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नपेाल सरकार 

गहृ मन्त्रालय 

जिल्ला प्रशासन कायाालय 

पाल्पा 
स्वत: प्रकाशन 

(Proactive Disclosure) 
सूचनाको हक सम्बन्त्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्त्धी ननयमावली,  २०६५ 

को ननयम ३ बमोजिम २०७८ साल माघ देखी चैर सम्मको सावािननक गररएको वववरण 

तेश्रो रैमानसक प्रगनत वववरण 
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अनसूुची-१ 

सूचना सावािननक गने ननकायको नामः-जिल्ला प्रशासन कायाालय, पाल्पा । 

सूचना सावािननक गरेको अवनधः- २०७८ माघदेजख चैर मवहनाको वववरण। 

1. जिल्ला प्रशासन कायाालय, पाल्पाको स्वरुप र प्रकृनतः- 

जिल्लामा शाजन्त्त, सरुक्षा र सवु्यवस्था कायम गने, नागररकता तथा राहदानी ववतरण गने, 
स्थानीय प्रशासन सम्बन्त्धी काया गने, ववपद् व्यवस्थापन गने, सशुासन कायम गने, सावािननक 
शाजन्त्त ववरुद्धका कसरु, उपभोक्ता वहत लगायत ववशेष ऐनले प्रत्यायोिन गरे अनसुारका 
अधान्त्यावयक कायाको शरुु कारवाही र न्त्यावयक ननणाय गने साथै ववकासात्मक कायाहरुमा 
समन्त्वय, सहिीकरण गनुा जिल्ला प्रशासन कायाालय, पाल्पाका मखु्य-मखु्य कायाहरु हनु।्यस 
कायाालयबाट सम्पाददत सम्पूणा कायाहरुका बारेमा सरोकारवालाहरुलाई सूसजुचत गराई प्राप्त 
पषृ्ठपोषणका आधारमा ननरन्त्तर सधुार गरी पारदशी र स-ुशासनयकु्त काया प्रणाली बनाउन े
उदे्दश्य रहेको छ । 

 

दृविकोण 

 

जिल्लामा शाजन्त्त सरुक्षा र सशुासन कायम गने । 

 
लक्ष्य 

नेपालको संववधान तथा काननुद्वारा प्रत्याभतू नागररक स्वतन्त्रता, ववनधको शासन, मानव 
अनधकार लगायत लोकताजन्त्रक मूल्य र मान्त्यतालाई सम्मान गरदै् शाजन्त्त सरुक्षा र सशुासन 
कायम गने रहेको छ ।िनताको माग र आधारभतू आवश्यकता अनरुुप स्थानीय 
प्रशासनलाई सञ्चालन गरी जिल्लामा भरपदो शाजन्त्त-सरुक्षा कायम गनुा यस कायाालयको लक्ष्य 
रहेको छ । 

 

उद्दशे्य 

जिल्लामा शाजन्त्त-सरुक्षा कायम गरी िनताको जिउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरन्े र 
सावािननक सेवा ववतरणलार्ा प्रभावकारी बनार्ा सशुासनको प्रत्याभनूत गराउने यस कायाालयको 
मूलभतू उदे्दश्यहरु रहेका छन।् 
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2. जिल्ला प्रशासन कायाालयको काम, कताव्य र अनधकार 

 

 जिल्लामा शाजन्त्त, व्यवस्था र सवु्यवस्था कायम राख्न े। 

 जिल्लामा संचानलत ववकासको कायाहरुमा सहयोग र समन्त्वय गने 

 जिल्लानभर नेपाल सरकार, जिल्ला समन्त्वय सनमनत, नगरपानलका र गाउँपानलकाले संचालन 
गरेका ववकास कायाहरुमा सहयोग पयुााउने। 

 जिल्ला नभर रहेका नेपाल सरकारको सम्पनतहरूको रेखदेख, सम्भार तथा ममात गने 
गराउने। 

 नेपाली नागररकता प्रमाणपर ववतरण गने 

 नबद्यतुीय  राहदानी सम्बन्त्धी काया गने । 

 संस्था दताा तथा नववकरण गने । 

 जिल्लामा आर्पने ववपद्हरुको व्यवस्थापन गने । 

 जिल्ला जस्थत सावािननक ननकायहरुको काया सम्पादनमा समन्त्वय गने । 

 प्रचनलत कानून, नीनत, ननदेशन बमोजिम नेपाल सरकारको प्रनतनननधको रुपमा काया गने । 

 स्थानीय प्रशासन ऐन र अन्त्य प्रचनलत कानून बमोजिम प्रमखु जिल्ला अनधकारीको 
क्षेरानधकार नभर पने मदु्दा मानमलाको कारवाही र वकनारा गने । 

 
 
 

3. जिल्ला प्रशासन कायाालय, पाल्पाको स्वीकृत कमाचारी दरबन्त्दी र काया वववरण:- 

नस.नं. 
 

पद शे्रणी संख्या पूनता ररक्त काया नबवरण कैवफयत 

१ प्रमखु जिल्ला 
अनधकारी 

रा.प. प्रथम १ १ - जिल्लामा शाजन्त्त सवु्यवस्था, 
सशुासन र सरुक्षा व्यवस्था 
नमलाउने । 

 

२ सहायक प्रमखु 
जिल्ला अनधकारी 

रा.प.वद्धतीय १ १ - प्रमखु जिल्ला अनधकारीबाट 
प्रत्यायोजित अनधकार बमोजिमका 
कायाहरु गने। 

 

 

३ प्रशासकीय 
अनधकृत 

रा.प. 
तनृतय 

२ २ - प्रमखु जिल्ला अनधकारीबाट 
प्रत्यायोजित अनधकार बमोजिमका 
कायाहरु गने। 

 

 

४ नायब सबु्बा रा.प.अनं 
प्रथम 

७ ६ १ फाँट प्रमखु भई सम्वजन्त्धत 
फाँटले गने तोवकएका कायाहरु 

१ लोक सेवा 
आयोगमा  
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सम्पादन गने। माग गरेको 

५ लेखापाल रा.प.अनं 
प्रथम 

१ १ - आनथाक ऐन तथा ननयमावली 
बमोजिम लेखा सम्बजन्त्ध काया 
गने । 

 

६ कम््यूटर अपरेटर रा.प.अनं 
प्रथम 

२ १ 
करार 

१ सूचना प्रववनध तथा कम््यटुर 
सम्बजन्त्ध काया गने । 

२ लोक सेवा 
आयोगमा  माग 
गरेको 

७ खररदार रा.प.अनं 
वद्धतीय 

४ - ४ सम्वजन्त्धत फाँट प्रमखुको 
मातहतमा रही तोवकएको काया 
सम्पादन गने। 

१ लोक सेवा 
आयोगमा  माग 
गरेको 

८ वववरण दताा 
अपरेटर 

रा.प.अनं 
प्रथम करार 

२ २ - राविय पररचयपर सम्बन्त्धी काया 
गने । 

 

९ हलकुा सवारी 
चालक 

शे्रणी वववहन २ २ - सवारी साधन चलाउने र 
आवश्यकता अनसुार कायाालयको 
अन्त्य कामकाि गने। 

 

१० कायाालय सहयोगी शे्रणी वववहन ७ ६ १ कायाालयको सरसफार् लगायत 
आवश्यकता अनसुार कायाालयको 
अन्त्य कामकाि गने। 

 

 िम्मा  २८ २१ ७ 
  

 

 

4. जिल्ला प्रशासन कायाालय, पाल्पाबाट प्रदान गररन ेसेवाको वववरणहरु :-  

 शाजन्त्त सरुक्षा सम्बन्त्धी काया: 
o जिल्लामा शाजन्त्त-सरुक्षा कायम राख् ने । 

o सामाजिक अपराध न्त्यूननकरणका लानग समदुाय स्तरमा सचेतीकरण गने । 

o सरुक्षा ननकायहरुको पररचाल गने । 

o शाजन्त्त-सरुक्षा सम्बन्त्धी ननवेदन, ठाडो उिरुी र गनुासो व्यवस्थापन । 

o शाजन्त्त सरुक्षा कायम गना स्थानीय तह, नागररक समाि तथा सरोकारवालाहरुसँग 
सहकाया गने । 

 स्थानीय प्रशासन सम्बन्त्धी काया: 
o नागररकता ववतरण 

 वंशिको आधारमा नागररकता 
 अंनगकृत नागररकता 

o राहदानी नसफाररश तथा ववतरण। 

o नाबालक पररचयपर। 
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o िनिाती/दनलत प्रमाजणत। 

o साववकमा िारी भएका नाता प्रमाजणत प्रमाणपरको प्रनतनलवप। 

o हातहनतयार र खरखिानाको र्िाित, नववकरण र ननयन्त्रण। 

o संस्था दताा, संस्था नववकरण, ववधान संशोधन, पनरका दताा, छापाखाना दताा र 
संचालन स्वीकृनत। 

 अनगुमन सम्बन्त्धी काया: 
o बिार अनगुमन (स्थानीय तहको समन्त्वयमा) 
o जिल्ला जस्थत कायाालयहरुको समन्त्वय र अनगुमन 

o ववकास ननमााण कायामा सहयोग, समन्त्वय र सहजिकरण। 

 ववपद व्यवस्थापन सम्बन्त्धी काया: 
o जिल्ला ववपद् सम्बन्त्धी कायायोिना ननमााण 

o मनसनुपूवा आपतकालीन कायायोिना 
o ववपद् न्त्यूनीकरणका लानग तयारी 
o ववपद प्रनतकाया पूवायोिना, खोिी, उद्दार, सहयोग, क्षनतपूनता 

 

 द्वन्त्द्व वपनडतहरुलार्ा राहत ववतरण। 

 मदु्दा तथा ठाडो उिरुी सम्बन्त्धी  

o सावािननक मदु्दा। 

o गनुासो वा ठाडो उिरुी। 

 

 हातहनतयार र्िाित तथा नवीकरण सम्बन्त्धी 
o हातहनतयार नामसारी, नवीकरण र स्वानमत्व हस्तान्त्तरण। 

 

 संस्था दताा तथा नवीकरण सम्बन्त्धी सेवा 
o संस्था दताा / नववकरण। 

o संस्थाको ववधान संशोधन। 

o जिल्लामा संस्थाको शाखा खोल्ने स्वीकृनत। 

 

 राविय पररचय पर सम्बन्त्धी सेवा 
o नागररकता प्रमाण पर नलएका व्यजक्तहरुको वैयजक्तक तथा िैववक वववरण संकलन 

गने।  

o नेपाली नागररकहरुको वैयजक्तक र िैववक वववरणहरुको केन्त्रकृत रुपमा भण्डारण 
गने। 
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 ववववध काया 
o गनुासो सनुवुाई गने । 

o ववकास आयोिनाहरु कायाान्त्वयनमा समन्त्वय गने । 

o स्थानीय तहहरुसँग समन्त्वय गने । 

o सरकारी ननकायबाट हनुे सावािननक सेवा प्रवाहको अनगुमन गने । 

o नेपाल सरकार, गहृ मन्त्रालय, आन्त्तररक मानमला तथा कानून मन्त्रालय (लजुम्बनी 
प्रदेश) लगायत अन्त्य तालकु ननकायबाट प्राप्त ननदेशन अनसुार काया गने तथा 
प्रनतवेदन गने । 

 

5. सेवा प्रदान गने ननकायको शाखा र जिम्मेवार अनधकारीः- 
 

नस.नं. शाखा जिम्मेवार अनधकारी 
१ नागररकता तथा प्रनतनलपी 

शाखा 
यज्ञश्वर पन्त्थी, प्रशासकीय अनधकृत 

२ मदु्दा तथा हातहनतयार शाखा  रमा शे्रष्ठ, प्रशासकीय अनधकृत 

३ राहदानी तथा जिन्त्सी दताा 
शाखा 

रमा शे्रष्ठ, प्रशासकीय अनधकृत 

४ अनभलेख व्यवस्थापन शाखा यज्ञश्वर पन्त्थी, प्रशासकीय अनधकृत 
५ आनथाक प्रशासन शाखा मन बहादरु थापा, लेखापाल 
६ राविय पररचयपर ववष्ण ुकुमारी खरी,वववरण दताा अपरेटर 
6. सेवा प्रदान गना लाग्न ेदस्तरु र अवनधः-  

l;+=g+= ;]jfsf] lsl;d b:t'/ ;do 

१ gful/stf k|df0fkq-    

 s_ j+zhsf] cfwf/df ?= !) sf] x'nfs l6s6 k|s[of k'u]sf] lbg 

 
v_ gful/stf k|df0fkq glnb} ljjfx ePsL 

g]kfnL dlxnfsf] xsdf 
?= !) sf] x'nfs l6s6 

k|s[of k'u]sf] lbg 

 u_ a;fO{ ;/fO{sf] xsdf ?= !) sf] x'nfs l6s6 
k|s[of k'u]sf] lbg 

 3_ a}jflxs clËs[t gful/stfsf] xsdf ?= !) sf] x'nfs l6s6 
k|s[of k'u]sf] lbg 
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 ª_ gful/stf k|ltlnlk 
?= !) sf] x'nfs l6s6 

k|s[of k'u]sf] lbg 

@ s_ gftf k|dfl0ft 
?= !) sf] x'nfs l6s6 

k|s[of k'u]sf] lbg 

 v_ gfafns kl/rokq 
?= !) sf] x'nfs l6s6 

k|s[of k'u]sf] lbg 

 u_ gfd y/ k|dfl0ft 
?= !) sf] x'nfs l6s6 

k|s[of k'u]sf] lbg 

 
3_ kfl/jfl/s ljj/0f k|dfl0ft 

 

?= !) sf] x'nfs l6s6 
k|s[of k'u]sf] lbg 

 

ª_ cGo ljj/0f k|dfl0ft 

 

 

?= !) sf] x'nfs l6s6 

k|s[of k'u]sf] lbg 

 r_ hghftL k|dfl0ft 
?= !) sf] x'nfs l6s6 

k|s[of k'u]sf] lbg 

# s_ 7f8f] ph'/L 
?= !) sf] x'nfs l6s6 

k|s[of k'u]sf] lbg 

 v_ ;+:yf btf{ ?=!,))) .– 
k|x/L k|ltj]bg / ;DalGwt 
lgsfoaf6 hjfkm k|fKt 
ePsf] lbg . 
 

 u_  ;+:yf gljs/0f ? %)).– k|s[of k'u]sf] lbg 

 

 

 

3_ klqsf btf{ 
?=!,))).–, &%).–, 
%)).–, #)).– / @)).– 

qmdzM b}lgs, cw{ 

;fKtflxs, ;fKtflxs, 

kfIfLs, dfl;s / cGo 
k|s[of k'u]sf] lbg 

 ª_ 5fkfvfgf btf{ ?=!,))) .– k|s[of k'u]sf] lbg 

 r_ xftxltof/ Ohfht tf]lsP adf]lhd . k|s[of k'u]sf] lbg 

 
5_ xftxltof/ gjLs/0f 

 
tf]lsP adf]lhd . k|s[of k'u]sf] lbg 

 

h_ z}lIfs of]Uotfको प्रdf0fkqsf] cfwf/df 

  gfd y/ pd]/ ;+zf]wg 

                                                              
?= !) sf] x'nfs l6s6 k|s[of k'u]sf] lbg 

$= 
ljB'tLo /fxbfgL 
s_ s]Gb|af6 lngsf] nflu 

?= !@,))) .— k|s[of k'u]sf] lbg 

 
v_ lau|LPsf] RofltO{ sfd gnfUg] ePsf] jf 

x/fPsf] 
?=!),))) .— 

k|s[of k'u]sf] lbg 

 
u_ o;} sfof{noaf6 lng] jf Dofb gf3]sf] 

/fxbfgL 
?=%,))) .— k|s[of k'u]sf] lbg 
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% ववपद् /fxt ?= !) sf] x'nfs l6s6 k|s[of k'u]sf] lbg 

 

7. ननणाय गने प्रविया र अनधकारः-  

प्रमखु जिल्ला अनधकारीबाट अनधकार प्रत्यायोिन भए बमोजिम सहायक प्रमखु जिल्ला 
अनधकारी र प्रशासकीय अनधकृतहरुबाट कायाान्त्वयन हनुे । 

 

8. ननणाय उपर उिरुी सनु्न ेअनधकारीः- प्रमखु जिल्ला अनधकारी 
9. सम्पादन गरेको कामको रैमानसक वववरणः 

 

नस .न.  
ववषय सम्पादन गरेको काम 

 
 

माघ 
फागनु चैर 

 

िम्मा 

१ 

सेवा प्रवाह 

नयाँ नागररकता ववतरण वंशि ६५८ 942 १०५२ २६५२ 

२ वैवावहक अंगीकृत नागररकता ० ० २ २ 

३ प्रनतनलवप नागररकता २१३ 341 ३९१ ९४५ 

४ ववद्यनुतय राहदानी दताा 0 ८ ३१० ३१० 

५ ववद्यनुतय राहदानी नसफाररस 75 181 ९४ ३५० 

६ राहदानी र  ववद्यनुतय राहदानी ववतरण 316 211 २९९ ८२६ 

७ संस्थादताा 0 0 १ १ 

८ संस्था  नववकरण १० 12 १२ ३४ 

९ हातहनतयार  नववकरण 0 0 २ २ 

१० मदु्दादताा 2 3 ३ ८ 

११ मदु्दाफैसला 0 1 ९ १० 

१२ ठाडो उिरुी ० ० १ १ 

१३ 
ववस्फोटक पदाथा र्िाित पर 
नववकरण 

० १ ११ १२ 

१४ नाबालक पररचयपर ३ 7 १२ २२ 

१५ व्यजक्त प्रमाजणत लगायतका नसफाररस १२४ १15 १२७ ३६६ 

१६ राविय पररचयपर वववरण संकलन ७१७ 1342 १७९६ ३८५५ 
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१७ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

महत्वपूणा 
बैठक 

 
 
 
 

सरुक्षा सनमनतको बैठक 

 
 
 
 
 
 

२ 

 
 
 
 

२ 

 
 
 
 

४ 

 
 
 
 

८ 

१८ ववपद् व्यवस्थापन सनमनतको बैठक ० २ १ ३ 

१९ DCMC बैठक ० ० ० ० 

२० कायाालय प्रमखु बैठक १ १ १ ३ 

२१ कायाालय कमाचारी बैठक १ १ १ ३ 

२२ जग्गा प्राप्ती सम्बन्धी बैठक २ ३ ० ५ 

२३ 
मुआब्जा निधाारण सममनतको 
सम्बन्धी बैठक ० 

 

० १ १ 

24 
जिल्ला अनगुमन तथा मूल्याङकन 
सनमनतको बैठक 

० ० १ १ 

25 स्थानीय तह समन्त्वय सनमनतको बैठक ० ० १ १ 

२6 
लागू औषध ननषधे व्यवस्थापन 
सम्बजन्त्ध जिल्ला अनगुमन तथा 
समन्त्वय सनमनतको बैठक 

० ० १ १ 

२7 
अनगुमन 

कायाालय अनगुमन ४ १ २ ७ 

२8 बिार अनगुमन ० २ २ ४ 

२9 

ववपद्  
प्रकोप 
सम्बन्त्धी 

ववपद् वपनडत पररवार संख्या ० ६ १ ७ 

30 ववपद् वपनडतलाई राहत रकम 0 १९,०००।- ३,०००/- २२,०००/- 

31 ववपद्  प्रकोपवाट मतृ्य ुचैत सम्म मतृक ८ िना १५,००,०००/- 

३2 
सवारी दघुाटनाबाट मतृ्य ु भएका 
पररवारलाई ददलार्एको वकररया खचा 
रकम 

३,५०,०००/- १,००,०००/- ५०,०००/- ५,00,000/- 

३3 
सवारी दघुाटनाबाट मतृ्य ु भएका 
पररवारलाई ददलाईएको बीमा रकम 

० १५,००,०००/- १,००,०००/- १६,००,०००/- 

३4 

वेमौसमी बषााले धानबालीमा क्षनत पगुकेो 
८९९ कृषकलाई राहत रकम         
रु ३४,२५,९९१।- ननधाारण गररएको र 
रु ११,३९,०१५।- सम्बजन्त्धत कृषकको 
बैक खातामा ववतरण भै सकेको।बाँकी 
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 जिल्लाका स्थािीयतहसंग समन्वय गरर कोमिड महामारी नियन्रणका लागग स्वास््य, 
सुरक्षाका मापदण्ड कायाान्वयि गिे ब्यबस्था ममलाइएको । 

 जिल्ला प्रशासन कायाालयको वेबसार्ट तथा फेसबकु पेि माफा त आम जिल्ला बासीलाई 
सतका ता अपनाउन, स्वास््य सरुक्षाका मापदण्ड पालना गना ससूुजचत गररएको  

 आबश्यक सरुक्षा सतका ता अपनाई जिल्लामा शाजन्त्त सरुक्षाको भरपदो ब्यबस्था नमलार्एको। 

 जिल्लामा संचानलत ववकास ननमााणसंग सम्बजन्त्धत आयोिनाहरुमा आर्परेका समस्या  

समाधानका लानग समन्त्वय तथा सहिीकरण गररएको । 

 राविय पररचयपर नागररकको वववरण संकलन यस रैमानसकमा मार ३८५५ िनाको 
संकलन भएको। 

 
 

कोनभडबाट मतृ्य ुभएका मतृकको  शव व्यवस्थापनको लानग तोवकएको स्थान 

 
नस.नं. गाउँपानलकाकोनाम शव व्यवस्थापन स्थल कैवफयत 

१ तानसेन न.पा. -तानसेन न.पा. वडा नं ८ को खावा क्षेर 
- ता.न.पा. १२ / १३ को नसमाना गार्घाटको िंगल क्षेर 
-ता.न.पा. क्षेर नभरका परम्परागत घाटहरु 

 

२ माथागढी गा.पा. -माथागढी गा.पा.को वडा न. ३ र ४  

३ ननस्दी ग.पा. - ननस्दी खोलाको ढुङ्गानावेसी घाट र वडा न. ४ मा पने 
अरुणखोलाको िलकेुघाट 

 

ववतरणको कायाको  भकु्तानी आदेश 
तयारीको प्रकृयामा रहेको । 

३5 ववपद् प्रकोपवाट मतृकलाई राहत रकम - - रु ३,००,०००।- रु ३,००,०००।- 

३6 कोनभड -१९  

(मवहनाको 
मसान्त्तसम्म) 

सवियकेस १६९ ५ २ २ 

३7 मतृ्य ु 2६६ 2६७ २६८ २६८ 
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४ रम्भा गा.पा. - वडा नं १ हुंगीको - यालङुघाट / हुंगीघाट/ नाम्लेघाट/ 
डुम्रीकुनाघाट/ असेदीघाट, वडा नं २ फोक्सीङकोटको - 
मोहने वपपलघाट/ हुंगीघाट/ असेदीघाट/ राम्दीघाट, वडा नं 
३ वपपलडाडा - राम्दीघाट / सहदीखोलाघाट,वडा नं ४ 
हनुमनको राम्दीघाट,-वडा नं ५ ताहंू - राम्दीघाट 

 

५ ररब्दीकोट गा.पा. - कुसमुखोला - ५ टोप्रडेाडा  

६ बगनासकाली गा.पा. शव व्यवस्थापनको लानग स्थल नतोवकएको - सम्बजन्त्धत वडा 
बाटै शव व्यवस्थापन गने 

 

७ नतनाउ गा.पा - वडा नं. ५ को चचारे र गौडेपलुको नबच भागमा  

८ रामपरु न.पा. वडा नं  १ को - स्याली बिार घाट, वडा नं २ - ननस्दी 
दोभान घाट, वडा नं ३ - केदादी घाट, वडा नं ४- वडभान 
घाट, वडा नं ५ – रामघाट, वडा नं ६ र ७ - परेवा घाट 
वडा नं ८ र ९ - भिुात घाट, वडा नं १० - झम्माखोला 
घाट 

 

९ पूवाखोला गा.पा. वडा नं १ नसलवुा र वडा नं २ िल्पा नबच पने िमले घाट  

 
 

ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्त्धी मखु्य काया 
• ववपद् व्यवस्थापन तथा िोजखम न्त्यूनीकरण ऐन २०७४ को पररच्छेद ७ को दफा १६ 

बमोजिम जिल्लास्तरमा प्रमखु जिल्ला अनधकारीको अध्यक्षतामा रहेको जिल्ला ववपद् 
व्यवस्थापन सनमनतको गत बैठकका नबनभन्न ननणायहरु कायाान्त्वयन गररएको ।  

• स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सनमनतहरु संगको समन्त्वयमा ववपद् प्रनतकाया योिना कायाान्त्वयन 
भर्रहेको । 

• ववपदका घटनाका वपनडतहरुलाई तत्काल उद्दार र राहतको ब्यबस्था नमलाईएको । यस 
अबनधमा ७ पररवारलाई राहत रकम रु २२,०००/- रकम उपलब्ध गराईएको। 

 

10. कायाालय प्रमखु र सूचना अनधकारीको नाम र पदः- 

(क) कायाालय प्रमखुः-  

नाम :िगन्नाथ पन्त्त 

पद : प्रमखु जिल्ला अनधकारी  

(ख) गनुासो सनेु्न अनधकारी / सूचना अनधकारीः-  

नाम :भजक्त सरा राना 



 

13 
 

पद : सहायक प्रमखु जिल्ला अनधकारी  

 
 

11. ऐन ननयम ववननयम वा ननदेजशकाको सूचीः- 
 स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ 

 नागररकता ऐन तथा ननयमावली, २०६३ 

 ववपद् िोजखम न्त्यूननकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ 

 संस्था दताा ऐन तथा ननयमावली, २०३४ 

 मलुकुी अपराध संवहता २०७४, मलुकुी फौिदारी कायाववनध संवहता २०७४ र फौिदारी 
कसूर ननधाारण तथा कायाान्त्वयन ऐन, २०७४ 

 हातहनतयार तथा खरखिाना ऐन, २०१८ 

 राहदानी ऐन, २०६७ 

 सूचनाको हक सम्बन्त्धी ऐन, २०६४ 

 सूचनाको हक सम्बन्त्धी ननयमावली, २०६५ 

 गहृ प्रशासि सुधार काया योजिा, २०७८ 

 नागररकता ववतरण कायाववनध ननदेजशका 
 मन्त्रालयबाट भएका पररपर 

 

12. आम्दानी, खचा तथा आनथाक कारोबार सम्बन्त्धी अद्यावनधक वववरणः  

 कुल राजस्व(आ.व. ०७८/०७९ को माघ, फाल्गणु र चैर) ?=३०,९८,२५०/-  

 कुल खचा रकम (आ.व. ०७८/०७९ को माघ, फाल्गणु र चैर) 

(चाल)ु ?= ३५,८४,०००/-  २१.५४%   

(पंूिीगत तफा ) ?=१,९८,०००/- १८% 

 

13. तोवकए बमोजिमका अन्त्य वववरणः  

 सेवाग्राहीका लानग लैविकमैरी शौचालयको व्यवस्था गररएको । 

 कायाालय पररसरमा कायाालय सौन्त्दयाताका लानग ववनभन्न िातका फूलहरुको ववरुवाहरु 
लगाईएको । 

14. अजघल्लो आनथाक वषामा यस कायाालयले कुनै कायािम वा आयोिना संचालन गरेको भए सोको   

वववरणः-  
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नभएको । 

15. सावािननक ननकायको वेभसाईट भए सोको वववरणः- 
 वेभसाईटः- http://daopalpa.moha.gov.np 

 ईमेलः- daopalpa@gmail.com 

 Facebook :- https://www.facebook.com/dao.palpa.148 

 फोन नं. 0७५-5201२३, 0७5-5201२४, 0७5-52०१२५, ९८५७०६०३३३ 

 

16. यस कायाालयले प्राप्त गरेको वैदेजशक सहायता, ऋण, अनदुान एवं प्राववनधक सहयोग र सम्झौता  

सम्बन्त्धी वववरणः- 
नभएको । 

17. यस कायाालयले संचालन गरेको कायािम र सोको प्रगनत प्रनतवेदनः-  

 नभएको । 

18. यस कायाालयले वगीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना संरक्षण गना  

तोवकएको समयावनधः- 
19. यस कायाालयमा परेका सूचना माग सम्बन्त्धी ननवेदन र सो उपर सूचना ददएको वववरणः-  

 
 

20. यस कायाालयलको सूचनाहरु अन्त्यर प्रकाशन भएका वा हनु ेभएको भए सो को वववरणः-  

 कायाालयको WebSite (https://daopalpa.moha.gov.np)  र  

Facebook (https://www.facebook.com/dao.palpa.148) मा प्रकाशन गने गररएको । 
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कायाालयका सूचना अनधकारी र गनुासो पेवटका 

 
 
 

 
 
 


