
क्र.सं. संस्थाको नाम दर्ाा नं. दर्ाा मममर्
२०७७ को लामि 
नविकरण मममर्

स्थापनाको उदे्दश्य नविकरण अिमि सम्पका  व्यक्ति
हालको िापा/नपा 

ठेिाना

१ बर्दाया उद्योि िाक्तणज्य संघ १ २०३८।४।१ उद्योि बाक्तणज्य,  औिोमिक सम्िन्िी २०७६ असारमसान्र् सम्म मोहनप्रसाद बासकोटा राजापरु

२ भीमेश्वर पशपुमर्नाथ मक्तन्दर ५ २०४४।११।१९
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने । २०५६ असारमसान्र्सम्म

भीमबहादरु हमाल राजापरु

३ कोटही मक्तन्दर ६ २०४५।५।२० 2076-07-18
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

२०७६ असारमसान्र् सम्म बाबरुाम आचाया िलुररया-४ बर्दाया

४ र्दपेन्र सांस्कृमर्क क्लब ८ २०४६।५।२५ स्थानीय सीप कलाको प्रदशान िने । २०६० असारमसान्र्सम्म भीमबहादरु शे्रष्ठ िलुररया

५ उद्योि िाक्तणज्य संघ ९ २०४८।१।१० 2076-06-30
व्यापार संम्िन्िी संघ ।

२०७७ असारमसान्र्सम्म मबरबहादरु चौिरी िलुररय-६ बर्दाया

६ राजापरु जलउपभोिा संस्था १० २०४८।१।१७
िेरुिा नर्दको पानीलाई मसंचाई कायामा प्रयोि िने

२०७६ असारमसान्र् सम्म कृष्णकुमार बमाा राजापरु-२ बर्दाया

७ थारु मवहला उत्थान केन्र ११ २०४९।३।२१ 2076-07-29

थारु जार्ीका नारीहरुलाई क्तशक्तक्षर् बनाउने ।

२०७७ असारमसान्र्सम्म मललािर्ी थारु िलुररया-७ बर्दाया

८ थारु सांस्कृमर्क संरक्षण र्था विकास सेिा सङ्घ १२ २०४८।२।३१
थारु जार्ीको वहर् र समाजीक कुरीर्ी हटाउने सम्िन्िी २०५७ असारमसान्र्सम्म

सन्र्राम थारु ठाकुरबाबा

९ जनजािमृर् यिुा क्लब १३ २०४८।११।१३

यिुाहरुको सवह पररचालन िदै संस्कृमर्क खेलकुद र्था 
अन्य कायाहरुको विकासको लामि प्रचमलर् मनयम 
काननु बमोक्तजम क्लि संचालन िने ।

२०७६ असारमसान्र् सम्म कमलराज ढकाल मििुन ८ बर्दाया

१० िार्ािरण संरक्षण सेिा िोबर गयााँस प्रिद्र्िन सङ्घ १४ २०४९।३।९
ग्रामीण क्षेत्रमा कानूनी ज्ञान र्दलाउन,े िार्ािरण संरक्षण 
अनरुुपको कायाक्रम संचालन िने । २०५७ असारमसान्र्सम्म

राजेन्रमसंह बडुिाल ठाकुरबाबा

११ सामाक्तजक यिुा प्ररेणा केन्र १५ २०४९।३।२४
समाजमा रहेको िररिी अक्तशक्षा हटाउन प्रयत्न िने ।

२०६६ असारमसान्र्सम्म भेजेन्रबहादरु थापा िलुररया

१२ समी व्यिस्था र्था संरक्षण राविय समममर् १६ २०४९।६।६ समीको विरुिाहरु उत्पादन िरी विर्रण िने २०७६ असारमसान्र् सम्म मेघनाथ अमिकारी िलुररया-६ बर्दाया

१३ ग्रामीण सेिा सङ्घ १९ २०४९।१०।६

भैरहेको खानेपानी क्तशक्षा स्िास््य कृविको विकासमा 
जनसहभामिर्ा जटुाई मिटो भन्दा मिटो जनर्ामा लाभ 
पयुााउने ।

२०६२ असारमसान्र्सम्म यिुपमर् पौडेल बााँसिढी

१४ िेरुिा ग्रामीण सेिा सङ्घ २० २०४९।१०।६ 2076-08-12
ग्रामीण समाजको उत्थानको लािी सीपमलुक 
रोजिारमलुक कायाक्रमहरु संचालन िने ।

२०७७ असारमसान्र्सम्म कृष्णजंि शाह राजापरु-४ बर्दाया

१५ पक्तिम बबई मसंचाई जल उपभोिा संस्था २१ २०४९।१२।१ 2076-07-18

बर्दाया क्तजल्लाको ढोढरी सयुापटुिा बिनाहा सानोश्री र 
र्ारार्ालका िाविसहरुमा बबई नदीको बिादाहाबाट 
स्थानीय जनर्ाले कुलो मनमााण िरी ढोढरी इलाकामा 
मसंचाई िरी आएको कुलाको बाि र कुलालाई स-ु
व्यिक्तस्थर् रुपबाट विस्र्ार िरी मसंचाईको व्यिस्था 
ममलाउने ।

२०७६ असारमसान्र् सम्म रविन्रबहादरु शाह मििुन-४ बर्दाया

१६ मानि अमिकार सचेर्न मञ्च २४ २०५०।१।१६ २०५७ असारमसान्र्सम्म रमेश राना िलुररया
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१७ िार्ािरण र्था जीि संरक्षण केन्र २५ 2050-01-25 २०६२ असारमसान्र्सम्म विजय पोख्रले िलुररया
१८ जयदिुाा भिानी क्लब २६ 2050-02-03 २०७६ असारमसान्र् सम्म महेन्र प्रकाश मिरी िलुररया-४ बर्दाया
१९ िमु्रपान रवहर् समाज २७ 2050-02-04 २०५७ असारमसान्र्सम्म शामलकराम ज्ञिाली राजापरु

२० रामजानकी मक्तन्दर २८ 2050-03-31
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने । २०५९ असारमसान्र्सम्म

बच्चलुाल लोमनया बढैयार्ाल

२१ मवहला उत्थान सङ्घ ३१ 2050/4/31 २०६२ असारमसान्र्सम्म उिा शमाा ठाकुरबाबा

२२
िार्ािरण संरक्षण र्था ग्रामीण चेर्ना अमभबवृि 
सङ्घ

३२ 2050-05-11
२०५६ असारमसान्र्सम्म

देस ुथारु ठाकुरबाबा

२३ नारी क्तशल्पकला केन्र ३४ 2050-06-10 २०७४ असारमसान्र्सम्म रािा शमाा िलुररया
२४ सामदुावयक विकास केन्र ३५ 2050-07-04 २०५९ असारमसान्र्सम्म बलराम भण्डारी बारबर्दाया
२५ थारु समदुाय विकास मञ्च ३७ २०५०।०७।१८ २०७६ असारमसान्र् सम्म चल्टुराम थारु ठाकुरबाबा-१ बर्दाया
२६ समाज सेिा केन्र ३९ 2050-07-20 २०५७ असारमसान्र्सम्म उदयनाथ कोइराला बढैयार्ाल
२७ कामलका यिुा यनुेस्को क्लब ४१ 2050-09-04 २०५८ असारमसान्र्सम्म सदुशान सिेुदी बढैयार्ाल
२८ मयूर यिुा क्लब ४५ 2050-09-26 २०७४ असारमसान्र्सम्म कामसनाथ ज्ञिाली बढैयार्ाल

२९ िार्ािरण संरक्षण समाज (ECOS) ४८ 2050-12-05 २०७६ असारमसान्र् सम्म मानबहादरु डााँिी िलुररया-७ बर्दाया

३० ग्रामीण पनुमनामााण मवहला समूह ५१ 2051-04-07 २०५७ असारमसान्र्सम्म भििर्ी िराल िलुररया

३१
कुठरालिमनया खोला जल मसंचाई उपभोिा 
समममर्

५२ 2051-04-18
२०५६ असारमसान्र्सम्म

िनप्रसाद न्यौपाने बााँसिढी

३२ ग्रामीण मवहला उत्थान संघ ५३ 2051-04-21 २०६० असारमसान्र्सम्म मडलमाया खत्री मििुन
३३ िायत्री प्रज्ञा अमभयान ५४ 2051/4/31 २०६८ असारमसान्र्सम्म वकसोरकुमार िौर्म िलुररया
३४ मवहला समाज कल्याण सङ्घ ५५ 2051/4/32 २०५९ असारमसान्र्सम्म िनृ्दा जोसी ठाकुरबाबा

३५ आमा समूह ५९ 2051-09-02 2076-05-20 २०७७ असारमसान्र्सम्म रुपाकुमारी क्षेत्री मििुन-७ बर्दाया

३६ क्तशि मक्तन्दर िणेशपरु ६२ 2051-09-20
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

२०७९ असार मसान्र्सम्म राममरुर् शमाा िलुररया

३७ बर्दाया पयाािरण ग्रामीण विकास मञ्च ६३ 2051-10-04 २०५७ असारमसान्र्सम्म मर्लकप्रसाद न्यौपाने बााँसिढी
३८ जनसेिा समूह नेपाल ६५ 2051-10-24 २०५६ असारमसान्र्सम्म कृष्णप्रसाद भट्टराई बारबर्दाया
३९ यूमनक नेपाल ६९ 2052-02-19 2076-11-05 २०७७ असारमसान्र्सम्म देिमान चौिरी राजापरु-२ बर्दाया

४० स्थानीय जनजीिन र्था िार्ािरण वि. केन्र ७२ 2052-04-30
२०५८ असारमसान्र्सम्म

शारदा शमाा मििुन

४१ पवित्र मवहला वि. सङ्घ ७३ 2052-05-26 २०५९ असारमसान्र्सम्म रीर्ा थापा बााँसिढी
४२ समाज कल्याण सङ्घ ७४ २०५२।०९।२९ २०७५ असारमसान्र्सम्म पषु्कर विश्वकमाा िलुररया-४ बर्दाया
४३ बहउुदे्दश्यीय समाज सेिा अमभयान ७५ 2052-07-20 २०७० असारमसान्र्सम्म र्दलबहादुु ुर के.सी. बढैयार्ाल
४४ बर्दाया विकास योजना ७६ 2052-09-11 नविकरण नभएको जिर्बहादरु शाह ठाकुरबाबा
४५ रामजानकी सेिा समममर् ७७ 2052-09-13 २०५७ असारमसान्र्सम्म सावित्री परुी राजापरु



क्र.सं. संस्थाको नाम दर्ाा नं. दर्ाा मममर्
२०७७ को लामि 
नविकरण मममर्

स्थापनाको उदे्दश्य नविकरण अिमि सम्पका  व्यक्ति
हालको िापा/नपा 

ठेिाना

४६ नारी कल्याण समममर् ७८ 2052-09-20 २०७४ असारमसान्र्सम्म रामिका पराजलुी बढैयार्ाल

४७ कुसमु्मा बजार विकास समममर् ७९ 2052-10-02 २०७६ असारमसान्र् सम्म िैद्यनाथ कामद मििुन-८ बर्दाया

४८ आकिाक यिुा क्लब ८२ 2052-10-26 २०६६ असारमसान्र्सम्म नारायण चौिरी बढैयार्ाल

४९ निदिुाा मक्तन्दर समममर् ८३ 2052-10-28
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

२०६० असारमसान्र्सम्म नरबहादरु पलुामी मििुन

५० सामदुावयक विकास समाज ८४ 2052-11-25 २०५२ असारमसान्र्सम्म राजेश उपाध्याय राजापरु
५१ आमा समूह ८५ 2053-01-16 २०५३ असारमसान्र्सम्म शान्र्ी अमिकारी बढैयार्ाल
५२ राजापरु स्पोर्टसा क्लब ८८ 2053/2/30 2076-10-08 २०७७ असारमसान्र्सम्म इन्रध्िज क्तज.सी. राजापरु-४ बर्दाया
५३ िेरुिा सामदुावयक स्िास््य केन्र ८९ २०५३।०३।०६ 2076-10-15 २०७७ असारमसान्र्सम्म वहमालय खनाल िेरुिा-५ बर्दाया
५४ प्रिमर्शील आमा समूह ८९ २०५३।०३।११ २०५३ असारमसान्र्सम्म िंिादेिी पौडेल बारबर्दाया

५५ मानपरु यिुा समाज ९२ 2053-03-26 २०७६ असारमसान्र् सम्म शशीराम वि.क. राजापरु-६ बर्दाया

५६ रािाकृष्ण थारु जनसेिा केन्र ९३ 2053-03-26 2076-07-03 २०७७ असारमसान्र्सम्म र्दनेशप्रसाद शे्रष्ठ िलुररया-५ बर्दाया
५७ वकसान जािरण सङ्घ ९४ 2053-03-30 २०६९ असारमसान्र्सम्म र्दलबहादरु पाण्डे ठाकुरबाबा
५८ बटपत्र बासदेुि सङ्कृर्न मञ्च ९८ 2053-05-13 २०७४ असारमसान्र्सम्म िलुररया
५९ िमोदय मवहला जािरण मञ्च ९९ 2053-05-25 २०५४ असारमसान्र्सम्म सरीर्ा मत्रपाठी बढैयार्ाल
६० नारी कल्याण समूह १०४ 2053-07-13 २०६३ असारमसान्र्सम्म समुनर्ा पौडेल बढैयार्ाल
६१ नेपाल ग्रामीण विकास अमभयान १०५ 2053-08-13 २०६४ असारमसान्र्सम्म चक्रपाक्तण िौर्म िलुररया
६२ ग्रामीण मवहला कल्याण सङ्घ १०६ 2053-08-20 नविकरण नभएको मििुन
६३ जनजािमृर् मवहला आमा समूह १०७ 2053-08-26 २०७५ असारमसान्र्सम्म ऋविमाया पोख्रले मििुन
६४ भकुृटी मवहला समहु उत्थान केन्र १०८ 2053-09-11 २०५४ असारमसान्र्सम्म महेश्वरी ढकाल िलुररया
६५ सजृना आमा समूह ११३ 2053-10-29 २०६५ असारमसान्र्सम्म मंिलादेिी शे्रष्ठ िलुररया
६६ सामदुावयक विकास संिठन ११४ 2053-11-02 २०७६ असारमसान्र् सम्म लोकनाथ िैरे ठाकुरबाबा-३ बर्दाया
६७ पयाािरण र्था नारी चेर्ना केन्र ११८ 2053-12-20 २०५४ असारमसान्र्सम्म दिुाा सापकोटा बढैयार्ाल

६८ पयाािरण संरक्षण र्था जनचेर्ना विकास सङ्घ १२० 2053-12-27 २०६३ असारमसान्र्सम्म नन्दराज लाममिाने ठाकुरबाबा

६९ दमलर् मवहला उत्थान संघ १२१ 2053-12-27 2076-07-14 २०७७ असारमसान्र्सम्म िनसरा सनुार िलुररया-५ बर्दाया

७० मवहला आमा समूह १२२ 2053-12-28 २०६८ असारमसान्र्सम्म सरस्िर्ी शमाा ठाकुरबाबा
७१ मत्रशक्ति बह–ुआयाममक स. से. अ. १२२ 2054-01-13 २०५४ असारमसान्र्सम्म नेत्रप्रसाद सापकोटा बढैयार्ाल
७२ पौडेल कुलउिार समाज १२३ 2054-02-24 २०७६ असारमसान्र् सम्म िनपमर् पौडेल बााँसिढी-५ बर्दाया
७३ मवहला जािरण सामाक्तजक क्तशक्षा केन्र १२५ 054/2/26 २०७६ असारमसान्र् सम्म मन्ज ुपौडेल बााँसिढी-५

७४ िार्ािरण संरक्षण र्था समाज सरोकार केन्र १२६ 054/3/16
२०५४ असारमसान्र्सम्म

जोखन चौिरी बढैयार्ाल

७५ िैष्णि सनार्न वहन्दू िमा संरक्षण १२८ 2054-04-07 २०७४ असारमसान्र्सम्म रामशाही चौिरी िलुररया
७६ मवहला सशिीकरण अमभयान केन्र १२८ 2054-04-14 २०५५ असारमसान्र्सम्म कमला अमिकारी बााँसिढी
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७७ एकीकृर् विकासका लामि सामाक्तजक अमभयान १३१ 2054-05-11 २०७३ असारमसान्र्सम्म बीना ज्ञिाली िलुररया

७८ ग्रामीण मवहला विकास समूह १३२ 2054-05-25 २०६६ असारमसान्र्सम्म मििुन

७९ निदिुाा मक्तन्दर १३५ 2054-07-07
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

२०७४ असारमसान्र्सम्म टेकबहादरु क्षेत्री मििुन

८० मयूर समाज सेिा केन्र १३७ 2054-08-03 २०६१ असारमसान्र्सम्म मानबहादरु चौिरी बढैयार्ाल

८१ बेदव्यास बावटका १३८ 2054-08-26 2076-05-31 २०७७ असारमसान्र्सम्म खेमराज िौर्म िलुररया-६ बर्दाया

८२
नेपाल प्राकृमर्क सम्पदा र्था िार्ािरण संस्था 
सङ्घ

१३८ 2054-08-30
२०५५ असारमसान्र्सम्म

विजयदत्त देिकोटा िलुररया

८३ परोपकार यिुा क्लब १३९ 2054-10-15 २०५५ असारमसान्र्सम्म लमुबहादरु डााँिी बााँसिढी
८४ बहउुदे्दश्यीय ग्रामीण विकास संिठन १४१ 2054-11-18 २०५७ असारमसान्र्सम्म राजापरु
८५ समाज सेिा यिुा क्लब १४२ 2054-11-24 २०६२ असारमसान्र्सम्म रामचन्र थारु बढैयार्ाल
८६ क्तशिशक्ति ग्रामीण जािरण सङ्घ १४३ 2054-11-28 २०५९ असारमसान्र्सम्म लक्ष्मणप्रसाद चौिरी राजापरु
८७ नारी विकास केन्र १४४ 2054-12-05 २०७६ असारमसान्र् सम्म लक्ष्मी अमिकारी बढैयार्ाल-८ बर्दाया

८८ सामाक्तजक आमथाक विकास एिं पयाािरण सङ्घ १४५ 2055-01-08
२०५५ असारमसान्र्सम्म

भोजराज भण्डारी बढैयार्ाल

८९ दीपज्योमर् यिुा क्लब १४६ 2055-01-08 २०६१ असारमसान्र्सम्म रामप्रसाद थारु बढैयार्ाल
९० शाक्तन्र् यिुा क्लब १४७ 20551/11 २०७४ असारमसान्र्सम्म रामबहादरु थारु बढैयार्ाल
९१ िररब दमलर् शोविर् पररिद १४८ 2055-02-25 २०५५ असारमसान्र्सम्म कामसम अली िलुररया
९२ यिुा जािमृर् कल्याण सङ्घ १४९ 2055-02-19 २०६५ असारमसान्र्सम्म काशीराम चौिरी िलुररया
९३ फूलिारी यिुा क्लब १५० 2055-02-20 २०६३ असारमसान्र्सम्म होमनाथ िौर्म िलुररया
९४ जलउपभोिा सङ्घ १५१ 2055-03-10 २०५५ असारमसान्र्सम्म क्तचन्र्ामक्तण ढकाल बढैयार्ाल
९५ चरेू हररयाली िार्ािरण यिुा क्लब १५२ 2055-06-09 नविकरण नभएको ठाकुरबाबा
९६ जनजािमृर् यिुा क्लब १५३ 2055-08-03 नविकरण नभएको बााँसिढी

९७ दिुाादेिी मक्तन्दर १५४ 2055-08-28
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

२०७६ असारमसान्र् सम्म बमबहादरु सिेुदी बााँसिढी-८ बर्दाया

९८ जनसेिा यिुा क्लब १५५ 2055-08-28 २०६० असारमसान्र्सम्म बााँसिढी
९९ प्रकृमर् पथ प्रदाशन समममर् १५६ 2055-09-01 २०७४ असारमसान्र्सम्म िणेशप्रसाद आचाया ठाकुरबाबा
१०० टाईिर टप यिुा क्लब १५७ 2055-09-02 नविकरण नभएको सोमनी चन्र बााँसिढी

१०१ नेपाली सांस्कृमर्क एिं िार्ािरण संरक्षण समाज १५८ 2055-09-03 2076-07-15 २०७७ असारमसान्र्सम्म बखर्बहादरु खड्का ठाकुरबाबा-५

१०२ बर्दाया बालविकास समाज १५९ 2055-09-13 नविकरण नभएको राजेश शमाा िलुररया
१०३ जनजािमृर् पसु्र्कालय १६० 2055-09-23 नविकरण नभएको सूया ढकाल बारबर्दाया
१०४ अपाङ्ग कल्याण समाज १६१ 2055-10-07 २०६६ असारमसान्र्सम्म दशरथ शमाा बढैयार्ाल

१०५ रामेश्वर क्तशि मक्तन्दर १६२ 2055/1028
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

२०७२ असारमसान्र्सम्म हस्र् बहादरु मसंह बारबर्दाया
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२०७७ को लामि 
नविकरण मममर्

स्थापनाको उदे्दश्य नविकरण अिमि सम्पका  व्यक्ति
हालको िापा/नपा 

ठेिाना

१०६ कृष्ण मक्तन्दर कायासमममर् १६३ 2055-11-20
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने । २०५६ असारमसान्र्सम्म बदल थारु

िलुररया

१०७ प्रकृमर् र्था मानिीय िार्ािरण सिुार १६४ 2055-12-26 २०५६ असारमसान्र्सम्म कृष्ण प्रसाद िलुररया

१०८ लक्ष्मीहरी मत्रदण्डीयमर्राज मठ १६५ 2056-03-04 2076-06-30 २०७७ असारमसान्र्सम्म लक्ष्मी प्रसाद रेगमी बढैयार्ाल-७ बर्दाया

१०९ मानि अमिकार र्था िार्ािरण सरोकार केन्र १६६ 2056-03-17 २०७२ असारमसान्र्सम्म लोकनाथ खरेल िलुररया

११० क्तशिमक्तन्दर सेिा समममर् १६७ 2056-03-17
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

२०७१ असारमसान्र्सम्म खेमराज अमिकारी बााँसिढी

१११ सांस्कृमर्क प्रिािन केन्र १६८ 2056-03-29 २०६५ असारमसान्र्सम्म खिराज शमाा मििुन

११२ जनजािरण मवहला सङ्घ १६९ 2056-04-05 2076-07-05 २०७७ असारमसान्र्सम्म िोमा पौडेल बढैयार्ाल-३ बर्दाया

११३
ठाकुरद्वारा मक्तन्दर व्यिस्थापन र्था विकास 
समममर्

१७० 2056-04-18 मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

२०७६ असारमसान्र् सम्म कृष्णप्रसाद बागले ठाकुरबाबा-९ बर्दाया

११४ उज्ज्िल समदृवि यिुा क्लब १७१ 2056-04-25 २०६१ असारमसान्र्सम्म बााँसिढी
११५ मनमााण व्यिसायी सङ्घ १७२ २०५६।०५।०९ २०७६ असारमसान्र् सम्म भेिराज पौडेल िलुररया-५ बर्दाया
११६ नेिा सेिा समममर् १७३ 2056-05-09 २०५७ असारमसान्र्सम्म इनरप्रसाद शे्रष्ठ िलुररया
११७ र्ारापञु्ज कामलका यिुा क्लब १७४ 2056-05-20 २०५७ असारमसान्र्सम्म बामदेि रानाभाट बढैयार्ाल

११८ मसजानशील समाज नेपाल १७५ 2056-05-25 2076-09-21 २०७७ असारमसान्र्सम्म लक्ष्मण क्तघममरे िलुररया

११९ बैदेक्तशक क्तशक्षा संरक्षण समममर् १७६ 2056-05-25 २०६० असारमसान्र्सम्म बाबरुाम उपाध्याय मििुन

१२० विजयकामलका मक्तन्दर संरक्षण समममर् १७७ 2056-05-28 2076-05-22 मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

२०७७ असारमसान्र्सम्म सावित्री सिेुदी मििुन-८ बर्दाया

१२१ अक्तस्मर्ा बर्दाया १७८ 2056-06-04 २०६३ असारमसान्र्सम्म कमलराज पौडेल िलुररया
१२२ यनुेस्को टपरा बर्दाया १७९ 2056-06-05 २०५७ असारमसान्र्सम्म यिुोलवकशोर चौिरी राजापरु

१२३ बर्रनाथ क्तशिमक्तन्दर बर्दाया मोर्ीपरु (मदाह) १८० 2056-06-06
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने । २०५७ असारमसान्र्सम्म

िमाानमसं डााँिी बााँसिढी

१२४ उत्तर कौशल िाममाक िनिावटका १८१ 2056-06-10 2077-03-29 २०७७ असारमसान्र्सम्म मेघनाथ अमिकारी मििुन-३ बर्दाया
१२५ श्री कृष्ण प्रणामी मबजयानन्द समममर् १८२ 2056-06-12 २०७५ असारमसान्र्सम्म फुलराम चौिरी मििुन
१२६ जालपा सेिा समममर् १८३ 2056-06-12 २०६५ असारमसान्र्सम्म हररप्रसाद जैशी राजापरु
१२७ श्री कैलाशद्वार ओमकारेश्वर क्तशि पञ्चायर् मक्तन्दर कोवटहोम कोर्ठयाघाट१८४ 2056-06-17

मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने । २०७६ असारमसान्र् सम्म िोविन्दप्रसाद मसगदेल मििुन-३ बर्दाया

१२८ आश्रय बर्दाया १८५ 2056-06-19 २०५७ असारमसान्र्सम्म उदि कुाँ िर िलुररया
१२९ जनसेिा यिुा क्लब १८६ 2056-06-18 २०५७ असारमसान्र्सम्म मबहारी चौिरी बढैयार्ाल
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१३० श्री मत्रलोकेश्वर महादेि क्तशिमक्तन्दर १८७ 2056-06-26
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने । २०५७ असारमसान्र्सम्म

िोविन्द भण्डारी ठाकुरबाबा

१३१ मन्जशु्री बौिमक्तन्दर िमु्बा १८८ 2056-07-11
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

२०६१ असारमसान्र्सम्म लालबहादरु र्मांि मििुन

१३२
रािाकृष्ण यिुा क्लब र्था िार्ािरण संरक्षण 
केन्र

१८९ 2056-07-15
२०५७ असारमसान्र्सम्म

मबजयदत्त देिकोटा िलुररया

१३३ जनसरोकार समहु (जस) १९० 2056-09-13 २०६२ असारमसान्र्सम्म बजारे चौिरी िलुररया
१३४ बर्दाया स्िास््य जािरण केन्र १९१ 2056-09-19 नविकरण नभएको रामप्रसाद खनाल ठाकुरबाबा
१३५ सामदुावयक विकास सहायर्ा केन्र नेपाल १९२ 2056-10-19 २०५७ असारमसान्र्सम्म कौमसला ज्ञिाली िलुररया

१३६
िार्ािरण र ग्रामीण विकास जनचेर्ना अमभयान 
केन्र

१९३ 2056-11-26 २०६२ असारमसान्र्सम्म खडानन्द मर्िारी बढैयार्ाल

१३७ मयूर मवहला पररिार १९४ 2056-12-15 २०६२ असारमसान्र्सम्म सोमनाथ सिेुदी बढैयार्ाल

१३८
कुसमु्बा देिी क्तजप, ट्याक्सी र्था मममनबस 
व्यिसायी समममर्

१९५ 2056-12-20 २०७२ असारमसान्र्सम्म ज्ञानबहादरु क्तघममरे मििुन

१३९ श्री जिदम्बा कामलका मक्तन्दर १९६ 2056-12-18
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने । २०५७ असारमसान्र्सम्म

विरबहादरु शाह बढैयार्ाल

१४० जनसेिा सामाक्तजक यिुा केन्र १९८ 2057-01-26 २०५७ असारमसान्र्सम्म िनराज खत्री बारबर्दाया

१४१
लक्ष्मण िौरीपारा, कण्ठपरु सडक उपभोिा 
समममर्

१९९ 2057-01-28
२०५७ असारमसान्र्सम्म

खमुबहादरु लयुटेल बााँसिढी

१४२ राजी विकास सङ्घ २०० 2057-01-28 २०५७ असारमसान्र्सम्म कृष्णप्रसाद राजी बााँसिढी

१४३
खैरीचन्दरपरु पार्ाभार राजापरु सडक उपभोिा 
समममर्

२०१ 2057-01-29
२०५७ असारमसान्र्सम्म

कृमर्ाराज उपाध्याय राजापरु

१४४ भरुीिााँउ–रे्लपानी सडक उपभोिा स. २०२ 2057-02-08 २०५७ असारमसान्र्सम्म शम्भदुयाल कडेल ठाकुरबाबा
१४५ श्री िोरखाली बेन्ड क्लब २०३ 2057-02-10 २०५७ असारमसान्र्सम्म शम्भपु्रसाद शे्रष्ठ िलुररया

१४६ बााँसिढी मैनापोखर सडक उपभोिा समममर् २०४ 2057/2/30
२०५७ असारमसान्र्सम्म

बालहरी सिेुदी बढैयार्ाल

१४७ जोिनी जनसेिा क्लब २०५ 2057/2/31 2076-06-30 २०७७ असारमसान्र्सम्म दरबारी थारु िेरुिा-५ बर्दाया

१४८
खैरीचन्दरपरु मानपरुटपरा–मभम्मापरु सडक 
उपभोिा समममर्

२०६ 2057-03-19
२०५७ असारमसान्र्सम्म

हररहर िौर्म राजापरु

१४९ सामाक्तजक विकृमर् मनिारण समूह २०७ 2057-03-23 २०६२ असारमसान्र्सम्म िनृ्दा जोसी िलुररया
१५० नािररक कल्याण केन्र २०८ 2057-04-19 २०५८ असारमसान्र्सम्म कृष्णजंि शाह िलुररया
१५१ मनकुञ्ज संरक्षण जन अमभयान २०९ 2057-05-01 २०५८ असारमसान्र्सम्म र्दनेशप्रसाद शे्रष्ठ ठाकुरबाबा
१५२ जोश जािरण यिुा क्लब २१० 2057-05-08 २०६० असारमसान्र्सम्म मसर्ाराम थारु बााँसिढी
१५३ ग्रामीण सेिा पररिद २११ 2057-05-25 २०५८ असारमसान्र्सम्म र्ारानाथ पराजलुी बााँसिढी
१५४ बर्दायाली सावहत्य समाज २१२ 2057-05-28 २०७४ असारमसान्र्सम्म राजेन्र प्रसाद मिर्ाल िलुररया
१५५ समाज उत्थान केन्र २१३ 2057-05-28 २०५८ असारमसान्र्सम्म रेमकान्र् शमाा िेरुिा
१५६ नयााँमलुकु सहयोिी समाज २१५ 2057-06-17 २०५८ असारमसान्र्सम्म वहरालाल मैनाली बढैयार्ाल
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१५७ चरेु जनजािमृर् यिुा क्लब २१६ 2057-07-02 2076-06-13 २०७७ असारमसान्र्सम्म मबष्णरुाज योिी ठाकुरबाबा-५ बर्दाया
१५८ सहयोिी समूह नेपाल २१७ 2057-07-07 २०५८ असारमसान्र्सम्म विश्वराज सिेुदी बढैयार्ाल
१५९ लाली यिुा क्लब २१८ 2057-07-07 २०६६ असारमसान्र्सम्म िंिाराम थारु बााँसिढी
१६० ज्िाला यिुा क्लब २१९ 2057-07-08 २०५८ असारमसान्र्सम्म खसुीराम दिाडी बारबर्दाया
१६१ सजृना यिुा स्पोर्टसा क्लब २२० 2057-07-18 २०५८ असारमसान्र्सम्म प्रमेराज मत्रपाठी बढैयार्ाल
१६२ विश्वदीप चेर्नशील क्लब २२१ 2057-08-06 २०५८ असारमसान्र्सम्म कमलप्रसाद थारु िेरुिा
१६३ कृष्णसार आदाश समहु २२२ 2057-08-09 २०६९ असारमसान्र्सम्म भिानीप्रसाद कडेल िलुररया
१६४ बवहरा क्तशक्षा र्था सीप विकास र्ामलम २२३ 2057-09-03 २०५८ असारमसान्र्सम्म नारायणप्रसाद मसगदेल मििुन
१६५ लोक कल्याण सङ्घ २२४ 2057-09-03 २०६१ असारमसान्र्सम्म महम्मद कर खााँ िलुररया
१६६ कोटही यिुा क्लब २२५ 2057-10-27 २०६६ असारमसान्र्सम्म जंक्तजर थारु िलुररया
१६७ कणााली बहउुदे्दश्यीय ग्रामीण विकास सङ्घ २२६ 2057-11-01 २०६३ असारमसान्र्सम्म खड्क बहादरु काकी िेरुिा
१६८ ग्रामीण थारु समाज सिुार सङ्घ २२७ 2057-11-16 २०५८ असारमसान्र्सम्म लक्ष्मण थारु बढैयार्ाल
१६९ टेक्टर व्यािसायी समममर् २२८ 2057-11-17 २०६० असारमसान्र्सम्म िोपालप्रसाद शे्रष्ठ िलुररया
१७० जनउत्थान समाज सेिा संस्था २२९ 2057-11-17 २०६१ असारमसान्र्सम्म लालबहादरु मर्िारी बारबर्दाया
१७१ बर्दाया विकास समाज २३० 2057-11-24 २०६३ असारमसान्र्सम्म जनकराम चौिरी िेरुिा

१७२
सिरमाथा मवहला जािरण र्था िररबी मनिारण 
संस्था

२३१ 2057-12-05
२०५८ असारमसान्र्सम्म

मायादेिी राना भाट बढैयार्ाल

१७३ बर्दाया कृष्णसार यार्ायार् व्यिसायी सङ्घ २३२ 2057-12-12 २०७४ असारमसान्र्सम्म सेरबहादरु भण्डारी िलुररया
१७४ िैरसरकारी संस्था समन्िय समममर् २३३ 2057-12-14 २०६९ असारमसान्र्सम्म कृष्णजंि शाह िलुररया

१७५ सदाक्तशि मक्तन्दर संरक्षण समममर् २३४ 2057-12-21
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

२०७६ असारमसान्र् सम्म मोहनलाल थारु बारबर्दाया-५ बर्दाया

१७६ जनज्योमर् यिुा क्लब २३५ 2057-12-24 २०५८ असारमसान्र्सम्म सरेुन्रदेि मिरी ठाकुरबाबा

१७७ कामलका मक्तन्दर २३६ 2058-01-18
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

२०६० असारमसान्र्सम्म एकनारायण शे्रष्ठ बढैयार्ाल

१७८ जिन्नाथ मक्तन्दर मयूरिस्र्ी २३७ 2058-01-19
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

२०६१ असारमसान्र्सम्म दिुाा थारु बढैयार्ाल

१७९ सेर्ो िरुााँस बालविकास सेिा २३८ 2058-01-27 २०७० असारमसान्र्सम्म कृष्णप्रसाद सिेुदी िलुररया
१८० र्ारार्ाल जनसमाज संस्था २३९ 2058/2/30 २०५८ असारमसान्र्सम्म राजेन्र ममश्र मििुन
१८१ थमुनी बेलविकास समूह २४० 058/3/17 २०५८ असारमसान्र्सम्म रत्न बहादरु शे्रष्ठ बााँसिढी
१८२ समाज कल्याण समममर् २४१ 058/3/21 २०६८ असारमसान्र्सम्म भोजकान्र् काफ्ले बारबर्दाया
१८३ सामदुावयक विकास संस्था २४२ 058/4/10 2076-08-29 २०७७ असारमसान्र्सम्म कालरुाम विश्वकमाा िलुररया-१२ बर्दाया
१८४ मथरुा जन समाज संस्था २४३ 058/4/17 2076-06-30 २०७७ असारमसान्र्सम्म महाविर िाडीया िलुररया-७ बर्दाया
१८५ सूयोदय विकास कायाक्रम नेपाल २४४ 058/5/11 २०५९ असारमसान्र्सम्म नेत्रमक्तण भण्डारी िलुररया
१८६ शाक्तन्र् समाज कल्याण सङ्घ २४५ 058/5/13 २०५९ असारमसान्र्सम्म सयुाबहादरु भट्ट बढैयार्ाल
१८७ विपन्न ििा सशिीकरण कायाक्रम २४६ 058/5/19 २०६१ असारमसान्र्सम्म वटकाकला विि बााँसिढी

१८८ समाज, घरपररिार क्तजम्मेिार सबैको बराबर २४७ 058/6/1
२०५९ असारमसान्र्सम्म

कमला पौडेल बााँसिढी
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१८९ चौपारी जनसमाज संस्था २४८ 058/6/4 २०५९ असारमसान्र्सम्म मोहनीलाल भण्डारी बारबर्दाया
१९० नेपाल ग्रामीण सेिा समममर् २४९ 058/6/5 २०५९ असारमसान्र्सम्म बासदेुि चौिरी िलुररया
१९१ नेचर यथु क्लब २५० 058/6/19 २०५९ असारमसान्र्सम्म हेमन्र् बहादरु ठाकुरबाबा
१९२ बसन्र् समाज सिुार केन्र २५१ 058/6/19 २०६८ असारमसान्र्सम्म भिानी प्रसाद शमाा िलुररया
१९३ जनवप्रय समाज सेिा २५२ 058/6/29 २०६५ असारमसान्र्सम्म जमनया थारु बढैयार्ाल
१९४ थारु प्रिमर्शील आदाश समूह २५३ 058/6/29 २०५९ असारमसान्र्सम्म रामदीन चौिरी बारबर्दाया
१९५ होटल अिानाईजेशन २५४ २०५८।०६।३० 2077-03-17 २०७७ असारमसान्र्सम्म र्लुसीप्रसाद िलुररया-७ बर्दाया
१९६ बर्दाया अपाङ्ग पनुस्थाापना केन्र २५५ 058/7/19 2076-05-13 २०७७ असारमसान्र्सम्म नेत्रप्रसाद सापकोटा िलुररया-
१९७ जनसेिा विकास संस्था २५६ 058/8/18 २०६१ असारमसान्र्सम्म नेत्रबहादरु खत्री मििुन
१९८ लालीिरुााँस जनसमाज संस्था २५७ 058/8/18 २०७१ असारमसान्र्सम्म लोकेन्रबहादरु िरुुङ्ग मििुन
१९९ सूयोदय जनसमाज विकास संस्था २५८ 058/8/18 २०६७ असारमसान्र्सम्म कमला थापा िलुररया
२०० सजृनशील जनसमाज संस्था २५९ 058/8/18 २०६१ असारमसान्र्सम्म नारायणदत्त काँ डेल िलुररया
२०१ जनचेर्ना यिुा स्पोटसा क्लब २६० 058/9/4 २०६२ असारमसान्र्सम्म कृष्ण भण्डारी मििुन

२०२ सनु्नी मकु्तस्लम वहमालय िमा संरक्षण संघ नेपाल २६१ 058/9/12 2076-11-16 २०७७ असारमसान्र्सम्म नमसरुर्द्दन शेि िलुररया-१२ बर्दाया

२०३ न्यू शाक्तन्र् स्पोर्टसा क्लब २६२ 058/9/12 २०७४ असारमसान्र्सम्म महेन्रबहादरु वि.सी बढैयार्ाल
२०४ न्यू चन्रसूया स्पोर्टसा क्लब २६३ 058/9/17 २०५९ असारमसान्र्सम्म नारायणप्रसाद पौडेल बढैयार्ाल
२०५ मममथला सांस्कृमर्क संरक्षण प्रमर्ष्ठान २६४ 058/9/18 2076-09-18 २०७७ असारमसान्र्सम्म हररनारायण मण्डल िलुररया-५ बर्दाया

२०६ श्री कामलका मक्तन्दर २६५ 058/10/2 2076-08-24
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

२०७७ असारमसान्र्सम्म नन्दलाल पौडेल बााँसिढी-४ बर्दाया

२०७ ग्रामीण जनजामर् उत्थान केन्र २६६ 058/10/25 २०७० असारमसान्र्सम्म मानबहादरु बैिार मििुन
२०८ सजृनशील यिुा समाज २६७ 058/11/2 २०६० असारमसान्र्सम्म नरबहादरु राना बढैयार्ाल
२०९ नेपाल दमलर् यिुा समाज २६८ 058/11/19 २०६५ असारमसान्र्सम्म मभमलाल िादी राजापरु
२१० मारमभंड ल्हाखाड बौि िमु्बा २६९ 058/11/27 २०५९ असारमसान्र्सम्म नेमा मिररङ लामा मििुन
२११ जनकेक्तन्रर् विकास मञ्च २७० 058/12/19 २०७४ असारमसान्र्सम्म र्दपक भट्टराई िलुररया
२१२ कृवि जिर् क्लब २७१ 059/1/3 २०५९ असारमसान्र्सम्म कुलबहादरु भट्टराई बढैयार्ाल
२१३ जामा मक्तस्जद िलुररया २७२ 059/2/10 २०६६ असारमसान्र्सम्म अव्बासअली िोबी िलुररया
२१४ रामजानकी यिुा क्लब २७३ 059/2/22 २०७६ असारमसान्र् सम्म रे्जबहादरु भाट मििुन-५ बर्दाया

२१५ उद्योि िाक्तणज्य सङ्घ कुसमु्बाबाजार २७४ 059/9/26 २०७६ असारमसान्र् सम्म परुुिोत्तम खनाल मििुन-८ बर्दाया

२१६ श्री क्तशि मक्तन्दर २७५ 059/4/27
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने । २०६० असारमसान्र्सम्म

रविलाल उपाध्याय बााँसिढी

२१७
जीिनज्योमर् यिुा क्लब र्था िार्ािरण संरक्षण 
केन्र

२७६ 059/5/5
२०६० असारमसान्र्सम्म

राजेन्रजंि शाह बााँसिढी



क्र.सं. संस्थाको नाम दर्ाा नं. दर्ाा मममर्
२०७७ को लामि 
नविकरण मममर्

स्थापनाको उदे्दश्य नविकरण अिमि सम्पका  व्यक्ति
हालको िापा/नपा 

ठेिाना

२१८ दिुाा भिानी मक्तन्दर संरक्षण समममर् २७७ 059/6/3
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने । २०६० असारमसान्र्सम्म

भेिराज भसुाल िलुररया

२१९ अपाङ्ग कल्याणकारी सङ्घ २७८ 059/7/8 २०६० असारमसान्र्सम्म हस्र्बहादरु वि.क. मििुन

२२० रािाकृष्ण मक्तन्दर २७९ 059/9/5
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने । २०६० असारमसान्र्सम्म

कृष्णप्रसाद चापािाईं िलुररया

२२१ सिरमाथा यिुा क्लब २८० 059/9/26 २०६० असारमसान्र्सम्म हररनारायण बस्नेर् िलुररया
२२२ िमाज्योमर् सजृनशील यिुा क्लब २८१ 059/10/3 २०६४ असारमसान्र्सम्म िोपाल मसगदेल मििुन

२२३
र्दृविमबवहन व्यक्तिहरुको एकीकृर् सामदुावयक 
िकास केन्र

२८२ 059/11/21
२०६० असारमसान्र्सम्म

चक्रबहादरु िली िलुररया

२२४ खैरेनी आमा समूह २८३ 059/11/29 २०६१ असारमसान्र्सम्म कमला िरुुङ्ग बढैयार्ाल
२२५ समाज सेिा मञ्च ठाकुरद्वारा २८४ 059/12/16 २०७६ असारमसान्र् सम्म सञ्जीिकुमार चौिरी ठाकुरबाबा-९ बर्दाया

२२६ मकु्तिनारायण घाट शिदाह व्यिस्थापन समममर् २८५ 2060-01-09 2076-06-24 २०७७ असारमसान्र्सम्म नारायणप्रसाद शे्रष्ठ

२२७ क्तशि संर्ोिी मक्तन्दर २८६ 060/1/30
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने । २०६० असारमसान्र्सम्म

आशाराम थारु िेरुिा

२२८ कामलका यिुा क्लब २८७ 060/2/3 २०६७ असारमसान्र्सम्म रािेश्याम थारु बढैयार्ाल

२२९ उपकार मवहला समूह २८८ 2060-02-06 २०७६ असारमसान्र् सम्म
िौरी सापकोटा 
अध्यक्ष

बााँसिढी-८ बर्दाया

२३० जडीबटुी संरक्षण र्था जनचेर्ना केन्र २८९ 060/2/7 २०६३ असारमसान्र्सम्म कृष्णप्रसाद खनाल िलुररया
२३१ हारे्मालो कायाक्रम नेपाल २९० 060/2/2 २०६२ असारमसान्र्सम्म नरेन्रराज पराजलुी बााँसिढी
२३२ कमास ुर्दिो विकास समाज िलुररया २९१ 060/2/22 २०७२ असारमसान्र्सम्म बालकृष्ण थारु िलुररया

२३३ लक्ष्मीनारायण मक्तन्दर र्ोर्ान्री मठ २९२ 060/3/3 2076-06-29
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

२०७७ असारमसान्र्सम्म िोपाल पोख्रले िलुररया-४ बर्दाया

२३४ कमाचारी ममलन केन्र २९३ 060/329 2076-09-15 २०७७ असारमसान्र्सम्म प्रमेचन्र भसुाल िलुररया

२३५ भरकालीदेिी मक्तन्दर २९४ 060/5/9
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने । २०६१ असारमसान्र्सम्म

नरबहादरु क्षेत्री बढैयार्ाल

२३६ रामजानकी मक्तन्दर विकास प्रमर्ष्ठान २९५ 060/5/28
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

२०७४ असारमसान्र्सम्म राजेन्र मसंह बारबर्दाया

२३७ क्तशिमक्तन्दर बिोवटया २९६ 060/6/9
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

२०७६ असारमसान्र् सम्म परशरुाम अवहर बढैयार्ाल-७ बर्दाया

२३८ नेपाल यिुा प्ररेणा केन्र २९७ 060/6/14 २०६३ असारमसान्र्सम्म रामचन्र मर्िारी िलुररया
२३९ सामदुावयक सेिा सङ्घ २९८ 060/6/29 २०६३ असारमसान्र्सम्म शैलेन्र कुमार बााँसिढी

२४० दिुााभिानी मक्तन्दर २९९ 2060-06-29
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने । २०६१ असारमसान्र्सम्म

नारयणदत्त काँ डेल िलुररया

२४१ लािपुदाथा दवु्र्यसन उपचार र्था पनुउात्थान केन्र ३०० 2060-08-16
२०६२ असारमसान्र्सम्म

र्दमलपकुमार 
श्रीिास्र्ि

िलुररया



क्र.सं. संस्थाको नाम दर्ाा नं. दर्ाा मममर्
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हालको िापा/नपा 

ठेिाना

२४२ जनविकास समाज ३०१ 2060-09-29 २०६२ असारमसान्र्सम्म कृष्ण भण्डारी िलुररया
२४३ मिेसी सेिा समाज ३०२ २०६०।११।२५ २०७५ असारमसान्र्सम्म राम खवटक िलुररया-४ बर्दाया
२४४ बााँसिढी यिुा क्लि ३०३ 060/12/4 २०६४ असारमसान्र्सम्म कटकिहादरु वि.सी. बााँसिढी

२४५ श्री मार्ङ्गी दिुाादेिी मक्तन्दर ३०४ 060/12/15
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

२०७६ असारमसान्र् सम्म कमलराज पौडेल िलुररया

२४६ बााँसिढी यनुाइटेड ३०५ 060/12/19 २०६४ असारमसान्र्सम्म ज्ञानेन्र पौडेल बााँसिढी
२४७ िाराही मवहला आमा समूह ३०६ 060/12/19 २०६१ असारमसान्र्सम्म उमादेिी भट्टराई बारबर्दाया
२४८ ग्रामीण जािमृर् केे् रन्र ३०७ 061/1/4 २०६१ असारमसान्र्सम्म िणेशबहादरु थारु बााँसिढी

२४९ प्राचीन सजृनशील आदीिासी समाज ३०८ 2061-01-04 2076-06-27 २०७७ असारमसान्र्सम्म सजाने कामी बााँसिढी-५ बर्दाया

२५० बबई कृष्णसार यिुा समाज ३०९ 2061-05-18 २०६२ असारमसान्र्सम्म घनश्याम अमिकारी िलुररया
२५१ र्ारार्ाल यिुा क्लि ३१० 2061-05-30 २०७६ असारमसान्र् सम्म चन्रबहादरु खत्री मििुन-७ बर्दाया

२५२ उत्पीमडर् दमलर् मवहला उत्थान सङ्घ नेपाल ३११ 2061-06-08 २०७३ असारमसान्र्सम्म िनसरा सनुार बढैयार्ाल

२५३ ओमकारेश्वर क्षेत्र विकास समाज ३१२ 2061-07-24 २०६२ असारमसान्र्सम्म लालप्रसाद न्यौपाने राजापरु

२५४ मानि अमिकार र्था सामदुावयक विकास मञ्च ३१३ 2061-07-24
२०६२ असारमसान्र्सम्म

र्दलबहादरु वि.सी. िलुररया

२५५ बर्दायाली स्िर्न्त्र मजदरु समाज संस्था ३१४ 2061-09-01 २०६३ असारमसान्र्सम्म भिबहादरु सनुार मििुन
२५६ निवकरण समाज नेपाल ३१५ 2061-08-17 २०६६ असारमसान्र्सम्म श्रीकान्र् सिेुदी बढैयार्ाल
२५७ मवहला विकास आमा समूह ३१६ 2061-08-28 २०७५ असारमसान्र्सम्म पािार्ी काफ्ले बााँसिढी ७ बर्दाया
२५८ र्दिो सामाक्तजक विकास केन्र ३१७ 061/9/8 २०६९ असारमसान्र्सम्म रत्निहादरु आलेमिर ठाकुरबाबा
२५९ कणााली एवककृर् सेिा समाज ३१८ 061/9/22 2076-10-19 २०७७ असारमसान्र्सम्म प्रमेिहादरु रािर् िेरुिा-३ बर्दाया
२६० ग्रामीण सामदुावयक विकास केन्र ३१९ 061/11/21 २०६२ असारमसान्र्सम्म ममनराम थारु िलुररया
२६१ सामदुावयक सेिा केन्र ३२० 061/12/16 २०७४ असारमसान्र्सम्म मालर्ी सोडारी िलुररया
२६२ हररयाली समाज सिुार यिुा क्लब ३२१ 061/12/23 २०६२ असारमसान्र्सम्म हररप्रसाद भिुाल बारबर्दाया
२६३ जनचेर्ना यिुा क्लब ३२२ 062/2/12 नविकरण नभएको मि ुखड्का बढैयार्ाल

२६४ श्री कामलका देिी मक्तन्दर ३२३ 062/2/16
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

२०७३ असारमसान्र्सम्म पदमिहादरु िली मििुन

२६५ एवककृर् संरक्षण र्था विकास केन्र ३२४ 062/2/26 2076-07-28 २०७७ असारमसान्र्सम्म कृष्णप्रसाद बस्याल िलुररया-७ बर्दाया
२६६ चन्रर्ारा आमा समहु ३२५ २०६२।०२।३१ २०७५ असारमसान्र्सम्म हररकला चामलसे बारबर्दाया-६ बर्दाया
२६७ राविय पत्रकार संघ ३२६ 062/5/14 २०६३ असारमसान्र्सम्म कृष्ण भण्डारी िलुररया
२६८ कृवि उत्पादन र्था बजार प्रिद्र्िन मंच ३२७ 062/5/22 २०६३ असारमसान्र्सम्म मदनकुमार शमाा िलुररया
२६९ सामदुावयक विकास नेपाल ३२८ 062/6/3 २०६३ असारमसान्र्सम्म र्दपकप्रसाद खनाल ठाकुरबाबा
२७० सदाक्तशि ज्ञानज्योमर् मवहला समहु ३२९ 062/6/11 २०६५ असारमसान्र्सम्म बधु्िकला के.सी. बारबर्दाया
२७१ सप्तकोशी यिुा क्लब ३३० 062/6/12 २०६३ असारमसान्र्सम्म िणेशिहादरु थापाुा ठाकुरबाबा
२७२ अमभयान नेपाल ३३१ 062/7/10 २०६६ असारमसान्र्सम्म यिुराज जंि शाह राजापरु
२७३ कणााली िहउुदे्दश्यीय विकास मंच ३३२ 062/7/10 २०६८ असारमसान्र्सम्म देिीदत्त देिकोटा िलुररया
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हालको िापा/नपा 

ठेिाना

२७४ नेपाल यिुा समाज ३३३ 062/7/28 २०७६ असारमसान्र् सम्म कुमार परुी िलुररया-४ बर्दाया
२७५ दक्ष मवहला बचर् समहु ३३४ 062/8/17 २०६३ असारमसान्र्सम्म विद्या शाही राजापरु

२७६ क्तशि पािार्ी मक्तन्दर ३३५ 062/8/24
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

२०७४ असारमसान्र्सम्म बासदेुि शमाा ठाकुरबाबा

२७७ उत्पीमडर् ििा उत्थान संघ ३३६ 062/8/24 २०७६ असारमसान्र् सम्म मोर्ीकुमार सनुार बााँसिढी-६ बर्दाया
२७८ हररयाली संरक्षण विकास क्लि ३३७ 062/9/1 २०६७ असारमसान्र्सम्म बालचरण चौिरी बााँसिढी

२७९ मानि अमिकार चेर्ना र्था िाल विकास केन्र ३३८ 062/9/1
२०६३ असारमसान्र्सम्म

दिुाािहादरु के.सी. बााँसिढी

२८० दमलर् जािरण र्था सशक्तिकरण संघ नेपाल ३३९ 062/9/8 २०६४ असारमसान्र्सम्म जयमल मर्रुिा

२८१ सामदुावयक विकास र्था अनसुन्िान मंच नेपाल ३४० 062/9/21 २०६८ असारमसान्र्सम्म सरेुन्रिहादरु बम ठाकुरबाबा

२८२ समाज सेिा संघ ३४१ 062/11/5 २०६३ असारमसान्र्सम्म वटकामसंह वि.क. ठाकुरबाबा
२८३ अमिकारमखुी अमभयान केन्र ३४२ 062/11/8 २०७६ असारमसान्र् सम्म मबष्ण ुमर्ममक्तल्सना िलुररया-५ बर्दाया

२८४ श्री क्तशिशंकर मक्तन्दर ३४३ 062/11/12
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने । २०६३ असारमसान्र्सम्म

लक्तघराम चमार िलुररया

२८५ दमलर् विकास मंच ३४४ 062/11/22 २०६३ असारमसान्र्सम्म मानिीर वि.क. िलुररया
२८६ सनु्नी मक्तस्जद ३४५ 062/11/23 २०७० असारमसान्र्सम्म असिर अली हजाम िलुररया

२८७ श्री क्तशि िणपमर् कृष्ण मक्तन्दर ३४६ 062/11/26
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने । २०६३ असारमसान्र्सम्म

लालजी थारु बढैयार्ाल

२८८ यिुा जािमृर् क्लब ३४७ 062/11/26 २०६३ असारमसान्र्सम्म मदनकुमार थारु बढैयार्ाल
२८९ कणााली जनसेिा अमभयान ३४८ 062/11/28 २०७६ असारमसान्र् सम्म मक्तणकृष्ण अमिकारी िेरुिा-४ बर्दाया
२९० र्राई जनजामर् उत्थान संघ ३४९ 062/12/14 २०६३ असारमसान्र्सम्म मनोजकुमार यादि िलुररया
२९१ समुन संिम यिुा क्लब ३५० 062/12/25 २०६३ असारमसान्र्सम्म यश ुके.सी. बारबर्दाया
२९२ यिुा जािमृर् क्लब ३५१ 062/12/25 २०६४ असारमसान्र्सम्म मदन कुमार थारु बढैयार्ाल

२९३ क्तशि मक्तन्दर संरक्षण समाज ३५२ 063/1/22 2076-07-27 मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

२०७७ असारमसान्र्सम्म िविलाल लाममिाने मििुन-९ बर्दाया

२९४ मिेशी उत्थान संघ ३५३ 063/1/22 २०६६ असारमसान्र्सम्म सरेुशकुमार यादि िलुररया
२९५ यिुा जािमृर् क्लब ३५४ 063/2/19 २०६४ असारमसान्र्सम्म विजय थापा राजापरु

२९६ रामजानवक मक्तन्दर संरक्षण समाज ३५५ 063/2/19
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने । २०६३ असारमसान्र्सम्म

श्यामिहादरु थापा

२९७ ग्रामीण जनसेिा अमभयान ३५६ 063/2/26 २०६४ असारमसान्र्सम्म मथरुा देिी रेगमी बढैयार्ाल
२९८ िार्ारण र्था सामदुावयक विकास केन्र ३५७ 063/2/26 २०६३ असारमसान्र्सम्म दशरुाम थारु बारबर्दाया
२९९ सहारा यिुा स्पोटसा क्लब ३५८ 063/2/26 २०६३ असारमसान्र्सम्म रामिहादरु चौिरी बारबर्दाया
३०० सदाक्तशि यिुा स्पोटसा क्लब ३५९ 063/3/2 २०६३ असारमसान्र्सम्म टेकराज परुी बारबर्दाया
३०१ सामाक्तजक विकास केन्र ३६० 063/3/9 २०६३ असारमसान्र्सम्म देिेन्र प्रसाद पोख्रले
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२०७७ को लामि 
नविकरण मममर्

स्थापनाको उदे्दश्य नविकरण अिमि सम्पका  व्यक्ति
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३०२ मानविय उत्थान र्था समाज सिुार समहु ३६१ 063/3/16 २०६८ असारमसान्र्सम्म िणेशकुमार थारु िेरुिा
३०३ जनसरोकार मंच ३६२ 063/5/19 नविकरण नभएको बरीकला आचाया िलुररया
३०४ जनसेिा संघ ३६३ 063/5/27 नविकरण नभएको मिररराज आचाया राजापरु
३०५ िन पैदािार उद्योि व्यिसायी संघ ३६४ 063/5/27 2076-09-27 २०७७ असारमसान्र्सम्म नारायण प्रसाद िलुररया-७ बर्दाया
३०६ िायत्री प्रज्ञा वपठ ३६५ 063/6/8 २०७५ असारमसान्र्सम्म रािेश्याम िपु्ता िलुररया-८ बर्दाया
३०७ संरक्षण नेपाल ३६६ 063/7/13 नविकरण नभएको मेकिहादरु िरुुङ्ग िलुररया
३०८ उद्यम विकास सेिा केन्र ३६७ 063/8/3 २०७६ असारमसान्र् सम्म रामचन्र लाममिाने िलुररया-६ बर्दाया

३०९ बिलामखुी मक्तन्दर व्यिस्थापन समममर् ३६८ 063/8/5
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

२०७५ असारमसान्र्सम्म खेटराज उपाध्याय िलुररया

३१० विकासको लामि चेर्ना ३६९ 063/8/5 नविकरण नभएको यादिप्रसाद आचाया िलुररया
३११ सामदुावयक समहु क्तजल्ला समन्िय समममर् ३७० 063/8/5 नविकरण नभएको मसर्ादेिी क्तघममरे िलुररया
३१२ मानिीय एवककृर् विकास समाज नेपाल ३७१ 063/8/8 नविकरण नभएको हररहर ररमाल िलुररया
३१३ असहाय बाल ििृ सेिा केन्र ३७२ 063/8/11 नविकरण नभएको शेरिहादरु भण्डारी िलुररया
३१४ राविय दमलर् मिुी संघ ३७३ 063/8/11 नविकरण नभएको मभमकला विश्वकमाा िलुररया
३१५ क्तजल्ला लघ ुउद्यमी संघ ३७४ 063/8/11 २०७४ असारमसान्र्सम्म शोभा ज्ञिाली िलुररया
३१६ मसजानक्तशल यिुा समाज ३७५ 063/8/11 नविकरण नभएको झगिपु्रसाद चौिरी बारबर्दाया
३१७ कुसमु्बादेिी बाल आश्रम केन्र ३७६ 063/8/12 २०७५ असारमसान्र्सम्म जंििहादरु मल्ल मििुन

३१८ मसगदेल संिम ३७७ 063/8/17 २०७६ असारमसान्र् सम्म होर्राज मसगदेल िलुररया-७ बर्दाया

३१९
मध्यिर्ी सामदुावयक िन उपभोिा महासंघ 
नेपाल

३७८ 063/8/19 नविकरण नभएको निराज न्यौपाने बारबर्दाया

३२० ग्रामीण सेिा मञ्च ३७९ 063/8/19 नविकरण नभएको राजकुमार वि.क. बारबर्दाया

३२१ सामाक्तजक विकास र्था सााँस्कृमर्क संरक्षण केन्र ३८० 063/8/26 २०६९ असारमसान्र्सम्म बालाराम थारु राजापरु

३२२ कणााली यिुा क्लब ३८१ 063/9/12 नविकरण नभएको पदमऋवि चौलािाई राजापरु
३२३ थारु सााँस्कृमर्क संरक्षण मंच ३८२ 063/9/12 २०६८ असारमसान्र्सम्म लौटन थारु बारबर्दाया
३२४ िहअुमभयान अनसुन्िान केन्र ३८३ 063/9/14 नविकरण नभएको जिन्नाथ रेगमी िलुररया
३२५ नियिुा खेलकुद र्था सााँस्कृमर्क क्लब ३८४ 063/9/23 नविकरण नभएको अमरिहादरु थापाुा ठाकुरबाबा
३२६ सदािहार असल शासन क्लब ३८५ 063/9/23 नविकरण नभएको कृष्णप्रसाद अमिकारी िेरुिा
३२७ भेरी माहरुी पालक संघ ३८६ 063/9/25 २०६५ असारमसान्र्सम्म मसर्ाराम मर्ममल्सेना राजापरु
३२८ र्दपक्तशखा जनजािरण सााँस्कृमर्क क्लब ३८७ 063/9/27 नविकरण नभएको मडल्लीराम न्यौपाने बारबर्दाया
३२९ भेरी सााँस्कृमर्क क्लब ३८८ 063/10/10 २०६७ असारमसान्र्सम्म भपेून्र शाही ठाकुरबाबा
३३० शाक्तन्र् र विकास सरोकार केन्र ३८९ 063/10/29 नविकरण नभएको भिुनिहादरु 

३३१
सामाक्तजक विकास र्था िार्ािरण संरक्षण 
समममर् नेपाल

३९० 063/12/11 नविकरण नभएको सरेुश पक्तण्डर्

३३२ सम्झौर्ा असल शासन क्लब ३९१ 063/12/16 २०६६ असारमसान्र्सम्म लोकराज जैशी िेरुिा
३३३ एवककृर् संरक्षण समममर् ३९२ 063/12/18 २०७१ असारमसान्र्सम्म मकु्तिनारायण पौडेल राजापरु
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३३४ सामाक्तजक विकास र्था िार्ािरण संरक्षण समहु ३९३ 063/12/26 नविकरण नभएको प्रमेराज मत्रपाठी बढैयार्ाल

३३५ िन्दपीमडर् समममर् ३९४ 063/12/28 २०७५ असारमसान्र्सम्म कृष्णकुमार चौिरी िलुररया
३३६ समदुायमा आिाररर् पनुास्थापना केन्र ३९५ 063/12/28 २०७६ असारमसान्र् सम्म नेत्रप्रसाद सापकोटा बढैयार्ाल-३ बर्दाया
३३७ नेपाल ग्रामीण विपकास मंच ३९६ 064/1/5 २०७३ असारमसान्र्सम्म हमुमुिहादरु चलाउने
३३८ श्री क्तशिशक्ति यिुा क्लब ३९७ 064/1/5 २०६८ असारमसान्र्सम्म िोविन्दिहादरु बढैयार्ाल
३३९ सजृनक्तशल यनुेस्को संघ ३९८ 064/1/12 २०७६ असारमसान्र् सम्म शकु्तशला मिरी िलुररया-५ बर्दाया

३४० अशल शासन क्लब क्तजल्ला समन्िय समममर् ३९९ 064/1/13 नविकरण नभएको बसन्र्राज रेगमी

३४१ सकृय सेिा समाज ४०० 064/2/1 2076-06-05 २०७७ असारमसान्र्सम्म र्ारा वि.क. िलुररया-५ बर्दाया

३४२ मनलो आकाश ४०१ 064/2/6 नविकरण नभएको कृष्ण देिी मर्ममल्सेना ठाकुरबाबा
३४३  दमलर् मवहला पैरिी मंच ४०२ 064/2/24 २०७० असारमसान्र्सम्म मबमाा वि.क.
३४४ यिुा ममलन शृ्रवि क्लि ४०३ 064/3/18 २०६६ असारमसान्र्सम्म विनाकुमारी थारु बारबर्दाया
३४५ ज्ञानज्योमर् यिुा क्लब ४०४ 064/3/20 नविकरण नभएको राजकुमार चौिरी बारबर्दाया

३४६ उज्यालो नेपाल ४०५ 064/4/2 2076-07-21 २०७७ असारमसान्र्सम्म निराज न्यौपाने ठाकुरबाबा-१ बर्दाया

३४७ कोइली सरज ुजनसेिा केन्र ४०६ 064/4/3 नविकरण नभएको फुलकुमारी चौिरी िलुररया

३४८ मानि अमिकार र्था एकल मवहला विकास केन्र ४०७ 064/4/6 २०७३ असारमसान्र्सम्म मंिलकुमारी शे्रष्ठ

३४९ मसजानक्तशल यिुा समाज ४०८ 064/4/10 नविकरण नभएको पदमप्रसाद उपाध्याय िेरुिा
३५० मास ुव्यिसायी संिठन ४०९ 064/4/29 २०६७ असारमसान्र्सम्म िरुुदत्त शमाा िलुररया
३५१ कमाचारी ममलन केन्र ४१० 064/5/7 नविकरण नभएको मर्थाराज शाही राजापरु
३५२ श्री शंकर सेिा समममर् ४११ 064/5/17 २०६६ असारमसान्र्सम्म लहान ुथारु राजापरु
३५३ श्री नमनुा यिुा क्लब ४१२ 064/5/17 २०६६ असारमसान्र्सम्म रमेश खड्का बढैयार्ाल
३५४ श्री मवहला सहकाया मंच ४१२ ख 064/6/16 २०६६ असारमसान्र्सम्म दिुाा क्षेत्री िलुररया
३५५ मिेशी मवहला एकर्ा आिाज ४१३ 064/6/29 नविकरण नभएको र्ोफा यादि िलुररया
३५६ नि नेपाल ४१४ २०६४।०७।२६ २०७६ असारमसान्र् सम्म कमलप्रसाद रेगमी िलुररया-५ बर्दाया
३५७ िािेश्वरी प्रिमर् यिुा क्लब ४१५ 064/8/6 २०६६ असारमसान्र्सम्म बालकृष्ण थारु राजापरु
३५८ सूयोदय सााँस्कृमर्क प्रमर्ष्ठान ४१६ 064/8/9 २०७६ असारमसान्र् सम्म नरेन्र शे्रष्ठ िलुररया-६ बर्दाया
३५९ सापकोटा बन्ि ुसंिम ४१७ 064/8/10 २०७२ असारमसान्र्सम्म क्तशिकुमार सापकोटा
३६० कम््यूटर एशोमसयसन नेपाल ४१८ 064/8/12 २०६६ असारमसान्र्सम्म यज्ञिहादरु निरकोटी िलुररया
३६१ सामाक्तजक जािरण संघ ४१९ 064/8/13 २०६७ असारमसान्र्सम्म सिुाकर ममश्रा
३६२ जनचेर्ना क्लब ४२० 064/8/13 नविकरण नभएको रामनरेश थारु बारबर्दाया
३६३ आदशा यिुा क्लब ४२१ 064/8/14 नविकरण नभएको सरस्िर्ी ररजाल बारबर्दाया
३६४ सनुिाभा यिुा क्लब ४२२ 064/8/21 नविकरण नभएको इन्र रािल राजापरु
३६५ मर्ममक्तल्सना समाज ४२३ 064/8/25 २०६६ असारमसान्र्सम्म र्लुसी प्रसाद िलुररया



क्र.सं. संस्थाको नाम दर्ाा नं. दर्ाा मममर्
२०७७ को लामि 
नविकरण मममर्

स्थापनाको उदे्दश्य नविकरण अिमि सम्पका  व्यक्ति
हालको िापा/नपा 

ठेिाना

३६६ सन्र्ोिी जािरण मवहला र्था आमा समहु ४२४ 064/8/28 २०६९ असारमसान्र्सम्म अनजुा ररजाल िलुररया

३६७ क्तशिमक्तन्दर व्यिस्थापन समममर् ४२५ 064/9/16
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

नविकरण नभएको जिर्िहादरु शाही बारबर्दाया

३६८ यिुा मंच ४२६ 064/9/16 २०६९ असारमसान्र्सम्म ज्योमर् पंथी िलुररया
३६९ बर्दाया जािरण संघ ४२७ 064/10/4 नविकरण नभएको राजकुमार मैनाली िलुररया
३७० बर्दाया नेत्रवहन संघ ४२८ 064/10/4 २०७६ असारमसान्र् सम्म क्तचन्र्ामनी कडेल िलुररया-६ बर्दाया
३७१ संिम यिुा क्लब ४२९ 064/10/14 नविकरण नभएको मसर्ाराम थारु मििुन
३७२ दिुाम क्षेत्र विकास संघ ४३० 064/10/27 २०६८ असारमसान्र्सम्म पदमिहादरु महर्रा राजापरु
३७३ बायो गयााँस कोअमडानेसन सेन्टर ४३१ 064/11/8 नविकरण नभएको रमेश अयााल
३७४ सनुौलो यिुा क्लब ४३२ 064/11/8 २०६७ असारमसान्र्सम्म परुनलाल चौिरी बारबर्दाया

३७५ मैना िहरुरया यिुा क्लब ४३३ 064/11/8 2076-08-15 २०७७ असारमसान्र्सम्म िनश्याम थारु बढैयार्ाल-६ बर्दाया

३७६ नेिा समाज बर्दाया ४३४ २०६४।११।१३ २०७६ असारमसान्र् सम्म सकु्रकुमार शे्रष्ठ बढैयार्ाल -८ बर्दाया
३७७ लौि जनुी क्लब ४३५ 064/11/16 नविकरण नभएको रामसनुेश चौिरी मििुन
३७८ सहयोिी हार् नेपाल ४३६ 064/11/22 २०७६ असारमसान्र् सम्म डासीराम प्रसाद िलुररया-६ बर्दाया
३७९ साझेदारी सहयोिी संस्था नेपाल ममसन ४३७ 064/11/28 २०७६ असारमसान्र् सम्म शैलेन्रकुमार कणा िलुररया
३८० संजीिनी पररिार नेपाल ४३८ 064/12/3 नविकरण नभएको रामाशंकर र्दप िलुररया

३८१
श्री पशपुमर् शाक्तन्र् क्तशिालय सदुामा ििृ सत्सङ्ग 
समहु

४३९ २०६४।१२।१० 2076-09-23 २०७७ असारमसान्र्सम्म टुकराज क्तघममरे बढैयार्ाल-८ बर्दाया

३८२ ग्रामीण मवहला सशक्तिकरण ४४० 064/12/17 २०६७ असारमसान्र्सम्म कृष्णा थापा िलुररया
३८३ नेपाल सोनाहा संघ ४४१ 065/2/9 २०६८ असारमसान्र्सम्म कृष्ण सोनाहा िेरुिा

३८४ ग्रामीण विकास र्था अनसुन्िान केन्र नेपाल ४४२ 065/2/14 २०७० असारमसान्र्सम्म हेमन्र्राज अमिकारी िलुररया

३८५ खार्ा सामदुावयक िन समन्िय समममर् ४४३ 065/2/27 2076-05-29 २०७७ असारमसान्र्सम्म बलीराम चौिरी मििुन-३ बर्दाया

३८६ ठाकुरबाबा टेक्टर समममर् ४४४ २०६५।०३।०१ २०७५ असारमसान्र्सम्म बिुराम थारु ठाकुरबाबा-१ बर्दाया
३८७ कचहरी नाट्य समहु, बर्दाया ४४५ 065/3/20 २०६६ असारमसान्र्सम्म िनीराम थारु
३८८ शंकट मोचन हनमुानिढी संरक्षण समममर् ४४६ 065/4/14 २०७५ असारमसान्र्सम्म चमनलाल थारु राजापरु
३८९ पयाापयाटन विकास मञ्च ४४७ 2065-04-23 २०७६ असारमसान्र् सम्म कृष्णप्रसाद भट्टराई ठाकुरबाबा-९ बर्दाया
३९० श्री जन जािरृ् िाममाक संरक्षण समममर् ४४८ 065/4/29 २०७० असारमसान्र्सम्म मिसुदुन भण्डारी बारबर्दाया

३९१ मिेशी मवहला दमलर् जनजामर् सखी समाज ४४९ 065/5/23 २०६८ असारमसान्र्सम्म मनु्नी लोमनया िलुररया

३९२ मिेशी मवहला सखी समाज ४५० 065/5/23 २०६७ असारमसान्र्सम्म जानकी यादि िलुररया
३९३ मिेशी मवहला सखी समाज ४५१ 065/5/24 २०६७ असारमसान्र्सम्म सन्र्ोिी शमाा िलुररया
३९४ मभमशाक्तन्र् मथएटर ग्रपु, बर्दाया ४५२ 065/5/25 नविकरण नभएको पहारी चौिरी
३९५ मिेशी मवहला सखी समाज ४५३ 065/5/26 २०६७ असारमसान्र्सम्म जलििी कुमी िलुररया
३९६ स्थानीय मवहला सचेर्ना मञ्च ४५४ 065/5/31 २०६७ असारमसान्र्सम्म देिी वि.क. ठाकुरबाबा



क्र.सं. संस्थाको नाम दर्ाा नं. दर्ाा मममर्
२०७७ को लामि 
नविकरण मममर्

स्थापनाको उदे्दश्य नविकरण अिमि सम्पका  व्यक्ति
हालको िापा/नपा 

ठेिाना

३९७ बर्दाया टेक्टर व्यिसायी संघ ४५५ 065/6/8 २०७० असारमसान्र्सम्म हररराम यादि िलुररया

३९८ आर्दिासी जनजामर् सााँस्कृमर्क संरक्षण संघ ४५६ 065/6/8 नविकरण नभएको शारदा थारु

३९९ मिेशी मसु्लीम मवहला सक्तख समाज ४५७ 065/6/9 नविकरण नभएको रुपनी खााँ िलुररया
४०० जामा मस्जीद ४५८ 065/6/10 नविकरण नभएको जममल अहमद िलुररया

४०१ श्री क्तशि मक्तन्दर संरक्षण समममर् ४५९ 065/6/19
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

नविकरण नभएको राम वकसनु थारु बारबर्दाया

४०२ आत्मा हत्या रोकथाम र्था पनुः स्थापना केन्र ४६० 065/6/29 नविकरण नभएको प्रविणराज िौर्म िलुररया

४०३ दिुाा मिेशी मवहला सखी समाज ४६१ 065/6/30 २०७४ असारमसान्र्सम्म उममाला यादि बााँसिढी
४०४ आनन्देश्वर क्तशिालय ४६२ 065/6/30 २०७५ असारमसान्र्सम्म खडानन्द िोर्ामे बढैयार्ाल
४०५ िर्दाया सामदुायीक संचार केन्र ४६३ 065/7/6 २०७४ असारमसान्र्सम्म इन्र कुमार शे्रष्ठ िलुररया
४०६ नेपाली जामा मस्जीद (मरकज) ४६४ 065/7/24 नविकरण नभएको जवहर अहमद दजी िलुररया
४०७ अपाङ्ग परोपकार समममर् ४६५ 065/7/26 नविकरण नभएको र्लेु िहादरु खड्का बााँसिढी
४०८ िर्दाया यनुेस्को क्लि ४६६ 065/7/28 २०६७ असारमसान्र्सम्म कमलम अहमद िलुररया
४०९ र्राई विकास संघ ४६७ 065/8/10 नविकरण नभएको जाविर अली िद्दी िलुररया
४१० विद्यालय व्यिस्थापन समममर् सञ्जाल ४६८ 065/8/30 २०६९ असारमसान्र्सम्म महेन्र प्रकास मिरर िलुररया
४११ िररिी मनिारण केन्र नेपाल ४६९ 065/9/2 2076-04-28 २०७७ असारमसान्र्सम्म नरदल शाही िलुररया-६ बर्दाया
४१२ मिेशी मवहला सरस्िर्ी सखी समाज ४७० 065/9/9 २०६७ असारमसान्र्सम्म सिुरार्न सेखानी िलुररया
४१३ िन्ि वपमडर् विस्थापीर् समममर् ४७१ 065/9/21 २०६७ असारमसान्र्सम्म भरर् िहादरु शाह िलुररया

४१४ वि.वप. स्मरृ्ी प्रमर्ष्ठान ४७२ 065/9/21 २०७६ असारमसान्र् सम्म रामचन्र थापा मििुन-६ बर्दाया

४१५ मिेशी मवहला सखी समाज ४७३ 065/9/22 नविकरण नभएको कलािर्ी यादि
४१६ सामाजीक विकास संस्था ४७४ 065/10/21 नविकरण नभएको क्तशि िासर्ोला बााँसिढी
४१७ शान्र्ीर्दप सामदुायीक विकास केन्र ४७५ 065/10/21 नविकरण नभएको कृष्ण िोपाल चौिरी राजापरु
४१८ योिेश्वर क्तशि मन्दीर संरक्षण समममर् ४७६ 065/10/23 २०६९ असारमसान्र्सम्म हरी प्रसाद उपाध्याय बारबर्दाया
४१९ पर्नजली योि ररसचा सेन्टर नेपाल ४७७ 065/10/26 २०६७ असारमसान्र्सम्म लोकेन्र कुमार ठाकुरबाबा
४२० सामदुायीक ख्याल विकास केन्र ४७८ 065/11/01 २०७६ असारमसान्र् सम्म ईन्र िहादरु चौिरी राजापरु-६ बर्दाया
४२१ एकर्ा मवहला समहु ४७९ 065/11/5 नविकरण नभएको जनुादेिी मसजिुाल िेरुिा

४२२ ििादेश्वर क्तशिालय देि स्थल संरक्षण समममर् ४८० 065/11/8 नविकरण नभएको िोपाल िैरािी ठाकुरबाबा

४२३ शान्र्ी यिुा क्लि ४८१ 065/11/13 २०६९ असारमसान्र्सम्म विरमा चौिरी बारबर्दाया

४२४
नकाहा देिी निदिुाा भिानी मक्तन्दर संरक्षण 
समममर्

४८२ 065/11/18 2076-10-10 २०७६ असारमसान्र् सम्म र्दल िहादरु भमुारी बढैयार्ाल िापा-२

४२५ िर्दाया स्िास््य केन्र ४८३ 065/12/20 नविकरण नभएको िेद प्रसाद भण्डारी ठाकुरबाबा
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हालको िापा/नपा 

ठेिाना

४२६ शाक्तन्र्का लािी यिुा सञ्जाल ४८४ 065/12/20 2076-09-22 २०७७ असारमसान्र्सम्म चक्र िहादरु थारु राजापरु-४ बर्दाया

४२७ मसु्लीम मवहला उत्थान संघ ४८५ 065/12/24 2076-09-22 २०७७ असारमसान्र्सम्म रेखा भसुाल राइन िलुररया-६ बर्दाया
४२८ श्री ॐ जािरण समाज नेपाल ४८६ 065/12/31 २०६८ असारमसान्र्सम्म मड.वि. क्षेत्री
४२९ क्तशिशंकर मिेशी मवहला सखी समाज ४८७ 066/1/3 नविकरण नभएको सावित्री िोमडया िलुररया
४३० सिनु यिुा क्लि ४८८ 066/1/7 २०७६ असारमसान्र् सम्म सन्र्ोस पररयाल मििुन-२ बर्दाया

४३१ प्राक्तचन कालीका मन्दीर संरक्षण विकास समममर् ४८९ 066/1/9 २०७१ असारमसान्र्सम्म राज कुमार थपमलया बढैयार्ाल

४३२ कल्याण ममसन कोि ४९० 066/1/28 २०६९ असारमसान्र्सम्म मर्लक जंि सनुार िलुररया
४३३ भिरा ट्पा कृिक सम्निय समममर् ४९१ 066/1/30 २०६७ असारमसान्र्सम्म शमाा चौिरी राजापरु
४३४ नारी एकर्ा शक्ति केन्र ४९२ 066/2/12 2076-08-10 २०७७ असारमसान्र्सम्म र्लुसी शमाा ठाकुरबाबा-१ बर्दाया

४३५ विद्यालय िार्ािरण संरक्षण क्तशक्षा सञ्जाल, नोपाल ४९३ 066/3/4 2076-06-30 २०७७ असारमसान्र्सम्म र्दनेशचन्र िौर्म ठाकुरबाबा-८ बर्दाया

४३६ श्री जय कामलका मन्दीर ४९४ 066/3/9 नविकरण नभएको िणेश िहादरु ररमाल िलुररया
४३७ मिु कमैया उत्थान मञ्च ४९५ २०६६।०८।२२ २०७५ असारमसान्र्सम्म दखुराम थारु िलुररया-६ बर्दाया
४३८ अजरार (उज्याले) ४९६ 066/3/24 २०७५ असारमसान्र्सम्म सन्र्ोिी चौिरी ठाकुरबाबा
४३९ िर्दया पयाटन विकास मञ्च ४९७ 066/3/24 नविकरण नभएको र्दनेश प्रसाद शे्रष्ठ िलुररया
४४० ठकुरी सेिा समाज नेपाल ४९८ 066/4/5 २०६७ असारमसान्र्सम्म समुनद सेन बााँसिढी
४४१ रािाकृष्ण मक्तन्दर ४९९ 066/4/14 नविकरण नभएको रामेश्वर अवहर िलुररया
४४२ समािेशी मिेशी मवहला विकास समाज ५०० 066/4/25 २०६८ असारमसान्र्सम्म लक्ष्मी श्रीिास्र्ि िलुररया
४४३ मिु कमैया र्था सकुुम्बासी संिम समाज ५०१ 066/4/26 2076-11-16 २०७७ असारमसान्र्सम्म भििहादरु वि.क. बारबर्दाया-१० 
४४४ शाक्तन्र् मलु समममर् ५०२ 066/5/2 नविकरण नभएको काज ुथारु राजापरु
४४५ मिु कमैया सामदुावयक विकास केन्र ५०३ 066/5/4 २०६९ असारमसान्र्सम्म देिीिहादरु थारु बााँसिढी
४४६ भािरथी मलु समममर् ५०४ 066/5/8 नविकरण नभएको भेमकुमारी थारु राजापरु
४४७ मिु कमैया ममलन समाज ५०५ 066/5/11 २०७६ असारमसान्र् सम्म विन्र्ीराम थारु बारबर्दाया-४ बर्दाया
४४८ उन्नर्ी मलु समममर् ५०६ 066/5/29 नविकरण नभएको मनकुमारी थारु राजापरु
४४९ मार्ङ्गी मिेशी मवहला सखी समाज ५०७ 066/5/29 २०७० असारमसान्र्सम्म विभा झा िलुररया
४५० प्रिमर् यिुा क्लब ५०८ 066/5/31 २०७६ असारमसान्र् सम्म कालरुाम चौिरी राजापरु-७ बर्दाया
४५१ बबई मलु समममर् ५०९ 066/5/31 नविकरण नभएको रामवकसन थारु िलुररया
४५२ पािार्ी मलु समममर् ५१० 066/5/31 नविकरण नभएको उमा थारु राजापरु
४५३ िािेश्वरी मलु समममर् ५११ 066/5/31 नविकरण नभएको फुलमोर्ी थारु राजापरु

४५४ श्री रामजानकी मक्तन्दर ५१२ 066/6/1
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

नविकरण नभएको वहरालाल थारु बढैयार्ाल

४५५ र्ारा मलु समममर् ५१३ 066/6/26 २०७६ असारमसान्र् सम्म मंिल थारु मििुन-२ बर्दाया
४५६ बबई जनचेर्ना यिुा क्लब ५१४ 066/6/27 नविकरण नभएको जयराम पाण्डे बााँसिढी
४५७ पषु्प यिुा िाउाँ जािरण केन्र ५१५ 066/7/11 2076-10-17 २०७७ असारमसान्र्सम्म समुनद सेन बााँसिढी-३ बर्दाया
४५८ नेपाल कृवि र्था पश ुसेिा संस्था ९ल्ब्बबक्इ० ५१६ 066/7/12 २०७२ असारमसान्र्सम्म बवुििहादरु डािी िलुररया



क्र.सं. संस्थाको नाम दर्ाा नं. दर्ाा मममर्
२०७७ को लामि 
नविकरण मममर्

स्थापनाको उदे्दश्य नविकरण अिमि सम्पका  व्यक्ति
हालको िापा/नपा 

ठेिाना

४५९ सेिा मनितृ्त क्तशक्षक समाज ५१७ 066/7/16 २०७१ असारमसान्र्सम्म खेमराज िौर्म िलुररया
४६० थारु आर्दिासी जनजामर् विकास मञ्च ५१८ 066/7/20 नविकरण नभएको करुणा चौिरी िलुररया
४६१ जनजािमृर् यिुा क्लब ५१९ 066/7/20 नविकरण नभएको विजय के.सी. िेरुिा
४६२ कणााली जािरण र्था विकास केन्र ५२० 066/7/29 नविकरण नभएको रत्निहादरु शाही िलुररया
४६३ एन्टी भाइरस सााँस्कृमर्क यिुा क्लब ५२१ 066/8/5 नविकरण नभएको संजयकुमार ममश्र बारबर्दाया
४६४ एकीकृर् विकास केन्र ५२२ 066/8/16 नविकरण नभएको देिचरण थारु मििुन
४६५ बर्दाया ट्रयाक्टर व्यिसायी संघ ५२३ 066/9/8 २०६८ असारमसान्र्सम्म अमनल कुमार के.सी. िलुररया
४६६ नारी अमिकार र्था सशक्तिकरण मञ्च ५२४ 066/9/20 २०६८ असारमसान्र्सम्म सानी मल्ल ठाकुरबाबा
४६७ सिरमाथा यिुा क्लब ५२५ 066/10/3 नविकरण नभएको सन्र्राम थारु बारबर्दाया
४६८ नेपाल भरू्पूिा सैमनक समहु ५२६ 066/10/11 २०७० असारमसान्र्सम्म दिुाािहादरु थापा ठाकुरबाबा
४६९ चेर्ना एवककृर् विकास केन्र ५२७ 066/11/5 २०६८ असारमसान्र्सम्म हररहर के.सी. बारबर्दाया
४७० नि जािरृ् यिुा स्पोटास क्लब ५२८ 066/11/5 नविकरण नभएको प्रदीप थारु बारबर्दाया
४७१ र्राई मिेश अपाङ्ग संघ ५२९ 066/12/5 नविकरण नभएको इन्राकुमारी यादि िलुररया
४७२ बर्दाया प्रकृमर् संरक्षण क्लब ५३० २०६६।१२।१३ २०७५ असारमसान्र्सम्म रामिहादरु शाही ठाकुरबाबा-९ बर्दाया

४७३ श्री माहान सामदुावयक मिेुश्वर माननदी घाट ५३१ 066/12/16 २०७१ असारमसान्र्सम्म रामिहादरु क्षेत्री बढैयार्ाल

४७४ सिरमाथा समाज सिुार यिुा क्लब ५३२ 066/12/18 नविकरण नभएको राममसंह थारु बााँसिढी

४७५ क्तजल्लास्र्रीय कृवि बजार व्यिस्थापन क्तशिा समममर् ५३३ 066/12/26 २०६८ असारमसान्र्सम्म प्रमेकुमारी ररजाल िलुररया

४७६ बर्दाया बवहरा संघ ५३४ 066/12/30 २०७५ असारमसान्र्सम्म उदय मसंह चौहान

४७७ रामजानकी मक्तन्दर संरक्षण समममर् ५३५ 066/12//31
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

नविकरण नभएको कोवपराज सापकोटा बढैयार्ाल

४७८ नियिुा मैत्री भाि एकर्ा समाज ५३६ 067/1/5 २०७६ असारमसान्र् सम्म कुलिहादरु माझी िेरुिा-४ बर्दाया
४७९ बर्दाया इटा उद्योि व्यिसायी संघ ५३७ 067/2/18 नविकरण नभएको केशि पाण्डे िलुररया

४८० जनशक्ति विकास समाज ५३८ 067/2/18 2076-08-15 २०७७ असारमसान्र्सम्म िोपाल वि.क. बढैयार्ाल-६ बर्दाया

४८१ यूमनक बर्दाया ५३९ 067/3/24 २०६८ असारमसान्र्सम्म रािेश्याम थारु िलुररया

४८२ श्री क्तशि मक्तन्दर संरक्षण समममर् ५४० 067/4/12
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

नविकरण नभएको आशाराम थारु बााँसिढी

४८३ सनु्दर संसार ५४१ 067/4/21 2076-06-02 २०७७ असारमसान्र्सम्म ठाकुरप्रसाद थारु िलुररया-५ बर्दाया
४८४ नि चेर्ना यूिा क्लब ५४३ 067/5/1 नविकरण नभएको ज्ञानिहादरु िली िलुररया
४८५ िोचाली यूिा सरोकार केन्र ५४४ 067/5/4 २०७६ असारमसान्र् सम्म िसन्र्ीकुमारी चौिरी बारबर्दाया-९
४८६ जनचेर्ना यूिा क्लब ५४५ 067/5/7 नविकरण नभएको हसन ुकुििमिया िलुररया
४८७ कमैया मवहला जािरण समाज ५४६ 067/5/11 2076-06-30 २०७७ असारमसान्र्सम्म विरुणी थारु िलुररया-५ बर्दाया
४८८ दाउना जनचेर्नक्तशल समाज ५४७ 2067-05-20 २०७६ असारमसान्र् सम्म रामवकसनु थारु मििुन-४ बर्दाया
४८९ यूिा चेर्ना र्था सामदुावयक विकास मञ्च ५४८ 067/5/27 नविकरण नभएको रेशमिहादरु थारु ठाकुरबाबा
४९० नि ज्योमर् यूिा क्लब ५४९ २०६७।०६।०३ २०७६ असारमसान्र् सम्म क्तशिप्रसाद चोिरी िलुररया-४ बर्दाया
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हालको िापा/नपा 

ठेिाना

४९१
श्री विश्वनाथ बाबा क्तशि मक्तन्दर व्यिस्थापन 
समममर्

५५० 067/6/7
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

२०७६ असारमसान्र् सम्म वकसनु लाल थारु िेरुिा-४ बर्दाया

४९२
बाल विकास र्था सहयोिी कायाकर्ाा अमिकार 
संरक्षण मञ्च

५५१ 067/6/10 नविकरण नभएको शान्र्ी िौर्म िलुररया

४९३ जन ज्योमर् यिुा क्लब ५५२ 067/6/26 नविकरण नभएको मर्थािहादरु पनु बााँसिढी
४९४ कणााली नदी संरक्षण संस्था ५५३ 067/8/6 नविकरण नभएको सकु्तशल कुमार मिरी बारबर्दाया
४९५ भेरी कणााली नदी मनयन्त्रण संरक्षण संस्था ५५४ 067/8/20 नविकरण नभएको ठगि ुथारु िेरुिा
४९६ श्री निदिुाा यूिा क्लब ५५५ 067/8/22 नविकरण नभएको रामिहादरु थारु राजापरु

४९७ उत्तर पक्तिम कणााली नदी मनयन्त्रण समममर् ५५६ 067/8/23 नविकरण नभएको वििािहादरु शाही िेरुिा

४९८ श्री शवहद िोविन्द पाण्डे स्ममृर् प्रमर्ष्ठान ५५७ 067/8/23 २०६९ असारमसान्र्सम्म र्दपिहादरु राना िलुररया
४९९ िेरुिा नदी मनयन्त्रण संस्था ५५८ 067/8/26 नविकरण नभएको झनकुमार ढकाल िेरुिा
५०० श्री बबई नदी मनयन्त्रण संरक्षण संस्था ५५९ 067/8/26 २०६९ असारमसान्र्सम्म हररराम थारु बारबर्दाया

५०१ जनवप्रय भेरी कणााली र्टबन्िन संरक्षण संस्था ५६० 067/8/26 नविकरण नभएको चक्रिहादरु थापा राजापरु

५०२ सिनु स्ममृर् प्रमर्ष्ठान नेपाल ५६१ 067/8/26 २०७३ असारमसान्र्सम्म मोर्ीकुमार चौिरी
५०३ बबई नदी मनयन्त्रण र्था संरक्षण संस्था ५६२ 067/8/27 नविकरण नभएको सकुदेि चौिरी िलुररया
५०४ श्री पक्तिम कणााली भैरमपरु, वटकलीिढ, खोटेना, लोहारपरु, सनकट्टी नदी मनयन्त्रण संरक्षण संस्था५६३ 067/8/27 २०६९ असारमसान्र्सम्म इश्वरिहादरु विश्वकमाा िेरुिा
५०५ श्री बबई नदी मनयन्त्रण संस्था ५६४ 067/8/28 २०६९ असारमसान्र्सम्म रंिीलाल थारु िलुररया
५०६ श्री पक्तिम कणााली नदी मनयन्त्रण समममर् ५६५ 067/8/28 २०६९ असारमसान्र्सम्म मदनप्रसाद दवहर् िेरुिा
५०७ बबई नदी मनयन्त्रण संरक्षण संस्था ५६६ 067/9/1 २०६९ असारमसान्र्सम्म क्तशिबालक थारु िलुररया
५०८ िेरुिा कणााली नदी र्वटय संरक्षण संस्था ५६७ 067/9/5 २०६९ असारमसान्र्सम्म हररहर िौर्म राजापरु
५०९  भादा नर्द मनयन्त्रण संस्था ५६८ 067/9/11 नविकरण नभएको  ममर्ा थारु िलुररया

५१० र्दल भििमर् मक्तन्दर संरक्षण क्षेत्र सममर्ी ५६९ 067/9/12
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

२०७२ असारमसान्र्सम्म कणा िहादरु खड्का बााँसिढी

५११ कुसमु्िा घाट ििई नर्द मनयन्त्रण संस्था ५७० 067/9/12 नविकरण नभएको मेक िहादरु िरुुङ्ग मििुन
५१२ ििई नर्द र्वटय संरक्षण संस्था ५७१ 067/9/13 नविकरण नभएको कुल िहादरु खड्का मििुन
५१३ श्री मसजनक्तशल यिुा स्पोटास क्लि ५७२ 067/9/14 नविकरण नभएको प्रशरुाम चौिरी बारबर्दाया
५१४ साना ममल व्यिसाय समममर् िर्दाया ५७३ 067/9/14 २०६९ असारमसान्र्सम्म मोमर् प्रसाद शमाा िलुररया

५१५ िेरुिा (भेरी नर्द) कटान मनयन्त्रण संरक्षण संस्था ५७४ 067/9/20 २०६९ असारमसान्र्सम्म कलम िहादरु शाही

५१६
मत्रभिुन उच्च मा.वि. भरु्पिुा विद्याथी समाज 
िर्दाया

५७५ 067/9/20 नविकरण नभएको रमेश सापकोटा

५१७ ििई नर्द मनयन्त्रण व्यिस्थापन संस्था ५७६ 067/9/22 नविकरण नभएको भिर् राम चौिरी बारबर्दाया
५१८ पयाटन प्रिद्र्िन विकास केन्र ५७७ 067/9/26 २०७४ असारमसान्र्सम्म नारायण पौडेल
५१९ आपन िाउाँ आपने िनाई यिुा क्लि ५७८ 067/9/29 नविकरण नभएको राज ुचौिरी बााँसिढी



क्र.सं. संस्थाको नाम दर्ाा नं. दर्ाा मममर्
२०७७ को लामि 
नविकरण मममर्

स्थापनाको उदे्दश्य नविकरण अिमि सम्पका  व्यक्ति
हालको िापा/नपा 

ठेिाना

५२० ििई नर्द मनयन्त्रण र्था व्यिस्थापन संस्था ५७९ 067/10/3 नविकरण नभएको टंक प्रसाद अमिकारी िलुररया

५२१
औरी खोला र्था राजकुला मनयन्त्रण व्यिस्थापन 
संस्था

५८० 067/10/4 २०६९ असारमसान्र्सम्म
वहम िहादरु 
अमिकारी

बारबर्दाया

५२२ ििई नर्द कटान मनयन्त्रण संस्था ५८१ 067/10/5 नविकरण नभएको कामल प्रसाद थारु िलुररया
५२३ श्री अमिकार संरक्षंण एिं सचेर्क केन्र ५८२ 067/10/5 नविकरण नभएको कमल प्रसाद पाण्डे िलुररया

५२४
पक्तिम कणााली नर्द मनयन्त्रण उपभोिा 
व्यिस्थापन संख्या

५८३ 067/10/7 नविकरण नभएको थान्च्या थारु

५२५ कणााली नर्द मनयन्त्रण संरक्षण संस्था ५८४ 067/10/17 नविकरण नभएको लल्टु थारु राजापरु
५२६ राजकुलो मनयन्त्रण व्यिस्थापन संस्था ५८५ 067/10/19 नविकरण नभएको दोवपन्र िस्नेर् बारबर्दाया

५२७ िार्ािरण संरक्षण र्था विपर्न्नर्ा मनिारण नेपाल ५८६ 067/10/24 नविकरण नभएको िमाराज थापा मििुन

५२८ िेरुिा नर्द मनयन्त्रण संरक्षण संस्था ५८७ 067/11/2 २०६९ असारमसान्र्सम्म टेकराज अमिकारी िेरुिा

५२९ क्तशि मक्तन्दर ५८८ 067/11/5
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

नविकरण नभएको कुम्रीलाल िली मििुन

५३० श्री क्तशर्लामाई मक्तन्दर ५८९ 067/11/16
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

२०७४ असारमसान्र्सम्म
हेम िहादरु पोख्ररले 
क्षेत्री

बढैयार्ाल

५३१ नौलो अमभयान नेपाल ५९० 067/12/1 २०७५ असारमसान्र्सम्म जानकुा भट्टराई िलुररया
५३२ जनजािरण अपाङ्ग संघ ५९१ 067/12/3 नविकरण नभएको कणा िहादरु थापा बारबर्दाया
५३३ िेरुिा नर्द मनयन्त्रण समममर् ५९२ 068/1/5 नविकरण नभएको पणुा िहादरु सनुार िेरुिा
५३४ अरही खोला मनयन्त्रण संस्था ५९३ 068/1/5 २०६९ असारमसान्र्सम्म िोटेलाल थारु ठाकुरबाबा
५३५ िर्दाया ईसाई समाज ५९४ 068/1/13 नविकरण नभएको भास्कर अमिकारी िलुररया

५३६ सोनाहा विकास समाज ५९५ 068/2/9 2076-10-27 २०७७ असारमसान्र्सम्म शाक्तन्र् सोनाहा राजापरु-१ बर्दाया

५३७ ििई नर्द मनयन्त्रत्रण व्यिस्था संस्था ५९६ 068/2/17 नविकरण नभएको लाल िहादरु खत्री बारबर्दाया

५३८ श्री जमनुादास मक्तन्दर ५९७ 068/2/29
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

नविकरण नभएको राम सरेुश यादि बााँसिढी

५३९
मान खोला नर्द मनयन्त्रण संरक्षण उपभोिा 
संस्था

५९८ 068/3/7 नविकरण नभएको लमल चन्द थारु बााँसिढी

५४० मान नदी मनयन्त्रण उपभोिा संस्था ५९९ 068/3/7 २०६९ असारमसान्र्सम्म िन राज िरुुङ्ग बढैयार्ाल
५४१ र्ारार्ाल संरक्षण सममर्ी ६०० 2068-03-21 2076-06-30 २०७७ असारमसान्र्सम्म िोपाल प्रसाद पौडेल मििुन-७ बर्दाया
५४२ जमके सेिा केन्र कुसमु्िा िजार ६०१ 068/4/10 २०७० असारमसान्र्सम्म दमिराम पैडेल मििुन
५४३ नयााँ िक्तस्र् विकास केन्र ६०२ 068/4/12 नविकरण नभएको औसे सनुार ठाकुरबाबा
५४४ विकासका लामि हाम्रो प्रयास नेपाल ६०३ २०६८।०४।२२ 2076-08-18 २०७७ असारमसान्र्सम्म मोहनकुमारी फुयाल िलुररया-५ बर्दाया
५४५ अििुा मवहला मूल सञजाल ६०४ 2068-04-30 नविकरण नभएको मोहन कुमारी मसंह बााँसिढी
५४६ बडघर सेिा समाज नेपाल ६०५ 2068-05-26 नविकरण नभएको लक्षमी थापा मिर बारबर्दाया



क्र.सं. संस्थाको नाम दर्ाा नं. दर्ाा मममर्
२०७७ को लामि 
नविकरण मममर्

स्थापनाको उदे्दश्य नविकरण अिमि सम्पका  व्यक्ति
हालको िापा/नपा 

ठेिाना

५४७ क्तशि मक्तन्दर मैनापोखर ६०६ 2068-05-26
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

नविकरण नभएको
िोटकन्ना थारु

बढैयार्ाल

५४८ वकरााँरे्श्वर क्तशि मक्तन्दर संरक्षण समममर् ६०७ 2068-06-15 2076-05-19
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

२०७७ असारमसान्र्सम्म
राम िलुाम िोमडया

िलुररया-४ बर्दाया

५४९ कणााली मदालीनाला मनयन्त्रण उ।समममर् ६०८ 2068-07-20 नविकरण नभएको लोकराज ढुङ्गाना राजापरु

५५० ग्राममण विकास समाज ६०९ 2068-07-22 2076-08-29 २०७७ असारमसान्र्सम्म
मललाराम चौिरी

राजापरु-६ बर्दाया

५५१ सामरु्दयक िन कमाचारी सहयोमि संस्था ६१० 2068-07-23 नविकरण नभएको पदम ब। बढुा बढैयार्ाल
५५२ मध्यिर्ी पयाटन विकास केन्र ६११ 2068-08-14 २०७० असारमसान्र्सम्म सिाक्तजर् थापा ठाकुरबाबा
५५३ राजापरु पयाटक विकास उपभोिा संस्था ६१२ 2068-08-18 नविकरण नभएको िविराज भट्ट राजापरु
५५४ जनवप्रय सांस्कृर्ीक संस्था ६१३ 2068-08-19 २०७१ असारमसान्र्सम्म िनबहादरु के।सी। िलुररया
५५५ ओरही आम्िास्थ खोला नवटय संरक्षण ६१४ 2068-09-05 नविकरण नभएको लिमसंह थापा ठाकुरबाबा
५५६ ओरही नर्द मनयन्त्रण उपभोिा संस्था ६१५ 2068-09-06 नविकरण नभएको राजबहादरु शावह ठाकुरबाबा
५५७ क्तशिसयुा यिुा संरक्षण मञ्च ६१६ 2068-09-07 २०७६ असारमसान्र् सम्म मनोज योमि मििुन-१ बर्दाया

५५८ श्री दिुाा र्था रामजानकी मक्तन्दर ६१७ 2068-09-12
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

२०७६ असारमसान्र् सम्म
अमनरुध्या आया

राजापरु-४ बर्दाया

५५९ थारु सस्कृमर्क संरक्षण संग्रहालय ६१८ 2068-11-09 नविकरण नभएको देिकुमारी थरुनी मििुन
५६० भादाखोला मनयन्त्रण उपभोिा समममर् ६१९ 2068-11-11 नविकरण नभएको बन्िरुाम थारु बारबर्दाया

५६१ रुपान्र्रण नेपाल ६२० 2068-11-15 2076-09-07 २०७७ असारमसान्र्सम्म
विनयकुमार झा

राजापरु-३ बर्दाया

५६२ मध्यिर्ी जन जािरृ्ी यिुा संस्था ६२१ 2068-11-17 नविकरण नभएको लक्ष्मण न्यौपाने ठाकुरबाबा
५६३ एकर्ा जनसेिा केन्र ६२२ 2068-12-16 २०७४ असारमसान्र्सम्म नारायण ब। थापा मििुन
५६४ श्रीमहाकवि देिकोटा यिुा स्पोटास क्लब ६२३ 2068-12-16 नविकरण नभएको शाहिवुिन शाह िलुररया
५६५ मनकुन्ज मध्यिर्ी यिुा मञ्च ६२४ २०६८/१२ नविकरण नभएको समर्स चौिरी ठाकुरबाबा
५६६ भिरा टाप ुनदी मनयन्त्रण संरक्षणा सस्था ६२५ 2068-12-26 नविकरण नभएको चैर् ुथारु िेरुिा
५६७ यिुा सरोकार मञ्च नेपाल ६२६ 2068-12-29 नविकरण नभएको सकु्तशल कु।लाममिाने िलुररया

५६८ क्तशिपािार्ी मक्तन्दर संरक्षण समममर् ६२७ 2068-12-29
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

नविकरण नभएको
मर्लक राम कुमी

िलुररया

५६९ आयाम स्िास््य सेिा र्था सचेर्ना केन्र ६२८ ०६८/१२/३० २०७० असारमसान्र्सम्म परुण बहादरु िली बााँसिढी
५७० बर्दाया मवहला फाउन्डेशन ६२९ 2069-01-07 नविकरण नभएको  पनुकला श्रािास्र्ि िलुररया
५७१ सयुापटुिा यनुेस्को केन्र ६२९ 2069-01-18 २०७४ असारमसान्र्सम्म प्रकाश रािल मििुन
५७२ समािेशी नािरण अमभयान ६३० 2069-01-21 नविकरण नभएको विजय िमाा िलुररया
५७३ क्तशि शक्ति यिुा मञ्च क्तशिपरु ६३१ 2069-01-25 नविकरण नभएको रुरमणी पोख्रले ठाकुरबाबा
५७४ बर्दाया यूनेस्को समाज ६३२ 2069-02-08 २०७२ असारमसान्र्सम्म यादि प्रसादरजैरे िलुररया

५७५
श्री क्तशि मक्तन्दर हलमानदास आश्राम संरक्षण 
संस्था

६३३ २०६९/२/३२
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

२०७४ असारमसान्र्सम्म
रामनाथ राढ

िलुररया

५७६ मध्यिर्ी िन पैदािरा उद्योि ६३५ २०६९/२/३१ नविकरण नभएको िणेशथापा क्षेत्री
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५७७ निदिुाा भििर्ी मक्तन्दर संरक्षण समममर् ६३६ 2069-03-05
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

नविकरण नभएको
इन्र बहादरु थापा

राजापरु

५७८ यिुा सामदुावयक उ्थान मन्च ६३६ 2069-04-01 २०७६ असारमसान्र् सम्म
अनन्र् कुमार थारु

बढैयार्ाल-७ बर्दाया

५७९ मवहला संरक्षण केन्र ६३७ 2069-04-07 २०७१ असारमसान्र्सम्म लक्ष्मी मसंह घर्ी ठाकुरबाबा

५८० रािाकृष्ण मक्तन्दर ६३९ 2069-04-08
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

२०७६ असारमसान्र् सम्म
मत्रलोकमान शे्रष्ठ

िेरुिा-६ बर्दाया

५८१ मवहला एकर्ा जन अमिकार मञ्च ६४० २०६९।४।२१ नविकरण नभएको प्रमे कुमारी उपाध्याय ठाकुरबाबा
५८२ क्तशिपािार्ी मक्तन्दय र्था सर्संघ ६४१ २०६९।६।३ नविकरण नभएको मभमिहादरु चन्द बारबर्दाया
५८३ मवहला िालिामलका उत्थान केन्र ६४२ २०६९।७।३ २०७१ असारमसान्र्सम्म पािार्ी देवि आचाया िेरुिा

५८४ चमुलमाई पंचाङ्ग मक्तन्दर संरक्षण समममर् ६४३ २०६९।७।१६
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

२०७६ असारमसान्र् सम्म रणचन्र चौलािाई राजापरु-८ बर्दाया

५८५ क्तशि मक्तन्दर संरक्षण समममर् ६४४ २०६९।७।२७
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

नविकरण नभएको अशोक कुमार िमाा िलुररया

५८६ न्यायको लामि स्थामनय अमभयान ६४५ २०६९।८।१० नविकरण नभएको समेुश क्तशिाकोटी िलुररया
५८७ सिरमाथा मवहला समाज ६४६ २०६९।८।१७ नविकरण नभएको मेनमाया अमिकारी बााँसिढी
५८८ क्तजल्ला स्र्रीय एवककृर् सत्रकु्तजि व्यिस्थापन समममर् ६४७ २०६९।९।२ २०७३ असारमसान्र्सम्म प्रमे कुमारी ररजाल िलुररया
५८९ नेपाल िोडीया समाज उत्थान संघ ६४८ २०६९।९।४ २०७२ असारमसान्र्सम्म प्रभरुाम िोमडया िलुररया
५९० नािररक सचेर्ना यिुा सन्जाल ६४९ २०६९।९।१२ नविकरण नभएको विश्वशे्वर ढकाल ठाकुरबाबा
५९१ मैिर सामदुावयक संस्था ६५० २०६९।९।२४ २०७६ असारमसान्र् सम्म समुमत्रा थारु बढैयार्ाल-५ बर्दाया

५९२ रामेश्वरम क्तशि मक्तन्दर संरक्षण समममर् ६५१ २०६९।१०-२ 2076-06-27
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

२०७७ असारमसान्र्सम्म पमर्राम अवहर िलुररया-९ बर्दाया

५९३ सामदुायक स्िास््य क्तशक्षा र िार्ािरण संस्था ६५२ २०६९।१०।४ नविकरण नभएको सन्र्राम थारु िलुररया
५९४ समाज सेिा यिुा समाज ६५३ २०६९।१०।४ नविकरण नभएको झक बाहादरु चौिरी बारबर्दाया
५९५ जयनिर यिुा िार्ािरण संरक्षण मञ्च ६५४ २०६९।११।९ २०७४ असारमसान्र्सम्म भपेुन्द िाहादरु िली बारबर्दाया
५९६ जयिरुुदेि सर्संघ समाज ६५५ २०६९।१२।६ 2076-06-27 २०७७ असारमसान्र्सम्म वहरालाल थारु बढैयार्ाल-३ बर्दाया
५९७ अनाहिा र्ाल संरक्षण र्था पयार्न विकास समाज ६५६ २०६९।१२।१५ २०७२ असारमसान्र्सम्म राम िहादरु थारु राजापरु

५९८ भििान श्री र्दिम्िर नाथ मक्तन्दर संरक्ष्ण समममर् ६५७ २०६९।१२।२२
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

२०७१ असारमसान्र्सम्म श्री राजेन्र कुमार यादििलुररया

५९९ दिुौ भििर्ी मक्तन्दर संरक्षण संस्था ६५८ २०७०।१।९
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

नविकरण नभएको अवहमान मसंह मििुन

६०० सामदुायीक िन समन्िय सममर्ी ६५९ 2070.1.15 2076-07-05 २०७७ असारमसान्र्सम्म मास्टर थारु ठाकुरबाबा-५ बर्दाया
६०१ जयिरुुदेि िामीक संस्था ६६० 2070.1.15 2076-11-06 २०७७ असारमसान्र्सम्म हररराम अवहर बढैयार्ाल-२ बर्दाया
६०२ राविय जेष्ठ नािररक क्तजल्ला संघ ६६१ २०७०।०१।३१ 2076-09-23 २०७७ असारमसान्र्सम्म टुक राज क्तघममरे बढैयार्ाल -८ बर्दाया
६०३ सशुासन संघ नेपाल ६६२ 2070.3.7 नविकरण नभएको डिल िहादरु महर्रा िलुररया
६०४ डाके मनुाल आमा समाज ६६३ 2070.4.16 नविकरण नभएको मि ुिोहोरा बारबर्दाया
६०५ सामदुायीक सेिा केन्र ६६४ 2070.4.20 २०७६ असारमसान्र् सम्म भिुनेश्वर चौिरी बढैयार्ाल-६ बर्दाया
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६०६ सामदुावयक िन समन्िय समममर् खैरीचन्दनपरु बर्दाया ६६५ २०७०।०४।२३ 2077-03-08 २०७७ असारमसान्र्सम्म राज ुथारु राजापरु-१० 

६०७ पररिर्ीर् सेिा नेपाल ६६६ 2070.4.31 २०७२ असारमसान्र्सम्म कृष्ण िहादरु शाही िलुररया
६०८ सम्भािना सामाक्तजक संस्था ६६७ 2070.4.31 २०७३ असारमसान्र्सम्म िणेश अयााल िेरुिा
६०९ नेपाल लोि समाज उ्थान संघ ६६८ 2070.5.2 नविकरण नभएको रामचन्र लोि िलुररया

६१० ज्ञिाली कुल समवृि प्रमर्ष्ठान संस्था ६६९ 2070.5.7 2076-08-15 २०७७ असारमसान्र्सम्म भपेुन्र राज ज्ञिाली िलुररया-५ बर्दाया

६११ सामदुायीक सेिा केन्र ६७० 2070.5.17 नविकरण नभएको विष्ण ुप्रसाद अमिकारी राजापरु
६१२ साहारा यिुा सचेर्ना मन्च ६७१ 2070.5.19 नविकरण नभएको प्रिान थारु बााँसिढी
६१३ मत्रशक्ति टेक्टर व्यिसायी सममर्ी ६७२ 2070.6.9 २०७२ असारमसान्र्सम्म िैकुन्ठ पराजलुी मििुन

६१४ इसाई समाज बर्दाया ६७३ 2070-07-07 2076-10-10 २०७७ असारमसान्र्सम्म राम शरण आचाया िलुररया-६ बर्दाया

६१५ जलर्दप विकास समाज ६७४ 2070-09-17 २०७६ असारमसान्र् सम्म शोभा थापा राजापरु १७ बर्दाया
६१६ बर्दाया संचार विकास संस्था ६७५ 2070-10-03 नविकरण नभएको बालकृष्ण ओली िलुररया-६ बर्दाया

६१७ ॐ केदारेश्वर िाम ट्रि ६७६ २०७०।१०।१५ 2076-10-08 २०७७ असारमसान्र्सम्म मललािर शमाा बााँसिढी नपा-८ बर्दाया

६१८ बर्दाया यिुा ब्लल्याकबक क्लि ६७७ 2070-10-07 २०७६ असारमसान्र् सम्म विमल केसी िलुररया-६ बर्दाया

६१९ क्तशि मक्तन्दर संरक्षण समममर् ६७८ 2070-10-08
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने । २०७४ असारमसान्र्सम्म जंिबहादरु दजी बारबर्दाया

६२० महादेि मक्तन्दर संरक्षण समममर् ६७९ 2070-10-12
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने । नविकरण नभएको मोहनलाल थारु बारबर्दाया

६२१ िर्दाया सनुचााँदी व्यािसायी संघ ६८० 2070-10-14 २०७६ असारमसान्र् सम्म प्रमेकुमार विश्वकमाा िलुररया-८ बर्दाया
६२२ सामदुावयक सेिा केन्र ६८१ 2070-10-12 २०७३ असारमसान्र्सम्म मोहनलाल थारु बारबर्दाया
६२३ स्िािलम्िी अपाङ्ग सशक्तिकरण केन्र ६८२ 2070-10-19 2076-05-05 २०७७ असारमसान्र्सम्म स्ममृर्का आचाया ठाकुरबाबा-९ बर्दाया

६२४ जेष्ठ नािररक सर्संि समाज ६८३ 2070-10-20 2076-07-27 २०७७ असारमसान्र्सम्म नन्दलाल पौडेल बााँसिढी-५ बर्दाया

६२५ भिुाल सेिा समाज ६८४ 2070-11-05 २०७६ असारमसान्र् सम्म टोपबहादरु भसुाल मििुन-६ बर्दाया
६२६ सजृनशील समाज नेपाल ६८५ 2070-11-20 २०७४ असारमसान्र्सम्म विमलाकुमारी खत्री क्षेत्रीमििुन
६२७ मत्रभिुन सामदुावयक पसु्र्कालय ६८६ 2070-11-27 2076-07-26 २०७७ असारमसान्र्सम्म नविन अमिकारी बााँसिढी-८ बर्दाया
६२८ सञ्चार र्था कला विकास मञ्च ६८७ 2070-12-04 नविकरण नभएको कमल वि मस िलुररया
६२९ सोल्टी ११ ,मसजानशील यिुा क्लि ६८८ 2070-12-06 २०७६ असारमसान्र् सम्म रेशमबहादरु िरुुङ्ग राजापरु-७ बर्दाया
६३० सामदुावयक सेिा केन्र ६८९ 2070-12-07 नविकरण नभएको राजकुमार मल्ल मििुन

६३१ विकासका लामि िार्ािरण र्था ग्राममण पिुाािार ६९० 2070-12-26 2076-09-20 २०७७ असारमसान्र्सम्म मर्लकबहादरु हमाल बााँसिढी-२ बर्दाया

६३२ उक्तत्पमडर् दमलर् संजाल उत्थान संघ ६९१ 2070-12-30 २०७२ असारमसान्र्सम्म कुमार वि।क। बााँसिढी

६३३ नेपाल िन्ििा समाज ६९२ 2071-02-11 2076-09-03 २०७७ असारमसान्र्सम्म र्दमलप िन्ििा बढैयार्ाल िापा-४

६३४ सामदुावयक सेिा केन्र ६९३ 2071-02-11 २०७५ असारमसान्र्सम्म अमरबहादरु चौहान िेरुिा
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६३५ मिसु्थली प्रमर्ष्ठान ६९४ 2071-03-04 २०७३ असारमसान्र्सम्म मि ुज्ञिाली मििुन
६३६ मवहला र्था बालबामलका हकवहर् संरक्षण समममर् बर्दाया६९५ 2071-03-10 नविकरण नभएको कुमारी िोमा शमाा िेरुिा
६३७ मवहला उद्यमी संघ नेपाल बर्दाया ६९६ 2071-04-06 २०७६ असारमसान्र् सम्म मि ुशमाा िलुररया-६ बर्दाया
६३८ घृर्कौक्तशक सिोत्रीय सनार्न समाज सेिा संघ ६९७ 2071-04-21 2076-10-08 २०७७ असारमसान्र्सम्म विरबहादरु खत्री ठाकुरबाबा-१ बर्दाया

६३९ बााँसिढी उद्योि िाक्तणज्य संघ ६९८ 2071-04-28 २०७६ असारमसान्र् सम्म राममसंह थारु बााँसिढी-५

६४० प्रिमर्क्तशल आमा समहु ६९९ 2071-04-29 2076-07-04 २०७७ असारमसान्र्सम्म दिुाा िरुुङ्ग बढैयार्ाल-३ बर्दाया
६४१ उद्योि बाक्तणज्य संघ बासिढी ७०० 2071-05-09 नविकरण नभएको कटकबहादरु वि।सी।बााँसिढी
६४२ फेस नेपाल ७०१ 2071-06-03 २०७५ असारमसान्र्सम्म शोभाकान्र् पौडेल िलुररया-६ बर्दाया
६४३ सखेुर्ी फे्रन्डस यिुा कल्ि ७०२ 2071-07-27 २०७६ असारमसान्र् सम्म मानबहादरु िली बााँसिढी-८ बर्दाया
६४४ दमलर् हकवहर् संरक्षण समममर् ७०३ 2071-07-28 नविकरण नभएको पणुाबहादरु सनुार िेरुिा
६४५ जेष्ठ नािररक समाज ७०४ 2071-07-30 2077-03-24 २०७७ असारमसान्र्सम्म नारायण प्रसाद शे्रष्ठ िलुररया-८ बर्दाया

६४६ कुसमु्बादेिी यिुा क्लि ७०५ 2071-08-09 २०७६ असारमसान्र् सम्म प्रमेबहादरु आले मििुन ९ बर्दाया

६४७ समदुाय विकास र्था सरोकार केन्र ७०६ 2071-09-03 २०७६ असारमसान्र् सम्म शमुसलकुमार लाममिानेिलुररया-६ बर्दाया
६४८ स्याउली बजार टोल सिुार संस्था ७०७ 2071-09-13 2076-06-29 २०७७ असारमसान्र्सम्म पणुाप्रसाद िौर्म बढैयार्ाल-८ बर्दाया
६४९ र्दपबहादरु राना स्मरृ्ी फाउण्डेसन ७०८ 2071-09-22 २०७५ असारमसान्र्सम्म अमप राना िलुररया
६५० सहकाया नेपाल ७०९ 2071-09-22 नविकरण नभएको कोमलप्रसाद थारु िलुररया
६५१ टुङ्गेश्वनाथ यिुा क्लि ७१० 2071-09-28 नविकरण नभएको रामलौटन थारु िलुररया
६५२ श्री ओमकारेश्वर क्तशि मक्तन्दर ७११ 2071-10-04 मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको २०७६ असारमसान्र् सम्म लक्ष्मणकुमार चौिरी बााँसिढी नपा-८ बर्दाया
६५३ मािापचु्रे यिुा क्लि ७१२ 2071-10-04 २०७५ असारमसान्र्सम्म ख्यामबहादरु के।सी। बढैयार्ाल

६५४ स्िर्न्त्र लठौहिा सास्कृमर्क यिुा क्लि ७१३ 2071-10-13 2076-09-02 २०७७ असारमसान्र्सम्म आशाराम थारु िेरुिा-४ बर्दाया

६५५ कामलका सामदुावयक पसु्र्कालय ७१४ 2071-10-13 2076-06-06 २०७७ असारमसान्र्सम्म र्दल्लीप्रसाद िौर्म बढैयार्ाल-८ बर्दाया

६५६ चरेु मध्यिर्ी िार्ािरण संरक्षण क्लि ७१५ 2071-10-27 २०७३ असारमसान्र्सम्म खमुाकान्र् लम्साल ठाकुरबाबा

६५७ जेष्ठ नािररक चौर्ारी ७१६ 2071-11-03 २०७६ असारमसान्र् सम्म लक्ष्मीकान्र् मर्ममल्सैनाठाकुरबाबा १ बर्दाया

६५८ मनुाल यनुाइटेड यिुा क्लि ७१७ 2071-11-04 २०७६ असारमसान्र् सम्म र्दमलपकुमार मसंह बढैयार्ाल-- बर्दाया
६५९ कविला यिुा क्लि ७१८ 2071-11-06 २०७६ असारमसान्र् सम्म राजेन्र थारु िेरुिा-६ बर्दाया
६६० सौिार् यिुा क्लि ७१९ 2071-11-19 २०७५ असारमसान्र्सम्म क्तखदिुा थारु ठाकुरबाबा-५

६६१ बााँसिढी सामदुावयक पसु्र्कालय र्था श्रोर् केन्र ७२० 2071-11-28 2076-07-06 २०७७ असारमसान्र्सम्म िोविन्दप्रसाद शमाा बााँसिढी ५ बर्दाया

६६२ जनकल्याण विकास समाज ७२१ 2071-12-08 २०७५ असारमसान्र्सम्म समुमत्रा सिेुदी बढैयार्ाल-६ बर्दाया
६६३ सर्खलिुा र्ाल संरक्षण उपभोिा समममर् ७२२ 2071-12-16 २०७६ असारमसान्र् सम्म बालकृष्ण चौिरी बारबर्दाया-९ बर्दाया
६६४ जैविक मािा र्था संरक्तक्षर् िन क्षेत्र संरक्षण केन्र ७२३ 2071-12-17 २०७४ असारमसान्र्सम्म कृष्णबहादरु पररयार मििुन
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६६५ पशपुमर् बजार व्यिस्थापन समममर् ७२४ 2071-12-20 2076-10-23 २०७७ असारमसान्र्सम्म मानबहादरु घर्ी मिर बढैयार्ाल-८ बर्दाया

६६६ कोर्ठयाघाट पयाटन विकास केन्र ७२५ 2071-12-25 नविकरण नभएको भरर् िली मििुन
६६७ चापािाई पररिार समाज ७२६ 2071-12-29 २०७४ असारमसान्र्सम्म रुरप्रसाद चापािाई बााँसिढी
६६८ पयाटन विकास केन्र बर्दाया ७२७ 2072-01-06 नविकरण नभएको ज्योर्ी पन्थी िलुररया
६६९ नि मसजानक्तशल सामदुावयक बायोगयास समहु ७२८ 2072-01-06 नविकरण नभएको बहादरु रैदास बढैयार्ाल
६७० टसी ियोइमलङ्ग बौि िमु्बा संस्था ७२९ 2072-01-08 2076-06-29 २०७७ असारमसान्र्सम्म यामबहादरु िरुुङ्ग मििुन निरपामलका ९ बर्दाया
६७१ ज्येष्ठ नािररक समाज ७३० 2072-01-16 २०७६ असारमसान्र् सम्म पूणाबहादरु चन्द बारबर्दाया-१० बर्दाया

६७२ जय श्री महादेि बाबा मक्तन्दर संरक्षण समममर् ७३१ 2072-01-20
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

नविकरण नभएको रामचरण थारु बारबर्दाया

६७३ जोर्परु थारु देउठन्िा व्यिस्थापन समममर् ७३२ 2072-02-32 2076-09-01 २०७७ असारमसान्र्सम्म दयाराम थारु राजापरु-२ बर्दाया
६७४ वपमडर् उत्थान संघ िििार बर्दाया ७३३ 2072-04-13 २०७५ असारमसान्र्सम्म कमलराज विश्वकमाा बारबर्दाया
६७५ शकु्र उच्च माध्यममक अल्मनाई एशोमसयसन ७३४ 2072-08-27 नविकरण नभएको िमाराज न्यौपाने मििुन
६७६ शाक्तन्र् आमा समहु ७३५ 2072-09-06 २०७६ असारमसान्र् सम्म हररकुमारी क्षेत्रीनी बढैयार्ाल-३ बर्दाया
६७७ देउस्थान विकास सामाक्तजक संस्था हररपरु ७३६ 2072-10-28 नविकरण नभएको आशाराम थारु िेरुिा

६७८ क्तशिमक्तन्दर संरक्षण सस्था मोहम्मदपरु(४ ७३७ 2072-11-16
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

नविकरण नभएको रामनेिास लोमनया िलुररया

६७९ बबई निर उद्योि िाक्तणज्य संघ भरुीिाउाँ ७३८ 2072-12-01 २०७६ असारमसान्र् सम्म यिुराज अमिकारी ठाकुरबाबा-१ बर्दाया

६८० िणेशहमथया बाबा मक्तन्दर संरक्षण समममर् ७३९ 2072-12-26
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

नविकरण नभएको दलेराम थारु राजापरु

६८१ थारु िैडािा िरुुिा समाज ७४० 2072-12-26 नविकरण नभएको पक्तण्डर् थारु राजापरु
६८२ क्तशक्षा यनुेस्को केन्र ७४१ 2072-12-29 २०७५ असारमसान्र्सम्म शोभाकान्र् पौडेल िलुररया
६८३ संस्कृमर् यनुेस्को केन्र िलुररया ७४२ 2072-12-30 नविकरण नभएको अमनल पोख्रले िलुररया

६८४ योिेश्वर मक्तन्दर नौरंिा ७४३ 2073-01-06
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

२०७६ असारमसान्र् सम्म नानीराम उपाध्याय िेरुिा-६ बर्दाया

६८५ जेष्ठ नािररक संघ ७४४ 2073-01-24 2076-11-14 २०७७ असारमसान्र्सम्म रणचन्र चौलािाई राजापरु-८ बर्दाया
६८६ लाली िरुास सामाक्तजक खेलकुद क्लि ७४५ 2073-01-29 नविकरण नभएको डम्बरबहादरु खत्री मििुन
६८७ जेष्ठ नािररक समहु संस्था ७४६ 2073-02-02 2076-06-02 २०७७ असारमसान्र्सम्म दयाराज शमाा पौडेल बढैयार्ाल-३ बर्दाया
६८८ कुस्मा देिी यिुा स्पोटा क्लि ७४७ 2073-02-18 नविकरण नभएको केशलुाल थारु बारबर्दाया

६८९ क्तशि पािार्ी मक्तन्दर ७४८ 2073-02-18
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

नविकरण नभएको असफी अवहर िलुररया

६९० राजापरु सावहक्तत्यक प्रमर्ष्ठान ७४९ 2073-04-12 नविकरण नभएको जंिबहादरु शाही राजापरु
६९१ ज्ञानज्योर्ी नेपाल ७५० 2073-04-18 नविकरण नभएको कविर्ा अमिकारी बढैयार्ाल
६९२ र्म ु्ये ल्ह ुसंघ िरुुङ्ग सांस्कृमर्क संघ ७५१ 2073-06-05 2076-06-30 २०७७ असारमसान्र्सम्म अमर िरुुङ्ग मििुन-७ बर्दाया

६९३ क्तशि मक्तन्दर संरक्षण समममर् ७५२ 2073-06-20 मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

२०७६ असारमसान्र् सम्म लालीचन्र थारु बााँसिढी-३ बर्दाया
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६९४ बर्दाया एम्बलेुन्स चालक संघ ७५३ 2073-07-30 नविकरण नभएको बसन्र्कुमार महर्ो िलुररया
६९५ बर्दाया एकीकृर् संरक्षण यिुा मंच ७५४ 2073-08-07 नविकरण नभएको ममनाकुमारी थारु ठाकुरबाबा

६९६ कमाशील नेपाल ७५५ २०७३।०८।०८
कमाशील र्था स्िािलम्बी समाज मनमााण िना पहल िने

२०७५ असारमसान्र्सम्म बजारे चौिरी िलुररया-५ बर्दाया

६९७ रामजानकी पााँचिाम मक्तन्दर संरक्षण समममर् ७५६ 2073-08-09 2076-06-24
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

२०७७ असारमसान्र्सम्म दरिारी थारु बारबर्दाया-८ बर्दाया

६९८ दिुाा मक्तन्दर संरक्षण समममर् ७५७ 2073-08-09
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

नविकरण नभएको ओम शमाा काफ्ले बारबर्दाया

६९९ बर्दाया संचार समहु ७५८ 2073-08-17 2076-04-17 २०७७ असारमसान्र्सम्म केशि कोइराला राजापरु-४ बर्दाया
७०० पयाटन विकास समाज ७५९ 2073-08-29 2076-11-06 २०७७ असारमसान्र्सम्म पािार्ी काफ्ले बढैयार्ाल-६ बर्दाया
७०१ मसजानक्तशल जनशक्ति समाज ७६० 2073-09-07 २०७६ असारमसान्र् सम्म चन्रबहादरु सनुार मििुन-९ बर्दाया
७०२ मैथली मवहला विकास समाज ७६१ 2073-09-26 २०७५ असारमसान्र्सम्म अमनर्ा ममश्र िलुररया
७०३ मकु्तस्लम उत्थान समाज ७६२ २०७३।०९।२८ २०७५ असारमसान्र्सम्म जावकर ममनहार िलुररया -११ बर्दाया
७०४ यिुा उत्थान समाज ७६३ 2073-09-29 नविकरण नभएको लमलर्ा थापा बारबर्दाया
७०५ जेष्ठ नािररक कल्याणकारी संस्था ७६४ 2073-10-04 नविकरण नभएको हररलाल कडेल ठाकुरबाबा

७०६ क्तशिकृष्ण सनार्न मक्तन्दर ७६५ 2073-10-25
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

नविकरण नभएको कमल प्रसाद कडेल ठाकुरबाबा

७०७ थारु िरुुिा िैडािा ढकेहरिा समाज बर्दाया नेपाल ७६६ २०७३।१०।२६ 2076-10-28 २०७७ असारमसान्र्सम्म मानबहादरु थारु बााँसिढी नपा-८ बर्दाया

७०८ कामलका मक्तन्दर ७६७ 2073-10-26
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

नविकरण नभएको विरबहादरु सनुार िलुररया

७०९ नारी जािरण र्था उत्थान संस्था ७६८ 2073-12-06 नविकरण नभएको विमला क्तज।सी। राजापरु
७१० थारु सास्कृमर्क संग्रहालय र्था सूचना प्रमर्ष्ठान बर्दाया ७६९ 2073-12-06 नविकरण नभएको महादेि थारु राजापरु

७११ बढुी भिानी भििर्ी मक्तन्दर ७७२ 2073-12-29
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

नविकरण नभएको थमुलाल विि बारबर्दाया

७१२ बर्दाया क्तजल्ला क्लि महासंघ ७७३ २०७४।०१।१७ २०७६ असारमसान्र् सम्म महेन्रप्रकाश मिरी िलुररया-५ बर्दाया

७१३ रामदेिी मक्तन्दर ७७४ २०७४।०२।०१
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

नविकरण नभएको रामविनेश मसंह मििुन

७१४ मनुाल बौि िमु्बा ७७५ २०७४।०२।०२ २०७६ असारमसान्र् सम्म चन्रबहादरु र्ामाङ्ग बढैयार्ाल-९ बर्दाया

७१५ क्तशि मक्तन्दर सेिा समममर् ७७६ २०७४।०२।०४
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

नविकरण नभएको नारायण थारु बााँसिढी

७१६ यिुा र्दिो मञ्च ७७७ २०७४।०२।११ नविकरण नभएको समनर्ा थारु बढैयार्ाल

७१७ हनमुान मक्तन्दर मििुन ७७८ २०७४।०२।२६
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

नविकरण नभएको रुमबहादरु खत्री मििुन

७१८ कामलका बाजा संरक्षण केन्र ७७९ २०७४/०२/३१ 2076-09-17 २०७७ असारमसान्र्सम्म भोलानाथ अमिकारी बााँसिढी-६ बर्दाया
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७१९ पशपुमर् क्तशि मक्तन्दर बााँसिढी बर्दाया ७८० २०७४।३।२८ 2076-06-28
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

२०७७ असारमसान्र्सम्म केशिबहादरु के.सी. बााँसिढी-९ बर्दाया

७२० मर्रक्तम्िकेश्वर महादेि मक्तन्दर ७८१ २०७४।४।१६
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

२०७६ असारमसान्र् सम्म कृण कुमारी िमनी बढैयार्ाल-७ बर्दाया

७२१ सहकारी कमाचारी समाज नेपाल ७८२ २०७४।४।२० २०७६ असारमसान्र् सम्म डम्बरबहादरु के.सी. िलुररया-७ बर्दाया

७२२ मिेशी दमलर् एकर्ा समाज ७८३ २०७४।४।२६ २०७६ असारमसान्र् सम्म लक्तक्षराम रैदास चमार िलुररया-११ बर्दाया

७२३ खड्कदेिी मक्तन्दर संरक्षण समममर् ७८४ २०७४।४।२७
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

२०७६ असारमसान्र् सम्म निेन्र चन्द बााँसिढी-८ बर्दाया

७२४ अकला देिी मक्तन्दर समममर् ७८५ २०७४।५।१९
मक्तन्दर संरक्षण िने र िैर्दक संस्कार यिु समाजको 
मनमााण िने ।

नविकरण नभएको रविन्र रािल क्षेत्री बढैयार्ाल-३ बर्दाया

७२५ कामलका देिी यिुा समाज ७८६ २०७४।६।४ नविकरण नभएको जीिराज िली मििुन-९ बर्दाया
७२६ विजय यिुा जािरण समाज ७८७ २०७४।६।१८ नविकरण नभएको रामवकशोर थारु बारबर्दाया-११ 
७२७ उज्यालो नेपाल ७८८ २०७४।६।२६ नविकरण नभएको मेघराज मसगदेल बारबर्दाया-६ बर्दाया
७२८ सामदुावयक विकास यिुा समाज ७८९ २०७४।८।४ 2076-06-16 २०७७ असारमसान्र्सम्म चन्रबहादरु सनुार िलुररया-९ बर्दाया

७२९ समाजकल्याणका लामि यिुा ७९० २०७४।९।९

र्दिो कृवि र र्दिो विकासका उदे्दश्यहरुको सचेर्ना 
जिाउने.। 
बालबामलका र्था यूिा ििाको चौर्फी विकास िने र 
चेर्ना जिाउने । नविकरण नभएको मर्थाराज पौडेल

मििुन-८ बर्दाया

७३० नेपाल िोआर बन्जारा उत्थान संघ ७९१ २०७४।९।१७
िोआर बन्जारा जार्ीको भािा संस्कृर्ी पेशाको संरक्षण 
संििान िने नविकरण नभएको हकुुम मसंह बन्जारा

िलुररया-३ बर्दाया

७३१ सप्तरंिी मञ्च ७९२ २०७४।१०।०९ 2076-07-15

शाक्तन्र्, सदभाि, मानि अमिकार र्था समाक्तजक न्ययका 
लामि अग्रसर हनु,े क्तशक्षा, स्िास््य, सरसफाइ, कृवि, 
प्राकृमर्क विपद र्था जलिाय ुपररिर्ान र सामाक्तजक 
न्याय सम्िन्िी जनचेर्ना मलुक कायाक्रम संचालन िने 
।

२०७७ असारमसान्र्सम्म

विष्णबुहादरु थापा

िलुररया-२ बर्दाया

७३२ ठाकुरबाबा यिुा समाज ७९३ २०७४।१०।१९

समदुायमा सरसफाइ लिायर् काया संचालन िने
कला संस्कृर्ी सम्िन्िी विमभन्न रचनात्मक काया िना 
पहल िने
 खेलकुद विकासका लामि आिश्यक विमभन्न 
कायाक्रमहरु संचालन िना पहल िने

नविकरण नभएको पिनकुमार थापा ठाकुरबाबा-९ बर्दाया
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७३३ कृयवटभ यूथ ग्रपु ७९४ २०७४।११।२२

नािररकलाई चेर्नक्तशल बनाउने । स्िास््य र्था 
िार्ारणमा सचेर्ना फैलाउने । यूिामैत्री िाउाँपामलका 
मनमााण िने । मानि अमिकारको संरक्षण र प्रििान 
िने । खेलकुद विकास िने ।

नविकरण नभएको विरेन्र थापा क्षेत्री बढैयार्ाल-१ बर्दाया

७३४ मामलका मक्तन्दर संरक्षण समममर् ७९५ २०७४।११।२३

कुनै आय आजानका वक्रयाकलापहरु िने िैन । 
िाममाक वक्रयाकलापको माध्यमबाट समाजमा नैमर्क 
आचरण अमभिवृिको लामि िेलािेलामा सप्ताह, यज्ञ, 
परुाणहरु लिाउने र्था पजुाआजा िने ।

२०७६ असारमसान्र् सम्म मललाकण्ठ बराल बढैयार्ाल-२ बर्दाया

७३५ राम जानकी मक्तन्दर व्यिस्थापन समममर् ७९६ २०७४।१२।०५

िाममाक वक्रयाकलाप बढाई समाजमा नैमर्क जािरण 
िराई आत्मा र परमात्माको सम्िन्ि देखाउने कायामा 
जोड र्दने । नेपाललाई विश्व साम ुवहन्द ुरािको रुपमा 
पररक्तचर् िराउने ।भििान श्रीराम र सीर्ाको मललाका 
ज्ञान र्दने ।

नविकरण नभएको चेर्नाथ उपाध्याय मििुन-५ बर्दाया

७३६ बढैयार्ाल उद्योि िाक्तणज्य संघ ७९७ २०७४।१२।०६ 2076-12-03

नेपालको उद्योि र्था व्यापारको संस्थािर् वहर्, क्षमर्ा 
र प्रभािकाररर्ामा ििृी िने, उद्योि व्यापारी रोजिार 
दार्ाहरुको हकवहर् सरुक्तक्षर् िने िराउने ।

२०७७ असारमसान्र्सम्म बालकृष्ण लाममिाने बढैयार्ाल-६ बर्दाया

७३७ सकृय यिुा समाज नेपाल ७९८ २०७४।१२।१२

सम्पणुा जार्ीको भािा, संस्कृमर्, पेशाको संरक्षण 
सम्ििान िने खालको कायाक्रम संचालन िने, 
वपिमडएका िेरोजिार यिुाहरु र्था मवहलाहरुको क्तशक्षा, 
रोजिारमा समािेशीको पहल िने

नविकरण नभएको राजेश िोमडया िलुररया-४ बर्दाया

७३८ थारु भािा उत्थान मञ्च नेपाल(िोचाली पररिार) ७९९ २०७४।१२।१३
थारु जामर्को लोप हदैु िइरहेको भािा सावहत्यको एिम 
संस्कृमर्को जिने र विकास िने

नविकरण नभएको जगिपु्रसाद चौिरी बारबर्दाया-६ बर्दाया

७३९ दैलेखी पञ्चकोशी ज्िाला समाज सिुार समममर् ८०० २०७४।१२।१६
दैलेक्तख बन्िहुरुमा एक आपसमा सहयोि सदभाि 
ममत्रर्ा र भाईचाराको सम्िन्ि कायम िने । 
िेलािेलामा रिदान कायाक्रम िरी रिर् संकलन िने ।

नविकरण नभएको केशि बहादरु के.सी. बााँसिढी-९ बर्दाया

७४० दिुाा भिानी मक्तन्दर संरक्षण समममर् ८०१ २०७४।१२।२५ िाममाक वक्रयाकपालको माध्यमबाट समाजमा नैमर्क 
आचरण ििृी िने र िाममाक व्यक्तित्िहरु उत्पादन िने

२०७६ असारमसान्र् सम्म जंिे बस्नेर् बढैयार्ाल-२ बर्दाया

७४१ सहयोिी पाइला सामाक्तजक संस्था ८०२ २०७४।१२।२६

शाक्तन्र्, सदभाि, मानि अमिकार र्था समाक्तजक न्याय 
कायम िने । क्तशक्षा स्िास्थय सरसफाई प्राङ्गाररक कृवि 
खेर्ी जलबाय ुपररिर्ान जैविक विवििर्ा संरक्षण 
पयाािरण मैत्री पयाटन प्राकृमर्क विपद र सामाक्तजक 
न्याय सम्िन्िी
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७४२ दिुाामार्ा मक्तन्दर ८०३ २०७४।१२।२८

िाममाक र्था सांस्कृमर्क मठ मक्तन्दर पाटी पौिा 
िमाशाखा संरक्षण िने । सरसफाई लिायर्का काया 
िना सहयोि िने ।

२०७६ असारमसान्र् सम्म क्तखम बहादरु खड्का बढैयार्ाल-२ बर्दाया

७४३ सरय ुजािरण अमभयान ८०४ २०७४।१२।२९ 2076-09-14 शाक्तन्र् सदभाि मानि अमिकार र्था सामाक्तजक न्यायका 
लामि विमभन्न कायाक्रम संचालन िने

२०७७ असारमसान्र्सम्म विन्द ुकुमारी क्तज.सी. िलुररया-४ बर्दाया

७४४ देिकोटा बन्ि ुसमाज ८०५ २०७४।१२।२९

देिकोटा बन्िहुरुको आफ्नो कुल िमा संस्कार परम्परा 
र संस्कृमर्को अध्ययन र्था अनसुन्िान िरर भावि वपढी 
समेर्लाई यसको महत्ि बोि िराई त्यसलाई 
मनरन्र्रर्ा र्दने ।

२०७६ असारमसान्र् सम्म बलराम देबकोटा बााँसिढी-५ बर्दाया

७४५ फरावकलो िर्ी नेपाल ८०६ २०७४।१२।३० 2076-05-31

क्तजल्लामा शिु खानेपानी सरसफाई खेलकुद क्तशिा 
स्िास््य लिायर् समाजमा रहेका विद्यमान कुररर्ीको 
अत्न्य िरर समिृ समाज मनमााण िने

२०७७ असारमसान्र्सम्म रमेश चौिरी राजापरु-५ बर्दाया

७४६ नि भििर्ी मक्तन्दर संरक्षण समममर् ८०७ २०७४।०१।०२

िाममाक वक्रयाकलापको माध्यमबाट समाजमा नैमर्क 
आचरण अमभििृी िने । िाममाक व्यक्तित्िहरु उत्पादन 
िने ।

नविकरण नभएको दिुाा प्रसाद उपाध्याय बढैयार्ाल-२ बर्दाया

७४७ िरुााँस आमा समाज ८०८ २०७५।०२।०२
घरेल ुर्था मवहला वहंसा अन्त्य िने, मवहलालाई 
राज्यको मलुिारमा समावहर् िने

२०७६ असारमसान्र् सम्म आशा कुमारी संजेल बााँसिढी न.पा. ६ बर्दाया

७४८ कल्पेश्वर महादेि मक्तन्दर ८०९ २०७५।०२।०९ 2076-11-22

वहन्द ुिमा अनसुारमा हनुे िाममाक परम्परा अनसुार नत्य 
एिम बिा र्दनहरुमा मनाइने चाडपिा र मेलाहरुको 
संरक्षण सम्ििान र विकास िरी िाममाक संस्कृमर्क 
र्त्िहरु जोिाएर राख्ने

२०७७ असारमसान्र्सम्म अध्यक्ष मिरबहादरु थापािेरुिा-६ बर्दाया

७४९ रेउटीनीया देिी संरक्षण संघ नेपाल ८१० २०७५।०२।११ 2076-07-17

थारु िरुुिा र्था बैडािा ढकेहरिा सोह्रीमनयाहरुको 
परम्परािर् ज्ञान र्था अभ्यासलाई संस्थािर् विकास 
िने, थारु भािा सावहत्य संस्कृमर् पेशा परम्परा पजुापाठ 
संस्कार आर्द व्यिस्थापन संचालन र संरक्षण िना 
सहजीकरण िने ।

२०७६ असारमसान्र् सम्म अध्यक्ष रािेश्याम थारुमििुन-४ बर्दाया

७५० मििुन निर चेम्बर अफ कमसा ८११ २०७५।०४।१४ मििुन निरपामलकाको उद्योि, िाक्तणज्य, बैवङ्कङ्ग, विमा, 
कृवि, पयाटन सेिा व्यिसाय आर्दको प्रििान िने ।

२०७६ असारमसान्र् सम्म अध्यक्ष जसविर बढुा क्षेत्रीमििुन-८ बर्दाया

७५१ अिा नाररश्वर मनोकामना महादेि मक्तन्दर ८१२ २०७५।०४।१८

यस क्षत्रमा रहेका िाममाक र्था सांस्कृमर्क मठ मक्तन्दर 
पाटी पौिा िमाशाखा संरक्षण िने सरसफाई लिायर्का 
काया िना सहयोि िने

२०७६ असारमसान्र् सम्म अध्यक्ष राम और्ार यादििलुररया-४ बर्दाया
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७५२ बर्दाया चेम्बर अफ कमसा ८१३ २०७५।०४।२५

उद्योिी र व्यापारीहरुको हकवहर् र अमिकार सरुक्तक्षर् 
िना मनुाफा रवहर् र्िरले काया िने िराउने । उद्योिी 
व्यापारी ििामा एकर्ा र मैत्रीपणुा सदभािनाको ििृी 
िने िराउने ।

२०७६ असारमसान्र् सम्म अध्यक्ष उदयराज लम्सालिलुररया-६ बर्दाया

७५३ नारी जािरण र्था उत्थान संस्था ८१४ 2075-05-12

समाजमा रहेका विकृर्ी, विसंिमर्, अन्िविश्वास 
कुरीमर्को अन्त्यका लामि जनचेर्ना फैलाउदै अक्तशक्षा 
असमानर्ा अिसर विभेद र आमथाक विपन्नर्ाका कारण 
पिाडी पाररउका दमलर् आर्दबासी जनजार्ी मिेशी 
मकु्तस्लम समान्र्कृर् अल्पसंख्यक आर्द मवहलाहरुको 
उत्थान एिम विकासका लामि कायाहरु िने

२०७६ असारमसान्र् सम्म अध्यक्ष विमला क्तज.सी.राजापरु-४ बर्दाया

७५४ नेपाल कपडा र्था मसलाई व्यिसायी संघ ८१५ 2075-05-17

बर्दाया क्तजल्लाका विमभन्न स्थानहरुमा रहेका सम्पणुा 
कपडा र्था मसलाई पेशा व्यिसाय िरेका व्यक्तिहरुसंि 
समन्िय िदै सामवुहक हकवहर्को संरक्षण िना राविय 
स्र्रमा एकीकृर् कपडा र्था मसलाई व्यिसायी 
संस्थाको विकास िने िराउने ।

२०७६ असारमसान्र् सम्म अध्यक्ष दलबहादरु नेपाली

बााँसिढी-५ बर्दाया

७५५ वहन्द ुसनार्न िमा संरक्षण िंिा सािर ८१६ 2075-05-20

आफ्नो िडा, टोल मिमेकमा शाक्तन्र् सरुक्षाका लामि 
विमभन्न प्राविमिक र्था जनशक्ति पररचालनमा पहल िने 
। शिु पानी, सरसफाई र्था ढल मनकासको स-ु
व्यिस्थाका लामि आिश्यक पहल िने

२०७६ असारमसान्र् सम्म अध्यक्ष िेदा थारु बारबर्दाया-४ बर्दाया

७५६ सामदुावयक विकास केन्र िलुररया ८१७ 2075-05-22
स्थानीय सशुासन समिृी र र्दिो शाक्तन्र् प्रििानका लामि 
स्थानीय समदुायको वहर् अनकुुल बस्र् ुर्था सेिाको 
बारेमा जनचेर्नामलुक कायाक्रम संचालन िने

२०७६ असारमसान्र् सम्म अध्यक्ष डम्मरबहादरु पररयारिलुररया-६ बर्दाया

७५७ बर्दाया मग्रल उद्योि व्यिासायी संघ बर्दाया ८१८ 2075-06-01

मग्रल व्यिसायीहरुको एक आपसमा सहयोि, समन्िय, 
सदभािना र समझदारीको विकास िरर व्यिसावयक हक 
वहर्लाई मयाार्दर् सवु्यिक्तस्थर् एिम सम्मामनर् िराउने 
र्फा  आिश्यक काया िने, मग्रल व्यिसायीहरुलाई 
व्यिसाय संचालनको क्रममा आइपने र आउन सक्ने 
कुनै वकमसमको बािा अडचन विपत्ती एिम विविि 
समस्याको मनराकरणको लामि सैदि कवटबि रहने ।

२०७६ असारमसान्र् सम्म अध्यक्ष देिीराम चौिरीिलुररया-५ बर्दाया

७५८ बााँसिढी निर चेम्बर अफ कमसा ८१९ 2075-06-08

बााँसिढी निरपामलकाको उद्योि िाक्तणज्य कृवि पयाटन 
सेिा व्यिसाय आर्दको प्रििान िने िराउने उद्यो 
व्यापारर बिामा एकर्ा र मैमत्रपणुा सदभािनाको िवृि 
िने िराउने ।

२०७६ असारमसान्र् सम्म सरेुन्र बहादरु कुिर बााँसिढी-४ बर्दाया
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७५९ संघररया क्तशि मक्तन्दर ८२० 2075-06-12

सनार्न वहन्द ुिमाानसुार दैमनक एिम चाडपिामा मनत्य 
पजुापाठ र्था भजनकृर्न िरर समाजलाई नैमर्क र 
चररत्रिान बनाउने ।

२०७६ असारमसान्र् सम्म सरुजरुाम चौिरी मििुन-४ बर्दाया

७६० िेरुिा जेष्ठ नािररक समन्िय समममर् ८२१ 2075-06-23 2076-04-21

िेरुिा िाउाँपामलका मभत्र बसोबास िने जेष्ठ 
नािररकहरुलाई आिश्यक मानविय आिश्यकर्ा 
पररपूमर्ा भएको न्यायपणुा र आत्मसम्मानका साथ बाच्न 
पाउने अिस्थाको सजृना िनुा । जेष्ठ नािररकका 
हकवहर् सवुििा र्था भलाईका लामि अन्य सबै 
उपायहरु अिलम्बन िने ।

२०७७ असारमसान्र्सम्म नारायणप्रसाद सापकोटािेरुिा-५ बर्दाया

७६१ कुखरुा पालक व्यिसायी वकसान संघ बर्दाया ८२२ 2075-06-23

कुखरुा पालक व्यिसायीहरुको एक आपसमा सहयोि, 
समन्िय, सदभािना र समझदाररको विकास िरर 
व्यिसावयक हक वहर्लाई मयाार्दर् स-ुव्यिक्तस्थर् एिम 
सम्मामनर् िराउने र्फा  आिश्यक काया िने, कुखरुा 
पालक व्यिसायीहरुलाई व्यिसाय संचालनको क्रममा 
आइपने िा आउन सक्ने कुनै वकमसमको बािा अडचन, 
विपत्ती एिम विविि समस्याको मनराकरणको लामि 
सदैि कवटबि रहन,े कुखरुा पालक व्यिसायीहरुको 
समयानकुुल विकास विस्र्ार र्था सदुृवढकरण िनुाको 
साथै यस व्यिसायसंि सम्िक्तन्िर् अन्य व्यक्ति िा 
समममर् संघ संस्थासंि समन्िय िने, राविय अथार्न्त्रको 
विकासमा सहयोि पयुााउनकुा साथै कुखरुा पालक 
व्यिसायी, व्यापारी र जनवहर्को लामि सेिा मलुक 
कायामा सहयोि पयुााउने

२०७६ असारमसान्र् सम्म महेशकुमार शाह बााँसिढी-९ बर्दाया

७६२ बारबर्दाया मरुिा ि बहरी संरक्षण समममर् ८२३ 2075-07-11

थारु जामर्का प्राक्तचन कला संस्कृर्ीहरुको संरक्षण, 
सम्ििान र्था प्रििान िने, थारु जामर्को लोप हुाँदै 
िइरहेको थारु संस्कृमर्को जिेनाा र विकास िने र 
देिी, देउर्ा, िरुुिा, आइर्िारी, हरेरी पजुा, लिाङ्गी 
पजुा र्था बारबर्दाया मरुिासंिै थारु कला, संसकृर्ी, 
भेिभिुा, परम्परािर् ररमर्ररिाज लिायर् विियहरु 
सवहर्को एक ऐमर्हामसक थारु बहरी स्थापना िने

२०७६ असारमसान्र् सम्म मङर्ा थारु

बारबर्दाया-५ बर्दाया
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७६३ भिरैया र्ाल मसंमसार क्षेत्र संरक्षण समममर् ८२४ 2075-07-11

भकरैया र्ाल मसंमसार क्षेत्रको संरक्षण विकास िरर 
पयाटकीय विकास िने, िार्ािरणीय प्रयािरणीय िाममाक 
र्था सांस्कृमर्क सम्पदाको संरक्षण र सम्ििान िने, 
िार्ािरणीय प्रदिुण रोकथाम िकृ्षारोपण र्था जलािार 
एिमे् जलश्रोर् संरक्षण िने, सामाक्तजक जनचेर्ना र्था 
सशक्तिकरणका कायाहरु िने

भरर्बहादरु खत्री

मििुन-३ बर्दाया

७६४ बालकुमारी यिुा समाज ८२५ 2075-07-11
िार्ािरणीय प्रदिुण रोकथाम कायाको लामि िकृ्षारोपण 
र्था जलािार एिमे् जलश्रोर् संरक्षण िने, सामाक्तजक 
जनचेर्ना र्था सशक्तिकरणका कायाहरु िने,

होमबहादरु चौिरी मििुन-३ बर्दाया

७६५ रुक्तक्मणी रािाकृष्ण मक्तन्दर ८२६ 2075-07-26 2076-05-26
िैष्णिरामानजु सम्पदा अनसुार पजुापाठ र्था िाममाक 
काया िने

२०७७ असारमसान्र्सम्म सोमनाथ शमाा
िलुररया-६ बर्दाया

७६६ िौशाला व्यिस्थापन समममर् बर्दाया ८२७ 2075-08-24 िाडा पशहुरुको व्यिस्थापन २०७६ असारमसान्र् सम्म िेर्प्रसाद शमाा मििुन-५ बर्दाया

७६७ जिन्नाथ मक्तन्दर र्था सांस्कृमर्क कला केन्र ८२८ 2075-09-11
थारु संस्कृमर् र्था कला सावहत्यको संरक्षण र्था 
विकास िना

२०७६ असारमसान्र् सम्म मर्लकबहादरु चौिरी
बढैयार्ाल-८ बर्दाया

७६८ इन्रेणी मसजानशील समाज ८२९ 2075-09-18 2076-07-05

आदीबासी जनजार्ी र्था मवहला बिालाई समाजमा 
प्रत्येक क्षेत्रमा चेर्ना मलुक कायाक्रम िारा सशि 
बनाई राज्यको प्रत्येक संरचनामा विचको अथापूणा 
प्रमर्मनमित्ि िराउदै आफ्ना हक अमिकार प्रमर् सचेर् 
िराउने ।

२०७७ असारमसान्र्सम्म ररर्ा शाह

राजापरु-२ बर्दाया

७६९ वक्रयाशील यिुा समाज ८३० 2075-09-19 2076-11-22

यिुापसु्र्ामा दक्तखएका िमु्रपान, मध्यपान, जिुार्ास, 
लािपुदाथाको सेिन जस्र्ा कुलर्हरु न्यूमनकरणका लामि 
यिुाहरुको बढी भन्दा बढी सहभािीर्ामा सचेर्नामलुक 
कायाक्रम संचालन िने ।

२०७७ असारमसान्र्सम्म रामवकसोर थारु

िलुररया-६ बर्दाया

७७० राजी विकास समाज ८३१ 2075-09-24

आफ्नो टोलमा सरुक्तक्षर् खानेपानी, ढल मनकास, 
खेलकुद र्था िार्ािरण लिायर्का विियमा 
चेर्नामलुक र्था आयमलुक काया िना सहयोि िने

२०७६ असारमसान्र् सम्म मभमबहादरु राजी
मििुन-५ बर्दाया

७७१ बारबर्दाया उद्योि िाक्तणज्य संघ ८३२ 2075-10-24
नेपालको उद्योि र्था व्यापारको संस्थािर् वहर्, क्षमर्ा 
र प्रभािकाररर्ामा ििृी िने, उद्योि व्यापारी रोजिार २०७६ असारमसान्र् सम्म बलराम कंडेल बारबर्दाया-६ बर्दाया

७७२ िडा स्र्ररय जेष्ठ नािररक सञ्जाल ८३३ 2075-11-05 2076-11-06
िडा मभत्र बसोबास िने जेष्ठ नािररकहरुलाई आिश्यक 
मानिीय आिश्यकर्ा पररपूमर्ा भएको न्यायपूणा र आत्म 
सम्मानका साथ बाच्न पाउने अिस्थाको मसजाना िने ।

२०७७ असारमसान्र्सम्म र्ोयाराम ढकाल

िलुररया-११ बर्दाया

७७३ काली मार्ा मक्तन्दर ८३४ 2075-11-13

िाममाक र्था सांस्कृमर्क मठ मक्तन्दर पाटी पौिा 
िमाशाखा संरक्षण िने । सरसफाई लिायर्का काया 
िना सहयोि िने ।

२०७६ असारमसान्र् सम्म विष्ण ुयादि
िलुररया-११ बर्दाया
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७७४ बर्दाया नेत्रवहन वक्रकेट संघ ८३५ 2075-11-14

दृवि वहनहरुको एक आपसमा सहयोि समन्िय 
सदभािना र्था समझदारी विकास िरी व्यािसावयक 
हकवहर्लाई मयाार्दर् सवु्यिक्तस्थर् एिम सम्मामनर् 
िराउने कायामा पहल िने ।

२०७६ असारमसान्र् सम्म हररप्रसाद मर्ममल्सीना जैसी

िलुररया-१ बर्दाया

७७५ विशेश्वर महादेि मक्तन्दर ८३६ 2075-11-23

िडामा रहेको कला, सावहत्य, संमिर्, संसकृमर्, 
ऐमर्हामसक र परुार्ाक्तत्िक सम्पदाहरुको संचालन 
संरक्षण र सम्बिान िने िराउने

२०७६ असारमसान्र् सम्म र्दनानाथ ज्ञिाली
बााँसिढी-८ बर्दाया

७७६ शाक्तन्र् मवहला कल्याण समाज ८३७ 2075-11-28 2076-11-02

सरसफाई, जामर्य िुिािुर् अन्त्य, मवहला सम्िन्िी 
कानूनी अमिकारका लामि सचेर्ना मलुक कायाक्रम 
संचालन िने

२०७७ असारमसान्र्सम्म पम्फा कुमारी लोहार
िलुररया-१२ बर्दाया

७७७ रािाकृष्ण मक्तन्दर संचालन र्था व्यिस्थापन समममर् ८३८ 2075-12-10

घरेल ुिार्ािरक्तणय सरसफाई, शारीररक मानमसक 
शवुिकरण उच्च नैमर्क िल चररत्र मनमााण िनेखाले 
अन्य वक्रयाकलाप संचालन िने ।

२०७६ असारमसान्र् सम्म कविनाथ योिी
ठाकुरबाबा-६ बर्दाया

७७८ क्तशि मक्तन्दर ८३९ 2075-12-14
यस क्षेत्रमा रहेका िाममाक र्था सांस्कृमर्क मठ मक्तन्दर 
पाटी पौिा िमाशाला संरक्षण िने

२०७६ असारमसान्र् सम्म रामजानकी अवहर
िलुररया-११ बर्दाया

७७९ िोविन्देश्वर महादेि क्तशि मक्तन्दर ८४० 2075-12-27

क्तशक्षा, स्िास््य, िार्ािरण, खानेपानी, सरसफाई, िैकक्तल्पक 
उजााका क्षेत्रमा समाजमा रहेका विमभन्न ििाहरुलाई आिश्यक 
सहयोि पयुााउने, समाजमा वपिडीएका ििालाई ज्ञान, शीप, 
हामसल िराई कायादक्षर्ाको विकासका लामि आयमलुक 
व्यिसाय र्था अन्य रोजिारी मलुक कायाक्रमहरु संचालन िने, 
मवहना अनाल, बालबामलका, ििृििृा, िररब, असहाय, अपाङ्ग, 
विस्थावपर् र असिहरुलाई सम्मानपिुाक जीिन यापन िना 
सक्ने र्लु्याउन आिश्यक सहयोि िने िराउने

२०७६ असारमसान्र् सम्म नरबहादरु राना मिर

बढैयार्ाल-२ बर्दाया

७८० रक्षा प्रमर्ष्ठान ८४१ 2075-12-27

शिक्षा, स्वास््य, वातावरण, खानेपानी, सरसफाई, वैकशल्ब्पक 

उर्ााका के्षत्रमा समार्मा रहकेा शवशिन्न वर्ाहरुलाई आवश्यक 

सहयोर् पयुााउने, समार्मा शपछडीएका वर्ालाई ज्ञान, िीप, 

हाशसल र्राई कायादक्षताको शवकासका लाशर् आयमलुक 

व्यवसाय तथा अन्य रोर्र्ारी मलुक कायाक्रमहरु संचालन र्ने, 

मशहना अनाल, बालबाशलका, वदृ्धवदृ्धा, र्ररब, असहाय, 

अपाङ्र्, शवस्थाशपत र असक्तहरुलाई सम्मानपवुाक र्ीवन यापन 

र्ना सक्ने तुल्ब्याउन आवश्यक सहयोर् र्ने

२०७६ असारमसान्र् सम्म सावित्री िौर्म

िलुररया-५ बर्दाया

७८१ िलुररया सामदुावयक मंडली ८४२ 2076-01-23 २०७६ असारमसान्र् सम्म मेिालाल सनुार
िलुररया-५ बर्दाया

७८२ मनकामना मक्तन्दर संरक्षण समममर् ८४३ 2076-02-17 २०७६ असारमसान्र् सम्म रामफल थारु
बााँसिढी-४ बर्दाया
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७८३ क्तजल्ला स्र्रीय कृवि बजार व्यिस्थापन सञ्जाल समममर् ८४४ 2076-02-19 २०७६ असारमसान्र् सम्म र्दनानाथ कडेल
िलुररया-७ बर्दाया

७८४ चवकया बाबा मक्तन्दर संरक्षण समममर् ८४५ 2076-02-26 २०७६ असारमसान्र् सम्म चन्दरुाम थारु
बााँसिढी-७ बर्दाया

७८५ मिेशी जनविकास समाज बर्दाया ८४६ २०७६-०२-३० २०७६ असारमसान्र् सम्म रामसरुर् अवहर
िलुररया-११ बर्दाया

७८६ विकास प्रमेी यिुा समहु ८४७ 2076-03-31 २०७६ असारमसान्र् सम्म िोपाल मनरौला
ठाकुरबाबा -१ बर्दाया

७८७ िारसी मक्तस्जद ८४८ 2076-04-13 २०७७ असारमसान्र्सम्म मकु्तियार पठान िलुररया-४ बर्दाया
७८८ सन्र्ोिी मक्तन्दर व्यिस्थापन समममर् ८४९ 2076-04-16 २०७७ असारमसान्र्सम्म ज्ञानप्रसाद ज्ञिाली िलुररया-५ बर्दाया
७८९ जेष्ठ नािररक समाज बााँसिढी ८५० 2076-04-29 २०७७ असारमसान्र्सम्म केशिबहादरु के.सी. बााँसिढी-९ बर्दाया
७९० िडास्र्रीय जेष्ठ नािररक सञ्जाल ८५१ 2076-05-02 २०७७ असारमसान्र्सम्म कुलविर वि.क. िलुररया-१२ बर्दाया

७९१ बर्दाया एल.पी.गयास विके्रर्ा सघ िलुररया ८५२ 2076-05-06 २०७७ असारमसान्र्सम्म इन्रकुमार शे्रष्ठ
िलुररया-६ बर्दाया

७९२ संघिा उपकार सिुार िहृ ८५३ 2076-05-08 २०७७ असारमसान्र्सम्म मेकबहादरु िरुुङ्ग
मििुन-६ बर्दाया

७९३ सहयोिी समाज बर्दाया ८५४ 2076-05-11 २०७७ असारमसान्र्सम्म प्रमेप्रसाद लम्साल
ठाकुरबाबा-१ बर्दाया

७९४ जािरुक यिुा समाज ८५५ 2076-05-29 २०७७ असारमसान्र्सम्म सञ्जय खनाल
िलुररया-५ बर्दाया

७९५ मसर्ला बजार व्यिस्थापन समममर् ८५६ 2076-05-30 २०७७ असारमसान्र्सम्म उिि न्यौपाने
बढैयार्ाल-८ बर्दाया

७९६ क्तजल्ला स्र्रीय कृष्णसार सकुुम्बासी कृिक समहु ८५७ 2076-05-31 २०७७ असारमसान्र्सम्म उममाला थारु
िलुररया-८ बर्दाया

७९७ सरस्िर्ी भजन समहु ८५८ 2076-06-12 २०७७ असारमसान्र्सम्म ढुण्डीराज पाण्डे बढैयार्ाल-२ बर्दाया
७९८ रािा मािि समममर् ८५९ 2076-06-12 २०७७ असारमसान्र्सम्म रामलौटन चौिरी बढैयार्ाल-६ बर्दाया

७९९ िार्ािरण संरक्षण साइक्तक्लङ्ग समहु बर्दाया ८६० 2076-07-21 २०७७ असारमसान्र्सम्म अमनल कुमार के.सी.

िलुररया-६ बर्दाया
८०० स्िामी क्तशि मक्तन्दर ८६१ 2076-07-28 २०७७ असारमसान्र्सम्म ममलन चमार िलुररया-१२ बर्दाया

८०१ निदिुाा मक्तन्दर व्यिस्थापन समममर् ८६२ 2076-08-03 २०७७ असारमसान्र्सम्म मसर्ाराम थारु
बााँसिढी-९ बर्दाया
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८०२ प्राचीन क्तशि मक्तन्दर समममर् ८६३ 2076-08-18 २०७७ असारमसान्र्सम्म िमनराम थारु
बढैयार्ाल-७ बर्दाया

८०३ िेरुिा उद्योि िाक्तणज्य संघ ८६४ 2076-08-29 २०७७ असारमसान्र्सम्म रे्जराज बजिाई िेरुिा-३
८०४ कामलकादेिी यिुा समाज मििुन ८६५ 2076-09-28 २०७७ असारमसान्र्सम्म बलबहादरु रेगमी मििुन-९ बर्दाया
८०५ समिृ समाज बर्दाया ८६६ 2076-10-15 २०७७ असारमसान्र्सम्म मसजाना अमिकारी बढैयार्ाल-६ बर्दाया



क्र.स.ं ससं्थाको नाम दर्ाा नं. दर्ाा मममर् नमिकरण अिमि सम्पका  व्यमि सामिक गामिस/नपा ठेगाना हालको गापा/नपा ठेगाना

१ िीमेश्वर पिपुशतनाथ मशन्दर २ २०४४।११।१९ खारेर् दानबहादरु शवष्ट खैरीचन्दनपरु रार्ापरु

२ अमरिशहद दिरथ चन्द स्पोर्ास क्लव ३ २०३८।०३।१९ खारेर् सरेुन्रचन्र ठकुरी र्ुलररया र्ुलररया

३ चन्दसयुा पसु्तकालय ४ २०४४।८।१७ खारेर् शदलीप काकी काशलका बढैयाताल

४ पंचायत शवचार मंच ७ २०४५।१२।३ खारेर् यवुरार् र्ंर् िाह काशलका बढैयाताल

५ यवुा स्पोर्ास क्लव १७ २०४९।८।२ खारेर् नसरुशद्धन िेष र्ुलररया र्ुलररया

६ नयााँ समार् नेपाल १८ २०४९।१०।५ खारेर् पे्रमप्रसाद बश्याल मैनापोखर बढैयाताल

७ र्नचेतना यवुा क्लव २२ 2049-12-09 खारेर् ज्ञानमशण नेपाल नेउलापरु ठाकुरबाबा

८ वहुद्योशिव ग्राशमण शवकास केन्र २३ 2050-01-07 खारेर् शर्काप्रसाद अशिकारी र्मनुी बढैयाताल

९ ग्राशमण सामदुाशयक शवकास संघ २९ 2050-03-16 खारेर् यादवप्रसाद रर्ौरे रार्ापरु राजापुर

१० वातावरण संरक्षण तथा सामाशर्क शवकास संघ ३० 2050-04-11 खारेर् छशवलाल कडेल नेउलापरु ५ ठाकुरबाबा

११ सामदुाशयक शवकास तथा वातावरण संरक्षण संघ नेपाल ३३ 2050-06-08 खारेर् िीमबहादरु के.सी. र्ुलररया र्ुलररया

१२ संझना यवुा स्पोर्ास क्लव ३६ 2050-07-05 खारेर् महने्रकुमार रुपाखेती ढोढरी ९ मिवुन

१३ कृष्ण प्रणमी शनर्ानन्द समदुाय सशमशत ३८ 2050-07-18 खारेर् िम्सेरबहादरु चौिरी ढोढरी १ मिवुन

१४ नेपाल वातावरण तथा मानव कल्ब्याण केन्र ४० 2050-08-03 खारेर् शतथारार् पौडेल र्ुलररया र्ुलररया

१५ चन्रज्योती यवुा क्लव ४२ 2050-09-08 खारेर् साशकराम चौिरी सयुापरु्वा २ मिवुन

१६ प्रर्शत यवुा क्लब ४३ 2050-09-21 खारेर् सशुदपकुमार नेपाल मनाउ ३ रे्रुवा

१७ लोक संस्कृशत एवम वहुउदेशिय यवुा क्लव ४४ 2050-09-26 खारेर् तुल्ब्सीराम र्ौतम ठाकुरद्धारा ५ ठाकुरबाबा

१८ ग्राशमण स्वावलम्वन मशहला मंच ४६ 2050-10-24 खारेर् शनशलमा िमाा ढोढरी २ मिवुन

१९ िादाखोला र्ल शसंचाई उपिोक्ता सशमशत ४७ 2050-11-15 खारेर् िग्र्ु थारु ििवार ५ बारबशदाया

२० बढुवा कुलो र्लउपिोक्ता सशमशत ४९ 2050-12-21 खारेर् फुलराम थारु ठाकुरद्धारा ठाकुरबाबा

२१ समार् कल्ब्याणकारी मशहला समहु ५० 2051-03-17 खारेर् िारदा नेपाल ताराताल ४ मिवुन

२२ फेनापशत वहुउदेश्यीय शिव यवुा क्लव ५६ 2051-05-05 खारेर् खमुालाल शवष्ट मर्रार्ाडी बारबशदाया

२३ थारु समार् सिुार तथा संस्कृती ५७ 2051-05-19 खारेर् रामिंकर थारु रार्ापरु राजापुर

२४ मनुाल यवुा स्पोर्सा क्लव ५८ 2051-06-07 खारेर् र्ोपीप्रसाद परार्लुी काशलका ४ बढैयाताल

२५ पिपुशत शिव मशन्दर ६० 2051-09-05 खारेर् नरहरर उपाध्याय डेउढाकला बााँसर्ढी

२६ दरु्ाा मशन्दर सशमशत ६१ 2051-09-12 खारेर् र्यनारायण लाशमछाने ताराताल ८ मिवुन

२७ सामदुाशयक स्वास््य सरोकार केन्र काहके ६४ 2051-10-19 खारेर् प्रशदपकुमार ररर्ाल मर्रार्ाडी बारबशदाया

२८ पिपुशत सेवा संस्था ६६ 2051-12-01 खारेर् कमलरार् िमाा र्ुलररया र्ुलररया

२९ प्रिात क्लव ६७ 2052-01-10 खारेर् देवेन्रकुमारी चौिरी बदालपरु रार्ापरु

३० मशहला र्ार्रण मंच ६८ 2052-10-12 खारेर् इशन्दरा िमाा ढोढरी मिवुन

३१ कमाचारी शमलन केन्र ७० 2052-02-18 खारेर् लक्ष्मीराम ढंुर्ाना र्ुलररया र्ुलररया

३२ कमैया आवास शनमााण उपिोक्ता सशमशत ७१ 2052-03-28 खारेर् शनमालकुमार सवुेदी



क्र.स.ं ससं्थाको नाम दर्ाा नं. दर्ाा मममर् नमिकरण अिमि सम्पका  व्यमि सामिक गामिस/नपा ठेगाना हालको गापा/नपा ठेगाना

३३ काननूी संरक्षण मंच ८० 2052-10-14 खारेर् र्ुलररया र्ुलररया

३४ ग्राशमण सांस्कृशतक शवकास केन्र ८१ 2052-12-22 खारेर् डेउढाकला ९ बााँसर्ढी

३५ श्ररृ्ना स्पोर्ास क्लव ८७ 2053-01-31 खारेर् र्ुलररया र्ुलररया

३६ ग्राशमण शवकास अशियान ९१ 2053-03-25 खारेर् मानपरुर्परा २ रार्ापरु

३७ नमनुा आचाया यवुा क्लव ९५ 2053-04-13 खारेर् काशलका बढैयाताल

३८ मैनापोखर काशलका शबउ आल ुउत्पादन उ. स. ९५ 2053-04-28 खारेर् कमल शर्री मैनापोखर बढैयाताल

३९ थारु शवकासशिल क्लव ९७ 2053-05-03 खारेर् वदालपरु ९ रार्ापरु

४० र्ररब शकसान तथा शनम्न वशर्ाय श्रमशर्वी उत्थान केन्र १०१ 2053-06-04 खारेर् र्ुलररया र्ुलररया

४१ कणाली समार् सेवा केन्र १०२ 2053-06-07 खारेर् पातािार ३ रे्रुवा

४२ मरोपकारी समार् सेवा केन्र १०३ 2053-07-02 खारेर् मैनापोखर बढैयाताल

४३ शनकुञ्र् शसमावती सहयोर् कोष १०८ 2053-09-07 खारेर् ठाकुरद्धारा ठाकुरबाबा

४४ वातावरणीय शिक्षा प्रवदान केन्र ११० 2053-10-01 खारेर् र्ुलररया र्ुलररया

४५ ग्राशमण शवकास संघ १११ 2053-10-15 खारेर् खैरापरु र्ुलररया

४६ ग्राशमण वहु श्ररृ्नशिल समार् ११२ 2053-10-22 खारेर् र्मनुी २ बढैयाताल

४७ ग्राशमण साक्षरता अशियान ११५ 2053-11-08 खारेर् मर्रार्ाडी बारबशदाया

४८
िहरी तथा सवारी प्रदषुण वातावरण र स्वास््य 

संरक्षण संस्था
११६ 2053-11-12 खारेर् र्ुलररया र्ुलररया

४९ नारी शवकास तथा सामाशर्क सिुार कायाक्रम ११७ 2053-11-17 खारेर् बाशनयािार बारबशदाया

५० ग्राशमण र्ार्रण केन्र ११८ 2053-12-12 खारेर् पातािार ९ रे्रुवा

५१ प्रर्शत यवुा क्लब १२६ 2054-03-10 खारेर् ताराताल मिवुन

५२ बशदाया र्ाइर्र क्लव १३० 2054-04-27 खारेर् र्ुलररया र्ुलररया

५३ दरु्ाा मशन्दर १३३ 2054-06-05 खारेर् र्ुलररया र्ुलररया

५४ ग्रीन एरो यथु क्लव १३४ 2054-06-19 खारेर् मोशतपरु ८ बााँसर्ढी

५५ सदुरुपशिम के्षत्र समन्वय सशमशत १३६ 2054-07-18 खारेर् र्ुलररया ६ र्ुलररया

५६ शचत्रांि शमिन ५४२ 067/4/24 २०७५ असारमसान्तसम्म अयोध्याप्रसाद श्रीवास्तव महम्मदपरु २ र्ुलररया

५७ प्रिमर्शील मवहला सङ्घ २१४ 2057-05-30 २०७६ असारमसान्तसम्म शिवकुमारी सापकोर्ा मोतीपरु– ८ बााँसर्ढी-५ बशदाया



क्र.सं. संस्थाको नाम दर्ाा नं. संस्था दर्ाा भएको स्थान काम गन ेकार्ा क्षेत्र
र्स जिल्लामा 
कार्ा गनाका 
लागग अनुमतर् 

ललएको लमतर्
सम्पका  व्र्जतर् सम्पका  नं. फोन सम्पका  नं. मोवाइल कैफफर्र्

१ युवा सुचना मञ्च ९२१ नेपालगंज, बााँके
बर्दिया जजल्लाको ववभिन्न 

गापा/नपा (ठाकुरबाबा नपा 
र गेरुवा गापा)

२०७५।०२।०७ अध्यक्ष भिवराज तिभमल्सैना

२ सामना पुनर्स्ािपना केन्र १२८० नेपालगंज, बााँके बर्दिया जजल्ला २०७४।१०।१० कायािलय संयोजक सुभसल गैरे ०८४-४२०७१९ ९८५११७५०६६ लागु औषध
३ CHANGE Team (पररवििन समुह) ७८० नेपालगंज, बााँके बर्दिया जजल्ला २०७४।१०।१० कायिक्रम अधधकृि बबरबहादरु पुन ०८४-४२०५१९ ९८५८०४६६५४ लागु औषध

४ बागेश्वरी असल िासन क्लब (बााँस) ४९६ नेपालगंज, बााँके बर्दिया(गुलररया नपा) २०७४।११।०६ अध्यक्ष खमुेि सुबेदी ०८१-५२६१५४
५ ऊाँ  जन-जागरण नेपाल ५९० काठमाडौं बर्दिया २०७४।०९।०७ केजन्रय उपाध्यक्ष जजिबहादरु सुनार ९८६८९४०१८७
६ सामाजजक सचिेन सरोकार मञ्च ६९ नेपालगंज, बााँके बर्दिया २०७४।०५।२७ संयोजक गोपाल सुवेदी बााँसगढी-८ बर्दिया

७ पर्हलो प्रेम-नेपाल ४५२ काठमाडौं गेरुवा-४ जोधधपुर बर्दिया २०६८ साल देखख
अध्यक्ष जुभमक िोटे मो. ९८५११६८७७९
डाइरेक्टर मोहन भसह खत्री मो. 
९८६९५२८७५८

बालबाभलका

८ माया सदन जुम्ला ठाकुरबाबा बर्दिया उज्जन बम मो. ९८४८३२८५५९ बालबाभलका
९ SOS बालग्राम सुखेि SOS बालग्राम सुखेि मुकुन्द धगरी बालबाभलका

SOS बालग्राम बााँसगढी बााँसगढी भिवकुमार चौधरी ९८४८२३५५५३ बालबाभलका
१० बायोर्सयाण्ड फिल्टर उद्यमी संगठन 

नेपाल ३७ िरिपुर-१० धचिवन गुलररया-६ २०७५।१०।१३ अध्यक्ष खम्बप्रसाद घिी ९८४८१३२२०४ वपउने पानी

११ लोपोन्मुख भसमान्िकृि समाज 

उत््ान नेपाल ७९७ वीरेन्रनगर, सुखेि बारबर्दिया २०७५।१०।२३ अध्यक्ष दगुािबहादरु राजी ९८४८६६०९९४
९८००५२९९७२

१२ ववश्व पररदृश्य वकालि मञ्च ५९५ काठमाडौं बर्दिया २०७३।१२।३०
अध्यक्ष वीरबहादरु रोकाया
उपाध्यक्ष वप्रज्मा भसहं ्ारु
सदर्सय सुभिला धगरी
सदर्सय राजेन्रप्रसाद धधिाल 9848021206

१३
ब्रह्माकुमारी इश्वरीय ववश्व 

ववद्यालय एवम राजयोग प्रभिक्षण 

केन्र
११६ भसद्धा्िनगर-१२, 

रुपन्देही गुलररया, बााँसगढी, मधवुन २०७५।०३।२६ ब्रह्माकुमारी दगुाि 071-520211

१४ जनअधधकार सरोकार महासंघ नेपाल ३२९ अनामनगर काठमाडौं गुलररया-४ बर्दिया २०७६।०१।२९ संयोजक सभमिला राना मगर ९८४८२५२७३६
१५ एफककृि समाज ववकास नेपाल १३९ लभलिपुर गुलररया-४ बर्दिया २०७६।०१।२९ संयोजक िाजन्ि ्ारु 9868695135

१६ सहयोगी संर्स्ा नेपाल २९४८-२३६
   चापागाउाँ , 
लमलर्परु ।

गुलररया-४ बर्दिया २०७६।०१।२९ यस.के.भसद्धान्ि िमाि ९८६९७३७९६५

१७ सामाजजक ववकास ि्ा अनुसन्धान केन्र(CSDR) बााँकेनेपालगंज, बााँके राजापुर सुरेन्रबहादरु ठगुन्ना ९८६२४६४३९०

१८ सामुदातयक ववकास केन्र पसाि १७२२ गुलररया, बर्दिया बर्दिया २०७६।०६।१६ राजेिकुमार भमश्र ९८४८०२२८८२
उद्यम 

िीलिा 
ववकास
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