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सचूनाको हक सम्बन्धी  ऐन २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम प्रस्ततु 
गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालर्य दाचुलुासगं सम्बन्धन्धत 

स्वत:प्रकाशन  
(Pro-active Disclosure) 

आ.व. २०७५/७६ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

जिल्ला प्रशासन कार्यालर्य, दाचुलुा  
फोन:- ०९३-४२०१३३ 

e-Mail:- daodarchula@moha.gov.np 
Web:  www.daodarchula.moha.gov.np
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सचूनाको हक सम्बन्धी  ऐन २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम प्रस्ततु गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालर्य दाचुलुासगं सम्बन्धन्धत 
स्वत:प्रकाशन  

(Pro-active Disclosure) 
 
 

 
१. जिल्ला प्रशासन कार्यालर्य, दाचुलुाको स्वरुप ि प्रकृतत: 

 

 जिल्लामा शान्धि, सिुक्षा ि सुव्यवस्था कार्यम गिी िनताको िीउ, धन ि स्वतन्त्रताको संिक्षण गनु ु जिल्ला प्रशासन 
कार्यालर्यको मखु्य कार्य ुहो । स्थानीर्य प्रशासन ऐन, २०२८ ले जिल्लाको शान्धि ि व्यवस्थालाई प्रभावकािी रुपमा संचालन गन ु
तथा जिल्लाको सामान्य प्रशासन संचालन गन ुप्रत्यके जिल्लामा एउटा जिल्ला प्रशासन कार्यालर्य िहन ेसाथ ै जिल्ला प्रशासन 
कार्यालर्यको प्रमखु प्रशासकीर्य अधधकािीको रुपमा प्रमखु जिल्ला अधधकािी िहन ेव्यवस्था गिेको छ । जिल्लामा तवकास तनमाण 
कार्यहुरुको लागग उपर्यकु्त वाताविण तनमाण गन ुसमन्वर्य ि सहिीकिण, तवपद् व्यवस्थापन, अत्यावश्यक वस्त ुतथा सवेाको 
आपतूति व्यवस्थापन, सवेा प्रवाहको अनगुमन, प्रचजलत काननूमा तोककएका तवषर्यहरुमा न्यार्य तनरुपण, आधथिक अतनर्यतमतता एवं 
भ्रष् टाचाि तनर्यन्त्रण िस्ता कार्यहुरु सम्पादन गिी जिल्लामा सशुासनको प्रत्याभतूतका लागग जिल्ला प्रशासन कार्यालर्यको 
महत्वपणू ुभतूमका िहेको हुन्छ ।  

 

२. जिल्ला प्रशासन कार्यालर्य, दाचुलुाको काम, कतवु्य ि अधधकाि : 

१. जिल्लामा शान्धि व्यवस्था ि सिुक्षा कार्यम िाख् ने । 
२. नागरिकता प्रमाणपत्र तवतिण गन े। 
३. MRP िाहदानीको फम ुसंकलन तथा जसफारिस गन े। 
४. नावालक परिचर्यपत्र िािी गन े। 
५. आददवासी िनिाती, दजलत जसफारिस गन े। 
६. आिरिक सिुक्षासम्बन्धी नीतत, र्योिना तथा स्थानीर्य स्तिमा कार्यकु्रमको कार्यान्वर्यन । 
७. हातहततर्याि ि खिखिानाको इिाित सम्बन्धी जसफारिस ि तनर्यन्त्रण । 
८. तवस्फोटक पदाथ ुजसफारिस ि तनर्यमन । 
९. तवदेशी नागरिकको जिल्लामा उपथितस्थतत ि गतततवधधको तनर्यमन । 
१०. सवािी साधन सञ्चालन सम्बन्धी काननूको कार्यान्वर्यन । 
११. गिैसिकािी संघ, संस्था दता, नवीकिण ि तनर्यमन । 
१२. स्थानीर्य प्रशासनको सञ्चालन । 
१३. बाल कल्याण तथा बाल अधधकािको संिक्षण । 
१४. भ्रष्टाचाि तनर्यन्त्रण । 
१५. कार्यालर्य तनिीक्षण तथा अनगुमन/सशुासन कार्यम । 
१६. कल्याण धन ि बवेारिसी धनको व्यवस्थापन । 
१७. चचठ्ठा, िवुा आददको तनर्यन्त्रण । 

२०७५ श्रावण ०१ गतेदेजि २०७६ आषाढ मसान्तसम्म 
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१८. साविुतनक स्थानमा अवाञ्छनीर्य व्यवहािको िोकथाम, मादक पदाथ,ु साविुतनक अपिाध आददको तनर्यन्त्रण । 
१९. तवपद् व्यवस्थापन । 
२०. जिल्ला स्तिमा साविुतनक उत्सव कार्यकु्रम । 
२१. मआुब्जा तनधािण तथा तवतिण । 
२२. पिुस्काि तथा सिार्य सम्बन्धी कािवाही ि जसफारिस । 
२३. जिल्ला धभत्र िहेको नपेाल सिकािको सब ैसम्पत्तीको िेखदेख, सम्भाि तथा ममतु गन ेगिाउन े। 
२४. लाग ूऔषध ओसाि पसाि तनर्यन्त्रण ि िोकथाम । 
२५. जिल्ला थितस्थत कािागािको व्यवस्थापन । 
२६. जिल्ला धभत्र बिाि अनगुमन, तनर्यमन तथा तनर्यन्त्रण, अत्यावश्यक वस्त ुतथा सवेाको आपतूति व्यवस्थापन । 
२७. द्वन्द्व प्रभातवतको पदहचान तथा िाहत तवतिण । 
२८. जिल्ला स्तिमा नपेाल प्रहिी ि सशस्त्र प्रहिीको परिचालन ि प्रर्योग । 
२९. िाकष्टिर्य अनसुन्धानसगँको समन्वर्य सचूना सङ्कलन ि तवश्लषेण । 
३०. जिल्लामा सञ्चाजलत तवकास तनमाण कार्यामा सहर्योग । 
३१. काननू बमोजिम तोककए अनसुाि तवधभन् न मदु्दाको सरुु कािवाही ि ककनािा गन े। 
३२. अििाकष्टिर्य सीमा प्रशासन । 
३३. न्यार्य सम्पादन सम्बन्धी कार्य ु। 
३४. तनवाचन सम्बन्धी गहृ मन्त्रालर्य ि तनवाचन आर्योगको आदेश तनदेशन कार्यान्वर्यन । 

 
३. जिल्ला प्रशासन कार्यालर्य, दाचुलुाको स्वीकृत दिबन्दी तवविण ि कार्यतुवविण : 

कमचुािी दिबन्दी:- २० (कार्यिुत १३ िना) 

जस.नं. पद दिवन्दी सखं्या पदपतुति कैकफर्यत 
१ प्रमखु जिल्ला अधधकािी १ १  
२ सहार्यक प्रमखु जिल्ला अधधकािी १ १  
३ नार्यव सबु्बा ४ ० ४ रिक्त 
४ लखेापाल १ ० १ रिक्त 
५ कम्प्यटुि अपिेटि २ २  
६ खरिदाि ४ २ २ रिक्त  
७ हलकुा सवािी चालक १ १  
८ कार्यालर्य सहर्योगी ६ ६  

िम्मा २० १३  
 

४. जिल्ला प्रशासन कार्यालर्य, दाचुलुाबाट प्रदान गरिन ेसवेा : 
क) स्थानीर्य प्रशासन तथा शान्धि सिुक्षा सम्बन्धी सवेा : 
 शान्धि सवु्यवस्थाको माध्यमबाट नागरिकको िीउ धनको सिुक्षा गन े। 
 अपिाध हुन नददन एवं अपिाध न्यतूनकिणका लागग समदुार्यस्ति सम्म सचतेतकिणका कार्यकु्रम संचालन गन े। 
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 आम नागरिकलाई मलुकुको संतवधान तथा काननू बमोजिम प्राप् त हक अधधकािको तनवाध प्रर्योगको वाताविण बनाउन े। 
 शान्धि सिुक्षाको कार्यमुा सिुक्षा तनकार्यहरुको परिचालन गन े। 
 सामाजिक तवकृतत तवसंगततको अन्त्यका लागग सिोकािवालाहरुसंग हातमेालो गिी सभ्य, सदाचािी ि सिुजक्षत समािको 

तनमाणका लागग आवश्यक सब ैउपार्य अवलम्वन गन े। 
 समािमा शान्धि सिुक्षा कार्यम गन ुजिल्ला थितस्थत सवै स्थानीर्य तह, नागरिक समाि लगार्यत सव ैसिोकािवालाहरुसगं 

सहकार्य/ुसमन्वर्य गन े। 
 कार्यालर्यको दैतनक प्रशासन संचालन गन े। 
 संघ संस्था दता/नवीकिण, शाखा खोल्न ेअनमुतत प्रदान, हातहततर्याि नतवकिण, नामसािी, स्वातमत्व हस्ताििण। 
 वहुर्यात्रा अनमुतत पत्र िािी,  ताक्लाकोट प्रवशे अनुमतत पत्र िािी । 
 तवष्फोटक पदाथ ुप्रर्योग सम्वन्धी इिाित पत्र िािी । 
 तवधभन् न व्यहोिा जशफारिस/प्रमाणणत गन े। 
 साविुतनक सम्पधत्तको अधभलखे, संिक्षण एवं व्यवस्थापन गने । 
 तनिी सिुक्षा कम्पनीहरुको संचालन अनमुततका लागग जशफारिस गन े। 
 ड्ि ोन उड्ान अनमुतत प्रदान गन,े  जस.जस-कट.भी. क्यामिेाको अनगुमन गन े। 

 

ख) िाहदानी सम्बन्धी सवेा: 
 िाहदानी सम्वन्धी फािाम संकलन गिी तवविण रुि ुगने, केन्द्रमा पठाउन े। 
 द्रतु सवेाका लागग जशफारिस गिी पठाउन।े 
 संकलन केन्द्रमा प्राप्त िाहदानी वझुी तवतिण गन े। 
 िाहदानीमा कुन ैशंसोधन गनु ुपिेमा तत्सम्वन्धी कार्य ुगन।े 

 

ग) नागरिकता सम्बन्धी सवेा: 
 वंशि/ववैादहक अंगगकृत नागरिकता प्रदान गन े। 
 नागरिकताको प्रततजलकप िािी गन े। 
 नावालक परिचर्य पत्र िािी गन े। 
 घिदैलोमा न ैसवेा प्रदान गन ुएकककृत घनु्धि सवेा जशवीि संचालन गन े। 
 नागरिकता सम्बन्धी अधभलखे Degitise गन े। 

घ) मदु्दा तथा ठाड्ो उििुी सम्बन्धी सवेा: 
 साविुतनक शान्धि तवरुद्धको कसिु ि तवशषे ऐनल ेतोकेका मदु्दाहरुमा शरुु कािवाही ि ककनािा गन े। 
 गनुासो वा ठाड्ो उििुी । 

ङ) हातहततर्याि इिाित पत्र तथा नवीकिण सम्बन्धी सवेा: 
 हातहततर्याि इिाित पत्र नामसािी, नवीकिण ि स्वातमत्व हस्ताििण । 

च) ससं्था दता तथा नवीकिण सम्बन्धी सवेा:  
 संस्था दता । 
 संस्था नवीकिण । 
 संस्थाको तवधान संशोधन । 
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 जिल्लामा संस्थाको शाखा खोल्न ेस्वीकृतत । 
छ) आपतूति व्यवस्था अनगुमन सम्बन्धी सवेा: 
 सहि आपतूति व्यवस्थापन सतुनजित गनकुा लागग विाि अनगुमन तथा तनर्यमन । 

ि) तवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी सवेा: 
 जिल्ला तवपद व्यवस्थापन सतमततको वठैक व्यवस्थापन । 
 तवपद् सम्वन्धी कार्यरु्योिना तनमाण । 
 तवपद् न्यनूीकिणका लागग तर्यािी । 
 तवपद् भएको क्षतत तवविण संकलन । 
 तवपद् पीकड्त भएकाहरुलाई क्षततपतूति एवं िाहत तवतिण तथा पनु:स्थापना । 

झ)  अख्तिर्याि दरुुपर्योग अनसुन्धान सम्वन्धी सवेा: 
 अख्तिर्याि दरुुपर्योग सम्वन्धी उििुी एवं तनवदेनहरु उपि छानतबन ि जसफारिस। 

ञ)  द्वन्द्ध व्यवस्थापन: 
 द्वन्द्ध प्रभातवतहरुको अधभलखे व्यवस्थापन । 
 द्वन्द्ध प्रभातवत (मतृक/वपेत्ता/अंगभंग भई घाईत ेभएका) हरुलाई िाहत तवतिण ।  
 

ट)  सशुासन/ साविुातनक सवेा प्रवाह सम्बन्धन्ध सवेाहरु 

१. सवेाग्राहीहरुको लागग कड्जिटल नागरिक वड्ा पत्रको सतुवधा (Digital Charter System):- 
 जिल्ला प्रशासन कार्यालर्य दाचुलुाद्वािा कड्जिटल नागरिक वड्ा पत्र,  कार्यालर्यको सचूना, कार्यालर्यको कमचुािी तवविण 
लगार्यत र्यस जिल्लाको धातमिक, पर्यटुकीर्य क्षते्रहरु, सामाजिक अपिाध सम्बन्धी िनचतेनामलुक रव्व्य ष्य स सामाग्रीहरु DIGITAL 
CHARTER SYSTEM द्वािा प्रशािण गरिदै आएको छ ।  

२. तवपद्को समर्य SMS Alert System (MOHA System) सञ्चालन:- 
  

 गहृ मन्त्रालर्यले उपलब्ध गिाएको SMS system बाट तवपद् सम्बन्धी घटना, िल तथा मौसम तवज्ञान तवभागको मौसम तथा 
वषा बलुकेटन सम्बन्धी िानकािी जिल्ला तवपद् व्यवस्थापन सतमततका पदाधधकािीहरु, जिल्ला थितस्थत स्थानीर्य तहका प्रमखु/उपप्रमखु, 
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वड्ा अध्यक्षहरु, सिकािी कार्यालर्यका प्रमुखहरु, जिल्ला थितस्थत गिै सिकािी तनकार्यहरु तथा पत्रकाि सदहत अन्य 
सम्बन्धन्धत सिोकािवाला सब ैव्यगक्तहरुलाई एकैपटक िानकािी गिाइदै आएको छ ।     

 

३. सवेाग्राहीहरुको लागग Free wifi को सतुवधा:- 
 

 सवेाग्राही मतै्री कार्यालर्य वाताविण तनमाणका लागग कार्यालर्य परिसि धभत्र Free Wifi तथा शदु्व खानपेानीको व्यवस्था 
तमलाइएको छ । सवेाग्राहीहरुल ेसवेा प्राप्तप्तको क्रममा गनुपुने प्रततक्षाको समर्य व्यवस्थापनका लागग उक्त सवेाहरु प्रर्योग गन ेगिेका 
छन ्। 
४. कार्यालर्यको गतततवधधहरु कार्यालर्यको Website, Twitter, Facebook माफुत सम्प्रषेण गन ेगरिएको । 
 कार्यालर्यको सचूना, समाचाि, माजसक, अधवुाकषिक ि वाकषिक प्रगतत तवविण, वाकषिक प्रकाशन, कार्यरु्योिना, िानकािीहरु 
कार्यालर्यको वबेसाईट www.daodarchula.moha.gov.np, Facebook page: daodarchula, Twitter: 
@daodarchula, सचूना Moha Sms system माफुत तनर्यतमत रुपमा अद्यावधधक गरि साविुतनक गन ेगरिएको छ । जिल्ला 
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थितस्थत स्थानीर्य तहको वबेसाईट समते कार्यालर्यको वबेसाईटमा जलङ्क गरि िाखखएको साथ ै नागरिक वड्ा पत्र समते कार्यालर्यको 
ववेसाईटमा िाखखएको छ । 
५. CCTV Camera 
 

अपिाध तनर्यन्त्रण ि शान्धि सुिक्षा कार्यम गन ु तवद्यतुीर्य उपकिणको प्रभावकारिता बढाउन,े CCTV/Camera को प्रर्योगलाई 
प्रोत्साहन ि व्यवथितस्थत गने उद्देश्यका साथ ै कार्यालर्यको सिुक्षा प्रर्योिनाथ ु  कार्यालर्यमा 6 Tera Byte क्षमता सदहतको ८ वटा 
Camera िड्ान गरि सञ्चालनमा िहेको छ । सव ैफांटहरुमा भएका काम कािवाही ि कार्यालर्यमा आगमन/तनगमुन लगार्यत अन्य 
गतततवधधको Monitoring प्रमखु जिल्ला अधधकािीको कार्यकुक्षबाट गरिन ेव्यवस्था तमलाइएको छ । जिल्ला थितस्थत अन्य सिकािी 
तनकार्य,व्यापारिक प्रततष्ठान,जिल्लाको प्रवशे नाकामा समते CCTV/Camera िड्ानमा प्रोत्साहन गिी त्यसको अधभलखे िाख्न े ि 
अनगुमन गन ेगरिएको छ ।  
६. सहार्यता कक्ष (Help Desk) सञ्चालन:-  

 

 सवेा प्रवाहको तवषर्यमा सवेाग्राहीहरुलाई सहर्योग गन ुसहर्योग कक्ष (Help Desk) को व्यवस्था गरिएको । नागरिक वड्ा 
पत्र पढ्न निान्न े ि सवेा जलन पदहलो पटक कार्यालर्यमा आउन े सवेाग्राहीका लागग सहार्यता कक्षको माध्यमबाट सवेा जलन सहि 
भएको पाइएको छ ।  

 

७. सब ैकार्यालर्यहरुमा सचुना अधधकािी तथा गनुासो सनु्न ेअधधकािीको व्यवस्था गरिएको:- 
 

 सशुासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन २०६४ ि तनर्यमावली २०६५ बमोजिम साविुतनक तनकार्यबाट सम्पाददत 
कृर्याकलापका सम्वन्धमा सिोकािवालाहरुलाई सहि ढंगल ेसचूना उपलव्ध गिाउन ि सवेाका सम्वन्धमा कुन ैउििुी वा गनुासा भए 
तत्सम्वन्धमा सम्वोधन गन ुसव ैसिकािी तनकार्यहरुमा सचूना अधधकािी ि गनुासो सनु्न ेअधधकािी तोकी सव ुसाधािणल ेिानकािी 
पाउन ेगिी फोटो ि सम्पकु नं. सदहतको तवविण कार्यालर्यमा टांस्न तनदेशन ददइए बमोजिम सव ैकार्यालर्यहरुल ेउक्त व्यवस्था गिेका 
छन । 
 

८. तवधतुतर्य हाजििी (E-attendance) सञ्चालन:- 
 र्यस कार्यालर्यमा कार्यिुत कमचुािीहरुको उपथितस्थततलाई तनर्यतमत एवं तनर्यमन  गन ुतवद्यतुीर्य हाजििी प्रणाली (E-
Attendance Device) सटे तमतत २०७३।०३।२७ देखख िड्ान गिी तनर्यतमत रुपमा तवद्यतुीर्य हाजििी प्रणाली प्रर्योगमा ल्याइएको  छ 
। र्यसबाट कमचुािीको समर्यपालनामा प्रभावकारिता ल्याएको छ । 

९. प्रततक्षालर्यको व्यवस्था: 
  

 कार्यालर्य परिसिमा िहेको प्रततक्षालर्यमा चचसो मौषममा न्यानो हुन ेगिी झ्याल तथा ढोकाको व्यवस्था छ । जिल्लाको समग्र 
तवशषेता झल्कन े गिी तवधभन् न ष्य स सामाग्रीहरु िाखखएको छ । साथ ै प्रततक्षालर्य धभत्र सवेा प्राकप् तका लागग आवश्यक पन े सचूना, 
फािम, तनवदेन लखे् नका लागग कागि, कलम, स्ट्याम्प याड् लगार्यतका सामाग्रीहरु व्यवस्थापन गरिएको छ । 
 

५. जिल्ला प्रशासन कार्यालर्य, दाचुलुामा िहेका शाखा ि जिम्मवेाि अधधकािी : 
जस.नं. फाँटको नाम जिम्मवेाि अधधकािी सम्पकु न. 

१. स्थानीर्य प्रशासन तथा शान्धि सिुक्षा फाँट सागि दत्त िोशी  9848875620 
२. िाहदानी फाँट सागि दत्त िोशी 9848875620 
३. नागरिकता फाँट िाम िाि पि 9841052046 
४. मुद्वा तथा हातहततर्याि फाँट पदम िाि भट्ट 9841052046 
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५. लेखा फाँट िगददश जसहं साउद 9868918098 
६. कम्प्युटि फाँट मोहन दत्त भट्ट 9848844120 
७. तवपद् व्यवस्थापन फाँट िाम िाि पि 9841052046 
८. जिन्सी फाँट िाम िाि पि 9841052046 
९. सघं संस्था फाँट पदम िाि भट्ट 9841052046 

 
६. सवेा प्राप् त गन ुलाग्न ेदस्तिु ि अवधध : 

 
जस.नं. प्रदान गरिने सवेा लाग्न ेदस्तिु रु लाग्न ेअवधध कैकफर्यत 

१ वंशिको आधािमा नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र 
तवतिण 

रु. १०/– को कटकट प्रकक्रर्या पगुेकै ददन  

२ नागरिकताको प्रततजलकप तवतिण रु. १५/– को कटकट प्रकक्रर्या पगुेकै ददन  
३ वैवादहक अंगगकृत नागरिकताको प्रमाण पत्र तवतिण रु. १०/– को कटकट प्रकक्रर्या पगुेकै ददन  
४ िाहदानी फािाम संकलन ५,०००/– साधािण   

१०,०००/– हिाएको िाहदानी वापत 
२,५००/– नावालक (५ वष)ु 

प्रकक्रर्या पगुेकै ददन  

५ िाहदानी तवतिण – तरुुि  
६ गुनासो वा ठाड्ो उििुी १०/– को कटकट र्यथाशीघ्र  
७ नाम, थि उमेि आदद प्रमाणणत १०/–  को कटकट  प्रकक्रर्या पगुेकै ददन  
८ ससं्था दता १,०००/– प्रकक्रर्या पगुेकै ददन  
९ ससं्था नवीकिण ५००/–   प्रकक्रर्या पगुेकै ददन  

१० ससं्थाको तवधान सशंोधन १०/– को कटकट  प्रकक्रर्या पगुेकै ददन  
११ जिल्लामा ससं्थाको शाखा खोल्ने स्वीकृतत १०/– को कटकट  प्रकक्रर्या पगुेकै ददन  
१२ दजलत, आददवासी/िनिाती जसफारिस १०/– को कटकट प्रकक्रर्या पगुेकै ददन  
१३ पत्रपकत्रका दता दैतनक १,०००/– 

साप्तादहक ५००/– 
पाजक्षक ३००/–  
माजसक २००/–  

प्रकक्रर्या पगुेकै ददन  

१४ छापाखाना दता १,०००/– प्रकक्रर्या पगुेकै ददन  
१५ हातहततर्याि नामसािी १,०००/– प्रकक्रर्या पगुेकै ददन  
१६ हा.ह. जिल्ला धभत्रको नवीकिण १००/– प्रकक्रर्या पगुेकै ददन  
१७ हा.ह. नेपाल भरिको नवीकिण ५००/– बािबोि  प्रकक्रर्या पगुेकै ददन  
१८ क्षततपतूति एवं िाहत तवतिण १०/– को कटकट प्रकक्रर्या परु्याएि  
१९ तवष्फोटक पदाथ ुईिाित-पत्र - र्यथाजशघ्र  
२० तवष्फोटक पदाथ ुईिाित-पत्र नतवकिण रु. ५०/– प्रकक्रर्या पगुेकै ददन  

 

७. तनणरु्य गन ेप्रकक्रर्या ि अधधकािी : 
क) तनणरु्य गन ेप्रकक्रर्या : सिकािी तनणरु्य प्रकक्रर्या सिलीकिण तनदेजशका, २०६५ एवं सचूनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ लगाएत 

प्रचजलत काननू बमोजिम । 
ख) तनणरु्य गन ेअधधकािी : 
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 प्रमखु जिल्ला अधधकािी । 
 सहार्यक प्रमखु जिल्ला अधधकािी: प्रमखु जिल्ला अधधकािीवाट अधधकाि प्रत्यार्योिन भए बमोजिम   

 

८. तनणरु्य उपि उििुी सनु् न ेअधधकािी : प्रचजलत काननू बमोजिम । 
९. सम्पादन गिेको कामको तवविण : (२०७५ रव्ावण देखख २०७६ असाि मसाि सम्मको) 

क्र.सं. कामको तवविण संख्या िम्मा कैकफर्यत 
परुुष मदहला 

     १ नागरिकता तवतिण वंशि २११५ १७८५ ३९००  
वैवादहक अंगगकृत  १८ १८  

२ प्रततजलकप नागरिकता तवतिण   १६६३  
नागरिकता परित्याग  ४ ४ 

३ नावालक परिचर्य पत्र िािी २५ १८ ४३  
४ िाहदानी तवतिण २४७ २४ २७१  

केन्द्रमा जसफारिस ८२६ ७३ ८९९  
५ हातहततर्याि नतवकिण   ११७  
६ हाहततर्याि नामसािी   ६  
७ अददवासी, िनिाती, दजलत प्रमाणणत   १२५  
 नाम थि प्रमाणणत   १३८  

िन्मतमतत प्रमाणणत   २२  
८ व्यहोिा प्रमाणणत   ५८  
९ वहुर्यात्रा परिचर्य पत्र िािी ५७० १२५ ६९५  

१० ताक्लाकोट प्रवेश अनुमतत पत्र िािी १२० १३ १३३  
 ताक्लाकोट प्रवेश अनुमतत पत्र नतवकिण ८४ ९३ १७७  

११ पत्र पकत्रका दता   ५  
 संघ संस्था दता   १५  

संघ संस्था नतवकिण   ४७  
१२ सवािी पास िािी   १६०  
१३ कार्यालर्य प्रमखुहरुको वैठक   १४  
१४ तवतवध वैठक   २२  
१५ माजसक प्रततवदेन   १२  
१६ ददवस, समािोह   १०  
१७ सचूना अधधकािीहरुको वैठक   १२  
१८ घुन्धि सवेा जशवीि संचालन   ४  
१९ मदु्दा सम्बन्धी तवविण     

गत आ.व.बाट जिम्मेवािी सरि आएका मदु्दा   ६  
मदु्दा दता   १६  
मदु्दा फर्छ्यौट   १०  
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मदु्दा फर्छ्यौट बाँकी   १२  
२० कािवाहीका लागी अन्य तनकार्यमा पठाईएको तनवदेन/ठाड्ो 

उििुी 
  ९६  

२१ बिाि अनुगमन   १०  
२२ सीमा समन्वर्य बठैक   ६  
२३ तवपद प्रभातवतलाई िाहत तवतिण     

 सम्पधत्त क्षतत भएका परिवािलाई   २६ रु.१,९३,५००। 
मतृकका आचरव्त परिवािलाई नगद िाहत तवतिण कार्यालर्यका 
तफुबाट रु.१ लाखका दिले ि स.ुप. प्रदेश सिकािका तफुबाट रु 
१.५ लाखका दिल े

  २ रु.५,००,०००। 

२४ द्वन्द्ध प्रभातवत     
द्वन्द्रमा परि मतृ्यु भएका मतृकका आचरव्त परिवािलाई िाहत 
तवतिण 

  १ रु. १,५०,०००।- 

द्वन्द्रमा परि ५१ प्रततशत बढी अंग भंग भएका व्यगक्तलाई िाहत 
तवतिण 

  १ रु. ७४,४००।- 

 

१०. सचूना अधधकािी ि प्रमखुको नाम ि पद : 
क) कार्यालर्य प्रमखु : 

 नाम: शंकि बहादिु तबष् ट 
 पद: प्रमखु जिल्ला अधधकािी 

ख) सचूना अधधकािी :  
 नाम: टेक जसहं कँुवि 
 पद: सहार्यक प्रमखु जिल्ला अधधकािी 

 

११. ऐन, तनर्यम, तवतनर्यम वा तनदेजशकाको सचूी : 
 स्थानीर्य प्रशासन ऐन, २०२८ 
 नपेाल नागरिकता ऐन, २०६३ 
 तवपद न्यतूनकिण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ 
 लाग ुऔषध (तनर्यन्त्रण) ऐन, २०३३ 
 हातहततर्याि तथा खिखिना ऐन, २०१८ 
 आवश्यक पदाथ ुतनर्यन्त्रण (अधधकाि) ऐन, २०१७ 
 आवश्यक वस्त ुसंिक्षण ऐन, २०१२ 
 भ्रष्टाचाि तनर्यन्त्रण ऐन, २०५९ 
 अख्तिर्याि दरुुपर्योग अनसुन्धान आर्योग ऐन, २०४८ 
 िाहदानी ऐन, २०२४ 
 साविुतनक सिुक्षा ऐन, २०४६ 
 संस्था दता ऐन, २०३४ 
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 िग्गा प्राप्तप्त ऐन, २०३४ 
 सशुासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४ 
 सचूनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ 
 सचूनाको हक सम्वन्धी तनर्यमावली, २०६५ 
 नपेाल नागरिकता तनर्यमावली, २०६३ 
 िाहदानी तनर्यमावली, २०६७ 
 संस्था दता तनर्यमावली, २०३४ 
 तववाह दता तनर्यमावली, २०२८ 
 हातहततर्याि तथा खिखिना तनर्यमावली, २०२८ 
 सशुासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) तनर्यमावली, २०६५ 
 तवपद् िोखखम व्यवस्थापन िाकष्टिर्य िणनीतत, २०६६ 
 नागरिकता प्रमाणपत्र तवतिण कार्यतुवधध तनदेजशका, २०६८ 
 तवपद् पवूतुर्यािी तथा प्रततकार्य ुर्योिना तिुमुा मागदुशनु, २०६८ 
 प्रकोप पीकड्त उद्दाि ि िाहत सम्वन्धी मापदण्ड, २०६४ 
 गहृ मन्त्रालर्य ि अिगतु कार्यिुत कमचुािीहरुको आचािसदंहता, २०६९ 
 गहृ प्रशासन सधुाि कार्यरु्योिना र्योिना, २०७४ 
 जिल्ला स्तिीर्य तवधभन्न कार्यरु्योिनाहरु 

१२. आम्दानी, खच ुतथा आधथिक कािोवािसम्वन्धी अद्यावधधक तवविण : 

बाकषिक बिटे तनकासा खच ु प्रगतत कैकफर्यत 
पुिँीगत खच ुतफु 

१,५०,३९,०००।- १,४०,१२,५०६।- १,४०,१२,५०६।- ९३.१७%  
साधािण खच ुतफु 

१,३९,८३,५९८।- १,००,२५,५३६।५० १,००,२५,५३६।५० ७१.६९%  
िािश्व आम्दानी 
तवविण िकम कैकफर्यत 
कम्पनी िजिष्टि शेन दस्तिु ७०,२५०।-  
हातहततर्याि इिाित पत्र नवीकिण ६०,२५०।-  
सिकािी सम्पधत्तको तबक्रीबाट प्राप्त  १,११,०००।-  
िाहदानी शलु्क  १३,५५,६००।-  
अन्य प्रशासतनक सवेा शलु्क  १,००,०००।-   
न्यागर्यक दण्ड िरिवाना ि िफत  ७,६२५।-   
प्रशासतनक दण्ड िरिवाना  ४६,४००।-   
बरेुि ुदाखखला  १२,८२१।-   
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िम्मा  १७,६३,९४६।-   
 

१३. सचूनाको हक अिगतु सचूनाको हक माग्न ेि पाउनकेो तवविण :  
 तमतत २०७५।०७।१८ मा भ्रष्टाचाि तविोधी अधभर्यानकता रव्ी शािदा भषुाल (झा) ल ेिानकािी तथा अध्यर्यन प्रर्योिनका लागग 

आ.व. २०७४/०७५ मा CCTV/Camera िड्ान तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यतुवधध २०७२ कार्यान्वर्यन सम्बन्धमा तवविण 
माग गिेको ।  

 स्थानीर्य सञ्चाि माध्यम/पत्रकािहरुसंग तनर्यतमत रुपमा भटेघाट, अिकक्रि र्या हुन ेगिेको । 
सचूनाको हक सम्बन्धी तनर्यमावली २०६५ को तनर्यम ५ को उपतनर्यम ३ बमोजिमको थप तवविण:- 
१. अगघल्लो आ.व. मा साविुतनक तनकार्यल ेकुन ैकार्यकु्रम वा आर्योिना सचंालन गिेको भए सोको तवविण । 
 र्यस कार्यालर्यको प्रशासकीर्य भवन तनमाण कार्यकुा लागग तनिातशे्वि िागतृत तनमाण सवेासंग सम्प्झौता गई तनमाण कार्य ु

भईिहेको । रु. ६,७४,५९,२१०।३९ (म.ुअ. कि ि कन्टनेिने्सी बाहेक) मा ठेक्का स्वीकृत भएको उक्त तनमाण कार्यकुो समर्यावधध 
२०७८।०५।१९ सम्म िहेको । 

२. साविुतनक तनकार्यको बभेसाईट भए सोको तवविण । 
वभेसाईट:- www.daodarchula.moha.gov.np 
फेसबकु पिे:- www.facebook.com/daodarchula 
कववटि:- @daodarchula 
 साविुतनक तनकार्यल ेप्राप्त गिेको कार्यकु्रम ि सोको प्रगतत प्रततवदेन । 
 साविुतनक तनकार्यल े वगगिकिण तथा संचालन गिेको सचूनाको नामावली ि त्यस्तो सूचना संिक्षण गन ु तोककएको 

समर्यावधध । 
 साविुतनक तनकार्यमा पिेका सचूना माग सम्बन्धी तनवदेन ि सो उपि सचूना ददइएको तवषर्य:- जलखखत रुपमा सचूना माग 

नभएको । 
३. साविुतनक तनकार्यका सचूनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका भए सोको तवविण । 
 र्यस कार्यालर्यका साविुतनक गनु ु पने सम्पणू ु सचूनाहरु र्यस कार्यालर्यको Website, Facebook Page ि Twitter 
माफुत उपलब्ध गिाईएका छन ्। 

 


