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सचूनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम प्रस्ततु गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् 
दाचुालासगं सम्बन्धन्धत स्वत:प्रकाशन  

(Pro-active Disclosure) 

 

 

 

१. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्  दाचुालाको स्वरुप ि प्रकृनत: 
 

 जिल्लामा शान्ति  सुिक्षा ि सुव्यवस्था कार्म गिी िनताको िीउ  िन ि स्वतन्त्रताको संिक्षण गनुा जिल्ला प्रशासन 
कार्ाालर्को मुख्य कार्ा हो । स्थानीर् प्रशासन ऐन, २०२८ ले जिल्लाको शान्ति ि व्यवस्थालाई प्रभाावकािी रुपमा संचालन गना 
तथा जिल्लाको सामान्य प्रशासन संचालन गना प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् िहने साथै जिल्ला प्रशासन 
कार्ाालर्को प्रमुख प्रशासकीर् अधिकािीको रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकािी िहने व्यवस्था गिेको छ । जिल्लामा नवकास 
ननमााण कार्ाहरुको लानग उपरु्क्त वाताविण ननमााण गना समन्वर् ि सहिीकिण  नवपद् व्यवस्थापन  अत्यावश्यक वस्तु तथा 
सेवाको आपूनति  व्यवस्थापन  सेवा प्रवाहको अनुगमन  प्रचजलत कानूनमा तोककएका नवषर्हरुमा न्यार् ननरुपण  आधथिक 
अननर्धमतता एवं भ्रष् टाचाि ननर्न्त्रण िस्ता कार्ाहरु सम्पादन गिी जिल्लामा सुशासनको प्रत्याभूानतका लानग जिल्ला प्रशासन 
कार्ाालर्को महत्वपूणा भूाधमका िहेको हुन्छ ।  

 
 

 

 

 

(सार्वजनिक गरिएको अर्धि:- २०७८।०७।०१-२०७८।०९।३०) 
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२. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्  दाचुालाको काम  कताव्य ि अधिकाि : 

१. जिल्लामा शान्ति व्यवस्था ि सुिक्षा कार्म िाख् ने । 

२. नागरिकता प्रमाणपत्र नवतिण गन े। 

३. MRP िाहदानीको फमा संकलन तथा जसफारिस गने । 

४. नावालक परिचर्पत्र िािी गने । 

५. आददवासी िनिाती, दजलत जसफारिस गने । 

६. आिरिक सुिक्षासम्बन्धी नीनत, र्ोिना तथा स्थानीर् स्तिमा कार्ाक्रमको कार्ाान्वर्न । 

७. हातहनतर्ाि ि खिखिानाको इिाित सम्बन्धी जसफारिस ि ननर्न्त्रण । 

८. नवस्फोटक पदाथा जसफारिस ि ननर्मन । 

९. नवदेशी नागरिकको जिल्लामा उपथितस्थनत ि गनतनवधिको ननर्मन । 

१०. सवािी सािन सञ्चालन सम्बन्धी कानूनको कार्ाान्वर्न । 

११. गैिसिकािी संघ, संस्था दताा, नवीकिण ि ननर्मन । 

१२. स्थानीर् प्रशासनको सञ्चालन । 

१३. बाल कल्याण तथा बाल अधिकािको संिक्षण । 

१४. भ्रष्टााचाि ननर्न्त्रण । 

१५. कार्ाालर् ननिीक्षण तथा अनुगमन/सुशासन कार्म । 

१६. कल्याण िन ि बेवारिसी िनको व्यवस्थापन । 

१७. धचठ्ठा, िुवा आददको ननर्न्त्रण । 

१८. सावािननक स्थानमा अवाञ्छनीर् व्यवहािको िोकथाम, मादक पदाथा, सावािननक अपिाि आददको ननर्न्त्रण । 

१९. नवपद् व्यवस्थापन । 
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२०. जिल्ला स्तिमा सावािननक उ्व कार्ाक्रम । 

२१. मुआब्जा ननिाािण तथा नवतिण । 

२२. पुिस्काि तथा सिार् सम्बन्धी कािवाही ि जसफारिस । 

२३. जिल्ला धभात्र िहेको नेपाल सिकािको सबै सम्पत्तीको िेखदेख, सम्भाि तथा ममात गने गिाउने । 

२४. लागू औषि ओसाि पसाि ननर्न्त्रण ि िोकथाम । 

२५. जिल्ला थितस्थत कािागािको व्यवस्थापन । 

२६. जिल्ला धभात्र बिाि अनुगमन, ननर्मन तथा ननर्न्त्रण, अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूनति  व्यवस्थापन । 

२७. द्वन्द्व प्रभाानवतको पदहचान तथा िाहत नवतिण । 

२८. जिल्ला स्तिमा नेपाल प्रहिी ि सशस्त्र प्रहिीको परिचालन ि प्रर्ोग । 

२९. िाधिर् अनुसन्धानसँगको समन्वर् सूचना सङ्कलन ि नवश्लेषण । 

३०. जिल्लामा सञ्चाजलत नवकास ननमााण कार्ाामा सहर्ोग । 

३१. कानून बमोजिम तोककए अनुसाि नवधभान् न मुद्दाको सुरु कािवाही ि ककनािा गने । 

३२. अििाधिर् सीमा प्रशासन । 

३३. न्यार् सम्पादन सम्बन्धी कार्ा । 

३४. ननवााचन सम्बन्धी गृह मन्त्रालर् ि ननवााचन आर्ोगको आदेश ननदेशन कार्ाान्वर्न । 

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

जस.न.ं पद दिवन्दी सखं्या पदपनुति  कैकफर्त 
१ प्रमुख जिल्ला अधिकािी १ १  

२ सहार्क प्रमुख जिल्ला अधिकािी १ १  

३ नार्व सुब्बा ४ ३ १ रिक्त 
४ लेखापाल १ १  

५ कम्प्युटि अपिेटि २ २  

६ खरिदाि ४ ३ १ रिक्त  
७ हलुका सवािी चालक १ १  
८ कार्ाालर् सहर्ोगी ६ ६ किाि 

िम्मा २० १८  
 

४. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्  दाचुालाबाट प्रदान गरिन ेसवेा : 
क) स्थानीर् प्रशासन तथा शान्ति सिुक्षा सम्बन्धी सवेा : 
 शान्ति सुव्यवस्थाको माध्यमबाट नागरिकको िीउ िनको सुिक्षा गने । 

 अपिाि हुन नददन एवं अपिाि न्यूननकिणका लानग समुदार्स्ति सम्म सचेनतकिणका कार्ाक्रम संचालन गने । 

 आम नागरिकलाई मुलुकको संनविान तथा कानून बमोजिम प्राप् त हक अधिकािको ननवााि प्रर्ोगको वाताविण 
बनाउने । 

 शान्ति सुिक्षाको कार्ामा सुिक्षा ननकार्हरुको परिचालन गने । 

 सामाजिक नवकृनत नवसंगनतको अन्त्यका लानग सिोकािवालाहरुसंग हातेमालो गिी सभ्य, सदाचािी ि सुिजक्षत 
समािको ननमााणका लानग आवश्यक सबै उपार् अवलम्वन गने । 
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 समािमा शान्ति सिुक्षा कार्म गना जिल्ला थितस्थत सवै स्थानीर् तह, नागरिक समाि लगार्त सव ै
सिोकािवालाहरुसंग सहकार्ा/समन्वर् गने । 

 कार्ाालर्को दैननक प्रशासन संचालन गने । 

 संघ संस्था दताा/नवीकिण, शाखा खोल्ने अनुमनत प्रदान, हातहनतर्ाि ननवकिण, नामसािी, स्वाधमत्व हस्ताििण। 

 वहुर्ात्रा अनुमनत पत्र िािी,  ताक्लाकोट प्रवेश अनुमनत पत्र िािी । 

 नवष्फोटक पदाथा प्रर्ोग सम्वन्धी इिाित पत्र िािी । 

 नवधभान् न व्यहोिा जशफारिस/प्रमाणणत गने । 

 सावािननक सम्पनत्तको अधभालेख, संिक्षण एवं व्यवस्थापन गने । 

 ननिी सुिक्षा कम्पनीहरुको संचालन अनुमनतका लानग जशफारिस गने । 

 ड्रोन उडान अनुमनत प्रदान गने,  जस.जस-रट.भाी. क्यामेिाको अनुगमन गने । 
 

ख) िाहदानी सम्बन्धी सवेा: 
 िाहदानी सम्वन्धी फािाम संकलन गिी नवविण रुिु गने, केन्द्रमा पठाउने । 

 द्रतु सेवाका लानग जशफारिस गिी पठाउने। 

 संकलन केन्द्रमा प्राप्त िाहदानी वुझी नवतिण गने । 

 िाहदानीमा कुनै शंसोिन गनुा पिेमा त्म्वन्धी कार्ा गने। 

ग) नागरिकता सम्बन्धी सवेा: 
 वंशि/वैवादहक अंनगकृत नागरिकता प्रदान गने । 

 नागरिकताको प्रनतजलनप िािी गने । 

 नावालक परिचर् पत्र िािी गने । 

 घिदैलोमा नै सेवा प्रदान गना एकककृत घुन्ति सेवा जशवीि संचालन गने । 

 नागरिकता सम्बन्धी अधभालेख Digitize गने । 

घ) मदु्दा तथा ठाडो उििुी सम्बन्धी सवेा: 
 सावािननक शान्ति नवरुद्धको कसुि ि नवशेष ऐनले तोकेका मुद्दाहरुमा शुरु कािवाही ि ककनािा गने । 

 गुनासो वा ठाडो उिुिी । 

ङ) हातहनतर्ाि इिाित पत्र तथा नवीकिण सम्बन्धी सवेा: 
 हातहनतर्ाि इिाित पत्र नामसािी  नवीकिण ि स्वाधमत्व हस्ताििण । 

च) ससं्था दताा तथा नवीकिण सम्बन्धी सवेा:  
 संस्था दताा । 

 संस्था नवीकिण । 

 संस्थाको नविान संशोिन । 

 जिल्लामा संस्थाको शाखा खोल्ने स्वीकृनत । 

छ) आपनूति  व्यवस्था अनगुमन सम्बन्धी सवेा: 
 सहि आपूनति  व्यवस्थापन सुननश्चित गनाका लानग विाि अनुगमन तथा ननर्मन । 

ि) नवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी सवेा: 
 जिल्ला नवपद व्यवस्थापन सधमनतको वैठक व्यवस्थापन । 

 नवपद् सम्वन्धी कार्ार्ोिना ननमााण । 

 नवपद् न्यूनीकिणका लानग तर्ािी । 
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 नवपद् भाएको क्षनत नवविण संकलन । 

 नवपद् पीदडत भाएकाहरुलाई क्षनतपूनति  एवं िाहत नवतिण तथा पुन:स्थापना । 

झ)  अथितिर्ाि दुरुपर्ोग अनसुन्धान सम्वन्धी सवेा: 
 अथितिर्ाि दुरुपर्ोग सम्वन्धी उिुिी एवं ननवेदनहरु उपि छाननबन ि जसफारिस। 

ञ)  द्वन्द्ध व्यवस्थापन: 
 द्वन्द्ध प्रभाानवतहरुको अधभालेख व्यवस्थापन । 

 द्वन्द्ध प्रभाानवत (मृतक/वेपत्ता/अंगभंाग भाई घाईते भाएका) हरुलाई िाहत नवतिण ।  
ट) िाधिर् परिचर् पत्र सम्बन्धी सवेा:- 

 िाधिर् परिचर् पत्रको नवविण संकलन गरि िाधिर् परिचर् पत्र िािी गने ।  
 

५. कोधभाड-१९ सम्बन्धी नवविण:- 

नवश् वव्यापी महामािीको रुपमा फैजलएको कोिोना भाइिस (कोनवड-१९) को कािण आि नवश्व ठुलो नवपनत्तको चपटेामा पिेको 
छ। आिका ददन सम्म नवश् वमा संक्रधमत एवम मृत्यु हुनेको संख्या लाख  नाधघ सकेको अस्थामा नेपालमा पनन ददन प्रनतददन 
सक्रधमतको संख्या वढ्दै गईिहेको अवस्था सवा नवददतै छ ि र्ो संख्या अझै वढ्न सक् ने अनुमान गना सककन्छ । र्स नवसम ्
परिथितस्थती हामी आम नागरिकहरु अझ सचेत, सिग एवं संर्धमत हुनु िरुिी छ । र्स िरटल एवंम चुनौनत पणुा नवषम 
परिस्थीनतको सामना गना तथा प्रनतकुल परिथितस्थती लाई मध्यनिि गदै संधघर् सिकाि, प्रदेश सिकाि ि स्थाननर् तह कोिोना 
भााईिस (कोधभाड-१९  नर्ाँ भेारिण्ट) को सक्रमणको प्रभाावलाई कम गना तथा माननवर् कक्रर्ाकलाप एवंम व्यवहािका कािण 
सृिना हुने संक्रमणको भार्ावह थितस्थनतलाई िोक् न प्रर्ासित छन् तसथा हामी पनन कोनवड-१९ को महामािीलाई ननर्न्त्रण एवंम 
िोकथाम गनाको लानग अन्य सिोकालाहरु सँगको समन्वर्मा आम जिल्लाबासीहरुको स्वास्थ्य प्रनत सिग ि सचेत हुदै 
नवदेशवाट फककि  आएका तथा देशका अन्य स्थानवाट जिल्ला धभात्र प्रवेश गिेका नागिीकहरुको तथ्ांक जलने, आश्यकता 
अनसुाि ननिहरुलाई क्वािेन्टाईनमा िाख् ने तथा स्वास्थ्यकमरहरुको प्रत्यक्ष ननगिानीमा िाखी अन्य आम नागिीकहरुमा कोिोना 
भााइिस (कोधभाड-१९) को सक्रमण फैजलन नददनको लानग स्थानीर् तहहरुले आवश्यक स्रोत सािन व्यस्थापन गिी परिचालन 
गिेको छ । साथै र्स महानवपनत्तको प्रभाावबाट प्रभाानवत जिल्लावासीहरुलाई पदहचान गिी िाहात समते नवतिण गरिएको छ । 
आ-आफ् नो स्थानबाट व्यlक्तगत सामीयता, संसागबाट टाढा िही सामाजिक दुिी कार्म िाख्दै कोिोना भााइिस (कोनवड-१९) 
नवरुद्धको नवश्वव्यापी लडाइमा एकाकाि हुन िरुिी छ ।  
  आिका ददन सम्ममा प्रत्येक नागिीक आफैं मा सुिजक्षत हुनू आफ् नो पिीवािलाई सुिजक्षत िाख्दै जसिंगो समाि ि िािलाई 
र्स प्रकािको भााइिसद्वािा जसजिित महासंकटबाट सुिजक्षत बनाई भानवष्यमा हुन सक् ने संभाानवत िोणखम तथा नवपनत्तबाट जसिंगो 
मानव समुदार्लाई बचाउनु आिको अपिीहार्ा आश्यकता हो । त्यसैले आम नागिीक, सम्पुणा सिोकािवालाहरुको सहर्ोग, 

समन्वर् एवंम सकिात्मक भुामीकाको अपेक्षा गदै आगामी ददनमा कोिोना भााइिस नवरुद्धको नवश्वव्यापी लडाईमा एक िुट हुनको 
लानग आव्हान गरिन्छ । महामािीको रुपमा फैजलएको कोिोना भााइिसद्धािा जसजिित महासंकटवाट सुिजक्षत वनाई भानवष्यमा हुन 
सक् ने थप माननवर् के्षनत, सभंाानवत िोणखम तथा नवपनत्तबाट जसिंगो मानव समदुार्लाई बचाउनु आिको अननवार्ा आवश्यकता 
हो । त्यसैले आम नागरिक, सम्पुणा सिोकािवालाहरुको सहर्ोग, समन्वर् एवंम सकिात्मक भुाधमकाको अपेक्षा गरिन्छ । 

 

दाचुाला जिल्लामा उपलब्ध स्वास्थ्य पवूाािािको अवस्था थितस्थनत ननम्प् नानसुाि िहेको छ ।  
 आईसोलेसन स्थान संख्या:- ४   
 आईसोलेसन बेड संख्या:- ६१ वटा   
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 भेाणन्टलेटि संख्या:- २   
 अक्सििन जसजलण्डि:- ८८   
 अस्पताल संख्या:- ८  

दाचुाला जिल्लाको कोधभाड- १९ को धमनत २०७८।०९।३० गतकेो daily report:- 

 

क्र. 
स. 

स्थानीर् तह संस्था आि सम्मको िम्मा परिक्षण 
(Antigen + PCR) 

अदहल ेसम्मको 
िम्मा सकं्रधमत  

आिको िम्मा 
परिक्षण  

आिको िम्मा 
सकं्रधमत  

हाल सकक्रर् 
सकं्रधमतको सखं्या 

१ महाकाली न.पा. जिल्ला अस्पताल १२८० १६५ ० ० ११ 

पुलाघाट नाका २६४३ ५४ ७३ २ 

नगिपाजलका धभात्र अन्य ५८५ १२९ ०   

२ शैल्याजशखि न.पा. गोकुलेश्वि अस्पताल ६०८ ८९ ०   ० 

नगिपाजलका धभात्र अन्य  २८८ ५५     

३ अनपदहमाल गा.पा.   ४५९ २०७     ० 

४ व्याँस गा.पा.   ४३९ १३७     ० 

५ दहुु गा.पा.   ३०० १००     २ 

६ मामाा गा.पा.   ५१६ १०० ० १ २ 

७ नौगाड गा.पा.   २७६ ९२     ० 

८ माजलकािुान गा.पा. िोलजिबी नाका ३८ ५ ३ ० २ 

पाजलका धभात्र अन्य  ४४९ ६४     

९ लेकम गा.पा.   ४५५ ७४     ० 

िम्मा ८३३६ १२७१ ७६ ३ १७ 

 

 आि सम्मको िम्मा परिक्षण (Antigen + PCR) सखं्या:- ८३३६ िना 
 अदहले सम्मको िम्मा संक्रधमत परुुष सखं्या:- ८०४ िना 
 अदहले सम्मको िम्मा िम्मा संक्रधमत मदहला सखं्या:- ४६७ िना 
 अदहले सम्मको िम्मा सकं्रधमत मदहला सखं्या:- १२७१ िना 
 अदहले सम्प्को सकं्रधमत भाई िम्मा ननको भाएको सखं्या :- १२४३ िना 
 िम्मा मृत्य ुसखं्या :- ११ िना  
 धमनत २०७८।०९।३० गतकेो िम्मा परिक्षण सखं्या :- ७६ िना 
 धमनत २०७८।०९।३० गत ेसम्मको िम्मा सकक्रर् संक्रधमत सखं्या : १७ िना 
 धमनत २०७८।०९।३० गतकेो संक्रमण दि :- ३.९ % 

 

जिल्ला कोधभाड-१९ व्यवस्थापन सधमनत दाचुालाबाट समर् समर्मा कोधभाड-१९ को संक्रमण िोकथाम ि ननर्न्त्रण कार्ाका लानग 
ननणार्हरु भाएको । प्रमुख जिल्ला अधिकािी ज्युबाट समेत आवश्यकता अनुसाि संक्रमण ननर्न्त्रण ि िोकथामका लानग समर् 
समर्मा आदेश तथा सूचनाहरु िािी भाएको ।  
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ठ) सुशासन/ सावािाननक सवेा प्रवाह सम्बन्धन्ध सवेाहरु:- 

१. सवेाग्राहीहरुको लानग दडजिटल नागरिक वडा पत्रको सनुविा (Digital Charter System):- 

 जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् दाचुालाद्वािा दडजिटल नागरिक वडा पत्र   कार्ाालर्को सूचना  कार्ाालर्को कमाचािी 
नवविण लगार्त र्स जिल्लाको िाधमिक  पर्ाटकीर् के्षत्रहरु  सामाजिक अपिाि सम्बन्धी िनचेतनामुलक श्रव्य दृष्य सामाग्रीहरु 
DIGITAL CHARTER SYSTEM द्वािा प्रशािण गरिदै आएको छ ।  

 

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

 गृह मन्त्रालर्ले उपलब्ध गिाएको SMS system बाट नवपद् सम्बन्धी घटना  िल तथा मौसम नवज्ञान नवभाागको 
मौसम तथा वषाा बुलेरटन सम्बन्धी िानकािी जिल्ला नवपद् व्यवस्थापन सधमनतका पदाधिकािीहरु  जिल्ला थितस्थत स्थानीर् 
तहका प्रमुख/उपप्रमुख  अध्यक्ष  उपाध्यक्ष  वडा अध्यक्षहरु  सिकािी कार्ाालर्का प्रमुखहरु  जिल्ला थितस्थत गैि सिकािी 
ननकार्हरु तथा पत्रकाि सदहत अन्य सम्बन्धन्धत सिोकािवाला सबै व्यनक्तहरुलाई एकैपटक सूचना िानकािी गिाइदै आएको छ।     

 

३. सवेाग्राहीहरुको लानग Free Wi-Fi को सनुविा:- 
 

 सेवाग्राही मैत्री कार्ाालर् वाताविण ननमााणका लानग कार्ाालर् परिसि धभात्र Free Wi-Fi को व्यवस्था धमलाइएको 
छ। सेवाग्राहीहरुले आवश्यक िहेका कागिातहरु समते internet को माध्यमबाट download गिी कार्ाालर्मा खोिेको 
समर्मा पेश गना सजिलो भाएको । साथै सेवाग्राहीहरुले सेवा प्रानप्तको क्रममा गनुापने प्रनतक्षाको समर् व्यवस्थापनका लानग 
उक्त सेवा समेत प्रर्ोग गने गिेका छन् । 
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४. कार्ाालर्को गनतनवधिहरु कार्ाालर्को Website, Twitter, Facebook माफा त सम्प्रषेण गन ेगरिएको । 

 कार्ाालर्को सूचना  समाचाि  माजसक  अिावानषिक ि वानषिक प्रगनत नवविण  वानषिक प्रकाशन  कार्ार्ोिना  
िानकािीहरु कार्ाालर्को वेबसाईट www.daodarchula.moha.gov.np, Facebook page: www.facebook.com/ 

daodarchula, Twitter: @daodarchula, सूचना Moha SMS System माफा त ननर्धमत रुपमा अद्यावधिक गरि सावािननक 
गने गरिएको छ । जिल्ला थितस्थत स्थानीर् तहको वेबसाईट समेत कार्ाालर्को वेबसाईटमा जलङ्क गरि िाणखएको साथै नागरिक 
वडा पत्र समेत कार्ाालर्को वेवसाईटमा िाणखएको छ । 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को Website: https://daodarchula.moha.gov.np/ 

 
जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को Facebook Page: https://www.facebook.com/daodarchula/ 
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जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को Twitter Page: https://twitter.com/daodarchula 

 

५. CCTV Camera 
 

अपिाि ननर्न्त्रण ि शान्ति सुिक्षा कार्म गना नवद्युतीर् उपकिणको प्रभाावकारिता बढाउने  CCTV/Camera को 
प्रर्ोगलाई प्रो्ाहन ि व्यवथितस्थत गने उद्देश्यका साथै कार्ाालर्को सुिक्षा प्रर्ोिनाथा  कार्ाालर्मा 6 Tera Byte क्षमता 
सदहतको ८ वटा Camera िडान गरि सञ्चालनमा िहेको छ । सवै फांटहरुमा भाएका काम कािवाही ि कार्ाालर्मा 
आगमन/ननगामन लगार्त अन्य गनतनवधिको Monitoring प्रमुख जिल्ला अधिकािीको कार्ाकक्षबाट गरिने व्यवस्था 
धमलाइएको छ । जिल्ला थितस्थत अन्य सिकािी ननकार्  व्यापारिक प्रनतष्ठान  जिल्लाको प्रवेश नाकामा समेत CCTV/Camera 

िडानमा प्रो्ाहन गिी त्यसको अधभालेख िाख् ने ि अनुगमन गने गरिएको छ ।  
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६. सहार्ता कक्ष (Help Desk) सञ्चालन:-  
 

 सेवा प्रवाहको नवषर्मा सेवाग्राहीहरुलाई सहर्ोग गना सहर्ोग कक्ष (Help Desk) को व्यवस्था गरिएको । नागरिक 
वडा पत्र पढ्न निान् ने ि सेवा जलन पदहलो पटक कार्ाालर्मा आउने सेवाग्राहीका लानग सहार्ता कक्षको माध्यमबाट सेवा जलन 
सहि भाएको पाइएको छ ।  

 

७. सब ैकार्ाालर्हरुमा सचुना अधिकािी तथा गुनासो सनु् ने अधिकािीको व्यवस्था गरिएको:- 
 

 सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन २०६४ ि ननर्मावली २०६५ बमोजिम सावािननक ननकार्बाट सम्पाददत 
कृर्ाकलापका सम्वन्धमा सिोकािवालाहरुलाई सहि ढंगले सूचना उपलव्ि गिाउन ि सेवाका सम्बन्धमा कुनै उिुिी वा गुनासा 
भाए त्म्बन्धमा सम्बोिन गना सबै सिकािी ननकार्हरुमा सूचना अधिकािी ि गुनासो सुन् ने अधिकािी तोकी सबा सािािणले 
िानकािी पाउने गिी फोटो ि सम्पका  नं. सदहतको नवविण कार्ाालर्मा टांस् न ननदेशन ददइए बमोजिम सबै कार्ाालर्हरुले उक्त 
व्यवस्था गिेका छन । 
 

८. नविुनतर् हाजििी (E-attendance) सञ्चालन:- 

 र्स कार्ाालर्मा कार्ाित कमाचािीहरुको उपथितस्थनतलाई ननर्धमत एवं ननर्मन गना नवद्युतीर् हाजििी प्रणाली (E-

Attendance Device) सेट धमनत २०७३।०३।२७ देणख िडान गिी ननर्धमत रुपमा नवद्युतीर् हाजििी प्रणाली प्रर्ोगमा ल्याइएको  
छ । र्सबाट कमाचािीको समर्पालनामा प्रभाावकारिता ल्याएको छ । कोधभाड-१९ को संक्रमणको िोणखम उच्च भाएको समर्मा 
मेजशनद्वािा हाजििी जलने काम बन्द भाई हाल कोधभाड-१९ सकं्रमणको दोस्रो लहिको िोणखम न्यूनीकिण भाएको हुँदा उक्त मेजशन 
संचालनमा आई दैननक हाजििी जलने गरिएको ।  

९. प्रनतक्षालर्को व्यवस्था: 
  

 कार्ाालर् परिसिमा िहेको प्रनतक्षालर्मा धचसो मौषममा न्यानो हुने गिी झ्याल तथा ढोकाको व्यवस्था छ । जिल्लाको 
समग्र नवशेषता झल्कने गिी नवधभान् न दृष्य सामाग्रीहरु िाणखएको छ । साथै प्रनतक्षालर् धभात्र सेवा प्राप्प् तका लानग आवश्यक पने 
सूचना, फािम, ननवेदन लेख् नका लानग कागि, कलम, स्याम्प याड लगार्तका सामाग्रीहरु व्यवस्थापन गरिएको छ । साथ ै
प्रनतक्षालर्मा सेवाग्राहीहरुको लानग शुद्ध नपउने पानीको व्यवस्था गरिएको छ ।  
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६. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्  दाचुालामा िहेका फाटँ ि जिम्मवेाि अधिकािी : 
 
 

जस.न.ं फाटँको नाम जिम्मवेाि अधिकािी पद फोटो सम्पका  न. स्थार्ी/किाि 
१ प्र.जि.अ. कक्ष दीघािाि उपाध्यार् प्र.जि.अ.  9858727777  
२ मुद्वा तथा हातहनतर्ाि, संघ 

संस्था दताा  पत्र पकत्रका दताा फाँट 
वासुदेव नवष्टा ना.सु. 

 

9848781051 स्थार्ी 

३ नवपद् व्यवस्थापन फाँट िाम िाि पि ना.सु. 

 

9841052046 स्थार्ी 

४ नागरिकता फाँट गोपाल जसिंह बोहिा ना.सु. 

 

9849593260 स्थार्ी 

५ लेखा फाँट िमािाि भाट्ट लेखापाल 

 

9869848781 स्थार्ी 

६ कम्प्युटि फाँट मोहन दत्त भाट्ट क.अ. 

 

9848844120 स्थार्ी 

७ नागरिकता फाँट भाागिथी नगािी क.अ. 

 

9868704441 स्थार्ी 

८ स्थानीर् प्रशासन तथा शान्ति 
सुिक्षा फाँट 

सागि दत्त िोशी  खरिदाि 

 

9848875620 स्थार्ी 

९ िाहदानी फाँट िाकेश जसिं ह ठगुन् ना खरिदाि 

 

9849941011 स्थार्ी 
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जस.न.ं फाटँको नाम जिम्मवेाि अधिकािी पद फोटो सम्पका  न. स्थार्ी/किाि 
१० िाधिर् परिचर् पत्र फाँट र्शोदा िोशी क.अ. 

 

9868738371 सेवा किाि 

११ नागरिकता फाँट धमना बम जसिंह स.क.अ. 

 

9848840586 नतिंकि सडक 
र्ोिनाबाट काि 
(सेवा किाि) 

१२  महेश भाट्ट ह.स.चा. 

 

9848711444 सेवा किाि 

 

कार्ाालर् सहर्ोगी 
जस.न.ं नाम थि पद फोटो सम्पका  न.ं  

१३ उमेश अवस्थी का.स. 

 

9868352801 सेवा किाि 

१४ नन्दा देवी भाट्ट का.स. 

 

9848709575 सेवा किाि 

१५ पदम जसिं ह बडाल का.स. 

 

9749523284 सेवा किाि 

१६ िधमता ठेकिे का.अ. 

 

9868777040 सेवा किाि 

१७ सिान ओखेडा का.स. 

 

9848799419 सेवा किाि 
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१८ निेन्द्र जसिं ह महिा का.स. 

 

9865739541 ज्यालादािी  
(िाधिर् परिचर् पत्र शाखा) 

 

 

 

७. सवेा प्राप् त गना लाग्न ेदस्तिु ि अवधि : 
 

जस.न.ं प्रदान गरिन ेसवेा लाग् न ेदस्तिु रु लाग् न ेअवधि कैकफर्त 

१ वंशिको आिािमा नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र नवतिण रु. १०/– को रटकट प्रकक्रर्ा पुगेकै ददन  

२ नागरिकताको प्रनतजलनप नवतिण रु. १५/– को रटकट प्रकक्रर्ा पुगेकै ददन  

३ वैवादहक अंनगकृत नागरिकताको प्रमाण पत्र नवतिण रु. १०/– को रटकट प्रकक्रर्ा पुगेकै ददन  

४ िाहदानी फािाम सकंलन रु. ५,०००/– सािािण   
रु. १०,०००/–हिाएको िाहदानी वापत 

प्रकक्रर्ा पुगेकै ददन  

५ िाहदानी नवतिण – तुरुि  

६ गुनासो वा ठाडो उिुिी रु. १०/– को रटकट र्थाशीघ्र  

७ नाम, थि उमेि आदद प्रमाणणत रु. १०/–  को रटकट  प्रकक्रर्ा पुगेकै ददन  

८ संस्था दताा रु. १,०००/– प्रकक्रर्ा पुगेकै ददन  

९ संस्था नवीकिण रु. ५००/–   प्रकक्रर्ा पुगेकै ददन  

१० संस्थाको नविान संशोिन रु. १०/– को रटकट  प्रकक्रर्ा पुगेकै ददन  

११ जिल्लामा संस्थाको शाखा खोल्ने स्वीकृनत रु. १०/– को रटकट  प्रकक्रर्ा पुगेकै ददन  

१२ दजलत  आददवासी/िनिाती जसफारिस रु. १०/– को रटकट प्रकक्रर्ा पुगेकै ददन  

१३ पत्रपकत्रका दताा दैननक रु. १,०००/– 

साप्तादहक रु. ५००/– 

पाजक्षक रु. ३००/–  
माजसक रु. २००/–  

प्रकक्रर्ा पुगेकै ददन  

१४ छापाखाना दताा रु. १,०००/– प्रकक्रर्ा पुगेकै ददन  

१५ हातहनतर्ाि नामसािी रु. १,०००/– प्रकक्रर्ा पुगेकै ददन  

१६ हा.ह. जिल्ला धभात्रको नवीकिण रु. १००/– प्रकक्रर्ा पुगेकै ददन  

१७ हा.ह. नेपाल भारिको नवीकिण रु. ५००/– बािबोि  प्रकक्रर्ा पुगेकै ददन  

१८ क्षनतपूनति  एवं िाहत नवतिण रु. १०/– को रटकट प्रकक्रर्ा पुर्ााएि  

१९ नवष्फोटक पदाथा ईिाित-पत्र - र्थाजशघ्र  

२० नवष्फोटक पदाथा ईिाित-पत्र ननवकिण रु. ५०/– प्रकक्रर्ा पुगेकै ददन  

 

८. ननणार् गन ेप्रकक्रर्ा ि अधिकािी : 
क) ननणार् गन ेप्रकक्रर्ा : सिकािी ननणार् प्रकक्रर्ा सिलीकिण ननदेजशका  २०६५ एवं सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन  २०६४ 

लगाएत प्रचजलत कानून बमोजिम । 

ख) ननणार् गन ेअधिकािी : 
 प्रमुख जिल्ला अधिकािी । 

 सहार्क प्रमुख जिल्ला अधिकािी: प्रमुख जिल्ला अधिकािीवाट अधिकाि प्रत्यार्ोिन भाए बमोजिम   
 

९. ननणार् उपि उििुी सनु् न ेअधिकािी : प्रचजलत कानून बमोजिम । 

१०. सम्पादन गिेको कामको नवविण : (२०७८।०७।०१-२०७८।०९।३० सम्म) 

क्र. कामको नवविण संख्या िम्मा कैकफर्त 
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स.ं पुरुष मदहला 
१ नागरिकता नवतिण वशंि २९४ २२७ ५२१  

वैवादहक अंनगकृत - १५ १५  

२ प्रनतजलनप नागरिकता नवतिण - - ६९१  

नागरिकता परित्याग - - - 
 नागरिकता िद्द - १ १  

३ िाधिर् परिचर् पत्र नवविण दताा सखं्या १०८८ ३९२ १४८०  

४ घुन्ति सेवा जशवीि संचालन - - -  

५ नावालक परिचर् पत्र िािी - - १  

 

६ 

सािािण िाहदानी जसफारिस  ५८ िना १४ िना ७२ िना  

केन्द्रमा िाहदानी जसफारिस ३१७ िना ३३ िना ३५० िना  

७ हातहनतर्ाि ननवकिण   २  

हाहनतर्ाि नामसािी   १  

 
८ 

अददवासी  िनिाती प्रमाणणत   १०   

दजलत प्रमाणणत   ४३   

नाम थि प्रमाणणत   ९१   

िन्मधमनत प्रमाणणत   ४  

९ व्यहोिा प्रमाणणत/जसफारिस   १०  

१० पत्र पकत्रका दताा   -  

संघ संस्था दताा   ३  

संघ संस्था ननवकिण   २२  

११ कार्ाालर् प्रमुखहरुको वैठक   ३  

१२ नवनवि वैठक   २  

१३ नवपद् व्यवस्थापन बैठक संख्या   १  

१४ जिल्ला कोधभाड व्यवस्थापन केन्द्र (DCMC) बैठक   ५  

१५ जिल्ला सुिक्षा सधमनत बैठक   १०  

१६ स्टाफ बैठक    ३  

१७ ददवस  समािोह   -  

१८ सूचना अधिकािीहरुको वैठक   ३  

१९ मुद्दा सम्बन्धी नवविण     

गत आ.व.बाट जिम्मेवािी सरि आएका मुद्दा   ४५  

मुद्दा दताा   ५  

मुद्दा फर्छ्यौट   १  

ठाडो उिुिी फर्छ्यौट   ३०  

मुद्दा फर्छ्यौट बाँकी   ३९  

मादक पदाथा (ििी) सेवान गरि हो हल्ला गने उपि कािवाही   २७ िनही रु. १०००।- का दिले चाि 
िनाको िम्मा िािस्व बैंक 
दाणखला िकम रु. २७ ०००/- 

२० बिाि अनुगमन   १  

२१ धमनत २०७८।०८।११ गतेका ददन नपथौिागढ जिल्लामा नेपाल भााित 
सीमा समन्वर् बैठक सम्पन् न भाएको । सहभाागी:- नेपालबाट जिल्ला 
दाचुाला  वैतडी ि भााितबाट नपथौिागढ जिल्ला  

  १  

२२ नवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी नवविण 
र्स आधथिक वषाको हालसम्म मृतक तथा वेपत्ताहरुका हकदाि ि   रु. ३२ लाख १६ हिाि  
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क्र. 
स.ं 

कामको नवविण संख्या िम्मा कैकफर्त 

पुरुष मदहला 
ननिी आवास व्यवसार् क्षनत भाएका नवपद नपदडतहरुलाई िाहत 
नवतिण 
नवपद नपदडतहरुलाई कत्रपाल नवतिण   ४ परिवाि  

नवपद् नपदडतहरुलाई ताििालीको लानग जसफारिस संख्या    २ िोकथाम तथा पून: ननमााणका 
लानग सम्बन्धन्धत ननकार्मा 
जसफारिस गरिएको । 

नवपद् नपदडतहरुलाई आवश्यक सहर्ोगका लानग सम्बन्धन्धत 
अन्य ननकार्मा जसफारिस 

  १३  

स्थानीर् तहलाई आवश्यक सहर्ोगका लानग जसफारिस   ४ नवपद् नपदडत परिवाि 
नवपद् नपदडत परिवािलाई जिल्ला थितस्थत िेडक्रसबाट कत्रपाल 
लगार्त आवश्यक सहर्ोग उपलब्ध गिाईएको परिवाि संख्या 

  ३ परिवाि  

सामाजिक नवकास मन्त्रालर् सुदूिपश्चिम प्रदेशमा जसफारिस गरि 
पठाईएको संख्या 

  २   

मनसुन िन्य नवपद् सम्बन्धन्ध क्षनतको एकककृत नवविण तालुक 
ननकार्मा पठाईएको । 

  २०७८ पुष मदहना  

आधथिक वषा २०७७/०७८ मा मनसुन िन्य नवपद् प्रभाानवत ननिी 
आवास क्षनत भाई कार्म भाएका लाभाग्राहीहरुलाई नवतिण 
गरिएको अनुदान िकम 

  रु. २० लाख ३० हिाि  

 
२३ 

लखेा िािस्व नवविण     
कम्पनी िजििेशन दस्तुि   २० २००।-  

हातहनतर्ािको इिाित पत्र दस्तुि   ६३ ०००।-  
िाहदानी शुल्क    ३ ७० ०००।-  
प्रशासननक दण्ड  िरिवाना ि िफत   २७ ०००।-  
न्याधर्क दण्ड  िरिवाना ि िफत   २० ४२२।-  
सिकािी सम्पत्तीको नवक्रीबबाट प्राप् त िकम   ३१ ४००।-  

िम्मा    ५ ३२ ०२२।-  
२४ द्वन्द्ध व्यवस्थापन नवविण     

सशस्त्र द्वन्द्ध नपदडत ३ िना घाईते अपाङ्ग व्यनक्तहरुलाई मापदण्ड 
बमोजिम जिवन ननवााह भात्ता नवतिण गरिएको िम्मा िकम रु.  

  १ लाख ९८ हिाि   

घाईते अपाङ्गता प्रनतशत ननिाािण एवं पुनिावलोकन जसफारिस 
सधमनतको बैठक संख्या  

  १  

सशस्त्र द्वन्द्धमा घाईते अपाङ्गता भाएका व्यनक्तहरुको अपाङ्गता प्रनतशत ननिाािण तथा पुनिावलोकन सम्बन्धी सूचना प्रकाशन (धमनत २०७८।०९।२१ 
गतेको सूचना) 
सशस्त्र द्वन्द्ध ि िनआन्दोलनको क्रममा शदहद भाएका परिवाि तथा घाईतेहरुको नवविण सामाजिक नवकास मन्त्रालर् सुदूिपश्चिम प्रदेश िनगढी 
कैलालीलाई उपलब्ध गिाईएको ।  
सशस्त्र द्वन्द्ध नपदडतलाई परिचर् पत्र उपलब्ध गिाईएको अधभालेख नवविण गृह मन्त्रालर् िाहत तथा तथ्ाङ्क व्यवस्थापन शाखामा पठाईएको ।  

 

११. सचूना अधिकािी ि प्रमखुको नाम ि पद : 
क) कार्ाालर् प्रमखु : 

 नाम: दीघािाि उपाध्यार् 

 पद: प्रमुख जिल्ला अधिकािी 
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ख) सचूना अधिकािी :  
 नाम: दीघािाि उपाध्यार् 

 पद: प्रमुख जिल्ला अधिकािी 
 

१२. ऐन  ननर्म  नवननर्म वा ननदेजशकाको सचूी : 
 स्थानीर् प्रशासन ऐन  २०२८ 

 नेपाल नागरिकता ऐन  २०६३ 

 नवपद न्यूननकिण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ 

 लागु औषि (ननर्न्त्रण) ऐन  २०३३ 

 हातहनतर्ाि तथा खिखिना ऐन  २०१८ 

 आवश्यक पदाथा ननर्न्त्रण (अधिकाि) ऐन  २०१७ 

 आवश्यक वस्तु संिक्षण ऐन  २०१२ 

 भ्रष्टााचाि ननर्न्त्रण ऐन  २०५९ 

 अथितिर्ाि दरुुपर्ोग अनुसन्धान आर्ोग ऐन  २०४८ 

 िाहदानी ऐन  २०२४ 

 सावािननक सुिक्षा ऐन  २०४६ 

 संस्था दताा ऐन  २०३४ 

 िग्गा प्रानप्त ऐन  २०३४ 

 सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन  २०६४ 

 सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन  २०६४ 

 सूचनाको हक सम्वन्धी ननर्मावली  २०६५ 

 नेपाल नागरिकता ननर्मावली  २०६३ 

 िाहदानी ननर्मावली  २०६७ 

 संस्था दताा ननर्मावली  २०३४ 

 नववाह दताा ननर्मावली  २०२८ 

 हातहनतर्ाि तथा खिखिना ननर्मावली  २०२८ 

 सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ननर्मावली  २०६५ 

 नवपद् िोणखम व्यवस्थापन िाधिर् िणनीनत  २०६६ 

 नागरिकता प्रमाणपत्र नवतिण कार्ानवधि ननदेजशका  २०६८ 

 नवपद् पवूातर्ािी तथा प्रनतकार्ा र्ोिना तिुामा मागादशान  २०६८ 

 प्रकोप पीदडत उद्दाि ि िाहत सम्वन्धी मापदण्ड  २०६४ 

 गृह मन्त्रालर् ि अिगात कार्ाित कमाचािीहरुको आचािसंदहता  २०६९ 

 गृह प्रशासन सुिाि कार्ार्ोिना र्ोिना  २०७४ 

 जिल्ला स्तिीर् नवधभान्न कार्ार्ोिनाहरु 

१३. आम्दानी  खचा तथा आधथिक कािोवाि सम्वन्धी अद्यावधिक नवविण : 

नवविण िकम रु कैकफर्त 

कम्पनी िजििशेन दस्तुि २०,२००।-  
हातहनतर्ािको इिाित पत्र दस्तुि ६३,०००।-  
िाहदानी शुल्क  ३,७०,०००।-  
प्रशासननक दण्ड  िरिवाना ि िफत २७,०००।-  
न्याधर्क दण्ड  िरिवाना ि िफत २० ४२२।-  
सिकािी सम्पत्तीको नवक्रीबबाट प्राप् त िकम ३१ ४००।-  

िम्मा  ५ ३२ ०२२।-  
 

१४. सचूनाको हक अिगात सचूनाको हक माग् न ेि पाउनकेो नवविण :  
 स्थानीर् सञ्चाि माध्यम/पत्रकािहरुसंग ननर्धमत रुपमा भेाटघाट, अिकक्रि र्ा हुने गिेको । 

सचूनाको हक सम्बन्धी ननर्मावली २०६५ को ननर्म ५ को उपननर्म ३ बमोजिमको थप नवविण:- 

१. अधघल्लो आ.व. मा सावािननक ननकार्ले कुन ैकार्ाक्रम वा आर्ोिना सचंालन गिेको भाए सोको नवविण । 

 र्स कार्ाालर्को प्रशासकीर् भावन ननमााण कार्ाका लानग ननिातेश्वि िागृनत ननमााण सवेासंग सम्प्झौता गई ननमााण 
कार्ा भाईिहेको । रु. ६ ७४ ५९ २१०।३९ (म.ुअ. कि ि कने्टनिेन्सी बाहेक) मा ठेक्का स्वीकृत भाएको उक्त ननमााण 
कार्ाको समर्ावधि २०७८।०५।१९ सम्म िहेको । ननमााण कार्ा सम्प्झौता भाएको समर्ावधि धभात्र सम्पन् न नभाएको हुँदा 
गृह मन्त्रालर्को ननणार्ानुसाि थप १ वषाका लानग उक्त ननमााण कार्ाको समर्ावधि थनपएको । 

२. सावािननक ननकार्को बेभासाईट भाए सोको नवविण । 

Website:- www.daodarchula.moha.gov.np 
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Facebook Page:- www.facebook.com/daodarchula 

Twitter account:- @daodarchula 

 सावािननक ननकार्ले प्राप्त गिेको कार्ाक्रम ि सोको प्रगनत प्रनतवेदन । 

 सावािननक ननकार्ले वनगि किण तथा संचालन गिेको सूचनाको नामावली ि त्यस्तो सूचना संिक्षण गना तोककएको 
समर्ावधि । 

 सावािननक ननकार्मा पिेका सचूना माग सम्बन्धी ननवदेन ि सो उपि सचूना ददइएको नवषर्:- जलणखत रुपमा 
सूचना माग नभाएको । 

३. सावािननक ननकार्का सचूनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भाएका भाए सोको नवविण । 

 र्स कार्ाालर्का सावािननक गनुा पने सम्पूणा सूचनाहरु र्स कार्ाालर्को Website, Facebook Page ि Twitter 

माफा त उपलब्ध गिाईएका छन् । 
 


