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                                     नपेाल सरकार 

 गहृ मन्त्रालर् 

  जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् 

पाल्पा  

 

स्वत: प्रकाशन 

(Proactive Disclosure) 
सूचनाको हक सम्बन्त्र्ी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम  

२०७९ साल बैशाख, िेष्ठ र असार मर्हनामा   

सम्पाददत कार्ाहरुको सावािननक गररएको र्ववरण 

 

प्रकाशक 
नपेाल सरकार 

गहृ मन्त्रालर् 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, पाल्पा 
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सूचना सावािननक गने ननकार्को नामः-जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, पाल्पा । 

सूचना सावािननक गरेको अवनर्ः- आ.व. २०७८/७९ 

                                           (२०७९ बैशाख, िेष्ठ र असार मर्हना) 
 

1. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, पाल्पाको कार्ा र प्रकृनतः- 

जिल्लामा शाजन्त्त, सरुक्षा र सवु्र्वस्था कार्म गने, नागररकता प्रमाण सम्बन्त्र्ी सेवा प्रदान गने, 
स्थानीर् प्रशासन सम्बन्त्र्ी कार्ा गने, र्वपद् व्र्वस्थापन गने, सावािननक शाजन्त्त र्वरुद्धका कसरु, 
उपभोक्ता र्हत लगार्त र्वशेष ऐनले प्रत्र्ार्ोिन गरे अनसुारका अर्ान्त्र्ार्र्क कार्ाको शरुु 
कारवाही र न्त्र्ार्र्क ननणार् गने साथै र्वकासात्मक कार्ाहरुमा समन्त्वर्, सहिीकरण गनुा जिल्ला 
प्रशासन कार्ाालर्, पाल्पाका मखु्र्-मखु्र् कार्ाहरु हनु।्नबर्तुीर् राहदानी सम्वन्त्र्ी सेवा, रार्िर् 
पररचर्पर र फोिो सर्हतको मतदाता नामावली सम्वन्त्र्ी ईकाईको सञ्चालन गरी सेवा प्रदान 
गने, नबनभन्न प्रकारका नसफाररस तथा प्रमाजणत गने कार्ा, सशुासन प्रवाद्धन गना पहेरीदारी गने 
र्स कार्ाालर्बाि सम्पाददत सम्पूणा कार्ाहरुका बारेमा सरोकारवालाहरुलाई सूसजुचत गराई प्राप्त 
पषृ्ठपोषणका आर्ारमा ननरन्त्तर सरु्ार गरी पारदशी र स-ुशासनर्कु्त कार्ा प्रणाली बनाउन े
उदे्दश्र् रहेको छ । 

 

२. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, पाल्पाको दृर्िकोण, लक्ष्र्, उदे्धश्र् र रणनीनत देहार्       

 बमोजिम रहेका छन ् । 
 

२.१ दृर्िकोण 

     जिल्लामा प्रभावकारी शाजन्त्त सरुक्षा र सशुासन कार्म गने । 

 

२.२ लक्ष्र् 

नेपालको संर्वर्ान तथा काननुद्वारा प्रत्र्ाभतू नागररक स्वतन्त्रता, र्वनर्को शासन, मानव अनर्कार 
लगार्त लोकताजन्त्रक मूल्र् र मान्त्र्तालाई सम्मान गरदै् शाजन्त्त सरुक्षा र सशुासन कार्म गने 
रहेको छ ।िनताको माग र आर्ारभतू आवश्र्कता अनरुुप स्थानीर् प्रशासनलाई सञ्चालन 
गरी जिल्लामा भरपदो शाजन्त्त-सरुक्षा कार्म गरी सशुासनको प्रत्र्ाभनूत ददने र्स कार्ाालर्को 
लक्ष्र् रहेको छ । 
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२.३ उद्दशे्र् 

जिल्लामा शाजन्त्त-सरुक्षा कार्म गरी िनताको जिउ, र्न र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरन्,े  
सावािननक सेवा र्वतरणलार्ा प्रभावकारी बनार्ा सशुासनको प्रत्र्ाभनूत गराउने र्स कार्ाालर्को 
मूलभतू उदे्दश्र्हरु रहेका छन।् 

 

३. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को काम, कताव्र् र अनर्कार 

 

 जिल्लामा शाजन्त्त, सरुक्षा र सवु्र्वस्था कार्म राख्न े। 

 जिल्लामा संचानलत र्वकासको कार्ाहरुमा सहर्ोग र समन्त्वर् गने 

 जिल्लानभर नेपाल सरकार, जिल्ला समन्त्वर् सनमनत, नगरपानलका र गाउँपानलकाले संचालन 
गरेका र्वकास कार्ाहरुमा सहर्ोग परु्ााउने। 

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

 नेपाली नागररकता प्रमाणपर िारी गने । 

 नबद्यतुीर् राहदानी सम्बन्त्र्ी कार्ा गने । 

 हातहनतर्ारको र्िाित प्रदान तथा नर्वकरण गने । 

 संस्था दताा तथा नर्वकरण गने । 

 जिल्लामा आर्पने र्वपद्हरुको व्र्वस्थापन गने । 

 जिल्लामा बस्तहुरुको आपूतीलाई व्र्वजस्थत गने । 

 जिल्लाजस्थत सावािननक ननकार्हरुको कार्ा सम्पादनमा समन्त्वर् गने । 

 नावालक पररचर् पर 

 प्रचनलत कानून, नीनत, ननदेशन बमोजिम नेपाल सरकारको प्रनतनननर्को रुपमा कार्ा गने । 

 सस्था दताा ऐन, २०३४ बमोजिम संस्था दताा तथा नर्वकरण गने 

 स्थानीर् प्रशासन ऐन र अन्त्र् प्रचनलत कानून बमोजिम प्रमखु जिल्ला अनर्कारीको क्षेरानर्कार 
नभर पने मदु्दा मानमलाको कारवाही र र्कनारा गने । 

 प्रचनलत काननु र नपेाल सरकारको ननदेशन बमोजिम अन्त्र् कार्ाहरु गने । 
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४. संगठनात्मक संरचना एवं दरबन्त्दी 
जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, पाल्पाको स्वीकृत कमाचारी दरबन्त्दी र कार्ा र्ववरण:- 

नस.नं. 

 

पद शे्रणी संख्र्ा पूनता ररक्त कार्ा नबवरण कैर्फर्त 

१ प्रमखु जिल्ला 
अनर्कारी 

रा.प. प्रथम १ १ - जिल्लामा शाजन्त्त सवु्र्वस्था, सशुासन 
र सरुक्षा व्र्वस्था नमलाउने । 

 

२ सहार्क प्रमखु 
जिल्ला अनर्कारी 

रा.प.र्द्धतीर् १ १ - प्रमखु जिल्ला अनर्कारीबाि 
प्रत्र्ार्ोजित अनर्कार बमोजिमका 
कार्ाहरु गने। 

 

 

३ प्रशासकीर् 
अनर्कृत 

रा.प.तनृतर् २ २ - प्रमखु जिल्ला अनर्कारीबाि 
प्रत्र्ार्ोजित अनर्कार बमोजिमका 
कार्ाहरु गने। 

 

 

४ नार्ब सबु्बा रा.प.अनं 
प्रथम 

७ ५ २ फाँि प्रमखु भई सम्वजन्त्र्त फाँिले 
गने तोर्कएका कार्ाहरु सम्पादन 
गने। 

 

५ लेखापाल रा.प.अनं 
प्रथम 

१ १ - आनथाक ऐन तथा ननर्मावली बमोजिम 
लेखा सम्बजन्त्र् कार्ा गने । 

 

६ कम््रू्िर अपरेिर रा.प.अनं. 
प्रथम 

२ १  १ 
करार 

सूचना प्रर्वनर् तथा कम््र्िुर सम्बजन्त्र् 
कार्ा गने । 

 

७ खररदार रा.प.अनं. 
र्द्धतीर् 

४ - ४ सम्वजन्त्र्त फाँि प्रमखुको मातहतमा 
रही तोर्कएको कार्ा सम्पादन गने। 

 

८ हलकुा सवारी 
चालक 

शे्रणी र्वर्हन २ २ - सवारी सार्न चलाउने र आवश्र्कता 
अनसुार कार्ाालर्को अन्त्र् कामकाि 
गने। 
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९ कार्ाालर् सहर्ोगी शे्रणी र्वर्हन ७ ६ १ कार्ाालर्को सरसफार् लगार्त 
आवश्र्कता अनसुार कार्ाालर्को 
अन्त्र् कामकाि गने। 

 

 िम्मा स्थार्ी कमाचारी संख्र्ा २७ १९ ९ 
  

१०  रार्िर् पररचर् पर 

र्ववरण दताा अपरेिर 

२ १ १ नेपाली नागररकहरुको रार्िर्  पररचर् 
पर दताा प्रर्वि गने 

 

११ रार्िर् पररचर् पर 

दताा सहर्र्ोगी 

१ ० ० नेपाली नागररकहरुको रार्िर् पररचर् 
पर दताा प्रर्वि गना सहर्ोग गने 

 

 
 

५. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, पाल्पाबाि प्रदान गररन ेसेवाको र्ववरणहरु :-  

५.१ शाजन्त्त सरुक्षा सम्बन्त्र्ी कार्ा: 
o जिल्लामा शाजन्त्त-सरुक्षा कार्म राख् ने । 

o सामाजिक अपरार् न्त्रू्ननकरणका लानग समदुार् स्तरमा सचेतीकरण गने । 

o सरुक्षा ननकार्हरुको पररचाल गने । 

o शाजन्त्त-सरुक्षा सम्बन्त्र्ी ननवेदन, ठाडो उिरुी र गनुासो व्र्वस्थापन । 

o शाजन्त्त सरुक्षा कार्म गना स्थानीर् तह, नागररक समाि तथा सरोकारवालाहरुसँग 
सहकार्ा गने । 

५.२ स्थानीर् प्रशासन सम्बन्त्र्ी कार्ा: 
o नागररकता र्वतरण 

 वंशिको आर्ारमा नागररकता 
 अंनगकृत नागररकता 

o राहदानी नसफाररश तथा र्वतरण। 

o नाबालक पररचर्पर। 

o िनिाती/दनलत प्रमाजणत। 

o सार्वकमा िारी भएका नाता प्रमाजणत प्रमाणपरको प्रनतनलर्प। 

o हातहनतर्ार र खरखिानाको र्िाित, नर्वकरण र ननर्न्त्रण। 

o संस्था दताा, संस्था नर्वकरण, र्वर्ान संशोर्न, पनरका दताा, छापाखाना दताा र संचालन 
स्वीकृनत। 
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५.३ अनगुमन सम्बन्त्र्ी कार्ा: 
o बिार अनगुमन (स्थानीर् तहको समन्त्वर्मा) 
o जिल्ला जस्थत कार्ाालर्हरुको समन्त्वर् र अनगुमन 

o र्वकास ननमााण कार्ामा सहर्ोग, समन्त्वर् र सहजिकरण। 

 

५.४ र्वपद व्र्वस्थापन सम्बन्त्र्ी कार्ा: 
o जिल्ला र्वपद् सम्बन्त्र्ी कार्ार्ोिना ननमााण 

o मनसनुपूवा आपतकालीन कार्ा र्ोिना 
o र्वपद् न्त्रू्नीकरणका लानग तर्ारी 
o र्वपद प्रनतकार्ा पूवार्ोिना, खोिी, उद्दार, सहर्ोग, क्षनतपूनता 

 

५.५ द्वन्त्द्व र्पनडतहरुलार्ा राहत र्वतरण। 

   ५.६ मदु्दा तथा ठाडो उिरुी सम्बन्त्र्ी  

o सावािननक मदु्दा। 

o गनुासो वा ठाडो उिरुी। 

 

५.७ हातहनतर्ार र्िाित तथा नवीकरण सम्बन्त्र्ी 
o हातहनतर्ार नामसारी, नवीकरण र स्वानमत्व हस्तान्त्तरण। 

 

५.८ संस्था दताा तथा नवीकरण सम्बन्त्र्ी सेवा 
o संस्था दताा / नर्वकरण। 

o संस्थाको र्वर्ान संशोर्न। 

o जिल्लामा संस्थाको शाखा खोल्ने स्वीकृनत। 

 

५.९ रार्िर् पररचर् पर सम्बन्त्र्ी सेवा 
o नागररकता प्रमाण पर नलएका व्र्जक्तहरुको वैर्जक्तक तथा िैर्वक र्ववरण संकलन 

गने।  

o नेपाली नागररकहरुको वैर्जक्तक र िैर्वक र्ववरणहरुको केजन्त्िकृत रुपमा भण्डारण 
गने। 

 

५.१० र्वर्वर् कार्ा 
o गनुासो सनुवुाई गने । 

o र्वकास आर्ोिनाहरुको कार्ाान्त्वर्नमा समन्त्वर् गने । 

o स्थानीर् तहहरुसँग समन्त्वर् गने । 
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o सरकारी ननकार्बाि हनुे सावािननक सेवा प्रवाहको अनगुमन गने । 

o नेपाल सरकार, गहृ मन्त्रालर्, आन्त्तररक मानमला तथा कानून मन्त्रालर् (लजुम्बनी 
प्रदेश) लगार्त अन्त्र् तालकु ननकार्बाि प्राप्त ननदेशन अनसुार कार्ा गने तथा प्रनतवेदन 
गने । 

 

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

१ gful/stfk|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 

 ª_ gful/stf प्रतिलिपि ?= !) 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'nfsl6s6 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 
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 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]Uotfsf] k|df0fkqsf] 
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|L 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 

% b}jL k|sf]k /fxt ?= !) sf] x'nfs l6s6 k|s[of k'u]sf] lbg 

 ६. सेवा प्रदान गने ननकार्को शाखा र जिम्मेवार अनर्कारीः- 
 

नस.नं. शाखा जिम्मेवार अनर्कारी गनुासो सनु्न ेअनर्कारी 

१ नागररकता तथा 
प्रनतनलपी शाखा 

र्ज्ञश्वर पन्त्थी, प्रशासकीर् अनर्कृत 

 (९८५७०६१७५६) 

 

 

 

 

 

२ मदु्दा तथा 
हातहनतर्ार शाखा
  

रमा शे्रष्ठ, प्रशासकीर् अनर्कृत 

   (९८५७०६५५९०) 
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३ राहदानी तथा जिन्त्सी 
दताा शाखा 

रमा शे्रष्ठ, प्रशासकीर् अनर्कृत सहार्क प्रमखु जिल्ला 
अनर्कारी भजक्त सरा राना 

९८५७०६०३३३ ४ अनभलेख व्र्वस्थापन 
शाखा 

र्ज्ञश्वर पन्त्थी, प्रशासकीर् अनर्कृत 

५ आनथाक प्रशासन 
शाखा 

मन बहादरु थापा, लेखापाल 

 (९८५७०७७५०१) 

६ रार्िर् पररचर्पर मर् ुपाण्डे र्ववरण दताा अपरेिर 

(९८६६२६७६७९) 

 

७. सेवा प्रदान गना लाग्न ेदस्तरु र अवनर्ः-  

८. ननणार् गने प्रर्िर्ा र अनर्कारः-  

       प्रमखु जिल्ला अनर्कारीबाि अनर्कार प्रत्र्ार्ोिन भए बमोजिम सहार्क प्रमखु जिल्ला अनर्कारी र     

        प्रशासकीर् अनर्कृतहरुबाि कार्ाान्त्वर्न हनुे ।     

 

९. ननणार् उपर उिरुी सनु्न ेअनर्कारी M- प्रमखु जिल्ला अनर्कारी 
 

१०. सम्पादन गरेको कामको रैमानसक र्ववरणः- 
 

 जिल्लाका स्थानीर् तहसंग समन्त्वर् गरर कोनभड महामारी ननर्न्त्रणका लानग स्वास््र्, सरुक्षाका 
मापदण्ड कार्ाान्त्वर्न गने ब्र्बस्था नमलार्एको । 

 आबश्र्क सरुक्षा सतका ता अपनाई जिल्लामा शाजन्त्त सरुक्षाको भरपदो ब्र्बस्था नमलाईएको। 

 जिल्लामा संचानलत र्वकास ननमााणसंग सम्बजन्त्र्त आर्ोिनाहरुमा आर्परेका समस्र्ा समार्ानका 
लानग समन्त्वर् तथा सहिीकरण गररएको । 

 र्स रैमानसकमा १९४५ िना नागररकहरुको रार्िर् पररचर्परको लानग र्ववरण संकलन गररएको। 
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११.कोनभडबाि मतृ्र् ुभएका मतृकको  शव व्र्वस्थापनको लानग तोर्कएको स्थान 

 
नस.नं. गाउँपानलकाको नाम शव व्र्वस्थापन स्थल कैर्फर्त 

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

 

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

३ ननस्दी ग.पा. - ननस्दी खोलाको ढुङ्गानावेसी घाि र वडा न. ४ मा पने 
अरुणखोलाको िलकेुघाि 

 

४ रम्भा गा.पा. - वडा नं १ हुंगीको - र्ालङुघाि / हुंगीघाि/ नाम्लेघाि/ 
डुम्रीकुनाघाि/ असेदीघाि, वडा नं २ फोक्सीङकोिको - 
मोहने र्पपलघाि/ हुंगीघाि/ असेदीघाि/ राम्दीघाि, वडा नं 
३ र्पपलडाडा - राम्दीघाि / सहदीखोलाघाि,वडा नं ४ 
हनुमनको राम्दीघाि,-वडा नं ५ ताहंू - राम्दीघाि 

 

५ ररब्दीकोि गा.पा. - कुसमुखोला - ५ िोप्रडेाँडा  

६ बगनासकाली गा.पा. शव व्र्वस्थापनको लानग स्थल नतोर्कएको - सम्बजन्त्र्त वडा 
बािै शव व्र्वस्थापन गने 

 

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

 

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

९ पूवाखोला गा.पा. वडा नं १ नसलवुा र वडा नं २ िल्पा नबच पने िमले घाि 
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१२. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्मा कार्ारत कमाचारीको नाम   पद र सम्पका  नम्वर 

 

क्र.सं. कोठा नं. िद नामथर सम्िकक  नं. 

1 1 
प्रमुख जिल्िा अधिकारी िगन्नाथ िन्ि 

9857057777 

2 4 
सहायक प्रमुख जिल्िा अधिकारी भजक्त सरा राना 

9857060333 

3 11 
प्रशासकीय अधिकृि यज्ञश्वर िन्थी 

9857061756 

4 16 
प्रशासकीय अधिकृि रमा शे्रष्ठ 

9857065590 

5 9 
िेखािाि मन बहादरु थािा 

98५७०७७०१ 

६ १३ नायब सुब्बा मनोि आचायक ९८४७०६८२०६ 

७ १४ कम््युटर अिरेटर राि कुमार कािड ९८६४०३७२३९ 

८ 
10 

नायब सुब्बा हरर प्रसाद िन्थी 
9847044954 

९ कम््युटर अिरेटर  योगमागा गाहा 
9847100849 

१० 13 
नायब सुब्बा इजन्दरा शे्रष्ठ काकी 

9847103371 

११ 7 
नायब सुब्बा टेक बहादरु घिी 

9867190779 

१३ १५ दिाक अिरेटर  मिु िाण्ड े ९८६६२६७६७९ 

१४ १५ दिाक सहयोगी अतनिा थािा ९८२७५०५३४८ 

१५ 

10 

हिुका सवारी चािक  कृष्ण बहादरु राना 
9844789999 

१६ हिुका सवारी चािक  सुरेश खािी 
9860781150 

१७ कायाकिय सहयोगी  ददना देवी नकमी 
9844720537 

१८ कायाकिय सहयोगी  नेत्र बहादरु खािी 
9847067635 

१९ कायाकिय सहयोगी  अमर बहादरु बोहरा 
9867206490 

२० कायाकिय सहयोगी  एक बहादरु गाहा 
9847222891 
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१३. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् पाल्पाबाि सम्पाददत कार्ाहरुको र्ववरण 

 

नस .न.  र्वषर् सम्पादन गरेको काम 
 

बैशाख िेठ असार 
 

िम्मा 
१ 

सेवा प्रवाह 

नर्ाँ नागररकता र्वतरण वंशि ९४८ ९९२ १३२६ ३२६६ 

२ वैवार्हक अंगीकृत नागररकता ० ० २ २ 

३ प्रनतनलर्प नागररकता २८६ ४४७ ४४५ ११७८ 

४ र्वद्यनुतर् राहदानी दताा ३४५ ६८८ १२३६ २२६९ 

५ र्वद्यनुतर् राहदानी नसफाररस १०० १८५ १७२ ४५७ 

६ 
राहदानी र  र्वद्यनुतर् राहदानी 
र्वतरण 

२३० ४५९ ६६४ १३५३ 

७ संस्था दताा ० ४ २ ६ 

८ संस्था नर्वकरण ० २ १७ १९ 

९ हातहनतर्ार नर्वकरण ० ० १७ १७ 

१० मदु्दादताा ० १ ० १ 

११ मदु्दा फैसला १ ० ० १ 

१२ ठाडो उिरुी ० ० ० ० 

१३ 
र्वस्फोिक पदाथा र्िाित 
नर्वकरण 

० ० 0 ० 

१४ नाबालक पररचर्पर १२ १९ १५ ४६ 

१५ 
व्र्जक्त प्रमाजणत लगार्तका 
नसफाररस 

१४५ १९५ १८४ ५२४ 

१६ 
रार्िर् पररचर्पर र्ववरण 
संकलन 

११४२ १७२० १९४५ ४८०७ 

१७  मतदाता नामावली दताा ० ० २००४ २००४ 

१८ 

महत्वपूणा 
बैठक 

सरुक्षा सनमनतको बैठक १० ३ २ १५ 

१९ 
अन्त्तर जिल्ला सरुक्षा सनमनतको 
बैठक 

० ० १ १ 

२० 
र्वपद् व्र्वस्थापन सनमनतको 
बैठक 

० १ ० १ 

२१ DCMCबैठक ० ० ० ० 

२२ कार्ाालर् प्रमखु बैठक १ १ १ ३ 

२३ कार्ाालर् कमाचारी बैठक १ १ १ ३ 
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२४ िग्गा प्रा्िी सम्बन्िी बैठक १ ० ० १ 

२५ 
मुआब्िा तनिाकरण सलमतिको 
सम्बन्िी बैठक ० ३ २ ५ 

२६ 
जिल्ला अनगुमन तथा 
मूल्र्ाङकन सनमनतको बैठक 

० ० ० ० 

२७ 

लाग ु औषर् ननर्न्त्रण 
कार्ार्ोिना बमोजिम जिल्ला 
स्तरीर् कार्ार्ोिना कार्ाान्त्वर्न 
बैठक 

० ० १ १ 

२८ 
अनगुमन 

कार्ाालर् / सरुक्षा अनगुमन ५ १ ० ६ 

२९ बिार अनगुमन ० १ १ २ 

३० 

र्वपद्  प्रकोप 
सम्बन्त्र्ी 

र्वपद् र्पनडत पररवार संख्र्ा ३ २ १ ६ 

३१ र्वपद् र्पनडतलाई राहत रकम ३५०००/- ५,०००/- ५,०००/- ४५,०००/- 

३२ र्वपद् प्रकोपवाि मतृ्र् ु २ िना  ० ० २ िना 

३३ 
मतृक राहत रकम  

संघीर् बिेि तफा वाि 
४,००,०००/- ० ० ४,००,०००/- 

३४ 
नबपद् प्रकोपबाि मतृकलाई 
राहत रकम असारसम्म  

प्रदेश बिेि तफा वाि 
२,००,०००/- 0 0 २,००,०००/- 

३५ 
सवारी दघुािनाबाि मतृ्र् ुभएका 
पररवारलाई ददलार्एको र्कररर्ा 
खचा रकम 

० ५,००,०००/- ५०,०००/- ५,५0,000/- 

३६ 
सवारी दघुािनाबाि मतृ्र् ुभएका 
पररवारलाई ददलार्एको बीमा 
रकम 

० 0 ३२,००,०००/- ३२,००,०००/- 

३७ कोनभड -१९  

(मर्हनाको 
मसान्त्तसम्म) 

सर्िर् केस ० ० ४ ४ 

३८ मतृ्र् ु 2८६ 2८६ २६८          - 
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१४. र्वपद् व्र्वस्थापन सम्बन्त्र्ी मखु्र् कार्ा 
• र्वपद् व्र्वस्थापन तथा िोजखम न्त्रू्नीकरण ऐन २०७४ को पररच्छेद ७ को दफा १६ 

बमोजिम जिल्लास्तरमा प्रमखु जिल्ला अनर्कारीको अध्र्क्षतामा रहेको जिल्ला र्वपद् व्र्वस्थापन 
सनमनतको गत बैठकका नबनभन्न ननणार्हरु कार्ाान्त्वर्न गररएको ।  

• स्थानीर् र्वपद् व्र्वस्थापन सनमनतहरु संगको समन्त्वर्मा र्वपद् प्रनतकार्ा र्ोिना कार्ाान्त्वर्न 
भर्रहेको । 

• जिल्ला मनसनु प्रनतकार्ा र्ोिना, २०७९ तर्ार गरर कार्ाान्त्वर्न भैरहेको  

• र्वपदका घिनाका र्पनडतहरुलाई तत्काल उद्दार र राहतको ब्र्बस्था नमलाईएको । र्स 
अबनर्मा ६ पररवारलाई राहत रकम रु ४५,०००/- र १ िना मतृकहरुलाई राहत रकम 
रु २,००,०००/- गरी कुल रु २,४५,०००/- रकम उपलब्र् गराईएको। 

• प्रदेश तफा को बिेिवाि र्स रैमानसक अवनर्मा १३ िना लाई रु ३,७०,०००/- राहत 
रकम उपलब्र् गराईएको। 

 

1५. कार्ाालर् प्रमखु र सूचना अनर्कारीको नाम र पदः- 
(क) कार्ाालर् प्रमखुः-  

नाम : िगन्नाथ पन्त्त 

पद : प्रमखु जिल्ला अनर्कारी  

(ख) गनुासो सनेु्न अनर्कारी / सूचना अनर्कारीः-  

नाम : भजक्त सरा राना 
पद : सहार्क प्रमखु जिल्ला अनर्कारी  

 

1६. ऐन ननर्म र्वननर्म वा ननदेजशकाको सूचीः- 
 स्थानीर् प्रशासन ऐन, २०२८ 

 नागररकता ऐन तथा ननर्मावली, २०६३ 

 र्वपद् िोजखम न्त्रू्ननकरण तथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ 

 संस्था दताा ऐन तथा ननर्मावली, २०३४ 

 मलुकुी अपरार् संर्हता २०७४, मलुकुी फौिदारी कार्ार्वनर् संर्हता २०७४ र फौिदारी कसूर 
ननर्ाारण तथा कार्ाान्त्वर्न ऐन, २०७४ 

 हातहनतर्ार तथा खरखिाना ऐन, २०१८ 

 राहदानी ऐन, २०६७ 

 सूचनाको हक सम्बन्त्र्ी ऐन, २०६४ 

 सूचनाको हक सम्बन्त्र्ी ननर्मावली, २०६५ 

 गहृ प्रशासन सरु्ार कार्ा र्ोिना, २०७८ 
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 नागररकता र्वतरण कार्ार्वनर् ननदेजशका 
 मन्त्रालर्बाि भएका पररपर 

1७. आम्दानी, खचा तथा आनथाक कारोबार सम्बन्त्र्ी अद्यावनर्क र्ववरणः  

 कुल रािस्व (आ.व. ०७८/०७९ को बैशाख, िेष्ठ र असार) रु.१,१९,१९,७५०/-  

 कुल खचा रकम (आ.व. ०७८/०७९ को बैशाख, िेष्ठ र असार) 

(चाल)ु ६०,०८,०००/- ३१.४४ %   

     संजघर् तफा को बिेि (पंूिीगत तफा ) ४,१२,०००/-३३.४९% 

 प्रदेश तफा को बिेि (पंूिीगत तफा ) १३४७४४५/- ८९.८२% 

 

1८. तोर्कए बमोजिमका अन्त्र् र्ववरणः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 सेवाग्राहीका लानग लैर्िक मैरी शौचालर्को व्र्वस्था गररएको । 

 कार्ाालर् पररसरमा कार्ाालर् सौन्त्दर्ाताका लानग र्वनभन्न िातका फूलका र्वरुवाहरु  

लगाईएको । 

 दरेु् बालबच्चा नलई आउने मर्हला सेवाग्राहीको लानग स्तनपान कक्षको व्र्वस्था गररएको । 

 कार्ाालर् पररसरमा सेवाग्राहीको सनुबर्ाको लानग प्रनतक्षालर् र प्रर्ाप्त मारामा बेन्त्चहरुको 
व्र्वस्था गररएको । 

 पालो पखाने सेवाग्राहीलाई घाम र बषाातबाि िोनगन छानोको (Truss) व्र्वस्थापन गररएको । 

 
 

1९. अजघल्लो आनथाक वषामा र्स कार्ाालर्ले कुनै कार्ािम वा आर्ोिना संचालन गरेको भए सोको 
र्ववरणः-  

नभएको । 

२०. सावािननक ननकार्को वेभसाईि भए सोको र्ववरणः- 
 वेभसाईिः- 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 
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२१. र्स कार्ाालर्ले प्राप्त गरेको वैदेजशक सहार्ता, ऋण, अनदुान एवं प्रार्वनर्क सहर्ोग र सम्झौता 
सम्बन्त्र्ी र्ववरणः- 

नभएको । 

 

२२. र्स कार्ाालर्ले संचालन गरेको कार्ािम र सोको प्रगनत प्रनतवेदनः -  

 लागू औषर् तथा लैंनगक र्हसा सम्बन्त्र्ी सचेतना कार्ािम सन्त्चालन । 

 र्वपद् घट्ना सम्बन्त्र्ी कृनरम अभ्र्ास सन्त्चालन । 

  

२३. र्स कार्ाालर्ले वगीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्र्स्तो सूचना संरक्षण गना  

    तोर्कएको समर्ावनर्ः- 
 

२४. र्स कार्ाालर्मा परेका सूचना माग सम्बन्त्र्ी ननवेदन र सो उपर सूचना ददएको र्ववरणः-  

 

2५. र्स कार्ाालर्लको सूचनाहरु अन्त्र्र प्रकाशन भएका वा हनु ेभएको भए सो को र्ववरणः-  

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

Facebook (https://www.facebook.com/dao.palpa.148) मा प्रकाशन गने गररएको । 
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