सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्
ाँ सम्बजन्धत स्वत:प्रकाशन
अर्ााखााँचीसग
(Pro-active Disclosure)

२०७५ मार् ०१ गतेदेजख २०७५चैर मसान्तसम्म
१.

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, अर्ााखााँचीको स्वरुप ि प्रकृतत :
जिल्लामा शाजन्त, सुिक्षा ि सुव्र्वस्था कार्म गिी िनताको िीउ, धन ि स्वतन्रताको सं िक्षण गनुा जिल्ला
प्रशासन कार्ाालर्को मुख्र् कार्ा हो । स्थानीर् प्रशासन ऐन २०२८ ले जिल्लाको शाजन्त ि व्र्वस्थालाई
प्रभावकािी रुपमा सं चालन गना तथा जिल्लाको सामान्र् प्रशासन सं चालन गना प्रत्र्ेक जिल्लामा एउटा जिल्ला
प्रशासन कार्ाालर् िहने साथै जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को प्रमुख प्रशासकीर् अतधकािीको रुपमा प्रमुख जिल्ला
अतधकािी िहने व्र्वस्था गिे को छ । जिल्लामा ववकास तनमााण कार्ाहरुको लातग उपर्ुक्त वाताविण तनमााण
गना समन्वर् ि सहिीकिण, ववपद् व्र्वस्थापन, अत्र्ावश्र्क वस्तु तथा सेवाको आपूतता व्र्वस्थापन, सेवा
प्रवाहको अनुगमन, प्रचतलत कानूनमा तोवकएका ववषर्हरुमा न्र्ार् तनरुपण, आतथाक अतनर्तमतता एवं भ्रष्टाचाि
तनर्न्रण िस्ता कार्ाहरु सम्पादन गिी जिल्लामा सुशासनको प्रत्र्ाभूततका लातग जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को
महत्वपूणा भूतमका िहे को हुन्छ ।
नेपालको एवककिण पूव ा चौववसे िाज्र्को रूपमा िहे का अर्ाा ि खााँची दुई िाज्र्को एवककिण पश्चात र्स
जिल्लाको नाम अर्ााखााँची कार्म भएको दे जखन्छ । नेपाललाई १४ अञ्चल ७५ जिल्लामा ववभािन गनुप
ा ूव ा
गुल्मी अन्तगात पने र्स जिल्ला २०१८ सालमा छु ट्टै जिल्लाको रूपमा कार्म भएको हो । सो लगत्तै र्स
जिल्लामा नेपाल सिकािको प्रमुख प्रतततनतधमूलक तनकार्को रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् ि जिल्लाको
प्रमुख प्रशासकीर् पदातधकािीको रूपमा प्रमुख जिल्ला अतधकािीको व्र्वस्था भर्ो । स्थानीर् प्रशासन ऐन
२०२८ िािी भए पतछ प्रमुख जिल्ला अतधकािीको काम कताव्र् ि अतधकाि कानूनी रूपमै व्र्वजस्थत
गरिर्ो ।
जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् अर्ााखााँची जिल्लामा शान्ती सुिक्षा सुव्र्वस्था तथा सुशासन कार्म गने, अपिाध
तनर्न्रण गने, अन्र् सिकािी तनकार्ले गने ववकास तनमााण सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताको लातग सहर्ोग
समन्वर् सहिीकिण तथा वववाद समाधान गने, ववपद व्र्वस्थापनमा समन्वर् गने लगार्तका कार्ा गने गिी
स्थावपत जिल्ला जस्थत मुख्र् तनकार् हो । सजन्धखका नगिपातलका वडा नं. १ मा आफ्नै िग्गामा तनतमात
भवनमा र्स कार्ाालर् सञ्चातलत छ । जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् सं र्ीर् सं िचनामा तीनवटै सिकाि अथाात सं र्
प्रदे श ि स्थानीर्तह वीच समन्वर् गने नेपाल सिकाि मातहतको प्रमुख तनकार्को रूपमा िहे को छ ।
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िािपरांवकत द्वितीर् श्रे णीको प्रमुख जिल्ला अतधकािी ि िािपरांवकत तृतीर् श्रे णीका दुई िना सहार्क प्रमुख
जिल्ला अतधकािी िहे को र्स कार्ाालर्को कूल स्वीकृत दिबन्दी २३ िनाको िहेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, अर्ााखााँचीबाट र्स जिल्लामा शाजन्त सुिक्षा/आपिातधक गततववतध तनर्न्रण, ववपद
व्र्वस्थापन, प्रभावकािी से वा प्रवाह, ववकासात्मक गततववतधहरुमा समन्वर् तथा सुशासन लगार्तका ववषर्मा
कार्ा गने गिी गृह प्रशासन सुधाि कार्ार्ोिना २०७५ को कार्ाान्वर्न भइिहेको छ ।
२. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, अर्ााखााँचीको काम, कताव्र् ि अतधकाि :
1.

जिल्लामा शाजन्त व्र्वस्था ि सुिक्षा कार्म िाख्ने,

2.

नागरिकता प्रमाणपर (नर्ााँ, बंशि, वैवावहक अंगवृ कत, प्रतततलवप) ववतिण गने,

3.

MRP िाहदानीको फमा सं कलन तथा तसफारिस

4.

नावालक परिचर्पर

5.

आद्वदवासी िनिाती, दतलत तसफारिस

6.

नाता प्रमाजणत

7.

आन्तरिक सुिक्षासम्बन्धी नीतत, र्ोिना तथा स्थानीर् स्तिमा कार्ाक्रमको कार्ाान्वर्न

8.

हातहततर्ाि ि खिखिानाको इिाित सम्बन्धी तसफारिस ि तनर्न्रण

9.

ववस्फोटक पदाथा तसफारिस ि तनर्मन

10.

ववदे शी नागरिकको जिल्लामा उपजस्थतत ि गततववतधको तनर्मन

11.

सवािी साधन सञ्चालन सम्बन्धी कानूनको कार्ाान्वर्न

12.

गैिसिकािी सङ्घ, सं स्था दताा, नववकिण ि तनर्मन

13.

स्थानीर् प्रशासनको सञ्चालन

14.

बाल कल्र्ाण तथा बाल अतधकािको सं िक्षण

15.

भ्रष्टाचाि तनर्न्रण

16.

कार्ाालर् तनिीक्षण तथा अनुगमन/सुशासन कार्म

17.

कल्र्ाण धन ि बेवारिसी धनको व्र्वस्थापन

18.

जचठ्ठा, िुवा आद्वदको तनर्न्रण

19.

सावाितनक स्थानमा अवाञ्छनीर् व्र्वहािको िोकथाम, मादक पदाथा, सावाितनक अपिाध आद्वदको
तनर्न्रण

20.

ववपद् व्र्वस्थापन

21.

जिल्ला स्तिमा सावाितनक उत्सव

22.

मुआब्िा तनधाािण तथा ववतिण

23.

पुिस्काि तथा सिार् सम्बन्धी कािवाही ि तसफारिस
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24.

जिल्ला तभर िहेको नेपाल सिकािको सबै सम्पत्तीको िे खदे ख, सम्भाि तथा ममात गने गिाउने

25.

लागू औषध तनर्न्रण ि प्रशासन

26.

जिल्ला जस्थत कािागािको व्र्वस्थापन

27.

जिल्ला तभर बिाि अनुगमन, तनर्मन तथा तनर्न्रण,अत्र्ावश्र्क वस्तु तथा सेवाको आपूतता
व्र्वस्थापन

28.

िन्ि प्रभाववतको पवहचान तथा िाहत ववतिण

29.

जिल्ला स्तिमा नेपाल प्रहिी ि सशस्त्र प्रहिीको परिचालन ि प्रर्ोग

30.

िाविर् अनुसन्धानसाँगको समन्वर् सूचना सङ्कलन ि ववश्लेषण

31.

जिल्लामा सञ्चातलत ववकास तनमााण कार्ामा सहर्ोग ।

32.

कानून बमोजिम तोवकए अनुसाि ववतभन्न मुद्दाको सुरु कािवाही ि वकनािा गने ।

33.

वहं स्रक िन्तु माने ।

34.

सिकािी वा सावाितनक िग्गामा र्ि बनाएमा िोक्का गने ि भत्काउने ।

35.

न्र्ार् सम्पादन सम्बन्धी कार्ा

36.

तनवााचन सम्बन्धी गृह मन्रालर् ि तनवााचन आर्ोगको आदे श तनदे शन कार्ाान्वर्न

३. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, अर्ााखााँचीको स्वीकृत दिबन्दी ववविण ि कार्ाववविण :
क्र.सं.

पद

श्रे णी/तह

सेवा

समूह

दिवन्दी संख्र्ा

पदपुतता

कैवफर्त

1.

प्रमुख जिल्ला अतधकािी

िा.प.द्वितीर्

प्रशासन सा.प्र.

१

१

2.

सहार्क प्रमुख जिल्ला अतधकािी

िा.प.तृतीर्

प्रशासन सा.प्र.

2

2

3.

नार्व सुव्वा

िा.प.अनं.

प्रशासन सा.प्र.

5

४

प्रशासन

१

१

ववववध

1

1

ववववध

0

1

फाजिल

प्रशासन सा.प्र.

5

1

4 रिक्त

१

१

प्रथम
4.

लेखापाल

िा.प.अनं.

लेखा

प्रथम
5.

कम््र्ुटि अपिे टि

िा.प.अनं.
प्रथम

6.

सहार्क कम््र्ुटि अपिे टि

िा.प.अनं.
द्वितीर्

7.

खरिदाि

िा.प.अनं.
द्वितीर्

8.

हलुका सवािी चालक

श्रे णी
वववहन
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9.

कार्ाालर् सहर्ोगी

श्रे णी

7

7

वववहन
िम्मा

१

(भान्छे

समेत)
23

20

शाखागत कार्ा ववविण
१. स्थानीर् प्रशासन शाखा
१. सं स्था दताा ि नववकिणका लातग प्राप्त तनवेदन ि सं लग्न कागिातहरूको रूिु/िााँच गने,
२. प्रहिी प्रततवेदनको लातग जिल्ला प्रहिी कार्ाालर् पठाउने ।
३. कागिात पुगेको अवस्थामा प्रवक्रर्ा पुर्र्ाई पेश गने ।
४. फिक नामथि ि िन्म तमतत प्रमाजणत गनाको लातग पेश हुने तनवेदन ि सं लगन कागिात िााँच/रूिु गने ।
५. थप प्रमाण बुझ्नुपने भएमा सिातमनका लातग पठाउने ।
६. चालचलन प्रमाजणत गनाका लातग प्रहिीबाट बुझ्ने ।
७. स्थानीर् तहको तसफारिसको आधािमा दतलत/िनिाती ि अन्र् ववषर् प्रमाजणत/तसफारिस गने ।
८. कार्ाालर्बाट हुने पराचाि सम्बन्धी सम्पूणा काम गने ।
९. कार्ाालर् प्रमुख/सवादलीर्/सवापक्षीर् बैठकको व्र्वस्थापन गने ।
१०.हाजििी/काि/ववदा तथा अतभले ख सम्बन्धी कार्ा गने ।
११.पालो पहिा, कार्ाालर् हातामा सिसफाईको व्र्वस्था तमलाउने ।
१२.गुनासो पेवटका सम्बन्धी कार्ा गने ।
१३.दताा चलानी सम्बन्धी कार्ा ।
१४.पेन्सन तसफारिस सम्बन्धी कार्ा गने ।
१५.तोवकए बमोजिम कमाचािी खटनपटन सम्बन्धी कार्ा गने ।
१६.साप्तावहक/मातसक प्रगतत प्रततवेदन तर्ाि गने ।
१७.शाजन्त सुिक्षा सम्बन्धी कार्ा गने ।
१८.स्थानीर् प्रशासन शाखासाँग सम्बजन्धत अतभले खहरू सुिजक्षत साथ िाख्ने ।
१९.तोवकएका अन्र् कार्ाहरू गने ।
२. नागरिकता तथा प्रतततलपी शाखा
१. नागरिकता प्रमाणपरको लातग पेश हुन आएका कागिातहरूको िााँच/रूिु गने ।
२. सनाखतका लातग आएका व्र्जक्तहरूको नागरिकताको अतभले ख तभडाई सनाखत गिाई पेश गने ।
३. स्वृतत पश्चात नागरिकता प्रमाणपरको कम््र्ुटि प्रवववष्ट गिी वप्रन्ट गने ि िजिस्टिमा अतभले ख िनाई सवहछापको
लातग पेश गने ।
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४. होलोग्राम, खाली नागरिकता काडा, अतभले ख िजिस्टि, अनुसूची फािामहरू सुिजक्षत साथ िाख्ने ।
५. प्रतततलपी नागरिकता माग गिी आएमा अतभले ख भएको अवस्थामा अतभले ख तभडान गने, पेश गने,

स्वीकृतत

पश्चात िजिस्टिमा अतभलेख िनाई प्रतततलपी नागरिकता उपलब्ध गिाउने ।
६. अतभलेख नभएको अवस्थामा प्रतततलपी नागरिकता िािी गदाा नर्ााँ नागरिकता िािी गने सबै प्रवक्रर्ा पुर्र्ाई
अतभलेख खडा गिी प्रतततलपी नागरिकता उपलब्ध गिाउने ।
७. नागरिकताको मातसक प्रगतत प्रततवेदन तर्ाि गने ।
८. तोवकएको बमोजिमको प्रवक्रर्ा पुिा गिी नाबालक परिचर् पर तर्ाि गिी पेश गने ।
९. अन्र् जिल्लाबाट नागरिकता सम्बन्धी अतभले ख माग भई आएमा अतभले ख तभडाई पठाउने ।
१०.नागरिकता सम्बन्धी अन्र् सबै कार्ाहरू गने ।
३. आतथाक प्रशासन शाखा
१. गृह मन्रालर् वा अन्र् मन्रालर्बाट प्राप्त अजख्तर्ािी आम्दानी बाध्ने ।
२. ववतभन्न खचा शीषाकहरूमा खचा गनाको लातग गोश्वािा भौचि तर्ाि गने ।
ु ानी आदे श तर्ाि गिी स्वीकृततको लातग पेश गने ।
३. गोश्वािा भौचि अनुसाि भक्त
ु ानी आदे श को.ले .तन.का. पठाई तनकाशा तलने ि खचा गने ।
४. स्वीकृत भक्त
५. िािश्व िकम दै तनक रूपमा िािश्व खातामा िम्मा गने, फााँटवािी तर्ाि गिी प्रततवेदन गने ।
६. कार्ाालर्मा प्राप्त हुन आएको धिौटी िकम धिौटी खातामा िम्मा गने, तनर्मानुसाि वफताा गने, सदि स्र्ाहा गने
ि फााँटवािी तर्ाि गिी प्रततवेदन गने ।
७. ववतभन्न शीषाकमा ख.६ खातामा िम्मा भएको िकम सोही अनुरूप खचा गिी ले खाङ्कन गने, फााँटवािी तर्ाि गिी
प्रततवेदन गने ।
८. मातसक प्रततवेदन तर्ाि गिी को.ले .तन.का. ि तालुक मन्रालर्मा पठाउने ।
९. आतथाक प्रशासनसाँग सम्बजन्धत श्रे स्ता सुिजक्षत साथ िाख्ने ।
१०.को.ले .तन.का. बाट आ.ले.प. गिाउने ि म.ले .तन.का. बाट खवट आएको टोली समक्ष ले .प. गिाउने ।
११.आ.ले.प. ि म.ले .प. बाट बेरूिु दे जखन आएमा सं परिक्षण गिाउने ि फर्छ्यौट गिाउने ।
४. िाहदानी शाखा
१. िाहदानी बनाउनको लातग पेश गिे का फािामहरू िााँच/रूिु गने ।
२. प्रवक्रर्ा पुर्र्ाई िाहदानी ववभागमा पठाउने ।
३. द्रतु तसफारिसको लातग पेश हुने फािाम रूिु गिी िाहदानी ववभागमा तसफारिस गने ।
४. जिल्लाबाटै िाहदानी तलनेको हकमा तनर्मानुसाि िािश्व बुझ्ने ि दै तनक रूपमा बैङ्क दाजखला गने ।
५. ववभागबाट तर्ाि भई आएका िाहदानी सुिजक्षत रूपमा िाखी ि सम्बजन्धत व्र्जक्तलाई ववतिण गने ।
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६. िाहदानीको फािाम सं कलन केन्द्रमा पुर्र्ाउने ि तर्ािी िाहदानी कार्ाालर्मा ल्र्ाउने व्र्वस्था तमलाउने ।
७. मातसक प्रततवेदन तर्ाि गिी पेश गने ।
८. िाहदानीसाँग सम्बजन्धत अन्र् सबै कार्ा गने ।
५. जिन्सी शाखा
१. कार्ाालर्मा आवश्र्क पने सामानहरूको खरिद आदे श स्वीकृत गिाई खरिद गने ।
२. खरिद भएका सामानहरूको तबल सं लग्न िाखी दाजखला रिपोटा बनाई जिन्सी खातामा आम्दानी बाध्ने ।
३. जिन्सी खाता नं. ५२ ि ४७ अद्यावतधक गने ।
४. कार्ाालर्मा िहेका प्रर्ोगमा ल्र्ाउन नसवकने पुिाना ि िीणा जिन्सी सामानहरूको लगत तर्ाि गिी तललाम सम्बन्धी
कार्ा गने ।
५. आतथाक वषाको अजन्तममा जिन्सी तनिीक्षण गिाउने ।
६. जिन्सी सामानहरू भण्डािणमा सुिजक्षत साथ िाख्ने ।
७. कार्ाालर्का प्रत्र्ेका कोठामा तबन काडा तर्ाि गिी िाख्ने ।
६. मुद्दा तथा ठाडो उिुिी शाखा
१. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को अतधकाि क्षेरतभर पने मुद्दाहरूको पक्राउ पुिी अनुमती/स्वीकृतत, म्र्ाद थप, थुनछे क
आदे शका लातग पेश गने ।
२. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्बाट भएका फैसलाहरू कार्ाान्वर्न गने ।
३. फैसला बमोजिम

प्रततवादीहरूबाट िरिवाना असुि उपि गने । त्र्सको लगत कसी कानून बमोजिम असुलीको

लातग लेखी पठाउने ि िरिवाना असुली गरि िािश्वमा िम्मा गने ।
४. फैसला बमोजिम प्रततवादीहरूले िाखेको धिौटी िकमबाट िरिवाना िकम कट्टा गिी बााँकी िहन गएको िकम
तनर्मानुसाि प्रततवादीलाई वफताा द्वदने व्र्वस्था तमलाउने ।
५. फैसलामा उपचाि खचा द्वदलाई भिाई द्वदने तनणार् भएमा धिौटी िकमबाट पीतडतले तनवेदन उपचाि खचा

पाउाँ

भनी तनवेदन द्वदएमा तनर्मानुसाि उपलब्ध गिाउने ।
६. ववतभन्न ववषर्मा सेवा ग्राहीबाट प्राप्त गुनासो, तनवेदन ि उिुिीको सम्बन्धमा सिोकािवालावीच छलफल गिाई
समस्र्ा समाधान गने/गिाउने ।
७. कार्ाालर्मा प्राप्त गुनासो, तनवेदन ि उिुिीको प्रकृतत हे िी आवश्र्क कार्ााथा जिल्ला प्रहिी कार्ाालर्/स्थानीर्
तहको न्र्ावर्क सतमततमा पठाउने ।
८. अजख्तर्ाि दुरूपर्ोगसाँग सम्बजन्धत भ्रष्टाचाि तथा अतनर्तमतता सम्बन्धी अजख्तर्ाि दुरूपर्ोग अनुसन्धान आर्ोगको
कार्ाालर्, िाविर् सतकाता केन्द्र माफात वा कुनै व्र्जक्त वा सं स्था वा वेनामी उिुिी तनवेदन उपि आवश्र्क
अनुसन्धान तथा छानववन गने/गिाउने ।
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९. अतनर्तमतता ि भ्रष्टाचाि सम्बन्धी गुनासो, तनवेदन ि उिुिीको आवश्र्क छानववन तथा अनुसन्धान गिी िार्
सवहतको प्रततवेदन पेश गने ।
१०.प्रततवेदन सम्बन्धमा तनणार्/आदे श अनुसाि सम्बजन्धत तनकार्मा पठाउने वा कािवाही गने ।
११.मुद्दासाँग सम्बजन्धत अतभलेख सुिजक्षत साथ िाख्ने ।
१२.मुद्दासाँग सम्बजन्धत अन्र् सबै कार्ाहरू गने ।
ु ाई तथा ववपद् व्र्वस्थापन शाखा
७. गुनासो सुनव
१. प्राकृततक ववपद्बाट पीतडत परिवािको तनवेदन, तनवेदनसाँग सं लग्न सक्कल प्रहिी सिातमन मुच ुल्का ि स्थानीर् तहको
तसफारिस तोकादे शको लातग पेश गने ।
२. तोकादे श अनुसाि लेखासाँग समन्वर् गिी िाहत उपलब्ध गिाउने ।
३. उपलब्ध गिाईएको िाहतको अतभले ख िाख्ने ।
४. प्रगती प्रततवेदन तर्ाि गने ।
५. ववपद् पीतडत परिवािलाई सहुतलर्त दिको काठ उपलब्ध गिाउने प्रर्ोिनको लातग तडतभिन वन कार्ाालर्लाई
तसफारिस गने ।
६. उद्धाि तथा प्रततकार्ाको लातग सम्पूणा स्थानीर् तहहरूसाँग आवश्र्क समन्वर् ि सहकार्ा गने ।
७. जिल्ला ववपद् व्र्वस्थापन सतमततको बैठक िाख्ने व्र्वस्था तमलाउने ।
८. बैठकबाट पारित तनणार् कार्ाान्वर्को लातग सम्बजन्धत तनकार्मा ले खी पठाउने ।
९. तबपद् व्र्वस्थापनको लातग सुिक्षा तनकार्मा QRT/RRT व्र्वस्थापनमा समन्वर् गने ।
१०.ववपद् व्र्वस्थापनमा Focal Person को कार्ा गने ।
८. सहार्ता कक्ष
१. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्बाट सेवाको ववविण तर्ाि गने ।
२. सेवाग्राहीलाई सेवाको सम्बन्धमा सल्लाह एवं पिामशा प्रदान गने ।
३. तनिक्षि सेवाग्राहीलाई तनवेदन ले खन लगार्तका कार्ामा सहर्ोग गने ।
४. अशक्त, बृद्ध एवं शािीरिक रूपमा फिक क्षमता भएका सेवाग्राहीलाई सिल सहि ि जशघ्र सेवा प्रदान गना सहर्ोग
गने ।
५. सेवाग्राहीले कार्ाालर्मा पेश गनुप
ा ने ववतभन्न प्रकृततका तनवेदनको ढााँचा तर्ाि गिी उपलब्ध गिाउने ।
६. सहार्ता कक्षबाट सम्पादन हुने सबै कार्ाको अतभलेख िाख्ने ।
७. मातसक प्रततवेदन तर्ाि गने ।
९. दताा चलानी
१. कार्ाालर्, व्र्जक्त तथा हुलाकिािा प्राप्त हुन आएका जचट्ठी-परहरू बुझी तोकाआदे शका लातग पेश गने ।
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२. तोकादे श भई आएपतछ जचट्ठी-परहरू दताा गिी सम्बजन्धत फााँट/कमाचािीलाई बुझाउने ।
३. कार्ाालर्बाट अन्र्र पठाउने जचट्ठी परहरू चलानी गिी कार्ाालर्को छाप तथा सही गने अतधकािीको छाप लगाई
खामबन्दी गिी हुलाक दाजखला गने/बुझाउने ि सो को अतभले ख िाख्ने ।
४. जचट्ठी-परहरू पठाएका/बुझाएका ितसद भिपाईहरू सुिजक्षत िाख्ने ।
४. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, अर्ााखााँचीबाट प्रदान गरिने सेवाहरू:
र्स कार्ाालर्ले प्रदान गने सेवाको नागरिका वडापर अद्यावतधक गिी िाखेको छ । सबै प्रकािका सेवाग्राहीलाई
लजक्षत गिी पिम्पिागत नागरिक वडापरलाई Digitalized गदै Digital नागरिक वडापर बनाईएको छ । र्स
कार्ाालर्बाट प्रदान गरिने सेवाहरू दे हार् बमोजिम िहे का छन्:
क) स्थानीर् प्रशासन सम्वन्धी सेवा:
•

नाम, थि वा उमेि आद्वद प्रमाजणत ।

•

नावालकको उमेि प्रमाजणत ।

•

पारिवारिक पेन्सन, शपथ पर ि िहलपहल सम्वन्धी तसफारिस ।

•

दतलत, आद्वदवासी िनिातत प्रमाजणत ।

•

परपतरका दताा ।

•

छापाखाना दताा ।

•

पारिवारिक ववविण प्रमाजणत ।

•

नाता प्रमाजणत ।

•

ववववध कार्ा ।

ख) िाहदानी सम्वन्धी सेवा:
•

िाहदानी फािाम सं कलन ।

•

द्रतु सेवा अतभले ख प्रमाजणत ।

•

िाहदानी ववतिण ।

•

MRP को ववविण सं शोधन ।

ग) नागरिकता सम्वन्धी सेवा:
•

वंशिको आधािमा नागरिकताको प्रमाण पर ववतिण ।

•

वैवावहक अंगीकृत नागरिकताको प्रमाण पर ववतिण ।

•

नागरिकताको प्रमाण परको प्रतततलवप ववतिण ।

•

नाम थि िन्म तमतत सं शोधन ।
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र्) मुद्दा तथा ठाडो उिुिी सम्वन्धी सेवा:
•

गुनासो वा ठाडो उिुिी ।

ङ) हातहततर्ाि इिाित तथा नवीकिण सम्वन्धी सेवा:
•

हातहततर्ाि इिाित, नामसािी, नवीकिण ि स्वातमत्व हस्तान्तिण ।

च) संस्था दताा तथा नवीकिण सम्वन्धी सेवा:
•

सं स्था दताा ।

•

सं स्था नवीकिण ।

•

सं स्थाको ववधान सं शोधन ।

•

जिल्लामा सं स्थाको शाखा खोल्ने स्वीकृतत ।

छ) आपूतता व्र्वस्था अनुगमन सम्वन्धी सेवा:
•

सहि आपूतता व्र्वस्थापन सुतनजश्चत गनाका लातग बिाि अनुगमन तथा तनर्मन ।

ि) ववपद् व्र्वस्थापन सम्वन्धी सेवा:
•

जिल्ला ववपद व्र्वस्थापन सतमततको वैठक व्र्वस्थापन ।

•

ववपद् सम्वन्धी कार्ार्ोिना तनमााण ।

•

ववपद् न्र्ूनीकिणका लातग तर्ािी ।

•

ववपद् भएको क्षतत ववविण सं कलन ।

•

ववपद् पीतडत भएकाहरुलाई क्षततपूतता एवं िाहत ववतिण तथा पुन:स्थापना ।

झ) अजख्तर्ाि दुरुपर्ोग अनुसन्धान सम्वन्धी सेवा:
अजख्तर्ाि दुरुपर्ोग सम्वन्धी उिुिी एवं तनवेदनहरु उपि छानतबन।
ञ) सुशासन/सावाितनक सेवा प्रवाह सम्बजन्ध सेवाहरु
•

हटलाईन ि टोल वि सेवा सञ्चालन
जिल्ला तभरको समग्र शाजन्त सुिक्षा, सावाितनक सेवा प्रवाह, ववपद्, सुशासन सम्बजन्ध कुनै गुनासो,
सल्लाह/सुझावहरु प्रातप्तकालातग 16607742042 नं. को टोल विबाट ि िाहदानी सम्बन्धी
िानकािीको लातग १६१८०७७४२०२०८ हटलाईन सेवा सञ्चालन गरिएको छ । उक्त सेवा
२४ सै र्ण्टा उपलव्ध हुने साथै गुनासोकतााहरुबाट प्राप्त गुनासोहरुलाई तत्कालै सम्बोधन गिी
सो को अद्यावतधक िानकािी समेत गुनासोकताालाई उपलब्ध गिाइन्छ ।

•

सेवाग्राहीहरुका लातग शुि खानेपानीको व्र्वस्था
सेवाग्राही मैरी कार्ाालर् वाताविण तनमााणकालातग शुि खानेपानीको व्र्वस्था तमलाईएको छ ।

•

स्तनपान कक्ष सञ्चालन
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•

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्मा आउने स-साना बालबच्चा तलई आउने मवहला सेवाग्राहीलाई मध्र्निि
गिी सजन्धखका नगिपातलकाको आतथाक सहर्ोगमा आवश्र्क सुववधा सवहतको नवतनतमात स्तनपान
ु ाल ि प्रमुख जिल्ला अतधकािी श्री
कक्षको सजन्धखका नगिपातलकाका प्रमुख श्री कमल प्रसाद भस
ु रुपमा उद्घाटन गनुभ
प्रेमलाल लातमछानेले सं र्क्त
ा र्ो । स्तनपान कक्षको सुरुवात भएसाँगै अब ससाना बालबच्चा तलई जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्मा आउने मवहला सेवा ग्राहीलाई थप सहि हुने
ववश्वास तलईएको छ ।

•

शौचालर् व्र्वस्थापन
कार्ाालर्मा सेवाग्राहीहरुको लातग सफा तथा पर्ााप्त पानीको सुववधा सवहतको शौचालर्को व्र्वस्था
गरिएको छ ।

•

प्रततक्षालर्
कार्ाालर् परिसिमा सेवाग्राहीको लातग एउटा प्रततक्षालर् ि पर्ाा्त सं ख्र्ामा बेन्चहरूको व्र्वस्था
गरिएको छ ।

•

कार्ाालर्का गततववतधहरु Website, Facebook page, Twitter ि SMS माफात तनर्तमत रुपमा
अद्यावतधक
कार्ाालर्का

सम्पूण ा

गततववतध,

सूचना,

(daoarghakhanchi.moha.gov.np),

िानकािीहरुलाई

Facebook

page

कार्ाालर्को
(arghadao),

Website
Twitter

(@daoarghakhanchi) ि SMS(MOHA) माफात तनर्तमत रुपमा अद्यावतधक गिी सावाितनक गने
गरिएको छ । िसबाट सेवाग्राहीहरुको सुचनाको हक कार्ाान्वर्न सुतनजश्चत भएको छ । जिल्ला
प्रशासन कार्ाालर्का अततरिक्त जिल्लामा िहे का सबै सिकािी कार्ाालर्हरुको facebook पेि
सञ्चालनमा िहे को छ ।
•

कार्ाालर्को मातसक प्रगतत Web Site माफात सावाितनक
कार्ाालर्ले मातसक रुपमा सम्पादन गिे का कार्ाहरुको सं ख्र्ात्मक ववविण कार्ाालर्को Web site
माफात सावाितनक गने कार्ा गरिएको छ । िसबाट कार्ाालर्को कार्ासम्पादन अवस्थाका बािे मा
सिोकािवालाहरु लाई िानकािी हुनेछ ।

•

CCTV िडान तथा Networking
जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् परिसि तभर सेवाग्राही तथा कमाचािीहरुका गततववधी तनगिानी हुने गिी
7 वटा CCTV िडान गिीएको छ । CCTV माफात सेवाग्राही तथा कमाचािीहरुका व्र्वहाि
तनर्जन्रत भइ सावाितनक सेवा प्रवाह च ुस्त, सेवाग्राही मैरी भएको छ ।
साथै सामाजिक अपिाध, अवैध चोिी पैठािी, अवैध वस्तुको ओसािपसाि, सडक दुर्ट
ा ना लगार्तका
गततववतधहरु न्र्ू तनकिण गिी जिल्लामा शाजन्त सुिक्षा ि अमनचर्न कार्म गनाका लातग मुख्र्
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बिाि क्षेर, दुर्ट
ा ना क्षेर, प्रहिी चेक ्वाइन्ट, आपधारिक गततववतध हुनसक्ने सम्भाववत क्षेरहरुमा
CCTV िडान गिी सम्बजन्धत प्रहिी चौकीहरुमा Networking गने कार्ा तत्काल सुरु हुने
अवस्थामा छ ।
•

सबै सिकािी कार्ाालर्हरुमा Fire Estinguisher िडानको प्रवक्रर्ा शुरु
अर्ााखााँची जिल्ला आगलागीको दृवष्टले सं वेदनशील क्षेर भएतापतन अग्नी तनर्न्रक उपकिणको
अभाव भएकोले हिे क सिकािी कार्ाालर्ले कजम्तमा १/१ वटा Fire Estinguisher िडानका लातग
प्रवक्रर्ा शुरु गरि सवकएको छ । साथै स्थानीर् तह अन्तगात सिकािी कार्ाालर्हरुमा साथै बिाि
क्षेर,बैक ववत्तीर् सं स्था,होटल तथा ठू ला व्र्ावसावर्क भवन हरुमा कजम्तमा १/१ वटा उच्च
क्षमताका Fire Estinguisher िाख्ने कार्ा सुरुवात भएको छ ।

•

Help Desk सञ्चालन
कार्ाालर्बाट प्रवाह हुने सेवा प्रातप्तको प्रवक्रर्ाका वािे मा सेवाग्राहीहरुलाई सहर्ोग गने साथै
तनवेदन,फािमहरुसमेत Help Desk बाटै लेख्न/
े भने व्र्वस्था तमलाईएको छ । साथै जिल्लाका सवै
सिकािी कार्ाालर्हरुमा सो को व्र्वस्थापनका लातग अनुिोध गरिएको छ ।

•

सबै सिकािी कार्ाालर्मा सुचना अतधकािी तथा गुनासो सुन्ने अतधकािीको व्र्वस्था
जिल्ला जस्थत सबै सिकािी कार्ाालर्हरुबाट आफ्नो कार्ाालर्साँग सम्बजन्धत सूचना सम्प्रेषण गनाका
लातग जिम्मेबाि कमाचािीलाई सूचना अतधकािी तोवकएको छ । साथै सबै सूचना अतधकािीहरुको
ववविण जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को Web Site ि फ्ले स वप्रन्टमा अद्यावतधक गिी िाजखएको छ
। िसबाट से वाग्राहीहरुको एउटै स्रोतबाट जिल्लाका सबै सूचना अतधकािीहरुको सम्पका ववविण
पाउने ि सूचना प्राप्त गना सहर्ोग भएको छ ।

•

ववद्युतीर् (ई) हाजििी सञ्चालन
जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्ले २०७५ श्रावण १ गते दे जख कार्ाालर्का सबै कमाचािीहरुको
ई-हाजििी सुरु गिे को छ । त्र्स्तै जिल्लामा िहने सबै कार्ाालर्हरुले ववद्युतीर् हाजििीको सुरुवात
गनाका लातग अनुिोध गरिएको छ ।

•

बिाि अनुगमन

जिल्लाका मुख्र् बिाि क्षेर सजन्धखका, च ुरावेशी, खन, खनदह, डााँडाकटे िी, ठाडा, निपानी,
धनचौि, धािापानी लगार्तका स्थानहरूमा पटक पटक ववतभन्न पसल तथा होटलहरुको अनुगमन
गरिएको छ । अनुगमनका क्रममा प्रचतलत बिाि मूल्र् अनुसाि मालवस्तु वेचववखन भए/नभएको,
अखाद्य वस्तुहरुको वेचववखन भए/नभएको,

तनिीक्षण गनुक
ा ा साथै उपभोग्र् अवतध सवकएका

मालवस्तुहरु विामद तथा नष्ट गिीएको छ । साथै व्र्ावसावर्क नैततकताका बािे मा व्र्ापािीहरुलाई
अतभमुजखकिण समेत गरिएको छ ।र्सका साथै जिल्ला जस्थत उद्योगहरु, मासु पसल, फेन्सी पसल
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ि खाद्यान्न उद्योग/पसलहरुमा खाद्य प्रववतध तथा गुण तनर्न्रण कार्ाालर्, बुटवलका प्रतततनधी
ु बिाि अनुगमन सम्पन्न भएको ।
सवहतको ववज्ञ टोलीिािा सजन्धखका ि च ुरावेशीमा सं र्क्त
•

सामाजिक अपिाध न्र्ूतनकिणका लातग सचेतना अतभवृद्वि

सामाजिक अपिाध न्र्ू तनकिणमा स्थानीर् तहको भतु मका ववषर्क अन्तवक्रार्ा कार्ाक्रम धनचौि ि
धािापानीमा सम्पन्न भएको छ । र्स कार्ाक्रमका माध्र्मबाट सामाजिक अपिाधका क्षेर, कानुनी
व्र्वस्था तथा स्थानीर् तहको भतु मका ववषर्मा छलफल गरिएको तथर्ो । आगामी द्वदनमा सबै
गााँउपातलकामा उक्त कार्ाक्रम सञ्चालन गने लक्ष्र् िहे को छ ।
•

एवककृत र्ुजम्त सेवा जशववि सञ्चालन

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को आर्ोिना ि स्थानीर् तहहरुको सहर्ोग तथा समन्वर्मा भ ुतमकास्थान

नगिपातलकाको वडा नं. ६ ि १०, पाजणनी गाउाँपातलकाको दुगााफाट, छरदे व गाउाँपातलकाको श्री
सावाितनक मा.वव. ि मालािानी गाउाँपातलकाको श्री आदशा मा.वव. ितनमािे मा एक द्वदने एवककृत

र्ुजम्त सेवा जशववि सम्पन्न गरिएको ।िेष्ठ मवहनामा जशतगंगा नगिपातलकामा सञ्चालन गने र्ोिना
िहे को ।
५. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, अर्ााखााँचीमा िहेका शाखा ि जिम्मेबाि अतधकािी :
क्र.सं.

शाखाको नाम

जिम्मेबाि अतधकािी

सम्पका नं.

1

स्थानीर् प्रशासन शाखा

गोपाल तसं ह खरी

9847135388

2

िाहदानी शाखा

लक्ष्मी जर्तमिे

9857063169

3

नागरिकता

कृष्ण प्रसाद आचार्ा

9847360310

4

मुद्दा तथा ठाडो उिुिी शाखा

ववकाश कुमाि तमश्र

९८६७२००२५१

5

आतथाक प्रशासन शाखा

शातलकिाम पन्थी

9857066688

6

ु ाई तथा ववपद् व्र्वस्थापन शाखा
गुनासो सुनव

िािन पाण्डे

9857067599

7

जिन्सी शाखा

कृष्ण प्रसाद आचार्ा

9847360310

8

सहार्ता कक्ष

आलो/पालो

9

दताा/चलानी

उम बहादुि िाना

तथा प्रतततलवप शाखा

9867109258

६. सेवा प्राप्त गना लाग्ने दस्तुि ि अवतध :
क्र.सं.
१
२

प्रदान गरिने सेवा

लाग्ने दस्तुि रु

वंशिको आधािमा नेपाली नागरिकताको रु.
प्रमाण पर ववतिण

वटकट

नागरिकताको प्रतततलवप ववतिण

रु.

लाग्ने अवतध

१०/–

को प्रवक्रर्ा पुगेकै द्वदन

१३/–

को प्रवक्रर्ा पुगेकै द्वदन

कैवफर्त

वटकट
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३
४

वैवावहक अंतगकृत नागरिकताको प्रमाण पर रु.

१०/–

को प्रवक्रर्ा पुगक
े ै द्वदन

ववतिण

वटकट

िाहदानी फािाम सं कलन

२,५००/– नावालक प्रवक्रर्ा पुगेकै द्वदन
(१० वषा मुतन)
५,०००/– साधािण
१०,०००/–
हिाएको/च्र्ाततएको

५

द्रतु सेवा अतभले ख प्रमाजणत

–

तुरून्त

६

िाहदानी ववतिण

–

तुरुन्त

७

गुनासो वा ठाडो उिुिी

१०/– को वटकट

र्थाशीघ्र

८

नाम, थि उमेि आद्वद प्रमाजणत

१०/–

को वटकट

तुरून्त

९

नावालकको उमेि प्रमाजणत

१०/–

को वटकट

प्रवक्रर्ा पुगेकै द्वदन

पारिवारिक पेन्सन, शपथ पर ि िहलपहल १०/–

को वटकट

प्रवक्रर्ा पुगेकै द्वदन

१०

सम्वन्धी तसफारिस
११

सं स्था दताा

१,०००/–

प्रवक्रर्ा पुगेकै द्वदन

१२

सं स्था नववकिण

५००/-

प्रवक्रर्ा पुगेकै द्वदन

(आजश्वनसम्म)
१०००/-(चै रसम्म)
१५००/(असािसम्म)
१३

सं स्थाको ववधान सं शोधन

१०/– को वटकट

प्रवक्रर्ा पुगेकै द्वदन

१४

जिल्लामा सं स्थाको शाखा खोल्ने स्वीकृतत

१०/– को वटकट

प्रवक्रर्ा पुगेकै द्वदन

१५

दतलत, आद्वदवासी/िनिाती तसफारिस

-

प्रवक्रर्ा पुगक
े ै द्वदन

१६

परपतरका दताा

दै तनक १,०००/–

प्रवक्रर्ा पुगेकै द्वदन

साप्तावहक ५००/–
पाजक्षक ३००/–
मातसक २००/–
१७

छापाखाना दताा

१,०००/–

प्रवक्रर्ा पुगेकै द्वदन

१८

हातहततर्ाि नामसािी

१,०००/–

प्रवक्रर्ा पुगेकै द्वदन
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१९

हा.ह. जिल्ला तभरको नवीकिण

१५०/–

प्रवक्रर्ा पुगक
े ै द्वदन

२०

हा.ह. नेपाल भरिको नवीकिण

३००/–

प्रवक्रर्ा पुगेकै द्वदन

२१

नाम,थि िन्म तमतत सं शोधन

१०/– को वटकट

प्रवक्रर्ा पुगेकै द्वदन

२२

नाता प्रमाजणत

१०/– को वटकट

प्रवक्रर्ा पुगेकै द्वदन

२३

क्षततपूतता एवं िाहत ववतिण

१०/– को वटकट

प्रवक्रर्ा पुर्ााएि

२४

सावाितनक अपिाध सम्वन्धी मुद्दा

१०/– को वटकट

कानून वमोजिम

२५

अजख्तर्ाि दुरुपर्ोग सम्वन्धी मुद्दा

१०/– को वटकट

र्थाशीघ्र

२६

अन्र् मुद्दा

१०/– को वटकट

र्थाजशघ्र

२७

ततब्बतीर्न शिनाथी परिचर्पर नववकिण

रु. १००/–

प्रवक्रर्ा पुगेकै द्वदन

२८

ववष्फोटक पदाथा ईज्िात–पर

-

र्थाजशघ्र

२९

ववष्फोटक पदाथा ईज्िात–पर नववकिण

रु. ५०/–

प्रवक्रर्ा पुगेकै द्वदन

७. तनणार् गने प्रवक्रर्ा ि अतधकािी :
क) तनणार् गने प्रवक्रर्ा : सिकािी तनणार् प्रवक्रर्ा सिलीकिण तनदे जशका, २०६५ एवं सूचनाको हक सम्वन्धी
ऐन, २०६४, नागरिकता ऐन, २०६३ ि तनर्मावली, २०६३, स्थानीर् प्रशासन ऐन, २०२८ लगार्त
प्रचतलत कानून बमोजिम ।
ख) तनणार् गने अतधकािी :
•

प्रमुख जिल्ला अतधकािी ।

•

सहार्क प्रमुख जिल्ला अतधकािी: प्रमुख जिल्ला अतधकािीवाट अतधकाि प्रत्र्ार्ोिन भए बमोजिम

८. तनणार् उपि उिुिी सुन्ने अतधकािी : प्रमुख जिल्ला अतधकािी ।
९. सम्पादन गिे को कामको ववविण : (२०७५ मार् दे जख चैर सम्मको)
क्र.
स.

सम्पादन गिे को काम

१.

नागरिकता ववतिण वंशि

२.

नागरिकता ववतिण वैवावहक अं तगकृत

३.

नागरिकता प्रतततलपी ववतिण

४.

नाबालक परिचर् पर ववतिण

कामको परिमाण

कैवफर्त

1952
5
872
25
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5.

िाहदानी तसफारिस साधािण

1425

६.

िाहदानी तसफारिस द्रतसे
ु वा

392

७.

िाहदानी ववतिण

994

८.

नाम, थि तथा उमेि प्रमाजणत

62

९.

पारिवारिक पेन्सन, शपथ पर ि िहलपहल सम्बन्धी तसफारिस

53

१०.

सं स्था दताा

११.

सं स्था नववकिण

१२.

सं स्थाको ववधान सं शोधन

१३.

दतलत, आद्वदवासी/िनिाती तथा अल्पसं ख्र्क तसफारिस

१४.

परपतरका दताा

0

१५.

हातहततर्ाि नामसािी

0

१६.

हातहततर्ाि नववकिण

2

१७.

ववष्फोटक पदाथा इिाितपर

0

१८.

ववष्फोटक पदाथा इिाितपर नववकिण

0

१९.

सावाितनक अपिाध मुद्दा फछौट

9

२०.

गुनासो तथा ठाडो उिुिी

२१.

एवककृत र्ुजम्त सेवा जशवि सञ्चालन

4

२२.

ु ाई
सावाितनक सुनव

4

२३.

बिाि अनुगमन

6

२४.

मृतक िाहत ववतिण

1 रु.1,00,000।

5
26
1
89

11
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२५.

ववपद् िाहत ववतिण

17 रु.1,42,000।

२६.

सहार्ता कक्षबाट सेवा तलने सं ख्र्ा

२७.

Website अद्यावतधक पटक

35

२८.

सामाजिक सं िाल अद्यावतधक पटक

28

२९.

CCTV/Camera िडान अनुमती

३०.

िािश्व सं कलन

31.

हतहततर्ाि बुझाएको

32.

Remingtion Magnum िफत

764

7
रु.34,09,755
१४
२

१०. सूचना अतधकािी ि प्रमुखको नाम ि पद :
क) कार्ाालर् प्रमुख :
•

नाम: प्रेमलाल लातमछाने (९८57007777)

•

पद: प्रमुख जिल्ला अतधकािी

ख) सूचना अतधकािी :
•

नाम: तबष्णुिाि बेल्बासे (९८51079379)

•

पद: सहार्क प्रमुख जिल्ला अतधकािी

११. ऐन, तनर्म, ववतनर्म वा तनदे जशकाको सूची :
•

स्थानीर् प्रशासन ऐन, २०२८

•

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३

•

ववपद न्र्ूतनकिण तथा व्र्वस्थापन ऐन २०७४

•

लागु औषध (तनर्न्रण) ऐन, २०३३

•

हातहततर्ाि तथा खिखिना ऐन, २०१८

•

आवश्र्क पदाथा तनर्न्रण (अतधकाि) ऐन, २०१७

•

आवश्र्क वस्तु सं िक्षण ऐन, २०१२
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१२.

•

केही सावाितनक अपिाध (तनर्न्रण) ऐन, २०२७

•

भ्रष्टाचाि तनर्न्रण ऐन, २०५९

•

अजख्तर्ाि दुरुपर्ोग अनुसन्धान आर्ोग ऐन, २०४८

•

िाहदानी ऐन, २०२४

•

सावाितनक सुिक्षा ऐन, २०४६

•

सं स्था दताा ऐन, २०३४

•

उपभोक्ता सं िक्षण ऐन, २०५४

•

िग्गा प्रातप्त ऐन, २०३४

•

सुशासन (व्र्वस्थापन तथा सं चालन) ऐन, २०६४

•

सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४

•

सूचनाको हक सम्वन्धी तनर्मावली, २०६५

•

नेपाल नागरिकता तनर्मावली, २०६३

•

िाहदानी तनर्मावली, २०६७

•

सं स्था दताा तनर्मावली, २०३४

•

हातहततर्ाि तथा खिखिना तनर्मावली, २०२८

•

सुशासन (व्र्वस्थापन तथा सं चालन) तनर्मावली, २०६५

•

ववपद् िोजखम व्र्वस्थापन िाविर् िणनीतत, २०६६

•

नागरिकता प्रमाणपर ववतिण कार्ाववतध तनदे जशका, २०६८

•

ववपद् पूवत
ा र्ािी तथा प्रततकार्ा र्ोिना तिुम
ा ा मागादशान, २०६८

•

प्रकोप पीतडत उद्दाि ि िाहत सम्वन्धी मापदण्ड, २०६४

•

गृह मन्रालर् ि अन्तगात कार्ाित कमाचािीहरुको आचािसं वहता, २०६९

•

गृह प्रशासन सुधाि कार्ार्ोिना, २०७४

•

जिल्ला प्रशासन सुधाि कार्ार्ोिना अर्ााखााँची २०७५

आम्दानी, खचा तथा आतथाक कािोबाि सम्बन्धी अद्यावतधक ववविण :
•

३ मवहनामा कार्म भएको िम्मा वेरुिु: नभएको ।

•

३ मवहनामा फर्छ्यौट भएको िम्मा वेरुिु: नभएको ।

•

चालू तफा
o आ.व. २०७५/७६ को िम्मा बिेट आम्दानी रु. १३७५८,०००/ खचा ८०५६५७६ ि
बााँकी ५७०१४२४/

•

ाँ ीगत तफा
पुि
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o आ.व. २०७५/७६ को िम्मा बिेट आम्दानी रु. ८३२,०००/ खचा ३१२८०५/ ि बााँकी
५१९१९५/
•

िाहत तथा पुनस्ा थापना तफा
o आ.व. २०७५/७६ को िम्मा बिेट आम्दानी रु. ६७०,०००/ खचा २२९४००/ ि बााँकी
४४०६००/

१३.

तोवकए बमोजिमका अन्र् ववविण :
गृह मन्रालर्बाट प्रा्त परिपर, नीतत, तनदे शन ि आदे शहरूको बाईजन्डङ गिी एवककिण गरिएको ।

१४.

अजर्ल्लो आतथाक वषामा सावाितनक तनकार्ले कुनै कार्ाक्रम वा आर्ोिना सञ्चालन गिे को भए सो को

ववविण
अजर्ल्लो आतथाक वषामा र्स कार्ाालर्ले कुनै कार्ाक्रम वा आर्ोिना सञ्चालन नगिे को ।
१५.

सावाितनक तनकार्को वेवसाईट भए सो को ववविण
र्स कार्ाालर्को वेवसाईट www.daoarghakhanchi.moha.gov.np हो ।

१६.

सावाितनक तनकार्ले प्राप्त गिे को वैदेजशक सहार्ता, ऋण, अनुदान एवं प्राववतधक सहर्ोग ि सम्झौता सम्बन्धी

ववविण
र्स तनकार्ले कुनै वैदेजशक सहार्ता, ऋण, अनुदान एवं प्राववतधक सहर्ोग ि सम्झौता नगिे को ।
१७.

सावाितनक तनकार्ले सञ्चालन गिे को कार्ाक्रम ि सो को प्रगतत प्रततवेदन
र्स तनकार्ले कुनै पतन ववकासमूलक कार्ाक्रम सञ्चालन नगिे को ।

१८.

सावाितनक तनकार्ले वगीकिण तथा संिक्षण गिे को सूचनाको नामावली ि त्र्स्तो सूचना सं िक्षण गना

तोवकएको समर्ावतध
सूचनाको वगीकिण गने काम भई िहे को ।
१९.

सावाितनक तनकार्मा पिे का सूचना माग सम्बन्धी तनवेदन ि सो उपि सूचना द्वदईएको ववषर्

ु ालले सूचना माग
२०७५ बैशाख १ दे जख २०७५ आषाढ मसान्तसम्म सूचनाको हक अन्तगात शािदा भस
गिे को ि माग बमोजिमको सूचना प्रदान गरिएको । स्थानीर् सञ्चाि माध्र्म/परकािहरुसाँग तनर्तमत रुपमा
भेटर्ाट, अन्तवक्रार्ा हुने गिे को ।
२०.

सावाितनक तनकार्का सूचनाहरू अन्र्र प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सो को ववविण
18
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वावषाक प्रततवेदन िाख्नुपने ।
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