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प्रमखु जिल्ला अधिकारीको भनाई 

सूचनाको हक लोकतन्त्रको प्रमखु आिारस्तम्भ हो । सूचनाको हक सम्वन्त्िी ऐन, २०६४ अनसुार 
प्रत्येक सावविधनक धनकायले आफ्नो धनकायसंग सम्वजन्त्ित सूचनाहरु अद्यावधिक गरी राख्न ु पने र 
प्रत्येक ३/३ महहनामा सावविधनक गनुवपने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । सोही अनसुार जिल्ला प्रशासन 
कायावलय बर्दवयाबाट दोस्रो रैमाधसक अवधि २०७७ माघ १ देजख चैरमसान्त्तसम्म सम्पादन भएका 
कायवहरुलाई अद्यावधिक गरी यो स्वतः प्रकाशन (Proactive Disclosure) गररएको छ । जिल्ला प्रशासन 
कायावलय बर्दवयाले उक्त अवधिमा सम्पादन गरेका हियाकलापहरुका बारेमा आम नागररकमा सहि 
पहुुँच हनुेछ ।  

सरकारी सेवाहरुलाई सरल, सहि, पारदशी ढंगबाट उपलव्ि गराउने र सेवाहरुको बारेमा आम 
सरोकारवालाहरुलाई ससुजुचत गनव यस प्रकाशनले सहयोग गनेछ । आगामी र्दनमा जिल्लाका सबै 
सरकारी धनकायबाट सूचनाको हक सम्वन्त्िी ऐनको प्राविान बमोजिम स्वतः प्रकाशन (Proactive 

Disclosure) लाई धनयधमत गराउन जिल्ला प्रशासन कायावलय, बर्दवया प्रधतवद्ध रहेको छ । 

अन्त्त्यमा, आगामी र्दनमा यस कायावलयबाट हनुे सेवाको गणुस्तर बढाउन र सेवाग्राहीमैरी सरकारी 
सेवा हवतरण गने अधभयानलाई सफल बनाई सशुासन कायम गनव चाल्न ु पने कदमका बारेमा 
सरोकारवालाहरुबाट पषृ्ठपोषण तथा सझुाव प्राप्त हनुे अपेक्षा राख्दछ । साथै, स्वतः प्रकाशन तयार 
गनव खहटनहुनुे यस कायावलयका प्रशासकीय अधिकृत श्री ओम प्रकाश देवकोटा र कम््यूटर अपरेटर 
श्री गंगाराम अधिकारीलाई िन्त्यबाद र्दन चाहन्त्छु । 

सन्त्त बहादरु सनुार 
प्रमखु जिल्ला अधिकारी, बर्दवया 

  



   
 

बिषय सूची 
 

जिल्लाको सकं्षिप्त परिचय ............................................................................................ 1 

१.कायाालयको परिचयः ............................................................................................. 4 

२ .स्वरुप ि प्रकृततः .................................................................................................. 5 

३. उद्देश्य .............................................................................................................. 5 

४. काम, कताव्य ि अधिकािः ...................................................................................... 5 

५ िर्दाया जिल्लामा हालसम्म कायाित िहन ुभएका प्रमखु जिल्ला अधिकािीहरुको ववविण ............... 7 

६. प्रमखु जिल्ला अधिकािी सयंोिक िहने सममततहरु .......................................................... 9 

७. गहृ प्रशासनसगं सम्वजधित ऐन तथा तनयम ि त्यसमा जिल्ला प्रशासन कायाालयको भमूमका ..... 13 

८.कमाचािी सखं्या ि काया ववविणः .............................................................................. 25 

९. शाखा ि जिम्मेवाि अधिकािीः ................................................................................ 26 

१०.तनणाय गने प्रकृया ि अधिकािी .............................................................................. 27 

११.तनणाय उपि उिुिी सधुने अधिकािीः ......................................................................... 27 

१२ .कायाालयमा सचूना माग सम्वधिी पिेका तनवेदनः ........................................................ 27 

१३.सम्पादन गिेको कामको ववविणः ............................................................................ 27 

१४. सचूना अधिकािी ि प्रमखुको नाम ि पदः ................................................................. 27 

१५.ऐन, तनयम, ववतनयम तथा तनदेमशकाको सचूी ............................................................. 28 

१६. सशुासन कायायोिना प्रततवेदन सम्वधिीः ................................................................. 30 

१७. तोककए िमोजिमका अधय ववविणः ........................................................................ 36 

१८. नागरिक वडापत्र .............................................................................................. 37 

१९. िर्दाया जिल्लाजस्थत सिकािी कायाालयका कायाालय प्रमखुहरुको ववविण ............................. 46 

२०. िर्दाया जिल्लाजस्थत स्थानीय तहका अध्यि/प्रमखु, उपाध्यि/उपप्रमखु ि वडा अध्यिहरूको सम्पका  
ववविण .............................................................................................................. 57 

 



 

1 
 

बर्दवया जिल्लाको पररचय 

जिल्लाको संक्षिप्त परिचय 

भारतसंग झण्डै ८३ हक.मी. खलुा धसमाना िोधडएको बर्दवया जिल्ला लजुम्बनी प्रदेशमा पदवछ। यो 
जिल्लाको पवुवमा बाुँके, पजिममा कैलाली, उत्तरमा सखेुत र सल्यान तथा दजक्षणमा भारतको उत्तर प्रदेश 
बहराईच जिल्ला पदवछ । यस जिल्लाको कुल क्षेरफल २०२५ वगव हक.मी. मध्ये दईु धतहाई भन्त्दा 
बढी भ-ुभाग (६८.७६प्रधतशत)  तराईको समथल िधमनले ओगटेको छ भने बाुँकी भाग (३१.२४ 
प्रधतशत) चरेु पववत पदवछ । धबगतमा आदीबासी थारुहरुको बाहलु्यता रहेको यो जिल्ला पधछल्ला 
र्दनहरुमा बाहहरी जिल्लाहरुबाट बसाईसराई गरी आउनेको िम बढेसंगै िाधतय र साुँस्कृधतक धबधबिता 
रहेको छ । 

धब.स. १९१४ मा भारतमा भएको धसपाही धबद्रोहको समस्या समािान गनव तत्काधलन प्रिानमन्त्री 
श्री ३ िंग बहादरु राणाले ईष्टईजण्डया कम्पनीलाई सहयोग गरेवापत धब.स. १८७३ को सगुौली 
सन्त्िीबाट गमेुको भ-ुभाग मध्ये धब.स. १९१७ मा बाुँके, बर्दवया, कैलाली र कंञ्चनपरु नेपाललाई हफताव 
आएकोले बर्दवया लगाएत उल्लेजखत जिल्लाहरु नयाुँ मलुकुको रुपमा पधन जचधनन्त्छन । यस जिल्लाको 
नाम बर्दवया रहनकुो पछाडी हवधभन्न िनश्रधुत, िाधमवक एवम ्पौराणीक आख्यानहरु रहेको पाइन्त्छ । ती 
मध्ये केही यस प्रकार छन ्। 

 थारु भाषामा गाईगोरु पाल्नेलाई वदववा भधनन्त्छ । वर्दवया जिल्लामा गाईगोरुलाई प्रशस्त चरनक्षेर 
भएकोले िेरै गाई गोरु पाल्ने र वदववाहरु िेरै बसोबास गने भएकाले पधछ वदववाबाट अपभ्रसं भई 
बर्दवया जिल्ला नामकरण रहेको हो भने्न  भनाई छ । 

 साहवक पदनाहा गा.हव.स. हालको बारबर्दवया नगरपाधलकामा वारवर्दवया भन्न ेगाुँउ छ, पहहले यसै 
ठाुँउमा हररहर उपाध्याय नामका ठुला िधमन्त्दारको महल धथयो । वर्दवयामा खेधतको लाधग उन्नत 
िधमन भएको कारण बाहहरबाट बसाई सराई गरी यसै ठाउुँमा आउन थाले र यो ठाउुँ प्रधसद्ध हनु 
थाल्यो, अन्त्तमा यसै ठाउुँको नामबाट बर्दवया जिल्ला नामाकरण रहन गएको हो भने्न भनाई छ । 

िैहवक हवहविता, दलुवभ वन्त्यिन्त्त ु कृष्णसार संरक्षण, देशकै ठूलो कणावली नदी, िाधमवक–भाहषक 
हवहविता, अन्न भण्डार, हवहवि िाधमवक पयवटकीय स्थल, िाधमवक साुँस्कृधतक, सहहष्ण ु समाि समेतले 
बर्दवयाको जचनारी र्दइरहेको छ । 
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भौगोधलक अवजस्थधत 

यस जिल्लाको भौगोधलक अवस्थालाई संक्षेपमा धनम्न ताधलकाबाट प्रस्तनु गनव सहकन्त्छ । 

अक्षांस उत्तरी अक्षाशं २८० १७' देजख २८० ३९' सम्म 

देशान्त्तर पूवी देशान्त्तर ८१० ३' देजख ८१० ४१' सम्म 

पूवव बाुँके जिल्ला 
पजिम कैलाली जिल्ला 
उत्तर सखेुत र सल्यान जिल्ला 
दजक्षण भारतको उत्तर प्रदेशको वहराईच जिल्ला 
क्षेरफल २०२५ वगव हकलोधमटर 

औषत लम्बाई ६४ हकलोधमटर 

औषत चौडाई ३५.७१ हकलोधमटर 
उचाई समनु्त्द्र सतहबाट १३८ धमटर देजख १२७९ 

धमटर सम्म 

अधिकतम उचाई १२७९ धमटर चेपाङ गाउुँ 
िातिाती 

यस जिल्लामा बसोबास गने िातिातीहरुमा िमश थारु, ब्राहमण, क्षेरी, ठकुरी, कामी, दमाई, 

साकी, गरुुङ, मगर, नेवार, यादव, मजुस्लम, गोधडया, सन्त्यासी, गपु्ता, दास, पासी, बादी, कुधमव, मल्लाह, 

कुछबधिया, मंगता, रािी, सोनाहा, तमौली आर्द रहेका छन । 

भाषा 
ि.सं. भाषा प्रधतशत 

१ थारु ५१.६३ 

२ नेपाली ३६.७५ 

३ अविी ५.३१ 

४ हहन्त्दी ३.४३ 

५ उदुव ०.६४ 

६ अन्त्य २.०७ 

    स्रोतः राहिय िनगणना २०६८, केन्त्द्रीय तथ्याङ्क हवभाग 

धर्म/संस्कृतत 

हवधभन्न िमावबलम्बीहरू रहेको यस जिल्लामा हहन्त्दूहरूको िनसङ्खख्या ४०१७०२ (९४.१७%)  प्रधतशत 
रहेको छ। अन्त्य िमाववलम्बीहरूमा बौद्ध, इस्लाम, हिजस्चयन इत्यार्द रहेका छन ्। २०६८ को 
िनगणना बमोजिम हवधभन्न िमाववलम्बीहरूको प्रधतशत तलको ताधलकामा देखाइएको छ । 
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ि.सं. िमव प्रधतशत 

१ हहन्त्द ु ९४.१७ 
२ बौद्ध १.०१ 
३ मजुस्लम २.६० 

४ हिजस्चयन २.१७ 

५ अन्त्य ०.०५ 
िम्मा १०० 

स्रोतः राहिय िनगणना २०६८, केन्त्द्रीय तथ्याङ्क हवभाग 
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 जिल्ला प्रशासन कायामलय, बर्दमया 
१.कायामलयको परिचयः 
 वव.सं. २००८ सालमा स्थापना भएको गहृ मधत्रालयको नाम २०१७ सालको िािनीततक 
परिवतान पश्चात गहृ पञ्चायत मधत्रालय िनाइएको हो । िाणाकालमा शासकका आदेश तनदेशन ि 
घोषणालाई नागरिक तहसम्म पु¥याउन कडाइका साथ कायााधवयन गने, िनताको िीउिनको सुििा 
भधदा पतन िाणा शासनको बििोि गनेहरुलाई तनयधत्रण गदै शासन संचालन गने उदे्दश्यले 
भौगोमलकरुपमा प्रशासतनक केधरको रुपमा तोककएका थमु, गौडा वा इलाकामा बिमभधन तहका 
िडाहाककमको कायाालय िहने व्यवस्था िहेको पाइधछ । यस प्रकािका कायाालयहरुमा िोलवाला िाणा 
शासकहरुकै ववश्वासपात्र व्यजतत मध्येिाट न ै िडाहाककम मुकिि हुने प्रचलन िहेको पाइधछ । 
िडाहाककमहरुको मुख्य काम प्रशासतनक तनयधत्रण ि िाणाहरुले िािी गिेका सनद आदेशहरुको 
पालना गिाउनु धथयो । वव.सं.२०१८ सालमा नेपाललाई १४ अंचल ि ३५ जिल्ला पतछ ७५ जिल्लामा 
ववभािन गिेपतछ हिेक जिल्लामा सिकािको प्रमुख प्रतततनिीको रुपमा काया गना प्रशासतनक प्रमुखको 
रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकािी िहने व्यवस्था गरियो । उच्चस्तरिय ववकेधरीकिण आयोग, २०२० 
को प्रततवेदनले पञ्चायत ववकास सममतत ि तत्कामलन पञ्चायत ववकास अधिकािीलाई समेत जिल्ला 
कायाालय प्रशासन शाखा अधतगात िाखखयो । 
 स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ प्रािम्भ भए पतछ मात्र प्रमुख जिल्ला अधिकािीका काम कताव्य 
ि अधिकािहरुको स्पष्ट व्यवस्था भएको पाइधछ । वव.सं. २०३७ सालमा गहृ मधत्रालयिाट पञ्चायत 
सम्िधिी काम छुट्याएि पतछ ववकास तनमााण सम्िधिी कायाहरु पञ्चायत ववकास मधत्रालयिाट 
शाजधत सुििा एवम ्स्थानीय प्रशासन सम्िधिी कायाहरु जिल्ला प्रशासन कायाालयिाट सम्पादन 
हुन शुरु भयो । २०७४ सालमा संतघयता ववकास संगै पुलको रुपमा जिल्ला प्रशासन कायाालय िहेको 
छ । 
 मुलुकमा शाजधत सु-व्यवस्था ि सुििा कायम गिी िनताको जिउिन ि स्वतधत्रताको संििण 
गनुा गहृ प्रशासनको मुख्य काया हो । गहृ प्रशासनलाई सवल ि सिम िनाई िनतामा सुििाको 
प्रत्याभुतत र्दलाई शाजधत सुव्यवस्था ि अमन चयन कायम िाख्न, सेवाप्रवाहलाई प्रभावकािी िनाउदै 
सुशासन प्रविान गना, ववपद्का समयमा तत्काल उद्धाि तथा िाहत उपलव्ि गिाउनका साथ ैववकास 
तनमााण लगायत कायाहरु समधवयात्मक भुममका तनवााह गना ि जिल्ला तहमा सिकािको प्रमुख 
प्रतततनधिको रुपमा काया गना जिल्ला प्रशासन कायाालयहरुको गठन भएको हो िसको नेततृ्व प्रमुख 
जिल्ला अधिकािीले गने व्यवस्था िहेको छ ।  
 िर्दाया जिल्ला शुरुमा िााँकेिर्दाया गोश्वािा अधतगात नेपालगंि िडाहाककमको कायाालयिाट 
प्रशामसत िहेको पाइधछ । ममतत २०२० सालमा हालको जिल्ला समधवय सममततको कायाालय िहेको 
स्थानमा प्रथम पटक तत्कामलन गुलरिया गा.वव.स. वडा नं. १ जस्थत घि भाडामा मलई कायाालय 
स्थापना गिी प्रथम प्रमुख जिल्ला अधिकािीको रुपमा श्री लोकेधरिाि शमााले कायाािम्भ गुनुा भएको 
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अमभलेखले देखाउछ । ववमभधन िािनीततक उतािचढाि पतछ कायाालयले ममतत २०६३ सालमा हाल 
गुलरिया न.पा. वडा न.ं ६ मा आफ्नै भवन तनमााण गिी सेवा सञ्चालन गदै आइिहेको छ । 
 

२ .स्वरुप ि प्रकृततः 
 जिल्ला प्रशासन कायाालयहरुको संगठनात्मक संिचना जिल्लाको भौगोमलक िेत्रफल, 

प्रशासतनक केधर एवम ्कायाचाप, िनसंख्याको िसोिास तथा शहिीकिण, व्यापारिक तथा आधथाक 
गततववधि, तनवााचन िेत्र आर्दका आिािमा गरिएको पाइधछ । सिकाििाट िनताहरुलाई उपलव्ि 
गिाउनु पने सािािण प्रकृततका सेवा सुवविा उपलव्ि गिाउने सािािण प्रकृततको कायाालय हो । यस 
कायाालयको मुख्य काम जिल्लामा शाजधत सुििा ि सुव्यवस्था कायम गिाउने हो । सेवा प्रवाहलाई 
सहि, सिल ि सुलभरुपमा िनताको घिदैलोमा पु¥याउने नेपाल सिकािको नीततका कािण िनसंख्या 
ि िसोिासका आिािमा घिदैलोिाट नै सेवा प्राप्त गना स्थायी संिचनाको रुपमा दइु वटा इलाका 
प्रशासन कायाालय िािापुि ि िााँसगढी स्थापना भएका छन ्भने आवश्यकता अनुसाि समय समयमा 
घुजम्त सेवाहरु समेत सञ्चालन गने गरिएको छ । 
 ववगतमा िर्दाया जिल्लामा िािपत्रांककत वद्धततय शे्रणीको अधिकृत प्रमुख जिल्ला अधिकािी 
िहने व्यवस्था भएकोमा २०५० साल देखख िािपत्रांककत प्रथम शे्रणीको अधिकृत प्रमुख जिल्ला 
अधिकािी िहने व्यवस्था छ । इलाका प्रशासन कायाालय िािापुि ि िााँसगढी तथा कािागाि कायाालय 
िर्दाया यस अधतगात प्रत्यि मातहतमा िहने तनकायको रुपमा िहेको छ । शाजधत सुििा सुव्यवस्था 
कायम गिी सवासािािण नागरिक िीवनलाई सामाधय तुल्याउन नेपाल प्रहिी, सशस्त्र प्रहिी िल 
नेपाल तथा नेपाल सिकािका अधय तनकायहरुको परिचालन तथा तनयधत्रण ि िाजष्िय अधतिााजष्िय 
गैिसिकािी संघसस्थाहरु सञ्चाि माध्यम एवम ्नागरिक समािसंग तनिधति ि प्रत्यि समधवय 
तथा सम्पका  िहने गदाछ भने जिल्ला प्रशासन कायाालयले संघ, प्रदेश, जिल्ला ि स्थानीय तहमा 
पुलको रुपमा नेपाल सिकािको प्रतततनधि तनकायको रुपमा काया गदाछ ।   
 

३. उद्देश्य 

1. शाजधत सिुिा ि सवु्यवस्था  

2. समधवय ि 

3. सशुासन 

४. कार्, कतमव्य ि अधधकािः 
 िनताको माग र आिारभतु आवश्यकता अनरुुप गहृ प्रशासनलाईव सञ्चालन गरी जिल्ला धभर 
भरपदो शाजन्त्त सरुक्षा प्रदान गनुव जिल्ला प्रशासन कायावलयको मखु्य कायव रहेको छ । 
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 जिल्लामा शाजन्त्त सवु्यवस्था र सरुक्षा कायम गरी िनताको जिउिन र स्वतन्त्रताको संरक्षण 
गनुव जिल्ला प्रशासन कायावलयको मूलभतु उदे्दश्य हो । यसका साथै जिल्लामा नेपाल सरकारको 
प्रधतधनधिको रुपमा रही सावविधनक सेवा हवतरण (Public Service Delivery) लाई प्रभावकारी बनाई 
सशुासनको प्रत्याभधूत गराउने समेतका उदे्दश्यहरुका साथ यस कायावलयका कायवहरु यस प्रकार छन ्. 

 जिल्ला मभत्रको आधतरिक सुििा सम्िजधि नीतत, योिना तथा कायाक्रमको तिुामा, 
कायााधवयन, अनुगमन ि मुल्याङ्कन, 

 शाजधत, सुव्यवस्था तथा कानूनी व्यवस्थाको पालना गने गिाउन,े 

 हातहततयाि ि खिखिानाको इिाित नववकिण तथा तनयधत्रण, 

 ववस्फोटक पदाथा तनयधत्रण, 

 गैिसिकािी संघ संस्था, 
 कमाचािी तथा स्थानीय प्रशासन, 

 नागरिकता, िाहदानी ि अधय परिचयपत्र ववतिण, 

 उपभोतता हक र्हत संििण, ििाि अनुगमन तथा िततपूतत ा सम्िधिी, 
 आप्रिासन तथा प्रवासन, 

 ततथास्थान ि ततथायात्री, 
 कल्याण िन ि िेवारिसे िन, 

 धचठ्ठा, िुवा, आर्दको तनयधत्रण, 

 सावाितनक स्थानमा अवाञ्छतनय व्यवहािको िोकथाम, मादक पदाथा, सावाितनक अपिाि 
आर्दको तनयधत्रण, 

 ववपद् व्यवस्थापन, 

 सावाितनक चधदा संकलनको तनयमन ि तनयधत्रण, 

 लागु औषि तनयधत्रण, 

 अधतिाजष्िय सीमा, सीमास्तम्भको सुििा ि सीमा प्रशासन, 

 कािागाि व्यवस्थापन,  

 संगर्ठत अपिाि तनयधत्रण, 

 नागरिक तहमा िािनीततक, सामाजिक, आधथाक, सांस्कृततक एवम ्साम्प्रदातयक सामाञ्िस्य 
ि सदभाव कायम गना समधवय तथा सम्वादको वाताविण प्रविान गन,े 

 वाताविण वन सिसफाई प्रविान, 

 ववववि मसफारिस 

 तालुक तनकायिाट तोककएका तथा अधय ववषयगत कायाालयहरुलाई नतोककएको आवश्यक 
कायाहरु 

 जिल्लास्तिमा नेपाल प्रहिी ि सशस्त्र प्रहिी िल नेपालको परिचालन गने 
 जिल्लास्तिमा नेपाली सेनासंग सुििा समधवय गने 
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 िाजष्िय अनुसधिान जिल्ला कायाालयसंग समधवय, सूचना संकलन ि ववश्लेषण गने  
 ड्रोन उडानको अनुमतत र्दने  
 जिल्ला मभत्र हुने ववमभधन कायाक्रमको अनुमतत एवम ् उत्सवहरुमा सुििा व्यवस्था 

ममलाउने 
 ववदेशी नागरिकको जिल्लामा उपजस्थतत ि गततववधिको तनयमन गने 
 जिल्लामा िडान भएका व्यजततगत, सस्थागत ि सावाितनक प्रयोनका मसमस र्टमभको 

लागत िाख्न,े 

 जिल्लामा सञ्चामलत ववकास तनमााण कायामा सहयोग, समधवय तथा सहजिकिण गने, 
 कमाचािी प्रशासन सम्िजधि काया गने, 
 तनवााचन सम्िधिी गहृ मधत्रालय ि तनवााचन आयोगको आदेश तनदेशन कायााधवयन गने। 

५ बर्दमया जिल्लार्ा हालसम्र् कायमित िहनु भएका प्रर्ुख जिल्ला अधधकािीहरुको ववविण 

  

मस.नं. नामथि पद ममतत देखख ममतत सम्म 

 १  श्री लोकेधर िाि शमाा  प्र.जि.अ. - - 

 २  श्री प्रेम वहादिु मसहं  प्र.जि.अ. - - 

 ३  श्री िाम प्रसाद अरुण  का.मु. प्र.जि.अ.  २०२६/७/१  २०२६/८/२६ 

 ४  श्री मनमोहन झा  प्र.जि.अ.  २०२६/८/२०  २०२९/५/२६ 

 ५  श्री खगेधर प्रसाद पौडले  का.मु. प्र.जि.अ.  २०२९/५/२९  २०२९/१०/३ 

 ६  श्री मुकुधद प्रसाद उपाध्याय प्र.जि.अ. २०२९/१०/२ २०३२/२/२७ 

 ७  श्री मािव दास शे्रष्ठ  प्र.जि.अ.  २०३२/३/२९  २०३५/३/२३ 

 ८  श्री कृष्ण प्रसाद अधिकािी  प्र.जि.अ. २०३५/४/१९  २०३६/६/२८ 

 ९  श्री वागेश्विी दत्त चटौत  प्र.जि.अ.  २०३६/७/१४  २०३७/८/२ 

 १०  श्री शिद कुमाि भट्टिाई  प्र.जि.अ.  २०३७/८/१८  २०३९/६/५ 

 ११  श्री चधर प्रसाद पाण्डे  प्र.जि.अ.  २०३९/७/१५  २०४०/१२/२१ 

 १२  श्री इश्वि नािायण पाण्ड े  प्र.जि.अ.  २०४१/५/१७  २०४२/७/२२ 

 १३  श्री मञ्िुल कुमाि मसहं याकथमु्वा  प्र.जि.अ.  २०४२/१२/७  २०४५/१/२१ 

 १४  श्री देवेधर वहादिु मसहं  प्र.जि.अ.  २०४५/२/४  २०४६/१२/३१ 

 १५  श्री ववधदेश्वि प्रसाद मसह  प्र.जि.अ.  २०४७/१/९  २०४७/१/३० 

 १६  श्री िामेश्वि प्रसाद देवकोटा  प्र.जि.अ.  २०४७/२/२५  २०४८/७/२५ 

 १७  श्री भोला मसलवाल  प्र.जि.अ.  २०४८/८/९  २०४८/९/२७ 

 १८  श्री लक्ष्मी प्रसाद भट्टिाई  प्र.जि.अ.   २०४९/१/१  २०५१/११/७ 

 १९  श्री हेमिाि सापकोटा  का.मु.प्र.जि.अ.  २०५१/११/१४  २०५२/६/१३ 
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मस.नं. नामथि पद ममतत देखख ममतत सम्म 

 २०  श्री शालीग्राम सापकोटा  का.मु.प्र.जि.अ.  २०५२/६/१५  २०५३/७ 

 २१  श्री आत्मािाम पाण्ड े  का.मु.प्र.जि.अ.  २०५३/१०/२०  २०५३/११/८ 

 २२  श्री अब्दलु िइस खााँ  का.मु.प्र.जि.अ.  २०५३/११/९  २०५३/१२/३ 

 २३  श्री र्हिामणी भण्डािी  प्र.जि.अ.  २०५३/१२/४  २०५३/१२/८ 

 २४ श्री अव्दलु िइस खााँ  का.मु.प्र.जि.अ. २०५३/१२/९  २०५३/१२/ 
 २५  श्री शमश शखेि शे्रष्ठ  का.मु.प्र.जि.अ.  २०५४/१/१  २०५४ मागा 
 २६  श्री मोद िाि डोटेल का.मु.प्र.जि.अ   २०५४/९/२८  २०५५/६/६ 

 २७ श्री उमेश प्रसाद मैनाली   प्र.जि.अ.  २०५५/६/९  २०५६/८/१० 

२८  श्री खेम िाि नेपाल   प्र.जि.अ.  २०५६/९/८  २०५७/४/१ 

२९  श्री डडल्ली िाि िोशी  प्र.जि.अ.  २०५७/४/१६  २०५८/११/२८ 

३०  श्री लक्ष्मी शिण तघममिे  का.मु.प्र.जि.अ.  २०५८/१२/२८  २०५९/१/३ 

 ३१  श्री िेत्र वहादिु भण्डािी  का.मु.प्र.जि.अ.  २०५९/१/३  २०५९/१/२३ 

 ३२ श्री िमािाि ढंुगाना   का.मु.प्र.जि.अ.  २०५९/२/२  २०५९/७/२७ 

 ३३  श्री आनधद िाि पोखे्रल प्र.जि.अ.  २०५९/८/११  २०५९/१२/२६ 

 ३४  श्री ित्न कािी वज्राचायाा  का.मु.प्र.जि.अ.  २०६०/१/४  २०६०/३/३१ 

 ३५  श्री माथिु प्रसाद यादव  तन.प्र.जि.अ.  २०६०/४/२६  २०६०/१०/१७ 

 ३६  श्री शुमशल िंग वहादिु  प्र.जि.अ.  २०६०/१०/१८  २०६०/१०/१९ 

 ३७  श्री निेधर दाहाल  प्र.जि.अ.  २०६०/१०/२०  २०६२/१/२३ 

 ३८  श्री ववमल प्रसाद ढकाल  प्र.जि.अ.  २०६२/२/५  २०६३/३/३० 

 ३९  श्री मशव प्रसाद नेपाल  प्र.जि.अ.  २०६३/४/४  २०६५/७/७ 

 ४०  श्री वेद वहादिु काकी  प्र.जि.अ.  २०६५/७/२२  २०६६/६/२ 

 ४१  श्री वेणी मािव ज्ञवाली  प्र.जि.अ.  २०६६/६/७  २०६७/९/१३ 

 ४२  श्री िामकृष्ण सुवेदी  प्र.जि.अ. २०६७/९/१८   २०६८/१०/११ 

 ४३  श्री यज्ञ िाि वोहिा  प्र.जि.अ.  २०६८/१०/२७  २०६९/६/९ 

 ४४  डा. मान िहादिु िीके  प्र.जि.अ.  २०६९/६/२८  २०७१/२/७ 

४५ श्री तेि प्रसाद पौडले प्र.जि.अ. २०७१/२/८ २०७१/८/३ 

४६ श्री निहरि ििाल प्र.जि.अ. २०७१/८/११ २०७१/१२/८ 

४७ श्री ववनोदवहादिु कुवि प्र.जि.अ. २०७१/१२/९ २०७२/९/१२ 

४८ श्री श्रीनाथ पौडले तन.प्र.जि.अ. २०७२/९/१३ २०७२/१०/२ 

४९ श्री बिष्णुिहादिु थापा प्र.जि.अ. २०७२/१०/०३ २०७४/०५/११ 

५० श्री नािायण प्रसाद भट्टिाई प्र.जि.अ. २०७४/०५/१२ २०७५/०१/१६ 
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मस.नं. नामथि पद ममतत देखख ममतत सम्म 

५१ श्री िामिहादिु कुरुम्िाङ प्र.जि.अ. २०७५/०१/१९ २०७६/०७/०८ 

५२ श्री प्रेमलाल लाममछाने प्र.जि.अ. २०७६/०७/१३ २०७७/०२/२० 

५३ श्री लीलािि अधिकािी प्र.जि.अ. २०७७/०२/२२ २०७७/११/१८ 

५४ श्री सधत िहादिु सुनाि प्र.जि.अ. २०७७/११/१९ २०७८/१२/१८ 

५५ श्री िधि ुप्रसाद िास्तोला प्र.जि.अ. २०७८/१२/१८ हालसम्म 

 

६. प्रर्ुख जिल्ला अधधकािी संयोिक िहने समर्ततहरु 

ि.सं. 
सरकारी कायावलय 
वा धनकायको नाम 

सधमत उपसधमधत सम्बजन्त्ित ऐन धनयम काननु अन्त्तगवत कैहफयत 

1.  
जिल्ला प्रशासन 
कायावलय 

जिल्ला सरुक्षा सधमधत स्थानीय प्रशासन ऐन,२०२८ अध्यक्ष 

2.  
जिल्ला प्रशासन 
कायावलय 

हवपद् व्यवस्थापन 
सधमधत 

हवपद िोजखम न्त्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन 
ऐन, २०७४ अध्यक्ष 

3.  
जिल्ला प्रशासन 
कायावलय  

घर भाडा धनिावरण 
सधमधत 

सावविधनक खरीद धनयमावली २०६४ को 
धनयम ९४ (४) अध्यक्ष 

4.  मालपोत        
 िग्गाको न्त्यूनतम 
मूल्याङ्कन सधमधत 

मालपोत (पाुँचौ संशोिन) धनयमावली, 
२०७१ 

अध्यक्ष 

5.  मालपोत          
स्थाधनय धसफाररस 
सधमधत 

भोगाधिकार सम्वजन्त्ि धनदेजशका २०६२ अध्यक्ष 

6.  
घरेल ुतथा साना 
उद्योग हवकास 
सधमधत         

 जिल्ला उद्योग 
प्रवद्र्िन संमन्त्वय 
सधमधत 

  कायावलयको कायविम संचालन धनदेजशका 
२०५८ बमोजिम (संसोिन २०६६) सदस्य 

7.   दररेट धनिावरण 
सधमधत   

सावविधनक खररद धनयमावली २०६४ को 
धनयम १४८ (१)   अध्यक्ष 

8.   जिल्ला पनुः धनमावण 
सधमधत   

द्वन्त्द्वबाट क्षती भएको भौधतक पवुाविारहरुको 
पून धनमावण पनुस्थापना तथा शाजन्त्तका 
लागी हवकास कायविम संचालन कायवहविी 
२०६५ 

  संयोिक 

9.  
धडधभिन वन 
कायावलय           

राहिय वनको धसमा 
धनिावरण एव िग्गा 
प्राप्ती सम्वन्त्िी सधमधत 

वन ऐन २०४९ को दफा ९ 
 अध्यक्ष 
संयोिक 
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ि.सं. 
सरकारी कायावलय 
वा धनकायको नाम 

सधमत उपसधमधत सम्बजन्त्ित ऐन धनयम काननु अन्त्तगवत कैहफयत 

10.  
धडधभिन वन 
कायावलय           

वन अधतिमण 
धनयन्त्रण तथा 
व्यवस्थापन कायवदल 

वन अधििमण रणनीधत २०६८ को बदुा 
नं. ५.३.३    

अध्यक्ष  संयोिक 

11.  
धडधभिन वन 
कायावलय           

रासन खररद लागत 
अनमुान सधमधत   

 सावविधनक खररद धनयमावलीको धनयम 
८८ 

अध्यक्ष संयोिक 

12.  
धडधभिन वन 
कायावलय           

 दररेट धनिावरण 
सधमधत   

सावविधनक खररद धनयमावली २०६४ को 
धनयम  १४८    

अध्यक्ष संयोिक 

13.  
जिल्ला पश ुसेवा 
कायावलय    

जिल्ला बडवफुल ु
धनयन्त्रण प्राहवधिक 
सधमधत     

 दैवी प्रकोप तथा पश ुसेवा ऐन २०३९ 
 अध्यक्ष 
संयोिक 

14.   पश ुस्वास्थ्य 
घमु्तीकोष व्यवस्थापन 

सधमधत    पश ुस्वास्थ्य तथा पश ुसेवा ऐन 
२०५५  

अध्यक्ष संयोिक 

15.  
नापी गोश्वारा 
नापी कायावलय    

नापनक्शा समस्या 
तथा समािान सधमधत  

 िग्गा नापिाुँच (आठौ संसोिन २०५६) 
ऐन २०१९ को धनयम ११ ख. बमोजिम 
गठन हनुे ।  

  अध्यक्ष 
संयोिक 

16.  
नापी गोश्वारा 
नापी कायावलय    

धसमा हववाद समािान 
सधमधत   

िग्गा (नापिाुँच) धनयमावली २०५८ को 
धनयम ८(३) बमोजिम ।    

अध्यक्ष संयोिक 

17.  
नापी गोश्वारा 
नापी कायावलय    

िग्गा हकधसम 
वधगवकरण सधमधत   

िग्गा (नापिाुँच) धनयमावली २०५८ को 
धनयम २० (२) बमोजिम ।  

  अध्यक्ष 
संयोिक 

18.     जिल्ला वाल कल्याण 
सधमधत 

 वालवालीका सम्वन्त्िी ऐन २०४८ दफा 
३२ (२)   

अध्यक्ष 

संयोिक 

19.  
जशक्षा हवकास 
तथा समन्त्वय 
इकाई    

द्वन्त्द्वहपधडत छारावृजत्त 
धसफाररस सधमधत   

द्वन्त्द्वहपधडत छारावृजत्त धनदेजशका   अध्यक्ष 

20.  

जशक्षा हवकास 
तथा समन्त्वय 
इकाई    

प्रमाणपर छानहवन 
सधमधत    

 जशक्षा ऐन तथा धनयमावली  अध्यक्ष 

21.  

जशक्षा हवकास 
तथा समन्त्वय 
इकाई    

माध्यधमक जशक्षा 
उजत्तणव पररक्षा 
समन्त्वयन सधमधत 

 जशक्षा ऐन तथा धनयमावली   अध्यक्ष 
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ि.सं. 
सरकारी कायावलय 
वा धनकायको नाम 

सधमत उपसधमधत सम्बजन्त्ित ऐन धनयम काननु अन्त्तगवत कैहफयत 

22.  

जशक्षा हवकास 
तथा समन्त्वय 
इकाई    

 हवद्यालय सम्पत्ती 
सरुक्षा सधमधत  

जशक्षा ऐन तथा धनयमावली अध्यक्ष 

23.  

जशक्षा हवकास 
तथा समन्त्वय 
इकाई    

 बजृत्त धसफाररस सधमधत जशक्षा ऐन तथा धनयमावली   अध्यक्ष 

24.  
जिल्ला धनवावचन 
कायावलय   

 जिल्ला कायविम 
व्यवस्थापन सधमधत   

मतदाता नामावली सम्बन्त्िी ऐन २०५२   अध्यक्ष 

25.   

मानव बेचहवखन तथा 
ओसारपसार धनयन्त्रण 
जिल्ला कायविम 
कायावन्त्वयन सधमधत  

 मानव बेचहवखन तथा ओसारपसार 
(धनयन्त्रण) गनव बनेको ऐन २०६४ तथा 
धनयमावली २०६७  

 अध्यक्ष 

26.   

लैङ्गीक हहंसा 
हपधडतलाई राहत तथा 
आधथवक सहयोग 
उपलब्ि सधमधत 

    लैङ्गीक हहंसा धनवारण कोष (सञ्चालन) 
धनयमावली २०६७    

अध्यक्ष 

27.   

  िेष्ठ नागररक 
स्वास्थ्य उपचार सेवा 
कायविम कायावन्त्वयन 
सधमधत 

िेष्ठ नागररक स्वास्थ्योपचार सेवा कायविम 
कायावन्त्वयन धनदेजशका, २०६१   

संयोिक 

28.   

सावविधनक सवारी 
सािनमा िेष्ठ 
नागररकलाई छुट र 
सहुविा र्दने सम्बजन्त्ि 
अनगुमन सधमधत   

सावविधनक सवारी सािनमा िेष्ठ 
नागररकलाई छुट र सहुविा र्दने सम्बजन्त्ि 
कायवहवधि २०७१ 

  संयोिक 

29.   

संयकु्त राि संघ सरुक्षा 
पररषद्को प्रस्ताव नं. 
१३२५ र १८२० 
राहिय कायवयोिना 
जिल्ला समन्त्वय सधमधत 

 नेपालद्धारा धनधमवत संयकु्त रािसंघ सरुक्षा 
पररषद्बाट पाररत प्रस्ताव नं. १३२५ र 
१८२० को कायावन्त्वयन राहिय कायवयोिना 
( २०६७÷०६८–०७१÷०७२)   

संयोिक 



 

12 
 

ि.सं. 
सरकारी कायावलय 
वा धनकायको नाम 

सधमत उपसधमधत सम्बजन्त्ित ऐन धनयम काननु अन्त्तगवत कैहफयत 

30.   

 लैहङ्गक हहंसा 
हवरुद्ध  जिल्ला स्रोत 
समूह 

   घरेल ुहहंसा (कसरु र सिाुँय) ऐन 
२०६६ तथा धनयमावली २०६७ 

संयोिक 

31.   

 धस.धब.आर कायविम 
जिल्ला समन्त्वय तथा 
अनगुमन सधमधत 

अपाङ्गता भएका व्यजक्तका लाधग समूदायमा 
आिाररत पनुस्थावपना कायविम संचालन 
धनदेजशका २०६६   

अध्यक्ष 

32.   

 मल आपधुतव तथा 
हवतरण व्यवस्था 
सधमधत 

आवश्यक पदाथव धनयन्त्रण अधिकार, ऐन 
२०१७ को दफा ३ र ८ को 
अधिकारबाट तत्काधलन श्री ५ को सरकार 
सजचव स्तरको धनणवयले रासायधनक मल 
धनयन्त्रण आदेश २०५५ तथा रासायधनक 
मल धनदेजशका २०५७÷०४÷१७ 
तत्काधलन श्री ५ को सरकार बाट 

स्वीकृत   

अध्यक्ष 

33.   
जिल्ला खाद्य सरुक्षा 
सञ्जाल 

  नेपाल खाद्य सरुक्षा अनगुमन प्रणाली 
पररयोिना संचालन कायवहवधि २०७०  

अध्यक्ष 

ख. सहायक प्रर्ुख जिल्ला अधधकािी पदेन अध्यि वा पदेन संयोिक िहने समर्तत तथा उपसमर्तत 

  

क्र.स           

सिकािी 
कायामलय वा 
तनकायको 
नार्     

समर्तत उपसमर्तत सम्वजिधत नन, तनयर्, काननू अितर्मत कैफियत 

१ 
जिल्ला स्वास््य 
कायाालय 

िुम्रपान तथा सतूीिधय 
पदाथा तनयमन तथा 
तनयधत्रण सममतत 

िुम्रपान तथा सतूीिधय पदाथा तनयमन 
तथा तनयधत्रण तनदेमशका, २०६५ 

 

२  
जिल्लाजस्थत 
कायाालयको सचूना 
अधिकािी 

  

३  ििाि अनगुमन   

४  लाग ूऔषि तनयधत्रण   
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७. र्हृ प्रशासनसंर् सम्वजिधत नन तथा तनयर् ि त्यसर्ा जिल्ला प्रशासन कायामलयको 
भूमर्का 
 

सि.न ऐन / सनयमावली प्रमुख  सिम्मेवारी 

१ अख्तियार दरुुपयोग अनुसन्धान 

आयोग ख्नयमावली, २०५९ 

अख्धकार प्रत्यायोजन भए अनुसारको अख्धकार कायाान्वयन गने । 

२ अध्यागमन ऐन, २०४९ अख्धकार प्रत्यायोजन भए अनुसारको अख्धकार कायाान्वयन गने । 

३ अध्यागमन ख्नयमावली, २०५१ अख्धकार प्रत्यायोजन भए अनुसारको अख्धकार कायाान्वयन गने । 

४ उमरे, नाम र जाि सच्याउने 

ख्नयमहरु, २०१७ 

- प्रख्जअले उमरे, नाम र जाि सच्याउने सम्वन्धमा फैसला गने । 

- नागररकिा र शैख्िक प्रमाणपत्रमा उमरे, नाम र जाि  फरक परेमा सच्याउने फैसला 

गरी परीिा ख्नयन्त्रकलाई फैसलाको नक्कल सख्हि पठाउने । 

- उमरे, नाम र जाि  फरक परेमा सच्याउने सम्वन्धमा  आवश्यक भएमा समन जारी 

गना, सािीहरु उपख्थिि गराउने,  

- ख्लखिहरु पेश गराउन, प्रमाण र सरजमीनहरु ुु् न प्रमखु ख्ज्ला अख्धकारीलाई 

नेपाल काननू ुमोख्जम ख्ज्ला अदालिलाई भए सरहको अख्धकार हुनेछ । 

५ उपभोक्ता संरिण ऐन, २०७५ अख्धकार प्रत्यायोजन भएअनुसार कायाान्वयन गने । 

६ 

 

कारागार ऐन, २०१९ 
- ख्ज्लाको कारागारको प्रशासन एव ंसो सम्ुन्धी अन्य सुै व्यवथिाको सामान्य 

रेखदखे गने किाव्य सम्ुख्न्धि प्रमखु ख्ज्ला अख्धकारीको हुने । 

- प्रमखु ख्ज्ला अख्धकारीले ६ महीनामा एक पटक र आवश्यक दखेमेा जख्हलेसकैु 

कारागारको जााँच गनुा गराउन ुपने। 

- कारागारका कमाचारीले आफ्नो किाव्य पालन नगरेमा  िीन महीना सम्म कैद वा 

दईुसय रुपैयााँसम्म जररवाना वा दुु ै गना मदु्वा माख्मला हरेी ख्कनारा गने अख्धकार 

प्रख्जअमा रहने । 

७ कारागार ख्नयमावली, २०२० 
- ुदमासी गरे ुापि गोलघरमा राख्खने कैदीको जनाउ  जेलरले प्रमखु ख्ज्ला 

अख्धकारीलाई िरुुन्िै गराउने    

नेपाल सरकारले सचूना गरेको उत्सवमा िनुवुा वा कैदी छोड्न ु परेमा कारागार 

कायाालयले ठेकुवा लगि ुमोख्जमका िनुवुा वा कैदीको कैद भकु्तानी कटाई ुााँकी 

कैद दखेाइएको लगि सम्ुख्न्धि प्रमखु ख्ज्ला अख्धकारी समि पेश गनुा पने । 
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- छुट्कारा पाएका कैदी वा िनुवुाहरु मध्ये धेरै टाढाको घरसम्म पगु्न खचा नहुने 

व्यख्क्तलाई सम्ुख्न्धि प्रमखु ख्ज्ला अख्धकारीुाट ख्नकासा भए 

ुमोख्जम आवश्यक ुाटो खचा ख्दइनेछ । 

- कैदीवन्दीहरुलाई ख्नयमानसुार  ख्दइने लगुाको ख्नख्मत्त कपडाको ख्कख्सम र 

नमनूा प्रमखु ख्ज्ला अख्धकारीले पास गररख्दए ुमोख्जम ियार गरी ख्दइनेछ । 

- कारागार कैदी वा िनुवुालाई आए गएको ख्चठ्ठीपत्र जलेरले सेंसर गदाा दशे लाई 

हाख्नकारक प्रत्यि वा अप्रत्यि कुनै ख्कख्समको संकेि ख्चन्ह र सावाजख्नक ख्हि 

ुाहके कुनै संगठन गने ख्वचार दशााएको ख्चठी पत्रपख्त्रका जफि गरी कारवाईको 

ख्नख्मत्त सम्ुख्न्धि प्रमखु ख्ज्ला अख्धकारी समि पेश गनुा पने । 

- कैदको सजाय छोट्याउन जलेरले पेश गरेको रायमाख्ि ख्वचार गरी उपयकु्त दखेमेा 

ख्ज्ला प्रमखु अख्धकारीले आफ्नो रायसाि कारागार व्यवथिापन ख्वभागमा 

पठाउन ुपने । 

- कारागारमा रहकेा कैदी वा िनुवुाहरुलाई असल 

मनोवखृ्त्त िफा  उन्मखु गराउने ख्कख्समको प्रख्शिण योग्य व्यख्क्तहरुुाट गराइनेछ । 

प्रख्शिकलाई पाररश्रख्मकको रुपमा एक पटकमा एक सय रुपैयासम्म ख्दइनेछ । 

जलेरले प्रख्शिण ख्दने व्यख्क्त ििा प्रख्शिणको ख्वषयको ुारेमा प्रमखु 

ख्ज्ला अख्धकारीको ख्नकासा ख्लन ुपने । 

- कैदी वा िनुवुालाई सरुवा गदाा सम्ुख्न्धि ख्ज्लाको  प्रमखु ख्ज्ला 

अख्धकारीहरुले आपसमा परामशा गरी आवश्यक व्यवथिा ख्मलाउने । 

८ कालोुजार ििा केही सामाख्जक 

अपराध ििा सजाय ऐन, २०३२ 

 

- कालोुजार ििा केही सामाख्जक अपराध सम्वख्न्ध मनुाख्सु माख्फकको उजरू परेमा 

वा ख्वश्वास पदो सचूना प्राप्त भएमा वारेण्ट जारी गने । 

- औषख्धमा ख्मसावट र ख्मसावट भएको औषख्धको ख्ुक्री वाहकेका अन्य कसरुमा 

प्रमखु ख्ज्ला अख्धकारीले मदु्दाको कारुाही र ख्कनारा गने  

९ कायाथिलमा हुने यौनजन्य दवु्र्यवहार 

(ख्नवारण) ऐन, २०७१ 

 

- कायाथिलमा हुने यौनजन्य दवु्र्यवहार सम्वख्न्ध उजरूीको शरुु कारुाही र ख्कनारा गन े

अख्धकार सम्ुख्न्धि ख्ज्लाको प्रमखु ख्ज्ला अख्धकारीलाई हुनेछ । 

- प्रमखु ख्ज्ला अख्धकारी ख्वरुद्धको उजरूीको कारुाही र ख्कनारा गने अख्धकार 

सम्ुख्न्धि प्रदशेको प्रमखु सख्चवलाई हुनेछ । 

१० खाद्य ऐन, २०२३ 

 

- दखू्षि खाद्य पदािा वा न्यनूथिरको खाद्य पदािाको उत्पादन ििा ख्वक्री ख्विरण गने 

र  झकु्यानमा पारी खाद्य पदािा ख्ुक्री ख्विरण गरेको कसरू सम्ुन्धी मदु्दाको शरुु 

कारुाही र ख्कनारा गने अख्धकार  

प्रमखु ख्ज्ला अख्धकारीलाई हुनेछ । 
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११ खाद्य ख्नयमावली, २०२७ 
- उत्पाख्दि खाद्य पदािा ऐनको दफा ुमोख्जम ख्नधााररि गणुथिर वा मात्राको नभएमा 

सो शिा अनसुारको व्यवथिा र गणु थिरमा सधुार नगरेसम्मको लाख्ग खाद्य प्रख्वख्ध 

ििा गणु ख्नयन्त्रण ख्वभागको ख्सफाररसमा सम्ुख्न्धि प्रमखु ख्ज्ला अख्धकारीले 

त्यथिो खाद्य उद्योगको उत्पादनमा रोक लगाउन सक्नेछ । 

- कुनै खाद्य पदािा दखू्षि वा न्यनूथिरको हो भन्ने शकंा  

लागमेा त्यथिो खाद्य पदािा ख्सलुन्दी गरी सो खाद्य पदािाका धनीलाई नै ख्जम्मा 

लगाई त्यसको भपााई ख्लई रोक्का रातन सक्ने ।  

१२ छापाखाना र प्रकाशन ऐन, २०४८ 
- छापाखाना दिाा गने । 

- पत्रपख्त्रका दिाा गने । 

- प्रमाणपत्र नख्लई छापाखाना संचालन गरेमा,झठुा ख्ववरण ख्दएमा, ख्किाव 

नवझुाएमा,अनख्धकृि रुपमा प्रकाशन गरेमा, प्रख्िवख्न्धि प्रकाशन गरेमा, ख्नषखे्धि 

प्रकाशन अनवुाद गरेमा, ख्वदशेी प्काशन पैठारी गरेमा, प्रेस प्रख्िख्नधीको प्रमाणपत्र 

नख्लई काम गरेमा जररवाना गने । 

१३ छापाखाना र प्रकाशन सम्ुन्धी 

ख्नयमावली, २०४९ 

१४ जलस्रोि ऐन, २०४९ 
- ख्ज्ला जलस्रोि सख्मख्िको अध्यि 

१५ जलस्रोि ख्नयमावली, २०५० 

१६ जग्गा प्राख्प्त ऐन, २०३४ 
- मआुब्जाको ख्कख्सम र सो ख्नधाारण गने सख्मख्िको अध्यिको रुपमा रहने । 

- जग्गा प्राख्प्तको सचूना जारी गने । 

- जग्गालाई कब्जामा ख्लई जनु कायाालय वा संथिाको ख्नख्मत्त जग्गा प्राप्त गररएको हो 

सो कायाालय वा संथिालाई ख्दन सक्नेछ र ित्पश्चाि सो जग्गालाई सम्ुख्न्धि 

कामको ख्नख्मत्त उपयोगमा ्याउन सख्कनेछ । यसरी जग्गा कब्जामा ख्लएपख्छ 

थिाख्नय अख्धकारीले सो कुराको सचूना नेपाल सरकारलाई ख्दन ुपनेछ । 

- मआुव्जा पाउनेको नामावली प्रकाशन गने । 

- नेपाल सरकार वा संथिाको थवाख्मत्वमा आएको जग्गा नेपाल सरकारको लाख्ग प्राप्त 

गररएकोमा जग्गाको नामसारी र मालपोिको लगि कट्टा गने । 

- ख्वशेष पररख्थििमा जग्गा प्राप्त गना सक्ने ख्वशेष अख्धकार । 

- नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्त नगने ख्नणाय गने । 

- िख्िपखू्िा वा मआुब्जा ख्लनको लाख्ग िोख्कएको म्यादख्भत्र सरोकारवाला व्यख्क्तले 

सो रकम ख्लन नआएमा वा ख्लन मन्जरु नगरेमा  त्यथिो िख्िपखू्िा वा मआुब्जाको 

रकम ुु् नको लाख्ग िीन महीनाको अख्न्िम म्याद ख्दई सचूना प्रकाख्शि गने । सो 
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म्यादख्भत्र पख्न ख्लन नआउने सरोकारवाला व्यख्क्तले त्यथिो िख्िपखू्िा वा मआुब्जा 

पाउने छैन र सो िख्िपखू्िा वा मआुब्जाको रकम सख्तचि कोषमा दाख्खल गररनेछ । 

- ऐन अन्िगाि सजाय हुने कसरू सम्ुन्धी मदु्दाको शरुु कारुाई र ख्कराना गने अख्धकार 

प्रमखु ख्ज्ला अख्धकारीलाई हुनेछ । 

- नोक्सानी ुापि िख्िपखू्िा ख्दइने । 

१७ जन्म मतृ्य ुििा व्यख्क्तगि घटना 

(दिाा गने) ऐन, २०३३ 

- यस ऐन अन्िगाि सजाय हुने मदु्दाको कारवाई र ख्कनारा गने अख्धकार प्रमखु ख्ज्ला 

अख्धकारीलाई हुनेछ । 

१८ नेपाल नागररकिा ऐन, २०६३ 
- नेपाली नागररकिा जारी गने अख्धकारीको रुपमा काया गने। प्रमखु ख्ज्ला 

अख्धकारीले आफूलाई प्राप्त अख्धकारमध्ये वशंजको नािाले र जन्मको आधारमा 

नागररकिा प्रदान गने अख्धकार आफ्नो मािहिको अख्धकृि कमाचारीलाई 

प्रत्यायोजन गने । 

- कसैले झठुो ख्ववरण ख्दई नेपाली नागररकिाको प्रमाणपत्र ख्लएको प्रमाख्णि हुन 

आएमा ख्ज्ला प्रशासन कायाालय वा अन्य ख्नकायुाट जारी भएको भए 

सम्ुख्न्धि प्रमखु ख्ज्ला अख्धकारीले नागररकिा रद्व गने । 

- नेपाली नागररकिा त्याग भएमा अख्भलेख व्यवथिापन गने । 

१९ नेपाल नागररकिा ख्नयमावली, 

२०६३ 

२० पश ुुधशाला र मास ुजााँच ऐन, 

२०५५ 

- यस ऐन अन्िगािको कसरू सम्ुन्धी मदु्दा प्रमखु ख्ज्ला अख्धकारीले हनेेछ। 

 

२१ पश ुुधशाला र मास ुजााँच 

ख्नयमावली, २०५७ 

२२ पश ुथवाथ्य ििा पश ुसेवा ऐन, 

२०५५ 

- यस ऐन अन्िगािका कसरुजन्य कायाहरुको मदु्दा हनेे अख्धकार सम्ुख्न्धि प्रमखु 

ख्ज्ला अख्धकारीलाई हुनेछ । 

२३ पश ुथवाथ्य ििा पश ुसेवा 

ख्नयमावली, २०५६ 
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२४ प्राचीन थमारक संरिण ऐन, २०१३ 

 

- प्रमखु ख्ज्ला अख्धकारीले आफ्नो इलाकामा रहकेो परुािाख्त्वक वथिहुरुको 

ख्ववरण परुाित्व ख्वभागलाई ख्दनपुने । 

- परुाित्व ख्वभागले ख्दएको आदेश नमानी ख्नमााण, ममाि, िपघट वा पनुख्नमााण गरेको 

घर वा भवनलाई नगर योजना थवीकृि भएको ठाउाँमा नगरख्वकास योजना 

कायाान्वयन सख्मख्िले र नगरयोजना थवीकृि नभएको ठाउाँमा सम्ुख्न्धि ख्ज्लाको 

प्रमखु ख्ज्ला अख्धकारीले पैिीस ख्दनको म्याद ख्दई भत्काउन आदशे ख्दन सक्नेछ  

- कुनै व्यख्क्त वा संथिाले ख्नयमानसुार थवीकृख्ि ख्लई उत्खनन ् गदाा परुािाख्त्वक 

महत्वको कुनै वथि ु वा थमारक भखे्टन आएमा त्यसको सचूना अठ्चालीस 

घण्टाख्भत्र परुाित्व ख्वभाग वा प्रमखु ख्ज्ला अख्धकारीलाई ख्दन ुपनेछ र प्रमखु 

ख्ज्ला अख्धकारीले ित्कालै पुराित्व ख्वभागलाई उक्त कुराको जानकारी ख्दन ुपनेछ 

। 

- परुाित्व ख्वभागमा प्राप्त हुन आएको प्राचीन थमारक वा परुािाख्त्वक वथि ुसम्ुख्न्धि 

धनी वा गखु्ठयारहरूले प्रख्िथिापना गना वा यिाथिानम ैरातन ख्फिाा पाउाँ भनी परेको 

ख्नवदेन उपर ख्फिााका लाख्ग वाथिख्वकिाका आधारमा परुाित्व ख्वभाग ख्सफाररस 

गने । 

- जनुसकैु अड्डा अदालिले अन्य प्रचख्लि नेपाल काननुुमोख्जम गदाा गराउाँदा 

प्राचीन थमारक वा परुािाख्त्वक वथिकुो हकमा भने मालधनी जोसकैु भए िापख्न 

त्यथिो वथि ु नेपाल सरकारको परुाित्व ख्वभाग वा उक्त ख्वभागले िोख्कख्दएको 

ठाउाँमा पठाउनका लाख्ग प्रमखु ख्ज्ला अख्धकारीकहााँ पठाउन ु पछा र सो वथिु 

मालधनीलाई ख्दने वा ख्ललाम गररनेसमिे कुनै कारवाई गनुा पदनै । यसरी उ्लेख 

भएको वथिकुो ख्वगोको हकमा प्रमखु ख्ज्ला अख्धकारीद्वारा पतचकीख्िा मोल 

कायम गरी ख्लई प्रचख्लि नेपाल काननुुमोख्जम ख्दलाउने भराउने गनुा पछा । 

-  प्रमखु ख्ज्ला अख्धकारीले प्रत्येक वषा आषाढ मसान्िख्भत्र आफ्नो ख्ज्लाख्भत्र 

रहकेा परुािाख्त्वक वथिहुरूको ख्ववरण ख्नयमावलीमा िोख्कए ुमोख्जम भरी सम्भव 

भएसम्म त्यथिो वथिकुो फोटो समिे मतुय परुाित्व अख्धकृिसमि पठाउन ुपनेछ । 

- प्रमखु ख्ज्ला अख्धकारीले आफ्नो ख्ज्लाख्भत्र कुनै परुािाख्त्वक वथि ुफेला परेको 

जानकारी पाएमा त्यसरी जानकारी पाएको ख्मख्िले पैंिीस ख्दनख्भत्र सो वथिकुो 

सम्पणूा ख्ववरण ख्नयमावलीमा िोख्कए ुमोख्जमको फाराममा भरी सम्भव भएसम्म 

त्यथिो वथिकुो फोटो समिे मतुय 

परुाित्व अख्धकृिसमि पठाउन ुपनेछ । 
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२५ प्रहरी ऐन, २०१२ 
- ख्ज्लाथिरीय प्रहरी कमाचारीहरू शाख्न्ि सरुिा र सो सम्ुन्धी प्रशासनका 

सम्ुन्धमा प्रमखु ख्ज्ला अख्धकारीको ख्नयन्त्रण र ख्नदेशनमा रहने छन सो 

सम्ुन्धमा प्रमखु ख्ज्ला अख्धकारीले ख्दएको आदशे ििा ख्नदशेनको पालना गनुा 

प्रहरी कमाचारीहरूको किाव्य हुनेछ । काननुुमोख्जम प्रमखु ख्ज्ला अख्धकारीले 

गनुा पने अन्य काममा ख्नजलाई सहयोग गनुा ख्ज्ला प्रहरी कमाचारीहरूको किाव्य 

हुनेछ । 

- वारेण्ट इत्याख्द जारी गने प्रमखु ख्ज्ला अख्धकारीको अख्धकार । 

- सावाजख्नक ु ाटो, सडक वा आवि जावि हुने थिानमा सभा गने वा जलुसु ख्नका्ने 

सम्ुन्धमा जन साधारणलाई असखु्वधा पने वा शाख्न्ि भङ्ग हुने ख्थिख्ि उत्पन्न 

नहोस ्भन्ने उद्दशे्यले प्रमखु ख्ज्ला अख्धकारी वा ख्नजुाट त्यस कामका ख्नख्म्ि 

अख्तियार पाएका प्रहरी अख्धकृिले सभा वा जलुसुका ख्नख्म्ि ठाउाँ, ुाटो र समय 

िोक्न सक्नेछ । 

- प्रमखु ख्ज्ला अख्धकारीले त्यथिो सम्पख्त्त रोक्का गरी सो रोक्का भएको 

धनमालको फााँटवारी खोली ६ मख्हनाख्भत्र आफ्नो हक दाुीको सुिू समिे ख्लई 

दाुी गना आउन ुभनी इख्श्िहार जारी गना सक्नेछ । 

- ुेवाररसी सम्पख्त्तको ख्जम्मा ख्लने र त्यसकोिायदािी खडा गरी प्रमखु ख्ज्ला 

अख्धकारी कहााँ पेश गने प्रत्येक प्रहरी कमाचारीको किाव्य हुन्छ । 

- प्रमखु ख्ज्ला अख्धकारीले सो डायरी ख्झकाई जााँच्न सक्नेछ । 

२६ प्रहरी ख्नयमावली, २०७१ 
- प्रहरीको अनशुासन, आन्िररक व्यवथिा र अपराध अनसुन्धानको कुरामा ुाहके 

ख्ज्लाका सम्पूणा प्रहरी कमाचारीहरू प्रमखु ख्ज्ला अख्धकारीको सामान्य रेखदखे 

र ख्नयन्त्रणमा रहनेछन ्। 

- ख्ज्ला प्रहरी कायाालय वा महानगरीय प्रहरी पररसरको प्रमखुले ख्ज्ला छोड्दा 

त्यसको पवूा सचूना प्रमखु ख्ज्ला अख्धकारीलाई ख्दन ुपनेछ । 

- महानगरीय प्रहरी पररसर प्रमखु र ख्ज्ला प्रहरी प्रमखुको  कासममुा सपुरीवेिकको 

भखु्मका ख्नवााह गने । 

- आफूसमि पेश भएको कायासम्पादन फाराम मू् याङ्कन गरी श्रावण मसान्िसम्ममा 

एक प्रख्ि मन्त्रालय र एक प्रख्ि प्रहरी प्रधान कायाालयमा ख्सलुन्दी गरी पठाई एक 

प्रख्ि आफ्नै कायाालयमा ख्सलुन्दी रुपमा रातन ुपनेछ । 

- प्रमखु ख्ज्ला अख्धकारीले वषाको कम्िीमा एक पटक ख्ज्ला प्रहरी कायाालय, 

महानगरीय प्रहरी पररसर, इलाका प्रहरी कायाालय, प्रहरी वतृ्त र प्रहरी प्रभागको 

ख्नरीिण गनुा पनेछ । 
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- प्रत्येक इलाका प्रहरी कायाालय, प्रहरी वतृ्त, प्रहरी प्रभाग र प्रहरी चौकीमा रहकेो 

डायरी ििा प्रहरी सम्ुन्धी गोप्य प्रख्िवदेन सख्हि अन्य अपराध सम्ुन्धी सारांश 

प्रख्िवदेन हरेी आफ्नो प्रख्िख्क्रया सख्हिको सचूना िरुुन्ि ख्ज्ला प्रहरी कायाालय वा 

महानगरीय प्रहरी पररसरको प्रमखुलाई ख्दनपुनेछ । यसरी ख्नरीिण गदाा ख्ज्ला प्रहरी 

कायाालय ििा महानगरीय प्रहरी पररसरको प्रमखुले आफ्नो मािहिका प्रहरी 

कायाालयहरूको ख्नरीिण गरे वा नगरेको सम्ुन्धमा समिे ख्नररिण गनुा पनेछ । 

-  सीमाविी इलाकामा घट्ने अपराध ख्नयन्त्रण गना र ित्सम्ुन्धी अनसुन्धान गने 

काममा थिानीय प्रहरी कायाालयको प्रमखुले पारथपररक सहयोग प¥ुयाउने 

ख्सलख्सलामा ख्छमकेी ख्मत्र राष्ट्रका सीमाविी इलाकामा रहकेा प्रहरी कायाालयका 

समानथिरका प्रहरी अख्धकृिसाँग आवश्यकिा अनसुार छलफल गनुा परेमा वा सोका 

लाख्ग सम्ुख्न्धि ख्मत्र राष्ट्रमा जान ु परेमा प्रमखु ख्ज्ला अख्धकारीलाई समिे 

जानकारी गराउन ुपनेछ । 

- किाव्य पालनाको ख्शलख्शलामा खख्टएको वा खख्टने क्रममा ुाटोमा आउाँदा जााँदा 

वा अन्य काया गदाा ु ाटोुाट वा कायाथिलुाट अपहरणमा परी हत्या भएको भरपदो 

सचूना प्राप्त भएको िर लास फेला पना नसकेको अवथिामा सम्वख्न्धि प्रमखु 

ख्ज्ला अख्धकारी र सम्वख्न्धि प्रहरी कायाालयको प्रमखुको संयकु्त प्रख्िवदेनको 

आधारमा हत्या गररएका प्रहरी कमाचारीको पररवारलाई ख्नयम अनसुारको 

ुमोख्जमको सखु्वधा ख्दइनेछ । 

-  सरुिा प्रख्िकूल ख्क्रयाकलाप, खराु चररत्र भएका व्यख्क्त, शङ्ख्कि व्यख्क्त ििा 

गख्िख्वख्धहरूको ुारेमा प्रमखु ख्ज्ला अख्धकारीलाई प्रख्िवदेन गने । 

२७ भ्रष्ट्राचार ख्नवारण ऐन, २०५९ 
-  

२८ मलुकुी अपराध संख्हिा, २०७४ ** 

२९ मलुकुी फौजदारी कायाख्वख्ध संख्हिा, 

२०७४ 

मलुकुी अपराध संख्हिा, २०७४ अनसुार प्रमखु ख्ज्ला अख्धकारीले हनेे मदु्वाको 

फछौटको लाख्ग मलुकुी फौजदारी कायाख्वख्ध अनसुार कायाान्वयन गने । 

३० मलुकुी फौजदारी कायाख्वख्ध 

ख्नयमावली, २०७५ 

३१ यािनासम्ुन्धी िख्िपखू्िा ऐन, 

२०५३ 

- पीख्डि व्यख्क्तलाई िख्िपखू्िा ख्दने सम्ुन्धमा अख्न्िम ख्नणाय भएपख्छ त्यथिो 

ख्नणायको सचूना पाएको ख्मख्िले एक वषाख्भत्र पीख्डि व्यख्क्त वा ख्नजको मतृ्यु 

भएकोमा ख्नजको नख्जकको हकवालाले िख्िपखू्िाको रकम पाउन पीख्डि व्यख्क्त 

िनुामा रहकेो 
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ख्ज्लाको प्रमखु ख्ज्ला अख्धकारी समि िख्िपखू्िा ख्दने सम्ुन्धमा ख्ज्ला 

अदालिुाट भएको ख्नणायको प्रख्िख्लख्प सख्हि ख्नवदेन प्राप्त भएको ख्मख्िले पैंिीस 

ख्दनख्भत्र प्रमखु  ख्ज्ला अख्धकारीले ख्नवदेकलाई िख्िपखू्िाको रकम ख्दन ुपनेछ । 

 

३२ राज्य ख्वरुद्धको अपराध र सजाय 

ऐन, २०४६ 

- अख्धकार प्रत्यायोजन भए अनुसार कायाान्वयन गने । 

३३ राहदानी ऐन, २०२४ अख्धकार प्रत्यायोजन भए अनुसार कायाान्वयन गने । 

३४ राहदानी ख्नयमावली, २०६७ 

३५ राख्ष्ट्रय मानव अख्धकार आयोग ऐन, 

२०६८ 

अख्धकार प्रत्यायोजन भए अनुसार कायाान्वयन गने । 

३६ लाग ुऔषध (ख्नयन्त्रण) ऐन, २०३३ अख्धकार प्रत्यायोजन भए अनुसार कायाान्वयन गने । 

३७ ख्वपद जोख्खम न्यनूीकरण ििा 

व्यवथिापन ऐन, २०७४ 

 

- ख्ज्ला ख्वपद ्व्यवथिापन सख्मख्ि को अध्यिको रुपमा काया गने । 

- ख्वपद ्प्रख्िकायाका लाख्ग प्रमखु ख्ज्ला अख्धकारीको आदशे ुमोख्जम कुनै पख्न 

थिानमा प्रवशे गने ििा उपलब्ध जनुसकैु व्यख्क्त वा संथिाको साधन र स्रोि उपयोग 

गने अख्धकार सरुिा ख्नकायलाई हुनेछ । 

- नेपाल सरकार, प्राख्धकरण, प्रदशे सरकार, थिानीय िह र प्रमखु ख्ज्ला 

अख्धकारीको आदशे अनसुार आफ्ना भवन लगायि अन्य संरचना आपि ्कालीन 

प्रयोजनका लाख्ग आवश्यक परेमा उपलब्ध गराउने, 

- यस ऐन अन्िगािको कुनै कसरुजन्य काया गरेमा मदु्दाको कारुाही र ख्कनारा प्रमखु 

ख्ज्ला अख्धकारीले गनेछ । 

३८ ख्वपद जोख्खम न्यनूीकरण ििा 

व्यवथिापन ख्नयमावली, २०७६ 

३९ ख्वभषूण ऐन, २०६४ 
- ख्ज्ला थिरवाट गररने ख्वभषुण ख्सफाररस लगायिका कायाहरु लगायि अख्धकार 

प्रत्यायोजन भए अनसुारको अख्धकार कायाान्वयन गने । 
४० ख्वभषूण ख्नयमावली, २०६५ 

४१ ख्ुष्ट्फोटक पदािा ऐन, २०१८ 
- ख्वष्ट्फोटक पदािालाई उत्पादन गने, रातने, प्रयोग गने, ख्ुक्री गने, पररवहन गने र 

पैठारी गर्ाने , पररवहन गने र पैठारी गने काममा ख्नयन्त्रण अख्धकार 

- प्रमखु ख्ज्ला अख्धकारीले वा ख्नजले खटाएको कुनै राजपत्राङ्कीि वा घटीमा 

नायु ख्नरीिक दजााका प्रहरी  
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- कमाचारीले इजाजिपत्र अन्िगाि कुनै ख्वष्ट्फोटक पदािा उत्पादन गने, रातने, प्रयोग 

गन,े ख्ुक्री गने, पररवहन गने वा पैठारी गने काम भरैहकेो कुनै ठाउाँ वा ु ोझ ु ाहकमा 

गई ख्नरीिण र  

- जााँचुझु गना र त्यहााँ रहकेो कुनै ख्वष्ट्फोटक पदािाको नमनूा मू् य ख्िरी ख्लन सक्नेछ 

। 

- नेपाली सेनाको ख्नयन्त्रणमा रहकेो कुनै ठाउाँ वा ुोझ ुाहकमा वा त्यसको 

आसपासमा दफा ८ मा लेख्खए ुमोख्जमको कुनै दघुाटना भएमा सरोकारवाला 

नेपाली सेनाका अख्धकारीले सो दघुाटनाको कारणको जााँचुझु गनुापछा र सो ुाहके 

अन्यत्र त्यथिो कुनै  

- दघुाटना भएमा प्रमखु ख्ज्ला अख्धकारीले सो दघुाटनाको कारणको जााँचुझु गनुा 

पदाछ । 

४२ ख्ुष्ट्फोटक पदािा ख्नयम, २०२० 
- ख्वष्ट्फोटक पदािालाई उत्पादन गने, रातने, प्रयोग गने, ख्ुक्री गने, पररवहन गने र 

पैठारी गर्ाने , पररवहन गने र पैठारी गने काममा ख्नयन्त्रण .ख्नरीिण गने, खोजिलासी 

गन,े कब्जा गने, रोक्का गने र हटाउने अख्धकार ििा ख्गरफ्िार गने अख्धकार  

४३ थिानीय प्रशासन ऐन, २०२८ 
- ख्ज्लाको सामान्य प्रशासन सतचालन गनाको लाख्ग प्रत्येक ख्ज्लामा एउटा 

ख्ज्ला प्रशासन कायाालय रहने र  । सो कायाालयको प्रमखु प्रशासकीय 

अख्धकारीको रूपमा काम समेि गने गरी प्रत्येक ख्ज्लामा एकजना प्रमखु ख्ज्ला 

अख्धकारी रहने । 

- ख्ज्ला सरुिा सख्मख्िको अध्यिको भखु्मका ख्नवााह गने । 

- कफ्युा लगाउन सक्ने । दङ्गाग्रथि िेत्र घोख्षि गना सक्ने  

- ख्ज्ला थिरका कायाालयहरू माख्ि रेखदखे, ख्नयन्त्रण र ख्नदशेन ख्दने  

- ख्ज्लामा शाख्न्ि, व्यवथिा र सरुिा कायम रातने, थिानीय सरकारले सतचालन 

गरेका ख्वकास कायाहरूमा सहयोग प-ुयाउने, ख्ज्लाख्भत्र रहकेो नेपाल सरकारको 

सुै सम्पख्त्तको रेखदखे, सम्भार ििा ममाि गने, गराउने दाख्यत्व । 

- ख्ज्लामा शाख्न्ि सरुिा कायम गने कामको लाख्ग ख्ज्ला प्रहरी कायाालयले प्रमखु 

ख्ज्ला अख्धकारीको प्रत्यिः ख्नयन्त्रण र ख्नदशेनमा रही काम गनुा पनेछ  

- प्रमखु ख्ज्ला अख्धकारीले ख्ज्ला प्रहरी कायाालय, ईलाका प्रहरी कायाालय र 

प्रहरी चौकी समिे ठीक अवथिामा रह े नरहकेो, प्रहरी कमाचारी र अख्धकृि 

जवानहरूले काननू ुमोख्जम काम कारवाही गरे नगरेको भन्ने कुराको आवश्यक 

जााँचुझु गने । 

- मदु्दा माख्मला र पनुरावदेन सम्ुन्धी अख्धकार 
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- अम्मल खाई सावाजख्नक थिानमा ुसेर लापरुाही साि ुोली ख्हड्ंने वा जिाभावी 

गने व्यख्क्तलाई प्रमखु ख्ज्ला अख्धकारीले पक्रन लगाई अम्मलले नछाडेसम्म िनु्न 

सक्नेछ र अम्मलले छाडेपख्छ ख्नजलाई मौख्खक नख्सहि ख्दन र फेरर पख्न सोही कसरू 

गरेमा ख्नजलाई पटकै ख्पच्छे ुढीमा एक हजार रूपैयााँसम्म जररवाना गना सक्नेछ । 

- ुेवाररसी मालसामान फेला परेमा प्रमखु ख्ज्ला अख्धकारीले जााँचुझु गदाा नेपाल 

सरकारलाई कुनै रकम ख्िनुा पने ठहररएको व्यख्क्तको मालसामान भएमा सो 

कायााख्न्वि गना चाख्हने जख्ि मालसामान ख्ुक्री गरी सरकारी कोषमा दाख्खला गनुा 

पनेछ । 

- प्रमखु ख्ज्ला अख्धकारीले ुाघ, ख्चिवुा वा अन्य ख्हसं्रक जनवारले आफ्ना 

ख्ज्लाख्भत्रका कुनै ठाउाँमा दःुख ख्दएको कुरा नगरपाख्लका वा गाउाँपाख्लकाले 

प्रख्िवदेन गरेमा सो जनावरलाई माना लगाई छाला एवं शरीरका अन्य भाग 

सम्ुख्न्धि वन कायाालयमा ुुझाइख्दन वा वन ििा भ–ूसंरिण मन्त्रालयले ख्नदेशन 

ख्दए ुमोख्जम गनुा पदाछ । 

- कसैले कुनै मालसामान ख्ुक्री गदाा अनखु्चि नाफा खाई नाजायज फाइदा उठाएमा 

त्यथिो ख्वके्रिालाई खरीद ख्ुक्री भएको मालसामानको पररमाण र मोलको ख्वचार 

गरी प्रमखु ख्ज्ला अख्धकारीले एक हजार रूपैयााँसम्म जररवाना वा िीन महीनासम्म 

कैद गना वा दुु ै सजाय गना सक्ने। 

- प्रमखु ख्ज्ला अख्धकारीले आफ्नो ख्ज्लाख्भत्रको सावाजख्नक धारा, कुवा, पोखरी, 

पाँधेरो, पाटी पौवा, सत्तल धमाशाला, मख्न्दर, गफुा, पलु आख्दको लगि ख्लई 

रातनपुछा र भत्की ख्ुग्री, नोक्सान हुन लागमेा त्यसको धनी, वाररस नगरपाख्लका 

वा गाउाँपाख्लका वा गठुी संथिानद्वारा मरमि गना लगाउन ुपदाछ । 

- सरकारी जग्गा सावाजख्नक जग्गा वा सामदुाख्यक जग्गामा आफ्नो हक कायम नभै 

कसैले घर ुनाउन ुहुाँदनै । कसैले त्यथिो जग्गामा घर ुनाएमा वा ुनाउन प्रयत्न 

गरेमा प्रमखु ख्ज्ला अख्धकारीले त्यथिो व्यख्क्तलाई घर ुनाउन रोक्का गने आदशे 

ख्दन सक्नेछ 

- मानख्सक सन्िलुन गमुाएको कुनै व्यख्क्तलाई ख्नयन्त्रण नगरी त्यसै छाडा राखमेा कुनै 

व्यख्क्त वा समाजलाई खिरा हुन्छ भन्ने लागमेा प्रमखु ख्ज्ला अख्धकारीले ख्नजको 

संरिक वा मािवर भए संरिक वा मािवर ख्जम्मा लगाउनु पनेछ र संरिक वा 

मािवर नभए ख्नजलाई नख्जकको अथपिालमा राखी औषख्ध उपचारको व्यवथिा 

गनुा पनेछ । 

- कसैलाई कसैसाँगको नािाको प्रमाणपत्र चाख्हयो भनी प्रमखु ख्ज्ला अख्धकारी 

समि ख्नवदेन ख्दन आएमा प्रमखु ख्ज्ला अख्धकारीले जााँची ुझुी ठीक ठहरेमा 

पााँच रूपैयााँ दथिरु ख्लई आवश्यक प्रमाणपत्र ख्दन सक्नेछ । 
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- परम्परादखे्ख चख्लआएको धाख्माक पजूा आजा चलाउन ुपने अवथिामा ुाहके ुदु्ध 

जयन्िी, कृष्ट्ण जन्माष्टमी, महाख्शवरात्री, रामनवमी र एकादशीको पवाको ख्दन वा 

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सचूना प्रकाख्शि गरी पशपुंिी वध गना मनाई गरी 

िोख्कख्दएको धाख्माक थिलमा कसैले पशपुन्छीको वध गरेमा प्रमखु ख्ज्ला 

अख्धकारीले ख्नजलाई पााँचसय रूपैयााँसम्म जररुाना गना सक्नेछ र प्रमखु ख्ज्ला 

अख्धकारीको त्यथिो जररुानाको आदशे उपर पनुरावदेन लाग्नेछैन  

- सडकमा छाडा  गाइवथि ु वथिलुाई सम्ुख्न्धि नगरपाख्लकाले पक्री निनुेको 

अवथिामा प्रमखु ख्ज्ला अख्धकारीले त्यथिो गाई वथिुलाई पक्री ख्ललाम गने । 

- सावाजख्नक सम्पख्त्तको अख्भलेख व्यवख्थिि गने । 

४४ सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ 
- मदु्दाको सनुवुाइको क्रममा कुनै सािीुाट केही ुु् न ुपने दखेमेा सशस्त्रप्रहरी ख्वशेष 

अदालिले त्यथिो सािीलाई समाव्हान जारी गरी ुु् न सक्नेछ । 

िर ुु् न ुपने सािीलाई ुोलाउाँदा अनावश्यक ख्ढलाई वा खचा हुने वाअसखु्वधा हुने 

सशस्त्र प्रहरी ख्वशेष अदालिलाई लागमेा ुन्द सवाल गरी सािी रहकेो वा ुसेको 

ख्ज्लाको प्रमखु ख्ज्ला अख्धकारीले सािी ुझुी पठाउने गरी सशस्त्रप्रहरी ख्वशषे 

अदालिले आदेश गना सक्नेछ । 

४५ सशस्त्र प्रहरी ख्नयमावली, २०७२ 

४६ सावाजख्नक सरुिा ऐन, २०४६ 

 

- नेपालको सावाभौमसत्ता, भौगोख्लक अखण्डिा वा सावाजख्नक शाख्न्ि र व्यवथिामा 

ित्काल खलल पना सक्ने कुनै काम कुरा गनाुाट कुनै व्यख्क्तलाई रोक्न ुपने उख्चि र 

पयााप्त आधार भएमा प्रमखु ख्ज्ला अख्धकारीले ख्नजलाई कुनै खास अवख्धसम्म 

कुनै खास ठाउाँमा नजरुन्द रातने आदशे जारी गना सक्नेछ । 

- थिानहदको आदशे जारी गने । 

४७ संथिा दिाा ऐन, २०३४ 

 

- संथिा दिाा गने  आदशे ख्दने।नख्वकरण गने । 

- संथिाको कुनै सदथय वा कमाचारी लगायि कुनै व्यख्क्तले संथिाको ख्वधान ख्वरुद्ध 

संथिाको कुनै सम्पख्त्त दरुुपयोग गरेमा, कब्जा गरेमा वा रोक्का राखमेा त्यथिो 

सम्पख्त्त दरुुपयोग गने, कब्जा वा रोक्का रातनेुाट ख्लई संथिालाई ख्फिाा ुझुाई ख्दन 

सक्नेछ  

- संथिाको उद्दशे्यहरुमा हरेफेर 

- आवश्यक दखेेमा संथिाको ख्हसाु आफूले  

- ख्नयकु्त गरेको कुनै अख्धकृिद्वारा जााँच गराउन सक्नेछ ।ख्हसाु जााँच गराए वापि 

ख्हसाु जााँचुाट दखे्खन आएको संथिाको मौज्दाि रकमको सयकडा िीन 

प्रख्िशिमा नुढाइ आफूले ख्नधााररि गरेको दथिरू असलू गरी ख्लन सक्नेछ । 

- दिाा नगराई संथिा थिापना गरेमा त्यथिा संथिाका प्रवन्ध सख्मख्िका सदथयहरुलाई 

जनही दईु हजार रुपैयााँसम्म जरीवाना गना सक्नेछ । 

४८ संथिा दिाा ख्नयमावली, २०३४ 
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४९ सशुासन (व्यवथिापन ििा 

संचालन) ऐन, २०६४ 

- ख्ज्लाख्भत्रका सरकारी सेवा प्रदायक ख्नकायहरुको काम कारुाहीको अनगुमन र 

मू् याङ्कन गरी सावाजख्नक सेवा ख्विरण प्रणालीलाई ु ढी व्यवख्थिि र प्रभावकारी 

ुनाउन ख्ज्ला अनगुमन ििा मू् याङ्कन सख्मख्िको संयोजक को रुपमा  कायागन े

। 

- अदालि र रिा सम्ुन्धी ख्नकाय ुाहके अन्य ख्ज्लाख्थिि कायाालय ििा ख्वकास 

आयोजनाको वषामा एकपटक सम्ुख्न्धि ख्ज्लाको प्रमखु ख्ज्ला अख्धकारीले 

ख्नरीिण गनुा पनेछ । 

५० सशुासन (व्यवथिापन ििा 

संचालन) ख्नयमावली, २०६५ 

५१ ख्शिा ऐन २०२८ 
- ख्ज्ला ख्शिा सख्मख्िको सदथयको भखु्मका 

- यस ऐन ुमोख्जम सजाय हुने कसरु सम्वन्धी मदु्वामा कारवाही र ख्कनारा गने । 

५२ ख्शिा ख्नयावली २०५९ 
- ख्ज्ला अनौपचाररक ख्शिा सख्मख्िको सदथय 

- माध्यख्मक ख्शिा उत्तीणा परीिा समन्वय सख्मख्िको अध्यििा 

- वखृ्त्त ख्सफाररस सख्मख्िको अध्यििा 

- ख्वद्यालयको सम्पख्त्त सरुिा सख्मख्िको अध्यििा 

- प्रमाणपत्र छानख्वन सख्मख्िको अध्यििा 

५४ सचूनाको हकसम्ुन्धी ऐन, २०६४ 
- Pro active Disclosure 

- सचूना अख्धकारीको व्यवथिा 

- सचूना अख्धकारीहरुको ख्नयख्मि वठैक 

 

५५ सचूनाको हकसम्ुन्धी ख्नयमावली, 

२०६५ 

५६ सवारी ििा यािायाि व्यवथिा ऐन, 

२०४९ 

- कुनै सवारी दघुाटना भएमा दघुाटना हुने ख्वख्त्तकै त्यथिो सवारी साधनको धनी वा 

व्यथिापकले दघुाटनाथिल रहकेो ख्ज्लाको प्रमखु ख्ज्ला अख्धकारी समि 

ुीमाको प्रमाणपत्र र ुीमालेख ुझुाउन ुपनेछ । 

- प्रमखु ख्ज्ला अख्धकारीले यस पररच्छेद ुमोख्जमको  

- ुीमाको रकम दघुाटनाुाट मतृ्य ु भएको अवथिामा दघुाटना भएको एक्काइस 

ख्दनख्भत्र मिृकको हकवालालाई र अन्य अवथिामा िीन मख्हनाख्भत्र सम्ुख्न्धि 

व्यख्क्तलाई  

- सम्ुख्न्धि सवारी धनी वा व्यवथिापकको रोहवरमा ख्ुमकुाट उपलब्ध गराइख्दन ु

पनेछ । 

५७ सवारी ििा यािायाि व्यवथिा 

ख्नयमावली, २०५४ 

५८ होटेल व्यवथिा ििा मख्दराको 

ख्ुक्री ख्विरण (ख्नयन्त्रण) ऐन, 

२०२३ 

- ऐनमा उ्लेख्खि व्यवथिा उ्लंघन गने होटेल वा पसलको माख्लक वा अन्य कुनै 

व्यख्क्तलाई  ुढीमा ३ महीनासम्म कैद वा पच्चीस हजार रुपैयााँसम्म जररवाना वा 

दवु ैसजाय गना सक्नेछ । 
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सि.न ऐन / सनयमावली प्रमुख  सिम्मेवारी 

५९ होटेल व्यवथिा ििा मख्दराको 

ख्ुक्री ख्विरण (अख्धकारी िोक्ने) 

ख्नयमहरु, २०२४ 

 

८.कर्मचािी संख्या ि कायम ववविणः 
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९. शाखा ि जिम्रे्वाि अधधकािीः 
l;+g+= zfvf lhDd]jf/ clwsf/L ;Dks{ g+= 

! gful/stf÷/fxbfgL÷ 

:yfgLo k|zf;g÷d'2f 

k|=c=nf]s k|;fb 9sfn 

k|=c=bfdf]b/ 1jfnL 

9858030132 
9858025095 

 gofF gful/stf / k|ltlnkL gf=;'=lg/fhg zdf{ 

gf=;'=t'n;L/fd sf]O/fnf 

gf=;'= /fs]z s'df/ kf7s 

gf=;'= df]xg s'df/ v8\sf 

s=c= lnndfg a'9f 

vl/bf/ uLtfb]jL g]kfn 

sf=;= ?b|k|;fb vgfn 

sf=;= ladnf ljZjsdf{ 

sf=;= Zofdk|;fb yf? 

;'k/efOh/ /Ddf nfld5fg] 

9857822817 
9849792679 
9857824086 
9847892052 
9848113067 
9849320687 
9844804783 
9869968511 
9863150989 
9848254216 

@ /fxbfgL÷ gfaflns kl/rokq gf=;'= b]jsL cfrfo{ 

sf=;=lr/~hLjL /]UdL 

9844852750 
9844083749 

# d'2f÷ljjfx btf{ P]g, @)@* 

adf]lhdsf] btf{÷7f8f] ph'/L 

gf=;'= ljgo s]=;L= 9848023337 

$ cfly{s k|zf;g n]=kf= ho/fd yf? 9848237699 

% sd{rf/L k|zf;g÷:6f]/÷ btf{, 

rnfgL 

s=c= ljhos'df/ dNn 

x=;=rf= s[i0fk|;fb kf}8]n 

sf=;= uf]dtfs'df/L lu/L 

9858055558 
9848135178 
9848046208 

^ :yfgLo k|zf;g÷;+3;+:yf÷ 

xftxltof/ 

v/vhfgf÷zf=;'÷ kqklqsf 

btf{÷afbL kl/ro kq 

ljt/0f÷4G4 

s=c= u+uf/fd clwsf/L  

 

9868006757 

& k|=lh=c=÷;=k|+=lh=c= 

;lrjfno 

x=;=rf= lty{/fh l/hfn  

sf=;= gf/fo0f k|;fb yf? 

sf=;= ljef emf 

9858320595 
9848217900 
9848219085 

* /fli6«o kl/rokq ljj/0f btf{ ck/]6/ 

of]u]z of]uL 

s?0ff Gof}kfg] 

ljj/0f btf{ ;xof]uL 

uf]df kf}8]n 

 
9849623879 
9868068708 
 
9822568828 
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१०.तनणमय र्ने प्रकृया ि अधधकािी 
 a'bf g+= $ df pNn]v eP cg';f/ tyf gful/s j8f kqdf pNn]v eP adf]lhdsf sfd 

clwsf/ k|Tofof]hg eP cg';f/ k|zf;sLo clws[t / afsL ;a} k|d'v lhNnf clwsf/Laf6 

x'g]  . 

 

 

 

११.तनणमय उपि उिुिी सुिने अधधकािीः 
 ;"rgf clwsf/L / afsL ;a} k|d'v lhNnf clwsf/Ldf  . 

१२ .कायामलयर्ा सूचना र्ार् सम्विधी पिेका तनवेदनः 
 यस त्रमैामसक अवधिमा पृ् वी िहादिु थारु, िााँसगढी नगिपामलका वडा न.ं ६ िाट द्वधद्व पीडडतहरुको 

नामावली माग भएको । 

१३.सम्पादन र्िेको कार्को ववविणः 
 जिल्लामा शाजधत सिुिा अमन चयन कायम गने, 

 नागरिकता प्रमाणपत्र ववतिण गने,  

 िाहदानी िािी गने ि रतु सेवाका लागी मसफारिस गने, 

 सघं सस्था दताा, नववकिण, शाखा खोल्ने ि खािेिी सम्िधिी आर्द 

 हातहततयाि दताा, नववकिण, इिाित, नामसािी आर्द 

 पबत्रका, छापाखाना दताा । 

 अिाधयायीक तनकायका रुपमा फौिदािी अमभयोग (केही सावाितनक अपिाि , सवािीज्यान िततपतुत ा, 
हातहततयाि खिखिाना, कालोििािी, नागरिकता िदि, िुवातास, कमलिी, तनवााचन सदििदि  )र्द ।आ  

१४. सूचना अधधकािी ि प्रर्ुखको नार् ि पदः 
क. ;"rgf clwsf/LM 

gfdy/M   nf]s k|;fb 9sfn   

kbM    k|zf;sLo clws[t 

df]jfOn g+=   (*%*)#)!#@ 

Od]nM   daobardiya@gmail.ocm 

 

ख. sfof{no k|d'vM 

gfdy/M   aGw' k|;fb af:tf]nf 

kbM    k|d'v lhNnf clwsf/L 

;Dks{ kmf]g g+=  )*$–$@)!## 

df]jfOn g+=   (*%*)#&&&& 
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Od]nM   daobardiya@moha.gov.np 

 

१५.नन, तनयर्, ववतनयर् तथा तनदेमशकाको सूची 
 :yfgLo k|zf;g P]g, @)@* 

 मुलुकी फौिदािी अपिाि संर्हता २०७४ 
 g]kfn gful/stf P]g, @)^# 

 g]kfn gful/stf lgodfjnL, @)^# 

 gful/s clwsf/L P]g, @)!@ 

 Ifltk"lt{ P]g, @)!( 

 sfnf]ahf/ tyf s]xL cGo ;fdflhs ck/fw tyf ;hfo P]g, @)#@ 

 5fkfvfgf / k|sfzg P]g, @)$* 

 ;+:yf btf{ P]g, @)#$ 

 ;+:yf btf{ lgodfjnL @)#$ 

 /fxbfgL P]g, 

 hUuf k|fKtL P]g, @)#$ 

 pkef]Qmf ;+/If0f P]g, @)%$ 

 sf/fuf/ P]g, @)!( 

 u'7L ;+:yfg P]g, @)## 

 d''n'sL P]g, @)@) 

 rnlrq-lgdf{0f, k|bz{g tyf ljt/0f_ P]g, @)@^ 

 ljjfx btf{ P]g, @)@* 

 hGd, d[To' tyf cGo JolQmut 36gf btf{ ug]{ P]g, @)## 

 hn>f]t P]g, @)$( 

 hnr/ ;+/If0f P]g, @)!& 

 xftxltof/ v/vhfgf P]g, @)!( 

 5fkfvfgf / k|sfzg ;DaGwL lgodfjnL, @)$( 

 hn>f]t lgodfjnL, @)%) 

 /fxbfgL lgodfjnL @)&@ 

 Xftxltof/ v/vhfgf lgodfjnL, @)@* 

 ljkb Joj:yfkg lbUbz{g, @)&! 

 gful/stf k|df0fkq ljt/0f sfo{ljlw lgb]{lzsf, @)^# 
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 /fxbfgL lgb]{lzsf @)&!  

 pd]/, gfd / hft ;Rofpg] lgodx?, @)!& 

 ;jf/L tyf oftfoft Joj:yf P]g, @)$( 

 ;'lt{hGo kbfy{ -lgoGq0f / lgodg ug]{_ P]g, lgodfjnL @)^* 

 ;fj{hlgs ;jf/L ;fwgdf h]i7 gful/sx?nfO{ 5'6 / ;'ljwf lbg] ;DaGwL sfo{ljlw @)&) 

 k'g:yf{kgf s]Gb| ;+rfng lgb]{lzsf klxnf] ;+zf]wg @)&@ 

 dfgj /lxt xjfO{ pks/0f p8fg ;DaGwL sfo{ljlw @)&% 

 CCTV/Camera h8fg tyf ;+rfng ;DaGwL ;+zf]lwt sfo{ljlw @)&@ 

 nfu' cf}ifw k|of]ustf{sf] nflu pkrf/ tyf k'gM:yfkgf s]Gb| ;~rfng lgb]{lzsf, @)&% 

 ljB'tLo-Onf]S6«f]gLs_ sf/f]af/ P]g, @)^# 

 ड्रोन सम्वधिी कायाववधि 

 ववद्याथी_मसकाइ_सहिीकिण_तनदेमशका_२०७७ 

 ढुङ्गा, गटु्टी तथा िालवुा उत्थनन ववकक्र तथा व्यवस्थापन सम्वधिी मापदण्ड २०७७ 

 कोमभड-१९ प्रकोपको अवधिभि सावाितनक यातायात सञ्चालन तनदेमशका २०७७ 

 सकं्रामक िोग ऐन, २०२० 

 अजख्तयाि दरुुपयोग अनसुधिान आयोग ऐन, २०४८ ि तनयमावली २०५९ 

 खाद्य ऐन २०२३ 

 िाजष्िय मानव अधिकाि आयोग ऐन २०६८ 

 ववभषूण ऐन २०६४ 

 ववभषूण तनयमावली २०७६ 

 सिकािी िग्गाकोभोगाधिकाि गिाउने सम्वधिी कायानीतत २०६२ 

 सवािी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ 

 सशस्त्र प्रहिी ऐन २०५८ 

 सशस्त्र प्रहिी तनयमावली २०७२ 

 पश ुििशाला ि मास ुिााँच ऐन २०५५ 

 बिष्फोटक पदाथा ऐन २०१८ 

 ववष्फोटक पदाथा तनयम २०२० 

 नेपाल प्रहिी ऐन २०१२ 

 प्रहिी तनयमावली २०७१ 

 

 

https://daobardiya.moha.gov.np/public/upload/aff702e6cd5af671c163358ce68dce56/files/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A5%80_%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%87_%E0%A4%B8%E0%A4%B9%E0%A4%9C%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3_%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE_%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AD.pdf
https://daobardiya.moha.gov.np/public/upload/aff702e6cd5af671c163358ce68dce56/files/%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%A6%E0%A4%A3%E0%A5%8D%E0%A4%A1.pdf
https://daobardiya.moha.gov.np/post/sa-ka-ra-maka-ra-ga-aina-1
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१६. सुशासन कायमयोिना प्रततवेदन सम्विधीः 
आ.ब. २०७८/७९ अन्त्तगवत २०७८ साल माघ देजख चैर महहनासम्मको तेस्रो रैमाधसक कायवप्रगधत हववरण 

ि.सं. मखु्य हियाकलाप 
गत दईु रैमाधसक महहना(श्रावण देजख पौषसम्म) 

तेस्रो रैमाधसक महहना(माघ देजख 
चैरसम्म) कैहफयत 

पररमाण एकाई पररमाण एकाई 

       

१ 

नागररकता           

क. नयाुँ बंशि नागररकता हववरण ५५२४ िना २४४० िना   

ख. नयाुँ वैवाहहक अंगकृीत नागररकता हवतरण १६९ िना ८० िना   

ग. प्रधतधलपी नागररकता हवतरण ३६४९ िना १६११ िना   

२ 

द्वन्त्द्व प्रभाहवतका लाधग राहत हवतरण           

क. राहत प्राप्त गने  संख्या २२ िना १ िना   

ख. हवतररत राहत रकम १५६००००.०० रकम २४०००.० रकम   

३ 

प्रकोप व्यवस्थापन 0         

क. प्रकोपबाट पीधडत ११५ संख्या २१ घरसंख्या   

ख. प्रकोप पीधडतलाई राहत १८९७०००.०० रकम ३९७५००.०० रकम   

४ 

लाग ुऔषिसम्बन्त्िी कारवाही           

क. पिाउ परेका व्यजक्त २४ िना ९ िना   

ख. पिाउ परेको लाग ुऔषि पररमाण 

Nitrazepam tablets Ip(Nitravet-10)  

ट्यावल्लेट ६५६, SPASMO-PROXYVON® 

Plus  २६४ ट्याव्लेट  र ALPRASAFE 0.5 

(Alprazolam Tablets sip 0.5 mg  ४२० 
ट्याव्लेट र १०4 ग्राम 260 धमधल ग्राम 

ब्राउनसगुर  

ग्राम 
४५ ट्याुलेट नाइराभेट, ७१ 

ग्राम ३२० ख्मख्लग्राम ब्राउनसगुर 
ग्राम   
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ि.सं. मखु्य हियाकलाप 
गत दईु रैमाधसक महहना(श्रावण देजख पौषसम्म) 

तेस्रो रैमाधसक महहना(माघ देजख 
चैरसम्म) कैहफयत 

पररमाण एकाई पररमाण एकाई 

       
ग. मदु्दा चलाइएको सङ्खख्या २३ संख्या ९ संख्या   

५ 

  शाजन्त्त सरुक्षा           

क. आपराधिक घटना ७६ संख्या ० संख्या   

ख. अधभयकु्त पिाउ ६८ िना ७ िना   

ग. मदु्दा चलाइएको  ६३ िना ० िना   

घ. अपहरण घटना ० संख्या ० संख्या   

ङ. हत्याका घटना १ िना ० िना   

च. हातहधतयार खरखिाना िफत २ संख्या ० संख्या   

छ. हवजशष्ट व्यजक्तको भ्रमण ३ िना ७ िना   

६ 

सडक दघुवटना           

क. संख्या ५४ संख्या ५० संख्या   

ख. मतृ्य ु १८ िना २३ िना   

ग. घाइते संख्या ६६ िना १४४ िना   

७ 

बिार धनयमन           

क. अनगुमन ९ पटक २ पटक   

ख. कारवाही २ संख्या ० संख्या   

८ 

सीमा संरक्षण           

क. सीमा अधतिमण घटना ० संख्या ० संख्या   

ख. गस्ती पेट्रोधलङ्ग दैधनक पटक दैधनक पटक   

ग. समन्त्वय बैठक ६ पटक ४ पटक APF 



 

32 
 

ि.सं. मखु्य हियाकलाप 
गत दईु रैमाधसक महहना(श्रावण देजख पौषसम्म) 

तेस्रो रैमाधसक महहना(माघ देजख 
चैरसम्म) कैहफयत 

पररमाण एकाई पररमाण एकाई 

       

९ 

तस्करी धनयन्त्रण           

क. पररचाधलत गस्ती दैधनक पटक दैधनक पटक   

ख. पिाउ परेको सामान 
12896181.00 

रकम 

बराबर 
३५७६८७१.०० 

रकम 

बराबर 
  

१० वेरुि ुसंपरीक्षण 0.0 - 1000000.0 रकम   

११ गनुासो सम्बोिन १२३ संख्या ६३ संख्या   

१२ सशुासनसम्बन्त्िी मन्त्रालयबाट भएका अन्त्य कामहरु ३७ सख्या १४ सख्या   

१३ 

राहदानी           

क. जिल्लाबाट १३४० संख्या ७७३ संख्या   

ख. द्रतु धसफाररस ५८४ संख्या ० संख्या   

ग. नाबालक पररचय पर २१ िना ८ िना   

१४ हवधभन्न धसफाररस २५०७ संख्या ६४२ संख्या   

१५ कायावलय अनगुमन 
१५ 

कायावलय 

संख्या १ 

कायावलय 

संख्या 
  

१६ रािश्व संकलन ८०११४७७.०० रकम ५६४१४२०.०० रकम   

१८ 

मदु्दा दताव           

क. सावविधनक हहत र नैधतकता हवरुद्धको कसरु १९ संख्या ५ संख्या   

ख. सावविधनक अधिकारीको अजख्तयारीको अवज्ञा 
सम्वन्त्िी कसरु ० 

संख्या 
० 

संख्या   

ग. सावविधनक शाजन्त्त हवरुद्धको कसरु ०   ०     

घ. सवारीज्यान क्षधतपधुतव ९ संख्या २ संख्या   
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ि.सं. मखु्य हियाकलाप 
गत दईु रैमाधसक महहना(श्रावण देजख पौषसम्म) 

तेस्रो रैमाधसक महहना(माघ देजख 
चैरसम्म) कैहफयत 

पररमाण एकाई पररमाण एकाई 

       
ङ. कालो बिार ० संख्या ० संख्या   

च. नागररकता सम्वन्त्िी २ संख्या ० संख्या   

छ. िवुा ३ संख्या २ संख्या   

अन्त्य ० संख्या ० संख्या   

१९ 

मदु्दा फैसला           

क. सावविधनक हहत र नैधतकता हवरुद्धको कसरु ५७ संख्या २२ संख्या   

ख. सावविधनक अधिकारीको अजख्तयारीको अवज्ञा 
सम्वन्त्िी कसरु ० 

संख्या 
० 

संख्या   

ग. सावविधनक शाजन्त्त हवरुद्धको कसरु ० संख्या ० संख्या   

घ. सवारीज्यान क्षधतपधुतव ८ संख्या ३ संख्या   

ङ. कालो बिार ० संख्या ० संख्या   

च. नागररकता सम्वन्त्िी ३ संख्या २ संख्या   

छ. िवुा ४ संख्या ३ संख्या   

अन्त्य  ० संख्या १ संख्या   

२० जिल्ला सरुक्षा सधमधतको वैठक २१ पटक ११ पटक   

२१ जिल्ला हवपद् व्यवस्थापन सधमधतको वैठक ८ पटक २ पटक   

२२ 

वैदेजशक रोिगारी क्षधतपूधतव           

क. संख्या ५ िना २ िना   

ख. रकम 2285800.3 रकम 9982110.0 रकम   

२३ सवारी दघुवटना क्षधतपूधतव           
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ि.सं. मखु्य हियाकलाप 
गत दईु रैमाधसक महहना(श्रावण देजख पौषसम्म) 

तेस्रो रैमाधसक महहना(माघ देजख 
चैरसम्म) कैहफयत 

पररमाण एकाई पररमाण एकाई 

       
क. संख्या १३ संख्या ११ संख्या   

ख. रकम 6450000.0 रकम 5500000.0 रकम   

२४ 

संघ संस्था, परपधरका तथा हातहधतयार           

क. संघसस्था दताव २३ संख्या १८ संख्या   

ख. हातहधतयार दताव ० संख्या ० संख्या   

ग. संघसस्था नहवकरण ८३ संख्या ४० संख्या   

घ. हातहधतयार नहवकरण ९ संख्या १ संख्या   

ङ. हातहधतयार नामसारी १ संख्या १ संख्या   

च. परपधरका दताव १ संख्या ० संख्या   

छ. धस.धस.हटधभ/क्यामेरा िडान अधनमधत 
धलएका/िानकारी गराएका  

२५ संख्या ० संख्या   

ि. ड्रोन उडान अनमुधत धलएका १ संख्या ४ संख्या   

२५ 

राहिय पररचयपर व्यवस्थापन           

क. पररचयपरमा आबद्ध गररएको ६१४६ संख्या ३४८६ संख्या   

ख. पररचय पर हवतरण गरीएको  ० संख्या ० संख्या   
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१७. तोफकए बर्ोजिर्का अिय ववविणः 
 lhNnfdf 3'lDt ;]jf lzlj/ ;+rfng, 

 ahf/ cg'udg, 

 4G4 kLl8tx?nfO{ /fxt ljt/0f tyf l;kmf/L;, 

 ljleGg lsl;dsf k|dfl0ftx?-hghflt, blnt, dw]zL, ljjflxt cljjflxt, afbL, gfdy/ 

km/s_ 

 ljleGg kl/ro kqx?, 

 sfof{no lg/LIf0f tyf ljsf; cfof]hgfx?sf] cg'udg, 

 ljkb\ Joj:yfkg ;DaGwL sfo{x?, 

 sf/fuf/ ;DaGwL, 

 cGo dGqfno÷sfof{nosf] sfo{ljefhgdf gk/]sf laifo cflb . 

 ljsf; lgdf{0fdf ;xlhs/0f . 

 

 

थप िानकािीका लाधर् 
 http://daobardiya.moha.gov.np 

 https://www.facebook.com/daobardiya  

 https://twitter.com/d_bardiya 

 ljleGg ;"rgf, hfgsf/Lx? Pjd\ dfl;s, q}dfl;s ljj/0fx? j}j;fO6, km];a's, 6'O{6/df 

/flvg] ul/Psf] . 

 /fxbfgL agL k|fKt ePdf df]afOndf Dof;]h hfg] u/]sf] . 

 

जिल्ला प्रशासन कायाालय िर्दाया गुलरिया 
 
०८४-४२०१३३ प्र.जि.अ.       ०८४-४२००९५ स.प्र.जि.अ./प्र.अ./लेखा 
०८४-४२०१३२ प्र.अ./िाहदानी   ०८४-४२०२७६ प्र.अ./स्था.प्र. 
०८४-४२०२४५ फ्यातस    ०८४-४२०९९९ DEOC 

Email: daobardiya@moha.gov.np/ daobardiya@gmail.com  

DEOC को Email: bardiyadeoc@gmail.com 
 

 

https://www.facebook.com/daobardiya
https://twitter.com/d_bardiya
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lhNnf k|zf;g sfof{no, alb{ofsf] 

१८. नार्रिक वडापत्र 

gful/stf zfvf 

gful/s j8fkq  
 

     lhDd]jf/ kbflwsf/LM–  ;=k|=lh=c= sf]7f g+= #, k|zf;sLo clws[tx? sf]7f g+= !# / !$              ph'/L ;'Gg] clwsf/LM– k|=lh=c= jf ;=k|=lh=c= 
 

k|bfg ul/g] 

;]jf÷sfo{ 
;+nUg ug{' kg]{ sfuhftx?÷k|lqmof 

 

-s_ j+zh g]kfnL 

gful/stf k|df0fkq  

 

!_ kmf]6f] ;d]t k|dfl0ft u/L l;kmfl/; ul/Psf] cg';"rL–! kmf/fd . 

@_ jfj' jf a+zh v'Ng] cfdf, bfh', efO{ dWo] s;}sf] g]kfnL gful/stf k|df0fkqsf] 5fofk|lt . 

#_ xfn;fn} lvlrPsf]]] kmf]6f] $ k|lt . 

$_ hGd ldlt v'Ng] z}lIfs k|df0fkq÷hGd btf{ . 

%_] g]kfnL gful/stf k|df0fkqsf] 5fofk|lt ;lxt ;gfvt ug]{ gftf v'Ng] Psf3/sf] JolQm . 

^_ ljjflxt dlxnfsf] xsdf ljjfx btf{ k|df0fkq / kltsf] gful/stf tyf dfO{tL tkm{sf] j++zh v'Ng] cleefjssf] gful/stf . 

&_ j;fO{ ;/L cfPsfsf] xsdf j;fO{ ;/fO{sf] k|df0fkq / hUufwgL k|df0f k"hf{ . cfjZos k/] clen]v dfu ug]{ . 

*_ sd{rf/L kl/jf/sf] xsdf ;DjlGwt sfof{nosf] l;kmfl/z kq / sd{rf/L kl/ro kqsf] 5fofk|lt ;d]t . 

(_ ljb]zdf hGd]sfsf] xsdf ;f] sf] k|df0fkq . 

!)_ yk a'em\g' kg]{ ePdf :yfgLo lgsfosf] d'r'Nsf jf k|x/L ;h{ldg jf b'j}   . 

 

-v_ j}jflxs c+lus[t 

gful/stf k|df0fkq 

dlxnfsf nflu  

 

 

!_ kmf]6f] ;d]t k|dfl0ft ul/Psf] cg';"rL–& kmf/fd  

@_ ljjfx btf{ k|df0f / ;ky kq 

#_ ;DjlGwt b]zsf] klxrfg v'Ng] lg:;f / gful/stf kl/Tofu ug{ sf/jfxL rnfPsf] k|df0f tyf x'nfs /l;b . 

$_ ;gfvt ug]{ klt / lghsf] g]kfnL gful/stf k|df0fkq . 

%_ xfn;fn} lvlrPsf]]] kmf]6f] $ k|lt . 

^_ yk a'em\g' kg]{ ePdf :yfgLo lgsfosf] d'r'Nsf jf k|x/L ;h{ldg jf b'j}   . 
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k|bfg ul/g] 

;]jf÷sfo{ 
;+nUg ug{' kg]{ sfuhftx?÷k|lqmof 

 

-u_ gf=k|=k=sf] 

k|ltlnkL 

 

!_ kmf]6f] ;d]t k|dfl0ft u/LPsf] cg';"rL–@ kmf/fd -gf=k|=k=g+= / hf/L ldlt v'nfpg]_  

@_ xfn;fn} lvlrPsf]]] kmf]6f] $ k|lt . ;gfvt ug{' kg]{ cj:yfdf ;gfvt ug]{ JolQm / lghsf] g]kfnL k|df0fkqsf] 5fofk|lt . 

#_ kltsf] gfd /fvL k|ltlnkL lng' kbf{ ;Ssn gf=k|=k=, ljjfxbtf{ k|df0fkq, kltsf] gf=k|=k= sf] 5fofk|lt / ;gfvt,  

$_cGo lhNnfjf6 ljjfx÷a;fO;/fO u/L cfPsf] xsdf pQm lhNnfjf6 gful/stf lnP glnPsf] clen]v, j;fO{ ;/L cfPsf]df j;fO{ ;/fO{sf] k|df0fkq 

/ ;fljs lhNnfsf] clen]v . 

%_ clen]v em'qf] e} tyf km]nf gk/]sf] xsdf clen]vsf] k|s[tL x]/L gofF hf/L tyf k'/fgf] ;Ssn gf=k|=lvrL k|ltlnkL hf/L x'g] . 

^_ ;+zf]wg ;lxt k|ltlnkL hf/L ug{ kbf{ ;+zf]wgsf nflu cfjZos k|df0fx? ;+nUg x'g' kg]{ . 

&_ gful/stfsf] ;fdfGo ;+zf]wg k|rlnt sfg"g cg';f/ x'g] . 

*_ yk a'em\g' kg]{ ePdf :yfgLo lgsfosf] d'r'Nsf jf k|x/L ;h{ldg jf b'j}   . 

 

F b:t'/ M– gofF gful/stfsf nflu ?= !).– / k|ltlnkLsf nflu ?= !#.– sf] l6s6 . 

F sfo{ ;Dkfbg ul/g] ;doM– k|df0f k'u]sf]df k]z ePs} lbg . gful/stf nufotsf k|df0fkqx? ;Ssn k|lt b]vfpg' kg]{ x'Fbf ;fy} lnO{ cfpg' kg]{5 . 
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/fxbfgL zfvf 

gful/s ;]jf j8fkq  

        lhDd]jf/ kbflwsf/LM–  ;=k|=lh=c= sf]7f g+= #, k|zf;sLo clws[tx? sf]7f g+= !# / !$              ph'/L ;'Gg] clwsf/LM– k|=lh=c= jf ;=k|=lh=c= 

k|bfg ul/g] 

;]jf÷sfo{ 
;+nUg ug{' kg]{ sfuhftx?÷k|lqmof 

 

-s_  /fxbfgL kmf/fd 

;+sng÷ 

l;kmf/L; 

 

!_  cgnfOg dfkm{t kmf/d e/L tf]lsPsf] lbgdf sfof{nodf pkl:yt eO nfOe Og/f]nd]G6 cyf{t cfˆgf] kmf]6f] lvRg]] .  

@_ tl:j/ lvrfpg cfpbf ;Ssn gful/stfsf] k|df0f kq 

#_ /fli6«o kl/ro kq g+= 

$_ gljs/0f u/fpg]x?n] ;Ssn /fxbfgL 

%_ a;fO;/L cfPsf jf ljjfx u/L cfPsfx?n] ;Ssn a;fO;/fO jf ljjfx btf{ . 

 

-v_ /fxbfgL ljt/0f != ;Ssn gful/stf / gubL /l;b lnO{ ;DjlGwt lgj]bs :jod\ pkl:yt x'g' kg]{ . 

-u_ gfafns 

kl/rokq 

!_ ;+/Ifs Joltmsf] lgj]bg / gftf k|dfl0ftsf] k|ltlnkL . 

@_ lktf÷dftfsf] gf=k|=k= / gftfk|dfl0ftsf kmf]6f]skL 

#_ uf=kf=÷g=kf= sf] l;kmfl/z -hGdldlt  v'nfO{ kmf]6f] ;d]t k|dfl0ft u/LPsf]_ . 

$_ hGd ldlt v'Ng]] k|df0f kq . 

%_ cfjZos k/]df j;fO{ ;/fO{, cflb . 

^_ ljb]zdf hGd ePsfnfO{ ;f] sf] k|df0f /  ;DalGwt SofDksf] kq . 

&_ yk a'em\g' kg]{ ePdf :yfgLo lgsfosf] d'r'Nsf jf k|x/L ;h{ldg jf b'j}   . 

 

F b:t'/M– gofF tyf gljs/0fn] ?= %))).–, 8\ofd]h tyf x/fosfx?sf] xsdf !)))).– 

F g]kfnL gful/stf nufotsf k|df0f kqx? ;Ssn k|lt b]vfpg' kg]{ x'Fbf ;fy} lnO{ cfpg' kg]{5 . 
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 k|zf;g zfvf 

 gful/s ;]jf j8fkq  

                 lhDd]jf/ kbflwsf/LM–  ;=k|=lh=c= sf]7f g+= #, k|zf;sLo clws[tx? sf]7f g+= !# / !$              ph'/L ;'Gg] clwsf/LM– k|=lh=c= jf ;=k|=lh=c= 

qm=;+= 
k|bfg ul/g] 

;]jf÷sfo{ 
;+nUg ug{' kg]{ sfuhftx?÷k|lqmof b:t'/ sfo{ ;Dkfbg ul/g] ;do 

s gfd, y/, pd]/ 

cflb km/s k/]sf] 

;DjGwL k|dfl0ft 

!_ ;DjlGwt JolQmsf] lgj]bg / gf=k|=k= sf] k|ltlnkL . 

@_ ;DjlGwt k]G;g k6[fsf] k|ltlnkL -k]G;gjfnfsf] xsdf_ . 

#_ ;DjlGwt uf=kf=÷g=kf=sf] l;kmfl/z / gftf k|dfl0ftsf] k|ltlnkL . 

$_ cfjZostfg';f/ j;fO{ ;/fO{, hGdbtf{, d[To' btf{ k|df0fkqsf] k|ltlnkL cflb . 

%_ k|dfl0fs/0f ug{ cfjZos :yfgLo lgsfo / k|x/L ;d]tsf] d'r'Nsf   . 

,, ;j} k|df0f k'u]sf]df k]z ePs} 

lbg 

v Kfl/jfl/s k]G;g, 

;ky kq / /xn 

kxn ;DjGwL 

l;kmfl/z 

!_ ;DjlGwt Joltmsf] lgj]bg . 

@_ gf=k|=k= / k]G;g k6[fsf] k|ltlnkL . 

#_ uf=kf=÷g=kf=sf] l;kmfl/z / gftf k|dfl0ftsf] k|ltlnkL tyf kfl/jf/Ls ljj/0f 

$_ cfjZostfg';f/ j;fO{ ;/fO{, hGdbtf{, d[To' btf{ cflb . 

%_ k|dfl0fs/0f ug{ cfjZos :yfgLo lgsfo / k|x/L ;d]tsf] d'r'Nsf   . 

,,  ;j} k|df0f k'u]sf]df k]z ePs} 

lbg 

u cGo Joxf]/f 

k|dfl0ft 

!_ Joxf]/f v'n]sf] lgj]bg / ;DjlGwt k|df0f sfuhft . 

@_ uf=kf=÷g=kf=sf] l;kmfl/; . 

#_ k|dfl0fs/0f ug{ cfjZos :yfgLo lgsfo / k|x/L ;d]tsf] d'r'Nsf   . 

,, cfjZos hf+rj'em ;f] sf] 

ef]lnkN6 

3 ;+:yf btf{ !=  tf]lsPsf] 9f+rfsf] lgj]bg / :yfgLo lgsfosf] l;kmfl/z kq . 

@=  ljwfg $ k|lt, k|To]s kfgfdf k|jGw ;ldltsf] kbflwsf/Lx?sf] b:tvt . 

$= #  k|jGw÷sfo{ ;ldltsf kbflwsf/Lx?sf] gful/stfsf] k|ltlnkL . 

 $=  k|x/L k|ltj]bg -k|jGw ;ldltsf kbflwsf/Lx?sf] jf/]df_ . 

 ? =!).– sf] l6s6 

 btf{ z'Ns ?= !))).– 

cfjZos hf+rj'em ePsf] 

ef]lnkN6  

ª ;+:yf gljs/0f  !   l/t k"j{ssf] lgj]bg / ;+:yf btf{ k|df0f kqsf] k|ltlnkL . 

@=  sfo{ ;ldltsf] lg0f{o k|ltlnkL / kbflwsf/Lx?sf] gfdfjnL . 

 #  n]vf k/LIf0f k|ltj]bg / O{hfhtkqsf] k|ltlnkL .          

 $  lh=;=;=sf]] l;kmfl/z kq / s/ r'Qmf k|df0f . 

 %  ut cf=j=sf] jflif{s k|ult k|ltj]bg . 

 ? =!).– sf] l6s6 

 glas/0f z'Ns ?= 

%)).– 

-lanDa z'Ns lgodfg';f/_   

k|lqmof k'u]s} lbg  
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qm=;+= 
k|bfg ul/g] 

;]jf÷sfo{ 
;+nUg ug{' kg]{ sfuhftx?÷k|lqmof b:t'/ sfo{ ;Dkfbg ul/g] ;do 

 ^= cfpg] cf=a=sf] sfo{ of]hgf 

r ;+:yf btf{sf] 

k|df0f kq tyf 
:jLs[t ljwfgsf]  

k|ltlnkL  

! lgj]bg . 

@ sfo{ ;ldltsf] lg0f{osf] k|ltlnlk . 

# ;+:yf btf{ k|df0f kq .  

 ? =!).– sf] l6s6 

 k|To]s kfgfsf] ?= #.– 

sf] l6s6  

,, 

5 ;+:yfsf] ljwfg 

;+zf]wg  

!= lgj]bg ;lxt ;fwf/0f ;efsf] lg0f{osf] k|ltlnkL . 

@= tLg dxn] ;+zf]lwt ljwfg ;DjlGw ljj/0f -e}/x]sf] Aoj:yf÷;+zf]wg÷sf/0f_ . 

#= :jLs[t ljwfgsf] k|ltlnkL . 

$= lh=;=;=sf]] l;kmfl/z kq 

?= !).– sf] l6s6 ,, 

h lhNnfdf ;+:yfsf] 

zfvf vf]Ng] 

:jLs[lt 

!= lgj]bg ;lxt ;+:yfsf] sfo{ ;ldltsf] lg0f{o tyf clVtof/L kq . 

@= ljwfgsf] k|ltlnkL .  

#= lh=;=;= sf] l;kmfl/; . 

$= gljs/0f ePsf] k|df0fkqsf] k|ltlnkL 

%= s/ r'Qmf k|df0f . 

 ,, 

em kq klqsf btf{  != cg';"rL–$ cg';f/sf] b/vf:t . 

@= k|sfzssf] gful/stfsf] 5fofk|lt / $ k|lt kmf]6f] . 

#  ;+kfbssf] lgo'lQm kq / ;+kfbssf] dGh'/Lgfdf . 

$ ;+kfbssf] z}lIfs of]Uotf tyf gful/stfsf] 5fofk|lt . 

% 5fkfvfgfsf] :jLs[lt kq / 5fkfvfgfsf] dGh'/Lgfdf .  

^= k|sfzs ;+:yf eP ;+:yfsf] btf{ k|df0f kq, :jLs[t ljwfg, ;+:yfsf] lg0f{o, 

;+rfnsx?sf] gf=k|=kq 5fofk|lt / n]=k=k|ltj]bg .  

&= s/ lt/]sf] k|df0f .  

 b}lgs ? !,))).– 

 cw{ ;fKtflxs ? 

&)).– 

 ;fKtflxs ?=   %)).– 

 kflIfs ?=      #)).– 

 dfl;s / cGo  @)).– 

 

 

k|lqmof k'u]s} lbg 

` 5fkfvfgf btf{ !=cg';"rL–! cg';f/sf] b/vf:t . 

@ 5fkfvfgf ;+rfnssf]] gful/stf / kmf]6f] . 

# 5fkfvfgf /fVg] 7fp+sf]] 3/ hUufsf] k|df0fx? / nf]s]zg gS;f . 

$=5fkfvfgfsf pks/0fx? v/Lb u/]sf]] eP ;f] sf] k|df0f . 

%= s'g} ;+:yf eP ;+:yfsf] ljwfg / ;+:yfsf] lg0f{o k|ltlnkL . 

?=!,))).– ,, 
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qm=;+= 
k|bfg ul/g] 

;]jf÷sfo{ 
;+nUg ug{' kg]{ sfuhftx?÷k|lqmof b:t'/ sfo{ ;Dkfbg ul/g] ;do 

^= s/ lt/]sf] k|df0f . 

6 afbL kl/ro kq != lgj]bg -gd"gf adf]lhdsf]_ 

@= gful/stfsf] 5fofk|lt 

# uf=kf=÷g=kf=sf] l;kmf/L; 

 ? =!).– sf] l6s6 ,, 

7 xftxltof/ 

gfdf;f/L, 

glas/0f / 

:jfldTj 

x:tfGt/0f 

!=lgj]bg -gd"gf adf]lhdsf]_ 

@ xftxltof/ Ohfht kq -xltof/ ;d]t_ . 

#= gfd;f/Lsf] xsdf d[To'btf{, gftf k|dfl0ft, :yfgLo lgsfosf] l;kmfl/; . 

$= :jf:Yo l:ylt / rfnrng ultljlwsf] ;DaGwdf ;DalGwt lgsfosf] l;kmfl/; .  

 

 ?=!) sf] l6s6 . 

 gfd;f/L b:t'/ 

?=!))).– 

 lhNnf leqsf] 

glas/0f b:t'/ 

?=!%).– 

 clw/fHo e/sf] nflu 

b:t'/ ?=#)).– 

-ljnDa z'Ns 

lgodfg';f/_ 

,, 

8 zfGtL ;'/Iff 

;DaGwL 

!= oyfy{ ljj/0f ;lxtsf] lgj]bg . 

@= gful/stfsf] 5fofk|lt .  

 ?=!) sf] l6s6 . 

 

b}lgs 

9 gfd, hGdldlt  / 

y/ ;Rofpg] 

!_  P;=Pn=;L= k/LIff plt{0f e} k|df0fkq kfPsf] ldltn] ^ dlxgf leq lgj]bg  

@_  ;DjlGwt uf=kf=÷g=kf=sf] l;kmfl/z  

#_   ljBfnosf] l;kmfl/z /  kmf]6f] @ k|lt                         

%_  gf=k|= kqsf] kmf]6f]skL . 

%_  hGd btf{ . 

 ?=!) sf] l6s6 . 

  

k|lqmof k'u]s} lbg 
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n]vf zfvf 

gful/s ;]jf j8fkq  

lhDd]jf/ kbflwsf/LM–  ;=k|=lh=c= sf]7f g+= #, k|zf;sLo clws[tx? sf]7f g+= !# / !$              ph'/L ;'Gg] clwsf/LM– k|=lh=c= jf ;=k|=lh=c= 

  k|bfg ul/g] ;]jf÷sfo{ ;+nUg ug{' kg]{ sfuhftx?÷k|lqmof 

-s_ Ifltk'lt{ /sd ljt/0f  

 -k//fi6« dGqfno dfkm{t ljb]zjf6 k|fKt x'g] /sd  d[tssf 

xsbf/nfO{_ 

!_ xsbf/sf] lgj]bg  

@_ d[ts / xsbf/sf] gful/stfsf] k|df0fkqsf] 5f+ofk|lt 

#_ d[tssf] /fxbfgLsf] 5f+ofk|lt / d[To' btf{ k|df0f kqsf] 5fof+k|lt 

$_ xsbf/ / d[ts ;+usf] gftf k|dfl0ftsf] sfuh 

%_ ;DjlGwt uf=kf=÷g=kf=sf] l;kmfl/z 

-v_ b}jL k|sf]k ;xfotf ljt/0f  !_ ljj/0f  v'n]sf] ;DjlGwt lk8Lt Joltmsf] lgj]bg 

@_ ;+jlGwt uf=kf=÷g=kf=sf] l;kmfl/z 

#_ k|x/L sfof{nojf6 ePsf] d'r'Nsf kq  

$_ klxrfg v'Ng] k|df0f kqsf] 5fFofk|lt 

 

-u_  /fh:j lng] 

-xft xltof/ gljs/0f, gfd;f/L, ;+:yf btf{, gljs/0f,  

nfO;]G;, hl/jfgf, k/LIff, b08;hfo cflb  

/fhZj Plsg ug{ k|df0f kq, nfO;]G;, kmf/fd, s/ r'Qmf u/]sf] k|df0f kl/rokq k]z ug'{kg]{ . 

-3_ t]>f] kIf ljdf != xsbf/sf] lgj]bg  

@_ d[ts / xsbf/sf] gful/stfsf] k|df0fkqsf] 5f+ofk|lt 

#_ d[tssf] d[To' btf{ k|df0f kqsf] 5fof+k|lt 

$_ xsbf/ / d[ts ;+usf] gftf k|dfl0ftsf] sfuh 

%_ ;DjlGwt uf=kf=÷g=kf=sf] l;kmfl/z 

ª_ hUuf clwu|x0fdf k/]sf]df lbOg] d'cJhf != lgj]bg  

@= d'cfJhf lbg] elg u/]sf] lg0f{o / ;DaGwLt lgsfoaf6 /sd k|fKt eP kl5 

#= hUufwgL k|df0fkqsf] 5fofk|tL 

$= gful/stfsf] 5fofk|lt 

 

F b:t'/M– lgj]bgdf ?= !).– sf] l6s6 .  sfo{ ;Dkfbg ul/g] ;doM– k|df0f k'u]sf]df k]z ePs} lbg . 
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 d'2f zfvfsf]  

gful/s ;]jf j8fkq  

    

lhDd]jf/ kbflwsf/LM–  ;=k|=lh=c= sf]7f g+= #, k|zf;sLo clws[tx? sf]7f g+= !# / !$              ph'/L ;'Gg] clwsf/LM– k|=lh=c= jf ;=k|=lh=c= 

k|bfg ul/g] ;]jf÷sfo{ ;+nUg ug{' kg]{ sfuhftx?÷k|lqmof 

xft xltof/ v/vhfgf lhNnf k|x/L sfof{nosf] cg'zGwfg kl5 lhNnf GofoflwjQmfsf] sfof{noaf6 cleof]u k|fKt ePkl5 d'2f bfo/ x'g] . 

b'lift vfB kbfy{ vfB lgl/Ifs dfkm{t lhNnf Gofoflwjtmfsf] /fo lnO{ d'2f bfo/ x'g] . 

sfnf] ahf/ ;DjGwL lhNnf k|zf;g sfof{nodf jf lhNnf k|x/L sfof{no dfkm{t ph'/L btf{ x'g] . 

;fj{hlgs ck/fw lhNnf k|x/L sfof{nosf] cg'zGwfg kl5 lhNnf GofoflwjQmfsf] sfof{noaf6 cleof]u k|fKt ePkl5 d'2f bfo/ x'g] . 

u'gf;f] jf 7f8f] ph'/L  !_ ;Dk"0f{ ljj/0f v'n]sf] lgj]bg 

@_ lgj]bgnfO{ k'i6L ug]{ k|df0f sfuhx?  

-ph'/Lsf] k|s[lt x]/L lh=k|x/L=sf=, uf=kf=÷g=kf=df k7fpg], sfof{nodf b'j}kIf lemsfO{ 5nkmn u/fO ldnfOg], j'em\g' kg]{ ph'/Ldf kIf ljkIfnfO{ 

tf/]vdf /fv]/ ldnfOg] jf ;DjlGwt lgsfodf k7fOg]_ . 

F b:t'/M– lgj]bgdf ?= !).– sf] l6s6 

F sfo{ ;Dkfbg ul/g] ;doM– k|df0f k'u]sf]df k]z ePs} lbg .  
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/fli6«o kl/rokqsf nflu ljj/0f btf{ zfvfsf]  

gful/s ;]jf j8fkq  

 

            lhDd]jf/ kbflwsf/LM–  ;=k|=lh=c= sf]7f g+= #, k|zf;sLo clws[tx? sf]7f g+= !# / !$              ph'/L ;'Gg] clwsf/LM– k|=lh=c= jf ;=k|=lh=c= 

qm=;+= 

k|bfg ul/g] 

;]jf÷sfo{ 

;+nUg ug{' kg]{ sfuhftx?÷k|lqmof b:t'/ sfo{ ;Dkfbg ul/g] ;do 

क राहिय पररचय 

परका लाधग 

हववरण दताव 

गराउन 

१. नपेाली नागररकताको प्रमाणपरको सक्कल 

२. बाब/ुआमाको नागररकताको प्रधतधलहप उपलव्ि भएसम्म 

३. नागररकताको प्रमाणपरमा िन्त्मधमधत नखलेुको हकमा सो खलु्न े प्रमाणपर वा 
गाउुँपाधलका/नगरपाधलकाको धसफाररस 

४. राहदानी धलएको भए सोको सक्कल वा प्रधतधलहप 

५. बसाइुँ-सराई गरेकाहरुको हकमा बसाइुँ-सराई प्रमाणपर 

६. हववाहहतको हकमा नागररकतामा पधत/पत्नीको नाम उल्लेख नभएमा हववाह दताव 
प्रमाणपर अधनवायव । 

धनःशलु्क 

प्रमाण पगुमेा सोही र्दन 

 

ख राहिय पररचय पर 

हवतरण 

राहिय पररचय पर तथा पजञ्जकरण हवभाग, काठमाडौंबाट प्राप्त भएपधछ धनःशलु्क प्राप्त भए पधछ SMS बाट 

िानकारी गराइन े
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१९. बर्दमया जिल्लाजस्थत सिकािी कायामलयका कायामलय प्रर्ुखहरुको ववविण 

ि. 
स. 

कायावलयको नाम ठेगाना इमेल कायावलय प्रमखुको नाम 
कायावलय 

प्रमखुको पद 
का.प्र.को सम्पकव  नं. 

1 बर्दवया जिल्ला अदालत  गलुररया info.dcbardiya@supremecourt.gov.np  श्री धनलकण्ठ बराल शे्रस्तादार ९८४८०२०८५७ 
२ जिल्ला प्रशासन कायावलय बर्दवया  गलुररया  daobardiya@gmail.com श्री बन्त्ि ुप्रसाद बास्तोला प्र.जि.अ. ९८५८०३७७७७ 

3 
जिल्ला समन्त्वय सधमधतको 
कायावलय बर्दिंया 

गलुररया  info@ddcbardiya.gov.np; 

bardiyaddc@gmail.com;  
श्री प्रकाश देवकोटा 

जि.समन्त्वय 

अधिकारी ९८५८०६२२२२ 

४ 
गलुररया नगरकायावपाधलकाको 
कायावलय बर्दवया  

गलुररया  gnpk.bardiya@gmail.com; 
ito.gulariyamun@gmail.com;  

श्री  प्रकाश देवकोटा प्र.प्र.अ. ९८५८०२२९२२ 

5 
मिवुन नगरकायवपाधलकाको 
कायावलय 

सानोश्री madhuwanmun@gmail.com, 

itomadhuwan@gmail.com,  

श्री  नोजखराम ओली प्र.प्र.अ. ९८५८०७०१११ 

६ 
रािापरु नगरकायवपाधलकाको 
कायावलय 

रािापरु 
rajapurmun@gmail.com; 
ito.rajapurmun@gmail.com  

श्री  अिुवन सवेुदी प्र.प्र.अ. 9858020443, 
9858070111 

7 
ठाकुरबाबा नगरकायवपाधलकाको 
कायावलय 

भरुरगांउ 
 thakurbabamun@gmail.com; 
ito.thakurbabamun@gmail.com 

श्री  रामहरी ररिाल प्र.प्र.अ. ९८५१२५३३५१ 

८ 
बांसगढी नगरकायवपाधलकाको 
कायावलय 

बाुँसगढी 
bansgadhimun@gmail.com; 

info@bansgadhimun.gov.np; 

ito.bansgadhimun@gmail.com  

श्री  प्रमेबहादरु के.सी प्र.प्र.अ. ९८५८०७११११ 

9 
बारबर्दवया नगरकायवपाधलकाको 
कायावलय 

ियनगर 

info@barbardiyamun.gov.np; 

barbardiyamun@gmail.com; 

ito.barbardiyamun@gmail.com; 

cao.barbardiyamun@gmail.com  

श्री महेन्त्द्रिङ्ग शाही प्र.प्र.अ. ९८५८०६८३३५ 

mailto:info@supremecourt.gov.np
mailto:madhuwanmun@gmail.com;
mailto:madhuwanmun@gmail.com;
mailto:rajapurmun@gmail.com
mailto:rajapurmun@gmail.com
mailto:bansgadhimun@gmail.com;
mailto:bansgadhimun@gmail.com;
mailto:bansgadhimun@gmail.com;
mailto:info@barbardiyamun.gov.np
mailto:info@barbardiyamun.gov.np
mailto:info@barbardiyamun.gov.np
mailto:info@barbardiyamun.gov.np
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ि. 
स. 

कायावलयको नाम ठेगाना इमेल कायावलय प्रमखुको नाम 
कायावलय 

प्रमखुको पद 
का.प्र.को सम्पकव  नं. 

१० 
बढैयाताल गांउपाधलकाको 
कायावलय 

मैनापोखर 
badhaiyatal2073@gmail.com; 

ito.badhaiyatalmun@gmail.com,  
श्री िमवराि न्त्यौपाने प्र.प्र.अ. 9858038888, 

9857620674 

11 गेरुवा गाउुँपाधलकाको कायावलय पशपुधतनगर 
 ito.geruwamun@gmail.com; 
ito.geruwamun@gmail.com  

श्री धबष्ण ुगरुुङ्ग प्र.प्र.अ. ९८५८०९०४४१ 

१२ जिल्ला प्रहरी कायावलय बर्दवया  गलुररया  

dpobardiya@nepalpolice.gov.np, 

dpobardiya_aa@nepalpolice.gov.np, 

dpobardiya_comm@nepalpolice.gov.n

p, dpobardiya@gmail.com, 

dpobardiya_fadmin@nepalpolice.gov.

np, 

dpobardiya_proc@nepalpolice.gov.np  

श्री हवरेन्त्द्र बहादरु शाही प्रहरी उपरीक्षक ९८५८०३५५५५ 

13 
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ३१ 
गण हे. क्वा.बर्दवया 

गलुररया  apfno31btn.bardiya@gmail.com श्री िहरधसह बढुा मगर स.प्र.उ. ९८५१२७२११८ 

१४ देवीदत्त गण ठाकुरद्धारा bn-devidatta@nepalarmy.mil.np श्री र्दनेश काकी प्रमखु सेनानी ९८५१२१३९४६ 

15 
राहिय अनसुन्त्िान जिल्ला 
कायावलय 

गलुररया  bardianetwork0606@gmail.com श्री प्रज्वल खड्का उप.अन.ु धनदेशक ९८५८०३८६६६ 

१६ बज्रदल गण सरुक्षा गलु्म गलुररया  saam4365@gmail.com, bn-

bajradal@nepalarmy.mil.np श्री श्यामु शाही सेनानी ९८५११७७१११ 

17 जिल्ला ट्राहफक प्रहरी कायावलय गलुररया  dtpobardiya100@gmail.com श्री इश्वरी देवकोटा जि.ट्रा.प्र. ९८४८०३४७३७ 

१८ बबई धसचाई आयोिना  बैदी bipbardiya@gmail.com श्री नहवन चन्त्द्र अधिकारी 
आयोिना 
धनदेशक 

९८५११३१०१७ 

19 सरकारी वकील कायावलय बर्दवया  गलुररया  daobardiya7@gmail.com श्री ऋहष केशव बस्याल जि.न्त्यायाधिवक्ता ९८५८०३२२०२ 

२० 
कोष तथा लेखा धनयन्त्रक 
कायावलय बर्दवया  

गलुररया  bardiya.dtco@fcgo.gov.np श्री ध्रवुराि गौतम प्र.कोष धनयन्त्रक ९८५८०२७३४० 

mailto:info@geruwamun.gov.np
mailto:info@geruwamun.gov.np
mailto:dpobardiya@nepalpolice.gov.np
mailto:dpobardiya@nepalpolice.gov.np
mailto:dpobardiya@nepalpolice.gov.np
mailto:dpobardiya@nepalpolice.gov.np
mailto:dpobardiya@nepalpolice.gov.np
mailto:dpobardiya@nepalpolice.gov.np
mailto:dpobardiya@nepalpolice.gov.np
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ि. 
स. 

कायावलयको नाम ठेगाना इमेल कायावलय प्रमखुको नाम 
कायावलय 

प्रमखुको पद 
का.प्र.को सम्पकव  नं. 

21 धडधभिन वन कायावलय बर्दवया गलुररया  dfobardiya@gmail.com, 

baddfo@dof.gov.np 
श्री प्रहवन हवडारी धड.वन.अ. ९८५८०२६६७७ 

२२ 
जशक्षा हवकास तथा समन्त्वय 
इकाई  

गलुररया  deobardiya@gmail.com श्री रेहवका अमात्य इकाई प्रमखु ९८५८०२०११३ 

23 भधुमसिुार तथा मालपोत कायावलय गलुररया  lrmbardiya@gmail.com, 

bardia@dolma.gov.np 
श्री धभमबहादरु खरी का.प्र. ९८५११४७१३१ 

२४ बर्दवया अस्पताल गलुररया  bardiyahospital@gmail.com , 

medrecbarhosp@gmail.com 
डा. सभुाष पाण्डेय 

मेधडकल 

सपुररडेण्ट 
९८५८०३२१७७ 

25 बर्दवया राहिय धनकुञ्ज कायावलय ठाकुरद्धारा bardiyanationalparkoffice@gmail.com श्री धबष्णपु्रसाद शे्रष्ठ प्र.सं.अ. ९८६४७८२००१ 
२६ नापी कायावलय गलुररया  गलुररया  napigulariya@gmail.com श्री हकसन धसुँ हवष्ट प्र.ना.अ. ९८५८०३५२५५ 
27 नापी कायावलय रािापरु रािापरु surveyoffice10@gmail.com श्री देवदत्त पाण्डेय नापी अधिकृत ९८४८०३३४९८ 

२८ 
कणावली नर्द व्यवस्थापन 
आयोिना  

रािापरु krtprajapur@gmail.com श्री िमवराि न्त्यौपाने आयोिना प्रमखु ९८५१२३९२६५ 

29 बर्दवया आयूवेद स्वास्थ्य केन्त्द्र गलुररया  dahc.gbr@gmail.com डा.कलावती हवश्वकमाव 
आयूवेद 

चवकव स्तक 
९८५८०३२०२२ 

३० रािापरु भन्त्सार कायावलय बर्दवया  गलुररया  rajapur@customs.gov.np श्री रहवन्त्द्र हव.क. 
धन.भन्त्सार 

अधिकृत 
९८५८०२०९३३ 

31 
िलश्रोत तथा धसंचाई हवकास 
धडधभिन कायावलय 

गलुररया  iairrigationbardia@gmail.com श्री कृष्णबहादरु धब.क. का.प्र. ९८५८०५५१७८ 

३२ 
बबई, भादा, औरही नदी 
व्यवस्थापन आयोिना 

गलुररया  bbarmp.dwidm@gmail.com श्री अनभुव चौिरी आयोिना प्रमखु 
9858030566, 
9854027466 

33 जिल्ला धनवावचन कायावलय बर्दवया  गलुररया  election.bardiya@gmail.com, 

deo.bardiya@election.gov.np 
श्री कृष्ण बहादरु कुुँ वर जि.धन.अ. 9858026503, 

9857045150 
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ि. 
स. 

कायावलयको नाम ठेगाना इमेल कायावलय प्रमखुको नाम 
कायावलय 

प्रमखुको पद 
का.प्र.को सम्पकव  नं. 

३४ 

खानेपानी तथा सरसफाई धडधभिन 
कयावलय बाुँके हफल्ड कायावलय 
बर्दवया 

गलुररया  wssdobardiya@gmail.com, 

manarajpun9@gmail.com 
श्री भोला थापा इजन्त्िधनयर ९८४१८६११५६ 

35 

प्रिानमन्त्री कृहष आिधुनहककरण 
पररयोिना  
पररयोिना कायावन्त्वयन इकाई 
बर्दवया 

रािापरु pmamp.piu.bardiya@gmail.com श्री कृष्ण धिताल 
धन.वररष्ठ कृहष 
अधिकृत 

९८५८०३४४४४ 

३६ घरेल ुतथा साना उद्योग कायावलय गलुररया  dcsiobardia@gmail.com श्री मोहन घधतव मगर उद्योग अधिकृत ९८५८०४०१०६ 

37 जिल्ला हलुाक कायावलय बर्दवया  गलुररया  dpobardiya118@gmail.com श्री िीवन ज्ञवाली 
धन.हलुाक 

अधिकृत 

9858031118, 
9848440112 

३८ कृष्णसार संरक्षण क्षेर कायावलय खैरापरु  
info@krca.gov.np, 

moktanmanaraj@gmail.com 
श्री अिुवन भसुाल संरक्षण अधिकृत ९८५८०३१०८० 

39 राहिय प्रकृधत संरक्षण कोष 
बर्दवया 

rkadariya@yahoo.com 

श्री रहवन कडररया 
संरक्षण 

अधिकृत 
९८५८०२५१०७ 

४० 
पश ुक्वारेन्त्टाईन चेक पोष्ट 
बर्दवया  

गलुररया  bardiyacheckpost@gmail.com श्री नारायणप्रसाद पोख्रले प.स्वा.प्र. ९८५८०५५४८५ 

41 स्वास्थ्य कायावलय बर्दवया गलुररया  healthoffice.bardiya@gmail.com श्री गोकणव धगरी व.ि.स्वा.प्र. ९८५८०७००२७ 
४२ इलाका प्रशासन कायावलय  बाुँसगढी aaobansgadhi@gmail.com श्री धडल्लीराम आचायव शाखा अधिकृत ९८५८०८८८८० 

43 इलाका प्रशासन कायावलय  रािापरु aaorajapurbardiya@gmail.com श्री  सधुनल दत्त 
का.मू शाखा 
अधिकृत 

९८५८०२११७३ 

४४ कारागार कायावलय गलुररया   bardiya.it@dopm.gov.np श्री धडल्ली चन्त्द्र पौडेल धन.का.प्र. ९८५८०७३७७७ 
45 मालपोत कायावलय रािापरु रािापरु rajapurmalpot@gmail.com श्री तलुाराम धगरी मालपोत अधिकृत ९८५८०४००११ 

mailto:info@krca.gov.np
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कायावलयको नाम ठेगाना इमेल कायावलय प्रमखुको नाम 
कायावलय 

प्रमखुको पद 
का.प्र.को सम्पकव  नं. 

४६ 
रािापरु धसंचाई व्यवस्थापन 
कायावलय 

गलुररया  rimobardiya@gmail.com श्री मािव कोइराला कायावलय प्रमखु ९८५८०३१७३० 

47 
एकीकृत कृहष तथा पशपंुक्षी 
हवकास कायावलय 

गलुररया  
ialdo.bardiya@gmail.com 

श्री धबनोद जघधमरे 
प्रमखु(वररष्ठ 
कृहष अथव हवज्ञ) 

9857038297, 
9858035207 

४८ सडक पूवाविार हवकास कायावलय गलुररया  ridobardiya@gmail.com श्री सजचचिानन्त्द चौिरी कायावलय प्रमखु ९८४९१४३७६३ 

49 करदाता सेवा कायावलय 
गलुररया, 
बर्दवया  

tso-gulariya@ird.gov.np  श्री सधुनल गौतम धन.कर अधिकृत  
9858030725, 
9841850823 

५० 
इलाका प्रहरी कायावलय 
बगनाहा िगनाहा 

apobagnahabhurigaun@gmail.com श्री कधबराि रोकाय प्र.धन. ९८५८०९०५३३ 

51 
इलाका प्रहरी कायावलय 
मैनापोखर मैनापोखि 

epraka_mainapokhar@nepalpolice.gov.np श्री िमवराि िोशी प्र.धन. ९८५८०४२१०० 

५२ 
इलाका प्रहरी कायावलय, 

रािापरु  िािापुि 
aporajapur@nepalpolice.gov.np  श्री भरत लामा प्र.ना.उ. ९८५८०९०३२७ 

53 इलाका प्रहरी कायावलय, ढोढरी 
ढोढिी 

apodhodhari@nepalpolice.gov.np, 

apodhodhari@gmail.com 

श्री रािन कुमार 
गौतम 

प्र.धन. ९८५८०९०५२९ 

५४ 
इलाका प्रहरी कायावलय 
मोधतपरु मोततपुि 

apomotipur@nepalpolice.gov.np श्री हवरेन्त्द्र धस. थापा  प्र.धन. ९८५८०९०५३७ 

55 
इलाका प्रहरी कायावलय, 

पाताभार पाताभाि 
apopatabhar@nepalpolice.gov.np श्री सरेुश सबेुदी प्र.धन. ९८५७०८६१८५ 

५६ 
इलाका प्रहरी कायावलय, 

बाधनयाभार िातनयाभाि 
apobaniyabharbardiya@gmail.com श्री गोहपकृष्ण सबेुदी प्र.धन. ९८५८०९०१०५ 

mailto:irrigationbardia@gmail.com
mailto:eprakamainapokhar@nepalpolice.gov.np
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ि. 
स. 

कायावलयको नाम ठेगाना इमेल कायावलय प्रमखुको नाम 
कायावलय 

प्रमखुको पद 
का.प्र.को सम्पकव  नं. 

57 
राट्रपधत सरेु तराई मिेश संरक्षण 
हवकास सधमधत 

लधलतपरु haribamsha11@gmail.com श्री हररवंश आचायव कायावलय प्रमखु ९८४१३७१३४८ 

५८ 
बर्दवया जिल्ला खेलकुद हवकास 
सधमधत 

गलुररया  bardiyasports123@gmail.com श्री मोहन बहादरु पाण्डे कायावलय प्रमखु ९८६६९८०१७८ 

59 नेपाल स्वास्थ्य धबमा बोडव गलुररया  acharyaramesh524@gmail.com श्री रमेश आचायव दताव अधिकृत ९८४८१५३२४२ 
६० कृहष सामाग्री कम्पनी धलधमटेड गलुररया  kscl.gulariya@gmail.com श्री मोहन धसंह के.सी. का.प्र. ९८४८०२८५०५ 

61 
नेपाल हवितु प्राधिकरण गलुररया 
हवतरण केन्त्द्र 

गलुररया   neagulariya@gmail.com;  श्री र्दपक िंग चौिरी 
हवतरण केन्त्द्र 
प्रमखु 

९८५८०३१२६६ 

६२ 
राहिय आवास कम्पनी धल. 
योिना कायावलय 

ताराताल racbardiya@gmail.com श्री सयुवभक्त अधिकारी धन.यो.प्रमखु 
9845658832, 
9858040252 

63 
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार 
कम्पनी धल., 
 आिधुनक चामल कारखाना 

रािापरु nfcrajapur@gmail.com श्री िमवराि पन्त्त धमल प्रमखु ९८४८६०६६८९ 

६४ साल्ट टे्रधडङ्ग कपोरेसन धल. गलुररया  bardiyastcnepal@gmail.com श्री हेमन्त्त काकी धन.का.प्र. ९८५८०५५५२७ 
65 नेपाल टेधलकम गलुररया   jitraj.shrestha@ntc.net.np श्री जितराम शे्रष्ठ का.प्र.(स.प्रा.अ.) ९८५८०२३६९९ 

६६ 

शहरी हवकास तथा भवन धनमावण 
हवभाग संघीय आयोिना 
कायावन्त्वयन इकाई 

नेपालगंि 
dudbcnepalgunj@gmail.com, 

fpiu.banke@gmail.com 

श्री गणेश कमावचायव आयोिना प्रमखु ९८५८०२०२६४ 

67 सडक धडधभिन नेपालगंि नेपालगंि 
dro_nepalgunj@dor.gov.np, 

dronepalgunj@gmail.com 
श्री होमबहादरु एसी. धड.प्र.  ९८५८०६०६०८ 

६८ 
हेभी इक्वीपमेण्ट धडधभिन 
कायावलय सखेुत 

नेपालगंि htd_nepalgunj@dor.gov.np  श्री संजिब अग्रवाल 
धसधनयर 

इजन्त्िधनयर 
९८५७०३३८८७ 

69 
हलुाकी रािमागव धनदेशनालय, 

योिना कायावलय 
नेपालगंि 

phponepalgunj@gmail.com, 

hrpnpj@dor.gov.np 

श्री गागल बहादरु 
भण्डारी 

योिना 
प्रमखु(का.म.ु) 

९८५८०४५५०४ 

mailto:dudbcnepalgunj@gmail.com;
mailto:dudbcnepalgunj@gmail.com;
mailto:ombelbase@gmail.com


 

52 
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कायावलयको नाम ठेगाना इमेल कायावलय प्रमखुको नाम 
कायावलय 

प्रमखुको पद 
का.प्र.को सम्पकव  नं. 

७० 
िल तथा मौसम हवज्ञान कायावलय 
कोहलपरु 

नेपालगंि  ohmkohalpur@gmail.com  श्री रािेशकुमार महतो का.प्र. ९८५८०२४३४६ 

71 
द हटम्बर कपोरेशन अफ नेपाल 
धल. शाखा कायावलय 

नेपालगंि timbercorporationnpj@gmail.com  श्री हवमलहविम पन्त्त का.प्र.   

७२ 
औषिी व्यवस्था हवभाग शाखा 
कायावलय  

नेपालगंि ddacloudprint@gmail.com  श्री सजचता िोशी का.प्र. ९८६०८२५३९१ 

73 आयल धनगम क्षेरीय कायावलय  नेपालगंि 
mwro.npj@nepaloil.com.np, 

sanjay123pachhai@gmail.com  

श्री नवहवनोद पोख्रले 

श्री सन्त्ि ुपछाई 

का.प्र. 
सम्पकव  व्यजक्त 

9858023219, 
९८४८०२४२०१ 

७४ यातायात व्यवस्था कायावलय भेरी नेपालगंि 
tmo.bheri@dotm.gov.np,  

info.bheri@dotm.gov.np 
श्री सदुशवन शमाव कायावलय प्रमखु ९८५७८२२३१८ 

75 
कमवचारी संचय कोष शाखा 
कायावलय कोहलपरु 

नेपालगंि kohalpur@epfnepal.com.np श्री कमल अयावल कायावलय प्रमखु ९८५१२२८९६२ 

७६ गणुस्तर तथा नापतौल कायावलय नेपालगंि   श्री योगेन्त्द्रकुमार पौडेल का.प्र.   

77 
खाद्य प्रधबधि तथा गणु धनयन्त्रण 
कायावलय 

नेपालगंि rftqconepalgunj@gmail.com श्री ज्ञानेन्त्द्रप्रसाद मण्डल व.खा.अ.अ. ९८५८०२९५३७ 

७८ 
शहरी हवकास तथा भवन 
कायावलय 

नेपालगंि udbobanke@gmail.com  

आश्रय शाह 

भपेुन्त्द्रकुमार यादव 

का.प्र. 
धन.का.प्र. ९८५८०३१०२७ 

79 
पलु योिना पजिम क्षेर सेक्टर 
नं. ३  

नेपालगंि bps3npj@gmail.com  धललाबहादरु भण्डारी योिना प्रमखु ९८५६०२५०२६ 

८० कृहष ज्ञान केन्त्द्र नेपालगंि akcbanke@gmail.com सागर ढकाल प्रमखु ९८५८०४००२७ 

mailto:ohmkohalpur@gmail.com
mailto:timbercorporationnpj@gmail.com;
mailto:shresthaninu@yahoo.com;%20%3Cphr.keshu@gmail.com
mailto:mwro.npj@nepaloil.com.np;
mailto:mwro.npj@nepaloil.com.np;
mailto:rftqconepalgunj@gmail.com
mailto:udbobanke@gmail.com
mailto:bps3npj@gmail.com
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कायावलयको नाम ठेगाना इमेल कायावलय प्रमखुको नाम 
कायावलय 

प्रमखुको पद 
का.प्र.को सम्पकव  नं. 

81 आन्त्तररक रािश्व कायावलय नेपालगंि iro26@ird.gov.np        

८२ रािश्व अनसुन्त्िान कायावलय कोहलपरु 
irokohalpur@gmail.com, 

kohalpur@dri.gov.np 

सिोिकुमाि पोख्रेल 

प्र.अनसुन्त्िान 

अधिकृत 
  

83 तथ्याङ्क कायावलय बाुँके नेपालगंि sobanke627@gmail.com दानबहादरु ऐडी तथ्याङ्क अधिकृत   

८४ 
सडक सिुार आयोिना धसल्ट 
मेहटरल टेस्ट िेभी 

िनगढी 
sbd_mgn@dor.gov.np, 

brightujjwal@yahoo.com, 

sbdmgn.ridp.dor@gmail.com, 

ermadang@gmail.com 

मािव शमाव दङ्गाल 

उज्िल शे्रष्ठ 

कायावलय प्रमखु 

बर्दवया क्षेर हेने 
९८५११४६५०७ 

85 
सामाजिक हवकास धडधभिन 
कायावलय 

नेपालगंि vsdtcbanke@gmail.com   कायावलय प्रमखु   

८६ पश ुक्वारेन्त्टाइन कायावलय नेपालगंि aqonepalgunj@gmail.com डा. भक्त धनउरे कायावलय प्रमखु ९८५८०२६९५४ 
87 प्रदेश प्रजशक्षण प्रधतष्ठान नेपालगंि ptalumbini@gmail.com कायवकारी धनदेशक मोधतप्रसाद शमाव   
८८ न्त्याय सेवा ताधलम केन्त्द्र केधर jstctraining1@gmail.com 

      

89 सस्पेन्त्सन विृ धडधभिन  
पलु्चोक 
लधलतपरु 

sbdmgn.ridp.dor@gmail.com  कुमार थापा योिना प्रमखु   

९० राहिय बाजणज्य बैंक 
गलुररया 
बर्दवया 

gulariya@rbb.com.np समुन बस्याल शाखा प्रबन्त्िक ९८५८०२४१५५ 

mailto:iro26@ird.gov.np
mailto:sbdmgn.ridp.dor@gmail.com
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ि. 
स. 

कायावलयको नाम ठेगाना इमेल कायावलय प्रमखुको नाम 
कायावलय 

प्रमखुको पद 
का.प्र.को सम्पकव  नं. 

91 कृहष हवकास वैंक 
गलुररया 
बर्दवया 

gulariya.branch@adbl.gov.np घनश्याम न्त्यौपाने शाखा प्रबन्त्िक ९८५१३२०७६६ 

९२ 
ग्राधमण हवकास लघहुवत्त हवत्तीय 
संस्था धल. 

गलुररया 
बर्दवया 

cmagtm@gmail.com, 

cbshahi427@gmail.com 

चिबहादरु शाही इलाका अधिकृत ९८४८०४६७७४ 

93 नेपाल बैंक धलधमटेड 
गलुररया 
बर्दवया 

nblgulariya@nepalbank.com.np  सिृना धगरी शाखा प्रबन्त्िक ९८५८०७४१०० 

९४ एभरेष्ट बैंक धलधमटेड 
गलुररया 
बर्दवया 

gulariya@ebl.com.np अधभषके शे्रष्ठ शाखा प्रबन्त्िक ९८५११३०७०२ 

95 एपेक्स डेभलपमेण्ट  
गलुररया 
बर्दवया 

  रािमणी पोखरेल शाखा प्रबन्त्िक ९८४९४५९९४२ 

९६ कणावली हवकास बैंक 
गलुररया 
बर्दवया 

gulariya@kdblnepal.com सधुनल गौतम शाखा प्रबन्त्िक ९८४८०२२३२५ 

97 प्रभ ुबैंक 
गलुररया 
बर्दवया 

sagar.sharma@prabhubank.com,  

संरक्षण शमाव 
प्रमोदराि पोखरेल 

शाखा प्रबन्त्िक 

अ.बैंक प्रबन्त्िक 

9851100524, 
9858056299 

९८ बैंक अफ काठमाड ु
गलुररया 
बर्दवया 

info@bok.com.np, 

sachin.joshi@bok.com.np 
सजचन लाल िोशी शाखा प्रबन्त्िक ९८५११३३५९८ 

99 ज्योधत हवकास बैङ्क 
गलुररया 
बर्दवया 

gulariya@jbbl.com.np  र्दपेश शमाव शाखा प्रबन्त्िक 
९८२४५३९३८८, 
9848264958 

१०० कणावली हवकास बैंक 
बाुँसगढी 
बर्दवया 

bansgadhi@kdblnepal.com    शाखा प्रबन्त्िक ९८५८०२८२०२ 

101 कृहष हवकास बैंक धलधमटेड 
नेउलापरु, 

बर्दवया 
neulapur.branch@adbl.gov.np        

१०२ मेघा हवकास बैंक गेरुवा, बर्दवया         

mailto:cmagtm@gmail.com
mailto:cmagtm@gmail.com
mailto:nblgulariya@nepalbank.com.np
mailto:cbshahi427@gmail.com
mailto:sagar.sharma@prabhubank.com
mailto:gulariya@jbbl.com.np
mailto:bansgadhi@kdblnepal.com
mailto:neulapur.branch@adbl.gov.np;
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ि. 
स. 

कायावलयको नाम ठेगाना इमेल कायावलय प्रमखुको नाम 
कायावलय 

प्रमखुको पद 
का.प्र.को सम्पकव  नं. 

103 एन.आई.सी. एधसया बैक 
बाुँसगढी 
बर्दवया 

bansgadhi@nicasiabank.com हवनोदप्रसाद िैसी शाखा प्रवन्त्िक ९८४१०२०६४६ 

१०४ धसहटिन बैंक मिवुन बर्दवया sanoshree@ctznbank.com टारिन अधिकारी शाखा प्रबन्त्िक ९८५८०३१०७७ 

105 
नमस्ते बचत तथा ऋण सहकारी 
संस्था 

गलुररया 
बर्दवया 

namastesaving3@gmail.com संजिवकुमार महतो प्रबन्त्िक ९८५८०२६५४३ 

१०६ NCC Bank Bank corporate@nccbank.com.np रािमणी पोखरेल   ९८४९४५९९४२ 

107 िनता बैंक 
ठाकुरबाबा, 
बर्दवया 

info@janatabank.com.np  सबुोि ज्ञवाली शाखा प्रबन्त्िक   

१०८ 
हाम्रो मध्यवती बचत तथा ऋण 
सहकारी संस्था धल. 

ठाकुरबाबा, 
बर्दवया 

  नवराि न्त्यौपाने अध्यक्ष ९८५८०४०२६० 

109 साधग्रला डेभलपमेन्त्ट बेंक धल. 
गलुररया 
बर्दवया 

kailas.khadka@shangrilabank.com  कैलास खड्का शाखा प्रबन्त्िक ९८४८४५७५१ 

११० धसहटिन बैंक इन्त्टरनेसनल धल. बढैयाताल 
badhaiyatal@citiznbank.com, 

tejita.acharya@ctznbank.com  

र्दनेशकुमार ढुङ्गाना 
टेजिता आचायव 

शाखा प्रबन्त्िक 

सहायक शाखा 
प्रबन्त्िक 

9858027339 
9841913534 

111 भागवव हवकास बैंक िैंक prjoshi@bhargavbank.com.np       

११२ माछापचुटे्र बैंक धल. 
गलुररया 
बर्दवया 

ashish.sigdel@mbl.com.np  आजशष धसग्देल शाखा प्रबन्त्िक ९८४९३३६५१९ 

113 नेपाल बैंक धलधमटेड 
रािापरु, 

बर्दवया 
nblrajapur@nepalbank.com.np धनरि भट्टराई शाखा प्रबन्त्िक 

9858022994 

११४ राहिय बाजणज्य बैंक 
भरुरगाउुँ, 
बर्दवया 

bhurigaun@rbb.com.np तलुबहादरु सनुार प्रबन्त्िक   

115 नेपाल बैंक धलधमटेड 
ठाकुरद्धारा, 
बर्दवया 

nblthakurdwara@nepalbank.com.np सन्त्तोषकुमार शमाव शाखा प्रबन्त्िक   

mailto:bansgadhi@nicasiabank.com
mailto:sanoshree@ctznbank.com
mailto:namastesaving3@gmail.com
mailto:info@janatabank.com.np
mailto:kailas.khadka@shangrilabank.com
mailto:badhaiyatal@citiznbank.com
mailto:badhaiyatal@citiznbank.com
mailto:binod.giri0125@gmail.com
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ि. 
स. 

कायावलयको नाम ठेगाना इमेल कायावलय प्रमखुको नाम 
कायावलय 

प्रमखुको पद 
का.प्र.को सम्पकव  नं. 

११६ वाजणज्य बैंक धल 
बाुँसगढी 
बर्दवया 

bansgadhi@rbb.com.np ध्रबु कुमार थारु शाखा प्रबन्त्िक ९८५८०४००९२ 

117 ग्लोबल आइएमई बैंक धल. 
गलुररया 
बर्दवया 

rajesh.singh@gibl.com.np रािेश धसंह शाखा प्रबन्त्िक   

११८ नेपाल बैंक धलधमटेड मिवुन बर्दवया   दगुाव घीधमले शाखा प्रबन्त्िक ९८५८०२०५०१ 

119 सेन्त्चरुी बैंक धल. 
बाुँसगढी 
बर्दवया 

Pradip.Kharel@centurybank.com.np प्रर्दप खरेल शाखा प्रबन्त्िक ९८५८०१५१११ 

१२० कणावली हवकास बैंक 
सानोश्री, 
बर्दवया 

sanoshree@kdblnepal.com सरेुन्त्द्र आचायव शाखा प्रबन्त्िक ९८५८०२८२०२ 

121 एन.आई.सी. एधसया बैक 
भरुरगाउुँ, 
बर्दवया 

pawan.khadka@nicasiabank.com महेन्त्द्रबहादरु शाही शाखा प्रबन्त्िक ९८४८१२२३६८ 

१२२ मजुक्तनाथ हवकास बैंक धलधमटेड 

गलुररया gulariya@muktinathbank.com.np हवरबहादरु वली शाखा प्रमखु 

९८०२३०६०९० 

123 मेगा बैंक नेपाल धलधमटेड बाुँसगढी prem.chand@megabank.com.np प्रमे चन्त्द शाखा प्रबन्त्िक ९८४१९५८००७ 

१२४ 

भमूी सम्वन्त्िी समस्या समािान 
आयोग,जिल्ला सधमधतको 
कायावलय गलुररया 

bhumiaayogbardiya89@gmail.com, 
भीम बहादरु के.सी. अध्यक्ष 

९८५११७५२३४ 

125 
नेपाल इन्त्भेष्टमेन्त्ट बैंक धल शाखा 
काउन्त्टर बबइ बाुँसगढी babai.counter@nibl.com.np खेम धगरी शाखा प्रबन्त्िक 9848288278 

१२६ बाजणज्य बैंक धल बाुँसगढी शाखा बाुँसगढी bansgadhi@rbb.com.np िवु्र थारु शाखा प्रबन्त्िक 9858040092 

127 कुमारी बैक धल बाुँसगढी bansgadhi@kumaribank.com प्रकाश डाुँगी शाखा प्रबन्त्िक 9857055433 
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ि. 
स. 

कायावलयको नाम ठेगाना इमेल कायावलय प्रमखुको नाम 
कायावलय 

प्रमखुको पद 
का.प्र.को सम्पकव  नं. 

१२८ एन आइ धस एधसया बैक धल बाुँसगढी ishwar.soni@nicasiabank.com  रािेन्त्द्र धसंह शाखा प्रबन्त्िक 9857841090 

129 Siddhartha Bank 
बाुँसगढी tbishta@sbl.com.np Tej Singh Bisnt शाखा प्रबन्त्िक 9841939524 

१३० Mahalaxmi Bikash Bank 
बाुँसगढी 

dipendra.bohara@mahalaxmibank.
com.np 

Dipendra Bohara 

शाखा प्रबन्त्िक 9858025720 

131 Century Commercial Bank Ltd. 
बाुँसगढी 

pradip.kharel@centurybank.com.n
p Pradip Kharel शाखा प्रबन्त्िक 9857030233 

 

 

२०. बर्दमया जिल्लाजस्थत स्थानीय तहका अध्यि /प्रर्ुख , उपाध्यि /िहूकको सम्पकम  ववविणउपप्रर्ुख ि वडा अध्य  

नाम पद ठेगाना कायावलय नं. मोबाइल नं. 

जशवप्रसाद चौिरी नगरप्रमखु  रािापरु नगरपाधलका 460167 9858027167 

मनकला कुमारी चौिरी नगर उपप्रमखु  रािापरु नगरपाधलका   9858085301 

खशुीराम थारु वडा अध्यक्ष  रािापरु वडा नं. १   9858060301 

िरनीिर थारु वडा अध्यक्ष  रािापरु वडा नं. २   9858060302 

धबष्णपु्रसाद खनाल वडा अध्यक्ष  रािापरु वडा नं. ३   9858060303 

रमणकुमार रेग्मी वडा अध्यक्ष  रािापरु वडा नं. ४   9858060304 
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नाम पद ठेगाना कायावलय नं. मोबाइल नं. 

रामबहादरु थारु वडा अध्यक्ष  रािापरु वडा नं. ५   9858060305 

महेशकुमार चौिरी वडा अध्यक्ष  रािापरु वडा नं. ६   9858060306 

मथरुाप्रसाद थारु वडा अध्यक्ष  रािापरु वडा नं. ७   9858060307 

जचन्त्तामणी आचायव वडा अध्यक्ष  रािापरु वडा नं. ८   9858060308 

धबष्णपु्रसाद थारु वडा अध्यक्ष  रािापरु वडा नं. ९   9858060309 

दयाशंकर थारु वडा अध्यक्ष  रािापरु वडा नं. १०   9858060310 

मजुक्तनाथ यादव  नगरप्रमखु  गलुररया नगरपाधलका  420412 9858026295 

शजुशला धगरी  उपप्रमखु  गलुररया नगरपाधलका    9848025467 

प्रताप कुमार गौतम  वडा अध्यक्ष  गलुररया नगरपाधलका वडा नं. १    9858087883 

टकप्रसाद गौतम  वडा अध्यक्ष  गलुररया नगरपाधलका वडा नं. २    9868141114 

रािकुमार यादव  वडा अध्यक्ष  गलुररया नगरपाधलका वडा नं. ३    9868399033 

रामकुमार रावल  वडा अध्यक्ष  गलुररया नगरपाधलका वडा नं. ४    9858020490 

साहवरा गौतम  वडा अध्यक्ष  गलुररया नगरपाधलका वडा नं.५    9848087465 

धनरि शमाव  वडा अध्यक्ष  गलुररया नगरपाधलका वडा नं. ६    9858021619 

धगता वस्नेत  वडा अध्यक्ष  गलुररया नगरपाधलका वडा नं. ७    9841310701 
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नाम पद ठेगाना कायावलय नं. मोबाइल नं. 

िमेन्त्द्रकुमार वधनया  वडा अध्यक्ष  गलुररया नगरपाधलका वडा नं. ८    9858047666 

हररप्रसाद पासवान  वडा अध्यक्ष  गलुररया नगरपाधलका वडा नं.९    9866747450 

हवरेन्त्द्रकुमार चौिरी  वडा अध्यक्ष  गलुररया नगरपाधलका वडा नं. १०    9848026956 

राम नारायण प्रसाद केसरी  वडा अध्यक्ष  गलुररया नगरपाधलका वडा नं. ११    9848046733 

रामकुमार थारु  वडा अध्यक्ष  गलुररया नगरपाधलका वडा नं.१२    9866769863 

शाधलकराम अधिकारी  नगरप्रमखु  वासगढी  नगरपाधलका    9858027106 

शषु्मा चौिरी  उपप्रमखु  वासगढी  नगरपाधलका    9858033230 

ियराि पाण्डे वडा अध्यक्ष  वासगढी नगरपाधलका वडा नं. १    9858085642 

घमन्त्ड चन्त्द वडा अध्यक्ष  वासगढी नगरपाधलका वडा नं. २    9858080812 

प्रमेराि पौडेल  वडा अध्यक्ष  वासगढी नगरपाधलका वडा नं. ३    9858080814 

रिमान चौिरी  वडा अध्यक्ष  वासगढी नगरपाधलका वडा नं. ४    9858086128 

नरेन्त्द्र धगरी  वडा अध्यक्ष  वासगढी नगरपाधलका वडा नं. ५    9858081123 

दशरथ थारु  वडा अध्यक्ष  वासगढी नगरपाधलका वडा नं. ६    9858072720 

गंगाराम थारु  वडा अध्यक्ष  वासगढी नगरपाधलका वडा नं. ७    9868044172 

तलु प्रसाद गौतम  वडा अध्यक्ष  वासगढी नगरपाधलका वडा नं. ८   9858029740 
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नाम पद ठेगाना कायावलय नं. मोबाइल नं. 

ियवहादरु चन्त्द ठकुरी  वडा अध्यक्ष  वासगढी नगरपाधलका वडा नं. ९    9858030148 

गणेशबहादरु क्षेरी नगर प्रमखु मिवुन नपा ०८४-४४०१११ 9858073111 

सवुरानी थारु नगर उपप्रमखु मिवुन नपा ०८४-४४०११२ 9868141711 

पशुवराम चौिरी वडा अध्यक्ष मिवुन नपा १   9844823308 

पहाडी थारु वडा अध्यक्ष मिवुन नपा २   9812524957 

नारायण मल्ल वडा अध्यक्ष मिवुन नपा ३   9848084934 

हवजन्त्तराम थारु वडा अध्यक्ष मिवुन नपा ४   9848111678 

कणवबहादरु खड्का वडा अध्यक्ष मिवुन नपा ५   9848087292 

भक्तबहादरु सनुार वडा अध्यक्ष मिवुन नपा ६   9848071998 

रािेन्त्द्र हमाल वडा अध्यक्ष मिवुन नपा ७   9848059012 

हवियकुमार राना वडा अध्यक्ष मिवुन नपा ८   9858026226 

धडल्लीराि खनाल वडा अध्यक्ष मिवुन नपा ९   9858026380 

घननारायण शे्रष्ठ नगरप्रमखु  ठाकुरवावा  नगरपाधलका    9866534550 

कृष्णा कुष्मा थारु  उपप्रमखु  ठाकुरवावा  नगरपाधलका    9848125028 

श्यामलाल थारु  वडा अध्यक्ष  ठाकुरवावा  नगरपाधलका वडा नं. १    9848238439 
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नाम पद ठेगाना कायावलय नं. मोबाइल नं. 

हररराम थारु  वडा अध्यक्ष  ठाकुरवावा  नगरपाधलका वडा नं. २    9848078265 

श्रीकृष्ण थारु  वडा अध्यक्ष  ठाकुरवावा  नगरपाधलका वडा नं. ३    9868292209 

शेरवहादरु  थारु  वडा अध्यक्ष  ठाकुरवावा  नगरपाधलका वडा नं. ४    9848095214 

गगाराम िैसी  वडा अध्यक्ष  ठाकुरवावा  नगरपाधलका वडा नं. ५    9812412093 

भवानी प्रसाद भषुाल वडा अध्यक्ष  ठाकुरवावा  नगरपाधलका वडा नं. ६    9748023657 

पदमवहादरु खड्का  वडा अध्यक्ष  ठाकुरवावा  नगरपाधलका वडा नं. ७    9848118862 

धनमप्रसाद थारु  वडा अध्यक्ष  ठाकुरवावा  नगरपाधलका वडा नं. ८    9748018862 

रािा चौिरी  वडा अध्यक्ष  ठाकुरवावा  नगरपाधलका वडा नं. ९   9848079591 

दगुाव वहादरु चौिरी  नगरप्रमखु  वारवर्दवया नगरपाधलका  404100 9858023952 

अन्त्ि ुदहहत  उपप्रमखु  वारवर्दवया नगरपाधलका    9844820657 

राम बहादूर थारु वडा अध्यक्ष  बारबर्दवया १   9863284411 

खूधसराम थारु वडा अध्यक्ष  बारबर्दवया २   9868248361 

सूयव बहादूर थारु (कमल) वडा अध्यक्ष  बारबर्दवया ३   9866773807 

मान बहादूर थारु वडा अध्यक्ष  बारबर्दवया ४   9868141619 

मधनराम थारु वडा अध्यक्ष  बारबर्दवया ५   9869728367 
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कर०्ाा बहादूर हवश्वकमाव वडा अध्यक्ष  बारबर्दवया ६   9848167436 

रामलाल थारु वडा अध्यक्ष  बारबर्दवया ७   9848152182 

हरर भसूाल वडा अध्यक्ष  बारबर्दवया ८   9848026051 

फत्त ूथारु वडा अध्यक्ष  बारबर्दवया ९   9848184041 

धनरन्त्िन कूमार चौिरी वडा अध्यक्ष  बारबर्दवया १०   9858020415 

हवियकूमार चौिरी (अिय) वडा अध्यक्ष  बारबर्दवया ११   9869543810 

लालबहादरु शे्रष्ठ अध्यक्ष बढैयाताल गाउुँपाधलका   9858025945 

दीपा कुमारी गौतम उपाध्यक्ष बढैयाताल गाउुँपाधलका   9844822649 

शेर बहादरु थापा मगर वडा अध्यक्ष बढैयाताल वडा नं. १   9858038891 

कािी मान सनुार वडा अध्यक्ष बढैयाताल वडा नं. २   9858038892 

दगुावप्रसाद परािलुी वडा अध्यक्ष बढैयाताल वडा नं. ३   9858038893 

कणव बहादरु थापा वडा अध्यक्ष बढैयाताल वडा नं. ४   9858038894 

राम धसंह थारु वडा अध्यक्ष बढैयाताल वडा नं. ५   9858038895 

रामहरष थारु वडा अध्यक्ष बढैयाताल वडा नं. ६   9858033406 

इन्त्द्र प्रसाद लइुटेल वडा अध्यक्ष बढैयाताल वडा नं. ७   9858033407 
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सनुदर मान शे्रष्ठ वडा अध्यक्ष बढैयाताल वडा नं. ८   9858038898 

कान्त्छु थारु वडा अध्यक्ष बढैयाताल वडा नं. ९   9858038899 

िमान धसंह के्षरी अध्यक्ष गेरुवा गाउुँपाधलका   9858038111 

हेमा चौिरी उपाध्यक्ष गेरुवा गाउुँपाधलका   9858037111 

दयाराम वैद्य वडा अध्यक्ष गेरुवा वडा नं. १   9858038124 

आलोककुमार थारु वडा अध्यक्ष गेरुवा वडा नं. २   9858038120 

पनुाराम थारु वडा अध्यक्ष गेरुवा वडा नं. ३   9858038121 

बलबहादरु चलाउन े वडा अध्यक्ष गेरुवा वडा नं. ४   9858038119 

िमवप्रकाश थारु वडा अध्यक्ष गेरुवा वडा नं. ५   9858038122 

अधमतकुमार खड्का का.बा.वडा अध्यक्ष गेरुवा वडा नं. ६   9858038114 

 


