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सूचनाको हक सम्फन्धी  ऐन २०६४ को दपा ५ (३) फभोजजभ प्रस्ततु गरयएको जजल्रा प्रशासन 
कामाारम, फाजयुासॊग सम्फजन्धत स्वत: प्रकाशन  

(Pro-active Disclosure) 

 
 

 

१. जजल्रा प्रशासन कामाारम, फाजयुाको स्वरुऩ य प्रकृतत : 

जजल्राको सभान्म प्रशासन सञ्चारन गना तथा जजल्राभा शाजन्त सयुऺा य सवु्मवस्था 
कामभ याख्न जजल्रा प्रशासन कामाारमको स्थाऩना बएको हो । स्थानीम प्रशासन ऐन , 
२०२८ को दपा ५ रे प्रत्मेक जजल्राभा एउटा जजल्रा प्रशासन कामाारम यहने य सो 
कामाारमको प्रभखु प्रशासकीम अतधकायीको रुऩभा प्रभखु जजल्रा अतधकायी तनमकु्त हनुे 
व्मवस्था यहेको छ । जजल्रा प्रशासन कामाारम प्रचतरत कानून, नेऩार सयकायको नीतत, 
तनदेशन तथा येखदेखभा यही जजल्राभा नेऩार सयकायको प्रतततनतधको रुऩभा काभ गछा ।  

जजल्रातबत्र सेवा प्रवाहको अनगुभन , तनयीऺण, ववऩद् व्मवस्थाऩन, भ्रष्टाचाय तनमन्त्रण 
एवॊ छानववन य ववकास तनभााणका कामाका रातग अनकुुर वातावयण तनभााण गनुा जजल्रा 
प्रशासन कामाारमको दावमत्व तबत्र ऩदाछ । साथै तोवकएको जजम्भेवायी फाहेक अन्म 
कामाारमको ऺेत्रभा नसभेवटएको सवै ऺेत्रहरु सभेतभा मसको बतूभका यहने हुॉदा फहआुमातभक 
तनकामको रुऩभा मो कामाारम ऩदाछ ।  

२. जजल्रा प्रशासन कामाारम, फाजयुाको काभ, कताव्म य अतधकाय : 

१.  जजल्राभा शाजन्त व्मवस्था य सयुऺा कामभ याख्न े; 

२   नागरयकता प्रभाणऩत्र ववतयण गने ; 

३   MRP याहदानीको पभा सॊकरन तथा तसपारयस गने ; 

४   नावारक ऩरयचमऩत्र जायी गने ; 

५  आददवासी जनजाती, दतरत तसपारयस रगामतका व्महोया प्रभाजणत एवॊ तसपायीश गने ; 

६  नाता प्रभाजणत गने ; 

७  आन्तरयक सयुऺा सम्फन्धी नीतत, मोजना तथा स्थानीम स्तयभा कामाक्रभको कामाान्वमन गने; 

२०७८ ऩौष ०१ गते देजख २०७८ चैत्र भसान्तसम्भ 
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८  हातहततमाय य खयखजानाको इजाजत सम्फन्धी तसपारयस य तनमन्त्रण गने ; 

९ ववस्पोटक ऩदाथा सम्फन्धी तसपारयस य तनमभन गने ; 

१०  ववदेशी नागरयकको जजल्राभा उऩजस्थतत य गततववतधको तनमभन गने ; 

११  सवायी साधन सञ्चारन सम्फन्धी कानूनको कामाान्वमन गने ; 

१२  गैयसयकायी सङ्घ, सॊस्था दताा, नवीकयण य तनमभन गने ; 

१३  स्थानीम प्रशासनको सञ्चारन गने ; 

१४  फार कल्माण तथा फार अतधकायको सॊयऺण गने ; 

१५  भ्रष्टाचाय तनमन्त्रण गने ; 

१६  कामाारम तनयीऺण तथा अनगुभन/सशुासन कामभ गने ; 
१७  कल्माण धन य फेवारयसी धनको व्मवस्थाऩन गने ; 

१८  जचठ्ठा, जवुा आददको तनमन्त्रण गने ; 

१९  सावाजतनक स्थानभा अवाञ्छनीम व्मवहायको योकथाभ, भादक ऩदाथा, सावाजतनक अऩयाध 
आददको तनमन्त्रण गने ; 

२०  ववऩद् व्मवस्थाऩनको नेततृ्व गने ; 

२१  तनवााचन सम्फन्धी गहृ भन्त्रारम य तनवााचन आमोगको आदेश तनदेशन कामाान्वमन गने 
; 

२२  भआुब्जा तनधाायण तथा ववतयण ; 

२३  ऩयुस्काय तथा सजाम सम्फन्धी कायवाही य तसपारयस गने ; 

२४  जजल्रा तबत्र यहेको नेऩार सयकायको सफै सम्ऩजिको येखदेख, सम्बाय तथा भभात गने 
गयाउने 

२५  रागू औषध तनमन्त्रण य प्रशासन ; 

२६  जजल्रा जस्थत कायागायको व्मवस्थाऩन ; 

२७  जजल्रा तबत्र फजाय अनगुभन, तनमभन तथा तनमन्त्रण,अत्मावश्मक वस्त ुतथा सेवाको 
आऩूतता व्मवस्थाऩन; 

२८  द्वन्द्व प्रबाववतको ऩवहचान तथा याहत ववतयण ; 

२९  जजल्रा स्तयभा नेऩार प्रहयी य सशस्त्र प्रहयीको ऩरयचारन य प्रमोग ; 

३०  याविम अनसुन्धानसॉगको सभन्वमभा सूचना सङ्करन य ववश्लषेण ; 
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३१  जजल्राभा सञ्चातरत ववकास तनभााण कामााभा सहमोग ; 

३२  कानून फभोजजभ तोवकए अनसुाय ववतबन्न भदु्दाको सरुु कायवाही य वकनाया गने ; 
३३   वहॊस्रक जन्त ुतनमन्त्रण तरने वा आवश्मकता भाना आदेश ददने ; 
३४   सयकायी वा सावाजतनक जग्गा सॊयऺण गने ; 

३५  न्माम सम्ऩादन सम्फन्धी कामा गने ; 

३६ याविम ऩरयचमऩत्रका रातग वववयण दताा एवभ ्ऩरयचमऩत्र ववतयण 

३. जजल्रा प्रशासन कामाारम, फाजयुाको स्वीकृत दयफन्दी वववयण य कामावववयण : 
तस.नॊ. ऩद दयवन्दी 

सॊख्मा 
ऩदऩतुता कैवपमत 

१ प्रभखु जजल्रा अतधकायी १ १ 
 

२ सहामक प्रभखु जजल्रा अतधकायी १ १ 
 

३ नामव सवु्वा ४ १ ३ रयक्त 
४ रेखाऩार १ ० को.रे.तन.का. द्वाया काभकाज 

गने गयी स.रे.ऩा. खटाईएको 
५ कम््मटुय अऩयेटय २ २ कयाय  

६ खरयदाय ४ १ ३ रयक्त 

७ हरकुा सवायी चारक १ १ कयाय 
८ कामाारम सहमोगी ६ ६ १जना स्थाई ५जना कयाय 
९ याविम ऩरयचमऩत्रका रातग दताा 

अऩयेटय 
१ १ कयाय 

१० याविम ऩरयचमऩत्रका रातग  दताा 
सहमोगी 

१ १ ज्मारादायीभा 

जम्भा २२ १५  
 

४. जजल्रा प्रशासन कामाारम, फाजयुाफाट प्रदान गरयने सेवा : 
क) स्थानीम प्रशासन सम्वन्धी सेवा : 
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 नाभ, थय वा उभेय आदद प्रभाजणत । 

 नावारकको उभेय प्रभाजणत । 

 दतरत, आददवासी जनजातत प्रभाजणत । 

 ऩत्रऩतत्रका दताा । 

 छाऩाखाना दताा । 

 ऩारयवारयक वववयण प्रभाजणत । 

 नाता प्रभाजणत । 

 ववववध कामा । 

ख)  याहदानी सम्वन्धी सेवा: 
 याहदानी पायाभ सॊकरन । 

 द्रतु सेवा अतबरेख प्रभाजणत । 

 याहदानी ववतयण । 

 MRP को वववयण सॊशोधन । 

ग) नागरयकता सम्वन्धी सेवा: 
 वॊशजको आधायभा नागरयकताको प्रभाण ऩत्र ववतयण । 

 वैवावहक अॊगीकृत नागरयकताको प्रभाण ऩत्र ववतयण । 

 नागरयकताको प्रभाण ऩत्रको प्रतततरवऩ ववतयण । 

 नाभ थय जन्भ तभतत सॊशोधन । 

घ) याविम ऩरयचमऩत्र सम्फन्धी सेवा: 
 वववयण सॊकरन य ऩरयचमऩत्र ववतयण 

ङ) भदु्दा तथा ठाडो उजयुी सम्वन्धी सेवा: 
च) हातहततमाय इजाजत तथा नवीकयण सम्वन्धी सेवा: 

 हातहततमाय इजाजत, नाभसायी, नवीकयण य स्वातभत्व हस्तान्तयण । 

छ) सॊस्था दताा तथा नवीकयण सम्वन्धी सेवा:  
 सॊस्था दताा । 

 सॊस्था नवीकयण । 
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 सॊस्थाको ववधान सॊशोधन । 

 जजल्राभा सॊस्थाको शाखा खोल्ने स्वीकृतत । 

ज) आऩूतता व्मवस्था अनगुभन सम्वन्धी सेवा: 
 सहज आऩूतता व्मवस्थाऩन सतुनजित गनाका रातग वजाय अनगुभन तथा तनमभन । 

झ) ववऩद् व्मवस्थाऩन सम्वन्धी सेवा : 
 जजल्रा ववऩद व्मवस्थाऩन सतभततको वैठक व्मवस्थाऩन । 

 ववऩद् सम्वन्धी कामामोजना तनभााण । 

 ववऩद् न्मूनीकयणका रातग तमायी । 

 ववऩद् बएको ऺतत वववयण सॊकरन । 

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

 

ञ) अजख्तमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान सम्वन्धी सेवा 
 अजख्तमाय दरुुऩमोग सम्वन्धी उजयुी एवॊ तनवेदनहरु उऩय छानतफन। 

ट)  सशुासन/ सावाजातनक सेवा प्रवाह सम्फजन्ध सेवाहरु 
 रैविक भैत्री शौचारम व्मवस्थाऩन : 

कामाारमभा ऩरुुष तथा भवहरा सेवाग्राहीहरुको रातग छुट्टा छुटै्ट सपा तथा ऩमााप्त 
ऩानीको सवुवधा सवहतको शौचारमको व्मवस्था  

 प्रततऺारमको व्मवस्था 
 फढुीगॊगा य फतडभातरका नगयऩातरकाभा ऩॊजजकयण सम्फन्धी अतबभजुखकयण कामाक्रभ 

सॊचारन गरयएको । 

 कामाारमका गततववतधहरु Website/Facebook page भापा त तनमतभत रुऩभा अद्यावतधक : 

कामाारमका सम्ऩूणा गततववतध , सूचना , जानकायीहरुराइ कामाारमको 
Website/Facebook page भापा त तनमतभत रुऩभा अद्यावतधक  गयी सावाजातनक गने 
गरयएको छ । जसफाट सेवाग्राहीहरुको सचुनाको हक कामाान्वमनभा सतुनजित 
बएको छ ।  

 ववद्यतुीम (ई) हाजजयी सञ्चारन : 
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जजल्रा प्रशासन कामाारमरे कामाारमका सफै कभाचायीहरुको   
ई - हाजजयी सरुु गयेको छ ।  

  वजाय अनगुभन 

जजल्राका भखु्म वजाय ऺेत्र भाताडी,फेतारभाण्डौ अनगुभन गयीएको ।अनगुभनका 
क्रभभा प्रचतरत वजाय भूल्म अनसुाय भारवस्त ुवेचववखन बए नबएको ,अखाद्य 
वस्तहुरुको वेचववखन बए नबएको  तनयीऺण गनुाका साथै उऩबोग्म अवतध 
सवकएका ऩेम ऩदाथाहरु नष्ट गरयएको य  भाऩदण्ड ववऩयीत तफक्री ववतयण गना 
याजखएको रु १८५४.७६  भूल्म फयाफयका औषतध कामाारमरे आफ्नो तनमन्त्रणभा 
तरएको छ । 

   

५. जजल्रा प्रशासन कामाारम, फाजयुाभा यहेका शाखा य जजम्भेवाय अतधकायी : 
तस.नॊ. शाखाको नाभ जजम्भेवाय अतधकायी सम्ऩका  न. 

१. स्थानीम प्रशासन शाखा 
ववऩद् व्मवस्थाऩन शाखा 

नवयाज योकामा ९८६८५१३५८५ 

२. कम््मटुय शाखा नैन यावर 

भनकुुभायी योकामा 
९८४८५२३६३४ 

९८४८४३७१०१ 
३. नमाॉ नागरयकता, प्रतततरऩी शाखा, 

सॊघ-सॊस्था दताा/नववकयण शाखा 
याभ कुभाय चौधयी ९८६८८९५५८२ 

४. आतथाक प्रशासन शाखा ऻानयाज ऩाध्माम ९८६८५८६२२७ 
५. भदु्दा शाखा नवयाज योकामा ९८६९१३००७२ 
६. याविम ऩरयचमऩत्र शाखा जम फहादयु अमडी ९८४८४८०९५१ 

 
६. सेवा प्राप्त गना राग्ने दस्तयु य अवतध : 
तस.नॊ. प्रदान गरयने सेवा राग्ने दस्तयु रु राग्ने अवतध कैवपमत 

१ वॊशजको आधायभा नेऩारी 
नागरयकताको प्रभाण ऩत्र ववतयण 

रु. १०/– को 
वटकट 

प्रवक्रमा ऩगेुकै ददन 
 

२ नागरयकताको प्रतततरवऩ ववतयण रु. १३/– को प्रवक्रमा ऩगेुकै ददन  
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वटकट 
३ वैवावहक अॊतगकृत नागरयकताको 

प्रभाण ऩत्र ववतयण 
रु. १०/– को 
वटकट 

प्रवक्रमा ऩगेुकै ददन  

४ याहदानी पायाभ सॊकरन २,५००/– 
नावारक  

(५ वषा) 
५,०००/– 
साधायण   

१०/– को 
वटकट  द्रतु 

प्रवक्रमा ऩगेुकै ददन  

५ द्रतु सेवा अतबरेख प्रभाजणत – प्रवक्रमा ऩगेुकै ददन  

६ याहदानी ववतयण – तरुुन्त  

७ गनुासो वा ठाडो उजयुी १०/– को वटकट  मथाशीघ्र  

८ नाभ,थय उभेय आदद प्रभाजणत १०/–  को 
वटकट  

प्रवक्रमा ऩगेुकै ददन  

९ नावारकको उभेय प्रभाजणत १०/–  को 
वटकट  

प्रवक्रमा ऩगेुकै ददन  

१० सॊस्था दताा १,०००/– प्रवक्रमा ऩगेुकै ददन  

११ सॊस्था नवीकयण ५००/–   प्रवक्रमा ऩगेुकै ददन  

१२ सॊस्थाको ववधान सॊशोधन १०/– को 
वटकट  

प्रवक्रमा ऩगेुकै ददन  

१३ जजल्राभा सॊस्थाको शाखा खोल्ने 
स्वीकृतत 

१०/– को 
वटकट  

प्रवक्रमा ऩगेुकै ददन  

१४ दतरत, आददवासी/जनजाती तसपारयस -  प्रवक्रमा ऩगेुकै ददन  

१५ ऩत्रऩतत्रका दताा दैतनक 
१,०००/– 

प्रवक्रमा ऩगेुकै ददन  
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साप्तावहक 
५००/– 

ऩाजऺक ३००/–  

भातसक २००/–  
१६ छाऩाखाना दताा १,०००/– प्रवक्रमा ऩगेुकै ददन  

१७ हातहततमाय नाभसायी १,०००/– प्रवक्रमा ऩगेुकै ददन  

१८ हा.ह. जजल्रा तबत्रको नवीकयण १५००/– प्रवक्रमा ऩगेुकै ददन  

१९ हा.ह. नेऩार बरयको नवीकयण २०००/– प्रवक्रमा ऩगेुकै ददन  

२० नाभ,थय जन्भ तभतत सॊशोधन १०/– को 
वटकट 

प्रवक्रमा ऩगेुकै ददन  

२१ नाता प्रभाजणत १०/– को वटकट प्रवक्रमा ऩगेुकै ददन  

२२ ऺततऩूतता एवॊ याहत ववतयण १०/– को वटकट प्रवक्रमा ऩमुााएय  

२३ सावाजतनक अऩयाध सम्वन्धी भदु्दा १०/– को 
वटकट 

कानून वभोजजभ  

२४ अजख्तमाय दरुुऩमोग सम्वन्धी भदु्दा १०/– को 
वटकट 

मथाशीघ्र  

२५ अन्म भदु्दा १०/– को 
वटकट  

मथाजशघ्र  

२६ याविम ऩरयचमत्रका रातग वववयण दताा - तरुुन्त  

 
७. तनणाम गने प्रवक्रमा य अतधकायी : 

क) तनणाम गने प्रवक्रमा : सयकायी तनणाम प्रवक्रमा सयरीकयण तनदेजशका, २०६५ एवॊ सूचनाको 
हक   सम्वन्धी ऐन, २०६४ रगामत प्रचतरत कानून फभोजजभ । 

ख) तनणाम गने अतधकायी : 
 प्रभखु जजल्रा अतधकायी । 
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 सहामक प्रभखु जजल्रा अतधकायी: प्रभखु जजल्रा अतधकायीवाट अतधकाय प्रत्मामोजन 
बए फभोजजभ   

८. तनणाम उऩय उजयुी सनेु्न अतधकायी : प्रचतरत कानून फभोजजभ । 

९. सम्ऩादन गयेको काभको वववयण : (२०७८ भाघ देजख २०७८ चैत्र भसान्त सम्भको) 
तस.नॊ
. 

सम्ऩादन गयेको काभ काभको ऩरयभाण कैवपमत 

१ नागरयकता ववतयण  930  

२ नागरयकताको प्रतततरवऩ ववतयण 744 
 

४ साधायण याहदानी तसपारयस 0  

५ द्रतु याहदानी तसपारयस 0  

६ याहदानी ववतयण 20 
 

७ गनुासो वा ठाडो उजयुी  पर्छ्यौट 90  

८ नावारकको उभेय प्रभाजणत 2  

९ सॊस्था दताा 3  

१० सॊस्था नवीकयण १4  

११ सॊस्थाको ववधान सॊशोधन ०  

१२ जजल्रा तबत्र भात्र याख्न ऩाउने हातहततमाय 
नवीकयण 

0  

१३ नेऩार याज्मबय याख्न ऩाउन ेहातहततमाय नवीकयण 0  

१४ सवायी ऺततऩूती सम्वन्धी भदु्दा दताा ०  

१५ अबद्र व्मवहाय सम्फन्धी भदु्दा दताा ८  

१६ अबद्र व्मवहाय सम्फन्धी भदु्दा पैसरा २  

१७ जवुा भदु्दा दताा 0  

१८ जवुा भदु्दा पैसरा 0  

१९ एकीकृत घजुम्त जशववय आमोजना ०  

२० वजाय अनगुभन ५  
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तस.नॊ
. 

सम्ऩादन गयेको काभ काभको ऩरयभाण कैवपमत 

२२ याविम ऩरयचमऩत्रको रातग वववयण दताा 996 
 

२३ अजख्तमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगसॊग 
सम्फजन्धत उजयुी दताा  

६  

२४ अजख्तमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगसॊग 
सम्फजन्धत उजयुी पर्छ्यौट 

0  

२५ याहत ववतयण ८ ऩरयवायरराई 
रु 73,0०० 
नगद याहत 
ववतयण 

 

२६ हवाई उद्धाय - - 

२७ २०७७ सारको भनसूनजन्म ववऩद्वागट ऺतत ऩगेुका घयधयुीहरुको वववयण याविम 
ववऩद् जोजखभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन प्रातधकयणभा ऩठाईएकोभा २३२ 
जना ववऩद् ऩीतडतहरुको तनजी आवास ऩनुतनाभााण/ ऩनुस्थााऩनाका रातग १ वकस्ता 
य अस्थामी टहया तनभााणका रातग २ वकस्ता वाऩतको यकभ प्राप्त बएको । 
भातथ उल्रेजखत राबग्राहीहरु भध्मे फढुीगॊगा नगयऩातरकाका ८ जनाराई 
अस्थामी टहया तनभााण य नीजज आवास ऩनुतनाभााणका रातग ऩवहरो वकस्ता वाऩत 
जनही ७५ हजायका दयरे जम्भा रु ६ राख यकभ ववतयण गरयएको य 
राबग्राहीहरुसॊग सम्झौताका रातग स्थानीम तहहरुराई सभेत ऩत्राचाय गरयएकोभा 
अन्म ऩातरकाहरुफाट राबग्राहीहरुसॉग सम्झौता गयाउने कामा बैयहेहको  । 

२८ फाजयुा जजल्राको आ.व. ०७८/०७९ को जजल्रा दययेट स्वीकृत बएको । 
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१०. कामाारम प्रभखु य सूचना अतधकायीको नाभ य ऩद : 
क) कामाारम प्रभखु : 

 नाभ: उऩेन्द्रयाज ऩौडमार 

 ऩद: प्रभखु जजल्रा अतधकायी 
 

ख) सूचना अतधकायी :  
 नाभ: रोकेन्द्र फहादयु तफष्ट 

 ऩद: सहामक प्रभखु जजल्रा अतधकायी 
 

 

११. ऐन, तनमभ, ववतनमभ वा तनदेजशकाको सूची : 
 स्थानीम प्रशासन ऐन, २०२८ 

 नेऩार नागरयकता ऐन, २०६३ 

 ववऩद न्मूतनकयण तथा व्मवस्थाऩन ऐन २०७४ 

 राग ुऔषध (तनमन्त्रण) ऐन, २०३३ 

 हातहततमाय तथा खयखजना ऐन, २०१८ 

 आवश्मक ऩदाथा तनमन्त्रण (अतधकाय) ऐन, २०१७ 

 आवश्मक वस्त ुसॊयऺण ऐन, २०१२ 

 केही सावाजतनक अऩयाध (तनमन्त्रण) ऐन, २०२७ 

 भ्रष्टाचाय तनमन्त्रण ऐन, २०५९ 

 अजख्तमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ 

 याहदानी ऐन, २०२४ 

 सावाजतनक सयुऺा ऐन, २०४६ 

 सॊस्था दताा ऐन, २०३४ 

 उऩबोक्ता सॊयऺण ऐन, २०५४ 

 जग्गा प्रातप्त ऐन, २०३४ 

 वववाह दताा ऐन, २०२८ 
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 सशुासन (व्मवस्थाऩन तथा सॊचारन) ऐन, २०६४ 

 सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ 

 सूचनाको हक सम्वन्धी तनमभावरी, २०६५ 

 नेऩार नागरयकता तनमभावरी, २०६३ 

 याहदानी तनमभावरी, २०६७ 

 सॊस्था दताा तनमभावरी, २०३४ 

 हातहततमाय तथा खयखजना तनमभावरी, २०२८ 

 सशुासन (व्मवस्थाऩन तथा सॊचारन) तनमभावरी, २०६५ 

 ववऩद् जोजखभ व्मवस्थाऩन याविम यणनीतत, २०६६ 

 नागरयकता प्रभाणऩत्र ववतयण कामाववतध तनदेजशका, २०६८ 

 ववऩद् ऩूवातमायी तथा प्रततकामा मोजना तजुाभा भागादशान, २०६८ 

 प्रकोऩ ऩीतडत उद्दाय य याहत सम्वन्धी भाऩदण्ड, २०६४ 

 गहृ भन्त्रारम य अन्तगात कामायत कभाचायीहरुको आचायसॊवहता, २०६९ 

 गहृ प्रशासन सधुाय कामामोजना मोजना, २०७४ 

 जजल्रा प्रशासन सधुाय कामामोजना फाजयुा २०७५ 

१२. आम्दानी, खचा तथा आतथाक कायोवायसम्वन्धी अद्यावतधक वववयण : 
चार ुखचा तपा  
वजेट उऩ जशषाक फावषाक वजेट ०७८ भाघ देजख ०७८ चैत्र भसान्त 

सम्भ बएको खचा 
फाॉकी वजेट 

याविम ऩरयचमऩत्र तथा ऩजिकयण 
ववबाग (३१४०१०११३) 

8,55,०००।०० 1,४९,२0०।०० ३,१४,6५०।०० 

जजल्रा प्रशासन कामाारम 
(३१४९२०११३) तरव बिा 
रगामतका प्रशासनीक खचा 

१,३८,३१,०००।०० १८,३६,८७५।८० ६८,३१,७५०।२० 

याविम ववऩद जोजखभ न्मतुनकयण 
तथा व्मवस्थाऩन प्रातधकयण 
(314001033) 

१,००,०००।०० ०।०० १०००००।०० 
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जम्भा १,४७,८६,०००।०० १९,८६,०७५।८० ७२,४६,४००।०० 

 

ऩुॉजजगत खचा तपा  
 

वजेट उऩ जशषाक फावषाक वजेट ०७८ भाघ देजख ०७८ चैत्र भसान्त 
सम्भ बएको खचा 

फाॉकी वजेट 

जजल्रा प्रशासन कामाारम 
(३१४९२०११४)  

२,04,00,000।00 ०।०० 2,02�,14,750।०० 

जम्भा २,04,00,000।00 ०।०० 2,02�,14,750।०० 

याजश्व सॊकरन तपा  
  याजश्व सॊकरन (०७८ भाघ देजख ०७८ चैत्र भसान्त सम्भ) : रु. ३9६५0/-

(उनान्साठी हजाय ऩाच  सम भात्र) 

कामा सॊचारन कोष तपा   

 ०७८ भाघ देजख ०७८ चैत्र भसान्त सम्भ बएको खचा रु १३,78,779।-(तेह्र 
राख अठहिय हजाय सात सम उनासी भात्र।) 

 फचत यकभ रु 2,९४,70,293.३३।- (दईु कयोड चौयानब्फे राख सियी हजाय दईु 
सम ततयानब्फे ऩैसा तेजिस भात्र) 

फेरुज ुवववयण 

 फेरुज ुयकभ : रु ६०,३६,९२१.५२।- (मस कामाारमको प्रशासतनक बवन 
तनभााणका क्रभभा भोतफराईजेशन ऩेश्की रुऩभा ददईएको उक्त यकभ ऩेश्की फेरुजकुो 
रुऩभा यहेको बएताऩतन सो यकभ भध्मे रु ४१,४०,१९३।- ऩेश्की पर्छ्यौट बई 
सकेको तय सभऩयीऺण हनु फाॉकी यहेको । रु १८,९६,७२७.८१।- भात्र पर्छ्यौट 
हनु फाॉकी यहेको) 

 

१३. अजघल्रो आतथाक वषाभा सञ्चारन बएको मोजनाको वववयण : 
१४.  जजल्रा प्रशासन कामाारम फाजयुाको प्रशासतनक बवन तनभााणको चयणभा यहेको । 

वेबसाईटको वववयण :  https://daobajura.moha.gov.np/  

https://daobajura.moha.gov.np/
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१५. प्राप्त गयेको फैदेजशक सहामत, ऋण, अनदुान एवॊ प्राववतधक सहमोग य सम्झौता सम्फन्धी 
वववयण :  
मस कामाारमराई कुनै फैदेजशक सहामता, ऋण, अनदुान एवॊ प्राववतधक सहमोग  प्राप्त 
नबएको।  

 

१६. सूचना भाग सम्फन्धी तनवेदन य सो उऩय सूचना ददईएको तफषम  :  

  

तस.नॊ. तरजखत सूचना भाग गने 
व्मजक्त/ सॊस्थाको नाभ य 
ठेगाना 

सूचना भाग 
गयेको तफषम 

ऩाना 
सॊख्मा 

सूचना 
वाऩतको 
शलु्क 

कैवपमत 

 - - - - 

- 

 

१७. सूचनाहरु अन्मत्र प्रकाशन बएका वा हनुे बएको सो को वववयण : 
क)  मस कामाारमको पेसफकु/वेबसाईट । 

ख)  जजल्राजस्थत येतडमोहरु । 

१. येतडमो फाजयुा । 

२. येतडमो ऩौयखी । 

३. येतडमो फढुीनन्दा । 

४. येतडमो फाजुा । 

५. येतडमो गौभरु 

६. येतडमो जशम्बनुाथ 

ग) जजल्रा जस्थत ऩत्रऩतत्रकाहरुभा । 


