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सूचनाको हक सम्बन्धी  ऐन २०६४ को दफा ५ (३)  र सूचनाको हक सम्बन्धी ननयमावली, २०६५ को 

ननयम ३  बमोनिम २०७९ साल बैशाख १ गते देखख २०७९ असार मसान्तसम्मको सम्पानदत मुख्य-

मुख्य काययहरुसंग सम्बखन्धत निल्ला प्रशासन कायायलय कालीकोटको च थंो तै्रमानसक प्रगनत        

प्रनतवेदन 
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निल्ला प्रशासन कायायलय कालीकोटको स्वरुप र प्रकृनत : 
जिल्लामा शान्ति सुरक्षा 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 प्रभावकारी रुपमा 

संचालन गनु तथा जिल्लाको सामान्य प्रशासन संचालन गनु प्रते्यक जिल्लामा एउटा जिल्ला प्रशासन कायाुलय रहने 

साथै जिल्ला प्रशासन कायाुलयको प्रमुख प्रशासकीय अजधकारीको रुपमा प्रमुख जिल्ला अजधकारी रहने व्यवस्था 

गरेको छ । 

नागररकलाई प्रदान गने सेवा जछटो छररतो गुणस्तरीय बनाई सुुशासनको अनुभूजत जदलाउनु र शान्ति सुव्यवस्था 

कायम गरी जिल्लामा अमन चयन एवं िनताको िीउ धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गनुुु जिल्ला प्रशासन कायाुलयको 

मुुख्य उदे्दश्य हो ।यसको साथै जिल्लामा नेपाल सरकारको प्रजतजनजधको रुपमा रही सावुिजनक सेवा जवतरण 

(Public Service Delivery) लाई प्रभावकारी बनाई सुशासनको प्रत्याभूजत गने कायु जिल्ला प्रशासन कायाुलयले 

गदुछ । 

अपराध जनयन्त्रण, जवपद व्यवस्थापन, लागू औषध जनषेध, मजदरा जनयन्त्रण, लैंजगक जहंसा नू्यनीकरण, मानब 

अजधकारको संरक्षण लगायत कानूनको प्रभावकारी कायाुन्वयन गरी कानुनी राज्यको वहाल गनुु पजन जिल्ला प्रशासन 

कायाुलयको कायुके्षत्र जभत्र पदुछ । यस बाहेक अन्य जनकायलाई नतोजकएको तर गनै पने कजतपय कामहरु पजन 

जिल्ला प्रशासन कायाुलयको जिमे्मवारी जभत्र रहेको हुन्छ ।संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुबीचका जनकायहरुको 

जवकास जनमाुण लगायतका कायुहरुको लाजग उपयुक्त वातावरण जनमाुण गने, समन्वय र सहिीकरण गने कायु पजन 

जिल्ला प्रशासन कायाुलयको कायु के्षत्र जभत्र पदुछ। जिल्ला प्रशासन कायाुलय नेपाल सरकारको जिल्ला न्तस्थत प्रमुख 

प्रशासकीय जनकाय भएकोले पजन यसको कायु सम्पादनस्तर उतृ्कष्ट र अनुकरणीय हुनु अजत आवश्यक हुन्छ । 

जिल्ला जभत्र अत्यावश्यक वसु्त तथा सेवाको आपूजतु व्यवस्थापन, सेवा प्रवाहको अनुगमन, प्रचजलत कानूनमा 

तोजकएका जवषयहरुमा अधुन्याजयक जनकायको रुपमा रही न्याय जनरुपण, आजथुक अजनयजमतता एवं भ्रष्टाचार 

जनयन्त्रण िस्ता कायुहरु सम्पादन गरी जिल्लामा सुशासनको प्रत्याभूजतका लाजग जिल्ला प्रशासन कायाुलयको 

महत्वपूणु भूजमका रहेको हुन्छ।  

१. निल्ला प्रशासन कायायलय, कालीकोटको काम, कतयव्य र अनिकार : 

- जिल्लामा शान्ति  सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम राखे्न । 

- स्थानीय प्रशासन सञ्चालन सम्वन्धी कायु, 

- नेपाली नागररकता प्रमाणपत्र /  नावालक पररचयपत्र जवतरण, 

-  राहदानी सम्वन्धी सेवा प्रदान सम्वन्धी कायु, 

- जपछजिएको के्षत्र आजदवासी िनिाती,  दजलत, अपांगताको प्रमाजणत,  

- हातहजतयार ईिाित तथा नवीकरण, 

- संस्था दताु तथा नवीकरण, 

- जवपद् व्यवस्थापन सम्वन्धी कायु , 

- भ्रष्टाचार जनयन्त्रण एवं अन्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्वन्धी कायु, 

- सुशासन/सावुिाजनक सेवा प्रवाह सम्वन्धी कायु , 

- सवारी साधन सञ्चालन सम्वन्धी कानूनको कायाुन्वयन, 

- लागू औषध जनयन्त्रण तथा अवैध घरेलु मजदरा जनयन्त्रण, 

- सरकारी कायाुलयहरुको अनुगमन तथा जनरीक्षण, 

- वाल कल्याण तथा वाल अजधकार सम्वन्धी कायु, 

- जवस्फोटक पदाथु जसफाररस र जनयमन, 

- जवदेशी नागररकको जिल्लामा उपन्तस्थजत र गजतजवजधको जनयमन, 

- कल्याण धन र बेवाररसी धनको व्यवस्थापन  सम्वन्धी कायु, 

- जचठ्ठा,  िुवा आजदको जनयन्त्रण , 
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- सावुिजनक स्थानमा अवाञ्छनीय व्यवहारको रोकथाम, मादक पदाथु, सावुिजनक अपराध आजदको 

जनयन्त्रण  , 

- जिल्लास्तरमा सावुिजनक उत्सव  सञ्चालन सम्वन्धी कायुको अनुमजत अनुगमन र जनयमन, 

- मुआब्जा जनधाुरण तथा जवतरण  सम्वन्धी कायु, 

- जनयमानुसार पुरस्कार तथा सिाय सम्बन्धी कारवाही र जसफाररस, 

- जिल्ला जभत्र रहेको नेपाल सरकारको सबै सम्पत्तीको संरक्षण, रेखदेख, सम्भार तथा ममुत सम्वन्धी कायु, 

- जिल्ला न्तस्थत कारागारको अनुगमन, जनयमन र जनयन्त्रण, 

- स्थानीय तहसंगको समन्वयमा जिल्ला जभत्र बिार अनुगमन, जनयमन तथा जनयन्त्रण, अत्यावश्यक वसु्त 

तथा सेवाको आपूजतु व्यवस्थापन, 

- द्वन्द्व प्रभाजवतको पजहचान तथा राहत जवतरण सम्वन्धी कायु, 

- जिल्ला स्तरमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पररचालन अनुगमन जनरीक्षण, 

- राजष्टि य अनुसन्धानसँगको समन्वय सूचना सङ्कलन र जवशे्लषण  सम्वन्धी कायु, 

- संघ प्रदेश र स्थानीय तह लगायतका जनकायबाट सञ्चालन हुने जवकास जनमाुण कायुमा सहयोग तथा 

समन्वय  तथा सहिीकरण, 

- कानून बमोजिम तोजकए अनुसार जवजभन्न मुद्दाको शुरु कारवाही र जकनारा गने,। 

- जनयमानुसार जहस्रक ििु माने सम्वन्धी कायु, । 

- सरकारी वा सावुिजनक िग्गामा घर बनाएमा रोक्का गने र भत्काउने सम्वन्धी कायु, । 

- जनवाुचन सम्बन्धी गृह मन्त्रालय र जनवाुचन आयोगको आदेश जनदेशन कायाुन्वयन सम्वन्धी कायु, 

- नेपाल सरकार र गृह मन्त्रालयबाट जनदेजशत अन्य कायुहरु । 
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नेपाल सरकार 

गृह मन्त्रालय 

निल्ला प्रशासन कायायलय, कालीकोट 

नागररक वडापत्र 

          १. नागररकता 

क्र.सं.  सेवाको नववरण  आवश्यक कागिातहरु/ प्रमाणपत्रहरु  लागे्न  

समय 

लागे्न 

शुल्क 

निमे्मवार   

कमयचारी/शाखा 

गनुासो सुने्न  

अनिकारी 

१.१ 

वंशिको 

आिारमा 

नेपाली  नागररकता 

ननवेदक सम्बखन्धत निल्लाकै भएको हकमा:–  

१. अनुसूची-१ को फाराममा विा अध्यक्षको जसफाररश  । 

   २. बाबुको र आमाको नागररकता र जववाजहता मजहला भए पजतको नागररकताको फोटोकपी । सो नभए दािु 

वा वंशि खुल्ने तीन पुस्ता जभत्रको नातेदारको नागररकताको फोटोकपी र नाता प्रमाजणत प्रमाण पत्र  । 
३. बाबुआमा वा नागररकता जभि्ने ब्यन्तक्तबाट सनाखत, सो नभए दािु वा भाई वा तीन पुस्ता जभत्रको 

नजिकको अजभभावक सँगको नाता प्रमाजणत सजहत सनाखत । 

४. उक्त प्रमाणहरु पेश हुन नसकेमा वंशि खुल्ने अन्य प्रमाणहरु । 

५. फोटो २ प्रजत (कमुचारी पररवार भए ३ प्रजत)  । 
६. िन्मदताु,िन्म जमजत खुल्ने शैजक्षक प्रमाण पत्र वा नाबालक पररचयपत्र ।  

 अन्य निल्लाबाट बसाइसराई गरी आउनेको हकमा :–  मानथका कागिातहरुको 

अनतररक्त देहायका कागिात आवाश्यक पने छ । 

१. स्थानीय पजिकाजधकारीको कायाुलयबाट िारी भएको बसाइसराईको प्रमाण-पत्र । 

२. िग्गाधनी प्रमाण पूिाु  । 
३. घरको नक्सा पास प्रमाण-पत्र  । 

४. पानी, जविुली, टेजलफोन, महसुल कािु, िग्गा, घर बासको प्रमाण । 

५. बसाई सरेर आउनेहरुको लाजग बसाई सरी आएको जिल्लाबाट बाबुआमा वा सनाखत गने व्यक्तीको 

नागररकताको अजभलेख माग गरी सो को जभिेको अजभलेख प्राप्त हुनुपनेछ । 

प्रमाण 

पुगेकोमा 

सोही जदन 

रु. १०/- 

को जटकट 

स.प्र.जि.अ./ 

ना.सु. 

स.प्र.जि.अ.को  हकमा 
प्र.जि.अ. र 

अन्य 

कमुचारीको 

हकमा 

स.प्र.जि.अ. 
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१.२ 
बैवानहक 

अंगीकृत  नागररकता 
(मनहलाका लानग) 

१. अनुसूची-७ को फाराममा विा अध्यक्षको जसफाररस  । 

२. पजतको नागररकताको प्रजतजलपी । 

३. जववाहदताु प्रमाणपत्रको प्रजतजलपी /िन्मदताु वा िन्मजमजत खुल्ने कागिातको प्रजतजलजप । 

४. जवदेशी नागररकता पररत्याग गनु कारवाही चलाएको प्रमाण  । 

५. पजतको सनाखत, पजत नभएमा पजतको नाता जभि्ने नजिकको नातेदारको सनाखत । 

६. श्यामशे्वत फोटो २ प्रजत (कमुचारीपररवार भए ४ प्रजत) । 
७. जभसा लागे्न देशको मजहला भए मान्य अवजधको जभसा । 

प्रमाण 

पुगेकोमा 

सोही जदन 

रु. १०/- 

को जटकट 

स.प्र.जि.अ./ 

ना.सु. 

स.प्र.जि.अ.को  हकमा 
प्र.जि.अ. र 

अन्य 

कमुचारीको 

हकमा 

स.प्र.जि.अ. 

१.३ कमयचारी पररवार 

   १. जिल्लामा कायुरत नेपाल सरकारको स्थायी कमुचारी, सरकारी संस्थान,  जवश्वजवद्यालयमा वा सामुदाजयक 

जवद्यालयमा कायुरत स्थायी जशक्षकका पररवार भए सम्बन्तन्धत जनकायको जसफाररस पत्र र कमुचारीको 

पररचय पत्रको फोटोकपी  । 
   २. अनुसूची १– वंशि र अनुसूची ७– वैवावहक अंगीकृतको स्थानीय तहबाट  जसफाररश फाराम  । 

३. अटो साजइिको फोटो २ प्रजत (वंशि), ५ प्रजत (वैवाजहक अंगीकृतका लाजग) । 

४. जपता/पजत वा नजिकको नातेदारको ना.प्र.प सजहत सनाखत  । 
५. िन्मजमजत खुल्ने शैजक्षक प्रमाण पत्र ,िन्मदताु वा नाबालक पररचयपत्र  । 

६. जववाजहत मजहला भए जववाहदताु प्रमाण पत्र र पजतको नागररकताको प्रमाण पत्र । 

प्रमाण 

पुगेकोमा 

सोही जदन 

रु. १०/- 

को जटकट 

स.प्र.जि.अ./ 

ना.सु. 

स.प्र.जि.अ.को  हकमा 
प्र.जि.अ. र 

अन्य 

कमुचारीको 

हकमा 

स.प्र.जि.अ. 

सेवाग्राही महानुभावहरुले पेश गने समू्पणु कागिातहरुको सक्कल समेत अजनवाुय रुपमा साथमा ल्याउनु पनेछ ।  
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            २. नागररकता प्रनतनलपी 

क्र.सं.  सेवाको नववरण आवश्यक कानगातहरु/ प्रमाणपत्रहरु  लागे्न 

समय 

लागे्न 

शुल्क 

निमे्मवार   

कमयचारी/

शाखा 

गनुासो सुने्न 

अनिकारी 
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२.१ 

वंशिको 

नागररकता 

प्रनतनलपी 

कानलकोट निल्लाको हकमा  

1.अनुसूची -२ फाराम सम्बन्तन्धत स्थानीय तहको विाबाट जसफाररश र फोटो 2 प्रजत । 

२.नागररकता प्रमाण-पत्र नम्बर एवं िारर जमजत खुलेको प्रमाण र सो को प्रजतजलपी।  

अन्य निल्लाबाट िारी भएको नागररकताको प्रनतनलपी नलनुपरेमा  

१ बसाइसराईँ दताु प्रमाण पत्रको सक्कल तथा प्रजतजलपी । 

२. घर िग्गा स्थायी बसोवासको लालपुिाुको सक्कल तथा प्रजतजलपी । 

३.िारी भएको जिल्लाको अजभलेख जभिेको प्रमाण ।  

कमयचारी पररवारको हकमा  

१. सम्बन्तन्धत कायाुलयको जसफाररश पत्र  । 

२.िारी भएको जिल्लाबाट अजभलेख जभिेको प्रमाण । 

३. कमुचारीको पररचयपत्रको फोटोकपी ।  

पनतको नामथर समावेश गरी प्रनतनलपी नलन  

१. पजतको सक्कल नागररकताको प्रमाणपत्र र सनाखतको लाजग उपन्तस्थजत । 

२. जववाह दताु सक्कल तथा प्रजतजलपी । 
   ३.अन्य जिल्लाबाट नागररकता प्रमाण पत्र िारी भएको भए सम्बन्तन्धत जिल्लाबाट  अजभलेख 

     जभिेको प्रमाण । 

प्रमाण 

पुगेकोमा 

उसै जदन 

रु. १३/- 

को जटकट 

स.प्र.जि.

अ./ 

ना.सु. 

स.प्र.जि.अ.को  ह

कमा 
प्र.जि.अ. र 

अन्य 

कमुचारीको 

हकमा 

स.प्र.जि.अ. 

२.२ 

बैवानहक 

अंगीकृत तथा 

िन्मनसद्ध 

नपेाली  नागररकताको 
प्रनतनलपी 

१. अनुसूची फाराम, सम्बन्तन्धत स्थानीय तहको जसफाररश र फोटो ३ प्रजत । 

२. नागररकता प्रमाण-पत्र नम्बर एवं िारी जमजत खुलेको प्रमाण । 
  ३. अन्य जिल्लाहरुबाट ना.प्र. जलएका व्यन्तक्तको हकमा  बसाइसराई प्रमाण-पत्र, िग्गाधनी पूिाु र घर जनमाुण 

गने स्वीकृजत पत्र समेत पेश गनुुपनेछ । 

  ४. प्रकरण -३ बमोजिमका जनवेदकलाई नागररकता प्रमाण-पत्र िारी गने जिल्ला  प्रशासन  

    कायाुलयबाट अजभलेख जभिेको प्रमाण प्राप्त भएपजछ मात्र नागररकता  प्रमाणपत्रको प्रजतजलपी जदइनेछ । 

प्रमाण   

पुगेकोमा  

सोही जदन 

रु. १३/-  

को जटकट 

स.प्र.जि.

अ./ 

ना.सु. 

स.प्र.जि.अ.को  ह

कमा   
प्र.जि.अ. र   

अन्य 

कमुचारीको   

हकमा   

स.प्र.जि.अ. 

२.३ 

अङ्गीकृत 

नपेाली  नागररकता

को 
प्रमाण-पत्रको 

प्रनतनलपी 

१. अनुसूची -३ फाराम सम्बन्तन्धत स्थानीय तहको जसफाररश र फोटो ३ प्रजत। 

२. ना.प्र.नं. र िारी जमजत खुलेको प्रमाण । 
  ३ . जनवेदन पेश हुन आएपजछ जिल्लामा अजभलेख नभएकाहरुको हकमा सम्बन्तन्धत व्यन्तक्तको  

  अङ्गीकृत नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको अजभलेख पठाईजदन गृह मन्त्रालयमा र सम्बन्तन्धत व्यन्तक्त 

एजकन गनु स्थलगत सिुजमन गरी पठाउन जिल्ला प्रहरी कायाुलयमा लेखी पठाइने । 
४. माजथ दफा -३ बमोजिमको प्रमाण प्राप्त भएपजछ ना.प्र.प. प्रजतजलपी जदइनेछ । 

प्रमाण   

पुगेकोमा  

सोही जदन 

रु. १३/-  

को जटकट 

स.प्र.जि.

अ./ 

ना.सु. 

स.प्र.जि.अ.को  ह

कमा   
प्र.जि.अ. र   

अन्य  

कमुचारीको   

हकमा   

स.प्र.जि.अ. 
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२.४ 
नागररकता 

पररत्याग 

१. सक्कल नागररकता प्रमाणपत्र  । 

२. सक्कल राहदानी  । 

३. अनुसूची ९ फारम (फोटोसजहत)  । 

   ४. जवदेशी राष्टि बाट प्राप्त गरेको नागररकता प्रमाण-पत्र तथा राहदानी वा प्राप्त हुने अजग्रम िानकारी पत्र (No 

Objection Letter) । 

जनणुय  

प्रजिया   

पुगेपजछ 

रु. १०/-  

को जटकट 

स.प्र.जि.

अ./ 

ना.सु. 

स.प्र.जि.अ.को  ह

कमा 
प्र.जि.अ. र 

अन्य 

कमुचारीको 

हकमा 

स.प्र.जि.अ. 

सेवाग्राही महानुभावहरुले पेश गने समु्पणु कागिातहरुको सक्कल समेत अजनवायु रुपमा साथमा ल्याउनु पनेछ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ४. मुद्दा 
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क्र.सं.  सेवाको नववरण  आवश्यक कागिातहरु/ प्रमाणपत्रहरु  लागे्न 

समय 

लागे्न 

शुल्क 

निमे्मवार 

कमयचारी/शा

खा 

गनुासो 

सुने्न 

अनिकारी 

४.१ 
िरुरी पक्राउ पूिी  समथयन 

तथा  पक्राउ अनुमोदन 

पिाउ गने प्रशरी कायाुलयले बाटोको म्याद र सावुिजनक जवदा वाहेक २४ घण्टा 

जभत्र थुनुवा सजहत प्रमुख जिल्ला अजधकारी समक्ष पेश गने ।  तुरुि - प्र.जि.अ प्र.जि.अ 

४.२ म्याद थप 

सम्बन्तन्धत प्रहरी कायाुलयले थुनुवा सजहत प्रमुख जिल्ला अजधकारी समक्ष पेश गने।  

तुरुि - 
स.प्र.जि.अ./ 

ना.सु. 
प्र.जि.अ 

४.३ 
मुद्दा दताय 

बयान/थनुछेक  आदेश/म्याद  िारी 

१. प्रमखु जिल्ला अजधकारीको आदेशानसुार हुने । 

२. अजभयोग पत्रसाथ प्रजतवादीलाई कायाुलय बन्द हुने समय भन्दा कम्तीमा    

   िेढ घण्टा पजहले उपन्तस्थत गराईएको हुनु पनेछ ।  
३. फरार प्रजतवादीको ३ पुसे्त जववरण वतन र सम्पकु नं. समेत  अजभयोग पत्रमा 

स्पष्ट खुलेको हुनु पनेछ ।  

सोही 

जदन 

प्रचधलत 

कानून 

बमोजिम 

स.प्र.जि.अ./ 

ना.सु. 
प्र.जि.अ 

४.४ 

म्याद तारेख 

तोके्न /प्रमाण 

मकुरर गने / 

पेशी तोके्न 

सम्बन्तन्धत प्रजतवादी तारेखमा रहेको वा म्याद/तारेख गुिारेको वा थुनुवामा रहेको र 

अंग पुगेको हुनु पनेछ ।  
  

स.प्र.जि.अ./ 

ना.सु. 
प्र.जि.अ 

४.५ 
तारेखमा 

बोलाउने/ तारेख  थामे्न 

१. तारेख पचाु/धरौटी िम्मा गरेको रजसद सजहत तोजकएको दीन प्रजतवादी आफै 

उपन्तस्थत हुने ।   
2. पटक पटक वा एक पटक बढीमा 15 जदन तारेख थाम्न पाईने भएकाले सो को रु 10 

को जटकट टाँस गरी तोजकएको ढाँचामा जनबेदन जदनुपने ।  

सोही 

जदन 

रु. १० 

को जटकट 

स.प्र.जि.अ./ 

ना.सु. 
प्र.जि.अ 

४.६ फैसला तयारी गने । 

प्रमखु जिल्ला अजधकारीको आदेशानुसार हुने। 
सोही 

जदन 

प्रचजलत 

कानून 

बमोजिम 

स.प्र.जि.अ./ 

ना.सु. 
प्र.जि.अ 

४.७ 
प्रमानणत 

प्रनतनलपी नदने 

जमजसलमा संलग्न कागिात र जनणुय/फैसलाको प्रमाजणत प्रजतजलजप जलनको लाजग 

सरोकारवालाले तोजकएको ढाँचामा जनवेदन र तोजकएका दरका जटकट टाँस गनुु पने 

छ ।  

सोही 

जदन 

प्रचजलत 

कानून 

बमोजिम 

स.प्र.जि.अ./ 

ना.सु. 
प्र.जि.अ 
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४.८ 
सवारी दुर्यटनाका मृतकका 

हकदार/र्ाईतेलाई क्षनतपुनतय, राहत, 

औषनि उपचार नदलाई भराई नदने । 

१. दुघुटना पुष्टी हुने मुचुल्का समेतका कागिातहरु (जिल्ला प्रहरी कायाुलयबाट घटना 

मुचुल्का,लाश बुझेको पत्र,मेजिकल प्रजतवेदन,मृतकको नागरीकता,मृतु्यदताु प्रमाण-

पत्र,नाता प्रमाजणत र सम्वन्तन्धत स्थानय तहको जसफाररस) सजहत सम्बन्तन्धत हकदार 

स्वयं उपन्तस्थत हुनुपने ।   
2.सवारी धजनका तफुवाट सवारी धनी प्रमाण-पत्र,जवमा अजभलेख,अन्तियारनामा रकम 

बुझाउनेको पररचय-पत्र सजहत सम्बन्तन्धत व्यन्तक्त उपन्तस्थत हुनु पने । 

सोही 

जदन 

प्रचजलत 

कानून 

बमोजिम 

स.प्र.जि.अ./ 

ना.सु. 
प्र.जि.अ 

४.९ 
दण्ड िररवाना 

असलु गने । 

प्रमखु जिल्ला अजधकारीको आदेशानुसार हुने। 
सोही 

जदन 

प्रचजलत 

कानून 

बमोजिम 

स.प्र.जि.अ./ 

ना.सु. 
प्र.जि.अ 

४.१० नवगो भराउने नदलाउने 

१.मुद्दा अन्तिम जकनारा भएको वा पनुरावेदन अवजध नाघेको हुनु पने । 

2. सम्बन्धी िाहेरवाला,घाईते उपन्तस्थत भई नागररकता प्रमाणपत्र वा पजहचान खुल्ने 

कागिात सजहत(३ जदन जभत्र) जनवेदन जदनु पने ।  

सोही 

जदन 

प्रचजलत 

कानून 

बमोजिम 

स.प्र.जि.अ./ 

ना.सु. 
प्र.जि.अ 

  
3. प्रजतवादी फरार हरेको /धरौटी िमानत नराखेको वा रान्तखएको धरौटी िमानत नू्यन 

रही ठहरेको जवगो भराउन नसजकएको अवस्थामा जवगो भराउन सम्वन्तन्धत प्रजतवादीको 

नेपाल सरहद जभत्रको िाहेिेथा देखाई दरखास्ता जदनु पने । 

सोही 

जदन 

प्रचजलत 

कानून 

बमोजिम 

  

४.११ िर टी नफताय 

1.यस कायाुलयबाट भएको फैसलमा जचत्त बुझी पुनरावेदन नगने  भए सोही व्यहोरा 

खुलेको धरौटी जफताुको जनवेदन(रु 10 को जटकट सहीत) जदनु पने ।  

२. नेपाली नागररकता प्रमाणपत्र वा पररचय खुल्ने अन्य प्रमाण २ प्रजत ।  

3. सम्बन्तन्धत व्यन्तक्तको खाता नम्बर सजहतको जववरण खुलेको कागिात । 

४. दुवै पक्षवाट पुनरावेदन नपरेमा ७० जदन पश्चात मात्र धरौटी जफताु हुनेछ । 

सोही 

जदन 

प्रचजलत 

कानून 

बमोजिम 

स.प्र.जि.अ./ 

ना.सु. 
प्र.जि.अ 

४.१२ सदर स्याहा 

प्रमखु जिल्ला अजधकारीको आदेशानुसार हुने। 
सोही 

जदन 

प्रचजलत 

कानून 

बमोजिम 

स.प्र.जि.अ./ 

ना.सु. 
प्र.जि.अ 

सेवाग्राही महानुभावहरुले पेश गने समु्पणु कागिातहरुको सक्कल समेत अजनवायु रुपमा साथमा ल्याउनु पनेछ ।    सोही 

जदन 
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           ५. संस्था दताय, पत्रपनत्रका तथा छापाखाना 

क्र.सं.  सेवाको 

नववरण   
आवश्यक कागितातहरु/ प्रमाणपत्रहरु  लागे्न 

समय 

लागे्न शुल्क निमे्मवार   

कमयचारी/शा

खा 

गुनासोसुने्न 

अनिकारी 
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५.१ संस्था दताय 

१. संस्था दताुको लाजग जिल्ला प्रशासन कायाुलयलाई सम्बोधन गरेको तदथु सजमजतका पदाजधकारी र 

सदस्यहरुको संयुक्त जनवेदन । 

२. स्थाजनय तह ( गाउँपाजलका/नगरपाजलकाको) जसफारीस पत्र । 

३. तदथु सजमजतका पदाजधकारी र सदस्यहरुले नेपाली कागिको प्रते्यक पानाको तल माजथ दस्तखत गरेको जवधान 

३ प्रजत (नेपाली कागिमा ) । 

४. संस्था स्थापनाका लाजग जनम्न कुराहरु खोजलएको भेलाको जनणुय । 

• सवुसम्मतले तदथु सजमजतका पदाजधकार र सदस्यहरुको चयन गररएको ।  

• सवुसम्मतले संस्थाको नाम, ठेगाना र कायुके्षत्र छनौट गररएको ।  

• जवधान बनाउने जवषय (जवधान मस्यौदा उप-जसजमतको गठन ) । 

• जिल्ला प्रशासन कायाुलय काजलकोटमा संस्था दताु गने जनणुय ।  

• तदथु सजमजतले जवधान पाररत गरी स्वीकृतका लागी स्थाजनय अजधकारी समक्ष पेश गने भजन गरेको 

जनणुयका साथै संस्था दताुको लाजग पदाजधकारीहरुलाई अन्तियारी जदएको जनणुय । 

5. तदथु सजमजतका पदाजधकारीको नागररकताको प्रमाजणत प्रजतजलजपहरु 1/1 प्रती ।  

6. संस्थाका तदथु सजमजमतका पदाजधकारीहरु तथा सदस्यहरुको नाम,ठेगाना, सम्पकु नं.र   

  फोटोसजहतको नामावली ।  

७.संस्थका पदाजधकारीहरुको चालचलन बुझेको प्रहरी प्रजतवेदन ।  

८. तदथु सजमजमतका पदाजधकारी र सदस्यहरु सक्कल नागररकता सजहत सनाखतका बखत उपन्तस्थत हुनु पने ।  

९. संस्थाको नाम र उदे्दश्यको जवषयमा सम्वन्तन्धत मन्त्रालय, जवभाग र जनकायको राय प्रजतजिया जलनु पने भएमा 

सोको जसफाररस ।  

१0. व्यपार/व्यावसाय सञ्चालन गरेका व्यावसायीहरुको संस्था भए संस्थाका पदाजधकारीहरुले संचालन गरेको 

व्यवसाय इिाित/अनुमजत जलनु पने प्रकृजतको भए त्यस्तो इिाित पत्रको प्रजतजलजप र कर चुक्ताको प्रजतजलजप 

समेत पेश गनुु पने छ ।  

आवश्यक  िाँचबु

झ 
सकेको 

भोधलपल्ट 

मंगलबार 

रु.१०००।- 
प्र.जि.अ./ 

स.प्र.जि.अ. 

स.प्र.जि.अ.को  हकमा 
प्र.जि.अ. र 

अन्य 

कमुचारीको 

हकमा 

स.प्र.जि.अ. 
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५.२ 
संस्था 

नवीकरण 

  १. नवीकरणका लाजग जिल्ला प्रशासन कायाुलयलाई सम्बोधन गरेको तोजकएको ढाँचाको जनवेदन  । 

 २. जवधान सम्मत साधरण सभाले चालु आ.ब. को लाजग लेखा परीक्षक जनयुक्ती  सम्बन्तन्धत आ.ब.  को लेखा परीक्षण 

प्रजतवदेन, वाजषुक प्रजतवदेन । 

 ३. जनणुयको माइनू्यटको (अध्यक्ष/सजचवले  प्रमाजणत गरेको) प्रजतजलपी । 

४. सम्बन्तन्धत आ.व.को लाजग करदाता सेवा कायायुलयको कर चुक्ता सम्वन्तन्ध कागिात ।  

५. सम्बन्तन्धत आ.ब.मा सम्बन्तन्धत स्थानीय तह  (गाउँपाजलका/नगरपाजलका) वाट जसफाररश।   
६. संस्थाको स्थायी लेखा नम्बर (PAN) दताु प्रमाणपत्र  । 

७. जिल्ला प्रशासन कायाुलयले स्वीकृत गरेको संस्थाको जवधानको प्रजतजलपी । 

८. संस्थाको प्रमाणपत्रको फोटोकपी  / सक्कल प्रजत समेत साथमा ल्याउनु पने ।  
९. संस्थाको लेटर प्यािमा वतुमान कायु सजमजतको प्रमाजणत नामावली । 

10. कुल साधरण सदस्य संख्या खुलाएको नामावली सजहतको प्रमाजणत जववरण र साधरण सभा/जवषेश सधारण 

सभामा उपन्तस्थजतको संख्याको जववरण । 

11. सम्वन्तन्धत आ.व. को वाजषुक कायु प्रगजतको जववरण  । 

12. बालगृह संचालन सम्वन्तन्ध संस्था भए वालगृहमा संशुल्क वा जन: शुल्क सञ्चालन गरेको खुल्ने गरर स्थलगत 

अनुगमन सहीतको प्रमाजणत प्रजतवेदन समेत खुलेको सम्वन्तन्धत स्थाजनय तह (गाउँपाजलका/नगरपाजलका) को 

जसफारीस ।  

 13. लेखापरीक्षकको प्रमाणपत्र, पान (PAN) दताु प्रमाणपत्र, लेखापरीक्षण प्रमाणपत्र (नजवकरण समेत देन्तखने गरी), 

कर चुक्ताको प्रमाणपत्र समेत । 
 14 .वैदेजशक सहयोग (नगदी/ जिन्सी) बाट आयोिना तथा कायुिम संचालन गरेको भए समाि कल्याण पररषद्को 

कायुिम स्वीकृत पत्र,समाि कल्याण पररषद्को अनुगमन प्रजतवेदन र कायुिम संचालन भएको स्थाजनय 

तह(गा.पा./न.पा.) बाट कायुिम /सम्पन्न भएको जसफाररस पत्र । 
 १5.व्यापार/व्यवसाय सञ्चालन गरेका व्यवसायीहरुको संस्था भएमा संस्थाका पदाजधकारीहरुले सञ्चालन गरेको 

व्यवसाय ईिाित/अनुमजत जलनु पने प्रकृजतको भए त्यस्तो इिाित पत्रको प्रजतजलजप र कर चुक्ताको प्रजतजलजप 

समेत पेश गनुु पनेछ ।  

प्रजिया 

पूरा 

भएमा 

सोही जदन 

(आइतबार, 

मंगलबार  र 
जवहीबार 

मात्र) 

रु. ५००।- 
स.प्र.जि.अ./ 

ना.सु. 

स.प्र.जि.अ.को  हकमा 
प्र.जि.अ. र 

अन्य 

कमुचारीको 

हकमा 

स.प्र.जि.अ. 

५.३ 
संस्थाको 

नविान 

संसोिन 

१. ररत पुवुको जनवेदन । 

२. तीन महले जवधान - ३ प्रजत  । 

३. नवीकरण भएको संस्थाको प्रमाण-पत्र र सोको प्रजतजलपी । 

४. संसोधन गने प्रस्ताव कुल सदस्य संख्याको दईु जतहाई (२/३) साधारण सभा  सदस्यहरुले पाररत गरेको  

प्रमाजणत जनणुय प्रजत । 
५. जिल्ला प्रशासन कायाुलयले स्वीकृत गरेको संस्थाको जवधानको प्रमाजणत  प्रजतजलपी  । 

 

नोटः तीन महलेको शुरु पानाको माजथ दस्तखत नगरी तलबाट दस्तखत गरी बाँकी पानाको माजथ कायु 

सजमजतका सदस्तले दस्तखत गने । 

प्रजिया 

पुरा 

भएमा 

सोही जदन 

(शिु बार  मात्र ) 

 
स.प्र.जि.अ./ 

ना.सु. 

स.प्र.जि.अ.को  हकमा 
प्र.जि.अ. र 

अन्य 

कमुचारीको 

हकमा 

स.प्र.जि.अ. 
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५.४ जिल्लामा   

संस्थाको 

शाखा  खो

ल्ने  

१. ररत पुवुकको जनवेदन । 

२ संस्थाको कायु सजमजतको जनणुय । 

३. जवधानको प्रजतजलपी र दताु प्रमाण-पत्रको प्रजतजलपी (नवीकरण देन्तखने) । 

४. सम्बन्तन्धत गाउँपाजलका/नगरपाजलकाको जसफाररसपत्र । 

 

 

 

सोही जदन 

 

 

 

जन:शुल्क 

स.प्र.जि.अ./ 

ना.सु. 

स.प्र.जि.अ.को  हकमा 
प्र.जि.अ. र 

अन्य 

कमुचारीको 

हकमा 

स.प्र.जि.अ. 

५.५ पत्रपजत्रका 

दताु 

सम्बन्धी 

क. प्रकाशक बारे  

१. जिल्ला प्रशासन कायाुलयलाई सम्बोधन गरेको तोकीएको ढाँचाको जनवेदन । 

२. प्रकाशकको ४ प्रजत फोटो र नागररकताको फोटोकपी । 
   ३. प्रकाशक संस्था भए संस्थाको छाप प्रबन्ध पत्र वा संस्थाको स्वीकृत जवधानको प्रमाण-पत्र (नजवकरण भएको) 

प्रमाण-पत्र, कर चुक्ताको पत्र, अजिट ररपोटु, संचालकहरुको बैठकको जनणुय समेतका कागिातहरुको  

प्रमाजणत प्रजतजलपी । 
४. संचालकहरु सबैको नागररकताको प्रजतजलपी । 

५. प्रहरी चालचलन । 

ख. सम्पादक बारे  

१. सम्पादकको नागररकता प्रमाण-पत्रको फोटोकपी  । 

२. सम्पादकको शैजक्षक योग्यताको एस.एल.सी. देन्तख स्नातक तहसम्मको माकुजसट,  चाररत्रीक प्रमाण-पत्र र 

प्रोजभिनल सजटुजफकेटका फोटोकपीहरु वा एस.एल.जस.उजतुण गरी पत्रकाररतामा १० (दश) वषु कायु गरेको 

सूचना जवभागको प्रमाण-पत्र समेतका कागिातहरुको प्रजतजलजपहरु  । 
३. सम्पादकलाई प्रकाशकले जनयुक्ती गरेको प्रमाणपत्र । 

४. प्रजत्रकामा सम्पादक पदमा रही काम गने बारेको सम्पादकको मंिुरीनामा । 

 ५. प्रहरी चालचलन । 

प्रजिया 

पुरा 

भएमा 

सोही जदन 

(शिु बार  मात्र) 

दैजनक 

पजत्रका  रु.१

०००।– 

अधुसाप्ता

हीक  रु.७०

०।– 

साप्ताजहक 

रु.५००।– 

पाजक्षक 

रु.३००।– 

माजसक र 

अन्य 

रु. २००।- 

स.प्र.जि.अ./ 

ना.सु. 

स.प्र.जि.अ.को  हकमा 
प्र.जि.अ. र 

अन्य 

कमुचारीको 

हकमा 

स.प्र.जि.अ. 

५.६ छापाखाना   

सञ्चालन 

१. स्वीकृत छापाखानाबाट पजत्रका छाप्न मंिुरी जदएको जसफाररस 

२. छापाखाना दताु भएको प्रमाण-पत्रको प्रजतजलपी । 

३. छापाखानाको प्रबन्ध पत्रको प्रजतजलजप । 

   ४. छापाखानालाई जिल्ला प्रशासन कायाुलयबाट स्वीकृत जदएको प्रमाण-पत्रको  प्रजतजलजप । 
५. छापाखानाले कर जतरेको कर चुक्तापत्र । 

६. छापाखाना संचालन गने घर िग्गाको प्रमाण,भािामा भए घरधजनको मंिुरीनामा वा घरधनीसंग गरेको घर 

वहाल सम्झौता ।  

७. छापाखाना उपकरणहरु खररद गरेको वा अनुदानमा प्राप्त भएको नाम सारी भई आएको प्रमाजणत 

कागिातहरु । 

प्रजिया 

पुरा भएमा 

सोही जदन 

(शुि बार  मात्र ) 

रु.१,०००।- 
स.प्र.जि.अ./ 

ना.सु. 

स.प्र.जि.अ.को  हकमा 
प्र.जि.अ. र 

अन्य 

कमुचारीको 

हकमा 

स.प्र.जि.अ. 
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सेवाग्राही महानुभावहरुले पेश गनुु हुने समु्पणु कागिातहरुको सक्कल समेत अजनवायु रुपमा साथमा ल्याउनु पनेछ । 

 

 

      ६. नाबालक पररचय-पत्र 

क्र.सं.  सेवाको नववरण   आवश्यक कागिातहरु/ प्रमाणपत्रहरु  लागे्न 

समय 

लागे्न 

शुल्क 

निमे्मवार   

कमयचारी/शाखा 

गनुासो सुने्न 

अनिकारी 

६.१ 

नाबालक 

पररचयपत्र 

तथा  प्रनतनलपी 

(क) कालीकोट निल्लाको हकमा  

१.तोजकएको ढाँचाको फाराममा स्थानीय तहको विा अध्यक्षको जसफाररस । 

२.बाबुर आमाको नागररकता प्रमाणपत्रको सक्कल र सो को प्रजतजलजप ।   

3. आमा बाबुको जववाहदताु प्रमाणपत्रको सक्कल र सो को प्रजतजलजप ।  

    4. नाबालकको िन्मदताु प्रमाणपत्र र शैजक्षक योग्यताको प्रमाणपत्रको सक्कल र प्रजतजलपी । 
    5. पासपोटु साईिको हालसालै न्तखचेको फोटो ३ प्रजत (जसफाररसमा टाँस भए  अनुसारको  प्रमाजणत फोटो) ।  

   

(ख)अन्य निल्लाबाट बसाइसराई गरी आएको भए थप अननवायय पेश गनुय पने ।  
१. माजथ (क) मा उले्लन्तखत समू्पणु कागिातहरू । 

२. बसाईसराई दताुको प्रमाण-पत्र सक्कल तथा सो को प्रजतजलजप  । 

३. िग्गाधनी दताु प्रमाण-पत्र सक्कल तथा सो को प्रजतजलजप ।  

(ग) नवदेशमा िन्म भएका नाबालकहरुको हकमा आवश्यक पने कागिातहरु  

1. माजथ (क) मा उले्लन्तखत समू्पणु कागिातहरु ।  
२. नेपाल वाजहर िन्म स्थान हुनेको हकमा अस्पतालको Birth Certificate । 

३. नेपाल आउदा (भारत बाहेक) प्रयोग भएको बच्चाको One Way Travel Document वा राहदानी  (सो मा 

अजनवायु रुपमा अध्यागमन कायाुलय नेपालको छाप लागेको हुनुपने) । 
   ४. बच्चा जलएर आउने ( भारत बाहेकबाट) बाबु आमाको राहदानी (सो मा अजनवायु रुपमा नेपालको अध्यागमन 

कायाुलय छाप लागेको हुनु पने)।  
   

(र्) कमयचारी पररवारको हकमा थप कागिात 

1. माजथ (क)मा उले्लन्तखत समू्पणु कागिपत्रहरु । 

२.कायुरत कायाुलयको जसफाररसपत्र र कमुचारीको पररचयपत्रको प्रजतजलजप। 

  नोटः माजथउले्लन्तखत समु्पणु कायुहरुमा आमा/बुवाको अन्य जिल्लाको नागररकता भएमा सम्वन्तन्धत जिल्ला प्रशासन 

कायाुलयवाट प्रमाजणत भै आएको नागररकता प्रमाणपत्रको अजभलेख अजनवायु रुपमा समावेश भएको हुनुपछु ।  

सबै 

प्रमाण 

पुगेमा 

दरखास्त 

जदएकै 

जदन 

रु.१०।– 

को जटकट  प्रजतजलपीको  हकमा 

प्रजत  पाना रु 
३।– को 

जटकट 

स.प्र.जि.अ./ 

ना.सु. 

स.प्र.जि.अ.को  हकमा 
प्र.जि.अ. र 

अन्य 

कमुचारीको 

हकमा 

स.प्र.जि.अ. 
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सेवाग्राही महानुभावहरुले पेश गनुु हुने समू्पणु कागिातहरुको सक्कल समेत अजनवायु रुपमा साथमा ल्याउनु पनेछ । 

 

 

    7. प्रशासन शाखासँग सम्बखन्धत काययहरु 

क्र.सं.  सेवाको नववरण  आवश्यक कागिातहरु/ प्रमाणपत्रहरु  लागे्न 

समय 

लागे्न 

शुल्क 

निमे्मवार   

कमयचारी/शाखा 

गनुासो सुने्न 

अनिकारी 

७.१ 

काक्रय मको 

अनुमनत एवम् 

सुरक्षा व्यवस्था 

  १. यस कायाुलयमा दताु भएको 

संस्था भए दताु एवं नवीकरण भएको 

जववरण देन्तखने कागिातको प्रजतजलजप 

सजहत कायुिमको जवसृ्तत जववरण 

उले्लख भएको पत्र वा जनवेदन ।   
२. सम्बन्तन्धत विा कायाुलय वा 

स्थानीय तह वा अन्य जनकायको 

जसफाररस जलनु पने भएमा सो समेत 

संलग्न भएको हुनुपने ।  

सुरक्षा र  टि ाजफक व्यवस्थामा  असर 

नपनेभएमा   
सोही जदन 

- 
स.प्र.जि.अ./ 

ना.सु. 

स.प्र.जि.अ.को  हकमा 
प्र.जि.अ. र 

अन्य 

कमुचारीको 

हकमा 

स.प्र.जि.अ. 

७.२ 

कम्पनीको दताय, 

ननवकरण एवं 

पुन: कायय 

सञ्चालन 

अनुमती 

१. कम्पनी रजिष्टि ारको कायाुलयको 

जसफाररसपत्र । 

२. चालचलन प्रजतवदेन बुजझने छ  । 

प्रमाण पुगेमा सोही जदन 

प्रचजलत 

कानूनमा 

तोजकएको 

दसु्तर 

स.प्र.जि.अ./ 

ना.सु. 

स.प्र.जि.अ.को  हकमा 
प्र.जि.अ. र 

अन्य 

कमुचारीको 

हकमा 

स.प्र.जि.अ. 

७.३ 
UAV/DRONE 

उडानको अनुमनत 

१. नेपाल नागररक उिान 

प्राजधकरणमा िि ोन दताु भएको 

प्रमाणपत्र 

२. मानवरजहत हवाई उपकरण 

(REMOTELY PILOED AIRCRAFT 

(RPA) POPULARLY  KWOWN AS 

‘DRONE’) उिान सम्बन्धी कायुजवजध, 

२०७५ मा उले्लन्तखत समु्पणु 

कायुजवजध 

बमोजिमको  प्रमाण 
पुगेमा 

सोही जदन 
शुल्क 

नलागे्न 

स.प्र.जि.अ./ 

ना.सु. 

स.प्र.जि.अ.को  हकमा 
प्र.जि.अ. र 

अन्य 

कमुचारीको 

हकमा 

स.प्र.जि.अ. 
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कागिातहरु सजहतको जनवेदन/पत्र। 

७.४ 

भारतीय 

पेन्सनहरुको 

पाररवाररक 

नववरण 

लगायतको 

नसफाररस 

१. सम्बन्तन्धत विा कायाुलयको 

जसफाररस । 

    2. जनवेदकको नागररकता प्रमाण 

पत्रको प्रजतजलजप , पेन्सन पट्टाको 

प्रजतजलजप लगायत प्रमाण खुल्ने अन्य 

कागिातहरु । 

अन्य 

जनकायमा 

वुझ्नु पने भएमा 

बाहेक 

सोही जदन 

जनवेदनमा 

रु.१०।– 

को जटकट 

स.प्र.जि.अ./ 

ना.सु. 

स.प्र.जि.अ.को  हकमा 
प्र.जि.अ. र 

अन्य 

कमुचारीको 

हकमा 

स.प्र.जि.अ. 

७.५ 
नवष्फोटक पदाथय 

आयतको 

नसफारीस 

जवष्फोटक पदाथुको 

आय,ओसार-पोसार सञ्चय,प्रयोग 

सम्वन्तन्धत इिाित प्रदान गने 

कायुजवजध,2073 बमोजिको 

प्रजिया ।  

कायुजवजध बमोजिम प्रमाण पुगेमा सोही जदन  सम्बन्तन्धत 

जनकायको 

आजधकाररक  

शुल्क नलागे्न 

स.प्र.जि.अ./ 

ना.सु. 
प्र.जि.अ. 

७.६ 

रसायननक 

पदाथय  आयात

को 

नसफाररस 

रसायजनक पदाथुको 

आयात,ओसार-पोसार सञ्चय, 

प्रयोग सम्वन्तन्ध इिाित प्रदान गने 

कायुजवजध,2073 बमोजिको 

प्रजिया । 

कायुजवजध बमोजिम प्रमाण पुगेमा सोही जदन 

" 
स.प्र.जि.अ./ 

ना.सु. 
प्र.जि.अ. 

७.७ 
अननयनमतता एवम् 

भ्रष्ट्र ाचार िन्य कायय 

उपर उिुरी 

१. सम्बन्तन्धत जनवेदकले आफ्नो 

पजहचान खुल्ने कागिात समेत 

संलग्न गरी कुन जनकाय वा संस्थामा 

कसले के कस्तो अजनयजमतता वा 

भ्रष्टि ाचार सम्बन्धी कायु गरेको हो सो 

खुलेको जनवेदन । 

२. अजनयजमयता वा भ्रष्टि ाचार गरेको 

आधार वा प्रमाणपत्र भए सो सम्वन्धी 

कागिातहरु ।  

जवषयको गम्भीरता हेरी यथाजसघ्र आफैले हेने वा 

अदुआमा पठाउने ।  

रु १०।– 

को जटकट 

स.प्र.जि.अ./ 

ना.सु. 

स.प्र.जि.अ.को  हकमा 

प्र.जि.अ. र 

अन्य 

कमुचारीको 

हकमा 

स.प्र.जि.अ. 
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७.८ नवपद् सम्वन्धी 

राहतको लागी 

१. सम्बन्धीत ब्यक्तीको पररचय खुल्ने 

कागिात सजहतको जनबेदन ।  

  2. स्थाजनय तहको जसफारीस   । 
३. प्रहरी मुचुल्का   । 

 

सोही जदन 

जनवेदनमा 

रु.१०।– 

को जटकट 

स.प्र.जि.अ./ 

ना.सु. 

स.प्र.जि.अ.को  हकमा 

प्र.जि.अ. र 

अन्य 

कमुचारीको 

हकमा 

स.प्र.जि.अ. 

सेवाग्राही महानुभावहरुले पेश गने समु्पणु कागिातहरुको सक्कल समेत अजनवायु रुपमा साथमा ल्याउनु पनेछ ।  

 

 

 

 

 

      ८. हातहनतयार तथा ननवेदन शाँखासंग सम्वन्धी काययहरु 

क्र.सं.  सेवाको नववरण  आवश्यक कागिातहरु/ प्रमाणपत्रहरु  लागे्न 

समय 

लागे्न 

शुल्क 

निमे्मवार   

कमयचारी/शाखा 

गुनासो सुने्न 

अनिकारी 

८.१ 
हातहनतयार ईिाितको 

आवदेन 

१. नागररकता प्रमाण-पत्रको प्रजतजलपी सजहतको जनवेदन । 

२. जनवेदकको जनरोजगता सम्वन्धी प्रमाजणत कागिात । 

३. प्रहरी प्रजतवदेन । 

४. स्थानीय तहको जसफाररस । 

आवश्यक  प्रमाण 
संकलन 

भएको 

भोजलपल्ट 

रु.१०।– 

को जटकट  र 
जनमावलीमा तोकीए  बमोजिम 

स.प्र.जि.अ./ 

ना.सु. 

स.प्र.जि.अ.को  हकमा 
प्र.जि.अ. र 

अन्य 

कमुचारीको 

हकमा 

स.प्र.जि.अ. 

८.२ 
हातहनतयार 

नामसारी 

१. जनधाुररत ढाँचाको जनवेदन ।  

२.नागररकताको प्रमाण-पत्र । 

३. स्थानीय तहको जसफाररश । 

४.प्रहरी सिुजमन मुचुल्का ।  

५. हातहजतयार ईिाित पत्र । 

६. हकदावी छािेको कागि। 

आवश्यक  िाँचबु

झ 
सकेको 

भोजलपल्ट 

रु.१०।– 

को जटकट 

स.प्र.जि.अ./ 

ना.सु. 

स.प्र.जि.अ.को  हकमा 
प्र.जि.अ. र 

अन्य 

कमुचारीको 

हकमा 

स.प्र.जि.अ. 
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८.३ हातहनतयार ननवकरण 

१. जनधाुररत ढाँचाको जनवेदन  

२. सक्कल इिाित पत्र  

३ वारेस माफुत भए मंञ्िुरीनामा। 
जनवेदन 

परेको 

जदन 

रु.१०।– 

को जटकट  र 
जनमावली बमोजिमको  शुल्क 

स.प्र.जि.अ./ 

ना.सु. 

स.प्र.जि.अ.को  हकमा 
प्र.जि.अ. र 

अन्य 

कमुचारीको 

हकमा 

स.प्र.जि.अ. 

८.४ हातहनतयार इिाित पत्रको  प्रनतनलपी 

१. ना.प्र.प्रमाणपत्रको प्रजतजलपी र 

इिाित नम्बर सजहतको जनवेदन । 

२. हराएको इिाित पत्रको हकमा प्रहरीको 

जसफाररस पत्र । 

आवश्यक  िाँचबु

झ 
सकेको 

भोजलपल्ट 

रु.१०।– 

को जटकट 

स.प्र.जि.अ./ 

ना.सु. 

स.प्र.जि.अ.को  हकमा 
प्र.जि.अ. र 

अन्य 

कमुचारीको 

हकमा 

स.प्र.जि.अ. 

८.५ नवदेशवाट नयाँ हातहनतयार निकाउने सम्बन्धी 

नसफाररश 

१. जनधाुररत ढाँचाको जनवेदन । 

२. नागररकताको प्रमाण-पत्र । 

३. स्थानीय तहको जसफाररश । 

४. प्रहरी सजिुमन मुचुल्का । 

आवश्यक  िाँचवु

झ 
सकेको 

भोजलपल्ट 

रु.१०।– 

को जटकट 

स.प्र.जि.अ./ 

ना.सु. जिल्ला सुरक्षा 

सजमजत /प्र.जि.अ. 

स.प्र.जि.अ.को  हकमा 
प्र.जि.अ. र 

अन्य 

कमुचारीको 

हकमा 

स.प्र.जि.अ. 

८.६ शाखन्त सुरक्षाको ननवेदन सम्बन्धी 

सम्बन्धीत जनवेदकको नागररकता वा जनिको पजहचान खुल्ने 

कागिात संलग्न गरी मनाजसव व्यहोरा खुलेको जनबेदन ।  

तुरुि 
रु १०।– 

को जटकट 

स.प्र.जि.अ./ 

ना.सु. 

स.प्र.जि.अ.को  हकमा 
प्र.जि.अ. र 

अन्य 

कमुचारीको 

हकमा 

स.प्र.जि.अ. 

८.७ गुनासो वा ठाडो उिुरी सम्बन्धी 

  सम्बन्धीत जनवेदनको नागररकता वा जनिको पजहचान खुल्ने 

कागिात संलग्न गरी मनाजसव ब्यहोरा खुलेको जनबेदन । 

तुरुि रु. १०।– को जटकट 
स.प्र.जि.अ./ 

ना.सु. 

स.प्र.जि.अ.को  हकमा 
प्र.जि.अ. र 

अन्य कमुचारीको 

हकमा 

स.प्र.जि.अ. 



20 

 

८.८ दनलत,आनदवासी िनिाती र नपछनडएको 

के्षत्रको नसफाररस । 

१.आजदवासी िनिाती उत्थान राजष्टि य प्रजतष्ठानले प्रदान 

गरेको पररचय-पत्र । 

२. सम्बन्तन्धत स्थानीय तहको जसफाररस  । 
   3. नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रजतजलपी सजहत 

तोजकएको ढाँचाको जनवेदन ।  
४. स्थायी ठेगाना काजलकोट जिल्ला नभएको हकमा 

बसाइसराईं दताु प्रमाण-पत्र । 

५. कमुचारी पररवारको हकमा सम्बन्तन्धत सरकारी 

कायाुलयको जसफाररस पत्र । 

सोही जदन रु. १०।– को जटकट 
स.प्र.जि.अ./ 

ना.सु. 

स.प्र.जि.अ.को  हकमा 
प्र.जि.अ. र 

अन्य 

कमुचारीको 

हकमा 

स.प्र.जि.अ. 

सेवाग्राही महानुभावहरुले पेश गने समु्पणु कागिातहरुको सक्कल समेत अजनवायु रुपमा साथमा ल्याउनु पनेछ । 

    9. राहदानी 

 

क्र.सं.  
सेवाको नववरण  आवश्यक कागिातहरु/ प्रमाणपत्रहरु  लागे्न 

समय 

लागे्न 

शुल्क 

निमे्मवार   

कमयचारी/शाखा 

गुनासो सुने्न 

अनिकारी 

१ राहदानी 

(E-Passport) 

१. Pre-live Enrollment वाट  जववरण भरी पेश (Submit) गरेपश्चात् प्राप्त भएको 

Barcode  सजहतको फाराम वा वारकोि  । 

२. नागररकता प्रमाण-पत्रको सक्कल ।  

३. नावालकको हकमा,नावालक पररचयपत्रको सक्कल ।  

४. राहदानी जनयमावलीमा तोजकए वमोजिम शुल्क बुझाएको भौचर सक्कलै ।  

नोट :  १) प्रत्यक्ष दताु प्रणाली ( pre-live Enrollment )  वाट राहदानी फारम 

भनुको लाजग राहदानी जवभागको वेभसाईट www.nepalpassport.gov.np login  

गनुुहुन अनुरोध छ ।  

२) अनलाईन फारम computer वा  smart mobile  वाट पजन भनु सजकनेछ । 

५.  राहदानी हराएमाः- १ देन्तख ४ सम्मको प्रजिया पूरा गनुुपनेछ । 

६. नजवकरण- पुरानो राहदानी अपलोि गनुुपने 

- माथी १ देन्तख ४ सम्मको प्रजिया पूरा गरेको हुनुपने । 

७. नाबालकको हकमाः 

- बावु वा आमाको नागररकताको प्रजतजलपी । 

- बावु/आमाको  जववाह दताु प्रमाण-पत्रको प्रजतजलपी । 

- १ देन्तख ४ सम्मको प्रजिया पूरा गनुुपने । 

प्रमाण 

पुगेको 

सोही 

जदन 

 

 

 

रु.5000।– 
जनमावलीमा 

तोजकए  बमोजिम 

 

 

 

 

- रु. १०,०००।- 

- रु. ५,000।- 

 

 

-रु. २५००।- 

स.प्र.जि.अ./ 

ना.सु. 

स.प्र.जि.अ.को  हकमा 
प्र.जि.अ. र 

अन्य 

कमुचारीको 

हकमा 

स.प्र.जि.अ. 

 

  10. रानष्ट्र य पररचय-पत्र 

क्र.सं.  सेवाको नववरण  आवश्यक कागिातहरु/ प्रमाणपत्रहरु  लागे्न 

समय 

लागे्न 

शुल्क 

निमे्मवार   

कमयचारी/शाखा 

गुनासो सुने्न 

अनिकारी 

http://www.nepalpassport.gov.np/
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१ रानष्ट्रय पररचय पत्र 

1. नेपाली नागररकताको प्रमाण-पत्रको सक्कल (2058 पजछको नागररकतामा न्तिकर 

नभए मान्य नहुने)। 

2. आमा/बाबुको नागररकताको प्रजतजलपी (उपलब्ध भएसम्म) । 

3. नागररकताको प्रमाण-पत्रमा िन्मजमती नखुलेको हकमा सो खुल्ने प्रमाण-पत्र वा 

गाउँपाजलका/नगरपाजलकाको जसफाररस ।  

4. राहदानी जलएको भए सोको सक्कल वा नक्कल । 

5. बसाँईसराई हकमा बसाँईसराई सक्कल (204७ साल भन्दा पजहला बसाईसराई गरेको 

हकमा मात्र विाको बसाई  प्रमाजणतले काम गने र 204७ पजछ बसाईसराई गरेकोले 

अजनवायु बसाईसराई कागि नै पेश गनुु पने)। 

6. जववाजहतको हकमा नागररकतामा पजत/पत्नीको नाम उले्लख नभएमा जववाह दताु 

प्रमाण-पत्र सक्कल अजनवायु । 

7. एकल मजहलाको हकमा मृतु्य दताुको सक्कल प्रजत अजनवायु ल्याउनु पने । 

प्रमाण पुगेको सोही दीन 
रु.5000।– 

जनमावलीमा तोकीए  बमोजिम 

स.प्र.जि.अ./ 

ना.सु. 

स.प्र.जि.अ.को  हकमा 
प्र.जि.अ. र 

अन्य 

कमुचारीको 

हकमा 

स.प्र.जि.अ. 

 

सेवाग्राही महानुभावहरुले पेश गने समु्पणु कागिातहरुको सक्कल समेत अजनवायु रुपमा साथमा ल्याउनु पनेछ ।
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                                        g]kfn ;/sf/ 

u[x dGqfno 

lhNnf k|zf;g sfof{no sfnLsf]6sf] ;+u7g ;+/rgf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k|d'v lhNnf 
clwsf/L            -
/f=k=låtLo_ ! 

;xfos k|d'v lhNnf 
clwsf/L -

/f=k=t[tLo_
k|zf;g tyf ljkb\
Joj:yfkg zfvf

gf=;'=          !

vl/bf/         !

sf=;=          !

gful/stf zfvf

gf=;'=           !

sDKo'6/ ck/]6/ 
!

vl/bf/         !

sf==;=         @

gful/stf 
k|ltlnkL 

zfvf

vl/bf/ !

sf=;= !

lk=P= vl/bf/ !, 
sf=;=   -efG;]_ !

d'2f tyf 
7f8f] ph'/L 

zfvf

gf=;'= !

vl/bf/     !

sf=;= !

n]vf zfvf

n]vfkfn

!

सुचना प्रविवि

zfvf

क.अ.!

राहदानी zfvf

नासु

!



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

निल्ला प्रशासन कायायलय कालीकोटको स्वीकृत दरबन्दी नववरण  तथा शाखागत काययनववरण : 

नस.नं. पद दरवन्दी संख्या पदपुनतय कैनफयत 

१ प्रमुख जिल्ला अजधकारी   (रा.प.न्ति.) १ १  

२ सहायक प्रमुख जिल्ला अजधकारी (रा.प.तृ.) १ १  

३ नायव सुव्वा ४ ३  

४ लेखापाल १ १  

५ कम्पु्यटर अपरेटर २ २  

६ खररदार ४ १  

७ हलुका सवारी चालक १ १  

९ कायाुलय सहयोगी ६ ६  

िम्मा २० १६  

 

 

 

निल्ला प्रशासन कायायलय, कालीकोटमा रहेका शाखा र निमे्मवार अनिकारी : 

 

नस.नं. शाखाको नाम निमे्मवार अनिकारी सम्पकय  न. 

प्रमुख निल्ला अनिकारी श्री  रामहरर शमाय 

९८५८३३७७७७ 

१ समग्र प्रशासन/मुद्दा/तथा गुनासो व्यवस्थापन प्र.जि.अ.रामहरर शमाु ९८५८३३७७७७ 

२ प्रशासन/नागररकता/राहदानी/जवपद स.प्र.जि.अ. सरोि अजधकारी 9858320751 

३ आजथुक प्रशासन शाखा लेखापाल तुलराि पररयार  ९८५८३२२०६४ 

४ प्रशासन/जवपद व्यवस्थापन ना.सु.ब्रहम कुमार खि्का ९८६१६६०९१३ 

५ मुद्दा/संघ-संस्था ना.सु.जमलन कुमार रुपाखेती ९८५८०५०९८८ 

६ राहदानी /नागररकता  ना.सु. हेमबहादुर शाही  

क.अ. अशोक कुमार चौधरी 

९८४९८८१५५३ 

९८४८२६७१७९ 

७ राजष्टि य पररचयपत्र क.अ. माया कुमारी शाही ९८६४८८१७६६ 

८ सुचना प्रजवजध /जवपद व्यवस्थापन क.अ. उज्जल बहादुर शाही ९८४४८८७१५६ 

९ नागररकता  तथा प्रजतजलपी शाखा क.अ. अिय बहादुर जबष्ट ९८६१८४३४०८ 

१०  जिन्सी दताु /जवपद खररदार लक्ष्मी प्रसाद पाणे्ड ९८४८३०१४४६ 

११ अजभलेख ब्यवस्थापन शाखा ना.सु.ब्रहम कुमार खि्का 

क.अ. उज्जल बहादुर शाही 

खररदार लक्ष्मी प्रसाद पाणे्ड 

 

९८५८३३७७७७ 

 

 

१२ राहदानी शाखा ना.सु. हेमबहादुर शाही  

क.अ. अशोक कुमार चौधरी 

9848267179 
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२. निल्ला प्रशासन कायायलयबाट प्रदान गररने सेवा / काययनववरण : 

क) स्थानीय प्रशासन सम्वन्धी सम्वन्धी सेवा : 

• नाम, थर वा उमेर आजद प्रमाजणत । 

• नावालक पररचय-पत्र तथा नाबालकको उमेर प्रमाजणत । 

• पेन्सन र रहलपहल सम्वन्धी जसफाररस । 

• दजलत, आजदवासी -िनिाजत, अपांगता प्रमाजणत । 

• पत्रपजत्रका दताु । 

• छापाखाना दताु । 

• पाररवाररक जववरण प्रमाजणत । 

• नाता प्रमाजणत । 

• सहि आपूजतु व्यवस्थापन सुजनजश्चत गनुका लाजग बिार अनुगमन तथा जनयमन । 

• सरकारी / सावुिाजनक सम्पजत्त संरक्षण । 

ख)  नागररकता सम्वन्धी सेवा: 

• वंशिको आधारमा  नेपाली नागररकताको प्रमाण-पत्र जवतरण । 

• वैवाजहक अंगीकृत नागररकताको प्रमाण-पत्र जवतरण । 

• नागररकताको प्रमाण-पत्रको प्रजतजलजप जवतरण । 

• नाम, थर, िन्म जमजत संशोधन । 

ग)  राहदानी सम्वन्धी सेवा: 

• E-Passport  जवतरण । 

• राहदनीको जववरण संशोधन । 

र्) मुद्दा तथा उिुरी/गुनासो सुनुवाई सम्वन्धी सेवा: 

• मुलुकी अपराध संजहता २०७४ तथा अन्य जवषयगत ऐन अनुसार प्राप्त अजधकार बमोजिम मुद्वा शुरु 

कावाुही र जकनारा गने । 

• गुनासो वा ठािो उिुरी । 

ङ) हातहनतयार इिाित तथा नवीकरण सम्वन्धी सेवा: 

• हातहजतयार इिाित, नामसारी, नवीकरण र स्वाजमत्व हस्तािरण । 

 

 

च) संर्/संस्था दताय तथा नवीकरण सम्वन्धी सेवा:  

• संस्था दताु । 

• संस्था नवीकरण । 

• संस्थाको जवधान संशोधन । 

• जिल्लामा संस्थाको शाखा खोल्ने स्वीकृजत । 

छ)  नवपद् व्यवस्थापन सम्वन्धी सेवा: 

• जिल्ला जवपद् व्यवस्थापन सजमजतको वैठक  सञ्चालन तथा व्यवस्थापन । 

• जवपद् िोन्तखम नू्यजनकरण तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी कायुयोिना जनमाुण । 

• जवपद् क्षजत जववरण संकलन । 

• जवपद् पीजित भएकाहरुलाई क्षजतपूजतु एवं राहत जवतरण तथा पुन:स्थापना । 

ि) अखियार दुरुपयोग अनुसन्धान सम्वन्धी सेवा: 

• अन्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्राप्त उिुरीका सम्बन्धमा छानबीन तथा प्रजतवेदन । 

• अन्तियार दुरुपयोग सम्वन्धी उिुरी एवं जनवेदनहरु उपर प्रारन्तम्भक छानजबन। 
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३. कायय सम्पादन नववरण : २०७९ बैशाख १ गते देखख २०७९ असारमसान्त सम्म सम्पानदत कामको नववरणः 

क. सेवाप्रवाह सम्वन्धी नववरण  

नस.नं

. 

सम्पादन गरेको काम कामको पररमाण कैनफयत 

१ नयाँ नागररकता जवतरण  ६२४६  

२ नागररकताको प्रजतजलजप जवतरण २५४८  

३ राहदानी  ३१०  

४ गुनासो वा ठािो उिुरी ३५  

५ संस्था दताु १५  

६ संस्था नवीकरण ७  

७ हातहजतयार जिल्ला जभत्रको नवीकरण १  

८ सावुिजनक अपराध सम्वन्धी मुद्दा दताु ४  

९ विार अनुगमन  ४  

१० कारागार अनुगमन २  

११ जिल्ला सुरक्षा सजमजतको वैठक ४१  

१२ जिल्ला जवपद् व्यवस्थापन सजमजतको वैठक १७  

१३ जिल्ला कोजभि संकट व्यवस्थापन बैठक ७  

१४ मुद्दा दताु सङ््खख्या १६  

१५ जिल्ला अनुगमन तथा मूल्याकन सजमजतको 

बैठक 

१  

१६ कोजभिको संिमजत संख्या र मृतु्य संख्या २६२९ संक्रमनत र 

७ िना मृतु्य 
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ख. आम्दानीको नववरण 

 आ.व.२०७९ बैशाख १ देखख २०७९ असार मसान्तसम्मको आनथयक 

 

नस.नं

. 

आम्दानीको स्रोत (रािश्व) रकम कैनफयत 

१. राहदानी शुल्क १३५२५००  

२. हात हजतयार  ईिाितपत्र नजवकरण २००००  

३. न्याजयक दण्ड िररवाना र िफत ३१८००  

४ सरकारी सम्पत्तीको बहालवाट प्राप्त ६००००  

५ न्याजयक दसु्तर १०  

६ पररक्षा शुल्क २८००  

७ अन्य प्रशासजनक सेवा शुल्क १०२१५०  

८ प्रशासजनक दण्ड िररवाना र िफत ३४९००  

९ धरौटी सदस्यता १९२००  

 िम्मा रकम १६२३३६०  
 

 

ग. िर टीको नववरण 

नस.नं. नशषयक रकम कैनफयत 

१ सावुिाजनक अपराध  धरौटी २४२०४१७ िम्मा 

 

र्. खचयको नववरण 

 

नस.नं. नशषयक कुल बिेट  खचय रकम कैनफयत 

१ चालु खचु २५६१४३८८ १७८१९०९१  

२ पूिीगत खचु १२३०००० १२२५१९२  

३ जवपद चालु खचु १०००००० १००००००  

 िम्मा २७८४४३८८ २००४४२८३  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३. निल्ला प्रशासन कायायलयसंग सम्वखन्धत ऐन,कानुन तथा प्रमुख निल्ला अनिकारीको भूनमका : 
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नस.न ऐन / ननयमावली प्रमुख  निमे्मवारी 

१ अन्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान 

आयोग जनयमावली, २०५९ 

अजधकार प्रत्यायोिन भए अनुसारको अजधकार कायाुन्वयन गने । 

२ अध्यागमन ऐन, २०४९ अजधकार प्रत्यायोिन भए अनुसारको अजधकार कायाुन्वयन गने । 

३ अध्यागमन जनयमावली, २०५१ अजधकार प्रत्यायोिन भए अनुसारको अजधकार कायाुन्वयन गने । 

४ उमेर, नाम र िात सच्याउने 

जनयमहरु, २०१७ 

- प्रजिअले उमेर, नाम र िात सच्याउने सम्वन्धमा फैसला गने । 

- नागररकता र शैजक्षक प्रमाणपत्रमा उमेर, नाम र िात  फरक परेमा 

सच्याउने फैसला गरी परीक्षा 

- जनयन्त्रकलाई फैसलाको नक्कल सजहत पठाउने । 

- उमेर, नाम र िात  फरक परेमा सच्याउने सम्वन्धमा  आवश्यक भएमा 

समन िारी गनु, साक्षीहरु उपन्तस्थत गराउने,  

- जलखतहरु पेश गराउन, प्रमाण र सरिमीनहरु बुझ्न प्रमुख जिल्ला 

अजधकारीलाई नेपाल कानून बमोजिम जिल्ला अदालत  लाई भए सरहको 

अजधकार हुनेछ । 

५ उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अजधकार प्रत्यायोिन भएअनुसार कायाुन्वयन गने । 

६ 

 

कारागार ऐन, २०१९ - जिल्लाको कारागारको प्रशासन एवं सो सम्बन्धी अन्य सबै व्यवस्थाको 

सामान्य रेखदेख गने कतुव्य सम्बन्तन्धत प्रमुख जिल्ला अजधकारीको हुने । 

- प्रमुख जिल्ला अजधकारीले ६ महीनामा एक पटक र आवश्यक देखेमा 

िजहलेसुकै कारागारको िाँच गनुु गराउनु पने। 

- कारागारका कमुचारीले आफ्नो कतुव्य पालन नगरेमा  तीन महीना सम्म 

कैद वा दुईसय रुपैयाँसम्म िररवाना वा दुबै गनु मुद्वा माजमला हेरी जकनारा 

गने अजधकार प्रजिअमा रहने । 

७ कारागार जनयमावली, २०२० - बदमासी गरे बापत गोलघरमा रान्तखने कैदीको िनाउ  िेलरले प्रमुख 

जिल्ला अजधकारीलाई तुरुिै गराउने    

नेपाल सरकारले सूचना गरेको उत्सवमा थुनुवा वा कैदी छोि्नु परेमा 

कारागार कायाुलयले ठेकुवा लगत बमोजिमका थुनुवा वा  कैदीको कैद 

भुक्तानी कटाई बाँकी कैद देखाइएको लगत सम्बन्तन्धत प्रमुख 

जिल्ला अजधकारी समक्ष पेश गनुु पने । 

- छुट्कारा पाएका कैदी वा थुनुवाहरु मधे्य धेरै टाढाको घरसम्म पुग्न खचु 

नहुने व्यन्तक्तलाई सम्बन्तन्धत प्रमुख जिल्ला अजधकारीबाट जनकासा भए 

बमोजिम आवश्यक बाटो खचु जदइनेछ । 

- कैदीवन्दीहरुलाई जनयमानुसार जदइने लुगाको जनजमत्त कपिाको जकजसम र 

नमूना  प्रमुख जिल्ला अजधकारीले पास गररजदए बमोजिम तयार गरी 

जदइनेछ । 

- कारागार कैदी वा थुनुवालाई आए गएको जचठ्ठी पत्र िेलरले सेंसर गदाु 

देश लाई हाजनकारक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कुनै जकजसमको संकेत जचन्ह 

र  सावुिजनक जहत बाहेक कुनै संगठन गने जवचार दशाुएको जचठी 

पत्रपजत्रका िफत गरी कारवाईको जनजमत्त सम्बन्तन्धत प्रमुख जिल्ला 

अजधकारी समक्ष पेश गनुु पने । 

- कैदको सिाय छोट्याउन िेलरले पेश गरेको  रायमाजथ जवचार गरी 

उपयुक्त देखेमा प्रमुख जिल्ला अजधकारीले आफ्नो राय साथ  कारागार 
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व्यवस्थापन जवभागमा पठाउनु पने । 

- कारागारमा रहेका कैदी वा थुनुवाहरुलाई असल 

मनोवृजत्त तफु उनु्मख गराउने जकजसमको प्रजशक्षण योग्य व्यन्तक्तहरुबाट 

गराइनेछ । िेलरले प्रजशक्षण जदने व्यन्तक्त तथा प्रजशक्षणको जवषयको बारेमा 

प्रमुख जिल्ला अजधकारीको जनकासा जलनु पने । 

- कैदी वा थुनुवालाई सरुवा गदाु सम्बन्तन्धत जिल्लाको  प्रमुख जिल्ला 

अजधकारीहरुले आपसमा परामशु गरी आवश्यक व्यवस्था जमलाउने । 

८ कालोबिार तथा केही 

सामाजिक अपराध तथा सिाय 

ऐन, २०३२ 

 

- कालोबिार तथा केही सामाजिक अपराध सम्वन्तन्ध मुनाजसब माजफकको 

उिूर परेमा वा जवश्वास पदो सूचना प्राप्त भएमा वारेण्ट िारी गने । 

- औषजधमा जमसावट र जमसावट भएको औषजधको जबिी वाहेकका अन्य 

कसुरमा प्रमुख जिल्ला अजधकारीले मुद्दाको कारबाही र जकनारा गने  

९ कायुस्थलमा हुने यौनिन्य 

दुव््रयवहार (जनवारण) ऐन, २०७१ 

 

- कायुस्थलमा हुने यौनिन्य दुव्याुवहार सम्वन्तन्ध उिूरीको शुरु कारबाही र 

जकनारा गने अजधकार सम्बन्तन्धत जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अजधकारीलाई 

हुनेछ ।प्रमुख जिल्ला अजधकारी जवरुिको उिूरीको कारबाही र जकनारा 

गने अजधकार सम्बन्तन्धत प्रदेशको प्रमुख सजचवलाई हुनेछ । 

१० खाद्य ऐन, २०२३ 

 

- दूजषत खाद्य पदाथु वा नू्यनस्तरको खाद्य पदाथुको उत्पादन तथा जविी 

जवतरण गने र  झुक्यानमा पारी खाद्य पदाथु जबिी जवतरण गरेको कसूर 

सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही र जकनारा गने अजधकार  

प्रमुख जिल्ला अजधकारीलाई हुनेछ । 

११ खाद्य जनयमावली, २०२७ - उत्पाजदत खाद्य पदाथु ऐनको दफा बमोजिम जनधाुररत गुणस्तर वा मात्राको 

नभएमा सो शतु अनुसारको व्यवस्था र गुणस्तरमा सुधार नगरेसम्मको लाजग 

खाद्य प्रजवजध तथा गुण जनयन्त्रण जवभागको जसफाररसमा सम्बन्तन्धत प्रमुख 

जिल्ला अजधकारीले त्यस्तो खाद्य उद्योगको उत्पादनमा रोक लगाउन 

सके्नछ । 

- कुनै खाद्य पदाथु दूजषत वा नू्यनस्तरको हो भने्न शंका लागेमा त्यस्तो खाद्य 

पदाथु जसलबन्दी गरी सो खाद्य पदाथुका धनीलाई नै जिम्मा लगाई त्यसको 

भपाुई जलई रोक्का राख्न सके्न ।  

१२ छापाखाना र प्रकाशन ऐन, 

२०४८ 

- छापाखाना दताु गने । 

- पत्रपजत्रका दताु गने । 

- प्रमाणपत्र नजलई छापाखाना संचालन गरेमा, झुठा जववरण जदएमा, जकताव 

नवुझाएमा, अनजधकृत रुपमा प्रकाशन गरेमा, प्रजतवन्तन्धत प्रकाशन गरेमा, 

जनषेजधत प्रकाशन अनुवाद गरेमा, जवदेशी प्रकाशन पैठारी गरेमा, पे्रस 

प्रजतजनधीको प्रमाण-पत्र नजलई काम गरेमा िररवाना गने । 

१३ छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी 

जनयमावली, २०४९ 

१४ िलस्रोत ऐन, २०४९ - जिल्ला िलस्रोत सजमजतको अध्यक्ष 

१५ िलस्रोत जनयमावली, २०५० 

१६ िग्गा प्रान्तप्त ऐन, २०३४ - मुआब्जाको जकजसम र सो जनधाुरण गने सजमजतको अध्यक्षको रुपमा रहने । 

- िग्गा प्रान्तप्तको सूचना िारी गने । 

- िग्गालाई कब्जामा जलई िुन कायाुलय वा संस्थाको जनजमत्त िग्गा प्राप्त 

गररएको हो सो कायाुलय वा संस्थालाई जदन सके्नछ र तत्पश्चात सो 
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िग्गालाई सम्बन्तन्धत कामको जनजमत्त उपयोगमा ल्याउन सजकनेछ । यसरी 

िग्गा कब्जामा जलएपजछ स्थाजनय अजधकारीले सो कुराको सूचना नेपाल 

सरकारलाई जदनु पनेछ । 

- मुआव्िा पाउनेको नामावली प्रकाशन गने । 

- नेपाल सरकार वा संस्थाको स्वाजमत्वमा आएको िग्गा नेपाल सरकारको 

लाजग प्राप्त गररएकोमा िग्गाको नामसारी र मालपोतको लगत कट्टा गने । 

- जवशेष पररन्तस्थतमा िग्गा प्राप्त गनु सके्न जवशेष अजधकार । 

- नेपाल सरकारले िग्गा प्राप्त नगने जनणुय गने । 

- क्षजतपूजतु वा मुआब्जा जलनको लाजग तोजकएको म्यादजभत्र सरोकारवाला 

व्यन्तक्तले सो रकम जलन नआएमा वा जलन मन्िुर नगरेमा  त्यस्तो क्षजतपूजतु 

वा मुआब्जाको रकम बुझ्नको लाजग तीन महीनाको अन्तिम म्याद जदई 

सूचना प्रकाजशत गने । सो म्यादजभत्र पजन जलन नआउने सरोकारवाला 

व्यन्तक्तले त्यस्तो क्षजतपूजतु वा मुआब्जा पाउने छैन र सो क्षजतपूजतु वा 

मुआब्जाको रकम सजञ्चत कोषमा दान्तखल गररनेछ । 

- ऐन अिगुत सिाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाई र जकराना गने 

अजधकार प्रमुख जिल्ला अजधकारीलाई हुनेछ । 

- नोक्सानी बापत क्षजतपूजतु जदइने । 

१७ िन्म मृतु्य तथा व्यन्तक्तगत घटना 

(दताु गने) ऐन, २०३३ 

- यस ऐन अिगुत सिाय हुने मुद्दाको कारवाई र जकनारा गने अजधकार 

प्रमुख जिल्ला अजधकारीलाई हुनेछ । 

१८ नेपाल नागररकता ऐन, २०६३ - नेपाली नागररकता िारी गने अजधकारीको रुपमा कायु गने। प्रमुख जिल्ला 

अजधकारीले आफूलाई प्राप्त अजधकारमधे्य वंशिको नाताले र िन्मको 

आधारमा नागररकता प्रदान गने अजधकार आफ्नो मातहतको अजधकृत 

कमुचारीलाई प्रत्यायोिन गने । 

- कसैले झुठो जववरण जदई नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र जलएको प्रमाजणत 

हुन आएमा जिल्ला प्रशासन कायाुलय वा अन्य जनकायबाट िारी भएको भए 

सम्बन्तन्धत प्रमुख जिल्ला अजधकारीले नागररकता रद्व गने । 

- नेपाली नागररकता त्याग भएमा अजभलेख व्यवस्थापन गने । 

१९ नेपाल नागररकता जनयमावली, 

२०६३ 

२० पशु बधशाला र मासु िाँच ऐन, 

२०५५ 

- यस ऐन अिगुतको कसूर सम्बन्धी मुद्दा प्रमुख जिल्ला अजधकारीले हेनेछ। 

 

२१ पशु बधशाला र मासु िाँच 

जनयमावली, २०५७ 

२२ पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, 

२०५५ 

- यस ऐन अिगुतका कसुरिन्य कायुहरुको मुद्दा हेने अजधकार सम्बन्तन्धत 

प्रमुख जिल्ला अजधकारीलाई हुनेछ । 

२३ पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा 

जनयमावली, २०५६ 
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२४ प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, 

२०१३ 

 

- प्रमुख जिल्ला अजधकारीले आफ्नो इलाकामा रहेको पुरातान्तत्वक वसु्तहरुको 

जववरण पुरातत्व जवभागलाई जदनुपने । 

- पुरातत्व जवभागले जदएको आदेश नमानी जनमाुण, ममुत, थपघट वा 

पुनजनमाुण गरेको घर वा भवनलाई नगर योिना स्वीकृत भएको ठाउँमा 

नगरजवकास योिना कायाुन्वयन सजमजतले र नगरयोिना स्वीकृत नभएको 

ठाउँमा सम्बन्तन्धत जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अजधकारीले पैतीस जदनको म्याद 

जदई भत्काउन आदेश जदन सके्नछ  

- कुनै व्यन्तक्त वा संस्थाले जनयमानुसार स्वीकृजत जलई उत्खनन् गदाु 

पुरातान्तत्वक महत्वको कुनै वसु्त वा स्मारक भेजटन आएमा त्यसको सूचना 

अठ्चालीस र्ण्टानभत्र पुरातत्व जवभाग वा प्रमुख जिल्ला अजधकारीलाई 

जदनु पनेछ र प्रमुख जिल्ला अजधकारीले तत्कालै पुरातत्व जवभागलाई उक्त 

कुराको िानकारी जदनु पनेछ । 

- पुरातत्व जवभागमा प्राप्त हुन आएको प्राचीन स्मारक वा पुरातान्तत्वक वसु्त 

सम्बन्तन्धत धनी वा गुजठयारहरूले प्रजतस्थापना गनु वा यथास्थानमै राख्न 

जफताु पाउँ भनी परेको जनवेदन उपर जफताुका लाजग वास्तजवकताका 

आधारमा पुरातत्व जवभाग जसफाररस गने । 

- िुनसुकै अड्डा अदालतले अन्य प्रचजलत नेपाल कानुनबमोजिम गदाु 

गराउँदा प्राचीन स्मारक वा पुरातान्तत्वक वसु्तको हकमा भने मालधनी 

िोसुकै भए तापजन त्यस्तो वसु्त नेपाल सरकारको पुरातत्व जवभाग वा उक्त 

जवभागले तोजकजदएको ठाउँमा पठाउनका लाजग प्रमुख जिल्ला 

अजधकारीकहाँ पठाउनु पछु र सो वसु्त मालधनीलाई जदने वा जललाम 

गररनेसमेत कुनै कारवाई गनुु पदैन । यसरी उले्लख भएको वसु्तको 

जवगोको हकमा प्रमुख जिल्ला अजधकारीद्वारा पञ्चीकृत मोल कायम गरी 

जलई प्रचजलत नेपाल कानुनबमोजिम जदलाउने भराउने गनुु पछु । 

-  प्रमुख जिल्ला अजधकारीले प्रते्यक वषु आषाढ मसाि जभत्र आफ्नो 

जिल्लाजभत्र रहेका पुरातान्तत्वक वसु्तहरूको जववरण जनयमावलीमा तोजकए 

बमोजिम भरी सम्भव भएसम्म त्यस्तो वसु्तको फोटो समेत मुख्य पुरातत्व 

अजधकृतसमक्ष पठाउनु पनेछ । 

- प्रमुख जिल्ला अजधकारीले आफ्नो जिल्लाजभत्र कुनै पुरातान्तत्वक वसु्त फेला 

परेको िानकारी पाएमा त्यसरी िानकारी पाएको जमजतले पैंतीस जदनजभत्र 

सो वसु्तको समू्पणु जववरण जनयमावलीमा तोजकए बमोजिमको फाराममा 

भरी सम्भव भएसम्म त्यस्तो वसु्तको फोटो समेत मुख्य 

पुरातत्व अजधकृतसमक्ष पठाउनु पनेछ । 

२५ प्रहरी ऐन, २०१२ - जिल्लास्तरीय प्रहरी कमुचारीहरू शान्ति सुरक्षा र सो सम्बन्धी प्रशासनका 

सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अजधकारीको जनयन्त्रण र जनदेशनमा रहने छन् सो 

सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अजधकारीले जदएको आदेश तथा जनदेशनको 

पालना गनुु प्रहरी कमुचारीहरूको कतुव्य हुनेछ । कानुनबमोजिम प्रमुख 

जिल्ला अजधकारीले गनुु पने अन्य काममा जनिलाई सहयोग गनुु जिल्ला 

प्रहरी कमुचारीहरूको कतुव्य हुनेछ । 

- वारेण्ट इत्याजद िारी गने प्रमुख जिल्ला अजधकारीको अजधकार । 

- सावुिजनक बाटो, सिक वा आवत िावत हुने स्थानमा सभा गने वा िुलुस 

जनकाल्ने सम्बन्धमा िन साधारणलाई असुजवधा पने वा शान्ति भङ्ग हुने 
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न्तस्थजत उत्पन्न नहोस् भने्न उदे्दश्यले प्रमुख जिल्ला अजधकारी वा जनिबाट 

त्यस कामका जनन्तम्त अन्तियार पाएका प्रहरी अजधकृतले सभा वा 

िुलुसका  जनन्तम्त ठाउँ,  बाटो र समय तोक्न सके्नछ । 

- प्रमुख जिल्ला अजधकारीले िफत भएको बेवाररसे सम्पजत्त रोक्का गरी सो 

रोक्का भएको धनमालको फाँटवारी  खोली ६ मजहनाजभत्र आफ्नो हक 

दाबीको सबूत समेत जलई दाबी गनु आउनु भनी इन्तिहार िारी गनु सके्नछ 

। 

- बेवाररसी सम्पजत्तको जिम्मा जलने र त्यसको तायदाती खिा गरी प्रमुख 

जिल्ला अजधकारी कहाँ पेश गने प्रते्यक प्रहरी कमुचारीको  कतुव्य हुन्छ । 

- प्रमुख जिल्ला अजधकारीले सो िायरी जझकाई िाँच्न सके्नछ । 

२६ प्रहरी जनयमावली, २०७१ - प्रहरीको अनुशासन, आिररक व्यवस्था र अपराध अनुसन्धानको कुरामा 

बाहेक जिल्लाका समू्पणु प्रहरी कमुचारीहरू प्रमुख जिल्ला अजधकारीको 

सामान्य रेखदेख र जनयन्त्रणमा रहनेछन् । 

- जिल्ला प्रहरी कायाुलयको प्रमुखले जिल्ला छोि्दा त्यसको पूवु सूचना 

प्रमुख जिल्ला अजधकारीलाई जदनु पनेछ । 

- जिल्ला प्रहरी प्रमुखको कासमुमा सुपरीवेक्षकको भुजमका जनवाुह गने प्रमुख 

जिल्ला अजधकारीको जिमे्मवारी हुनेछ। 

- आफूसमक्ष पेश भएको कायुसम्पादन फाराम मूल्याङ्कन गरी श्रावण 

मसािसम्ममा एक प्रजत मन्त्रालय र एक प्रजत प्रहरी प्रधान कायाुलयमा 

जसलबन्दी गरी पठाई एक प्रजत आफ्नै कायाुलयमा जसलबन्दी रुपमा राख्नु 

पनेछ । 

- प्रमुख जिल्ला अजधकारीले वषुको कम्तीमा एक पटक जिल्ला प्रहरी 

कायाुलय, इलाका प्रहरी कायाुलय, र मातहतका प्रहरी चौकीहरुको 

जनरीक्षण गनुु पनेछ । 

- प्रते्यक इलाका प्रहरी कायाुलय, प्रहरी चौकीमा रहेको िायरी तथा प्रहरी 

सम्बन्धी गोप्य प्रजतवेदन सजहत अन्य अपराध सम्बन्धी सारांश प्रजतवेदन हेरी 

आफ्नो प्रजतजिया सजहतको सूचना तुरुि जिल्ला प्रहरी कायाुलयको 

प्रमुखलाई जदनुपनेछ । यसरी जनरीक्षण गदाु जिल्ला प्रहरी कायाुलय तथा 

महानगरीय प्रहरी पररसरको प्रमुखले आफ्नो मातहतका प्रहरी 

कायाुलयहरूको जनरीक्षण गरे वा नगरेको सम्बन्धमा समेत जनररक्षण गनुु 

पनेछ । 

-  कतुव्य पालनाको जशलजशलामा खजटएको वा खजटने िममा बाटोमा 

आउँदा िाँदा वा अन्य कायु गदाु बाटोबाट वा कायुस्थलबाट अपहरणमा 

परी हत्या भएको भरपदो सूचना प्राप्त भएको तर लास फेला पनु नसकेको 

अवस्थामा सम्वन्तन्धत प्रमुख जिल्ला अजधकारी र सम्वन्तन्धत प्रहरी 

कायाुलयको प्रमुखको संयुक्त प्रजतवेदनको आधारमा हत्या गररएका प्रहरी 

कमुचारीको पररवारलाई जनयम अनुसारको सुजवधा जदइनेछ । 

-  सुरक्षा प्रजतकूल जियाकलाप, खराब चररत्र भएका व्यन्तक्त, सशजङ्कत व्यन्तक्त 

तथा गजतजवजधहरूको बारेमा प्रमुख जिल्ला अजधकारीलाई प्रजतवेदन गने । 

२७ भ्रष्टि ाचार जनवारण ऐन, २०५९ रािपत्रमा अजधकार प्रत्यायोिन भए अनुसार अिीयारी प्राप्त कायु गने । 

२८ मुलुकी अपराध संजहता, २०७४ उले्लख भएमा सोही बमोजिम गने । 
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२९ मुलुकी फौिदारी कायुजवजध 

संजहता, २०७४ 

मुलुकी अपराध संजहता, २०७४ अनुसार प्रमुख जिल्ला अजधकारीले हेने मुद्वाको 

फछौटको लाजग मुलुकी फौिदारी कायुजवजध अनुसार कायाुन्वयन गने । 

३० मुलुकी फौिदारी कायुजवजध 

जनयमावली, २०७५ 

३१ यातना सम्बन्धी क्षजतपूजतु ऐन, 

२०५३ 

- पीजित व्यन्तक्तलाई क्षजतपूजतु जदने सम्बन्धमा अन्तिम जनणुय भएपजछ त्यस्तो 

जनणुयको सूचना पाएको जमजतले एक वषुजभत्र पीजित व्यन्तक्त वा जनिको 

मृतु्य भएकोमा जनिको नजिकको हकवालाले क्षजतपूजतुको रकम पाउन 

पीजित व्यन्तक्त थुनामा रहेको 

जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अजधकारी समक्ष क्षजतपूजतु जदने सम्बन्धमा जिल्ला 

अदालतबाट भएको जनणुयको प्रजतजलजप सजहत जनवेदन प्राप्त भएको जमजतले 

पैंतीस जदनजभत्र प्रमुख  जिल्ला अजधकारीले जनवेदकलाई क्षजतपूजतुको रकम 

जदनु पनेछ । 

 

३२ राज्य जवरुिको अपराध र 

सिाय ऐन, २०४६ 

- अजधकार प्रत्यायोिन भए अनुसार कायाुन्वयन गने । 

३३ राहदानी ऐन, २०२४ अजधकार प्रत्यायोिन भए अनुसार कायाुन्वयन गने । 

३४ राहदानी जनयमावली, २०६७ 

३५ राजष्टि य मानव अजधकार आयोग 

ऐन, २०६८ 

अजधकार प्रत्यायोिन भए अनुसार कायाुन्वयन गने । 

३६ लागु औषध (जनयन्त्रण) ऐन, 

२०३३ 

अजधकार प्रत्यायोिन भए अनुसार कायाुन्वयन गने । 

३७ जवपद िोन्तखम नू्यनीकरण तथा 

व्यवस्थापन ऐन, २०७४ 

 

- जिल्ला जवपद्  व्यवस्थापन  सजमजत को अध्यक्षको रुपमा कायु गने । 

- जवपद् प्रजतकायुका लाजग प्रमुख जिल्ला अजधकारीको आदेश बमोजिम कुनै 

पजन स्थानमा प्रवेश गने तथा उपलब्ध िुनसुकै व्यन्तक्त वा संस्थाको साधन र 

स्रोत उपयोग गने अजधकार सुरक्षा जनकायलाई हुनेछ । 

- नेपाल सरकार, प्राजधकरण, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र प्रमुख जिल्ला 

अजधकारीको आदेश अनुसार आफ्ना भवन लगायत अन्य संरचना 

आपत् कालीन प्रयोिनका लाजग आवश्यक परेमा उपलब्ध गराउने, 

- यस ऐन अिगुतको कुनै कसुरिन्य कायु गरेमा मुद्दाको कारबाही र 

जकनारा प्रमुख जिल्ला अजधकारीले गनेछ । 

३८ जवपद िोन्तखम नू्यनीकरण तथा 

व्यवस्थापन जनयमावली, २०७६ 

३९ जवभूषण ऐन, २०६४ - जिल्ला स्तरवाट गररने जवभुषण जसफाररस लगायतका कायुहरु लगायत 

अजधकार प्रत्यायोिन भए अनुसारको अजधकार कायाुन्वयन गने । 
४० जवभूषण जनयमावली, २०६५ 

४१ जबष्फोटक पदाथु ऐन, २०१८ - जवष्फोटक पदाथुलाई उत्पादन गने, राखे्न, प्रयोग गने, जबिी गने, पररवहन 

गने र पैठारी गरु्ने , पररवहन गने र पैठारी गने काममा जनयन्त्रण अजधकार 

- प्रमुख जिल्ला अजधकारीले वा जनिले खटाएको कुनै रािपत्राङ्कीत वा घटीमा 

नायब जनरीक्षक दिाुका प्रहरी कमुचारीले इिाितपत्र अिगुत कुनै 

जवष्फोटक पदाथु उत्पादन गने, राखे्न, प्रयोग गने, जबिी गने, पररवहन गने 
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वा पैठारी गने काम भैरहेको कुनै ठाउँ वा बोझ बाहकमा गई जनरीक्षण र 

अनुगमन गरी प्रजतवेदन गनुु पने । 

- साथै सो को िाँचबुझ गनु र त्यहाँ रहेको कुनै जवष्फोटक पदाथुको नमूना 

मूल्य जतरी जलन सके्नछ । 

- नेपाली सेनाको जनयन्त्रणमा रहेको कुनै ठाउँ वा बोझ बाहकमा वा त्यसको 

आसपासमा दफा ८ मा लेन्तखए बमोजिमको कुनै दुघुटना भएमा 

सरोकारवाला नेपाली सेनाका अजधकारीले सो दुघुटनाको कारणको 

िाँचबुझ गनुुपछु र सो बाहेक अन्यत्र त्यस्तो कुनै दुघुटना भएमा प्रमुख 

जिल्ला अजधकारीले सो दुघुटनाको कारणको िाँचबुझ गनुु पदुछ । 

४२ जबष्फोटक पदाथु जनयम, २०२० - जवष्फोटक पदाथुलाई उत्पादन गने, राखे्न, प्रयोग गने, जबिी गने, पररवहन 

गने र पैठारी गरु्ने , पररवहन गने र पैठारी गने काममा जनयन्त्रण .जनरीक्षण 

गने, खोितलासी गने, कब्जा गने, रोक्का गने र हटाउने अजधकार तथा 

जगरफ्तार गने अजधकार  

४३ स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ - जिल्लाको सामान्य प्रशासन सञ्चालन गनुको लाजग प्रते्यक जिल्लामा एउटा 

जिल्ला प्रशासन कायाुलय रहने र सो कायाुलयको प्रमुख प्रशासकीय 

अजधकारीको रूपमा काम समेत गने गरी प्रते्यक जिल्लामा एक िना प्रमुख 

जिल्ला अजधकारी रहने । 

- जिल्ला सुरक्षा सजमजतको अध्यक्षको भुजमका जनवाुह गने । 

- करुु्फ् लगाउन सके्न । दङ्गाग्रस्त के्षत्र घोजषत गनु सके्न  

- जिल्ला स्तरका कायाुलयहरू माजथ रेखदेख,  जनयन्त्रण र जनदेशन जदने  

- जिल्लामा शान्ति, व्यवस्था र सुरक्षा कायम राखे्न, स्थानीय सरकारले 

सञ्चालन गरेका जवकास कायुहरूमा सहयोग पु¥याउने, जिल्लाजभत्र रहेको 

नेपाल सरकारको सबै सम्पजत्तको रेखदेख, सम्भार तथा ममुत गने, गराउने 

दाजयत्व । 

- जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गने कामको लाजग जिल्ला प्रहरी कायाुलयले 

प्रमुख जिल्ला अजधकारीको प्रत्यक्षः जनयन्त्रण र जनदेशनमा रही काम गनुु 

पनेछ  

- प्रमुख जिल्ला अजधकारीले जिल्ला प्रहरी कायाुलय, ईलाका प्रहरी कायाुलय 

र प्रहरी चौकी समेत ठीक अवस्थामा रहे नरहेको, प्रहरी कमुचारी र 

अजधकृत िवानहरूले कानून बमोजिम काम कारवाही गरे नगरेको भने्न 

कुराको आवश्यक िाँचबुझ गने । 

- मुद्दा माजमला र पुनरावेदन सम्बन्धी अजधकार 

- अम्मल खाई सावुिजनक स्थानमा बसेर लापरबाही साथ बोली जहंि्ने वा 

िथाभावी गने व्यन्तक्तलाई प्रमुख जिल्ला अजधकारीले पिन लगाई अम्मलले 

नछािेसम्म थुन्न सके्नछ र अम्मलले छािेपजछ जनिलाई मौन्तखक नजसहत 

जदन र फेरर पजन सोही कसूर गरेमा जनिलाई पटकै जपचे्छ बढीमा एक 

हिार रूपैयाँसम्म िररवाना गनु सके्नछ । 

- बेवाररसी मालसामान फेला परेमा प्रमुख जिल्ला अजधकारीले िाँचबुझ गदाु 

नेपाल सरकारलाई कुनै रकम जतनुु पने ठहररएको व्यन्तक्तको मालसामान 

भएमा सो कायाुन्तन्वत गनु चाजहने िजत मालसामान जबिी गरी सरकारी 

कोषमा दान्तखला गनुु पनेछ । 

- प्रमुख जिल्ला अजधकारीले बाघ, जचतुवा वा अन्य जहंस्रक िनवारले आफ्ना 

जिल्लाजभत्रका कुनै ठाउँमा दुःख जदएको कुरा नगरपाजलका वा 
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गाउँपाजलकाले प्रजतवेदन गरेमा सो िनावरलाई मानु लगाई छाला एवं 

शरीरका अन्य भाग सम्बन्तन्धत वन कायाुलयमा बुझाइजदन वा वन तथा भू–

संरक्षण मन्त्रालयले जनदेशन जदए बमोजिम गनुु पदुछ । 

- कसैले कुनै मालसामान जबिी गदाु अनुजचत नाफा खाई नािायि फाइदा 

उठाएमा त्यस्तो जविेतालाई खरीद जबिी भएको मालसामानको पररमाण र 

मोलको जवचार गरी प्रमुख जिल्ला अजधकारीले एक हिार रूपैयाँसम्म 

िररवाना वा तीन महीनासम्म कैद गनु वा दुबै सिाय गनु सके्न। 

- प्रमुख जिल्ला अजधकारीले आफ्नो जिल्लाजभत्रको सावुिजनक धारा, कुवा, 

पोखरी, पँधेरो, पाटी पौवा, सत्तल धमुशाला, मन्तन्दर, गुफा, पुल आजदको 

लगत जलई राख्नुपछु र भत्की जबग्री, नोक्सान हुन लागेमा त्यसको धनी, 

वाररस नगरपाजलका वा गाउँपाजलका वा गुठी संस्थानद्वारा मरमत गनु 

लगाउनु पदुछ । 

- सरकारी िग्गा सावुिजनक िग्गा वा सामुदाजयक िग्गामा आफ्नो हक 

कायम नभै कसैले घर बनाउनु हँुदैन । कसैले त्यस्तो िग्गामा घर बनाएमा 

वा बनाउन प्रयत्न गरेमा प्रमुख जिल्ला अजधकारीले त्यस्तो व्यन्तक्तलाई घर 

बनाउन रोक्का गने आदेश जदन सके्नछ 

- मानजसक सिुलन गुमाएको कुनै व्यन्तक्तलाई जनयन्त्रण नगरी त्यसै छािा 

राखेमा कुनै व्यन्तक्त वा समािलाई खतरा हुन्छ भने्न लागेमा प्रमुख जिल्ला 

अजधकारीले जनिको संरक्षक वा माथवर भए संरक्षक वा माथवर जिम्मा 

लगाउनु पनेछ र संरक्षक वा माथवर नभए जनिलाई नजिकको अस्पतालमा 

राखी औषजध उपचारको व्यवस्था गनुु पनेछ । 

- कसैलाई कसैसँगको नाताको प्रमाणपत्र चाजहयो भनी प्रमुख जिल्ला 

अजधकारी समक्ष जनवेदन जदन आएमा प्रमुख जिल्ला अजधकारीले िाँची बुझी 

ठीक ठहरेमा पाँच रूपैयाँ दसु्तर जलई आवश्यक प्रमाणपत्र जदन सके्नछ । 

- परम्परादेन्तख चजलआएको धाजमुक पूिा आिा चलाउनु पने अवस्थामा 

बाहेक बुि ियिी, कृष्ण िन्माष्टमी, महाजशवरात्री, रामनवमी र 

एकादशीको पवुको जदन वा नेपाल सरकारले नेपाल रािपत्रमा सूचना 

प्रकाजशत गरी पशुपंक्षी वध गनु मनाई गरी तोजकजदएको धाजमुक स्थलमा 

कसैले पशुपन्छीको वध गरेमा प्रमुख जिल्ला अजधकारीले जनिलाई 

पाँचसय रूपैयाँसम्म िररबाना गनु सके्नछ र प्रमुख जिल्ला अजधकारीको 

त्यस्तो िररबानाको आदेश उपर पुनरावेदन लागे्नछैन  

- सिकमा छािा गाइवसु्त वसु्तलाई सम्बन्तन्धत नगरपाजलकाले पिी 

नथुनेको अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अजधकारीले त्यस्तो गाई वसु्तलाई पिी 

जललाम गने । 

- सावुिजनक सम्पजत्तको अजभलेख व्यवन्तस्थत गने । 

४४ सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ - मुद्दाको सुनुवाइको िममा कुनै साक्षीबाट केही बुझ्नु पने देखेमा जवशेष 

अदालतले त्यस्तो साक्षीलाई समाव्हान िारी गरी बुझ्न सके्नछ । 

तर बुझ्नु पने साक्षीलाई बोलाउँदा अनावश्यक जढलाई वा खचु हुने वा 

असुजवधा हुने जवशेष अदालतलाई लागेमा बन्द सवाल गरी साक्षी रहेको वा 

बसेको जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अजधकारीले साक्षी बुझी पठाउने गरी 

सशस्त्रप्रहरी जवशेष अदालतले आदेश गनु सके्नछ । 

४५ सशस्त्र प्रहरी जनयमावली, २०७२ 

४६ सावुिजनक सुरक्षा ऐन, २०४६ - नेपाल को सावुभौमसत्ता, भौगोजलक अखण्डता वा सावुिजनक शान्ति र 

व्यवस्थामा तत्काल खलल पनु सके्न कुनै काम कुरा गनुबाट कुनै 
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 व्यन्तक्तलाई रोकु्न पने उजचत र पयाुप्त आधार भएमा प्रमुख जिल्ला 

अजधकारीले जनिलाई कुनै खास अवजधसम्म कुनै खास ठाउँमा निरबन्द 

राखे्न आदेश िारी गनु सके्नछ । 

- स्थानहदको आदेश िारी गने । 

४७ संस्था दताु ऐन, २०३४ 

 

- संस्था दताु गने  आदेश जदने।नजवकरण गने । 

- संस्थाको कुनै सदस्य वा कमुचारी लगायत कुनै व्यन्तक्तले संस्थाको जवधान 

जवरुि संस्थाको कुनै सम्पजत्त दुरुपयोग गरेमा, कब्जा गरेमा वा रोक्का 

राखेमा त्यस्तो सम्पजत्त दुरुपयोग गने, कब्जा वा रोक्का राखे्नबाट जलई 

संस्थालाई जफताु बुझाई जदन सके्नछ  

- संस्थाको उदे्दश्यहरुमा हेरफेर 

- आवश्यक देखेमा संस्थाको जहसाब आफूले जनयुक्त गरेको कुनै 

अजधकृतद्वारा िाँच गराउन सके्नछ ।जहसाब िाँच गराए वापत जहसाब 

िाँचबाट देन्तखन आएको संस्थाको मौज्दात रकमको सयकिा तीन 

प्रजतशतमा नबढाइ आफूले जनधाुररत गरेको दसू्तर असूल गरी जलन सके्नछ 

। 

- दताु नगराई संस्था स्थापना गरेमा त्यस्ता संस्थाका प्रवन्ध सजमजतका 

सदस्यहरुलाई िनही दुई हिार रुपैयाँसम्म िरीवाना गनु सके्नछ । 

४८ संस्था दताु जनयमावली, २०३४ 

 

४९ सुशासन (व्यवस्थापन तथा 

संचालन) ऐन, २०६४ 

- जिल्लाजभत्रका सरकारी सेवा प्रदायक जनकायहरुको काम कारबाहीको 

अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी सावुिजनक सेवा जवतरण प्रणालीलाई बढी 

व्यवन्तस्थत र प्रभावकारी बनाउन जिल्ला अनुगमन तथा  मूल्याङ्कन 

सजमजतको संयोिक को रुपमा कायु गने । 

- अदालत र रक्षा सम्बन्धी जनकाय बाहेक जिल्ला न्तस्थत अन्य कायाुलय तथा 

जवकास आयोिनाको कन्तम्तमा वषुमा एक पटक प्रमुख जिल्ला अजधकारीले 

जनरीक्षण गनुु पनेछ । 

५० सुशासन (व्यवस्थापन तथा 

संचालन) जनयमावली, २०६५ 

५१ जशक्षा ऐन २०२८ - जिल्ला जशक्षा सजमजतको सदस्यको भुजमका 

- यस ऐन बमोजिम सिाय हुने कसुर सम्वन्धी मुद्वामा कारवाही र जकनारा 

गने । 

५२ जशक्षा जनयावली २०५९ - जिल्ला अनौपचाररक जशक्षा सजमजतको सदस्य 

- माध्यजमक जशक्षा उत्तीणु परीक्षा समन्वय सजमजतको अध्यक्षता 

- वृजत्त जसफाररस सजमजतको अध्यक्षता 

- जवद्यालयको सम्पजत्त सुरक्षा सजमजतको अध्यक्षता 

- प्रमाणपत्र छानजवन सजमजतको अध्यक्षता 

५४ सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, 

२०६४ 
 

- Pro active Disclosure जनयजमत रुपमा प्रकाशन गने । 
- सूचना अजधकारीको व्यवस्था 

- सूचना अजधकारीहरुको जनयजमत वैठक 

५५ सूचनाको हकसम्बन्धी 

जनयमावली, २०६५ 

५६ सवारी तथा यातायात व्यवस्था 

ऐन, २०४९ 

- कुनै सवारी दुघुटना भएमा दुघुटना हुने जवजत्तकै त्यस्तो सवारी साधनको धनी 

वा व्यस्थापकले दुघुटनास्थल रहेको जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अजधकारी 

समक्ष बीमाको प्रमाणपत्र र बीमालेख बुझाउनु पनेछ । 

- प्रमुख जिल्ला अजधकारीले यस पररचे्छद बमोजिमको बीमाको रकम 

दुघुटनाबाट मृतु्य भएको अवस्थामा दुघुटना भएको एक्काइस जदनजभत्र 

५७ सवारी तथा यातायात व्यवस्था 

जनयमावली, २०५४ 
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मृतकको हकवालालाई र अन्य अवस्थामा तीन मजहनाजभत्र सम्बन्तन्धत 

व्यन्तक्तलाई सम्बन्तन्धत सवारी धनी वा व्यवस्थापकको रोहवरमा जबमकबाट 

उपलब्ध गराइजदनु पनेछ । 

५८ होटेल व्यवस्था तथा मजदराको 

जबिी जवतरण (जनयन्त्रण) ऐन, 

२०२३ 

- ऐनमा उले्लन्तखत व्यवस्था उलं्लघन गने होटेल वा पसलको माजलक वा अन्य 

कुनै व्यन्तक्तलाई  बढीमा ३ महीनासम्म कैद वा  पच्चीस हिार रुपैयाँ 

सम्म  िररवाना वा दुवै सिाय गनु सके्नछ । 

५९ होटेल व्यवस्था तथा मजदराको 

जबिी जवतरण (अजधकारी तोके्न) 

जनयमहरु, २०२४ 

 

४. स्थानीय तह सदस्य बैशाख ३० २०७९ सम्बन्धमा  

स्थानीय तह जनवाुचन, २०७९ जवगत बषुहरु भन्दा स्वतन्त्र, जनष्पक्ष, जबश् वसनीय, मयाुजदत, भयरजहत एवं शान्ति पूणु तवरवाट 

सम्पन्न भएको मुल्याङ्कन यस कायाुलयले गरेको छ । जनवाुचनमा आचारसंजहता पालना, मजदरा जनयन्त्रण लगायतका 

जबषयहरुमा रािनीजतक दल लगायत सम्वन्तन्धत सरोकारवाला सबैको तफुबाट आवश्यक पहल गनु यस कायाुलयले 

समन्वयात्मक भूजमका जनवाुह गरेको जथयो । जनवाुचनलाई सफल बनाउन गररएको मुख्य मुख्य कायुहरु जनम्नानुसार जथए : 

१. पटक पटक जिल्ला जनवाुचन सेल तथा कमाण्ड पोष्टको बैठक बसी जनवाुचन सुरक्षा र जनवाुचन सम्वन्धी अन्य जबषयमा 

जनणुय भई कायाुन्यवयन भएको । 
 

२. स्थानीय तह जनवाुचन जवशेष सुरक्षा योिना बमोजिम समन्वयात्मक रुपमा सुरक्षा जनकायहरुको पररचालन गररएको । 

३. सुरक्षाको दृजष्टले संवेदनजशल मतदान केन्द्रहरुमा थप सुरक्षा िनशन्तक्त पररचालन गररएको । 

 

४. जिल्लान्तस्थत जनवाुचन अजधकृतको कायाुलयहरुबाट जनरिर रुपमा सूचना तथा िानकारी जलई जनवाुचनलाई सफल 

बनाउने आवश्यक समन्वय र सहयोग गररएको । 

 

५. जिल्लान्तस्थत रािनीजतक दलका नेतृत्वहरुसँग सहजिकरणको लाजग जनरिर छलफल र परामशु गररएको ।  

 

 ६. स्थानीय तहको जनवाुचनलाई भयरजहत, मयाुजदत र शान्ति पूणु रुपमा सम्पन्न गनु रािनीजतक दल, जतनका उमे्मदवार, 

मतदाता लगायत सबुसाधारणमा स्थानीय प्रशासनको तफुबाट भईरहेको सुरक्षा प्रबन्धलाई थप मिबुद बनाईएको र सोको 

लाजग सबै पक्षबाट सहयोगात्मक, समन्वयात्मक भूजमका जनवाुह भएको । 
 

 ७. स्थानीय तहको जनवाुचनलाई सफलता पूवुक सम्पन्न गनु रािनीजतक दलहरुको तफुवाट आचारसंजहताको पूणु पालना गनु, 

दलका चुनावी कायुिमहरु एक आपसमा निुधे्न गरी आपसी समन्वयात्मक रुपमा गनु, िुलुस, र् याली गदाु एउटै रुट र एउटै 

समयमा नहुने गरी आपसी सहकायु र समझदारीमा गनु, जबियी र् याली सभा गदाु व्यवन्तस्थत, मयाुजदत र कायुिम निुधे्न गरी 

गनु, दलहरुले आ-आफ्ना मतदातालाई मतदाता जशक्षा जदने कायुलाई व्यापकता जदन तथा प्रचार शैली भिजकलो नगरी 

मयाुजदत तवरले गनु, चुनावमा जमत्रवत प्रजतष् पधाुको बातावरण बनाउन एवं उच्च स्तरीय रािनीजतक संस्कार प्रदशुन गनु 

सम्वन्तन्धत पक्षलाई पे्रररत गररएको । 
 

 ८. जवजभन्न वाहानामा हुनसके्न जनवाुचन जवरोधी, पचाु, पम्पलेट, प्रदशुन, भेला, जवरोध, अवरोध, बन्द-हि्ताल, चक्कािाम 

लगायतका गजतजवजध एवं अवान्तञ्छत जियाकलाहरु का सम्बन्धमा रािनीजतक दल, जवजभन्न संघसंस्था, नागररक समाि, 
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सम्वन्तन्धत सरोकारवाला सबैले त्यस्तो कायुलाई जनरुत्साजहत गने र तत्काल स्थानीय प्रशासनमा िानकारी गराउन िोि 

जदईएको । 
 

 ९. स्थानीय तहको जनवाुचनलाई मयाुजदत, भयरजहत, जबश् वसनीय र शान्तिपूणु तवरवाट सम्पन्न गने र जिल्ला जभत्र हुन सके्न 

सम्भाजवत आपराजधक र अवान्तञ्छत गजतजवजधलाई जनयन्त्रण गरी शान्ति सुरक्षा कायम गने उदे्दश्यका साथ जिल्लामा मजदरा र 

मजदरािन्य पदाथुको उत्पादन , भण्डारण, जवजि जवतरण एवं उपभोगलाई पूणु रुपमा जनषेध गनु  रािनीजतक दल, उद्योग 

बाजणज्य संघ, नागररक समाि, सञ्चारकमी, सञ्चारगृह लगायत सरोकारवाला सबै पक्षबाट पूणु रुपमा सहयोग गनु सामूजहक 

प्रजतविता गराईएको। 

१०. रािनीजतक दलका कायुकताुहरुबीच हुनसके्न असमझदारी , सम्भाजवत झै-झगिा तथा झिप हुन नजदन दलहरुबाट 

संयमता अपनाई सम्भाजवत क्षजत रोक्न समन्वयात्मक भूजमका खेल्ने एवं व्यन्तक्तगत झै-झगिाहरुलाई कानूनी कारबाही गनु 

सबै पक्षवाट सहयोग पुर् याउने ।साथै जवगतमा भएका असमझदारी तथा अजप्रय घटनाहरुको सजमक्षा गदै आगामी जदनमा यस 

प्रकारका घटनाहरु हुन / गनु नजदन साझा प्रजतविता व्यक्त गररएको।  
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५. नेपाल सरकारबाट COVID-19 को संिमण रोकथाम तथा जनयन्त्रण सम्बन्तन्ध आदेश अनुसार COVID-19 को संिमण 

रोकथाम तथा जनयन्त्रण सम्वन्धमा सम्पादन गररएका मुख्य मुख्य कायुहरु जनम्ननुसार रहका छन्; 

• कोजभि १९ को  सम्भाजवत िोन्तखम नू्यजनकरण गनुका लाजग िनस्वास्थ्य मापदण्ड अवलम्वन गने 

तथा कोजभि स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड कायाुन्वयनका सम्वन्धमा सञ्चार माध्यम, सरोकारवाला 

संघसंस्था तथा स्थानीय तह माफुत आम नागररकहरुलाई अपील गररएको । 

• जिल्ला सकंट व्यवस्थापन केन्द्र एवम् कोजभि जिल्ला कमाण्ड पोष्टको जनणुयानुसार स्थानीय 

तहहरूको समन्वयमा जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहलाई COVID-19 संिमण हुन नजदन सतकुता 

अपनाउन सिग गराइएको ।  

• हाल सम्म यस जिल्लामा िम्मा COVID-19 संिजमत संख्या १८१६ िना, जनको हुनेको संख्या १७४५ 

िना  मृतु्य भएको संख्या ५ िना र हाल सजिय संिजमत संख्या ६८ िना रहेको  छ । 

नेपाल सरकारले िारी गरेको आदेश र पालना गनुुपने जनयमका बारेमा जिल्लान्तस्थत सबै सञ्चार माध्यमबाट प्रचार 

प्रसार गररएको छ भने जनयम पालनाका सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीबाट जनयजमतरूपमा अनुगमन गररएको साथै आदेश 

पालना नगनेलाइ कानून अनुसार कारवाही समेत गररएको छ  

 

 

यस कायायलयको नवद्दुतीय पोटयल 

 Website : www.daokalikot.moha.gov.np 
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