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प्रभ ि जजल्रा अनधकायीको बनाई   
 

 

 

 

 

 

सूचनाको हक सम्फन्धी  ऐन , २०६४ अन साय सफै साववजननक ननकामरे आफ्नो ननकामसॊग 
सम्वजन्धत सूचनाहरु अद्यावनधक गयी याख्न ऩने य प्रत्मेक ३ /३ भहहनाभा साववजननक गन वऩने 
कानूनी व्मवस्था यहेको छ । जजल्रा प्रशासन कामावरमरे मस जजल्रा जस्थत सफै सयकायी 
कामावरमफाट प्रवाह गरयने सेवाहरुराई जनभैत्री फनाउने उदे्वश्मरे तज वभा गयी कामावन्वमनभा 
यहेको स शासन कामवमोजना २०७७ अन साय सफै सयकायी कामावरमहरुरे सूचनाको हक 
सम्वन्धी ऐन अन साय ननमनभत रुऩभा स्वत प्रकाशन गने व्मवस्था सभेत नभराईएको छ । सोही 
अन साय जजल्रा प्रशासन कामावरम ओिरढ ॊगाफाट २०७८ भाघ १ गते देिी चैत्र भसान्त सम्भ 
सम्ऩादन बएका कामवहरुराई अद्यावनधक गयी मो स्वत :प्रकाशन (Proactive Disclosure ) 

गरयएको छ। मसवाट जजल्रा प्रशासन कामावरमरे  उक्त अवनधभा सम्ऩादन गयेका कामवहरुका 
वायेभा आभ नागरयक तथा सयोकायवाराहरुको सहज ऩह ॉच कामभ ह ने अऩेऺा गयेको छ ।  

 

याज्मफाट प्राप्त ह ने सेवा स हवधाहरु सफै जनताराई सयर य सहज रुऩभा ऩायदशी ढॊगवाट 
उऩरब्ध गयाउने तथा उऩरब्ध सेवाहरुका वायेभा आभ सयोकायवारा व्मजक्त तथा ननकामराई 
स स जचत गने कामवका रानग जजल्रा प्रशासन कामावरम ओिरढ ॊगा सदैव प्रनतवद्व यहेको  व्महोया 
सभेत अन योध गनव चाहन्छ  । 

 

अन्त्मभा, आगाभी ददनभा मस कामावरमफाट ह ने सेवाप्रवाहराई अझ यचनात्भक तथा ग णस्तयीम 
फनाउने सम्वन्धभा ऩषृ्ठऩोषण प्राप्त गने अऩेऺा सहहत मस प्रकाशनभा सॊरग्न कभवचायीहरूराई 
धन्मवाद ददन चाहन्छ  ।  

 

 

     फैशाि ७, २०७9 
 

             ददर क भाय ताभाङ 
           प्रभ ि जजल्रा अनधकायी 
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१. जजल्रा प्रशासन कामावरमको स्वरुऩ य प्रकृनत : 
जजल्राभा शाजन्त स यऺा य स व्मवस्था कामभ गयी जनताको जीउ, धन य स्वतन्त्रताको 

सॊयऺण गन व जजल्रा प्रशासन कामावरमको भ ख्म कामव हो । स्थानीम प्रशासन ऐन २०२८ रे 
जजल्राको शाजन्त य व्मवस्थाराई प्रबावकायी रुऩभा सॊचारन गनव  तथा जजल्राको  साभान्म 
प्रशासन सॊचारन गनव प्रत्मेक जजल्राभा एउटा जजल्रा प्रशासन कामावरम यहने साथै जजल्रा 
प्रशासन कामावरमको प्रभ ि प्रशासकीम अनधकायीको रुऩभा प्रभ ि जजल्रा अनधकायी यहने  

व्मवस्था गयेको छ । जजल्राभा हवकास ननभावण कामवहरुको रानग उऩम क्त वातावयण ननभावण 
गनव सभन्वम य सहजीकयण, हवऩद् व्मवस्थाऩन, अत्मावश्मक वस्त  तथा सेवाको आऩूनतव 
व्मवस्थाऩन, सेवा प्रवाहको अन गभन, प्रचनरत कानूनभा तोहकएका हवषमहरुभा अधवन्माहमक 
ननकामको रुऩभा यही न्माम ननरुऩण, आनथवक अननमनभतता एवॊ भ्रष्टाचाय ननमन्त्रण जस्ता 
कामवहरु सम्ऩादन गयी जजल्राभा स शासनको प्रत्माबनूतका रानग जजल्रा प्रशासन कामावरमको 
भहत्वऩूणव बनूभका यहेको ह न्छ।  

जजल्रा प्रशासन कामावरम, ओिरढ ॊगाफाट मस जजल्रा भा शाजन्त स यऺा, आऩयानधक 
गनतहवनध ननमन्त्रण , हवऩद व्मवस्थाऩन , प्रबावकायी सेवा प्रवाह , हवकासात्भक गनतहवनधहरुभा 
सभन्वम तथा स शासन रगामतका  हवषमभा कामव गने गयी जजल्रा प्रशासन स धाय वाहषवक 
कामवमोजना, २०७८ तथा जजल्रा जस्थत सफै सयकायी एवभ ्साववजननक ननकामहरुफाट चार  
आ.व. भा गरयने भ ख्म भ ख्म स धायका कामवहरु सहहत स शासन कामवमोजना, २०७८ जायी गयी 
सभग्र जजल्राको साववजननक सेवा प्रवाहराई व्मावसाहमक तथा जनभैत्री फनाउदै आएको छ ।  

२. जजल्रा प्रशासन कामावरम, ओिरढ ॊगाको काभ, कतवव्म य अनधकाय : 
- जजल्राभा शाजन्त  स यऺा य स व्मवस्था कामभ याख्न ेसम्वन्धी कामव , 
- स्थानीम प्रशासन सञ्चारन सम्वन्धी कामव, 
- नेऩारी नागरयकता प्रभाणऩत्र/नावारक ऩरयचमऩत्र हवतयण सम्वन्धी कामव, 
- याहष्डम ऩरयचमऩत्र सम्फन्धी सेवा प्रदान सम्फन्धी कामव, 
-  याहदानी हवतयण सम्वन्धी कामव, 
- आददवासी जनजाती, दनरत,अऩाॊगताको नसपारयस सम्वन्धी कामव,  
- हातहनतमाय ईजाजत तथा नवीकयण सम्वन्धी कामव, 
- सॊस्था दताव तथा नवीकयण सम्वन्धी कामव, 
- हवऩद् व्मवस्थाऩन सम्वन्धी कामव , 

- अजख्तमाय द रुऩमोग अन सन्धान सम्वन्धी कामव, 
- स शासन/साववजननक सेवा प्रवाह सम्वन्धी कामव , 

- सवायी साधन सञ्चारन सम्वन्धी कानूनको कामावन्वमन सम्वन्धी कामव, 
- रागू औषध ननमन्त्रण तथा अवैध घयेर  भददया ननमन्त्रण सम्वन्धी कामव, 
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- सयकायी कामावरमहरुको अन गभन तथा ननयीऺण सम्वन्धी कामव, 
- वार कल्माण तथा वार अनधकाय सम्वन्धी कामव, 
- भ्रष्टाचाय ननमन्त्रण सम्वन्धी कामव, 
- हवस्पोटक ऩदाथव नसपारयस य ननमभन सम्वन्धी कामव, 
- हवदेशी नागरयकको जजल्राभा उऩजस्थनत य गनतहवनधको ननमभन सम्वन्धी कामव, 
- कल्माण धन य फेवारयसे धनको व्मवस्थाऩन सम्वन्धी कामव, 
- जचठ्ठा, ज वा आददको ननमन्त्रण सम्वन्धी कामव, 
- साववजननक स्थानभा अवाञ्छनीम व्मवहायको योकथाभ , भादक ऩदाथव , साववजननक 

अऩयाध आददको ननमन्त्रण सम्वन्धी कामव, 
- जजल्रा स्तयभा साववजननक उत्सव सञ्चारन सम्वन्धी कामव, 
- भ आब्जा ननधावयण तथा हवतयण सम्वन्धी कामव, 
- ऩ यस्काय तथा सजाम सम्फन्धी कायवाही य नसपारयस सम्वन्धी कामव, 
- जजल्रा नबत्र यहेको नेऩार सयकायको सफै सम्ऩजिको येिदेि  तथा भभवत  सम्बाय  

सम्वन्धी कामव, 
- जजल्रा जस्थत कायागायको अन गभन, ननमभन य ननमन्त्रण सम्वन्धी कामव, 
- स्थानीम तहसॉगको सभन्वमभा जजल्रा नबत्र फजाय अन गभन , ननमभन तथा ननमन्त्रण , 

अत्मावश्मक वस्त  तथा सेवाको आऩूनतव व्मवस्थाऩन सम्वन्धी कामव, 
- द्वन्द्व प्रबाहवतको ऩहहचान तथा याहत हवतयण सम्वन्धी कामव, 
- जजल्रा स्तयभा नेऩार प्रहयी य सशस्त्र प्रहयीको ऩरयचारन य प्रमोग सम्वन्धी कामव, 
- याहष्डम अन सन्धानसॉगको सभन्वम, सूचना सङ्करन य हवश्लषेण सम्वन्धी कामव, 
- हवकास ननभावण कामवभा सहमोग तथा सभन्वम सम्वन्धी कामव, 
- कानून फभोजजभ तोहकए अन साय हवनबन्न भ द्दाको स रु कायवाही य हकनाया गने 

सम्वन्धी कामव, 
- सयकायी वा साववजननक जग्गाभा घय फनाएभा योक्का गने य बत्काउने सम्वन्धी कामव, 
- ननवावचन सम्फन्धी गहृ भन्त्रारम य ननवावचन आमोगको आदेश ननदेशन कामावन्वमन  

सम्वन्धी कामव, 
- नेऩार सयकाय य गहृ भन्त्रारमफाट ननदेजशत अन्म कामवहरु । 
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३. जजल्रा प्रशासन कामावरमको स्वीकृत दयफन्दी हववयण  तथा शािागत कामवहववयण : 
नस.नॊ. ऩद दयवन्दी सॊख्मा ऩदऩ नतव कैहपमत 
१ प्रभ ि जजल्रा अनधकायी (या.ऩ.प्र.) १ १ या.ऩ.दद्व 

२ सहामक प्रभ ि जजल्रा अनधकायी (या.ऩ.दद्व) १ 1 
 

३ प्रशासकीम अनधकृत/सप्रजजअ (या.ऩ.त.ृ) २ 2  

४ नामव स व्वा ५ 2  
५ रेिाऩार १ १ 

 

६ कम््म टय अऩयेटय ३ 3 
याहष्डम ऩरयचमऩत्र हववयण दताव 
स्टेशन सभेत 

७ िरयदाय ३ १  

८ हर का सवायी चारक १ १  
९ कामावरम सहमोगी ६ 6  
जम्भा 23 18  
 

जजल्रा प्रशासन कामावरम, ओिरढ ॊगाभा यहेका शािा य जजम्भेवाय अनधकायी : 
नस.नॊ. शािाको नाभ जजम्भेवाय अनधकायी सम्ऩकव  न. 

१ प्रशासन, सभन्वम तथा ग नासो 
व्मवस्थाऩन 

स.प्र.जज.अ. सन््मा नसग्देर 9852844401 

२ नागरयकता/याहदानी सेवा प्रवाह प्र.अ. अज वन क भाय भण्डर 

प्र.अ.  जनक फस्नेत 
9819607688 

9849152664 
३. स्थानीम प्रशासन , भ द्वा तथा शाजन्त 

स यऺा शािा 
ना.स . योजन ित्री 
 

9852840456 

 

४. याहदानी तथा जजन्सी दताव शािा क.अ. ब  वन क भाय शे्रष्ठ 

का.स. फोध क भायी भगय 
9842970625 

9842926646 

५. नागरयकता  तथा प्रनतनरऩी शािा ना.स  ऩेशर फहाद य हवश्वकभाव 
क.अ. जीवन अनधकायी 

9852841052 

९८६२९२४५४८ 

५. अनबरेि ब्मवस्थाऩन शािा ियीदाय ददनेश ऩौडेर ९841829010 

६ आनथवक प्रशासन शािा रेिाऩार भातकृा फास्तोरा ९८५२८३२१९९ 

७ याहष्डम ऩरयचम ऩत्र हवतयण दताव 
स्टेशन 

क.अ. याभजीवन भहतो 
 

९८१९९३९०४६ 
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४. जजल्रा प्रशासन कामावरमफाट प्रदान गरयने सेवा / कामवहववयण : 
जजल्रा प्रशासन कामावरमफाट हवतयण  ह ने सेवा , आवश्मक कागजात तथा प्रहिमा सहहतको 
हववयण जजल्रा प्रशासन कामावरमको वेव साईट  

(https://daookhaldhunga.moha.gov.np/service/302)  भा याजिएको छ । 

क) स्थानीम प्रशासन सम्वन्धी सेवा : 
 नाभ, थय वा उभेय आदद प्रभाजणत । 

 नावारकको उभेय प्रभाजणत । 

 ऩेन्सन य यहरऩहर सम्वन्धी नसपारयस । 

 दनरत, आददवासी जनजानत,अऩाॊगता प्रभाजणत । 

 ऩत्रऩनत्रका दताव । 

 छाऩािाना दताव । 

 ऩारयवारयक हववयण प्रभाजणत । 

 नाता प्रभाजणत । 

 सहज आऩूनतव व्मवस्थाऩन स ननजित गनवका रानग वजाय अन गभन तथा ननमभन । 

 सयकायी/साववजननक सम्ऩजि सॊयऺण । 

ि)  नागरयकता सम्वन्धी सेवा: 
 वॊशजको आधायभा नेऩारी नागरयकताको प्रभाण ऩत्र हवतयण । 

 वैवाहहक अॊगीकृत नागरयकताको प्रभाण ऩत्र हवतयण । 

 नागरयकताको प्रभाण ऩत्रको प्रनतनरहऩ हवतयण । 

 नाभ थय जन्भ नभनत सॊशोधन । 

ग)  याहदानी सम्वन्धी सेवा: 
 हवद्य तीम याहदानी अनराईन Enrollment  गने । 

 हवद्य तीम याहदानी हवतयण । 

घ) भ द्दा तथा उज यी/ग नासो स न वाई सम्वन्धी सेवा: 
 भ र की अऩयाध सॊहहता २०७४ तथा अन्म हवषमगत कानून अन साय प्राप्त 

अनधकाय फभोजजभ भ द्वा श रु कावावही य हकनाया गने । 

 ग नासो वा ठाडो उज यी । 

ङ) हातहनतमाय इजाजत तथा नवीकयण सम्वन्धी सेवा: 
 हातहनतमाय इजाजत, नाभसायी, नवीकयण य स्वानभत्व हस्तान्तयण । 

च) सॊस्था दताव तथा नवीकयण सम्वन्धी सेवा:  
 सॊस्था दताव । 

 सॊस्था नवीकयण । 
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 सॊस्थाको हवधान सॊशोधन । 

 जजल्राभा सॊस्थाको शािा िोल्ने अन भनत । 

छ)  हवऩद् व्मवस्थाऩन सम्वन्धी सेवा: 
 जजल्रा हवऩद् व्मवस्थाऩन सनभनतको वैठक सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन । 

 हवऩद्  जोजिभ न्मूननकयण तथा व्मवस्थाऩन सम्वन्धी कामवमोजना ननभावण । 

 हवऩद् ऺनत हववयण सॊकरन । 

 हवऩद् ऩीनडत बएकाहरुराई ऺनतऩूनतव एवॊ याहत हवतयण तथा ऩ न:स्थाऩना । 

ज)  अजख्तमाय द रुऩमोग अन सन्धान सम्वन्धी सेवा: 
 अजख्तमाय द रुऩमोग सम्वन्धी उज यी एवॊ ननवेदनहरु उऩय प्रायजम्बक छाननफन। 

५. सेवा प्राप्त गनव राग्ने दस्त य य अवनध : 
नस.नॊ. प्रदान गरयने सेवा राग्ने दस्त य रु राग्ने अवनध कैहपमत 

1=  वॊशजको आधायभा नेऩारी 
नागरयकताको प्रभाण ऩत्र हवतयण 

रु. १०/– को हटकट प्रहिमा ऩ गेकै ददन 
 

2=  नागरयकताको प्रनतनरहऩ हवतयण रु. १३/– को हटकट प्रहिमा ऩ गेकै ददन  

3=  वैवाहहक अॊनगकृत नागरयकताको प्रभाण 
ऩत्र हवतयण 

रु. १०/– को हटकट प्रहिमा ऩ गेकै ददन  

4=  हवद्य तीम याहदानी अनराईन Enrollment २,५००/– नावारक  

(५ वषव) 
५,०००/– साधायण   

प्रहिमा ऩ गेकै ददन  

5=  हवद्य तीम याहदानी हवतयण – त रुन्त  

6=  ग नासो वा ठाडो उज यी १०/– को हटकट  मथाशीघ्र  

7=  नाभ,थय उभेय आदद प्रभाजणत १०/–  को हटकट  प्रहिमा ऩ गेकै ददन  

8=  नावारकको उभेय प्रभाजणत १०/–  को हटकट  प्रहिमा ऩ गेकै ददन  

9=  ऩारयवारयक ऩेन्सन, शऩथ ऩत्र य 
यहरऩहर सम्वन्धी नसपारयस 

१०/–  को हटकट  प्रहिमा ऩ गेकै ददन  

११ सॊस्था दताव १,०००/– प्रहिमा ऩ गेकै ददन  

१२ सॊस्था नवीकयण ५००/–   प्रहिमा ऩ गेकै ददन  

१३ सॊस्थाको हवधान सॊशोधन १०/– को हटकट  प्रहिमा ऩ गेकै ददन  

१४ जजल्राभा सॊस्थाको शािा िोल्ने 
स्वीकृनत 

१०/– को हटकट  प्रहिमा ऩ गेकै ददन  

१५ दनरत, आददवासी/जनजाती नसपारयस १०/– को हटकट प्रहिमा ऩ गेकै ददन  
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नस.नॊ. प्रदान गरयने सेवा राग्ने दस्त य रु राग्ने अवनध कैहपमत 

१६ ऩत्रऩनत्रका दताव दैननक १,०००/– 

साप्ताहहक ५००/– 

ऩाजऺक ३००/–  

भानसक २००/–  

प्रहिमा ऩ गेकै ददन  

१७ छाऩािाना दताव १,०००/– प्रहिमा ऩ गेकै ददन  

१८ हातहनतमाय नाभसायी १,०००/– प्रहिमा ऩ गेकै ददन  

१९ हा.ह. जजल्रा नबत्रको नवीकयण १५०/– प्रहिमा ऩ गेकै ददन  

२० हा.ह. नेऩार बरयको नवीकयण ३००/– प्रहिमा ऩ गेकै ददन  

२१ नाभ,थय जन्भ नभनत सॊशोधन १०/– को हटकट प्रहिमा ऩ गेकै ददन  

२२ नाता प्रभाजणत १०/– को हटकट प्रहिमा ऩ गेकै ददन  

२३ साववजननक अऩयाध सम्वन्धी भ द्दा  कानून वभोजजभ  

२४ अजख्तमाय द रुऩमोग सम्वन्धी भ द्दा १०/– को हटकट मथाशीघ्र  

२५ अन्म भ द्दा १०/– को हटकट  मथाजशघ्र  

२७ हवष्पोटक ऩदाथव ईज्जात–ऩत्र - मथाजशघ्र  

२८ हवष्पोटक ऩदाथव ईज्जात–ऩत्र 
नहवकयण 

१०/– को हटकट प्रहिमा ऩ गेकै ददन  

  

६. ननणवम गने प्रहिमा य अनधकायी : 
क) ननणवम गने प्रहिमा : सयकायी ननणवम प्रहिमा सयरीकयण ननदेजशका, २०६५ एवॊ सूचनाको हक   

सम्वन्धी ऐन, २०६४ रगामत प्रचनरत कानून फभोजजभ । 

 

ि) ननणवम गने अनधकायी : 
 प्रभ ि जजल्रा अनधकायी । 

 सहामक प्रभ ि जजल्रा अनधकायी: प्रभ ि जजल्रा अनधकायीवाट अनधकाय प्रत्मामोजन 
बए फभोजजभ   

ग. ननणवम उऩय उज यी स न्ने अनधकायी : प्रचनरत कानून फभोजजभ । 

घ. कामावरम प्रभ ि य सूचना अनधकायीको नाभ य ऩद : 
कामावरम प्रभ ि : 

नाभ :  ददर क भाय ताभाङ 

ऩद :  प्रभ ि जजल्रा अनधकायी 
सम्ऩकव  नॊ. : ९८५२८७७७७७ 
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  प्रवक्ता/सूचना अनधकायी :  
नाभ :  सन््मा नसग्देर 
ऩद :  सहामक प्रभ ि जजल्रा अनधकायी 
सम्ऩकव  नॊ.  :  ९८५२८४४४०१ 

ईभेर  :  daookhaldhunga@gmail.com 

    

७. सम्ऩादन गयेको भ ख्म भ ख्म काभको हववयण : (२०७8 भाघ १  देजि चैत्र भसान्त सम्भको) 
क. सेवाप्रवाह सम्वन्धी हववयण; 
नस.नॊ. सम्ऩादन गयेको काभ काभको ऩरयभाण कैहपमत 

1.  नागरयकता हवतयण  1531 
 

2.  नागरयकताको प्रनतनरहऩ हवतयण 740 
 

3.  नागरयक एऩ सम्फन्धी नागरयकताको हववयण 
अद्यावनधक 

23 
 

4.  MRP  नसपारयस  (साधायण य द्र  त गयी) य 
हवद्य तीम याहदानी अनराईन इन्रोरभेन्ट  

710  

5.  याहष्डम ऩरयचम ऩत्र हववयण दताव 2243 
 

6.  ग नासो तथा उज यी दताव -  
7.  ग नासो तथा उज यी स न  वाई   

8.  सॊस्था दताव 5 
 

9.  सॊस्था नवीकयण 12 
 

10.  दनरत, आददवासी/जनजाती तथा अन्म नसपारयस 105 
 

11.  हातहनतमाय जजल्रा नबत्रको नवीकयण 0 
 

12.  साववजननक अऩयाध सम्वन्धी भ द्दा दताव 0 
 

13.  साववजननक अऩयाध सम्वन्धी भ द्दा पछौट 2 
 

14.  वजाय अन गभन 2 
 

15.  कामावरम अन गभन 2 
 

16.  जजल्रा स यऺा सनभनतको वैठक 4 
 

17.  अन्तय जजल्रा स यऺा सभन्वम वैठक 0 
 

18.  कामावरम प्रभ ि वैठक 3 
 

19.  जजल्रा हवऩद् व्मवस्थाऩन सनभनतको वैठक 2 
 

20.  जजल्रा सॊकट व्मवस्थाऩन केन्द्रको वैठक 0 
 

21.  हवकास आमोजना सभन्वम तथा 
भ आव्जा/ऺनतऩूनतव ननधावयण वैठक 

7 
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नस.नॊ. सम्ऩादन गयेको काभ काभको ऩरयभाण कैहपमत 

22.  कोनबड-19 हवरुद्धको िोऩ (क र) ऩहहरो भात्रा: 100037 

दोस्रो भात्रा:85708 

फ ष्टय: 27763 

हारसम्भको 
तथ्माङक 

23.  हवऩद याहत हवतयण 4 घयध यी  

 

७.१ शाजन्त स यऺा तथा अऩयाध ननमन्त्रण सम्वन्धी कामवहरु 
क.  आऩयानधक गनतहवनधहरुको वाहषवक अवस्था  हवश्लषेण  

आनथवक वषव 2077/78 को मस अवनधभा जजल्राभा बएका आऩयानधक गनतहवनधहरुको 
सनभऺा तथा हवश्लषेण गरयएको छ । हवश्लषेणका िभभा आत्भहत्मा तथा मौनजन्म हहॊसा 
अस्वबाहवक रुऩभा वढ्दै गएको ऩाईएको छ । तसथव आगाभी ददनभा प्रवद्धवनात्भक तथा 
ननयोधात्भक कामविभहरु भापव त अऩयाध न्मूनीकयण गनव सफै स्थानीम तह तथा आभ 
सयोकायवारा व्मजक्त ननकामहरुभा अहऩर सभेत गरयएको छ । 

नस.नॊ. अऩयाधको प्रकृनत गत आ.व २०७७/०७८ 

को अवस्था 
आ.व. २078/०७9 को भाघ १ देजि चैत्र  

भसान्त सम्भको अवस्था 
1.  कतवब्म ज्मान ५ 1 
2.  ज्मान भाने उधोग ५ 1 
3.  सवायी ज्मान १ 3 
4.  बहवतव्म ज्मान 38 13 
5.  आत्भहत्मा ५९ १5 

6.  मौनजन्म(ज.ज.क) २४ 8 

7.  हववाहसम्वन्धी ६ 1 

8.  चोयी ३ 0 

9.  अबद्र व्मवाहाय १४ ० 

10.  आत्भाहत्मा द रुत्साहन - 0 

11.  क टहऩट अॊगबॊग - 0 

12.  अन्म 4 ० 

  जम्भा 159 42 
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ि. जजल्रा स यऺा सनभनतको वैठक सञ्चारन 
मस अवनधभा 4 ऩटक जजल्रा स यऺा सनभनतको वैठक वसी शाजन्त स यऺा य अऩयाध 
ननमन्त्रणका हवहवध हवषमहरुभा छरपर गयी ननणवम बएअन साय कामावन्वमन ह दै 
आएको छ ।  

ग. प्रहयी चौकीहरुको ननरयऺण 

प्रहयी चौकीहरुफाट ह ने शाजन्त स यऺा य अऩयाध ननमन्त्रणका कामवहरुराई प्रबावकायी 
वनाउन, स्थानीम तहसॊगको सहकामव अनबवदृद्व गनव साथै सभ दाम प्रहयी साझेदायी 
कामविभराई ननयन्तयता ददने सम्वन्धभा ऩषृ्ठऩोषणका रानग जजल्रा स यऺा सनभनतका 
ऩदानधकायीहरुवाट जजल्राको  8 (आठ) वटै स्थानीम तहभा यहेका नेऩार प्रहयी 
अन्तगवतका हवनबन्न प्रहयी चौकीको अन गभन ननयीऺण गने गरयएको छ। 

 

७.२ हवऩद् व्मवस्थाऩन सम्वन्धी कामवहरु 
क.  जजल्रा हवऩद व्मवस्थाऩन सनभनतको फैठक 2 (द ई) ऩटक फसेको य वन डढेरो तथा 
अगरागी योकथाभ तथा ननमन्त्रण सम्फन्धी अन्तयहिमा कामविभ तथा कृनतभ घटना अभ्मास 
गरयएको । 

  
ि. COVID-19  सॊिभण अवस्था:  

कोनबड-19 को दोस्रो रहयभा २०७८ चैत्र भसन्तसम्भ  कूर्-  8549 ( RT-PCR 
2091 तथा Antigen 6458) जनाको स्वाफ ऩयीऺण बएकोभा 2572 जनाभा सॊिभण 
देजिएको। ३ जना सॊिनभत अवस्थाभा यहेको य क र 2552 जना सॊिभण भ क्त 
बएको । जजल्राभा कोनबड-19 सॊिभणफाट हारसम्भ 17 जनाको भतृ्म  बएको । 
हारसम्भ जजल्रा नबत्रका नागरयकहरूरे ऩहहरो भात्रा 100037, दोस्रो भात्रा 85708 
य फ ष्टय 27763  िोऩ रगाएको । 

 

७.३ स शासन सम्वन्धी कामवहरु : 
क. २४ सै घण्टा ग नासो स न्न Hotline  सञ्चारन 

मस जजल्राको सभग्र साववजननक सेवा प्रवाह , उऩबोक्ता हहत सॊयऺण , हवकास ननभावण 
रगामत सभग्र स शासन सॊग सम्वजन्धत कामवहरुहरुका सम्वन्धभा क नै ग नासो बएभा 
तत्कार सम्वोधन गने गयी २४ सै घण्टा सूचारु ह ने गयी हटराईन सेवाराई ननयन्तयता 
ददईएको छ । (हटराईन नॊ. 037-520733) 
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ि. कामावरम अन गभन : 

जजल्राजस्थत हवनबन्न  कामावरमको अन गभन गयी सेवा प्रवाह , बौनतक सॊयचना , ईन्टयनेट , 
ऺभता, कभवचायी व्मवस्थाऩन रगामतका ऩऺहरुभा देजिएका कभीकभजोयीहरु स धायका 
रानग सम्फजन्धत ननकामसॊग छरपर गयी ननदेशन ददने गरयएको छ । 

 

ग.  अन्म गनतहवनध : 

प्रभ ि जजल्रा अनधकायी भापव त मस अवनधभा बएका प्रभ ि कामवहरू ननम्न यहेका छन्- 

- कोनबड-19 िोऩ कामविभको सञ्चारन य िोऩ स्थरको अन गभन  

- जजल्राजस्थत अस्ऩतारहरूको अन गभन ननयीऺण गयी आइसोरेशन वेड , अजससजन 
आऩूनतव रगामतका कामवभा सभन्वम य सहजीकयण गयेको  

- ननभावणानधन सडक तथा ऩ र आमोजनाहरूको अन गभन/ननयीऺण  

- जजल्रा आम वेद , बेटेरयनेयी , प्रधानभन्त्री कृहष आध ननकीकयण ऩरयमोजना ,ऩरयमोजना 
कामावन्वमन इकाई आदद द्वाया आमोजजत अन गभन कामविभभा सहबानगता  

७.4 सूचनाको हक कामावन्वमन सम्वन्धी कामवहरु 
क. कामावरमको वेब साईट तथा पेसव क ननमनभत अद्यावनधक 

कामावरमका सभग्र गनतहवनध तथा दस्तावेजहरु तत्कारै कामावरमको वेब साईट तथा 
पेसव कभा यािी ननमनभत अद्यावनधक गने गरयएको छ । भानथ उल्रेि बएअन सायका 
सफै दस्तावेजहरु मस कामावरमको वेब साईटभा उऩरव्ध छ । 

7.5  स्थानीम तह ननवावचन 2079 सम्फन्धी कामवहरू 
 आगाभी 2079 फैशाि 30 गते ह ने स्थानीम तह ननवावचनराई हवश्वाशनीम, बमयहहत तथा 
शाजन्तऩूणव रुऩभा सम्ऩन्न गनव स यऺा प्रफन्ध गने उदे्दश्मरे स्थानीम तह ननवावचन रजऺत जजल्रा स यऺा 
मोजना 2078 तमाय गयी कामावन्वमनभा ल्माइएको  छ साथै जजल्रा जस्थत सफै भतदान केन्द्र तथा 
भतदानस्थरहरूको अन गभन य ननरयऺण गरयएको छ ।  
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८. आम्दानी, िचव तथा आनथवक कायोवाय सम्वन्धी अद्यावनधक हववयण 
क. आम्दानीको हववयण 

नस.नॊ. आम्दानीको स्रोत (याजश्व) यकभ कैहपमत 

१ सयकायी सम्ऩजिको वहारफाट प्राप्त आम 0  

२ ऩयीऺा शूल्क 7,600  

३ याहदानी श ल्क 15,50,000  

४ कम्ऩनन यजजषे्डशन श ल्क 48,650  

५ हात हनतमाय ईजाजतऩत्र नहवकयण 2,015 
 

६ प्रशासननक दण्ड जरयवाना य जपत 0  

७ अन्म प्रशासननक सेवा श ल्क 0  

 जम्भा 1608265  

ि. धयौटीको हववयण 

नस.नॊ. जशषवक यकभ कैहपमत 

१ साववजननक अऩयाध जम्भा गयेको 0  

२ साववजननक अऩयाध हपताव गयेको 0  
 

ग. िचवको हववयण 

नस.नॊ. जशषवक यकभ कैहपमत 

१ चार  िचव 3034935  
२ ऩूजीगत िचव 00  
३ कामवसञ्चारन कोष (हवहवध) 1774870.83  
 जम्भा 4809805.83  
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९. अन्म हववयण ; 

 १० .१ वेब साईटको हववयण : www.daookhaldhunga.moha.gov.np 

 १० .२  सूचना भाग सम्वन्धी ननवेदन य सो उऩय सूचना ददईएको हवषम:   
सभम सभमभा सूचना भाग बएको हवषमभा भाग बएअन साय सूचना त रुन्त उऩरव्ध 
गयाईएको । 

१०.३ सूचना अनधकायीहरुको हववयण : मस जजल्राका सवै सयकायी तथा साववजननक 
ननकामका सूचना अनधकायीहरुको सम्ऩकव  हववयण जजल्रा प्रशासन कामावरमको 
Website भा याजिएको छ । 

  हवस्ततृ हववयण  https://daookhaldhunga.moha.gov.np/page/ja-l-l-sa-tha-ta-va-bha-na-na-

saraka-ra-ka-ra-ya-lyahara-ma-ka-ra-yarata-sa-cana भा हेनव तथा डाउनरोड गनव 
सहकनेछ । 

http://www.daookhaldhunga.moha.gov.np/
https://daookhaldhunga.moha.gov.np/page/ja-l-l-sa-tha-ta-va-bha-na-na-saraka-ra-ka-ra-ya-lyahara-ma-ka-ra-yarata-sa-cana
https://daookhaldhunga.moha.gov.np/page/ja-l-l-sa-tha-ta-va-bha-na-na-saraka-ra-ka-ra-ya-lyahara-ma-ka-ra-yarata-sa-cana

