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सूचनाको हक सम्बन्िी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम  
जिल्ला प्रशासन कायाालय, कास्कीसगँ सम्बजन्िि वििरण  

 

 आ.ि. २०७८/७९ (२०७८ माघ १ गिेदेजख २०७८ चैत्र मसान्िसम्म) 

१. जिल्ला प्रशासन कायाालय, कास्कीको काया र प्रकृति: 
जिल्लामा शाजन्ि, सरुक्षा र सबु्यबस्था कायम गरी िनिाको िीउ, िन र स्ििन्त्रिाको संरक्षण 

गनुा जिल्ला प्रशासन कायाालयको मखु्य काया हो। यस कायाालयका काम, किाब्य र अतिकारहरुलाई 
मूलि: स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले ब्यबस्था गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय िहबाट 
जिल्लास्िरमा हनुे विकासका कायामा समन्िय र सहिीकरण एिम ्स्थानीय र प्रदेश सरकारका काननु 
कायाान्ियनमा आिश्यक सहयोग परुाउने, विपद् व्यिस्थापन, आपूतिा व्यिस्थापन एिम ् िस्ि ु िथा 
सेिाको गणुस्िरीयिाको सतुनजिििा प्रदान गने, स्िच्छ बिार प्रबर्द्ानका लातग बिार अनगुमन गने र 
उपभोक्ताको वहि संरक्षणमा सरोकारिाला तनकायविच उजचि समन्िय गने िथा सेिा प्रिाहको अनगुमन 
गने, प्रचतलि कानूनमा िोवकएका विषयहरुमा न्याय तनरुपण, आतथाक अतनयतमििा एिं भ्रष्टाचार तनयन्त्रण 
िस्िा कायाहरु सम्पादन गरी जिल्लामा सशुासनको प्रत्याभतूिका लातग जिल्ला प्रशासन कायाालयको 
महत्िपूणा भतूमका रहेको छ। 

जिल्ला प्रशासन कायाालय, कास्कीले यस जिल्लालाई शान्ि, सरुजक्षि र समनु्नि बनाउने दरुष्वष्ट 
(Vision) का साथ वितिको शासन अिलम्िन गरी शाजन्ि सरुक्षाको अिस्थालाई सषु्ढ बनाउँदै 
प्रभािकारी सेिा प्रिाहको माध्यमद्वारा सशुासनको प्रत्याभतूि गने लक्ष्यहरु (Goals) तलएर काम 
गरररहेको छ। यी लक्ष्यहरु प्रातप्तका लातग यस कायाालयले सरुक्षा तनकायहरुको समन्ियात्मक 
पररचालनद्वारा जिल्लामा शाजन्ि सरुक्षाको जस्थतिलाई सषु्ढ बनाउने, जिल्लामा वितिको शासन सतुनजिि 
गने, विपद्को एकीकृि र समन्ियात्मक व्यिस्थापन गने, आपूतिा व्यिस्थापनलाई चसु्ि बनाउने, सेिा 
प्रिाहलाई प्रभािकारी बनाउने, मानि अतिकारको संरक्षण गने र पारदजशािा एिं ििाफदेवहिा सतुनजिि 
गने उद्देश्य तलएको छ । 

 

२. जिल्ला प्रशासन कायाालय, कास्कीको काम, किाव्य र अतिकार: 
क) जिल्लामा शाजन्ि, सरुक्षा, अमनचयन, अपराि तनयन्त्रण र सवु्यिस्था कायम गने। 
ख) जिल्लामा संचातलि विकासका कायाहरुमा सहयोग, समन्िय र अनगुमन गने। 
ग) जिल्लामा रहेका नेपाल सरकारका सम्पजिहरुको संरक्षण गने। 
घ) जिल्लामा आइपने विपद्हरुको ब्यिस्थापन गने। 
ङ) जिल्लामा िस्िहुरुको आपूतिालाई ब्यबजस्थि गने। 
च) जिल्लाजस्थि सािाितनक तनकायहरुको काया सम्पादनमा समन्िय गने। 



  

 4  
 

छ) प्रचतलि कानूनद्वारा िोवकएका विषयहरुमा अिान्यावयक तनकायको भतूमकामा रवह न्याय तनरुपण 
गने। 

ि) नेपाली नागररकिाको प्रमाणपत्र वििरण गने। 
झ) हािहतियारको इिािि प्रदान िथा निीकरण गने। 
ञ) राहदानी सम्िन्िी काया गने। 
ट) संस्था दिाा ऐन, २०३४ बमोजिम संस्था दिाा िथा निीकरण गने। 
ठ) प्रचतलि कानून र नेपाल सरकारको तनदेशन बमोजिम अन्य विविि कायाहरु गने। 
ड) अन्य तनकाय िा कायाालयले कायासम्पादन गने भतन िोवकएका विषयहरु कायाान्ियन गने । 

३. जिल्ला प्रशासन कायाालय, कास्कीमा रहन ेकमाचारी संख्या र काया वििरण: 
 

तस.नं. पद दरिन्दी संख्या कैवफयि 

१ प्रमखु जिल्ला अतिकारी १  

२ सहायक प्रमखु जिल्ला अतिकारी २  

३ प्रशासकीय अतिकृि ४  

४ नायि सबु्बा १३  

५ कम््यटुर अपरेटर ३  

६ लेखापाल १  

७ खररदार ६  

८ हलकुा सिारी चालक ३  

८ कायाालय सहयोगी ८  

िम्मा ४१  

४. जिल्ला प्रशासन कायाालय, कास्कीिाट प्रदान गररन ेसेिा: 
क) स्थानीय प्रशासन िथा शाजन्ि सरुक्षा सम्िन्िी सेिा : 

 नाम, थर िा उमेर आदद प्रमाजणि। 
 नािालकको उमेर प्रमाजणि। 
 पाररिाररक पेन्सन, शपथ पत्र र रहलपहल सम्िन्िी तसफाररस। 
 दतलि, मिेसी, आददिासी /िनिाति प्रमाजणि। 
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 पत्रपतत्रका दिाा। 
 छापाखाना दिाा। 
 पाररिाररक वििरण प्रमाजणि। 
 नािा प्रमाजणि। 
 तिब्बिीयन शरणाथी सम्िन्िी काया 
 विविि काया। 

ख) राहदानी सम्िन्िी सेिा : 
 विद्यिुीय राहदानीको ईन् रोलमेन्ट िथा बायोम्यारीकीक गने। 
 द्रिु सेिाको लातग अतभलेख प्रमाजणि। 
 विद्यिुीय राहदानीको वििरण। 

ग) नागररकिा सम्िन्िी सेिा : 
 िंशिको आिारमा नागररकिाको प्रमाण पत्र वििरण। 
 िैिावहक अंगीकृि नागररकिाको प्रमाण पत्र वििरण। 
 नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रतितलवप वििरण। 
 नामथर िन्म तमति सामान्य संशोिन। 

घ) मदु्दा िथा ठाडो उिरुी सम्िन्िी सेिा : 
 सािाितनक मदु्दा 
 गनुासो िा ठाडो उिरुी। 

ङ) हािहतियार इिािि िथा निीकरण िथा पेन्सन तसफाररस सम्िन्िी सेिा : 
 हािहतियार इिािि, नामसारी, निीकरण र स्िातमत्ि हस्िान्िरण। 
 पाररिाररक पेन्सन‚ शपथ पत्र‚ दईु नामथर र िन्मतमति प्रमाजणि‚ रहलपलह सम्िन्िी 

तसफाररस 
च) संस्था दिाा िथा निीकरण सम्िन्िी सेिा :  

 संस्था दिाा। 
 संस्था निीकरण। 
 संस्थाको वििान संशोिन। 
 जिल्लामा संस्थाको शाखा खोल्ने स्िीकृति। 

छ) आपूतिा व्यिस्था अनगुमन सम्िन्िी सेिा : 
 सहि आपूतिा व्यिस्थापन सतुनजिि गनाका लातग ििार अनगुमन िथा तनयमन। 

ि) विपद् व्यिस्थापन सम्िन्िी सेिा : 
 जिल्ला विपद् व्यिस्थापन सतमतिको िैठक व्यिस्थापन। 
 विपद् सम्िन्िी कायायोिना तनमााण। 
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 विपद् न्यूनीकरणका लातग पूिाियारी। 
 विपद् मा भएको क्षति वििरण संकलन। 
 विपद् मा पीतडि भएकालाई क्षतिपूतिा एिं राहि वििरण िथा पनु:स्थापना। 

 

झ) अजख्ियार दरुुपयोग अनसुन्िान सम्िन्िी सेिा : 
 अ.द.ुअ.आ. बाट प्राप्त तनदेशन बमोजिमका काया गने । 

 

५. जिल्ला प्रशासन कायाालय, कास्कीमा रहेका शाखा र जिम्मेिार अतिकारी : 

तस.नं. शाखाको नाम जिम्मेिार अतिकृि 
गनुासो सनेु्न अतिकारी 

गनुासो सनेु्न अतिकारी 

१ स्थानीय प्रशासन िथा 
शाजन्ि सरुक्षा शाखा 

प्र.अ. घनश्याम गौिम/ 
प्र.अ. ददपक रेग्मी 

 
 
 

 
     स.प्र.जि.अ जशि  प्रसाद ररिाल 
     स.प्र.जि.अ अतनल कुमार शाही 

२ राहदानी शाखा प्र.अ. ददपक रेग्मी/ 
प्र.अ. घनश्याम गौिम 

३ नागररकिा शाखा प्र.अ. रािेन्द्र शमाा 
 

४ मदु्दा शाखा प्र.अ. घनश्याम गौिम/ 
प्र.अ. ददपक रेग्मी 

५ प्रतितलवप नागररकिा शाखा प्र.अ. ऋवषराम सिेुदी 
 

६ लेखा शाखा लेखापाल िलुसी गरुुङ्ग 
आतथाक प्रशासन शाखा 

७ हािहतियार प्र.अ. घनश्याम गौिम/ 
प्र.अ. ददपक रेग्मी 
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६. सेिा प्राप्त गना लाग्न ेदस्िरु र अिति: 

तस.नं. प्रदान गररने सेिा लाग्ने दस्िरु रु लाग्ने अिति कै 

१ िंशिको आिारमा नेपाली नागररकिाको 
प्रमाण पत्र वििरण 

रु.१० को वटकट प्रविया पगेुकै ददन  

२ नागररकिाको प्रतितलवप वििरण रु.२० को वटकट प्रविया पगेुकै ददन  

३ िैिावहक अंतगकृि नागररकिाको प्रमाण पत्र 
वििरण 

रु.१० को वटकट प्रविया पगेुकै ददन  

४ विद्यिुीय राहदानी फाराम संकलन 
(Entrollment, Biometric) 

नािालक -२५००।- 
सािारण - ५०००।- 

प्रविया पगेुकै ददन  

५ द्रिु सेिा अतभलेख प्रमाजणि  प्रविया पगेुकै ददन  

६ राहदानी वििरण  प्राप्त भएपतछ  

७ गनुासो िा ठाडो उिरुी रु.१० को वटकट  यथाशीघ्र  

८ नामथर, उमेर आदद प्रमाजणि रु.१० को वटकट प्रविया पगेुपतछ 
सोही ददन 

 

९ नािालकको उमेर प्रमाजणि रु.१० को वटकट प्रविया पगेुपतछ 
सोही ददन 

 

१० पाररिाररक पेन्सन, शपथ पत्र र रहलपहल 
सम्िन्िी तसफाररस 

रु.१० को वटकट प्रविया पगेुपतछ 
सोही ददन 

 

११ संस्था दिाा रु.१०००।- सिै प्रविया पगेु 
पिाि सोही ददन 

 

१२ संस्था निीकरण रु.५००।- सोही ददन  

१३ संस्थाको वििान संशोिन रु.१० को वटकट सोही ददन  

१४ जिल्लामा संस्थाको शाखा खोल्ने स्िीकृति रु.१० को वटकट प्रविया पगेु सोही 
ददन 

 

१५ दतलि, मिेशी, आददिातस तसफाररस रु.१० को वटकट सोही ददन  
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१६ पत्रपतत्रका दिाा दैतनक - रु.१०००।- 
साप्तावहक -रु.५००।- 
पाजक्षक - रु.३००।- 
मातसक - रु.२००।- 

सिै प्रविया पूरा 
भए पिाि सोही 
ददन 

 

१७ छापाखाना दिाा रु.१०००।- सिै प्रविया पूरा 
भए पिाि सोही 
ददन 

 

१८ हािहतियार नामसारी रु.१०००।- प्रविया पगेु पिाि 
सोही ददन 

 

१९ हािहतियार निीकरण    

 ि.सं. हा.ह.को वकतसम जिल्लाभरको रािश्व नेपालभरको रािश्व 

१ कुनै पतन राईफल ३०००।- ४०००।- 

२ टोटािाला बन्दकु २०००।- ३०००।- 

३ भरुिा बन्दकु १५००।- २०००।- 

४ हािादारी बन्दकु १०००।- १५००।- 
 

 

२० नामथर िन्म तमति संशोिन रु.१० को वटकट प्रविया पगेु पिाि 
सोही ददन 

 

२१ क्षतिपूतिा एिं राहि वििरण  सिै कागिाि भए 
पिाि यथाजशघ्र 

 

२२ सािाितनक शाजन्ि सरुक्षा सम्बन्िी उिरुी रु.१० को वटकट कानून िमोजिम  

२३ अजख्ियार दरुुपयोग सम्िन्िी मदु्दा रु.१० को वटकट आयोगबाट प्राप्त 
समयसीमा तभत्र 

 

७. तनणाय गने प्रविया र अतिकारी : 
क) तनणाय गने प्रविया :-  

- सशुासन (व्यिस्थापन िथा संचालन) ऐन 2064 िथा सशुासन (व्यिस्थापन िथा संचालन) 
तनयमािली,2065, सरकारी तनणाय प्रविया सरलीकरण तनदेजशका, २०६५ एिं सूचनाको हक 
सम्िन्िी ऐन, २०६४, लगायि प्रचतलि कानून बमोजिम। 
 

ख) तनणाय गने अतिकारी :- 
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 प्रमखु जिल्ला अतिकारी 
 सहायक प्रमखु जिल्ला अतिकारी र प्रशासकीय अतिकृिहरु :  प्रमखु जिल्ला अतिकारीिाट 

अतिकार प्रत्यायोिन भए बमोजिम। 

 

८. तनणाय उपर उिरुी सनु्न ेअतिकारी :  
 प्रमखु जिल्ला अतिकारी 
 सहायक प्रमखु जिल्ला अतिकारी र 

 प्रचतलि कानून बमोजिम जिल्ला प्रशासन कायाालयले सम्पादन गनुापने कायाका सम्बन्िमा 
परेका उिरुी र तनणाय सनेु्न अतिकार प्रमखु जिल्ला अतिकारी िा अतिकार प्रत्यायोिन 
गरी अतिकार प्राप्त अन्य पदातिकारी । 

९. सम्पादन गरेको कामको वििरण : -  
(२०७८ माघ मवहना देजख २०७८ चैत्र मसान्िसम्म) 

तस.नं. सम्पादन गरेको काम कामको पररमाण कैवफयि 

१ 
नागररकिा वििरण (िंशिको आिारमा 
प्रतितलवप िाहेक) 

२४९४ पररत्याग- ० थान 
रद्द- 0 थान 
पनु प्रातप्त- 0 थान २ िैिावहक अंगीकृि नागररकिा 0 

३ नागररकिाको प्रतितलवप वििरण २१३८ 

४ राहदानी तसफाररस (सामान्य) ४०२७  

६ राहदानी तसफाररस (द्रिु) २६५  

७ गनुासो िा ठाडो उिरुी 107 सरुक्षा सम्बजन्ि 84 
सामान्य प्रकृति २३ 

८ नामथर उमेर आदद प्रमाजणि 43  

९ नािालक पररचयपत्र २१९  

१० 
पाररिाररक पेन्सन, शपथ पत्र र रहलपहल 
सम्िन्िी तसफाररस 

५७६  

११ संस्था दिाा ५०  
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१२ संस्था निीकरण २३७  

१३ संस्थाको वििान संशोिन १  

१४ दतलि, मिेशी, िनिािी, खस आया तसफाररस १६५  

१५ पत्रपतत्रका दिाा ०  

१७ हािहतियार नामसारी ०  

18 हािहतियार निीकरण ६२  

19 प्रकोप पीतडिलाई राहि वििरण ५ िनालाई रकम रु. ६०,०००/-  

20 सािाितनक अपराि सम्िन्िी मदु्दा 
दिाा :- ६७ 

फछ्यौट :- ५२ 
 

21 अजख्ियार दरुुपयोग सम्िन्िी मदु्दा १५ िटा 

प्रारजम्भक काया अगातड 
बढाइाएको/सम्बजन्िि तनकायलाई 
तनणाय कायाान्ियनको लातग लेजख 
पठाइाएको । 

22 एकीकृि घजुम्ि जशविर आयोिना नभएको   

23 ििार अनगुमन १२  
दैतनक उपभोग्य िस्िहुरुसँग सम्बजन्िि 
पसलहरु र औषति पसलहरुको अनगुमन 

गररएको 

24 विकास आयोिना तनररक्षण ०  

25 सािाितनक सनुिुाई कायािमहरुको समन्िय तनरन्िर  

26 प्रकोप प्रभाविि क्षेत्रहरुको स्थलगि तनररक्षण 
आिश्यकिा अनसुार 

गररएको 
 

27 सेिाग्राही सन्िवुष्ट स्िरको मापन उिम  

28 
रािनीतिक दलहरु, गै.स.स. र नागररक 
समािसँगको समन्िय 

राम्रो  

२९ ििार सरसफाई अतभयानको समन्िय प्रभािकारी  
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१०. सूचना अतिकारी र प्रमखुको नाम र पद : 
क) कायाालय प्रमखु : 

 नाम: ियनारायण आचाया 
 पद: प्रमखु जिल्ला अतिकारी 
 मोिाइल नम्िर : ९८५६007777 

ख) सूचना अतिकारी :  
 नाम: जशि प्रसाद ररिाल 
 पद: सहायक प्रमखु जिल्ला अतिकारी 
 मोिाइल नम्िर : ९८५६०३७501 

११. ऐन, तनयम, वितनयम िा तनदेजशकाको सूची : 
 स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ 
 नेपाल नागररकिा ऐन, २०६३ 
 विपद् िोजखम न्यूतनकरण िथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ 
 लाग ुऔषि (तनयन्त्रण) ऐन, २०३३ 
 हािहतियार िथा खरखिना ऐन, २०१८ 
 आिश्यक पदाथा तनयन्त्रण (अतिकार) ऐन, २०१७ 
 आिश्यक िस्ि ुसंरक्षण ऐन, २०१२ 
 मलुकुी अपराि (संवहिा) ऐन, २०74 
 मलुकुी फौिदारी कायाविति (संवहिा) ऐन, २०74 
 फौिदारी कसूर (सिाय तनिाारण िथा कायाान्ियन) ऐन, २०74 
 भ्रष्टाचार तनयन्त्रण ऐन, २०५९ 
 राहदानी ऐन, २०२४ 
 सािाितनक सरुक्षा ऐन, २०४६ 
 संस्था दिाा ऐन, २०३४ 
 उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ 
 िग्गा प्रातप्त ऐन, २०३४ 
 सशुासन (व्यिस्थापन िथा संचालन) ऐन, २०६४ 
 सूचनाको हक सम्िन्िी ऐन, २०६४ 
 सूचनाको हक सम्िन्िी तनयमािली, २०६५ 
 नेपाल नागररकिा तनयमािली, २०६३ 
 राहदानी तनयमािली, २०६७ 
 संस्था दिाा तनयमािली, २०३४ 
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 हािहतियार िथा खरखिना तनयमािली, २०२८ 
 सशुासन (व्यिस्थापन िथा संचालन) तनयमािली, २०६५ 
 विपद् िोजखम व्यिस्थापन राविय रणनीति, २०६६ 
 गहृ प्रशासन सिुार काया योिना, २०७४ 
 नागररकिा प्रमाणपत्र वििरण कायाविति तनदेजशका, २०६८ 
 विपद् पूिाियारी िथा प्रतिकाया योिना ििुामा मागादशान, २०६८ 
 प्रकोप पीतडि उद्दार र राहि सम्िन्िी मापदण्ड, २०६४ 
 गहृ मन्त्रालय र अन्िगाि कायारि कमाचारीहरुको आचारसंवहिा, २०६९ 

१२. आम्दानी, खचा िथा आतथाक कारोिारसम्िन्िी अद्याितिक वििरण :  

(२०७८ माघ १ गिेदेखी चैत्र मसान्िसम्म) 
 िम्मा रािश्व रु : २,०९,०२,४००।-    
 िम्मा खचा रु : ९०,७७,८१९।९०      
 िम्मा िेरुि ुरकम रु :  १२,३६,६१७।९०  
 फछ्यौट भएको बेरुि ुरकम : फछ्यौट प्रवियामा रहेको । 

१३. सूचनाको हक अन्िगाि सूचनाको हक माग्न ेर पाउनकेो वििरण :  
 २०७८ माघ देजख २०७८ चैत्र मसान्िसम्म सूचना माग गना नआएको  । 

१४. कायाालयको िेभसाइट र सम्पका  सम्बन्िी वििरण :- 
 िेभसाइट :- www.daokaski.moha.gov.np 

 इमेल ठेगाना :- daokaski@moha.gov.np, daokaski@gmail.com  

 फोन नं :- )^!–$%!&^$, )^!–$%%)&%, )^!-$%%(#^ 
 फेसबकु पेि :- District Administration Office Kaski   

  
 
  (जशि प्रसाद ररिाल) 

      सहायक प्रमखु जिल्ला अतिकारी 
       एिम ्

        सूचना अतिकारी 
प्रकाशन तमति : २०७९।०१।०९ गिे        जिल्ला प्रशासन कायाालय, कास्की 

 

http://www.daokaski.moha.gov.np/
mailto:daokaski@moha.gov.np
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