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सूचनाको हक सम्बन्धी  ऐन २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम 

प्रसु्तत गररएको जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, बािुरासंग 

सम्बन्धन्धत स्वत: प्रकाशन  
(Pro-active Disclosure) 

 

 
 

१. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, बािुराको स्वरुप र प्रकृजत : 

जिल्लाको समान्य प्रशासन सञ्चालन गनन तथा जिल्लामा शान्ति सुरक्षा र 

सुव्यवस्था कायम राख्न जिल्ला प्रशासन कायानलयको स्थापना भएको हो । 

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ५ ले प्रते्यक जिल्लामा एउटा जिल्ला 

प्रशासन कायानलय रहने र सो कायानलयको प्रमुख प्रशासकीय अजिकारीको 

रुपमा प्रमुख जिल्ला अजिकारी जनयुक्त हुने व्यवस्था रहेको छ । जिल्ला 

प्रशासन कायानलय प्रचजलत कानून, नेपाल सरकारको नीजत, जनदेशन तथा 

रेखदेखमा रही जिल्लामा नेपाल सरकारको प्रजतजनजिको रुपमा काम गछन  ।  

जिल्लाजभत्र सेवा प्रवाहको अनुगमन, जनरीक्षण, जवपद् व्यवस्थापन, 

भ्रष्टाचार जनयन्त्रण एवं छानजवन र जवकास जनमानणका कायनका लाजग अनुकुल 

वातावरण जनमानण गनुन जिल्ला प्रशासन कायानलयको दाजयत्व जभत्र पदनछ । 

साथै तोजकएको जिमे्मवारी बाहेक अन्य कायानलयको के्षत्रमा नसमेजटएको सवै 

के्षत्रहरु समेतमा यसको भूजमका रहने हुुँदा बहुआयाजमक जनकायको रुपमा 

यो कायानलय पदनछ ।  

२. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, बािुराको काम, कताव्य र अजिकार : 

१.   जिल्लामा शान्ति व्यवस्था र सुरक्षा कायम राखे्न ; 

२   नागररकता प्रमाणपत्र जवतरण गने ; 

३   MRP राहदानीको फमन संकलन तथा जसफाररस गने ; 

२०७७ श्रावण ०१ गते देन्धि २०७८ 

अषाढ मसान्तसम्म 



2                                         जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, बािुरा    

४   नावालक पररचयपत्र िारी गने ; 

५    आजदवासी िनिाती, दजलत जसफाररस लगायतका व्यहोरा 

प्रमाजणत एवं जसफारीश गने ; 

६    नाता प्रमाजणत गने ; 

७   आिररक सुरक्षा सम्बन्धी नीजत, योिना तथा स्थानीय स्तरमा 

कायनक्रमको कायानन्वयन गने ; 

८    हातहजतयार र खरखिानाको इिाित सम्बन्धी जसफाररस र 

जनयन्त्रण गने ; 

९ जवस्फोटक पदाथन सम्बन्धी जसफाररस र जनयमन गने ; 

१०  जवदेशी नागररकको जिल्लामा उपन्तस्थजत र गजतजवजिको जनयमन गने ; 

११  सवारी सािन सञ्चालन सम्बन्धी कानूनको कायानन्वयन गने ; 

१२  गैरसरकारी सङ्घ, संस्था दतान, नवीकरण र जनयमन गने ; 

१३  स्थानीय प्रशासनको सञ्चालन गने ; 

१४  बाल कल्याण तथा बाल अजिकारको संरक्षण गने ; 

१५  भ्रष्टाचार जनयन्त्रण गने ; 

१६  कायानलय जनरीक्षण तथा अनुगमन/सुशासन कायम गने ; 

१७  कल्याण िन र बेवाररसी िनको व्यवस्थापन गने ; 

१८  जचठ्ठा, िुवा आजदको जनयन्त्रण गने ; 

१९  सावनिजनक स्थानमा अवाञ्छनीय व्यवहारको रोकथाम, मादक पदाथन, 

सावनिजनक अपराि आजदको    

           जनयन्त्रण गने ; 

२०  जवपद् व्यवस्थापनको नेतृत्व गने ; 

२१  जनवानचन सम्बन्धी गृह मन्त्रालय र जनवानचन आयोगको आदेश जनदेशन 

कायानन्वयन गने ; 

२२  मुआब्जा जनिानरण तथा जवतरण ; 

२३  पुरस्कार तथा सिाय सम्बन्धी कारवाही र जसफाररस गने ; 



3                                         जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, बािुरा    

२४  जिल्ला जभत्र रहेको नेपाल सरकारको सबै सम्पजिको रेखदेख, सम्भार 

तथा ममनत गने गराउने 

२५  लागू औषि जनयन्त्रण र प्रशासन ; 

२६  जिल्ला न्तस्थत कारागारको व्यवस्थापन ; 

२७  जिल्ला जभत्र बिार अनुगमन, जनयमन तथा जनयन्त्रण,अत्यावश्यक वसु्त 

तथा सेवाको आपूजतन व्यवस्थापन; 

२८  द्वन्द्द्व प्रभाजवतको पजहचान तथा राहत जवतरण ; 

२९  जिल्ला स्तरमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको पररचालन र प्रयोग ; 

३०  राजष्टि य अनुसन्धानसुँगको समन्वयमा सूचना सङ्कलन र जवशे्लषण ; 

३१  जिल्लामा सञ्चाजलत जवकास जनमानण कायानमा सहयोग ; 

३२  कानून बमोजिम तोजकए अनुसार जवजभन्न मुद्दाको सुरु कारवाही र 

जकनारा गने ; 

३३   जहंस्रक ििु जनयन्त्रण जलने वा आवश्यकता मानन आदेश जदने ; 

३४   सरकारी वा सावनिजनक िग्गा संरक्षण गने ; 

३५  न्याय सम्पादन सम्बन्धी कायन गने ; 

३६  राजष्टि य पररचयपत्रका लाजग जववरण दतान एवम् पररचयपत्र जवतरण 

३. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, बािुराको स्वीकृत दरबन्दी जववरण र 

कार्ाजववरण : 

जस.नं. पद दरवन्दी 

संख्या 

पदपुजता कैजफर्त 

१ प्रमुख जिल्ला अजिकारी १ १  

२ सहायक प्रमुख जिल्ला 

अजिकारी 

१ १  

३ नायव सुव्वा ४ १ ३ ररक्त 

४ लेखापाल १ ० 
को.ले.जन.का. द्वारा कामकाि गने 

गरी स.ले.पा. खटाईएको 
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५ कम्प्युटर अपरेटर २ २ करार  

६ खररदार ४ १ ३ ररक्त 

७ हलुका सवारी चालक १ १ करार 

८ कायानलय सहयोगी ६ ६ १िना स्थाई ५िना 

करार 

९ राजष्टि य पररचयपत्रका 

लाजग दतान अपरेटर 

१ १ करार 

१० राजष्टि य पररचयपत्रका 

लाजग  दतान सहयोगी 

१ १ ज्यालादारीमा 

िम्मा २२ १५  

 

४. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, बािुराबाट प्रदान गररने सेवा : 

क) स्थानीर् प्रशासन सम्वन्धी सेवा : 

 नाम, थर वा उमेर आजद प्रमाजणत । 

 नावालकको उमेर प्रमाजणत । 

 दजलत, आजदवासी िनिाजत प्रमाजणत । 

 पत्रपजत्रका दतान । 

 छापाखाना दतान । 

 पाररवाररक जववरण प्रमाजणत । 

 नाता प्रमाजणत । 

 जवजवि कायन । 

ि)  राहदानी सम्वन्धी सेवा: 

 राहदानी फाराम संकलन । 

 दु्रत सेवा अजभलेख प्रमाजणत । 

 राहदानी जवतरण । 

 MRP को जववरण संशोिन । 
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ग) नागररकता सम्वन्धी सेवा: 

 वंशिको आिारमा नागररकताको प्रमाण पत्र जवतरण । 

 वैवाजहक अंगीकृत नागररकताको प्रमाण पत्र जवतरण । 

 नागररकताको प्रमाण पत्रको प्रजतजलजप जवतरण । 

 नाम थर िन्म जमजत संशोिन । 

घ) राजरिर् पररचर्पत्र सम्बन्धी सेवा: 

 जववरण संकलन र पररचयपत्र जवतरण 

ङ) मुद्दा तथा ठाडो उिुरी सम्वन्धी सेवा: 

च) हातहजतर्ार इिाित तथा नवीकरण सम्वन्धी सेवा: 

 हातहजतयार इिाित, नामसारी, नवीकरण र स्वाजमत्व हस्तािरण । 

छ) संस्था दताा तथा नवीकरण सम्वन्धी सेवा:  

 संस्था दतान । 

 संस्था नवीकरण । 

 संस्थाको जविान संशोिन । 

 जिल्लामा संस्थाको शाखा खोल्ने स्वीकृजत । 

ि) आपूजता व्यवस्था अनुगमन सम्वन्धी सेवा: 

 सहि आपूजतन व्यवस्थापन सुजनजित गननका लाजग विार अनुगमन 

तथा जनयमन । 

झ) जवपद् व्यवस्थापन सम्वन्धी सेवा : 

 जिल्ला जवपद व्यवस्थापन सजमजतको वैठक व्यवस्थापन । 

 जवपद् सम्वन्धी कायनयोिना जनमानण । 

 जवपद् नू्यनीकरणका लाजग तयारी । 

 जवपद् भएको क्षजत जववरण संकलन । 

 जवपद् पीजित भएकाहरुलाई क्षजतपूजतन एवं राहत जवतरण तथा 

पुन:स्थापना । 
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ञ)  अन्धिर्ार दुरुपर्ोग अनुसन्धान सम्वन्धी सेवा 

 अन्तियार दुरुपयोग सम्वन्धी उिुरी एवं जनवेदनहरु उपर छानजबन। 

ट)  सुशासन/ सावािाजनक सेवा प्रवाह सम्बन्धन्ध सेवाहरु 

 लैजिक मैत्री शौचालर् व्यवस्थापन : 

कायानलयमा पुरुष तथा मजहला सेवाग्राहीहरुको लाजग छुट्टा छुटै्ट 

सफा तथा पयानप्त पानीको सुजविा सजहतको शौचालयको व्यवस्था  

 प्रजतक्षालर्को व्यवस्था 

 बुढीगंगा र बजडमाजलका नगरपाजलकामा पंजिकरण सम्बन्धी 

अजिमुन्धिकरण कार्ाक्रम संचालन गररएको । 

 कार्ाालर्का गजतजवजिहरु Website/Facebook page माफा त 

जनर्जमत रुपमा अद्यावजिक : 

कायानलयका समू्पणन गजतजवजि, सूचना, िानकारीहरुलाइ 

कायानलयको Website/Facebook page माफन त जनयजमत रुपमा 

अद्यावजिक गरी सावनिाजनक गने गररएको छ । िसबाट 

सेवाग्राहीहरुको सुचनाको हक कायानन्वयनमा सुजनजित भएको छ ।  

 जवद्रु्तीर् (ई) हाजिरी सञ्चालन : 

जिल्ला प्रशासन कायानलयले कायानलयका सबै कमनचारीहरुको   

ई - हाजिरी सुरु गरेको छ ।  

  विार अनुगमन 

जिल्लाका मुख्य विार के्षत्र मातनिी,बेतालमाण्डौ अनुगमन 

गरीएको।अनुगमनका क्रममा प्रचजलत विार मूल्य अनुसार मालवसु्त 

वेचजवखन भए नभएको,अखाद्य वसु्तहरुको वेचजवखन भए नभएको  

जनरीक्षण गनुनका साथै उपभोग्य अवजि सजकएका पेय पदाथनहरु नष्ट 

गररएको र  मापदण्ड जवपरीत जबक्री जवतरण गनन रान्तखएको रु 

१८५४.७६  मूल्य बराबरका औषजि कायानलयले आफ्नो जनयन्त्रणमा 

जलएको छ । 
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५. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, बािुरामा रहेका शािा र जिमे्मवार 

अजिकारी : 

जस.नं. शािाको नाम जिमे्मवार 

अजिकारी 

सम्पका  न. 

१. स्थानीय प्रशासन शाखा 

जवपद् व्यवस्थापन शाखा 

नवराि रोकाया ९८६८५१३५८५ 

२. कम्प्युटर शाखा नैन रावल 

मनुकुमारी 

रोकाया 

९८४८५२३६३४ 

९८४८४३७१०१ 

३. नयाुँ नागररकता, प्रजतजलपी 

शाखा, 

संघ-संस्था दतान/नजवकरण 

शाखा 

राम कुमार 

चौिरी 

९८६८८९५५८२ 

४. आजथनक प्रशासन शाखा ज्ञानराि पाध्याय ९८६८५८६२२७ 

५. मुद्दा शाखा नवराि रोकाया ९८६९१३००७२ 

६. राजष्टि य पररचयपत्र शाखा िय बहादुर 

अयिी 

९८४८४८०९५१ 

 

६. सेवा प्राप्त गना लागे्न दसु्तर र अवजि : 

जस.नं. प्रदान गररने सेवा लागे्न दसु्तर रु लागे्न 

अवजि 

कैजफर्त 

१ वंशिको आिारमा नेपाली 

नागररकताको प्रमाण पत्र 

जवतरण 

रु. १०/– को 

जटकट 

प्रजक्रया 

पुगेकै जदन 

 

२ नागररकताको प्रजतजलजप रु. १३/– को प्रजक्रया  



8                                         जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, बािुरा    

जवतरण जटकट पुगेकै जदन 

३ वैवाजहक अंजगकृत 

नागररकताको प्रमाण पत्र 

जवतरण 

रु. १०/– को 

जटकट 

प्रजक्रया 

पुगेकै जदन 

 

४ राहदानी फाराम संकलन २,५००/– 

नावालक  

(५ वषन) 

५,०००/– 

सािारण   

१०/– को 

जटकट  दु्रत 

प्रजक्रया 

पुगेकै जदन 

 

५ दु्रत सेवा अजभलेख प्रमाजणत – प्रजक्रया 

पुगेकै जदन 

 

६ राहदानी जवतरण – तुरुि  

७ गुनासो वा ठािो उिुरी १०/– को 

जटकट 

 यथाशीघ्र  

८ नाम,थर उमेर आजद प्रमाजणत १०/–  को 

जटकट  

प्रजक्रया 

पुगेकै जदन 

 

९ नावालकको उमेर प्रमाजणत १०/–  को 

जटकट  

प्रजक्रया 

पुगेकै जदन 

 

१० संस्था दतान १,०००/– प्रजक्रया 

पुगेकै जदन 

 

११ संस्था नवीकरण ५००/–   प्रजक्रया 

पुगेकै जदन 

 

१२ संस्थाको जविान संशोिन १०/– को प्रजक्रया  
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जटकट  पुगेकै जदन 

१३ जिल्लामा संस्थाको शाखा 

खोल्ने स्वीकृजत 

१०/– को 

जटकट  

प्रजक्रया 

पुगेकै जदन 

 

१४ दजलत, आजदवासी/िनिाती 

जसफाररस 

-  प्रजक्रया 

पुगेकै जदन 

 

१५ पत्रपजत्रका दतान दैजनक 

१,०००/– 

साप्ताजहक 

५००/– 

पाजक्षक ३००/–  

माजसक २००/–  

प्रजक्रया 

पुगेकै जदन 

 

१६ छापाखाना दतान १,०००/– प्रजक्रया 

पुगेकै जदन 

 

१७ हातहजतयार नामसारी १,०००/– प्रजक्रया 

पुगेकै जदन 

 

१८ हा.ह. जिल्ला जभत्रको 

नवीकरण 

१००/– प्रजक्रया 

पुगेकै जदन 

 

१९ हा.ह. नेपाल भररको नवीकरण २००/– प्रजक्रया 

पुगेकै जदन 

 

२० नाम,थर िन्म जमजत संशोिन १०/– को 

जटकट 

प्रजक्रया 

पुगेकै जदन 

 

२१ नाता प्रमाजणत १०/– को 

जटकट 

प्रजक्रया 

पुगेकै जदन 

 

२२ क्षजतपूजतन एवं राहत जवतरण १०/– को 

जटकट 

प्रजक्रया 

पुयानएर 
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२३ सावनिजनक अपराि सम्वन्धी 

मुद्दा 

१०/– को 

जटकट 

कानून 

वमोजिम 

 

२४ अन्तियार दुरुपयोग सम्वन्धी 

मुद्दा 

१०/– को 

जटकट 

यथाशीघ्र  

२५ अन्य मुद्दा १०/– को 

जटकट  

यथाजशघ्र  

२६ राजष्टि य पररचयत्रका लाजग 

जववरण दतान 

- तुरुि  

 

७. जनणार् गने प्रजक्रर्ा र अजिकारी : 

क) जनणार् गने प्रजक्रर्ा : सरकारी जनणनय प्रजक्रया सरलीकरण जनदेजशका, 

२०६५ एवं सूचनाको हक   सम्वन्धी ऐन, २०६४ लगायत प्रचजलत कानून 

बमोजिम । 

ि) जनणार् गने अजिकारी : 

 प्रमुख जिल्ला अजिकारी । 

 सहायक प्रमुख जिल्ला अजिकारी: प्रमुख जिल्ला अजिकारीवाट 

अजिकार प्रत्यायोिन भए बमोजिम   

८. जनणार् उपर उिुरी सुने्न अजिकारी : प्रचजलत कानून बमोजिम । 

९. सम्पादन गरेको कामको जववरण : (२०७७ श्रावण देन्धि २०७८ 

अषाढ मसान्त सम्मको) 

जस.

नं. 

सम्पादन गरेको काम कामको 

पररमाण 

कैजफर्

त 

१ नागररकता जवतरण  ४२१०  

२ नागररकताको प्रजतजलजप जवतरण १७३७  

४ सािारण राहदानी जसफाररस ८४  

५ दु्रत राहदानी जसफाररस २४८  
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जस.

नं. 

सम्पादन गरेको काम कामको 

पररमाण 

कैजफर्

त 

६ राहदानी जवतरण १२४  

७ गुनासो वा ठािो उिुरी  फर्छ्यौट २३८  

८ नावालकको उमेर प्रमाजणत १२३  

९ संस्था दतान २०  

१० संस्था नवीकरण ३९  

११ संस्थाको जविान संशोिन ०  

१२ जिल्ला जभत्र मात्र राख्न पाउने हातहजतयार 

नवीकरण 

२१  

१३ नेपाल राज्यभर राख्न पाउने हातहजतयार 

नवीकरण 

२२  

१४ सवारी क्षजतपूती सम्वन्धी मुद्दा दतान ३  

१५ अभद्र व्यवहार सम्बन्धी मुद्दा दतान १४  

१६ अभद्र व्यवहार सम्बन्धी मुद्दा फैसला २५  

१७ िुवा मुद्दा दतान ५  

१८ िुवा मुद्दा फैसला ७  

१९ एकीकृत घुन्ति जशजवर आयोिना ०  

२० विार अनुगमन १२  

२२ राजष्टि य पररचयपत्रको लाजग जववरण दतान ३६३०  

२३ अन्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान 

आयोगसंग सम्बन्तन्धत उिुरी दतान  

०  

२४ अन्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान 

आयोगसंग सम्बन्तन्धत उिुरी फर्छ्यौट 

२  
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जस.

नं. 

सम्पादन गरेको काम कामको 

पररमाण 

कैजफर्

त 

२५ राहत जवतरण ३६२ 

पररवारलला

ई रु 

४८,३९,५०० 

नगद राहत 

जवतरण 

 

२६ हवाई उद्धार ७  िना 
५ िनालाई 

राष्टि पजत 

मजहला 

उत्थान 

कायनक्रमले, १ 

िना 

सु.प.प्र.सरका

ले र  १ 

िनालाई गृह 

मन्त्रालयले 

खचन व्यहोने 

गरी उद्धार 

गरीएको । 

२७   सहायता कक्ष जनमानण गरी जिल्ला 

प्रशासन कायानलयबाटै हुलाक जटकट र 

जन:शूल्क फोटोकपी सेवा उपलब्ध 

गराईएको 

  

 

२५. २०७७ सालको मनसूनिन्य जवपद््वाट क्षजत पुगेका घरिुरीहरुको जववरण 

राजष्टि य जवपद् िोन्तखम नू्यनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राजिकरणमा पठाईएकोमा 

२३२ िना जवपद् पीजितहरुको जनिी आवास पुनजननमानण/ पुनस्थानपनाका लाजग १ 

जकस्ता र अस्थायी टहरा जनमानणका लाजग २ जकस्ता वापतको रकम प्राप्त भएको । 

उक्त लाभग्राहीहरुसंग सम्प्झौताका लाजग स्थानीय तहहरुलाई समेत पत्राचार 

गररएको ।  
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२६. बािुरा जिल्लाको मनसुन पुवन तयारी तथा प्रजतकायन योिना, २०७८ र जवपद् 

पुवन तयारी तथा प्रजतकायन योिना, २०७८  स्वीकृत भएको । 

२७. बािुरा जिल्लाको आ.व. ०७८/०७९ को जिल्ला दररेट स्वीकृत भएको ।  

१०. कार्ाालर् प्रमुि र सूचना अजिकारीको नाम र पद : 

क) कार्ाालर् प्रमुि : 

 नाम: गोपाल कुमार अजिकारी 

 पद: प्रमुख जिल्ला अजिकारी 

 

ि) सूचना अजिकारी :  

 नाम: समीर भण्डारी 

 पद: सहायक प्रमुख जिल्ला अजिकारी 
 

 

११. ऐन, जनर्म, जवजनर्म वा जनदेजशकाको सूची : 

 स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ 

 नेपाल नागररकता ऐन, २०६३ 

 जवपद नू्यजनकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ 

 लागु औषि (जनयन्त्रण) ऐन, २०३३ 

 हातहजतयार तथा खरखिना ऐन, २०१८ 

 आवश्यक पदाथन जनयन्त्रण (अजिकार) ऐन, २०१७ 

 आवश्यक वसु्त संरक्षण ऐन, २०१२ 

 केही सावनिजनक अपराि (जनयन्त्रण) ऐन, २०२७ 

 भ्रष्टाचार जनयन्त्रण ऐन, २०५९ 

 अन्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ 

 राहदानी ऐन, २०२४ 

 सावनिजनक सुरक्षा ऐन, २०४६ 

 संस्था दतान ऐन, २०३४ 
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 उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ 

 िग्गा प्रान्तप्त ऐन, २०३४ 

 जववाह दतान ऐन, २०२८ 

 सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४ 

 सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ 

 सूचनाको हक सम्वन्धी जनयमावली, २०६५ 

 नेपाल नागररकता जनयमावली, २०६३ 

 राहदानी जनयमावली, २०६७ 

 संस्था दतान जनयमावली, २०३४ 

 हातहजतयार तथा खरखिना जनयमावली, २०२८ 

 सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) जनयमावली, २०६५ 

 जवपद् िोन्तखम व्यवस्थापन राजष्टि य रणनीजत, २०६६ 

 नागररकता प्रमाणपत्र जवतरण कायनजवजि जनदेजशका, २०६८ 

 जवपद् पूवनतयारी तथा प्रजतकायन योिना तिुनमा मागनदशनन, २०६८ 

 प्रकोप पीजित उद्दार र राहत सम्वन्धी मापदण्ड, २०६४ 

 गृह मन्त्रालय र अिगनत कायनरत कमनचारीहरुको आचारसंजहता, २०६९ 

 गृह प्रशासन सुिार कायनयोिना योिना, २०७४ 

 जिल्ला प्रशासन सुिार कायनयोिना बािुरा २०७५ 

१२. आम्दानी, िचा तथा आजथाक कारोवारसम्वन्धी अद्यावजिक 

जववरण : 

चालु िचा तफा  

विेट उप जशषनक बाजषनक विेट ०७७ श्रावण देन्तख 

०७८ 

असारमसाि 

सम्म भएको खचन 

बाुँकी विेट 

राजष्टि य पररचयपत्र तथा पजिकरण जवभाग 

(३१४०१०११३) 

७,४९,०००।- ६,६१,१६०।- ८७,८४०।- 
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वाजणज्य आपूजतन तथा उपभोक्ता संरक्षण जवभाग 

(३०७०५०११३) 

४४,०००।- ४४,०००।- ० 

जिल्ला प्रशासन कायानलय (३१४९२०११३) तलव 

भिा लगायतका प्रशासनीक खचन 

१,३९,४२,५८०।- १,१४,५३,६८६.७९ २४,८८,८९३.२१।- 

िम्मा १,४७,३५,५८०।- १,२१,५८,८४६.७९ २५,७६,७३३.२१।- 

पुुँजिगत खचन तफन  

विेट उप जशषनक बाजषनक विेट वैशाख देन्तख 

असार सम्म 

भएको खचन 

बाुँकी विेट 

जिल्ला प्रशासन कायानलय (३१४९२०११४) यस 

कायानलयको प्रशासनीक भवन जनमानण लगायतको 

खचन । 

२,०९,००,०००।- १,३४,४१,६५८.७९ ७४,५८,३४१.२१ 

िम्मा २,०९,००,०००।- १,३४,४१,६५८.७९ ७४,५८,३४१.२१ 

रािश्व संकलन तफन  

  रािश्व संकलन (२०७७ श्रावण देखी २०७८ असार सम्म) : रु. ११,७४,९००/-(एघार 

लाख चौहिर हिार नौ सय मात्र) 

कायन संचालन कोष तफन   

 २०७७ श्रावण देखी २०७८ असार सम्मको खचन रु ७२,०१,२१७।-(बहिर लाख एक 

हिार दुई सय सत्र रुपैयाुँ मात्र) 

 बचत रकम रु ३,०८,८९,०७२.३३।- (जतन कोरोि आठ लाख उनानबे्ब हिार  बहिर 

रुपैयाुँ पैसा तेजिस) 

बेरुिु जववरण 

 बेरुिु रकम : रु ६०,३६,९२१.५२।- (यस कायानलयको प्रशासजनक भवन जनमानणका 

क्रममा मोजबलाईिेशन पेश्की रुपमा जदईएको उक्त रकम पेश्की बेरुिुको रुपमा 

रहेको भएतापजन सो रकम मधे्य रु ४१,४०,१९३।- पेश्की फर्छ्यौट भई सकेको तर 

समपरीक्षण हुन बाुँकी रहेको । रु १८,९६,७२७.८१।- मात्र फर्छ्यौट हुन बाुँकी रहेको) 

 

 

१३. अजघल्लो आजथाक वषामा सञ्चालन िएको र्ोिनाको जववरण : 



16                                         जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, बािुरा    

  जिल्ला प्रशासन कायानलय बािुराको प्रशासजनक भवन जनमानणको चरणमा 

रहेको । ९३ प्रजतशत जनमानण कायन सम्पन्न भएको । 

१४. वेिसाईटको जववरण :  https://daobajura.moha.gov.np/  

१५. प्राप्त गरेको बैदेजशक सहार्त, ऋण, अनुदान एवं प्राजवजिक 

सहर्ोग र सम्झौता सम्बन्धी जववरण :  

यस कायानलयलाई कुनै बैदेजशक सहायता, ऋण, अनुदान एवं प्राजवजिक सहयोग प्राप्त 

नभएको ।  

 

१६. सूचना माग सम्बन्धी जनवेदन र सो उपर सूचना जदईएको 

जबषर्  :  
  

जस.नं. जलन्तखत सूचना 

माग गने 

व्यन्तक्त/ 

संस्थाको नाम 

र ठेगाना 

सूचना माग 

गरेको 

जबषय 

पाना 

संख्या 

सूचना 

वापतको 

शुल्क 

कैजफयत 

१ 
नन्दा थापा रेिीयो 

वािुन 

राष्टि पजत 

मजहला 

उत्थान 

कायनक्रम 

माफन त उद्दार 

गररएको 

मजहलाहरुको 

जववरण 

१ - 

 

२ क्वीर यूथ गु्रप जलङ्ग 

पररवतनन 
१ - 
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सम्बन्धी 

३ शारदा भुसाल झा 
संघसंस्था 

सम्बन्धी 
२ - 

 

४ दुगान आचायन 

संस्था दतान, 

यस 

कायानलयको 

अजिकार 

लगायतका 

जवषय । 

२ - 

 

 

१७. सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन िएका वा हुने िएको सो को 

जववरण : 

क)  यस कायानलयको फेसबुक/वेभसाईट । 

ख)  जिल्लान्तस्थत रेजियोहरु । 

१. रेजियो बािुरा । 

२. रेजियो पौरखी । 

३. रेजियो बुढीनन्दा । 

४. रेजियो बािुन । 

५. रेजियो गौमुल 

६. रेजियो जशमु्भनाथ 

ग) जिल्ला न्तस्थत पत्रपजत्रकाहरुमा । 


