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प्रभङ्टख ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीको बनाई 

ङ्ञजल्रा ङ्ञथथत सयकायी कामािरम हरु न्त्माङ्जमक ङ्झनकाम , सङ्टयऺा ङ्झनकामसॉगको सभन्त्वम य 
सहकामिभा ङ्ञजल्राको सभग्र शाङ्ञन्त्त सङ्टयऺा कामभ गने , अवाङ्ञछछत अऩयाङ्झधक गङ्झतङ्जवङ्झधहरू हङ्टन नङ्छदने 
य अ नऩेङ्ञऺत रूऩभा मथता घटना हरु घङ्जट हारे अऩयाधीराई कानूनको दामयाभा ल्माउन,े नेऩारको 
सॊङ्जवधान य थथानीम प्रशासन ऐन रगामत सॊघ , प्रदेश य थथानीम का नूनको अङ्झधनभा यङ्जह नेऩार 
सयकाय, प्रदेश सयकाय य थथानीमतहफाट सॊचाङ्झरत ङ्जवकास ङ्झनभािणको काभभा आवश्मक स हकामि य 
सभन्त्वम गने तथा सम्ऩङ्टणि ङ्ञजल्रावासी, आभनागङ्चयक, आन्त्तङ्चयक तथा फाह्य  ऩमिटकहरूको 
आवतजावतभा स हङ्ञजकयण य  सङ्टयऺा प्रदान गने कामि ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम को भङ्ट ख्म 
ङ्ञजम्भेवायीभा ऩदिछ। 

आफ्नो कामािरमको दैङ्झनक प्रशासन सॊचारन गयी नागङ्चयकता , याहदानी. ङ्जवङ्झबङ्ङा प्रकृङ्झतका 
ङ्झसपाङ्चयसहरु प्रदान गने ङ्जवङ्झबङ्ङक तहका ङ्जवऩद् व्मवथथाऩन सङ्झभङ्झतसॉग सभन्त्वम गयी ङ्ञजल्राभा आई 
ऩने कोङ्झबड रगामत ङ्जवऩद् जन्त्म ऩङ्चयङ्ञथथङ्झतहरूको व्मवथथाऩन गने , प्रचङ्झरत कानून को अङ्झधनभा यही 
आफ्नो ऺेराङ्झधकाय ङ्झबरका अधि न्त्मा मीक कामिहरूको शङ्टरू कायवा ही य न्त्मा मीक ङ्झन रुऩण गने 
सम्भाङ्झनत अदारतका पैसरा कामािन्त्वमन गने  गयाउने , साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञिहरूको येखयेख य सॊयऺण 
गने तथा ङ्जवङ्झबङ््ङ सॊवैधाङ्झनक ङ्झनकामहरू तथा आमोगहरूरे प्रत्मामोजन गयेका कामि हरु सम्ऩादन गनि 
ङ्ञजम्भेवायी सभेत ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरमको कामिऺ ेर ङ्झबर ऩने गदिछन । मसका साथै नेऩार 
सयकाय, ङ्जवषमगत भन्त्रारमहरू , प्रदेश सयकायरे ङ्जवङ्झबङ्ङ सभमभा तोकेका थऩ ङ्ञज म्भेवायी फहन गने 
सभेत ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरमको कतिव्म हो ।  

ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरमफाट सम्ऩाङ्छदत सफै  कामािरमको अङ्झबरेङ्ञखकयण  गनि सम्बव न बए 
ऩङ्झन ङ्झनङ्ञिशत अवङ्झधभा सम्ऩाङ्छदत भङ्टख्म- भङ्टख्म कामि हरुको अङ्झबरेङ्ञखकयण ग नि सङ्जकएको खण्डभा 
ङ्जवगतभा बएका भङ्टख्म काभहरुको अङ्झबरेख यहने , बोङ्झरका ङ्छदनभा सोही प्रकृङ्झतका अन्त्म कामि 
सम्भादन गनि आवश्मक भागिदशिन य ऩषृ्ठऩोषण प्राप्त  हङ्टन,े आगाभी ङ्छदनहरुभा प्रबावकायी कामिसम्ऩादन 
गनिको राङ्झग उऩमङ्टक्त मोजना यणनीङ्झत य प्राथङ्झभकताहरु ङ्झनधाियण गयी सहजरूऩभा कामािन्त्वमान भापि त 
रङ्ञऺत उऩरब्धी प्राप्त  गनि सङ्जकन ेय ङ्जवङ्झबङ्ङ सभमभा सम्ऩाङ्छदत कामिहरूको अङ्झबरेखराई दथतावेजको 
रुऩभा सभेत उऩमोग गनि सङ्जकने हङ्टॉदा नेऩार सयकाय गहृ भन्त्रारमका ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झभङ्झतका ऩङ्चयऩर तथा 
भागिङ्झनदेशनहरू राई सभेत ध्मान भा याखी आ. व. २०७ ७/७८ वषिबङ्चयभा गङ्चयएका ङ्जिमाकराऩ 
सभेटेय ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम, ऩाल्ऩारे मो वाङ्जषिक फङ्टरेङ्जटन प्रकाशन गयेको छ । 

हारसम्भ अनवयत रुऩभाआवश्मक भागिदशिन , ऩषृ्ठऩोषण, सभन्त्वम य सहजीकयण गने नेऩार 
सयकाय, गहृ भन्त्रारम य प्रदेश आन्त्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून भन्त्रारमका साथै सङ्टयऺा ङ्झनकाम , 
थथानीम तह , ङ्ञजल्रा ङ्ञथथत सम्ऩूणि कामािरमहरु , याजनीङ्झतक दर , सॊघ सॊथथा य सॊचायकभॉ रगामत 
सम्ऩूणि ङ्ञजल्रावासी भहानङ्टबावहरुभा हाङ्छदिक आबाय प्रकट गदिछङ्ट  । मसै सन्त्दबिभा कोङ्झबड-१९ को 
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ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम ऩाल्ऩाका कभिचायीहरु 
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१. ऩङ्चयचम  

प्रदेश नम्वय ५ भा यहेका १२ ङ्ञजल्रा भध्मे ऩाल्ऩा ङ्ञजल्रा एक ऩहाडी ङ्ञजल्रा हो। मस 
ङ्ञजल्राको सदयभङ्टकाभ तानसेनभा ऩदिछ बने मसको ऺेरपर १३७३ वगि ङ्जक.भी  यहेको छ। याङ्जिम 
जनगणना २०६८ को ङ्जववयण अनङ्टसाय ऩाल्ऩा ङ्ञजल्राको कङ्ट र जनसॊख्मा २ ,६१,१८० यहेको छ , 
जसभध्मे ऩङ्टरुष १,१५,८४० (४४.35%) य भङ्जहरा 1,45,340 (55.65%) यहेका छन ्। 

दङ्टई वटा सॊघीम ङ्झनवािचन ऺेर य ४ वटा प्रादेङ्ञशक ङ्झनवािचन ऺेर यही थथानीम तहको ऩङ्टन् 
सॊयचना ऩिामत १० वटा थथानीम तहभा ङ्जवबाजन गङ्चयएको ऩाल्ऩा ङ्ञजल्राभा २ नगयऩाङ्झरका य ८ 
गाॉउऩाङ्झरका यहेका छन ्बने जसभा जम्भा ८१ वटा वडाहरू यहेका छन ।  

 

२. दृङ्जिकोण  

नेऩारको सॊङ्जवधान तथा कानङ्टनद्वाया प्रत्माबतू नागङ्चयक थवतन्त्रता , ङ्जवङ्झधको शासन , भानव 
अङ्झधकाय रगामत रोकताङ्ञन्त्रक भूल्म य भान्त्मताराई सम्भान गने दृङ्जिकोण यहेको छ । 

 

३. रक्ष्म  

ङ्ञजल्राभा जनताको भाग य आधायबतू आवश्मकता अनङ्टरुऩ थथानीम प्रशासनराई सञ्चा रन 
गयी ङ्ञजल्राभा बयऩदो शाङ्ञन्त्त-सङ्टयऺा कामभ गनङ्टि मस कामािरमको रक्ष्म यहेको छ ।  

 

४. उद्देश्म  

ङ्ञजल्राभा शाङ्ञन्त्त -सङ्टयऺा कामभ गयी जनताको ङ्ञजउ , धन य थवतन्त्रताको सॊयऺण गने  य 
साविजङ्झनक सेवा ङ्जवतयणराइि प्रबावकायी फनाइि सङ्टशासनको प्रत्माबङू्झत गयाउने मस कामािरमको भूरबतू 
उदे्दश्महरु यहेका छन।्  
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५. थथानीम तहहरुको नाभावरी 

१. तानसेन नगयऩाङ्झरका 

तानसेन नगयऩाङ्झरका ऩाल्ऩा ङ्ञजल्राको सदयभङ्टकाभ हो  । जसको जनसॊख्मा ५० ,४०५ 
य ऺेरपर १०९ .८ वगिङ्जकरोङ्झभटय यहेको छ  ।मस नगयऩाङ्झरकाराई १४ वडाभा ङ्जवबाजन 
गङ्चयएको छ । 

२. याभऩङ्टय नगयऩाङ्झरका 

याभऩङ्टय ऩाल्ऩा ङ्ञजल्राभा अवङ्ञथथत एउटा नगयऩाङ्झरका हो  । मस नगयऩाङ्झरकाको 
ऺेरपर १२३.३४ वगिङ्जकरोङ्झभटय यहेको छ । कङ्ट र जनसॊख्मा ३५,३९६ यहेको छ ।  

३. यैनादेवी छहया गाउॉऩाङ्झरका  

यैनादेवी छहया गाउॉऩाङ्झरका ऩाल्ऩा ङ्ञजल्राभा अवङ्ञथथत छ  । यैनादेवी छहया 
गाउॉऩाङ्झरकको कङ्ट र जनसॊख्मा २६ ,४६९ यहेको छ  । यैनादेवी छहया गाउॉऩाङ्झरकाको 
ऺेरपर १७५.८८ वगिङ्जकरोङ्झभटय यहेको छ । मो गाउॉऩाङ्झरका ८ वडाभा ङ्जवबाजन गङ्चयएको 
छ ।  

४. ङ्चयब्दीकोट गाउॉऩाङ्झरका  

ङ्चयब्दीकोट गाउॉऩाङ्झरका ऩाल्ऩा ङ्ञजल्राभा अवङ्ञथथत छ  । मस गाउॉऩाङ्झरकको कूर 
जनसॊख्मा १८ ,७७० यहेको छ  । ङ्चयब्दीकोट गाउॉऩाङ्झरकाको ऺेरपर १२४ .५५ 
वगिङ्जकरोङ्झभटय यहेको छ । मो गाउॉऩाङ्झरका ८ वडाभा ङ्जवबाजन गङ्चयएको छ ।  

५. ङ्झतनाउ गाउॉऩाङ्झरका  

ङ्झतनाउ गाउॉऩाङ्झरका ऩाल्ऩा ङ्ञजल्राभा अवङ्ञथथत छ  । ङ्झतनाउ गाउॉऩाङ्झरकको कूर 
जनसॊख्मा १९ ,०८५ यहेको छ  ।मस गाउॉऩाङ्झरकाको ऺेरपर २०२ वगिङ्जकरोङ्झभटय यहेको 
छ । मो गाउॉऩाङ्झरका ८ वडाभा ङ्जवबाजन गङ्चयएको छ । 
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६. ङ्झनथदी गाउॉऩाङ्झरका  

ङ्झनथदी गाउॉऩाङ्झरका ऩाल्ऩा ङ्ञजल्राभा अवङ्ञथथत छ  । ङ्झनथदी गाउॉऩाङ्झरकको कङ्ट र 
जनसॊख्मा २२ ,६११ यहेको छ  । ङ्झनथदी गाउॉऩाङ्झरका १९४ .५ वगिङ्जकरोङ्झभटय ऺेरपरभा 
पैङ्झरएको छ  । मो गाउॉऩाङ्झरकाको केन्त्र साङ्जवकको ङ्झभत्मार गा .ङ्जव.स.भा यहेको छ  । मो 
गाउॉऩाङ्झरकाका वडा सॊख्मा ७ यहेका छन ्

७. ऩूविखोरा गाउॉऩाङ्झरका  

ऩूविखोरा गाउॉऩाङ्झरका ऩाल्ऩा ङ्ञजल्राभा अवङ्ञथथत छ  । मस गाउॉऩाङ्झरकको कङ्ट र 
जनसॊख्मा १९ ,५८९ यहेको छ  । ऩूविखोरा गाउॉऩाङ्झरकाको ऺेरपर १३८ .०५ 
वगिङ्जकरोङ्झभटय यहेको छ । मो गाउॉऩाङ्झरका ६ वडाभा ङ्जवबाजन गङ्चयएको छ । 

८. फगनासकारी गाउॉऩाङ्झरका  

फगनासकारी गाउॉऩाङ्झरका ऩाल्ऩा ङ्ञजल्राभा अवङ्ञथथत छ  । वगनासकारी 
गाउॉऩाङ्झरकको कङ्ट र जनसॊख्मा २१ ,३६१ यहेको छ  । फगनासकारी गाउॉऩाङ्झरकाको ऺेरपर 
८४.१७ वगिङ्जकरोङ्झभटय यहेको छ । मो गाउॉऩाङ्झरका ९ वडाभा ङ्जवबाजन गङ्चयएको छ । 

९. भाथागढी गाउॉऩाङ्झरका  

भाथागढी गाउॉऩाङ्झरका ऩाल्ऩा ङ्ञजल्राभा अवङ्ञथथत छ  । भाथागढी गाउॉऩाङ्झरकको कूर 
जनसॊख्मा २५ ,०१७ यहेको छ  । भाथागढी गाउॉऩाङ्झरकाको ऺेरपर २१५ .५९ 
वगिङ्जकरोङ्झभटय यहेको छ । मो गाउॉऩाङ्झरका ८ वडाभा ङ्जवबाजन गङ्चयएको छ ।  

१०. यम्बा गाउॉऩाङ्झरका  

यम्बा गाउॉऩाङ्झरका ऩाल्ऩा ङ्ञजल्राभा अवङ्ञथथत छ  । यम्बा गाउॉऩाङ्झरकको कूर 
जनसॊख्मा २० ,१९० यहेको छ  । यम्बा गाउॉऩाङ्झरकाको ऺेरपर ९४ .१२ व गिङ्जकरोङ्झभटय 
यहेको छ । मो गाउॉऩाङ्झरका ५ वडाभा ङ्जवबाजन गङ्चयएको छ ।  
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थथानीम तहको ऺेरपर य जनसॊख्मा ङ्जववयण ताङ्झरका 

ङ्झस.नॊ. थथानीम तह 
ऺेरपर  
(वगि ङ्जकरोङ्झभटय) 

जनसॊख्मा केन्त्र 

१ तानसेन नगयऩाङ्झरका १०९.८ ५०४०५ तानसेन 

२ याभऩङ्टय नगयऩाङ्झरका १२३.३४ ३५३९६ याभऩङ्टय 

३ यैनादेङ्जवछहया गाउॉऩाङ्झरका १७५.८८ २६४६९ छहया 
४ ङ्चयब्दीकोट गाउॉऩाङ्झरका १२४.५५ १८७७० खथमौरी 
५ ङ्झतनाउ गाउॉऩाङ्झरका २०२ १९०८५ दोबान 

६ ङ्झनथदी गाउॉऩाङ्झरका १९४.५ २२६११ ङ्झभत्मार 

७ ऩूविखोरा गाउॉऩाङ्झरका १३८.५ १९५८९ ङ्चयङ्गनेयह 

८ फगनासकारी गाउॉऩाङ्झरका ८४.१७ २१३६१ ङ्ञचतङ्टिङधाया 
९ भाथागढी गाउॉऩाङ्झरका २१५.५९ २५०१७ झडेवा 
१० यम्बा गाउॉऩाङ्झरका ९४.१२ २०१९० ङ्जऩऩरडाॉडा 

 

६. ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरमको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय  (थथानीम प्रशासन ऐन, २०२८) 
 ङ्ञजल्राभा शाङ्ञन्त्त, व्मवथथा य सङ्टव्मवथथा कामभ याख्न े। 

 ङ्ञजल्राभा सॊचाङ्झरत ङ्जवकासको कामिहरुभा सहमोग य सभन्त्वम गने । 

 ङ्ञजल्रा ङ्झबर यहेका नेऩार सयकायको सम्ऩङ्ञिहको येखदेख, सम्बाय तथा भभित गने गयाउने। 

 नेऩार सयकायरे ङ्छदएका आदेश वा ङ्झनदेशन अनङ्टसायका काभ कायवाही गने । 
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७.१ ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम ऩाल्ऩाको सॊगठनात्भक सॊयचना 

 

७.२ ङ्झनकामभा यहने कभिचायीको सॊख्मा य कामिङ्जववयण्- 
कभिचायी दयफन्त्दी ङ्जववयण   
ङ्झस.नॊ. ऩद दयफन्त्दी सॊख्मा 
१ प्रभङ्टख ङ्ञजल्रा अङ्झधकायी १ 

२ सहामक प्रभङ्टख ङ्ञजल्रा अङ्झधकायी १ 

३ प्रशासकीम अङ्झधकृत २ 

४ नामफ सङ्टब्फा ७ 

५ रेखाऩार १ 

६ कम््मूटय अऩयेटय २ 

७ खङ्चयदाय ४ 

८ ङ्जववयण दताि अऩयेटय १ 

९ हरङ्टका सवायी चारक २ 

१० कामािरम सहमोगी ७ 
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ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम ऩाल्ऩाभा कामियत कभिचायीहरु 
 

ि=स+= कोठा न+= ऩद नाभथय शाखा सम्ऩकि  न 

1 1 प्र=ङ्ञज=अ= मोगेन्त्र प्रसाद ऩाण्डे 
  9857057777 

2 4 स=प्र=ङ्ञज=अ= शशीधय ङ्ञघङ्झभये   9857060333 

3 11 प्रशासकीम अङ्झधकृत मऻश्वय ऩन्त्थी   9857061756 

4 16 प्रशासकीम अङ्झधकृत यभा शे्रष्ठ 
  9857065590 

5 9 रेखाऩार भन फहादङ्टय थाऩा रेखा शाखा 9847177501 

6 10 ना = सङ्ट= हङ्चय प्रसाद ऩन्त्थी प्रशासन शाखा 9847044954 

8 क=अ= कयाय मोगभामा गाहा 9847100849 

9 13 ना = सङ्ट= इङ्ञन्त्दया शे्रष्ठ काकी याहदानी शाखा 9847103371 

10 खङ्चयदाय फारकृष्ण ङ्झतवायी 9846135837 

11 6 ना = सङ्ट= कृष्ण प्रसाद बट्टयाई भङ्टद्दा शाखा 9851198313 

12 खङ्चयदाय ङ्झरराभणी नेऩार 9847467240 

13 12 क=अ= ङ्चयक्त 
  

14 13 ना = सङ्ट= टेक फहादङ्टय घङ्झति नागङ्चयकता 
शाखा 

9867190779 

15 खङ्चयदाय फासङ्टदेव ऩन्त्थी 9862912365 

16 खङ्चयदाय ओभ प्रकाश न्त्मौऩान े 9840528743 

17 7 ना = सङ्ट= भनोज आचामि अङ्झबरेख शाखा 9847068206 

18 15 दताि अऩयेटय ङ्जवष्णङ्ट कङ्ट भायी खरी याङ्जिम 
ऩङ्चयचमऩर 

9867786687 

19 10 ह=स=चा= कृष्ण फहादङ्टय याना प्रशासन शाखा 9844789999 

20 ह=स=चा= सङ्टयेश खाती 9860781150 

21 का=स= भामा देवी ऩोडे 9847231028 

22 का=स= नेर फहादङ्टय खाती 9847067635 

23 का=स= अभय फहादङ्टय फोहया 9867206490 

24 का=स= एक फहादङ्टय गाहा 9847222891 
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८. हारसम्भका प्रभङ्टख ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीहरु 
 

ि .स . नाभथय देङ्ञख सम्भ 

१ रब ङ्जविभ शाह २०२९ २०३१ 

२ याभ कङ्ट भाय शे्रष्ठ २०३१ २०३२ 

३ ऩदभ याज सङ्टवेदी २०३२ २०३२ 

४ हङ्चय प्रसाद शभाि २०३३ २०३५ 

५ टेकनाथ बट्टयाई २०३५ २०३७ 

६ गजेन्त्र फहादय भङ्टर २०३७ २०३८ 

७ फाफङ्टयाभ ऩौडेर २०३८ २०४० 

८ शयद कङ्ट भाय बट्टयाई २०४० २०४५ 

९ थथानेश्वय शभाि २०४५ २०४५ 

१० याभ प्रसाद अरुण २०४५ २०४६ 

११ फरयाभ काऩय २०४६ २०४७ 

१२ ङ्जवष्णङ्टयाज कङ्ट सङ्टभ २०४७ २०४७ 

१३ नवीन कङ्ट भाय ङ्ञघङ्झभये २०४७ २०४८ 

१४ तीथि प्रसाद ऻवारी २०४८ २०५० 

१५ रङ्झरत फहादङ्टय थाऩा २०५० २०५१ 

१६ ब ङ्टवनेश्वय जोशी २०५१ २०५२ 

१७ बयतभङ्ञण ङ्चयसार २०५२ २०५२ 

१८ ङ्जवनोद शभाि २०५२ २०५३ 

१९ वाभन प्रसाद न्त्मौऩान े २०५३ २०५४ 

२० भाधव प्रसाद  ओझा २०५४ २०५६ 

२१ जनादिन नेऩार २०५६ २०५८ 

२२ बानङ्टबक्त ऩोखयेर २०५८ २०६० 

२३ श्रीवत्स आचामि (का.भङ्ट) २०६० २०६० 

२४ एकभङ्ञण नेऩार २०६० २०६२ 

२५ रक्ष्भण कङ्ट भाय थाऩा २०६२ २०६२।१०।१८ 

२६ फारकृष्ण ऩन्त्थी २०६२।११।२४ २०६४।०२।२३ 
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२७ शम्ब ङ्ट प्रसाद ङ्ञघङ्झभये २०६२।०२।२७ २०६६।०४।३० 

२८ जनकयाज येग्भी २०६६।०५।०३ २०६८।०३।०७ 

२९ टीकायाभ शभाि ङ्ञघङ्झभये २०६८।०३।१३ २०६९।०३।३१ 

३० हङ्चयप्रसाद भैनारी २०६९।०४।१५ २०६९।११।२४ 

३१ ङ्ञशवयाज जोशी २०६९।१२।१२ २०७१।०१।२५ 

३२ ङ्जवष्णङ्ट कङ्ट भाय काकी २०७१।०२।०१ २०७२।०२।३२ 

३३ प्रभेरार राङ्झभछान े २०७२।०३।०२ २०७२।११।२३ 

३४ फाफङ्टयाभ गौतभ २०७२।११।२३ २०७४।०६।१९ 

३५ ङ्जवष्णङ्ट प्रसाद ढकार २०७४।०६।२० २०७५।०४।११ 

३६ भनोहय प्रसाद खनार २०७५।०४।३१ २०७६।०१।११ 

३७ वीयेन्त्र कङ्ट भाय मादव २०७६।०१।१२ २०७६।०५।११ 

३८ उभेश कङ्ट भाय ढकार २०७६।०५।१२ २०७६।१०।१४ 

३९ मादव सङ्टवेदी २०७६।१०।२६ २०७७।०२।२० 

४० यभेश न्त्मौऩान े २०७७।०२।२२ २०७७।११।१७ 

४१ मोगेन्त्र प्रसाद ऩाण्डे २०७७।११।२३ हारसम्भ 
 

९. ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरमको बवन य सवायी साधनको ङ्जववयण  
जग्गाको ङ्जववयण 

ि.सॊ. ठेगाना / थथानीम तह ङ्जकिा नॊ. ऺेरपर कैङ्जपमत 
१ तानसेन नगयऩाङ्झरका ४ २०३ ५-९-१-१ दङ्टवै ङ्जकिा २०३ य ७६४ को जग्गाभा कामािरम 

बवन, आवास गयी ४ वटा बवन यहेको । २ तानसेन नगयऩाङ्झरका ४ ७६४ ०-१५-१-१ 

३ तानसेन नगयऩाङ्झरका ४ २३४७ ७-१०-०-१ ऩाल्ऩा दयफाय यहेको य सो भा हार ऩाल्ऩा दयफाय 
सॊग्राहरम सॊचारन बएको 

 

सवायी साधनको ङ्जववयण 

ि.सॊ. सवायी साधनको नाभ सवायी नॊ. सॊख्मा 
१ फोरेयो ङ्ञजऩ फा २ झ ६१ १ 

२ टाटा सपायी फा २ झ २१५० १ 

३ ङ्झडथकबय भोटयसाईकर रङ्ट १ फ १२२३ १ 

४ माभाहा भोटयसाईकर रङ्ट १ फ ४६४ १ 
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१०. ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम, ऩाल्ऩाफाट प्रदान गङ्चयने सेवा्-  
 

 शाङ्ञन्त्त सङ्टयऺा सम्फन्त्धी 
o ङ्ञजल्राभा शाङ्ञन्त्त-सङ्टयऺा कामभ याख्नके । 
o शाङ्ञन्त्त-सङ्टयऺा सम्फन्त्धी ङ्झनवेदन, ठाडो उजङ्टयी य गङ्टनासो व्मवथथाऩन । 

 सेवा प्रवाह सम्फन्त्धी 
o नागङ्चयकता ङ्जवतयण 

 वॊशजको आधायभा नागङ्चयकता 
 अॊङ्झगकृत नागङ्चयकता 

o याहदानी ङ्झसपाङ्चयश तथा ङ्जवतयण। 

o नाफारक ऩङ्चयचमऩर। 

o जनजाङ्झत/दङ्झरत प्रभाङ्ञणत। 

o साङ्जवकभा जायी बएका नाता प्रभाङ्ञणत प्रभाणऩरको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ। 

o हातहङ्झतमाय य खयखजानाको इजाजत, नङ्जवकयण य ङ्झनमन्त्रण। 

o सॊथथा दताि , सॊथथा नङ्जवकयण , ङ्जवधान सॊशोधन , ऩङ्झरका दताि , छाऩाखाना दताि य 
सॊचारन थवीकृङ्झत। 

 अनङ्टगभन सम्फन्त्धी 
o फजाय अनङ्टगभन (थथानीम तहको सभन्त्वमभा) 
o ङ्ञजल्रा ङ्ञथथत कामािरमहरुको सभन्त्वम य अनङ्टगभन 

o ङ्जवकास ङ्झनभािण कामिभा सहमोग, सभन्त्वम य सहङ्ञजकयण। 

 ङ्जवऩद व्मवथथाऩन सम्फन्त्धी 
o ङ्ञजल्रा ङ्जवऩद् सम्फन्त्धी कामिमोजना ङ्झनभािण 

o भनसङ्टन ऩङ्टवि आऩत्कारीन कामिमोजना 
o ङ्जवऩद् न्त्मूनीकयणका राङ्झग तमायी 
o ङ्जवऩद प्रङ्झतकामि ऩूवि मोजना, खोजी, उद्दाय, सहमोग, ऺङ्झतऩूङ्झति 

 द्वन्त्द्व ङ्जऩङ्झडतहरुराइि याहत ङ्जवतयण। 

 भङ्टद्दा तथा ठाडो उजङ्टयी सम्फन्त्धी  

o साविजङ्झनक भङ्टद्दा। 

o गङ्टनासो वा ठाडो उजङ्टयी। 

 हातहङ्झतमाय इजाजत तथा नवीकयण सम्फन्त्धी 
o हातहङ्झतमाय नाभसयी, नवीकयण य थवाङ्झभत्व हथतान्त्तयण। 
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 सॊथथा दताि तथा नवीकयण सम्फन्त्धी सेवा 
o सॊथथा दताि / नङ्जवकयण। 

o सॊथथाको ङ्जवधान सॊशोधन। 

o ङ्ञजल्राभा सॊथथाको शाखा खोल्ने थवीकृङ्झत। 

 याङ्जिम ऩङ्चयचम ऩर सम्फन्त्धी सेवा 
o नागङ्चयकता प्रभाण ऩर ङ्झरएका व्मङ्ञक्तहरुको वैमङ्ञक्तक तथा जैङ्जवक ङ्जववयण सॊकरन 

गने।  

o नेऩारी नाङ्झगयकहरुको वैमङ्ञक्तक य जैङ्जवक ङ्जववयणहरुको केङ्ञन्त्रकृत रुऩभा बण्डायण 
गने। 

 
 

११. सेवा प्रदान गने ङ्झनकामको शाखा य ङ्ञजम्भेवाय अङ्झधकायी् -  

ङ्झस.नॊ. शाखा ङ्ञजम्भेवाय अङ्झधकायी 
१ नागङ्चयकता तथा प्रङ्झतङ्झरऩी 

शाखा 
मऻश्वाय ऩन्त्थी , प्रशासकीम अङ्झधकृत 

२ भङ्टद्दा तथा हातहङ्झतमाय शाखा  यभा शे्रष्ठ, प्रशासकीम अङ्झधकृत 

३ याहदानी तथा ङ्ञजन्त्सी दताि 
शाखा 

यभा शे्रष्ठ, प्रशासकीम अङ्झधकृत 

४ अङ्झबरेख व्मवथथाऩन शाखा मऻश्ववय ऩन्त्थी, प्रशासकीम अङ्झधकृत 
५ आङ्झथिक प्रशासन शाखा भन फहादङ्टय थाऩा, रेखाऩार 
६ याङ्जिम ऩङ्चयचमऩर ङ्जवष्णङ्ट कङ्ट भायी खरी, दताि कम््मूटय अऩयेटय 
 

1२. कामािरम प्रभङ्टख य सूचना अङ्झधकायी :- 

(क) कामािरम प्रभङ्टख्-  

नाभ : मोगेन्त्र प्रसाद ऩाण्डे 
ऩद : प्रभङ्टख ङ्ञजल्रा अङ्झधकायी  

(ख) सूचना अङ्झधकायी्-  

नाभ : शशीधय ङ्ञघङ्झभये 
ऩद : सहामक प्रभङ्टख ङ्ञजल्रा अङ्झधकायी  
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१३. सम्ऩादन गयेको काभको ङ्जववयण्- २०७७ श्रावण देङ्ञख २०७८ आषाढ 
भसान्त्तसम्भ 

 
ङ्झस.नॊ. सम्ऩादन गयेको काभ हारसम्भको जम्भा 

(२०७७/७८) 
कैङ्जपमत 

१ नमाॉ नागङ्चयकता ङ्जवतयण (वशॊज) ७८८९  

२ वैवाङ्जहक अॊगीकृत नागङ्चयकता ०  

३ प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ नागङ्चयकता 2354  

४ याहदानी ङ्झसपाङ्चयस 2478  

५ याहदानी र ङ्टत ङ्झसपाङ्चयस 323  

६ याहदानी ङ्जवतयण 2288  

७ सॊथथा दताि 27  

८ सॊथथा नङ्जवकयण 99  

९ हातहङ्झतमाय नङ्जवकयण 23  

१० भङ्टद्दा दताि 20  

११ भङ्टद्दा पैसरा ४5  

१२ नाफारक ऩङ्चयचमऩर 50  

१३ व्मङ्ञक्त प्रभाङ्ञणत रगामतका ङ्झसपाङ्चयस 3148  

१४ याङ्जिम ऩङ्चयचमऩर ङ्जववयण सॊकरन 93246  

१५ ङ्ञजल्रा दययेट-२०७८ कामभ बएको  
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१४. वाङ्जषिक प्रगती 
 

आर्थिक वर्ि २०७७÷०७८ को प्रगती वववरण 

क. थथानीम प्रशासन शाखा 
qm=;+= कामयको विियण सॊख्मा 
1 

नािारक ऩरयचमऩत्र 
50 

2 
व्मक्ति प्रभाणणि रगामि विविध  सिपारयि 

1978 

3 
ऩेन्िन सिपारयि 

1170 

ख. नागङ्चयकता शाखा 
qm=;+= कामयको विियण ;+Vof 

1 
फॊशजको आधायभा नमाॉ नागरयकिा विियण 

7889 

2 
प्रतिसरवऩ नागरयकिा विियण 

2354 

3 
फैिाहिि अॊगगकृि नागरयकिा विियण 

0 

4 
जम्भा 10243 

 

ग. याहदानी शाखा 
qm=;+= 

कामयको विियण 
;+Vof 

1 
िाधायण सिपारयि 

2448 

2 
द्रिू सिपारयि 

323 

3 
यािदानी विियण 

2288 

  
 जम्भा 

5059 

घ. रेखा (याजश्व तपि) 
qm=;+= 

कामयको विियण 
/fhZj ;+sng ?= 

1 
िॊस्था दिाय य निककयण 

49,330.00 
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2 
िािितिमाय (नविकयण य नाभिायी) 

7500.00 

3 
यािदानी दस्िुय 

54,80,000.00 

4 
अन्म प्रशाितनक 

7,020.00 

5 
प्रशाितनक दण्ड जरयिाना य जपि 

3,90,300.00 

6 
न्मातमक दण्ड जरयिाना य जपि 

0 

7 
फेरुजु अिुरी 

11,890.00 

  
जम्भा 

59,46,040.00  

ª= ङ्जवऩद् व्मवथथाऩन तपि 

qm=;+= 
कामयको विियण 

;+Vof 

1 
दैवि प्रकोऩ (आगजनी, चट्माङ, ऩहियो) 

39 

2 
विऩद वऩडडिराई  यािि विियण यकभ 

? 2,89,000.00 

3 
द्िन्द वऩडडि 

0 

r= sfof{no tkm{ 

qm=;+= 
कामयको विियण यकभ रु. 

1 
ऩूजीगि िपय  कूर खचय 

1246 xhf/df 

2 
चारु िपय  कूर खचय 

14839 xhf/df 

5= d"@f zfvf 

qm=;+= 
कामयको विियण सॊख्मा 

1 
ठाडो उजुयी 

9 

2 
ऩत्रऩत्रत्रका दिाय 

0 

3 
छाऩाखाना दिाय 

0 

4 
िािितिमाय नविकयण 

34 
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5 
िािितिमाय नाभिायी 

1 

6 
त्रफष्पोटक ऩदाथय इजाजि  

1 

7 
त्रफष्पोटक ऩदाथय इजाजि नविकयण 

26 

8 
कारो फजायी 

0 

9 
 खाद्य-क्षिीऩूतिय 

0 

10 
भुरुकी पौजदायी अऩयाध िॊहििा २०७४ फभोक्जभ दिाय बएका 

20 

11 
गि आ.ि.को क्जम्भेिायी ियी आएको िॊख्मा 

43 

12 
मि आ.ि.भा पछमौट बएको िॊख्मा 

45 

13 
पैिरा िुन फाॉकी भुद्दाको िॊख्मा 

18 

h= vfB tyf u")f:t/ ;DaGwL cg"udg tyf lgodg 

qm=;+= 
कामयको विियण सॊख्मा 

1 
खाद्म नभूना िॊकरन 

94 

2 
खाद्य िम्फन्धी भुद्दा दामय 

0 

झ. बजार अनुगमन तथा ननयन्त्रण सम्बन्त्धी कायि 
qm=;+= 

विियण सॊख्मा 

1 
फजाय अनुगभन ९ 

~f= sfof{no cg'udg 

qm=;+= 
कामयको विियण सॊख्मा 

1 
कामायरम अनुभगन 

2 
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१५. ङ्जवऩद् व्मवथथाऩन सम्फन्त्धी 
 

१५.१. ङ्जवऩद व्मवथथाऩन सङ्झभङ्झतको फैठक य ङ्झनणिम 

आ.व. २०७ ७/७८ भा फसेको प्रभङ्टख ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीको अध्मऺताभा ५ ऩटक  फसेको ङ्जवऩद् व्मवथथाऩन 
सङ्झभङ्झतको फैठकफाट बएका भहत्वऩूणि ङ्झनणिमहरु :  

 थथानीम तहरे ङ्जवऩद्को ङ्झसपाङ्चयस गदाि प्रहयी भङ्टच ङ्टल्का , पोटो, ऺङ्झत ङ्जववयण, थथानीम ङ्जवऩद् व्मवथथाऩन सङ्झभङ्झतको 
ङ्झनणिम, त्महाॉफाट प्रदान गङ्चयएको सहमोग सङ्जहत उल्रेख गयी ङ्झसपाङ्चयस गयी ऩठाउने ।  

 ङ्ञजल्राभा ङ्जवऩद् फाट आकङ्ञथभक रुऩभा ऩने घटनाका राङ्झग ङ्झसचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजनफाट ५० थान य ब ूजराधाय 
कामािरमफाट ३० थान तायजारी थटक याखी अन्त्म तायजारी आफ्नो थवीकृत कामििभ अनङ्टसाय थथानीम ङ्जवऩद्  

व्मवथथाऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयस य  औङ्ञचत्मका आधायभा ङ्जवतयण गने व्मवथथा सम्फङ्ञन्त्धत कामािरमरे ङ्झभराउने ।  

 ङ्जवऩद् प्रङ्झतकामि मोजना २०७७ ऩङ्चयभाजिन सङ्जहत अनङ्टभोदन । 

 थथानीम ङ्जवऩद् व्मवथथाऩन सङ्झभङ्झतहरुरे शीत रहयको प्रबावफाट सङ्टयङ्ञऺत याख्न ेउऩामहरुको सम्फन्त्धभा व्मवथथाऩन 
गने । 

 भनसङ्टनको सभमभा ङ्ञजल्राङ्झबर हङ्टन सक्ने सबाङ्जवत ङ्जवऩद् , फाढी, ऩङ्जहयो , आगोरागी, हङ्टयी, फतास, चट्याङ जथता 
ङ्झफषमभा खोज उद्धाय याहत तथा ऩूनिथथाऩना सम्फन्त्धी कामिको व्मवथथाऩनको राङ्झग तमाय ऩाङ्चयएको भनसङ्टन ऩूवि 
तमायी तथा प्रङ्झतकामि मोजना २०७८ राइ थवीकृत गङ्चयएको ।  

 ङ्जवऩद् ऩूवि तमायी तथा प्रङ्झतकामि मोजना २०७७ भा तोङ्जकए फभोङ्ञजभका ङ्जवऩद्को सभमभा खोज उद्धाय य यातहका 
राङ्झग आवश्मक ऩने उऩकयणहरु प्रत्मेक थथानीम तहफाट खङ्चयद गयी नङ्ञजकके प्रहयी चौकीभा  याख्न ेव्मवथथा 
ङ्झभराउने । अन्त्म आवश्मक खाद्य तथा गैय खाद्य साभग्रीहरुको सम्फङ्ञन्त्धत सयोकायवाराहरुको तपि वाट मथोङ्ञचत 
रुऩभा बण्डायण गने व्मवथथा ङ्झभराउने । 

 सवै थथानीम तह , सम्फङ्ञन्त्धत सयोकायवारा , सयकायी तथा गैय सयकायी नकामहरुरे ङ्जवऩद्को ऩूवि तमायीसग 
सङ्ञम्फन्त्धत सचेतनाभूरक कामििभहरु थथानीम सचाय भाध्मभ , साभङ्टदाङ्जमक येङ्झडमो , एप .एभ.,ऩङ्झरका तथा 
टेङ्झरङ्झबजनवाट प्रशायण य प्रकाशन गने । 

 सवै थथानीम तहहरुरे आ-आफ्नो थथानीम तहङ्झबर अवश्मकता अनङ्टसाय कामािन्त्वमन गने गयी थथानीम वऩद् ऩूवि 
तमायी तथा प्रङ्झतकामि मोजना तजङ्टिभा गने , सो को राङ्झग आवश्मक फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गने साथै ङ्जवऩद्को घटना 
हङ्टनासाथ प्रङ्झतकामिका राङ्झग ऩङ्चयचाङ्झरत हङ्टन वडा थतयभा ङ्जवऩद् ऩूवि तमायी तथा प्रङ्झतकामि सङ्झभङ्झत गठन गने । उक्त 
सङ्झभङ्झतराइ सूचना सकरनके भाध्मभको रुऩभा सङ्जिम फनाउने ।  

 ङ्ञजल्राङ्झबर घट्न सक्ने ङ्जवऩद्का सबाङ्जवत घटनाहरुको जोङ्ञखभ न्त्मूङ्झनकयण तथा व्मवथथाऩनको राङ्झग “ङ्जवऩद् ऩूवि 
तमायी तथा प्रङ्झतकामि मोजना २०७८ ” तथा भनसङ्टन ऩूवि तमायी तथा प्रङ्झतकामि मोजना २०७८ राइ ङ्जवङ्झबङ्ङ 
सयोकायवारा सयकायी तथा गैयसयकायी सथथाहरु य ङ्जवषमगत नेततृ्व गने ङ्झनकामहरुसगको सभन्त्वम , सहकामि य 
छरपरका आधायभा सभसाभङ्जमक ङ्झफषमहरु सभेत सभेटी अद्यावङ्झधक गयी ऩेश हङ्टन आएको “ङ्जवऩद् ऩूवि तमायी 
तथा प्रङ्झतकामि मोजना २०७८ ” राइ थवीकृत गयी कामािन्त्वमन गने य मस मोजनाको प्रकाशन गनि नेऩार येडिस 
सोसाइटी ऩाल्ऩाराइ ङ्ञजम्भा ङ्छदने । 

 ङ्जवऩद्को सभमभा तत्कार ऩङ्चयचाङ्झरत गनि सङ्जकने गयी सडक ङ्झडङ्झबजन कामािरम , ऩाल्ऩाको थकाबेटयराई भनसङ्टन 
अवङ्झधबय सद्धाथि याजभागिको प्रबास चौकी य दोबान चौकीभा थटमाण्डवाइ अवथथाभा याख्न े। काङ्झरगण्डकी 
कोङ्चयडोय आमोजना थकाबेटय आमिबन्त््माङ प्रहयी चौकीभा  याख्न े। थथानीम तह य अन्त्म आमोजनाभा यहेका 
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थकाबेटयहरु सम्बाङ्जवत जोङ्ञखभमङ्टक्ि थथानको नङ्ञजकको प्रहयी चौकीभा याख्न ेव्मवथथा ङ्झभराउने ।त्मथता 
थकाबेटयहरु भभित गनङ्टि ऩने बए भभित गयी चारङ्ट याख्न े।सफै थथानीम तहरे एम्फङ्टरेन्त्स य दभकर जथता 
साधनहरुराई भभित गनङ्टि ऩने बए भभित गयी तमायी अवथथाभा याख्न े। 

 ङ्जवऩद्को सभमभा ङ्ञजल्रा ङ्झबर ङ्जवऩद् प्रबाङ्जवत व्मङ्ञक्त तथा ऩङ्चयवायका राङ्झग तत्कार याहत उऩरब्ध गयाउन 
आवश्मक ऩने खाद्य साभाग्रीहरुको अबाव हङ्टन नङ्छदन नेऩार येडिस सोसाइटी ऩाल्ऩा शाखाभा यहने गयी पङ्ट ड फैंक 
थथाऩना गने । उक्त पङ्ट ड फैंकभा इच्छङ्टक सफै व्मङ्ञक्त , ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊघ सॊथथाहरु , उद्योग वाङ्ञण्म सॊघ , व्माऩाय सॊघ, 
नागङ्चयक सभाजका तपि वाट उऩरब्ध गयाउन सङ्जकने खाद्य साभाग्रीहरुको ऩङ्चयभाण सङ्जहतको सूङ्ञच उऩरब्ध गयाउने 
य सोही सूची भध्मवाट ङ्जवऩद्को फेराभा ङ्जवऩद् प्रबाङ्जवत व्मङ्ञक्त तथा ऩङ्चयवायराई याहत ङ्जवतयण गने ।  

 फषाितको सभमभा सधै ऩङ्जहयो गई यहने ङ्झसद्धाथि याजभागिको तानसेन नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ८ ङ्ञथथत गौडेऩ ङ्टर ऺेर 
य ङ्झतनाउॉ गाउऩाङ्झरका ङ्ञथथत ङ्झसद्धफाफा ऺेरको ङ्जवऻ ङ्जटभवाट बौगङ्झबिक अध्ममन गयी तदअनङ्टकङ्ट रको सॊयऺण 
सम्फङ्ञन्त्ध मोजना तजङ्टिभाका राङ्झग आवश्मक ऩहर गनि सडक ङ्झडङ्झबजन ऩाल्ऩाराई अनङ्टयोध गने । 

 

ऩाल्ऩा ङ्ञजल्राभा कोङ्झबड-१९ को योकथाभ ङ्झनमन्त्रण य व्मवथथाऩनको राङ्झग २०७७ श्रावण देङ्ञख 
२०७८ असाय भसान्त्तसम्भ सॊचारन गङ्चयएको फैठकको ङ्जववयण  

ङ्झस.नॊ. भङ्टख्म ङ्झनणिम फैठक ङ्झभङ्झत 

१ ङ्ञजल्राको सफै ऩाङ्झरकाभा ८०० नागङ्चयकहरुको Swab सॊकरनन गयी 
RT-PCR ऩङ्चयऺण गने । 

२०७७/०४/०२ 

२ तानसेन नगयऩाङ्झरकाको ङ्जवशार फजाय ऺेर अको ङ्झनणिम नबए 
सम्भको राङ्झग आवागभन य साविजङ्झनक ङ्जिमाकराऩ फन्त्द हङ्टने गयी 
ङ्झसर गने । 

२०७७/०४/२९ 

३ Contract tracing, Sample Test य उऩचाय रगामतका कामिहरु सभेटी 
ऩाङ्झरकाहरुरे थवाथ्म कामािरमको सभन्त्वमभा थवाथ्म मोजना तमाय 
गयी कामािन्त्वमन गने । 

२०७७/०५/०४ 

४ फाङ्जहयवाट आउने व्मङ्ञक्तराई अङ्झनवामि रुऩभा क्वायेङ्ञन्त्टनभा 
याख्नवे्मवथथा ङ्झभराउन थथाङ्झनमम तहराई अनङ्टयवध गने । 

२०७७/०५/१२ 

५ शफ फाहनको सन्त्चारन ऩाल्ऩा अथऩताररे गने । २०७७/०५/१९ 

६ शफ व्मवथथाऩनको राङ्झग आवश्मक साभाग्री जनथवाथ्म कामािरम 
तथा सम्फङ्ञन्त्धत ऩाङ्झरकारे उऩरब्ध गयाउने । सो को सभन्त्वम 
ङ्ञजल्रा सभन्त्वम सङ्झभङ्झतवाट गने । 

२०७७/०६/०१ 

७ कोङ्झबड-१९ सॊिभणवाट भतृ्मङ्ट बएका भतृकको शफ व्मवथथाऩन गदाि 
नेऩार प्रहयी ,सम्फङ्ञन्त्धत ऩाङ्झरका य अथऩतार सभेतको सभन्त्वमभा 
सम्फङ्ञन्त्धत  ऩाङ्झरकारे शफ व्मवथथाऩनको ङ्झनधाियण गयेको थथानभा 
भतृकको ऩङ्चयवाय वा नातेदायहरुको सहभङ्झत ऩिात नेऩारी सेनारे गने  

२०७७/०६/०३ 
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८ ङ्जवद्यारम सन्त्चारन सम्फङ्ञन्त्ध कामि ढाॉचा २०७७ को ऩूणि ऩारना गने 
व्मवथथा गने य सम्फङ्ञन्त्धत ऩाङ्झरकावाट ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभनको व्मवथथा 
ङ्झभराउने । 

२०७७/८/०९ 

९ थवाथ्मका भाऩदण्ड ऩारना नगने तथा भाथक नरगाई ङ्जहड्ने 
व्मङ्ञक्तराई सॊिाभक योग ऐन, २०२० फभोङ्ञजभ कायवाही गने । 

२०७७/१२/१२ 

१० थवाथ्म भाऩदण्ड ऩारना गयी साविजङ्झनक मातामात सन्त्चारन गने । २०७८/०१/०७ 

११ अथऩतारभा ङ्झनङ्ञित वेड छङ्टट्याई कोङ्झबड केमय मङ्टङ्झनटभा सेवा ङ्छदने 
व्मवथथा ङ्झभराउने । 

२०७८/०१/०८ 

१२ आवश्मकता अनङ्टसाय आफ्नो थथाङ्झनम तहङ्झबर थवाफ सॊकरन गने । २०७८/०१/०९ 

१३ कोङ्झबड-१९ फाट ङ्झफयाभी बएकाहरुराई थवाथ्म सॊथथा सम्भ ल्माई 
उऩचायको फन्त्दोफथत ङ्झभराउन तथा भतृकहरुको शफ व्मवथथाऩन 
ङ्झभराउने सम्फङ्ञन्त्ध कामि गनि जनथवाथ्म कामािरमका प्रभङ्टखको 
सॊमोजकत्वभा Patient Receiving and Dead Body Management 

Team गठन । 

२०७८/०१/१५ 

१४ प्रत्मेक ऩाङ्झरकाभा तत्कार अङ्ञक्सजन सङ्जहतको कङ्ञम्तभा २० वेडको 
कोङ्झबड ङ्झफशेष वेडहरु फनाउन ऩाङ्झरकाहराई अनङ्टयोध गने । 

२०७८/०१/२३ 

१५ अक्सजन ्रान्त्ट थथाऩना गनि ऩाल्ऩा अथऩताररे तत्कार रागत 
अनङ्टभान सङ्जहतको मोजना तमाय गयी फजेट उऩरब्धताका राङ्झग सॊङ्ञघम 
सयकाय य प्रदेश सयकायका सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामभा ऩेश गने । 

२०७८/०२/०३ 

१६ ऩाल्ऩा अथऩतारराई ङ्झनकासा बएको रु एक कयोड ऩचास राख 
यकभवाट अङ्ञक्सजन ्रान्त्ट  ङ्झनभािण गनि तथा ICU य बेङ्ञन्त्टरेटय 
ङ्झनभािणका राङ्झग प्राप्त ङ्झतन कयोड यकभवाट तत्कार खङ्चयद प्रकृमा 
अङ्ञघ फढाउने । 

२०७८/०२/१४ 

१७ सफै ऩाङ्झरकारे सफै वडाभा खोऩकेन्त्र यहने गयी प्राप्त खोऩ अनङ्टसाय 
६२ देङ्ञख ६४ फषि उभेय सभूहका राङ्झग ङ्झभङ्झत २०७८/२/२५ गते 
देङ्ञख खोऩ सन्त्चारन गने । 

२०७८/०२/२३ 

१८ कामािरमवाट भार सेवा प्रदान गने गयी ङ्जवङ्ञिम सॊथथाहरु प्रत्मेक ङ्छदन 
ङ्जवहान ७ फजे देङ्ञख ११ फजे सम्भ खोल्ने । 

२०७८/०२/३१ 

१९ कामािरमवाट भार सेवा प्रदान गने गयी ङ्जवङ्ञिम सॊथथाहरु प्रत्मेक ङ्छदन 
कामािरम सभमभा खोल्ने । 

२०७८/०३/११ 

२० सॊघ, प्रदेश य थथानीम तह अन्त्तगितका सम्ऩूणि सयकायी कामािरम तथा २०७८/०३/२१ 
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साविजङ्झनक ङ्झनकामहरुरे तोङ्जकएका थवाथ्म सङ्टयऺा सम्फङ्ञन्त्ध 
भाऩदण्डहरु ऩूणि रुऩभा ऩारना गयी गयाई ङ्झनमङ्झभत रुऩभा सेवा प्रवाह 
गने । 

२१ सवायी साधनको ङ्झसट ऺभता ङ्झबर भार मार ङ्ट यहने तथा थवाथ्म 
सङ्टयऺाको भाऩदण्ड अङ्झनवामि रुऩभा ऩारना गने गयी ङ्ञजल्रा ङ्झबर भार 
सॊचारन हङ्टने गयी जोय गते जोय नॊ. ्रेट य ङ्जवजोय गते ङ्जवजोय नॊ. 
्रेटका गाडीहरु ङ्जवहान ७ फजे देङ्ञख फेरङ्टका ७ फजे सम्भ भार 
सॊचारन गने । 

२०७८/०३/३१ 

 

पाल्पा जजल्लामा जिपद ्व्यिस्थापनका लाजग जिपद ्सम्पकक  व्यजि र सम्पकक  नम्बर 

क. स्थानीय प्रशासन अन्तगकत   

जस.न. कायाकलय / पाजलका / संस्था पद 
जिपद ्Focal 

Person 
सम्पकक  नम्िर 

१ जजल्ला प्रशासन कायाकलय 
सहायक प्रमुख 

जजल्ला अजधकारी 
शशीधर जघजमरे ९८५७०६०३३३ 

२ गोरखदल गण सह सेनानी जबनोद खड्का ९७४२९१३९९९ 

३ जजल्ला प्रहरी कायाकलय प्रहरी जनररक्षक लक्ष्मण पचभैया ९८५७०९१०३६ 

४ सशस्त्र प्रहरी बल 
सशस्त्र प्रहरी 

जनररक्षक 
जहरा बोहरा ९८५१२६००६० 

 

 

ख. स्थानीय तह अन्तगकत 

जस.न. कायाकलय / पाजलका / संस्था पद 
जिपद ्Focal 

Person 
सम्पकक  नम्िर 

१ तानसेन नगरपाजलका कायकक्रम अजधकृत जिष्णु प्रसाद पौडेल ९८५७०६२५६२ 

२ रामपुर नगरपाजलका योजना अजधकृत कजपल बहादरु खाड ९८५७०६२०९६ 

३ पूिकखोला गाउँपाजलका स्िास््य शाखा प्रमुख मोहन ढकाल ९८५७०६८७८३ 

४ जनस्दी गाउँपाजलका 
प्रमुख प्रशासकीय 

अजधकृत 
भगिान भक्त्त अयाकल ९८५११४६४८९ 

५ रम्भा गाउँपाजलका अजधकृत भक्त्तु जंग राना ९८४७३८३९२४ 

६ माथागढी गाउँपाजलका अजधकृत 
नारायण प्रसाद 

न्यौपाने 
९८५७०७९११० 
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७ जतनाउ गाउँपाजलका स्िास््य संयोजक कृष्ण काकी ९८४७२४३०८२ 

८ ररब्दीकेट गाउँपाजलका अजधकृत रुकलाल भट्टराइ ९८५७०६२६४३ 

९ रैनादेिी छहरा गाउँपाजलका ना.सु. राम प्रसाद पाण्डे ९८४७०६०८१९ 

१० बगनासकाली गाउँपाजलका 
प्रमुख प्रशासकीय 

अजधकृत 
सुन्दर श्रेष्ठ ९८५७०६८८६८ 

 

 

ग. जिषयगत कायाकलयहरु अन्तगकत 

जस.न. कायाकलय / पाजलका / संस्था पद जिपद ्Focal Person सम्पकक  नम्िर 

१ सडक कायाकलय ईजन्जजनयर जशबु खत्री ९८६७१८६१९४ 

२ जसचाइ कायाकलय ईजन्जजनयर उमेश महतो ९८४४०४६५२९ 

३ भू तथा जलाधार कायाकलय ईजन्जजनयर राकेश बहादरु कुिर ९८५७०८११२९ 

४ 
प्रधानमन्त्री कृजष 

आधुजनकीकरण पररयेजना 
प्रमुख ददपक भट्टराइ ९८५७०६८१८१ 

५ कृषी ज्ञान केन्र प्रमुख जशि अयाकल ९८५७०६५२९४ 

 

 

घ. अन्य  

जस.न. कायाकलय / पाजलका / संस्था पद जिपद ्Focal Person सम्पकक  नम्िर 

१ रेडक्रस सोसाईटी, पाल्पा 
िररष्ठ कायककारी 

अजधकृत 
बाबुराम काकी ९८५७०६२७९७ 
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१५.२. ङ्जवऩद व्मवथथाऩनभा देङ्ञखएका सभथमाहरु 

क.  ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ न्त्मङ्टनीकयण य ङ्जवकास ङ्झनभािण कामिफीच आवश्मक तारभेरको कभी हङ्टन ङ्ट । 

ख.  कभजोय ब ङ्ट-फनोट , ङ्झबयारो य उच्च ऩहाड यहनङ्ट । 

ग.  प्राकृङ्झतक स्रोतहरुको अव्मवङ्ञथथत तथा अत्माङ्झधक दोहन हङ्टन ङ्ट । 

घ.  जोङ्ञखभमङ्टक्त य न्त्मङ्टनतभ भाऩदण्ड नऩङ्टगेका ग्राङ्झभण सडक ङ्झनभािण हङ्टन ङ्ट । 

ङ.  ब ङ्ट-उऩमोग मोजना, बवन सॊङ्जहता ङ्झनभािण य कामािन्त्वमन नहङ्टनङ्ट । 

च. एङ्जककृत सङ्टचना प्रणरीको अबाव हङ्टन ङ्ट । 

छ.  सॊकट आॊकरनको ऩूविभूल्माङ्कन नहङ्टन ङ्ट । 

ज. अव्मवङ्ञथथत रुऩभा सहयीकयण ङ्जवथताय हङ्टन ङ्ट । 

झ. आऩतकारीन अवथथाका राङ्झग दऺ य मथेथट भानव सा्येत , उऩकयण ,फन्त्दोफथती य याहत साभाग्रीको 
कङ्झभ । 

ञ. अन्त्तयङ्झनकाम सॊघ प्रदेश य थथानीम तहफङ्ञच ठाडो ( Vertical) य  तेसो  ( Horizontal) रुऩभा 
प्रबावकायी सभन्त्वमको कभी । 

 

१५.३. ङ्ञजल्रा/थथानीम तहका प्रभङ्टख ङ्जवऩद घटनाहरु 

मस ङ्ञजल्राभा भङ्टख्मत ङ्जवऩद्का घटनाहरु देहाम अनङ्टसाय यहेको ऩाईन्त्छ । 

(क) आगरागी  मस ङ्ञजल्राभा शहय फजायभा केङ्ञन्त्रत घना फथती घयहरु ऩक्की यहेताऩङ्झन गाउॊभा 
यहेका प्राम् घयहरु टीनको छानो बएको कच्चीघय , कङ्ट नै थथानभा खय वा पङ्ट सको छानो हङ्टन ङ्ट , आदी 
कायणरे खास गयी चैर फैशाखभा ङ्झछट पङ्ट ट रुऩभा आगरागीका घटनाहरु हङ्टने गदिछन । मस फाहेक 
हयेक फषि धनजनको ऺती हङ्टन ङ्ट य ङ्ञजवन अथतब्मथत हङ्टन ङ्टको साथै कङ्जहरेकाही भानङ्जवम ऺती ऩङ्झन हङ्टने 
गयेको अफथथा छ । ङ्झफशेष गङ्चय गभॉको सभमभा फन डडेरो भङ्टख्म च ङ्टनौतीको रुऩभा यहेको छ । साथै 
फढी घनाफथतीहरु बएको ऺेरभा आगरागी बएभा छोटो सभमभा धेयै घयहरुभा ऺती ऩङ्टमािीीउन सक्ने 
देङ्ञखन्त्छ ।  

 

(ख) फाढी ऩङ्जहयो फषाितको सभमभा अङ्झतफङृ्जियका कायण नदी नाराहरुभा साङ्झफक बन्त्दा फढी भाराभा 
ऩानी ऩङ्चय फहाव ङ्झतब्र रुऩभा आउनारे फाढी ऩङ्जहयो आउने य ङ्झफशेष गयी उियी ऺेरभा ङ्झबयारो जग्गाभा 
ब ङऺ्ट म बई ऩङ्जहयो जाने गयेको छ । फाढी ऩङ्जहयोफाट सभम सभमभा नगयऩाङ्झरकाको केही थथान य 
गा.ऩा.को ङ्झफङ्झबङ्ङी थथानहरु प्रबाङ्जवत हङ्टने गयेका छन । ङ्झफशेष गयी ङ्झसद्धाथि याजभागिभा ऩने ङ्झसद्धफाफा 
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आसऩास ईराकाभा फषािमाभको सभमभा ऩङ्जहयो गई मातामात अवरुद्ध बई आवागभनभा सभेत असय 
ऩायेको देङ्ञखन्त्छ । मथतै दङ्ञऺण ऩूविभा भाडी पाॊट नङ्ञजकभा यहेको ङ्झसथने खोरा य धोवाडी खोराभा 
अङ्जवयर फषािको कायणफाट आउने फाढीरे गदाि भाडी पाॊट ङ्जकनायभा बएको फथती फढी प्रबाङ्जवत बएको 
देङ्ञखएको छ । 

(ग) ब ङ्टकम्ऩ नेऩारभा ब ङ्टकम्ऩीम दृङ्जिकोणरे सङ्जिम दयाय च ङ्टये ऩहाडको अग्रबागभा यहेको भेन फ्रन्त्टर थ्रि 
ऩूवि-ऩङ्ञिभ ङ्छदशाभा पैङ्झरएको छ । अत: प्रदेश ५ को ऺेरहरुभा ङ्जहभारमन थ्रिभा सॊङ्ञचत शङ्ञक्तको प्रवाह 
बई ङ्जवनासकायी ब ङ्टकम्ऩ जाने प्रवर सॊबावना यहेको त्माङ्क ब ङ्टकम्ऩङ्जवदहरुरे अघी सायेका छन ्। त्मसयी 
नै ब ङ्टकम्ऩीम प्रकोऩको नक्शाको आधायभा ऩङ्झन मस ऺेरभा बङ्जवष्मभा जान सक्ने ब ङ्टकम्ऩफाट उत्ऩङ्ङ हङ्टने 
प्रवेग उच्च यहेको छ । २०७२ फैशाख १२ को ब ङ्टकम्ऩभा बएको ऺतीको आधायभा मो ङ्ञजल्रा कभ 
प्रबाङ्झफत ङ्ञजल्राभा ऩयेताऩङ्झन बौगोङ्झरक फनावटको कायणरे ब ङ्टगोरङ्जवदको अनङ्टसाय ऩाल्ऩा ङ्ञजल्रा ऩङ्झन 
ब ङ्टकम्ऩको उच्च जोङ्ञखभको ङ्ञजल्राको रुऩभा ऩदिछ । 

(घ) भहाभायी  ङ्जहभाङ्झरम ऺेरभा तीब्र रुऩभा जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिन, सयसपाईको कभी तथा आवश्मक 
थवाथ्म सेवाको कभीरे गदाि नेऩारका जनसभङ्टदाम ङ्जवशेषत: ङ्जवकट ग्रङ्झभण बेगका फाङ्झसन्त्दा फषेनी 
भहाभायीको चऩेटाभा ऩने गदिछन ्। धेयै ब्मङ्ञक्तहरुराई एकै सभम एकै ङ्जकङ्झसभका योग रागेभा हङ्टने 
भहाभायी अन्त्तगित झाडाऩखरा , हैजा , रुघा य ङ्झनभोङ्झनमा , जन्त्डीस जथता योगहरु खास गयी फषािमाभभा 
पोहय खानेऩानी य जनचेतना कङ्झभको कायणरे हङ्टने गयेको देङ्ञखन्त्छ । २०६६ सार ऩङ्झछको त्माङ्क हेदाि 
मस ङ्ञजल्राभा झाडाऩखारफाट त्मङ्झत धेयै भहाभायी बएको ऩाईदैन ।  

(ङ) आॊङ्झधफेयी पाल्गङ्टणदेखी फैशाखको सभमभा आॊङ्झधफेयी चरी धनजनको ऺती हङ्टने गयेको  ऩाईन्त्छ । 

(च) चट्याङ्ग  नेऩारभा गएको केही दशकदेङ्ञख चट्याङ्गका घटनाहरु अत्माङ्झधक रुऩभा फढ्न थारेका छन ्
। नेऩारभा ङ्जवशेषगयी च ङ्टये तथा भहाबायत ऺेरभा चट्याङ्गका घटनहरु फढी हङ्टने गयेको ऩाईन्त्छ । तयाई 
य ऩहाडराई छङ्टट्याउने च ङ्टये ऺेरको नङ्ञजकभा ऩने ऩाल्ऩा ङ्ञजल्रा चट्याङ्गको ऩङ्झन उच्च जोङ्ञखभभा यहेको 
ङ्ञजल्राभा ऩदिछ । फषािमाभको सभमभा चट्याङ्गफाट ऩङ्झन धनजनको ऺती बईयहेको य हङ्टने गयेको   
ऩाईन्त्छ । 

(छ) अन्त्म फतिभान अफथथाभा जरफामङ्ट ऩङ्चयवतिनको कायण ङ्झफङ्झबङ्ङ सभथमाहरु उत्ऩङ्ङ हङ्टने अफथथाहरु 
आएका छन । जॊगरको ङ्झफनास तथा राभो खडेयीका कायण ऩानीका भङ्टहान सङ्टक्ने य खानेऩानीको अबाव 
हङ्टने सभथमा फढ्दै गईयहेको छ । मसका साथै आन्त्तङ्चयक द्वन्त्द्व ,साॊप्रदामीक दॊगा , वातावयणीम प्रदङ्टषण 
हङ्टनारे ङ्झफङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभका घटना तथा योगहरुफाट भाङ्झनसहरु ङ्जऩङ्झडत बई असयको साभना गयी याख्नङ्ट ऩयेको 
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छ । अव्मवङ्ञथथत सडक सॊजार ट्राङ्जपक सचेतनाको कभी तथा मतामात सेवाभा सेङ्ञन्त्डकेट प्रणारीरे गदाि 
हारका ङ्छदनहरुभा सवायी दङ्टघिटना फढी हङ्टने गयेको ऩाईएको छ । 

१५.४. ङ्ञजल्रा तथा थथानीम तहहरुफाट ङ्जवऩद् सम्फन्त्धी बए गयेका अन्त्म उल्रेख्म कामिहरु 

क.  सङ्टयऺा  ङ्झनकामफाट फाढी ऩङ्जहयोफाट गङ्चयने उद्धायको नभङ्टना अभ्मास  

ख.  सतह बन्त्दा फढी ऩानी बएभा थथानीम नागङ्चयकहरुराई जानकायी ङ्छदनको राङ्झग साइयन जडान 

ग.  सचेतना अऩनाउन भाइङ्जकङ य थथानीम सञ्चाय भाध्मभफाट सङ्टचना सम्प्रषेण 

घ.  साभङ्टदाङ्जमक प्रहयीफाट ङ्जवद्यारमभा ङ्जवऩदफाट जोङ्झगनका राङ्झग जानकायी प्रदान  

ङ.  ङ्जवऩद् प्रङ्झतकामि य ऺभता अङ्झबवृङ्जद्धका राङ्झग थथानीम तहभा ताङ्झरभ सञ्चारन  
 

१५.५. ङ्जवऩद व्मवथथाऩनभा देङ्ञखएका सभथमाहरु 

क.  ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ न्त्मङ्टनीकयण य ङ्जवकास ङ्झनभािण कामिफीच आवश्मक तारभेरको कभी हङ्टन ङ्ट । 

ख.  कभजोय ब ङ्ट-फनोट , ङ्झबयारो य उच्च ऩहाड यहनङ्ट । 

ग.  प्राकृङ्झतक स्रोतहरुको अव्मवङ्ञथथत तथा अत्माङ्झधक दोहन हङ्टन ङ्ट । 

घ.  जोङ्ञखभमङ्टक्त य न्त्मङ्टनतभ भाऩदण्ड नऩङ्टगेका ग्राङ्झभण सडक ङ्झनभािण हङ्टन ङ्ट । 

ङ.  ब ङ््ट उऩमोग मोजना , बवन सॊङ्जहता ङ्झनभािण य कामािन्त्वमन नहङ्टनङ्ट । 

च. एङ्जककृत सङ्टचना प्रणरीको अबाव हङ्टन ङ्ट । 

छ.  सॊकट आॊकरनको ऩूविभूल्माङ्कन नहङ्टन ङ्ट । 

ज. अव्मवङ्ञथथत रुऩभा सहयीकयण ङ्जवथताय हङ्टन ङ्ट । 

झ. आऩतकारीन अवथथाका राङ्झग दऺ य मथेथट भानव सा्येत , उऩकयण ,फन्त्दोफथती य याहत साभाग्रीको 
कङ्झभ । 

ञ. अन्त्तयङ्झनकाम सॊघ प्रदेश य थथानीम तहफङ्ञच ठाडो ( Vertical) य  तेसो  ( Horizontal) रुऩभा 
प्रबावकायी सभन्त्वमको कभी । 

 
 

१६. कोङ्झबड-१९ योकथाभ, ङ्झनमन्त्रण तथा उऩचाय सम्फन्त्धी 
 

- थथानीम तहहरुको सहबाङ्झगताभा प्रचाय प्रसाय कामि बएको । 

- अत्मावश्मक काभ फाहेक आवत जावत ङ्जहॊडडङ्टर नगने , साॊथकृङ्झतक साभाङ्ञजक य त्मथतै कामिहरुभा 
भठभङ्ञन्त्दय, गङ्टम्फा, भङ्ञथजद, चचि जथता धाङ्झभिक थथर , ऩाङ्जटि ्मारेस जथता साविजनकी थथानहरुभा 
२५ जना बन्त्दा फढी भाङ्झनसहरु बेरा नहङ्टन,े वदृ्धवदृ्धाराई भाङ्झनसहरुको जभघट हने थथानभा नजाने 
सम्फन्त्धी सूचना सॊचाय भाध्मभफाट प्रशायण गने ङ्झनणिम बई कामािन्त्वमन बएको। 
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- ङ्ञजल्रा ङ्ञथथत सफै अथऩतार , भेङ्झडकर करेजरे औषधीको अबाव हङ्टन नङ्छदने व्मवथथा ङ्झभराई 
्वयो, रुघाखोकीको उऩचायको रागी आउने ङ्झफयाभीराई अरगै कोठाभा जाॉच गने Fever Clinic 

को व्मवथथा ङ्झभराई उऩचाय कामि गङ्चयएको । 

- ऩाल्ऩा अथऩतारराई ङ्झनकासा बएको रु एक कयोड ऩचास राख यकभवाट अङ्ञक्सजन ्रान्त्ट  
ङ्झनभािण गनि तथा ICU य बेङ्ञन्त्टरेटय ङ्झनभािणका राङ्झग प्राप्त ङ्झतन कयोड यकभवाट तत्कार खङ्चयद 
प्रकृमा अङ्ञघ फढाइएको। 

- ङ्ञजल्रा सङ्टयऺा सङ्झभङ्झतको फैठक फसी उल्रेङ्ञखत कामिहरुको कामिन्त्वमनभा सहमोग गयीएको । 

 

१७. अत्मावश्मक वथतङ्टको आऩूङ्झति य फजाय अनङ्टगभन 

- फजायभा कृङ्झतभ अबाव , जम्भाखोयी , कारो फजायी हङ्टन गनि नङ्छदन य दैङ्झनक उऩबोग्म वथतङ्ट तथा 
औषङ्झध सभेतको आऩूङ्झति , ङ्जवतयण कामिको अनङ्टगभन गङ्चय आऩूङ्झतिको व्मवथथा सहज गने कामि 
बईयहेको । 

- तानसेन फजायभा ङ्झफङ्जि ङ्झफतयण बै यहेका थमाङ्झनटाइजयको अनङ्टगभन गङ्चय  औषङ्झध व्मवथथा 
ङ्जवबागफाट उत्ऩादन अनङ्टभङ्झत नङ्झरई ङ्झफङ्जि बै यहेका गङ्टणथतयहीन थमाङ्झनटाइजय जपत गङ्चय नि 
गङ्चयएको । 

- कोङ्झबड-१९ फाट सॊिङ्झभत बई उऩचायका राङ्झग अथऩतारभा बनाि बएका ङ्झफयाभीहरुका राङ्झग 
अङ्ञक्सजनको अबाव बएकोभा ऩाल्ऩा ङ्ञजल्राका ङ्जवङ्झबङ्ङ उद्योगहरुफाट अङ्ञक्सजन ङ्झसङ्झरण्डय ल्माई 
आऩङ्टङ्झति व्मवथथा ङ्झभराईएको । 
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१८. ऩाल्ऩा ङ्ञजल्राभा यहेका सयकायी कामािरमको सम्ऩकि  ङ्जववयण 

ङ्झस.नॊ. कामािरमको नाभ सम्ऩकि  नम्फय भोफाइर नम्फय 
1 ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम ऩाल्ऩा 520124 ९८५७०५७७७७ 

2 ङ्ञजल्रा सभन्त्वम सङ्झभङ्झतको कामािरम 520424 ९८५७०४३२२२ 

3 ऩाल्ऩा ङ्ञजल्रा अदारत 520110 9857072110 

4 गोयखदर गण, नागऩोखयी ब्मायेक 520546 9858030010 

5 ङ्ञजल्रा सयकायी वङ्जकर कामािरम 520158 9857068158 

6 ङ्ञजल्रा प्रहयी कामािरम 

१००,520536, 
520199 

9857095555 

7 सशस्त्र प्रहयी फर नेऩार गङ्टल्भ 521174 9851272234 

8 याङ्जिम अनङ्टसन्त्धान ङ्ञज ल्रा कामािरम 520059 9857065059 

9 कोष तथा रेखा ङ्झनमन्त््ण कामािरम  520003 9857065203 

10 ङ्ञशऺा ङ्जवकास तथा सभन्त्वम इकाइ 520119 9857065980 

11 सहयी ङ्जवकास तथा बवन कामािरम, ऩाल्ऩा 520152 9857065152 

12 खानेऩानी तथा सयसपाइि ङ्झडङ्झबजन कामािरम 520007  

13 सडक ङ्झडङ्झबजन कामािरम 520921 9857065921 

14 कृङ्जष ऻान केन्त्र 520294 9857065294 

15 बेटेङ्चयनयी अथऩतार तथा ऩशङ्ट सेवा ङ्जवऻ केन्त्र 520145 9857060836 

16 ङ्ञजल्रा थवाथ्म कामािरम 521739  

17 ङ्झडङ्झबजन वन कामािरम 520002 9857062272 

18 ब ूतथा जराधाय व्मवथथाऩन कामािरम 520139 9857062864 

19 जरस्रोत तथा ङ्झसॊचाइि ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन 520081 9857060390 

20 कायागाय कामािरम 520153 9857073777 

21 भारऩोत कामािरम, ऩाल्ऩा 400427 9857065106 

22 घयेरङ्ट तथा साना उद्योग कामािरम 520232 9857060432 

23 तानसेन नगयऩाङ्झरका कामािरम 520109 9857074111 

24 सङ्टन्त्तराजात परपूर ङ्जवकास केन्त्र 520147 
9857077147 

25 ङ्ञजल्रा हङ्टराक कामािरम 520146 9857075146 

26 शाखा त्माॊक कामािरम 520512 
 

27 ङ्ञजल्रा ङ्झनवािचन कामािरम 520935 9857068935 
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28 शैङ्ञऺक ताङ्झरभ केन्त्र 520301  

29 प्रधानभङ्ञन्त्र कृङ्जष आधङ्टङ्झनक ऩङ्चयमोजना 521180 9857068181 

30 ऩाल्ऩा आमङ्टवेद थवाथ्म केन्त्र 520823  

31 कयदाता सेवा कामािरम 520117 
9857074117 

32 नाऩी कामािरम 520008 9857068308 

33 काङ्झरगण्डकी कोङ्चयडोय सडक मोजना 521552 9857065552 

34 याभऩङ्टय नगयऩाङ्झरकाको कामािरम 5400145 9857075111 

35 ङ्जवशेष नाऩी कामािरम 520197 9857065008 

36 नेऩार ङ्जवद्यङ्टत प्राङ्झधकयण 520511 9857075511 

37 कृङ्जष साभाग्री कम्ऩनी ङ्झरङ्झभटेड 520138  

38 मातामात व्मवथथा कामािरम 520499  

39 ऩूर मोजना ऩङ्ञिभ सेक्टय ऺेर नॊ. ४ 521299 9857047055 

40 साभाङ्ञजक थवाथ्म ङ्झफभा ङ्जवकास सङ्झभङ्झत 521196  

41 नेऩाद टेङ्झरकभ दूयसॊचाय कामािरम 520101  

42 नेऩार फैँक ङ्झरङ्झभटेड 522654, 520130 9857060266 

43 याङ्जिम वाङ्ञण्म फैँक 520134 9857060994 

44 कृङ्जष ङ्जवकास फैँक 522550, 520142  

46 खाद्य प्रङ्जवङ्झध तथा गङ्टण ङ्झनमन्त्रण ङ्झडङ्झबजन कामािरम 521495 
9857021495 

47 भारऩोत कामािरम, याभऩङ्टय 520106 9857065167 

48 

ङ्ञजल्रा आमोजना कामािन्त्वम इकाइि अनङ्टदान 
व्मवथथाऩन तथा थथानीम ऩङ्टवािधाय कामािरम 521407 

9857021407 

49 ङ्ञजल्रा आमोजना कामािन्त्वमन ईकाइ ङ्ञशऺा  520119  

50 साभाङ्ञजक ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन कामािरम 

 
9857077620 

51 ङ्ञजल्रा आमोजना कामािन्त्वम इकाइि (बवन) ऩाल्ऩा 590008 
 

52 सडक ऩूवािधाय ङ्जवकास कामािरम ऩाल्ऩा 
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१९. ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम, ऩाल्ऩाभा दताि बएका सॊथथाहरुका ङ्जववयण 

2062 बन्त्दा अगाडी दताि बएका सॊथथाको ङ्जववयण 

ि.सॊ. दताि नॊ. दताि ङ्झभङ्झत  सॊथथाको नाभ ठेगाना 

1 455 2057-07-21 देउयारी  ङ्जवकास केन्त्र देउयारी-१ ऩाल्ऩा 

2 578 2060-04-20 याभऩङ्टय मङ्टवा क्रफ याभऩङ्टय-४ ऩाल्ऩा 

3 556 2059-11-28 अऩाङ्ग भानव अङ्झधकाय सभाज देउयारी-2 ऩाल्ऩा 

4 68 2050-12-01 छेरङ्टिङ्ग ठङ्टरो कङ्ट रो ङ्झसॊचाइ मोजना फौघागङ्टम्हा ऩाल्ऩा 

5 631 2061-03-24 सवािङ्जङ्गण ङ्जवकास कामििभ तानसेन-८ ऩाल्ऩा 

6 184 2053-08-12 भङ्जहरा जागयण सॊघ तानसेन ऩाल्ऩा 

7 486 2058-02-07 फार अङ्झधकाय सॊयऺण भन्त्च दछाि-6 ऩाल्ऩा 

8 287 2055-03-17 पेक साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवकास सभङ्टह पेक-9 ऩाल्ऩा 

9 322 2055-10-05 नायामण मङ्टवा क्रफ तानसेन-2 ऩाल्ऩा 

10 615 2060-11-12 भासङ्ट व्मवसामी सङ्झभती तानसेन-5 ऩाल्ऩा 

11 567 2060-02-23 शताब्दी मङ्टवा क्रव छहया-5 ऩाल्ऩा 

12 648 2061-11-10 साभङ्टदाङ्जमक उत्थान ऩद्धतीका रागी भन्त्च ङ्झसद्देश्वय-2 ऩाल्ऩा 

13 624 2061-01-23 वदमायी साभूदाङ्जमक ङ्जवकास सङ्झभती  ङ्ञचदीऩानी-7 ऩाल्ऩा 

14 46 2050-02-22 ऩाल्ऩा उद्योग वाङ्ञण्म सॊघ  तानसेन ऩाल्ऩा 

15 612 2060-10-29 प्रगतीङ्ञशर मङ्टवा क्रव हङ्टॉगी-4 ऩाल्ऩा 

16 392 2056-07-12 नेऩार करुणा सेवा सभाज तानसेन-6 

17 298 2055-04-07 सत्मसाइि केन्त्र  तानसेन ऩाल्ऩा 

18 19 2059/60 ङ्झनङ्जकचौय ङ्झसॊचाई मोजना जर उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत  ङ्जऩऩरडाॊडाॉ ऩाल्ऩा 

19 134 2052-08-28 ईन्त्रेणी सभाज केन्त्र  ङ्ञझरुवास ऩाल्ऩा 

20 611 2060-10-29 कङ्जप व्मवसामी पभि भदनऩोखया-७ 

21 593 2060-07-03 ङ्झसद्देश्वय साभङ्टदामीक ङ्जवद्यङ्टत ङ्जवतयक ङ्झसद्देश्वय-1 ऩाल्ऩा 

22 599 2060-07-27 जनप्रगङ्झतङ्ञशर मङ्टवा क्रव देउयारी-६ ऩाल्ऩा 

23 508 2058-10-08 सभाज ङ्जवकास केन्त्र ङ्झसरङ्टवा-4 ऩाल्ऩा 
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24 585 2060-06-12 ऩोखयाथोक साङ्जहत्म सॊगभ ऩोखयाथोक-1 

25 620 2061-01-21 बैयव साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवकास सभङ्टह ङ्ञचङ्छदऩानी-3 

26 552 2059-10-22 

श्री याभऩङ्टय बराएटाय डभया भोटय वाटो ङ्झनभािण 
उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत वाकाभराभङ-6 

27 418 2056-11-16 न्त्मङ्ट एकता मङ्टवा क्वर  तानसेन-10 

28 621 2061-01-21 प्रगती साभङ्टदामीक ङ्जवकास सभङ्टह ङ्ञचङ्छदऩानी-7 

29 550 2059-10-19 

भनबाग असौदी अङ्झभरे सडक ङ्झनभािण उऩबोक्ता 
सङ्झभङ्झत ब ङ्टवनऩोखयी-3 

30 103 2051-10-26 साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवकास सेवा सॊघ  ब ङ्टवनऩोखयी-5 

31 640 2061-07-13 सन्त्दीऩ मङ्टवा भन्त्च भदनऩोखया-9 

32 256 2054-11-05 शान्त्तीङ्छदऩ सभाज सङ्टधाय य मङ्टवा क्रव दछाि-7 

33 155 2053/02/29 गाउॉ सङ्टधाय आभा सभङ्टह  भदनऩोखया-6 

34 558 2059-11-28 

अगिरी गाइघाट यानीघाट भोटय फाटो ङ्झनभािण 
उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत अगिरी ऩाल्ऩा 

35 582 2060-05-21 रारी गङ्टयाॉस आभा सभङ्टह पोङ्ञक्सङ्कोट-4 

36 249 2054-10-29 जनचाहाना सभाज सेवा मङ्टवा क्रव  ङ्झसरङ्टवा-2 

37 350 2055-12-07 भदनऩोखया भङ्जहरा कल्माण ऩङ्चयवाय  भदनऩोखया-1 

38 618 2060-12-27 कचर साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यङ्टत ङ्जवतयक  कचर-2 

39 206 2053-11-14 ङ्झनथदी खोरा मङ्टवा क्रव अचिरे-3 

40 511 2058-08-25 रेकारी वार ङ्जवकास केन्त्र तानसेन-6 

41 263 2054-11-27 सेतो गङ्टॉयास वार ङ्जवकास सेवा तानसेन-6 

42 201 2053-10-01 श्री सत्मवती ग्राभीण ङ्जवकास सभाज वहादङ्टयऩ ङ्टय-7 

43 51 2050-05-17 ऩाल्ऩा घाॉस वकास सॊघ  ङ्ञचतङ्टिङघाया ऩाल्ऩा 

44 428 2057-02-03 साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारन केन्त्र  तानसेन-1 

45 251 2054-10-29 जनसेवा मङ्टवा सभङ्टह जल्ऩा-1 

46 243 2054-08-01 नव सभाज ङ्जवकास केन्त्र दछाि-1 

47 65 2050-10-17 छेडङ्टवा ङ्झसॉचाई मोजना  रु्से ऩाल्ऩा 

48 297 2055-05-07 ग्राङ्झभण ङ्जवकासको रागी सहमोग हातहरु ङ्ञचङ्छदऩानी-1 
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49 562 2059-12-20 न्त्मङ्ट थटाय मङ्टवा क्रव  सत्मवती-9 

50 11 2048-02-15 ग्राङ्झभण ङ्जवकास ऩाल्ऩा तानसेन-8 

51 300 2055-04-18 प्रबात मङ्टवा क्रव  तानसेन-11 

52 43 2050-01-28 ऩछौटेऩन उन्त्भङ्टरन सभाज वाकाभराङ-9 

53 456 2057-07-21 सहमोगी सभाज  वसन्त्तऩङ्टय ऩाल्ऩा 

54 534 2059-04-19 साभाङ्ञजक ऩङ्टनयजागयण केन्त्र नेऩार तानसेन-8 

55 343 2055-12-01 जल्ऩा भङ्जहरा कल्माण ऩङ्चयवाय जल्ऩा-7 

56 304 2055-06-26 मोग कल्माण कोष वङ्ञन्त्दऩोखया-2 

57 195 2053-09-07 कङ्ट नसये सॊगभ मङ्टवा क्वर तानसेन-9 

58 247 2054-08-10 हाथोक ङ्झर्ट खानेऩानी आमोजना  हाथोक-3  

59 333 2055-11-18 जागङृ्झत भङ्जहरा सभङ्टह दरिभडाॉडा-8 

60 1 2053-05-25 जागयण आभा सभङ्टह  तानसेन-9 

61 630 2061-03-06 डङ्टम्र ेभथमाभ फतासे भोटयवाटो उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत भथमाभ-2 

  354 2055-12-14 सभङ्टदामभा आधाङ्चयत ऩङ्टनथथािऩना कामििभ  तानसेन-4 

63 626 2061-02-08 सङ्टमि् मोती साभङ्टदाङ्जमक ङ्झफकास सभङ्टह ङ्ञचङ्छदऩानी-3 

64 619 2061-01-21 वहङ्टउद्देश्म सा ङ्जव स  ङ्ञचङ्छदऩानी-3 

65 34 2049-10-26 ग्राङ्झभण आथॉक ङ्जवकास सॊध येडा  ऩारङ्टङ्गभैनादी-6 

66 309   भङ्जहरा गाउॉ सङ्झभङ्झत  ङ्झसरङ्टवा-1 

67 509 2058-08-07 

नमाॉऩायी वोखय कडा सडक ङ्झडर फहादङ्टय भागि 
उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत भदनऩोखया-1 

68 116 2052-01-07 ऩाल्ऩा भङ्जहरा कल्माण सभङ्टह  भथमाभ  

69 604 2060-09-20 ङ्झरब्दी आनन्त्दी ग्राङ्झभण भोटय फाटो  सहरकोट  

70 5   चण्डी मङ्टवा क्रव तानसेन-10 

71 86 2051-09-06 ङ्छदगो ङ्जवकास कामििभ  ऩाल्ऩा 

72 142 2052-11-22 रश्र्भी नायामण वैण्णवनाथ गङ्टठी सॊथथा  याभऩङ्टय  

73 404 2056-10-03 जन चेतना आभा सभङ्टह खाङ्झनवन-1 

74 432 2057-02-22 आदशि ब ङ्टतऩङ्टवि शौङ्ञऺक सॊथथा याभऩङ्टय-3 
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75 257 2054-11-05 ङ्झतरोिभा भङ्जहरा जन जागयण आभा सभङ्टह दोबान-5 

76 495 2058-05-19 शाङ्ञन्त्त नेऩार  हङ्टॉगी-1 

77 93 2051-10-12 जन ङ्जवकास तथा ऩङ्चयचारन केन्त्र सहरकोट-4  

78 377 2056-06-05 ङ्ञजल्रा ठेक्का ऩट्टा व्मवसामी सॊघ तानसेन-11 

79 144 2053-01-05 भभता आभा सभूह  तानसेन-10 

80 150 2053-02-11 जनङ्जहत आभा सभूह  भदनऩोखया-7  

81 383 2056-06-10 ङ्जऩऩरडाॊडा साभूदाङ्जमक ङ्जवकास सभूह छहया-3 

82 53 2050-06-06 साभाङ्ञजक स्रोत ङ्जवकास केन्त्र तानसेन-2 

83 337 2055-11-26 फयाडदी भङ्जहरा कल्माण ऩङ्चयवाय फयाङदी-3  

84 603 2060-09-13 रसङ्टने ओभ बन्त््माङ भोटयफाटो उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत ङ्जऩऩरडाॊडा-5 

85 469 2057-10-23 न्त्मू उषा मङ्टवा क्रफ मम्घा-1 

86 452 2057-07-02 सभाज उत्थान सहमोग केन्त्र जल्ऩा-1 

87 191 2053-08-27 वार ङ्जवकास सभाज सङ्टधाय केन्त्र देवीनगय-1 

88 378 2056-06-09 सूमि ङ्जकयण मङ्टवा सभाज गेझा  

89 614 2060-11-11 सूमि ङ्जकयण मङ्टवा क्रफ मम्घा-5 

90 254 2054-10-02 दीऩ प्रगती क्रफ तानसेन-3 

91 472 2057-10-23 दरिभ भहाकारी आभा सभूह दरिभडाॉडा-1 

92 560 2059-12-18 सम्झना मङ्टवा क्रफ हेक्राङ-3 

93 266 2054-09-28 सभाजसेवा मङ्टवा क्रफ मम्घा-8 

94 421 2056-12-14 जन चेतना मङ्टवा क्रव वौघाऩोखयाथोक-1 

95 92 2051-10-07 ग्राङ्झभण जनसेवा कामििभ  ऩाल्ऩा 

96 577 2060-04-15 केयावायी चयचये जोयधाया ङ्जवद्यङ्टत ङ्जवतयक सॊथथा भथमाभ-4 

97 95 2051-10-12 ग्राङ्झभण ङ्जवकासको रागी वहङ्टउद्देश्मीम कामििभ ङ्छठभङ्टये-3 

98 433   छहया साभङ्टदामीक ङ्जवकास सभङ्टह छहया  

99     जागतृी आभा सभङ्टह  भदनऩोखया-9 

100 500 2058-06-07 नेऩार ब ङ्ट.ऩङ्ट. सौङ्झनक सॊध गाॉडाकोट-3 

101 102 2054-05-29 वातावयण तथा साभाङ्ञजक सयोकाय केन्त्र नेऩार ब ङ्टवनऩोखयी-7 
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102 39 2050-01-11 भङ्जहरा कल्माण सॊध ऩाल्ऩा 

103 88 2051-09-13 ङ्झरङ्ञम्वनी साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवकास केन्त्र तानसेन  

104 548 2059-10-15 उत्ऩीडीत अत्थान ङ्जवकास केन्त्र तानसेन  

105 651 2062-01-21 

याम्दी ङ्जऩऩरडाॉडा याभऩङ्टय गैडाकोट भोटयफाटो 
उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत गेझा-9 

106 186 2053-08-16 ऻानऩङ्टञ्ज मङ्टवा सभाज  गेझा-8 

107 664 2062-08-13 कृष्ण गण्डकी मङ्टवा क्रव  हङ्टॉगी-3 

108 638 2067-05-30 अङ्झबमान नेऩार तानसेन-1 

109 657 2062-05-19 वातावयण तथा थवाथ्म ङ्जवकास केन्त्र तानसेन-5 

110 645 2061-10-05 काङ्झरगण्डकी साभङ्टदामीक ङ्जवकास केन्त्र  याभऩङ्टय-7 

111 467 2057-09-25 जनउत्थान ऩङ्चयषद  गाॉडाकोट-8 

112 97 20511/10/13 थवाथ्म सीऩभङ्टरक शैङ्ञऺक ङ्जवकास केन्त्र तानसेन-6 

113 653 2062-03-06 नेऩार प्रशॊसङ्झनम दृङ्जिकोण याङ्जिम सॊजार   

114 63 2050-09-22 फेझाड भभित ङ्झसचाई मोजना  याभऩङ्टय-4 

115 586 2060-06-12 वृद्द सहाया आश्रभ तानसेन  

116 192 2053-08-28 कङ्ट सङ्टभ आभा सभङ्टह कङ्ट सङ्टभखोरा-9 

117 119   सजृना आभा सभङ्टह गेझा  

118 368 2056-04-23 तेल्घा भङ्जहरा कल्माण ऩङ्चयमाय तेल्घा-1 

119 193 2053-08-28 कङ्ट सङ्टभ ङ्झसजिनङ्झसर मङ्टवा सभङ्टह  कङ्ट सभखोरा-9 

120 598 2060-07-27 छहया साभङ्टदामीक ङ्जवद्यङ्टत ङ्जवतयक  छहया  

121 82 2051-07-07 वातावयणीम सङ्टधाय सॊध  भथमाभ-1 

122 110 2051-11-14 जनसेवी मङ्टवा क्रव ङ्जऩऩरडाॉडा-9 

123 573 2060-03-29 ङ्ञशशङ्ट थमाहाय तथा भङ्जहरा ङ्जवकास कामििभ  नामयनम्तरेस-1 

124 409 2056-10-17 वातावयणीम तथा ऩमिटन प्रवधिन सभङ्टह  तानसेन-8 

125 459 2057-09-02 वयाहदेवी मङ्टवा सभाज  हेक्राङ-8 

126 414 2056-10-24 एकता मङ्टवा क्रव चाऩऩानी-6 

127 248 2054-08-19 ऩोखयाथोक आभा सभङ्टह ऩोखयाथोक-1 
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128 596 2060-07-17 फाकङ्ट भगडी पङ्ट रुङदी ङ्जवद्यङ्टत ङ्जवतयक  ताहङ्टॉ-7 

129 76 2051-02-12 ग्राभीण ङ्जवकास सेवा केन्त्र  तानसेन-4 

130 185 2053-08-27 वार ङ्जवकास सभाज सङ्टधाय केन्त्र गोठादी-2 

131 176 2053-06-21 न्त्मङ्ट थटाय मङ्टवा क्रव  ङ्झसद्देश्वय-7 

132 326 2055-10-29 जन जागतृी आभा सभङ्टह ङ्ञचतङ्टिङघाया  

133 244 2054-08-02 एकीकृत साभङ्टदामीक ङ्जवकास कामििभ  मम्घा-5 

134 188 2053-08-27 वार ङ्जवकास सभाज सङ्टधाय केन्त्र यहवास-5 

135 457 2057-07-21 नायी कल्माण आभा सभङ्टह  दछाि-2 

136 458 2057-07-21 ङ्झसताकङ्ट ण्ड मङ्टवा क्रव  दछाि-2 

137 504 2058-07-16 दरिभ भहाकारी बगवती भङ्ञन्त्दय सॊयऺण सङ्झभङ्झत दरिभडाॉडा-1 

138 346 2055-12-02 ङ्ञचङ्छदऩानी भङ्जहरा कल्माण ऩङ्चयवाय ङ्ञचङ्छदऩानी-7 

139 35 2049-11-10 रश्र्भी नायामण गङ्टठी सॊचारन सॊथथा  याभऩङ्टय-3 

140 36 2049-11-10 याभऩङ्टय पाॉट मोजना जनउऩबोक्ता सङ्झभङ्झत याभऩङ्टय-3 

141 654 2062-03-26 जीवन माऩन सभङ्टह गेझा-8 

142 656 2062-05-15 ्मोती ङ्जकयण प्रगङ्झतशीर मङ्टवा सभाज  खाङ्झरवान-1 

143 597 2060-07-25 असरशासन क्रव ङ्ञजल्रा सभन्त्वम सङ्झभङ्झत तानसेन-6 

144 485 2058-02-04 जङ्टनेरी जनसेवा मङ्टवा क्रव हङ्टॉगी-9 

145 583 2060-05-22 ऩङ्टवॉ ऩाल्ऩा नव्मोती भात ृसभङ्टह दछाि-7 

146 228 2054-05-01 श्रीनगय मातामात व्मवसामी सङ्झभङ्झत तानसेन-११ 

147 948 2060-07-05 ङ्ञचङ्छदऩानी साभङ्टदामीक ङ्जवद्यङ्टत ङ्जवतयक  ङ्ञचङ्छदऩानी-9 

148 1591 2060-09-29 याभऩङ्टय एङ्जककृत ङ्जवकाश सभाज याभऩङ्टय-4 

149 644 2061-09-26 

साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवकासको रागी सहमोग अङ्झबमान 
नेऩार मम्घा-5 

150 623 2061-01-26 ग्राभीण शे्रथता ङ्जवकाश केन्त्र याभऩङ्टय-१ 

151 561 2059-12-17 नव प्रङ्झतबा मङ्टवा क्रव याभऩङ्टय-९ 

152 319 2055-09-03 ङ्झनभािण व्मवसामी सॊध तानसेन-5 

153 479 2057-12-24 थवाथ्म ङ्ञशऺा य ङ्जवकाश सेवा सभाज  तानसेन-2 
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154 451 2057-06-13 भहारक्ष्भी आभा सभङ्टह ङ्ञचङ्छदऩानी-५ 

155 288 2055-03-17 वेग्दी गोल्पान साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवकाश सभङ्टह पेक-6 

156 579 2060-05-14 बरामटाय चण्डीहान भोटयफाटो उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत गाडाकोट  

157 136 2052-10-24 अनाथ भङ्जहरा आश्रभ  तानसेन 

158 462 2057-09-09 सहाया मङ्टवा क्रव हङ्टगी-2 

159 446 2057-05-27 ग्राभीण मङ्टवा क्रव  देउयारी-3 

160 190 2053-08-27 वार ङ्जवकास सभाज सङ्टधाय केन्त्र झडेवा-5 

161 129 2052-06-29 ग्राङ्झभण भङ्जहरा सभाज कल्माण सभङ्टह ऩाल्ऩा 

162 63 2050-09-15 नेऩार कङ्ट भार सभाज सङ्टधाय कामि सङ्झभङ्झत तानसेन-11 

163 293 2055-03-17 चण्डीका साभङ्टदामीक ङ्जवकाश सभङ्टह ऩारङ्टङ्गभैनादी-८ 

164 616 2060-12-13 साभङ्टदाङ्जमक वन सभन्त्वम सङ्झभङ्झत  दोबान-5 

165 29 2046-08-19 छेरङ्टिङ्ग तल्रो कङ्ट रो छेरङ्टिङ्ग जरउऩबोक्ता सङ्झभङ्झत वौघागङ्टम्हा-3 

166 327 2055-11-05 ङ्छदगो साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवकाशका ङ्झनम्ती एकता  झडेवा-३ 

167 179 2053-07-18 ङ्जवङ्जवध कामििभ सभन्त्वम केन्त्र भङ्टझङ्टङ-3 

168 221 2054-03-18 ङ्छदऩ ्मोती सॊमङ्टक्त मङ्टवा क्रव  ङ्झभत्मार-3 

169 438 2057-04-12 साभङ्टदाङ्जमक भङ्जहरा केन्त्र मम्घा 

170 555 2059-11-12 वेरडाॉडा ढङ्टॊगावेसी ङ्झभत्मार सडक उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत गल्धा-7 

171 173 2053-06-01 ङ्ञशव भङ्ञन्त्दय ङ्ञजणोदाय तथा सॊयऺण सङ्झभती ङ्ञचदीऩानी-5 

172 616 2060-12-13 साभङ्टदाङ्जमक वन सभन्त्वम सङ्झभती दोबान-5 

173 3 2039 भैरी क्रव तानसेन  

२०६२/063/064 भा  दताि बएका सॊथथाको ङ्जववयण 

174 1 2062-12-03 साभङ्टदामीक ङ्जवकास सेवा केन्त्र तानसेन-६ 

175 2 2063-01-21 शान्त्ती य ङ्जववकासका रागी मङ्टवा  तानसेन-1 

176 3 2063-04-02 नेऩार दङ्झरत कल्माण सॊथथा तानसेन-3 

177 4 2063-04-04 थथानीम भङ्जहरा अग्रसयता ङ्जवकास केन्त्र तानसेन-४  

178 5 2063-04-04 दङ्झरत भानव अङ्झधकाय सॊगठन  तानसेन-2  

179 6 2063-04-18 नेऩार ब ङ्टतऩङ्टवि सैङ्झनक सॊध ऩाल्ऩा भदनऩोखया-6 
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180 7 2063-04-29 भङ्जहरा सशक्तीकयण अङ्झबमान नेऩार तानसेन-२ 

181 8 2063-05-29 ऩछाई ऺेरी काजी सभाज  हङ्टगी-7 

182 9 2063-06-12 सजृनशीर मङ्टवा ऩङ्चयषद  गेझा-3 

183 10 2063-07-28 अन्त्धकायभङ्टक्त सभाज  याभऩङ्टय-1 

184 11 2063-08-03 साभाङ्ञजक चेतनाका रागी सहकामि नेऩार  दोबान-1 

185 12 2063-08-10 

खोकयखोरा ङ्ञचङ्छदऩानी कृषी भोटयफाटो ङ्झनभािण 
सङ्झभङ्झत ङ्ञचङ्छदऩानी-5 

186 13 2063-08-15 येथक्मङ्ट ङ्झभसन  तानसेन-१० 

187 14 2063-08-19 कभिचायी ङ्झभरन केन्त्र ऩाल्ऩा  

188 15 2063-08-25 ङ्चयङ्झभरा भङ्टन राइट क्रव  ङ्जऩऩरडाॉडा-4 

189 16 2063-09-07 ऩाल्ऩा मङ्टनेथको सॊध भदनऩोखया-6 

190 17 2063-09-12 ऻानभारा सॊघ  तानसेन-3 

191 18 2063-11-22 डाम्सीडाॉडा ताल्तङ्टङ ऩेराचोय ङ्जवद्यङ्टत ङ्जवतयण सॊथथा पेक-1 

192 19 2063-11-23 ङ्झसजिनङ्ञशर मङ्टवा भञ्च  सोभादी-6 

193 20 2063-12-04 राङ्गघारी ग्र ङ्टऩ  तानसेन-7 

194 21 2063-12-18 भङ्टखयोग योकथाभ सभङ्टह  ऩाल्ऩा  

195 22 2063-12-18 साङ्जहत्म तथा थवाथ्म प्रङ्झतण्ठान  तानसेन-1 

196 23 2063-12-30 नेऩार दङ्झरत सभाज सङ्टधाय सॊध खथमौरी-2 

197 24 2063-12-18 ङ्छठभङ्टये ङ्जवद्यङ्टत ङ्जवतयक सॊथथा ङ्छठभङ्टये-2 

198 25 2063-12-20 साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारन तथा चेतना अङ्झबवृद्धी सभङ्टह तानसेन-13 

199 26 2063-12-27 तानसेन मङ्टवा क्रव तानसेन-2 

200 27 2063-12-30 साभाङ्ञजक ङ्जवकासका रागी सहमोग कामििभ तानसेन-2 

201 28 2064-01-24 ऩाल्ऩा साभङ्टदाङ्जमक ब्माडङ्झभन्त्टन क्रफ तानसेन-4 

202 29 2064-01-25 ईथराङ्झभक सङ्जिम मङ्टवा सभाज दछाि-8 

203 30 2064-02-08 सङ्टनौरो बङ्जवश्म वार हेयचाह केन्त्र ऩाल्ऩा 

204 30 2064-02-20 सनयाइज मङ्टथ ग्र ङ्टऩ वयाङ्गदी  ऩाल्ऩा 

205 31 2064-02-20 काङ्झरका मङ्टवा क्रव खाङ्झनछाऩ-2 
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206 32 2064-03-13 शान्त्तीका रागी अङ्झबमान नेऩार   

     २064/65 भा दताि बएका सॊथथाको ङ्जववयण 

207 33 2064-04-22 ङ्झभरन चोक मङ्टवा क्रव ब ङ्टवनऩोखयी 

208 34 2064-05-05 ऩाल्ऩा सयोकाय भञ्च   

209 35 2064-05-23 रोकतान्त्रीक जनचेतना सभाज  ऩोखयाथोक  

210 36 2064-05-23 सङ्टनौरो सहमारी सभाज  ऩोखयाथोक  

211 37 2064-05-24 ग्राभीण ऩहङ्टच तथा श्रोत व्मवथथाऩन केन्त्र  याभऩङ्टय-4 

212 38 2064-05-25 देवीनगय भङ्जहरा कल्माण ऩङ्चयवाय  देवीनगय-2 

213 39 2064-06-02 नवप्रङ्झतबा साॉथकृङ्झतक भन्त्च  ङ्झभत्मार-3 

214 40 
2064/06/81
0 ऩाल्ऩा बैयव ङ्झरमो क्रव  बैयवथथान-३ 

215 41 2064-06-16 करा ङ्जवभशि केन्त्र   

216 42 2064-06-17 प्रङ्झतवद्दता सहमोग सभङ्टह  ऩारङ्टङ्गभैनादी 

217 43 2064-06-21 नव्मोती आभा सभङ्टह  खारीवन-4 

218 44 2064-06-22 ऩाल्ऩा अभय प्रहयी ऩङ्चयवाय सॊध तानसेन 

219 45 2064-06-22 कङ्ट वायीदेवी साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यङ्टत ङ्जवतयक सॊथथा   

220 46 2064-07-18 साभाङ्ञजक सिीम सभङ्टह तानसेन 

221 47 2064-08-07 सजृनङ्झसर सभाज सेवा मङ्टवा क्रव ऩाल्ऩा 

222 48 2064-08-18 सभाज ङ्जवकास स्रोत केन्त्र  ङ्झभत्मार 

223 49 2064-08-18 चन्त्रभाजन सेवा मङ्टवा क्रव   

224 50 2064-08-18 गोयेटो साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवकाश केन्त्र  खाङ्झनगाॉउ-6 

225 51 2064-08-18 दङ्टगाि बवानी मङ्टवा क्रव हङ्टगी-८ 

226 52 2064-09-10 ग्राभीण उजाि प्रवधिन सॊध ऩाल्ऩा 

227 53 2064-09-18 भाडण्म ऺेर उत्थान प्रङ्झतष्ठान ऩाल्ऩा  भदनऩोखया  

228 54 2064-09-25 नेऩार सेवा ङ्झनवृत याि सेवक सभाज ऩाल्ऩा तानसेन 

229 55 2064-09-27 तानसेन यानीघाट ङ्जवघाि भोटयवाटो  वयाङ्दी-6 

230 56 2064-10-21 सङ्टन्त्दये ढङ्टङ्गा सारझण्डी भोटयफाटो ङ्झनभािण उऩबोक्ता   
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सङ्झभङ्झत 

231 57 2064-10-24 याभऩङ्टय उऩत्मका ऩमिटन ङ्जवकाश सङ्झभङ्झत याभऩङ्टय  

232 58 2064-11-13 साभङ्टदाङ्जमक वहङ्टसॊचाय केन्त्र तानसेन-8 

233 59 2064-11-14 ऩङ्टवॉ ऩाल्ऩा भङ्जहरा उत्थान ऩङ्चयषद  गाडाकोट  

234 60 2064-11-16 ङ्ञशवशाक्ती क्रव दोबान-5 

235 61 2064-11-19 

बेडीचौय ठङ्टराऩोखयी सायवय भोटयफाटो उऩबोक्ता 
सङ्झभङ्झत तानसेन-१३ 

236 62 2064-11-16 

कङ्ट वॉय आरेम गोरी सभाज कङ्ट र ऩङ्टजा व्मवथथा 
सङ्झभङ्झत ऩारङ्टङ्गभैनादी 

237 63 2064-11-22 ऩाल्ऩा टेक्टय व्मवसाङ्जमक सङ्झभङ्झत तानसेन 

238 64 2064-12-03 छहया ग्राङ्झभण सङ्टचना केन्त्र छहया-1 

239 65 2064-12-05 काङ्झरका देवी अभय मङ्टवा क्रव  बायकोट  

240 66 2064-12-05 जन जागयण भङ्जहरा सभङ्टह  वाकाभराङ-9 

241 67 2064-12-05 जनसेवा मङ्टवा क्रव ऩाल्ऩा 

242 68 2064-12-14 शृ्रजना आभा सभङ्टह गेझा  

243 69 2065-01-06 ऩाल्ऩा भेटर वकि शऩ सॊध तानसेन  

244 70 2065-01-08 जागतृी भङ्जहरा ङ्जवकाश सभङ्टह हेक्राङ-8 

245 71 2065-01-30 ब ङ्टतऩङ्टवि सैनीक कल्माणकायी सॊथथा वौधागङ्टम्हा-5 

246 72 2065-02-03 भनकाभना सङ्टधाय केन्त्र ङ्झसरङ्टवा-6 

247 73 2065-02-22 नेऩार दयाई उत्थान सभाज याभऩङ्टय-3 

२065/66 भा दताि बएका सॊथथाको ङ्जववयण 

248 75 2065-04-08 नव ङ्झनभािता मङ्टवा क्रफ हङ्टॉगी-4 

249 76 2065-04-20 शाङ्ञन्त्त एकता नेऩार तानसेन  

250 77 2065-05-09 ङ्ञशव गङ्टपा मङ्टवा क्रव दोबान-9 

251 78 2065-05-13 यैनादेवी सॊयऺण सङ्झभती ब ङ्टवनऩोखयी-9 

252 79 2065-05-25 यम्बादेवी सभाज कल्माण मङ्टवा ऩङ्चयवाय हङ्टॉगी-6 

253 80 2065-05-30 साहाया सभूह नेऩार ऩाल्ऩा गेझा-6 

254 81 2065-06-01 बैयव दशिन सङ्ञजवन उजाि प्रवद्धिन नेऩार तानसेन-4 
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255 82 2065-06-03 सप्तयॊगी नव मङ्टवा क्रव फन्त्दीऩोखया-5 

256 83 2065-06-13 साभङ्टदाङ्जमक सेवा केन्त्र  छहया  

257 84 2065-06-29 झडेवा भङ्जहरा कल्माण ऩङ्चयवाय झडेवा  

258 85 2065-07-21 छयङ्झछभेक सहमोग तथा ङ्जवकास सङ्झभती ब ङ्टवनऩोखयी-5 

259 86 2065-07-21 सयथवती मङ्टवा क्रव छहया-6 

260 87 25-07-2065 ङ्झबऺङ्ट ङ्जवभरानन्त्द भहाथथवीय भेभोङ्चयमर ट्रक्ष्ट तानसेन-4 

261 88 2065-08-01 

ङ्ञजल्रा तयकायी थोक फजाय तथा कृङ्जष सङ्टचना 
केन्त्र तानसेन-3 

262 89 2065-08-04 याधाकृण्ण मङ्टवा क्रव सोभादी-6 

263 90 2065-08-01 ग्राङ्झभण ङ्जवकाशका रागी अङ्झबमान नेऩार ऩाल्ऩा 

264 91 2065-08-23 सभाज रुऩान्त्तयका रागी साझेदायी नेऩार  तानसेन-4 

265 92 2065-09-03 

ङ्ञशद्दवावा भङ्ञन्त्दय तथा वातावयण सॊथकृङ्झत सॊयऺण 
सङ्झभङ्झत वयाङ्दी-८ 

266 93 2065-09-04 बवन तथा फाटो ङ्झनभािण कभॉ सॊध   

267 94 2065-09-06 ङ्जवऩङ्ङ वगिका रागी सहमोगी हातहरु तानसेन-2 

268 95 2065-09-08 नेऩार ब ङ्टतऩङ्टवि सैङ्झनक ऩङ्चयवाय वाकाभराङ 

269 96 2065-09-13 भङ्जहरा तथा वार कल्माण नेऩार तानसेन-4 

270 97 2065-10-12 भाछाऩङ्टच्छे साभङ्टदाङ्जमक खेरकङ्ट द भन्त्च   

271 98 2065/10/00 ङ्झनङ्जकचौय जर उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत ङ्जऩऩरडाॉडा-6 

272 99 2065-11-19 फोटे साभङ्टदाम शस ङ्जवतयण सङ्झभङ्झत मम्घा-1 

273 100 2065-11-22 ग्राङ्झभण भङ्जहरा तथा वातावयणीम थवा थ्म सभाज तानसेन-४ 

274 101 2065-11-25 

खथमौरी देउयारी ङ्झसद्देश्वय भनबाग भोटयफाटो 
ङ्झनभािण उऩबोक्ता सङ्झभती तानसेन-4 

275 102 2065-11-25 साभङ्टदाङ्जमक सेवा केन्त्र  तानसेन 

276 103 2065-11-25 भङ्जहरा उत्थान आभा सभङ्टह फयाङदी-1 

277 104 2065-11-30 भानव अङ्झधकाय ङ्ञशऺा भन्त्च नेऩार ऩाल्ऩा   

278 105 2065-12-04 श्रीभद फयाह कङ्ट र देवता भन्त्दीय सङ्झभती ख्माहा अगिरी 

279 106 2065-12-05 काङ्झरका भङ्जहरा सभङ्टह ङ्ञचदीऩानी-३  
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280 107 2065-12-04 

जगत गोठादी दङ्टम्कीवास भोटयफाटो उऩबोक्ता 
सङ्झभती गोठादी  

281 107 2065-12-05 होराङ्गदी ढङ्टङगाखानी भोटयफाटो उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत तानसेन-12 

282 109 2065-12-09 कन्त्चन मङ्टवा सभूह सत्मवती  

283 110 2065-12-12 

केरादी ऩन्त्थे सहरकोट ङ्ञझरुवास भमारवास 
भोटयफाटो ङ्झनभािण उऩबोक्ता सङ्झभती दछाि-6 

284 111 2065-12-17 भन सेवा सभाज  भदनऩोखया 

285 112 2065-12-18 ऩछायी ऩङ्चयवाय सङ्झभती नेऩार   

286 113 2065-12-19 

याम्दी दऩङ्टिक दैरात ङ्टङ्ग भोटयफाटो ङ्झनभाणि उऩबोक्ता 
सङ्झभङ्झत   

287 114 2065-12-19 ऩमिटन सहमोग केन्त्र ऩाल्ऩा   

288 115 2065-12-23 वतासे पेक कचर भोटयफाटो उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत   

289 116 2065-12-23 

ऩाल्ऩा दोबान कचर वल्ढेङ्गढी हङ्टदै अधािखाॉची 
भोटयफाटो उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत   

290 117 2065-12-26 ऩाल्ऩा ङ्जवकास केन्त्र   

291 118 2065-12-25 मङ्टवा जागयण भन्त्च फौधाऩोखयाथोक ऩाल्ऩा ऩाल्ऩा 

292 119 2065-12-26 यैनादेवी आभा सभङ्टह ब ङ्टवनऩोखयी  

293 120 2065-12-30 शान्त्ती ङ्छदऩ मङ्टवा क्रव छहया-4 

294 121 2065-12-30 साभङ्टदामीक सेवा केन्त्र दरिभडाॉडा 

295 122 2065-12-30 सहमोगी मङ्टवा सभङ्टह खथमौरी-2 

296 123 2066-01-04 ङ्जवद्यङ्टत ङ्जवतयक ङ्जवथताय सङ्झभङ्झत ब ङ्टवनऩोखयी  

297 124 2066-01-07 एङ्जककृत भगय उत्थान सभाज  याभऩङ्टय  

298 125 2066-01-09 ङ्झभर व्मवसामी एसोङ्झसमसन  ऩाल्ऩा 

299 126 2066-01-13 काङ्झरका देवी भन्त्दीय सॊयऺण सङ्झभङ्झत ऩारङ्टङ्गभैनादी 

300 127 2066-01-17 

धजावाङे्ङ ध्वाघाय ङ्चयठाकोट गैयावायी आरुखकि  
 भोटयफाटो उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत ऩाल्ऩा 

301 128 2066-01-20 

वासटायी झडेवा गोठादी खैयेनी भोटयफाटो ङ्झनभािण  

उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत   
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302 129 2066-01-24 तानसेन गैयागाॉउ ध्रवघाट उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत ऩाल्ऩा 

303 130 2066-02-10 भारायानी भङ्जहरा ङ्जवकास सभङ्टह चाऩऩानी-९ 

304 131 2066-02-26 नेऩार  ब ङ्ट.ऩङ्ट. सैङ्झनक सभङ्टह झडेवा  

305 132 2066-03-09 जन्मोती मङ्टवा क्रव   

306 133 2066-03-10 

तानसेन झडेवा यहवास भटेयी दङ्टम्कीवास भोटयफाटो  
उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत   

2066/67 भा दताि बएका सॊथथाको ङ्जववयण 

307 134 2066-05-09 ऩाल्ऩा सभाज सङ्टधाय सभङ्टह तानसेन  

308 135 2066-05-09 जन्मोती भारायानी मङ्टवा क्रव  जङ्टठाऩौवा  

309 136 2066-05-11 व्रसन थभतृी प्रङ्झतथठान  तानसेन  

310 137 2066-05-12 साभङ्टदाङ्जमक भङ्जहरा रघङ्टङ्जवक्त ङ्जवकास केन्त्र तानसेन-४ 

311 138 2066-06-02 दङ्झरत जनङ्जहत केन्त्र तानसेन  

312 139 2066-06-07 दरिभ भहाकारी मङ्टवा क्रव ऩाल्ऩा 

313 140 2066-06-22 कङ्ट ण्डरी नवमङ्टवा क्रव तेल्धा 

314 141 2066-06-26 कङ्ट ण्डरी नवमङ्टवा क्रव तानसेन  

315 142 2066-06-28 अनङ्टऩभ ब ङ्ट.ऩङ्ट. सैङ्झनक कल्माणकायी सॊथथा हङ्टगी  

316 143 2066-07-09 ङ्झतरोिभा मङ्टवा क्रव  झङ्टम्सा 

317 144 2066-07-09 भङ्जहरा जागयण केन्त्र  सहरकोट-4 

318 145 2066-07-22 धवर ऩङ्टथतकारम तानसेन  

319 146 2066-08-04 साभङ्टदाङ्जमक सेवा केन्त्र  नामयरम्तरेस  

320 147 2066-08-11 ध्रविघाट भतृ्मङ्ट सॊकाय उद्दाय सङ्झभङ्झत तानसेन-१० 

321 148 2066-10-25 तानसेन मङ्टवा सभाज ऩाल्ऩा 

322 149 2066-09-03 दङ्झरत जागयण भन्त्च ऩाल्ऩा नेऩार   

323 150 2066-09-03 ऩङ्ञिभाञ्चर ङ्छदगो ङ्जवकास तथा अनङ्टसन्त्धान केन्त्र   

324 151 2066-09-16 आसैदी जनसेवा मङ्टवा क्रव ब ङ्टवनऩोखयी  

325 152 2066-10-06 सभाजसेवा असरशासन क्रव ऩाल्ऩा वौधागङ्टम्हा-२ 

326 153 2066-11-13 छहया साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवकास केन्त्र   
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327 154 2066-10-18 तारऩोखया सॊयऺण सङ्झभङ्झत याभऩङ्टय-6 

328 155 2066-11-25 याभऩङ्टय भोडेर सोसाइटी याभऩङ्टय-१ 

329 156 2066-11-27 भानव वेचङ्जवखन ङ्जवरुद्द मङ्टवा सभाज नेऩार   

330 157 2066-11-27 जनजागतृी मङ्टवा क्रव खारीवन-२ 

331 158 2066-11-27 वौङ्छद्दक अऩाॊग अङ्झबबावक सॊध ऩाल्ऩा 

332 159 2066-12-02 रङ्ञऺत सभङ्टदाम सञ्जार  ङ्झसरङ्टवा-५ 

333 160 2066-12-10 नवअआसा ऩयाभशि केन्त्र    

334 161 2066-12-13 ङ्झसद्धाश्रभ साधक ऩङ्चयवाय ङ्झनङ्ञखर चेतना केन्त्र ऩाल्ऩा 

335 162 2067-01-08 ऩमािवयण सॊयऺण तथा जनथवाथ्म भन्त्च  हङ्टॉगी 

336 163 2067-01-10 ऩङ्टवॉ ऩाल्ऩा सिीम आभा सभङ्टह  याभऩङ्टय-3 

337 164 2067-01-14 

धजावाङे्ङ धवाघाट भोटयफाटो सॊयऺण एॊव तथा 
सॊवद्धिन सङ्झभङ्झत   

338 165 2067-01-16 पङ्ट रवायी मङ्टवा क्रव  ब ङ्टवनऩोखयी-४ 

339 166 2067-01-17 भदसाि नरुरहङ्टदा अहरे सङ्टनवट ऩाल्ऩा   

340 167 2067-02-07 

डङ्टम्र ेधोनीघाट यजवई हाथोक भोटयफाटो सॊयऺण  

तथा प्रविधन सङ्झभङ्झत बैयवथथान-१ 

341 168 2067-02-10 

जगाट गोठादी हेकवायी दङ्टम्कीवास भोटयफाटो 
सॊयऺण सङ्झभङ्झत ऩाल्ऩा 

342 169 2067-02-23 ङ्झसरङ्टवा अविरे य ङ्झभत्मार भोटयफाटो सॊयऺण सङ्झभङ्झत ऩाल्ऩा 

343 १७० 2067-02-23 

तानसेन नगयऩाङ्झरका टोर ङ्जवकास सॊथथा सभन्त्वम 
सङ्झभङ्झत तानसेन  

344 171 2067-02-23 

ग्राभीण साभङ्टदामीक थवाथ्म केन्त्र गैय सयकायी 
सॊथथा   

345 १७२ 2067-02-24 

हङ्टभीन ङ्चयङ्गनेयह ्माभीये दङ्टम्कीवास भोटयफाटो 
सॊयऺण सङ्झभङ्झत  ऩाल्ऩा 

346 173 2067-02-26 भाडीपाॉट चिऩथ भोटयफाटो व्मवथथाऩन सभङ्टह  ङ्ञचङ्छदऩानी  

347 १७४ 2067-02-27 

भराङ वदािकोट ऩन्त्थे बराएटाय भोटयफाटो सॊयऺण 
सङ्झभङ्झत गाॉडाकोट-४ 

348 175 2067-02-31 ऩङ्टनवा भागि भोटयफाटो सॊयऺण सङ्झभङ्झत ऩाल्ऩा 

349 १७६ 2067-02-31 कृण्ण सौमि ङ्जवद्यङ्टतीकयण सभङ्टह झडेवा यहवास  
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350 177 2067-03-02 खहये ङ्झबभाद भोटयफाटो सॊयऺण सङ्झभङ्झत ऩाल्ऩा 

351 १७८ 2067-03-06 नेना सभाज ऩाल्ऩा ऩाल्ऩा 

352 179 2067-03-09 वतासे देउयारी कचर भोटयफाटो सॊयऺण सङ्झभङ्झत ऩाल्ऩा 

353 १८० 2067-03-09 

सहदीखोरा यानीवास झोकेदी गाडाचौय भोटय फाटो 
सॊयऺण सङ्झभङ्झत ऩाल्ऩा 

354 181 2067-03-13 

खानीगाॉउ दोवाटो दैरात ङ्टङ्ग यानीमाय भोटयफाटो 
सॊयऺण सङ्झभङ्झत खानीगाॉउ-६ 

355 १८२ 2067-03-14 सहमोगी साथी सभङ्टह  ऩाल्ऩा  

356 183 2067-03-15 

दोबान कचर फल्डेङ्गढी अधािखाॉची कृषी सडक 
सॊयऺण सङ्झभङ्झत   

357 १८४ 2067-03-15 चचॉ कोरडाॉडा कसेनी भोटयफाटो ङ्झनभािण सङ्झभङ्झत   

358 185 2067-03-20 ङ्ञजल्रा थतयीम जडीवङ्टटी सॊजार ऩाल्ऩा ऩाल्ऩा  

359 १८६ 2067-03-23 

रेयवेभराङ आनादी पङ्ट केटाउय ठङ्टरोवेशी भोटयफाटो 
सॊयऺण सङ्झभङ्झत   

2067/68 भा दताि बएका सॊथथाको ङ्जववयण 

360 187 2067-04-03 सभाज सङ्टधाय सिीम भङ्जहरा सभङ्टह याभऩङ्टय-3 

361 १८८ 2067-04-10 भङ्टथकान मङ्टवा क्रव   

362 189 2067-04-12 नेऩाङ्झर ङ्जवषम ङ्ञशऺा सङ्झभङ्झत ऩाल्ऩा   

363 १९० 2067-04-16 साभङ्टदामीक सयोकाय केन्त्र ऩाल्ऩा   

364 191 2067-04-18 ङ्झबजन साभङ्टदाङ्जमक सङ्टचना केन्त्र ऩाल्ऩा तानसेन-8 

365 १९२ 2067-04-18 ङ्झरङ्जऩन्त्देवी भङ्ञन्त्दय सॊयऺण तथा व्मवथथाऩन सङ्झभङ्झत वन्त्दीऩोखया-8 

366 193 2067-04-23 ऩङ्टष्ष थभतृी ऩ ङ्टथतकारम  तानसेन-५ 

367 १९४ 2067-04-26 उ्मारो नेऩार ऩाल्ऩा   

368 195 2067-06-13 नव सौगात मङ्टवा क्रव  ऩाल्ऩा 

369 १९६ 2067-06-17 

हातेभारो भङ्जहरा उत्थान गाउॉ सभन्त्वम सङ्झभङ्झत 
ऩाल्ऩा   

370 197 2067-07-14 अनङ्टसन्त्धान तथा ऩङ्टन ङ्झनभािण सॊध नेऩार    

371 १९८ 2067-07-28 देउयारी मङ्टवा ङ्जवकास केन्त्र   

372 199 2067-08-06 सहमोगका रागी साझेदायी नेऩार ऩाल्ऩा   
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373 २०० 2067-09-04 सचेतना सभङ्टह ऩाल्ऩा   

374 201 2067-09-18 

नङ्टवाकोट फल्ढेङ्गडी प्रमिटन भागि सॊयऺण सङ्झभङ्झत 
ऩाल्ऩा   

375 २०२ 2067-09-22 सङ्टऩय थटाय मङ्टवा क्रव  सत्मवती  

376 203 2067-10-05 बरामटाय मङ्टवा सभङ्टह गाॉडाकोट  

377 २०४ 2067-10-12 थव. ङ्जटकायाभ ऩयाजङ्टरी थवाथ्म सॊथथा  ऩाल्ऩा  

378 205 2067-11-09 ङ्झसजिनङ्ञशर साभङ्टदाङ्जमक मङ्टवा क्रव  कचर-८ 

379 २०६ 2067-11-25 जनकल्माण ब ङ्टतऩङ्टवि सैङ्झनक सॊथथा  खाङ्झनवन  

380 207 2067-11-26 कान्त्ताश्रभ ऩमिटन ऩविद्धन सङ्झभङ्झत ऩारङ्टङ्गभैनादी 

381 २०८ 2067-11-30 ङ्चयब्दीकोट ऺेर ऩमिटन ङ्जवकास केन्त्र  कङ्ट सङ्टभखोरा-3 

382 209 2067-12-10 भदन आश्रीत थभतृी प्रङ्झतथठान ऩाल्ऩा ऩाल्ऩा 

383 २१० 2067-12-22 भङ्जहरा उद्दाय आभा सभङ्टह याभऩङ्टय  

384 211 2067-12-23 ऩाल्ऩा ङ्जवतयक सॊध तानसेन-4 

385 २१२ 2067-12-25 ग्राभीण जागयण मङ्टवा सभाज  याभऩङ्टय  

386 213 2067-12-27 

बगवती भङ्जहरा ङ्ञशऺारम सॊयऺण तथा सभन्त्वम 
सङ्झभङ्झत सोभादी  

387 २१४ 2067-12-27 भङ्जहरा चेतना सभङ्टह गल्छा-8,९ 

388 215 2068-01-12 जनङ्जवकास मङ्टवा क्रव  वौधागङ्टम्वा-७ 

389 २१६ 2068-01-13 

काङ्झरगण्डकी ङ्झरङ्झतङ्जऩयीङ काम्दी कोयीडोय 
भोटयफाटो  
सॊयऺण सङ्झभङ्झत फाकाभराङ  

390 217 2068-01-14 ङ्झसद्धगङ्टपा धाभॉक प्रमिटकीम ऺेर ङ्जवकास सङ्झभङ्झत दरिभडाॉडा 

391 २१८ 2068-01-14 भङ्टना भेभोङ्चयमर ट्रथट   

392 219 2068-01-23 

देरङ्टङ्गा साभाङ्ञजक ङ्जवकास तथा अनङ्टसन्त्धान केन्त्र 
ऩाल्ऩा   

393 २२० 2068-02-01 सभाज सेवा प्रगतीङ्ञशर मङ्टवा क्रव  ब ङ्टवनऩोखयी  

394 221 2068-02-01 काङ्झरका मङ्टवा क्रव  भङ्टझङ्टङ्ग  

395 २२२ 2068-02-11 

हङ्टङ्झभन जल्रा फहादङ्टयऩ ङ्टय ्माङ्झभये ङ्झभत्मार 
अरुणखोरा    
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सडक सॊयऺण सङ्झभङ्झत 

396 223 2068-02-17 नवदङ्टगाि ङ्झसजिनशीर मङ्टवा क्रव  देउयारी  

397 २२४ 2068-02-22 ङ्ञशवशक्ती मङ्टवा क्रव ब ङ्टवनऩोखयी-2 

398 225 2068-02-22 यैनादेवी मङ्टवा क्रव  ब ङ्टवनऩोखयी  

399 २२६ 2068-02-24 तानसेन थभतृी वाटीका  तानसेन 

400 227 2068-02-27 चण्डीबछमाङ्ग रङ्टहङ्टङ्ग जोते भोटयफाटो सॊयऺण सङ्झभङ्झत   

401 २२८ 2068-02-31 थवाथ्म तथा जनङ्जवकास कामििभ ऩाल्ऩा   

402 229 2068-03-07 नेऩार खङ्टरा व्माऩाय सॊध ऩाल्ऩा   

403 २३० 2068-03-12 ङ्झसद्दफाफा वाईऩास भोटयफाटो सॊयऺण सङ्झभङ्झत   

404 231 2068-03-13 

देउयारी शान्त्तीचौय कयौदी जोगीथङ्टभ सातभङ्टये  

भोटयफाटो सॊयऺण सङ्झभङ्झत   

405 २३२ 2068-03-16 

फतासे ऩारङ्टङ्ग रङ्टम्वास कचर भोटयफाटो सॊयऺण 
सङ्झभङ्झत   

406 233 2068-03-21 

धजावाङे्ङ ङ्छदग तानङ्झसङ्गगर ऺेर सॊयऺण तथा 
सम्वधिन सङ्झभङ्झत सोभादी  

407 २३४ 2068-03-27 

फतासे सोभहय पेक कचर भोटयफाटो सॊयऺण 
सङ्झभङ्झत ऩाल्ऩा   

408 235 2068-03-31 वातावयण सॊयऺण एॊव ऩमिटन ङ्जवकास केन्त्र खाङ्झरवन-३ 

2068/69 भा दताि बएका  सॊथथाहरुको ङ्जववयण  ़

409 1 2068-04-05 शाङ्ञन्त्त थतङ्टऩ भन्त्च सङ्झभती तानसेन  

410 2 2068-04-05 प्रबास ऺेर सॊयऺण सङ्झभती तानसेन  

411 3 2068-04-05 सूमि् मोती मङ्टवा क्रव फौघागङ्टम्हा-8 

412 4 2068-04-09 नेऩार खङ्टरा व्माऩाय सॊघ ऩाल्ऩा ऩाल्ऩा 

413 5 2068-04-12 ङ्झभशन मङ्टवा सॊघ तानसेन-10 

414 6 2068-04-25 

वातावयण सॊयऺण तथा थथाङ्झनम ङ्जवकासको रागी 
मङ्टवा सङ्झभती फल्ढेङगढी 

415 7 2068-05-30 प्रगतीनगय टोर सङ्टधाय सङ्झभती तानसेन-5 

416 8 2068-06-08 काङ्झरका कङ्ट र व्वथथाऩन सभाज ताॊहङ्ट-3 
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417 9 2068-06-12 ऩाल्ऩा नेरङ्जहन सॊघ तानसेन  

418 10 2068-07-29 हङ्चयमारी ग्राङ्झभण आङ्झथिक ङ्जवकास ऩाल्ऩा  ङ्जवयकोट-5 

419 11 2068-08-02 ्मोतीऩ ङ्टन्त्ज मङ्टवा क्रफ याभऩङ्टय-5 

420 12 2068-08-06 दीऩ्मोती आभा सभूह याभऩङ्टय-8 

421 13 2068-08-14 ङ्झसताकङ्ट ण्ड भङ्ञन्त्दय सॊयऺण सङ्झभती दछाि  

422 14 2068-08-27 चेतनशीर मङ्टवा सभाज गेझा  

423 15 2068-08-27 मङ्टवा सभाज नेऩार तानसेन 

424 16 2068-09-18 केरादीघाट धाङ्झभिक तथा ऩमिटकीम ङ्जवकास सॊथथा दछाि ऩाल्ऩा 

425 17 2068-09-26 आयेम शाङ्ञन्त्त मङ्टवा क्रव ऩाल्ऩा   

426 18 2068-10-17 सत्मवती तार सॊयऺण तथा ङ्जवकास सङ्झभती कोल्डाॊडा-1 

427 19 2068-11-17 जन जागतृी आभा सभूह वाकाभराङ  

428 20 2068-11-18 शाङ्ञन्त्त भङ्जहरा सभूह ख्माहा 

429 21 2068-11-23 दोबान एङ्जककृत ऩमिटन ङ्जवकास सङ्झभङ्झत ऩाल्ऩा   

430 22 2068-11-30 दशिन सभाज ऩाल्ऩा तानसेन 

431 23 2068-12-05 

ङ्चयङ्झनघा रेक सॊयऺण तथा ऩमिटन ऩङ्टवािधाय ङ्जवकास 
सङ्झभङ्झत पोक्सीङ्गकोट-1 

432 24 2068-12-05 ङ्जकशोयी प्रसाद नेऩार साभङ्टदाङ्जमक थवाथ्म  केन्त्र ऩोखयाथोक-1 

433 25 2068-12-07 नव आकृती भङ्जहरा सभङ्टह हेक्राङ्ग-1 

434 26 2068-12-09 रोक सङ्टसेरी मङ्टवा सभाज हेक्राङ्ग-९ 

435 27 2068-12-29 जन्मोती मङ्टवा क्रव ङ्झसद्देश्वय  

436 28 2068-12-26 नव प्रबात मङ्टवा क्रव वङ्ञन्त्दऩोखया-६ 

437 29 2069-01-03 यम्बादेवी ब ङ्टतऩङ्टवि सैङ्झनक कल्माणकायी सॊघ ताॉहङ्ट-८ 

438 30 2069-01-06 यानीभहर सॊयऺण एवॊ ऩमिटन ङ्जवकास सङ्झभङ्झत वौधागङ्टम्फा-२ 

439 31 2069-01-17 गैयागाॉउ सभाज कल्माण सभङ्टह ऩाल्ऩा तानसेन-१० 

440 32 2069-01-17 

जल्ऩा ङ्चयङ्नेयह धािेवास जगाङ्झड खारी वन याभऩङ्टय  

सडक सॊयऺण सङ्झभङ्झत ऩाल्ऩा 

441 33 2069-01-20 आमिबछमाङ्ग फजाय व्मवथथाऩन सङ्झभङ्झत नायमरम्तरेस-१ 
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442 34 2069-02-07 

यानीवगीमा झीभागाय ठङ्ट रेउदाङ चाहरा जङ्टठा 
अघािखाची भोटयफाटो उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत   

443 35 2069-02-12 नेऩार सनातन धभि जागयण भहाशभा तानसेन  

444 36 2069-02-12 वद्देश्ववय ङ्झसवारम धाभ सन्त्मास आश्रभ  तानसेन-८ 

445 37 2069-03-06 भदन आश्रीत थभतृी सभाज सङ्टधाय भङ्जहरा सभङ्टह फल्ढेङगढी 

446 38 2069-03-06 ऩङ्टथऩरार थभतृी सभाज सङ्टधाय भङ्जहरा सभङ्टह फल्ढेङगढी-7 

447 39 2069-03-06 ऩङ्टथऩरार थभतृी सभाज सङ्टधाय भङ्जहरा सभङ्टह 
फल्ढेङगढी-२ 

 

आ.फ. 2069/70 भा दताि बएका सॊथथाको ङ्जववयण 

448 1 2069-04-15 याभऩङ्टय फजाय व्मवथथाऩन सङ्झभङ्झत याभऩङ्टय 

449 2 2069-04-28 थथानीम प्रमासभा साभाङ्ञजक सशक्तीकयण ऩाल्ऩा ऩाल्ऩा 

450 3 2069-05-12 प्रगती ब ङ्ट.ऩङ्ट. सैङ्झनक कल्माणकायी सथथा  ङ्ञचतङ्टिङधाया  

451 4 2069-05-17 शृ्रजनङ्ञशर ङ्जवकाश सभाज नेऩार गेझा-३ 

452 5 2069-05-18 ्मेष्ठ नागङ्चयक सॊघ तानसेन 

453 6 2069-05-18 सञ्जीवनी अनङ्टसन्त्धान केन्त्र तानसेन 

454 7 2069-05-20 तायादेवी शाही प्रङ्झतष्ठान  तानसेन-२ 

455 8 2069-05-24 ब ङ्ट.ऩङ्ट. सैङ्झनक सॊघ  गाडाॉकोट-४ 

456 9 2069-05-26 याभऩङ्टय शृ्रजनङ्ञशर मङ्टवा सभाज याभऩङ्टय  

457 10 2069-05-29 नेऩार ब ङ्टतऩङ्टवि सैङ्झनक कल्माणकायी क्रव तानसेन 

458 11 2069-06-21 शृ्रजनङ्ञशर अऩाॊग थवावरम्वन केन्त्र भदनऩोखया  

459 12 2069-07-02 ङ्ञजतचन्त्र याजेन्त्र थभतृी प्रङ्झतथठान ऩाल्ऩा ऩाल्ऩा  

460 13 2069-07-21 ठकङ्ट यी दशिन सभाज याभऩङ्टय-३ 

461 14 2069-07-23 राङ्घघारी मङ्टवा क्रव  भथमाभ-४ 

462 15 2069-07-23 अऩाङ्गता य अङ्झबबावक भैंरी सॊघ  दछाि याभऩङ्टय  

463 16 2069-08-05 दोबान मङ्टवा क्रव ऩाल्ऩा  

464 17 2069-08-19 ऩङ्टणािकोट सॊयऺण सॊम्वद्धिन तथा ङ्जवकास सङ्झभङ्झत बैयवथथान-१ 

465 18 2069-08-24 वौङ्छद्दक अऩाङ्गता अङ्झबबावकको सॊयऺण  खारीवन  

466 19 2069-08-27 धभि सॊथकृङ्झत सॊयऺण सङ्झभङ्झत ऩाल्ऩा ऩाल्ऩा  
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467 20 2069-09-22 साभाङ्ञजक मङ्टवा सभाज ऩाल्ऩा नेऩार दछाि 

468 21 2069-10-02 ङ्झभन प्रसाद ऻवारी तथा यैनादेवी प्रङ्झतष्ठान  ब ङ्टवनऩोखयी  

469 22 2069-10-15 ऩाल्ऩा मङ्टवा सॊजार  तानसेन-८ 

470 23 2069-10-22 औवे कल्माणकायी सभाज  अगिरी-१ 

471 24 2069-11-02 नौ दङ्टगाि देवी ब ङ्टतऩङ्टवि सैङ्झनक कल्माणकायी सॊथथा ङ्जवयकोट-७ 

472 25 2069-11-13 ऩाङ्चयरे्मक सॊयऺण सङ्झभङ्झत  तानसेन-४ 

473 26 2069-11-22 ङ्चयबय भ्मारी मङ्टनाइटेड क्रव  याभऩङ्टय  

474 27 2069-12-04 ङ्झरशङ्ञक्तमङ्टवा क्रव ऩाल्ऩा तानसेन-१४ 

475 28 2069-12-07 वॊशगोऩार मङ्टवा क्रव तानसेन-१४ 

476 29 2069-12-14 ऩाल्ऩा मङ्टनेथको केन्त्र  तानसेन-३ 

477 30 2069-12-22 साभाङ्ञजक ङ्जवकृङ्झत उन्त्भङ्टरन सभाज नेऩार दछाि 

478 31 2069-12-30 साभङ्टदाङ्जमक सेवा केन्त्र  बैयवथथान  

479 32 2069-12-30 गङ्टम्वा व्मवथथाऩन ङ्जवकास सङ्झभङ्झत दोबान-७ 

480 33 2070-01-04 ऩाल्ऩा सङ्टनचादी व्मवसाङ्जमक सॊघ तानसेन-४ 

481 34 2070-01-09 न्त्मूथटाय मङ्टवा क्रव भदनऩोखया  

482 35 2070-01-20 न्त्मू जन्मोती मङ्टवा क्रव  भदनऩोखया  

483 36 2070-01-29 जङ्टनताया सभाज ऩाल्ऩा जल्ऩा-७ 

484 37 2070-02-02 श्रीनगय मङ्टनेथको केन्त्र ऩाल्ऩा तानसेन-३ 

485 38 2070-03-06 यङ्जवङ्जकयण सभाज कल्माण सभङ्टह तानसेन-१ 

486 39 2070-03-17 ङ्चयमाज नेऩार   

487 40 2070-03-26 नव दृिी क्रव छहया-८ 

आ.फ. 2070/71 भा दताि बएका सॊथथाको ङ्जववयण 

488 1 2070-04-13 बम्वक मङ्टनाइटेड मङ्टथ क्रव ऩाल्ऩा ऩाल्ऩा 

489 2 2070-04-13 धभोदम दश अवताय वारन साॊथकृङ्झतक सभङ्टह याभऩङ्टय 

490 3 2070-04-15 ङ्ञचङ्छदऩानी कल्माण प्रङ्झतष्ठान  ङ्ञचङ्छदऩानी-७ 

491 4 2070-04-17 याभऩङ्टय मातामात व्मावसाङ्जमक सङ्झभङ्झत  याभऩङ्टय 

492 5 2070-04-23 ऩाल्ऩा ग्मास ङ्झडरय तानसेन-४ 
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493 6 2070-04-28 देउयारी साॊथकृङ्झतक अध्ममन प्रङ्झतथठान तानसेन-२ 

494 7 2070-05-11 ङ्ञशजिनङ्ञशर सभाज ऩाल्ऩा   

495 8 2070-05-23 ङ्झतरकङ्ट भायी ङ्जवष्णङ्ट कङ्ट भायी ङ्ञज.सी. थभतृी प्रङ्झतष्ठान  ङ्छठभङ्टये  

496 9 2070-05-30 सभाज सङ्टधाय आभा सभङ्टह याभऩङ्टय-६ 

497 10 2070-06-07 असहामहरुको ङ्झनम्ती सहमोगीहातहरु ताॉहङ्ट-१ 

498 11 2070-06-17 अगिरी नभङ्टना क्रव अगिरी  

499 12 2070-07-11 न्त्मू ङ्झथ्रथटाय मङ्टवा क्रव हङ्टॉगी-४ 

500 13 2070-07-21 दङ्टगाि भङ्ञन्त्दय सॊयऺण सङ्झभङ्झत याभऩङ्टय 

501 14 2070-08-28 भङ्टथरीभ सभाज ङ्जवकास प्रङ्झतथठान तानसेन-१५ 

502 15 2070-09-01 सङ्टकेतार ङ्ञशव भङ्ञन्त्दय ऺेर ङ्जवकास प्रङ्झतष्ठान दोबान-९ 

503 16 2070-09-04 

गमा यणभङ्टके्तश्वयी भङ्ञन्त्दय बगवती भङ्ञन्त्दय 
व्मवथथाऩन सङ्झभङ्झत याम्दी  

504 17 2070-09-11 ऩयभानन्त्द वार वृद्द कल्माण सॊघ तानसेन-४ 

505 18 2070-09-12 पङ्ट रवायी ब ङ्टतऩङ्टवि सैङ्झनक कल्माणकायी सॊथथा कसेनी-७ 

506 19 2070-10-13 भजङ्टवा भङ्जहरा सभङ्टह  हङ्टॉगी-६ 

507 20 2070-10-19 भहाभतृ्मङ्टञ्जम ङ्ञशवासन ऺेर ङ्जवकास सङ्झभङ्झत वयाङ्दी-९ 

508 21 2070-11-21 शङ्टब प्रबात भङ्जहरा सभङ्टह याभऩङ्टय-१ 

509 22 2070-11-25 धृत कौशीका गोर सङ्टनाय काकी   

510 23 2070/11/00 कल्माण मङ्टवा सङ्झभङ्झत तानसेन-३ 

511 24 2070-11-27 काङ्झरका थथर ऺेर ङ्जवकास प्रङ्झतथठान    

512 25 2070-11-28 एकर भङ्जहरा सॊयऺण सभाज  नामयरम्तरेस  

513 26 2070-12-04 साभङ्टदाङ्जमक अनङ्टसन्त्धान तथा खोज कामि नेऩार तानसेन  

514 27 2071-01-22 सशक्तीकयण केन्त्र ऩाल्ऩा तानसेन-२ 

515 28 2071-02-18 सम्ऩदा प्रङ्झतथठान  तानसेन-३ 

516 29 2071-02-21 रक्ष्भी प्रङ्झतबा ऩङ्टयथकाय प्रङ्झतथठान  तानसेन-१३ 

517 30 2071-02-22 ऩाल्ऩा पङ्झनिचय व्मावसामी सॊघ  ऩाल्ऩा 

518 31 2071/02/025 ङ्झग्रर आल्भङ्टङ्झनमभ तथा थटीर व्मावसामी सॊघ तानसेन-१० 
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519 32 2071-03-17 देउयारी मङ्टवा क्रव दोबान-२ 

आ.व. 2071/72 भा दताि बएका सॊथथाको ङ्जववयण 

520 १ 2071-05-03 याधा कृष्ण भङ्ञन्त्दय सॊयऺण तथा व्मवथथाऩन सङ्झभङ्झत   

521 २ 2071-05-25 घायाऩानी ङ्झसद्दगङ्टपा सॊयऺण तथा सम्वधिन सङ्झभङ्झत मम्घा 

522 ३ 2071-06-12 

श्रीनगय ऩमाि ऩमिटन तथा वन व्मवथथाऩन सभन्त्वम 
सङ्झभङ्झत ऩाल्ऩा 

523 4 2071-07-19 गणेश रार प्रधान प्रङ्झतथठान   

524 ५ 2071-07-23 यम्बादेवी ऩमिटन ङ्जवकास प्रङ्झतथठान  ताॉहङ्ट-8 

525 6 2071-08-08 

ङ्जवन्त्दवाङ्झसनी कारीका बगवती भङ्ञन्त्दय सॊयऺण 
सङ्झभङ्झत  भदनऩोखया-९ 

526 ७ 2071-08-10 ऩङ्टवॉ ऩाल्ऩा भजदङ्टय व्मवथथाऩन सङ्झभङ्झत   

527 ८ 2071-08-17 ब ङ्टऩ ङ्ट सैङ्झनक कल्माणकायी सॊथथा  ऩारङ्टङ्गभैनादी 

528 ९ 2071-09-06 हङ्चयत िाङ्ञन्त्त नेऩार ऩाल्ऩा   

529 10 2071-09-24 नव्मोती क्रव याभऩङ्टय-12 

530 ११ 2071-09-24 चण्डीदेवी भङ्जहरा सभङ्टह  कोल्डाडा 

531 12 2071-10-09 भङ्जहरा जागयण तथा कल्माण केन्त्र ऩाल्ऩा ऩाल्ऩा 

532 १३ 2071-10-18 साभाङ्ञजक आथॉक ङ्जवकास सॊघ नेऩार ऩाल्ऩा चाऩऩानी 

533 १४ 2071-10-25 सञ्चाय भञ्च ऩाल्ऩा तानसेन-15 

534 १५ 2071-11-14 वयाङ्दी भङ्जहरा सभङ्टह  वयाङ्दी-9 

535 16 2071-12-11 जनउद्दाय मङ्टवा क्रव ब ङ्टवनऩोखयी-7 

536 १७ 2071-12-11 बैयव नवङ्छदऩ उच्च भा.ङ्जव. ऩङ्टवि ङ्जवद्याथॉ सॊथथा छहया-५ 

537 18 2071-12-17 साभङ्टदाङ्जमक वहङ्टसॊचाय केन्त्र  भदनऩोखया-९ 

538 १९ 2071-12-20 ङ्झभवाय पङ्जिएको पूर   

539 २० 2071-12-23 सहकामि नेऩार ऩाल्ऩा   

540 २१ 2071-12-26 काङ्झरका देवी शान्त्तीधाभ  भङ्टझङ्टङ-४ 

541 22 2071-12-26 ग्राभीण ङ्जवकास प्रङ्झतथठान तानसेन  

542 २३ 2072-01-22 गङ्झतङ्ञशर मङ्टवा जागयण सभाज नेऩार ऩाल्ऩा 

543 24 2072-02-14 याभऩङ्टय बजन ङ्जकतिन भण्डरी याभऩङ्टय-९ 
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     आ.फ. 2072/73 भा दताि बएका सॊथथाको ङ्जववयण 

544 १ 2072-04-11 याभ जानकी भङ्ञन्त्दय ङ्झफकास ऩङ्चयषद याभऩङ्टय-८  

545 २ 2072-04-18 याङ्झनभहर मङ्टवा सभाज ऩाल्ऩा 

546 ३ 2072-04-24 कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩारन ङ्जवकास केन्त्र  खथमौरी  

547 ४ 2072-04-29 काङ्झरगण्डकी दङ्झरत उत्थान सभङ्टह  याभऩङ्टय  

548 ५ 2072-05-25 जागयण मङ्टवा क्रव याभऩङ्टय  

549 ६ 2072-05-29 गङ्टल्भेरी सॊगभ ऩाल्ऩा तानसेन  

550 ७ 2072-06-19 ङ्ञशतरादेवी भङ्ञन्त्दय ब्मवथथाऩन सङ्झभङ्झत तानसेन-१४ 

551 ८ 2072-06-24 याभऩङ्टय उद्योग वाङ्ञण्म सॊघ  याभऩङ्टय  

552 ९ 2072-06-29 असेदॊ मङ्टवा क्रव हङ्टॉगी-१  

553 १० 2072-07-11 ङ्झनङ्ञज वन भहासॊघ  ऩाल्ऩा 

554 ११ 2072-07-19 अगिरी जन चेतना मङ्टवा क्रव अगिरी  

555 १२ 2072-08-28 

नेऩार फन्त्धङ्ट ङ्ञचङ्छदऩानी प्रशाखा कङ्ट र देवता अनङ्टष्ठान 
सङ्झभती ङ्ञचङ्छदऩानी-८  

556 १३ 2072-08-29 ऩङ्चयवतिनका रागी हाम्रो आवाज छहया  

557 १४ 
 

नायी उङ्ङमन तथा ङ्जवकास प्रङ्झतष्ठान तानसेन-१  

558 १५ 2072-09-06 ब ङ्टत ऩङ्टवि सेङ्झनक सॊगगठन  भदनऩोखया  

559 १६ 2072-09-26 फगनास चेङ्ञचकोट ऩमिटन ङ्जवकास प्रङ्झतष्ठान  ऩाल्ऩा 

560 १७ 2072-09-29 जरेशी देवी भङ्जहरा सभङ्टह याभऩङ्टय  

561 १८ 2072-10-07 सहमारा ङ्जवकास केन्त्र ऩाल्ऩा 

562 १९ 2072-10-19 भाॊडी ङ्झसद्धफाफा गङ्टपा आश्रभ केन्त्र  ख्माहा-८  

563 २० 2072-10-19 आङ्जकि डाॉडा ऩमिटन ङ्जवकास केन्त्र  खथमौरी देउयारी  

564 २१ 2072-11-04 सयदाय उऩेन्त्र ङ्झसॊह काकी भौदजल्म गोरी सभाज ऩाल्ऩा 

565 २२ 2072-11-09 बैयव जनता आल्भङ्टनाई एशोङ्झसएसन  ऩाल्ऩा 

566 २३ 2072-11-16 नव दङ्टगाि भङ्ञन्त्दय ब्मवथथाऩन सङ्झभङ्झत तानसेन-१४  

567 २४ 2072-11-17 याना ग्राङ्झभण भङ्जहरा ङ्जवकास प्रङ्झतष्ठान याभऩङ्टय-१२  
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568 २५ 2072-11-30 साभाङ्ञजक जागयण तथा ङ्जवकास भञ्च तानसेन-६  

569 २६ 2072-12-01 फङ्झरहाङगादी ऺेर ङ्जवकास सङ्झभङ्झत फल्ढेङ्गगढी-८  

570 २७ 2072-12-07 याधा घनश्माभ भङ्ञन्त्दय सॊयऺण सङ्झभङ्झत याभऩङ्टय-४ 

571 २८ 2072-12-08 भङ्छदया ब्वसामी सॊघ  ऩाल्ऩा 

572 २९ 2072-12-12 सङ्टयेरी साङ्जहत्म सथकृती प्रङ्झतष्ठान ब ङ्टवनऩोखयी 

573 ३० 2072-12-30 भङ्टके्तश्वय ङ्ञशवारम प्रङ्झतष्ठान  खथमौरी  

574 ३१ 2073-01-17 नभिदेश्वय ङ्ञशवारम धाभ ब्मवथथाऩन सङ्झभङ्झत  तानसेन  

575 ३२ 2073-01-04 आयती बजन कृतन सॊयऺण सङ्झभङ्झत  तानसेन-३  

576 ३३ 2073-01-24 असाये भैरी क्रव ङ्झसद्धेश्वय-५  

577 ३४ 2073-01-27 रेकारी मङ्टवा क्रव अचिरे-६  

578 ३५ 2073-01-27 जनङ्जहत फौद्ध ङ्जवहाय ब्मवथथाऩन सङ्झभङ्झत याभऩङ्टय  

579 ३६ 2073-01-27 भङ्झनषा नेऩार  तानसेन  

580 ३७ 2073-01-31 

भौरा काङ्झरका भङ्ञन्त्दय सॊयऺण तथा ऺेर ङ्जवकास 
सङ्झभङ्झत याभऩङ्टय  

581 ३८ 2073-02-02 देउयारी भङ्जहरा ङ्जवकास केन्त्र याभऩङ्टय  

582 ३९ 2073-02-05 भण्डरी थऩोट्र्स क्रव ङ्झसरङ्टवा  

583 ४० 2073-02-16 कभरेश्वय भहादेव भङ्ञन्त्दय ब्मवथथाऩन सङ्झभङ्झत भदनऩोखया  

584 ४१ 2073-03-12 योटयी क्रव अप ऩाल्ऩा तानसेन  

585 ४२ 2073-03-15 फदािकोट सभाज सेवा केन्त्र  याभऩङ्टय  

586 ४३ 2073-03-22 ग्राङ्झभण सभाज केन्त्र  याभऩङ्टय  

आ.फ.2073/74 भा दताि बएका सॊथथाको ङ्जववयण 

587 ४४ 2073-04-17 कल्माणकायी आभा सभङ्टह  याभऩङ्टय-११ 

588 ४५ 2073-04-30 ग्राभीण सभाज केन्त्र याभऩङ्टय-१२ 

589 ४६ 2073-05-14 सहमारी मङ्टवा क्रव मम्घा  

590 ४७ 2073-05-27 सशङ्ञक्तकयण ङ्जवकास नेऩार तानसेन-७  

591 ४८ 2073-06-16 

श्रीभदयाभानङ्टज आश्रभ ङ्झफष्णङ्ट ऩादङ्टका ब्मवथथाऩन 
सङ्झभङ्झत ऩाल्ऩा 

592 ४९ 2073-06-19 साभाङ्ञजक बावनाको सायथी याभऩङ्टय  
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593 ५० 2073-07-18 जन जागतृी भङ्जहरा तथा आभा सभङ्टह याभऩङ्टय-११  

594 ५१ 2073-07-18 सजृनङ्ञशर भङ्जहरा तथा आभा सभङ्टह याभऩङ्टय-१३  

595 ५२ 2073-07-18 जन जागयण भङ्जहरा तथा आभा सभङ्टह याभऩङ्टय-१०  

596 ५३ 2073-07-18 न्त्मङ्ट सन साइन मङ्टथ क्रव दरिभडाॉडा-९  

597 ५४ 2073-08-15 कृष्ण देवी सभाज सङ्टधाय सभङ्टह याभऩङ्टय-३  

598 ५५ 2073-08-15 नेऩार थय घृतकौङ्ञशक गोरीम सभाज खथमौरी-४  

599 ५६ 2073-08-26 आधङ्टङ्झनक नेऩार तानसेन-४ 

600 ५७ 2073-08-30 जङ्टनङ्जकयी सभाज नेऩार ताहूॉ  

601 ५८ 2073-09-14 कफङ्टङ्झरमती वन भहासॊघ ऩाल्ऩा 

602 ५९ 2073-09-19 बैयव ग्राङ्झभण ङ्झफकास केन्त्र ऩाल्ऩा 

603 ६० 2073-10-17 

भानव अङ्झधकायको रागी भङ्जहरा एकर भङ्जहरा 
सभङ्टह  ऩाल्ऩा 

604 ६१ 2073-10-18 ्वारा देवी भङ्ञन्त्दय सॊयक्ष्ण सङ्झभङ्झत याभऩङ्टय ऩाल्ऩा 

605 ६२ 2073-10-19 देउयारी ङ्ञशफ भङ्ञन्त्दय ब्मवथथाऩन सङ्झभङ्झत तानसेन-७  

606 ६३ 2073-11-02 दङ्टगाि भङ्ञन्त्दय सॊयऺण सङ्झभङ्झत भदनऩोखया  

607 ६४ 2073-11-04 टाऩङ्ट धाभ ऺेर ङ्जवकास सङ्झभङ्झत  याभऩङ्टय-१  

608 ६५ 2073-11-09 ग्राङ्झभण भङ्जहरा सभङ्टह अफिसी याभऩङ्टय  

609 ६६ 2073-11-09 रारी गङ्टयाॉस आभा सभङ्टह याभऩङ्टय  

610 ६७ 2073-11-09 रक्ष्भी भात ृङ्जवकास  केन्त्र  याभऩङ्टय  

611 ६८ 2073-11-12 कार बैयव काभना भङ्ञन्त्दय ब्मवथथाऩन सङ्झभङ्झत दोबान-७  

612 ६९ 2073-11-22 प्रगङ्झतङ्ञशर मङ्टवा सभाज  याभऩङ्टय  

613 ७० 2073-11-27 नव जनसेवा मङ्टवा भञ्च याभऩङ्टय-५  

614 ७१ 2073-12-27 यङ्ञञ्जका देवी भङ्ञन्त्दय ब्मवथथाऩन सङ्झभङ्झत फगनासकारी-२  

615 ७२ 2073-12-28 ङ्झसङ्छद्द ङ्जवनामक गणेश भङ्ञन्त्द्यय ब्मवथथाऩन सङ्झभङ्झत  तानसेन-१०  

616 ७३ 2074-01-11 भङ्जहरा उत्थान गाॉउ सभन्त्वम सङ्झभङ्झत  ङ्झनथदी-४ 

617 ७४ 2074-01-12 ङ्झबभसेन भङ्जहरा ङ्जवकास केन्त्र याभऩङ्टय-४ 

618 ७५ 2074-01-12 भोडिन मङ्टथ सोसाइटी याभऩङ्टय-४  
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619 ७६ 2074-01-16 ऩङ्चयवतिनका रागी ङ्ञशवशङ्ञक्त भङ्जहरा सभङ्टह याभऩङ्टय-७  

620 ७७ 2074-02-10 प्रगङ्झतङ्ञशर ब ङ्ट.ऩङ्ट.सैङ्झनक कल्माणकायी सॊथथा ङ्झनथदी-४  

621 ७८ 2074-02-22 ब ङ्टवनेश्वयीदेवी भन्त्दीय सॊयऺण सङ्झभङ्झत तानसेन-१३ 

622 ७९ 2074-02-31 याभऩङ्टय भण्डरी सॊयऺण सङ्झभङ्झत याभऩङ्टय-५  

आ.फ. 2074/75 भा दताि बएका सॊथथाको ङ्जववयण 

623 ८० 2074-04-19 जायरुक आभा सभङ्टह याभऩङ्टय-१०  

624 ८१ 2074-04-32 एकता मङ्टवा सॊघ ऩाल्ऩा 

625 ८२ 2074-05-19 ङ्ञशवारम भङ्ञन्त्दय व्मवथथाऩन सङ्झभङ्झत यम्बा-३ 

626 ८३ 2074-05-30 कङ्ट भार गाॉउ आभा सभङ्टह याभऩङ्टय-१० 

627 ८४ 2074-06-02 अिब ङ्टजा मङ्टवा क्रव  तानसेन-१४ 

628 ८५ 2074-06-04 सनयाईज मङ्टवा क्रव याभऩङ्टय-१  

629 ८६ 
2074/06/04
7 ऩाल्ऩा ङ्जवऩश्मना केन्त्र ऩाल्ऩा 

630 ८७ 2074-06-24 ऩयोऩकाय आभा सभाज याभऩङ्टय-८  

631 ८८ 2074-06-26 कोराटाय याहाटाय दङ्झरत उत्थान सभाज याभऩङ्टय-८  

632 ८९ 2074-09-09 ङ्जिमाङ्ञशर भगय उत्थान सभङ्टह याभऩङ्टय-७  

633 ९० 2074-10-03 रारीगङ्टयाॉस फैसेधाया भङ्जहरा सभङ्टह तानसेन-७ 

634 ९१ 2074-10-07 थटङ्टडेन्त्स च्माङ्चयटेमय सोसाइटी  तानसेन  

635 ९२ 2074-10-28 प्रगङ्झतङ्ञशर मङ्टवा क्रव ङ्झतनाउ-१ 

636 ९३ 2074-10-29 ङ्झसजिनङ्ञशर ङ्जवश्वकभाि सभाज तानसेन  

637 ९४ 2074-10-29 ऩाल्ऩा व्माऩाय सॊघ तानसेन  

638 ९५ 2074-11-18 याभऩङ्टय कभिचायी ङ्झभरन केन्त्र याभऩङ्टय  

639 ९६ 2074-11-09 टेल्स नेऩार मङ्टवा क्रव  तानसेन  

640 ९७ 2074-11-22 फयाहदेवी मङ्टवा क्रव  ङ्झनथदी-५ 

641 ९८ 2074-12-04 नेऩार पोटो ऩरकाय ङ्ञजल्रा सॊघ तानसेन  

642 ९९ 2074-12-04 जनभङ्टखी भन्त्छेरङ्टङ्ग केन्त्र याभऩङ्टय-९ 

643 १०० 2074-12-04 याभऩङ्टय मङ्टवा ङ्जवकास याभऩङ्टय-६ 

644 १०१ 2074-12-22 भानव थवाथ्म सेवा सॊथथा नेऩार    
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645 १०२ 2075-01-11 सहमारी नेऩार  याभऩङ्टय  

646 १०३ 2075-01-12 सत्मवती ङ्जवकास केन्त्र याभऩङ्टय  

647 १०४ 2075-01-24 तानसेन पोहोय व्मवथथाऩन केन्त्र तानसेन  

648 १०५ 2075-01-25 केभ फहादङ्टय थभतृी प्रङ्झतष्ठान ऩाल्ऩा 

649 १०६ 2075-01-24 सऺभ भङ्जहरा सभङ्टह ङ्झनथदी-५ 

650 १०७ 2075-02-01 याङ्झनफास मङ्टवा क्रव यम्बा-२ 

651 १०८ 2075-02-03 रारीगङ्टयाॉस मङ्टवा क्रव भाथागढी-२ 

652 १०९ 2075-02-06 कृष्ण साभाङ्ञजक ङ्जवकाश सभाज   

653 ११० 2075-02-14 एकता आभा सभङ्टह  याभऩङ्टय-१ 

654 १११ 2075-02-24 ओङ्ञद्द्वश्राभ धाभॉक ऩमिटन ङ्जवकास सङ्झभङ्झत   

655 ११२ 2075-02-25 सभदृ्दी भङ्जहरा सभाज नेऩार   

656 ११३ 2075-02-27 रक्ष्भी भङ्जहरा सभङ्टह यम्बा-१  

आ.फ. 2075/76 भा दताि बएका सॊथथाको ङ्जववयण 

657 ११४ 2075-04-08 काङ्झरका आभा सभङ्टह   

658 ११५ 2075-04-14 काङ्झरगण्डकी आभा सभङ्टह   

659 ११६ 2075-05-29 ऩाल्ऩा वृन्त्दावन धाभ  तानसेन-८ 

660 ११७ 2075-08-04 सजृना आभा सभङ्टह याभऩङ्टय-१०  

661 ११८ 2075-08-09 हेल्ऩपङ्ट र हेन्त्ड्स मङ्टवा क्रव   

662 ११९ 2075-09-03 मङ्टथ मङ्टङ्झनमन भटेयी  याभऩङ्टय-५ ऩाल्ऩा 

663 १२० 2075-09-08 भगय सॉथकृङ्झत सॊयऺण तथा व्मवथथाऩन सङ्झभङ्झत   

664 १२१ 2075-09-09 अऩवाडि भोङ्जवङ्झरटी ऩङ्टनिथथाऩना केन्त्र ऩाल्ऩा   

665 १२२ 2075-09-19 सातदोफाटो साभङ्टदाङ्जमक सभङ्टह   

666 १२३ 2075-09-22 यभणेश्वय भहादेव सेवा सङ्झभङ्झत यम्बा-१  

667 १२४ 2075-09-26 नमाॉ ङ्जवहानी भात ृसभङ्टह याभऩङ्टय-१ 

668 १२५ 2075-10-06 तानसेन बजन सॊग्रह तानसेन-३  

669 १२६ 2075-10-13 यम्देर काङ्झरका भङ्ञन्त्दय व्मवथथाऩन सङ्झभङ्झत यम्बा-१  

670 १२७ 2075-10-13 काङ्झरगण्डकी पाउण्डेसन नेऩार  याभऩङ्टय-५  



 
 

 
 53 

 

वाङ्जषिक फङ्टरेङ्जटन ०७७/७८ 
  

671 १२८ 2075-10-29 जरुवाऩानी आभा सभङ्टह याभऩङ्टय-८ 

672 १२९ 2075-10-29 जन चाहना आभा सभङ्टह याभऩङ्टय-८  

673 130 2075-10-29 रक्ष्भीनायामण धाभ एवॊ ङ्जऩऩर सॊयऺण प्रङ्झतष्ठान  यम्बा-१  

674 १३१ 2075-11-13 ऩङ्चयवतिनका रागी मङ्टवा  ङ्झनथदी-४  

675 132 2075-12-12 ब ङ्टटङ्टके साभङ्टदाङ्जमक सभङ्टह भाथागढी-१ 

676 १३३ 2075-12-13 याभऩङ्टय ङ्जवद्यङ्टतीम व्मवसामी सॊघ याभऩङ्टय  

677 134 2075-12-13 तेल्घा साभङ्टदाङ्जमक सभङ्टह तानसेन-१० 

678 १३५ 2075-12-20 थमाङजारी सभाज ऩाल्ऩा   

679 136 2075-12-20 साभाङ्ञजक उङ्ङती तथा कल्माणकायी सभाज नेऩार याभऩङ्टय-४  

680 १३७ 2075-12-28 जनचेतना मङ्टवा क्रव ङ्झनथदी-५ 

681 138 2075-12-28 थव कृष्ण फहादङ्टय काभङ्ट भगय थभतृी सभङ्टह भाथागढी-४ 

682 १३९ 2076-01-03 उद्यभशीर ङ्ञशऩ ङ्जवकास केन्त्र नेऩार   

683 140 2076-01-05 नायी  साङ्जहत्म तथा साॉथकृङ्झतक प्रङ्झतष्ठान  तानसेन-४ 

684 १४१ 2076-02-05 

ऩाल्ऩा होटर तथा येिङ्ट येन्त्ट व्मवसामी सॉघ तानसेन 
ऩाल्ऩा तानसेन  

685 142 2076-02-16 कारीका मङ्टवा क्रव  याभऩङ्टय-४  

686 १४३ 2076-12-21 याधा कृष्ण आभा सभङ्टह याभऩङ्टय-१०  

687 144 2076-03-09 नव्मोती आभा सभङ्टह याभऩङ्टय-८  

आ.फ. 2076/77 भा दताि बएका सॊथथाको ङ्जववयण 

688 १४५ 2076-04-09 ऩाल्ऩारी नाट्यकरा साॉथकृङ्झतक सभङ्टह तानसेन-६  

689 146 2076-04-29 योटयी क्रव अप ऩाल्ऩा तानसेन-७ 

690 १४७ 2076-05-03 ङ्झसतरनगय आभा सभङ्टह याभऩङ्टय-३  

691 148 2076-05-03 भणी भङ्टकङ्ट न्त्द क्रव तानसेन-७  

692 १४९ 2076-06-08 बैयव मङ्टवा क्रव यैनादेवी छहया-१ 

693 150 2076-08-16 

सतन्त्च ङ्टरी बगवती भङ्ञन्त्दय व्मवथथाऩन तथा सॊयऺण 
सङ्झभङ्झत फगनासकारी-२ 

694 १५१ 2076-09-01 भौका नेऩार  तानसेन-१ 

695 152 2076-09-08 नेऩार भङ्जहरा उद्यभी सॊघ ऩाल्ऩा ऩाल्ऩा 
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696 १५३ 2076-09-22 फैशीगोदाभ साभङ्टदाङ्जमक सॊथथा भाथागढी-१ 

697 154 2076-10-06 ऩाल्ऩारी ढाका सॊघ तानसेन-४ 

698 १५५ 2076-10-08 तानसेन होभथटे सङ्झभङ्झत ऩाल्ऩा तानसेन-३ 

699 156 2076-10-10 यश्भी प्रबास सेवा सभाज  तानसेन-७  

700 १५७ 2076-10-15 ऩङ्चयवतिनशीर मङ्टवा क्रव   

701 158 2076-10-19 ङ्झसजिनशीर मङ्टवा सभाज  याभऩङ्टय-३  

702 १५९ 2076-10-26 असहाम सेवा केन्त्र यैनादेवी छहया-४ 

703 160 2076-11-04 

फङ्टढीकोट दङ्टगाि भङ्ञन्त्दय व्मवथथाऩन एवॊ सॊयऺण 
सङ्झभङ्झत भाथागढी-१ 

704 १६१ 2076-11-06 फसऩाकि  सयसपाई तथा व्मवथथाऩन सङ्झभङ्झत तानसेन-६ 

705 162 2076-11-13 काङ्झरका आभा सभङ्टह फगनासकारी-४ 

706 १६३ 2076-11-21 कल्ऩवासी सेवा सङ्झभङ्झत फगनासकारी-४ 

707 164 2076-11-22 श्रीनगय ङ्जवऻान क्रव तानसेन  

708 १६५ 2076-11-28 

ङ्जऩऩरडाॉडा ऩमािवयण तथा ऩमिटन व्मवथथाऩन 
सङ्झभङ्झत भाथागढी-२ 

709 166 2076-12-04 श्री गोखािरीगाॉउ राखे सभङ्टह याभऩङ्टय-८  

710 १६७ 2076-12-05 श्री जनङ्ञशवारम भङ्ञन्त्दय व्मवथथाऩन सङ्झभङ्झत फगनासकारी-२  

आ.फ. 207७/7८ भा दताि बएका सॊथथाको ङ्जववयण 

७११ १ २०७७-०४-०८ ऩयोऩकायी मङ्टवा क्रफ ङ्चयङ्ञब्दकोट-४ 

७१२ २ २०७७-04-19 श्री नवदङ्टगाि मङ्टवा क्रफ याभऩङ्टय-४ 

713 ३ २०७७-04-२० श्री ङ्जवश्व आध्मात्भ मोग ध्मान आश्रभ तानसेन-६ 

714 ४ २०७७-0५-०1 सङ्जहद सूमि प्रसाद ङ्ञघङ्झभये अध्ममन केन्त्र याभऩङ्टय-५ 

715 ५ २०७७-0५-३1 श्री एङ्जककृत मङ्टवा क्रफ याभऩङ्टय-१० 

718 ६ २०७७-0६-०9 नवङ्जकयण नेऩार तानसेन-३ 

719 ७ २०७७-0६-२9 श्री नव जनचेतनशीर सॊथकृङ्झत सॊयऺण सभाज याभऩङ्टय-८ 

720 ८ २०७७-0८-२२ चण्डी साभङ्टदाङ्जमक ऩङ्टथतकारम तानसेन-१ 

721 ९ २०७७-0९-०२ सभाजसेवी भङ्जहरा सभन्त्वम सङ्झभङ्झत यैनादेवी छहया-२ 
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722 १० २०७७-0९-1२ रुरु गौसेवा आश्रभ तानसेन-१४ 

723 ११ २०७७-0९-1७ श्री दरान अनङ्टसन्त्धान केन्त्र तानसेन-६ 

724 १२ २०७७-0९-२३ श्री ङ्ञशवदङ्टगाि भङ्ञन्त्दय व्मवथथाऩन सङ्झभङ्झत ऩूविखोरा-३ 

724 १३ २०७७-१0-०9 ऩाल्ऩा मङ्टनेथको सभाज तानसेन-६ 

725 १४ २०७७-04-19 ऩाल्ऩा ङ्ञजल्रा पङ्ट टवर सॊघ तानसेन-६ 

726 १५ २०७७-११-19 ढङ्टॊ गेनडाॉडाॉ साभङ्टदाङ्जमक सॊथथा भाथागढी-१ 

727 १६ २०७७-११-२५ ङ्ञशव भङ्ञन्त्दय पङ्ट रवायी सॊयऺण सङ्झभङ्झत याभऩङ्टय-१० 

728 १७ २०७७-१२-११ श्री सभाज सेवा मङ्टवा क्रफ भाथागढी-२ 

729 १८ २०७७-१२-१३ श्री दङ्टगाि देवी भङ्ञन्त्दय व्मवथथाऩन सङ्झभङ्झत याभऩङ्टय-२ 

730 १९ २०७७-१२-१६ श्री ऻान कङ्ट भायी शे्रष्ठ थभङृ्झत कल्माण प्रङ्झतष्ठान फगनासकारी-३ 

731 २० २०७७-१२-१८ राङ्गघारी ग्र ङ्टऩ (एर.जी.) तानसेन-४ 

732 २१ २०७७-१२-२४ ङ्जकसान मङ्टवा क्रफ यम्बा-५ 

733 २२ २०७८-०१-०६ श्री न्त्मू शाङ्ञन्त्तङ्छदऩ मङ्टवा क्रफ याभऩङ्टय-३ 

734 २३ २०७८-०१-०६ श्री यहवास मङ्टवा जागयण सभूह भाथागढी-७ 

735 २४ २०७८-०३-१७ सोभादी तानसेन सम्ऩकि  सभाज तानसेन-४ 
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२०. र्िल्ला प्रशासन कार्ािलर्मा पेश गरिने र्नवेदनको नमूना/ढााँचा  

 

२०.१ भाईङ्झतको नाभथय वतन कामभ गयी सॊशोङ्झधत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ भाग ङ्झनवेदन 
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२०.२ नागङ्चयकता प्रभाणऩरको अङ्झबरेख उताय गङ्चय ऩाउने ङ्झनवेदन 
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२०.३ District Verification Sample 
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२०.४ याहदानी उऩरब्ध / र ङ्टत ङ्झसपाङ्चयसको राङ्झग ङ्झनवेदन 
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२१. तथफीय 
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कोङ्झबड - १९ सॊिभण 
योकथाभ य 
न्त्मूङ्झनकयणको राङ्झग 
सेवाग्रही कामािरम प्रवेश 
गयेऩङ्झछ साफङ्टन ऩानीरे 
हात धङ्टने व्मवथथा । 

ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम 
ऩाल्ऩाको 

नागङ्चयक फडाऩर 
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कामािरम प्रवेशद्वायको छेउभा कोठा नॊ. सङ्जहतको शाखाहरुको सूची 
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गबिवङ्झत तथा नव-
आभाको राङ्झग आयाभ 
तथा ङ्ञशशङ्ट थतनऩान 

कऺ 

कभिचायी ङ्झभरन केन्त्र 
ऩाल्ऩा तथा गोयख 

दर गणको सहमोगभा 
ङ्झनङ्झभित प्रङ्झतऺारम 
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ङ्ञजल्रा प्रशासन 
कामािरमको 
प्रवेशद्वायभा 
कामािरमको 

सूचना 
अङ्झधकायीको 
ङ्जववयण 
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प्रभङ्टख ङ्ञजल्रा अङ्झधकायी 
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सहामक प्रभङ्टख ङ्ञजल्रा अङ्झधकायी 
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रेखा शाखा 
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भङ्टद्दा तथा हातहङ्झतमाय शाखा 
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अङ्झबरेख शाखा 

 

 

 

 

 

 याहदानी शाखा 
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ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरमको इजरास 
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ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरमको 
फैठक/सबा हर 
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ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम, ऩाल्ऩा 
Website: http://daopalpa.moha.gov.np 

Email : daopalpa@gmail.com 

Facebook page: https://www.facebook.com/dao.palpa.148 

Facebook Id : ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम, ऩाल्ऩा 

Contact Number: 075-520125 / 520124 
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