
 
 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

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 हुदँा त्र्ततो कार्य 

नगने¸ 
 कार्ायिर् पररसरमा रहेका सावयजलनक सम्पशिमा हालन परु्ाउने कार्य नगने¸ 
 िौचािर्को प्रर्ोग गरर सकेपलि पानीको प्रर्ोग गने,जथाभावी नथकु्न,े अनावश्र्क कागजात, वोति 

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

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

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

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

लमना भण्डारी (985707441१) र प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत ि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 का.वा. अध्र्क्षको कार्यकक्ष 
कोठा नं. २ र प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृतको कार्यकक्ष कोठा नं. ३ मा सम्पकय  राख् ने ।  
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1     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

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

 

      बषय: २       अङ्क  9       २०७८ असोज २५ गते 

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

ववरवास, अमरअवायथोक, दरबारदेवीतथानको  संर्ोजन भई ७ वटा वडाहरुको तथानीर् तह बनेको ि। 

ऐलिहालिक पृष्ठभूमी 

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

इलतहास ववद राजराम सवेुदीका अनसुार खास गलु्मी का राजाको राज्र्तथि चारपािािाई भलनन््र्ो। हनमुान 
िोकािाई काठमाडौं भनेजततै चारपािा इकाईिाई गलु्मी भलनएको हो । गलु्मी चारपािामा िमिः पाल्पाथोक, 

अबायथोक, गिामथोक तथा मलुसकोटथोक गरर ४ वटा पािा लथए भने वर्नका अलतररक्त उवप्रकोटथोक एउटा 
िुटै्ट प्रिासलनक इकाई लथर्ो। र्सरी गलु्मीमा ९८ मौजा लथए भने प्रत्रे्क मौजामा शजम्मावाि र मशुखर्ािे 
तथालनर् नतेतृ्वको रुपमा काम गने चिन लथर्ो ।गलु्मी चारपािा दरबारमा राजाको बास हनु््र्ो र त्र्सैिाई 
गलु्मी राज्र्को राजधानी भलनन््र्ो ।  

गलु्मीचारपािा अन्तगयत पाल्पाथोकमा मेहेिडाडा,खोिेर्ा,धरमपानी,जामनु,ेशखि,ु गरुुमथमु, अमराइ, बेिपोखरा, 
धार्रचौर, क्वादी, बगैचा, गाउचौर, बानपोखरा, फसयवा, आपपाटा, कल्टुड्ड,चतरुडाडा पदयथे ।अमर अबायथोक अन्तगयत 
कुन्थोक, डाडापोखरी, तल्िो हवटर्ा, नेटाखकय , हररथमु, गाउचौर, बेग्र ु,लसिथमु, तोस, गौररपोखरी, रानाटोिा, अडडाडा, 
ग्वािीनचौर, िुग्ररेीपाखा, बाख्ेर, अजर्ायङ्गबास, शचते्रडाडा, नरम र शचतत ु पदयथे । गिामथोक अन्तगयत उपल्िो 
हवटर्ा, दमाइटोि, काफिचौर, मेहेिडाडा, गैराखकय , सल्िेरी, जोतेपोखरा, बगैचा, तर्ािापानी, िर्ाखकय , लतलतयरे, 

वपररडाडा, चौका,  कुलबण्डे ररपाहाटोि, रोहटेपानी, उखाप, िामीडाडा, कोिहर, चौर, डाव, घोिे, कल्िेरी, गौरादी, 
भिाचौर, लसव,ु चनौपाटा, खसयिारुटोि, अमिेखकय , ररमी, बोटे र रुमाखकय  पदयथे । मलुसकोटथोक अन्तरगत 
देउरािी, शचतपानी,  बासडाडा, साजर, कारपाटा, बडडाडा, खोिा, माझपोखरी,  अखयिे, तोिङु्ग, पेखनपोखरा, गौरादी, 
कुडापानी, गौडाकोट, काउिे, िावा, जैलसपोखरा, िामीडाडा, बजारमारे, डुलम्रपोखरा, शखलतयप, ठूिाचौर, ठूिोपोखरा, 
उप्रीकोट,  बाजाबारी, डोहोटा, सातघर, भटुुका, लबरबास, रुमाखकय , बदरखटु्टा, दह, राजा, म्र्ािपोखरी, बौदी, कोिघर, 
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राङ्गबास, खलनर्ाबास, ठूिाखकय , शचददका दौघा, खज्र्र्ाङ्ग, मानकोट, धरमपानी, दमु्सीकोट, ररडी, वाङिा, अघायतोस, 

धैरेनी, ठूिापोखरा, केरुङ बल्कोट, मेहेिटुप्पा, हाँलडकोट, बडडाडा, घोिे, दलुबचौर, उिेनी, कल्िेरी, बसानी, तम्घास र 
अखयिे आदी  पदयथे । 

भौगोलिक लिभाजन ि लिमाना 

र्स गलु्मीदरबार गाउँपािीकािाई सालबकको बलिथमु गा.वव.स. िाई वडा नं. १,जभुङु्ग गा.वव.स. िाई वडा नं. 
२, गौडाकोट गा.वव.स. िाई वडा नं. ३,लबरबास गा.वव.स. िाई वडा नं. ४,अमरअबायथोक गा.वव.स. िाई वडा 
नं. ५, दरबारदेलबतथान गा.वव.स.को साववकको वडा नं.४,७,८ र ९ िाईसमेटेर वडा नं.६,र दरबारदेलबतथान 
गा.वव.स. कै साववकका वडा नं. १,२,३, ५ र ६ िाई समेटर वडा नं.७ कार्म गरी पालिकािाईजम्मासात वटा 
वडामा लबभाजन गररएको ि । र्सको पवुय पवट्ट रुद्रावलत नदी, पशिमतफय  बठोवा खोिा र केदवुा खोिा, 
उिरतफय  रेसडु्डाकोि साध र दशक्षणतफय  बाख्रखेोिा पदयिन । 

गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको राजनैलतक ववभाजन तथा लसमाना 

प्रदेि : िशुम्बनी 

शजल्िा : गलु्मी 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् :  गौंडाकोट 

वडा संख्र्ा : ७ 

गाउँपालिकाको केन्द्र :  गौडाकोट 

भौगोलिक अवतथा तथा लसमाना 

क्षेत्रफि :  ७९.९९ वगय वकिोलमटर 

पूवय : ित्रकोट र चन्द्रकोट गाउँपालिका 

पशिम : रेसङु्गा नगरपालिका 

उिर : चन्द्रकोट गाउँपालिका र मलुसकोट नगरपालिका 

दशक्षण : ित्रकोट गाउँपालिका र अखायखाँची शजल्िाको ित्रदेव गाउँपालिका 
 

 

 

 

 



 

 

3     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

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

 

      बषय: २       अङ्क  9       २०७८ असोज २५ गते 

मुख्य जािजािी 

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

वडा नं. ब्राहमण /क्षते्री जनजाती दलित जम्मा 

१ ११७५ २३६९ ७६८ ४३१२ 

२ २४९९ ११९३ ८२९ ४५२१ 

३ १४३६ ९५७ ५०० २८९३ 

४ २१०७ २०४७ ६४४ ४७९८ 

५ ७७९ ८६३ ५५९ २२०१ 

६ ११९४ ७५६ ५८५ २५३५ 

७ २०९१ ११७७ ९४२ ४२१० 

जम्मा ११,४८६ ८,९५५ ५,०२७ २५,४६९ 

 

 

 

  

०

५०००

१००००

१५०००

२००००

२५०००

३००००

कुल जनसंख्या बाह्रमण जनजाती दललत

२५४६९

११४८६
८९५५

५०२७



 

 

4     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

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

 

      बषय: २       अङ्क  9       २०७८ असोज २५ गते 

जनिंख्या 

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

दरिन्दी सरंचना 



 

 

5     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

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

 

      बषय: २       अङ्क  9       २०७८ असोज २५ गते 

िाखागत कमयचारीहरुको वववरण र कार्यववभाजन 

लस.नं कमयचारीको नाम पद सम्पकय  नम्बर कार्य वववरण 

१ िक्ष्मण पाण्डे 
प्रमखु प्रिासकीर् 
अलधकृत 

९८५७०६७९१२ 

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

२ नारार्ण प्रसादअर्ायि 
अलधकृत िैठौं, 
तवात्र् 

९८५७०८५२११ 

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

३ नवराज शघलमरे 
अलधकृत िैठौं 
प्रिासन 

९८५७०८५२०९ 

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

४ टंक प्रसाद पन्थी 
अलधकृत िैठौं 
प्रिासन 

९८५७०८५२०८ 

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

९ उजेिीदेवव पोख्रिे 
अलधकृत िैठौ¸ रशु 
प्राविविक 

९८५७०८५२१० 
पिपंुक्षी ववकाि िाखा प्रमखु भई प्रत्र्ार्ोशजत 
अलधकार बमोशजमका कार्यहरु सम्पादन गने । 

१० भववष्र् अर्ायि 
अलधकृत िैठौं, 
िेखा 

९८५७०८५२१५ 

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

६ राज ुअर्ायि 
ईशन्जनीर्र,अलधकृत 
िैठौं 

९८५७०८५२१४ 

पूवायधार ववकास िाखा प्रमखु भई प्रत्र्ार्ोशजत 
अलधकार बमोशजम पालिकाको पूवायधार लनमायण 
तथा समग्र ववकास लनमायणसगँ सम्बशन्धत ववलभन्न 
कार्यहरु गने ।  

७ ररक्त 
अलधकृत िैठौं, 
शिक्षा 

९८५७०८५२१३ 

शिक्षा र्वुा तथा खेिकुद िाखा प्रमखु भई 
प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार बमोशजममा पालिकाको 
ववद्यािर् शिक्षा¸ आधारभतू तहको परीक्षा 
संचािन ववद्यािर् अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन 
िगार्त शिक्षा तथा खेिकुद सम्बन्धी तोवकएका 



 

 

6     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

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

 

      बषय: २       अङ्क  9       २०७८ असोज २५ गते 

लस.नं कमयचारीको नाम पद सम्पकय  नम्बर कार्य वववरण 

ववलभन्न कार्यहरु सम्पादन गने  

८ सरेुि खनाि 
सूचना प्रववलध 
अलधकृत 

९८५७०७४४०० 

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

९ लनमयिा पाण्डेर् रोजगार संर्ोजक ९८६७०१४३०० 
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यिम अन्तगयतको TOR 
बमोशजमका ववलभन्न कार्यहरु सम्पादन गने 

१० अलनि कुमार र्ादव 
ईशन्जनीर्र पनु 
लनमायण प्रा. 

९८६३९७०५४७ 
 राविर् पनुलनमायण प्रालधकरणिे ददएको TOR 
बमोशजम पनु:लनमायण सम्बन्धीका कार्य गने 

११ आववश्कार खत्री 
अलधकृत िैठौं¸ 
कृवष  

9857086212 
कृवष िाखा प्रमखु भई प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार 
बमोशजम गाउँपालिकाको समग्र कृवष के्षत्रको 
वृहिर वहतको िालग कार्य गने गराउने ।  

१२ लभमसेन थापा 
सहार्क पाँचौँ 
(प्रिासन) 

९८५७०६१७३२ 

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

१३ घनश्र्ाम च ुदँािी वडा सशचव ९८५७०८५२०४ 

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

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

१५ तेजेन्द्र थापा 
सहार्क पाँचौँ 
(िेखा) 

९८५७०६४०७८ 

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

१६ टेकराज लगरी आ.िे.प.सहार्क ९८४४७४६१०६ 

तोवकएको समर्मा  आन्तररक िेखा परीक्षण 
गरी बेरुज ुिून्र् गराउन आवश्र्क सहर्ोग गने 
र पालिकामा आलथयक अनिुासन कार्म गने ।  
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुपेरटन  

 

      बषय: २       अङ्क  9       २०७८ असोज २५ गते 

लस.नं कमयचारीको नाम पद सम्पकय  नम्बर कार्य वववरण 

१७ मार्ा टण्डन वडा सशचव ९८५७०८५२०७ 

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

१८ वविम बतनेत सव-इशन्जलनर्र ९८५७०८९५२७ 

पवुायधार ववकास िाखामा रही िाखा प्रमखुसँगको 
समन्वर्मा पूवायधार ववकास¸ िगत शतटमेट 
मूल्र्ाङ्कन¸ प्राववलधक अनगुमन िगार्तका ववकास 
लनमायणसँग सम्बशन्धत कार्यहरु गने साथै ७ नं. 
वडा कार्ायिर्को समेत प्रावलधक कार्य सम्पादन 
गने ।  

१९ लसता िम्तरी सव-इशन्जलनर्र ९८४७३३४६३९ 
३ नं. वडा कार्ायिर्को ववकास लनमायण र 
पवुायधार ववकास सम्बन्धी प्राववलधक  कार्य गने 

२० टुक बहादरु राना कम्प्रू्टर अपरेटर ९८४७५९६३९३ 

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

२१ धाम बहादरु िेंगा 
एम.आइ.एस. 
अपरेटर 

९८५७०६४७२५ 

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

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

२३ जग बहादरु सतुयङ्गी वडा सशचव ९८५७०८५२०१ 

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

२४ पूशणयमा शघलमरे वडा सशचव ९८५७०८५२०३ 

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

२५ रुम बहादरु गाहा वडा सशचव ९८५७०८५२०२ 

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

२६ ववरेन्द्र कुमार टण्डन 
अलसतटेन्टसब-
इशन्जलनर्र 

९८५७०५७३६७ 
४ नं. वडा कार्ायिर्को ववकास लनमायण र 
पवुायधार ववकास सम्बन्धी प्राववलधक  कार्य गने 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुपेरटन  

 

      बषय: २       अङ्क  9       २०७८ असोज २५ गते 

लस.नं कमयचारीको नाम पद सम्पकय  नम्बर कार्य वववरण 

२७ गोकणयप्रसादलतलमल्सैना 
अलसतटेन्टसब-
इशन्जलनर्र 

९८४८५५००६७ 
१ र २ नं. वडा कार्ायिर्को ववकास लनमायण र 
पवुायधार ववकास सम्बन्धी प्राववलधक  कार्य गने 

२८ सागर सारु 
अलसतटेन्ट सब-
इशन्जलनर्र 

९८४७४९६४७४ ५ र ६ नं. वडा कार्ायिर्को ववकास लनमायण र 
पवुायधार ववकास सम्बन्धी प्राववलधक  कार्य गने 

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

३० लिि बहादरु घलतय ना.कृ.प्राववलधक ९८४५५९१६७४ 

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

३१ नारार्ण पन्थी ना.प.तवा.प्राववलधक ९८५७०६७४०८ 

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

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

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

३३ जर्वहमाि कँडेि ना.प.तवा.प्राववलधक ९८४७५०७५३६ 

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

३४ हररप्रसाद कँडेि ना.प.तवा.प्राववलधक ९८५७०३६१३१ 

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

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

३६ 
सकुन्तिा मल्ि 
िाही 

ना.कृ.प्राववलधक ९८६६४१२०६६ 
 ६ र ७ नं. वडा कार्ायिर्को कृवष प्राववलधक 
सम्बन्धी कार्य गने ।  

३७ मोहन लसं तङ्नामी सहार्क कमयचारी ९८४७३५७४३१ 

 5 नं. वडा कार्ायिर्को सहार्क कमयचारीको 
रुपमा रही वडा सशचवको काममा सहशजकरण 
िगार्तका अन्र् तोवकएका कार्यहरु सम्पादन 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुपेरटन  
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गने । 

३८ भेषवविम खत्री सहार्क कमयचारी ९८५७०६७४३५ 

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

३९ ववलनता ज्ञवािी वफल्ड सहार्क ९८४७४३२९५० 
पालिकाको पशन्जकरण िाखामा रही पशन्जकरण 
सम्बशन्धका ववलभन्न कार्यहरु गने ।  

४० अमर बहादरु पल्िी खेिकुद शिक्षक 9867738885 
शिक्षा र्वुा तथा खेिकुद िाखामा रही 
ववद्यािर्ततर र समग्र गाउँपालिकामा खेिकुद 
सम्बन्धी ववलभन्न प्रशिक्षण ददने कार्य गने ।  

४१ लमत्रिाि ज्ञवािी कार्ायिर् सहर्ोगी ९८४७१०६५१२ 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा रही  सरसफाई 
शचठ्ठी पत्र िगार्तका कार्य गने । 

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

४३ गोववन्द थापा 
हिकुा सवारी 
चािक 

९८४४७७०९८६ 
 सवारी साधन चिाउने  र आवश्र्कतानसुार 
कार्ायिर्को अन्र् कामकाज गने । 

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

९८४७२३२८८८ 
गाउँपालिकाको एम्बिेुन्स संचािन सम्बन्धी 
कार्य गने 

४५ टोपिाि ज्ञवािी कार्ायिर् सहर्ोगी ९८४३८६०८६२ 
 गाउँ कार्य पालिकाको कार्ायिर्मा सरसफाई 
शचठ्ठी पत्र िगार्तका कार्य गने । 

४६ चोिाकान्त पौडेि कार्ायिर् सहर्ोगी ९८४७३९२८३५ 
गाउँ कार्य पालिकाको कार्ायिर्मा सरसफाई 
शचठ्ठी पत्र िगार्तका कार्य गने ।  

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

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

४९ समनु्द्र प्रसाद शे्रष्ठ कार्ायिर् सहर्ोगी ९८४७४५३८७७ 
 २ नं. वडा कार्ायिर्मा सरसफाई शचठ्ठी पत्र 
िगार्तका कार्य गने । 

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

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

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

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

 

अन्र् कमयचारी वववरण 

लस.नं कमयचारीको नाम पद सम्पकय  नम्बर कार्य वववरण 

१. श्री नरेन्द्र प्रसाद िमाय स्रोत व्र्क्ती शिक्षा ९८५७०६७२८७ 

प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार बमोशजमव शिक्षा 
के्षत्रसँग सम्बशन्धत ववलभन्न कार्यहरु 
सम्पादन गने । 

2. श्री शखम बहादरु थापा शिक्षक 9867262874 
शिक्षा िाखा अन्तगयत रही तोवकएको 
कामका गने गराउने ।  

3. श्री महेन्द्र पररर्ार उद्यम ववकास सहजकताय 9847583000 गाउँपालिकामा संचािन हनु ेिघउुद्यम 
ववकास अन्तयगत िघउुद्यमी लसजयना 
गने तालिम संचािन गनय िगाएतका 
अन्र्  तोवकएका कार्य गने 

4. श्री भगवती थापा उद्यम ववकास सहर्ोगी 9847040400 

सल्िाहकार 

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

 

      बषय: २       अङ्क  9       २०७८ असोज २५ गते 

२०७८ साउन र भदौ मविनामा भए गरेका मुख्य क्रियाकपारि  

सूशासन तथा सिेा प्रिाि 

१. श्रदे्धर् अध्र्क्षज्रू्को िोकसभा तथा श्रद्धाञ्जिी कार्यिम  सम्पन्न 

साउन ०१: 

गलु्मीदरबार गाउँपालिकाका अध्र्क्ष जनताका 
सच्चा जनप्रलतलनलध जनताप्रलत सधै उिरदार्ी 
सादगी व्र्शक्तत्व आदरणीर् अिोक कुमार थापाको 
७४ वषयको उमेरमा लमलत २०७८।०३।३१ गते 

लबहान भएको असामवर्क दखुत ् लनधनको खबरिे 
गाउँपालिका पररवार ममायहत र ततब्ध भएका िौं   

आफ्नो जीवनको अशन्तम क्षणसम्म जनताको 
वहतमा िालगरहन ु भएका श्रद्धेर् अध्र्क्षिे 
पररकल्पना गनुय भएको सखुी, खिुी र समदृ्ध 
गाउँपालिका लनमायणमा हामीहरू तन, मन र कमयिे 
िाग्ने प्रण गदयिौं । श्रद्धेर् अध्र्क्षिे आफ्नो 
जीवनको सम्पूणय समर् नागररकप्रलत समवपयत गरी 
शजल्िाकै उदारहणीर् जनप्रलतलनलधको पवहचान 
बनाउन सफि रहन ुभर्ो। 

सखुी र समदृ्ध गाउँपालिका लनमायणको िालग 
आवश्र्क नीलत लनमायण गरर गाउँपालिकामा 
िसुासन र भिचार िून्र् िहनलसिताको नीलत 
अविम्बन गदै कमयचारीहरुिाई उत्प्ररेरत गराउन 
सफि हनुहुनु््र्ो । उहाँको सादगी जीवन¸ 

नागररकप्रलत उिरदार्ी भई जनताको सेवामा 
समवपयत हुँदै समदृ्ध गाउँपालिका बनाउने 
अलभर्ानिाई सफि बनाउन सकेमा उहाँप्रलत सच्चा 
श्रद्धान्जिी हनुे ि भन्दै सबैको वप्रर् व्र्शक्तत्व 
आदरणीर् अध्र्क्ष प्रलत हाददयक श्रद्धाञ्जिी अपयण गदै 
उहाँको आत्माको कैवल्र् प्रालप्तको कामना गदै िोक सन्तप्त पररवारजनमा धैर्य धारण गने सक्ने िशक्त प्राप्त होस 
भन्दै गवहरो समवेदना व्र्क्त गदयिौ । 
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2. ववलभन्न संघ-संतथा तथा प्रलतवष्ठत व्र्क्तीहरुबाट श्रदे्धर् अध्र्क्षज्रू्प्रलत श्रद्धाञ्जिी व्र्क्त 

साउन १-१२: 

श्रद्धेर् अध्र्क्षज्रू्को देहावसान भएको 
१० औ ं ददनमा गलु्मीदरबार गाउँ 
कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा र 
आदरणीर् अध्र्क्षको घरमा माननीर् 
पूवय परराि मन्त्री प्रदीप कुमार 
ज्ञवािीज्रू्, माननीर् पूवय परराि मन्त्री 
डा.प्रकाि िरण महत, नेपािी 
काँग्रसेका केन्द्रीर् सदतर् डा. चन्द्र 
भण्डारी, शजववस पूवय सभापती चन्द्र 
के.सी., ित्रकोट गाउँपालिकाका 
अध्र्क्ष िगार्तका महानभुावहरूिे 
श्रद्धेर् अध्र्क्षज्रू्प्रलत  श्रद्धाञ्जिी र समवेदना व्र्क्त गनुयभएको लथर्ो। 
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३. श्रदे्धर् अध्र्क्ष अिोक कुमार थापाज्रू्को संशक्षप्त परीचर् 

गलु्मी शजल्िाको हाि गलु्मीदरबार गाउँपालिका वडा नं. ६ साववक दरबारदेववतथान गा.वव.स. वडा नं. ७ 
शचलनर्ापोखरीमा वपता िवहद गंगा बहादरु थापा र माता कमय कुमारी 
थापाको कोखबाट लमलत २००४।०३।०१ गते जन्म भएको हो । 
उहाँका दाज ु र्म बहादरु थापा र भाई इन्द्र थापा हनुहुनु्ि । श्रद्धरे् 
अध्र्क्षको धमयपत्नी चेत कुमारी थापा  र ४ भाई िोराहरु हनुहुनु्ि । 
जेठो िोरा सरोज कुमार थापा¸ माईिो िोरा सन्तोष थापा¸ साईिो िोरा 
सागर थापा र कान्िो िोरा िैिेि थापा हनुहुनु्ि । तव. अध्र्क्ष 
अिोककुमार थापािे २०३१।०९।०१ गते देशख २०५२।०८।३० 
गते सम्म शिक्षण पेिामा संिग्न भई गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको प्रलसद्ध 
िैशक्षक संतथा इश्वरी माध्र्लमक ववद्यािर्मा अध्र्ापन गराउन ु भएको   
लथर्ो । शिक्षण पेिामा संिग्न हुँदा एउटा सक्षम शिक्षकको भलूमकामा आफ्ना ववद्याथीहरुिाई गणुततरीर् शिक्षा 
प्रदान गनुय भएको कुरा उहाँका ववद्याथीहरु तथा र्हाँका समाजसेवीहरुिे बताउन ु हनु्ि । शिक्षण पेिको 
अवकाि पलि तत्कालिन शजल्िा ववकास सलमलतको सदतर्को रुपमा २०५४ साि देशख शजल्िा ववकास 
सलमलतमा रवह ववकास लनमायण िगार्तका कार्यहरुमा उल्िेखनीर् र्ोगदान गनुयभएको लथर्ो । नागररकको 
सेवाको िालग ववहान देशख साँझ सम्म शजल्िा ववकास सलमलत¸ िाकँुरी मन्च र शजल्िा प्रिासन कार्ायिर् 
पररसरमा रही नागररकका ववलभन्न समतर्ा र सेवामा सहशजकरण गने गनुयहनु््र्ो । शजल्िाको अग्रणी सामाशजक 
व्र्शक्तत्वको पवहचान बनाउन सफि हनुभुएका तव. अिोककुमार थापा सिस्त्रद्वन्द्वबाट पीलडत व्र्शक्तको रुपमा 
रहन ुभएको लथर्ो । सिस्त्र द्वन्द्वको कारण २०५६ देशख २०६२ साि सम्म ववतथावपत हनु ुपरेको लथर्ो ।  
वव.स. २०७४ सािको तथानीर् लनवायचनमा नेपािी काँग्रिेको तफय बाट गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको अध्र्क्षमा 
५५७५ मत प्राप्त गरी ववजर्ी हनु ुभएको लथर्ो । गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको अध्र्क्षमा लनवायशचत भए पिात 
उहाँ दैलनक रुपमा गाउँपालिकामा आई गाउँपालिकाको सबै नागररकिाई केन्द्रमा राखी नागररककेशन्द्रत सेवा 
प्रवाह र सहशजकरणमा तशत्िन हनुहुनु््र्ो । गाउँपालिकामा ददगो ववकास िक्ष्र् सवहत सखुी र समदृ्ध 
गाउँपालिका लनमायणको िालग आवश्र्क नीलत तथा कार्यिम, ऐन, लनर्म, लनदेशिका र कार्यववलधहरुको लनमायणमा 
उल्िेखनीर् र्ोगदान परु्ायउन ुभएको ि । उहाँको कार्यकािको िरुुवातबाट शिक्षा, तवात्र्, खानेपानी, बाटोघाटो 
िगार्तका पूवायधार लनमायणिाई उच्च प्राथलमकतामा राखी कार्य गनुयभएको लथर्ो । सोही अनसुार गाउँपालिकामा 
हाि सबै वडाहरुमा तवात्र् संतथा लनमायण सम्पन्न भैसकेका र केहीमा आ.व. ०७८/०७९ मा सम्पन्न गने 
गरी लनमायण कार्य भैरहेको ि । गाउँपालिमा गणुततरीर् शिक्षाको िालग आवश्र्क शिक्षा नीलत लनमायण गरी 
सवुवधासम्पन्न ववद्यािर् भवनहरु लनमायणको िालग संघ तथा प्रदेि सरकारसँग समन्वर् गरी भवन लनमायणका 
कार्यहरु भैरहेका िन ्। गाउँपालिकाका सबै वडाहरु तथा टोिहरुमा पगु्न ेगरी मोटरबाटो ववततार भैसकेको 
ि भने ववततार भएका मोटरबाटोहरुको ततरोन्तनी गने कार्य समेत भैरहेको ि । गाउँपालिकाका सबै 
वडाहरुमा िदु्ध खानेपानीको िालग ठुिा र साना गरी ववलभन्न खानेपानी र्ोजनाहरु सम्पन्न भैसकेको र केही 
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र्ोजनाहरु आ.व. ०७८/०७९ मा सम्पन्न गने गरी लनमायण कार्य भैरहेको ि । गाउँपालिकामा नागररकहरुको 
सरुशक्षत आवासको िालग भवन लनमायण तथा खरका िाना मकु्त गने गरी जततापाता ववतरण कार्यिम संचािन 
गरी गाउँपालिकािाई आ.व. ०७८/०७९ मा खरका िाना मकु्त गाउँपालिका घोषणा गने अलभर्ान संचािन 
भैरहेको ि ।  

श्रद्धेर् अध्र्क्षज्रू् दैलनक रुपमा ववहान ९:३० देशख साँझ ५:३० सम्म गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा रवह 
कमयचारीको कार्य सम्पान¸कार्य दक्षताको मूल्र्ाङ्कन गदै कमयचारीिाई नागररकप्रलत समवपयत हनु आवश्र्क सझुाव 
लनदेिन ददने कार्य गनुयहनु््र्ो भने आम नागररकिे गाउँ कार्यपालिकामा सेवा लिन आउँदा आफ्ना नागररकका 
वपर मकाय गनुासाहरु सनुी तत्काि सम्बोधन गने कार्य गनुयहनु््र्ो । गाउँकार्यपालिकाको बैठक सौहादयपूणय 
वातावरणमा संचािन गरी हािसम्मका सबै लनणयर्हरु सवयसम्मत ् गराउन ु भएको लथर्ो । सबै जनप्रलतलनसँग 
समुधरु सम्बन्ध कार्म गदै गाउँपालिकामा दलिर् ववभेदको झल्को समेत नदेशखन े गरी कार्य गने कुिि 
व्र्वतथापक र सच्चा जनप्रलतलनलधको िवव बनाउन ु भएको लथर्ो । उहाँ गलु्मीदरबार गाउँपालिकाबासी सबै 
नागररकको बबुाको रुपमा रहन ुभएको लथर्ो । सबैिाई आदर सम्मान गने र आफ्नै िोरािोरीिाई जततै मार्ा 
गने उहाँको बानी रहेको लथर्ो । उहाँिाई गमुान ुपदाय सम्पूणय जनप्रलतलनलध¸कमयचारी र आम नागररक अत्र्न्त 
दशुखत भएका िौं । उहाँिे देखेको सपना परुा गनय हामीहरु सबै तन मन र कमयिे िाग्ने प्रलतवद्धता जाहेर 
गदयिौं ।   
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४.  कमयचारीहरुको कार्य सम्पादन करार सम्झौता सम्पन्न 

साउन ३२:  

गलु्मीदरबार गाउँपािीकािे नागररक मैत्री 
कार्ायिर् बनाउन, गणुततरीर् र प्रभावकारी 
सेवा प्रवाह उपिब्ध गराउन, जनताप्रलत 
जवाफदेही बनाई पारदशियता कार्म गनय 
प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृतिे का.वा. अध्र्क्ष 
मीना भण्डारीसँग र गाउँपालिकाका सबै 
िाखा प्रमखुहरुिे प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत 
िक्ष्मण पाण्डेसँग आ.व. ०७८/०७९ को 
िालग कार्य सम्पादन करार सम्झौता लमलत 
२०७८/०४/३२ गते कार्य पालिकाको 
पदालधकारीको समपुशतथलतमा सम्पन्न भर्ो । 
प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत र प्रिासन, 

र्ोजना तथा अनगुमन िाखा, सामाशजक तथा 
आलथयक ववकास िाखा, सूचना प्रववलध िाखा 
र शजन्सी िाखाका प्रमखुहरुबीच वावषयक 
कार्य सम्पादन सम्झौता सम्पन्न भर्ो। िाखा 
प्रमखुिे आफू मातहतका कमयचारीहरुसंग 
कार्यसम्पादन सम्झौता केही ददनमा सम्पन्न 
हनुे । कार्य सम्पादन सम्झौतािे 
गाउँपालिकाको नीलत तथा कार्यिम र बजेट 
कार्ायन्वर्नमा सहर्ोग पगुी पालिकाको 
िक्ष्र् हालसि गनय सफि हनुे र पालिकामा 
सिुासन कार्म गदै सखुी र समदृ्ध पालिका 
लनमायणको िालग सहर्ोग हनुे ववश्वास लिएको 
ि । कार्य सम्पादन सम्झौताको प्रलतवेदन 

प्रत्रे्क चौमालसक अवलधमा प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत माफय त कार्यपालिकामा 
ििफि गरी िाखा प्रमखु र वडा सशचवहरुको कार्य सम्पादन मूल्र्ांकन गने व्र्वतथा लमिाइएको ि । गलु्मी 
शजल्िामा गत आ.व. ०७७/०७८ देशख कार्य सम्पादन सम्झौता गरी कमयचारीिाई कार्य दक्षता र जवाफदेही 
बनाउने पवहिो तथानीर् तहको रुपमा गलु्मीदरबार गाउँपालिका रहेको ि ।  
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५. आलथयक बषय २०७७/२०७८ को वावषयक सलमक्षा गोष्ठी सम्पन्न 

भदौ २१:  

गाउँपालिकाको सभाहि गौडाकोटमा एक औपचाररक कार्यिमको आर्ोजना गरेर गाउपालिकािे गरेका 
कामहरुको लबषर्मा सलमक्षा गररएको ि । समीक्षा गोष्ठीमा बोल्दै गाउँपालिकाका प्रमखु प्रसासकीर् अलधकृत 
िक्ष्मण पाण्डेिे गाउँपालिकािे गरेका कामहरुको समग्र  जानकारी गराउनभुएको लथर्ो भने िाखा प्रमखुहरुिे  
आ-आफ्नो िाखाबाट सम्पादन भएका सबै कार्यिमको लबबरण सवहत प्रतततुीकरण गनुयभएको लथर्ो। 

आलथयक वषय २०७७/७८ को सलमक्षा कार्यिममा बोल्दै गाउँपालिकाका प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत िक्ष्मण 
पाण्डेिे गत आलथयक वषयको ५३ करोड ४६ िाख ९ सर् ३५ रुपैर्ाको बजेटको कुि लबिीर् प्रगलत ८० 
दिमिब ७१ प्रलतित रहेको र कोलभडका कारण ठुिा र्ोजनाको भकु्तानी गनय बाँकी रहेकोिे लबिीर् प्रगलत 
कम देशखएको बताउनभुएको लथर्ो । 

गत वषय चाि ुतफय  ८८ दिमिब ०४ 
प्रलतित र पशुजगत तफय  ७० दिमिब 
१५ प्रलतित खचय भएको ि । 
गाउँपालिकाको आफ्नो आम्दानीको 
स्रोत अलत न्र्नु र तत्काि आम्दानी 
बिाउने प्राकृलतक स्रोत तथा अन्र् 
व्र्वतथा नभएकािे कृवष र पिपुािन 
नै गाउँपािीकाको र तथालनर्को 
आलथयक अवतथा सधुाने माध्र्म 
भएकोिे र्स वषय लभत्र कृवष र 
पिपुािनका क्षेत्रमा गाउँपािीकािाई 
आत्मलनभयर बनाउने तफय  केशन्द्रत रहेको 
र र्सै वषय खरका िाना मकु्त 
गाउँपािीका बनाउने प्रमखु प्रिासवकर् अलधकृत पाण्डेिे बताउन ुभर्ो । बेरुज ुफसौटमा १ करोड ७० िाख 
रहेकोमा १ करोड १० िाख फस्र्र्ौट भइ बाकी रहेको रकम पलन प्रालबधीक रुपिे कम देशखएको र कुनै 
वकलसमको अलनर्लमतता नभएको, बेरुज ुफस्र्र्ौटमा शजल्िामै उल्िेख्र् काम गरररहेको उहाँिे बताउनभुर्ो । 
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गाउँपालिका र वडामा ववद्यलुतर् हाशजरी, गाउँपालिका 
र वडामा ववद्यतु अबरुद्ध भएका बेिा पलन काम हनुे 
गरर पावर ब्र्ाकअपको व्र्वतथा, २०७८ बैिाख 
देशख अनिाइन राजतव प्रणािीको ब्र्वतथा, मातशृिि ु
तवात्र्, पररवार तवात्र्, “कततो ि आमा 
कार्यिम”, “कृषक सङ्ग कृवष प्रालबलधक कार्यिम”, 

र्ोजना सम्बशन्ध लबतततृ पतुतक लबतरण, वडाततरमा 
अपाङ्ग पररचर्पत्र लबतरणका िागी घमु्ती शिलबर 
िगार्तका कार्यिमको बारेमा जानकारी 
गराउनभुएको लथर्ो । 

सलमक्षा गोष्ठीमा बोल्दै  प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत 
पाण्डेिे सेवाग्राही सन्तवुष्ट  बारे नागररक सेवाग्राही 
सबेक्षण कार्यिम संचािन गररएको, कक्षा १ देशख 
३ सम्मका िालग “हाम्रो गलु्मी दरबार गाउँपालिका” 
पाठ्यपतुतकको ब्र्वतथा, लबपत सामाग्रीको जोहो, 
“जनतासङ्ग गाउँपालिका रेलडर्ो कार्यिम” संचािन 
गररएको, गत बषयको एक करोड सिरी िाख मध्र् 
एक करोड दस िाख रकम बेरुज ुफिौट गररएको, 
“िघ-ुउद्धम ववकास कार्यिम”, गाउँपालिकाका 
मवहिाहरुको नेततृ्व लबकािका िालग अनशुिक्षण 
कार्यिम गररएको, ववद्यािर्मा िदु्ध वपउन े पानीको 
ब्र्वतथा भएको  िगार्त बजेट पररचािन, शिक्षा , 

तवात्र् , रोजगारी , क्षमता लबकास , लबकास लनमायण 
, सिुासनका बारेमा जानकारी गराउनभुएको लथर्ो । 

गाउँपालिकािे गरेका भौलतक प्रगलत तफय  वडा नं. ४ 
बाहेक सबै वडामा तवात्र् चौकी भवन, 

गाउँपालिकामा १५ िैर्ाको अतपताि बन्दै, 

गाउँपालिकाका आवतर्क तथानमा ववद्यािर् भवन 
बन्दै गरेको, अलधकांि तथानमा लिफ्ट खानेपानी परु्ायइएको र केवहमा र्वह आलथयक बषयमा सवकने, अलधकांि 
तथानमा सडक परु्ायइएको, गाउँपालिकाको बहउुदे्दश्र्ीर् सभाहि लनमायण सम्पन्न, ववलभन्न पाकय , मशन्दरहरु लनमायण 
एवम लनमायण गररएको, खरका िाना मकु्त गाउँपालिका बनाउने अलभर्ान अशन्तम अवतथामा पगेुको िगार्तको 
बारेमा समेत गाउँपालिकाका प्रमखु प्रसासकीर् अलधकृत िक्ष्मण पाण्डेिे जानकारी गराउनभुएको लथर्ो । 
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गाउँपालिकाका कार्यबाहक अध्र्क्ष लमना भण्डारीको उपशतथलतमा सम्पन्न कार्यिममा ववलभन्न राजनैलतक दिका 
प्रलतलनलध, पत्रकार िगार्तको समेत उपशतथलत रहेको लथर्ो । 

६. १८ औं नशजामती सवेा दशवस भव्र् रपुि ेमनाईर्ो 
भदौ २२:  

व्र्ावसावर्क र लसजयनिीि प्रिासन : ववकास समवृद्ध र सिुासन" 
भने्न मूि नाराका साथ १८ औं नशजामती सेवा दशवस 
गलु्मीदरबार गाउँपालिकाका सम्पूणय रािसेवकहरुबाट ववववध 
कार्यिम सवहत भव्र् रुपमा सम्पन्न गररएको ि । गलु्मीदरबार 
गाउँपालिकाको धालमयक, पौराशणक, ऐलतहालसक एवं पर्यटकीर् 
महत्व बोकेको रेसङु्गा जाने बाटोमा रहेको गलु्मीदरबार 
गाउँपालिकाको पर्यटवकर् क्षेत्र भवुाने पाकय  अगालडको खािी 

जग्गािाई आकषयक 
बनाउने र्ोजना 
सवहत लनजामती 
रािसेवक 
कमयचारीिे 
वकृ्षारोपण गररएको 
गलु्मीदरबार 
गाउँपालिकाका 
प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत िक्ष्मण पाण्डेिे बताए । 
गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको गौडाकोट बजारमा सरसफाई 
कार्यिम, गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा सेवा लिन आउन े
सेवाग्राहीिाई सम्मान कार्यिम माक्स ववतरण तेततै 
गाउँपालिकाको सभाहि वररपरर पनी वकृ्षरोपण गररएको             
ि ।गाउँपालिकाका कमयचारीहरु बीच मैलत्रपूणय भलिवि खेि, 

गाउँपालिकाका मवहिा कमयचारीहरु ववच म्र्शुजकि चेर्र परुतकार ववतरण र मवहिा कमयचारीहरुको सम्मानमा 
दरखाने कार्यिम सम्पन्न गररएको ि ।गाउँपालिकाका प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत िक्ष्मण पाण्डेिे वकृ्षरोपण 
कार्यको िभुारम्भ गनुयभएको लथर्ो ।  
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भवुाने पाकय  पररसर र सभाहि 
पररसरमा धपुी, पाररजात, कोल्की 
सवहत अन्र् लबरुवा रोवपएको 
लथर्ो। 

कार्यिममा तवात्र् िाखा प्रमखु 
नारार्ण प्रसाद अर्ायि, सामाशजक 
ववकास िाखा प्रमखु नवराज 
शघलमरे, सूचना अलधकृत िरेुि 
खनाि, तवात्र्कमीहरु िगार्त 
गाउँपालिकाका ववलभन्न िाखामा 
कार्यरत कमयचारीिे वकृ्षरोपण 
गरेका लथए। देिभररका लनजामती 

कमयचारीिे लनजामती सेवा ददवस मनाएका िन ् । वव सं २०१३ भदौ २२ गते तत्कािीन प्रधानमन्त्री 
टंकप्रसाद आचार्य नेततृ्वको सरकारिे पवहिो पटक लनजामती सेवा ऐन ल्र्ाएको सम्झनामा २०६१ सािदेशख 
हरेक वषय भदौ २२ गते लनजामती सेवा ददवस मनाउन थालिएको हो । 
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पूवयधार ववकास तथा वातावरण व्र्वतथापन िाखा 

१.  गाउँरावपकाको रिपमा अविरप िषााबाट अि द्ध  भएको गौडाकोट जभुङु्ग सडक सचुा  

अववरि वषायबाट गौडाकोट जभुङु्ग सडक अन्तगयत सपुा खोिा र लनदरुमा दईु वटा सडक अवरुद्ध भए पिी 

गाउँपालिकाबाट आफ्नै पहिमा सडक सचुारू गररएको र केही ददन नलबत्दै अलबरि वषायबाट पनु: अवरुद्ध 
भएकोिे सडक संचािनको िालग गाउँपालिका र मदन भण्डारी राजमागय आर्ोजना कार्ायिर्बीच समन्वर् गरी 
सो सडक सचुारु भएको ि। लनदरुको पवहरोमा िगातार िुङ्गा झरीरहेको र मालथको पहाडनै फुटेको हनुािे 
सडक संचािनको िालग केही समर् िागेको हो।  

र्सलबचमा सो सडक सचुारु गने सम्बन्धमा समग्र जनप्रलतलनलध¸कमयचारीहरु साथै लसङ्गो गाउँपालिकािाई आक्षेप 
िगाउने गरी कपोकशल्पत र भ्रामक समाचारहरु सामाशजक संजाि िगार्तमा सम्प्रषेण भएका समाचारहरुप्रलत 
गाउँपालिकाको ध्र्ानाकषयण भएको ि र सो सम्बन्धमा सत्र्त्र् घटनािम र  गाउँपालिकािे चािेका 
लनम्मानसुार रहेका िन। 

१. असारको पवहिो हप्तामा सपुाखोिामा पवहरो गई सडक अबरुद्ध भए पिात गाउँपालिकाबाट सडक सचुारु 
गररएको । सडक सचुारु भएको केही ददन पिी पनु सडक अवरुद्ध भए पिात गाउँपालिकाबाट सडक 
पनु: सचुारु गररएको ।  

२. लनरन्तरको अववरि वषायतको कारणिे श्रावण पवहिो हप्तामा सपुा खोिा र लनदरुमा ठुिो पवहरो गई सडक 
अवरुद्ध भएको । 

३. उक्त सडक रणनैलतक सडक समेत भएकोिे मदन भण्डारी राजमागय आर्ोजना कार्ायिर् गलु्मीसँग समन्वर् 
गदै गाउँपालिबाट लमलत २०७७ श्रावण ७ गते पत्राचार गरी सपुाखोिा र लनदरुको पवहरो पन्िाउने कार्य 
गररएको ।  

४. लनदरुको पवहरो पन्िाउने कार्य लमलत २०७८।०४।१४ गतेबाट िरुुवात गररएकोमा कार्य िरुु गनेिममा 
डोजरमा समतर्ा आएको हुँदा ममयत गनय केही ददन िागेकोिे श्रावण १८ गते देशख लनरन्तर सडकको 
पवहरो पन्िाउने कार्य गररएको ।  

५. सपुाखोिाको पवहरो पन्िाउने कार्य सवकए पिी गाउँपालिकाबाट समेत सपुाखोिा तफय बाट डोजर प्रर्ोग गनय 
तथिगत लनरीक्षण गदाय भौगोलिक अवशतथती र बाटोको १२ लमटर बेसिाईन नै गएको हुँदा एकै पटक 
दईुवटा मेशिनबाट कार्य गनय नसवकने प्राववलधक परामिय प्राप्त भएको। 
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६. लनरन्तर कार्य गररएको अवतथामा लनरन्तरको वषायतको कारणिे पटक पटक पवहरो झरररहने र पवहरो 
पन्िाउने कार्य गरररहन ुपने अवतथा लसजयना भएको। 

७. लनरन्तर िुङ्गा सवहतको पवहरो झरररहेको हुँदा बाटो डाँडो भालसएको तथानबाट तटेप कवटङ्ग गरर र् र्ाम 
लनमायण गनुय पने भएकोिे श्रावण १८ गते देशख २६ गते सम्म र् र्ाम लनमायण गररएको नर्ाँ रर्ाक 
बनाईएको र २७ गते ववहान देशख मालथल्िो र् र्ाम कवटङ्ग गदै नर्ाँ रर्ाक बनाउने कार्य गररएको । र्ायम 
लनमायण र रर्ाक कवटङ्गमा लनरन्तरको वषायतिे गदाय भशत्कने र पनु कवटङ्ग गनुय पने अवतथा सजृना भएको 
। 

८. बैकशल्पक मागयको रूपमा जभुङु्ग लसतने ववरवास सडक संचािनमा ल्र्ाइएको साथै अको बैकशल्पक सडक 
जभुङु्ग रेसङु्गा तम्घास सडक समेत संचािन ल्र्ाउईएको । 

९. गाउँपालिकाबाट मदन भण्डारी राजमागय आर्ोजना कार्ायिर्सँग लनरन्तर समन्वर् गदै अनगुमन लनरीक्षण 
िगार्तका कार्यहरु लनरन्तर गररएको 

१०. दैलनक रुपमा गाउँपालिकाबाट उपाध्र्क्ष¸प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत¸र्ोजना प्रमखु¸ इशन्जलनर्र िगार्तको 
टोिी अनगुमन लनरीक्षणमा खवटरहेको । 

११. लमलत २०७८ श्रावण ३२ गते सडकको रर्ाक खोल्ने कार्य सम्पन भएको र भारी वषाय नभएको खण्डमा 
भाद्र १ गते देशख सडकमा र्ातार्ात संचािनमा आएको।  
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सामाशजक तथा आलथयक ववकास 

वशक्षा तथा खपेकुद 

१. गाउँरावपकाको समग्र शवैक्षक अिस्था 

ववद्यािर्को वववरण M  
 

शिक्षकको वववरणM 

ि.सं वववरण  दरबन्दी राित /अनदुान  जम्मा  कैक्रियत  

१. वािववकास स.का  ३३    

२. प्राथलमक  १०५ १८ १२३  

३. लन.मा.वव  १९ १४ ३३  

४. मा.वव = (९-१०) १३ १० २३  

५. मा.वव (११-१२) ४ २ ६  

६ प्राववलधक धार तफय का  ४ ० ४  

 

ववद्याथी वववरण M 

ि.सं वववरण  छात्रा  छात्र  जम्मा  दवपत  

१. वािववकास स.का  ४२१ ४२१ ८४२ १३६ 

२. प्राथलमक  १०२६  १२२४  २२५० ४०२ 

३. लन.मा.वव  ५६२  ६३५  ११९७ १९९ 

४. मा.वव = (९-१०) ३४६   ३४१  ६८७  १२३ 

५. मा.वव (११-१२) २७३  १५८  ४३१ ५८  

६ प्राववलधक धार तफय का  १३  १६  २९  ४  

 

 

 

ि.सं वववरण सामदुावर्क संतथागत जम्मा 
१. वािववकास  ४२ ० ४२ 

२. प्राथलमक (१-५) १४ ० १४ 

३. लन.मा.वव (६-८) ४  ० ४  
४. मा.वव = (९-१०) ४  २  ६ 

५. मा.वव (११-१२) ६  ० ६ 

 जम्मा  ७० २ ७२ 
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तहगत लसकाई उपिब्धी 
qm=;+=  तह  तहगत लसकाई उपिशब्ध  कैवफर्त  
! प्राथलमक तह  ६८.२०  

@ लन.मा.वव तह  ६२.५०  

# मा.वव (९-१०) ५९.८०  

$ मा.वव (११-१२) ५८.७०  

 जम्मा  ६२.३० औसत लसकाइ उपिशब्ध  
% प्राववलधक धार तफय को  ७६.३० 

 

२.  विश्व शाक्षरता क्रदिसको अिसरमा गलु्मीदरबार गाउँरावपकाको स्थानीय राठ्यरसु्तक र राठ्यिम विमोचन 

भदौ २३: गलु्मीदरबार गाउँपालिकािे लमलत २०७८।०५।२३ गतेका ददन ४२ औ ंराविर् शिक्षा ददवस तथा 
५८ औ ंवविव् साक्षरता ददवसको िभुअवसरमा गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको तथानीर् पाठ्यिम कक्षा १ देशख 

३ सम्म र पाठ्यपतुतक कक्षा १ को ववमोचन कार्यिम 
सम्पन्न गरेको ि । 

कार्यिमका प्रमखु अलतलथ शजल्िा समन्वर् सलमलतका 
प्रमखु िक्ष्मण पराजिुी¸ वविेष अलतलथ शिक्षा ववकास 

तथा समन्वर् ईकाई गलु्मीका प्रमखु िोकनाथ 
मरालसनी¸ सामाशजक ववकास सलमलतका संर्ोजक वहरा 
बहादरु खत्री¸ प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत िक्ष्मण पाण्डे, 

सामाशजक तथा आलथयक ववकास िाखाका प्रमखु नवराज 
शघलमरे िगार्तको उपशतथलत रहेको लथर्ो कार्यिमको 
अध्र्क्षता का.वा. अध्र्क्ष लमना भण्डारीिे गनुयभएको 
लथर्ो । कार्यिमको संचािन शिक्षक शखम बहादरु 
थापािे गनुयभएको लथर्ो । कार्यिममा गाउँपालिका 

अन्तगयतका ववलभन्न ववद्यािर्का प्र.अ., ववद्यािर् व्र्वतथापन सलमलतका अध्र्क्षज्रू्हरुको उपशतथलत रहेको 
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लथर्ो।कार्यिममा पतुतकको ववमोचन गदै प्रमखु अलतलथ समन्वर् प्रमखु िक्ष्मण पराजिुीिे गलु्मीदरबार 
गाउँपालिकािे तथानीर् पाठ्यिम र पतुतक प्रकािन गरेकाेेमा खसुी व्र्क्त गनुय भर्ो । गाउँपालिकािे समग्र 
शिक्षा क्षेत्रिाई चिार्मान गराउनको िालग तथानीर् पाठ्यिमिे महत्वपूणय र्ोगदान गने बताउन ु भर्ो । 
गाउँपालिकािे सिुासनको क्षेत्रमा शजल्िामै उल्िेखलनर् कार्य गरेकोमा सम्पूणय कमयचारी तथा जनप्रलतलनलधिाई 
धन्र्वाद ददनभुर्ो । कार्यिममा ववशिष्ट अलतलथ िोकनाथ मरालसनीिे तथानीर् पाठ्यिम र पाठ्यपतुतकमा 
समावेि गररएका ववषर्वततहुरु अत्र्न्त राम्रो भएकोिे पतुतकको सफि कार्ायन्वर्नकोिालग ववद्यािर् 
शिक्षकिाई आवश्र्कतानसुार तालिम प्रदान गनुयपने बताउन ु भर्ो । कार्यिममा प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत 
िक्ष्मण पाण्डेिे गाउँपालिकािे गाउँपालिकाको समग्र शिक्षािाई व्र्ावहाररक वकलममिे संचािन गदै 
ववद्याथीहरुिाई समर्सापेक्ष शिक्षा प्रदान गनय तथानीर् पाठ्यपतुतक र पाठ्यिमिे ठूिो र्ोगदान पगु्ने बताउँदै 
पतुतक प्रकािनमा संिग्न हनुहुनुे सम्पूणयिाई हाददयक धन्र्वाद ज्ञापन गनुय भर्ो । कार्यिमका अध्र्क्ष लमना 
भण्डारीिे गलु्मीदरबार गाउँपालिकािे आफ्नो तथानीर् पाठ्यपतुतक गनुय गौरवको ववषर् भएकोिे र्सको 
कार्ायन्वर्नको िालग गाउँपालिकािे आवश्र्क व्र्वतथा लमिाउने बताउन ुभर्ो । र्स वषयदेशख गाउँपालिकािे 
ववद्याथीसँग गाउँपालिका कार्यिम संचािन गनय िागेको र उक्त कार्यिममा गाउँपालिकािे ववद्याथीसँग 
ववद्यािर्मा गई ववद्यािर्को शिक्षण पद्धलत कततो ि? शिक्षक/शिशक्षकािे कसरी अध्र्ापन गराउन ुभएको ि ? 

भने्न ववषर्का अलतररक्त सिुासन¸ ववपद् व्र्वतथापन¸ उपभोक्ता हक वहत र खाद्य सरुक्षा¸ साईबर अपराध¸ घरेि ु
तथा िैवङ्गक वहंसा¸ न्र्ावर्क सलमलत र मेिलमिाकेन्द्र िगार्तका ववषर्मा ववद्याथीहरुिाई प्रशिक्षण ददन ेकार्यिम 
रहेको बताउन ु भर्ो । उक्त कार्यिममा तथानीर् पाठ्यिम र पाठ्यपतुतकमा भाषा सम्पादन गरी 
गाउँपालिकाको िैशक्षक उन्नर्नमा उल्िेखनीर् र्ोगदान परुर््ाउन ु भएका नपेािी भाषाववद एवं रेसङु्गा बहमुखुी 
क्र्ाम्पस गलु्मीमा सहप्राध्र्ापक दीन पन्थीिाई सम्मान गररएको लथर्ो । कार्यिममा पाठ्यिम तथा 
पाठ्यपतुतक लनमायणमा आवश्र्क सल्िाह सझुाव ददई उल्िेखनीर् र्ोगदान गनुयहनुे काबे्र पोखरी मा.वव. का 
प्र.अ. श्रीराज खड्का¸ ईश्वर मा.वव. का प्र.अ. हरी बहादरु काकी, रुन्खादह मा.वव. का प्र.अ. श्री देब बहादरु 
पाण्डे पतुतक तथा पाठ्यिम लनमायण सलमलतका सह संर्ोजक काबे्रपोखरी मा.वव. का शिक्षक तेजेन्द्र खड्का, 
सरु्ोदर् मा.वव. का प्र.अ. सन्तोष गौतम¸ सरु्ोदर् मा.वव. का शिक्षक शखम बहादरु थापा, पदमबहादरु मा.वव. का 
प्र.अ. नेत्रप्रसाद ज्ञवािी¸ म्र्ािपोखरी मा.वव. का प्र.अ. रेखबहादरु बतनेतिाई उहाँहरुको उच्च र्ोगदानको 
मूल्र्ाङ्कन गदै प्रिंसा पत्र सवहत सम्मान गररएको लथर्ो । कार्यिममा पतुतक तथा पाठ्यिम लनमायण सलमलतका 
संर्ोजक तत्कालिन शिक्षा र्वुा तथा खेिकुद िाखाका प्रमखु तव. सनु्दर चालिसे र सदतर् ठूिोपोखरा 
मा.वव.का तत्कालिन प्र.अ. तव. राम बहादरु खत्रीिाई मरणोपरान्त सम्मान पत्र प्रदान गररएको लथर्ो । 
कार्यिममा आगामी ददनमा गाउँपालिकािे संचािन गने ववलभन्न िैशक्षक कृर्ाकिापहरु र ववद्यािर् संचािन 
सम्बन्धमा अन्तरविर्ा तथा ििफि कार्यिम समेत सम्पन्न भएको लथर्ो । 

पतुतकमा समावेि एकाइहरु 

एकाइ १ "हाम्रो गलु्मीदरबार" 
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एकाइ २ "हाम्रा तथानीर् सम्पदाहरु" 

एकाइ ३ "तथानीर् आलथयक कृर्ाकिाप र प्रववलध" 

एकाइ ४ "सामाशजक मूल्र्मान्र्ता र जीवनोपर्ोगी सीप" 

इकाइ ५ "तवात्र् तथा वातावरणीर् सरसफाई" 

इकाइ ६ "हाम्रा ववकासका पूवायधारहरु" 

इकाइ ७ "ववपद् जोशखम न्रू्लनकरण तथा व्र्वतथापन" 

 

स्िास््य 

१.  कोरोना वि द्धको खोर कायािम सञ्चापन र अनगुमन 
गलु्मीदरबार गाउँपालिकाका सातै बटा बडाका तवातथर् चौकीमा संचालित jenossen खोपको अनगुमन गदै 
शजल्िा समन्वर् सलमलत गलु्मीका शजल्िा समन्वर् अलधकारी लबजर् कुमार काकी गलु्मीदरबार गाउँपालिकाका 
प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत िक्ष्मण पाण्डे र गलु्मीदरबार गाउँपालिकाका तवात्र् संर्ोजक नारार्ण अर्ायि। 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/gulmidarbarruralmun?__cft__%5b0%5d=AZWp_NTve0ufYShKuJu8JCZDsWgAXDXE1LBU9bVq9iG-D08vd5B7kQjbYBJTS9NPVjql1iGHTeMgqV-_VUOy5KGsyqFOSRE3WzzVVTIKE0OQyEnLjoYBFaRwwWZb0txPHwn3GfkL0ba9jJAZyPD7H59f&__tn__=-%5dK-y-R
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२. कोलभड लिशेष अध्यािलिक लिििण िािवजलनक 

कोलभड वविेष अध्र्ावलधक वववरण प्रत्रे्क ददन सम्बशन्धत लनकार्मा पठाइनकुा साथै पालिकाको 

वेभसाईट र सामाशजक सञ्जाि माफय त लनरन्तर सावयजलनक गररदै आईएको। 
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३.  “तराईको मास्क खोई” अवभयान  प्रभािकारी  रमा सञ्चापन 
 

गलु्मेिी सहर्ोगी हातहरुको समन्वर्मा 
गलु्मी शजल्िा समाज र्केुवाट प्राप्त १० 
काटुयन (२०००० मातक) तथा पूवय मखु्र् 
सशचव लििामशण पौडेि माफय त 
कार्ायिर्मा प्राप्त ६५०० थान माक्सहरु 
गाउँपालिकाको नागररकहरूिाई गाउँ 
कार्यपालिकाको कार्ायिर् र सबै वडा 
कार्ायिर्हरू माफय त ववतरण गने तथा 
मातक अलभर्ान सञ्चािनको िममा 
लिइएका केही   तशतवरहरु । सहर्ोग 
गनुय हनुे सम्पूणयमा हाददयक धन्र्वाद ज्ञापन 
गदयिौं । 

 

१.  स्िास््य शाखाको बार्षाक सवमक्षा कायािम सम्रन्न 
गलु्मीदरबार गाउँपालिका अन्तगयत तवात्र् संतथाहरुमा कार्यरत सम्पणुय तवात्र्कलमयहरुको सहभालगतामा 
तवात्र् सतथाहरुको आ.व. ०७७/७८ को बावषयक सलमक्षा भब्र् रुपमा सम्पन्न गररएको ि । कार्यिममा 
तवात्र् िाखा अन्तगयत रहेका ६ तवात्र् चौवक र एक आधारभतु तवात्र् केन्द्रको प्रगलत प्रलतवेदन प्रतततु 
गरर सलमक्षात्मक ििफि गदै समग्र पालिकाको प्रगलत समेत प्रश्ततु गररएको लथर्ो । तवात्र् िाखा प्रमखु 
नारार्ण प्रसाद अर्ायििे गत आ.व.को तिुनामा र्स आ.ब.मा बाि तवात्र् कार्यिम र पररवार तवात्र् 
कार्यिममा आिालतत सफिता प्राप्त भएको जसमा गाउपालिकािे संचािन गरेको कततो ि आमा कार्यिम र 
मालसक तौि अनगुमन ददवस जतता नलबनतम कार्यिम मखु्र् भलुमका रहेको जनाउदै कार्यिम सफि पानय 
अहोरात्र खवटने सम्पणुय तवात्र्कलमयहरुको लनतवाथय कृर्ाशििता प्रलत खिेुर प्रिंसा गनुयभएको लथर्ो। बावषयक 
सलमक्षा कार्यिमकै लबचमा तवात्र् िाखा प्रमखु र सबै तवात्र् संतथाका प्रमखु लबच आ.ब.०७८/ ७९ को 
िालग कार्यसम्पादन सम्झौता गररएको लथर्ो । 

 

गलु्मीदरबार गाउँपालिकाका प्रमखु प्रिासवकर् अलधकृत िक्ष्मण पाण्डेको अध्र्क्षता र गलु्मीदरबार गाउँपालिका 
कार्यबाहक अध्र्क्ष लमना भण्डाररको प्रमखु आलत्र्ता र तवात्र् कार्ायिर् गशुल्मका लनलमि प्रमखु पिपुलत 
आचार्यको लबिेष आलत्र्ता रहेको लथर्ो । सो कार्यिममा राजनैलतक दिका प्रलतलनलधहरु, जनप्रलतलनलधहरु, 

गाउँपालिकाका कमयचारीहरु र तवात्र्कमी िगार्तको उपशतथलत रहेको लथर्ो । उक्त कार्यिममा कार्यवाहक 
अध्र्क्ष लमना भण्डारीको अध्र्क्षतामा सात सदतर्ीर् तवात्र् सेवा प्रबाह तथा गणु्ततर सधुार सलमलत एवं 



 

 

28     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

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

 

      बषय: २       अङ्क  9       २०७८ असोज २५ गते 

पालिका ततरीर् तवात्र् सलमलत समेत गठन गररएको लथर्ो । कार्यिममा प्रमखु अलतलथ लमना भण्डाररिे 
तवात्र् सेवािाइ थप सदु्धण बनाउन आफुहरु िालगपरेको जनाउदै उत्साहका साथ तवात्र् सेवा प्रबाहको 
िालग लनरन्तर िाग्न र कुनै समतर्ा आइपरे तत्काि 
गाउँपालिकामा अबगत गराउन तवात्र्कमीहरुिाई 
सझुाउन ु भएको लथर्ो । लबिेष अलतलथ पिपुलत 
आचार्यिे गलु्मीदरबार गाउँपालिकािे तवात्र् क्षते्रमा 
सन्चािन गरेका नलबनतम कार्यिमहरु अन्र् पालिकािे 
पलन अनिुरण गनुयपने देशखएको जनाउँदै आवश्र्क 
सहर्ोग र समन्वर्का िालग तवात्र् कार्ायिर् सदैव 
साथमा रहेको बताउनभुएको लथर्ो । कार्यिममा ने. 
क. पा. एमािेका नतेा कृष्ण खनाि, नेपािी काङ्ग्रसेका 
नेता राम बहादरु थापा, गाउँपालिकाका प्रबक्ता टोप 
बहादरु बतनेतिे िभुकामना मन्तब्र् राख्न ुभएको लथर्ो 
भने सहभालगहरुको तफय बाट अ.हे.व. भपेुन्द्र कण्डेि र 
अ.न.लम. समुन पशन्थिे प्रलतबद्दता मन्तब्र् राख्नभुएको    
लथर्ो । बावषयक सलमक्षाको अबसरमा िामो समर् 
तवात्र् सेवा प्रबाह गरेर तवात्र् क्षेत्रमा र्ोगदान 
परु्ायएकोिे र्ोगदानको कदर गदै जेष्ठ तवात्र्कमी 
मदन कुमार शे्रष्ठिाइय कदर पत्रद्वारा सम्मान गररएको 
लथर्ो । कार्यिम समापन मन्तब्र् राख्दै प्रमखु 
प्रिासकीर् अलधकृत िक्ष्मण पाण्डेिे गणुततररर् 
तवात्र् सेवा प्रबाहको साथमा गलु्मीदरबार 
गाउँपालिकािाइ समदृ्द एबम सशुख गाउँपालिका 
बनाउनको िालग आफुहरु अगालड बिेको बताउदै 
तवात्र्कमीहरुिाइ िगनशिि भै कार्य गनय लनदेशित 
गनुयभएको लथर्ो । तवात्र् िाखामा कार्यरत तटाफ 
नसय एलिना खड्काको तवागत मन्तव्र् रहेको उक्त 
कार्यिमको सहशजकरण तवात्र् अलधकृत नारार्ण प्रसाद अर्ायििे गनुयभएको लथर्ो । 
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कृवष तथा रशरुछंी विकास 

भाद्र: २ 

१.  िररत स्ियसंिेकपाई अवभमवुखकरण 
कृवष ज्ञान केन्द्र, गलु्मीको आ.व. २०७७/७८ बाट संचालित 
शजल्िा ततरमा हररत तवरं्सेवक पररचािन कार्यिम अन्तगयत 
गलु्मीदरबार गाउँपालिका सबै वडाका हररत तवरं्सेवकहरुिाई 
गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको कार्ायिर्मा कार्यवाहक अध्र्क्ष श्री 
लमना भण्डारी ज्र्कुो प्रमखु आलत्र्ता, कृवष ज्ञान केन्द्र गलु्मीका 
प्रमखु श्री नवराज भण्डारी ज्र्,ु  प्रमखु प्रिासवकर् अलधकृत श्री 
िक्ष्मण पाण्डे, कृवष अलधकृत सरहरुको आलत्र्ता र कृवष प्रमखु 
िगार्तको उपशतथलतमा हररत तवरं्सेवकहरुिाई पोसाकको रूपमा 
t-shirt, pant, shoes, cap, bag लबतरण गनुयका साथै गाउँपालिका 
लभत्र कृवष तथा पि ु क्षते्रको लबकासको लनशम्त आवश्र्क ििफि अन्तकृय र्ा कार्यिम सम्पन्न गररर्ो। 

कार्यिमका ववशिष्ट अलतथी तथा प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत पाण्डेिे जानकारी ददनभुर्ो पाण्डेिे समग्र रुपमा 
गाउँपालिकािाई कृवषमा आत्मलनभयर गराउन, कृवषको आधलुनकीकरण गनय र कृवष उद्यमी सजृना गनय कृषकसँग 
गाउँपालिका कार्यिम सञ्चािन गनय िालगएको र उक्त कार्यिममा समेत हररत तवरं्सेवकको भलूमका महत्वपूणय 
हनुे ि भन्दै तवरं्सेवकहरूिे आफुिाई तोवकएको शजम्मेवारी परुा गनय लनदेिन ददनभुर्ो । 

र्ता कार्यिमका अध्र्क्ष भण्डारीिे गाउँपालिकािे कृवष क्षेत्रमा र्ो वषय देशख फरक िंगबाट कृवष कार्यिमहरु 
संचािन गररने हुँदा कृषक बगयहरु उिावहत हनुे बताउनभुर्ो ।  

सचूना प्रविवि तथा विद्यवुिय सशुासन 

१. कायाापयको िभेसाईट, सामावजक सजंाप, मोबाईप एप्स, SMS प्रणापी सञ्चापन तथा अध्यािविक 

गाउँपालिकाबाट सम्पादन भएका हरेक कृर्ाकिापहरुिाई दैलनक रुपमा कार्ायिर्को सामाशजक संजाि¸ 
वेभसाईट र मोबाईि एप्समा सूचना तथा 
जानकारीहरु अध्र्ावलधक गराई नागररक र 
आम सरोकारको सूचनाको हकिाई 
प्रभावकारी कार्ायन्वर्न गररएको । 
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२. राजश्च सकंपनमा अनपाईन राज्श्श्व सकंपन प्रणापी को प्रयोग   
गलु्मीदरबार गाउँ कार्यपालिका अन्तगयतका वडा कार्ायिर्हरु तथा कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा 
राजि संकिन प्रणािी  जडान गरर संचािनमा ल्र्ाइएको ि ।पारदशियता कार्म गनुय र 
राजश्वको वाततवव प्रक्षेपणमा सहर्ोग परु्ायउन ु र्सको उद्धेश्र् रहेको ि।जनुसकैु समर्मा 
राजश्वको तात्कालिन अवतथा सशजिै प्राप्त गनय सवकन्ि। करदातािे आफूिे लतरेको करको 
वववरण तरुुन्तै आफ्नो मोबाईिमा SMS माफय त प्राप्त गनुय र्सको अको वविेषता हो। 

 

 

 

 

 

 

 

३.  अनपाईनमा आिाररत वजन्सी सफ्टियेरको प्रयोगबाट  वजन्सी शाखाको  वनरन्तर व्यिस्थारन   

शजन्सी व्र्वतथापन प्रणािीको माध्र्मबाट  गलु्मीदरबार गाउँ कार्यपालिका अन्तगयतका वडा 
कार्ायिर्हरु, तवात्र् संतथाहरु, सम्पूणय ववषर्गत िाखाहरु तथा कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा 
शजन्सी सम्बन्धी सम्पूणय 
कार्यहरुको अलभिेशखकरण, 
मागसंग सम्बशन्धत 
गलतववधीहरु ईन्टरनेटको 
माध्र्मबाट व्र्वतथापन गने 
उद्धेश्र्िे शजन्सी व्र्वतथापन 
प्रणािी संचािनमा ल्र्ाइएको                      

ि ।पारदशियता कार्म गनुय र 
शजन्सी  सामानहरुको वाततववक प्रक्षेपणमा सहर्ोग परु्ायउन ुर्सको उद्धेश्र् रहेको ि।जनुसकैु 
समर्मा शजन्सीको तात्कालिन अवतथा सशजिै प्राप्त गनय सवकन्ि।  
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३.  अनपाईनमा आिाररत मानि सशंािन प्रणापीको  प्रयोग  

गलु्मीदरबार गाउँपालिका 
अन्तगयतका सम्पूणय 
कमयचारीहरुको समग्र 
व्र्वतथापन, लनर्न्त्रण 
तथा अलभिेशखकरणका 
िागी अनिाईनमा 
आधाररत मानव संिाधन 
प्रणािी    जडान गरर संचािनमा ल्र्ाइएको                   ि ।पारदशियता कार्म गनुय र 
कमयचारीको लनर्लमत उपशतथती र कार्यसम्पादनको मूल्र्ाङ्कनमा सहर्ोग परु्ायउन ुर्सको उद्धेश्र् 
रहेको ि। कार्ायिर्मा लबगत २ वषयदेशख नै हततलिशखत हाशजरी रशजष्टर प्रर्ोगमा ल्र्ाईएको 
िैन। 
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साउन र भदौ मविनामा भएका कायारावपकाका वनणायि  
 

१. लमलत २०७८/४/३२ गतेको प्रथम कार्यपालिका बैठकका लनणयर्हरु 

प्रततावहरुः- 

१. अशघल्िो बैठकको सलमक्षा सम्बन्धमा  

२. गाउँपालिका अध्र्क्ष तवलगयर् अिोक कुमार थापाको तमलृतमा िात्रावृिी तथापना सम्बन्धमा  

३. तवलगयर् अिोक कुमार थापाको उपचार खचय सम्बन्धमा  

४. कार्यबाहक अध्र्क्ष सम्बन्धमा  

५. प्रबक्ताको भलूमका सम्बन्धमा  

६. कार्यसम्पादन सम्झौता सम्बन्धमा  

७. आ.व. २०७७/०७८ को वावषयक सलमक्षा सम्बन्धमा  

८. खरका िानाको िगत संकिन सम्बन्धमा  

९. करार कमयचारीहरुको म्र्ाद थप सम्बन्धमा 
१०. बािशिक्षा कार्यकताय र ववद्यािर् कमयचारीहरुको तिब भिाको स्रोत सम्बन्धमा  

११. िुङ्गा लगट्टी बािवुाको िालग आई.ई.ई. गने सम्बन्धमा  

१२. शििा फिाम कागज िगार्तका कवाडी सामानको लनकािीको टेण्डर सम्बन्धमा  

१३. गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको दररेट लनधायरण सम्बन्धमा  

१४. ग्र्ालभन तारजािी खररद गने सम्बन्धमा  

१५. िवर्ात्राको गालडभाडा रकम भकु्तानी सम्बन्धमा  

१६. सामाशजक सरुक्षा सम्बन्धमा 
१७. ववलभन्न लनकार्बाट प्राप्त पत्र र पररपत्रको जानकारी सम्बन्धमा  

१८. व्र्वसार् दताय तथा नववकरण सम्बन्धमा  

१९. अपाङ्ग पररचर्-पत्र ववतरण सम्बन्धमा  

२०. वववध 

लनणयर्हरु 

१.१ र्स अशघ गाउँ कार्यपालिकाबाट भएका लनणयर्हरुको कार्ायन्वर्नको ववषर्मा ििफि र सलमक्षा गदाय 
सन्तोषजनक पाइर्ो । 

१.२ र्स गलु्मीदरबार गाउँपालिकाका श्रद्धरे् अध्र्क्ष अिोककुमार थापा २०७७ फाल्गणु २९ गते देशख 
तवात्र् उपचारको िालग काठमाण्डौमा रहन ुभएको र उपचारकै िममा लमलत २०७८ साि असार ३१ 
गतेका ददन काठमाण्डौमा असामर्ीक लनधन भएको हुँदा गाउँपालिकािे तवलगयर् अिोककुमार थापा तमलृत 
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िैशक्षक िात्रविृी कोष तथापना गरर उक्त कोषमा आवश्र्क रकमको व्र्वतथा गरी गाउँपालिकाका गररव 
तथा जेहेन्दार कक्षा ११, १२ र तनातक तहमा अध्र्र्न गने ववद्याथीहरुिाई िात्रविृी उपिब्ध गराउने । 

१.३  र्स गलु्मीदरबार गाउँपालिकाका श्रद्धेर् अध्र्क्ष अिोककुमार थापाको उपचारको िममा लमलत २०७८ 
साि असार ३१ गतेका ददन काठमाण्डौमा भएको असामर्ीक लनधनको कारणिे गाउँपालिकािाई अपरुणीर् 
क्षती भएको ि । उहाँ िामो समर् अतपतािमा उपचार गराउँदा पारीवारीक स्रोत अनसुार १८ िाख 
रुपैर्ा खचय िागेको भएतापलन गाउँपालिकािे श्रद्धरे् अध्र्क्षको सम्मानमा परीवारजनिाई राहत तवरुप रु. 
५ िाख रुपैर्ा उपचार राहत खचय गाउँपालिकाको चाि ुखचय तफय को कुनै शिषयकबाट घरपररवारिाई रकम 
उपिब्ध गराउन े। 

१.४ गलु्मीदरबार गाउँपालिकाका श्रद्धेर् अध्र्क्षको लमलत २०७८ साि असार ३१ गतेका ददन काठमाण्डौमा 
असामर्ीक लनधन भएकोिे तथानीर् सरकार संचािन ऐन २०७४ बमोजलम तथा गाउँपालिकाको अध्र्क्षको 
हैलसर्तिे गनुयपने सम्पूणय कार्यहरु नेपाि सरकारबाट अको व्र्वतथा नहुँदासम्म गलु्मीदरबार गाउँपालिकाका 
उपाध्र्क्ष श्री लमना भण्डारीिाई कार्यवाहक अध्र्क्षको शजम्मेवारी ददने लनणयर् गररर्ो । 

१.५ वडा नं. ७ का वडाध्र्क्ष श्री टोपबहादरु बतनेत गाउँपालिकामा प्रवक्ता लनर्कु्त भै कामकाज गदै आउनभुएकोमा 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यमा सहजता ल्र्ाउन र आम नागररकिाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह िगार्तका 
कार्यहरुमा सहशजकरण गनय वडा कार्ायिर्को कार्यमा वाधा नपने गरी लनर्लमत रुपमा गाउँपालिकामा 
उपशतथत भइ लनर्मानसुार कामकाज गने ।  

१.६ गाउँपालिकाबाट हनुे सेवा प्रबाहिाई व्र्वशतथत, मर्ायददत, सेवाग्रावहमैत्री, लिटो िररतो रुपमा सञ्चािन गनयको 
िालग गाउँपालिकाको अध्र्क्ष र प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत तथा प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत र िाखा प्रमखु 
लबच कार्यसम्पादन करार सम्झौता गने लनणयर् गररर्ो । 

१.७  गाउँपालिकाको आ.व.२०७७/०७८ को बावषयक सलमक्षा लमलत २०७८ भाद्र २० गते गाउँपालिकाको 
सभाहिमा गने लनणयर् गररर्ो । 

 

लमलत २०७८/५/२७ गतेको दोस्रो कार्यपालिका बैठकका लनणयर्हरु 

प्रततावहरुः- 

1. अशघल्िो बैठकको सलमक्षा सम्बन्धमा  
2. खररद सम्झौता भएका र्ोजनाहरुको म्र्ाद थप सम्बन्धमा । 

3. ववद्याथीहरुको भौलतक उपशतथलतमा ववद्यािर् सञ्चािन सम्बन्धमा  
4. िागत साझेदारी कार्यिम सञ्चािन सम्बन्धमा  
5. बािशिक्षा सहर्ोगी कार्यकताय र ववद्यािर् कमयचारीहरुको तिब तकेि सम्बन्धमा 
6. टेण्डर आव्हान गने सम्बन्धमा  
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7. शिक्षा िाखामा कामकाज गनय कमयचारी खटाउने सम्बन्धमा   
8. अपाङ्ग पररचर् पत्र ववतरण सम्बन्धमा  
9. व्र्वसार् दताय तथा नववकरण सम्बन्धमा  

लनणयर्हरुः 

२.१. र्स अशघ गाउँ कार्यपालिकाबाट भएका लनणयर्हरुको कार्ायन्वर्नको ववषर्मा ििफि र सलमक्षा गदाय 
सन्तोषजनक पाइर्ो । 

२.२ अथय मन्त्रािर् बजेट तथा कार्यिम महािाखाको च.नं. ६६ लमलत २०७८/५/२१ को पत्र बमोशजम 
आ.व. २०७७/०७८ मा खररद सम्झौता भइ कोलभड-१९ संिमणका कारण बन्दाबन्दी तथा लनषधेको 
आदेि जारी भई साववकमा सञ्चालित खररद सम्बन्धी ठेक्का सम्झौता बमोशजमका कार्य लनधायररत म्र्ाद 
लभत्र सम्पन्न हनु नसेकोिे खररद सम्झौताको म्र्ाद थप गने सम्बन्धमा नेपाि सरकार मशन्त्रपररषदको 
लमलत २०७८/५/३ को बैठकबाट बोिपत्र तवीकृत गने पदालधकारीिे म्र्ाद थपको आवश्र्कता र 
औशचत्र् ववश्लषेण गरर नेपाि सरकारिाई थप दार्ीत्व नपने गरर बिीमा २०७८ चैत्र मसान्तसम्म म्र्ाद 
थप गनय सवकने व्र्वतथा बमोशजम र्स गाउँपालिका अन्तगयत खररद सम्बन्धी ठेक्का सम्झौता भइ कोलभड-
१९ संिमणका कारण बन्दाबन्दी तथा लनषधेको आदेि जारी भई लनधायररत समर्मा सम्पन्न हनु 
नसकेका चाि ुअवतथामा रहेका तपशििका र्ोजनाहरुको २०७८ पौष मसान्तसम्म म्र्ाद थप गने । 

तपशििः 

१. अमर अवायथोक तवात्र् चौकी भवन लनमायण 

२. भिार्चौर लिफ्ट खानपेानी 

३. बोटेपिुार सपुिेघाट लिफ्ट खानेपानी 

४. पदम बहादरु माध्र्लमक ववद्यािर् भवन लनमायण 

५. खज्र्ायङ्ग-बाख्र-ेबन्दखुयट्टा-वीरबास-लसतन-ेजभुङु्ग मोटरबाटो ततरउन्नती 

६. घशुम्त पवहरो रोकथाम तथा लनर्न्त्रण 

२.३ कोलभड-१९ संिमणका कारण बन्दाबन्दी तथा लनषधेको आदेि कार्ायन्वर्नको तथा ववद्याथीहरुको 
तवात्र् सरुक्षािाई मध्र् नजर गरर हािसम्म पठनपाठन बैकशल्पक ववलधबाट सञ्चािन गररएकोमा 
तवात्र् सरुक्षाका मापदण्डहरु परुा गरर ववद्याथीहरुको भौलतक उपशतथलतमा गाउँपालिकािे लनधायरण गरेका 
ितयहरु पूणय रुपमा पािना गने गरी लमलत २०७८/५/२९ गते देशख ववद्यािर्हरु सञ्चािन गने । 

२.४  आलथयक सामाशजक सूचकका आधारमा कमजोर देशखएका घरपररवार तथा व्र्शक्तहरुको शिक्षा, तवा्र्, 

रोजगारी, आर्आजयनको अवसर तथा सामाशजक संरक्षणका कार्यिम माफय त ् जीवरततरमा सधुार गरी 
गररवी लनवारण गने उदे्दश्र्िे  गाउँपालिकाबाट संचािन हनुे कृवष तथा पि ु ववकास सम्बन्धीका 
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कार्यिमहरु प्रभावकारी रुपमा संचािन गनय  सरकारी वा गैह्रसरकारी संघ संतथा वा लनजी क्षेत्र र 
गाउँपालिकाको िागत साझेदारी कार्यिम संचािन गनय सूचना प्रकािन गने । 

२.५  बािशिक्षा सहर्ोगी कार्यकताय, ववद्यमिर् कमयचारीहरुको पाररश्रलमक नेपाि सरकारिे आ.व. 
२०७८७/०७९ को बजेट माफय त खाइपाइ आएको तिब तकेिमा २०००।- बवृद्ध गरर ददने र बाँकी 
रकम तथानीर् तहिे उपिब्ध गराउने गरर न्रू्नतम पाररश्रलमक रु. १५०००।- लनधायरण गरेकोमा र्स 
गाउँपालिकाको आन्तररक आम्दानी न्रू्न रहेको हुँदा सोही बमोशजम कार्ायन्वर्न गनय कदठनाइ भएकोिे 
हाििाई तपशिि बमोशजमको पारीश्रलमक उपिब्ध गराउने  । 

तपशििः 

१. िेखापाि (ववद्यािर् कमयचारी) हरुको मालसक पाररश्रलमक रु. १८५००।- 

२. बािशिक्षा सहर्ोलग कार्यकतायको मालसक पाररश्रलमक रु. १५०००।- 

३. कार्ायिर् सहर्ोगी 

 १ देशख ३ कक्षा सञ्चािन भएको ववद्यािर्को सहर्ोगीिाई मालसक रु. १००००।- 

 १ देशख ५ कक्षा सञ्चािन भएको ववद्यािर्को सहर्ोगीिाई मालसक रु. ११०००।- 

 १ देशख ८ कक्षा सञ्चािन भएको ववद्यािर्को सहर्ोगीिाई मालसक रु. १२०००।- 

 १ देशख १२ कक्षा सञ्चािन भएको ववद्यािर्को सहर्ोगीिाई मालसक रु.१४०००।- 

 

२.६  वीरबास तवात्र् चौकी, वडा नं. २ र ६ को वडा कार्ायिर्, वडा नं. २ को कभडय हि, श्री ईश्वरी 
माध्र्लमक ववद्यािर्को १६ कोठे भवन, प्रदेि सरकारसँगका समपरुकका र्ोजनाहरु खज्र्ायङ्ग-बाख्र-े
बन्द्रखटु्टा-वीरबास-लसतन-ेजभुङु्ग मोटर बाटो ततरउन्नती, उपल्िो हवटर्ा-शचलनर्ा पोखरी-भरवा-राङ्वास फेदी-
खज्र्ायङ्ग मोटर बाटो ततरउन्नती, शझरबास-टाप-ुरैनादी-डल्िी खोिा मोटर बाटो ततरउन्नती तथा नेपाि 
सरकारसँगको समपरुक र्ोजना खज्र्ायङ्ग दरबार  घशुम्ट सडक ततरउन्नती टेण्डर गने । 

 

२.७ शिक्षा िाखामा कामकाज गनय जनिशक्तको अभाविे कदठनाई भएको हुँदा हाििाई अको व्र्वतथा नभए 
सम्मको िालग श्री सूर्ोदर् माध्र्लमक ववद्यािर्का शिक्षक श्री शखम बहादरु थापािाई तोवकएकोमा हाि 
ववद्यािर् सञ्चािन गनुय पने अवतथामा ववद्यािर्मा पिनपाठन अको व्र्वतथा नहनु्जेि लनजको सट्टामा 
मालसक रु. २००००।- अनदुान २०७८ असोज १ गते देशख उपिब्ध गराउने । 

२.८ गाउँपालिका लभत्रका अपाङ्गता भएका र हाि सम्म अपाङ्ग पररचर्पत्र नबनाएका व्र्शक्तहरुिाई  अपाङ्ग 
पररचर् पत्र लमलत २०७८/६/१० गते गाउँपालिकामा ववतरण गने । 

 

२.९ गाउँपालिका लभत्र सञ्चािनमा रहेका व्र्वसार्हरुको दताय तथा नववकरणको िालग सम्बशन्धत वडा 
कार्ायिर्मा तपशिि बमोशजम शिववर सञ्चािन गने । 
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तपशििः 
 

लस.नं. लमलत समर् तथान कैवफर्त 

१ २०७८/६/११ गते लबहान ८.०० बजे देशख  १ नं. वडा कार्ायिर्, बलिथमु  

२ २०७८/६/१२ गते लबहान ८.०० बजे देशख २ नं. वडा कार्ायिर्, जभुङु्ग  

३ २०७८/६/१३ गते लबहान १०.०० बजे देशख ४ नं. वडा कार्ायिर्, वीरबास  

४ २०७८/६/१४ गते लबहान १०.०० बजे देशख ५ नं. वडा कार्ायिर्, अमर अवायथोक  

५ २०७८/६/१४ गते अपरान्ह २.०० बजे देशख देशख ६ नं. वडा कार्ायिर्, उपल्िो हवटर्ा  

६ २०७८/६/१५ गते लबहान ११.०० बजे देशख ७ नं. वडा कार्ायिर्, ठूिापोखरा  

 

लमलत २०७८/५/२९ गतेको तेस्रो कार्यपालिका बैठकका लनणयर्हरु 

प्रततावहरुः- 

१. अशघल्िो बैठकको सलमक्षा सम्बन्धमा  
२. औद्योगीक ग्रामको लसफाररस सम्बन्धमा  
३. आ.व. २०७६/०७७ को बेरुजकुो सलमक्षा सम्बन्धमा  
४. िुङ्गा, लगट्टी, बािवुाको आ.व. २०७६/०७७ र ०७७/०७८ मा लनकािीको  ठेक्काको बाँकी वकतता रकम 

असिुी सम्बन्धमा  
५. बराहादेव कन्तरक्सनको "घ" वगयको इजाजत सम्बन्धमा । 

६. अटो ररक्सा दताय तथा नववकरण सम्बन्धमा । 

लनणयर्हरु 

३.१. र्स अशघ गाउँ कार्यपालिकाबाट भएका लनणयर्हरुको कार्ायन्वर्नको ववषर्मा ििफि र सलमक्षा गदाय 
सन्तोषजनक पाइर्ो । 

३.२ र्स गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको वडा नं. ६ तथीत कल्टुङ्ग बगैंचा चौरमा रहेको वक.नं. ६४०, ६४१ र 
९२६ क्षेत्रफि ३५ रोपनीको सरकारी खािीचौरमा पूवय संभाव्र्ता अध्र्र्न प्रलतवेदनका आधारमा 
औद्योलगकग्राम घोषणा प्रविर्ा अगाडी बिाउनका िालग औद्योलगक ग्राम तथापना गनय सहमलतपत्र, चार 
वकल्िा सवहत जग्गाको वववरण तथा औद्योलगकग्राम घोषणा तथा सञ्चािन सम्बन्धी कार्यववलध, २०७५ िे 
लनधायरण गरेको कागजात समेत संिग्न गरर प्रदेिमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रािर्मा र 
केन्द्रमा उद्योग, वाशणज्र् तथा आपूलतय मन्त्रािर्मा औद्यवलगक ग्राम घोषणा गने प्रविर्ा अगाडी बिाउन 
लसफाररस तथा समन्वर्को िालग कागजात सवहत पत्र पठाउने। 

३.३ आ.व. २०७६/०७७ मा महािेखा पररक्षकको कार्ायिर्बाट भएको िेखापररक्षणबाट औिंाइएको 
बेरुजकुो ववषर्मा ििफि गरर बेरुज ुफियर्ौटको िालग आवश्र्क प्रविर्ाहरु परुा गरर समपररक्षण गने। 

३.४  िुङ्गा, लगट्टी, बािवुाको आ.व. २०७६/०७७ मा सगगु कन्तरक्सनिे गाउँपालिकासँग लनकासीको िालग 
सम्झौता गरर पवहिो र दोस्रो वकतताबापतको रकम भकु्तानी गरेको र तेस्रो वकतताको रकम रु. 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुपेरटन  

 

      बषय: २       अङ्क  9       २०७८ असोज २५ गते 

१५१०००।- भकु्तानी नगरेको र िुङ्गा, लगट्टी, बािवुाको ०७७/०७८ मा नाईजि कन्तरक्सनिे 
लनकािीको सम्झौता गरेकोमा पवहिो वकतताको रकम भकु्तानी गरेको र बाँकी रकम रु. २५१८००।- 
हािसम्म पलन भकु्तानी नगरेको हुँदा रकम असूिीको िालग पत्राचार गने । 

३.६  गलु्मीदरबार गाउँपालिका वडा नं. ४ मा रहेको बराहादेव कन्तरक्सन एण्ड सप्िार्सय कम्पनीिे "घ" 

वगयको लनमायण व्र्वसार्ी इजाजत-पत्रको िालग लनवेदन पेि गरेकोमा गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको "घ" वगय 
लनमायण व्र्वसार्ी इजाजत-पत्र सम्बन्धी कार्यववलध, २०७४ को अनसूुची-५ बमोशजम "घ" वगयको लनमायण 
व्र्वसार्ीको िालग आवश्र्क र्ोग्र्ता परुा गरेको र उक्त बराहादेव कन्तरक्सन एण्ड सप्िार्सयका मेशिन 
र उपकरणहरु चाि ु र राम्रो अवतथामा रहेको व्र्होरा मेकालनकि इशन्जलनर्र श्री दण्डपाणी पौडेि 
बटुवि-१६, रुपन्देही ने.इ.ए. सदतर्ता नं.द४४७३ र ने.इ.प. सदतर्ता नं. ३६१ "मेकालनकि" िे 
प्रमाशणत गरेको हुँदा तथानीर् सरकार सञ्चािन, ऐन २०७४ को दफा ११(२) उपदफा ि(१०) िे 
ददएको अलधकार बमोशजम "घ" वगयको इजाजत -पत्र उपिब्ध गराउने लनणयर् गररर्ो । 

 

३.७ गलु्मीदरबार गाउँपालिका लभत्र सञ्चािन भएका अटोररक्साहरुिाई व्र्वशतथत गनयको िालग दताय तथा 
नववकरणको िालग १५ ददनको समर् ददइ सूचना प्रकािन गने लनणयर् गररर्ो । 

 

  

 

  



 

 

38     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

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

 

      बषय: २       अङ्क  9       २०७८ असोज २५ गते 

मित्िरणूा  सािाजवनक अवरपि  
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुपेरटन  

 

      बषय: २       अङ्क  9       २०७८ असोज २५ गते 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुपेरटन  

 

      बषय: २       अङ्क  9       २०७८ असोज २५ गते 

वजल्पा तथा राविय वमवडयामा गाउँरावपका 

 THEANNAPURNAEXPRESS.COM द्वारा व्र्क्त गररएको श्रद्धरे् अध्र्क्षज्रू् प्रलत श्रद्धान्जिी नोट 

अववरि वषायबाट गौडाकोट जभुङु्ग सडक अन्तगयत सपुा खोिा र लनदरुमा दईु वटा सडक अवरुद्ध भएको 
सम्बन्धमा बोल्दै गाउँपालिकाका प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत िक्ष्मण पाण्डे 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुपेरटन  

 

      बषय: २       अङ्क  9       २०७८ असोज २५ गते 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुपेरटन  

 

      बषय: २       अङ्क  9       २०७८ असोज २५ गते 

साउन  र भदौ मवहनामा संचािन भएका ववलभन्न कार्यिमहरुको झिक 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

“तपाईँको मातक खोई” अलभर्ान सञ्चािन कार्यिम 

प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत र प्रिासन िाखाको बीचमा 
कार्यसम्पादन सम्झौता 

कोलभड खोप कार्यिमको अनगुमन गदै शजल्िा 
समन्वर् अधीकारी िगार्तको टीम 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुपेरटन  

 

      बषय: २       अङ्क  9       २०७८ असोज २५ गते 

केही महत्वपूणय सन्देिमूिक सूचना तथा जानकारीहरु 

  

तवात्र् चौकीको करेसाबारीमा उब्जनी भएको हररर्ो साग 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुपेरटन  

 

      बषय: २       अङ्क  9       २०७८ असोज २५ गते 

साउन  र भदौ मविनामा भए गरेका मखु्य कायाि को प्रगती वििरण 

आ.व. २०७८/०७९ 

  

मवहना : साउन  र भदौ   
लस.नं सम्पाददत प्रमखु कार्यहरु साउन भदौ र्ो आ.व.मा हािसम्मको कैवफर्त 

१ पशन्जकरण तफय          

  

क. जन्मदताय ४४ ६३ १०७   

ख. मतृ्र्दुताय २५ १९ ४४   

ग. वववाहदताय १० १३ २३   

घ. सम्बन्ध ववच्िेद ४ ४ ८   

ङ. बसाईसराई दताय २ १७ १९   

च. बसाई सरी गएको ५ ४२ ४७   

ि. बसाई सरी आएको ४ १ ५   

२ सामाशजक सरुक्षा तफय          

  

ववतरण गररएको रकम ० ० ०   

जम्मा िगत कट्टा भएको संख्र्ा ० ० ०   

जम्मा थप भएको संख्र्ा ० ० ०   

हाि कार्म भएको जम्मा संख्र्ा ० ० ०   

३ प्रमाशणत सम्बन्धी     
 

  

  

नाता प्रमाशणत  ३२ ३० ६२   

आम्दानी प्रमाशणत २ ९ ११   

अन्र् प्रमाशणत  ४६ ४७ ९३   

४ लसफाररस सम्बन्धी     0   

  

नागररकता लसफाररस  २२ ४८ ७०   

नाबािक पररचर् पत्र लसफाररस ० १ १   

प्रलतलिवप नागररकता लसफाररस १२ २१ ३३   

पेन्सन सम्बन्धी कागजात लसफाररस ३ २ ५   

५ प्रकोप व्र्वतथापन सम्बन्धी      0   

  
क) राहत प्राप्त गने संख्र्ा  ० ० ०   

ख) आलथयक सहार्ता रकम ० ० ०   

६ न्र्ावर्क सलमलत सम्बन्धी वववरण     0   

  

क) न्र्ावर्क सलमलतमा दताय भएका लनवेदन संख्र्ा १ १ २   

   फछ्र्ोट संख्र्ा ० १ १   

ख) लमिापत्र भएका  ० ० ०   

ग) फैसिा भएका ० ० ०   

घ) मेिलमिाप केन्द्र पठाइएको संख्र्ा ० ० ०   

७ दताय नववकरण सम्बन्धी     0   
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुपेरटन  

 

      बषय: २       अङ्क  9       २०७८ असोज २५ गते 

आ.व. २०७८/०७९ 

  

मवहना : साउन  र भदौ   
लस.नं सम्पाददत प्रमखु कार्यहरु साउन भदौ र्ो आ.व.मा हािसम्मको कैवफर्त 

  

संघ संतथा दताय ० ० ०   

संघ संतथा नववकरण ० १ १   

व्र्वसार् दताय ७ ९ १६   

व्र्वसार् नववकरण ६ १४ २०   

कृवष सम्बन्धी फमय दताय o ० ०   

कृवष सम्बन्धी फमय नववकरण ० २ २   

पिपुािन सम्बन्धी फमय दताय ० १ १   

पिपुािन सम्बन्धी फमय नववकरण १ १ २   

कृवष तथा पि ुफमय दताय २ ५ ७   

कृवष तथा पि ुफमय नवीकरण ० ० ०   

कृषक दताय संख्र्ा ० ० ०   

कृषक समूह दताय संख्र्ा ० ० ०   

७ सहार्ता कक्षबाट सेवा लिने संख्र्ा ० ० ०   

८ सामाशजक संजाि अध्र्ावलधक पटक २२ १९ ४१   

९ कार्ायिर्को वेवसाईट अध्र्ावलधक पटक ११ १३ २४   

१० SMS माफय त सूचना संम्प्रषेण ९ १९७ २०६   

११ अनगुमन सम्बन्िी वििरण (रटक)     
 

  

  

क. बजार अनगुमन ० ० ०   

   कारवाही ० ० ०   

ख. तवात्र् चौकीहरुको अनगुमन  ४ ४ ८   

ग. वडा कार्यिर्हरुको अनगुमन  ० ० ०   

घ. ववद्यािर्हरुको अनगुमन ८ ६ १४   

ङ. सहकारी संतथाहरुको अनगुमन ० ० ०   

च. र्ोजनाहरुको अनगुमन लनरीक्षण ० ० ०   

ि. र्ोजनाहरुको प्राववलधक लनरीक्षण ० ० ०   

ज. मासपुसिहरुको अनगुमन ० ० ०   

झ. औषधी पसिहरुको अनगुमन २ २ ४   

ञ. कृषकहरुको फमय अनगुमन ० ० ०   

ट. कृषक भेटघाट (कृवषसँग सम्बशन्धत) २३ ३६ ५९   

ठ. कृषक भेटघाट (पिपंुिीसँग सम्बशन्धत) १५ २९ ४४   

१२ गनुासो फिौट     
 

  

  
क) कार्ायिर्मा लनवेदन माफय त  ० ० ०   

ख) हेल्िो सरकार माफय त ० ० ०   
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुपेरटन  

 

      बषय: २       अङ्क  9       २०७८ असोज २५ गते 

आ.व. २०७८/०७९ 

  

मवहना : साउन  र भदौ   
लस.नं सम्पाददत प्रमखु कार्यहरु साउन भदौ र्ो आ.व.मा हािसम्मको कैवफर्त 

ग) सामाशजक सन्जाि माफय त ० ० ०   

१३ बैठक सम्बन्धी वववरण     
 

  

  

क. कार्ायपालिका बैठक १ २ ३   

ख. वडा सलमलत बैठक १२ ११ २३   

ग. ववषर्गत सलमलत बैठक ० ० ०   

घ. ववपद् सम्बन्धी बैठक ० ० ०   

ङ. LCCMC बैठक ० ० ०   

च. खररद सम्बन्धी बैठक २ ० २   

ि. टेण्डर सम्बन्धी बैठक ० ० ०   

ज. कमयचारी िनौट सम्बन्धी बैठक ० ० ०   

झ. ववपन्न नागररक उपचार सम्बन्धी बैठक ० ० ०   

ज. तटाफ बैठक १ ० १   

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

ञ. तथानीर् पाठर्िम लनमायण सलमलतको बैठक ० ० ०   

ट. शिक्षा सलमलतको बैठक ० ० ०   

ठ.  न्र्ार्ीक सलमलतको वैठक १ ० १   

ड. मखु्र्मन्त्री ग्रामीण ववकास कार्यिम सलमलत ० ० ०   

ण. अन्र्  ० ० ०   

१४ र्ोजना सम्बन्धी वववरण     
 

  

  

क. जम्मा र्ोजनाहरुको संख्र्ा  - - ०   

ख. उपभोक्त सलमलतबाट सम्झौता भएको संख्र्ा ० ० ०   

ग. र्ोजनाको रकम भकु्तानी ० ० ०   

बोिपत्र / शििबन्दी     ०   

क. आर्ोजनाको Cost Estimate, Bidding Document तर्ार ० ० ०   

ख. ठेक्का सम्झौता तर्ार ० ० ०   

ग. Bid Evaluation Report तर्ार ० ० ०   

घ. ठेक्का मूल्र्ाङ्कन प्रलतवेदन ० ० ०   

ङ. आर्ोजना सपररवेक्षण १० १५ २५   

उपभोक्ता सलमलतद्वारा सम्पाददत हनु ेर्ोजना         

क. र्ोजना िागत अनमुान तर्ार ० ० ०   

ख. र्ोजना मलु्र्ाङ्कन तर्ार ० ० ०   

ग. आर्ोजना सपुररवेक्षण ० ० ०   

१५ तवात्र् सेवा लिन ेनागररकहरुको वववरण     
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुपेरटन  

 

      बषय: २       अङ्क  9       २०७८ असोज २५ गते 

आ.व. २०७८/०७९ 

  

मवहना : साउन  र भदौ   
लस.नं सम्पाददत प्रमखु कार्यहरु साउन भदौ र्ो आ.व.मा हािसम्मको कैवफर्त 

  

तवात्र् संतथाबाट 1842 1602 ३४४४   

खोप केन्द्रबाट 217 137 ३५४   

मवहिा तवात्र् तवरं्सेववका माफय त 1166 943 २१०९   

गाउँघर क्िीलनकबाट 146 141 २८७   

खोप कार्यिम सम्बन्धी वववरण         

लब.लस.जी. 16 28 ४४   

लड.वप.वट.१ 16 21 ३७   

लड.वप.वट.२ 23 21 ४४   

लड.वप.वट.३ 12 21 ३३   

वप.लस.लभ.३ एम आर 33 25 ५८   

जे.ई. 51 30 ८१   

एम आर २ 29 14 ४३   

वट.लड.२ र २+ 19 21 ४०   

क्षर्रोग लनर्न्त्रण सम्बन्धी सेवा प्रदान 2 2 ४   

ओ.वप.डी. सेवा         

मवहिाको संख्र्ा 1150 762 १९१२   

परुुषको संख्र्ा 691 556 १२४७   

"कततो ि आमा" कार्यिम तफय          

परामिय ददईएको संख्र्ा 29 22 ५१   

फोकि पसयनिे सम्पकय  गरेको पटक 58 48 १०६   

घरघरमा ज्रे्ष्ठ नागररक तवात्र् सेवा 87 48 १३५   

१६ लनिलु्क औषधी ववतरण १८४२ १६०२ ३४४४   

१७ मात ृतथा नवशिि ु ६२ ४८ ११०   

१८ तवात्र् ववमा २४ २४ ४८   

१९ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यिम र्ोजना संख्र्ा ० ० ०   

२० रोजगारमा संिग्न जनिशक्त  ० ० ०   

२१ प्रधानमन्त्री रोजगारका िालग सूचीकृत संख्र्ा ० ० ०   

२२ कृषकहरुिाई ववउपि ववतरण (कृषक संख्र्ा) ० ० ०   

२३ कृषकहरुिाई औजार ववतरण ० ० ०   

२४ पिपंुक्षी औषधी ववतरण २१६७ ० २१६७   

२५ पिपंुशक्ष लनकासा लसफाररस र संख्र्ा ४ ० ४   

२६ 
कृलतम गभायधान (गाई) ० ८ ८   

कृलतम गभायधान (भैसी) ० ८ ८   
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुपेरटन  

 

      बषय: २       अङ्क  9       २०७८ असोज २५ गते 

आ.व. २०७८/०७९ 

  

मवहना : साउन  र भदौ   
लस.नं सम्पाददत प्रमखु कार्यहरु साउन भदौ र्ो आ.व.मा हािसम्मको कैवफर्त 

जम्मा ० १६ १६   

२७ जेष्ठ नागररक पररचर् पत्र ववतरण संख्र्ा २ ० २   

२८ अपाङ्ग पररचर् पत्र ववतरण संख्र्ा ० ० ०   

२९ 

गररव पररवार पवहचान तथा पररचर्पत्रको िालग िगत संकन     ०   

गणना गररएको परुुष पररवारमूिीको संख्र्ा ० ० ०   

गणना गररएको मवहिा पररवारमूिीको संख्र्ा ० ० ०   

२९ गररव पररचर् पत्र ववतरण संख्र्ा ० ० ०   

३० ररक्त पदमा शिक्षक लनर्कु्ती २ १ ३   

३१ हेल्थ डेतकबाट सेवा लिनेको संख्र्ा ० ० ०   

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

३३ कार्यववधी र लनदेशिका तवीकृत भएको संख्र्ा ० ० ०   

 

१. राजश्व सम्बन्धी वववरणः 

कर शिषयक/मवहना साउन भदौ जम्मा 
व्र्वसार् कर 23,000.00 59,000.00 82,000.00 

भमुी कर (मािपोत) 2,99,378.19 80,389.44 3,79,767.63 

घरवहाि कर 1,03,252.10 14,200.00 1,17,452.10 

लसफाररस दततरु 50,300.00 71,100.00 1,21,400.00 

व्र्शक्तगत घटना दताय 11,500.00 31,800.00 43,300.00 

व्र्वसार् दताय 9,000.00 0.00 9,000.00 

अन्र् कर 6,920.00 7,500.00 14,420.00 

नाता प्रमाशणत कर 3,500.00 7,800.00 11,300.00 

व्र्वसार् नवीकरण 22,500.00 0.00 22,500.00 

घर कर 23,800.00 14,625.00 38,425.00 

जम्मा 5,53,150.29 2,86,414.44 8,39,564.73 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुपेरटन  

 

      बषय: २       अङ्क  9       २०७८ असोज २५ गते 

२. आलथयक प्रिासन सम्बन्धी : 
क. पूजँीगत खचय 

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

गाउँपालिका १०,३०,९७,०४५.०० 0 0 १०,३०,९७,०४५   

संघ ३,९५,००,००० 0 0 ३,९५,००,०००   

प्रदेि ८०,००,००० 0 0 ८०,००,०००   

जम्मा १५,०५,९७,०४५.०० 0 0 १५,०५,९७,०४५   

ख. चाि ुखचय 

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

गाउँपालिका १३,५६,७९,८८३.१० 0 0 १३,५६,७९,८८३   

संघ १९,३८,००,००० 0 0 १९,३८,००,०००   

प्रदेि ६५,४४,००० 0 0 ६५,४४,०००   

जम्मा ३३,६०,२३,८८३.१० 0 0 ३३,६०,२३,८८३   

 

कायाापयको सिारी सािन वििरण र प्रयोग गन ेअविकारी 

वस.न 
सिारीको 

प्रकार 

सिारी सािनको 

ब्राण्ड 
सिारी दताा न ं

मोडप न ंबनकेो 

िषा 

सिारी प्रयोग गन ेअविकारी 

रद नामथर 

1 मोटरसाईकप यमािा पु १ ब १३७९ FZS 2017 इवन्जवनयर राजु अयााप 

2 मोटरसाईकप यमािा पु १ ब १३८० SZR 2017   

3 मोटरसाईकप यमािा पु १ ब १८६३ SOLUTO 18 खा.र.स.टे. वखम बिादरु काकी 

4 मोटरसाईकप बजाज पु १ ब १५९५ pulsar 2017 अविकृत छैठौं स्िास््य नारायणप्रसाद अयााप 

5 मोटरसाईकप बजाज पु १ ब १५९४ pulsar 2017   ६ नं.िडा कायाापय 

6 मोटरसाईकप बजाज पु १ ब १५९७ pulsar 2017   १ नं.िडा कायाापय 

7 मोटरसाईकप बजाज पु १ ब १५९३ pulsar 2017 सि-इवन्जवनयर वििम बसे्नत 

8 मोटरसाईकप बजाज पु १ ब १५९२ pulsar 2017 अविकृत छैठौप्रशासन टंक प्रसाद रन्थी 

9 मोटरसाईकप बजाज पु १ ब १५९० pulsar 2017   गाउँरावपकाको कायाापय 

10 मोटरसाईकप बजाज पु १ ब ८२३ pulsar 2016 ना.कृ.प्राविविक वपप बिादरु घती 

11 मोटरसाईकप िोन्डा पु १ ब ११५१ SPL 2017 
  

12 मोटरसाईकप यमािा पु १ ब १९१७ FZS 2018 प्रमुख प्रशासकीयअविकृत पक्ष्मण राण्डे 

13 मोटरसाईकप यमािा पु १ ब ११८४ SZR 2017 सूचना प्रविवि अविकृत सुरेश खनाप 

14 मोटरसाईकप यमािा पु १ ब ८१८ SZR 2017   गाउँरावपकाको कायाापय 

15 मोटरसाईकप यमािा पु १ ब ८५५ FZR 2016 सू.स. प्रकाश थारा 

16 मोटरसाईकप बजाज पु १ ब ११०४ Discover 2017 पेखाराप तेजेन्र थारा 

17 मोटरसाईकप बजाज पु १ ब १५९६ pulsar 2017  ह.स. चालक  गोवबन्द थारा 

18 मोटरसाईकप बजाज पु १ ब १५९९ pulsar 2017   ७ नं. िडाकायाापय 
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुपेरटन  

 

      बषय: २       अङ्क  9       २०७८ असोज २५ गते 

वस.न 
सिारीको 

प्रकार 

सिारी सािनको 

ब्राण्ड 
सिारी दताा न ं

मोडप न ंबनकेो 

िषा 

सिारी प्रयोग गन ेअविकारी 

रद नामथर 

19 मोटरसाईकप बजाज पु १ ब १५९१ pulsar 2017 
 

२ नं. िडा कायाापय 

20 मोटरसाईकप यमािा पु १ ब १०४२ SZR 2016 
 

५ नं. िडा कायाापय 

21 मोटरसाईकप बजाज पु १ ब १५९८ pulsar 2017 
 

३ नं. िडा कायाापय 

22 मोटरसाईकप िोन्डा पु १ ब२७९९ Shine  2019 िडा सवचि ४ नं. िडा कायाापय 

23 जीर 
मविन्दा 

स्करवरयो 
पु १ झ १५९२ S54WD 2018 का.िा.अध्यक्ष र  प्र.प्र.अ. गाउँरावपकाको कायाापय 

  



 

 

51     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  
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कमाचारीको िावजरी¸ काज र वबदा सम्बन्िी वििरण 
मविना : साउन       

आ.ि. : २०७८/७९ 

ि.स.ं नाम रद/श्रणेी जम्मा क्रदन उरवस्थत अनरुवस्थत विदा काज 
सािाजवनक 
विदा सप्तािन्त 

1 पक्ष्मण राण्ड े प्रमुख प्रशासकीय अविकृत  32 22 0 0 0 5 5 

2 नारायण प्रसाद अयााप  स्िास््य संयोजक/अविकृत छैठौ ँ 32 20 2 0 0 5 5 

3 टंक प्रसाद रन्थी  अविकृत छैठौं/अविकृत छैठौ ँ 32 19 3 0 0 5 5 

4 निराज वघवमरे अविकृत छैठौं/अविकृत छैठौ ँ 32 22 0 0 0 5 5 

5 उजेपी दिेी रोखरेप  रशु अविकृत/अविकृत छैठौ ँ 32 17 5 0 0 5 5 

6 भविष्य अयााप  पेखा अविकृत/अविकृत छैठौ ँ 32 17 5 0 0 5 5 

7 राजु अयााप इवन्जवनयर/अविकृत छैठौ ँ 32 17 5 0 0 5 5 

8 सुरेश खनाप सूचना प्रविवि अविकृत/अविकृत छैठौ ँ 34 19 5 0 0 5 5 

9 अवनप कुमार यादि  इवन्जवनयर (रुनर्नामााण)/अविकृत छैठौ ँ 32 0 22 0 0 5 5 

10 आविष्कार खत्री कृवष अविकृत/अविकृत छैठौ ँ 32 22 0 0 0 5 5 

11 वनमापा राण्ड े रोजगार संयोजक/अविकृत छैठौ ँ 32 11 11 0 0 5 5 

12 नरेन्र शमाा  स्रोत व्यवि/निौं ति 32 20 2 0 0 5 5 

13 वभमसेन थारा ना.सु./सिायक राचौ ँ 32 17 5 0 0 5 5 

14 तेजेन्र थारा  पेखाराप/सिायक राचौ ँ 32 22 0 0 0 5 5 

15 वखम बिादरु काकी  खा.रा.स.टे./सिायक राचौ ँ 32 9 13 0 0 5 5 

16 टेकराज वगरी  आ.प.ेर./सिायक राचौ ँ 32 15 7 0 0 5 5 

17 वििम बस् नते सि-इवन्जनीयर/सिायक राचौ ँ 32 16 6 0 0 5 5 

18 वसता पम्तरी  सि-इवन्जनीयर/सिायक राचौ ँ 32 18 1 3 0 5 5 

19 विष्णु सूयािशंी अिेि/सिायक राचौ ँ 32 17 5 0 0 5 5 

20 टुक बिादरु राना कम्प्युटर अररेटर/सिायक राचौ ँ 32 10 0 12 0 5 5 

21 एवपना खड्का स्टाि नसा/सिायक राचौ ँ 32 15 7 0 0 5 5 

22 िाम बिादरु ढगेा  Mis अररेटर/सिायक राचौ ँ 32 0 22 0 0 5 5 

23 रमेश खड्का प्राविविक सिायक/सिायक राचौ ँ 32 8 14 0 0 5 5 

24 वत्रपोक प्रसाद यादि  सि-इवन्जनीयर (करार)/सिायक राचौ ँ 32 1 21 0 0 5 5 

25 वपप बिादरु घती ना.प्रा.स./सिायक चौथो 32 11 11 0 0 5 5 

26 प्रकाश थारा  सूचना सिायक/सिायक चौथो 32 19 3 0 0 5 5 

27 अमर बिादरु रल्पी खेपकुद वशक्षक/सिायक चौथो 32 9 13 0 0 5 5 

28 गोविन्द थारा िपकुा सिारी चापक/श्रेणी वबविन 32 11 11 0 0 5 5 

29 गोमा खत्री  कायाापय सियोगी/श्रेणी वबविन 32 22 0 0 0 5 5 

30 चोपाकान्त रौडेप  कायाापय सियोगी/श्रेणी वबविन 32 22 0 0 0 5 5 

31 टोरपाप ज्ञिापी कायाापय सियोगी/श्रेणी वबविन 32 20 2 0 0 5 5 

32 क्रदनेश अयााप कायाापय सियोगी/श्रेणी वबविन 32 22 0 0 0 5 5 

33 वमत्रपाप ज्ञिापी कायाापय सियोगी/श्रेणी वबविन 32 21 1 0 0 5 5 

िडा न.ं १ 

ि.स.ं नाम रद/श्रणेी जम्मा क्रदन उरवस्थत अनरुवस्थत विदा काज 
सािाजवनक 

विदा 
सप्तािन्त 

1 जग बिादरु सतुाङ्गी िडा सवचि/सिायक चौथो 32 17 2 3 0 5 5 

2 सविना िुङ्जेवप  सामावजक रररचापक/सिायक चौथो 32 15 7 0 0 5 5 

3 नारायण रन्थी ना.प्रा.स./सिायक चौथो 32 15 7 0 0 5 5 

4 रटकाराम रराजुपी  कायाापय सियोगी/श्रेणी वबविन 32 22 0 0 0 5 5 

िडा न.ं२ 

ि.स.ं नाम रद/श्रणेी जम्मा क्रदन उरवस्थत अनरुवस्थत विदा काज 
सािाजवनक 

विदा सप्तािन्त 
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1 गोकणा वतवमवल्सना  अ.स.ई./सिायक चौथो 32 22 0 0 0 5 5 

2  म बिादरु गािा  िडा सवचि/सिायक चौथो 32 4 18 0 0 5 5 

3 समुर श्रेष्ठ कायाापय सियोगी/श्रेणी वबविन 32 22 0 0 0 5 5 

िडा न.ं३ 

ि.स.ं नाम रद/श्रणेी जम्मा क्रदन उरवस्थत अनरुवस्थत विदा काज 
सािाजवनक 

विदा सप्तािन्त 

1 रुर्णामा वघवमरे  िडा सवचि/सिायक चौथो 32 15 7 0 0 5 5 

2 अजुान वि.क. कायाापय सियोगी/श्रेणी वबविन 32 20 2 0 0 5 5 

3 नेना थारा  कायाापय सियोगी/श्रेणी वबविन 32 18 4 0 0 5 5 

िडा न.ं४ 

ि.स.ं नाम रद/श्रणेी जम्मा क्रदन उरवस्थत अनरुवस्थत विदा काज सािाजवनक 

विदा 
सप्तािन्त 

1 घनश्यम चुदापी  िडा सवचि/सिायक राचौ ँ 32 21 1 0 0 5 5 

2 विरेन्र टण्डन  अ.स.ई./सिायक चौथो 32 21 1 0 0 5 5 

3 उदि न्यौराने ना.प्रा.स./सिायक चौथो 32 22 0 0 0 5 5 

4 ओम बिादरु रजापी कायाापय सियोगी/श्रेणी वबविन 32 19 3 0 0 5 5 

5 रुरन बिादरु अविकारी कायाापय सियोगी/श्रेणी वबविन 32 22 0 0 0 5 5 

िडा न.ं५ 

ि.स.ं नाम रद/श्रणेी जम्मा क्रदन उरवस्थत अनरुवस्थत विदा काज 
सािाजवनक 

विदा 
सप्तािन्त 

1 माया टण्डन  िडा सवचि/सिायक राचौ ँ 32 17 5 0 0 5 5 

2 नमुना गौतम  ना.प्रा.स./सिायक चौथो 32 13 9 0 0 5 5 

3 िरर प्रसाद कडेंप  ना.प्रा.स./सिायक चौथो 32 14 8 0 0 5 5 

4 मोिन तङनामी  कायाापय सियोगी/श्रेणी वबविन 32 22 0 0 0 5 5 

5 शान्ता वगरी  कायाापय सियोगी/श्रेणी वबविन 32 22 0 0 0 5 5 

िडा न.ं६ 

ि.स.ं नाम रद/श्रणेी जम्मा क्रदन उरवस्थत अनरुवस्थत विदा काज 
सािाजवनक 

विदा 
सप्तािन्त 

1 सागर सा   अ.स.ई./सिायक चौथो 32 20 2 0 0 5 5 

2 शकुन्तपा मल्प शािी ना.प्रा.स./सिायक चौथो 32 22 0 0 0 5 5 

3 क्रदनेश प्रसाद श्रेष्ठ  कायाापय सियोगी/श्रेणी वबविन 32 21 1 0 0 5 5 

िडा न.ं७ 

ि.स.ं नाम रद/श्रणेी जम्मा क्रदन उरवस्थत अनरुवस्थत विदा काज सािाजवनक 

विदा 
सप्तािन्त 

1 जय विमाप कंडपे ना.प्रा.स./सिायक राचौ ँ 32 18 4 0 0 5 5 

2 विवनता ज्ञिापी  क्रिल्ड सिायक/सिायक चौथो 32 20 2 0 0 5 5 

3 भेष वििम खत्री  कायाापय सियोगी/श्रेणी वबविन 32 8 14 0 0 5 5 

 

  



 

 

53     गलु्मीदरबार गाउँपालिका  
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मविना : भदौ 
      

आ.ि. : २०७८/७९ 

ि.स.ं नाम रद/श्रणेी जम्मा क्रदन उरवस्थत अनरुवस्थत विदा काज सािाजवनक 
विदा 

सप्तािन्त 

1 पक्ष्मण राण्डे  प्रमखु प्रशासकीय अविकृत प्रमखु 31 25 0 0 0 2 4 

2 नारायण प्रसाद अयााप  स्िास््य संयोजक/अविकृत छैठौ ँ 31 20 4 १ 0 2 4 

3 टंक प्रसाद रन्थी  अविकृत छैठौं/अविकृत छैठौ ँ 31 22 3 0 0 2 4 

4 निराज वघवमरे  अविकृत छैठौं/अविकृत छैठौ ँ 31 22 3 0 0 2 4 

5 उजेपी दिेी रोखरेप  रश ुअविकृत/अविकृत छैठौ ँ 31 15 9 0 0 3 4 

6 भविष्य अयााप पेखा अविकृत/अविकृत छैठौ ँ 31 22 3 0 0 2 4 

7 राज ुअयााप  इवन्जवनयर/अविकृत छैठौ ँ 31 19 1 0 7 2 4 

8 सुरेश खनाप  सूचना प्रविवि अविकृत/अविकृत छैठौ ँ 31 20 0 0 5 2 4 

9 अवनप कुमार यादि  इवन्जवनयर (रुनर्नामााण)/अविकृत छैठौ ँ 31 0 25 0 0 2 4 

10 आविष्कार खत्री  कृवष अविकृत/अविकृत छैठौ ँ 31 7 18 0 0 2 4 

11 वनमापा राण्ड े रोजगार संयोजक/अविकृत छैठौ ँ 31 18 6 0 0 3 4 

12 नरेन्र शमाा  स्रोत व्यवि/निौं ति 31 25 0 0 0 2 4 

13 वभमसेन थारा  ना.सु./सिायक राचौ ँ 31 20 0 5 0 2 4 

14 तेजेन्र थारा  पेखाराप/सिायक राचौ ँ 31 23 0 2 0 2 4 

15 वखम बिादरु काकी  खा.रा.स.टे./सिायक राचौ ँ 31 13 0 12 0 2 4 

16 टेकराज वगरी  आ.पे.र./सिायक राचौ ँ 31 23 0 2 0 2 4 

17 वििम बस् नते  सि-इवन्जनीयर/सिायक राचौ ँ 31 12 0 3 10 2 4 

18 वसता पम्तरी सि-इवन्जनीयर/सिायक राचौ ँ 31 23 1 0 0 3 4 

19 विष्णु सूयािंशी  अिेि/सिायक राचौ ँ 31 22 2 1 0 2 4 

20 टुक बिादरु राना  कम्प्युटर अररेटर/सिायक राचौ ँ 31 24 0 1 0 2 4 

21 एवपना खड्का  स्टाि नसा/सिायक राचौ ँ 31 21 3 0 0 3 4 

22 िाम बिादरु ढेगा  Mis अररेटर/सिायक राचौ ँ 31 0 0 25 0 2 4 

23 रमेश खड्का  प्राविविक सिायक/सिायक राचौ ँ 31 13 0 4 8 2 4 

24 वत्रपोक प्रसाद यादि  सि-इवन्जनीयर (करार)/सिायक राचौ ँ 31 0 25 0 0 2 4 

25 वपप बिादरु घती  ना.प्रा.स./सिायक चौथो 31 23 2 0 0 2 4 

26 प्रकाश थारा  सूचना सिायक/सिायक चौथो 31 21 0 4 0 2 4 

27 अमर बिादरु रल्पी  खेपकुद वशक्षक/सिायक चौथो 31 13 0 0 12 2 4 

28 गोविन्द थारा  िपकुा सिारी चापक/श्रेणी वबविन 31 24 0 0 2 2 4 

29 गोमा खत्री  कायाापय सियोगी/श्रेणी वबविन 31 23 0 2 0 2 4 

30 चोपाकान्त रौडेप  कायाापय सियोगी/श्रेणी वबविन 31 27 0 1 0 2 4 

31 टोरपाप ज्ञिापी  कायाापय सियोगी/श्रेणी वबविन 31 24 0 1 0 2 4 

32 क्रदनेश अयााप  कायाापय सियोगी/श्रेणी वबविन 31 22 4 0 0 2 4 

33 वमत्रपाप ज्ञिापी  कायाापय सियोगी/श्रेणी वबविन 31 21 0 0 4 2 4 

१ न.ं िडा कायाापय 

ि.स.ं नाम रद/श्रणेी जम्मा क्रदन उरवस्थत अनरुवस्थत विदा काज 
सािाजवनक 
विदा सप्तािन्त 

1 जग बिादरु सतुाङ्गी  िडा सवचि/सिायक चौथो 31 24 1 0 0 2 4 

2 सविना िुङ्जेवप  सामावजक रररचापक/सिायक चौथो 31 16 8 0 0 3 4 

3 नारायण रन्थी  ना.प्रा.स./सिायक चौथो 31 15 0 0 10 2 4 

4 रटकाराम रराजपुी  कायाापय सियोगी/श्रेणी वबविन 31 25 0 0 0 2 4 

२ न.ं िडा कायाापय 

ि.स.ं नाम रद/श्रणेी जम्मा क्रदन उरवस्थत अनरुवस्थत विदा काज 
सािाजवनक 
विदा 

सप्तािन्त 

1 गोकणा वतवमवल्सना  अ.स.ई./सिायक चौथो 31 7 0 8 10 2 4 
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2  म बिादरु गािा  िडा सवचि/सिायक चौथो 31 25 0 0 0 2 4 

3 समुर श्रेष्ठ  कायाापय सियोगी/श्रेणी वबविन 31 25 0 0 0 2 4 

३ न.ं िडा कायाापय 

ि.स.ं नाम रद/श्रणेी जम्मा क्रदन उरवस्थत अनरुवस्थत विदा काज 
सािाजवनक 
विदा सप्तािन्त 

1 रुर्णामा वघवमरे  िडा सवचि/सिायक चौथो 31 24 0 0 0 3 4 

2 अजुान वि.क.  कायाापय सियोगी/श्रेणी वबविन 31 25 0 0 0 2 4 

3 नेना थारा  कायाापय सियोगी/श्रेणी वबविन 31 23 2 0 0 3 4 

४ न.ं िडा कायाापय 

ि.स.ं नाम रद/श्रणेी जम्मा क्रदन उरवस्थत अनरुवस्थत विदा काज 
सािाजवनक 
विदा 

सप्तािन्त 

1 घनश्यम चुदापी  िडा सवचि/सिायक राचौ ँ 31 24 1 0 0 2 4 

2 विरेन्र टण्डन  अ.स.ई./सिायक चौथो 31 19 0 7 0 2 4 

3 उदि न्यौरान े ना.प्रा.स./सिायक चौथो 31 22 3 0 0 2 4 

4 ओम बिादरु रजापी  कायाापय सियोगी/श्रेणी वबविन 31 25 0 0 0 2 4 

5 रुरन बिादरु अविकारी  कायाापय सियोगी/श्रेणी वबविन 31 26 0 0 0 2 4 

५ न.ं िडा कायाापय 

ि.स.ं नाम रद/श्रणेी जम्मा क्रदन उरवस्थत अनरुवस्थत विदा काज 
सािाजवनक 
विदा सप्तािन्त 

1 माया टण्डन  िडा सवचि/सिायक राचौ ँ 31 16 0 8 0 3 4 

2 नमुना गौतम  ना.प्रा.स./सिायक चौथो 31 13 0 0 11 3 4 

3 िरर प्रसाद कडेंप  ना.प्रा.स./सिायक चौथो 31 12 0 13 0 2 4 

4 मोिन तङनामी  कायाापय सियोगी/श्रेणी वबविन 31 25 0 0 0 2 4 

5 शान्ता वगरी  कायाापय सियोगी/श्रेणी वबविन 31 24 0 0 0 3 4 

६ न.ं िडा कायाापय 

ि.स.ं नाम रद/श्रणेी जम्मा क्रदन उरवस्थत अनरुवस्थत विदा काज सािाजवनक 
विदा 

सप्तािन्त 

1 सागर सा   अ.स.ई./सिायक चौथो 31 25 0 0 0 2 4 

2 शकुन्तपा मल्प शािी  ना.प्रा.स./सिायक चौथो 31 24 0 0 0 3 4 

3 क्रदनेश प्रसाद श्रषे्ठ  कायाापय सियोगी/श्रेणी वबविन 31 25 0 0 0 2 4 

७ नं. िडा कायाापय 

ि.स.ं नाम रद/श्रणेी जम्मा क्रदन उरवस्थत अनरुवस्थत विदा काज 
सािाजवनक 
विदा सप्तािन्त 

1 जय विमाप कंडेप  ना.प्रा.स./सिायक राचौ ँ 31 15 0 5 5 2 4 

2 विवनता ज्ञिापी  क्रिल्ड सिायक/सिायक चौथो 31 18 0 7 0 3 4 

3 भेष वििम खत्री कायाापय सियोगी/श्रेणी वबविन 31 24 1 0 0 2 4 
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अनुसूची-१ 

जनप्रलतलनलधहरुको वववरण 

ि.स. नाम थर ठेगाना पद सम्पकय नं. कैवफर्त 

१ श्री लमना भण्डारी गलु्मीदरबार १ का.वा. अध्र्क्ष ९८५७०७४४११  

२ श्री राम बहादरु पल्िी गलु्मीदरबार १ वडा अध्र्क्ष (वडा नं १) ९८५७०७४४०१  

३ श्री हररहर गौतम गलु्मीदरबार २ वडा अध्र्क्ष (वडा नं २) ९८५७०७४४०२  

४ श्री बि बहादरु थापा गलु्मीदरबार ३ वडा अध्र्क्ष (वडा नं ३) ९८५७०७४४०३  

५ श्री खमु बहादरु पल्िी गलु्मीदरबार ४ वडा अध्र्क्ष (वडा नं ४) ९८५७०७५४०४  

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

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

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

९ श्री वटकीसरा थापा गलु्मीदरबार ३ सदतर् (कार्यपालिका) ९८५७०७४४०८  

१० श्री तारा लगरी गलु्मीदरबार ५ सदतर् (कार्यपालिका) ९८५७०७४४०९  

११ श्री सनदेुवी काकी गलु्मीदरबार ६ सदतर् (कार्यपालिका) ९८५७०७४४१२  

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

१३ श्री इश्वरी पररर्ार गलु्मीदरबार ५ सदतर् (कार्यपालिका) ९८५७०७४४१५  

१४ श्री मनीकिा बोटे गलु्मीदरबार १ सदतर् (कार्यपालिका) ९८५७०७४४१४  

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

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

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

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

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

२० श्री साववत्रा सनुार गलु्मीदरबार २ सदतर् (वडा नं. २) ९८६७००७९२३  

२१ श्री हेमन्त बहादरु खड्का गलु्मीदरबार २ सदतर् (वडा नं. २) ९८५११४२८१८  
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुपेरटन  

 

      बषय: २       अङ्क  9       २०७८ असोज २५ गते 

ि.स. नाम थर ठेगाना पद सम्पकय नं. कैवफर्त 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

      बषय: २       अङ्क  9       २०७८ असोज २५ गते 

अनुसूची-२ 

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

१ िक्ष्मण पाण्डे प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत   ९८५७०६७९१२   

२ नारार्ण प्रसाद अर्ायि अलधकृत िैठौं, तवात्र् तवात्र् ९८५७०८५२११   

३ नवराज शघलमरे अलधकृत िैठौं 
सामाशजक तथा आलथयक 
ववकास 

९८५७०८५२०९   

४ टंक प्रसाद पन्थी अलधकृत िैठौं प्रिासन, र्ोजना तथा अनगुमन ९८५७०८५२०८   

५ उजेिीदेवव पोख्रिे पि ुववकास संर्ोजक पिपुन्िी ववकास  ९८५७०८५२१०   

६ भववष्र् अर्ायि अलधकृत िैठौं,िेखा आलथयक प्रिासन ९८५७०८५२१५   

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

९८५७०८५२१४   

८  अलधकृत िैठौं, शिक्षा शिक्षा, र्वुा तथा खेिकुद  ९८५७०८५२१३   

९ सरेुि खनाि सूचना प्रववलधअलधकृत(करार) सूचना प्रववलध ९८५७०७४४००   

१० लनमयिा पाण्डेर् रोजगार संर्ोजक(करार) रोजगार केन्द्र ९८६७०१४३००   

११ आववष्कार खत्री अलधकृत िैठौ, कृवष(करार) कृवष  ९८५७०८६२१२   

१२ लभमसेन थापा सहार्क पाँचौँ शजन्सी  ९८५७०६१७३२  

१२ तेजेन्द्र थापा िेखापाि आलथयक प्रिासन/ राजश्व ९८५७०६४०७८   

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

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

९८५७०६७९६१   

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

१६ टेकराज लगरी आ.िे.प.सहार्क आ.िे.प. ९८४४७४६१०६   

१७ वविम बतनेत सव-इशन्जलनर्र 
पूवायधार ववकास तथा 
वातावरण व्र्वतथापन 

९८५७०८९५२७   

१८ लसता िम्तरी सव-इशन्जलनर्र ३ नं. वडा कार्ायिर् ९८४७३३४६३९   

१९ टुक बहादरु राना कम्प्रू्टर अपरेटर सूचना प्रववलध ९८४७५९६३९३   

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

राविर् पररचर्पत्र तथा 
पशञ्जकरण 

९८५७०६४७२५   
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुपेरटन  

 

      बषय: २       अङ्क  9       २०७८ असोज २५ गते 

लस न कमयचारीको नाम पद िाखा / इकाई सम्पकय  नम्बर कैवफर्त 

२१ रमेि खड्का प्राववलधक सहार्क (करार) रोजगार केन्द्र ९८४७१११४१७    

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

२३ पूशणयमा शघलमरे वडा सशचव ३ नं. वडा कार्ायिर् ९८५७०८५२०३   

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

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

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

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

२८ प्रकाि थापा सूचना सहार्क (करार) प्रिासन, र्ोजना तथा अनगुमन ९८५७०६४९६१   

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

९८४५५९१६७४   

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

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

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

३३ हररप्रसाद कँडेि ना.प.तवा.प्राववलधक (करार) ५ नं. वडा कार्ायिर् ९८५७०३६१३१   

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

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

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

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

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

३९ ववलनता ज्ञवािी वफल्ड सहार्क (करार) 
राविर् पररचर्पत्र तथा 
पशञ्जकरण 

९८४७४३२९५०   

४० गोववन्द थापा 
हिकुा सवारी चािक 
(करार) 

प्रिासन 
९८४४७७०९८६   

४१ महेन्द्र काकी एम्बिेुस चािक (करार) प्रिासन ९८४७२३२८८८   

४२ लमत्रिाि ज्ञवािी कार्ायिर् सहर्ोगी प्रिासन ९८४७१०६५१२   

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

४४ गोमा खत्री कार्ायिर् सहर्ोगी (करार) प्रिासन ९८४०४७५७४५   

४५ चोिाकान्त पौडेि कार्ायिर् सहर्ोगी (करार) प्रिासन ९८४७३९२८३५   
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुपेरटन  

 

      बषय: २       अङ्क  9       २०७८ असोज २५ गते 

लस न कमयचारीको नाम पद िाखा / इकाई सम्पकय  नम्बर कैवफर्त 

४६ टोपिाि ज्ञवािी कार्ायिर् सहर्ोगी (करार) प्रिासन ९८४३८६०८६२   

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

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

४९ नैना थापा कार्ायिर् सहर्ोगी  (करार) ३ नं. वडा कार्ायिर् ९७४७०६०६४६   

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

५१ िान्ता लगरी कार्ायिर् सहर्ोगी (करार) ५ नं. वडा कार्ायिर् ९८४७३५८८५२   

५२ ददनेि प्रसाद शे्रष्ठ कार्ायिर् सहर्ोगी (करार) ६ नं. वडा कार्ायिर् ९८४७३५७६६८   

अन्र् कमयचारी 

लस.नं कमयचारीको नाम पद िाखा / इकाई सम्पकय  नम्बर कैवफर्त 

१ नरेन्द्र प्रसाद िमाय लनरीक्षक शिक्षा, र्वुा तथा खेिकुद ९८५७०६७२८७ काजमा 

२ शखम बहादरु थापा शिक्षक शिक्षा, र्वुा तथा खेिकुद 9867262874 काजमा 

३ महेन्द्र पररर्ार उद्यम ववकास सहजकताय उद्यम ववकास िाखा 9847583000  

४ भगवती थापा उद्यम ववकास सहर्ोगी उद्यम ववकास िाखा 9847040400  

सल्िाहकार 

लस.नं कमयचारीको नाम पद िाखा / इकाई सम्पकय  नम्बर कैवफर्त 

१ हरर प्रसाद अर्ायि काननुी सल्िाहकार न्र्ावर्क सलमलत, गाउँपालिका ९८५७०६१८६४  

२ नववन काकी प्रसे सल्िाहकार गाउँ कार्यपालिका 9841648272  
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बषय: १       अङ्क ६   २०७७ फागनु १० गते    ई-बुपेरटन  

 

      बषय: २       अङ्क  9       २०७८ असोज २५ गते 

 प्रकािकः- 
गलु्मीदरबारगाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्,  

गौंडाकोट गलु्मी  

द्धारा प्रकाशित मालसक ई-बिेुवटन 

प्रकािनः 

सल्िाहकार-  का.वा. अध्र्क्ष श्री लमना भण्डारी 

संरक्षक- प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत श्री िक्ष्मण पाण्डे 

सम्पादन सहर्ोग : तवात्र् िाखा प्रमखु श्री नारार्णप्रसाद अर्ायि¸ अलधकृत िैठौ श्री नवराज शघलमरे 
 

प्रकािन संर्ोजन – 

सूचना प्रववलध अलधकृत-श्री सरेुि खनाि¸अलधकृत िैंठौ श्री टंक प्रसाद पन्थी,  क.अ. श्री टुक बहादरु राना 

ईमेि- ito.gulmidarbarruralmun@gmail.com,  
info@gulmidarbarmun.gov.np 

वेवसाईट- http://www.gulmidarbarmun.gov.np 

facebook.com/gulmidarbarrm 

twitter.com/GulmidarbarRMun 

९८५७०६७९१२/९८५७०७४४०० 

 
 


