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सचूनाको हक सम्बन्धी  ऐन, २०६४ अनसुार सबै सार्वजननक ननकायले आफ्नो ननकायसँग सम्र्नन्धत सचूनाहरु अद्यार्नधक गरी 

राख्नपुने र प्रत्येक ३/३ मनहनामा सार्वजननक गनुवपने काननूी प्रार्धान रहकेो छ । नजल्ला प्रसासन कायावलयले यस नजल्लानथित 

सबै सरकारी कायावलयबाप प्रर्ाह गररने सेर्ाहरुलाई जनमैत्री बनाउने उद्वशे्यले तजुवमा गरी कायावन्र्यनमा रहकेो ससुासन 

कायवयोजना, २०७७ अनसुार सबै सरकारी कायावलयहरुले सचूनाको हक सम्बन्धी ऐन अनसुार ननयनमत रुपमा थर्त प्रकासन गन े

व्यर्थिा समेत नमलाएको छ । सोही अनसुार नजल्ला प्रसासन कायावलय बागलङुबाप २०७९ वैशाख १ देनख २०७९ असाि 

मसान्तसम्म सम्पादन भएका कायवहरुलाई अद्यार्नधक गरी यो थर्त:प्रकासन (Proactive Disclosure ) गररएको छ । यस 

कायावलयले उक्त अर्नधमा सम्पादन गरेका कायवहरुका बारेमा आम नागररक तिा सरोकारर्ालाहरुको सहज पह चँ कायम ह न े

अपेक्षा गरेको छु ।  

 

राज्यबाप प्राप्त ह ने सेर्ा सनुर्धाहरु सबै जनतालाई सरल र सहज रुपमा पारदसी ढंगबाप उपलब्ध गराउने तिा उपलब्ध सेर्ाहरुका 

बारेमा आम सरोकारर्ाला व्यनक्त तिा ननकायलाई ससुनूचत गने कायवका लानग नजल्ला प्रसासन कायावलय, बागलङु सदरै् प्रनतबद्ध 

रहकेो व्यहोरा समेत अनरुोध गनव चाहन्छु । 

 

अन्त्यमा, आगामी नदनमा यस कायावलयबाप ह ने सेर्ाप्रर्ाहलाई अझ रचनात्मक तिा गणुथतरीय बनाउने सम्बन्धमा पषृ्ठपोषण 

प्राप्त गने अपेक्षासनहत यस प्रकासनमा संलग्न कमवचारीलाईहरुलाई धन्यर्ाद नदन चाहन्छु ।  

 

 

     असाि ३१, २०७९ 

िमेश ढकाल 

प्रमुख निल्ला अनधकािी 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

प्रमुख निल्ला अनधकािीको भनाई 
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निल्ला प्रशासन कायावलयको स्वरुप ि प्रकृनत : 

नजल्ला प्रसासन कायावलय, बागलङु नजल्लानथित सानन्त, सरुक्षा, सवु् यर्थिा तिा ससुासन कायम गने, अपराध ननयन्त्रण गने, अन्य 

ननकायबाप सञ्चालन ह ने नर्कास ननमावण तिा सेर्ा प्रर्ाहको प्रभार्काररताको लानग सहयोग, समन्र्य तिा सहजीकरण गने, नर्पद ्

व्यर्थिापनमा समन्र्य गने लगायतका कायव नजम्मेर्ारी नलई थिानपत नजल्लानथित मखु्य ननकाय हो । बागलङु नगरपानलका र्डा नं.३ 

नथित आफ्नै भर्नमा कायावलय सञ्चालन भएको यस कायावलय संघीय संरचनाका तीनर्पै तहका सरकार संघ, प्रदसे र थिानीय तहबीच 

समन्र्य गने नेपाल सरकार मातहतको प्रमखु ननकायको रुपमा रहकेो छ । रा.प.प्रिम श्रेणीको प्रमखु नजल्ला अनधकारी, रा.प.नद्वत्तीय 

श्रेणीको सहायक प्रमखु नजल्ला अनधकारी र रा.प.ततृीय श्रेणीको २ जना प्रसासकीय अनधकृत सनहत यस कायावलयको कूल दरर्न्दी 

संख्या २७ जना रहकेो छ । 

नजल्लामा सानन्त सरुक्षा र सवु्यर्थिा कायम गरी जनताको जीउ, धन र थर्तन्त्रताको संरक्षण गनुव नजल्ला प्रसासन कायावलयको मखु्य 

कायव हो । थिानीय प्रसासन ऐन २०२८ ले नजल्लाको सानन्त र व्यर्थिालाई प्रभार्कारी रुपमा संचालन गनव  तिा नजल्लाको सामान्य 

प्रसासन संचालन गनव प्रत्येक नजल्लामा एउपा नजल्ला प्रसासन कायावलय रहने सािै नजल्ला प्रसासन कायावलयको प्रमखु प्रसासकीय 

अनधकारीको रुपमा प्रमखु नजल्ला अनधकारी रहने व्यर्थिा गरेको छ । नजल्लामा नर्कास ननमावण कायवहरुको लानग उपयकु्त र्ातार्रण 

ननमावण, समन्र्य र सहजीकरण, नर्पद ् व्यर्थिापन, अत्यार्श्यक र्थत ुतिा सेर्ाको आपनूतव व्यर्थिापन, सेर्ा प्रर्ाहको अनुगमन, 

प्रचनलत काननूमा तोनकएका नर्षयहरुमा अधवन्यानयक ननकायको रुपमा रही न्याय ननरुपण, आनिवक अननयनमतता एर्ं भ्रष्टाचार ननयन्त्रण 

जथता कायवहरु सम्पादन गरी नजल्लामा ससुासनको प्रत्याभनूतका लानग नजल्ला प्रसासन कायावलयको महत्र्पणूव भनूमका रहकेो ह न्छ।  

नजल्ला प्रसासन कायावलय, बागलङुबाप यस नजल्लामा सानन्त सरुक्षा/आपरानधक गनतनर्नध ननयन्त्रण, नर्पद व्यर्थिापन, प्रभार्कारी 

सेर्ा प्रर्ाह, नर्कासात्मक गनतनर्नधहरुमा समन्र्य तिा ससुासन लगायतका  नर्षयमा कायव गने गरी निल्ला प्रशासन कायावलय, 

बागलुङ सञ् चालनको वानषवक कायवयोिना, २०७८।८९ जारी गरी कायावलय तिा समग्र नजल्लाको सार्वजननक सेर्ा प्रर्ाहलाई 

व्यार्सानयक तिा जनमैत्री रुपमा  प्रर्ाह गद ैआएको छ ।  

निल्ला प्रशासन कायावलय, बागलुङको काम, कतवव्य ि अनधकाि : 

- नजल्लामा सानन्त  सरुक्षा र सवु्यर्थिा कायम राख्ने सम्बन्धी कायव, 

- थिानीय प्रसासन सञ्चालन  सम्बन्धी कायव, 

- नेपाली नागररकता प्रमाणपत्र/नाबालक पररचयपत्र नर्तरण सम्बन्धी कायव, 

- राहदानी सेर्ा प्रदान सम्बन्धी कायव, 

- आनदर्ासी जनजानत, दनलत, अपांगताको नसफाररस सम्बन्धी कायव,  

- हातहनतयार ईजाजत तिा नर्ीकरण सम्बन्धी कायव, 

- संथिा दताव तिा नर्ीकरण सम्बन्धी कायव, 

- नर्पद ्व्यर्थिापन सम्बन्धी कायव, 

- अनख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान सम्बन्धी कायव, 

- ससुासन/सार्वजननक सेर्ाप्रर्ाह सम्बन्धी कायव, 

- सर्ारी साधन सञ्चालन सम्बन्धी काननूको कायावन्र्यन सम्बन्धी कायव, 

- लाग ूऔषध ननयन्त्रण तिा अर्ैध घरेल ुमनदरा ननयन्त्रण सम्बन्धी कायव, 

- सरकारी कायावलयहरुको अनगुमन तिा ननरीक्षण सम्बन्धी कायव, 
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- बाल कल्याण तिा बाल अनधकार सम्बन्धी कायव, 

- भ्रष्टाचार ननयन्त्रण सम्बन्धी कायव, 

- नर्थफोपक पदािव नसफाररस र ननयमन सम्बन्धी कायव, 

- नर्दसेी नागररकको नजल्लामा उपनथिनत र गनतनर्नधको ननयमन सम्बन्धी कायव, 

- कल्याण धन र बेर्ाररसे धनको व्यर्थिापन सम्बन्धी कायव, 

- नचठ्ठा, जरु्ा आनदको ननयन्त्रण सम्बन्धी कायव, 

- सार्वजननक थिानमा अर्ाञ्छनीय व्यर्हारको रोकिाम, मादक पदािव, सार्वजननक अपराध आनदको ननयन्त्रण सम्बन्धी कायव, 

- नजल्लाथतरमा सार्वजननक उत्सर् सञ्चालन सम्बन्धी कायव, 

- मआुब्जा ननधावरण तिा नर्तरण सम्बन्धी कायव, 

- परुथकार तिा सजाँय सम्बन्धी कारर्ाही र नसफाररस सम्बन्धी कायव, 

- नजल्ला नभत्र रहकेो नेपाल सरकारको सबै सम्पत्तीको रेखदखे, सम्भार तिा ममवत सम्बन्धी कायव, 

- नजल्ला नथित कारागारको अनगुमन, ननयमन र ननयन्त्रण सम्बन्धी कायव, 

- थिानीय तहसँगको समन्र्यमा नजल्ला नभत्र बजार अनगुमन, ननयमन तिा ननयन्त्रण,अत्यार्श्यक र्थत ुतिा सेर्ाको आपनूतव 

व्यर्थिापन सम्बन्धी कायव, 

- द्वन्द्व प्रभानर्तको पनहचान तिा राहत नर्तरण सम्बन्धी कायव, 

- नजल्लाथतरमा नेपाल प्रहरी र ससथ त्र प्रहरीको पररचालन र प्रयोग सम्बन्धी कायव, 

- रानरिय अनसुन्धानसँगको समन्र्य सचूना सङ्कलन र नर्श् लेषण सम्बन्धी कायव, 

- नर्कास ननमावण कायवमा सहयोग तिा समन्र्य सम्बन्धी कायव, 

- काननू बमोनजम तोनकए अनसुार नर्नभन्न मदु्दाको सरुु कारर्ाही र नकनारा गने सम्बन्धी कायव, 

- नह  स्रक जन्त ुमान ेसम्बन्धी कायव, 

- सरकारी र्ा सार्वजननक जग्गामा घर बनाएमा रोक्का गने र भत्काउने सम्बन्धी कायव,  

- ननर्ावचन सम्बन्धी गहृ मन्त्रालय र ननर्ावचन आयोगको आदसे ननदसेन कायावन्र्यन सम्बन्धी कायव, 

- नेपाल सरकार र गहृ मन्त्रालयबाप ननदनेसत अन्य कायवहरु । 

निल्ला प्रशासन कायावलयको स्वीकृत दिबन्दी नवविण : 

नस.नं. पद दिवन्दी सखं्या पदपनुतव कैनफयत 

१ प्रमखु नजल्ला अनधकारी(रा.प.प्र.) १ १  

२ सहायक प्रमखु नजल्ला अनधकारी (रा.प.नद्व.) १ १  

३ प्रसासकीय अनधकृत/सप्रनजअ (रा.प.त.ृ) २ २  

४ नायर् सवु्र्ा ६ ६  

५ लेखापाल १ १  

६ कम््यपुर अपरेपर २ २  

७ खररदार ४ ४  

८ हलकुा सर्ारी चालक २ २  

९ कायावलय सहयोगी ८ ८  

जम्मा २७ २७  
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शाखागत कायवनवविण 

१. प्रशासन शाखा 

- कायावलयबाप ह ने पत्राचारसम्बन्धी सम्पणूव कायव गने, 

- थिानीय तहको नसफाररसको आधारमा दनलत/जनजानत/खसआयव लगायत अन्य नर्षय प्रमानणत/नसफाररस गने, 

- हानजरी/काज/नर्दा तिा अनभलेख सम्बन्धी कायव गने, 

- पेन्सन नसफाररससम्बन्धी कायव गने, 

- मानसक/साप्तानहक प्रनतर्ेदन तयार गने, 

- फरक नामिर/जन्म नमनत प्रमानणत गनवका लानग पेस ह ने ननर्ेदन र संलग्न कागजात रुज ुगने, 

- कायावलय प्रमखु/सर्वदलीय/सर्वपक्षीय र्ैठकको व्यर्थिापन गने, 

- पालो/पहरा, कायावलय हाताको सरसफाईको व्यर्थिा नमलाउने, 

- गनुासो पेनपकासम्बन्धी कायव गने, 

- तोनकए बमोनजम कमवचारी खपनपपन सम्बन्धी कायव गने, 

- सानन्त सरुक्षासम्बन्धी कायव गने, 

- थिानीय प्रसासनसँग सम्बनन्धत अनभलेखहरु सरुनक्षत साि राख्ने, 

- कागजात पगुेको अर्थिामा प्रनिया परु् याई पेस गने । 

 

२. नागरिकता तथा प्रनतनलनप शाखा 

- नागररकता प्रमाणपत्रको लानग पेस ह न आएका कागजातहरु रुज/ुजाँच गने, 

- सनाखतका लानग आएका व्यनक्तहरुको नागररकताको अनभलेख नभडाई सनाखत गराई पेस गने, 

- थर्ीकृत भए पश् चात नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको Computer Entry गरी Print गने र Register मा अनभलेख जनाई 

सहीछापको लानग पेस गने, 

- Hologram, खाली नागररकता काडव, अनभलेख रनजष्टर, अनसुनूच फारामहरु सरुनक्षत राख्ने, 

- प्रनतनलनप नागररकताको प्रमाणपत्र माग गरी आएमा अनभलेख भएको अर्थिामा अनभलेख नभडान गने, पेस गने, थर्ीकृनत 

पश् चात रनजष्टरमा जनाई प्रनतनलनप नागररकता उपलब्ध गराउने, 

- अनभलेख नभएको अर्थिामा प्रनतनलनप नागररकता जारी गदाव नयाँ नागररकता जारी गने सबै प्रनिया परु् याई अनभलेख खडा 

गरी प्रनतनलनप नागररकता उपलब्ध गराउने, 

- नागररकताको मानसक प्रनतर्ेदन तयार गने, 

- तोनकए बमोनजमको प्रनिया परूा गरी नाबालक पररचयपत्र तयार गरी पेस गने, 

- अन्य नजल्लाबाप नागररकतासम्बन्धी अनभलेख माग भई आएमा अनभलेख नभडाई पठाउने, 

- नागररकतासम्बन्धी अन्य सम्पणूव कायव गने । 

 

३. िाहदानी शाखा 

- राहदानी बनाउनका लानग पेस गररएका फारामहरु जाँच/रुज ुगने, 

- राहदानीको लानग आर्ेदन गने आर्ेदकको Live Enrollment गने, 

- राहदानी आर्ेदकबाप ननयमानसुार राजश् र् बझुाएको भचचर बु् ने, 

- नर्भागबाप तयार भई आएका राहदानीहरु सरुनक्षत रुपमा राखी सम्बनन्धत व्यनक्तलाई नर्तरण गने, 
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- नर्भागले पठाएका राहदानीहरु नजल्ला ह लाक कायावलयबाप ल्याउने व्यर्थिा नमलाउने, 

- मानसक प्रनतर्ेदन तयार गरी पेस गने, 

- राहदानीसँग सम्बनन्धत अन्य कायव गने । 

४. आनथवक प्रशासन शाखा 

- गहृ मन्त्रालय र्ा अन्य मन्त्रालयबाप प्राप्त अनख्तयारी आम्दानी बाँध्ने, 

- नर्नभन्न खचव सीषवकहरुमा खचव गनवका लानग गोश् र्ारा भचचार तयार गने, 

- गोश् र्ारा भचचर अनसुार भकु्तानी आदसे तयार गरी थर्ीकृनतका लानग पेस गने, 

- थर्ीकृत भकु्तानी आदसे कोष तिा लेखा ननयन्त्रक कायावलय पठाई ननकासा नलने र खचव गने, 

- राजश् र् रकम दनैनक रुपमा राजश् र् खातामा जम्मा गने, फाँपर्ारी तयार गरी प्रनतर्ेदन गने, 

- कायावलयमा प्राप्त ह न आएको धरचपी रकम धरचपी खातामा जम्मा गने, ननयमानसुार नफताव गने, सदर थयाहा गने र फाँपर्ारी 

तयार गरी प्रनतर्ेदन गने, 

- नर्नभन्न सीषवकमा ख-६ खातामा जम्मा भएको रकम सोही अनरुुप खचव गरी लेखाङ्कन गने, फाँपर्ारी तयार गरी प्रनतर्ेदन 

गन,े 

- मानसक प्रनतर्ेदन तयार गरी कोष तिा लेखा ननयन्त्रक कायावलय र तालकु मन्त्रालयमा पठाउने, 

- आनिवक प्रसासनसँग सम्बनन्धत श्रेथता सरुनक्षत राख्ने, 

- कोष तिा लेखा ननयन्त्रक कायावलयबाप आ.ले.प.गराउने र म.ले.नन.का.बाप खनपई आएको पोलीसमक्ष ले.प.गराउन,े 

- आ.ले.प. र म.ल.ेप.बाप बेरुज ुदनेखन आएमा संपरीक्षण गराउने र फर्छ्यौप गराउने । 

५. निन्सी शाखा 

- कायावलयमा आर्श्यक पने सामानहरुको खररद आदसे थर्ीकृत गराई खररद गने, 

- खररद भएका सामानहरुको नबल संलग्न राखी दानखला ररपोपव बनाई नजन्सी खातामा आम्दानी बाँध्ने, 

- नजन्सी खाता नं.५२ र ४७ अद्यार्नधक गने, 

- कायावलयमा रहकेा प्रयोगमा ल्याउन नसनकने परुाना र जीणव नजन्सी सामानहरुको लगत तयार गरी नललाम सम्बन्धी कायव गने, 

- आ.र्.को अनन्तममा नजन्सी ननरीक्षण गराउने, 

- नजन्सी सामानहरु भण्डारणमा सरुनक्षतसाि राख्ने, 

- कायावलयका प्रत्येक कोठामा नबन काडव (BIN Card) तयार गरी राख्ने । 

६. संघसस्था, मुद्धा तथा हातहनतयाि शाखा 

- नजल्ला प्रसासन कायावलयको अनधकार क्षेत्रनभत्र पने मदु्धाहरुको पिाउ पजूी अनमुनत, थर्ीकृनत, म्याद िप, िनुछेक आदसेका 

लानग पेस गने, 

- नजल्ला प्रसासन कायावलयबाप भएका फैसलाहरु कायावन्र्यन गने, 

- फैसला बमोनजम प्रनतर्ादीहरुबाप जररर्ाना असलुउपर गने । त्यसको लगत कसी काननू बमोनजम असलुीको लानग लेखी पठाउने 

र जररर्ाना असलुी गरी राजश् र्मा जम्मा गने, 

- फैसला बमोनजम प्रनतर्ादीहरुले राखेको धरचपी रकमबाप जररर्ाना रकम कट्टा गरी बाँकी रहन गएको रकम ननयमानसुार 

प्रनतर्ादीलाई नफताव गने व्यर्थिा नमलाउने, 

- फैसलामा उपचार खचव नदलाई भराई नदने ननणवय भएमा धरचपी रकमबाप पीनडतले ननर्ेदन खचव पाउँ भनी ननर्ेदन नदएमा 

ननयमानसुार उपलब्ध गराउने, 

- नर्नभन्न नर्षयमा सेर्ाग्राहीबाप प्राप्त गनुासो, ननर्ेदन र उजरुीको सम्बन्धमा सरोकारर्ालाबीच छलफल गराई समथया समाधान 

गने/गराउने, 
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- कायावलयमा प्राप्त गनुासो, ननर्ेदन र उजरुीको प्रकृनत हरेी आर्श्यक कायाविव नजल्ला प्रहरी कायावलय/थिानीय तहको न्यानयक 

सनमनतमा पठाउने, 

- अनख्तयार दरुुपयोगसँग सम्बनन्धत भ्रष्टाचार तिा अननयनमतता सम्बन्धी अनख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको कायावलय, 

रानरिय सतकव ता केन्र माफव त र्ा कुनै व्यनक्त र्ा संथिा र्ा बेनामी उजरुी ननर्ेदन उपर आर्श्यक अनसुन्धान तिा छाननर्न गने/ 

गराउन,े 

- अननयनमतता र भ्रष्टाचारसम्बन्धी गनुासो ननर्ेदन र उजरुीको आर्श्यक छाननर्न तिा अनसुन्धान गरी रायसनहतको प्रनतर्ेदन 

पेस गने,  

- प्रनतर्ेदन सम्बन्धमा ननणवय/आदसे अनसुार सम्बनन्धत ननकायमा पठाउने/कारर्ाही गने, 

- मदु्धासँग सम्बनन्धत अनभलेख सुरनक्षत साि राख्ने, 

- मदु्धासँग सम्बनन्धत अन्य सम्पणूव कायव गने, 

- संथिा दताव र ननर्करणका लानग प्राप्त ननर्ेदन र संलग्न कागजातहरुको रुज/ुजाँच गने, 

- प्रहरी प्रनतर्ेदनका लानग नजल्ला प्रहरी कायावलय पठाउने, 

- कागजात पगुेको अर्थिामा प्रनिया परु् याई पेस गने, 

- हातहनतयार ननर्करण तिा दतावको ननयमानसुार सम्पणूव कायव गने । 

७. गुनासो सुनुवाई तथा नवपद् व्यवस्थापन शाखा 

- प्राकृनतक नर्पद ्बाप पीनडत पररर्ारको ननर्ेदन, ननर्ेदनसँग संलग्न सक्कल प्रहरी सजवनमन मचुलु्का र थिानीय तहको नसफाररस 

तोकादसेको लानग पेस गने, 

- तोकादसे अनसुार लेखासँग समन्र्य गरी राहत उपलब्ध गराउने, 

- उपलब्ध गराइएको राहतको अनभलेख राख्ने, 

- नर्पद ्व्यर्थिापनको सम्बन्धमा गररएको कायवहरुको प्रगनत प्रनतर्ेदन तयार गने, 

- नर्पद पीनडत पररर्ारलाई सह नलयत दरको काठ उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लानग नडनभजन र्न कायावलयलाई नसफाररस गने, 

- उद्धार तिा प्रनतकायवको लानग नजल्लानथित सम्पणूव थिानीय तहहरुसँग आर्श्यक समन्र्य र सहकायव गने, 

- नजल्ला नर्पद व्यर्थिापन सनमनतको र्ैठक राख्ने व्यर्थिा नमलाउने, 

- र्ैठकबाप पाररत ननणवय कायावन्र्यनको लानग सम्बनन्धत ननकायमा लेखी पठाउने, 

- नर्पद व्यर्थिापनको लानग सरुक्षा ननकायमा QRT/RRT व्यर्थिापनमा सहयोग गने, 

- नर्पद व्यर्थिापनको Focal Person को कायव गने, 

- सम्पादन गररएका कायवहरुको बारेमा गनुासो सनुरु्ाई गरी व्यर्थिापन गने । 

 

७. सहायता/सोधपछू कक्ष 

- नजल्ला प्रसासन कायावलयबाप प्रर्ाह ह ने सेर्ाको नर्र्रण तयार पाने, 

- सेर्ाग्राहीलाई सेर्ाप्रर्ाहको सम्बन्धमा सल्लाह एर्म ्परामसव प्रदान गने, 

- ननरक्षर सेर्ाग्राहीलाई ननर्ेदन लेख्ने लगायतको काममा सहयोग गने, 

- असक्त, र्दृ्ध एर्म ्सारीररक रुपमा फरक क्षमता भएका सेर्ाग्राहीलाई सरल, सहज र सीघ्र सेर्ा प्राप्त गनव सहयोग गने, 

- सेर्ाग्राहीले कायावलयमा पेस गनुवपने नर्नभन्न प्रकृनतका ननर्ेदनको ढाँचा तयार गरी उपलब्ध गराउने, 

- सहायता कक्षबाप सम्पादन ह ने सबै कायवको अनभलेख राख्ने, 

- सेर्ाग्राहीलाई सेर्ा प्राप्त गनव पेस गनुवपने कागजातमा आर्श्यक भएमा ह लाक नपकप उपलब्ध गराउने, 

- मानसक प्रनतर्ेदन तयार गने, 
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- कायावलय, व्यनक्त तिा ह लाकद्वारा प्राप्त ह न आएका नचठी पत्रहरु बझुी तोकादसेको लानग पेस गने, 

- तोकादसे भई आएपनछ नचठीपत्रहरु दताव गरी सम्बनन्धत फाँप/कमवचारीलाई बझुाउने, 

- कायावलयबाप अन्यत्र पठाउने नचठीपत्रहरु चलानी गरी कायावलयको छाप तिा सही गने अनधकारीको छाप लगाई खामर्न्दी 

गरी ह लाक दानखला गने/बझुाउने र सो को अनभलेख राख्ने, 

- नचठीपत्रहरु पठाएका/बझुाएका रनसद तिा भरपाईहरु सरुनक्षत राख् ने । 

 

 

निल्ला प्रशासन कायावलय, बागलुङमा िहेका शाखा ि निम्मेवाि अनधकािी : 

नस.नं. शाखाको नाम निम्मेवाि अनधकृत गुनासो सनु्ने अनधकािी 

१ 
प्रसासन, नजन्सी तिा सानन्त सरुक्षा 

साखा 

स.प्र.नज.अ.गणेस प्रसाद 

पचडेल 

प्रमखु नजल्ला अनधकारी  

रमेस ढकाल 

२ 

नयाँ नागररकता 

प्रनतनलपी नागररकता 

नाबालक पररचय पत्र 

प्र.अ.सयूव लाल नर्श् र्कमाव 

प्र.अ. मोहन प्रसाद उपाध्याय 

३. 
राहदानी साखा 

रानरिय पररचय पत्र साखा 

प्र.अ.सयूव लाल नर्श् र्कमाव 

प्र.अ. मोहन प्रसाद उपाध्याय 

४. गनुासो सनुरु्ाई तिा नर्पद ्व्यर्थिापन प्र.अ.सयूव लाल नर्श् र्कमाव 

५. मदु्धा तिा हातहनतयार साखा प्र.अ. मोहन प्रसाद उपाध्याय 

६. आनिवक प्रसासन साखा ले.पा. भनर्लाल गचतम 
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निल्ला प्रशासन कायावलय, बागलुङमा कायवित कमवचािीहरु : 

क्र.सं. नामथि  पद स्थायी ठेगाना मोबाइल नं. कोठा नं. 

१ रमेस ढकाल प्र.नज.अ. कुश्मा न.पा.९ पर्वत ९८५७६०७७७७ २०१ 

२ गणेस प्रसाद पचडेल स.प्र.नज.अ. कुश्मा न.पा.८ पर्वत ९८५७६३४४४४ २०२ 

३ सयूव लाल नर्श् र्कमाव प्र.अ. बागलङु न.पा.१२, बागलङु ९८५१०९७३१३ १०४ 

४ मोहन प्रसाद उपाध्याय प्र.अ. बागलङु न.पा. ३, बागलङु ९८४७६२४६७४ १०६ 

५ नर्रण ुप्रसाद समाव ढकाल ना.सु. बागलङु न.पा. १४, बागलङु ९८५७६२६२०० १०८ नागररकता 

६ तेजराज गचतम ना.सु. बागलङु न.पा. ७, बागलङु ९८५७६२३३५१ १११ राहदानी 

७ राम प्रसाद उपाध्याय ना.सु. बागलङु न.पा. १, बागलङु ९८५७६२७७९५ १०३ मदु्धा 

८ कृरण बहादरु पनु ना.सु. बेनी न.पा. १ म्याग्दी ९८५७६५०५८६ १०८ नागररकता 

९ यगुराज समाव ना.सु. बागलङु १३, बागलङु ९८५७६४४९४४ २०६ प्रसासन 

१० लक्ष्मण पचडेल ना.सु. बागलङु ९, बागलङु ९८५७६३६९१४ २०६ प्रसासन 

११ प्रकास समाव लेखापाल मोदी गा.पा.५, पर्वत ९८४६३२५००० २०५ लेखा 

१२ नर बहादरु घती मगर क.अ. ताराखोला-२, बागलङु ९८५७६२१८११ २०२ सनचर्ालय 

१३ राज ुप्रसाद रेग्मी क.अ. कुश्मा न.पा.२, पर्वत ९८४७६२५३२१ १०८ नागररकता 

१४ कनपल घती मगर  क.अ. ताराखोला-२, बागलङु ९८४७७३५९२७ १०२ रानरिय पररचय पत्र 

१५ नदपक राज पन्त खररदार बागलङु न.पा.३, बागलङु ९८४७६२४७११ १११ राहदानी 

१६ डोलराम समाव खररदार जैनमनी न.पा.१०, बागलङु ९८५७६५३३९६ १०३ नागररकता 

१७ हषव बहादरुपनु खररदार काठेखोला गा.पा. बागलङु ९८५१०७८५६९ १०८ नागररकता 

१८ नमलन िापा खररदार बागलङु न.पा. ३ बागलङु ९८४७६७८१०१ १०८ नागररकता 

१९ सरथर्ती कुमारी श्रेष्ठ का.स. बागलङु न.पा. ६, बागलङु ९८४७६५४०६४ १०८ नागररकता 

२० उनजरनसंह िापा का.स. बागलङु न.पा.१०, बागलङु ९८६७७७२१७२ १०१ सोधपछु/प्र.अ.कक्ष 

२१ अजुवन ढकाल स.चा. बागलङु न.पा. १, बागलङु ९८५७६२१३१३ प्र.नज.अ. 

२२ कृरण बहादरु िापा स.चा. बागलङु न.पा.९, बागलङु ९८४६८२२२०३ स.प्र.नज.अ. 

२३ प्रेमराज ररजाल का.स. बागलङु न.पा. ९, बागलङु ९८४७७५५४८३ १०१ दताव कक्ष/प्र.अ.कक्ष 

२४ चिपाणी उपाध्याय का.स. जलजला गा.पा.७ पर्वत ९८४७६७६३६६ प्र.नज.अ.ननर्ास 

२५ नसर् श्रेष्ठ का.स. बागलङु न.पा. ३, बागलङु ९८६७८४९६२२ २०५/६ लेखा/प्रसासन 

२६ सनुमत्रा समाव का.स. बागलङु न.पा.३, बागलङु ९८६९३३१७७२ १०२ रानरिय पररचय पत्र 

२७ सकुन्तला साकी का.स. बागलङु न.पा.५, बागलङु ९८६१२३१६३२   

२८ नसर्ानी साकी का.स. बागलङु न.पा.५, बागलङु ९८६१२३१६३२ २०६ प्रनजअ सनचर्ालय 

२९ देउ बहादरु िापा प्र.ह. ररनसङ गा.पा.-१, तनह  ँ ९८४७७९०६५९ PSO 

३० रोसन लुंगेली प्र.ह. बुनलङपार गा.पा.४ नर्लपरू ९८४९७९३०३२ PSO 
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निल्ला प्रशासन कायावलयबाट प्रदान गरिने सेवा / कायवनवविण : 

नजल्ला प्रसासन कायावलयबाप नर्तरण ह ने सेर्ा, आर्श्यक कागजात तिा प्रनिया सनहतको नर्र्रण नजल्ला प्रसासन 

कायावलयको र्ेर् साईप (https://daobaglung.moha.gov.np/post/citizenchater-with-room-number) मा 

रानखएको छ । 

प्रशासन सम्बन्धी सम्बन्धी सेवा : 

 नाम,िर र्ा उमेर आनद प्रमानणत । 

 नाबालकको उमेर प्रमानणत । 

 पेन्सन र रहलपहल सम्बन्धी नसफाररस । 

 दनलत, आनदर्ासी जनजानत,अपांगता प्रमानणत । 

 पत्रपनत्रका दताव । 

 छापाखाना दताव । 

 पाररर्ाररक नर्र्रण प्रमानणत । 

 नाता प्रमानणत । 

 सहज आपनूतव व्यर्थिापन सनुननश् चत गनवका लानग बजार अनगुमन तिा ननयमन । 

 सरकारी/सार्वजननक सम्पनत्त संरक्षण । 

 नाबालक प्रमाणपत्र नर्तरण । 

 नागरिकता सम्बन्धी सेवा: 

 र्ंसजको आधारमा नेपाली नागररकताको प्रमाण पत्र नर्तरण । 

 र्ैर्ानहक अगंीकृत नागररकताको प्रमाण पत्र नर्तरण । 

 नागररकताको प्रमाण पत्रको प्रनतनलनप नर्तरण । 

 नाम िर जन्म नमनत संसोधन । 

 िाहदानी सम्बन्धी सेवा: 

 राहदानी फाराम संकलन । 

 रूत सेर्ा अनभलेख प्रमानणत । 

 राहदानी नर्तरण । 

 MRP को नर्र्रण संसोधन । 

मुद्दा तथा उिुिी/गुनासो सनुुवाई, ससं्था दताव तथा नवीकिण सम्बन्धी सेवा:  

 मलुकुी अपराध संनहता, २०७४ तिा अन्य नर्षयगत ऐन अनसुार प्राप्त अनधकार बमोनजम मदु्धा सुरु कार्ावही र 

नकनारा गने । 

 गनुासो र्ा ठाडो उजरुी । 
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 संथिा दताव । 

 संथिा नर्ीकरण । 

 संथिाको नर्धान संसोधन । 

 नजल्लामा संथिाको साखा खोल्ने थर्ीकृनत । 

हातहनतयाि इिाित तथा नवीकिण सम्बन्धी सेवा: 

 हातहनतयार इजाजत, नामसारी, नर्ीकरण र थर्ानमत्र् हथतान्तरण । 

नवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी सेवा: 

 नजल्ला नर्पद ्व्यर्थिापन सनमनतको र्ैठक सञ्चालन तिा व्यर्थिापन । 

 नर्पद ् जोनखम न्यनूनकरण तिा व्यर्थिापन सम्बन्धी कायवयोजना ननमावण । 

 नर्पद ्क्षनत नर्र्रण संकलन । 

 नर्पद ्बाप पीनडत भएकाहरुलाई क्षनतपनूतव एर्ं राहत नर्तरण तिा पनु:थिापना । 

अनख्तयाि दुरुपयोग अनुसन्धान सम्बन्धी सेवा: 

 अनख्तयार दरुुपयोग सम्बन्धी उजरूी एर्ं ननर्ेदनहरु उपर प्रारनम्भक छाननबन । 

सेवा प्राप्त गनव लाग्ने दस्तुि ि अवनध : 

नस.नं. प्रदान गरिने सेवा लाग्ने दस्तुि रु लाग्ने अवनध कैनफयत 

१ र्ंसजको आधारमा नेपाली नागररकताको प्रमाण 

पत्र नर्तरण 

रु. १०/– को नपकप प्रनिया पगुेकै नदन  

२ नागररकताको प्रनतनलनप नर्तरण रु. १५/– को नपकप प्रनिया पगुेकै नदन  

३ र्ैर्ानहक अनंगकृत नागररकताको प्रमाण पत्र 

नर्तरण 

रु. १०/– को नपकप प्रनिया पगुेकै नदन  

४ राहदानी फाराम संकलन रु.२,५००/– नाबालक (५ र्षव) 

रु.५,०००/– साधारण   

प्रनिया पगुेकै नदन  

५ रूत सेर्ा अनभलेख प्रमानणत – प्रनिया पगुेकै नदन  

६ राहदानी नर्तरण – तरुुन्त  

७ गनुासो र्ा ठाडो उजरुी रु.१०/– को नपकप यिानसघ्र  

८ नाम,िर उमेर आनद प्रमानणत रु.१०/–  को नपकप  प्रनिया पगुेकै नदन  

९ नाबालकको उमेर प्रमानणत रु.१०/–  को नपकप  प्रनिया पगुेकै नदन  

१० पाररर्ाररक पेन्सन, सपि पत्र र रहलपहल 

सम्बन्धी नसफाररस 

रु.१०/–  को नपकप  प्रनिया पगुेकै नदन  
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नस.नं. प्रदान गरिने सेवा लाग्ने दस्तुि रु लाग्ने अवनध कैनफयत 

११ संथिा दताव रु. १,०००/– प्रनिया पगुेकै नदन  

१२ संथिा नर्ीकरण रु. ५००/–   प्रनिया पगुेकै नदन  

१३ संथिाको नर्धान संसोधन रु.१०/– को नपकप  प्रनिया पगुेकै नदन  

१४ नजल्लामा संथिाको साखा खोल्ने थर्ीकृनत रु.१०/– को नपकप  प्रनिया पगुेकै नदन  

१५ दनलत, आनदर्ासी/जनजानत नसफाररस रु.१०/– को नपकप  प्रनिया पगुेकै नदन  

१६ पत्रपनत्रका दताव दनैनक रु.१,०००/– 

साप्तानहक रु.५००/– 

पानक्षक रु.३००/–  

मानसक रु.२००/–  

प्रनिया पगुेकै नदन  

१७ छापाखाना दताव रु.१,०००/– प्रनिया पगुेकै नदन  

१८ हातहनतयार नामसारी रु.१,०००/– प्रनिया पगुेकै नदन  

१९ हातहनतयार नजल्ला नभत्रको नर्ीकरण रु.१५०/– प्रनिया पगुेकै नदन  

२० हातहनतयार नेपाल भररको नर्ीकरण रु.३००/– प्रनिया पगुेकै नदन  

२१ नाम,िर जन्म नमनत संसोधन रु.१५/– को नपकप प्रनिया पगुेकै नदन  

२२ नाता प्रमानणत रु.१०/– को नपकप प्रनिया पगुेकै नदन  

२३ सार्वजननक अपराध सम्बन्धी मदु्दा  काननू र्मोनजम  

२४ अनख्तयार दरुुपयोग सम्बन्धी मदु्दा रु.१०/– को नपकप यिानसघ्र  

२५ अन्य मदु्दा रु.१०/– को नपकप  यिानसघ्र  

२७ नर्रफोपक पदािव ईजाजत–पत्र - यिानसघ्र  

२८ नर्रफोपक पदािव ईजाजत–पत्र ननर्करण रु. ५०/– प्रनिया पगुेकै नदन  

 ननणवय गने प्रनक्रया ि अनधकािी : 

ननणवय गने प्रनक्रया : सरकारी ननणवय प्रनिया सरलीकरण ननदनेसका, २०६५ एर्ं सचूनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ लगायत 

प्रचनलत काननू बमोनजम । 

ननणवय गने अनधकािी : 

 प्रमखु नजल्ला अनधकारी । 

 सहायक प्रमखु नजल्ला अनधकारी/प्रसासकीय अनधकृतः प्रमुख जिल्ला अजिकारीबाट अजिकार प्रत्यायोिन 

भए बमोजिम  । 

ग. ननणवय उपि उिुिी सनु्ने अनधकािी : प्रचनलत काननू बमोनजम । 
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घ. कायावलय प्रमुख ि सचूना अनधकािीको नाम ि पद : 

कायावलय प्रमुख : 

नाम :  रमेस ढकाल 

पद :  प्रमखु नजल्ला अनधकारी 

सम्पकव  न.  : ९८५७६०७७७७ 

   सचूना अनधकािी :  

नाम :  गणसे प्रसाद पचडेल  

पद :  सहायक प्रमखु नजल्ला अनधकारी 

सम्पकव  न  :  ९८५७६३४४४४ 

ईमेल  :  daobaglung@moha.gov.np 

सम्पादन गिेको मुख्य मुख्य कामको नवविण : (२०७९ वैशाख १ देनख २०७९ असाि मसान्त सम्मको) 

सेवाप्रवाह सम्बन्धी नवविणः 

नस.नं. सम्पादन गिेको कामको नवविण इकाई कामको परिमाण कैनफयत 

१ नागररकता नबतरण (नयाँ) र्पा १६११   

२ 
बैर्ानहक अगंीकृत नागररकता (नयाँ) र्पा 

१ 
  

३ 
नागररकताको प्रनतनलपी र्पा 

१०१९ 
  

४ 
परुानो नागररकता कम््यपुर प्रनर्ष्टी र्पा 

० 
  

५ 
नार्ालक पररचय पत्र नबतरण र्पा 

३०१ 

  

६ 

राहदानी नबतरण जम्मा संख्या र्पा 
१५९५ 

  

(क) नजल्लाबाप नसफारीस र्पा 
२३१५ 

  

(ख) रुत सेर्ा नसफारीस र्पा 
० 

  

७ अन्य नर्नभन् न नसफाररसहरु 
भारतीय पेन्सन सम्बन्धी 

र्पा 
२८० 

  

अन्य नसफाररस 
र्पा 

३३८ 
  

८ 
मदु्दा दताव र्पा 

९ 

  

९ 
मदु्दा फैसला र्पा 

२४ 
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नस.नं. सम्पादन गिेको कामको नवविण इकाई कामको परिमाण कैनफयत 

१० 
नर्नभन्न उजरुी दताव र कारर्ाही र्पा 

३० 
  

११ 
कायावलय अनगुमन पपक 

० 

  

१२ 
बजार अनगुमन पपक 

४ 

  

१३ 
संघ संथिा दताव पपक 

९ 

  

१४ 
संघ संथिा ननर्करण 

र्पा 
२४ 

  

१५ 
कारागारमा र्न्दीको संख्या 

जना 
५३० 

  

१६ 
नजल्ला सरुक्षा सनमनतको बैठक 

पपक 
७ 

  

१७ 
अपरानधक घपना 

र्पा 

० 

  

१८ 
क्षनतपनूतव तिा राहत नबतरण 

  

० 

  

१९ 

बैदनेसक रोजगार क्षनतपनूतव  
जना 

० 

  

नर्पद राहत   
जना 

६०००० 
  

सर्ारी दघुवपना   
गोपा 

० 
  

द्वन्द नपनडतलाई राहत  
जना 

० 
  

२० 
राजश् र् संकलन 

  

१२२३०११० 

  

२१ 
नजल्लामा नर्नसष्ठ व्यनक्तको भ्रमण 

जना 

१४ 

  

२२ रानरिय पररचय पत्र नर्र्रण दताव जना ५२६३  

 

शानन्त सुिक्षा तथा अपिाध ननयन्रण सम्बन्धी कायवहरु 

निल्ला सिुक्षा सनमनतको वैठक सञ्चालन 

यस अर्नधमा ७ पपक नजल्ला सरुक्षा सनमनतको र्ैठक बसी सानन्त सरुक्षा र अपराध ननयन्त्रणका नर्नर्ध नर्षयहरुमा 

छलफल गरी ननणवय भएअनसुार कायावन्र्यन ह दँ ैआएको छ ।  

अन्ति निल्ला सिुक्षा समन्वय वैठक सञ्चालन 

नजल्लासँग नसमाना जोनडएका नजल्लाहरुसँग अन्तर नजल्ला सरुक्षा समन्र्य र्ठैक र्सी एकआपसमा भएका असल 

अभ्यासहरु तिा भोनगएका साझा समथयाहरुका बारेमा छलफल गरी आपसी समन्र्य र समझदारीमा साझा समथया तिा 

चनुचनतहरु समाधान गने गरी समझदारी गररएको छ । 
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नवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायवहरु 

COVID-19 सकं्रमण अवस्था:  

हालसम्म COVID-19 को सम्भानर्त संिमण जोनखम व्यर्थिापन गनव PCR तिा Antigen परीक्षण गररएको छ । यस 

त्रैमानसकको अन्त्यसम्म नजल्लामा कोनभड १९ सनिय संिनमतको संख्या नरहकेो । 

सुशासन सम्बन्धी कायवहरु 

मानसक कायावलय प्रमखु र्ैठक माफव त यस कायवयोजना कायावन्यन प्रगनत अर्थिा समीक्षा तिा अझ प्रभार्कारी 

कायावन्र्यनका लानग साझा रणनीनत तजुवमा तिा कायावन्र्यन ह दँ ैगएको छ ।  

िनमैरी कायावलय व्यवस्थापन 

Free WiFi स्थापना :  सेर्ा प्रर्ाहका िममा आर्श्यक प्रनियामा लाग्ने समय व्यर्थिापनका लानग सेर्ाग्राही लनक्षत 

Free WiFi थिापना गररएको छ ।  

स्तनपान कक्ष: कायावलयमा आउने सेर्ाग्राहीको लानग थतनपान कक्षको थिापना गररएको । 

अपाङ्गमैरी शौचालय तथा प्रनतक्षालय ननमावण: अपाङ्गता भएका व्यनक्तहरुलाई सरल र सहज सचचालयको प्रयोगका 

लानग अपाङ्गमैत्री सचचालय तिा सेर्ाग्राहीको लानग प्रनतक्षालयको ननमावण गररएको छ । 

रुग्ण नवकास आयोिनाहरुको कायव सचूारु तथा कानूनी कावावही 

बागलङु नजल्लामा सञ्चानलत नर्कास आयोजनाहरु मध्ये लामो समयदनेख ननमावण सम्पन्न नभई अलपत्र रहकेा नर्कास 

आयोजनाहरु मध्ये अनधकांस आयोजनाका कायवहरु सचूारु गनव कायावलय प्रमखुहरुलाई ननदेसन गररएको । 

सूचनाको हक कायावन्वयन सम्बन्धी कायवहरु 

कायावलयको वेव साइट तथा फेसबकु ननयनमत अद्यावनधक 

कायावलयका समग्र गनतनर्नध तिा दथतार्ेजहरु तत्कालै कायावलयको र्ेर् साइप तिा फेसबकुमा राखी ननयनमत 

अद्यार्नधक गने गररएको छ । मानि उल्लेख भएअनसुारका सबै दथतार्ेजहरु यस कायावलयको र्ेर् साइपमा उपलव्ध छ । 

सम्बनन्धत ऐन कानुनहरु : https://daobaglung.moha.gov.np/  

आम्दानी, खचव तथा आनथवक कािोवाि सम्बन्धी अद्यावनधक नवविण (२०७९ वैशाख १  गतेदेनख २०७९ असाि 

मसान्तसम्म) 

क. आम्दानीको नवविण 

नस.नं. आम्दानीको स्रोत 
२०७९ वैशाखदेनख असाि 

मसान्त सम्म 
कैनफयत 

१ िािश् व १२२३०११०  
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ख. धिौटीको नवविण 

नस.नं. शीषवक 
२०७९ वैशाखदेनख असाि 

मसान्त सम्म प्राप्त 

२०७९ वैशाखदेनख असाि 

मसान्त सम्म नफताव 
कैनफयत 

१ अभद्र व्यवहाि ६९००० ०  

 

ग. खचवको नवविण 

नस.नं. शीषवक 
२०७९ वैशाखदेनख असाि 

मसान्त सम्म 
कैनफयत 

१ चालू खचव ६४८४१४८  

२ पूूँिीगत खचव ५९५२९८७९  

३ कायव सञ् चालन कोष (नवनवध) ८१४२६८७७।६५  

४ िम्मा १४७४४०९०४।७  

 

अन्य नवविण 

१०.१ वेब साइटको नवविण : https://daobaglung.moha.gov.np/ 

१०.२  सचूना माग सम्बन्धी ननवेदन ि सो उपि सचूना नदईएको नवषय:   

सचूना माग सम्बन्धी ननवेदन प्राप्त नभएको । 

 

बागलुङ निल्लाका हालसम्मका प्र.नि.अ.ज्यूहरुको नवविणः 

 



१०.३ कायावलय प्रमुख तथा सूचना अनधकािीहरुको नवविण : यस नजल्लाका सर्ै सरकारी तिा सार्वजननक ननकायका कायावल प्रमखु तिा सचूना अनधकारीहरुको 

सम्पकव  नर्र्रण नजल्ला प्रसासन कायावलयको Website मा रानखएको छ । 

lhNnfl:yt ;fj{hlgs lgsfosf k|d'v / ;"rgf clwsf/Lsf] gfdfjnL 
 

l;=g+

= 
sfof{nosf] gfd 

sfof{nosf] 

kmf]g gDa/ 

sfof{no k|d'vsf] bhf{ / 

gfd 
df]afO{n gDa/ 

;"rgf 

clwsf/Lsf] gfd 
df]afO{n gDa/ O{d]n 7]ufgf 

!= lhNnf k|zf;g sfof{no )^*–%@)@## 
k|d'v lhNnf clwsf/L 

/d]z 9sfn 
(*%&^)&&&& 

u0f]z k|;fb 

kf}8]n 
(*%&^#$$$$ 

daobaglung 
@moha.gov.np 

@= 
lhNnf ;dGjo ;ldltsf] 

sfof{no 

)^*–

%@)!$$ 

lhNnf ;dGjo clwsf/L 

s[i0f/fh uf}td 
(*%&^@)))@ b'uf{ k|;fb zdf{ (*%&^@!$($ 

ddc.baglung 
@gmail.com 

#= lhNnf ;/sf/L jsLn sfof{no 
)^*–

%@)$@) 

lhNnf GofoflwaQmf 

nfn k|;fb nfld5fg] 
(*%&^@$^#$ 6]sgfy zdf{ (*%&^))))# 

daobaglung 
@gmail.com 

$= 
g]kfnL ;]gf >Ld]x/ u0f 

3f]8fafw] Jof/]s 
 

k|d'v ;]gfgL 

b]jeQm df8L >]i7 
(*$#%()!** 

;]gfgL v]d 

axfb'/ If]qL 
(*$@!%&!*% 

shrimehar 
@gmail.com 

%= lhNnf k|x/L sfof{no 
)^*–

%@)!(( 

k|x/L pk/LIfs 

boflglw 1jfnL 
(*%&^)%%%% OGb| axfb'/ /fgf (*%&^()!(! 

dpobaglungsanchar@g
mail.com 

^= 
;z:q k|x/L an g]kfn cfl>t 

u'Nd,afun'ª 

)^*–

%@$!)) 

;=k|=pk/LIfs 

/d]z s'df/ u'?ª 
(*%&^^^&)) 

v8s axfb'/ 

yfkf 
(*%&^^&&)) 

apfbaglungcoy@gmail.
com 

&= 
sf]if tyf n]vf lgoGqs 

sfof{no 

)^*–

%@)!$) 

k|d'v sf]if lgoGqs  

wd{eQm a:ofn 
(*%&^$%))) 

hAa/ axfb'/ 

e08f/L 
(*%&^&%)&% 

dtcobaglung 
@gmail.com 

*= 
nf]s;]jf cfof]u,  

afun'ª sfof{no 

)^*–

%@)!$& 

pk–;lrj  

lvdf s'df/L kf]v|]n 
(*%&^@#!$& e'jgxl/ clwsf/L (*$!%)#$)# 

dhawalagiri 
@psc.gov.np 

(= lhNnf x'nfs sfof{no )^*–%@)!%( 
x'nfs clws[t 

lji0f' k|;fb zdf{ 
(*%&^@$^$) lai0f' k|;fb zdf{ (*$&^@#!@% 

dpobaglung 
@gmail.com 

!)= 
lzIff lasf; tyf ;dGjo 

OsfO{ 

)^*–

%@)!)% 

OsfO k|d'v  

s':d/fh pkfWofo 
(*%&^@)&(# s[i0f/fh /]UdL (*$&^@$^%) 

krishnarajregmi12 
@gmail.com 

!!= cfGtl/s /fh:j sfof{no )^*–%@)!@( 
sfof{no k|d'v  

zflns/fd cfrfo{ 
(*%&^@(!@( a;Gt g]kfn (*$!&&#)&* 

iro-baglung 
@ird.gov.np 

!@ lhNnf lgjf{rg sfof{no 
)^*–

%@)))^ 

lhNnf lgjf{rg clwsf/L 

o1 k|;fb l/hfn 
(*%&)&%(!& uf]s'n zdf{ (*%&^@&)^% 

deo.baglung50 
@gmail.com 

!# tYof+s sfof{no )^*–%@)@&^ tYof+s clws[t (*%&^@)*!) rGb|sfGt ;'j]bL (*$(!&(!^! statisticblg 
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l;=g+

= 
sfof{nosf] gfd 

sfof{nosf] 

kmf]g gDa/ 

sfof{no k|d'vsf] bhf{ / 

gfd 
df]afO{n gDa/ 

;"rgf 

clwsf/Lsf] gfd 
df]afO{n gDa/ O{d]n 7]ufgf 

d's'Gb k|;fb zdf{ @gmail.com 

!$ ;8s l8lehg  
)^*–

%@)(%@ 

l8lehg k|d'v 

aln/fh dNn 
(*%&^@!^#* 

s[i0f axfb'/ 

v8\sf 
(*%&^@)(%@ 

drobaglung 
@gmail.com 

!% Dffnkf]t sfof{no 
)^*–

%@)!%* 

dfnkf]t clws[t 

b]j]Gb| axfb'/ yfkf 
(*%&^@)*)# cfgGb zdf{ (*%&^@()#$ 

baglung 
@dolma.gov.np 

!^ sf/fuf/ sfof{no )^*–%@)@#& 
h]n/  

lbn axfb'/ s]=;L= 
(*%&^&#&&& w|'j bQ kGt (*^#)$##(( 

baglungkaragar123@g
mail.com 

!& gfkL sfof{no )^*–%@)!@& 
gfkL clws[t 

of]u]Gb| s'df/ ofbj 
(*%&^@%!@& s[i0f k|=pkfWofo (*$&^@%^$( 

surveyofficebaglung 
@gmail.com 

!* 
vfB k|ljlw tyf u'0f lgoGq0f 

l8lehg sfof{no 
)^*–%@!*#% 

sfof{no k|d'v 

;f}/e >]i7 
(*$@%*&^)% ;f}/e >]i7 (*$@%*&^)% 

ftqcdobaglung 
@gmail.com 

!( 9f]/kf6g lzsf/ cf/If )^*–%@!!!@ 
k|d'v ;+/If0f clws[t 

jL/]Gb| k|;fb s+8]n 
(*%&^#%)#% ;"o{ v8sf (*%&^%#)%#  

@) 
;3g ;x/L tyf ejg lgdf{0f 

cfof]hgf 

)^*–

%@$)#) 

cfof]hgf k|d'v  

;'lgtf >]i7 
(*%&^^)#)) ljgf rfst (*$#!%($^^ 

pudbcbaglung@gmail.
com 

@! 
lhNnf cfof]hgf sfof{Gjog 

OsfO -ejg tyf cfjf;_ 
 

cfof]hgf k|d'v  

;'lgtf >]i7 
(*%&^^)#))    

@@ 
Onfsf k|zf;g sfof{no, 

a'lt{jfª 

)^*–

$!))(( 

sf=d'=zfvf clws[t 

nf]s axfb'/ s'Fj/ 
(*%&^$!)(( nf]s axfb'/ s'Fj/ (*$&^##)#! 

aaoburtibang@gmail.c
om 

@# 
k'iknfn dWokxf8L /fhdfu{ 

cfof]hgf sfof{no, kj{t 
 

sfof{no k|d'v 

gf/fo0fbQ e08f/L 
(*%^)@^*$@ pHjn zdf{ (*%&^##&*% 

mhhpparbat@gmail.co
m 

@$ dfnkf]t sfof{no, a'lt{jfª – 
dfnkf]t clws[t 

 
(*%&^$!!%* 6f]knfn 3tL{ (*%&)%(!(%  

@% gfkL sfof{no, a'lt{jfª – 
sfof{no k|d'v 

s[i0f axfb'/ s'dfn 
(*$^)%%@#@ pQd kf}8]n (*$^%&$*&&  

@^ 
Vffg]kfgL tyf ;/;kmfO{ 

 l8lehg sfof{no 
)^*–%@)!!) 

l8lehg k|d'v 

t'n;L a:g]t 
(*%&^$^!!) O{Zj/L k|;fb zdf{ (*%^)#))&^ 

wss.baglung 
@gmail.com 

@& ljkb Joj:yfkg u'Nd )^*–%@)#)!     
crisisbadmin@nepalpol
ice.gov.np 
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l;=g+

= 
sfof{nosf] gfd 

sfof{nosf] 

kmf]g gDa/ 

sfof{no k|d'vsf] bhf{ / 

gfd 
df]afO{n gDa/ 

;"rgf 

clwsf/Lsf] gfd 
df]afO{n gDa/ O{d]n 7]ufgf 

@* 
k|wfgdGqL s[lif cfw'lgsLs/0f 

kl/of]hgf sfof{Gjog OsfO 

)^*–

%@$$)@ 

lg=sfof{no k|d'v 

;'lht kf}8]n 
(*%&^&)^^^ ;'lht kf}8]n (*%&^&!^^^ 

pmamp.piu.baglung@
gmail.com 

@( l8lehg jg sfof{no )^*–%@)!#% 
l8lehg ag clws[t 

d's'Gb k|;fb clwsf/L 
(*%&^#%!#% Dfbg sF8]n (*$^@)^**& 

dfobaglung 
@gmail.com 

#) 
hn>f]t tyf l;+rfO{ ljsf; 

l8lehg sfof{no 
)^*–%@)!&% 

l8lehgn k|d'v 

s'df/ axfb'/ v8\sf 
(*%&^##%^& ck]Iff d/fl;gL (*$!^!^%!# 

irr.baglung 
@gmail.com 

#! :jf:Yo sfof{no 
)^*–

%@@$** 

sfof{no k|d'v  

;'/h u'/f} 
(*%&^@@&** b]j k|sfz l3ld/] (*%&^@)%!$ 

baglungdho 
@gmail.com 

#@ 
e]6]/Lg/L c:ktfn tyf kz' 

;]jf lj1 s]Gb| 

)^*–

%@@$&% 

sfof{no k|d'v 

Clif/fd ;fksf]6f 
(*%&^@#!@! 

8f=cgGt 

sf]O{/fnf 
(*%&^@#%@% 

vhl.baglung 
@gmail.com 

## k"jf{wf/ ljsf; sfof{no )^*–%@)!@) 
sfof{no k|d'v 

u0f]z ;'j]bL 
(*%&^@)*!^ dx]Gb| kf}8]n (*$%)%^%%) 

idobaglung@gandaki.g
ov.np 

#$ wf}nflu/L cfo'j]{b cf}ifwfno )^*–%@))#! 
sfof{no k|d'v 

8f=;/f]h s'df/ /fo 
(*%&^$))#! Ps/fh 9'+ufgf (*$&^#(&(^ 

baglungzonal 
@gmail.com 

#% wf}nflu/L c:ktfn 
)^*–

%@)@** 

lg=d]l8sn ;'kl/6]08]06 

8f=z}n]Gb| la=s= kf]v/]n 
(*%!!&^$@$ gj/fh kf}8]n (*%&^##*&) 

Dhaulagiri.hospital 
@gmail.com 

#^ oftfoft Joj:yf sfof{no )^*–%@@)%! 
sfof{no k|d'v 

Kff/l;+ª yfkf 
(*%&^#@)%! ;''hg >]i7 (*%&)#@%$$ 

transmgbaglung 
@gmail.com 

#& 
3/]n' tyf ;fgf pBf]u 

sfof{no 
)^*–%@)!@# 

sfof{no k|d'v 

u'dfb]jL zdf{ 
(*%&^@!!@# lji0f' k|;fb zdf{ (*$&^@()#! 

csiobaglung 
@gmail.com 

#* s[lif 1fg s]Gb|  
sfof{no k|d'v 

efg'eQm e6\6/fO{ 
(*%^)^%(&* s'df/ k'g du/ 9867777562 akcbaglung77@gmail.c

om 

#( ;fdflhs ljsf; sfof{no )^*–%@$!%! 
sfof{no k|d'v 

8Da/ axfb'/ lh=;L= 
(*%&^@$!%! s[i0fx/L cfrfo{ (*%&^@$!%@ 

sdobaglung@gmail.co
m 

$) Gf]kfn ljB't k|flws/0f 
)^*–

%@)*@) 

s]Gb| k|d'v 

lblnk d/fl;gL 
(*%&^^^$$$ k|df]b/fh k+u]gL (*$#@$&@#! 

baglung 
@nea.org.np 

$! g]kfn 6]lnsd 
)^*–

%@)$$$ 

sfof{no k|d'v 

s]zj zdf{ 
(*%!!!)!#) uh]Gb| :ofªtfg (*%&**)*)) 

ntc.bhrd.bglng 
@ntc.net.np 
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l;=g+

= 
sfof{nosf] gfd 

sfof{nosf] 

kmf]g gDa/ 

sfof{no k|d'vsf] bhf{ / 

gfd 
df]afO{n gDa/ 

;"rgf 

clwsf/Lsf] gfd 
df]afO{n gDa/ O{d]n 7]ufgf 

$@ ;fN6 6«]l8Ë skf]{/]zg lnld6]8 
)^*–

%@)@^$ 

sfof{no k|d'v 

dgf]hs'df/ >]i7 
(*%&^@)*@# Nffnafa' ;fxf (*^%!%^((& 

manojarpana_shrestha
@yahoo.com 

$# g]kfn a}+s lnld6]8 )^*–%@!!*@ 
zfvf k|aGws 

cd[t axfb'/ bhL{ 
(*%&^@)!%% 

;'l:dtf ltjf/L 

cfrfo{ 
(*^!(##$!@ bgl@nbl.com.np 

$$ s[lif ljsf; a+}s lnld6]8 )^*–%@)!^^ 
zfvf k|aGws 

kbdnfn k'/L 
(*%!#!(%^^ lji0f' cfrfo{ (*%&^@@((( 

baglung.branch 
@adbl.gov.np 

$% /fli6«o afl0fHo a}+s )^*–%@!!$@ 
zfvf k|aGws 

ljdn kf}8]n 
(*%&^@@#%% zf]ef cfrfo{ (*$&^@)#$( 

baglungbazar 
@rbb.com.np 

$^ afun'ª gu/kflnsf )^*–%@@(%# 
k|=k|zf;sLo clws[t 

k'?iff]Qd ;fksf]6f 
(*%&^@)$!^ o'Qm k|;fb ;'j]bL (*%&^@!$!^ baglungmun@gmail.com 

$& uNsf]6 gu/kflnsf – 
k|=k|zf;sLo clws[t 

xl/ k|;fb zdf{ 
(*%&^$*!!! t'n axfb'/ lj=s= (*%&^%!!!! 

galkotmunicipality@g
mail.com 

$* 9f]/kf6g gu/kflnsf – 
k|=k|zf;sLo clws[t 

l8NnL/fd e6\6/fO{ 
(*%!)^*#)! sf]lknf Gof}kfg] (*$&)^&&&& 

dhorpatanmunicipality
10@gmail.com 

$( h}ldgL gu/kflnsf – 
k|=k|zf;sLo clws[t 

1fg/fh sf]O/fnf 
(*%&^%#!!! v]d cfrfo{ (*%&^#)!() 

jaiminimun@gmail.co
m 

%) sf7]vf]nf ufpFkflnsf – 
k|=k|zf;sLo clws[t 

r'0f{ axfb'/ sfsL{ 
(*%&^@)^($ dgf]h sfsL{ (*%&^@*&&& 

kathekholagahunpalika
123@gmail.com 

%! tf/fvf]nf ufpFkflnsf – 
k|=k|zf;sLo clws[t 

lvd axfb'/ lj=s= (*%&^^!!!! k|sfz u}/] (*%&^^!!@( 
ito.tarakholamun@gm
ail.com 

%@ a/]ª ufpFkflnsf – 
k|=k|zf;sLo clws[t 

lht axfb'/ /fgf 
(*%&^#@#@* /fhg sfsL{ (*$&^%(#@& 

ito.barengmun@gmail.
com 

%# al8uf8 ufpFkflnsf – 
k|=k|zf;sLo clws[t 

r]t gf/fo0f e08f/L 
(*%&^&^$$$ 

ydg axfb'/ 

/]ZdL 
(*%&^@@$*) 

badigadruralmunicipali
ty@gmail.com 

%$ tdfgvf]nf ufpFkflnsf – 
k|= k|zf;sLo clws[t 

ljsf; nD;fn 
(*%&^&!!!! k|eft nfld5fg] (*$&^^%*&# 

ito.tamankholamun@gm
ail.com 

%% lg;Lvf]nf ufpFkflnsf – 
k|=k|zf;sLo clws[t 

O{Zj/ nfn zfSo 
(*%&^&^(&^ k'?iff]Qd uf}td (*$&^#^(@^ 

ito.nisikholamun@gmail.
com 

 

mailto:baglungmun@gmail.com
mailto:ito.tamankholamun@gmail.com
mailto:ito.tamankholamun@gmail.com
mailto:ito.nisikholamun@gmail.com
mailto:ito.nisikholamun@gmail.com

