
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०6४ को दफा ५(3) र सूचनाको हक सम्बन्धी 
ननयमावली, २०65 को ननयम ३ बमोजिम साबबिननक गररएको ववरण 
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नपेाल सरकार 

गहृ मन्रालय 

 जिल्ला प्रशासन कायाबलय, भोिपरु 



 

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ को उपदफा ३ र सूचनाको हक सम्बन्धी ननयमावली, 
२०६५ को ननयम ३ को प्रयोिनको लानग सावबिननक गररएको सूचना। 

नपेाल सरकार 

गहृ मन्रालय 

जिल्ला प्रशासन कायाबलय, भोिपरु 

अवनध २०७८।०4।०१ गते देजख २०७८ असोि मसान्तसम्म 

 

१.जिल्ला प्रशासन कायाबलयको स्वरुप र प्रकृनत 

जिल्ला प्रशासन कायाबलय जिल्लाको प्रमखु प्रशासकीय ननकाय हो। जिल्लामा शाजन्त सरुक्षा, अमनचयन कायम 

राख्न,े जिल्ला जस्ित अन्य कायाबलयहरुसँग समन्वयकारी भमूीका ननवाबह गदै हवकास तिा सशुासन प्रवर्द्बन गने, 
सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारीका साि स्िानीय प्रशासन ऐन २०२८ बमोजिम स्िापना भएको 
जिल्ला प्रशासन कायाबलय भोिपरु स्िापनाकाल देजख ननरन्तर रुपमा उक्त उदेश्य प्रानिको ददशामा केजन्द्रत हुँदै 
आएको छ। नेपालको संहवधान बमोजिम मलुकुमा संघ, प्रदेश र स्िानीय तीन तहका सरकार ननमाबण भए पश्चात 
जिल्लामा संघीय सरकारको प्रनतनननधको रुपमा रही नतनै तहका सरकार वीच समन्वयकारी भनूमका ननवाबह गनुब, 
गहृ प्रशासनको अनधकार क्षेर नभर रहेर स्िानीय प्रशासन ऐन,२०२८ लगायत अन्य प्रचनलत ऐन ननयम बमोजिम 
जिल्लामा शाजन्त सरुक्षा, समन्वय, अपराध रोकिाम तिा ननयन्रण, सावबिननक सम्पनतको संरक्षण, लागूऔषध 
ननयन्रण, हवपद व्यवस्िापन, उपभोक्ता हहत संरक्षण, हवकासका गनतहवनधमा सहजिकरण , नागररकता राहदानी 
हवतरण लगायतका सेवा प्रवाह, सशुासन प्रवर्द्बन लगायत अन्य आकाजस्मक समपूणब कायबहरु यस कायाबलयबाट 
सम्पादन हुदैँ आएका छन।् 

सीनमत स्रोत साधनका वीच परुानो कच्ची भवनबाट सञ्चालन हुँदै आएको यस कायाबलयको भवन हव.सं. 
२०६०।११।१९ मा आगिनी भए पश्चात तत्कानलन जि.हव.स.को अनतनि गहृबाट कायाबलय सञ्चालन हुँदै 
आएकोमा २०७३ सालमा आफ्नै नया ँपदि भवन ननमाबण सम्पन्न भए  पश्चात  सोही नया ँभवनबाट यो कायाबलय 
सञ्चालन हुँदै आएको छ।  

२. जिल्ला प्रशासन कायाबलयको काम, कतबव्य र अनधकार 

 नेपाल सरकारको प्रनतनननधको रुपमा जिल्लामा रही जिल्ला नभर शाजन्त सवु्यवस्िा एवं अमनचयन कायम गने, 
हवपद व्यवस्िापन, समन्वय लगायत सावबिननक सेवा हवतरणलाई प्रभावकारी बनाइ सशुासनको प्रत्याभनूत गनुब 



यस कायाबलयको प्रमखु जिम्मेवारी रही आएको छ। यस कायाबलयको मखु्य काम, कतबव्य र अनधकार देहाय 
अनसुार रहेका छन।् 

क) जिल्लामा शाजन्त व्यवस्िा र सरुक्षा कायम राख्न,े आन्तररक सरुक्षा सम्बन्धी नीनत, योिना तिा 
स्िाननय स्तरमा कायबिमको कायाबन्वयन गने। 

ख) हातहनतयार र खरखिनाको इिाित सम्बन्धी नसफाररस र ननयन्रण गने। 

ग) हवष्फोटक पदािब नसफाररस र ननयमन गने। 

घ) हवदेजश नागररकको जिल्लामा उपजस्िनत र गनतहवनधको ननयमन गने।  

ङ) सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धी कानूनको कायाबन्वयन गने। 

च) गैर सरकारी संघ संष्िा दताब, नहवकरण र ननयमन गने। 

छ) स्िानीय प्रशासनको सञ्चालन गने। 

ि) नागररकता, राहदानी  हवतरण गने। 

झ) वाल कल्याण तिा वाल अनधकारको संरक्षण गने। 

ञ) भ्रष्टचार ननयन्रण गने। 

ट) कायाबलय ननरीक्षण तिा अनगुमन गने। 

ठ) कल्याण  धन र व्यवाररसे धनको व्यवस्िापन गने। 

ड) मादक पदािब, जचठ्ठा, िवुा, सावबिननक अपराध आददको ननयन्रण गने। 

ढ) सावबिननक स्िानमा अवाञ्छननय व्यवहारको रोकिाम गने। 

ण) हवपद व्यवस्िापन गने। 

त) मआुव्िा ननधाबरण तिा हवतरण गने। 

ि) परुस्कार तिा सिाय सम्बन्धी कावाबही र नसफाररस गने। 

द) जिल्लानभर रहेको नेपाल सरकारको सवै सम्पनतको रेखदेख, संभार तिा ममबत गने गराउने। 

ध) लागू औषध ननयन्रण र प्रशासन गने। 

न) जिल्ला जस्ित कारागारको व्यवस्िापन गने। 

ऩ) द्वन्द्व प्रभाहवतको पहहचान तिा राहत हवतरण गने। 

प) ननवाबचन सम्बन्धी गहृ मन्रालय र ननवाबचन आयोगको आदेश ननदेशन कायाबन्वयन गने। 

फ) जिल्ला स्तरमा नेपाल प्रहरी र सशष्र प्रहररको पररचालन  गने। 

ब) राहिय अनसुन्धानसँगको समन्वयमा सूचना संकलन र हवष्लेषण गने। 

भ) जिल्लामा सञ्चानलत हवकास ननमाबण कायबमा समन्वय र सहयोग गने। 

म) कानून बमोजिम तोहकए अनसुार हवनभन्न मदु्दाको शरुु कावाबही र हकनारा गने। 

 

 



 

 

३. कायाबलयमा रहन ेकमबचारी संख्या र कायब हववरण 

३.१  जिल्ला प्रशासन कायाबलय भोिपरुको स्वीकृत संगठन संरचना र दरवन्दी तेररि 

 नमनत २०७६।८।१९ को ननणबय अनसुार यस जिल्लामा रा.प.प्रिम के्षणी सहसजचव प्रमखु जिल्ला 
अनधकारी हनुे व्यवस्िा भइ सोहह बमोजिमको दबन्दी कायम भएको छ। यस कायाबलयको साहवक स्वीकृत 
संगठन संरचना  देहाय बमोजिम रहेको छ। 

नस.नं. पदको नाम/ दिाब श्रजण/तह सेवा समूह स्वीकृत 
दरबन्दी संख्या 

 प्रमखु जिल्ला अनधकारी रा.प.प्रिम नेपाल प्रशासन सामान्य प्रशासन १ 

 सहायक प्रमखु जिल्ला 
अनधकारी 

रा.प.दद्वनतय नेपाल प्रशासन सामान्य प्रशासन १ 

 प्रशासकीय अनधकृत रा.प.तनृतय नेपाल प्रशासन सामान्य प्रशासन २ 

 नायव सबु्बा रा.प. अनं. 
प्रिम 

नेपाल प्रशासन सामान्य प्रशासन ५ 

 लेखापाल रा.प. अनं. 
प्रिम 

नेपाल प्रशासन लेखा १ 

 कम््यटुर अपरेटर रा.प. अनं. 
प्रिम 

नेपाल हवहवध - २ 

 खररदार रा.प. अनं. 
दद्वनतय 

नेपाल प्रशासन सामान्य प्रशासन ३ 

 हलकुा सवारी चालक श्रणी हवहहन इजिननयररङ्ग मे/ि.टे. १ 

 कायाबलय सहयोगी शे्रणी हवहहन नेपाल प्रशासन सामान्य प्रशासन ६ 

 िम्मा    २२ 

 

३.२ जिल्ला प्रशासन कायाबलय भोिपरुमा हाल कायबरत कमबचारीको हववरणः- 

नस.नं. पद नामिर कैहफयत 

१ प्रमखु जिल्ला अनधकारी  श्री बास ुप्रसाद कोइराला 9852017777 
२ प्रशासकीय अनधकृत श्री नगररराि भट्टराई 9852076666 

३ प्रशासकीय अनधकृत श्री रामप्रसाद दाहाल 9852052279 
४ टा.ना.स.ु  श्री मखन शे्रष्ठ 9842107337 

५ ना.स.ु श्री कुमार राई 9844343100 

६ ना.स.ु श्री प्रहवण राई 9840036529 



७ लेखापाल श्री उमेश ढकाल 9842994381 

८ कम््यटुर अपरेटर श्री गोपाल भण्डारी 9848454343 

९ कम््यटुर अपरेटर श्री हकरण नेपाली (राहिय पररचय पर) 9862653320 

10 खररदार श्री गणेश बहादरु बस्नते 9842115435 

11 हलकुा सवारी चालक श्री रािन मगर 9843829240 
12 दताब सहयोगी सशु्री संनगता राई (राहिय पररचय पर) 9863703774 
13 कायाबलय सहयोगी श्री लाल बहादरु खड्का  9842590710 

14 कायाबलय सहयोगी श्री नर बहादरु हवष्ट 9860227652 

15 कायाबलय सहयोगी श्री सरेुश तामाङ 9843915300 

16 कायाबलय सहयोगी श्री मजन्दप खड्का 9864480981 

17 कायाबलय सहयोगी सशु्री अिना शे्रष्ठ 9863717857 

 

३.३ कायबरत कमबचारीको शाखागत कायब हवभािन 

(क) स्िाननय प्रशासन तिा शाजन्त सरुक्षा शाखा 
 टा.ना.स.ु मखन शे्रष्ठ 

 का.स. मजन्दप खड्का 
(ख) नागररकता तिा प्रनतनलहप शाखा 

 ना.स.ु प्रहवण राई 

 क.अ. गोपाल भण्डारी 
 का.स. लाल बहादरु खड्का 

(ग) राहदानी शाखा/संघ संस्िा शाखा 
 खररदार. गणेश बहादरु बस्नते 

 का.स. नर बहादरु हवष्ट 

(घ) मदु्दा तिा ठाडो उिरुी शाखा 
 ना.स.ु कुमार राई 

 का.स. अिना शे्रष्ठ 

(ङ) लेखा शाखा 
 लेखापाल. उमेश ढकाल 

 का.स. सरेुश तामाङ 

(च) राहिय पररचय-पर शाखा 
 क.अ. हकरण नेपाली 
 दताब स. संनगता राई 



 

(४) जिल्ला प्रशासन कायाबलयबाट प्रदान गररन ेसेवा :- 
(क) स्िाननय प्रशासन तता शाजन्त सरुक्षा शाखाबाट सम्पादन गररन ेकायबहरु 

 कमबचारी प्रशासन सम्बन्धी कायब, 
 नावालक पररचयपर तिा सोको प्रनतनलहप, 
 कायाबलय छड्के अनगुमन, 
 अनभलेख व्यवस्िापन, 
 प्रगनत प्रनतवेदन पठाउने, 
 मलु दताब चलानी, 
 जिन्सी स्टोर सम्बन्धी कायब, 
 शाजन्त सरुक्षा सम्बन्धी परचार, 
 अन्य हवहवध नसफाररस, 

(ख) नागररकता तिा प्रनतनलहप शाखाबाट सम्पादन हनु ेकायबहरु 

 नयाँ नागररकता िारी गने, 
 नागररकताको प्रनतनलहप ददने, 
 नागररकताको सामान्य संशोधन, 
 नागररकताको अनभलेख प्रमाजणत गने, 

(ग) राहदानी शाखाबाट गररन ेकायबहरु 

 राहदानीको लानग फाराम संकलन, 
 द्रतु राहदानीको लानग नसफाररस, 
 तयारी राहदानी हवतरण, 

(घ) मदु्दा तिा ठाडो उिरुी शाखाबाट गररन ेकायबहरु 

 भ्रष्टाचार तिा अन्य अनजुचत कायब सम्बन्धी उिरुीको छानहवन, 
 ठाडो उिरुी सम्बन्धी कायब, 
 जिल्ला प्रशासन कायाबलयको कायबके्षर नभर पने मदु्दा सम्बन्धी कायब, 
 मदु्दा सम्बन्धी हवनभन्न अनभलेख सरुजक्षत राख्न,े 
 मादक पदािब सेवन उपर कावाबही गने, 
 सवारी ऐन बमोजिम हियाखचब र क्षनतपूनतब प्रदान गनब समन्वय गने, 
 हातहनतयार नहवकरण तिा नामसारी, 
 मदु्दा सम्बन्धी प्रगनत पठाउने, 



(ङ) संघ संष्िा/परपनरका दताब तिा आपतकानलन कायब सञ्चालन केन्द्रबाट गररन ेकायबहरु 

 संघ संष्िा दताब, संशोधन र नहवकरण, 
 पर पनरका छापाखाना दताब, 
 द्वन्द्व हपनडत सम्बन्धी कायब, 
 हवपद व्यवस्िापन व्यवस्िापन सम्बन्धी कायब, 
 हवपद सम्बन्धी सूचना संकलन र संप्रषेण, 

(च) लेखा शाखाबाट गररन ेकायबहरु 

 हवपद् मा परेकालाई राहत हवतरण, 
 द्वन्द्व हपनडतलाई राहत हवतरण, 
 मआुव्िा हवतरण, 
 सरकारी कायाबलयको घरभाडा ननधाबरण सम्बन्धी वैठक आयोिना, 
 हवननयोिन बिेट खचब एवं लेखापालन सम्बन्धी कायब, 
 रािश्व सम्बन्धी लेखापालन, 
 आ.ले.प., म.ले.प. सम्बन्धी कायब, 
 वेरुि ुफर्छ्यौट सम्बन्धी कायब, 
 खचब ननकासा भकु्तानी सम्बन्धी कायब, 
 आनिबक प्रशासन सम्बन्धी हवहवध कायब 

  

(५) सेवा प्रदान गने शाखा र जिम्मेवार अनधकारी:- 
क) समग्र जिम्मेवार अधाकारी  

प्रमखु जिल्ला अनधकारी/प्रशासकीय अनधकृत 

ख) शाखागत जिम्मेवारी 
शाखा  जिम्मेवार कमबचारी 
स्िाननय प्रशासन शाखा टा.ना.स.ु मखन शे्रष्ठ 

नागररकता तिा प्रनतनलहप शाखा ना.स.ु प्रहवण राई 

राहदानी शाखा खररदार गणेश बहादरु बस्नते 

मदु्दा तिा ठाडो उिरुी शाखा ना.स.ु कुमार राई 

संघ संष्िा/ परपनरका दताब एवं आपतकानलन कायब सञ्चालन शाखा खररदार, गणेश बहादरु बस्नते 

लेखा शाखा लेखापाल उमेश ढकाल 

राहिय पररचय-पर शाखा क.अ. हकरण नेपाली 
 

 



 

(६) सेवा प्राि गनब लाग्न ेदस्तरु र अवनध:- 
(क) दस्तरु 

 नयाँ नागररकता र अन्य सवै प्रकारका ननवेदनमा रु १०।- को हटकट 

 नागररकता प्रनतनलहपको लानग रु १३।- को हटकट 

 संष्िा दताब शलु्क रु १०००।-, नहवकरण शलु्क रु ५००।- (असोि मसान्त सम्मको ) 

 राहदानी दस्तरु रु. ५०००।-, हराएको राहदानीको लानग रु. १००००।- 
 परपनरका दताबः- सािाहहक रु ५००।-, अन्य रु २००।- 

(ख) अवनध 

 नागररकता, नावालक पररचयपर, हवहवध नसफाररस आदद कागािात नमलाई पेश भएकै ददन। िप प्रमाण 
बझु्नपुने भए प्रमाण पेश भएको ददन। 

 संष्िा दताब – प्रहरी रेकडब प्राि भएको ददन। 

 राहदानीको द्रतु नसफाररस पेश भएकै ददन, अन्य राहदानीको हकमा राहदानी फाराम पेश भएकै ददन र 
राहदानी हवतरण हवभागबाट प्राि भएको भोनलपल्ट। 

 ठाडो ननवेदन- अन्यर पठाउनपुने भए पेश भएकै ददन र मदु्दा शाखाबाट कायाबन्वयन गनुबपने भए 
आवाश्यकता अनसुार आवश्यक प्रमाण प्राि भए पश्चात। 
 

(७) ननणबय गने प्रकृया र अनधकार:- 

 कायब हववरण र प्रत्यायोजित अनधकार अनसुार एकीकृत नागररक वडापरमा उल्लेख भए बमोजिम 
सम्बजन्धत अनधकारी। 

 प्रत्यायोिन नहनुे अनधकार एवं मदु्दाका हकमा प्रमखु जिल्ला अनधकारी। 
 

(८) ननणबय उपर उिरुी सनु्न ेअनधकारी 
 अवस्िा अनसुार प्रशासकीय अनधकृत एवं प्रमखु जिल्ला अनधकारी। 

(९) सम्पादन गरेको कामको हववरण:- 
२०७८ साल श्रावण १ गते देखी २०७८ साल असोि मसान्तसम्म सम्पाददत कामको संख्यात्मक हववरण 

हववरण हववरण 

 

िम्मा कैहफयत 

 श्रावण  भाद्र असोि 
नयाँ नागररकता हवतरण 339 534 392 1265  

प्रनतनलहप नागररकता 177 239 158 574  

वैवाहहक अंनगकृत नागररकता 1 0 0 1  



नावालक पररचय पर 3 2 0 5 -  

राहदानी सेवा (कायाबलयबाट) 128 153 117 398  

द्रतु राहदानी नसफाररस 92 74 41 207  

तयारी राहदानी हवतरण 73 78 93 244  

संष्िा दताब 0 0 2 2  

संष्िा नहवकरण 0 1 11 12  

हातहनतयार नहवकरण 1 0 1 2  

दनलत /िनिाती प्रमाजणत 30 30 15 75  

राहत प्रदान गररएका प्रकोप 
हपनडत संख्या 5 2 0 7 

 

राहत प्रदान गररएको रकम 84,253 19,500 0 1,03,753  

राहिय पररचयपर हववरण 
संकलन 433 678 556 1667 

 

मदु्दा दताब 1 2 1 4  

फैसला भएका मदु्दा 3 0 0 3  

ठाडो उिरुी 4 3 1 8  
 

(१०) प्रमखु / सूचना अनधकारी / गनुासो सनु्न ेअनधकारीको नाम र पद 

 कायाबलय प्रमखु- प्रमखु जिल्ला अनधकारी   श्री बास ुप्रसाद कोइराला 
 सूचना अनधकारी- प्रशासकीय अनधकृत     श्री राम प्रसाद दाहाल 

 गनुासो सनेु्न अनधकारी- प्रशासकीय अनधकृत श्री नगररराि भट्टराई  
 

(११) ऐन, ननयम, हवननयम र नदेजशकाको सचुी 
जिल्ला प्रशासनसँग सम्बजन्धत मखु्य ऐन ननयमहरु ननम्न बमोजिम रहेका छन।् 

 स्िाननय प्रशासन ऐन, २०२८ 

 अजख्तयार ददुरुपयोग अनसुन्धान आयोग ननयमावली, २०५९ 

 उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ 

 कालोविार तिा केही सामाजिक अपराध तिा सिाय ऐन, २०३२ 

 खाद्य ऐन,२०२३ र खाद्य ननयमावली २०२७ 

 छापाखाना र प्रकाशन ऐन, २०४८ र ननयमावली, २०४९ 

 िलस्रोत ऐन, २०४९ र ननयमावली, २०५० 

 िग्गा प्रािी ऐन,२०३४ 

 नेपाल नागररकता ऐन, २०६३ र ननयमावली, २०६३ 



 प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी ननयमावली, २०७१ 

 प्राजचन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ 

 भ्रष्टचार ननवारण ऐन, २०५९ 

 मलुकुी अपराध संहहता, २०७४ 

 मलुकुी फौिदारी कायबहवनध संहहता, २०७४ 

 मलुकुी फौिदारी कायबहवनध ननयमावली, २०७५ 

 यातायाता सम्बन्धी क्षनतपनुतब ऐन, २०५३ 

 राज्य हवरुर्द्को अपराध र सिाय ऐन, २०४६ 

 राहदानी ऐन 2076 र ननयमावली 2067 

 राहिय मानव अनधकार आयोग ऐन, २०६८ 

 लागू औषध (ननयन्रण ) ऐन, २०३३ 

 हवपद िोजखम न्यूनीकरण तिा वयवस्िापन ऐन, २०७४ 

 हवपद िोजखम न्यूननकरण तिा व्यवस्िापन ननयमावली २०७६ 

 हवष्फोटक पदािब ऐन, २०१८  र ननयमावली २०२० 

 स्िाननय प्रशासन ऐन २०२८ 

 सशष्र प्रहरी ऐन २०५८ र ननयमावली २०७२ 

 सावबिननक सरुक्षा ऐन २०४६ 

 संष्िा दताब ऐन २०३४, र ननयमावली २०३४ 

 सशुासन (व्यवस्िापन तिा संचालन) ऐन, २०६४ र ननयमावली २०६५   

 सूचनाको हक समबन्धी ऐन २०६४ र ननयमावली २०६५ 

 सवारी तिा यातायात व्यवस्िा ऐन २०४९ र ननयमावली २०५४ 

 गहृ प्रशासन सधुार  कायबयोिना २०७४  

 कायबसम्पादन सम्झौताहरु 
 

१२. आम्दानी खचब तिा आनिबक कारोवार सम्बन्धी अध्यावनधक हववरण :-    

(समयावधी) २०७८ 
श्रावण-२०७८ असोि 
मसान्त 

ननकासा/आम्दानी  खचब बाकँी 

चाल ुखचब 1,43,33,000।- 38,79,058.81।- 1,04,53,941.19।- 
पूजँिगत खचब 13,00,000।- 3,43,928।- 9,56,072।- 
रािश्व 20,30,275।-  20,30,275।- 



१३. तोहकए बमोजिमका अन्य हववरणः-  

 जिल्लाका हवनभन्न स्िानमा सञ्चानलत हवकास ननमाबणको कायबको समन्वय तिा अनगुमन गररदै 
आएको। 

 हवपद व्यवस्िापन सम्बन्धी बैठक बसी हवनभन्न ननणबय तिा सोको कायाबन्वयन गररदै आएको। 

 हवनभन्न सरकारी कायाबलय तिा बिारको अनगुमन कायब गररएको। 

 अजख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग, गहृ मन्रालय लगायतका ननकायबाट प्राि उिरुीहरुको 
छानहवन गरी सम्बजन्धत ननकायमा प्रनतवेदन पठाइएको। 

 कायाबलयमा दताब हनु आएका हवनभन्न ठाडो उिरुीहरुको फर्छ्यौट गररएको। 

 

 

१४. अजघल्लो आ.व.मा सञ्चानलत कायबिम तिा आयोिनाको हववरण:- 
  कायबिम सञ्चालन नभएको। 

१५. जिल्ला प्रशासन कायाबलयको वेभसाइटको हववरणः- 
 www.daobhojpur.moha.gov.np 

 

१६. कायाबलयले प्राि गरेको वैदेजशक सहायता, ऋण, अनदुान एवं प्राहवनधक सहयोग र सम्झौता 
सम्बन्धी हववरण:- 
      वैदेजशक सहायता, ऋण, अनदुान एवं प्राहवनधक सहायता र सो सम्बन्धी कुनै पनन सम्झौता नभएको। 
 

१७. कायाबलयले सञ्चालन गरेको कायबिम र सोको प्रगनत प्रनतवेदन:- 
  

१८. कायाबलयले वनगबकरण तिा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना संरक्षण गनब 
तोहकएको समयावनध:- 
 वनगबकरण तिा संरक्षण गरेको सूचना नभएको। 
१९. कायाबलयमा परेका सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन र सोउपर सूचना ददएको हववरण:- 

 कायाबलयमा सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन नपरेको 
 

२०. अन्यर प्रकाशन भएका सूचनाको हववरण:- 
 यस कायाबलयका सूचना अन्यर प्रकाशन नभएको। 

  

धरौटी 17,94,152.11।-  17,94,152.11।- 
हववध खाता खचब 2,06,17,688.40।- 7,36,642.13।- 1,98,84,046.27।- 

http://www.daobhojpur.moha.gov.np/

