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जन्म, मतृ्य ुतथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दताा गने) ऐन, २०३३ 

लालमोहर र प्रकाशन मममत 

          २०३३।७।४ 

संशोधन गने ऐन  

१. जन्म, मतृ्य ुतथा अन्य व्यक्तिगत घटना दताा गने  
 (पहहलो संशोधन) ऐन, २०३७     २०३७।५।२६ 

२. जन्म, मतृ्य ुतथा अन्य व्यक्तिगत घटना दताा गने 

 (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०४८       २०४८।७।१४ 

३. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८      २०४८।२।१६ 

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममत 

४. लैहिक समानता कायम गना केही नेपाल 

 ऐन संशोधन गने ऐन, २०६३        २०६३।७।१७ 

५. गणतन्र सदुृढीकरण तथा केही नेपाल  
 काननु संशोधन गने ऐन, २०६६                           २०६६।१०।७ 

६.   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२        २०७२।११।१३ 

७. बालबामलका सम्बन्धी ऐन, २०७५         २०७५।६।२ 

८.   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५           २०७५।११।१९ 

 

२०३३ सालको ऐन नं. ४४ 

........................ 
 

जन्म, मतृ्य,ु हििाह सम्बन्ध हिच्छेद तथा बसाइ सराइ दताा गना बनकेो ऐन 

 

प्रस्तािनााः नेपाल .............. मा बसोबास गने व्यक्तिहरूको जन्म, मतृ्य,ु हििाह सम्बन्ध 
हिच्छेद तथा बसाइ सराइ जस्ता घटना दताा गरी प्रमाणपर हितरण गने सम्बन्धमा कानूनी 
व्यिस्था गना िाञ्छनीय भएकोले, 

                                              

   यो ऐन संित ्२०६५ साल जेठ १५ गते देक्ति लागू भएको । 

 गणतन्र सदुृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा क्तिहकएको । 


    पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधत । 



www.lawcommission.gov.np 
 

2 
 

श्री ५ महाराजामधराज िीरेन्र िीर हिक्रम शाहदेिबाट राहिय पञ्चायतको सल्लाह र 
सम्ममतले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ । 

१. संक्तिप्त नाम, हिस्तार र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “जन्म, मतृ्य ुतथा अन्य व्यक्तिगत 
घटना (दताा गने) ऐन, २०३३” रहेको छ ।  

(२) यो ऐनको हिस्तार नेपाल .......... भर हनेुछ ।  
(३) दफा १ तरुुन्त प्रारम्भ हनेुछ र अरू दफाहरू नेपाल सरकारले नेपाल 

राजपरमा सूचना प्रकाक्तशत गरी तोकेको मममतदेक्ति तोकेको िेरमा प्रारम्भ हनेुछन ्। 

२. पररभाषााः हिषय िा प्रसिले अको अथा नलागेमा यस ऐनमा,– 
(क) “व्यक्तिगत घटना” भन्नाले कुनै व्यक्तिको जन्म, मतृ्य,ु हििाह, सम्बन्ध हिच्छेद् तथा 

बसाइ सराइ सम्िनपुछा । 

(ि) “बसाइ सराइ” भन्नाले ६ महहनाभन्दा बढी अिमधको लामग नेपाल ......... 
मभर एक गाउँपामलका िा नगरपामलकाबाट अको गाउँपामलका िा नगरपामलका 
िेरमा िा हिदेशमा बसाइ सरी जाने िा हिदेशबाट बसाइ सरी आउने कायालाई 
सम्िनपुछा । 

(ग) “पंक्तजकामधकारी” भन्नाले दफा ३ बमोक्तजम मनयिु भएको िा तोहकएको 
पंक्तजकामधकारी  (रक्तजिार) िा स्थानीय पंक्तजकामधकारी सम्िन ुपछा । 

(घ) “पररिारको मखु्य व्यक्ति” भन्नाले पररिारको चाँजोपाँजो ममलाउने िररष्ठ व्यक्ति िा 
पररिारको पालन–पोषण गने व्यक्ति सम्िन ुपछा । 

(ङ) “तोहकएको” िा “तोहकए बमोक्तजम” भन्नाले यस ऐन अन्तगात बनेको मनयममा 
तोहकएको िा तोहकए बमोक्तजम सम्िनपुछा । 

३.  पंक्तजकामधकारी तथा स्थानीय पंक्तजकामधकारीाः (१) यस ऐनको प्रयोजनको लामग नेपाल 
सरकारको राहिय पररचयपर व्यिस्थापन तथा पक्तिकरण हिभागको प्रमिुले 
पंक्तजकामधकारी (रक्तजिार) को रूपमा काम गनेछ ।  

                                              

  गणतन्र सदुृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा क्तिहकएको । 


     ऐन लागू भएको मममत तथा िेर अक्तन्तम पेजमा राक्तिएकोछ । 

    पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधत । 

    केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधत ।  

    दोस्रो संशोधनद्वारा संशोमधत । 

     केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधत ।       
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(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको पंक्तजकामधकारीले तोकेको मापदण्डको आधारमा 
सम्बक्तन्धत गाउँ कायापामलका िा नगर कायापामलकाले गाउँपामलका िा नगरपामलकामा 
कायारत कमाचारीमध्येबाट तोकेको कमाचारीले स्थानीय पंक्तजकामधकारी (रक्तजिार) को 
रूपमा काम गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोक्तजम स्थानीय पंक्तजकामधकारी तोक्दा गाउँपामलका िा 
नगरपामलकाका प्रत्येक िडामा रहने गरी तोक्न ुपनेछ । 

४. व्यक्तिगत घटनाको सूचनााः (१) देहायको अिस्थामा देहायका व्यक्तिले व्यक्तिगत घटना 
दताा गराउनको लामग त्यस्तो घटना घटेको पैंतीस ददनमभर तोहकए बमोक्तजमको फाराम 
भरी स्थानीय पंक्तजकामधकारीको कायाालयमा सूचना गनुा पनेछाः- 

(क) जन्म तथा मतृ्यकुो सूचना बाब,ु आमा, पररिारको कुनै सदस्य िा 
संरिकले, 

(ि) हििाहको सूचना पमत पत्नीले दबैुले, 

(ग) सम्बन्ध हिच्छेदको सूचना पमत िा पत्नीले, 

(घ) बसाई सराईको सूचना बसाई सने पररिार भए पररिारको मखु्य व्यक्तिले 
र पररिार नभए बसाई सराई गने व्यक्तिले । 

(२) व्यक्तिगत घटना नेपाल .......... बाहहर घटेको भए उपदफा (१) 
बमोक्तजम सो घटनाको सूचना ददन ु पने कताव्य भएको व्यक्ति नेपाल ........... मा 
आएपमछ मनजले साठी ददनमभर सूचना ददनपुनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोक्तजम व्यक्तिगत घटनाको सूचना ददन ुपने कताव्य भएको 
व्यक्तिले त्यस्तो सूचना दताा गराउनको लामग कुनै व्यक्तिलाई अमधकृत गना सक्नेछ ।  

(४) उपदफा (१) को िण्ड (क) बमोक्तजम जन्म तथा मतृ्यकुो सूचना ददनपुने 
कताव्य भएको व्यक्ति नभएको अिस्थामा नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना 
प्रकाक्तशत गरी तोकेको व्यक्तिले त्यस्तो सूचना ददनपुनेछ । 

                                                                                                                                                  
 

    बालबामलका सम्बन्धी ऐन, २०७५ द्वारा थप । 

    बालबामलका सम्बन्धी ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधत ।  

    दोस्रो संशोधनद्वारा संशोमधत ।  
 

 गणतन्र सदुृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा क्तिहकएको ।  
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५. व्यक्तिगत घटना दताा गनेाः (१) दफा ४ बमोक्तजमको सूचना प्राप्त हनुासाथ स्थानीय 
पंक्तजकामधकारीले देहायबमोक्तजम गरी त्यस्तो घटना सम्बक्तन्धत दताा हकताबमा दताा 
गनेछाः- 

(क) सूचना ददन आउने व्यक्तिले भरेको फाराम ठीक छ छैन जाची ठीक नभए 
ठीक गना लगाई, र 

(ि) सूचना गना आउने व्यक्ति लेिपढ गना नजान्ने भए मनजले भने बमोक्तजम 
आफैले फाराम भरी िा भना लगाई मनजको ल्याप्चे सहीछाप गराई । 

(२) सम्बन्ध हिच्छेदको सूचना दताा गदाा सो सम्बन्धमा अदालतबाट भएको 
मनणाय समेत हेरी दताा गनुा पनेछ । 

(३) दफा ४ को उपदफा (१) िा (२) मा तोहकएको अिमध नाघेपमछ 
व्यक्तिगत घटना दताा गराउन आएमा स्थानीय पक्तिकामधकारीले पचास रुपैंया दस्तरु मलई 
दताा गनेछ ।  

(४) ........... 
६. प्रमाणपर ददनेाः दफा ५ बमोक्तजम व्यक्तिगत घटनाको सूचना दताा गनाासाथ स्थानीय 

पंक्तजकामधकारीले दफा ४ को उपदफा (१) मा तोहकएका व्यक्तिलाई मनाःशलु्क दतााको 
प्रमाणपर ददनेछ । 

६क. दताा गना तथा प्रमाणपर ददन नहनुेाः (१) यस ऐनमा अन्यर जनुसकैु कुरा लेक्तिएको भए 
तापमन प्रचमलत कानून बमोक्तजम स्िताः बदर हनेु हििाह लगायतका व्यक्तिगत घटनाको 
दताा गना तथा सोको प्रमाणपर ददन ुहुँदैन । 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम व्यक्तिगत घटना दताा गना ल्याएमा सो घटनाको 
बेग्लै अमभलेि रािी सो सम्बन्धमा प्रचमलत कानून बमोक्तजमको कारबाही गना सम्बक्तन्धत 
मनकाय िा अमधकारी समि पेश गनुा पनेछ । 

(३) यस दफामा लेक्तिएको कुनै कुराले स्िताः बदर हनेु हििाहको पररणामबाट 
जक्तन्मएका क्तशशकुो जन्म दताा गनुा पने हिषयलाई प्रमतकूल असर पाने छैन ।  

                                              
    केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधत । 

   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा क्तिहकएको । 
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७. दतााको प्रमाणपरको नक्कल ददन सहकनेाः (१) दफा ६ बमोक्तजम प्रदान गररएको दतााको 
प्रमाणपर हराएमा िा कुनै प्रकारले नष्ट भएमा सरोकारिाला व्यक्तिले सम्बक्तन्धत स्थानीय 
पंक्तजकामधकारीको कायाालयमा मनिेदन ददनपुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम परेको मनिेदनको व्यहोरा मनामसब देिेमा 
सम्बक्तन्धत स्थानीय पंक्तजकामधकारीले तोहकएको दस्तरु मलई दतााको प्रमाणपरको नक्कल 
ददनेछ ।  

८. पररिारको लगत तयार गना कमाचारी िटाउन सहकनेाः (१) व्यक्तिगत घटना दताा गने 
प्रयोजनको लामग पररिारको लगत तयार पाना आिश्यक देक्तिएमा नेपाल सरकारले सो 
कामको लामग कमाचारी िटाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम िहटएको कमाचारीले मागेको हििरण िा सोमधएको 
प्रश्नािलीको जिाफ ददन ुसम्बक्तन्धत व्यक्तिको कताब्य हनेुछ ।  

९. दतााको मान्यतााः दफा ६ बमोक्तजम प्रदान गररएको दतााको प्रमाणपर व्यक्तिगत घटना 
भएको छ भन्न ेकुराको प्रमाण हनेुछ र त्यस्तो प्रमाण कुनै पमन कायाालय र अदालतमा 
पेश गना तथा िैयक्तिक कारोिारमा प्रयोग गना सहकनेछ । 

तर कुनै व्यक्तिले िटु्टा हििरण दाक्तिल गरी दतााको प्रमाणपर मलएको रहेछ भन्ने 
कुरो प्रमाक्तणत हनु आएमा, त्यस्तो दतााको प्रमाणपर रद्द हनेुछ ।  

९क. दताा भएको उमेर, नाम र जात मनाःशलु्क सच्याउन सक्नेाः (१) यो ऐन लागू भएपमछ 
जन्मेको बच्चाको उमेर, नाम िा जात यस ऐनबमोक्तजम एक पटक दताा भई दतााको 
प्रमाणपर प्रदान गररए पमछ सच्याउन परेमा त्यस्को लामग सम्बक्तन्धत व्यक्तिले त्यसरी 
दतााको प्रमाणपर प्रदान गररएको मममतले ६ महहनामभर स्थानीय पंक्तजकामधकारीको 
कायाालयमा तोहकएको ढाँचामा दरिास्त ददन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम ददएको दरिास्त प्राप्त हनु आएपमछ स्थानीय 
पंक्तजकामधकारीले सो सम्बन्धमा छानिीन गरी दताा हकताबमा र दतााको प्रमाणपरमा 
रहेको उमेर, नाम िा जात मनाःशलु्क सच्याई ददन सक्नेछ । 

                                              
 


    पहहलो संशोधनद्वारा थप । 


   दोस्रो संशोधनद्वारा क्तिहकएको । 

 


   दोस्रो संशोधनद्वारा संशोमधत । 

    केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधत । 
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(३) यस ऐन बमोक्तजमको दताा हकताबमा र प्रदान गररएको दतााको प्रमाणपरमा 
रहेको कुनै व्यक्तिको उमेर, नाम िा जात यस दफा बमोक्तजम बाहेक प्रचमलत अन्य कुनै 
पमन कानून बमोक्तजम सच्याउन सहकने छैन ।  

१०. व्यक्तिगत घटना दताा हकताब मनरीिण गना सहकनेाः कुनै व्यक्तिले ............... 
स्थानीय पंक्तजकामधकारीको कायाालयमा रहेको व्यक्तिगत घटना दताा हकताब मनरीिण गना 
चाहेमा तोहकएको दस्तूर मलई सम्बक्तन्धत पंक्तजकामधकारीले दताा हकताब मनरीिण गना ददन 
सक्नेछ । 

११. अमभलेि राख्न ुपनेाः सबै स्थानीय पंक्तजकामधकारीको कायाालयले महहनैहपच्छे दताा भएको 
व्यक्तिगत घटनाको हििरण पंक्तजकामधकारी कहा ँ यथाशीघ्र पठाउन ु पनेछ र 
पंक्तजकामधकारीले पमन त्यसरी प्राप्त हनु आएको हििरण संकलन एिं हिश्लषेण गरी 
व्यक्तिगत घटना दतााको अमभलेि अध्यािमधक गरी िाहषाक नतीजा समेत प्रकाक्तशत 
गनुापनेछ । 

११क. एकीकृत हिद्यतुीय प्रणालीको मनमााणाः (१) नेपाल सरकारले व्यक्तिगत घटना दतााको 
लामग एकीकृत हिद्यतुीय प्रणालीको मनमााण गरी संचालनमा ल्याउने छ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम संचालनमा ल्याइएको हिद्यतुीय प्रणालीमा 
गाउँपामलका िा नगरपामलकालाई पहुँच ददइनेछ र गाउँपामलका िा नगरपामलकाले 
व्यक्तिगत घटना दताामा त्यस्तो प्रणालीको अिलम्िन गनुा पनेछ । 

१२. गाउँपामलका िा नगरपामलकाको कताव्याः (१) यो ऐन बमोक्तजम दताा गराउन ु पने 
व्यक्तिगत घटना भएको थाहा पाएमा सम्बक्तन्धत गाउँपामलका िा नगरपामलकाले 
सम्बक्तन्धत व्यक्तिलाई सम्िाई बिुाई त्यस्तो घटनाको सूचना दताा गने सम्बन्धमा 
आिश्यक सहयोग गनुापनेछ । 

(२) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगात बनेको मनयम बमोक्तजम गनुापने कामको 
मसलमसलामा िहटएका कमाचारी िा स्थानीय पंक्तजकामधकारीलाई आिश्यक सहयोग गनुा 
गाउँपामलका िा नगरपामलकाको कताव्य हनेुछ । 

१३. दण्ड सजायाः (१) दफा ८ को उपदफा (२) बमोक्तजम मामगएको हििरण िा सोमधएको 
प्रश्नािलीको जिाफ नददनेलाई बढीमा दईु सय रूपैयाँसम्म जररिाना हनेुछ । 

                                              
 

 

 

     केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप । 

     केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधत । 
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(२) कसैले अरुलाई दाुःि ददने िा व्यक्तिगत लाभ गने मनयतले िठु्ठो 
व्यक्तिगत घटनाको सूचना ददएको प्रमाक्तणत भएमा त्यस्तो िठु्ठो सूचना ददने व्यक्तिलाई 
बढीमा एक सय रुपैयाँसम्म जररिाना िा एक महहनासम्म कैद िा दिैु हनेुछ र त्यस्तो 
घटना दताा भइसकेको रहेछ भने सो दताा रद्द हनेुछ । 

(३) कसैले आफनो क्तजम्मामा रहेको व्यक्तिगत घटना सम्बन्धी सूचना फाराम िा 
दताा हकताब िा पररिार लगत जानी–जानी नष्ट गरेमा िा व्यक्तिगत लाभ िा अनमधकृत 
कामको लामग प्रयोग गरेमा मनजलाई तीन महहनासम्म कैद िा तीन सय रूपैयाँदेक्ति छ 
सय रुपैयाँसम्म जररिाना िा दिैु सजाय गना सहकनेछ । 

(४) कसैले व्यक्तिगत घटना दताा गराउन आउने व्यक्तिलाई दताा गराउन 
रोकेको िा छेकथनु गरेको िा भड्काएको ठहरेमा मनजलाई बढीमा दईु सय रुपैयाँसम्म 
जररिाना हनेुछ । 

१४. नेपाल सरकार िादी हनुेाः दफा १३ अन्तगात सजाय हनेु मदु्दा नेपाल सरकार िादी   
हनेुछ । 

१५. मदु्दा हेने अमधकारी र कायाहिमधाः (१) दफा १३ अन्तगात सजाय हनेु मदु्दाको कारिाई र 
हकनारा गने अमधकार प्रमिु क्तजल्ला अमधकारीलाई हनेुछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम मदु्दाको कारिाई गदाा प्रमिु क्तजल्ला अमधकारीले 
हिशेष अदालत ऐन, २०५९ बमोक्तजमको कायाहिमध अपनाउनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोक्तजम प्रमिु क्तजल्ला अमधकारीले गरेको मनणाय उपर 
क्तजल्ला अदालतमा पनुरािेदन लाग्नेछ । 

१६. बाधा अडकाउ फुकाउन ेअमधकाराः यो ऐनमा लेक्तिएको कुनै कुरा कायााक्तन्ित गना बाधा 
अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो बाधा अडकाउ फुकाउन नेपाल राजपरमा सूचना 
प्रकाक्तशत गरी आिश्यक आदेश जारी गना सक्नेछ । 

१७. मनयम बनाउन े अमधकाराः (१) यस ऐनको उद्देश्य कायााक्तन्ित गनाको लामग नेपाल 
सरकारले मनयमहरू बनाउन सक्नेछ । 

                                              

    केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधत । 

    पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधत ।  

     पहहलो संशोधनद्वारा थप ।  

    केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधत ।  
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(२) उपदफा (१) ले ददएको अमधकारको सिासामान्यतामा प्रमतकूल प्रभाि 
नपने गरी िासगरी देहायका हिषयहरूमा मनयमहरू बनाउन सहकनेछाः- 

(क) यस ऐन बमोक्तजम भनुापने व्यक्तिगत घटनाको सूचना फाराम तथा 
स्थानीय पंक्तजकामधकारीको कायाालयमा रहने दताा हकताब 
सम्बन्धमा, 

(ि) व्यक्तिगत घटनाको दतााको प्रमाणपर सम्बन्धमा, 
(ग) व्यक्तिगत घटनाको दतााको प्रमाणपरको नक्कल तथा दताा 

हकताबको मनरीिण दस्तरु सम्बन्धमा, 
(घ) पररिारको लगत तयार गने आिश्यक हििरण िा प्रश्नािलीको 

ढाँचा तोक्ने सम्बन्धमा, 
(ङ) हििरण सच्याउने सम्बन्धमा,  
(च) बच्चाको नाम दताा गने र दताा भइसकेको नाम फेने सम्बन्धमा । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

   दोस्रो संशोधनद्वारा संशोमधत । 

रष्टव्याः  
१. जन्म, मतृ्य ु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दताा गने) (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०४८ द्वारा रुपान्तर भएका 

शब्दहरुाः- 
“गाउँ पञ्चायत िा नगर पञ्चायत” को सट्टा “गाउँ िा नगर प ञ्चायत” िा “स्थानीय पञ्चायत” को 

सट्टा “गाउँ हिकास समममत िा नगरपामलका” । 

२. हिशेष अदालत ऐन, २०५९ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरु ःाः– 

  “ हिशेष अदालत ऐन, २०३१ ” को सट्टा “ हिशेष अदालत ऐन, २०५९” । 

३. केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरूाः–  
                  “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । 

४. केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरूाः–  
 “गाउँ हिकास समममत” को सट्टा “गाउँपामलका ” र “पनुरािेदन अदालत” को सट्टा “उच्च अदालत” । 



www.lawcommission.gov.np 
 

9 
 

ऐनको प्रारम्भ हनु बाकँी दफाहरु प्रारम्भ भएका क्तजल्ला र मममत 

 

मस.न. क्तजल्लाको नाम ऐनको प्रारम्भ 
भएको मममत 

नेपाल राजपरमा 
प्रकाशन मममत 

१. िापा, रौतहत, मोरि, काठमाडौं, सप्तरी, कहपलिस्त,ु 

महोत्तरी, बाँके, सलााही र कंचनपरु (१०)  
२०३४।१।१ २०३३।२।२९ 

२. िारा, पसाा, धनषुा र सनुसरी (४) २०३५।१०।१ २०३५।८।२६ 
३. मसरहा (१) २०३५।११।१ २०३५।८।२६ 
४. रुपन्देही र निलपरासी (२)  २०३५।१२।१ २०३५।८।२६ 
५. क्तचतिन, मकिानपरु, बददाया र कैलाली (४)  २०३६।१।१ २०३५।८।२६ 
६. काभ्रपेलाञ्चोक, कास्की र पाल्पा (३) २०३६।१।१ २०३६।११।१ 
७. लमलतपरु, भिपरु र सिेुत (३) २०३६।११।१ २०३६।११।१ 
८. दाि (१) २०३६।१२।१ २०३६।११।१ 
९. तनहुँ, निुाकोट र धाददि (२) २०३७।९।१ २०३७।७।२५ 
१०. इलाम र धनकुटा (२) २०३७।१०।१ २०३७।७।२५ 
११. जमु्ला (१) २०३७।१२।१ २०३७।७।२५ 
१२. गोरिा (१) २०३८।८।१ २०३८।८।१ 
१३. मसन्धलुी र उदयपरु (२) २०३८।९।१ २०३८।८।१ 
१४. स्यािजा (१) २०३८।१०।१ २०३८।८।१ 
१५. मसन्धपुाल्चोक (१) २०३८।११।१ २०३८।८।१ 
१६. रसिुा (१) २०३८।१२।१ २०३८।८।१ 
१७.
  

पाँचथर, ताप्लेजिु, तेह्रथमु, भोजपरु, संििुासभा, 
सोलिुमु्ब,ु ओिलढंुगा, िोटाि, रामेछाप, दोलिा, 
लमजिु, मनाि, म्याग्दी, बाग्लिु, पिात, मसु्ताि, 

अघाािाँची, गलु्मी, प्यूठान, सल्यान, रोल्पा, रुकुम, 

डोल्पा, मगु,ु हमु्ला, कामलकोट, जाजरकोट, दैलेि, 

अछाम, डोटी, बाजरुा, बिाि, दाच ुाला, बैतडी र 
डडेलधरुा (३५)  

२०४७।१।१
  

२०४६।१२।६ 

 

 

   

    

   

 


