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1      गलु्र्ीवरबार गाउँपासलका  

 

  ई-बुलेटिन  

 

बर्ष: १       अङ्क ३       २०७७ कासतषक १२ गते  

गाउँपालिकाको परिचय 
नेपालको संविाानको रू्ल र्र्ष अनसुार संघ¸ प्रवेि र स्थानीर् गरी तीन तहको सरकारको रुपर्ा आफ्नो 
अशस्तत्िर्ा रहेका छन ्। सर्सत २०७३।११।२७ नेपालको राजनैसतक विभाजन अन्तगषत स्थानीर् तह 
गठन भए सँगै गलु्र्ी शजल्लाकै ऐसतहाससह, ाासर्षक, सांस्कृसतक र भौगोसलक र्हत्ि बोकेको गलु्र्ीवरबार 
गाउँपासलका पसन ७५३ स्थानीर् सरकार र्ध्रे्को आफ्नो छुटै्ट पवहचान बोकेको एक स्थानीर् सरकारको 
रुपर्ा स्थापना भएको छ । साविकको पशिर्ाञ्चल विकास क्षेत्र अन्तगषत पने लशुम्बनी अञ्चलको गलु्र्ी 
शजल्लाका १२ स्थानीर् तह र्ध्रे्को एक स्थानीर् तह गलु्र्ीवरबार साविकका ६ िटा गाउँ विकास 
ससर्सतहरु बसलथरु्, जभुङु, गौंिाकोट, विरिास, अर्रअिाषथोक, वरबारवेिीस्थानको  संर्ोजन भई ७ िटा 
ििाहरुको स्थानीर् तह बनेको छ । 

ऐलिहालिक पृष्ठभूमी 

गलु्र्ी शजल्लाको सवरर्कुार् तम्घासबाट १३ वक.सर्. को वरुरर्ा रहेको र्स गलु्र्ीवरबार गाउँपासलकाको 
आफ्नो छुटै्ट  ऐसतहाससक पषृ्ठभरु्ी रहेको छ । र्स गाउँपासलकाको पशिर् वशक्षण तफष  ६ वक.सर्. को 
वरुरर्ा ऐसतहाससक गलु्र्ीवरबार अबशस्थत छ । सोवह स्थानको नार्बाट गलु्र्ी शजल्लाको नार् र र्स 
गाउँपासलकाको नार् रहन गएको हो । गलु्र्ीवरबार रहेको उक्त स्थानलाई गलु्र्ी चारपाला पसन    
भसनन्छ । सो वरबारको ३ तलार्ासथ इष्टवेसब ईश्वरीको र्शन्वर छ, उनको पूजा िारिवर् तथा बसन्त गरी 
२ पटक हनेु गवषछ । र्सै र्शन्वरका कारणले र्स क्षेत्र र गलु्र्ी शजल्ला प्रख्र्ात छ । 

इसतहास विव राजरार् सिेुवीका अनसुार खास गलु्र्ी का राजाको राज्र्स्थल चारपालालाई भसनन््र्ो। 
हनरु्ान ढोकालाई काठर्ािौं भनेजस्तै चारपाला इकाईलाई गलु्र्ी भसनएको हो । गलु्र्ी चारपालार्ा 
क्रर्िः पाल्पाथोक, अबाषथोक, गलार्थोक तथा र्सुसकोटथोक गरर ४ िटा पाला सथए भने वर्नका असतररक्त 
उवप्रकोटथोक एउटा छुटै्ट प्रिाससनक इकाई सथर्ो। र्सरी गलु्र्ीर्ा ९८ र्ौजा सथए भने प्रत्रे्क र्ौजार्ा 
शजम्र्ािाल र र्शुखर्ाले स्थासनर् नेततृ्िको रुपर्ा कार् गने चलन सथर्ो । गलु्र्ी चारपाला वरबारर्ा 
राजाको बास हनु््र्ो र त्र्सैलाई गलु्र्ी राज्र्को राजाानी भसनन््र्ो ।  

गलु्र्ीचारपाला अन्तगषत पाल्पाथोकर्ा रे्हेलिािा, खोलेर्ा, ारर्पानी, जार्नेु, शखल,ु गरुुर्थरु्, अर्राइ, 

बेलपोखरा, ाार्रचौर, क्िावी, बगैचा, गाउचौर, बानपोखरा, फसषिा, आपपाटा, कल्टुड्ड,चतरुिािा पवषथे । अर्र 
अबाषथोक अन्तगषत कुन्थोक, िािापोखरी, तल्लो हवटर्ा, नेटाखकष , हररथरु्, गाउचौर, बेग्र ु ,ससलथरु्, तोस, 
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गौररपोखरी, रानाटोला, अििािा, ग्िालीनचौर, ढुग्ररेीपाखा, बाख्ेर, अजर्ाषङ्गबास, शचते्रिािा, नरर् र शचस्त ु   
पवषथे । गलार्थोक अन्तगषत उपल्लो हवटर्ा, वर्ाइटोल, काफलचौर, रे्हेलिािा, गैराखकष , सल्लेरी, 
जोतेपोखरा, बगैचा, स्र्ालापानी, ढर्ाखकष , सतसतषरे, वपररिािा, चौका,  कुसबण्िे ररपाहाटोल, रोहटेपानी, उखाप, 

लार्ीिािा, कोलहर, चौर, िाि, घोले, कल्लेरी, गौरावी, भलाचौर, ससि,ु चनौपाटा, खसषिारुटोल, अर्लेखकष , ररर्ी, 
बोटे र रुर्ाखकष  पवषथे । र्सुसकोटथोक अन्तरगत वेउराली, शचतपानी,  बासिािा, साजर, कारपाटा, बििािा, 
खोला, र्ाझपोखरी,  अखषले, तोलङु्ग, पेखनपोखरा, गौरावी, कुिापानी, गौिाकोट, काउले, ढािा, जैससपोखरा, 
लार्ीिािा, बजारर्ारे, िसुिपोखरा, शखसतषप, ठूलाचौर, ठूलोपोखरा, उप्रीकोट,  बाजाबारी, िोहोटा, सातघर, भटुुका, 
सबरबास, रुर्ाखकष , बवरखटु्टा, वह, राजा, म्र्ालपोखरी, बौवी, कोलघर, राङ्गबास, खसनर्ाबास, ठूलाखकष , शचिवका 
वौघा, खज्र्र्ाङ्ग, र्ानकोट, ारर्पानी, वमु्सीकोट, ररिी, िाङला, अघाषतोस, ाैरेनी, ठूलापोखरा, केरुङ बल्कोट, 

रे्हेलटु्पा, हाँसिकोट, बििािा, घोले, वसुबचौर, उलेनी, कल्लेरी, बसानी, तम्घास र अखषले आवी  पवषथे । 

भौगोलिक लिभाजन ि लिमाना 

र्स गलु्र्ीवरबार गाउँपालीकालाई सासबकको बसलथरु् गा.वि.स. लाई ििा नं. १, जभुङु्ग गा.वि.स. लाई 
ििा नं. २, गौिाकोट गा.वि.स. लाई ििा नं. ३, सबरबास गा.वि.स. लाई ििा नं. ४, अर्रअबाषथोक 
गा.वि.स. लाई ििा नं. ५,  वरबारवेसबस्थान गा.वि.स.को साविकको ििा नं. ४, ७, ८ र ९ लाई सरे्टेर 
ििा नं. ६,  र वरबारवेसबस्थान गा.वि.स. कै साविकका ििा नं. १, २, ३, ५ र ६ लाई सरे्टर ििा नं. 
७ कार्र् गरी पासलकालाई जम्र्ा सात िटा ििार्ा सबभाजन गररएको छ । र्सको पिुष पवट्ट रुरावािसत 
नवी, पशिर्तफष  बठोिा खोला र केविुा खोला, उिरतफष  रेसडु्डाकोल साा र वशक्षणतफष  बाख्रखेोला     
पवषछन । 

गलु्र्ीवरबार गाउँपासलकाको राजनैसतक विभाजन तथा ससर्ाना 

प्रवेि नं.  ५ 

शजल्ला : गलु्र्ी 

गाउँ कार्षपासलकाको कार्ाषलर् :  गौंिाकोट 

ििा संख्र्ा : ७ 

गाउँपासलकाको केन्राव :  गौिाकोट 
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भौगोसलक अिस्था तथा ससर्ाना 

क्षेत्रफल :  ७९.९९ िगष वकलोसर्टर 

पूिष : छत्रकोट र चन्रावकोट गाउँपासलका 

पशिर् : रेसङु्गा नगरपासलका 

उिर : चन्रावकोट गाउँपासलका र र्सुसकोट नगरपासलका 

वशक्षण : छत्रकोट गाउँपासलका र अखाषखाँची शजल्लाको छत्रवेि गाउँपासलका 
 

मुख्य जािजािी 

र्स गाउँपासलकार्ा बसोबास गने र्ध्रे् ब्राहर्ण/क्षेत्री र जनजासतको बाहलु्र्ता छ । त्र्स बाहेक वसलत र 
अन्र् जासतका  र्ासनस बसोबास गने गवषछन । 

ििा नं. ब्राहर्ण /क्षते्री जनजाती वसलत जम्र्ा 
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 

जम्र्ा ११,४८६ ८,९५५ ५,०२७ २५,४६९ 
 

 

 

  

०

५०००

१००००

१५०००

२००००

२५०००

३००००

कुल जनसंख्या बाह्रमण जनजाती दललत

२५४६९

११४८६
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जनिंख्या  

२०६८ सालको जनगणना अनसुार र्स गाउँपासलकाको कुल जनसंख्र्ा २२¸०३७ (१२,८५५ र्वहला र 
९,१८२ परुुर्) रहेको छ । गाउँपासलकाको िस्तशुस्थसत वििरणर्ा सलएको त्र्ाङ्क अनसुार पासलकाको 
जनसंख्र्ा २५,४६९ (र्वहला १४,८२७ र परुुर्का १०,६४२) रहेको छ ।  

दििन्दी िंिचना 
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िाखागत कर्षचारीहरुको वििरण र कार्ष विभाजन 

सस.नं कर्षचारीको नार् पव सम्पकष  नम्बर कार्ष वििरण 

१ लक्ष्र्ण पाण्िे प्रर्खु प्रिासकीर् असाकृत ९८५७०६७९१२ 

 अध्र्क्षद्वारा प्रत्र्ार्ोशजत असाकार 
बर्ोशजर् कार्ाषलर् प्रर्खु भई पासलकाको 
सर्ग्र क्षेत्रको कार्ष गने। 

२ नारार्ण प्रसाव अर्ाषल  असाकृत छैठौं, स्िास््र् ९८५७०८५२११ 

 स्िास््र् िाखा प्रर्खु भई प्रत्र्ार्ोशजत 
असाकार बर्ोशजर् स्िास््र्सँग सम्बशन्ात 
विसभन्न कार्षहरु सम्पावन गने  

३ निराज शघसर्रे असाकृत छैठौं प्रिासन ९८५७०८५२०९ 

सार्ाशजक विकास िाखा प्रर्खु भई 
 सार्ाशजक विकाि िाखा अन्तगषतका 
विसभन्न कार्षहरु प्रत्र्ार्ोशजत असाकार 
बर्ोशजर् सम्पावन गने । 

४ टंक प्रसाव पन्थी  असाकृत छैठौं प्रिासन ९८५७०८५२०८ 

 र्ोजना, प्रिासन  िाखा प्रर्खु भई 
कर्षचारी प्रिासन, र्ोजना तथा अनगुर्न 
सम्बन्ाीका प्रत्र्ार्ोशजत असाकार बर्ोशजर् 
कार्षहरु सम्पावन गने 

९ उजेलीवेवि पोख्रले  
असाकृत छैठौ  ̧ पशु 

प्राविविक 
९८५७०८५२१० 

पिपंुक्षी विकाि िाखा प्रर्खु भई 
प्रत्र्ार्ोशजत असाकार बर्ोशजर्का कार्षहरु 
सम्पावन गने । 

१० भविष्र् अर्ाषल असाकृत छैठौं, लेखा ९८५७०८५२१५ 

आसथषक प्रिासन िाखा प्रर्खु भई 
प्रत्र्ार्ोशजत असाकार बर्ोशजर् सनर्र्ानसुार 
लेखा सम्बन्ाी कार् गने ,शे्रस्ता राख्ने̧  
लेखापरीक्षण गराउने र बेरुज ु फछौट 
सम्बन्ाीका कार्षहरु गने । 

६ राज ुअर्ाषल ईशन्जनीर्र, असाकृत छैठौं  ९८५७०८५२१४ 

पूिाषाार विकास िाखा प्रर्खु भई 
प्रत्र्ार्ोशजत असाकार बर्ोशजर् पासलकाको 
पूिाषाार सनर्ाषण तथा सर्ग्र विकास 
सनर्ाषणसँग सम्बशन्ात विसभन्न कार्षहरु गने 
।  

७ सनु्वर चासलसे असाकृत छैठौं, शिक्षा  ९८५७०८५२१३ 

शिक्षा र्िुा तथा खेलकुव िाखा प्रर्खु भई 
प्रत्र्ार्ोशजत असाकार बर्ोशजर्र्ा 
पासलकाको विद्यालर् शिक्षा¸ आाारभतू 
तहको परीक्षा संचालन विद्यालर् अनगुर्न 



 

 

6      गलु्र्ीवरबार गाउँपासलका  

 

  ई-बुलेटिन  

 

बर्ष: १       अङ्क ३       २०७७ कासतषक १२ गते  

सस.नं कर्षचारीको नार् पव सम्पकष  नम्बर कार्ष वििरण 

तथा रू्ल्र्ाङ्कन लगार्त शिक्षा तथा 
खेलकुव सम्बन्ाी विसभन्न कार्षहरु 
सम्पावन गने  

८ सरेुि खनाल   सूचना प्रविसा असाकृत  ९८५७०७४४०० 

 सूचना प्रविसा िाखा प्रर्खु भई 
प्रत्र्ार्ोशजत असाकार बर्ोशजर् विद्यसुतर् 
िसुासन लगार्त पासलकाको सूचना प्रविसा 
तथा कम््र्टुर सम्बन्ाी कार्ष गने । 

९ सनर्षला पाण्िेर्  रोजगार संर्ोजक  ९८६७०१४३०० 

 प्राानर्न्त्री रोजगार कार्षक्रर् अन्तगषतको 
TOR बर्ोशजर्का विसभन्न कार्षहरु 
सम्पावन गने  

१० असनल कुर्ार र्ावि  ईशन्जनीर्र पनु सनर्ाषण प्रा. ९८६३९७०५४७ 

 रावष्ट्रर् पनुसनर्ाषण प्रासाकरणले िवएको 
TOR बर्ोशजर् पनु:सनर्ाषण सम्बन्ाीका 
कार्ष गने 

११ सभर्सेन थापा  सहार्क पाचँौँ  (प्रिासन) ९८५७०६१७३२ 

प्रत्र्ार्ोशजत असाकार बर्ोशजर्  शजन्सी 
व्र्िस्थापन¸ सार्ाग्री खररव व्र्िस्थापन 
लगार्तका कार्षहरु सम्पावन गने    

१२ घनश्र्ार् च ुवँाली ििा सशचि ९८५७०८५२०४ 

 ४ नं. ििा कार्ाषलर्को ििा सशचि भई 
प्रत्र्ार्ोशजत असाकार बर्ोशजर् ििाको 
प्रिाससनक प्रर्खु भई कार्काज गने ।  

१३ शखर् बहावरु काकी खा.पा.स.टे. पाँचौं ९८५७०६७९६१ 
 खानेपानी पिुाषाार विकास सम्बन्ाी 
तोवकए बर्ोशजर्का कार्ष गने 

१४ तेजेन्राव थापा सहार्क पाचँौँ (लेखा) ९८५७०६४०७८ 

पासलकाको राजश्व आम्वानी सम्बन्ाी कार्ष 
गने¸ वैसनक¸साप्तावहक तथा र्ाससक रुपर्ा 
राजश्व बैंक वाशखला गने गराउने र प्रर्खु 
प्रिासकीर् असाकृतको सनवेिानसुार लेखा 
प्रर्खुसँग सर्न्िर् गरी पासलकाको 
आसथषक प्रिासन सम्बन्ाी विसभन्न कार्ष 
गने ।    

१५ टेकराज सगरी आ.ले.प.सहार्क  ९८४४७४६१०६ 

तोवकएको सर्र्र्ा  आन्तररक लेखा 
परीक्षण गरी बेरुज ु िून्र् गराउन 
आिश्र्क सहर्ोग गने र पासलकार्ा 
आसथषक अनिुासन कार्र् गने ।  

१६ र्ार्ा टण्िन ििा सशचि ९८५७०८५२०७ ५, ६ र ७ नं. ििा कार्ाषलर्को ििा 
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  ई-बुलेटिन  

 

बर्ष: १       अङ्क ३       २०७७ कासतषक १२ गते  

सस.नं कर्षचारीको नार् पव सम्पकष  नम्बर कार्ष वििरण 

सशचि भई प्रत्र्ार्ोशजत असाकार बर्ोशजर् 
ििाको प्रिाससनक प्रर्खु भई कार्काज 
गने । 

१७ विक्रर् बस्नेत सि-इशन्जसनर्र ९८५७०८९५२७ 

 पिुाषाार विकास िाखार्ा रही िाखा 
प्रर्खुसँगको सर्न्िर्र्ा पूिाषाार विकास¸ 
लगत शस्टरे्ट रू्ल्र्ाङ्कन¸ प्राविसाक 
अनगुर्न लगार्तका विकास सनर्ाषणसँग 
सम्बशन्ात कार्षहरु गने साथै ७ नं. ििा 
कार्ाषलर्को सरे्त प्रािसाक कार्ष सम्पावन 
गने ।  

१८ ससता लम्तरी सि-इशन्जसनर्र ९८४७३३४६३९ 

३ नं. ििा कार्ाषलर्को विकास सनर्ाषण र 
पिुाषाार विकास सम्बन्ाी प्राविसाक  कार्ष 
गने 

१९ टुक बहावरु राना कम््रू्टर अपरेटर ९८४७५९६३९३ 

सूचना प्रविसा िाखार्ा रही सूचना प्रविसा 
तथा कम््र्टुर सम्बन्ाी तथा अन्र् 
तोवकएको शजम्रे्िारी अनसुारका कार्षहरु 
सम्पावन गने ।  

२० िवपक पोख्रले प्राविसाक सहार्क ९८६७४००४४९ 

 शिक्षा र्िुन तथा खेलकुव िाखार्ा िाखा 
प्रर्खुको र्ातहतर्ा रही विद्यालर् शिक्षा 
लगार्तका तोवकएका कार्षहरु सम्पावन 
गने ।  

२१ ाार् बहावरु ढेंगा एर्.आइ.एस. अपरेटर ९८५७०६४७२५ 

 पशन्जकरण तथा सार्ाशजक सरुक्षा तफष को 
त्र्ाङ्क असभलेशखकरण सम्बन्ाीका 
कार्षहरु सम्पावन गने ।  

२२ ररे्ि खड्का प्राविसाक सहार्क ९८४७१११४१७ 
रोजगार सेिा केन्रावर्ा रवह प्राानर्न्त्री 
रोजगार कार्षक्रर्को प्राविसाक पक्षको 
कार्काज गने 

२३ जग बहावरु सतुषङ्गी ििा सशचि  ९८५७०८५२०१ 

 १ नं. ििा कार्ाषलर्को ििा सशचि भई 
प्रत्र्ार्ोशजत असाकार बर्ोशजर् ििाको 
प्रिाससनक प्रर्खु भई कार्काज गने । 

२४ पूशणषर्ा शघसर्रे ििा सशचि ९८५७०८५२०३ 

३ नं. ििा कार्ाषलर्को  ििा सशचि भई 
प्रत्र्ार्ोशजत असाकार बर्ोशजर् ििाको 
प्रिाससनक प्रर्खु भई कार्काज गने । 
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  ई-बुलेटिन  

 

बर्ष: १       अङ्क ३       २०७७ कासतषक १२ गते  

सस.नं कर्षचारीको नार् पव सम्पकष  नम्बर कार्ष वििरण 

२४ रुर् बहावरु गाहा  ििा सशचि ९८५७०८५२०२ 

२ नं. ििा कार्ाषलर्को ििा सशचि भई 
प्रत्र्ार्ोशजत असाकार बर्ोशजर् ििाको 
प्रिाससनक प्रर्खु भई कार्काज गने । 

 

२५ विरेन्राव कुर्ार टिन अससस्टेन्ट सब-इशन्जसनर्र ९८५७०५७३६७ 

४ नं. ििा कार्ाषलर्को विकास सनर्ाषण र 
पिुाषाार विकास सम्बन्ाी प्राविसाक  कार्ष 
गने 

२६ 
गोकणषप्रसाव 

सतसर्ल्सैना अससस्टेन्ट सब-इशन्जसनर्र ९८४८५५००६७ 

१ र २ नं. ििा कार्ाषलर्को विकास 
सनर्ाषण र पिुाषाार विकास सम्बन्ाी 
प्राविसाक  कार्ष गने 

२७ सागर सारु अससस्टेन्ट सब-इशन्जसनर्र ९८४७४९६४७४ 

५ र ६ नं. ििा कार्ाषलर्को विकास 
सनर्ाषण र पिुाषाार विकास सम्बन्ाी 
प्राविसाक  कार्ष गने 

२८ प्रकाि थापा  सूचना सहार्क  ९८५७०६४९६१ 
 सम्बशन्ात फाँट प्रर्खकुो र्ातहतर्ा रही 
तोवकएको कार्ष गने । 

२९ सलल बहावरु घसतष  ना.कृ.प्राविसाक ९८४५५९१६७४ 

गाउँपासलकाको कृवर् िाखार्ा रही 
पासलकाको कृवर् विकास सम्बन्ाी 
प्रत्र्ार्ोशजत असाकार बर्ोशजर् कार्ष गने 
साथै १ र २ नं. ििा कार्ाषलर्को कृवर् 
प्राविसाक सरे्तको कार्ष गने ।  

३० नारार्ण पन्थी ना.प.स्िा.प्राविसाक ९८५७०६७४०८ 

 १ र २ नं. ििा कार्ाषलर्र्ा पि ु
प्राविसाकको रुपर्ा रही पिसु्िास्थ 
सम्बन्ाीका विसभन्न कार्षहरु सम्पावन गने 
।   

३१ उद्धि प्रसाव न्र्ौपान े ना.प.स्िा.प्राविसाक ९८५७०३५७६० 

३ र ४ नं. ििा कार्ाषलर्र्ा पि ु
प्राविसाकको रुपर्ा रही पिसु्िास्थ 
सम्बन्ाीका विसभन्न कार्षहरु सम्पावन गने 
।   

३२ जर्वहर्ाल कँिेल ना.प.स्िा.प्राविसाक ९८४७५०७५३६ 

६ र ७ नं. ििा कार्ाषलर्र्ा पि ु
प्राविसाकको रुपर्ा रही पिसु्िास्थ 
सम्बन्ाीका विसभन्न कार्षहरु सम्पावन गने 
।   

३३ हररप्रसाल कँिेल ना.प.स्िा.प्राविसाक ९८५७०३६१३१ ५ नं. ििा कार्ाषलर्र्ा पि ु प्राविसाकको 
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रुपर्ा रही पिसु्िास्थ सम्बन्ाीका विसभन्न 
कार्षहरु सम्पावन गने ।   

३४ नर्नुा गौतर् ना.कृ.प्राविसाक ९८४०५९८६१३ 
 4 र 5 नं. ििा कार्ाषलर्को कृवर् 
प्राविसाक सम्बन्ाी कार्ष गने ।  

३५ सकुन्तला र्ल्ल िाही ना.कृ.प्राविसाक ९८६६४१२०६६ 
 ६ र ७ नं. ििा कार्ाषलर्को कृवर् 
प्राविसाक सम्बन्ाी कार्ष गने ।  

३६ र्ोहन ससं तङ्नार्ी सहार्क कर्षचारी ९८४७३५७४३१ 

 5 नं. ििा कार्ाषलर्को सहार्क 
कर्षचारीको रुपर्ा रही ििा सशचिको 
कार्र्ा सहशजकरण लगार्तका अन्र् 
तोवकएका कार्षहरु सम्पावन गने । 

३७ भेर्विक्रर् खत्री सहार्क कर्षचारी ९८५७०६७४३५ 

 ७ नं. ििा कार्ाषलर्को सहार्क 
कर्षचारीको रुपर्ा रही ििा सशचिको 
कार्र्ा सहशजकरण लगार्तका अन्र् 
तोवकएका कार्षहरु सम्पावन गने । 

३८ विसनता ज्ञिाली वफल्ि सहार्क ९८४७४३२९५० 

पासलकाको पशन्जकरण िाखार्ा रही 
पशन्जकरण सम्बशन्ाका विसभन्न कार्षहरु 
गने ।  

३९ सर्त्रलाल ज्ञिाली  कार्ाषलर् सहर्ोगी ९८४७१०६५१२ 

गाउँ कार्षपासलकाको कार्ाषलर्र्ा रही 
 सरसफाई शचठ्ठी पत्र लगार्तका कार्ष गने 
। 

४० ओर् बहावरु रजाली कार्ाषलर् सहर्ोगी ९८४७४४२८१४ 
 4 नं. ििा कार्ाषलर्र्ा सरसफाई शचठ्ठी 
पत्र लगार्तका कार्ष गने । 

४१ गोविन्व थापा  हलकुा सिारी चालक ९८४४७७०९८६ 

 सिारी साान चलाउने  र 
आिश्र्कतानसुार कार्ाषलर्को अन्र् 
कार्काज गने । 

४२ र्हेन्राव काकी ह.स.चा. (एम्बलेुन्स 
चालक) ९८४७२३२८८८ गाउँपासलकाको एम्बलेुन्स संचालन 

सम्बन्ाी कार्ष गने 

४३ टोपलाल ज्ञिाली  कार्ाषलर् सहर्ोगी ९८४३८६०८६२ 

 गाउँ कार्ष पासलकाको कार्ाषलर्र्ा 
सरसफाई शचठ्ठी पत्र लगार्तका कार्ष गने 
। 

४४ चोलाकान्त पौिेल  कार्ाषलर् सहर्ोगी ९८४७३९२८३५ 

गाउँ कार्ष पासलकाको कार्ाषलर्र्ा 
सरसफाई शचठ्ठी पत्र लगार्तका कार्ष गने 
।  
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  ई-बुलेटिन  

 

बर्ष: १       अङ्क ३       २०७७ कासतषक १२ गते  

सस.नं कर्षचारीको नार् पव सम्पकष  नम्बर कार्ष वििरण 

४५ गोर्ा खत्री  कार्ाषलर् सहर्ोगी ९८४०४७५७४५ 
 सरसफाई शचठ्ठी पत्र लगार्तका कार्ष गने 
। 

४६ टीकारार् पराजलुी कार्ाषलर् सहर्ोगी ९७४७०४७४२८ 
 १ नं. ििा कार्ाषलर्र्ा सरसफाई शचठ्ठी 
पत्र लगार्तका कार्ष गने । 

४७ सर्नु्राव प्रसाव शे्रष्ठ कार्ाषलर् सहर्ोगी ९८४७४५३८७७ 
 २ नं. ििा कार्ाषलर्र्ा सरसफाई शचठ्ठी 
पत्र लगार्तका कार्ष गने । 

४८ नैना थापा कार्ाषलर् सहर्ोगी ९७४७०६०६४६ 
 ३ नं. ििा कार्ाषलर्र्ा सरसफाई शचठ्ठी 
पत्र लगार्तका कार्ष गने । 

४९ अजुषन वि.क. कार्ाषलर् सहर्ोगी ९८६७९२८०१८ 
 ३ नं. ििा कार्ाषलर्र्ा सरसफाई शचठ्ठी 
पत्र लगार्तका कार्ष गने । 

५० िान्ता सगरी कार्ाषलर् सहर्ोगी ९८४७३५८८५२ 
 ५ नं. ििा कार्ाषलर्र्ा सरसफाई शचठ्ठी 
पत्र लगार्तका कार्ष गने । 

५१ िवनेि प्रसाव शे्रष्ठ कार्ाषलर् सहर्ोगी ९८४७३५७६६८ 
 ६ नं. ििा कार्ाषलर्र्ा सरसफाई शचठ्ठी 
पत्र लगार्तका कार्ष गने । 

 

अन्र् कर्षचारी वििरण 

सस.नं कर्षचारीको नार् पव सम्पकष  नम्बर कार्ष वििरण 

१. श्री नरेन्राव प्रसाव िर्ाष  स्रोत व्र्क्ती शिक्षा ९८५७०६७२८७ 

प्रत्र्ार्ोशजत असाकार बर्ोशजर् तथा 
गाउँपासलकाले िवएको विसभन्न कार्षहरु 
सम्पावन गने । 

२. श्री हरीप्रसाव अर्ाषल कानूनी सल्लाहकार 9857061864 

न्र्ार् ससर्सतका विसभन्न कार्षहरु 
सम्पावन गने र गाउँ कार्षपासलकाको 
ऐन¸ सनर्र्¸ नीसत सनर्ाषणर्ा आिश्र्क 
कानूनी परार्िष प्रवान गने । 

३. श्री सवुा ज्ञिाली कार्षक्रर् सहजकताष ९८४७४१४९७६ 

र्खु्र्र्शन्त्र ग्रासर्ण विकास तथा रोजगार 
कार्षक्रर्को संचालनको लासग 
आिश्र्क सहर्ोग र सर्न्िर् गने ।  
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  ई-बुलेटिन  

 

बर्ष: १       अङ्क ३       २०७७ कासतषक १२ गते  

सेवाग्राही/नागरिकले ध्यान पुयााउनु पने ववषयहरु 

 

 कार्ाालर्बाट अबलम्बन गरिएको सेवा ववतिणको प्रविर्ा ि मापदण्डलाई पालना गने¸ 

 कमाचािीहरुसँग नम्र, विष्ट व्र्वहाि ि िावलन व्र्वहाि प्रदिान गने, 

 सावाजवनक सेवाको लावग ववचौवलर्ा वलई कार्ाालर्मा नआउने¸ 

 कार्ाालर्को काम सम्बन्धी प्रकृर्ा ि आवश्र्क कागजातका सम्बन्धमा नागरिक वडापत्र ि सहार्ता कक्षबाट जानकािी 

वलने̧  

 सेवाप्रवाह सम्बन्धी प्रकृर्ा ि कागजातको बािेमा कार्ाालर्का कमाचािीसँग बझु्ने¸ नागरिक वडापत्र हनेे तथा कार्ाालर्मा 

िहकेो सेवाप्रवाहसम्बन्धी जानकािी पवुततका प्रर्ोग गने¸ 

 कार्ाालर्ले तोकेको सेवा प्रवाहको समर् तावलकाको पालना गने, 

 कार्ाालर्मा सेवा वलन आउँदा धमूपान¸ मध्र्पान गिेि नआउने¸ 

 कार्ाालर्को परिसिमा धमूपान¸ मध्र्पान तथा सवूतासेवन गिेको पाईएमा काननू अनसुाि जरिवाना वतने¸ 

 कार्ाालर्को सम्बवन्धत िाखाको कमाचािीसँग आफ्नो कामको बािेमा ववतततृ रुपमा बझु्ने ि सोही अनसुाि गने¸ 

 कमाचािीलाई अनावश्र्क तवाथा, दवाव, प्रलोभनमा पाने कार्ा गिै काननूी हुने हुदँा त्र्ततो कार्ा नगने¸  

 कार्ाालर् परिसिमा िहकेा सावाजवनक सम्पविमा हावन परु्ाउने कार्ा नगने¸ 

 िौचालर्को प्रर्ोग गरि सकेपवि पानीको प्रर्ोग गने, जथाभावी नथकु्ने, अनावश्र्क कागजात, वोतल लगार्तका 

फोहोिलाई डतटववनमा िाख् ने¸ 

 गाउँपावलकाको कार्ाालर्मा वदनको २ बज ेदवेख २:४० बज ेसम्म खाजा खाने समर् तोवकएको हुदँा केही समर् धैर्ा गिी 

सहार्ता कक्ष अगावड िाखीएको बेन्च मा बतने¸ वट.भी. हनेे तथा इन्टिनेटको सेवा वलई वववभन्न जानकािीहरु प्राप्त गने¸ 

 आफ्नो काम भिैहकेो समर्मा िाखामा गई वभडभाड नगने ि कमाचािीसँग अनावश्र्क गफगाफ गिी कमाचािीको काममा 

वडतटवा नगने¸  

 कार्ाालर्को दोस्रो तलामा तातो वचसो पानीको व्र्वतथा गरिएको हुदँा उक्त सेवा वलने¸ 

 कुनै पवन काममा विलासवुतत भएमा वा अन्र् कुनै गनुासो भएमा गाउँपावलका अध्र्क्ष (9857074410) ि प्रमखु 

प्रिासकीर् अवधकृत (9857067912) मा सम्पका  गिी विलासवुतत गने कमाचािीको गोप्र् उजिूी गने¸ 

 कार्ाालर्मा िहकेो सझुाव पेटीकामा गनुासो तथा सझुाव िाखी आगामी वदनमा अझ प्रभावकािी सेवा प्रवाहको लावग 

असल नागरिको भवूमका वनवााह गने¸ 

 कार्ाालर्को कार्ाहरु ि सेवा प्रवाह सम्बन्धी अन्र् कुनै गनुासो भएमा अध्र्क्षको कार्ाकक्ष कोठा नं. १ ि प्रमखु प्रिासकीर् 

अवधकृतको कार्ाकक्ष कोठा नं. ३ मा सम्पका  िाख् ने ।  
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  ई-बुलेटिन  

 

बर्ष: १       अङ्क ३       २०७७ कासतषक १२ गते  

२०७७ आलिन मलहनामा भए गिेका मुख्य लियाकिापहरु 

सूिासन तथा सेिा प्रिाह 

१. छैठौँ स वंिाान िविस, २०७७  

असोज ३: 

छैठौँ स ंविाान िविस, २०७७ को ि-ुअिसरर्ा गलु्र्ीव रबार गाउँपासलका कार्ाषलर् पररसरर्ा िवपािली गरर 
र्नाईर्ो । 

 

 

 

 

 

२. र्ाससक सर्ीक्षा तथा स्टाफ बैठक संचालन 

असोज ७ : 

गाउँ कार्षपासलकार्ा कार्षरत कर्षचारीहरुको प्रत्रे्क र्वहनाको ७ गते बस्ने सनर्सर्त र्ाससक प्रगती 
सर्ीक्षा र स्टाफ बैठक प्रर्खु प्रिासकीर् असाकृत लक्ष्र्ण पाण्िेको अध्र्क्षतार्ा २०७७ असोज ०७ 
गतेका िवन सम्पन्न भर्ो । आगार्ी र्वहना वेशख प्रत्रे्क र्वहनाको ३ गते सभत्र प्रगती प्रसतिेवन पेि गने 
र ५ गते प्रगती ससर्क्षा तथा स्टाफ बैठक बस्ने व्र्िस्था सर्लाईएको छ । बैठकर्ा िाखा प्रर्खु तथा 
ििा सशचिहरुले आ-आफुले सेिा प्रिाह गवाष आइपरेका किठनाई¸ कार्ष प्रगती प्रसतिेवन तथा 
सर्स्र्ाहरुको बारेर्ा सूचना आवान प्रवान गरी नागररकलाई कसरी गणुस्तीर् सेिा प्रिाह गनष सवकन्छ भन्ने 
विर्र्र्ा छलफल र असल अभ्र्ासहरुको आवान प्रवान गने कार्ष सरे्त गररन्छ  ।  
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  ई-बुलेटिन  

 

बर्ष: १       अङ्क ३       २०७७ कासतषक १२ गते  

३. जेष्ठ नागररक िविसको अिसरर्ा  ५१ जना जेष्ठ नागररक सम्र्ासनत कार्षक्रर् 

गलु्र्ीवरबार गाउँपासलकाको आ.ि. ०७७/०७८ को नीसत तथा कार्षक्रर् अनसुार जेष्ठ नागररक सम्र्ान 
गने कार्षक्रर् अन्तगषत जेष्ठनागररकसँग गाउँपासलका असभर्ान अन्तगषत विसभन्न कार्षक्रर्हरु संचालन 
भैरहेका छन ्। सर्सत २०७७।०६।१५ गतेका िवन गाउँपासलका ७ िटै ििा अन्तगषतका ९० िर्ष 
भन्वा र्ासथका ५१ जना जेष्ठ नागररकहरुलाई स्िास्थ उपचार सवहत गाउँपासलकाको सासथ 'रेसिर्ो' उपहार 
िवई सम्र्ान गररएको छ । सम्र्ान कार्षक्रर्र्ा विसभन्न ििाहरुर्ा गाउँपासलका अध्र्क्ष श्री अिोककुरर्ा 
थापा¸ उपाध्र्क्ष श्री सर्ना भण्िारी¸ प्रर्खु प्रिासकीर् असाकृत श्री लक्ष्र्ण पाण्िे¸ ७ िटै ििाका 
ििाध्र्क्षज्रू् लगार्तका जनप्रसतसनसाहरू, स्िास्थ असाकृत नारार्णप्रसाव अर्ाषल¸ असाकृत श्री निराज 
शघसर्रे¸ ७ िटै स्िास्थ संस्थाका प्रर्खु तथा स्िास््र्कर्ी कचाषरीहरु¸ लेखापाल श्री तेजेन्राव थापा¸ सूचना 
सहार्क प्रकाि थापा नागररकको घरवैलोर्ा पगुी सम्र्ान गनुष भएको सथर्ो । सम्र्ान कार्षक्रर्र्ा अध्र्क्ष 
श्री अिोककुर्ार थापाले जेष्ठ नागररकहरु घरर्ा प्रार् एक्ले बस्ने हनुाले उहाँहरुलाई गाउँपासलकाको 

साथीको रुपर्ा एफ.एर्. रेसिर्ो र घररै् स्िास््र् 
चेकजाँच र सनिलु्क और्ाी सलएर गाउँपासलका पसन जेष्ठ 
नागररकसँगै छ भनी नागररकको घरर्ा पगुी सेिा गनष 
पाउँवा अत्र्न्तै खसुी लागेको बताउन ु भर्ो । 
गाउँपासलकाले ८४ िर्ष र्ासथका जेष्ठ नागररकलाई घररै् 
गई स्िास्थ पररक्षण गने¸ सनिलु्क और्ाी वितरण गने र 
जेष्ठ नागररक सम्र्ानको लासग नागररकको र्न छुने 

कार्षक्रर् सलएर सछटै्ट नागररकको घरवैलोर्ा पनु आउने प्रसतिद्ता गाउँपासलकाका अध्र्क्षले गनुषभर्ो । 
त्र्स्तै उपाध्र्क्ष सर्ना भण्िारीले जेष्ठ नागररकहरुलाई 
घरघरर्ा पगुी सम्र्ान गनष पाउँवा अत्र्न्तै खसुी 
लागेको बताउन ु भर्ो । कार्षक्रर्र्ा बोल्वै प्रर्खु 
प्रिासकीर् असाकृत श्री लक्ष्र्ण पाण्िेले 
गाउँपालवकको नीसत अनसुार जेष्ठ नागररकसँग 
गाउँपासलका भन्ने असभर्ान सलएर जनताको घरवैलोर्ा 
पगुी जेष्ठ नागररकको सेिा गनष सम्पूणष 



 

 

14      गलु्र्ीवरबार गाउँपासलका  

 

  ई-बुलेटिन  

 

बर्ष: १       अङ्क ३       २०७७ कासतषक १२ गते  

गाउँपासलकाका कर्षचारी कवटिद्ध र प्रसतिद्ध भई तन, र्न र कर्षले सेिार्ा तशल्लन रहने बताउन ुभर्ो । 
जेष्ठ नागररकको घरघरर्ा गई स्िास््र् पररक्षण गने स्िास्थकर्ीको कार्षको उच्च रू्ल्र्ाकङ्गन सरे्त 
गनुषभर्ो । स्िा्र् असाकृत नारार्णप्रसाव अर्ाषलले गाउँपासलका नीसत अनसुार नागररकको स्िास््र् 
परीक्षणर्ा जस्तोसकैु किठन पररशस्थसत आईपरेपसन पासलकाका सम्पूणष स्िास्थकर्ीहरु प्रसतिद्ध भएर सेिार्ा 
लाग्ने प्रसतिद्धता व्र्क्त गनुषभर्ो । 

४. २२१ पसलहरुको बजार अनगुर्न ५९ पसललाई कारिाही¸ रु २९¸५०० राजश्व असलुी 
गलु्र्ीवरबार गाउँपासलकाले सर्सत 
२०७७।०६।१९ गते वेशख २६ 
गते सम्र् संचालन गरेको बजार 
अनगुर्नको पवहलो चरण सम्पन्न 
भएको छ । बजार अनगुर्नको 
क्रर्र्ा िहरी र ग्रार्ीण क्षेत्रका 
२२१ पसलहरुर्ा अनगुर्न 
गररएको सथर्ो । अनगुर्नको 
क्रर्र्ा म्र्ाव गजु्रकेा खाध्र् पवाथष 
(सजुी¸ फुरन वाना¸ भजुा¸शचउरा¸ 
आटा,सर्ठाई, सबस्कुट)¸ र्सलाजन्र् 
पवाथष (सर्ट र्सला¸ सब्जी र्सला¸ 
चाट र्सला¸ बेसार¸ खसुाषनी 
पाउिर)¸ पेर् पवाथष (फु्रटी¸ कोक¸ 

फेन्टा¸ स्प्राइट लगार्त)¸ कस्रे्वटक सार्ग्री (वक्रर्¸ फेससर्ल वक्रर्¸ रे्हन्वी¸ बोिी परफ्रू्र्¸ पाउिर)¸ म्र्ाव 
गजेुका पेन्टहरु¸ टुथ पेस्टहरू,विद्यालर्को १०० सर्टर सभत्रका पसलहरुबाट सूसतषजन्र् पवाथष̧ चरुोट 
लगार्तका सार्ग्रीहरु ५९ िटा पसलहरुबाट जफत गरी जरीिाना रकर् असलु गररएको सथर्ो । प्रथर् 
पटकको लासग रु. ५००।- जररिाना रकर् सलईएकोर्ा आगार्ी िवनर्ा सरे्त र्स्तै प्रकृसत वोहोररएर्ा रु 
६०००।- सम्र् जरीिाना सलने कार्षविसा जारी गरीएको प्रर्खु प्रिासकीर् असाकृत लक्ष्र्ण पाण्िेले 
जानकारी गराउन ु भर्ो । पासलकार्ा व्र्िसार् वताष नगरी संचालन गरेका व्र्िसार्हरु तथा नविकरण 
नगरेका पसलहरुलाई ७ िवन सभत्र व्र्िसार् वताष तथा नविकरणको लासग लासग पत्र कावटएको छ । 
बजार अनगुर्न पिात सर्सत २०७७।०६।२६ गते सम्र् पासलकार्ा ११० पसलहरु वताष नविकरणको 
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लासग आएको र वैसनक ३०/४० िटा पसलहरु वताष तथा नविकरण भैरहेका छन ्। नागररकहरुले स्िस्थ 
र गणुस्तरर्कु्त सार्ग्रीहरु उपभोग गनष पाउने असाकारलाई ससुनशित गनष बजार अनगुर्न गररएको र 
र्सलाई २/३ र्वहनार्ा सनरन्तर बजार अनगुर्न गररने व्र्िस्था सर्लाईएको छ । गाउँपासलकार्ा वताष 
नगरेका सम्पूणष व्र्िसार्ीहरुलाई आशश्वन र्वहना सम्र् वताष गनष अनरुोा गररएको हुँवा असनिार्ष व्र्िसार् 
वताष गनुष हनु सरे्त अवपल गररएको छ । बजार अनगुर्नर्ा  गाउँपासलकाका उपाध्र्क्ष सर्ना भण्िारी¸ 
प्रर्खु प्रिासकीर् असाकृत लक्ष्र्ण पाण्िेको प्रतक्ष्र् सपुरीिेक्षणर्ा¸ स्िास््र् असाकृत नारार्णप्रसाव अर्ाषल¸ 

असाकृत छैठौ टंकप्रसाव पन्थी¸ असाकृत छैठौ निराज शघसर्रे¸  श्रोत व्र्शक्त नरेन्राव िर्ाष, असाकृत छैठौ 
उजेलीवेिी पोखरेल¸ असाकृत छैठौ लेखा भविष्र् अर्ाषल¸ असाकृत छैठौ शिक्षा सनु्वर चासलसे¸ इशन्जसनर्र 
राज ुअर्ाषल¸ सूचना प्रविसा असाकृत सरेुि खनाल¸ रोजगार संर्ोजक सनर्षला पाण्िे¸ लेखापाल तेजेन्राव थापा¸ 
नास ु सभर्सेन थापा¸ स.ई. विक्रर् बस्नेत¸ प्रा.स. िवपक पोख्रले, आ.ले.प. सहार्क टेकराज सगरी, क.अ. 
टुकबहावरु राना¸ शजल्ला प्रिासन कार्ाषलर् गलु्र्ीका प्रसतसनसा ईश्वरी भण्िारी, ना.प्रा.स. सलल बहावरु घती, 
स.ुस. प्रकाि थापा¸ प्रा.स. ररे्ि खड्का¸ सरुक्षाकर्ी¸ पत्रकार एिं गाउपासलकाका प्रसे  सल्लाहकार नविन 
काकी, बाशणज्र् संघ प्रसतसनसा सर्नबहावरु थापा, उपभोक्ताको तफष बाट लक्ष्र्ण अर्ाषल, हसचा गोविन्व थापा¸ 
का.स. सर्त्रलाल ज्ञिाली¸ चोलाकान्त पौिेल¸ टोपलाल ज्ञिाली लगार्तका कर्षचारीहरुको विसभन्न सरू्ह 
सनर्ाषण गरी बजार अनगुर्नर्ा खटाईएको सथर्ो । 

पासलकाका बाँकी रहेका बजार क्षेत्र र ग्रार्ीण क्षेत्रका पसलहरूको अनगुर्न सनरन्तर गने कार्षक्रर् रहेको 
छ । 

५. बजार अनगुर्नबाट बरार्त गररएका म्र्ाव गजेुका सार्ग्रीहरुको नष्ट  

गलु्र्ीवरबार गाउँपासलकाले २०७७/०६/ १९ गते वेशख २६ 
गते सम्र् संचालन गरेको बजार अनगुर्नको क्रर्र्ा ५९ िटा 
पसलहरुबाट जफत गररएका म्र्ाव गशुज्रएका सार्ान  सर्सत 
२०७७/०६/३० गतेका िवन उपाध्र्क्ष सर्ना भण्िारी,प्रर्खु 
प्रिासकीर् असाकृत लक्ष्र्ण पाण्िे, सात िटै ििाका 
ििाध्र्क्षज्रू्हरु, कार्षपासलका सवस्र्हरुज्रू्हरू गाउँपासलकाका 
कर्षचारी, उद्योग बाशणज्र् संघका प्रसतसनसा, स्थानीर् उपभोक्ता, 
शजल्ला प्रिासन कार्ाषलर्का प्रसतसनाी,सरुक्षा सनकार्,पत्रकार र 
सिषसाारणको रोहबरर्ा नस्ट गररएको छ ! 
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६. कम््र्टुराईज शजन्सी व्र्िस्थापन 

कार्ाषलर्र्ा रहेका शजन्सी सार्ग्रीहरुको वििरण कार्ाषलर्को शजन्सी व्र्िस्थापन प्रणालीर्ा प्रविष्ट गरी 
शजन्सी व्र्िस्थापन लाई चसु्त वरुुस्त र पारवशिष बनाईएको छ । कार्ाषलर्र्ा खचष भएर जाने र खचष 
भएर नजाने शजन्सी सार्ग्रीहरुको Online र्ाग फारर् खररव आवेि लगार्तका सम्पूणष प्रकृर्ाहरु 
कम््र्टुराईज ससस्टर्बाट व्र्िस्थापन गने गररएको छ ।  

७. गाउँपासलकाको लोगो सिजाईनरलाई सम्र्ान 

गलु्र्ीवरबार गाउँपासलकाको अिाारण अनसुारको उत्कृष्ट 
लोगो सिजाइन गने रेसङु्गा नगरपासलका ििा नं. ८ सनिासी 
श्री ईश्वर वि.क. लाई सर्सत २०७७।०६।३० गतेको  
गाउँ कार्षपासलकाको बैठकर्ा अध्र्क्ष श्री अिोककुर्ार 
थापा, उपाध्र्क्ष सर्ना भण्िारी र प्रर्खु प्रिासकीर् असाकृत 
श्री लक्ष्र्ण पाण्िे र सम्पूणष ििाध्र्क्ष एिं कार्षपासलका सवस्र्हरुले उहाँको र्ोगवानको कवर गवै नगव 
रु १००००।– (वि हजार) सवहत प्रिंसापत्र प्रवान गनुषभर्ो ।  

 

पूिाषाार विकास 

१. कार्षर्ोजना सनर्ाषण 

आ.ि. २०७७/७८ को नीसत तथा कार्षक्रर् र बजेट अनसुार छनौट भएका विसभन्न विकास सनर्ाषणसँग 
सम्बशन्ात कार्षक्रर्हरुको बावर्षक कार्ष र्ोजना सनर्ाषण गरर तर्ारी अिस्थार्ा रहेको । 

२. लगत शस्टरे्ट र र्ोजना कार्ाषन्र्न   

आ.ि. २०७७/७८ को नीसत तथा कार्षक्रर् र बजेट अनसुार छनौट भएका विसभन्न विकास सनर्ाषणसँग 
सम्बशन्ात कार्षक्रर्हरुको लगत शस्टरे्ट तर्ार कार्ाषन्िर्नका लासग ई-टेन्िर प्रकृर्ा अगासि बढाइएको । 

 गाउँपासलकाको सभाहल सनर्ाषण 
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 स्िास््र् चौकी भिन सनर्ाषण 

 खरका छाना र्कु्त गराउने कार्षक्रर् अन्तगषत जस्तापाता खररव 

 गलु्र्ीवरबार गाउँपासलका र अघाषखाँची छत्रवेि गाउँपासलका जोड्ले पलु सनर्ाषणको लासग ट्रष्टसब्रजको 
शस्टलपार्टसष खररव 

 ढुङ्गा, सगटी, बालिुा तथा निवजन्र् पवाथष सनकासी सम्बन्ाी टेण्िर प्रक्रीर्ा अगािी बढाई 
सम्झौताको क्रर्र्ा रहेको 

 अर्र अिाषथोक स्िास््र् चौकी भिन सनर्ाषणको लागी टेण्िर आह्वान गररएको। 

 व्र्शक्तगत घटना वताष वकताब सिशजटाईजेसनको लागी टेण्िर आह्वान गररएको। 

 गाउँपासलकाको सभाहलको लागी टेण्िर आह्वान गररएको। 

३. र्ोजना कार्ाषन्िर्न  

आ.ि. २०७७/७८ र्ा संचालन हनेु विसभन्न सानाखालका उपभोक्ता ससर्सतबाट सम्पन्न गने खालका 
विकास र्ोजनाहरु कार्ाषन्िर्नका लासग ििा कार्ाषलर्हरुर्ा उपभोक्ता ससर्सतहरु गठन गने प्रकृर्ा कररब 
सम्पन्न भै सकेको हुँवा प्रभािकारी विकास सनर्ाषणको लासग उपभोक्ता ससर्सतलाई विकास सनर्ाषण¸ रकर् 
भकु्तानी प्रकृर्ा¸ र्ोजना अनगुर्न लगार्तका विसभन्न विर्र्र्ा ििास्तरर्ा तासलर् संचालनको लासग 
आिश्र्क तर्ारी गररएको ।   

४. र्ोजना सम्झौता 
स्थानीर् सरकार जनताको घरवैलोर्ा नै छ भन्ने अनभुसूत िवलाउनको लासग गाउँपासलकाको कार्ाषलर्बाट 
र्स आसथषक िर्षर्ा संचालन हनेु विसभन्न साना खालका उपभोक्ता ससर्सतबाट सम्पन्न हनेु विकास सनर्ाषणको 
कार्षलाई प्रभािकारी बनाउनको लासग ििास्तरबाटै र्ोजना सम्झौता गने आिश्र्क प्रकृर्ा अगासि 
बढाईएको । जसले गवाष पासलकाको वरुवराजबाट र्ोजना सम्झौता गनष पासलकार्ा ााउन ु पने बाध्र्ता 
हटी आर् नागररकलाई राहत हनेु अपेक्षा गाउँपासलकाले सलएको छ । 
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सार्ाशजक तथा आसथषक विकास 

शिक्षा 

१.सार्वुावर्क विद्यालर्को लासग थर्षल गन वितरण 
असोज १३ : 
गलु्र्ीवरबार गाउँपासलका अन्तगषतका विद्यालर्र्ा 
विद्याथीहरुको ससकाई सहशजकरणको लासग गाउँपासलकाले 
४१ िटा थर्षल गन खररव गरर विद्यालर्लाई गाउँपासलकाका 
अध्र्क्ष श्री अिोककुर्ार थापाले हस्तान्तरण गनुषभएको छ । 
कोसभि-१९ को संक्रर्ण रोकथार् तथा सनर्न्त्रणको लासग 
आिश्र्क पने ज्िरो र्ापन गने र्न्त्र (थर्षल गन) र्ाफष त विद्याथी र शिक्षकहरुको वैसनक िरीरको 
तापक्रर् र्ापन गनषको लासग सहर्ोग भई सरुक्षीत रुपर्ा ससकाई व्र्िस्थापन हनेु गाउँपासलकाले अपेक्षा 
सलएको छ । 

२. पासलकास्तरीर् खेल शिक्षकको व्र्िस्था 
गलु्र्ीवरबार गाउँपासलका अन्तगषतका विद्यालर्हरुर्ा अध्र्र्नरत विद्याथीहरुलाई विसभन्न खेलकुव सम्बन्ाी 
जानकारी तथा अभ्र्ास गराउने उद्देश्र्ले आ.ि. ०७७/०७८ नीसत तथा कार्षक्रर् र बजेटर्ा खेलकुव 
शिक्षकको व्र्िस्था गररए अनसुार खेलकुव शिक्षकको वरखास्त आव्हान गरी सनर्शुक्तको प्रकृर्ा अगासि 
बढाईएको ।  
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स्िास््र् 

१. "कस्तो छ आर्ा ?" कार्षक्रर्को औपचाररक सरुुिात 

असोज २, २०७७ 

गलु्र्ीवरबार गाउँपासलकाको आ.ि. 
२०७७/०७८ को नीसत तथा 
कार्षक्रर् अनसुार "कस्तो छ आर्ा 
?" कार्षक्रर्को औपचाररक सरुुिात 
गरेको छ । ७ औ ं पररिार र्ोजना 
िविको िअुिसरर्ा कार्षक्रर् सम्बन्ाी 
असभर्खुीकरण कार्षक्रर् संचालन 
गररएको हो । असभरू्खीकरण 
कार्षक्रर्र् गाउँपासलकाका अध्र्क्ष श्री 
अिोक कुर्ार थापाज्रू्को अध्र्क्षता, प्रर्खु प्रिासकीर् असाकृत श्री लक्ष्र्ण पाण्िेको प्रर्खु आसत्र्ता, 
ििाध्र्क्ष र कार्षपासलका सवस्र्ज्रू्हरुको वििेर् उपशस्थसत, पासलकास्तरीर् राजनैसतक वलका प्रर्खु, 

पत्रकार, पासलकाका स्िास््र् इकाईका 
इन्चाजष तथा कर्षचारीहरुको उपशस्थसत 
रहेको सथर्ो । स्िस्थ आर्ा¸ स्िस्थ 
बच्चा¸ पोर्ण¸ संस्थागत प्रसतुी लगार्तका 
विसभन्न ्र्ाकेजको एकीकृत रुपर्ा कस्तो 
छ आर्ा कार्षक्रर् रहेको छ । 
कार्षक्रर्बारे स्िास््र् असाकृत श्री 
नारार्णप्रसाव अर्ाषलले प्रकाि पावै 
असभर्खुीकरण कार्षक्रर्र्ा सहशजकरण 
गनुष भएको सथर्ो भने कार्षक्रर्को 
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संचालन ससजषना पोख्रलेले गनुषभएको सथर्ो । अध्र्क्ष अिोककुर्ार थापाले सर्दृ्ध र सखुी पासलका 
सनर्ाषणको असभर्ानर्ा हार्ी सम्पूणष जनप्रसतसनसा लागेको हुँवा स्िस्थ नागररक सनर्ाषणको  लासग कस्तो छ 
आर्ा कार्षक्रर्ले सहर्ोग पगु्ने अपेक्षा गवै कार्षक्रर्को सफलता पूिषक र प्रभािकारी रुपर्ा संचालनको 
लासग आिश्र्क व्र्िस्था सर्लाउने प्रसतिद्धता जाहेर गनुष भर्ो । कार्षक्रर्र्ा प्रर्खु असतसथ प्रर्खु 
प्रिासकीर् असाकृत श्री लक्ष्र्ण पाण्िेले सरुशक्षत र संस्थागत प्रसतुी गराई गभषिती र सतु्केरी आर्ा र 
स्िस्थ बच्चा बनाउनको लासग र्ो कार्षक्रर् प्रभािकारी हनेु हुँवा सम्पूणष स्िास््र्कर्ी कर्षचारीहरुले 
िावर्षक कार्षर्ोजना बनाई कार्षक्रर्लाई प्रभािकारी रुपर्ा संचालन गनष सनवेिन िवनभुर्ो ।  कार्षक्रर्र्ा 
ििा नं २ का अध्र्क्ष हरीहर गौतर्, कार्षपासलका सवस्र् तलु्सी अर्ाषलले कार्षक्रर्लाई प्रभािकारी रुपर्ा 
संचालन गनष जनप्रसतसनसाको तफष बाट कुनै पसन कसरु बाँकी नराखीने प्रसतिद्धता व्र्क्त गनुषभर्ो । 
कार्षक्रर्र्ा नेकपाका पासलका इन्चाजष िेरबहावरु सतुषङ्गी, नेपाली काँग्रसे पासलका सशचि रार्बहावरु थापाले 
कार्षक्रर्लाई प्रभािकारी रुपर्ा संचालन गनष राजनैसतक वलको तफष बाट सहर्ोग गने प्रसतिद्धता व्र्क्त 
गनुषभएको सथर्ो । पत्रकार र्हासंघ गलु्र्ी िाखाका सशचि टोपलाल अर्ाषलले कार्षक्रर् आफैर्ा रािो र 
नर्ाँ भएको हुँवा प्रभािकारी रुपर्ा संचालन होस ्भन्वै िभुकार्ना व्र्क्त गनुषभएको सथर्ो । कार्षक्रर्र्ा 
पत्रकार नविन काकी, ररे्ि विश्वकर्ाष लगार्तको उपशस्थसत रहेको सथर्ो । 

नेपाल सरकार सिषत अनवुान तफष का विसभन्न स्िास््र् सम्बन्ाीका कार्षक्रर् तथा सर्ासनकरण अन्तगषत 
गाउँपासलकाको नीसत तथा कार्षक्रर् अनसुारका विसभन्न कार्षक्रर्हरुको िावर्षक कार्षर्ोजना सनर्ाषण गरी 
सोही अनसुार कार्ष सम्पावन गने व्र्िस्था सर्लाईएको ।हालसम्र् र्ो कार्षक्रर्को भौसतक प्रगती १०% 
भएको  र १०९ घर लाभाशन्ित भएका छन। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21      गलु्र्ीवरबार गाउँपासलका  

 

  ई-बुलेटिन  

 

बर्ष: १       अङ्क ३       २०७७ कासतषक १२ गते  

 

२. िसथषङ्ग सेन्टरको स्थापना 
गलु्र्ीवरबार गाउँपासलकाको ििा नं ४ को सबरबास  स्िास््र् चौकीर्ा सरुशक्षत र संस्थागत प्रसतुी सेिा 
उपलब्ा गराउन सर्सत: २०७७/०६/२४ गते पासलका अध्र्क्ष अिोक कुर्ार थापाबाट िसथषङ्ग सेन्टरको 

स्थापना भर्ो। 

 

कृवर् 
१. कृर्कहरुको कृवर् फर्ष अनगुर्न  

गलु्र्ीवरबार गाउँपासलका अन्तगषतका विसभन्न कृर्कहरुको कृर्क फर्ष गाउँपासलका अध्र्क्ष उपाध्र्क्ष 
प्रर्खु प्रिासकीर् असाकृत कृवर् िाखा प्रर्खुबाट सर्र् सर्र्र्ा अनगुर्न सनरीक्षण र आिश्र्क पषृ्ठपोर्ण 
िवने कार्ष गररएको ।  
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सूचना प्रविसा तथा विद्यशुिर् सिुासन 

१. कार्ाषलर्को िेभसाईट, सार्ाशजक संजाल र र्ोबाईल ए्सर्ा अध्र्ािसाक 

गाउँपासलकाबाट सम्पावन भएका हरेक कृर्ाकलापहरुलाई वैसनक रुपर्ा कार्ाषलर्को सार्ाशजक संजाल¸ 
िेभसाईट र र्ोबाईल  

 

 

 

ए्सर्ा सूचना तथा जानकारीहरु अध्र्ािसाक गराई नागररक र आर् 
सरोकारको सूचनाको हकलाई प्रभािकारी कार्ाषन्िर्न गररएको । 
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र्हत्िपूणष सूचनाहरु 
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राष्ट्रीर् स्तरका पत्रपसत्रकार्ा गाउँपासलकाको सर्ाचारहरु 
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असोज र्वहनार्ा संचालन भएका विसभन्न कार्षक्रर्हरुको झलक 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  बजार अनगुगर्न सम्बन्ाी केही झलकहरु 

कस्तो छ आर्ा कार्षक्रर्को झलक 
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असोज र्वहनार्ा भए गरेका र्खु्र् कार्षहरु 

सस.नं सम्पािवत प्रर्खु कार्षहरु 

र्ो र्वहनाको 
उपलशब्ा 

र्ो आ.ि.र्ा 
हालसम्र्को कैवफर्त 

१. पशन्जकरण तफष      

क. जन्र्वताष ७४ १९६  
ख. र्तृ्र्वुताष १७ ७९  
ग. वििाहवताष ११ ३३  
घ. सम्बन्ा विच्छेव ० ०  
ङ. बसाईसराई वताष १४ ३४  
च. बसाई सरी गएको १४ २९  
छ. बसाई सरी आएको ० ५  

२. सार्ाशजक सरुक्षा तफष  ० 0  
वितरण गररएको रकर् २१८६८८०० २१८६८८००  
जम्र्ा लगत कट्टा भएको संख्र्ा 0 ०  
जम्र्ा थप भएको संख्र्ा ० ०  
हाल कार्र् भएको जम्र्ा संख्र्ा २५१५ ५५३३  

 प्रर्ाशणत सम्बन्ाी    
३. नाता प्रर्ाशणत  ० ५५  
४. आम्वानी प्रर्ाशणत ० १०  
५. अन्र् प्रर्ाशणत  १२ १२  
 ससफाररस सम्बन्ाी    
६. नागररकता ससफाररस  ० २९  
७. नाबालक पररचर् पत्र ससफाररस ० ०  
८. प्रसतसलवप नागररकता ससफाररस ० २१  
९. पेन्सन सम्बन्ाी कागजात ससफाररस ० ०  
१०. प्रकोप व्र्िस्थापन सम्बन्ाी  0 ०  

क) राहत प्राप्त गने संख्र्ा  २७ २७  
ख) आसथषक सहार्ता रकर् ११९००० ११९०००  

११. न्र्ावर्क ससर्सत सम्बन्ाी वििरण ० ०  
क) न्र्ावर्क ससर्सतर्ा वताष भएका सनिेवन संख्र्ा १ २  
   फछ्र्ोट संख्र्ा ० ०  
ख) सर्लापत्र भएका  ० ०  
ग) स्थसगत सनिेवन ० ०  
घ) सर्लापत्र हनु नसवक अवालत गएका ० ०  
ङ) सर्लापत्रको लासग प्रहरीर्ा पठाएको  ० ०  
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 वताष नविकरण सम्बन्ाी    
१२ संघ संस्था वताष ९ ११  
१३ संघ संस्था नविकरण ० ०  
१४ व्र्िसार् वताष २०१ २०३  
१५ व्र्िसार् नविकरण ० ०  
१६ कृवर् सम्बन्ाी फर्ष वताष ४ ६  
१७ कृवर् सम्बन्ाी फर्ष नविकरण ० ०  
१८ पिपुालन सम्बन्ाी फर्ष वताष ७ ८  
१९ पिपुालन सम्बन्ाी फर्ष नविकरण ९ ९  
२० कृर्क वताष संख्र्ा ० ०  
२१ कृर्क सरू्ह वताष संख्र्ा ० ०  
२२ सहार्ता कक्षबाट सेिा सलने संख्र्ा ३३२ ४४१  
२३ सार्ाशजक संजाल अध्र्ािसाक पटक ५१ १३७  
२४ कार्ाषलर्को िेिसाईट अध्र्ािसाक पटक 31 १०६  

२५ SMS र्ाफष त सूचना संम्प्ररे्ण 3862 ८०५६  

२६ अनगुर्न सम्बन्ाी वििरण (पटक) 0 ०  

 क. बजार अनगुर्न २२१ २२१  

   कारिाही ५९ ५९  

ख. स्िास््र् चौकीहरुको अनगुर्न  7 १७  

ग. ििा कार्षलर्हरुको अनगुर्न  0 ०  

घ. विद्यालर्हरुको अनगुर्न 0 ०  

ङ. सहकारी संस्थाहरुको अनगुर्न 0 ०  

च. र्ोजनाहरुको अनगुर्न सनरीक्षण 2 २  

छ. र्ोजनाहरुको प्राविसाक सनरीक्षण 0 ११  

ज. र्ासपुसलहरुको अनगुर्न ३ ३  

झ. और्ाी पसलहरुको अनगुर्न ८ १०  

ञ. कृर्कहरुको फर्ष अनगुर्न   ६१  

ट. कृर्क भेटघाट (कृवर्सँग सम्बशन्ात) 32 ४२  

ठ. कृर्क भेटघाट (पिपंुछीसँग सम्बशन्ात) 82 ८३  

२७ र्ोजना सम्झौता 1 ७  

र्ोजना भकु्तानी 1 १  

२८ गनुासो फछौट ० ०  

क) कार्ाषलर्र्ा सनिेवन र्ाफष त    ०  

ख) हेल्लो सरकार र्ाफष त   ०  
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  ई-बुलेटिन  

 

बर्ष: १       अङ्क ३       २०७७ कासतषक १२ गते  

सस.नं सम्पािवत प्रर्खु कार्षहरु 

र्ो र्वहनाको 
उपलशब्ा 

र्ो आ.ि.र्ा 
हालसम्र्को कैवफर्त 

ग) सार्ाशजक सन्जाल र्ाफष त   ३  

२९ बैठक सम्बन्ाी वििरण ० ०  

क. कार्ाषपासलका बैठक 3 १०  

ख. ििा ससर्सत बैठक ० १४  

ग. विर्र्गत ससर्सत बैठक 0 १  

घ. विपद् सम्बन्ाी बैठक 1 ३  

ङ. LCCMC बैठक १ ६  

च. खररव सम्बन्ाी बैठक 2 २  

छ. टेण्िर सम्बन्ाी बैठक 14 २०  

ज. कर्षचारी छनौट सम्बन्ाी बैठक 4 १३  

झ. विपन्न नागररक उपचार सम्बन्ाी बैठक ४ ५  

ज. स्टाफ बैठक 1 ३  

झ. विद्यालर् प्र.अ.हरुको र्ाससक बैठक १ १  

ञ.  न्र्ार्ीक ससर्सतको िैठक २ २  

ट. अन्र्  २ ९  

३०. स्िास््र् सेिा सलन ेनागररकहरुको वििरण 

3७१३ 
 

  

स्िास््र् संस्थाबाट २३३८ ६७४९  

 

११३६७ 
खोप केन्रावबाट २६३ ८५१ 

र्वहला स्िास््र् स्िरं्सेविका र्ाफष त ८३६ २९१३ 

गाउँघर क्लीसनकबाट २७६ ८५४ 

३१. सनिलु्क और्ाी वितरण   ३९३३  

३२. र्ात ृतथा निशिि ु   ११९  

३३. प्राानर्न्त्री रोजगार कार्षक्रर् र्ोजना संख्र्ा   २९  

३४. रोजगारर्ा संलग्न जनिशक्त  ६९५ ६९५  

३५. कृर्कहरुलाई विउपल वितरण (कृर्क संख्र्ा) 0 ०  

३६. कृर्कहरुलाई औजार वितरण 0 ०  

३७. पिपंुक्षी और्ाी वितरण 1698 २१४८  

३८. पिपंुशक्ष सनकासा ससफाररस र संख्र्ा   ०  

३९. कृसतर् गभाषाान (गाई) ५० ८३  

कृसतर् गभाषाान (भैसी) ५३ ६५ 

जम्र्ा १०३ ११८ 
४०. जेष्ठ नागररक पररचर् पत्र वितरण संख्र्ा २ ७  

४१. अपाङ्ग पररचर् पत्र वितरण संख्र्ा   ०  

४२. गररि पररचर् पत्र वितरण संख्र्ा   ०  
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  ई-बुलेटिन  

 

बर्ष: १       अङ्क ३       २०७७ कासतषक १२ गते  

सस.नं सम्पािवत प्रर्खु कार्षहरु 

र्ो र्वहनाको 
उपलशब्ा 

र्ो आ.ि.र्ा 
हालसम्र्को कैवफर्त 

४३. हेल्थ िेस्कबाट सेिा सलनेको संख्र्ा ७३२ १५९८  

४४. ऐन, सनर्र्, सनर्र्ािली, स्िीकृत भएको संख्र्ा     

४५. कार्षविाी र सनवेशिका स्िीकृत भएको संख्र्ा 2 ८  

२. राजश्व सम्बन्ाी वििरणः 

वििरण साउनको राजश्व रकर् (रु.) 

 

()(रु.) 

र्ो आ.ि.र्ा हालसम्र्को कैवफर्त 

एकीकृत सम्पिी कर ० ०  

भरु्ी कर (र्ालपोत) १८३९७ ३०८८४  

घरिहाल कर ६१३४ ९८३८  

ससफाररस वस्तरु ८६९९० १४३९४४  

व्र्शक्तगत घटना वताष १७८५० ३७६५०  

व्र्िसार् कर ३६३८५० ३७२१७०  

जिीबटुी कबािी र जीिजन्त ुकर ० ०  

सिारी साान कर ० ०  

विज्ञापन कर ० ०  

र्नोरन्जन कर ० ०  

पावकष ङ्ग िलु्क ० ०  

सेिा िलु्क वस्तरु ० ०  

फोहर रै्ला व्र्िस्थापन िलु्क ० ०  

नक्सा पास वस्तरु ० ०  

संघ संस्था सरू्ह वताष िलु्क 
ट्ठह 

७००० ४१०००  

संघ संस्था सरू्ह नविकरण िलु्क १२५०० २२५००  

ढुङ्गा सगटी िालिुा ० ०  

विविा आर् ० ९०००  

बहाल विरौटी कर ० ०  

लेखा पररक्षक वस्तरु ० ०  

अन्र् कर ८५९४० १०२११४  

सूची वताष १८५०० २३५००  

जम्र्ा कर ६१७१६१ ७९२६००  
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  ई-बुलेटिन  

 

बर्ष: १       अङ्क ३       २०७७ कासतषक १२ गते  

३. ारौटी सम्बन्ाी वििरणः 

अल्र्ा (गत िर्षको) र्ो र्वहनाको हालसम्र्को 

२७२९२६१ ० २७२९२६१ 

 

 

 

 

४. आसथषक प्रिासन सम्बन्ाी  
क. पूजँीगत खचष 

वििरण िावर्षक बजेट र्ो र्वहनाको खचष र्ो आ.ि.र्ा हालसम्र्को बाकँी बजेट कैवफर्त 
गाउँपासलका ४,००,००० ० ० ४,००,०००  

संघ १३,२८,००,००० २०,८८,२०८।४७ २०,८८,२०८।४७ १३,०७,११,७९१।५३  

प्रवेि १,७७,८७,००० ० ० १,७७,८७,०००  

जम्र्ा १५,९९,८७,००० ० ० १४,८८,९८,७९१।५३  
 

ख. चाल ुखचष 

वििरण िावर्षक बजेट र्ो र्वहनाको खचष र्ो आ.ि.र्ा हालसम्र्को बाकँी बजेट कैवफर्त 

गाउँपासलका २६,००,००४ १,०८,००० १,०८,००० २४,९२,००४  

संघ २४,१८,८३,८६० ४,३७,७८,४५३।६ ४,३७,७८,४५३।६ १९,८१,०५,४०६।४  

प्रवेि १,७७,५३,००० ० ० १,७७,५३,०००  

जम्र्ा २६,२२,३६,८६४ ४,३८,८६,४५३।६ ४,३८,८६,४५३।६ २१,८३,५०,४१०।४  
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  ई-बुलेटिन  

 

बर्ष: १       अङ्क ३       २०७७ कासतषक १२ गते  

कर्षचारीको हाशजरी¸ काज र सबवा सम्बन्ाी वििरण 
आ.ि. २०७७/७८ 

 

    
मविना : असोज 

सस.नं. पव नार् थर 
कार्ाषलर् 

खलेुको  िवन 

जम्र्ा 
हाशजर 
िवन 

काजर्ा/ 
वफल्ि गएको 

िवन 

सबवा कैवफर्त 

१ प्रर्खु प्रिासकीर् असाकृत लक्ष्र्ण पाण्िे २६ २२ १ ३   

२ असाकृत छैठौं, स्िास््र् नारार्ण प्रसाव अर्ाषल  २६      १६ १० ०   

३ असाकृत छैठौं निराज शघसर्रे २६ २४ ० २   

४ असाकृत छैठौं टंक प्रसाव पन्थी  २६ २४ ० २   

५ सूचना प्रविवि असाकृत  सुरेश खनाल   २६ १४ १२ ०   

६ ईवजजनीयर, असाकृत छैठौं  राजु अयााल २६ २६ ० ०   

७ असाकृत छैठौं, शिक्षा  सुजदर चावलसे २६ २३ ० ३   

८ स्रोत व्र्क्ती शिक्षा नरेन्राव प्रसाव िर्ाष  २६ २६ ० ०   

९ पि ुविकास संर्ोजक  उजेलीवेवि पोख्रले  २६ २३ ४ ०   

१० असाकृत छैठौं, लेखा भविष्र् अर्ाषल २६ २६ ० ०   

११ रोजगार संर्ोजक  सनर्षला पाण्िेर्  २६ २६ ० ०   

१२ ईशन्जनीर्र पनु सनर्ाषण प्रा. असनल कुर्ार र्ावि  २६ ११ १५ ०   

१३ नार्ि सवु्बा  सभर्सेन थापा  २६ २६ ० ०   

१४ ििा सशचि- ४ घनश्र्ार् च ुँवाली २६ २६ ० ०   

१५ खा.पा.स.टे. पाँचौं शखर् बहावरु काकी २६ १८ ० ९   

१६ लेखापाल तेजेन्राव थापा २६ २५ ० १   

१७ आ.ले.प.सहार्क  टेकराज सगरी २६ २६ ० ०   

१८ ििा सशचि- ५, ६ र ७ र्ार्ा टण्िन २६ २६ ० १   

१९ सि-इशन्जसनर्र विक्रर् बस्नेत २६ २२ ४ ०   

२० सि-इशन्जसनर्र ससता लम्तरी २६ ० ० २६ सुत्केरी वबदा 

२१ कम््रू्टर अपरेटर टुक बहावरु राना २६ २३ ३ ०   

२२ प्राविसाक सहार्क िवपक पोख्रले २६ २४ ० २   

२३ एर्.आइ.एस. अपरेटर ाार् बहावरु ढेंगा २६ २५ १ ०   

२४ ििा सशचि-१ जग बहावरु सतुषङ्गी २६ २६ ० ०   

२५ ििा सशचि- ३ पूशणषर्ा शघसर्रे २६ २३ ० ३   

२६ ििा सशचि- २ रुर् बहावरु गाहा  २६ २३ ० ३   
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  ई-बुलेटिन  

 

बर्ष: १       अङ्क ३       २०७७ कासतषक १२ गते  

आ.ि. २०७७/७८ 

 

    
मविना : असोज 

सस.नं. पव नार् थर 
कार्ाषलर् 

खलेुको  िवन 

जम्र्ा 
हाशजर 
िवन 

काजर्ा/ 
वफल्ि गएको 

िवन 

सबवा कैवफर्त 

२७ अ.स.ई विरेन्राव कुर्ार टण्िन २६ २५ ० १   

२८ अ.स.ई सागर सारु २६ २६ ० ०   

२९ अ.स.ई गोकणषप्रसाव सतसर्ल्सेना 
२६ 

२६ ० ०  

३० सूचना सहार्क  प्रकाि थापा  २६ २१ ५ ०   

३१ ना.कृ.प्राविसाक सलल बहावरु घसतष  २६ २३ ३ ०   

३२ ना.प.स्िा.प्राविसाक उद्धि प्रसाव न्र्ौपाने २६ २४ ० ०   

३३ ना.प.स्िा.प्राविसाक नारार्ण पन्थी २६ १९ ७ ०   

३४ ना.प.स्िा.प्राविसाक जर्वहर्ाल किेल २६ २१ ० ५   

३५ ना.प.स्िा.प्राविसाक हररप्रसाव कँिेंल २६ १९ ० ७   

३६ ना.प.स्िा.प्राविसाक नर्नुा गौतर् २६ २६ ० ०   

३७ अ.हे.ि. विष्ण ुबहावरु सरु्षिंिी २६      ११ १५ ० 
स्िा.िा.र्ा काजर्ा 
कार्षरत 

३८ सार्ाशजक पररचालक सविना फुङजेली २६ २६ ० ०   

३९ वफल्ि सहार्क विसनता ज्ञिाली २६ ६ ० २० सतु्केरी सबवा 

४० कार्ाषलर् सहर्ोगी सर्त्रलाल ज्ञिाली  २६ २४ ० २   

४१ कार्ाषलर् सहर्ोगी ओर् बहावरु रजाली २६ २६ ० ०   

४२ हलकुा सिारी चालक गोविन्व थापा  २६ २१ ५ ०   

४३ कार्ाषलर् सहर्ोगी टोपलाल ज्ञिाली  २६ २५ ० १   

४४ कार्ाषलर् सहर्ोगी चोलाकान्त पौिेल  २६ २४ २ ०   

४५ कार्ाषलर् सहर्ोगी गोर्ा खत्री  २६ २६ ० ०   

४६ कार्ाषलर् सहर्ोगी सर्रुाव शे्रष्ठ २६ २६ ० ०   

४७ कार्ाषलर् सहर्ोगी भेर् विक्रर् खत्री २६ २६ ० ०   

४८ कार्ाषलर् सहर्ोगी वटकारार् पराजलुी २६ २६ ० ०   

४९ कार्ाषलर् सहर्ोगी अजुषन वि.क. २६ २३ ० ३   

५० कार्ाषलर् सहर्ोगी नैना थापा २६ २३ ० ३   

५१ कार्ाषलर् सहर्ोगी िवनेि प्रसाव शे्रष्ठ २६ २६ ० ०   

५२ कार्ाषलर् सहर्ोगी िान्ता सगरी २६ २६ ० ०   

५३ कार्ाषलर् सहर्ोगी र्ोहन ससं तङ्नार्ी २६ २६ ० ०   
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  ई-बुलेटिन  

 

बर्ष: १       अङ्क ३       २०७७ कासतषक १२ गते  

कोसभि-१९ संक्रर्ण रोकथार् तथा सनर्न्त्रण सम्बन्ाीका कार्षहरु 

हेल्थिेक्स सनरन्तर संचालनर्ा  

कोसभि-१९ सनर्न्त्रण र रोकथार्को लासग गाउँ कार्षपासलकाको कार्ाषलर्र्ा सनरन्तर हेल्थ िेक्स संचालन गररएको 
छ । हेल्थ िेक्सर्ा पासलकार्ा आउने व्र्शक्तहरुको वििरण थर्षल गनबाट ज्िरोको र्ापन र र्ास्क तथा 
स्र्ानीटाईजर प्रर्ोग तथा अन्र् स्िास््र् सम्बन्ाी जानकारी िवने व्र्िस्था सर्लाईएको छ ।  

कोसभि सम्बन्ाी अन्र् थप वििरण ।  

सस.नं. वििरण ०७७ असार र्सान्त सम्र् 
श्रािण वेशख असोज र्सान्त 

सम्र् 
जम्र्ा 

१ विदशेबाि फर्का एको ५८३ ७५ ६५८ 

२ क्वारेवजिनमा 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 िोम क्वारेवजिनमा बसेको संख्या १६६ २२ १८८ 

९ िोम आइसोलेसनमा बसेको संख्या ४ १० १४ 

१० वनको भएको संख्या ५२ २२ ७४ 

हाल सवक्रर् संक्रसर्तको संख्र्ा   : ० 

आइसोलेसन बेि संख्र्ा    : ८ 

स्िास््र्कर्ीहरुको संख्र्ा    :  ४५ जना 
र्वहला स्िर्र्सेिीकाको संख्र्ा    :  ८३ जना 
कोसभि अस्पतालको स्थापना    :  स्थापना गनष आिश्र्क प्रकृर्ा अगासि बढाईएको । 

स्िास््र् सार्ग्रीहरुको वििरण 

सस.नं. सार्ग्रीको वििरण संख्र्ा  
१ PPE २३  
२ Sanitizer १५  
३ Mask ३०००  
४ Face visor ०  
५ Thermal Gun  ११  
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५ श्री बल बहावरु थापा गलु्र्ीवरबार ३ ििा अध्र्क्ष (ििा नं ३) ९८५७०७४४०३  

६ श्री खरु् बहावरु पल्ली गलु्र्ीवरबार ४ ििा अध्र्क्ष (ििा नं ४) ९८५७०७५४०४  

७ श्री सलला बहावरु बलाल गलु्र्ीवरबार ५ ििा अध्र्क्ष (ििा नं ५) ९८५७०७४४०५  

८ श्री वहरा बहावरु खत्री गलु्र्ीवरबार ६ ििा अध्र्क्ष (ििा नं ६) ९८५७०७४४०६  

९ श्री टोप बहावरु बस्नेत गलु्र्ीवरबार ७ ििा अध्र्क्ष (ििा नं ७) ९८५७०७४४०७  

१० श्री वटकीसरा थापा गलु्र्ीवरबार ३ सवस्र् (कार्षपासलका) ९८५७०७४४०८  

११ श्री तारा सगरी गलु्र्ीवरबार ५ सवस्र् (कार्षपासलका) ९८५७०७४४०९  

१२ श्री सनवेुिी काकी गलु्र्ीवरबार ६ सवस्र् (कार्षपासलका) ९८५७०७४४१२  

१३ श्री तलुसा वेवि अर्ाषल गलु्र्ीवरबार ७ सवस्र् (कार्षपासलका) ९८५७०७४४१३  

१४ श्री इश्वरी पररर्ार गलु्र्ीवरबार ५ सवस्र् (कार्षपासलका) ९८५७०७४४१५  

१५ श्री र्नीकला बोटे गलु्र्ीवरबार १ सवस्र् (कार्षपासलका) ९८५७०७४४१४  

१६ श्री िारवा गौतर् गलु्र्ीवरबार १ सवस्र् (ििा नं. १) ९८४७२०१८२२  

१७ श्री बसनु्ारा साकी गलु्र्ीवरबार १ सवस्र् (ििा नं. १) ९८११९८९२९१  

१८ श्री बवुद्ध प्रसाव पोखरेल गलु्र्ीवरबार १ सवस्र् (ििा नं. १) ९७४७०७७३५७  

१९ श्री सरु्ष बहावरु कँुिर र्गर गलु्र्ीवरबार १ सवस्र् (ििा नं. १) ९८५७०६७६७२  

२० श्री वेिीकुर्ारी राना गलु्र्ीवरबार २ सवस्र् (ििा नं. २) ९८२१९२७३६१  

२१ श्री सावित्रा सनुार गलु्र्ीवरबार २ सवस्र् (ििा नं. २) ९८६७००७९२३  

२२ श्री हेर्न्त बहावरु खड्का गलु्र्ीवरबार २ सवस्र् (ििा नं. २) ९८५११४२८१८  
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२५ श्री रविन्राव िाहा गलु्र्ीवरबार ३ सवस्र् (ििा नं. ३) ९८४७३१०७४९  
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२७ श्री कर्ला कुर्ारी िम्र्रपाल गलु्र्ीवरबार ४ सवस्र् (ििा नं. ४) ९८४७११३४४७  
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३३ श्री बाबरुार् पन्त गलु्र्ीवरबार ५ सवस्र् (ििा नं. ५) ९८४७२५४९५४  
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३५ श्री सिल बहावरु टण्िन गलु्र्ीवरबार ६ सवस्र् (ििा नं. ६) ९८४७३०९३५९  

३६ श्री नरु बहावरु खत्री गलु्र्ीवरबार ६ सवस्र् (ििा नं. ६) ९८५७०६१५४६  

३७ श्री लशक्षर्ा सनुार गलु्र्ीवरबार ७ सवस्र् (ििा नं. ७) ९८१६४३४७८६  

३८ श्री थम्र्न बहावरु बस्नेत गलु्र्ीवरबार ७ सवस्र् (ििा नं. ७)  स्िगाषरोहण 

३९ श्री िासलकरार् टण्िन गलु्र्ीवरबार ७ सवस्र् (ििा नं. ७) ९८४४७७२१२७  
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२ नारार्ण प्रसाव अर्ाषल  असाकृत छैठौं, स्िास््र् स्िास््र् ९८५७०८५२११   

३ निराज शघसर्रे असाकृत छैठौं 
सार्ाशजक तथा 
आसथषक विकास ९८५७०८५२०९   

४ टंक प्रसाव पन्थी  असाकृत छैठौं 
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५ उजेलीवेवि पोख्रले  पि ुविकास संर्ोजक  पिपुन्छी विकास  ९८५७०८५२१०   
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३५ हररप्रसाल कँिेल ना.प.स्िा.प्राविसाक (करार) ५ नं. ििा कार्ाषलर् ९८५७०३६१३१   

३६ नर्नुा गौतर् ना.कृ.प्राविसाक (करार) 
४, ५ नं. ििा 

कार्ाषलर् ९८४०५९८६१३   

३७ सकुन्तला र्ल्ल िाही ना.कृ.प्राविसाक (करार) 
६, ७ नं. ििा 

कार्ाषलर् ९८६६४१२०६६   
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  ई-बुलेटिन  

 

बर्ष: १       अङ्क ३       २०७७ कासतषक १२ गते  

वस न कमाचारीको नाम पद शाखा / इकाई सम्पका  नम्बर कैफफयत 

३८ र्ोहन ससं तङ्नार्ी सहार्क कर्षचारी (करार) ५ नं. ििा कार्ाषलर् ९८४७३५७४३१   

३९ भेर्विक्रर् खत्री सहार्क कर्षचारी  (करार) ७ नं. ििा कार्ाषलर् ९८५७०६७४३५   

४० विसनता ज्ञिाली वफल्ि सहार्क (करार) 
रावष्ट्रर् पररचर्पत्र 
तथा पशिकरण ९८४७४३२९५०   

४१ गोविन्व थापा  हलकुा सिारी चालक (करार) प्रिासन ९८४४७७०९८६   

४२ र्हेन्राव काकी  एम्बलेुस चालक (करार) प्रिासन ९८४७२३२८८८  

४३ सर्त्रलाल ज्ञिाली  कार्ाषलर् सहर्ोगी प्रिासन ९८४७१०६५१२   

४४ ओर् बहावरु रजाली कार्ाषलर् सहर्ोगी  ४ नं. ििा कार्ाषलर् ९८४७४४२८१४   

४५ गोर्ा खत्री  कार्ाषलर् सहर्ोगी (करार) प्रिासन ९८४०४७५७४५   

४६ चोलाकान्त पौिेल  कार्ाषलर् सहर्ोगी (करार) प्रिासन ९८४७३९२८३५   

४७ टोपलाल ज्ञिाली  कार्ाषलर् सहर्ोगी (करार) प्रिासन ९८४३८६०८६२   

४८ टीकारार् पराजलुी कार्ाषलर् सहर्ोगी (करार) १ नं. ििा कार्ाषलर् ९७४७०४७४२८   

४९ सर्नु्राव प्रसाव शे्रष्ठ कार्ाषलर् सहर्ोगी (करार) २ नं. ििा कार्ाषलर् ९८४७४५३८७७   

५० नैना थापा कार्ाषलर् सहर्ोगी  (करार) ३ नं. ििा कार्ाषलर् ९७४७०६०६४६   

५१ अजुषन वि.क. कार्ाषलर् सहर्ोगी (करार) ३ नं. ििा कार्ाषलर् ९८६७९२८०१८   

५२ िान्ता सगरी कार्ाषलर् सहर्ोगी (करार) ५ नं. ििा कार्ाषलर् ९८४७३५८८५२   

५३ िवनेि प्रसाव शे्रष्ठ कार्ाषलर् सहर्ोगी (करार) ६ नं. ििा कार्ाषलर् ९८४७३५७६६८   

 

वस न कमाचारीको नाम पद शाखा / इकाई सम्पका  नम्बर कैफफयत 

१ नरेन्राव प्रसाव िर्ाष स्रोत व्र्क्ती शिक्षा शिक्षा, र्िुा तथा खेलकुव ९८५७०६७२८७ काजर्ा 

२ हरर प्रसाव अर्ाषल काननुी सल्लाहकार 
न्र्ावर्क ससर्सत, 

गाउँपासलका ९८५७०६१८६४  

३. श्री सवुा ज्ञिाली कार्षक्रर् सहजकताष 
र्खु्र्र्न्त्री ग्रासर्ण विकास  
तथा रोजगार कार्षक्रर् 

९८४७४१४९७६  
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प्रकािकः- 

गलु्र्ीवरिार गाउँपासलका 

द्धारा प्रकाशित र्ाससक ई-बलेुवटन 

प्रकािनः 

सल्लाहकार- अध्र्क्ष श्री अिोक कुर्ार थापा¸ उपाध्र्क्ष श्री सर्ना भण्िारी 

संरक्षक- प्रर्खु प्रिासकीर् असाकृत श्री लक्ष्र्ण पाण्िे 

सम्पावन सहर्ोग :  असाकृत श्री निराज शघसर्रे ¸ ईशन्जसनर्र श्री राज ुअर्ाषल¸ लेखा असाकृत श्री भविष्र् अर्ाषल, 
लेखापाल तेजेन्राव थापा, आलेप सहार्क श्री टेकराज सगरी, सू. सहार्क श्री प्रकाि थापा 

                 

प्रकािन संर्ोजन - सूचना प्रविसा असाकृत- श्री सरेुि खनाल¸ असाकृत छैंठौ श्री टंक प्रसाव पन्थी,  क.अ. श्री टुक बहावरु राना 

 

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

िेिसाईट- www.gulmidarbarmun.gov.np 

facebook.com/gulmidarbarrm 

twitter.com/GulmidarbarRMun 

९८५७०६७९१२/९८५७०७४४०० 
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