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सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम  
जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, कास्कीसंग सम्बजन्धत हववरण  

 

 आ.व. २०७७/७८ (२०७७ श्रावण १ गतेदेजख २०७७ आजिन मसान्तसम्म) 

१. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, कास्कीको स्वरुप र प्रकृमत: 
जिल्लामा शाजन्त, सरुक्षा र सबु्र्बस्था कार्म गरी िनताको िीउ, धन र स्वतन्रताको संरक्षण 

गनुा जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को मखु्र् कार्ा हो। र्स कार्ाालर्का काम, कताब्र् र अमधकारहरुलाई 
मूलत: स्थानीर् प्रशासन ऐन, २०२८ ले ब्र्बस्था गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहबाट 
जिल्लास्तरमा हनु ेहवकासका कार्ामा समन्वर् र सहिीकरण ववम  स्थानीर् र प्रदेश सरकारका काननु 
कार्ाान्वर्नमा आवश्र्क सहर्ोग परुाउन,े हवपद् व्र्वस्थापन, आपूमता व्र्वस्थापन ववम  वस्त ु तथा 
सेवाको गणुस्तरीर्ताको समुनजितता प्रदान गने, स्वच्छ बिार प्रबर्द्ानका लामग बिार अनगुमन गने र 
उपभोक्ताको हहत संरक्षणमा सरोकारवाला मनकार्हवच उजचत समन्वर् गने तथा सेवा प्रवाहको अनगुमन 
गने, प्रचमलत कानूनमा तोहकवका हवषर्हरुमा न्र्ार् मनरुपण, आमथाक अमनर्ममतता ववं भ्रष्टाचार मनर्न्रण 
िस्ता कार्ाहरु सम्पादन गरी जिल्लामा सशुासनको प्रत्र्ाभूमतका लामग जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को 
महत्वपूणा भूममका रहेको छ। 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, कास्कीले र्स जिल्लालाई शान्त, सरुजक्षत र समनु्नत बनाउने दरुदृहष्ट 
(vision) का साथ हवमधको शासन अवलम्वन गरी शाजन्त सरुक्षाको अवस्थालाई सदुृढ बनाउँदै प्रभावकारी 
सेवा प्रवाहको माध्र्मद्वारा सशुासनको प्रत्र्ाभमूत गने लष्यहर्हरु (goals) मलवर काम गरररहेको छ। र्ी 
लष्यहर्हरु प्रामप्तका लामग र्स कार्ाालर्ले सरुक्षा मनकार्हरुको समन्वर्ात्मक पररचालनद्वारा जिल्लामा 
शाजन्त सरुक्षाको जस्थमतलाई सदुृढ बनाउन,े जिल्लामा हवमधको शासन समुनजित गने, हवपद्को वकीकृत 
र समन्वर्ात्मक व्र्वस्थापन गने, आपूमता व्र्वस्थापनलाई चसु्त बनाउन,े सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी 
बनाउन,े मानव अमधकारको संरक्षण गने र पारदजशाता ववं िवाफदेहहता समुनजित गने उद्देश्र् मलवको 
छ । 

 

२. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, कास्कीको काम, कताव्र् र अमधकार: 
क) जिल्लामा शाजन्त, सरुक्षा र सबु्र्वस्था कार्म गने। 
ख) जिल्लामा संचामलत हवकासका कार्ाहरुमा सहर्ोग र समन्वर् गने। 
ग) जिल्लामा रहेका नपेाल सरकारका सम्पजिहरुको संरक्षण गने। 
घ) जिल्लामा आइपने हवपद्हरुको ब्र्वस्थापन गने। 
ङ) जिल्लामा वस्तहुरुको आपूमतालाई ब्र्बजस्थत गने। 
च) जिल्लाजस्थत सावािमनक मनकार्हरुको कार्ा सम्पादनमा समन्वर् गने। 
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छ) प्रचमलत कानूनद्वारा तोहकवका हवषर्हरुमा न्र्ार् मनरुपण गने। 
ि) नागररकताको प्रमाणपर हवतरण गने। 
झ) हातहमतर्ारको इिाित प्रदान तथा नवीकरण गने। 
ञ) राहदानी सम्वन्धी कार्ा गने। 
ट) संस्था दताा तथा नवीकरण गने। 
ठ) प्रचमलत कानून र नपेाल सरकारको मनदेशन बमोजिम अन्र् हवहवध कार्ाहरु गने। 

३. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, कास्कीमा रहन ेकमाचारी संख्र्ा र कार्ा हववरण: 
 

मस.नं. पद दरवन्दी संख्र्ा कैहफर्त 

१ प्रमखु जिल्ला अमधकारी १  

२ सहार्क प्रमखु जिल्ला अमधकारी २  

३ प्रशासकीर् अमधकृत ४  

४ नार्व सवु्वा १२  

५ कम््र्टुर अपरेटर ३  

६ लेखापाल १  

७ खररदार ६  

८ हलकुा सवारी चालक ३  

८ कार्ाालर् सहर्ोगी 5  

िम्मा 37  

४. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, कास्कीवाट प्रदान गररन ेसेवा: 
क) स्थानीर् प्रशासन तथा शाजन्त सरुक्षा सम्वन्धी सेवा: 

 नाम, थर वा उमेर आदद प्रमाजणत। 
 नावालकको उमेर प्रमाजणत। 
 पाररवाररक पेन्सन, शपथ पर र रहलपहल सम्वन्धी मसफाररस। 
 दमलत, मधेसी, आददवासी /िनिामत प्रमाजणत। 
 परपमरका दताा। 
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 छापाखाना दताा। 
 पाररवाररक हववरण प्रमाजणत। 
 नाता प्रमाजणत। 
 शरणाथी सम्वन्धी कार्ा 
 हवहवध कार्ा। 

ख) राहदानी सम्वन्धी सेवा: 
 राहदानी फाराम संकलन। 
 द्रतु सेवाको लामग अमभलेख प्रमाजणत। 
 राहदानी हवतरण। 
 MRP को हववरण संशोधन। 

ग) नागररकता सम्वन्धी सेवा: 
 वंशिको आधारमा नागररकताको प्रमाण पर हवतरण। 
 वैवाहहक अंगीकृत नागररकताको प्रमाण पर हवतरण। 
 नागररकताको प्रमाणपरको प्रमतमलहप हवतरण। 
 नामथर िन्म मममत सामान्र् संशोधन। 

घ) मदु्दा तथा ठाडो उिरुी सम्वन्धी सेवा: 
 सावािमनक मदु्दा 
 गनुासो वा ठाडो उिरुी। 

ङ) हातहमतर्ार इिाित तथा नवीकरण तथा पेन्सन मसफाररस सम्वन्धी सेवा: 
 हातहमतर्ार इिाित, नामसारी, नवीकरण र स्वाममत्व हस्तान्तरण। 
 पाररवाररक पेन्सन‚ शपथ पर‚ दईु नामथर र िन्ममममत प्रमाजणत‚ रहलपलह सम्वन्धी 

मसफाररस 
च) संस्था दताा तथा नवीकरण सम्वन्धी सेवा:  

 संस्था दताा। 
 संस्था नवीकरण। 
 संस्थाको हवधान संशोधन। 
 जिल्लामा संस्थाको शाखा खोल्ने स्वीकृमत। 

छ) आपूमता व्र्वस्था अनगुमन सम्वन्धी सेवा: 
 सहि आपूमता व्र्वस्थापन समुनजित गनाका लामग विार अनगुमन तथा मनर्मन। 

ि) हवपद् व्र्वस्थापन सम्वन्धी सेवा: 
 जिल्ला हवपद् व्र्वस्थापन समममतको वैठक व्र्वस्थापन। 
 हवपद् सम्वन्धी कार्ार्ोिना मनमााण। 
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 हवपद् न्रू्नीकरणका लामग तर्ारी। 
 हवपद् मा भवको क्षमत हववरण संकलन। 
 हवपद् मा पीमडत भवकालाई क्षमतपूमता ववं राहत हवतरण तथा पनु:स्थापना। 

झ) अजख्तर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्धान सम्वन्धी सेवा: 
 अ.द.ुअ.आ. बाट प्राप्त मनदेशन बमोजिमका कार्ा गने । 

५. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, कास्कीमा रहेका शाखा र जिम्मेवार अमधकारी: 
 

मस.नं. शाखाको नाम जिम्मेवार अमधकृत 
गनुासो सनु्न ेअमधकारी 

गनुासो सनु्न ेअमधकारी 

१ स्थानीर् प्रशासन तथा 
शाजन्त सरुक्षा शाखा 

प्र.अ. कृष्ण प्रसाद पौडेल/ 
प्र.अ. मलला बल्लभ न्र्ौपान े

 
 
 

 
    स.प्र.जि.अ श्रीनाथ पौडेल 

स.प्र.जि.अ गरुुदि ढकाल 

२ राहदानी शाखा प्र.अ. रामप्रसाद ढकाल/ 
प्र.अ. शोभाखर पोखरेल 

३ नागररकता शाखा प्र.अ. रामप्रसाद ढकाल/ 
प्र.अ. शोभाखर पोखरेल 

४ मदु्दा शाखा प्र.अ. कृष्ण प्रसाद पौडेल/ प्र.अ. 
मलला बल्लभ न्र्ौपान े

५ प्रमतमलहप नागररकता शाखा प्र.अ. रामप्रसाद ढकाल/ 
प्र.अ. शोभाखर पोखरेल 

६ लेखा शाखा लेखापाल तलुसी गरुुङ्ग 
आमथाक प्रशासन शाखा 

७ हातहमतर्ार प्र.अ. कृष्ण प्रसाद पौडेल/  
प्र.अ. मलला बल्लभ न्र्ौपान े
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६. सेवा प्राप्त गना लाग्न ेदस्तरु र अवमध: 

मस.नं. प्रदान गररन ेसेवा लाग्न ेदस्तरु रु लाग्न ेअवमध कै 

१ वंशिको आधारमा नपेाली नागररकताको 
प्रमाण पर हवतरण 

रु.१० को हटकट प्रहिर्ा पगुेकै ददन  

२ नागररकताको प्रमतमलहप हवतरण रु.२० को हटकट प्रहिर्ा पगुेकै ददन  

३ वैवाहहक अंमगकृत नागररकताको प्रमाण 
पर हवतरण 

रु.१० को हटकट प्रहिर्ा पगुेकै ददन  

४ राहदानी फाराम संकलन नावालक-२५००।- 
साधारण-५०००।- 

प्रहिर्ा पगुेकै ददन  

५ द्रतु सेवा अमभलेख प्रमाजणत  प्रहिर्ा पगुेकै ददन  

६ राहदानी हवतरण  प्राप्त भवपमछ  

७ गनुासो वा ठाडो उिरुी रु.१० को हटकट  र्थाशीघ्र  

८ नामथर, उमेर आदद प्रमाजणत रु.१० को हटकट प्रहिर्ा पगुेपमछ 
सोही ददन 

 

९ नावालकको उमेर प्रमाजणत रु.१० को हटकट प्रहिर्ा पगुेपमछ 
सोही ददन 

 

१० पाररवाररक पेन्सन, शपथ पर र 
रहलपहल सम्वन्धी मसफाररस 

रु.१० को हटकट प्रहिर्ा पगुेपमछ 
सोही ददन 

 

११ संस्था दताा रु.१०००।- सवै प्रहिर्ा पगुे 
पिात सोही ददन 

 

१२ संस्था नवीकरण रु.५००।- सोही ददन  

१३ संस्थाको हवधान संशोधन रु.१० को हटकट सोही ददन  

१४ जिल्लामा संस्थाको शाखा खोल्ने स्वीकृमत रु.१० को हटकट प्रहिर्ा पगुे सोही 
ददन 

 

१५ दमलत, मधेशी, आददवामस मसफाररस रु.१० को हटकट सोही ददन  
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१६ परपमरका दताा दैमनक - रु.१०००।- 
साप्ताहहक -रु.५००।- 
पाजक्षक - रु.३००।- 
मामसक - रु.२००।- 

सवै प्रहिर्ा पूरा 
भव पिात सोही 
ददन 

 

१७ छापाखाना दताा रु.१०००।- सवै प्रहिर्ा पूरा 
भव पिात सोही 
ददन 

 

१८ हातहमतर्ार नामसारी रु.१०००।- प्रहिर्ा पगुे पिात 
सोही ददन 

 

१९ हा.ह. जिल्ला मभरको नवीकरण रु.१५०।- प्रहिर्ा पगुे पिात 
सोही ददन 

 

२० हा.ह. नपेाल भररको नवीकरण रु.३००।- सोही ददन  

२१ नामथर िन्म मममत संशोधन रु.१० को हटकट प्रहिर्ा पगुे पिात 
सोही ददन 

 

२२ नाता प्रमाजणत रु.१० को हटकट सोही ददन  

२३ क्षमतपूमता ववं राहत हवतरण  सवै कागिात भव 
पिात र्थामसघ्र 

 

२४ सावािमनक शाजन्त हवरुर्द्को कसूर  
सम्वन्धी मदु्दा 

रु.१० को हटकट कानून वमोजिम  

२५ अजख्तर्ार दरुुपर्ोग सम्वन्धी मदु्दा रु.१० को हटकट आर्ोगबाट प्राप्त 
समर्सीमा मभर 

 

७. मनणार् गने प्रहिर्ा र अमधकारी: 
क) मनणार् गने प्रहिर्ा: सशुासन (व्र्वस्थापन तथा संचालन) ऐन 2064, तथा सशुासन (व्र्वस्थापन 

तथा संचालन) मनर्मावली,2065 सरलीकरण मनदेजशका, २०६५ ववं सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, 
२०६४, लगार्त प्रचमलत कानून बमोजिम। 

ख) मनणार् गने अमधकारी: 
 प्रमखु जिल्ला अमधकारी 
 सहार्क प्रमखु जिल्ला अमधकारी र प्रशासकीर् अमधकृतहरु :  प्रमखु जिल्ला अमधकारीवाट 

अमधकार प्रत्र्ार्ोिन भव बमोजिम। 
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८. मनणार् उपर उिरुी सनु्न ेअमधकारी:  
 प्रचमलत कानून बमोजिम 

९. सम्पादन गरेको कामको हववरण : -  
(२०७७ श्रावण देजख २०७७ आजिन मसान्तसम्म) 

मस.नं. सम्पादन गरेको काम कामको पररमाण कैहफर्त 

१ नागररकता हवतरण (वंशिको आधारमा प्रमतमलहप वाहेक) ११९८ पररत्र्ाग-0 थान 
रद्द-0 थान 

पनु प्रामप्त-0 थान 
२ वैवाहहक अंगीकृत नामगरकता ० 
३ नागररकताको प्रमतमलहप हवतरण ७३४ 

४ राहदानी मसफाररस (सामान्र्) ८१३  

६ राहदानी मसफाररस (द्रतु) ४०  

७ गनुासो वा ठाडो उिरुी ३० सरुक्षा सम्बजन्ध १२ 
सामन्र् प्रकृमत १८ 

८ नामथर उमेर आदद प्रमाजणत १२  

९ नावालक पररचर्पर  ५७  

१० पाररवाररक पेन्सन, शपथ पर र रहलपहल सम्वन्धी मसफाररस २७४  

११ संस्था दताा 22  

१२ संस्था नवीकरण ४०३  

१३ संस्थाको हवधान संशोधन 0  

१४ दमलत, मधेशी, आददवामस मसफाररस ६०  

१५ परपमरका दताा 0  

१७ हातहमतर्ार नामसारी 0  

18 हातहमतर्ार नवीकरण १९९  
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19 प्रकोप पीमडतलाई राहत हवतरण ४६ िनालाइा हवतरण ८०१०००।- 

20 सावािमनक अपराध सम्वन्धी मदु्दा दताा ७७ 
फैसला ६९ 

 

21 अजख्तर्ार दरुुपर्ोग सम्वन्धी मदु्दा ३ प्रारम्भीक कार्ा अगामड 
बढाइावको/मनणार् 

कार्ाान्वनर्को लामग लेजख 
पठाइावको । 

22 वकीकृत घजुम्त जशहवर आर्ोिना -  

23 विार अनगुमन १5  

24 हवकास आर्ोिना मनररक्षण 0  

25 सावािमनक सनुवुाई कार्ािमहरुको समन्वर् मनरन्तर  

26 प्रकोप प्रभाहवत क्षरेहरुको स्थलगत मनररक्षण आवश्र्कता अनसुार 
गररवको 

 

27 सेवाग्राही सन्तहुष्ट स्तरको मापन उिम  

28 रािनीमतक दलहरु, गै.स.स. र नागररक समाि संगको 
समन्वर् 

राम्रो  

२९ विार सरसफाई अमभर्ानको समन्वर् प्रभावकारी  

१०. सूचना अमधकारी र प्रमखुको नाम र पद : 
क) कार्ाालर् प्रमखु : 

 नाम: ज्ञान प्रसाद ढकाल 
 पद: प्रमखु जिल्ला अमधकारी 

o मोवाइल नम्वर : ९८५६007777 
ख) सूचना अमधकारी :  

 नाम: श्रीनाथ पौडेल 
 पद: सहार्क प्रमखु जिल्ला अमधकारी 

o मोवाइल नम्वर : ९८५६०24501 
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११. ऐन, मनर्म, हवमनर्म वा मनदेजशकाको सूची : 
 स्थानीर् प्रशासन ऐन, २०२८ 
 नेपाल नागररकता ऐन, २०६३ 
 हवपद् िोजखम न्रू्मनकरण तथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ 
 लाग ुऔषध (मनर्न्रण) ऐन, २०३३ 
 हातहमतर्ार तथा खरखिना ऐन, २०१८ 
 आवश्र्क पदाथा मनर्न्रण (अमधकार) ऐन, २०१७ 
 आवश्र्क वस्त ुसंरक्षण ऐन, २०१२ 
 मलुकुी अपराध (संहहता) ऐन, २०74 
 मलुकुी फौिदारी कार्ाहवमध (संहहता) ऐन, २०74 
 फौिदारी कसूर (सिार् मनधाारण तथा कार्ाान्वर्न) ऐन, २०74 
 भ्रष्टाचार मनर्न्रण ऐन, २०५९ 
 राहदानी ऐन, २०२४ 
 सावािमनक सरुक्षा ऐन, २०४६ 
 संस्था दताा ऐन, २०३४ 
 उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ 
 िग्गा प्रामप्त ऐन, २०३४ 
 सशुासन (व्र्वस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४ 
 सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ 
 सूचनाको हक सम्वन्धी मनर्मावली, २०६५ 
 नेपाल नागररकता मनर्मावली, २०६३ 
 राहदानी मनर्मावली, २०६७ 
 संस्था दताा मनर्मावली, २०३४ 
 हातहमतर्ार तथा खरखिना मनर्मावली, २०२८ 
 सशुासन (व्र्वस्थापन तथा संचालन) मनर्मावली, २०६५ 
 हवपद् िोजखम व्र्वस्थापन राहिर् रणनीमत, २०६६ 
 गहृ प्रशासन सधुार कार्ा र्ोिना, २०७४ 
 नागररकता प्रमाणपर हवतरण कार्ाहवमध मनदेजशका, २०६८ 
 हवपद् पूवातर्ारी तथा प्रमतकार्ा र्ोिना तिुामा मागादशान, २०६८ 
 प्रकोप पीमडत उद्दार र राहत सम्वन्धी मापदण्ड, २०६४ 
 गहृ मन्रालर् र अन्तगात कार्ारत कमाचारीहरुको आचारसंहहता, २०६९ 

१२. आम्दानी, खचा तथा आमथाक कारोवारसम्वन्धी अद्यावमधक हववरण:  

(२०७७ श्रावण १ गतेदेखी 2077 आजिन मसान्तसम्म) 
 िम्मा रािि रु: ६०,३५,०७५।-   
 िम्मा खचा: रु:६५,५२,७५८।९०    



  

12 
 

 िम्मा वरेुि ुरकम रु: ८,५४,७१२।९०  
 फर्छ्यौट भवको बेरुि ुरकम : फर्छ्यौट नभवको 

१३. सूचनाको हक अन्तगात सूचनाको हक माग्न ेर पाउनकेो हववरण :  
 २०७७ श्रावण देजख २०७७ आजिन मसान्तसम्म कोहह व्र्जक्त पमन सूचना माग 

गना नआवको ।       

 (श्रीनाथ पौडेल) 
 सूचना अमधकारी 

 

प्रकाशन मममत : २०७७।०७।१४ गते  


