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गाउाँपामलकाको पररचय 

नेपालको संवविानको िूल ििा अनसुार संि¸ प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको रुपिा आफ्नो अघस्तत्विा 
रहेका छन ्। मिमत २०७३।११।२७ नेपालको राजनैमतक ववभाजन अन्तगात स्थानीय तह गठन भए साँगै गलु्िी 
घजल्लाकै ऐमतहामसह, िामिाक, सांस्कृमतक र भौगोमलक िहत्व बोकेको गलु्िीदरबार गाउाँपामलका पमन ७५३ स्थानीय 
सरकार िध्येको आफ्नो छुटै्ट पवहचान बोकेको एक स्थानीय सरकारको रुपिा स्थापना भएको छ । साववकको 
पघििाञ्चल ववकास क्षेर अन्तगात पने लघुम्पबनी अञ्चलको गलु्िी घजल्लाका १२ स्थानीय तह िध्येको एक स्थानीय तह 
गलु्िीदरबार साववकका ६ वटा गाउाँ ववकास समिमतहरु बमलथिु, जभुङु, गौंडाकोट, ववरवास, अिरअवााथोक, 

दरबारदेवीस्थानको  संयोजन भई ७ वटा वडाहरुको स्थानीय तह बनकेो छ । 

ऐमतहामसक पषृ्ठभिूी 
गलु्िी घजल्लाको सदरिकुाि तम्पिासबाट १३ वक.मि. को दरुरिा रहेको यस गलु्िीदरबार गाउाँपामलकाको आफ्नो छुटै्ट  
ऐमतहामसक पषृ्ठभिुी रहेको छ । यस गाउाँपामलकाको पघिि दघक्षण तफा  ६ वक.मि. को दरुरिा ऐमतहामसक 
गलु्िीदरबार अबघस्थत छ । सोवह स्थानको नािबाट गलु्िी घजल्लाको नाि र यस गाउाँपामलकाको नाि रहन गएको 
हो । गलु्िीदरबार रहेको उि स्थानलाई गलु्िी चारपाला पमन    भमनन्छ । सो दरबारको ३ तलािामथ इष्टदेमब 
ईश्वरीको िघन्दर छ, उनको पूजा शारददय तथा बसन्त गरी २ पटक हनुे गदाछ । यसै िघन्दरका कारणले यस क्षेर 
र गलु्िी घजल्ला प्रख्यात छ । 

इमतहास ववद राजराि सवेुदीका अनसुार खास गलु्िी का राजाको राज्यस्थल चारपालालाई भमनन्थ्यो। हनिुान 
ढोकालाई काठिाडौं भनजेस्तै चारपाला इकाईलाई गलु्िी भमनएको हो । गलु्िी चारपालािा क्रिशः पाल्पाथोक, 

अबााथोक, गलािथोक तथा िमुसकोटथोक गरर ४ वटा पाला मथए भन े वयनका अमतररि उवप्रकोटथोक एउटा छुटै्ट 
प्रशासमनक इकाई मथयो। यसरी गलु्िीिा ९८ िौजा मथए भने प्रत्येक िौजािा घजम्पिावाल र िघुखयाले स्थामनय 
नेततृ्वको रुपिा काि गने चलन मथयो । गलु्िी चारपाला दरबारिा राजाको बास हनु्थ्यो र त्यसैलाई गलु्िी राज्यको 
राजिानी भमनन्थ्यो ।  

गलु्िीचारपाला अन्तगात पाल्पाथोकिा िेहेलडाडा, खोलेया, िरिपानी, जािनु,े घखल,ु गरुुिथिु, अिराइ, बेलपोखरा, 
िायरचौर, क्वादी, बगैचा, गाउचौर, बानपोखरा, फसावा, आपपाटा, कल्टुड्ड,चतरुडाडा पदाथे । अिर अबााथोक अन्तगात 
कुन्थोक, डाडापोखरी, तल्लो हवटया, नेटाखका , हररथिु, गाउचौर, बेग्र ु ,मसलथिु, तोस, गौररपोखरी, रानाटोला, अडडाडा, 
ग्वालीनचौर, ढुग्ररेीपाखा, बाख्ेर, अजयााङ्गबास, घचरेडाडा, नरि र घचस्त ु   पदाथे । गलािथोक अन्तगात उपल्लो हवटया, 
दिाइटोल, काफलचौर, िेहेलडाडा, गैराखका , सल्लेरी, जोतेपोखरा, बगैचा, स्यालापानी, ढयाखका , मतमतारे, वपररडाडा, चौका,  
कुमबण्डे ररपाहाटोल, रोहटेपानी, उखाप, लािीडाडा, कोलहर, चौर, डाव, िोले, कल्लेरी, गौरादी, भलाचौर, मसव,ु चनौपाटा, 
खसाशारुटोल, अिलेखका , ररिी, बोटे र रुिाखका  पदाथे । िमुसकोटथोक अन्तरगत देउराली, घचतपानी,  बासडाडा, साजर, 

कारपाटा, बडडाडा, खोला, िाझपोखरी,  अखाले, तोलङु्ग, पेखनपोखरा, गौरादी, कुडापानी, गौडाकोट, काउले, ढावा, जैमसपोखरा, 
लािीडाडा, बजारिारे, डुमिपोखरा, घखमताप, ठूलाचौर, ठूलोपोखरा, उप्रीकोट,  बाजाबारी, डोहोटा, सातिर, भटुुका, मबरबास, 

रुिाखका , बदरखटु्टा, दह, राजा, म्पयालपोखरी, बौदी, कोलिर, राङ्गबास, खमनयाबास, ठूलाखका , घचददका दौिा, खज्र्याङ्ग, 

िानकोट, िरिपानी, दमु्पसीकोट, ररडी, वाङला, अिाातोस, िैरेनी, ठूलापोखरा, केरुङ बल्कोट, िेहेलटु्पा, हााँमडकोट, बडडाडा, 
िोले, दमुबचौर, उलेनी, कल्लेरी, बसानी, तम्पिास र अखाले आदी  पदाथे । 
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भौगोमलक ववभाजन र मसिाना 
यस गलु्िीदरबार गाउाँपालीकालाई सामबकको बमलथिु गा.वव.स. लाई वडा नं. १, जभुङु्ग गा.वव.स. लाई वडा नं. २, 
गौडाकोट गा.वव.स. लाई वडा नं. ३, मबरबास गा.वव.स. लाई वडा नं. ४, अिरअबााथोक गा.वव.स. लाई वडा नं. ५,  

दरबारदेमबस्थान गा.वव.स.को साववकको वडा नं. ४, ७, ८ र ९ लाई सिेटेर वडा नं. ६,  र दरबारदेमबस्थान 
गा.वव.स. कै साववकका वडा नं. १, २, ३, ५ र ६ लाई सिेटर वडा नं. ७ कायि गरी पामलकालाई जम्पिा सात 
वटा वडािा मबभाजन गररएको छ । यसको पवुा पवट्ट रुरावमत नदी, पघिितफा  बठोवा खोला र केदवुा खोला, 
उिरतफा  रेसडु्डाकोल साि र दघक्षणतफा  बाख्रखेोला पदाछन । 

गलु्िीदरबार गाउाँपामलकाको राजनैमतक ववभाजन तथा मसिाना 

प्रदेश : लघुम्पबनी 
घजल्ला : गलु्िी 
गाउाँ कायापामलकाको कायाालय :  गौंडाकोट 

वडा संख्या : ७ 

गाउाँपामलकाको केन्र :  गौडाकोट 

भौगोमलक अवस्था तथा मसिाना 
क्षेरफल :  ७९.९९ वगा वकलोमिटर 

पूवा : छरकोट र चन्रकोट गाउाँपामलका   पघिि : रेसङु्गा नगरपामलका 
उिर : चन्रकोट गाउाँपामलका र िमुसकोट नगरपामलका दघक्षण : छरकोट गाउाँपामलका र अखााखााँची घजल्लाको छरदेव गाउाँपामलका 
 

िखु्य जातजाती 
यस गाउाँपामलकािा बसोबास गने िध्ये ब्राहिण/के्षरी र जनजामतको बाहलु्यता छ । त्यस बाहेक दमलत र अन्य 
जामतका  िामनस बसोबास गने गदाछन । 

वडा नं. ब्राहिण /क्षरेी जनजाती दमलत जम्पिा 

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 

जम्पिा ११,४८६ ८,९५५ ५,०२७ २५,४६९ 
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जनसंख्या  

२०६८ सालको जनगणना अनसुार यस गाउाँपामलकाको कुल जनसंख्या २२¸०३७ (१२,८५५ िवहला र ९,१८२ 
परुुर्) रहेको छ । गाउाँपामलकाको वस्तघुस्थमत वववरणिा मलएको तथ्याङ्क अनसुार पामलकाको जनसंख्या २५,४६९ 
(िवहला १४,८२७ र परुुर्का १०,६४२) रहेको छ ।  

दरवन्दी संरचना 
 

  

०

५०००

१००००

१५०००

२००००

२५०००

३००००

कुल जनसंख्या बाह्रमण जनजाती दललत

२५४६९

११४८६
८९५५

५०२७
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श्रदे्धय अध्यक्ष स्व. अशोक कुिार थापाज्यूको संघक्षप्त परीचय 

गलु्िी घजल्लाको हाल गलु्िीदरबार गाउाँपामलका वडा नं. ६ साववक दरबारदेववस्थान गा.वव.स. वडा नं. ७ 
घचमनयापोखरीिा वपता शवहद गंगा बहादरु थापा र िाता किा कुिारी थापाको कोखबाट मिमत 
२००४।०३।०१ गते जन्ि भएको हो । उहााँका दाज ुयि बहादरु थापा र भाई इन्र थापा हनुहुनु्छ । 
श्रद्धेय अध्यक्षको ििाप्ी चेत कुिारी थापा  र ४ भाई छोराहरु हनुहुनु्छ । जेठो छोरा सरोज कुिार 
थापा¸ िाईलो छोरा सन्तोर् थापा¸ साईलो छोरा सागर थापा र कान्छो छोरा शैलेश थापा हनुहुनु्छ । स्व. 
अध्यक्ष अशोककुिार थापाले २०३१।०९।०१ गते देघख २०५२।०८।३० गते सम्पि घशक्षण पेशािा 
संलग्न भई गलु्िीदरबार गाउाँपामलकाको प्रमसद्ध शैघक्षक संस्था इश्वरी िाध्यमिक ववद्यालय चारपालािा 
अध्यापन गराउन ुभएको   मथयो । घशक्षण पेशािा संलग्न हुाँदा एउटा सक्षि घशक्षकको भमूिकािा आफ्ना 
ववद्याथीहरुलाई गणुस्तरीय घशक्षा प्रदान गनुा भएको कुरा उहााँका ववद्याथीहरु तथा यहााँका सिाजसेवीहरुले 
बताउन ु हनु्छ । घशक्षण पेशाको अवकाश पमछ तत्कामलन घजल्ला ववकास समिमतको सदस्यको रुपिा 
२०५४ साल देघख २०५९ सम्पि घजल्ला ववकास समिमतिा रवह ववकास मनिााण लगायतका कायाहरुिा 
उल्लेखनीय योगदान गनुाभएको मथयो । नागररकको सेवाको लामग ववहान देघख सााँझ सम्पि घजल्ला ववकास 
समिमत¸ लाकुाँ री िन्च र घजल्ला प्रशासन कायाालय पररसरिा रही नागररकका ववमभन्न सिस्या र सेवािा 
सहघजकरण गने गनुाहनु्थ्यो । घजल्लाको अग्रणी सािाघजक व्यघित्वको पवहचान बनाउन सफल हनुभुएका 
स्व. अशोककुिार थापा सशस्त्रद्वन्द्वबाट पीमडत व्यघिको रुपिा रहन ुभएको मथयो । सशस्त्र द्वन्द्वको कारण 
२०५६ देघख २०६२ साल सम्पि ववस्थावपत हनु ु परेको मथयो । वव.स. २०७४ सालको स्थानीय 
मनवााचनिा नेपाली कााँग्रशेको तफा बाट गलु्िीदरबार गाउाँपामलकाको अध्यक्षिा ५५७५ ित प्राप्त गरी ववजयी 
हनु ु भएको मथयो । गलु्िीदरबार गाउाँपामलकाको अध्यक्षिा मनवााघचत भए पिात उहााँ दैमनक रुपिा 
गाउाँपामलकािा आई गाउाँपामलकाको सबै नागररकलाई केन्रिा राखी नागररककेघन्रत सेवा प्रवाह र 
सहघजकरणिा तघत्लन हनुहुनु्थ्यो । सािारण जीवन शैमल र सादवी जीवनिा रिाउने उहााँको बानी बेहोरा 
रहेको मथयो । गाउाँपामलकािा कुनै पमन सिस्या मलएर आएिा नागररकहरुको तत्काल सिस्या सिािनको 
लामग आवश्यक व्यवस्था मिलाउन ु हनु्थ्यो । उहााँले गाउाँपामलकािा ददगो ववकास लक्ष्य सवहत सखुी र 
सिदृ्ध गाउाँपामलका मनिााणको लामग आवश्यक नीमत तथा कायाक्रि, ऐन, मनयि, मनदेघशका र कायाववमिहरुको 
मनिााणिा उल्लेखनीय योगदान पयुााउन ु भएको छ । उहााँको कायाकालको शरुुवातबाट गणुस्तरीय सेवा 
प्रवाह¸ घशक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बाटोिाटो लगायतका पूवाािार मनिााणलाई उच्च प्राथमिकतािा राखी काया 
गनुाभएको मथयो । सोही अनसुार गलु्िीदरबार गाउाँपामलका सशुासन र सेवा प्रवाहिा घजल्लाकै निूना 
गाउाँपामलकाको रुपिा स्थावपत भएको छ । गाउाँपामलकािा हाल सबै वडाहरुिा स्वास्थ्य संस्था मनिााण 
सम्पपन्न भैसकेका र केहीिा आ.व. ०७८/०७९ िा सम्पपन्न गने गरी मनिााण काया भैरहेको छ । 
गाउाँपामलिा गणुस्तरीय घशक्षाको लामग आवश्यक घशक्षा नीमत मनिााण गरी सवुविासम्पपन्न ववद्यालय भवनहरु 
मनिााणको लामग संि तथा प्रदेश सरकारसाँग सिन्वय गरी भवन मनिााणका कायाहरु भैरहेका छन ् । 
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गाउाँपामलकाका सबै वडाहरु तथा टोलहरुिा पगु्ने गरी िोटरबाटो ववस्तार भैसकेको छ भने ववस्तार भएका 
िोटरबाटोहरुको स्तरोन्तनी गने काया सिेत भैरहेको  छ । गाउाँपामलकाका सबै वडाहरुिा शदु्ध 
खानेपानीको लामग ठुला र साना गरी ववमभन्न खानेपानी योजनाहरु सम्पपन्न भैसकेको र केही योजनाहरु 
आ.व. ०७८/०७९ िा सम्पपन्न गने गरी मनिााण काया भैरहेको छ । गाउाँपामलकािा नागररकहरुको 
सरुघक्षत आवासको लामग भवन मनिााण तथा खरका छाना ििु गने गरी जस्तापाता ववतरण कायाक्रि 
संचालन गरी गाउाँपामलकालाई आ.व. ०७८/०७९ िा खरका छाना ििु गाउाँपामलका िोर्णा गने 
अमभयान संचालन भैरहेको छ ।  

श्रद्धेय अध्यक्षज्यू दैमनक रुपिा ववहान ९:३० देघख सााँझ ५:३० सम्पि गाउाँ कायापामलकाको कायाालयिा 
रवह किाचारीको काया सम्पपान¸ काया दक्षताको िूल्याङ्कन गदै किाचारीलाई नागररकप्रमत सिवपात हनु 
आवश्यक सझुाव र मनदेशन ददने काया गनुाहनु्थ्यो भने आि नागररकले गाउाँ कायापामलकािा सेवा मलन 
आउाँदा आफ्ना नागररकका वपर िकाा गनुासाहरु सनुी तत्काल सम्पबोिन गने काया गनुाहनु्थ्यो । 
गाउाँपामलकाका प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत लगायतका किाचारीहरुसाँग िमनष्टति सम्पबन्ि राख्दै आफ्नै 
छोराछोरीलाई जस्तै िाया¸स्नेह¸ सदभाव र सिभाव राख्न े गनुाहनु्थ्यो ।  उहााँको कायाकालिा 
गाउाँकायापामलकाको बैठक सौहादापूणा वातावरणिा संचालन गरी हालसम्पिका सबै मनणायहरु सवासम्पित ्
गराउन ु भएको मथयो । सबै जनप्रमतमनसाँग सिुिरु सम्पबन्ि कायि गदै गाउाँपामलकािा दमलय ववभेदको 
झल्को सिेत नदेघखने गरी काया गने कुशल व्यवस्थापक र सच्चा जनप्रमतमनमिको छवव बनाउन ुभएको 
मथयो । उहााँ गलु्िीदरबार गाउाँपामलकाबासी सबै नागररकको बबुाको रुपिा रहन ुभएको मथयो । सबैलाई 
आदर सम्पिान गने र आफ्नै छोराछोरीलाई जस्तै िाया गने उहााँको बानी रहेको मथयो । उहााँलाई गिुाउन ु
पदाा सम्पपूणा जनप्रमतमनमि¸किाचारी र आि नागररक अत्यन्त दघुखत भएका छौं । उहााँले देखेको सपना परुा 
गना हािीहरु सबै तन िन र किाले लाग्ने प्रमतवद्धता जाहेर गदाछौं ।  

अल ववदा श्रद्धेय अध्यक्ष सबैको बबुा ।  
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शाखागत किाचारीहरुको वववरण र काया ववभाजन 

मस.नं किाचारीको नाि पद सम्पपका  नम्पबर काया वववरण 

१ लक्ष्िण पाण्डे 
प्रिखु प्रशासकीय 
अमिकृत 

९८५७०६७९१२ 

 अध्यक्षद्वारा प्रत्यायोघजत अमिकार 
बिोघजि कायाालय प्रिखु भई 
गाउाँपामलकाको सिग्र के्षरको काया 
गने गराउने । 

२ नारायण प्रसादअयााल अमिकृत छैठौं, स्वास्थ्य ९८५७०८५२११ 

 स्वास्थ्य शाखा प्रिखु भई प्रत्यायोघजत 
अमिकार बिोघजि स्वास्थ्यसाँग 
सम्पबघन्ित ववमभन्न कायाहरु सम्पपादन 
गने  

३ नवराज घिमिरे अमिकृत छैठौं प्रशासन ९८५७०८५२०९ 

सािाघजक ववकास शाखा प्रिखु भई 
 सािाघजक ववकाश शाखा अन्तगातका 
ववमभन्न कायाहरु प्रत्यायोघजत अमिकार 
बिोघजि सम्पपादन गने । 

४ टंक प्रसाद पन्थी अमिकृत छैठौं प्रशासन ९८५७०८५२०८ 

 योजना, प्रशासन  शाखा प्रिखु भई 
किाचारी प्रशासन, योजना तथा 
अनगुिन सम्पबन्िी प्रत्यायोघजत 
अमिकार बिोघजि कायाहरु सम्पपादन 
गने 

९ उजेलीदेवव पोख्रले 
अमिकृत छैठौ¸ पशु 

प्राविविक 
९८५७०८५२१० 

पशपंुक्षी ववकाश शाखा प्रिखु भई 
प्रत्यायोघजत अमिकार बिोघजिका 
कायाहरु सम्पपादन गने । 

१० भववष्य अयााल अमिकृत छैठौं, लेखा ९८५७०८५२१५ 

आमथाक प्रशासन शाखा प्रिखु भई 
प्रत्यायोघजत अमिकार बिोघजि 
मनयिानसुार लेखा सम्पबन्िी काि गने 
,शे्रस्ता राख्ने̧ लेखापरीक्षण गराउने र 
बेरुज ु फछौट सम्पबन्िीका कायाहरु 
गने । 

६ राज ुअयााल 
ईघन्जनीयर,अमिकृत 
छैठौं 

९८५७०८५२१४ 

पूवाािार ववकास शाखा प्रिखु भई 
प्रत्यायोघजत अमिकार बिोघजि 
पामलकाको पूवाािार मनिााण तथा सिग्र 
ववकास मनिााणसाँग सम्पबघन्ित ववमभन्न 
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कायाहरु गने ।  

७ ररि अमिकृत छैठौं, घशक्षा ९८५७०८५२१३ 

घशक्षा यवुा तथा खेलकुद शाखा प्रिखु 
भई प्रत्यायोघजत अमिकार बिोघजििा 
पामलकाको ववद्यालय घशक्षा¸ आिारभतू 
तहको परीक्षा संचालन ववद्यालय 
अनगुिन तथा िूल्याङ्कन लगायत घशक्षा 
तथा खेलकुद सम्पबन्िी तोवकएका 
ववमभन्न कायाहरु सम्पपादन गने  

८ सरेुश खनाल सूचना प्रववमि अमिकृत ९८५७०७४४०० 

सूचना प्रववमि शाखा प्रिखु भई 
प्रत्यायोघजत अमिकार बिोघजि 
ववद्यमुतय शसुासन लगायत पामलकाको 
सूचना प्रववमि तथा कम्प्यटुर सम्पबन्िी 
काया गने । 

९ मनिाला पाण्डेय रोजगार संयोजक ९८६७०१४३०० 

प्रिानिन्री रोजगार कायाक्रि 
अन्तगातको TOR बिोघजिका ववमभन्न 
कायाहरु प्रिखु प्रशासकीय अमिकृतको 
प्रत्यक्ष मनदेशन मनगरानीिा सम्पपादन 
गने । 

१० आववश्कार खरी अमिकृत छैठौं¸ कृवर्  9857086212 

कृवर् शाखा प्रिखु भई प्रत्यायोघजत 
अमिकार बिोघजि गाउाँपामलकाको 
सिग्र कृवर् के्षरको वृहिर वहतको 
लामग काया गने गराउने ।  

११ मभिसेन थापा सहायक पााँचौँ (प्रशासन) ९८५७०६१७३२ 

प्रत्यायोघजत अमिकार बिोघजि  घजन्सी 
व्यवस्थापन¸ सािाग्री खररद 
व्यवस्थापन लगायतका कायाहरु 
सम्पपादन गने 

१२ िनश्याि च ुाँदाली वडा सघचव ९८५७०८५२०४ 

 ४ नं. वडा कायाालयको वडा सघचव 
भई प्रत्यायोघजत अमिकार बिोघजि 
वडाको प्रशासमनक प्रिखु भई 
कािकाज गने ।  

१३ घखि बहादरु काकी खा.पा.स.टे. पााँचौं ९८५७०६७९६१  खानेपानी तथा पवुाािार ववकास 
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सम्पबन्िी तोवकए बिोघजिका काया गने 

१४ तेजेन्र थापा सहायक पााँचौँ (लेखा) ९८५७०६४०७८ 

गाउाँपामलकाको राजश्व आम्पदानी 
सम्पबन्िी काया गने¸ दैमनक¸साप्तावहक 
तथा िामसक रुपिा राजश्व बैंक 
दाघखला गने गराउने र प्रिखु 
प्रशासकीय अमिकृतको मनदेशानसुार 
लेखा प्रिखुसाँग सिन्वय गरी 
पामलकाको आमथाक प्रशासन सम्पबन्िी 
ववमभन्न काया गने तथा ६ नं. वडाको 
वडा सघचवको रुपिा काया गने ।  

१५ टेकराज मगरी आ.ले.प.सहायक ९८४४७४६१०६ 

तोवकएको सियिा  आन्तररक लेखा 
परीक्षण गरी बेरुज ु शून्य गराउन 
आवश्यक सहयोग गने र 
गाउाँपामलकािा आमथाक अनशुासन 
कायि गने तथा बेरुज ू फछौटको 
लामग आवश्यक काया गने ।  

१६ िाया टण्डन वडा सघचव ९८५७०८५२०७ 

५ नं. वडा कायाालयको वडा सघचव 
भई प्रत्यायोघजत अमिकार बिोघजि 
वडाको प्रशासमनक प्रिखु भई 
कािकाज गने । 

१७ ववक्रि बस्नेत सव-इघन्जमनयर ९८५७०८९५२७ 

पवुाािार ववकास शाखािा रही शाखा 
प्रिखुसाँगको सिन्वयिा पूवाािार 
ववकास¸ लगत घस्टिेट िूल्याङ्कन¸ 
प्राववमिक अनगुिन लगायतका ववकास 
मनिााणसाँग सम्पबघन्ित कायाहरु गने 
साथै ७ नं. वडा कायाालयको सिेत 
प्रावमिक काया सम्पपादन गने ।  

१८ मसता लम्पतरी सव-इघन्जमनयर ९८४७३३४६३९ 

३ नं. वडा कायाालयको ववकास 
मनिााण र पवुाािार ववकास सम्पबन्िी 
प्राववमिक  काया गने 

१९ टुक बहादरु राना कम्प्यूटर अपरेटर ९८४७५९६३९३ 
सूचना प्रववमि शाखािा रही सूचना 
प्रववमि तथा कम्प्यटुर सम्पबन्िी तथा 
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अन्य तोवकएको घजम्पिेवारी अनसुारका 
कायाहरु सम्पपादन गने र ७ नं. वडा 
सघचवको रुपिा सिेत काया सम्पपादन 
गने ।   

२० िाि बहादरु ढेंगा एि.आइ.एस. अपरेटर ९८५७०६४७२५ 

 पघन्जकरण तथा सािाघजक सरुक्षा 
तफा को तथ्याङ्क अमभलेघखकरण 
सम्पबन्िीका कायाहरु सम्पपादन गने ।  

२१ रिेश खड्का प्राववमिक सहायक ९८४७१११४१७ 
रोजगार सेवा केन्रिा रवह प्रिानिन्री 
रोजगार कायाक्रिको प्राववमिक पक्षको 
कािकाज गने तोकीए बिोघजि गने  

२२ जग बहादरु सतुाङ्गी वडा सघचव ९८५७०८५२०१ 

 १ नं. वडा कायाालयको वडा सघचव 
भई प्रत्यायोघजत अमिकार बिोघजि 
वडाको प्रशासमनक प्रिखु भई 
कािकाज गने । 

२३ पूघणािा घिमिरे वडा सघचव ९८५७०८५२०३ 

३ नं. वडा कायाालयको  वडा सघचव 
भई प्रत्यायोघजत अमिकार बिोघजि 
वडाको प्रशासमनक प्रिखु भई 
कािकाज गने । 

२४ रुि बहादरु गाहा वडा सघचव ९८५७०८५२०२ 

२ नं. वडा कायाालयको वडा सघचव 
भई प्रत्यायोघजत अमिकार बिोघजि 
वडाको प्रशासमनक प्रिखु भई 
कािकाज गने । 

२५ ववरेन्र कुिार टण्डन 
अमसस्टेन्टसब-
इघन्जमनयर 

९८५७०५७३६७ 

४ नं. वडा कायाालयको ववकास 
मनिााण र पवुाािार ववकास सम्पबन्िी 
प्राववमिक  काया गने 

२६ 
गोकणा प्रसाद 
मतमिल्सैना 

अमसस्टेन्टसब-
इघन्जमनयर 

९८४८५५००६७ 

१ र २ नं. वडा कायाालयको ववकास 
मनिााण र पवुाािार ववकास सम्पबन्िी 
प्राववमिक  काया गने 

२७ सागर सारु 
अमसस्टेन्ट सब-
इघन्जमनयर 

९८४७४९६४७४ 

५ र ६ नं. वडा कायाालयको ववकास 
मनिााण र पवुाािार ववकास सम्पबन्िी 
प्राववमिक  काया गने 
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२८ प्रकाश थापा सूचना सहायक ९८५७०६४९६१ 

 प्रशासन योजना तथा अनगुिन 
शाखािा रही तोवकएको काया गने र 
गाउाँपामलकाको सिग्र वस्तघुस्थमतको 
सकु्ष्ि सूचना संकलन गरर अध्यक्ष 
तथा प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत सिक्ष 
पेश गने । 

२९ मलल बहादरु िमता ना.कृ.प्राववमिक ९८४५५९१६७४ 

गाउाँपामलकाको कृवर् शाखािा रही 
पामलकाको कृवर् ववकास सम्पबन्िी 
प्रत्यायोघजत अमिकार बिोघजि काया 
गने साथै १ र २ नं. वडा 
कायाालयको कृवर् प्राववमिक सिेतको 
काया गने ।  

३० नारायण पन्थी ना.प.स्वा.प्राववमिक ९८५७०६७४०८ 

 १ र २ नं. वडा कायाालयिा पश ु
प्राववमिकको रुपिा रही पशसु्वास्थ 
सम्पबन्िीका ववमभन्न कायाहरु सम्पपादन 
गने ।   

३१ उद्धव प्रसाद न्यौपान े ना.प.स्वा.प्राववमिक ९८५७०३५७६० 

३ र ४ नं. वडा कायाालयिा पश ु
प्राववमिकको रुपिा रही पशसु्वास्थ 
सम्पबन्िीका ववमभन्न कायाहरु सम्पपादन 
गने ।   

३२ जयवहिाल काँ डेल ना.प.स्वा.प्राववमिक ९८४७५०७५३६ 

६ र ७ नं. वडा कायाालयिा पश ु
प्राववमिकको रुपिा रही पशसु्वास्थ 
सम्पबन्िीका ववमभन्न कायाहरु सम्पपादन 
गने ।   

३३ हररप्रसाल काँ डेल ना.प.स्वा.प्राववमिक ९८५७०३६१३१ 

५ नं. वडा कायाालयिा पश ु
प्राववमिकको रुपिा रही पशसु्वास्थ 
सम्पबन्िीका ववमभन्न कायाहरु सम्पपादन 
गने ।   

३४ निनुा गौति ना.कृ.प्राववमिक ९८४०५९८६१३ 
 4 र 5 नं. वडा कायाालयको कृवर् 
प्राववमिक सम्पबन्िी काया गने ।  

३५ सकुन्तला िल्ल ना.कृ.प्राववमिक ९८६६४१२०६६ 
 ६ र ७ नं. वडा कायाालयको कृवर् 
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शाही प्राववमिक सम्पबन्िी काया गने ।  

३६ िोहन मसं तङ्नािी सहायक किाचारी ९८४७३५७४३१ 

 5 नं. वडा कायाालयको सहायक 
किाचारीको रुपिा रही वडा सघचवको 
काििा सहघजकरण लगायतका अन्य 
तोवकएका कायाहरु सम्पपादन गने । 

३७ भेर्ववक्रि खरी सहायक किाचारी ९८५७०६७४३५ 

 ७ नं. वडा कायाालयको सहायक 
किाचारीको रुपिा रही वडा सघचवको 
काििा सहघजकरण लगायतका अन्य 
तोवकएका कायाहरु सम्पपादन गने । 

३८ ववमनता ज्ञवाली वफल्ड सहायक ९८४७४३२९५० 

गाउाँपामलकाको पघन्जकरण शाखािा 
रही पघन्जकरण सम्पबघन्िका ववमभन्न 
कायाहरु गने तथा गाउाँपामलकाको 
सहायता कक्षबाट नागररकलाई 
सेवाप्रवाहको लामग तोवकएको 
घजम्पिेवारी अनसुार काया गने ।  

३९ अिर बहादरु पल्ली खेलकुद घशक्षक 9867738885 

घशक्षा यवुा तथा खेलकुद शाखािा रही 
ववद्यालयस्तर र सिग्र गाउाँपामलकािा 
खेलकुद सम्पबन्िी ववमभन्न प्रघशक्षण 
ददने काया गने ।  

४० मिरलाल ज्ञवाली कायाालय सहयोगी ९८४७१०६५१२ 

गाउाँ कायापामलकाको कायाालयिा रही 
 सरसफाई घचठ्ठी पर लगायतका काया 
गने । 

४१ ओि बहादरु रजाली कायाालय सहयोगी ९८४७४४२८१४ 
 4 नं. वडा कायाालयिा सरसफाई 
घचठ्ठी पर लगायतका काया गने । 

४२ गोववन्द थापा हलकुा सवारी चालक ९८४४७७०९८६ 

 सवारी सािन चलाउन े  र 
आवश्यकतानसुार कायाालयको अन्य 
कािकाज गने । 

४३ िहेन्र काकी ह.स.चा.(एम्पबलेुन्स 
चालक) 

९८४७२३२८८८ 
गाउाँपामलकाको एम्पबलेुन्स संचालन 
सम्पबन्िी काया गने 

४४ टोपलाल ज्ञवाली कायाालय सहयोगी ९८४३८६०८६२  गाउाँ काया पामलकाको कायाालयिा 
सरसफाई घचठ्ठी पर लगायतका काया 
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मस.नं किाचारीको नाि पद सम्पपका  नम्पबर काया वववरण 

गने । 

४५ चोलाकान्त पौडेल कायाालय सहयोगी ९८४७३९२८३५ 

गाउाँ काया पामलकाको कायाालयिा 
सरसफाई घचठ्ठी पर लगायतका काया 
गने ।  

४६ गोिा खरी कायाालय सहयोगी ९८४०४७५७४५ 
 सरसफाई घचठ्ठी पर लगायतका काया 
गने । 

४७ टीकाराि पराजलुी कायाालय सहयोगी ९७४७०४७४२८ 
 १ नं. वडा कायाालयिा सरसफाई 
घचठ्ठी पर लगायतका काया गने । 

४८ सिनु्र प्रसाद शे्रष्ठ कायाालय सहयोगी ९८४७४५३८७७ 
 २ नं. वडा कायाालयिा सरसफाई 
घचठ्ठी पर लगायतका काया गने । 

४९ नैना थापा कायाालय सहयोगी ९७४७०६०६४६ 
 ३ नं. वडा कायाालयिा सरसफाई 
घचठ्ठी पर लगायतका काया गने । 

५० अजुान वव.क. कायाालय सहयोगी ९८६७९२८०१८ 
 ३ नं. वडा कायाालयिा सरसफाई 
घचठ्ठी पर लगायतका काया गने । 

५१ शान्ता मगरी कायाालय सहयोगी ९८४७३५८८५२ 
 ५ नं. वडा कायाालयिा सरसफाई 
घचठ्ठी पर लगायतका काया गने । 

५२ ददनेश प्रसाद शे्रष्ठ कायाालय सहयोगी ९८४७३५७६६८ 
 ६ नं. वडा कायाालयिा सरसफाई 
घचठ्ठी पर लगायतका काया गने । 

 

अन्य किाचारी वववरण 

मस.नं किाचारीको नाि पद सम्पपका  नम्पबर काया वववरण 

१. श्री नरेन्रप्रसाद शिाा मनरीक्षक ९८५७०६७२८७ 

प्रत्यायोघजत अमिकार बिोघजि  
घशक्षा के्षरसाँग सम्पबघन्ित ववमभन्न 
कायाहरु सम्पपादन गने । 

2. श्री घखिबहादरु थापा घशक्षक 9867262874 
घशक्षा शाखा अन्तगात रही तोवकएको 
कािकाज गने गराउने ।  

3. श्री िहेन्र पररयार 
उद्यि ववकास 
सहजकताा 

9847583000 गाउाँपामलकािा संचालन हनुे 
लिउुद्यि ववकास अन्तागत लिउुद्यिी 
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अन्य किाचारी वववरण 

मस.नं किाचारीको नाि पद सम्पपका  नम्पबर काया वववरण 

4. श्री भगवती थापा उद्यि ववकास सहयोगी 9847040400 
मसजाना गने तामलि संचालन गना 
लगाएतका अन्य  तोवकएका काया 
गने 

सल्लाहकार 

१. श्री हरीप्रसाद अयााल कानूनी सल्लाहकार 9857061864 

न्याय समिमतका ववमभन्न कायाहरु 
सम्पपादन गने र गाउाँ कायापामलकाको 
ऐन¸ मनयि¸ नीमत मनिााणिा आवश्यक 
कानूनी परािशा प्रदान गने । 

२. श्री नववन काकी प्रसे सल्लाहकार 9841648272 

गाउाँपामलका ववमभन्न गमतववमिहरुको 
सूचनाहरु आि नागररक तथा मिडीयािा 
सम्पप्ररे्ण गने र गाउाँपामलकालाई 

आवश्यकतानसुार सल्लाह सझुाव 
उपलब्ि गराउने ।  
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गलु्िीदरबार गाउाँ कायापामलकाको कायाालय तथा पामलका अन्तगातका वडाहरुिा रहेका  

इकाईहरुबाट  सेवा मलाँदा सेवाग्राही/नागररकले ध्यान पयुााउन ुपने ववर्यहरु 

 कायाालयबाट अबलम्पबन गररएको सेवा ववतरणको प्रवक्रया र िापदण्डलाई पालना गने¸ 
 किाचारीहरुसाँग नि, घशष्ट व्यवहार र शामलन व्यवहार प्रदशान गने, 

 सावाजमनक सेवाको लामग ववचौमलया मलई कायाालयिा नआउने̧  
 कायाालयको काि सम्पबन्िी प्रकृया र आवश्यक कागजातका सम्पबन्ििा नागररक वडापर र सहायता 

कक्षबाट जानकारी मलने¸ 
 सेवाप्रवाह सम्पबन्िी प्रकृया र कागजातको बारेिा कायाालयका किाचारीसाँग बझु्ने¸ नागररक वडापर हेने 

तथा कायाालयिा रहेको सेवाप्रवाहसम्पबन्िी जानकारी पघुस्तका प्रयोग गने¸ 
 कायाालयले तोकेको सेवा प्रवाहको सिय तामलकाको पालना गने, 

 कायाालयिा सेवा मलन आउाँदा िूिपान¸ िध्यपान गरेर नआउने¸ 
 कायाालयको पररसरिा िूिपान¸िध्यपान तथा सूमतासेवन गरेको पाईएिा कानून अनसुार जररवाना मतने¸ 
 कायाालयको सम्पबघन्ित शाखाको किाचारीसाँग आफ्नो कािको बारेिा ववस्ततृ रुपिा बझु्ने र सोही अनसुार 

गने¸ 
 किाचारीलाई अनावश्यक स्वाथा,दवाव, प्रलोभनिा पाने काया गैर कानूनी हनुे हुाँदा त्यस्तो काया नगने¸ 
 कायाालय पररसरिा रहेका सावाजमनक सम्पपघििा हामन पयुाउने काया नगने¸ 
 शौचालयको प्रयोग गरर सकेपमछ पानीको प्रयोग गने,जथाभावी नथकु्न,े अनावश्यक कागजात, वोतल 

लगायतका फोहोरलाई डस्टववनिा राख् ने̧  
 गाउाँपामलकाको कायाालयिा ददनको २ बजे देघख २:४५ बजे सम्पि खाजा खाने सिय तोवकएको हुाँदा केही 

सिय िैया गरी सहायता कक्ष अगामड राखीएको बेन्च िा बस्ने¸ वट.भी. हेने तथा इन्टरनेटको सेवा मलई 
ववमभन्न जानकारीहरु प्राप्त गने¸ 

 आफ्नो काि भैरहेको सियिा शाखािा गई मभडभाड नगने र किाचारीसाँग अनावश्यक गफगाफ गरी 
किाचारीको काििा मडस्टवा नगने¸ 

 कायाालयको दोस्रो तलािा तातो घचसो पानीको व्यवस्था गररएको हुाँदा उि सेवा मलने¸ 
 कुनै पमन काििा वढलासघुस्त भएिा वा अन्य कुनै गनुासो भएिा गाउाँपामलका का.वा. अध्यक्ष                    

मिना भण्डारी (985707441१) र प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत लक्ष्िण पाण्डे (9857067912) िा 
सम्पपका  गरी वढलासघुस्त गने किाचारीको गो्य उजूरी गने¸ 

 कायाालयिा रहेको सझुाव पेटीकािा गनुासो तथा सझुाव राखी आगािी ददनिा अझ प्रभावकारी सेवा 
प्रवाहको लामग असल नागररको भमूिका मनवााह गने¸ 
 

कायाालयको कायाहरु र सेवा प्रवाह सम्पबन्िी अन्य कुनै गनुासो भएिा का.वा. अध्यक्षको कायाकक्ष कोठा नं. २ र 
प्रिखु प्रशासकीय अमिकृतको कायाकक्ष कोठा नं. ३ िा सम्पपका  राख् ने । 
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गलु्िीदरबार गाउपामलकाको स्थानीय तह िोर्णा हुाँदा स्वीकृत दरबन्दी वववरण  

 

मस.नं.  पद, सिूह, उपसिूह, तह  स्वीकृत दरबन्दी  पद पूमता  ररि  

१  प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत¸ रा.प.त.ृ १  १  -  

२  अमिकृत छैठौं प्रशासन  २  २  -  

३  ईघन्जनयर छैठौं  १  १  -  

४  अमिकृत छैठौं (घशक्षा)  १  -  १  

५  अमिकृत छैठौं ( हे.इ.)  १  १  -  

६  अमिकृत छैठौं( हे.इ.)  १  -  १  

७  अमिकृत छैठौं (लेखा)  १  १  -  

८  अमिकृत छैठौं (पश ुसेवा)  १  १  -  

९  अमिकृत छैठौ (कृवर्)  १  -  १  

१०  आन्तररक लेखापरीक्षक सहायक पााँचौं  १  १  -  

११  सहायक पााँचौं (प्रशासन)  ७  ३  ४  

१२  सहायक पााँचौं (लेखापाल)  १  १  -  

१३  खा.पा.स.टे. पाचौं  १  १  -  

१४  सव-ईघन्जनयर पााँचौं  ४  २  २  

१५  कम्प्यूटर अपरेटर पााँचौं  १  १  -  

१६  प्राववमिक सहायक पााँचौं (घशक्षा)  १  -  १  

१७  सहायक पााँचौं (पश ुसेवा)  २  -  २  

१८  सहायक पााँचौं (कृवर् )  २  -  २  

१९  सहायक चौथो (प्रशासन)  ४  ३  १  

२०  अमसषे्टन्ट सव ईघन्जनयर चौथो  ५  ३  २  

२१  स.ि.वव.मन. चौथो  १  -  १  

२२  सहायक चौथो (पश ुसेवा)  २  -  २  

२३  सहायक चौथो (कृवर्)  १  -  १  

२४  कायाालय सहयोगी  १  १  -  

 जम्पिा  ४४  २३  २१  
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करार सेवािा कायारत जनशघि 

मस.नं.  पद, सिूह, उपसिूह, तह  संख्या  स्वीकृत दरबन्दीिा  दरबन्दी बाहेक  

१  सूचना प्रववमि अमिकृत  १  १   

२  रोजगार संयोजक  १  १   

३  कृवर् अमिकृत  १ १   

४  प्राववमिक सहायक  १ १   

५  एिआईएस अपरेटर  १ १   

६  हेल्थ अमसस्टेन्ट  ४ ४   

७  स्टाफ नसा  ४ ४   

८  उद्यि ववकास सहज कताा  १ १   

९  उद्यि ववकास सहयोगी  १ १   

१०  सूचना सहायक  १  १ 

११  वफल्ड सहायक  १  १   

१२  नायब कृवर् प्राववमिक  ३   ३  

१३  नायब पश ुस्वास्थ्य प्राववमिक  ४   ४  

१४  अ.हे.व.  ५  २  ३  

१५  अ.न.िी.  ८   ८  

१६  ल्याव अमसस्टेन्ट  १   १  

१७  सहायक किाचारी  २   २  

१८  हलकुा सवारी चालक  २   २  

१९  कायाालय सहयोगी  १५  १५   

 जम्पिा ५७  ३३  २४  

 

स्वास्थ्य संस्थाको दरबन्दी वववरण 

मस.नं.  पद, सिूह, उपसिूह, तह  स्वीकृत दरबन्दी  पद पूमता  ररि  

१  अमिकृत हे.इ.  ७  ३  ४ हे.अ.करारिा  
२  अमिकृत प.हे.न.  १  १  ०  

३  मस.अ.हे.व.  ६  ६ ०  

४  मस.अ.न.िी.  ५  ५  ०  

५  अ.हे.व.  ६  ४  २  

६  अ.न.िी.  ६  ६  ०  

७  कायाालय सहयोगी  ६  २  ४  
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ववद्यालयहरुिा कायारत घशक्षक तथा किाचारीको वववरण 

मस.नं.  पद, सिूह, उपसिूह, तह  
स्वीकृत 
दरबन्दी  

गा.पा. 
अनदुान  

प्राववमिक तफा   

१  प्रा.वव.दितीय  ४३    

२  प्रा.वव.ततृीय  ६२  १   

३  प्रा.वव.राहत  १८    

४  बालकक्षा सहयोगी कायाकताा  ३३  ९   

५  मन.िा.वव.दितीय           ६    

६  मन.िा.वव. ततृीय  १३  १३  २  

७  मन.िा.वव.राहत  १४    

८  िा.वव. दितीय  १    

९  िा.वव. ततृीय  १२  १  २  

१०  िा.वव. राहत  १०    

११  उच्च िा.वव.  ६    

१२  ववद्यालय किाचारी  १०    

१३  ववद्यालयका कायाालय सहयोगी  ३०    
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आ.व. ०७७/०७८ िा सम्पपन्न भएका िखु्य कृयाकलापहरु 

सूशासन तथा सेवा प्रवाह 

१. गाउाँपामलकाको पवहचान सवहतको लोगो मनिााण 

  

गलु्िीदरबार गाउाँपामलकाको आफ्नो छुटै्ट पवहचानको लामग गाउाँसभाबाट स्वीकृत कायाक्रि अनसुार गाउाँपामलकाको 
पवहचान सवहतको लोगो मिमत २०७७/०४/२५ गतेको कायापामलकाबाट स्वीकृत गरी जारी गररएको छ । लोगोिा  
सिावेश भएको सङ्केत र त्यस्को अथा मनम्पन अनसुार रहेको छ । 

1. ७ वटा राविय फूल लालीगरुााँसले पामलकाको ७ वटा वडालाई  संकेत गदै वडाहरुको एकताको पवहचान 

2. नेपालको राविय झण्डाले नेपालको सान, गौरव र पवहचानको संकेत  

3. रेसङु्गाको पहाड  ̧भवुाने पाका  र टावरको संकेतले गाउाँपामलकाका सबै पहाड चचुरुा र पयाटन एवं सिवृद्ध  र 
सूचना प्रवाहको को सङ्कते 

4. चारपाला दरबारको भवनले गलु्िीदरबार र घजल्लाको ऐमतहामसक, िामिाक र सांस्कृमतक सम्पपदाको संकेत 

5. िानको बाला र िकैको सङे्कतले पामलकाको कृवर् उत्पादनको संकेत  

6. िानको बालािा रहेका ३९ दानाले सम्पपूणा ३९ जना जनप्रमतमनमि जनताको सेवाको लामग एकतावद्ध भएको 
संकेत 

7. गोल्डेन िाछाले गाउाँपामलकाबासीको सखु, सिदृ्धी, सौभाग्यको संकेतको साथै िाछािा आत्िमनभारताको संकेत  

8. झाकीहरूको सङे्कतले कला, संस्कृमत र ववमभन्न जातजामतहरूको पवहचानको संकेत 

9. गलु्िीदरबार गाउाँपामलकाको नक्सा िवहला परुुर्को हातले उचालेको अथा सखुी र सिदृ्ध गाउाँपामलका 
मनिााणिा सबै जनताहरूको साथ र सहयोगको संकेत । 

10.  िौरीको िार र िौरीले जनप्रमतमनमि, किाचारी र जनता िेहनतीको सङे्कत साथै गलु्िीदरबार गा.पा.१ बमलथिु 
िौरीिा आत्िमनभारता र क्रिश पामलका िह उत्पादनिा आत्िमनभारताको सङ्कते  

11.  हररयो रंगले खेतीयोग्य जमिन र कृर्कको प्रमतमनमित्व, रातो रंगले आमथाक क्राघन्त र सिवृद्ध,  सेतो रंगले 
शान्त र सखुी जनताको संकेत, पहेलो रंगले सौभाग्यको संकेत , मनलो रंगले स्वच्छ पानीको संकेत 

12.  गाउाँपामलका र प्रदेशको नािले घजल्ला¸ पामलका र प्रदेशको पवहचान ।  

गाउाँपामलकाको लोगो मडजाईनर रेसङु्गा नगरपामलका वडा नं. ८ मनवासी ग्रावफक्स मडजाइनर ईश्वर ववश्वकिाा 
गलु्िीदरबार गाउाँपामलकाद्वारा सम्पिामनत हनु ु भएको छ ।  गाउाँपामलकाले ददएको अविारणा अनसुार पामलकाको 
पवहचान सवहतको लोगो मडजाइन गरेका ववश्वकिाालाई नगद रु. १०¸०००।- सवहत प्रशंसा परले सम्पिान गररएको 
मथयो ।  गाउाँपामलकाका अध्यक्ष अशोककुिार थापा, उपाध्यक्ष मिना भण्डारी र प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत पाण्डेले 
संयिु रुपिा योगदानको उच्च कदर गदै नगद र प्रशंसा परले एक कायाक्रिका मबच सम्पिान गनुाभएको हो । 
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२. घजन्सी व्यवस्थापन सफ्टवेयरको व्यवस्था 
यस गलु्िीदरबार गाउाँपामलकाको सम्पपिीलाई कम्प्यटुराईज 
प्रिाणलीबाट अमभलेख व्यवस्थापन गनाको लामग चाल ु आ.व. 
०७७।०७८ बाट घजन्सी व्यवस्थापन सफ्टवेयर प्रणाली संचालनिा 
ल्याएको छ । जसबाट शाखाहरु¸ वडा कायाालय तथा स्वास्थ्य 
ईकाईहरुबाट अनलाईन िाफा त िाग फाराि भरी Automated 

System िाफा त घजन्सी व्यवस्थापन गररएको छ । 

३. शाखाहरुिा इन्टरकिको व्यवस्था  
शाखा प्रिखु र किाचारीहरुसाँग सेवा प्रवाह र कायाालयको कािकाजको बारेिा  अन्तरशाखा सिन्वय र सूचना 
आदान प्रदान गदै प्रभावकारी सेवा प्रदान गने उद्देश्यले गाउाँपामलकाका कायाालयका शाखाहरुिा इन्टरकि जडान गरर 
एक्स्टेन्सन नम्पबरको व्यवस्था गररएको । 

 

 

 

 

४. शाखाहरुको कोठा नं. र नािाकरण  

आि सवासािारण नागररकहरुको सवुविालाई ध्यानिा राखी गाउाँपामलकाकाको कायाालयका सबै शाखाहरुको नाि र 
कोठा नम्पबर सवहतको वववरण सबै शाखाहरुको ढोका िामथ राघखएको छ । कोठा नं. र शाखाको नािको पवहचान 
भई सवासािारण नागररकलाई काििा सहजता आएको िहशरु् गररएको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

५. काया सम्पपादन करार सम्पझौता 
प्रिखु प्रशासकीय अमिकृतले गाउाँपामलका अध्यक्ष र प्रिखु प्रशासकीय अमिकृतसाँग गाउाँपामलकाका ववमभन्न शाखाका 
प्रिखुहरुले शाखा अन्तगात सम्पपादन गनुा पने नीमत तथा कायाक्रि अनसुारका ववमभन्न कायाहरुको सूचक तयार गरी 
१०० पूणााङ्किा प्रत्येक ३/३ िवहनािा काया सम्पपादन िूल्याङ्गक गने व्यवस्था मिलाईएको जस्ले गदाा प्रभावकारी 
सेवा प्रवाह र किाचारीलाई आफ्नो घजम्पिेवारीवोि गराई जवाफदेहीता र पारदघशाता कायि गना सहज भएको ।  
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६. किाचारीको िामसक काया सम्पपादन िूल्याङ्कन 

गाउाँपामलकािा कायारत किाचारीहरुको ववमभन्न १० वटा सूचकहरुको आिारिा िामसक काया सम्पपादन िूल्याङ्कन गरी 
किाचारीहरुलाई प्रोत्साहन गने व्यवस्था मिलाईएको ।  

७. सहायता कक्षको संचालन 

गाउाँपामलकाले सेवा प्रवाहलाई नागररक िैरी बनाउन २०७७ 
भार िवहना देघख सहायता कक्ष सञ्चालन गरेको छ । गाउाँ 
कायापामलकाको कायाालयिा सेवा मलन आउन े आि 
नागररकहरुलाई सहज र सरल रुपिा सेवा उपलब्ि गराउन 
नागररकको सवुविालाई ध्यानिा राखी नागररक िैरी प्रभावकारी 
सेवा प्रवाह गनाको लामग पामलकाको िखु्य प्रवेशद्धारिा सहायता 
कक्षको स्थापना गररएको छ । सहायता कक्षबाट सेवाग्राहीको 
कायािा सहघजकरण गररददने̧  आवश्यक कागजातहरुको बारेिा 
जानकारी गराउने र नपगु कागजात जटुाउनको लामग 
सहघजकरण गररददने̧  सेवा मलनको लामग आवश्यक पने 
मनवेदनहरुको ढााँचा उपलब्ि गराईददन े र मनवेदन लेख्न 
नसक्नेहरुको लामग सहघजकरण गररददने¸ कुन शाखाबाट के के कायाहरु हनु्छ त्यसको बारेिा जानकारी गराईददन े
लगायतका सेवाग्राहीलाई सहयोग पयुााउने ववमभन्न कायाहरु सहायता कक्षबाट प्रवाह गररने व्यवस्था मिलाईएको छ । 
साथै पामलकाको सबै वडा कायाालयहरुिा क्रिश नागररकलाई सहज र सरल सेवा प्रवाहको लामग सहायता कक्ष 
स्थापना गदै लमगने लक्ष्य मलईएको छ । 

८. िामसक सिीक्षा तथा स्टाफ बैठक संचालन 

गाउाँ कायापामलकािा कायारत किाचारीहरुको प्रत्येक िवहनाको 
५ गते बस्ने मनयमित िामसक प्रगती सिीक्षा र स्टाफ बस्न े
व्यवस्था मिलाई सो लाई मनरन्तरता   ददईएको । स्टाफ 
बैठक र िामसक प्रगती सिीक्षा गदै नागररकलाई केन्रिा राखी 
प्रभावकारी सेवा प्रवाहको आवश्यक व्यवस्था मिलाईएको ।  

९. ववद्यघुिय हाघजरीको व्यवस्था 
गलु्िीदरबार गाउाँ कायापामलकाको कायाालय र सबै वडा कायाालयहरुिा ववद्यघुिय 
हाघजरीको व्यवस्था गरी हाघजरी अमभलेखलाई कम्प्यटुराईज मसस्टिबाट 
अध्यावमिक गरी किाचारीको काज¸ववदा¸कायाालयिा उपघस्थमत लगायतको 
वववरण िामसक रुपिा सावाजमनक गने तथा अमभलेघखकरण गने काया गररएको 
। कम्प्यटुराईज गररएको हाघजरी डाटालाई अत्यािमुनक व्याकअप सभारिा राख् ने 
व्यवस्था मिलाई डाटाको सरुक्षीत भण्डारण गने काया गररएको । साथै आ.व. 
०७८/०७९ िा सम्पपूणा स्वास्थ्य संस्थाहरुिा जडान गने कायाक्रि रहेको र 
क्रिश सबै सािदुावयक ववद्यालयहरुिा सिेत जडान गने लक्ष्य राघखएको ।  
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१०. अनलाईन राजस्व संकलन प्रणालीको व्यवस्था 
गलु्िीदरबार गाउाँपामलकाको कायाालय तथा वडा कायाालयहरुबाट संकलन हनुे राजश्वलाई पारदशी बनाउन र राजस्व 
चहुाहट हनु सक्न े संभावनालाई हटाउनको लामग २०७८ वैशाख िवहना देघख संचालनिा ल्याइ राजस्व संकलन 
प्रणालीको अमभलेख व्यवघस्थत गने काया गररएको ।  

११. उत्कृष्ट काया गने किाचारीहरु सभाबाट सम्पिामनत 

गलु्िीदरबार गाउाँपामलकाको आ.व. ०७७/०७८ को नीमत तथा कायाक्रि अन्तगात कायासम्पपादनको आिारिा 
किाचारीहरुको प्रोत्साहन सम्पबन्िी िापदण्ड २०७७ बिोघजि तथा प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत र शाखा प्रिखु तथा 
किाचारीहरुसाँग गररएको काया सम्पपादन सम्पझौता बिोघजि गाउाँपामलकाको कायाालय र अन्तगातका कायाालयिा 
कायारत किाचारीहरुलाई २०७७ श्रावण देघख पौर् िसान्त सम्पिको अिावावर्ाक अविीिा किाचारीहरुले सम्पपादन 
गरेका ववमभन्न वक्रयाकलापहरुलाई ववमभन्न १० वटा िापदण्डको आिारिा छनौट गरी सातौं गाउाँ सभा तथा सिीक्षा 
कायाक्रििा गाउाँपामलका अध्यक्ष श्री अशोककुिार थापा¸ उपाध्यक्ष श्री मिना भण्डारी र प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत श्री 
लक्ष्िण पाण्डेले छनौट भएका किाचारीहरुलाई नगद रु. ५०००।– सवहत पं्रशसा-पर प्रदान गनुाभयो । 

किाचारी छनौट सम्पबन्िी िापदण्डहरु 

१. किाचारीलाई तोवकएको घजम्पिेवारी वहन गना क्षिता 
२. काया वववरण सवहतको काया सम्पपादन करार सम्पझौता अनसुार सम्पपन्न भएको कायाको प्रगती 
३. ववद्यघुिय हाघजरी अनसुारको सिय पालना 
४. गाउाँपामलकाले मलएको लक्ष्यिा परु् याएको योगदान 

५. आफ्नो शाखा तथा कायाालयको अमभलेख व्यवस्थापन 

६. तोवकएको सियिै पराचार तथा प्रगती वववरणहरु पठाउने काया 
७. असल आचरण¸ आज्ञापालन¸ अनशुासन¸ जवाफदेही¸ पारदशीता अवलम्पबन¸ कायादक्षता¸ सदाचाररता¸ मितव्यीता¸ सिस्या 

सिािान गना सक्ने क्षिता 
८. आफ्नो शाखा तथा कायाालयको तफा बाट सम्पपादन हनुे कायाहरुको कायायोजना मनिााण र सो अनसुारको काया 

प्रगती 
९. सेवाग्राहीको काििा सहघजकरण र सेवाग्राही िैरी व्यवहार आचरण प्रदशान 

१०. कायाालय सियको अमतररि सियिा कािकाज 

िामथ उघल्लघखत िापदण्ड अनसुार गाउाँ कायापामलकाको कायाालयिा आ.व. २०७७।०७८ को नीमत तथा कायाक्रि 
अनसुार गाउाँपामलकाको सिग्र के्षरको गमतववमि सिावेश गररएको िामसक E-bulletin प्रकाशनको लामग खवटई 
नागररकको सूचनािा पहुाँच परु् याउनको लामग तथा गाउाँपामलकाको बेरुज ु फछौट सम्पबन्िी कायािा उल्लेखनीय 
योगदान परु् याउन ु भएका प्रकाशन संयोजनिा संलग्न उत्कृष्ट किाचारीहरु प्रशासन योजना तथा अनगुिन शाखा 
प्रिखु¸ अमिकृत छैठौ श्री टंकप्रसाद पन्थी¸ सूचना प्रववमि अमिकृत श्री सरेुश खनाल¸ क.अ. श्री टुक बहादरु रानालाई 
नगद सवहत प्रशंसा पर प्रदान गररएको मथयो । 

त्यसैगरी गाउाँपामलकाको वडा कायाालयहरुिा कायारत किाचारीहरु िध्येबाट उत्कृष्ट काया सम्पपादन गनुाभएका वडा 
सघचव श्री पूघणािा घिमिरे¸ गाउाँपामलकाको स्वास्थ्यकिीहरुको तफा बाट उत्कृष्ठ काया सम्पपादन गनुाभएका ववरबास 
स्वास्थ्य चौकीको प्रिखु मस.अ.न.िी. श्री इन्द ु िती िगर र गाउाँपामलकाको किाचारीहरुिध्येबाट उत्कृष्ठ काया 
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सम्पपादन गनुा भएका स्वास्थ्य शाखा प्रिखु¸ अमिकृत छैठौं श्री नारायणप्रसाद अयााललाई नगद सवहत प्रशंसापर प्रदान 
गररएको मथयो । 

 

१२. गलु्िीदरबार उपभोिा प्रघशक्षक कायाक्रि सम्पपन्न 

 

मिमत २०७८/०१/०३ गते शकु्रबार, िरेल ु तथा साना उिोग कायाालय, गलु्िीको आयोजना र गलु्िीदरबार 
गाउाँपामलकाको संयोजनिा गाउाँपामलका अन्तगात िाध्यमिक ववद्यालयका घशक्षकहरूलाई उपभोिा प्रघशक्षक बनाई 
घशक्षक िाफा त ववद्याथी र ववद्याथी िाफा त सिदुायिा उपभोिा वहत सम्पबन्िी जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले कायाक्रि 
आयोजना गररएको मथयो। 

 

१३. सािाघजक िेलमिलापकतााका लामग ४८ िण्टे तामलि संचालन 

  

गलु्िीदरबार गाउाँपामलकाको 
आयोजना, सशुासन तथा क्षिता 
ववकास नेपालको संयोजन र 
ग्लोबल एड्भोकेसी नपेालको 
प्राववमिक सहयोगिा गलु्िीदरबार 
गाउाँपामलकाका सबै वडाहरूिा 
िेलमिलाप केन्र संचालन गरी 
स्थानीय वववादहरूको 
स्थानीयस्तरिै मनरूपण गरी सखुी 
पामलका मनिााण गना 
गाउाँपामलकाका वडाहरूबाट छनौट 
भएका िेलमिलापकतााहरूको लामग 
८ ददवसीय (४८ िण्टे) तामलि सम्पपन्न, तामलिको सहजकताा कुशल व्यघित्व अमिविा ववमनता गरुूङ र जीवन 
बस्नेत रहन ुभएको मथयो ।  
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१४. दताा घशववर सञ्चालनाथा अमभिघुखकरण कायाक्रि संचालन 

गलु्िीदरबार गाउाँपामलकाका जनप्रमतमनमि, राजनीमतक दल, शाखा प्रिखु 
र  वडा सघचवहरूलाई  प्रत्येक वडाका टोलटोलिा गई व्यघिगत 
िटना दताा  तथा सािाघजक सरुक्षा दताा घशववर सञ्चालन गनुापूवा 
आवश्यक तयारी र प्रचारप्रशार सम्पबन्ििा अनघुशक्षण कायाक्रि सम्पपन्न 
भयो । अनघुशक्षण कायाक्रििा व्यघिगत िटना दताा र सािाघजक सरुक्षा सम्पबन्िी ववर्यिा प्रिखु प्रशासकीय 
अमिकृत श्री लक्ष्िण पाण्डेले कायापर प्रस्ततु गनुाभएको मथयो ।  

१५.  व्यघिगत िटनादताा वकताबको मडघजटाईजेसन 

गलु्िीदरबार गाउाँपामलका अन्तगात वडा कायालयहरुिा रहेका व्यघिगत िटना दताा वकताबहरुको मडघजटाईजेसन गने 
प्रकृया सम्पपन्न भएको छ। व्यघििट िटना दताा कररब ३२०००को वववरण मडघजटाईजेसन भएको छ । 

१६. शाखा प्रिखुको नतेतृ्विा कोमभड ववशरे् टीि परीचालन 

दोस्रो भेररयन्टको कोरोना भाईरसको संक्रिण मतब्र रुपिा फैमलएकोले गाउाँपामलकाका नागररकहरुलाई संक्रिणको 
जोघखिबाट जोगाई संक्रिण रोकथाि गना व्यापक रुपिा जनचेतना संचालन गनुा पने भएकोले गाउाँपामलकाको 
किाचारीहरुलाई वडाको क्लस्टर ववभाजन गरी वडास्तरीयिा सिन्वय तथा सहघजकरण समिमत गठन गरी भारत 
लगायतका अन्य देशहरु तथा कोमभडको उच्च जोघखि भएका घजल्लाहरुबाट आएका नागररकहरुको लगत संकलन 
गने¸ होि क्वारेघन्टनिा बसे नबसेको मनगरानी गने लगायतका कायाहरु प्रभावकारी रुपिा स्चालन गना घशक्षक¸ 
िवहला स्वास्थ्य स्वयंसेववका¸ जनप्रमतमनमि¸ स्थानीय संि संस्था¸ राजनैमतक दल¸टोल ववकास संस्था लगायतलाई 
पररचालनको लामग आवश्यक सहघजकरण गना गाउाँ कायापामलकाको कायाालयले किाचारीहरुलाई खटाइएको ।   

१७.  कोमभड संक्रिण रोकथाि तथा मनयन्रण सचेतना कायाक्रि 

कोरोना भाईरसको संक्रिण उच्च दरिा फैमलन सक्ने अवस्था देघखएकोले संक्रिण रोकथािको लामग गाउाँपामलकाको 
सवै वडाका टोलहरुिा गाउाँपामलकाको तफा बाट ववमभन्न सचेतना िूलक सूचनाहरु प्रवाह गदै  प्रिखु प्रशासकीय 
अमिकृत¸ स्वास्थ्य शाखा प्रिखु लगायत किाचारीहरु । सचेतना िूलक सूचनाहरु टोल टोलिा  िाईवकङ्ग तथा 
स्थानीय संचार िाध्यिहरुबाट प्रशारण गने व्यवस्था मिलाईएको ।  
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१८. कोमभड अस्पतालिा आइसोलेशन मनिााण 

गलु्िीदरबार गाउाँपामलकाको अस्थायी कोमभड-१९ अस्पताल गौडाकोट स्वास्थ्य चौकीिा अघक्सजन सवहतको १५ 
शैयाको आइसोलेशन तयार गरर नागररकको उपचारको आवश्यक प्रबन्ि मिलाईएको मथयो ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

१९. जनतासाँग गाउाँपामलका रेमडयो कायाक्रिको सरुुवात 
गलु्िीदरबार गाउाँपामलकाबाट जनताको लामग प्रदान गररने सशुासन सेवा प्रवाह, ववकास मनिााण, स्वास्थ्य, घशक्षा,  कृवर्, 

रोजगार लगायतका के्षरहरुिा भए गरेका वक्रयाकलापहरुलाई जवाफदेहीता, कायादक्षता, सदाचाररता, भ्रष्टचार शून्य 
सहनघशलता िाफा त जनतालाई केन्रिा राखी संचालन गदाा कायाक्रिको के कस्तो अवस्था छ¸ जनताको चााँसो, गनुासो 
र प्रमतवक्रया बघुझ प्रभावकारी रुपिा ववमभन्न वक्रयाकलापहरु संचालन गरी पारदघशाता र जवाफदेहीतालाई िजवदु 
बनाउाँदै जनतालाई सूचनाको हकको प्रत्याभमूत ददलाउनको लामग जनतासाँग गाउाँपामलका कायाक्रि संचालन गररएको 

मथयो । यस कायाक्रिले सिग्र गाउाँपामलकािा सशुासन कायि गदै जनताको गनुासोलाई सम्पबघन्ितसाँग परु् याई 
जवाफदेहीता सवहतको नागररक केघन्रत सशुासनको लामग अग्रणी भमूिका मनवााह गने अपेक्षा गलु्िीदरबार 
गाउाँपामलकाले मलएको छ । आफ्नो टोल वस्तीिा हनुे ववकास मनिााण, सेवा प्रवाहिा जनताले भोग्न ु परेका तथा 
अनभुतू गरेका गनुासोहरुलाई यथा सियिै सम्पबोिन गरी प्रभावकारी कायाान्वयनको लामग जनतालाई सिेत जागरुग 
गराउन सिेत यो कायाक्रि संचालन गररएको मथयो यस कायाक्रिलाई घजल्लाका ४ वटा एफ.एि. बाट प्रशारण गने 
व्यवस्था मिलाईएको मथयो ।  
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२०. १५ शैयाको गौडाकोट अस्पतालको मनिााण काया संचालन 

२०७७/०८/१५ गते नपेालको स्वास्थ्य क्षरेको ऐमतहामसक ददन, 

गलु्िीदरबार गाउाँपामलकािा पमन १५ शैयाको गौडाकोट अस्पतालको 
घशलान्यास कायाक्रि सम्पपन्न गररएको मथयो । प्रिखु अमतमथ िाननीय 
प्रदेश सभा सदस्य श्री किलराज शे्रष्ठज्यूबाट घशलान्यास ससुम्पपन्न भएको 
मथयो । कायाक्रिको अध्यक्षता गाउाँपामलका अध्यक्ष श्री अशोककुिार 
थापाले गनुा भएको कायाक्रििा उपघस्थत िहानभुावहरूलाई स्वागत गदै 
प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत श्री लक्ष्िण पाण्डेले स्वास्थ्य नै जीवनको 
अिूल्य िन भएको हुाँदा नेपाल सरकारले पररकल्पना गरेको सखुी र 
सिदृ्ध नेपाल बनाउने अमभयानको एउटा िहत्वपूणा पाटो स्वास्थ्य के्षर 
भएको हुाँदा यो िहत्वपूणा कायाको लामग उपघस्थत िहानभुावहरूलाई 
स्वागत गदै हाददाक आभार व्यि गनुा भएको मथयो। कायाक्रिको 
संचालन अमिकृत छैठौ, स्वास्थ्य श्री नारायणप्रसाद अयाालले गनुा भएको 
मथयो।  

गाउाँपामलका अध्यक्ष अशोककुिार थापाले स्थानीय सरकार आएपमछ 

यहााँका हरेक स्थानिा घशक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पूवाािारका लगायतका 
िहत्त्वपूणा कािहरु गररएको बताउन ु भयो।“अब यो अस्पताल मनिााण 
भएपमछ हािी और्मि उपचार गना टाढा जान पदैन।हाि ैकायाकालिा 
यो अस्पताल सम्पपन्न गरेर सेवा प्रदान गने योजना रहेको बताउन ु
भयो।“ ०७८ असार िवहनािा अस्पताल मनिााणको सम्पझौता भई हाल 
अस्पताल मनिााण काया संचालन भैरहेको छ । अस्पताल मनिाणा कायाको 

मनरन्तर अनगुिन मनरीक्षण तथा गणुस्तरीय कािकाज गराउनको लामग 
गाउाँपामलकाबाट प्राववमिक सहायकलाई मनरन्तर खटाईएको छ ।  

 

 

 

 

 

 

 

२१. गभावती िवहलाको स्वास्थ्यिा ख्याल गदै कस्तो छ आिा कायाक्रि संचालन 

गलु्िीदरबार गाउाँपामलकाको आ.व. ०७७/०७८ को नीमत तथा कायाक्रि िाफा त गाउाँपामलका मभर रहेका गभावती 
आिाहरुको स्वास्थ्यलाई िध्यनजर गदै स्वस्थ आिा¸ स्वस्थ बच्चा¸ पोर्ण¸ संस्थागत प्रसतुी¸ सरसफाई लगायतका 
ववमभन्न ्याकेजलाई एकीकृत रुपिा संचालन गरर गभावती िवहलाको स्वास्थ्यलाई ववर्ेश िध्यनजर गदै स्वस्थ बच्चा 
जन्िाउने यस कायाक्रिको िखु्य उद्देश्य रहेको छ ।  
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ववर्ेशगरी यस कायाक्रि िाफा त गभावती िवहलाको चार पटकको गभाजााँच (चौथो िवहना¸ छैठौं िवहना¸ आठौं िवहना 
र नवौं िवहना) त्यसै गरी सतु्केरी तथा नवघशशकुो ३ पटक (२४ िण्टामभर¸ तीन ददनिा र सातौं ददनिा) जााँच गने 
कायालाई पूणाता ददंदै पोर्णको अवस्थाको ववकास¸प्रवद्धिान¸ व्यवस्थापन मनयिन गना आिा र बच्चालाई लघक्षत गरर 
कायाक्रि संचालन गररएको छ ।  

 

यो कायाक्रि िाफा त सरुघक्षत िाततृ्व सेवा¸ नवघशश ु तथा बाल स्वास्थ्य सेवा¸ खोप सेवा¸ पोर्ण सेवा¸ पररवार 
मनयोजन सेवा¸ स्वास्थ र सरसफाई लगायतका क्षरेहरु सिेवटएको छ । गभाास्थािा हनु सक्ने जोघखि¸ प्रसतुी पूवा 
तयारी¸ मनयमित गभा पररक्षण¸ नवजात घशश ु स्याहार¸ पोर्ण¸ खोप¸ सरसफाई लगायतका ववर्यिा आिा र 
पररवारलाई सचेत बनाई सियिै सिस्या सिािान गदै िानमसक रुपिा आिा र पररवारको िनोबल उच्च बनाउाँदै 
सरुघक्षत र संस्थागत प्रसतुी िाफा त गभावती¸  सतु्केरी आिा र स्वस्थ बच्चा बनाउनको लामग यो कायाक्रि प्रभावकारी 
रहेको छ ।  
 

 

 

२२. आ.व. ०७७/०७८ िा सशुासन  र संस्थागत ववकासको क्षरेिा सम्पपन्न भएका िखु्य कृयाकलापहरुको 
बुाँदागत (५४ वटा) वववरण 

१. घजल्लािै पवहलो पटक अध्यक्ष र प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत तथा प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत र शाखा प्रिखुहरु 
बीच काया सम्पपादन करार सम्पझौता ।  

२. काया सम्पपादन सम्पझौतानसुार किाचारीको िामसक/चौिामसक िूल्याङ्कन  

३. गाउाँपामलकाका ववमभन्न गमतववमिहरु सिेवटएको िामसक E-Bulletin प्रकाशन  

४. गाउाँपामलकाको पवहचान सवहतको लोगो मनिााण गररएको ।  

५. सूचनाको हकको कायाान्वयनको लामग स्वत : प्रकाशनको व्यवस्था (गलु्िी घजल्लािा स्थामनय तहबाट पवहलो 
पटक सरुुवात)  

६. बााँझो जग्गा उपयोगको लामग भमूि बैंकको स्थापना गरी कायाान्वयन गररएको ।  

७. कायाालयको प्रवेशद्धारिा नागररकको सवुविाको लामग नागररक सहायता कक्षको स्थापना । 
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८. आि नागररकको सवुविाको लामग पामलका तथा वडा कायाालयबाट प्रवाह गररने सेवाहरुको लामग आवश्यक 
काजगात र प्रकृया सम्पबन्िी नागररक सहायता पघुस्तका छपाईको तयारी गररएको ।  

९. गाउाँपामलका तथा वडा कायाालयिा कायारत किाचारीहरुको ववमभन्न १० वटा सूचकिा िामसक रुपिा िूल्याङ्कन 
गरर किाचारीको प्राप्ताङ्कको आिारिा किाचारीलाई प्रोत्साहन गने व्यवस्था    मिलाईएको ।  

१०. सूचना अमिकारी तथा शाखा प्रिखुहरुको लामग स्थायी सम्पपका  नम्पबरको व्यवस्था गररएको । 

११. सेवा प्रवाहिा ववद्यिुको कारणबाट नागररकहरु बघन्चत हनु नपरोस भने्न उद्देश्यले  गाउाँपामलका तथा सबै वडा 
कायाालयहरुिािा पावर व्याकअपको व्यवस्था 

१२. ववगतका आ.व. िा कायाान्वयन हनु नसकेको अनलाईन राजस्व संकलन प्रणालीलाई आ.व. ०७७/०७८ िा 
सबै वडाबाट २०७८ बैशाख २ गते देघख अनलाईन राजस्व प्रणाली संचालन गरी राजस्व चहुावट रोक्ने र राजस्व 
संकलनिा पारदशीता कायि गदै राजस्ववृवद्ध गने उद्देश्यले उि प्रणाली संचालनिा ल्याइएको छ । नागररकले 
आफूले मतरेको करको वववरण िोबाईलिा SMS िाफा त जानाकारी हनुे व्यवस्था सिेत मिलाईएको ।  

१३. िात ृ घशसु̧ नव घशसु̧  पोर्ण¸ सरसफाई¸पररवार योजना सवहत गभावती िवहलाहरुको स्वास्थ्यलाई ख्याल राख्दै 
गभावती िवहलाहरुको स्वास्थ्यिा ववशेर् ध्यान दददैं गाउाँपामलकाले कस्तो छ आिा कायाक्रि संचालन गरेको छ ।  

१४. कृर्कहरुको चासो, गनुासो र सिस्या बझु्नको लामग कृर्कसाँग कृवर् प्राववमिक कायाक्रि संचालन गरी 
कृर्कहरुको वववरण संकलन र आवश्यक राय परािशा उपलब्ि गराईएको जस अन्तगात आ.व. ०७७/०७८ िा 
३४७ जना कृर्कसाँग भेटिाट कायाक्रि संचालन गररएको ।   

१५. उपभोिा समिमत िाफा त संचालान हनुे ववकास योजनाहरु सम्पझौता गना आउाँदा जााँदा ववगतका वर्ाहरुिा 
नागररकले िेरै सिस्या झेल्न ुपरेको गाउाँपामलकािा आउन जान यातायात लगायतका सिस्याहरु भएको गनुासो 
कायाालयिा प्राप्त भए पिात नागररकको सवुविाको लामग गाउाँपामलकाबाट प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत¸ योजना 
शाखा प्रिखु¸ इघन्जमनयर लगायतको किाचारीहरुको िघुम्पत टोमल बनाई वडास्तरबाटै उपभोिा समिमतहरुसाँग 
योजना सम्पझौता गने काया गररएको । 

१६. उपभोिा समिमत गठन देघख योजनाको अनगुिन¸ रकि भिुानी सम्पिका ववमभन्न कायाहरु गदाा आवश्यक पने 
ववमभन्न कागजातहरुको संगालो सवहतको योजनाको ववस्ततृ वववरण सिावेश हनुे पघुस्तका प्रकाशन गरी  उपभोिा 
समिमतको कायालाई सरलीकरण गनाको लामग उपभोिा समिमतलाई ववतरण गररएको र उपभोिा समिमतलाई 
वडास्तरिा गई प्रघशक्षण ददन ेकाया सिेत संचालन गररएको ।   

१७. गाउाँपामलका मभर रहेका अपाङ्गता भएका व्यघिहरुको पवहचान तथा राज्यबाट प्राप्त सेवा सवुविाबाट बघन्चत हनु 
नपरोस भने्न उद्देश्यले वडास्तरिा िमु्पती घशववर िाफा त अपाङ्ग पररचय पर ववतरण कायाक्रि संचालन गररएको ।  

१८. व्यघिगत िटनादताालाई व्यवघस्थत र पारदघशा बनाउन प्रथि चौिामसक देघख सबै वडा कायाालयहरुबाट 
अनलाईन िाध्यिबाट िटना दताा गने व्यवस्था मिलाईएको ।  

१९. आि नागररक तथा मिमडयालाई सहज सन्चार पहुाँच परु् याउनको लामग कायाालयको सािाघजक सञ्जाल र 
वेभसाईटिा घजल्लाकै स्थानीय तहहरु िध्ये िेरै अध्यावमिक हनुे गरी सूचना तथा गमतववमिहरुलाई नागररकको 
हातहातिा पगु्ने व्यवस्था मिलाईएको ।  
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२०. गाउाँपामलकाबाट संचालन हनुे िहत्वपूणा कायाक्रिहरुको सूचना एवं जानकारी पामलकाको नागररकहरुको 
िोबाईलिा SMS िाफा त जानकारी गराउने व्यवस्था । (गाउाँपामलकािा दताा भएका ४२०० िरिरुी) 

२१. गाउाँपामलकाको सिग्र सेवा प्रवाहको सम्पबन्ििा आि नागररकको प्रमतकृया बझु्नको लामग ४२ वटा प्रश्नहरु 
सिावेश गरी सेवाग्राही सन्तषु्टी सभेक्षण गराईएको (३३६ जना सेवाग्राहीले आफ्नो प्रमतकृया राख्न ुभएको) प्राप्त 
पषृ्ठपोर्ण कायापामलका बैठक र किाचारीको मनयमित िामसक बैठकिा छलफल गरी जनताको सझुाव अनसुार 
कायाक्रि र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने मनणाय गररएको ।  

२२. सशुासन सेवा प्रवाह ववकास मनिााणका कायाहरुलाई थप व्यवघस्थत, पारदघशा र प्रभावकारी रुपिा संचालन गरी 
पामलकािा सशुासन कायि गनाको लामग आ.व. ०७७/०७८ िा १ वटा ऐन¸ १ वटा ऐन र कायाववमि संशोिन र  
ववमभन्न १२ वटा नयााँ कायाववमिहरु जारी गररएको । 

२३. कक्षा १ देघख ३ सम्पि स्थानीय पाठ्यक्रि तयार गरी आगािी शैघक्षक सरदेघख कक्षा १ िा हािो गलु्िीदरबार 
नािक पाठ्यपसु्तक छपाई गररएको । 

२४. ववपद् व्यवस्थापनको लामग आवश्यक न्यूनति साग्रीहरु खररद गरी सबै वडा कायाालयहरु तथा गाउाँ 
कायापामलकाको कायाालयिा भण्डारण गररएको (गल, बेल्चा, िन, गैटी, कोदालो, बन्चरो, फलािको बाल्टीन, फोघल्डन 
स्टेचर, फायरबल, फायर एघक्टङ्ग्यूसर, Saw िेघशनरी आरा, फायर सटु, फोकस लाईट, हेलिेट आदी) । 

२५. गाउाँपामलकाको सेवा प्रवाह सशुासन, ववकास मनिााण,  घशक्षा¸ स्वास्थ्य,  कृवर्,  रोजगार  लगायतका क्षेरहरुिा भए 
गरेका र हनु े कायाहरुको बारेिा आि नागररकलाई ससूुघचत गदै जनप्रमतमनमि र किाचारीहरुलाई जवाफदेही 
बनाउनको लामग जनतासाँग गाउाँपामलका रेमडयो कायाक्रि संचालन गररएको ।  

२६. संघिय िामिला तथा सािान्य प्रशासन िन्रालयबाट जारी गररएको स्थानीय तहको  स्विूल्याङ्कन स्थानीय तह 
संस्थागत क्षिता स्विूल्याङ्कन कायाववमि, २०७७ बिोघजि संघिय िामिला तथा सािान्य प्रशासन िन्रालयको 
पररपर अनसुार ववमभन्न १० वटा सूचकिा यस गाउाँपामलकाको िूल्याङ्कन गदाा सिग्र घस्थमत ६०.५० प्राप्ताङ्क प्राप्त 
गररएको छ ।  

२७. गलु्िीदरबार गाउाँपामलकाको मिमत २०७७/११/१३ देघख संचालन भएको सातौं गाउाँसभाबाट पामलका मभर 
रहेका रुग्ण आयोजनाहरुलाई सियिै सम्पपन्न गना आवश्यक बजेट संशोिन गरर योजनालाई सम्पपन्न गना 
आवश्यक काया गररएको ।  

२८. गाउाँ कायापामलकाको कायाालयको मनयमित िामसक स्टाफ बैठक बसी जनता-जनप्रमतमनमि र किाचारीक सिुिरु 
सम्पबन्ि कायि गदै सेवा प्रवाह सम्पबन्ििा िामसक सिीक्षा गने पररपाटीको ववकास गररएको छ । 

२९. आ.व. ०७६/०७७ को १ करोड ७० लाख िध्ये १ करोड १० लाख बेरुज ुफछौट गररएको । बााँकी 
रकि गत संिीय सरकारिा वफताा गनुा पने र केही योजनाहरुको मनयमित गनुा पने रकि रहेको । 

३०. गाउाँपामलकाको घशक्षालाई व्यवघस्थत र प्रभावकारी रुपिा संचालन गनाको लामग घशक्षा ऐनलाई सातौं सभाबाट 
संशोिन गररएको साथै वातारण र फोहरिैला व्यवस्थापनको लामग आवश्यक कानून मनिााण गररएको ।    

३१. गाउाँपामलकाको घजन्सी सािग्रीहरुलाई व्यस्थापन गनाको लामग आ.व. ०७७/०७८ देघख घजन्सी सफ्टवेयर 
िाफा त सम्पपूणा खररद तथा िाग प्रकृयालाई कम्प्यटुराईज प्रणालीिा राघखएको  
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३२. लि ु उद्यि सम्पबन्िी कायाक्रिलाई अन्य पामलकाको तलुनािा प्रभावकारी रुपिा संचालन गरर १११ जना 
उद्यिी सजृना गररएको ।  

३३. गाउाँपामलकाका सबै वडाहरुिा ववमभन्न संि संस्थािा आवद्ध िवहला दददी बवहनीहरुको ववमभन्न ८ ववर्य (नतेतृ्व 
ववकास, संचार ववकास, िरेल ुतथा लैवङ्गक वहंसा र कानूनी उपचार, बचत, प्रजनन स्वास्थ्य, कुसल व्यवसायी कसरी 
बने्न, आदी) िा क्षिता अमभवृवद्ध गने उद्देश्यले २१० जना लाई अनघुशक्षण कायाक्रि सम्पपन्न गररएको छ । यस 
तामलिले सभ्य सिाज मसजाना गने अपेक्षा गररएको छ ।   

३४. िखु्य िन्री ग्रािीण ववकास तथा रोजगार कायाक्रि अन्तगात बवुटक तामलि, ढाका बनुाई तामलि, हाउस 
वायररङ्ग, डोजर अपरेटर तामलि लगायतका तामलि संम्पपन्न गरी तामलि मलएका जनशघिहरुको रोष्टर तयार 
गररएको ।  

३५. गाउाँपामलकाका सबै ववद्यालयिा ववद्याथी, घशक्षक घशक्षीका तथा किाचारीहरुलाई शदु्ध वपउन ेपानीको व्यवस्था 
मिलाउन अत्यािमुनक प्रववमियिु यरुो गाडा ववतरण गररएको  

३६. गाउाँपामलकाका िाध्यमिक ववद्यालयिा नववकरणीय उजाा िाफा त खानेपानी तथा सरसफाई कायाक्रि संचालन 
गनाको लामग ररन्यूएवल वल्डा को आमथाक र प्राववमिक सहयोग तथा नव प्रभात यवुासंिको सािाघजक पररचालनिा 
सहकाया गरर आगािी वर्ाको लामग लागत साझेदारी बजेटको व्यवस्था मिलाईएको ।  

३७. गाउाँपामलकाका ववमभन्न रणनैमतक योजनाहरु संचालनको लामग संि तथा प्रदेश सरकारसाँग सिन्वय गरी केही 
योजनाहरु स्वीकृतीको लामग आवश्यक पहल गररएको  

३८. गाउाँपामलकािा संचालन भएका ववमभन्न ववकास मनिााण कायाहरुको प्रभावकारी अनगुिन गने व्यवस्था 
मिलाईएको छ । 

३९. गाउाँपामलकाको सवै वडािा प्रभावकारी सेवा प्रवाहको लामग वडा सघचवको व्यवस्था गरी सिय सियिा 
अनगुिन मनरीक्षण गरी आवश्यक पषृ्ठपोर्ण ददने व्यवस्था मिलाईएको छ ।  

४०. खरको छाना ििु गाउाँपामलका बनाउने अमभयान अन्तगात खरको छाना भएका िरपररबारलाई वडा नं. २ र ४ 
िा जस्ता पाता मनशलु्क ववतरण गररएको र दमलत तथा ववपन्न पररबारलाई वडा नं. २, ४, ५ र ६  िा ३०० र 
५०० मलटरको वहलट्याङ्कहरु मनःशलु्क ववतरण गने व्यवस्था मिलाईएको छ । आ.व. ०७८/०७९ िा खरका 
छाना ििु गाउाँपामलका िोर्णाको अघन्ति तयारी गररएको ।   

४१. गाउाँपामलका मभर रहेका कृर्कहरुलाई प्राववमिक ज्ञान ददनको लामग कृवर् सम्पबन्िी तामलि ददने कायाक्रि 
गररएको ।  

४२. गाउाँपामलकाको कृवर् प्रोफाइल तयार गनाको लामग आवश्यक व्यवस्था मिलाईएको ।  

४३. ववकास मनिााण तथा सेवा प्रवाहिा स्िाटा गाउाँपामलका मनिााण गना आवश्यक पूवाािारहरुको व्यवस्था 
मिलाईएको छ ।  

४४. गाउाँपामलकाबाट प्रदान गररने सेवाहरु र आमथाक कारोबार सवहतको तथ्याङ्कीय  वववरणको एकीकृत ढााँचा तयार 
गरी सािाघजक संजाल र कायाालयको वेभसाईट िाफा त सावाजमनक गने व्यवस्था मिलाईएको    छ । 
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४५. गाउाँपामलकाका किाचारी, स्वास्थ्यकिी, ववद्यालय घशक्षक तथा ववद्यालय किाचारीलाई आफ्नो काया सम्पपादनिा 
सहजता तलु्याउन र आवश्यक कायाालय सािग्री राख् नको लामग official bag ववतरण गररएको । 

४६. गाउाँपामलकाको न्याय सम्पपादनलाई प्रभावकारी र सौहादापूणा बनाउनको लामग सबै वडािा िेलमिलापकेन्र 
स्थापना गना िेलमिलापकतााको छनौट गरी २०७८ बैशाख ४ गते देघख ८ ददन ेतामलि संचालन गरी सबै वडा 
कायाालयहरुिा िेलमिलापकेन्र स्थापनाको आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको ।  

४७. गाउाँपामलकाको आन्तररक श्रोतलाई ददगोपन ददनको लामग व्यवसाय दताा संि संस्था दताा सम्पबन्िी कायाववमि 
मनिााण गरी दताा अमभयान संचालन गररएको जस अन्तगात आ.व. ०७७/०७८ िा ४७५ व्यवसाय दताा तथा 
अमभलेघखकरण भएका छन ्। 

४८. नागररकलाई गणुस्तरीय खाद्य पदाथाको उपभोग गना पाउने हक समुनघित गराउन मनयमित बजार अनगुिनको 
व्यवस्था मिलाईएको छ ।  

४९. गाउाँपामलकाको सिग्र अवस्थाको बारेिा ववश्लरे्ण गरी गाउाँपामलकाको काया सम्पपादनलाई प्रभावकारी रुपिा 
संचालन गनाको लामग मनयमित रुपिा चौिामसक समिक्षा तथा वावर्ाक समिक्षा कायाक्रिहरु संचालन गररएको ।  

५०. आि नागररकहरुको चासो गनुासो र प्रमतकृया बझुी काया सम्पपादनिा भएका किी किजोरीहरुलाई सिािान 
गरी प्रभावकारी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउाँदै नागरीकप्रमत उिरदायी स्थानीय सरकार बन्नको लामग मनयमित 
रुपिा सावाजमनक सनुवुाई कायाक्रि संचालन गररएको । 

५१. गाउाँपामलकाका सबै किाचारीहरु डे्रस र पररचय पर नलगाई कायाालयिा आउाँदा सेवाग्राही र किाचारी छुट्टाउन 
गाह्रो भएको जनगनुासो आए पिात सबै किाचारीहरुलाई अमनवाया डे्रस र पररचय पर लगाउन लगाई सोही 
अनसुार किाचारी आचरणको िूल्याङ्कन गने व्यवस्था मिलाईएको ।  

५२. गाउाँपामलकािा सडक मबस्तार भन्दा सडकको स्तरोन्तीको नीमतमलई ववमभन्न सडकहरु स्तरोन्तीको लामग 
आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरर मनिााणको काया अगामड बढाईएको छ । 

५३. स्थानीय ववकास प्रवक्रयािा टोल तथा बस्तीस्तरवाट नै नागररक सहभामगता समुनघित गदै सिाजको आमथाक, 

सािाघजक, सााँस्कृमतक लगायत ववकासका सबै पक्षिा ददगोपना र अपनत्व सजृना गना मनघित भौगोमलक के्षरमभर 
बसोबास गने नागररकहरुको सहभामगतािा वडा कायाालयको सहयोगीको रुपिा काि गने गरी टोल ववकास 
संस्थाको गठन र पररचालनका लामग आवश्यक कानूनी व्यवस्था गना टोल ववकास संस्था गठन तथा पररचालन 
कायाववमि, २०७७ कायापामलकाबाट जारी गररएको छ ।  

५४. सावाजमनक जवाफदेवहता प्रवद्धान सम्पबन्िी कायाववमि-२०७७ गलु्िीदरबार गाउाँ कायापामलकाको मिमत 
२०७७।०५।३१ गते जारी गररएको छ । यस कायाववमिले सिग्र गाउाँपामलकाको गमतववमिहरुलाई सशुासन 
जवाफदेवह र पारदघशा बनाउन  िहत्वपूणा भमूिका खेलेको छ । यसिा रहेका केही िहत्वपूणा पक्षहरुको जानकारी 

क) कायाालयिा प्राप्त गनुासो फछौट सम्पबन्िी व्यवस्था 

ख) कायाालयको सािाघजक पररक्षण सम्पबन्िी संस्थागत व्यवस्था (दफा १४) 
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ग) गाउाँपामलकाबाट संचालन गरेका ववमभन्न योजनाहरुको सावाजमनक पररक्षण गने व्यवस्था 
(पररच्छेद १) 

ि) कुनै पमन मनिााण काया प्रारम्पभ हनुपूुवा कायाालयसाँग सम्पझौता भईसकेपछी आयोजनाका 
लाभग्राहीको उपघस्थमतिा आयोजनाको वववरण प्रस्ततु गनुापने व्यवस्था (दफा ३२) 

ङ) नागररक वडापर सम्पबन्िी व्यवस्था 

च) कायाालय र वडा कायाालयले सावाजमनक सनुवुाई गनुापने सम्पबन्िी व्यवस्था  

छ) चौिामसक र वावर्ाक समिक्षा गनुापने व्यवस्था 

ज) सेवाग्राही सन्तषु्टी सभेक्षण गनुापने व्यवस्था 



 

 

35     गलु्िीदरबार गाउाँपामलका  वावर्ाक ई-बलेुवटन (आ.व. २०७७/२०७८) 

 

 

आ.व. ०७७/०७८ को भौमतक उपलब्िी 
1. स्वास्थ्य सेवा प्रदान गना सबै वडािा आिमुनक स्वास्थ्य चौवक मनिााण गने नीमत अनरुुप वडा नं. ४ बाहेक 

सबै वडािा स्वास्थ्य चौवक मनिााण भैसकेको छन । वडा नं. ४ िा आ.व. ०७८/०७९ िा भवन मनिााण 
काया सम्पपन्न गररनछे ।  

2. गाउाँपामलकािा १५ शैयाको आिारभतू अस्पताल मनिााणको लामग जग्गा व्यवस्थापन, मनिााण सम्पझौता भई 
मनिााण काया भैरहेको । 

3. गाउाँपामलकाको सबै वडा र टोल वघस्तहरुिा िोटरबाटो ववस्तार गने काया भएको । 

4. गाउाँपामलकािा सवुविा सम्पपन्न ववद्यालय भवन मनिााणका कायाहरु भईरहेका छन ्। 

5. गाउाँपामलका मभर ठूला खानेपानी योजना अन्तगात खहरे खानेपानी तथा अिर अवााथोक मलफ्ट खानेपानी  
योजना सम्पपन्न भई एक िर एक िारा कायाान्वन भएको, अवााङ्गदद गैरा मलफ्ट खानेपानी, भलायचौर मलफ्ट 
खानेपानी, बठवाखोला मलफ्ट खानेपानी, बोटेपचु्छार सपुले िाट मलफ्ट खानेपानी, झाके्रपानी मलफ्ट खानेपानी, 
ननुथला मलफ्ट खानेपानी र खोररया खोल्सी मलफ्ट खानेपानी यस चाल ुआ.व. िा सम्पपन्न हनुे गरर काया अघि 
बढेको छ ।  

6. खज्यााङ्ग बाख्र ेबन्रखटु्टा वीरबास मसस्ने जभुङु्ग िोटरबाटो स्तरोन्नती बनाउने काया चाल ुआ.व. िा संचालन 
गररएको छ ।  

7. खज्यााङ्ग दरबार िमु्पटी गौडाकोट जभुङु्ग िजवुा सडकको स्तरन्नती तथा कालोपरे गने काया भइरहेको छ ।  

8. गाउाँपामलकािा बहउुद्देश्यीय सभाहल मनिााण भई संचालनिा आएको ।  

9. एक वडा एक खेलिैदान अमभयान अन्तगात खेलिैदान मनिााण काया अगाडी बढाइएको ।  

10. गलु्िीदरबार गाउाँपामलका र अिााखााँचीको छरदेव गाउाँपामलका जोड्न ेमनसानटारीिा ट्रस्ट बजृ मनिााण सम्पपन्न 
भएको ।  

11. चारपाला दरबार, रेसङु्गा तपोभमुि, भवुाने पाका , उजेला देवव िघन्दर लगायतका ववमभन्न िठिघन्दरहरु मनिााण, 
ििात सम्पभार र सौन्दयीकरण गरर पयाटन पूवाािार मनिााण गररएको ।  

12. नागररकहरुको सरुघक्षत आवासको लामग खरका छाना ििु गाउाँपामलका बनाउन े काया अघन्ति चरणिा 
पगेुको । 
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नयााँ सडक सम्पबन्िी ववस्ततृ वववरण 

मस.न.  योजनाको नाि  

ववमनयोघजत 
बजेट 

(रू 
हजारिा)  

बजेट खचा 
(रू 

हजारिा)  
लक्ष्य  

प्रगमत  

उपलब्िी  

भौमतक  ववघिय  

1.  
मसिलपाटा ठूलाखका  खानीिोर 
चारखटेु्ट िोटर बाटो मनिााण वडा नं 
1  

1350  1350 

मसिलपाटा, ठूलाखका , खानीिोर, 

चारखटेु्ट स्थानहरुिा सडकको पहुाँच- 
वडाकायालयबाट  

1200 मिटर नयााँ 
िोटर बाटो मनिााण  

100%  
मसिलपाटा-चारखटु्ट खण्ड को 
बाटो मनिााण  

2.  
थाक्सीपोखरा वडाकुन छाचरेु िो.बा. 
वडा नं 1 

200  200  
थाक्सीपोखरा वडाकुन छाचरेु सडक 
मनिााण –आ.व.2076/077 क्रिश  

कररब 600 मिटर 
नयााँ बाटो मनिााण  

100%  
थाक्सीपोखरा देघख वडाकुन सम्पि 
िो.बा.  

3  
कुिाल गाउाँ बजार िडुा मनलााङ 
िो.बा. 

400  400  
कुिाल गाउाँ बजार िडुा मनलााङ नयााँ 
िो.बा.  

कररब 900 मिटर 
नयााँ बाटो मनिााण  

100%  
कुिाल गाउाँ बजार िडुा मनलााङ 
नयााँ िो.बा.  

4  
बााँसगैरा रजालीटोल हुाँदै भलािसम्पि 
िो.बा.  

200  200  
बााँसगैरादेघख रजालीटोल भलाि नयााँ 
ट्रयाक मनिााण  

500 मिटर नयााँ 
बाटो मनिााण  

100%  
बााँसगैरा रजालीटोल हुाँदै 
भलािसम्पि  

5  
िामलका राक्से ठूलाचौर बगैचा खोला 
िो.बा. 

200  200  
िामलका राक्से ठूलाचौर बगैचा खोला 
सम्पि नयााँ बाटो मनिााण  

650 मिटर नयााँ 
बाटो मनिााण  

100%  िामलका राक्से ठूलाचौर बगैचा  

6.  ियरचौर मसउडेनी बठवा खोला िो.बा.  
250  250  

ियरचौर मसउडेनी बठवा खोलासम्पि 
नयााँबाटो मनिााण  

800 मिटर नयााँ 
िोटर बाटो मनिााण  

100%  नयााँ ट्रयाक मनिााण  

7.  बडहरे िो.बा. मनिााण 
150  150  

थाक्सीपोखरा वडाकुन छाचरेु सडक 
मनिााण –आ.व.2076/077 क्रिश  

कररब 400 मिटर 
नयााँ बाटो मनिााण  

100%  नयााँ ट्रयाक मनिााण  

 

 



 

 

30        गलु्िीदरबार गाउाँपामलका  वावर्ाक ई-बलेुवटन (आ.व. २०७७/२०७८)  

 

 

सडक स्तरोन्नती सम्पबन्िी वववरण 

मस.न.  योजनाको नाि  
ववमनयोघजत 

बजेट  
बजेट खचा  लक्ष्य  

प्रगमत  

उपलब्िी  
भौमतक  ववघिय  

1.  

ठूला आाँगना-हवटया-गैराबारी-
बेदपानी-फलायचौर-बस्नेत 
पोखरा-पोखरावढक-एअरपोट 
जाने िो.बा. स्तरउन्नती वडा 
नं.6  

1000  1000 

ठूला आाँगना देघख पोखरा-
पोखरावढक हुाँदै एअरपोट 
िो.बा. स्तरउन्नती (बाटो 
चौडा)  

1200 मिटर  िोटर बाटो 
स्तरउन् नती  

100%  

ठूला हवटया पोखरावढ सम्पि 
िो.बा. 3 मि बाट 5.5मि चौडा 
बनेको 

2.  
ठलापोखरादेघख बगैँचा िो.बा. 
स्तर वडा नं.7 

450  450  

बगैँचादेघख म्पयालडााँडासम्पि 
बाटो स्तरउन्नी-3मि 
बाटोलाई चौडा गरर 5.5मि 
बानउन े 

1200 मिटर  िोटर बाटो 
स्तरउन् नती  

100%  

बगैँचादेघख जोतेपोखरा सम्पि बाटो 
स्तरउन्नी-3मि बाटोलाई चौडा 
गरर 5.5मि बानेको  

3  

दह िमु्पटीडौडाल िो.बा. 
पखााल तथा ग्याववन वडा 
नं.3 

225  225  

दह िमु्पटीडौडाल िो.बा. 
पखााल तथा ग्याववन 
स्तरउन् नती  

300 मिटर  िोटर बाटो 
स्तरउन् नती पवहरो रोकथाि मल 
गयामबन जाली  

100%  
बाटो स्तरउन् नती साँगै सडक 
आवतजावतिा सवुविा  

4  
म्पयालपोखरी खाम्पजा िो.बा.ििात 
वडा नं.3  

175  175  
म्पयालपोखरी खाम्पजा 
िो.बा.ििात  

300 मिटर  िोटर बाटो 
स्तरउन् नती  

100%  
बाटो स्तरउन् नती साँगै सडक 
आवतजावतिा सवुविा  

५.  
ठुलाचौर लािडााँडा राजा 
हररयाली सडक  

1000  1000 
ठुलाचौर लािडााँडा राजा 
हररयाली सडक 
स्तरउन्नी-  

3 वकिीबाटो स्तरउन्नती तथा 
आवश्यक ठाउाँिा पवहरो रोकथाि 
मल गयामबन जाली  

100%  
बगैँचादेघख जोतेपोखरा सम्पि बाटो 
स्तरउन्नी-3मि बाटोलाई चौडा 
गरर 5.5मि बानेको  

६.  
िजवुा-िोडाहा-हलुटुङ्ग िो.बा. 
स्तरउन्नी 

1000  1000  
िजवुा-िोडाहा-हलुटुङ्ग 
िो.बा. स्तरउन्नी 

1.2 वकिीबाटो स्तरउन्नती तथा 
आवश्यक ठाउाँिा पवहरो रोकथाि 
लामग गयामबन जाली(112ि.िी) र 
ह् यिु पाईप काया  

100%  
िजवुा-िोडाहा-हलुटुङ्ग िो.बा. 
स्तरउन्नी 

७.  
खज्यााङ्ग बाख्र ेमसस्ने जभुङु्ग 
सडक-Ebid  

(KD Construction साँग 

10000 
ठेक्का सम्पझौता 
4127899  

25,37,216  
खज्यााङ्ग बाख्र ेमसस्ने जभुङु्ग 
अन्तगात 11 वकिी सडक 
स्तरउन् नती  

हाल सम्पि 8.5 वकिी सडक 
स्तरउन्नती  

61%  मनिााणामिन  



 

 

31        गलु्िीदरबार गाउाँपामलका  वावर्ाक ई-बलेुवटन (आ.व. २०७७/२०७८)  

 

 

मस.न.  योजनाको नाि  
ववमनयोघजत 

बजेट  
बजेट खचा  लक्ष्य  

प्रगमत  

उपलब्िी  
भौमतक  ववघिय  

सम्पझौता) 

८.  
गौँडाकोट जभुङु्ग िजवुा सडक 
(सपुाखोला-देउराली पोखरा) 
ग्राभेल काया 

650  650  स्तरउन्नती काया(ग्राभेलीङ्ग)  650 मि बाटो ग्रामभमलङ्ग काया  100% सडक ग्राभेमलङ्ग साँगै सडक 
आवतजावतिा सहज  

९.  ििात संभार 4800  4800  
1-7 वडा गा.पा. 
अनगातका िो.बा ििात  

िखु्य तथा शाखा िो.बा ििात  100%  ििात सम्पपन्न  

 
 

भवन मनिााण सम्पबन्िी वववरण 

मस.न.  योजनाको नाि  
ववमनयोघजत 

बजेट  
बजेट खचा  लक्ष्य  

प्रगमत  

उपलब्िी  
भौमतक  ववघिय  

1.  
4 नं वडा कायाालय भवनको 
सभाहल तथा कोठा थप  

1000  1000 
4 नं वडा कायाालयको प्रशासमनक 
भवन तथा सभाहल मनिााण 

कोठा तथा सभाहल थप 
गरर RCC भवन मनिााण  

100%  

आ.व 2076/076 
सम्पपन्न  3 कोठे भवन 
िामथ कोठा तथा सभाहल 
थप  

2.  
शभुप्रभात िवहला सिूह भवन मनिााण 
वडा नं. 5 

250  250  

शभुप्रभात िवहला सिूह भवन 
मनिााण सम्पपन्न–
आ.व.2076/077 क्रिश  

दईु तले RCC भवन 
मनिााण 

100%  

आ.व.2076/077 एक 
तला मनिााण भएको क्रिश 
यस आ.व.िा दईु कोठा 
सवहत एक तला थप भई 
भवन मनिााण सम्पपन्न  

3  
वडा कायालय भवन ििात तथा 
कम्पपाउण्ड मनिााण वडा नं. 5 

1000  1000  
वडा कायालय भवन ििात तथा 
कम्पपाउण्ड मनिााण 

वडा कायालयको प्राङ्गाणिा 
PCC , Retaining Wall र 
बाउन्ड्री वाल मनिााण  

100%  

वडा कायालिा कम्पपाउण्ड 
वाल लगाई कायाालय 
व्यवस्थापन  



 

 

32        गलु्िीदरबार गाउाँपामलका  वावर्ाक ई-बलेुवटन (आ.व. २०७७/२०७८)  

 

 

मस.न.  योजनाको नाि  
ववमनयोघजत 

बजेट  
बजेट खचा  लक्ष्य  

प्रगमत  

उपलब्िी  
भौमतक  ववघिय  

4  
रुिापोखरा हेल्थहट ्लाष्टर तथा 
शौचालय वडा नं.4 

180  180  
रुिापोखरा हेल्थहट मनिााण 
सम्पपन्न  

पलाष्टर तथा शौचलय 
मनिााण भएको  

100%  

आ.व.2076/077 को 
क्रिश योजनािा पलाष्टर 
तथा शौचलय मनिााण गरर 
हेल्थहट सम्पपन्न  

5  
जनज्योती प्रा.वी. भवन मनिााण(कोठा 
ववस्तार) वडा नं. 1 

1000  1000  जनज्योमत प्रा.वी. भवन मनिााण  
दईु कोठे RCC भवन 
मनिााण  

100%  
भवन मनिााण भई दईु वटा 
कक्षाकोठा थप भएको  

6.  सावाजमनक शौचालय मनिााण वडा नं.4  2000  2000 
वडा नं.4 मबरबास बजारिा 
सावाजमनक शौचालय मनिााण 

अपाङ्गिैरी तथाWASH 

सवुविा सवहतको 
शौचालय मनिााण  

100%  
बजारक्षेरिा सावाजमनक 
शौचालय मनिााण साँगै 
वातावरणीय स्वछता  

7.  सूयोदय िा.वव. कम्पपाउण्ड तथा तारबार 1000  1000  ववद्यालय कम्पपाउण्ड िेराबार  
Retaining wall , 
िेसोनरी वाल र रेमलङ्ग 
मनिााण 

100%  
ववद्यालयको प्राङ्गाण वररपरर 
बाउन्ड्री लगाई ववद्यालय 
व्यवस्थापन भएको  

8.  रुन्खादह िा.वव. ट्रस्ट मनिााण 800  800  ववद्यालयिा ट्रष्ट स्ट्रकचर मनिााण  

ववद्यालयको िामथल्लो 
तालािा  घस्टल 
स्ट्रक्चरको हल मनिााण 
(कररब 1300 sqft)  

100%  

ववद्यालयिा हल मनिााण-
ठूला कायाक्रि संचालनिा  
सहज (पूरा रुपिा सम्पपन्न 
हनु बााँकी)  

9.  
रािपमत शैघक्षक सिुार कायाक्रि-2 
कोठे भवन मनिााण 

1800  1800  
म्पयालपोखरी र ठूला पोखरा 
िा.वव.िा भवन मनिााण  

दईु कोठे RCC भवन 
मनिााण (भकुम्पक 
प्रमतरोिात्िक)  

100%  
कोठा मनिााण साँगै कक्षा 
व्यवस्थापनिा सहज 

10.  
ठुलाना सािदुावयक पूवािार स्वास्थ 
ईकाई 

1524  1524  स्वास्थ्य ईकाई मनिााण  
स्वास्थय भवन टाइप मड 
मनिााण  

100%  
भवन मनिााण साँगै स्वास्थय 
सेवा प्रवाहिा सहयोग    



 

 

33        गलु्िीदरबार गाउाँपामलका  वावर्ाक ई-बलेुवटन (आ.व. २०७७/२०७८)  

 

 

मस.न.  योजनाको नाि  
ववमनयोघजत 

बजेट  
बजेट खचा  लक्ष्य  

प्रगमत  

उपलब्िी  
भौमतक  ववघिय  

11.  
गाउाँपामलका सभाहल 
(रुरु रेसङु्गा कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली)  

ठेक्का सम्पझौता 
22,56,235 

22,56,235 सभाहल मनिााण सम्पपन्न 
पलाष्टर, रंरोगन, फल्स 
मसमलङ्ग आदद काि 
भएको  

49%  पन्न भई संचालनिा आएको  

12.  
अिर अबााथोक स्वास्थ्य चौकी- EBid  

(Pantha Shree Krishna JV साँग 

सम्पझौता) 

20000 
ठेक्का सम्पझौता 
63,30,842 

63,30842  
वडा नं.5 िा प्रथामिक स्वास्थय 
चौकी मनिााण टाईप- मब  

RCC Frame 
Structure, 

Brickworks सिपन्न 
49%  मनिााणामिन  

13.  
पदम बहादरु मा.वव  

(C.Shine Const Pvt.Ltd.  

6000 
ठेक्का सम्पझौताः 
35,77,297 

18,85609  ववद्यालय भवन मनिााण 

राविय पनुमनिााणको 
मडजाईन गाईडलाइन-4 
कोठा भवन मनिााण-
पवहलो तलिा  

52%  मनिााणामिन  

11.  
गलु्िीदरबार पयाटन पूवािार काक्रा ि- 
ईश्वरर िघन्दर हल मनिाण  

1200  1200  घस्टल स्ट्रक्चर-ट्रस्ट-हल मनिााण 
घस्टल स्ट्रक्चर-ट्रस्ट-हल 
मनिााण(110 व.िी) 

100%  सम्पपन्न  

11.  
िाईकस्थान िघन्दर िघन्दर मनिााण वडा 
नं. 7  

1000  1000  
वडा नं .7 ठुला पोखरािा िघन्दर 
मनिााण  

िघन्दरको फ्रि पाटा 
मनिााण-पलाष्टर, रंगरोगन 
काया बााँकी  

100%  

आ.व.2077/078 को 
बजेट अनसुारको योजना 
सम्पपन्न भएता पमन योजना 
पूणा रुपिा सम्पपन्न हनु 
बााँकी  

12.  
गैराटोल ववश्वकिाा िघन्दर मनिााण वडा 
नं.7 

200 200  गैराटोल ववश्वकिाा िघन्दर मनिााण  
िघन्दरको स्ट्रचरल पाटा 
सम्पपन्न (रंगरोगन हनु 
बााँकी) 

100%   

13.  
घशवालय िघन्दर मनिााण मसडी मनिााण 
वडा नं.2  

250  250  
घशवालय िघन्दर मनिााण मसडी 
मनिााण  

िघन्दर प्रवेशद्वारिा मसमड 
मनिााण  

100%   

 



 

 

34        गलु्िीदरबार गाउाँपामलका  वावर्ाक ई-बलेुवटन (आ.व. २०७७/२०७८)  

 

 

खानेपानी योजना सम्पबन्िी वववरण 

मस.न.  योजनाको नाि  
ववमनयोघजत 

बजेट  
बजेट खचा  लक्ष्य  

प्रगमत  

उपलब्िी  
भौमतक  ववघिय  

1.  
जाबनुिारा देववथान खा.पा. योजना 
वडा नं. 3 

400  400 
जाबनुिारा देववथान खा.पा. 
योजना  

10 ि.िी. फेरोमसिेन्ट तथा 
2000 मि पाइपलाइन 
मनिााण  

100%  
व्यवघस्थत खानेपानी साँगै शदु्ध 
खानेपानीिा सवुविा  

2.  
जभुङु्ग खानेपानी योजना संचालन 
वडा नं. 2 

300 300  

खानेपानी योजना 
संचालन(ििात)को लामग पाईप 
तथा ईन्टेक काया 

पाईप खररद तथा ईन्टेक 
काया भएको 

100%  
व्यवघस्थत खानेपानी साँगै शदु्ध 
खानेपानीिा सवुविा  

3.  घजिी एक िर एक िारा 600  600  
82 िरलाइ एक िर एक 
िारा खानेपानी मनिााण  

पवहले भएको खानेपानी 
संरचनािा- एक िर एक 
िाराको लामग पाइपलाएन, 

वफवटङ्ग गरर व्यवघस्थत  

100  
82 िरलाइ शदु्ध खानेपानी 
सवुविा  

४.  
भपू ुखानेपानी ठूलापोखरा टङ्की मनिााण 
वडा नं. 7 

250  250 खानेपानी टङ्की मनिााण 
12 ि.िी. फेरो मसिेन्ट 
टङ्की मनिााण 

100  खानेपानी सवुविा  

५.  झाक्रीपानी घश्रनगर खानपेानी योजना  650 650  खानेपानी योजना सम्पपन्न  
2076/077 क्रिशः पम्पप 
जडान काया 

 
मबररबास बजार क्षेरलाई 
खानेपानी सवुविा  

६.  अबााङदीगैरा मलफ्ट खा.पा. वडा नं.4 3000  3000  खानेपानी योजना सम्पपन्न  
2076/077 क्रिशःपाईप 
लाईन, पम्पप जडान काया, 
ववद्यतु जडान  

100  
90 िरिा व्यवघस्थत 
खानेपानी सवुविा  

७.  बठवाखोला मलफ्ट खा.पा. वडा नं.6 3950  3950  
82 िरलाइ एक िर एक 
िारा खानेपानी मनिााण  

2076/077 क्रिशः 
पाईप लाईन, पम्पप जडान 
काया 

100  
168 िरिा व्यवघस्थत 
खानेपानी सवुविा  

८.  ननुथला मलफ्ट खा.पा. वडा नं.3 1000  100  
खानेपानी योजना पाइपलाईन 
काया  

434 िी GI  Pi pe िार 
जडान 

100  
आ.व.2077/078 को बजेट 
अनसुारको योजना सम्पपन्न भएता पमन 
योजना पूणा रुपिा सम्पपन्न हनु बााँकी  



 

 

35        गलु्िीदरबार गाउाँपामलका  वावर्ाक ई-बलेुवटन (आ.व. २०७७/२०७८)  

 

 

मस.न.  योजनाको नाि  
ववमनयोघजत 

बजेट  
बजेट खचा  लक्ष्य  

प्रगमत  

उपलब्िी  
भौमतक  ववघिय  

10.  

बोटेपछुार मलफ्ट खा.पा. 
वडा नं. 7-E_Bid  

(अजुान मबल्डसा कन्सट्रक्सन साँग 

सम्पझौता) 

10000 
ठेक्का सम्पझौता 
81,21,336 

57,27,986 खानेपानी योजना सम्पपन्न 
2076/077 क्रिशः 
ववद्यतु जडान काया, 
पाईपलाईन जाडान 

70%  मनिााणामिन  

11.  

भलायचौर मलफ्ट खा.पा. वडा नं.6- 

E_Bid  

(अजुान मबल्डसा कन्सट्रक्सन साँग 

सम्पझौता)  

10000 
ठेक्का सम्पझौता 
92,21,848 

56,91,098  खानेपानी योजना सम्पपन्न  
2076/077 क्रिशः 
ववद्यतु जडान काया, 
पाईपलाईन जाडान 

62%  मनिााणामिन  

 

खेलिैदान सम्पबन्िी वववरण 

मस.न.  योजनाको नाि  
ववमनयोघजत 

बजेट  
बजेट खचा  लक्ष्य  

प्रगमत  

उपलब्िी  

भौमतक  ववघिय  

1.  
देउराली पोखरा खेल िैदान वडा 
नं.2 

1000 1000 वडास्तरीय खेलिैदान मनिााण खेलिैदान मनिााण 100%  
खेलैदान मनिााण साँगै 
खेलकोद आयोजना  

2.  लािडााँडा खेलिैदान वडा नं.7 100 100  खानेपानी योजना सम्पपन्न  

2076/077 क्रिशः 
ववद्यतु जडान काया, 
पाईपलाईन जाडान 

100%  
खेलैदान मनिााण साँगै 
खेलकोद आयोजना  

3  भलायचौर ब्याटमिन्टन कोटा मनिााण 150 150  ब्याटमिन्टन कोटा मनिााण  ब्याटमिन्टन कोटा मनिााण  100%  
खेलैदान मनिााण साँगै 
खेलकोद आयोजना  

 



 

 

36        गलु्िीदरबार गाउाँपामलका  वावर्ाक ई-बलेुवटन (आ.व. २०७७/२०७८)  

 

 

झोलङु्गपेलु क्षरेगत कायाक्रि अन्तगात ट्रसविज मनिााण 

मस.न.  योजनाको नाि  
ववमनयोघजत 

बजेट  
बजेट खचा  लक्ष्य  

प्रगमत  

उपलब्िी  

भौमतक  ववघिय  

1.  

मनसानटारी ट्रस्ट मब्रज मनिााण 

घस्टल पार्टसा खररद- Ebid  

Home Tech Pvt.Ltd  
10,89,692.34  

ट्रस जडान- उपभोिा समिमत 

2700 2700 

गलु्िीदराबार-6 र छरदेव -2 
को खोलािा घस्टल ब्रतज 
मनिााण 

32 मि लािो घस्टल मब्रज 
मनिााण सम्पपन्न 

100%  

मब्रज मनिााण साँगै दवैु 
पामलकालाइ आवतजावतिा 
सहज  

 

उपभोिा समिमत िाफा त सम्पपन्न भएका योजनाहरुको वववरण 

 

मस.न. योजना/कायाक्रिको नाि 
वडा 
न. 

लागत अनिुान 
रकि रु. 

अनदुान 

रकि रु. 
सम्पझौता  
मिमत 

सम्पपन्न लागत 
रकि रु. 

सम्पपन्न 

िलु्याङकन 
रकि रु. 

सम्पपन्न खदु 
भिुानी 
रकि. 

सम्पपन्न मिमत 

1 थाक्सीपोखरा बडाकुन छाचरेु िो. बा. वडा नं.१ 1 223771 194000 2077-09-07 194000 225263 200000 2077-11-21 

2 थाक्सीपोखरा गल्फेकोट भगरेथान िो.बा.मबस्तार 1 224267 194000 2077-09-07 194000 227461 200000 2078-03-27 

3 घचउररमिल शौचालय मनिााण 1 112684 97000 2077-09-07 97000 111798 100000 2078-03-06 

4 पदि बहादरु िा.वव तारबार तथा खेलिैदान ववस्तार 1 273766 234740 2077-09-07 234740 302270 241950 2078-01-05 

5 

पदि बहादरु िा.वव.कम्पपाउण्ड तथा वाल तथा प्रववमि 
मनिााण 1 1110380 970000 2077-09-07 970000 1131512 1000000 2078-03-17 

6 वपपलपोखरा ट्रस मनिााण 1 219813 194000 2077-09-07 194000 227186 200000 2078-01-03 

7 कल्लेरी ररपपाटा खा.पा 1 90130 77600 2077-09-07 77600 100981 80000 2077-12-31 

8 ििात संभार 1 837522 727500 2077-09-07 727500 838277 750000 2077-11-26 



 

 

37        गलु्िीदरबार गाउाँपामलका  वावर्ाक ई-बलेुवटन (आ.व. २०७७/२०७८)  

 

 

मस.न. योजना/कायाक्रिको नाि 
वडा 
न. 

लागत अनिुान 
रकि रु. 

अनदुान 

रकि रु. 
सम्पझौता  
मिमत 

सम्पपन्न लागत 
रकि रु. 

सम्पपन्न 

िलु्याङकन 
रकि रु. 

सम्पपन्न खदु 
भिुानी 
रकि. 

सम्पपन्न मिमत 

9 

उजेलीदेवी िघन्दर पयाटकीय पवुाािार गलु्िीदरबार 
गा.पा.१ 1 339512 291000 2077-09-07 291000 339047 300000 2078-03-25 

10 रैनदी प्रा.वव. खेदिैदान 1 113607 97000 2077-09-07 97000 118033 100000 2077-11-25 

11 ववष्ण ुवपपल ट्रस्ट मनिााण 1 219813 194000 2077-09-07 194000 200000 200000 2078-03-18 

12 आलिदेवी िघन्दर ििात 1 90502 77600 2077-09-07 77600 115532 76000 2078-03-16 

13 ढुङ्गे कोल संरक्षण 1 116778 97000 2077-09-07 97000 130157 100000 2078-03-21 

14 जनज्योमत प्रा. वव. कक्षा कोठा ििात 1 60715 48500 2077-09-07 48500 63652 50000 2078-01-05 

15 उजेलीदेवी प्रा. वव. िेराबार 1 59923 48500 2077-09-07 48500 61935 50000 2078-03-27 

16 खौवा रानीपौवा मनिााण 1 165919 145500 2077-09-07 145500 202313 150000 2078-03-17 

17 डल्लीखोला पलुकािखु िोटर बाटो ििात 1 227542 194000 2077-09-07 194000 233542 200000 2078-03-25 

18 ितीटोल खा.पा.टंकी मनिााण 1 64751 48500 2077-09-07 48500 67247 50000 2078-03-13 

19 बजरिडुा खा.पा.टयाङ्की मनिााण 1 131774 116400 2077-09-07 116400 138840 120000 2078-03-21 

20 थाक्सीपोखरा िा.वव.भल मनयन्रण 1 224368 194000 2077-09-07 194000 232477 200000 2078-03-22 

21 

कुिालगाउाँ देघख मनलााङ्ग बजारिडुा मसख्र िो.बा वडा 
नं.१ 1 225427 194000 2077-09-07 194000 234308 200000 2077-12-08 

22 भलााडाडा परुानो ठाडो बाटो मनिााण 1 171012 145500 2077-12-16 145500 199082 150000 2078-03-16 

23 िती टोल कुलो ििात 1 115737 97000 2077-09-07 97000 122846 100000 2078-03-14 

24 अदी हेल्थ हट मनिााण 1 111109 97000 2077-09-07 97000 112468 100000 2078-03-27 

25 शेरखेत मसचाई कुलो ििात 1 171637 145500 2077-10-05 145500 174287 150000 2077-12-08 

26 कुिाल गााँउ मभरकुलो मसचाई कुलो ििात 1 171266 145500 2077-10-05 145500 181600 150000 2077-12-08 

27 जनज्योमत प्रा.वव.भवन मनिााण कोठा ववस्तार वडा नं.१ 1 1115510 970000 2077-10-08 970000 1117386 1000000 2078-03-25 

28 बमलथिु यवुा कल्ब 1 154110 145500 2077-10-15 145500 154100 150000 2077-11-21 



 

 

38        गलु्िीदरबार गाउाँपामलका  वावर्ाक ई-बलेुवटन (आ.व. २०७७/२०७८)  

 

 

मस.न. योजना/कायाक्रिको नाि 
वडा 
न. 

लागत अनिुान 
रकि रु. 

अनदुान 

रकि रु. 
सम्पझौता  
मिमत 

सम्पपन्न लागत 
रकि रु. 

सम्पपन्न 

िलु्याङकन 
रकि रु. 

सम्पपन्न खदु 
भिुानी 
रकि. 

सम्पपन्न मिमत 

29 बमलथिु नेटा िोटरबाटो ििात संभार 1 223476 194000 2077-10-18 194000 224171 200000 2077-11-19 

30 बढुीचौर कुलो मसचाई कुलो ििात 1 222002 194000 2077-10-19 194000 246282 200000 2077-12-09 

31 ठुलाना सािदुावयक स्वास्थय इकाईको पवुाािार मनिााण 1 1691939 1479095 2077-10-25 1479095 1693642 1524840 2078-03-29 

32 मसिलपाटा ठुलाखका  खानीिोर चारखटेु्ट सडक मनिााण 1 999683 444486 2077-11-26 444486 375326 441842 2077-11-26 

33 टारी रािाकृष्ण िघन्दर पौवा मनिााण 1 249641 194000 2077-12-01 194000 250877 200000 2078/2/31 

34 टाप ुआलिदेवी िो.बा.तारजाली मनिााण 1 281162 242500 2077-12-09 242500 280369 250000 2078-03-27 

35 खहरे खानेपानी योजना 1 494853 494853 2077-11-23 494853 425168 494853 2077-12-12 

36 ििात संभार वाडा न १ 1 898833 776000 2077-12-10 776000 907601 800000 2078-03-18 

37 कुिाल गाउाँ देघख मनरलङ बजारिडुा मसख्र िो.बा. 1 220126 194000 2077-12-26 194000 224355 200000 2078-03-21 

38 भतुदलुो खा.पा. टंकी मनिााण 1 270880 242500 2077-12-26 242500 277533 250000 2078-03-16 

39 घझरबास नेटा लमु्पपेक िोटर बाटो ििात 1 388868 339500 2077-12-29 339500 397653 350000 2078-03-14 

40 बमलथिु नरहरर कण्डेल िा.वव.ताराबार 1 262367 242500 2077-12-30 242500 267456 250000 2078-03-29 

41 घशवपरु घशवालय िघन्दर ििात घजणाद्धार 1 224717 194000 2078-01-06 194000 224717 200000 2078-03-27 

42 

बोटेिाझी कुिाल गाउाँ सािदुावयक स्वास्थ्य ईकाई 
भवन मनिााण 1 112074 97000 2078-01-13 97000 112459 100000 2078-03-21 

43 थाक्सीपोखरा िा.वव.आई.मस.टी ब्यवस्थापन 1 716000 630500 2078-01-15 630500 716000 650000 2078-03-24 

44 िाझीगाउाँ खानेपानी योजना वाडा नं१ 1 114087 97000 2078-01-15 97000 117489 100000 2078-03-21 

45 पदि बहादरु िा.वव.कम्पपाउण्ड वाल तथा प्रववमि मनिााण 1 554950 485000 2078-01-15 485000 554950 500000 2078-03-24 

46 

बमलथिु नरहरर कण्डेल िा.वव.ववज्ञान प्रयोगशाला वडा 
नं १ 1 1009130 970000 2078-01-15 970000 1091000 1000000 2078-03-24 

47 खानीिोर चारखटेु्ट िोटर बाटो 1 316964 310620 2078-02-07 310620 266879 309579 2078-03-20 

48 थाक्सी पोखरा खेलिैदान मनिााण 1 277593 242500 2078-03-29 242500 281285 250000 2078-03-29 



 

 

39        गलु्िीदरबार गाउाँपामलका  वावर्ाक ई-बलेुवटन (आ.व. २०७७/२०७८)  

 

 

मस.न. योजना/कायाक्रिको नाि 
वडा 
न. 

लागत अनिुान 
रकि रु. 

अनदुान 

रकि रु. 
सम्पझौता  
मिमत 

सम्पपन्न लागत 
रकि रु. 

सम्पपन्न 

िलु्याङकन 
रकि रु. 

सम्पपन्न खदु 
भिुानी 
रकि. 

सम्पपन्न मिमत 

49 डल्लीखोला पलुका िखु िोटर बाटो मबस्तार 1 172239 145500 2078-03-30 145500 172240 150000 2078-03-29 

50 काब्राको रुख ढल मनिााण 2 166822 145500 2077-09-06 145500 175822 150000 2077-12-04 

51 घशवालय िघन्दर मसमड मनिााण वडा नं.२ 2 281835 242500 2077-09-06 242500 283135 250000 2078-03-03 

52 काबे्रपोखरी मनउरेक मसस्नेखोला िो.बा. वडा नं.२ 2 213166 180420 2078-01-05 180420 236518 186000 2078-03-13 

53 काबे्रपोखरी िा.वव.मसमलङ्ग ्लाष्टर 2 336281 291000 2077-09-06 291000 337039 300000 2077-11-17 

54 घशवालय काफलडङु्ग साईसे िो.बा. 2 115861 97000 2077-09-06 97000 121685 100000 2077-11-11 

55 ििात संभार 2 116763 97000 2077-09-06 97000 117973 100000 2077-11-11 

56 िनकािना िघन्दर मनिााण वडा नं.२ 2 642379 533500 2077-12-29 533500 596062 500000 2078-03-30 

57 जभुङु्ग िोटर बाटो ििात संभार 2 440921 388000 2077-09-06 388000 448072 400000 2077-11-02 

58 हवटया कोटटोला उलााकोट हलु्टुङ्ग िो.बा. 2 221759 194000 2077-09-06 194000 229177 200000 2078-03-18 

59 ठुला पिेरा उलााकोट हलु्टुङ्ग िोराह िोटर बाटो 2 228727 194000 2077-09-06 194000 256463 200000 2077-11-25 

60 देउरी पोखरा खेलिैदान मनिााण वडा नं.२ 2 1114501 970000 2077-09-26 970000 1126910 1000000 2077-12-01 

61 हवटया नयााँपोखरी टङ्लाजी िोटर बाटो 2 330782 291000 2077-10-06 291000 334009 300000 2077-12-23 

62 घचलाउनेपोखरी छतडाडा साईसे ठुलोडङु्ग िो.बा. 2 163755 145500 2077-10-25 145500 164629 150000 2077-12-30 

63 ििात संम्पभार 2 110711 97000 2077-10-25 97000 110711 100000 2077-12-30 

64 काबे्रपोखरी िमता टोल मसस्नेखोला बाटो स्तर उन्नमत 2 115852 97000 2077-11-09 97000 110025 94570 2077-12-17 

65 जभुङु्ग खानेपानी योजना सञ्चालन 2 342446 291000 2077-11-09 291000 347375 300000 2078-03-21 

66 िोराहा फााँट मसचाई योजना 2 339115 291000 2077-12-03 291000 300000 300000 2078-03-06 

67 जनता प्रा.वव.को पखााल मनिााण 2 57160 48500 2077-12-04 48500 57323 50000 2078-01-03 

68 खज्याङ्ग बाख्र ेबन्रखटुा मसस्ने जभुङु्ग िोटर बाटो 2 498797 498797 2077-11-26 498797 428156 498331 2077-12-06 

69 िजवुा िोडाहा -हलु्टुङ्ग िो.बा.स्तरउन्ती 2 1133945 970000 2077-12-06 970000 1135292 1000000 2078-03-21 
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70 सयेुाादय िा.वव. कम्पपाउड तथा तारबार 2 1123438 970000 2077-12-10 970000 1122621 1000000 2078-03-18 

71 बारवेनी वहल्िी खा.पा.टंकी मनिााण 2 227071 194000 2077-12-12 194000 213570 187429 2078-03-27 

72 िारापानी डाईनडाडा खा.पा.टंकी मनिााण 2 222809 194000 2077-12-12 194000 211418 189155 2078-03-27 

73 वहल्िी कोटिर ठुलापंिरा गो.बा. 2 111016 97000 2077-12-16 97000 111816 100000 2078-03-18 

74 िहाकाली मन.िा.वव शौचालय मनिााण 2 775592 679000 2077-12-17 679000 1062214 700000 2078-03-21 

75 काबे्रपोखरी िा.वव.फोहोर पानी ब्यवस्थापन 2 168501 145500 2077-12-29 145500 162216 150000 2078-03-13 

76 कामलिाटी कोटटोला मलफ्ट खानेपानी 2 379064 339500 2077-12-26 339500 389564 350000 2078-03-06 

77 

हलु्टुङ्ग टङलाजी -ििुी पल्लीकोट -भेडवुा सडक 
कलभाट मनिााण 2 1134774 970000 2077-12-29 970000 1135831 1000000 2078-03-21 

78 सयुोदय िा.वव पखााल मनिााण 2 563225 485000 2077-12-29 485000 571329 500000 2078-03-18 

79 सादीगैरा तल्ला छहरा खानेपानी टंकी मनिााण 2 225994 194000 2077-12-30 194000 225195 200000 2078-03-21 

80 स्िाटा कृवर् साझेदारी कायाक्रि 2 1125528 970000 2078-01-06 970000 1127749 1000000 2078-03-27 

81 

गौडाकोट जभुङु्ग सडक सपुाखोला देउराली खण्डको 
सल्लेरी देघख किरपानी डााँडा सम्पि 2 490472 490472 2077-12-18 490472 420480 489397 2078-01-09 

82 काबे्रपोखरी िा.वव.फमनाचर ब्यवस्थापन 2 111406 97000 2078-01-09 97000 111406 100000 2078-03-13 

83 

खज्यााङ्ग बाख्रे बन्रखटु्टा मबरबास मसस्ने जभुङु्ग िोटर 
बाटो जभुङु्ग मसस्ने खण्ड 2 150874 150874 2077-10-11 150874 129507 150733 2078-01-13 

84 सयेुाादय िा .वव.फमनाचर ब्यवस्थापन 2 116798 97000 2078-01-15 97000 116798 100000 2078-03-29 

85 सयेुाादय िा.वव.ववज्ञान प्रयोगशाला 2 650000 630500 2078-01-15 630500 715000 650000 2078-03-24 

86 जभुङु्ग िोटर बाटो ििात संभार 2 385941 339500 2078-01-15 339500 386169 350000 2078-03-14 

87 काबे्रपोखरी िा.वव.राष्टपमत शौघक्षक सिुार कायाक्रि 2 715500 630500 2078-02-27 630500 738000 650000 2078-03-24 

88 काबे्रपोखरी िा.वव. पसु्तकालय ब्यवस्थापन 2 750000 630500 2078-01-15 630500 796883 650000 2078-03-24 
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89 गौडाको जभुङु्ग िजवुा सडक खण्ड 2 157096 157096 2078-01-19 157096 134531 156581 2078-03-17 

90 सयुाादय िा.वव. पखााल मनिााण 2 267753 242500 2078-01-15 242500 275253 250000 2078-03-29 

91 दह िमु्पटी डौडल िो.बा पखााल तथा ग्याववन 3 257846 218250 2077-09-05 218250 259647 225000 2077-12-12 

92 जावनुिारा देववस्थान खा.पा योजना वडा नं. ३ 3 456921 388000 2077-09-05 388000 457180 400000 2077-12-23 

93 जलडााँडा िो .बा मनिााण 3 114294 97000 2077-09-05 97000 114380 100000 2077-12-12 

94 सपुाखोला खा.पा.ररजाभ टङ्की ढलाई तथा पाईप खररद 3 68925 58200 2077-09-05 58200 68033 60000 2077-12-10 

95 िवटखाना ढुङ्गे िो.बा . ििात 3 113640 97000 2077-09-05 97000 113830 100000 2077-12-23 

96 मनदरु ररङ्गरोड िो.बा. तारजाली तथा ग्याववन 3 158413 135800 2077-09-05 135800 160252 140000 2077-12-04 

97 साहखुोला पखुा ठुलापोखारा खा.पा.ििात 3 61002 48500 2077-09-05 48500 61786 50000 2077-12-18 

98 आरुगैरा वफरवफरे खा.पा टंकी मनिााण 3 117026 97000 2077-09-05 97000 119068 100000 2077-12-23 

99 राजा भटे्टचौर िो.बा. पखााल मनिााण 3 113905 97000 2077-09-05 97000 115062 100000 2077-12-26 

100 भंगेरथाना िघन्दर कोलडााँडा भल मनयन्रण 3 46867 38800 2077-09-05 38800 48234 40000 2078-03-27 

101 बढुीपोखरी लािा गाडे छेडा गोरेटो बाटो ििात 3 58232 48500 2077-09-05 48500 58289 50000 2077-11-21 

102 

दहपोखरी आिा सिहु प्रमतक्षालय रंगरोगन तथा 
फमनाचर खररद 3 40651 34139 2077-09-05 34139 39774 35194 2077-12-10 

103 ििात संभार 3 555238 485000 2077-06-18 485000 555343 500000 2077-10-08 

104 बकेुनीपिेरो लमु्पथर गोरेटो बाटो ििात 3 58232 48500 2077-09-29 48500 58510 50000 2077-11-21 

105 िमु्पटी पौवा खका तारजाली 3 114970 97000 2077-09-05 97000 115905 100000 2078-03-01 

106 गलु्िीदरबार गाउाँपामलकाको सभाहल 3 2500000 2323913 2077-08-03 2323913 1936012 2262544 2077-11-26 

107 देववथान िघन्दर मनिााण गौंडाकोट 3 793384 679000 2077-10-26 679000 795242 700000 2078-03-17 

108 पाखखुोला िारापानी मलवफटङ्ग खा.पा. 3 168947 145500 2077-11-11 145500 163916 147311 2078-03-16 

109 बढुीपोखरी छर िघन्दर प्रङ्गण ििात संभार 3 192828 169750 2078-01- 169750 197578 175000 2078-03-27 
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08 

110 ठुलोपोखरा खा.पा.ब्यवस्थापन 3 83741 72750 2077-11-18 72750 87031 75000 2078-03-22 

111 राजा िारापानी गोरेटो बाटो ििात 3 55118 48500 2077-11-20 48500 55486 50000 2078-01-05 

112 ठुलो पंिेरा तथा गोरेटो बाटो ििात 3 110122 97000 2077-12-06 97000 94736 85784 2078-03-03 

113 मनदरु ररङ्गरोड िो.बा. तारजाली तथा ग्याववन 3 59278 48500 2077-12-08 48500 60258 50000 2077-12-23 

114 सपुाखोला देवव देउराली िघन्दर मनिााण 3 447469 388000 2077-12-08 388000 448244 400000 2078-03-21 

115 म्पयालपोखरी िा.वव.रंगरोगन 3 553379 485000 2077-12-09 485000 553379 500000 2078-03-22 

116 िमु्पटी पखेु मबरिान िो.बा. सोमलङ्ग स्लेप ढलाई योजना 3 274759 242500 2077-12-10 242500 286327 250000 2078-03-14 

117 काफलपानी खाम्पजा डौडाल िोटर बाटो ववस्तार 3 419431 363750 2077-12-12 363750 425408 375000 2078-02-25 

118 रुरु रेसङु्गा पयाटन प्रबिान स्तरउन्नती 3 727898 620800 2077-12-29 620800 732359 640000 2078-03-29 

119 रेडक्रस खा.पा.पाईप ििात 3 57001 48500 2078-01-09 48500 56384 50000 2078-03-21 

120 जलडााँडा िोटर बाटो 3 32240 29100 2078-01-12 29100 33566 30000 2078-03-16 

121 साहखुोला पखेु खा.पा. टङ्की पनु मनिााण 3 112880 97000 2078-01-14 97000 119873 100000 2078-03-27 

122 ननुथला मलफ्ट खानेपानी योजना 3 1000000 949152 2077-12-30 949152 800006 939113 2078-03-17 

123 वाडा स्तरीय िोटर बाटो ििात संभार 3 111391 97000 2078-01-15 97000 222878 100000 2078-03-02 

124 

राजारुन्खा िा.वव. राष्टपमत गणुस्तर सिुार तथा 
शौघक्षक सिुार कायाक्रि 3 715000 630500 2078-03-05 630500 715000 650000 2078-03-24 

125 गाउाँपामलकाको सभाहलको कम्पपाउण्ड मनिााण 3 4999093 499093 2078-02-07 499093 426963 496942 2078-03-30 

126 ववरबास घजिी िोटरबाटो ििात 4 286530 242500 
2077-09-

04 242500 286530 250000 2077-11-02 

127 चण्डेश्वरी यवुा क्लब भवन मनिााण वडा नं. ४ 4 230177 194000 
2077-09-

04 194000 230455 200000 2077-12-31 

128 ४ नं. वडा कायाालय भवनको सभाहल तथा कोठा थप 4 1111389 970000 
2077-09-

04 970000 1029966 1000000 2078-03-21 
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129 बााँसखका  घजिी अरकडााँडा िोटरबाटो 4 170885 145500 
2077-09-

04 145500 171228 150000 2077-12-30 

130 ििात सम्पभार 4 1130750 970000 
2077-09-

04 970000 1131046 1000000 2077-10-11 

131 

मिसगुा मसरानादेघख गेठे खोलासम्पिको िो.बा. स्तर 
उन्नती तथा नाली 4 338850 291000 

2077-09-
04 291000 339267 300000 2077-12-26 

132 रुिपोखरा ग्रिटारी िोटरबाटो स्तर उन्नती 4 316431 271600 
2077-09-

04 271600 317386 280000 2077-12-26 

133 रुिपोखरा हेल्थहटा पलास्टर तथा शौचालय 4 204694 174600 
2077-09-

04 174600 204102 180000 2077-12-25 

134 

िनकािना आिासिहु भवन स्तर उन्नती वडा नं.४ मि 
स ुगा 4 110000 97000 

2077-09-
04 97000 117064 100000 2077-12-23 

135 भटे्टचौर एक िर एक िारा 4 111177 97000 
2077-09-

04 97000 111177 100000 2077-11-11 

136 घज मि एक िर एक िारा 4 176982 145500 
2077-09-

04 145500 176981 150000 2077-12-30 

137 मसिलपोखरा भवन मनिााण भट्टचौर वडा नं.४ 4 290023 242500 
2077-09-

04 242500 475544 250000 2078-03-21 

138 जनजाती संग्रालय भवन 4 189362 145500 
2077-09-

04 145500 201461 150000 2077-12-30 

139 मसिलपोखरा खेल िैदान तारबार 4 117000 97000 
2077-09-

04 97000 118536 100000 2078-03-05 

140 वफस्टेगैरा एक िर एक िारा खा.पा.योजना 4 225345 194000 
2077-09-

04 194000 225549 200000 2078-03-22 

141 रुन्खादह प्रमतक्षालय 4 59094 48500 2077-09-27 48500 59809 48500 2077-11-02 

142 अमिले पवहरो बाटो ििात 4 55509 48500 2077-09-29 48500 55899 50000 2078-03-06 

143 मसिलपोखरा डााँडाटोल खा.पा.वडा नं.४ 4 166776 145500 2077-09-29 145500 167868 150000 2078-03-21 

144 बााँसगैरा रजालीटोल हुाँदै भलािसम्पि िोटरबाटो 4 222490 194000 2077-09-29 194000 222849 200000 2078-01-05 

145 ववश्वकिाा िघन्दर ििात तथा रंगरोगन 4 111341 97000 2077-10-04 97000 112301 100000 2078-01-03 

146 सावाजमनक शौचालय मनिााण मबरबास वडा नं.४ 4 2222053 1940000 2077-10-05 1940000 2222908 2000000 2078-03-21 

147 भ.ुसंरक्षण कायाक्रि 4 45543 38800 2077-10-08 38800 45945 40000 2078-03-01 
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148 जनता प्रा.वव. भवन मनिााण वडा नं ४ घजिी 4 359388 291000 2077-10-26 291000 362665 300000 2078-03-01 

149 

ववरबास बाजरदेघख दलवाङ्गसम्पि नाली तथा ढल 
मनकास 4 111229 97000 2077-10-28 97000 113094 100000 2078-01-14 

150 झाक्रीपानी श्रीनगर खा.पा.योजना 4 697913 582000 2077-12-05 582000 698755 600000 2078-03-22 

151 आवाङ्गदीगैरा रुिापोखरा मलफ्ट खानेपानी योजना 4 3378576 2910000 2077-12-09 2910000 3378362 3000000 2078-03-30 

152 गरिटारी मसचाई कुलो ििात 4 222150 194000 2077-12-10 194000 222150 200000 2078-03-17 

153 रुन्खादह िा.वव.ट्रस्ट मनिााण 4 950277 829350 2077-12-11 829350 951737 855000 2078-03-29 

154 घजमि खानेपानी योजना 4 501183 436500 2078-01-03 436500 502306 450000 2078-03-21 

155 वपपल गैरा खेल िैदान 4 58782 48500 2078-01-12 48500 58815 50000 2078-03-21 

156 बाल क्लब खेलौना खररद 4 33000 29100 2078-01-13 29100 30000 30000 2078-03-13 

157 भकारो सिुार कायाक्रि ५० प्रमतशत अनदुान 4 197139 97000 2078-01-13 97000 200139 100000 2078-03-21 

158 जनता प्रा.वव. वास सवहत शौचालय मनिााण 4 883608 679000 2078-01-13 679000 885110 700000 2078-03-21 

159 वाडा कायाालय भईुतला पाटेसन 4 221782 194000 2078-01-15 194000 221807 200000 2078-03-27 

160 िामलका फास्ट ट्रयाक िो.बा. 4 55821 48500 2078-01-14 48500 78371 50000 2078-03-27 

161 यवुा खेलकुद कायाक्रि 4 55477 48500 2078-01-15 48500 56470 50000 2078-03-20 

162 बासगैरा रजाली टोल हदैु भलाि सम्पि िोटर बाटो 4 1110954 97000 2078-01-15 97000 111301 100000 2078-03-14 

163 

रुन्खादह िा.वव रािपमत शौघक्षक सिुार पसु्तकालय 
तथा ववज्ञान प्रयोगशाला ब्यवस्थापन 4 715032 630500 2078-03-05 630500 715000 650000 2078-03-24 

164 ववपद ब्यवस्थापन भवन मनिााण 4 216264 194000 2078-01-15 194000 222439 200000 2078-03-18 

165 ठुलो पाँिेरो वक्रयािर 4 65178 48500 2077-10-26 48500 67124 50000 2078-03-22 

166 वडा कायाालय भवन ििात तथा कम्पपाउण्ड तारजाली 5 1116071 970000 2077-09-01 970000 1119201 1000000 2078-03-18 
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मनिााण वडा न ५

167 रााँके खोला भ्याले बगर तटबन्िन वडा न .ं ५ 5 1109195 970000 2077-09-01 970000 1115895 1000000 2078-03-06 

168 डाडाकुवा पौवा मनिााण 5 83725 72750 2077-09-01 72750 84245 75000 2078-03-22 

169 िोटर बाटो ििात संभार 5 560053 485000 2077-09-01 485000 566717 500000 2077-11-02 

170 ग्वालीचौर िो.बा.ििात 5 79501 67900 2077-09-01 67900 80594 70000 2078-03-22 

171 खेदी पिेरो मनिााण 5 57810 48500 2077-09-01 48500 59359 50000 2078-03-22 

172 गौरी यवुा सिूहको भवन संरक्षण 5 225452 194000 2077-09-01 194000 230035 200000 2078-03-13 

173 चारी खेल्ने डाडा प्रमतक्षालय मनिााण 5 57353 48500 2077-09-01 48500 58888 50000 2078-03-22 

174 डाडा पोखरी िो.बा. ििात 5 114856 97000 2077-09-01 97000 117379 100000 2077-12-31 

175 शभु प्रभात िवहला सिूह भवन मनिााण 5 390107 338530 2077-09-01 338530 392363 349000 2078-03-22 

176 घशवालय िघन्दर ििात वडा नं.५ वडा कायाालय नघजक 5 108729 97000 2077-10-25 97000 111062 100000 2077-12-31 

177 मसराङ्गदी खा.पा.योजना 5 114577 97000 2077-11-21 97000 101589 100000 2078-03-27 

178 डिुटारी मसंचाई योजना 5 109918 97000 2077-12-30 97000 114021 100000 2078-03-22 

179 रािाकृष्ण िघन्दर मनिााण 5 111702 97000 2078-01-05 97000 112736 100000 2078-03-22 

180 भगवती िघन्दर ििात वडा नं.५ 5 111854 97000 2078-01-12 97000 112554 100000 2078-03-21 

181 आरुपाटा सपाङ्गदी िो.बा.मनिााण 5 281247 242500 2078-01-12 242500 286730 250000 2078-03-22 

182 गाउाँचौर पौवा मनिााण 5 79025 67900 2078-01-15 67900 70000 70000 2078-03-27 

183 शारदा िा.वव.फमनाचर तथा कम्पपयटुर ििात 5 111406 97000 2078-01-15 97000 111406 100000 2078-03-05 

184 शारदा िा.वव. राष्टपमत शौघक्षक सिुार कायाक्रि 5 715000 630500 2078-03-05 630500 715000 650000 2078-03-24 

185 कयन पानी बाझााँपाटा गो.बा. 6 57823 48500 2077-09-02 48500 59217 50000 2078-03-22 

186 गौरादी लाम्पचेपाटा खा.पा. तथा पाईप चेम्पबर ििात 6 44523 38800 2077-09-02 38800 44864 40000 2078-03-27 



 

 

46        गलु्िीदरबार गाउाँपामलका  वावर्ाक ई-बलेुवटन (आ.व. २०७७/२०७८)  
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सम्पपन्न मिमत 

187 अन्तरपानी खोरेपानी तारजाली मनिााण 6 108755 92150 2077-09-02 92150 110383 95000 2078-01-16 

188 िामलका राक्से ठूलाचौर बगैचा खोला िो.बा. 6 176074 145500 2077-09-02 145500 178317 150000 2078-03-27 

189 पेखनु पोखरा टंकी मनिााण 6 57788 48500 2077-09-02 48500 59447 50000 2078-03-05 

190 ियरचौर मसउडेमन बठवा खोला िो.बा. 6 117874 97000 2077-09-02 97000 119802 100000 2078-03-27 

191 पोखरावढक स्लेप मनिााण 6 36646 24250 2077-09-02 24250 29210 24250 2077-11-17 

192 िारापानी गौरादी गो.बा. 6 35286 29100 2077-09-02 29100 36515 30000 2078-03-05 

193 िारापानी सालिारी खा.पा. ििात 6 66843 58200 2077-09-02 58200 71033 60000 2078-03-05 

194 िामलका िघन्दर संरक्षण 6 114928 97000 2077-09-02 97000 116267 100000 2078-03-27 

195 ठूलो पाँिेरा तथा सादर पाँिेरा ििात 6 89107 72750 2077-09-02 72750 76567 75000 2078-03-27 

196 मनशानटारी झोलङु्गे पलु मनिााण 6 1178429 1111327 2077-09-09 1111327 1543407 1822804 2078-01-13 

197 मनसानतारी गलु्िीदरबार ६ छरदेव २ घस्टल पाटास 6 1198802 1122385 2077-06-19 1122385 964330 1122382 2077-10-28 

198 बाह्रमबसे साना मसचाई योजना 6 228750 194000 2077-10-21 194000 232004 200000 2078-01-13 

199 भलाचौर हेल्थहट सदु्ढीकरण 6 113533 97000 2077-11-02 97000 114071 100000 2078-03-05 

200 घचल्ले खेत भन्ने खेत संरक्षण 6 174172 145500 2077-12-02 145500 177618 150000 2078-03-22 

201 

ठला आाँगन -हवटया -गैराबारी -बेतपानी -भलायचौर -
बस्नेतको पोखरा-पोखरावढका एअरपोटा जाने 
िो.बा.स्तरोन्ती वडा नं.६ 6 1138470 970000 2077-12-06 970000 1140359 1000000 2078-03-29 

202 प्रहरी चौकीतारबार 6 168732 145500 2077-12-06 145500 170067 150000 2078-03-22 

203 ठुलान भतेरपाटा तारजाली 6 68217 58200 2077-12-10 58200 69830 60000 2078-03-21 

204 खोल्या भल संरक्षण तथा ढुङ्गी टंकी ििात 6 57646 48500 2077-12-10 48500 59525 50000 2078-01-13 

205 अन्तरपानी खोरेपानी तारजाली मनिााण 6 113327 97000 2077-12-26 97000 115383 100000 2078-01-16 
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206 गंगा आिारभतु ववद्यालय भवन फाउन्डेसन मनिााण 6 687768 485000 2077-12-09 485000 693485 500000 2078-03-02 

207 गंगा आिरभतु ववद्यालय खेलिैदान सिुार 6 58113 48500 2078-01-13 48500 58457 50000 2078-03-01 

208 चौडााँडा रानी पोखरी मनिााण तथा ििात 6 113748 97000 2078-01-13 97000 117904 100000 2078-03-27 

209 म्पयालडाडा रानी पोखरी ििात 6 101608 87300 2078-01-14 87300 106168 90000 2078-03-22 

210 घचमनया पोखरी घशवालय ट्रस्ट मनिााण 6 114080 97000 2078-01-14 97000 115155 100000 2078-03-30 

211 िैयारचौर सडुौनी िोटरबाटो 6 166981 145500 2078-01-15 145500 168473 150000 2078-03-27 

212 िोटर बाटो ििात संभार 6 638010 533500 2078-01-15 533500 559455 550000 2078-03-27 

213 भाँगारी राजिुारी भलायचौर खा.पा.योजना वडा न ६ 6 154500 145500 2078-01-15 145500 334520 150000 2078-03-28 

214 कुिालटारी राक्से कलभाट मनिााण 6 74876 63050 2078-01-15 63050 71672 65000 2078-03-27 

215 बठवाखोला मलफ्ट खानेपानी योजना 6 4379027 3831500 2078-01-15 3831500 4068500 3950000 2078-03-30 

216 

गलु्िीदरबार पयाटन पवुािार कायाक्रि गलु्िीदरबार 
गाउाँपामलका गलु्िी 6 1348264 1164000 2078-01-15 1164000 1363041 1200000 2078-03-25 

217 ईश्वरी िा.वव. कक्षा काठो तथा ग्राउण्ड मनिााण 6 669378 582000 2078-01-15 582000 674737 600000 2078-03-29 

218 भलायचौर ब्याडमिन्टन कोटा मनिााण 6 182904 145500 2078-01-15 145500 152487 150000 2078-03-21 

219 

ईश्वरी िा.वव. रािपमत शौघक्षक सिुार कम्प्यटुर ल्याब
ब्यवस्थापन 6 1430000 1261000 

2078-03-
04 1261000 1430000 1300000 2078-03-28 

220 गंगा आिारभतु ववद्यालय फमनाचर मनिााण 6 64860 58200 2078-01-15 58200 66660 60000 2078-03-16 

221 घखमताप ठूलापोखरा िो.बा. नाली मनिााण 7 120773 97000 2077-09-03 97000 122821 100000 2078-03-14 

222 कुडापानी िलु संरक्षण 7 57807 48500 2077-09-03 48500 59011 50000 2077-12-06 

223 खड्काटोल िघन्दर संरक्षण वडा नं. ७ 7 179118 160000 2077-09-03 160000 185082 160000 2077-12-05 

224 भ.ुप.ु खानेपानी ठूलापोखरा टंकी मनिााण 7 281076 242500 2077-09-03 242500 287201 250000 2078-03-06 

225 लािडााँडा खेल िैदान मनिााण 7 119712 97000 2077-09-03 97000 121420 100000 2077-11-11 
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226 बाटािमुन देववस्थान िघन्दर ििात 7 48027 38800 2077-09-03 38800 50196 40000 2078-03-29 

227 ठूलाचौर देघख बजारिारे गो.बा. 7 48312 38800 2077-09-03 38800 49691 40000 2078-03-23 

228 िोवासीपोखरा खेल िैदान मनिााण 7 57605 48500 2077-09-03 48500 58535 50000 2078-03-14 

229 घशवालय िघन्दर मनिााण बोटे 7 185293 164900 2077-09-03 164900 193175 170000 2078-03-27 

230 म्पयालडााँडा खा.पा. र्टङकी मनिााण 7 179087 155200 2077-12-02 155200 179813 160000 2078-03-27 

231 वोराखका  देघख बोछार िो.बा. स्तर उन्नती 7 59002 48500 2077-09-03 48500 60125 50000 2078-03-27 

232 कारपाटा जािनुेपानी तथा बासका रुख पाँिेरो ििात 7 125403 106700 2077-09-03 106700 117021 100000 2078-03-21 

233 ठूलाचौर देघख बोटे पछुार िो.बा. स्तर उन्नती 7 80894 67900 2077-09-03 67900 79040 70000 2078-03-22 

234 बाहनुथोक नाली मनिााण 7 59012 48500 2077-09-03 48500 60272 50000 2078-03-27 

235 गैराटोल ववश्वकिाा िघन्दर मनिााण वडा नं.७ 7 237527 194000 2077-09-03 194000 224393 200000 2078-03-27 

236 ठूलापोखरा देघख बगैचा सम्पि िोटर बाटो उन्नती 7 503669 436500 2077-09-03 436500 509892 450000 2077-12-26 

237 बौदीबाट खालकाचौर िो.बा.मनिााण 7 59176 48500 2077-09-26 48500 59539 50000 2078-03-06 

238 भ.ुसंरक्षण 7 146689 126100 2077-09-28 126100 149088 130000 2077-11-23 

239 कामलकानाथ िघन्दर मसडी मनिााण 7 23479 19400 2077-10-06 19400 24351 20000 2077-12-17 

240 मभउमसन थान िघन्दर ििात 7 48055 38800 2077-10-09 38800 48128 40000 2078-03-29 

241 िाईकास्थान िघन्दर मनिााण वडा नं.७ 7 1171139 970000 2077-10-25 970000 1109843 1000000 2078-03-29 

242 शाखा िोटर बाटो ििात 7 895057 776000 2077-10-14 776000 895057 800000 2078-03-06 

243 बााँसडाडााँ कटहरे ग्यामभन जाली 7 91137 77600 2077-10-28 77600 93398 80000 2078-03-06 

244 देवालय आिा सिहुको भवन मनिााण 7 1111906 970000 2077-11-13 970000 1113697 1000000 2078-03-23 

245 भतेरपाटि िो.बा. िान बहादरु िरिमुन पखााल मनिााण 7 58842 48500 2077-11-23 48500 59682 50000 2078-03-27 

246 फेदी पवहरो रोकथाि 7 240046 194000 2077-12-03 194000 240811 200000 2078-03-11 
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247 

ठुलाचौर मिदनुकाचौर उखाप रोटेपानी सल्लेरी 
वपडीडाडााँ कोल तथा काकी िरसम्पिा िो.बा.स्तरउन्ती 7 399730 339500 2077-12-09 339500 401193 350000 2078-03-06 

248 िाईकास्थान िघन्दर िडेरी मनिााण 7 556130 485000 2077-12-10 485000 561415 500000 2078-03-06 

249 कुडर कटर रुख िो.बा. 7 46477 38800 2077-12-25 38800 48838 40000 2078-03-22 

250 बडहरे िो.बा.मनिााण 7 163107 145500 2077-12-30 145500 169706 150000 2078-03-17 

251 ठुलाचौर- लािडााँडा -राजा-हररयाली सडक 7 889377 776000 2078-01-05 776000 891330 800000 2078-03-23 

252 बााँझाबारी ट्रान्सफा िर संरक्षण 7 123087 97000 2078-01-14 97000 125100 100000 2078-03-21 

253 काफालचौर िघन्दर ििात 7 56857 48500 2078-01-14 48500 57065 50000 2078-03-29 

254 बासपोखरा देघख उवप्रकोट नाली मनिााण 7 68338 58200 2078-01-15 58200 78000 60000 2078-03-27 

255 उवप्रकोट पखााल मनिााण 7 47070 38800 2078-01-15 38800 47461 40000 2078-03-27 

256 जोतापोखरा बैगचा िोटर बाटो 7 230825 194000 2078-01-15 194000 516354 200000 2078-03-27 

257 म्पयालडाडा खेलिैदान र जाली मनिााण 7 55924 48500 2078-01-15 48500 57143 50000 2078-03-27 

258 गाउाँटोल िघन्दर मनिााण वडा नं.७ 7 334796 291000 2078-01-15 291000 336900 300000 2078-03-27 

259 शाखा िोटर बाटो ििात वडा नं. ७ 7 447138 359870 2078-01-15 359870 418081 371000 2078-03-27 

260 मनशानटारी ट्रष्ट पलु संरक्षण ७ 276577 242500 2078-03-23 242500 284616 250000 2078-03-27 

261 घखमताप ठुलोपोखरा िो.बा.नाली मनिााण 7 84388 67900 2078-01-15 67900 84388 70000 2078-03-29 

262 बडडााँडा खोररया खोल्सी मलफ्ट खानेपानी 7 496869 496770 2078-03-15 496770 426900 496770 2078-03-30 

263 शाखा िोटरबाटो ििात 7 166149 145500 2078-02-05 145500 170648 150000 2078-03-30 

264 गाउाँपामलका स्तरीय िोटर बाटो ििात संभार
 1-

7 1377386 1202800 2078-01-25 1202800 1373765 1240000 2078-03-30 



 

 

37    गलु्िीदरबार गाउाँपामलका  वावर्ाक ई-बलेुवटन (आ.व. २०७७/२०७८)  

 

 

 

आमथाक तथा सािाघजक उपलब्िी / गमतववमि 
1. साना कृवर् ववकास कायाक्रि अन्तगात बाख्रा पकेट कायाक्रि वडा नं.६ िा संचालन गररएको ।  

2. गाई भैँसी पालक कृर्कहरुका गाई भैँसी बीज वृवद्धको लामग मन:शलु्क रुपिा AI को व्यवस्था मिलाइएको।  

3. वडा नं. १,२,४ र ५ िा बङ्गुर पालन कायाक्रि संचालन गररएको  

4. वडा नं. २ िा बाख्रा पालन र वडा नं. ६ िा भैँसीपाल सम्पबन्िी कृर्क पाठशाला संचालन गररएको  

5. कृर्कहरुको सिस्या पवहचान गदै आवश्यक परािशा प्रदान गना कृर्कसाँग पश ुप्राववमिक कायाक्रि संचालन 
गररएको ।  

6. गाउाँपामलकािा उत्पादन अगाामनक कृवर् उपजहरुलाई खररद गरी अगाानीक खानकुेरालाई वढवा ददनको लामग 
वडा नं. ६ िा एग्रो टुररजि कायाक्रि संचालन गररएको .  

7. साना कृवर् पकेट ववकास कायाक्रि अन्तगात खाद्यनबाली कायाक्रि वडा नं. ६ िा तरकारी तथा आल ुखेती 
कायाक्रि वडा नं. ३ िा गरर २ वटा कृवर् पकेट ववकास कायाक्रि संचालन गररएको  

8. वडा नं. १ को घशवपरुी, टारी, बवुढचौर र िामलगाउाँ र वडा नं. २ को िोराहा फााँटिा स्िाटा कृवर् कायाक्रि 
संचालन गररएको ।  

9. सिुारीएको गरा सवहतको चक्कला बन्दी कायाक्रि वडा नं. ४ को गरिटारीिा संचालन गना आवश्यक सिन्वय 
गरर कृर्क सिूहलाई प्रोत्साहन गना रु ३ लाख सहयोग गररएको 

10. वडा नं. १ िा बोटेगाउाँ र कुिाल गाउाँ, वडा नं. ३ को मनदरु र वडा नं. ४ को पल्लो वीरवासिा निनुाको 
रुपिा एक िर एक करेसाबारी कायाक्रि संचालन गररएको । 

11.  वडा नं. २, ४ र ५ िा एक गाउाँ एक उत्पादन कायाक्रि अन्तगात तरकारी खेती कायाक्रि संचालन गररएको ।  

12.  िह उत्पादनिा आत्िमनभार बन्न वडा नं. १, ३, ४ र ७ िा िौरी ववकास कायाक्रि संचालन गररएको ।  

13.  ववदेशबाट फकेका यवुाहरुलाई प्रोत्साहन गना सबै वडािा कोमभड कृवर् कायाक्रि संचालन गररएको   

14.  गाउाँपामलका मभर रहेको बााँझो खेती योग्य जग्गा उपयोगको लामग भमूि बैंकको स्थापना गरर बााँझो जग्गाको 
उपयोगको  गना कृर्कहरुलाई अनदुान ददने काया गररएको । 

15. गाउाँपामलका मभर उत्पाददत ववमभन्न कृवर् उपजहरु, हस्तकलाका सािाग्रीहरु, ववमभन्न रैथाने कृवर् बालीहरुको 
संकलन तथा ववक्री ववतरणको लामग गाउाँपामलकाको कोशलेी िर संचालन र व्यवस्थापनको लामग वडा नं. ४ िा 
रहेको नवर् वहउुद्देघशय कृवर् सहकारी संस्था मल. साँग रु १० लाखको सम्पझौता गररएको ।  

16. गाउाँपामलका मभरका गररव नागररकहरुको पवहचान गरी पररचय पर ववतरण गनाको लामग लगत संकलन गने 
काया सम्पपन्न गरी आगािी आ.व. देघख पररचय पर ववतरणको काया गने तयारी गररएको ।  

17.  जेष्ठ नागररक सम्पिान तथा अन्तवक्रया कायाक्रि अन्तगात सबै वडाको टोल स्तरिा गई ८७ वर्ा भन्दा िामथका 
जेष्ठ नागररकसाँग अन्तवक्रया गनुाको साथै फाइवर मसरक र रेमडयो उपहार प्रदान गरी सम्पिान गररएको ।  

18.  िवहला सिूह तथा संस्थािा आवद्ध भएका िवहलालाई सिूह तथा सहकारी संस्था संचालन, िरेल ुतथा लैवङ्गक 
वहंसा, नेततृ्व तथा संचार मसप, प्रजनन ्स्वास्थ्य, ग्रािीण व्यवसाय, िवहला सशिीकरण लगायतका ववर्यिा 
अनघुशक्षण तामलि सबै वडािा संचालन गररएको।  
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19. कोमभड संक्रमित र कोमभडका संकास्पद मबरािीहरुको स्वास्थ्य पररक्षण तथा उपचारको लामग स्वास्थ्य संस्था 
सम्पि जान आउन २ वटा एम्पवलेुन्स र एउटा घजप गरर ३ वटा सवारी सािन मन:शलु्क उपलब्ि गराइएको ।  

20.  कोमभड िहािाररको संक्रिण रोकथाि मनयन्रणको लामग आवश्यक व्यवस्था मिलाई गाउाँपामलकािा अघक्सजन 
सवहत १० शैयाको कोमभड अस्पताल संचालन गरर नागररकको उपचार गने व्यवस्था मिलाइएको ।  

21.  कोमभडको कारणले गदाा अवरुद्ध भएको शैघक्षक वक्रयाकलापलाई वैकघल्पक िाध्यिबाट मनरन्तरता ददइएको  

22.  गाउाँपामलकाका गभावती िवहलाहरुलाई संस्थागत प्रसतुीलाई प्रोत्साहन गदै गाउाँपामलकाको वमथाङ्ग सेन्टर सम्पि 
आउन र जानको लामग मन :शलु्क एम्पबलेुन्सको व्यवस्था गररएको ।  

23. िखु्यिन्री ग्रामिण ववकास तथा रोजगार कायाक्रि िाफा त आवास वववहनहरुको लामग ५ वटा आवास मनिााण गने 
काया गररएको, ववमभन्न मसपिूलक तथा स्वरोजगारिूलक तामलिहरु संचालन गररएको, ववद्यालयिा शदु्ध वपउन े
पानीको लामग गाउाँपामलकाका सबै सािदुावयक ववद्यालयहिा यरुो गाडा तथा यभुी वफल्टरको व्यवस्था गररएको । 

24. गाउाँपामलकाका नागररकको स्वास्थ्य सरुक्षािा सताकता अपनाउाँदै ववमभन्न स्वास्थ्यका कायाक्रिहरु कायायोजना 
सवहत संचालन गररएको । कोमभड १९ संक्रिीत भई होि आइसोलेसनिा रहन ुभएका नागररकहरुलाई 
जनप्रमतमनमिको सिन्वयिा िरिरिा स्वास्थ्यकिी पररचालन गरर आवश्यक स्वास्थ्य परािशा कायाक्रि संचालन 
गररएको । साथै संक्रिीतको स्वास्थ्य अवस्थानसुार अघक्िमिटर लगायतका स्वास्थ्य सािग्री उपलब्ि   
गराईएको ।  

25. घजल्लािा रहेको कोमभड परीक्षण ल्याब संचालनको लामग गाउाँपामलकाबाट १० र ल्याबको कायाालय संचालन 
खचा वापत २ लाख गरी रु १२ लाख रकि उपलब्ि गराई संक्रिण रोकथाि तथा परीक्षणको दायरा बढाउन े
कायािा सहयोग योगदान गरेको । 

26. गररब पररवार पवहचान तथा पररचय पर ववतरण कायाक्रि अन्तगात लगत संकलन काया सम्पपन्न भएको ।  

वडा नं.  जम्मा घर धुरी संख्या  तथ्याङ्ग संकलन पररवार संख्या  कैफियत  

१  ९१३  ९०७   

२  ९६१  ८५२   

३  ६९२  ६४४   

४  ११२१  १०१५   

५  ५१४  ३८८   

६  ५६४  ४७०   

७  ८३७  ६२६   

जम्मा  ५६०२  ४८९७   
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आ.व. २०७७।७८ िा सूचीकृत भएका वेरोजगार व्यघिहरुको वडागत वववरण 
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व्यवसाय दताा सम्पबन्िी वववरण 
 व्यवसाय नववकरण तथा दतााः - ४७५ वटा  

 कृवर् फिा दतााः- ११ वटा 

 पश ुफिा दतााः- १३ वटा 

 कृवर् तथा पशपंुक्षी फिा दतााः- ४६ वटा 

 व्यवसाय नयााँ दतााः- २१४ वटा 

 व्यवसाय नवीकरणः- १९१ वटा  

 व्यवसाय लगत कट्टाः- ३ वटा 

न्यावयक समिमतको बैठक सम्पबन्िी वववरण 

मस.नं.  उजरुी वववरण   उजरुी संख्या  फछायौट संख्या  लक्ष्य  प्रगमत  कैवफयत  

१  िरायसी  सम्पबन्िी वववाद 
आदद  

     ७      ६  100  ८५.७१   
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गाउाँपामलकािा संचालनिा रहेका सहकारी सम्पबन्िी वववरणः 

क्र.स. 
सहकारीको नाम र 

ठेगाना 
दताा न.ं र ममतत फकमसम मुख्य कारोबार 

सदस्य संख्या पतिल्लो आ.ब. को ववततय वववरण 

प्रत्यक्ष  
रोजगारी 

कोपोममसमा 
आबद्ध भए 
नभएको 

सम्पतत 
शद्धधकरण 
सम्बन्धी 
प्रततवेदन 
पेश गरे 
नगरेको  

महहला पुरुष जम्मा शेयर प ूँजी बचत संकलन ऋण लगानी 
स्स्िर 
सम्पतत 

जम्मा सम्पतत 
दातयत्व 

१ 
उजेलादेवी कृवि  
स.सं.लल. वडा नं. १ ५०३/०७१/०७२ कृवि बचत/ऋण ५० ५१ १०१ १०१००० ४५५४११ ५८०८८९   ५८१९०१ १ जना नभएको नगरेको 

२ 
उज्जल उपभोक्ता 
स.सं.लल. वडा नं. १ १७/०६६/६/२९                          ननष्कृय  

३ 

काभ्रेपोखरी बचत 
तथा ऋण स.स.लल. 
वडा नं.२ 

२९६/०६६/१/२१ एकल बचत/ऋण ६४ ५४ ११८ ३८९००० १८४०४४५ ९८९००० ४४६२ २५६२३७१ १ जना नभएको नगरेको 

४ 
गौरीशंकर कृवि  
स.सं.लल. वडा नं. २ ३२/२०६६/११/२५ कृवि बचत/ऋण ९२ ९८ १९० ३८०००० ३७०८३३३ २४५०००० ४४८०२०९   १ जना नभएको नगरेको 

५ 

लमललजुली 
बहुउदेश्यीय कृवि 
स.सं.लल. वडा नं. २ 

०३/११/२०६६ बहु   १३९ ६८ २०७ २६४०० १८११९८८ १८१०९८८   १८११९८८ ० नभएको नगरेको 

६ 
जुभुङ्ग मौरीपालन 
स.सं.लल. वडा नं. २ ४८७/०७०/५/१९                         ननष्कृय  

७ 

गौडाकोट अदवुा 
उत्पादक स.स.ंलल. 
वडा नं. ३ 

३९३/०६९/११/१ कृवि बचत/ऋण ३५ २० ५५ ७०७०० ८०७४४१ ८०३७६६   ८७८१४१ ० नभएको नगरेको 

८ 
साना ककसान कृवि  
स.सं.लल. वडा नं. ३ १८९/061/१०/१ कृवि बचत/ऋण/अन्य १२४४ २३२ १४८० ९११३७०० १२६४३१६९५ १६४०५२५३०२ १७६२९०१ २११४२३१५८ ५ जना नभएको नगरेको 

९ नवदगुाा महहला दगु्ध ४२/०६०/४/११ कृवि बचत/ऋण २६ ० २६ ११२०० १०१५३९ १५१३११ १३३००० १५१३११ १ जना नभएको नगरेको 
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क्र.स. 
सहकारीको नाम र 

ठेगाना 
दताा न.ं र ममतत फकमसम मुख्य कारोबार 

सदस्य संख्या पतिल्लो आ.ब. को ववततय वववरण 

प्रत्यक्ष  
रोजगारी 

कोपोममसमा 
आबद्ध भए 
नभएको 

सम्पतत 
शद्धधकरण 
सम्बन्धी 
प्रततवेदन 
पेश गरे 
नगरेको  

महहला पुरुष जम्मा शेयर प ूँजी बचत संकलन ऋण लगानी 
स्स्िर 
सम्पतत 

जम्मा सम्पतत 
दातयत्व 

उत्पादक कृवि  
स.सं.लल. वडा नं. ३ 

१० 

काललका महहला 
जागनृत बहुउदेश्यीय 
स.सं.लल. वडा नं. ३ 

२४१/०६४/१२/४ बहु बचत/ऋण ३०२ ० ३०२ ४५८५०० ३०९९३६९ ३७२२३४२   ४१८०८४२ १ जना नभएको नगरेको 

११ नवदगुाा कृवि  
स.सं.लल. वडा नं. ३ ३११/०६६/७/९ कृवि बचत/ऋण ६५० २४२ ८९२ १०१६२०० १०४०५९३४ १३१९७२०८ ९६२७३ १०३५५१३४ ४ जना नभएको नगरेको 

१२ नवरत्न कृवि  
स.सं.लल. वडा नं. ४ ४२८/०७०/३/१० कृवि बचत/ऋण/कृवि ४३२ १९५ ६२७ ८७७८०० ६४२५९७४ ६६२३०१० १२१७७३५ ७८४०७४५/७३०३७७४ २ जना नभएको नगरेको 

१३ 
नवकोवपला अदवुा 
उत्पादक स.स.ंलल. 

वडा नं. ४ 
४०८/०७०/१/१०                           

१४ 
शुभप्रभात महहला 
कृवि बहुउदेश्यीय 

स.सं.लल. वडा नं. ५ 
५६३/०७३/११/९ ब. उ. बचत/ऋण १७३ ० १७३ १७४००० ३१५५९१ ११४२४००   १०८९५९० १ जना नभएको नगरेको 

१५ 
अमरकल्याण बचत 
तथा ऋण स.स.लल. 

वडा न ं५ 
२७१/०६५/६/१५                           

१६ 
ईश्वरी बचत तथा 
ऋण स.स.लल. वडा 

नं. ६ 
३०८/०६६/३/२६ एकल बचत/ऋण २२५ १५६ ३८१ १८८००० ३९०२७३७ २१२५५०० १०५४८ ५१४६०२९ १ जना नभएको नगरेको 
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क्र.स. 
सहकारीको नाम र 

ठेगाना 
दताा न.ं र ममतत फकमसम मुख्य कारोबार 

सदस्य संख्या पतिल्लो आ.ब. को ववततय वववरण 

प्रत्यक्ष  
रोजगारी 

कोपोममसमा 
आबद्ध भए 
नभएको 

सम्पतत 
शद्धधकरण 
सम्बन्धी 
प्रततवेदन 
पेश गरे 
नगरेको  

महहला पुरुष जम्मा शेयर प ूँजी बचत संकलन ऋण लगानी 
स्स्िर 
सम्पतत 

जम्मा सम्पतत 
दातयत्व 

१७ जनहहन  स.स.लल. 
वडा नं. ६                             

१८ 
चारपाला बचत तथा 
ऋण स.स.लल. वडा 

नं. ७ 
२९३/२०६६/१/२५ एकल बचत/ऋण ३५६ २५७ ६१३ १८८४५०० १८११११६३ २१४७१२५० ८३७२३ २३५१४०३६ १ जना नभएको नगरेको 

१९ 
दरबार देववस्थान 

कृवि  स.सं.लल. वडा 
नं. ७ 

४३२/०७०/३/११ कृवि बचत/ऋण ७६ ४८ १२४ १२५००० ८९१६३४ १०७०००     १ जना नभएको नगरेको 

२० 
ठुलापोखरा महहला 
ववकास बहुउदेश्यीय 
स.सं.लल. वडा नं. ७ 

211/2062/3/20 ब. उ. बचत/ऋण ६१५ ० ६१५ ६१५००० ९८४०००० १०५९३००० भवन १०४५५०७ २ जना नभएको नगरेको 

२१ 
लमरलमरे बचत तथा 
ऋण स.स.मल. वडा 

नै. ४  
२२३/०६३/८/८ एकल बचत /ऋण 1070  802  1872  5046००० 48671370  55445641  990000    ३ 

जना नभएको नगरेको 
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घशक्षा सम्पबन्िी कायाक्रिहरुको वववरण 

qm=;=  sfo{qmd  ;+Vof  ljlgof]lht 

/sd  
vr{ /sd  k|ult 

k|ltzt  

!  k|wfgfWofks a}7s  *  3,20,000  1,99,386  62.30  

@  lzIff ;ldlt a}7s  $  1,00,000  90,167  90.16  

#  kf7\oqmd n]vg tyf 

:fDkfbg !-#  

!!  2,00,000  2,00,000  100  

$  xfd|f] u'NdLb/af/  

sIff !  
!$ hgf lj1 

lzIfs  
ljleGg lzif{sjf6 /sdfGt/ u/L jh]6 

ljlgof]hg ul/Psf]  

%  k/LIff Joj:yfkg a}7s 

vr{  
$  3,50,000  1,07,880  44.22  

ljifout ;ldlt a}7s vr{  @  20,905  

Worksheet  lgdf0{f tyf 

ljt/0f  

@^ hgf @ lbg  26,000  

^  ufkf :t/Lo v]ns'b lzIfs 

Joj:yfkg  
!  2,60,000  2,60,000  100  

&  ljBfno sd{rf/L tyf 

jfnsIff lzIfs 

cled'lvs/0f  

*@  1,00,000  1,00,000  100  

*  sIff !-# kf7\oqmd 

k|af]lws/0f  
^) @ r/0f  1,50,000  1,50,000  100  

(  ljBfno sd{rf/L k|f]T;fxg  
$)  1,00,000  1,00,000  100  

!)  afnsIff lzIfs k|f]T;fxg  
$@  2,00,000  2,00,000  100  

!!  ljBfno ;3g cg'udg 

cjnf]sg / lg/LIf0f  
%  1,50,000  1,50,000  100  

!@  lzIff ;ldlt ;b:o / k| c 

x?sf] gd'gf ljBfno e|d0f  !  $$ hgf  3,00,000  3,00,000  100  

!#  Jf]f6]dfemL efiff ;+/If0f  
 !,#),)))  !,#),)))  !))  

!$  ;+:s[t efiff ;+/If0f j8f g+= !  

 !,#),)))  !,#),)))  !))  
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आ.व. ०७७/०७८ िा खररद गररएका सािग्रीहरु सम्पबन्िी वववरण 

l;=g+=  कायाक्रिको नाि  संख्या  रकि  कैवफयत  

!  खानेपानी टंकी vl/b  j8f नं २, ४, ५ र ६ िा  @(&  १०,५८,१३३  ५०० र ३०० मल. 

@  Knfli6s 6g]n l;n kf]lng () lh= P;=Pd= ५० 
% अनदुान कायाक्रि अन्तगात  

@$)  %,@*,)))   वडा नं. १,२, ७ र 
गा.पािा  

#  /fxt Joj:yfkg lqkfn vl/b  !%)  !,(%,)))   

$  Nofk6k Jofu vl/b lzIfs तथा किाचारीका लामग  $#)  ^,%%,(^%   

%  सािदुावयक ववद्यालयका छाराका लामग :ofgL6]/L Kof8 
vl/b 

 ##*%) 

Kofs]6  
(,@$,@*#   

^  जभुङु्ग बमलथिु uf}8fsf]6 :of:Yo चौकीका nflu 
;f]nf/ Kofgn OGe6/ j]l6« vl/b 

# ;]6  $,%(,)))   

&  गररव परीचयपर तथ्याङ्क ;+sng u0fssf nflu ट्याव 
vl/b 

&  @,%&,@))   

*  nlIft ju{sf nflu j8f g+ ! देघख ७ िा d]8kf 

कायाक्रि 6g]n / खानेपानी टंकी खररद  
*) 6g]n 

^) टंकी  
%,(#,!$)   

(  ls;fg6f/L emf]=k=l:6n पार्टसा vl/b j8f g+= ^  !  !!,@@,#*@   

!)  j8f sfo{{no / uf=kf=िा ljBtLo xfhL/ h8fg  * ;]6  !,$#,)))   

!!  कोमभड अस्पतालको ] nflu सािग्री vl/b !) ;]6 j]8 

clS;hg l;lnG8/ #  कन्सन्टे्रटर ३  

 ^,!$,%!)   

!@  वडा नं. g+=!, % र ^ का ls;fgsf nflu %)% 
cgbfgjf6 wfg sf6\g] d]l;g vl/b  

^ ;]6  !,(*,)))   

!#  j8f sfof{nox?df kl~hs/0f cgnfOg 

Joj:yfkgsf] nflu sDKo'6/, lk|G6/, :Sofg/, 4G 

Dongle vl/b  

&/& सेट  &,#!,*^$   

!$  वडा Joj:yfkgsf] nflu बेट्री * OGe6/ $ j8f 

g+= @, &, % र $ िा  
$ ;]6  @,%&,!))   

!%  dVodGqL u|fld0f ljsf; sfo{qmdjf6 =सािदुावयक 
ववद्यालयहरु( प्रा.वव., मन. िा. वव. र िा.वव.)िा शदु्ध 

vfg]kfgL Joj;yfkg ug{ o/f]uf8{ lkmN6/ खररद  

$)  $,%%,&))   

!^  वडा g+ =! sf] nflu %)% अनदुानिा ldlg 6]n/, kfj/ 6]n/ 
vl/b  

&  #,(%,)))   

!&  वडा g+ =४ sf] nflu १००% अनदुानिा ldlg 6]n/  vl/b  %  #%))))   

!*  जस्तापाता vl/b uf=kf= र वडा g+= @ ,$  @$% j08n  @%,!(,##%   
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l;=g+=  कायाक्रिको नाि  संख्या  रकि  कैवफयत  

!(  ;efxn Joj:yfkgsf] nflu ;f]kmf;]6 ,6]jn ,P; df]8n कुची 
kbf{, sfk]{6 रोष्टि टी 6]jn वफवटङ्गका ;fdg vl/b  

 !!,*%,)))   

@)  फमनाचर tyf lkmSr/df x]Nk 8]:s lgdf{0f, uf=kf, j8f sfof{no 

र :jf:Yo संस्थािा कुघचा{, 6]jn, b/fh, nufot kmlg{r/ 

;fdfg vl/b  

 &,*#,)))   

@!  िेमसनरी cf}hf/ kmf]6f] slk, lk|g6/, h]g]6/ cGo ;dfg vl/b   @,)),@))   

@@  गाउाँपामलका लगायत ववमभन्न zfvf, j8f sfof{no, 

:jf:yo ;+:yfsf nflu rflxg] :6]zg/L ;fdfg k':ts, 
n]6/ Kof8 kmf/dx?, 5kfO jfktsf ]  

 !%,$%,@))   

@#  पाईप vl/b ljleGg ;fOhsf j8f g+=@, # ,$, ^ 

(साईज १६०,३२,२०,२५ mm)  
७७८४ मि.  ७,३९,०६१   

@$  nlIft sfo{qmd अन्तगात l;nfO d]l;g १५ ग्लेण्डर 
१६ ,ओघल्डङ्ग िेमसन ४, कैची १४ vl/b  

 #,$$,)))   
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स्वास्थ्य सेवा संचालन सम्पबन्िीका कायाक्रिहरुको वववरण 

सि न  कार्यक्रम  बजेट  बजेट खर्य  लक्ष्र्  
प्रगसि  

मुख्र् उपलब्धी  
भौतिक  तितिय  

१  कस्िो छ आमा कायक्रम  ९०००००  ९०००००  ३००  ७२  १००  ३२२ जनालाइ गभभजााँच र सतु्केरर जााँच संगै  १६१० प्याकेज तििरण र 

६५६ जना िालवातलकाहरुलाइ ९१८४ वटा अण्डा तििरण साथै पोषण 

प्रवर्द्भन  

२  तिर्भ रोतगको तनशलु्क उपचार  ३५००००  ३५००००  १०००  ७०  १००  १५८ जना मधमुेहका रोतग लाइ ४२११५  
 चतकक मेटफतमभन, ५३५ उच्च रक्तचााँपका तिरामीलाइ १००६८६  
 चतकक एमलोड ५ र ७७ जना िमका तिरामी लाइ ६३१६० चतकक 

सालमोल  

३  तिध्यालय सातथ तशक्षा कायभक्रम  १५००००  १५००००  २०००  ७८  १००  ६२२ जना छात्र   र ९४२ छात्रा गरर १५६४ जनालाइ कक्षा तशक्षण गरर 

स्वास््य सचेिना अतभितृर्द्  

४  स्वास््य पवभर्द्भन कायभक्रम  १५००००  १५००००  ५००  ९७  १००  ७ ठाउाँमा स्वास््य प्रवर्द्भन कायभक्रम संचालन गरर सो कायभक्रमिाट जम्मा 

४८६ जना लाभान्वीि  

५  औषतध िथा स्वास््य सामाग्री खररि  १००००००  १००००००  १९९०९  ६६  १००  ८१५४ जना मतहला र ५०१८ जना परुुष गरर जम्मा  १३१७२ जना 

लाभान्वीि  

६  ितथभङ्ग सेन्टरको लातग उपकरण  १०००००  १०००००  ४५४  १५  १००  ६८ जनालाइ सरुतक्षि प्रसतुि सेवा प्रवाह  

७  प्राथतमक उपचार कायभक्रम  १०००००  १०००००  ५०००  ९९.६  १००  १४ जनालाइ िातलम सतहि प्रथतमक उपचार तकट िकस तििरण ४९८० 

जना लाइ प्राथतमक उपचार  
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सि न  कार्यक्रम  बजेट  बजेट खर्य  लक्ष्र्  
प्रगसि  

मुख्र् उपलब्धी  
भौतिक  तितिय  

८  उत्कृष्ट स्वास््य संस्था स्वास््यकतमभ 

प्रोत्साहन  

१०००००  १०००००  २०  १००  १००  २० जना स्वास््यकतमभ र ४ वटा  

स्वास््य संस्था परुस्कृि  

९  म स्वा से प्रोत्साहन  ८०००००  ८०००००  ८३  १००  १००  ८३ जना लाइ उपलब्ध  

शशभि अनिुान िफभ को कायभक्रम 

१  आधारभिु िथा आकतस्मक सेवाको 

लातग औषतध खररि  

११८५०००  ११८५०००  १९९०९  ६५  १००  सावभजतनन खररि ऐन िमोतजम औषतध खररि गरर तनिःशलु्क औषतधको 

तनयतमि आपतुिभ  

२  आधारभिु स्वास््य सेवा अनगुमन  ६००००  ६००००  ७  १००  १००  त्रैमातसक रुपमा सवै स्वास््य सस्थाहरुमा तनयतमि अनगुमन सम्पन्न ।  

३  क्षयरोग तनयन्त्रण कायभक्रम  २०००००  १५६०००  २०  ७५  ७८  जनचेिना अतभितृर्द् र डट्स उपचार को कारण क्षयरोग तनयन्त्रणको 

प्रकृयामा रहकेो  

४  सरुवा रोग िथा महामारर तनयन्त्रण  ४५०००  ४५०००  ५००  ९७  १००  सचेिनामलुक कायभक्रमका कारण सरुवा रोग तनयन्त्रण भैरहकेो ।  

५  सचुना संकलन भरेरतफकेशन एवम 

गणुस्िर सधुार साथै सतमक्षा  

२०००००  २०००००  ७  ९०  १००  अतभलेख िथा प्रतिवेिन ब्यवस्थापनमा सधुार ।  

६  खोप कायभक्रम  १८४०००  १८४०००  ४५४  ९०  १००  गि िषभको िलुनामा थप प्रगति साथै ड्रपआउट िच्चाको न्यतुनकरण  

७  पोषण कायभक्रम  ४७६०००  ४७६०००  ८१४  ६५  १००  गि िषभको िलुनामा उल्लेखतनय प्रगति हातसल  

८  स्वास््य तशक्षा  १०००००  १०००००  ५०००  ९८  १००  स्वास््य प्रवधभन कायभक्रम मा ३४५० जना लाभातन्वि  
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सि न  कार्यक्रम  बजेट  बजेट खर्य  लक्ष्र्  
प्रगसि  

मुख्र् उपलब्धी  
भौतिक  तितिय  

९  मात्री िथा नवतशस ुकायभक्रम  १५०००००  ८५००००००  ४५४  ६५  ५७  मात्रीतशस ुस्वास््यमा उल्लेखतनय प्रगति गनभ सफल ।  

१०  रातरिय  मतहला स्वास््य स्वयमसेवीका 

कायभक्रम  

१४४९०००  १२४९०००  ८३  १००  १००  स्वास््य प्रवर्द्भन कायभक्रमको प्रभावकाररिा ि््िो ।  

११  सने िथा नसने रोगहरुवारे अन्िरतक्रया  ५५०००  ५५०००  ५०  १००  १००  सने िथा नसने रोगहरुवारे जनचिेना अतभितृर्द्  

१२  नाक कान र्ातट िथा मखु स्वास््य 

सम्वतन्ध अतभमतुखकरण  

७५०००  ७५००  १२७  १००  १००  गाउपातलका तभत्रका ८३ जना म स्वा से र ४४ जना स्वास््यकतमभ गरर 

१२७ जना लाइ सो सम्वतन्ध जानकारर  

१३  िलव भिा िथा प्रशासतनक खचभ  २८४०००००   ८३  १००   समयमै कमभचाररहरुलाइ िलव भिा भकु्तातन  

१४  िालरोगको एतककृि ब्यवस्थापन  १०००००  १०००००  ४४  १००  १००  िालरोगको एतककृि ब्यवस्थापन सम्वतन्ध सतमक्षा िथा अनसाइट 

कोतचङ्ग सम्पन्न ।  

१५  न्यनुिम सेवा मापिण्ड कायाभन्वयन िथा 

सदुृत्करण  

२३००००  २३००००  २  १००  १००  स्वास््य सेवा प्रवाहमा गणुस्िर सधुार  

१६  आधारभिु स्वास््य सेवा केन्रको 

संचालन  

५०००००  ५०००००  १  १००  १००  आधारभिु स्वास््य सेवा केन्रको संचालन  

१७  सामातजक पररक्षण कायभक्रम  १०००००  १०००००  ६  १००  १००  सवै स्वास््य चौतकहरुको सामातजक पररक्षण कायभ सम्पन्न ।  
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कृवर् सम्पबन्िी कायाक्रिहरुको वववरण 

कायाक्रिहरुको नाि  बावर्ाक 
ववमनयोजन 

हाल सम्पिको प्रगमत 
लाभानववत 
जनसंख्या कायाक्रिको उपल्बिता 

कै.  

खचा रु.  खचा %  

cWoIf s[ifs ;DDffg sfo{s|d १,५०,००० 0 0 
- - 

 

Ps 3/ Ps s/];fjf/L १,५०,००० १,४६,८५० ९७.९० 
४७ जना 

वडा नं. ३ र ४ का कृषकहरुलाई आवश्यक तरकारी 
ववउपल र सामाग्रीको वमवनवकट ववतरण 

 

Pu|f] 6'/Lhd k|f]T;xfg २,००,००० २,००,००० १०० 
५ जना 

एग्रो  टुरीजमको लागी वडा नं.६ मा रहेको एग्रो ररसोट संग 
समंझतैा गरर काम गरररहेको 

 

s[lif oGqLs/0f %) Ü cg'bfg १,००,००० १००००० १०० 
६० जना ६ वटा धान काटने मेवसन वतरण 

 

s[lif ;DaGwL tfnLd  १,५०,०००  १,२८,५२५  ८५.६८  

२८० जना 
सब ैवडा का कृषकहरुलाई आवश्यक कृवष प्रववधी, रोग 

वकरा बाट बालीमा हुनसक्ने के्षती र वनयन्त्रण वबधी , 
सम्बन्त्धी  १ विने वसकाई सहवजकरण 

 

sf]eL8 ljz]if s[lif 

sfo{s|d  

४,००,०००  ४,००,०००  १००  

१८ जना 
कोभीड प्रभाववत भई फकेका कृषकहरुलाई उत्पािन 

सामाग्रीमा अनुिान 

गा.पा.  

vfwGg afnL  

ljh j[lb sfo{s|d  

१,००,०००  ३५,२००  ३५.२०  १०७ जना  
वडा नं.५ का कृषकहरुलाई वडँ संग समन्त्वय गरर उन्त्नत 

मकै ववउ ववतरण गररएको  

 

uf]nf ;lxtsf] d}/L ks]6 If]q lgdf{0f %)Ü 

cg'bfg  

१,५०,०००  १,४८,७५०  ९९.१७  ३२ जना  
वडा नं. ३ र ७ का कृषकहरुलाई ५०Ü अनुिानमा 

गोलासवहत (कम्तीमा ४ फे्रम मरैी भएको) मौरी धार 
ववतरण गररएको  

 

Rofp ljsf; k|f]T;xfg 

sfo{s|d  

१,0०,०००  १,००,०००  १००  १ फमम  
१ वटा च्याउ घरमा कररब २०० मुडामा वसताके च्याउ 

उत्पािन भईरहेको  

 



 

 

50       गलु्िीदरबार गाउाँपामलका  वावर्ाक ई-बलेुवटन (आ.व. २०७७/२०७८)  

 

 

कायाक्रिहरुको नाि  बावर्ाक 
ववमनयोजन 

हाल सम्पिको प्रगमत 
लाभानववत 
जनसंख्या कायाक्रिको उपल्बिता 

कै.  

खचा रु.  खचा %  

knfi6Ls 6g]n vl/b 

%)Ü cg'bfg  

२,००,०००  १,८९,९९७  ९५  -  
खररि समीवत माफम त पलाविक टनेल खररि गरर  वडा 

माफम त ववतरण गररएको  

 

afemf] hUuf v]tL  

cg'bfgsf] sfo{s|d  

७,००,०००  ५,८९,७८९  ८४.२६  २१७ जना  वडा नं. ४ र वडा नं.६ मा संचालन गररएको  
 

af+b/ nufot jGohGt' 

af6 jfnL ;+/If0f sfo{s|d  

१,००,०००  ८७,५००  ८७.५०  -  
खररि सवमवत माफम त बािर धपाउने यन्त्र खररि गरर वडा 

संग समन्त्वय गरर ववतरण गररएको  

 

vfwGg afnL  

ljh j[lb sfo{s|d  

१,००,०००  ३५,२००  ३५.२०  १०७ जना  
वडँ नं.५ का कृषकहरुलाई वडँ संग समन्त्वय गरर उन्त्नत 

मकै ववउ ववतरण गररएको  

 

;fgf l;+rfO{ sfo{s|d  

२,००,०००  १,९४,०००  ९७  ४५ घर धुरी  
वडा नं २ मा रहेको घोराहा वसहचाई कुलोको मममत कायम 

भएको  

;fgf 

l;+rfO{ 

sfo{s|d  

Ps :yflgo tx Ps 

pTkfbg sfo{s|d  

१७,००,०००  १६,२९,२००  ९५.८४  
३ वटा सहकारी 

अन्त्तगमतका शेयर 
सिस्य कृषकहरु  

सहकारी माफम त  सम्झतैा गरर वडा नं. २,४र ५ मा  
तरकारी खेती  सम्बन्त्धी कायमरम म संचलन भएको  

Ps 

:yflgo 

tx Ps 

pTkfbg 

sfo{s|d  

kfnLsf sf];]nL 3/ 

-k|bzgL tyf ljs|L sIf_ 

१०,००,०००  १०,००,०००  १००  
नवरत्न कृवष 

सहकारी  

पालीकामा रहेको कृवष उत्पािन  हरुको  पिमशन र वबरम ी 
ववतरणको लागी  सम्झतैा गरी  कायमरम म अगाडी 

बढाईएको  
 

sf]eL8 k|efljt eO{  

uf+p kms]{sf s[ifsx?nfO{ pTkfbg ;fdfu|L 

cg'bfg  

२०,००,०००  १९,७४,७०६  ९८.७४  २०० जना  
प्रिेश सरकारको  कायमववधी अनुसार कोभीड प्रभाववत भई 
गाउँ फकेका कृषकहरुलाई उत्पािन सामाग्रीमा अनुिान  

sf]eL8 

k|efljt eO{  

uf+p kms]{sf 

s[ifsx?nfO{ 

pTkfbg 
;fdfu|L 

cg'bfg  
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कायाक्रिहरुको नाि  बावर्ाक 
ववमनयोजन 

हाल सम्पिको प्रगमत 
लाभानववत 
जनसंख्या कायाक्रिको उपल्बिता 

कै.  

खचा रु.  खचा %  

;fgf s[lif cf}hf/ tyf 

oGq pks/0f cg'bfg  

१७,५०,०००  १७,५०,०००  १००  ७८ जना  
५०Ü अनुिानमा वमवनवटलर ३१ वटा, पलाविक टनेल ९१ 

वटा, चेन सअ १७ वटा र च्यापकटर २ वटा ववतरण  
 

s[ifs btf{ Joj:yfkg 

sfo{s|d  

३,००,०००  २,९८,३२०  ९९.४४  -  
कृषक िताम व्यवस्थापन कायमरम म संचालन गनमको लागी 

आवश्यक ल्यापटप र टयाब खररि गररएको  
 

s[lif tyf kz'kG5L ;DjGwL tYofÍ 

cWofjwL sfo{s|d  

१,००,०००  १,००,०००  १००  -  कृवष तथयाङ्क पुस्तीका तयार गररएको  

 

gf+of ax'pb]Zo g;{/L 

:yfkgf 

२,००,०००  २,००,०००  १००  १ फमम  
व्यवसायीक  फलफुल  ववरुवा उत्पािन गनमको लागी  

स्थायी जाली सवहतको  नसमरी घर  तयार भएको र आगामी 
बषमबाट सुन्त्तला जातको फलफुलको वबरुवा उत्पािन हुने  

 

/fli6o / :yfgLo dxTjsf vfw tyf kf]if0f 

;'/Ifdf 6]jf k'of{pg] jfnL j:t'sf] ;fgf 

Joj;foLs s[lif pTkfbg s]Gb| -ks]6_ 

ljsf; sfo{s|d ;+rfng  

२४,००,०००  २२,६१,०६१  ९४.२१  

१ फमम र १ कृषक 
समुह गरर प्रत्यक्ष 
रुपमा ४० घर का 

कृषकहरु 
लाभावन्त्वत भएको  

तरकारी पकेट कायमरम म बाट ३० वटा टनेलमा वनयवमत 
रुपमा गोलभेडा उत्पािन भईरहेको छ भने खाधन्त्न पकेट 

कायमरम म बाट कररब २० हे. के्षरफलमा उन्त्नत मकैको 
उत्पािन भएको छ । 

कृषकहरुलाई कायमरम म संचालन गिाम आवश्यक पने 
कृवष औजार उपकरण,रासायवनक मल,प्रववधी र वसंचाई 

को उवचत व्यवस्था भएको ।  
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 पश ुस्वास्थ्य सम्पबन्िी कायाक्रिहरुको वववरण 

l; g   of]hgf sfo{s|dsf] gfd  ljlgof]lht ah]6   ah]6 vr{     nIo  d'Vo pknAwL  

!  afv|f kfng sfo{s|d  !,)),)))  !,)),)))  Aoj;fOs ?kdf afv|f kfng 

u/]sf bnLt  sL;fgnfO j8f g 

# df cfyL{s cg'bfg lbg] .  

Aoj;fOs ?kdf afv|f kfng u/]sf bnLt  sL;fgx?n] 

cfyL{s cg'bfg nLO vf]/ ;'wf/ vf]/ lgdf0{f / 

cfocfh{gdf j[bL{ u/] .  

@  s[qLd uef{wfg tfnLd  %),)))  vr{ gePsf]  s[qLd uef{wfg tfnLd ug{  
P cfO /]]Kfm|L gePsf] .  

s[qLd uef{wfg ;DaGwL tfnLd u/LPsf]   

 

३  
esf/f] ;'wf/ sfo{s|d %) 

k|= cg'bfg  

!,)),)))  !,)),)))  esf/f] ;'wf/ ug]{  u'=b=uf=kf sf] j8f g+ $ df !^ cf]6f esf/f] ;'wf/ ;DkGg 

ePsf]  

४  
dT:o ljsf; sfo{s|d  !,)),)))  !,)),)))  uf=kf eLqsf df5f kfn]sf 

sL;fgx?nfO df5fsf e'/f bfgf 

/ cf}iflw ljt/0f ug]{  

u'=b=uf=kf eLqsf df5f kfn]sf sL;fgx?nfO %),))) 

df5fsf e'/f  # af]/f bfgf / cf}iflw jLt/0f u/Lof]  

५  df;' k;n ;'wf/ %)Ü= 

cg'bfg sfo{s|d  
!,)),)))  !,)),)))  

u' b uf kf eLq dfkb08 cg';f/  

;~rfng ePsf df;'k;n 

x?nfO cg'udg u/L df;' k;n 

;'wf/ ug]{ sfo{s|d  

uf kf eLq dfkb08 cg';f/  ;~rfng ePsf $ cf]6f 

df;' k;n x? ;'wf/ eP   

६  cfs:dLs /f]u ;DaGwL 

EofS;Lg sfo{s|d  
!,)),)))  !,)),)))  cfS;dLs vf]k nufpg] .  

uf=kf sf ;Dk'0f{ j8f x?df kL kL cf/, 

/fgLv]t,:jfOgKfmLj/ EofS;Lg nufO ;Dk'0f{ afvf s'v'/f 

au'/x?df /f]u ;+u n8g ;Sg] Ifdtf j[l4 ePsf] . 
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l; g   of]hgf sfo{s|dsf] gfd  ljlgof]lht ah]6   ah]6 vr{     nIo  d'Vo pknAwL  

&  

s'v'/f ;+/If0fsf] nflu %) 

k|= cg'bfgdf h]g]g]6/ 

v/Lb  

!, %),)))  !,)&,)))  afsL 

/x]sf] $# ))) uf 

kf df kmLtf{ .  

s'v'/fkfng ug]{ sL;fgnfO %) 

k|= cg'bfgdf h]g]g]6/ bLg]  

s'v'/fkfng ug]{ sL;fgnfO %) k|= cg'bfgdf $ cf]6f  

h]g]g]6/ ljt/0f u/Lof] .  

*  

afv|f ld;g sfo{s|d  

   

$,)),)))  

kz' jL1 s]Gb| 

af6  

$,)),)))  sNkgf afv| kmd{ / /fgf afv|f 

kmd{nfO  

vf]/ ;'wf/ ug]{  

rfks6/ v/Lb  

ldg/n cf}iflw jLt/0f  

3f;sf] jL?jf v/Lb  

   

kmd{ / /fgf afv|f kmd{nfO  

vf]/ ;'wf/ ug]{  

rfks6/ v/Lb  

ldg/n cf}iflw jLt/0f  

3f;sf] jL?jf v/Lb u/L bLO cfxf/fdf j[bL{ eof] k|hgg 

ljsf; eof] / lgjf{x d'vL afv|f kfng af6 Aaoj;fOs 

?kdf j[bL{ eof] .  

( af]o/ lj8/ x8  !,@%,)))  !,@%,)))  @% j6f vf]/ dd{t ug]{ %))) 

sf b/n] cg'bfg lbg]  

u'=b=uf kf j8f g+ ! jnLy'df kRrL; j6f vf]/ dd{t 

u/Lof] .  

h;dfM 3f;sf jL?jf cf}ifwL l8kLÍ 6]Í ! gLdf{0f eof]  

!)  s[ifL{ tyf kz' s/f/ v]tL  !,#%,)))  !,#%,)))  afv|f kfng ug]{  Aoj;flos ?kdf vf]/ lgdf0f{ u/L afv|f kfng u/Lof] 

!!  jf]o/ jL8/ x8{  *,*%,)))  

g]kfn 

nfOeO:6s  

*,*%,)))  vf]/ gLdf0f{ ug]{ .  

bfgf lk;fpg] d];Lg gLdf0f{ ug]{   

3f; sf6g] d];Lg  

afv|f hf]vg] d];Lg .  

&% k|= hftsf jf]sf jLt/0f  

h'sfdf6] cf}ifwL jLt/0f ug]{  

kf7;fnf ;~rfng ug]{ .  

j8f g+ @ df afv|fsf] kf7;fnf  ;DkGg j8f g= ^ df 

e};Lsf] ;+rfng eof]  

bfgf agfpg] t/Lsf af/] hfgsf/L .  
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l; g   of]hgf sfo{s|dsf] gfd  ljlgof]lht ah]6   ah]6 vr{     nIo  d'Vo pknAwL  

!@  afv|f ks]6 sfo{s|d  !%,)),)))  

k|b]z sfo{s|d  

!%,)),)))  afv|f vf]/ dd{t @$) hgfnfO 

%,)))÷ sf b/n] gof @ cf]6f 

vf]/ lgdf{0f %),)))  

sf b/n] tfnLd  cf}iflw ljt/0f 

lbg]  

afv|f vf]/ dd{t @$) hgfnfO cg'bfg %,)))÷ sf b/n] 

gof @ cf]6f vf]/ lgdf{0f %),))) sf b/n]   tfnLd  

cf}iflw ljt/0f lbg]  

!#  sf]eL8 ÷k|efjLt cg'bfg  

   

!%,)))))  

k|b]z sfo{s|d  

!%,)))))  

   

sf]eL8 k|efjLt eP/ ufp 

Kfms]{sfnfO ls;fgnfO cg'bfg 

lbg] sfo{s|d  

   

sf]eL8 k|efjLt eP/ ufp Kfms]{sfnfO ls;fgnfO 

@),))), @%,))),%),)))÷ sf b/n] cg'bfg Aoj:yf 

u/Lof]  

!$  aË'/  

ks]6  

#),)))))  #),)))))     

aË/ ljt/0f vf]/ dd{t ,gfof 

vf]/ lgdf0f{  

aË/ ljt/0f vf]/ dd{t ,gfof vf]/ lgdf0f{ u/L j8f g+ % 

df #! hgf nfefjLgt  

!%  nf]Ssn s'v'/f kfng 

sfo{s|d  

!,)),)))  !,)),)))  :yfgLo hftsf s'v'/f kfng 

sfo{s|d  

j8f g+ % sf] g]jf s'v'/f kmd{df %)))) / a/d]nL 

kz'kifL kmd{df %),))) xhf/sf rNnf s'v'/f kfNgL sfd 

u/Lof].  
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आमथाक वववरण 

आम्पदानी सम्पबन्िी वववरण 

मस.नं.  श्रोत  हालसम्मको आम्दानी  कैफियत  

१  नेपाल सरकार (समानीकरण)  ९,२६ꓹ ००,०००/-   

२  नेपाल सरकार (शसता अनुदान चालु)  १९,९५,३४,३५०/-   

३  प्रदेश (समानीकरण)  ५०,३७,०००/   

४  प्रदेश शसता  १४,८५,००००/-   

५  प्रदेश ववशेि  १२,००००,०००/-   

६  प्रदेश समपुरक  ११,२५०,०००/-   

७  राजश्व बाडफााँड (संघ)  ५,३७,५७,७०५.६७/-   

८  राजश्व बााँडफाड(प्रदेश)  ४३,३९,७६२.५५/-   

 जम्मा ५०¸१३¸६८¸८१८/-  

आन्तररक आम्पदानी सम्पबन्िी वववरण 

मस.नं. स्रोत  संकमलत रकि 

१ एकीकृत सम्पपिी कर 0.00 

२ भिुी कर (िालपोत) 11,43,496.49 

३ िरवहाल कर 1,00,647.08 

४ मसफाररस दस्तरु 13,19,019.00 

५ व्यघिगत िटना दताा 3,63,545.00 

६ व्यवसाय नववकरण 50,845.00 

७ संि संस्था सिूह दताा शलु्क 30,000.00 

८ संि संस्था सिूह नववकरण शलु्क 15,000.00 

९ ढुङ्गा मगटी वालवुा/टेण्डर 4,43,000.00 

१० ववववि आय/एम्पबलेुन्स आम्पदानी 3,60,125.00 

११ अन्य दताा 24,000.00 

१२ व्यवसाय दताा 7,83,000.00 

१३ सूची दताा 50,000.00 

१४ अन्य आय/बेरुजू दाघखलाबाट 1,80,170.00 

  कूल जम्पिा 48,62,847.57 
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खचा सम्पबन्िी वववरण 

१. गाउाँपामलका तफा  

मस.नं.  वववरण  बजेट रकि  खचा रकि  प्रमतशत  कैफियत 

१  पूाँजीगत  १४,४०,३३,१५७/-  १०,०३,१५५४०.७२/  ६९.६४% 
योजनाको म्याद थप भएकोले 
भुक्तानी गना बााँकी रहेको 

२  चालगुत  ११,१६,०८,४२८/-  ९,२३,६४,०००  ८३.९६%  

 

२. संघिय सरकारबाट हस्तान्तररत 

मस.नं.  वववरण  बजेट रकम  खचा रकम  प्रततशत  कैफियत 

१  प ाँजीगत  ५,२१,३५,९९९/-  ३,२३,१६,०१,०ꓸ ८५/-  ६१.५८% 
योजनाको म्याद थप भएकोले 
भुक्तानी गना बााँकी रहेको 

२  चालुगत  १९,९९,१३,३५०/-  १८,०१,५८,०४३.५०/-  ९०.११%  

 

३. प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तररत  

मस.नं. वववरण बजेट रकम खचा रकम प्रततशत 

१ प ाँजीगत २,२४,४२,०००/- २,१०,८६,७२६ꓸ ५६/- ९३.९६% 

२ चालुगत ५६,००,०००/- ५२७६५३३/- ९४ꓸ २२% 

 

४. प्रकोप व्यवस्थापन तफा  

मस.नं.  वववरण  बजेट रकम  खचा रकम  प्रततशत  

१  चालुगत  ५१,४५९१६/-  ४५,०९,१८१/-  ८८.२३% 
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ववमभन्न घशर्ाक अनसुार खचा वववरण 

मस.नं. वववरण बजेट जम्पिा खचा 

१ पाररश्रमिक किाचारी १,४५,००,००० १,११,४५,३१७.९६ 

२ पाररश्रमिक पदामिकारी ८०,००,००० ७५,४७,००० 

३ पोशाक ६,५०,००० ५,२०,००० 

४ और्िीउपचार खचा १,००,००० १,००,००० 

५ स्थानीय भिा ४,५०,००० २,६२,३०० 

६ िहंगी भिा ८,४०,००० ५,३४,००० 

७ वफल्ड भिा ३,००,००० ३,००,००० 

८ किाचारीको बैठक भिा ५,००,००० ४,९४,००० 

९ किाचारी प्रोत्साहन तथा परुस्कार २३,००,००० २२,८७,४१२ 

१० अन्य भिा १,००,००० ४०,३८८ 

११ पदामिकारी बैठक भिा १९,७०,००० १८,९२,५०५ 

१२ 
किाचारीको योगदानिा आिाररत मनवतृभरण 
तथा उपदान कोर् खचा 

४,५०,००० २,७९,०२७ 

१३ 
किाचारीको योगदानिा आिाररत बीिा कोर् 
खचा 

१,५०,००० ९,६०० 

१४ पानी तथा मबजलुी ४,५०,००० २,१६,०३५.०४ 

१५ संचार िहसलु ३,००,००० १,४१,१०८ 

१६ संचार िहसलु १३,५०,००० ७,७०,६२० 

१७ इन्िन (पदामिकारी) ५,००,००० ४,७५,४६१ 

१८ इन्िन (कायाालय प्रयोजन) १२,००,००० १०,४०,४५१ 

१९ इन्िन (कायाालय प्रयोजन) ५०,००० ५०,००० 

२० सवारी सािन ििात खचा ८,००,००० ५,५९,०४४ 

२१ मबिा तथा नवीकरण खचा ३,००,००० ३,००,००० 

२२ 
िेघशनरी तथा औजार ििात सम्पभार तथा 
सञ्चालन खचा 

४,००,००० २,०२,२२२ 

२३ िसलन्द तथा कायाालय सािाग्री २०,२०,००० २०,१२,७६० 
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मस.नं. वववरण बजेट जम्पिा खचा 

२४ पसु्तक तथा सािग्री खचा २,००,००० १,९६,००० 

२५ इन्िन - अन्य प्रयोजन १,००,००० १,५०० 

२६ परपमरका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खचा ७,५०,००० ७,४८,४६० 

२७ सेवा र परािशा खचा ५,००,००० १,०३,४०० 

२८ करार सेवा शलु्क ७३,९७,००० ६९,०३,२४२ 

२९ करार सेवा शलु्क ८,००,००० ३,५३,०४० 

३० अन्य सेवा शलु्क ५,००,००० ८०,००० 

३१ किाचारी तामलि खचा ३,००,००० २,९९,६९२ 

३२ 
सीप ववकास तथा जनचेतना तामलि तथा गोष्ठी 
सम्पबन्िी खचा 

३,५०,००० २,५०,००० 

३३ 
सीप ववकास तथा जनचेतना तामलि तथा गोष्ठी 
सम्पबन्िी खचा 

६,००,००० ३,९६,४०० 

३४ 
सीप ववकास तथा जनचेतना तामलि तथा गोष्ठी 
सम्पबन्िी खचा 

१०,००,००० ९,९९,२१५ 

३५ कायाक्रि खचा २९,१५,००० २३,८६,२२५.५५ 

३६ कायाक्रि खचा ८,५०,००० ३,६३,४६० 

३७ ववववि कायाक्रि खचा २,००,००० २,००,००० 

३८ अनगुिन, िूल्यांकन खचा ८,५०,००० ८,५०,००० 

३९ भ्रिण खचा ११,००,००० १०,९९,१३३ 

४० ववववि खचा २५,३६,००० २५,३६,००० 

४१ ववववि खचा १४,७२,०१५ ४,००,००० 

४२ सभा सञ्चालन खचा ८,००,००० ७,९९,४०० 

४३ िामिाक तथा सांस्कृमतक संस्था सहायता २,६०,००० १,८९,८५० 

४४ अन्य सस्था सहायता ५०,००० ४२,००० 

४५ अन्य सस्था सहायता १६,५०,००० १२,४२,६२० 

४६ 
सरकारीमनकाय, समिमत¸ प्रमतष्ठान एवं 
बोडाहरूलाई सशता चाल ुअनदुान 

५३,००,००० ५३,००,००० 

४७ सािाघजक सरुक्षा ५,००,००० ४,८३,००० 
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मस.नं. वववरण बजेट जम्पिा खचा 

४८ सािाघजक सरुक्षा १८,१०,००० १८,१०,००० 

४९ उद्दार, राहत तथा पनुस्थाापना खचा २५,००,००० २५,००,००० 

५० उद्दार, राहत तथा पनुस्थाापना खचा २८,००,००० २५,७७,०३७ 

५१ उद्दार, राहत तथा पनुस्थाापना खचा १,००,००० १,००,००० 

५२ िरभाडा १२,००,००० १२,००,००० 

५३ सवारी सािन तथा िेघशनर औजार भाडा ६,००,००० ५,४९,९०० 

५४ अन्य भाडा १,००,००० ९९,०१२ 

५५ अन्य वफताा १,३४,८९,५५३ १,००,३८,१२८ 
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आ.व. 2077/78 िा संचामलत ववमभन्न वक्रयाकलाहरुको तथ्याङ्कीय वववरण 

मस.नं सम्पपाददत प्रिखु कायाहरु आ.व. २०७७/०७८ जम्पिा कैवफयत 

1 पघन्जकरण तफा      

  

क. जन्िदताा ७७१   

ख. ितृ्यदुताा २६१   

ग. वववाहदताा २०९   

ि. सम्पबन्ि ववच्छेद ७   

ङ. बसाईसराई दताा १३३   

च. बसाई सरी गएको २६५   

छ. बसाई सरी आएको ३५   

2 सािाघजक सरुक्षा तफा      

  

ववतरण गररएको रकि ७६७१९८००   

जम्पिा लगत कट्टा भएको संख्या १५०   

जम्पिा थप भएको संख्या ७२६   

हाल कायि भएको जम्पिा संख्या ८४३२   

3 प्रिाघणत सम्पबन्िी     

  

नाता प्रिाघणत  ३२३   

आम्पदानी प्रिाघणत ५८   

अन्य प्रिाघणत  ३२८   

4 मसफाररस सम्पबन्िी     

  

नागररकता मसफाररस  ५४७   

नाबालक पररचय पर मसफाररस ३३   

प्रमतमलवप नागररकता मसफाररस २५५   

पेन्सन सम्पबन्िी कागजात मसफाररस ३२   

५ प्रकोप व्यवस्थापन सम्पबन्िी      

  
क) राहत प्राप्त गने संख्या  १७९   

ख) आमथाक सहायता रकि ५८०५००   

६ न्यावयक समिमत सम्पबन्िी वववरण     

  

क) न्यावयक समिमतिा दताा भएका मनवेदन संख्या ८   

   फछ्योट संख्या २   

ख) मिलापर भएका  ३   



 

 

61    गलु्िीदरबार गाउाँपामलका  वावर्ाक ई-बलेुवटन (आ.व. २०७७/२०७८)  

 

 

मस.नं सम्पपाददत प्रिखु कायाहरु आ.व. २०७७/०७८ जम्पिा कैवफयत 

ग) फैसला भएका ०   

ि) िेलमिलाप केन्र पठाइएको संख्या ०   

७ दताा नववकरण सम्पबन्िी     

  

संि संस्था दताा २०   

संि संस्था नववकरण ०   

व्यवसाय दताा ४८०   

व्यवसाय नववकरण २७   

कृवर् सम्पबन्िी फिा दताा १६   

कृवर् सम्पबन्िी फिा नववकरण ०   

पशपुालन सम्पबन्िी फिा दताा २७   

पशपुालन सम्पबन्िी फिा नववकरण ९   

कृवर् तथा पश ुफिा दताा ३३   

कृवर् तथा पश ुफिा नवीकरण ०   

कृर्क दताा संख्या ०   

कृर्क सिूह दताा संख्या २   

७ सहायता कक्षबाट सेवा मलने संख्या १९७५   

८ सािाघजक संजाल अध्यावमिक पटक ५६७   

९ कायाालयको वेवसाईट अध्यावमिक पटक २५८   

१० SMS िाफा त सूचना संम्पप्ररे्ण १७७८०   

११ अनुगमन सम्बन्धी वववरण (पटक)     

  

क. बजार अनगुिन २५२   

   कारवाही ६८   

ख. स्वास्थ्य चौकीहरुको अनगुिन  ९९   

ग. वडा कायालयहरुको अनगुिन  ७   

ि. ववद्यालयहरुको अनगुिन ९१   

ङ. सहकारी संस्थाहरुको अनगुिन ०   

च. योजनाहरुको अनगुिन मनरीक्षण ७२   

छ. योजनाहरुको प्राववमिक मनरीक्षण २४२   

ज. िासपुसलहरुको अनगुिन ८   

झ. और्िी पसलहरुको अनगुिन २५   

ञ. कृर्कहरुको फिा अनगुिन ६४   

ट. कृर्क भेटिाट (कृवर्साँग सम्पबघन्ित) ४०६   

ठ. कृर्क भेटिाट (पशपंुछीसाँग सम्पबघन्ित) ६५०   
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मस.नं सम्पपाददत प्रिखु कायाहरु आ.व. २०७७/०७८ जम्पिा कैवफयत 

१२ गनुासो फछौट     

  

क) कायाालयिा मनवेदन िाफा त  २   

ख) हेल्लो सरकार िाफा त ०   

ग) सािाघजक सन्जाल िाफा त ५   

13 बैठक सम्पबन्िी वववरण     

  

क. कायाापामलका बैठक २७   

ख. वडा समिमत बैठक १३७   

ग. ववर्यगत समिमत बैठक ११   

ि. ववपद् सम्पबन्िी बैठक ५   

ङ. LCCMC बैठक ८   

च. खररद सम्पबन्िी बैठक ३४   

छ. टेण्डर सम्पबन्िी बैठक ६४   

ज. किाचारी छनौट सम्पबन्िी बैठक ४४   

झ. ववपन्न नागररक उपचार सम्पबन्िी बैठक ५   

ज. स्टाफ बैठक १०   

झ. ववद्यालय प्र.अ.हरुको िामसक बैठक ९   

ञ. स्थानीय पाठयक्रि मनिााण समिमतको बैठक १४   

ट. घशक्षा समिमतको बैठक ४   

ठ.  न्यायीक समिमतको वैठक १०   

ड. िखु्यिन्री ग्रािीण ववकास कायाक्रि समिमत ९   

ण. अन्य  २१   

14 योजना सम्पबन्िी वववरण 0   

  

क. जम्पिा योजनाहरुको संख्या २८३   

ख. उपभोि समिमतबाट सम्पझौता भएको संख्या २३४   

ग. योजनाको रकि भिुानी २८१   

बोलपर / घशलबन्दी ०   

क. आयोजनाको Cost Estimate, Bidding Document तयार २१   

ख. ठेक्का सम्पझौता तयार २०   

ग. Bid Evaluation Report तयार १७   

ि. ठेक्का िूल्याङ्कन प्रमतवेदन ११   

ङ. आयोजना सपररवेक्षण ४२५   

उपभोिा समिमतद्वारा सम्पपाददत हनु ेयोजना     

क. योजना लागत अनिुान तयार ३९१   
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मस.नं सम्पपाददत प्रिखु कायाहरु आ.व. २०७७/०७८ जम्पिा कैवफयत 

ख. योजना िलु्याङ्कन तयार ५००   

ग. आयोजना सपुररवेक्षण १३००   

१५ स्वास्थ्य सेवा मलन ेनागररकहरुको वववरण     

  

स्वास्थ्य संस्थाबाट ३६९१५   

खोप केन्रबाट ४४९८   

िवहला स्वास्थ्य स्वयंसेववका िाफा त १८८९१   

गाउाँिर क्लीमनकबाट ५३००   

खोप कायाक्रि सम्पबन्िी वववरण     

मब.मस.जी. ३७१   

मड.वप.वट.१ ५३७   

मड.वप.वट.२ ५०६   

मड.वप.वट.३ ५५३   

वप.मस.मभ.३ एि आर ४८५   

जे.ई. ४६८   

एि आर २ ५०१   

वट.मड.२ र २+ ४३५   

क्षयरोग मनयन्रण सम्पबन्िी सेवा प्रदान २९   

ओ.वप.डी. सेवा     

िवहलाको संख्या १०८९९   

परुुर्को संख्या ७१५३   

"कस्तो छ आिा" कायाक्रि तफा  ०   

परािशा ददईएको संख्या ४००   

फोकल पसानले सम्पपका  गरेको पटक ८००   

िरिरिा ज्येष्ठ नागररक स्वास्थ्य सेवा ११६७   

१६ मनशलु्क और्िी ववतरण ४८७०४   

१७ िात ृतथा नवघशश ु २०३७   

१८ स्वास्थ्य वविा ३८४६   

१९ प्रिानिन्री रोजगार कायाक्रि योजना संख्या ११८   

२० रोजगारिा संलग्न जनशघि  १६१२   

२१ प्रिानिन्री रोजगारका लामग सूचीकृत संख्या १९९५   

२२ कृर्कहरुलाई ववउपल ववतरण (कृर्क संख्या) ०   

२३ कृर्कहरुलाई औजार ववतरण ६   

२४ पशपंुक्षी और्िी ववतरण २९३१६   
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मस.नं सम्पपाददत प्रिखु कायाहरु आ.व. २०७७/०७८ जम्पिा कैवफयत 

२५ पशपंुघक्ष मनकासा मसफाररस र संख्या १   

२६ 

कृमति गभाािान (गाई) २५१   

कृमति गभाािान (भैसी) १८५   

जम्पिा ४०६   

२७ जेष्ठ नागररक पररचय पर ववतरण संख्या १७   

२८ अपाङ्ग पररचय पर ववतरण संख्या ४१   

२९ गररव पररवार पवहचान तथा पररचयपरको लामग लगत संकलन ४८९७   

२९ गररव पररचय पर ववतरण संख्या ०   

३० ररि पदिा घशक्षक मनयिुी १०   

३१ हेल्थ डेस्कबाट सेवा मलनेको संख्या २३३०   

३२ ऐन, मनयि, मनयिावली, स्वीकृत भएको संख्या ४   

३३ कायावविी र मनदेघशका स्वीकृत भएको संख्या १२   
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आ.व. 207८/7९ िा संचालन हनेु केवह कायाक्रिहरुको वववरण  
 

१. हािो ववकास हाि ैलामग, हािो संरचना हािो सम्पपिी भने्न अमभयान संचालन गरर सावाजमनक संरचनाहरुको संरक्षणिा 
टोलववकास संस्था लगायतका संि संस्थाहरुलाई पररचालन गना आवश्यक व्यवस्था मिलाईएको । 

२.  जनतासाँग गाउाँपामलका कायाक्रि  

३.  जेष्ठ नागररकसाँग गाउाँपामलका कायाक्रि 

४.  ववद्याथीसाँग गाउाँपामलका कायाक्रि 

५.  बालबामलकासाँग गाउाँपामलका कायाक्रि 

६.  संचारकिीसाँग गाउाँपामलका कायाक्रि 

७.   कृर्कसाँग गाउाँपामलका कायाक्रि 

८.  आिासाँग गाउाँपामलका कायाक्रि अन्तगात कस्तो छ आिा  

९.  खेलाडीसाँग गाउाँपामलका कायाक्रि 

१०.  अपाङ्गसाँग गाउाँपामलका कायाक्रि 

११.  एकिर एक करेसाबारी कायाक्रि 

१२.  एक वडा एक पयाटकीयस्थल कायाक्रि 

१३.  एक वडा एक हेमल्याड कायाक्रि 

१४.  प्रववमििैरी स्थानीय सरकार   

१५.  गाउाँपामलकाको सबै गमतववमिहरु सिेवटएको ई-बलेुवटन मनयमित प्रकाशनको व्यवस्था 
१६.  मनशलु्क कृमति गभाािान कायाक्रि 

१७.  कृर्कहरुलाई दगु्ि उत्पादनिा अनदुान लगायतका अनदुानका ववमभन्न कायाक्रि 

१८.  'ग' वर्ाको अपाङ्गता भएका नागररकहरुलाई पामलकाबाट िामसक भिाको व्यवस्था 
१९.  नवप्रभात यवुासाँगको साझेदारीिा गाउाँपामलका मभर रहेका ववद्यालयहरुिा शदु्ध खानेपानी र सरसफाई सम्पबन्िीका 

योजना संचालन गने ।  

२०.  गाउाँपामलकालाई कृवर् र पशपुालनिा पूणारुपिा आत्ि मनभार बनाउन राविय तथा अन्तराविय गैर सरकारी 
साँस्थाहरुसाँग लागत साझेदारीिा कायाक्रि संचालनको लामग आवश्यक सिन्वय गररएको । 
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िहत्वपूणा सम्पपका  नम्पबरहरु 
जनप्रमतमनमिहरुको वववरण 

क्र.स. नाि थर ठेगाना पद सम्पपका  नं. कैवफयत 

१ श्री अशोक कुिार थापा गलु्िीदरबार  ६ अध्यक्ष 
२०७८ असार ३१ िा 
स्वगाारोहण 

२ श्री मिना भण्डारी गलु्िीदरबार १ उपाध्यक्ष 

का.वा अध्यक्ष 
९८५७०७४४११  

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

४ श्री हररहर गौति 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 वहरा बहादरु खरी गलु्िीदरबार ६ वडा अध्यक्ष (वडा नं ६) ९८५७०७४४०६  

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

१० श्री वटकीसरा थापा गलु्िीदरबार ३ सदस्य (कायापामलका) ९८५७०७४४०८  

११ श्री तारा मगरी गलु्िीदरबार ५ सदस्य (कायापामलका) ९८५७०७४४०९  

१२ श्री सनदेुवी काकी गलु्िीदरबार ६ सदस्य (कायापामलका) ९८५७०७४४१२  

१३ श्री तलुसा देवव अयााल गलु्िीदरबार ७ सदस्य (कायापामलका) ९८५७०७४४१३  

१४ श्री इश्वरी पररयार गलु्िीदरबार ५ सदस्य (कायापामलका) ९८५७०७४४१५  

१५ श्री िनीकला बोटे गलु्िीदरबार १ सदस्य (कायापामलका) ९८५७०७४४१४  

१६ श्री शारदा गौति गलु्िीदरबार १ सदस्य (वडा नं. १) ९८४७२०१८२२  

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

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

१९ श्री सयुा बहादरु कुाँ वर िगर गलु्िीदरबार १ सदस्य (वडा नं. १) ९८५७०६७६७२  

२० श्री देवीकुिारी राना गलु्िीदरबार २ सदस्य (वडा नं. २) ९८२१९२७३६१  
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क्र.स. नाि थर ठेगाना पद सम्पपका  नं. कैवफयत 

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

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

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

२४ श्री कान्ता वव.क. गलु्िीदरबार ३ सदस्य (वडा नं. ३) ९८६७२४००६९  

२५ श्री रववन्र शाहा गलु्िीदरबार ३ सदस्य (वडा नं. ३) ९८४७३१०७४९  

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

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

२८ श्री िना ववश्वकिाा 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 शान्ता वव.क. गलु्िीदरबार ५ सदस्य (वडा नं. ५) ९८४४७५२३६०  

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

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

३४ श्री समुनता वव.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 लघक्षिा सनुार गलु्िीदरबार ७ सदस्य (वडा नं. ७) ९८१६४३४७८६  

३८ श्री थम्पिन बहादरु बस्नेत गलु्िीदरबार ७ सदस्य (वडा नं. ७)  स्वगाारोहण 

३९ श्री शामलकराि टण्डन गलु्िीदरबार ७ सदस्य (वडा नं. ७) ९८४४७७२१२७  
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किाचारीहरुको सम्पपका  नम्पबरहरु 

मस न किाचारीको नाि पद शाखा / इकाई सम्पपका  नम्पबर कैवफयत 

१ लक्ष्िण पाण्डे प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत   ९८५७०६७९१२   

२ नारायण प्रसादअयााल अमिकृत छैठौं, स्वास्थ्य स्वास्थ्य ९८५७०८५२११   

३ नवराज घिमिरे अमिकृत छैठौं 
सािाघजक तथा आमथाक 
ववकास 

९८५७०८५२०९   

४ टंक प्रसाद पन्थी अमिकृत छैठौं 
प्रशासन, योजना तथा 
अनगुिन 

९८५७०८५२०८   

५ उजेलीदेववपोख्रले पश ुववकास संयोजक पशपुन्छी ववकास  ९८५७०८५२१०   

६ भववष्य अयााल अमिकृत छैठौं,लेखा आमथाक प्रशासन ९८५७०८५२१५   

७ राज ुअयााल ईघन्जनीयर,अमिकृत छैठौं 
पूवाािार ववकास तथा 
वातावरण व्यवस्थापन  

९८५७०८५२१४   

८  अमिकृत छैठौं, घशक्षा घशक्षा, यवुा तथा खेलकुद  ९८५७०८५२१३   

९ सरेुश खनाल 
सूचना 
प्रववमिअमिकृत(करार) 

सूचना प्रववमि ९८५७०७४४००   

१० मनिाला पाण्डेय रोजगार संयोजक(करार) रोजगार केन्र ९८६७०१४३००   

११ आववष्कार खरी अमिकृत छैठौ, 
कृवर्(करार) 

कृवर्  ९८५७०८६२१२   

१२ मभिसेन थापा सहायक पााँचौँ घजन्सी  ९८५७०६१७३२  

१२ तेजेन्र थापा लेखापाल आमथाक प्रशासन/ राजश्व ९८५७०६४०७८   

१३ िनश्याि च ुाँदाली वडा सघचव ४ नं. वडा कायाालय ९८५७०८५२०४   

१४ घखि बहादरु काकी खा.पा.स.टे. पााँचौं 
पूवाािार ववकास तथा 
वातावरण व्यवस्थापन 

९८५७०६७९६१   

१५ िाया टण्डन वडा सघचव ५,६ र ७ नं. वडा कायाालय ९८५७०८५२०७   

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

१७ ववक्रि बस्नेत सव-इघन्जमनयर 
पूवाािार ववकास तथा 
वातावरण व्यवस्थापन 

९८५७०८९५२७   

१८ मसता लम्पतरी सव-इघन्जमनयर ३ नं. वडा कायाालय ९८४७३३४६३९   

१९ टुक बहादरु राना कम्प्यूटर अपरेटर सूचना प्रववमि ९८४७५९६३९३   

२० िाि बहादरु ढेंगा 
एि.आइ.एस. अपरेटर 
(करार) 

राविय पररचयपर तथा 
पघञ्जकरण 

९८५७०६४७२५   

२१ रिेश खड्का प्राववमिक सहायक (करार) रोजगार केन्र ९८४७१११४१७    

२२ जग बहादरु सतुाङ्गी वडा सघचव १ नं. वडा कायाालय ९८५७०८५२०१   

२३ पूघणािा घिमिरे वडा सघचव ३ नं. वडा कायाालय ९८५७०८५२०३   

२४ ववरेन्र कुिार टडन अमसस्टेन्टसब-इघन्जमनयर ४ नं. वडा कायाालय ९८५७०५७३६७   
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मस न किाचारीको नाि पद शाखा / इकाई सम्पपका  नम्पबर कैवफयत 

२५ गोकणाप्रसादमतमिल्सैना अमसस्टेन्टसब-इघन्जमनयर १,२ नं. वडा कायाालय ९८४८५५००६७   

२६ सागर सारु अमसस्टेन्टसब-इघन्जमनयर ५,६ नं. वडा कायाालय ९८४७४९६४७४   

२७ रुि बहादरु गाहा वडा सघचव २ नं. वडा कायाालय ९८५७०८५२०२   

२८ प्रकाश थापा सूचना सहायक (करार) 
प्रशासन, योजना तथा 
अनगुिन 

९८५७०६४९६१   

२९ मलल बहादरु िमता ना.कृ.प्राववमिक (करार) 
कृवर्/ १, २ नं. वडा 
कायाालय 

९८४५५९१६७४   

३० नारायण पन्थी 
ना.प.स्वा.प्राववमिक 
(करार) 

१, २ नं. वडा कायाालय ९८५७०६७४०८   

३१ उद्धव प्रसाद न्यौपान े
ना.प.स्वा.प्राववमिक 
(करार) 

३, ४ नं. वडा कायाालय ९८५७०३५७६०   

३२ जयवहिाल काँ डेल 
ना.प.स्वा.प्राववमिक 
(करार) 

६, ७ नं. वडा कायाालय ९८४७५०७५३६   

३३ हररप्रसाद काँ डेल 
ना.प.स्वा.प्राववमिक 
(करार) 

५ नं. वडा कायाालय ९८५७०३६१३१   

३४ निनुा गौति ना.कृ.प्राववमिक (करार) ४, ५ नं. वडा कायाालय ९८४०५९८६१३   

३५ सकुन्तला िल्ल शाही ना.कृ.प्राववमिक (करार) ६, ७ नं. वडा कायाालय ९८६६४१२०६६   

३६ अिर बहादरु पल्ली खेलकुद घशक्षक घशक्षा, यवुा तथा खेलकुद ९८६७७३८८८५    

३७ िोहन मसं तङ्नािी सहायक किाचारी (करार) ५ नं. वडा कायाालय ९८४७३५७४३१  

३८ भेर्ववक्रि खरी 
सहायक किाचारी  
(करार) 

७ नं. वडा कायाालय ९८५७०६७४३५   

३९ ववमनता ज्ञवाली वफल्ड सहायक (करार) 
राविय पररचयपर तथा 
पघञ्जकरण 

९८४७४३२९५०   

४० गोववन्द थापा 
हलकुा सवारी चालक 
(करार) 

प्रशासन ९८४४७७०९८६   

४१ िहेन्र काकी एम्पबलेुस चालक (करार) प्रशासन ९८४७२३२८८८   

४२ मिरलाल ज्ञवाली कायाालय सहयोगी प्रशासन ९८४७१०६५१२   

४३ ओि बहादरु रजाली कायाालय सहयोगी  ४ नं. वडा कायाालय ९८४७४४२८१४   

४४ गोिा खरी कायाालय सहयोगी (करार) प्रशासन ९८४०४७५७४५   

४५ चोलाकान्त पौडेल कायाालय सहयोगी (करार) प्रशासन ९८४७३९२८३५   

४६ टोपलाल ज्ञवाली कायाालय सहयोगी (करार) प्रशासन ९८४३८६०८६२   

४७ टीकाराि पराजलुी कायाालय सहयोगी (करार) १ नं. वडा कायाालय ९७४७०४७४२८   

४८ सिनु्र प्रसाद शे्रष्ठ कायाालय सहयोगी (करार) २ नं. वडा कायाालय ९८४७४५३८७७   

४९ नैना थापा 
कायाालय सहयोगी  
(करार) 

३ नं. वडा कायाालय ९७४७०६०६४६   
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मस न किाचारीको नाि पद शाखा / इकाई सम्पपका  नम्पबर कैवफयत 

५० अजुान वव.क. कायाालय सहयोगी (करार) ३ नं. वडा कायाालय ९८६७९२८०१८   

५१ शान्ता मगरी कायाालय सहयोगी (करार) ५ नं. वडा कायाालय ९८४७३५८८५२   

५२ ददनेश प्रसाद शे्रष्ठ कायाालय सहयोगी (करार) ६ नं. वडा कायाालय ९८४७३५७६६८   

५३ ददनेश प्रसाद शे्रष्ठ कायाालय सहयोगी (करार) ६ नं. वडा कायाालय ९८४७३५७६६८   

अन्य किाचारी 
मस.नं किाचारीको नाि पद शाखा / इकाई सम्पपका  नम्पबर कैवफयत 

१ नरेन्र प्रसादशिाा मनरीक्षक घशक्षा, यवुा तथा खेलकुद ९८५७०६७२८७ काजिा 
२ घखि बहादरु थापा घशक्षक घशक्षा, यवुा तथा खेलकुद 9867262874 काजिा 
३ िहेन्र पररयार उद्यि ववकास सहजकताा उद्यि ववकास शाखा 9847583000  

४ भगवती थापा उद्यि ववकास सहयोगी उद्यि ववकास शाखा 9847040400  

सल्लाहकार 
मस.नं किाचारीको नाि पद शाखा / इकाई सम्पपका  नम्पबर कैवफयत 

१ हरर प्रसाद अयााल काननुी सल्लाहकार न्यावयक समिमत, गाउाँपामलका ९८५७०६१८६४  

२ नववन काकी प्रसे सल्लाहकार गाउाँ कायापामलका 9841648272  

 

स्वास्थ्य संस्थािा कायारत किाचारीको सम्पपका  नम्पबर 
मस न नाि थर पद कायारत संस्थाको नाि सम्पपका  नं

बमलथिु स्वा.चौकी

१ ददल बहादरु थापा हे.अ बमलथिु स्वा.चौकी ९८६६६२३३५३

२ गोिा काकी स्टाफ नसा बमलथिु स्वा.चौकी ९८६४२६९५९२ 

३ मबष्णु बहादरु सयुावंशी अ.हे.ब गलु्िीदरबार गाउाँपामलका स्वा.शाखा ९८४७१३७६१६

४ ररि कुिारी श्रीस अ.न.िी बमलथिु स्वा.चौकी ९८४७२३३५२२

५ तोि बहादरु श्रीस अ.हे.ब बमलथिु स्वा.चौकी ९८४७१०४९१८

६ मिना गाहा िाचकोटी अ.न.िी बमलथिु स्वा.चौकी ९८४७१५८०३८

७ पावाती सनुार का.स बमलथिु स्वा.चौकी ९८२१९११७९५

बोटेिाघझ कुिाल गाउाँ स्वा.ई

१ पमबरा नेपामल अ.न.िी बोटेिाघझकुिाल गाउाँ सा.ई ९८६७४२३९८०

२ कोवपल भण्डारी अ.हे.ब बोटेिाघझकुिाल गाउाँ सा.ई ९८४५४५५८१८

जभुङु्ग स्वा.चौकी

१ रोशन िती मस.अ.हे.ब जभुङु्ग स्वा.चौकी ९८५७०६४२५९

२ वविला ढेंगा हे.अ. जभुङु्ग स्वा.चौकी ९८६७१२९२०५ 
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मस न नाि थर पद कायारत संस्थाको नाि सम्पपका  नं

३ िमनर्ा पन्थी अ.न.िी जभुङु्ग स्वा.चौकी ९८४४७२५९६०

४ कृष्णा थापा अ.न.िी जभुङु्ग स्वा.चौकी ९८४७१६६२३३

५ अमनता राना अ.हे.ब जभुङु्ग स्वा.चौकी ९८६१२०१५००

६ पावाती रजाली अ.न.िी जभुङु्ग स्वा.चौकी ९८६७७७८३३२

७ िाया देवव िती का.स जभुङु्ग स्वा.चौकी ९८४७३१०५६६

गौंडाकोट स्वा.चौकी

१ भेर्राज पाण्डे हे.अ. गौंडाकोट स्वा.चौकी ९८५७०६७०५५

२ सजृना बस्नेत अ.न.िी गौंडाकोट स्वा.चौकी ९८४७१०६९८६

३ लक्ष्िी रायिाझी स्टाफ नसा गौंडाकोट स्वा.चौकी कोमभड अस्पताल ९८६१०३५२३९

४ किला श्रीस अ.न.िी गौंडाकोट स्वा.चौकी ९८४७३३८२५३

५ मतल कुिारी उचाई का.स गौंडाकोट स्वा.चौकी ९८४७५८६०८१

ववरबास स्वा.चौकी

१ इन्द ुिती िगर मस.अ.न.िी ववरबास स्वा.चौकी ९८४७३१०३५५

२ बववता सनािी हे.अ. ववरबास स्वा.चौकी ९८४७२२७९२७ 

३ लक्ष्िी पररयार अ.न.िी ववरबास स्वा.चौकी ९८४५८०३८०४

४ लक्ष्िी शे्रष्ठ अ.हे.ब ववरबास स्वा.चौकी ९८४७३६३१९६

५ भपुेन्र कण्डेल अ.हे.ब ववरबास स्वा.चौकी ९८५७०२४५११

६ रेनकुा खनाल का.स ववरबास स्वा.चौकी ९८४७००६७७५

अिर अबााथोक स्वा.चौकी

१ िदन कुिार शे्रष्ठ स्वास्थ्य अमिकृत अिर अबााथोक स्वा.चौकी ९८५७०६१८६०

२ िमनर्ा नेपाली अ.न.िी अिर अबााथोक स्वा.चौकी ९८४४७५२४८६

३ इन्दु पाण्डे अ.न.िी अिर अबााथोक स्वा.चौकी ९८६७२७४१११

४ राजेन्र प्रसाद जोशी अ.हे.ब अिर अबााथोक स्वा.चौकी ९८४०६०६८६६

५ मबष्णु रायिाझी अ.हे.ब अिर अबााथोक स्वा.चौकी ९८४५४७२४२५

६ ववन्द ुराना अ.न.िी अिर अबााथोक स्वा.चौकी ९८४१६२२२२४ 

६ तारा देवव पौड्याल का.स अिर अबााथोक स्वा.चौकी ९८४७३०९६४०
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मस न नाि थर पद कायारत संस्थाको नाि सम्पपका  नं

घचमनयापोखरी सािदुायीक स्वा.ई

१ सरस्वती कण्डेल अ.हे.ब घचमनयापोखरी सािदुायीक स्वा.ई ९८४४७३२५८१

२ िमनर्ा थापा अ.न.िी घचमनयापोखरी सािदुायीक स्वा.ई ९८६७८६६८८५

ठुलाना आिारभतू सािदुायीक स्वा.ई

१ उर्ा शाह अ.हे.ब ठुलाना आ. सािदुायीक स्वा.ई ९८६३२२४५६५

२ मिना पाण्डे अ.न.िी ठुलाना आ. सािदुायीक स्वा.ई ९८४७३००४४२

३ भगवती थापा का.स ठुलाना आ. सािदुायीक स्वा.ई ९८६७१३३७८८

दरबार देववस्थान स्वा.चौकी

१ जनुा कला बस्नेत मस.अ.न.िी.मनररक्षक दरबार देववस्थान स्वा.चौकी ९८४९०५०४९३

२ गणेश काकी हे.अ. दरबार देववस्थान स्वा.चौकी ९८६४२२०७५९ 

३ सिुन पन्थी अ.न.िी दरबार देववस्थान स्वा.चौकी ९८४७३९३५५९

४ रािकृष्ण कण्डेल अ.हे.ब दरबार देववस्थान स्वा.चौकी ९८५७०६१९६५

५ यि कला मब.क अ.हे.ब दरबार देववस्थान स्वा.चौकी ९८४७३२९४२०

६ सामबरा शे्रष्ठ अ.न.िी दरबार देववस्थान स्वा.चौकी ९८४२९२९७८७

७ लक्ष्िी खनाल अयााल अ.न.िी दरबार देववस्थान स्वा.चौकी ९८६२१०४६१४

८ अमनता कुाँ वर क्षेरी ल्या.अमसस्टेन्ट दरबार देववस्थान स्वा.चौकी ९८६९६४४४८४

९ मबष्णु टण्डन का.स दरबार देववस्थान स्वा.चौकी ९८४४७९०५६०
 

पामलकािा  रहेका  एम्पबलेुन्सहरुको सम्पपका  नम्पबर

मस नं एम्पबलेुन्स नं एम्पबलेुन्स रहने स्थान एम्पबलेुन्स चालकको नाि चालकको सम्पपका नम्पबर एम्पबलेुन्स संचालक संस्था

१ ल१ुझ३०९ गलु्िीदरबार गा पा िहेन्रकाकी ९८५७०४९७१० गौडाकोट

२ ल२ुच ६०६२ भू प ु सैमनक ववरवास बाबरुाि रजाली ९८४७१५५६४२ ववरवास
 

ववद्यालयिा कायारत प्रिानाध्यापकहरुको सम्पपका  नम्पबर 

क्र.सं. प्र.अ.को नाि थर ववद्यालयको नाि तह/शे्रणी सम्पपका  नं 

१  देव बहादरु पाण्डे  रुन्खा दह िा.वव िा.ततृीय  ९८५७०५९७७७ 

२  हरर बहादरु काकी  ईृश्वरी िा.वव. िा.ततृीय  ९८५७०६१६५० 

३  श्रीराज खड्का  काबे्रपोखरी िा.वव. िा.ततृीय  ९८५७०६७४८९ 
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क्र.सं. प्र.अ.को नाि थर ववद्यालयको नाि तह/शे्रणी सम्पपका  नं 

४  सन्तोर् गौति  सूयोदय िा.वव. िा.राहत  ९८६७००८६३६ 

५  सूया बहादरु फंुजेली  थाघक्सपोखरा िा.वव. िा.राहत  ९८६७१३२४३२ 

६  नेर प्रसाद ज्ञवाली  पदि बहादरु िा.वव.  मन.िा.वद्धतीय  9867729203 

७  रेख बहादरु बस्नेत  म्पयाल पोखरी िा.वव. प्रा. वद्धतीय  ९८४७१८८५०३ 

८  जीवलाल पौडेल  शारदा िा.वव. प्रा.ततृीय  ९८५७०६७१५४ 

९  किल प्रसाद अयााल  राजारुन्खा िा.वव.  मन.िा.राहत  ९८४७३९०३९९ 

१०  रुपेन्र शे्रष्ठ  बमलथिु नरहरी िा.वव. िा.अनदुान (एऋाँ )  ९८५७०६७८४९ 

११  हररलाल उपाध्याय  रेसङु्गा ई बो. िाध्यमिक  ९८५७०६१५४७ 

१२  सन्तोर् चदुाली  मग्रनबड ई.बो. िाध्यमिक  ९८५७०५९५५९ 

१३  कुलानन्द गौति  िहााँकाली मन.िा.वव. प्रा.वद्धतीय  ९८५७०६७४१५ 

१४ रिेश अयााल (ख)  ठूलोपोखरा िा.वव. प्रा.वद्धतीय   9847191062 

१५  ईन्रबहादरु थापा  गंगा मन.िा.वव. मन.िा. राहत  ९८५७०८५०९३ 

१६  मबरबहादरु काकी  र् मन.िा.वव. प्रा.वव. वद्धतीय  ९८४७१०५७७६ 

१७  पार्वामत बस्नेत  सरस्वमत प्रा.वव. भटे्टचौर प्रा.वव. वद्धतीय  ९८५७०५९९७७ 

१८  शान्ता अयााल  हवटया प्रा.वव. प्रा.वव. वद्धतीय  ९८४७२१४११५ 

१९  पसु्तराज कण्डेल  सरस्वमत प्रा.वव. बाख्र े प्रा.वव. वद्धतीय  ९८५७०६४८३९ 

२०  काघशनाथ कण्डेल  ज्ञानोदय प्रा.वव. प्रा.वव. ततृीय  ९८४७२०२९४१ 

२१  ददपने्र िाच्कोटी  रैनादी प्रा.वव. प्रा.वव. वद्धतीय  ९८५७०६७४०२ 

२२  मबष्ण ुसरांकोटी  स्वािीपोखरी प्रा.वव. प्रा.वव. राहत  ९८४७३३८५६९ 

२३  हररकला सरतुाँगी  जनज्योती प्ररा.वव. बा.मब.के  ९८४७१५८४६१ 

२४  मबना रेस्िी  जनता प्रा.वव. मबरबास प्रा.वव. राहत  ९८६७१३२४५० 

२५  गणेशप्रसाद गौति  ददपज्योमत प्रा.वव. प्रा.वव. वद्धतीय  ९८६७१८९८२७ 

२६  तेजबहादरु सवेुदी  िाईकास्थान प्रा.वव. प्रा.वव. वद्धतीय  ९८४७२०६५१५ 

२७  होि बहादरु थापा  जनता प्रा.वव. जभङु् प्रा.वव. वद्धतीय  ९८४७५४७५६६ 

२८  मभिलाल पौडेल  ने.रा.प्रा.वव. प्रा.वव. वद्धतीय  ९८६७१९४७०३ 

२९ सरस्वती गौति िाझी प्रा.वव प्रा.वव. राहत 9867564788 

३० मबना राना ज्योतीिाय प्रावव प्रा.वव. राहत ९८४७१३८२५४ 
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क्र.सं. प्र.अ.को नाि थर ववद्यालयको नाि तह/शे्रणी सम्पपका  नं 

३१ िान कुिारी बस्नेत घशशकुल्याण बा.मब.के बा.मब.के ९८४७२४५४४१ 

३२ वविला राना िामलका बा.मब.के बा.मब.के ९८४७१७६५५७ 

३३ िीना पररयार घशवशघि बा.मब.के (चारपाला) बा.मब.के ९८६४४६८७०२ 

३४ अितृा बस्नेत देउराली बा.मब.के बा.मब.के ९८६१९९४६६८ 

३५ किला सरतङु्गी उज्यालादेवी बा.मब.के बा.मब.के ९८०७५९४७१७ 

३६ सीता लम्पसाल भान ुबा.मब.के बा.मब.के ९८६७२५०६९० 

३७ कान्ता सनानी ििोदय बा.मब.के बा.मब.के ९८२१९०२०१९ 

३८ कौघशला सोिै भैरव बा.वव.के बा.मब.के  9867411759 

३९ किला बस्नेत घशवशघि बा.मब.के (बमलथिु) बा.मब.के 9811436798 

 

ववद्यालय व्यवस्थापनसमिमतका पदामिकारीको सम्पपका  नम्पबर

क्र सं ववद्यालयको नाि वव व्य स  अध्यक्षको  नािथर सम्पपका नम्पबर कैवफयत

१ रुन्खा दह िा वव ठाकुर खनाल ९८५७०६४१०५

२ ईश्वरी िा वव वहरा बहादरु खरी ९८४७१८६१२७

३ काभ्रपेोखरी िा वव ज्ञान बहादरु खड्का ९८६७१९०३३८

४ सूयोदय िा वव लोक बहादरु गौति ९८५७०३४६७९

५ थाक्सी पेखरा िा वव प्रिे बहादरु पनु ९८०५४५०१६६

६ पदि ब िा वव राि बहादरु पल्ली ९८५७०६४३३४

७ म्पयालपोखरी िा वव राजुकाकी ९८५७०६४९६४

८ शारदा िा वव गणुामनमि पौडेल ९८४४४७१६४१

९ बमलथिु नरहरी िा वव टेक बहादरु खरी ९८४७०५४४०२

१० राजा रुन्खा िा वव किानमसहं पवुारे ९८६०२४८७९१

११ िहाकाली मन िा वव दगुाा बहादरु सारु ९८६६०८४८०८

१२ ठुलोपोखरा मन िा वव लक्ष्िणअयााल ९८४६९६१६९०

१३ गंगा मन िा वव तारा ब काकी ९८४७११०५१२

१४ र् मन िा वव उिेश रायिाझी ९८६८०९६८९०

१५ सरस्वती प्रा वव भटे्टचौर ऋवर्राि अयााल ९८४७०१८९९६

१६ सरस्वती प्रा वव बाख्रे भपूेन्र कंडेल ९८५७०२४५११
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क्र सं ववद्यालयको नाि वव व्य स  अध्यक्षको  नािथर सम्पपका नम्पबर कैवफयत

१७ हवटया प्रा वव ववष्णु शे्रष्ठ ९८४७०६१३२९
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