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सूचनाको हक सम्बन्धी  ऐन २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम 
प्रस्तुत गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् दाचुालासंग सम्बन्धन्धत 

स्वत: प्रकाशन  

(Pro-active Disclosure) 

आ.व. २०७९/८० 

(सावािननक गरिएको अवधि:- २०७९।०४।०१-२०७९।०६।३१ सम्म) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्  दाचुाला  
फोन:- ०९३-४२०१३३ 

E-Mail:- daodarchula@moha.gov.np 

Web:  www.daodarchula.moha.gov.np
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सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम प्रसु्तत गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् 
दाचुालासंग सम्बन्धन्धत स्वत:प्रकाशन  

(Pro-active Disclosure) 

 

 

 

१. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्  दाचुालाको स्वरुप ि प्रकृनत: 
 

 जिल्लामा शान्ति, सरुक्षा र सुव्यवस्था कायम गरी िनताको िीउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गनुु जिल्ला प्रशासन 
कायाुलयको मुख्य कायु हो । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले जिल्लाको शान्ति र व्यवस्थालाई प्रभाावकारी ुपममा संाालन गनु 
तथा जिल्लाको सामान्य प्रशासन संाालन गनु प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्ला प्रशासन कायाुलय रहने साथै जिल्ला प्रशासन 
कायाुलयको प्रमुख प्रशासकीय अधधकारीको ुपममा प्रमुख जिल्ला अधधकारी रहने व्यवस्था गरेको छ । जिल्लामा ववकास वनमाुण 
कायुहुपको लावग उमयुक्त वातावरण वनमाुण गनु समन्वय र सहिीकरण, ववमद् व्यवस्थामन, अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको 
आमूवति  व्यवस्थामन, सेवा प्रवाहको अनुगमन, प्राजलत कानूनमा तोककएका ववषयहुपमा न्याय वनुपमण, आधथिक अवनयधमतता एवं 
भ्रष् टााार वनयन्त्रण िस्ता कायुहुप सम्पादन गरी जिल्लामा सुशासनको प्रत्याभूावतका लावग जिल्ला प्रशासन कायाुलयको 
महत्वमूणु भूाधमका रहेको हुन्छ ।  

 
 

 

 

 

 

 

(सार्वजनिक गरिएको अर्धि:- २०७९।०४।०१-२०७९।०६।३१) 
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२. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्  दाचुालाको काम  कताव्य ि अधिकाि : 
१. जिल्लामा शान्ति व्यवस्था र सुरक्षा कायम राख् ने । 

२. नागररकता प्रमाणमत्र ववतरण गन े। 

३. MRP राहदानीको फमु संकलन तथा जसफाररस गने । 

४. नावालक मररायमत्र िारी गने । 

५. आददवासी िनिाती, दजलत जसफाररस गने । 

६. आिररक सुरक्षासम्बन्धी नीवत, योिना तथा स्थानीय स्तरमा कायुक्रमको कायाुन्वयन । 

७. हातहवतयार र खरखिानाको इिाित सम्बन्धी जसफाररस र वनयन्त्रण । 

८. ववस्फोटक मदाथु जसफाररस र वनयमन । 

९. ववदेशी नागररकको जिल्लामा उमथितस्थवत र गवतववधधको वनयमन । 

१०. सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धी कानूनको कायाुन्वयन । 

११. गैरसरकारी संघ, संस्था दता,ु नवीकरण र वनयमन । 

१२. स्थानीय प्रशासनको सञ्चालन । 

१३. बाल कल्याण तथा बाल अधधकारको संरक्षण । 

१४. भ्रष्टााार वनयन्त्रण । 

१५. कायाुलय वनरीक्षण तथा अनुगमन/सुशासन कायम । 
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१६. कल्याण धन र बेवाररसी धनको व्यवस्थामन । 

१७. धाठ्ठा, िुवा आददको वनयन्त्रण । 

१८. सावुिवनक स्थानमा अवाञ्छनीय व्यवहारको रोकथाम, मादक मदाथ,ु सावुिवनक अमराध आददको वनयन्त्रण । 

१९. ववमद् व्यवस्थामन । 

२०. जिल्ला स्तरमा सावुिवनक उ्व कायुक्रम । 

२१. मुआब्जा वनधाुरण तथा ववतरण । 

२२. मुरस्कार तथा सिाय सम्बन्धी कारवाही र जसफाररस । 

२३. जिल्ला धभात्र रहेको नेमाल सरकारको सबै सम्पत्तीको रेखदेख, सम्भार तथा ममुत गने गराउने । 

२४. लागू औषध ओसार मसार वनयन्त्रण र रोकथाम । 

२५. जिल्ला थितस्थत कारागारको व्यवस्थामन । 

२६. जिल्ला धभात्र बिार अनुगमन, वनयमन तथा वनयन्त्रण, अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आमूवति  व्यवस्थामन । 

२७. द्वन्द्व प्रभााववतको मदहाान तथा राहत ववतरण । 

२८. जिल्ला स्तरमा नेमाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको मरराालन र प्रयोग । 

२९. राधिय अनुसन्धानसँगको समन्वय सूाना सङ्कलन र ववश्लेषण । 

३०. जिल्लामा सञ्चाजलत ववकास वनमाुण कायाुमा सहयोग । 

३१. कानून बमोजिम तोककए अनुसार ववधभान् न मुद्दाको सुुप कारवाही र ककनारा गने । 

३२. अिराधिय सीमा प्रशासन । 

३३. न्याय सम्पादन सम्बन्धी कायु । 

३४. वनवाुान सम्बन्धी गृह मन्त्रालय र वनवाुान आयोगको आदेश वनदेशन कायाुन्वयन । 

३. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्  दाचुालाको स्वीकृत दिबन्दी नवविण ि कार्ानवविण : 
कमाचािी दिबन्दी:- २० (कायुरत १८ िना) 

जस.नं. पद दिवन्दी संख्या पदपुनति  कैफफर्त 
१ प्रमुख जिल्ला अधधकारी १ १  

२ सहायक प्रमुख जिल्ला अधधकारी १ १  

३ नायव सुब्बा ४ ४  
४ लेखामाल १ १  

५ कम्प्युटर अमरेटर २ १ १ ररक्त 

६ खररदार ४ ४  

७ हलुका सवारी ाालक १ १  
८ कायाुलय सहयोगी ६ ६ करार 

िम्मा २० १९  
 

४. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्  दाचुालाबाट प्रदान गरिने सेवा : 
क) स्थानीर् प्रशासन तथा शान्ति सुिक्षा सम्बन्धी सेवा : 
 शान्ति सुव्यवस्थाको मा्यममबाट नागररकको िीउ धनको सुरक्षा गने । 

 अमराध हुन नददन एवं अमराध न्यूवनकरणका लावग समुदायस्तर सम्म साेवतकरणका कायुक्रम संाालन गने । 

 आम नागररकलाई मुलुकको संववधान तथा कानून बमोजिम प्राप् त हक अधधकारको वनवाुध प्रयोगको वातावरण 
बनाउने। 
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 शान्ति सुरक्षाको कायुमा सुरक्षा वनकायहुपको मरराालन गने । 

 सामाजिक ववकृवत ववसंगवतको अन्त्यका लावग सरोकारवालाहुपसंग हातेमालो गरी सभ्य, सदााारी र सरुजक्षत 
समािको वनमाुणका लावग आवश्यक सबै उमाय अवलम्वन गने । 

 समािमा शान्ति सुरक्षा कायम गनु जिल्ला थितस्थत सवै स्थानीय तह, नागररक समाि लगायत सवै 
सरोकारवालाहुपसंग सहकायु/समन्वय गने । 

 कायाुलयको दैवनक प्रशासन संाालन गने । 

 संघ संस्था दताु/नवीकरण, शाखा खोल्ने अनुमवत प्रदान, हातहवतयार नववकरण, नामसारी, स्वाधमत्व हस्तािरण। 

 वहुयात्रा अनुमवत मत्र िारी,  ताक्लाकोट प्रवेश अनुमवत मत्र िारी । 

 ववष्फोटक मदाथु प्रयोग सम्वन्धी इिाित मत्र िारी । 

 ववधभान् न व्यहोरा जशफाररस/प्रमाणणत गने । 

 सावुिवनक सम्पवत्तको अधभालेख, संरक्षण एवं व्यवस्थामन गने । 

 वनिी सुरक्षा कम्पनीहुपको संाालन अनुमवतका लावग जशफाररस गने । 

 ड्रोन उडान अनुमवत प्रदान गन,े  जस.जस-रट.भाी. क्यामेराको अनुगमन गने । 
 

ख) िाहदानी सम्बन्धी सेवा: 
 राहदानी सम्वन्धी फाराम संकलन गरी वववरण ुपिु गने, केन्द्रमा मठाउने । 

 द्रतु सेवाका लावग जशफाररस गरी मठाउने। 

 संकलन केन्द्रमा प्राप्त राहदानी वुझी ववतरण गने । 

 राहदानीमा कुनै शंसोधन गनुु मरेमा त्म्वन्धी कायु गने। 

ग) नागरिकता सम्बन्धी सेवा: 
 वंशि/वैवादहक अंवगकृत नागररकता प्रदान गने । 

 नागररकताको प्रवतजलवम िारी गने । 

 नावालक मरराय मत्र िारी गने । 

 घरदैलोमा नै सेवा प्रदान गनु एकककृत घुन्ति सेवा जशवीर संाालन गने । 

 नागररकता सम्बन्धी अधभालेख Digitize गने । 

घ) मुद्दा तथा डा ो ुिुिी सम्बन्धी सेवा: 
 सावुिवनक शान्ति ववुपद्धको कसुर र ववशेष ऐनले तोकेका मुद्दाहुपमा शुुप कारवाही र ककनारा गने । 

 गुनासो वा ठाडो उिुरी । 

ङ) हातहनतर्ाि इिाित पत्र तथा नवीकिण सम्बन्धी सेवा: 
 हातहवतयार इिाित मत्र नामसारी, नवीकरण र स्वाधमत्व हस्तािरण । 

च) संस्था दताा तथा नवीकिण सम्बन्धी सेवा:  
 संस्था दता ु। 

 संस्था नवीकरण । 

 संस्थाको ववधान संशोधन । 

 जिल्लामा संस्थाको शाखा खोल्ने स्वीकृवत । 

छ) आपूनति  व्यवस्था अनुगमन सम्बन्धी सेवा: 
 सहि आमूवति  व्यवस्थामन सुवनश्चित गनुका लावग विार अनुगमन तथा वनयमन । 

ि) नवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी सेवा: 
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 जिल्ला ववमद व्यवस्थामन सधमवतको वैठक व्यवस्थामन । 

 ववमद् सम्वन्धी कायुयोिना वनमाुण । 

 ववमद् न्यूनीकरणका लावग तयारी । 

 ववमद् भाएको क्षवत वववरण संकलन । 

 ववमद् मीदडत भाएकाहुपलाई क्षवतमूवति  एवं राहत ववतरण तथा मुन:स्थामना । 

झ)  अख्तिर्ाि दुरुपर्ोग अनुसन्धान सम्वन्धी सेवा: 
 अथितियार दुुपमयोग सम्वन्धी उिुरी एवं वनवेदनहुप उमर छानवबन र जसफाररस। 

ञ)  द्वन्द्ध व्यवस्थापन: 
 द्वन्द्ध प्रभााववतहुपको अधभालेख व्यवस्थामन । 

 द्वन्द्ध प्रभााववत (मृतक/वेमत्ता/अंगभंाग भाई घाईते भाएका) हुपलाई राहत ववतरण ।  
ट) िाधिर् परिचर् पत्र सम्बन्धी सेवा:- 

 राधिय मरराय मत्रको वववरण संकलन गरर राधिय मरराय मत्र िारी गने ।  
 

ड) सुशासन/ सावािाननक सेवा प्रवाह सम्बन्धन्ध सेवाहरु:- 

१. सेवाग्राहीहरुको लाधग फ जिटल नागरिक व ा पत्रको सुनविा (Digital Charter System):- 

 जिल्ला प्रशासन कायाुलय दााुुलाद्वारा दडजिटल नागररक वडा मत्र,  कायाुलयको सूाना, कायाुलयको कमुाारी वववरण 
लगायत यस जिल्लाको धाधमिक, मयुटकीय के्षत्रहुप, सामाजिक अमराध सम्बन्धी िनाेतनामुलक श्रव्य दृष्य सामाग्रीहुप 
DIGITAL CHARTER SYSTEM द्वारा प्रशारण गररदै आएको छ ।  

 

२. नवपद्को समर् SMS Alert System (MOHA System) सञ्चालन:- 
  

 गृह मन्त्रालयले उमलब्ध गराएको SMS system बाट ववमद् सम्बन्धी घटना, िल तथा मौसम ववज्ञान ववभाागको मौसम 
तथा वषाु बुलेरटन सम्बन्धी िानकारी जिल्ला ववमद् व्यवस्थामन सधमवतका मदाधधकारीहुप, जिल्ला थितस्थत स्थानीय तहका 
प्रमुख/उमप्रमुख, अ्यमक्ष, उमा्यमक्ष, वडा अ्यमक्षहुप, सरकारी कायाुलयका प्रमुखहुप, जिल्ला थितस्थत गैर सरकारी वनकायहुप तथा 
मत्रकार सदहत अन्य सम्बन्धन्धत सरोकारवाला सबै व्यवक्तहुपलाई एकैमटक सूाना िानकारी गराइदै आएको छ।     
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३. सेवाग्राहीहरुको लाधग Free Wi-Fi को सुनविा:- 
 

 सेवाग्राही मैत्री कायाुलय वातावरण वनमाुणका लावग कायाुलय मररसर धभात्र Free Wi-Fi को व्यवस्था धमलाइएको छ। 
सेवाग्राहीहुपले आवश्यक रहेका कागिातहुप समेत internet को मा्यममबाट download गरी कायाुलयमा खोिेको समयमा मेश 
गनु सजिलो भाएको । साथ ैसेवाग्राहीहुपले सेवा प्रावप्तको क्रममा गनुुमने प्रवतक्षाको समय व्यवस्थामनका लावग उक्त सेवा समेत 
प्रयोग गने गरेका छन् । 

 

४. कार्ाालर्को गनतनवधिहरु कार्ाालर्को Website, Twitter, Facebook माफा त सम्प्रेषण गने गरिएको । 

 कायाुलयको सूाना, समााार, माजसक, अधुवावषिक र वावषिक प्रगवत वववरण, वावषिक प्रकाशन, कायुयोिना, 
िानकारीहुप कायाुलयको वेबसाईट www.daodarchula.moha.gov.np, Facebook page: www.facebook.com/ 

daodarchula, Twitter: @daodarchula, सूाना Moha SMS System माफुत वनयधमत ुपममा अद्यावधधक गरर सावुिवनक 
गने गररएको छ । जिल्ला थितस्थत स्थानीय तहको वेबसाईट समेत कायाुलयको वेबसाईटमा जलङ्क गरर राणखएको साथै नागररक 
वडा मत्र समेत कायाुलयको वेवसाईटमा राणखएको छ । 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को Website: https://daodarchula.moha.gov.np/ 
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जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को Facebook Page: https://www.facebook.com/daodarchula/ 

 
जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को Twitter Page: https://twitter.com/daodarchula 
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५. CCTV Camera:- 
 

अमराध वनयन्त्रण र शान्ति सुरक्षा कायम गनु ववद्युतीय उमकरणको प्रभाावकाररता बढाउने, CCTV/Camera को प्रयोगलाई 
प्रो्ाहन र व्यवथितस्थत गने उद्देश्यका साथै कायाुलयको सुरक्षा प्रयोिनाथु  कायाुलयमा 6 Tera Byte क्षमता सदहतको ८ वटा 
Camera िडान गरर सञ्चालनमा रहेको छ । सवै फाटंहुपमा भाएका काम कारवाही र कायाुलयमा आगमन/वनगुमन लगायत अन्य 
गवतववधधको Monitoring प्रमुख जिल्ला अधधकारीको कायुकक्षबाट गररने व्यवस्था धमलाइएको छ । जिल्ला थितस्थत अन्य सरकारी 
वनकाय, व्यामाररक प्रवतष्ठान, जिल्लाको प्रवेश नाकामा समेत CCTV/Camera िडानमा प्रो्ाहन गरी त्यसको अधभालेख राख् ने 
र अनुगमन गने गररएको छ ।  

 

६. सहार्ता कक्ष (Help Desk) सञ्चालन:-  
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 सेवा प्रवाहको ववषयमा सेवाग्राहीहुपलाई सहयोग गनु सहयोग कक्ष (Help Desk) को व्यवस्था गररएको । नागररक वडा 
मत्र मढ्न निान् ने र सेवा जलन मदहलो मटक कायाुलयमा आउने सेवाग्राहीका लावग सहायता कक्षको मा्यममबाट सेवा जलन सहि 
भाएको माइएको छ ।  

 
 

७. सबै कार्ाालर्हरुमा सुचना अधिकािी तथा गुनासो सुन्द् ने अधिकािीको व्यवस्था गरिएको:- 
 

 सुशासन (व्यवस्थामन तथा संाालन) ऐन २०६४ र वनयमावली २०६५ बमोजिम सावुिवनक वनकायबाट सम्पाददत 
कृयाकलामका सम्वन्धमा सरोकारवालाहुपलाई सहि ढंगले सूाना उमलव्ध गराउन र सेवाका सम्बन्धमा कुनै उिुरी वा गुनासा 
भाए त्म्बन्धमा सम्बोधन गनु सबै सरकारी वनकायहुपमा सूाना अधधकारी र गुनासो सुन् ने अधधकारी तोकी सबु साधारणले 
िानकारी माउने गरी फोटो र सम्पकु नं. सदहतको वववरण कायाुलयमा टांस् न वनदेशन ददइए बमोजिम सबै कायाुलयहुपले उक्त 
व्यवस्था गरेका छन । 
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८. नविुनतर् हाजििी (E-attendance) सञ्चालन:- 

 यस कायाुलयमा कायुरत कमुाारीहुपको उमथितस्थवतलाई वनयधमत एवं वनयमन गनु ववद्युतीय हाजिरी प्रणाली (E-

Attendance Device) सेट धमवत २०७३।०३।२७ देणख िडान गरी वनयधमत ुपममा ववद्युतीय हाजिरी प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको  
छ। यसबाट कमुाारीको समयमालनामा प्रभाावकाररता ल्याएको छ । कोधभाड-१९ को संक्रमणको िोणखम उच्च भाएको समयमा 
मेजशनद्वारा हाजिरी जलने काम बन्द भाई हाल कोधभाड-१९ संक्रमणको दोस्रो लहरको िोणखम न्यूनीकरण भाएको हुँदा उक्त मेजशन 
संाालनमा आई दैवनक हाजिरी जलने गररएको ।  

९. प्रनतक्षालर्को व्यवस्था: 
 कायालुय मररसरमा रहेको प्रवतक्षालयमा धासो मौषममा न्यानो हुने गरी झ्याल तथा ढोकाको व्यवस्था छ । जिल्लाको 
समग्र ववशेषता झल्कने गरी ववधभान् न दृष्य सामाग्रीहुप राणखएको छ । साथै प्रवतक्षालय धभात्र सेवा प्राप्प् तका लावग आवश्यक मने 
सूाना, फारम, वनवेदन लेख् नका लावग कागि, कलम, स्याम्प याड लगायतका सामाग्रीहुप व्यवस्थामन गररएको छ । साथै 
प्रवतक्षालयमा सेवाग्राहीहुपको लावग शुद्ध वमउने मानीको व्यवस्था गररएको छ ।  
५. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्  दाचुालामा िहेका फााँट ि जिम्मेवाि अधिकािी : 
 

जस.नं. फााँटको नाम जिम्मेवाि अधिकािी पद फोटो सम्पका  न. स्थार्ी/किाि 
१ प्र.जि.अ. कक्ष दीघुराि उमा्यमाय प्र.जि.अ. 

 

9858727777  

२ स.प्र.जि.अ. कक्ष हेमिी साउँद स.प्र.जि.अ. 

 

9840527753  

३ मुद्वा तथा हातहवतयार, संघ संस्था 
दताु, मत्र मकत्रका दताु फाँट 

वासुदेव ववष्ट ना.सु. 

 

9848781051 स्थायी 

४ ववमद् व्यवस्थामन फाँट राम राि मि ना.सु. 

 

9841052046 स्थायी 

५ नागररकता फाँट गोमाल जसिंह बोहरा ना.सु. 

 

9849593260 स्थायी 

६ राहदानी फाँट वनमुला मोखरेल ना.सु. 

 

9868573019 स्थायी 
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जस.नं. फााँटको नाम जिम्मेवाि अधिकािी पद फोटो सम्पका  न. स्थार्ी/किाि 
७ राहदानी फाँट राकेश जसिं ह ठगुन् ना खररदार 

 

9849941011 स्थायी 

८ लेखा फाँट धमुराि भाट्ट लेखामाल 

 

9869848781 स्थायी 

९ कम्प्युटर फाँट मोहन दत्त भाट्ट क.अ. 

 

9848844120 स्थायी 

१० स्थानीय प्रशासन तथा शान्ति 
सुरक्षा फाँट 

सागर दत्त िोशी  खररदार 

 

9848875620 स्थायी 

११ ववमद व्यवस्थामन फाँट हररश काकी खररदार   स्थायी 
१२ राधिय मरराय मत्र फाँट यशोदा िोशी क.अ. 

 

9868738371 सेवा करार 

१३ नागररकता फाँट धमना बम जसिंह स.क.अ. 

 

9848840586 वतिंकर सडक 
योिनाबाट काि 
(सेवा करार) 

१४  महेश भाट्ट ह.स.ाा. 

 

9848711444 सेवा करार 

 

कार्ाालर् सहर्ोगी 
जस.नं. नाम थि पद फोटो सम्पका  नं.  
१३ उमेश अवस्थी का.स. 

 

9868352801 सेवा करार 
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१४ नन्दा देवी भाट्ट का.स. 

 

9848709575 सेवा करार 

१५ मदम जसिं ह बडाल का.स. 

 

9749523284 सेवा करार 

१६ रधमता ठेकरे का.अ. 

 

9868777040 सेवा करार 

१७ सिुन ओखेडा का.स. 

 

9848799419 सेवा करार 

१८ नरेन्द्र जसिं ह महरा का.स. 

 

9865739541 ज्यालादारी  
(राधिय मरराय मत्र शाखा) 

 

 

६. सेवा प्राप् त गना लाग् ने दसु्ति ि अवधि :- 
 

जस.नं. प्रदान गरिने सेवा लाग् ने दसु्ति रु लाग् ने अवधि कैफफर्त 

१ वंशिको आधारमा नेमाली नागररकताको प्रमाण मत्र ववतरण ुप. १०/– को रटकट प्रकक्रया मुगेकै ददन  

२ नागररकताको प्रवतजलवम ववतरण ुप. १५/– को रटकट प्रकक्रया मुगेकै ददन  

३ वैवादहक अंवगकृत नागररकताको प्रमाण मत्र ववतरण ुप. १०/– को रटकट प्रकक्रया मुगेकै ददन  

४ राहदानी फाराम सकंलन ुप. ५,०००/– साधारण   
ुप. १०,०००/–हराएको राहदानी वामत 

प्रकक्रया मुगेकै ददन  

५ राहदानी ववतरण, नागररकता अधभालखे – तुुपि  

६ गुनासो वा ठाडो उिुरी ुप. १०/– को रटकट यथाशीघ्र  

७ नाम, थर उमेर आदद प्रमाणणत ुप. १०/–  को रटकट  प्रकक्रया मुगेकै ददन  

८ संस्था दताु ुप. १,०००/– प्रकक्रया मुगेकै ददन  

९ संस्था नवीकरण ुप. ५००/–   प्रकक्रया मुगेकै ददन  

१० संस्थाको ववधान संशोधन ुप. १०/– को रटकट  प्रकक्रया मुगेकै ददन  

११ जिल्लामा संस्थाको शाखा खोल्ने स्वीकृवत ुप. १०/– को रटकट  प्रकक्रया मुगेकै ददन  

१२ दजलत, आददवासी/िनिाती जसफाररस ुप. १०/– को रटकट प्रकक्रया मुगेकै ददन  

१३ मत्रमकत्रका दताु दैवनक ुप. १,०००/– 

साप्तादहक ुप. ५००/– 

माजक्षक ुप. ३००/–  

प्रकक्रया मुगेकै ददन  
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माजसक ुप. २००/–  
१४ छामाखाना दताु ुप. १,०००/– प्रकक्रया मुगेकै ददन  

१५ हातहवतयार नामसारी ुप. १,०००/– प्रकक्रया मुगेकै ददन  

१६ हा.ह. जिल्ला धभात्रको नवीकरण ुप. १००/– प्रकक्रया मुगेकै ददन  

१७ हा.ह. नेमाल भाररको नवीकरण ुप. ५००/– बारबोर  प्रकक्रया मुगेकै ददन  

१८ क्षवतमूवति  एवं राहत ववतरण ुप. १०/– को रटकट प्रकक्रया मुयाुएर  

१९ ववष्फोटक मदाथु ईिाित-मत्र ुप. १०/– को रटकट प्रकक्रया मुयाुएर  

२० ववष्फोटक मदाथु ईिाित-मत्र नववकरण ुप. ५०/– प्रकक्रया मुगेकै ददन  

 

७. ननणार् गने प्रफिर्ा ि अधिकािी : 
क) ननणार् गने प्रफिर्ा : सरकारी वनणुय प्रकक्रया सरलीकरण वनदेजशका, २०६५ एवं साूनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ 

लगाएत प्राजलत कानून बमोजिम । 

ख) ननणार् गने अधिकािी : 
 प्रमुख जिल्ला अधधकारी । 

 सहायक प्रमुख जिल्ला अधधकारी: प्रमुख जिल्ला अधधकारीवाट अधधकार प्रत्यायोिन भाए बमोजिम   
 

८. ननणार् ुपि ुिुिी सुन्द् ने अधिकािी : प्राजलत कानून बमोजिम । 

९. सम्पादन गिेको कामको नवविण : (२०७९।०४।०१-२०७९।०६।३१ सम्म) 

 

ि. 
सं. 

कामको नवविण संख्या िम्मा कैफफर्त 
पुरुष महहला 

१ नागरिकता नवतिण वंशि   ६४६ ६७० १३१६  
वैवाहहक अंधगकृत - ५ ५  

२ प्रनतजलनप नागरिकता नवतिण - - १९१९  
नागरिकता परित्याग - - - 

 नागरिकता िद्द - - -  
३ िाधिर् परिचर् पत्र नवविण दताा संख्या ११९५ ६८५ १८८०  
४ नावालक परिचर् पत्र िािी ४ १ ५  
 
६ 

नवद्युतीर् िाहदानी फािाम संकलन  १५ २ १७  
कार्ाालर्मा प्राप्त नवद्युतीर् िाहदानी मदहलो लोड-६१ िना, दोस्रो लोड-२० 

िना गरी िम्मा ८१ िना 
 

िाहदानी नवतिण गरिएको संख्या १०८ १५ १२३  
७ हातहनतर्ाि ननवकिण   १४  

हाहनतर्ाि नामसािी   ३  
८ संघ संस्था दताा   ५  
९ संघ संस्था ननवकािण   १७  
११ अहदवासी  िनिाती प्रमाणणत   ९  

दजलत प्रमाणणत   ६०  
नाम थि प्रमाणणत   ५५  
िन्मधमनत प्रमाणणत   २  
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१२ व्यहोिा प्रमाणणत/जसफारिस   ११  
१३ कार्ाालर् प्रमुखहरुको वैडक   ३  
१५ नवनवि वैडक   १४  
१६ नवपद् व्यवस्थापन बैडक संख्या   ३  
१७ जिल्ला सुिक्षा सधमनत बैडक   १०  
१८ जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को स्टाफ बैडक    ३  
२० सूचना अधिकािीहरुको वैडक   २  
२२ मुद्दा सम्बन्धी नवविण     

हालसम्मको कुल मुद्दा दताा   ३५  
मुद्दा फर्छ्यौट   ६  
मुद्दा फर्छ्यौट बााँकी   २९  

 मादक पदाथा िक्सी सेवन    ११ िना ुप. १०००/- का दरले ११ िना 
व्यवक्तुपलाई िम्मा ुप. ११०००/- 
िररवाना गरर रािश्व बैंक 
दाणखला गररएको  

 डा ो ुिुिी ननवेदन दताा   ३० ववषयगत ठाडो उिुरी र सबै 
गुनासाहुपको सम्बोधन भाई 
कायाुन्वयनका लावग सम्बन्धन्धत 
वनकायलाई मत्रााार गररएको । 

२३ बिाि अनुगमन   ३  
२४ नवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी नवविण 

धमवत २०७९।०५।२४ गते राती मरेको अवबरल भाारी बषाु संगै आएको बाढी, मदहरोका कारण यस जिल्लाको महाकाली 
नगरमाजलका र नौगाड गाउँमाजलकामा भाएको भाौवतक तथा मानवीय क्षतीको वववरण 
नौगा  गा ाुँपाजलकामा भएको क्षनतको नवविण 

क्षनत नवविण संख्या कैफफर्त 
मृत्यु भाएका 
घाईते व्यवक्तहुप  
मूणु ुपममा घर क्षवत भाएका व्यवक्तहुपको वववरण  
आंजसक ुपममा क्षवत र िोणखममा रहेका मररवार संख्या राहत 
ववतरण मररवार संख्या  

- ३ िना 
– ५ िना 
– २२ िना 
– ४७ िना 
– ५५ मररवार 

 

महाकाली नगिपाजलकामा भएको क्षनतको नवविण 
क्षनत नवविण संख्या कैफफर्त 

मृत्यु भाएका-  
वेमत्ता भाएका व्यवक्तको संख्या  
घाईते व्यवक्तहुप  
मूणु ुपममा घर क्षवत भाएका व्यवक्तहुपको वववरण  
घर उच्च िोणखममा रहेका मररवार संख्या  
घर संभााववत िोणखममा रहेका मररवार संख्या  

३ िना 
९ िना 
५ िना 
– ६७ िना 
– १७ िना 
– ५७ िना 
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क्षवत भाएका ववद्यालय  
क्षवत भाएका संस्था/फमु संख्या  
क्षवत भाएका सवारी साधनहुपको संख्या  
क्षवत भाएका घट्टको संख्या क्षवत भाएका  
खानेमानी योिना  
क्षवत भाएका व्यवसायको संख्या  
भााडामा बस्ने व्यवक्तहुपको क्षवतको संख्या  

– ६ ववद्यालय 
– ८ संस्था/फमु 
– ८ सवारी साधन 
– २० घट्ट 
– ३१ खानेमानी योिना 
– १२ व्यवसाय 
- १४ व्यवक्त 

मनसुन िन्य ववमद प्रभााववत वनिी आवास मुनवनिमाुण तथा मुनस्थाुमना अनुदान कायुववधध २०७७ बमोजिम राधिय ववमद 
िोणखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थामन प्राधधकरणबाट यस जिल्लाको ववधभान्न स्थानीय तह अिगुत आ.व. २०७७/०७८ मा 
ववमद वमदडत लाभाग्राही कायम भाएका १०७ िना लाभाग्राही म्यमे मुनथाुमनाका १५ िना र मुनवनिमाुणका ३६ िना गरी िम्मा 
५१ िना लाभाग्राहीहुपलाई अस्थायी आवास वनमाुण िग्गा खररद घर वनमाुण कायुका लावग मदहलो ककस्ता बामत िम्मा ुप. 
३८,२,०००/- रकम कोलेवनका माफुत वनिहुपको बैंक खातामा उमलब्ध गराईएको । दोस्रो र अन्तिम ककस्ता उमलब्ध गराउन 
आवश्यक कारवाही भाईरहेको । 
साथै गत आ.व. २०७८/०७९ मा यस जिल्लाका ववधभान्न स्थानीय तह अिगुतका जिल्ला ववमद् व्यवस्थामन सधमवतबाट 
कायम भाएका ५९० लाभाग्राही म्यमे वनिी आवास ममुा, प्रबलीकरण, मुनवनिमाुण तथा मुनस्थाुमन एवं अनुदान व्यवस्थामन 
सम्बन्धी ववद्युतीय प्रणाली NDRRMA Reconstruction MIS मा धमवत २०७९।०३।२१ सम्ममा सभेा भाई जिल्ला ववमद् 
व्यवस्थामन सधमवतबाट समेत वनणुय तथा स्वीकृत भाई लाभाग्राही कायम भाएका यस जिल्ला अिगुतका ववधभान्न स्थानीय 
तहका लाभाग्राहीहुपलाई मुनस्थाुमन, मुनवनिमाुण तथा अस्थायी आवास वनमाुण कायुका लावग राधिय ववमद् िोणखम 
न्यूनीकरण तथा व्यवस्थामन प्राधधकरण काठमाण्डौंको ा.नं. १४१४, धमवत २०७९।०३।१६ मत्रबाट मदहलो ककस्ता वामत ुप. 
१,६९,१२,५००/- र प्राधधकरणको ा.नं. १५२३, धमवत २०७९।०३।३० को मत्रबाट दोस्रो र अन्तिम ककस्ताका लावग थम रकम ुप. 
११,२९,७२,५००/- प्राप्त भाई आम्दानी बाँधधएको ववमद वमदडत लाभाग्राहीहुपलाई सम्प्झौता अनुसार कोलेवनका माफुत 
वनिहुपको बैंक खातामा अनुदान रकम उमलब्ध गराउन आवश्यक गृह कायु भाईरहेको ।  

२५ 
 

लेखा िािस्व नवविण     
कम्पनी िजििेशन दसु्ति   १४,८५०।-  
हातहनतर्ािको इिाित पत्र दसु्ति   १,११,१२५।-  
िाहदानी शुल्क    १,४५,०००।-  
पिीक्षा शुल्क   -  
प्रशासननक दण्ड  िरिवाना ि िफत   ४४,५००।-  
न्याधर्क दण्ड  िरिवाना ि िफत   ३,१८,३०२।-  
सिकािी सम्पत्तीको नविीबबाट प्राप् त िकम   -  

िम्मा    ६ ३३ ५००।-  
 
बजार अनगुमन प्रगति वििरण:- 
जजल्ला प्रशासन कार्ाालर् दार् ुालाको तनर्तमि बजार अनगुमन कार्ा अन्िगाि महाकाली नगरपातलका, 
घरेल ु िथा साना उद्योग कार्ाालर्, उद्योग बाजणज्र् संघ, सरुक्षा तनकार् र स्थानीर् पत्रकार सजममतलि 
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संर्कु्त बजार अनगुमन सतमतिले र्स जजल्लाको महाकाली नगरपातलका िडा नं. ४ खलंगा बजारका 
थोक िथा खदु्रा पसलहरुको छड्के अनगुमन ग र िपजशल बमोजजमका कार्ाहरु ग रएको छ।   
िपतसल 
जस.नं. स्थानीर् 

तह/बिार 

के्षत्र 

अनचगमन 

गररएको जमजत 

अनचगमन 

गररएका 

पसलहरु 

िफत/नष्ट गररएको सामग्री तथा 

अंदािी मचल्र्  

िररवाना जनदेशन गररएको जवषर् 

१ महाकाली 

न.पा. वडा नं. 

४ खलंगा 

बजार क्षेत्र 

२०७९।०६।०६ १५ वटा 

पसलहरु 

१. चिउरा १० प्याकेट (१ के.जी.) 

२. ल्याकटोचजन १ प्याकेट (१ के.जी.) 

३. नमचकन ८ प्याकेट  

४. चबसकुट १ प्याकेट  

५. चियापत्ती १९ प्याकेट (१०० ग्राम) 

६. ज्वानो १५ प्याकेट (१०० ग्राम) 

७. सौंफ १ प्याकेट  (२५० ग्राम) 

८. टफी २ प्याकेट (२५० ग्राम) 

९. चमक्स मसाला- १ प्याकेट  

१०. धचनया पाउडर ९ प्याकेट (२५० ग्राम) 

११. चकटकेट िोकलेट ४० चपस  

१२. चपठो – २० के.जी. 

१३. मह- २ चडब्बा (१/२ के.जी.) 

१४. चगफ्ट खजाना – ४ बट्टा  

१५. दाल ४ कट्टा (१ चक्वन्टल) 

१६. ब्रेड- २ प्याकेट  

१३ वटा 

पसलहरुलाई रु. 

२४,०००/- 

पसलहरुमा सरसफाईको 

मापदण्ड परुा नगन,े 

मलु्यसिूी, साईन बोडड, 

पसल दर्ाड नगरी संिालन 

गने चवके्रर्ाहरुलाई दर्ाड 

गने, वील चबजक नराख् न े

पसलहरुलाई मापदण्ड 

पालना गनड चनदशेनका साथै 

उपभोक्ता हक चहर् संरक्षण 

र्था चवक्रीकर्ाडको दाचयत्व 

बारे सिेर् गराईएको ।  

िम्मा 
१५ 

पसलहरु 

रु. ३१,६२०/- 

(एकतीस हिार छ सर् बीस मात्र) 
रु. २४,०००/-  

२ महाकाली 

न.पा. वडा नं. 

४ खलंगा 

बजार क्षेत्र 

२०७९।०६।०७ १५ वटा 

पसलहरु 

१. चबसकुट - ६२ चपस  

२. चमक्स मसाला - १५ सानो चपस    

३. चपठो – २० के.जी. 

४. जसु - ३ बोर्ल (१ चल.) 

५. जसु – २५ सानो पाउि  

६. र्ोरी रे्ल – ७ चल. 

७. सोयाबीन रे्ल – ४ चल. 

८. मैदा – १ चक्वटल 

९. मेथी – १ चपस (५० ग्राम) 

१०. चमट मसाला – ४८ चपस (५० ग्राम) 

११. पापड – १. के.जी. 

१२. सब्जी मसाला – ६ चपस (५० ग्राम) 

१३ वटा 

पसलहरुलाई रु. 

९,५००/- 

पसलहरुमा सरसफाईको 

मापदण्ड परुा नगन,े 

मलु्यसिूी, साईन बोडड, 

पसल दर्ाड नगरी संिालन 

गने चवके्रर्ाहरुलाई दर्ाड 

गने, वील चबजक नराख् न े

पसलहरुलाई मापदण्ड 

पालना गनड चनदशेनका साथै 

उपभोक्ता हक चहर् संरक्षण 

र्था चवक्रीकर्ाडको दाचयत्व 

बारे सिेर् गराईएको ।  

 

िम्मा 
१५ 

पसलहरु 

रु. १४,६६५/- 

(र्ौध हिार छ सर् पैसठ्ठी मात्र) 
रु. ९,५००/-  

बजार अनगुमन ग रएका िस्िीरहरु 
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20                                        जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, दार्चाला   
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विपद्को समर्मा उद्धार, राहि वििरण र सहजीकरण ग रएको िस्िीरहरु 

र्स जजल्लाको महाकाली नगरपातलका र नौगाड गाउँपातलकामा तमति २०७९।०५।२४ गिे रािी 
परेको अतबरलका कारण आएको बाढी, पवहरोमा परेका व्र्जक्तहरुलाई उद्धार कार्ामा खविएको खोज 
िथा उद्धार िोलीले विपद वपतडि घाईिेहरुलाई उद्धार गरी विस्थावपि भएका प रिारहरुलाई राहि समेि 
वििरण गरेका िस्िीरहरु। विपदको समर्मा उद्धार, राहि, सहजीकरण लगार्िका कृर्ाकलापहरुको 
र्थाथा िथा िास्िविक अभ्र्ास कार्ा ।     

१- नौगाड गाउँपातलकाका विपद वपतडि व्र्जक्तहरुलाई औषधी उपर्ारका लातग सवुिधा समपन्न 
अस्पिालमा लैजान हेतलकप्िरद्वारा उद्धार ग रएको। 
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२- र्स जजल्लाको महाकाली नगरपातलका जस्थि लास्कु खोलामा अस्थार्ी पूल तनमााण कार्ा 
समपन्न । 
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३- र्स जजल्लाको महाकाली नगरपातलकाका बाढी पीतडिहरुलाई राहि रकम वििरण 
कार्ाक्रम।  

 

४-दार् ुालाको महाकाली नगरपातलका जस्थि लास्कु खोलाको किान रोक्न ििबन्ध तनमााण कार्ा 
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५- द्योग िाजणज्र् िथा आपूतिामन्त्री श्री ददलेन्द्रप्रसाद बडूज्रू्को उपजस्थतिमा जजल्ला विपद् व्र्िस्थापन सतमतिको 
कलस्िर बैठक 

 

 

१०. सूचना अधिकािी ि प्रमुखको नाम ि पद : 
क) कार्ाालर् प्रमुख : 

 नाम: दीघुराि उमा्यमाय 

 पद: प्रमुख जिल्ला अधधकारी 
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ख) सूचना अधिकािी :  
 नाम: हेमिी साउँद 

 मद: सहायक प्रमुख जिल्ला अधधकारी 
 

११. ऐन  ननर्म  नवननर्म वा ननदेजशकाको सूची : 
 स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ 

 नेमाल नागररकता ऐन, २०६३ 

 ववमद न्यूवनकरण तथा व्यवस्थामन ऐन २०७४ 

 लागु औषध (वनयन्त्रण) ऐन, २०३३ 

 हातहवतयार तथा खरखिना ऐन, २०१८ 

 आवश्यक मदाथु वनयन्त्रण (अधधकार) ऐन, २०१७ 

 आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२ 

 भ्रष्टााार वनयन्त्रण ऐन, २०५९ 

 अथितियार दुुपमयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ 

 राहदानी ऐन, २०२४ 

 सावुिवनक सुरक्षा ऐन, २०४६ 

 संस्था दताु ऐन, २०३४ 

 िग्गा प्रावप्त ऐन, २०३४ 

 सुशासन (व्यवस्थामन तथा संाालन) ऐन, २०६४ 

 सूानाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ 

 सूानाको हक सम्वन्धी वनयमावली, २०६५ 

 नेमाल नागररकता वनयमावली, २०६३ 

 राहदानी वनयमावली, २०६७ 

 संस्था दताु वनयमावली, २०३४ 

 वववाह दताु वनयमावली, २०२८ 

 हातहवतयार तथा खरखिना वनयमावली, २०२८ 

 सुशासन (व्यवस्थामन तथा संाालन) वनयमावली, २०६५ 

 ववमद् िोणखम व्यवस्थामन राधिय रणनीवत, २०६६ 

 नागररकता प्रमाणमत्र ववतरण कायुववधध वनदेजशका, २०६८ 

 ववमद् मवूुतयारी तथा प्रवतकायु योिना तिुुमा मागुदशुन, २०६८ 

 प्रकोम मीदडत उद्दार र राहत सम्वन्धी मामदण्ड, २०६४ 

 गृह मन्त्रालय र अिगुत कायुरत कमुाारीहुपको आाारसंदहता, २०६९ 

 गृह प्रशासन सुधार कायुयोिना योिना, २०७४ 

 जिल्ला स्तरीय ववधभान्न कायुयोिनाहुप 

१२. आम्दानी  खचा तथा आधथिक कािोवाि सम्वन्धी अद्यावधिक नवविण : 

नवविण िकम रु कैफफर्त 

कम्पनी िजििेशन दसु्ति १४,८५०।-  

हातहनतर्ािको इिाित पत्र दसु्ति १,११,१२५।-  

िाहदानी शुल्क  १,४५,०००।-  

पिीक्षा शुल्क -  

प्रशासननक दण्ड  िरिवाना ि िफत ४४,५००।-  

न्याधर्क दण्ड  िरिवाना ि िफत ३,१८,३०२।-  

सिकािी सम्पत्तीको नविीबबाट प्राप् त िकम -  

िम्मा  ६ ३३ ७७७।-  
 

१३. सूचनाको हक अिगात सूचनाको हक माग् ने ि पाुनेको नवविण :  
 स्थानीय सञ्चार मा्यमम/मत्रकारहुपसंग वनयधमत ुपममा भेाटघाट, अिकक्रि या हुने गरेको । 

सूचनाको हक सम्बन्धी ननर्मावली २०६५ को ननर्म ५ को ुपननर्म ३ बमोजिमको थप नवविण:- 

१. अधघल्लो आ.व. मा सावािननक ननकार्ले कुनै कार्ािम वा आर्ोिना संचालन गिेको भए सोको नवविण । 

 यस कायाुलयको प्रशासकीय भावन वनमाुण कायुका लावग वनरातेश्वर िागृवत वनमाुण सवेासंग सम्प्झौता गई वनमाणु 
कायु भाईरहेको । ुप. ६,७४,५९,२१०।३९ (म.ुअ. कर र कने्टनिेन्सी बाहेक) मा ठेक्का स्वीकृत भाएको उक्त वनमाुण 
कायुको समयावधध २०७८।०५।१९ सम्म रहेको । वनमाुण कायु सम्प्झौता भाएको समयावधध धभात्र सम्पन् न नभाएको हुँदा 
गृह मन्त्रालयको वनणुयानुसार थम १ वषुका लावग उक्त वनमाुण कायुको समयावधध थवमएको । 

२. सावािननक ननकार्को बेभसाईट भए सोको नवविण । 



26                                        जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, दार्चाला   

Website:- www.daodarchula.moha.gov.np 

Facebook Page:- www.facebook.com/daodarchula 

Twitter account:- @daodarchula 

 सावुिवनक वनकायले प्राप्त गरेको कायुक्रम र सोको प्रगवत प्रवतवेदन । 

 सावुिवनक वनकायले ववगि करण तथा संाालन गरेको सूानाको नामावली र त्यस्तो सूाना संरक्षण गनु तोककएको 
समयावधध । 

 सावािननक ननकार्मा पिेका सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन ि सो ुपि सूचना हदइएको नवषर्:- जलणखत ुपममा 
सूाना माग नभाएको । 

३. सावािननक ननकार्का सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका भए सोको नवविण । 

 यस कायाुलयका सावुिवनक गनुु मने सम्पूणु सूानाहुप यस कायाुलयको Website, Facebook Page र Twitter 

माफुत उमलब्ध गराईएका छन् । 
 


