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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:- २०७८।०४।०१-२०७९।०३।३२) 
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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 । 

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 । 
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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 २  

६ खररदार ४ ३ १ ररक्त  
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 माध्यमबाट 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। 

 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 । 
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 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 गने,  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: 
 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: 
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 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 ।  
५. कोभि -१९ सम्बन्धी नवविण:- 

ववश् वव्यामी महामारीको ुपममा फैजलएको कोरोना भाइरस (कोववड-१९) को कारण आि ववश्व ठुलो ववमवत्तको ामेटामा मरेको छ। 
आिका ददन सम्म ववश् वमा संक्रधमत एवम मृत्यु हुनेको संख्या लाख  नाधघ सकेको अस्थामा नेमालमा मवन ददन प्रवतददन 
सक्रधमतको संख्या वदैदै गईरहेको अवस्था सवु ववददतै छ र यो संख्या अझै वदैन सक् ने अनुमान गनु सककन्छ । यस ववसम ्
मररथितस्थती हामी आम नागररकहुप अझ साेत, सिग एवं संयधमत हुनु िुपरी छ । यस िरटल एवंम ाुनौवत मुणु ववषम मररस्थीवतको 
सामना गनु तथा प्रवतकुल मररथितस्थती लाई मध्यनिर गदै सधंघय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थावनय तह कोरोना भााईरस (कोधभाड-
१९, नयाँ भेाररण्ट) को सक्रमणको प्रभाावलाई कम गनु तथा मानववय कक्रयाकलाम एवंम व्यवहारका कारण सृिना हुने संक्रमणको 
भायावह थितस्थवतलाई रोक् न प्रयासरत छन् तसथु हामी मवन कोववड-१९ को महामारीलाई वनयन्त्रण एवंम रोकथाम गनुको लावग अन्य 
सरोकालाहुप सँगको समन्वयमा आम जिल्लाबासीहुपको स्वास्थ्य प्रवत सिग र साेत हुदै ववदेशवाट फककि  आएका तथा देशका 
अन्य स्थानवाट जिल्ला धभात्र प्रवेश गरेका नागरीकहुपको तथ्ांक जलने, आश्यकता अनसुार वनिहुपलाई क्वारेन्टाईनमा राख् ने तथा 
स्वास्थ्यकमरहुपको प्रत्यक्ष वनगरानीमा राखी अन्य आम नागरीकहुपमा कोरोना भााइरस (कोधभाड-१९) को सक्रमण फैजलन 
नददनको लावग स्थानीय तहहुपले आवश्यक स्रोत साधन व्यस्थामन गरी मरराालन गरेको छ । साथै यस महाववमवत्तको प्रभाावबाट 
प्रभााववत जिल्लावासीहुपलाई मदहाान गरी राहात समेत ववतरण गररएको छ । आ-आफ् नो स्थानबाट व्यlक्तगत सामीयता, 
संसुगबाट टाढा रही सामाजिक दुरी कायम राख्दै कोरोना भााइरस (कोववड-१९) ववुपद्धको ववश्वव्यामी लडाइमा एकाकार हुन िुपरी 
छ ।  
  आिका ददन सम्ममा प्रत्येक नागरीक आफैं मा सुरजक्षत हुन ूआफ् नो मरीवारलाई सुरजक्षत राख्दै जसोगो समाि र रािलाई 
यस प्रकारको भााइरसद्वारा जसजिित महासंकटबाट सरुजक्षत बनाई भाववष्यमा हुन सक् ने संभााववत िोणखम तथा ववमवत्तबाट जसोगो 
मानव समुदायलाई बााउनु आिको अमरीहायु आश्यकता हो । त्यसैले आम नागरीक, सम्पुणु सरोकारवालाहुपको सहयोग, 

समन्वय एवंम सकरात्मक भुामीकाको अमेक्षा गदै आगामी ददनमा कोरोना भााइरस ववुपद्धको ववश्वव्यामी लडाईमा एक िुट हुनको 
लावग आव्हान गररन्छ । महामारीको ुपममा फैजलएको कोरोना भााइरसद्धारा जसजिित महासंकटवाट सुरजक्षत वनाई भाववष्यमा हुन 
सक् ने थम मानववय के्षवत, संभााववत िोणखम तथा ववमवत्तबाट जसोगो मानव समुदायलाई बााउनु आिको अवनवायु आवश्यकता हो । 
त्यसैले आम नागररक, सम्पुणु सरोकारवालाहुपको सहयोग, समन्वय एवंम सकरात्मक भुाधमकाको अमेक्षा गररन्छ । 

 

दाचुाला जिल्लामा ुपलब्ध स्वास्थ्य पूवाािािको अवस्था स्थस्थनत ननम् नानुसाि िहेको छ ।  
 आईसोलेसन स्थान संख्या:- ४,  
 आईसोलेसन बेड संख्या:- ६१ वटा,  
 भेाणन्टलेटर संख्या:- २,  
 अक्सििन जसजलण्डर:- ८८,  
 अस्पताल संख्या:- ८  
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दाचुाला जिल्लाको कोभि - १९ को धमनत २०७८।०९।३० गतेको daily report:- 

 

क्र. 
स. 

स्थानीर् तह संस्था आि सम्मको िम्मा 
परिक्षण (Antigen + 

PCR) 

अहहले सम्मको 
िम्मा संक्रधमत  

आिको 
िम्मा परिक्षण  

आिको 
िम्मा 
संक्रधमत  

हाल सफक्रर् 
संक्रधमतको 
संख्या 

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

मुलाघाट नाका २६४३ ५४ ७३ २ 

नगरमाजलका धभात्र अन्य ५८५ १२९ ०   

२ शैल्याजशखर न.मा. गोकुलेश्वर अस्पताल ६०८ ८९ ०   ० 

नगरमाजलका धभात्र अन्य  २८८ ५५     

३ अवमदहमाल गा.मा.   ४५९ २०७     ० 

४ व्याँस गा.मा.   ४३९ १३७     ० 

५ दहुु गा.मा.   ३०० १००     २ 

६ मामाु गा.मा.   ५१६ १०० ० १ २ 

७ नौगाड गा.मा.   २७६ ९२     ० 

८ माजलकािुुन गा.मा. िोलजिबी नाका ३८ ५ ३ ० २ 

माजलका धभात्र अन्य  ४४९ ६४     

९ लेकम गा.मा.   ४५५ ७४     ० 

िम्मा ८३३६ १२७१ ७६ ३ १७ 

 

 आि सम्मको िम्मा परिक्षण (Antigen + PCR) संख्या:- ८३३६ िना 
 अहहले सम्मको िम्मा संक्रधमत पुरुष संख्या:- ८०४ िना 
 अहहले सम्मको िम्मा िम्मा संक्रधमत महहला संख्या:- ४६७ िना 
 अहहले सम्मको िम्मा संक्रधमत महहला संख्या:- १२७१ िना 
 अहहले सम्को संक्रधमत िई िम्मा ननको िएको संख्या :- १२४३ िना 
 िम्मा मृत्य ुसंख्या :- ११ िना  
 धमनत २०७८।०९।३० गतेको िम्मा परिक्षण संख्या :- ७६ िना 
 धमनत २०७८।०९।३० गते सम्मको िम्मा सफक्रर् संक्रधमत संख्या : १७ िना 
 धमनत २०७८।०९।३० गतेको संक्रमण दि :- ३.९ % 

 

जिल्ला कोधभाड-१९ व्यवस्थामन सधमवत दााुुलाबाट समय समयमा कोधभाड-१९ को संक्रमण रोकथाम र वनयन्त्रण कायुका लावग 
वनणुयहुप भाएको । प्रमुख जिल्ला अधधकारी ज्युबाट समते आवश्यकता अनुसार संक्रमण वनयन्त्रण र रोकथामका लावग समय 
समयमा आदेश तथा सूानाहुप िारी भाएको ।  
 

 

ड) सुशासन/ सावािाननक सेवा प्रवाह सम्बन्धन्ध सेवाहरु:- 
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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, अध्यक्ष, उमाध्यक्ष, वडा अध्यक्षहुप, सरकारी कायाुलयका प्रमुखहुप, जिल्ला थितस्थत गैर सरकारी वनकायहुप तथा 
मत्रकार सदहत अन्य सम्बन्धन्धत सरोकारवाला सबै व्यवक्तहुपलाई एकैमटक सूाना िानकारी गराइदै आएको छ।     

 

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 माध्यमबाट download गरी कायाुलयमा खोिेको समयमा मेश 
गनु सजिलो भाएको । साथै सेवाग्राहीहुपले सेवा प्रावप्तको क्रममा गनुुमने प्रवतक्षाको समय व्यवस्थामनका लावग उक्त सेवा समेत 
प्रयोग गने गरेका छन् । 
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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/ 

 
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:- 
 

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 ।  
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६. सहार्ता कक्ष (Help Desk) सञ्चालन:-  
 

 सेवा प्रवाहको ववषयमा सेवाग्राहीहुपलाई सहयोग गनु सहयोग कक्ष (Help Desk) को व्यवस्था गररएको । नागररक वडा 
मत्र मदैन निान् ने र सेवा जलन मदहलो मटक कायाुलयमा आउने सेवाग्राहीका लावग सहायता कक्षको माध्यमबाट सेवा जलन सहि 
भाएको माइएको छ ।  

 
 

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

 
 

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: 
 कायाुलय 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 ।  
६. 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 उमाध्याय प्र.जि.अ. 

 

9858727777  

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

 

9840527753  
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जस.नं. फााँटको नाम जिम्मेवाि अधिकािी पद फोटो सम्पका  न. स्थार्ी/किाि 
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 जसोह बोहरा ना.सु. 

 

9849593260 स्थायी 

६ राहदानी फाँट वनमुला मोखरेल ना.सु. 

 

9868573019 स्थायी 

७ राहदानी फाँट राकेश जसो 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 नागररकता फाँट भाागरथी नगारी क.अ. 

 

9868704441 स्थायी 

११ स्थानीय प्रशासन तथा शान्ति 
सुरक्षा फाँट 

सागर दत्त िोशी  खररदार 

 

9848875620 स्थायी 
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जस.नं. फााँटको नाम जिम्मेवाि अधिकािी पद फोटो सम्पका  न. स्थार्ी/किाि 
१२ राधिय मरराय मत्र फाँट यशोदा िोशी क.अ. 

 

9868738371 सेवा करार 

१३ नागररकता फाँट धमना बम जसोह स.क.अ. 

 

9848840586 वतोकर 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 

१४ नन्दा देवी भाट्ट का.स. 

 

9848709575 सेवा करार 

१५ मदम जसो ह बडाल का.स. 

 

9749523284 सेवा करार 

१६ रधमता ठेकरे का.अ. 

 

9868777040 सेवा करार 

१७ सिुन ओखेडा का.स. 

 

9848799419 सेवा करार 
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१८ नरेन्द्र जसो ह महरा का.स. 

 

9865739541 ज्यालादारी  
(राधिय मरराय मत्र शाखा) 

 

 

७. 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/–  
माजसक ुप. २००/–  

प्रकक्रया मुगेकै ददन  

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  

 

८. ननणार् गने प्रफक्रर्ा ि अधिकािी : 
क) ननणार् गने प्रफक्रर्ा : 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   
 

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

१०. सम्पादन गिेको कामको नवविण : (२०७९।०३।०१-२०७९।०३।३२ सम्म) 
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क्र. 
सं. 

कामको नवविण संख्या िम्मा कैफफर्त 
पुरुष महहला 

१ नागरिकता नवतिण वंशि २३५५ २३३५ ४६९०  
वैवाहहक अंधगकृत - ३८ ३८  

२ प्रनतजलनप नागरिकता नवतिण - - २७५६  
नागरिकता परित्याग - - २ 
नागरिकता िद्द - - ४  

३ िाधिर् परिचर् पत्र नवविण दताा संख्या ४४३७ १६६१ ६०९८  
४ नावालक परिचर् पत्र िािी १२ ६ १८  
 
६ 

नवद्युतीर् िाहदानी फािाम संकलन  १३३ २८ १६१  
कार्ाालर्मा प्राप्त नवद्युतीर् िाहदानी मदहलो लोड-६१ िना  
िाहदानी नवतिण गरिएको संख्या ३३ ३३ ३६  

७ हातहनतर्ाि ननवकिण   ४१ आ.व. २०७८ श्रावण देणख २०७९ 
ाैत्र मसाि सम्म हाहनतर्ाि नामसािी   ८ 

सघं ससं्था दताा   ४१०  
सघं ससं्था ननवकिण   ५५  

 
८ 

अहदवासी  िनिाती  दजलत प्रमाणणत   २०६  
नाम थि प्रमाणणत   २९५  
िन्मधमनत प्रमाणणत   २५  

९ व्यहोिा प्रमाणणत/जसफारिस   ८१  
११ कार्ाालर् प्रमुखहरुको वैडक   १२  
१२ नवनवि वैडक   ९  
१३ नवपद् व्यवस्थापन बैडक संख्या   ८  
१५ जिल्ला सुिक्षा सधमनत बैडक   ५०  
१६ जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को स्टाफ बैडक    १२  
१७ हदवस  समािोह   ७  
१८ सूचना अधिकािीहरुको वैडक   ४  

नेपाल-िाित सीमा समन्वर् बडैक 

१ धमवत २०७८।०८।११ गतेका 
ददन वमथौरागढ जिल्लामा 
नेमाल भाारत सीमा 
समन्वय बैठक सम्पन् न 
भाएको । सहभाागी:- 
नेमालबाट जिल्ला दााुुला, 
वैतडी र भाारतबाट 
वमथौरागढ जिल्ला 

२ दुई देश बीाको सीमा सुरक्षा व्यवस्थामन, कोरोना रोकथाम, वनयन्त्रण लगायतका समसामधयक ववषयहुपमा छलफल गनु 
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२०७८ माघ २० गते वबदहबारका ददन नेमाल-भाारत सीमा समन्वयको भााुुअल बैठक सम्पन्न भाएको । उक्त बैठकमा नेमालबाट 
जिल्ला दााुुला, वैतडी र भाारतबाट वमथौरागढ जिल्लाहुपका मदाधधकारीहुप सहभाागी भाएको ।  

 
 

३ धमवत २०७९।०१।२४ गते शवनवारका ददन दााुुला जिल्लाको सदरमुकाम खलंगा थितस्थत नेमाल भाारत सीमा समन्वय बैठक 
सम्पन्न भाएको ।  

 
   

मुद्दा सम्बन्धी नवविण 
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क्र.सं. मुद्दाको नवविण दताा िएका फर्छ्यौट फर्छ्यौट % बााँकी कैफफर्त 
१ अभाद्र व्यवहार गनु नहुने मदु्दा ५९ ३५ ५९.३२% २४  
२ सवारी ज्यान सम्बन्धी कसुर १ १ १००% -  
 िम्मा ६० ३६ ६०% २४  

माधथ उल्लेणखत मदु्दाहुप मधे्य अधघल्लो आ.व. का सम्पूण ु३३ मदु्दाहुप फर्छ्यौट भाईसकेका र यस आ.व.का ३ मदु्दाहुप फर्छ्यौट भाई अन्य बाँकी 
मुद्दाहुप फर्छ्यौट हुने क्रममा रहेका । 

३ गुनासो उिुरी ९१ ९१ १००% -  

नवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी नवविण 
 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 मध्ये 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 । 

 साथ ैगत आ.व. २०७८/०७९ मा यस जिल्लाका ववधभान्न स्थानीय तह अिगुतका जिल्ला ववमद् व्यवस्थामन सधमवतबाट कायम 
भाएका ५९० लाभाग्राही मध्ये वनिी आवास ममुा, प्रबलीकरण, मुनवनिमाुण तथा मुनस्थाुमन एवं अनुदान व्यवस्थामन सम्बन्धी 
ववद्यतुीय 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 काठमाण्ड को ा.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 बाधँधएको ववमद वमदडत लाभाग्राहीहुपलाई सम्प्झौता अनुसार कोलेवनका माफुत 
वनिहुपको बैंक खातामा अनुदान रकम उमलब्ध गराउन आवश्यक गृह कायु भाईरहेको ।  

 यस आधथिक वषुको हालसम्म मृतक तथा वेमत्ताहुपका हकदार र 
वनिी आवास व्यवसाय क्षवत भाएका ववमद वमदडतहुपलाई राहत 
ववतरण  

  ुप. ३३ लाख १३ हिार आ.व. २०७८/०७९ को हालसम्मको 
वववरण 
(१४५ ववमद वमदडत मररवार) 

 ववमद् वमदडतहुपलाई तारिालीको लावग गररएको जसफाररस 
संख्या  

  ३५ रोकथाम तथा मून: वनमाणुका 
लावग सम्बन्धन्धत वनकायमा 
जसफाररस गररएको । 

 ववमद् वमदडतहुपलाई आवश्यक राहत सहयोगका लावग सम्बन्धन्धत 
वनकायमा जसफाररस 

  ५१  

 ववमद् वमदडत मररवारलाई जिल्ला थितस्थत रेडक्रसबाट कत्रमाल 
लगायत आवश्यक सहयोग उमलब्ध गराईएको मररवार संख्या 

  ५ मररवार  

 आगलागी वनयन्त्रण र सोबाट हुने क्षवत न्यूनीकरणका लावग 
प्रदशुन गररएको कृकत्रम अभ्यास 

  १  

 कृनत्रम घटना अभ्यासका क्रममा सहिाधगहरुबाट प्रसु्तत कौशल ि नवषर् वसु्तको साि संक्षेपः- 
जिल्ला थितस्थत वतनवटै सुरक्षा वनकायहुपको संयुक्त सहभाागीतामा आगलावगिन्य ववमद घटना प्रदशुनीका लावग 
प्रदशुनस्थलमा ववधभान्न नमूना घर/टहरा वनमाुण गरी आगलावगिन्य कृकत्रम घटना प्रदशुन गरी दमकलका माध्यमबाट आगो 
वनभााई एम्बुलेन्सका सहायताबाट ववमद वमदडतलाई उद्धार गररएको अभ्यास तथा ताजलम सञ्चालन  कायुक्रम सम्पन्न गररयो 
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। नेमाल रेडक्रस सोसाटीका स्वयं सेवकहुपबाट साेतना अधभावृधद्धका लावग माईककङ्ग र ववद्यालयबाट कायुक्रममा सहभाागी 
भाएका जशक्षक/जशजक्षका ज्युहुपबाट ववमदिन्य घटना आगलावगबाट हुने क्षवत र बच् ने उमाारात्मक उमाय तथा जिल्ला ववमद् 
व्यवस्थामन सधमवतका मदाधधकारी ज्यूहुपबाट ववमद घटनाबाट बच् न  मुवु तयारी एवं ववमदिन्य घटना भाई हालेमा सरुजक्षत 
रहन अवलम्बन गनुुमने ववववध ववषयमा सहभाागीहुप माझ आवश्यक सुझाव र िानकारी गररयो ।  
कृनत्रम अभ्यास प्रदशानी कार्ाक्रम संचलनका दृष्यहरु:- 
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 आिररक माधमला तथा कानून मन्त्रालय, धनगढी कैलालीबाट 
यस आ.व.मा मनसुन िन्य ववमद् बाट मृत्यु भाएका व्यवक्तका 
मररवारलाई प्रवत मररवार लाई ुप. १ लाखका दरले थम राहत रकम 
उमलब्ध गराईएको ।  

   २०७८।१२।०९ गतेको 
मररमत्रानुसार  

 आधथिक वषु २०७७/०७८ मा मनसनु िन्य ववमद् प्रभााववत वनिी 
आवास क्षवत भाई कायम भाएका लाभाग्राहीहुपलाई ववतरण 
गररएको अनुदान रकम 

  ुप. ४७ लाख ७० हिार  

 ववमद् वमदडत मररवारलाई जिल्ला थितस्थत रेडक्रसबाट कत्रमाल 
लगायत आवश्यक सहयोग उमलब्ध गराईएको वववरण 

  कत्रमाल-१९७ 

कम्बल-३९४ 

भााडाकुडा-१०९ सेट 

धोती-२२३ थान 

बाल्टी-१०९ थान 

जिन कमडा-९१५ धम. 
वप्रन्ट ममलीन कमडा-
१२४१ धम. 
सादा ममलीन कमडा-
१०९८ धम. 
टेररकटन कमडा-९१५ 
धम. 
डोरी-१०९ वमस 

Packing Bag-१९७ 
वमस 

 

 ववमद् वमदडत मररवारलाई जिल्ला प्रशासन कायाुलयबाट 
आवश्यक सहयोग उमलब्ध गराईएको वववरण 

  कत्रमाल-१५ थान 

कम्बल-३ थान 

बाल्टी-२ थान 

 

 धमवत २०७८।५।१३ गतेको अववरल वषाुका कारण बाढी र 
मदहरोबाट दहुुँ गा.मा.को ववधभान्न स्थानहुपमा िधमन छुटई धारा मरर 
धेरै गाउँ बस्तीहुप िोणखममूणु भाएकोले भाोगधभािक अध्ययनका 
लावग तालुक वनकायमा लेणख मठाईएको ।  

    

 लघु िलववद्युत योिना क्षवत   ८ आवश्यक सहयोग तथा मून: 
वनमाुणका लावग सम्बन्धन्धत 
वनकायमा जसफाररस गररएको। 
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 ववद्यालय क्षवत   ४-मूणु क्षवत 

२-उच्च िोणखम 
आवश्यक सहयोग तथा मून: 
वनमाुणका लावग सम्बन्धन्धत 
वनकायमा जसफाररस गररएको। 

 सरकारी कायाुलय क्षवत   १ मूणु क्षवत 

१ उच्च िोणखम 
 

 भाौवतक संरानाहुप मुलमुलेसा, सडक, बाटो क्षवत संख्या   मोटरेबल मुल-१ 

काठे मुल-१६ 

झो.मु. मूणु क्षवत-१० 

झो.मु. आंजशक क्षवत-१  
वनमाुणाधधन झो.मु. 
क्षवत-१ 

RCC मुल क्षवत-१३ 

आवश्यक सहयोग तथा मून: 
वनमाुणका लावग सम्बन्धन्धत 
वनकायमा जसफाररस गररएको। 

 खानेमानी/जसोााई योिना क्षवत सखं्या   ७ आवश्यक सहयोग तथा मून: 
वनमाुणका लावग सम्बन्धन्धत 
वनकायमा जसफाररस गररएको। 

 स्वास्थ्य ाौकी क्षवत संख्या   १ 
 मन्दन्दर क्षवत   १ 

 मानी घट्ट क्षवत    ३३ 
 ववमदबाट मशु ाौमाया क्षवत संख्या   गाई-२८ 

भाैसी-१९ 

बाख्रा-७२१ 

कुखुरा-१८०० 

बंगरु-१९ 

आवश्यक राहत सहयोगका लावग 
सम्बन्धन्धत वनकायमा जसफाररस 
गररएको । 

 ववमद् वमदडतहुपलाई तारिालीको लावग जसफाररस संख्या    २४ रोकथाम तथा मून: वनमाणुका 
लावग सम्बन्धन्धत वनकायमा 
जसफाररस गररएको । 

 ववमद ग्रस्त दहुुँ र व्याँस गा.मा.मा हेजलकप्टर माफुत खाद्यान्न ढुवानी 
गररएको  

  ६०० क्वीन्टल व्याँस 
गा.मा.को वडा नं. १, २, 
३ र ४ मा धमवत 
२०७८।०६।१७ गतेमा 

 

२३. लेखा िािस्व नवविण 
 कम्पनी िजििेशन दसु्ति   ६७,१५०।-  

हातहनतर्ािको इिाित पत्र दसु्ति   ५१५,०२५।-  
िाहदानी शुल्क    १६,९२,५००।-  
पिीक्षा शुल्क   १०,२००।-  
प्रशासननक दण्ड  िरिवाना ि िफत   १,३०,०००।-  
न्याधर्क दण्ड  िरिवाना ि िफत   १०,६१,७४०।-  
सिकािी सम्पत्तीको नवक्रीबबाट प्राप् त िकम   ५०,९००।-  

िम्मा    ३५ २७ ५१५।-  

द्वन्द्ध व्यवस्थापन नवविण 
 सशस्त्र द्वन्द्ध वमदडत ३ िना घाईते अमाङ्ग व्यवक्तहुपलाई मामदण्ड 

बमोजिम जिवन वनवाुह भात्ता ववतरण गररएको िम्मा रकम ुप.  
  १ लाख ९८ हिार   

घाईते अमाङ्गता प्रवतशत वनधाुरण एवं मुनरावलोकन जसफाररस 
सधमवतको बैठक संख्या  

  १  

सशस्त्र द्वन्द्धमा घाईते अमाङ्गता भाएका व्यवक्तहुपको अमाङ्गता प्रवतशत वनधाुरण तथा मुनरावलोकन सम्बन्धी सूाना प्रकाशन (धमवत २०७८।०९।२१ 
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गतेको सूाना) 
सशस्त्र द्वन्द्ध र िनआन्दोलनको क्रममा शदहद भाएका मररवार तथा घाईतेहुपको वववरण सामाजिक ववकास मन्त्रालय सुदूरमश्चिम प्रदेश धनगढी 
कैलालीलाई उमलब्ध गराईएको ।  
सशस्त्र द्वन्द्ध वमदडतलाई मरराय मत्र उमलब्ध गराईएको अधभालेख वववरण गृह मन्त्रालय राहत तथा तथ्ाङ्क व्यवस्थामन शाखामा मठाईएको ।  

  

लागु औषि दुरुपर्ोग तथा ओसाि पसाि नवरुधको अििाधिर् हदवस  २६ िुन २०२२ 
दाचुाला जिल्लामा ननम् न अनुसािका कार्ाक्रमहरु गिी मनाईएको । 

१. लागु औषध दुुपमयोग तथा ओसार मसार ववुपद्ध िनसमुदायमा साेतना अधभावृधद्ध गने गरी जिल्ला 
सदरमुकाममा धमवत २०७९।०३।१२ गते ववहान ७:३० देणख ८:३० बिे सम्म महाकाली नगरमाजलका 
दााुुलाकम नगर प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधधकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधधकारी, सुरक्षा 
वनकायका प्रमखु तथा सुरक्षाकमरहर, जिल्ला थितस्थत सरकारी कायाुलय प्रमुख तथा अन्य 
कमुाारीहुप, ववद्यालयका जशक्षक, मत्रकार लगायत सवुसाधारण िनसमुदायको सहभाागीतामा 
प्रभाातफेरी कायुक्रम गररएको ।  

२. लागु औषध दुुपमयोग तथा ओसार मसार ववुपद्ध सरोकारवालाहुप बीामा अिरकक्रया कायुक्रम धमवत 
२०७९।०३।१२ गत े ववहान ८:३०-१०:०० बिेसम्म प्रमुख जिल्ला अधधकारी ज्यूको अध्यक्षता तथा 
महाकाली नगरमाजलकाका नगरप्रमुखज्यूको प्रमुख आवतथ्मा जिल्ला थितस्थत ववधभान् न माध्यधमक 
ववद्यालयहुपका प्र.अ. तथा जशक्षकहुप, कायाुलय प्रमुखहुप, सुरक्षा वनकाय प्रमखुहुप, कानूनी 
मरामसु केन्द्रका प्रवतवनधध, मानव अधधकार सञ्जालका प्रवतवनधधहुप, मत्रकार लगायत ववधभान् न 
सरोकारवालाहुप बीा लागु औषध दुुपमयोग तथा ओसार मसार वनयन्त्रणका लावग रणनैवतक ुपममा 
योिनावद्ध कायुहुप गरर लागु औषध दुुपमयोग तथा यसका समस्याहुपलाई समाधान गने 
ववषयहुपमा छलफल गरर अिरकक्रया कायुक्रम सम्पन् न गररयो ।  
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कार्ाक्रमका तस्वस्विहरु 
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लैदङ्गक दहो सा, लागु औषध वनयन्त्रण, उमभाोक्ता दहक दहत संरक्षण तथा शान्ति सुरक्षा ववषयक एक ददवसीय साेतनात्मक 
अिकक्रि या कायुक्रम दााुुला प्रमुख जिल्ला अधधकारी, जिल्ला खलंगा सदरमुकाम थितस्थत महेन्द्र नमुना मा.वव. र छन्ना 
वतोकरी कन्या मा.वव.  कक्षा ८, ९ र १० मा अध्यननरत ववद्याथरहुप, प्र.अ., सुरक्षा वनकायका मदाधधकारीहुप लगायत 
अन्य सरोकारवालाहुपको उमथितस्थवतमा दााुुला जिल्लको महाकाली नगरमाजलकाको सभााहलमा सम्पन्न गररएको । उक्त 
कायुक्रममा जलएका तस्वस्वरहुप 
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बिाि अनुगमन सम्बन्धी नवविण 
र्स जिल्लाको सबै स्थानीर् तह बिाि के्षत्रहरुमा नवभिन्न धमनतमा १२ पटक बिाि अनुगमन गरिएको छ ।  
दुहाँ ि व्यााँस गा ाुँपाजलकामा गरिएको बिाि अनुगमन:- 
यस कायालुयको वनयधमत बिार अनुगमन कायु अिगुत स्थानीय तहका कमुाारी प्रवतवनधध, घरेलु तथा साना उद्योग कायालुयका प्रवतवनधध, 
उद्योग वाणणज्य संघका प्रवतवनधध, सुरक्षा वनकायका प्रवतवनधधहुप र मत्रकार सन्तम्मजलत संयुक्त बिार अनुगमन सधमवतले स्थानीय तह अिगुत 
तमजशलको धमवत र बिार क्षेत्रहुपमा होल-सेल तथा खुद्रा ववकक्र ववतरण गने खाद्य तथा मेय मदाथु, तरकारी तथा फलफूलका मसलहुप 
लगायत अन्य ववक्री केन्द्रहुपको छडके अनुगमन गरर तमजशल बमोजिमको म्याद गुजे्रका अखाद्य मदाथुहुप िफत गरी नष्ट गने, दताु तथा 
इिाित मत्र बेगर कारोबार संाालन गरररहेका ववके्रताहुपलाई िररवाना गने र उमभाोक्ता हक दहत संरक्षणका ववषयमा िनाेतना अधभावृधद्ध गन े
कायुहुप गररएको।  
तपजसल 
जस.नं. स्थानीर् तह/बिाि 

के्षत्र 
अनुगमन 
गरिएको 
धमनत 

अनुगमन 
गरिएका 
पसलहरु 

िफत/नष्ट 
गरिएको सामग्रीको 

अंदािी मुल्य 

िरिवाना ननदेशन गरिएको नवषर् 

१ दुहुँ गा.मा. दहककला 
बिार क्षेत्रमा 

२०७९।०१।०५ १५ वटा मसलहुप आठ हिार  - मसलहुपमा मुल्यसूाी, 
साईन बोडु र वील वबिक 
नराख् ने मसलहुपलाई 
राख् न वनदेशनका साथै 
उमभाोक्ता हक दहत संरक्षण 
तथा ववक्रीकताुको दाधयत्व 
बारे साेत गराईएको 

२ व्याँस गा.मा. वडा नं. ४ 
सुन्सेरा 

२०७९।०१।०६ ४ वटा मसलहुप - - 

बिाि अनुगमन गरिएका तस्वीिहरु 

 
लेकम गा ाुँपाजलका ि शैल्यजशखि नगिपाजलकामा गरिएको बिाि अनुगमन:- 
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जस.नं. स्थानीर् तह/बिाि 
के्षत्र 

अनुगमन 
गरिएको 
धमनत 

अनुगमन 
गरिएका 
पसलहरु 

िफत/नष्ट 
गरिएको सामग्रीको 

अंदािी मुल्य 

िरिवाना ननदेशन गरिएको नवषर् 

१ शैल्यजशखर न.मा. वडा 
नं. ५ बगौरा र ऐ.ऐ. 
वडा नं. ९  गोकुलेश्वर 
बिार क्षेत्र, लेकम 
गा.मा. सदरमुकाम 
बिार 

२०७९।०३।११ ५१ वटा मसलहुप मच्चीस हिार  ुप. ५४,०००/- 
(ाौमन् न हिार मात्र)  

मसलहुपमा मुल्यसूाी, 
साईन बोडु र वील वबिक 
नराख् ने मसलहुपलाई 
राख् न वनदेशनका साथै 
उमभाोक्ता हक दहत संरक्षण 
तथा ववक्रीकताुको दाधयत्व 
बारे साेत गराईएको 

बिाि अनुगमन गरिएका तस्वीिहरु 

 
माजलकािुान गा ाुँपाजलका ि शलै्यजशखि न.पा. मा गरिएको बिाि अनुगमन:- 
जस.नं. स्थानीर् तह/बिाि 

के्षत्र 
अनुगमन 
गरिएको 
धमनत 

अनुगमन 
गरिएका 
पसलहरु 

िफत/नष्ट 
गरिएको सामग्रीको 

अंदािी मुल्य 

िरिवाना ननदेशन गरिएको नवषर् 

१ माजलकािुुन गा.मा. २०७९।०२।१६ ३४ वटा मसलहुप एक लाख  २४ वटा मसलहुपलाई मसलहुपमा मुल्यसूाी, 



35                                        जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, दार्चाला   

जस.नं. स्थानीर् तह/बिाि 
के्षत्र 

अनुगमन 
गरिएको 
धमनत 

अनुगमन 
गरिएका 
पसलहरु 

िफत/नष्ट 
गरिएको सामग्रीको 

अंदािी मुल्य 

िरिवाना ननदेशन गरिएको नवषर् 

वडा नं. ३ र ८ मड, 
शंकरमुर मस्ती, 
शैल्यजशखर वडा नं. ६ 
मनेबाँि 

ुप. १३,०००/- (तेह्र 
हिार)  

साईन बोडु र वील वबिक 
नराख् ने मसलहुपलाई 
राख् न वनदेशनका साथै 
उमभाोक्ता हक दहत संरक्षण 
तथा ववक्रीकताुको दाधयत्व 
बारे साेत गराईएको 

 
 
 
 
 
बिाि अनुगमन गरिएका तस्वीिहरु 
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नौगा  गा ाुँपाजलकामा गरिएको बिाि अनुगमन:- 
जस.नं. स्थानीर् तह/बिाि 

के्षत्र 
अनुगमन 
गरिएको 
धमनत 

अनुगमन 
गरिएका 
पसलहरु 

िफत/नष्ट 
गरिएको सामग्रीको 

अंदािी मलु्य 

िरिवाना ननदेशन गरिएको नवषर् 

१ नौगाड गा.मा. वडा नं. 
२, ३, ५ र ६ दल्लखे, 
खार, िामीर, 
होमरीगाड, खेडा र 
धुजलगाडा बिार क्षेत्र 

२०७९।०१।१० २६ वटा मसलहुप ३५ हिार  माँा वटा 
मसलहुपलाई ुप. 
४,५००/- (ाार हिार 
माँा सय) 

मसलहुपमा मुल्यसूाी, 
साईन बोडु र वील वबिक 
नराख् ने मसलहुपलाई 
राख् न वनदेशनका साथै 
उमभाोक्ता हक दहत संरक्षण 
तथा ववक्रीकताुको दाधयत्व 
बारे साेत गराईएको 
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बिाि अनुगमन गरिएका तस्वीिहरु 
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दुहाँ ि व्यााँस गा ाुँपाजलकामा गरिएको बिाि अनुगमन:- 
यस कायाुलयको वनयधमत बिार अनुगमन काय ुअिगुत भेाटेररनरी अस्पताल तथा मशुसेवा ववज्ञ केन्द्र, कृवष ज्ञान केन्द्र, घरेल ुतथा साना 
उद्योग कायालुय, उद्योग वाणणज्य संघ, सुरक्षा वनकाय र स्थानीय मत्रकार सन्तम्मजलत संयकु्त बिार अनुगमन सधमवतल ेमहाकाली नगरमाजलका 
थितस्थत बाङ्गाबगर र खलंगा बिारका मासु मसल, डेरी तथा भेाटेररनरी मसलहुपको छड्के अनुगमन गरर तमजशल बमोजिम कायहुुप गररएको 
व्यहोरा अनुरोध छ ।   
तपजसल 
जस.नं. स्थानीर् 

तह/बिाि क्षेत्र 
अनुगमन 

गरिएको धमनत 
अनुगमन 
गरिएका 
पसलहरु 

िफत/नष्ट गरिएको 
सामग्री तथा अंदािी 

मुल्य  

िरिवाना ननदेशन गरिएको नवषर् 

१ महाकाली न.मा. 
वडा नं. ४ र ५ 
बाँङ्गाबगर र 
खलंगा बिार 
क्षेत्र 

२०७९।०३।२८ १३ वटा 
मसलहुप 

२७.५० के.िी. 
बोईलर कुखुराको 
मासु सडे गलेको 
अवस्थामा िफत गरी 
नष्ट गररएको 

५ वटा 
मसलहुपलाई ुप. 
३७,०००/- 
िररवना गररएको    

मसलहुपमा सरसफाईको मामदण्ड मुरा 
नगने, मासु भाण्डारणमा मामदण्ड मुरा नगने, 
मुल्यसूाी, साईन बोडु, वील वबिक नराख् ने 
मसलहुपलाई मामदण्ड मालना गनु 
वनदेशनका साथै उमभाोक्ता हक दहत संरक्षण 
तथा ववक्रीकताुको दाधयत्व बारे साेत 
गराईएको 

 
िम्मा 

१३ रु. १३ ७५०/- 
(तेह्र हिाि सात सर् 
पचास मात्र) 

ुप. ३७,०००/- 
(सैतीस हिाि 
मात्र) 

 

बिाि अनुगमन गरिएका तस्वीिहरु 
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११. सूचना अधिकािी ि प्रमुखको नाम ि पद : 

क) कार्ाालर् प्रमुख : 
 नाम: दीघुराि उमाध्याय 

 पद: प्रमुख जिल्ला अधधकारी 
ख) सूचना अधिकािी :  

 नाम: हेमिी साउँद 

 मद: सहायक प्रमुख जिल्ला अधधकारी 
 

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

 नमेाल 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 

१३. आम्दानी  खचा तथा आधथिक कािोवाि सम्वन्धी अद्यावधिक नवविण : 
 

वानषिक विेट  प्रथम दोस्रो तेस्रो चौथो 
३२९९५०००/- ४७६९४७८/९० ७३८५५४८/७० ३३३३७६१/४० १२०९४०४६/२० 
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वानषिक विटे खचा    
३२९९५०००/- २७५८२८३५/२०    

 

१४. सूचनाको हक अिगात सूचनाको हक माग् ने ि पाुनेको नवविण :  
 स्थानीय सञ्चार माध्यम/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 कार्ाक्रम वा आर्ोिना संचालन गिेको िए 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 बेिसाईट िए सोको नवविण । 

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 िएका िए सोको नवविण । 

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

माफुत उमलब्ध गराईएका छन् । 
 




