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सुचनाको हक सम्बन्धी ऎन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम २०७७ बैशाख देजख असार  

मसान्तसम्म ३ मजहना अवजधमा सम्पाजदत मूख्य मूख्य काययहरूसगँ सम्बजन्धत 

 स्वतः प्रकाशन 

 (Proactive Disclosure) 

 

 

 

         नेपाल सरकार 

          गृह मन्रालय 

               जिल्ला प्रशासन  कायायलय, िुम्ला 

          २०७७ श्रावण 



 

 

     स्वतः प्रकाशन जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, िुम्ला अंक-१ 

 

      k|      स्वतः प्रकाशन जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, िुम्ला    अंक – १, २०७७ श्रावण 

2 

     

प्रमुख जिल्ला अजधकारीको भनाई 

     नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागररकलाई आफ्नो िा सािवजावनक सरोकारको विषयमा सचूना माग्ने र पाउने 

हकलाई मौवलक हकको रूपमा व्यिस्था गररएको छ । राज्यका काम कारबाही लोकतावरिक पद्धवत अनरुुप खलुा र पारदर्शी 

बनाई नागररकप्रवत जिाफदहेी र वजम्मिेार बनाउन, सािवजवनक वनकायमा रहकेो सािवजवनक महत्िको सचूनामा आम 

नागररकको पह ुँचलाई सरल र सहज बनाउन सचूनाको हक सम्बरधी ऐन, २०६४ अनसुार सबै सािवजावनक वनकायले आफ्नो 

वनकायसंग सम्िवरधत सचूनाहरु अद्यािवधक गरी राख्नपुने र प्रत्येक ३/३ मवहनामा सािवजावनक गनुवपने काननुी व्यिस्था गरेको 

छ । सोही अनसुार वजल्ला प्रर्शासन कायावलय जमु्लाबाट २०७७ बैर्शाख १ गते दवेख असार मसारतसम्म सम्पादन भएका 

कायवहरुलाई अद्यािवधक गरी यो स्ित:प्रकार्शन (Proactive Disclosure ) गररएको छ । यसिाट वजल्ला प्रर्शासन 

कायावलयले उक्त अिवधमा सम्पादन गरेका वियाकलापहरूको सचूनाका बारेमा आम नागररक तथा सरोकारिालाहरुको सहज 

पह ुँच अवभिवृद्ध ह नेछ । 

 

     राज्यबाट प्राप्त ह ने सेिा सवुिधाहरु सबै जनतालाई सरल र सहज रुपमा पारदर्शी ढंगिाट उपलब्ध गराउने तथा उपलब्ध 

सेिाहरुका िारेमा आम सरोकारिाला व्यवक्त तथा वनकायलाई ससुवुचत गनव यस कायावलयका अवतररक्त जमु्ला वजल्ला वस्थत सब ै

सािवजावनक वनकायहरुबाट सूचनाको हक सम्िरधी ऐन अनसुार स्ित:प्रकार्शन (Proactive Disclosure ) लाई वनयवमत गने 

कायवमा सम्िवरधत वनकायहरुसंग समरिय र सहकायव गरी नागररकको सचूनाको हक स्थावपत गनवका लावग वजल्ला प्रर्शासन 

कायावलय, जमु्लाको अग्रसरता र प्रवतिद्धता रहकेो छ । 

 

अरत्यमा, आगामी वदनमा यस कायावलयबाट ह ने सेिाप्रिाहलाई अझ सहज सरल र पह ुँचगम्य बनाई गणुस्तरीय सेिा प्रिाह गने  

सम्िरधमा पषृ्ठपोषण प्राप्त गने अपेक्षा सवहत यस वजल्ला प्रर्शासन कायावलय, जमु्लामा कायवरत सम्पणूव कमवचारीहरू एिं प्रवतिदेन 

तयारी कायवमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न कमवचारीलाई धरयिाद वदन चाहरछु ।  

 

 

           २०७७, श्रावण १४ 

 

 

            भूपेन्र थापा 

             प्रमुख जिल्ला अजधकारी 
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१. जिल्ला प्रशासन कायायलय, िुम्लाको स्वरूप र प्रकृजतः 

 वि.सं. २०२४ सालमा तत्कावलन श्री ५ को सरकारले नेपाल अवधराज्यको सरकारी सेिा प्रिाह गनवको लावग यस वजल्लामा 

बडाहावकमको स्थापना गरी उक्त कायावलयको कायव संचालन गनव िडाहावकमको रूपमा श्री राजरेर परुूष ढकाललाई वनयकू्त गरी 

खटाईएको वथयो । स्थानीय प्रर्शासन ऐन, २०२८ को प्रारम्भ पश्चात िडाहावकमको कायावलयलाई रूपारतरण गरी वजल्ला प्रर्शासन 

कायावलय, जमु्ला स्थापना गररएको वथयो । स्थानीय प्रर्शासन ऐन २०२८ बमोवजम यस वजल्लाको र्शावरत सरुक्षा, अमनचयन 

कायम गनव तथा वजल्ला वस्थत अरय कायावलयहरूसुँग समरियकारी भवूमका  वनिावह गद ै विकास तथा सरु्शासन प्रिद्धवन गन े

वजम्मिेारीका साथ वनररतर रूपमा संचालन ह ुँद ै आएको छ । मखू्यतया यस कायावलयले नेपाल सरकार कायवविभाजन 

वनयमािली, २०७४ ले वनवदवष्ट गरेका गहृ प्रर्शासन सम्बरधी अवधकार क्षेि वभि रहरे काम गदै आएको छ । जसमा सं , प्रदरे्श,  

स्थानीय तहहरूिीच समरिय र सरुक्षा प्रिरध, अपराध वनयरिण, दवैनक रूपमा वनयमानुसार नागररकता तथा राहदानी वितरण, 

हातहवतयार तथा खरखजाना, सािवजावनक सम्पवतको संरक्षण, जिुाजरय वियाकलापको वनयरिण, लाग ुअॏषधको वनयरिण तथा 

वनयमन, अधवरयायीक कायव, विपद ् व्यिस्थापन, अत्यािश्यक िस्त ुतथा सेिाको आपवुतव तथा उपभोक्तावहत संरक्षण, आवथवक 

अवनयवमतता र भष्टचार वनयरिण, सरकारी सिारी साधनको समवुचत प्रयोगको व्यिस्था, समाजमा रहकेा कुरीवत, कुप्रथा, 

कुसंस्कार (जस्तै िालवििाह, मानि बेचविखन, छाउ (छुई) प्रथा) को उरमलून सम्बरधी जनचेतना फैलाउने र अरय आकवस्मक 

सम्पणूव कायवहरू सम्पादन गद ैआएको छ ।   

२.  जिल्ला प्रशासन कायायलय, िुम्लाको काम कतयव्य, अजधकार :  

- वजल्लामा र्शावरत  सरुक्षा र सवु्यिस्था कायम राख्ने सम्िरधी कायव , 

- स्थानीय प्रर्शासन सञ्चालन  सम्िरधी कायव, 

- नेपाली नागररकता प्रमाणपि/नािालक पररचयपि वितरण सम्िरधी कायव, 

-  राहदानी सम्िरधी सेिा प्रदान सम्िरधी कायव, 

- आवदिासी जनजाती, दवलत,अपांगताको वसफाररस सम्िरधी कायव,  

- हातहवतयार ईजाजत तथा निीकरण सम्िरधी कायव, 

- संस्था दताव तथा निीकरण सम्िरधी कायव, 

- विपद ्व्यिस्थापन सम्िरधी कायव , 

- अवख्तयार दरुुपयोग अनुसरधान सम्िरधी कायव, 

- सरु्शासन/सािवजावनक सेिा प्रिाह सम्िरधी कायव , 

- सिारी साधन सञ्चालन सम्िरधी काननूको कायावरियन सम्िरधी कायव, 

- लाग ूऔषध वनयरिण तथा अिधै  रेल ुमवदरा वनयरिण सम्िरधी कायव, 

- सरकारी कायावलयहरुको अनगुमन तथा वनरीक्षण सम्िरधी कायव, 

- िाल कल्याण तथा िाल अवधकार सम्िरधी कायव, 

- भ्रष्टाचार वनयरिण सम्िरधी कायव, 

- विस्फोटक पदाथव वसफाररस र वनयमन सम्िरधी कायव, 

- विदरे्शी नागररकको वजल्लामा उपवस्थवत र गवतविवधको वनयमन सम्िरधी कायव, 

- कल्याण धन र बेिाररस धनको व्यिस्थापन सम्िरधी कायव, 
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- वचठ्ठा, जिुा आवदको वनयरिण सम्िरधी कायव, 

- सािवजवनक स्थानमा अिाञ्छनीय व्यिहारको रोकथाम, मादक पदाथव, सािवजवनक अपराध आवदको    

- वनयरिण सम्िरधी कायव, 

- वजल्ला स्तरमा सािवजवनक उत्सि सञ्चालन सम्िरधी कायव, 

- मआुब्जा वनधावरण तथा वितरण सम्िरधी कायव, 

- परुस्कार तथा सजाय सम्बरधी कारिाही र वसफाररस सम्िरधी कायव, 

- वजल्ला वभि रहकेो नेपाल सरकारको सबै सम्पत्तीको रेखदखे, सम्भार तथा ममवत सम्िरधी कायव, 

- वजल्ला वस्थत कारागारको अनगुमन,वनयमन र वनयरिण सम्िरधी कायव, 

- स्थानीय तहसंगको समरियमा वजल्ला वभि बजार अनुगमन, वनयमन तथा वनयरिण,अत्यािश्यक िस्त ु तथा 

सेिाको आपवूतव व्यिस्थापन सम्िरधी कायव, 

- द्वरद्व प्रभावितको पवहचान तथा राहत वितरण सम्िरधी कायव, 

- वजल्ला स्तरमा नेपाल प्रहरी र सर्शस्त्र प्रहरीको पररचालन र प्रयोग सम्िरधी कायव, 

- रावरिय अनसुरधानसुँगको समरिय सचूना सङ्कलन र विशे्लषण सम्िरधी कायव, 

- विकास वनमावण कायवमा सहयोग तथा समरिय सम्िरधी कायव, 

- काननू बमोवजम तोवकए अनसुार विवभरन मदु्दाको सरुु कारिाही र वकनारा गने सम्िरधी कायव,। 

- वह स्रक जरत ुमाने सम्िरधी कायव, । 

- सरकारी िा सािवजवनक जग्गामा  र बनाएमा रोक्का गने र भत्काउने सम्िरधी कायव, । 

- वनिावचन सम्बरधी गहृ मरिालय र वनिावचन आयोगको आदरे्श वनदरे्शन कायावरियन सम्िरधी कायव, 

- नेपाल सरकार र गहृ मरिालयबाट वनदवेर्शत अरय कायवहरु । 

३. जिल्ला प्रशासन कायायलय िुम्लाको  स्वीकृत कमयचारी दरवन्दी : 

ि.सं. पद दरबरदी संख्या पदपवूतव कैवफयत 

१ प्रमखु वजल्ला अवधकारी 

(रा.प.प्र.) 

१ १ रा.प.वद्व. 

२ सहायक प्रमखु वजल्ला अवधकारी 

(रा.प.द्व.) 

१ ०  

३ प्रर्शासकीय अवधकृत/स.प्र.वज.अ. 

(रा.प.त.ृ) 

२ १  

४ नायब सवु्बा ५ ५  

५ लेखापाल १ १  

६ कम््यटुर अपरेटर २ २ करार  

७ खररदार ३ २ १ ररक्त 

८ हलकुा सिारी चालक १ १  

९ कायावलय सहयोगी ६ ६  

 जम्मा २२ १९  
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४. जिल्ला प्रशासन कायायलय, िुम्लाबाट प्रवाह गररने सेवा / काययहरूः 

  ४.१. शाजन्त सुरक्षा तथा स-ु व्यवस्था सम्बन्धी कायय : 

 र्शावरत सरुक्षा कायम गने, 

 सामावजक अपराध रयवूनकरणका लावग समदुाय स्तरमा सचेतीकरण गने, 

 सरुक्षा वनकायहरूको पररचालन गने, 

 र्शावरत सरुक्षा कायम गनव स्थानीय तह नागररक समाज तथा सरोकारिालाहरूसुँग सहकायव गने ।  

  ४.२. स्थानीय प्रशासन सम्बन्धी कायय : 

 सं  संस्था दताव, निीकरण, विधान संसोधन, र्शाखा खोल्ने अनमुवत वदने तथा वनयमन गने । 

 हातहवतयार इजाजत, नामसारी, निीकरण र स्िावमत्ि हस्तारतरण गने । 

 विरफोटक पदाथव प्रयोगको इजाजत, निीकरण तथा वनयमन गने । 

 सािवजवनक सम्पवतको अवभलेख संरक्षण तथा व्यिस्थापन गने । 

 नाम, थर िा उमरे आवद प्रमावणत गने । 

 नाबालकको उमरे प्रमावणत गने । 

 पाररिाररक पेरसन, र्शपथ पि सम्बरधी वसफाररस / प्रमावणत गने । 

 पिपविका दताव गने । 

 छापाखाना दताव गने । 

 पाररिाररक वििरण प्रमावणत गने । 

 नाता प्रमावणत गने । 

४.३. राहदानी सम्बन्धी कायय : 

 राहदानी सम्बरधी फाराम संकलन गने, 

 रुत सेिा अवभलेख प्रमावणत गने, 

 राहदानी वितरण गने, 

 MRP को वििरण संर्शोधन गने, 
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४.४. नागररकता सम्बन्धी कायय : 

 िरं्शजको आधारमा नागररकताको प्रमाण–पि वितरण गने, 

 ििैावहक अगंीकृत नागररकताको प्रमाण–पि वितरण गने, 

 नागररताको प्रमाण– पिको प्रवतवलवप वितरण गने, 

 नाम थर, जरम वमवत  तथा अरय वििरण संर्शोधन (दफा १७ बमोवजम) गने, 

४.५. अधयन्याजयक कायय : 

 सािवजावनक र्शावरत सरुक्षा विरूद्धका कसरुहरूको र्शरुू कारिाही तथा रयावयक वनणवय गने । 

 मलूवुक अपराध संवहता, २०७४ तथा अरय विषयगत ऎन अनसुार प्राप्त अवधकार बमोवजम मदु्दाको र्शरुू कारिाही र 

रयावयक वनणवय गने । 

 विर्शेष ऐनमा मदु्धा हनेे अवधकारीको रूपमा प्रमखु वजल्ला अवधकारी तोवकएका कसरुहरूमा र्शरुू कारिाही तथा 

रयावयक वनणवय गने । 

 गनुासो िा ठाडो उजरुी सरुने ।  

४.६. बिार अनुगमन / उपभोक्ता जहत सम्बन्धी कायय : 

 दवैनक उपभोग्य िस्त ुतथा सेिाको सहज आपवुतव, पुँह च तथा गणुस्तर सवुनवश्चत गनवका लावग स्थानीय सरकारसुँगको 

सहकायवमा बजार अनुगमन तथा वनयमन गने । 

 उपभोक्ता वहत संरक्षणका लावग सचेतीकरण गने । 

४.७. जवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायय:  

 वजल्ला विपद ्व्यिस्थापन सवमवतको बैठक सञ्चालन तथा व्यिस्थापन गने, 

 विपद ्जोवखम रयनूीकरण तथा व्यिस्थापनका लावग विपद ्पिूव तयारी तथा प्रवतकायव योजना तजूवमा तथा कायावरियन  
गने र गराउने, 

 मनसनु अपतकालीन योजना तजुवमा तथा कायावरियन गने र गराउने, 

 विपद ्क्षती वििरण संकलन तथा विपद ्पीवडतहरूलाइव क्षवतपवूतव एिम ्राहत वितरण गने । 
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४.८. अजख्तयार दुरूपयोग अनुसन्धान सम्बन्धी कायय: 

 नेपाल राजपि भाग ४, संख्या ४३ वमवत २०७५ मंसीर २४ अनसुार अवख्तयार दरुूपयोग अनसुरधान आयोगबाट 

अवधकार प्रत्यायोजन भए अनुसारका अवनयवमतता र भ्रष्टाचारका विषयमा परेका उजरुीहरूको छानिीन र विस्ततृ 

अनसुरधान तथा कारिाही सम्बरधी कायव गने । 

 

४.९. जवजवध कायय: 

  गनुासो सनुिुाइव गने, 

  विकास आयोजनाहरू कायावरियनमा समरिय गने, 

  स्थानीय तहसुँग समरिय गने, 

  सरकारी वनकायबाट ह ने सािवजावनक सेिा प्रिाहको अनगुमन गने, 

  नेपाल सरकार गहृ मरिालय, कणावली प्रदरे्श सरकार, आरतररक मावमला तथा काननू मरिालय लगायत अरय तालकु 

वनकायबाट प्राप्त वनदरे्शन अनसुार कायव गने तथा प्रवतिदेन गने । 

 

   ५. जिल्ला प्रशासन कायायलय िुम्लाबाट सम्पाजदत मूख्य काययहरू : 

क्र.

सं. 

सम्पादन गरेको काम                     २०७७ बैशाख  देजख असारसम्म 

२०७७ 

बैशाख 

२०७७ 

िेष्ठ 

२०७७ असार िम्मा 

१ नागरर

कता 

वितरण 

बंर्शज - - ४७ ४७ 

बैबावहक अंवगकृत - - - - 

प्रवतवलवप 

(संर्शोधन सवहत) 

- - २ २ 

प्रवतवलवप - - १५ १५ 

२ राहदानी 

वसफारीस 

सामारय वितरणा 

(कायावलयबाट) 

- - २ २ 

रुत सेिा 

(वसफारीस) 

- - - - 

३ राहदानी वितरण - - १ १ 

४ रावष्टय पररचय पि दताव - - - - 

५ गनुासो िा ठाडो उजरुी - - १ १ 
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६ नाम,थर,उमेर आवद प्रमावणत - - - - 

७ नाबालक प्रमाणपि - - - - 

८ संस्था दताव - - - - 

९ संस्था निीकरण - - - - 

१० संस्थाको विधान संर्शोधन - - - - 

११ हातहवतयार वजल्ला वभिको 

निीकरण 

- - - - 

१२ सािवजवनक अपराध र 

सािवजवनक र्शावरत विरूद्धका 

कसरु सम्बरधी मदु्धा दताव 

१ १ ३ ५ 

१३ सािवजवनक अपराध र 

सािवजवनक र्शावरत विरूद्धका 

कसरु सम्बरधी मदु्धा फछौट 

- - - - 

१४ बजार अनगुमन - - १ १ 

१५ विपद ्राहत वितरण - - - - 

१६ बैठक 

वजल्ला सरुक्षा सवमवत ४ ११ १० २५ 

       विपद ्व्यिस्थापन 

सवमवत 

२ ४ १ ७ 

           DCCMC ४ ६ ६ १६ 

कायावलय प्रमखु - १ - १ 

सचुना अवधकारी - - १ १ 

समरिय बैठक - - २ २ 

विविध - २ ६ ८ 

१७ रािस्व 

राहदानी - - १०००० १०००० 

सं संस्था दताव,नविकरण - - - - 

रयावयक दण्ड जररिाना - - १२००० १२००० 

धरौटी - - २६००० २६००० 
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 ६.जिल्ला प्रशासन कायायलय, िुम्लामा रहेका फाँट र जिम्मेवार अजधकारी : 

जस.नं. शाखाको नाम जिम्मेवार अजधकारी सम्पकय  न. 

१ समग्र सेिा प्रिाह तथा गनुासो व्यिस्थापन स.प्र.वज.अ. ओम प्रकार्श 

दिेकोटा 

९८५८३२०३८० 

२ कमवचारी प्रर्शासन तथा संस्था दताव फाुँट ना.स.ु विरण ुबहादरु महत ९८६८३८२५२८ 

३ नागररकता तथा प्रवतवलवप फाुँट ना.स.ु सरुत वगरी  

खररदारः हररहर काफ्ले 

९८६०८६०२५७ 

९८६४९८०८०६ 

४ स्थानीय प्रर्शासन, मदु्वा तथा र्शावरत सरुक्षा फाुँट खररदार रामकृरण पाण्डे ९८४८०९७७३२ 

५ राहदानी फाुँट ना.स.ु दत्त लामा ९८४८३१२५४८ 

६  वजरसी तथा अवभलेख व्यिस्थापन फाुँट ना.स.ुकविदत्त रयौपाने ९८५८३२०३०१ 

७  सचूना/प्रविवध फाुँट क.अ. दान महतारा 

क.अ. जनक वसंह 

९८४८३१६६६० 

८ आवथवक प्रर्शासन  फाुँट लेखापाल मनु प्रसाद खिी  

  

७. सेवा प्राप्त गनय लाग्ने दस्तुर र अवजध : 

जस.नं. प्रदान गररने सेवा लाग्ने दस्तुर रु लाग्ने अवजध कैजफयत 

१ िंर्शजको आधारमा नेपाली नागररकताको प्रमाण पि 

वितरण 

रु. १०/– को वटकट प्रविया पगुेकै वदन  

२ नागररकताको प्रवतवलवप वितरण रु. १८/– को वटकट प्रविया पगुेकै वदन  

३ िैिावहक अवंगकृत नागररकताको प्रमाण पि वितरण रु. १०/– को वटकट प्रविया पगुेकै वदन  

४ राहदानी फाराम संकलन २,५००/– नािालक  

(५ िषव) 

५,०००/– साधारण   

१०,०००/– रुत 

प्रविया पगुेकै वदन  

५ रुत सेिा अवभलेख प्रमावणत – प्रविया पगुेकै वदन  

६ राहदानी वितरण – तरुुरत  

७ गनुासो िा ठाडो उजरुी १०/– को वटकट  यथार्शीघ्र  

८ नाम,थर उमेर आवद प्रमावणत १०/–  को वटकट  प्रविया पगुेकै वदन  

९ नािालकको उमेर प्रमावणत १०/–  को वटकट  प्रविया पगुेकै वदन  
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१० पाररिाररक पेरसन, र्शपथ पि र रहलपहल सम्िरधी 

वसफाररस 

१०/–  को वटकट  प्रविया पगुेकै वदन  

११ संस्था दताव १,०००/– प्रविया पगुेकै वदन  

१२ संस्था निीकरण ५००/–   प्रविया पगुेकै वदन  

१३ संस्थाको विधान संर्शोधन १०/– को वटकट  प्रविया पगुेकै वदन  

१४ वजल्लामा संस्थाको र्शाखा खोल्ने स्िीकृवत १०/– को वटकट  प्रविया पगुेकै वदन  

१५ दवलत, आवदिासी/जनजाती वसफाररस १०/– को वटकट  प्रविया पगुेकै वदन  

१६ पिपविका दताव दवैनक १,०००/– 

साप्तावहक ५००/– 

पावक्षक ३००/–  

मावसक २००/–  

प्रविया पगुेकै वदन  

१७ छापाखाना दताव १,०००/– प्रविया पगुेकै वदन  

१८ हातहवतयार नामसारी १,०००/– प्रविया पगुेकै वदन  

१९ हा.ह. वजल्ला वभिको निीकरण १५०/– प्रविया पगुेकै वदन  

२० हा.ह. नेपाल भररको निीकरण ३००/– प्रविया पगुेकै वदन  

२१ नाम,थर जरम वमवत संर्शोधन १०/– को वटकट प्रविया पगुेकै वदन  

२२ नाता प्रमावणत १०/– को वटकट प्रविया पगुेकै वदन  

२३ सािवजवनक अपराध सम्िरधी मदु्दा १०/– को वटकट काननू िमोवजम  

२४ अवख्तयार दरुुपयोग सम्िरधी मदु्दा १०/– को वटकट यथार्शीघ्र  

२५ अरय मदु्दा १०/– को वटकट  यथावर्शघ्र  

२६ वतब्बतीयन र्शरनाथी पररचयपि नविकरण रु. १००/– प्रविया पगुेकै वदन  

२७ विरफोटक पदाथव ईज्जात–पि - यथावर्शघ्र  

२८ विरफोटक पदाथव ईज्जात–पि नविकरण रु. ५०/– प्रविया पगुेकै वदन  

 

८. जनणयय गने प्रजक्रया र अजधकारी : 

क) जनणयय गने प्रजक्रया : सरकारी वनणवय प्रविया सरलीकरण वनदवेर्शका, २०६५ एि ंसचूनाको हक  सम्िरधी ऐन, २०६४ 

लगाएत प्रचवलत काननू बमोवजम । 

ख) जनणयय गने अजधकारी : 

 प्रमखु वजल्ला अवधकारी । 

 सहायक प्रमखु वजल्ला अवधकारी: प्रमखु वजल्ला अवधकारीिाट अवधकार प्रत्यायोजन भए बमोवजम   

 



 

 

     स्वतः प्रकाशन जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, िुम्ला अंक-१ 

 

      k|      स्वतः प्रकाशन जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, िुम्ला    अंक – १, २०७७ श्रावण 

12 

९. जनणयय उपर उिुरी सुन्ने अजधकारी : 

क) जनणयय उपर उिुरी सुन्ने अजधकारी : प्रचवलत काननू बमोवजम । 

 

१०. जिल्ला प्रशासन कायायलयले सम्पादन गरेको कामको जववरण: 

१. RTPCR उपकरण िडान र सचंालनः- 

कणावली स्िास््य विज्ञान प्रवतष्ठान अस्पताल व्यिस्थापन सवमवतको वमवत २०७६/१२/२३ गते कणावली प्रदरे्श सरकारका 

आरतररक मावमला  तथा काननू मरिी माननीय नरेर्श भण्डारीको समपुवस्थवतमा बसेको बैठकले RTPCR उपकरणको व्यिस्थापनका 

लावग सं ीय तथा प्रदरे्श सरकारसुँग अनरुोध गने वनणवय गरे सुँगै कणावली स्िास््य विज्ञान प्रवतष्ठान जमु्लामा उक्त उपकरण जडान गररएको 

छ । वमवत २०७७/०१/२२ गतबेाट संचालनमा आएको उक्त उपकरणबाट हालसम्म ४९१२ जना व्यवक्तको Throat Swab परीक्षण 

गररएको छ । DCCMC जमु्ला, स्थानीय तह, कणावली स्िास््य विज्ञान प्रवतष्ठान र वजल्ला जनस्िास््य सेिा कायावलय जुम्लाको 

सहकायवमा वमवत २०७७/१/२९ गते  जमु्लाका सिै स्थानीय तहबाट ऎवतहावसक रूपमा एकै पटक ८४९ व्यवक्तको  Throat Swab  

संकलन गरी परीक्षण गररएको वथयो ।  उक्त RTPCR मेसीनबाट पवश्चम क्षेिका सखुेत, दलैेख, अछाम, बाजरुा, डढेल्धरुा, मगु,ु 

कावलकोट वजल्लाको Throat Swab परीक्षण भएको छ । रावरिय जनस्िास््य प्रयोर्शाला, टेकु पश्चात सबै भरदा बढी परीक्षण गने 

ख्याती कणावली स्िास््य विज्ञान  प्रवतष्ठान, जमु्लाको नाममा छ । 

२. जवपद् व्यवस्थापन सजमजतको बैठक तथा अन्य बैठकहरूः- 

COVI-19  को रोकथाम र वनयरिणका िममा वजल्ला विपद ्व्यिस्थापन सवमवत जमु्लाले ७ िटा बैठकको आयोजना गरेको वथयो । 

जस मध्य एउटा बैठकमा कणावली प्रदरे्श सरकारका मखू्य मरिी माननीय महरेर बहादरु र्शाहीको समपुवस्थवत रहकेो वथयो भने अको एक 

बैठकमा कणावली प्रदरे्श  सरकारका आरतररक मावमला तथा काननू मरिी माननीय नरेर्श भण्डारीको  समपुवस्थवत रहकेो वथयो । कोवभड-

१९ को रोकथाम, वनयरिण र उपचार सम्बरधी मनसनु प्रवतकायव योजना वनमावण, विपद ्पिूवतयारी तथा प्रवतकायव योजना वनमावण, सलह 

वकराले पानव सक्ने प्रभाि सम्बरधी महत्िपणूव वनणवयहरू भएको वथयो  ।  वजल्ला सरुक्षा सवमवत २५ िटा, DCCMC को १६ िटा र 

क्िारेरटाइन संञ्चालन तथा व्यिस्थापन सवमवतको १० िटा बैठक सम्परन भै सकेका छन ् । आिश्यकता अनसुार Virtual तथा 

टेवलफोन संिादबाट पवन छलफल, समरिय र सहकायव गने गररएको वथयो ।  

३. जवकास आयोिना अनुगमन तथा  सहिीकरणः- 

Lockdown  को अिवधलाइव सदपुयोग गरी संचालन गनव सवकने  आयोजनाहरूका सम्बरधमा गहृ मरिालयको वनदरे्शन 

बमोवजम यस वजल्लाका १८ िटा सडक तथा  पलुको वनमाणव तथा ममवत, कणावली प्रदरे्श सरकार र स्थानीय तहका महत्िपणूव 

आयोजनाहरूलाइव Lockdown  का रयनूतम र्शतव र मारयताहरू पालना गने गरी जनर्शवक्तको व्यिस्थापन, वनमाणव सामाग्रीको ढुिानी, 

इरधन ढुिानी, सिारी साधन तथा उपकरणको आिागमनलाई व्यिवस्थत गररएको वथयो । श्रवमक  र अरय जनर्शवक्तहरू अवनिायव रूपमा 

कायवस्थल वभिै रहनपुने,  उनीहरूलाई आिश्यक आिास र खानाको व्यिस्था कायवस्थल वभिै ह नपुने, कायवस्थलबाट बावहर जान र 

कायवस्थल बावहर रहकेा पररिारका सदस्य लगायत अरय कुनै पवन व्यवक्तहरूसुँग सम्पकव मा आउन नवदने, कायवस्थलमा कामदार बीच 

रयनूतम भॏवतक दरुी कायम गने र नेपाल सरकारले लाग ूगरेको (COVID-19) सम्बरधी मापदण्डहरूको पणूवरूपमा पालना गने र्शतवमा 
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आयोजना संचालन गने वनकाय र वनमावण कम्पनी वजम्मेिार रहने तथा लकडाउनको र्शतव पालना गरे नगरेको अनगुमन DCCMC, 

जमु्लाले गने गरी सहजीकरण गररएको वथयो । साथै आवथवक िषवको अरतमा वजल्ला अनगुमन तथा मलू्यांकन सवमवतका 

पदावधकारीबाट चरदननाथ नगरपावलका वभि सञ्चावलत आयोजनाहरू र अरय गाुँउपावलकामा सञ्चावलत विकास वनमावणका 

वियाकलापहरूको अनगुमन गररएको । वजल्ला अनगुमन तथा मलू्यांकन सवमवतको बैठक बसी विकास आयोजना सहजीकरण तथा 

सेिा प्रिाहको अनगुमन मलू्यांकन गने कायवयोजना तयार गरी अनुगमन कायव गने वनणवय समेत गररएको  

४. स्थानीय तह स्तरीय एम्वुलेन्सको व्यवस्थाः- 

कोरोना भाइस COIVD-19  को संिमणको उच्च जोवखमलाइव मध्यनजर गद ै COVID-19 Crisis Management Centre, 

जमु्लाको अनरुोध लाइव स्िीकार गरी जमु्लाका प्रत्येक  स्थानीय तहले वबरामीलाइव  ओसार पोसार गने एम्बलुेरस तथा सोही प्रकारको 

सिारी साधनको व्यिस्था गरेका छन ्। यस्ता सिारी साधनले कवतपय स्थानीय तहमा क्िारेरटाईन व्यिस्थापनमा समेत सहयोग प-ुयाएका 

वथए । वजल्ला विपद ्व्यिस्थापन सवमवतले स्थानीय तहको सहकायवमा मावसक भाडा उपलब्ध गराउने गरी COVID-19  Friendly 

Ambulance   को व्यिस्था गरेको छ । वजल्ला विपद ्व्यिस्थापन सवमवत, जमु्लाको वनणवय तथा CCMC, जुम्लाको व्यिस्थापनमा 

कोरोना संिवमत व्यवक्तहरूलाई अस्पतालसम्म ल्याउने कायवका लावग COVID-19 Friendly Ambulance को व्यिस्था गररएको 

छ । उक्त सिारी साधन स्थानीय राज बहादरु रािलले मावसक भाडामा उपलब्ध गराएका ह न भने सो को व्यिस्थापनका लावग स्थानीय 

समाज सेिी श्री दिेेरर बहादरु र्शाहीले रू. १ (एक) लाख  सहयोग गनुव भएको छ । यसै गरी सं ीय खानेपानी आयोजना, पिूावधार विकास 

कायावलय तथा खानेपानी, वसंचाई तथा उजाव विकास कायावलयले ईरधन उपलब्ध गराएका छन् । कोरोना संिवमतलाई अस्पतालसम्म 

ल्याउन यो एम्बलुेरसको प्रयोग गने गररएको छ ।  

     एम्बुलेन्स सम्बन्धी जववरण  

कणावली स्िास््य विज्ञान प्रवतष्ठान, 

जमु्ला   

एम्बलुेरस 

 ९७४८९४१६६६, ९८४३७३६७३०   

गोकणव काकी  

टंकराज आचायव  

मोतीप्रसाद रयौपाने  

नगरपावलका/गाुँउपावलका  चालक/सम्पकव  नम्बर  स्िास््य ईकाई प्रमखु  पावलका प्रमखु/ अध्यक्ष 

१  चरदननाथ न.पा. लोक बहादरु रोकाय  

९८६८९४८२७०  

पृ् िीनाथ योगी  

९८४८३०२२५१  

कावरतका सेजिुाल 

९८५८३२२२३० 

३ पातारासी गा.पा. खड्क ब बढुा 

९८६३१६३५१२ 

रतन बढ्ुथापा 

९८४८३०२१५५  

लवक्षमन बोहोरा  

९७५८९००२१८   

४ गवुठचौर गा.पा. अजय बढुा  

९८६४८७०८३८  

बलराम नेपाली  

९८५८०२३२८२  

हरर बहादरु भण्डारी 

९८५८३२२९१६   

५ वतला गा.पा.  राम बहादरु िढुा 

९८६४६२५९२५  

गणरे्श र्शाही  

९८४८३१३४११  

रतननाथ  योगी  

९८५८३२०१३७  

६ तातोपानी गा.पा.  सयुव श्रेष्ठ  

९८६६५२७३९६  

गरुु प्रसाद चौलागाई 

९८४८३०७५५१  

निराज रयौपाने  

९७५८९०७८६१  

७  वहमा गा.पा. मान बहादरु र्शाही 

९८६६६३१४६१ 

रतन राित  

९८६८३९८८६९  

रज बहादरु र्शाही  

९८५८३२०७११  
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८ वसंजा गा.पा.  कृरण रोकाय  

९८६८३६८२०३  

नर बहादरु रोकाय 

९८६६६३३५०६  

दिेल वसंह रािल  

९८५१०१२२९४  

९ कनकासरुदरी गा.पा.  लोकेरर कटे्टल 

९८६६१७४३४३  

दामोदर आचायव  

९८४८०८३४१६  

नरिीर राित  

९८५८०५०२८०  

१० COVID-19  Friendly 

Ambulance    

राज बहादरु रािल 

९८४८३६२९२९ 

 ओम प्रकार्श दिेकोटा 

९८५८३२०३८० 

 

५. क्वारेन्टाइन स्थलहरूको जनरीक्षण तथा सहिीकरणः- 

भारत तथा तेस्रो मलूकु र नेपालको विवभरन स्थानहरूबाट आएका व्यवक्तहरूको लावग स्थापना गररएका विवभरन स्थानीय तह 

अरतगवत एकीकृत क्िारेरटाइन स्थलहरूको COVID-19 Crisis Management Centre, जमु्लाले वनयवमत रूपमा अनुगमन 

वनरीक्षण गरेको वथयो । अनगुमनका िममा क्िारेरटाइनमा बसेका व्यवक्त, स्थानीय तहका पदावधकारी, स्िास््यकमी, सरुक्षाकमी र अरय 

व्यवक्तहरूसुँग अरतविव या गने गरेको वथयो । यस िममा बावहरबाट वजल्ला प्रिेर्श गरेका व्यवक्तहरूलाई क्िारेरटाइनमा बस्न अवभप्रररत 

गने, क्िारेरटाईन स्थलको सरुक्षा प्रबरध चसु्त  राख्न स्थानीय तहसुँग खानपान लगायत अरय व्यिस्था चसु्त दरुूस्त राख्ने,  स्िास््य 

कमील ेसरुवक्षत रूपमा सेिा प्रदान गने र स्थानीय हरूसुँग यस संकटमा  सरकारलाइव सहयोग गनव अनरुोध गने गरेको वथयो ।  वजल्ला 

वस्थत विवभरन गाुँउपावलका र नगरपावलकामा रहकेो एकीकृत क्िारेरटाईन स्थलहरूको प्रमखु वजल्ला अवधकारी श्री भपूेरर थापा र अरय 

सरुक्षा वनकायका प्रमखुहरूको उपवस्थवतमा अनगुमन सम्परन गरी सम्बवरधत पावलकालाई व्यिवस्थत रूपमा सञ्चालन गनव पषृ्ठपोषण 

तथा सझुाि प्रदान गररएको ।    

६. बिार अनुगमनः- 

नेपाल सरकारले  ोषणा गरेको Lockdown को अिवधमा अत्यािश्यक िस्त ुतथा सेिाको आपवूतव, औषधी, खाद्य िस्त,ु 

दधु, तरकारी फलफूल जस्ता िस्तकुो सहज व्यिस्थापनका सम्बरधमा स्थानीय तहको वनयवमत बजार अनगुमनमा  DCCMC  

जमु्लाको सविय सहभावगता रहने गरेको छ । कोवभड – १९  को संकटको बेला बजारमा ह नसक्ने कालोबजारीलाई वनयरिण गनव 

वजल्ला प्रर्शासन कायवलयको नेततृ्िमा उद्योग तथा उपभोक्ता वहत संरक्षण कायावलय, खाद्य प्रविवध तथा गणु वनयरिण वडवभजन 

कायावलय, उद्योग िावणज्य सं , नागररक समाज, पिकार महासं  र सम्बवरधत स्थानीय तहहरुको सहकायवमा वनयवमत अनगुमन 

गररएको छ । वजल्ला कृवष विकास कायावलय, नेपाल खाद्य तथा व्यापार कम्पवन वलवमटेड र उद्योग बावणज्य सं , जमु्लालाई कवम्तमा ३ 

मवहनाका लावग पगु्ने गरी खाद्यरन मौज्दात राख्न बारम्बार वनदरे्शन वदईएको छ । यसै गरी अत्यािश्यक सेिामा संचावलत सिारी 

साधनहरुलाई ईरधनको अभाि ह न नवदन प्रयाप्त मािामा ईरधनको मौज्दात राख्न ईरधन व्यिसायीहरूलाई वनदरे्शन वदईएको छ । कोरोना 

भाईरस (COVID-19) को संिमण, रोकथाम, वनयरिण तथा प्रवतकायवको लावग गररएको Lockdown (बरदािरदी) को कारण साना 

वकसान, मजदरु तथा उपभोक्ताहरुमा पनव जाने असरलाई मध्यनजर गरी उद्योग बावणज्य सं , जमु्लाको समरिय तथा सहकायवमा स्थानीय 

बजार तथा पसलहरु  स्िास््य तथा सरुक्षाका मापदण्ड पालना गने गरी दैवनक उपभोग्य िस्तहुरु खाद्यारन, तरकारी, दधु र फलफूल 

लगायतका सेिाको वबिी वितरणका लावग खलु्ला गररएको छ ।  
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७. जवदेशी नागररकको उद्भार र यारा सहिीकरणः- 

Lockdown को  ोषणासुँगै मुग ुतथा जमु्ला वजम्ला भ्रमणमा रहकेा २३ जना विदरे्शी नागररकहरूको उद्धार गररएको वथयो । 

यस्ता विदरे्शीहरू ६ चाइवनज, ५ भारतीय, ४ इटावलयन, २ अमेररकन, १ जमवन, १ क्यानेवडयन र ४ फ्रारसेली नागररक रहकेा छन । यस्ता 

पयवटकहरूलाइव नेपाल पयवटन िोडवको अनरुोध तथा गहृ मरिालयको वनदरे्शन बमोवजम उनीहरूको गरतव्यसम्म पगु्नका लावग यािा 

सहजीकरण गररएको वथयो । 

८. जिल्लामा प्रवेश गने व्यजक्तहरूको व्यवस्थापन कायययोिनाः- 

लकडाउनको अिवध र त्यस पश्चात जमु्ला प्रिेर्श गने व्यवक्तहरू, वतनका पररिार, समदुाय र वसंगो वजल्लालाइव कोरोना भाइवरस 

(COVID-19) को संिमणबाट सरुवक्षत राख्न COVID-19 Crisis Management Centre,  जमु्लाले लकडाउन अिवध र त्यस 

पश्चात जमु्ला वजल्लामा प्रिेर्श गने व्यवक्तहरूको व्यिस्थापन कायवयोजना, २०७७  पाररत गरेको छ । उक्त कायवयोजनामा सम्बवरधत 

वनकायहरूको भवूमका र उत्तरदावयत्ि उल्लेख गररएको छ ।  सो कायव योजनाको कायावरिनबाट जमु्ला वजल्लालाइव भविरयमा पवन 

COVID-19 को जोवखमबाट सरुवक्षत राख्न सवकने विश्वास गनव सवकरछ ।    

९. एकीकृत क्वारेन्टाईन सेन्टरको स्थापना र सञ्चालन 

भारत लगायत तेस्रो मलूकु र नपेालको विवभरन स्थानबाट जमु्ला वजल्लामा प्रिेर्श गने व्यवक्तहरूका लावग वजल्ला विपद ्

व्यिस्थापन सवमवत, जमु्लाको २०७७/०२/०३, २०७७/०२/११, २०७७/०२/१८ र २०७७/०२/२० गतेको बैठकको वनणवयले कणावली 

प्राविवधक वर्शक्षालय लगायत वजल्लाका १४ स्थानमा एकीकृत क्िारेरटाईन सेरटरको स्थापना गरेको वथयो । स्थानीय तह अरतगवत रहकेा 

क्िारेरटाईन र्शैयालाई एकीकृत क्िारेरटाईन सेरटरमा स्थानारतरण गररएको वथयो । क्िारेरटाईन सेरटरमा बस्ने व्यवक्तहरूको व्यिस्थापकीय 

खचव स्थानीय तहले व्यहोने वनणवय ह नकुा साथै बावहर वजल्लाका नागररकहरूलाई क्िारेरटाईन सेरटरमा राख्न ुपरेमा त्यस  बापतको खचव 

प्रत्येक स्थानीय तहले दामासाहीले व्यहोने वनणवय भएको वथयो । यस अव  स्थानीय तह अरतगवत रहकेा क्िारेरटाईन सेरटरमा बावहरबाट 

आएका व्यवक्तहरू बस्न नमारने, जनप्रवतवनवधहरूसुँग अनािश्यक िादवििाद, झै-झगडा गने, क्िारेरटाईन सेरटरबाट भाग्ने, अनािश्यक 

माग राख्ने जस्ता व्यिस्थापकीय कवठनाईका कारण COVID-19 विरूद्धको अवभयानलाई सर्शक्त बनाउनकुा साथै वजल्लाको र्शावरत 

सरुक्षालाई चसु्त दरुूस्त राख्न यो कदम चावलएको वथयो ।  

िुम्ला जिल्लामा रहेका एकीकृत क्वारेन्टाईन सेन्टरहरू 

वस.नं. एकीकृत क्िारेरटाईन स्थानीय तह 

१.  कणावली प्राविवधक वर्शक्षालय,  ु तुी चरदननाथ नगरपावलका, जुम्ला 

२.  वनमावण व्यिसायी सं को भिन चरदननाथ नगरपावलका, जुम्ला 

३.  दगुाव मा.वि. लाम्रा तातोपानी गाुँउपावलका, जमु्ला 

४.  नेि ज्योवत मा.वि. हाुँकु तातोपानी गाुँउपावलका, जमु्ला 

५.  वहम वर्शखर मा.वि. तातोपानी तातोपानी गाुँउपावलका, जमु्ला 

६.  सरस्िती मा.वि. कुडारी वतला गाुँउपावलका, जमु्ला 
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७.  सीता मा.वि. रारावलही वतला गाुँउपावलका, जमु्ला 

८.  राहदउे मा.वि. मोफ्ला वहमा गाुँउपावलका, जमु्ला 

९.  महादिे मा.वि. पाथरखोला वहमा गाुँउपावलका, जमु्ला 

१०.  कावलका मा.वि. कावलकाखेत ु वहमा गाुँउपावलका, जमु्ला 

११.  वसंजा बह मखुी क्याम्पस, वसंजा वसंजा गाुँउपावलका, जुम्ला 

१२.  नेपाल रावरिय मा.वि., मावलकाबोता कनकासरुदरी गाुँउपावलका, जमु्ला 

१३.  परुानो प्रहरी चौकी भिन, धिलमवुड  गवुठचौर गाुँउपावलका, जुम्ला 

१४.  कणावली ईरस्टीच्यटू, वडल्लीचौर पातारासी गाुँउपावलका, जमु्ला 

 

जिल्ला स्तरीय  कोजभड – १९ सकंट व्यवस्थापन  केन्र  (CCMC)  को सरंचना ।  

क्र.स.ं नामथर पद सम्पकय  नं. 

१ श्री  भपूेरर  थापा,  प्र.वज.अ., जुम्ला । अध्यक्ष 
 

९८५८३२७७७७ 

२ श्री नानीबाब ुपोखरेल, वज.स.अ. सदस्य ९८५१२५१२२२ 

३ श्री वदिाकार रायमाझी,  प्रमखु  सेनानी, नरदाबक्स  गण, जमु्ला  सदस्य ९८५११७१०३३ 

४ श्री लाल बहादरु धामी,  प्र.ना.उ., वजल्ला प्रहरी कायावलय, जमु्ला ।  सदस्य ९८५८३२५५५५ 

५ श्री गगन श्रेष्ठ,  स.प्र.ना.उ., सर्शस्त्र प्रहरी ३३ नं. गण, जमु्ला ।  सदस्य ९८५११४८३३७ 

६ श्री करम कोईराला, प्र.अ.अ., रा.अ.वज.का., जमु्ला ।  सदस्य ९८५८३२२०१८ 

७ डा. मंगल रािल,  क.स्िा.वि.प्र., जमु्ला सदस्य ९८५१०६४४५१ 

८ ओम प्रकार्श दिेकोटा,  स.प्र.वज.अ., जुम्ला सदस्य ९८५८३२०३८० 

९ कृरण सापकोटा, वज.ज.स्िा.अ., वज.ज.स्िा. का, जमु्ला सदस्य ९८५८३२२०८१ 

 

जिल्ला स्तरीय क्वारेन्टाईन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सजमजत, िुम्ला   

१) ओम प्रकार्श दिेकोटा   –  सहायक प्रमखु वजल्ला अवधकारी    -  संयोजक    –  वजल्ला प्रर्शासन कायावलय, जमु्ला ।  

२) सरजीब  दाहाल          -       सह सेनानी    -  सदस्य    –  नरदाबक्स गण, जमु्ला ।   

३) राजेरर बहादरु चरद     -     प्रहरी वनरीक्षक   -           सदस्य   –         वजल्ला प्रहरी कायावलय, जुम्ला । 

४) वधरेरर बहादरु बडुिाल   - सर्शस्त्र प्रहरी वनरीक्षक -             सदस्य    -     सर्शस्त्र प्रहरी बल ३३ नं. गण, जुम्ला   

५) भानभुक्त र्शमाव    - अनसुरधान अवधकृत   -            सदस्य    -    रावरिय अनसंुधान कायावलय, जुम्ला  ।  

६) रूप बहादरु रािल     - ईरजीवनयर              -           सदस्य    -    प्राविवधक विकास कायावलय, जुम्ला । 

७) सम्बवरधत  िडा अध्यक्ष      -    िडा अध्यक्ष   -            सदस्य      -    सम्बवरधत स्थानीय तह, जुम्ला । 

८) कृरण सापकोटा      -   कायावलय प्रमखु    -   सदस्य सवचि    - वजल्ला जनस्िास््य सेिा कायावलय,  जमु्ला । 
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१०. उच्च अदालतमा परेको मुद्दा र आदेशः- 

प्रदरे्श सरकार तथा स्थानीय तहले लकडाउनको अिवधमा उद्धारको नाममा हजारौ व्यवक्तलाइव जमु्ला प्रिेर्श गराएको, 

वनजहरूको अवभलेख नगररएको, वनजहरूको आिवधक रूपमा स्िास््य अनगुमन नगररएको, क्िारेरटाईनको व्यिस्थापन मापदण्ड 

अनसुार ह न नसकेको र खचवको पारदवर्शवता कायम नगरेको भनी चरदननाथ न.पा. १०  बस्ने अवधिक्ता श्री पदम बहादरु र्शाहीले वमवत 

२०७७/०१/२९  गते उच्च अदालत सखुेत, जमु्ला ईजलासमा माननीय मखू्य मरिी तथा मरिी पररषदक्ो कायावलय, आरतररक मावमला 

तथा काननू  मरिालय कणावली प्रदरे्श, जमु्लाका सबै ८ िटा स्थानीय तह र क्िारेरटाईन संचालन तथा व्यिस्थापन सवमवतका संयोजक 

तथा सहायक प्रमखु वजल्ला अवधकारीलाइव विपक्षी बनाइव दायर गनुव भएको परमादरे्श ररट उपर वमवत २०७७/०१/२९ गते उक्त ईजलासले 

प्रदरे्श सरकार, स्थानीय तह र अरय Stakeholder हरूको हालसम्मको प्रयासको सराहना गद ै स्थानीय तहमा वनवमवत क्िारेरटाईन 

स्थलहरू “.. मापदण्ड २०७६” ले तोकेको स्तरमा पु-याइव संचालन गनुव/गराउन,ु स्िास््य परीक्षण वनयवमत गनुव गराउनु र लाग्ने खचवको 

प्रणाली माफव त पारदवर्शवता कायम गनुव भनी सबै स्थानीय तहहरूलाइव आदरे्श गरेको वथयो । यस मदु्दामा विपक्षी बनाईएका क्िारेरटाइन 

संचालन तथा व्यिस्थापन सवमवतका संयोजक तथा स.प्र.वज.अ. लाइव  कुनै वकवसमको आदरे्श गरेको पाइएको वथएन ।  

त्यसै गरी नेपाल वनमावण व्यिसायी सं को भिनलाई वजल्ला स्तरीय एकीकृत क्िारेरटाईन सेरटरको रूपमा विस्तार गने भनी वमवत 

२०७७/०२/१० गतेको वजल्ला विपद ् व्यिस्थापन सवमवतको वनणवयका विरूद्धमा सो भिन आस पासका समदूायले उच्च अदालत 

सखुेत, जमु्ला ईजलार्शमा ररट दायर गनुव भएको वथयो ।  क्िारेरटाईन स्थल  ना बस्तीको बीचमा रहकेो, विपद ्व्यिस्थापन सवमवतल े

अरय विकल्पका बारेमा विशे्लषण नगरेको र समदूायको राय सल्लाह नवलएको भनी ररटमा वजकीर गररएको वथयो । सम्मावनत 

अदालतले वमवत २०७७/०२/१३ गते तत्काललाई क्िारेरटाईन नबनाउन ुर २०७७/०२/१६ मा छलफलका लावग उपवस्थत ह न भनी 

आदरे्श गरेको वथयो । वमवत - २०७७/०२/१६ मा क्िारेरटाईन नबनाउन ुभनी वदईएको अरतरकावलन आदरे्शलाई वनररतरता वदएको 

वथयो । वमवत २०७७/०२/२० मा बसेको संयकु्त ईजलार्शले उक्त ररट खारेज गनुवका साथै विपक्षीका नाममा ५ बुुँद ेवनदरे्शन जारी गरेको 

वथयो ।  

११. स्थानीय जवपद् व्यवस्थापन सजमजतका सम्पकय  व्यजक्तहरूको नामावलीः 

वस.नं. पावलकाको नाम अध्यक्ष प्रमखु प्रर्शासकीय अवधकृत स्िास््य ईकाइ प्रमखु  

१ चरदननाथ नगरपावलका

  

कावरतका सेजिुाल 

९८५८३२२२३० 

र्शोभाकर रेग्मी 

९८५८३९११११ 

पथृीनाथ योगी 

९८४८३०२२५१ 

२ वहमा गा.पा. रज बहादरु र्शाही 

 ७४८९०६०६७ 

टोप बहादरु बढुा  

९८५८३२०४०२ 

रतन राित 

९८६८३९८८६९ 

३ पातारासी गा.पा. लछीमन बोहोरा 

९७५८९००२१८ 

टेक बहादरु बढ्ुथापा 

९७५८९०१२८२ 

रतन बढ्ुथापा 

९८४८३०२१५५ 

४ गवुठचौर गा.पा. हरर बहादरु भण्डारी 

९८५८३२२९१६ 

अम्मरराज वगरी 

९८५८३६६८०० 

बलराम नपेाली 

९८५८०२३२८२ 

५ वतला गा.पा. रतननाथ योवग 

९८५८३२०१३७ 

निराज सापकोटा 

९७५८९०१२६६ 

गणरे्श र्शाही 

९८४८३१३४११ 

६ कनकासरुदरी गा.पा. नरविर राित विपेरर अवधकारी दामोदर आचयव 
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९८५८०५०२८० ९८५८३२२०९४ ९८४८०८३४१६ 

७ तातोपानी गा.पा. निराज रयौपान े

९७५८९०७८६१ 

विरण ुवधताल 

९८५८०२७१५० 

गरुू प्रसाद चॏलागाई 

९८४८३०७५५१ 

८  वसंजा गा.पा. दिेल वसंह राित 

 ९८५१०१२२९४ 

एकराज चॏलागाई 

९८४८३९५१२६ 

नर बहादरु रोकाया 

९८६६६३३५०६ 

१२.क्वारेन्टाईन सेन्टरको सरुक्षा व्यवस्थाः- 

    वजल्ला विपद ् व्यिस्थापन सवमवत तथा DCCMC, जमु्लाको अनरुोधमा वजल्ला सरुक्षा सवमवत, जमु्लाले वजल्ला स्तरीय 

एकीकृत क्िारेरटाईन सेरटरहरूको सरुक्षा व्यिस्थालाई प्रभािकारी बनाउन नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सर्शस्त्र प्रहरी बल, नेपाललाई 

पररचालन गने वनणवय गरेको वथयो । यस पिूव छररएर रहकेा क्िारेरटाईन स्थलहरूको सरुक्षा व्यिस्थामा दवेखएको व्यिस्थापकीय 

कमजोरीलाई समाधान गनव तथा जमु्ला वजल्लालाई कोवभड -१९ को संिमणबाट सरुवक्षत राख्न दहेाय बमोवजमको वनणवय गररएको 

वथयो ।  

वस.न. स्थानीय तह क्िारेरटाईन स्थल वजम्मेिार सरुक्षा वनकाय सहयोगी सरुक्षा वनकाय 

१ चरदननाथ नगरपावलका कणावली प्राविवधक वर्शक्षालय, 

  ुतुी 

नेपाली सेना नेपाल प्रहरी 

२ चरदननाथ नगरपावलका नेपाल वनमावण व्यिसायी सं को भिन नेपाली सेना नेपाल प्रहरी 

३ तातोपानी गाुँउपावलका दगुाव मा.वि.,लाम्रा सर्शस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नेपाल प्रहरी 

४ तातोपानी गाुँउपावलका नेि ज्योवत मा.वि., हाुँकु सर्शस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नेपाल प्रहरी 

५ वतला गाुँउपावलका सरस्िती मा.वि., कुडारी नेपाल प्रहरी  

६ वतला गाुँउपावलका सीता मा.वि., रारावलही सर्शस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नेपाल प्रहरी 

७ वहमा गाुँउपावलका कावलका मा.वि., कावलकाखेत ु नेपाली सेना नेपाल प्रहरी 

८ वहमा गाुँउपावलका राहदिे मा.वि., मोफ्ला नेपाल प्रहरी  

९ पातारासी गाुँउपावलका कणावली ईवरसच्यटु, वडल्लीचौर नेपाल प्रहरी  

१० वसंजा गाुँउपावलका वसंजा बह मखुी क्याम्पस, नराकोट नेपाल प्रहरी  

११ कनकासरुदरी गाुँउपावलका नेपाल रावरिय मा.वि., 

मावलकाबोता 

नेपाल प्रहरी  

१२ गवुठचौर गाुँउपावलका परुानो प्रहरी चौकी भिन, धिलमवुड नेपाल प्रहरी  
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             १३.स्थानीय तहमा जवशेषज्ञ जचजकत्सक टोली पररचालनः- 

कोवभड-१९  संकट व्यिस्थापन केरर, जमु्लाको अनरुोध तथा कणावली स्िास््य विज्ञान प्रवतष्ठान, जमु्लाको वनणवय अनसुार 

जमु्ला वजल्लाका ८ िटै स्थानीय तहमा विरे्शषज्ञ वचवकत्सक टोली पररचालन गररएको वथयो । वजल्ला स्तरीय एकीकृत क्िारेरटाईन 

सेरटरमा रहकेा व्यवक्तहरूको स्िास््य परीक्षण गने, त्यस्ता व्यवक्तहरूलाई मनोपरामर्शव वदने तथा स्थानीय तहले स्थापना तथा संचालन 

गने आइसोलेर्शन कक्षलाई विर्शेषज्ञ सेिा वदने TOR उक्त टोलीलाई रहकेो वथयो ।  

                प्रत्येक स्थानीय तहमा पररचाजलत जचजकत्सक टोलीः- 

वस.नं. नामथर पद खवटने स्थान सम्पकव  नं. 

१.  प्रा.डा. कमलराज र्शमाव प्राध्यापक गवुठचौर गाुँउपावलका  

२.   प्रा.डा. राम प्रसाद उप्रेवत प्राध्यापक गवुठचौर गाुँउपावलका ९८५१०३९८०९ 

३.  डा. सवुनल बढुाथोकी प्राध्यापक तातोपानी गाुँउपावलका ९८४२०२१९५१ 

४.  श्री सरुमा काफ्ले लेक्चर तातोपानी गाुँउपावलका  

५.  डा. कवपल अम्गाई उप प्राध्यापक पातारासी गाुँउपावलका ९८४९०८११६४ 

६.  डा. भमुेस काफ्ले डेरटल सजवन पातारासी गाुँउपावलका  

७.  डा. सवरजब पवण्डत लेक्चर वतला गाुँउपावलका ९८५८३२२५५९ 

८.  डा. आर्शा र्शमाव मेवडकल अवधकृत वतला गाुँउपावलका  

९.  डा. विर्शाल पोखरेल उप प्राध्यापक वसंजा गाुँउपावलका ९८४१९४३२८८ 

१०.  डा. दृवष्टराज जोसी  डेरटल सजवन वसंजा गाुँउपावलका  

११.  डा. र्शम्भ ुयादि मेवडकल अवधकृत कनकासरुदरी गाुँउपावलका ९८६०६५२५६३ 

१२.  डा. प्रविण वगरी उप प्राध्यापक चरदननाथ नगरपावलका ९८५८३२००५३ 

१३.  डा. अजुवन वतिारी लेक्चर चरदननाथ नगरपावलका  

१४.  डा. अवब्जत वमश्र मेवडकल अवधकृत वहमा गाुँउपावलका ९८५१२०१७०७ 

१५.  डा. मवहमा थापा मेवडकल अवधकृत वहमा गाुँउपावलका  
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 १४.क्वारेन्टाईन  सेन्टरमा  योगाभ्यास  सचंालनः-  

      वजल्ला स्तरीय  एकीकृत क्िारेरटाईन सेरटरमा रहन ुभएका व्यवक्तहरूको मानवसक तथा र्शारीररक तरदरुूस्तीका लावग योगाभ्यास 

संचालन गररएको वथयो । DCCMC, जमु्लाको संयोजन तथा वजल्ला जनस्िास््य सेिा कायावलय, आयिुेद र्शाखाको व्यिस्थापनमा 

संचावलत कायविमको प्रमखु प्रवर्शक्षक डा. प्रवतभा र्शमाव ह नहु र्यो । योगका माध्यमबाट कोरोना भाईरसले उत्परन गरेको मानवसक 

तनाबलाई कम गनव तथा हरेक नागररकको जीिनलाई अनरु्शावसत बनाउन ु सो कायविमको उदे्धश्य रहकेो वथयो । यसै िममा 

क्िारेरटाईनमा बसेका व्यवक्तहरूलाई रोग विरूद्ध लड्ने आयिुदे ॵषधी पवन वितरण गररएको वथयो ।  

१५.िुम्लामा प्रथम पटक  कोरोना सकं्रमण  र  Isolation कक्षमा स्थानान्तरणः- 

      वजल्ला स्तरीय एकीकृत क्िारेरटाईन सेरटर कणावली प्राविवधक वर्शक्षालयमा रहन ु भएका दोस्रो चरणका २५ जना व्यवक्तहरूको 

PCR परीक्षण गदाव २०७७/०२/१९ मा जमु्लामा प्रथम पटक १९ जनामा कोरोना संिमण देवखएको वथयो । जसमध्ये १६ जना 

भारतबाट आएका व्यवक्त, २ जना सरुक्षाकमी  र १ जना स्िास््यकमी रहकेा वथए । तत् पश्चात सो सेरटरको व्यिस्थापनमा खवटएका 

सरुक्षाकमी, स्िास््यकमी, क्यावरटन संचालक, व्यिस्थापकीय कमवचारीहरूको PCR परीक्षण गररएको वथयो । यस परीक्षणले थप ७ 

जना स्िास््यकमी, सरुक्षाकमी,  कमवचारीहरूमा संिमण दवेखएको वथयो ।  यसरी संिमण दवेखएका व्यवक्तहरूलाई कणावली स्िास््य 

विज्ञान प्रवतष्ठानको Isolation कक्षमा राखी उपचारको व्यिस्था वमलाईएको वथयो ।    

   १६. कोरोना भाईरस जवरूद्ध जवियी र घर जफतायः- 

    कणावली स्िास््य विज्ञान प्रवतष्ठानमा उपचाराथव कोरोना संिवमत व्यवक्तहरूको वमवत २०७७/०२/२७ मा गररएको PCR 

परीक्षणमा १८ जना व्यवक्तहरूको नवतजा Negative भए पवछ सोही वदन प्रवतष्ठानले उवनहरूलाई विदाई गरेको वथयो । विदाई कायविममा 

CCMC, जमु्लाका संयोजक तथा प्रमखु वजल्ला अवधकारी भपूेरर थापा लगायत वजल्ला वस्थत सरुक्षा वनकायका प्रमखुहरू, कणावली 

स्िास््य विज्ञान प्रवतष्ठानका अस्पताल वनदरे्शक डा. मंगल रािल, रवजष्टार श्री विश्वराज काफ्लेको उपवस्थवत रहकेो वथयो । कोरोना मावथ 

विजयी व्यवक्तहरूलाई  रमा पगुे पवछ अपनाउन ुपने सािधानीका बारेमा डा. वधरज गरुूङले सझुाि प्रस्ततु गनुव भएको वथयो भने प्रमखु 

वजल्ला अवधकारी श्री भपूेरर थापाज्यलूे र्शभुकामना व्यक्त गनुव भएको वथयो ।  हालसम्म कोरोना पोजेवटभ दवेखएका ६९ जना व्यवक्तहरू 

वनको भई  र फकी सकेका छन ्।  

१७. फोहोरमैला सकंलन तथा व्यवस्थापन सहिीकरणः 

चरदननाथ नगर क्षिेमा प्रमखु वजल्ला अवधकारी श्री भपूेरर थापाज्यकूो संयोजकत्िमा फोहोर मैला संकलन गररएको वथयो । 

फोहोर संकलन कायवमा वजल्ला समरिय सवमवतका पदावधकारी, चरदननाथ नगरपावलका पदावधकारी, वजल्ला वस्थत सरुक्षा वनकाय, 

कमवचारी, उद्योगी/व्यिसायी, यिुा संजाल तथा स्थानीय समदूायको सहभावगता रहकेो वथयो । नगर क्षेिमा जथाभािी फावलएको 

फोहरलाई संकलन केररसम्म लैजान र व्यिस्थापन गनव वजल्ला प्रर्शासन कायावलयले चरदननाथ नगरपावलका, उद्योग िावणञ्य सं , 

वडवभजन िन कायावलय, गै.स.स., नागररक समाज र यिुा सञ्जालसुँग समरिय बैठक गरेको वथयो । 
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         १८. जडजिटल वडापरको शुरूवातः 

   वजल्ला प्रर्शासन कायावलय, जुम्लाले आ.ि.२०७६/०७७ आवथवक िषवको अरतमा वडवजटल नागररक िडापिको  र्शरुूिात गरेको छ । 

सामावजक विकास कायावलय आप्रिासन सचूना केरर कायविम माफव त प्राप्त कम््यटूर तथा मोवनटरलाई िडापि Display ह ने व्यिस्था 

वमलाईएको छ । उक्त मोवनटर माफव त वजल्ला प्रर्शासन कायावलय माफव त प्रदान गररने सेिाहरू विद्युवतय नागररक िडापि माफव त Display 

ह ने व्यिस्था वमलाईएको साथै आप्रिासन सम्बरधी सचूना, जमु्लाका पयवटकीय तथा ऎवतहावसक स्थलहरू Auto Display ह ने गरी 

वमलाईएको छ ।  

११.सूचना अजधकारी र प्रमुखको नाम र पदः 

कायायलय प्रमुख : 

 नाम: भपूेरर थापा 

 पद: प्रमखु वजल्ला अवधकारी 

 सम्पकव  न. ९८५८३२७७७७ 

 

सूचना अजधकारी :  

 नाम: ओम प्रकार्श दिेकोटा 

 पद: सहायक प्रमखु वजल्ला अवधकारी 

 सम्पकव  न : ९८५८३२०३८० 

 ईमले : daojumla@gmail.com 

 

 

 

१२.जिल्ला प्रशासन कायायलय, िुम्लाको आजथयक जववरणः 

वस.नं. बजेट र्शीषवक बजेट वनकासा बजेट खचव प्रगवत (प्रवतर्शत) कैवफयत 

१ चाल ु १,५५,३२,४०५। १,५०,७०,४०९। ९७.०२  

२ पूुँवजगत ४२,४०,०००। ४२,२१,५६८।६९ ९९.५६  

३ बेरूजकुो अिस्था र्शरूय रहकेो ।  

 

 

mailto:daojumla@gmail.com
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१३.जिल्ला प्रशासन कायायलयसंग सम्वजन्धत ऐन,कानुन तथा प्रमुख जिल्ला अजधकारीको 

भूजमका : 

जस.न ऐन / जनयमावली प्रमुख  जिम्मेवारी 

१ अवख्तयार दरुुपयोग अनुसरधान 

आयोग वनयमािली, २०५९ 

अवधकार प्रत्यायोजन भए अनुसारको अवधकार कायावरियन गने । 

२ अध्यागमन ऐन, २०४९ अवधकार प्रत्यायोजन भए अनुसारको अवधकार कायावरियन गने । 

३ अध्यागमन वनयमािली, २०५१ अवधकार प्रत्यायोजन भए अनुसारको अवधकार कायावरियन गने । 

४ उमरे, नाम र जात सच्याउने 

वनयमहरु, २०१७ 

- प्रवजअले उमरे, नाम र जात सच्याउने सम्िरधमा फैसला गने । 

- नागररकता र र्शैवक्षक प्रमाणपिमा उमरे, नाम र जात  फरक परेमा सच्याउने फैसला 
गरी परीक्षा 

- वनयरिकलाई फैसलाको नक्कल सवहत पठाउने । 

- उमरे, नाम र जात  फरक परेमा सच्याउने सम्िरधमा  आिश्यक भएमा समन जारी 

गनव, साक्षीहरु उपवस्थत गराउने,  

- वलखतहरु पेर्श गराउन, प्रमाण र सरजमीनहरु बझु्न प्रमखु वजल्ला अवधकारीलाई 

नेपाल काननू बमोवजम वजल्ला अदालतलाई भए सरहको अवधकार ह नेछ । 

५ उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अवधकार प्रत्यायोजन भएअनुसार कायावरियन गने । 

६ 

 

कारागार ऐन, २०१९ - वजल्लाको कारागारको प्रर्शासन एि ंसो सम्बरधी अरय सबै व्यिस्थाको सामारय 

रेखदखे गने कतवव्य सम्बवरधत प्रमखु वजल्ला अवधकारीको ह ने । 

- प्रमखु वजल्ला अवधकारीले ६ महीनामा एक पटक र आिश्यक दखेमेा जवहलेसकैु 

कारागारको जाुँच गनुव गराउन ुपने। 

- कारागारका कमवचारीले आफ्नो कतवव्य पालन नगरेमा  तीन महीना सम्म कैद िा 

दईुसय रुपैयाुँसम्म जररिाना िा दबैु गनव मदु्वा मावमला हरेी वकनारा गने अवधकार 

प्रवजअमा रहने । 

७ कारागार वनयमािली, २०२० - बदमासी गरे बापत गोल रमा रावखने कैदीको जनाउ  जेलरले प्रमखु वजल्ला 
अवधकारीलाई तरुुरतै गराउने    

नेपाल सरकारले सचूना गरेको उत्सिमा थनुिुा िा कैदी छोड्न ु परेमा कारागार 

कायावलयले ठेकुिा लगत बमोवजमका थनुिुा िा कैदीको कैद भकु्तानी कटाई 

बाुँकी कैद दखेाइएको लगत सम्बवरधत प्रमखु वजल्ला अवधकारी समक्ष पेर्श गनुव 
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पने । 

- छुट्कारा पाएका कैदी िा थनुिुाहरु मध्ये धेरै टाढाको  रसम्म पगु्न खचव नह ने 

व्यवक्तलाई सम्बवरधत प्रमखु वजल्ला अवधकारीबाट वनकासा भए 

बमोवजम आिश्यक बाटो खचव वदइनेछ । 

- कैदीिरदीहरुलाई वनयमानसुार  वदइने लगुाको वनवमत्त कपडाको वकवसम र 
नमनूा प्रमखु वजल्ला अवधकारीले पास गररवदए बमोवजम तयार गरी वदइनेछ । 

- कारागार कैदी िा थनुिुालाई आए गएको वचठ्ठीपि जलेरले सेंसर गदाव दरे्श लाई 

हावनकारक प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष कुनै वकवसमको संकेत वचरह र सािवजवनक वहत 

बाहके कुनै संगठन गने विचार दर्शावएको वचठी पिपविका जफत गरी कारिाईको 

वनवमत्त सम्बवरधत प्रमखु वजल्ला अवधकारी समक्ष पेर्श गनुव पने । 

- कैदको सजाय छोट्याउन जलेरले पेर्श गरेको रायमावथ विचार गरी उपयकु्त दखेमेा 

वजल्ला प्रमखु अवधकारीले आफ्नो रायसाथ कारागार व्यिस्थापन विभागमा 

पठाउन ुपने । 

- कारागारमा रहकेा कैदी िा थनुिुाहरुलाई असल 

मनोिवृत्त तफव  उरमखु गराउने वकवसमको प्रवर्शक्षण योग्य व्यवक्तहरुबाट गराइनेछ । 

प्रवर्शक्षकलाई पाररश्रवमकको रुपमा एक पटकमा एक सय रुपैयासम्म वदइनेछ । 

जलेरले प्रवर्शक्षण वदने व्यवक्त तथा प्रवर्शक्षणको विषयको बारेमा प्रमखु 

वजल्ला अवधकारीको वनकासा वलन ुपने । 

- कैदी िा थनुिुालाई सरुिा गदाव सम्बवरधत वजल्लाको  प्रमखु वजल्ला 

अवधकारीहरुले आपसमा परामर्शव गरी आिश्यक व्यिस्था वमलाउने । 

८ कालोबजार तथा केही सामावजक 

अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ 

 

- कालोबजार तथा केही सामावजक अपराध सम्िवरध मनुावसब मावफकको उजरू 

परेमा िा विश्वास पदो सचूना प्राप्त भएमा िारेण्ट जारी गने । 

- औषवधमा वमसािट र वमसािट भएको औषवधको वबिी िाहकेका अरय कसरुमा 

प्रमखु वजल्ला अवधकारीले मदु्दाको कारबाही र वकनारा गने  

९ कायवस्थलमा ह ने यौनजरय दवु्र्यिहार 

(वनिारण) ऐन, २०७१ 

 

- कायवस्थलमा ह ने यौनजरय दवु्र्यिहार सम्िवरध उजरूीको र्शरुु कारबाही र वकनारा 
गने अवधकार सम्बवरधत वजल्लाको प्रमखु वजल्ला अवधकारीलाई ह नेछ ।प्रमखु 

वजल्ला अवधकारी विरुद्धको उजरूीको कारबाही र वकनारा गने अवधकार 

सम्बवरधत प्रदरे्शको प्रमखु सवचिलाई ह नेछ । 

१० खाद्य ऐन, २०२३ 

 

- दवूषत खाद्य पदाथव िा रयनूस्तरको खाद्य पदाथवको उत्पादन तथा वििी वितरण गने 
र  झकु्यानमा पारी खाद्य पदाथव वबिी वितरण गरेको कसरू सम्बरधी मदु्दाको र्शरुु 

कारबाही र वकनारा गने अवधकार  
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प्रमखु वजल्ला अवधकारीलाई ह नेछ । 

११ खाद्य वनयमािली, २०२७ - उत्पावदत खाद्य पदाथव ऐनको दफा बमोवजम वनधावररत गणुस्तर िा मािाको नभएमा 
सो र्शतव अनसुारको व्यिस्था र गणु स्तरमा सधुार नगरेसम्मको लावग खाद्य प्रविवध 

तथा गणु वनयरिण विभागको वसफाररसमा सम्बवरधत प्रमखु वजल्ला अवधकारीले 

त्यस्तो खाद्य उद्योगको उत्पादनमा रोक लगाउन सक्नेछ । 

- कुनै खाद्य पदाथव दवूषत िा रयनूस्तरको हो भरने र्शकंा  
लागमेा त्यस्तो खाद्य पदाथव वसलबरदी गरी सो खाद्य पदाथवका धनीलाई नै वजम्मा 

लगाई त्यसको भपावई वलई रोक्का राख्न सक्ने ।  

१२ छापाखाना र प्रकार्शन ऐन, २०४८ - छापाखाना दताव गने । 

- पिपविका दताव गने । 

- प्रमाणपि नवलई छापाखाना संचालन गरेमा,झठुा वििरण वदएमा, वकताि 
निझुाएमा,अनवधकृत रुपमा प्रकार्शन गरेमा, प्रवतिवरधत प्रकार्शन गरेमा, वनषवेधत 

प्रकार्शन अनिुाद गरेमा, विदरे्शी ्कार्शन पैठारी गरेमा, प्रेस प्रवतवनधीको प्रमाणपि 

नवलई काम गरेमा जररिाना गने । 

१३ छापाखाना र प्रकार्शन सम्बरधी 

वनयमािली, २०४९ 

१४ जलस्रोत ऐन, २०४९ - वजल्ला जलस्रोत सवमवतको अध्यक्ष 

१५ जलस्रोत वनयमािली, २०५० 

१६ जग्गा प्रावप्त ऐन, २०३४ - मआुब्जाको वकवसम र सो वनधावरण गने सवमवतको अध्यक्षको रुपमा रहने । 

- जग्गा प्रावप्तको सचूना जारी गने । 

- जग्गालाई कब्जामा वलई जनु कायावलय िा संस्थाको वनवमत्त जग्गा प्राप्त गररएको 
हो सो कायावलय िा संस्थालाई वदन सक्नेछ र तत्पश्चात सो जग्गालाई सम्बवरधत 

कामको वनवमत्त उपयोगमा ल्याउन सवकनेछ । यसरी जग्गा कब्जामा वलएपवछ 

स्थावनय अवधकारीले सो कुराको सचूना नेपाल सरकारलाई वदन ुपनेछ । 

- मआुव्जा पाउनेको नामािली प्रकार्शन गने । 

- नेपाल सरकार िा संस्थाको स्िावमत्िमा आएको जग्गा नेपाल सरकारको लावग 

प्राप्त गररएकोमा जग्गाको नामसारी र मालपोतको लगत कट्टा गने । 

- विर्शेष पररवस्थतमा जग्गा प्राप्त गनव सक्ने विर्शेष अवधकार । 

- नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्त नगने वनणवय गने । 

- क्षवतपवूतव िा मआुब्जा वलनको लावग तोवकएको म्यादवभि सरोकारिाला व्यवक्तले 

सो रकम वलन नआएमा िा वलन मरजरु नगरेमा  त्यस्तो क्षवतपवूतव िा मआुब्जाको 
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रकम बझु्नको लावग तीन महीनाको अवरतम म्याद वदई सचूना प्रकावर्शत गने । सो 

म्यादवभि पवन वलन नआउने सरोकारिाला व्यवक्तले त्यस्तो क्षवतपवूतव िा मआुब्जा 

पाउने छैन र सो क्षवतपवूतव िा मआुब्जाको रकम सवञ्चत कोषमा दावखल गररनेछ । 

- ऐन अरतगवत सजाय ह ने कसरू सम्बरधी मदु्दाको र्शरुु कारबाई र वकराना गने 

अवधकार प्रमखु वजल्ला अवधकारीलाई ह नेछ । 

- नोक्सानी बापत क्षवतपवूतव वदइने । 

१७ जरम मतृ्य ुतथा व्यवक्तगत  टना 

(दताव गने) ऐन, २०३३ 

- यस ऐन अरतगवत सजाय ह ने मदु्दाको कारिाई र वकनारा गने अवधकार प्रमखु 

वजल्ला अवधकारीलाई ह नेछ । 

१८ नेपाल नागररकता ऐन, २०६३ - नेपाली नागररकता जारी गने अवधकारीको रुपमा कायव गने। प्रमखु वजल्ला 

अवधकारीले आफूलाई प्राप्त अवधकारमध्ये िरं्शजको नाताले र जरमको आधारमा 

नागररकता प्रदान गने अवधकार आफ्नो मातहतको अवधकृत कमवचारीलाई 

प्रत्यायोजन गने । 

- कसैले झठुो वििरण वदई नेपाली नागररकताको प्रमाणपि वलएको प्रमावणत ह न 
आएमा वजल्ला प्रर्शासन कायावलय िा अरय वनकायबाट जारी भएको भए 

सम्बवरधत प्रमखु वजल्ला अवधकारीले नागररकता रद्व गने । 

- नेपाली नागररकता त्याग भएमा अवभलेख व्यिस्थापन गने । 

१९ नेपाल नागररकता वनयमािली, 

२०६३ 

२० पर्श ुबधर्शाला र मास ुजाुँच ऐन, 

२०५५ 

- यस ऐन अरतगवतको कसरू सम्बरधी मदु्दा प्रमखु वजल्ला अवधकारीले हनेेछ। 

 

२१ पर्श ुबधर्शाला र मास ुजाुँच 

वनयमािली, २०५७ 

२२ पर्श ुस्िास््य तथा पर्श ुसेिा ऐन, 

२०५५ 

- यस ऐन अरतगवतका कसरुजरय कायवहरुको मदु्दा हनेे अवधकार सम्बवरधत प्रमखु 

वजल्ला अवधकारीलाई ह नेछ । 

२३ पर्श ुस्िास््य तथा पर्श ुसेिा 

वनयमािली, २०५६ 
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२४ प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ 

 

- प्रमखु वजल्ला अवधकारीले आफ्नो इलाकामा रहकेो परुातावत्िक िस्तहुरुको 

वििरण परुातत्ि विभागलाई वदनपुने । 

- परुातत्ि विभागले वदएको आदरे्श नमानी वनमावण, ममवत, थप ट िा पनुवनमावण 

गरेको  र िा भिनलाई नगर योजना स्िीकृत भएको ठाउुँमा नगरविकास योजना 

कायावरियन सवमवतले र नगरयोजना स्िीकृत नभएको ठाउुँमा सम्बवरधत 

वजल्लाको प्रमखु वजल्ला अवधकारीले पैतीस वदनको म्याद वदई भत्काउन आदेर्श 

वदन सक्नेछ  

- कुनै व्यवक्त िा संस्थाले वनयमानसुार स्िीकृवत वलई उत्खनन ् गदाव परुातावत्िक 

महत्िको कुनै िस्त ु िा स्मारक भवेटन आएमा त्यसको सचूना अठ्चालीस 

 ण्टावभि परुातत्ि विभाग िा प्रमखु वजल्ला अवधकारीलाई वदन ुपनेछ र प्रमखु 

वजल्ला अवधकारीले तत्कालै परुातत्ि विभागलाई उक्त कुराको जानकारी वदन ु

पनेछ । 

- परुातत्ि विभागमा प्राप्त ह न आएको प्राचीन स्मारक िा परुातावत्िक िस्त ु

सम्बवरधत धनी िा गवुठयारहरूले प्रवतस्थापना गनव िा यथास्थानम ै राख्न वफताव 

पाउुँ भनी परेको वनिदेन उपर वफतावका लावग िास्तविकताका आधारमा परुातत्ि 

विभाग वसफाररस गने । 

- जनुसकैु अड्डा अदालतले अरय प्रचवलत नेपाल काननुबमोवजम गदाव गराउुँदा 

प्राचीन स्मारक िा परुातावत्िक िस्तकुो हकमा भने मालधनी जोसकैु भए तापवन 

त्यस्तो िस्त ु नेपाल सरकारको परुातत्ि विभाग िा उक्त विभागले तोवकवदएको 

ठाउुँमा पठाउनका लावग प्रमखु वजल्ला अवधकारीकहाुँ पठाउन ु पछव र सो िस्तु 

मालधनीलाई वदने िा वललाम गररनेसमते कुनै कारिाई गनुव पदनै । यसरी उल्लेख 

भएको िस्तकुो विगोको हकमा प्रमखु वजल्ला अवधकारीद्वारा पञ्चकीवतव मोल 

कायम गरी वलई प्रचवलत नेपाल काननुबमोवजम वदलाउने भराउने गनुव पछव । 

-  प्रमखु वजल्ला अवधकारीले प्रत्येक िषव आषाढ मसारतवभि आफ्नो वजल्लावभि 

रहकेा परुातावत्िक िस्तहुरूको वििरण वनयमािलीमा तोवकए बमोवजम भरी 

सम्भि भएसम्म त्यस्तो िस्तकुो फोटो समते मखु्य परुातत्ि अवधकृतसमक्ष पठाउनु 

पनेछ । 

- प्रमखु वजल्ला अवधकारीले आफ्नो वजल्लावभि कुनै परुातावत्िक िस्त ु फेला 

परेको जानकारी पाएमा त्यसरी जानकारी पाएको वमवतले पैंतीस वदनवभि सो 

िस्तकुो सम्पणूव वििरण वनयमािलीमा तोवकए बमोवजमको फाराममा भरी सम्भि 

भएसम्म त्यस्तो िस्तकुो फोटो समते मखु्य 

परुातत्ि अवधकृतसमक्ष पठाउन ुपनेछ । 
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२५ प्रहरी ऐन, २०१२ - वजल्लास्तरीय प्रहरी कमवचारीहरू र्शावरत सरुक्षा र सो सम्बरधी प्रर्शासनका 
सम्बरधमा प्रमखु वजल्ला अवधकारीको वनयरिण र वनदेर्शनमा रहने छन सो 

सम्बरधमा प्रमखु वजल्ला अवधकारीले वदएको आदरे्श तथा वनदरे्शनको पालना गनुव 

प्रहरी कमवचारीहरूको कतवव्य ह नेछ । काननुबमोवजम प्रमखु वजल्ला अवधकारीले 

गनुव पने अरय काममा वनजलाई सहयोग गनुव वजल्ला प्रहरी कमवचारीहरूको कतवव्य 

ह नेछ । 

- िारेण्ट इत्यावद जारी गने प्रमखु वजल्ला अवधकारीको अवधकार । 

- सािवजवनक बाटो, सडक िा आित जाित ह ने स्थानमा सभा गने िा जलुसु 

वनकाल्ने सम्बरधमा जन साधारणलाई असुविधा पने िा र्शावरत भङ्ग ह ने वस्थवत 

उत्परन नहोस ्भरने उद्दशे्यले प्रमखु वजल्ला अवधकारी िा वनजबाट त्यस कामका 

वनवम्त अवख्तयार पाएका प्रहरी अवधकृतले सभा िा जलुसुका वनवम्त ठाउुँ, बाटो र 

समय तोक्न सक्नेछ । 

- प्रमखु वजल्ला अवधकारीले त्यस्तो सम्पवत्त रोक्का गरी सो रोक्का भएको 

धनमालको फाुँटिारी खोली ६ मवहनावभि आफ्नो हक दाबीको सबतू समते वलई 

दाबी गनव आउन ुभनी इवश्तहार जारी गनव सक्नेछ । 

- बेिाररसी सम्पवत्तको वजम्मा वलने र त्यसकोतायदाती खडा गरी प्रमखु वजल्ला 
अवधकारी कहाुँ पेर्श गने प्रत्येक प्रहरी कमवचारीको कतवव्य ह रछ । 

- प्रमखु वजल्ला अवधकारीले सो डायरी वझकाई जाुँच्न सक्नेछ । 

२६ प्रहरी वनयमािली, २०७१ - प्रहरीको अनरु्शासन, आरतररक व्यिस्था र अपराध अनसुरधानको कुरामा बाहके 

वजल्लाका सम्पूणव प्रहरी कमवचारीहरू प्रमखु वजल्ला अवधकारीको सामारय 

रेखदखे र वनयरिणमा रहनेछन ्। 

- वजल्ला प्रहरी कायावलय िा महानगरीय प्रहरी पररसरको प्रमखुले वजल्ला छोड्दा 
त्यसको पिूव सचूना प्रमखु वजल्ला अवधकारीलाई वदन ुपनेछ । 

- महानगरीय प्रहरी पररसर प्रमखु र वजल्ला प्रहरी प्रमखुको  कासममुा 

सपुरीिके्षकको भवुमका वनिावह गने । 

- आफूसमक्ष पेर्श भएको कायवसम्पादन फाराम मलू्याङ्कन गरी श्रािण 

मसारतसम्ममा एक प्रवत मरिालय र एक प्रवत प्रहरी प्रधान कायावलयमा वसलबरदी 

गरी पठाई एक प्रवत आफ्नै कायावलयमा वसलबरदी रुपमा राख्न ुपनेछ । 

- प्रमखु वजल्ला अवधकारीले िषवको कम्तीमा एक पटक वजल्ला प्रहरी कायावलय, 

महानगरीय प्रहरी पररसर, इलाका प्रहरी कायावलय, प्रहरी ितृ्त र प्रहरी प्रभागको 

वनरीक्षण गनुव पनेछ । 

- प्रत्येक इलाका प्रहरी कायावलय, प्रहरी ितृ्त, प्रहरी प्रभाग र प्रहरी चौकीमा रहकेो 
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डायरी तथा प्रहरी सम्बरधी गो्य प्रवतिदेन सवहत अरय अपराध सम्बरधी सारांर्श 

प्रवतिदेन हरेी आफ्नो प्रवतविया सवहतको सचूना तरुुरत वजल्ला प्रहरी कायावलय 

िा महानगरीय प्रहरी पररसरको प्रमखुलाई वदनपुनेछ । यसरी वनरीक्षण गदाव वजल्ला 

प्रहरी कायावलय तथा महानगरीय प्रहरी पररसरको प्रमखुले आफ्नो मातहतका 

प्रहरी कायावलयहरूको वनरीक्षण गरे िा नगरेको सम्बरधमा समते वनररक्षण गनुव 

पनेछ । 

-  सीमािती इलाकामा  ट्ने अपराध वनयरिण गनव र तत्सम्बरधी अनसुरधान गने 

काममा स्थानीय प्रहरी कायावलयको प्रमखुले पारस्पररक सहयोग प¥ुयाउने 

वसलवसलामा वछमकेी वमि रारिका सीमािती इलाकामा रहेका प्रहरी कायावलयका 

समानस्तरका प्रहरी अवधकृतसुँग आिश्यकता अनसुार छलफल गनुव परेमा िा 

सोका लावग सम्बवरधत वमि रारिमा जान ु परेमा प्रमखु वजल्ला अवधकारीलाई 

समते जानकारी गराउन ुपनेछ । 

- कतवव्य पालनाको वर्शलवर्शलामा खवटएको िा खवटने िममा बाटोमा आउुँदा जाुँदा 

िा अरय कायव गदाव बाटोबाट िा कायवस्थलबाट अपहरणमा परी हत्या भएको 

भरपदो सचूना प्राप्त भएको तर लास फेला पनव नसकेको अिस्थामा सम्िवरधत 

प्रमखु वजल्ला अवधकारी र सम्िवरधत प्रहरी कायावलयको प्रमखुको संयकु्त 

प्रवतिदेनको आधारमा हत्या गररएका प्रहरी कमवचारीको पररिारलाई वनयम 

अनसुारको बमोवजमको सवुिधा वदइनेछ । 

-  सरुक्षा प्रवतकूल वियाकलाप, खराब चररि भएका व्यवक्त, र्शङ्वकत व्यवक्त तथा 

गवतविवधहरूको बारेमा प्रमखु वजल्ला अवधकारीलाई प्रवतिदेन गने । 

२७ भ्ररिाचार वनिारण ऐन, २०५९ -  

२८ मलुकुी अपराध संवहता, २०७४ ** 

२९ मलुकुी फौजदारी कायवविवध संवहता, 

२०७४ 

मलुकुी अपराध संवहता, २०७४ अनसुार प्रमखु वजल्ला अवधकारीले हनेे मदु्वाको 

फछौटको लावग मलुकुी फौजदारी कायवविवध अनसुार कायावरियन गने । 

३० मलुकुी फौजदारी कायवविवध 

वनयमािली, २०७५ 

३१ यातनासम्बरधी क्षवतपवूतव ऐन, 

२०५३ 

- पीवडत व्यवक्तलाई क्षवतपवूतव वदने सम्बरधमा अवरतम वनणवय भएपवछ त्यस्तो 

वनणवयको सचूना पाएको वमवतले एक िषववभि पीवडत व्यवक्त िा वनजको मतृ्यु 

भएकोमा वनजको नवजकको हकिालाले क्षवतपवूतवको रकम पाउन पीवडत व्यवक्त 

थनुामा रहकेो 
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वजल्लाको प्रमखु वजल्ला अवधकारी समक्ष क्षवतपवूतव वदने सम्बरधमा वजल्ला 

अदालतबाट भएको वनणवयको प्रवतवलवप सवहत वनिदेन प्राप्त भएको वमवतले पैंतीस 

वदनवभि प्रमखु  वजल्ला अवधकारीले वनिदेकलाई क्षवतपवूतवको रकम वदन ुपनेछ । 

 

३२ राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय 

ऐन, २०४६ 

- अवधकार प्रत्यायोजन भए अनुसार कायावरियन गने । 

३३ राहदानी ऐन, २०२४ अवधकार प्रत्यायोजन भए अनुसार कायावरियन गने । 

३४ राहदानी वनयमािली, २०६७ 

३५ रावरिय मानि अवधकार आयोग ऐन, 

२०६८ 

अवधकार प्रत्यायोजन भए अनुसार कायावरियन गने । 

३६ लाग ुऔषध (वनयरिण) ऐन, २०३३ अवधकार प्रत्यायोजन भए अनुसार कायावरियन गने । 

३७ विपद जोवखम रयनूीकरण तथा 

व्यिस्थापन ऐन, २०७४ 

 

- वजल्ला विपद ्व्यिस्थापन सवमवत को अध्यक्षको रुपमा कायव गने । 

- विपद ्प्रवतकायवका लावग प्रमखु वजल्ला अवधकारीको आदरे्श बमोवजम कुनै पवन 

स्थानमा प्रिरे्श गने तथा उपलब्ध जनुसकैु व्यवक्त िा संस्थाको साधन र स्रोत 

उपयोग गने अवधकार सरुक्षा वनकायलाई ह नेछ । 

- नेपाल सरकार, प्रावधकरण, प्रदरे्श सरकार, स्थानीय तह र प्रमखु वजल्ला 

अवधकारीको आदरे्श अनसुार आफ्ना भिन लगायत अरय संरचना आपत ्कालीन 

प्रयोजनका लावग आिश्यक परेमा उपलब्ध गराउने, 

- यस ऐन अरतगवतको कुनै कसरुजरय कायव गरेमा मदु्दाको कारबाही र वकनारा प्रमखु 

वजल्ला अवधकारीले गनेछ । 

३८ विपद जोवखम रयनूीकरण तथा 

व्यिस्थापन वनयमािली, २०७६ 

३९ विभषूण ऐन, २०६४ - वजल्ला स्तरिाट गररने विभषुण वसफाररस लगायतका कायवहरु लगायत अवधकार 

प्रत्यायोजन भए अनसुारको अवधकार कायावरियन गने । 
४० विभषूण वनयमािली, २०६५ 

४१ वबरफोटक पदाथव ऐन, २०१८ - विरफोटक पदाथवलाई उत्पादन गने, राख्ने, प्रयोग गने, वबिी गने, पररिहन गने र 
पैठारी गर्वने , पररिहन गने र पैठारी गने काममा वनयरिण अवधकार 

- प्रमखु वजल्ला अवधकारीले िा वनजले खटाएको कुनै राजपिाङ्कीत िा  टीमा 

नायब वनरीक्षक दजावका प्रहरी  

- कमवचारीले इजाजतपि अरतगवत कुनै विरफोटक पदाथव उत्पादन गने, राख्ने, प्रयोग 
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गन,े वबिी गने, पररिहन गने िा पैठारी गने काम भरैहकेो कुनै ठाउुँ िा बोझ 

बाहकमा गई वनरीक्षण र  

- जाुँचबझु गनव र त्यहाुँ रहकेो कुनै विरफोटक पदाथवको नमनूा मलू्य वतरी वलन 
सक्नेछ । 

- नेपाली सेनाको वनयरिणमा रहकेो कुनै ठाउुँ िा बोझ बाहकमा िा त्यसको 
आसपासमा दफा ८ मा लेवखए बमोवजमको कुनै द ुवटना भएमा सरोकारिाला 

नेपाली सेनाका अवधकारीले सो द ुवटनाको कारणको जाुँचबझु गनुवपछव र सो 

बाहके अरयि त्यस्तो कुनै  

- द ुवटना भएमा प्रमखु वजल्ला अवधकारीले सो द ुवटनाको कारणको जाुँचबझु गनुव 

पदवछ । 

४२ वबरफोटक पदाथव वनयम, २०२० - विरफोटक पदाथवलाई उत्पादन गने, राख्ने, प्रयोग गने, वबिी गने, पररिहन गने र 
पैठारी गर्वने , पररिहन गने र पैठारी गने काममा वनयरिण .वनरीक्षण गने, 

खोजतलासी गने, कब्जा गने, रोक्का गने र हटाउने अवधकार तथा वगरफ्तार गन े

अवधकार  

४३ स्थानीय प्रर्शासन ऐन, २०२८ - वजल्लाको सामारय प्रर्शासन सञ्चालन गनवको लावग प्रत्येक वजल्लामा एउटा 
वजल्ला प्रर्शासन कायावलय रहने र  । सो कायावलयको प्रमखु प्रर्शासकीय 

अवधकारीको रूपमा काम समेत गने गरी प्रत्येक वजल्लामा एकजना प्रमखु वजल्ला 

अवधकारी रहने । 

- वजल्ला सरुक्षा सवमवतको अध्यक्षको भवुमका वनिावह गने । 

- कफ्युव लगाउन सक्ने । दङ्गाग्रस्त के्षि  ोवषत गनव सक्ने  

- वजल्ला स्तरका कायावलयहरू मावथ रेखदखे, वनयरिण र वनदरे्शन वदने  

- वजल्लामा र्शावरत, व्यिस्था र सरुक्षा कायम राख्ने, स्थानीय सरकारले सञ्चालन 

गरेका विकास कायवहरूमा सहयोग प-ुयाउने, वजल्लावभि रहकेो नेपाल सरकारको 

सबै सम्पवत्तको रेखदखे, सम्भार तथा ममवत गने, गराउने दावयत्ि । 

- वजल्लामा र्शावरत सरुक्षा कायम गने कामको लावग वजल्ला प्रहरी कायावलयले 
प्रमखु वजल्ला अवधकारीको प्रत्यक्षः वनयरिण र वनदरे्शनमा रही काम गनुव पनेछ  

- प्रमखु वजल्ला अवधकारीले वजल्ला प्रहरी कायावलय, ईलाका प्रहरी कायावलय र 

प्रहरी चौकी समते ठीक अिस्थामा रह े नरहकेो, प्रहरी कमवचारी र अवधकृत 

जिानहरूले काननू बमोवजम काम कारिाही गरे नगरेको भरने कुराको आिश्यक 

जाुँचबझु गने । 

- मदु्दा मावमला र पनुरािदेन सम्बरधी अवधकार 

- अम्मल खाई सािवजवनक स्थानमा बसेर लापरबाही साथ बोली वहड्ंने िा 
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जथाभािी गने व्यवक्तलाई प्रमखु वजल्ला अवधकारीले पिन लगाई अम्मलले 

नछाडेसम्म थरुन सक्नेछ र अम्मलले छाडेपवछ वनजलाई मौवखक नवसहत वदन र 

फेरर पवन सोही कसरू गरेमा वनजलाई पटकै वपच्छे बढीमा एक हजार रूपैयाुँसम्म 

जररिाना गनव सक्नेछ । 

- बेिाररसी मालसामान फेला परेमा प्रमखु वजल्ला अवधकारीले जाुँचबझु गदाव 

नेपाल सरकारलाई कुनै रकम वतनुव पने ठहररएको व्यवक्तको मालसामान भएमा सो 

कायाववरित गनव चावहने जवत मालसामान वबिी गरी सरकारी कोषमा दावखला गनुव 

पनेछ । 

- प्रमखु वजल्ला अवधकारीले बा , वचतिुा िा अरय वहसं्रक जनिारले आफ्ना 

वजल्लावभिका कुनै ठाउुँमा दःुख वदएको कुरा नगरपावलका िा गाउुँपावलकाले 

प्रवतिदेन गरेमा सो जनािरलाई मानव लगाई छाला एिं र्शरीरका अरय भाग 

सम्बवरधत िन कायावलयमा बुझाइवदन िा िन तथा भ–ूसंरक्षण मरिालयले वनदेर्शन 

वदए बमोवजम गनुव पदवछ । 

- कसैले कुनै मालसामान वबिी गदाव अनवुचत नाफा खाई नाजायज फाइदा उठाएमा 

त्यस्तो वििेतालाई खरीद वबिी भएको मालसामानको पररमाण र मोलको विचार 

गरी प्रमखु वजल्ला अवधकारीले एक हजार रूपैयाुँसम्म जररिाना िा तीन 

महीनासम्म कैद गनव िा दबैु सजाय गनव सक्ने। 

- प्रमखु वजल्ला अवधकारीले आफ्नो वजल्लावभिको सािवजवनक धारा, कुिा, 

पोखरी, पुँधेरो, पाटी पौिा, सत्तल धमवर्शाला, मवरदर, गफुा, पलु आवदको लगत 

वलई राख्नपुछव र भत्की वबग्री, नोक्सान ह न लागमेा त्यसको धनी, िाररस 

नगरपावलका िा गाउुँपावलका िा गठुी संस्थानद्वारा मरमत गनव लगाउन ुपदवछ । 

- सरकारी जग्गा सािवजवनक जग्गा िा सामदुावयक जग्गामा आफ्नो हक कायम नभै 

कसैले  र बनाउन ुह ुँदनै । कसैले त्यस्तो जग्गामा  र बनाएमा िा बनाउन प्रयत्न 

गरेमा प्रमखु वजल्ला अवधकारीले त्यस्तो व्यवक्तलाई  र बनाउन रोक्का गने 

आदरे्श वदन सक्नेछ 

- मानवसक सरतलुन गमुाएको कुनै व्यवक्तलाई वनयरिण नगरी त्यसै छाडा राखमेा 

कुनै व्यवक्त िा समाजलाई खतरा ह रछ भरने लागमेा प्रमखु वजल्ला अवधकारीले 

वनजको संरक्षक िा माथिर भए संरक्षक िा माथिर वजम्मा लगाउन ु पनेछ र 

संरक्षक िा माथिर नभए वनजलाई नवजकको अस्पतालमा राखी औषवध 

उपचारको व्यिस्था गनुव पनेछ । 

- कसैलाई कसैसुँगको नाताको प्रमाणपि चावहयो भनी प्रमखु वजल्ला अवधकारी 

समक्ष वनिदेन वदन आएमा प्रमखु वजल्ला अवधकारीले जाुँची बझुी ठीक ठहरेमा 

पाुँच रूपैयाुँ दस्तरु वलई आिश्यक प्रमाणपि वदन सक्नेछ । 
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- परम्परादवेख चवलआएको धावमवक पजूा आजा चलाउनु पने अिस्थामा बाहके 

बदु्ध जयरती, कृरण जरमाष्टमी, महावर्शिरािी, रामनिमी र एकादर्शीको पिवको वदन 

िा नेपाल सरकारले नेपाल राजपिमा सचूना प्रकावर्शत गरी पर्शपुंक्षी िध गनव मनाई 

गरी तोवकवदएको धावमवक स्थलमा कसैले पर्शपुरछीको िध गरेमा प्रमखु वजल्ला 

अवधकारीले वनजलाई पाुँचसय रूपैयाुँसम्म जररबाना गनव सक्नेछ र प्रमखु वजल्ला 

अवधकारीको त्यस्तो जररबानाको आदरे्श उपर पनुरािदेन लाग्नेछैन  

- सडकमा छाडा  गाइिस्त ु िस्तलुाई सम्बवरधत नगरपावलकाले पिी नथनुेको 
अिस्थामा प्रमखु वजल्ला अवधकारीले त्यस्तो गाई िस्तुलाई पिी वललाम गने । 

- सािवजवनक सम्पवत्तको अवभलेख व्यिवस्थत गने । 

४४ सर्शस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ - मदु्दाको सनुिुाइको िममा कुनै साक्षीबाट केही बझु्न ुपने दखेमेा सर्शस्त्रप्रहरी विर्शेष 
अदालतले त्यस्तो साक्षीलाई समाव्हान जारी गरी बझु्न सक्नेछ । 

तर बझु्न ुपने साक्षीलाई बोलाउुँदा अनािश्यक वढलाई िा खचव ह ने िाअसवुिधा 

ह ने सर्शस्त्र प्रहरी विर्शषे अदालतलाई लागेमा बरद सिाल गरी साक्षी रहकेो िा 

बसेको वजल्लाको प्रमखु वजल्ला अवधकारीले साक्षी बझुी पठाउने गरी 

सर्शस्त्रप्रहरी विर्शेष अदालतले आदरे्श गनव सक्नेछ । 

४५ सर्शस्त्र प्रहरी वनयमािली, २०७२ 

४६ सािवजवनक सरुक्षा ऐन, २०४६ 

 

- नेपालको सािवभौमसत्ता, भौगोवलक अखण्डता िा सािवजवनक र्शावरत र 

व्यिस्थामा तत्काल खलल पनव सक्ने कुनै काम कुरा गनवबाट कुनै व्यवक्तलाई रोक्नु 

पने उवचत र पयावप्त आधार भएमा प्रमखु वजल्ला अवधकारीले वनजलाई कुनै खास 

अिवधसम्म कुनै खास ठाउुँमा नजरबरद राख्ने आदरे्श जारी गनव सक्नेछ । 

- स्थानहदको आदरे्श जारी गने । 

४७ संस्था दताव ऐन, २०३४ 

 

- संस्था दताव गने  आदरे्श वदने।नविकरण गने । 

- संस्थाको कुनै सदस्य िा कमवचारी लगायत कुनै व्यवक्तले संस्थाको विधान विरुद्ध 

संस्थाको कुनै सम्पवत्त दरुुपयोग गरेमा, कब्जा गरेमा िा रोक्का राखमेा त्यस्तो 

सम्पवत्त दरुुपयोग गने, कब्जा िा रोक्का राख्नेबाट वलई संस्थालाई वफताव बझुाई 

वदन सक्नेछ  

- संस्थाको उद्दशे्यहरुमा हरेफेर 

- आिश्यक दखेेमा संस्थाको वहसाब आफूले  

- वनयकु्त गरेको कुनै अवधकृतद्वारा जाुँच गराउन सक्नेछ ।वहसाब जाुँच गराए िापत 

वहसाब जाुँचबाट दवेखन आएको संस्थाको मौज्दात रकमको सयकडा तीन 

प्रवतर्शतमा नबढाइ आफूले वनधावररत गरेको दस्तरू असलू गरी वलन सक्नेछ । 

- दताव नगराई संस्था स्थापना गरेमा त्यस्ता संस्थाका प्रिरध सवमवतका 

सदस्यहरुलाई जनही दईु हजार रुपैयाुँसम्म जरीिाना गनव सक्नेछ । 

४८ संस्था दताव वनयमािली, २०३४ 
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४९ सरु्शासन (व्यिस्थापन तथा 

संचालन) ऐन, २०६४ 

- वजल्लावभिका सरकारी सेिा प्रदायक वनकायहरुको काम कारबाहीको अनगुमन र 

मलू्याङ्कन गरी सािवजवनक सेिा वितरण प्रणालीलाई बढी व्यिवस्थत र 

प्रभािकारी बनाउन वजल्ला अनगुमन तथा मलू्याङ्कन सवमवतको संयोजक को 

रुपमा  कायवगने । 

- अदालत र रक्षा सम्बरधी वनकाय बाहके अरय वजल्लावस्थत कायावलय तथा 

विकास आयोजनाको िषवमा एकपटक सम्बवरधत वजल्लाको प्रमखु वजल्ला 

अवधकारीले वनरीक्षण गनुव पनेछ । 

५० सरु्शासन (व्यिस्थापन तथा 

संचालन) वनयमािली, २०६५ 

५१ वर्शक्षा ऐन २०२८ - वजल्ला वर्शक्षा सवमवतको सदस्यको भवुमका 

- यस ऐन बमोवजम सजाय ह ने कसरु सम्िरधी मदु्वामा कारिाही र वकनारा गने । 

५२ वर्शक्षा वनयािली २०५९ - वजल्ला अनौपचाररक वर्शक्षा सवमवतको सदस्य 

- माध्यवमक वर्शक्षा उत्तीणव परीक्षा समरिय सवमवतको अध्यक्षता 

- िवृत्त वसफाररस सवमवतको अध्यक्षता 

- विद्यालयको सम्पवत्त सरुक्षा सवमवतको अध्यक्षता 

- प्रमाणपि छानविन सवमवतको अध्यक्षता 

५४ सचूनाको हकसम्बरधी ऐन, २०६४ - Pro active Disclosure 

- सचूना अवधकारीको व्यिस्था 

- सचूना अवधकारीहरुको वनयवमत िठैक 

 

५५ सचूनाको हकसम्बरधी वनयमािली, 

२०६५ 

५६ सिारी तथा यातायात व्यिस्था ऐन, 

२०४९ 

- कुनै सिारी द ुवटना भएमा द ुवटना ह ने विवत्तकै त्यस्तो सिारी साधनको धनी िा 
व्यस्थापकले द ुवटनास्थल रहकेो वजल्लाको प्रमखु वजल्ला अवधकारी समक्ष 

बीमाको प्रमाणपि र बीमालेख बझुाउन ुपनेछ । 

- प्रमखु वजल्ला अवधकारीले यस पररच्छेद बमोवजमको  

- बीमाको रकम द ुवटनाबाट मतृ्य ु भएको अिस्थामा द ुवटना भएको एक्काइस 

वदनवभि मतृकको हकिालालाई र अरय अिस्थामा तीन मवहनावभि सम्बवरधत 

व्यवक्तलाई  

- सम्बवरधत सिारी धनी िा व्यिस्थापकको रोहिरमा वबमकबाट उपलब्ध गराइवदन ु
पनेछ । 

५७ सिारी तथा यातायात व्यिस्था 

वनयमािली, २०५४ 

५८ होटेल व्यिस्था तथा मवदराको 

वबिी वितरण (वनयरिण) ऐन, 

- ऐनमा उल्लेवखत व्यिस्था उल्लं न गने होटेल िा पसलको मावलक िा अरय कुनै 

व्यवक्तलाई  बढीमा ३ महीनासम्म कैद िा पच्चीस हजार रुपैयाुँसम्म जररिाना िा 

दिु ैसजाय गनव सक्नेछ । 
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२०२३ 

५९ होटेल व्यिस्था तथा मवदराको 

वबिी वितरण (अवधकारी तोक्ने) 

वनयमहरु, २०२४ 

              प्रकार्शकः 

                                                    नेपाल सरकार 

                                                     गहृ मरिालय 

                   जिल्ला प्रशासन कायायलय, िुम्ला 
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