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प्रमखु जजल्ला अजधकारीको भनाई 

 

 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ र जनयमावली, २०६५ बमोजजम 

सावाजजनक जनकायले आ-आफ्नो जनकायसँग सम्बजन्धत क्रियाकलापहरु अध्यावजिक 

गरी सावाजजनकीकरण गनुापने काननूी व्यवस्था रहकेो छ । जजल्ला प्रशासन कायाालय, 

इलामले आ.व. २०७७।०७८ मा सम्पादन गरेका मुख्य कायाहरुलाई अध्यावजिक गरी प्रकाशन गना पाउँदा 

खुसी लागेको छ । 

  जजल्लाको समग्र शाजन्त सरुक्षा कायम, जवपद ् व्यवस्थापन, न्यायीक तथा अधा-न्यायीक काया, 

सुशासनको प्रत्याभूजत, जवकास जनमााणमा समन्वय र सहजजकरण, उपभोक्ता जहत सरंक्षणजस्ता कायाहरु 

सम्पादन गनुा जजल्ला प्रशासन कायाालयको प्रमुख दाजयत्व हो । यसका साथै जनताको दजैनक जीवनसँग सरोकार 

राख्ने जानकारीहरु, जजल्लाको वस्तुजस्थजत, काया सम्पादनमा दजैनक आवश्यक पने जववरणहरु तथा गत वषामा 

सम्पादन भएका कायाहरुको जानकारीमूलक पुजस्तकाबाट आम नागररक, सरोकारवाला व्यजक्तहरु र अन्य 

महानुभावहरुमा समेत सूचनाको सजजलै पहचँ पुग्ने दजेखन्छ । यसबाट सावाजजनक जनकायको काम कारवाहीमा 

पारदर्षशता, जनताप्रजत जवाफदजेहता र कायाालयको काममा जवश्वसनीयता बढ्ने हन्छ । 

  जजल्ला प्रशासन कायाालय, इलामले सम्पादन गरेको र जजल्ला जभत्रका अन्य गजतजवजधहरु समेरट 

सूचनाको हकसम्बन्धी वार्षषक प्रगजत जववरण संकलन गरी सावाजजनक गना यसको रुपरेखा तयारीमा खट्नु हन े

सहायक प्रमुख जजल्ला अजधकारी श्री झरेन्र प्रसाद चापागाईलाई जवशेष धन्यवाद क्रदन चाहन्छु । प्रस्तुत 

पुजस्तकाको जववरण संकलन तथा जडजायनमा अहोरात्र खट्नु हने नायव सुब्बा श्री प्रमोद गुरागाई, कम््यटुरमा 

सहयोग पुयााउनु हने स.क.अ. श्री सुमन भण्डारी, आफ्नो शाखागत जववरणहरु उपलब्ध गराई प्रकाशन गना आ-

आफ्नो तफा बाट सहयोग पुयााउनु हने जजल्ला प्रशासन कायाालय इलामका सवै कमाचारीहरुमा हार्ददक आभार 

प्रकट गदाछु । प्रस्तुत प्रगजत जववरण सम्वन्धमा सेवाग्राही सरोकारवाला व्यजक्त/जनकायबाट प्राप्त सुझाव, 

सल्लाह र आवश्यक पृष्ठपोषणको लाजग सम्बद्ध पक्षहरुमा सादर अनुरोध गद ैआगामी क्रदनमा अझ सुधार गररन े

प्रजतबद्दता समेत व्यक्त गदाछु। 

 

ध्रवु बहादरु खड्का 

प्रमुख जजल्ला अजधकारी 

जजल्ला प्रशासन कायाालय, इलाम 

जमजत २०७८।०४।१७  



जजल्ला प्रशासन कायाालय, इलाम 

आर्थिक बर्ि २०७७।७८ को बार्र्िक प्रर्िवेदन  ⋯ 3 
 

 



जजल्ला प्रशासन कायाालय, इलाम  

आर्थिक बर्ि २०७७।७८ को बार्र्िक प्रर्िवेदन  ⋯ 4 
 

जवषयसूची 
िम सखं्या जबषयहरु पजे न 

 कभरपेज र जबषयसुजच १-४ 

१ इलाम जजल्ला ५ 
१.१. जजल्लाको पररचय ५ 
१.२. भौगोजलक जस्थजत ६ 
१.३. हावापानी ६ 
१.४. जाजत,धमा,भाषा तथा मौजलक संस्कृजत ६ 
१.५. व्यापार व्यवसाय ६ 
१.६. इलामका धार्षमक तथा पयाटकीय स्थलहरू  ६ 
१.७.  राजनैजतक तथा प्रशासजनक जबभाजन ८ 
२. जजल्ला प्रशासन कायाालयको  स्वरुप र प्रकृजत ११ 
२.१.  जजल्ला प्रशासन कायाालयको उद्दशे्य १२ 
२.२.  कायाालयको काम,कताव्य र अजधकार १२ 
३. जजल्ला प्रशासन कायाालय,इलामबाट सम्पादन गररने प्रमुख कायाहरु १३ 
४. जजल्ला प्रशासन कायाालय,इलामको स्वीकृत दरबन्दी जववरण १३ 
५. इलामका हालसम्मका बडाहाक्रकम / प्रमुख जजल्ला अजधकारीहरु १४ 
६. यस कायाालयबाट प्रदान गररने सेवा/कायाजबवरण १६ 
७. सेवा प्रवाह गने शाखा, जजम्मेवारी र जजम्मेवार कमाचारी १८ 
८.  सेवा प्राप्त गना लाग्ने दस्तरु र अवजध २० 
९.  जनणाय गने प्रकृया र अजधकारी २१ 
१०.  जनणाय उपर उजुरी सुने्न अजधकारी २१ 
११.  सम्पादन गरेको कामको जववरण २१ 
१२.  ऐन, जनयम वा जवजनयम वा जनदजेशकाको सूची २५ 
१३. जजल्ला जस्थत कायाालय प्रमुखहरु, सूचना अजधकारीहरु तथा स्थानीय तहहरुको 

जववरण र सम्पका  नम्वरहरु : 

२६ 

१४. आम्दानी,खचा तथा आर्षथक कारोबार सम्बन्धी अध्यावजधक जववरण: २७ 
१५. प्रमुख जजल्ला अजधकारीलाई जबजभन्न ऐनहरु द्वारा तोक्रकएका अन्य अजधकारहरु २८ 
१६ तोक्रकए बमोजजमका अन्य जववरण ३८ 

अनुसूची १ जजल्ला प्रशासन कायाालय, इलामको नागररक वडापत्र (CITIZEN CHARTER) ३९ 
अनुसूजच २ २.क. इलाम जजल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख र अध्यक्ष /उपाध्यक्षहरुको 

फोन नम्बर 

४६ 

 २.ख. जजल्ला जस्थत कायाालय प्रमुख तथा सूचना अजधकारीहरुको नाम र सम्पका  

नम्बरहरु 

४७ 

 २.ग. इलाम जजल्लाका दश वटै स्थानीय तहका वडा कायाालयहरुको फोन नम्बर ५४ 

 २.घ. जजल्लामा भएका एम्बुलेन्सहरुको जववरण र सम्पका  नम्वर ६३ 
अनुसुजच ३ उजुरी गुनासो सम्वजन्ध जववरण ६४ 



जजल्ला प्रशासन कायाालय, इलाम  

आर्थिक बर्ि २०७७।७८ को बार्र्िक प्रर्िवेदन  ⋯ 5 
 

१.इलाम जजल्ला 
१.१.जजल्लाको पररचय 
जहजो पूवााञ्चल जवकासक्षेत्रको मेची अञ्चलका चार जजल्लामध्येको एक पहाडी जजल्ला इलाम । हाल १ नम्वर 

प्रदशेका १४ जजल्ला मध्य ेपदाछ । इलामको पुरानो नाम खलङ्गा भएको केही प्राचीन लेखहरूमा उल्लेख छ । 

इलामको नामाकरणको सम्वन्धमा एजतहाजसक, भौगोजलक, प्राकृजतक मानव शास्त्रीय आक्रद दजृिकोणले अध्ययन 

हन बाकँी नै छ । तर पजन यसको नामाकरणका सम्वन्धमा जनम्न अनमुानहरु लगाउन े गररन्छ । 
इश्वीको १३०० वषा अजघ पर्षसया (हालको इरान) का इलाम बंशी राजाले दजक्षण पजिम पर्षसयाका काशी बंशी 

राजालाइा जबजय गरी सदाकालाजग दशे जनकाला गरे र जतनीहरु पूवातफा  लागे । जतनै माजनसहरु याहाँ आई 

बसोबास गरे र आफ्नो जन्मभूजमको सम्मानमा यो ठाउँको नामपजन इलाम राखे । 
इलामको अथा ले्चा भाषामा पुत्का (एक प्रकारको मौरी) को मह हन्छ, भने जलम्बु भाषामा घुमाउरो बाटो हन्छ 

। प्राजचन शास्त्रीय मत अनसुार राजा सररयाजतल े पुत्र प्राजप्तका लाlग हालको माईपोखरीमा पुत्रेजष्ठ यज्ञ गरे । 

उनकी पजि छोराको सट्टा छोरी चाहजन्थन र यज्ञ गने ब्राम्हणलाई खुसुक्क छोरी जन्मने यज्ञ गररक्रदन आग्रह गररन । 

ब्राम्हणहरुले पजन रानीको आग्रह अनुरुप छोरी जन्मने यज्ञ गररक्रदए र छोरी (इला) जजन्मन । छोरी जन्मेको दखेेर 

राजा सररयाती इलामा (इला-छोरी र मा चाजहदनै) इलामा भन्न थाले । यही इलामा पजछ इलाम भयो भने्न पजन 

भनाई छ । 
नेपाल एक्रककरण पूवा दश जलम्वुवानको एक अंग स्वशाजसत प्रशासनमा रहकेो जथयो । यसक्षेत्रको सदरमुकाम 

नागररगढीमा जथयो । सुगौली सजन्धपछी २ वषा करफोक (ला्चा भाषामा ढुकुर बस्नेठाउँ) मा वसेपजछ जविम 

सम्वत १८७५ मा सदरमुकाम इलामडाँडामा साररयो । त्यसैले यो एकीरणकै समयदजेखको पुरानो सदरमुकाम 

कायम रजहरहकेो जजल्ला पजन हो । नागररगढीका पजहलो सुब्बा (प्रशासकीय प्रमुख) जयन्त खत्रीले नै सदरमुकाम 

करफोक हद ैइलाम डाँडामा सारेका जथए । 
महाभारत र जशवाजलक पवात शृङ्खलाको पूवादजक्षण काखमा अवजस्थत नेपालको सुदरूपूवी पहाडी जजल्ला इलाम 

वास्तवमै प्राकृजतक दजृिले रमणीय छ । यहाँको जचयाबारी, हररयाली, सानाठूला नदीनाला, पोखरी, 
मठमजन्दर, पवातीय जशखरहरु (श्री अन्तु, सन्दकपूर, जसजध्दथुम्का आक्रद) तथा अन्य प्राकृजतक सुन्दरता आक्रदल े

पयाटकलाई आकषाण गरररहकेा छन ् । प्रकृजतको वरदानको रुपमा रहकेो यहाँको उवार भूजम एवम् पौरखी 

कृषकहरूको अथक मेहनतले गदाा यो जजल्ला कृजष उत्पादनमा अग्रणी माजनन्छ । सांस्कृजतक, र प्राकृजतक 

पक्षहरूमा समृद्ध यो जजल्ला ‘’पूवी पहाडकी रानी”, नगदबेालीको खानी’जस्ता उपनामले जचजनन्छ । इलाम 

जजल्लालाई जवजभन्न ‘अ’ (हाल आठ) ‘अ’ को जजल्ला भनेर जचजनन े गरेको छ । ‘अ’ को अथा अलैंची, अदवुा, 
अथोडक्स जचया, अकबरे खुसाानी, ओलन, अजिसो, आलु र आजतथ्यल ेपररभाजषत गररन्छ । हाल क्रकजव फलको 

उत्पादन पजन बक्रढरहकेो छ । 
पूवापजिम राजमागा अन्तगात झापाको चारआलीबाट मेची राजमागामा ७८ क्रकलोजमटरको दरूी पार गरेपजछ इलाम 

सदरमुकाम पुजगन्छ । भारतको दार्षजजलङसँग सीमा जोजडएको इलाममा हल्का जभराला पहाड, ससाना 

थुम्काथमु्कीमा दजेखएको हररयाली एवं स्वच्छ हावापानीबाट पयाटकहरू आकर्षषत हन े गछान् । मनै लोभ्याउने 

प्राकृजतक सौन्दया न ैयहाँको प्रमुख आकषाण माजनन्छ । सन्दकपुर, जछन्तापु, श्रीअन्तु, जसजद्धथुम्काजस्ता रमणीय 

पहाडहरू यस जजल्लामा रहकेा छन् । जहाँ सयौं प्रजाजतका चराहरू तथा जवश्वकै दलुाभ माजनएका रेड पाण्डा, 
दमु्सी, सालक लगायतका जनावरहरू पाइन्छ ।  
१.२.भौगोजलक जस्थजत 
नेपालको सुदरू पूवाको मध्य पहाडी भू–भागमा अवजस्थत इलाम जजल्ला प्राकृजतक र भौगोजलक रुपले अत्यन्त 

रमणीय छ। जबशेष गरी इलाम जजल्लालाई ७‘अ’ (अदवुा, अलैंची, आल,ु अजम्लसो, ओलन, अकबरे खोसाानी, 

अथोडक्स जचया)ले जचजनन्छ। इलाम जजल्लाको नामाकरण जलम्ब ुभाषाबाट भएको माजनन्छ। जलम्ब ुभाषामा ‘इ’ 
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भनेको ‘घुमाउरो’ र ‘लाम’ भनेको ‘बाटो’ (इलाम)अथवा घुमाउरो बाटो भने्न बुजझन्छ। त्यसैगरी इलाम 

नामाकरणमा ला्चा भाषाको ‘इलोम’ (पुत्का उडकेो वा बसेको ठाउँ) बाट उत्पजि भएको अको जनमानसमा मत 

रहकेो छ। यसरी हदेाा यस जजल्लाको नाम दवु ै भाषाबाट उपयुक्त रहकेो छ। यस जजल्लाको पूवातफा  भारतको 

दार्षजजलङ्ग, पजिमतफा  मोरङ्ग र पाँचथर जजल्ला, दजक्षणतफा  झापा जजल्ला र उिरतफा  पाँचथर जजल्लाहरु 

पदाछन् । यो जजल्ला १७०३ वगा क्रकलो जमटर ९१७१७५ ह.ेक्षेत्रफलमा फैजलएको छ। यस जजल्लाको अक्षांश 

२६.४०० दजेख २७.८०० उिरसम्म र दशेान्तर ८७.४०० दजेख ८८.१००पूवासम्म फैजलएको छ। यस जजल्लामा 

हालसम्म ४ वटा नगरपाजलका, ६ वटा गाउँपाजलकाका र ८१ वडाहरु रहकेा छन्। यस जजल्लाको सदरमुकाम 

इलाम समुन्री सतहबाट १२९८ जमटरको उचाईमा अवजस्थत रहकेो छ। 

१.३.हावापानी 
समजशतोष्ण जलवायु भएको यस जजल्लाको औषत अजधकतम तापिम उचाई अनुसार ३१ जडग्री से. र न्यूनतम 

तापिम ० जडग्री स ेसम्म पुग्दछ। धेरैजसो कुजहरो र हस्सलुे ढाक्रकने यो जजल्लामा बषाा याममा बढी पानी पदाछ। 

पयाटकीय दजृिकोणले इलाम भ्रमणका जनजम्त बसन्त ऋतु र शरद ऋतु उिम माजनन्छ। 

१.४.जाजत,धमा,भाषा तथा मौजलक ससं्कृजत 
यस जजल्लामा ब्राह्मण, क्षेत्री, जलम्ब,ु राई, गुरुङ्ग, तामाङ्ग आक्रदको मुख्य बसोबास रहकेो छ भन ेधमा 
माने्न जनसंख्याको आधारमा जहन्द–ु ४४.४९५, क्रकरात– ३५.६१५, बौद्ध– १५.२९५, क्रिजियन– २.५०५, 

प्राकृत– १.३४५, इस्लाम– ०.०८५र अन्य– ०.७०५रहकेो दजेखन्छ छ। ला्चा, जलम्ब,ू राई, तामाङ, गुरूङ, 
शेपाा, क्षेत्री, ब्राह्मण, नेवार आक्रद सम्प्रदायका माजनस यस जजल्लामा बसोबास गछान् । यसरी नै यहाँका 

बाजसन्दाहरुले मुख्य रुपमानपेाली, जलम्ब,ु राई, मगर, गुरुङ्ग आक्रद प्रमुख भाषाहरु बोल्ने गरेको पाइन्छ भन े

साँस्कृजतक रुपमा मौजलक नाचहरु र जात्रा पवाहरुमा धाननाच, च्याब्रुङ्गनाच, डम्फूनाच, मारुनीनाच, 

संजगनीनाच, बालननाच, दमाईनाच, ले्चानाच, रोपाईजँात्रा, गाईजात्रा, भजन क्रकतान आक्रद पदाछन् । यहाकँा 

ऐजतहाजसक बौद्ध गुम्बा, मजन्दर तथा लोपोन्मुख ला्चा जाजतका साथ ैराई, जलम्ब ुलगायतका अन्य जातजाजतको 

संस्कृजत नै इलामको सांस्कृजतक आकषाण र पजहचान हो । जवजभन्न जातजाजतको आवासभूजम इलाम सांस्कृजतक 

रूपले अनेकतामा एकताको थलोका रूपमा पजन जचजनन्छ ।  
१.५.व्यापार व्यवसाय 
कृजष तथा पशुपालन इलामको मुख्य पेशा भए पजन व्यापारले पजन महत्वपूणा स्थान जलएको छ । इलाम बजार, 
जबब्ल्याँटे, क्रफक्कल, पशुपजतनगर, नयाँबजार, मङ्गलबारे, दउेराली, शुिबारे, तीनघरे यहाँका मुख्य 

व्यापाररक केन्र हन् । इलाम बजार जजल्ला सदरमुकाम हो, जुन राजधानीदजेख करीब ८ सय ५० क्रकलोजमटरको 

दरूीमा अवजस्थत छ । जचया, अलैंची, अदवुा, आलु, अजिसो, अकबरे खुसाानी, स्कुस, दधू क्रकवी आक्रद यहाँका 

मुख्य कृजष पैदावर हन् । इलाममा हाल एक दजानभन्दा बढी ठूला जचया प्रशोधन कारखाना रहकेा छन ्। यसका 

अजतररक्त पशुपालन खासगरी गाईपालन पजन इलाममा फस्टाएको पेशा हो । 
१.६.इलामका धार्षमक तथा पयाटकीय स्थलहरू  
श्रीअन्त ु
ला्चा भाषामा अन्तुको अथा अग्लो डाडाँ भने्न हन्छ । अन्तुडाँडा इलामको एक पयाटकीय गन्तव्य हो । श्रीअन्तु 

नामले यसलाई जचजनए पजन जबगतमा समाल्बुङ र श्रीअन्तु गाजवसको बीचमा पने यो स्थान हाल सूयोदय 

नगरपालकीकामा पदाछ । यो समुरी सतहबाट २ हजार ३ सय जमटर उचाइमा अवजस्थत छ । अन्तु सूयोदयको 

दशृ्यावलोकनका लाजग प्रजसद्ध छ । मेची राजमागामा पने क्रफक्कल बाट १७ क्रक.मी. र नेपालको एक पूवी नाका 

पशुपजतनगरबाट २२ क्रक.जम को दरुीमा यो डाँडा रहकेो छ । जवसं ०४३ मा यसलाई दीपेन्र जशखरको नामकरण 

गररएको भए पजन यो श्रीअन्तु वा अन्तुडाँडाबाट प्रजसद्ध छ । 
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माईबनेी 
माइखोला र जोगमाईको सङ्गमस्थललाई माइबेनी नामले जचजनन्छ । जबगतमा नाम्साजलङ गाजवस र इलाम 

नगरपाजलकाको जसमाना स्थान रहकेो यो स्थान अजहल ेइलाम नगरपाजलकामा पदाछ । हरेक वषा माघ १, २ र ३ 

गते त्यहा ँ मेला लाग्न े गछा । यो यस क्षेत्रकै महत्वपूणा तीथास्थल हो । माईबेनी इलाम बजारबाट करीब तीन 

क्रकलोजमटर पूवा पछा यहाँ बडाहाक्रकमहरु इन्द ुशमशेर, रघुवीर बुढाथोकी र टङ्कनाथ बाँस्तोलाको सक्रियतामा 

जनर्षमत जशव मजन्दर पजन रहकेो छ । 
माईपोखरी 
जवगतको माईपोखरी र सुलुबुङ गाजवसको जसमानामा र हाल सन्दकपूर गाउँपाजलकामा पने इलामकै महत्वपूणा 

धार्षमक पयाटकीय स्थल माईपोखरी हो । माइपोखरी इलाम सदरमुकाम दजेख १५ क्रक.जम. को दरुीमा रहकेो 

प्रवातीय जसमसार हो । यो २७0०० ‘०४” उतरी अक्षासं र २७0 ००’ ४३” दखेी ८७०५६ ‘१४” पूर्षव दशेान्तर 

सम्म फैजलएको छ । नौओटा कुना भएको पोखरी जनकै आकषाक छ । यो तारा आकृजतको छ । १ दशमलव ८८ 

वगाक्रकलोजमटर क्षेत्रफल रहकेो यस पोखरीको अधाव्यास ७ सय ५० जमटर छ । यो क्षेत्र जैजवक जवजवधताका दजृिले 

पजन उजिकै महत्वपूणा रहकेो छ । यो क्षेत्र जहन्द,ु बौध्द तथा क्रकरात धमाावलम्वीहरुको साँस्कृजतक सगमस्थलको 

रुपमा पजन रहकेो छ । जवश्वमै मह्तत्वपूणा कञ्चनजंघा भू–पररजध क्षेत्रको दीगो संरक्षण गना अत्यावश्यक जैजवक 

मागाको भूजमका जनवााह गने तथा जवजभन्न रैथाने सकंटापन्न र दलुाभ जीबजन्तुहरु रहकेो माईपोखरी क्षेत्रको ९० 

हके्टर क्षेत्रफल (सन) २८ अक्टोवर २००८ मा जवश्व रामसार क्षेत्रमा सूजचकृत भएको छ । यो रामसार क्षेत्र 

२०८० जमटर दखेी २१६४ जमटर उचाइमा अवजस्थत छ । यहाको तापिम िमश: गमीमा अजधकतम १८० 

सेजल्सयस र जडोमा न्यूनतम २० सेजल्सयसको वीचमा रहने गदाछ । औषत वार्षषक वषाा ३००० मी.मी भन्दा वढी 

हने गदाछ । उपोष्ण र समजसतोषण हावा पानीको संगमस्थल माइपोखरी कञ्चनजघंा भू–पररजध (Landscape 
Complex) को मध्य भागमा अवजस्थत रहकेो छ । अत्यन्त मनमोहक जङ्गलले घेररएको यो स्थानमा जवस ं

१९५४ मा स्वामी सोमेश्वरानन्दले जनमााण गराएको जशव मजन्दर पजन रहकेो छ । माईपोखरीसँगै जोजडएको 

जछन्तापु चुचुरोको उचाइ ३ हजार २ सय जमटर छ, जसले महाभारत पवात शे्रणी र जशवाजलक पवात शे्रणीलाई 

छुट्याउँछ । यस क्षेत्रमा जवजभन्न प्रजाजतका लालीगुराँस तथा पुतलीहरू पाइन्छन् । त्यस्तै जवश्वमै दलुाभ माजनएको 

जीव ठकठके (पानीगोहोरो) तथा पोखरीमा पाइने गलैंचे झ्याउ पजन यहाँ दखे्न सक्रकन्छ । माईपोखरीमा 

कजहलेकाही ँआउने छाललाई स्थानीय वासीले अजनिको सङ्केतका रूपमा जलन े   गछान् । 
जछन्ताप ु
सन्दकपुर गाउँपाजलकामा माई पोखरी संगै जोजडएर रहकेो यसको उचाई ३२०० जमटर रहकेो छ । यसले 

महाभारत पवात शृ्रखला र जशवाजलक पवात शे्रणीलाइा छुटयाउएको छ । 
सन्दकपरु 
इलाम जजल्लाको उिरी भेगमा पने जजल्लाकै उच्च चुचरुो हो । यसको उचाइ समुरी सतहबाट ३ हजार ६ सय ३६ 

जमटर रहकेो छ । यहाँबाट जवश्वकै सवोच्च जशखर सगरमाथासजहत कञ्चन जंघा र भूटानसम्मका जहमशृङ्खलाहरू 

दखे्न सक्रकन्छ । सूयोदय, सूयाास्त तथा कञ्चनजङ्घाको मनमोहक दशृ्य यहाँबाट दखे्न सक्रकन्छ । जवजभन्न रङमा फुल्न े

लालीगुराँस फूलका साथ ैअनेकौं प्रकारका स्थानीय जङ्गली फूलहरूले सन्दकपुरलाई सजाएको छ । यो नेपाल र 

भारतको जसमाना नजजकमा पछा । सन्दकपुर घुम्न नेपाल, भारतसजहत तेस्रो मुलुकका पयाटकहरू आउने गछान् । 

इलाम सदरमुकामबाट माईपोखरी, माईमझुवा हदँ ैकरीब ३० क्रकलोजमटर सडक पार गरेपजछ सन्दकपुर पुजगन्छ । 

त्यस्तै क्रफक्कलबजार बाट पजन नयाँबजार हदँ ै ४५ क्रक.जम.को दरुीमा सन्दकपुर पुग्न सक्रकन्छ । यो सन्दकपूर नै 

माइखोलाको उद्गम स्थल पजन हो । 
जसजद्धथमु्का 
समुरी सतहबाट २ हजार १ सय जमटर उचाइमा रहकेो जसजद्धथमु्का सदरमुकामबाट पजिममा पछा । यहाँबाट 

सूयोदय, सूयाास्त तथा चरेु र महाभारत शृङ्खला, तराईका जवजभन्न फाँटको दशृ्यावलोकन गना सक्रकन्छ । यहा ँ

पुग्न सदरमुकामबाट कररव १७ क्रक.जम को यात्रा तय गनुापछा । 
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माङमालङु 
समुरी सतहबाट २ हजार जमटरको उचाइमा अवजस्थत माङमालुङ धार्षमक महत्व बोकेको स्थल हो । बाँझो र 

इभाङको बीचमा माङसेवुङ गाउँपाजलकामा पने यो स्थान क्रकराँत धमाावलम्बीहरूको एक पजवत्र स्थल पजन हो । 

यस ठाउँलाई औतारी डाँडो भनेर पजन जचजनन्छ । यहाँ ससह, सपा, जचल आक्रद जीवजन्तुहरूको ढुङ्गाले बनेका 

मूर्षत तथा जवजभन्न जचत्र प्रशस्त छन ् । माजत्रका क्रकरातँशे्वरको गुफा यहाँको महत्वपूणा धार्षमक सम्पदा हो । यो 

जंगलजभत्र जशवपावातीको जववाहको अवसरका दसृ्य झलकाउने ढुङगाका जीवन्त र प्राकृजतक आकृजतहरु रहकेा 

छन् । बेहला बनेका जशव र उनको साथी (लोकेन्र)े अनी बेहली वनेकी पावाती र उनकी साथी (लोकन्री) माजनने 

मूर्षतहरु, जशवपावातीले खाना पकाउन वनाएको ढुङगाको चम्का (चुलो) जसह ंआकृजतको प्राकृजतक ढुङगाको मूर्षत, 
जशव पावातीको कृडास्थल गुफा लगायतका जवजचत्र लाग्न े प्राकृजतक दसृ्यहरु रहकेा छन् । त्यस्तै एउटा जवशाल 

ढंुङगा माथी अको जवशाल ढुङगा रहकेो छ । जसलाई सामान्य बलको प्रयोगबाट लरक्क हल्लाउन सक्रकन्छ । तर 

ढलाउन / लडाउन भने सक्रकदनै । एउटा १ क्रफट जजत गोलाईको ्वाल रहकेो छ । त्यहाँबाट जाडो मजहनामा तातो 

वाफ जनस्क्न्छ र त्यसमाथी हात राख्न सक्रकदनै भजनन्छ । जय जवषय वैज्ञाजनक दजिकोणले पजन अध्ययन अनसुन्धान 

गना आवश्यक र उपयूक्त जस्तो लाग्दछ । इलाम सदरमुकामबाट र झापाको दमक तथा पाँचथरको रजव हदँ ैपजन 

माङमालुङ जान सक्रकन्छ । 
गजरुमखुी 
दउेमाई खोलाको क्रकनारमा रहकेो गजुरमुखी दवेीको मजन्दर समुरी सतहबाट ७ सय जमटरको उचाइमा रहकेो छ । 

यो पजन अको धार्षमक महत्व बोकेको स्थल हो । यहा ँ काजिक पूर्षणमाको क्रदन ठूलो धार्षमक मेला लाग्छ । 

गजुरमुखी इलामबाट नेपालटार, मङ्गलवारे बजार हदँ ैकरीब ४१.५ क्रक.जम को दरूीमा पुग्न सक्रकन्छ । 
पाथीभरा 
समुरी सतहबाट १ हजार ८ सय जमटरको उचाइमा अवजस्थत पाथीभरा धार्षमक महत्व बोकेको स्थल हो । यो 

पूवी इलामको साजवक कोल्बङु गाजवस हाल रोङ गाउँपाजलकामा पछा । कुटीडाँडा र हाँसपोखरीको चुचरुोमा पन े

यस ठाउँमा मजन्दर बनाइएको छ । मेची राजमागाको कुटीडाँडाबाट करीब २० जमनटे ससढी खुजट्कला उक्लेपजछ 

पाथीभरा दवेीको मजन्दरमा पुग्न सक्रकन्छ । यी दवेीलाई ता्लेजुङकी प्रजसद्ध पाथीभरा दवेीकी बजहनीका रूपमा 

पुजजन्छ । कसैकसैले जयनलाई सानी पाथीभरा दवेी पजन भन्छन् । जवजभन्न अध्ययनले यहाँ ्याराग्लाइजडङको उच्च 

सम्भावना रहकेो दखेाएका छन् । 
नारायणस्थान 
यो स्थान इलाम बजारमै छ । यहाँ भगवान् जशव, सन्तोषी माता र नारायणको मजन्दर छ । यो मजन्दर जशक्षाको 

प्रचार प्रसारका दजृिले पजन महत्वपूणा रहकेो छ । यो मजन्दर भवानीदास राजलवटव्दारा जवस ं१९२२ मा जनमााण 

गररएको हो । 
माईस्थान 
इलाम बजारको नजजकै प्रजसद्ध भगवतीको मजन्दर रहकेो छ । यस स्थानमा जनयजमत पूजापाठ हनुका साथ ै

पुराणहरू पजन लगाउने चलन छ । यो स्थानलाई खलङ्गा खाल्डो र मजन्दर अगाजडको ढुङ्गालाई इलङ्गा ढुङ्गा 

भजनन्छ । मजन्दर नजजकै गणेश, डजङ्कनी र ससहवाजहनीका ससाना मजन्दर पजन रहकेा छन् । 
सतेीदवेी 
इलाम नगरपाजलकाको साजवक वडा नम्बर– ९ हाल वडा नं. ६ को यो मजन्दर पुवाखोलाबाट २ सय जमटर 

माजथको पहरामा छ । पहराजभत्र रहकेो जवशाल ढुङ्गालाई दवेीका रूपमा पूजा गने गररन्छ । 
 

 

१.७.राजनजैतक तथा प्रशासजनक जबभाजन  

इलाम जजल्ला पुरानो जजल्ला हो । यसको स्थापना १९२० मै भई सो समयदजेख बडाहाक्रकम बस्न थालेको पाईन्छ 

। जबजभन्न राजनैजतक तथा प्रशासजनक पररवतानहरु अनुसार जजल्लाको राजनैजतक र प्रशासजनक जबभाजनहरु समेत 

समायोजन भई रहकेो पाईन्छ पजछल्लो राजनैजतक पररबतान पजछ हालको राजनैजतक र प्रशसजनक सरंचना दहेाय 

बमोजजम रहकेो छ ।  
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प्रदशे: प्रदशे न १ 
जनवााचन क्षते्र: प्रजतजनजधसभा २ वटा 

 जनवााचन क्षेत्र न १ माननीय झलनाथ खनाल 
 जनवााचन क्षेत्र न २ माननीय सुबास नमे्वाङ 

प्रदशे जनवााचन क्षते्र: ४ वटा  
 प्रदशेसभा १ क श्री जखनु लङवा जलम्वु 
 प्रदशेसभा १ख श्री काजीमान कागत े
 प्रदशेसभा २क श्री राम बहादरु राना मगर 
 प्रदशेसभा २ख श्री जधरेन शमाा रमण 

जजल्ला : जजल्ला समन्वय सजमजत 

पाजलकाहरुको जववरण  
जस.न. पाजलकाको 

नाम 
क्षेत्रफल 

बगा क्रकजम 
केन्र जनसंख्या हालको 

वडा 
समावेश भएका साजबकका  

गाजबस/नपा र वडाहरु 
१ इलाम 

नगरपाजलका 
१७३.३२ साजबक इलाम 

नगरपाजलकाको 

कायाालय 

४८५३६ १ साखेजुङ् १-९ 

२ सुम्बेक १-९ 

३ पुवामजुवा  १-९ 

४ 
बरबोटे ४-५ 

माईपोखरी १-३ 

५ वरबोटे 
१-३ 

६-९ 

६ इलाम ८-९ 

७ इलाम १-२ 

८ इलाम ६-७ 

९ इलाम ३-५ 

१० गोदक १-९ 

११ 
सोयाक  १-९ 

जसक्रद्दथुम्का  ७ 

१२ साङरुम्बा १-६ 

२ दउेमाई 

नगरपाजलका 
१९१.६३ साजबक दउेमाई 

नगरपाजलकाको 

कायाालय 

३२९२७ १ चमैता १-६ 

२ चमैता  ७-८ 

दउेमाई १-२ 

३ 

दउेमाई  ५ 

शाजन्तडाडा ५-८ 

साङरुम्बा  ७ 

४ दउेमाई ३-४ 

५ दउेमाई ६-९ 

६ शाजन्तडाडा १-४, ९ 

७ जसक्रद्दथुम्का  १-

६,८,९ 

८ 
जजतपुर १-२ 

साङरुम्वा ८-९ 

९ जजतपुर  ३-९ 

३ माई २४६.११ साजबक ३२५७६ १ दानावारी  ८-९ 
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जस.न. पाजलकाको 

नाम 
क्षेत्रफल 

बगा क्रकजम 
केन्र जनसंख्या हालको 

वडा 
समावेश भएका साजबकका  

गाजबस/नपा र वडाहरु 
नगरपाजलका दानावारी 

गाजबसको 

कायाालय 

२ दानावारी  १ 

३ दानावारी  ५-७ 

४ दानावारी  २-३ 

५ दानावारी ४ 

लक्ष्मीपुर ५ 

६ महमाई १-४ 

७ महमाई ५-७ 

८ महमाई ८-९ 

९ जचसापानी १-४,९ 

१० जचसापानी ५-८ 

४ सुयोदय 

नगरपाजलका 

२५२.५२ साजबक सुयोदय 

नगरपाजलकाको 

कायाालय 

५६६९१ 
१ 

गोखे  १-९ 

जोगमाई ८-९ 

२ पशुपजतनगर ३-५,७ 

३ पशुपजतनगर १-२, 

६,८,९ 

४ 
श्रीअन्तु १-९ 

समालबुङ ९ 

५ समालबुङ १-८ 

६ सुयोदय १२-१३ 

७ सुयोदय १४-१५ 

८ सुयोदय १०-११ 

९ सुयोदय ८-९ 

१० सुयोदय ६-७ 

११ सुयोदय ३-५ 

१२ सुयोदय १-२ 

१३ लक्ष्मीपुर ३,६-

७,९ 

१४ लक्ष्मीपुर १-

२,४,८ 

५ फाकफोकथुम 

गाँउपाजलका 

१०८.७९ साजबक 

आमचोक 

गाजबसको 

ककायाालय 

२१६१९ 
१ 

आमचोक ७-९ 

फाकफोक १-४ 

२ फाकफोक  ५-९ 

३ आमचोक १-६ 

४ फुयत्पा १-९ 

५ लुम्द े १-९ 

६ 
एकत्पा १-४ 

चमैता ९ 

७ एकत्पा ५-९ 

६ चुलाचुली 

उँउपाजलका 

१०८.४६ साजबक 

चुलाचुली 

गाँजबस 

२०८२० १ चुलाचुली  १-२ 

२ चुलाचुली  ३-४ 

३ चुलाचुली ५-६ 
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जस.न. पाजलकाको 

नाम 
क्षेत्रफल 

बगा क्रकजम 
केन्र जनसंख्या हालको 

वडा 
समावेश भएका साजबकका  

गाजबस/नपा र वडाहरु 
४ चुलाचुली ७ 

५ चुलाचुली  ८-९ 

६ साकफारा १-९ 

७ माईजोगमाई 

गाँउपाजलका 

१७२.४१ साजबक 

नयाँबजार 

गाजबसको 

कायाालय 

२१०४४ १ नयाँवजार १-४६-९ 

२ जोगमाई १-७ 

३ 
नामसाजलङ १-४ 

नयाँवजार ५ 

४ नामसाजलङ ५-९ 

५ सोयाङ १-९ 

६ ्याङ १-९ 

८ माङसेबुङ 

गाँउपाजलका 

१४२.४१ साजबक इभाङ 

गाजबसको 

कायाालय 

१८५०३ १ गजुरमुखी १-९ 

२ इभाङ १-५,९ 

३ 
बाझी ७-८ 

इभाङ ६-८ 

४ बाझो २ 

५ बाझो ९ 

६ बाझो १-३,६ 

९ रोङ 

गाँउपाजलका 

१५५.०६ वडा न ४ 

पहरीगाँउ 

१९१३५ 
१ 

शाजन्तपुर १-२, ४-

६,८,९ 

२ शाजन्तपुर  ३,७ 

३ 

इरौटार २,४ 

कोल्बुङ १-

२,५,८ 

४ 
इरौटार ३ 

कोल्बुङ ३,४,९ 

५ इरौटार १,५-९ 

६ जजमाले १-९ 

१० सन्दकपुर 

गाँउपाजलका 

१५६.०१ वडा न ३ 

माबुमोड 

दउेराली 

१६०६५ १ माईपोखरी ४-९ 

२ माईमजुवा १-९ 

३ सुलुबुङ १-९ 

४ माब ु १-९ 

५ जमुना १-९ 

जम्मा१० पाजलका १७०७.७२  २५४९९१ ८१   

 यो जनसंख्या २०६८ सालको जनगणनाको भएतापजन हालको पजछल्लो जनसंख्या कररब ३ लाख १५ हजार 

भन्दा माजथ रहकेो अनुमान गररएको छ ।  
 

२.जजल्ला प्रशासन कायाालयको  स्वरुप र प्रकृजत 
जजल्लामा शाजन्त, सुरक्षा र सुब्यबस्था कायम गरी जनताको जीउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गनुा जजल्ला 

प्रशासन कायाालयको मुख्य काया हो। यस कायाालयका काम, कताब्य र अजधकारहरुलाई मूलतस ्स्थानीय प्रशासन 

ऐन, २०२८ ले ब्यबस्था गरेको छ। जजल्लामा जवकास जनमााण कायाहरुको लाजग उपयुक्त वातावरण जनमााण गना 
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समन्वय र सहजीकरण, जवपद ् व्यवस्थापन, आपूर्षत व्यवस्थापन, सेवा प्रवाहको अनुगमन, प्रचजलत कानूनमा 

तोक्रकएका जवषयहरुमा न्याय जनरुपण, आर्षथक अजनयजमतता एवं भ्रिाचार जनयन्त्रण जस्ता कायाहरु सम्पादन 

गरी जजल्लामा सुशासनको प्रत्याभूजतका लाजग जजल्ला प्रशासन कायाालयको महत्वपूणा भूजमका रहकेो हन्छ।  
जजल्ला प्रशासन कायाालय, इलामले यस जजल्लालाई शान्त, सुरजक्षत र समुन्नत बनाउने दरुदजृि (Vision) का 

साथ जवजधको शासन अवलम्वन गरी शाजन्त सुरक्षाको अवस्थालाई सुदढृ बनाउँद ै प्रभावकारी सेवा प्रवाहको 

माध्यमद्वारा सुशासनको प्रत्याभूजत गन ेलक्ष्यहरु (Goals) जलएर काम गरररहकेो छ। यी लक्ष्यहरु प्राजप्तका लाजग 

यस कायाालयले सुरक्षा जनकायहरुको समन्वयात्मक पररचालनद्वारा जजल्लामा शाजन्त सुरक्षाको जस्थजतलाई सुदढृ 

बनाउन,े जजल्लामा जवजधको शासन सुजनजित गने, जवपद्को एकीकृत र समन्वयात्मक व्यवस्थापन गने, आपूर्षत 

व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, मानव अजधकारको संरक्षण गने र 

पारदर्षशता एवं जवाफदजेहता सुजनजित गने उद्दशे्यहरु (Objectives)लाई आत्मसात गरेको छ। 
नेपालको वतामान संरचना अनुसार संघीय सरकारको प्रजतजनधी संस्थाको रुपमा प्रमुख जजल्ला अजधकारील े
जजल्लाको प्रमुख प्रशासकीय अजधकारीको भूजमका जनवााह गने जजम्मेवारी कानूनद्धारा तोक्रकएको छ । 

जजल्लाको समग्र सुरक्षा जनकायलाई एक्रककृत र समन्वयात्मक रुपमा संचालन गना जजल्ला प्रशासन 
कायाालय र जजल्ला जस्थत नेपाली सेना,नेपाल प्रहरी,सशस्त्र प्रहरी वल नेपाल र राजिय अनुसन्धान 
जवभागका जजल्ला जस्थत जनकायहरु क्रियाशील रहकेा छन्। 
२.१. जजल्ला प्रशासन कायाालयको उद्देश्य 
जजल्लामा शाजन्त सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गरी जनताको जजउ, धनको सरंक्षण गनुा जजल्ला प्रशासन 

कायाालयको प्रमुख उद्दशे्य रही आएको छ । यसका साथै जजल्लामा नेपाल सरकारको प्रजतजनजधको रुपमा रही 

सावाजजनक सेवा जवतरण (Public Service Delivery) लाई प्रभावकारी बनाई नागररकलाई सुशासनको 

प्रत्याभूजत गने समेतका उद्दशे्यहरु रहकेा छन् । 
२.२. कायाालयको काम,कताव्य र अजधकार 
जजल्लामा नेपाल सरकारको प्रजतजनजधको रुपमा जजल्ला प्रशासन कायाालयमा प्रमुख जजल्ला अजधकारी रहन े

ब्यवस्था स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ मा रहकेो छ । यो ऐन  लगायत अन्य ऐन काननूहरुल ेतोके बमोजजम 

जजल्ला प्रशासन कायाालय इलामले सम्पादन गने मुख्य–मुख्य कायाहरु दहेाय बमोजजम रहकेा छन्: 
 शाजन्त सुरक्षा सम्बन्धी काया । 
 जजल्ला जस्थत कायाालयहरुको समन्वय एवं अनुगमन । 
 नेपाली नागररकताको प्रमाण पत्र जारी गने सम्बन्धी  काया  
 प्रजतजलपी नागररकता प्रमाणपत्र जारी गने काया । 
 राहदानी जसफाररस तथा जवतरण । 
 नाबालक पररचयपत्र जारी गने  तथा प्रजतजलजप क्रदने काया । 
 आक्रदवासी जनजाती  ,दजलतको जसफाररस सम्बन्धी काया ।  
 साजबकमा जारी भएका नाता प्रमाजणत प्रमाणपत्रको प्रजतजलजप । 
 हातहजतयार ईजाजत सम्बन्धी । 
 हातहजतयार नवीकरण, हातहजतयार ईजाजत प्रजतजलजप । 
 संस्था, पत्रपजत्रका तथा छापाखाना सम्बन्धी: संस्था दताा र प्रमाण पत्र, संस्था नवीकरण, संस्थाको 

जवधान संशोधन, जजल्लामा संस्थाको शाखा खोल्ने स्वीकृजत, पत्रपजत्रका दताा, छापाखाना संचालन 

स्वीकृजत । 
 नाम, थर, उमेर फरक परेको जसफाररस । 
 कुनै प्रकारको व्यहोरा प्रमाजणत गने । 
 बजार अनुगमन सम्बन्धी काया । 
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 राजिय पररचयपत्रको लाजग जववरण दताा 
 जग्गा प्राजप्त सम्बन्धी काया । 
 तोक्रकएका अधा  न्याजयक काया । 
 सरकारी कायाालयहरुको अनुगमन तथा जनरीक्षण सम्बन्धी काया । 
 बाल कल्याण तथा बाल अजधकार सम्बन्धी काया । 
 जवष्फोटक पदाथा जसफाररस र जनयमन सम्बन्धी काया । 
 भ्रिाचार जनयन्त्रण सम्बन्धी काया । 
 जवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी काया । 
 द्धन्द्ध प्रभाजवतको पजहचान तथा राहत जवतरण सम्बन्धी काया । 
 लागू औषध जनयन्त्रण तथा अवैध घरेलु मक्रदरा जनयन्त्रण सम्बन्धी काया । 
 सुशासन /सावाजजनक सेवा प्र वाह सम्बन्धी काया । 
 सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धी कानूनको कायाान्वयन सम्बन्धी काया । 
 अन्य जनकायलाई नतोक्रकएका कायाहरु । 
 नेपाल सरकार र गृह मन्त्रालयबाट जनदजेशत अन्य कायाहरु । 

३. जजल्ला प्रशासन कायाालय,इलामबाट सम्पादन गररन ेप्रमखु कायाहरु 
 शाजन्त सुरक्षा सम्बन्धी कायाहरु 
 जजल्ला जस्थत कायाालयहरु सगँ समन्वय एवं अनुगमन 
 नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र र प्रजतजलपी नागररकता प्रमाणपत्र जारी गन े
 राहदानी जसफाररस तथा जवतरण काया 
 नाबालक पररचय पत्र जारी गने तथा प्रजतजलपी क्रदने काया 
 राजिय पररचय-पत्रको लाजग जववरण दताा गने काया 
 हातहजतयार इजाजत तथा नजवकरण सम्बन्धी काया 
 संस्था,छापाखाना,पत्रपजत्रका दताा, नजवकरण र जवधान संशोधन, शाखा जवस्तार गने स्वीकृजत 

सम्वजन्ध काया 
 नाम,थर,उमेर फरक परेको सम्बन्धी जसफाररस 
 बजार अनुगमन सम्बन्धी काया 
 सावाजजनक स्थानमा अवाञ्छनीय क्रियाकलापहरुको रोकथाम, सावाजजनक अपराध, अवैध मक्रदरा 

आक्रदको जनयन्त्रण 
 जवपद जोजखम न्यूनीकरण तथा जवपद्व्य वस्थापन सम्बन्धी 
 मु-आब्जा जनधाारण तथा जवतरण सम्बन्धी काया 
 नेपाल सरकार र प्रदशे सरकार बाट तोक्रकए बमोजजमका अन्य कायाहरु 
 अन्य कुनै कायाालयको कायाक्षेत्रमा नपरेका प्रचजलत कानूनल े जनदशे गरेका नेपाल सरकारका अन्य 

कायाहरु। 
 

४.जजल्ला प्रशासन कायाालय,इलामको स्वीकृत दरबन्दी जववरण 

ि.स.ं पद श्रेणीरतह 
दरवन्दी अवस्था 

कैक्रफयत दरवन्दी 

सखं्या 
दरवन्दी 

पदपरू्षत ररक्त दरवन्दी 

१ प्र.जज.अ. रा.प.प्रथम १ १ ०  
२ स.प्र.जज.अ. रा.प.क्ररतीय १ १ ०  
३ प्रशासकीय अजधकृत रा.प.तृतीय २ १ १  
४ ना.सु. रा.प.अनं.प्रथम ७ ५ २  
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ि.स.ं पद श्रेणीरतह 
दरवन्दी अवस्था 

कैक्रफयत दरवन्दी 

सखं्या 
दरवन्दी 

पदपरू्षत ररक्त दरवन्दी 

५ लेखापाल रा.प.अनं.प्रथम १ १ ०  
६ कम््युटर अपरेटर रा.प.अनं.प्रथम २ २ ० १ करार 
७ खररदार रा.प.अनं.क्ररतीय ४ ४ ०  
८ ह.स.चा. शे्रणी जवजहन २ २ ०  
९ का.स. शे्रणी जवजहन ७ ७ ०  

जम्मा २७ २४ ३  
५.इलामका हालसम्मका बडा हाक्रकम / प्रमखु जजल्ला अजधकारीहरु 

सि.न. नाम थर बि.ि.देखि  बि.ि.िम्म 

क) बडाहाक्रकमहरु 

१ जयन्त खत्री १८७३ १८७४ 

२ भक्तविर थाऩा १८७५ १८७५ 

३ गजराजससह काकी १८७५ १८७६ 

४ हेमदऱ थाऩा १८७६ १९२२ 
५ गजराजससह थाऩा १९२२  १९४६ 
६ खड्क बहादरु शाह १९४६ १९४९ 
७ हकक जंग थाऩा १९४९ १९६२ 
८ चन्रजंग थाऩा १९६२ १९६४ 
९ गजराजजंग थाऩा १९६४ १९६९ 
१० भोग्य शमसेर थाऩा १९६९ १९७४ 
११ चन्र बबक्रम शाह १९७४ १९७६ 
१२ टेक नरससह राणा १९७६ १९८० 
१३ राज शमसेर ज.ब.रा. १९८० १९८६ 
१४ ऩथृ्िी शमसेर ज.ब.रा. १९८६ १९८९ 
१५ नेत्रजंग थाऩा १९८९ १९९१ 
१६ महाबबर शमसेर ज.ब.रा १९९१ १९९९ 
१७ इन्र शमसेर ज.ब.रा. १९९९ २००२ 
१८ इन्र बहादरु शाही २००२ २००६ 
१९ बबज्ञान शमसेर २००६ २००७ 
२० जज.बब. याक्थमु्बा २००७ २००९ 
२१ समन्टोजंग थाऩा २००९ २०११ 
२२ सहदेि ससह २०११ २०१२ 
२३ ससताराम ऩन्त २०१२ २०१५ 
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सि.न. नाम थर बि.ि.देखि  बि.ि.िम्म 

२४ सन्तबबर ऱामा २०१५ २०१६ 
२५ गणेशमान शे्रष्ठ २०१६ २०१७ 
२६ सन्तबबर ऱामा २०१७ २०१८ 
२७ जस करण सारदा २०१८ २०१८ 
२८ ऩुणकससह खिास २०१८ २०१९ 
२९ युद्द बहादरु बबष्ट २०१९ २०२० 
३० टेक बहादरु रायमाझी २०२० २०२१ 
३१ ब्रजेन्र बहादरु बस्नेत २०२१ २०२२ 
ख) प्रमखु जजल्ला अजधकारीहरु 
१ निराज शे्रष्ठ २०२३ २०२४ 
२ शम्भु शमसेर राणा २०२५ २०२६ 
३ मुकुन्द प्रसाद उऩाध्याय २०२६ २०२६ 
४ मुकुन्द प्रसाद िघसमरे २०२६ २०२८ 
५ सत्यमान शरेचन २०२८ २०३० 
६ हेमराज ज्ञिाऱी २०३० २०३२ 
७ ऩदमराज शमाक २०३२ २०३५ 
८ रामेश्िर शाह २०३५ २०३६ 
९ घनानाथ ओझा २०३६  २०३९ 
१० नारायण प्रसाद ओझा २०३९ २०४० 
११ बाऱेश्िर प्रसाद ससहं २०४० २०४२ 
१२ बोधराज ज्ञिाऱी २०४२ २०४५ 
१३ ककितक बहादरु चन्द २०४५ २०४७ 
१४ राम प्रसाद शमाक २०४७।५।२७ २०४८।७।२६ 
१५ ध्रबुराज िाग्ऱे २०४८।८।४ २०४९।९।११ 
१६ भुिनेश्िर जोशी २०४८।९।२० २०५१।१।९ 
१७ माधि प्रसाद ओझा २०५१।१।२६ २०५३।१०।२५ 
१८ शरद चन्र ऩौडऱै २०५३।१०।२७ २०५३।१२।२७ 
१९ योगराज ऩौडऱे २०५४।१।१ २०५४।९।१० 
२०  भानुभक्त ऩोखरेऱ २०५४।९।१५ २०५६।८।७ 
२१ नरेन्रराज शमाक २०५६।८।२३ २०५८।५।२९ 
२२ रत्नकाजी बज्राचायक २०५८।६।४ २०५८।१२।३ 
२३ जनादकन अधधकारी २०५८।१२।१९ २०६०।।१।१० 
२४ प्रेम प्रसाद साऩकोटा २०६०।१।१२ २०६२।२।१० 
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सि.न. नाम थर बि.ि.देखि  बि.ि.िम्म 

२५ बबजयराज ऩौडऱे (का.मु) २०६२।२।२५ २०६२।९।४ 
२६ कृष्ण प्रसाद ऩौडऱे २०६२।९।५ २०६३।२।७ 
२७ ऱेखनाथ ऩोखरेऱ २०६३।२।२९ २०६४।३।१७ 
२८ राम प्रसाद िघसमरे २०६४।३।१८ २०६५।७।७ 
२९ सुदशकन प्रसाद ढकाऱ २०६५।७।२० २०६६।११।२५ 
३० कोषहरर िनरौऱा २०६६।११।२६ २०६८।३।११ 
३१ जनकराज रेग्मी २०६८।३।१२ २०६८।१०।२१ 
३२ योगेन्र प्रसाद दऱुाऱ २०६८।१०।२२ २०६९।१।६ 
३३ बाबुराम खितिडा २०६९।१।७ २०६९।३।२ 
३४ ऩुरुषोत्तम िघसमरे (का.मु) २०६९।३।३ २०६९।४।२५ 
३५ बाबुराम खितिडा २०६९।४।२६ २०७१।१।२८ 
३६ बासुदेि दाहाऱ २०७१।२।४ २०७२।२।३१ 
३७ बबष्णु कुमार काकी २०७२।३।१ २०७२।६।१८ 
३८ बबष्णु कुमार काकी (का.मु) २०७२।६।१९ २०७२।११।१२ 
३९ जनकराज दाहाऱ २०७२।११।१३ २०७४।५।१२ 
४० बबष्णु प्रसाद ऩोखरेऱ २०७४।५।१५ २०७४।१२।१३ 
४१ श्रिण कुमार ितसमल्सना (का.मु) २०७५।१।१६ २०७५।७।१५ 
४२ श्रिण कुमार ितसमल्सना  २०७५।७।१६ २०७६।५।१८ 
४३ ससताराम काकी २०७६।५।२३ २०७६।१०।२३ 
४४ तुऱसीराम सेडाई २०७६।१०।२४ २०७७।११।१६ 
४५ ध्रिु बहादरु खडका २०७७।११।१७  हाऱसम्म 

 

६.यस कायाालयबाट प्रदान गररन ेसवेा/कायाजबवरण 
स्थानीय प्रशासन सम्बन्धी काया 

 नाम, थर, उमेर आक्रद प्रमाजणत 
 नाबालक पररचय पत्र सम्बजन्ध 
 पेन्सन र रहलपहल सम्बजन्ध जसफाररस 
 शाजन्त, सुरक्षा र सबु्यवस्था कायम गने, गराउन े
 जचठ्ठा जुवा आक्रदको जनयन्त्रण गने 
 सावाजजनक स्थानमा अवान्छनीय ब्यबहारको रोकथाम, मादक पदाथा, सावाजजनक अपराध आक्रदको 

जनयन्त्रण, लागु  औषध जनयन्त्रण तथा अबैध घरेलु मक्रदरा जनयन्त्रण 
 जबदशेी नागररकहरुको जजल्लामा उपजस्थजत र गजतजबजधको जनयमन 
 जजल्लास्तरमा सावाजजनक उत्सब सन्चालन तथा ब्यबस्थापन, 
 जहश्रक जन्तु मान े
 दव्न्द प्रभाजवतहरुको पजहचान र राहत जबतरण 
 आक्रदवासी, जनजाती, दजलत, अपाङ्गता लगायत प्रमाजणत  



जजल्ला प्रशासन कायाालय, इलाम 

आर्थिक बर्ि २०७७।७८ को बार्र्िक प्रर्िवेदन  ⋯ 17 
 

 पत्रपजत्रका तथा छापाखाना दताा गन े
 राजमागा सुरक्षा तथा अवरोध ब्यवस्थापन 
 नाता र पाररवाररक जववरण प्रमाजणत 
 सहज आपूर्षत व्यवस्थापन सुजनजित गनाको लाजग बजार अनुगमन तथा जनयमन,  
 सरकारीर सावाजजनक सम्पजिको संरक्षण 
 मुआब्जा र क्षजतपुर्षत जनधाारण र जबतरण 
 सरकारी सवारी साधन जनयमन 
 सेफ हाउस दताा र जनयमन  

ससं्था दताा तथा नजवकरण सम्बन्धी  
 संस्था दताारनजवकरण,  
 संस्थाको जवधान संशोधन,  
 शाखा जबस्तार स्वीकृजत 

जवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी 
 जजल्ला जवपद ्व्यवस्थापन सजमजतको बैठक सचंालन तथा व्यवस्थापन 
 जजल्ला जवपद ्जोजखम न्यूजनकरण तथा व्यवस्थापन सम्बजन्ध कायायोजना जनमााण र कायान्वयन 
 जबपद ्क्षजतको जववरण संकलन 
 जवपद्बाट पीजडत भएकाहरुलाई क्षजतपूर्षत एवं राहत जवतरण तथा पूनस्थापना 

नागररकता सम्बन्धी सवेाहरु 
 वंशजको आधारमा नेपाली नागररकताको प्रमाण-पत्र जवतरण 
 बैबाजहक अंजगकृत नागररकताको प्रमाण-पत्र जवतरण 
 नागररकताको प्रमाण-पत्रको प्रजतजलजप जवतरण 
 नागररकताको अजभलेख कम््यूटरमा प्रजवि गने  
 नागररकताको अनसुूचीरढड्डा स्क्यान गरी अपलोड गने  
 अन्य जजल्लाबाट माग भएका नागररकता सम्बन्धी अजभलेख प्रमाजणत गरी पठाउने  
 नाम थर जन्मजमजत संशोधन गररक्रदने 
 पजतको नाम, थर र वतन हटाई माइती तफा को वा दोस्रो पजतको नाम, थर र वतन कायम गरी 

प्रजतजलजप नागररकता जबतरण । 
राहदानी सम्बन्धी 

 राहदानी फाराम सकंलन 
 रतु राहदानी अजभलेख प्रमाजणत 
 राहदानी जवतरण 
 MRP को जववरण संशोधन जसफाररश 

मुद्दा तथा उजरुी र गनुासो सम्बन्धी 
 मुलुकी अपराध सजहता २०७४ तथा अन्य जबषयगत ऐन अनुसार प्रापत अजधकार बमोजजक मुद्दा दताा, 

बयान, थुनछेक, बकपत्र, म्याद तामेली, फैसला लेखन तथा कायाान्वयन लगायत मुद्धा सम्वन्धी 

सम्पूणा कायाहरु । 
 ठाडो उजुरी दताा तथा सो उपर कारवाही । 

 

हातहजतयार इजाजत तथा नजवकरण सम्वन्धी काया 
 हातहजतयार इजाजत, नामसारी, नवीकरण र स्वाजमत्व हस्तान्तरण 
 जबष्पोटक पदाथा जसफाररश र जनयमन 
 जबष्पोटक पदाथा प्रयोग गने इजाजत जवतरण तथा नवीकरण 
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सशुासन सम्वन्धी काया 
 अजख्तयार दरुुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट लेजखआए अनुसार तथा अन्य जनकायबाट प्राप्त उजुरी उपर 

प्रारजम्भक छानजवन  
 भ्रिाचार जनयन्त्रणका लाजग समन्वय र सहजीकरण 
 सरकारी र सावाजजनक जनकायहरुको अनुगमन तथा जनरीक्षण 
 स्थानीय तहहरुसंग समन्वय र सहजीकरण 
 उपभोक्ता जहत संरक्षण र प्रबद्दान 
 जबकास जनमााण कायाको अनगुमन, समन्वय र सहजीकरण 
 सूचनाको हक कायाान्वयन 
 सावाजजनक सुनुवाई 

७. सवेा प्रवाह गन ेशाखा, जजम्मवेारी र जजम्मवेार कमाचारी 
कोठा न.ं१ 
 प्रमुख जजल्ला अजधकारी कक्ष- सम्पका  नम्वर-९८५२६०७७७७ 
 जजल्लाको शाजन्त सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गरी जनताको जजउधनको संरक्षण, जवपद ् व्यवस्थापन, 

सुशासन प्रवद्धान, सेवा प्रवाहमा समन्वय र अनुगमन, कानूनले जनदशे गरेका महत्वपूणा प्रशासनीक 

एवं न्याजयक जनणाय गने । 
कोठा न.ं २ 
 सहायक प्रमुख जजल्ला अजधकारी कक्ष -सम्पका  नं. ९८५२६८५१९९ 

 कायाालयको दजैनक प्रशासजनक काया, नागररकता, राहदानी लगायतका पेश भएका कागजहरु 

सदर गन,े जजल्लाको शाजन्त सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गरी जनताको जजउधनको सरंक्षण, जवपद ्

व्यवस्थापन कायायोजना, जजल्ला सुरक्षा कायायोजना, चाडपवा लजक्षत सुरक्षा योजना तयार गने र 

अनुगमन तथा प्रजतवेदन सम्वन्धी काया । 
 प्रमुख जजल्ला अजधकारीबाट अजधकार प्रत्यायोजन वा जनदशे भए बमोजजमका अन्य कायाहरु । 

कोठा न.ं ३ र ५  
 स्थानीय प्रशासन शाखा  

 जवजभन्न जसफाररस, संस्था दताा, नजवकरण, नाबालक पररचय-पत्र लगायतका सम्पूणा प्रशासनीक 

काया सम्पादन हने । 
 माजसक, त्रैमाजसश र बार्षषक प्रगजत जववरण सम्बन्धीत जनकायमा पठाउने । 
 जजम्मेवारअजधकारीहरु 

 प्र.जज.अ. श्री ध्रुब बहादरु खड्का–९८५२६०७७७७ 
 स.प्र.जज.अ. श्री झरेन्र प्रसाद चापागाई-९८५२६८५१९९ 
 प्र.अ. श्री हरर कुमार थापा –९८५२६८१८६० /९८४२६३५७३४ 
 ना.सु. श्री प्रमोद गुरागाई - ९८५२६५५६९६ 
 ख. श्री कोजवस जघजमरे- ९८४४६२६३६५ 

कोठा न.ं ४ 
 आर्षथक प्रशासन शाखा लेखा सम्वजन्ध सम्पुणा काया गन े। 
 जजम्मेवार अजधकारीहरु 

 प्र.जज.अ. श्री ध्रुब बहादरु खड्का 
 लेखापाल श्री महने्र चौहान – ९८५२६९११४७ 
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कोठा न.ं ६ 
 नागररकता शाखा नयाँ नागररकता, प्रजतजलजप नागररकता जारी गन े। 
 जजम्मेवार अजधकारीहरु 

 प्र.अ. श्री हरर कुमार थापा - ९८५२६८१८६० 
 ना.सु. श्री याम बहादरु तामाङ्ग - ९८५२६८१७२१ 
 ना.सु. श्री सोनी राई - ९८४४६१४१२४ 
 खररदार श्री इन्रकला सुबेदी - ९८४२६३६५८० 
 क.अ. श्री सन्दशे लाजमछाने - ९८४४६३०३४८ 

 नागररकता सम्बन्धी सेवा जलन आउन े सेवाग्राहीहरुको कागज सम्बजन्धत वडाबाट तयार गरी 

जजल्ला प्रशासन कायाालय, इलामको Service Delivery System 
(daoilam1@gmail.com)मा स्क्यान गरी पठाउने र नागररकता शाखाबाट कागजात पुगे 

नपुगेको एकीन गरी नपुगेको कागजात थप गरी सेवा जलन आउने म्यासजे सम्बजन्धत सेवाग्राहीको 

मोवाइल वा वडा कायाालयको मेलमा प्राप्त भएपजछ मात्र सेवाग्राहीलाई आउने व्यवस्था 

जमलाइएको हदँा सेवाग्राहीलाई दोहोरो झन्झटबाट मुक्त गराउने व्यवस्था जमलाईएको । 
 स्वयम व्यजक्त सहीछाप गना उपजस्थत हन नपन े प्रकृजतका सेवाहरु आवश्यक कागजातहरु मेल 

माफा त पठाउन लगाई यस कायाालयका सम्बजन्धत शाखाबाट कागजात तयार गरी मेल माफा त नै 

सम्बजन्धत व्यजक्तको नाजजकको ठेगानामा पठाइक्रदने व्यवस्था जमलाइएको । 
कोठा न.ं  ७ 

 राहदानी शाखा- राहदानी सम्वन्धी फाराम संकलन, रतु राहदानी जसफाररस, राहदानी जवतरण 

लगायत राहदानी सम्वन्धी सम्पूणा काया । 
 यस अजघ जलएको राहदानी हराएर पुन बनाउनु परेमा  सम्बजन्धत व्यजक्तल ेपत्रपजत्रकामा सुचना 

प्रकाशन गनुा नपन,े यस अजघ जलएको राहदानीको सम्पूणा जववरण कायाालयले राहदानी 

जवभागसँग समन्वय गरी वा कायाालयको अजभलेखबाट खोजी सम्बन्धीत सेवा ग्राहीलाई सहज 

रुपमा सेवा जलने व्यवस्था जमलाइएको । 
 जजम्मेवार अजधकारीहरु 

 प्र.अ. श्री हरर कुमार थापा - ९८५२६८१८६० 
 ना.सु. श्री सुरेन्र ससह ऐरी - ९८५२६३३६६४ 
 क.अ. श्री गोजबन्द शे्रष्ठ - ९८४२६३५०७२ 

कोठा न.ं ८ 
 मुदद्ा शाखा -कानून बमोजजम यस कायाालयमा दायर हन े मुदद्ा, ठाडो उजुरी र हातहजतयार 

इजाजत तथा नजवकरण र जजन्सी सम्वन्धी सम्पूणा काया । 
 जजम्मेवार अजधकारीहरु 

 प्र.जज.अ. श्री ध्रुब बहादरु खड्का 
 ना.सु. श्री जनत्यानन्द जघजमरे – ९८५२६८०९५३ 
 खररदार नन्द कुमार राई 

कोठा न.ं  ९ 
 राजिय पररचय पत्र सम्वजन्ध जववरण दताा शाखा: राजिय पररचय-पत्र सम्वजन्ध सम्पुणा काया । 
 जजम्मेवार अजधकारीहरु 

 प्र.जज.अ. श्री ध्रुब बहादरु खड्का 

mailto:daoilam1@gmail.com
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 स.प्र.जज.अ. श्री झरेन्र प्रसाद चापागाई-९८५२६८५१९९ 
 प्र.अ. श्री हरर कुमार थापा - ९८४२६३५७३४ 
 दताा अपरेटर श्री नुमा काकी - ९८४१४२३०९३ 
 दताा सहयोगी श्री सजन्दपा चम्लागाई – ९८४२७९८००१ 

८. सवेा प्राप्त गना लाग्न ेदस्तरु र अवजध 
जस.न.ं प्रदान गररन ेसवेाहरु लाग्न ेदस्तरु लाग्न ेअवजध कैक्रफयत 

१ वंशजको आधारमा नेपाली 

नागररकता प्रमाण-पत्र जवतरण 
रु.१०/- को हलाक 

रटकट 
कागजात पुरा भएपजछ 

सोही क्रदन 
 

२ नेपाली नागररकताको प्रमाण-
पत्रको प्रजतजलजप 

रु.१३/- को हलाक 

रटकट 
कागजात पुरा भएपजछ 

सोही क्रदन 
 

३ बैबाजहक अंजगकृत 

नागररकताको प्रमाण-पत्र 
रु.१०/- को हलाक 

रटकट 
कागजात पुरा भएपजछ 

सोही क्रदन 
 

४ रतु राहदानी जसफाररस दस्तुर लाग्दनै कागजात पुरा भएपजछ 

तुरुन्तै 
 

५ राहदानी फारम सकंलन (क)रु.२५००।-(१० 

वषा भन्दा कम उमेरको 

नाबालकको हकमा) 
(ख)रु५०००।-  
(साधारण राहदानी 

जसफाररस) 
(ग)रु१०,०००।-
(हराएको, कुनै कारणले 

क्षती भएको) 

कररब ३० दजेख ३५ क्रदन 

जभत्र राहदानी प्राप्त गना 

सक्रकने । राहदानी बजन 

आएको जानकारी 

कायाालयको वेबसाईट, 
फेसबुक पेज र सम्बजन्धत 

सेवाग्राहीको मोबाइल 

(एन रट जस जसम) 
म्यासेजमा हनेा सक्रकन्छ । 

 

६ रतु राहदानी जसफाररस रु.१०/-को हलाक 

रटकट जनवेदन 
२ प्रजत फोटो र सक्कल 

नागररकता जलई आए 

पजछ तुरुन्तै 

 

७ राहदानी जवतरण  - राहदानी जवभागबाट 

प्राप्त भएको 

भोजलपल्टदजेख 

 

८ नाबालक पररचय पत्र रु.१०/- को हलाक 

रटकट 
कागजात पुरा भए पजछ 

तुरुन्त 
 

९ पेन्सन सम्बन्धी जसफाररस रु.१०/- को हलाक 

रटकट 
कागजात पुरा भए पजछ 

तुरुन्त 
 

१० आक्रदबासी, जनजाती, दजलत 

र अपाङ्ग जसफाररस 
रु.१०/- को हलाक 

रटकट 
कागजात पुरा भए पजछ 

तुरुन्त 
 

११ संस्था दताा रु.१०००/- कागजात पुरा भए पजछ 

सोही क्रदन 
 

१२ संस्था नजवकरण म्याद जभत्र रु.५००/- कागजात पुरा भए पजछ 

सोही क्रदन 
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जस.न.ं प्रदान गररन ेसवेाहरु लाग्न ेदस्तरु लाग्न ेअवजध कैक्रफयत 
१३ संस्था खोल्ने स्वीकृजत रु.१०/- को हलाक 

रटकट 
कागजात पुरा भए पजछ 

सोही क्रदन 
 

१४ पत्रपजत्रका दताा -दजैनकरु.१०००/– 
-साप्ताजहक रु५००/– 
-पाजक्षक रु.३००/- 
-माजसक रु. २००/- 

कागजात पुरा भए पजछ 

सोही क्रदन 
 

१५ छापाखाना दताा रु.१०००/- कागजात पुरा भए पजछ 

सोही क्रदन 
 

१६ हातहजतयार नामसारी रु.१०००/- कागजात पुरा भए पजछ 

सोही क्रदन 
 

१७ हातहजतयार नजवकरण रु.१५०/- कागजात पुरा भए पजछ 

सोही क्रदन 
 

१८ नाता प्रमाजणत रु.१०/- को हलाक 

रटकट 
कागजात पुरा भए पजछ 

सोही क्रदन 
 

१९ अन्य मुद्धा रु.१०/- को हलाक 

रटकट 
यथाजशघ्र  

२० जवष्फोटक पदाथा इजाजत पत्र रु.१०/- को हलाक 

रटकट 
कागजात पुरा भए पजछ 

यथाजशघ्र 
 

२१ गुनासा र ठाडो उजरुी रु.१०/- को हलाक 

रटकट 
यथाजशघ्र  

९.जनणाय गन े प्रकृया र अजधकारी: जजल्ला प्रशासन कायाालय,इलामको नागररक बडापत्र (Citizen 
Charter) अनुसूजच १ मा सम्लग्न छ । 

१०. जनणाय उपर उजरुी सनु्न ेअजधकारी 
 अन्य जबषयको उजुरीको हकमा सहायक प्रमुख जजल्ला अजधकारीबाट जनणाय हन े र सहायक प्रमुख 

जजल्ला अजधकारीले गरेको जनणायमा प्रमुख जजल्ला अधकारी समक्ष उजुर गना सक्रकने । 
 प्रमुख जजल्ला अजधकारीको जनणायउपर जचि नबुझ्ने पक्षले जजल्ला अदालत,इलाममा पुनरावेदन गन े

कानूनी व्यवस्था छ । 
११.सम्पादन गरेको कामको जववरण:- जजल्ला प्रशासन कायाालय, इलामले आर्षथक वषा २०७७/०७८ मा 

सम्पादन गरेका कामहरु दहेाय बमोजजम रहकेा छन । 
ि.स. कायाको जववरण सखं्या आ.व.  

२०७७/७८ 
अजघल्लो आ.व. को 

(२०७६/७७) 

१.प्रशासन शाखा  
१ संस्था दताा ९ २२ 
२ संस्था नवीकरण १८८ १४४ 
३ जबधान संशोधन ३ ४ 
४ शाखा जबस्तारको स्वीकृजत ० ० 
५ नावालक पररचयपत्र ३३ ४१ 
६ ठाडो उजुरी १९ ५८ 
७ फरक जबवरण प्रमाजणत ५८ ५३ 
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ि.स. कायाको जववरण सखं्या आ.व.  

२०७७/७८ 
अजघल्लो आ.व. को 

(२०७६/७७) 

८ आक्रदबासी, जनजाजत, दजलत प्रमाजणत २८३ २७१ 
९ अन्य जसफाररस ६३ ५५ 

१० पत्रपजत्रका दताा  ० ० 
११ छापाखाना दताा ० ० 
१२ हातहजतयार दताा ० ० 
१३ हातहजतयार नवीकरण    
१४ हातहजतयार नामसारी ० ० 
१५ भू.पू सैजनक पेन्सन जसफाररस ५९ ४८ 
१६ राजिय पररचयपत्रका लाजग जववरण दताा 

 जज.प्र.का.बाट श्रावण दजेख असार 

मसान्त सम्मको जम्मा  
अजभयान अन्तगात 

 इलाम नगरपाजलकामा जम्मा  
 माईजोगमाई गा पामा जम्मा  
 सन्दकपुर गा पा मा जम्मा 
 माङसेबुङ र फाकफोकथमु गापामा 

जम्मा 
२०७७ श्रावण दजेख असार मसान्तसम्म जम्मा 

 
 ४७८१ वटा 

 
 

 २३२१५ वटा 
 १०९५६ वटा 
 ९०३३ वटा 
 १५५६३ वटा 

 
 ६३५४८ वटा 

 

१७ सवारी पास जारी (COVID-19 को लकडाउन 

अवजधमा) 

XX  

१८ बजार अनुगमनबाट सामान जफत अन्दाजी मुल्य XX  

२.नागररकता शाखा  
१ नयाँ नागररकता जववरण ३८९३ २१७७ 
२ प्रजतजलजप नागररकता जवतरण ४३५३ १८८९ 
३ बैवाजहक अंजगकृत नागररकता जवतरण १४ ४३ 

३. राहदानी शाखा  
१ साधारण राहदानी फाराम सकंलन २०४५ २७०४ 
२ रतु जसफाररस ३८२ ७२० 
३ राहदानी जवतरण  १७१६ २३८२ 
४ जवतरण हन बाँकी राहदानी   

४. मदु्दा शाखा 
१ हातहजतयार १ १ 
२ अभर व्यवहार  ७० ८० 
३ कालो बजारी ० ० 
४ खाि ० ० 
५ केजह सावाजजनक अपराध ० ७ 

६ सावाजजनक उप्रध्याई गरी अभर व्यवहार गरेको ० ० 

७ सावाजजनक स्थानमा योनाङ्ग दखेाएको ० ० 
८ यस आ.व.को जम्मा दताा ५६ ५१ 

९ गत आ.व.मा जजम्मेवारी सरी आएको संख्या १५ २९ 
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ि.स. कायाको जववरण सखं्या आ.व.  

२०७७/७८ 
अजघल्लो आ.व. को 

(२०७६/७७) 

१० यस आ.व.मा फ्छयौट भएको संख्या ६४ ६५ 

११ फैसला हन बाँकी मुद्दाको संख्या 
यस कायाालयमा आ.व. ०७७/७८ को आषाढ 

मसान्तसम्म बाँकी मुद्दा  

७ १५ 

५. खाि तथा गणुस्तर सम्बन्धी अनगुमन तथा जनयमन 
१ खाि नमूना संकलन नभएको - 
२ खाि सम्बन्धी मुद्दा दायर नभएको - 

६. बजार अनगुमन तथा जनयन्त्रण सम्बन्धी काया 
१ जबजभन्न स्थानमा बजार अनगुमन ७ पटक  

२ जगट्टी ढुङगा वालुवा उत्खनन जनरीक्षण २ पटक  

७. कायाालय अनगुमन 
१ जबजभन्न कायाालयहरुको अनगुमन ४ पटक  
२ कायाालय प्रमुख बैठक ११ पटक  

८. जवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी 
१ जवपद्को संख्या संकलन ६७ – 

२ जवपदबाट घाइते ० – 

३ जवपदबाट मृतक ४ – 

४ जवपदबाट जनजी घर क्षेती (पूणा) ६० ३९ 

५ जवपदबाट जनजी घर क्षती (आंजशक) ० १४ 

६ सरकारी भवन  ० ० 

७ सावाजजनक जविालय (आंजशक) ० ० 

८ जवपद ्जपजडतलाई तत्काल राहत जववरण १३६३००० ९००००० 

९ जवपद ् जपजडतलाई अस्थायी आवासको लाजग 

राहत जवतरण-पररचयपत्र जवतरण 

० ० 

९. आर्षथक प्रशासन (राजश्व तफा ) र खचा जववरण 

९.१.आर्षथक प्रशासन (राजश्व तफा ) 

१ परीक्षा शुल्क १०३०० ० 

२ राहदानी दस्तरु १०८४७५०० १४९६५००० 

३ अन्य प्रशासजनक सेवा शुल्क २२४३५० ० 

४ हातहजतयार इजाजत दस्तरु ४१७४० १८५३० 

५ प्रशासजनक दण्ड जररवाना र जफत ४७९२०० ६६०९२० 
६ धरौटी सदरस्याहा ९६८५०२।४९ ६६०९२० 

राजश्व तफा  जम्मा  १२५७१५९२.४९  

९.२. खचा जववरण (पूजँीगत तफा ) 

१ जम्मा जवजनयोजन १२००००० २०००००० 

२ मेजशनरी तथा औजार ४००००० ३००००० 

३ फर्षनचर तथा क्रफक्चसा २००००० २००००० 

४ अन्य सावाजजनक जनमााण ५००००० ५००००० 

५ पँूजीगत सुधार खचा सावाजजनक १००००० ५००००० 

जम्मा खचा १२०००००  
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ि.स. कायाको जववरण सखं्या आ.व.  

२०७७/७८ 
अजघल्लो आ.व. को 

(२०७६/७७) 

९.३. खचा जववरण (चाल ुतफा ) 

१ जम्मा जबजनयोजन १६९२३००० १६०५६३३३ 

२ पाररश्रजमक कमाचारी ८७६२०६० ९९१८३३३ 

३ पोशाक १७०००० १८०००० 

४ स्थानीय भिा ० ० 

५ महगंी भिा ४४०६०० ४७९०५२ 

६ अन्य भिा ५०००० ४८०२५ 

७ योगदानमा आधाररत बीमा कोष खचा ८२८०० ९१६०० 

८ पानी तथा जवजुली ३००००० ३१०००० 

९ संचार महसुल २९५००० २२९८२३ 

१० इन्धन (कायाालय प्रयोजन) ५७५९८९ ५७६००० 

११ सवारी साधन ममात खचा ३५०००० ४४९४१३ 

१२ जबमा तथा नवीकरण खचा ५०००० ५०००० 

१३ जनर्षमि सावाजजनक सम्पजिको ममात संभार खचा १००००० १३९११३ 

१४ मसलन्द तथा कायाालय सामाग्री ६३९९९९।९८ ८२८००० 

१५ पत्रपजत्रका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खचा ९९७७६ ० 

१६ अन्य सेवा शुल्क १८३९३९२ ११५४७४७ 

१७ कमाचारी ताजलम खचा ० ० 

१८ जवजवध कायािम खचा १५०००० २५४३८४ 

१९ अनुगमन, मूल्याङ्कन खचा ४६०००० ४२२४५० 

२० भ्रमण खचा १५०००० १८७६०० 

२१ जवजवध खचा २५०००० २८५००० 

२२ सामाजजक सरुक्षा १२१२०० १६८३५० 

२३ घर भाडा १८०००० ५५००० 

चाल ुजम्मा खचा १५१६६७७७.४८  

९.४. अन्य जववरण  

२४ उद्धार, राहत तथा पुनास्थापना खचा (कोरोना 

संिमण रोकथाम) 

१२१९९३७ १८२८३२७ 

२५ जवदशेमा मृत्यु भएकाको पररवारलाई राहत 

जवतरणका लाजग प्राप्त आम्दानी रकम रु. 
४५३३६४५ ६४४५०२६ 

२६ जवदशेमा मृत्यु भएकाको पररवारलाई राहत 

जवतरण रकम रु. 
१०००३६७८ ५०२२५७७ 

२७ जजल्ला जवपद ् व्यवस्थापन कोषबाट राहत 

जवतरण रकम रु. 
१३६३००० ९००००० 

२८ सवारी दघुाटना क्षजतपूती जवतरण रकम रु. ५००००० ० 

२९ जजल्ला सुरक्षा सजमजतको बैठक संख्या ३७ वटा  

३० जजल्ला जवपद ् व्यवस्थापन सजमजतको बैठक 

संख्या 

५ वटा  

३१ स्टाफ जमरटङ्ग ११ वटा  
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१२. ऐन, जनयम वा जवजनयम वा जनदजेशकाको सचूी 
जजल्ला प्रशासन कायाालयसँग सम्बजन्धत ऐनहरु 
 अजख्तयार दरुुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ 
 अचल सम्पजि अजधग्रहण ऐन, २०१३ 
 अध्यागमन ऐन, २०४९ 
 अपाङ्गता भएका व्यजक्तको अजधकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ 
 अजभलेख संरक्षण ऐन, २०४६ 
 आमाको दधूलाई प्रजतस्थापन गने वस्तु (जबिी जबतरण जनयन्त्रण ऐन, २०४९ 
 आयोजडनयुक्त नुन )उत्पादन तथा जविी जवतरण(  ऐन, २०५५ 
 आर्षथक ऐन, २०६८ 
 आर्षथक कायाजवजध ऐन, २०५५ 
 आवश्यक पदाथा जनयन्त्रण )अजधकार(  ऐन, २०१७ 
 आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२ 
 आवश्यक सेवा संचालन ऐन, २०१४ 
 उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ 
 कमैया श्रम (जनषेध गने)सम्बन्धी ऐन, २०५८ 
 कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ 
 कारागार ऐन, २०१९ 
 कायास्थलमा हने यौनजन्य दवु्यावहार )जनवारण(  ऐन, २०७१ 
 कालोबजार तथा केही अन्य सामाजजक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ 
 केही सावाजजनक जलखत प्रमाणीकरण )कायाजवजध(  ऐन, २०६३ 
 क्षजतपूर्षत ऐन, २०१९ 
 खाि ऐन, २०२३ 
 गुठी संस्थान ऐन, २०३३ 
 घरेलु सहसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ 
 चन्दा ऐन, २०३० 
 चलजचत्र जनमााण, प्रदाशन तथा जवतरण ऐन, २०२६ 
 जचठ्ठा ऐन, २०२५ 
 छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ 
 जग्गा प्राजप्त ऐन, २०३४ 
 जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यजक्तगत घटना )दताा गने(  ऐन, २०३३ 
 जलस्रोत ऐन, २०४९ 
 जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत )कसूर र सजाय( ऐन, २०६८ 
 जेष्ठ नागररक सम्बन्धी ऐन, २०६३ 
 टे्रड युजनयन ऐन, २०४९ 



जजल्ला प्रशासन कायाालय, इलाम 

आर्थिक बर्ि २०७७।७८ को बार्र्िक प्रर्िवेदन  ⋯ 26 
 

 तथ्याङ्क ऐन, २०१५ 
 दाना पदाथा ऐन, २०३३ 
 नगर जवकास ऐन, २०४५ 
 जनजामती सेवा ऐन, २०४९ 
 जनमााण व्यवसाय ऐन, २०४९ 
 जनवााचन )कसरु र सजाय(  ऐन, २०७३ 
 नेपाल गुणस्तर )प्रमाण-जचन्ह( ऐन, २०३७ 
 नेपाल नागररकता ऐन, २०६३ 
 नेपाल पेट्रोजलयम ऐन, २०४० 
 नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५५ 
 प्रजतष्पधाा प्रवद्धान तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ 
 प्रमाण ऐन, २०३१ 
 प्रशासकीय कायाजवजध )जनयजमत गने(  ऐन, २०१३ 
 प्रहरी ऐन, २०३१ 
 बालबाजलका सम्बन्धी ऐन, २०७५ 
 बालश्रम (जनषेध र जनयजमत गने) ऐन, २०५६ 
 बेपिा पाररएका ब्याजक्तको छानवीन तथा सत्य जनरुपण तथा मेलजमलाप आयोग ऐन, २०७१ 
 बैङ्क तथा संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ 
 भन्सार ऐन, २०६४ 
 भ्रिाचार जनवारण ऐन, २०५९ 
 मक्रदरा ऐन, २०३१ 
 मानव बेचजबखन तथा ओसारपसार जनयन्त्रण ऐन, २०६४ 
 मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण जनयजमत तथा जनषेध ऐन, २०५५ 
 मुलुकी अपराध (संजहता) ऐन, २०७४ 
 मुलुकी फोजदारी कायाजवजध  संजहता , २०७४ 
 यातना सम्बन्धी क्षजतपूती ऐन, २०५३ 
 राजिय जनदशेन ऐन, २०१८ 
 राहदानी ऐन, २०२४ 
 लागू  औषध जनयन्त्रण ऐन, २०३३ 
 जलखतहरुको गो्यता सम्वजन्ध ऐन, २०३९ 
 वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ 
 जविुत चोरी जनयन्त्रण ऐन, २०५३ 
 जवपद ्जोजखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन , २०७४ 
 जवपद ्जोजखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन जनयमावली, २०७६ 
 जवष्फोटक पदाथा ऐन, २०१८ 
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 बैदजेशक रोजगार ऐन, २०६४ 
 जशक्षा ऐन, २०२८ 
 श्रम ऐन, २०७४ 
 संिामक रोग ऐन, २०२० 
 सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ 
 संस्था दताा ऐन, २०३४ 
 शशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ 
 सामाजजक ब्यबहार सुधार ऐन, २०३३ 
 सावाजजनक खररद ऐन, २०६३ 
 सावाजजनक सडक ऐन, २०३१ 
 सुशासन (ब्यबस्थापन तथा संन्चालन) ऐन, २०६४ 
 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ 
 सुर्षतजन्य पदाथा (जनयन्त्रण र जनयमन गने) ऐन, २०६८ 
 स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ 
 स्थानीय सरकार संचालन ऐन , २०७४ 
 स्थानीय तह जनवााचन ऐन, २०७३ 
 स्वास्थ्यकमी तथा स्वास्थ्य ससं्थाको सुरक्षा सम्वजन्ध ऐन, २०६६ 
 हातहजतयार खरखजाना ऐन, २०१९ 
 होटल व्यवस्था तथा मक्रदराको जबिी जवतरण जनयन्त्रण ऐन, २०२३ 
 कोजभड १९ ब्यवस्थापन अध्यादशे २०७८ 
 

यी ऐन सगँ ैसम्बद ्ऐनका जनयमावलीहरु 
 सो अन्तगात वनेका जबजनयम र जनदजेशकाहरु 
 अजधकार प्रत्यायोजन भएका ऐनका जबषयहरु 
 प्र.जज.अ.समेतले प्रजतजनजधत्व गने सजमजतहरुको जबवरणमा उल्लेजखत ऐन, जनयम र जनदजेशकाहरु 

१३.जजल्ला जस्थत कायाालय प्रमखुहरु, सूचना अजधकारीहरु तथा स्थानीय 

तहहरुको जववरण र सम्पका  नम्वरहरु : अनसुजूच २ मा सम्लग्न गररएको छ । 

१४.आम्दानी,खचा तथा आर्षथक कारोबार सम्बन्धी अध्यावजधक जववरण: 
२०७७ श्रावण १ गतेदजेख २०७८ असार मसान्त सम्मको आम्दानी खचा तथा आर्षथक कारोबार सम्बन्धी 

अिावजधक जववरण दहेाय बमोजजम रहकेो छ । 

वजटे जशषाक 

यस आ.व.को जवजनयोजजत 

वजटे 

यस आ.ब.को आम्दानी 

(जनकासा)  

यस आ.ब.को जम्मा खचा 

चालु तफा  रु१,६९,२३,०००।– रु१,५१,६६,७७७.४८।– रु१,५१,६६७७७.४८।– 
पँूजीगत तफा  रु१२,००,०००।– रु१२,००,०००।– रु१२,००,०००।– 

जम्मा  रु१,८१,२३,०००।– रु१,६३,६६,७७७.४८।– रु१,६३,६६,७७७.४८।– 
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१५. प्रमखु जजल्ला अजधकारीलाई जबजभन्न ऐनद्वारा तोक्रकएका अन्य 

अजधकारहरु 
 जजल्ला जस्थत अन्य कायाालयहरुलाई काननू बमोजजम गने भजन नतोक्रकएका नेपाल सरकारका अन्य 

कायाहरु यस कायाालय बाट सम्पादन गन ेभनी जजल्ला प्रशासन कायाालयको कायाजबवरणमा तोकएको छ 

। यसका साथै प्रमुख जजल्ला अजधकारील े गनुा पन े कामहरु जबजभन्न ऐन र जनयममा दहेाय बमोजजम 

तोक्रकएको छ :-  
ि.सं. ऐन/जनयमावली प्रमुख जजम्मेवारी 
१ अजख्तयार दरुुपयोग अनुसन्धान 

आयोग जनयमावली, २०५९ 
अजधकार प्रत्यायोजन भए अनुसारको अजधकार कायाान्वयन गन े

।  
२ अध्यागमन ऐन, २०४९ अजधकार प्रत्यायोजन भए अनुसारको अजधकार कायाान्वयन गन े

। 
३ अध्यागमन जनयमावली, २०५१ अजधकार प्रत्यायोजन भए अनुसारको अजधकार कायाान्वयन गन े

। 
४ उमेर, नाम र जात सच्याउने 

जनयमहरु, २०१७ 
प्रजजअले उमेर, नाम र जात सच्याउने सम्बन्धमा फैसला गने ।  
नागररकता र शैजक्षक प्रमाणपत्रमा उमेर, नाम र जात फरक 

परेमा सच्याउने फैसला गरी परीक्षा जनयन्त्रकलाई फैसलाको 

नक्कलसजहत पठाउने ।  
उमेर, नाम र जात फरक परेमा सच्याउने सम्बन्धमा आवश्यक 

भएमा समन जारी गना, साक्षीहरु उपजस्थत गराउन े। 
जलजखतहरु पेश गराउन, प्रमाण र सजाजमनहरु बुझ्न प्रमुख 

जजल्ला अजधकारीलाई नपेाल कानून बमोजजम जजल्ला 

अदालतलाई भए सरहको अजधकार हनेछ ।  
५ उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अजधकार प्रत्यायोजन भए अनुसारको अजधकार कायाान्वयन गन े

। 
६ कारागार ऐन, २०१९ जजल्लाको कारागारको प्रशासन एवं सो सम्बन्धी अन्य सब ै

व्यवस्थाको सामान्य रेखदखे गने कताव्य सम्बजन्धत प्रमुख 

जजल्ला अजधकारीको हने ।  
प्रमुख जजल्ला अजधकारीले छ मजहनामा एक पटक र आवश्यक 

दखेेमा जजहलेसुकै कारागारको जनरीक्षण गना गराउनु पने । 
कारागारका कमाचारीले आफ्नो कताव्य पालना नगरेमा तीन 

मजहनासम्म कैद वा दईुसय रुपैयाँसम्म जररवाना वा दवुै गने 

मुद्दा माजमला हरेी क्रकनारा गने अजधकार प्रजजअमा रहने ।  
७ कारागार जनयमावली, २०२० बदमासी गरे बापत गोलघरमा राजखने कैदीको जनाउ जेलरल े

प्रमुख जजल्ला अजधकारीलाई तुरुन्तै गराउने ।  
नेपाल सरकारले सूचना गरेको उत्सवमा थुनुवा वा कैदी छोड्न ु

परेमा कारागार कायाालयल ेठेकुवा लगत बमोजजमका थनुुवा वा 

कैदीको कैद भुक्तानी कटाई बाँकी कैद दखेाइएको लगत 

सम्बजन्धत प्रमुख जजल्ला अजधकारी समक्ष पेश गनुा पने ।  
छुटकारा पाएका कैदी वा थुनुवाहरुमध्ये धरैे टाढाको घरसम्म 

पुग्न खचा नहने व्यजक्तलाई सम्बजन्धत प्रमुख जजल्ला 

अजधकारीबाट जनकासा भए बमोजजम आवश्यक बाटो खचा 

क्रदइनेछ ।  
कैदीबन्दीहरुलाई जनयमानुसार क्रदइने लुगाको जनजमि कपडाको 
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ि.सं. ऐन/जनयमावली प्रमुख जजम्मेवारी 
क्रकजसम र नमूना प्रमुख जजल्ला अजधकारील े पास गररक्रदए 

बमोजजम तयार गरी क्रदइनेछ।  
कारागार कैदी वा थुनुवालाई आए गएको जचठ्ठीपत्र जेलरल े

सेंसर गदाा दशेलाई हाजनकारक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कुन ै

क्रकजसमको संकेत जचन्ह र सावाजजनक जहत बाहके कुन ै संगठन 

गने जवचार दशााएको जचठ्ठी पत्रपजत्रका जफत गरी कारवाहीको 

जनजमि सम्बजन्धत प्रमुख जजल्ला अजधकारी समक्ष पेश गनुा पने । 
कैदीको सजाय छोयाउन जलेरले पेश गरेको रायमाजथ जवचार 

गरी उपयुक्त दखेेमा प्रमुख जजल्ला अजधकारील ेआफ्नो रायसाथ 

कारागार व्यवस्थापन जवभागमा पठाउनु पने । 
कारागारमा रहकेा कैदी वा थुनुवाहरुलाई असल मनोवृजि तफा  

उन्मुख गराउने क्रकजसमको प्रजशक्षण योग्य व्यजक्तहरुबाट 

गराइनेछ । प्रजशक्षकलाई पाररश्रजमकको रुपमा एक पटकमा एक 

सय रुपैयाँसम्म क्रदइनेछ । जेलरले प्रजशक्षण क्रदन े व्यजक्त तथा 

प्रजशक्षणको जवषयको बारेमा प्रमुख जजल्ला अजधकारीको 

जनकासा जलनु पने ।  
कैदी वा थनुुवालाई सरुवा गदाा सम्बजन्धत जजल्लाको प्रमुख 

जजल्ला अजधकारीहरुले आपसमा परामशा गरी आवश्यक 

व्यवस्था जमलाउने ।  
८ कालोबजार तथा केही 

सामाजजक अपराध तथा सजाय 

ऐन, २०३२ 

कालोबजार तथा केही सामाजजक अपराध सम्बजन्ध मुनाजसव 

माक्रफकको उजरू परेमा वा जवश्वास पदो सचूना प्राप्त भएमा 

वारेण्ट जारी गन े।  
औषजधमा जमसावट र जमसावट भएको औषजधको जविी 

बाहकेका अन्य कसुरमा प्रमुख जजल्ला अजधकारीले मुद्दाको 

कारवाही र क्रकनारा गने ।  
९ कायास्थलमा हने यौनजन्य 

दवु्यवहार (जनवारण) ऐन, 

२०७१ 

कायास्थलमा हने यौनजन्य दवु्यावहार सम्बजन्धत उजूरीको शुरु 

कारवाही र क्रकनारा गने अजधकार सम्बजन्धत जजल्लाको प्रमुख 

जजल्ला अजधकारीलाई हनछे । प्रमुख जजल्ला अजधकारी 

जवरुद्धको उजूरीको कारवाही र क्रकनारा गने अजधकार 

सम्बजन्धत प्रदशेको प्रमुख सजचवलाई हनेछ ।  
१० खाि ऐन, २०२३ दजूषत खाि पदाथा वा न्यूनस्तरको खाि पदाथाको उत्पादन 

तथा जविी जवतरण गने र झुक्यानमा पारी खाि पदाथा जविी 

जवतरण गरेको कसूर सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारवाही र क्रकनारा 

गने अजधकार प्रमुख जजल्ला अजधकारीलाई हनेछ । 
११ खाि जनयमावली, २०२७ उत्पाक्रदत खाि पदाथा ऐनको दफा बमोजजम जनधााररत गुणस्तर 

वा मात्राको नभएमा सो शता अनुसारको व्यवस्था र गुणस्तरमा 

सुधार नगरेसम्मको लाजग खाि प्रजवजध तथा गुण जनयन्त्रण 

जवभागको जसफाररसमा सम्बजन्धत प्रमुख जजल्ला अजधकारील े

त्यस्तो खाि उिोगको उत्पादनमा रोक लगाउन सके्नछ।  
कुनै खाि पदाथा दजुषत वा न्यूनस्तरको हो भने्न शंका लागेमा 

त्यस्तो खाि पदाथा जसलबन्दी गरी सो खाि पदाथाका धनीलाई 

नै जजम्मा लगाई त्यसको भपााई जलई रोक्का राख्न सके्न । 
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ि.सं. ऐन/जनयमावली प्रमुख जजम्मेवारी 
१२ छापाखाना र प्रकाशन ऐन, 

२०४८ 
छापाखाना दताा गने ।  
पत्रपजत्रका दताा गने । 
प्रमाणपत्र नजलई छापाखाना संचालन गरेमा, झुठा जववरण 

क्रदएमा, क्रकताव नबुझाएमा, अनजधकृत रुपमा प्रकाशन गरेमा, 

प्रजतवजन्धत प्रकाशन गरेमा, जनषेजधत प्रकाशन अनुवाद गरेमा, 

जवदशेी प्रकाशन पैठारी गरेमा, पे्रश प्रजतजनधीको प्रमाणपत्र 

नजलई काम गरेमा जररवाना गने । 

१३ छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी 

जनयमावली, २०४९ 

१४ जलस्रोत ऐन, २०४९ जजल्ला जलस्रोत सजमजतको अध्यक्ष 
१५ जलस्रोत जनयमावली, २०५० 
१६ जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ मुआब्जाको क्रकजसम र सो जनधाारण गने सजमजतको अध्यक्षको 

रुपमा रहने ।  
जग्गा प्राप्तीको सूचना जारी गने ।  
जग्गालाई कब्जामा जलई जनु कायाालय वा संस्थाको जनजमि 

जग्गा प्राप्त गररएको हो सो कायाालय वा संस्थालाई क्रदन सके्नछ 

र तत्पिात सो जग्गालाई सम्बजन्धत कामको जनजमि उपयोगमा 

ल्याउन सक्रकनेछ । यसरी जग्गा कब्जामा जलएपजछ स्थानीय 

अजधकारीले सो कुराको सूचना नेपाल सरकारलाई क्रदनु पनेछ ।  
मुआब्जा पाउनेको नामावली प्रकाशन गने ।  
नेपाल सरकार वा संस्थाको स्वाजमत्वमा आएको जग्गा नेपाल 

सरकारको लाजग प्राप्त गररएकोमा जग्गाको नामसारी र 

मालपोतको लगत कट्टा गन े। 
जवशेष पररजस्थतमा जग्गा प्राप्त गना सके्न जवशेष अजधकार ।  
नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्त नगने जनणाय गन े।  
क्षजतपूर्षत वा मुआब्जा जलनको लाजग तोक्रकएको म्यादजभत्र 

सरोकारवाला व्यजक्तले सो रकम जलन नआएमा वा जलन मन्जुर 

नगरेमा त्यस्तो क्षजतपूर्षत वा मुआब्जाको रकम बुझ्नको लाजग 

तीन मजहनाको अजन्तम म्याद क्रदई सूचना प्रकाजशत गने । सो 

म्यादजभत्र पजन जलन नआउने सरोकारवाला व्यजक्तल े त्यस्तो 

क्षजतपूर्षत वा मुआब्जा पाउने छैन र सो क्षजतपूर्षत वा मुआब्जाको 

रकम सजञ्चत कोषमा दाजखला गररनेछ ।  
ऐन अन्तगात सजाय हने कसरू सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारवाही र 

क्रकराना गने अजधकार प्रमुख जजल्ला अजधकारीलाई हनेछ ।  
नोक्सानी बापत क्षजतपूर्षत क्रदइने । 

१७ नेपाल नागररकता ऐन, २०६३ नेपाली नागररकता जारी गन ेअजधकारीको रुपमा काया गने । 
१८ नेपाल नागररकता जनयमावली, 

२०६३ 
प्रमुख जजल्ला अजधकारीले आफुलाई प्राप्त अजधकारमध्य े

वंशजको नाताल े र जन्मको आधारमा नागररकता प्रदान गन े

अजधकारी आफ्नो मातहतको अजधकृत कमाचारीलाई 

प्रत्यायोजन गने ।  
कसैले झुठो जववरण क्रदई नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र 

जलएको प्रमाजणत हन आएमा जजल्ला प्रशासन कायाालय वा 

अन्य जनकायबाट जारी भएको भए सम्बजन्धत प्रमुख जजल्ला 

अजधकारीले नागररकता रद्ध गने ।  
नेपाली नागररकता त्याग भएमा अजभलेख व्यवस्थापन गने । 
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ि.सं. ऐन/जनयमावली प्रमुख जजम्मेवारी 
१९ पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, 

२०५५ 
यस ऐन अन्तगातको कसरू सम्बन्धी मुद्दा प्रमुख जजल्ला 

अजधकारीले हनेेछ ।  
२० पशु बधशाला र मासु जाँच 

जनयमावली, २०५७ 

२१ पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, 

२०५५ 

यस ऐन अन्तगातका कसूरजन्य कायाहरुको मुद्दा हने े अजधकार 

सम्बन्धी प्रमुख जजल्ला अजधकारीलाई हनेछ । 

२२ पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा 

जनयमावली, २०५६ 

२३ प्राचीन स्मारक सरंक्षण ऐन, 

२०१३ 

प्रमुख जजल्ला अजधकरीले आफ्नो इलाकामा रहकेा पुराताजत्वक 

बस्तुहरुको जववरण पुरातत्व जवभागलाई क्रदनुपने । 
पुरातत्व जवभागले क्रदएको आदशे नमानी जनमााण, ममात, थपघट 

वा पुनजनमााण गरेको घर वा भवनलाई नगर योजना स्वीकृत 

भएको ठाउँमा नगरजवकास योजना कायाान्वयन सजमजतले र 

नगरयोजना स्वीकृत नभएको ठाउँमा सम्बजन्धत जजल्लाको 

प्रमुख जजल्ला अजधकारील े पैतीस क्रदनको म्याद क्रदई भत्काउन 

आदशे क्रदन सके्नछ ।  
कुनै व्यजक्त वा संस्थाले जनयमानुसार स्वीकृजत जलई उत्खनन ्

गदाा पुराताजत्वक महत्वको कुनै बस्तु वा स्मारक भेरटन आएमा 

त्यसको सूचना अठ्चालीस घण्टाजभत्र पुरातत्व जवभाग वा 

प्रमुख जजल्ला अजधकारीलाई क्रदनु पनेछ र प्रमुख जजल्ला 

अजधकारीले तत्कालै पुरातत्व जवभागलाई उक्त कुराको 

जानकारी क्रदनु पनेछ ।  
पुरातत्व जवभागमा प्राप्त हन आएको प्राचीन स्मारक वा 

पुराताजत्वक बस्त ु सम्बजन्धत धनी वा गुरठयारहरुल े

प्रजतस्थापना गना वा यथास्थानमै राख्न क्रफताा पाउँ भनी परेको 

जनवेदन उपर क्रफतााका लाजग बास्तजवकताका आधारमा पुरातत्व 

जवभाग जसफाररस गने ।  
जुनसुकै अड्डा अदालतले अन्य प्रचजलत नेपाल कानूनबमोजजम 

गदाा गराउँदा प्राचीन स्मारक वा पुराताजत्वक बस्तकुो हकमा 

भने मालधनी जोसुकै भए तापजन त्यस्तो बस्तु नेपाल सरकारको 

पुरातत्व जवभाग वा उक्त जवभागले तोक्रकएको ठाउँमा पठाउनका 

लाजग प्रमुख जजल्ला अजधकारी कहाँ पठाउनु पछा र सो बस्तु 

मालधनीलाई क्रदने वा जललाम गररने समेत कुनै कारवाही गनुा 

पदनै । यसरी उल्लेख भएको बस्तुको जवगोको हकमा प्रमुख 

जजल्ला अजधकारीद्धारा पञ्चकीर्षत मोल कायम गरी जलई 

प्रचजलत नेपाल कानून बमोजजम क्रदलाउने भराउने गनुा पछा । 
प्रमुख जजल्ला अजधकारीले प्रत्येक वषा असार मसान्तजभत्र 

आफ्नो जजल्लाजभत्र रहकेा पुराताजत्वक बस्तुहरुको जववरण 

जनयमावलीमा तोक्रकए बमोजजम भरी सम्भव भएसम्म त्यस्तो 

बस्तुको फोटो समेत मुख्य पुरातत्व अजधकृतसमक्ष पठाउनु पनेछ 

। 
प्रमुख जजल्ला अजधकारील ेआफ्नो जजल्लाजभत्र कुन ैपुराताजत्वक 

बस्तु फेला परेको जानकारी पाएमा त्यसरी जानकारी पाएको 
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ि.सं. ऐन/जनयमावली प्रमुख जजम्मेवारी 
जमजतले पैंतीस क्रदनजभत्र सो बस्तकुो सम्पूणा जववरण 

जनयमावलीमा तोक्रकए बमोजजमको फाराममा भरी सम्भव 

भएसम्म त्यस्तो बस्तकुो फोटो समेत मुख्य पुरातत्व 

अजधकृतसमक्ष पठाउनु पनेछ । 

२४ प्रहरी ऐन, २०१२ जजल्लास्तरीय प्रहरी कमाचारीहरु शाजन्त सरुक्षा र सो सम्बन्धी 

प्रशासनका सम्बन्धमा प्रमुख जजल्ला अजधकारीको जनयन्त्रण र 

जनदशेनमा रहने छन सो सम्बन्धमा प्रमुख जजल्ला अजधकारील े

क्रदएको आदशे तथा जनदशेनको पालना गनुा प्रहरी 

कमाचारीहरुको कताव्य हनछे । कानूनबमोजजम प्रमुख जजल्ला 

अजधकारीले गनुा पने अन्य काममा जनजलाई सहयोग गनुा जजल्ला 

प्रहरी कमाचारीहरुको कताव्य हनेछ ।  
वारेण्ट इत्याक्रद जारी गने प्रमुख जजल्ला अजधकारीको अजधकार 

।  
सावाजजनक बाटो, सडक वा आवतजावत हने स्थानमा सभा गन े

वा जुलुस जनकाल्ने सम्बन्धमा जन साधारणलाई असुजवधा पने 

वा शाजन्त भङ्ग हनेजस्थजत उत्पन्न नहोस् भने्न उद्दशे्यले प्रमुख 

जजल्ला अजधकारी वा जनजबाट त्यस कामका जनजम्त अजख्तयार 

पाएका प्रहरी अजधकृतल ेसभा वा जलुुसका जनजम्त ठाउँ, बाटो र 

समय तोक्न सके्नछ ।  
प्रमुख जजल्ला अजधकारीले त्यस्तो सम्पजि रोक्का गरी सो रोक्का 

भएको धनमालको फाँटवारी खोली छ मजहनाजभत्र आफ्नो हक 

दावीको सबूत समेत जलई दावी गना आउनु भनी इजश्तहार जारी 

गना सके्नछ ।  
बेवाररसे सम्पजिको जजम्मा जलने र त्यसको तायदाती खडा गरी 

प्रमुख जजल्ला अजधकारी कहाँ पेश गने प्रत्येक प्रहरी कमाचारीको 

कताव्य हन्छ ।  
प्रमुख जजल्ला अजधकारीले सो डायरी जझकाई जाचँ्न सके्नछ ।  

२५ प्रहरी जनयमावली, २०७१ प्रहरीको अनुशासन, आन्तररक व्यवस्था र अपराध 

अनुसन्धानको कुरामा बाहके जजल्लाका सम्पूणा प्रहरी 

कमाचारीहरु प्रमुख जजल्ला अजधकारीको सामान्य रेखदखे र 

जनयन्त्रणमा रहनेछन् ।  
जजल्ला प्रहरी कायाालय वा महानगरीय प्रहरी पररसरको 

प्रमुखले जजल्ला छोड्दा त्यसको पूवा सूचना प्रमुख जजल्ला 

अजधकारीलाई क्रदनु पनेछ ।  
महानगरीय प्रहरी पररसर प्रमुख र जजल्ला प्रहरी प्रमुखको 

कासमुमा सुपरीवेक्षकको भूजमका जनवााह गन े।  
आफूसमक्ष पेश भएको कायासम्पादन फाराम मूल्याङ्कन गरी 

श्रावण मसान्तसम्ममा एक प्रजत मन्त्रालय र एकप्रजत प्रहरी 

प्रधान कायाालयमा जसलबन्दी गरी पठाई एक प्रजत आफ्न ै

कायाालयमा जसलबन्दी रुपमा राख्नु पनेछ ।  
प्रमुख जजल्ला अजधकारीले वषाको कम्तीमा एक पटक जजल्ला 

प्रहरी कायाालय, महानगरीय प्रहरी पररसर, इलाका प्रहरी 

कायाालय, प्रहरी बृि र प्रहरी जवभागको जनरीक्षण गनुा पनछे ।  



जजल्ला प्रशासन कायाालय, इलाम 

आर्थिक बर्ि २०७७।७८ को बार्र्िक प्रर्िवेदन  ⋯ 33 
 

ि.सं. ऐन/जनयमावली प्रमुख जजम्मेवारी 
प्रत्येक इलाका प्रहरी कायाालय, प्रहरी वृि र प्रहरी चौकीमा 

रहकेो डायरी तथा प्रहरी सम्बन्धी गो्य प्रजतवेदन सजहत अन्य 

अपराध सम्बन्धी सारांश प्रजतवेदन हरेी आफ्नो प्रजतक्रिया 

सजहतको सचूना तुरुन्त जजल्ला प्रहरी कायाालय वा महानगरीय 

प्रहरी पररसरको प्रमुखलाई क्रदनुपनेछ । यसरी जनरीक्षण गदाा 

जजल्ला प्रहरी कायाालय तथा महानगरीय प्रहरी पररसरको 

प्रमुखले आफ्नो मातहतका प्रहरी कायाालयहरुको जनरीक्षण गरे 

वा नगरेको सम्बन्धमा समेत जनरीक्षण गनुा पनेछ । 
सीमावतीलाई इलाकामा घट्ने अपराध जनयन्त्रण गना र 

तत्सम्बन्धी अनुसन्धान गने काममा स्थानीय प्रहरी कायाालयको 

प्रमुखले पारस्पररक सहयोग पुर् याउने जसलजसलामा जछमेकी 

जमत्र रािका सीमावती इलामा रहकेा प्रहरी कायाालयका 

समानस्तरका प्रहरी अजधकृतसँग आवश्यकता अनसुार छलफल 

गनुा परेमा वा सोका लाजग सम्बजन्धत जमत्र रािमा जान ुपरेमा 

प्रमुख जजल्ला अजधकारीलाई समेत जानकारी गराउनु पनछे ।  
कताव्य पालनाको जशलजसलामा खरटएको वा खरटने िममा 

बाटोमा आउँदा जाँदा वा अन्य काया गदाा बाटोबाट वा 

कायास्थलबाट अपहरणमा परी हत्या भएको भरपदो सूचना 

प्राप्त भएको तर लास फेला पना नसकेको अवस्थामा सम्बजन्धत 

प्रमुख जजल्ला अजधकारी र सम्बजन्धत प्रहरी कायाालयको 

प्रमुखको संयुक्त प्रजतवेदनको आधारमा हत्या गररएको प्रहरी 

कमाचारीको पररवारलाई जनयम अनुसार बमोजजमको सुजवधा 

क्रदइनेछ ।  
सुरक्षा प्रजतकूल क्रियाकलाप, खराब चररत्र भएका व्यजक्त, 

शजङ्कत व्यजक्त तथा गजतजवजधहरुको बारेमा प्रमुख जजल्ला 

अजधकारीलाई प्रजतवेदन गने ।  

२६ भिाचार जनवारण ऐन, २०५९ अजधकार प्रत्यायोजन भए बमोजजम । 

२७ मुलुकी अपराध संजहता, २०७४ जनजित क्रकजसमका मुद्दाहरुका सम्वन्धमा । 

२८ मुलुकी फौजदारी कायाजवजध 

संजहता, २०७४ 

मुलुकी अपराध संजहता, २०७४ अनुसार प्रमुख जजल्ला 

अजधकारीले हनेे मुद्दाको फछौटको लाजग मुलुकी फौजदारी 

कायाजवजध अनुसार कायाान्वयन गने ।  २९ मुलुकी फौजदारी कायाजवजध 

जनयमावली, २०७५ 

३० यातनासम्बन्धी क्षजतपूर्षत ऐन, 

२०५३ 

पीजडत व्यजक्तलाई क्षजतपूर्षत क्रदन े सम्बन्धमा अजन्तम जनणाय 

भएपजछ त्यस्तो जनणायको सचूना पाएको जमजतले एक वषाजभत्र 

पीजडत व्यजक्त वा जनजको मृत्यु भएकोमा जनजको नजजकको 

हकवालाले क्षजतपूर्षतको रकम पाउन पीजडत व्यजक्त थुनामा 

रहकेो जजल्लाको प्रमुख जजल्ला अजधकारी समक्ष क्षजतपूर्षत क्रदन े

सम्बन्धमा जजल्ला अदालतबाट भएको जनणायको प्रजतजलजप 

सजहत जनवेदन प्राप्त भएको जमजतले पैंतीस क्रदनजभत्र प्रमुख 

जजल्ला अजधकारीले जनवेदकलाई क्षजतपूर्षतको रकम क्रदन ुपनेछ ।  

३१ राज्य जवरुद्धको अपराध र 

सजाय ऐन, २०४६ 

अजधकार प्रत्यायोजन भए अनुसार अजधकार कायाान्वयन गने । 

३२ राहदानी ऐन, २०२४ अजधकार प्रत्यायोजन भए अनुसारको अजधकार कायाान्वयन गन े
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ि.सं. ऐन/जनयमावली प्रमुख जजम्मेवारी 
३३ राहदानी जनयमावली, २०६७ । 

३४ राजिय मानव अजधकार आयोग 

ऐन, २०६८ 

अजधकार प्रत्यायोजन भए अनुसारको अजधकार कायाान्वयन गन े

। 

३५ लागू औषध (जनयन्त्रण) ऐन, 

२०३३ 

अजधकार प्रत्यायोजन भए अनुसारको अजधकार कायाान्वयन गन े

। 

३६ जवपद जोजखम न्यूनीकरण तथा 

व्यवस्थापन ऐन, २०७४ 

जजल्ला जवपद ्व्यवस्थापन सजमजतको अध्यक्षको रुपमा काया गन े

।  
जवपद ् प्रजतकायाका लाजग प्रमुख जजल्ला अजधकारीको आदशे 

बमोजजम कुनै पजन स्थानमा प्रवेश गने तथा उपलब्ध जुनसुकै 

व्यजक्त वा संस्थाको साधन र स्रोत उपयोग गने अजधकार सुरक्षा 

जनकायलाई हनेछ ।  
नेपाल सरकार, प्राजधकरण, प्रदशे सरकार, स्थानीय तह र प्रमुख 

जजल्ला अजधकारीको आदशे अनुसार आफ्ना भवन लगायत अन्य 

संरचना आपत्कालीन प्रयोजनका लाजग आवश्यक परेमा 

उपलब्ध गराउने ।  
यस ऐन अन्तगातको कुन ै कसुरजन्य काया गरेमा मुद्दाको 

कारवाही र क्रकनारा प्रमुख जजल्ला अजधकारीले गनेछ ।  

३७ जवपद जोजखम न्यूनीकरण तथा 

व्यवस्थापन जनयमावली, २०७६ 

३८ जवभूषण ऐन, २०६४ जजल्लास्तरबाट गररने जवभषूण जसफाररस लगायतका कायाहरु 

अजधकार प्रत्यायोजना भए अनुसारको अजधकार कायाान्वयन 

गने । 

३९ जवभूषण जनयमावली, २०६५ 

४० जवष्फोटक पदाथा ऐन, २०१८ जवष्फोटक पदाथालाई उत्पादन गने, राख्ने, प्रयोग गने, जविी 

गने, पररवहन गने र पैठारी गने काममा जनयन्त्रण अजधकार 
प्रमुख जजल्ला अजधकारी वा जनजले खटाएको कुन ै

राजपत्राजङ्कत वा घटीमा नायब जनरीक्षक दजााका प्रहरी 
कमाचारील ेइजाजतपत्र अन्तगात कुनै जवष्फोटक पदाथा उत्पादन 

गने, राख्ने, प्रयोग गने, जविी गने, पररवहन गने र पैठारी गन े

काम भैरहकेो कुन ै ठाउँ  वा बोझ बाहकमा गई जनरीक्षण र 

जाँचबुझ गना त्यहा ँरहकेो कुनै जवष्फोटक पदाथाको नमूना मूल्य 

जतरी जलन सके्नछ ।  
नेपाली सनेाको जनयन्त्रणमा रहकेो कुनै ठाउँ वा बोझ बाहकमा 

वा त्यसको आसपासमा दफा ८ मा लेजखए बमोजजमको कुन ै

दघुाटना भएमा सरोकारवाला नेपाली सेनाका अजधकारीले सो 

दघुाटनाको कारणको जाचँबुझ गनुापछा र सो बाहके अन्यत्र 

त्यस्तो कुनै दघुाटना भएमा प्रमुख जजल्ला अजधकारीले सो 

दघुाटनाको जाँचबुझ गनुापछा । 

४१ जवष्फोटक पदाथा जनयम, २०२० जवष्फोटक पदाथालाई उत्पादन गना, राख्ने, प्रयोग गने, जविी 

गने, पररवहन गने र पैठारी गने काममा जनयन्त्रण जनरीक्षण 

गने, खोजतलासी गने, कब्जा गने, रोक्का गन े र हटाउन े

अजधकार तथा जगरफ्तार गन ेअजधकार । 

४२ स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ जजल्लाको सामान्य प्रशासन सञ्चालन गनाको लाजग प्रत्येक 

जजल्लामा एउटा जजल्ला प्रशासन कायाालय रहन े र सो 

कायाालयको प्रमुख प्रशासकीय अजधकारीको रुपमा काम समेत 

गने गरी प्रत्येक जजल्लामा एकजना प्रमुख जजल्ला अजधकरी 
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ि.सं. ऐन/जनयमावली प्रमुख जजम्मेवारी 
रहने ।  
जजल्ला सुरक्षा सजमजतको अध्यक्षको भूजमका जनवााह गने ।  
कफ्युा लगाउन सके्न, दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोजषत गने सके्न ।  
जजल्लास्तरका कायाालयहरु माजथ रेखदखे, जनयन्त्रण र जनदशेन 

क्रदने  
जजल्लामा शाजन्त व्यवस्था र सुरक्षा कायम राख्ने, स्थानीय 

सरकारले सञ्चालन गरेका जवकास कायाहरुमा सहयोग पुर् याउने, 

जजल्लाजभत्र रहकेो नेपाल सरकारको सबै सम्पजिको रेखदखे, 

सम्भार तथा ममात गने, गराउने दाजयत्व। 
जजल्लामा शाजन्त सुरक्षा कायम गने कामको लाजग जजल्ला प्रहरी 

कायाालयले प्रमुख जजल्ला अजधकारीको प्रत्यक्ष: जनयन्त्रण र 

जनदशेनमा रही काम गनुा पनछे ।  
प्रमुख जजल्ला अजधकारीले जजल्ला प्रहरी कायाालय, इलाका 

प्रहरी कायाालय र प्रहरी चौकी समेत ठीक अवस्थामा 

रह/ेनरहकेो, प्रहरी कमाचारी र अजधकृत जवानहरुले काननू 

बमोजजम काम कारवाही गरे/नगरेको भने्न कुराको आवश्यक 

जाँचबुझ गने ।  
मुद्दा माजमला र पुनरावेदन सम्बन्धी अजधकार 
अम्मल खाई सावाजजनक स्थानमा बसेर लापरवाही साथ बोली 

जहड्ने वा जथाभावी गने व्यजक्तलाई प्रमुख जजल्ला अजधकरील े

पिन लगाई अम्मलले नछाडसेम्म थुन्न सके्नछ र अम्मलल े

छाडपेजछ जनजलाई मौजखक नजसहत क्रदन र फेरर पजन सोही 

कसूर गरेमा जनजलाई पटकै जपच्छे बढीमा एक हजार 

रुपैयाँसम्म जररवाना गने सके्नछ ।  
बेवाररसे मालसमान फेला परेमा प्रमुख जजल्ला अजधकारील े

जाँचबुझ गदाा नेपाल सरकारलाई कुनै रकम जतनुा पने ठहररएको 

व्यजक्तको मालसमान भएमा सो कायााजन्वत गना चाजहन े जजत 

मालसमान जविी गरी सरकारी कोषमा दाजखला गनुा पनछे ।  
प्रमुख जजल्ला अजधकारील े बाघ, जचतुवा वा अन्य सहस्रक 

जनावरल ेआफ्ना जजल्लाजभत्रका कुन ैठाउँमा द:ुख क्रदएको कुरा 

नगरपाजलका वा गाउँपाजलकाले प्रजतवेदन गरेमा सो 

जनावरलाई माना लगाई छाला एवं शरीरका अन्य भाग 

सम्बजन्धत वन कायाालयमा बुझाइक्रदन वा वन तथा भू-संरक्षण 

मन्त्रालयले जनदशेन क्रदए बमोजजम गनुा पदाछ ।  
कसैले कुन ैमालसमान जविी गदाा अनुजचत नाफा खाई नाजायज 

फाइदा उठाएमा त्यस्तो जविेतलाई खरीद जविी भएको 

मालसामानको पररमाण र मोलको जवचार गरी प्रखुम जजल्ला 

अजधकारीले एक हजार रुपैयाँसम्म जररवाना वा तीन 

मजहनासम्म  कैद गना वा दबुै सजाय गना सके्न ।  
प्रमुख जजल्ला अजधकारील े आफ्नो जजल्लाजभत्रको सावाजजनक 

धारा, कुवा, पोखरी, पँधरेो, पाटीपौवा, सिल धमाशाला, 

मजन्दर, गुफा, पुल आक्रदको लगत जलई राख्नुपछा र भत्की जबग्री, 

नोक्सान हन लागेमा त्यसको धनी, वाररस नगरपाजलका वा 



जजल्ला प्रशासन कायाालय, इलाम 

आर्थिक बर्ि २०७७।७८ को बार्र्िक प्रर्िवेदन  ⋯ 36 
 

ि.सं. ऐन/जनयमावली प्रमुख जजम्मेवारी 
गाउँपाजलका वा गुठी संस्थानद्धारा ममात गना लगाउन ुपदाछ।  
सरकारी जग्गा सावाजजनक जग्गा वा सामुदाजयक जग्गामा 

आफ्नो हक कायम नभए कसैले घर बनाउन ु हदँनै । कसलै े

त्यस्तो जग्गामा घर बनाएमा वा बनाउन प्रयि गरेमा प्रमुख 

जजल्ला अजधकारीले त्यस्तो व्यजक्तलाई घर बनाउन रोक्का गन े

आदशे क्रदन सके्नछ ।  
मानजसक सन्तुलन गुमाएको कुनै व्यजक्तलाई जनयन्त्रण नगरी 

त्यसै छाडा राखेमा कुन ैव्यजक्त वा समाजलाई खतरा हन्छ भने्न 

लागेमा प्रमुख जजल्ला अजधकारीले जनजको सरंक्षक वा माथवर 

भए संरक्षक वा माथवरलाई जजम्मा लगाउनु पनेछ र संरक्षक वा 

माथवर नभए जनजलाई नजजकको अस्पतालमा राखी औषजध 

उपचारको व्यवस्था गनुा पनछे । 
कसैलाई कससैँगको नाताको प्रमाणपत्र चाजहयो भन े प्रमुख 

जजल्ला अजधकारी समक्ष जनवेदन क्रदन आएमा प्रमुख जजल्ला 

अजधकारीले जाँची बुझी ठीक ठहरेमा पाँच रुपैयाँ दस्तुर जलई 

आवश्यक प्रमाणपत्र क्रदन सके्नछ ।  
परम्परादजेख चजलआएको धार्षमक पूजा आजा चलाउनु पने 

अवस्थामा बाहके बुद्ध जयन्ती, कृष्ण जन्मिमी, महाजशवरात्री, 

रामनवमी र एकादशीको पवाको क्रदन वा नेपाल सरकारल े

नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाजशत गरी पशुपंक्षी बध गना मनाई 

गरी तोक्रकएको धार्षमक स्थलमा कसैल ेपशुपन्छीको वध गरेमा 

प्रमुख जजल्ला अजधकारील े जनजलाई पाँचसय रुपैयाँसम्म 

जररवाना गना सके्नछ र प्रमुख जजल्ला अजधकरीको त्यस्तो 

जररवानाको आदशे उपर पुनरावेदन लाग्ने छैन ।  
सडकमा छाडा गाइवस्तुलाई सम्बजन्धत नगरपाजलकाले पिी 

नथुनेको अवस्थामा प्रमुख जजल्ला अजधकारीले त्यस्तो गाई 

वस्तुलाई पिी जललाम गने  
सावाजजनक सम्पजिको अजभलेख व्यवजस्थत गने ।  

४३ सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ मुद्दाको सुनुवाइको िममा कुनै साक्षीबाट केही बुझ्नु पने दखेेमा 

सशस्त्र प्रहरी जवशेष अदालतले त्यस्तो साक्षीलाई समाव्हान 

जारी गरी बुझ्न सके्नछ । तर बुझ्नु पन े साक्षीलाई बोलाउँदा 

अनावश्यक क्रढलाई वा खचा हने वा असुजवधा हने सशस्त्र प्रहरी 

जवशेष अदालतलाई लागेमा बन्द सवाल गरी साक्षी रहकेो वा 

बसेको जजल्लाको प्रमुख जजल्ला अजधकारीले साक्षी बुझी पठाउने 

गरी सशस्त्र प्रहरी जवशेष अदालतको आदशे गना सके्नछ ।  

४४ सशस्त्र प्रहरी जनयमावली, 

२०७२ 

४५ सावाजजनक सुरक्षा ऐन, २०४६ नेपालको सावाभौमसिा, भौगोजलक अखण्डता वा सावाजजनक 

शाजन्त र व्यवस्थामा तत्काल खलल पना सके्न कुनै काम कुरा 

गनाबाट कुनै व्यजक्तलाई रोकु्न पने उजचत र पयााप्त आधार भएमा 

प्रमुख जजल्ला अजधकरीले जनजलाई कुनै खास अवजधसम्म कुन ै

खास ठाउँमा नजरबन्द राख्ने आदशे जारी गना सके्नछ ।  
स्थानहदको आदशे जारी गन े। 

४६ संस्था दताा ऐन, २०३४ संस्था दताा, नवीकरण गना आदशे क्रदने ।  
संस्थाको कुनै सदस्य वा कमाचारी लगायत कुनै व्यजक्तले ४७ संस्था दताा जनयमावली, २०३४ 
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ि.सं. ऐन/जनयमावली प्रमुख जजम्मेवारी 
संस्थाको जवधान जवरुद्ध संस्थाको कुनै सम्पजि दरुुपयोग गरेमा, 

कब्जा गरेमा वा रोक्का राखमेा त्यस्तो सम्पजि दरुुपयोग गने, 

कब्जा वा रोक्का राख्नेबाट जलई संस्थालाई क्रफताा बुझाई क्रदन 

सके्नछ । 
संस्थाको उद्दशे्यहरुमा हरेफेर गना स्वीकृजत क्रदने । 
आवश्यक दखेेमा संस्थाको जहसाब आफुल े जनयुक्त गरेको कुन ै

अजधकृतद्धारा जाँच गराउन सके्नछ । जहसाब जाँच गराए वापत 

जहसाव जाँचबाट दजेखन आएको संस्थाको मौज्दात रकमको 

सयकडा तीन प्रजतशतमा नबढाई आफुले जनधााररत गरेको दस्तुर 

असूल गरी जलन सके्नछ ।  
दताा नगराई संस्था स्थापना गरेमा त्यस्ता संस्थाका प्रवन्ध 

सजमजतका सदस्यहरुलाई जनही दईु हजार रुपैयाँसम्म जररवाना 

गना सके्नछ ।  

४८ सुशासन (व्यवस्थापन तथा 

संचालन) ऐन, २०६४ 

जजल्लाजभत्रका सरकारी सवेा प्रदायक जनकायहरुको काम 

कारवाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी सावाजजनक सेवा 

जवतरण प्रणालीलाई बढी व्यवजस्थत र प्रभावकारी बनाउन 

जजल्ला अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सजमजतको संयोजकको रुपमा 

काया गने ।  
अदालत र रक्षा सम्बन्धी जनकाय बाहके अन्य जजल्लाजस्थत 

कायाालय तथा जवकास आयोजनाको वषामा एक पटक सम्बजन्धत 

जजल्लाको प्रमुख जजल्ला अजधकारीले जनरीक्षण गनुा पनेछ । 

४९ सुशासन (व्यवस्थापन तथा 

संचालन) जनयमावली, २०६५ 

५० जशक्षा ऐन, २०२८ जजल्ला जशक्षा सजमजतको सदस्यको भूजमका  
यस ऐन बमोजजम सजाय हने कसूर सम्बन्धी मुद्दामा कारवाही 

र क्रकनारा गने। 

५१ जशक्षा जनयमावली, २०५९ जजल्ला अनौपचाररक जशक्षा सजमजतको सदस्य 
माध्यजमक जशक्षा उिीणा परीक्षा समन्वय सजमजतको अध्यक्षता  
वृजि जसफाररस सजमजतको अध्यक्षता  
जविालयको सम्पजि सुरक्षा सजमजतको अध्यक्षता  
प्रमाणपत्र छानजवन सजमजतको अध्यक्षता 

५२ सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, 

२०६४ 

Pro Active Disclosure प्रकाशन 
सूचना अजधकारीको व्यवस्था  
सूचना अजधकारीहरुको जनयजमत बैठक 
कायाालयहरुको जनयजमत अनगुमन  

५३ सूचनाको हकसम्बन्धी 

जनयमावली, २०६५ 

५४ सवारी तथा यातायात व्यवस्था 

ऐन, २०४९ 

कुनै सवारी दघुाटना भएमा दघुाटना हने जबजिकै त्यस्तो सवारी 

साधनको धनी वा व्यस्थापकले दघुाटनास्थल रहकेो जजल्लाको 

प्रमुख जजल्ला अजधकारी समक्ष बीमाको प्रमाणपत्र र बीमाले 

बुझाउनु पनेछ ।  
प्रमुख जजल्ला अजधकारीले यस पररच्छेद बमोजजमको बीमाको 

रकम दघुाटनाबाट मृत्यु भएको अवस्थामा दघुाटना भएको २१ 

क्रदनजभत्र मृतकको हकवालालाई र अन्य अवस्थामा ३ 

मजहनाजभत्र सम्बजन्धत व्यजक्तलाई 
सम्बजन्धत सवारी धनी वा व्यवस्थापकको रोहवरमा जवमकबाट 

उपलब्ध गराइक्रदनु पनेछ ।  

५५ सवारी तथा यातायात व्यवस्था 

जनयमावली, २०५४ 
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ि.सं. ऐन/जनयमावली प्रमुख जजम्मेवारी 
५६ होटेल व्यवस्था तथा मक्रदराको 

जविी जवतरण (जनयन्त्रण) ऐन, 

२०२३ 

ऐनमा उल्लेजखत व्यवस्था उल्लंघन गने होटेल वा पसलको 

माजलक वा अन्य कुनै व्यजक्तलाई बढीमा ३ मजहनासम्म कैद वा 

२५ हजार रुपैयाँसम्म जररवाना वा दवुै सजाय गना सके्नछ । 

५७ होटेल व्यवस्था तथा मक्रदराको 

जविी जवतरण (जनयन्त्रण) 

जनयमावली, २०२४ 

५८ हातहजतयार खरखजाना ऐन, 

२०१९ 

ऐनमा उल्लेख भए अनुरुप हातहजतयार खरखजाना दताा, 

नवीकरण र नामसारी  

५९ हातहजतयार खरखजाना 

जनयमावली, २०२८ 

६० बालबाजलका सम्बन्धी ऐन, 

2048  

तोक्रकए बमोजजम काया गने  

६१ बालबाजलका सम्बन्धी 

जनयमावली, 2075 

६२ जन्म मृत्यु तथा व्यजक्तगत घटना 

(दताा गने) ऐन, २०६३ 

यस ऐन अन्तगात सजाय हन े मुद्दाको कारबाही र क्रकनारा गन े

अजधकार प्रमुख जजल्ला अजधकारीलाई हनेछ । 

६३ कोजभड १९ ब्यवस्थापन 

अध्यादशे २०७८ 

जबपद प्रजतकाया अजधकारी तोक्रकएको तथा जजल्ला कोजभड 

ब्यबस्थापन सजमजतको सयोजक भई जजल्लामा यसको रोकथाम 

उपचार तथा जनयन्त्रण सम्वजन्ध काया गने । 

१५.यस अवजधमा कुन ैपजन कायािम वा आयोजना सञ्चालन भए/नभएको : नभएको । 

१६.यस कायाालयको वबेसाइट www.daoilam.moha.gov.np 
१७.यस अवजधमा कुन ै प्रकारको सूचना पररयोजना, बदैजेशक सहायता, ऋण वा 

अनदुान प्राप्तभए नभएको : नभएको । 

१८.यस अवजधमा कुन ैपजन कायािम स्वीकृत भए/नभएको: नभएको । 

१९.कायाालयल ेवर्षगकरण तथा सरंक्षण गरेको सूचनाको नामावली: वर्षगकरण तथा संरक्षण 

नगररएको । 

२०.कायाालयमा परेको सचूनाको माग सम्बन्धी जनवदेन र सचूना क्रदइएको जवषय: 
यस सम्वजन्ध जबवरण अनुसूजच ३ मा समावेश गररएको छ ।  

२१.यस अवजधमा इलाम जजल्लामा सवेा प्रवाह गने सावाजजनक जनकायहरुको जस्थजत 

जववरण २०७७ प्रकाशन गररएको । 
२२.काननूल ेगो्य राख्न ुपन ेबाहकेका सचुनाहरु नागररक र जवजभन्न जनकायहरुले माग गरेको बखत प्रदान 

गने गररएको । 
 

झरेन्र प्रसाद चापागाई 
स. प्र.जज.अ. 

एव सचूना अजधकारी  
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अनसुजूच १ 
जजल्ला प्रशासन कायाालय, इलामको नागररक वडापत्र (CITIZEN CHARTER) 

ि.स. सेवा / सुजवधा 

हरुको जववरण आवश्यक पने कागजपत्रहरु / प्रमाणहरु लाग्ने समय लाग्ने शुल्क जजम्मेवार कमाचारी गुनासो सुने्न 

अजधकारी कैक्रफयत 

१ 
१.१ 

 
 
 
 
 
 
 

नागररकता  
वंशजको 

नागररकता 
 
 
 
 
 

१. अनुसूची–१ को फाराममा                        

सम्बजन्धत गाउँपाजलका/ 
नगरपाजलकाका  प्रमुख वा उप प्रमुख 

वा गाउँपाजलका/नगरपाजलकाले तोकेको 

ब्यजक्तको जशफाररस । 
२. बाबु वा आमा वा जतन पुस्ता जभत्रका 

नातेदारको नागररकताको छायाँप्रजत । 
३. तीन पुस्ता जभत्रका नातेदारको 

नागररकता पेश गनेको हकमा नाता 

प्रमाजणत । 
४. जन्म दताा प्रमाणपत्रको  (शैजक्षक 

योग्यताको प्रमाणपत्र भए सोको 

छाँयाप्रजत समेत) छायाँप्रजत । 
५. बाबु वा आमा वा जतनपुस्ता भीत्रका 

नातेदारको सनाखत । 
६. दइुप्रजत अटो साइजको फोटो । 

प्रमाण पुगकोमा 

सोजह क्रदन र प्रमाण 

नपुगेमा प्रमाण 

पुगको क्रदन । 

रु. १० को 

रटकट 
प्र.अ. हरर कुमार 

थापा/ शाखा हनेे 

ना.सु. याम बहादरु 

तामाङ 

अन्यको हकमा 

स.प्र.जज.अ.र 

स.प्र.जज.अ. को 

हकमा प्र.जज.अ. 

पेश भएका 

सबै  

छाँयाप्रजतहरु

को सक्कल 

दखेाउनुपनेछ 

। 

१.२ बसाँइ सरी 

आएकाको 

लाजग 
 

माजथ उल्लेजखत प्रमाणहरुको अजतररक्त 

बसाँइ सराइको प्रमाणपत्र र स्थाइ 

बसोबासको प्रमाण ( जग्गा धजन प्रमाण 

पूजाा) को छायाँप्रजत,फोटुजहतको मतदाता 

नामावली पानी/जवजुलीको जवल/घरको 

नक्शा पासको कागजात। 

प्रमाण पुगकोमा 

सोजह क्रदन र प्रमाण 

नपुगेमा प्रमाण 

पुगको क्रदन । 

रु. १० को 

रटकट 
प्र.अ. हरर कुमार 

थापा/ शाखा हनेे 

ना.सु. याम बहादरु 

तामाङ 

अन्यको हकमा 

स.प्र.जज.अ.र 

स.प्र.जज.अ. को 

हकमा प्र.जज.अ. 

पेश भएका 

सबै  

छाँयाप्रजतहरु

को सक्कल 

दखेाउनुपनेछ 

। 
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ि.स. सेवा / सुजवधा 
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अजधकारी कैक्रफयत 

१.३ 
 

जबवाजहत 

मजहलाको 

लाजग 
 

बंशज नागररकताको महलमा उल्लेजखत 

प्रमाणको अजतररक्त  जबबाह दताा प्रमाणपत्र 

र पजतको नागररकताको छायाँप्रजत तथा 

पजतको सनाखत ।  

प्रमाण पुगकोमा 

सोजह क्रदन र प्रमाण 

नपुगेमा प्रमाण 

पुगको क्रदन । 

रु. १० को 

रटकट 
प्र.अ. हरर कुमार 

थापा/ शाखा हनेे 

ना.सु. याम बहादरु 

तामाङ 

अन्यको हकमा 

स.प्र.जज.अ.र 

स.प्र.जज.अ. को 

हकमा प्र.जज.अ. 

पेश भएका सबै  

छाँयाप्रजतहरुको 

सक्कल 

दखेाउनुपनेछ । 

१.४ 

 
 

कमाचारी 

पररवारको 

लाजग 

माजथ उल्लेजखत प्रमाणहरुको अजतररक्त 

अनुसूजच १ एकप्रजत ( थप) , सम्बजन्धत 

कायाालयको पत्र र थप फोटो 

एकप्रजत।कमाचारी सकेंत नं. उल्लेख भएको 

प्रमाण पत्र 

प्रमाण पुगकोमा 

सोजह क्रदन र प्रमाण 

नपुगेमा प्रमाण 

पुगको क्रदन । 

रु. १० को 

रटकट 
प्र.अ. हरर कुमार 

थापा/ शाखा हनेे 

ना.सु. याम बहादरु 

तामाङ 

अन्यको हकमा 

स.प्र.जज.अ.र 

स.प्र.जज.अ. को 

हकमा प्र.जज.अ. 

पेश भएका 

सबै  

छाँयाप्रजतहरु

को सक्कल 

दखेाउनुपनेछ 

। 
२ बैवाजहक 

अंगीकृत 

नागररकता 

१. अनुसूची–७ को फारममा सम्बजन्धत 

गाउँपाजलका /नगरपाजलकाका प्रमुख 

वा उपप्रमुख वा गाउँपाजलका/ 
नगरपाजलकाले तोकेको ब्यजक्तको 

जशफाररस । 
२. पजतको ना.प्र.को छायाँप्रजत । 
३. जबवाह दताा प्रमाणपत्रको छायाँप्रजत  
४. अन्य दशेको नागररकता त्याग्न चलाएको 

कावााहीको जनस्सा । 
५. जन्म जमजत खुल्ने प्रमाणपत्रको 

छायाँप्रजत ।  
६. पजतको सनाखत । 
७. अटोसाइजको फोटो दइुप्रजत । 
८. भारतीयको हकमा रासन काडाको 

फोटोकजप । 

प्रमाण पुगेकोमा उसै 

क्रदन 
रु. १० ।- 

को रटकट 
प्र.अ. हरर कुमार 

थापा/ शाखा हनेे 

ना.सु. याम बहादरु 

तामाङ 

अन्यको हकमा स 

प्र जज अ । स.प्र जज 

अ को हकमा प्र जज 

अ . 

पेश गररएका 

सबै 

छायाँप्रजतहरु

को सक्कल 

दखेाउनुपनेछ 

। 
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अजधकारी कैक्रफयत 

३ प्रजतजलजप 

नागररकता 
१. तोक्रकएको फाराममा सम्बजन्धत 

गाउँपाजलका/नगरपाजलकाका वडाध्यक्ष 
वा गाउँपाजलका/नगरपाजलकाले तोकेको 

ब्यजक्तको जशफाररस । 
२. नागररकता नम्बर र जारी जमजत दजेखने 

पुरानो नागररकता वा सोको छाँयाप्रजत 

।नभएमा जग्गाधजन प्रमाण पुजाा/ 
फोटोसजहतको मतदाता नामावली/ 
वेजजल्लाको हकमा वसाईसराई र 
सनाखत गनकेो नागररकता । 

३. अटोसाइजको फोटो दईु प्रजत। 

सोजह क्रदन रु. १३।-को 

रटकट 
प्र.अ. हरर कुमार 

थापा/ शाखा हनेे 

ना.सु. याम बहादरु 

तामाङ/सोनी राई 

अन्यको हकमा स 

प्र जज अ । 

स.प्र.जज.अ. को 

हकमा प्र जज अ  

 

४ 
४.१ 

राहदानी   

यस 

कायाालयमा 

आबेदन बुझाइ 

यसै 

कायाालवाट 

राहदानी 

जलनको लाजग 

१. राहदानी जबभागको वेभसाइटमा  
राजखए अनुसारको फाराममा सबै 

जबबरण भररएको  दरखास्त फारम 

दइुप्रजत । 
२. नाजगररकता प्रमाणपत्रको छाँयाप्रजत। 

३. बसाँइ सरर आएको लाजग बसाँइ 

सराइको प्रमाणपत्र र नागररकता 

जलएको जजल्लाबाट नागररकताको 

अजभलेख प्रमाजणत। 
४. नावालकको लाजग नावालक 

पररचयपत्रको छायाँप्रजत । 

५. एम आर जप साइजको    फोटो 

चारप्रजत।   
६. नावालकको हकमा वावु आमाको ना.प्र. । 

१. फाराम बुझ्ने 

काम सोजहक्रदन 
२. राहदानी 

जबतरण गने 

काया राहदानी 

जबभागवाट 

(एस.एम.एस.बा

ट सूजचत गररन)े 
राहदानी प्राप्त 

भएपजछ । 

रु. ५०००।- 
१० बषा 

भन्दा कम 

उमेरका 

नाबालकको 

हकमा रु 

२५००।- 

प्र.अ. हरर कुमार थापा 

र शाखा हनेे नायब 

सुब्बा सुरेन्र जसह ऐरी 

/गोजवन्द शे्रष्ठ 

अन्यको हकमा 

स.प्र.जज.अ.। 

स.प्र.जज.अ.को 

हकमा प्र.जज.अ.  

पेश भएका 

सबै 

छायाँप्रजतहरु

को  सक्कल 

दखेाउनुपने 

छ । 
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अजधकारी कैक्रफयत 

४.२ राहदानी 

जबभागबाट 

राहदानी जलन 

जसफाररसको 

लाजग । 

१.  माजथ ४.१ अनुसारका प्रमाणहरु । सोजह क्रदन जनशुल्क प्र.अ. हरर कुमार थापा 

र शाखा हनेे नायब 

सुब्बा सुरेन्र जसह ऐरी 

/गोजवन्द शे्रष्ठ 

अन्यको हकमा स 

प्र जज अ । स.प्र जज 

अ को हकमा प्र जज 

अ  

पेश भएका सबै 

छायाँप्रजतहरुको  

सक्कल 

दखेाउनुपने छ। 

५ नावालक 

पररचय 
१. तोक्रकएको ढाँचा बमोजजमको जनवेदन। 
२. बाबु वा आमाको नागररकताको छाँयाप्रजत 

तथा बाबु आमा दवैु वा एकको सनाखत । 
३. जन्मदताा प्रमाणपत्रको छायाँप्रजत । 
४. तीनप्रजत पासपोटा साइजको फोटो । 
५. बसाइं सरर आएकाको लागी - बसाइ 

सराइको प्रमाणपत्र, स्थायी बसोबासको 

प्रमाण र सम्बजन्धत जजल्लाबाट 

नागररकताको अजभलेख प्रमाजणत ।  

सबै प्रमाण पुगेमा 

दखाास्त क्रदएकै क्रदन 
रु.१०।– को 

रटकट 
प्र.अ. हरर कुमार 

थापा/ शाखा हनेे 

ना.सु. प्रमोद 

गुरागाई/कोजवस 

जघजमरे 

अन्यको हकमा स 

प्र जज अ । स.प्र जज 

अ को हकमा प्र जज 

अ  

पेश भएका 

सबै 

छायाँप्रजतहरु

को  सक्कल 

दखेाउनुपने 

छ ।  

६. संस्था दताा १. ररतपूवाको जनवेदन । 
२. तीनप्रजत जवधान । 
३. तदथा सजमजतका पदाजधकारीहरुको नेपाली 

नागररकताको प्रमाण पत्र । 
४. संस्था दताा गने सम्बन्धमा भएको जनणायको 

छाँयाप्रजत । 
५. सम्वजन्धत स्थानीय तहको जसफाररस पत्र ।  
६. सरकारी कोषबाट तलब खाइरहकेा 

ब्यजक्तहरु तदथा सजमजतका सदस्य रहकेा 

भए जबभाजगय स्वीकृती । 
७. काया सजमजत पदाजधकारीहरुको व्यजक्तगत 

जववरण 
 

तदथा सजमजतका 

सदस्यहरुको 

चालचलन तथा 

आचरणको बारेमा 

प्रहरी प्रजतबेदन प्राप्त 

भएको वा प्रमाण 

पुगेको भोजलपल्ट 

१,०००।- प्र.अ. हरर कुमार 

थापा/ शाखा हनेे 

ना.सु. प्रमोद गुरागाई 

/कोजवस जघजमरे 

अन्यको हकमा 

स.प्र.जज.अ । 

स.प्र.जज.अ.को 

हकमा प्र.जज.अ. 

पेश भएका 

सबै 

छायाँप्रजतहरु

को  सक्कल 

दखेाउनुपने 

छ । 
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ि.स. सेवा / सुजवधा 

हरुको जववरण आवश्यक पने कागजपत्रहरु / प्रमाणहरु लाग्ने समय लाग्ने शुल्क जजम्मेवार कमाचारी गुनासो सुने्न 

अजधकारी कैक्रफयत 

६.१. संस्था 

नवीकरण  
१. सम्वजन्धत संस्थाको पत्र । 
२. काया सजमजतको जनणाको छाँयाप्रजत। 
३. लेखा परीक्षण प्रजतवेदन 
४. लेखा परीक्षकको लेखापररक्षण ईजाजत पत्र 

। 
५. सम्वजन्धत स्थानीय तहको जसफाररस पत्र ।  
६. संस्था दताा प्रमाण पत्रको छाँयाप्रजत र 

सक्कल । 
७. कर चुक्ता प्रमाणपत्र । 
८. कायासजमजतका पदाजधकारीहरुको नयाँ 

जनवााचन भएको भए सोको नामावली । 
९. वार्षषक साधारण सभाको प्रजतजलजप 

प्रमाण पुगेकै क्रदन । असोज 

मसान्त 

सम्म रु 

५००।- 
।म्याद नाजघ 

आएमा 

जनयमानुसा

र जररवाना 

।  

प्र.अ. हरर कुमार 

थापा/ शाखा हनेे 

ना.सु. प्रमोद गुरागाई 

/कोजवस जघजमरे 

अन्यको हकमा 

स.प्र.जज.अ । 

स.प्र.जज.अ.को 

हकमा प्र.जज.अ. 

पेश भएका 

सबै 

छायाँप्रजतहरु

को  सक्कल 

दखेाउनुपने 

छ । 

७. पत्रपजत्रका दताा  १. प्रकाशकको ४ प्रजत फोटो र नागररकताको 

छाँयाप्रजत । 
२. प्रकाशक संस्था भए संस्थाको छाप, प्रबन्धपत्र 

वा संस्थाको स्वीकृत जवधान, प्रमाणपत्र 

नजवकरण भएको प्रमाण, कर जतरेको प्रमाण, 
अजडट ररपोटा, संचालकहरुको बैठकको जनणाय 

समेतका कागजातको छाँयाप्रजत । 
३. संचालकहरु सवैको नागररकताको छाँयाप्रजत । 
४. सम्पादकको नागररकताको प्रमाणपत्रको 

छाँयाप्रजत । 
५. सम्पादकको शैजक्षक योग्यताको (एस.एल.सी. 

दजेख स्नातक तह सम्मको) माका जसट, चाररजत्रक 

प्रमाणपत्र र प्रोजभजनल सर्टटक्रफकेटका 

प्रजतजलजपहरु वा एस.एल.सी. उतीणा गरी 

पत्रकाररतामा १० वषा काया गरेको सूचना 

जवभागको प्रमाणपत्र समेतका प्रमाणपत्रहरुको 

प्रमाण पुगेको 

भोजलपल्ट 
जनयमावजल 

बमोजजम  
प्र.अ. हरर कुमार 

थापा/ शाखा हनेे 

ना.सु. प्रमोद गुरागाई 

/कोजवस जघजमरे 

अन्यको हकमा 

स.प्र.जज.अ । 

स.प्र.जज.अ.को 

हकमा प्र.जज.अ. 

 पेश भएका 

सबै 

छायाँप्रजतहरु

को  सक्कल 

दखेाउनुपने 

छ । 
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ि.स. सेवा / सुजवधा 

हरुको जववरण आवश्यक पने कागजपत्रहरु / प्रमाणहरु लाग्ने समय लाग्ने शुल्क जजम्मेवार कमाचारी गुनासो सुने्न 

अजधकारी कैक्रफयत 

छाँयाप्रजत । 

६. सम्पादकलाई प्रकाशकले जनयुजक्त गरेको कागज 

तथा पजत्रकामा सम्पादक रजह काम गने वारेको 

सम्पादकको मन्जुरीनामाको कागज . 
७. स्वीकृत छापाखानावाट पजत्रका छाप्न मञ्जुरी 

क्रदएको पत्र । 
८. छापाखाना दताा भएको प्रमाणपत्रको छाँयाप्रजत । 
९. छापाखानाको प्रबन्धपत्रको छाँयाप्रजत । 
१०. छापाखानालाई जजल्ला प्रशासन कायाालयवाट 

स्वीकृजत क्रदएको प्रमाणपत्रको छाँयाप्रजत । 
११. छापाखानाले कर जतरेको प्रमाणको छाँयाप्रजत । 

८. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

छापाखाना 

संचालन 

सम्वन्धी 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

१. छापाखाना दताा भएको जनकायको प्रमाणपत्रको 

छाँयाप्रजत । 
२. कुनै संस्था वा संचालकहरु रहेको भए  संस्था वा 

संचालकहरुको जनणायको छाँयाप्रजत र स्वीकृत 

जवधान तथा अन्य प्रमाणको फोटोकपी तथा 

संस्था वा कम्पनीको भए छाप, व्यजक्तको भए 

फोटो ५।५ प्रजत । 
३. मूल्य अजभबृजद्ध कर वा आयकर सम्वन्धी 

प्रमाणपत्र र नवीकरण भै रहेको प्रमाणको 

छाँयाप्रजत । 
४. छापाखाना संचालन गनेको नागररकताको 

छाँयाप्रजत । 
५. छापाखाना संचालन गने स्थानको घरजग्गाको 

प्रमाणको छाँयाप्रजत, घर जग्गा अन्य व्यजक्तको 

भए जनजको मन्जुरीनामाको कागज, छापाखाना 

रहने स्थानको लोकेसन नक्सा । 
६. छापाखानाका उपकरणहरु खररद गरेको वा 

नामसारी भै आएको भए सो समेतको प्रमाणको 

छाँयाप्रजत । 

प्रक्रिया पुरा भएपजछ 

सोही क्रदन 

१०००।- 
 

प्र.अ. हरर कुमार 

थापा/ शाखा हनेे 

ना.सु. प्रमोद गुरागाई 

/कोजवस जघजमरे 

अन्यको हकमा 

स.प्र.जज.अ । 

स.प्र.जज.अ.को 

हकमा प्र.जज.अ. 

पेश भएका 

सबै 

छायाँप्रजतहरु

को  सक्कल 

दखेाउनुपने 

छ । 
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ि.स. सेवा / सुजवधा 

हरुको जववरण आवश्यक पने कागजपत्रहरु / प्रमाणहरु लाग्ने समय लाग्ने शुल्क जजम्मेवार कमाचारी गुनासो सुने्न 

अजधकारी कैक्रफयत 

९. नाम, थर, 
उमेर फरक 

परेकोमा सो 

सच्याउन े

१. नागररकता प्रमाणपत्रको छायाप्रजत । 
२. शैजक्षक प्रमाणपत्रको छायाँप्रजत । 
३. सम्बजन्धत स्थाजनय तहको       

जसफाररस ।  
४. जशक्षा जवकास तथा समन्वय इकाई वा 

सम्बजन्धत शैजक्षक संस्थाको जसफाररस।  

सोजह क्रदन 
 
 
 

रु १० को 

रटकट 
 
 
 

प्र.अ. हरर कुमार 

थापा/ शाखा हनेे 

ना.सु. प्रमोद गुरागाई 

/कोजवस जघजमरे 

अन्यको हकमा 

स.प्र.जज.अ । 

स.प्र.जज.अ.को 

हकमा प्र.जज.अ. 

शैजक्षक 

प्रमाणपत्र 

पेश गरेको ६ 

मजहना जभत्र 

जनबेदन क्रदनु 

पने । 

१० 
 
 
 
 

कुनै ब्यहोरा 

प्रमाजणत  
 
 
 

१. ब्यहोरा खुलेको जनबेदन । 
२. स्थानीय तहको जसफाररस । 
३. प्रहरी प्रजतबेदन । 
४. माग भएको ब्यहोरा संग सम्बजन्धत 

अन्य कागजात । 
५. नागररकताको प्रजतजलजप । 

आबश्यक जाँचबुझ 

सकेको भोजलपल्ट । 

रु १० को 

रटकट 

प्र.अ. हरर कुमार 

थापा/ शाखा हनेे 

ना.सु. प्रमोद गुरागाई 

/कोजवस जघजमरे 

अन्यको हकमा 

स.प्र.जज.अ । 

स.प्र.जज.अ.को 

हकमा प्र.जज.अ. 

 

११ 
 

हातहजतयार 

इजाजत 
 

१. तोक्रकए बमोजजमको जनबेदन। 
२. नागररकताको प्रमाणपत्रको छाँयाप्रजत । 
३. जनरोजगताको प्रमाण । 
४. प्रहरी प्रजतबेदन 

आबश्यक जाँचबुझ 

सकेको भोजलपल्ट  
 

रु १० को 

रटकट र 

जनयमावजल

मा तोक्रकए 

बमोजजम 

प्र.अ. हरर कुमार 

थापा/ शाखा हनेे 

ना.सु. प्रमोद गुरागाई 

/कोजवस जघजमरे 

अन्यको हकमा 

स.प्र.जज.अ । 

स.प्र.जज.अ.को 

हकमा प्र.जज.अ. 

 

११.१ 
 

हातहजतयार 

नामसारी 
 

१. इजाजत पत्र र दइु पक्ष जबचको 

नामसारी सम्बन्धी जलखत  
२. नागररकताको छायाँप्रजत । 
३. जलने ब्यजक्तको जनरोजगता प्रमाणपत्र। 
४. प्रहरी प्रजतबेदन । 

आबश्यक जाँचबुझ 

सकेको भोजलपल्ट । 

रु १० को 

रटकट  
 

प्र.अ. हरर कुमार 

थापा/ शाखा हनेे 

ना.सु. प्रमोद गुरागाई 

/कोजवस जघजमरे 

अन्यको हकमा 

स.प्र.जज.अ । 

स.प्र.जज.अ.को 

हकमा प्र.जज.अ. 
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ि.स. सेवा / सुजवधा 

हरुको जववरण आवश्यक पने कागजपत्रहरु / प्रमाणहरु लाग्ने समय लाग्ने शुल्क जजम्मेवार कमाचारी गुनासो सुने्न 

अजधकारी कैक्रफयत 

११.२ हातहजतयार 

नबीकरण 
१. जनधााररत ढाँचाको जनबेदन । 
२. सक्कल इजाजत पत्र । 

सोही क्रदन जनयमावजल 

बमोजजम 

प्र.अ. हरर कुमार 

थापा/ शाखा हनेे 

ना.सु. प्रमोद गुरागाई 

/कोजवस जघजमरे 

अन्यको हकमा 

स.प्र.जज.अ । 

स.प्र.जज.अ.को 

हकमा प्र.जज.अ. 

 

११.३ 

 
 

हजतयारको 

इजाजत 

प्रजतजलजप 

१. तोक्रकएको ढाँचाको जनबेदन । 
२. नागररकताको छायाँप्रजत । 
 

आबश्यक जाँचबुझ 

सकेको भोजलपल्ट 

जनयमावजल 

बमोजजम 

प्र.अ. हरर कुमार 

थापा/ शाखा हनेे 

ना.सु. प्रमोद गुरागाई 

/कोजवस जघजमरे 

अन्यको हकमा 

स.प्र.जज.अ । 

स.प्र.जज.अ.को 

हकमा प्र.जज.अ. 

 

१२ 
 
 
 

शाजन्त सुरक्षा 

तथा अन्य 
 जनवेदन  

१. व्यहोरा खुलेको जनवेदन सोजह क्रदन रु. १० को 

रटकट 
प्र.अ. हरर कुमार 

थापा/ शाखा हनेे 

ना.सु. प्रमोद गुरागाई 

/कोजवस जघजमरे 

अन्यको हकमा 

स.प्र.जज.अ । 

स.प्र.जज.अ.को 

हकमा प्र.जज.अ. 

 

१३ 

 
गुनासो वा 

ठाडो उजुरी 
व्यहोरा खुलकेो जनवेदन शीघ्र रु १० को 

रटकट  

प्र.अ. हरर कुमार 

थापा/ शाखा हनेे 

ना.सु. प्रमोद गुरागाई 

/कोजवस जघजमरे 

अन्यको हकमा 

स.प्र.जज.अ । 

स.प्र.जज.अ.को 

हकमा प्र.जज.अ. 

 

 
अनसुजूच २ 

२.क. इलाम र्िल्लाका स्थानीय िहका प्रमुख/उपप्रमुख र अध्यक्ष /उपाध्यक्षहुकको फोन नम्बर 
जस.न. स्थानीय तहको नाम पद  पदाजधकारीको नाम सम्पका  नम्वर पद पदाजधकारीको नाम  सम्पका  नम्वर 

१ जजल्ला समन्वय  सजमजत प्रमुख गणेश प्रसाद  बराल ९८५२६८०४७५ उप प्रमुख जचत्रकला वराइली ९८६२१५५९२६ 

२ इलाम नगरपाजलका प्रमूख महशे बस्नेत  ९८५२६८५०६० उपप्रमूख  सुजशला नेम्वाड  ९८५२६८५०६१ 
३ सूयोदय नगरपाजलका प्रमुख रण बहादरु राई ९८५२६४२००१ उपप्रमुख दगुाादवेी भट्टराई ९८५२६४२००२ 
४ दउेमाई नगरपाजलका प्रमुख सूया प्रसाद पोख्रेल ९८४२७६९७६० उपप्रमुख पवी माया राई ९८१५९१५४८४ 
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जस.न. स्थानीय तहको नाम पद  पदाजधकारीको नाम सम्पका  नम्वर पद पदाजधकारीको नाम  सम्पका  नम्वर 

५ 

माई नगरपाजलका 
प्रमुख 

दीपक कुमार थेवे 
९८५२६७१७८७, 
९८०१०७३७८७ 

उप-प्रमुख जवष्णुमाया (ररमाल) 

आचाया ९८१५०८४०४८ 
६ माङ्सेबुङ्ग गाउँपाजलका अध्यक्ष जडकेन्र इक्रदङ्गो ९८५२६८०५८० उपाध्यक्ष सुजनता सुब्बा ९७५२६००५०४ 
७ माइजोगमाई गाउँपाजलका अध्यक्ष जीत ब. राई ९८५२६८५०१६ उपाध्यक्ष साजवत्रा भट्टराई        ९८५२६८५०१५ 
८ 

फाकफोकथुम गाउँपाजलका अध्यक्ष राम कुमार शे्रष्ठ ९८४२६३५७१९ 
९८०७९३६१३८ उपाध्यक्ष सरस्वती राई ९८४२७९९९१७ 

९८१४०६८१०० 
९ चुलाचुली  गाउँपाजलका अध्यक्ष प्रक्रदप चन्र राई ९८४२६४७४९१  उपाध्यक्ष जनमाला दाहाल ९८६२६५९३२९ 
१० सन्दकपुर गाउँपाजलका अध्यक्ष उदय राई ९८०१४५१७४२ उपाध्यक्ष शोभा पराजुली ९८०१४५१७४३ 
११ रोङ गाउँपाजलका अध्यक्ष शम्सेर राई ९८१७०१४७१५ उपाध्यक्ष चन्रकला राई ९८४२६५५१८५ 

 

२.ख. जजल्ला जस्थत कायाालय प्रमखु तथा सचूना अजधकारीहरुको नाम र सम्पका  नम्बरहरु 
ि.स कायाालयको नाम र इमले ठेगाना पद कायाालय 

प्रमखुहरुको नाम 
कायाालय 

फोन न.ं मोबाइल न.ं सचूना अजधकारीको     

नाम मोबाइल नम्बर 

१ 
जजल्ला प्रशासन कायाालय  
cdoilam@gmail.com 
daoilam@gmail.com 

प्रमुख जजल्ला 

अजधकारी 
ध्रुब बहादरु 

खड्का 
०२७-

५२०५५५,  

५२०१२५ 

९८५२६०७७७७ झरेन्र प्रसाद 

चापागाई 
९८५२६८५१९९ 

२ 
श्री उच्च अदालत जवराटनगर, इलाम 

इजलास admin.hciilam@ 

supremcourt.gov.np 

रजजिार नवराज दलुाल ५२०२४८ ९८५२६८१८४८ अजुान राई ९८५२६८०७०९ 

३ श्री उच्च सरकारी  वक्रकल कायाालय रजजिार लक्ष्मण जघजमरे  ९८५२६८१९७१   

४ 
श्री जजल्ला अदालत info.dcillam@ 

supremcourt.gov.np 

शे्रस्तेदार फजणन्रराज 

भट्टराई 
५२००४५ ९८४१९४१९७५  ९८४२६३५०११ 

५ 
श्री पशुपजत प्रसाद गण 
jaypashupati@gmail.com 

गणपजत जबजय भण्डारी ५२१५२७ ९८५६०३१८३० क्रकशोर खड्का ९८५११८९००८ 

mailto:cdoilam@gmail.com
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ि.स कायाालयको नाम र इमले ठेगाना पद कायाालय 

प्रमखुहरुको नाम 
कायाालय 

फोन न.ं मोबाइल न.ं सचूना अजधकारीको     

नाम मोबाइल नम्बर 

६ 
जजल्ला प्रहरी कायाालय,इलाम 
dpoilam@nepalpolice.gov.np 

प्रहरी उपरीक्षक महने्र कुमार 

शे्रष्ठ 

५२००२४ 
५२०१०० 

९८५२६०५५५५ गंगा बहादरु थापा ९८५२६८५५३० 

७ 
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल १ न. हडे क्वाटर  

श्रीअन्तु  गण 

apf.shreeantu@gmail.com 

सशस्त्र प्रहरी 
उपरीक्षक 

सुजधरजंग थापा ५२१६७८ ९८५१२७२२०४ सुमन पोख्रेल ९८५१०८८७३७ 

८ 
रा.अ.जजल्ला कायाालय  
ilam_do@nidept.gov.np 

प्रमुख अनुसन्धान 

अजधकृत 

पुष्प नारायण 

दाहाल 

५२०२४६ ९८५२६२०२४६   

९ 
जजल्ला समन्वय सजमजतको कायाालय 
info@ddcilam.gov.np 

जजल्ला समन्वय 

अजधकारी 

हरर बहादरु 

दाहाल 

५२००५२ ९८५१२५००२२ मजण बहादरु 

कोईराला 
९८५२६८५२६० 

१० 
इलाम नगरपाजलका नगर कायापाजलकाको 

कायाालय 
munilam@gmail.com 

प्रमुख 

प्रशासकीय  

अजधकृत 

काली बहादरु 

भूजेल  

 ९८५२६२४१११ राम कुमार शाह ९८५२६३५०५७ 

११ 
सूयोदय नगरपाजलका नगर 

कायापाजलकाको कायाालय  
suryodayamun@gmail.com 

प्रमुख 

प्रशासकीय 

अजधकृत 

प्रकाश राज 

पौडले 

५४०२१४ ९८५२६२६१११ सजवना चौलागाई ९८५२६८०१५० 

१२ 
दउेमाई नगरपाजलका नगर कायापाजलकाको 

कायाालय 
deumai.nagarpalika@gmail.com 

प्रमुख 

प्रशासकीय 

अजधकृत 

पे्रम प्रसाद 

दहाल 

४००००१ ९८५११०६३०० गोजवन्द राज 

बास्तोला  

९८५२६८०८१६ 

१३ 
माई नगरपाजलका नगर कायापाजलकाको 

कायाालय 
mainagarpalika@gmail.com 

प्रमुख 

प्रशासकीय 

अजधकृत 

जबष्णु कुमार 

थेगुवा 

४१२२२२ ९८५२६३९१११ क्षेत्रनाथ शमाा ९८५२६३९११० 

१४ 
सन्दकपुर गाँउपाजलका  गाँउ 

कायापाजलकाको कायाालय 
sandakpurrm@gmail.com 

प्रमुख 

प्रशासकीय 

अजधकृत 

महशे राई  ९८४१८९९०६३ रटका दवेी बस्नेत ९८४२१०७५४४ 
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ि.स कायाालयको नाम र इमले ठेगाना पद कायाालय 

प्रमखुहरुको नाम 
कायाालय 

फोन न.ं मोबाइल न.ं सचूना अजधकारीको     

नाम मोबाइल नम्बर 

१५ 
माईजोगमाई गाँउपाजलका  गाँउ 

कायापाजलकाको कायाालय 
maijogmaigaupalika@gmail.com 

प्रमुख 

प्रशासकीय 

अजधकृत 

भागवत प्रसाद 

रेग्मी  

 ९८५२६८५५२१ गोकुल सञ्जेल ९८४२६४७१४१ 

१६ 

चुलाचुली गाँउपाजलका  गाँउ 

कायापाजलकाको कायाालय 
chulachuli.ruralmunicipality@gm
ail.com 

प्रमुख 

प्रशासकीय 

अजधकृत 

काजीमान राई  ९८५११७९३१२ तीथा राज खरेल ९८४२७०५७३८ 

१७ 

फाकफोकथुम गाँउपाजलका  गाँउ 

कायापाजलकाको कायाालय 
phakphokthum.ruralmunicipality
@gmail.com 

प्रमुख 

प्रशासकीय 

अजधकृत 

पुरुषोिम 

जघजमरे 
 ९८५२६८०४३३ नारायण थापा 

मगर 

९८४४६६६२३७ 

१८ 
रोङ गाँउपाजलका  गाँउ कायापाजलकाको 

कायाालय 
rongruralmun@gmail.com 

प्रमुख 

प्रशासकीय 

अजधकृत 

प्रयास  भट्टराई  ९८५२६४२०२० रोशन भट्टराई ९८५२६४२०२१ 

१९ 
माङ्सेबुङ्ग गाँउपाजलका  गाँउ 

कायापाजलकाको कायाालय 
Mangsebung.ruralmun@gmail.com 

प्रमुख 

प्रशासकीय 

अजधकृत 

जडल्लीराम 

सुवेदी  

 ९८५२६८५४४५ उपेन्र पौडले ९८५२६८७७७० 

२० 
कोष तथा लेखा जनयन्त्रण कायाालय 
ilam.dtco@fcgo.gov.np 

प्रमुख कोष 

जनयन्त्रक 

भुजमराज भुषाल ५२०७२९ ९८५२६८०७२९ रटकेन्र बहादरु 

थापा 

९८५२६७३९२४ 

२१ 
लोक सेवा आयोग 
mechi@psc.gov.np 

जनदशेक कुल प्रसाद 

सापकोटा 

५२१७५५  श्याम कुमार राई ९८५१०६६७२६ 

२२ 
जजल्ला सरकारी वक्रकल कायाालय 
jisawakailam@gmail.com 
 

जजल्ला 

न्याजधवक्ता  

युवराज महत ५२०५३३ ९८५२६८५०६४ उपेन्र ररमाल ९८४४६८६११३ 
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ि.स कायाालयको नाम र इमले ठेगाना पद कायाालय 

प्रमखुहरुको नाम 
कायाालय 

फोन न.ं मोबाइल न.ं सचूना अजधकारीको     

नाम मोबाइल नम्बर 

२३ 
जडजभजन वन कायाालय, इलाम 
dfoilam@gmail.com 

जडजभजनल वन 

अजधकृत 

इन्रमजण 

भण्डारी 

५२००२७ 

५२०६८७ 
९८५२६८५६१६ याम बहादरु रुम्बा ९८५२६८५६१७ 

२४ 
जशक्षा जव. तथा स. इकाई 
deoillam@gmail.com 

कायाालय प्रमुख शम्भु थापा 

मगर 

५२००२९ 

०४९१ 
९८५२६८०९६१ डम्बर सुवेदी ९८४२६३५१३० 

२५ 
जजल्ला अस्पताल इलाम 
ilamhospital@gmail.com 

मेजडकल 

सुपररटेन्डने्ट 

डा. प्रभु शाह ५२००४४ ९८५२६८०१२२ कुल प्रसाद दवेान ९८४२६२७९३१ 

२६ 
जजल्ला जन स्वास्थ्य कायाालय 
dphoilam@gmail.com 

बररष्ठ जन 

स्वास्थ्य प्रमुख

  

वृज कुमार दाश ५२०८५६ ९८५२६८५८१९ ररता अजधकारी ९८५२६८१६६५ 

२७ 
बनस्पजत अनुसन्धान केन्र 
banaspati.ilam@gmail.com 

बैज्ञाजनक 

अजधकैत 

चन्र मोहन 

गुमाछाने 

५२०५६४ ९८५२६८०५८४ जेनी जनरौला  ९८४१८९७६१८ 

२८ 
सडक जडजभजन, इलाम 
droilam72@gmail.com 

जडजभजनल 

इजन्जनयर 

अजवनम दाम 

मुल्मी 

५२००४९ 

५२०२९६ 
९८५११२७६७८ जवरेन्र यादव ९८४२४३४९६४ 

२९ 
जलस्रोत तथा जसचाई जवकास जडजभजन 

कायाालय  
ilam.irrigation@gmail.com 

जडजभजन प्रमुख सैलेश पोखरेल

  

५२००६४ ९८५२६८०६६४ पुरुषोिम शाह ९८४२८२२७७२ 

३० 
शहरी जवकास तथा भवन जनमाणा जडजभजन 

कायाालय  
sahariilam1@gmail.com 

जडजभजनल 

इजन्जनयर 

रुर नारायण 

जमश्र 

५२००२८ ९८५२६८५००५ भरत पौडले ९८४२८६७२७३ 

३१ 
कृजष ज्ञान केन्र कायाालय इलाम 
akcillam@gmail.com 

जन.कायाालय 

प्रमुख 

टोनी वदवेा ५२००४६ ९८५२६८१६६८ गणेश राई ९८४२०७०६१४ 

३२ 
मालपोत कायाालय  
malpotilam@gmail.com 

कायाालय प्रमुख पे्रम प्रसाद 

काफ्ल े

५२००२१ ९८५२६८१७९९ जस बहादरु राई ९८४२६३५४६० 
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ि.स कायाालयको नाम र इमले ठेगाना पद कायाालय 

प्रमखुहरुको नाम 
कायाालय 

फोन न.ं मोबाइल न.ं सचूना अजधकारीको     

नाम मोबाइल नम्बर 

३३ 
संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन 

आयोजना 
fwssmp.ilam@gmail.com 

कायाालय प्रमुख सुरत लाल 

चौधरी 

 ९८५२६८५०२६ 
९८५१०९७८७४ 

जवकास तामाङ्ग ९८४२७२९४२२ 

३४ 
इलाका प्रशासन कायाालय मंगलबारे 
aaomangalbare@gmail.com 

कायाालय प्रमुख  ४०००९० ९८५२६८१८६१ जनन्ननाथ जनरौला ९८६२६३३५३३ 

३५ 
सीमा प्रशासन कायाालय पशुपजतनगर 
spashupatinagar@gmail.com 

शाखा अजधकृत 

का.मु. 

होमनाथ 

पोखरेल 

५५००५५ ९८५२६८१४५२ लक्ष्मण तामाङ्ग ९८६२८६०७४८ 

३६ 
कारागार कायाालय इलाम 
karagarilam@gmail.com 

कायाालय प्रमुख प्रक्रदप श्रेष्ठ ५२००६९ ९८५२६२३७७७ मोहन राजवंशी ९८६२९५५७६८ 

३७ 
नापी कायाालय,इलाम 
surveyofficeilam@gmail.com 

नापी अजधकृत जधरेन्र कुमार 

दवे 

५२००६७ ९८५२६८०३०० प्रजतमा जघजमरे ९८५२६८४८४ 

३८ 
जजल्ला जनवााचन कायाालय 
ilamdeo@yahoo.com 

जजल्ला जनवााचन 

अजधकारी 

दबेीचरण 

फुयाल 

५२०५११ ९८४२७७७०७ कृष्ण बहादरु जलम्ब ु ९८६२७६६७२५ 

३९ 
यातायात ब्यवस्था सेवा कायाालय,इलाम 
yatayatilam123@gmail.com 

कायाालय प्रमुख छजवलाल 

खजतवडा 

५२१९९७ ९८५२६८०१९७ 
९८५२६८०१९७ 

रजवन्र शे्रष्ठ ९८५२६३५०३४ 

४० 
जजल्ला हलाक कायाालय 
ilamjillahulak@gmail.com 

जन.हलाक 

अजधकृत 

गणेश प्रसाद 

जघजमरे 

५२००५० ९८४४६१६६१९ गणेश प्रसाद 

जघजमरे 

९८४४६१६६१९ 

४१ 
घरेलु तथा साना उध्योग कायाालय 
ilamcsidb@gmail.com 

प्रमुख अजधकृत पदम कटेल ५२००२३ ९८५२६८५०२३ युवराज घोसााइ ९८५२६८५००८ 

४२ 
इलाम जलजविुत केन्र 
neapuwakhola@gmail.com 

का.प्र. प्रलाद राउत

  

५२०३५१ 

५२१३१२ 
९८५२६२०३५१ क्रदल कुमार 

मानन्धर 

९८४०९८४२४३ 

४३ 
वागवानी केन्र, जौबारी, इलाम 
nrtillampr@gmail.com 

जनजमि का.प्र. गणेश खत्री  ९८५२६८५५०१ बाल मुकुन्द वैकरा ९८१६०२३३२४ 



जजल्ला प्रशासन कायाालय, इलाम 

आर्थिक बर्ि २०७७।७८ को बार्र्िक प्रर्िवेदन  ⋯ 52 
 

ि.स कायाालयको नाम र इमले ठेगाना पद कायाालय 
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नाम मोबाइल नम्बर 

४४ 
अलैंची जवकास केन्र क्रफक्कल पान्दाम 
alaichibikash033@gmail.com 

केन्र प्रमुख

 जन. 

भीष्मकान्त 

जघजमरे 

५४०१३२ ९८५२६८०९६७ 
९८४१२६५९०६ 

दवेेन्र साह ९८४२६७२८६८ 

४५ 
कृजष अनुसन्धान केन्र जौवारी 
arsjaubari@gmail.com 

अनुसन्धान 

अजधकृत 

जनादान गौतम ५४०५३९ ९८५२६००५१५ सुरेन्र यादव ९८४२०७०६७५ 

४६ 
मालपोत कायाालय मंगलबारे 
mangalbare@dolma.gov.np 

का.प्र.  ४००१४५ ९८५२६८४१४५ जचत्र गुप्त खजतवडा ९८४९७१५००७ 

४७ 
जचया जवस्तार योजना पानीटार 
mangalbare@ntcdb.gov.np 

का.प्र. जवजय कुमार 

जमश्र  

 ९८५२६०३२८८   

४८ 
मेची आयुावेद औषधालय, आइतबारे 
mechiayurvedilam@gmail.com 

का.प्र. डा जबजय श्रेष्ठ ५५५०१७ ९८५२६४०१७८ तीथाराज आचाया ९८५११७७५३२ 

४९ 
पशुपजतनगर भन्सार कायाालय 
pashupatinagarcustoms@gmail.
com 

भन्सार अजधकृत युगल क्रकशोर 

गौतम 

५५०००४ ९८५२६८०३०४   

५० 
करदाता सेवा कायाालय  
tso-ilam@ird.gov.np 

कर अजधकृत प्रकाश राई ५२०११२-

५२ 
९८५२६८०४९५ तुलसा दवेी दहाल ९८४१११२९६७ 

५१ 
नेपाल वैंक जल. 
nblilam@nepalbank.com.np 

प्रवन्धक गौतम राई   अजम्बका जनरौला ९८४१६९८९४३ 

५२ 
राजिय वाजणज्य वैंक 
ilambazar@rbb.com.np 

शाखा प्रवन्धक लाक्पा क्रदकी 

शेपाा 

५२०५७२ ९८५२६८०९३३ लाक्पा क्रदकी शेपाा ९८५२६८०९३३ 

५३ 
नेपाल दरु संचार संस्थान 
ppsilam@ntc.net.np 

का.प्र. संजीव जघजमरे

  

५२०४४४ ९८५११०५००७ जभम बहादरु 

कटुवाल 

९८५२०२४७२२ 

५४ 
नेपाल जविुत प्राजधकरण 
ilam@nea.org.np 

प्रवन्धक पंकज कुमार 

गोहत 

 ९८५२६२००५४ ओम जनरौला ९८६२१९५७८७ 
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नाम मोबाइल नम्बर 

५५ 
खेलकुद जवकास सजमजत 
ilamkhelkud49@gmail.com 

का.प्र. नारायण भट्टराई ५२१८४९ ९८५२६२७१६४ नर बहादरु खवास ९८४२६७०००२ 

५६ 
कृजष सामाग्री कम्पनी जलजमटेड 
ilam@kscl.gov.np 

का.प्र. नरोज दाहाल  ९८४११५८४९२ नरोज दाहाल ९८४११५८४९२ 

५७ 
कृजष जवकास बैंक 
ilam.branch@adbl.gov.np 

का.प्र. रञ्जन खनाल

  

 ९८६२७७०३७७ रमेश चेम्जोङ्ग ९८६२७२६६२८ 

५८ 
अध्यागमन कायाालय पशुपजतनगर 
janakkoirala@gmail.com 

का.प्र. जनक कोइराला  ९८५१०६०४०६ जनक कोइराला ९८५१०६०४०६ 

५९ 
नापी कायाालय मंगलबारे 
surveyoffice.mangalbare143@g
mail.com 

का.प्र. रटकाराम 

सुनुवार 

४००१४३ ९८४९५५५९५७ प्रवीण कुमार झा ९८४२५०७३७९ 

६० 
प्रधानमन्त्री कृजष आधुजनकीकरण 

आयोजना 
pmamp.piu.ilam@gmail.com 

का.प्र. जीवलाल 

लम्साल 

 ९८५१२२३६४८ लप्नारायण शाह ९७४१०५६७५२ 

६१ 
भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा जबज्ञ 

केन्र, इलाम 
dlsoilam@gmail.com 

का.प्र. डा सन्जय 

ढंुगाना 

५२००४३ ९८४२३३१६२० जडक बहादरु काकी ९८४२६६३४४३ 

६२ 
रि कुमार बान्तवा पोजलटेक्रक्नक इजन्स्टच्यूट 

साखेजुङ 
rkbpictevt@gmail.com  

का.प्र. क्रदपक खनाल  ९८५२६८०५१८ कौजशला राई ९८४२६३६०३२ 

६३ 

खानेपानी तथा सरसफाई जडजभजन 

कायाालय, पाँचथर, सम्पका  कायाालय, 
इलाम 
wssdofieldilam@gmail.com 

का.प्र. दवे नाथ ससह  ९८५२६८१३१० राजलाल मण्डल ९८५२६२०११० 
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फोन न.ं मोबाइल न.ं सचूना अजधकारीको     

नाम मोबाइल नम्बर 

६४ 
जचया जबस्तार आयोजना जसजवरे, इलाम 
ntcdbjasbirey@gmail.com 

का.प्र. फुलमाया 

आङवो 

 ९८४२६३७२३५   

६५ 
जचया जबस्तार आयोजना क्रफक्कल, इलाम 
ntcdbfikkal@gmail.com 

का.प्र. इन्र अजधकारी  ९८४२७३२५४३   

६६ 
ईजन्टगे्रटेड मेजन्टनेन्स युजनट, इलाम 
ramk.rai@ntc.net.np 

का.प्र. सुरेन्र खड्का  ९८५११७०४७२   

६७ 

काबेली कोररडोर १३२ केभी प्रशारण 

आयोजना, सेतुवाबेशी, ईलाम 
kabeli132kv@nea.org.np 

का.प्र. क्रदपेन्र राज 

क्रदवेदी 

 ९८५१०७०६२८ सुसान्त ठाकुर ९८४९६३६४१९ 

 

२.ग. इलाम र्िल्लाका दश वटै स्थानीय िहका वडा कायािलयहुकको फोन नम्बर 
ि.स. न.पा./गा.पा वडा 

न. 
साजबकको गापा/ 

नपा र वडा 
वडा अध्यक्षको वडा सजचवको इमले ठेगाना 
नाम मोवाईल नम्वर नाम मोवाईल नम्वर 

१ ईलाम न. पा. १ साखेजुङ्ग १ देजख ९ 

सम्म 

अजम्बका गौिम ९८४२६५०७५२ क्रदनेश काफ्ल े ९८४४६२४७८९ ilammun.01@gmail.co
m  

२ ईलाम न. पा. २ सुम्बेक १ देजख ९ सम्म नाराद प्रसाद 

लम्साल 
९८४२७३५८३३ रामचन्र नेपाल ९८६१४५४०५८ ilammun.002@gmail.c

om  

३ ईलाम न. पा. ३ पुवामझुवा १ देजख ९ 

सम्म 

जतथाराज गुरुङ्ग ९८१४०८१७३४ मनकुमार गुरुङ् ९८१७९६७३०० ilammun.03@gmail.com  

४ ईलाम न. पा. ४ बरबोटे ४ र ५, 
माईपोखरी १, २ र ३ 

नुतनदवे दलुाल ९८१५९०२३७६ 
९८०४९०६०६५ 

होम जसवाकोटी ९८४२६३५२५६ ilammun.04@gmail.co
m  

५ ईलाम न. पा. ५ बरबोटे १, २, ३, ६, 
७, ८ र ९ 

ठाकुर नारायण 

शे्रष्ठ 
९८५२६८०१०८ बुक्रद्दमाया तुम्बापो ९८४२६६२१९० ilammun.005@gmail.com  
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ि.स. न.पा./गा.पा वडा 

न. 
साजबकको गापा/ 

नपा र वडा 
वडा अध्यक्षको वडा सजचवको इमले ठेगाना 
नाम मोवाईल नम्वर नाम मोवाईल नम्वर 

६ ईलाम न. पा. ६ ईलाम ८ र ९ 

(चुरेघाँटी÷बालन 

गाउँ÷जपपलबोटे) 

माधव प्रसाद 

भट्टराई 
९८६२६७१४९९ हरर मगर ९८२५९२२२९६ ilammun.6@gmail.com 

 

७ ईलाम न. पा. ७ ईलाम न. पा. १ र २ 

(चोक बजार) 
नरेश श्रेष्ठ ९८४२६२७६३९ जसता खवास ९८६२६३५२२९ ilammun.07@gmail.co

m  
८ ईलाम न. पा. ८ ईलाम न. पा.७ र८ 

(जतल्केनी) 

होम बहादरु बस्नेत ९८४२६३५०१८ जतला शमाा ९८४४६६६११८ ilammun.08@gmail.co
m  

९ ईलाम न. पा. ९ ईलाम न. पा. ३, ४ र 

५गोलबस्ती÷भञ्ज्या

ङ्ग) 

श्यामकृष्ण जघजमरे ९८४२६३५०२० अजुान थापा ९८५२६८१८२८ ilammun.09@gmail.co
m 

१० ईलाम न. पा. १० गोदक १ देजख ९ रोम लुङ्गेली ९८४२७४८५१२ खड्ग बहादरु 

बस्नेत 
९८४२६६०२८९ 
 

ilammun.10@gmail.co
m  

११ ईलाम न. पा. ११ सोयाक १ देजख ९  र 

जसजद्धथुम्का ७ 

रजवन एके्तन ९८५२६८१२२१ रजबन्र जघजमरे ९८६२६७०२४४ ilammun.11@gmail.co
m  

१२ ईलाम न. पा. १२ साङरुम्बा १ देजख ६ 

सम्म 

लाखमान जलम्ब ु ९८१५०४९१८२ ईन्रलाल जघजमरे ९८४२७२७५६७ ilammun.012@gmail.c
om 

१३ दउेमाई न. पा. १ चमैता १, २, ३, ४, 
५ र ६ 

माधब कुमार 

बस्नेत 
९८४४६२८५३० चन्र बहादरु जलम्ब ु ९८०६००३६३५ ward1.deumai@gmail.

com 

१४ दउेमाई न. पा. २ चमैता ८ र देउमाई 

न.पा. १ र २ 

भुवानी राम राई ९८४२६४६८४२ सुरेश दाहाल ९८४२७४४७८८ ward2.deumai@gmail.
com 

१५ दउेमाई न. पा. ३ देउमाई न.पा.  ५,  
शाजन्तडाँडा ५, ६, ७ र ८ 

र साङरुम्बा ७ 

दावा तामाङ ९८५२६८०१४५ जजवन कुमार 

जलम्ब ु
९८४१७४९१४९ ward3.deumai@gmail.

com 
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नाम मोवाईल नम्वर नाम मोवाईल नम्वर 

१६ दउेमाई न. पा. ४ देउमाई न.पा. ३ र ४ राजेन्र बास्तोला ९८५१०८२५२५ चन्र बहादरु राउत ९८४२६४६१९६ ward4.deumai@gmail.
com 

१७ दउेमाई न. पा. ५ देउमाई न. पा. ६, ७, 
८ र ९ 

क्रदजलप कुमार 

काकी 
९८५२६८१८९२  ९८४२७६९००० ward5.deumai@gmail.

com 

१८ दउेमाई न. पा. ६ शाजन्तडाँडा १, ४ र 

९ 

भजगरथ राई ९८०७९५३८७६ क्रदनेश मगर ९८४२७२७१०० ward6.deumai@gmail.
com 

१९ दउेमाई न. पा. ७ जसजद्धथुम्का १, २, 
३, ४, ५,  ६, ८ र 

९ 

भक्त बहादरु जलम्ब ु ९७४२६२४७९३ ऋजषलाल नेउपान े ९८४२६३६६०१ ward7.deumainagarpal
ika@gmail.com 

२० दउेमाई न. पा. ८ जीतपुर १ र २ र 

साङरुम्बा ८ र ९ 

चन्र बहादरु मगर ९८४२६३६०१६ लक्ष्मी कान्त 

बराल 
९८४२७६८८४० ward8.deumai@gmail.

com 

२१ दउेमाई न. पा. ९ जीतपुर ३, ४, ५, 
६, ७, ८ र ९ 

पे्रम सागर बराल ९८६२७६९१७५ शम्भु जलम्ब ु ९८४०९३०८६४ ward9.deumai@gmail.
com 

२२ सुयोदय न. पा. १ गोखे १ देजख ९ सम्म 

र जोगमाई ८ र ९  

राजकुमार जलम्ब ू ९८२४०५८५५९ नजवन ढकाल  ९८४२६४१३५७ ward1.suryodaya@gm
ail.com 

२३ सुयोदय न. पा. २ पशुपजतनगर ३, ४, 
५ र ७ 

चन्रकुमार सुब्बा ९८१६६४५५५० जतथाराज जघजमरे ९८४४६६९१६३ ward2.suryodaya@gm
ail.com 

२४ सुयोदय न. पा. ३ पशुपजतनगर १, २, 
६, ८ र ९ 

होम बहादरु काकी ९८५२६८००६७ चुडामजण बराल ९८४२६२३३८१ ward3.suryodaya@gm
ail.com 

२५ सुयोदय न. पा. 
 
 

४ श्रीअन्त ु १ देजख ९ 

सम्म र समालबुङ ९ 

मधुसुदन 

लाजमछाने 
९८६३६१०४७६ हररप्रसाद गुरागाँई ९८५२६८१८२९ ward4.suryodaya@gm

ail.com 
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नाम मोवाईल नम्वर नाम मोवाईल नम्वर 

२६ सुयोदय न. पा. ५ समालबुङ १ देजख ८ 

सम्म   

पे्रम बहादरु 

तामाङ 
९७४४०९१९८१ इजन्दरा लामा ९७४२६०६८८० ward5.suryodaya@gm

ail.com 

२७ सुयोदय न. पा. ६ सुयोदय न. पा. १२ र 

१३ 

जशवकुमार बस्नेत ९८६०४९६७९६ क्रकशोर कुमार 

अजधकारी 
९८४४६२७८४५ ward6.suryodaya@gm

ail.com  

२८ सुयोदय न. पा. ७ सुयोदय न. पा. १४ र 

१५ 

लेखनाथ खड्का  ९८४२६५२७२७ कमलकान्त 

पोखरेल 
९८४२७२५४९६ ward7.suryodaya@gm

ail.com  

२९ सुयोदय न. पा. ८ सुयोदय न. पा. १० र 

११ 

सुवास कुमार राई ९८४२६३६७०० ईश्वर पौडले ९८४२७२५४९२ ward8.suryodaya@gm
ail.com  

३० सुयोदय न. पा. ९ सुयोदय न. पा. ८ र ९ दवेेन्र शमाा ९८५२६६८०९२

८ 

टंक बहादरु राई ९८४४६६९०८४ ward9.suryodaya@gm
ail.com  

३१ सुयोदय न. पा. १० सुयोदय न. पा. ६ र ७ पेम्बा उगेन लामा ९८४२६२७९१३ तारा शेपाा ९८४२६४७४९६ ward10.suryodaya@g
mail.com  

३२ सुयोदय न. पा. ११ सुयोदय न. पा. ३, ४ 

र ५ 

टेक बहादरु राई ९८४२७४८०८५ रटकाराम दवेान ९८४२६४५२२२ ward11.suryodaya@g
mail.com  

३३ सुयोदय न. पा. १२ सुयोदय न. पा. १ र २ डोलेन्र भारद्वाज ९८४४६३१९३३ रटकाराम दवेान ९८४२६४५२२२ ward12.suryodaya@g
mail.com  

३४ सुयोदय न. पा. १३ लक्ष्मीपुर ३, ६, ७ र 

९ 

धन बहादरु राई ९७४२६१३३१० मदन कुमार 

गुरुङ्ग 
९८४२६४५९१२ ward13.suryodaya@g

mail.com  

३५ सुयोदय न. पा. १४ लक्ष्मीपुर १, २, ४ र 

८ 

नर बहादरु सुवेदी ९७४२६००४६० मदन कुमार 

गुरुङ्ग 
९८४२६४५९१२ ward14.suryodaya@g

mail.com  
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नाम मोवाईल नम्वर नाम मोवाईल नम्वर 

३६ माई न. पा. १ दानावारी ८ र ९ पदम बहादरु 

फागो जलम्ब ू
९८१६९४९००१ सुमन कुमार राई ९८५२०३१२४९ mainagarpalika1@gma

il.com 

३७ माई न. पा. २ दानावारी १ खम्ब सस जलम्ब ु ९८६७०५५९०३ केशव प्रसाद 

खनाल 
९८४४६६६९१२ mainagarpalika2@gma

il.com 

३८ माई न. पा. ३ दानावारी ५, ६ र ७ शेर बहादरु एके्तन ९८०४९२८२३१ पूर्षणमा महिो ९८४९३९९९१० mainagarpalika3@gma
il.com 

३९ माई न. पा. ४ दानावारी २ र ३ सुया प्रसाद दलुाल ९८१६०५७९८१ सजवना राई ९८४२२७३६५५

९ 

mainagarpalika4@gma
il.com 

४० माई न. पा. ५ दानावारी ४ र 

लक्ष्मीपुर ५ 

गजम्भर बहादरु 

तामाङ 
९८१७९०७८८८ मोहन सुब्बा ९८०७९९०४८१

/ 

९८६३७८१२१५ 

mainagarpalika5@gma
il.com 

४१ माई न. पा. ६ महमाई १, २, ३ र 

४ 

मुख राज आङ्दमे्ब े ९८४०७३१९९८ रमेश जगरी ९८४२७१२०१८ mainagarpalika6@gma
il.com 

४२ माई न. पा. ७ महमाई ५, ६ र ७ राम प्रसाद सदमे्बा ९८१५००९०३५ हरर प्रसाद ररजाल ९८४९५१०९११ mainagarpalika7@gma
il.com 

४३ माई न. पा. ८ महमाई ८ र ९ भक्त बहादरु 

आङदमे्बे 
९८६०२४३५८१ कैलाश मल्ल ९८४४६३०६८२ mainagarpalika8@gma

il.com 

४४ माई न. पा. ९ जचसापानी १, २, ३, 
४ र ९ 

जलला कुमार राई ९८१६०२१२०६ सजन्दप राई ९८०७९१४५४४ mainagarpalika9@gma
il.com 

४५ माई न. पा. १० जचसापानी ५, ६, ७ 

र ८ 

मन बहादरु बस्नेत ९८६४२५२१५४ गणेश बहादरु 

खत्री 
९८१४९५२९४८ mainagarpalika10@gm

ail.com 
 

mailto:mainagarpalika10@gmail.com
mailto:mainagarpalika10@gmail.com


जजल्ला प्रशासन कायाालय, इलाम 

आर्थिक बर्ि २०७७।७८ को बार्र्िक प्रर्िवेदन  ⋯ 59 
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नाम मोवाईल नम्वर नाम मोवाईल नम्वर 

४६ रोङ गा. पा. १ शाजन्तपुर १, २, ४, 
५, ६, ८ र ९ 

बुजद्ध बहादरु 

ढकाल 
९८१५९८२७४४ ममता क्रदयाली ९८६२७७६२०१ rongward1@gmail.com 

४७ रोङ गा. गा. २ शाजन्तपुर ३ र ७ टेक बहादरु 

तामाङ 
९८४२७१२९९१ जनमाल पाण्ड े ९८४३८७४७९८ rongward2@gmail.com 

४८ रोङ गा. पा. ३ ईरौटर २ र ४, 
कोल्बुङ्ग १, २, ५, 
६, ७ र ८ 

माजत्रका बराल ९८४२६२४११४ नेत्र प्रसाद 

पोखरेल 
९८४२६३५३४४ rongward3@gmail.com 

४९ रोङ गा. पा. ४ ईरौटार  ३ र 

कोल्बुङ्ग ३, ४ र ९ 

सुया राई ९८१५९५९७९६ तुलाराम  श्रेष्ठ ९८१६०३०१०० rongward4@gmail.com 

५० रोङ गा. पा. ५ ईरौटार १, ५, ६, 
७, ८ र ९ 

युवराज खप्तुवा 

राई 
९८४२६६८३१४ सन्ध्या कला राई ९८६२१३८६३२ rongward5@gmail.com 

५१ रोङ गा. पा. ६ जजमाले १ देजख ९ सम्म मजनकुमार 

स्याङ्बो 
९८५२६७८७३२ खगेन्र खजतवडा ९८४२७०४३७८ rongward6@gmail.com 

५२ सन्दकपुर गा. 

पा.  

१ माईपोखरी ४, ५, ६, 
७, ८ र ९ 

नन्द कुमार राई ९८०१४५१७४४ कल्पना जनरौला ९८६२६६१८४६ maipokhari01@gmail.c
om 

५३ सन्दकपुर गा. 

पा. 

२ माईमझुवा १ देजख ९ 

सम्म 

जगरीराज खनाल ९८१४०५६९७८ सर्षमला जघजमरे ९८६२६४१९४० maimajhuwa02@gmail
.com  

५४ सन्दकपुर गा. 

पा. 

३ सुलुबुङ्ग १ देजख ९ 

सम्म 

कृष्ण प्रसाद पाठक ९८०१४५१७४६ सुजनल जनरौला ९८४२७३५४४० sulubung03@gmail.co
m  

५५ सन्दकपुर गा. 

पा. 

४ माबु १ देजख ९ सम्म बतामान गुरुङ्ग ९८०१४५१७४७ द्वाररकाजधस 

जघजमरे 
९८४४६३०५२४ maabu041@gmail.com  

५६ सन्दकपुर गा. 

पा. 

५ जमुना १ देजख ९ सम्म जजत बहादरु सावा ९८०१४५१७४८ जवजनता कुमारी 

साह 
९८१५९०८५१० jaamuna05@gmail.co

m 
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५७ चुलाचुली गा. 

पा. 

१ चुलाचुली १ र २ पूणा लावती ९८०१४५२७२७ जनमाला जघजमरे ९८४२६४९०१६ ward1.chulachuli@gm
ail.com 

५८ चुलाचुली गा. 

पा. 

२ चुलाचुली ३ र ४ रन बहादरु जलम्ब ु ९८१७०५४६६६ तारा काफ्ले  ९८४००१३७०० ward2.chulachuli@gm
ail.com  
 

५९ चुलाचुली गा. 

पा. 

३ चुलाचुली ५ र ६ नर बहादरु लावती ९८०७९६१५४० शाजन्तराम ररमाल ९८६२७५०१४३ ward3.chulachuli@gm
ail.com 

६० चुलाचुली गा. 

पा. 

४ चुलाचुली ७ कालीदास भट्टराई ९८४४६७९५४२ उत्सव कटे्टल ९८४३९६१९८९ ward4.chulachuli@gm
ail.com  

६१ चुलाचुली गा. 

पा. 

५ चुलाचुली ८ र ९ चन्र कुमार थापा ९८५२६६७०६८

० 

पदम पौडले ९८६२१२६०३६ ward5.chulachuli@gm
ail.com  

६२ चुलाचुली गा. 

पा. 

६ साकफारा १ देजख ९ 

सम्म 

हमेन्त राई ९७४२६२२१७५ जडल्लीराम ढुङ्गेल ९८६२६७१७२९ ward6.chulachuli@gm
ail.com 

६३ माईजोगमाइ न. 

पा. 

१ नयाँबजार १, २, ३, 
४, ६, ७, ८ र ९ 

यामकुमार काकी ९८४२६३६३८१ जसता दवेी 

खजतवडा 
९८४२७८००१२ ward1.maijogmaimun

@gmail.com 

६४ माईजोगमाई न. 

पा. 

२ जोगमाई १, २, ३, 
४, ५, ६ र ७ 

डम्बर बहादरु 

सुवेदी 
९८४२६४०४०७ पुजा न्यौपाने ९८६६५५४२८० ward2.maijogmaimun

@gmail.com 

६५ माईजोगमाई न. 

पा. 

३ नाम्साजलङ्ग १, २, 
३ र ४ र   नयाँबजार 

५ 

डम्बर बहादरु 

सुवेदी 
९८४२६४०४०७ पूजा कोईराला ९८६२६८०३९६ ward3.maijogmaimun

@gmail.com 

६६ माईजोगमाई न. 

पा. 

४ नाम्साजलङ्ग ५, ६, 
७, ८ र ९  

यामप्रसाद लामा ९८४४६७२५८० राज दवेान ९८६९३८३८०४ ward4.maijogmaimun
@gmail.com 
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ि.स. न.पा./गा.पा वडा 

न. 
साजबकको गापा/ 

नपा र वडा 
वडा अध्यक्षको वडा सजचवको इमले ठेगाना 
नाम मोवाईल नम्वर नाम मोवाईल नम्वर 

६७ माईजोगमाई न. 

पा. 

५ सोयाङ १ देजख ९ 

सम्म 

गणेश कुमार राई ९८४२७४०८०० सुजशला जमश्र ९८६३७२५५९० ward5.maijogmaimun
@gmail.com 

६८ माईजोगमाइ न. 

पा. 

६ ्याङ १ देजख ९ सम्म दाताराम सन्जेल ९८६२७४६०२६ तुलसा नेपाल ९८४२७६८८५० ward6.maijogmaimun
@gmail.com 

६९ माङ्सेवुङ गा. 

पा. 

१ गजुरमुखी १ देजख ९ 

सम्म 

भक्तराज जलम्ब ु ९८४२७७६८४८ रटका नेपाल ९८१४९७७७८८ mangsebung.w1@gma
il.com 

७० माङ्सेवुङ गा. 

पा. 

२ ईभाङ १, २, ३, ४, 
५ र ९ 

पुष्पराज काकी ९८२४०४१६३६ हमे सागर जघजमरे ९८४००९०४५३ mangsebung.w2@gma
il.com 

७१ माङ्सेवुङ गा. 

पा. 

३ बाँझो ७ र ८ ईभाङ 

६, ७ र ८ 

मैतराज राई ९७४२६४२७७६ शुलभ दाहाल ९८६२६८१५२९ mangsebung.w3@gma
il.com 

७२ माङसेबुङ्ग गा. 

पा. 
 

४ बाँझो २ अमृत बहादरु राई ९८१७९३२३४५ सरीता श्रेष्ठ ९८४२१९०९८४ mangsebung.w4@gma
il.com 

७३ माङसेबुङ्ग गा. 

पा. 

५ बाँझो ९ नरेन्र कुमार राई ९७४२६२५५९७ सुजनल शमाा ९८१४९१९१५१ mangsebung.w5@gma
il.com  

७४ माङसेबुङ्ग गा. 

पा. 

६ बाँझो १, ३, ४, ५ र 

६ 

प्रक्रदप साङपाङ  ९७४२६८०२०९ जसजाना खड्का ९८४४६८३१८६ mangsebung.w6@gma
il.com 

७५ फाकफोकथुम 

गा. पा. 

१ फाकफोक १, २, ३ र 

४ र आमचोक ७, ८, 
र ९ 

टेकजवर जलम्ब ु ९८२५९८४६४५ जतलरुपा राई ९८०६०९०७४४ phakphokthum.ruralmu
ni1@gmail.com 

७६ फाकफोकथुम 

गा. पा. 

२ फाकफोक ५, ६, ७, 
८ र ९ 

याम बहाुुदर 

खत्री पौड्ुेल 
९८६२७६९६३१ लजलता थापा  ९८४३३३३२१७ phakphokthum.ruralmu

ni2@gmail.com 
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ि.स. न.पा./गा.पा वडा 

न. 
साजबकको गापा/ 

नपा र वडा 
वडा अध्यक्षको वडा सजचवको इमले ठेगाना 
नाम मोवाईल नम्वर नाम मोवाईल नम्वर 

७७ फाकफोकथुम 

गा. पा. 

३ आमचोक १, २, ३, 
४, ५ र ६ 

राजन पौडले ९८४२६८९३०० जबिम चौहान ९८४२६७८४८८ phakphokthum.ruralmu
ni3@gmail.com 

७८ फाकफोकथुम 

गा. पा. 

४ फुएत्पा १ देजख ९ 

सम्म 

हररप्रसाद दगंाली ९७४२६०७४८३ लेक बहादरु 

नेम्बाङ 
९८५२६८११९२ phakphokthum.ruralmu

ni4@gmail.com 

७९ फाकफोकथुम 

गा. पा. 

५ लुम्दे १ देजख ८ सम्म जसद्धमान आल े ९८५२६८०६६७ लेक बहादरु 

नेम्बाङ 
९८५२६८११९२ phakphokthum.ruralmu

ni5@gmail.com 

८० फाकफोकथुम 

गा. पा. 

६ एकत्पा १, २, ३ र 

४ र चमैता ७ र ९ 

जडक बहादरु थापा ९८१६९८८७८२ चन्र कला बदबेा  ९८४२७९९३२५ phakphokthum.ruralmu
ni6@gmail.com 

८१ फाकफोकथुम 

गा. पा. 

७ एकत्पा ५, ६, ७, 
८ र ९ 

लोक बहादरु 

गोदार 
९८४२६४७७८५ लक्ष्मी श्रेष्ठ ९८१६९०५८८३ phakphokthum.ruralmu

ni7@gmail.com 
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२.घ. र्िल्लामा भएका एमु्बलेन्सहुकको र्ववरण 
जस.न.ं एम्बलुने्स सचंालक ससं्थाको नाम एम्बलुने सचंालन हन ेस्थान / 

स्थानीय जनकाय 
फोन न.ं 

 
एम्बलुने्स सवारी चालकको 

नाम मोबाइल नं. 
१ नेपाल रेडिस सोसाइटी इलाम न.पा. ७, इलाम ०२७५२०१०२ सनमान तामाङ्ग ९८४२६२७३३३ 
२ भू.पू.सैजनक कल्याणकारी सगंठन इलाम न.पा. ७, इलाम ०२७५२०४८० धन बहादरु मगर ९८४४६२५१५२ 
३ आदशाबहउद्दशे्यीय सहकारी संस्था जल. इलाम न.पा. ७, इलाम ०२७५२०७७६ सुजनल राई ९८६२७७३३०० 
४ पदम कुमारी स्मृजत प्रजतष्ठान इलाम न.पा. १०, इलाम ९८५२६८००३३ बाल कृष्ण संजेल ९८५२६८०२०० 
५ पूवेली जीप तथा याक्सी व्यवसायी संघ इलाम न.पा. ७, इलाम ०२७५२१७४० भरत अजधकारी ९८४२६२७१३९ 
६ इलाम अस्पताल इलाम इलाम न.पा. ७, इलाम ०२७५२००४४ तारा प्रसाद पोखरेल ९८५२६८०६४४ 
७ जनकल्याण सा. पुस्तकालय  इलाम न.पा. ४, इलाम ९८५२६८०२२० फणेन्र सापकोटा ९८५२६८०५२२ 
८ क्रफक्कल प्रा.स्वा.केन्र सूयोदय न.पा., इलाम ०२७५४०१२८ मोहनलाल श्रेष्ठ ९८१५९८५४५४ 
९ रेडिस सोसाइटी, मंगलबारे दउेमाई न.पा., इलाम ९८४२७८४०९४ दवे नारायण ढुङ्गाना ९८४४६३६०५६ 
१० खड्ग जंग योङ्गहाङ्ग स्मृजत प्रजतष्ठान माङसेबुङ इलाम ९८१५९६१४७७ मोहन राई ९८०६०३५२८९ 
११ चमैता सरोकार समाज दउेमाई न.पा., इलाम ९८४२७७५६२४ जतल बहादरु मगर ९८६४५३३५२४ 
१२ महाभारत स्वास्थ्य तथा वातावरण केन्र इलाम न.पा. इलाम ९८१७९८१११२ जविम कुमार श्रेष्ठ ९८१७९८१११२ 
१३ शुभलाभ कृजष सहकारी संस्था जल. सूयोदय न.पा., इलाम ०२७५४०४९९ कुमार गुरुङ्ग ९८४२७४८३३६ 
१४ गैर आवजसय समाज, रोङ सलकपुर, इलाम ९८४२६६३८९९ जनमाल स्याङ्बो ९८६९३८३३७९ 
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अनुसुर्ि ३ उिुरी गुनासो सम्वन्धि 
गनुासो न १ हले्लो सरकारको रटकट न HS WEB 9744 मा जनवेदन परेको जबषयमा जनवेदकलाई जानकारी गराईएको । 
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गुनािो २ को िम्वन्धमा   
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गुनािो ३ को िम्वन्धमा 
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