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प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री तुलसीराम सेडाई 

सम्पकक  नं. :- ९८५२६०७७७७ 

सचूना अधिकारी श्री देवी चरण फुएँल 

सम्पकक  नं. :- ९८५२६८१८६० 
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इराभ जिल्राको साभान्म ऩरयचम  ्

 नेपालको सदुरूपरू्वको मध्य पहाडी भ–ूभागमा ाऄर्स्थथत ाआलाम स्जल्ला प्राकृस्तक र भौगोस्लक रुपले ाऄत्यन्त 

रमणीय छ । स्िशषे  गरी ाआलाम स्जल्लालााइ ७ ‘ाऄ’ (ाऄदरु्ा , ाऄलैंची, ाअल,ु ाऄस्ललसो, ओलन, 

ाऄकिरेखोसावनी,ाऄथोडक्स स्चया) ले स्चस्नन्छ । ाआलाम स्जल्लाको नामाकरण स्ललि ुभाषािाट भएको मास्नन्छ। स्ललि ु

भाषामा ‘ाआ’ भनेको ‘घमुााईरो’ र ‘लाम’ भनेको ‘िाटो’ = (ाआ लाम) ाऄथर्ा घमुााईरो िाटो भन्ने िसु्झन्छ । त्यसैगरी ाआलाम 

नामाकरणमा लाप्चा भाषाको ‘ाआलोम’ (पतु्का ाईडेको र्ा िसेको ठााँई) िाट ाईत्पस्ि भएको ाऄको जनमानसमा मत रहकेो  

छ । यसरी हदेाव यस स्जल्लाको नाम दरु् ैभाषािाट ाईपयकु्त रहकेो छ ।  

 

 आलाम जिल्लाको भौगोजलक जथिज ः 

यस स्जल्लाको परू्वतर्व  भारतको दास्जवस्लङ्ग , पस्िम तर्व  मोरङ्ग र पाँचथर स्जल्ला , दस्िण तर्व  झापा स्जल्ला र ाईिर 

तर्व  पाँचथर स्जल्लाहरु पदवछन ्। यो स्जल्ला १७०३ र्गव स्कलोस्मटर (१७१७५ ह.े) िेत्रर्लमा रै्स्लएको छ । यस 

स्जल्लाको ाऄिाांश २६.४००  दसे्ख २७.८०० ाईिरसलम र दशेान्तर ८७.४०० दसे्ख ८८.१०० परू्वसलम रै्स्लएको छ । यस 

स्जल्लामा हालसलम ४ नगरपास्लका , ६ र्टा गााँईपास्लकाका  र ८१ र्डाहरु रहकेा छन ्। यस स्जल्लाको सदरमकुाम 

ाआलाम १२९८ स्मटरको ाईचााइमा ाऄर्स्थथत छ । 

 

 हावापान ः 

समस्शतोष्ण जलर्ाय ुभएको यस स्जल्लाको औषत ाऄस्धकतम तापक्रम ाईचााइ ाऄनसुार ३१ स्डग्री से. र न्यनूतम तापक्रम 

० स्डग्री से. सलम पगु्दछ । धेरैजसो कुस्हरो र हुथसलेु ढास्कने यो स्जल्लामा िषाव याममा िढी पानी पदवछ । पयवटकीय 

दृस्िकोणले ाआलाम भ्रमणका स्नस्लत िसन्त ऋत ुर शरद ऋत ुाईिम मास्नन्छ । 

 जनसांखयााः (२०६८ सालको गणनााऄनसुार) 

       परुुषाः १४११२६ ९४८.६२ प्रस्तशत          मस्हलााः १४९१२८ ९५१.३८ प्रस्तशत 

       कूल जनसांखयााः २९०२५४                          जनघनत्र्ाः १.७० 

       लैङ्स्गक ाऄनपुाताः ९४.६                             जनसांखया िसृ्िदराः १.६४ 

 

िाज , धमम, भाषा  िा मौजलक संथकृज ः 

यस स्जल्लामा ब्राह्मण , िेत्री, स्ललि,ु रााइ, गरुुङ्ग, तामाङ्ग ाअस्दको मखुय िसोिास रहकेो छ भने धमवको ाअधारमा 

स्हन्द–ु ४४.४९% , स्करात– ३५.६१% , िौि– १५.२९% , स्क्रस्ियन– २.५०% , प्राकृत– १.३४%, ाआथलाम– ०.०८% 

र ाऄन्य– ०.७०% रहकेो छ । यहाँ नेपाली , स्ललिु, रााइ, मगर, गरुुङ्ग ाअस्द प्रमखु भाषाहरु िोल्ने गरेको पााआन्छ । यहाँका 

मौस्लक नाचहरुमा धान नाच , च्याब्रङ्ुग नाच , डलरू् नाच , मारुनी नाच , सांस्गनी नाच , िालन नाच , दमााइ नाच, लेप्चा 

नाच, रोपााइ ँजात्रा, गााइ जात्रा, भजन स्कतवन ाअस्द पदवछन ्। 

कामाारमको स्वरुऩ य प्रकृति 
 थथानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले स्जल्ला प्रशासन कायावलयको काम कतवव्य र ाऄस्धकारलााइ व्यर्स्थथत गरेको  

छ । जस ाऄनसुार स्जल्लामा शास्न्त , सवु्यर्थथा र सरुिा कायम गरी जनताको जीाईधन र थर्तन्त्रताको सांरिण गनुव यसको 
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प्रमखु कायव हो । स्जल्लामा स्र्कास स्नमावणका कायवहरु df ाईपयकु्त र्ातार्रण स्नमावण गनव समन्र्य र सहजीकरण, स्र्पद ्

व्यर्थथापन, ाअपसू्तव व्यर्थथापन, सेर्ा प्रर्ाहको ाऄनगुमन, प्रचस्लत काननूमा तोस्कए िमोस्जमका स्र्षयहरुमा न्याय 

स्नरुपण, ाअस्थवक ाऄस्नयस्मतता एर्ां भिाचार स्नयन्त्रण जथता कायवहरुको सलपादन गरी स्जल्लामा सशुासनको प्रत्याभसू्तका 

लास्ग स्जल्ला प्रशासन कायावलयको महत्र्पणूव भसू्मका रहकेो हुन्छ । 

 नेपालको र्तवमान सांरचना ाऄनसुार सांघीय सरकारको प्रस्तस्नधी  सांथथाको रुपमा प्रमखु स्जल्ला ाऄस्धकारीले 

स्जल्लाको प्रमखु प्रशासकीय ाऄस्धकारीको भसू्मका स्नर्ावह गने स्जलमरे्ारी काननूिारा स्नदशे गररएको हुन्छ । स्जल्लाको 

समग्र सरुिा स्नकायलााइ एस्ककृत र समन्र्यात्मक रुपमा सांचालन गनव स्जल्ला प्रशासन कायावलय र स्जल्ला स्थथत नेपाली 

सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र्ल नेपाल र रास्ष्िय ाऄनसुन्धान स्र्भागका स्जल्ला स्थथत स्नकायहरु स्क्रयाशील रहकेा 

छन ्। 

२. कामाारमको काभ किाव्म य अतधकाय 
 स्जल्ला प्रशासन कायावलय, ाआलामिाट सलपादन गररने प्रमखु कायवहरु  

 शास्न्त सरुिा सलिन्धी कायवहरु 

 स्जल्ला स्थथत कायावलयहरुसँग समन्र्य एर्ां ाऄनगुमन 

 नेपाली नागररकताको प्रमाण पत्र र प्रस्तस्लपी नागररकता प्रमाण पत्र जारी गने  

 राहदानी स्सर्ाररस तथा स्र्तरण कायव 

 नािालक पररचय-पत्र जारी गने तथा प्रस्तस्लपी स्दने कायव 

 रास्ष्िय पररचय-पत्रको  लास्ग स्र्र्रण दताव गने कायव  

 हातहस्तयार ाआजाजत तथा नस्र्करण सलिन्धी कायव 

 सांथथा, छापाखाना, पत्रपस्त्रका दताव, नस्र्करण र स्र्धान सांशोधन, शाखा स्र्थतार गने थर्ीकृस्त सलर्स्न्ध कायव 

 नाम, थर, ाईमरे र्रक परेको सलिन्धी स्सर्ाररस  

 िजार ाऄनगुमन सलिन्धी कायव 

 सार्वजस्नक थथानमा ाऄर्ाञ्छनीय स्क्रयाकलापहरुको रोकथाम, सार्वजस्नक ाऄपराध, ाऄर्धै मस्दरा ाअस्दको 

स्नयन्त्रण 

 स्र्पद ्जोस्खम न्यनूीकरण तथा स्र्पद ्व्यर्थथापन सलिन्धी  

 म-ुाअब्जा स्नधावरण तथा स्र्तरण सलिन्धी कायव 

 नेपाल सरकार र प्रदशे सरकारिाट तोस्कए िमोस्जमका ाऄन्य कायवहरु 

 ाऄन्य कुनै कायावलयको कायविेत्रमा नपरेका प्रचस्लत काननूले स्नदशे गरेका नेपाल सरकारका ाऄन्य कायवहरु । 
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3.  जिल्रा प्रशासन कामाारम, इराभको स्वीकृि दयफन्दी वववयण 

क्र.सॊ. ऩद शे्रणी/िह 

दयवन्दी अवस्था 
कैवपमि दयवन्दी 

सॊख्मा 
दयवन्दी 
ऩदऩूिी 

रयक्त 
दयवन्दी 

१ प्र.जि.अ. या.ऩ.प्रथभ 1 1 -  

२ स.प्र.जि.अ. या.ऩ.द्वििीम 1 1 - गहृ भन्रारम काि 

३ प्रशासकीम अतधकृि या.ऩ.ििृीम 2 2 -  

४ ना.स.ु या.ऩ.अनॊ. प्रथभ ७ ७ -  

५ रेखाऩार या.ऩ.अनॊ. प्रथभ 1 1 -  

६ कम्प्मटुय अऩयेटय या.ऩ.अनॊ. प्रथभ २ २ - १ कयाय 
७ खरयदाय या.ऩ.अनॊ.द्वििीम ४ ४ -  

८ ह.स.चा. शे्रणी वववहन २ २ -  

९ का.स. शे्रणी वववहन ७ ७ -  

     िम्पभा  27 2७ -  

4. मस कामाारमफाट प्रदान गरयन ेसेवाहरु  
थथानीय प्रशासन सलिन्धी सरे्ाहरु  

o नाम, थर, ाईमरे ाअस्द प्रमास्णत  

o नािालक पररचय पत्र सलिन्धी  

o पेन्सन सलिन्धी स्सर्ाररस  

o ाअस्दर्ासी, जनजाती, दस्लत स्सर्ाररस  

o पत्रपस्त्रका दताव 

o पाररर्ाररक स्र्र्रण प्रमास्णत  

o सहज ाअपसू्तव व्यर्थथापन ससु्नस्ित गनवको लास्ग िजार ाऄनगुमन तथा स्नयमन, सरकारी/ सार्वजस्नक 

सलपस्िको सांरिण 

o सांथथा दताव तथा नस्र्करण सलिन्धी :- 

 सांथथा दताव/नस्र्करण, सांथथाको स्र्धान सांशोधन, शाखा खोल्ने थर्ीकृस्त  

o स्र्पद ्व्यर्थथापन सलिन्धी :- 

 स्जल्ला स्र्पद ्व्यर्थथापन सस्मस्तको िैठक सांचालन तथा व्यर्थथापन  

 स्जल्ला स्र्पद ्जोस्खम न्यसू्नकरण तथा व्यर्थथापन सलिन्धी  

 िस्तको स्र्र्रण सांकलन  

 स्र्पद ्पीस्डत भएकाहरुलााइ िस्तपसू्तव एर्ां राहत स्र्तरण तथा पनू :थथापना 
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 ाऄस्खतयार दरुुपयोग ाऄनसुन्धान ाअयोग तथा ाऄन्य स्नकायिाट प्राप्त ाईजरुी ाईपर प्रारस्लभक 

छानस्र्न । 

नागररक ा सम्बन्ध  सेवाहरु 

o र्ांशजको ाअधारमा नेपाली नागररकताको प्रमाण-पत्र जारी गने  

o िैिास्हक ाऄांस्गकृत नागररकताको प्रमाण-पत्र जारी गने  

o प्रस्तस्लस्प नागररकताको प्रमाण-पत्र जारी गने  

o नागररकताको ाऄस्भलखे कलप्यटूरमा प्रस्र्ि गने  

o नागररकताको ाऄनसुचूी/ढड्डा थक्यान गरी ाऄपलोड गने  

o ाऄन्य स्जल्लािाट माग भएका नागररकता सलिन्धी ाऄस्भलखे प्रमास्णत गरी पठााईने  

o पस्तको नाम, थर र र्तन हटााइ मााआती तर्व को र्ा दोस्रो पस्तको नाम, थर र र्तन कायम गरी प्रस्तस्लस्प 

नागररकता जारी गने । 

राहदान  सम्बन्ध  

o राहदानी र्ाराम सांकलन  

o दु्रत राहदानी स्सर्ाररस  

o राहदानी स्र्तरण 

मुद्धा  िा उिुर /गुनासो सम्बन्ध  

o मिुा दताव, ियान, थनुछेक, िकपत्र, लयाद तामलेी, रै्सला लखेन तथा कायावन्र्यन लगायत मिुा 

सलर्न्धी सलपणूव कायवहरु ।  

o ठाडो ाईजरुी दताव तथा सो ाईपर कारर्ाही ।  

o हातहस्तयार नस्र्करण तथा ाऄस्भलखे व्यर्थथापन  

5. सेवा प्रवाह गने शाखा, जिम्पभेवायी य जिम्पभेवाय कभाचायी 
कोठा नं. १ 

  प्रमुख जिल्ला ऄजधकार  कक्ष - (सम्पकम  नं. ९८५२६०७७७७) 

 स्जल्लाको शास्न्त सवु्यर्थथा र सरुिा कायम गरी जनताको स्जाईधनको सांरिण, स्र्पद ्

व्यर्थथापन, सशुासन पर्िवन, सरे्ा प्रर्ाहमा समन्र्य र ाऄनगुमन, काननूल ेस्नदशे गरेका 

महत्र्पणूव प्रशासनीक एर्ां न्यास्यक स्नणवय गने ।  

कोठा नं. २ 

  सहायक प्रमुख जिल्ला ऄजधकार  कक्ष - (सम्पकम  नं. ९८५२६८५१९९) 

 कायावलयको दसै्नक प्रशासनीक कायव, नागररकता, राहदानी लगायतका पेश भएका कागजहरु 

सदर गने, स्जल्लाको शास्न्त सवु्यर्थथा र सरुिा कायम गरी जनताको स्जाईधनको सांरिण, 



5 
 

स्र्पद ्व्यर्थथापन कायवयोजना, स्जल्ला सरुिा कायवयोजना, चाडपर्व लस्ित सरुिा योजना 

तयार गने/ाऄनगुमन तथा प्रस्तरे्दन सलर्न्धी कायव ।  

 प्रमखु स्जल्ला ाऄस्धकारीिाट ाऄस्धकार प्रत्यायोजन र्ा स्नदशे भए िमोस्जमका ाऄन्य कायवहरु ।  

  

कोठा नं. ३ र ५  

 थिान य प्रशासन शाखा  

  स्र्स्भन्न स्सर्ाररस, सांथथा दताव, नस्र्करण, नािालक पररचय-पत्र लगायतका सलपणूव प्रशासनीक 

कायव सलपादन हुने । 

 मास्सक, त्रमैास्सश र िास्षवक प्रगस्त स्र्र्रण सलिन्धीत स्नकायमा पठााईने ।  

 जिम्मेवार ऄजधकार हरु 

 प्र.स्ज.ाऄ. श्री तलुसीराम सडेााइ  - ९८५२६०७७७७  

 प्र.ाऄ. श्री दरे्ी चरण रु्एलँ- ९८५२६८१८६०  

 प्र.ाऄ. श्री हरर कुमार थापा - ९८४२६३५७३४  

 ना.स.ु श्री प्रमोद गरुागााइ - ९८५२६५५६९६  

 ख. श्री कोस्र्स स्घस्मरे- ९८४४६२६३६५  

कोठा नं.  ४ 

  अजिमक प्रशासन शाखा- लखेा सलर्न्धी सलपणूव कायव गने  ।  

 जिम्मेवार ऄजधकार हरु 

 प्र.स्ज.ाऄ. श्री तलुसीराम सडेााइ  

 लखेापाल श्री महने्द्र चौहान - ९८५२६९११४७  

कोठा नं.  ६ 

  नागररक ा शाखा - नागररकता, प्रस्तस्लस्प नागररकता जारी गने ।  

 जिम्मेवार ऄजधकार हरु 

 प्र.ाऄ. श्री दरे्ी चरण रु्एलँ- ९८५२६८१८६०  

 प्र.ाऄ. श्री हरर कुमार थापा - ९८४२६३५७३४  

 ना.स.ु श्री याम िहादरु तामाङ्ग - ९८५२६८१७२१  

 खररदार श्री ाऄजुवन जांग स्सजापती - ९८५२६८००१६  

 खररदार श्री ाआन्द्रकला सिेुदी - ९८४२६३६५८०  

 क.ाऄ. श्री सन्दशे लास्मछाने - ९८४४६३०३४८  

 नागररकता सलिन्धी सरे्ा स्लन ाअाईने सरे्ाग्राहीहरुको कागज सलिस्न्धत र्डािाट तयार गरी स्जल्ला 

प्रशासन कायावलय, ाआलामको Service Delivery System (daoilam1@gmail.com) मा 
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थक्यान गरी पठााईने र नागरस्कता शाखािाट कागजात पगेु नपगेुको एकीन गरी नपगेुको कागजात थप 

गरी सरे्ा स्लन ाअाईने लयासजे सलिस्न्धत सरे्ाग्राहीको मोर्ााआल र्ा र्डा कायावलयको मलेमा प्राप्त 

भएपस्छ मात्र सरे्ा ग्राहीलााइ ाअाईने व्यर्थथा स्मलााआएको हुदँा सरे्ाग्राहीलााइ दोहोरो झन्झटिाट मकु्त 

गरााईने व्यर्थथा स्मलााइएको ।  

 थर्यम व्यस्क्त सहीछाप गनव ाईपस्थथत हुन नपने प्रकृस्तका सरे्ाहर ाअर्श्यक कागजातहरु मले मार्व त 

पठााईन लगााइ यस कायावलयका सलिर्स्न्धत शाखािाट कागजात तयार गरी मले मार्व त नै सलिस्न्धत 

व्यस्क्तको नास्जकको ठेगानामा पठााआस्दने व्यर्थथा स्मलााआएको ।  

 

कोठा नं.  ७ 

  राहदान  शाखा - राहदानी सलर्न्धी र्ाराम सांकलन, दु्रत राहदानी स्सर्ाररस, राहदानी स्र्तरण 

लगायत राहदानी सलर्न्धी सलपणूव कायव ।  

 यस ाऄस्घ स्लएको राहदानी हराएर पनु िनााईन ुपरेमा  सलिन्धीत व्यस्क्तल ेपत्रपस्त्रकामा सचुना प्रकाशन 

गनुव नपने, यस ाऄस्घ स्लएको राहदानीको सलपणूव स्र्र्रण कायावलयल ेराहदानी स्र्भागसगँ समन्र्य गरी 

र्ा कायावलयको ाऄस्भलखेिाट खोजी सलिन्धीत सरे्ा ग्राहीलााइ सहज रुपमा सरे्ा स्लने व्यर्थथा 

स्मलााआएको । 

 जिम्मेवार ऄजधकार हरु 

 प्रशासकीय ाऄस्धकृत - श्री दरे्ी चरण रु्एलँ- ९८५२६८१८६०  

 ना.स.ु श्री सरेुन्द्र स्सांह ऐरी - ९८५२६३३६६४  

 क.ाऄ. श्री गोस्िन्द श्रषे्ठ - ९८४२६३५०७२  

 

कोठा नं.  ८ 

  मुद्धा शाखा - काननू िमोस्जम यस कायावलयमा दायर हुने मिुा, ठाडो ाईजरुी र हातहस्तयार ाआजाजत 

तथा नस्र्करण र स्जन्सी सलर्न्धी सलपणूव कायव ।  

 जिम्मेवार ऄजधकार हरु 

 प्र.स्ज.ाऄ. श्री तलुसीराम सडेााइ  

 प्र.ाऄ. श्री दरे्ी चरण रु्एलँ- ९८५२६८१८६०  

 प्र.ाऄ. श्री हरर कुमार थापा - ९८४२६३५७३४  

 ना.स.ु श्री स्नत्यानन्द स्घस्मरे - ९८५२६८०९५३  

 ना.स.ु श्री सोनी रााइ - ९८४४६१४१२४  
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कोठा नं.  ९ 

  राजरिय पररचय पत्र सम्वजन्ध जववरण द ाम शाखा - रास्ष्िय पररचय-पत्र सलर्न्धी सलपणूव कायव ।  

 जिम्मेवार ऄजधकार हरु 

 प्र.स्ज.ाऄ. श्री तलुसीराम सडेााइ  

 प्र.ाऄ. श्री दरे्ी चरण रु्एलँ- ९८५२६८१८६०  

 प्र.ाऄ. श्री हरर कुमार थापा - ९८४२६३५७३४  

 दताव ाऄपरेटर श्री नमुा काकी - ९८४१४२३०९३  

 दताव सहयोगी श्री सस्न्दपा चललागााइ - ९८४२७९८००१  

6. सेवा प्राप्त गना राग्न ेदस्ियु य अवतध 
जस.नं. प्रदान गररने सेवाहरु  लाग्ने दथ ुर लाग्ने ऄवजध कैजिय  

१ र्ांशजको ाअधारमा 

नेपाली नागररकता 

प्रमाण-पत्र स्र्तरण 

रु. १० को हुलाक 

स्टकट 

कागजात परुा भएपस्छ सोही स्दन  

२ नेपाली नागररकताको 

प्रमाण-पत्रको 

प्रस्तस्लस्प 

रु. १३ को हुलाक 

स्टकट 

कागजात परुा भएपस्छ सोही स्दन  

३ िैिास्हक ाऄांस्गकृत 

नागररकताको प्रमाण-

पत्र 

रु. १० को हुलाक 

स्टकट 

कागजात परुा भएपस्छ सोही स्दन  

४ दु्रत राहदानी 

स्सर्ाररस 

दथतुर लाग्दनै कागजात परुा भएपस्छ तुरुन्तै  

५ राहदानी र्ारम 

सांकलन 

(क) रु. २५००।- (१० 

र्षव भन्दा कम ाईमेरको 

ना-िालकको हकमा) 

(ख) रु ५०००।- 

(साधारण राहदानी 

स्सर्ाररस) 

(ग) १०,०००।- 

(हराएको, कुनै 

कारणले िती भएको) 

कररि ३० दसे्ख ३५ स्दन स्भत्र राहदानी प्राप्त गनव 

सस्कने । राहदानी िस्न ाअएको जानकारी कायावलयको 

Web Site, Facebook page र सलिन्धीत 

सेर्ाग्राहीको मोिााआल (एन स्ट स्स स्सम) लयासेजमा 

हनेव सस्कन्छ । 

 

 

६ दु्रत राहदानी 

स्सर्ाररस 

रु. १० को हुलाक 

स्टकट 

स्नर्ेदन, २ प्रस्त र्ोटो र सक्कल नागररकता स्लाइ ाअए 

पस्छ तुरुन्तै  

 

७ राहदानी स्र्तरण - राहदानी स्र्भागिाट प्राप्त भएको भोस्लपल्टदसे्ख   

८ नािालक पररचय पत्र रु. १० को हुलाक 

स्टकट 

कागजात परुा भए पस्छ तुरुन्त  

९ पेन्सन सलिन्धी 

स्सर्ाररस 

रु. १० को हुलाक 

स्टकट 

कागजात परुा भए पस्छ तुरुन्त  

१० ाअस्दिासी, जनजाती, 

दस्लत स्सर्ाररस 

रु. १० को हुलाक 

स्टकट 

कागजात परुा भए पस्छ तुरुन्त  
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जस.नं. प्रदान गररने सेवाहरु  लाग्ने दथ ुर लाग्ने ऄवजध कैजिय  

११ सांथथा दताव रु. १०००।- कागजात परुा भए पस्छ सोही स्दन  

१२ सांथथा नस्र्करण लयाद स्भत्र रु. ५००।- कागजात परुा भए पस्छ सोही स्दन  

१३ सांथथा खोल्ने 

थर्ीकृस्त 

रु. १० को हुलाक 

स्टकट 

कागजात परुा भए पस्छ सोही स्दन  

१४ पत्रपस्त्रका दताव दसै्नक- रु. १०००।- 

साप्तास्हक- रु. ५००।- 

पास्िक- रु. ३००।- 

मास्सक- रु. २००।- 

कागजात परुा भए पस्छ सोही स्दन  

१५ छापाखाना दताव रु. १०००।- कागजात परुा भए पस्छ सोही स्दन  

१६ हातहस्तयार नामसारी रु. १०००।- कागजात परुा भए पस्छ सोही स्दन  

१७ हातहस्तयार नस्र्करण रु. १५०।- कागजात परुा भए पस्छ सोही स्दन  

१८ नाता प्रमास्णत रु. १० को हुलाक 

स्टकट 

कागजात परुा भए पस्छ सोही स्दन  

१९ ाऄन्य मिुा रु. १० को हुलाक 

स्टकट 

यथास्शघ्र  

२० स्र्ष्र्ोटक पदाथव 

ाआजाजत पत्र 

रु. १० को हुलाक 

स्टकट 

कागजात परुा भए पस्छ यथास्शघ्र   

२१ गनुासा र ठाडो ाईजरुी रु. १० को हुलाक 

स्टकट 

यथास्शघ्र  

 

७. जनणमय गने प्रकृया र ऄजधकार  

  प्राप्त ाईजरुी ाईपर ाअर्श्यक छानर्ीन गरी प्रमखु स्जल्ला ाऄस्धकारीिाट स्नणवय हुने ।  

 

८.  जनणमयउपर उिुर  सुन्ने ऄजधकार  

 प्रमखु स्जल्ला ाऄस्धकारीको स्नणवयाईपर स्चि निझु्ने पिल ेस्जल्ला ाऄदालत, ाआलाममा पनुरारे्दन गने 

काननूी व्यर्थथा छ । 

 

९. सम्पादन गरेको कामको जववरण 

प्रगज  जववरण (२०७७ काज मक १ ग े देजख पौष मसान्  सम्म) 

जस.नं. जववरण सखं्या 

१ नयाँ नागररकता स्र्तरण १८६२ 

२ प्रस्तस्लपी नागररकता स्र्तरण ८२३ 

३ िैिास्हक ाऄांस्गकृत नागररकता स्र्तरण ८ 

४ साधारण राहदानी र्ाराम सांकलन भएको ६०७ 

५ दु्रत राहदानी स्सर्ाररस १०८ 

६ राहदानीको राजश्व सांकलन ३२,१५,०००।- 

७ सांथथा दताव १ 

८ सांथथा नस्र्करण २७ 

९ स्र्धान सांसोधन २ 

१० शाखा स्र्थतारको थर्ीकृस्त ० 

११ छापाखाना दताव ० 

१२ पत्रपस्त्रका दताव ० 
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१३ भारतीय सेनाको पेन्सन स्सर्ाररस  १२ 

१४ र्रक स्र्र्रण प्रमास्णत ४१ 

१५ ाअस्दिासी, जनजाती, दस्लत प्रमास्णत  २६१ 

१६ नािालक पररचय पत्र स्र्तरण  ११ 

१७ हातहस्तयार दताव - 

१८ हातहस्तयार नस्र्करण - 

१९ हातहस्तयार नस्र्करण िापत प्राप्त राजश्य  - 

२० रास्ष्िय पररचयपत्रका लास्ग स्र्र्रण दताव  ११७२ 

२१ नयाँ मदु्दा दताव १७ 

२२ मदु्दा र्थयौट १३ 

२३ ठाडो ाईजरुी ५ 

२४ धरौटी िापत प्राप्त रकम रु. २९,८५,११४।८९ 

२५ िजार ाऄनुगमनिाट सामान जर्त ाऄन्दाजी मलू्य रु.  - 

२६ जलमा स्र्स्नयोस्जत रकम रु. १,७७,९९,०००।- 

२७ स्र्दशेमा मतृ्य ुभएकाको पररर्ारलााइ राहत स्र्तरणका लास्ग प्राप्त ाअलदानी रकम रु.  १,१४,२९,०००।- 

२८ स्र्दशेमा मतृ्य ुभएकाको पररर्ारलााइ राहत स्र्तरण रकम रु.  ८८,७८,६९३।- 

२९ स्जल्ला स्र्पद ्व्यर्थथापन कोषिाट राहत स्र्तरण रकम रु.  ७,७३,०००।- 

३० सर्ारी दघुवटना िस्तपतूी स्र्तरण रकम रु. ५,००,०००।- 

३१ स्जल्ला सरुिा सस्मस्तको िैठक सांखया  ८ 

३२ स्जल्ला स्र्पद ्व्यर्थथापन सस्मस्तको िैठक सांखया  १ 

३३ कायावलय प्रमखहुरुको िैठक सांखया  १ 

३४ ाऄन्य स्र्स्र्ध स्र्षयका िैठक सांखया  - 

३५ थटार् स्मस्टङ्ग ३ 

 

१०. जिल्ला जथि  कायामलय प्रमुख  िा सूचना ऄजधकाररहरुको नाम र सम्पकम  नम्बरहरु 

s|=; sfof{nosf] gfd kb 
sfof{no k|d'vx?sf] 

gfd 
km]fg g+= df]afOn g+= 

;"rgf 

clwsf/Lsf]     

gfd 

df]afOn gDa/ 

lhNnf k|zf;g 

sfof{no 

k|=lh=c t'n;L /fd ;]8fO{ देवी चयण 
पुएॉर 

>L pRr cbfnt 

lj/f6gu/, Onfd 

Ohnf;, Onfd 

/lhi6f/ gj/fh b'nfn अिुान याई 9852680709

>L lhNnf cbfnt, 

Onfd 

>]:t]bf/ g/x/L 9sfn पजणन्रयाि 
बट्टयाई

9842635011

>L kz'klt k|;fb 

u0f 

u0fklt k|eft yfkf 

lhNnf k|x/L 

sfof{no,Onfd 

k|x/L 

pkl/Ifs 

gj/fh /fO{ रारध्वि 
सफेुदी

9852685530

;z:q k|x/L an 

Onfd u0f ! 

;=k|= 

pkl/Ifs 

;'lw/h+u yfkf तडकेन्र 
ओरी

9852685530

/f=c=lhNnf sfof{no k|=c=c k'ik gf/fo0f bfxfn 9852620246
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s|=; sfof{nosf] gfd kb 
sfof{no k|d'vx?sf] 

gfd 
km]fg g+= df]afOn g+= 

;"rgf 

clwsf/Lsf]     

gfd 

df]afOn gDa/ 

lhNnf ;dGjo 

;ldltsf] sfof{no 

:yf=lj=c

= 

xl/ axfb'/ bfxfn 

Onfd g=kf 

g=sfo{kflnsfsf] 

sfof{no 

k|d'v 

k|zf;sL

o 

clws[t 

sfnL axfb'/ e"h]n याभ कुभाय 
शाह 

९८५२६३५०५७

;"of]{bo g=kf 

g=sfo{kflnsf 

k|d'v 

k|zf;sL

o 

clws[t 

k|sfz /fh kf}8]n सववना 
चौरागाई

९८५२६८०१५०

b]pdfO{ g=kf 

g=sfo{kflnsfsf] 

sfof{no 

k|d'v 

k|zf;sL

o 

clws[t 

k|]d s'df/ bxfn गोववन्द याि 
फास्िोरा

९८५२६८०८१६

dfO{ g=kf 

g=sfo{kflnsfsf] 

sfof{no 

k|d'v 

k|zf;sL

o 

clws[t 

lbgfgfy nD;fn ऺेरनाथ 
शभाा

९८५२८८०७५२

;Gbsk'/ uf=kf  ufFp 

sfo{kflnsfsf] 

sfof{no 

k|d'v 

k|zf;sL

o 

clws[t 

dx]z /fO{ वटका देवी 
फस्नेि

९८४२१०७५४४

dfO{hf]udfO{ uf=kf  

ufFp sfo{kflnsf 

k|d'v 

k|zf;sL

o 

clws[t 

efujt k|;fb /]UdL गोकुर 
सञ्जरे

९८४२६४७१४१

r'nfr'nL uf=kf  

ufFp sfo{kflnsf 

k|d'v 

k|zf;sL

o 

clws[t 

sfhLdfg /fO{  िीथा याि 
खयेर 

९८४२७०५७३८

kmfskmf]sy'd uf=kf  

ufFp sfo{kflnsf 

k|d'v 

k|zf;sL

o 

clws[t 

pd]z l3ld/] नायामण 
थाऩा भगय

९८४४६६६२३७

/f]ª uf=kf  ufFp 

sfo{kflnsf 

k|d'v 

k|zf;sL

o 

clws[t 

k|of;  e§/fO{ योशन 
अतधकायी

९८५२६४२०२१

dfª\;]a'Ë uf=kf  

ufFp sfo{kflnsf 

k|d'v 

k|zf;sL

o 

clws[t 

l8NnL ;'j]bL उऩेन्र 
ऩौडेर 

९८५२६८७७७०

sf]if tyf n]vf 

lg=sf= 

k|d'v 

sf]if 

lgoGqs 

e'dL/fh e'iffn वटकेन्र 
फहादयु थाऩा

९८५२६७३९२४

nf]s ;]jf cfof]u lgb]{zs  ९८५२६३८७२८ श्माभ कुभाय 
याई

९८५१०६६७२६

lhNnf ;/sf/L 

jlsn sfof{no 

lh=Gof=j

Qmf 

o'j/fh dxt उऩेन्र 
रयभार 

९८४४६८६११३
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s|=; sfof{nosf] gfd kb 
sfof{no k|d'vx?sf] 

gfd 
km]fg g+= df]afOn g+= 

;"rgf 

clwsf/Lsf]     

gfd 

df]afOn gDa/ 

l8lehg jg 

sfof{no, Onfd 

l8= jg 

clws[t 

OGb|dl0f e08f/L माभ फहादयु 
रुम्पफा 

९८५२६८५६१७

lzIff lj= tyf ;= 

OsfO{ 

sf=k|= zDe' yfkf du/ डम्पफय सवेुदी ९८४२६३५१३०

lhNnf c:ktfn 

Onfd 

d]=;'= 8f= k|e' zfx कुर प्रसाद 
देवान

९८४२६२७९३१ 

lhNnf hg :jf:Yo 

sfof{no 

j=h=:jf=

k|d'v 

j[h s'df/ bfz ववभर फयार ९८५२६८०८२६

ag:klt cg';Gwfg 

s]Gb| 

a}=c= rGb| df]xg u'd{5fg] िेनी तनयौरा ९८४१८९७६१८

;8s l8lehg, 

Onfd 

l8=O{ cljgd bfd d'NdL ववयेन्र मादव ९८४२४३४९६४

hn;|f]t tyf l;rfO{ 

ljsf; l8lehg 

sfof{no 

l8= k|d'v ;}n]z kf]v/]n ऩरुुषोत्तभ 
शाह

९८४२८२२७७२

zx/L ljsf; tyf 

ejg lg=l8=sfof{no 

l8=O= रुर नायामण बयि ऩौडेर ९८४२८६७२७३

s[lif 1fg s]Gb| 

sfof{no Onfd 

lg=sf=k|= 6f]gL jb{]jf गणेश याई ९८४२०७०६१४ 

dfnkf]t sfof{no sf=k|= ofbj /fpt िस फहादयु 
याई 

९८४२६३५४६०

;+3Lo vfg]kfgL tyf 

9n Joj:yfkg 

cfof]hgf 

sf=k|= ljk'n s'df/ bf; ववकास 
िाभाङ्ग 

९८४२७२९४२२

Onfsf k|zf;g 

sfof{no d+unaf/] 

sf=k|= nIfd0f 9+'u]n िनन्ननाथ 
तनयौरा 

९८६२६३३५३३

;Ldf k|zf;g 

sfof{no kz'kltgu/ 

zfvf 

clws[t 

sf=d'= xf]dgfy 

kf]v/]n 

रक्ष्भण 
िाभाङ्ग

९८६२८६०७४८

sf/fuf/ sfof{no 

Onfd 

sf=k|= k|lbk >]i7 भोहन 
यािवॊशी

९८६२९५५७६८

gfkL zfvf,Onfd k|d'v 

gfkL 

clws[t 

;'/]z ;fx प्रतिभा 
जघतभये 

९८५२६८४८४

lhNnf lgjf{rg 

sfof{no 

lhNnf 

lgjf{rg 

clwsf/L 

k|]d s'df/ sfˆn] कृष्ण 
फहादयु 
तरम्पफु

९८६२७६६७२५

oftfoft Aoj:yf 

;]jf sfof{no,Onfd 

sf=k|= 5lj vltj8f यववन्र शे्रष्ठ ९८४२६३५०३४

lhNnf x'nfs 

sfof{no 

x'=c= h'jfnbfz /fO{ गणेश प्रसाद 
जघतभये 

९८४४६१६६१९

3/]n' tyf ;f=p= 

sfof{no 

k|d'v 

clws[t 

kbd s6]n मवुयाि 
घोसााइ

९८५२६८५००८

Onfd hnljB't s]Gb| sf=k|= k|nfb /fpt द्वदर कुभाय 
भानन्धय 

९८४०९८४२४३
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s|=; sfof{nosf] gfd kb 
sfof{no k|d'vx?sf] 

gfd 
km]fg g+= df]afOn g+= 

;"rgf 

clwsf/Lsf]     

gfd 

df]afOn gDa/ 

s[lif lasf; jfujfgL 

hf}af/L 

lgldQ 

sf=k|= 

u0f]z vqL  फार भकुुन्द 
वैकया

९८१६०२३३२४

cn}+rL ljsf; s]Gb| 

lkmSsn kfGbfd 

j= s]Gb| 

k|d'v 

lg= b]j]Gb| ;fx' देवेन्र साह ु ९८४२६७२८६८

s[lif cg';Gwfg s]Gb| 

hf}jf/L 

cg';Gwf

g 

clws[t 

hgfb{g uf}td सयेुन्र मादव ९८४२०७०६७५

dfnkf]t sfof{no 

d+unaf/] 

sf=k|= dg rGb| w/fnf जचर गपु्ता 
खतिवडा 

९८४९७१५००७

lrof lj:tf/ of]hgf 

kfgL6f/ 

sf=k|= ljho s'df/ ld> 

c~rn cfo'{j]b 

cf}ifwfno, cfOtaf/ 

sf=k|= g]q axfb'/ a:g]t नववन ऩोयेरा ९८५२६७६३४०

kz'kltgu/ eG;f/ 

sfof{no 

lg=eG;f/ 

clws[t 

o'un lszf]/ uf}td 

s/bftf ;]jf 

sfof{no 

s/ 

clws[t 

k|sfz /fO{ िरुसा देवी 
दहार 

९८४१११२९६७

g]kfn j}+s ln= k|jGws uf}td /fO{ अजम्पफका 
तनयौरा

९८४१६९८९४३

/fli6«o jfl0fHo 

j}+s,zfvf 

k|jGws nfSkf lbsL z]kf{ nfSkf 

lbsL z]kf{

g]kfn b'/ ;+rf/ 

;+:yfg 

sf=k|= ;+hLj l3ld/] तबभ फहादयु 
कटुवार

९८५२०२४७२२

g]kfn ljB't 

k|flws/0f 

k|jGws k+sh s'df/ uf]xt  ओभ तनयौरा ९८६२१९५७८७

v]ns'b ljsf; 

;ldlt 

sf=k|= gf/fo0f e§/fO{ नय फहादयु 
खवास 

९८४२६७०००२

s[lif ;fdfu|L s=ln ;"rgf 

clwsf/L 

g/f]h bfxfn तनयोि 
दाहार

९८४११५८४९२

s[lif ljsf; a}+s sf=k|= /~hg vgfn यभेश 
चेम्पिोङ्ग

९८६२७२६६२८

cWofudg sfof{no 

kz'kltgu/ sfof{no 

sf=k|= hgs sf]O/fnf िनक 
कोइयारा

९८५१०६०४०६

gfkL sfof{no 

d+unaf/] 

sf=k|= l6sf/fd ;'g'jf/ प्रवीण कुभाय 
झा

९८४२५०७३७९

k|wfgdGqL s[lif 

cfw'lgsLs/0f 

cfof]hgf 

sf=k|= hLjnfn nD;fn र्नायामण 
शाह 

९७४१०५६७५२

e]6]/Lg/L sfof{no, 

Onfd 

sf=k|= l8s axfb'/ sfsL{  तडक फहादयु 
काकी

९८४२६६३४४३
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s|=; sfof{nosf] gfd kb 
sfof{no k|d'vx?sf] 

gfd 
km]fg g+= df]afOn g+= 

;"rgf 

clwsf/Lsf]     

gfd 

df]afOn gDa/ 

/Tg s'df/ afGtjf 

kf]ln6]lSgs 

OlG:6Ro"6 ;fv]h'ª 

sf=k|= lbks vgfn  कौजशरा याई ९८४२६३६०३२

vfg]kfgL tyf 

;/;kmfO{ l8lehg 

sfof{no, kfFry/, 

;Dks{ sfof{no, 

Onfd 

sf=k|= b]j gfy l;+x  (*%@^*!#!) यािरार 
भण्डर 

9852620110 

lrof la:tf/ 

cfof]hgf h;lj/], 

Onfd 

sf=k|= km'ndfof cfªjf]  (*$@^#&@#% 

 

  

lrof la:tf/ 

cfof]hgf lkmSsn, 

Onfd 

sf=k|= OGb| clwsf/L  (*$@&#@%$# 

 

  

O{lG6u|]6]8 d]lG6g]G; 

o'lg6, Onfd 

sf=k|= ;'/]Gb| v8\sf  (*%!!&)$&@ 

 

  

sfa]nL sf]l/8f]/ !#@ 

s]eL k|zf/0f 

cfof]hgf, ;]t'jfa]zL, 

O{nfd 

sf=k|= lbk]Gb| /fh lbj]bL  9851070628 ससुान्ि 
ठाकुय 

9849636419 

 

 

११. ऐन, जनयम वा जवजनयम वा जनदेजशकाको सूच  

 जिल्ला प्रशासन कायामलयसगँ सम्बन्ध   ऐनहरु:  

 ाऄस्खतयार दरुुपयोग ाऄनसुन्धान ाअयोग ऐन, २०४८ 

 ाऄचल सलपस्ि ाऄस्धग्रहण ऐन, २०१३ 

 ाऄध्यागमन ऐन, २०४९ 

 ाऄपाङ्गता भएका व्यस्क्तको ाऄस्धकार सलिन्धी ऐन, २०७४ 

 ाऄस्भलेख सांरिण ऐन, २०४६ 

 ाअमाको दधूलााइ प्रस्तथथापन गने र्थतु (स्र्क्री-स्र्तरण स्नयन्त्रण) ऐन, २०४९  

 ाअयोस्डनयुक्त ननु (ाईत्पादन तथा स्र्क्री स्र्तरण) ऐन, २०५५ 

 ाअस्थवक ऐन, २०६८ 

 ाअस्थवक कायवस्र्स्ध ऐन, २०५५ 

 ाअर्श्यक पदाथव स्नयन्त्रण (ाऄस्धकार) ऐन, २०१७ 

 ाअर्श्यक र्थतु सांरिण ऐन, २०१२ 

 ाअर्श्यक सेर्ा सांचालन ऐन, २०१४ 

 ाईपभोक्ता सांरिण ऐन, २०७५ 
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 कमैया श्रम (स्नषेध गन)े सलिन्धी ऐन, २०५८ 

 काननूी सहायता सलिन्धी ऐन, २०५४ 

 कारागार ऐन, २०१९ 

 कायवथथलमा हुने यौनजन्य दवु्यवर्हार (स्नर्ारण) ऐन, २०७१ 

 कालोिजार तथा केही ाऄन्य सामास्जक ाऄपराध तथा सजाय ऐन, २०३२  

 केही सार्वजस्नक स्लखत प्रमाणीकरण (कायवस्र्स्ध) ऐन, २०६३  

 िस्तपसू्तव ऐन, २०१९ 

 खाद्य ऐन, २०२३ 

 गठुी सांथथान ऐन, २०३३ 

 घरेल ुस्हांसा (कसरू र सजाय) ऐन, २०६६ 

 चन्दा ऐन, २०३० 

 चलस्चत्र स्नमावण, पद्रशवन तथा स्र्तरण ऐन, २०२६ 

 स्चठ्ठा ऐन, २०२५ 

 छापाखाना तथा प्रकाशन सलिन्धी ऐन, २०४८ 

 जग्गा प्रास्प्त ऐन, २०३४ 

 जन्म, मतृ्यु तथा ाऄन्य व्यस्क्तगत घटना (दताव गने) ऐन, २०३३  

 जलस्रोत ऐन, २०४९ 

 जातीय भदेभार् तथा छुर्ाछुत (कसरू र सजाय) ऐन, २०६८ 

 जेष्ठ नागररक सलिन्धी ऐन, २०६३ 

 िेड युस्नयन ऐन, २०४९ 

 तथ्याङ्क ऐन, २०१५ 

 दाना पदाथव ऐन, २०३३ 

 नगर स्र्कास ऐन, २०४५ 

 स्नजामती सेर्ा ऐन, २०४९ 

 स्नमावण व्यर्साय ऐन, २०४९ 

 स्नर्ावचन (कसरु र सजाय) ऐन, २०७३ 

 नेपाल गणुथतर (प्रमाण-स्चन्ह) ऐन, २०३७ 

 नेपाल नागररकता ऐन, २०६३ 

 नेपाल पेिोस्लयम ऐन, २०४० 

 नेपाल थर्ाथथ्य सेर्ा ऐन, २०५५ 

 प्रस्तष्पधाव प्रर्िवन तथा िजार सांरिण ऐन, २०६३ 
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 प्रमाण ऐन, २०३१ 

 प्रशासकीय कायवस्र्स्ध (स्नयस्मत गन)े ऐन, २०१३ 

 प्रहरी ऐन, २०३१ 

 िालिास्लका सलिन्धी ऐन, २०७५ 

 िालश्रम (स्नषेध र स्नयस्मत गन)े ऐन, २०५६ 

 िेपिा पाररएका व्यस्क्तको छानस्र्न तथा सत्य स्नरुपण तथा मेलस्मलाप ाअयोग ऐन, २०७१  

 िैङ्क तथा सांथथाको ऋण ाऄसलुी ऐन, २०५८ 

 भन्सार ऐन, २०६४ 

 भ्रिाचार स्नर्ारण ऐन, २०५९ 

 मस्दरा ऐन, २०३१ 

 मानर् िेचस्िखन तथा ओसारपसार (स्नयन्त्रण) ऐन, २०६४  

 मानर् शरीरको ाऄङ्ग प्रत्यारोपण (स्नयस्मत तथा स्नषेध) ऐन, २०५५  

 मलुकुी ाऄपराध (सांस्हता) ऐन, २०७४ 

 मलुकुी र्ोजदारी कायवस्र्स्ध  सांस्हता, २०७४ 

 यातना सलिन्धी िस्तपतूी ऐन, २०५३ 

 रास्ष्िय स्नदशेन ऐन, २०१८ 

 राहदानी ऐन, २०२४ 

 लाग ुऔषध (स्नयन्त्रण) ऐन, २०३३ 

 स्लखतहरुको गोप्यता सलिन्धी ऐन, २०३९ 

 र्ातार्रण सांरिण ऐन, २०५३ 

 स्र्द्यतु चोरी स्नयन्त्रण ऐन, २०५३ 

 स्र्पद ्जोस्खम न्यूनीकरण तथा व्यर्थथापन ऐन, २०७४ 

 स्र्पद ्जोस्खम न्यूनीकरण तथा व्यर्थथापन स्नयमार्ली, २०७६ 

 स्र्ष्र्ोटक पदाथव ऐन, २०१८ 

 िैदसे्शक रोजगार ऐन, २०६४ 

 स्शिा ऐन, २०२८ 

 श्रम ऐन, २०७४ 

 सांक्रामक रोग ऐन, २०२० 

 सर्ारी तथा यातायात व्यर्थथा ऐन, २०४९ 

 सांथथा दताव ऐन, २०३४ 

 सशस्त्र प्रहरर ऐन, २०५८ 
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 सामास्जक व्यर्हार (सधुार) ऐन, २०३३ 

 सार्वजस्नक खररद ऐन, २०६३ 

 सार्वजस्नक सडक ऐन, २०३१ 

 सशुासन (व्यर्थथापन तथा सांचालन) ऐन, २०६४ 

 सचूनाको हक सलिन्धी ऐन, २०६४ 

 सतूीजन्य पदाथव ( स्नयन्त्रण र स्नयमन गन)े ऐन, २०६८  

 थथानीय प्रशासन ऐन, २०२८ 

 थथानीय सरकार सांचालन ऐन, २०७४ 

 थथानीय तह स्नर्ावचन ऐन, २०७३ 

 थर्ाथथ्यकमी तथा थर्ाथथ्य सांथथाको सरुिा सलिन्धी ऐन, २०६६ 

 हातहस्तयार खरखजाना ऐन, २०१९ 

 होटल व्यर्थथा तथा मस्दराको स्र्क्री स्र्तरण (स्नयन्त्रण) ऐन, २०२३ 

 

 

य  ऐन सगैँ सम्बद्ध ऐनका जनयमावल हरु 

 सो ाऄन्तगवत िनेका स्िस्नयम र स्नदसे्शकाहरु  

 ाऄस्धकार प्रत्यायोजन भएका ऐनका स्र्षयहरु  

 प्र.स्ज.ाऄ. समतेल ेप्रस्तस्नस्धत्र् गने सस्मस्तहरुको स्र्र्रणमा ाईल्लसे्खत ऐन, स्नयम, स्नदसे्शकाहरु  

 

१२. अम्दान , खचम  िा अजिमक कारोबार सम्बन्ध  ऄद्यावजधक जववरण 

२०७७ कार्तिक १ गतेदेर्ि २०७७ पौष मसान्त सम्मको आम्दानी 

िर्ि तथा आथिक कारोबार सम्बन्धी अद्यावर्धक र्ववरण 

विेट जशषमक 
यस अ.व.को 

जवजनयोजि  विेट 

यस तै्रमाजसकको 

अम्दान  (जनकासा) 

यस तै्रमाजसकको िम्मा 

खचम 

चाल ुतर्व  १,६६,९,०००।- ७७,२६,२०८।७८ ३४,७९,२०४।१० 

पूँजीगत तर्व  ११,००,०००।- ४,५८,१५८।- ४,५८,१५८।- 

िम्मा १,७७,९९,०००।- ८१,८४,३६६।७८ ३९,३७,३६२।१० 

 

१३.  ोजकए बमोजिमका ऄन्य जववरण 

 स्जल्ला स्थथत ाऄन्य कायावलयहरुलााइ काननू िमोस्जम गने भस्न नतोस्कएका नेपाल सरकारका ाऄन्य 

कायवहरु यस कायावलयिाट सलपादन गने ।  

१४. यस ाऄर्स्धमा कुनै पस्न कायवक्रम र्ा ाअयोजना सञ्चालन नभएको ।  

१५. यस कायामलयको वेबसाआट 

 www.daoilam.moha.gov.np 
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१६. यस ाऄर्स्धमा कुनै प्रकारको सचूना पररयोजना, िैदसे्शक सहायता, ऋण र्ा ाऄनदुान प्राप्त नभएको ।  

१७. यस ाऄर्स्धमा कुनै पस्न कायवक्रम थर्ीकृत नभएको ।  

१८. कायावलयल ेर्स्गवकरण तथा सांरिण गरेको सचूनाको नामार्ली र्स्गवकरण तथा सांरिण नगररएको ।  

१९. कायावलयमा परेको सचूनाको माग सलिन्धी स्नरे्दन र सचूना स्दाआएको स्र्षय  

 

१९. यस ाऄर्स्धमा ाआलाम स्जल्लामा सरे्ा प्रर्ाह गने " सावमिजनक जनकायहरुको जथिज  जववरण २०७७" 

प्रकाशन गररएको । 
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२०. काननूले गोप्य राखन ुपने िाहकेका सचुनाहरु नागररक/ स्र्स्भन्न स्नकायहरुले माग गरेको िखत प्रदान गने गररएको । 

दरे्ी चरण रु्एँल 

सचूना ाऄस्धकारी 

स्जल्ला प्रशासन कायावलय, ाआलाम 

 


