
 
 

अनसूुची-1 

सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन 2064 को दपा 5(3) य सूचनाको हक सम्फन्धी 
ननमभावरीको ननमभ 3 फभोजजभ साववजननक गरयएको वववयण  

 

सूचना साववजननक गने ननकामको नाभ्- जजल्रा प्रशासन कामावरम, ऩाल्ऩा । 

सूचना साववजननक गयेको अवनध्- 207६ श्रावण देजि असोज भसान्तसम्भ । 

1. ननकामको स्वरुऩ य प्रकृनत्-  २००७ सारभा प्रजातन्रको प्रादबुावव ऩश्चात ्चसु्त एव ववकेजन्ित प्रशासनको  

आवश्मकता भहशशु गयी वडा हाकीभहरुको ननमजुि गयेको ऩाइन्छ । नेऩारको सॊववधान २०१९ अनसुाय  नेऩारराई 
१४ अॊचर, ७५ जजल्रा य ५ ववकास ऺेरभा ववबाजन गरयमो । स्थानीम  प्रशासनराई ववकेजन्ित प्रशासन व्मवस्था अनरुुऩ 
सॊचारन गनव तथा शाजन्त य  व्मवस्थाराई प्रबावकायी रुऩभा सॊचारन गनव स्थानीम प्रशासन ऐन , २०२८ रागू  गरयमो । 
उि ऐनको दपा ५ रे जजल्राको साभान्म प्रशासन सॊचारन गनव प्रत्मेक  जजल्राभा एउटा जजल्रा प्रशासन कामावरम यहने 
व्मवस्था गये अनसुाय ऩाल्ऩा जजल्राभा ऩनन जजल्रा प्रशासन कामावरमको स्थाऩना बएको हो । हार मसको  कामावरम 
ऩाल्ऩा दयवाय ऩरयसयभा यहेको छ । 

जजल्राभा शाजन्त सवु्मवस्था य सयुऺा कामभ गयी जनताको जजउ , धनको सॊयऺण गनुव जजल्रा प्रशासन कामावरमको प्रभिु 
उद्देश्म यही आएको छ ।  मसका साथै जजल्राभा नेऩार सयकायको प्रनतनननधको रुऩभा यही साववजननक सेवा  ववतयण 
(Public Service Delivery) राई प्रबावकायी फनाई सशुासनको प्रत्माबनूत गने सभेतका उद्देश्महरु यहेका छन ्। 

 

दृविकोण  

नेऩारको सॊववधान तथा काननुद्वाया प्रत्माबतू नागरयक स्वतन्रता , ववनधको शासन , भानव अनधकाय रगामत रोकताजन्रक 
भूल्म य भान्मताराई सम्भान गने दृविकोण यहेको छ । 

 

रक्ष्म  

जजल्राभा जनताको भाग य आधायबतू आवश्मकता अनरुुऩ स्थानीम प्रशासनराई सञ्चारन गयी जजल्राभा बयऩदो शाजन्त -

सयुऺा कामभ गनुव सभेत मस कामावरमको रक्ष्म यहेको छ ।  

 

उद्देश्म  

जजल्राभा शाजन्त -सयुऺा कामभ गयी जनताको जजउ , धन य स्वतन्रताको सॊयऺण गने  य साववजननक सेवा ववतयणराइव 
प्रबावकायी फनाइव सशुासनको प्रत्माबनूत गयाउने मस कामावरमको भूरबतू उद्देश्महरु यहेका छन।्  

 

2. ननकामको काभ, कतवव्म य अनधकाय  (स्थानीम प्रशासन ऐन, २०२८ फभोजजभ तोवकएको कामव )  

 जजल्राभा शाजन्त, व्मवस्था य सयुऺा कामभ याख्न े। 

 जजल्राको साभान्म प्रशासन सॊचारन गने । 

 जजल्रा नबर नेऩार सयकाय, नगयऩानरका य गाउॉऩनरकारे सॊचारन गयेका ववकास कामवहरुभा सहमोग ऩमुावउने  

 प्रचनरत कानून, नीनत, ननदेशन फभोजजभ नेऩार सयकायको प्रनतनननधको रुऩभा कामव गने । 



 
 

 स्थानीम प्रशासन ऐन य अन्म प्रचनरत कानून फभोजजभ प्रभिु जजल्रा अनधकायीको ऺेरानधकाय नबर ऩयेको भदु्दा 
भानभराको कायवाही य वकनाया गने । 

 

3. ननकामभा यहने कभवचायीको सॊख्मा य कामववववयण्- 
कभवचायी दयफन्दी वववयण  (रयि सॊख्मा - ४) 
1. प्र.जज.अ. (या.ऩ.प्रथभ)  - 1  

2. स.प्र.जज.अ. (या.ऩ.द्बितीम) - 1  

3. प्र.अ. (या.ऩ.ततृीम)  - २  

४. ना.स.ु (या.ऩ.अनॊ.प्र.)  - ७  

५. रेिाऩार (या.ऩ.अनॊ.प्र.)  - 1  

६. क.अ. (या.ऩ.अनॊ.प्र.)  - २  

७. िरयदाय (या.ऩ.अनॊ.द्बि.)  - 4  

८. ह.स.चा. (शे्रणी वववहन)  - 2  

९. का.स. (शे्रणी वववहन)  - ७  

 

कामवववबाजन- पाॉट अनसुाय   

4. ननकामफाट प्रदान गरयने सेवा्-  
 शाजन्त सयुऺा सम्फन्धी 

o जजल्राभा शाजन्त-सयुऺा कामभ याख्नने । 

o शाजन्त-सयुऺा सम्फन्धी ननवेदन, ठाडो उजयुी य गनुासो व्मवस्थाऩन । 

 सेवा प्रवाह सम्फन्धी 
o नागरयकता ववतयण 

 वॊशजको आधायभा नागरयकता 
 अॊनगकृत नागरयकता 

o याहदानी नसपारयश तथा ववतयण 

o नाफारक ऩरयचमऩर 

o जनजाती/दनरत प्रभाजणत 

o साववकभा जायी बएका नाता प्रभाजणत प्रभाणऩरको प्रनतनरवऩ 

o हातहनतमाय य ियिजानाको इजाजत, नववकयण य ननमन्रण 

o सॊस्था दताव, सॊस्था नववकयण, ववधान सॊशोधन, ऩनरका दताव, छाऩािाना दताव य सॊचारन स्वीकृनत । 

 अनगुभन सम्फन्धी 
o फजाय अनगुभन य ननमभन 

o जजल्रा जस्थत कामावरमहरुको सभन्वम य अनगुभन 

o ववकास ननभावण कामवभा सहमोग, सभन्वम य सहजजकयण। 

 ववऩद व्मवस्थाऩन सम्फन्धी 
o ववऩद प्रनतकामव ऩूवव मोजना, िोजी, उद्दाय, सहमोग, ऺनतऩूनतव 

 द्वन्द्व वऩनडतहरुराइव याहत ववतयण 

 भदु्दा दताव तथा पैसरा  

 

5. सेवा प्रदान गने ननकामको शािा य जजम्भेवाय अनधकायी्-  

 नागरयकता तथा प्रनतनरऩी शािा - यभा शे्रष्ठ , प्रशासकीम अनधकृत 



 
 

 याहदानी तथा जजन्सी दताव शािा  - हभु फहादयु ऩाण्डे , प्रशासकीम अनधकृत 

 स्थानीम प्रशासन तथा शाजन्त सयुऺा शािा -  हभु फहादयु ऩाण्डे , प्रशासकीम अनधकृत 

 भदु्दा तथा हातहनतमाय शािा  - हभु फहादयु ऩाण्डे , प्रशासकीम अनधकृत 

 अनबरेि व्मवस्थाऩन शािा - यभा शे्रष्ठ, प्रशासकीम अनधकृत 

 आनथवक प्रशासन शािा 
6. सेवा प्रदान गनव राग्ने दस्तयु य अवनध्-  
 याहदानी शािाभा उठने याजस्व वववयण 

 दस वषव भनुनका नाफारकराई रु. 2500/- 

 10 वषव बन्दा भानथकाराई रु. 5000/- 

 याहदानी हयाएभा/नफनिएभा रु. 10000/- 

 MRP याहदानी नरईसकेको य फहार यहने अवनध फाॊवक यहको य ऩयैु ऩाना प्रमोग बएभा नववकयण दस्तयु रु. 
5000/- 
भदु्दा शािाफाट उठन याजस्व वववयण 

 कसयु/आयोऩको प्रकृनत अनसुाय प्र.जज.अ.ज्मूरे आदेश गनुव बए अनसुाय धयौटी नरने  

स्थानीम प्रशासनफाट उठने याजस्व वववयण 

 सॊस्था दताव रु. 1000/- 
 नववकयण रु. 500/- 
 हातहनतमाय नववकयण शलु्क 300 देजि हातहनतमायको प्रकृनत अनसुाय पयक  

7. ननणवम गने प्रविमा य अनधकाय्- श्रीभान प्रभिु जजल्रा अनधकायीज्मूफाट अनधकाय प्रत्मामोजन बए फभोजजभ 
स.प्र.जज.अ. य प्रशासकीम अनधकृतहरुफाट । 

8. ननणवम उऩय उजयुी सनु्ने अनधकायी्- प्र.जज.अ. 
9. सम्ऩादन गयेको काभको वववयण्-  

 नमाॉ नागरयकता -  वॊशज १७६८/ वैवावहक अॊगीकृत ० 

 प्रनतनरवऩ नागरयकता - ३८९ 

 याहदानी - ९७६ , ितु - २१२ 

 सॊस्था दताव - ५ / नववकयण ५७ 

 नाफारक ऩरयचमऩर - ६३ 

 हातहनतमाय नववकयण - १३ 

 भदु्दा दताव - १८/ पैसरा - ९ 

 िन्धको याहत ववतयण - ० 

 व्मजि प्रभाजणत रगामतका नसपारयस - ७७४ 

10. कामावरम प्रभिु, गनुासो सनु्ने अनधकायी य सूचना अनधकायीको नाभ य ऩद्- 
(क) कामावरम प्रभिु्- प्र.जज.अ. उभेश कुभाय ढकार 

(ि) गनुासो सनु्ने अनधकायी :-  

(ग)   सूचना अनधकायी्- प्र.अ. हभु फहादयु ऩाण्डे  

 

11. ऐन ननमभ ववननमभ वा ननदेजशकाको सूची्- 
 स्थानीम प्रशासन ऐन 

 नागरयकता ऐन तथा ननमभावरी, २०६3 

 सॊस्था दताव ऐन तथा ननमभावरी, २०३४ 



 
 

 भरुकुी अऩयाध (सॊवहता) ऐन , २०७४ , भरुकुी पौजदायी कामवववनध (सॊवहता) ऐन , २०७४ य पौजदायी कसूय 
ननधावयण तथा कामावन्वमन ऐन, २०७४ 

 नागरयकता ववतयण कामवववनध ननदेजशका 
 भन्रारमफाट बएका ऩरयऩर 

12. आम्दानी, िचव तथा आनथवक कायोफाय सम्फन्धी अद्यावनधक वववयण्  
 ववननमोजन िचव यकभ्-  (साधायण) रु. ३८९२ हजाय ।   

(ऩूॊजीगत तपव ) - रु. ४२६ हजाय । 

13. तोवकए फभोजजभका अन्म वववयण् मसै साथ सॊरग्न 

14. अजिल्रो आनथवक वषवभा साववजननक ननकामरे कुनै कामविभ वा आमोजना सॊचारन गयेको बए सोको वववयण्- 
कामावरमको कामव प्रगनत सम्फन्धभा साववजननक सनुवुाई कामविभ सॊचारन गरयएको । 

15. साववजननक ननकामको वेबसाईट बए सोको वववयण्- 
 वेबसाईट्- http://daopalpa.moha.gov.np 

 ईभेर्- daopalpa@gmail.com 

 पोन नॊ. 0७५-5201२३, 0७5-5201२४, 0७5-52०१२५ 

 फ्माक्स नॊ. 0७5-520१६९ 

16. साववजननक ननकामरे प्राप्त गयेको वैदेजशक सहामता , ऋण , अनदुान एवॊ प्राववनधक सहमोग य सम्झौता सम्फन्धी 
वववयण्- छैन । 

17. साववजननक ननकामरे सॊचारन गयेको कामविभ य सोको प्रगनत प्रनतवेदन्-  
  

 

18. साववजननक ननकामरे वगीकयण तथा सॊयऺण गयेको सूचनाको नाभवरी य त्मस्तो सूचना सॊयऺण गनव तोवकएको 
सभमावनध्- 
 

19. साववजननक ननकामभा ऩयेका सूचना भाग सम्फन्धी ननवेदन य सो उऩय सूचना द्बदएको वववयण्- ननवेदन नऩयेको । 

 

20. साववजननक ननकामका सूचनाहरु अन्मर प्रकाशन बएका वा हनुे बएको बए सो को वववयण्-  


