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गाउँपालिकाको परिचय 
नेपालको संर्वधानको िूल ििष अनसुार संघ¸ प्रदेि र स्थानीय गरी िीन िहको सरकारको रुपिा आफ्नो 
अशस्ित्विा रहेका र्छन ्। मिमि २०७३।११।२७ नेपालको राजनैमिक र्वभाजन अन्िगषि स्थानीय िह 
गठन भए सँगै गलु्िी शजल्लाकै ऐमिहामसह, धामिषक, सांस्कृमिक र भौगोमलक िहत्व बोकेको गलु्िीदरबार 
गाउँपामलका पमन ७५३ स्थानीय सरकार िध्येको आफ्नो रु्छटै्ट पर्हचान बोकेको एक स्थानीय सरकारको 
रुपिा स्थापना भएको र्छ । सार्वकको पशििाञ्चल र्वकास क्षेर अन्िगषि पने लशुम्बनी अञ्चलको गलु्िी 
शजल्लाका १२ स्थानीय िह िध्येको एक स्थानीय िह गलु्िीदरबार सार्वकका ६ वटा गाउँ र्वकास 
समिमिहरु बमलथिु, जभुङु, गौंडाकोट, र्वरवास, अिरअवाषथोक, दरबारदेवीस्थानको  संयोजन भई ७ वटा 
वडाहरुको स्थानीय िह बनेको र्छ । 

ऐलिहालिक पृष्ठभूमी 

गलु्िी शजल्लाको सदरिकुाि िम्घासबाट १३ र्क.मि. को दरुरिा रहेको यस गलु्िीदरबार गाउँपामलकाको 
आफ्नो रु्छटै्ट  ऐमिहामसक पषृ्ठभिुी रहेको र्छ । यस गाउँपामलकाको पशिि दशक्षण िफष  ६ र्क.मि. को 
दरुरिा ऐमिहामसक गलु्िीदरबार अबशस्थि र्छ । सोर्ह स्थानको नािबाट गलु्िी शजल्लाको नाि र यस 
गाउँपामलकाको नाि रहन गएको हो । गलु्िीदरबार रहेको उि स्थानलाई गलु्िी चारपाला पमन    
भमनन्र्छ । सो दरबारको ३ िलािामथ इष्टदेमब ईश्वरीको िशन्दर र्छ, उनको पूजा िारददय िथा बसन्ि गरी 
२ पटक हनेु गदषर्छ । यसै िशन्दरका कारणले यस क्षेर र गलु्िी शजल्ला प्रख्याि र्छ । 

इमिहास र्वद राजराि सवेुदीका अनसुार खास गलु्िी का राजाको राज्यस्थल चारपालालाई भमनन््यो। 
हनिुान ढोकालाई काठिाडौं भनेजस्िै चारपाला इकाईलाई गलु्िी भमनएको हो । गलु्िी चारपालािा 
क्रििः पाल्पाथोक, अबाषथोक, गलािथोक िथा िमुसकोटथोक गरर ४ वटा पाला मथए भने र्यनका अमिररि 
उर्प्रकोटथोक एउटा रु्छटै्ट प्रिासमनक इकाई मथयो। यसरी गलु्िीिा ९८ िौजा मथए भने प्रत्येक िौजािा 
शजम्िावाल र िशुखयाले स्थामनय नेितृ्वको रुपिा काि गने चलन मथयो । गलु्िी चारपाला दरबारिा 
राजाको बास हनु््यो र त्यसैलाई गलु्िी राज्यको राजधानी भमनन््यो ।  

गलु्िीचारपाला अन्िगषि पाल्पाथोकिा िेहेलडाडा, खोलेया, धरिपानी, जािनेु, शखल,ु गरुुिथिु, अिराइ, 

बेलपोखरा, धायरचौर, क्वादी, बगैचा, गाउचौर, बानपोखरा, फसषवा, आपपाटा, कल्टुड्ड,चिरुडाडा पदषथे । अिर 
अबाषथोक अन्िगषि कुन्थोक, डाडापोखरी, िल्लो हर्टया, नेटाखकष , हररथिु, गाउचौर, बेग्र ु ,मसलथिु, िोस, 

गौररपोखरी, रानाटोला, अडडाडा, ग्वालीनचौर, ढुग्ररेीपाखा, बाख्ेर, अजयाषङ्गबास, शचरेडाडा, नरि र शचस्ि ु   
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पदषथे । गलािथोक अन्िगषि उपल्लो हर्टया, दिाइटोल, काफलचौर, िेहेलडाडा, गैराखकष , सल्लेरी, 
जोिेपोखरा, बगैचा, स्यालापानी, ढयाखकष , मिमिषरे, र्पररडाडा, चौका,  कुमबण्डे ररपाहाटोल, रोहटेपानी, उखाप, 

लािीडाडा, कोलहर, चौर, डाव, घोले, कल्लेरी, गौरादी, भलाचौर, मसव,ु चनौपाटा, खसषिारुटोल, अिलेखकष , ररिी, 
बोटे र रुिाखकष  पदषथे । िमुसकोटथोक अन्िरगि देउराली, शचिपानी,  बासडाडा, साजर, कारपाटा, बडडाडा, 
खोला, िाझपोखरी,  अखषले, िोलङु्ग, पेखनपोखरा, गौरादी, कुडापानी, गौडाकोट, काउले, ढावा, जैमसपोखरा, 
लािीडाडा, बजारिारे, डमुिपोखरा, शखमिषप, ठूलाचौर, ठूलोपोखरा, उप्रीकोट,  बाजाबारी, डोहोटा, सािघर, भटुुका, 
मबरबास, रुिाखकष , बदरखटु्टा, दह, राजा, म्यालपोखरी, बौदी, कोलघर, राङ्गबास, खमनयाबास, ठूलाखकष , शचददका 
दौघा, खज्र्याङ्ग, िानकोट, धरिपानी, दमु्सीकोट, ररडी, वाङला, अघाषिोस, धैरेनी, ठूलापोखरा, केरुङ बल्कोट, 

िेहेलटुप्पा, हाँमडकोट, बडडाडा, घोले, दमुबचौर, उलेनी, कल्लेरी, बसानी, िम्घास र अखषले आदी  पदषथे । 

भौगोलिक लिभाजन ि लिमाना 

यस गलु्िीदरबार गाउँपालीकालाई सामबकको बमलथिु गा.र्व.स. लाई वडा नं. १, जभुङु्ग गा.र्व.स. लाई 
वडा नं. २, गौडाकोट गा.र्व.स. लाई वडा नं. ३, मबरबास गा.र्व.स. लाई वडा नं. ४, अिरअबाषथोक 
गा.र्व.स. लाई वडा नं. ५,  दरबारदेमबस्थान गा.र्व.स.को सार्वकको वडा नं. ४, ७, ८ र ९ लाई सिेटेर 
वडा नं. ६,  र दरबारदेमबस्थान गा.र्व.स. कै सार्वकका वडा नं. १, २, ३, ५ र ६ लाई सिेटर वडा नं. 
७ कायि गरी पामलकालाई जम्िा साि वटा वडािा मबभाजन गररएको र्छ । यसको पवुष पर्ट्ट रुद्रावमि 
नदी, पशिििफष  बठोवा खोला र केदवुा खोला, उिरिफष  रेसडु्डाकोल साध र दशक्षणिफष  बाख्रखेोला     
पदषर्छन । 

गलु्िीदरबार गाउँपामलकाको राजनैमिक र्वभाजन िथा मसिाना 

प्रदेि नं.  ५ 

शजल्ला : गलु्िी 

गाउँ कायषपामलकाको कायाषलय :  गौंडाकोट 

वडा संख्या : ७ 

गाउँपामलकाको केन्द्र :  गौडाकोट 

भौगोमलक अवस्था िथा मसिाना 
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क्षेरफल :  ७९.९९ वगष र्कलोमिटर 

पूवष : र्छरकोट र चन्द्रकोट गाउँपामलका 

पशिि : रेसङु्गा नगरपामलका 

उिर : चन्द्रकोट गाउँपामलका र िमुसकोट नगरपामलका 

दशक्षण : र्छरकोट गाउँपामलका र अखाषखाँची शजल्लाको र्छरदेव गाउँपामलका 
 

मुख्य जािजािी 

यस गाउँपामलकािा बसोबास गने िध्ये ब्राहिण/क्षेरी र जनजामिको बाहलु्यिा र्छ । त्यस बाहेक दमलि र 
अन्य जामिका  िामनस बसोबास गने गदषर्छन । 

वडा नं. ब्राहिण /क्षरेी जनजािी दमलि जम्िा 
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जनिंख्या  

२०६८ सालको जनगणना अनसुार यस गाउँपामलकाको कुल जनसंख्या २२¸०३७ (१२,८५५ िर्हला र 
९,१८२ परुुर्) रहेको र्छ । गाउँपामलकाको वस्िशुस्थमि र्ववरणिा मलएको ि्याङ्क अनसुार पामलकाको 
जनसंख्या २५,४६९ (िर्हला १४,८२७ र परुुर्का १०,६४२) रहेको र्छ ।  

दििन्दी िंिचना 
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बर्ष: १       अङ्क २         २०७७ असोज ७ गिे  

शाखागि कममचािीहरुको लिििण ि कायम लिभाजन 
मस.नं किषचारीको नाि पद सम्पकष  नम्बर कायष र्ववरण 

१ लक्ष्िण पाण्डे प्रिखु प्रिासकीय अमधकृि ९८५७०६७९१२ 

 अध्यक्षद्वारा प्रत्यायोशजि अमधकार 
बिोशजि कायाषलय प्रिखु भई 
पामलकाको सिग्र क्षरेको कायष गने। 

२ नारायण प्रसाद अयाषल  अमधकृि रै्छठौं, स्वास््य ९८५७०८५२११ 

 स्वास््य िाखा प्रिखु भई प्रत्यायोशजि 
अमधकार बिोशजि स्वास््यसगँ 
सम्बशन्धि र्वमभन्न कायषहरु सम्पादन गने  

३ नवराज शघमिरे अमधकृि रै्छठौं प्रिासन ९८५७०८५२०९ 

सािाशजक र्वकास िाखा प्रिखु भई 
 सािाशजक र्वकाि िाखा अन्िगषिका 
र्वमभन्न कायषहरु प्रत्यायोशजि अमधकार 
बिोशजि सम्पादन गने । 

४ टंक प्रसाद पन्थी  अमधकृि रै्छठौं प्रिासन ९८५७०८५२०८ 

 योजना, प्रिासन  िाखा प्रिखु भई 
किषचारी प्रिासन, योजना िथा अनगुिन 
सम्बन्धीका प्रत्यायोशजि अमधकार 
बिोशजि कायषहरु सम्पादन गने 

९ उजेलीदेर्व पोख्रले  अमधकृि रै्छठौ¸ पशु प्राविविक ९८५७०८५२१० 

पिपंुक्षी र्वकाि िाखा प्रिखु भई 
प्रत्यायोशजि अमधकार बिोशजिका 
कायषहरु सम्पादन गने । 

१० भर्वष्य अयाषल अमधकृि रै्छठौं, लेखा ९८५७०८५२१५ 

आमथषक प्रिासन िाखा प्रिखु भई 
प्रत्यायोशजि अमधकार बिोशजि 
मनयिानसुार लेखा सम्बन्धी काि गने 
,शे्रस्िा राख्ने̧  लेखापरीक्षण गराउन ेर 
बेरुज ुफर्छौट सम्बन्धीका कायषहरु गने 
। 

६ राज ुअयाषल ईशन्जनीयर, अमधकृि रै्छठौं  ९८५७०८५२१४ 

पूवाषधार र्वकास िाखा प्रिखु भई 
प्रत्यायोशजि अमधकार बिोशजि 
पामलकाको पूवाषधार मनिाषण िथा सिग्र 
र्वकास मनिाषणसँग सम्बशन्धि र्वमभन्न 
कायषहरु गने ।  

७ सनु्दर चामलसे अमधकृि रै्छठौं, शिक्षा  ९८५७०८५२१३ 

शिक्षा यवुा िथा खेलकुद िाखा प्रिखु 
भई प्रत्यायोशजि अमधकार बिोशजििा 
पामलकाको र्वद्यालय शिक्षा¸ आधारभिू 
िहको परीक्षा संचालन र्वद्यालय 
अनगुिन िथा िूल्याङ्कन लगायि शिक्षा 
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मस.नं किषचारीको नाि पद सम्पकष  नम्बर कायष र्ववरण 

िथा खेलकुद सम्बन्धी र्वमभन्न कायषहरु 
सम्पादन गने  

     

५ सरेुि खनाल   सूचना प्रर्वमध अमधकृि  ९८५७०७४४०० 

 सूचना प्रर्वमध िाखा प्रिखु भई 
प्रत्यायोशजि अमधकार बिोशजि र्वद्यमुिय 
िसुासन लगायि पामलकाको सूचना 
प्रर्वमध िथा कम्प्यटुर सम्बन्धी कायष 
गने । 

११ मनिषला पाण्डेय  रोजगार संयोजक  ९८६७०१४३०० 

 प्रधानिन्री रोजगार कायषक्रि 
अन्िगषिको TOR बिोशजिका र्वमभन्न 
कायषहरु सम्पादन गने  

१२ अमनल कुिार यादव  ईशन्जनीयर पनु मनिाषण प्रा. ९८६३९७०५४७ 

 रार्िय पनुमनिाषण प्रामधकरणले ददएको 
TOR बिोशजि पनु:मनिाषण सम्बन्धीका 
कायष गने 

१३ मभिसेन थापा  सहायक पाचँौँ  (प्रिासन) ९८५७०६१७३२ 

प्रत्यायोशजि अमधकार बिोशजि  शजन्सी 
व्यवस्थापन¸ सािाग्री खररद व्यवस्थापन 
लगायिका कायषहरु सम्पादन गने    

१४ घनश्याि च ुदँाली वडा सशचव ९८५७०८५२०४ 

 ४ नं. वडा कायाषलयको वडा सशचव 
भई प्रत्यायोशजि अमधकार बिोशजि 
वडाको प्रिासमनक प्रिखु भई कािकाज 
गने ।  

१५ शखि बहादरु काकी खा.पा.स.टे. पाँचौं ९८५७०६७९६१ 
 खानेपानी पवुाषधार र्वकास सम्बन्धी 
िोर्कए बिोशजिका कायष गने 

१६ िेजेन्द्र थापा सहायक पाचँौँ (लेखा) ९८५७०६४०७८ 

पामलकाको राजश्व आम्दानी सम्बन्धी 
कायष गने¸ दैमनक¸साप्तार्हक िथा िामसक 
रुपिा राजश्व बैंक दाशखला गने गराउने 
र प्रिखु प्रिासकीय अमधकृिको 
मनदेिानसुार लेखा प्रिखुसँग सिन्वय 
गरी पामलकाको आमथषक प्रिासन 
सम्बन्धी र्वमभन्न कायष गने ।    

१७ टेकराज मगरी आ.ले.प.सहायक  ९८४४७४६१०६ 

िोर्कएको सियिा  आन्िररक लेखा 
परीक्षण गरी बेरुज ुिून्य गराउन 
आवश्यक सहयोग गने र पामलकािा 
आमथषक अनिुासन कायि गने ।  
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१८ िाया टण्डन वडा सशचव ९८५७०८५२०७ 

५, ६ र ७ नं. वडा कायाषलयको वडा 
सशचव भई प्रत्यायोशजि अमधकार 
बिोशजि वडाको प्रिासमनक प्रिखु भई 
कािकाज गने । 

१९ र्वक्रि बस्नेि सव-इशन्जमनयर ९८५७०८९५२७ 

 पवुाषधार र्वकास िाखािा रही िाखा 
प्रिखुसँगको सिन्वयिा पूवाषधार 
र्वकास¸ लगि शस्टिेट िूल्याङ्कन¸ 
प्रार्वमधक अनगुिन लगायिका र्वकास 
मनिाषणसँग सम्बशन्धि कायषहरु गने साथै 
७ नं. वडा कायाषलयको सिेि प्रावमधक 
कायष सम्पादन गने ।  

२० मसिा लम्िरी सव-इशन्जमनयर ९८४७३३४६३९ 

३ नं. वडा कायाषलयको र्वकास मनिाषण 
र पवुाषधार र्वकास सम्बन्धी प्रार्वमधक  
कायष गने 

२१ टुक बहादरु राना कम्प्यूटर अपरेटर ९८४७५९६३९३ 

सूचना प्रर्वमध िाखािा रही सूचना 
प्रर्वमध िथा कम्प्यटुर सम्बन्धी िथा 
अन्य िोर्कएको शजम्िेवारी अनसुारका 
कायषहरु सम्पादन गने ।  

२२ ददपक पोख्रले प्रार्वमधक सहायक ९८६७४००४४९ 

 शिक्षा यवुन िथा खेलकुद िाखािा 
िाखा प्रिखुको िािहििा रही र्वद्यालय 
शिक्षा लगायिका िोर्कएका कायषहरु 
सम्पादन गने ।  

२३ धाि बहादरु ढेंगा एि.आइ.एस. अपरेटर ९८५७०६४७२५ 

 पशन्जकरण िथा सािाशजक सरुक्षा 
िफष को ि्याङ्क अमभलेशखकरण 
सम्बन्धीका कायषहरु सम्पादन गने ।  

२४ रिेि खड्का प्रार्वमधक सहायक ९८४७१११४१७ 
रोजगार सेवा केन्द्रिा रर्ह प्रधानिन्री 
रोजगार कायषक्रिको प्रार्वमधक पक्षको 
कािकाज गने 

२४ जग बहादरु सिुषङ्गी वडा सशचव  ९८५७०८५२०१ 

 १ नं. वडा कायाषलयको वडा सशचव 
भई प्रत्यायोशजि अमधकार बिोशजि 
वडाको प्रिासमनक प्रिखु भई कािकाज 
गने । 

२५ पूशणषिा शघमिरे वडा सशचव ९८५७०८५२०३ 
३ नं. वडा कायाषलयको  वडा सशचव 
भई प्रत्यायोशजि अमधकार बिोशजि 
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वडाको प्रिासमनक प्रिखु भई कािकाज 
गने । 

२६ रुि बहादरु गाहा  वडा सशचव ९८५७०८५२०२ 

२ नं. वडा कायाषलयको वडा सशचव भई 
प्रत्यायोशजि अमधकार बिोशजि वडाको 
प्रिासमनक प्रिखु भई कािकाज गने । 

 

२७ र्वरेन्द्र कुिार टडन अमसस्टेन्ट सब-इशन्जमनयर ९८५७०५७३६७ 

४ नं. वडा कायाषलयको र्वकास मनिाषण 
र पवुाषधार र्वकास सम्बन्धी प्रार्वमधक  
कायष गने 

२८ गोकणषप्रसाद मिमिल्सैना अमसस्टेन्ट सब-इशन्जमनयर ९८४८५५००६७ 

१ र २ नं. वडा कायाषलयको र्वकास 
मनिाषण र पवुाषधार र्वकास सम्बन्धी 
प्रार्वमधक  कायष गने 

२९ सागर सारु अमसस्टेन्ट सब-इशन्जमनयर ९८४७४९६४७४ 

५ र ६ नं. वडा कायाषलयको र्वकास 
मनिाषण र पवुाषधार र्वकास सम्बन्धी 
प्रार्वमधक  कायष गने 

३० प्रकाि थापा  सूचना सहायक  ९८५७०६४९६१ 
 सम्बशन्धि फाँट प्रिखकुो िािहििा 
रही िोर्कएको कायष गने । 

३१ मलल बहादरु घमिष  ना.कृ.प्रार्वमधक ९८४५५९१६७४ 

गाउँपामलकाको कृर्र् िाखािा रही 
पामलकाको कृर्र् र्वकास सम्बन्धी 
प्रत्यायोशजि अमधकार बिोशजि कायष 
गने साथै १ र २ नं. वडा कायाषलयको 
कृर्र् प्रार्वमधक सिेिको कायष गने ।  

३२ नारायण पन्थी ना.प.स्वा.प्रार्वमधक ९८५७०६७४०८ 

 १ र २ नं. वडा कायाषलयिा पि ु
प्रार्वमधकको रुपिा रही पिसु्वास्थ 
सम्बन्धीका र्वमभन्न कायषहरु सम्पादन 
गने ।   

३३ उर्द्व प्रसाद न्यौपान े ना.प.स्वा.प्रार्वमधक ९८५७०३५७६० 

३ र ४ नं. वडा कायाषलयिा पि ु
प्रार्वमधकको रुपिा रही पिसु्वास्थ 
सम्बन्धीका र्वमभन्न कायषहरु सम्पादन 
गने ।   

३४ जयर्हिाल कँडेल ना.प.स्वा.प्रार्वमधक ९८४७५०७५३६ 

६ र ७ नं. वडा कायाषलयिा पि ु
प्रार्वमधकको रुपिा रही पिसु्वास्थ 
सम्बन्धीका र्वमभन्न कायषहरु सम्पादन 
गने ।   
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बर्ष: १       अङ्क २         २०७७ असोज ७ गिे  
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३५ हररप्रसाल कँडेल ना.प.स्वा.प्रार्वमधक ९८५७०३६१३१ 

५ नं. वडा कायाषलयिा पि ु
प्रार्वमधकको रुपिा रही पिसु्वास्थ 
सम्बन्धीका र्वमभन्न कायषहरु सम्पादन 
गने ।   

३६ निनुा गौिि ना.कृ.प्रार्वमधक ९८४०५९८६१३ 
 4 र 5 नं. वडा कायाषलयको कृर्र् 
प्रार्वमधक सम्बन्धी कायष गने ।  

३७ सकुन्िला िल्ल िाही ना.कृ.प्रार्वमधक ९८६६४१२०६६ 
 ६ र ७ नं. वडा कायाषलयको कृर्र् 
प्रार्वमधक सम्बन्धी कायष गने ।  

३८ िोहन मसं िङ्नािी सहायक किषचारी ९८४७३५७४३१ 

 5 नं. वडा कायाषलयको सहायक 
किषचारीको रुपिा रही वडा सशचवको 
काििा सहशजकरण लगायिका अन्य 
िोर्कएका कायषहरु सम्पादन गने । 

३९ भेर्र्वक्रि खरी सहायक किषचारी ९८५७०६७४३५ 

 ७ नं. वडा कायाषलयको सहायक 
किषचारीको रुपिा रही वडा सशचवको 
काििा सहशजकरण लगायिका अन्य 
िोर्कएका कायषहरु सम्पादन गने । 

४० र्वमनिा ज्ञवाली र्फल्ड सहायक ९८४७४३२९५० 

पामलकाको पशन्जकरण िाखािा रही 
पशन्जकरण सम्बशन्धका र्वमभन्न कायषहरु 
गने ।  

४१ मिरलाल ज्ञवाली  कायाषलय सहयोगी ९८४७१०६५१२ 

गाउँ कायषपामलकाको कायाषलयिा रही 
 सरसफाई शचठ्ठी पर लगायिका कायष 
गने । 

४२ ओि बहादरु रजाली कायाषलय सहयोगी ९८४७४४२८१४ 
 4 नं. वडा कायाषलयिा सरसफाई शचठ्ठी 
पर लगायिका कायष गने । 

४३ गोर्वन्द थापा  हलकुा सवारी चालक ९८४४७७०९८६ 

 सवारी साधन चलाउने  र 
आवश्यकिानसुार कायाषलयको अन्य 
कािकाज गने । 

४४ िहेन्द्र काकी ह.स.चा. (एम्बलेुन्स चालक) ९८४७२३२८८८ 
गाउँपामलकाको एम्बलेुन्स संचालन 
सम्बन्धी कायष गने 

४५ टोपलाल ज्ञवाली  कायाषलय सहयोगी ९८४३८६०८६२ 

 गाउँ कायष पामलकाको कायाषलयिा 
सरसफाई शचठ्ठी पर लगायिका कायष 
गने । 

४६ चोलाकान्ि पौडेल  कायाषलय सहयोगी ९८४७३९२८३५ 
गाउँ कायष पामलकाको कायाषलयिा 
सरसफाई शचठ्ठी पर लगायिका कायष 
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मस.नं किषचारीको नाि पद सम्पकष  नम्बर कायष र्ववरण 

गने ।  

४७ गोिा खरी  कायाषलय सहयोगी ९८४०४७५७४५ 
 सरसफाई शचठ्ठी पर लगायिका कायष 
गने । 

४८ टीकाराि पराजलुी कायाषलय सहयोगी ९७४७०४७४२८ 
 १ नं. वडा कायाषलयिा सरसफाई शचठ्ठी 
पर लगायिका कायष गने । 

४९ सिनु्द्र प्रसाद शे्रष्ठ कायाषलय सहयोगी ९८४७४५३८७७ 
 २ नं. वडा कायाषलयिा सरसफाई शचठ्ठी 
पर लगायिका कायष गने । 

५० नैना थापा कायाषलय सहयोगी ९७४७०६०६४६ 
 ३ नं. वडा कायाषलयिा सरसफाई शचठ्ठी 
पर लगायिका कायष गने । 

५१ अजुषन र्व.क. कायाषलय सहयोगी ९८६७९२८०१८ 
 ३ नं. वडा कायाषलयिा सरसफाई शचठ्ठी 
पर लगायिका कायष गने । 

५२ िान्िा मगरी कायाषलय सहयोगी ९८४७३५८८५२ 
 ५ नं. वडा कायाषलयिा सरसफाई शचठ्ठी 
पर लगायिका कायष गने । 

५३ ददनेि प्रसाद शे्रष्ठ कायाषलय सहयोगी ९८४७३५७६६८ 
 ६ नं. वडा कायाषलयिा सरसफाई शचठ्ठी 
पर लगायिका कायष गने । 

 

 

अन्य किषचारी र्ववरण 

मस.नं किषचारीको नाि पद सम्पकष  नम्बर कायष र्ववरण 

१. श्री नरेन्द्र प्रसाद ििाष  स्रोि व्यिी शिक्षा ९८५७०६७२८७ 
प्रत्यायोशजि अमधकार बिोशजि र्वमभन्न 
कायषहरु सम्पादन गने । 

२. श्री हरीप्रसाद अयाषल कानूनी सल्लाहकार 9857061864 

न्याय समिमिका र्वमभन्न कायषहरु 
सम्पादन गने र गाउँ कायषपामलकाको 
ऐन¸ मनयि¸ नीमि मनिाषणिा आवश्यक 
कानूनी पराििष प्रदान गने । 

३. श्री सदुा ज्ञवाली कायषक्रि सहजकिाष ९८४७४१४९७६ 

िखु्यिशन्र ग्रामिण र्वकास िथा रोजगार 
कायषक्रिको संचालनको लामग 
आवश्यक सहयोग र सिन्वय गने ।  
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२०७७ भाद्र मलहनामा भए गिेका मुख्य लियाकिापहरु 

सूिासन िथा सेवा प्रवाह 

१. सहायिा कक्षको संचालन 

भाद्र १ : 

यस गाउँपामलकाले सेवा प्रवाहलाई नागररक िैरी बनाउन २०७७ 
भाद्र िर्हना देशख सहायिा कक्ष सञ्चालन गररएको र्छ । गाउँ 
कायषपामलकाको कायाषलयिा सेवा मलन आउने आि नागररकहरुलाई 
सहज र सरल रुपिा सेवा उपलब्ध गराउन नागररकको सरु्वधालाई 
ध्यानिा राखी नागररक िैरी प्रभावकारी सेवा प्रवाह गनषको लामग 
पामलकाको िखु्य प्रवेिर्द्ारिा सहायिा कक्षको स्थापना गररएको 
र्छ।सहायिा कक्षबाट सेवाग्राहीको कायषिा सहशजकरण गररददने¸ 
आवश्यक कागजािहरुको बारेिा जानकारी गराउने र नपगु कागजाि जटुाउनको लामग सहशजकरण 
गररददने¸ सेवा मलनको लामग आवश्यक पने मनवेदनहरुको ढाँचा उपलब्ध गराईददने र मनवेदन लेख्न 
नसक्नेहरुको लामग सहशजकरण गररददने¸ कुन िाखाबाट के के कायषहरु हनु्र्छ त्यसको बारेिा जानकारी 
गराईददने लगायिका सेवाग्राहीलाई सहयोग पयुाषउने र्वमभन्न कायषहरु सहायिा कक्षबाट प्रवाह गररने 
व्यवस्था मिलाईएको र्छ।साथै पामलकाको सबै वडा कायाषलयहरुिा क्रिि नागररकलाई सहज र सरल 
सेवा प्रवाहको लामग सहायिा कक्ष स्थापना गदै लमगने लक्ष्य मलईएको र्छ । 

२. दिाष गनषको लामग सूचना प्रकािन 

भाद्र १ : 

गलु्िीदरबार गाउँपामलकािा कायषक्षेर बनाई संचालन भएका िथा हनेु र्वमभन्न संघ संस्थाहरुलाई दिाष 
गनषको लामग सूचना प्रिासन गररएको साथै पामलका मभर रहेका र्वमभन्न व्यापार व्यवसायहरुलाई करको 
दायरािा ल्याउनको लामग अमनवायष व्यवसाय दिाष गनष̧  पामलका मभर संचालन हनेु अटो ररक्साहरुलाई पमन 
मनयिानसुार दिाष गनषको लामग सूचना जारी गररएको ।  
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३. जनिशि व्यवस्थापन 

भाद्र ५ : 

प्रधानिन्री रोजगार कायषक्रिलाई प्रभावकारी रुपिा संचालन गनषको लामग गलु्िीदरबार गाउँपामलकाले 
प्रावमधक सहायक पदको पदपूमिषको लामग रार्ियस्िरको पमरकािा सूचना प्रकािन िथा कायाषलयको 
वेभसाईट, सािाशजक संजाल िाफष ि सूचना प्रकािन गरर िोर्कएको म्याद मभर दरखास्ि परेका 
उम्िेदवारहरुको संशक्षप्त सूची प्रकािन¸ मलशखि परीक्षा र अन्िवाषिा िाफष ि र्छनौट भएका जनिशिलाई 
गाउँ कायषपामलकाको मनणषय बिोशजि िोर्कएका कािकाज गने गरी मनयिु गरीएको र्छ ।  

 

५ नं. प्रदेि सरकारको सहयोगिा संचालन हनेु कोमभड र्विेर् कृर्र् कायषक्रिलाई प्रभावकारी रुपिा 
संचालन गनषको लामग नेपाल कृर्र् सेवाको कृर्र् अमधकृिको िाग गरर भमूि व्यवस्था कृर्र् िथा सहकारी 
िन्रालय प्रदेि नं. ५ बटुवल रुपन्देहीिा  पठाईएको । 

 

४. िामसक सिीक्षा िथा स्टाफ बैठक संचालन 

भाद्र ७ : 

गाउँ कायषपामलकािा कायषरि किषचारीहरुको प्रत्येक िर्हनाको ७ गिे बस्ने मनयमिि िामसक प्रगिी 
सिीक्षा र स्टाफ बैठक प्रिखु प्रिासकीय अमधकृि लक्ष्िण पाण्डेको अध्यक्षिािा २०७७ भाद्र ०७ 
गिेका ददन सम्पन्न भयो । िाखा प्रिखु िथा वडा सशचवहरुले आ-आफुले सेवा प्रवाह गदाष आइपरेका 
कदठनाई¸ कायष प्रगिी प्रमिवेदन िथा सिस्याहरुको बारेिा सूचना आदान प्रदान गरी नागररकलाई कसरी 
गणुस्िीय सेवा प्रवाह गनष सर्कन्र्छ भन्ने र्वर्यिा र्छलफल गरी र्वमभन्न मनणषयहरु गररयो ।  

५. वार्र्षक प्रगिी सिीक्षा  

भाद्र १५ :  

गलु्िीदरबार गाउँपामलकाले गि आमथषक वर्ष २०७६/०७७ को अवधीिा भए गरेका र्वमभन्न कृयाकलाप 
र आगािी वर्ष गररने कायषक्रिहरुको बारेिा वार्र्षक प्रगमि सिीक्षा कायषक्रि २०७७ भाद्र १५ गिे 
सम्पन्न गरेको र्छ । सिीक्षा कायषक्रििा प्रिासन योजना िथा अनगुिन िाखाबाट अमधकृि श्री टंकप्रसाद 
पन्थी,  सािाशजक िथा आमथषक र्वकास िाखाबाट अमधकृि श्री नवराज शघमिरे,  स्वास््य िाखाबाट स्वास््य 
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अमधकृि श्री नारायण प्रसाद अयाषल, आमथषक प्रिासन िाखाबाट अमधकृि श्री भर्वष्य अयाषल¸ शिक्षा यवुा 
िथा खेलकुद िाखाबाट शिक्षा अमधकृि श्री सनु्दर चामलसे, पवुाषधार र्वकास िाखाबाट ईशन्जमनयर श्री राज ु
अयाषल,  सूचना प्रर्वमध िाखाबाट सूचना प्रर्वमध अमधकृि श्री सरेुि खनाल, िखु्यिन्री ग्रािीण र्वकास 
कायषक्रि सहजकिाष श्री राजन शघमिरे, रोजगार सेवा 
केन्द्रबाट रोजगार संयोजक श्री मनिषला पाण्डे, पिपंुक्षी 
र्वकास िाखाबाट अमधकृि श्री उजेलीदेवी पोख्रले, कृर्र् 
िाखाबाट ना.प्रा.स. श्री मललबहादरु घिी,  शजन्सी 
िाखाबाट नास ु श्री मभिसेन थापा, राजस्व प्रिासन 
िाखाबाट लेखापाल श्री िेजेन्द्र थापा, आन्िररक लेखा 
परीक्षण िाखाबाट आ.ले.प सहायक श्री टेकराज 
मगरी¸ वडा नं. १ का सशचव श्री जग बहादरु सिुषङ्गी, 
वडा नं. २ का सशचव श्री रुि बहादरु गाहा वडा नं. ३ का सशचव श्री पूशणषिा शघमिरे¸ वडा नं. ४ का 
सशचव श्री घनश्याि चदुाली¸ वडा नं. ७ का सशचव श्री िाया टण्डनले आफुले प्रत्यायोशजि अमधकार 
बिोशजि एक वर्षको अवमधिा सम्पादन गरेका र्क्रयाकलापहरुको र्वर्यिा जानकारी गराएका मथए । 

कायषक्रििा उठेका शजज्ञासाको जवाफ ददंदै प्रिखु प्रिासकीय अमधकृि लक्ष्िण पाण्डेले गाउँपामलकािा 
सिुासन, पारदशिषिा र र्वश्वसनीयिा कायि गनष बार्र्षक क्यालेन्डर अनरुुप काि गने प्रमिवर्द्िा ब्यि गरे 
। अशघल्लो बर्षको अपेशक्षि नमिजा हाँमसल गनष कोरोना भाइरसका कारण नसर्कएको गाउँपामलका अध्यक्ष 
अिोक कुिार थापाले बिाउन ु भएको मथयो । कोरोनाका कारण मसङ्गो देि नै आमथषक संकटिा हुँदा 
गाउँपामलका पमन त्यसबाट अरु्छिो नरहेको भन्दै संकटकै मबचिा पमन काि गनुष पने बाध्यिा रहेकोले 
िहािारीको सािना गने काििा जटु्न सबै पक्षलाई आग्रह गनुष भएको मथयो ।  

 

६. गि आ.व. को बेरुज ुफर्छौट सम्बन्धिा भएका कृयाकलापहरु  

गि आ.व. ०७५।०७६ को िहालेखा परीक्षकको कायाषलयबाट प्राप्त भएको लेखा परीक्षण प्रमिवेदन 
अनसुार यस गाउँपामलकाको प्रारशम्भक बेरुज ुरु. १ करोड ७७ लाख ५३ हजार देशखएको हुँदा उि 
बेरुज ुफर्छौटको लामग आवश्यक कायष अगामड बढाउन ुयस कायाषलयका अमधकृि श्री टंकप्रसाद पन्थीको 
संयोजकत्वका १० सदस्यीय कायषदल गठन गरी बेरुज ु फर्छौट सम्बन्धिा अध्ययन प्रमिवेदन ियार 
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गरीएको । प्रारशम्भक बेरुजिुा देशखएको बेरुज ुिध्ये असलु गनुषपने िफष को ५० लाख ५१ हजार िध्ये 
यस पामलकािा िीन वटा योजना सम्पन्न गनष संघीय सरकारबाट प्राप्त सिपरुक बजेट िध्ये खचष भई बाँकी 
रहेको रकि रु. ४६ लाख १७ हजार संघीय सरकारको संशचि कोर्िा दाशखला नभएको हुँदा उि रकि 
संशचि कोर्िा दाशखला गने प्रकृयािा रहेको र ४ लाख ३४ हजार रकििा िोर्कएको दरिा कर कट्टी 
नगररएका¸ र्वमभन्न उपभोिा समिमिलाई बर्ढ भिुानी गररएका लगायिका असलु गनुष पने रकि िध्ये 
केही रकि बैंक दाशखला गरीएको र अन्य रकि सम्बशन्धिबाट दाशखला गराउने प्रकृयािा रहेको¸ प्रिाण 
पेि गनुषपने रु ५७ लाख रकिको आवश्यक कागजाि संलग्न गररएको¸ र्वमभन्न योजनाको पेश्की 
देशखएको रु ४६ लाख ४० हजार रकि योजनाको रकि भिुानी गदाष पेश्की फर्छौट गररएको र 
अमनयमिि देशखएको बेरुज ु२३ लाख ५५ हजार मनयमििको लामग आवश्यक प्रकृया अगामड बढाईएको  
र्छ ।   

 

७. शजन्सी मनरीक्षण िथा अनगुिन  

भाद्र १०-१७ : 

पामलकाको शजन्सी सािग्रीहरुको 
अवस्था के कस्िो र्छ भनी यकीन 
गनषको लामग पामलकाको सबै वडा 
कायाषलय स्वास््य संस्था िथा 
पामलकाको िाखाहरुिा स्थलगि 
मनरीक्षणको गरी प्रमिवेदन गनषको 
लामग अमधकृि श्री नवराज शघमिरेको 
संयोजकत्विा ५ सदस्यीय समिमिले 
आफ्नो कायष सम्पन्न गरी प्रमिवेदन 
ियार गने क्रििा रहेको । साथै 
पामलकाको सबै वडा कायाषलय िथा स्वास््य संस्थाहरुिा किषचारीको उपशस्थमि¸नागररकको गनुासो िथा 
सािग्री व्यवस्थापन सम्बन्धिा अनगुिन मनरीक्षण गने कायष सम्पन्न गररएको ।  



 

 

15      गलु्िीदरबार गाउँपामलका  

 

  ई-बुलेटिन  

 

बर्ष: १       अङ्क २         २०७७ असोज ७ गिे  

८. गाउँपामलका वार्र्षक र्वकास योजना प्रकािन  

भाद्र १६ 
गलु्िीदरबार गाउँपामलकाको आ.व. ०७७।०७८ को नीमि िथा कायषक्रि¸ बजेट¸ 
र्वमभन्न र्वकासका योजना र कृयाकलापहरु¸ आमथषक ऐन २०७७¸ र्वमनयोजन ऐन 
२०७७¸ किषचारीहरुको र्ववरण¸ र्वद्यालयहरुको र्ववरण¸ र्वद्यालय व्यवस्थापन 
समिमिको र्ववरण¸ सहकारीहरुको र्ववरण सिेर्टएको गाउँपामलकाको वार्र्षक र्वकास 
योजना २०७७ पसु्िक प्रकािन गरीएको । प्रस्ििु पसु्िकले नागररकलाई सूचनाको 
हकको प्रत्याभमूि ददने अपेक्षा राशखएको र्छ ।  

९. आन्िररक लेखा पररक्षण सम्पन्न 

गाउँ कायषपामलकाको कायाषलयको आ.व. ०७६/०७६ को आन्िररक लेखा परीक्षण गने कायष सम्पन्न गरी 
अशन्िि लेखा परीक्षणको लामग आमथषक प्रिासन सम्बन्धीका शे्रस्िाहरु ियारी अवस्थािा राशखएको । 

 

१०. वार्र्षक कायषयोजना  

गाउँपामलकाबाट सम्पादन हनेु र्वमभन्न कायषहरुको र्वमभन्न िाखा प्रिखुहरुले प्रत्यायोशजि अमधकार िथा 
प्रिखु प्रिासकीय अमधकृिसँग गररएको कायष सम्पादन सम्झौिा बिोशजि आफूले सम्पादन गनुषपने कायषहरु 
िोर्कएको सियिा सम्पन्न गनषको लामग प्रिासन योजना िथा अनगुिन िाखा¸ स्वास््य िाखा¸ पूवाषधार 
र्वकास िाखाले वार्र्षक कायषयोजना मनिाषण गरी कायाषन्वयन भैरहेको अन्य िाखाहरुबाट कायषयोजना 
मनिाषण भैरहेको । 

११. अनगुिन मनरीक्षण 
पामलकाका वडास्िरिा रहेका र्वमभन्न इकाईहरुको अनगुिन गने 
क्रििा वडा नं. १ बमलथिुिा रहेको स्वास्थ चौकी र १ नं. वडा 
कायाषलय िथा वडा नं. २ िा रहेको जभुङु्ग स्वास््य चौकी र २ 
नं. वडा कायाषलयको स्थलगि अनगुिन मनरीक्षण गररएको 
मथयो। अनगुिन मनरीक्षणिा गाउँपामलका अध्यक्ष श्री 
अिोककुिार थापा¸ उपाध्यक्ष श्री मिना भण्डारी¸ प्रिखु 
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प्रिासकीय अमधकृि श्री लक्ष्िण पाण्डे¸ स्वास््य अमधकृि श्री नारायणप्रसाद अयाषल रहन ुभएको मथयो । 
अनगुिनको क्रििा कायषकक्ष¸ सेवाप्रवाहको शस्थमि¸ सरसफाई¸ कायाषलय व्यवस्थापन¸ कायष सम्पादनिा 
आइपरेका सिस्याहरु लगायिका र्वर्यिा जानकारी मलई आवश्यक सझुाव िथा मनदेिन ददईएको मथयो।  

१२. १७ औ ंमनजाििी सेवा ददवस २०७७ 

भाद्र २२: 

"स्वच्र्छ र सक्षि मनजाििी प्रिासन : सिरृ्र्द् र सिुासन" नारा सर्हद 
१७ औ ंमनजाििी सेवा ददवस २०७७ (२२ भाद्र २०७७) सेवाग्राही 
सम्िान कायषक्रि अन्िगषि गाउँ कायषपामलकाको कायाषलयिा सेवा 
मलन आउने सेवाग्राहीलाई र्टका, फुल, खादा र फुट्री ददई िसु्कान 
सर्हिको सेवा िाफष ि सेवाग्राहीलाई सम्िान कायषक्रि गररएको । 

१३. र्वमभन्न कायषर्वमध र मनदेशिकाहरुको मनिाषण 

सावषजमनक जवाफदेर्हिा प्रवर्द्षन सम्बन्धी कायषर्वमध, २०७७ 

गलु्िीदरबार गाउँपामलकाको सेवा प्रवाहलाई पारदिी, उिरदायी र जवाफदेही बनाउन नीमि, योजना िथा 
कायषक्रिको कायाषन्वयन प्रकृया, प्राप्त उपलशब्ध र त्यसले पारेको आमथषक सािाशजक प्रभावको िूल्याङ्कन गरी 
नीमि, योजना िथा सेवा प्रवाह प्रकृयािा सधुार गनष, सावषजमनक कोर्को अत्यिुि पररचालन गरी अपेशक्षि 
उद्देश्य प्रामप्तको समुनिििा गनष र जनप्रमिमनमध िथा किषचारीलाई थप शजम्िेवार बनाई सावषजमनक 
जवाफदेहीिा अमभबरृ्र्द् गनष गलु्िीदरबार गाउँ कायषपामलकाको मिमि २०७७।०५।३२ को मनणषयानसुार 
कायषर्वमध मनिाषण गरी जारी गररएको र्छ । 

 

पूवाषधार र्वकास 

१. कायषयोजना मनिाषण 

आ.व. २०७७/७८ को नीमि िथा कायषक्रि र बजेट अनसुार र्छनौट भएका र्वमभन्न र्वकास मनिाषणसँग 
सम्बशन्धि कायषक्रिहरुको बार्र्षक कायष योजना मनिाषण गरर ियारी अवस्थािा रहेको । 
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२. लगि शस्टिेट ियार  

आ.व. २०७७/७८ को नीमि िथा कायषक्रि र बजेट अनसुार र्छनौट भएका र्वमभन्न र्वकास मनिाषणसँग 
सम्बशन्धि कायषक्रिहरुको लगि शस्टिेट ियार कायाषन्वयनका लामग टेन्डर प्रकृया अगामड बढाइएको । 

३. योजना कायाषन्वयन  

आ.व. २०७७/७८ िा संचालन हनेु र्वमभन्न सानाखालका उपभोिा समिमिबाट सम्पन्न गने खालका 
र्वकास योजनाहरु कायाषन्वयनका लामग वडा कायाषलयहरुिा उपभोिा समिमिहरु गठन गने प्रकृया अगामड 
बढाउन मनदेिन ददइएको ।  

 

सािाशजक िथा आमथषक र्वकास 

शिक्षा 

१. स्थानीय पाठ्यक्रिको िस्यौदा 
गलु्िीदरबार गाउँपामलकाले आधारभिू शिक्षा (कक्षा १ देशख ३) सम्िको लामग स्थानीय पाठ्यक्रिको 
िस्यौदा ियार गररएको र्छ । रार्िय पाठ्यक्रि प्रारुप २०७६ को व्यवस्था बिोशजि स्थानीय िहले 
१०० पूणाषङ्कको स्थानीय पाठ्यक्रि ियार गनष गईरहेको र्छ । गलु्िीदरबारको धामिषक¸ ऐमिहामसक र 
पयषटकीय पषृ्ठभमूि ¸भौगोमलक अवस्था स्थानीय सम्पदाहरु¸ आमथषक कृयाकलाप र प्रर्वमध¸ पूवाषधार र्वकास¸ 
स्वास््य िथा वािावरणीय सरसफाई¸ पामलकाको संरचना र पामलकािा रहेका र्वमभन्न संघ संस्थाहरु 
सिेिको जानकारी ददने उद्देश्यले पाठ्यक्रिको िस्यौदा गाउँ कायषपामलकाको बैंठकबाट स्वीकृि भई 
पाठ्यक्रि मनिाषण गने कायष भैरहेको र्छ । 

२. र्वद्याथी मसकाई सहशजकरण 

कोमभड-१९ को कारणले यस पामलकाकािा रहेका र्वद्यालयहरु बन्द रहेको अवस्थािा आि र्वद्याथी र 
शिक्षक िथा अमभभावकहरुको सिस्यालाई िध्यनजर गदै मसकाई सहशजकरणको लामग र्वमभन्न 
सरोकारवालाहरुसँग मनयमिि सम्पकष  र र्छलफल गरी सल्लाह सझुाव मलने कायष गररएको । 
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३.र्वद्याथीको लामग Worksheet मनिाषण 

कोमभड-१९ को कारणले यस पामलकाकािा रहेका र्वद्यालयहरु संचालनिा नआएको अवस्थािा 
र्वद्याथीहरुलाई मनयमिि पठनपाठनिा अभ्यस्ि र अध्यावमधक राख्नको लामग पामलका मभरका सबै 
र्वद्यालयहरुिा िखु्य ५ र्वर्यहरु सािाशजक¸ अंग्रजेी¸ गशणि¸ र्वज्ञान र नेपाली को र्वद्याथी अभ्यास 
Workseet ियार गरी र्वद्यालयहरुिा र्विरण गनष ियारी गररएको । 

स्वास््य 

१. वार्र्षक कायषयोजना मनिाषण 

नेपाल सरकार सिषि अनदुान िफष का र्वमभन्न स्वास््य सम्बन्धीका कायषक्रि िथा सिामनकरण अन्िगषि 
गाउँपामलकाको नीमि िथा कायषक्रि अनसुारका र्वमभन्न कायषक्रिहरुको वार्र्षक कायषयोजना मनिाषण गरी 
सोही अनसुार कायष सम्पादन गने व्यवस्था मिलाईएको । 

२. प्राथमिक उपचार सम्बन्धी अमभिशुखकरण  

भाद्र २७:  

प्राथमिक उपचार ददवसको अवसरिा गलु्िीदरबार गाउँपामलकार्द्ारा वडा नं. ३ का र्वद्यालय र िर्हला 
स्वास््यस्वयंसेर्वकाहरुलाई प्राथमिक उपचार सम्बन्धी अमभिशुखकरण सम्पन्न गररयो । उि अवसरिा नागररक 
र र्वद्याथीहरुको प्राथमिक उपचारको लामग प्रामथि उपचार र्कटबक्स र्विरण गररयो । कायषक्रि वडा नं. ३ 
का अध्यक्ष क्या.बल बहादरु थापाको अध्यक्षिािा सम्पन्न भएको मथयो । कायषक्रििा प्रिखु अमिमथ 
गाउँपामलकाका अध्यक्ष श्री अिोककुिार थापा भने र्विेर् उपशस्थमि उपाध्यक्ष श्री मिना भण्डारी, प्रिखु 
प्रिासकीय अमधकृि श्री लक्ष्िण पाण्डे र स्वास््य अमधकृि श्री 
नारायणप्रसाद अयाषलको रहेको मथयो । कायषक्रििा िध ु
पोख्रले, प्रकाि अमधकारी र नारायणप्रसाद अयाषलले सहशजकरण 
गनुषभएको मथयो । सखुी र सिरृ्द् पामलका मनिाषणिा 
नागररकको स्वास्थ सरुक्षा पमन एक िहत्वपूणष सूचक भएको 
हुँदा नागररकको स्वास््य सरुक्षािा ध्यानददनको लामग िर्हला 
स्वास््य स्वयंसेर्वका र स्वास््यकिीहरुलाई गाउँपामलका 
अध्यक्ष र प्रिखु प्रिासकीय अमधकृिले मनदेिन ददनभुएको 
मथयो । 
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३. वमथषङ्ग सेन्टरको स्थापना 
भाद्र २९: 
र्वपदिा बाल अमधकारको समुनशिििा : हािी सबैको प्रमिवर्द्िा" भन्ने नारासर्हि रार्िय बाल ददवस 
२०७७ को िअुवसरिा गलु्िीदरबार गाउँपामलकाले वडा नं. १ को बमलथिु स्वास््य चौकी र वडा नं. २ 
को जभुङु्ग स्वास््य चौकीिा सरुक्षीि प्रसिुी सेवा िाफष ि िािशृिि ु
र नवशििकुो स्वास््य सरुक्षाको लामग २४ सैं घण्टा प्रसिुी सेवा 
उपलब्ध गराउनको लामग Birthing Center को उद्घाटन 
कायषक्रि सम्पन्न   भयो । उद्घाटन कायषक्रििा गाउँपामलकाका 
अध्यक्ष अिोककुिार थापाको प्रिखु आमि्यिा रहेको मथयो भने 
र्विेर् अमिमथको रुपिा उपाध्यक्ष मिना भण्डारी, प्रिखु 
प्रिासकीय अमधकृि लक्ष्िण पाण्डे र स्वास््य अमधकृि 
नारायणप्रसाद अयाषलको उपशस्थमि रहेको मथयो । उद्घाटन कायषक्रि बमलथिुिा वडा नं. १ का अध्यक्ष 
श्री रािबहादरु पल्ली र जभुङु्गिा वडा नं. २ का अध्यक्ष श्री हररहर गौििको अध्यक्षिािा कायषक्रि 
सम्पन्न भएको मथयो । कायषक्रििा ने.क.पा.का नेिा मबष्ण ु गौिि, शजब बहादरु िाझकोर्ट, नेपाली 
काङे्रसका नेिा प्रिे पनु रार्िय जनिोचाषका नेिा नर बहादरु िाझकोटी लगायिले िभुकािना िन्िब्य दददै 
बमथषङ्ग सेन्टरको सफलिाको कािना गनुषभएको मथयो। कायषक्रििा प्रिखु अमिमथ अिोककुिार थापा, र्विेर् 
अमिमथ उपाध्यक्ष मिना भण्डारी, प्रिखु प्रिासकीय अमधकृि लक्ष्िण पाण्डे, स्वास््य अमधकृि नारायणप्रसाद 
अयाषलले िन्िव्य राख्दै सखुी र सिरृ्द् गाउँपामलका मनिाषणको अमभयानका लागेको हुँदा नागररकहरुलाई 
स्वस्थ राख्दै सरुक्षीि प्रस्ििुी सेवा मलई नवशििकुो स्वास््य सरुक्षािा सिषकिा अपनाउन ु हनु आि 
नागररकहरुलाई अनरुोध गनुष भयो साथै िर्हला स्वास््य स्वयंसेर्वकाहरु नागररकको घरदैलोिा पगु्ने 
िहत्वपूणष भमूिकािा रहनभुएकोले सरुक्षीि र संस्थागि प्रसिुीको लामग सबै नागररलाई सूसशुचि गनुषहनु 
अनरुोध गदै गाउँपामलकाले सरुक्षीि र संस्थागि प्रसिुी िाफष ि गभषविी िर्हला र बच्चाको स्वास््य 
सरुक्षालाई ध्यान ददंदै "कस्िो र्छ आिा" कायषक्रि संचालन गनष गईरहेकोले कायषक्रिलाई सफल बनाउन 
िन, िन र किषले सहयोग गनष सबै नागररकलाई अनरुोध गनुष भएको मथयो । बमलथिुिा कायषक्रिको 
स्वागि िन्िव्य अ.न.िी. ररि कुिारी श्रीर् र सञ्चालन स्वास््य चौकी इन्चाजष स्वास््य अमधकृि ददल 
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बहादरु थापाले गनुष भएको मथयो भने जभुङु्गिा िनीर्ा पन्थीको स्वागि िन्िव्य र स्वास््य चौकी 
मस.अ.हे.व.रोिन घिीले सञ्चालन गनुषभएको मथयो । 

 

कृर्र् 
१. कृर्कहरुको नसषरी स्थापनािा सहशजकरण 

गलु्िीदरबार गाउँपामलका वडा नं. ३ गौडाकोट राजािा कृर्कहरुलाई नसषरी 
स्थापनािा सहशजकरण  गररएको मथयो । जसबाट कृर्कहरुले नसषरी 
स्थापना गदाष गनुषपने र्वमभन्न कायषहरुको बारेिा कृर्र् प्रार्वमधक मलल बहादरु 
घिी िगरले सहशजकरण गनुषभएको मथयो । 

सूचना प्रर्वमध िथा र्वद्यशुिय सिुासन 

१. कायाषलयको वेभसाईट, सािाशजक संजाल र िोबाईल एप्सिा अध्यावमधक 

गाउँपामलकाबाट सम्पादन भएका हरेक कृयाकलापहरुलाई दैमनक रुपिा कायाषलयको सािाशजक संजाल¸ 
वेभसाईट र िोबाईल एप्सिा सूचना िथा जानकारीहरु अध्यावमधक गराई नागररक र आि सरोकारको 
सूचनाको हकलाई प्रभावकारी कायाषन्वयन गररएको । 
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२. कायाषलयिा मन:िलु्क वाईफाईको व्यवस्था 
भाद्र २६: 

कायाषलयिा सेवा मलन आउने सेवाग्राहीहरुको सरु्वधालाई ध्यानिा 
राख्दै नागररकलाई सूचनािा पहुँच पयुाषउने उद्देश्यले WorldLink 

Communication सँग ५ वर्षको सम्झौिा गरी कायाषलय पररसरिा मिव्र 
गमि मनिलु्क वाईफाईको व्यवस्था गररएको र्छ। उि सेवा मलन 
सेवाग्राहीहरुले Free_WorldLink_DBGP_WiFi लाई Connect गरी 
आफ्नो िोबाईल नं. Register गरेर सेवा संचालन गनष सर्कनेर्छ ।  

३. ई-हाशजरी जडान 

गलु्िीदरबार गाउँपामलकाकाको कायाषलय िथा सबै वडा कायाषलयिा 
र्वद्यशुिय हाशजरी संचालनिा ल्याईएको र्छ । कोमभड-१९ संक्रिणको 
जोशखिलाई ध्यान दददै स्वास््य सरुक्षा सिषकिा सर्हि प्रयोग गरी 
किषचारीहरुको उपशस्थमिलाई मनयिन गदै किषचारीको उपशस्थमिलाई 
मनयमिि गनषको लामग ई हाशजरी प्रभावकारी हनेु अपेक्षा गररएको र्छ। 

ई-हाशजरीको प्रयोगलाई क्रिि: र्वद्यालय र स्वास््य संस्थाहरुिा सिेि 
संचालन गने लक्ष्य राशखएको र्छ ।    

४. सेवाग्राहीलाई टेमलमभजनको व्यवस्था 
२०७७ भाद्र िर्हना देशख कायाषलयिा सेवा मलन आउने सेवाग्राहीलाई 
िध्यनजर गरी नागररकको काि हुँदै गदाषको अवस्थािा नागररकले 
मनिलु्क इन्टरनेटको साथिा टेमलमभजन हेरेर काि गने प्रकृया सम्ि 
प्रमिक्षा गनष सहयोग पगु्ने अपेक्षा गररएको र्छ । 
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िहत्वपूणष सूचनाहरु 
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भाद्र िर्हनािा संचालन भएका र्वमभन्न कायषक्रिहरुको झलक 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

वमथषङ्ग सेन्टरको स्थापनाका केर्ह झलकहरु 

प्राथमिक उपचार ददवस 
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कृर्को कर्र् फिष मनरीक्षण वडा नं. २ जभुङु्ग 

वडा नं. १ बमलथिुिा कृर्को धान खेििा लागकेो Bacterial Wilt रोग 
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भाद्र िर्हनािा भए गरेका िखु्य कायषहरु 

मस.नं सम्पाददि प्रिखु कायषहरु 

यो िर्हनाको 
उपलशब्ध 

यो आ.व.िा 
हालसम्िको कैर्फयि 

१. पशन्जकरण िफष      

क. जन्िदिाष ३२ १२२  
ख. ितृ्यदुिाष ९ ६२  
ग. र्ववाहदिाष ५ २२  
घ. सम्बन्ध र्वच्रे्छद 0 ०  
ङ. बसाईसराई दिाष १६ २०  
च. बसाई सरी गएको १२ १५  
र्छ. बसाई सरी आएको ४ ५  

२. सािाशजक सरुक्षा िफष  ० 0  
र्विरण गररएको रकि 0 0  
जम्िा लगि कट्टा भएको संख्या 0 0  
जम्िा थप भएको संख्या 0 ०  
हाल कायि भएको जम्िा संख्या 0 ३०१८  

 प्रिाशणि सम्बन्धी    
३. नािा प्रिाशणि  १५ ५५  
४. आम्दानी प्रिाशणि ५ १०  
५. अन्य प्रिाशणि  १२ १२  
 मसफाररस सम्बन्धी    
६. नागररकिा मसफाररस  १० २९  
७. नाबालक पररचय पर मसफाररस 0 ०  
८. प्रमिमलर्प नागररकिा मसफाररस 0 २१  
९. पेन्सन सम्बन्धी कागजाि मसफाररस ० ०  
१०. प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धी  0 ०  

क) राहि प्राप्त गने संख्या  ० ०  
ख) आमथषक सहायिा रकि ० ०  

११. न्यार्यक समिमि सम्बन्धी र्ववरण ० ०  
क) न्यार्यक समिमििा दिाष भएका मनवेदन संख्या १ १  
   फछ्योट संख्या ० ०  
ख) मिलापर भएका  ० ०  
ग) स्थमगि मनवेदन ० ०  
घ) मिलापर हनु नसर्क अदालि गएका ० ०  
ङ) मिलापरको लामग प्रहरीिा पठाएको  ० ०  

 दिाष नर्वकरण सम्बन्धी    
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मस.नं सम्पाददि प्रिखु कायषहरु 
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हालसम्िको कैर्फयि 

१२ संघ संस्था दिाष २ २  
१३ संघ संस्था नर्वकरण 0 ०  
१४ व्यवसाय दिाष २ २  
१५ व्यवसाय नर्वकरण 0 ०  
१६ कृर्र् सम्बन्धी फिष दिाष २ २  
१७ कृर्र् सम्बन्धी फिष नर्वकरण 0 ०  
१८ पिपुालन सम्बन्धी फिष दिाष १ १  
१९ पिपुालन सम्बन्धी फिष नर्वकरण 0 ०  
२० कृर्क दिाष संख्या ० ०  
२१ कृर्क सिूह दिाष संख्या ० ०  
२२ सहायिा कक्षबाट सेवा मलने संख्या ९८ १०९  
२३ सािाशजक संजाल अध्यावमधक पटक ५३ ८६  
२४ कायाषलयको वेवसाईट अध्यावमधक पटक 45 ७५  

२५ SMS िाफष ि सूचना संम्प्ररे्ण 618 ४१९४  

२६ अनगुिन सम्बन्धी र्ववरण (पटक) 0 ०  

 क. बजार अनगुिन ० ०  

   कारवाही 0 ०  

ख. स्वास््य चौकीहरुको अनगुिन  १ १०  

ग. वडा कायषलयहरुको अनगुिन  6 ०  

घ. र्वद्यालयहरुको अनगुिन 0 ०  

ङ. सहकारी संस्थाहरुको अनगुिन 0 ०  

च. योजनाहरुको अनगुिन मनरीक्षण 0 ०  

र्छ. योजनाहरुको प्रार्वमधक मनरीक्षण 0 ११  

ज. िासपुसलहरुको अनगुिन 0 ०  

झ. और्धी पसलहरुको अनगुिन 0 २  

ञ. कृर्कहरुको फिष अनगुिन २ ६१  

ट. कृर्क भेटघाट (कृर्र्सँग सम्बशन्धि) ६० १०  

ठ. कृर्क भेटघाट (पिपंुर्छीसँग सम्बशन्धि) ० १  

२७ योजना सम्झौिा ० ०  

योजना भिुानी ० ०  

२८ गनुासो फर्छौट ० ०  

क) कायाषलयिा मनवेदन िाफष ि  ० ०  

ख) हेल्लो सरकार िाफष ि 0 ०  

ग) सािाशजक सन्जाल िाफष ि 0 ३  

२९ बैठक सम्बन्धी र्ववरण ० ०  
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  ई-बुलेटिन  

 

बर्ष: १       अङ्क २         २०७७ असोज ७ गिे  

मस.नं सम्पाददि प्रिखु कायषहरु 

यो िर्हनाको 
उपलशब्ध 

यो आ.व.िा 
हालसम्िको कैर्फयि 

क. कायाषपामलका बैठक 3 ७  

ख. वडा समिमि बैठक ० १४  

ग. र्वर्यगि समिमि बैठक 0 १  

घ. र्वपद् सम्बन्धी बैठक 2 २  

ङ. LCCMC बैठक 3 ५  

च. खररद सम्बन्धी बैठक १ ०  

र्छ. टेण्डर सम्बन्धी बैठक 6 ६  

ज. किषचारी र्छनौट सम्बन्धी बैठक 3 ९  

झ. र्वपन्न नागररक उपचार सम्बन्धी बैठक ० १  

ज. स्टाफ बैठक 1 २  

झ. र्वद्यालय प्र.अ.हरुको िामसक बैठक 0 0  

ञ.  न्यायीक समिमिको वैठक ३ ३  

ट. अन्य  2 7  

३०. स्वास््य सेवा मलन ेनागररकहरुको र्ववरण 

3417 

 

  

स्वास््य संस्थाबाट 1907 ४४११  

 

७६५४ 
खोप केन्द्रबाट 227 ५८८ 

िर्हला स्वास््य स्वयंसेर्वका िाफष ि 943 २०७७ 

गाउँघर क्लीमनकबाट 340 ५७८ 

३१. मनिलु्क और्धी र्विरण 1677 ३९३३  

३२. िाि ृिथा नवशिि ु 21 ११९  

३३. प्रधानिन्री रोजगार कायषक्रि योजना संख्या 0 २९  

३४. रोजगारिा संलग्न जनिशि  ६९५ ६९५  

३५. कृर्कहरुलाई र्वउपल र्विरण (कृर्क संख्या) ० ०  

३६. कृर्कहरुलाई औजार र्विरण ० ०  

३७. पिपंुक्षी और्धी र्विरण ० ४५०  

३८. पिपंुशक्ष मनकासा मसफाररस र संख्या 0 ०  

३९. कृमिि गभाषधान (गाई) 0 ३३  

कृमिि गभाषधान (भैसी) 0 १२ 
जम्िा 0 ४५ 

४०. जेष्ठ नागररक पररचय पर र्विरण संख्या 1 ५  

४१. अपाङ्ग पररचय पर र्विरण संख्या 0 ०  

४२. गररव पररचय पर र्विरण संख्या 0 ०  

४३. हेल्थ डेस्कबाट सेवा मलनेको संख्या ३२८ ८६६  

४४. ऐन, मनयि, मनयिावली, स्वीकृि भएको संख्या 0 ०  

४५. कायषर्वधी र मनदेशिका स्वीकृि भएको संख्या 1 ६  
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  ई-बुलेटिन  

 

बर्ष: १       अङ्क २         २०७७ असोज ७ गिे  

२. राजश्व सम्बन्धी र्ववरणः 

३. धरौटी सम्बन्धी र्ववरणः 

अल्या (गि वर्षको) यो िर्हनाको हालसम्िको 

२७२९२६१ ० २७२९२६१ 

 

 

 

 

र्ववरण साउनको राजश्व रकि (रु.) 

 

()(रु.) 

यो आ.व.िा हालसम्िको कैर्फयि 

एकीकृि सम्पिी कर ० ०  

भिुी कर (िालपोि) ४१७४ १२४८७  

घरवहाल कर ६५० ३७०४  

मसफाररस दस्िरु १८७७४ ५६९५४  

व्यशिगि घटना दिाष ३४०० १९८००  

व्यवसाय कर २०० ८३२०  

जडीबटुी कबाडी र जीवजन्ि ुकर ० ०  

सवारी साधन कर ० ०  

र्वज्ञापन कर ० ०  

िनोरन्जन कर ० ०  

पार्कष ङ्ग िलु्क ० ०  

सेवा िलु्क दस्िरु ० ०  

फोहर िैला व्यवस्थापन िलु्क ० ०  

नक्सा पास दस्िरु ० ०  

संघ संस्था सिूह दिाष िलु्क 
ट्ठह 

३४००० ३४०००  

संघ संस्था सिूह नर्वकरण िलु्क १०००० १००००  

ढुङ्गा मगटी वालवुा ० ०  

र्वर्वध आय ९००० ९०००  

बहाल र्वरौटी कर ० ०  

लेखा पररक्षक दस्िरु ० ०  

अन्य कर ० १६१७४  

सूची दिाष २००० ५०००  

जम्िा कर ८२१९८ १७५४३९  
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  ई-बुलेटिन  

 

बर्ष: १       अङ्क २         २०७७ असोज ७ गिे  

४. आमथषक प्रिासन सम्बन्धी  
क. पूजँीगि खचष 

र्ववरण वार्र्षक बजेट यो िर्हनाको खचष यो आ.व.िा हालसम्िको बाकँी बजेट कैर्फयि 
गाउँपामलका ४००००० ० ० ४०००००  

संघ १३२८००००० ० ० १३२८०००००  

प्रदेि १७७८७००० ० ० १७७८७०००  

जम्िा १५९९८७००० ० ० १५९९८७०००  
 

ख. चाल ुखचष 

र्ववरण वार्र्षक बजेट यो िर्हनाको खचष यो आ.व.िा हालसम्िको बाकँी बजेट कैर्फयि 

गाउँपामलका २६००००४ ० ० २६००००४  

संघ २४१८८३८६० ० ० २४१८८३८६०  

प्रदेि १७७५३००० ० ० १७७५३०००  

जम्िा २६२२३६८६४ ० ० २६२२३६८६४  
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  ई-बुलेटिन  

 

बर्ष: १       अङ्क २         २०७७ असोज ७ गिे  

किषचारीको हाशजरी¸ काज र मबदा सम्बन्धी र्ववरण 
आ.ि. २०७७/७८ 

 

    
मविना : भदौ 

मस.नं. पद नाि थर 
कायाषलय 

खलेुको  ददन 

जम्िा 
हाशजर 
ददन 

काजिा/ 
र्फल्ड गएको 

ददन 

मबदा कैर्फयि 

१ प्रिखु प्रिासकीय अमधकृि लक्ष्िण पाण्डे २७ २७ ० ०   

२ अमधकृि रै्छठौं, स्वास््य नारायण प्रसाद अयाषल  २७ २१ ६ ०   

३ अमधकृि रै्छठौं नवराज शघमिरे २७ २४ ० ३   

४ अमधकृि रै्छठौं टंक प्रसाद पन्थी  २७ २३ ० ४   

५ सूचना प्रविवि अमधकृि  सुरेश खनाल   २७ २६ ० १   

६ ईवजिनीयर, अमधकृि रै्छठौं  रािु अयााल २७ २७ ० ०   

७ अमधकृि रै्छठौं, शिक्षा  सुजदर चावलसे २७ २५ ० २   

८ स्रोि व्यिी शिक्षा नरेन्द्र प्रसाद ििाष  २७ २५ ० २   

९ पि ुर्वकास संयोजक  उजेलीदेर्व पोख्रले  २७ २३ ४ ०   

१० अमधकृि रै्छठौं, लेखा भर्वष्य अयाषल २७ २५ ० २   

११ रोजगार संयोजक  मनिषला पाण्डेय  २७ २२ ० ५   

१२ ईशन्जनीयर पनु मनिाषण प्रा. अमनल कुिार यादव  २७ २२ ० ०   

१३ नायव सवु्बा  मभिसेन थापा  २७ २४ ० ३   

१४ वडा सशचव- ४ घनश्याि च ुँदाली २७ २७ ० ०   

१५ खा.पा.स.टे. पाँचौं शखि बहादरु काकी २७ १८ ० ९   

१६ लेखापाल िेजेन्द्र थापा २७ २७ ० ०   

१७ आ.ले.प.सहायक  टेकराज मगरी २७ १८ ० ३ 
 कोमभडको कारणले 
सम्पकष िा रर्ह 
कािकाज गरेको 

१८ वडा सशचव- ५, ६ र ७ िाया टण्डन २७ २३ ० १   

१९ सव-इशन्जमनयर र्वक्रि बस्नेि २७ २४ ३ ०   

२० सव-इशन्जमनयर मसिा लम्िरी २७ ० ० २७ सुत्केरी वबदा 

२१ कम्प्यूटर अपरेटर टुक बहादरु राना २७ २७ ० ०   

२२ प्रार्वमधक सहायक ददपक पोख्रले २७ २७ ० ०   

२३ एि.आइ.एस. अपरेटर धाि बहादरु ढेंगा २७ १७ १ ० 
 कोमभडको कारणले 
सम्पकष िा रर्ह 
कािकाज गरेको 

२४ वडा सशचव-१ जग बहादरु सिुषङ्गी २७ २६ ० १   

२५ वडा सशचव- ३ पूशणषिा शघमिरे २७ २५ ० २   

२६ वडा सशचव- २ रुि बहादरु गाहा  २७ १७ ० ०   
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  ई-बुलेटिन  

 

बर्ष: १       अङ्क २         २०७७ असोज ७ गिे  

आ.ि. २०७७/७८ 

 

    
मविना : भदौ 

मस.नं. पद नाि थर 
कायाषलय 

खलेुको  ददन 

जम्िा 
हाशजर 
ददन 

काजिा/ 
र्फल्ड गएको 

ददन 

मबदा कैर्फयि 

२७ अ.स.ई र्वरेन्द्र कुिार टण्डन २७ २७ ० ०   

२८ अ.स.ई सागर सारु २७ २७ ० ०   

२९ अ.स.ई गोकणषप्रसाद मिमिल्सेना २७ ५ ० ० 
कोमभडको कारणले 
सम्पकष िा रर्ह 
कािकाज गरेको 

३० सूचना सहायक  प्रकाि थापा  २७ २६ ० १   

३१ ना.कृ.प्रार्वमधक मलल बहादरु घमिष  २७ २३ ४ ०   

३२ ना.प.स्वा.प्रार्वमधक उर्द्व प्रसाद न्यौपाने २७ २७ ० ०   

३३ ना.प.स्वा.प्रार्वमधक नारायण पन्थी २७ २७ ० ०   

३४ ना.प.स्वा.प्रार्वमधक जयर्हिाल कडेल २७ २६ ० ०   

३५ ना.प.स्वा.प्रार्वमधक हररप्रसाद कँडेंल २७ २६ ० ०   

३६ ना.प.स्वा.प्रार्वमधक निनुा गौिि २७ २६ ० ०   

३७ अ.हे.व. र्वष्ण ुबहादरु सयुषवंिी २७ २५ ० ० 
स्वा.िा.िा काजिा 
कायषयरि 

३८ सािाशजक पररचालक सर्वना फुङजेली २७ २६ ० ०   

३९ र्फल्ड सहायक र्वमनिा ज्ञवाली २७ ० ० २७ सुत्केरी वबदा 

४० कायाषलय सहयोगी मिरलाल ज्ञवाली  २७ २६ ० १   

४१ कायाषलय सहयोगी ओि बहादरु रजाली २७ २७ ० ०   

४२ हलकुा सवारी चालक गोर्वन्द थापा  २७ २७ ० ०   

४३ कायाषलय सहयोगी टोपलाल ज्ञवाली  २७ २६ ० १   

४४ कायाषलय सहयोगी चोलाकान्ि पौडेल  २७ २७ ० ०   

४५ कायाषलय सहयोगी गोिा खरी  २७ २७ ० ०   

४६ कायाषलय सहयोगी सिदु्र शे्रष्ठ २७ २२ ० ०   

४७ कायाषलय सहयोगी भेर् र्वक्रि खरी २७ २७ ० ०   

४८ कायाषलय सहयोगी र्टकाराि पराजलुी २७ २७ ० ०   

४९ कायाषलय सहयोगी अजुषन र्व.क. २७ २७ ० ०   

५० कायाषलय सहयोगी नैना थापा २७ २६ ० ०   

५१ कायाषलय सहयोगी ददनेि प्रसाद शे्रष्ठ २७ २७ ० ०   

५२ कायाषलय सहयोगी िान्िा मगरी २७ २७ ० ०   

५३ कायाषलय सहयोगी िोहन मसं िङ्नािी २७ २७ ० ०   
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  ई-बुलेटिन  

 

बर्ष: १       अङ्क २         २०७७ असोज ७ गिे  

कोमभड-१९ संक्रिण रोकथाि िथा मनयन्रण सम्बन्धीका कायषहरु 

हेल्थडेक्स मनरन्िर संचालनिा  

कोमभड-१९ मनयन्रण र रोकथािको लामग गाउँ कायषपामलकाको कायाषलयिा मनरन्िर हेल्थ डेक्स संचालन गररएको 
र्छ । हेल्थ डेक्सिा पामलकािा आउने व्यशिहरुको र्ववरण थिषल गनबाट ज्वरोको िापन र िास्क िथा 
स्यानीटाईजर प्रयोग िथा अन्य स्वास््य सम्बन्धी जानकारी ददने व्यवस्था मिलाईएको र्छ ।  

कोमभड सम्बन्धी अन्य थप र्ववरण ।  

मस.नं. र्ववरण ०७७ असार िसान्ि सम्ि श्रावण देशख भाद्र िसान्ि सम्ि जम्िा 

१ विदशेबाट फवकि एको ५८३ ३९ ६२२ 

२ क्िारेवटटनमा बसेको संख्या ६१९ ४३ ६६२ 

३ जम्मा RDT  परीक्षण ५५१ १० ५६१ 

४ जम्मा RT-PCR  परीक्षण २९१ २४० ५३१ 

५ RT-PCR positive ५२ २२ ७४ 

६ RT-PCR negative २३९ २१८ ४५७ 

७  आइसोलेशनमा बसेको संख्या ५२ ८ ६० 

८ होम क्िारेवटटनमा बसेको संख्या १६६ २२ १८८ 

९ होम आइसोलेसनमा बसेको संख्या ४ १० १४ 

१० वनको भएको संख्या ५२ २२ ७४ 

 

हाल सर्क्रय संक्रमििको संख्या   : ० 

आइसोलेसन बेड संख्या    : १० 

स्वास््यकिीहरुको संख्या    :  ४५ जना 
िर्हला स्वयिसेवीकाको संख्या    :  ८३ जना 
कोमभड अस्पिालको स्थापना    :  स्थापना गनष आवश्यक प्रकृया अगामड बढाईएको । 

स्वास््य सािग्रीहरुको र्ववरण 

मस.नं. सािग्रीको र्ववरण संख्या 
१ PPE २४ 

२ Sanitizer ३ 

३ Mask २०० 

४ Face visor २ 

५ Thermal Gun ११ 
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क्र.स. नाि थर ठेगाना पद सम्पकष  नं. कैर्फयि 

१ श्री अिोक कुिार थापा गलु्िीदरबार  ६ अध्यक्ष ९८५७०७४४१०  

२ श्री मिना भण्डारी गलु्िीदरबार १ उपाध्यक्ष ९८५७०७४४११  

३ श्री राि बहादरु पल्ली गलु्िीदरबार १ वडा अध्यक्ष (वडा नं १) ९८५७०७४४०१  

४ श्री हररहर गौिि गलु्िीदरबार २ वडा अध्यक्ष (वडा नं २) ९८५७०७४४०२  

५ श्री बल बहादरु थापा गलु्िीदरबार ३ वडा अध्यक्ष (वडा नं ३) ९८५७०७४४०३  

६ श्री खिु बहादरु पल्ली गलु्िीदरबार ४ वडा अध्यक्ष (वडा नं ४) ९८५७०७५४०४  

७ श्री मलला बहादरु बलाल गलु्िीदरबार ५ वडा अध्यक्ष (वडा नं ५) ९८५७०७४४०५  

८ श्री र्हरा बहादरु खरी गलु्िीदरबार ६ वडा अध्यक्ष (वडा नं ६) ९८५७०७४४०६  

९ श्री टोप बहादरु बस्नेि गलु्िीदरबार ७ वडा अध्यक्ष (वडा नं ७) ९८५७०७४४०७  

१० श्री र्टकीसरा थापा गलु्िीदरबार ३ सदस्य (कायषपामलका) ९८५७०७४४०८  

११ श्री िारा मगरी गलु्िीदरबार ५ सदस्य (कायषपामलका) ९८५७०७४४०९  

१२ श्री सनदेुवी काकी गलु्िीदरबार ६ सदस्य (कायषपामलका) ९८५७०७४४१२  

१३ श्री िलुसा देर्व अयाषल गलु्िीदरबार ७ सदस्य (कायषपामलका) ९८५७०७४४१३  

१४ श्री इश्वरी पररयार गलु्िीदरबार ५ सदस्य (कायषपामलका) ९८५७०७४४१५  

१५ श्री िनीकला बोटे गलु्िीदरबार १ सदस्य (कायषपामलका) ९८५७०७४४१४  

१६ श्री िारदा गौिि गलु्िीदरबार १ सदस्य (वडा नं. १) ९८४७२०१८२२  

१७ श्री बसनु्धरा साकी गलु्िीदरबार १ सदस्य (वडा नं. १) ९८११९८९२९१  

१८ श्री बरु्र्द् प्रसाद पोखरेल गलु्िीदरबार १ सदस्य (वडा नं. १) ९७४७०७७३५७  

१९ श्री सयुष बहादरु कँुवर िगर गलु्िीदरबार १ सदस्य (वडा नं. १) ९८५७०६७६७२  

२० श्री देवीकुिारी राना गलु्िीदरबार २ सदस्य (वडा नं. २) ९८२१९२७३६१  

२१ श्री सार्वरा सनुार गलु्िीदरबार २ सदस्य (वडा नं. २) ९८६७००७९२३  

२२ श्री हेिन्ि बहादरु खड्का गलु्िीदरबार २ सदस्य (वडा नं. २) ९८५११४२८१८  

२३ श्री शखि बहादरु रजाली गलु्िीदरबार २ सदस्य (वडा नं. २) ९८४७०४२४५०  

२४ श्री कान्िा र्व.क. गलु्िीदरबार ३ सदस्य (वडा नं. ३) ९८६७२४००६९  
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२५ श्री रर्वन्द्र िाहा गलु्िीदरबार ३ सदस्य (वडा नं. ३) ९८४७३१०७४९  

२६ श्री लमलि बहादरु सराङ्कोटी गलु्िीदरबार ३ सदस्य (वडा नं. ३) ९८६७७३८६७०  

२७ श्री किला कुिारी डम्िरपाल गलु्िीदरबार ४ सदस्य (वडा नं. ४) ९८४७११३४४७  

२८ श्री िना र्वश्वकिाष गलु्िीदरबार ४ सदस्य (वडा नं. ४) ९८६७२४२३६३ 

 

२९ श्री लेख बहादरु काकी गलु्िीदरबार ४ सदस्य (वडा नं. ४) ९८५७०६१५९८  

३० श्री लोक बहादरु ढेंगा गलु्िीदरबार ४ सदस्य (वडा नं. ४) ९८६७१३२४५१  

३१ श्री िान्िा र्व.क. गलु्िीदरबार ५ सदस्य (वडा नं. ५) ९८४४७५२३६०  

३२ श्री टोप बहादरु बचुा गलु्िीदरबार ५ सदस्य (वडा नं. ५) ९८४७२२७९०३  

३३ श्री बाबरुाि पन्ि गलु्िीदरबार ५ सदस्य (वडा नं. ५) ९८४७२५४९५४  

३४ श्री समुनिा र्व.क. गलु्िीदरबार ६ सदस्य (वडा नं. ६) ९८४७४५३८८८  

३५ श्री मडल बहादरु टण्डन गलु्िीदरबार ६ सदस्य (वडा नं. ६) ९८४७३०९३५९  

३६ श्री नरु बहादरु खरी गलु्िीदरबार ६ सदस्य (वडा नं. ६) ९८५७०६१५४६  

३७ श्री लशक्षिा सनुार गलु्िीदरबार ७ सदस्य (वडा नं. ७) ९८१६४३४७८६  

३८ श्री थम्िन बहादरु बस्नेि गलु्िीदरबार ७ सदस्य (वडा नं. ७)  स्वगाषरोहण 

३९ श्री िामलकराि टण्डन गलु्िीदरबार ७ सदस्य (वडा नं. ७) ९८४४७७२१२७  

 

अनसुचूी-२ 

किषचारीहरुको र्ववरण 

वस न कमाचारीको नाम पद शाखा / इकाई सम्पका  नम्बर कैफियत 

१ लक्ष्िण पाण्डे प्रिखु प्रिासकीय अमधकृि  ९८५७०६७९१२   

२ नारायण प्रसाद अयाषल  अमधकृि रै्छठौं, स्वास््य स्वास््य ९८५७०८५२११   

३ नवराज शघमिरे अमधकृि रै्छठौं 
सािाशजक िथा 
आमथषक र्वकास ९८५७०८५२०९   

४ टंक प्रसाद पन्थी  अमधकृि रै्छठौं 
प्रिासन, योजना 
िथा अनगुिन ९८५७०८५२०८   

५ उजेलीदेर्व पोख्रले  पि ुर्वकास संयोजक  पिपुन्र्छी र्वकास  ९८५७०८५२१०   
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६ भर्वष्य अयाषल अमधकृि रै्छठौं, लेखा आमथषक प्रिासन ९८५७०८५२१५   

७ राज ुअयाषल ईशन्जनीयर, अमधकृि रै्छठौं  
पूवाषधार र्वकास 
िथा वािावरण 
व्यवस्थापन  ९८५७०८५२१४   

८ सनु्दर चामलसे अमधकृि रै्छठौं, शिक्षा  
शिक्षा, यवुा िथा 

खेलकुद  ९८५७०८५२१३   

९ सरेुि खनाल   सूचना प्रर्वमध अमधकृि  (करार) सूचना प्रर्वमध ९८५७०७४४००   

१० अमनल कुिार यादव  ईशन्जनीयर (करार) 
पनुमनषिाषण प्रामधकरण 

शज.आ.का.ई ९८६३९७०५४७   

११ मनिषला पाण्डेय  रोजगार संयोजक  (करार) रोजगार केन्द्र ९८६७०१४३००   

१२ मभिसेन थापा  सहायक पाँचौँ  शजन्सी  ९८५७०६१७३२   

१३ िेजेन्द्र थापा लेखापाल 
आमथषक प्रिासन/ 

राजश्व ९८५७०६४०७८   

१४ घनश्याि च ुँदाली वडा सशचव 
४ नं. वडा 
कायाषलय ९८५७०८५२०४   

१५ शखि बहादरु काकी खा.पा.स.टे. पाँचौं 
पूवाषधार र्वकास 
िथा वािावरण 
व्यवस्थापन ९८५७०६७९६१   

१६ िाया टण्डन वडा सशचव 
५, ६ र ७ नं. वडा 

कायाषलय ९८५७०८५२०७   

१७ टेकराज मगरी आ.ले.प.सहायक  आ.ले.प. ९८४४७४६१०६   

१८ र्वक्रि बस्नेि सव-इशन्जमनयर 

पूवाषधार र्वकास 
िथा वािावरण 
व्यवस्थापन ९८५७०८९५२७   

१९ मसिा लम्िरी सव-इशन्जमनयर 
३ नं. वडा 
कायाषलय ९८४७३३४६३९   

२० टुक बहादरु राना कम्प्यूटर अपरेटर सूचना प्रर्वमध ९८४७५९६३९३   

२१ ददपक पोख्रले प्रार्वमधक सहायक 
शिक्षा, यवुा िथा 

खेलकुद ९८६७४००४४९   

२२ धाि बहादरु ढेंगा एि.आइ.एस. अपरेटर (करार) 
रार्िय पररचयपर 
िथा पशिकरण ९८५७०६४७२५   

२३ रिेि खड्का प्रार्वमधक सहायक (करार) रोजगार केन्द्र   
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३७ सकुन्िला िल्ल िाही ना.कृ.प्रार्वमधक (करार) 
६, ७ नं. वडा 

कायाषलय ९८६६४१२०६६   

३८ िोहन मसं िङ्नािी सहायक किषचारी (करार) 
५ नं. वडा 
कायाषलय ९८४७३५७४३१ 

  

३९ भेर्र्वक्रि खरी सहायक किषचारी  (करार) 
७ नं. वडा 
कायाषलय ९८५७०६७४३५ 

  

४० र्वमनिा ज्ञवाली र्फल्ड सहायक (करार) 
रार्िय पररचयपर 
िथा पशिकरण ९८४७४३२९५०   
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बर्ष: १       अङ्क २         २०७७ असोज ७ गिे  

वस न कमाचारीको नाम पद शाखा / इकाई सम्पका  नम्बर कैफियत 

४१ गोर्वन्द थापा  हलकुा सवारी चालक (करार) प्रिासन ९८४४७७०९८६   

४२ िहेन्द्र काकी  एम्बलेुस चालक (करार) प्रिासन ९८४७२३२८८८  

४३ मिरलाल ज्ञवाली  कायाषलय सहयोगी प्रिासन ९८४७१०६५१२   

४४ ओि बहादरु रजाली कायाषलय सहयोगी  
४ नं. वडा 
कायाषलय ९८४७४४२८१४   

४५ गोिा खरी  कायाषलय सहयोगी (करार) प्रिासन ९८४०४७५७४५   

४६ चोलाकान्ि पौडेल  कायाषलय सहयोगी (करार) प्रिासन ९८४७३९२८३५   

४७ टोपलाल ज्ञवाली  कायाषलय सहयोगी (करार) प्रिासन ९८४३८६०८६२   

४८ टीकाराि पराजलुी कायाषलय सहयोगी (करार) 
१ नं. वडा 
कायाषलय ९७४७०४७४२८   

४९ सिनु्द्र प्रसाद शे्रष्ठ कायाषलय सहयोगी (करार) 
२ नं. वडा 
कायाषलय ९८४७४५३८७७   

५० नैना थापा कायाषलय सहयोगी  (करार) 
३ नं. वडा 
कायाषलय ९७४७०६०६४६   

५१ अजुषन र्व.क. कायाषलय सहयोगी (करार) 
३ नं. वडा 
कायाषलय ९८६७९२८०१८   

५२ िान्िा मगरी कायाषलय सहयोगी (करार) 
५ नं. वडा 
कायाषलय ९८४७३५८८५२   

५३ ददनेि प्रसाद शे्रष्ठ कायाषलय सहयोगी (करार) 
६ नं. वडा 
कायाषलय ९८४७३५७६६८   

 

वस न कमाचारीको नाम पद शाखा / इकाई सम्पका  नम्बर कैफियत 

१ नरेन्द्र प्रसाद ििाष स्रोि व्यिी शिक्षा शिक्षा, यवुा िथा खेलकुद ९८५७०६७२८७ काजिा 

२ हरर प्रसाद अयाषल काननुी सल्लाहकार 
न्यार्यक समिमि, 

गाउँपामलका ९८५७०६१८६४  

३. श्री सदुा ज्ञवाली कायषक्रि सहजकिाष िखु्यिन्री ग्रामिण र्वकास  
िथा रोजगार कायषक्रि 

९८४७४१४९७६  
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प्रकािकः- 

गलु्िीदरवार गाउँपामलका 

र्द्ारा प्रकाशिि िामसक ई-बलेुर्टन 

प्रकािनः 

सल्लाहकार- अध्यक्ष श्री अिोक कुिार थापा¸ उपाध्यक्ष श्री मिना भण्डारी 

संरक्षक- प्रिखु प्रिासकीय अमधकृि श्री लक्ष्िण पाण्डे 

सम्पादन सहयोग :  स्वा. अमधकृि रै्छठौं श्री नारायणप्रसाद अयाषल¸ अमधकृि रै्छठौं श्री नवराज शघमिरे¸  

                अमधकृि रै्छठौं श्री सनु्दर चामलसे¸ सूचना सहायक प्रकाि थापा 
 

प्रकािन संयोजन - अमधकृि र्छैंठौ श्री टंक प्रसाद पन्थी,  सूचना प्रर्वमध अमधकृि- श्री सूरेि खनाल¸, क.अ. श्री टुक बहादरु राना 

 

ईिेल- 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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