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१.  जिल्ला प्रशासन कार्ायलर्को स्वरुप र प्रकृजत : 

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 ।  जिल्लामा जवकास जनमाुण कायुहरुको लाजग उपयुक्त वातावरण जनमाुण गनु समन्वय र सहिीकरण, 

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

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

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

भूजमका रहेको हुन्छ।  

 

२. जिल्ला प्रशासन कार्ायलर्, कालीकोटको काम, कतयव्य र अजिकार : 

➢ जिल्लामा शान्ति  सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम राखे्न सम्वन्धी कायु , 

➢ स्थानीय प्रशासन सञ्चालन  सम्वन्धी कायु, 

➢ नेपाली नागररकता प्रमाणपत्र/  नावालक पररचयपत्र जवतरण सम्वन्धी कायु, 

➢  राहदानी सम्वन्धी सेवा प्रदान सम्वन्धी कायु, 

➢ आजदवासी िनिाती, दजलत,अपांगताको जसफाररस सम्वन्धी कायु,  

➢ हातहजतयार ईिाित तथा नवीकरण सम्वन्धी कायु, 

➢ संस्था दताु तथा नवीकरण सम्वन्धी कायु, 

➢ जवपद् व्यवस्थापन सम्वन्धी कायु , 

➢ अन्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान सम्वन्धी कायु, 

➢ सुशासन/सावुिाजनक सेवा प्रवाह सम्वन्धी कायु , 

➢ सवारी साधन सञ्चालन सम्वन्धी कानूनको कायाुन्वयन सम्वन्धी कायु, 

➢ लागू औषध जनयन्त्रण तथा अवैध घरेलु मजदरा जनयन्त्रण सम्वन्धी कायु, 

➢ सरकारी कायाुलयहरुको अनुगमन तथा जनरीक्षण सम्वन्धी कायु, 

➢ वाल कल्याण तथा वाल अजधकार सम्वन्धी कायु, 

➢ भ्रष्टाचार जनयन्त्रण सम्वन्धी कायु, 

➢ जवस्फोटक पदाथु जसफाररस र जनयमन सम्वन्धी कायु, 

➢ जवदेशी नागररकको जिल्लामा उपन्तस्थजत र गजतजवजधको जनयमन सम्वन्धी कायु, 

➢ कल्याण धन र बेवाररसी धनको व्यवस्थापन  सम्वन्धी कायु, 

➢ जचठ्ठा, िुवा आजदको जनयन्त्रण  सम्वन्धी कायु, 

➢ सावुिजनक स्थानमा अवाञ्छनीय व्यवहारको रोकथाम, मादक पदाथु, सावुिजनक अपराध आजदको जनयन्त्रण  

सम्वन्धी कायु, 

➢ जिल्ला स्तरमा सावुिजनक उत्सव सञ्चालन सम्वन्धी कायु, 

➢ मुआब्जा जनधाुरण तथा जवतरण सम्वन्धी कायु, 

➢ पुरस्कार तथा सिाय सम्बन्धी कारवाही र जसफाररस सम्वन्धी कायु, 

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

➢ जिल्ला न्तस्थत कारागारको अनुगमन,जनयमन र जनयन्त्रण सम्वन्धी कायु, 

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

सेवाको आपूजतु व्यवस्थापन सम्वन्धी कायु, 

➢ द्वन्द्व प्रभाजवतको पजहचान तथा राहत जवतरण सम्वन्धी कायु, 

➢ जिल्ला स्तरमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको पररचालन र प्रयोग सम्वन्धी कायु, 
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➢ राजष्टि य अनुसन्धानसँगको समन्वय सूचना सङ्कलन र जवशे्लषण सम्वन्धी कायु, 

➢ जवकास जनमाुण कायुमा सहयोग तथा समन्वय सम्वन्धी कायु, 

➢ कानून बमोजिम तोजकए अनुसार जवजभन्न मुद्दाको सुरु कारवाही र जकनारा गने सम्वन्धी कायु,। 

➢ 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 । 

 

३. जिल्ला प्रशासन कार्ायलर् कालीकोटको स्वीकृत दरबन्दी जववरण  तथा शािागत कार्यजववरण : 

जस.नं

. 

पद दरवन्दी संख्या पदपु

जतय 

रर

क्त 

कैजफर्त 

१ प्रमुख जिल्ला अजधकारी रा.प.न्ति.) १ १ 0  

२ सहायक प्रमुख जिल्ला अजधकारी (रा.प.तृ.) १ १ 0  

३ नायव सुव्वा ४ १ ३ १ पद करारवाट पद पुजतु 

४ लेखापाल १ १ ०  

५ कम्प्युटर अपरेटर २ ० २ १ पद करारबाट पद पुजतु 

६ खररदार ४ ३ १  

७ हलुका सवारी चालक १ ० १ १ पद करारबाट पद पुजतु 

९ कायाुलय सहयोगी ६ २ ४  ४ पद करारबाट पद पुजतु  

िम्मा २० ९ ११  

 

 

 

कार्ायलर्को कूल दरबखन्द संख्या = २० 

हाल पदपुजतय संख्या = ९ 

हाल ररक्त दरबखन्द संख्या = ११ (४ कार्ायलर् सहर्ोगी १ कम्प्युटर अपरेटर ,१ ना.सु.र १ ह.स.चा. करारमा 

सेवा जलईएको ) 

जिल्ला प्रशासन कार्ायलर्, कालीकोटमा रहेका शािा र जिमे्मवार अजिकारी : 

जस.नं. शािाको नाम जिमे्मवार अजिकारी सम्पकय  न. 

प्रमुि जिल्ला अजिकारी श्री कृष्णप्रसाद आचार्य  

९८५८३३७७७७ 

१ प्रशासन तथा गुनासो व्यवस्थापन स.प्र.जि.अ.देवेन्द्र प्रसाद शे्रष् ठ ९८४९०१९४५० 

२. मुद्दा शाखा खररदार- नरेन्द्र प्रसाद काफे्ल ९८४८१७४४२२ 

३. नागररकता / प्रजतजलपी तथा राहदानी 

शाखा 

ना.सु.-जिलमाया पुन बुढाथोकी 

खररदार-घनश्याम चौधरी 

का.स.हररनाथ योगी 

९८६६१६०८७० 

९८४८०६४३७६ 

 

४. प्रशासन/स्थानीय प्रशासन/ जवपद् 

ब्यवस्थापन शाखा  

खररदार-लालपुरा अचायु  

 

९८४८१२५७५८ 

५ आजथुक प्रशासन शाखा लेखापाल दोण राि आचायु ९८५८०३४९६९ 
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६ कम्प्युटर / सूचना प्रजवजध शाखा क.अ. उज्जल बहादुर शाही ९८४४८८७१५६ 

७ जिन्सी शाखा खररदार- लन्ति प्रसाद पाणे्ड ९८४८३०१४४६ 

८ रान्तष् टि य पररचय पत्र शाखा जववरण दताु अपरेटर माया कुमारी 

शाही 

९८६४८८१७६६ 



5                                         

जिल्ला प्रशासन कार्ायलर्, कालीकोट 

नागररक बडापत्र 

क्र.

स. 

सेवा सुजविाको 

जववरण 
आवश्यक पने कागिात/ प्रमाणहरु लागे्न समर् 

लागे्न 

दसु्तर 

जिमे्मवा

री फााँट 

गुनासो 

सुने्न 

अजिकारी 

१ 

बंशिको नाताले 

नेपाली नागररकताको 

प्रमाणपत्र 

➢ अनुसूची १ फाराममा स्थानीय तहको जसफाररश । 

➢ बाबुको ना.प्र.प., सो नभए आमा, दािु, बंशि खुल्ने जतनपुसे्त प्रमाण र 

सनाखत, नाता प्रमाजणत । 

➢ िन्मदताु प्रमाणपत्र, शैजक्षक प्रमाणपत्र । 

➢ जववाजहत मजहलाको हकमा पजतको ना.प्र.प., माइतीतफुको बंशि खुल्ने 

ना.प्र.प., िन्मदताु प्रमाणपत्र, जववाह दताु प्रमाण पत्र । 

➢ बसाईसराई गरी आउनेको हकमा बसाई सराई प्रमाणपत्र र िग्गाधनी 

लालपुिाु प्रमाण पत्र । 

➢ आवश्यकता अनुसार प्रहरी सिुजमन बुझ्न सजकनेछ । 

प्रमाण 

पुगेकै जदन 

रु. १०।- 

को 

जटकट 

सम्बन्तन्ध

त 

फाँटको 

फाँट 

प्रमुख 

प्र.जि.अ./

स.प्र.जि.अ

. 

२ 
बैवाजहक अंजगकृत 

नागररकता  

➢ अनुसूची ३ फाराममा स्थानीय तहको जसफाररस सजहत ३ प्रजत फोटो । 

➢ पजतको ना.प्र.प. र जववाह दताु प्रमाणपत्र, िन्मदताु प्रमाणपत्र । 

➢ जवदेशी नागररकता पररत्याग गनु कारवाही चलाएको प्रमाण । 

➢ पजतको खनाखत, पजत नभए नजिकका नातेदारसँग नाता प्रमाजणत र 

सनाखत । 

प्रमाण 

पुगेकै जदन 

रु. १०।- 

को 

जटकट 

सम्बन्तन्ध

त 

फाँटको 

फाँट 

प्रमुख 

प्र.जि.अ./

स.प्र.जि.अ

. 

३ 

कमुचारी पररवारको 

नाताले ना.प्र.प जलँदा 

(सरकारी, संस्थान र 

सामुजदयक जवद्यालय) 

➢ कमुचारी भएको प्रमाण । 

➢ स्थानीय तह जसफाररस सजहतको अनुसूची फाराम २ प्रजत, २ प्रजत फोटो 

। 

➢ सम्बन्धीत कायाुलयको जसफाररस पत्र । 

➢ जपता वा पजतको ना.प्र.प. जलएकाको हकमा सोको अजभलेख । 

प्रमाण 

पुगेकै जदन 

रु. १०।- 

को 

जटकट 

सम्बन्तन्ध

त 

फाँटको 

फाँट 

प्रमुख 

प्र.जि.अ./

स.प्र.जि.अ

. 

४ 
नेपाली नागररकताको 

प्रजतजलपी 

➢ स्थानीय तहको जसफाररस । 

➢ ना.प्र.प.नं.  र िारी जमजत खुलेको प्रमाण । 

➢ बसाई सरी आएको भए सोको प्रमाण । 

➢ अन्य जिल्लाबाट ना.प्र.प. जलएकाको हकमा सोको अजभलेख । 

प्रमाण 

पुगेकै जदन 

रु. १५।- 

को 

जटकट 

सम्बन्तन्ध

त 

फाँटको 

फाँट 

प्रमुख 

प्र.जि.अ./

स.प्र.जि.अ

. 

५ 

राहदानी 

कायाुलयबाट जलनेको 

हकमा 

➢ आवेदन फाराम,  ना.प्र.प को फोटोकपी र ४ फोटो  ४ प्रजत । 

➢ नाबालकको  हकमा नाबालक पररचय पत्र सक्कल र सोको २ प्रजत 

फोटोकपी । 

➢ राहदानी हराएको हकमा रान्तष् टि य स्तरको दैजनक पजत्रकामा प्रकाजशत 

 
रु. 

५०००।- 

सम्बन्तन्ध

त 

फाँटको 

फाँट 

प्र.जि.अ./

स.प्र.जि.अ

. 
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सूचना र प्रहरी प्रजतवेदन । 

➢ राहदानी च्याजतएको, केरमेट, जभिेकाको हकमा सक्कलै राहदानी र 

कारण खुलेको जनवेदन । 

प्रमुख 

६ 

राहदानी (जवभागबाट 

दु्रत सेवा जलनेको 

हकमा) 

➢ फोटो टाँस सजहत २  प्रजत आवेदन फाराम । 

➢ २ प्रजत ना.प्र.प.को छाँयाप्रजत (हराएको, च्याजतएको, केरमेट, जभिेकाको 

हकमा लागू हुने छैन । दु्रत सेवाको लाजग केन्तन्द्रय राहदानी जवभागमा 

जनवेदन स्वयम िानुपनेछ) 

प्रमाण 

पुगेकै जदन 

रु. १५।- 

को 

जटकट 

सम्बन्तन्ध

त 

फाँटको 

फाँट 

प्रमुख 

प्र.जि.अ./

स.प्र.जि.अ

. 

७ नावालक पररचय पत्र 

➢ जनवेदन, स्थानीय तहको जसफाररस । 

➢ बाबु/आमाको ना.प्र.प. ३ प्रजत फोटो । 

➢ िन्मदताु प्रमाणपत्र (जवदेशमा िन्म भएको भए सोको सक्कलै 

प्रमाणपत्र) 

➢ SEE उजतणु भएकोमा शैजक्षक योग्यताको प्रमाणपत्र । 

प्रमाण 

पुगेकै जदन 

रु. १५।- 

को 

जटकट 

सम्बन्तन्ध

त 

फाँटको 

फाँट 

प्रमुख 

प्र.जि.अ./

स.प्र.जि.अ

. 

८ 

शैजक्षक योग्यताकाव 

प्रमाणपत्र नाम, थर 

उमेर आजद सच्याउन 

➢ जनवेदन, स्थानीय तहको फोटो प्रमाजणत सजहतको जसफाररस । 

➢ SEE वा सो सरहको शैजक्षक योग्यता प्रमाणपत्र र नागररकता प्रमाणपत्र 

। 

➢ शैजक्षक योग्यताको प्रमाणपत्र पाएको जमजतले ६ मजहना जभतै्र जनवेदन 

जदनुपने, फोटो ३ प्रजत । 

प्रमाण 

पुगेकै जदन 

रु. १५।- 

को 

जटकट 

सम्बन्तन्ध

त 

फाँटको 

फाँट 

प्रमुख 

प्र.जि.अ./

स.प्र.जि.अ

. 

९ संस्था दताु सम्बन्धी 

➢ ३ प्रजत जवधान,  जनवेदन । 

➢ संस्था दताु गने भनी प्रारन्तम्भक कायु सजमजतको भेलाबाट भएको जनणुय, 

स्थानीय तहको जसफाररस । 

➢ तदथु सजमजतका पदाजधकारीहरुको ना.प्र.प छाँयाप्रजत र १/१ प्रजत फोटो, 

प्रहरी प्रजतवेदन । 

प्रमाण 

पुगेकै जदन 

रु. १५।- 

को 

जटकट 

सम्बन्तन्ध

त 

फाँटको 

फाँट 

प्रमुख 

प्र.जि.अ./

स.प्र.जि.अ

. 

१० संस्था नजवकरण 

➢ जनवेदन, कर भुक्तानी पत्र । 

➢ स्थानीय तह जसफाररस । 

➢ लेखा परीक्षण र बाजषुक प्रगजत प्रजतवेदन । 

➢ पदाजधकारीहरुको फोटोसजहतको जववरण । 

➢ संस्था दताु सक्कल प्रमाणपत्र । 

प्रमाण 

पुगेकै जदन 

रु. १५।- 

को 

जटकट 

सम्बन्तन्ध

त 

फाँटको 

फाँट 

प्रमुख 

प्र.जि.अ./

स.प्र.जि.अ

. 

११ 
छापाखाना संचालन 

सम्बन्धी 

➢ छापाखाना दताु प्रमाणपत्र । 

➢ जनवेदन. संस्था भए संस्था सम्बन्धी प्रमाण, जनणुय र संचालकको ना.प्र.प. 

प्रजतजलपी । 

➢ कर सम्बन्धी प्रमाण ५ प्रजत फोटो । 

➢ छापाखाना संचालन गने घर िग्गाको प्रमाण,  अन्य ब्यन्तक्तको घर भए 

प्रमाण 

पुगेकै जदन 

रु. १५।- 

को 

जटकट 

सम्बन्तन्ध

त 

फाँटको 

फाँट 

प्रमुख 

प्र.जि.अ./

स.प्र.जि.अ

. 



7                                         

मन्िुरीनामा, छापाखाना उपकरणहरु खररद गरेको वा नामसारी भई 

आए सोको प्रमाण । 

१२ हातहजतयार इिाित 

➢ ना.प्र.प. फोटोकपी र जनवेदन । 

➢ गा.पा. / न.पा.को जसफाररस । 

➢ प्रहरी प्रजतवेदन, स्वास्थ्य जनरोजगताको प्रमाणपत्र । 

प्रमाण 

पुगेकै जदन 

जनयमाव

लीमा 

ब्यवस्था 

भए 

अनुसार 

सम्बन्तन्ध

त 

फाँटको 

फाँट 

प्रमुख 

प्र.जि.अ./

स.प्र.जि.अ

. 

१३ हातहजतयार नामसारी 
➢ जनवेदन, ना.प्र.प.फोटोकपी, इिाित पत्र र जलनेजदने दुवैको नागररकता 

प्रमाणपत्र,प्रहरी प्रजतवेदन । 

प्रमाण 

पुगेकै जदन 

जनयमाव

लीमा 

ब्यवस्था 

भए 

अनुसार 

सम्बन्तन्ध

त 

फाँटको 

फाँट 

प्रमुख 

प्र.जि.अ./

स.प्र.जि.अ

. 

१४ 
हातहजतया।र 

नजवकरण 
➢ सम्बन्तन्धत व्यन्तक्तको जनवेदन, पररचय खुल्ने प्रमाण । 

प्रमाण 

पुगेकै जदन 

जनयमाव

लीमा 

ब्यवस्था 

भए 

अनुसार 

सम्बन्तन्ध

त 

फाँटको 

फाँट 

प्रमुख 

प्र.जि.अ./

स.प्र.जि.अ

. 

१५ 

शान्ति सुरक्षाको 

जनवेदन, उिुरी, 

िनगुनासो लगायत 

जवजवध जसफाररस 

➢ ब्यहोरा खुल्ने जनवेदन, पररचय खुल्ने प्रमाण । 

सोही 

जदनबाट 

प्रजिया 

आरम्भ 

रु. १०।- 

को 

जटकट 

सम्बन्तन्ध

त 

फाँटको 

फाँट 

प्रमुख 

प्र.जि.अ./

स.प्र.जि.अ

. 

१६ 

भ्रष् टाचार, अन्तियार 

दुरुपयोग सम्बन्धी 

जनवेदन 

➢ ब्यहोरा खुल्ने जनवेदन, पररचय खुल्ने प्रमाण । 
प्रमाण 

पुगेकै जदन 

रु. १०।- 

को 

जटकट 

सम्बन्तन्ध

त 

फाँटको 

फाँट 

प्रमुख 

प्र.जि.अ./

स.प्र.जि.अ

. 

१७ 
दैवीप्रकोप सम्बन्धी 

राहको लाजग जनवेदन 

➢ जनवेदन, स्थाजनय तहको जसफारस । 

➢ प्रहरी मुचुल्का, ना.प्र.प.को छाँयाप्रजत । 

प्रमाण 

पुगेकै जदन 

रु. १०।- 

को 

जटकट 

सम्बन्तन्ध

त 

फाँटको 

फाँट 

प्रमुख 

प्र.जि.अ./

स.प्र.जि.अ

. 
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४. जिल्ला प्रशासन कार्ायलर्बाट प्रदान गररने सेवा/ कार्य  जव वरण : 

क) स्थानीर् प्रशासन सम्वन्धी सम्वन्धी सेवा : 

• नाम,थर वा उमेर आजद प्रमाजणत । 

• नावालकको उमेर प्रमाजणत । 

• पेन्सन र रहलपहल सम्वन्धी जसफाररस । 

• दजलत, आजदवासी िनिाजत,अपांगता, जपछिीएको के्षत्र प्रमाजणत । 

• पत्रपजत्रका तथा छापाखाना  दताु । 

• पाररवाररक जववरण प्रमाजणत । 

• नाता प्रमाजणत । 

• सहि आपूजतु व्यवस्थापन सुजनजित गनुका लाजग विार अनुगमन तथा जनयमन । 

• सरकारी / सावुिाजनक सम्पजत्त संरक्षण । 

• सरकारी कायाुलय जनरीक्षण र कायुिम योिना अनुगमन । 

ि)  नागररकता सम्वन्धी सेवा: 

• वंशिको आधारमा नेपाली नागररकताको प्रमाण पत्र जवतरण । 

• वैवाजहक अंगीकृत नागररकताको प्रमाण पत्र जवतरण । 

• नागररकताको प्रमाण पत्रको प्रजतजलजप जवतरण । 

• नाम थर िन्मजमजत संशोधन (सामान्य जववरण ) । 

ग)  राहदानी सम्वन्धी सेवा: 

• दु्रत सेवा अजभलेख प्रमाजणत । 

• राहदानी जवतरण । 

• MRP को जववरण संशोधन । 

घ) 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) हातहजतर्ार इिाित तथा नवीकरण सम्वन्धी सेवा: 

• हातहजतयार इिाित, नामसारी, नवीकरण र स्वाजमत्व हस्तािरण । 

च) संस्था दताय तथा नवीकरण सम्वन्धी सेवा:  

• संस्था दताु । 

• संस्था नवीकरण । 

• संस्थाको जवधान संशोधन । 

• जिल्लामा संस्थाको शाखा खोल्ने स्वीकृजत । 

छ)  जवपद् व्यवस्थापन सम्वन्धी सेवा: 

• जिल्ला जवपद् व्यवस्थापन सजमजतको वैठक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन । 

• जवपद्  िोन्तखम नू्यजनकरण तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी कायुयोिना जनमाुण । 

• तत्काल खोिी एवं उिार कायु । 

• जवपद् क्षजत जववरण संकलन । 

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

ि) अखिर्ार दुरुपर्ोग अनुसन्धान सम्वन्धी सेवा: 
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अन्तियार दुरुपयोग सम्वन्धी उिुरी एवं जनवेदनहरु उपर प्रारन्तम्भक छानजबन। 

 

५. सम्पादन गरेको मुख्य मुख्य कामको जववरण : (२०७७ श्रावण देखि चैत मजहना सम्मको) 

क. सेवाप्रवाह सम्वन्धी जववरण : 

जस.नं

. 

सम्पादन गरेको काम कामको पररमाण कैजफर्त 

१ नयाँ नागररकता जवतरण  ३९२२  

२ नागररकताको प्रजतजलजप जवतरण २३३१  

३ नावालक १६९  

४ राहदानी जसफाररस ४९८  

५ गुनासो वा ठािो उिुरी २२  

६ संस्था दताु २३  

७ संस्था नवीकरण २७  

८ हातहजतयार जिल्ला जभत्रको नवीकरण ५  

९ सावुिजनक अपराध सम्वन्धी मुद्दा दताु ९  

१० विार अनुगमन  ७  

११ कारागार अनुगमन ५  

१२ जिल्ला सुरक्षा सजमजतको वैठक ३१  

१३ जिल्ला जवपद् व्यवस्थापन सजमजतको वैठक १९  

१४ जिल्ला CMC बैठक संख्या ९  

१५ PCR परीक्षण ६७००  

 

 

 

 

ि. आम्दानीको जववरण 

जस.नं

. 

आम्दानीको स्रोत (रािश् व ) रकम कैजफर्त 

१. राहदानी शुल्क १,०६,०००।-  

२. हात हजतयार  ईिाितपत्र नजवकरण ६,१००।-  

३. प्रशासजनक दण्ड िररवाना र िफत ५३,०००।-  

४. अन्य प्रशासजनक सेवा शुल्क ५०,९००।-  

५. पररक्षा शुल्क १,९००।-  

िम्मा २,१७,९००।-  

 

 

ग. िरौटीको जववरण 

जस.नं. जशर्यक रकम कैजफर्त 
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जस.नं. जशर्यक रकम कैजफर्त 

१ सावुिाजनक अपराध १,६८,०००।- िम्मा 

 

घ. िचयको जववरण 

जस.नं

. 

जशर्यक रकम कैजफर्त 

१ चालु खचु 81,37,900।३०  

२ पूिीगत खचु 0  

३ कायुसञ्चालन कोष जवजवध   2,78,23,933।-  

िम्मा ३,५९,६१,८३३।३०  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

६. जिल्ला प्रशासन कार्ायलर्संग सम्वखन्धत ऐन,कानुन तथा प्रमुि जिल्ला अजिकारीको भूजमका : 

जस. 

न. 

ऐन / जनर्मावली प्रमुि  जिमे्मवारी 

१ 

अन्तियार दुरुपयोग 

अनुसन्धान आयोग 

जनयमावली, २०५९ 

अजधकार प्रत्यायोिन भए अनुसारको अजधकार कायाुन्वयन गने । 

२ 

अध्यागमन ऐन, २०४९ एवं 

अध्यागमन जनयमावली, 

२०५१ 

अजधकार प्रत्यायोिन भए अनुसारको अजधकार कायाुन्वयन गने । 

३ 
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 
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जस. 

न. 

ऐन / जनर्मावली प्रमुि  जिमे्मवारी 

- 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 । 

४ 
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, 

२०७५ 

अजधकार प्रत्यायोिन भएअनुसार कायाुन्वयन गने । 
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जस. 

न. 

ऐन / जनर्मावली प्रमुि  जिमे्मवारी 

५ 

 

कारागार ऐन, २०१९ एवं 

कारागार जनयमावली, 

२०२० 

- 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 । 

- 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 जचठ्ठीपत्र िे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 जिल्ला प्रमुख अजधकारीले आफ्नो रायसाथ कारागार 

व्यवस्थापन जवभागमा पठाउनु पने । 

- कारागारमा रहेका कैदी वा थुनुवाहरुलाई असल 

मनोवृजत्त तफु उनु्मख गराउने जकजसमको प्रजशक्षण योग्य व्यन्तक्तहरुबाट 

गराइनेछ । प्रजशक्षकलाई पाररश्रजमकको रुपमा एक पटकमा एक सय 

रुपैयासम्म जदइनेछ । िे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 । 



13                                         

जस. 

न. 

ऐन / जनर्मावली प्रमुि  जिमे्मवारी 

६ 

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  

७ 

कायुस्थलमा हुने यौनिन्य 

दुव््रयवहार (जनवारण) ऐन, 

२०७१ 

 

- कायुस्थलमा हुने यौनिन्य दुव््रयवहार 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 । 

८ 

खाद्य ऐन, २०२३ र खाद्य 

जनयमावली, २०२७ 

 

- 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 । 

- उत्पाजदत खाद्य पदाथु ऐनको दफा बमोजिम जनधाुररत गुणस्तर वा 

मात्राको नभएमा सो शतु अनुसारको व्यवस्था र गुण स्तरमा 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 । 

  

९ 

छापाखाना र प्रकाशन ऐन, 

२०४८ छापाखाना र 

प्रकाशन सम्बन्धी 

जनयमावली, २०४९ 

- 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 प्काशन 

पैठारी गरेमा, पे्रस प्रजतजनधीको प्रमाणपत्र नजलई काम गरेमा िररवाना 

गने । 
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जस. 

न. 

ऐन / जनर्मावली प्रमुि  जिमे्मवारी 

१० 

 

िलस्रोत ऐन, २०४९ 

िलस्रोत जनयमावली, 

२०५० 

- जिल्ला िलस्रोत सजमजतको अध्यक्ष 

११ ि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 तत्पिात सो ि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 । 

१२ 

िन्म मृतु्य तथा व्यन्तक्तगत 

घटना (दताु गने) ऐन, 

२०३३ 

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

प्रमुख जिल्ला अजधकारीलाई हुनेछ । 

१३ 

 

नेपाल नागररकता ऐन, 

२०६३ र नेपाल नागररकता 

जनयमावली, 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 तहबाट िारी 

भएको भए सम्बन्तन्धत प्रमुख जिल्ला अजधकारीले नागररकता रद्व गने । 

- नेपाली नागररकता त्याग भएमा अजभलेख व्यवस्थापन गने । 
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जस. 

न. 

ऐन / जनर्मावली प्रमुि  जिमे्मवारी 

१४ 

 

पशु बधशाला र मासु िाँच 

ऐन, २०५५ र पशु बधशाला 

र मासु िाँच जनयमावली, 

२०५७ 

- यस ऐन अिगुतको कसूर सम्बन्धी मुद्दा प्रमुख जिल्ला अजधकारीले 

हेनेछ। 

 

१५ 

पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा 

ऐन, २०५५ र पशु स्वास्थ्य 

तथा पशु सेवा जनयमावली, 

२०५६ 

- यस ऐन अिगुतका कसुरिन्य कायुहरुको मुद्दा हेने अजधकार 

सम्बन्तन्धत प्रमुख जिल्ला अजधकारीलाई हुनेछ । 

१६ 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 घण्टाजभत्र 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 पञ्चकीजतु मोल कायम 

गरी जलई प्रचजलत नेपाल कानुनबमोजिम जदलाउने भराउने गनुु पछु । 

-  प्रमुख जिल्ला अजधकारीले प्रते्यक वषु आषाढ मसािजभत्र आफ्नो 

जिल्लाजभत्र रहेका पुरातान्तत्वक वसु्तहरूको जववरण जनयमावलीमा 

तोजकए बमोजिम भरी सम्भव भएसम्म त्यस्तो वसु्तको फोटो समेत मुख्य 
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न. 

ऐन / जनर्मावली प्रमुि  जिमे्मवारी 

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 । 
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जस. 

न. 

ऐन / जनर्मावली प्रमुि  जिमे्मवारी 

१७ प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी 

जनयमावली, २०७१ 

- जिल्लास्तरीय प्रहरी कमुचारीहरू शान्ति सुरक्षा र सो सम्बन्धी 

प्रशासनका सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अजधकारीको जनयन्त्रण र 

जनदेशनमा रहने छन 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 न्तस्थजत उत्पन्न नहोस् भने्न उदे्दश्यले प्रमुख जिल्ला अजधकारी वा 

जनिबाट त्यस कामका जनन्ति अन्तियार पाएका प्रहरी अजधकृतले सभा 

वा िुलुसका जनन्ति ठाउँ, बाटो र समय तोक्न सके्नछ । 

- प्रमुख जिल्ला अजधकारीले त्यस्तो 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 त्यसकोतायदाती खिा गरी प्रमुख 

जिल्ला अजधकारी कहाँ पेश गने प्रते्यक प्रहरी कमुचारीको कतुव्य हुन्छ 

। 

- प्रमुख जिल्ला अजधकारीले सो िायरी जझकाई िाँच्न सके्नछ । 

- प्रहरीको अनुशासन, आिररक व्यवस्था र अपराध अनुसन्धानको 

कुरामा बाहेक जिल्लाका समू्पणु प्रहरी कमुचारीहरू प्रमुख जिल्ला 

अजधकारीको सामान्य रेखदेख र जनयन्त्रणमा रहनेछन् । 

- जिल्ला प्रहरी कायाुलय वा महानगरीय प्रहरी पररसरको प्रमुखले जिल्ला 

छोि्दा त्यसको पूवु सूचना प्रमुख जिल्ला अजधकारीलाई जदनु पनेछ । 

- महानगरीय प्रहरी पररसर प्रमुख र जिल्ला प्रहरी प्रमुखको  कासमुमा 

सुपरीवेक्षकको भुजमका जनवाुह गने । 

- 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 किीमा एक पटक जिल्ला प्रहरी 

कायाुलय, महानगरीय प्रहरी पररसर, इलाका प्रहरी कायाुलय, प्रहरी 

वृत्त र प्रहरी प्रभागको जनरीक्षण गनुु पनेछ । 

- प्रते्यक इलाका प्रहरी कायाुलय, प्रहरी वृत्त, प्रहरी प्रभाग र प्रहरी 

चौकीमा रहेको िायरी तथा प्रहरी सम्बन्धी गोय प्रजतवेदन सजहत अन्य 

अपराध सम्बन्धी सारांश प्रजतवेदन हेरी आफ्नो प्रजतजिया सजहतको 

सूचना तुरुि जिल्ला प्रहरी कायाुलय वा महानगरीय प्रहरी पररसरको 

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 । 

-  सीमावती इलाकामा घट्ने अपराध जनयन्त्रण गनु र तत्सम्बन्धी 

अनुसन्धान गने काममा स्थानीय प्रहरी कायाुलयको प्रमुखले पारस्पररक 

सहयोग पु¥याउने जसलजसलामा जछमेकी जमत्र राष्टि का सीमावती 
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ऐन / जनर्मावली प्रमुि  जिमे्मवारी 

१८ 
भ्रष्टि ाचार जनवारण ऐन, 

२०५९ 

अन्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अजधकार प्रत्यायोिन भए 

बमोजिमका कायुहरु ।  

१९ 

मुलुकी फौिदारी 

कायुजवजध संजहता, २०७४ 

तथा मुलुकी फौिदारी 

कायुजवजध जनयमावली, 

२०७५ 

मुलुकी अपराध संजहता, २०७४ अनुसार प्रमुख जिल्ला अजधकारीले हेने 

मुद्वाको फछौटको लाजग मुलुकी फौिदारी कायुजवजध अनुसार कायाुन्वयन 

गने । 

२० 
यातनासम्बन्धी 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 । 

 

२१ 
राज्य जवरुिको अपराध र 

सिाय ऐन, २०४६ 

- अजधकार प्रत्यायोिन भए अनुसार कायाुन्वयन गने । 

२२ 

राहदानी ऐन, २०२४ 

राहदानी जनयमावली, 

२०६७ 

अजधकार प्रत्यायोिन भए अनुसार कायाुन्वयन गने । 

२३ 
राजष्टि य मानव अजधकार 

आयोग ऐन, २०६८ 

अजधकार प्रत्यायोिन भए अनुसार कायाुन्वयन गने । 

२४ 
लागु औषध (जनयन्त्रण) ऐन, 

२०३३ 

अजधकार प्रत्यायोिन भए अनुसार कायाुन्वयन गने । 
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ऐन / जनर्मावली प्रमुि  जिमे्मवारी 

२५ 

जवपद िोन्तखम नू्यनीकरण 

तथा व्यवस्थापन ऐन, 

२०७४ जवपद िोन्तखम 

नू्यनीकरण तथा 

व्यवस्थापन जनयमावली, 

२०७६ 

 

- 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 तहलाई 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 । 

२६ 
जवभूषण ऐन, २०६४ 

जवभूषण जनयमावली, २०६५ 

- जिल्ला स्तरवाट गररने जवभुषण जसफाररस लगायतका कायुहरु लगायत 

अजधकार प्रत्यायोिन भए अनुसारको अजधकार कायाुन्वयन गने । 

२७ 
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 वा पैठारी गने काम भैरहेको 

कुनै ठाउँ वा बोझ बाहकमा गई जनरीक्षण र  

- िाँ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 । 

२८ जबष्फोटक पदाथु जनयम, 
- जवष्फोटक पदाथुलाई उत्पादन गने, राखे्न, प्रयोग गने, जबिी गने, 

पररवहन गने र पैठारी गरु्ने , पररवहन गने र पैठारी गने काममा 
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२०२० जनयन्त्रण .जनरीक्षण गने, खोितलासी गने, कब्जा गने, रोक्का गने र 

हटाउने अजधकार तथा जगरफ्तार गने अजधकार  

२९ 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 

एकिना 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 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 आफ्नोेे जिल्लाजभत्रको सावुिजनक धारा, 

कुवा, पोखरी, पँधेरो, पाटी पौवा, सत्तल धमुशाला, मन्तन्दर, गुफा, पुल 
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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 । 

३० 

सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ 

तथा सशस्त्र प्रहरी 

जनयमावली, २०७२ 

- मुद्दाको सुनुवाइको िममा कुनै साक्षीबाट केही बुझ्नु पने देखेमा 

सशस्त्रप्रहरी जवशेष अदालतले त्यस्तो साक्षीलाई समाव्हान िारी गरी 

बुझ्न सके्नछ । 

तर बुझ्नु पने साक्षीलाई बोलाउँदा अनावश्यक जढलाई वा खचु हुने 

वाअसुजवधा हुने सशस्त्र प्रहरी जवशेष अदालतलाई लागेमा बन्द सवाल 

गरी साक्षी रहेको वा बसेको जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अजधकारीले साक्षी 

बुझी पठाउने गरी सशस्त्रप्रहरी जवशेष अदालतले आदेश गनु सके्नछ । 

३१ 

सावुिजनक सुरक्षा ऐन, 

२०४६ 

 

- नेपाल को सावुभौमसत्ता, भौगोजलक अखण्डता वा सावुिजनक शान्ति 

र व्यवस्थामा तत्काल खलल पनु सके्न कुनै काम कुरा गनुबाट कुनै 

व्यन्तक्तलाई रोकु्न पने उजचत र पयाुप्त आधार भएमा प्रमुख जिल्ला 

अजधकारीले जनिलाई कुनै खास अवजधसम्म कुनै खास ठाउँमा 

निरबन्द राखे्न आदेश िारी गनु सके्नछ । 
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- स्थानहदको आदेश िारी गने । 

३२ 

संस्था दताु ऐन, २०३४ 

संस्था दताु जनयमावली, 

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 । 

३३ 

सुशासन (व्यवस्थापन तथा 

संचालन) ऐन, २०६४ 

सुशासन (व्यवस्थापन तथा 

संचालन) जनयमावली, 

२०६५ 

- जिल्लाजभत्रका सरकारी सेवा प्रदायक तहहरुको काम कारबाहीको 

अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी सावुिजनक सेवा जवतरण प्रणालीलाई बढी 

व्यवन्तस्थत र प्रभावकारी बनाउन जिल्ला अनुगमन तथा मूल्याङ्कन 

सजमजतको संयोिक को रुपमा  कायुगने । 

- अदालत र रक्षा सम्बन्धी तह बाहेक अन्य जिल्लान्तस्थत कायाुलय तथा 

जवकास आयोिनाको वषुमा एकपटक सम्बन्तन्धत जिल्लाको प्रमुख 

जिल्ला अजधकारीले जनरीक्षण गनुु पनेछ । 

३४ 
जशक्षा ऐन २०२८ जशक्षा 

जनयावली २०५९ 

- जिल्ला जशक्षा सजमजतको सदस्यको भुजमका 

- यस ऐन बमोजिम सिाय हुने कसुर सम्वन्धी मुद्वामा कारवाही र 

जकनारा गने । 

- 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 
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३५ 

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, 

२०६४ सूचनाको हकसम्बन्धी 

जनयमावली, २०६५ 

- Pro active Disclosure 
- सूचना अजधकारीको व्यवस्था 

- सूचना अजधकारीहरुको जनयजमत वैठक 

 

३६ 

सवारी तथा यातायात व्यवस्था 

ऐन, २०४९ सवारी तथा 

यातायात व्यवस्था 

जनयमावली, २०५४ 

- 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 मृतकको हकवालालाई र अन्य अवस्थामा तीन मजहनाजभत्र सम्बन्तन्धत 

व्यन्तक्तलाई  

- सम्बन्तन्धत सवारी धनी वा व्यवस्थापकको रोहवरमा जबमकबाट उपलब्ध 

गराइजदनु पनेछ । 

३७ 

होटेल व्यवस्था तथा मजदराको 

जबिी जवतरण (जनयन्त्रण) ऐन, 

२०२३ होटेल व्यवस्था तथा 

मजदराको जबिी जवतरण 

(अजधकारी तोके्न) जनयमहरु, 

२०२४ 

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

कुनै व्यन्तक्तलाई  बढीमा ३ महीनासम्म कैद वा पच्चीस हिार 

रुपैयाँसम्म िररवाना वा दुवै सिाय गनु सके्नछ । 

 

७. सम्पाजदत कामहरुको जववरण 

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

पूणु कायाुन्वयनका लाजग सम्वन्धमा सञ्चार माध्यम,सरोकारवाला संघसंस्था तथा स्थानीय तह माफुत  आम 

नागररकहरुलाई अपील गररएको छ । 

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

जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहमा क्वारेन्तिन स्थलहरूको स्थापना गरी   सञ्चालन गररएको छ ।हाल १० स्थानमा १३९५ 

क्षमताका क्वारेन्तिन ११६ वेि क्षमताका आइसोलेसन सञ्चालनमा रहेका छन   

• कोजभि १९ संिमण भए नभएको सम्बन्धमा  हालसम्म PCR जवजध ६७३४ िना व्यन्तक्तहरुको परीक्षण गररएको छ 

।हालसम्म जवजभन्न २५० िना संिजमत सबै जनको भई सकेका छन ।  

 


