ६,५० 

१७ २२१११ पानी तथा लबजुली ३०,०० १५,४४ ५१.४८ १४,५५ 

१८ २२११२ संचार महसुल १६,०५ १,२४ ७.७३ १४,८० 

१९ २२११३ सावमजलनक उपयोलगताको सेवा खचम २,२५ ० ० २,२५ 

२० २२२११ इन्धन (पदालिकारी) ८,०० ३२ ४.०५ ७,६७ 

२१ २२२१२ इन्धन (कायामलय प्रयोजन) ३३,०० ९,२९ २८.१७ २३,७० 

२२ २२२१३ सवारी सािन मममत खचम १०,०० ८५ ८.५७ ९,१४ 

२३ २२२१४ लबमा तथा नवीकरण खचम ३,१५ २,७१ ८६.२८ ४३ 

२४ २२२२१ मेलशनरी तथा औजार मममत सम्भार तथा सञ्चालन खचम ५,०० १,९६ ३९.३८ ३,०३ 

२५ २२३११ मसलन्द तथा कायामलय सामाग्री २८,९० २,७८ ९.६४ २६,११ 

२६ २२३१३ पुस्तक तथा सामग्री खचम २,०० ० ० २,०० 
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बर्य: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-िुलेटिन  

 

बर्य: ३       अङ्क  १२                  २०७९ माघ २८ गते 

आ.व. २०७९/८०     रु. हजारमा 

लि.नं. 
शीर्ाक जम्मा 

िंकेि नाम बजेट खचा खचा(%) मौज्दाि 

२७ २२३१४ इन्धन - अन्य प्रयोजन २,०० ० ० २,०० 

२८ २२३१५ पत्रपलत्रका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खचम १०,५० २,३६ २२.४९ ८,१३ 

२९ २२४११ सेवा र परामशम खचम ७,०० ० ० ७,०० 

३० २२४१२ सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर संचालन खचम ४,०० ० ० ४,०० 

३१ २२४१४ सरसिाईसेवा शुल्क ५० ० ० ५० 

३२ २२५११ कममचारी ताललम खचम ६,०० ० ० ६,०० 

३३ २२५१२ सीप लवकास तथा जनचेतना ताललम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खचम २६,०० ९,५१ ३६.६ १६,४८ 

३४ २२५२१ उत्पादन सामग्री / सेवा खचम १८,५० ० ० १८,५० 

३५ २२५२२ कायमक्रम खचम ७,६६,११ १,२६,४० १६.४९ ६,३९,७१ 

३६ २२५२९ लवलवि कायमक्रम खचम २,०० ० ० २,०० 

३७ २२६११ अनुगमन, मूल्यांकन खचम २४,७५ १०,७५ ४३.४३ १४,०० 

३८ २२६१२ भ्रमण खचम २४,०० ४,८१ २०.०६ १९,१८ 

३९ २२६१९ अन्य भ्रमण खचम ५,६० ० ० ५,६० 

४० २२७११ लवलवि खचम १,२४,०७ ९,३० ७.४९ १,१४,७६ 

४१ २२७२१ सभा सञ्चालन खचम ७,०० १,१२ १६.०७ ५,८७ 

४२ २५३१४ िालममक तथा सांसृ्कलतक संस्था सहायता २,४५ १,९५ ७९.५९ ५० 

४३ २५३१५ अन्य सस्था सहायता ५,०० १,६० ३२ ३,४० 

४४ २६४११ सरकारी लनकाय, सलमलत, प्रलतष्ठान एवं बोर्महरूलाई लनिः शतम चालु अनुदान ११,८६,७९ ३,५०,०१ २९.४९ ८,३६,७७ 

४५ २६४१२ सरकारीलनकाय, सलमलत¸ प्रलतष्ठान एवं बोर्महरूलाई सशतम चालु अनुदान २,७०,१७ ६२,०४ २२.९६ २,०८,१२ 

४६ २६४२३ अन्य संस्थालाई सिः शतम पुुँजीगत अनुदान ५० ५० १०० ० 

४७ २७१११ सामालजक सुरक्षा ५,०० ० ० ५,०० 

४८ २७२११ छात्रवृलत्त ४०,०२ ५,०० १२.४९ ३५,०२ 

४९ २७२१२ उद्दार, राहत तथा पुनस्थामपना खचम १७,०५ १२,०० ७०.३८ ५,०५ 

५० २७२१३ औषिीखररद खचम ३५,६५ ० ० ३५,६५ 

५१ २८१४२ घरभार्ा १४,०० २,५२ १८.०६ ११,४७ 

५२ २८१४३ सवारी सािन तथा मेलशनर औजार भार्ा ६,०० ५,१५ ८५.८३ ८५ 

५३ २८१४९ अन्य भार्ा १,०० ३८ ३८.५ ६१ 

५४ २८९११ भैपरी आउने चालु खचम १६,०० ० ० १६,०० 

२ ४ पंूजीगत १६,६६,५५ १,६७,९१ १०.०७ १४,९८,६३ 

१ ३११११ आवासीय भवन लनमामण/खररद १,३३,६० १,०५,६० ७९.०४ २८,०० 

२ ३१११२ गैर आवासीय भवन लनमामण/खररद ३,१७,५७ ६,३४ १.९९ ३,११,२२ 

३ ३१११३ लनलममत भवनको संरचनात्मक सुिार खचम  ९५,४० ७,५५ ७.९१ ८७,८४ 

४ ३१११४ जग्गा लवकास कायम ५०,०० ० ० ५०,०० 

५ ३११२१ सवारी सािन २५,०० ० ० २५,०० 

६ ३११२२ मेलशनरी तथा औजार ७६,५५ ५,४६ ७.१४ ७१,०८ 

७ ३११२३ िलनमचर तथा लिक्चसम १३,५० ९९ ७.३६ १२,५० 

८ ३११३४ कम्प्युटर सफ्टवेयर लनमामण तथा खरीद खचम  ५,०० ० ० ५,०० 

९ ३११५१ सर्क तथा पूल लनमामण ३,६५,८५ ३५,२७ ९.६४ ३,३०,५७ 

१० ३११५३ लवद्युत संरचना लनमामण ८,०० ० ० ८,०० 

११ ३११५४ तटबन्ध तथा बाुँिलनमामण २१,०० ० ० २१,०० 

१२ ३११५५ लसंचाई संरचना लनमामण ७७,०० ० ० ७७,०० 

१३ ३११५६ खानेपानी संरचना लनमामण २,५६,३० ५,७९ २.२६ २,५०,५० 
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आ.व. २०७९/८०     रु. हजारमा 

लि.नं. 
शीर्ाक जम्मा 

िंकेि नाम बजेट खचा खचा(%) मौज्दाि 

१४ ३११५८ सरसिाई संरचना लनमामण १,०१,०० ० ० १,०१,०० 

१५ ३११५९ अन्य सावमजलनक लनमामण ३४,१५ ८८ २.५८ ३३,२६ 

१६ ३११६१ लनलममत भवनको संरचनात्मक सुिार खचम २,०० ० ० २,०० 

१७ ३११७२ पूुँजीगत अनुसन्धान तथा परामशम २५,०० ० ० २५,०० 

१८ ३१५११ भैपरी आउने पूुँजीगत ५९,६३ ० ० ५९,६३ 

कुल जम्मा ५१,८९,९० ११,०७,७१ २१.३४ ४०,८२,१९ 

५. कायायलयको सिारी साधन वििरर् र प्रयोग गन ेअवधकारी 

लस.न लकलसम 

सवारी 

सािनको 

ब्राण्ड 

सवारी दताम नं 
मोर्न नं 

बनेको वषम 

सवारी 

सािनको 

अवस्था 

प्रयोग गने कममचारीको  

नाम 
कममचारीको  पद 

1 मोटरसाईकल यमा लु १ ब १३७९ FZS 2017 चालु राजु अयामल इन्जजलनयर 

2 मोटरसाईकल यमा लु १ ब १३८० SZR 2017 चालु टुक बहादुर राना क.अ. 

3 मोटरसाईकल यमा लु १ ब १८६३ SOLUTO 

18 
चालु न्खम बहादुर काकी खा.प.स.टे 

4 मोटरसाईकल बजाज लु १ ब १५९५ plusor 2017 चालु नारायण  प्रसाद अयामल स्वास्थ्य संयोजक 

5 मोटरसाईकल बजाज लु १ ब १५९४ plusor 2017 चालु लदनेश शे्रष्ठ ६ नं. वर्ा कायामलय  

6 मोटरसाईकल बजाज लु १ ब १५९७ plusor 2017 लललामी दुघमटनामा परर काम 

नलागे्न भएको 

१ नं. वर्ा कायामलय  

7 मोटरसाईकल बजाज लु १ ब १५९३ plusor 2017 चालु लवक्रम बसे्नत सव-इन्जजलनयर 

8 मोटरसाईकल बजाज लु १ ब १५९२ plusor 2017 चालु टंक प्रसाद पन्थी अलिकृत छैठौ  

9 मोटरसाईकल बजाज लु १ ब १५९० plusor 2017 चालु जग बहादुर सतुमङ्गी १ नं. वर्ा कायामलय  

10 मोटरसाईकल बजाज लु १ ब ८२३ plusor 2016 चालु आलवष्कार खत्री कृलष अलिकृत 

11 मोटरसाईकल होन्डा लु १ ब ११५१ SPL 2017 चालु   कायामलय प्रयोजन 

12 मोटरसाईकल यमा लु १ ब १९१७ FZS 2018 चालु लक्ष्मण पाणे्ड 
प्रमुख प्रशासकीय 

अलिकृत 

13 मोटरसाईकल यमा लु १ ब ११८४ SZR 2017 चालु गोलवन्द थापा ह.स.च 

14 मोटरसाईकल यमा लु १ ब ८१८ SZR 2017 चालु   कायामलय प्रयोजन 

15 मोटरसाईकल यमा लु १ ब ८५५ FZR 2016 चालु प्रकाश थापा सूचना सहायक 

16 मोटरसाईकल बजाज लु १ ब ११०४ Discover 

2017 
चालु टेकराज लगरी आ.ले.प 

17 मोटरसाईकल बजाज लु १ ब १५९६ plusor 2017 मममत गनुमपने     

18 मोटरसाईकल बजाज लु १ ब १५९९ plusor 2017 चालु रामकृष्ण कंरे्ल ७ नं. वर्ा कायामलय  

19 मोटरसाईकल बजाज लु १ ब १५९१ plusor 2017 चालु रुम बहादुर गाहा २ नं. वर्ा कायामलय  

20 मोटरसाईकल यमा लु १ ब १०४२ SZR 2016 चालु सागर सारु ५ नं. वर्ा कायामलय  

21 मोटरसाईकल बजाज लु १ ब १५९८ plusor 2017 चालु अजुमन लव.क. ३ नं. वर्ा कायामलय  

22 मोटरसाईकल होन्डा लु १ ब २७९९ Shine  2019 चालु घनश्यम चुदाली ४ नं. वर्ा कायामलय  

23 मोटरसाईकल होन्डा लु १ ब ३३८५ Shine  2022 चालु  कायामलय प्रयोजन   

24 जीप मलहन्दा  

स्करलपयो 

लु १ झ १५९२ S54WD 

2018 
चालु  गापा अध्यक्ष   
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बर्य: ३       अङ्क  १२                  २०७९ माघ २८ गते 

लस.न लकलसम 

सवारी 

सािनको 

ब्राण्ड 

सवारी दताम नं 
मोर्न नं 

बनेको वषम 

सवारी 

सािनको 

अवस्था 

प्रयोग गने कममचारीको  

नाम 
कममचारीको  पद 

२५ 
जीप टाटा 

सिारी 

जीप 

बा१झ ९२५६ टाटा सिारी 

EX 
चालु कायामलय प्रयोजन  

६. कमयचारीको हाविरी¸ काि र विदा सम्िन्धी वििरर् 
आ.व. : २०७९/८०         मटहना : श्रावण 

क्र.िं. नाम पद/शे्रणी 
जम्मा 
ददन 

उपशस्थत अनपुशस्थत टवदा काज 
िावयजलनक 

टवदा 
िप्ताहन्त 

1 लक्ष्मर् पाण्डे 
प्रमुख प्रिािकीर् अलधकृत प्रमखु/रा.प. 
ततृीर् 

31 26 0 0 1 1 4 

2 नारायर् प्रसाद अयायल स्िास््य िंर्ोजक/अलधकृत छैठौँ 31 24 0 4 0 1 4 

3 िंक प्रसाद पन्थी अवधकृत छैठौं/अलधकृत छैठौँ 31 22 0 1 6 1 4 

4 निराि विवमरे अवधकृत छैठौं/अलधकृत छैठौँ 31 22 0 3 3 1 4 

5 उिेली देिी पोखरेल पशु अलधकृत/अलधकृत छैठौँ 31 16 0 9 1 1 4 

6 भविष्य अयायल लेखा अलधकृत/अलधकृत छैठौँ 31 12 14 0 0 1 4 

7 रािु अयायल इवन्िवनयर/अवधकृत छैठौँ 31 26 0 0 0 1 4 

8 आविष्कार खत्री कृवष अलधकृत/अलधकृत छैठौँ 31 20 0 0 8 1 4 

9 वनमयला पाण्डे रोिगार िंर्ोजक/अलधकृत छैठौँ 31 24 2 0 0 1 4 

10 नरेन्र शमाय स्रोत व्र्शक्त/नवौं तह 31 22 4 0 0 1 4 

11 वभमसेन थापा ना.सु./सहायक पाचौँ 31 16 0 4 7 1 4 

12 वखम िहादरु काकी खा.पा.स.िे./सहायक पाचौँ 31 10 0 12 6 1 4 

13 िेकराि वगरी आ.ले.प./सहायक पाचौँ 31 15 5 0 6 1 4 

14 वििम िस् नेत सि-इवन्िनीयर/सहायक पाचौँ 31 16 0 1 10 1 4 

15 विष्र्ु सूययिंशी अहिे/सहायक पाचौँ 31 22 2 0 2 1 4 

16 िुक िहादरु राना कम््युिर अपरेिर/िहार्क पाचौँ 31 25 0 0 4 1 4 

17 एवलना खड्का स्िाफ निय/िहार्क पाचौँ 31 25 0 1 0 1 4 

18 धाम िहादरु ढेगा Mis अपरेिर/िहार्क पाचौँ 31 25 1 0 0 1 4 

19 रमेश खड्का प्राविवधक िहार्क/िहार्क पाचौँ 31 23 0 0 4 1 4 

20 वलल िहादरु िती ना.प्रा.स./सहायक चौथो 31 26 0 0 1 1 4 

21 भुपाल खत्री अवसष्टने्ि िव-ईशन्जलनर्र/िहार्क चौथो 31 17 4 3 2 1 4 

22 प्रकाश थापा सूचना िहार्क/िहार्क चौथो 31 15 0 0 13 1 4 

23 अमर िहादरु पल्ली खेलकुद शिक्षक/िहार्क चौथो 31 11 15 0 0 1 4 

24 भगिती थापा Edf/िहार्क चौथो 31 20 0 0 6 1 4 

25 महने्र पटरयार Edf/िहार्क चौथो 31 23 0 1 2 1 4 

26 गोविन्द थापा हलुका िवारी चािक/शे्रणी लबटहन 31 19 7 0 0 1 4 

27 गोमा खत्री कायायलय िहर्ोगी/शे्रणी लबटहन 31 26 0 1 0 1 4 

28 चोलाकान्त पौडेल कायायलय िहर्ोगी/शे्रणी लबटहन 31 19 0 0 8 1 4 

29 िोपलाल ज्ञिाली कायायलय िहर्ोगी/शे्रणी लबटहन 31 22 0 2 6 1 4 

30 क्रदनेश अयायल कायायलय िहर्ोगी/शे्रणी लबटहन 31 27 0 0 0 1 4 

31 वमत्रलाल ज्ञिाली कायायलय िहर्ोगी/शे्रणी लबटहन 31 27 0 0 0 1 4 



 

 

51     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

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

 

बर्य: ३       अङ्क  १२                  २०७९ माघ २८ गते 

32 वखम िहादरु थापा वशक्षक/वितीय 31 21 0 0 7 1 4 
  

        

आ.ि. : २०७९/८०     मवहना : भदौ 

ि.सं

. 
नाम पद/श्ररे्ी 

ि

म्मा 

क्रदन 

उपवस्थ

त 

अनपुवस्थ

त 

वि

दा 

का

ि 

साियिवन

क विदा 

सप्ताह

न्त 

1 लक्ष्मर् पाण्डे 
प्रमुख प्रशासकीय अवधकृत 

प्रमुख/रा.प. तृतीय 31 27 0 0 1 2 4 

2 नारायर् प्रसाद अयायल स्िास््य संयोिक/अवधकृत छैठौ ौँ 31 18 0 2 7 2 4 

3 िंक प्रसाद पन्थी अवधकृत छैठौं/अवधकृत छैठौ ौँ 31 21 0 1 10 2 4 

4 निराि विवमरे अवधकृत छैठौं/अवधकृत छैठौ ौँ 31 17 0 0 11 2 4 

5 उिेली देिी पोखरेल पशु अवधकृत/अवधकृत छैठौ ौँ 31 20 0 3 2 3 4 

6 भविष्य अयायल लेखा अवधकृत/अवधकृत छैठौ ौँ 31 17 0 11 0 2 4 

7 राि ुअयायल इवन्िवनयर/अवधकृत छैठौ ौँ 31 25 0 0 0 2 4 

8 आविष्कार खत्री कृवष अवधकृत/अवधकृत छैठौ ौँ 31 24 0 1 0 2 4 

9 वनमयला पाण्डे रोिगार संयोिक/अवधकृत छैठौ ौँ 31 16 2 0 12 3 4 

10 नरेन्र शमाय स्रोत व्यवि/निौं तह 31 24 2 0 0 2 4 

11 वभमसेन थापा ना.सु./सहायक पाचौ ौँ 31 22 0 3 3 2 4 

12 वखम िहादरु काकी खा.पा.स.िे./सहायक पाचौ ौँ 31 16 0 0 11 2 4 

13 िेकराि वगरी आ.ले.प./सहायक पाचौ ौँ 31 25 4 0 0 2 4 

14 वििम िस् नेत सि-इवन्िनीयर/सहायक पाचौ ौँ 31 20 0 0 6 2 4 

15 विष्र्ु सूययिंशी अहिे/सहायक पाचौ ौँ 31 19 0 3 4 2 4 

16 िुक िहादरु राना कम््युिर अपरेिर/सहायक पाचौ ौँ 31 25 0 0 3 2 4 

17 एवलना खड्का स्िाफ नसय/सहायक पाचौ ौँ 31 18 0 1 8 3 4 

18 धाम िहादरु ढेगा Mis अपरेिर/सहायक पाचौ ौँ 31 25 1 0 0 2 4 

19 रमेश खड्का प्राविवधक सहायक/सहायक पाचौ ौँ 31 21 0 0 6 2 4 

20 रोमनाथ कंडेल प्राविवधक सहायक/सहायक पाचौ ौँ 31 1 0 0 0 2 4 

21 वलल िहादरु िती ना.प्रा.स./सहायक चौथो 31 26 0 0 0 2 4 

22 विर िहादरु खड्का ना.प्रा.स./सहायक चौथो 31 23 0 0 0 2 4 

23 भुपाल खत्री 
अवसष्टने्ि सि-

ईवन्िवनयर/सहायक चौथो 31 23 0 1 1 2 4 

24 प्रकाश थापा सूचना सहायक/सहायक चौथो 31 24 0 0 6 2 4 

25 अमर िहादरु पल्ली खेलकुद वशक्षक/सहायक चौथो 31 5 20 0 0 2 4 

26 भगिती थापा Edf/सहायक चौथो 31 13 0 0 13 3 4 

27 महने्र पटरयार Edf/सहायक चौथो 31 14 0 1 10 2 4 

28 गोविन्द थापा 
हलुका सिारी चालक/श्रेर्ी 

विवहन 31 15 10 0 0 2 4 

29 गोमा खत्री कायायलय सहयोगी/श्रेर्ी विवहन 31 21 0 5 0 2 4 

30 चोलाकान्त पौडेल कायायलय सहयोगी/श्रेर्ी विवहन 31 19 10 0 0 2 4 

31 िोपलाल ज्ञिाली कायायलय सहयोगी/श्रेर्ी विवहन 31 21 0 1 8 2 4 

32 क्रदनेश अयायल कायायलय सहयोगी/श्रेर्ी विवहन 31 26 0 0 0 2 4 

33 वमत्रलाल ज्ञिाली कायायलय सहयोगी/श्रेर्ी विवहन 31 17 0 5 5 2 4 

34 वखम िहादरु थापा वशक्षक/वितीय 31 20 0 0 7 2 4 
  

        

आ.ि. : २०७९/८०     मवहना : असोि 



 

 

52     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

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

 

बर्य: ३       अङ्क  १२                  २०७९ माघ २८ गते 

ि.सं

. 
नाम पद/श्ररे्ी 

ि

म्मा 

क्रदन 

उपवस्थ

त 

अनपुवस्थ

त 

वि

दा 

का

ि 

साियिवन

क विदा 

सप्ताह

न्त 

1 लक्ष्मर् पाण्डे 
प्रमुख प्रशासकीय अवधकृत 

प्रमुख/रा.प. तृतीय 31 26 0 0 1 1 4 

2 नारायर् प्रसाद अयायल स्िास््य संयोिक/अवधकृत छैठौ ौँ 31 24 0 4 0 1 4 

3 िंक प्रसाद पन्थी अवधकृत छैठौं/अवधकृत छैठौ ौँ 31 22 0 1 6 1 4 

4 निराि विवमरे अवधकृत छैठौं/अवधकृत छैठौ ौँ 31 22 0 3 3 1 4 

5 उिेली देिी पोखरेल पशु अवधकृत/अवधकृत छैठौ ौँ 31 16 0 9 1 1 4 

6 भविष्य अयायल लेखा अवधकृत/अवधकृत छैठौ ौँ 31 12 0 14 0 1 4 

7 राि ुअयायल इवन्िवनयर/अवधकृत छैठौ ौँ 31 26 0 0 0 1 4 

8 आविष्कार खत्री कृवष अवधकृत/अवधकृत छैठौ ौँ 31 20 0 0 8 1 4 

9 वनमयला पाण्डे रोिगार संयोिक/अवधकृत छैठौ ौँ 31 24 2 0 0 1 4 

10 नरेन्र शमाय स्रोत व्यवि/निौं तह 31 22 4 0 0 1 4 

11 वभमसेन थापा ना.सु./सहायक पाचौ ौँ 31 16 0 4 7 1 4 

12 वखम िहादरु काकी खा.पा.स.िे./सहायक पाचौ ौँ 31 10 0 12 6 1 4 

13 िेकराि वगरी आ.ले.प./सहायक पाचौ ौँ 31 15 5 0 6 1 4 

14 वििम िस् नेत सि-इवन्िनीयर/सहायक पाचौ ौँ 31 16 0 1 10 1 4 

15 विष्र्ु सूययिंशी अहिे/सहायक पाचौ ौँ 31 22 2 0 2 1 4 

16 िुक िहादरु राना कम््युिर अपरेिर/सहायक पाचौ ौँ 31 25 0 0 4 1 4 

17 एवलना खड्का स्िाफ नसय/सहायक पाचौ ौँ 31 25 0 1 0 1 4 

18 धाम िहादरु ढेगा Mis अपरेिर/सहायक पाचौ ौँ 31 25 1 0 0 1 4 

19 रमेश खड्का प्राविवधक सहायक/सहायक पाचौ ौँ 31 23 0 0 4 1 4 

20 वलल िहादरु िती ना.प्रा.स./सहायक चौथो 31 26 0 0 1 1 4 

21 भुपाल खत्री 
अवसष्टने्ि सि-

ईवन्िवनयर/सहायक चौथो 31 17 4 3 2 1 4 

22 प्रकाश थापा सूचना सहायक/सहायक चौथो 31 15 0 0 13 1 4 

23 अमर िहादरु पल्ली खेलकुद वशक्षक/सहायक चौथो 31 11 15 0 0 1 4 

24 भगिती थापा Edf/सहायक चौथो 31 20 0 0 6 1 4 

25 महने्र पटरयार Edf/सहायक चौथो 31 23 0 1 2 1 4 

26 गोविन्द थापा 
हलुका सिारी चालक/श्रेर्ी 

विवहन 31 19 7 0 0 1 4 

27 गोमा खत्री कायायलय सहयोगी/श्रेर्ी विवहन 31 26 0 1 0 1 4 

28 चोलाकान्त पौडेल कायायलय सहयोगी/श्रेर्ी विवहन 31 19 0 0 8 1 4 

29 िोपलाल ज्ञिाली कायायलय सहयोगी/श्रेर्ी विवहन 31 22 0 2 6 1 4 

30 क्रदनेश अयायल कायायलय सहयोगी/श्रेर्ी विवहन 31 27 0 0 0 1 4 

31 वमत्रलाल ज्ञिाली कायायलय सहयोगी/श्रेर्ी विवहन 31 27 0 0 0 1 4 

32 वखम िहादरु थापा वशक्षक/वितीय 31 21 0 0 7 1 4 
  

        

आ.ि. : २०७९/८०     मवहना : कार्तयक 

ि.सं

. 
नाम पद/श्ररे्ी 

ि

म्मा 

क्रदन 

उपवस्थ

त 

अनपुवस्थ

त 

वि

दा 

का

ि 

साियिवन

क विदा 

सप्ताह

न्त 

1 लक्ष्मर् पाण्डे 
प्रमुख प्रशासकीय अवधकृत 

प्रमुख/रा.प. तृतीय 30 16 0 0 4 8 4 

2 नारायर् प्रसाद अयायल स्िास््य संयोिक/अवधकृत छैठौ ौँ 30 10 0 2 8 8 4 
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3 िंक प्रसाद पन्थी अवधकृत छैठौं/अवधकृत छैठौ ौँ 30 9 0 1 14 8 4 

4 निराि विवमरे अवधकृत छैठौं/अवधकृत छैठौ ौँ 30 12 0 1 6 8 4 

5 उिेली देिी पोखरेल पशु अवधकृत/अवधकृत छैठौ ौँ 30 15 0 2 1 8 4 

6 राि ुअयायल इवन्िवनयर/अवधकृत छैठौ ौँ 30 11 0 3 6 8 4 

7 आविष्कार खत्री कृवष अवधकृत/अवधकृत छैठौ ौँ 30 13 0 0 6 8 4 

8 वनमयला पाण्डे रोिगार संयोिक/अवधकृत छैठौ ौँ 30 15 2 0 1 8 4 

9 नरेन्र शमाय स्रोत व्यवि/निौं तह 30 15 3 0 0 8 4 

10 वभमसेन थापा ना.सु./सहायक पाचौ ौँ 30 12 0 2 4 8 4 

11 वखम िहादरु काकी खा.पा.स.िे./सहायक पाचौ ौँ 30 12 0 0 6 8 4 

12 िेकराि वगरी आ.ले.प./सहायक पाचौ ौँ 30 12 6 0 0 8 4 

13 वििम िस् नेत सि-इवन्िनीयर/सहायक पाचौ ौँ 30 13 0 0 5 8 4 

14 विष्र्ु सूययिंशी अहिे/सहायक पाचौ ौँ 30 13 0 0 5 8 4 

15 िुक िहादरु राना कम््युिर अपरेिर/सहायक पाचौ ौँ 30 13 0 0 6 8 4 

16 एवलना खड्का स्िाफ नसय/सहायक पाचौ ौँ 30 17 0 0 1 8 4 

17 धाम िहादरु ढेगा Mis अपरेिर/सहायक पाचौ ौँ 30 15 0 0 3 8 4 

18 रमेश खड्का प्राविवधक सहायक/सहायक पाचौ ौँ 30 13 0 0 8 8 4 

19 रोमनाथ कंडेल प्राविवधक सहायक/सहायक पाचौ ौँ 30 15 2 0 1 8 4 

20 वलल िहादरु िती ना.प्रा.स./सहायक चौथो 30 15 0 3 0 8 4 

21 विर िहादरु खड्का ना.प्रा.स./सहायक चौथो 30 12 0 0 8 8 4 

22 भुपाल खत्री 
अवसष्टने्ि सि-

ईवन्िवनयर/सहायक चौथो 30 12 0 0 6 8 4 

23 प्रकाश थापा सूचना सहायक/सहायक चौथो 30 12 0 0 10 8 4 

24 अमर िहादरु पल्ली खेलकुद वशक्षक/सहायक चौथो 30 2 16 0 0 8 4 

25 भगिती थापा Edf/सहायक चौथो 30 14 0 0 4 8 4 

26 महने्र पटरयार Edf/सहायक चौथो 30 10 0 3 5 8 4 

27 गोविन्द थापा 
हलुका सिारी चालक/श्रेर्ी 

विवहन 30 16 2 0 0 8 4 

28 गोमा खत्री कायायलय सहयोगी/श्रेर्ी विवहन 30 18 0 0 0 8 4 

29 चोलाकान्त पौडेल कायायलय सहयोगी/श्रेर्ी विवहन 30 17 1 0 0 8 4 

30 िोपलाल ज्ञिाली कायायलय सहयोगी/श्रेर्ी विवहन 30 18 0 0 0 8 4 

31 क्रदनेश अयायल कायायलय सहयोगी/श्रेर्ी विवहन 30 18 0 0 0 8 4 

32 वमत्रलाल ज्ञिाली कायायलय सहयोगी/श्रेर्ी विवहन 30 18 0 0 0 8 4 

33 वखम िहादरु थापा वशक्षक/वितीय 30 11 0 0 8 8 4 
  

        

आ.ि. : २०७९/८०     मवहना : मंवसर 

ि.सं

. 
नाम पद/श्ररे्ी 

ि

म्मा 

क्रदन 

उपवस्थ

त 

अनपुवस्थ

त 

वि

दा 

का

ि 

साियिवन

क विदा 

सप्ताह

न्त 

1 लक्ष्मर् पाण्डे 
प्रमुख प्रशासकीय अवधकृत 

प्रमुख/रा.प. तृतीय 29 18 0 0 8 3 4 

2 नारायर् प्रसाद अयायल स्िास््य संयोिक/अवधकृत छैठौ ौँ 29 9 0 0 17 3 4 

3 िंक प्रसाद पन्थी अवधकृत छैठौं/अवधकृत छैठौ ौँ 29 9 0 2 26 3 4 

4 निराि विवमरे अवधकृत छैठौं/अवधकृत छैठौ ौँ 29 15 0 1 10 3 4 

5 उिेली देिी पोखरेल पशु अवधकृत/अवधकृत छैठौ ौँ 29 17 0 1 4 3 4 

6 राि ुअयायल इवन्िवनयर/अवधकृत छैठौ ौँ 29 18 0 0 7 3 4 

7 आविष्कार खत्री कृवष अवधकृत/अवधकृत छैठौ ौँ 29 17 0 1 6 3 4 
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8 वनमयला पाण्डे रोिगार संयोिक/अवधकृत छैठौ ौँ 29 17 3 0 5 3 4 

9 नरेन्र शमाय स्रोत व्यवि/निौं तह 29 18 4 0 0 3 4 

10 वभमसेन थापा ना.सु./सहायक पाचौ ौँ 29 12 0 1 13 3 4 

11 वखम िहादरु काकी खा.पा.स.िे./सहायक पाचौ ौँ 29 14 0 0 12 3 4 

12 िेकराि वगरी आ.ले.प./सहायक पाचौ ौँ 29 18 0 0 4 3 4 

13 वििम िस् नेत सि-इवन्िनीयर/सहायक पाचौ ौँ 29 17 0 0 8 3 4 

14 विष्र्ु सूययिंशी अहिे/सहायक पाचौ ौँ 29 19 0 1 5 3 4 

15 िुक िहादरु राना कम््युिर अपरेिर/सहायक पाचौ ौँ 29 12 0 0 13 3 4 

16 एवलना खड्का स्िाफ नसय/सहायक पाचौ ौँ 29 16 0 2 7 3 4 

17 धाम िहादरु ढेगा Mis अपरेिर/सहायक पाचौ ौँ 29 19 1 0 4 3 4 

18 रमेश खड्का प्राविवधक सहायक/सहायक पाचौ ौँ 29 16 0 0 10 3 4 

19 रोमनाथ कंडेल प्राविवधक सहायक/सहायक पाचौ ौँ 29 12 0 0 12 3 4 

20 वलल िहादरु िती ना.प्रा.स./सहायक चौथो 29 21 0 0 5 3 4 

21 विर िहादरु खड्का ना.प्रा.स./सहायक चौथो 29 19 0 0 6 3 4 

22 भुपाल खत्री 
अवसष्टने्ि सि-

ईवन्िवनयर/सहायक चौथो 29 19 0 0 3 3 4 

23 प्रकाश थापा सूचना सहायक/सहायक चौथो 29 12 0 0 14 3 4 

24 अमर िहादरु पल्ली खेलकुद वशक्षक/सहायक चौथो 29 6 16 0 0 3 4 

25 भगिती थापा Edf/सहायक चौथो 29 16 0 0 6 3 4 

26 महने्र पटरयार Edf/सहायक चौथो 29 16 1 1 4 3 4 

27 गोविन्द थापा 
हलुका सिारी चालक/श्रेर्ी 

विवहन 29 8 0 0 14 3 4 

28 गोमा खत्री कायायलय सहयोगी/श्रेर्ी विवहन 29 22 0 0 0 3 4 

29 चोलाकान्त पौडेल कायायलय सहयोगी/श्रेर्ी विवहन 29 20 2 0 0 3 4 

30 िोपलाल ज्ञिाली कायायलय सहयोगी/श्रेर्ी विवहन 29 21 0 1 0 3 4 

31 क्रदनेश अयायल कायायलय सहयोगी/श्रेर्ी विवहन 29 20 0 0 2 3 4 

32 वमत्रलाल ज्ञिाली कायायलय सहयोगी/श्रेर्ी विवहन 29 21 0 1 0 3 4 

33 वखम िहादरु थापा वशक्षक/वितीय 29 14 0 0 9 3 4 
  

        

आ.ि. : २०७९/८०     मवहना : पुस 

ि.सं

. 
नाम पद/श्ररे्ी 

ि

म्मा 

क्रदन 

उपवस्थ

त 

अनपुवस्थ

त 

वि

दा 

का

ि 

साियिवन

क विदा 

सप्ताह

न्त 

1 लक्ष्मर् पाण्डे 
प्रमुख प्रशासकीय अवधकृत 

प्रमुख/रा.प. तृतीय 30 24 1 0 1 3 5 

2 नारायर् प्रसाद अयायल स्िास््य संयोिक/अवधकृत छैठौ ौँ 30 16 6 0 0 3 5 

3 िंक प्रसाद पन्थी अवधकृत छैठौं/अवधकृत छैठौ ौँ 30 21 0 0 6 3 5 

4 निराि विवमरे अवधकृत छैठौं/अवधकृत छैठौ ौँ 30 19 4 0 3 3 5 

5 उिेली देिी पोखरेल पशु अवधकृत/अवधकृत छैठौ ौँ 30 16 5 0 1 3 5 

6 राि ुअयायल इवन्िवनयर/अवधकृत छैठौ ौँ 30 20 5 0 0 3 5 

7 आविष्कार खत्री कृवष अवधकृत/अवधकृत छैठौ ौँ 30 22 0 0 3 3 5 

8 वनमयला पाण्डे रोिगार संयोिक/अवधकृत छैठौ ौँ 30 24 0 0 0 3 5 

9 नरेन्र शमाय स्रोत व्यवि/निौं तह 30 22 0 0 0 3 5 

10 वभमसेन थापा ना.सु./सहायक पाचौ ौँ 30 19 6 0 0 3 5 

11 वखम िहादरु काकी खा.पा.स.िे./सहायक पाचौ ौँ 30 20 2 0 0 3 5 

12 िेकराि वगरी आ.ले.प./सहायक पाचौ ौँ 30 20 2 0 2 3 5 
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13 वििम िस् नेत सि-इवन्िनीयर/सहायक पाचौ ौँ 30 16 6 0 0 3 5 

14 विष्र्ु सूययिंशी अहिे/सहायक पाचौ ौँ 30 19 1 2 0 3 5 

15 िुक िहादरु राना कम््युिर अपरेिर/सहायक पाचौ ौँ 30 22 0 0 4 3 5 

16 एवलना खड्का स्िाफ नसय/सहायक पाचौ ौँ 30 22 0 0 0 3 5 

17 धाम िहादरु ढेगा Mis अपरेिर/सहायक पाचौ ौँ 30 22 0 0 0 3 5 

18 रमेश खड्का प्राविवधक सहायक/सहायक पाचौ ौँ 30 22 1 0 0 3 5 

19 रोमनाथ कंडेल प्राविवधक सहायक/सहायक पाचौ ौँ 30 0 0 0 29 3 5 

20 वलल िहादरु िती ना.प्रा.स./सहायक चौथो 30 20 0 0 2 3 5 

21 विर िहादरु खड्का ना.प्रा.स./सहायक चौथो 30 16 0 0 8 3 5 

22 भुपाल खत्री 
अवसष्टने्ि सि-

ईवन्िवनयर/सहायक चौथो 30 23 0 0 0 3 5 

23 प्रकाश थापा सूचना सहायक/सहायक चौथो 30 24 2 0 0 3 5 

24 अमर िहादरु पल्ली खेलकुद वशक्षक/सहायक चौथो 30 10 12 0 0 3 5 

25 भगिती थापा Edf/सहायक चौथो 30 19 3 0 0 3 5 

26 महने्र पटरयार Edf/सहायक चौथो 30 14 1 2 6 3 5 

27 गोविन्द थापा 
हलुका सिारी चालक/श्रेर्ी 

विवहन 30 8 15 0 0 3 5 

28 गोमा खत्री कायायलय सहयोगी/श्रेर्ी विवहन 30 24 0 0 0 3 5 

29 चोलाकान्त पौडेल कायायलय सहयोगी/श्रेर्ी विवहन 30 17 7 0 0 3 5 

30 िोपलाल ज्ञिाली कायायलय सहयोगी/श्रेर्ी विवहन 30 22 4 0 0 3 5 

31 क्रदनेश अयायल कायायलय सहयोगी/श्रेर्ी विवहन 30 23 2 0 0 3 5 

32 वमत्रलाल ज्ञिाली कायायलय सहयोगी/श्रेर्ी विवहन 30 22 0 0 0 3 5 

33 वखम िहादरु थापा वशक्षक/वितीय 30 14 8 0 0 3 5 

 

अनुसूची-१ 

जनप्रलतलनलधहरुको टववरण 

लि.नं. नाम पद ठेगाना िमपकय  टववरण 

१ िरोज कुमार थापा अध्र्क्ष गलु्मीदरवार -6 9857018234 

२ तारा थापा ढेगा उपाध्र्क्ष गलु्मीदरवार -4 9857074411 

३ राजेन्द्र कण्डेि वडा अध्र्क्ष (वडा नं. १) गलु्मीदरवार -१ 9857074401 

४ टवष्ण ुप्रिाद गौतम वडा अध्र्क्ष (वडा नं. २) गलु्मीदरवार -२ 9857074402 

५ राम बहादरु थापा वडा अध्र्क्ष (वडा नं. ३) गलु्मीदरवार -३ 9857074403 

६ देवीराम पोख्रिे वडा अध्र्क्ष (वडा नं. ४) गलु्मीदरवार -४ 9857075404 

७ गणुालनलध पौडेि वडा अध्र्क्ष (वडा नं. ५) गलु्मीदरवार -५ 9844471641 

८ मकेुि थापा वडा अध्र्क्ष (वडा नं. ६) गलु्मीदरवार -६ 9851000986 

९ िालिकराम िण्डन वडा अध्र्क्ष (वडा नं. ७) गलु्मीदरवार -७ 9857074407 

१० ददि कुमारी खिी कार्ायलिका िदस्र् गलु्मीदरवार -१ 9857074414 

११ कुमारी दनवुार पवुारे कार्ायलिका िदस्र् गलु्मीदरवार -३ 9869479995 

१२ िन ुदेवी काकी कार्ायलिका िदस्र् गलु्मीदरवार -६ 9857074412 

१३ गंगा अर्ायि कार्ायलिका िदस्र् गलु्मीदरवार -७ 9847184847 
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लि.नं. नाम पद ठेगाना िमपकय  टववरण 

१४ टवष्णमुार्ा बोिे कार्ायलिका िदस्र् गलु्मीदरवार -1 9847440322 

१५ ईवरी पररर्ार कार्ायलिका िदस्र् गलु्मीदरवार -5 9857074415 

१६ रुपा िनुार दलित मटहिा िदस्र् (वडा नं. १) गलु्मीदरवार -१ 9866151557 

१७ नटवन बस्नेत िदस्र् (वडा नं. १) गलु्मीदरवार -१ 9867803917 

१८ ठगने्द्र फुङ्जेिी िदस्र् (वडा नं. १) गलु्मीदरवार -१ 9847393625 

१९ िीता देवी गाहा मटहिा िदस्र् (वडा नं. २) गलु्मीदरवार -२ 9860945022 

२० हमुकिा िनुार दलित मटहिा िदस्र् (वडा नं. २) गलु्मीदरवार -२ 9846489430 

२१ तोमान लिंह थापा िदस्र् (वडा नं. २) गलु्मीदरवार -२ 9867483706 

२२ भेर् बहादरु फुङ्जेिी िदस्र् (वडा नं. २) गलु्मीदरवार -२ 9857059189 

२३ टवष्ण ुपररर्ार दलित मटहिा िदस्र् (वडा नं. ३) गलु्मीदरवार -३ 9867304280 

२४ िाि  बहादरु  िरािकोिी िदस्र् (वडा नं. ३) गलु्मीदरवार -३ 9863919143 

२५ राम बहादरु शघलमरे िदस्र् (वडा नं. ३) गलु्मीदरवार -३ 9844748624 

२६ तलु्िा ढेंगा मटहिा िदस्र् (वडा नं. ४) गलु्मीदरवार -४ 9840631707 

२७ िरस्वती स्वणयकार दलित मटहिा िदस्र् (वडा नं. ४) गलु्मीदरवार -४ 9847392014 

२८ िोविाि रेश् मी मगर िदस्र् (वडा नं. ४) गलु्मीदरवार -४ 9867914592 

२९ अमर बहादरु िनानी िदस्र् (वडा नं. ४) गलु्मीदरवार -४ 9847246656 

३० िक्ष्मी लमदनु मटहिा िदस्र् (वडा नं. ५) गलु्मीदरवार -५ 9869929910 

३१ लमना िोहार दलित मटहिा िदस्र् (वडा नं. ५) गलु्मीदरवार -५ 9847357534 

३२ गोकणय राज राना िदस्र् (वडा नं. ५) गलु्मीदरवार -५ 9746442560 

३३ ज्ञान कुमार शे्रष्ठ िदस्र् (वडा नं. ५) गलु्मीदरवार -५ 9857091800 

३४ टवष्ण ुटव.क. दलित मटहिा िदस्र् (वडा नं. ६) गलु्मीदरवार -६ 9847582576 

३५ रेिम प्रधान िदस्र् (वडा नं. ६) गलु्मीदरवार -६ 9847582521 

३६ िनु्दर कँुवर िदस्र् (वडा नं. ६) गलु्मीदरवार -६ 9857067260 

३७ लमना टवश् वकमाय दलित मटहिा िदस्र् (वडा नं. ७) गलु्मीदरवार -७ 9864269567 

३८ र्ज्ञमूती अर्ायि िदस्र् (वडा नं. ७) गलु्मीदरवार -७ 9847004251 

३९ राम कुमार शे्रष् ठ िदस्र् (वडा नं. ७) गलु्मीदरवार -७ 9857014790 
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अनुसूची-२ 

कमयचारीहरुको टववरण 

लि न कमयचारीको नाम पद िाखा / इकाई िम्पकय  नम्बर कैटफर्त 

१ िक्ष्मण पाण्डे प्रमखु प्रिािकीर् अलधकृत   ९८५७०६७९१२   

२ नारार्ण प्रिादअर्ायि अलधकृत छैठौं, स्वास््र् स्वास््र् ९८५७०८५२११   

३ नवराज शघलमरे अलधकृत छैठौं िामाशजक तथा आलथयक टवकाि ९८५७०८५२०९   

४ िंक प्रिाद पन्थी अलधकृत छैठौं प्रिािन, र्ोजना तथा अनगुमन ९८५७०८५२०८   

५ उजेिी देटव पोख्रिे पि ुटवकाि िंर्ोजक पिपुन्छी टवकाि ९८५७०८५२१०   

६ राज ुअर्ायि ईशन्जनीर्र,अलधकृत छैठौं पूवायधार टवकाि तथा वातावरण 
व्र्वस्थापन 

९८५७०८५२१४   

७ लनमयिा पाण्डेर् रोजगार िंर्ोजक(करार) रोजगार केन्द्र ९८६७०१४३००   

८ आटवष्कार खिी अलधकृत छैठौ, कृटर्(करार) कृटर् ९८५७०८६२१२   

९ टवमि थापा िूचना प्रटवलध अलधकृत िूचना प्रटवलध िाखा 9847310985  

१० लभमिेन थापा िहार्क पाँचौँ शजन्िी ९८५७०६१७३२   

११ शखम बहादरु काकी खा.पा.ि.िे. पाँचौं 
पूवायधार टवकाि तथा वातावरण 
व्र्वस्थापन 

९८५७०६७९६१   

१२ टवक्रम बस्नेत िव-इशन्जलनर्र 
पूवायधार टवकाि तथा वातावरण 
व्र्वस्थापन 

९८५७०८९५२७  

१३ रोमनाथ कंडेि प्राटवलधक िहार्क शिक्षा, र्वुा तथा खेिकुद ९८४७१७७७००   

१४ िुक बहादरु राना कम्प्रू्िर अपरेिर िूचना प्रटवलध ९८४७५९६३९३  

१५ िेकराज लगरी आ.िे.प.िहार्क आ.िे.प. ९८४४७४६१०६  

१६ घनश्र्ाम च ुँदािी वडा िशचव ४ नं. वडा कार्ायिर् ९८५७०८५२०४  

१७ मार्ा िण्डन वडा िशचव ५ नं. वडा कार्ायिर् ९८५७०८५२०५   

१८ धाम बहादरु ढेंगा एम.आइ.एि. अपरेिर (करार) राटिर् पररचर्पि तथा पशिकरण ९८५७०६४७२५   

१९ रमेि खड्का प्राटवलधक िहार्क (करार) रोजगार केन्द्र ९८४७१११४१७   

२० एलिना खड्का स्िाफय  निय (करार) स्वास््र् िाखा ९८०५४६६२२६  

२१ पषु्पा खड्का रोजगार िहार्क रोजगार केन्द्र ९८४०६७००००  

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

२३ िागर िारु अलिस्िेन्ि िब-इशन्जलनर्र प्राटवलधक िाखा ९८४७४९६४७४   

२४ भपुाि खिी अलिस्िेन्ि िब-इशन्जलनर्र (करार) प्राटवलधक िाखा ९८६७५८२७५५  

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

२६ प्रकाि थापा िूचना िहार्क (करार) प्रिािन, र्ोजना तथा अनगुमन ९८५७०६४९६१   

२७ लिि बहादरु घलतय ना.कृ.प्राटवलधक (करार) कृटर्/ १, २ नं. वडा कार्ायिर् ९८४५५९१६७४   

२८ नारार्ण पन्थी ना.प.स्वा.प्राटवलधक (करार) पि/ु१, २ नं. वडा कार्ायिर् ९८५७०६७४०८   

२९ उद्धव प्रिाद न्र्ौपान े ना.प.स्वा.प्राटवलधक (करार) ३, ४ नं. वडा कार्ायिर् ९८५७०३५७६०   

३० जर्टहमाि कँडेि ना.प.स्वा.प्राटवलधक (करार) ६, ७ नं. वडा कार्ायिर् ९८४७५०७५३६   
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बर्य: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-िुलेटिन  

 

बर्य: ३       अङ्क  १२                  २०७९ माघ २८ गते 

लि न कमयचारीको नाम पद िाखा / इकाई िम्पकय  नम्बर कैटफर्त 

३२ हररप्रिाद कँडेि ना.प.स्वा.प्राटवलधक (करार) ५ नं. वडा कार्ायिर् ९८५७०३६१३१   

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

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

३५ अमर बहादरु पल्िी खेिकुद शिक्षक  (करार) शिक्षा, र्वुा तथा खेिकुद ९८६७७३८८८५   

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

३७ लनरु खिी िहार्क कमयचारी  (करार) ७ नं. वडा कार्ायिर्  ९८४४०९०४६९   

३८ टवलनता ज्ञवािी टफल्ड िहार्क (करार) राटिर् पररचर्पि तथा पशिकरण ९८४७४३२९५०   

३९ गोटवन्द थापा हिकुा िवारी चािक (करार) प्रिािन ९८४४७७०९८६   

४० महेन्द्र काकी एम्बिेुि चािक (करार) प्रिािन ९८४७२३२८८८   

४१ लमििाि ज्ञवािी कार्ायिर् िहर्ोगी प्रिािन ९८४७१०६५१२   

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

४३ गोमा खिी कार्ायिर् िहर्ोगी (करार) प्रिािन ९८४०४७५७४५   

४४ चोिाकान्त पौडेि कार्ायिर् िहर्ोगी (करार) प्रिािन ९८४७३९२८३५   

४५ िोपिाि ज्ञवािी कार्ायिर् िहर्ोगी (करार) प्रिािन ९८४३८६०८६२   

४६  मार्ा कुमारी राकि कार्ायिर् िहर्ोगी (करार) १ नं. वडा कार्ायिर् ९८६२९०८०५८   

४७ िमनु्द्र प्रिाद शे्रष्ठ कार्ायिर् िहर्ोगी (करार) २ नं. वडा कार्ायिर् ९८४७४५३८७७   

४८ नैना थापा कार्ायिर् िहर्ोगी  (करार) ३ नं. वडा कार्ायिर् ९७४७०६०६४६   

४९ अजुयन टव.क. कार्ायिर् िहर्ोगी (करार) ३ नं. वडा कार्ायिर् ९८६७९२८०१८   

५० िान्ता लगरी कार्ायिर् िहर्ोगी (करार) ५ नं. वडा कार्ायिर् ९८४७३५८८५२   

५१ ददनेि प्रिाद शे्रष्ठ कार्ायिर् िहर्ोगी (करार) ६ नं. वडा कार्ायिर् ९८४७३५७६६८   

अन्य कमयचारी 

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

१ नरेन्द्र प्रिादिमाय लनरीक्षक शिक्षा, र्वुा तथा खेिकुद ९८५७०६७२८७ काजमा 

२ शखम बहादरु थापा शिक्षक शिक्षा, र्वुा तथा खेिकुद ९८६७२६२८७४ काजमा 

३ महेन्द्र पररर्ार उद्यम टवकाि िहजकताय उद्यम टवकाि िाखा 9847583000   

४ भगवती थापा उद्यम टवकाि िहर्ोगी उद्यम टवकाि िाखा 9847040400   

५ टवर बहादरु खड्का ना.प.स्वा.प्राटवलधक (करार) पि ुिाखा ९८२२८१२५२६    

 

स्वास््र् िंस्थामा कार्यरत कमयचारीको टववरण 
लि.नं. नाम थर पद तह कार्ायिर् मोबाईि नम्बर 

बलिथमु स्वास््र् चौकी 
१ ददि बहादरु थापा ज.स्वा.लन छैठौं बलिथमु स्वास््र् चौकी ९८६६६२३३५३ 

२ गोमा काकी स्िाफ निय पाँचौ बलिथमु स्वास््र् चौकी ९८६४२६९५९२ 

३ लबष्ण ुबहादरु िूर्यवंिी अ.हे.व. चौथो बलिथमु स्वास््र् चौकी ९८४७१३७६१६ 

४ लमना गाहा माचकोिी अ.न.मी चौथो बलिथमु स्वास््र् चौकी ९८४७१५८०३८ 

५ ददनेि ज्ञवािी अ हे व चौथो बलिथमु स्वास््र् चौकी ९८६६१८७२२० 
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बर्य: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-िुलेटिन  

 

बर्य: ३       अङ्क  १२                  २०७९ माघ २८ गते 

लि.नं. नाम थर पद तह कार्ायिर् मोबाईि नम्बर 
६ प्रलतक्षा माचकोिी अ न मी चौथो बलिथमु स्वास््र् चौकी ९८१७५२८१३५ 

७ पावयती िनुार का.ि. - बलिथमु स्वास््र् चौकी ९८४९८०१५१८ 

माझी कुमाि गाउँ स्वा.ई. 
१ कटपि भण्डारी अ हे व चौथो माझी कुमाि गाउँ स्वा.ई. ९८४५४५५८१८ 

२ पलबिा नेपािी अ न मी चौथो माझी कुमाि गाउँ स्वा.ई. ९८६७४२३९८० 

जभुिु स्वास््र् चौकी 
१ लबमिा ढेंगा हे.अ. पाँचौ जभुिु स्वास््र् चौकी ९८६७१२९२०५ 

२ लनमायिा थापा अ.हे.व. चौथो जभुिु स्वास््र् चौकी ९८४७४७२१३१ 

३ रक्षा भण्डारी अ न मी चौथो जभुिु स्वास््र् चौकी ९८४४७४०१६८ 

४ पावयलत रजािी अ न मी चौथो जभुिु स्वास््र् चौकी ९८६७७७८३३२ 

५ लनरा अर्ायि अ.न.मी चौथो जभुिु स्वास््र् चौकी ९८४०४५८९५९ 

६ मार्ादेवी घती  का.ि. का.ि. जभुिु स्वास््र् चौकी ९८४७३१०५६६ 

गौंडाकोि स्वास््र् चौकी 
१ रोिन घती लि अ हे व पाँचौ गौंडाकोि स्वास््र् चौकी ९८५७०६४२५९ 

२ भेर्राज पाण्डे हे.अ. पाँचौ गौंडाकोि स्वास््र् चौकी 9857067055 

३ अलनता राना अ हे व चौथो गौंडाकोि स्वास््र् चौकी 9861201500 

४ लबना रजािी अ.हे.व. चौथो गौंडाकोि स्वास््र् चौकी 9842800675 

५ िक्ष्मी रार्माझी अ.न.मी चौथो गौंडाकोि स्वास््र् चौकी 9861035239 

६ कमिा श्रीर् अ न मी चौथो गौंडाकोि स्वास््र् चौकी 9847338253 

७ लति कुमारी उचाइ का.ि. - गौंडाकोि स्वास््र् चौकी 9847586081 

लबरवाि स्वास््र् चौकी 
१ इन्द ुघती मगर लि.अ.न.मी पाँचौ लबरवाि स्वास््र् चौकी ९८४७३१०३५५ 

२ प्रिंिा अर्ायि हे.अ. पाँचौ लबरवाि स्वास््र् चौकी ९८६७३२६६५७ 

३ िक्ष्मी पररर्ार  लि.अ.न.मी पाँचौ लबरवाि स्वास््र् चौकी ९८४५८०३८०४ 

४ िक्ष्मी शे्रष्ठ अ.हे.व. चौथो लबरवाि स्वास््र् चौकी ९८४७३६३१९६ 

५ गंगा िोमै अ.न.मी चौथो लबरवाि स्वास््र् चौकी ९८४७२८७५९६ 

६ भपुेन्द्र कंडेि अ.हे.व. चौथो लबरवाि स्वास््र् चौकी ९८५७०२४५११ 

७ रेनकुा खनाि का.ि. पाँचौ लबरवाि स्वास््र् चौकी ९८४१५३३९९५ 

अमर अवायथोक स्वास््र् चौकी 
१ मदन कुमार शे्रष्ठ अलधकृत छैठौं अमर अवायथोक स्वास््र् चौकी ९८५७०६१८६० 

२ मलनर्ा नपेािी अ न मी चौथो अमर अवायथोक स्वास््र् चौकी ९८४४७४२४८६ 

३ लबष्ण ुराकिकोिी िूर्यवंिी अ.हे.व. चौथो अमर अवायथोक स्वास््र् चौकी ९८४७०११०३५ 

४ लबष्ण ुरार्माझी अ.हे.व. चौथो अमर अवायथोक स्वास््र् चौकी ९८४५४७२४२५ 

५ लबन्द ुराना अ न मी चौथो अमर अवायथोक स्वास््र् चौकी ९८४१६२२२२४ 

६ तारा पौडेि का.ि. पाँचौ अमर अवायथोक स्वास््र् चौकी ९८४७३०९६४० 

ठूिान आधारभतु स्वास््र् केन्द्र 

१ उर्ा िाह अ.हे.व. चौथो ठूिान आधारभतु स्वास््र् केन्द्र ९८६३२२४५६५ 

२ लमना पाण्डे अ न मी चौथो ठूिान आधारभतु स्वास््र् केन्द्र ९८४७३००४४२ 

शचलनर्ापोखरी िामदुार्ीक स्वा.ई. 
१ िरस्वती कंडेि अ.हे.व. चौथो शचलनर्ापोखरी िामदुार्ीक स्वा.ई. ९८४४७३२५८१ 

२ मलनर्ा थापा अ न मी चौथो शचलनर्ापोखरी िामदुार्ीक स्वा.ई. ९८६७८६६८८५ 

३ भगवती थापा का.ि. - शचलनर्ापोखरी िामदुार्ीक स्वा.ई. ९८६७१३३७८८ 

दरवार देवीस्थान स्वास््र् चौकी 
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बर्य: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-िुलेटिन  

 

बर्य: ३       अङ्क  १२                  २०७९ माघ २८ गते 

लि.नं. नाम थर पद तह कार्ायिर् मोबाईि नम्बर 
१ जनुाकिा बस्नेत लि.अ.न.मी.लन छैठौं दरवार देवीस्थान स्वास््र् चौकी 9849050493 

२ गणेि काकी हे.अ. पाँचौ दरवार देवीस्थान स्वास््र् चौकी 9849376046 

३ िमुन पन्थी अ न मी पाँचौ दरवार देवीस्थान स्वास््र् चौकी 9847393559 

४ रामकृष्ण कंडेि अ.हे.व. चौथो दरवार देवीस्थान स्वास््र् चौकी 9857061965 

५ तारा खिी बस्नेत अ.हे.व. चौथो दरवार देवीस्थान स्वास््र् चौकी 9860592769 

६ िावीिा शे्रष्ठ अ न मी चौथो दरवार देवीस्थान स्वास््र् चौकी 9842929787 

७ िक्ष्मी खनाि  अ न मी चौथो दरवार देवीस्थान स्वास््र् चौकी 9862104614 

८ अलनता कुवर क्षेिी ल्र्ाव अलिषे्टन्ि चौथो दरवार देवीस्थान स्वास््र् चौकी 9869644484 

९ लबष्ण ुिण्डन का.ि. - दरवार देवीस्थान स्वास््र् चौकी 9844790560 

 

िोि टवकाि िंस्थाको टववरण 
लि.नं. नाम थर पद  िोि टवकाि िंस्थाको नाम ठेगाना िम्पकय  नं. कैटफर्त 

१ कृष्ण गौतम  अध्र्क्ष  कुिायचौर िोि टवकाि िंस्था गलु्मीदरबार -१ ९८६६४१३१४१   

२ खड्क बहादरु बिाि अध्र्क्ष  उजेिादेटव िोि टवकाि िंस्था गलु्मीदरबार -१ ९८४७३११३९९   

३ नमु बहादरु माच्कोिी अध्र्क्ष  रैनादी िोि टवकाि िंस्था गलु्मीदरबार -१ ९८६१९८६८८०   

४ मन बहादरु बढुाथोकी अध्र्क्ष नर्ाँगाउ िोि टवकाि िंस्था गलु्मीदरबार -१ ९८६६६२३३८२   

५ राम बहादरु पनु अध्र्क्ष शिविक्ती िोि टवकाि िंस्था गलु्मीदरबार -१ ९८६११०३५६७   

६ टहरामणी भण्डारी अध्र्क्ष  काउिे पधेरा तािबारी गाप्िुि िोि टवकाि िंस्था गलु्मीदरबार -१ ९८६६१५१८६१   

७ होम बहादरु माझी अध्र्क्ष माझीगाउँ िोि टवकाि िंस्था गलु्मीदरबार -१ ९८४६७५८९२८   

८ शिव गौतम अध्र्क्ष रुद्रावती िोि टवकाि िंस्था गलु्मीदरबार -१ ९८५७०५८१५८   

९ नन्द प्रिाद शे्रष्ठ अध्र्क्ष आिमदेटव िोि टवकाि िंस्था गलु्मीदरबार -१ ९८५७०५८१५८   

१० केिर लिंह िारु अध्र्क्ष उिायकोि िोि टवकाि िंस्था गलु्मीदरबार -२ ९८२१९९८८५६   
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