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         नेपाल सरकार 

          गृह मन्रालय 

                                                              जिल्ला प्रशासन  कायायलय, िुम्ला 

          २०७८ काजतयक 

           प्रमुि 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 वजम्मेिार 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 

राख्न ुपन ेर प्रत्येक ३/३ मवहनामा सािवजावनक गनुवपन ेकाननूी व्यिस्था गरेको छ । सोही अनसुार वजल्ला प्रर्शासन कायावलय, जमु्लाबाट 

२०७८ श्रािण ०१ गते दवेख असोज मसारतसम्म सम्पादन भएका कायवहरुलाई अद्यािवधक गरी यो स्ित: प्रकार्शन (Proactive 

Disclosure) प्रकार्शन गररएको छ । यसिाट वजल्ला प्रर्शासन कायावलयले उक्त अिवधमा सम्पादन गरेका वियाकलापहरूको सचूनाका 

बारेमा आम नागररक तथा सरोकारिालाहरुको सहज पह ुँच अवभिवृद्ध ह नछे । राज्यबाट प्राप्त ह न े सेिा सवुिधाहरु सबै जनतालाई सरल र 

सहज रुपमा पारदर्शी ढंगिाट उपलब्ध गराउन ेतथा उपलब्ध सेिाहरुका िारेमा आम सरोकारिाला व्यवक्त तथा वनकायलाई स-ुसवूचत गनव 

यस कायावलयका अवतररक्त जमु्ला वजल्ला वस्थत सबै सािवजावनक वनकायहरुबाट सचूनाको हक सम्िरधी ऐन अनसुार स्वत:प्रकाशन 

(Proactive Disclosure ) लाई वनयवमत गन ेकायवमा सम्िवरधत वनकायहरुसंग समरिय र सहकायव गरी नागररकको सचूनाको हक 

स्थावपत गनवका लावग वजल्ला प्रर्शासन कायावलय, जमु्लाको अग्रसरता र प्रवतिद्धता रहकेो छ । 

अन््यमा, आगामी वदनमा यस कायावलयबाट ह न े सेिा प्रिाहलाई अझ सहज, सरल र पह ुँचयोग्य बनाई गणुस्तरीय सेिा प्रिाह गन े 

सम्िरधमा पषृ्ठपोषण प्राप्त गन ेअपके्षा सवहत यस जिल्ला प्रशासन कायायलय, िुम्लामा कायवरत सम्पणूव कमवचारीहरू एिं प्रवतिेदन तयारी 

कायवमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न कमवचारीलाई धरयिाद वदन चाहारछु ।  

 

 

           २०७८, काजतयक १० 
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                        जिल्ला प्रशासन कायायलय, िुम्लाको सेवाग्राहीहरूसगँ जवशेष अनुरोध ! 

१) वजल्ला प्रर्शासन कारवयालयबाट सेिा वलन आउने सेिाग्राही आफ्नो कामको लावग आफै आउन ुहोला ।  

२) वजल्ला प्रर्शासन कायावलयको कामका लावग भनी कोही कसैलाई वचरन िा भनसनु  गराउन पदनै । 

३) वजल्ला प्रर्शासन कायावलयबाट प्रदान गररन ेकुन ैपवन सेिा िापत सेिाग्राहीले तोवकएको र्शलु्क बाहके अरू कुनै पवन अवतररक्त 

र्शलु्क वतनुव पदनै । 

४) वजल्ला प्रर्शासन कायावलयका कमवचारीहरूसुँग राम्रो सम्बरध छ भनी हामी काम वमलाई वदरछॏ भरने व्यवक्तहरूको विश्वास नगनुव 

होला  । यवद कसैले त्यस्तो गरेको थाहा पाएमा कायावलयका सचूना अवधकारीलाई सचूना वदनहुोला । 

५) यस कायावलयमा सेिा वलन आउुँदा कामसुँग सम्बवरधत कागजातहरू असम्बवरधत व्यवक्तलाई नवदनहुोला ।  

६) वजल्ला प्रर्शासन कायावलयका कमवचारीहरू काननू बमोवजम तपाईको सेिा गनव हरदम प्रयत्नर्शील छौ । तपाईको सरतषु्टी नै 

हाम्रो सरतुष्टी हो । 

७) जेष्ठ नागररक, अपांग, अर्शक्त र विपरनहरूका लावग  प्राथवमकता प्राप्त सेिा उपलब्ध ह रछ । त्यसको लावग नागररक सहायता 

कक्ष तथा भटेघाट कक्षमा सम्पकव  राख्न ुहोला । 

८) यस कायावलयबाट वदने सेिा सम्बरधी कुन ैजानकारी चावहएमा सहायता कक्षमा सम्पकव  गनुव होला । 

९) कायावलयको सेिा सम्बरधी यस कायावलयको Facebook Page , वजल्ला प्रर्शासन कायावलय, जमु्ला र Website –  

daojumla.moha.gov.np मा लगइन गरी सेिा वलन सक्नहु नेछ ।  

१०) कायावलयको काम सम्बरधमा कुनै  गनुासो भएमा यस कायावलयको फोन न.ं ०८७ ५२०१८०,  सचूना अवधकारी ( 

९८५८३२०३८०) सुँग वसधै सम्पकव  गनव सक्न ुह नछे । 

       कायायलयको कामसगँ सम्बजन्धत पराचार, गुनासो भएमा,  ना.प्र.नं. कायायलयको अजभलेिसगँ जभडान गनुय परेमा,   

       कायायलयको ईमेल ठेगाना daojumla@gmail.com मा पठाउन सक्नु हुनेछ । 

१. जिल्ला प्रशासन कायायलय, िुम्लाको स्वरूप र प्रकृजतः 

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

स्थापना गरी उक्त कायावलयको कायव संचालन गनव िडाहावकमको रूपमा श्री राजेरर 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 गने वजम्मेिारीका साथ वनररतर रूपमा संचालन ह ुँद ैआएको 

छ । मखू्यतया यस कायावलयले नपेाल सरकार कायवविभाजन वनयमािली, २०७४ ले वनवदवष्ट गरेका गहृ प्रर्शासन सम्बरधी अवधकार क्षेि वभि 

रहरे काम गद ैआएको छ । जसमा संघ, प्रदरे्श, स्थानीय तहहरूिीच समरिय र सरुक्षा प्रिरध, अपराध वनयरिण, दवैनक रूपमा वनयमानसुार 

नागररकता तथा राहदानी वितरण, हातहवतयार तथा खरखजाना, सािवजावनक सम्पवतको संरक्षण, अपराध  वनयरिण, लाग ुअॏषधको वनयरिण 

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

अवनयवमतता र भष्टाचार वनयरिण, सरकारी सिारी साधनको समवुचत प्रयोगको व्यिस्था, समाजमा रहकेा कुरीवत, कुप्रथा, कुसंस्कार (जस्तै 

िालवििाह, मानि बेचविखन, छाउ (छुई) प्रथा) को उरमलून सम्बरधी जनचतेना फैलाउन ेर अरय आकवस्मक सम्पणूव कायवहरू सम्पादन गद ै

आएको छ । 
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२.  जिल्ला प्रशासन कायायलय, िुम्लाको काम कतयव्य, अजधकार : 

- वजल्लामा र्शावरत  सरुक्षा र सवु्यिस्था कायम राख्न े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 अनसुरधान सम्िरधी कायव, 

- सरु्शासन/सािवजावनक सेिा प्रिाह सम्िरधी कायव , 

- सिारी साधन सञ्चालन सम्िरधी काननूको कायावरियन सम्िरधी कायव, 

- लाग ूऔषध वनयरिण तथा अिैध घरेलु 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, 

- 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 नपेाल सरकारको सबै सम्पत्तीको रेखदखे, सम्भार तथा ममवत सम्िरधी कायव, 

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

- स्थानीय तहसंगको समरियमा वजल्ला वभि बजार अनगुमन, वनयमन तथा वनयरिण,अत्यािश्यक िस्तु तथा सेिाको 

आपवूतव व्यिस्थापन सम्िरधी कायव, 

- द्वरद्व प्रभावितको पवहचान तथा राहत वितरण सम्िरधी कायव, 

- वजल्ला स्तरमा नपेाल 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 घर बनाएमा रोक्का गने र भत्काउन ेसम्िरधी कायव, । 

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

- नेपाल सरकार र गहृ मरिालयबाट वनदवेर्शत अरय कायवहरु । 
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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.प्र ररक्त  

२ सहायक प्रमखु वजल्ला अवधकारी 

(रा.प.द्व.) 

१ १  

३ प्रर्शासकीय अवधकृत/स.प्र.वज.अ. 

(रा.प.त.ृ) 

२ १ १ ररक्त 

४ नायब सवु्बा ५ ५  

५ लेखापाल १ १  

६ कम््यटुर अपरेटर २ २ २ करार  

७ खररदार ३ ३  

८ हलुका सिारी चालक १ १  

९ कायावलय सहयोगी ६ ६  

 जम्मा २२ १९  

 

 

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

  ४.१. शाजन्त सरुक्षा तथा स-ु व्यवस्था सम्बन्धी कायय : 

 र्शावरत सरुक्षा कायम गने, 

 सामावजक अपराध रयवूनकरणका लावग समदुाय स्तरमा सचतेीकरण गने, 

 सरुक्षा वनकायहरूको पररचालन गने, 

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

  ४.२. स्थानीय प्रशासन सम्बन्धी कायय : 

 संघ 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 । 
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 छापाखाना दताव गन े। 

 पाररिाररक वििरण प्रमावणत गने । 

 नाता प्रमावणत गने । 

४.३. राहदानी सम्बन्धी कायय : 

 राहदानी सम्बरधी फाराम संकलन गने, 

 रुत सेिा अवभलेख प्रमावणत गने, 

 राहदानी वितरण गन,े 

 MRP को वििरण संर्शोधन गन,े 

 

 

 

४.४. नागररकता सम्बन्धी कायय : 

 िंर्शजको आधारमा नागररकताको प्रमाण–पि वितरण गन,े 

 िैिावहक अंगीकृत नागररकताको प्रमाण–पि वितरण गने, 

 नागररताको प्रमाण– पिको प्रवतवलवप वितरण गन,े 

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

४.५. अधयन्याजयक कायय : 

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

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

वनणवय गन े। 

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

वनणवय गन े। 

 गनुासो िा ठाडो उजरुी सरुने ।  

४.६. बिार अनुगमन / उपभोक्ता जहत सम्बन्धी कायय : 

 दवैनक उपभोग्य िस्तु तथा सेिाको सहज आपवुतव, पुँह च तथा गणुस्तर सवुनवश्चत गनवका 

लावग स्थानीय सरकारसुँगको सहकायवमा बजार अनगुमन तथा वनयमन गने । 

 उपभोक्ता वहत संरक्षणका लावग सचेतीकरण गने । 

४.७. जवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायय:  
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 वजल्ला विपद ्व्यिस्थापन सवमवतको बैठक सञ्चालन तथा व्यिस्थापन गन,े 

 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 गन े। 

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 अनसुारका 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 गन,े 

  सरकारी वनकायबाट ह न ेसािवजावनक सेिा प्रिाहको अनगुमन गन,े 

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

वनकायबाट प्राप्त वनदरे्शन अनसुार कायव गने तथा प्रवतिेदन गने । 

 

   ५. जिल्ला प्रशासन कायायलय िुम्लाबाट सम्पाजदत मूख्य काययहरू : 

क्र.सं

. 

सम्पादन गरेको काम                     २०७८ श्रावण  देजि असोिसम्म 

२०७८ श्रावण २०७८ भादै २०७८ असोि िम्मा 

१ नागररकता 

वितरण 

बंर्शज म.   प.ू म.   प.ू म.   प.ू  

१६६ १४२ २७९ ३६१ ७२ ७२ १०९२ 

बैबावहक अवंगकृत        

प्रवतवलवप (संर्शोधन 

सवहत) 

९ १८ २० ४३ १२ १२ ११४ 

प्रवतवलवप ९४ ६५ १२२ ८० ४६ ५२ ४५९ 

नाबालक पररचय पि  २ १ ४५ ५८  १  

१०७ 

नागररकता रद्द  २  २   ४ 

२ राहदानी वसफारीस सामारय वितरण 

(कायावलयबाट) 

८ २४ १० ३२ ९ १४ ९७ 

रुत सेिा (वसफारीस) १२ ८२ २२ ४२ ७ ४० २०५ 

३ प्रमावणत/वसफाररस  आवदिासी/जनजाती ८ २५ ८ ४१ 
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दवलत  ५ ५९ २३ ८७ 

पेरसन सम्बरधीत १ ०  १ 

वपछवडएको  ३ ८ ७ १८ 

अरय ११   ११ 

४ रावरिय पररचय पि दताव १६१ १६८ ५० ३७९ 

५ कायावलयमा वनिदेन/मौवखक िा फोन माफव त १०१२ ९५ ८९ ११९६ 

६ संस्था दताव/ कायवक्षिे विस्तार २ ४ २ ८ 

७ संस्था निीकरण  ६ ३ ९ 

८ संस्थाको विधान संर्शोधन - - - - 

९ हातहवतयार वजल्ला वभिको निीकरण - - - - 

१० सािवजवनक अपराध र सािवजवनक र्शावरत 

विरूद्धका कसरु सम्बरधी मदु्धा दताव 

- - २ २ 

११ सािवजवनक अपराध र सािवजवनक र्शावरत 

विरूद्धका कसरु सम्बरधी मदु्धा फछौट 

- - १ - 

१२ बजार अनगुमन  १ ३ ४ 

१३ विपद ्राहत वितरण ११२०००। ८६०००० ५००००० १४७२००० 

१४  

वजल्ला सरुक्षा सवमवत ७ ३ २ १२ 

विपद ्व्यिस्थापन सवमवत १ १ - २ 

           DCCMC ६ ९ ३ १८ 

कायावलय प्रमखु १ १ १ ३ 

सचुना अवधकारी  - १  

समरिय बैठक १ १ १ ३ 

विविध   -  

१५ रािस्व 

राहदानी १४०००। १६००००। ११५०००।- २८९००० 

संघसंस्था दताव,नविकरण २०००। ६५००। २५०० ११००० 

रयावयक दण्ड जररिाना - - ४००० ४००० 

धरौटी -  २५०० २५०० 

१६ वजल्ला वनिावचन कायावलयबाट यस 

कायावलयमा खवटइ फोटो सवहतको मतदाता 

नामािली संकलन  

 १६८ २८ १९६ 
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       ६.जिल्ला प्रशासन कायायलय, िुम्लामा रहेका फाँट र जिम्मेवार अजधकारी : 

जस.नं. शािाको नाम जिम्मेवार अजधकारी सम्पकय  न. 

१ समग्र सेिा प्रिाह तथा गनुासो व्यिस्थापन स.प्र.वज.अ. नरदराम चौलागाइव ९८५८३२०३८० 

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

३ नागररकता तथा प्रवतवलवप फाुँट ना.स.ु सरुत वगरी  

खररदारः नर बहादरु बढुा 

९८६०८६०२५७ 

 

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

५ कायवसम्पादन सम्झौता प्रवतिदेन फाुँट ना.स.ु सरुत वगरी  ९८६०८६०२५७ 

६  विपद,् वजरसी तथा अवभलेख व्यिस्थापन फाुँट ना.स.ुकविदत्त रयौपान े ९८५८३२०३०१ 

७  सचूना/प्रविवध फाुँट क.अ. हररकृरण महत  

क.अ. जनक वसंह 

९८४३९४६८६१ 

९८४२६७३२५५ 

८ आवथवक प्रर्शासन  फाुँट लेखापाल मन प्रसाद खिी ९८५८३२०६३४ 

  

७. सेवा प्राप्त गनय ला्ने दस्तुर र अवजध : 

जस.नं. प्रदान गररने सेवा ला्ने दस्तुर रु ला्ने 

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 अंवगकृत 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 – तुरुरत  

७ गनुासो िा ठाडो उजरुी १०/– को वटकट  यथार्शीघ्र  
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८ नाम,थर उमेर आवद प्रमावणत १०/–  को वटकट  प्रविया 

पगुेकै वदन 

 

९ नािालकको उमरे प्रमावणत १०/–  को वटकट  प्रविया 

पगुेकै वदन 

 

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 
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२४ अवख्तयार दरुुपयोग सम्िरधी मदु्दा १०/– को वटकट यथार्शीघ्र  

२५ अरय मदु्दा १०/– को वटकट  यथावर्शघ्र  

२६ वतब्बतीयन र्शरणाथी 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 एिं सचूनाको हक  सम्िरधी ऐन, २०६४ लगाएत 

प्रचवलत काननू बमोवजम । 

ि) जनणयय गने अजधकारी : 

 प्रमखु वजल्ला अवधकारी । 

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

९. जिल्ला प्रशासन कायायलयले सम्पादन गरेको कामको जववरण: 

१.जडजिटल नागररक बडापरद्वारा सेवा प्रवाह सम्बन्धी िानकारीः-  

वजल्ला प्रर्शासन कायावलय, जमु्लाले सेिा वदन ेप्रवकया,समय,र्शलु्क र सेिाको वकवसमका िारेमा सेिाग्राहीले आफै जानकारी वलन सक्न ेगरी खस 

भाषामा रेकडव गररएको विद्मतुीय नागररक बडापि माफव त सेिा प्रिाह सम्बरधी जानकारी प्रदान गन ेगररएको छ । कायावलयका कमवचारीहरूको 

वििरण, सचून अवधकारीको नाम पद, र्शाखा तथा फाुँटको जानकारी वडवजटल बडापि बाटै सेिाग्राहीले बझु्न सक्न ेभएका छन ्। सेिाग्राहीलाइव 

कायावलयबाट प्रदान गररने सेिा प्रिाह सम्बरधी सचूना पह ुँच अवभिवृद्ध भएको छ । सेिालाइव वछटो, छररतो बनाउन अरय सरकारी कायावलयलाइव 

विद्मतुीय नागररक बडापि कायावरियन गरी सेिामा पह ुँच अवभिवृद्ध गने वनदरे्शन वदइएको छ । जसबाट वजल्लामा सािवजवनक सेिा प्रिाहमा वछटो, 

छररतो र पह ुँचगम्य ह न मद्दत पगु्न ेदवेखरछ ।  
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२. सजवधान जदवसमा बिार सरसफार्य तथा  जनिामती सेवा जदवसमा वृक्षा रोपण  काययक्रमः- 

वमवत २०७८/०६/०३ गतेका वदन परेको संविधान वदिस श्रीमान ्प्रमखु वजल्ला अवधकारी श्री वबजया कुमारी प्रसाइवज्यकूो अध्यक्षतामा सरकारी 

कायावलयको प्रमखु, नपेाल प्रहरी, सर्शस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नेपाली सेना र चरदननाथ न.पा उपवस्थतमा जमु्ला बजार सरसफाइ गरी संविधान वदिस  

मनाइएको छ ।  
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निजामती सेवा निवस 

वमवत २०७८/०५/२२ गतेका वदन परेको वनजामती सेिा वदिस श्रीमान ् प्रमखु वजल्ला अवधकारी श्री वबजया कुमारी प्रसाइवज्यकूो अध्यक्षतामा 

वजल्ला प्रर्शासन कायावलय पररसरमा कमवचारी उपवस्थतमा  िकृ्षा रोपण गरी वनजामती सेिा वदिस  मनाइएको छ ।  

 

 

 

 

 

 

मास्क बैक  

कोवभड-१९ को महमारीलाइव मध्यनजर गदै नपेाल मास्क अवभयनको जमु्ला वजल्लाको कृरण मवरदरमा मास्क बैक स्थापना गरी ह नलेे मास्क 

वदनहुोस नह नेले मास्क वलनहुोस  
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बिार अनगुमन  

नागररकको संबैधावनक मौवलक हकको संरक्षण गद ैप्रचवलत काननु बमोवजम उपभोक्ताको वहत संरक्षण गरी दवैनक 

उपभोग्य ह ने िस्त ुतथा सेिाको सहज आपवुतव, पुँह च तथा गणुस्तरी िस्त ुतथा सेिामा आम उपभोक्ताको अवधकार 

सवुनवश्चत गद ैबजारको वनयवमत अनगुमन गररद ै।  
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बिार अनगुमन पश्चात अिाम ब बस्तु नट ग गररदै  

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

सहकायवमा बजार अनुगमन अश्चात नागररक समाज, संचारिमीको रोहिरमा  अखाद्म िस्त ुनष्ट गररद ै । 
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रािमागय अवरूध  

कणावली राजमावग, नाग्म मगु ु राजमावग, उथचुौथार खाली कृवष सडक लगायतका सडक बढी पवहरोका कारण अिरूध सडक खलुाइ यातायात 

संचालन गररयो ।  
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४. बाढी पजहरोबाट मृ्यु भएकोलार्य राहत जवतरण  

 

बवढ पवहरोबाट मतृ्य ु भएको पातारासी गा.पा र तातोपानी गा.पा मतृ्यकुा घर पररिारलाइव श्रीमान ् प्रमखु वजल्ला अवधकारी श्री वबजया कुमारी 

प्रसाइवज्यकूो संयोजकत्ि तथा सबै सरुक्षा वनकायका प्रमखुहरूको सहभावगतामा तातोपानी गा.पा र पातारासी गा.पा का अध्यक्षज्यकूो उपवस्थत भइव 

राहत वितरण गनुव भएको वथयो ।   

 

 
 

५. सरुक्षा, जवपद्  तथा उपभोक्ता जहत सम्बन्धी अन्य बैठकहरू सम्पन्नः- 

तेस्रो िमैावसक अिवधमा वजल्ला विपद ्व्यिस्थापन सवमवतका ३ िटा बैठक, वजल्ला सरुक्षा सवमवतको ४ िटा बैठक, कायावलय प्रमखुहरूको ४ 

िटा बैठक, सचूना अवधकारीहरूको १ िटा बैठक, वजल्ला खाद्म तथा आपवुतव व्यिस्थापन सवमवतको १ िटा बैठक, समसामवयक विषयसुँग 

सम्बवरधत २५ िटा बैठक सम्परन भएका छन ्। यस्तै विपद ्पिूव तयारी तथा प्रवतकायव योजना,२०७७ को पररमाजवन र अनमुोदन, जोवखमयकु्त बस्ती 

स्थानारतरण, IEE तथा EIA गरेर माि विकास वनमावण कायव संचालन गन े जस्ता महत्िपणूव वनणवयहरू विपद ् व्यिस्थापन सवमवतका विवभरन 

बैठकहरूबाट पाररत गररएको वथयो ।  

६. कोरोना सकंमणको अवस्था न्यून रहेकोः- 

जमु्ला वजल्लामा माघ,फागनु र चतै मवहना दवेख यता कोरोना संिवमतको संख्या वदन प्रवत वदन कोरोना  संिवमतको संख्यामा थपघट भएता पवन 

माघ मवहना यता जमु्लामा संविय कोवभड-१९ का विरामीहरूको संख्यामा कमी आउद ै गदाव हाल एिं चैत मसारत सम्म जमु्लाका संविय 

संिवमतको संख्याको तथयांक रयनू रहकेो छ ।  चैत मसारत सम्म कोरोना संिवमतहरू थवपन ेर वनको भइव घर फकव ने िम जारी छ ।  
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१२. जिल्ला जस्थत सरकारी कायायलयहरूको अनुगमन 

वजल्ला वस्थत सरकारी कायावलयहरूको छड्के हावजरी अनगुमन समेत गररएको वथयो भन ेअवधकांर्श कायावलयहरूका कमवचारीहरूले वनयवमत 

हावजरी गने गरेको पाइवएको वथयो भने केही कायावलयका कायावलय प्रमखुहरू नै विना काज विदामा बसेको भेवटएकोले त्यस्ता कायावलयका 

प्रमखुहरूलाइव स्पवष्टकरण समते सोवधएको वथयो । सरकारी कायावलयहरूले प्रदान गने सेिा  प्रिाहलाइव पारदवर्शवता, जिाफदवेहता र सरु्शासनको 

विषयमा श्रीमान ्प्र.वज.अ. वबजया कुमारी प्रसाइवले वनरीक्षण पश्चात वलवखत तथा मौवखक रूपमा सझुाि समेत प्रदान गनुव भएको वथयो ।  

 

१३. जवजभन्न कायययोिना तथा काययजवजध जनमायण र कायायन्वयन 

गहृ प्रर्शासन सधुार कायवयोजना तथा श्रीमान गहृ सवचि ज्य ुर प्रमखु वजल्ला अवधकारीज्य ूबीच भएको कायवसम्पादन सम्झौता बमोवजम वजल्लामा 

अपराध वनयरिण र र्शावरत सरुक्षा, सरु्शासन र सेिा प्रिाह, सामावजक सधुार र रुपारतरण, समरिय र सहजीकरण, विपद ्व्यिस्थापन तथा सदाचार र 

आवथवक अनरु्शासनलाइव चसु्त र प्रभािकारी बनाउन विवभरन कायवयोजना र कायवविवधहरु वनमावण गरी कायावरियनमा ल्याइएको छ । यसरी 

कायावरियनमा ल्याइएका कायवयोजनाहरुमा एकीकृत वजल्ला सरुक्षा कायवयोजना २०७८, लाग ु औषध वनयरिण कायवयोजना २०७८, मवदरा 

वनयरिण कायवयोजना २०७८, वजल्ला प्रर्शासन सधुार कायवयोजना २०७८, विपद ् पिुव तयारी तथा प्रवत कायवयोजना २०७८, राजमागव सरुक्षा 

कायवयोजना २०७८, मनसनु पिूव तयारी तथा प्रवतकायव योजना २०७८ चाडपि सरुक्षा योजना २०७८ कायवरियनमा रहकेा छन ्।  

१४. सेवाग्राही सन्तुट गी फाराम 

 वजल्ला प्रर्शासन कायावलय, जमु्लाबाट सािवजवनक सेिाप्रिाह सम्बरधी सेिाहरू वछटो,छररतो र सहजताका विषयमा सेिाग्राहीको अवभमत 

बझु्नका लावग सेिाग्राही सरतषु्टी फाराम भने गररएको छ । सेिाग्राहीले कायावलयमाबाट सेिा वलदा िा सोधपछु गदाव कमवचारीको व्यिहार , समय 

पालना , कायव चसु्तता र फरक क्षमता भएका व्यवक्तलाइव सेिा गन ेतररकाका विषयमा अवभमत बझु्न ेगररएको छ । सेिाग्राहीले भरेको अवभमतको 

आधारमा सेिा प्रिाहलाइव चसु्त राख्ने गररनकुा साथै सेिाग्राहीको गनुासो समयमै सम्बोधन गनव सहज भएको हो । यस्तै वजल्ला प्रर्शासन कायावलय, 

जमु्लाबाट साउन मवहनामा १०० जना, भद ैमवहनामा ३०० जना र असोज मवहनामा २०० जनाले सेिाग्राही सरतवुरत फाराम भरेका छन ्। सेिाग्राही 

सरतुष्टी फाराम भन ेअवधकांर्शले प्रर्शासनको सेिा सरतोषजनक रहकेो जनाएका छन ्। 
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१३.जिल्ला प्रशासन कायायलयसगं सम्वजन्धत ऐन, कानून तथा प्रमुि जिल्ला अजधकारीको भजूमका : 

जस.न ऐन / जनयमावली प्रमुि  जिम्मेवारी 

१ अवख्तयार दरुुपयोग अनसुरधान आयोग 

वनयमािली, २०५९ 

- अवधकार प्रत्यायोजन भए अनसुारको अवधकार कायावरियन गन े। 

२ अध्यागमन ऐन, २०४९ - अवधकार प्रत्यायोजन भए अनसुारको अवधकार कायावरियन गन े। 

३ अध्यागमन वनयमािली, २०५१ - अवधकार प्रत्यायोजन भए अनसुारको अवधकार कायावरियन गन े। 

४ उमेर, नाम र जात सच्याउने वनयमहरु, 

२०१७ 

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

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

- वनयरिकलाई फैसलाको नक्कल सवहत पठाउने । 

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

साक्षीहरु उपवस्थत गराउन,े  

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

काननू बमोवजम वजल्ला अदालतलाई भए सरहको अवधकार ह नछे । 

५ उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ -अवधकार प्रत्यायोजन भएअनसुार कायावरियन गन े। 

६ 

 

कारागार ऐन, २०१९ - वजल्लाको कारागारको प्रर्शासन एिं सो सम्बरधी अरय सबै व्यिस्थाको सामारय रेखदखे गन े

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 गन ेअवधकार प्रवजअमा रहने । 

७ कारागार वनयमािली, २०२० - बदमासी गरे बापत गोलघरमा रावखने कैदीको जनाउ  जेलरले प्रमखु वजल्ला अवधकारीलाई 

तुरुरतै गराउन े   

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 पन े। 

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

सम्बवरधत प्रमखु वजल्ला अवधकारीबाट वनकासा भए बमोवजम आिश्यक बाटो खचव वदइनछे 

। 

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

- कारागार कैदी िा थनुिुालाई आए गएको वचठ्ठीपि जेलरले सेंसर गदाव दरे्श लाई हावनकारक 

प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष कुन ै वकवसमको संकेत वचरह र सािवजवनक वहत बाहके कुनै संगठन गन े

विचार दर्शावएको वचठी पिपविका जफत गरी कारिाईको वनवमत्त सम्बवरधत प्रमखु वजल्ला 
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अवधकारी समक्ष पेर्श गनुव पन े। 

- कैदको सजाय छोट्याउन जेलरले पेर्श गरेको रायमावथ विचार गरी उपयकु्त दखेमेा वजल्ला 

प्रमखु अवधकारीले आफ्नो रायसाथ कारागार व्यिस्थापन विभागमा पठाउन ुपन े। 

- कारागारमा रहकेा कैदी िा थनुिुाहरुलाई असल 

मनोिवृत्त तफव  उरमखु गराउन ेवकवसमको प्रवर्शक्षण योग्य व्यवक्तहरुबाट गराइनेछ । प्रवर्शक्षकलाई 

पाररश्रवमकको रुपमा एक पटकमा एक सय रुपैयासम्म वदइनछे । जेलरले प्रवर्शक्षण वदन ेव्यवक्त 

तथा प्रवर्शक्षणको विषयको बारेमा प्रमखु वजल्ला अवधकारीको वनकासा वलन ुपन े। 

- कैदी िा थनुिुालाई सरुिा गदाव सम्बवरधत वजल्लाको  प्रमखु वजल्ला अवधकारीहरुले 

आपसमा परामर्शव गरी आिश्यक व्यिस्था वमलाउन े। 

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 गन े। 

- औषवधमा वमसािट र वमसािट भएको औषवधको वबिी िाहकेका अरय कसरुमा प्रमखु 

वजल्ला अवधकारीले मदु्दाको कारबाही र वकनारा गने  

९ कायवस्थलमा ह न ेयौनजरय दवु्र्यिहार 

(वनिारण) ऐन, २०७१ 

 

- कायवस्थलमा ह ने यौनजरय दवु्र्यिहार सम्िवरध उजरूीको र्शरुु कारबाही र वकनारा गने अवधकार 

सम्बवरधत वजल्लाको प्रमखु वजल्ला अवधकारीलाई ह नछे ।प्रमखु वजल्ला अवधकारी 

विरुद्धको उजरूीको कारबाही र वकनारा गन ेअवधकार सम्बवरधत प्रदरे्शको प्रमखु सवचिलाई 

ह नेछ । 

१० खाद्य ऐन, २०२३ 

 

- दवूषत खाद्य पदाथव िा रयनूस्तरको खाद्य पदाथवको उत्पादन तथा वििी वितरण गन े र  

झकु्यानमा पारी खाद्य पदाथव वबिी वितरण गरेको कसरू सम्बरधी मदु्दाको र्शरुु कारबाही र 

वकनारा गन ेअवधकार प्रमखु वजल्ला अवधकारीलाई ह नछे । 

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 भरन ेर्शंका  
लागेमा त्यस्तो खाद्य पदाथव वसलबरदी गरी सो खाद्य पदाथवका धनीलाई न ै वजम्मा लगाई 

त्यसको भपावई वलई रोक्का राख्न सक्ने ।  

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

- पिपविका दताव गने । 

- प्रमाणपि नवलई छापाखाना संचालन गरेमा,झठुा वििरण वदएमा, वकताि 

निझुाएमा,अनवधकृत रुपमा प्रकार्शन गरेमा, प्रवतिवरधत प्रकार्शन गरेमा, वनषेवधत प्रकार्शन 

अनिुाद गरेमा, विदरे्शी ्कार्शन पठैारी गरेमा, प्रेस प्रवतवनधीको प्रमाणपि नवलई काम गरेमा 

जररिाना गने । 

१३ छापाखाना र प्रकार्शन सम्बरधी 

वनयमािली, २०४९ 
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१४ जलस्रोत ऐन, २०४९ - वजल्ला जलस्रोत सवमवतको अध्यक्ष 

१५ जलस्रोत वनयमािली, २०५० 

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

- जग्गा प्रावप्तको सचूना जारी गन े। 

- 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 सवकनछे । 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 गन े। 

- विर्शेष पररवस्थतमा जग्गा प्राप्त गनव सक्ने विर्शेष अवधकार । 

- नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्त नगने वनणवय गन े। 

- क्षवतपवूतव िा मआुब्जा वलनको लावग तोवकएको म्यादवभि सरोकारिाला व्यवक्तले सो रकम 

वलन नआएमा िा वलन मरजरु नगरेमा  त्यस्तो क्षवतपवूतव िा मआुब्जाको रकम बझु्नको लावग 

तीन महीनाको अवरतम म्याद वदई सचूना प्रकावर्शत गने । सो म्यादवभि पवन वलन नआउन े

सरोकारिाला व्यवक्तले त्यस्तो क्षवतपवूतव िा मआुब्जा पाउने छैन र सो क्षवतपवूतव िा 

मआुब्जाको रकम सवञ्चत कोषमा दावखल गररनछे । 

- ऐन अरतगवत सजाय ह न ेकसरू सम्बरधी मदु्दाको र्शरुु कारबाई र वकराना गन ेअवधकार प्रमखु 

वजल्ला अवधकारीलाई ह नछे । 

- नोक्सानी बापत क्षवतपवूतव वदइने । 

१७ जरम मतृ्य ुतथा व्यवक्तगत घटना (दताव 

गने) ऐन, २०३३ 

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

अवधकारीलाई ह नछे । 

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

आफूलाई प्राप्त अवधकारमध्ये िंर्शजको नाताले र जरमको आधारमा नागररकता प्रदान गन े

अवधकार आफ्नो मातहतको अवधकृत कमवचारीलाई प्रत्यायोजन गन े। 

- कसैले झठुो वििरण वदई नपेाली 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। 
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२१ पर्श ुबधर्शाला र मास ुजाुँच वनयमािली, 

२०५७ 

 

२२ पर्श ुस्िास्थय तथा पर्श ुसेिा ऐन, २०५५ - यस ऐन अरतगवतका कसरुजरय कायवहरुको मदु्दा हने े अवधकार सम्बवरधत प्रमखु वजल्ला 

अवधकारीलाई ह नछे । 
२३ पर्श ुस्िास्थय तथा पर्श ुसेिा वनयमािली, 

२०५६ 

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, थपघट िा पनुवनमावण गरेको घर िा 

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 आदरे्श वदन सक्नेछ  

- कुनै व्यवक्त िा संस्थाले वनयमानसुार स्िीकृवत वलई उत्खनन ्गदाव परुातावत्िक महत्िको कुनै 

िस्तु िा स्मारक भेवटन आएमा त्यसको सचूना अठ्चालीस घण्टावभि परुातत्ि विभाग िा 

प्रमखु वजल्ला अवधकारीलाई वदन ु पनछे र प्रमखु वजल्ला अवधकारीले तत्कालै परुातत्ि 

विभागलाई उक्त कुराको जानकारी वदन ुपनछे । 

- परुातत्ि विभागमा प्राप्त ह न आएको प्राचीन स्मारक िा परुातावत्िक िस्तु सम्बवरधत धनी िा 

गवुठयारहरूले प्रवतस्थापना गनव िा यथास्थानम ै राख्न वफताव पाउुँ भनी परेको वनिेदन उपर 

वफतावका लावग िास्तविकताका आधारमा परुातत्ि विभाग वसफाररस गने । 

- जनुसकैु अड्डा अदालतले अरय प्रचवलत नपेाल 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 िस्त ुमालधनीलाई वदन ेिा वललाम गररनेसमते कुन ै

कारिाई गनुव पदनै । यसरी उल्लेख भएको िस्तुको विगोको हकमा प्रमखु वजल्ला 

अवधकारीद्वारा पञ्चकीवतव मोल कायम गरी वलई प्रचवलत नपेाल 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 

िस्तुको फोटो समते मखु्य परुातत्ि अवधकृतसमक्ष पठाउन ुपनछे । 

- प्रमखु वजल्ला अवधकारीले आफ्नो वजल्लावभि कुन ैपरुातावत्िक िस्तु फेला परेको जानकारी 

पाएमा त्यसरी जानकारी पाएको वमवतले पैंतीस वदनवभि सो िस्तुको सम्पणूव वििरण 

वनयमािलीमा तोवकए बमोवजमको फाराममा भरी सम्भि भएसम्म त्यस्तो िस्तुको फोटो समेत 

मखु्य 
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परुातत्ि अवधकृतसमक्ष पठाउन ुपनछे । 

२५ प्रहरी ऐन, २०१२ - वजल्लास्तरीय प्रहरी कमवचारीहरू र्शावरत सरुक्षा र सो सम्बरधी प्रर्शासनका सम्बरधमा प्रमखु 
वजल्ला अवधकारीको वनयरिण र वनदरे्शनमा रहने छन सो सम्बरधमा प्रमखु वजल्ला 

अवधकारीले वदएको आदरे्श तथा वनदरे्शनको पालना गनुव प्रहरी कमवचारीहरूको कतवव्य ह नछे । 

काननुबमोवजम प्रमखु वजल्ला अवधकारीले गनुव पने अरय काममा वनजलाई सहयोग गनुव 

वजल्ला प्रहरी कमवचारीहरूको कतवव्य ह नछे । 

- िारेण्ट इत्यावद जारी गन ेप्रमखु वजल्ला अवधकारीको अवधकार । 

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

सम्बरधमा जन साधारणलाई असवुिधा पने िा र्शावरत भङ्ग ह ने वस्थवत उत्परन नहोस ्भरन े

उद्दशे्यले प्रमखु वजल्ला अवधकारी िा वनजबाट त्यस कामका वनवम्त अवख्तयार पाएका प्रहरी 

अवधकृतले सभा िा जलुुसका वनवम्त ठाउुँ, बाटो र समय तोक्न सक्नछे । 

- 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 सक्नछे । 

- 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 सक्नछे । 

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

सम्पणूव प्रहरी कमवचारीहरू प्रमखु वजल्ला अवधकारीको सामारय रेखदखे र वनयरिणमा रहनछेन ्

। 

- 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 सपुरीिेक्षकको 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 आफ्न ै

कायावलयमा वसलबरदी रुपमा राख्न ुपनछे । 

- 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 डायरी तथा 

प्रहरी सम्बरधी गो्य प्रवतिेदन सवहत अरय अपराध सम्बरधी सारांर्श प्रवतिेदन हरेी आफ्नो 

प्रवतविया सवहतको सचूना तुरुरत 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 समेत वनररक्षण गनुव पनेछ । 
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-  सीमािती इलाकामा घट्न े अपराध वनयरिण गनव र तत्सम्बरधी अनसुरधान गन े काममा 

स्थानीय प्रहरी कायावलयको प्रमखुले पारस्पररक सहयोग प¥ुयाउन ेवसलवसलामा वछमेकी वमि 

रारिका सीमािती इलाकामा रहकेा प्रहरी कायावलयका समानस्तरका प्रहरी अवधकृतसुँग 

आिश्यकता अनसुार छलफल गनुव परेमा िा सोका लावग सम्बवरधत वमि रारिमा जान ुपरेमा 

प्रमखु वजल्ला अवधकारीलाई समेत 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 प्रवतिेदनको आधारमा हत्या गररएका प्रहरी 

कमवचारीको पररिारलाई वनयम अनसुारको बमोवजमको सवुिधा वदइनछे । 

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

गवतविवधहरूको बारेमा प्रमखु वजल्ला अवधकारीलाई प्रवतिेदन गने । 

२७ भ्ररिाचार वनिारण ऐन, २०५९ -  

२८ मलुुकी अपराध संवहता, २०७४ - 

२९ मलुुकी फौजदारी कायवविवध संवहता, 

२०७४ 

मलुुकी अपराध संवहता, २०७४ अनसुार प्रमखु वजल्ला अवधकारीले हनेे मदु्वाको फछौटको लावग 

मलुुकी फौजदारी कायवविवध अनसुार कायावरियन गन े। 

३० मलुुकी फौजदारी कायवविवध वनयमािली, 

२०७५ 

३१ यातना सम्बवरध क्षवतपवूतव  ऐन, २०५३ - पीवडत व्यवक्तलाई क्षवतपवूतव वदने सम्बरधमा अवरतम वनणवय भएपवछ त्यस्तो वनणवयको सचूना 

पाएको वमवतले एक िषववभि पीवडत व्यवक्त िा वनजको मतृ्य ु भएकोमा वनजको नवजकको 

हकिालाले क्षवतपवूतवको रकम पाउन पीवडत व्यवक्त थनुामा रहकेो 

वजल्लाको प्रमखु वजल्ला अवधकारी समक्ष क्षवतपवूतव वदन े सम्बरधमा वजल्ला अदालतबाट 

भएको वनणवयको प्रवतवलवप सवहत वनिेदन प्राप्त भएको वमवतले पैंतीस वदनवभि प्रमखु  वजल्ला 

अवधकारीले वनिेदकलाई क्षवतपवूतवको रकम वदन ु पनेछ । 

 

३२ राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, 

२०४६ 

- अवधकार प्रत्यायोजन भए अनसुार कायावरियन गन े। 

३३ राहदानी ऐन, २०२४ अवधकार प्रत्यायोजन भए अनसुार कायावरियन गन े। 

३४ राहदानी वनयमािली, २०६७ 

३५ रावरिय मानि अवधकार आयोग ऐन, 

२०६८ 

अवधकार प्रत्यायोजन भए अनसुार कायावरियन गन े। 
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३६ लाग ुऔषध (वनयरिण) ऐन, २०३३ अवधकार प्रत्यायोजन भए अनसुार कायावरियन गन े। 

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 

प्रिेर्श 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 आपत् कालीन प्रयोजनका लावग आिश्यक 

परेमा उपलब्ध गराउन,े 

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

अवधकारीले गनछे । 

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 गन े। 
४० विभषूण वनयमािली, २०६५ 

४१ वबरफोटक पदाथव ऐन, २०१८ - विरफोटक पदाथवलाई उत्पादन गने, राख्न,े प्रयोग गन,े वबिी गन,े पररिहन गन ेर पैठारी गर्वन े, 

पररिहन गन ेर पैठारी गने काममा वनयरिण अवधकार 

- प्रमखु वजल्ला अवधकारीले िा वनजले खटाएको कुनै राजपिाङ्कीत िा घटीमा नायब 

वनरीक्षक दजावका प्रहरी  

- कमवचारीले इजाजतपि अरतगवत कुनै विरफोटक पदाथव उत्पादन गन,े राख्न,े प्रयोग गन,े वबिी 

गन,े पररिहन गने िा पैठारी गन े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 दघुवटना भएमा सरोकारिाला नेपाली सेनाका अवधकारीले सो 

दघुवटनाको कारणको जाुँचबझु गनुवपछव र सो बाहके अरयि त्यस्तो कुनै  

- दघुवटना भएमा प्रमखु वजल्ला अवधकारीले सो दघुवटनाको कारणको जाुँचबझु गनुव पदवछ । 

४२ वबरफोटक पदाथव वनयम, २०२० - विरफोटक पदाथवलाई उत्पादन गने, राख्न,े प्रयोग गन,े वबिी गन,े पररिहन गन ेर पैठारी गर्वन े, 

पररिहन गन े र पैठारी गन े काममा वनयरिण .वनरीक्षण गन,े खोजतलासी गन,े कब्जा गन,े 

रोक्का गने र हटाउन ेअवधकार तथा वगरफ्तार गन ेअवधकार  

४३ स्थानीय प्रर्शासन ऐन, २०२८ - वजल्लाको सामारय प्रर्शासन सञ्चालन गनवको लावग प्रत्येक वजल्लामा एउटा वजल्ला प्रर्शासन 
कायावलय रहन ेर  । सो कायावलयको प्रमखु प्रर्शासकीय अवधकारीको रूपमा काम समेत गने 

गरी प्रत्येक वजल्लामा एकजना प्रमखु वजल्ला अवधकारी रहन े। 

- वजल्ला सरुक्षा सवमवतको अध्यक्षको भवुमका वनिावह गने । 

- कफ्युव लगाउन सक्न े। दङ्गाग्रस्त क्षेि घोवषत गनव सक्न े 

- वजल्ला स्तरका कायावलयहरू मावथ रेखदखे, वनयरिण र वनदरे्शन वदने  

- वजल्लामा र्शावरत, व्यिस्था र सरुक्षा कायम राख्न,े स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेका 
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विकास कायवहरूमा सहयोग प-ुयाउन,े वजल्लावभि रहकेो नपेाल सरकारको सबै सम्पवत्तको 

रेखदखे, सम्भार तथा ममवत गन,े 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 

समेत ठीक अिस्थामा रह ेनरहकेो, प्रहरी कमवचारी र अवधकृत जिानहरूले काननू बमोवजम 

काम कारिाही गरे नगरेको भरने कुराको आिश्यक जाुँचबझु गन े। 

- मदु्दा मावमला र पनुरािेदन सम्बरधी अवधकार 

- अम्मल खाई सािवजवनक स्थानमा बसेर लापरबाही साथ बोली वहड्ंने िा जथाभािी गन े

व्यवक्तलाई प्रमखु वजल्ला अवधकारीले पिन लगाई अम्मलले नछाडेसम्म थरुन सक्नछे र 

अम्मलले छाडेपवछ वनजलाई मौवखक नवसहत वदन र फेरर पवन सोही कसरू गरेमा वनजलाई 

पटकै वपच्छे बढीमा एक हजार रूपयैाुँसम्म जररिाना गनव सक्नेछ । 

- बेिाररसी मालसामान फेला परेमा प्रमखु वजल्ला अवधकारीले जाुँचबझु गदाव नपेाल 

सरकारलाई कुन ै रकम वतनुव पन े ठहररएको व्यवक्तको मालसामान भएमा सो कायाववरित गनव 

चावहने जवत मालसामान वबिी गरी सरकारी कोषमा दावखला गनुव पनछे । 

- प्रमखु वजल्ला अवधकारीले बाघ, वचतुिा िा अरय वहसं्रक जनिारले आफ्ना वजल्लावभिका 

कुनै ठाउुँमा दःुख वदएको कुरा नगरपावलका िा गाउुँपावलकाले प्रवतिेदन गरेमा सो जनािरलाई 

मानव लगाई छाला एिं र्शरीरका अरय भाग सम्बवरधत िन कायावलयमा बझुाइवदन िा िन तथा 

भ–ूसंरक्षण मरिालयले वनदरे्शन 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 नभ ैकसैले घर 

बनाउन ु ह ुँदनै । कसैले त्यस्तो जग्गामा घर बनाएमा िा बनाउन प्रयत्न गरेमा प्रमखु वजल्ला 

अवधकारीले त्यस्तो व्यवक्तलाई घर बनाउन रोक्का गन े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 वनिेदन 

वदन आएमा प्रमखु वजल्ला अवधकारीले जाुँची बझुी ठीक ठहरेमा पाुँच रूपैयाुँ दस्तरु वलई 
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आिश्यक प्रमाणपि वदन सक्नछे । 

- परम्परादवेख चवलआएको धावमवक पजूा आजा चलाउन ुपन े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 सक्नछे र प्रमखु वजल्ला अवधकारीको त्यस्तो जररबानाको आदरे्श 

उपर पनुरािेदन लाग्नछैेन  

- सडकमा छाडा  गाइिस्तु िस्तुलाई सम्बवरधत नगरपावलकाले पिी नथनुेको अिस्थामा प्रमखु 

वजल्ला अवधकारीले त्यस्तो गाई िस्तुलाई पिी वललाम गने । 

- सािवजवनक सम्पवत्तको अवभलेख व्यिवस्थत गन े। 

४४ संिामक रोग ऐन, २०२० - मावनसमा उब्जेको िा फैवलएको िा फैलन सक्ने सम्भािना भएको कुनै संिामक रोग वनमुवल 
गनव िा सो रोग रोकथाम गनवका लावग आिश्यक व्यिस्था वमलाउन नेपाल सरकारले प्रमखु 

वजल्ला अवधकारीलाइव आिश्यक अवधकार समु्पन सक्ने ।  

- यो ऐन िा यस ऐन अरतगवत वदइएको आदरे्शलाइव अपहलेना गन ेव्यवक्तलाइव एक मवहनासम्म 

कैद िा रू १०० सम्म जररबाना िा दबैु सजाय गनव सक्ने ।  

- UN  अरतगवत अवधकृत व्यवक्तलाइव काममा बाधा पयुावउने उपर ६ मवहना सम्म कैद िा रू 

६०० सय सम्म जररबाना िा दबैु सजाय गनव सक्ने ।  

४५ सर्शस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ - मदु्दाको सनुिुाइको िममा कुनै साक्षीबाट केही बझु्न ुपने दखेेमा सर्शस्त्रप्रहरी विर्शेष अदालतले 

त्यस्तो साक्षीलाई समाव्हान जारी गरी बझु्न सक्नेछ । 

तर बझु्न ुपने साक्षीलाई बोलाउुँदा अनािश्यक वढलाई िा खचव ह न ेिाअसवुिधा ह न ेसर्शस्त्र 

प्रहरी विर्शेष अदालतलाई लागेमा बरद सिाल गरी साक्षी रहकेो िा बसेको वजल्लाको प्रमखु 

वजल्ला अवधकारीले साक्षी बझुी पठाउने गरी सर्शस्त्रप्रहरी विर्शेष अदालतले आदरे्श गनव 

सक्नेछ । 

४६ सर्शस्त्र प्रहरी वनयमािली, २०७२ 

४७ सािवजवनक सरुक्षा ऐन, २०४६ 

 

- नेपालको सािवभौमसत्ता, भौगोवलक अखण्डता िा सािवजवनक र्शावरत र व्यिस्थामा तत्काल 

खलल पनव सक्न े कुन ैकाम कुरा गनवबाट कुनै व्यवक्तलाई रोक्न ु पन े उवचत र पयावप्त आधार 

भएमा प्रमखु वजल्ला अवधकारीले वनजलाई कुनै खास अिवधसम्म कुनै खास ठाउुँमा 

नजरबरद राख्ने आदरे्श जारी गनव सक्नेछ । 

- स्थानहदको आदरे्श जारी गन े। 

४८ संस्था दताव ऐन, २०३४ 

 

- संस्था दताव गन े आदरे्श वदने।नविकरण गने । 

- संस्थाको कुन ैसदस्य िा कमवचारी लगायत कुन ै व्यवक्तले संस्थाको विधान विरुद्ध संस्थाको 

कुनै सम्पवत्त दरुुपयोग गरेमा, कब्जा गरेमा िा रोक्का राखमेा त्यस्तो सम्पवत्त दरुुपयोग गन,े 

कब्जा िा रोक्का राख्नेबाट वलई संस्थालाई वफताव बझुाई वदन सक्नेछ  

- संस्थाको उद्दशे्यहरुमा हरेफेर 

- आिश्यक दखेमेा संस्थाको वहसाब आफूले  

- वनयकु्त गरेको कुन ै अवधकृतद्वारा जाुँच गराउन सक्नछे ।वहसाब जाुँच गराए िापत वहसाब 

जाुँचबाट दवेखन आएको संस्थाको मौज्दात रकमको सयकडा तीन प्रवतर्शतमा नबढाइ आफूले 

४९ संस्था दताव वनयमािली, २०३४ 
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वनधावररत गरेको दस्तरू असलू गरी वलन सक्नेछ । 

- दताव नगराई संस्था स्थापना गरेमा त्यस्ता संस्थाका प्रिरध सवमवतका सदस्यहरुलाई जनही दईु 
हजार रुपैयाुँसम्म जरीिाना गनव सक्नेछ । 

५० 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 । 

५१ सरु्शासन (व्यिस्थापन तथा संचालन) 

वनयमािली, २०६५ 

५२ वर्शक्षा ऐन २०२८ - वजल्ला वर्शक्षा सवमवतको सदस्यको भवुमका 

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

५४ 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 

५५ सचूनाको हकसम्बरधी ऐन, २०६४ - Proactive Disclosure 

- सचूना अवधकारीको व्यिस्था 

- सचूना अवधकारीहरुको वनयवमत िैठक 

 

५६ सचूनाको हकसम्बरधी वनयमािली, 

२०६५ 

५७ सिारी तथा यातायात व्यिस्था ऐन, 

२०४९ 

- कुनै सिारी दघुवटना भएमा दघुवटना ह ने विवत्तकै त्यस्तो सिारी साधनको धनी िा व्यस्थापकले 
दघुवटनास्थल रहकेो वजल्लाको प्रमखु वजल्ला अवधकारी समक्ष बीमाको प्रमाणपि र 

बीमालेख बझुाउन ुपनेछ । 

- प्रमखु वजल्ला अवधकारीले यस पररच्छेद बमोवजमको  

- बीमाको रकम दघुवटनाबाट मतृ्य ु भएको अिस्थामा दघुवटना भएको एक्काइस वदनवभि 

मतृकको हकिालालाई र अरय अिस्थामा तीन मवहनावभि सम्बवरधत व्यवक्तलाई  

- सम्बवरधत सिारी धनी िा व्यिस्थापकको रोहिरमा वबमकबाट उपलब्ध गराइवदन ुपनछे । 

५८ सिारी तथा यातायात व्यिस्था 

वनयमािली, २०५४ 

५९ होटेल व्यिस्था तथा मवदराको वबिी 

वितरण (वनयरिण) ऐन, २०२३ 

- ऐनमा उल्लेवखत व्यिस्था उल्लंघन गन े होटेल िा पसलको मावलक िा अरय कुन ै

व्यवक्तलाई  बढीमा ३ महीनासम्म कैद िा पच्चीस हजार रुपैयाुँसम्म जररिाना िा दिैु सजाय 

गनव सक्नछे । 

६० होटेल व्यिस्था तथा मवदराको वबिी 

वितरण (अवधकारी तोक्ने) वनयमहरु, 

२०२४ 



30 
 

 

     स्वतः प्रकाशन जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, िुम्ला                    वर्ा-१ अंक-४ 

 

30 

 

 

 

११. कायायलय प्रमुि र सचूना अजधकारीको नाम र पदः 

कायायलय प्रमुि : 

 नाम: वबजया कुमारी प्रसाइव  

 पद: प्रमखु वजल्ला अवधकारी 

 सम्पकव  न. ९८५८३२७७७७ 

 

सचूना अजधकारी :  

 नाम: नरदराम चौलागाइव 

 पद: सहायक प्रमखु वजल्ला अवधकारी 

 सम्पकव  न : ९८५८३२०३८० 

 ईमेल : daojumla@gmail.com 

        १२.जिल्ला प्रशासन कायायलय, िुम्लाको आजथयक जववरणः 

वस.नं. बजेट र्शीषवक बजेट वनकासा बजेट खचव कैवफयत 

१ चाल ु १५१७१०००। ३३६५५४४ । - 

२ पूुँवजगत ९०००००। ० । - 

३ बेरूजकुो अिस्था  
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