
 

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) र  ननयमावनिको २०६५ को ननयम 
३ बमोजिम प्रस्तुत गररएको जिल्िा प्रशासन कायाािय, दाङ संग सम्बजन्धत सावािननक 
वववरण (२०७७/०४/०१ देजि ०७७/०६/३० सम्म) 

 

स्वत: प्रकाशन गनुापन ेवववरणहरु 

(Proactive Disclosure) 
 

२०७७ श्रावण १ देजि असोि ३० सम्म  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

नेपाि सरकार 

गहृ मन्रािय 

जिल्िा प्रशासन कायाािय, दाङ 



 

दाङ जिल्िाको सामान्य पररचय :  
• क्षेत्रफल   : २,९५५ वर्ग कि.मी  

• भूर्ोलः चुरे र महाभारत श्रृंखलाले घेररएिो राप्ती र  बवई नदी बर्ेिो दाङ र             
देउखुरी २ उपत्यिा 

• उचाईः राप्ती ६ भानपुरिो २१३ ममटर देखख बृंर्लाचुली ७ अखगले २०५८ ममटर  

• मिमाना : पुबग :प्यठूान, िपपलबस्तु र अघागखााँची     पखिम: बााँिे र िुखेत 

  उत्तर:रोल्पा र िल्यान,  दखक्षण : भारतिो बलरामपुर  र श्ावश्ती खिल्ला 
• पूवग पखिम िरदर लम्बाई –    ९० कि.मम.  

• उत्तर दखक्षण िरदर चौडाई –  ७० कि.मम.   

•  प्रमुख प्रबेश नािाहरु  : बृंर्लाचुली,धानखोला,अमममलया, िोईलावाि, िल्यान िपुरिोट 

• िनिृंख्या  : ५,५२,५८३ (२०६८) िनर्णनानुिार  

• घरधुरी िृंख्या   : ११०६७७  

• प्रमतमनमध िभा मनवागचन क्षेत्र : ३ 

• प्रदेशिभा मनवागचन क्षेत्र       : ६  

• उपमहानर्रपालीिा   : २ (घोराही  र तुल्िीपुर)  

• नर्रपालीिा  : १  लमही  
• र्ाउाँपालीिा   : ७  

• वाडग िृंख्या   : १००  

• िनघनत्व    : १८९ प्रमत वर्ग कि.मी.  
 

२. जिल्िा प्रशासन कायाािय दाङको सामान्य पररचय स्वरुप र प्रकृनत :  
खिल्लामा शाखतत, िुरक्षा र िुव्यवस्था िायम र्री िनतािो िीउ, धन र स्वततत्रतािो 

िृंरक्षण र्नुग खिल्ला प्रशािन िायागलयिो मुख्य िायग हो । यि िायागलयिा िाम, ितगब्य र 
अमधिारहरुलाई मूलत: स्थानीय प्रशािन ऐन, २०२८ ले ब्यबस्था र्रेिो छ । खिल्लामा पबिाि 
मनमागण िायगहरुिो लामर् उपयुक्त वातावरण मनमागण र्नग िहयोर् र िहिीिरण, पवपद् 
व्यवस्थापन, आपूमतग व्यवस्थापन, िेवा प्रवाहिो अनुर्मन, प्रचमलत िानूनमा तोकिएिा 
पवषयहरुमा तयाय मनरुपण, आमथगि अमनयममतता एवृं भ्रष्टाचार मनयतत्रण िस्ता िायगहरु 
िम्पादन र्री खिल्लामा िुशािनिो प्रत्याभूमतिा लामर् खिल्ला प्रशािन िायागलयिो महत्वपूणग 
भूममिा रहेिो हुतछ ।  



खिल्ला प्रशािन िायागलय, दाङले यि खिल्लालाई शातत, िुरखक्षत र िमुतनत बनाउन े
दरुदृपष्ट (vision) िा िाथ पवमधिो शािन अवलम्वन र्री शाखतत िुरक्षािो अवस्थालाई िुदृढ 
बनाउाँ दै प्रभाविारी िेवा प्रवाहिो माध्यमद्वारा िुशािनिो प्रत्याभूमत र्ने लक्ष्यहरु (goals) मलएर 
िाम र्रररहेिो छ। यी लक्ष्यहरु प्रामप्तिा लामर् यि िायागलयले िुरक्षा मनिायहरुिो 
िमतवयात्मि पररचालनद्वारा खिल्लामा शाखतत िुरक्षािो खस्थमतलाई िुदृढ बनाउने, खिल्लामा 
पवमधिो शािन िुमनखित र्ने, पवपद्िो एिीिर त र िमतवयात्मि व्यवस्थापन र्ने, आपूमतग 
व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउने, िेवा प्रवाहलाई प्रभाविारी बनाउने, मानव अमधिारिो िृंरक्षण 
र्ने र पारदमशगता एवृं िवाफदेकहता िुमनखित र्न ेउदे्दश्यहरु (objectives) लाई आत्मिात र्रेिो 
छ। 

 

३. जिल्िा प्रशासन कायाािय, दाङको काम, कताव्य र अनधकार : 
ि) खिल्लामा शाखतत, िुरक्षा र िुब्यबस्था िायम र्ने । 

ख) खिल्लामा िृंचामलत पविाि िायगहरुमा िहयोर् र्ने । 

र्) खिल्लामा रहेिा नेपाल िरिारिा िम्पपत्तहरुिो िृंरक्षण र्ने । 

घ) खिल्लामा आइपने पवपद्हरुिो ब्यबस्थापन र्ने । 

ङ) खिल्लामा वस्तुहरुिो आपूमतगलाई ब्यबखस्थत र्ने । 

च) नार्ररितािो प्रमाणपत्र पवतरण र्ने । 

छ) हातहमतयारिो इिाित प्रदान तथा नवीिरण र्ने । 

ि) राहदानी िम्वतधी िायग र्ने । 

झ) िृंस्था दताग तथा नवीिरण र्ने । 

ञ) प्रचमलत िानून र नेपाल िरिारिो मनदेशन बमोखिम अतय पवपवध िायगहरु र्ने । 

४. जिल्िा प्रशासन कायाािय, दाङमा रहने कमाचारी संख्या र कायावववरण: 
नस.नं. पद दरवन्दी संख्या कैफफयत 

१ प्रमुख खिल्ला अमधिारी १  

२  िहायि प्रमुख खिल्ला अमधिारी १  

३ प्रशाििीय अमधिर त ३  

४  नायव िुव्वा १० पप.ए.िमेत 

५ लेखापाल १  

६ िम्प्युटर अपरेटर ३  

७ खररदार ५  
८ हलुिा िवारी चालि २  
९ िायागलय िहयोर्ी ७ भातिे िमेत 
 िम्मा ३३  



 

५. जिल्िा प्रशासन कायाािय, दाङवाट प्रदान गररने सेवा : 
ि) स्थानीय प्रशािन तथा शाखतत िुरक्षा िम्वतधी िेवा : 

• नाम थर वा उमेर आकद प्रमाखणत । 

• नावालििो उमेर प्रमाखणत । 

• भारमतय पाररवाररि पेतिन र रहलपहल िम्वतधी मिफाररि । 

• दमलत, मधेिी, आकदवािी िनिामत प्रमाखणत । 

• िहि आपूमतग व्यवस्थापन िुमनखित र्नगिा लामर् विार अनुर्मन तथा मनयमन । 

• िस्था दताग, नपविरण, िृंस्थािो पवधान िृंशोधन, खिल्लामा िृंस्थािो शाखा खोल्ने 
स्वीिर मत, िस्था िम्बखतध िायग । 

• छापाखाना / पत्रपपत्रिा दताग । 

• हातहमतयार इिाित, नामिारी, नवीिरण र स्वाममत्व हस्ताततरण । 

• पाररवाररि पववरण प्रमाखणत । 

• नाता प्रमाखणत । 

• अतय पवपवध मिफररिहरु । 

• र्ुनािो वा ठाडो उिुरी । 

• पवपवध िायग । 

ख- राहदानी िम्वतधी िेवा : 
• राहदानी फाराम िृंिलन । 

• द्रतु िेवा अमभलेख प्रमाखणत । 

• राहदानी पवतरण । 

• MRP िो पववरण िृंशोधन । 

र्- नार्ररिता िम्वतधी िेवा : 
• वृंशििो आधारमा नार्ररितािो प्रमाण पत्र पवतरण । 

• वैवाकहि अृंर्ीिर त नार्ररितािो प्रमाण पत्र पवतरण । 

• नार्ररितािो प्रमाण पत्रिो प्रमतमलपप पवतरण । 

• नाम थर ितम मममत िृंशोधन । 

घ- मुद्दा िम्वतधी िेवा तथा िारवाही  

• िवारी दघुगटनामा परी मरत्यु भएिा मरतििा हिवालाहरुलाइ क्षमतपुमतग कदलाइ भराइ 
कदने । 

• क्षेत्रामधिार मभत्र पने मुद्दाहरुिो शुरु िारवाही किनारा र्ने । 
ङ- पवपद् व्यवस्थापन िम्वतधी िेवा : 



• खिल्ला दैवी प्रिोप उद्दार िमममतिो वैठि व्यवस्थापन । 

• पवपद् िम्वतधी िायगयोिना मनमागण । 

• पवपद् तयूनीिरणिा लामर् तयारी । 

• पवपद्मा भएिो क्षमत पववरण िृंिलन । 

• पवपद्मा पीकडत भएिाहरुलाई क्षमतपूमतग एवृं राहत पवतरण तथा पुन:स्थापना । 

६. जिल्िा प्रशासन कायाािय, दाङमा रहेका शािा र जिम्मेवार अनधकारी: 
नस.नं. शािाको नाम जिम्मेवार अनधकारी कैफफयत 

१ स्थानीय प्रशािन, िमगचारी प्रशािन तथा 
शाखतत िुरक्षा शाखा 

प्र.अ.श्ी अम्मरराि शमाग  

२ राहदानी शाखा प्र.अ. श्ी याम बहादरु बुढा मर्र  

३ नार्ररिता शाखा प्र.अ. श्ी कहमलाल पवश्विमाग  

४ मुद्दा शाखा   

५ लेखा शाखा   

६ स्टोर शाखा   

७ पवपद् व्यवस्थापन शाखा   

८ िम्प्युटर शाखा   

 
 

७. सेवा प्राप्त गना िाग्ने दस्तुर र अवनध: 
नस.नं
. 

प्रदान गररने सेवा िाग्ने दस्तुर रु िाग्ने अवनध  कै 

१ वृंशििो आधारमा नेपाली 
नार्ररितािो प्रमाण पत्र पवतरण 

१०। िो कटिट प्रकिया पुर्ेिै कदन  

२ नार्ररितािो प्रमतमलपप पवतरण २०। िो कटिट प्रकिया पुर्ेिै कदन  

३ वैवाकहि अृंमर्िर त नार्ररितािो 
प्रमाण पत्र पवतरण 

१०। िो कटिट प्रकिया पुर्ेिै कदन  

४ राहदानी फाराम िृंिलन २५००। नावालि 

५०००। िाधारण 

१००००। हराएमा 

प्रकिया पुर्ेिै कदन  

५ द्रतु िेवा अमभलेख प्रमाखणत  प्रकिया पुर्ेिै कदन  

६ राहदानी पवतरण  तुरुतत  

७ र्ुनािो वा ठाडो उिुरी १० िो कटिट  यथाशीघ्र  

८ नाम थर उमेर आकद प्रमाखणत १० िो कटिट प्रकिया पुर्ेिै कदन  

९ नावालििो उमेर प्रमाखणत १० िो कटिट प्रकिया पुर्ेिै कदन  



१० भारमतय पाररवाररि पेतिन र 
रहलपहल िम्वतधी मिफाररि 

१० िो कटिट प्रकिया पुर्ेिै कदन  

११ िृंस्था दताग १०००। प्रकिया पुर्ेिै कदन  

१२ िृंस्था नवीिरण ५००।  प्रकिया पुर्ेिै कदन  

१३ िृंस्थािो पवधान िृंशोधन  १० िो कटिट प्रकिया पुर्ेिै कदन  

१४ खिल्लामा िृंस्थािो शाखा खोल्ने 
स्वीिर मत 

१० िो कटिट प्रकिया पुर्ेिै कदन  

१५  दमलत, मधेशी, आकदवामि मिफाररि १०। िो कटिट प्रकिया पुर्ेिै कदन  

१६ पत्रपपत्रिा दताग मनयमानुिार प्रकिया पुर्ेिै कदन  

१७ छापाखाना दताग मनयमानुिार प्रकिया पुर्ेिै कदन  

१८ हातहमतयार नामिारी मनयमानुिार प्रकिया पुर्ेिै कदन  

१९ हा.ह. खिल्ला मभत्रिो नवीिरण मनयमानुिार प्रकिया पुर्ेिै कदन  

२० हा.ह. नेपाल भररिो नवीिरण मनयमानुिार प्रकिया पुर्ेिै कदन  

२१ नाम थर ितम मममत िृंशोधन १०। िो कटिट प्रकिया पुर्ेिै कदन  

२२ नाता प्रमाखणत १०। िो कटिट प्रकिया पुर्ेिै कदन  

२३ क्षमतपूमतग एवृं राहत पवतरण  प्रकिया पुर्ेिै कदन  

२४ िावगिमनि अपराध िम्वतधी मुद्दा १०। िो कटिट िानून वमोखिम  

२५ अतय मुद्दा १०। िो कटिट यथामशघ्र  

     

८. ननणाय गन ेप्रफिया र अनधकारी : 
मनणगय र्ने अमधिारी : 

• प्रमुख खिल्ला अमधिारी । 

• िहायि प्रमुख खिल्ला अमधिारी : प्रमुख खिल्ला अमधिारीवाट अमधिार प्रत्यायोिन 
भए बमोखिम । 

 

९. ननणाय उपर उिुरी सनु्ने अनधकारी : प्रचमलत िानून बमोखिम । 

 

 

 

 

 

 



 

१०. सम्पादन गरेको कामको वववरण : 
नस.नं
. 

सम्पादन गरेको काम कामको पररमाण कैफफयत 

१ नार्ररिता पवतरण नयााँ १५४९।-  

२ नार्ररितािो प्रमतमलपप पवतरण ५४५।-  

४ राहदानी मिफाररि १२२८  

५ राहदानी पवतरण ५२२  

६ राहदानी द्रतु िेवा मिफाररि १०४  

७ र्ुनािो वा ठाडो उिुरी ११८  

८ दमलत, मधेशी, आकदवामि मिफाररि ५४  

९ भारमतय पेतिन िम्बखतध मिफाररि २०  

१० अतय पवपवध मिफाररि ७१  

११ िृंस्था दताग १३  

१२ िृंस्था नवीिरण ५७  

१३ िृंस्थािो पवधान िृंशोधन    

१५  पत्रपपत्रिा दताग    

१६ हातहमतयार नामिारी   

१८ हातहमतयार नेपाल भररिो नवीिरण   

१९ प्रिोप पीकडतलाई राहत पवतरण ११० घर पररवारलाई 
(रु.१९,३६,०००।-) 

 

२० एिीिर त घुखम्त मशपवर आयोिना    

२३ पववाह दताग    

 
 

११. सूचना अनधकारी र प्रमुिको नाम र पद : 
क) कायाािय प्रमुि : 

• नाम : श्ी ियनारायण आचायग 
• पद : प्रमुख खिल्ला अमधिारी 

ि) सूचना अनधकारी :  

• नाम : श्ी अम्मरराि शमाग 
• पद : प्रशाििीय अमधिर त 

• फोन नृं:- ९८५७८३४७७७ 

 



 

१२. ऐन, ननयम, ववननयम वा ननदेनशकाको केही सूची: 
• स्थानीय प्रशािन ऐन, २०२८ 

• नेपाल नार्ररिता ऐन, २०६३ 

• दैवी प्रिोप मनयतत्रण ऐन, २०३९ 

• लार्ु औषध (मनयतत्रण) ऐन, २०३३ 

• हातहमतयार तथा खरखिना ऐन, २०१८ 

• िारार्ार ऐन २०१९ 

• पवष्फोटि पदाथग ऐन २०१८ 

• िेही िावगिमनि अपराध (मनयतत्रण) ऐन, २०२७ 

• भ्रष्टाचार मनयतत्रण ऐन, २०५९ 

• राहदानी ऐन, २०२४ 

• िावगिमनि िुरक्षा ऐन, २०४६ 

• िृंस्था दताग ऐन, २०३४ 

• उपभोक्ता िृंरक्षण ऐन, २०५४ 

• िग्र्ा प्रामप्त ऐन, २०३४ 

• पववाह दताग ऐन, २०२८ 

• िुशािन (व्यवस्थापन तथा िृंचालन) ऐन, २०६४ 

• िूचनािो हि िम्वतधी ऐन, २०६४ 

• िूचनािो हि िम्वतधी मनयमावली, २०६५ 

• नेपाल नार्ररिता मनयमावली, २०६३ 

• राहदानी मनयमावली, २०६७ 

• िृंस्था दताग मनयमावली, २०३४ 

• पववाह दताग मनयमावली, २०२८ 

• हातहमतयार तथा खरखिना मनयमावली, २०२८ 

• िुशािन (व्यवस्थापन तथा िृंचालन) मनयमावली, २०६५ 

• पवपद् िोखखम व्यवस्थापन रापिय रणनीमत, २०६६ 

• र्रह प्रशािन िुदृढीिरण योिना, २०६८ 

• नार्ररिता प्रमाणपत्र पवतरण िायगपवमध मनदेमशिा, २०६८ 

• पवपद् पूवगतयारी तथा प्रमतिायग योिना तिुगमा मार्गदशगन, २०६८ 

• प्रिोप पीकडत उद्दार र राहत िम्वतधी मापदण्ड, २०६४ 



• र्रह मतत्रालय र अततर्गत िायगरत िमगचारीहरुिो आचारिृंकहता, २०६९ 

 

१३. आम्दानी, िचा तथा आनथाक कारोवारसम्वन्धी अद्यावनधक वववरण : 
• रािश्व: रु.१९१,७९,७२५।- 

• चालु खचग: रु.५२९८११९।- 

• पुखिर्त खचग: रु.१,१३,३०,३७७.२५ 

• घाइते खिवन मनवागह भत्ता:  

• दैपवप्रिोप: रु.१५,६८०००।- 

• िडि दघुगटना: रु.४१,५००००।- 

• बैदमशि रोिर्ारी: रु.२,९०,२,२४३।२९ 

• मुआब्िा भुक्तानी: रु.६५,६५,९१५।- 

१४. सूचनाको हक अन्तगात सूचनाको हक माग्ने र पाउनेको वववरण : िुनै व्यपक्त वा िृंघ 
िृंस्थाबाट िुनै पमन पवषयिो िम्बतधमा िुचनािो मार् नभएतापमन िायागलयबाट िोमभड-१९ िृंर् 
िम्बखतधत भएिा मनणगयहरुिो िावगिमनि िुचना ४ पटि िायागलयिो फेिबुि पेि र वेबिाइट 
माफग त मनणगयहरुिो िानिारी िारी र्ररएिो ।  


