
 
 

 



 
 



 
 

 



 
 

गलु्मीदरबार गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् तथा पालिका अन्तगयतका वडाहरुमा रहेका इकाईहरुबाट 
सेवा लिँदा सेवाग्राही/नागररकिे ध्र्ान परु्ायउन ुपने ववषर्हरु 

 कार्ायिर्बाट अबिम्बन गररएको सेवा ववतरणको प्रविर्ा र मापदण्डिाई पािना गने¸ 
 कमयचारीहरुसँग नम्र, शिष्ट व्र्वहार र िालिन व्र्वहार प्रदियन गने, 

 सावयजलनक सेवाको िालग ववचौलिर्ा लिई कार्ायिर्मा नआउने¸ 
 कार्ायिर्को काम सम्बन्धी प्रकृर्ा र आवश्र्क कागजातका सम्बन्धमा नागररक वडापत्र र सहार्ता 

कक्षबाट जानकारी लिने¸ 
 सेवाप्रवाह सम्बन्धी प्रकृर्ा र कागजातको बारेमा कार्ायिर्का कमयचारीसँग बझु्ने¸ नागररक वडापत्र हेने 

तथा कार्ायिर्मा रहेको सेवाप्रवाहसम्बन्धी जानकारी पशुततका प्रर्ोग गने¸ 
 कार्ायिर्िे तोकेको सेवा प्रवाहको समर् तालिकाको पािना गने, 

 कार्ायिर्मा सेवा लिन आउँदा धूमपान¸ मध्र्पान गरेर नआउने¸ 
 कार्ायिर्को पररसरमा धूमपान¸मध्र्पान तथा सूलतयसेवन गरेको पाईएमा कानून अनसुार जररवाना लतने¸ 
 कार्ायिर्को सम्बशन्धत िाखाको कमयचारीसँग आफ्नो कामको बारेमा ववतततृ रुपमा बझु्ने र सोही 

अनसुार गने¸ 
 कमयचारीिाई अनावश्र्क तवाथय,दवाव, प्रिोभनमा पाने कार्य गैर कानूनी हनुे हुँदा त्र्ततो कार्य नगने¸ 
 कार्ायिर् पररसरमा रहेका सावयजलनक सम्पशिमा हालन परु्ाउने कार्य नगने¸ 
 िौचािर्को प्रर्ोग गरर सकेपलि पानीको प्रर्ोग गने,जथाभावी नथकु्ने, अनावश्र्क कागजात, वोति 

िगार्तका फोहोरिाई डतटववनमा राख् ने̧  
 गाउँपालिकाको कार्ायिर्मा ददनको २ बजे देशख २:४० बजे सम्म खाजा खाने समर् तोवकएको हुँदा 

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

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

 कार्ायिर्को दोस्रो तिामा तातो शचसो पानीको व्र्वतथा गररएको हुँदा उक्त सेवा लिने¸ 
 कुनै पलन काममा वििासशुतत भएमा वा अन्र् कुनै गनुासो भएमा गाउँपालिका अध्र्क्ष        श्री 

अिोककुमार थापा (9857074410) र प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत श्री िक्ष्मण पाण्डे 
(9857067912) मा सम्पकय  गरी वििासशुतत गने कमयचारीको गोप्र् उजूरी गने¸ 

 कार्ायिर्मा रहेको सझुाव पेटीकामा गनुासो तथा सझुाव राखी आगामी ददनमा अझ प्रभावकारी सेवा 
प्रवाहको िालग असि नागररको भलूमका लनवायह गने¸ 

 कार्ायिर्को कार्यहरु र सेवा प्रवाह सम्बन्धी अन्र् कुनै गनुासो भएमा अध्र्क्षको कार्यकक्ष को ा न . १ 
र प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृतको कार्यकक्ष को ा न . ३ मा सम्पकय  राख् न े।  



 
 

 आम सन्चारकमीहरुिाई अनरुोध 

गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको आ.व. ०७७।०७८ को नीलत तथा कार्यिम माफय त भष्ट्रचार िून्र् सहनशििताको 
नीलत अविम्बन गरेको हुँदा गाउँपालिकािे लिएको नीलतिाई मनन ्गदै सिुासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गनय 
समग्र कमयचारी स र्न्त्र अहोरात्र प्रलतवद्ध र कलतवद्ध भई िालगरहेका िौं । वविेष गरी सिुासन र सेवा प्रवाह¸ 
ववकास लनमायण¸ सबैको पहुँचमा तवात्र् सेवा¸ गणुततरीर् शिक्षा¸ कृवष¸ रोजगारका क्षेत्रमा कार्यर्ोजना बनाई 
सम्बशन्धत िाखा प्रमखुसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरर तोवकका कार्यहरु प्रभावकारी रुपमा कार्ायन्वर्न गनयिाखा 
प्रमखुहरुिाई शजम्मेवार र जवाफदेही बनाई कमयचारी प्रोत्साहन र िण्डको समेत व्र्वतथा गररएको ि । गाउँ 
पालिकाका ववलभन्न िाखाबाट सम्पादन भएका कृर्ाकिाप र सूचनाहरुको बारेमा सबै नागररकहरुिाई ससूुशचत गरी 
कमयचारीिाई शजम्मेवारीबोध तलु्र्ाई¸  सदाचाररता¸पारदशियता र जवाफदेवहता कार्म गदै प्रभावकारी सेवा प्रवाहको 
नीलत अविम्बन गदै सूचनानै िशक्त हो भने्न मान्र्तािाई आत्मसाथ गरर नागररकको घरघरमा महत्वपूणय सूचना एव  
जानकारी SMS  माफय त प्रवाह हनुे व्र्वतथा लमिाईएको¸ २१ औ  िताब्दीमा सूचना प्रववलधको क्षेत्रमा ववश्विे 
अग्रगामी ििाङ्ग मारररहेको अवतथामा हाम्रो देि नेपािमा पलन सूचना प्रववलधको ददनानदुदन प्रर्ोग ववृद्ध भईरहेको 
अवतथािाई मध्र्नजर गरी नेपाि सरकारिे समेत "सन्चार र सूचना प्रववलधको टेवा : हात हातमै सरकारी सेवा" 

परु्ायउने उदे्दश्र्िेNagarik App सावयजलनक गरर E-governance को नीलतिाई साकार पारेको अवतथा समेत रहेको ि 
। गलु्मीदरबार गाउँपालिकािे २०७७ श्रावण मवहना देशख ७५३ वटा तथानीर् तहहरु मध्रे् पवहिो पटक सबै 
नागररकिे आफूिे चाहेको वखत हेनय लमल्ने गरर पालिकाको समग्र गलतववलध समेवटएको मालसक E-Bulletin प्रकािन 
गरररहेका िौं । सन्चारको पहुँच भन्दा बावहर रहेका नागररकिाई समेत मध्र्नजर गदै जनतासँग गाउँपालिका 
कार्यिम स चािन गने कार्यिम समेत रहेको ि । स चारकमी रा्र्को चौथो अ ग र सरकारिे स चािन गरेका 
कृर्ाकिापहरुिाई झकझकाउँदै सूचनाको पहुँच नपगेुका नागररकहरुिाई सूसशुचत गने कतयव्र् समेत भएको 
महत्वपूणय क्षेत्रमा रहन ु भएकोिे र्हाँहरुिे हाम्रो पालिकािे सावयजलनक गरेका ववलभन्न गलतववलधहरुिाई आम 
नागररक समक्ष परु् र्ाई नागररको सूचनामा पहुँच परु्ायउने कार्यमा समेत आफ्नो कतयव्र् लनवायह गरी आवश्र्क 
सहर्ोग समन्वर् र सहकार्य गररददन ुहनु हाददयक अवपि गदयिु ।  

(िक्ष्मण पाण्डे) 
प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत 
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8     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

  ई-बुलेटटि  

 

बषय: १       अङ्क ६       २०७७ फागनु ९ गते  

गाउँपालिकाको परिचय 

नेपािको स ववधानको मूि ममय अनसुार स घ¸ प्रदेि र तथानीर् गरी तीन तहको सरकारको रुपमा आफ्नो 
अशततत्वमा रहेका िन ्। लमलत २०७३।११।२७ नेपािको राजनैलतक ववभाजन अन्तगयत तथानीर् तह ग न भए 
सँगै गलु्मी शजल्िाकै ऐलतहालसह, धालमयक, सा तकृलतक र भौगोलिक महत्व बोकेको गलु्मीदरबार गाउँपालिका पलन 
७५३ तथानीर् सरकार मध्रे्को आफ्नो िुटै्ट पवहचान बोकेको एक तथानीर् सरकारको रुपमा तथापना भएको ि । 
साववकको पशिमाञ्चि ववकास क्षेत्रअन्तगयत पने िशुम्बनी अञ्चिको गलु्मी शजल्िाका १२ तथानीर् तह मध्रे्को एक 
तथानीर् तह गलु्मीदरबार साववकका ६ वटा गाउँ ववकास सलमलतहरुबलिथमु, जभुङु, गौंडाकोट, ववरवास, 

अमरअवायथोक, दरबारदेवीतथानको  स र्ोजन भई ७ वटा वडाहरुको तथानीर् तह बनेको ि। 

ऐलिहालिक पृष्ठभूमी 

गलु्मी शजल्िाको सदरमकुाम तम्घासबाट १३ वक.लम. को दरुरमा रहेको र्स गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको आफ्नो 
िुटै्ट  ऐलतहालसक पषृ्ठभमुीरहेको ि । र्स गाउँपालिकाको पशिम दशक्षण तफय  ६ वक.लम. को दरुरमा ऐलतहालसक 
गलु्मीदरबार अबशतथत ि । सोवह तथानको नामबाट गलु्मी शजल्िाको नाम र र्स गाउँपालिकाको नाम रहन 
गएको हो । गलु्मीदरबार रहेको उक्त तथानिाई गलु्मी चारपािा पलन भलनन्ि । सो दरबारको ३ तिामालथ 
इष्टदेलब ईश्वरीको मशन्दर ि,उनको पूजा िारददर् तथा बसन्त गरी २ पटक हनुे गदयि ।र्सै मशन्दरका कारणिे 
र्स क्षेत्र र गलु्मी शजल्िा प्रख्र्ात ि । 

इलतहास ववद राजराम सवेुदीका अनसुार खास गलु्मी का राजाको रा्र्तथि चारपािािाई भलनन््र्ो। हनमुान 
िोकािाई का माडौं भनजेततै चारपािा इकाईिाई गलु्मी भलनएको हो । गलु्मी चारपािामा िमिः पाल्पाथोक, 

अबायथोक, गिामथोक तथा मलुसकोटथोक गरर ४ वटा पािा लथए भने वर्नका अलतररक्त उवप्रकोटथोक एउटा िुटै्ट 
प्रिासलनक इकाई लथर्ो। र्सरी गलु्मीमा ९८ मौजा लथए भने प्रत्रे्क मौजामा शजम्मावाि र मशुखर्ािे तथालनर् 
नेततृ्वको रुपमा काम गने चिन लथर्ो ।गलु्मी चारपािा दरबारमा राजाको बास हनु््र्ो र त्र्सैिाई गलु्मी रा्र्को 
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, 
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जैलसपोखरा, िामीडाडा, बजारमारे, डुलम्रपोखरा, शखलतयप,  ूिाचौर,  ूिोपोखरा, उप्रीकोट,  बाजाबारी, डोहोटा, सातघर, भटुुका, 
लबरबास, रुमाखकय , बदरखटु्टा, दह, राजा, म्र्ािपोखरी, बौदी, कोिघर, राङ्गबास, खलनर्ाबास,  ूिाखकय , शचददका दौघा, 
खज्र्र्ाङ्ग, मानकोट, धरमपानी, दमु्सीकोट, ररडी, वाङिा, अघायतोस, धैरेनी,  ूिापोखरा, 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 न . १,जभुङु्ग गा.वव.स. िाई वडा न . 
२,गौडाकोट गा.वव.स. िाई वडा न . ३,लबरबास गा.वव.स. िाई वडा न . ४,अमरअबायथोक गा.वव.स. िाई वडा न . 
५,दरबारदेलबतथान गा.वव.स.को साववकको वडा न .४,७,८ र ९ िाईसमेटेर वडा न .६,र दरबारदेलबतथान गा.वव.स. 
कै साववकका वडा न . १,२,३,५र ६ िाई समेटर वडा न .७ कार्म गरी पालिकािाईजम्मासात वटा वडामा 
लबभाजन गररएको ि । र्सको पवुय पवट्ट रुद्रावलत नदी, पशिमतफय  ब ोवा 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 स ख्र्ा : 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 
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मुख्य जािजािी 

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

वडा न . 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 जनसंख्या बाह्रमण जनजाती दललत

२५४६९

११४८६

८९५५

५०२७
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जनिंख्या 

२०६८ सािको जनगणना अनसुार र्स गाउँपालिकाको कुि जनस ख्र्ा २२¸०३७ (१२,८५५ मवहिा र ९,१८२ 
परुुष) रहेको ि ।गाउँपालिकाको वततशुतथलत वववरणमा लिएको त्र्ाङ्क अनसुार पालिकाको जनस ख्र्ा २५,४६९ 
(मवहिा १४,८२७ र परुुषका १०,६४२) रहेको ि ।  

दििन्दी िंिचना 
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िाखागत कमयचारीहरुको वववरण र कार्यववभाजन 

लस.न  कमयचारीको नाम पद सम्पकय  नम्बर कार्य वववरण 

१ िक्ष्मण पाण्डे प्रमखु प्रिासकीर्अलधकृत ९८५७०६७९१२ 

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

२ नारार्ण प्रसादअर्ायि अलधकृत िै ौं, तवात्र् ९८५७०८५२११ 

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

३ नवराज शघलमरे अलधकृत िै ौं प्रिासन ९८५७०८५२०९ 

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

४ ट क प्रसाद पन्थी अलधकृत िै ौं प्रिासन ९८५७०८५२०८ 

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

९ उजेिीदेवव पोख्रिे 
अलधकृत िै ौ  ̧ पशु 

प्रमविवधक 
९८५७०८५२१० 

पिपु क्षी ववकाि िाखा प्रमखु भई 
प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार बमोशजमका कार्यहरु 
सम्पादन गने । 

१० भववष्र् अर्ायि अलधकृत िै ौं, िेखा ९८५७०८५२१५ 

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

६ राज ुअर्ायि ईशन्जनीर्र,अलधकृत िै ौं ९८५७०८५२१४ 

पूवायधार ववकास िाखा प्रमखु भई 
प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार बमोशजम पालिकाको 
पूवायधार लनमायण तथा समग्र ववकास 
लनमायणसँग सम्बशन्धत ववलभन्न कार्यहरु गने 
।  
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७ सनु्दर चालिसे अलधकृत िै ौं, शिक्षा ९८५७०८५२१३ 

शिक्षा र्वुा तथा खेिकुद िाखा प्रमखु भई 
प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार बमोशजममा 
पालिकाको ववद्यािर् शिक्षा¸ आधारभतू 
तहको परीक्षा स चािन ववद्यािर् अनगुमन 
तथा मूल्र्ाङ्कन िगार्त शिक्षा तथा 
खेिकुद सम्बन्धी तोवकएका ववलभन्न 
कार्यहरु सम्पादन गने  

८ सरेुि खनाि सूचना प्रववलधअलधकृत ९८५७०७४४०० 

 सूचना प्रववलध िाखा प्रमखु भई 
प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार बमोशजम ववद्यलुतर् 
िसुासन िगार्त पालिकाकोसूचना प्रववलध 
तथा कम्प्र्टुर सम्बन्धी कार्य गने । 

९ लनमयिा पाण्डेर् रोजगार स र्ोजक ९८६७०१४३०० 

 प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यिम अन्तगयतको 
TOR बमोशजमका ववलभन्न कार्यहरु 
सम्पादन गने 

१० अलनि कुमार र्ादव ईशन्जनीर्र पनु लनमायणप्रा. ९८६३९७०५४७ 

 रावष्ट्रर् पनुलनमायण प्रालधकरणिे ददएको 
TOR बमोशजम पनु:लनमायण सम्बन्धीका 
कार्य गने 

११ लभमसेन थापा सहार्क पाचँौँ (प्रिासन) ९८५७०६१७३२ 

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

१२ घनश्र्ाम च ुदँािी वडा सशचव ९८५७०८५२०४ 

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

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

१४ तेजेन्द्र थापा सहार्क पाचँौँ (िेखा) ९८५७०६४०७८ 

पालिकाको राजश्व आम्दानी सम्बन्धी कार्य 
गने¸ दैलनक¸साप्तावहक तथा मालसक रुपमा 
राजश्व बैंक दाशखिा गने गराउने र प्रमखु 
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लस.न  कमयचारीको नाम पद सम्पकय  नम्बर कार्य वववरण 

प्रिासकीर् अलधकृतको लनदेिानसुार िेखा 
प्रमखुसँग समन्वर् गरी पालिकाको 
आलथयक प्रिासन सम्बन्धी ववलभन्न कार्य 
गने ।  

१५ टेकराज लगरी आ.िे.प.सहार्क ९८४४७४६१०६ 

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

१६ मार्ा टण्डन वडा सशचव ९८५७०८५२०७ 

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

१७ 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 न . वडा 
कार्ायिर्को समेत प्रावलधक कार्य सम्पादन 
गने ।  

१८ लसता िम्तरी सव-इशन्जलनर्र ९८४७३३४६३९ 

३ न . वडा कार्ायिर्को ववकास लनमायण र 
पवुायधार ववकास सम्बन्धी प्राववलधक  कार्य 
गने 

१९ टुक बहादरु राना कम्प्रू्टर अपरेटर ९८४७५९६३९३ 

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

२० धाम बहादरु िेंगा एम.आइ.एस. अपरेटर ९८५७०६४७२५ 

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



 

 

15     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

  ई-बुलेटटि  

 

बषय: १       अङ्क ६       २०७७ फागनु ९ गते  

लस.न  कमयचारीको नाम पद सम्पकय  नम्बर कार्य वववरण 

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

२२ जग बहादरु सतुयङ्गी वडा सशचव ९८५७०८५२०१ 

 १ न . वडा कार्ायिर्को वडा सशचव भई 
प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार बमोशजम वडाको 
प्रिासलनक प्रमखु भई कामकाज गने । 

२३ पूशणयमा शघलमरे वडा सशचव ९८५७०८५२०३ 

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

२४ रुम बहादरु गाहा वडा सशचव ९८५७०८५२०२ 

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

२५ ववरेन्द्र कुमार टण्डन अलसतटेन्टसब-इशन्जलनर्र ९८५७०५७३६७ 

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

२६ गोकणयप्रसादलतलमल्सैना अलसतटेन्टसब-इशन्जलनर्र ९८४८५५००६७ 

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

२७ सागर सारु अलसतटेन्टसब-इशन्जलनर्र ९८४७४९६४७४ 

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

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

२९ लिि बहादरु घलतय ना.कृ.प्राववलधक ९८४५५९१६७४ 

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



 

 

16     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

  ई-बुलेटटि  

 

बषय: १       अङ्क ६       २०७७ फागनु ९ गते  

लस.न  कमयचारीको नाम पद सम्पकय  नम्बर कार्य वववरण 

३० नारार्ण पन्थी ना.प.तवा.प्राववलधक ९८५७०६७४०८ 

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

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

३ र ४ न . वडा कार्ायिर्मा पि ु
प्राववलधकको रुपमा रही पितुवातथ 
सम्बन्धीका ववलभन्न कार्यहरु सम्पादन गने 
।   

३२ जर्वहमाि कँडेि ना.प.तवा.प्राववलधक ९८४७५०७५३६ 

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

३३ हररप्रसाि कँडेि ना.प.तवा.प्राववलधक ९८५७०३६१३१ 

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

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

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

३६ मोहन लस  तङ्नामी सहार्क कमयचारी ९८४७३५७४३१ 

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

३७ भेषवविम खत्री सहार्क कमयचारी ९८५७०६७४३५ 

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

३८ ववलनता ज्ञवािी वफल्ड सहार्क ९८४७४३२९५० पालिकाको पशन्जकरण िाखामा रही 
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  ई-बुलेटटि  

 

बषय: १       अङ्क ६       २०७७ फागनु ९ गते  

लस.न  कमयचारीको नाम पद सम्पकय  नम्बर कार्य वववरण 

पशन्जकरण सम्बशन्धका ववलभन्न कार्यहरु 
गने ।  

३९ अमर बहादरु पल्िी खेिकुद शिक्षक 9867738885 

शिक्षा र्वुा तथा खेिकुद िाखामा रही 
ववद्यािर्ततर र समग्र गाउँपालिकामा 
खेिकुद सम्बन्धी ववलभन्न प्रशिक्षण ददन े
कार्य गने ।  

४० लमत्रिाि ज्ञवािी कार्ायिर् सहर्ोगी ९८४७१०६५१२ 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा रही 
 सरसफाई शचठ्ठी पत्र िगार्तका कार्य गने 
। 

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

४२ गोववन्द थापा हिकुा सवारी चािक ९८४४७७०९८६ 

 सवारी साधन चिाउने  र 
आवश्र्कतानसुार कार्ायिर्को अन्र् 
कामकाज गने । 

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

९८४७२३२८८८ 
गाउँपालिकाको एम्बिेुन्स स चािन 
सम्बन्धी कार्य गने 

४४ टोपिाि ज्ञवािी कार्ायिर् सहर्ोगी ९८४३८६०८६२ 

 गाउँ कार्य पालिकाको कार्ायिर्मा 
सरसफाई शचठ्ठी पत्र िगार्तका कार्य गने 
। 

४५ चोिाकान्त पौडेि कार्ायिर् सहर्ोगी ९८४७३९२८३५ 

गाउँ कार्य पालिकाको कार्ायिर्मा 
सरसफाई शचठ्ठी पत्र िगार्तका कार्य गने 
।  

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

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

४८ समनु्द्र प्रसादशे्रष्ठ कार्ायिर् सहर्ोगी ९८४७४५३८७७ 
 २ न . वडा कार्ायिर्मा सरसफाई शचठ्ठी 
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  ई-बुलेटटि  

 

बषय: १       अङ्क ६       २०७७ फागनु ९ गते  

लस.न  कमयचारीको नाम पद सम्पकय  नम्बर कार्य वववरण 

पत्र िगार्तका कार्य गने । 

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

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

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

५२ ददनेि प्रसाद शे्रष्ठ कार्ायिर् सहर्ोगी ९८४७३५७६६८ 
 ६ न . वडा कार्ायिर्मा सरसफाई शचठ्ठी 
पत्र िगार्तका कार्य गने । 

 

अन्र् कमयचारी वववरण 

लस.न  कमयचारीको नाम पद सम्पकय  नम्बर कार्य वववरण 

१. श्री नरेन्द्र प्रसाद िमाय स्रोत व्र्क्ती शिक्षा ९८५७०६७२८७ 

प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार बमोशजमव शिक्षा 
के्षत्रसँग सम्बशन्धत ववलभन्न कार्यहरु 
सम्पादन गने । 

२. श्री हरीप्रसाद अर्ायि कानूनी सल्िाहकार 9857061864 

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

३. श्री नववन काकी प्रसे सल्िाहकार 9841648272 

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

४. श्री सदुा ज्ञवािी कार्यिम सहजकताय ९८४७४१४९७६ 
मखु्र्मशन्त्र ग्रालमण ववकास तथा रोजगार 
कार्यिमको स चािनको िालग 
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  ई-बुलेटटि  

 

बषय: १       अङ्क ६       २०७७ फागनु ९ गते  

आवश्र्क सहर्ोग र समन्वर् गने ।  

५ श्री महेन्द्र पररर्ार उद्यम ववकास सहजकताय 9847583000 गाउँपालिकामा स चािन हनु े िघउुद्यम 
ववकास अन्तयगत िघउुद्यमी लसजयना गने 
तालिम स चािन 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 
स किन गने 

८ लसलसरशे्रष्ठ गणक ९८६०३९००८० 

९ कृष्णमार्ाकु वर गणक ९८६७२६२०४७ 

१० वकरण काकी गणक ९८४०४८७५९० 

११ वहमाि शे्रष्ठ गणक ९८४०५९८६६१ 

१२ दिरथ पाण्डे गणक ९८४७५९८३२६ 

 

  



 

 

20     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

  ई-बुलेटटि  

 

बषय: १       अङ्क ६       २०७७ फागनु ९ गते  

२०७७ माघ मलहनामा भए गिेका मुख्य लियाकिापहरु 

सूिासन तथा सेवा प्रवाह 

१. सेवाग्राही सन्तषु्टी सवेक्षण स किन  
गलु्मीदरबार गाउँपालिकाबाट सिुासन सेवा प्रवाह, ववकास लनमायण, तवात्र्, शिक्षा, कृवष, रोजगार िगार्तका 
क्षेत्रहरुमा भए गरेका कार्यहरुप्रलत आम नागररकबाट सवेक्षण गरी भावी कार्यर्ोजना लनमायणका िालग ४३ वटा 
प्रश्नाविीहरु सवेक्षणमा समावेि गरी सवेक्षण फारम तर्ार गरी आम सवयसाधारणमाझ खिुा गररएको ि। गररव 
पवहचान तथा पररचर् पत्र ववतरणको िालग खवटएका गणकहरुिाई समेत र्स सझुाव कार्यिममा सझुाव 
स किनको िालग खटाई माघ मसान्त सम्म ३३० जना नागररकहरुिे सवेक्षणमा सहभालगता जनाउन ुभएको लथर्ो 
। लमलत २०७७।१०।२८ गतेको कार्यपालिका बै कमा उक्त सझुाव स किनको प्रारशभभक प्रलतवेन माथी 
ििफि गरी जनताको चासो¸ प्रलतकृर्ा र गनुासो सम्बोधनको िालग आवश्र्क कार्य गनय लनदेिन प्राप्त भए बमोशजम 
लमलत २०७७।११।०९ गते हनुे लनर्लमत तटाफ बै कमा ििफि गरी आवश्र्क सधुारका कार्यहरु गने 
व्र्वतथा लमिाएको ि । आम नागररकहरुिे जनुसकैु समर्मा पलन आवश्र्क आफ्नो महत्वपूणय सझुाव उपिब्ध 
गराउन सहजता प्रदान गनयको िालग Oline सवेक्षणको व्र्वतथा लमिाईएको ि । नागररकबाट  प्राप्त भएका धारणा 
र सझुावहरुिाई तत्काि सम्बोधन हनुे खािका तत्काि सम्बोधन गने र नीलत तथा कार्यिम माफय त गनुयपने 
खािका सझुावहरुिाई आगामी नीलत तथा कार्यिममा समावेि गने व्र्वतथा लमिाईएको ि ।   

 

  

  



 

 

21     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

  ई-बुलेटटि  

 

बषय: १       अङ्क ६       २०७७ फागनु ९ गते  

२. मालसक समीक्षा तथा तटाफ बै क स चािन 

माघ ५: 

गाउँपालिकामा कार्यरत कमयचारीहरुको प्रत्रे्क मवहनाको ५ गते बतने लनर्लमत मालसक प्रगती समीक्षा र तटाफ 
बै क प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत िक्ष्मण पाण्डेको अध्र्क्षतामा २०७७ माघ मवहनाको ०५ गतेका ददन 
तपलसिका ववषर्मा ििफि तथा लनणयर् गरर सम्पन्न भर्ो । 

१. नागररक केन्द्रीत सेवा प्रवाह 

२. नागररक सहार्ता पशुततका प्रकािन 

३. सम्झौता भएका र्ोजनािाई लनरन्तर लनगरानी लनरीक्षण गरर तोवकएको समर्मा गणुततरर्कु्त कार्य गराउने । 

४. सेवा प्रवाह सम्बन्धमा सेवाग्राही सन्तषु्टी सवेक्षण गने 

५. सरकारी सम्पशिको दरुुपर्ोग नहनुे गरर सरुशक्षत र लमतव्र्र्ी रूपमा स चािन गने । 

६. कमयचारीको मालसक मूल्र्ाङ्कन फाराम अनसूुची २ लनर्लमत भरी तोवकएको समर्मा बझुाउने । 

७. गाउँपालिकाको सबै वडाहरूमा स चािन हनुे गररब पररवार पवहचान तथा पररचर् पत्र ववतरण कार्यिममा सबै 
नागररकको वववरण समावेि गनय आवश्र्क समन्वर् गने । 

८. कमयचारीको उच्च मनोबि सवहत कार्य सम्पादन गनय उपर्कु्त वातावरणको सजृना गने । 

९. जन प्रलतलनलध र कमयचारीको सम्बन्धिाई अझै प्रगाि बनाई कार्य गने । 

१०.सबै कमयचारीिे सेवाग्राहीमैत्री व्र्वहार, सदाचार, कार्य दक्षता, जवाफदेहीता, ईमान्दाररता सवहत कार्य सम्पादन 
गने । 

 

 

 

 

 



 

 

22     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

  ई-बुलेटटि  

 

बषय: १       अङ्क ६       २०७७ फागनु ९ गते  

३. सूचनाको हक सम्बन्धी तवत: प्रकािन 
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्बन्धी लनर्माविी, २०६५ को लनर्म 
३ बमोशजम आ.व. २०७७/०७८ को कालतयक देशख पसुसम्म सम्पाददत मखु्र् विर्ाकिापहरुको वववरण(तवत: 
प्रकािन )सावयजलनक गररएको ि। 
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  ई-बुलेटटि  

 

बषय: १       अङ्क ६       २०७७ फागनु ९ गते  

४. सरुवा भएका कमयचारीको ववदाई समारोह सम्पन्न 

माघ १२:  

२०७२ साि देशख गलु्मीदरबार गाउँपालिका अन्तगयत गौडाकोट तवात्र् चौकीमा कार्यरत लस.अ.न.मी. 
पदमा कार्यरत शृ्रजना पोख्रिेिाई गलु्मीदरबार गाउँपालिकाबाट उहाँको र्ोगदानको उच्च कदर गदै फेरी 
भेटौिाको अपेक्षा सवहत मार्ाको शचनो प्रदान गरर लबदाई कार्यिम सम्पन्न गररर्ो ।  
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  ई-बुलेटटि  

 

बषय: १       अङ्क ६       २०७७ फागनु ९ गते  

४. जेष्ठ नागररक सम्मान कार्यिम सम्पन्न 

माघ २७:  

गलु्मीदरबार गाउँपालिकालभत्र रहेका ८७ वषय उमेर कटेका १०० जना ्रे्ष्ठ नागररकहरुिाई जाडो र गमीको 

समर्मा समेत प्रर्ोग गनय लमल्ने फाइबर लसरक प्रदान गररएको ि । चाि ुआलथयक वषयको नीलत तथा कार्यिम 

अन्तगयत एक िाख रुपैर्ाँको बजेटबाट ्रे्ष्ठ नागररकहरुिाई फाइबर लसरकिे सम्मान गररएको हो । 

त्र्ततै गाउँपालिकाबाट ८४ वषयभन्दा मालथका ्रे्ष्ठ नागररकहरुको घरघरमा तवात्र्कमीहरु गई तवात्र् परीक्षण 

गररएको साथै दम, सगुर, प्रसेर िगार्तका दीघय रोगीहरूिाई लनःिलु्क औषलध ववतरण गदै आएको ि । अिक्त 

्रे्ष्ठ नागररकहरूको घरघरमा सामाशजक सरुक्षा भिा उपिब्ध गराउने िगार्तका कार्यिमहरू स चािन   

गररएको । जनतासँग गाउँपालिका कार्यिमअन्तगयत ्रे्ष्ठ नागररकहरुको चासो, गनुासो, समतर्ा, इच्िा, आकाङ्क्षा 

सम्बन्धमा सबै वडाहरू र टोिटोिमा अन्तरविर्ा कार्यिम गरेको लथर्ो । 

गाउँपालिकाबाट गत असोज १५ गते ्रे्ष्ठ नागररक ददवसको अवसरमा समेत घरमा एक्िै भएको समर् गीत, 

स गीत, भजन तथा समाचार सनु्नको िालग रेलडर्ो ववतरण गरेको लथर्ो । 

आगामी आलथयक वषय ०७८/०७९ को िालग ्रे्ष्ठ नागररक िशक्षत कार्यिमको िालग महत्वपूणय सझुावहरू प्राप्त 

ि । जेष्ठ नागररकहरुसँग गररएको अन्तकृय र्ा कार्यिममा गाउँपालिका अध्र्क्ष अिोक कुमार थापा र प्रमखु 

प्रिासकीर् अलधकृत श्री िक्ष्मण पाण्डेिे आगामी नीलत तथा कार्यिममा जेष्ठ नागररक िशक्षत कार्यिम ल्र्ाउन े

प्रलतवद्धता व्र्क्त गनुयभर्ो ।  गाउँपालिका टोिटोिमै पगेुर जेष्ठ नागररकहरुको चासो, गनुासो, समतर्ा, इच्िा 

सलुनददएकोमा ्रे्ष्ठ नागररकहरुिे खसुी व्र्क्त गरेका िन ्। 
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  ई-बुलेटटि  

 

बषय: १       अङ्क ६       २०७७ फागनु ९ गते  

५. जनतासगँ गाउँपालिका कार्यिम स चािन 

गलु्मीदरबार गाउँ कार्यपालिकाको लमलत २०७७।१०।२९ गतेको लनणयर्ानसुार गाउँपालिबाट प्रदान गररने ववलभन्न 
कार्यहरुको पारदशियता र जवाफदेहीता कार्म गने उदे्दश्र्िे जनतासँग गाउँपालिका कार्यिम स चािन गनय 
िालगएको ि । 

गलु्मीदरबार गाउँपालिकाबाट जनताको िालग प्रदान गररने सिुासन सेवा प्रवाह, ववकास लनमायण, तवात्र्, शिक्षा,  कृवष, 

रोजगार िगार्तका क्षेत्रहरुमा भए गरेका विर्ाकिापहरुिाई जवाफदेहीता, कार्यदक्षता, सदाचाररता, भ्रष्टचार िून्र् 
सहनशििता माफय त जनतािाई केन्द्रमा राखी स चािन गदाय कार्यिमको के कततो अवतथा ि¸ जनताको चाँसो, 
गनुासो र प्रलतविर्ा बशुझ प्रभावकारी रुपमा ववलभन्न विर्ाकिापहरु स चािन गरी पारदशियता र जवाफदेहीतािाई 
मजवदु बनाउँदै जनतािाई सूचनाको हकको प्रत्र्ाभलूत ददिाउनको िालग जनतासँग गाउँपालिका कार्यिम स चािन 
गनय िालगएको हो । र्सिे समग्र पालिकामा सिुासन कार्म गदै जनताको गनुासोिाई सम्बशन्धतसँग परु् र्ाई 
जवाफदेहीता सवहतको नागररक केशन्द्रत सिुासनको िालग अग्रणी भलूमका लनवायह गने अपेक्षा गलु्मीदरबार 
गाउँपालिकािे लिएको ि । आफ्नो टोि वततीमा हनुे ववकास लनमायण, सेवा प्रवाहमा जनतािे भोग्न ुपरेका तथा 
अनभुतू गरेका गनुासोहरुिाई र्था समर्मै सम्बोधन गरी प्रभावकारी कार्ायन्वर्नको िालग जनतािाई समेत जागरुग 
गराउन समेत र्ो कार्यिम स चािन गनय िालगएको हो ।  
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  ई-बुलेटटि  

 

बषय: १       अङ्क ६       २०७७ फागनु ९ गते  

कार्यिम स चािन प्रकृर्ा 

१. कार्यिम स चािन फागनु देशख असार मसान्त सम्म स चािन हनुेि ।  

२. कार्यिम मवहनाको २ पटक स चािन हनुेि । 

३. कार्यिम स चािन गदाय पालिकाका ७ वटै वडाका जनतासँग प्रलतलनलधमूिक रुपमा पालिकाबाट मालथ 
उशल्िशखत ववषर्हरुमा भए गरेका ववलभन्न विर्ाकिापहरुको बारेमा चासो, गनुासो र प्रलतविर्ा समेवटनेि । 
बिीमा ७ लमनेट 

४. ववकास लनमायणको गणुततरीर्ता सम्बन्धमा उपभोक्ता सलमलत तथा लनमायण व्र्वसार्ीको प्रलतविर्ा 
५. जनताको चासो, गनुासो र प्रलतविर्ा सम्बशन्धत वडाध्र्क्षसँग राखी प्रत्रे्क वडाको वडाध्र्क्षको बिीमा १ लमनेट 

सम्मको प्रलतकृर्ा समेवटन ेि । 

६. वडाध्र्क्षको प्रलतकृर्ा पिात जनु िाखासँग सम्बशन्धत कार्यिमसँग जनताको चासो,  गनुासो र प्रलतकृर्ा प्राप्त 
भएको ि उक्त िाखाको िाखा प्रमखुको भनाई बिीमा २ लमनेट सम्मको समेवटनेि ।  

७. गाउँपालिकाको ववलभन्न लनणयर्हरु र कार्यिमहरुको बारेमा गाउँपालिकाका प्रविासँग बिीमा २ लमनेटको 
प्रलतविर्ा समावेि गररनेि । 

८. समग्र पालिकाको कार्यिमहरुको बारेमा प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृतसँग बिीमा ४ लमनेट सम्मको प्रलतकृर्ा 
समेवटनेि ।  

९. गाउँपालिकाको उपाध्र्क्ष्रू्को बिीमा ३ लमनेट 

१०. गाउँपालिकाको अध्र्क्षको बिीमा ५ लमनेट सम्मको भनाई समेवटनेि । 

 

हाि कार्यिमको उत्पादन तथा प्रिारण रेलडर्ो शृ्रङ्गेश्वर एफ.एम. १०४.४ बाट प्रत्रे्क मवहनाको १५ गते र 
मसान्तको ददन साँझ ७:१५ देशख प्रिारण हनुे व्र्वतथा लमिाईएको ि र शजल्िाशतथत अन्र् रेलडर्ोबाट कार्यिम 
प्रिारण हनुे व्र्वतथा समेत लमिाउन सवकनेि ।  
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  ई-बुलेटटि  

 

बषय: १       अङ्क ६       २०७७ फागनु ९ गते  

पूवायधार ववकास 

१. ववलभन्न र्ोजनाहरुको अनगुमन, लनरीक्षण जारी 
माघ ३०:  

गलु्मीदरबार गाउँपालिकामा स चािन भएका ववलभन्न र्ोजनाहरूको लमलत २०७७/१०/३० गतेका ददन अनगुमन, 

लनरीक्षण गदै पालिकाको अनगुमन सलमलतका पदालधकारी िगार्त कमयचारीहरू। 
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  ई-बुलेटटि  

 

बषय: १       अङ्क ६       २०७७ फागनु ९ गते  

२. हाि सम्म सम्झौता भएको र्ोजनाहरुको वववरण 

क. उपभोक्ता समिमिबाट सचंालन हुने योजनाहरु 

मस.न. योजनाको नाि वडा न. अध्यक्ष/प्रमिमनमिकोनाि ल ई रकि 
मवमनयोमजि 

रु. 
लागि 

सहभामगिारु. 
सम्झौिा मिमि सम्पन्न हुनेमिमि 

१ थाक्सीपोखराबडाकुन छाचुरे िो. बा. वडा नं.१ 1 िान बहादरुफुङ्गजलेी 223771.37 200000 23771.37 2077-09-07 2077-12-30 
२ थाक्सीपोखरागल्फेकोट भगरेथान िो.बा.मबस्िार 1 पुनारािज्ञवाली 224267.29 200000 24267.29 2077-09-07 2077-12-30 
३ मचउररमिलशौचालय मनिााण 1 छमवलालरजाली 112683.92 100000 12683.92 2077-09-07 2077-12-30 
४ पदि बहादरुिा.मव िारबारिथाखलेिदैान मवस्िार 1 थम्िनप्रसाद श्रेष्ठ 273765.62 242000 31765.62 2077-09-07 2077-12-30 

५ 
पदि बहादरुिा.मव.कम्पाउण्ड िथा वाल िथा 

प्रमवमि मनिााण 
1 थम्िनप्रसाद श्रेष्ठ 1110379.92 1000000 110379.92 2077-09-07 2077-12-30 

६ मपपलपोखराट्रस मनिााण 1 कृष्णबहादरु रेष्िी 219812.78 200000 19812.78 2077-09-07 2077-12-30 
७ कल्लेरीररपपाटा खा.पा 1 िारा रजाली 90129.66 80000 10129.66 2077-09-07 2077-12-30 
८ ििािसभंार 1 मजव बहादरुिाझकोटी 837522.12 750000 87522.12 2077-09-07 2077-12-30 

९ 
उजलेीदवेीिमददर पयाटकीय पुवाािार गलु्िीदरबार 

गा.पा.१ 
1 भेष बहादरुखडका िगर 339512.2 300000 39512.2 2077-09-07 2077-12-30 

१० रैनदीप्रा.मव. खेदिैदान 1 टेक बहादरुथापा 113606.81 100000 13606.81 2077-09-07 2077-12-30 
११ मवष्णुमपपल ट्रस्ट मनिााण 1 पदि बहादरुिल्ल 219812.78 200000 19812.78 2077-09-07 2077-12-30 
१२ आलिदवेीिमददर ििाि 1 नददप्रसाद श्रेष्ठ 90501.75 80000 10501.75 2077-09-07 2077-12-30 
१३ ढुङ्गे कोलसंरक्षण 1 होि बहादरुराना 116778.27 100000 16778.27 2077-09-07 2077-12-30 
१४ जनज्योमिप्रा. मव. कक्षा कोठा ििाि 1 राि बहादरुरजाली 60714.76 50000 10714.76 2077-09-07 2077-12-30 
१५ उजलेीदवेीप्रा. मव. घरेाबार 1 महरा मससंिुाङ्गी 59922.94 50000 9922.94 2077-09-07 2077-12-30 
१६ खौवारानीपौवा मनिााण 1 अिर बहादरुलम्िरी 165919.15 150000 15919.15 2077-09-07 2077-12-30 
१७ डल्लीखोलापुलकािखु िोटर बाटो ििाि 1 केशवभण्डारी 231354.54 200000 31354.54 2077-09-07 2077-12-30 
१८ घिीटोलखा.पा.टंकी मनिााण 1 राि बहादरुसराङ्गकोटी 64750.99 50000 14750.99 2077-09-07 2077-12-30 
१९ बजरिडुाखा.पा.टयाङ्की मनिााण 1 लाल बहादरुरजाली 131774.44 120000 11774.44 2077-09-07 2077-12-30 
२० थाक्सीपोखरािा.मव.भल मनयदरण 1 प्रिेबहादरु पुन 224368.29 200000 24368.29 2077-09-07 2077-12-30 

२१ 
कुिालगाउँदमेख मनलााङ्ग बजारिुडा मसख्र िो.बा 

वडा नं.१ 
1 कुल बहादरुकुिाल 225427.48 200000 25427.48 2077-09-07 2077-12-30 

२२ भलााडाडापुरानोठाडो बाटो मनिााण 1 राि बहादरुपुन 58965 50000 8965 2077-09-07 2077-12-30 
२३ घिी टोलकुलो ििाि 1 मभि बहादरुघिी 115736.84 100000 15736.84 2077-09-07 2077-12-30 
२४ भु.सरंक्षण 1 प्रिेबहादरु पुन 177817.24 160000 17817.24 2077-09-07 2077-12-30 
२५ अदीहले्थ हट मनिााण 1 महरा मसहसिुाङ्गी 111108.55 100000 11108.55 2077-09-07 2077-12-30 
२६ शरेखिेमसचाई कुलो ििाि 1 कृष्णप्रसाद गौिि 171637.27 150000 21637.27 2077-10-05 2077-12-30 
२७ कुिाल गाँउमभरकुलो मसचाई कुलो ििाि 1 भगेकुिाल 171265.63 150000 21265.63 2077-10-05 2077-12-30 

२८ 
जनज्योमिप्रा.मव.भवन मनिााण कोठा मवस्िार वडा 

नं.१ 
1 हररकलासिुाङ्गी 1115510.43 1000000 115510.43 2077-10-08 2078-01-30 

२९ बमलथुियुवा कल्ब 1 प्रकाससिुाङ्गी 167500 150000 17500 2077-10-15 2077-12-30 
३० बमलथुिनेटा िोटरबाटो ििाि सभंार 1 प्रिेबहादरु पुन 223476.36 200000 23476.36 2077-10-18 2077-12-30 
३१ बढुीचौरकुलो मसचाई कुलो ििाि 1 कृष्णप्रसाद गौिि 222002.11 200000 22002.11 2077-10-19 2077-12-30 
३३ 

ििािसभंार गाउँपामलकास्िरीय 
 

लक्ष्िणअयााल 2305153.14 2062000 243153.14 2077-06-10 2077-12-30 

३४ 
काब्राकोरुख ढल मनिााण 2 थम्िनसारु 166822.34 150000 16822.34 2077-09-06 2077-12-30 

३५ 
मशवालयिमददरमसमड मनिााण वडा नं.२ 2 थम्िनबहादरु सोि ै 281835.25 250000 31835.25 2077-09-06 2077-12-30 

३६ 
काब्रेपोखरीमनउरेक मसस्नेखोला िो.बा. वडा नं.२ 2 टोप बहादरुखरी 114999.13 100000 14999.13 2077-09-06 2077-12-30 

३७ 
काब्रेपोखरीिा.मव.मसमलङ्ग प्लाष्टर 2 टेक बहादरुथापा क्षेरी 336280.51 300000 36280.51 2077-09-06 2077-12-30 

३८ 
मशवालयकाफलडुङ्ग साईसिेो.बा. 2 टेक बहादरुथापा क्षेरी 115861.26 100000 15861.26 2077-09-06 2077-12-30 

३९ 
ििािसभंार 2 थम्िनबहादरु खडका 116762.78 100000 16762.78 2077-09-06 2077-12-30 
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  ई-बुलेटटि  

 

बषय: १       अङ्क ६       २०७७ फागनु ९ गते  

मस.न. योजनाको नाि वडा न. अध्यक्ष/प्रमिमनमिकोनाि ल ई रकि 
मवमनयोमजि 

रु. 
लागि 

सहभामगिारु. 
सम्झौिा मिमि सम्पन्न हुनेमिमि 

४० 
िनकािनािमददर मनिााण वडा नं.२ 2 होि बहादरुरजाली 222842.38 200000 22842.38 2077-09-06 2077-12-30 

४१ 
जभुुङ्गिोटर बाटो ििाि सभंार 2 भेष बहादरुफुङ्गजलेी 440920.8 400000 40920.8 2077-09-06 2077-12-30 

४२ 
हमटयाकोटटोला उलााकोट हुल्टुङ्ग िो.बा. 2 होि बहादरुरजाली 221759.17 200000 21759.17 2077-09-06 2077-12-30 

४३ 
ठुला पिरेाउलााकोट हुल्टुङ्ग घोराह िोटर बाटो 2 जग बहादरुपल्पाली 228727.2 200000 28727.2 2077-09-06 2077-12-30 

४४ 
दउेरी पोखरा खेलिैदान मनिााण वडा नं.२ 2 पुणाबहादरु घिी 1114501.35 1000000 114501.35 2077-09-26 2077-01-30 

४५ 
हमटयानयाँपोखरी टङ्लाजी िोटर बाटो 2 रेख बहादरुगाहा 330781.73 300000 30781.73 2077-10-06 2077-12-30 

४६ 
जभुुङ्गिोटर बाटो ििाि सभंार 2 भेष बहादरुफुङ्गजलेी 440920.8 400000 40920.8 2077-09-06 2077-12-30 

४७ 
मचलाउनेपोखरीछिडाडा साईस ेठुलोडुङ्ग िो.बा. 2 यि बहादरुथापा 163754.9 150000 13754.9 2077-10-25 2077-12-30 

४८ 
ििािसमं्भार 2 यि बहादरुथापा 110711.33 100000 10711.33 2077-10-25 2077-12-30 

४९ 
दह घमु्टीडौडल िो.बा पखााल िथा ग्यामवन 3 हरर प्रसादपाण्डे 257845.59 225000 32845.59 2077-09-05 2077-12-30 

५० 
जावनुिारादमेवस्थान खा.पा योजना वडा नं. ३ 3 जदु्धबहादरु सराङ्गकोटी 456921.18 400000 56921.18 2077-09-05 2077-12-30 

५१ 
जलडाँडा िो .बा मनिााण 3 नारायणमसहं मवश्वकिाा 114293.6 100000 14293.6 2077-09-05 2077-12-30 

५२ सपुाखोलाखा.पा.ररजाभ टङ्की ढलाई िथा पाईप 

खररद 
3 कुल बहादरुसराङ्गकोटी 68925.18 60000 

8925.1799
99 

2077-09-05 2077-12-30 

५३ 
िमटखानाढुङ्गे िो.बा . ििाि 3 खिु बहादरुपाण्डे 113640.29 100000 13640.29 2077-09-05 2077-12-30 

५४ 
मनदरुररङ्गरोड िो.बा. िारजाली िथा ग्यामवन 3 लाल बहादरुसराङ्गकोटी 158412.98 140000 18412.98 2077-09-05 2077-12-30 

५५ 
साहुखोलापुखाठुलापोखारा खा.पा.ििाि 3 मजि बहादरुगाहा 61001.88 50000 11001.88 2077-09-05 2077-12-30 

५६ 
आरुगैरामफरमफरे खा.पा टंकी मनिााण 3 मडल बहादरुबस्नेि 117025.76 100000 17025.76 2077-09-05 2077-12-30 

५७ 
राजाभट्टेचौर िो.बा. पखााल मनिााण 3 िघेराजराना 113905.15 100000 13905.15 2077-09-05 2077-12-30 

५८ 
भंगेरथानािमददर कोलडाँडा भल मनयदरण 3 झमवदरपेिी 46867.39 40000 6867.39 2077-09-05 2077-12-30 

५९ 
बढुीपोखरीलािा गाडे छेडा गोरेटो बाटो ििाि 3 दाि बहादरुथापा 58232.4 50000 8232.4 2077-09-05 2077-12-30 

६० दहपोखरीआिा सिहु प्रमिक्षालय 

रंगरोगनिथाफमनाचर खररद 
3 कुिारीदनुवार पुवारे 40650.56 36251.15 4399.41 2077-09-05 2077-12-30 

६१ 
ििािसभंार 3 करन बहादरुघिी 555237.62 500000 55237.62 2077-06-18 2077-12-30 

६२ 
बकेुनीपिरेो लुम्थर गोरेटो बाटो ििाि 3 दाि बहादरुथापा 58232.4 50000 8232.4 2077-09-29 2077-12-30 

६३ 
घमु्टीपौवा खका  िारजाली 3 केहर मसहमघमिरे 114969.97 100000 14969.97 2077-10-14 2077-12-30 

६४ 
दमेवथानिमददर मनिााण गौंडाकोट 3 जोख बहादरुखास ु 793384 700000 93384 2077-10-26 2077-12-30 

६५ 
मवरबासमजिी िोटरबाटो ििाि 4 नमवन कुिाररजाली 286529.62 250000 36529.62 2077-09-04 2077-12-30 

६६ 
चण्डेश्वरीयुवा क्लब भवन मनिााण वडा नं. ४ 4 टंक बहादरुबलाल 230177.04 200000 30177.04 2077-09-04 2077-12-30 

६७ ४ नं. वडाकायाालय भवनको सभाहल िथा कोठा 

थप 
4 ओि बहादरुसोिरे 1111388.89 1000000 111388.89 2077-09-04 2077-12-30 

६८ 
बाँसखका मजिी अरकडाँडा िोटरबाटो 4 लुि बहादरुडम्िरपाल 170884.86 150000 20884.86 2077-09-04 2077-12-30 

६९ 
ििािसम्भार 4 बालकृष्णअयााल 1130750.39 1000000 130750.39 2077-09-04 2077-12-30 
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  ई-बुलेटटि  

 

बषय: १       अङ्क ६       २०७७ फागनु ९ गते  

मस.न. योजनाको नाि वडा न. अध्यक्ष/प्रमिमनमिकोनाि ल ई रकि 
मवमनयोमजि 

रु. 
लागि 

सहभामगिारु. 
सम्झौिा मिमि सम्पन्न हुनेमिमि 

७० मिसगुामसरानादमेख गेठे खोलासम्िको िो.बा. स्िर 

उदनिी िथा नाली 
4 लुि बहादरुडम्िरपाल 338850.1 300000 38850.1 2077-09-04 2077-12-30 

७१ 
रुिपोखराग्रिटारी िोटरबाटो स्िर उदनिी 4 अिर बहादरुसनानी 316430.8 280000 36430.8 2077-09-04 2077-12-30 

७२ िनकािनाआिासिहु भवन स्िर उदनिी वडा नं.४ 

मि स ुगा 
4 सीिा ढेंगा 110000 100000 10000 2077-09-04 2077-12-30 

७३ 
रुिपोखराहले्थहटा पलास्टर िथा शौचालय 4 उिशेरायिाझी 204694.24 180000 24694.24 2077-09-04 2077-12-30 

७४ 
भट्टेचौरएक घर एक िारा 4 केहर मसहंराकस 111176.6 100000 11176.6 2077-09-04 2077-12-30 

७५ 
मज मि एकघर एक िारा 4 नर बहादरुरेस्िी 176981.51 150000 26981.51 2077-09-04 2077-12-30 

७६ 
मसिलपोखराभवन मनिााण भट्टचौर वडा नं.४ 4 भीि बहादरुदलाािी 290023.09 250000 40023.09 2077-09-04 2077-12-30 

७७ 
जनजािीसगं्रालय भवन 4 बि बहादरुबलाल 189362.2 150000 39362.2 2077-09-04 2077-12-30 

७८ 
मसिलपोखराखले िदैान िारबार 4 गोवािनराकास 117000.17 100000 17000.17 2077-09-04 2077-12-30 

७९ 
मफस्टेगैराएक घर एक िारा खा.पा.योजना 4 लक्ष्िणचुदाली 225344.53 200000 25344.53 2077-09-04 2077-12-30 

८० 
रुदखादहप्रमिक्षालय 4 प्रकाशपाण्डे 59094.3 50000 9094.3 2077-09-27 2077-12-30 

८१ 
अमिलेपमहरो बाटो ििाि 4 शकंर कडेल 55509.24 50000 5509.24 2077-09-29 2077-12-30 

८२ 
मसिलपोखराडाँडाटोल खा.पा.वडा नं.४ 4 सदिोषराकस 166776.39 150000 16776.39 2077-09-29 2077-12-30 

८३ 
बाँसगैरारजालीटोल हुदँ ैभलािसम्ि िोटरबाटो 4 गुनाखरअयााल 222489.96 200000 22489.96 2077-09-29 2077-12-30 

८४ 
मवश्वकिाािमददर ििाि िथा रंगरोगन 4 कृष्णप्रसाद खनाल 111340.65 100000 11340.65 2077-10-04 2077-12-30 

८५ 
सावाजमनकशौचालय मनिााण मबरबास वडा नं.४ 4 ठाकुरप्रसाद खनाल शिाा 2222052.98 2000000 222052.98 2077-10-05 2078-01-30 

८६ 
भु.सरंक्षणकायाक्रि 4 कणाबहादरु टण्डन 45543.45 40000 5543.45 2077-10-08 2077-12-30 

८७ 
जनिाप्रा.मव. भवन मनिााण वडा नं ४ मजिी 4 दवे बहादरुरजाली 359388.21 300000 59388.21 2077-10-26 2078-01-30 

८८ 
ठुलोपँिरेा मक्रयाघर 4 मजि बहादरुढेगा 66678.12 50000 16678.12 2077-10-26 2077-12-30 

८९ मवरबासबाजरदमेख दलवाङ्गसम्ि नाली िथा ढल 

मनकास 
4 ओि बहादरुघमिरे 111228.85 100000 11228.85 2077-10-28 2077-12-30 

९० वडाकायाालय भवन ििाि िथा कम्पाउण्ड 

िारजाली मनिााण वडा न ५ 
5 िमुक्तप्रसाद श्रेष्ठ 1116071.39 1000000 116071.39 2077-09-01 2077-12-30 

९१ 
राँके खोलाभ्याले बगर िटबदिन वडा न ं. ५ 5 हरर नारायणशिाा 1109194.85 1000000 109194.85 2077-09-01 2078-01-30 

९२ 
डाडाकुवापौवा मनिााण 5 राज कुिारश्रेष्ठ 83725.29 75000 8725.29 2077-09-01 2077-12-30 

९३ 
िोटर बाटोििाि सभंार 5 झमवदरराजमगरी 560052.5 500000 60052.5 2077-09-01 2077-12-30 

९४ 
ग्वालीचौरिो.बा.ििाि 5 गुन बहादरुबचुा 79501.47 70000 9501.47 2077-09-01 2077-12-30 

९५ 
खदेीपिरेो मनिााण 5 राि बहादरुढेंगा 57809.52 50000 7809.52 2077-09-01 2077-12-30 

९६ 
गौरी युवासिहूको भवन संरक्षण 5 मखि बहादरुिङ्नािी 225452.08 200000 25452.08 2077-09-01 2077-12-30 

९७ 
चारीखले्ने डाडा प्रमिक्षालय मनिााण 5 लक्ष्िीकंडेल 57352.53 50000 7352.53 2077-09-01 2077-12-30 

९८ 
डाडा पोखरीिो.बा. ििाि 5 महिलालकंडेल 114856 100000 14856 2077-09-01 2077-12-30 

९९ 
शभु प्रभाििमहला सिहू भवन मनिााण 5 मिना राना 390107.09 349000 41107.09 2077-09-01 2077-12-30 
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१०० मशवालयिमददर ििाि वडा नं.५ वडा कायाालय 

नमजक 
5 नारायणमगरी 108728.86 100000 8728.86 2077-10-25 2077-12-30 

१०१ 
कयन पानीबाझाँपाटा गो.बा. 6 ज्ञानबहादरु खरी 57822.67 50000 7822.67 2077-09-02 2077-12-30 

१०२ 
गौरादीलाम्चेपाटा खा.पा. िथा पाईप चमे्बर ििाि 6 ठग बहादरुकाकी 44522.84 40000 4522.84 2077-09-02 2077-12-30 

१०३ 
अदिरपानीखोरेपानी िारजाली मनिााण 6 मलल बहादरुिहोरा 108755.31 95000 13755.31 2077-09-02 2077-12-30 

१०४ 
िामलका राक्से ठूलाचौर बगैचा खोला िो.बा. 6 यि बहादरुशाही 176074.07 150000 26074.07 2077-09-02 2077-12-30 

१०५ 
पेखनुपोखरा टंकी मनिााण 6 गुन बहादरुिोहरा 57787.71 50000 7787.71 2077-09-02 2077-12-30 

१०६ 
ियरचौरमसउडेमन बठवा खोला िो.बा. 6 घन बहादरुिाझी 117874.02 100000 17874.02 2077-09-02 2077-12-30 

१०७ 
पोखरामढकस्लेप मनिााण 6 लुिान मसखंरी 36645.93 25000 11645.93 2077-09-02 2077-12-30 

१०८ 
िारापानीगौरादी गो.बा. 6 अिर बहादरुकुवर 35286.14 30000 5286.14 2077-09-02 2077-12-30 

१०९ 
िारापानीसालघारी खा.पा. ििाि 6 अिर बहादरुकुवर 66842.96 60000 6842.96 2077-09-02 2077-12-30 

११० 
िामलकािमददर सरंक्षण 6 रेशिप्रिान 114927.54 100000 14927.54 2077-09-02 2077-12-30 

१११ 
ठूलोपँिरेा िथा सादर पँिरेा ििाि 6 केहर मसहंशाही 89107.28 75000 14107.28 2077-09-02 2077-12-30 

११२ 
मनशानटारीझोलुङ्गे पुल मनिााण 6 राि बहादरुथापा 1178428.66 1145698 5476 2077-09-09 2077-12-30 

११३ 
बाह्रमबसेसाना मसचाई योजना 6 राि बहादरुटण्डन 228749.96 200000 28749.96 2077-10-21 2077-12-30 

११४ 
मखमिापठूलापोखरा िो.बा. नाली मनिााण 7 यज्ञिमूिाअयााल 120773.03 100000 20773.03 2077-09-03 2077-12-30 

११५ 
कुडापानीिलु सरंक्षण 7 चुराबहादरु बस्नेि 57807.4 50000 7807.4 2077-09-03 2077-12-30 

११६ 
खड्काटोलिमददर सरंक्षण वडा नं. ७ 7 गोमवददबहादरु थापा 179118.11 160000 19118.11 2077-09-03 2077-12-30 

११७ 
भु.पु.खानेपानी ठूलापोखरा टंकी मनिााण 7 भूपाल मसकंाकी 281075.72 250000 31075.72 2077-09-03 2077-12-30 

११८ 
लािडाँडाखले िदैान मनिााण 7 मवष्णुबहादरु रायिाझी 119711.76 100000 19711.76 2077-09-03 2077-12-30 

११९ 
बाटािमुनदमेवस्थान िमददर ििाि 7 लक्ष्िणसमूचकार 48027.43 40000 8027.43 2077-09-03 2077-12-30 

१२० 
ठूलाचौरदमेख बजारिारे गो.बा. 7 चक्रबहादरु काकी 48311.64 40000 8311.64 2077-09-03 2077-12-30 

१२१ 
िोवासीपोखराखले िदैान मनिााण 7 हरर बहादरुथापा 57604.79 50000 7604.79 2077-09-03 2077-12-30 

१२२ 
मशवालयिमददर मनिााण बोटे 7 महराबहादरु टण्डन 244394.73 170000 74394.73 2077-09-03 2077-12-30 

१२३ 
म्यालडाँडाखा.पा. ट्ङकी मनिााण 7 अरुणाकाकी 57810.7 50000 7810.7 2077-09-03 2077-12-30 

१२४ 
वोराखका दमेख बोछार िो.बा. स्िर उदनिी 7 सयुाबहादरु टण्डन 59001.55 50000 9001.55 2077-09-03 2077-12-30 

१२५ 
कारपाटाजािनुेपानी िथा बासका रुख पँिरेो ििाि 7 भरि बस्नेि 125402.64 110000 15402.64 2077-09-03 2077-12-30 

१२६ 
ठूलाचौरदमेख बोटे पुछार िो.बा. स्िर उदनिी 7 थिन बहादरुटण्डन 80893.51 70000 10893.51 2077-09-03 2077-12-30 

१२७ 
बाहुनथोकनाली मनिााण 7 हुि बहादरुटोिाटा 59011.8 50000 9011.8 2077-09-03 2077-12-30 

१२८ 
गैराटोलमवश्वकिाा िमददर मनिााण वडा नं.७ 7 ईदरबहादरु मवश्वकिाा 237527.03 200000 37527.03 2077-09-03 2077-12-30 

१२९ 
ठूलापोखरादमेख बगैचा सम्ि िोटर बाटो उदनिी 7 रण बहादरुकाकी 503668.8 450000 53668.8 2077-09-03 2077-12-30 
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१३० 
बौदीबाटखालकाचौर िो.बा.मनिााण 7 िेज बहादरुरेष्िी 59176.21 50000 9176.21 2077-09-26 2077-12-30 

१३१ मिदनुकाचौरउखाप िो.बा. संरक्षण ररटेमलङ्ग वाल 

मनिााण 
7 इदरबहादरु खरी 146688.94 130000 16688.94 2077-09-28 2077-12-30 

१३२ 
कामलकानाथिमददर मसडी मनिााण 7 गोपाल मसहंथापा 23479.08 20000 3479.08 2077-10-06 2077-12-30 

१३३ 
मभउमसन थान िमददर ििाि 7 अशोकश्रेष्ठ 48054.68 40000 8054.68 2077-10-09 2077-12-30 

१३४ 
िाईकास्थानिमददर मनिााण वडा नं.७ 7 ईदरबहादरु खरी 1171138.77 1000000 171138.77 2077-10-25 2077-01-30 

१३५ 
शाखा िोटरबाटो ििाि 7 

गोपाल मसहटण्डनभदने गोपाल 

मस ंथापा 
895056.62 800000 95056.62 2077-10-14 2077-12-30 

१३६ 
बाँसडाडाँकटहरे ग्यामभन जाली 7 मदपक थापा 91136.7 80000 11136.7 2077-10-28 2077-12-30 

 

ख. विर्माण व्यिसमयीबमट सचंमलि हुि ेयोजिमहरुको वििरण 

ि स कार्यकोवववरण कार्यक्षते्र सम्झौतारकम सम्झौतालमलत 
सम्पन्नगनुयपने 

लमलत 

लनमायणव्र्वसार्ीको 
नाम 

कैवफर्त 

१ 

अमर अवायथोक 
तवात्र् चौकी भवन 
लनमायण 

गलु्मीदरबार-५ १,२८,७६,०४८।९३ 
2077-06-

09 

2078-03-
30 

पन्थ श्रीकृष्ण जे.लभ. सम्झौताभइ 
काम िरुु 
भएको 

२ सभाहिकोवफलनलसङ्ग गलु्मीदरबार-३ २२,५६,२२५।७४ 
2077-08-

03 

2078-01-
30 

रुरुरेसङु्गा कन्रक्सन 
प्रा.लि. 
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बषय: १       अङ्क ६       २०७७ फागनु ९ गते  

सामाशजक तथा आलथयक ववकास 

शिक्षा तथा खेिकुद 

१. गाउँपालिकाको समग्र िैशक्षक अवतथा 
 ववद्यािर्को वववरण M  

 

 

शिक्षकको वववरणM 

ि.स  वववरण  दरबन्दी रमहत /अिुदमि  जम्र्म  कैफियत  

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 

ि.स  वववरण  छमत्रम  छमत्र  जम्र्म  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  

ि.स  वववरण सामदुावर्क स तथागत 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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  ई-बुलेटटि  

 

बषय: १       अङ्क ६       २०७७ फागनु ९ 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. खेिकुद र खेिाडीिाई हौसिा बिाउँदै गाउँपालिका 
गलु्मीदरबार गाउँपालिका वडा न . १ को बलिथमु र्वुा क्िबिे लमलत २०७७/१०/२९ देशख २०७७/११/०४ 
गते सम्म स चािन हनुे प्रथम बलिथमु परुूष/मवहिा भलिबि प्रलतर्ोलगता आज गलु्मीदरबार गाउँपालिकाका अध्र्क्ष 
श्री अिोककुमार थापा्रू्बाट समदु्घाटन कार्यिम सम्पन्न भर्ो । कार्यिममा वविेष अलतलथ उपाध्र्क्ष श्री लमना 
भण्डारी, प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत श्री िक्ष्मण पाण्डे, अलतलथ अलधकृत िै ौ श्री नवराज शघलमरे, प्रसे सल्िाहकार श्री 

नववन काकी िगार्तको उपशतथती रहेको लथर्ो । बलिथमु र्वुा क्िबिे खेिकुद प्रलतर्ोलगता स चािन गरर 
खेिकुद र खेिाडीहरूिाई प्रोत्साहन गने कार्यिम गरेको हदुा गलु्मीदरबार गाउँपालिकाबाट क्िबिाई खेिकुद 
प्रलतर्ोलगतामा सञ्चािनकोिालग रू ५०,०००।- आलथयक सहर्ोग उपिब्ध गराउने प्रलतवद्धता गाउँपालिका अध्र्क्ष 
श्री अिोककुमार थापािे व्र्क्त गनुयभर्ो । 
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बषय: १       अङ्क ६       २०७७ फागनु ९ गते  

तवात्र् 

१. "कततो ि आमा " कार्यिम 
गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको आ.व. २०७७/०७८ को नीलत तथा कार्यिम अनसुार "कततो ि आमा" कार्यिमको 

औपचाररक सरुुवात गरेको ि र र्ो कार्यिम ददनप्रलतददन प्रभावकारी बन्दै गईरहेको ि।वविेषत र्स कार्यिमिे 
गभयवती मवहिाको चार पटक ४,६,८ र ९ (चौथो¸ िै ौ¸ आ ौं र नवौ) मवहनाको गभयजाँच र सतु्करी तथा 
नवशििकुो ३ पटक (२४ घण्टालभत्र¸ ३ ददनमा र सातौ ददनमा) को जाँच गने कार्यिाई पूणयता दददै पोषणको 
अवतथाको ववकास प्रवद्धयन¸ व्र्वतथापन तथा लनर्मन गनय आमा र बच्चािाई िशक्षत गररएको ि । वविेष गरी 
र्स कार्यिममा सरुशक्षत माततृ्व सेवा¸ स तथागत प्रतततुी नवशिि ुतथा बाि तवात्र् सेवा¸ खोप सेवा¸ पोषण सेवा¸ 

पररवार लनर्ोजन¸ तवात्र् र सरसफाई समेटीएको आमा िशक्षत एकीकृत प्र्ाकेज कार्यिम हो ।  

 

 

 

 

 



 

 

36     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

  ई-बुलेटटि  

 

बषय: १       अङ्क ६       २०७७ फागनु ९ गते  

२.वकिोरीहरुिाई आइरन तथा फोलिक एलसड खवुाउन ेकार्यिमको िभुारम्भ 

गलु्मीदरबार गाउँपालिका अन्तगयत १६लबद्यािर्का १६९५ जना िात्राहरुिाइ पोषण तथा तवात्र् 
सम्बन्धी अलभमशुखकरण गररआइरन तथा फोलिक एलसड खवुाउने कार्यिमको िभुारम्भ गररएको 
ि।ववश्वमै र नेपािमा पलन पवहिो तथानमा रहेकोिे  #iron_deficiency_anemia आइरनको कमीबाट हनेु 
रक्तअल्पता को रोकथाम कोिालग १० वषय देशख १९ वषय सम्मको वकिोरीहरु िशक्षत आइरन फोलिक 
एलसड ववतरण(खवुाउने) कार्यिमको सरुुवात गररएको हो। 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/iron_deficiency_anemia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVB4x7ef84t4gGXikaC2ONGhgVNa8uvHhtvkyefPO9LIDmSh_kDGDSYcgHutzXE9X9AOwmegbrrHlmkO6GfrWFqy_n9A0ZxS5SzbAoiW7MUJxLxwnmQb4UAPJyTmJhCNLg&__tn__=*NK-R


 

 

37     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

  ई-बुलेटटि  

 

बषय: १       अङ्क ६       २०७७ फागनु ९ गते  

३. तवात्र्स तथाहरुको मालसक सलमक्षा सम्पन्न 

माघ ०७:  

गशुल्मदरबार गाउपालिका अन्तगयतका तवात्र् स तथाहरुको गतपौष मवहनाको मालसक सलमक्षा सम्पन्न 
भएको ि | प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत िक्ष्मणपाण्डेको अध्र्क्षतामा सम्पन्न सलमक्षा को सहशजकरणतवात्र् 
अलधकृत नारार्ण अर्ायििे गनुयभएको लथर्ो | ७ वटै वडाका तवात्र् सतथाहरुको मालसक प्रलतवेदन उपर 
ििफिगरर सलमक्षा गररसकेपलितवात्र् अलधकृतनारार्णअर्ायििे गत चौमालसक सलमक्षामा सबै 
स तथाहरुको प्रगलत सन्तोजनक भएकोमा सबै तवात्र् कलमयहरुिाइ धन्र्बाद दददै आगामी ददनमा पलन 
थपप्रभावकारीिङ्गिेकार्यिमहरु सन्चािन हनेु कुरामाआफु लबश्वतत रहेको बताउनभुर्ो | कार्यिममा समापन 
मन्तब्र् राख्दै प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत िक्ष्मण पाण्डेबाटगलु्मीदरबार गाउँपालिकाका तवात्र्कलमयहरुको 
िगनशििताको प्रस िा गदै जनताको गणुततरीर्, प्रभावकारी सेवा प्रवाह गनय लनदेिन  भर्ो। 

 

४ तवात्र् आमा समूह बै क सम्पन्न 
 

िालिगरुास तवात्र् आमा समहुको मालसक बै क २०७७/१०/९ गते गिाम कुलभन्नेमा र ववलभन्न 
लमलतमा ववलभन्न आमा समूहका मालसक बै क सम्पन्न भएका िन ।बै कमा ववववध ववषर्मा ििफि तथा 

लनणयर्हरु भएका 
िन। 

 

 

 

 

 

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


 

 

38     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

  ई-बुलेटटि  

 

बषय: १       अङ्क ६       २०७७ फागनु ९ गते  

५.मवहिा सामदुावर्क तवात्र् तवर् सेववकाहरुको अधयवावषयक समीक्षा गोष्ठी सम्पन्न 

गलु्मीदरबार गाउँपालिका अन्तगयतका ७ वटै वडामाकार्यरतजम्मा ८३ जना मवहिासामदुावर्क तवात्र् 
तवर् सेववकाहरुकोर्स आ.व.मा प्रथम अधयवावषयक सलमक्षा सम्पन्न  भएको ि। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

39     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

  ई-बुलेटटि  

 

बषय: १       अङ्क ६       २०७७ फागनु ९ गते  

कृवष 
१. ववलभन्न कृषकहरूको फमयको अविोकन तथा लनरीक्षण 

गाउँपालिका अन्तयगतका कृषकहरुको कृवष फमय अनगुमन लनरीक्षण गरी आवश्र्क प्राववलधक 
परायमिय ददने कार्य  लनरन्तर स चािन रहेको ।  

२. कृषकसगँ कृवष प्राववलधक कार्यिम स चािन  

गाउँपालिका अन्तयगतका कृषकहरुको चासो गनुासो र प्रलतकृर्ा बझु्न र कृषकहरुिाई आवश्र्क 
रार् परामिय ददनको िालग गाउँपालिकािे कृवष प्राववलधक र पि ुप्राववलधकहरु कृषकहरुको घरदैिोमा 
प ाउने व्र्वतथा लमिाईएको ि । आफ्नो पिपु क्षी सम्बन्धी समतर्ा तथा कृवष सम्बन्धी ववलभन्न 
समतर्ाहरु प्राववलधकहरुसँग राख्न गाउँपालिकािे हाददयक अवपि समेत गदयि ।  

 
  



 

 

40     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

  ई-बुलेटटि  

 

बषय: १       अङ्क ६       २०७७ फागनु ९ गते  

सूचना प्रववलध तथा ववद्यशुिर् सिुासन 

१. कार्ायिर्को वेभसाईट, सामाशजक स जाि र मोबाईि एप्समा अध्र्ावलधक 

गाउँपालिकाबाट सम्पादन भएका हरेक कृर्ाकिापहरुिाई दैलनक रुपमा कार्ायिर्को सामाशजक स जाि¸ 
वेभसाईट र मोबाईि एप्समा सूचना तथा जानकारीहरु अध्र्ावलधक गराई नागररक र आम सरोकारको 
सूचनाको हकिाई प्रभावकारी कार्ायन्वर्न गररएको । 



 

 

41     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

  ई-बुलेटटि  

 

बषय: १       अङ्क ६       २०७७ फागनु ९ गते  

महत्वपूणय सूचनाहरु 

 



 

 

42     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

  ई-बुलेटटि  

 

बषय: १       अङ्क ६       २०७७ फागनु ९ गते  

रावष्ट्रर् ततरका पत्रपलत्रकार अनिाईन लमलडर्ामा हामी....... 

 

गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको नागररक मैत्री सेवा सम्बन्धी समाचार नपेाि टेलिलभजन (NTV) मा 

गलु्मीदरबार गाउँपालिकाका ्रे्ष्ठ नागररकहरुिाई सम्मान गरेको खबर ववलभन्न सञ्चार 
माध्र्ममा 



 

 

43     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

  ई-बुलेटटि  

 

बषय: १       अङ्क ६       २०७७ फागनु ९ गते  

माघमवहनामा स चािन भएका ववलभन्न कार्यिमहरुको झिक 

 

बलिथमु र्वुा क्िबको प्रथम भलिबि खेिको उद्घाटन 
सत्रमा बोल्दै प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत िक्ष्मण पाण्डे 

कोलभलसल्ड खोप िगाउँदै तवात्र्कमी 



 

 

44     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

  ई-बुलेटटि  

 

बषय: १       अङ्क ६       २०७७ फागनु ९ गते  

 

 
 
  

तवात्र् चौकीको करेसाबारीमा उब्जनी भएको हररर्ो साग ववद्यािर् साथी शिक्षा कार्यिमको एक झिक 



 

 

45     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

  ई-बुलेटटि  

 

बषय: १       अङ्क ६       २०७७ फागनु ९ गते  

केही महत्वपूणय सन्देिमूिक सूचना तथा जानकारीहरु 
  



 

 

46     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

  ई-बुलेटटि  

 

बषय: १       अङ्क ६       २०७७ फागनु ९ गते  

 



 

 

47     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

  ई-बुलेटटि  

 

बषय: १       अङ्क ६       २०७७ फागनु ९ गते  

माघ मवहनामा भए गरेका मखु्र्कार्यहरुको प्रगती वववरण 

लस.न  सम्पाददत प्रमखु कार्यहरु  माघ र्ो आ.व.मा हािसम्मको कैवफर्त 

1 पशन्जकरण तफय        

  

क. जन्मदताय ६८ ४८६   

ख. मतृ्र्दुताय १९ १६०   

ग. वववाहदताय २२ १२३   

घ. सम्बन्ध ववच्िेद २ ५   

ङ. बसाईसराई दताय २९ ९६   

च. बसाई सरी गएको ७२ १८१   

ि. बसाई सरी आएको ३ १३   

2 सामाशजक सरुक्षा तफय        

  

ववतरण गररएको रकम ० २१८६८८००   

जम्मा िगत कट्टा भएको स ख्र्ा ० ०   

जम्मा थप भएको स ख्र्ा ० ०   

हाि कार्म भएको जम्मा स ख्र्ा ० २४१५   

3 प्रमाशणत सम्बन्धी       

  

नाता प्रमाशणत  ६३ २१९   

आम्दानी प्रमाशणत ९ ३३   

अन्र् प्रमाशणत  ३१ १०३   

4 लसफाररस सम्बन्धी       

  

नागररकता लसफाररस  ८६ ३९२   

नाबािक पररचर् पत्र लसफाररस १७ ३५   

प्रलतलिवप नागररकता लसफाररस ३४ १६३   

पेन्सन सम्बन्धी कागजात लसफाररस १० ३४   

५ प्रकोप व्र्वतथापन सम्बन्धी        

  
क) राहत प्राप्त गने स ख्र्ा  ० १३९   

ख) आलथयक सहार्ता रकम ० २६८०००   

६ न्र्ावर्क सलमलत सम्बन्धी वववरण       

  

क) न्र्ावर्क सलमलतमा दताय भएका लनवेदन स ख्र्ा ० ४   

   फछ्र्ोट स ख्र्ा ० १   

ख) लमिापत्र भएका  ० १   

ग) फैसिा भएका ० ०   



 

 

48     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

  ई-बुलेटटि  

 

बषय: १       अङ्क ६       २०७७ फागनु ९ गते  

लस.न  सम्पाददत प्रमखु कार्यहरु  माघ र्ो आ.व.मा हािसम्मको कैवफर्त 

घ) मेिलमिाप केन्द्र प ाइएको स ख्र्ा ० ०   

७ दताय नववकरण सम्बन्धी       

  

स घ स तथा दताय ५ १९   

स घ स तथा नववकरण ० ०   

व्र्वसार् दताय ४ 445   

व्र्वसार् नववकरण ७ २०   

कृवष सम्बन्धी फमय दताय १ १३   

कृवष सम्बन्धी फमय नववकरण ० ०   

पिपुािन सम्बन्धी फमय दताय २ २३   

पिपुािन सम्बन्धी फमय नववकरण ० ९   

कृवष तथा पि ुफमय दताय १४ २४   

कृवष तथा पि ुफमय नवीकरण ० ०   

कृषक दताय स ख्र्ा ० ०   

कृषक समूह दताय स ख्र्ा ० २   

७ सहार्ता कक्षबाट सेवा लिने स ख्र्ा ० ७८६   

८ सामाशजक स जाि अध्र्ावलधक पटक ३१ २९८   

९ कार्ायिर्को वेवसाईट अध्र्ावलधक पटक ९ १६९   

१० SMS माफय त सूचना स म्प्रषेण १४० १५३३२   

११ अनुगिन सम्बन्िी मववरण (पटक)       

  

क. बजार अनगुमन ० २२१   

   कारवाही ० ५९   

ख. तवात्र् चौकीहरुको अनगुमन  ५ ३७   

ग. वडा कार्यिर्हरुको अनगुमन  ० ०   

घ. ववद्यािर्हरुको अनगुमन १६ ३४   

ङ. सहकारी स तथाहरुको अनगुमन ० ०   

च. र्ोजनाहरुको अनगुमन लनरीक्षण १२ २१   

ि. र्ोजनाहरुको प्राववलधक लनरीक्षण १५० २४२   

ज. मासपुसिहरुको अनगुमन ० ६   

झ. औषधी पसिहरुको अनगुमन १ १३   

ञ. कृषकहरुको फमय अनगुमन ० ६२   

ट. कृषक भेटघाट (कृवषसँग सम्बशन्धत) ३२ २४७   

 . कृषक भेटघाट (पिपु िीसँग सम्बशन्धत) ५४ ३२९   



 

 

49     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

  ई-बुलेटटि  

 

बषय: १       अङ्क ६       २०७७ फागनु ९ गते  

लस.न  सम्पाददत प्रमखु कार्यहरु  माघ र्ो आ.व.मा हािसम्मको कैवफर्त 

१२ गनुासो फिौट       

  

क) कार्ायिर्मा लनवेदन माफय त  ० ०   

ख) हेल्िो सरकार माफय त ० ०   

ग) सामाशजक सन्जाि माफय त ० ५   

13 बै क सम्बन्धी वववरण       

  

क. कार्ायपालिका बै क २ १९   

ख. वडा सलमलत बै क ० ५४   

ग. ववषर्गत सलमलत बै क ० १   

घ. ववपद् सम्बन्धी बै क ० ४   

ङ. LCCMC बै क ० ८   

च. खररद सम्बन्धी बै क ० २   

ि. टेण्डर सम्बन्धी बै क ७ ३९   

ज. कमयचारी िनौट सम्बन्धी बै क १ ४१   

झ. ववपन्न नागररक उपचार सम्बन्धी बै क ० ५   

ज. तटाफ बै क १ ७   

झ. ववद्यािर् प्र.अ.हरुको मालसक बै क १ ५   

ञ. तथानीर् पा र्िम लनमायण सलमलतको बै क १ ११   

ट. शिक्षा सलमलतको बै क ० १   

 .  न्र्ार्ीक सलमलतको वै क १ ५   

ड. मखु्र्मन्त्री ग्रामीण ववकास कार्यिम सलमलत १ ३   

ण. अन्र्  १ १७   

14 र्ोजना सम्बन्धी वववरण       

  

क. जम्मा र्ोजनाहरुको स ख्र्ा   ०   

ख. उपभोक्त सलमलतबाट सम्झौता भएको स ख्र्ा ३३ १४२   

ग. र्ोजनाको रकम भकु्तानी ८ ८   

बोिपत्र / शििबन्दी       

क. आर्ोजनाको Cost Estimate, Bidding 

Document तर्ार 
० ११   

ख.  ेक्का सम्झौता तर्ार ० ६   

ग. Bid Evaluation Report तर्ार ० ५   

घ.  ेक्का मूल्र्ाङ्कन प्रलतवेदन ० ७   

ङ. आर्ोजना सपररवेक्षण ३० १६५   
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  ई-बुलेटटि  

 

बषय: १       अङ्क ६       २०७७ फागनु ९ गते  

लस.न  सम्पाददत प्रमखु कार्यहरु  माघ र्ो आ.व.मा हािसम्मको कैवफर्त 

उपभोक्ता सलमलतद्वारा सम्पाददत हनु ेर्ोजना   ०   

क. र्ोजना िागत अनमुान तर्ार १५ १३९   

ख. र्ोजना मलु्र्ाङ्कन तर्ार ४ ८   

ग. आर्ोजना सपुररवेक्षण १२० ५९०   

१५ तवात्र् सेवा लिन ेनागररकहरुको वववरण       

  

तवात्र् स तथाबाट 1819 १७७१३   

खोप केन्द्रबाट 214 २४२२   

मवहिा तवात्र् तवर् सेववका माफय त 973 ८९१९   

गाउँघर क्िीलनकबाट 363 २७६६   

खोप कार्यिम सम्बन्धी वववरण       

लब.लस.जी. 23 २०५   

लड.वप.वट.१ 25 २७१   

लड.वप.वट.२ 21 २६६   

लड.वप.वट.३ 28 २८३   

वप.लस.लभ.३ एम आर 23 २०९   

जे.ई. 26 २७०   

एम आर २ 28 २५९   

वट.लड.२ र २+ 15 १८३   

क्षर्रोग लनर्न्त्रण सम्बन्धी सेवा प्रदान 1 ११   

ओ.वप.डी. सेवा       

मवहिाको स ख्र्ा 518 ५७०१   

परुुषको स ख्र्ा 275 ३६५५   

"कततो ि आमा" कार्यिम तफय    ०   

परामिय ददईएको स ख्र्ा 0 ४५   

फोकि पसयनिे सम्पकय  गरेको पटक 46 १३६   

घरघरमा ्रे्ष्ठ नागररक तवात्र् सेवा 115 ३५५   

१६ लनिलु्क औषधी ववतरण ७९३ ९३५६   

१७ मात ृतथा नवशिि ु ५१ ३४७   

१८ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यिम र्ोजना स ख्र्ा ० ४७   

१९ रोजगारमा स िग्न जनिशक्त  ० ०   

२० प्रधानमन्त्री रोजगारका िालग सूचीकृत स ख्र्ा ० ६६५   

२१ कृषकहरुिाई ववउपि ववतरण (कृषक स ख्र्ा) ० ०   
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  ई-बुलेटटि  

 

बषय: १       अङ्क ६       २०७७ फागनु ९ गते  

लस.न  सम्पाददत प्रमखु कार्यहरु  माघ र्ो आ.व.मा हािसम्मको कैवफर्त 

२२ कृषकहरुिाई औजार ववतरण ० ६   

२३ पिपु क्षी औषधी ववतरण ३८११ १४३७०   

२४ पिपु शक्ष लनकासा लसफाररस र स ख्र्ा १ १   

२५ 

कृलतम गभायधान (गाई) १५ २११   

कृलतम गभायधान (भैसी) ९ १६३   

जम्मा २४ ३४४   

२६ जेष्ठ नागररक पररचर् पत्र ववतरण स ख्र्ा १ १०   

२७ अपाङ्ग पररचर् पत्र ववतरण स ख्र्ा ० ४१   

२८ गररव पररचर् पत्र ववतरण स ख्र्ा ० ०   

२९ ररक्त पदमा शिक्षक लनर्कु्ती ० ५   

३० हेल्थ डेतकबाट सेवा लिनेको स ख्र्ा ० २३३०   

३१ ऐन, लनर्म, लनर्माविी, तवीकृत भएको स ख्र्ा ० ०   

३२ कार्यववधी र लनदेशिका तवीकृत भएको स ख्र्ा ० १०   

 

२. रमजश्व सम्बन्धी वििरणः 

मस.न.ं िमहना/प्रगिीसूचक माघ यो आ.व.िाहालसम्िको 

१ एकीकृि सम्पत्ती कर ० ० 

२ भिुी कर (िालपोि) १७००३ ७२२८२ 

३ घरवहाल कर ११५२२ २१९२४ 

४ मसफाररस दस्िुर ११०४५४ २४२६९६ 

५ व्यमक्तगि घटना दिाा ५७८०० ९३७७० 

६ व्यवसाय कर   ० 

७ जडीबुटी कबाडी रजीवजदिु कर   ० 

८ सवारी सािन कर   ० 

९ मवज्ञापन कर   ० 

१० िनोरदजन कर   ० 

११ पामका ङ्ग शलु्क   ० 

१२ सेवा शलु्क दस्िुर   ० 

१३ फोहर िैला व्यवस्थापनशलु्क   ० 

१४ नक्सा पास दस्िुर   ० 

१५ संघ संस्था सिहू दिााशलु्क   ४००० 
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  ई-बुलेटटि  

 

बषय: १       अङ्क ६       २०७७ फागनु ९ गते  

मस.न.ं िमहना/प्रगिीसूचक माघ यो आ.व.िाहालसम्िको 

१६ संघ संस्था सिहूनमवकरण शलु्क   १०००० 

१७ ढुङ्गा मगटी वालवुा   ० 

१८ मवमवि आय   ४२०० 

१९ बहाल मवरौटी कर   ० 

२० लेखा पररक्षक दस्िुर   ० 

२१ अदय दिाा   २४००० 

२२ व्यवसाय दिाा   ७३५००० 

२३ सचूी दिाा   ३५०० 

२४ अदय आय   ५००० 

  कूि जम्मा १९६७७९ १२१६३७२ 

३. धरौटी सम्बन्धी वििरणः 

अल्र्ा (गत वषयको) र्ो मवहनाको हािसम्मको 

२७२९२६१ २५००० २८२४२६१ 

 

४. आर्थाक प्रशमसि सम्बन्धी 

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

गाउँपालिका १२७२३३१५७ ३००७०३५ १७३५८०११ १०९८७५१४६   

स घ २८७३५००० १०२२४६५ २१२२४६५ २६६१२५३५   

प्रदेि ११७५०००० ० ० ११७५००००   

जम्मा १६७७१८१५७ ४०२९५०० १९४८०४७६.१९ १४८२३७६८०.८१   

ख. चाि ुखचय 

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

गाउँपालिका ११६२३८४२८ ३९८२७०५ २४७०८७९६ ९१५२९६३२   

स घ १७६४६५००० ३६०६३४२ ३९४९१४०१ १३६९७३५९९   

प्रदेि ३१००००० ० ० ३१०००००   

जम्मा २९५८०३४२८ ७५८९०४७ ६४२००१९७.३४ २३१६०३२३०.६६   
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  ई-बुलेटटि  

 

बषय: १       अङ्क ६       २०७७ फागनु ९ गते  

 

५. खचा सम्बन्धी वििरण 
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  ई-बुलेटटि  

 

बषय: १       अङ्क ६       २०७७ फागनु ९ गते  

कार्ायिर्को सवारी साधन वववरण र प्रर्ोग गने अलधकारी 

वस.ि 
सिमरीको 

प्रकमर 

सिमरी समधिको 

ब्रमण्ड 
सिमरी दतमा ि ं

र्ोडि ि ंबिकेो 

िषा 

सिमरी प्रयोग गि ेअवधकमरी 

पद िमर्थर 

1 र्ोटरसमईकल यर्महम लु १ ब १३७९ FZS 2017 इवन्जवियर रमजु अयमाल 

2 र्ोटरसमईकल यर्महम लु १ ब १३८० SZR 2017 अवधकृत छैठौ वशक्षम सुन्दर चमवलसे 

3 र्ोटरसमईकल यर्महम लु १ ब १८६३ SOLUTO 18 खम.प.स.टे. वखर् बहमदरु कमकी 

4 र्ोटरसमईकल बजमज लु १ ब १५९५ plusor 2017 अवधकृत छैठौंस्िमस््य िमरमयणप्रसमद अयमाल 

5 र्ोटरसमईकल बजमज लु १ ब १५९४ plusor 2017   ६ ि.ंिडम कमयमालय 

6 र्ोटरसमईकल बजमज लु १ ब १५९७ plusor 2017   १ ि.ंिडम कमयमालय 

7 र्ोटरसमईकल बजमज लु १ ब १५९३ plusor 2017 सि-इवन्जवियर विक्रर् बसे्नत 

8 र्ोटरसमईकल बजमज लु १ ब १५९२ plusor 2017 अवधकृत छैठौप्रशमसि टंक प्रसमद पन्थी 

9 र्ोटरसमईकल बजमज लु १ ब १५९० plusor 2017   गमउँपमवलकमको कमयमालय 

10 र्ोटरसमईकल बजमज लु १ ब ८२३ plusor 2016 िम.कृ.प्रमविवधक वलल बहमदरु घती 

11 र्ोटरसमईकल होन्डम लु १ ब ११५१ SPL 2017 ईवन्जवियर प.ुप्रम. अविल यमदि 

12 र्ोटरसमईकल यर्महम लु १ ब १९१७ FZS 2018 प्ररु्ख प्रशमसकीयअवधकृत लक्ष्र्ण पमण्डे 

13 र्ोटरसमईकल यर्महम लु १ ब ११८४ SZR 2017 सूचिम प्रविवध अवधकृत सुरेश खिमल 

14 र्ोटरसमईकल यर्महम लु १ ब ८१८ SZR 2017   गमउँपमवलकमको कमयमालय 

15 र्ोटरसमईकल यर्महम लु १ ब ८५५ FZR 2016 सू.स. प्रकमश थमपम 

16 र्ोटरसमईकल बजमज लु १ ब ११०४ Discover 2017 लेखमपमल तेजेन्र थमपम 

17 र्ोटरसमईकल बजमज लु १ ब १५९६ plusor 2017     

18 र्ोटरसमईकल बजमज लु १ ब १५९९ plusor 2017   ७ ि.ं िडमकमयमालय 

19 र्ोटरसमईकल बजमज लु १ ब १५९१ plusor 2017 
 

२ ि.ं िडम कमयमालय 

20 र्ोटरसमईकल यर्महम लु १ ब १०४२ SZR 2016 
 

५ ि.ं िडम कमयमालय 

21 र्ोटरसमईकल बजमज लु १ ब १५९८ plusor 2017 
 

३ ि.ं िडम कमयमालय 

22 र्ोटरसमईकल होन्डम लु १ ब२९९९ Shine  2019 िडम सवचि घिश्यमर् चुदमली 

23 जीप 
र्वहन्दम 

स्करवपयो 
लु १ झ १५९२ S54WD 2018 अध्यक्ष, उपमध्यक्ष, प्र.प्र.अ. गमउँपमवलकमको कमयमालय 

  



 

 

55     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

  ई-बुलेटटि  

 

बषय: १       अङ्क ६       २०७७ फागनु ९ गते  

कमयचारीको हाशजरी¸ काज र लबदा सम्बन्धी वववरण 
आ.ि.२०७७/७८ 

 

    
र्वहिम : र्मघ 

लस.न . पद नाम थर 

कार्ायिर् 
खिेुको 
ददन 

जम्मा 
हाशजर ददन 

काजमा/ 
वफल्ड गएको 

ददन 

लबदा कैवफर्त 

१ प्रमखु प्रिासकीर्अलधकृत िक्ष्मण पाण्डे २३ १७ १ ५   

२ अलधकृत िै ौं, तवात्र् नारार्ण प्रसादअर्ायि २३ १० ० ०   

३ अलधकृत िै ौं नवराज शघलमरे २३ १४ ४ ५   

४ अलधकृत िै ौं ट क प्रसाद पन्थी २३ १८ ० २   

५ सूचिम प्रविवधअलधकृत सुरेश खिमल २३ १७ ० ४   

६ ईवन्जिीयर, अलधकृत िै ौं रमजु अयमाल २३ २२ ० ०   

७ अलधकृत िै ौं, शिक्षा सुन्दर चमवलसे २३ २० ३ ०   

८ स्रोत व्र्क्ती शिक्षा नरेन्द्र प्रसादिमाय २३ २३ ० ०   

९ पि ुववकास स र्ोजक उजेिीदेववपोख्रिे २३ १९ ० ०   

१० अलधकृत िै ौं, िेखा भववष्र् अर्ायि २३ १५ ० ७   

११ रोजगार स र्ोजक लनमयिा पाण्डेर् २३ २१ ० ०   

१२ ईशन्जनीर्र पनु लनमायणप्रा. अलनि कुमार र्ादव २३ ४ १९ ०   

१३ नार्व सवु्बा लभमसेन थापा २३ १८ ० ०   

१४ वडा सशचव- ४ घनश्र्ाम च ुँदािी २३ २२ ० ०   

१५ खा.पा.स.टे. पाँचौं शखम बहादरु काकी २३ २० ० ०   

१६ िेखापाि तेजेन्द्र थापा २३ १६ ० २   

१७ आ.िे.प.सहार्क टेकराज लगरी २३ १८ ० ०   

१८ वडा सशचव- ५, ६ र ७ मार्ा टण्डन २३ २३ ० ०   

१९ सव-इशन्जलनर्र वविम बतनेत २३ १७ ० ४   

२० सव-इशन्जलनर्र लसता िम्तरी २३ २१ ० २   

२१ कम्प्रू्टर अपरेटर टुक बहादरु राना २३ २२ ० ०   

२२ एम.आइ.एस. अपरेटर धाम बहादरु िेंगा २३ २३ ० ०   

२३ प्राववलधक सहार्क रमेि खड्का २३ १७ ० ३   

२४ वडा सशचव-१ जग बहादरु सतुयङ्गी २३ १३ ० १०   

२५ वडा सशचव- ३ पूशणयमा शघलमरे २३ १९ ० ०   

२६ वडा सशचव- २ रुम बहादरु गाहा २३ १५ ० ०   

२७ अ.स.ई ववरेन्द्र कुमार टण्डन २३ ९ ० ०   

२८ अ.स.ई सागर सारु २३ ११ ० १२   
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  ई-बुलेटटि  

 

बषय: १       अङ्क ६       २०७७ फागनु ९ गते  

आ.ि.२०७७/७८ 

 

    
र्वहिम : र्मघ 

लस.न . पद नाम थर 

कार्ायिर् 
खिेुको 
ददन 

जम्मा 
हाशजर ददन 

काजमा/ 
वफल्ड गएको 

ददन 

लबदा कैवफर्त 

२९ अ.स.ई गोकणयप्रसादलतलमल्सेना २३ २३ ० ०   

३० सूचना सहार्क प्रकाि थापा २३ २३ ० ०   

३१ ना.कृ.प्राववलधक लिि बहादरु घलतय २३ १४ ८ ०   

३२ ना.प.तवा.प्राववलधक उद्धव प्रसाद न्र्ौपाने २३ २१ ० ०   

३३ ना.प.तवा.प्राववलधक नारार्ण पन्थी २३ १६ ० ०   

३४ ना.प.तवा.प्राववलधक जर्वहमाि कडेि २३ २३ ० ०   

३५ ना.प.तवा.प्राववलधक हररप्रसाद कँडेंि २३ १९ ० ०   

३६ ना.प.तवा.प्राववलधक नमनुा गौतम २३ १९ ० ०   

३७ ना.प.तवा.प्राववलधक सकुन्तिा मल्ि िाही २३ २२ ० ०   

३८ अ.हे.व. ववष्ण ुबहादरुसरु्यव िी २३ १५ ० ० 
तवा.िा.माकाजमा 
कार्यर्रत 

३९ तटाभय नसय ऐलिना खण्ड्का २३ १५ ० ०   

४० सामाशजक पररचािक सववना फुङजेिी २३ १८ ० ०   

४१ वफल्ड सहार्क ववलनता ज्ञवािी २३ ६ १७ ०   

४२ कार्ायिर् सहर्ोगी लमत्रिाि ज्ञवािी २३ २२ ० ०   

४३ कार्ायिर् सहर्ोगी ओम बहादरु रजािी २३ २२ ० ०   

४४ हिकुा सवारी चािक गोववन्द थापा २३ १४ ९ ०   

४५ कार्ायिर् सहर्ोगी टोपिाि ज्ञवािी २३ २१ ० ०   

४६ कार्ायिर् सहर्ोगी चोिाकान्त पौडेि २३ १८ ० ०   

४७ कार्ायिर् सहर्ोगी गोमा खत्री २३ २२ ० ०   

४८ कार्ायिर् सहर्ोगी समदु्र शे्रष्ठ २३ २३ ० ०   

४९ कार्ायिर् सहर्ोगी भेष वविम खत्री २३ १९ ० ०   

५० कार्ायिर् सहर्ोगी वटकाराम पराजिुी २३ २३ ० ०   

५१ कार्ायिर् सहर्ोगी अजुयन वव.क. २३ २३ ० ०   

५२ कार्ायिर् सहर्ोगी नैना थापा २३ २२ ० ०   

५३ कार्ायिर् सहर्ोगी ददनेि प्रसाद शे्रष्ठ २३ २३ ० ०   

५४ कार्ायिर् सहर्ोगी िान्ता लगरी २३ २१ ० ०   

५५ कार्ायिर् सहर्ोगी मोहन लस  तङ्नामी २३ २३ ० ०   

५६ कार्ायिर् सहर्ोगी ददनेि अर्ायि २३ १६ ० ०   

५७ कार्ायिर् सहर्ोगी पनुय बहादरु अलधकारी २३ २३ ० ०   
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  ई-बुलेटटि  

 

बषय: १       अङ्क ६       २०७७ फागनु ९ गते  

 

कोलभड-१९स िमण रोकथाम तथा लनर्न्त्रण सम्बन्धीका कार्यहरु 

कोलभड-१९लनर्न्त्रण र रोकथामको िालग तथानीर् कोलभड-१९ स कट व्र्वतथापन केन्द्र गलु्मीदरबार 
गाउँपालिकाको लनर्लमत बै क बसी रोकथाम लनर्न्त्रणको िालग आवश्र्क रणनीलतहरु तर्ार गने गररएको ।  

कोलभड सम्बन्धी अन्र् थप वववरण । 

लस.न . वववरण ०७७ असार मसान्त सम्म श्रावण देशख माघ सम्म जम्मा 

१ विदशेबमट िर्का एको ५८३ ७५ ६५८ 

२ क्वमरेवन्टिर्म बसेको संख्यम ६१९ ४० ६५९ 

३ जम्र्म RDTपरीक्षण ५५१ १० ५६१ 

४ जम्र्म RT-PCRपरीक्षण २९१ ३२१ ६१२ 

५ RT-PCR positive ५२ ४७ ९९ 

६ RT-PCR negative २३९ २७५ ५१४ 

७ आइसोलेशिर्म बसेको संख्यम ५२ - ५२ 

८ होर् क्वमरेवन्टिर्म बसेको संख्यम १६६ - १६६ 

९ 
होर् आइसोलेसिर्म बसेको 

संख्यम 
४ १० १४ 

१० विको भएको संख्यम ५२ ४७ ९९ 

 

हाि सविर् स िलमतको स ख्र्ा   : ० 

आइसोिेसन बेड स ख्र्ा    : १० 

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

अलधकृतको पदपूलतयको िालग पटक पटक सूचना प्रिासन गदाय कुनै पलन दरखातत 
नपरेको ।  
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बषय: १       अङ्क ६       २०७७ फागनु ९ गते  

अिुसूची-१ 

जनप्रलतलनलधहरुको वववरण 

ि.स. नाम थर  ेगाना पद सम्पकय न . 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 न  १) ९८५७०७४४०१  

४ श्री हररहर गौतम गलु्मीदरबार २ वडा अध्र्क्ष (वडा न  २) ९८५७०७४४०२  

५ श्री बि बहादरु थापा गलु्मीदरबार ३ वडा अध्र्क्ष (वडा न  ३) ९८५७०७४४०३  

६ श्री खमु बहादरु पल्िी गलु्मीदरबार ४ वडा अध्र्क्ष (वडा न  ४) ९८५७०७५४०४  

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

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

९ श्री टोप बहादरु बतनेत गलु्मीदरबार ७ वडा अध्र्क्ष (वडा न  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 न . १) ९८४७२०१८२२  

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

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

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

२० श्री देवीकुमारी राना गलु्मीदरबार २ सदतर् (वडा न . २) ९८२१९२७३६१  
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बषय: १       अङ्क ६       २०७७ फागनु ९ गते  

ि.स. नाम थर  ेगाना पद सम्पकय न . कैवफर्त 

२१ श्री साववत्रा सनुार गलु्मीदरबार २ सदतर् (वडा न . २) ९८६७००७९२३  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

३९ श्री िालिकराम टण्डन गलु्मीदरबार ७ सदतर् (वडा न . ७) ९८४४७७२१२७  

 

 

 



 

 

60     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  
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बषय: १       अङ्क ६       २०७७ फागनु ९ गते  

अिुसूची-२ 

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

१ िक्ष्मण पाण्डे प्रमखु प्रिासकीर्अलधकृत   ९८५७०६७९१२   

२ नारार्ण प्रसादअर्ायि अलधकृत िै ौं,तवात्र् तवात्र् ९८५७०८५२११   

३ नवराज शघलमरे अलधकृत िै ौं सामाशजक तथा आलथयक ववकास ९८५७०८५२०९   

४ ट क प्रसाद पन्थी अलधकृत िै ौं प्रिासन, र्ोजना तथा अनगुमन ९८५७०८५२०८   

५ उजेिीदेववपोख्रिे पि ुववकास स र्ोजक पिपुन्िी ववकास  ९८५७०८५२१०   

६ भववष्र् अर्ायि अलधकृत िै ौं,िेखा आलथयक प्रिासन ९८५७०८५२१५   

७ राज ुअर्ायि ईशन्जनीर्र,अलधकृत िै ौं 
पूवायधार ववकास तथा वातावरण 
व्र्वतथापन  

९८५७०८५२१४   

८ सनु्दर चालिसे अलधकृत िै ौं,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 स र्ोजक(करार) रोजगार केन्द्र ९८६७०१४३००   

१२ लभमसेन थापा सहार्क पाँचौँ शजन्सी  ९८५७०६१७३२   

१३ तेजेन्द्र थापा िेखापाि आलथयक प्रिासन/ राजश्व ९८५७०६४०७८   

१४ घनश्र्ाम च ुँदािी वडा सशचव ४ न . 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 न . 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 न . 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) 

रावष्ट्रर् पररचर्पत्र तथा 
पशिकरण 

९८५७०६४७२५   

२२ रमेि खड्का प्राववलधक सहार्क (करार) रोजगार केन्द्र ९८४७१११४१७    

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

२४ पूशणयमा शघलमरे वडा सशचव ३ न . वडा कार्ायिर् ९८५७०८५२०३   

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

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

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

२८ रुम बहादरु गाहा वडा सशचव २ न . 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 न . वडा कार्ायिर् ९८४५५९१६७४   

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

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

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

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

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

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

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

३८ मोहन लस  तङ्नामी सहार्क कमयचारी (करार) ५ न . वडा कार्ायिर् ९८४७३५७४३१   

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

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

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   
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बषय: १       अङ्क ६       २०७७ फागनु ९ गते  

लस न कमयचारीको नाम पद िाखा / इकाई सम्पकय  नम्बर कैवफर्त 

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

४५ गोमा खत्री कार्ायिर् सहर्ोगी (करार) प्रिासन ९८४०४७५७४५   

४६ चोिाकान्त पौडेि कार्ायिर् सहर्ोगी (करार) प्रिासन ९८४७३९२८३५   

४७ टोपिाि ज्ञवािी कार्ायिर् सहर्ोगी (करार) प्रिासन ९८४३८६०८६२   

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

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

५० नैना थापा कार्ायिर् सहर्ोगी  (करार) ३ न . वडा कार्ायिर् ९७४७०६०६४६   

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

५२ िान्ता लगरी कार्ायिर् सहर्ोगी (करार) ५ न . वडा कार्ायिर् ९८४७३५८८५२   

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

 

लस न कमयचारीको नाम पद िाखा / इकाई सम्पकय  नम्बर कैवफर्त 

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

२ हरर प्रसाद अर्ायि काननुी सल्िाहकार न्र्ावर्क सलमलत, गाउँपालिका ९८५७०६१८६४  

३ श्री नववन काकी प्रसे सल्िाहकार - 9841648272  

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

९८४७४१४९७६  

५ श्री महेन्द्र पररर्ार उद्यम ववकास सहजकताय उद्यम ववकास िाखा 9847583000  

६ श्री भगवती थापा उद्यम ववकास सहर्ोगी उद्यम ववकास िाखा 9847040400  

७ शृ्रजना खत्री थापा सपुररवेक्षक 

सामाशजक तथा आलथयक ववकास 
िाखा 

९८४७५७४६९५  

८ लसलसरशे्रष्ठ गणक ९८६०३९००८०  

९ कृष्णमार्ाकु वर गणक ९८६७२६२०४७  

१० वकरण काकी गणक ९८४०४८७५९०  

११ वहमाि शे्रष्ठ गणक ९८४०५९८६६१  

१२ दिरथ पाण्डे गणक ९८४७५९८३२६  
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प्रकािकः- 

गलु्मीदरवारगाउँपालिका 
 

द्धारा प्रकाशित मालसक ई-बिेुवटन 

प्रकािनः 

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

स रक्षक- प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत श्री िक्ष्मण पाण्डे 

सम्पादन सहर्ोग :  तवात्र् िाखा प्रमखु श्री नारार्णा अर्ायि,अलधकृत िै ौँ श्री नवराज शघलमरे¸ ईशन्जलनर्र  श्री राज ु
अर्ायि¸ अलधकृत िै ौँ शिक्षा सनु्दर चालिसे, अलधकृत िै ौँ िेखा श्री भववष्र् अर्ायि  

 

प्रकािन स र्ोजन – 

 सूचना प्रववलध अलधकृत- श्री सरेुि खनाि¸ अलधकृत िैं ौ श्री ट क 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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