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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  काजिक, मंससर र पौष मर्हनामा 
सम्पाददत कार्ाहरुको सावािसनक गररएको र्ववरण 

 

प्रकाशक 
नपेाल सरकार 

गहृ मन्त्रालर् 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, पाल्पा 
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सूचना सावािसनक गने सनकार्को नामः-जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, पाल्पा । 

सूचना सावािसनक गरेको अवसर्ः- आसथाक वषा २०७९/८० 

                                           (२०७९ काजिक, मंससर र पौष मर्हना) 
 

1. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, पाल्पाको कार्ा र प्रकृसतः- 

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

 

२. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, पाल्पाको दृर्िकोण, लक्ष्र्, उदे्धश्र् र रणनीसत 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, र्वसर्को शासन, मानव असर्कार 
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 री सशुासनको प्रत्र्ाभसूत ददने र्स कार्ाालर्को लक्ष्र् रहेको 
छ । 
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२.३ उद्दशे्र् 

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

 

३. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को काम, कताव्र् र असर्कार 

 

 जिल्लामा शाजन्त्त, सरुक्षा र सवु्र्वस्था कार्म राख्न े। 

 जिल्लामा संचासलत र्वकासको कार्ाहरुमा सहर्ोग र समन्त्वर् गने 

 जिल्लासभर नेपाल सरकार, जिल्ला समन्त्वर् ससमसत, नगरपासलका र गाउँपासलकाले संचालन गरेका 
र्वकास कार्ाहरुमा सहर्ोग परु्ााउने। 

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

 नेपाली नागररकता प्रमाणपर िारी गने । 

 सबद्यतुीर् राहदानी सम्बन्त्र्ी कार्ा गने । 

 हातहसतर्ारको र्िाित प्रदान तथा नर्वकरण गने । 

 संस्था दताा तथा नर्वकरण गने । 

 जिल्लामा आर्पने र्वपद्हरुको व्र्वस्थापन गने । 

 जिल्लामा बस्तहुरुको आपूतीलाई व्र्वजस्थत गने । 

 जिल्लाजस्थत सावािसनक सनकार्हरुको कार्ा सम्पादनमा समन्त्वर् गने । 

 नावालक पररचर् पर 

 प्रचसलत कानून, नीसत, सनदेशन बमोजिम नेपाल सरकारको प्रसतसनसर्को रुपमा कार्ा गने । 

 सस्था दताा ऐन, २०३४ बमोजिम संस्था दताा तथा नर्वकरण गने 

 स्थानीर् प्रशासन ऐन र अन्त्र् प्रचसलत कानून बमोजिम प्रमखु जिल्ला असर्कारीको क्षेरासर्कार 
सभर पने मदु्दा मासमलाको कारवाही र र्कनारा गने । 

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

सस.नं. 

 

पद शे्रणी संख्र्ा पूसता ररक्त कार्ा सबवरण कैर्फर्त 

१ प्रमखु जिल्ला असर्कारी रा.प. प्रथम १ १ -   जिल्लामा शाजन्त्त सवु्र्वस्था, सशुासन 
र सरुक्षा व्र्वस्था समलाउने । 

 

२ सहार्क प्रमखु जिल्ला 
असर्कारी 

रा.प.र्द्धतीर् १ १ - प्रमखु जिल्ला असर्कारीबाि 
प्रत्र्ार्ोजित असर्कार बमोजिमका 
कार्ाहरु गने। 

 

३ प्रशासकीर् असर्कृत रा.प.तसृतर् २ २ - प्रमखु जिल्ला असर्कारीबाि 
प्रत्र्ार्ोजित असर्कार बमोजिमका 
कार्ाहरु गने। 

 

४ नार्ब सबु्बा रा.प.अनं 
प्रथम 

७ ६ १ फाँि प्रमखु भई सम्वजन्त्र्त फाँिलाई   
तोर्कएका कार्ाहरु सम्पादन गने। 

 

५ लेखापाल रा.प.अनं 
प्रथम 

१ १ - आसथाक ऐन तथा सनर्मावली बमोजिम 
लेखा सम्बजन्त्र् कार्ा गने  

 

६ कम््रू्िर अपरेिर रा.प.अनं. 
प्रथम 

२ १  १  सूचना प्रर्वसर् तथा कम््र्िुर सम्बजन्त्र् 
कार्ा गने । 

करार १ 

७ खररदार रा.प.अनं. 

र्द्धतीर् 

४ 1 3 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। 

करार २ 

९ कार्ाालर् सहर्ोगी शे्रणी र्वर्हन ७ 7 - कार्ाालर्को सरसफार् लगार्त 
आवश्र्कता अनसुार कार्ाालर्को 
अन्त्र् कामकाि गने। 

 

करार 7 

 िम्मा स्थार्ी कमाचारी दरवन्त्दी संख्र्ा २७ २२ ५ 
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रार्िर् पररचर् पर र्ववरण दताा अपरेिर  

-करार_ 

 

२ िना कार्ारत 

 

 

नेपाली नागररकहरुको रार्िर् पररचर् पर दताा 
प्रर्वि गने 

रार्िर् पररचर् पर दताा सहर्ोगी -करार_ १ िना कार्ारत 

 

नेपाली नागररकहरुको रार्िर् पररचर् पर दताा 
प्रर्वि गना सहर्ोग गने 

 

कम््रू्िर अपरेिर -करार_ १ िना कार्ारत र्स आ.व. मा थप  

 
 

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

५.१ शाजन्त्त सरुक्षा सम्बन्त्र्ीकार्ा: 
o जिल्लामा शाजन्त्त-सरुक्षा कार्म राख् न े। 

o सामाजिक अपरार् न्त्रू्सनकरणका लासग समदुार् स्तरमा सचेतीकरण गने । 

o सरुक्षा सनकार्हरुको पररचाल गने । 

o शाजन्त्त-सरुक्षा सम्बन्त्र्ी सनवेदन, 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 
 अंसगकृत नागररकता 

o राहदानी ससफाररश तथा र्वतरण। 

o नाबालक पररचर्पर। 

o िनिाती/दसलत प्रमाजणत। 

o सार्वकमा िारी भएका नाता प्रमाजणत प्रमाणपरको प्रसतसलर्प। 

o हातहसतर्ार र खरखिानाको र्िाित, नर्वकरण र सनर्न्त्रण। 

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

o र्वकास सनमााण कार्ामा सहर्ोग, समन्त्वर् र सहजिकरण। 

 

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

o मनसनुपूवा आपतकालीन कार्ार्ोिना 
o र्वपद् न्त्रू्नीकरणका लासग तर्ारी 
o र्वपद प्रसतकार्ा पूवार्ोिना, खोिी, उद्दार, सहर्ोग, क्षसतपूसता 

 

५.५ द्वन्त्द्व र्पसडतहरुलार्ा राहत र्वतरण। 

   ५.६ मदु्दा तथा ठाडो उिरुी सम्बन्त्र्ी  

o सावािसनक मदु्दा। 

o गनुासो वा ठाडो उिरुी। 

 

५.७ हातहसतर्ार र्िाित तथा नवीकरण सम्बन्त्र्ी 
o हातहसतर्ार नामसारी, नवीकरण र स्वासमत्व हस्तान्त्तरण। 

 

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

o संस्थाको र्वर्ान संशोर्न। 

o जिल्लामा संस्थाको शाखा खोल्ने स्वीकृसत। 

 

५.९ रार्िर् पररचर् पर सम्बन्त्र्ी सेवा 
o नागररकता प्रमाण पर सलएका 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 । 

o सरकारी सनकार्बाि हनुे सावािसनक सेवा प्रवाहको अनगुमन गने । 
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o नेपाल सरकार, गहृ मन्त्रालर्, आन्त्तररक मासमला तथा कानून मन्त्रालर् (लजुम्बनी प्रदेश) 

लगार्त अन्त्र् तालकु सनकार्बाि प्राप्त सनदेशन अनसुार कार्ा गने तथा प्रसतवेदन गने । 

 
 
 

६. सेवा प्रदान गने सनकार्को शाखा र जिम्मेवार असर्कारीः- 
 

सस.नं. शाखा जिम्मेवार असर्कारी गनुासो सनु्न ेअसर्कारी 

१ नागररकता तथा प्रसतसलपी शाखा र्ज्ञश्वर पन्त्थी, प्रशासकीर् असर्कृत 

 (९८५७०६१७५६) 

 

 

 

 

 

सहार्क प्रमखु जिल्ला 
असर्कारी भजक्त सरा राना 

९८५७०६०३३३ 

२ मदु्दा तथा हातहसतर्ार शाखा
  

रमा शे्रष्ठ, प्रशासकीर् असर्कृत 

   (९८५७०६५५९०) 

३ राहदानी तथा जिन्त्सी दताा शाखा रमा शे्रष्ठ, प्रशासकीर् असर्कृत 

४ असभलेख व्र्वस्थापन शाखा र्ज्ञश्वर पन्त्थी, प्रशासकीर् असर्कृत 

५ आसथाक प्रशासन शाखा मन बहादरु थापा, लेखापाल 

(९८५७०७७५०१) 

६ रार्िर् पररचर्पर मर् ुपाण्डे र्ववरण दताा अपरेिर 

(९८६६२६७६७९) 
 

७. सेवा प्रदान गना लाग्न ेदस्तरु र अवसर्ः-  

सस.नं. सेवाको र्कससम 

 

दस्तरु 
 

 

सेवाको समर् लागत 
 

१ gful/stf k|df0fkq-  ?= !) sf] x'nfs l6s6 

अंग पगुी पेश भएको १ 
घण्िासभर 

 s_ j+zhsf] cfwf/df ?= !) sf] x'nfs l6s6 

अंग पगुी पेश भएको १ 
घण्िासभर 
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v_ gful/stf k|df0fkq glnb} ljjfx 
ePsL g]kfnL dlxnfsf] xsdf 

?= !) sf] x'nfs l6s6 अंग पगुी पेश भएको १ 
घण्िासभर 

 u_ a;fO{ ;/fO{sf] xsdf 
?= !) sf] x'nfs l6s6 अंग पगुी पेश भएको १ 

घण्िासभर 

 3_ a}jflxs clËs[t gful/stfsf] xsdf 
?= !) sf] x'nfs l6s6 अंग पगुी पेश भएको १ 

घण्िासभर 

 ª_ gful/stf प्रतिलिपि 

?= !) sf] x'nfs l6s6 अंग पगुी पेश भएको १ 
घण्िासभर 

@ s_ gftf k|dfl0ft 

?= !) sf] x'nfs l6s6 अंग परु्ााई पेश भएको ३० 
समनेि सभर 

 v_ gfafns kl/rokq 

?= !) sf] x'nfs l6s6 अंग परु्ााई पेश भएको ३० 
समनेि सभर 

 u_ gfd y/ k|dfl0ft 

?= !) sf] x'nfs l6s6 अंग परु्ााई पेश भएको ३० 
समनेि सभर 

 3_ k]G;g ;DalGw sfuhft l;kmfl/; 

?= !) sf] x'nfs l6s6 आवश्र्क कागिात सर्हत 
सनवेदन पेश भएको  १ 
घण्िासभर 

 

ª_ cGo ljj/0f k|dfl0ft 

 

?= !) sf] x'nfs l6s6 अंग परु्ााई पेश भएको ३० 
समनेि सभर 

 r_ hghftL/blnt k|dfl0ft 

?= !) sf] x'nfs l6s6 अंग परु्ााई पेश भएको ३० 
समनेि सभर 

# s_ 7f8f] ph'/L ?= !) sf] x'nfs l6s6 १५ समनेि सभरै 

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

 u_  ;+:yf gljs/0f ? %)).– 

अंग परु्ााई पेश भएको ३० 
समनेि सभर 

 

 

 

3_ klqsf btf{ 
?=!,))) .–, &%).–, 

%)).–, #)).– / @)).– 

qmdzM b}lgs, cw{ 

;fKtflxs, ;fKtflxs, 

kfIfLs / dfl;s / cGo 

अंग परु्ााई पेश भएको ३० 
समनेि सभर 

 ª_ 5fkfvfgf btf{ ?=!,))) .– 

अंग परु्ााई पेश भएको ३० 
समनेि सभर 

 r_ xftxltof/ Ohfht tf]lsP adf]lhd . 

अंग परु्ााई पेश भएको ३० 
समनेि सभर 

 

5_ xftxltof/ gjLs/0f 

 

tf]lsP adf]lhd . 

अंग परु्ााई पेश भएको ३० 
समनेि सभर 

 
h_ z}lIfs of]Uotfsf] k|df0fkqsf] 
cfwf/df gfd, y/ / pd]/ ;+zf]wg 

?= !) sf] x'nfs l6s6 

अंग परु्ााई पेश भएको ३० 
समनेि सभर 

$= 

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

?= !@,))) .— 

पालो आउना साथ (सवार 
चलेको अवस्थामा १० समनिे) 

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

x/fPsf] 
?=!),))) .— 

पालो आउना साथ (सवार 
चलेको अवस्थामा १० समनिे) 

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

?=%,))) .— 

पालो आउना साथ (सवार 
चलेको अवस्थामा १० समनिे) 

% b}jL k|sf]k /fxt ?= !) sf] x'nfs l6s6 

आवश्र्क कागिात सर्हत 
सनवेदन पेश भएको  १ 
घण्िासभर  
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८. सनणार् गने प्रर्िर्ा र असर्कारः-  

प्रमखु जिल्ला असर्कारीबाि असर्कार प्रत्र्ार्ोिन भए बमोजिम सहार्क प्रमखु जिल्ला असर्कारी र प्रशासकीर् 
असर्कृतहरुबाि कार्ाान्त्वर्न हनुे । 

 

९. सनणार् उपर उिरुी सनु्न ेअसर्कारी M- प्रमखु जिल्ला असर्कारी 
 

१०. सम्पादन गरेको कामको रैमाससक र्ववरणः- 
 

 पाल्पा जिल्लाको र्वपद् पूवातर्ारी तथा प्रसतकार्ा र्ोिना, २०७९ बमोजिम कार्ाान्त्वर्न भएको । 

 समसत २०७९/७/१ गते सनस्दी गाउँपासलका वडा नं. ३ जस्थत क्र्ामरुङ्ग बस्तीमा पर्हरोको कारणले 
क्षसत पगेुका पररवारलाई प्रमखु जिल्ला असर्कारीवाि राहत र्वतरण गररएको । 

 पाल्पा जिल्लाको प्रसतसनसर् सभा सदस्र् र प्रदेश सभा सदस्र् सनवााचन, २०७९ शाजन्त्तपूणा रुपमा सम्पन्न 
गरेको ।  

 लैंर्ङ्गक र्हंसा र्वरुद्ध १६ ददने असभर्ानको अवसरमा २०७९ साल मंससर २३ गतेका ददन अपरार् 
न्त्र्सुनकरण तथा लैंर्ङ्गक र्हंसा सम्वन्त्र्ी सचेतना कार्ािम संचालन गररएको । 

 समसत २०७९/०९/२१ गते पाल्पा जिल्लाको प्रसतसनसर् सभाका माननीर्ज्रू्हरु र प्रदेश सभाका 
माननीर्ज्रू्हरु, जिल्ला समन्त्वर् ससमसतका प्रमखुज्रू्, स्थानीर् तहका प्रमखुज्रू्हरु, जिल्ला जस्थत 
रािनैसतक दलका प्रमखुहरु, सरुक्षा सनकार्का प्रमखुहरु, कार्ाालर् प्रमखुहरु तथा परकार महासंघका 
अध्र्क्षसंग सावािसनक सेवाका प्रभावकारीताको असभबरृ्द्ध, जिल्ला र्वपद् व्र्वस्थापन, पूवाार्ार र्वकास 
सनमााण, र्ोिना तथा कार्ािमहरुको कार्ाान्त्वर्नका र्वषर्हरुमा समन्त्वर्ात्मक बैठक बसी महत्वपूणा 
सनणार्हरु गरेको । 

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

 कार्ाालर्बाि प्रवाह गररने सेवालाई सछिो, सरल र प्रभावकारी बनाउन Time Card (समर् लागत) 
लागू गररएको ।  

  सावािसनक सेवा प्रवाहलाई सरल र सहि तथा चसु्त राख्न सहार्क प्रमखु जिल्ला असर्कारी भजक्त 
सरा रानाको नेततृ्वमा समसत २०७९/०९/२५  गते जिल्ला जस्थत ३ विा कार्ाालर्हरुको सनरीक्षण 
तथा कार्ाालर्बाि सम्पादन भए गरेका कार्ाहरुको सम्वन्त्र्मा र्वसभन्न १८ विा सूचकहरुमा अनगुमन 

गरी सरकारी सेवा  सरु्वर्ालाई प्रभावकारी बनाई सावािसनक सेवा प्रवाहलाई सहि र सरल तथा चसु्त 
राख्न सझुाव ददईएको । 

 जिल्लाका स्थानीर् तह र अन्त्र् सरोकार पक्षसंग समन्त्वर् गरर कोसभड १९ को संिमणको नर्ाँ 
भेररर्ण्िको (िोजखम) सनर्न्त्रणका लासग स्वास््र्, सरुक्षाका मापदण्ड कार्ाान्त्वर्न गने ब्र्बस्था 
समलार्एको । 

 जिल्लामा संचासलत र्वकास सनमााणसंग सम्बजन्त्र्त आर्ोिनाहरुमा आर्परेका समस्र्ा समार्ानका लासग 
समन्त्वर् तथा सहिीकरण गररएको । 
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 र्स रैमाससकमा ४३७५ िना नागररकहरुको रार्िर् पररचर्परको लासग र्ववरण संकलन गररएको। 

 
 

  ११. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्मा कार्ारत कमाचारीको नाम पद र सम्पका  नम्वर 

 

ि.सं. कोठा नं. पद नामथर सम्पका  नं. 

1 1 
प्रमखु जिल्ला असर्कारी िगन्नाथ पन्त्त 

9857057777 

2 4 
सहार्क प्रमखु जिल्ला असर्कारी भजक्त सरा राना 

9857060333 

3 11 
प्रशासकीर् असर्कृत र्ज्ञश्वर पन्त्थी 

9857061756 

4 16 
प्रशासकीर् असर्कृत रमा शे्रष्ठ 

9857065590 

5 9 
लेखापाल मन बहादरु थापा 

98५७०७७०१ 

६ 

१३ 

नार्ब सबु्बा दोमराि अर्ााल 9867190779 

७ नार्ब सबु्बा  र्न बहादरु राना ९८४३८९६८९६ 

८ खररदार िंक नाथ जघसमरे 9847101950 

९ कम््रू्िर अपरेिर अमतृा पोखरेल 9867788406 

१० ५ नार्ब सबु्बा मनोि आचार्ा ९८४७०६८२०६ 

११ 
१४ 

नार्ब सबु्बा र्जन्त्दरा शे्रष्ठ काकी 
9847103371 

१२ कम््र्िुर अपरेिर राि कुमार कापड ९८६४०३७२३९ 

१३ 
10 

नार्ब सबु्बा िेक बहादरु घसता 9847029705 

१४ कम््र्िुर अपरेिर र्ोगमागा गाहा 9847100849 

 
 

१५ 
दताा अपरेिर मर् ुपाण्डे ९८६६२६७६७९ 
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१५  दताा अपरेिर कोर्पला लम्साल 9867328352 

१६  दताा सहर्ोगी असनता थापा ९८२७५०५३४८ 

१७ 

 

हलकुा सवारी चालक  कृष्ण बहादरु राना 
9844789999 

१८ हलकुा सवारी चालक  सरेुश खाती 
9860781150 

१९ कार्ाालर् सहर्ोगी देवकी शे्रष्ठ कमााचार्ा ९८४७८३८६३५ 

२० कार्ाालर् सहर्ोगी  ददना देवी नकमी 
9844720537 

२१ कार्ाालर् सहर्ोगी  नेर बहादरु खाती 
9847067635 

२२ कार्ाालर् सहर्ोगी  अमर बहादरु बोहरा 9867206490 

२३ कार्ाालर् सहर्ोगी  एक बहादरु गाहा 
9847222891 

 
 

१२. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् पाल्पाबाि सम्पाददत कार्ाहरुको र्ववरण 

 

सस .न.  
र्वषर् सम्पादन गरेको काम 

 

  कासताक मंससर पौष 
 

िम्मा 
१ 

सेवा  
प्रवाह 

नर्ाँ नागररकता र्वतरण वंशि 1152 280 796 २२२८ 

२ वैवार्हक अंगीकृत नागररकता 0 0 0 0 

३ प्रसतसलर्प नागररकता 448 ३८१ 363 ११९२ 

४ र्वद्यसुतर् राहदानी दताा 665 718 809 2192 

५ र्वद्यसुतर् राहदानी ितु ससफाररस 57 91 77 225 

६ एम.आर.र्प. र र्वद्यसुतर् राहदानी र्वतरण 1126 757 907 2790 

७ संस्था दताा 2 1 3 6 

८ संस्था नर्वकरण 5 7 28 40 

९ हातहसतर्ार नर्वकरण 0 0 0 0 

१० मदु्दा  दताा 1 1 3 5 

११ मदु्दा फैसला 0 0 1 1 

१२ ठाडो उिरुी परेको संख्र्ा 2 2 2 6 
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१३ ठाडो उिरुी फछ्यौि संख्र्ा 2 २ 2 6 

१४ र्वस्फोिक पदाथा र्िाित पर  0 4 0 4 

१५ र्वस्फोिक पदाथा र्िाित पर नर्वकरण 0 4 0 4 

१६ नाबालक पररचर्पर 14 23 16 53 

१७ व्र्जक्त प्रमाजणत लगार्तका ससफाररस 195 256 182 633 

१८ रार्िर् पररचर्पर र्ववरण संकलन 1523 1404 1448 4375 

१९ 

महत्वपूणा 
बैठक 

जिल्ला सरुक्षा ससमसतको बैठक 3 ५ 2 १० 

२० अन्त्तर जिल्ला सरुक्षा बैठक 1 ० 1 2 

२१ र्वपद् व्र्वस्थापन ससमतको बैठक 0 ० २ २ 

२२ DCCMC बैठक 0 ० 1 1 

२३ कार्ाालर् प्रमखु बैठक 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1 1 3 

२४ कार्ाालर् कमाचारी बैठक 1 1 1 3 

२५  सूचना असर्कारीहरु संगको बैठक 0 0 १ १ 

२६  
रािमागामा (सडक) हनु े अवरोर् हिाउन 
जिल्ला स्तररर् समन्त्वर् ससमसतको बैठक 0 0 1 1 

२७  

कसरुिन्त्र् सम्पजिको जिल्ला स्तरीर् 
अनगुमन तथा मूल्र्ाङकन ससमसतको 
बैठक 

० 0 १ 1 

२८  
जिल्ला अनगुमन तथा मूल्र्ाङकन 
ससमसतको बैठक 

0 0 2 2 

२९  
पूणा समर् व्र्वसार् संचालन सम्वन्त्र्ी 
अनगुमन ससमसतको बैठक 

० 0 १ १ 

३०  

संघीर् माननीर्,प्रदेश माननीर्,जिल्ला 
समन्त्वर् प्रमखु, स्थानीर् तहका प्रमखु, 
रािनीसतक दलका प्रमखुहरुसंग 
अन्त्तरर्िर्ात्मक समन्त्वर् बैठक 

0 0 1 1 

३१  
सरकारी तथा गैर सरकारी सनकार्संग 
समन्त्वर्ात्मक वैठक 

० ० १ १ 

३२  

मुआब्जा िथा क्षतिितूि ि तिर्ािरण सलमतिको 
बठैक ०  १ १ २ 

३३ 

अनगुमन 

कार्ाालर् अनगुमन 0 0 3 ३ 

३४ सरुक्षा सनकार्को अनगुमन ६ 0 0 ६ 

३५ बिार अनगुमन १ 1 १ ३ 

३६  संघ/संस्थाको अनगुमन 0 0 ६ ६ 
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३७  रािस्व संकलन ३४,८१,५००/- 41,12,200/- 4९,४५,१00/- १,२५,३८,०००/- 

३८ 

दैर्व 
प्रकोप 
सम्बन्त्र्ी 

र्वपद् र्पसडत पररवार संख्र्ा १ 0 1  

३९ र्वपद् र्पसडतलाई राहत रकम १५००/- 0 १०,०००/- 11,500/- 

४० 
सवारी दघुािनाबाि मतृ्र् ु भएका पररवारलाई 
ददलार्एको र्कररर्ा खचा रकम २,००,000/- 

10, 
००,000/- 

२,००,000/- १४, ००,000/- 

४१ 
सवारी दघुािनाबाि मतृ्र् ु भएका पररवारलाई 
ददलार्एको बीमा रकम 10, ००,000/- 5, ००,000/- १५,००,000/- ३०, ००,000/- 

 
 

१३. र्वपद् व्र्वस्थापन सम्बन्त्र्ी मखु्र् कार्ा 
• र्वपद् व्र्वस्थापन तथा िोजखम न्त्रू्नीकरण ऐन २०७४ को पररच्छेद ७ को दफा १६ बमोजिम 

जिल्ला स्तरमा प्रमखु जिल्ला असर्कारीको अध्र्क्षतामा रहेको जिल्ला र्वपद् व्र्वस्थापन ससमसतको 
गत बैठकका सबसभन्न सनणार्हरु कार्ाान्त्वर्न गररएको ।  

• स्थानीर् र्वपद् व्र्वस्थापन ससमसतहरु संगको समन्त्वर्मा र्वपद् प्रसतकार्ा र्ोिना कार्ाान्त्वर्न भई 
रहेको । 

• र्स रैमाससक अवसर्मा र्वपदका घिनाका र्पसडतहरुलाई तत्काल उद्दार र राहतको ब्र्बस्था 
समलाईएको । र्स अबसर्मा र्वपद् बाि १ िना मतृकलाई रु २,००,०००/- र तत्काल उद्धार 
राहत र्वतरण रु ११,५००/- गरी िम्मा रु  २,११,५००/- रकम उपलव्र् गराईएको । 

• प्रदेश तफा को बिेिवाि र्स रैमाससक अवसर्मा १ िना लाई कोसभड राहत भकु्तानी रकम रु 
१,००,०००/- उपलब्र् गराईएको। 

 

1४. कार्ाालर् प्रमखु र सूचना असर्कारीको नाम र पदः- 
(क) कार्ाालर् प्रमखुः-  

नाम :िगन्नाथ पन्त्त 

पद : प्रमखु जिल्ला असर्कारी  

(ख) गनुासो सनेु्न असर्कारी / सूचना असर्कारीः-  

नाम :भजक्त सरा राना 
पद : सहार्क प्रमखु जिल्ला असर्कारी  

 

1५. ऐन सनर्म र्वसनर्म वा सनदेजशकाको सूचीः- 
 स्थानीर् प्रशासन ऐन, २०२८ 

 नागररकता ऐन तथा सनर्मावली, २०६३ 

 र्वपद् िोजखम न्त्रू्सनकरण तथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ 
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 संस्था दताा ऐन तथा सनर्मावली, २०३४ 

 मलुकुी अपरार् संर्हता २०७४, मलुकुी फौिदारी कार्ार्वसर् संर्हता २०७४ र फौिदारी कसूर 
सनर्ाारण तथा कार्ाान्त्वर्न ऐन, २०७४ 

 हातहसतर्ार तथा खरखिाना ऐन, २०१८ 

 राहदानी ऐन, २०६७ 

 सूचनाको हक सम्बन्त्र्ी ऐन, २०६४ 

 सूचनाको हक सम्बन्त्र्ी सनर्मावली, २०६५   ।                                  

 गहृ प्रशासन सरु्ार कार्ा र्ोिना, २०७८ 

 नागररकता र्वतरण कार्ार्वसर् सनदेजशका 
 मन्त्रालर्बाि भएका पररपरहरु 

 

1६. आम्दानी, खचा तथा आसथाक कारोबार सम्बन्त्र्ी अद्यावसर्क र्ववरणः  

 

 कुल राजस्व (आ.व. ०७९/०८० को काजिक, मंससर र पौष मर्हनासम्म) रु.१,२५,३८,८००/-
  

 कुल खचा रकम (आ.व. ०७९/०८० को) काजिक, मंससर र पौष मर्हनासम्म 

 (चाल)ु ५२,९८,०००/-       २७.११%   

 प्रथम रैमाससकमा पंूिीगत खचा : १,३२,०००/-  १२% 

1७. तोर्कए बमोजिमका अन्त्र् र्ववरणः  

 सेवाग्राहीका लासग लैर्िकमैरी शौचालर्को व्र्वस्था गररएको । 

 दरेु् बालबच्चा सलई आउने मर्हला सेवाग्राहीको लासग स्तनपान कक्षको व्र्वस्था गररएको । 

 कार्ाालर् पररसरमा सेवाग्राहीको ससुबर्ाको लासग प्रसतक्षालर् र प्रर्ाप्त मारामा बेन्त्चहरुको 
व्र्वस्था गररएको । 

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

 सेवाग्राही सहार्ता कक्ष (Help Desk) को व्र्वस्था गररएको । 

1८. अजघल्लो आसथाक वषामा र्स कार्ाालर्ले कुनै कार्ािम वा आर्ोिना संचालन गरेको भए सोको 
र्ववरणः-  

१९. सावािसनक सनकार्को वेभसाईि भए सोको र्ववरणः- 
 वेभसाईिः- http://daopalpa.moha.gov.np 
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 ईमेलः- daopalpa@gmail.com 

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

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

२०. र्स कार्ाालर्ले प्राप्त गरेको वैदेजशक सहार्ता, ऋण, अनदुान एवं प्रार्वसर्क सहर्ोग र सम्झौता  

     सम्वन्त्र्ी र्ववरण :- नभएको ।  

 

  २१. र्स कार्ाालर्ले संचालन गरेको कार्ािम र सो को प्रगसत प्रसतवेदनहरु:-  

 
  

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

तोर्कएको समर्ावसर्ः- 
 

२३. र्स कार्ाालर्मा परेका सूचना माग सम्बन्त्र्ी सनवेदन र सो उपर सूचना ददएको र्ववरणः-  

        १ विा सनवेदन दताा भएको र सो को सूचना उपलव्र् गराईएको । 

 

१. अपरार् न्त्रू्सनकरण तथा लैर्ङ्गक र्हंसा सम्वन्त्र्ी सचेतना कार्ािम :-

       

समसत २०७९/०८/२३ गतेका ददन जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, 
पाल्पाको सभाहलमा प्रमखु जिल्ला असर्कारीको अध्र्क्षता तथा रार्िर् 
सभाका सदस्र् माननीर् रािेन्त्िलक्ष्मी गैरेको प्रमखु आसत्र्मा अपरार् 
न्त्रू्सनकरण तथा लैर्ङ्गक र्हंसा सम्वन्त्र्ी सचेतना कार्ािम सम्पन्न भएको 
सथर्ो।जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को आर्ोिना, सारथी नेपालको सहकार्ा 
तथा जिल्ला प्रहरी कार्ाालर्को प्रार्वसर्क सहर्ोगमा सम्पन्न भएको 
सचेतना कार्ािममा लजुम्वनी प्रदेश र्ोिना आर्ोगका सदस्र् र्वष्ण ु
मार्ा थापा, तानसेन नगर पासलकाका उप प्रमखु प्रसतक्षा ससंिाली, पूवा 
संर्वर्ान सभाका सदस्र् माननीर् सलला सोमै, जिल्ला प्रशासन 
कार्ाालर्का सहार्क प्रमखु जिल्ला असर्कारी भजक्त सरा राना, जिल्ला 
प्रहरी कार्ाालर् पाल्पाका प्रमखु, प्रहरी उपरीक्षक िनक बहादरु शाही, 
सारथी नेपालका सदस्र्हरु, मर्हला असर्कारको क्षेरमा काम गने 
असर्कारकमीहरु र सरुक्षाकमी लगार्तको सहभासगता रहेको सथर्ो । 
अपरार् न्त्रू्सनकरण तथा लैर्ङ्गक र्हंसाका र्वषर्मा जिल्ला प्रहरी 
कार्ाालर्का प्रहरी सनररक्षक भपेून्त्ि थापाको प्रस्ततुीकरण पसछ बहृत 
छलफल तथा अन्त्तरर्िर्ा भएको सथर्ो । 
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2४. 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 । 

 

२५. नवप्रवद्धानात्मक र्िर्ाकलापहरु:-  

 

 राहदानीको लासग प्रत्र्क्ष अनलाईन दतााको लासग बार्हरवाि Pre-enrollment को झन्त्झर्िलो 
प्रकृर्ा हिाई कार्ाालर्वाि Direct Live enrollment गररंदै आईरहेको । 

 जिल्ला जस्थत कार्ाालर्लाई वषा उत्कृि कार्ाालर् / बषा उत्कृि कार्ाालर् प्रमखुलाई प्रसंशा पर 
सर्हत सम्मान गररएको । प्रत्रे्क मर्हनामा मर्हना उत्कृि कार्ाालर् / मर्हना उत्कृि कार्ाालर् 
प्रमखुलाई प्रसंशा पर सर्हत सम्मान गररंदै आएको । 

 

राहत र्वतरण 

समसत २०७९/७/१ गते सनस्दी गाउँपासलका वडा नं. ३ जस्थत क्र्ामरुङ्ग बस्तीमा पर्हरोको कारणले 
क्षसत पगेुका पररवारलाई प्रमखु जिल्ला असर्कारीवाि राहत र्वतरण गररएको । 
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