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ङ्ञजल्रा प्रशासन कामावरम, सङ्टनसयीको ऩङ्जहरो 
तै्रभाङ्झसक प्रगङ्झत ङ्जववयण 

(Proactive Disclosure) 

१. ङ्ञजल्रा प्रशासन कामावरमको ऩङ्चयचम  ्

ङ्जव.सॊ. 2008 सारभा गहृ भन्त्रारमको स्थाऩना तथा ङ्जव.सॊ. 2017 सारको शासकीम व्मवस्था ऩङ्चयवतवन 
ऩश्चात नेऩारराई १४ अञ्च र, ७५ ङ्ञजल्राभा ङ्जवबाजन गयी अञ्चसराधीश य प्रभङ्टख ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीको व्मवस्था 
गङ्चयमो । स्थानीम प्रशासन ऐन, २०२८ प्रायम्ब बएऩङ्झछ अञ्चाराधीश य प्रभङ्टख ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीको काभ, कतवव्म 
य अङ्झधकायराई कानङ्टनी रुऩभा व्मवङ्ञस्थत गङ्चयमो । 

ङ्ञजल्राभा शाङ्ञन्त, सङ्टव्मवस्था य सङ्टयऺा कामभ गयी जनताको जीउ, धन य स्वतन्त्रताको सॊयऺण गनङ्टव ङ्ञजल्रा 
प्रशासन कामावरमको भङ्टख्म उद्देश्म हो । स्थानीम प्रशासन ऐन, 2028 रेङ्ञजल्रा प्रशासन कामावरमको काभ, 
कतवव्म य अङ्झधकायहरुको व्मवस्था गयेको छ । ङ्ञजल्राको सभग्र शाङ्ञन्त-सङ्टयऺा कामभ गदै सॊघ, प्रदेश य स्थानीम 
तहफाट सॊचाङ्झरत ङ्जवङ्झबङ्ङ  ङ्जवकास ङ्झनभावणका कामवभा सभन्वमात्भक एवॊ सहजऩूणव वातावयण स्थाङ्जऩत गनङ्टव नै ङ्ञजल्रा 
प्रशासन कामावरमको भङ्टख्म कतवव्म हो । साथै ङ्ञजल्राभा अऩयाध योकथाभ य ङ्झनमन्त्रणका राङ्झग स्थानीम, प्रदेश य 
सॊघद्वाया ङ्झनङ्झभवत कानङ्टनको कामावन्वमन गनङ्टव गयाउनङ्ट, कानङ्टनद्वाया ङ्झनदेङ्ञशत ङ्जवषमहरुभा न्माम ङ्झनरुऩण गनङ्टव गयाउनङ्ट, 
ङ्ञजल्राङ्झबत्र स्थाङ्जऩत साववजङ्झनक सम्ऩङ्ञिको येखदेख, भभवत-सम्बाय गनङ्टव गयाउनङ्ट, ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन तथा याहत 
ङ्जवतयण गने, आऩूङ्झतव व्मवस्थाऩन य वस्तङ्ट तथा सेवाको गङ्टणस्तङ्चयमताको सङ्टङ्झनङ्ञश्च तता प्रदान गने, कारोफजायी 
ङ्झनमन्त्रण तथा उऩबोक्ताको हक-ङ्जहत सॊयऺणका राङ्झग ङ्जवङ्झबङ्ङग ङ्झनकामसॉग सभन्वम गयी फजाय अनङ्टगभन गने जस्ता 
कामवहरु ऩङ्झन मस कामावरमरे गनङ्टवऩदवछ । ङ्ञजल्राभा नागङ्चयकहरुराई नाफारक ऩङ्चयचम-ऩत्र, नागङ्चयकता तथा 
याङ्जिम ऩङ्चयचम-ऩत्र प्रदान गयी उनीहरुको व्मङ्ञक्तकदेङ्ञख जैङ्जवक ङ्जववयणसम्भको सॊकरन, अङ्झबरेखाङ्कन, व्मवस्थाऩन 
एवॊ सॊयऺण गने कामवभा ऩङ्झन मस कामावरमको भहत्वऩूणव बङू्झभका यहेको छ। 

१.१. ङ्ञजल्राको ङ्ञचनायी  ्
सङ्टनसयी ङ्ञजल्रा नेऩारको प्रदेश न. १ भासाङ्जवकको ऩूवावञ्चर ङ्जवकास ऺेत्रको कोशी अञ्चरभा यहेको अत्माङ्झधक 

जनघनत्व बएको ङ्ञजल्रा हो । प्रदेश ङ्झबत्रको  ऐङ्झतहाङ्झसक गौयव फोकेको सङ्टनसयी ङ्ञजल्राधाङ्झभवक , शैङ्ञऺक तथा 
ऩमवटकीम ङ्ञजल्राको रूऩभा ऩङ्चयङ्ञचत छ । मस ङ्ञजल्राको दङ्ञऺणभा बायत ,  ऩूववभा भोयङ ङ्ञजल्रा , उियभा धनकङ्ट टा 
ङ्ञजल्रा य ऩङ्ञश्चभभा उदमऩङ्टय ङ्ञजल्रा य सप्तकोशी नदीरे सप्तयी ङ्झसत छङ्टट्याएको छ । इनरूवा महाॉको सदयभङ्टकाभ 
हो बने प्रभङ्टख शहय धयान य इटहयी हो । १२५७ फगव ङ्जक.ङ्झभ. ऺेत्रपर यहेको मस ङ्ञजल्राभा ७ ,५३,३२८ 
भाङ्झनसको फसोफास यहेको छ । मस ङ्ञजल्राभा ऩक्की सडक १९५ ङ्जक.ङ्झभ. , ग्राबेर ३९९ ङ्जक.ङ्झभ. य कच्ची सडक 
६५७.५ ङ्जक.ङ्झभ. यहेको छ । अङ्झधकाॊश बाग तयाईभा ऩने सङ्टनसयी ङ्ञजल्राफासीको भङ्टख्म ऩेशा कृङ्जष हो । धान , 

गहङ्टॉ, दरहन, तेरहन ऩङ्झछ उखङ्ट , जूट य सङ्टतॉ ऩङ्झन मस ङ्ञजल्राभा उत्ऩादन हङ्टन्छ। सङ्टनसयी ङ्ञजल्रा दङ्ञऺणभा सभङ्टद्र 
सतहदेङ्ञख १५२ ङ्झभटय य उियभा ९१४ ङ्झभटय उचाईभा यहेको छ। ङ्ञजल्राभा भङ्टख्मतमा् याई , ङ्झरम्फू, फाहङ्टन, ऺेत्री, 
नेवाय, थारू, मादव, भेहता, सताय य भङ्टसरभान जाङ्झतको फसोफास ऩाइन्छ। शैङ्ञऺक ऺेत्रभा सभेत अग्रणी यहेको मस 
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ङ्ञजल्राभा भेङ्झडकर , इङ्ञन्जङ्झनमय, पङ्ट ड टेकनोरोङ्ञज रगामत सफै ङ्झफषमको गङ्टणस्तङ्चयम अध्ममन अध्माऩन बैयहेको 
ऩाइन्छ । 

१.२. सङ्टनसयी ङ्ञजल्राको नकसा  ्
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२. ङ्ञजल्रा प्रशासन कामावरमको काभ कतवव्म य अङ्झधकाय ्

स्थानीम प्रशासन ऐन, २०२८ तथा अन्म प्रचङ्झरत ऐन, ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ ङ्ञजल्रा प्रशासन कामावरमको काभ, 
कतवव्म य अङ्झधकायी ङ्झनम्न फभोङ्ञजभ यहेका छन ्। 

 ङ्ञजल्राभा शाङ्ञन्त, सङ्टयऺा य सङ्टव्मवस्था कामभ गने, 
 ङ्ञजल्राभा सञ्चाङ्ञ ङ्झरत ङ्ञजल्रास्तयका ङ्जवकास ङ्झनभावण कामवहरुभा सभन्वम य सहमोग गने, 
 ङ्ञजल्राङ्झबत्र यहेका नेऩार सयकायका सम्ऩङ्ञिको येखदेख य भभवत-सम्बाय गने, 
 नाफारक ऩङ्चयचम-ऩत्र ङ्जवतयण तथा ङ्जववयण अङ्झबरेखाङ्कयन गने,  

 नागङ्चयकता ङ्जवतयण तथा ङ्जववयण अङ्झबरेखाङ्कसन य सॊयऺण गने,  
 याङ्जिम ऩङ्चयचम-ऩत्र ङ्जवतयण तथा ङ्जववयण अङ्झबरेखाङ्कन गने, 
 याहदानीको ङ्झसपाङ्चयस तथा ङ्जवतयण गने, 
 ङ्ञजल्राभा आइऩने ङ्जवऩद्का घटनाहरुको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी काभहरु गने, 
 फजाय अनङ्टगभन तथा कारोफजायी ङ्झनमन्त्रण गने, 
 सॊघ-सॊस्था दताव, नङ्जवकयण य खायेजी गने, 
 हातहङ्झतमायको ईजाजत प्रदान, नङ्जवकयण य नाभसायी गने, 
 अवैध भङ्छदया ङ्झफङ्जि ङ्जवतयण तथा उत्ऩादन ङ्झनमन्त्रण गने, 
 ङ्झनमभानङ्टसाय भङ्टआब्जा ङ्झनधावयण य ङ्जवतयण, 
 ङ्ञजल्रास्तयभा साववजङ्झनक उत्सव, याङ्जिम ङ्छदवस भनाउने, 
 ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत कामावरमहरुको सभन्वम एवॊ अनङ्टगभन, येखदेख तथा ङ्झनमन्त्रण गने, 
 प्रचङ्झरत कानङ्टनद्वाया ङ्झनदेङ्ञशत ङ्जवषमहरुभा न्माम ङ्झनरुऩण गने, 
 प्रचङ्झरत कानङ्टन य नेऩार सयकायद्वाया ङ्झनदेशन बए फभोङ्ञजभ अन्म काभ कायवाही गने, 
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२.१. ङ्ञजल्रा प्रशासन कामावरम सङ्टनसयीको सॊगठन सॊयचना ्
नेऩार सयकाय 
गहृ भन्त्रारम 

ङ्ञजल्रा प्रशासन कामावरम,सङ्टनसयीको सॊगठन सॊचना 
 

 

प्रभुख जिल्रा 
अधधकायी

या.ऩ.प्र.(प्र)-१

सहामक प्रभुख जिल्रा 
अधधकायी

या.ऩ.द्वि.(प्र)-१

प्रशासककम अधधकृत
या.ऩ.त.ृ (प्र)-१

स्थानीम प्रशासन तथा 
शा.सु. शाखा
ना.सु.-२
खरयदाय-२
ह.स.चा.-२
का.स.-१

आधथिक प्रशासन शाखा
रेखाऩार-२
खरयदाय-२
ह.स.चा.-२
का.स.-१

प्रशासककम अधधकृत
या.ऩ.त.ृ (प्र)-१

याहदानी जिन्सी दताि 
चरानी शाखा

ना.सु.-२
क.अ.-१
खरयदाय-१
का.स.-१

गुनासो सुनिुाइ तथा 
अभबरेख व्मिस्थाऩन 

शाखा
ना.सु.-२
खरयदाय-१
का.स.-१

सहामक प्रभुख जिल्रा 
अधधकायी

या.ऩ.द्वि.(प्र)-१

प्रशासककम अधधकृत
या.ऩ.त.ृ (प्र)-१

नागरयकता शाखा
ना.सु.-२
क.अ.-१
खरयदाय-१
का.स.-१

नागरयकता प्रततभरऩी 
शाखा

ना.सु.-२
क.अ.-१
खरयदाय-१
का.स.-१

प्रशासककम अधधकृत
या.ऩ.त.ृ (प्र)-१

भुद्धा तथा हातहततमाय 
शाखा

ना.स.ु-२
खरयदाय-१
का.स.-१
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२.२. ङ्ञजल्रा प्रशासन कामावरम सङ्टनसयीको कभवचायी ङ्जववयण ्

ङ्झस॰ 
नॊ॰ शाखा/पाॉट 

कोठा 
नॊ कभवचायीको नाभ थय ऩद भोफाइर नॊ॰ कैङ्जपमत 

 १ 

  
  
  
  
  
  

१ पङ्ञणन्द्र भङ्ञण ऩोखयेर प्र.ङ्ञज.अ. 9852087777    

२ २ भहेश कङ्ट भाय ऩोखयेर स.प्र.ङ्ञज.अ. 9852044151    

३ १७ ङ्ञचयङ्ञन्जङ्जव बट्टयाई प्र.अ. 9849663364    

४ १३ सङ्टङ्झधय सापी प्र.अ. 9860689028    

५ १६ ङ्झत्ररोचन न्मौऩाने प्र.अ. 9852032988    

६ १६ तोमानाथ रम्सार प्र.अ. 9852052123 काजभा  

७ 

प्रश
ास
न 
शा
खा

 

१४
 

ङ्ञशवयाज खड्का ना.सङ्ट. 9842943265    

८ भनङ्ट ऩोखयेर ना.सङ्ट. 9842079007    

९ नायामणी थाऩा भगय टा.ना.सङ्ट. 9842120600    

१० नायामण प्रसादन्मौऩाने खङ्चयदाय 9842066536    

११ 

ना
गङ्च
यक

ता
/प्र
ङ्झत
ङ्झर
ङ्जऩ 

१५
/१

६ 

भोहन सङ्टवेदी ना.सङ्ट. 9852061945    

१२ ङ्जवनोद कङ्ट भाय भण्डर ना.सङ्ट. 9843520498    

१३ अङ्झबनायामण बट्टयाई ना.सङ्ट. 9842064277    

१४ ङ्ञशवहयी बट्टयाई खङ्चयदाय 9842030769    

१५ अनङ्टशा दाहार खङ्चयदाय 9862000078    

१६ यङ्जव वावङ्ट येग्भी खङ्चयदाय 9840215622    

१७ ङ्जवङ्झनता याई खङ्चयदाय 9852830072    

१८ 

भङ्ट द्द
ा 

१०
 

सङ्टफोधयाज नेऩार ना.सङ्ट. 9849158989    

१९ सङ्ञन्दऩ सङ्टवेदी ना.सङ्ट. 9852060132    

२० सङ्टवास खवास ब ङ्टजेर ना.सङ्ट. 9849803315    

२१ जभङ्टना ऩोखयेर ना.सङ्ट. 9849245428    

२२ 

याह
दा
नी 

१७
 

भङ्टङ्ञक्तनाथ ङ्ञघङ्झभये ना.सङ्ट. 9842178046    

२३ येखा कङ्ट भायी काकी ना.सङ्ट. 9849191198    

२४ एङ्झरस ऩोखयेर खङ्चयदाय 9842436409    

२५ सम्ऩदा शभाव सहमोगी 9869086006    

२६ रेखा ४ रेखनाथ ऩौडेर रेखाऩार 9852041435    

२७ 

कम््मङ्टटय १५ 

ङ्झनत्मानन्द ङ्ञघङ्झभये क.अ. 9804394091    

२८ याभफाफङ्ट सङ्टवेदी क.अ. 9842237368    

२९ ङ्झनयञ्जन ऩोखयेर क.अ. 9842861980    

३० याङ्जिम ऩङ्चयचम 
ऩत्र 

११ 

ऩायस थाऩा दताव अऩयेटय 9842544976    

३१ अद्वितीय सुिेदी दताव अऩयेटय 9861397692    

३२ नागङ्चयकता   ङ्झनय फहादङ्टय बण्डायी का.स. ऩाॉचौ 9842236910    
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३३ याहदानी   गोऩार ताभाङ्ग का.स. ऩाॉचौ 9842374762    

३४ याहदानी   प्रभे प्रसाद सङ्टवेदी का.स. ऩाॉचौ 9842420301    

३५   १ सागय येग्भी ङ्जऩ.ए. 9852022022    

३६     ङ्जवयेन्द्र भेहता ह.स.चा. 9842024364    

३७     ङ्जवष्णङ्ट भाङ्ञझ ह.स.चा. 9842307751    

 

२.३. ङ्ञजल्रा प्रशासन कामावरमका कभवचायीहरुको कामवङ्जववयण ्

२.३.१. सहामक प्रभङ्टख ङ्ञजल्रा अङ्झधकायी ्
 फॊशजको आधायभा (ङ्जवदेशभा जन्भस्थान बएको सभेत) नेऩारी नागङ्चयकताको प्रभाण ऩत्रको राङ्झग 

ङ्झनवेदन ऩेश बएको तय प्रभाण ऩेश गनव नसकनेको हकभा छानङ्जवन गयी ङ्झनणवम गने, 

 नेऩारको सॊङ्जवधान, २०७२ तथा नेऩार नागङ्चयकता ऐन, २०६३ फभोङ्ञजभ ङ्जऩततृ्व वा भाततृ्वको ठेगाना 
नबएको व्मङ्ञक्तराई वॊशजको नातारे नेऩारको नागङ्चयकता जायी गने सम्फन्धभा छानङ्जवन गयी उक्त 
कङ्ट या ठहङ्चयन आएभा ङ्झनवेदकराई नेऩारको वॊशज नागङ्चयकता जायी गने, 

 नेऩारी नागङ्चयकसॊग ङ्जववाह गयेकी ङ्जवदेशी भङ्जहराराई फैवाङ्जहक सम्वन्धका नातारे फैवाङ्जहक अॊङ्झगकृत 
नागङ्चयकता जायी गने सम्वन्धभा छानङ्झफन गयी ङ्झनणवम गने, 

 अॊगीकृत नागङ्चयकताको प्रभाणऩत्र प्राप्त गयेको नागङ्चयकको त्मस्तो अॊगीकृत नागङ्चयकता प्राप्त गनङ्टव ऩूवव 
जन्भेका सन्तानराई नागङ्चयकता जायी गने सम्फन्धभा कानूनरे तोकेको प्रङ्जिमा ऩूया गयी ङ्झनणवमाथव ऩेश 
गने, 

 अॊङ्झगकृत नागङ्चयकताको राङ्झग प्राप्त आवेदनहरु उऩय छानङ्जवन गयी प्रशासकीम अङ्झधकृतफाट ऩेश हङ्टन 
आएभा याम सङ्जहत ऩेश गने, 

 नेऩारी नागङ्चयकताको प्रभाणऩत्र ऩङ्चयत्मागको राङ्झग ऩेश हङ्टन आएका ङ्झनवेदन सम्फन्धभा छानङ्जवन गयी 
ङ्झनणवमाथव ऩेश गने, 

 नेऩारी नागङ्चयकताको प्रभाणऩत्रभा कङ्ट नै ङ्जववयण सॊशोधन गनङ्टवऩने अवस्था बई प्रशासकीम अङ्झधकृतफाट 
ऩेश बएभा अन्म प्रभाण कागजातफाट ऩङ्टङ्जि हङ्टने कानून ङ्जवऩङ्चयत नहङ्टने गयी ङ्झनणवम गने य ङ्छद्वङ्जवधा ऩने 
ङ्जवषमभा यामसाथ ऩेश गने, 

 दैङ्झनक प्रशासङ्झनक एॊव शाङ्ञन्त सङ्टयऺा सम्फन्धी सम्ऩूणव कामव प्रभङ्टख ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीको  ङ्झनदेशन य 
सभन्वमभा यही गने, 

 ङ्ञजल्रा सङ्टयऺा सङ्झभङ्झतको सदस्म सङ्ञचव बई कामव गने, 

 भङ्टआव्जा तथा येन्ट कङ्झभङ्जट सम्वङ्ञन्ध प्रायङ्ञम्बक कामव गने, गयाउने, 
 प्रभङ्टख ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीको ङ्झनदेशन अनङ्टसाय ङ्झसभा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामव गने, 

 भन्त्रारमभा ङ्झनमङ्झभत रुऩभा ऩठाउनङ्ट ऩने प्रगङ्झत ङ्जववयण तमाय गनव रगाई ऩठाउन,े 

 या.ऩ.तङृ्झतमस्तयका अङ्झधकृतहरुको ७ ङ्छदनसम्भको घय ङ्जवदा, ऩवव ङ्जवदा स्वीकृत गने, 

 हातहङ्झतमाय खयखजाना दतावको राङ्झग ऩेश बएभा कागजात अध्ममन गयी ङ्झनणवम गने, 
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 Security Company दताव ङ्झनणवम , नङ्जवकयण गने , अको सहामक प्रभङ्टख ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीको 
अनङ्टऩङ्ञस्थतीभा ङ्झनजराई प्रत्मामोङ्ञजत अङ्झधकायको प्रमोग गने, 

 सॊघ-सॊस्था, ऩत्रऩङ्झत्रका य छाऩाखाना दताव गने तथा सॊस्थाको ङ्जवधान सॊशोधन गने सम्फन्धी ङ्झनवेदन 
ऩयेभा आवश्मक प्रङ्जिमा ऩङ्टया गयी स्वीकृती ङ्छदन,े 

 ङ्झनवेदन पाॉटभा ऩनव आउने ठाडो उजङ्टयी तथा गङ्टनासो व्मवस्थाऩन सम्फन्धभा आवश्मकता अनङ्टसाय 
प्रहयीको सभेत सहमोग ङ्झरई ऩऺ , ङ्जवऩऺ ङ्ञझकाई ङ्जवद्यभान कानूनको ऩङ्चयङ्झध ङ्झबत्र यही ङ्झभरे ङ्झभराई 
ङ्छदन,े नङ्झभरे याम साथ ऩेश गने, 

 ङ्ञजल्रा ङ्झबत्रका सयकायी य गैयसयकायी कामावरमहरुको येखदेख , ङ्झनमन्त्रण य ङ्झनयीऺण सम्फन्धी सम्ऩूणव 
कामव गने, 

 यासामङ्झनक ऩदाथव आमात गनव ङ्झसपाङ्चयस भाग बएको ङ्झनवेदन उऩय छानङ्झफन गयी प्रभाणको आधायभा 
उङ्ञचत देङ्ञखएभा सम्वङ्ञन्धत ङ्झनकामभा ङ्झसपाङ्चयस गयी ऩठाउन ऩेश गने, 

 ऩयीऺा ङ्झनमन्त्रण कामावरमभा शैङ्ञऺक मोग्मताको प्रभाण ऩत्रभा नाभ , थय, जात य उभेय आङ्छद सच्चाउन 
ऩठाउने सम्फन्धी ङ्झनणवम ऩचावको राङ्झग छानङ्जवन गयी ऩेश गने, 

 याहदानी सम्फन्धी काभराई व्मवङ्ञस्थत गनव भातहतका कभवचायीराई ङ्झनदेशन य सभन्वम गयी काभ 
सङ्टचारु गने, गयाउन,े 

 साधायण तथा द्र ङ्टत याहदानीका राङ्झग प्राप्त दयखास्तहरुभा आवश्मक छानङ्जवन गयी याहदानी जायी गनव 
भनाङ्झसव देङ्ञखएभा केङ्ञन्द्रम याहदानी कामावरमभा ङ्झसपाङ्चयस गयी ऩठाउन,े 

 रागङ्ट औषध य सङ्टङ्झतव तथा सङ्टङ्झतवजन्म ऩदाथव ङ्झनमन्त्रण तथा अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतको सॊमोजक बई कामव गने, 
 सूचना अङ्झधकायीको रुऩभा कामव गने,  

 द्वन्द्व व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामव गने गयाउन,े 

 ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामव गने, 

 फजाय व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामव गने, 

 गङ्टनासो सङ्टङे्ङ अङ्झधकायीको रुऩभा कामव गने, 

 कायागाय ङ्झनङ्चयऺण व्मवस्थाऩन प्रङ्झतवेदन सम्फन्धी काभ गने, गयाउने, 
 अको सहामक प्रभङ्टख ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीको अनङ्टऩङ्ञस्थतीभा ङ्झनजराई प्रत्मामोङ्ञजत अङ्झधकायको प्रमोग गने, 

 आवश्मकता अनङ्टसाय प्रभङ्टख ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीफाट तोङ्जकएका अन्म कामवहरु गने, 

२.३.२. प्रशासङ्जकम अङ्झधकृत ्

क. याहदानी सम्फन्धी : 
 याहदानी सॊमोजन केन्द्रको प्रभङ्टख बई सोसॉग सम्फङ्ञन्धत सम्ऩूणव कामव सम्ऩादन गने, 
 याहदानी ऐन , ङ्झनमभ य भन्त्रारमफाट प्राप्त ङ्झनदेशन वभोङ्ञजभ मस ङ्ञजल्राका नागङ्चयकहरुराई 

याहदानी जायी एवॊ ङ्झसपाङ्चयस गने, 
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 अन्म ङ्ञजल्राफाट नागङ्चयकता प्रभाणऩत्र ङ्झरई वसाइसयाईका आधायभा मस ङ्ञजल्राफाट याहदानी 
ङ्झरनका राङ्झग आवेदन ऩेश गयेभा नागङ्चयकता प्रभाणऩत्रको आङ्झधकाङ्चयकता मङ्जकन गयी ङ्झसपाङ्चयस 
गने, 

ख. नेऩारी नागङ्चयकताको प्रभाणऩत्र ङ्जवतयण सम्फन्धी : 
 फाफङ्टको नेऩारी नागङ्चयकता बएका नागङ्चयकहरुराई एकाघयका फाफङ्ट , आभा, वा वॊशज खङ्टल्ने दाजङ्ट , 

बाई, काका, वडावावङ्ट वा हजङ्टयवङ्टवारे नेऩारी नागङ्चयकताको प्रभाणऩत्र याखी सनाखत गयेभा जो 
वङ्टझ्नङ्टऩने हो वङ्टझी वॊशजको नातारे नेऩारी नागङ्चयकताको प्रभाणऩत्र ङ्छदने य अन्मको हकभा ऩेश 
गयी ङ्झनणवमानङ्टसाय गने, 

 ङ्जववाङ्जहत भङ्जहराको हकभा ङ्झनवेदीकाको वॊशजको आधायभा वावङ्ट खङ्टल्ने वावङ्ट , आभा, वा दाजङ्ट , 
बाईको नागङ्चयकताको प्रभाणऩत्र य ऩङ्झतको नागङ्चयकताको प्रभाणऩत्र , ङ्जववाहदताव प्रभाणऩत्र याखी 
आवेदन गयेभा ऩङ्झत , ससङ्टया एकाघयका देवय , जेठाजङ्टको सनाखत गयेभा फङ्टझ्नङ्टऩनेभा फङ्टझी वॊशजको 
नातारे नागङ्चयकता ङ्छदन,े 

 आभाको नागङ्चयकता प्रभाणऩत्र याखी नागङ्चयकताको राङ्झग आवेदन ऩेश गयेकोभा फाफङ्ट नेऩारी 
नागङ्चयक बएको एङ्जकन गनव फङ्टझ्नङ्ट ऩने प्रभाण फङ्टझी , एङ्जकन बएऩङ्झछ आवश्मक प्रङ्जिमा ऩङ्टया गयी 
ङ्झनणवमको राङ्झग ऩेश गने, 

 फाफङ्ट/आभा/दाजङ्टको नागङ्चयकता अन्म ङ्ञजल्राको बई वसाई सयाईको प्रभाणऩत्र ऩेश गयेकोभा 
वङ्टझ्नङ्टऩने बए वङ्टझी नागङ्चयकताको प्रभाणऩत्र जायी गने, 

 नेऩारी नागङ्चयकसॉग ङ्जववाह गयेकी ङ्जवदेशी भङ्जहरारे ऩङ्झतको नेऩारी नागङ्चयकताको प्रभाणऩत्र याङ्ञख 
नागङ्चयकताको राङ्झग आवेदन गयेकोभा आवश्मक कानङ्टनी प्रङ्जिमा ऩङ्टया गयी वैवाङ्जहक अॊगीकृत 
नेऩारी नागङ्चयकताको प्रभाणऩत्र जायी गनव ऩेश गयी ङ्झनणवमानङ्टसाय गने, 

ग. नेऩारी नागङ्चयकताको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ सम्फन्धी : 
 नागङ्चयकताको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ भाग गयेभा रगत ङ्झबडाई प्रभाण फङ्टझी नागङ्चयकताको प्रभाणऩत्रको 

प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ङ्छदन,े 

 नागङ्चयकताकोप्रभाणऩत्रकोप्रङ्झतङ्झरङ्जऩभागबईङ्झनवेदनऩयेभाकामावरमप्रङ्झतपेरानऩयेभाङ्झनवेदनभाङ्झनवेदकरेऩङ्ट
यानोसक्करैप्रङ्झतऩेशगयेकोभाफङ्टझीभाङ्झनसएङ्जकनसनाखतगयाईअङ्झबरेखकामभगयी प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ प्रदान गनव ऩेश 
गने, 

 ऩङ्टयानोसक्करैप्रङ्झतऩेशनबएकोभाआवश्मकप्रभाणफङ्टझीप्रचङ्झरतकानूनएवॊभन्त्रारमफाटबएकाङ्झनदेशनहरुअनङ्ट
सायनमाॉअङ्झबरेखकामभगयीप्रङ्झतङ्झरङ्जऩप्रदानगनवऩेशगने, 

 अन्मङ्ञजल्राफाटमसङ्ञजल्राभाफसाईसयाईगयीस्थामीफसोफासगने नेऩारी नागङ्चयकरे प्रङ्झतङ्झरङ्जऩको राङ्झग 
ङ्झनवेदन ऩेश गयेभा सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्रा प्रशासन/ईराका प्रशासन कामावरमफाट अङ्झबरेख प्राप्त गयी 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ प्रदान गनव ऩेश गने, 

 कङ्ट नैव्मङ्ञक्तरेआपङ्ट रेप्राप्तगयेकोना.प्र.कोङ्जववयणकानूनवभोङ्ञजभसॊसोधनगनङ्टवऩनेबईआवश्मकप्रभाण याखी 
ङ्झनवेदन ङ्छदएभा छानङ्जवन गयी ऩेश गने, 

 मसकामावरमभाकामभयहेकानागङ्चयकतासम्वङ्ञन्धअङ्झबरेखअन्मङ्ञजल्राप्रशासनकामावरमवाङ्झनकामफाटभाग
बईआएभावासयोकायवाराव्मङ्ञक्तरेप्रमोजनखङ्टराईभागगयेभाङ्जववयणङ्झबडाईअङ्झबरेखङ्छदन,े 
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घ. प्रशासन सम्फन्धी : 
 नागङ्चयकता प्राप्त गने उभेय ऩङ्टया नबएका नेऩारी नागङ्चयकका नावारक सन्ततीराई नाफारक 

ऩङ्चयचम ऩत्र जायी गने, 

 उद्योग व्मवसामीहरुराई उऩरब्ध गयाइने यसामनको ङ्झसपाङ्चयस एवॊ सङ्टङ्जवधा सम्फन्धभा याम सङ्जहत 
ऩेश गयी बएको ङ्झनदेशन अनङ्टसाय कामावन्वमन गने, 

 हातहङ्झतमाय खयखजाना, ईजाजत ऩत्र जायी गनव य नाभसायी गनव भाग बएकोभा ङ्झनमभानङ्टसाय याम 
साथ ऩेश गने, साथै नङ्जवकयण गने, 

 कभवचायीको ङ्जवबागीम स्वीकृङ्झत सम्फन्धभा प्रायङ्ञम्बक कामव ऩ ङ्टया गयी ऩेश गयी ङ्झनणवम बए अनङ्टसाय 
गने, 

 आपू भातहतका कभवचायीहरुको सङ्टऩयीवेऺक बई कामव सम्ऩादन भूल्माङ्कन गने, 

 तोङ्जकए वभोङ्ञजभ नाता प्रभाङ्ञणत गनव ऩेश गने, 

 ऩयीऺा ङ्झनमन्त्रण कामावरमभा नाभ , जात, थय, उभेय सच्माउने सम्फन्धी ङ्झनणवम ऩचावको राङ्झग 
छानङ्जवन गयी ऩेश गने, 

 भाङ्झसक प्रङ्झतवेदन, ऩाङ्ञऺक प्रङ्झतवेदनहरु तमाय गयी ऩेश गने एवॊ भन्त्रारमभा ऩठाउन,े 

 भातहत कभवचायीको ऩवव ङ्जवदा य बैऩयी आउने ङ्जवदा , ७ (सात) ङ्छदनसम्भको घय ङ्जवदा स्वीकृत 
गने, 

 सॊघ सॊस्था दताव , छाऩाखाना, य ऩत्रऩङ्झत्रका दताव सम्फन्धभा याम सङ्जहत ऩेश गयी बएको ङ्झनदेशन 
अनङ्टसाय कामावन्वमन गने य नवीकयण गने, 

 फजाय तथा चरङ्ञचत्र घय रगामत तोङ्जकएका ऺेत्रहरुको अनङ्टगभन गयी प्रङ्झतवेदन ऩेश गने, गयाउन,े 

 दैवी प्रकोऩ, भङ्टआब्जा एवॊ येन्ट, द्वन्द व्मवस्थाऩन, ऺङ्झतऩूङ्झतव य शाङ्ञन्तसॉग सम्फङ्ञन्धत कामव गने, 

 आङ्छदवासी जनजाती, भधेशी, दङ्झरत प्रभाङ्ञणत गनवको राङ्झग ऩेश बएका ङ्झनवेदन उऩय छानङ्जवन गयी 
प्रभाङ्ञणत गङ्चयङ्छदन,े 

३. ङ्ञजल्रा प्रशासन कामावरम सङ्टनसयीफाट प्रदान गङ्चयने सेवाहरु ्

क. स्थानीम प्रशासन शाखा : 

 ठाडो उजङ्टयी वा शाङ्ञन्त सङ्टयऺा सम्फन्धी कामव, 
 सॊघ-सॊस्था दताव, नङ्जवकयण य शाखा ङ्जवस्ताय, 
 बायतीम ऩेन्सन, यहरऩहर, शऩथ-ऩत्र सम्फन्धी ङ्झसपाङ्चयस, 

 भधेशी, दङ्झरत, आङ्छदवासी-जनजाङ्झत प्रभाङ्ञणत, 

 छाऩाखाना तथा ऩत्रऩङ्झत्रका दताव, 
 हातहङ्झतमाय दताव, नङ्जवकयण य नाभसायी, 
 नाफारक ऩङ्चयचम-ऩत्र जायी, 
 ऩाङ्चयवाङ्चयक ङ्जववयण प्रभाङ्ञणत, 

 दूई नाभथय, जन्भङ्झभङ्झत प्रभाङ्ञणत, 

 आऩूङ्झतव व्मवस्थाऩन तथा फजाय अनङ्टगभन, 
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 गङ्टनासो व्मवस्थाऩन तथा सहजीकयण, 

 ङ्ञजल्रा ङ्जवऩद्सम्फन्धी कामवहरु, 

ख. याहदानी शाखा : 
 याहदानी पायाभ सॊकरन, 

 द्र ङ्टत सेवाको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस तथा अङ्झबरेख प्रभाङ्ञणत, 

 याहदानी ङ्जवतयण, 

 MRPको ङ्जववयण सॊसोधन, 

ग. नमाॉ नागङ्चयकता शाखा : 
 वॊशजको आधायभा नागङ्चयकता ङ्जवतयण, 

 वैवाङ्जहक अॊङ्झगकृत नागङ्चयकता ङ्जवतयण, 

 कभवचायी ऩङ्चयवायको नातारे ङ्छदइने नागङ्चयकता ङ्जवतयण, 

घ. प्रङ्झतङ्झरऩी नागङ्चयकता शाखा : 
 नागङ्चयकता प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरऩी ङ्जवतयण, 

 नाभथय, ठेगाना, जन्भङ्झभङ्झत सॊसोधन, 

 नागङ्चयकता अङ्झबरेख प्रभाङ्ञणकयण, 

ङ. आङ्झथवक प्रशासन शाखा : 
 याहदानी तथा भङ्टद्दा सम्फन्धी याजश्वत सॊकरन, 
 याजश्वी तथा ङ्जवङ्झनमोजनको कायोफाय , रेखाङ्कन य ऩङ्चयऺण, 

 भङ्टआब्जा ङ्जवतयण, 

च. भङ्टद्दा शाखा : 
 ङ्जवङ्झबङ््ङ भङ्टद्दाहरु दताव य व्मवस्थाऩन , 

 सवायी दङ्टघवटना तथा ऺङ्झतऩूङ्झतव सम्फन्धी भङ्टद्दा येखदेख, 

 अङ्ञख्तमाय दङ्टरुऩमोग सम्फन्धी भङ्टद्दा येखदेख, 

 साववजङ्झनक अऩयाध ङ्झनमन्त्रण तथा भेरङ्झभराऩभा सहजीकयण, 

 ठाडो उजङ्टयी सम्फन्धी कामवहरु, 

छ. याङ्जिम ऩङ्चयचम-ऩत्र शाखा : 
 ना.प्र. प्राप्त व्मङ्ञक्तहरुको वैमङ्ञक्तक तथा जैङ्जवक ङ्जववयण सॊकरन, 

 याङ्जिम ऩङ्चयचमऩत्र ङ्जवतयण तथा ङ्जववयण सॊसोधन, 

फङ्टॉदा नॊ ३ भा उल्रेख बएका भङ्टद्धा भाङ्झभरा वाहेकका कामवहरु इराका प्रशासन कामावरम धयान तथा 
हङ्चयनगयफाट सभेत सम्ऩादन हङ्टॉदै आएको छ ।  

४. ङ्झनणवम गने प्रकृमा य अङ्झधकायी  ्
 ङ्झनणवम गने प्रकृमा- सयकायी ङ्झनणवम प्रकृमा सयरीकयण ङ्झनदेङ्ञशका, २०६५ एवॊ प्रचङ्झरत कानून 

फभोङ्ञजभ । 

 ङ्झनणवम गने अङ्झधकायीहरु् 
o प्रभङ्टख ङ्ञजल्रा अङ्झधकायी 
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o सहामक प्रभङ्टख ङ्ञजल्रा अङ्झधकायी- प्रभङ्टख ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीफाट अङ्झधकाय प्रत्मामोजन बए 
फभोङ्ञजभ 

o प्रकासङ्जकम अङ्झधकृत- प्रभङ्टख ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीफाट अङ्झधकाय प्रत्मामोजन बए फभोङ्ञजभ 

५. ङ्झनणवम उऩय उजङ्टयी सङ्टङे्ङ अङ्झधकायी  ्
 फङ्टॉदा नॊ ४भा उल्रेख बए अनङ्टसायको प्रशासङ्झनक ङ्झनणवम उऩय उजङ्टयी सङ्टङे्ङ कामवभा तोङ्जकएको 

बए सोही अनङ्टसाय प्रभङ्टख ङ्ञजल्रा अङ्झधकायी द्वाया गङ्चयन्छ । 

 कानून फभोङ्ञजभ भङ्टद्धाभा बएको पैसराको ऩङ्टनयावेदन ङ्ञजल्रा अदारत, सङ्टनसयीभा राग्ने छ । 



सङ्टनसयी ङ्ञजल्राको ऩङ्जहरो तै्रभाङ्झसक प्रङ्झतवेदन (काङ्झतवक-ऩौष) ऩषृ्ठ12 
 

६. ङ्ञजल्रा प्रशासन कामावरमफाट सम्ऩादन गङ्चयएका ङ्जिमाकराऩहरुको ङ्जववयण ्

आ.फ. २०७७/७८को काङ्झतवक देङ्ञख ऩौष भसान्तसम्भ 

६.१. कामावरमफाट ङ्झनमङ्झभत सम्ऩादन बएका ङ्जिमाकराऩहरुको ङ्जववयण् 
नेऩार सयकाय 

गहृ भन्त्रारम 

दोस्रो तै्रभाङ्झसक (काङ्झतवकभॊङ्झसय य ऩौष भङ्जहना) को प्रगङ्झत प्रङ्झतवेदन 

ि.सॊ. ङ्जववयण 
अ.ल्मा 

ङ्ञजल्रा प्रशासन कामावरम सङ्टनसयी 
काङ्झतवक भॊङ्झसय ऩौष कूर जम्भा 

सॊख्मा यकभ सॊख्मा यकभ रू. सॊख्मा यकभ रू. सॊख्मा यकभ रू. सॊख्मा यकभ रू. 

१ 

नागङ्चयकता 
क नागङ्चयकता फॊशज १५०१   ५९०   ११२५   १८६८   ५०८४   

ख नागङ्चयकता फैवाङ्जहतअॊङ्झगकृत ३७   २६   २६   ७५   १६४   

ग नागङ्चयकता प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ १०६३   ३३९   ६७१   ८९७   २९७०   

२ 

भङ्टद्दा सम्वन्धी 
क भङ्टद्दा सॊख्मा ४०२   ३१   ३३   ५५   ५२१   

ख पैसरा बएका ७३   २२   १५   ४१   १५१   

ग पैसरा फाॉकी यहेका ३२९               ३७०   

घ ठाडो उजङ्टयी ५२   ३७   ४७   ४४   १८०   
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ि.सॊ. ङ्जववयण 
अ.ल्मा 
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काङ्झतवक भॊङ्झसय ऩौष कूर जम्भा 

सॊख्मा यकभ सॊख्मा यकभ रू. सॊख्मा यकभ रू. सॊख्मा यकभ रू. सॊख्मा यकभ रू. 

३ 

याहदानी 
क याहदानी ङ्झनमङ्झभत-साधायण ५८३ २४२०००० २२८ ११४०००० ५५२ २७६०००० ७७२ ३८६०००० २१३५ 10180000 
ख याहदानी द्र ङ्टत ५९ ० ५१   १०३   १२७   ३४० 

 

ग याहदानी १० फषवभ ङ्टङ्झनका नावारक ९ २२५०० ७ १७५०० ७ १७५०० १० 25000 33 82500 

घ हयाएको ङ्जवङ्झग्रएको २२ २२०००० २२ २२०००० ५७ ५७०००० ६६ ६६०००० 167 1670000 

४ 

सॊघ सॊस्था सम्वङ्ञन्ध                     

क नमाॉ सॊस्था दताव ३० ३०००० ११ 11000 ६ ६००० ८ ८००० 55 55000 

ख सॊस्था नङ्जवकयण ८७ ८७५०० ४० 55500 ५४ ५०७०० ७१ २९४०० 252 223100 

ग ऩङ्झत्रका दताव १ १०००             1 1000 

५ नावारक ऩङ्चयचम ऩत्र जायी ३६   ९   ११   १०   66   

६ 

हातहङ्झतमाय सम्वङ्ञन्ध                     

क नङ्जवकयण १५ २२३५०     ४ ७८७५ १ ७५० 20 30975 

ख नाभसायी १ ५००     0   0   1 500 

ग राइसेन्स खायेजी १ ०             1 0 

७ 
याङ्जिम ऩङ्चयचम ऩत्र 

 
                  

क ङ्जववयण दताव २९८   ९५   ६४७   १२६१   2301   

८ 

ङ्जवङ्जवध ङ्झसपाङ्चयस तथा प्रभाङ्ञणत                     

क जातजाती प्रभाङ्ञणत ३०१   ३८९   २०६   ९१   987   

ख बायङ्झतम ऩेन्सन ङ्झसपाङ्चयस ३७   १०   २२   ४९   118   

ग 
दूइनाभथय तथा अन्म ङ्झसपाङ्चयस तथा 
व्महोया प्रभाङ्ञणत 

८०   ३८   ५६   १३   187   
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ि.सॊ. ङ्जववयण 
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सॊख्मा यकभ सॊख्मा यकभ रू. सॊख्मा यकभ रू. सॊख्मा यकभ रू. सॊख्मा यकभ रू. 
९ सेकमङ्टङ्चयटी कम्ऩनी कामव सॊचारन अनङ्टभङ्झत ५ ३२०००     १ १००० ३ ४२००० 9 75000 

१० 

आङ्झथवक ङ्जववयण 
क चारङ्ट वजेट वाङ्जषवक २५५३२००० 
ख चारङ्ट वजेट खचव ५९९४११२ २२५८१४० १८८१४७० १६३२०९७ ११७६५८१९ 
ग ऩूॉङ्ञजगत फजेट वाङ्जषवक १४००००० 
घ ऩूॉङ्ञजगत फजेट खचव ० ७८०८७ 0 २६७००० ३४५०८७ 
ङ दैङ्जव प्रकोऩ याहतवाङ्जषवक फजेट ११४२५७३१ 
च दैङ्जव प्रकोऩ याहतङ्जवतयण ९००००० १००००० २००००० २००००० १४००००० 
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६.२. कोङ्झबड-१९ सॊकट व्मवस्थाऩनका राङ्झग सङ्टनसयी ङ्ञजल्राको अवस्था् 
६.२.१. ङ्ञजल्राभा यहेका आइसोरेशन सेन्टयहरुको ङ्जववयण(२०७७ ऩौष ३० गते सम्भ) 

ङ्झस.नॊ. आइसोरेशन सेन्टयको नाभ,ठेगाना वेड सॊख्मा 

१ ङ्जव.ऩी.कोइयारा स्वास््म ङ्जवऻान प्रङ्झतष्ठान,धयान १५० 

२ हङ्चयमारी ऩाकव , धयान ५० 

३ इटहयी यॊगशारा,इटहयी १०० 

४ इनरुवा फसऩाकव ,इनरुवा २५ 

५ बगवती भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, इनरुवा ५० 

६ जगतगङ्टरुयाभानन्दाचामव सेवा ङ्जऩड, फयाहऺेत्र १०० 

७ कृङ्जष ताङ्झरभ केन्द्र, याभधङ्टनी ५० 

८ या.फा.फकै गोदाभ घय, दहुफी १०० 

९ बफ. िेनेयर हजस्ऩटर, हरयनगया ५० 

१० गढी साभदुामीक बिन, गढी ५० 

११ िमकाभर बफस्कुट फ्माक्ट्री, सोनाऩयु ५२ 

जम्मा ७७७ 

६.२.२. ङ्ञजल्राभा यहेका कवायेङ्ञन्टन स्थरहरुको ङ्जववयण(२०७७ ऩौष ३० गते सम्भ) 

ङ्झस.नॊ. ङ्ञजल्राभायहेको कवायेङ्ञन्टन स्थरहरुको नाभ, ठेगाना वेड सॊख्मा 

१ एन्पा एकेडेभी, धयान ६१ 

२ भाझी सॊग्राहारम, फयाहऺेत्र, भधङ्टवन ६० 

३ C-max पङ्ट ड्स प्रा.ङ्झर., बोिाहा ५० 

४ ऩङ्टयानो ङ्झसताया factory, फजङ्टव (Holding Centre सभेत) ५० 

जम्भा 221 
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६.३. सङ्टशासन तथा सेवा प्रवाह सम्फन्धी कामावरमका गङ्झतङ्जवधीहरु् 
६.३.१. कामावरमफाट अभ्मास बएका कामवहरु ्

 प्राकृङ्झतक श्रोत सम्ऩदा दोहनङ्झनमन्त्रण  

 सॊघ सॊस्था व्मवस्थाऩन 

 ङ्जवधङ्टङ्झतम हाङ्ञजयीको प्रमोग 

 कामवऺ ेत्रभा ङ्झफचौरीमा प्रवेश ङ्झनषधे 

 नागङ्चयक सहामता कऺ 

 CCTV जडान 

 टोकन प्रणारी 
 ICT प्रमोगभा अङ्झबवदृ्धी (Website, Facebook Page) 

 कामावरम प्रभङ्टखहरुसॉगको फैठक भङ्जहनाभा१ ऩटक 

 याजनैङ्झतक दर, स्थानीम तह, ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊघ सॊस्था य सयोकायवाराहरुसॉगको सभन्वम फैठक 

 ङ्ञजल्रा प्रहयी कामावरम तथा भातहत प्रहयी इकाईहरु य स.प्र.वर नेऩार नॊ. ४ गण तथा 
भातहत मङ्टङ्झनटहरुको ङ्झनयीऺण अनङ्टगभन गङ्चयएको । 

६.३.२. प्रदेश तथा स्थानीम सयकायसॉगको सभन्वम् 
o स्थानीम तह प्रभङ्टखसॉग सभन्वम वैठक 

o ङ्जवऩद् रगामतका ङ्जवषमभा ङ्झनमङ्झभत वैठक 

o सङ्टयऺा सम्फन्धी कामवका राङ्झग सभन्वम 

o सयोकायवारा ङ्झनकामहरुसॊग सभम सभमभा अन्तयकृमा तथा छरपर गने गङ्चयएको 
o ङ्जवकास ङ्झनभावणको राङ्झग सॊमङ्टक्त अनङ्टगभन 

o साववजङ्झनक ऩतॉ जग्गा, वनजॊगर रगामत प्राकृङ्झतक श्रोत साधन सॊयऺण 

o ङ्जवषमगत कामावरम, स्थानीम तह य ङ्ञजल्रा सङ्टयऺा सङ्झभङ्झतफीच सभन्वम 

o ङ्झनमङ्झभत रुऩभा कामावरम प्रभङ्टख वैठक, सभस्मा सम्वोधन 

o सूचना अङ्झधकायी य गङ्टनासो अङ्झधकायी व्मवस्था, तोङ्जकएको । 
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७. कामावरमको सूचना अङ्झधकायी सम्फङ्ञन्ध ङ्जववयण ्

 

८. आधङ्टङ्झनकीकयण तथा प्रङ्जवधी प्रमोगको अवस्था ्

 कामावरमको वेबसाइट daosunsari.moha.gov.np दैङ्झनक अद्यावङ्झधक बएको । 

 कामावरमको पेसफङ्टक ऩेज हेरो ङ्ञजल्रा प्रशासन कामावरम भापव त सूचना 
तथा जानकायी सम्प्रषेण बइयहेको । 

९. ङ्ञजल्रा प्रशासन कामावरमको वेवसाइट तथा अन्म सम्ऩकव  ङ्जववयण 
९.१. कामावरमको वेवसाइट 

daosunsari.moha.gov.np 

 

नाभ,थय् भहेश कङ्ट भाय ऩोख्ररे  

ऩद् सहामक प्रभङ्टख ङ्ञजल्रा अङ्झधकायी 

इभेर् maheshkpokhrel@gmail.com 

सम्ऩकव  नम्फय् ९८५२०४४१५१ 

mailto:maheshkpokhrel@gmail.com
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९.२. कामावरमको पेसफङ्टक ऩेज 

https://www.facebook.com/daosunsari 

 

९.३. कामावरमको इभेर ठेगाना  ्

daosunsari@gmail.com 

९.४. कामावरमको सम्ऩकव  पोन न  ्

०२५-५६५१५१, ०२५-५६५०२२, (कामावरम) 

०२५-५६५४९४( ङ्ञजल्रा आऩत्कारीन कामव सॊचारन केन्द्र) 

०२५-५६५१७२(प्र.ङ्ञज.अ. ङ्झनवास),  

०२५-५६५१३२, ५६६८७९(स.प्र.ङ्ञज.अ. ङ्झनवास) 

https://www.facebook.com/daosunsari
mailto:daosunsari@gmail.com
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९.५. ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत ङ्जवङ्झबङ्ङ सयकायी कामावरमहरुका सङ्टचना अङ्झधकायीहरुको ङ्जववयण् 

क्र.स.ं कायााऱयकोनाम ठेगाना 
सचूनाअधधकारीको 
नाम थर ऩद मोबाइऱनम्बर इमेऱ 

१ दहुफीनगयऩाभरका दहुफी मूियािचौधयी सूचनाप्रविधी अधधकृत ९८६१०८७०५८   

२ सुनसयीबन्साय कामािरम,कोशी ियाि कोशी ियाि ऩयशुयाभदाहार बन्सायअधधकृत ९८४९०९५६६७ sunsari@customs.gov.np 

३ कृवषसाभाग्री कम्ऩनी भर., शाखा कामािरम इटहयी हॊसयाि साहहनु प्रान्टअऩयेटय ९८६२९५०१७२ hraj89905@gmail.com 

४ िरश्रोततथा भसॊचाई विकास डडभबिन सुनसयी इनरुिा 
कुरददऩप्रसाद 
मादि इजन्ितनमय ९८४७१०७०५४   

५ भशऺाविकास तथा सभन्िम इकाइ इनरुिा तनभिरतनयौरा शाखाअधधकृत ९८५२०३८२१९ nirmalniroula32@gmail.com 

६ बूभीसुधायतथा भारऩोत कामािरम,इनरुिा इनरुिा देउ कुभायरािती भारऩोतअधधकृत ९८५२०४११९३ dwlimbu@gmail.com 

७ हरयनगयगाउॉ ऩाभरका हरयनगय सुिनढुॊगेर   ९८४९८२५२७१   
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२४ िीउ बफिनप्रमोगशारा याभधुनी पूर कुभायीचौधयी िारी वि.अधधकृत ९८४१५५७८६९   
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१०. भङ्टरङ्टकी अऩयाध (सॊङ्जहता) ऐन २०७४ अन्तगवत प्रभङ्टख ङ्ञजल्रा अङ्झधकायी 
भङ्टद्दा हेने अङ्झधकायी यहने कसङ्टय य सजाम सम्फन्धी ङ्जववयण ्

दपा कसङ्टय सजाम कैङ्जपमत 

ऩङ्चयच्छेद २ साववजङ्झनक शाङ्ञन्तङ्जवरुद्धको कसङ्टय 

६० गैयकानूनी बेरा गने ६ भङ्जहनासम्भ कैद य ५ हजाय 
रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना 

 

६१ गैयकानङ्टनी बेरा योकने वा बङ्ग गने आदेश उल्रङ्घन 
गने 

१ वषवसम्भ कैद वा १० हजायसम्भ 
जङ्चयवाना वा दङ्टवै 

 

६४ हङ्टरदङ्गा गनव दङ्टरुत्सान गने हङ्टरदङ्टङ्गा बइसकेकोभा १ वषवसम्भ 
कैद य हङ्टरदङ्टङ्गा बइयहेकोभा ६ 
भङ्जहना सम्भ कैद वा ५ हजाय 
रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना वा दङ्टवै 

 

६५ कसैरे रेखेय वचनरे वा आकाय वा ङ्ञचन्हद्वाया वा 
अरु कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभरे धभव वणव जात जाती सम्प्रदाम वा 
बाषाको आधायभा नेऩारका ङ्जवङ्झबङ्ङ वगव ऺेत्र वा 
सभङ्टदामका व्मङ्ञक्तहरुका ङ्जवचको सङ्टसम्वन्ध खरर 
ऩाने (साववजङ्झनक शाङ्ञन्त खरर ऩाने)  

१ वषवसम्भ कैद य १० हजायसम्भ 
जङ्चयवाना 

 

६६ यािसेवकराई फाधा गनव नहङ्टन े १ फषवसम्भ कैद वा १० हजाय 
रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना वा दङ्टवै 

 

६९ कर्फमङ्टव उरॊघन गने १ फषवसम्भ कैद वा १० हजाय 
रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना वा दङ्टवै 

 

७० झङ्टट्टा अपवाह पैराउन े १ फषवसम्भ कैद वा १० हजाय  
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रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना वा दङ्टवै 

७१ शाङ्ञन्त बॊग गनव घय  ,जग्गा वा सवायी साधन ङ्छदने  ६ भङ्जहनासम्भ कैद वा ५ हजाय 
रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना वा दङ्टवै 

 

७२ सॊवेदनशीर साववजङ्झनक ऺेत्रभा भसार जङ्टरङ्टस गने ६ भङ्जहनासम्भ कैद वा ५ हजाय 
रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना वा दङ्टवै 

 

७७ सभाह्वान इतरामनाभा  ,ऩिाउ ऩूजॉ ,सङ्टचना वा आदेश 
फङ्टझाउन ल्माएकोभा त्मस्तो सभाह्वान  ,इतरामनाभा ,

ऩिाउ ऩूजॉ ,सङ्टचना वा आदेश ताभेर हङ्टन नङ्छदनको 
राङ्झग वदङ्झनमतऩूवव नवङ्टङ्ञझ पकावउने ।  

६ भङ्जहनासम्भ कैद वा ५ हजाय 
रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना वा दङ्टवै 

 

७८ सभाह्वान इतरामनाभा इत्मादी च्मात्न वा उ्काउन े ६ भङ्जहनासम्भ कैद वा ५ हजाय 
रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना वा दङ्टवै 

 

७९ झङ्टटो तङ्चयकारे म्माद ताभेर गने १ फषवसम्भ कैद वा १० हजाय 
रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना वा दङ्टवै 

 

८० ङ्झरखत ऩेश गनव इन्काय गये ६ भङ्जहनासम्भ कैद वा ५ हजाय 
रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना वा दङ्टवै 

 

८२ अङ्झधकायप्राप्त अङ्झधकायी सभऺ साॉचो कङ्ट या व्मक्त गनव 
उऩङ्ञस्थत बएको व्मङ्ञक्तरे त्मस्तो कङ्ट या व्मक्त गने 
प्रमोजनको राङ्झग शऩथ ङ्झरन आदेश ङ्छदएकोभा त्सस्तो 
शऩथ ङ्झरन इन्काय गये 

३ भङ्जहनासम्भ कैद वा ५ हजाय 
रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना वा दङ्टवै 
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ऩङ्चयच्छेद ३ साववजङ्झनक अङ्झधकायीको अङ्ञख्तमायीको अवऻा सम्फन्धी कसङ्टय 

८४ झङ्टट्ठा जानकायी ङ्छदन े १ फषवसम्भ कैद वा १० हजाय 
रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना वा दङ्टवै 

 

८५ वाधा ङ्जवयोध गने १ फषवसम्भ कैद वा १० हजाय 
रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना वा दङ्टवै 

 

८६ याि सेवकराइ भद्वत ङ्छदन इन्काय गने ६ भङ्जहनासम्भ कैद वा ५ हजाय 
रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना वा दङ्टवै 

 

८७ आदेशको अवऻा गने ६ भङ्जहनासम्भ कैद वा ५ हजाय 
रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना वा दङ्टवै 

 

११३ साववजङ्झनक फाटो  ,नदी वा स्थरभा खतया वा फाधा 
ऩङ्टमावउने 

२५ हजाय रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना  

८३ अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे सोधेको प्रश्नको जवाप ङ्छदन 
इन्काय गये 

६ भङ्जहनासम्भ कैद वा ५ हजाय 
रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना वा दङ्टवै 

 

ऩङ्चयच्छेद ४ साववजङ्झनक न्माम ङ्जवरुद्धका कसङ्टय 

९८ झङ्टट्टा उजङ्टयी ङ्छदने ।  जङ्टन कसङ्टयको झङ्टटो अङ्झबमोग 
रगाएको हो त्मस्तो कसङ्टयभा गङ्टन 
सकने सजामको उऩल्रो हदको 
आधासम्भ सजाम साथै कङ्ट नै हानी 
नोकसानी बए ऺङ्झतऩङ्टङ्झतव कसङ्टयदायफाट 
बयाई ङ्छदने । 

 

१०० कङ्ट नै कसङ्टयको अङ्झबमोग राङ्झग जभानतभा छङ्ट टेको 
व्मङ्ञक्त भनाङ्झसफ कायण ङ्झफना जभानतको शतव ङ्जवऩयीत 
जभानत ङ्छदएको कामावरम वा अदारतभा अनङ्टऩङ्ञस्थत 
हङ्टने 

१ फषवसम्भ कैद वा १० हजाय 
रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना वा दङ्टवै 

 



सङ्टनसयी ङ्ञजल्राको ऩङ्जहरो तै्रभाङ्झसक प्रङ्झतवेदन (काङ्झतवक-ऩौष) ऩषृ्ठ24 
 

११६ ऩशङ्टऩॊऺी याख्दा वा ऩाल्दा राऩयवाही गने १ फषवसम्भ कैद वा १० हजाय 
रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना वा दङ्टवै 

 

११७ आर्फनो ऩशङ्टऩॊऺी अकावको घय जग्गा वा साववजङ्झनक 
फाटोघाटो वा साववजङ्झनक स्थरभा छाडा छोड्न े

३ भङ्जहनासम्भ कैद वा ५ हजाय 
रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना वा दङ्टवै 

 

११८ कसैरे साववजङ्झनक स्थान वा प्रवेश गने कानङ्टनी 
अङ्झधकाय नबएको ठाॉउभा प्रवेश गयी कसैराई अबद्र 
व्मवहाय गनव वा साववजङ्झनक स्थानभा भङ्जहरा 
फारफाङ्झरका वा शायीङ्चयक रुऩभा अशक्त व्मङ्ञक्तराई 
हातऩात हैयानी गनव वा त्मसको प्रमास गने 

१ फषवसम्भ कैद वा १० हजाय 
रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना वा दङ्टवै 

 

१२२ १० वषवबन्दा भाङ्झथको व्मङ्ञक्तरे साववजङ्झनक स्थानभा 
अश्लीर ङ्जिमाकराऩ वा व्मवहाय गनववा मौनाङ्ग 
देखाउन वा कसैराई अश्लीर शब्द फोल्ने वा ईसाया 
गने 

६ भङ्जहनासम्भ कैद वा ५ हजाय 
रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना वा दङ्टवै 

 

१२३ कसैरे साववजङ्झनक स्थानभा वा अरु भाङ्झनसरे देख्न ेगयी 
अन्म कङ्ट नै स्थानभा कसैसॉग मौन ङ्जिमा गनव वा 
अप्राकृङ्झतक भैथङ्टन गने 

१ फषवसम्भ कैद वा १० हजाय 
रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना वा दङ्टवै 

 

१२४ कङ्ट नै काभ गयी वा कानङ्टन फभोङ्ञजभ गनङ्टव ऩने कङ्ट नै काभ 
नगयी छयङ्झछभेक वा सववसाधायणराई कङ्ट नै प्रकायको 
हानी नोकसानी ऺङ्झत वा खतया ऩङ्ट य ्माए वा ङ्ञझझ्माहट 
गयी साववजाङ्झनक उऩद्रमाइ गने । 

२५ हजाय रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना  

१२५ जङ्टवा खेरे वा खेराए ऩङ्जहरो ऩटक जङ्टवा खेल्ने वा 
खेराउन े

३ भङ्जहनासम्भ कैद वा ३० हजाय 
रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना 

 

दोस्रो ऩटकदेङ्ञख जङ्टवा खेल्ने वा खेराउनेराई १ 
फषवसम्भ कैद य ५० हजाय रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना य 
त्मसऩङ्झछको कसूयभा 

ऩटकै ङ्जऩच्छे थऩ ३ भङ्जहनासम्भ कैद 
य १० हजाय रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना 
।  
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ऩङ्चयच्छेद १० बेदबाव तथा अन्म अऩभानजनक व्मवहाय सम्फन्धी कसङ्टय 

१६५ कसैरे कसैको साभाङ्ञजक यीङ्झत ङ्ञस्थङ्झतभा खरर ऩने वा 
खरर हङ्टने गयी झङ्टकमाई वा जफजवस्ती गयी कङ्ट नै काभ 
गये वा गयाउन े

१ फषवसम्भ कैद वा १० हजाय 
रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना वा दङ्टवै 

 

ऩङ्चयच्छेद २७ ऩशङ्टऩन्छी सम्फन्धी कसङ्टय 

२९० ऩशङ्टऩॊऺीराई कङ्ट टी ङ्जहकावई वा फोकनसकने ऺभता  बन्दा 
फढी बायी फोकाई वा साभ्मवबन्दा फढी दौडाई वा 
योग घाउ खङ्जटया वा अन्म कङ्ट नै कायणफाट काभ गनव 
असभथव बएकोराई काभभा रगाई वा हाङ्झनकायक 
वस्तङ्ट सेवन गयाई वा अन्म कङ्ट नै प्रकायरे मातना ङ्छदन 
वा आपूरे ऩारेको ऩशङ्टऩॊऺी योगी वा वृद्ध बएको 
कायणरे साववजङ्झनक रुऩभा छाड्न वा अन्म कङ्ट नै 
ङ्जकङ्झसभरे ङ्झनदवमी वा िङ्ट य व्मवहाय गने 

३ भङ्जहनासम्भ कैद वा ५ हजाय 
रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना वा दङ्टवै 

 

२९१ कङ्ट नै ऩशङ्ट वा ऩॊछीराइ ऩयम्ऩयादेखी फरी ङ्छददै आएको 
धाङ्झभवक स्थर फाहेक कङ्ट नैऩङ्झन साववजङ्झनक स्थरभा भाने 

१ भङ्जहनासम्भ कैद वा ५ हजाय 
रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना वा दङ्टवै 

 

ऩङ्चयच्छेद ३ साववजङ्झनक अङ्झधकायीको अङ्ञख्तमायीको अवऻा सम्फन्धी कसङ्टय 

७५ सभाह्वान इतरामनाभा इत्माङ्छदको ताभेरीभा वाधा 
ऩङ्टमावउन े

६ भङ्जहनासम्भ कैद वा ५ हजाय 
रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना वा दङ्टवै सजाम 
गने । यािसेवकरे गयेको बए ३ 
भङ्जहनासम्भ कैद थऩ । 

 

७६ सभाह्वान इतरामनाभा  ,ऩिाउ ऩूजॉ ,सङ्टचना वा आदेश 
फङ्टझाउन ल्माएकोभा त्मस्तो सभाह्वान ,इतरामनाभा ,

ऩिाउ ऩूजॉ ,सङ्टचना वा आदेश ताभेर हङ्टन नङ्छदनको 
राङ्झग वदङ्झनमतऩूवव नवङ्टङ्ञझ पकावउने ।  

६ भङ्जहनासम्भ कैद वा ५ हजाय 
रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना वा दङ्टवै 
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धन्मवाद 

 


