
स्वत: प्रकाशन 

(Proactive Disclosure) 
(सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी ननयमावलीको ननयम ३ 

बमोजिम २०७८ वैशाख देखख आषाढ मसान्तसम्मको काययप्रगनत सावयिननक गररएको वववरण) 
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अनुसूची-1 

सूचना सार्वजननक गने ननकायको नामः- जिल्ला प्रशासन कायायलय, पाल्पा । 

सूचना सार्वजननक गरेको अर्ध ः- २०७८ बैशाख, िेठ र आषाढ महहनाको वववरण। 

1. जजल्ला प्रशासन कायावलय, पाल्पाको स्र्रुप र प्रकृन ः-  

जिल्लामा शाजन्त, सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गने, नागररकता तथा राहदानी ववतरण गने, 
स्थानीय प्रशासन सम्बन्धी कायय गने, ववपद् व्यवस्थापन गने, सुशासन कायम गने, 
सावयिननक शाजन्त ववरुद्धका कसुर, उपभोक्ता हहत लगायत ववशेष ऐनले प्रत्यायोिन गरे 
अनुसारका अधयन्यानयक काययको शुरु कारवाही र न्यानयक ननणयय गने साथै ववकासात्मक 
काययहरुमा समन्वय, सहिीकरण गनुय जिल्ला प्रशासन कायायलय, पाल्पाका मुख्य-मुख्य 
काययहरु हुन।् यस कायायलयबाट सम्पाहदत सम्पूणय काययहरुका बारेमा सरोकारवालाहरुलाई 
सूसुचचत गराई प्राप्त पषृ्ठपोषणका आधारमा ननरन्तर सुधार गरी पारदशी र सुशासनयुक्त 
कायय प्रणालल बनाउने उद्देश्य रहेको छ । 

 

दृष्टिकोण  

जिल्लामा  शाजन्त सुरक्षा र सुशासन कायम गने । 
लक्ष्य  

नेपालको संववधान तथा कानुनद्वारा प्रत्याभूत नागररक स्वतन्रता, ववचधको शासन, मानव 
अचधकार लगायत लोकताजन्रक मूल्य र मान्यतालाई सम्मान गरदै् शाजन्त सुरक्षा र 
सुशासन कायम गन ेरहेको छ । िनताको माग र आधारभूत आवश्यकता अनुरुप स्थानीय 
प्रशासनलाई सञ्चालन गरी जिल्लामा भरपदो शाजन्त-सुरक्षा कायम गनुय यस कायायलयको 
लक्ष्य रहेको छ ।  

 

उदे्दश्य  

जिल्लामा शाजन्त-सुरक्षा कायम गरी िनताको जिउ, धन र स्वतन्रताको संरक्षण गरन्े र 
सावयिननक सेवा ववतरणलार्य प्रभावकारी बनार्य सुशासनको प्रत्याभूनत गराउन े यस 
कायायलयको मूलभूत उदे्दश्यहरु रहेका छन।्  

 

2. जजल्ला प्रशासन कायावलयको काम, क वव्य र अध कार    

➢ जिल्लामा शाजन्त, व्यवस्था र सुव्यवस्था कायम राखे्न । 

➢ जिल्लामा संचाललत ववकासको काययहरुमा सहयोग र समन्वय गने 
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➢ जिल्लालभर नेपाल सरकार, जिल्ला समन्वय सलमनत, नगरपाललका र गाउँपाललकाले 
संचालन गरेका ववकास काययहरुमा सहयोग पुयायउने।  

➢ जिल्ला लभर रहेका नेपाल सरकारको सम्पनतहरुको रेखदेख, सम्भार तथा ममयत गन े
गराउने। 

➢ नेपाली नागररकता प्रमाणपर ववतरण गने । 

➢ राहदानी सम्बन्धी कायय गने । 

➢ संस्था दताय तथा नववकरण गने । 

➢ जिल्लामा आर्पने ववपद्हरुको व्यवस्थापन गने । 

➢ जिल्लाजस्थत सावयिननक ननकायहरुको कायय सम्पादनमा समन्वय गने । 

➢ प्रचललत कानून, नीनत, ननदेशन बमोजिम नेपाल सरकारको प्रनतननचधको रुपमा कायय गन े
। 

➢ स्थानीय प्रशासन ऐन र अन्य प्रचललत कानून बमोजिम प्रमुख जिल्ला अचधकारीको 
क्षेराचधकार लभर पने मुद्दा मालमलाको कारवाही र ककनारा गने । 

 
 

3. जजल्ला प्रशासन कायावलय, पाल्पाको स्र्ीकृ  कमवचारी दरबन्दी :- 
कमवचारी दरबन्दी ष्टर्र्रण   
सस.नं. पद दरबन्दी संख्या पदपून व कैफिय  

१ प्रमुख जिल्ला अचधकारी १ १  

२ सहायक प्रमुख जिल्ला अचधकारी १ १  

३ प्रशासकीय अचधकृत २ २  

४ नायब सुब्बा ७ ६  

५ लेखापाल १ १  

६ कम्प्यूटर अपरेटर २ १  

७ खररदार ४ ४  

८ वववरण दताय अपरेटर १ १  

९ हलुका सवारी चालक २ २  

१० कायायलय सहयोगी ७ ७  

 िम्मा २८ २६  

 

4. जजल्ला प्रशासन कायावलय, पाल्पाबाट प्रदान गररने सेर्ा/कायवहरु :-  

➢ शाजन्त सुरक्षा सम्बन्धी 
o जिल्लामा शाजन्त-सुरक्षा कायम राख् ने । 

o सामाजिक अपराध न्यूननकरणका लाचग समुदाय स्तरमा सचेतीकरण गने । 
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o सुरक्षा ननकायहरुको पररचालन गने । 

o शाजन्त-सुरक्षा सम्बन्धी ननवेदन, ठाडो उिुरी र गुनासो व्यवस्थापन । 

o शाजन्त सुरक्षा कायम गनय स्थानीय तह, नागररक समाि तथा सरोकारवालाहरुसँग 
सहकायय गने । 

➢ स्थानीय प्रशासन सम्बन्धी कायय 
o नागररकता ववतरण 

▪ वंशिको आधारमा नागररकता 
▪ अंचगकृत नागररकता 

o राहदानी लसफाररस तथा ववतरण। 

o नाबालक पररचयपर। 

o िनिाती/दललत प्रमाखणत। 

o साववकमा िारी भएका नाता प्रमाखणत प्रमाणपरको प्रनतललवप। 

o हातहनतयार र खरखिानाको र्िाित, नववकरण र ननयन्रण। 

o संस्था दताय, संस्था नववकरण, ववधान संशोधन, पत्ररका दताय, छापाखाना दताय र 
संचालन स्वीकृनत। 

➢ अनुगमन सम्बन्धी 
o बिार अनुगमन (स्थानीय तहको समन्वयमा) 
o जिल्ला जस्थत कायायलयहरुको समन्वय र अनुगमन 

o ववकास ननमायण काययमा सहयोग, समन्वय र सहजिकरण। 

➢ ववपद व्यवस्थापन सम्बन्धी 
o जिल्ला ववपद् सम्बन्धी कायययोिना ननमायण 

o मनसुनपूवय आपतकालीन कायययोिना 
o ववपद् न्यूनीकरणका लाचग तयारी 
o ववपद प्रनतकायय पूवययोिना, खोिी, उद्दार, सहयोग, क्षनतपूनत य 

➢ द्वन्द्व वपडडतहरुलार्य राहत ववतरण। 

➢ मुद्दा तथा ठाडो उिुरी सम्बन्धी  

o सावयिननक मुद्दा। 

o गुनासो वा ठाडो उिुरी। 

➢ हातहनतयार र्िाित तथा नवीकरण सम्बन्धी 
o हातहनतयार नामसरी, नवीकरण र स्वालमत्व हस्तान्तरण। 

➢ संस्था दताय तथा नवीकरण सम्बन्धी सेवा 
o संस्था दताय / नववकरण। 

o संस्थाको ववधान संशोधन। 
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o जिल्लामा संस्थाको शाखा खोल्ने स्वीकृनत। 

 
 

➢ राजष्िय पररचय पर सम्बन्धी सेवा 
o नागररकता प्रमाण पर ललएका व्यजक्तहरुको वैयजक्तक तथा िैववक वववरण 

संकलन गने।  

o नेपाली नाचगरकहरुको वैयजक्तक र िैववक वववरणहरुको केन्रकृत रुपमा भण्डारण 
गने। 

➢ ववववध कायय 
o गुनासो सुनुवाई गने । 

o ववकास आयोिनाहरु कायायन्वयनमा समन्वय गनय । 

o स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गने । 

o सरकारी ननकायबाट हुने सावयिननक सेवा प्रवाहको अनुगमन गने । 

o नेपाल सरकार, गहृ मन्रालय, आन्तररक मालमला तथा कानून मन्रालय (५ नं. 
प्रदेश) लगायत अन्य तालुक ननकायबाट प्राप्त ननदेशन अनुसार कायय गने तथा 
प्रनतवेदन गने । 

 

5. सेर्ा प्रदान गने ननकायको शाखा र जजम्मेर्ार अध कारीः-  

सस.नं. शाखा जजम्मेर्ार अध कारी 
१ नागररकता तथा प्रनतललपी 

शाखा 
यज्ञश्वर पन्थी, प्रशासकीय अचधकृत 

२ मुद्दा तथा हातहनतयार शाखा  रमा शे्रष्ठ, प्रशासकीय अचधकृत 

३ राहदानी तथा जिन्सी दताय 
शाखा 

रमा शे्रष्ठ, प्रशासकीय अचधकृत 

४ अलभलेख व्यवस्थापन शाखा यज्ञश्वर पन्थी, प्रशासकीय अचधकृत 
५ आचथयक प्रशासन शाखा मन बहादरु थापा, लेखापाल 
६ राजष्िय पररचयपर ववष्णु कुमारी खरी, दताय कम्प्यूटर अपरेटर 
 

6. सेर्ा प्रदान गनव लाग्न ेदस् ुर र अर्ध ः-   

स िं.निं.  ेवाको ककस म दस्तुर  मय 

१ नागररकता प्रमाण पत्र    

 क) विंशजको आधारमा रु. १० को टिकि प्रकृया पुगेको टदन   
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ख) नागररकता प्रमाण पत्र नसिदै वववाह 
भएकी नेपािी मटहिाको हकम 

रु. १० को टिकि प्रकृया पुगेको टदन   

 ग) ब ाई  राईको हकमा रु. १० को टिकि प्रकृया पुगेको टदन   

 घ) बैवाटहक अङ्गगकृत नागररकताको हकमा रु. १० को टिकि प्रकृया पुगेको टदन   

 ङ) नागररकता प्रततसिवप 
रु. १० को टिकि प्रकृया पुगेको टदन   

२ क) नाता प्रमाणणत 
रु. १० को टिकि प्रकृया पुगेको टदन   

 ख) नाबािक पररचय पत्र 
रु. १० को टिकि प्रकृया पुगेको टदन   

 ग) नाम थर प्रमाणणत 
रु. १० को टिकि प्रकृया पुगेको टदन   

 घ) पाररवाररक वववरण प्रमाणणत  
रु. १० को टिकि प्रकृया पुगेको टदन   

 ङ) अन्य वववरण प्रमाणणत 
रु. १० को टिकि प्रकृया पुगेको टदन   

 च) जनजाती प्रमाणणत 
रु. १० को टिकि प्रकृया पुगेको टदन   

३ ठाडो उजरुी रु. १० को टिकि प्रकृया पुगेको टदन   

 ख)  िंस्था दताा रु.१,००० ।– प्रहरी प्रततवेदन र 
 म्बन्न्धत 

 ग)   िंस्था नववकरण रु ५००।–  प्रकृया पुगेको टदन   

 
 
 

घ) पत्रत्रका दताा  

रु.१,०००, ७५०, ५००, ३०० 
र २०० क्रमशः दैतनक, 

अथा  ाप्ताटहक, 

 ाप्ताटहक, पाक्षीक र 
मास क र अन्य 

प्रकृया पुगेको टदन   

 ङ) छापाखाना दताा  रु.१,००० ।– 
प्रकृया पुगेको टदन   

 च) हातहततयार इजाजत तोककए बमोन्जम तोककए बमोन्जम । प्रकृया पुगेको टदन   

 छ) हातहततयार नवीकरण  
तोककए बमोन्जम । प्रकृया पुगेको टदन   

 
ज) शैक्षक्षक योग्यताको प्रमाण पत्रको 
आधारमा नाम थर उमेर  िंशोधन 

रु. १० को टिकि 
प्रकृया पुगेको टदन   

४= राहदानी क) केन्रबाि सिनको िागग 
रु.१००००।- प्रकृया पुगेको टदन   
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ख) त्रबग्री च्याततई काम निाग्ने भएको वा 
हराएको 

रु.१००००।- प्रकृया पुगेको टदन   

 
ग) य ै कायााियबाि सिने वा म्याद नाघेको 
राहदानी रु ५.५,००० ।—  

प्रकृया पुगेको टदन   

 

५ 
दैवव प्रकोप राहत रु. १० को टिकि 

प्रकृया पुगेको टदन   

 

7. ननणवय गने प्रफिया र अध कारः-  

प्रमुख जिल्ला अचधकारीबाट अचधकार प्रत्यायोिन भए बमोजिम सहायक प्रमुख जिल्ला 
अचधकारी र प्रशासकीय अचधकृतहरुबाट कायायन्वयन हुने । 

 
 

8. ननणवय उपर उजुरी सुन्ने अध कारीः- प्रमुख जिल्ला अचधकारी 
 
 

9. सम्पादन गरेको कामको ष्टर्र्रणः- बैशाख, जेठ र आषाढ महहनासम्मको (तै्रमाससक) 

• जिल्लाका स्थानीय तह  िंग  मन्वय गरर कोसभड महामारी तनयन्त्रणका िागग स्वास््य, 
 ुरक्षाका मापदण्ड कायाान्वयन गने ब्यबस्था समिाइएको । 

• जिल्ला प्रशासन कायायलयको वेबसार्ट तथा फेसबुक पेि माफय त आम न्जल्िा बा ीिाई 
 तका ता अपनाउन, स्वास््य  ुरक्षाका मापदण्ड पािना गना  ु गूचत गररएको । Covid-

19 New Variant समतेबाट बच्न आवश्यक सतकय ता अपनाउन जिल्लाका स्थानीय तह 
 िंग  मन्वय गररएको । 

• आबश्यक सुरक्षा सतकय ता अपनाई जिल्लामा शाजन्त सुरक्षाको भरपदो ब्यबस्था 
लमलार्एको। 

• जिल्लामा संचाललत ववकास ननमायणसंग सम्बजन्धत आयोिनाहरुमा आर्परेका समस्या 
समाधानका लाचग समन्वय तथा सहिीकरण गररएको । 

• राजष्िय पररचयपरको वववरण संकलन अलभयान सफलतापुबयक संचालन गनय जिल्लाका ९ 
वटा स्थानीय तहमा आबश्यक अलभमुखीकरण, समन्वय तथा सहिीकरण गररएको। 

• जिल्लाभर िम्मा ९४१११ नागररकको राजष्िय पररचयपर को लाचग वववरण संकलन 
गररएको । 
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यस अवचधको सेवा प्रवाहसम्बजन्ध प्रगनत वववरण तपलसल बमोजिम रहेको छ 

 

त्रैमाससक प्रग ी ष्टर्र्रण बैशाख जेठ असार -२०७८ 

सस .नं.  ष्टर्षय सम्पादन गरेको काम बैशाख जेठ असार जम्मा 

१ 

सेवा प्रवाह 

नयाँ नागररकता ववतरण -वशंि  ६०० ० १०२ 702 

२ वैवाहहक अंगीकृत नागररकता - - - - 

३ प्रनतललवप नागररकता ३०६ 0 ३७ 343 

४ राहदानी लसफाररस १७९ 0 ८४ 263 

५ राहदानी रतु लसफाररस २३ 0 २९ 52 

६ राहदानी ववतरण ३२० 0 १३९ 459 

७ संस्था  दताय २ 0 १ 3 

८ संस्था  नववकरण २ 0 १० 12 

९ हातहनतयार नववकरण ० ० १९ 19 

१० मुद्दा दताय १ ३ ० 4 

११ मुद्दा फैसला १ ० ० 1 

१२ नाबाालक पररचयपर १ ० ६ 7 

१३ व्यजक्त प्रमाखणत लगायतका लसफाररस १६७ ० ५५ 222 

१४ राजष्िय पररचयपर वववरण संकलन १६९७२ ० ० 16972 

१५ 

महत्वपूणय 
बैठक 

सुरक्षा सलमनतको बैठक २ ५ ७ 14 

१६ ववपद् बैठक ० 0 १ १ 

१७ DCMC बैठक ५ ४ ४ 13 

१८ कायायलय प्रमुख बैठक १ ० १ 2 

१९ कायायलय कमयचारी बैठक १ ० १ 2 

२० 
अनुगमन 

कायायलय अनुगमन ० ० ० 0 

२१ बिार अनुगमन ० ३ १ 4 

२२ दैवव प्रकोप 
सम्बन्धी 

दैवव प्रकोप वपडडत पररवार संख्या ० ० ५ 5 

२३ दैवव प्रकोप वपडडतलाई राहत रकम ० ० २,५२,०००।- 2,52,000।- 

२४ कोलभ -१९ 
सम्बन्धी 

(महहनाको 
मसान्तसम्म) 

सकिय  केस १४८३ ७०० ४८५ 485 

२५ क्वारेजन्टनमा  रहेका व्यजक्त संख्या ० ० ० 0 

२६ मतृ्यु ६३ ९८ ११५ 115 
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कोसिड–१९ सम्बन् ी  थ्याङ्कीय ष्टर्र्रण (२०७८/०१/४) 

 

सस.नं. ष्टर्र्रण संख्या 
१ क्वारेजन्टन बेड संख्या  २५१ 
२ क्वारेजन्टनमा बसेका व्यजक्त संख्या  ० 

३ आर्सोलेसन बेड संख्या  १६० 

४ आर्सोलेसनमा बसेका व्यजक्त संख्या (उपचाराथय) २७ 

५ िम्मा संिलमत संख्या (Total Positive Case) २०३६ 

६ ननको भएको संख्या  १९६१ 

७ मतृ्यु भएको संख्या  ३८ 

९ िम्मा स्वाब पररक्षण  १९०६३ 

 
 

शर् व्यर्स्थापन सम्बन् ी 
• Covid-19 का कारण मतृ्यु भएका व्यजक्तहरुको शव व्यवस्थापन सम्बन्धी काययववचध २०७६  

बमोजिम जिल्ला संकट व्यवस्थापन सलमनत (DCMC) को ननदेशन तथा जिल्ला प्रहरी 
कायायलय, सशस्र प्रहरी बल, स्थानीय तह, स्वास््य कायायलय, अस्पतालहरुको समन्वयमा 
नेपाली सेनाबाट व्यवस्थापन गने गररएको। नेपाली सेना बाट ३२ िनाको र ४९ िनाको 
सम्बजन्धत पररवारबाट शव ब्यबस्थापन भएको। 

 

शर् व्यर्स्थापन स्थल   ोफकएको 
 

स .निं. गाउँपासिको नाम शर् व्यर्स्थापन स्थल कैफिय  

१ तान ेन न.पा.  - तान ेन न.पा. वडा निं ८ को खावा क्षेत्र  
-  ता.न.पा. १२ / १३ को स माना गाइघािको जिंगि क्षेत्र  
- ता.न.पा. क्षेत्र सभत्रका परम्परागत घािहरु  

 

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

३ तनस्दी ग.पा.  -  तनस्दी खोिाको ढुङ्गानावे ी घाि र वडा न. ४ मा पने 
अरुणखोिाको जिुकेघाि  

 



 

11 
 

४ रम्भा ग.पा.  -  वडा निं १ हुिंगीको - यािुङघाि / हुिंगीघाि/ नाम्िेघाि/ 
डुम्रीकुनाघाि/ अ ेदीघाि, वडा निं २ फोक् ीङकोिको - मोहने 
वपपिघाि/ हुिंगीघाि/ अ ेदीघाि/ राम्दीघाि, वडा निं ३ 
वपपिडाडा - राम्दीघाि /  हदीखोिाघाि,वडा निं ४ हुसमनको 
राम्दीघाि,- वडा निं ५ ताहूिं - राम्दीघाि  

 

५ ररब्दीकोि गा.पा.  - कु ुमखोिा - ५ िोप्रेडाडा  
 

६ बगना कािी गा.पा.  शव व्यवस्थापनको िागग स्थि नतोककएको -  म्बन्न्धत 
वडा बािै शव व्यवस्थापन गने  

 

७ ततनाउ गा.पा  - वडा निं. ५ को चचारे र गौडेपुिको त्रबच भागमा  
 

८ रामपुर न.पा.  वडा निं  १ को - स्यािी बजार घाि, वडा निं २ - तनस्दी 
दोभान घाि, वडा निं ३ - केदादी घाि, वडा निं ४- वडभान 
घाि, वडा निं ५ – रामघाि, वडा निं ६ र ७ - परेवा घाि  
वडा निं ८ र ९ - भुजात घाि, वडा निं १० - झम्माखोिा घाि  

 

९ पूवाखोिा गा.पा.  वडा निं १ स िुवा र वडा निं २ जल्पा बच पने जमिे घाि  
 

 

ष्टर्पद् व्यर्स्थापन सम्बन् ी मुख्य कायव 
• ववपद् व्यवस्थापन तथा िोखखम न्यूनीकरण ऐन २०७४ को पररच्छेद ७ को दफा १६ 

बमोजिम जिल्लास्तरमा प्रमुख जिल्ला अचधकारीको अध्यक्षतामा रहेको जिल्ला ववपद् 
व्यवस्थापन सलमनतको बैठक भचुयअल माध्यमबाट २०७८/३/७ मा बसी त्रबलभन्न ननणययहरु 
गररएको ।  

• जिल्ला ववपद पूवयतयारी तथा मनसुन प्रनतकायय योिना, २०७८ र ववपद प्रनतकायय योिना, 
२०७८ तयार गरर कायायन्वयन भैरहेको । 

• स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सलमनतहरु संगको समन्वयमा ववपद् प्रनतकायय योिना 
कायायन्वयन भर्रहेको । 

• ववपदका घटनाहरुबाट वपडडतहरुलाई तत्काल उद्दार र राहतको ब्यबस्था लमलाईएको । 
यस अबचधमा ७ पररवारलाई कुल रु ४,५९,०००।- राहत रकम उपलब्ध गराईएको। 

 
 

 

10. कायावलय प्रमुख र सचूना अध कारीको नाम र पदः- 
(क) कायायलय प्रमुखः-  

नाम : योगेन्र प्रसाद पाण्डे  

पद : प्रमुख जिल्ला अचधकारी  
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(ख) गुनासो सुन्ने अचधकारी / सूचना अचधकारीः-  

नाम : शशीधर नघलमरे 

पद : सहायक प्रमुख जिल्ला अचधकारी  

 
 

11. ऐन ननयम ष्टर्ननयम र्ा ननदेसशकाको सूचीः- 
➢ स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ 

➢ नागररकता ऐन तथा ननयमावली, २०६३ 

➢ ववपद् िोखखम न्यूननकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ 

➢ संस्था दताय ऐन तथा ननयमावली, २०३४ 

➢ मुलुकी अपराध संहहता २०७४ , मुलुकी फौिदारी काययववचध संहहता २०७४ र फौिदारी कसूर 
ननधायरण तथा कायायन्वयन ऐन, २०७४ 

➢ हातहनतयार तथा खरखिान ऐन, २०१८ 

➢ राहदानी ऐन, २०६७ 

➢ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ 

➢ सूचनाको हक सम्बन्धी ननयमावली, २०६५ 

➢ गहृ प्रशासन सुधार कायय योिना, २०७४ 

➢ नागररकता ववतरण काययववचध ननदेलशका 
➢ मन्रालयबाट भएका पररपर 

 

12. आम्दानी, खचव  था आधथवक कारोबार सम्बन् ी अद्यार्ध क ष्टर्र्रणः  

→ कुल राजस्व: (आ.र्. ०७७/०७८ असार मसान् सम्म) रु ५९,४६,०४०  

→ आ.र्. ०७७/०७८ को कुल खचय रकमः-  (चालु) १,४८,३९,५७७   -८७.९५%   

(पूंिीगत तफय ) १२,४६,४२८     -९५.८७% 

 

13.  ोफकए बमोजजमका अन्य ष्टर्र्रणः  

→ कोलभड-१९ का कारण लमनत २०७८/०१/१७ गते देखख ननषेधाज्ञा िारी भै सेवा प्रवाह 
प्रभfववत भएकोमा हाल लमनत २०७८/०३/२५ गते देखख ननयलमत रुपमा  ेवा प्रबाह 
भईरहेको । 

→ सेवाग्राहीहरुको सुववधालाई ध्यानमा राखी कमयचारी लमलन केन्र, पाल्पा तथा गोरखदल 
गणको सहयोगमा आकषयक प्रनतक्षालय ननमायण गररएको । 
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14. अनिल्लो आधथवक र्षवमा सार्वजननक ननकायले कुनै कायविम र्ा आयोजना संचालन गरेको 
िए सोको ष्टर्र्रणः-  

नभएको । 

 

15. सार्वजननक ननकायको र्ेिसाईट िए सोको ष्टर्र्रणः- 
→ 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. सार्वजननक ननकायले प्राप्  गरेको र्ैदेसशक सहाय ा, ऋण, अनुदान एर्ं प्राष्टर्ध क सहयोग र 
सम्झौ ा सम्बन् ी ष्टर्र्रणः-  

नभएको । 

 

17. सार्वजननक ननकायले संचालन गरेको कायविम र सोको प्रगन  प्रन र्ेदनः-  

 नभएको । 

 

18. सार्वजननक ननकायले र्गीकरण  था संरक्षण गरेको सूचनाको नामार्ली र त्यस् ो सूचना 
संरक्षण गनव  ोफकएको समयार्ध ः- 
 

19. सार्वजननक ननकायमा परेका सूचना माग सम्बन् ी ननर्ेदन र सो उपर सूचना हदएको 
ष्टर्र्रणः-  

 
 

20. सार्वजननक ननकायका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन िएका र्ा हुने िएको िए सो को ष्टर्र्रणः-  

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

Facebook (https://www.facebook.com/dao.palpa.148) मा प्रकाशन गने गररएको । 
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कायावलयका सूचना अध कारी र गुनासो पेहटका 
 

 
 


