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सचुनाको हकसम्बन्त्धी ऐन २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) र (४) र जनयमावली २०६५ को 

जनयम ३ बमोजिम प्रकाजशत गररएको जबवरण 

आ.व.२०७६/०७७(२०७६ साल श्रावण देजख आजिन मसान्त्त सम्मको ) 

१. जिल्ला प्रशासन कायाालयको स्वरुप र प्रकृजत  

भरुकुको दैतनक प्रशासन रगामि कानूनी याज्मको अव धायणाराई कामााधवमनभा ल्माई शाजधि ¸ 
अभनचमन य सशुासन कामभ गने सधदबाभा गहृ प्रशासनको भहत्वऩूणा बतूभका यहधछ ।  वव.सॊ. 
२०२८ सारभा जायी बएको स्थानीम प्रशासन ऐन २०२८ फभोजजभ जजल्राको  गहृ प्रशासन 
सॊचारन गना प्रत्मेक जजल्राभा एउटा जजल्रा प्रशासन कामाारम यहने व्मवस्था गये अनसुाय गलु्भी 
जजल्राभा ऩतन जजल्रा प्रशासन कामाारमको स्थाऩना  बएको हो । हार मो कामाारम येसङु्गा 
नगयऩातरका वडा नॊ ८ िम्घासभा अवजस्थि छ । 

गलु्भी जजल्राभा २ वटा नगयऩातरका य १० गाउॉऩातरका गयी १२ वटा स्थानीम िहहरु 
विमातसर यहेका छन ्बने मस अधिगाि ९३ वटा वडा कामाारमहरु यहेका छन ्। नेऩार 
सयकाय¸ गहृ भधरारम अधियगाि यहेको मस कामाारमरे भरुि: जजल्राभा सवु्मवस्था¸ शाजधि सयुऺा 
ववऩद् व्मवस्थाऩन ¸ नागरयकिा/याहदानी ववियण रगामि जजल्राका ववतबन्न कामाारमहरुफीच 
सॊस्थागि सभधवम गदै ¸ ववकास तनभााणको अनगुभन य सावाजतनक अऩयाध सम्फधधी भदु्धाहरु 
कायवाही य वकनाया रगाउने सभेिका कामागदै मस जजल्राका करयफ ३ राख जनिाभा  नेऩार 
सयकायको प्रतितनतधको रुऩभा यही सावाजतनक सेवा ववियण (Public Service Delivery) राई प्रबावकायी 
वनाई सशुासनको प्रत्माबतूिगने सभेिका कामाहरु गदाछ । 

२. जिल्ला प्रशासन कायाालयको काम कताव्य र अजधकार  

 सवायी साधन सॊचारन सम्फधधी कानूनको कामााधवमन।  

 गैयसयकायी सॊघ सॊस्था दिाा य नवीकयण ।  

 स्थानीम प्रशासनको सञ्चारन ।  

 नागरयकिा ववियण ।  

 फार कल्माण िथा फार अतधकाय सॊयऺण ।  

 भ्रष्टचाय तनमधरण । 

 कामाारम तनयीऺण िथा अनगुभन ।  

 कल्माण धन य फेवारयसी धनको व्मवस्थाऩन ।  
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 जचठ्ठा जवुा आददको तनमधरण ।  

 सावाजतनक स्थानभा अवाञ्छनीम व्मवहायको योकथाभ¸भादक ऩदाथा̧ सावाजतनक 
अऩयाध आददको तनमधरण ।  

 ववऩद् व्मवस्थाऩन ।  

 भआुब्जा  तनधाायण  िथा ववियण ।  

 ऩयुस्काय िथा सजाम सम्फधधी कायवावह य तसपारयस  

 जजल्रा तबर यहेको नेऩार सयकायको सफै सम्ऩिीको येखदेख¸सम्बाय य भभाि गने    

          गयाउने ।  

 याहदानी ववियण । 

 रागू औषध तनमधरण य प्रशासन  

 जजल्रा जस्थि कायागायको अनगुभन¸तनमभन य तनमधरण । 

 द्धधद् प्रबावविको ऩवहचान िथा याहि ववियण ।  

 नािा प्रभाजणि ।  

 तनवााचन सम्फधधी गहृ भधरारम य तनवााचन आमोगको आदेश तनदेशन कामााधवमन  

 जजल्रा स्ियभा नेऩार प्रहयी य सशस्त्र प्रहयीको ऩरयचारन य प्रमोग ।  

 याविम अनसुधधानसॉगको सभधवम सूचना सङ्करन य ववश्लषेण । 

 जजल्राभा सॊचातरि  ववकास तनभााण कामाभा सहमोग ।  

 कानून फभोजजभ िोवकए अनसुाय ववतबन्न भदु्दाको सरुु कायवाही य वकनाया गने ।  

 सयकायी वा सावाजतनक जग्गाभा घय फनाएभा योक्का गने य बत्काउने ।  

 जजल्रा तबरको सावाजतनक ऩाटी¸ऩौवा¸धाया¸कुवा¸सत्तर¸भजधदय य धभाशारा आददको 
रगि   याख्न े।  

 नेऩार सयकाय य गहृ भधरारमफाट तनदेजशि कामाहरु 
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३. जिल्ला प्रशासन कायाालयमा रहने कमाचारी संख्या र काया जववरण  

तस.नॊ दजाा   शे्रणी  सॊख्मा  ऩतुिा रयक्त  कामा वववयण  
१ प्रभखु जजल्रा 

अतधकायी  

या.ऩ.प्रथभ  १ १ - जजल्राभा नेऩार सयकायको 
प्रतितनतधको रुऩभा यही जजल्राभा 
शाजधि सवु्मवस्था¸ सशुासन य 
सयुऺा व्मवस्था तभराउने । 

२ सहामक प्रभखु 
जजल्रा अतधकायी  

या.ऩ.वद्धिीम  १ - १ प्रत्मामोजजि अतधकाय फभोजजभ 
कामा गने ।  

३ प्रशासकीम अतधकृि  या.ऩ. ििृीम २ २ - प्रत्मामोजजि अतधकाय फभोजजभ 
कामा गने ।  

४ नामव सबु्फा  या.ऩ.अनॊ.प्रथभ ७ ६  
स्थामी 

१ कयाय 

 पाॉट प्रभखु बई सम्फजधधि पाॉटरे 
गने िोवकएका कामा सम्ऩादन गने 

५ रेखाऩार  या.ऩ.अनॊ.प्रथभ १ १ - तनमभानसुाय रेखा सम्फधधी शे्रस्िा 
याख्ने̧ रेखाऩयीऺण गयाउने । 

६ कम््मटुय अऩयेटय  या.ऩ.अनॊ.प्रथभ २ १ स्थामी  
१ 

कयाय 

- सूचना प्रववतध िथा कम््मटुय 
सम्फधधी कामा गने । 

७ खरयदाय  या.ऩ.अनॊ.वद्धिीम ४ ३ १ सम्फजधधि पाॉट प्रभखकुो 
भािहिभा यही िोवकएको कामा 
गने । 

८ ह.स.चा. शे्रणी वववहन  २ २ 
कयायभा 

- सवायी साधन चराउने  य 
आवश्मकिानसुाय कामाारमको 
अधम काभकाज गने । 

९ कामाारम सहमोगी  शे्रणी वववहन  ७ ३ स्थामी 
३ कयाय 

१  सयसपाई जचठ्ठी ऩर रगामिका 
कामा गने । 

 जम्भा  २७ २४ ३  

४. जिल्ला प्रशासन कायाालयबाट प्रदान गररने सेवा  

क) स्थानीम प्रशासन िथा शाजधि सयुऺा सम्वधधी सेवा : 
 नाभ,थय वा उभेय आदद प्रभाजणि । 

 नावारकको उभेय प्रभाजणि । 

 ऩारयवारयक ऩेधसन  ,शऩथ ऩर य यहरऩहर सम्वधधी तसपारयस  । 

 दतरि  ,आददवासी जनजाति प्रभाजणि  । 

 ऩरऩतरका दिाा । 

 छाऩाखाना दिाा । 

 ऩारयवारयक वववयण प्रभाजणि । 

 नािा प्रभाजणि । 
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 ववववध कामा । 

ख) याहदानी सम्वधधी सेवा: 
 याहदानी पायाभ सॊकरन । 

 द्रिु सेवा अतबरेख प्रभाजणि । 

 याहदानी ववियण । 

 MRP को वववयण सॊशोधन । 

ग) नागरयकिा सम्वधधी सेवा: 
 वॊशजको आधायभा नागरयकिाको प्रभाण ऩर ववियण । 

 वैवावहक अॊगीकृि नागरयकिाको प्रभाण ऩर ववियण । 

 नागरयकिाको प्रभाण ऩरको प्रतितरवऩ ववियण । 

 नाभ थय जधभ तभति सॊशोधन । 

घ) भदु्दा िथा ठाडो उजयुी सम्वधधी सेवा: 
 गनुासो वा ठाडो उजयुी । 

ङ) हािहतिमाय इजाजि िथा नवीकयण सम्वधधी सेवा: 
 हािहतिमाय इजाजि  ,नाभसायी ,नवीकयण य स्वातभत्व हस्िाधियण  । 

च) सॊस्था दिाा िथा नवीकयण सम्वधधी सेवा : 
 सॊस्था दिाा । 

 सॊस्था नवीकयण । 

 सॊस्थाको ववधान सॊशोधन । 

 जजल्राभा सॊस्थाको शाखा खोल्ने स्वीकृति । 

छ) आऩूतिा व्मवस्था अनगुभन सम्वधधी सेवा: 
 सहज आऩूतिा व्मवस्थाऩन सतुनजिि गनाका रातग वजाय अनगुभन िथा तनमभन । 

ज) ववऩद् व्मवस्थाऩन सम्वधधी सेवा: 
 जजल्रा ववऩद व्मवस्थाऩन सतभतिको वैठक व्मवस्थाऩन । 

 ववऩद् सम्वधधी कामामोजना तनभााण । 

 ववऩद् धमूनीकयणका रातग िमायी । 

 ववऩद् बएको ऺति वववयण सॊकरन । 

 ववऩद् ऩीतडि बएकाहरुराई ऺतिऩूतिा एवॊ याहि ववियण िथा ऩनु :स्थाऩना  । 

झ)  अजख्िमाय दरुुऩमोग अनसुधधान सम्वधधी सेवा: 
 अजख्िमाय दरुुऩमोग सम्वधधी उजयुी एवॊ तनवेदनहरु उऩय छानतफन। 

ञ)  सशुासन/ सावाजातनक सेवा प्रवाह सम्फजधध सेवाहरु 
 सहामिा क  ऺ सञ्चारन 

कामाारमफाट प्रवाह हनुे ववतबन्न सेवाहरुको प्रविमाका वायेभा सेवाग्राहीहरुराइ 
सहमोग गने साथै तनवेदन , पायभहरुसभेि Help Desk फाटै रेख्ने /बने व्मवस्था 
तभराइएको छ ।  
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 सेवाग्राहीहरुका रातग तनशलु्क इधटयनेटय सेवा य शदु्व खानेऩानीको सवुवधा 
सेवाग्राही भैरी कामाारम वािावयण तनभााणका रातग कामाारम ऩरयसय तबर Free Wifi, 
शदु्व खानेऩानी(िािो,जचसो) को व्मवस्था तभराइएको छ । आभ नागरयकराई सूचनाको 
ऩहुॉच ऩमुााउनको रातग तनशलु्क इधटयनेट सेवारे सहज िलु्माएको छ ।  
सेवाग्राहीहरुरे सेवा प्रातप्तको िभभा गनुाऩने प्रतिऺाको सभम व्मवस्थाऩनका रातग 
उक्त सेवाहरु प्रमोग गने गयेका छन ्। 

 सेवाग्राहीहरुका रातग तनशलु्क फ्माक्स य टेतरपोन सेवा 
कामाारमभा सेवा तरन आउने सेवाग्राहीको आवश्मक कागजाि भगाउन िथा ऩठाउन 
कामाारमभै तनशलु्क फ्माक्स य टेतरपोन सेवा उऩरब्ध गयाईएको छ ।  

 रैवङ्गक भैरी शौचारम व्मवस्थाऩन 
कामाारमभा ऩरुुष िथा भवहरा सेवाग्राहीहरुको रातग छुट्टा छुटै्ट सपा िथा ऩमााप्त 
ऩानीको सवुवधा सवहिको शौचारमको व्मवस्था गरयएको छ ।  

 कामाारमका गतिववतधहरु Web site/Facebook page भापा ि तनमतभि रुऩभा अद्यावतधक 

कामाारमका सम्ऩूणा गतिववतध ,  प्रगिी वववयण ¸ सूचना, जानकायीहरुराइ कामाारमको 
Web site/Facebook page भापा ि तनमतभि रुऩभा अद्यावतधक  गयी सावाजातनक गने 
गरयएको छ । जसफाट सेवाग्राहीहरुको सचुनाको हक कामााधवमनभा सतुनजिि बएको 
छ । 

 कामाारमको भातसक प्रगति Web Site भापा ि सावाजातनक 

कामाारमरे भातसक रुऩभा सम्ऩादन गयेका कामाहरुको सॊख्मात्भक वववयण कामाारमको 
Web site भापा ि सावाजातनक गने गरयएको छ । जसफाट कामाारमको कामासम्ऩादन 
अवस्थाका फायेभा सयोकायवाराहरु राइ जानकायी हनुेछ । 

 ववद्यिुीम (ई) हाजजयी सञ्चारन 

जजल्रा प्रशासन कामाारम  गलु्भीभा कामायि सफै कभाचायीहरुको ई – हाजजयीराई 
अतनवामा गरयएको छ ।ई-हाजजयी भापा ि कभाचायीहरुको सभम ऩारनाको तनमभन गने 
गरयएको छ ।     

 

 वजाय अनगुभन 

स्थानीम िहको सभधवमभा फजाय अनगुभन कामाराई तनयधियिा ददईएको छ ।   

 सशुासन मकु्त सेवाभैरी कामाारम फनाउने कामामोजना िमाय गरयएको जसअधिगगाि : 

• सेवाग्राहीको प्रवेशद्धायभा सहामिा कऺको स्थाऩना 
• कभाचायीको स्ऩष्ट कामा जजम्भेवायी य तनमतभि अनगुभनको व्मवस्था 
• कामाारमको अतबरेख प्रणारीराई कम््मटुयकृि 

• प्रववतधभैरी सेवाप्रवाह 
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• तडजीटर नागरयक वडाऩर सभेिको व्मवस्था  

• सेवाग्राहीको प्रमोजनाथा छुटै्ट टेतरपोन राईन य फ्माक्सको व्मवस्था 
• सेवाग्राहीको ववश्राभ कऺको व्मवस्था 
• सेवाग्राहीरे फाहीयी जजल्राफाट जटुाउनऩुने अधम प्रभाण कागजािहरु 

कामाारमकै िपा फाट जझकाइने व्मवस्था 
• पोटो, याहदानी पायाभ , पोटोकऩी जस्िा कामाभा सेवाग्राही ठतगने अवस्थाको 

अधत्म गयी सहज भूल्मभा सेवा तरने व्मवस्था 
• कामाारमभा ववचौतरमाको प्रवेशराई तनषशे  

• बिाचायभा शूधम सहनजशरिाको नीति कामााधवम गरयएको  

• सेवा प्रबावकायीिाको रातग स्थानीम िहसॉग सभधवम 

• सेवाग्राहीको प्रकृिी अनसुाय सेवा प्रवाहको व्मवस्था 
• वववाद, द्धधद्ध य गनुासोराई ित्कार सम्फोधन गने व्मवस्था 
• अऩयाध जधम गतिववतधराई कडा तनगयानी 
• तनमतभि फजाय अनगुभन 

• याविम स्ियका गौयवका आमोजना िथा जजल्रास्ियका कामािभहरुको 
कामााधवमनभा तनमतभि अनगुभन, सहजजकयण य तनदेशन  

५. सेवा प्रदान गने तनकामको शाखा य जजम्भेवाय अतधकायी, सम्फजधधि शाखा प्रभखु 

तस.नॊ शाखाको नाभ  ऩद जजम्भेवाय ऩदातधकायी  सम्ऩका  नॊ. कामा वववयण  

१ स्थानीम 
प्रशासन / 
शाजधि सयुऺा 

प्र.जज.अ. श्री मदनुाथ ऩौडेर 9857017777 जजल्राको सभग्र साभाधम 
प्रशासन सॊचारन¸ 

कभाचायी प्रशासन 
सम्फधधी आधिरयक  
व्मवस्थाऩन¸ ववऩद् 
व्मवस्थाऩन य शाजधि 
सयुऺा सम्फधधी सम्ऩूणा 
कामा   

प्र.अतधकृि श्री रक्ष्भण ऩाण्डे  9857067244 
नामव सबु्फा श्री िलु्सीयाभ धमौऩाने 9847071260 

खयीदाय श्री कभरा ऩधथी   9849028541 

२ भदु्दा िथा 
हाि हतिमाय 

प्र.जज.अ. श्री मदनुाथ ऩौडेर 9857017777 भदु्दा दिाा भदु्दा 
व्मवस्थाऩन ठाडो उजयुी 
िथा गनुासो उऩय 
कायवाही य तसपारयस ।  

प्र.अतधकृि श्री रक्ष्भण ऩाण्डे  9857067244 
नामव सबु्फा श्री जमश्वय ऩधथी 9857061822 

नामव सबु्फा श्री नेर प्रसाद ऩधथी 9847184140 

का.स. श्री ऩधुम प्रसाद ऩधथी 9847071298 

३. नागरयकिा 
शाखा  

प्र.अतधकृि श्री उद्धव ऩधथी  985706724२ वॊशज¸जधभको आधायभा 
नागरयकिा प्रदान गने 
अॊगीकृि नागरयकिाका 
हकभा प्रकृमा ऩयुा गयी 
ऩेश गने । नाफारक 
ऩरयचम ऩर जायी गने 

नामव सबु्फा श्री तडल्रीयाज ऩोख्ररे 9857067904 
कम््मटुय अऩयेटय श्री कृष्ण ऩधथी 9847106668 
नामव सबु्फा श्री भेघप्रसाद ऩोख्ररे  9847167564 
कम््मटुय अऩयेटय श्री समुा प्रसाद ऩधथी  9857064699 
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साथै तनमभानसुाय 
प्रतितरवऩ जायी गने 

 

५ याहदानी  प्र.अतधकृि श्री रक्ष्भण ऩाण्डे  9857067244 याहदानी पायाभ 
सॊकरन¸ िमायी याहदानी 
ववियण ¸  

ना.स.ु श्री मभकरा ऩाण्डे 9847071266 

६. जजधसी शाखा ना.स.ु श्री नेरप्रसाद ऩधथी 9847184140 जजधसी व्मवस्थाऩन 
सम्फधधी कामा गने 

७. आतथाक 
प्रशासन शाखा 

रेखाऩार श्री ससु्भा भयातसनी  9858757576 याजश्व य आतथाक 
कायोवाय सम्फधधी कामा  

८. दिाा/चरानी खरयदाय श्री चेिनायामण खनार(काज) 9847105149 जचठी ऩर दिाा िथा 
चरानी सम्फधधी कामा 

९. सहामिा कऺ खरयदाय श्री मवुयाज भयातसनी (काज) 9847187915 सेवाग्राहीको रातग 
तनवेदन बने/बयाउने य 
काभभा सहजीकयण गने 

६. सेवा प्राप्त गना राग्ने दस्ियु य अवतध  
     (नागरयक वडाऩरानसुाय) 

तस .नॊ.  प्रदान गरयने सेवा राग्ने दस्ियु रु राग्ने अवतध कैवपमि 

१ वॊशजको आधायभा नेऩारी 
नागरयकिाको प्रभाण ऩर ववियण 

रु १०।- को हरुाक वटकट प्रविमा ऩगेुकै 
ददन 

 

२ नागरयकिाको प्रतितरवऩ ववियण रु १५।– को हरुाक 
वटकट 

प्रविमा ऩगेुकै 
ददन 

 

३ वैवावहक अॊतगकृि नागरयकिाको प्रभाण 
ऩर ववियण 

रु १०।– को हरुाक 
वटकट 

प्रविमा ऩगेुकै 
ददन 

 

४ याहदानी पायाभ सॊकरन नावारक (५ वषा) रु 
२५००।– 

साधायण  रु ५००० 

दोब्फय रु १०००० 

प्रविमा ऩगेुकै 
ददन 

 

५ द्रिु सेवा अतबरेख प्रभाजणि – प्रविमा ऩगेुकै 
ददन 

 

६ याहदानी ववियण – िरुुधि  

७ गनुासो वा ठाडो उजयुी रु १०।– को हरुाक 
वटकट 

 मथाशीघ्र  

८ नाभ,थय उभेय आदद प्रभाजणि रु १०।– को हरुाक वटकट प्रविमा ऩगुेकै 
ददन 

 

९ नावारकको उभेय प्रभाजणि रु १०।– को हरुाक 
वटकट 

प्रविमा ऩगेुकै 
ददन 
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तस .नॊ.  प्रदान गरयने सेवा राग्ने दस्ियु रु राग्ने अवतध कैवपमि 

१० ऩारयवारयक ऩेधसन  ,शऩथ ऩर य 
यहरऩहर सम्वधधी तसपारयस 

रु १०।– को हरुाक 
वटकट 

प्रविमा ऩगेुकै 
ददन 

 

११ सॊस्था दिाा रु १¸०००।- प्रविमा ऩगेुकै 
ददन 

 

१२ सॊस्था नवीकयण रु ५००।- प्रविमा ऩगेुकै 
ददन 

 

१३ सॊस्थाको ववधान सॊशोधन रु १०।– को हरुाक 
वटकट 

प्रविमा ऩगेुकै 
ददन 

 

१४ जजल्राभा सॊस्थाको शाखा खोल्ने 
स्वीकृति 

रु १०।– को हरुाक 
वटकट 

प्रविमा ऩगेुकै 
ददन 

 

१५ दतरि  ,आददवासी/जनजािी तसपारयस  रु १०।– को हरुाक 
वटकट 

प्रविमा ऩगेुकै 
ददन 

 

१६ ऩरऩतरका दिाा दैतनक १,०००।- 

साप्तावहक ५००।- 

ऩाजऺक ३००।-  

भातसक २००।-  

प्रविमा ऩगेुकै 
ददन 

 

१७ छाऩाखाना दिाा रु १,०००।- प्रविमा ऩगेुकै 
ददन 

 

१८ हािहतिमाय नाभसायी रु १,०००।- प्रविमा ऩगेुकै 
ददन 

 

१९ हािहतिमाय नवीकयण रु १,०००।- प्रविमा ऩगेुकै 
ददन 

 

२० नाभ,थय जधभ तभति सॊशोधन रु १,०००।- प्रविमा ऩगेुकै 
ददन 

 

२१ नािा प्रभाजणि रु १०।– को हरुाक 
वटकट 

प्रविमा ऩगेुकै 
ददन 

 

२२ ऺतिऩूतिा एवॊ याहि ववियण रु १०।– को हरुाक 
वटकट 

प्रविमा ऩमुााएय  

२३ सावाजतनक अऩयाध सम्वधधी भदु्दा रु १०।– को हरुाक 
वटकट 

कानून वभोजजभ  

२४ अजख्िमाय दरुुऩमोग सम्वधधी भदु्दा रु १०।– को हरुाक 
वटकट 

मथाशीघ्र  

२५ अधम भदु्दा रु १०।– को हरुाक 
वटकट 

मथाजशघ्र  

२६ ववष्पोटक ऩदाथा ईज्जाि –ऩर  - मथाजशघ्र  

२७ ववष्पोटक ऩदाथा ईज्जाि –ऩर 
नववकयण 

रु. ५० /–  प्रविमा ऩगेुकै 
ददन 

 



  जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् गलु्मी  
9 

 

 ७.तनणाम गने प्रविमा य अतधकायी : 
क) तनणाम गने प्रकृमा : सयकायी तनणाम प्रविमा सयरीकयण तनदेजशका , २०६५ एवॊ सूचनाको हक 

सम्वधधी ऐन, २०६४ रगाएि प्रचतरि कानून फभोजजभ । 

ख) तनणाम गने अतधकायी : 
 प्रभखु जजल्रा अतधकायी । 

 सहामक प्रभखु जजल्रा अतधकायी: प्रभखु जजल्रा अतधकायीवाट अतधकाय प्रत्मामोजन बए 
फभोजजभ   

 प्रशासकीम अतधकृि  : प्रभखु जजल्रा अतधकायीवाट अतधकाय प्रत्मामोजन बए फभोजजभ   

 

८ .तनणाम उऩय उजयुी सनु्ने अतधकायी : प्रचतरि कानून फभोजजभ । 

९  .सम्ऩादन गयेको काभको वववयण : (२०७६ श्रावण देजख असोज भसाधि सम्भको) 

तस .नॊ  सम्ऩादन गयेको काभ काभको ऩरयभाण कै. 

१ नागरयकिा ववियण  १७५७  

२ नागरयकिाको प्रतितरवऩ ववियण ९६६  

३. याविम ऩरयचम ऩर वववयण दिाा १७०९  

४ नाफारक ऩरयचम ऩर  १०६  

५ याहदानी तसपारयस 13७0  

६ याहदानी ववियण ९५१  

७ गनुासो वा ठाडो उजयुी ५३  

८ नाभ,थय उभेय आदद प्रभाजणि १०३  

९ नािा प्रभाजणि (स्थानीम प्रशासन ऐन २०२८ को दपा 
९(८) फभोजजभ  

  

१० ऩारयवारयक ऩेधसन  ,शऩथ ऩर य यहरऩहर सम्वधधी 
तसपारयस 

२०३  

११ सॊस्था दिाा ३  

१२ सॊस्था नवीकयण ३७  

१३ सॊस्थाको ववधान सॊशोधन ०  

१४ दतरि प्रभाजणि  १०५  
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तस .नॊ  सम्ऩादन गयेको काभ काभको ऩरयभाण कै. 

१५ जनजािी प्रभाजणि १९३  

१६ ऩरऩतरका दिाा १  

१७ हािहतिमाय नाभसायी 0  

१८ हािहतिमाय नववकयण 8  

१९ ववष्पोटक ऩदाथा इजाजिऩर 0  

२० ववष्पोटक ऩदाथा इजाजिऩर नववकयण 0  

२१ केही सावाजतनक अऩयाध सम्वधधी भदु्दा १७  

२१ केही सावाजतनक अऩयाध भदु्दा पछ्यौट ९  

२२ एकीकृि घजुम्ि जशववय आमोजना 0  

२३ वजाय अनगुभन 4  

२४ याहि ववियण ७३०००।-  

२५ दैवव प्रकोऩ उद्धाय याहि १९१८  

२६ सहामिा कऺफाट सेवा तरने सॊख्मा 1047  

२७ साभाजजक सॊजार अध्मावतधक ऩटक ५३  

२८ कामाारमको वेवसाईट अध्मावतधक ऩटक ६  

२९ कामाारमफाट याजश्व सॊकरन ५२¸०९¸३९5।0  

 

१०. सूचना अतधकायी य प्रभखुको नाभ य ऩद : 

क) कामाारम प्रभखु : 
 नाभ : मदनुाथ ऩौडेर  

 ऩद  :प्रभखु जजल्रा अतधकायी  

 सम्ऩका  नॊ. : 9857017777 

ख) सूचना अतधकायी  : 
 नाभ : रक्ष्भण ऩाण्डे  

 ऩद : प्रशासकीम अतधकृि 

 सम्ऩका  नॊ. : 9857067244 

१०. ऐन, तनमभ, ववतनमभ वा तनदेजशकाको सूची : 

 स्थानीम प्रशासन ऐन ,२०२८ 

 नेऩार नागरयकिा ऐन , २०६३ 

 ववऩद धमूतनकयण िथा व्मवस्थाऩन ऐन २०७४ 
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 राग ुऔषध (तनमधरण )ऐन ,२०३३  

 हािहतिमाय िथा खयखजना ऐन  ,२०१८  

 आवश्मक ऩदाथा तनमधरण (अतधकाय) ऐन, २०१७ 

 आवश्मक वस्ि ुसॊयऺण ऐन , २०१२ 

 केही सावाजतनक अऩयाध (तनमधरण) ऐन, २०२७ 

 भ्रष्टाचाय तनमधरण ऐन , २०५९ 

 अजख्िमाय दरुुऩमोग अनसुधधान आमोग ऐन , २०४८ 

 याहदानी ऐन , २०२४ 

 सावाजतनक सयुऺा ऐन , २०४६ 

 सॊस्था दिाा ऐन , २०३४ 

 उऩबोक्ता सॊयऺण ऐन ,  २०५४ 

 जग्गा प्रातप्त ऐन , २०३४ 

 सशुासन (व्मवस्थाऩन िथा सॊचारन) ऐन, २०६४ 

 सूचनाको हक सम्वधधी ऐन , २०६४ 

 सूचनाको हक सम्वधधी तनमभावरी , २०६५ 

 नेऩार नागरयकिा तनमभावरी , २०६३ 

 याहदानी तनमभावरी , २०६७ 

 सॊस्था दिाा तनमभावरी , २०३४ 

 वववाह दिाा तनमभावरी , २०२८ 

 हािहतिमाय िथा खयखजना तनमभावरी , २०२८ 

 सशुासन (व्मवस्थाऩन िथा सॊचारन )तनमभावरी, ¸ २०६५ 

 ववऩद् जोजखभ व्मवस्थाऩन याविम यणनीति , २०६६ 

 नागरयकिा प्रभाणऩर ववियण कामाववतध तनदेजशका , २०६८ 

 ववऩद् ऩूवािमायी िथा प्रतिकामा मोजना िजुाभा भागादशान , २०६८ 

 प्रकोऩ ऩीतडि उद्दाय य याहि सम्वधधी भाऩदण्ड , २०६४ 

 गहृ भधरारम य अधिगाि कामायि कभाचायीहरुको आचायसॊवहिा , २०६९ 

 गहृ प्रशासन सधुाय कामामोजना मोजना , २०७४ 

 जजल्रा प्रशासन कामाारम गलु्भीको कामामोजना¸ २०७५ 
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११. आम्दानी  ,खचा िथा आतथाक कायोवायसम्वधधी अद्यावतधक वववयण :  

कामाारमको याजश्व सम्फधधी वववयण ्

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

क. ऩुॉजीगि खचा्   
वावषाक फजेट मो आ .व.भा 

हारसम्भको 
फाॉकी फजेट कैवपमि 

८¸००¸०००।- 0 ८¸००¸०००।-  
 

ख. चार ुखचा 

वावषाक फजेट मो आ .व.भा 
हारसम्भको 

फाॉकी फजेट कैवपमि 

१¸४१¸८९¸०००।- १५९८१७५/२० ११०३३२२८/४०  

१२. सूचनाको हक अधिगाि सूचनाको हक भाग्ने य ऩाउनेको वववयण  : 
 २०७६ श्रावण १ देजख २०७ ६ असोज भसाधिसम्भ कसैरे ऩतन सूचनाको हक अधिगाि 
सूचना भाग गना नआएको ।  स्थानीम सञ्चाय भाध्मभ /ऩरकायहरुसॊग तनमतभि रुऩभा 
बेटघाट,अधिविा मा हनु ेगयेको । 

वववयण मो  आ.व. सम्भको  कैवपमि  

याहदानी वाऩि  ५१¸४०¸०००।-  

सभेि  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ऩर ऩतरका दिाा ५००।-  

सॊघ सॊस्था दिाा वाऩि  ३¸०००।-  

सॊघ सॊस्था नववकयण ४०¸५००।-  

हािहतिमाय  नववकयण ११¸२५०।-  

प्रशासनीक दण्ड जरयवाना   १२¸१४५।-  

धमावमक दण्ड जरयवाना  २¸०००।- धयौटीसदय स्माहा  

अधम जरयवाना  ०  

जम्भा ५२¸०९¸३९५।-  
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१३. कामाारमको वेबसाईट̧ साभाजजक सॊजार य सम्ऩका  वववयण 

कामाारमको वेब साईट : daogulmi.moha.gov.np 

कामाारमको साभाजजक सॊजार : www.facebook.com/daogulmi 

कामाारमको सम्ऩका  नॊ. :  ०७९५२०१३३ (प्रजजअ) 
     ०७९५२०८३३  

कामाारमको फ्माक्स नॊ. :  ०७९५२०२८४/०७९५२०२४२ 

कामाारमको इभेर ठेगाना : daogulmi2046@gmail.com 

कामाारमको बाइफय नम्फय : ९८४७०६७२४४  

 

 

 

 

       

 

 

 

तभति : २०७६ कातिाक ७ गिे 

 

सूचना अतधकायी  

नाभ थय : रक्ष्भण ऩाण्डे  

ऩद : प्रशासकीम अतधकृि 

कामाारम प्रभखु 

नाभ थय : मदनुाथ ऩौडेर 

ऩद : प्रभखु जजल्रा अतधकायी 

http://www.facebook.com/daogulmi
mailto:daogulmi2046@gmail.com

