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गाउँपालिकाको परिचय 

ववश्विान चित्रिा आफ्नै स्वामभिान र अचस्ित्विा रहेको छ नेपाि । पणु्यभिूी शान्िभमूि नपेािको राजनैमिक 
ववभाजन मिमि २०७३/११/२७ िा स्थानीय िह गठन भए सँगै यो ऐमिहामसह, धामिषक, साांस्कृमिक र भौगोमिक 
िहत्व बोकेको गलु्िीदरबार गाउँपामिका एक स्थानीय िहको रुपिा स्थापना भएको हो । साववकको पचििाञ्चि 
ववकास क्षेत्र अन्िगषि पने िचुबबनी अञ्चििा अवचस्थि चजल्िा गलु्िी का १२ स्थानीय िह िध्येको एक स्थानीय 
िह गलु्िीदरबार साववकका ६ वटा गाउँ ववकास समिमिहरु बमिथिु, जभुङु, गौंडाकोट, ववरवास, अिरअवाषथोक, 

दरबारदेवीस्थान सांयोजन भइ ७ वडाको स्थानीय िह बनेको छ । 

ऐलिहालिक पृष्ठभूमी 

गलु्िी चजल्िाको सदरिकुाि िबघासबाट कररब २० वक.मि. को दरुरिा रहेको यस गलु्िी दरबार गाउँपामिकाको 
आफ्नै  ऐमिहामसक पषृ्ठभिुी छ । यस गाउँपामिकाको पचिि दचक्षण िर्ष  कररब ७ वक.मि. को दरुरिा ऐमिहामसक 
गलु्िी दरबार अबचस्थि छ । सोवह स्थानको नािबाट गलु्िी चजल्िाको नाि र यस गाउँपामिकाको नाि रहन 
गएको हो । गलु्िीदरबार रहेको सो ठाउिाई गलु्िी िारपािा पमन भमनन्छ । सो दरबारको ३ ििािामथ इष्टदेमब 
ईश्वरीको िचन्दर छ, उनको पूजा शारददय िथा बसन्ि गरी २ पटक हनुे गदषछ । यसै िचन्दरका कारणिे गलु्िी 
प्रख्याि छ । 

इमिहास ववद राजराि सवेुदीका अनसुार खास गलु्िी का राजाको राज्यस्थि िारपािािाई भमनन््यो। हनिुान 
ढोकािाई काठिाडौं भनजेस्िै िारपािा इकाईिाई गलु्िी भमनएको हो । गलु्िी िारपािािा क्रिशः पाल्पाथोक, 

अबाषथोक, गिािथोक िथा िमुसकोटथोक गरर ४ वटा पािा मथए भने वयनका अमिररक्त उवप्रकोटथोक एउटा छुटै्ट 
प्रशासमनक इकाई मथयो। यसरी गलु्िीिा ९८ िौजा मथए भने प्रत्येक िौजािा चजबिावाि र िचुखयािे स्थामनय 
नेितृ्वको रुपिा काि गने ििन मथयो । गलु्िी िारपािा दरबारिा राजाको बास हनु््यो र त्यसैिाई गलु्िी 
राज्यको राजधानी भमनन््यो ।  

गलु्िीिारपािा अन्िगषि पाल्पाथोकिा िेहेिडाडा, खोिेया, धरिपानी, जािनु,े चखि,ु गरुुिथिु, अिराइ, बेिपोखरा, 
धायरिौर, क्वादी, बगैिा, गाउिौर, बानपोखरा, र्सषवा, आपपाटा, कल्टुड्ड,ििरुडाडा पदषथे । अिर अबाषथोक अन्िगषि 
कुन्थोक, डाडापोखरी, िल्िो हवटया, नेटाखकष , हररथिु, गाउिौर, बेग्र ु ,मसिथिु, िोस, गौररपोखरी, रानाटोिा, अडडाडा, 
ग्वािीनिौर, ढुग्ररेीपाखा, बाखेे्र, अजयाषङ्गबास, चिते्रडाडा, नरि र चिस्ि ुपदषथे । गिािथोक अन्िगषि उपल्िो हवटया, 
दिाइटोि, कार्ििौर, िेहेिडाडा, गैराखकष , सल्िेरी, जोिेपोखरा, बगैिा, स्यािापानी, ढयाखकष , मिमिषरे, वपररडाडा, िौका,  
कुमबण्डे ररपाहाटोि, रोहटेपानी, उखाप, िािीडाडा, कोिहर, िौर, डाव, घोिे, कल्िेरी, गौरादी, भिािौर, मसव,ु िनौपाटा, 
खसषशारुटोि, अििेखकष , ररिी, बोटे र रुिाखकष  पदषथे । िमुसकोटथोक अन्िरगि देउरािी, चििपानी,  बासडाडा, 
साजर, कारपाटा, बडडाडा, खोिा, िाझपोखरी,  अखषिे, िोिङु्ग, पेखनपोखरा, गौरादी, कुडापानी, गौडाकोट, काउिे, ढावा, 
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जैमसपोखरा, िािीडाडा, बजारिारे, डुमिपोखरा, चखमिषप, ठूिािौर, ठूिोपोखरा, उप्रीकोट,  बाजाबारी, डोहोटा, सािघर, भटुुका, 
मबरबास, रुिाखकष , बदरखटु्टा, दह, राजा, बयािपोखरी, बौदी, कोिघर, राङ्गबास, खमनयाबास, ठूिाखकष , चिददका दौघा, 
खज्र्याङ्ग, िानकोट, धरिपानी, दबुसीकोट, ररडी, वाङिा, अघाषिोस, धैरेनी, ठूिापोखरा, केरुङ बल्कोट, िेहेिटुप्पा, 
हाँमडकोट, बडडाडा, घोिे, दमुबिौर, उिेनी, कल्िेरी, बसानी, िबघास र अखषिे आदी  पदषथे । 

भौगोलिक लिभाजन ि लिमाना 

यस गलु्िीदरबार गाउपािीकािाई सामबकका बमिथिु गा.वव.स. िाई वडा नां. १, जभुङु्ग गा.वव.स. िाई वडा नां. २, 
गौडाकोट गा.वव.स. िाई वडा नां. ३, मबरबास गा.वव.स. िाई वडा नां. ४, अिरअबाषथोक गा.वव.स. िाई वडा नां. 
५,  दरबारदेमबस्थान गा.वव.स.को साववकको वडा नां. ४, ७, ८ र ९ िाई सिेटेर वडा नां. ६,  र दरबारदेमबस्थान 
गा.वव.स. कै साववकका वडा नां. १, २, ३, ५ र ६ िाई सिेटर वडा नां. ७ कायि गरी पामिकािाई जबिा साि 
वटा वडािा मबभाजन गररएको छ । यसको पवुष पवट्ट रुद्रावमि नदी, पचिििर्ष  बठोवा खोिा र केदवुा खोिा, 
उत्तरिर्ष  रेसडु्डाकोि साध र दचक्षणिर्ष  बाख्रखेोिा पदषछन । 

गलु्िीदरबार गाउँपामिकाको राजनैमिक ववभाजन िथा मसिाना 

प्रदेश नां. M ५ 

चजल्िा M गलु्िी 
गाउँ कायषपामिकाको कायाषिय M गौंडाकोट 

वडा सांख्या M ७ 

भौगोमिक अवस्था िथा मसिाना 
क्षेत्रर्ि M ७९.९९ वगष वकिोमिटर 
पूवष M छत्रकोट र िन्द्रकोट गाउँपामिका 
पचिि M रेसङु्गा नगरपामिका 
उत्तर M िन्द्रकोट गाउँपामिका र िमुसकोट नगरपामिका 
दचक्षण M छत्रकोट गाउँपामिका र अखाषखाँिी चजल्िा 
 

मुख्य जािजािी 

यस गाउँपामिकािा बसोबास गने िध्ये ब्राहिण/क्षते्री र जनजामिको बाहलु्यिा छ । त्यस बाहेक दमिि र अन्य 
जामिका िामनस बसोबास गने गदषछन । 

वडा नां. ब्राहिण /क्षते्री जनजािी दमिि जबिा 
१ ११७५ २३६९ ७६८ ४३१२ 
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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 

जबिा ११,४८६ ८,९५५ ५,०२७ २५,४६९ 

जनिंख्या  

यस गाउँपामिकाको कुि जनसांख्या २०६८ सािको जनगणना अनसुार २२¸०३७ रहेको छ । सो िध्ये 
१२,८५५ िवहिा र ९,१८२ परुुर् छन भने गाउँपामिकािे ियार गरको गाउँ वस्ि ुचस्थमि वववरण अनसुार हािको 
जनसांख्या २५,४६९ रहेको छ । जसिा िवहिा १४,८२७ र परुुर्का १०,६४२ छने् । 

दििन्दी िंिचना 
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शाखागि कममचािीहरुको लिििण ि कायम लिभाजन 
मस.नां किषिारीको नाि पद सबपकष  नबबर कायष वववरण 

१ िक्ष्िण पाण्डे प्रिखु प्रशासकीय अमधकृि ९८५७०६७९१२ 

 अध्यक्षद्वारा प्रत्यायोचजि अमधकार 
बिोचजि कायाषिय प्रिखु भई कायष 
गने। 

२ नारायण प्रसाद अयाषि  अमधकृि छैठौं, स्वास््य ९८५७०८५२११ 
 शाखा प्रिखु भई प्रत्यायोचजि अमधकार 
बिोचजि कायष गने । 

३ नवराज चघमिरे अमधकृि छैठौं ९८५७०८५२०९ 

सािाचजक ववकास शाखा प्रिखु भई 
प्रत्यायोचजि अमधकार बिोचजि कायष 
गने । 

४ टांक प्रसाद पन्थी  अमधकृि छैठौं ९८५७०८५२०८ 

 योजना, प्रशासन  शाखा प्रिखु भई 
प्रत्यायोचजि अमधकार बिोचजि कायष 
गने । 

५ सरेुश खनाि   सूिना प्रववमध अमधकृि  ९८५७०७४४०० 
 शाखा प्रिखु भई सूिना प्रववमध िथा 
कबप्यटुर सबबन्धी कायष गने । 

६ राज ुअयाषि ईचन्जनीयर, अमधकृि छैठौं  ९८५७०८५२१४ 
शाखा प्रिखु भई प्रत्यायोचजि अमधकार 
बिोचजि कायष गने 

७ सनु्दर िामिसे अमधकृि छैठौं, चशक्षा  ९८५७०८५२१३ 
शाखा प्रिखु भई प्रत्यायोचजि अमधकार 
बिोचजि कायष गने 

८ नरेन्द्र प्रसाद शिाष  स्रोि व्यक्ती चशक्षा ९८५७०६७२८७ 
 प्रत्यायोचजि अमधकार बिोचजि कायष 
गने 

९ उजेिीदेवव पोख्रिे  पश ुववकास सांयोजक  ९८५७०८५२१० 
शाखा प्रिखु भई प्रत्यायोचजि अमधकार 
बिोचजि कायष गने 

१० भववष्य अयाषि अमधकृि छैठौं, िेखा ९८५७०८५२१५ 

शाखा प्रिखु भई मनयिानसुार िेखा 
सबबन्धी काि गने ,शे्रस्िा 
राख्ने̧ िेखापरीक्षण गराउने । 

११ मनिषिा पाण्डेय  रोजगार सांयोजक  ९८६७०१४३०० 
 प्रधानिन्त्री रोजगार कायषक्रि 
अन्िगषिको TOR बिोचजि 

१२ अमनि कुिार यादव  ईचन्जनीयर पनु मनिाषण प्रा. ९८६३९७०५४७ 
 राविय पनुमनिाषण प्रामधकरणिे ददएको 
TOR बिोचजि 

१३ मभिसेन थापा  नायव सवु्बा  ९८५७०६१७३२  चजन्सी व्यवस्थापन सबबन्धी कायष गने 

१४ घनश्याि ि ुदँािी वडा सचिव- ४ ९८५७०८५२०४ 
 वडा सचिव भई प्रत्यायोचजि अमधकार 
बिोचजि कायष गने 

१५ चखि बहादरु काकी खा.पा.स.टे. पाँिौं ९८५७०६७९६१  खानेपानी पवुाषधार ववकास सबबन्धी 
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कायष गने 

१६ िेजेन्द्र थापा िेखापाि ९८५७०६४०७८  िेखा र राजश्व सबबन्धी कािकाज गने 

१७ टेकराज मगरी आ.िे.प.सहायक  ९८४४७४६१०६  िेखा परीक्षण सबबन्धी कायष गने 

१८ िाया टण्डन वडा सचिव- ५, ६ र ७ ९८५७०८५२०७ 
 वडा सचिव भई प्रत्यायोचजि अमधकार 
बिोचजि कायष गने 

१९ ववक्रि बस्नेि सव-इचन्जमनयर ९८५७०८९५२७  पवुाषधार ववकास सबबन्धी कायष गने 

२० मसिा िबिरी सव-इचन्जमनयर ९८४७३३४६३९  पवुाषधार ववकास सबबन्धी कायष गने 

२१ टुक बहादरु राना कबप्यूटर अपरेटर ९८४७५९६३९३ 
 सूिना प्रववमध िथा कबप्यटुर सबबन्धी 
कायष गने । 

२२ ददपक पोख्रिे प्राववमधक सहायक ९८६७४००४४९ 
 सबबचन्धि र्ाँट प्रिखकुो िािहििा 
रही िोवकएको कायष गने । 

२३ धाि बहादरु ढेंगा एि.आइ.एस. अपरेटर ९८५७०६४७२५  ि्याङ्क अमभिेचखकरणको कायष गने 

२४ जग बहादरु सिुषङ्गी वडा सचिव-१ ९८५७०८५२०१ 
 वडा सचिव भई प्रत्यायोचजि अमधकार 
बिोचजि कायष गने 

२५ पूचणषिा चघमिरे वडा सचिव- ३ ९८५७०८५२०३ 
 वडा सचिव भई प्रत्यायोचजि अमधकार 
बिोचजि कायष गने 

२६ रुि बहादरु गाहा  वडा सचिव- 2 ९८५७०८५२०२ 
वडा सचिव भई प्रत्यायोचजि अमधकार 
बिोचजि कायष गने 

२७ ववरेन्द्र कुिार टडन अमसस्टेन्ट सब-इचन्जमनयर ९८५७०५७३६७  पवुाषधार ववकास सबबन्धी कायष गने 

२८ गोकणषप्रसाद मिमिल्सैना अमसस्टेन्ट सब-इचन्जमनयर ९८४८५५००६७  पवुाषधार ववकास सबबन्धी कायष गने 

२९ सागर सारु अमसस्टेन्ट सब-इचन्जमनयर ९८४७४९६४७४  पवुाषधार ववकास सबबन्धी कायष गने 

३० प्रकाश थापा  सूिना सहायक  ९८५७०६४९६१ 
 सबबचन्धि र्ाँट प्रिखकुो िािहििा 
रही िोवकएको कायष गने । 

३१ मिि बहादरु घमिष  ना.कृ.प्राववमधक ९८४५५९१६७४  कृवर् सेवा अन्िगषि कायष गने 

३२ नारायण पन्थी ना.प.स्वा.प्राववमधक ९८५७०६७४०८  कृवर् सेवा अन्िगषि कायष गने 

३३ उद्धव प्रसाद न्यौपान े ना.प.स्वा.प्राववमधक ९८५७०३५७६०  पश ुसेवा अन्िगषि कायष गने 

३४ जयवहिाि कँडेि ना.प.स्वा.प्राववमधक ९८४७५०७५३६  पश ुसेवा अन्िगषि कायष गने 

३५ हररप्रसाि कँडेि ना.प.स्वा.प्राववमधक ९८५७०३६१३१  पश ुसेवा अन्िगषि कायष गने 

३६ निनुा गौिि ना.कृ.प्राववमधक ९८४०५९८६१३  कृवर् सेवा अन्िगषि कायष गने 

३७ सकुन्ििा िल्ि शाही ना.कृ.प्राववमधक ९८६६४१२०६६  कृवर् सेवा अन्िगषि कायष गने 

३८ िोहन मसां िङ्नािी सहायक किषिारी ९८४७३५७४३१ 
 सरसर्ाई चिठ्ठी पत्र िगायिका कायष 
गने । 

३९ भेर्ववक्रि खत्री सहायक किषिारी ९८५७०६७४३५  सरसर्ाई चिठ्ठी पत्र िगायिका कायष 
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गने । 

४० ववमनिा ज्ञवािी वर्ल्ड सहायक ९८४७४३२९५० 
 सबबचन्धि र्ाँट प्रिखकुो िािहििा 
रही िोवकएको कायष गने । 

४१ मित्रिाि ज्ञवािी  कायाषिय सहयोगी ९८४७१०६५१२ 
 सरसर्ाई चिठ्ठी पत्र िगायिका कायष 
गने । 

४२ ओि बहादरु रजािी कायाषिय सहयोगी ९८४७४४२८१४ 
 सरसर्ाई चिठ्ठी पत्र िगायिका कायष 
गने । 

४३ गोववन्द थापा  हिकुा सवारी िािक ९८४४७७०९८६ 

 सवारी साधन ििाउने  र 
आवश्यकिानसुार कायाषियको अन्य 
कािकाज गने । 

४४ टोपिाि ज्ञवािी  कायाषिय सहयोगी ९८४३८६०८६२ 
 सरसर्ाई चिठ्ठी पत्र िगायिका कायष 
गने । 

४५ िोिाकान्ि पौडेि  कायाषिय सहयोगी ९८४७३९२८३५ 
सरसर्ाई चिठ्ठी पत्र िगायिका कायष 
गने ।  

४६ गोिा खत्री  कायाषिय सहयोगी ९८४०४७५७४५ 
 सरसर्ाई चिठ्ठी पत्र िगायिका कायष 
गने । 

४७ टीकाराि पराजिुी कायाषिय सहयोगी ९७४७०४७४२८ 
 सरसर्ाई चिठ्ठी पत्र िगायिका कायष 
गने । 

४८ सिनु्द्र प्रसाद शे्रष्ठ कायाषिय सहयोगी ९८४७४५३८७७ 
 सरसर्ाई चिठ्ठी पत्र िगायिका कायष 
गने । 

४९ नैना थापा कायाषिय सहयोगी ९७४७०६०६४६ 
 सरसर्ाई चिठ्ठी पत्र िगायिका कायष 
गने । 

५० अजुषन वव.क. कायाषिय सहयोगी ९८६७९२८०१८ 
 सरसर्ाई चिठ्ठी पत्र िगायिका कायष 
गने । 

५१ शान्िा मगरी कायाषिय सहयोगी ९८४७३५८८५२ 
सरसर्ाई चिठ्ठी पत्र िगायिका कायष 
गने ।  

५२ ददनेश प्रसाद शे्रष्ठ कायाषिय सहयोगी ९८४७३५७६६८ 
 सरसर्ाई चिठ्ठी पत्र िगायिका कायष 
गने । 
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श्रािण मलहनामा भए गिेका मुख्य लियाकिापहरु 
शाखा प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता 

मिमि २०७७।०४।०७ गिेका ददन गलु्िीदरबार गाउँ 
कायषपामिकाका किषिारीहरुको मनयमिि िामसक बैठक प्रिखु 
प्रशासकीय अमधकृि श्री िक्ष्िण पाण्डेको अध्यक्षिािा सबपन्न 
भयो । बैठकिा गाउँपामिकाका अध्यक्ष श्री अशोककुिार 
थापाज्यूको ववशेर् उपचस्थमि रहेको मथयो । सो अवसरिा 
पामिकाका ववमभन्न शाखाका प्रिखुबीि वावर्षक कायष सबपादन 
सबझौिा गररएको मथयो । प्रिखु प्रशासकीय अमधकृि र 
प्रशासन, योजना िथा अनगुिन शाखा, सािाचजक िथा आमथषक 

ववकास शाखा, सूिना प्रववमध शाखा र चजन्सी शाखाका 
प्रिखुहरुबीि वावर्षक कायष सबपादन सबझौिा सबपन्न भएको 
मथयो ।त्यसै गरर मिमि २०७७।०४।२३ गिे स्वास््य 
शाखासँग कायषसबपादन सबझौिा सबपन्न गररएको मथयो । प्रिखु 
प्रशासकीय अमधकृि र शाखा प्रिखुसँग कायष सबपादन िथा 
िूल्याङ्कनका ववमभन्न सूिकहरु राखेर गररएको कायष सबपादनिे 
पामिकाको सिग्र कायष सबपादनिा सधुार आई प्रभावकारी सेवा 
प्रवाह हनुे अपेक्षा गरीएको छ । प्रिखु प्रशासकीय अमधकृिको 
प्रत्यक्ष रेखदेख र मनदेशनिा रही  शाखा प्रिखुहरुिे आरू् 

अन्िगषिका किषिारी र मनकायसँग कायषक्रि कायष सबपादन सबझौिा गने व्यवस्था अनसुार स्वास््य अमधकृि श्री 
नारायणप्रसाद अयाषि र  गाउँपामिकाका ७ वटै स्वास््य सांस्था प्रिखुहरुसांग मिमि २०७७।०४।२३ गिेका ददन 
कायषसबपादन सबझौिा सबपन्न भएको मथयो ।  

घर-घरमा सेनीटरी प्याड वितरण 

 

 

 

 

 

 
मिमि २०७७/०४/०८ गिे गलु्िीदरबार गाउँपामिका, स्वास््य शाखाको आयोजनािा पामिकाका सबपूणष 
वडाहरुका घर-घरिा सेनीटरी प्याड वविरणका साथै िवहनावारी व्यवस्थापन ववर्यक अमभिचुखकरण कायषक्रिको 
सांिािन भएको ।  
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गुल्मीदरबार गाउँपाविकाको आफ्नो पवहचान सवहतको िोगो साियजवनक 

गलु्िीदरबार गाउँपामिकाको आफ्नो छुटै्ट पवहिानको िामग गाउँसभाबाट 
स्वीकृि कायषक्रि अनसुार पामिकाको पवहिान सवहिको िोगो मिमि 
२०७७/०४/२५ गिेको कायषपामिकाबाट स्वीकृि गरी जारी गररएको 
छ । िोगोिा  सिावेश भएको सङ्केि र त्यस्को अथष मनबन अनसुार 
रहेको छ । 

1. ७ वटा राविय रू्ि िािीगरुाँसिे पामिकाको ७ वटा वडािाई  
सांकेि गदै वडाहरुको एकिाको पवहिान 

2. नेपािको राविय झण्डािे नेपािको सान, गौरव र पवहिानको 
सांकेि  

3. रेसङु्गाको पहाड¸ भवुाने पाकष  र टावर पाकष को सांकेििे पामिकाका सबै पहाड ििुरुा र पयषटन एवां सिवृद्धको 
सङ्केि 

4. गलु्िीदरबारको भवनिे गलु्िीदरबार र चजल्िाको ऐमिहामसक, धामिषक र साांस्कृमिक सबपदाको सांकेि 

5. धानको बािा र िकैको सङ्केििे पामिकाको कृवर् उत्पादनको सांकेि  

6. गोल्डेन िाछािे पामिकाबासीको सखु, सिदृ्धी, सौभाग्यको सांकेिको साथै िाछािा आत्िमनभषरिाको सांकेि  

7. झाकीहरूको सङ्केििे किा, सांस्कृमि र ववमभन्न जािजामिहरूको पवहिानको सांकेि 

8. गलु्िीदरबार गाउँपामिकाको नक्सा िवहिा परुुर्को हाििे उिािेको अथष सखुी र सिदृ्ध पामिका मनिाषणिा 
पामिकाका सबै जनिाहरूको साथ र सहयोगको सांकेि । 

9. िौरीको घार र िौरीिे पामिकाका जनप्रमिमनमध, किषिारी र जनिा िेहनिीको सङ्केि साथै गलु्िीदरबार    
गा .पा. १ बमिथिु िौरीिा आत्िमनभषरिा र क्रिश पामिका िह उत्पादनिा आत्िमनभषरिाको सङ्केि  

10.  हररयो रांगिे खेिीयोग्य जमिन र कृर्कको प्रमिमनमधत्व, रािो रांगिे आमथषक क्राचन्ि र सिवृद्ध,  सेिो रांगिे 
शान्ि र सखुी जनिाको सांकेि, पहेिो रांगिे सौभाग्यको सांकेि , मनिो रांगिे स्वच्छ पानीको सांकेि 

11.  पामिका र प्रदेशको नाििे चजल्िा¸ पामिका र प्रदेशको पवहिान ।  
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वजन्सी व्यिस्थापन सम्बन्धी सफ्टिेर्र प्रणािीको संचािन 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

शाखाहरुमा इन्टरकमको व्यिस्था  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

यस गलु्िीदरबार गाउँपामिकाको 
सबपत्तीिाई कबप्यटुराईज 
प्रिाणिीबाट अमभिेख 
व्यवस्थापन गनषको िामग िाि ु
आ.व. ०७७।०७८ बाट चजन्सी 
व्यवस्थापन सफ्टवेयर प्रणािी 
सांिािनिा ल्याएको छ । 
जसबाट शाखाहरु¸ वडा कायाषिय 
िथा स्वास््य ईकाईहरुबाट 
अनिाईन िार्ष ि िाग र्ाराि 
भरी Automated System िार्ष ि 
चजन्सी व्यवस्थापन गररएको छ । 

 

शाखा प्रिखु र किषिारीहरुसँग सेवा प्रवाह र कायाषियको कािकाजको बारेिा  अन्िरशाखा सिन्वय र 
सूिना आदान प्रदान गदै प्रभावकारी सेवा प्रदान गने उदे्दश्यिे पामिकाका सबपूणष शाखाहरुिा इन्टरकि 
जडान गरर एक्स्टेन्सन नबबरको व्यवस्था गररएको । 
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शाखाहरुको कोठा नं. र नामाकरण  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

विविन्न कार्यविवि र वनदेवशकाहरुको वनमायण 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

गाउँपामिकाको सिग्र कायषिाई व्यवस्थीि¸ प्रभावकारी र कानून सबिि बनाउनको िामग २०७७ श्रावण िवहनािा 
मनबनानसुारका कायषववमध र मनदेचशकाको मनिाषण गररएको छ ।  

१. भमूि बैंक सबबन्धी कायषववमध २०७७  

आि सवषसाधारण नागररकहरुको सवुवधािाई ध्यानिा राखी पामिकाका सबै शाखाहरुको नाि र कोठा नबबर 
सवहिको वववरण सबै शाखाहरुको ढोका िामथ राचखएको छ । कोठा नां. को पवहिान भई सवषसाधारण 
नागररकिाई काििा सहजिा आएको िहशरु् गररएको छ । 
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कोमभड-१९ को कारणिे देश मभत्र िथा बावहरबाट रोजगारी गिुाएर गाउँ र्वकष एका नागररकहरुिाई कृवर् 
उत्पादनिा प्रोत्साहन गनष िथा पामिका मभत्र रहेका खेमि योग्य बाँझो जमिनहरुको िगि सांकिन गरी बाँझो 
जमिनिाई उयपोगिा ल्याई कृवर् उत्पादन गरी रोजगार मसजषना र आत्िमनभषर हनुको िामग भमूि बैंक सबबन्धी 
कायषववमध जारी गरीएको छ ।   

२. व्यवसाय दिाष̧  नववकरण िथा कर सबबन्धी कायषववमध २०७७  

गाउँपामिका क्षेत्रमभत्र सञ्चािन हनुे ववमभन्न व्यवसायहरुिाई कानूनी दायरािा ल्याई दिाष, नवीकरण, मनयिन र 
खारेजी िथा व्यवसायहरुको बगीकरण सबबन्धी ववर्यिा प्रकृयागि स्पष्टिा ल्याई व्यवसायिैत्री वािावरण मनिाषण 
गनष र व्यवसाय करिाई व्यवचस्थि एविे् प्रभावकारी रुपिा कायाषन्वयन गरी पामिकाको आबदानी ववृद्ध गनषको 
िामग व्यवसाय दिाष नववकरण िथा कर सबबन्धी कायषववमध २०७७ मनिाषण गरी जारी गररएको छ ।  

३. सांस्था दिाष िथा नववकरण सबबन्धी कायषववमध, २०७७ 

गाउँपामिका क्षेत्रमभत्रका सािाचजक¸ आमथषक¸ सावहचत्यक¸ वैज्ञामनक¸ शैचक्षक¸ बौवद्धक¸ शारीररक¸ व्यवसायीक िथा 
परोपकारी सािाचजक गैर राजनीमिक र गैर नार्ािूिक सांस्थाहरुको स्थापना िथा दिाष गने प्रकृयािाई व्यवचस्थि 
एविे् प्रभावकारी रुपिा कायाषन्वयन गर े्दै व्यवचस्थि अमभिेचखकरणको िामग सांस्था दिाष िथा नववकरण सबबन्धी 
कायषववमध २०७७ मनिाषण गरी जारी गररएको छ ।  

४. गलु्मीदरबार गाउँपावलकाको सािवजवनक खचव वमतव्यवयता सम्बन्धी वनदवेिका¸२०७७ 

गाउँपामिकाको आन्िररक स्रोि अन्त्यनै न्यून भएको िथा हाि ववश् व िहािाररको रुपिा रै्मिएको कोरोना भाईरस 
(कोमभड-१९) सांक्रिण मनयन्त्रण िथा रोकथािको िामग भए गरेका प्रयासहरुको कारणिे अथषिन्त्रिा गचबभर असर 
परेको अवस्था ववद्यिान रहेको छ । नेपाि सरकार िथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनुे राजश् व रकि सिेि गि 
वर्षको अनिुान गरेकोिा कि प्राप्त भएको कारण सिेििे पामिकाको सिग्र आय कि भएको र व्यय गनुषपने 
क्षेत्रको ववृद्ध भएको अवस्था रहेको छ । पामिकािा सशुासन, पारदचशषिा कायि गदै सावषजमनक खिषिा थप 
मििव्यवयिा ल्याउन नपेाि सरकारिे वव.सां. २०७५।०१।२६ िा जारी गरेको िागषदशषन िथा सभाबाट स्वीकृि 
नीमिगि िागषदशषनिाई आधार िानी  पामिकाबाट गररने ववमभन्न खिषहरुिाई व्यवचस्थि¸ ियाषददि र पारदशी रुपिा 
सांिािन गनषको िामग गलु्िीदरबार गाउँपामिकाको सावषजमनक खिष मििव्यवयिा सबबन्धी मनदेचशका २०७७ मनिाषण 
गरी जारी गररएको छ ।  

५. गलु्मीदरबार गाउँपावलकाको  कस्िो छ आिा कायषक्रि सांिािन सबबन्धी कायषववमध २०७७ 

सबै नागररकहरुिाई आधारभिू स्वा्य सेवा  मन:शलु्क रुपिा उपिब्ध गराउने सबैधामनक व्यवस्था बिोचजि 
गुल्मीदरबार गाउँपावलकाका  गर्विती मविलािरुको स्िाथ्य सुरक्षालाई ध्यानमा ददद ै सुरवक्षत रुपमा मातृवििु कायषक्रि 
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सांिािनाथष गुल्मीदरबार गाउँपावलकाको  कस्िो छ आिा कायषक्रि सांिािन सबबन्धी कायषववमध २०७७ मनिाषण गरर 
जारी गररएको छ । 

कृषकसँग कृवष प्रािविक र पशु प्राविविक 

पामिकाका कृर्कहरुको ववमभन्न सिस्याहरु बझु्न र सिास्या सिाधान गनषको िामग¸ कृर्कहरुिाई आवश्यक राय 
सल्िाह सझुाव ददनको िामग िथा कृर्कहरुिे उत्पादन गरेका कृवर् उपजहरु र पशपुािनको अवस्थाको बारेिा 
जानकारी मिनको िामग पामिकाका कृवर् प्राववमधक र पश ुप्राववमधकहरुिाई अमनवायष रुपिा कृर्कहरुसँग भेटघाट 
गरी कृर्कका सिस्या सिाधानको कायष गनष पामिकाबाट आवश्यक ढाँिा मनिाषण गरी िोवकएको ढाँिािा िामसक 
रुपिा प्रगिी प्रमिवेदन पेश गनष प्राववमधकहरुिाई मनदेशन ददईएको छ ।  

वनर्वमत मावसक बैठक 

पामिकािा कायषरि किषिारीहरुको प्रत्येक िवहनाको ७ गिे ददनको २ बजे देचख मनयमिि िामसक बैठक बस्ने 
व्यवस्था िागू गररएको छ । सबै शाखा र वडाहरुबाट िोवकएको ढाँिािा प्रगिी प्रमिवेदन प्रत्येक िवहनाको ३ 
गिे मभत्र पामिकािा पेश गने र सोही आधारिा एकीकृि प्रगिी प्रमिवेदन ियार गरी सावषजमनक गने । आफ्नो 
आफ्नो शाखाको प्रगिी प्रमिवेदन¸ पामिकाको सिग्र कािको सिीक्षा¸ सधुार गनुषपने कुराहरु¸ आगािी कायषददशा 
िगायिका ववर्यहरु सिावेश गरी आ-आफ्नो शाखा िथा कायाषियबाट भए गरेका कायषहरुको प्रगिी  प्रमिवेदन 
पेश गने व्यवस्था सिेि मििाईएको छ । सबपादीि कायषहरुको प्रभावकारीिाको िूल्याङ्कन र सिीक्षा गदै सेवा 
प्रवाहिाई पररस्कृि रुपिा प्रस्ििु गनष िामसक सिीक्षा बैठक उपिब्धी िूिक हनुे अपेक्षा गररएको छ ।  

 

SuTRA सफ्टिेर्रमा िावषयक कार्यक्रमहरु प्रविवि 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
स्थानीय िहको आमथषक कायषप्रणािी, िेखाङ्कनको आधार एबां ढाँिा र पद्धमििा एकरुपिा कायि गरी 
सरि र ब्यवचस्थि गराउने उदे्दश्यिे नेपाि सरकार,अथष िन्त्राियिे ववकास गरेको SuTRA 

सबटवेयरिा  िाि ुआ.व.का सबपूणष वावर्षक कायषक्रिहरु प्रवववष्ट सबपन्न गरर िेखाङ्कनको आधार ियार 
गररएको । 
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िावषयक विकास कार्यक्रमहरु समािेश िएको पुस्तक प्रकाशनको तर्ारी अन्तिम चरणमा  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सेिा प्रिाहमा एकरूपता कार्म गनय सहार्ता कक्ष सञ्चािन 

 

यस गाउँपामिकािे सेवा प्रवाहिा एकरूपिा कायि गनष सहायिा कक्ष सञ्चािन गररएको छ । सेवाग्राहीिे सेवा 
सहज र सरि रुपिा प्राप्त गनष आवश्यक सहयोग परु् याउन े िखु्य उदे्दश्यका साथ गाउँपामिकािे सहायिा कक्ष 
सञ्चािन गरेको हो । सेवा प्रवाहिा एकरूपिा कायि गनष िथा नागररकको सहज पहुँि स्थावपि गनष 
गाउँपामिकािा सहायिा कक्ष सञ्चािन गररएको छ । सहायिा कक्षबाट पामिकािा सेवा मिन आउने नागररकहरुिे 
पेश गनुषपने ववमभन्न मनवेदनहरुको ढाँिा उपिब्ध गराईने र उनीहरुको काििा सहचजकरण गररददने व्यवस्था 
मििाईएको छ । त्यस्िै मनवेदन िेचखददने के कािको िामग के-के कागजाि िावहन्छ र कुन कोठािा के काि 
हनु्छ भने्न ववर्यिा जानकारी ददने व्यवस्था मििाईएको छ । 

  

छैठौ गाउँसभािार्ष ि गाउँपामिकाको वावर्षका कायषक्रि स्वीकृि गरर नीमि, कायषक्रि िथा बजेट सिेवटएको 
पसु्िक सावषजमनक गने कायष अचन्िि िरणिा रहेको । 
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स्वास्थ्य सम्बन्तन्ध विविन्न गवतविविहरु  

 

 

 

 

मिमि २०७७।०४।१७ देचख २३ गिे सबि २८ औ 
ववश्व स्िनपान ददवस सबै वडािा सबपन्न भएको । 

पामिकाका सबै 
वडाहरुिा कायषरि 
िवहिा स्वास््य 
स्वयिसेवीकािाई पररिय 
पत्र वविरण गररएको । 

पामिकाका सबै वडाहरुिा रोटा खोपको सरुुवाि ।  
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श्रािण मलहनामा भए गिेका मुख्य कायमहरु 

मस.नां सबपाददि प्रिखु कायषहरु 

यो िवहनाको 
उपिचब्ध 

यो आ.व.िा 
हािसबिको कैवर्यि 

१. पचन्जकरण िर्ष     

क. जन्िदिाष ९०   
ख. ितृ्यदुिाष ५३   
ग. वववाहदिाष १७   
घ. सबबन्ध ववच्छेद ०   
ङ. बसाईसराई दिाष ४   
ि. बसाई सरी गएको ३   
छ. बसाई सरी आएको १   

२. सािाचजक सरुक्षा िर्ष  ०   
वविरण गररएको रकि ०   
जबिा िगि कट्टा भएको सांख्या ०   
जबिा थप भएको सांख्या ०   
हाि कायि भएको जबिा सांख्या ०   

३. नािा प्रिाचणि सांख्या ४०   
४. आबदानी प्रिाचणि सांख्या ५   
५. नागररकिा मसर्ाररस  १९   
६. नाबािक पररिय पत्र मसर्ाररस ०   
७. प्रमिमिवप नागररकिा मसर्ाररस १४   
८. प्रकोप व्यवस्थापन सबबन्धी     

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

९ न्यावयक समिमि सबबन्धी वववरण    
क) न्यावयक समिमििा दिाष भएका मनवेदन सांख्या ०   
   र्छ्योट सांख्या ०   
ख) मििापत्र भएका  ०   
ग) स्थमगि मनवेदन ०   
घ) मििापत्र हनु नसवक अदािि गएका ०   
ङ) मििापत्रको िामग प्रहरीिा पठाएको  ०   

1० पेन्सन सबबन्धी कागजाि मसर्ाररस ०   
११ अन्य प्रिाचणि  ०   
१२ सांघ सांस्था दिाष ०   
१३ सांघ सांस्था नववकरण ०   
१४ व्यवसाय दिाष ०   
१५ व्यवसाय नववकरण ०   
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मस.नां सबपाददि प्रिखु कायषहरु 

यो िवहनाको 
उपिचब्ध 

यो आ.व.िा 
हािसबिको कैवर्यि 

१६ कृवर् सबबन्धी र्िष दिाष ०   
१७ कृवर् सबबन्धी र्िष नववकरण ०   
१८ पशपुािन सबबन्धी र्िष दिाष ०   
१९ कृवर् सबबन्धी र्िष नववकरण ०   
२० सहायिा कक्षबाट सेवा मिने सांख्या ११   
२१ सािाचजक सांजाि अध्यावमधक पटक 33   
२२ कायाषियको वेवसाईट अध्यावमधक पटक 30   

२३ SMS िार्ष ि सूिना सांबप्ररे्ण ३५७६   

२४ अनगुिन सबबन्धी वववरण ०   

२५ क. बजार अनगुिन ०   

   कारवाही ०   

ख. स्वास््य िौकीहरुको अनगुिन ४   

ग. वडा कायषियहरुको अनगुिन ०   

घ. ववद्याियहरुको अनगुिन ०   

ङ. सहकारी सांस्थाहरुको अनगुिन ०   

ि. योजनाहरुको अनगुिन मनरीक्षण ०   

छ. योजनाहरुको प्राववमधक मनरीक्षण ११   

ज. िासपुसिहरुको अनगुिन ०   

झ. और्धी पसिहरुको अनगुिन ०   

ञ. कृर्कहरुको र्िष अनगुिन १   

ट. कृर्क भेटघाट (कृवर्सँग सबबचन्धि) १०   

ठ. कृर्क भेटघाट (पशपुांछीसँग सबबचन्धि) १   

२६ योजना सबझौिा ०   

योजना भकु्तानी ०   

२७ गनुासो र्छौट    

क) कायाषियिा मनवेदन िार्ष ि  ०   

ख) हेल्िो सरकार िार्ष ि ०   

ग) सािाचजक सन्जाि िार्ष ि ०   

२८ बैठक सबबन्धी वववरण    

क. कायाषपामिका बैठक ४   

ख. वडा समिमि बैठक १४   

ग. ववर्यगि समिमि बैठक १   

घ. ववपद् सबबन्धी बैठक ०   

ङ. LCCMC बैठक 2   

ि. खररद सबबन्धी बैठक ०   
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बर्ष: १       अङ्क: १       मिमि: २०७७ भदौ ८ गिे  

मस.नां सबपाददि प्रिखु कायषहरु 

यो िवहनाको 
उपिचब्ध 

यो आ.व.िा 
हािसबिको कैवर्यि 

छ. टेण्डर सबबन्धी बैठक ०   

ज. किषिारी छनौट सबबन्धी बैठक ६   

झ. ववपन्न नागररक उपिार सबबन्धी बैठक १   

ज. स्टार् बैठक १   

झ. प्र.अ. हरुको िामसक बैठक ०   

ञ. अन्य  ५   

२९. स्वास््य सेवा मिन ेनागररकहरुको वववरण 

४२७० 

  

स्वास््य सांस्थाबाट २५०४  

खोप केन्द्रबाट ३६१  

िवहिा स्वास््य स्वयांसेववका िार्ष ि ११३४  

गाउँघर क्िीमनकबाट २३८  

रोटा खोप ३३   

३०. मनशलु्क और्धी वविरण २२५६ जना   

३१. िाि ृिथा नवचशश ु ९८ जना   

३२. प्रधानिन्त्री रोजगार कायषक्रि योजना सांख्या २९   

३३. रोजगारिा सांिग्न जनशचक्त  ५७०   

३४. कृर्क दिाष सांख्या ०   

३५. कृर्क सिूह दिाष सांख्या ०   

३६. कृर्कहरुिाई ववउपि वविरण (कृर्क सांख्या) ०   

३७. कृर्कहरुिाई औजार वविरण ०   

३८. पशपुांक्षी और्धी वविरण ४५०   

३९. पशपुांचक्ष मनकासा मसर्ाररस र सांख्या    

४०. कृमिि गभाषधान (गाई) ३३   

कृमिि गभाषधान (भैसी) १२  

जबिा ४५  

४१. जेष्ठ नागररक पररिय पत्र वविरण सांख्या ४   

४२. अपाङ्ग पररिय पत्र वविरण सांख्या ०   

४३. गररव पररिय पत्र वविरण सांख्या ०   

४४. हेल्थ डेस्कबाट सेवा मिनेको सांख्या ५३८   

४५. ऐन, मनयि, मनयिाविी, स्वीकृि भएको सांख्या ०   

४६. कायषववधी र मनदेचशका स्वीकृि भएको सांख्या 5   
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२. राजश्व सबबन्धी वववरणः 

३. धरौटी सबबन्धी वववरणः 

अल्या (गि वर्षको) यो िवहनाको हािसबिको 

२७२९२६१ ० २७२९२६१ 

 

 

 

 

वववरण साउनको राजश्व रकि (रु.) 

 

()(रु.) 

यो आ.व.िा हािसबिको कैवर्यि 

एकीकृि सबपत्ती कर ० ०  

भिुी कर (िािपोि) ८३१३ ८३१३  

घरवहाि कर ३०५४ ३०५४  

मसर्ाररस दस्िरु ३८१८० ३८१८०  

व्यचक्तगि घटना दिाष १६४०० १६४००  

व्यवसाय कर ८१२० ८१२०  

जडीबटुी कबाडी र जीवजन्ि ुकर ० ०  

सवारी साधन कर ० ०  

ववज्ञापन कर ० ०  

िनोरन्जन कर ० ०  

पावकष ङ्ग शलु्क ० ०  

सेवा शलु्क दस्िरु ० ०  

र्ोहर िैिा व्यवस्थापन शलु्क ० ०  

नक्सा पास दस्िरु ० ०  

सांघ सांस्था सिूह दिाष शलु्क 
ट्ठह 

० ०  

सांघ सांस्था सिूह नववकरण शलु्क ० ०  

ढुङ्गा मगटी वािवुा ० ०  

ववववध आय ० ०  

बहाि ववरौटी कर            ०            ०  

िेखा पररक्षक दस्िरु ० ०  

अन्य कर १६१७४ १६१७४  

सूिी दिाष ३००० ३०००  

जबिा कर ९३२४१ ९३२४१  
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४. आमथषक प्रशासन सबबन्धी  
क. पूजँीगि खिष 

वववरण वावर्षक बजेट यो िवहनाको खिष यो आ.व.िा हािसबिको बाकँी बजेट कैवर्यि 
गाउँपामिका ४००००० ० ० ४०००००  

सांघ १३२८००००० ० ० १३२८०००००  

प्रदेश १७७८७००० ० ० १७७८७०००  

जबिा १५९९८७००० ० ० १५९९८७०००  
 

ख. िाि ुखिष 

वववरण वावर्षक बजेट यो िवहनाको खिष यो आ.व.िा हािसबिको बाकँी बजेट कैवर्यि 

गाउँपामिका २६००००४ ० ० २६००००४  

सांघ २४१८८३८६० ० ० २४१८८३८६०  

प्रदेश १७७५३००० ० ० १७७५३०००  

जबिा २६२२३६८६४ ० ० २६२२३६८६४  

 

कममचािीको हालजिी¸ काज ि लिदा िम्बन्धी लिििण 

आ.ि. २०७७/७८ 
 

    मविना : साउन 

मस.नां. पद नाि थर 
कायाषिय 

खिेुको  ददन 

जबिा 
हाचजर ददन 

काजिा/ वर्ल्ड 

गएको ददन 
मबदा कैवर्यि 

१ प्रिखु प्रशासकीय अमधकृि िक्ष्िण पाण्डे २६ २६ ० ०   

२ अमधकृि छैठौं, स्वास््य नारायण प्रसाद अयाषि  २६ २१ ० ०   

३ अमधकृि छैठौं नवराज चघमिरे २६ २५ ० १   

४ अमधकृि छैठौं टांक प्रसाद पन्थी  २६ २१ ० ५   

५ सूिना प्रववमध अमधकृि  सरेुश खनाि   २६ २५ ० १   

६ ईचन्जनीयर, अमधकृि छैठौं  राज ुअयाषि २६ २६ ० ०   

७ अमधकृि छैठौं, चशक्षा  सनु्दर िामिसे २६ २५ ० १   

८ स्रोि व्यक्ती चशक्षा नरेन्द्र प्रसाद शिाष  २६ २४ ० २   

९ पश ुववकास सांयोजक  उजेिीदेवव पोख्रिे  २६ २२ १ ०   

१० अमधकृि छैठौं, िेखा भववष्य अयाषि २६ २५ ० १   
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आ.ि. २०७७/७८ 
 

    मविना : साउन 

मस.नां. पद नाि थर 
कायाषिय 

खिेुको  ददन 

जबिा 
हाचजर ददन 

काजिा/ वर्ल्ड 

गएको ददन 
मबदा कैवर्यि 

११ रोजगार सांयोजक  मनिषिा पाण्डेय  २६ २६ ० ०   

१२ ईचन्जनीयर पनु मनिाषण प्रा. अमनि कुिार यादव  २६ २५ ० ०   

१४ नायव सवु्बा  मभिसेन थापा  २६ २१ ० ५   

१५ वडा सचिव- ४ घनश्याि ि ुँदािी २६ २६ ० ०   

१६ खा.पा.स.टे. पाँिौं चखि बहादरु काकी २६ १४ ७ ०   

१७ िेखापाि िेजेन्द्र थापा २६ २५   १   

१८ आ.िे.प.सहायक  टेकराज मगरी २६ २६ ० ०   

१९ वडा सचिव- ५, ६ र ७ िाया टण्डन २६ २६ ० ०   

२० सव-इचन्जमनयर ववक्रि बस्नेि २६ २४   २   

२१ सव-इचन्जमनयर मसिा िबिरी २६ ० ० २६ सुत्केरी वबदा 

२२ कबप्यूटर अपरेटर टुक बहादरु राना २६ २६ ० ०   

२३ प्राववमधक सहायक ददपक पोख्रिे २६ १९   ७   

२४ एि.आइ.एस. अपरेटर धाि बहादरु ढेंगा २६ २६ ० ०   

२५ वडा सचिव-१ जग बहादरु सिुषङ्गी २६ २५ ० १   

२६ वडा सचिव- ३ पूचणषिा चघमिरे २६ २६ ० ०    

२७ वडा सचिव- 2 रुि बहादरु गाहा  २६ २२ ० ४   

२८ सूिना सहायक  प्रकाश थापा  २६ २६ ० ०   

२९ ना.कृ.प्राववमधक मिि बहादरु घमिष  २६ २२ १ १   

३० अ.हे.व. ववष्ण ुबहादरु सयुषवांशी २६ १६ ० ० 
स्िा.िा.मा काजमा 

कायवयरत 

३१ वर्ल्ड सहायक ववमनिा ज्ञवािी २६ ० ० २६ सुत्केरी वबदा 

३२ कायाषिय सहयोगी मित्रिाि ज्ञवािी  २६ २६ ० ०   

३३ हिकुा सवारी िािक गोववन्द थापा  २६ २० ६ ०   

३४ कायाषिय सहयोगी टोपिाि ज्ञवािी  २६ २६ ० ०   

३५ कायाषिय सहयोगी िोिाकान्ि पौडेि  २६ २१ ० ५   

३६ कायाषिय सहयोगी गोिा खत्री  २६ २० ० ६   
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कोलभड-१९ िंिमण िोकथाम िथा लनयन्त्रण िम्बन्धीका कायमहरु 
हेल्थडेक्स वनरिर संचािनमा  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

हेल्थडेक्स वनरिर संचािनमा  

 

 

 

 

 

 

 

 

कोमभड-१९ को सांक्रिण रोकथाि र 
मनयन्त्रण गदै जोचखििाई न्यूनीकरण गने 
उदे्दश्यकासाथ पामिकाको िखु्य 
प्रवेशद्धारािा हेल्थडेक्स सांिािन गररएको 
। असार र श्रावण िवहनािा ५३८ जना 
सेवाग्राहीहरुिे सेवा प्राप्त गरेका छने् । 

राजारुन्खा दहको क्वारेचन्टन र बयािपोखरी िा.वव. होचल्डङ्ग सेन्टरको अनगुिन प्रिखु प्रशासकीय अमधकृि 
िक्ष्िण पाण्डे, SSBH वक कन्सल्टेन्ट ववमनिा यादब र स्वास््य अमधकृि नारायणप्रसाद अयाषिबाट सबपन्न भएको । 
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कोमभड-१९ मनयन्त्रण र रोकथाििाई मनरन्िर दददै गलु्िीदरबार गाउँपामिकािे गोडाकोट स्वास््य िौकीिा १० 
वेडको व्यवचस्थि होल्डीङ्ग आइसोिेसनको स्थापना भई श्रावण सबि ४ जना बसेका र हाि सबै मडस्िाषज भएका 
छने् । 

 िवहिा स्वास््य स्वयसेवीका, स्वास््यकिीहरु पररिािन गरर कोमभड -१९ रोकथािका िामग आिा सिूहिाई 
स्वास््य चशक्षा । 

 जबिा वप .मस.आर .जाँि  :१२१ जना  

नेगेवटभ  :११४ जना  

पोजेवटभ  :७ जना  

 स्वास््य किीहरुको सांख्या   : ४५ जना 
िवहिा स्वयिसेवीकाको सांख्या   : ८३ जना 
 

 

  

मिमि २०७७/०४/०४ गिेका ददन गलु्िीदरबार गाउँपामिकाका िारपािा बिि िथा ऋण सहकारी सांस्था 
र साना वकसान कृर्ी सहकारी सांस्थाको िर्ष बाट गाउँपामिकाको िामग १००/१०० का दरिे २०० थान 
PCR vtm हस्िान्िरण गनुषभयो। 
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१ श्री अशोक कुिार थापा गलु्िीदरबार  ६ अध्यक्ष ९८५७०७४४१०  

२ श्री मिना भण्डारी गलु्िीदरबार १ उपाध्यक्ष ९८५७०७४४११  

३ श्री राि बहादरु पल्िी गलु्िीदरबार १ वडा अध्यक्ष (वडा नां १) ९८५७०७४४०१  

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

५ श्री बि बहादरु थापा गलु्िीदरबार ३ वडा अध्यक्ष (वडा नां ३) ९८५७०७४४०३  

६ श्री खिु बहादरु पल्िी गलु्िीदरबार ४ वडा अध्यक्ष (वडा नां ४) ९८५७०७५४०४  

७ श्री मििा बहादरु बिाि गलु्िीदरबार ५ वडा अध्यक्ष (वडा नां ५) ९८५७०७४४०५  

८ श्री वहरा बहादरु खत्री गलु्िीदरबार ६ वडा अध्यक्ष (वडा नां ६) ९८५७०७४४०६  

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

१० श्री वटकीसरा थापा गलु्िीदरबार ३ सदस्य (कायषपामिका) ९८५७०७४४०८  

११ श्री िारा मगरी गलु्िीदरबार ५ सदस्य (कायषपामिका) ९८५७०७४४०९  

१२ श्री सनदेुवी काकी गलु्िीदरबार ६ सदस्य (कायषपामिका) ९८५७०७४४१२  

१३ श्री ििुसा देवव अयाषि गलु्िीदरबार ७ सदस्य (कायषपामिका) ९८५७०७४४१३  

१४ श्री इश्वरी पररयार गलु्िीदरबार ५ सदस्य (कायषपामिका) ९८५७०७४४१५  

१५ श्री िनीकिा बोटे गलु्िीदरबार १ सदस्य (कायषपामिका) ९८५७०७४४१४  

१६ श्री शारदा गौिि गलु्िीदरबार १ सदस्य (वडा नां. १) ९८४७२०१८२२  

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

१८ श्री बवुद्ध प्रसाद पोखरेि गलु्िीदरबार १ सदस्य (वडा नां. १) ९७४७०७७३५७  

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

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

२१ श्री साववत्रा सनुार गलु्िीदरबार २ सदस्य (वडा नां. २) ९८६७००७९२३  

२२ श्री हेिन्ि बहादरु खड्का गलु्िीदरबार २ सदस्य (वडा नां. २) ९८५११४२८१८  
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२७ श्री कििा कुिारी डबिरपाि गलु्िीदरबार ४ सदस्य (वडा नां. ४) ९८४७११३४४७  

२८ श्री िना ववश्वकिाष गलु्िीदरबार ४ सदस्य (वडा नां. ४) ९८६७२४२३६३ 

 

२९ श्री िेख बहादरु काकी गलु्िीदरबार ४ सदस्य (वडा नां. ४) ९८५७०६१५९८  

३० श्री िोक बहादरु ढेंगा गलु्िीदरबार ४ सदस्य (वडा नां. ४) ९८६७१३२४५१  

३१ श्री शान्िा वव.क. गलु्िीदरबार ५ सदस्य (वडा नां. ५) ९८४४७५२३६०  

३२ श्री टोप बहादरु बिुा गलु्िीदरबार ५ सदस्य (वडा नां. ५) ९८४७२२७९०३  

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

३४ श्री समुनिा वव.क. गलु्िीदरबार ६ सदस्य (वडा नां. ६) ९८४७४५३८८८  

३५ श्री मडि बहादरु टण्डन गलु्िीदरबार ६ सदस्य (वडा नां. ६) ९८४७३०९३५९  

३६ श्री नरु बहादरु खत्री गलु्िीदरबार ६ सदस्य (वडा नां. ६) ९८५७०६१५४६  

३७ श्री िचक्षिा सनुार गलु्िीदरबार ७ सदस्य (वडा नां. ७) ९८१६४३४७८६  
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८ नरेन्द्र प्रसाद शिाष  स्रोि व्यक्ती चशक्षा ९८५७०६७२८७ 

९ उजेिीदेवव पोख्रिे  पश ुववकास सांयोजक  ९८५७०८५२१० 
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१६ िेजेन्द्र थापा िेखापाि ९८५७०६४०७८ 
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५१ अजुषन वव.क. कायाषिय सहयोगी ९८६७९२८०१८ 

५२ शान्िा मगरी कायाषिय सहयोगी ९८४७३५८८५२ 

५३ ददनेश प्रसाद शे्रष्ठ कायाषिय सहयोगी ९८४७३५७६६८ 

 

स्वास्थ्य सस्थामा कार्यरत कमयचारीको वििरण 

मस न नाि थर पद कायषरि सांस्थाको नाि सबपकष  नां

अिर अबाषथोक स्वा.िौकी

१ िदन कुिार शे्रष्ठ स्वास््य अमधकृि अिरअबाषथोक स्वा.िौकी ९८५७०६१८६०

२ िमनर्ा नेपािी अ.न.िी अिर अबाषथोक स्वा.िौकी ९८४४७५२४८६

३ इन्दु पाण्डे अ.न.िी अिर अबाषथोक स्वा.िौकी ९८६७२७४१११

४ राजेन्द्र प्रसाद जोशी अ.हे.ब अिर अबाषथोक स्वा.िौकी ९८४०६०६८६६

५ मबष्णु रायिाझी अ.हे.ब अिर अबाषथोक स्वा.िौकी ९८४५४७२४२५

६ िारा देवव पौड्याि का.स अिरअबाषथोक स्वा.िौकी ९८४७३०९६४०

गौंडाकोट स्वा.िौकी

१ प्रकाशअमधकारी मस.अ.हे.ब गौंडाकोट स्वा.िौकी ९८५७०७०८०१

२ िधकृुष्ण पोख्रिे अ.हे.ब गौंडाकोट स्वा.िौकी ९८५७०६४१३३

३ शृ्रजना पोख्रिे मस.अ.न.िी गौंडाकोट स्वा.िौकी ९८४७४४१६००

४ सजृना बस्नेि अ.न.िी गौंडाकोट स्वा.िौकी ९८४७१०६९८६

५ मबन्दु राना अ.न.िी गौंडाकोट स्वा.िौकी ९८४१६२२२२४

६ मिि कुिारी उिाई का.स गौंडाकोट स्वा.िौकी ९८४७५८६०८१

चिमनयापोखरी सािदुायीक स्वा.ई



 

 

28      गलु्िीदरबार गाउँपामिका  

 

  ई-बुलेटिन  

 

बर्ष: १       अङ्क: १       मिमि: २०७७ भदौ ८ गिे  

मस न नाि थर पद कायषरि सांस्थाको नाि सबपकष  नां

१ सरस्विीकण्डेि अ.हे.ब चिमनयापोखरी सािदुायीक स्वा.ई ९८४४७३२५८१

२ िमनर्ा थापा अ.न.िी चिमनयापोखरी सािदुायीक स्वा.ई ९८६७८६६८८५

जभुङु्ग स्वा.िौकी

१ रोशन घिी मस.अ.हे.ब जभुङु्ग स्वा.िौकी ९८५७०६४२५९

२ िमनर्ा पन्थी अ.न.िी जभुङु्ग स्वा.िौकी ९८४४७२५९६०

३ कृष्णा थापा अ.न.िी जभुङु्ग स्वा.िौकी ९८४७१६६२३३

४ अमनिा राना अ.हे.ब जभुङु्ग स्वा.िौकी ९८६१२०१५००

५ पावषिी रजािी अ.न.िी जभुङु्ग स्वा.िौकी ९८६७७७८३३२

६ िाया देवव घिी का.स जभुङु्ग स्वा.िौकी ९८४७३१०५६६

ठुिाना आ .सािदुायीक स्वा.ई

१ उर्ा शाह अ.हे.ब ठुिाना आ. सािदुायीक स्वा.ई ९८६३२२४५६५

२ मिना पाण्डे अ.न.िी ठुिाना आ. सािदुायीक स्वा.ई ९८४७३००४४२

३ भगविी थापा का.स ठुिाना आ. सािदुायीक स्वा.ई ९८६७१३३७८८

दरबार देववस्थान स्वा.िौकी

१ जनुा किा बस्नेि मस.अ.न.िी.मनररक्षक दरबार देववस्थान स्वा.िौकी ९८४९०५०४९३

२ सिुन पन्थी अ.न.िी दरबार देववस्थान स्वा.िौकी ९८४७३९३५५९

३ रािकृष्णकण्डेि अ.हे.ब दरबार देववस्थान स्वा.िौकी ९८५७०६१९६५

४ यि किा मब.क अ.हे.ब दरबार देववस्थान स्वा.िौकी ९८४७३२९४२०

५ सामबत्रा शे्रष्ठ अ.न.िी दरबार देववस्थान स्वा.िौकी ९८४२९२९७८७



 

 

29      गलु्िीदरबार गाउँपामिका  

 

  ई-बुलेटिन  

 

बर्ष: १       अङ्क: १       मिमि: २०७७ भदौ ८ गिे  

मस न नाि थर पद कायषरि सांस्थाको नाि सबपकष  नां

६ िक्ष्िी खनाि अयाषि अ.न.िी दरबार देववस्थान स्वा.िौकी ९८६२१०४६१४

७ अमनिा कँुवर क्षते्री ल्या.अमसस्टेन्ट दरबार देववस्थान स्वा.िौकी ९८६९६४४४८४

८ मबष्णु टण्डन का.स दरबार देववस्थान स्वा.िौकी ९८४४७९०५६०

बमिथिु स्वा.िौकी

१ ददि बहादरु थापा हे.अ बमिथिु स्वा.िौकी ९८६६६२३३५३

२ मबष्णु बहादरु सयुषवांशी अ.हे.ब गलु्िीदरबार गाउँपामिका स्वा.शाखा ९८४७१३७६१६

३ ररि कुिारी श्रीस अ.न.िी बमिथिु स्वा.िौकी ९८४७२३३५२२

४ िोि बहादरु श्रीस अ.हे.ब बमिथिु स्वा.िौकी ९८४७१०४९१८

५ मिना गाहा िािकोटी अ.न.िी बमिथिु स्वा.िौकी ९८४७१५८०३८

६ पावषिी सनुार का.स बमिथिु स्वा.िौकी ९८२१९११७९५

बोटेिाचझकुिाि गाउँ स्वा.ई

१ पमबत्रा नेपामि अ.न.िी बोटेिाचझकुिाि गाउँ सा.ई ९८६७४२३९८०

२ कोवपि भण्डारी अ.हे.ब बोटेिाचझकुिाि गाउँ सा.ई ९८४५४५५८१८

ववरबास स्वा.िौकी

१ इन्द ुघिी िगर मस.अ.न.िी ववरबास स्वा.िौकी ९८४७३१०३५५

२ िक्ष्िी पररयार अ.न.िी ववरबास स्वा.िौकी ९८४५८०३८०४

३ िक्ष्िी शे्रष्ठ अ.हे.ब ववरबास स्वा.िौकी ९८४७३६३१९६

४ रेनकुा खनाि का.स ववरबास स्वा.िौकी ९८४७००६७७५

५ भपेुन्द्रकण्डेि अ.हे.ब ववरबास स्वा.िौकी ९८५७०२४५११

 



 

 

30      गलु्िीदरबार गाउँपामिका  

 

  ई-बुलेटिन  

 

बर्ष: १       अङ्क: १       मिमि: २०७७ भदौ ८ गिे  

विद्यािर्मा कार्यरत प्रिानाध्यापकहरुको वििरण 

क्र.सां. प्रअको नाि थर ववद्याियको नाि िह÷शे्रणी सबपकष  नां 
१ b]j axfb'/ kf08] ?Gvf bx df=lj df=t[tLo (*%&)%(&&& 

२ xl/ axfb'/ sfsL{ O{[Zj/L df=lj= df=t[tLo (*%&)^!^%) 

३ >L/fh v8\|sf sfa|]kf]v/L df=lj= df=t[tLo (*%&)^&$*( 

४ ;Gtf]if uf}td ;"of]{bo df=lj= df=/fxt (*^&))*^#^ 

५ ;"o{ axfb'/ km'+h]nL yflS;kf]v/f df=lj= df=/fxt (*^&!#@$#@ 

६ g]q k|;fb 1jfnL kbd axfb'/ df=lj= lg=df=l4tLo (&$&))@!^( 

७ /]v axfb'/ a:g]t Dofn kf]v/L df=lj= k|f= l4tLo (*$&!**%)# 

८ hLjnfn kf}8]n zf/bf df=lj= k|f=t[tLo (*%&)^&!%$ 

९ sdn k|;fb cof{n /fhf?Gvf df=lj= lg=df=/fxt (*$&#()#(( 

१० ?k]Gb| >]i7 alny'd g/x/L df=lj= df=cg'bfg-PCF_ (*%&)^&*$( 

११ xl/nfn pkfWofo /];'Ëf O{ af]= dfWolds (*%&)^!%$& 

१२ ;Gtf]]if rF'bfnL lu|ga8 O{=af]= dfWolds (*%&)%(%%( 

१३ s''nfgGb uf}td dxfFsfnL lg=df=lj= k|f=l4tLo (*%&)^&$!% 

१४ /fdaxfb'/ vqL 7"nf]kf]v/f lg=df=lj= lg=df= /fxt (*%&)^!*$& 

१५ O{Gb|axfb'/ yfkf u+uf lg=df=lj= lg=df= /fxt (*%&)*%)(# 

१६ la/axfb'/ sfsL{ /Tg lg=df=lj= k|f= l4tLo (*$&!)%&&^ 

१७ kfj{{lt a:g]t ;/:jlt k|f=lj= e§]rf}/ k|f= l4tLo (*%&)%((&& 

१८ zfGtf cof{n xl6of k|f=lj= k|f= l4tLo (*$&@!$!!% 

१९ k':t/fh s08]n ;/:jlt k|f=lj= afv|] k|f=l4tLo (*%&)^$*#( 

२० sflzgfy s08]n 1fgf]bo k|f=lj= k|f= t[tLo (*$&@)@($! 

२१ lbk]Gb| dfRsf]6L /}gfbL k|f=lj= k|f= l4tLo (*%&)^&$)@ 

२२ lai0f' ;/f+sf]]6L :jfdLkf]v/L k|f=lj= k|f= /fxt (*$&##*%^( 

२३ xl/snf ;/t'FuL hgHof]tL k||f=lj= af=la=s] (*$&!%*$^! 

२४ lagf /]:dL hgtf k|f=lj= la/af; k|f= /fxt (*^&!#@$%) 

२५ u0f]zk|;fb uf}td lbkHof]lt k|f=lj= k|f= l4tLo (*^&!*(*@& 



 

 

31      गलु्िीदरबार गाउँपामिका  

 

  ई-बुलेटिन  

 

बर्ष: १       अङ्क: १       मिमि: २०७७ भदौ ८ गिे  

क्र.सां. प्रअको नाि थर ववद्याियको नाि िह÷शे्रणी सबपकष  नां 
२६ t]haxfb'/ ;'j]bL dfO{sf:yfg k|f=lj= k|f= l4tLo (*$&@)^%!% 

२७ xf]d axfb'/ yfkf hgtf k|f=lj= he'ª\ k|f= l4tLo (*$&%$&%^^ 

२८ lednfn kf}8]n g]=/f=k|f=lj= k|f= l4tLo (*^&!($&)# 

२९ dxfb]j uf}td dfemL k|f=lj k|f= l4tLo (*$&)!*&)# 

३० lagf /fgf Hof]tLd{o k|flj k|f= /fxt (*$&!#*@%$ 

३१ dfg s'df/L a:g]t lzz'sNof0f af=la=s] af=la=s] (*$&@$%$$! 

३२ ljdnf /fgf dflnsf af=la=s] af=la=s] (*$&!&^%%& 

३३ dLgf kl/of/ lzjzlQm af=la=s] af=la=s] (*^$$^*&)@ 

३४ cd[tf a:g]t b]p/fnL af=la=s] af=la=s] (*^!(($^^* 

३५ sdnf ;/t'ª\uL pHofnfb]jL af=la=s] af=la=s] (*)&%($&!& 

३६ ;Ltf nD;fn efg' af=la=s] af=la=s] (*^&@%)^() 

३७ sfGtf ;gfgL wdf]{bo af=la=s] af=la=s] (*@!()@)!( 

३८ sf}lznf ;f]d} e}/j af=lj=s] af=la=s] 
 

  



 

 

32      गलु्िीदरबार गाउँपामिका  

 

  ई-बुलेटिन  

 

बर्ष: १       अङ्क: १       मिमि: २०७७ भदौ ८ गिे  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

प्रकाशकः- 

 

द्धारा प्रकाचशि िामसक ई-बिेुवटन 

प्रकाशनः 

सल्िाहकार- अध्यक्ष श्री अशोक कुिार थापा 

सांरक्षक- प्रिखु प्रशासकीय अमधकृि श्री िक्ष्िण पाण्डे 

सांयोजन- सूिना प्रववमध अमधकृि- श्री सूरेश खनाि/अमधकृि छैंठौ श्री टांक प्रसाद पन्थी/क.अ.- श्री टुक बहादरु राना 

 

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

वेवसाईट- www.gulmidarbarmun.gov.np 

facebook.com/gulmidarbarrm 

twitter.com/GulmidarbarRMun 

९८५७०६७९१२/९८५७०७४४०० 
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