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सुचनाको हकसम्बन्त्धी ऐन २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) र (४) र जनयमावली २०६५ को 

जनयम ३ बमोजिम प्रकाशन गररएको जबवरण 

आ.व.२०७६/०७७ (२०७७ साल बैशाख देजख श्रावण मसान्त्त सम्मको ) 

१. जिल्ला प्रशासन कायाालयको स्वरूप र प्रकृजत  

भरुकुको दैतनक प्रशासन रगामत कानूनी याज्मको अवधायणाराई कामााधवमनभा ल्माई शाजधत- 
सयुऺा  ̧अभनचमन य सशुासन कामभ गने सधदबाभा गहृ प्रशासनको भहत्वऩूणा बतूभका यहधछ । 
वव.सॊ. २०२८ सारभा जायी बएको स्थानीम प्रशासन ऐन २०२८ फभोजजभ जजल्राको गहृ 
प्रशासन सॊचारन गना प्रत्मेक जजल्राभा एउटा जजल्रा प्रशासन कामाारम यहने व्मवस्था गये 
अनसुाय जजल्रा प्रशासन कामाारम नवुाकोटको स्थाऩना बएको हो ।  

मस जजल्राभा २ वटा नगयऩातरका य १० गाउॉऩातरका गयी १२ वटा स्थानीम तहहरू  छन ्बने 
मस अधतगात ८८ वटा वडा कामाारमहरु यहेका छन ्। नेऩार सयकाय¸ गहृ भधरारम अध तगात 
यहेको मस कामाारमरे भूरत: जजल्राभा सवु्मवस्था¸ शाजधत सयुऺा ववऩद् व्मवस्थाऩन¸ 
नागरयकता/याहदानी ववतयण रगामत जजल्राका ववतबन्न कामाारमहरुफीच सॊस्थागत सभधवम गदै¸ 

ववकास तनभााणको अनगुभन य सावाजतनक अऩयाध सम्फधधी भदु्दाहरु कायवाही य वकनाया रगाउने 
सभेतका कामा गदै नेऩार सयकायको प्रतततनतधको रुऩभा यही सावाजतनक सेवा ववतयण (Public 

Service Delivery) राई प्रबावकायी वनाई सशुासनको प्रत्माबतूत गने सभेतका कामाहरू गदाछ । 

२. जिल्ला प्रशासन कायाालयको काम कताव्य र अजधकार  

 जजल्राको शाजधत सयुऺा सम्वधधी कामाहरू गने  

 स्थानीम प्रशासन सञ्चारन गने 

 नागरयकता सम्वधधी सेवा प्रदान गने 

 याहदानी सम्वधधी सेवा प्रदान गने 

 भदु्दा तथा ठाडो उजयुी सनुवुाई गने 

 हातहततमाय इजाजत तथा नवीकयण सम्वधधी सेवा प्रदान गने 

 सॊस्था दताा तथा नवीकयण सम्वधधी सेवा प्रदान गने 

 ववऩद् व्मवस्थाऩन सम्वधधी कामा गने 

 अजख्तमाय दरुुऩमोग अनसुधधान सम्वधधी कामा गने 

 सशुासन/ सावाजतनक सेवा प्रवाह सम्फधधी कामा गने 
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 सवायी साधन सॊचारन सम्फधधी कानूनको कामााधवमन गने 

 गैयसयकायी सॊघ सॊस्था दताा य नवीकयण गने  

 सयकायी वा सावाजतनक जग्गाभा सॊयऺण गने ।  

 रागू औषध तनमधरण गने 

 कामाारम तनयीऺण तथा अनगुभन गने।  

 फार कल्माण तथा फार अतधकाय सॊयऺण गने ।  

 भ्रष्टचाय तनमधरण गने। 

 कल्माण धन य फेवारयसी धनको व्मवस्थाऩन गने।  

 जचठ्ठा जवुा आददको तनमधरण गने।  

 सावाजतनक स्थानभा अवाञ्छनीम व्मवहायको योकथाभ, भादक ऩदाथा सेवन   
सावाजतनक अऩयाध आददको तनमधरण गने।  

 भआुब्जा  तनधाायण  तथा ववतयण गने।  

 ऩयुस्काय तथा सजाम सम्फधधी कायवाही य तसपारयस गने  

 जजल्रा तबर यहेको नेऩार सयकायको सफै सम्ऩततको येखदेख, सम्बाय य भभात गने    

          गयाउने ।  

 जजल्रा जस्थत कायागायको अनगुभन त̧नमभन य तनमधरण । 

 द्वधद प्रबाववतको ऩवहचान तथा याहत ववतयण ।  

 नाता प्रभाजणत ।  

 तनवााचन सम्फधधी गहृ भधरारम य तनवााचन आमोगको आदेश तनदेशन कामााधवमन  

 जजल्रा स्तयभा नेऩार प्रहयी य सशस्त्र प्रहयीको ऩरयचारन य प्रमोग ।  

 यावष्डम अनसुधधानसॉगको सभधवम सूचना सङ्करन य ववश्लषेण । 

 जजल्राभा सॊचातरत  ववकास तनभााण कामाभा सहमोग ।  

 कानून फभोजजभ तोवकए अनसुाय ववतबन्न भदु्दाको सरुु कायवाही य वकनाया गने 

 जजल्रा तबरको सावाजतनक ऩाटी,ऩौवा,धाया,कुवा,सत्तर,भजधदय य धभाशारा आददको 
रगत   याख्न े।  

 नेऩार सयकाय य गहृ भधरारमफाट तनदेजशत कामाहरु 
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३. जिल्ला प्रशासन कायाालयमा रहने कमाचारी संख्या र काया जववरण  

तस.नॊ दजाा   शे्रणी  सॊख्मा  ऩूतता रयक्त  कामा वववयण  

१ प्रभखु जजल्रा 
अतधकायी  

या.ऩ.प्रथभ  १ १ - जजल्राभा नेऩार सयकायको प्रतततनतधको 
रुऩभा यही जजल्राभा शाजधत सवु्मवस्था, 
सशुासन य सयुऺा व्मवस्था तभराउने 
। 

२ सहामक प्रभखु 
जजल्रा अतधकायी  

या.ऩ.दद्वतीम  १ १ - प्रत्मामोजजत अतधकाय फभोजजभ कामा 
गने ।  

३ प्रशासकीम अतधकृत  या.ऩ. ततृीम २ २ - प्रत्मामोजजत अतधकाय फभोजजभ कामा 
गने ।  

४ नामव सबु्फा  या.ऩ.अनॊ.प्रथभ ७ २ ५ पाॉट प्रभखु बई सम्फजधधत पाॉटरे गने 
तोवकएका कामा सम्ऩादन गने 

५ रेखाऩार  या.ऩ.अनॊ.प्रथभ १ १ - तनमभानसुाय रेखा सम्फधधी शे्रस्ता याख्न े
रेखाऩयीऺण गयाउने । 

६ कम््मटुय अऩयेटय  या.ऩ.अनॊ.प्रथभ २ २ - सूचना प्रववतध तथा कम््मटुय सम्फधधी 
कामा गने । 

७ खरयदाय  या.ऩ.अनॊ.दद्वतीम ४ 3 1 सम्फजधधत पाॉट प्रभखुको भातहतभा 
यही तोवकएको कामा गने । 

८ ह.स.चा. शे्रणी वववहन  २ १स्थामी 
१कयायभा 

- सवायी साधन चराउने  य 
आवश्मकतानसुाय कामाारमको अधम 
काभकाज गने । 

९ कामाारम सहमोगी  शे्रणी वववहन  ७ ३ स्थामी 
४ कयाय 

- सयसपाई जचठ्ठी ऩर रगामतका कामा 
गने । 

 जम्भा  २७ 2१ 6  

४. जिल्ला प्रशासन कायाालयबाट प्रदान गररने सेवा  

क) स्थानीम प्रशासन तथा शाजधत सयुऺा सम्वधधी सेवा : 
 नाभ,थय वा उभेय आदद प्रभाजणत । 

 नावारकको उभेय प्रभाजणत । 

 ऩेधसन तथा यहरऩहर तसपारयस । 

 दतरत  ,आददवासी जनजातत प्रभाजणत  । 

 ऩरऩतरका दताा । 

 छाऩाखाना दताा । 

 ऩारयवारयक वववयण प्रभाजणत । 

 नाता प्रभाजणत । 

 ववववध कामा । 

 

ख) याहदानी सम्वधधी सेवा: 
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 याहदानी पायाभ सॊकरन । 

 द्रतु सेवा (अतबरेख प्रभाजणत )। 

 याहदानी ववतयण । 

 MRP को वववयण सॊशोधन । 

ग) नागरयकता सम्वधधी सेवा: 
 वॊशजको आधायभा नागरयकताको प्रभाण ऩर ववतयण । 

 वैवावहक अॊगीकृत नागरयकताको प्रभाण ऩर ववतयण । 

 नागरयकताको प्रभाण ऩरको प्रतततरवऩ ववतयण । 

 थय जधभ तभतत सॊशोधन । 

घ) भदु्दा तथा ठाडो उजयुी सम्वधधी सेवा: 
 गनुासो वा ठाडो उजयुी । 

ङ) हातहततमाय इजाजत तथा नवीकयण सम्वधधी सेवा: 
 हातहततमाय इजाजत  ,नाभसायी ,नवीकयण य स्वातभत्व हस्ताधतयण  । 

च) सॊस्था दताा तथा नवीकयण सम्वधधी सेवा : 
 सॊस्था दताा । 

 सॊस्था नवीकयण । 

 सॊस्थाको ववधान सॊशोधन । 

 जजल्राभा सॊस्थाको शाखा खोल्ने स्वीकृतत । 

छ) ववऩद् व्मवस्थाऩन सम्वधधी सेवा: 
 जजल्रा ववऩद व्मवस्थाऩन सतभततको वैठक व्मवस्थाऩन । 

 ववऩद् सम्वधधी कामामोजना तनभााण । 

 ववऩद् जोजखभ धमूनीकयणका रातग तमायी । 

 ववऩद् बएको ऺतत वववयण सॊकरन । 

 ववऩद् ऩीतडत बएकाहरुराई ऺततऩूतता एवॊ याहत ववतयण तथा ऩनु :स्थाऩना  । 

ज)  अजख्तमाय दरुुऩमोग अनसुधधान सम्वधधी सेवा: 
 अजख्तमाय दरुुऩमोग सम्वधधी उजयुी एवॊ तनवेदनहरु उऩय छानतफन। 

झ) सशुासन/ सावाजतनक सेवा प्रवाह सम्फधधी सेवाहरू 

 सहामता कऺ  सञ्चारन 

कामाारमफाट प्रवाह हनु े ववतबन्न सेवाहरुको प्रविमाका वायेभा सेवाग्राहीहरुराइ 
सहमोग गने साथै तनवेदन, पायभहरुसभेत Help Desk फाट नै वा सम्फजधधत शाखाफाट 
नै रेख्न/ेबने व्मवस्था तभराइएको छ ।  

 

 

 सेवाग्राहीहरुका रातग तन:शलु्क फ्याक्स तथा इभेर सेवा 
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कामाारमभा सेवा तरन आउने सेवाग्राहीको आवश्मक कागजात भगाउन तथा ऩठाउन 
कामाारमभै तनशलु्क फ्याक्स य कामाारमफाटै ईभेर भापा त ऩठाउने य हेने व्मवस्था 
तभराईएको छ।  

 रैविकभैरी तथा अऩािभैरी शौचारम व्मवस्थाऩन 

कामाारमभा ऩरुुष तथा भवहरा सेवाग्राहीहरु तथा अऩािका रातग छुट्टा छुटै्ट  
शौचारमको व्मवस्था गरयएको छ ।  

 कामाारमका गततववतधहरु Web site/Facebook page भापा त तनमतभत रुऩभा अद्यावतधक 

कामाारमका सम्ऩूणा गततववतध, प्रगती वववयण¸ सूचना, जानकायीहरुराइ कामाारमको 
Web site/Facebook page भापा त तनमतभत रुऩभा अद्यावतधक गयी सावाजातनक गने 
गरयएको छ । जसफाट सेवाग्राहीहरुको सूचनाको हक कामााधवमनभा सतुनजित बएको 
छ । 

 

 तस तस क्याभेया सञ्चारन 

जजल्रा प्रशासन कामाारमरे कामारमभा हनुे कामासम्ऩादन,  सयुऺा व्मवस्थाऩन तनयीऺण 
जस्ता कामाका रातग  तस तस क्याभेया जडान गयी सॊचारनभा ल्माएको छ ।  

 

 सशुासन मकु्त सेवाभैरी कामाारम फनाउन गरयएका अधम प्रमासहरू: 
•  प्रवेशद्वायभा सहामता कऺ, स्तनऩान कऺको स्थाऩना गने प्रकृमा शरुु 

• सेवाग्राही जनसभदुामको सवुवधा य वहतराई भध्मनजय गदै सयर य सहज 
रुऩभा सेवा प्रदान गने उदे्दश्मरे मस कामाारमरे स्थानीम तह वा वडा 
कामाारमफाट तसपारयस बै आएको ववषमभा कामाारमफाट सेवा तरन थऩ 
तनवेदन ददइयहन ुनऩने वा  तनवेदन आवश्मक नऩने व्मवस्था गयेको छ । 

• कभाचायीको स्ऩष्ट कामा जजम्भेवायी य तनमतभत अनगुभनको व्मवस्था 
• सेवाग्राहीको प्रमोजनाथा टेतरपोन राईन य फ्याक्सको व्मवस्था गयी तनशलु्क य 

शीघ्र सेवा प्रदान गरयएको । 

• सेवाग्राहीको ववश्राभ कऺको व्मवस्था 
• सेवाग्राहीरे फाहीयी जजल्राफाट जटुाउनऩुने अधम प्रभाण कागजातहरु 

कामाारमकै तपा फाट जझकाइने व्मवस्था । 

• पोटो, याहदानी पायाभ, पोटोकऩी जस्ता कामाभा सेवाग्राही ठतगने अवस्थाको 
अधत्म गयी सहज भूल्मभा सेवा तरने व्मवस्था 

• कामाारमभा ववचौतरमाको प्रवेशराई तनषधे गरयएको ।  

• बष्डाचायभा शूधम सहनजशरताको नीतत कामााधवम गरयएको  

• सेवा प्रबावकायीताको रातग स्थानीम तहसॉग सभधवम 

• सेवाग्राहीको प्रकृतत अनसुाय सेवा प्रवाहको व्मवस्था 
• वववाद, द्वधद  य  गनुासोराई तत्कार सम्फोधन गने व्मवस्था 
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• तनमतभत फजाय अनगुभन तथा अऩयाध जधम गततववतध उऩय कडा तनगयानी 
• यावष्डम स्तयका गौयवका आमोजना तथा जजल्रास्तयका कामािभहरुको 

कामााधवमनभा तनमतभत अनगुभन, सहजीकयण य तनदेशन  

५. सेवा प्रदान गने जनकायको शाखा र जिम्मेवार अजधकारी, सम्बजन्त्धत शाखा प्रमुख 

तस.नॊ शाखाको नाभ  ऩद जजम्भेवाय ऩदातधकायी  कामा वववयण  

1 प्रभखु जजल्रा 
अतधकायी ज्मूको 
कामाकऺ 

प्रभखु जजल्रा 
अतधकायी 

झॊकनाथ ढकार प्रभखु जजल्रा अतधकायीको 
रूऩभा जजल्राको सयुऺा 
व्मवस्थाऩन य अधम 
प्रशासतनक नेततृ्व गने 

2 

 
सहामक प्रभखु 
जजल्रा अतधकायी 
ज्मूको कामाकऺ 

सहामक प्रभखु 
जजल्रा अतधकायी 

फद्रीनाथ गैहे्र सूचना अतधकायी तथा 
सहामक प्रभखु जजल्रा 
अतधकायीको रूऩभा कामा गने 

3 स्थानीम प्रशासन / 
शाजधत सयुऺा 

प्रशासकीम 
अतधकृत 

धभायाज बट्ट जजल्राको सभग्र साभाधम 
प्रशासन सॊचारन¸ कभाचायी 
प्रशासन सम्फधधी आधतरयक 
व्मवस्थाऩन¸ ववऩद् 
व्मवस्थाऩन य शाजधत सयुऺा 
सम्फधधी सम्ऩूणा कामा   

कम््मटुय अऩयेटय यभेश जङ ऩाण्डे 

 
खरयदाय उभेश शभाा 

4 भदु्दा शाखा नामव सबु्फा तनरभ कुभाय बसुार भदु्दा दताा , भदु्दा व्मवस्थाऩन 
ठाडो उजयुी तथा गनुासो 
उऩय कायवाही य तसपारयस 
।  

खरयदाय याज ुशे्रष्ठ 

३. नागरयकता 
शाखा  

प्र.अतधकृत सयेुश शे्रष्ठ वॊशज¸जधभको आधायभा 
नागरयकता प्रदान गने 
अॊगीकृत नागरयकताका हकभा 
प्रकृमा ऩयुा गयी ऩेश गने । 
नाफारक ऩरयचम ऩर जायी 
गने । 

टा.नामव सबु्फा ऋषशे्वय धमौऩाने 
कम््मटुय अऩयेटय सयस्वती थाऩा 
खरयदाय सववता दाहार 
का.स. गोऩार शे्रष्ठ 
का.स. कार ुराभा 

५ याहदानी शाखा प्र.अतधकृत धभायाज बट्ट याहदानी पायाभ सॊकरन¸ 
तमायी याहदानी ववतयण का.स. येशभ रातभछाने 

६ आतथाक प्रशासन 
शाखा 

रेखाऩार उज्वर दनवुाय याजश्व य आतथाक कायोवाय 
सम्फधधी कामा  

८ प्र.जज.अ. 
सजचवारम 

का.स. याभचधद्र ऩजण्डत सेवाग्राहीको रातग तनवेदन 
बने/बयाउने य काभभा 
सहजीकयण गने 

का.स. सभुन ऩजण्डत 

६. सेवा प्राप्त गना लाग्ने दस्तुर र अवजध  

     (नागरयक वडाऩरानसुाय) 
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तस .नॊ.  प्रदान गरयन ेसेवा राग्न ेदस्तयु रु राग्न ेअवतध कैवपमत 

१ वॊशजको आधायभा नमाॉ नेऩारी 
नागरयकताको प्रभाण ऩर ववतयण 

रु १०।- को हरुाक वटकट प्रविमा ऩगुेकै 
ददन 

 

२ नागरयकताको प्रतततरवऩ ववतयण रु १३।- को हरुाक 
वटकट 

प्रविमा ऩगुेकै 
ददन 

 

३ वैवावहक अॊगीकृत नागरयकताको प्रभाण 
ऩर ववतयण 

रु १०।- को हरुाक 
वटकट 

प्रविमा ऩगुेकै 
ददन 

 

४ याहदानी पायाभ सॊकरन नावारक रु २५००।- 

साधायण  रु ५००० 

(ऩून: फनाउॉदा दोब्फय) 

प्रविमा ऩगुेकै 
ददन 

 

५ द्रतु सेवा अतबरेख प्रभाजणत – प्रविमा ऩगुेकै 
ददन 

 

६ याहदानी ववतयण – तरुुधत  

७ गनुासो वा ठाडो उजयुी रु १०।- को हरुाक 
वटकट 

 मथाशीघ्र  

८ नाभ,थय उभेय आदद प्रभाजणत रु १०।- को हरुाक 
वटकट 

प्रविमा ऩगुेकै 
ददन 

 

९ नावारकको उभेय प्रभाजणत रु १०।- को हरुाक 
वटकट 

प्रविमा ऩगुेकै 
ददन 

 

१० ऩेधसन तथा यहरऩहर सम्फधधी 
तसपायीस 

रु १०।- को हरुाक 
वटकट 

प्रविमा ऩगुेकै 
ददन 

 

११ सॊस्था दताा रु १¸०००।- प्रविमा ऩगुेकै 
ददन 

 

१२ सॊस्था नवीकयण रु ५००।- प्रविमा ऩगुेकै 
ददन 

 

१३ सॊस्थाको ववधान सॊशोधन रु १०।- को हरुाक वटकट प्रविमा ऩगुेकै 
ददन 

 

१४ जजल्राभा सॊस्थाको शाखा खोल्ने 
स्वीकृतत 

रु १०।- को हरुाक वटकट प्रविमा ऩगुेकै 
ददन 

 

१५ दतरत  ,आददवासी/जनजाती तसपारयस  रु १०।- को हरुाक वटकट प्रविमा ऩगुेकै 
ददन 

 

१६ ऩरऩतरका दताा दैतनक १,०००।- 

साप्तावहक ५००।- 

ऩाजऺक ३००।-  

भातसक २००।-  

प्रविमा ऩगुेकै 
ददन 

 

१७ छाऩाखाना दताा रु १,०००।- प्रविमा ऩगुेकै 
ददन 

 

१८ हातहततमाय नाभसायी रु १,०००।- प्रविमा ऩगुेकै  
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तस .नॊ.  प्रदान गरयन ेसेवा राग्न ेदस्तयु रु राग्न ेअवतध कैवपमत 

ददन 
१९ हातहततमाय नवीकयण रु 300।- प्रविमा ऩगुेकै 

ददन 
 

२० थय जधभ तभतत सॊशोधन रु १०।- को हरुाक वटकट प्रविमा ऩगुेकै 
ददन 

 

२१ नाता प्रभाजणत रु १०।- को हरुाक वटकट प्रविमा ऩगुेकै 
ददन 

 

२२ ऺततऩूतता एवॊ याहत ववतयण रु १०।- को हरुाक वटकट प्रविमा ऩमुााएय  

२३ सावाजतनक अऩयाध सम्वधधी भदु्दा रु १०।- को हरुाक वटकट कानून वभोजजभ  

२४ अजख्तमाय दरुुऩमोग सम्वधधी भदु्दा रु १०।- को हरुाक वटकट मथाशीघ्र  

२५ अधम भदु्दा रु १०।- को हरुाक वटकट मथाशीघ्र  

२६ ववष्पोटक ऩदाथा ईज्जात –ऩर  रु १०।-को हरुाक वटकट मथाशीघ्र  

२७ ववष्पोटक ऩदाथा ईजाजतऩर 
नवीकयण 

रु.३०।- प्रविमा ऩगुेकै 
ददन 

 

 ७.जनणाय गने प्रजिया र अजधकारी : 

क) तनणाम गने प्रकृमा : सशुासन (व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन) ऐन 2064 य तनमभावरी 2065, 
सयकायी तनणाम प्रविमा सयरीकयण तनदेजशका, २०६५ एवॊ सूचनाको हक सम्वधधी ऐन, 

२०६४ रगामत प्रचतरत कानूनफभोजजभ । 

ख) तनणाम गने अतधकायी : 
 प्रभखु जजल्रा अतधकायी । 

 सहामक प्रभखु जजल्रा अतधकायी: प्रभखु जजल्रा अतधकायीवाट अतधकाय प्रत्मामोजन बए 
फभोजजभ   

 प्रशासकीम अतधकृत  : प्रभखु जजल्रा अतधकायीवाट अतधकाय प्रत्मामोजन बए फभोजजभ   

८ .जनणाय उपर उिुरी सुन्त्ने अजधकारी : प्रचतरत कानून फभोजजभ । 

 

 

९ .सम्पादन गरेको कामको जववरण :  (२०७७ फैशाख देजख असाय भसाधत सम्भको) 

तस .नॊ  सम्ऩादन गयेको काभ काभको ऩरयभाण कै. 

१ नमाॉ नागरयकता ववतयण  103  
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तस .नॊ  सम्ऩादन गयेको काभ काभको ऩरयभाण कै. 

२ नागरयकताको प्रतततरवऩ ववतयण 195  

३ ऩयुानो नागरयकता अतबरेजखकयण -  

४ नाफारक ऩरयचम ऩर  12  

५ याहदानी द्रतु तसपारयस 1  

६ साधायण याहदानी पायभ सॊकरन 5२ भ.22,ऩ ु.30 

७ याहदानी ववतयण 70  

८ गनुासो वा ठाडो उजयुी 13  

९ नाभ,थय उभेय आदद प्रभाजणत 4  

१० तसतस क्याभेयाज जडान जानकायी -  

११  ऩेधसन य यहऩरह तसपारयस 3  

१२ सॊस्था दताा 2  

१३ सॊस्था नवीकयण 9  

१४ सॊस्थाको ववधान सॊशोधन 1  

१५ दतरत आददवासी जनजाती प्रभाजणत  11  

१६ ऩरऩतरका दताा -  

१७ हातहततमाय नाभसायी -  

१८ हातहततमाय नवीकयण 10  

१९ ववष्पोटक ऩदाथा इजाजतऩर नववकयण -  

२० ववष्पोटक ऩदाथा इजाजतऩर नवीकयण 9  

२१  भदु्दा दामय 3  

२२ भदु्दा पछ्मौट 30  

२३ याहत ववतयण -  

24  सहामता कऺफाट सेवा तरने सॊख्मा -  

२५ कामाारम अनगुभन 1  

 

१०. कायाालय प्रमुख र सूचना अजधकारीको जववरण  :  

क) कामाारम प्रभखु : 
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 नाभ : झॊकनाथ ढकार 

 ऩद  : प्रभखु जजल्रा अतधकायी 
 सम्ऩका  नॊ. : 9८५११४७७७७ 

ख) सूचना अतधकायी  : 
 नाभ : फद्नीनाथ गैहे्र 

 ऩद : सहामक प्रभखु जजल्रा अतधकायी 
 सम्ऩका  नॊ. : 98५१२४८७७७ 

११. आम्दानी  ,खचा तथा आजथाक कारोवारसम्वन्त्धी अिावजधक जववरण :  

क. कामाारमको याजश्व सम्फधधी वववयण्२०७७ फैशाख देजख असाय भसाधत सम्भको 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ख.कामाारमको खचा सम्फधधी वववयण्२०७७ फैशाख देजख असाय भसाधत सम्भको 
 

तस.नॊ. जशषाक फजेट-आम्दानी_ २०७७ फैशाख देजख असाय भसाधत खचा खचा -प्रततशतभा_ 

१. चार ु 17981000 5353764 29.77 

२. ऩुॊजीगत 550000 287669.78 52.3 

 

 

१२. सूचनाको हक अन्त्तगात सचूनाको हक माग्ने र पाउनेको जववरण  : 
 क्वमेय मथु ग्रऩु नाभक सॊस्था(रतरतऩयु) रे नागरयकताभा नाभ ऩरयवतान तथा तरि सच्माउनेको 
कानूनी व्मवस्था  तथा प्रकृमाको  जानकायी भाग बएकोरे  सो को जानकायी उऩरब्ध गयाईएको 
तथा स्थानीम सञ्चाय भाध्मभ/ऩरकायहरुसॊग तनमतभत बेटघाट, अधतविा मा हनु ेगयेको । 

वववयण यकभ कैवपमत  

याहदानी वाऩत  190000।- 

सभेत 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सॊघ सॊस्था दताा /नवीकयण  
वाऩत  

31840।-  

ऩयीऺा शलु्क -  

प्रशासतनक दण्ड जरयवाना   2000।-  

हततमाय नवीकयण 2850।-  
जम्भा 226690।-  
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१३. कायाालयको वेबसाईट¸ सामाजिक सञ्िाल र सम्पका  जववरण 
कामाारमको वेब साईट : daonuwakot.moha.gov.np 

कामाारमको साभाजजक सॊजार : www.facebook.com/daonuwakot0 

कामाारमको सम्ऩका  नॊ. : 010-560033 
      010-560266 

कामाारमको फ्याक्स नॊ. : 010-560333 

कामाारमको इभेर ठेगाना : nuwakotcdo@gmail.com 

 
 
 
 

सूचना अतधकायी  

नाभ थय : फद्रीनाथ गैहे्र   

ऩद : सहामक प्रभखु जजल्रा अतधकायी 

कामाारम प्रभखु 

नाभ थय : झॊकनाथ ढकार 

ऩद : प्रभखु जजल्रा अतधकायी 

http://www.facebook.com/daogulmi
mailto:daogulmi2046@gmail.com

