
 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

गलु्मीदरबार गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् तथा पालिका अन्तगयतका वडाहरुमा रहेका इकाईहरुबाट 
सेवा लिँदा सेवाग्राही/नागररकिे ध्र्ान परु्ायउन ुपने ववषर्हरु 

 कार्ायिर्बाट अबिम्बन गररएको सेवा ववतरणको प्रविर्ा र मापदण्डिाई पािना गने¸ 
 कमयचारीहरुसँग नम्र, शिष्ट व्र्वहार र िालिन व्र्वहार प्रदियन गने, 

 सावयजलनक सेवाको िालग ववचौलिर्ा लिई कार्ायिर्मा नआउने¸ 
 कार्ायिर्को काम सम्बन्धी प्रकृर्ा र आवश्र्क कागजातका सम्बन्धमा नागररक वडापत्र र सहार्ता 

कक्षबाट जानकारी लिने¸ 
 सेवाप्रवाह सम्बन्धी प्रकृर्ा र कागजातको बारेमा कार्ायिर्का कमयचारीसँग बनुने¸ नागररक वडापत्र हेने 

तथा कार्ायिर्मा रहेको सेवाप्रवाहसम्बन्धी जानकारी पशुततका प्रर्ोग गने¸ 
 कार्ायिर्िे तोकेको सेवा प्रवाहको समर् तालिकाको पािना गने, 

 कार्ायिर्मा सेवा लिन आउँदा धूमपान¸ मध्र्पान गरेर नआउने¸ 
 कार्ायिर्को पररसरमा धूमपान¸ मध्र्पान तथा सूलतयसेवन गरेको पाईएमा कानून अनसुार जररवाना लतने¸ 
 कार्ायिर्को सम्बशन्धत िाखाको कमयचारीसँग आफ्नो कामको बारेमा ववतततृ रुपमा बनुने र सोही अनसुार 

गने¸ 
 कमयचारीिाई अनावश्र्क तवाथय, दवाव, प्रिोभनमा पाने कार्य गैर कानूनी हनुे हुँदा त्र्ततो कार्य नगने¸  

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

िगार्तका फोहोरिाई डतटववनमा राख् ने̧  
 गाउँपालिकाको कार्ायिर्मा ददनको २ बजे देशख २:४० बजे सम्म खाजा खाने समर् तोवकएको हुँदा केही 

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

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

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

अिोककुमार थापा (9857074410) र प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत श्री िक्ष्मण पाण्डे 
(9857067912) मा सम्पकय  गरी वििासशुतत गने कमयचारीको गोप्र् उजूरी गने¸ 

 कार्ायिर्मा रहेको सझुाव पेटीकामा गनुासो तथा सझुाव राखी आगामी ददनमा अझ प्रभावकारी सेवा 
प्रवाहको िालग असि नागररको भलूमका लनवायह गने¸ 

 कार्ायिर्को कार्यहरु र सेवा प्रवाह सम्बन्धी अन्र् कुनै गनुासो भएमा अध्र्क्षको कार्यकक्ष कोठा नं. १ 
र प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृतको कार्यकक्ष कोठा नं. ३ मा सम्पकय  राख् न े।  



 
 

 आम सन्चारकमीहरुिाई अनरुोध 

गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको आ.व. ०७७।०७८ को नीलत तथा कार्यिम माफय त भष्ट्रचार िून्र् सहनशििताको नीलत 
अविम्बन गरेको हुँदा गाउँपालिकािे लिएको नीलतिाई मनन ्गदै सिुासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गनय समग्र 
कमयचारी संर्न्त्र अहोरात्र प्रलतवद्ध र कलतवद्ध भई िालगरहेका िौं । वविेष गरी सिुासन र सेवा प्रवाह¸ ववकास 
लनमायण¸ सबैको पहुँचमा तवात्र् सेवा¸ गणुततरीर् शिक्षा¸ कृवष¸ रोजगारका क्षेत्रमा कार्यर्ोजना बनाई सम्बशन्धत िाखा 
प्रमखुसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरर तोवकका कार्यहरु प्रभावकारी रुपमा कार्ायन्वर्न गनय  िाखा प्रमखुहरुिाई 
शजम्मेवार र जवाफदेही बनाई कमयचारी प्रोत्साहन र िण्डको समेत व्र्वतथा गररएको ि । गाउँ पालिकाका ववलभन्न 
िाखाबाट सम्पादन भएका कृर्ाकिाप र सूचनाहरुको बारेमा सबै नागररकहरुिाई ससूुशचत गरी कमयचारीिाई 
शजम्मेवारीबोध तलु्र्ाई¸  सदाचाररता¸ पारदशियता र जवाफदेवहता कार्म गदै प्रभावकारी सेवा प्रवाहको नीलत अविम्बन 
गदै सूचनानै िशक्त हो भने्न मान्र्तािाई आत्मसाथ गरर नागररकको घरघरमा महत्वपूणय सूचना एवं जानकारी SMS  
माफय त प्रवाह हनुे व्र्वतथा लमिाईएको¸ २१ औ ंिताब्दीमा सूचना प्रववलधको क्षेत्रमा ववश्विे अग्रगामी ििाङ्ग मारररहेको 
अवतथामा हाम्रो देि नेपािमा पलन सूचना प्रववलधको ददनानदुदन प्रर्ोग ववृद्ध भईरहेको अवतथािाई मध्र्नजर गरी 
नेपाि सरकारिे समेत "सन्चार र सूचना प्रववलधको टेवा : हात हातमै सरकारी सेवा" परु्ायउने उदे्दश्र्िे Nagarik App 

सावयजलनक गरर E-governance को नीलत िाई साकार पारेको अवतथा समेत रहेको ि । गलु्मीदरबार गाउँपालिकािे 
२०७७ श्रावण मवहना देशख ७५३ वटा तथानीर् तहहरु मध्रे् पवहिो पटक सबै नागररकिे आफूिे चाहेको वखत 
हेनय लमल्ने गरर पालिकाको समग्र गलतववलध समेवटएको मालसक E-Bulletin प्रकािन गरररहेका िौं । सन्चारको पहुँच 
भन्दा बावहर रहेका नागररकिाई समेत मध्र्नजर गदै जनतासँग गाउँपालिका कार्यिम संचािन गने कार्यिम समेत 
रहेको ि । संचारकमी राज्र्को चौथो अंग र सरकारिे संचािन गरेका कृर्ाकिापहरुिाई झकझकाउँदै सूचनाको 
पहुँच नपगेुका नागररकहरुिाई सूसशुचत गने कतयव्र् समेत भएको महत्वपूणय क्षेत्रमा रहन ुभएकोिे र्हाँहरुिे हाम्रो 
पालिकािे सावयजलनक गरेका ववलभन्न गलतववलधहरुिाई आम नागररक समक्ष परु् र्ाई नागररको सूचनामा पहुँच परु्ायउन े
कार्यमा समेत आफ्नो कतयव्र् लनवायह गरी आवश्र्क सहर्ोग समन्वर् र सहकार्य गररददन ु हनु हाददयक अवपि       
गदयिु ।  

(िक्ष्मण पाण्डे) 

प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत 
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1      गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

  ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क ५       २०७७ माघ ८ गते  

गाउँपालिकाको परिचय 

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

दरबारदेवीतथानको  संर्ोजन भई ७ वटा वडाहरुको तथानीर् तह बनेको ि । 

ऐलिहालिक पृष्ठभूमी 

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

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

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

गलु्मीचारपािा अन्तगयत पाल्पाथोकमा मेहेिडाडा, खोिेर्ा, धरमपानी, जामनु,े शखि,ु गरुुमथमु, अमराइ, बेिपोखरा, 
धार्रचौर, क्वादी, बगैचा, गाउचौर, बानपोखरा, फसयवा, आपपाटा, कल्टुड्ड,चतरुडाडा पदयथे । अमर अबायथोक अन्तगयत 
कुन्थोक, डाडापोखरी, तल्िो हवटर्ा, नेटाखकय , हररथमु, गाउचौर, बेग्र ु ,लसिथमु, तोस, गौररपोखरी, रानाटोिा, अडडाडा, 
ग्वािीनचौर, िुग्ररेीपाखा, बाख्ेर, अजर्ायङ्गबास, शचते्रडाडा, नरम र शचतत ुपदयथे । गिामथोक अन्तगयत उपल्िो हवटर्ा, 
दमाइटोि, काफिचौर, मेहेिडाडा, गैराखकय , सल्िेरी, जोतेपोखरा, बगैचा, तर्ािापानी, िर्ाखकय , लतलतयरे, वपररडाडा, चौका,  
कुलबण्डे ररपाहाटोि, रोहटेपानी, उखाप, िामीडाडा, कोिहर, चौर, डाव, घोिे, कल्िेरी, गौरादी, भिाचौर, लसव,ु चनौपाटा, 
खसयिारुटोि, अमिेखकय , ररमी, बोटे र रुमाखकय  पदयथे । मलुसकोटथोक अन्तरगत देउरािी, शचतपानी,  बासडाडा, साजर, 
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कारपाटा, बडडाडा, खोिा, माझपोखरी,  अखयिे, तोिङु्ग, पेखनपोखरा, गौरादी, कुडापानी, गौडाकोट, काउिे, िावा, जैलसपोखरा, 
िामीडाडा, बजारमारे, डुलम्रपोखरा, शखलतयप, ठूिाचौर, ठूिोपोखरा, उप्रीकोट,  बाजाबारी, डोहोटा, सातघर, भटुुका, लबरबास, 

रुमाखकय , बदरखटु्टा, दह, राजा, म्र्ािपोखरी, बौदी, कोिघर, राङ्गबास, खलनर्ाबास, ठूिाखकय , शचददका दौघा, खज्र्र्ाङ्ग, 

मानकोट, धरमपानी, दमु्सीकोट, ररडी, वाङिा, अघायतोस, धैरेनी, ठूिापोखरा, केरुङ बल्कोट, मेहेिटुप्पा, हाँलडकोट, बडडाडा, 
घोिे, दलुबचौर, उिेनी, कल्िेरी, बसानी, तम्घास र अखयिे आदी  पदयथे । 

भौगोलिक लिभाजन ि लिमाना 

र्स गलु्मीदरबार गाउँपािीकािाई सालबकको बलिथमु गा.वव.स. िाई वडा नं. १, जभुङु्ग गा.वव.स. िाई वडा नं. २, 
गौडाकोट गा.वव.स. िाई वडा नं. ३, लबरबास गा.वव.स. िाई वडा नं. ४, अमरअबायथोक गा.वव.स. िाई वडा नं. ५,  

दरबारदेलबतथान गा.वव.स.को साववकको वडा नं. ४, ७, ८ र ९ िाई समेटेर वडा नं. ६,  र दरबारदेलबतथान गा.वव.स. 
कै साववकका वडा नं. १, २, ३, ५ र ६ िाई समेटर वडा नं. ७ कार्म गरी पालिकािाई जम्मा सात वटा वडामा 
लबभाजन गररएको ि । र्सको पवुय पवट्ट रुद्रावलत नदी, पशिमतफय  बठोवा खोिा र केदवुा खोिा, उिरतफय  रेसडु्डाकोि 
साध र दशक्षणतफय  बाख्रखेोिा     पदयिन । 

गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको राजनैलतक ववभाजन तथा लसमाना 

प्रदेि नं.  ५ 

शजल्िा : गलु्मी 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् :  गौंडाकोट 

वडा संख्र्ा : ७ 

गाउँपालिकाको केन्द्र :  गौडाकोट 

भौगोलिक अवतथा तथा लसमाना 

क्षेत्रफि :  ७९.९९ वगय वकिोलमटर 

पूवय : ित्रकोट र चन्द्रकोट गाउँपालिका 

पशिम : रेसङु्गा नगरपालिका 

उिर : चन्द्रकोट गाउँपालिका र मलुसकोट नगरपालिका 

दशक्षण : ित्रकोट गाउँपालिका र अखायखाँची शजल्िाको ित्रदेव गाउँपालिका 
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मुख्य जािजािी 

र्स गाउँपालिकामा बसोबास गने मध्रे् ब्राहमण/क्षते्री र जनजालतको बाहलु्र्ता ि । त्र्स बाहेक दलित र अन्र् 
जालतका  मालनस बसोबास गने गदयिन । 

वडा नं. ब्राहमण /क्षते्री जनजाती दलित जम्मा 

१ ११७५ २३६९ ७६८ ४३१२ 

२ २४९९ ११९३ ८२९ ४५२१ 

३ १४३६ ९५७ ५०० २८९३ 

४ २१०७ २०४७ ६४४ ४७९८ 

५ ७७९ ८६३ ५५९ २२०१ 

६ ११९४ ७५६ ५८५ २५३५ 

७ २०९१ ११७७ ९४२ ४२१० 

जम्मा ११,४८६ ८,९५५ ५,०२७ २५,४६९ 

 

 

 

  

०

५०००

१००००

१५०००

२००००

२५०००

३००००

कुल जनसंख्या बाह्रमण जनजाती दललत

२५४६९

११४८६

८९५५

५०२७
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जनिंख्या  

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

दििन्दी िंिचना 
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िाखागत कमयचारीहरुको वववरण र कार्य ववभाजन 

लस.नं कमयचारीको नाम पद सम्पकय  नम्बर कार्य वववरण 

१ िक्ष्मण पाण्डे प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत ९८५७०६७९१२ 

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

२ नारार्ण प्रसाद अर्ायि  अलधकृत िैठौं, तवात्र् ९८५७०८५२११ 

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

३ नवराज शघलमरे अलधकृत िैठौं प्रिासन ९८५७०८५२०९ 

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

४ टंक प्रसाद पन्थी  अलधकृत िैठौं प्रिासन ९८५७०८५२०८ 

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

९ उजेिीदेवव पोख्रिे  
अलधकृत िैठौ¸ पशु 

प्राविवधक 
९८५७०८५२१० 

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

१० भववष्र् अर्ायि अलधकृत िैठौं, िेखा ९८५७०८५२१५ 

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

६ राज ुअर्ायि ईशन्जनीर्र, अलधकृत िैठौं  ९८५७०८५२१४ 

पूवायधार ववकास िाखा प्रमखु भई 
प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार बमोशजम पालिकाको 
पूवायधार लनमायण तथा समग्र ववकास 
लनमायणसँग सम्बशन्धत ववलभन्न कार्यहरु गने 
।  
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लस.नं कमयचारीको नाम पद सम्पकय  नम्बर कार्य वववरण 

७ सनु्दर चालिसे अलधकृत िैठौं, शिक्षा  ९८५७०८५२१३ 

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

८ सरेुि खनाि   सूचना प्रववलध अलधकृत  ९८५७०७४४०० 

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

९ लनमयिा पाण्डेर्  रोजगार संर्ोजक  ९८६७०१४३०० 

 प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यिम अन्तगयतको 
TOR बमोशजमका ववलभन्न कार्यहरु सम्पादन 
गने  

१० अलनि कुमार र्ादव  ईशन्जनीर्र पनु लनमायण प्रा. ९८६३९७०५४७ 

 रावष्ट्रर् पनुलनमायण प्रालधकरणिे ददएको 
TOR बमोशजम पनु:लनमायण सम्बन्धीका 
कार्य गने 

११ लभमसेन थापा  सहार्क पाचँौँ  (प्रिासन) ९८५७०६१७३२ 

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

१२ घनश्र्ाम च ुदँािी वडा सशचव ९८५७०८५२०४ 

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

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

१४ तेजेन्द्र थापा सहार्क पाचँौँ (िेखा) ९८५७०६४०७८ 

पालिकाको राजश्व आम्दानी सम्बन्धी कार्य 
गने¸ दैलनक¸साप्तावहक तथा मालसक रुपमा 
राजश्व बैंक दाशखिा गने गराउने र प्रमखु 
प्रिासकीर् अलधकृतको लनदेिानसुार िेखा 
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  ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क ५       २०७७ माघ ८ गते  

लस.नं कमयचारीको नाम पद सम्पकय  नम्बर कार्य वववरण 

प्रमखुसँग समन्वर् गरी पालिकाको आलथयक 
प्रिासन सम्बन्धी ववलभन्न कार्य गने ।    

१५ टेकराज लगरी आ.िे.प.सहार्क  ९८४४७४६१०६ 

तोवकएको समर्मा  आन्तररक िेखा 
परीक्षण गरी बेरुज ु िून्र् गराउन 
आवश्र्क सहर्ोग गने र पालिकामा 
आलथयक अनिुासन कार्म गने ।  

१६ मार्ा टण्डन वडा सशचव ९८५७०८५२०७ 

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

१७ वविम बतनेत सव-इशन्जलनर्र ९८५७०८९५२७ 

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

१८ लसता िम्तरी सव-इशन्जलनर्र ९८४७३३४६३९ 

३ नं. वडा कार्ायिर्को ववकास लनमायण र 
पवुायधार ववकास सम्बन्धी प्राववलधक  कार्य 
गने 

१९ टुक बहादरु राना कम्प्रू्टर अपरेटर ९८४७५९६३९३ 

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

२० धाम बहादरु िेंगा एम.आइ.एस. अपरेटर ९८५७०६४७२५ 

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



 

 

8      गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

  ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क ५       २०७७ माघ ८ गते  

लस.नं कमयचारीको नाम पद सम्पकय  नम्बर कार्य वववरण 

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

२२ जग बहादरु सतुयङ्गी वडा सशचव  ९८५७०८५२०१ 

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

२३ पूशणयमा शघलमरे वडा सशचव ९८५७०८५२०३ 

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

२४ रुम बहादरु गाहा  वडा सशचव ९८५७०८५२०२ 

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

 

२५ ववरेन्द्र कुमार टण्डन अलसतटेन्ट सब-इशन्जलनर्र ९८५७०५७३६७ 

४ नं. वडा कार्ायिर्को ववकास लनमायण र 
पवुायधार ववकास सम्बन्धी प्राववलधक  कार्य 
गने 

२६ 
गोकणयप्रसाद 

लतलमल्सैना 
अलसतटेन्ट सब-इशन्जलनर्र ९८४८५५००६७ 

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

२७ सागर सारु अलसतटेन्ट सब-इशन्जलनर्र ९८४७४९६४७४ 

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

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

२९ लिि बहादरु घलतय  ना.कृ.प्राववलधक ९८४५५९१६७४ 

गाउँपालिकाको कृवष िाखामा रही 
पालिकाको कृवष ववकास सम्बन्धी 
प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार बमोशजम कार्य गने 



 

 

9      गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

  ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क ५       २०७७ माघ ८ गते  

लस.नं कमयचारीको नाम पद सम्पकय  नम्बर कार्य वववरण 

साथै १ र २ नं. वडा कार्ायिर्को कृवष 
प्राववलधक समेतको कार्य गने ।  

३० नारार्ण पन्थी ना.प.तवा.प्राववलधक ९८५७०६७४०८ 

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

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

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

३२ जर्वहमाि कँडेि ना.प.तवा.प्राववलधक ९८४७५०७५३६ 

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

३३ हररप्रसाि कँडेि ना.प.तवा.प्राववलधक ९८५७०३६१३१ 

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

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

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

३६ मोहन लसं तङ्नामी सहार्क कमयचारी ९८४७३५७४३१ 

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

३७ भेषवविम खत्री सहार्क कमयचारी ९८५७०६७४३५ 
 ७ नं. वडा कार्ायिर्को सहार्क 
कमयचारीको रुपमा रही वडा सशचवको 



 

 

10      गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

  ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क ५       २०७७ माघ ८ गते  

लस.नं कमयचारीको नाम पद सम्पकय  नम्बर कार्य वववरण 

काममा सहशजकरण िगार्तका अन्र् 
तोवकएका कार्यहरु सम्पादन गने । 

३८ ववलनता ज्ञवािी वफल्ड सहार्क ९८४७४३२९५० 

पालिकाको पशन्जकरण िाखामा रही 
पशन्जकरण सम्बशन्धका ववलभन्न कार्यहरु 
गने ।  

३९ अमर बहादरु पल्िी खेिकुद शिक्षक 9867738885 

शिक्षा र्वुा तथा खेिकुद िाखामा रही 
ववद्यािर्ततर र समग्र गाउँपालिकामा 
खेिकुद सम्बन्धी ववलभन्न प्रशिक्षण ददन े
कार्य गने ।  

४० लमत्रिाि ज्ञवािी  कार्ायिर् सहर्ोगी ९८४७१०६५१२ 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा 
रही  सरसफाई शचठ्ठी पत्र िगार्तका कार्य 
गने । 

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

४२ गोववन्द थापा  हिकुा सवारी चािक ९८४४७७०९८६ 

 सवारी साधन चिाउने  र 
आवश्र्कतानसुार कार्ायिर्को अन्र् 
कामकाज गने । 

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

९८४७२३२८८८ 
गाउँपालिकाको एम्बिेुन्स संचािन 
सम्बन्धी कार्य गने 

४४ टोपिाि ज्ञवािी  कार्ायिर् सहर्ोगी ९८४३८६०८६२ 

 गाउँ कार्य पालिकाको कार्ायिर्मा 
सरसफाई शचठ्ठी पत्र िगार्तका कार्य गने 
। 

४५ चोिाकान्त पौडेि  कार्ायिर् सहर्ोगी ९८४७३९२८३५ 

गाउँ कार्य पालिकाको कार्ायिर्मा 
सरसफाई शचठ्ठी पत्र िगार्तका कार्य गने 
।  

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



 

 

11      गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

  ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क ५       २०७७ माघ ८ गते  

लस.नं कमयचारीको नाम पद सम्पकय  नम्बर कार्य वववरण 

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

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

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

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

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

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

 

अन्र् कमयचारी वववरण 

लस.नं कमयचारीको नाम पद सम्पकय  नम्बर कार्य वववरण 

१. श्री नरेन्द्र प्रसाद िमाय  स्रोत व्र्क्ती शिक्षा ९८५७०६७२८७ 

प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार बमोशजम व शिक्षा 
के्षत्रसँग सम्बशन्धत ववलभन्न कार्यहरु 
सम्पादन गने । 

२. श्री हरीप्रसाद अर्ायि कानूनी सल्िाहकार 9857061864 

न्र्ार् सलमलतका ववलभन्न कार्यहरु 
सम्पादन गने र गाउँ कार्यपालिकाको 
ऐन¸ लनर्म¸ नीलत लनमायणमा आवश्र्क 
कानूनी परामिय प्रदान गने । 

३. श्री सदुा ज्ञवािी कार्यिम सहजकताय ९८४७४१४९७६ 

मखु्र्मशन्त्र ग्रालमण ववकास तथा रोजगार 
कार्यिमको संचािनको िालग आवश्र्क 
सहर्ोग र समन्वर् गने ।  
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  ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क ५       २०७७ माघ ८ गते  

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

५ श्री भगवती थापा उद्यम ववकास सहर्ोगी 9847040400 

६ शृ्रजना खत्री थापा सपुरिवेक्षक ९८४७५७४६९५ 

गररब पवहचान तथा पररचर् पत्र 
ववतरण कार्यिमको िालग पालिकाको 
सबै वडाहरुको घर घरमा गई वववरण 
संकिन गने 

७ लसलसर शे्रष्ठ गणक ९८६०३९००८० 

८ कृष्णमार्ा कंुवर गणक ९८६७२६२०४७ 

९ वकरण काकी गणक ९८४०४८७५९० 

१० वहमाि शे्रष्ठ गणक ९८४०५९८६६१ 

११ दिरथ पाण्डे गणक ९८४७५९८३२६ 

 

  



 

 

13      गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

  ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क ५       २०७७ माघ ८ गते  

२०७७ पुि  मलहनामा भए गिेका मुख्य लियाकिापहरु 

सूिासन तथा सेवा प्रवाह 

१. वडाततरबाटै र्ोजना सम्झौता 
पसु १: 
आ.व. ०७७/०७८ मा उपभोक्ता सलमलत माफय त संचािन हनुे २८५ वटा आर्ोजनाहरुिाई प्रभावकारी, गणुततरीर् र 
तोवकएको समर्मा संचािन गनयको िालग जनताको सवुवधािाई केन्द्रमा राखेर वडाततरमा गई र्ोजना सम्झौता र 
कार्ायदेि ददन े कार्यको िरुुवात गरेको ि । 

गाउँपालिकािे उपभोक्ता सलमलतका 
पदालधकारीहरुिाई वडामै गई उपभोक्ता 
सलमलतको काम कतयव्र् र अलधकार, कार्य संचािन 
प्रकृर्ा, सामाशजक पररक्षण िगार्तका 
ववषर्मा प्रशिक्षण कार्यिम संचािन गरेको 

लथर्ो । ववगतका वषयहरुमा उपभोक्ता सलमलत 
माफय त कार्यहरु सम्पन्न गदाय उपभोक्ता सलमलतिाई 
पर्ायप्त ज्ञानको अभाव र र्ोजना कार्ायन्वर् र 
भकु्तानीको िालग के के कागजात आवश्र्क पदयि 
भने्न ववषर्मा आम उपभोक्ताहरुिे आफूिाई मकाय 
परेको गनुासो 

गरेपलि गाउँपालिकािे उपभोक्ताहरुको कार्यमा सहजता र पारदशियता कार्म 
गनयको िालग उपभोक्ता सलमलतिे सलमलत गठन देशख अशन्तम भकु्तानीको िालग 
आवश्र्क पने सम्पूणय कागजातहरु समावेि गररएको उपभोक्ता सहर्ोलग पशुततका 
प्रकािन गरर सबै वडा कार्ायिर् माफय त उपभोक्ता सलमलतिाई उपिब्ध गराएको 
लथर्ो । उक्त पशुततकािे उपभोक्ताको कार्यमा धेरै नै सहर्ोग र पारदशियता 
कार्म गरेको साथै र्सरी गाउँपालिकाको कमयचारी समूह हाम्रो घर दैिोमा नै आई र्ोजना सम्झौता सम्बन्धी कार्य 
गररददएकोमा उपभोक्ता समूहको आतेजाते रकम बच्नकुा साथै थोरै समर्मा नै काम सम्पन्न भई तथानीर् सरकारको 
अनभुतू गनय पाएकोमा उपभोक्ता सलमलतका पदालधकारीहरुिे खसुी व्र्क्त गनुयभर्ो । खररद गने प्रकृलत बाहेकका १७१ 
वटा र्ोजना मध्रे् १०७ वटा ६३% र्ोजनाहरू सम्झौता भई कार्य सञ्चािनको िालग कार्ायदेि ददने कार्यिम सम्पन्न 
भर्ो ।  

  
  



 

 

14      गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

  ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क ५       २०७७ माघ ८ गते  

२. मालसक समीक्षा तथा तटाफ बैठक संचािन 

पसु १: 

गाउँपालिकामा कार्यरत कमयचारीहरुको प्रत्रे्क मवहनाको ५ गते बतने लनर्लमत मालसक प्रगती समीक्षा र तटाफ बैठक 
प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत िक्ष्मण पाण्डेको अध्र्क्षतामा २०७७ पसु मवहनाको ०५ गतेका ददन सम्पन्न भर्ो । 
िाखा प्रमखु तथा वडा सशचवहरुिे आ-आफुिे सेवा प्रवाह गदाय आइपरेका कदठनाई¸ कार्य प्रगती प्रलतवेदन तथा 
समतर्ाहरुको बारेमा सूचना आदान प्रदान गरी नागररकिाई कसरी गणुततीर् सेवा प्रवाह गनय सवकन्ि भन्ने ववषर्मा 
ििफि भर्ो।साथै कमयचारीका िालग कार्यसम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन भिा प्राप्त गनय कमयचारीिे भनुयपने अनसूुची 
२ फारम अलनवार्य भरी प्रिासन िाखामा पेि गनय प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृतबाट लनदेिन भर्ो।  

३.  मवहिा तवात्र् तवरं्सेववकाहरूको क्षमता अलभववृद्धका िालग आधारभतू तालिम सम्पन्न 

पसु १:  

तवरं्सेवी भावनािे प्ररेीत भई समदुार्मा लनःिलु्क रुपमा तवात्र् सम्बन्धी परामिय, सेवा तथा सहर्ोग तथा जानकारी 
प्रदान गनयको िालग महत्वपूणय भलूमका खेल्ने "तवात्र् दतु" को रूपमा सेवा गरररहन ु भएका गलु्मीदरबार 
गाउँपालिकाका मवहिा तवात्र् तवरं्सेववकाहरूको क्षमता अलभववृद्ध गनय तवात्र् कार्ायिर् गलु्मीको आर्ोजना र 
गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको संर्ोजनमा प्रथम चरणको आधारभतू तालिम कार्यिम लमलत २०७७।०९।०१ गते 
देशख ९ गतेसम्म संचािन भएको लथर्ो । 
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  ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क ५       २०७७ माघ ८ गते  

४.  दवैु आखँा नदेख्न ेतर लभन्न क्षमता भएका बहपु्रलतभाका धनी गणेििाई सम्मान 

गलु्मीदरबार गाउँपालिका वडा नं. ७, ठुिोपोखरा लनवासी १९ वषीर् फरक क्षमता भएका श्री गणेि अर्ायि, 

जो दवैु आखँा देख्दैनन ्तर उनमा रहेको साङ्गीलतक अद्भतु किािाई सम्मान गदै गलु्मीदरबार गाउँपालिकािे 
उनको इच्िा अनसुार हामोलनर्म उपिब्ध गराएको ि ।  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

५. सरुवा भएका कमयचारीको ववदाई समारोह सम्पन्न 

पसु ८ :  

गलु्मीदरबार गाउँपालिकामा प्रा.स. पाँचौ तह, शिक्षा सेवामा कार्यरत श्री ददपक पोख्रिेिाई फेरी भेटौिाको 
सभेुच्िा सवहत कवपिवतत ुनगरपालिकाको िालग रमाना दददै ववदाई समारोह सम्पन्न भएको ि। उहाँको 
आगामी सफि कार्यकािको िभुकामना सवहत उिरोिर प्रगलतको समेत कामना गररएको ि । 

 

 

 

  



 

 

16      गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

  ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क ५       २०७७ माघ ८ गते  

६. अपाङ्गता भएका नागररकहरूको पवहचान तथा पररचर्पत्र ववतरण कार्यिम वडाततरबाटै सम्पन्न 

गलु्मीदरबार गाउँपालिका लभत्र रहेका अपाङ्गता भएका नागररकहरूको पवहचान गने तथा राज्र्बाट प्राप्त सेवा सवुवधाबाट 
बशन्चत हनु नपरोस भने्न उदे्दश्र्िे नागररकको सवुवधािाई मध्र्नजर गदै लमलत २०७७/०९/१५ देशख १७ गतेसम्म 
घमु्ती शिववर सञ्चािन गरर ४१ जना (मवहिा १५, परुुष २६) नागररकिाई अपाङ्ग पररचर्पत्र ववतरण गररएको ि 
। जस अन्तगयत 'क' वगय ३ जना (म. २, प.ु १), 'ख' वगय १० जना (म. ४, प.ु ६), 'ग' वगय २१ जना (म. ७, प.ु 
१४) र 'घ' वगय ७ जना (म. ३, प.ु ५) । गलु्मीदरबार गाउँपालिकामा हाि सम्म अपाङ्ग पररचर्पत्र प्राप्त गनुय भएका 
जम्मा २८३ जना नागररक हनुहुनु्ि ।पररचर्पत्र ववतरण कार्यिममा गाउँपालिकाका अध्र्क्ष श्री अिोककुमार थापा, 
उपाध्र्क्ष श्री लमना भण्डारी, प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत श्री िक्ष्मण पाण्डे, मेलडकि अलधकृत डा. अिेष ररजाि, 

अलधकृत िैठौ तवात्र् श्री नारार्णप्रसाद अर्ायि, अलधकृत िैठौ प्रिासन श्री नवराज शघलमरे, सहार्क पाचौ श्री लभमसेन 
थापा, सू.स. श्री प्रकाि थापा िगार्तका कमयचारी रहन ुभएको लथर्ो । 
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  ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क ५       २०७७ माघ ८ गते  

पूवायधार ववकास 

१. लनसानटारी ट्रतट पिुको शििान्र्ास कार्यिम सम्पन्न 

पसु १७ :  

गलु्मीदरबार गाउँपालिका वडा नं. ६ र अघायखाँची शजल्िाको ित्रदेव गाउँपालिका वडा नं. २ जोड्ने लनसानटारी ट्रतट 
पिुको लमलत २०७७/०९/१७ गते गाउँपालिका अध्र्क्ष श्री अिोककुमार थापाज्रू्बाट एक समारोहबीच शििान्र्ास 
कार्यिम सम्पन्न भर्ो । 

२. अमरअबायथोक तवात्र् चौकी भवन शििन्र्ास 

पसु २७ :  

गलु्मीदरबार गाउँपालिका वडा नं. ५ अमरअबायथोक तवात्र् चौकी लमलत: २०७७/०९/२७ गतेका ददन 
गाउँपालिका अध्र्क्ष श्री अिोककुमार थापाज्रू्बाट शििान्र्ास कार्यिम सम्पन्न भर्ो । 
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  ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क ५       २०७७ माघ ८ गते  

३. पसु मसान्त सम्म सम्झौता भएको र्ोजनाहरुको वववरण 

क. उपभोक्ता समिमिबाट संचालन हुने योजनाहरु 

मस.न. 
योजना/काययक्रिको 

नाि 
वडा 

नं. 
अध्यक्ष/प्रमिमनमि

को नाि 
लागि अनुिान मवमनयोजन रु. ला.सहभमगिा सम्झौिा मिमि 

सम्पन्न हुने 

मिमि 

१ थाक्सीपोखिा बडाकुन 

छाचिेु मो. बा. वडा नं.१ 
1 

मान बहादिु 

फुङ्गजेली  
223771.37 200000 23771.37 2077-09-07 2077-12-30 

२ थाक्सीपोखिा गल्फेकोट 

भगिेथान मो.बा.बबस्ताि 
1 पनुािाम ज्ञवाली 224267.29 200000 24267.29 2077-09-07 2077-12-30 

३ बचउरिबमल शौचालय 

बनमााण  
1 छबवलाल िजाली 112683.92 100000 12683.92 2077-09-07 2077-12-30 

४ 
पदम बहादिु मा.बव 

तािबाि   तथा  
खेलमैदान बवस्ताि 

1 थम्मन प्रसाद श्रेष्ठ  273765.62 242000 31765.62 2077-09-07 2077-12-30 

५ 

पदम बहादिु 

मा.बव.कम्पाउण्ड तथा 

वाल तथा प्रबवबि 

बनमााण  

1 थम्मन प्रसाद श्रेष्ठ 1110379.92 1000000 110379.92 2077-09-07 2077-12-30 

६ 
बपपलपोखिा ट्रस बनमााण  1 कृष्ण बहादिु िेष्मी 219812.78 200000 19812.78 2077-09-07 2077-12-30 

७ 
कल्लेिी रिपपाटा खा.पा  1 तािा िजाली 90129.66 80000 10129.66 2077-09-07 2077-12-30 

८ 
ममात संभाि  1 

बजव बहादिु 

माझकोटी 
837522.12 750000 87522.12 2077-09-07 2077-12-30 

९ 
उजेलीदेवी मबददि 

पयाटकीय पवुाािाि 

गुल्मीदिबाि गा.पा.१ 
1 

भेष बहादिु खडका 

मगि  
339512.2 300000 39512.2 2077-09-07 2077-12-30 

१० 
िैनदी प्रा.बव. खेदमैदान  1 टेक बहादिु थापा 113606.81 100000 13606.81 2077-09-07 2077-12-30 

११ बवष्ण ुबपपल ट्रस्ट 

बनमााण 
1 पदम बहादिु मल्ल 219812.78 200000 19812.78 2077-09-07 2077-12-30 

१२ 
आलमदेवी मबददि ममात 1 नदद प्रसाद श्रेष्ठ 90501.75 80000 10501.75 2077-09-07 2077-12-30 

१३ 
ढुङ्गे कोल संिक्षण 1 होम बहादिु िाना 116778.27 100000 16778.27 2077-09-07 2077-12-30 

१४ जनज्योबत प्रा. बव. कक्षा 

कोठा ममात 
1 िाम बहादिु िजाली 60714.76 50000 10714.76 2077-09-07 2077-12-30 

१५ उजेलीदेवी प्रा. बव. 

घेिाबाि 
1 बहिा बसं सतुाङ्गी  59922.94 50000 9922.94 2077-09-07 2077-12-30 

१६ 
खौवा िानीपौवा बनमााण  1 अमि बहादिु लम्तिी  165919.15 150000 15919.15 2077-09-07 2077-12-30 

१७ डल्लीखोला पलुकामखु 

मोटि बाटो ममात 
1 केशव भण्डािी  231354.54 200000 31354.54 2077-09-07 2077-12-30 
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बषय: १       अङ्क ५       २०७७ माघ ८ गते  

मस.न. 
योजना/काययक्रिको 

नाि 
वडा 

नं. 
अध्यक्ष/प्रमिमनमि

को नाि 
लागि अनुिान मवमनयोजन रु. ला.सहभमगिा सम्झौिा मिमि 

सम्पन्न हुने 

मिमि 

१८ घतीटोल खा.पा.टंकी 

बनमााण  
1 

िाम बहादिु 

सिाङ्गकोटी 
64750.99 50000 14750.99 2077-09-07 2077-12-30 

१९ बजिमडुा 

खा.पा.टयाङ्की बनमााण  
1 लाल बहादिु िजाली 131774.44 120000 11774.44 2077-09-07 2077-12-30 

२० थाक्सीपोखिा 

मा.बव.भल बनयदरण  
1 पे्रम बहादिु पनु 224368.29 200000 24368.29 2077-09-07 2077-12-30 

२१ 
कुमालगाउँ देबख 

बनलााङ्ग बजािमडुा 

बसख्र मो.बा वडा नं.१ 
1 कुल बहादिु कुमाल  225427.48 200000 25427.48 2077-09-07 2077-12-30 

२२ भलााडाडा पिुानो  ठाडो 
बाटो बनमााण 

1 िाम बहादिु पनु 58965 50000 8965 2077-09-07 2077-12-30 

२३ 
घती टोल कुलो ममात 1 बभम बहादिु घती 115736.84 100000 15736.84 2077-09-07 2077-12-30 

२४ 
भ.ुसंिक्षण  1 पे्रम बहादिु पनु 177817.24 160000 17817.24 2077-09-07 2077-12-30 

२५ 
अदी हले्थ हट बनमााण 1 बहिा बसह सतुाङ्गी 111108.55 100000 11108.55 2077-09-07 2077-12-30 

२६ काब्राको रुख ढल 

बनमााण 
2 बवष्ण ुप्रसाद गौतम 166822.34 150000 16822.34 2077-09-06 2077-12-30 

२७ बशवालय मबददि  बसबड 
बनमााण वडा नं.२ 

2 थम्मन सारु  281835.25 250000 31835.25 2077-09-06 2077-12-30 

२८ 
काबे्रपोखिी बनउिेक 

बसस्नेखोला मो.बा. वडा 

नं.२ 
2 थम्मन बहादिु सोमै 114999.13 100000 14999.13 2077-09-06 2077-12-30 

२९ काबे्रपोखिी 

मा.बव.बसबलङ्ग प्लाष्टि 
2 टोप बहादिु खरी  336280.51 300000 36280.51 2077-09-06 2077-12-30 

३० बशवालय काफलडुङ्ग 

साईसे  मो.बा. 
2 

टेक बहादिु थापा 

के्षरी 
115861.26 100000 15861.26 2077-09-06 2077-12-30 

३१ 
ममात संभाि  2 

टेक बहादिु थापा 

के्षरी 
116762.78 100000 16762.78 2077-09-06 2077-12-30 

३२ मनकामना मबददि 

बनमााण वडा नं.२ 
2 

थम्मन बहादिु 

खडका 
222842.38 200000 22842.38 2077-09-06 2077-12-30 

३३ जभुङ्ुग मोटि बाटो 

ममात संभाि 
2 

भेष बहादिु 

फुङ्गजेली 
440920.8 400000 40920.8 2077-09-06 2077-12-30 

३४ 
हबटया  कोटटोला 

उलााकोट हुल्टुङ्ग 

मो.बा.  
2 होम बहादिु िजाली 221759.17 200000 21759.17 2077-09-06 2077-12-30 

३५ 
ठुला पिेिा उलााकोट 

हुल्टुङ्ग घोिाह मोटि 

बाटो  
2 जग बहादिु पल्पाली 228727.2 200000 28727.2 2077-09-06 2077-12-30 

३६  देउिी पोखिा खेलमैदान 
बनमााण वडा नं.२  

2 पणुा बहादिु घती 1114501.35 1000000 114501.35 2077-09-26 2077-12-30 
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३७ दह घमु्टी डौडल मो.बा 

पखााल तथा ग्याबवन 
3 हरि प्रसाद पाण्डे  257845.59 225000 32845.59 2077-09-05 2077-12-30 

३८ 
जावनुिािा देबवस्थान 

खा.पा योजना वडा नं. 

३ 
3 

जदु्ध बहादिु 

सिाङ्गकोटी 
456921.18 400000 56921.18 2077-09-05 2077-12-30 

३९ 
जलडाँडा मो .बा बनमााण 3 

नािायण बसंह 

बवश्वकमाा 
114293.6 100000 14293.6 2077-09-05 2077-12-30 

४० 
सपुाखोला खा.पा.रिजाभ 

टङ्की ढलाई तथा पाईप 

खरिद 
3 

कुल बहादिु 

सिाङ्गकोटी  
68925.18 60000 

8925.1799
99 

2077-09-05 2077-12-30 

४१ मबटखाना ढुङ्गे मो.बा . 

ममात 
3 खमु बहादिु पाण्डे  113640.29 100000 13640.29 2077-09-05 2077-12-30 

४२ बनदिु रिङ्गिोड मो.बा. 

तािजाली तथा ग्याबवन 
3 

लाल बहादिु 

सिाङ्गकोटी 
158412.98 140000 18412.98 2077-09-05 2077-12-30 

४३ 
साहुखोला पखुा   
ठुलापोखािा 

खा.पा.ममात 
3 बजत बहादिु गाहा 61001.88 50000 11001.88 2077-09-05 2077-12-30 

४४ आरुगैिा बफिबफिे खा.पा 

टंकी बनमााण 
3 बडल बहादिु बस्नेत 117025.76 100000 17025.76 2077-09-05 2077-12-30 

४५ िाजा भटे्टचौि मो.बा. 

पखााल बनमााण 
3 मेघिाज िाना 113905.15 100000 13905.15 2077-09-05 2077-12-30 

४६ भंगेिथाना मबददि 

कोलडाँडा भल बनयदरण 
3 झबवदर पेमी 46867.39 40000 6867.39 2077-09-05 2077-12-30 

४७ बुढीपोखिी लामा गाडे 

छेडा गोिेटो बाटो ममात 
3 दाम बहादिु थापा 58232.4 50000 8232.4 2077-09-05 2077-12-30 

४८ 
दहपोखिी आमा समहु 

प्रबतक्षालय िंगिोगन  
तथा फबनाचि खरिद 

3 कुमािी दनवुाि पवुािे 40650.56 35195.29 4399.41 2077-09-05 2077-12-30 

४९  बुकेनीपिेिो लमु्थि 

गोिेटो बाटो ममात 
3 दाम बहादिु थापा 58232.4 50000 8232.4 2077-09-29 2077-12-30 

५० 
ममात संभाि  3 

किन बहादिु घबता 

मगि 
555237.62 500000 55523.762 2077-06-18 2077-12-30 

५१ 
ममात सम्भाि 4 नबवन क्ुमाि िजाली 286529.62 250000 36529.62 2077-09-04 2077-12-30 

५२ चण्डेश्विी यवुा क्लब 

भवन बनमााण वडा नं. ४ 
4 नबवन कुमाि िजाली 230177.04 200000 30177.04 2077-09-04 2077-12-30 

५३ 
४ नं. वडा कायाालय 

भवनको सभाहल तथा 

कोठा थप 
4 टंक बहादिु बलाल 1111388.89 1000000 111388.89 2077-09-04 2077-12-30 
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५४ बाँसखका  बजमी 

अिकडाँडा मोटिबाटो 
4 ओम बहादिु सोमिे 170884.86 150000 20884.86 2077-09-04 2077-12-30 

५५ 
ममात सम्भाि  4 बालकृष्ण अयााल 1130750.39 1000000 130750.39 2077-09-04 2077-12-30 

५६ 
बमसगुा बसिानादेबख गेठे 

खोलासम्मको मो.बा. 

स्ति उदनती तथा नाली 
4 

लमु बहादिु 

डम्मिपाल 
338850.1 300000 38850.1 2077-09-04 2077-12-30 

५७ रुमपोखिा ग्रमटािी 

मोटिबाटो स्ति उदनती  
4 अमि बहादिु सनानी 316430.8 280000 36430.8 2077-09-04 2077-12-30 

५८ 
मनकामना आमासमहु 

भवन स्ति उदनती वडा 

नं.४ बम सु गा 
4 सीता ढेंगा 110000 100000 10000 2077-09-04 2077-12-30 

५९ रुमपोखिा हले्थहटा 

पलास्टि तथा शौचालय  
4 उमेश िायमाझी 204694.24 180000 24694.24 2077-09-04 2077-12-30 

६० भटे्टचौि एक घि एक 

िािा 
4 केहि बसंह िाकस 111176.6 100000 11176.6 2077-09-04 2077-12-30 

६१ 
बज बम एक घि एक िािा 4 नि बहादिु िेस्मी 176981.51 150000 26981.51 2077-09-04 2077-12-30 

६२ 
बसमलपोखिा भवन 

बनमााण भट्टचौि वडा 

नं.४ 
4 भीम बहादिु दलाामी  290023.09 250000 40023.09 2077-09-04 2077-12-30 

६३ 
जनजाती संग्रालय भवन  4 बम बहादिु बलाल 189362.2 150000 39362.2 2077-09-04 2077-12-30 

६४ बसमलपोखिा खेल 

मैदान तािबाि 
4 गोवािन िाकास 117000.17 100000 17000.17 2077-09-04 2077-12-30 

६५ बफस्टेगैिा एक घि एक 

िािा खा.पा.योजना 
4 लक्ष्मण चदुाली 225344.53 200000 25344.53 2077-09-04 2077-12-30 

६६ 
रुदखादह प्रबतक्षालय  4 प्रकास पाण्डे  59094.3 50000 9094.3 2077-09-27 2077-12-30 

६७ अबमले पबहिो बाटो 

ममात  
4 शंकि कडेल 55509.24 50000 5509.24 2077-09-29 2077-12-30 

६८ बसमलपोखिा डाँडाटोल 

खा.पा.वडा नं.४ 
4 सदतोष िाकस 166776.39 150000 16776.39 2077-09-29 2077-12-30 

६९ बाँसगैिा िजालीटोल हुदँै 

भलामसम्म मोटिबाटो  
4 गुनाखि अयााल  222489.96 200000 22489.96 2077-09-29 2077-12-30 

७० 

वडा कायाालय भवन 

ममात तथा कम्पाउण्ड 

तािजाली बनमााण वडा न 

५ 

5 मबुि प्रसाद श्रेष्ठ  1116071.39 1000000 116071.39 2077-09-01 2077-12-30 

७१ िाँके खोला भ्याले बगि 

तटबदिन वडा न ं. ५ 
5 हरि नािायण शमाा 1109194.85 1000000 109194.85 2077-09-01 2077-12-30 
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७२ 
डाडाकुवा पौवा बनमााण 5 िाज कुमाि श्रेष्ठ 83725.29 75000 8725.29 2077-09-01 2077-12-30 

७३ 
मोटि बाटो ममात संभाि 5 झबवदरिाज बगिी 560052.5 500000 60052.5 2077-09-01 2077-12-30 

७४ 
ग्वालीचौि मो.बा.ममात 5 गुन बहादिु बुचा 79501.47 70000 9501.47 2077-09-01 2077-12-30 

७५ 
खेदी पिेिो बनमााण 5 िाम बहादिु ढेंगा 57809.52 50000 7809.52 2077-09-01 2077-12-30 

७६ गौिी यवुा समहूको भवन 

संिक्षण 
5 

बखम बहादिु 

तङ्नामी 
225452.08 200000 25452.08 2077-09-01 2077-12-30 

७७ चािी खेल्ने डाडा 

प्रबतक्षालय बनमााण 
5 लक्ष्मी कंडेल 57352.53 50000 7352.53 2077-09-01 2077-12-30 

७८ डाडा पोखिी मो.बा. 

ममात 
5 बहमलाल कंडेल 114856 100000 14856 2077-09-01 2077-12-30 

७९ शभु प्रभात मबहला समहू 

भवन बनमााण 
5 बमना िाना 390107.09 349000 41107.09 2077-09-01 2077-12-30 

८० कयन पानी बाझाँपाटा 

गो.बा. 
6 ज्ञान बहादिु खरी 57822.67 50000 7822.67 2077-09-02 2077-12-30 

८१ 
गौिादी लाम्चेपाटा 

खा.पा. तथा पाईप 

चेम्बि ममात 
6 ठग बहादिु काकी 44522.84 40000 4522.84 2077-09-02 2077-12-30 

८२ अदतिपानी खोिेपानी 

तािजाली बनमााण 
6 बलल बहादिु महोरा 108755.31 95000 13755.31 2077-09-02 2077-12-30 

८३ 
 माबलका िाक्से 

ठूलाचौि बगैचा खोला 

मो.बा. 
6 यम बहादिु शाही 176074.07 150000 26074.07 2077-09-02 2077-12-30 

८४ पेखनु पोखिा टंकी 

बनमााण 
6 गुन बहादिु मोहरा 57787.71 50000 7787.71 2077-09-02 2077-12-30 

८५ ियिचौि बसउडेबन बठवा 

खोला मो.बा. 
6 घन बहादिु माझी 117874.02 100000 17874.02 2077-09-02 2077-12-30 

८६ पोखिाबढक स्लेप 

बनमााण 
6 लमुान बसं खरी 36645.93 25000 11645.93 2077-09-02 2077-12-30 

८७ 
िािापानी गौिादी गो.बा. 6 अमि बहादिु कुवि 35286.14 30000 5286.14 2077-09-02 2077-12-30 

८८ िािापानी सालघािी 

खा.पा. ममात 
6 अमि बहादिु कुवि 66842.96 60000 6842.96 2077-09-02 2077-12-30 

८९ 
माबलका मबददि संिक्षण 6 िेशम प्रिान 114927.54 100000 14927.54 2077-09-02 2077-12-30 

९० ठूलो पँिेिा तथा सादि 

पँिेिा ममात 
6 केहि बसंह शाही 89107.28 75000 14107.28 2077-09-02 2077-12-30 

९१ बनशानटािी झोलङ्ुगे 

पलु बनमााण  
6 िाम बहादिु थापा 1178428.66 1145698 

117842.86
6 

2077-09-09 2077-12-30 
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९२ बखबताप ठूलापोखिा 

मो.बा. नाली बनमााण 
7 यज्ञमबूता अयााल 120773.03 100000 20773.03 2077-09-03 2077-12-30 

९३ 
कुडापानी मुल संिक्षण 7 चिुा बहादिु बस्नेत 57807.4 50000 7807.4 2077-09-03 2077-12-30 

९४ खड्काटोल मबददि 

संिक्षण वडा नं. ७ 
7 

गोबवदद बहादिु 

थापा 
179118.11 164800 19118.11 2077-09-03 2077-12-30 

९५ भ.ुप.ु खानेपानी 

ठूलापोखिा टंकी बनमााण  
7 भपूाल बसं काकी 281075.72 250000 31075.72 2077-09-03 2077-12-30 

९६ लामडाँडा खेल मैदान 

बनमााण 
7 

बवष्ण ुबहादिु 

िायमाझी 
119711.76 100000 19711.76 2077-09-03 2077-12-30 

९७ बाटामबुन देबवस्थान 

मबददि ममात 
7 लक्ष्मण सबूचकाि 48027.43 40000 8027.43 2077-09-03 2077-12-30 

९८ ठूलाचौि देबख बजािमािे 

गो.बा. 
7 चक्र बहादिु काकी 48311.64 40000 8311.64 2077-09-03 2077-12-30 

९९ िोवासीपोखिा खेल 

मैदान बनमााण 
7 हरि बहादिु थापा 57604.79 50000 7604.79 2077-09-03 2077-12-30 

१०० बशवालय मबददि बनमााण 

बोटे  
7 बहिा बहादिु टण्डन 244394.73 170000 74394.73 2077-09-03 2077-12-30 

१०१ म्यालडाँडा खा.पा. 

ट्ङकी बनमााण 
7 अरुणा काकी 57810.7 50000 7810.7 2077-09-03 2077-12-30 

१०२ वोिाखका  देबख बोछाि 

मो.बा. स्ति उदनती 
7 सयुा बहादिु टण्डन 59001.55 50000 9001.55 2077-09-03 2077-12-30 

१०३ 
कािपाटा जामनेुपानी 

तथा बासका रुख पँिेिो 

ममात 
7 भित बस्नेत 125402.64 110000 15402.64 2077-09-03 2077-12-30 

१०४ 
ठूलाचौि देबख बोटे 

पछुाि मो.बा. स्ति 

उदनती 
7 थमन बहादिु टण्डन 80893.51 70000 10893.51 2077-09-03 2077-12-30 

१०५ 
बाहुनथोक नाली बनमााण 7 हुम बहादिु टोमाटा 59011.8 50000 9011.8 2077-09-03 2077-12-30 

१०६ गैिाटोल बवश्वकमाा 

मबददि बनमााण वडा नं.७ 
7 

ईदर बहादिु 

बवश्वकमाा  
237527.03 200000 37527.03 2077-09-03 2077-12-30 

१०७ ठूलापोखिा देबख बगैचा 

सम्म मोटि बाटो उदनती 
7 िण बहादिु काकी 503668.8 450000 53668.8 2077-09-03 2077-12-30 

१०८ बौदीबाट खालकाचौि 

मो.बा.बनमााण  
7 तेज बहादिु िेष्मी 59176.21 50000 9176.21 2077-09-26 2077-12-30 

१०९ 
बमदनुकाचौि उखाप 

मो.बा. संिक्षण 

रिटेबलङ्ग वाल बनमााण  
7 इदर बहादिु खरी 146688.94 130000 16688.94 2077-09-28 2077-12-30 
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ख. मनिायण व्यवसायीबाट सचंालन 

ि स कार्यको वववरण कार्यक्षेत्र सम्झौता रकम सम्झौता लमलत 
सम्पन्न गनुयपने 

लमलत 

लनमायण व्र्वसार्ीको 
नाम 

कैवफर्त 

१ 

अमर अवायथोक 
तवात्र् चौकी 
भवन लनमायण 

गलु्मीदरबार-
५ 

१,२८,७६,०४८।९३ 9/6/2077 3/30/2078 
पन्थ श्रीकृष्ण 
जे.लभ. 

सम्झौता 
भइ काम 

िरुु 
भएको २ 

सभाहिको 
वफलनलसङ्ग  

गलु्मीदरबार-
३ 

२२,५६,२२५।७४ ०८/०३/२०७७ ०१/३०/२०७८ 
रुरु रेसङु्गा 
कन्ट्रक्सन प्रा.लि. 
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सामाशजक तथा आलथयक ववकास 

शिक्षा 

१. गाउँपालिकाको समग्र िैशक्षक अवतथा 
 गलु्मी शजल्िा २०७२ साि आषाि २६ गते पूणय साक्षर शजल्िा घोषणा भएकोिे तवभाववक रुपमा र्स गलु्मीदरबार गाउँपालिका 
पलन पूणय साक्षर पालिका भएको ि । सामदुावर्क माध्र्लमक ववद्यािर् कक्षा (१-१२) सञ्चालित ६ वटा, कक्षा ( १-१० ) 
सञ्चालित ४ वटा, कक्षा ( १-९) सञ्चालित १ वटा र संतथागत माध्र्लमक ववद्यािर् ( १-१० ) २ वटा रहेका िन।्र्सै गरर 
आधारभतु तह कक्षा ( १-८) सञ्चालित ३ वटा, प्राथलमक ववद्यािर् १४ र बािववकास केन्द्रहरु ४२ वटा रहेका िन।्र्स 
पालिकामा रहेको म्र्ािपोखरी माध्र्लमक ववद्यािर्मा प्राववलधक धारतफय  माध्र्लमक तहमा पि ु ववज्ञानका कक्षाहरु सञ्चालित 
िन।् पालिकामा १ वटा सामदुावर्क लसकाई केन्द्र समेत रहेको ि । बािलबकास देशख माध्र्लमक तह सम्म ५,४३६ जना 
ववद्याथीहरु िन ्। प्राथलमक तह तफय  १०५ दरबन्दी, राहत १८ गरर जम्मा १२३ वटा दरबन्दी रहेका िन ्भने लन.मा.वव 
तफय का कुि ३३ दरबन्दी मध्रे् राहत १४ र दरबन्दी १९ रहेका िन।्र्सै गरर माध्र्लमक तफय  २३ दरबन्दी मध्रे् दरबन्दी 
१३ र राहत १० रहेका िन ्भने उ.मा.वव तफय  ४ वटा दरबन्दी र राहत २ वटा रहेका िन।्पालिकामा बािववकास सहजकताय 
४२ र ववद्यािर् कमयचारी (िेखा सम्बन्धी ) १० जना र का.स ३१ जना रहेका  िन।्िैशक्षक सत्र २०७६को तहगत लसकाई 
उपिब्धी प्राथलमक,लनम्नमाध्र्लमक,माध्र्लमक ( ९-१०), माध्र्लमक ( ९-१२) र प्राववलधक धार तफय  िमि ६८.२०, ६२.५०, 

५९.८०, ५८.७० र ७६.३० रहेको ि।   

ववद्यािर्को वववरण  M  

 

 शिक्षकको वववरण M   

ि.सं वववरण  दिबददी िाहत /अनदुान  जम्मा  कैबफयत  

१. वािववकास स.का  ३३     

२. प्राथलमक  १०५ १८ १२३  

३. लन.मा.वव  १९ १४ ३३  

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

२. प्राथलमक (१-५) १४ ० १४ 

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

५. मा.वव  (११-१२) ६  ० ६ 

 जम्मा  ७० २ ७२ 
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ि.सं वववरण  दिबददी िाहत /अनदुान  जम्मा  कैबफयत  

४. मा.वव = (९-१०) १३ १० २३  

५. मा.वव  (११-१२) ४ २ ६  

६ प्राववलधक धार तफय का  ४ ० ४  

 

ववद्याथी वववरण  M   

ि.सं वववरण  छारा  छार   जम्मा   दबलत   

१. वािववकास स.का   ४२१ ४२१ ८४२ १३६ 

२. प्राथलमक  १०२६  १२२४  २२५० ४०२ 

३. लन.मा.वव  ५६२  ६३५  ११९७ १९९ 

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

५. मा.वव  (११-१२) २७३  १५८  ४३१ ५८  

६ प्राववलधक धार तफय का  १३  १६  २९  ४  

 

तहगत लसकाई उपिब्धी   
qm=;+=  तह  तहगत लसकाई उपिशब्ध  कैवफर्त  
! प्राथलमक तह  ६८.२०  

@ लन.मा.वव तह  ६२.५०  

# मा.वव  (९-१०) ५९.८०  

$ मा.वव  (११-१२) ५८.७०  

 जम्मा   ६२.३० औसत लसकाइ उपिशब्ध  
% प्राववलधक धार तफय को  ७६.३० 

 

 

अवसर तथा चनुौती 

अवसर :  

पववत्र तीथयतथि रेसुंगा तपोभमूीको काखमा अवशतथत गलु्मीदरबार गाउँपालिका िैशक्षक ववकासको संभावना बोकेको गाउँपालिका 
हो। पालिकामा उच्च शिक्षा अध्र्र्नको लनशम्त कुनै  क्र्ाम्पस नहुदँा माध्र्लमक तह उिीणय गररसकेपलि उच्च शिक्षा अध्र्र्न 
गनय पालिकाका ववद्याथीहरुिाई अन्र्त्र जानपुने बाध्र्ता ि । पालिकामा उपर्कु्ि पूवायधार सवहतको क्र्ाम्पसको व्र्वतथापन 
हनु सक्ने हो भने न्रू्न आर् भएका बािबालिकाहरूिे पलन उच्च शिक्षा प्राप्त गने अवसर पाउन ेदेशखन्ि। र्सै गरर पालिकामा 
प्राववलधक धारतफय   पि ुववज्ञान ववषर् अध्र्ापन गराउने एउटा मातै्र ववद्यािर् रहेको ि।गलु्मीदरबार गाउँपालिकामा रहेका 
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कलतपर्  वडामा बस र सम्पूणय वडामा जीप चल्न सक्ने कच्ची मोटरबाटो भएकािे पालिकाका प्रत्रे्क वडामा रहेका वािववकास 
केन्द्रहरूिाई र्थावत राखी प्रा.वव र लनम्नमाध्र्लमक ववद्यािर्हरूिाई र्ातार्ातको प्रबन्ध सवहत  समार्ोजन गरर प्रत्रे्क वडामा 
फरक फरक प्राववलधक ववषर् सवहतका एक वडा एक नमनुा ववद्यािर्को ववकास गनय सक्ने हो भने न्रू्न आर् भएका 
ववद्याथीहरूिे पलन प्राववलधक सीप सवहतको गणुततरीर् शिक्षा प्राप्त गरी जीवन लनवायह गनय सक्ने अवसर देशखन्ि। 

चनुौती :  

हरेक अवसरहरुको  पिाडी चनुौतीहरु अवश्र् पलन हनु्िन।्गलु्मीदरबार गाउँपालिकामा पलन मालथ उशल्िशखत अवसरहरू हुँदाहुँदै 
पलन ववलभन्न चनुौतीहरु िन।्उच्च शिक्षाको लनशम्त क्र्ाम्पस तथापना गनय आलथयक चनुौती िदै ि त्र्सका पिाडी अध्र्ापनको 
लनशम्त दक्ष जनिशक्तको अभाव, ववद्यािर् समार्ोजन गनय कदठनाइ सबै वडामा बस चल्न सक्ने मोटरबाटो नहनु ु, राजनीलतक 
दिहरु एक आपसमा सहमत नहनु,ु प्राववलधक जनिशक्तको अभाव हनु ुआदद चनुौलतहरु िन।्     

अविम्वन गनय सवकन ेपहिहरु:  

चनुौतीहरु सामना गरर उपर्कु्त लनकासको लनशम्त कुनै एक जना व्र्शक्तिे मात्र सम्भव िैन त्र्सको लनशम्त हरेक 
सरोकारवािाहरुबीच समझदारी ,समन्वर् र P]Soj4tf सवहत ववकासको लनशम्त गरुुर्ोजना लनमायण गरी कार्ायन्वर्न गनुय जरुरी 
ि। पालिकामा रहेका ववलभन्न धालमयक, ऐलतहालसक तथिहरूिाई पर्यटकीर् तथिको रूपमा ववकास गने,उपिब्ध स्रोत र साधनको 
उशचत प्रर्ोग गने,आलथयक ववकासको लनशम्त सम्भाववत क्षते्रहरुको पवहचान गरर कार्यर्ोजना लनमायण गरी कार्ायन्वर्न गने र िैशक्षक 
के्षत्रमा आलथयक िगानी गरी पूवायधार लनमायण  गनय सवकर्ो भने मात्र शिक्षा के्षत्रमा देशखएका  सम्भाववत अवसरहरू प्राप्त गनय र 
चनुौतीहरूिाई सामना गनय सवकन्ि ।  

लनष्कषय :  

आफ्नै धालमयक, साँतकृलतक, ऐलतहालसक,भौगोलिक पवहचान बोकेको गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको समग्र िैशक्षक ववकासको 
लनशम्त सम्बशन्धत सरोकारवािाहरूिे आपसी समझदारी, समन्वर् र P]Soj4tf सवहत आलथयक  ववकासको लनशम्त गरुुर्ोजना 
लनमायण गरी कार्ायन्वर्न गने र शिक्षा के्षत्रमा िगानी वृवद्ध गनुय जरुरी देशखन्ि।  

२. गाउँपालिकाको ववद्यािर्हरुको अनगुमन 

 गलु्मीदरबार गाउँपालिका लभत्र रहेका ववद्यािर्हरुको लनरन्तर अनगुमन गाउँपालिका अध्र्क्ष श्री अिोककुमार थापा 
उपाध्र्क्ष श्री लमना भण्डारी¸ प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत श्री िक्ष्मण पाण्डे¸ अलधकृत िैठौं शिक्षा श्री सनु्दर चालिसे 
श्रोत व्र्शक्त नरेन्द्र िमायिे संर्कु्त तथा एकि रुपमा लनरीक्षण सपुररवेक्षण गरी ववद्याथीको उतपशतथलत¸ शिक्षक 
कमयचारीको उपशतथलत तथा गणुततरीर् शिक्षाको िालग ववद्यािर्िाई आवश्र्क लनदेिन ददने कार्य गररएको ।  
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तवात्र् 

१. "कततो ि आमा " कार्यिमको प्रभावकारीता र िोकप्रीर्ता   थप बढ्दै 
गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको आ.व. २०७७/०७८ को नीलत तथा कार्यिम अनसुार "कततो ि आमा" कार्यिमको 
औपचाररक सरुुवात गरेको ि र र्ो कार्यिम ददनप्रलतददन प्रभावकारी बन्दै गईरहेको ि । वविेषत र्स कार्यिमिे 
गभयवती मवहिाको चार पटक ४६८९ (चौथो¸ िैठौ¸ आठौं र नवौ) मवहनाको गभयजाँच र सतु्करी तथा नवशििकुो 
३ पटक (२४ घण्टालभत्र¸ ३ ददनमा र सातौ ददनमा) को जाँच गने कार्यिाई पूणयता दददै पोषणको अवतथाको ववकास 
प्रवद्धयन¸ व्र्वतथापन तथा लनर्मन गनय आमा र बच्चािाई िशक्षत गररएको ि । वविेष गरी र्स कार्यिममा सरुशक्षत 
माततृ्व सेवा¸ संतथागत प्रतततुी नवशिि ुतथा बाि तवात्र् सेवा¸ खोप सेवा¸ पोषण सेवा¸ पररवार लनर्ोजन¸ तवात्र् 
र सरसफाई समेटीएको आमा िशक्षत एकीकृत प्र्ाकेज कार्यिम हो ।  

कार्यिम संचािनको दौरानमा पालिकाका ववलभन्न तवात्र् संतथामा कार्यरत तवात्र्कमीहरुिे सतु्केरी तथा 
नवशिसिुाइ घरमै गएर तवात्र् पररक्षण एबम कोसेलि प्रदान, तवात्र् चौवक मा सतु्केरर भएवक मवहिािाइ र्ातार्ात 
खचय र प्रोत्साहन रकम  िगार्त अन्र् पौवष्टक अहार लबतरण गदायका केवह झिकहरु: 
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  ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क ५       २०७७ माघ ८ गते  

२. बलथयङ्ग सेन्टरमा  चौलबसै घण्टा सरुशक्षत प्रसलुत सेवा 
तवात्र्कलमयहरु २४ सै घण्टे तवात्र् सेवामा।ववलभन्न बलथयङ्ग सेन्टरहरुबाट सेवा प्राप्त गरे पिातका केही 
झिकहरु: 
 

 

 

 

 

 

३. पोषण सलमक्षा तथा कार्यर्ोजना गोष्ठी सम्पन्न 

पसु १४:  

गशुल्मदरबार गाउँपालिकामा ०७७/०९/१३ र १४ मा सन्चािन भएको पालिका ततररर् पोषण कार्यिमको 
सलमक्षा तथा कार्यर्ोजना गोष्ठी सम्पन्न भएको ि। कार्यिममा गाउँपालिकाका अध्र्क्ष, 

उपाध्र्क्ष, प्रमखु प्रिासवकर् अलधकृत , वडाध्र्क्षहरु, कार्यपालिका सदतर्हरु, तवात्र् 

िाखाका कमयचाररहरु, तवात्र् सतथाका प्रमखुहरु, पोषण कार्यिमका फोकि पसयनहरु, 

सआुहरा प्रलतलनलध िगार्तको उपशतथलत रहेको 
लथर्ो।२ ददन सम्म सन्चालित र्स गोवष्टमा 
ततनपान, थप आहार, तौि अनगुमन िगार्तका लबषर्मा ििफि 
गररएको लथर्ो भने सबै तवात्र् संतथाबाट आ आफ्नो सतथाको लबगत 
३ बषयको पोषण का सचुकहरुको प्रगलतमा तिुनात्मक लबष्िेषण गररएको 

लथर्ो ।२ ददन सम्म सन्चालित गोष्ठीको समापान समारोहको अध्र्क्षता प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत िक्ष्मण 
पाण्डेिे गनुयभएको लथर्ो भने प्रमखु अलतलथमा अध्र्क्ष अिोक कुमार थापा र लबशिष्ट अलतलथ उपाध्र्क्ष लमना 
भण्डारी रहनभुएको लथर्ो। २ ददनसम्म सन्चालित उक्त कार्यिमको 

सहशजकरण तवात्र् िाखाका 
अलधकृत नारार्ण प्रसाद 
अर्ायििे गनुयभएको लथर्ो। 
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  ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क ५       २०७७ माघ ८ गते  

क.  तवात्र् आमा समूह बैठक समपन्न  
 

दरबार देलबतथान तवात्र् चौकी अन्तगयत कालिका तवात्र् आमा समूह र सगरमाथा तवात्र् आमा समहुमा 
मालसक बैठक सम्पन्न भएको ि ।बैठकिे ववलभन्न लनणयर्हरु गरेको ि साथै समहुका उपशतथत सहभागीहरु 
िाई माक्स लबतरण गररएको ि।  

 

५.  घर- घरमै जेष्ठ नागररक 
उपचार सेवा 
गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको तवात्र् िाखािे तवात्र् चौकी माफय त घर-घरमा गई जेष्ठ नागररक उपचार 
सेवा प्रदान गने गरेको ि।  
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100028484331375&__cft__%5b0%5d=AZVUmwhSFgMEcA_0dL39seRR-kpDAaoYSeWNmKdoWsM0L_LR3Bhei_WW_qUU_3t4I9nk3Q1T5wn336-vo_L42aUCqbKt7tN8ryRbCYX0k1V0GWsrl4cPphgemTsBIXk2bNI&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100028484331375&__cft__%5b0%5d=AZVUmwhSFgMEcA_0dL39seRR-kpDAaoYSeWNmKdoWsM0L_LR3Bhei_WW_qUU_3t4I9nk3Q1T5wn336-vo_L42aUCqbKt7tN8ryRbCYX0k1V0GWsrl4cPphgemTsBIXk2bNI&__tn__=-%5dK-R
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  ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क ५       २०७७ माघ ८ गते  

कृवष 
१. ववलभन्न कृषकहरूको फमयको अविोकन तथा लनरीक्षण 

गाउँपाबलका अदतागतका कृषकहरुको कृबष फमा अनगुमन बनिीक्षण गिी आवश्यक प्राबवबिक पिाामशा 

बदन ेकाया  बनिदति संचालन िहकेो ।  
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  ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क ५       २०७७ माघ ८ गते  

सूचना प्रववलध तथा ववद्यशुिर् सिुासन 

१. कार्ायिर्को वेभसाईट, सामाशजक संजाि र मोबाईि एप्समा अध्र्ावलधक 

गाउँपालिकाबाट सम्पादन भएका हरेक कृर्ाकिापहरुिाई दैलनक रुपमा कार्ायिर्को सामाशजक संजाि¸ 
वेभसाईट र मोबाईि एप्समा सूचना तथा जानकारीहरु अध्र्ावलधक गराई नागररक र आम सरोकारको 
सूचनाको हकिाई प्रभावकारी कार्ायन्वर्न गररएको । 
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  ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क ५       २०७७ माघ ८ गते  

महत्वपूणय सूचनाहरु 
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  ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क ५       २०७७ माघ ८ गते  

रावष्ट्रर् ततरका पत्रपलत्रका र अनिाईन लमलडर्ामा हामी....... 
 

 

 

 

 

 

  

गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको नागररक मैत्री सेवा सम्बन्धी समाचार नेपाि टेलिलभजन (NTV) मा 
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  ई-बुलेटटन  
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पसु मवहनामा संचािन भएका ववलभन्न कार्यिमहरुको झिक 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

पोषण समिक्षा तथा कार्यर्ोजना गोष्ठी 

गलु्िीदरबार गाउँपामिकािा मित्र रहकेा नागररकहरूको अपाङ्गताको पमहचान तथा राज्र्बाट प्राप्त सेवा समुवधाबाट 

बमचचत हुन नपरोस िचने उद्दशे्र्िे नागररकको समुवधािाई िध्र्नजर गद ैमिमत २०७७|०९|१५ दमेि १७ गतेसम्ि वडा 

कार्ायिर्बाट सेवा प्रवाह गद ै
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  ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क ५       २०७७ माघ ८ गते  

केही महत्वपूणय सन्देिमूिक सूचना तथा जानकारीहरु 
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  ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क ५       २०७७ माघ ८ गते  

पसु मवहनामा भए गरेका मखु्र् कार्यहरुको प्रगती वववरण 

लस.नं सम्पाददत प्रमखु कार्यहरु पसु मवहनामा र्ो आ.व.मा हािसम्मको कैवफर्त 

1 पशन्जकरण तफय        

  

क. जन्मदताय ७५ ४१८   

ख. मतृ्र्दुताय १६ १४१   

ग. वववाहदताय १५ १०१   

घ. सम्बन्ध ववच्िेद ३ ३   

ङ. बसाईसराई दताय १४ ६७   

च. बसाई सरी गएको २४ १०९   

ि. बसाई सरी आएको २ १०   

2 सामाशजक सरुक्षा तफय        

  

ववतरण गररएको रकम ० २१८६८८००   

जम्मा िगत कट्टा भएको संख्र्ा ० ०   

जम्मा थप भएको संख्र्ा ० ०   

हाि कार्म भएको जम्मा संख्र्ा ० २४१५   

3 प्रमाशणत सम्बन्धी       

  

नाता प्रमाशणत  २८ १५६   

आम्दानी प्रमाशणत ४ २४   

अन्र् प्रमाशणत  ८ ७२   

4 लसफाररस सम्बन्धी       

  

नागररकता लसफाररस  ११० ३०६   

नाबािक पररचर् पत्र लसफाररस १५ १८   

प्रलतलिवप नागररकता लसफाररस २६ १२९   

पेन्सन सम्बन्धी कागजात लसफाररस ५ २४   

५ प्रकोप व्र्वतथापन सम्बन्धी        

  
क) राहत प्राप्त गने संख्र्ा  ० १३९   

ख) आलथयक सहार्ता रकम ० २६८०००   

६ न्र्ावर्क सलमलत सम्बन्धी वववरण       

  

क) न्र्ावर्क सलमलतमा दताय भएका लनवेदन संख्र्ा २ ४   

   फछ्र्ोट संख्र्ा ० १   

ख) लमिापत्र भएका  ० १   

ग) फैसिा भएका ० ०   
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  ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क ५       २०७७ माघ ८ गते  

लस.नं सम्पाददत प्रमखु कार्यहरु पसु मवहनामा र्ो आ.व.मा हािसम्मको कैवफर्त 

घ) मेिलमिाप केन्द्र पठाइएको संख्र्ा ० ०   

७ दताय नववकरण सम्बन्धी       

  

संघ संतथा दताय ० १४   

संघ संतथा नववकरण ० ०   

व्र्वसार् दताय ० ३५४   

व्र्वसार् नववकरण ० ६   

कृवष सम्बन्धी फमय दताय ० १२   

कृवष सम्बन्धी फमय नववकरण ० ०   

पिपुािन सम्बन्धी फमय दताय २ २१   

पिपुािन सम्बन्धी फमय नववकरण ० ९   

कृवष तथा पि ुफमय दताय ६ १०   

कृवष तथा पि ुफमय नवीकरण ० ०   

कृषक दताय संख्र्ा ० ०   

कृषक समूह दताय संख्र्ा ० २   

७ सहार्ता कक्षबाट सेवा लिने संख्र्ा ८२ ७८६   

८ सामाशजक संजाि अध्र्ावलधक पटक ४८ २६७   

९ कार्ायिर्को वेवसाईट अध्र्ावलधक पटक १५ १६०   

१० SMS माफय त सूचना संम्प्रषेण ३४४४ १५१९२   

११ अनुगिन सम्बन्िी मववरण (पटक)       

  

क. बजार अनगुमन ० २२१   

   कारवाही ० ५९   

ख. तवात्र् चौकीहरुको अनगुमन  ३ २७   

ग. वडा कार्यिर्हरुको अनगुमन  ० ०   

घ. ववद्यािर्हरुको अनगुमन १७ १८   

ङ. सहकारी संतथाहरुको अनगुमन ० ०   

च. र्ोजनाहरुको अनगुमन लनरीक्षण २ ९   

ि. र्ोजनाहरुको प्राववलधक लनरीक्षण ७५ ९२   

ज. मासपुसिहरुको अनगुमन ० ६   

झ. औषधी पसिहरुको अनगुमन २ ११   

ञ. कृषकहरुको फमय अनगुमन ० ६२   

ट. कृषक भेटघाट (कृवषसँग सम्बशन्धत) २६ १८३   
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लस.नं सम्पाददत प्रमखु कार्यहरु पसु मवहनामा र्ो आ.व.मा हािसम्मको कैवफर्त 

ठ. कृषक भेटघाट (पिपंुिीसँग सम्बशन्धत) ८८ २७५   

१२ गनुासो फिौट       

  

क) कार्ायिर्मा लनवेदन माफय त  ० ०   

ख) हेल्िो सरकार माफय त ० ०   

ग) सामाशजक सन्जाि माफय त ० ५   

13 बैठक सम्बन्धी वववरण       

  

क. कार्ायपालिका बैठक २ १७   

ख. वडा सलमलत बैठक १२ ५४   

ग. ववषर्गत सलमलत बैठक ० १   

घ. ववपद् सम्बन्धी बैठक ० ४   

ङ. LCCMC बैठक ० ८   

च. खररद सम्बन्धी बैठक ० २   

ि. टेण्डर सम्बन्धी बैठक २ ३२   

ज. कमयचारी िनौट सम्बन्धी बैठक ८ ४०   

झ. ववपन्न नागररक उपचार सम्बन्धी बैठक ० ५   

ज. तटाफ बैठक १ ६   

झ. ववद्यािर् प्र.अ.हरुको मालसक बैठक ० ३   

ञ. तथानीर् पाठर्िम लनमायण सलमलतको 
बैठक 

२ ९   

ट. शिक्षा सलमलतको बैठक ० १   

ठ.  न्र्ार्ीक सलमलतको वैठक ० ४   

ड. मखु्र्मन्त्री ग्रामीण ववकास कार्यिम सलमलत १ २   

ण. अन्र्  ७ १६   

14 र्ोजना सम्बन्धी वववरण       

  

क. जम्मा र्ोजनाहरुको संख्र्ा   ०   

ख. उपभोक्त सलमलतबाट सम्झौता भएको 
संख्र्ा 

१०९ १०९   

ग. र्ोजनाको रकम भकु्तानी ० ०   

बोिपत्र / शििबन्दी       

क. आर्ोजनाको Cost Estimate, Bidding 

Document तर्ार 
२ ११   

ख. ठेक्का सम्झौता तर्ार २ ६   



 

 

40      गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

  ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क ५       २०७७ माघ ८ गते  

लस.नं सम्पाददत प्रमखु कार्यहरु पसु मवहनामा र्ो आ.व.मा हािसम्मको कैवफर्त 

ग. Bid Evaluation Report तर्ार २ ५   

घ. ठेक्का मूल्र्ाङ्कन प्रलतवेदन २ ७   

ङ. आर्ोजना सपररवेक्षण २५ १०५   

उपभोक्ता सलमलतद्वारा सम्पाददत हनु ेर्ोजना       

क. र्ोजना िागत अनमुान तर्ार ० १०९   

ख. र्ोजना मलु्र्ाङ्कन तर्ार ० ०   

ग. आर्ोजना सपुररवेक्षण ५० ३५०   

१५ तवात्र् सेवा लिन ेनागररकहरुको वववरण       

  

तवात्र् संतथाबाट 2724 १४०७५   

खोप केन्द्रबाट 595 १९९४   

मवहिा तवात्र् तवरं्सेववका माफय त 1865 ६९७३   

गाउँघर क्िीलनकबाट 531 २०४०   

खोप कार्यिम सम्बन्धी वववरण       

लब.लस.जी. 18 १५९   

लड.वप.वट.१ 26 २२१   

लड.वप.वट.२ 28 २२४   

लड.वप.वट.३ 38 २२७   

वप.लस.लभ.३ एम आर 21 १६३   

जे.ई. 28 २१८   

एम आर २ 28 २०३   

वट.लड.२ र २+ 22 १५३   

क्षर्रोग लनर्न्त्रण सम्बन्धी सेवा प्रदान 0 ९   

ओ.वप.डी. सेवा       

मवहिाको संख्र्ा 519 ४६६५   

परुुषको संख्र्ा 290 ३१०५   

"कततो ि आमा" कार्यिम तफय        

परामिय ददईएको संख्र्ा 22 २२   

फोकि पसयनिे सम्पकय  गरेको पटक 44 ४४   

घरघरमा ज्रे्ष्ठ नागररक तवात्र् सेवा 125 १२५   

१६ लनिलु्क औषधी ववतरण ८०९ ७७७०   

१७ मात ृतथा नवशिि ु ५५ २४५   



 

 

41      गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

  ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क ५       २०७७ माघ ८ गते  

लस.नं सम्पाददत प्रमखु कार्यहरु पसु मवहनामा र्ो आ.व.मा हािसम्मको कैवफर्त 

१८ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यिम र्ोजना संख्र्ा १८ ४७   

१९ रोजगारमा संिग्न जनिशक्त  ० ०   

२० प्रधानमन्त्री रोजगारका िालग सूचीकृत संख्र्ा ० ६६५   

२१ कृषकहरुिाई ववउपि ववतरण (कृषक संख्र्ा) ० ०   

२२ कृषकहरुिाई औजार ववतरण ० ६   

२३ पिपंुक्षी औषधी ववतरण ५४३१ १०५५९   

२४ पिपंुशक्ष लनकासा लसफाररस र संख्र्ा ० ०   

२५ 

कृलतम गभायधान (गाई) ११ १९६   

कृलतम गभायधान (भैसी) ११ १५४   

जम्मा २२ ३२०   

२६ जेष्ठ नागररक पररचर् पत्र ववतरण संख्र्ा ० ९   

२७ अपाङ्ग पररचर् पत्र ववतरण संख्र्ा ४१ ४१   

२८ गररव पररचर् पत्र ववतरण संख्र्ा ० ०   

२९ ररक्त पदमा शिक्षक लनर्कु्ती ० ५   

३० हेल्थ डेतकबाट सेवा लिनेको संख्र्ा ० २३३०   

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

३२ कार्यववधी र लनदेशिका तवीकृत भएको संख्र्ा ० १०   

२. राजश्व सम्बन्धी वििर   
लस.नं. मवहना/प्रगती सूचक पसु र्ो आ.व.मा हािसम्मको कैवफर्त 

१ एकीकृत सम्पिी कर 0 0   

२ भमुी कर (मािपोत) 6294 55279   

३ घरवहाि कर 8060 21924   

४ लसफाररस दततरु 79190 242696   

५ व्र्शक्तगत घटना दताय 30920 93770   

६ व्र्वसार् कर   0   

७ जडीबटुी कबाडी र जीवजन्त ुकर   0   

८ सवारी साधन कर   0   

९ ववज्ञापन कर   0   

१० मनोरन्जन कर   0   

११ पावकय ङ्ग िलु्क   0   

१२ सेवा िलु्क दततरु   0   
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  ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क ५       २०७७ माघ ८ गते  

लस.नं. मवहना/प्रगती सूचक पसु र्ो आ.व.मा हािसम्मको कैवफर्त 

१३ फोहर मैिा व्र्वतथापन िलु्क   0   

१४ नक्सा पास दततरु   0   

१५ 
संघ संतथा समूह दताय िलु्क 

  
  4000 

  

१६ संघ संतथा समूह नववकरण िलु्क   10000   

१७ िुङ्गा लगटी वािवुा   0   

१८ ववववध आर्   4200   

१९ बहाि ववरौटी कर   0   

२० िेखा पररक्षक दततरु   0   

२१ अन्र् दताय   24000   

२२ व्र्वसार् दताय   735000   

२३ सूची दताय   3500   

 जम्मा 124464 1194369  

 ३. धरौटी सम्बन्धी वििर   

अल्र्ा (गत वषयको) र्ो मवहनाको हािसम्मको 

२७२९२६१ 19710 २७४८९७१ 

 

४. आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी  

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

गाउँपालिका १२५७१३१५७. २७३२८४१. १४३५०९७६.१९ १११३६२१८१   

संघ २८७३५०००. ११०००००. ११०००००. २७६३५०००   

प्रदेि ११७५००००. ० 0 ११७५००००   

जम्मा १६६१९८१५७ ३८३२८४१. १५४५०९७६.१९ १५०७४७१८१   

ख. चाि ुखचय 

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

गाउँपालिका ११७६४८०७७ २७६२७७४. २०७२६०९०.९५ ९६९२१९८६   

संघ १७६४६५००० ०. ३५८८५०५९.६ १४०५७९९४०   

प्रदेि ३१००००० ०. ०. ३१०००००   

जम्मा २९७२१३०७७ २७६२७७४. ५६६१११५०.५५ २४०६०१९२६   
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  ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क ५       २०७७ माघ ८ गते  

 

५. खचि सम्बन्धी वििर  

 
 

 

  



 

 

44      गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

  ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क ५       २०७७ माघ ८ गते  

कार्ायिर्को सवारी साधन वववरण र प्रर्ोग गने अलधकारी 

वस.न 
सिारीको 

प्रकार 

सिारी साधनको 

ब्राण्ड  
सिारी दर्ाि न ं

मोडन न ंबनकेो 

िषि 

सिारी प्रयोग गन ेअवधकारी 

पद नाम थर 

1 मोटरसाईकल यमाहा लु १ ब १३७९ FZS 2017 इवन्जवनयर राजु अयािल 

2 मोटरसाईकल यमाहा लु १ ब १३८० SZR 2017 अवधकृर् छैठौ वशक्षा सुन्दर चावलसे 

3 मोटरसाईकल यमाहा लु १ ब १८६३ SOLUTO 18 खा.प.स.टे. वखम बहादरु काकी 

4 मोटरसाईकल बजाज लु १ ब १५९५ plusor 2017 अवधकृर् छैठौं स्िास््य नाराय   प्रसाद अयािल 

5 मोटरसाईकल बजाज लु १ ब १५९४ plusor 2017   ६ नं.  िडा कायािलय 

6 मोटरसाईकल बजाज लु १ ब १५९७ plusor 2017   १ नं.  िडा कायािलय 

7 मोटरसाईकल बजाज लु १ ब १५९३ plusor 2017 सि-इवन्जवनयर विक्रम बसे्नर् 

8 मोटरसाईकल बजाज लु १ ब १५९२ plusor 2017 अवधकृर् छैठौ  प्रशासन टंक प्रसाद पन्थी 

9 मोटरसाईकल बजाज लु १ ब १५९० plusor 2017   गाउँपावलकाको कायािलय 

10 मोटरसाईकल बजाज लु १ ब ८२३ plusor 2016 ना.कृ.प्राविवधक वलल बहादरु घर्ी 

11 मोटरसाईकल होन्डा लु १ ब ११५१ SPL 2017 ईवन्जवनयर प.ुप्रा. अवनल यादि 

12 मोटरसाईकल यमाहा लु १ ब १९१७ FZS 2018 प्रमुख प्रशासकीय अवधकृर् लक्ष्म  पाण्डे 

13 मोटरसाईकल यमाहा लु १ ब ११८४ SZR 2017 सूचना प्रविवध अवधकृर् सुरेश खनाल 

14 मोटरसाईकल यमाहा लु १ ब ८१८ SZR 2017   गाउँपावलकाको कायािलय 

15 मोटरसाईकल यमाहा लु १ ब ८५५ FZR 2016 सू.स. प्रकाश थापा 

16 मोटरसाईकल बजाज लु १ ब ११०४ Discover 2017 लेखापाल र्ेजेन्र थापा 

17 मोटरसाईकल बजाज लु १ ब १५९६ plusor 2017     

18 मोटरसाईकल बजाज लु १ ब १५९९ plusor 2017   ७ नं. िडा कायािलय  

19 मोटरसाईकल बजाज लु १ ब १५९१ plusor 2017  २ नं. िडा कायािलय  

20 मोटरसाईकल यमाहा लु १ ब १०४२ SZR 2016  ५ नं. िडा कायािलय  

21 मोटरसाईकल बजाज लु १ ब १५९८ plusor 2017  ३ नं. िडा कायािलय  

22 मोटरसाईकल होन्डा लु १ ब २९९९ Shine  2019 िडा सवचि घनश्याम चुदाली 

23 जीप 

मवहन्दा  

 स्करवपयो लु १ झ १५९२ S54WD 2018 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्र.प्र.अ. गाउँपावलकाको कायािलय 
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  ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क ५       २०७७ माघ ८ गते  

कमयचारीको हाशजरी¸ काज र लबदा सम्बन्धी वववरण 

आ.ि. २०७७/७८      मवहना : पुष 

लस.नं. पद नाम थर 

कार्ायिर् 

खिेुको  
ददन 

जम्मा 
हाशजर 
ददन 

काजमा/ 
वफल्ड 

गएको ददन 

लबदा कैवफर्त 

१ प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत िक्ष्मण पाण्डे २५ २४ १ ०   

२ अलधकृत िैठौं, तवात्र् नारार्ण प्रसाद अर्ायि  २५ २५ ० ०   

३ अलधकृत िैठौं नवराज शघलमरे २५ २४ ० १   

४ अलधकृत िैठौं टंक प्रसाद पन्थी  २५ २३ ० २   

५ सूचना प्रविवध अलधकृत  सुरेश खनाल   २५ २३ ० २   

६ ईवन्जनीयर, अलधकृत िैठौं  राजु अयािल २५ १६ ९  ०   

७ अलधकृत िैठौं, शिक्षा  सुन्दर चावलसे २५ १८ ६ १   

८ स्रोत व्र्क्ती शिक्षा नरेन्द्र प्रसाद िमाय  २५ २४ ० १   

९ पि ुववकास संर्ोजक  उजेिीदेवव पोख्रिे  २५ २५ ० ०   

१० अलधकृत िैठौं, िेखा भववष्र् अर्ायि २५ २२ ० ३   

११ रोजगार संर्ोजक  लनमयिा पाण्डेर्  २५ २० ० ५   

१२ ईशन्जनीर्र पनु लनमायण प्रा. अलनि कुमार र्ादव  २५ २ २३ ०   

१३ नार्व सवु्बा  लभमसेन थापा  २५ २३ ० २   

१४ वडा सशचव- ४ घनश्र्ाम च ुँदािी २५ २५ ० ०   

१५ खा.पा.स.टे. पाँचौं शखम बहादरु काकी २५ २२ ३ ०   

१६ िेखापाि तेजेन्द्र थापा २५ २२ ० ३   

१७ आ.िे.प.सहार्क  टेकराज लगरी २५ २३ ० २   

१८ वडा सशचव- ५, ६ र ७ मार्ा टण्डन २५ १८ ० ४   

१९ सव-इशन्जलनर्र वविम बतनेत २५ १९ ६ ०   

२० सव-इशन्जलनर्र लसता िम्तरी २५ २४ ० १   

२१ कम्प्रू्टर अपरेटर टुक बहादरु राना २५ २३ ० २   

२२ प्राववलधक सहार्क ददपक पोख्रिे २५ ७ ० ० काज सरुवा 

२३ एम.आइ.एस. अपरेटर धाम बहादरु िेंगा २५ २२ ० ३   

२४ प्राववलधक सहार्क रमेि खड्का २५ २५       

२४ वडा सशचव-१ जग बहादरु सतुयङ्गी २५ १७ ० ८   

२५ वडा सशचव- ३ पूशणयमा शघलमरे २५ २३ ० २   

२६ वडा सशचव- २ रुम बहादरु गाहा  २५ १८ ० ०   
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  ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क ५       २०७७ माघ ८ गते  

आ.ि. २०७७/७८      मवहना : पुष 

लस.नं. पद नाम थर 

कार्ायिर् 

खिेुको  
ददन 

जम्मा 
हाशजर 
ददन 

काजमा/ 
वफल्ड 

गएको ददन 

लबदा कैवफर्त 

२७ अ.स.ई ववरेन्द्र कुमार टण्डन २५ २४ १ ०   

२८ अ.स.ई सागर सारु २५ २५ ० ०   

२९ अ.स.ई गोकणयप्रसाद लतलमल्सेना २५ २० ० ५   

३० सूचना सहार्क  प्रकाि थापा  २५ २२ ० ३   

३१ ना.कृ.प्राववलधक लिि बहादरु घलतय  २५ १७ ० ८   

३२ ना.प.तवा.प्राववलधक उद्धव प्रसाद न्र्ौपान े २५ २४ ० १   

३३ ना.प.तवा.प्राववलधक नारार्ण पन्थी २५ २० ० ५   

३४ ना.प.तवा.प्राववलधक जर्वहमाि कडेि २५ २२ ० ३   

३५ ना.प.तवा.प्राववलधक हररप्रसाद कँडेंि २५ २४ ० ०   

३६ ना.प.तवा.प्राववलधक नमनुा गौतम २५ १८ ० ०   

३७ अ.हे.व. ववष्ण ुबहादरु सरु्यवंिी २५ १५ ० ० 
तवा.िा.मा काजमा 
कार्यर्रत 

३८ सामाशजक पररचािक सववना फुङजेिी २५ १८ ० ०   

३९ वफल्ड सहार्क ववलनता ज्ञवािी २५ ० २५ ०   

४० कार्ायिर् सहर्ोगी लमत्रिाि ज्ञवािी  २५ २३ ० २   

४१ कार्ायिर् सहर्ोगी ओम बहादरु रजािी २५ २३ ० २   

४२ हिकुा सवारी चािक गोववन्द थापा  २५ २२ ३ ०   

४३ कार्ायिर् सहर्ोगी टोपिाि ज्ञवािी  २५ ० ० २५  आइसोिेसन 

४४ कार्ायिर् सहर्ोगी चोिाकान्त पौडेि  २५ २४ ० १   

४५ कार्ायिर् सहर्ोगी गोमा खत्री  २५ २५ ० ०   

४६ कार्ायिर् सहर्ोगी समदु्र शे्रष्ठ २५ २० ० ०   

४७ कार्ायिर् सहर्ोगी भेष वविम खत्री २५ २४ ० १   

४८ कार्ायिर् सहर्ोगी वटकाराम पराजिुी २५ २५ ० ०   

४९ कार्ायिर् सहर्ोगी अजुयन वव.क. २५ २५ ० ०   

५० कार्ायिर् सहर्ोगी नैना थापा २५ २५ ० ०   

५१ कार्ायिर् सहर्ोगी ददनेि प्रसाद शे्रष्ठ २५ २५ ० ०   

५२ कार्ायिर् सहर्ोगी िान्ता लगरी २५ २३ ० ०   

५३ कार्ायिर् सहर्ोगी मोहन लसं तङ्नामी २५ २५ ० ०   
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  ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क ५       २०७७ माघ ८ गते  

कोलभड-१९ संिमण रोकथाम तथा लनर्न्त्रण सम्बन्धीका कार्यहरु 

LCCMC बैठक 
कोलभड-१९ लनर्न्त्रण र रोकथामको िालग तथानीर् कोलभड-१९ संकट व्र्वतथापन केन्द्र गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको 
लनर्लमत बैठक बसी रोकथाम लनर्न्त्रणको िालग आवश्र्क रणनीलतहरु तर्ार गने गररएको । गाउँपालिकाको मखु्र् 
प्रिासलनक भवन रहेको तथान गौडाकोट बजार र वडा नं. ५ को अमरअवायथोकमा समदुार्ततरमा संिमण देशखएको 
हुँदा आम नागररकिाई सरुक्षीत गनयको िालग संिमण देशखएको तथानमा रोकथाम लनर्न्त्रणमा नआउने समर् सम्म 
क्षेत्र लसि गरी संिमणिाई लनर्न्त्रणमा लिइएको ।  

कोलभड सम्बन्धी अन्र् थप वववरण ।  

लस.नं. वववरण ०७७ असार मसान्त सम्म श्रावण देशख पषु सम्म जम्मा 

१ विदशेबाट फर्कि एको ५८३ ७५ ६५८ 

२ क्वारेवन्टनमा बसेको संख्या ६१९ ४० ६५९ 

३ जम्मा RDT  परीक्ष  ५५१ १० ५६१ 

४ जम्मा RT-PCR  परीक्ष  २९१ ३२१ ६१२ 

५ RT-PCR positive ५२ ४७ ९९ 

६ RT-PCR negative २३९ २७५ ५१४ 

७ आइसोलेशनमा बसेको संख्या ५२ - ५२ 

८ होम क्वारेवन्टनमा बसेको संख्या १६६ - १६६ 

९ 
होम आइसोलेसनमा बसेको 

संख्या 
४ १० १४ 

१० वनको भएको संख्या ५२ ४७ ९९ 

 

हाि सविर् संिलमतको संख्र्ा   : ० 

आइसोिेसन बेड संख्र्ा    : १० 

तवात्र्कमीहरुको संख्र्ा    :  ४५ जना 
मवहिा तवर्मसेवीकाको संख्र्ा    :  ८३ जना 
कोलभड अतपतािको तथापना    : २ जना तटाफ नसय लनर्कु्त गरर तथापना गररएको मेलडकि 

अलधकृतको पदपूलतयको िालग पटक पटक सूचना प्रिासन गदाय कुनै पलन दरखातत 
नपरेको ।  
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  ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क ५       २०७७ माघ ८ गते  

अनुसूची-१ 

जनप्रलतलनलधहरुको वववरण 

ि.स. नाम थर ठेगाना पद सम्पकय  नं. कैवफर्त 

१ श्री अिोक कुमार थापा गलु्मीदरबार  ६ अध्र्क्ष ९८५७०७४४१०  

२ श्री लमना भण्डारी गलु्मीदरबार १ उपाध्र्क्ष ९८५७०७४४११  

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

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

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

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

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

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

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

१० श्री वटकीसरा थापा गलु्मीदरबार ३ सदतर् (कार्यपालिका) ९८५७०७४४०८  

११ श्री तारा लगरी गलु्मीदरबार ५ सदतर् (कार्यपालिका) ९८५७०७४४०९  

१२ श्री सनदेुवी काकी गलु्मीदरबार ६ सदतर् (कार्यपालिका) ९८५७०७४४१२  

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

१४ श्री इश्वरी पररर्ार गलु्मीदरबार ५ सदतर् (कार्यपालिका) ९८५७०७४४१५  

१५ श्री मनीकिा बोटे गलु्मीदरबार १ सदतर् (कार्यपालिका) ९८५७०७४४१४  

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

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

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

१९ श्री सरु्य बहादरु कँुवर मगर गलु्मीदरबार १ सदतर् (वडा नं. १) ९८५७०६७६७२  
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  ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क ५       २०७७ माघ ८ गते  

ि.स. नाम थर ठेगाना पद सम्पकय  नं. कैवफर्त 

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

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

२२ श्री हेमन्त बहादरु खड्का गलु्मीदरबार २ सदतर् (वडा नं. २) ९८५११४२८१८  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

३९ श्री िालिकराम टण्डन गलु्मीदरबार ७ सदतर् (वडा नं. ७) ९८४४७७२१२७  

 

अनुसूची-२ 



 

 

50      गलु्मीदरबार गाउँपालिका  

 

  ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क ५       २०७७ माघ ८ गते  

कमयचारीहरुको वववरण 
वस न कमिचारीको नाम पद शाखा / इकाई सम्पकि  नम्बर कैफफयर् 

१ लक्ष्म  पाण्डे प्रमुख प्रशासकीय अवधकृर्   ९८५७०६७९१२   

२ नाराय  प्रसाद अयािल  अवधकृर् छैठौं, स्िास््य स्िास््य ९८५७०८५२११   

३ निराज वघवमरे अवधकृर् छैठौं 
सामावजक र्था आर्थिक 

विकास 
९८५७०८५२०९   

४ टंक प्रसाद पन्थी  अवधकृर् छैठौं 
प्रशासन, योजना र्था 

अनुगमन 
९८५७०८५२०८   

५ उजेलीदेवि पोखे्रल  पशु विकास संयोजक  पशुपन्छी विकास  ९८५७०८५२१०   

६ भविष्य अयािल अवधकृर् छैठौं, लेखा आर्थिक प्रशासन ९८५७०८५२१५   

७ राजु अयािल ईवन्जनीयर, अवधकृर् छैठौं  
पूिािधार विकास र्था 

िार्ािर  व्यिस्थापन  
९८५७०८५२१४   

८ सुन्दर चावलसे अवधकृर् छैठौं, वशक्षा  वशक्षा, युिा र्था खेलकुद  ९८५७०८५२१३   

९ सुरेश खनाल   
सूचना प्रविवध अवधकृर्  

(करार) 

सूचना प्रविवध 
९८५७०७४४००   

१० अवनल कुमार यादि  ईवन्जनीयर (करार) 
पुनर्निमाि  प्रावधकर  

वज.आ.का.ई 
९८६३९७०५४७   

११ वनमिला पाण्डेय  
रोजगार संयोजक  

(करार) 

रोजगार केन्र 
९८६७०१४३००   

१२ वभमसेन थापा  सहायक पाँचौ ँ वजन्सी  ९८५७०६१७३२   

१३ र्ेजेन्र थापा लेखापाल आर्थिक प्रशासन/ राजश्व ९८५७०६४०७८   

१४ घनश्याम चुदँाली िडा सवचि ४ न.ं िडा कायािलय ९८५७०८५२०४   

१५ वखम बहादरु काकी खा.पा.स.टे. पाँचौं 
पूिािधार विकास र्था 

िार्ािर  व्यिस्थापन 
९८५७०६७९६१   

१६ माया टण्डन िडा सवचि ५, ६ र ७ न.ं िडा कायािलय ९८५७०८५२०७   

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

१८ विक्रम बस्नेर् सि-इवन्जवनयर 
पूिािधार विकास र्था 

िार्ािर  व्यिस्थापन 
९८५७०८९५२७   

१९ वसर्ा लम्र्री सि-इवन्जवनयर ३ न.ं िडा कायािलय ९८४७३३४६३९   
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  ई-बुलेटटन  

 

बषय: १       अङ्क ५       २०७७ माघ ८ गते  

२० टुक बहादरु राना कम््यूटर अपरेटर सूचना प्रविवध ९८४७५९६३९३   

२१ धाम बहादरु ढेंगा 
एम.आइ.एस. अपरेटर 

(करार) 

राविय पटरचयपत्र र्था 

पविकर  
९८५७०६४७२५   

२२ रमेश खड्का 
प्राविवधक सहायक 

(करार) 

रोजगार केन्र 
    

२३ जग बहादरु सर्ुिङ्गी िडा सवचि १ न.ं िडा कायािलय ९८५७०८५२०१   

२४ पूर् िमा वघवमरे िडा सवचि ३ न.ं िडा कायािलय ९८५७०८५२०३   

२५ विरेन्र कुमार टडन अवसस्टेन्ट सब-इवन्जवनयर ४ न.ं िडा कायािलय ९८५७०५७३६७   

२६ गोक िप्रसाद वर्वमल्सैना अवसस्टेन्ट सब-इवन्जवनयर १,२ नं. िडा कायािलय ९८४८५५००६७   

२७ सागर सारु अवसस्टेन्ट सब-इवन्जवनयर ५, ६ न.ं िडा कायािलय ९८४७४९६४७४   

२८ रुम बहादरु गाहा  िडा सवचि २ न.ं िडा कायािलय ९८५७०८५२०२   

२९ प्रकाश थापा  सूचना सहायक (करार) 
प्रशासन, योजना र्था 

अनुगमन 
९८५७०६४९६१   

३० वलल बहादरु घर्र्ि  ना.कृ.प्राविवधक (करार) 
कृवष/ १, २ न.ं िडा 

कायािलय 
९८४५५९१६७४   

३१ नाराय  पन्थी 
ना.प.स्िा.प्राविवधक 

(करार) 

१, २ न.ं िडा कायािलय 
९८५७०६७४०८   

३२ उद्धि प्रसाद न्यौपान े
ना.प.स्िा.प्राविवधक 

(करार) 

३, ४ न.ं िडा कायािलय 
९८५७०३५७६०   

३३ जयवहमाल कँडेल 
ना.प.स्िा.प्राविवधक 

(करार) 

६, ७ न.ं िडा कायािलय 
९८४७५०७५३६   

३४ हटरप्रसाल कँडेल 
ना.प.स्िा.प्राविवधक 

(करार) 

५ न.ं िडा कायािलय 
९८५७०३६१३१   

३५ नमुना गौर्म ना.कृ.प्राविवधक (करार) ४, ५ न.ं िडा कायािलय ९८४०५९८६१३   

३६ सकुन्र्ला मल्ल शाही ना.कृ.प्राविवधक (करार) ६, ७ न.ं िडा कायािलय ९८६६४१२०६६   

३७ अमर बहादरु पल्ली खेलकुद वशक्षक वशक्षा, युिा र्था खेलकुद 9867738885   

३८ मोहन ससं र्ङ्नामी सहायक कमिचारी (करार) ५ न.ं िडा कायािलय ९८४७३५७४३१   

३९ भेषविक्रम खत्री 
सहायक कमिचारी  

(करार) 

७ न.ं िडा कायािलय 
९८५७०६७४३५   
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बषय: १       अङ्क ५       २०७७ माघ ८ गते  

४० विवनर्ा ज्ञिाली फफल्ड सहायक (करार) 
राविय पटरचयपत्र र्था 

पविकर  
९८४७४३२९५०   

४१ गोविन्द थापा  
हलुका सिारी चालक 

(करार) 

प्रशासन 
९८४४७७०९८६   

४२ महने्र काकी  एम्बुलेस चालक (करार) प्रशासन ९८४७२३२८८८   

४३ वमत्रलाल ज्ञिाली  कायािलय सहयोगी प्रशासन ९८४७१०६५१२   

४४ ओम बहादरु रजाली कायािलय सहयोगी  ४ न.ं िडा कायािलय ९८४७४४२८१४   

४५ गोमा खत्री  
कायािलय सहयोगी 

(करार) 

प्रशासन 
९८४०४७५७४५   

४६ चोलाकान्र् पौडेल  
कायािलय सहयोगी 

(करार) 

प्रशासन 
९८४७३९२८३५   

४७ टोपलाल ज्ञिाली  
कायािलय सहयोगी 

(करार) 

प्रशासन 
९८४३८६०८६२   

४८ टीकाराम पराजुली 
कायािलय सहयोगी 

(करार) 

१ न.ं िडा कायािलय 
९७४७०४७४२८   

४९ समुन्र प्रसाद श्रषे्ठ 
कायािलय सहयोगी 

(करार) 

२ न.ं िडा कायािलय 
९८४७४५३८७७   

५० नैना थापा 
कायािलय सहयोगी  

(करार) 

३ न.ं िडा कायािलय 
९७४७०६०६४६   

५१ अजुिन वि.क. 
कायािलय सहयोगी 

(करार) 

३ न.ं िडा कायािलय 
९८६७९२८०१८   

५२ शान्र्ा वगरी 
कायािलय सहयोगी 

(करार) 

५ न.ं िडा कायािलय 
९८४७३५८८५२   

५३ फदनेश प्रसाद श्रेष्ठ 
कायािलय सहयोगी 

(करार) 

६ न.ं िडा कायािलय 
९८४७३५७६६८   

 

वस न कमिचारीको नाम पद शाखा / इकाई सम्पकि  नम्बर कैफफयर् 

१ नरेन्द्र प्रसाद िमाय स्रोत व्र्क्ती शिक्षा शिक्षा, र्वुा तथा खेिकुद ९८५७०६७२८७ काजमा 

२ हरर प्रसाद अर्ायि काननुी सल्िाहकार 
न्र्ावर्क सलमलत, 

गाउँपालिका 
९८५७०६१८६४  
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बषय: १       अङ्क ५       २०७७ माघ ८ गते  

३. श्री सदुा ज्ञवािी कार्यिम सहजकताय 
मखु्र्मन्त्री ग्रालमण ववकास  
तथा रोजगार कार्यिम 

९८४७४१४९७६  

४ श्री महेन्द्र पररर्ार उद्यम ववकास सहजकताय उद्यम ववकास िाखा 9847583000  

५ श्री भगवती थापा उद्यम ववकास सहर्ोगी उद्यम ववकास िाखा 9847040400  

६ शृ्रजना खत्री थापा सपुरिवेक्षक 

सामाशजक तथा आलथयक 
ववकास िाखा 

९८४७५७४६९५  

७ लसलसर शे्रष्ठ गणक ९८६०३९००८०  

८ कृष्णमार्ा कंुवर गणक ९८६७२६२०४७  

९ वकरण काकी गणक ९८४०४८७५९०  

१० वहमाि शे्रष्ठ गणक ९८४०५९८६६१  

११ दिरथ पाण्डे गणक ९८४७५९८३२६  
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प्रकािकः- 

गलु्मीदरवार गाउँपालिका 
 

द्धारा प्रकाशित मालसक ई-बिेुवटन 

प्रकािनः 

सल्िाहकार- अध्र्क्ष श्री अिोक कुमार थापा¸ उपाध्र्क्ष श्री लमना भण्डारी 

संरक्षक- प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत श्री िक्ष्मण पाण्डे 

सम्पादन सहर्ोग :  तवात्र् संर्ोजक श्री नारार्णा अर्ायि, अलधकृत िैठौँ  श्री नवराज शघलमरे ¸ ईशन्जलनर्र  श्री राज ु
अर्ायि¸ अलधकृत िैठौँ शिक्षा सनु्दर चालिसे, अलधकृत िैठौँ  िेखा श्री भववष्र् अर्ायि, सहार्क 
पाचँौ श्री भीमसेन थापा, सू. सहार्क श्री प्रकाि थापा  

                

प्रकािन संर्ोजन – 

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

 

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

वेवसाईट- www.gulmidarbarmun.gov.np 

facebook.com/gulmidarbarrm 

twitter.com/GulmidarbarRMun 

९८५७०६७९१२/९८५७०७४४०० 

mailto:ito.gulmidarbarruralmun@gmail.com
http://www.gulmidarbarmun.gov.np/

