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बर्दिया जिल्लाको परिचय; 

 भारत संग झण्डै ८३ टक.मी. खलुा सीमाना िोडडएको बर्दार्ा जिल्ला लजुबबनी प्रदेशमा पदाछ। र्ो जिल्लाको पूर्ामा बााँके, पजिममा कैलाली, उत्तरमा सखेुत र 
सल्र्ान तथा दजिणमा भारतको उत्तर प्रदेशको बहराईच जिल्ला पदाछ । र्स जिल्लाको कुल िेत्रफल २०२५ र्गा टक.मी. मध्रे् दईु डतहाइ भन्दा बढी भ-ूभाग 
(६८.७६प्रडतशत) तराईको समथल िडमनले ओगिेको छ भने बााँकी भाग (३१.२४ प्रडतशत) चरेु पर्ात पदाछ । डबगतमा आदीबासी थारुहरुको बाहलु्र्ता रहेको र्ो 
जिल्ला पडछल्ला र्दनहरुमा बाटहरी जिल्लाहरुबाि बसाईसराईको क्रम बढेसंगै िाडतर् र सााँस्कृडतक टर्टर्धता  रहेको छ । 

डब.स. १९१४ मा भारतमा भएको डसपाही डबद्रोहको समस्र्ा समाधान गना तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री ३ िंग बहादरु राणाले ईष्टईजण्डर्ा कबपनीलाई सहर्ोग गरेबापत 
डब.स. १८७३ को सगुौली सन्धीबाि गमेुको भ-ूभाग मध्रे् डब.स. १९१७ मा बााँके, बर्दार्ा, कैलाली र कंञ्चनपरु नेपाललाई टफताा आएकोले बर्दार्ा लगाएत उल्लेजखत 
जिल्लाहरु नर्ााँ मलुकुको रुपमा पडन जचडनन्छन । र्स जिल्लाको नाम बर्दार्ा रहनकुो पछाडी टर्डभन्न िनश्रडुत, धाडमाक एर्म ्पौराणीक आख्र्ानहरु रहेको पाइन्छ । ती 
मध्रे् केही र्स प्रकार छन ्। 

o थारु भाषामा गाईगोरु पाल्नेलाई बदार्ा भडनन्छ । बर्दार्ा जिल्लामा गाईगोरुलाई प्रशस्त चरनिेत्र भएकोले धेरै गाई गोरु पाल्ने र बदार्ाहरु धेरै बसोबास गने 
भएकाले पडछ बदार्ाबाि अपभ्रसं भई बर्दार्ा जिल्ला नामकरण रहेको हो भने्न  भनाई छ । 

o साटर्क पदनाहा गा.टर्.स. हालको बारबर्दार्ा नगरपाडलकामा र्ारबर्दार्ा भन्ने गााँउ छ, पटहले र्सै ठााँउमा हररहर उपाध्र्ार् नामका िडमन्दारको ठूलो महल डथर्ो 
। बर्दार्ामा खेतीको लाडग उन्नत िडमन भएको कारण बाटहरबाि बसाई सराई गरी र्सै ठाउाँमा आउन थाले र र्ो ठाउाँ प्रडसद्ध हनु थाल्र्ो, अन्तमा र्सै ठाउाँको 
नामबाि बर्दार्ा जिल्ला नामाकरण रहन गएको हो भन्ने भनाई छ । 

 िैटर्क टर्टर्धता, दलुाभ र्न्र्िन्त ु कृष्णसार संरिण, देशकै ठूलो कणााली नदी, धाडमाक–भाटषक टर्टर्धता, अन्न भण्डार, टर्टर्ध धाडमाक पर्ािकीर् स्थल, धाडमाक 
सााँस्कृडतक, सटहष्ण ुसमाि समेतले बर्दार्ाको जचनारी र्दइरहेको छ । 
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भौगोडलक अर्जस्थडतिः  

र्स जिल्लाको भौगोडलक अर्स्थालाई संिेपमा डनबन ताडलकाबाि प्रस्तनु गना सटकन्छ । 

अिांस उत्तरी अिाशं २८० १७' देजख २८० ३९' सबम 

देशान्तर पूर्ी देशान्तर ८१० ३' देजख ८१० ४१' सबम 

पूर्ा बााँके जिल्ला 
पजिम कैलाली जिल्ला 
उत्तर सखेुत र सल्र्ान जिल्ला 
दजिण भारतको उत्तर प्रदेशको र्हराईच जिल्ला 
िेत्रफल २०२५ र्गा टकलोडमिर 

औषत लबबाई ६४ टकलोडमिर 

औषत चौडाई ३५.७१ टकलोडमिर 
उचाई समनु्द्र सतहबाि १३८ डमिर देजख १२७९ डमिर सबम 

अडधकतम उचाई १२७९ डमिर चेपाङ गाउाँ 
 

भिूेत्र (धरातलीर् स्र्रुप) 

बर्दार्ा जिल्लाको भौगोडलक िेत्रलाई मूलतिः तराई र डसर्ाडलक गरी दईु भागमा र्गीकरण गना सटकन्छ । डसर्ाडलक िेत्रले करीब एक डतहाई िेत्र ओगिेको छ 
। र्ो िेत्रमा २० डडग्री भन्दा कम डभरालोपना छ । दजिण िेत्र समथर भभूागको िेत्रमा डभरालोपनाको अभार्ले गदाा बषाार्ाममा पानी िबने र डनकासको 
समस्र्ाले बाढीको रुप पडन डलने गदाछ । जिल्लाको दजिणतफा  भारतसाँग समेत सीमाना िोडडएको र्स जिल्लामा अडधकांश भभूाग र्न िेत्रले ढाकेको छ ।  

  

 
िनसंख्र्ा टर्तरण 

र्स जिल्लाको औषत घरपररर्ारको आकार ५.१३ छ । िनघनत्र् २११ प्रडत र्गा टकलोडमिर र िनसंख्र्ा बरृ्ि दर १.०९ रहेको देजखन्छ । र्स जिल्लाको 
२०३८ सालदेजख २०६८ साल सबमको िनसंख्र्ा देहार्बमोजिम रहेको छ । 

िनगणना 
िनसंख्र्ा 

बरृ्ि प्रडतशत घरधरुी संख्र् 

औषत 
पररर्ारको 
आकार 

कुल परुुष प्रडतशत मटहला प्रडतशत 

२०३८ ५९९०४४ २९०३१३ ४८.४६ ९५१६५ ५१.५४ ३.८५  ७.५ 
२०४८ १७४४५४ १७४४५४ ५०.७९ १४२३८६ ५०.७९ ३.७ ४१२९८ ७.० 

२०५८ ३८२६४९ १९२६५५ ५०.३५ १८९९९४ ५०.३५ २.७९ ५९५६९ ६.४२ 

२०६८ ४२६५७६ २०५०८० ४८.०७ २२१४९६ ५१.९३ १.०९ ८३१४७ ५.१३ 

स्रोत: केन्द्रीर् तथ्र्ाङक टर्भाग 

 जिल्ला जस्थत अन्र् सरकारी कार्ाालर्हरु 

संघीर् संरचना अनसुार र्स जिल्लामा संघीर्-३५, प्रादेजशक-९ तथा स्थानीर् तह-८ गरी ५२ र्िा सरकारी कार्ाालर्हरू र ३५ भन्दा बढी बैंक/टर्त्तीर् संस्था 
रहेका छन ।   

 गैरसरकारी डनकार्हरु 
जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, बर्दार्ामा २०७९ असार मसान्तसबम संस्था दताा ऐन, २०३४ अनसुार दताा भएका िबमा ९५० र्िा संघ संस्था दताा भएकामा ५७ 
र्िा संस्थाहरु खारेि भएका छन ्भने १३८ र्िा संस्थाले मात्र आ.ब. २०७८/०७९ सबम नर्ीकरण गरेका छन ्भने १९६ र्िा संस्थाले दताा गरेदेजख नटर्करण 
नगराएको कार्ाालर् अडभलेखबाि देजखएको छ । अन्र् जिल्लामा दताा भई र्स जिल्लामा ३१ र्िा सस्थाहरुले शाखा खोली अनमुडत डलई काम गरीरहेका छन 
। 

 
धाडमाक परुाताजत्र्क तथा पर्ािकीर् स्थलहरु 

र्स जिल्लामा बर्दार्ा राटिर् डनकुञ्ज, कृष्णसार संरिण िेत्र, ठाकुरबाबा मजन्दर, रािापरु गणेश मजन्दर, कोिही मजन्दर, बागेश्वरी मजन्दर, जशर् मजन्दर गलुररर्ा, 
बढैर्ाताल , ताराताल, सत्खलर्ा ताल, जचसापानी पलु, कोर्ठर्ाघाि पलु, चेपाङ गाउाँ, डल्ला होमस्िे, सतखलर्ा होमस्िे, रबमापरु होमस्िे, लगार्तका महत्र्पूणा 
धाडमाक तथा परुाताजत्र्क पर्ािटकर् स्थलहरु रहेका छन ्। 

 
बर्दार्ा जिल्लामा टक्रर्ाजशल रािनीडतक दल र टर्श्लषेण 

बर्दार्ा जिल्लामा देहार् बमोजिमका रािनीडतक दलहरु सटक्रर् रहेको देजखन्छ । 

क्र.सं. रािनीडतक दलको नाम सबपका  नबबर क्र.सं. रािनीडतक दलको नाम सबपका  नबबर 

१ नेपाल कबर्डुनष्ट पािी (एमाले)  ७ राटिर् प्रिातन्त्र पािी  

२ नेपाली कांग्रसे 
 ८ राटिर् िनमोचाा पािी  

३ नेपाल कबर्डुनष्ट पािी (माओबादी केन्द्र)  ९ िनमत पािी  

४ नेपाल कबर्डुनष्ट पािी (नेकपा एकीकृत समािबादी) 
 १० नेश्नडलष्ट टपपल्स पािी  

५ 
िनता समािबादी पािी नेपाल 

 
११ राप्रपा नेपाल  

६ 
लोकताजन्त्रक समािबादी पािी नेपाल 

 
 

 
 

स्रोतिः  २०७८ जिल्ला डनर्ााचन कार्ाालर् बर्दार्ा 
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जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, बर्दार्ाको पररचर् 

टर्.सं. २००८ सालमा स्थापना भएको गहृ मन्त्रालर्को नाम २०१७ सालको रािनीडतक पररर्तान पिात गहृ पञ्चार्त मन्त्रालर् बनाइएको हो । राणाकालमा 
शासकका आदेश, डनदेशन र घोषणालाई नागररक तहसबम परु्ााउन कडाइका साथ कार्ाान्र्र्न गने, िनताको िीउधनको सरुिा भन्दा पडन राणा शासनको डबरोध 
गनेहरुलाई डनर्न्त्रण गदै शासन संचालन गने उिेश्र्ले भौगोडलकरुपमा प्रशासडनक केन्द्रको रुपमा तोटकएका थमु, गौडा र्ा इलाकामा डबडभन्न तहका बडाहाटकमको 
कार्ाालर् रहने व्र्र्स्था रहेको पाइन्छ । र्स प्रकारका कार्ाालर्हरुमा रोलर्ाला राणा शासकहरुकै टर्श्वासपात्र व्र्जि मध्रे्बाि नै बडाहाटकम मकुरर हनुे प्रचलन 
रहेको पाइन्छ । बडाहाटकमहरुको मूख्र् काम प्रशासडनक डनर्न्त्रण र राणाहरुले िारी गरेका सनद आदेशहरुको पालना गराउन ुडथर्ो । टर्.सं.२०१८ सालमा 
नेपाललाई १४ अंचल र ३५ जिल्ला पडछ ७५ जिल्लामा टर्भािन गरेपडछ हरेक जिल्लामा सरकारको प्रमखु प्रडतडनधीको रुपमा कार्ा गना प्रशासडनक प्रमखुको 
रुपमा प्रमखु जिल्ला अडधकारी रहने व्र्र्स्था गररर्ो । उच्चस्तररर् टर्केजन्द्रकरण आर्ोग, २०२० को प्रडतरे्दनले पञ्चार्त टर्कास सडमडत र तत्काडलन पञ्चार्त 
टर्कास अडधकारीलाई समेत जिल्ला कार्ाालर् प्रशासन शाखा अन्तगात राजखर्ो ।  

स्थानीर् प्रशासन ऐन, २०२८ प्रारबभ भए पडछ मात्र प्रमखु जिल्ला अडधकारीका काम, कताव्र् र अडधकारहरुको स्पष्ट व्र्र्स्था भएको पाइन्छ । डब.सं. २०३७ 
सालमा गहृ मन्त्रालर्बाि पञ्चार्त सबबन्धी काम छुट्याएर पडछ टर्कास डनमााण सबबन्धी कार्ाहरु पञ्चार्त टर्कास मन्त्रालर्बाि र शाजन्त सरुिा एर्म ्स्थानीर् 
प्रशासन सबबन्धी कार्ाहरु जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्बाि सबपादन हनु शरुु भर्ो । २०७४ सालमा संघीर्ताको टर्काससंगै पलुको रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् 
रहेको छ । 

मलुकुमा शाजन्त सवु्र्र्स्था र सरुिा कार्म गरी िनताको जिउधन र स्र्तन्त्रताको संरिण गनुा गहृ प्रशासनको मूख्र् कार्ा हो । गहृ प्रशासनलाई सबल र सिम 
बनाई िनतामा सरुिाको प्रत्र्ाभडुत र्दलाई शाजन्त सवु्र्र्स्था र अमन चर्न कार्म राख्न, सेर्ाप्रर्ाहलाई प्रभार्कारी बनाउदै सशुासन प्रर्धान गना, टर्पद्का समर्मा 
तत्काल उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराउनका साथै टर्कास डनमााण लगार्तका कार्ाहरुमा समन्र्र्ात्मक भडूमका डनर्ााह गना र जिल्ला तहमा सरकारको प्रमखु 
प्रडतडनडधको रुपमा कार्ा गना जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्हरुको गठन भएको हो, िसको नेततृ्र् प्रमखु जिल्ला अडधकारीले गने व्र्र्स्था रहेको छ ।  

बर्दार्ा जिल्ला शरुुमा बााँकेबर्दार्ा गोश्वारा अन्तगात नेपालगंि बडाहाटकमको कार्ाालर्बाि प्रशाडसत रहेको पाइन्छ । डमडत २०२० सालमा हालको जिल्ला समन्र्र् 
सडमडतको कार्ाालर् रहेको स्थानमा प्रथम पिक तत्काडलन गलुररर्ा गा.टर्.स. र्डा नं. १ जस्थत घर भाडामा डलई कार्ाालर् स्थापना गरी प्रथम प्रमखु जिल्ला 
अडधकारीको रुपमा श्री लोकेन्द्रराि शमााले कार्ाारबभ गनुुा भएको अडभलेखले देखाउछ । टर्डभन्न रािनीडतक उतारचढार् पडछ कार्ाालर्ले डमडत २०६३ सालमा 
हाल गलुररर्ा न.पा. र्डा नं. ६ मा आफ्नै भर्न डनमााण गरी सेर्ा सञ्चालन गदै आइरहेको छ । 

 जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को काम, कताव्र् र अडधकार 

िनताको माग र आधारभतु आर्श्र्कता अनरुुप गहृ प्रशासनलाई सञ्चालन गरी जिल्ला डभत्र भरपदो शाजन्त सरुिा प्रदान गनुा जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को d"Vo 

कार्ा रहेको छ । जिल्लामा शाजन्त सवु्र्र्स्था र सरुिा कार्म गरी िनताको जिउधन र स्र्तन्त्रताको संरिण गनुा जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को मूलभतु उिेश्र् 
हो । र्सका साथै जिल्लामा नेपाल सरकारको प्रडतडनडधको रुपमा रही सार्ािडनक सेर्ा टर्तरण (Public Service Delivery) लाई प्रभार्कारी बनाई सशुासनको 
प्रत्र्ाभडूत गराउने समेतका उिेश्र्हरुका साथ र्स कार्ाालर्का कार्ाहरुमािः जिल्ला डभत्रको आन्तररक सरुिा सबबन्धी नीडत, र्ोिना तथा कार्ाक्रमको तिुामा, 
कार्ाान्र्र्न, अनगुमन र मलु्र्ाङ्कन, शाजन्त, सवु्र्र्स्था तथा कानूनी व्र्र्स्थाको पालना गने गराउने, हातहडतर्ार र खरखिानाको इिाित नर्ीकरण तथा डनर्न्त्रण, 

टर्स्फोिक पदाथा डनर्न्त्रण, गैरसरकारी संघसंस्था, कमाचारी तथा स्थानीर् प्रशासन, नागररकता, राहदानी र अन्र् पररचर्पत्र टर्तरण, उपभोिा हक टहत संरिण, 

बिार अनगुमन तथा िडतपूडता सबबन्धी, आप्रबासन तथा प्रर्ासन, तीथास्थान र तीथार्ात्री, कल्र्ाण धन र बेर्ाररसे धन, जचठ्ठा, िरु्ा, आर्दको डनर्न्त्रण, सार्ािडनक 
स्थानमा अर्ाञ्छनीर् व्र्र्हारको रोकथाम, मादक पदाथा, सार्ािडनक अपराध आर्दको डनर्न्त्रण, टर्पद् व्र्र्स्थापन, सार्ािडनक चन्दा संकलनको डनर्मन र डनर्न्त्रण, 

लाग ुऔषध डनर्न्त्रण, अन्तराटिर् सीमा, सीमास्तबभको सरुिा र सीमा प्रशासन, कारागार व्र्र्स्थापन, संगर्ठत अपराध डनर्न्त्रण, नागररक तहमा रािनीडतक, सामाजिक, 

आडथाक, सांस्कृडतक एर्म ्साबप्रदाटर्क सामाञ्जस्र् र सदभार् कार्म गना समन्र्र् तथा सबर्ादको र्ातार्रण प्रर्धान, र्ातार्रण र्न सरसफाई प्रर्धान, टर्टर्ध डसफाररस, 

तालकु डनकार्बाि तोटकएका तथा अन्र् टर्षर्गत कार्ाालर्हरुलाई नतोटकएको आर्श्र्क कार्ाहरु, जिल्लास्तरमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नपेालको 
पररचालन, जिल्लास्तरमा नेपाली सेनासंग सरुिा समन्र्र्, राटिर् अनसुन्धान जिल्ला कार्ाालर्संग समन्र्र्, सूचना संकलन र टर्श्लषेण गने, ड्रोन उडानको अनमुडत 
र्दने, जिल्ला डभत्र हनुे टर्डभन्न कार्ाक्रमको अनमुडत एर्म ्उत्सर्हरुमा सरुिा व्र्र्स्था डमलाउने, टर्देशी नागररकको जिल्लामा उपजस्थडत र गडतटर्डधको डनर्मन गने, 

जिल्लामा िडान भएका व्र्जिगत, सस्थागत र सार्ािडनक प्रर्ोिनका डसडस टिडभको लगत राख्न,े जिल्लामा सञ्चाडलत टर्कास डनमााण कार्ामा सहर्ोग, समन्र्र् तथा 
सहिीकरण, कमाचारी प्रशासन सबबजन्ध कार्ा, डनर्ााचन सबबन्धी गहृ मन्त्रालर् र डनर्ााचन आर्ोगको आदेश डनदेशन कार्ाान्र्र्न गने । 

 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, बर्दार्ाको संगठन संरचना 
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जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, बर्दार्ाबाि सेर्ा प्रर्ाह हनुे शाखा र जिबमेर्ार व्र्जि 

डसंनं. शाखा जिबमेर्ार अडधकारी सबपका  नं. 
  k|=lh=c=aGw' k|;fb af:tf]nf 

;=k|=lh=c=/d]z kf08]o 

9858037777 
9858027271 

1.  gful/stf÷/fxbfgL÷ 

:yfgLo k|zf;g÷d'2f÷/fli6«o kl/rokq 

k|=c=nf]s k|;fb 9sfn 

k|=c=bfdf]b/ 1jfnL 

k|=c= ;'lgn g]kfnL 

9858030132 
9858025095 
9843405310 

2.  gofF gful/stf / k|ltlnkL gf=;'=lg/fhg zdf{ 

gf=;'= /fs]z s'df/ kf7s 

gf=;'= df]xg s'df/ v8\sf 

s=c= lnndfg a'9f 

sf=;= ?b|k|;fb vgfn 

sf=;= ladnf ljZjsdf{ 

sf=;= Zofdk|;fb yf? 

;'k/efOh/ /Ddf nfld5fg] 

9857822817 
9857824086 
9847892052 
9848113067 
9844804783 
9869968511 
9863150989 
9848254216 

3.  /fxbfgL÷ gfaflns kl/rokq gf=;'=t'n;L/fd sf]O/fnf 

vl/bf/ uLtfb]jL g]kfn 

sf=;=lr/~hLjL /]UdL 

9849792679 
9849320687 
9844083749 

4.  d'2f÷ljjfx btf{ P]g, @)@* adf]lhdsf] btf{÷7f8f] 

ph'/L 

gf=;'= ljgo s]=;L= 9848023337 

5.  cfly{s k|zf;g n]=kf= ho/fd yf? 9848237699 

6.  sd{rf/L k|zf;g÷:6f]/÷ btf{, rnfgL s=c= ljhos'df/ dNn 

sf=;= uf]dtfs'df/L lu/L 

9858055558 
9848046208 

7.  :yfgLo k|zf;g÷;+3;+:yf÷ 

xftxltof/ v/vhfgf÷zf=;'÷ kqklqsf btf{÷afbL 

kl/ro kq ljt/0f÷åGå 

s=c= u+uf/fd clwsf/L  

 

9868006757 

8.  k|=lh=c=÷;=k|+=lh=c= ;lrjfno x=;=rf= s[i0f k|;fb kf}8]n  

x=;=rf= lty{/fh l/hfn  

sf=;= gf/fo0f k|;fb yf? 

sf=;= ljef emf 

9848135178 
9858320595 
9848217900 
9848219085 

9.  /fli6«o kl/rokq ljj/0f btf{ btf{ ck/]6/ of]u]z of]uL 

btf{ ck/]6/ s?0ff Gof}kfg] 

ljj/0f btf{ ;xof]uL uf]df kf}8]n 

9849623879 
9868068708 
9822568828 

 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, बर्दार्ाको स्र्रुप र प्रकृडत 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्हरुको संगठनात्मक संरचना जिल्लाको भौगोडलक िेत्रफल, प्रशासडनक केन्द्र एर्म ्कार्ाचाप, िनसंख्र्ाको बसोबास तथा शहरीकरण, व्र्ापाररक 
तथा आडथाक गडतटर्डध, डनर्ााचन िेत्र आर्दका आधारमा गररएको पाइन्छ । सरकारबाि िनताहरुलाई उपलब्ध गराउन ुपने साधारण प्रकृडतका सेर्ा सडुबधा उपलब्ध 
गराउने साधारण प्रकृडतको कार्ाालर् हो । र्स कार्ाालर्को मूख्र् काम जिल्लामा शाजन्त सरुिा र सवु्र्र्स्था कार्म गराउने हो । सेर्ा प्रर्ाहलाई सहि, सरल र 
सलुभरुपमा िनताको घरदैलोमा परु्ााउने नेपाल सरकारको नीडतका कारण िनसंख्र्ा र बसोबासका आधारमा घरदैलोबाि नै सेर्ा प्राप्त गना स्थार्ी संरचनाको रुपमा दईु 
र्िा ईलाका प्रशासन कार्ाालर् रािापरु र बााँसगढी स्थापना भएका छन ्भने आर्श्र्कता अनसुार समर् समर्मा घबुती सेर्ाहरु समेत सञ्चालन गने गररएको छ । 

 टर्गतमा बर्दार्ा जिल्लामा रािपत्रांटकत टद्धडतर् शे्रणीको अडधकृत प्रमखु जिल्ला अडधकारी रहने व्र्र्स्था भएकोमा २०५० साल देजख रािपत्रांटकत प्रथम शे्रणीको 
अडधकृत प्रमखु जिल्ला अडधकारी रहने व्र्र्स्था छ । ईलाका प्रशासन कार्ाालर् रािापरु र बााँसगढी तथा कारागार कार्ाालर् बर्दार्ा र्स अन्तगात प्रत्र्ि मातहतमा 
रहने डनकार्को रुपमा रहेको छ । शाजन्त सरुिा सवु्र्र्स्था कार्म गरी सर्ासाधारण नागररक िीर्नलाई सामान्र् तलु्र्ाउन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल तथा 
नेपाल सरकारका अन्र् डनकार्हरुको पररचालन तथा डनर्न्त्रण र राटिर् अन्तरााटिर् गैरसरकारी संघसस्थाहरु सञ्चार माध्र्म एर्म ्नागररक समािसंग डनरन्तर र प्रत्र्ि 
समन्र्र् तथा सबपका  रहने गदाछ भने जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्ले संघ,  प्रदेश,  जिल्ला र स्थानीर् तहमा पलुको रुपमा नेपाल सरकारको प्रडतडनडध डनकार्को रुपमा कार्ा 
गदाछ । 

 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्संग सबर्जन्धत ऐन,काननु तथा प्रमखु जिल्ला अडधकारीको भडूमका 
सि.न ऐन / सनयमावली प्रमुख  सिम्मेवारी 

१ अख्तियार दरुुपयोग अनुसन्धान आयोग ख्नयमावली, 

२०५९ 

अख्धकार प्रत्यायोजन भए अनुसारको अख्धकार कायाान्वयन गने । 

२ अध्यागमन ऐन, २०४९ अख्धकार प्रत्यायोजन भए अनुसारको अख्धकार कायाान्वयन गने । 

३ अध्यागमन ख्नयमावली, २०५१ अख्धकार प्रत्यायोजन भए अनुसारको अख्धकार कायाान्वयन गने । 

४ उमरे, नाम र जाि सच्याउने ख्नयमहरु, २०१७ 
- प्रख्जअले उमरे, नाम र जाि सच्याउने सम्वन्धमा फैसला गने । 

- नागररकिा र शखै्िक प्रमाणपत्रमा उमरे, नाम र जाि  फरक परेमा सच्याउने फैसला गरी परीिा 

- ख्नयन्त्रकलाई फैसलाको नक्कल सख्हि पठाउने । 

- उमरे, नाम र जाि  फरक परेमा सच्याउने सम्वन्धमा  आवश्यक भएमा समन जारी गना, सािीहरु उपख्थिि गराउने,  

- ख्लखिहरु पेश गराउन, प्रमाण र सरजमीनहरु बझु्न प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारीलाई नेपाल काननू बमोख्जम ख्जल्ला 

अदालिलाई भए सरहको अख्धकार हुनेछ । 

५ उपभोक्ता संरिण ऐन, २०७५ अख्धकार प्रत्यायोजन भएअनुसार कायाान्वयन गने । 
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कारागार ऐन, २०१९ 
- ख्जल्लाको कारागारको प्रशासन एव ंसो सम्बन्धी अन्य सबै व्यवथिाको सामान्य रेखदखे गने किाव्य सम्बख्न्धि 

प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारीको हुने । 

- प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारीले ६ महीनामा एक पटक र आवश्यक दखेमेा जख्हलेसकैु कारागारको जााँच गनुा गराउन ु

पने। 

- कारागारका कमाचारीले आफ्नो किाव्य पालन नगरेमा  िीन महीना सम्म कैद वा दईुसय रुपैयााँसम्म जररवाना वा 

दबैु गना मदु्वा माख्मला हरेी ख्कनारा गने अख्धकार प्रख्जअमा रहने । 

७ कारागार ख्नयमावली, २०२० 
- बदमासी गरे बापि गोलघरमा राख्खने कैदीको जनाउ  जलेरले प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारीलाई िरुुन्िै गराउने    

नेपाल सरकारले सचूना गरेको उत्सवमा िनुवुा वा कैदी छोड्न ु परेमा कारागार कायाालयले ठेकुवा लगि 

बमोख्जमका िनुवुा वा कैदीको कैद भकु्तानी कटाई बााँकी कैद देखाइएको लगि सम्बख्न्धि प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारी 

समि पेश गनुा पने । 

- छुट्कारा पाएका कैदी वा िनुवुाहरु मध्ये धेरै टाढाको घरसम्म पगु्न खचा नहुने व्यख्क्तलाई सम्बख्न्धि प्रमखु ख्जल्ला 

अख्धकारीबाट ख्नकासा भए बमोख्जम आवश्यक बाटो खचा ख्दइनेछ । 

- कैदीवन्दीहरुलाई ख्नयमानुसार  ख्दइने लगुाको ख्नख्मत्त कपडाको ख्कख्सम र नमनूा प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारीले पास 

गररख्दए बमोख्जम ियार गरी ख्दइनेछ । 

- कारागार कैदी वा िनुवुालाई आए गएको ख्चठ्ठीपत्र जलेरले सेंसर गदाा दशे लाई हाख्नकारक प्रत्यि वा अप्रत्यि 

कुनै ख्कख्समको संकेि ख्चन्ह र सावाजख्नक ख्हि बाहके कुनै संगठन गने ख्वचार दशााएको ख्चठी पत्रपख्त्रका जफि 

गरी कारवाईको ख्नख्मत्त सम्बख्न्धि प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारी समि पेश गनुा पने । 

- कैदको सजाय छोट्याउन जलेरले पेश गरेको रायमाख्ि ख्वचार गरी उपयकु्त दखेेमा ख्जल्ला प्रमखु अख्धकारीले 

आफ्नो रायसाि कारागार व्यवथिापन ख्वभागमा पठाउन ुपने । 

- कारागारमा रहकेा कैदी वा िनुवुाहरुलाई असल मनोवखृ्त्त िफा  उन्मखु गराउने ख्कख्समको प्रख्शिण योग्य 

व्यख्क्तहरुबाट गराइनेछ । प्रख्शिकलाई पाररश्रख्मकको रुपमा एक पटकमा एक सय रुपैयासम्म ख्दइनेछ । जलेरले 

प्रख्शिण ख्दने व्यख्क्त ििा प्रख्शिणको ख्वषयको बारेमा प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारीको ख्नकासा ख्लन ुपने । 

- कैदी वा िनुवुालाई सरुवा गदाा सम्बख्न्धि ख्जल्लाको  प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारीहरुले आपसमा परामशा गरी 

आवश्यक व्यवथिा ख्मलाउने । 

८ कालोबजार ििा केही सामाख्जक अपराध ििा सजाय 

ऐन, २०३२ 

 

- कालोबजार ििा केही सामाख्जक अपराध सम्वख्न्ध मनुाख्सब माख्फकको उजरू परेमा वा ख्वश्वास पदो सचूना प्राप्त 

भएमा वारेण्ट जारी गने । 

- औषख्धमा ख्मसावट र ख्मसावट भएको औषख्धको ख्बक्री वाहकेका अन्य कसरुमा प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारीले 

मदु्दाको कारबाही र ख्कनारा गने  

९ कायाथिलमा हुने यौनजन्य दवु्र्यवहार (ख्नवारण) ऐन, 

२०७१ 

 

- कायाथिलमा हुने यौनजन्य दवु्र्यवहार सम्वख्न्ध उजरूीको शरुु कारबाही र ख्कनारा गने अख्धकार सम्बख्न्धि 

ख्जल्लाको प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारीलाई हुनेछ ।प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारी ख्वरुद्धको उजरूीको कारबाही र ख्कनारा 

गने अख्धकार सम्बख्न्धि प्रदशेको प्रमखु सख्चवलाई हुनेछ । 

१० खाद्य ऐन, २०२३ 

 

- दखू्षि खाद्य पदािा वा न्यनूथिरको खाद्य पदािाको उत्पादन ििा ख्वक्री ख्विरण गने र  झकु्यानमा पारी खाद्य पदािा 

ख्बक्री ख्विरण गरेको कसरू सम्बन्धी मदु्दाको शरुु कारबाही र ख्कनारा गने अख्धकार  

प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारीलाई हुनेछ । 

११ खाद्य ख्नयमावली, २०२७ 
- उत्पाख्दि खाद्य पदािा ऐनको दफा बमोख्जम ख्नधााररि गणुथिर वा मात्राको नभएमा सो शिा अनसुारको व्यवथिा र 

गणु थिरमा सधुार नगरेसम्मको लाख्ग खाद्य प्रख्वख्ध ििा गणु ख्नयन्त्रण ख्वभागको ख्सफाररसमा सम्बख्न्धि प्रमखु 

ख्जल्ला अख्धकारीले त्यथिो खाद्य उद्योगको उत्पादनमा रोक लगाउन सक्नेछ । 

- कुनै खाद्य पदािा दखू्षि वा न्यनूथिरको हो भन्ने शकंा  

लागमेा त्यथिो खाद्य पदािा ख्सलबन्दी गरी सो खाद्य पदािाका धनीलाई नै ख्जम्मा लगाई त्यसको भपााई ख्लई रोक्का 

रातन सक्ने ।  

१२ छापाखाना र प्रकाशन ऐन, २०४८ 
- छापाखाना दिाा गने । 

- पत्रपख्त्रका दिाा गने । 

१३ छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ख्नयमावली, २०४९ 
- प्रमाणपत्र नख्लई छापाखाना संचालन गरेमा,झठुा ख्ववरण ख्दएमा, ख्किाव नवझुाएमा,अनख्धकृि रुपमा प्रकाशन 

गरेमा, प्रख्िवख्न्धि प्रकाशन गरेमा, ख्नषखे्धि प्रकाशन अनवुाद गरेमा, ख्वदशेी प्काशन पैठारी गरेमा, प्रेस 

प्रख्िख्नधीको प्रमाणपत्र नख्लई काम गरेमा जररवाना गने । 

१४ जलस्रोि ऐन, २०४९ 
- ख्जल्ला जलस्रोि सख्मख्िको अध्यि 

१५ जलस्रोि ख्नयमावली, २०५० 

१६ जग्गा प्राख्प्त ऐन, २०३४ 
- मआुब्जाको ख्कख्सम र सो ख्नधाारण गने सख्मख्िको अध्यिको रुपमा रहने । 

- जग्गा प्राख्प्तको सचूना जारी गने । 

- जग्गालाई कब्जामा ख्लई जनु कायाालय वा संथिाको ख्नख्मत्त जग्गा प्राप्त गररएको हो सो कायाालय वा संथिालाई 

ख्दन सक्नेछ र ित्पश्चाि सो जग्गालाई सम्बख्न्धि कामको ख्नख्मत्त उपयोगमा ल्याउन सख्कनेछ । यसरी जग्गा 

कब्जामा ख्लएपख्छ थिाख्नय अख्धकारीले सो कुराको सचूना नपेाल सरकारलाई ख्दन ुपनेछ । 

-  
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१६ जग्गा प्राख्प्त ऐन, २०३४ 
- मआुव्जा पाउनेको नामावली प्रकाशन गने । 

- नेपाल सरकार वा संथिाको थवाख्मत्वमा आएको जग्गा नेपाल सरकारको लाख्ग प्राप्त गररएकोमा जग्गाको नामसारी 

र मालपोिको लगि कट्टा गने । 

- ख्वशेष पररख्थििमा जग्गा प्राप्त गना सक्ने ख्वशेष अख्धकार । 

- नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्त नगने ख्नणाय गने । 

- िख्िपखू्िा वा मआुब्जा ख्लनको लाख्ग िोख्कएको म्यादख्भत्र सरोकारवाला व्यख्क्तले सो रकम ख्लन नआएमा वा ख्लन 

मन्जरु नगरेमा  त्यथिो िख्िपखू्िा वा मआुब्जाको रकम बझु्नको लाख्ग िीन महीनाको अख्न्िम म्याद ख्दई सचूना 

प्रकाख्शि गने । सो म्यादख्भत्र पख्न ख्लन नआउने सरोकारवाला व्यख्क्तले त्यथिो िख्िपखू्िा वा मआुब्जा पाउने छैन 

र सो िख्िपखू्िा वा मआुब्जाको रकम सख्चचि कोषमा दाख्खल गररनेछ । 

- ऐन अन्िगाि सजाय हुने कसरू सम्बन्धी मदु्दाको शरुु कारबाई र ख्कराना गने अख्धकार प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारीलाई 

हुनेछ । 

- नोक्सानी बापि िख्िपखू्िा ख्दइने । 

१७ जन्म मतृ्य ुििा व्यख्क्तगि घटना (दिाा गने) ऐन, 

२०३३ 

- यस ऐन अन्िगाि सजाय हुने मदु्दाको कारवाई र ख्कनारा गने अख्धकार प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारीलाई हुनेछ । 

१८ नेपाल नागररकिा ऐन, २०६३ 
- नेपाली नागररकिा जारी गने अख्धकारीको रुपमा काया गने। प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारीले आफूलाई प्राप्त 

अख्धकारमध्ये वशंजको नािाले र जन्मको आधारमा नागररकिा प्रदान गने अख्धकार आफ्नो मािहिको अख्धकृि 

कमाचारीलाई प्रत्यायोजन गने । 

- कसैले झठुो ख्ववरण ख्दई नेपाली नागररकिाको प्रमाणपत्र ख्लएको प्रमाख्णि हुन आएमा ख्जल्ला प्रशासन कायाालय 

वा अन्य ख्नकायबाट जारी भएको भए सम्बख्न्धि प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारीले नागररकिा रद्व गने । 

- नेपाली नागररकिा त्याग भएमा अख्भलेख व्यवथिापन गने । 

१९ नेपाल नागररकिा ख्नयमावली, २०६३ 

२० पश ुबधशाला र मास ुजााँच ऐन, २०५५ 
- यस ऐन अन्िगािको कसरू सम्बन्धी मदु्दा प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारीले हनेेछ। 

 २१ पश ुबधशाला र मास ुजााँच ख्नयमावली, २०५७ 

२२ पश ुथवाथ्य ििा पश ुसेवा ऐन, २०५५ 
- यस ऐन अन्िगािका कसरुजन्य कायाहरुको मदु्दा हनेे अख्धकार सम्बख्न्धि प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारीलाई हुनेछ । 

२३ पश ुथवाथ्य ििा पश ुसेवा ख्नयमावली, २०५६ 

२४ प्राचीन थमारक संरिण ऐन, २०१३ 

 

- प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारीले आफ्नो इलाकामा रहकेो परुािाख्त्वक वथिहुरुको ख्ववरण परुाित्व ख्वभागलाई ख्दनपुने  

- परुाित्व ख्वभागले ख्दएको आदेश नमानी ख्नमााण, ममाि, िपघट वा पनुख्नमााण गरेको घर वा भवनलाई नगर योजना 

थवीकृि भएको ठाउाँमा नगरख्वकास योजना कायाान्वयन सख्मख्िले र नगरयोजना थवीकृि नभएको ठाउाँमा सम्बख्न्धि 

ख्जल्लाको प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारीले पैिीस ख्दनको म्याद ख्दई भत्काउन आदशे ख्दन सक्नेछ  

- कुनै व्यख्क्त वा संथिाले ख्नयमानसुार थवीकृख्ि ख्लई उत्खनन ्गदाा परुािाख्त्वक महत्वको कुनै वथि ुवा थमारक भखे्टन 

आएमा त्यसको सचूना अठ्चालीस घण्टाख्भत्र परुाित्व ख्वभाग वा प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारीलाई ख्दन ुपनेछ र प्रमखु 

ख्जल्ला अख्धकारीले ित्कालै परुाित्व ख्वभागलाई उक्त कुराको जानकारी ख्दन ुपनेछ । 

- परुाित्व ख्वभागमा प्राप्त हुन आएको प्राचीन थमारक वा परुािाख्त्वक वथि ु सम्बख्न्धि धनी वा गखु्ठयारहरूले 

प्रख्िथिापना गना वा यिाथिानम ै रातन ख्फिाा पाउाँ भनी परेको ख्नवदेन उपर ख्फिााका लाख्ग वाथिख्वकिाका 

आधारमा परुाित्व ख्वभाग ख्सफाररस गने । 

- जनुसकैु अड्डा अदालिले अन्य प्रचख्लि नेपाल काननुबमोख्जम गदाा गराउाँदा प्राचीन थमारक वा परुािाख्त्वक 

वथिकुो हकमा भने मालधनी जोसकैु भए िापख्न त्यथिो वथि ुनेपाल सरकारको परुाित्व ख्वभाग वा उक्त ख्वभागले 

िोख्कख्दएको ठाउाँमा पठाउनका लाख्ग प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारीकहााँ पठाउन ुपछा र सो वथि ुमालधनीलाई ख्दने वा 

ख्ललाम गररनेसमिे कुनै कारवाई गनुा पदनै । यसरी उल्लेख भएको वथिकुो ख्वगोको हकमा प्रमखु ख्जल्ला 

अख्धकारीद्वारा पचचकीख्िा मोल कायम गरी ख्लई प्रचख्लि नेपाल काननुबमोख्जम ख्दलाउने भराउने गनुा पछा । 

-  प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारीले प्रत्येक वषा आषाढ मसान्िख्भत्र आफ्नो ख्जल्लाख्भत्र रहकेा परुािाख्त्वक वथिहुरूको 

ख्ववरण ख्नयमावलीमा िोख्कए बमोख्जम भरी सम्भव भएसम्म त्यथिो वथिकुो फोटो समिे मतुय परुाित्व 

अख्धकृिसमि पठाउन ुपनेछ । 

- प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारीले आफ्नो ख्जल्लाख्भत्र कुनै परुािाख्त्वक वथि ु फेला परेको जानकारी पाएमा त्यसरी 

जानकारी पाएको ख्मख्िले पैंिीस ख्दनख्भत्र सो वथिकुो सम्पणूा ख्ववरण ख्नयमावलीमा िोख्कए बमोख्जमको फाराममा 

भरी सम्भव भएसम्म त्यथिो वथिकुो फोटो समिे मतुय परुाित्व अख्धकृिसमि पठाउन ुपनेछ ।  

२५ प्रहरी ऐन, २०१२ 
- ख्जल्लाथिरीय प्रहरी कमाचारीहरू शाख्न्ि सरुिा र सो सम्बन्धी प्रशासनका सम्बन्धमा प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारीको 

ख्नयन्त्रण र ख्नदशेनमा रहने छन सो सम्बन्धमा प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारीले ख्दएको आदशे ििा ख्नदशेनको पालना 

गनुा प्रहरी कमाचारीहरूको किाव्य हुनेछ । काननुबमोख्जम प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारीले गनुा पने अन्य काममा ख्नजलाई 

सहयोग गनुा ख्जल्ला प्रहरी कमाचारीहरूको किाव्य हुनेछ । 

- वारेण्ट इत्याख्द जारी गने प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारीको अख्धकार । 

- सावाजख्नक बाटो, सडक वा आवि जावि हुने थिानमा सभा गने वा जलुसु ख्नकाल्ने सम्बन्धमा जन साधारणलाई 

असखु्वधा पने वा शाख्न्ि भङ्ग हुने ख्थिख्ि उत्पन्न नहोस ्भन्न ेउद्दशे्यले प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारी वा ख्नजबाट त्यस 

कामका ख्नख्म्ि अख्तियार पाएका प्रहरी अख्धकृिले सभा वा जलुसुका ख्नख्म्ि ठाउाँ, बाटो र समय िोक्न सक्नेछ । 
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२५ प्रहरी ऐन, २०१२ 
- प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारीले त्यथिो सम्पख्त्त रोक्का गरी सो रोक्का भएको धनमालको फााँटवारी खोली ६ मख्हनाख्भत्र आफ्नो हक दाबीको 

सबिू समिे ख्लई दाबी गना आउन ुभनी इख्श्िहार जारी गना सक्नेछ । 

- बेवाररसी सम्पख्त्तको ख्जम्मा ख्लने र त्यसकोिायदािी खडा गरी प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारी कहााँ पेश गने प्रत्येक प्रहरी कमाचारीको किाव्य 

हुन्छ । 

- प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारीले सो डायरी ख्झकाई जााँच्न सक्नेछ । 

२६ प्रहरी ख्नयमावली, २०७१ 
- प्रहरीको अनशुासन, आन्िररक व्यवथिा र अपराध अनसुन्धानको कुरामा बाहके ख्जल्लाका सम्पणूा प्रहरी कमाचारीहरू प्रमखु ख्जल्ला 

अख्धकारीको सामान्य रेखदखे र ख्नयन्त्रणमा रहनेछन ्। 

- ख्जल्ला प्रहरी कायाालय वा महानगरीय प्रहरी पररसरको प्रमखुले ख्जल्ला छोड्दा त्यसको पवूा सचूना प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारीलाई ख्दन ु

पनेछ । 

- महानगरीय प्रहरी पररसर प्रमखु र ख्जल्ला प्रहरी प्रमखुको  कासममुा सपुरीवेिकको भखु्मका ख्नवााह गने । 

- आफूसमि पेश भएको कायासम्पादन फाराम मलू्याङ्कन गरी श्रावण मसान्िसम्ममा एक प्रख्ि मन्त्रालय र एक प्रख्ि प्रहरी प्रधान 

कायाालयमा ख्सलबन्दी गरी पठाई एक प्रख्ि आफ्नै कायाालयमा ख्सलबन्दी रुपमा रातन ुपनेछ । 

- प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारीले वषाको कम्िीमा एक पटक ख्जल्ला प्रहरी कायाालय, महानगरीय प्रहरी पररसर, इलाका प्रहरी कायाालय, प्रहरी 

वतृ्त र प्रहरी प्रभागको ख्नरीिण गनुा पनेछ । 

- प्रत्येक इलाका प्रहरी कायाालय, प्रहरी वतृ्त, प्रहरी प्रभाग र प्रहरी चौकीमा रहकेो डायरी ििा प्रहरी सम्बन्धी गोप्य प्रख्िवदेन सख्हि अन्य 

अपराध सम्बन्धी सारांश प्रख्िवेदन हरेी आफ्नो प्रख्िख्क्रया सख्हिको सचूना िरुुन्ि ख्जल्ला प्रहरी कायाालय वा महानगरीय प्रहरी पररसरको 

प्रमखुलाई ख्दनपुनेछ । यसरी ख्नरीिण गदाा ख्जल्ला प्रहरी कायाालय ििा महानगरीय प्रहरी पररसरको प्रमखुले आफ्नो मािहिका प्रहरी 

कायाालयहरूको ख्नरीिण गरे वा नगरेको सम्बन्धमा समिे ख्नररिण गनुा पनेछ । 

-  सीमाविी इलाकामा घट्ने अपराध ख्नयन्त्रण गना र ित्सम्बन्धी अनसुन्धान गने काममा थिानीय प्रहरी कायाालयको प्रमखुले पारथपररक 

सहयोग प¥ुयाउने ख्सलख्सलामा ख्छमकेी ख्मत्र राष्ट्रका सीमाविी इलाकामा रहकेा प्रहरी कायाालयका समानथिरका प्रहरी अख्धकृिसाँग 

आवश्यकिा अनसुार छलफल गनुा परेमा वा सोका लाख्ग सम्बख्न्धि ख्मत्र राष्ट्रमा जान ु परेमा प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारीलाई समेि 

जानकारी गराउन ुपनेछ । 

- किाव्य पालनाको ख्शलख्शलामा खख्टएको वा खख्टने क्रममा बाटोमा आउाँदा जााँदा वा अन्य काया गदाा बाटोबाट वा कायाथिलबाट 

अपहरणमा परी हत्या भएको भरपदो सचूना प्राप्त भएको िर लास फेला पना नसकेको अवथिामा सम्वख्न्धि प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारी र 

सम्वख्न्धि प्रहरी कायाालयको प्रमखुको संयकु्त प्रख्िवदेनको आधारमा हत्या गररएका प्रहरी कमाचारीको पररवारलाई ख्नयम अनसुारको 

बमोख्जमको सखु्वधा ख्दइनेछ । 

-  सरुिा प्रख्िकूल ख्क्रयाकलाप, खराब चररत्र भएका व्यख्क्त, शङ्ख्कि व्यख्क्त ििा गख्िख्वख्धहरूको बारेमा प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारीलाई 

प्रख्िवदेन गने । 

२७ भ्रष्ट्राचार ख्नवारण ऐन, २०५९ 
- अख्धकार प्रत्योजन भएअनसुार कायाान्वयन गने । 

२८ मलुकुी अपराध संख्हिा, २०७४ ** 

२९ मलुकुी फौजदारी कायाख्वख्ध संख्हिा, २०७४ मलुकुी अपराध संख्हिा, २०७४ अनसुार प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारीले हनेे मदु्वाको फछौटको लाख्ग मलुकुी फौजदारी कायाख्वख्ध अनसुार 

कायाान्वयन गने । ३० मलुकुी फौजदारी कायाख्वख्ध ख्नयमावली, 

२०७५ 

३१ यािनासम्बन्धी िख्िपखू्िा ऐन, २०५३ 
- पीख्डि व्यख्क्तलाई िख्िपखू्िा ख्दने सम्बन्धमा अख्न्िम ख्नणाय भएपख्छ त्यथिो ख्नणायको सचूना पाएको ख्मख्िले एक वषाख्भत्र पीख्डि व्यख्क्त 

वा ख्नजको मतृ्य ु भएकोमा ख्नजको नख्जकको हकवालाले िख्िपखू्िाको रकम पाउन पीख्डि व्यख्क्त िनुामा रहकेो 

ख्जल्लाको प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारी समि िख्िपखू्िा ख्दने सम्बन्धमा ख्जल्ला अदालिबाट भएको ख्नणायको प्रख्िख्लख्प सख्हि ख्नवदेन 

प्राप्त भएको ख्मख्िले पैंिीस ख्दनख्भत्र प्रमखु  ख्जल्ला अख्धकारीले ख्नवदेकलाई िख्िपखू्िाको रकम ख्दन ुपनेछ । 

३२ राज्य ख्वरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ 
- अख्धकार प्रत्यायोजन भए अनुसार कायाान्वयन गने । 

३३ राहदानी ऐन, २०२४ अख्धकार प्रत्यायोजन भए अनुसार कायाान्वयन गने । 

३४ राहदानी ख्नयमावली, २०६७ 

३५ राख्ष्ट्रय मानव अख्धकार आयोग ऐन, २०६८ अख्धकार प्रत्यायोजन भए अनुसार कायाान्वयन गने । 

३६ लाग ुऔषध (ख्नयन्त्रण) ऐन, २०३३ अख्धकार प्रत्यायोजन भए अनुसार कायाान्वयन गने । 

३७ ख्वपद जोख्खम न्यनूीकरण ििा व्यवथिापन 

ऐन, २०७४ 

 

- ख्जल्ला ख्वपद ्व्यवथिापन सख्मख्ि को अध्यिको रुपमा काया गने । 

- ख्वपद ्प्रख्िकायाका लाख्ग प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारीको आदेश बमोख्जम कुनै पख्न थिानमा प्रवशे गने ििा उपलब्ध जनुसकैु व्यख्क्त वा 

संथिाको साधन र स्रोि उपयोग गने अख्धकार सरुिा ख्नकायलाई हुनेछ । 

- नेपाल सरकार, प्राख्धकरण, प्रदशे सरकार, थिानीय िह र प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारीको आदशे अनसुार आफ्ना भवन लगायि अन्य 

संरचना आपि ्कालीन प्रयोजनका लाख्ग आवश्यक परेमा उपलब्ध गराउने, 

- यस ऐन अन्िगािको कुनै कसरुजन्य काया गरेमा मदु्दाको कारबाही र ख्कनारा प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारीले गनेछ । 

३८ ख्वपद जोख्खम न्यनूीकरण ििा व्यवथिापन 

ख्नयमावली, २०७६ 

३९ ख्वभषूण ऐन, २०६४ 
- ख्जल्ला थिरवाट गररने ख्वभषुण ख्सफाररस लगायिका कायाहरु लगायि अख्धकार प्रत्यायोजन भए अनसुारको अख्धकार कायाान्वयन गने  

४० ख्वभषूण ख्नयमावली, २०६५ 

४१ ख्बष्ट्फोटक पदािा ऐन, २०१८ 
- ख्वष्ट्फोटक पदािालाई उत्पादन गने, रातन,े प्रयोग गने, ख्बक्री गने, पररवहन गने र पैठारी गर्ाने , पररवहन गने र पैठारी गने काममा ख्नयन्त्रण 

अख्धकार 
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- प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारीले वा ख्नजले खटाएको कुनै राजपत्राङ्कीि वा घटीमा नायब ख्नरीिक दजााका प्रहरी  

- कमाचारीले इजाजिपत्र अन्िगाि कुनै ख्वष्ट्फोटक पदािा उत्पादन गने, रातन,े प्रयोग गने, ख्बक्री गने, पररवहन गने वा पैठारी गने काम 

भरैहकेो कुनै ठाउाँ वा बोझ बाहकमा गई ख्नरीिण र  

- जााँचबझु गना र त्यहााँ रहकेो कुनै ख्वष्ट्फोटक पदािाको नमनूा मलू्य ख्िरी ख्लन सक्नेछ । 

- नेपाली सेनाको ख्नयन्त्रणमा रहकेो कुनै ठाउाँ वा बोझ बाहकमा वा त्यसको आसपासमा दफा ८ मा लेख्खए बमोख्जमको कुनै दघुाटना 

भएमा सरोकारवाला नेपाली सेनाका अख्धकारीले सो दघुाटनाको कारणको जााँचबझु गनुापछा र सो बाहके अन्यत्र त्यथिो कुनै  

- दघुाटना भएमा प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारीले सो दघुाटनाको कारणको जााँचबझु गनुा पदाछ । 

४२ ख्बष्ट्फोटक पदािा ख्नयम, २०२० 
- ख्वष्ट्फोटक पदािालाई उत्पादन गने, रातन,े प्रयोग गने, ख्बक्री गने, पररवहन गने र पैठारी गर्ाने , पररवहन गने र पैठारी गने काममा ख्नयन्त्रण 

.ख्नरीिण गने, खोजिलासी गने, कब्जा गने, रोक्का गने र हटाउने अख्धकार ििा ख्गरफ्िार गने अख्धकार  

४३ थिानीय प्रशासन ऐन, २०२८ 
- ख्जल्लाको सामान्य प्रशासन सचचालन गनाको लाख्ग प्रत्येक ख्जल्लामा एउटा ख्जल्ला प्रशासन कायाालय रहने र  । सो कायाालयको 

प्रमखु प्रशासकीय अख्धकारीको रूपमा काम समेि गने गरी प्रत्येक ख्जल्लामा एकजना प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारी रहने । 

- ख्जल्ला सरुिा सख्मख्िको अध्यिको भखु्मका ख्नवााह गने । 

- कफ्युा लगाउन सक्ने । दङ्गाग्रस्थि िेत्र घोख्षि गना सक्ने  

- ख्जल्ला थिरका कायाालयहरू माख्ि रेखदखे, ख्नयन्त्रण र ख्नदशेन ख्दने  

- ख्जल्लामा शाख्न्ि, व्यवथिा र सरुिा कायम रातने, थिानीय सरकारले सचचालन गरेका ख्वकास कायाहरूमा सहयोग प-ुयाउने, 

ख्जल्लाख्भत्र रहकेो नेपाल सरकारको सबै सम्पख्त्तको रेखदखे, सम्भार ििा ममाि गने, गराउने दाख्यत्व । 

- ख्जल्लामा शाख्न्ि सरुिा कायम गने कामको लाख्ग ख्जल्ला प्रहरी कायाालयले प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारीको प्रत्यिः ख्नयन्त्रण र ख्नदशेनमा 

रही काम गनुा पनेछ  

- प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारीले ख्जल्ला प्रहरी कायाालय, ईलाका प्रहरी कायाालय र प्रहरी चौकी समिे ठीक अवथिामा रह ेनरहकेो, प्रहरी 

कमाचारी र अख्धकृि जवानहरूले काननू बमोख्जम काम कारवाही गरे नगरेको भन्ने कुराको आवश्यक जााँचबझु गने । 

- मदु्दा माख्मला र पनुरावदेन सम्बन्धी अख्धकार 

- अम्मल खाई सावाजख्नक थिानमा बसेर लापरबाही साि बोली ख्हड्ंने वा जिाभावी गने व्यख्क्तलाई प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारीले पक्रन 

लगाई अम्मलले नछाडेसम्म िुन्न सक्नेछ र अम्मलले छाडेपख्छ ख्नजलाई मौख्खक नख्सहि ख्दन र फेरर पख्न सोही कसरू गरेमा ख्नजलाई 

पटकै ख्पच्छे बढीमा एक हजार रूपैयााँसम्म जररवाना गना सक्नेछ । 

- बेवाररसी मालसामान फेला परेमा प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारीले जााँचबझु गदाा नेपाल सरकारलाई कुनै रकम ख्िनुा पने ठहररएको व्यख्क्तको 

मालसामान भएमा सो कायााख्न्वि गना चाख्हने जख्ि मालसामान ख्बक्री गरी सरकारी कोषमा दाख्खला गनुा पनेछ । 

- प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारीले बाघ, ख्चिवुा वा अन्य ख्हसं्रक जनवारले आफ्ना ख्जल्लाख्भत्रका कुनै ठाउाँमा दःुख ख्दएको कुरा नगरपाख्लका 

वा गाउाँपाख्लकाले प्रख्िवदेन गरेमा सो जनावरलाई माना लगाई छाला एव ंशरीरका अन्य भाग सम्बख्न्धि वन कायाालयमा बझुाइख्दन वा 

वन ििा भ–ूसंरिण मन्त्रालयले ख्नदशेन ख्दए बमोख्जम गनुा पदाछ । 

- कसैले कुनै मालसामान ख्बक्री गदाा अनखु्चि नाफा खाई नाजायज फाइदा उठाएमा त्यथिो ख्वके्रिालाई खरीद ख्बक्री भएको मालसामानको 

पररमाण र मोलको ख्वचार गरी प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारीले एक हजार रूपैयााँसम्म जररवाना वा िीन महीनासम्म कैद गना वा दबैु सजाय 

गना सक्ने। 

- प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारीले आफ्नो ख्जल्लाख्भत्रको सावाजख्नक धारा, कुवा, पोखरी, पाँधेरो, पाटी पौवा, सत्तल धमाशाला, मख्न्दर, गफुा, 

पलु आख्दको लगि ख्लई रातनपुछा र भत्की ख्बग्रस्ी, नोक्सान हुन लागमेा त्यसको धनी, वाररस नगरपाख्लका वा गाउाँपाख्लका वा गठुी 

संथिानद्वारा मरमि गना लगाउन ुपदाछ । 

- सरकारी जग्गा सावाजख्नक जग्गा वा सामदुाख्यक जग्गामा आफ्नो हक कायम नभ ैकसैले घर बनाउन ुहुाँदनै । कसैले त्यथिो जग्गामा घर 

बनाएमा वा बनाउन प्रयत्न गरेमा प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारीले त्यथिो व्यख्क्तलाई घर बनाउन रोक्का गने आदशे ख्दन सक्नेछ 

- मानख्सक सन्िलुन गमुाएको कुनै व्यख्क्तलाई ख्नयन्त्रण नगरी त्यसै छाडा राखमेा कुनै व्यख्क्त वा समाजलाई खिरा हुन्छ भन्ने लागमेा प्रमुख 

ख्जल्ला अख्धकारीले ख्नजको संरिक वा मािवर भए संरिक वा मािवर ख्जम्मा लगाउनु पनेछ र संरिक वा मािवर नभए ख्नजलाई 

नख्जकको अथपिालमा राखी औषख्ध उपचारको व्यवथिा गनुा पनेछ । 

- कसैलाई कसैसाँगको नािाको प्रमाणपत्र चाख्हयो भनी प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारी समि ख्नवेदन ख्दन आएमा प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारीले 

जााँची बझुी ठीक ठहरेमा पााँच रूपैयााँ दथिरु ख्लई आवश्यक प्रमाणपत्र ख्दन सक्नेछ । 

- परम्परादखे्ख चख्लआएको धाख्माक पजूा आजा चलाउन ुपने अवथिामा बाहके बदु्ध जयन्िी, कृष्ट्ण जन्माष्टमी, महाख्शवरात्री, रामनवमी 

र एकादशीको पवाको ख्दन वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सचूना प्रकाख्शि गरी पशपुंिी वध गना मनाई गरी िोख्कख्दएको धाख्माक 

थिलमा कसैले पशपुन्छीको वध गरेमा प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारीले ख्नजलाई पााँचसय रूपैयााँसम्म जररबाना गना सक्नेछ र प्रमखु ख्जल्ला 

अख्धकारीको त्यथिो जररबानाको आदशे उपर पनुरावदेन लाग्नेछैन  

- सडकमा छाडा  गाइवथि ुवथिुलाई सम्बख्न्धि नगरपाख्लकाले पक्री निनुेको अवथिामा प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारीले त्यथिो गाई वथिलुाई 

पक्री ख्ललाम गने । 

- सावाजख्नक सम्पख्त्तको अख्भलेख व्यवख्थिि गने । 

४४ सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ 
- मदु्दाको सनुवुाइको क्रममा कुनै सािीबाट केही बझु्न ुपने दखेमेा सशस्त्रप्रहरी ख्वशषे अदालिले त्यथिो सािीलाई समाव्हान जारी गरी 

बझु्न सक्नेछ । ४५ सशस्त्र प्रहरी ख्नयमावली, २०७२ 
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िर बझु्न ुपने सािीलाई बोलाउाँदा अनावश्यक ख्ढलाई वा खचा हुने वाअसखु्वधा हुने सशस्त्र प्रहरी ख्वशषे अदालिलाई लागमेा बन्द 

सवाल गरी सािी रहकेो वा बसेको ख्जल्लाको प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारीले सािी बझुी पठाउने गरी सशस्त्रप्रहरी ख्वशेष अदालिले आदेश 

गना सक्नेछ । 

४६ सावाजख्नक सरुिा ऐन, २०४६ 

 

- नेपालको सावाभौमसत्ता, भौगोख्लक अखण्डिा वा सावाजख्नक शाख्न्ि र व्यवथिामा ित्काल खलल पना सक्ने कुनै काम कुरा गनाबाट 

कुनै व्यख्क्तलाई रोक्न ुपने उख्चि र पयााप्त आधार भएमा प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारीले ख्नजलाई कुनै खास अवख्धसम्म कुनै खास ठाउाँमा 

नजरबन्द रातने आदशे जारी गना सक्नेछ । 

- थिानहदको आदशे जारी गने । 

४७ संथिा दिाा ऐन, २०३४ 

 

- संथिा दिाा गने  आदशे ख्दने।नख्वकरण गने । 

- संथिाको कुनै सदथय वा कमाचारी लगायि कुनै व्यख्क्तले संथिाको ख्वधान ख्वरुद्ध संथिाको कुनै सम्पख्त्त दरुुपयोग गरेमा, कब्जा गरेमा 

वा रोक्का राखमेा त्यथिो सम्पख्त्त दरुुपयोग गने, कब्जा वा रोक्का रातनेबाट ख्लई संथिालाई ख्फिाा बझुाई ख्दन सक्नेछ  

- संथिाको उद्दशे्यहरुमा हरेफेर 

- आवश्यक दखेेमा संथिाको ख्हसाब आफूले  

- ख्नयकु्त गरेको कुनै अख्धकृिद्वारा जााँच गराउन सक्नेछ ।ख्हसाब जााँच गराए वापि ख्हसाब जााँचबाट दखे्खन आएको संथिाको मौज्दाि 

रकमको सयकडा िीन प्रख्िशिमा नबढाइ आफूले ख्नधााररि गरेको दथिरू असलू गरी ख्लन सक्नेछ । 

- दिाा नगराई संथिा थिापना गरेमा त्यथिा संथिाका प्रवन्ध सख्मख्िका सदथयहरुलाई जनही दईु हजार रुपैयााँसम्म जरीवाना गना सक्नेछ । 

४८ संथिा दिाा ख्नयमावली, २०३४ 

 

४९ सशुासन (व्यवथिापन ििा संचालन) ऐन, 

२०६४ 

- ख्जल्लाख्भत्रका सरकारी सेवा प्रदायक ख्नकायहरुको काम कारबाहीको अनगुमन र मलू्याङ्कन गरी सावाजख्नक सेवा ख्विरण प्रणालीलाई 

बढी व्यवख्थिि र प्रभावकारी बनाउन ख्जल्ला अनगुमन ििा मलू्याङ्कन सख्मख्िको संयोजक को रुपमा  कायागने । 

- अदालि र रिा सम्बन्धी ख्नकाय बाहके अन्य ख्जल्लाख्थिि कायाालय ििा ख्वकास आयोजनाको वषामा एकपटक सम्बख्न्धि ख्जल्लाको 

प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारीले ख्नरीिण गनुा पनेछ । 

५० सशुासन (व्यवथिापन ििा संचालन) 

ख्नयमावली, २०६५ 

५१ ख्शिा ऐन, २०२८ 
- ख्जल्ला ख्शिा सख्मख्िको सदथयको भखु्मका 

- यस ऐन बमोख्जम सजाय हुने कसरु सम्वन्धी मदु्वामा कारवाही र ख्कनारा गने । 

५२ ख्शिा ख्नयावली, २०५९ 
- ख्जल्ला अनौपचाररक ख्शिा सख्मख्िको सदथय 

- माध्यख्मक ख्शिा उत्तीणा परीिा समन्वय सख्मख्िको अध्यििा 

- वखृ्त्त ख्सफाररस सख्मख्िको अध्यििा 

- ख्वद्यालयको सम्पख्त्त सरुिा सख्मख्िको अध्यििा 

- प्रमाणपत्र छानख्वन सख्मख्िको अध्यििा 

५४ सचूनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ 
- Proactive Disclosure 

- सचूना अख्धकारीको व्यवथिा 

- सचूना अख्धकारीहरुको ख्नयख्मि वठैक 

५५ सचूनाको हकसम्बन्धी ख्नयमावली, २०६५ 

५६ सवारी ििा यािायाि व्यवथिा ऐन, २०४९ 
- कुनै सवारी दघुाटना भएमा दघुाटना हुने ख्वख्त्तकै त्यथिो सवारी साधनको धनी वा व्यथिापकले दघुाटनाथिल रहकेो ख्जल्लाको प्रमखु 

ख्जल्ला अख्धकारी समि बीमाको प्रमाणपत्र र बीमालेख बुझाउन ुपनेछ । 

- प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारीले यस पररच्छेद बमोख्जमको  

- बीमाको रकम दघुाटनाबाट मतृ्य ुभएको अवथिामा दघुाटना भएको एक्काइस ख्दनख्भत्र मिृकको हकवालालाई र अन्य अवथिामा िीन 

मख्हनाख्भत्र सम्बख्न्धि व्यख्क्तलाई  

- सम्बख्न्धि सवारी धनी वा व्यवथिापकको रोहवरमा ख्बमकबाट उपलब्ध गराइख्दन ुपनेछ । 

५७ सवारी ििा यािायाि व्यवथिा ख्नयमावली, 

२०५४ 

५८ होटेल व्यवथिा ििा मख्दराको ख्बक्री ख्विरण 

(ख्नयन्त्रण) ऐन, २०२३ 

- ऐनमा उल्लेख्खि व्यवथिा उल्लंघन गने होटेल वा पसलको माख्लक वा अन्य कुनै व्यख्क्तलाई  बढीमा ३ महीनासम्म कैद वा पच्चीस 

हजार रुपैयााँसम्म जररवाना वा दवु ैसजाय गना सक्नेछ । 

५९ होटेल व्यवथिा ििा मख्दराको ख्बक्री ख्विरण 

(अख्धकारी िोक्ने) ख्नयमहरु, २०२४ 

६० मलुकुी अपराध, संख्हिा २०७४ अन्िगाि 
- पररच्छेद-२ सावाजख्नक शाख्न्िख्वरुद्धको कसरु 

- पररच्छेद-३ सावाजख्नक अख्धकारको अख्तियारीको अवज्ञा सम्बन्धी कसरु 

- पररच्छेद-३ सावाजख्नक अख्धकारीको अख्तियारीको अवज्ञा सम्बन्धी कसरु 

- पररच्छेद-४ सावाजख्नक न्याय ख्वरुद्धका कसरु 

- पररच्छेद-१० भदेभाव ििा अन्य अपमानजनक व्यवहार सम्बन्धी कसरु 

- पररच्छेद-२७ पशपुन्छी सम्बन्धी कसरु 
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क्र.सं. मखु्र् टक्रर्ाकलाप 
आ.ब. २०७७/७८ को प्रगडत टर्र्रण आ.ब. २०७८/७९ को प्रगडत टर्र्रण 

कैटफर्त 
पररमाण एकाई पररमाण एकाई 

       

१ 

नागररकता           

क. नर्ााँ बंशि नागररकता टर्र्रण ९७६३ िना १०१२४ िना   

ख. नर्ााँ रै्र्ाटहक अंगकृीत नागररकता 
टर्तरण ४८५ 

िना 
२९९ 

िना   

ग. प्रडतडलपी नागररकता टर्तरण ६५६१ िना ९१४९ िना   

२ 

द्वन्द्व प्रभाटर्तका लाडग राहत टर्तरण           

क. राहत प्राप्त गने  संख्र्ा १८ िना ५८ िना   

ख. टर्तररत राहत रकम १०६४२००.०० रकम ५६४८०००.० रकम   

३ 

प्रकोप व्र्र्स्थापन 0         

क. प्रकोपबाि पीडडत ६५ संख्र्ा १५५ घरसंख्र्ा   

ख. प्रकोप पीडडतलाई राहत ९१२०००.०० रकम २८३७०००.०० रकम   

४ 

लाग ुऔषधसबबन्धी कारर्ाही           

क. पक्राउ परेका व्र्जि ३५ िना ३७ िना   

ख. पक्राउ परेको लाग ुऔषध पररमाण 

ब्राउनसगरु 57 ग्राम 90 डमडल ग्राम , नाईट्राभेि 
१२०५ ट्याव्लेि,  ४ केिी १५३ ग्राम 

गािा,१५० डमडल कोरेक्स, 696 ग्राम चरेश र 
२६ केिी ५०० ग्राम अटफम 

ग्राम 

Nitrazepam tablets Ip(Nitravet-10)  ट्यावल्लेट 701, 

SPASMO-PROXYVON® Plus  २६४ ट्याव्लेट  र 

ALPRASAFE 0.5 (Alprazolam Tablets sip 0.5 mg  

४२० ट्याव्लेट र 175 ग्रस्ाम 580 ख्मख्ल ग्रस्ाम ब्राउनसगुर   

ग्राम   

ग. मिुा चलाइएको सङ्खख्र्ा ३२ संख्र्ा ३६ संख्र्ा   

५ 

  शाजन्त सरुिा           

क. आपराडधक घिना ४४८ संख्र्ा १९८ संख्र्ा   

ख. अडभर्िु पक्राउ ३२६ िना १६१ िना   

ग. मिुा चलाइएको  ४१० िना १६४ िना   

घ. अपहरण घिना ० संख्र्ा ० संख्र्ा   

ङ. हत्र्ाका घिना ४ िना १ िना   

च. हातहडतर्ार खरखिाना िफत २ संख्र्ा २ संख्र्ा   

छ. टर्जशष्ट व्र्जिको भ्रमण ३८ िना १७ िना   

६ 

सडक दघुािना           

क. संख्र्ा ११६ संख्र्ा १८३ संख्र्ा   

ख. मतृ्र् ु ५९ िना ५८ िना   

ग. घाइते संख्र्ा १९१ िना २५२ िना   

७ 

बिार डनर्मन 0         

क. अनगुमन २९ पिक १४ पिक   

ख. कारर्ाही २४ संख्र्ा २ संख्र्ा   

८ 

सीमा संरिण     0     

क. सीमा अडतक्रमण घिना ० संख्र्ा ० संख्र्ा   

ख. गस्ती पेट्रोडलङ्ग   पिक दैडनक पिक   

ग. समन्र्र् बैठक ० पिक १६ पिक APF 

९ 

तस्करी डनर्न्त्रण           

क. पररचाडलत गस्ती   पिक दैडनक पिक   

ख. पक्राउ परेको सामान 
17087337.00 

रकम 

बराबर 
२११५६९३९.०० 

रकम 

बराबर 
  

१० रे्रुि ुसंपरीिण 0.0 - 1000000.0 रकम   

११ गनुासो सबबोधन १९४ संख्र्ा २५७ संख्र्ा   

१२ 
सशुासनसबबन्धी मन्त्रालर्बाि भएका 
अन्र् कामहरु ६६ 

सख्र्ा 
७३ 

सख्र्ा   

१३ 

राहदानी           

क. जिल्लाबाि १९५४ संख्र्ा ४२५७ संख्र्ा   

ख. द्रतु डसफाररस ९२७ संख्र्ा ५८४ संख्र्ा   

ग. नाबालक पररचर् पत्र २५ िना ५१ िना   

१४ टर्डभन्न डसफाररस २५४६ संख्र्ा ३६७८ संख्र्ा   
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क्र.सं. मखु्र् टक्रर्ाकलाप 
आ.ब. २०७७/७८ को प्रगडत टर्र्रण आ.ब. २०७८/७९ को प्रगडत टर्र्रण 

कैटफर्त 
पररमाण एकाई पररमाण एकाई 

       

१५ कार्ाालर् अनगुमन 
१६ 

कार्ाालर् 

संख्र्ा २९ 

कार्ाालर् 

संख्र्ा 
  

१६ रािश्व संकलन १०००२३५२.०० रकम २४,९४०,०९७.०० रकम   

१८ 

मिुा दताा           

क. सार्ािडनक टहत र नैडतकता टर्रुद्धको 
कसरु ६५ 

संख्र्ा 
३५ 

संख्र्ा   

ख. सार्ािडनक अडधकारीको अजख्तर्ारीको 
अर्ज्ञा सबर्न्धी कसरु ० 

संख्र्ा 
० 

संख्र्ा   

ग. सार्ािडनक शाजन्त टर्रुद्धको कसरु ०   ०     

घ. सर्ारीज्र्ान िडतपडुता ८ संख्र्ा २२ संख्र्ा   

ङ. कालो बिार ० संख्र्ा ० संख्र्ा   

च. नागररकता सबर्न्धी ० संख्र्ा २ संख्र्ा   

छ. िरु्ा ६ संख्र्ा ५ संख्र्ा   

अन्र् ० संख्र्ा ० संख्र्ा   

१९ 

मिुा फैसला           

क. सार्ािडनक टहत र नैडतकता टर्रुद्धको 
कसरु १३५ 

संख्र्ा 
९९ 

संख्र्ा   

ख. सार्ािडनक अडधकारीको अजख्तर्ारीको 
अर्ज्ञा सबर्न्धी कसरु ० 

संख्र्ा 
० 

संख्र्ा   

ग. सार्ािडनक शाजन्त टर्रुद्धको कसरु ० संख्र्ा ० संख्र्ा   

घ. सर्ारीज्र्ान िडतपडुता ७ संख्र्ा १३ संख्र्ा   

ङ. कालो बिार १० संख्र्ा ० संख्र्ा   

च. नागररकता सबर्न्धी ३ संख्र्ा ७ संख्र्ा   

छ. िरु्ा १० संख्र्ा ७ संख्र्ा   

अन्र्  २ संख्र्ा १ संख्र्ा   

२० जिल्ला सरुिा सडमडतको रै्ठक ५१ पिक ४१ पिक   

२१ जिल्ला टर्पद् व्र्र्स्थापन सडमडतको रै्ठक ११ पिक ११ पिक   

२२ 

रै्देजशक रोिगारी िडतपूडता           

क. संख्र्ा ४ िना ९ िना   

ख. रकम 436064.3 रकम 12653898.1 रकम   

२३ 

सर्ारी दघुािना िडतपूडता           

क. संख्र्ा ३४ संख्र्ा ३३ संख्र्ा   

ख. रकम 17300000.0 रकम 16450000.0 रकम   

२४ 

संघ संस्था, पत्रपडत्रका तथा हातहडतर्ार           

क. संघसस्था दताा ४७ संख्र्ा ४६ संख्र्ा   

ख. हातहडतर्ार दताा ० संख्र्ा ० संख्र्ा   

ग. संघसस्था नटर्करण १६९ संख्र्ा १३२ संख्र्ा   

घ. हातहडतर्ार नटर्करण १७ संख्र्ा २७ संख्र्ा   

ङ. हातहडतर्ार नामसारी ४ संख्र्ा २ संख्र्ा   

च. पत्रपडत्रका दताा २ संख्र्ा १ संख्र्ा   

छ. डस.डस.टिडभ/क्यामेरा िडान अडनमडत 
डलएका/िानकारी गराएका  

१३ संख्र्ा ३५ संख्र्ा   

ि. ड्रोन उडान अनमुडत डलएका ० संख्र्ा ८ संख्र्ा   

२५ 

राटिर् पररचर्पत्र व्र्र्स्थापन           

क. पररचर्पत्रमा आबद्ध गररएको ८५९८ संख्र्ा ७८८१७ संख्र्ा   

ख. पररचर् पत्र टर्तरण गरीएको  ० संख्र्ा ० संख्र्ा   
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१. ब.उ.जश.नं. ३१४०१०११३ राटिर् पररचर्पत्र तथा पञ्जीकरण टर्भाग 

बाटषाक बिेििः ८५११०००।- 
खचािः  ३९६९०३४।- 
 

२. ब.उ.जश.नं. ३१४९२०११३ जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् 

बाटषाक बिेििः २६७९९०००।- 
खचािः  २०७३७८४४।४८ 

 

३. ब.उ.जश.नं. ३१४००१०३३ राटिर् टर्पद् िोजखम न्रू्नीकरण तथा व्र्र्स्थापन प्राडधकरण 

बाटषाक बिेििः १५००००।- 
खचािः  ५८२९५।- 
 

४. ब.उ.जश.नं. ३१४९२०११४ जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् 

बाटषाक बिेििः २१२५०००।- 
खचािः  १९२३६०३।३५ 

 

५. ब.उ.जश.नं. ३१४०००१३४ 

बाटषाक बिेििः १००००००।- 
खचािः  ८२६८०३।- 
 

६. िबमा रािश्व संकलनिः ४९७९४१९४।- 

 

आ.ब. २०७८/७९ को बिेि र खचा सबबन्धी िानकारी 
प्रशासन कार्ाालर्हरुको संगठनात्मक संरचना जिल्लाको भौगोडलक िेत्रफल, प्रशासडनक केन्द्र एर्म ्कार्ाचाप, िनसंख्र्ाको बसोबास तथा शहरीकरण, व्र्ापाररक 
तथा आडथाक गडतटर्डध, डनर्ााचन िेत्र आर्दका आधारमा गररएको पाइन्छ । सरकारबाि िनताहरुलाई उपलव्ध गराउन ुपने साधारण प्रकृडतका सेर्ा सटुर्धा 
उपलव्ध गराउने साधारण प्रकृडतको कार्ाालर् हो । र्स कार्ाालर्को मखु्र् काम जिल्लामा शाजन्त सरुिा र सवु्र्र्स्था कार्म गराउने हो । सेर्ा प्रर्ाहलाई 
सहि, सरल र सलुभरुपमा िनताको घरदैलोमा परु्ााउने नेपाल सरकारको नीडतका कारण िनसंख्र्ा र बसोबासका आधारमा घरदैलोबाि नै सेर्ा प्राप्त गना स्थार्ी 
संरचनाको रुपमा दइु र्िा ईलाका प्रशासन कार्ाालर् रािापरु र बााँसगढी स्थापना भएका छन ्भने आर्श्र्कता अनसुार समर् समर्मा घजुबत सेर्ाहरु समेत 
सञ्चालन गने गररएको छ । 

 टर्गतमा बर्दार्ा जिल्लामा रािपत्रांटकत टद्धडतर् शे्रणीको अडधकृत प्रमखु जिल्ला अडधकारी रहने व्र्र्स्था भएकोमा २०५० साल देजख रािपत्रांटकत प्रथम 
शे्रणीको अडधकृत प्रमखु जिल्ला अडधकारी रहने व्र्र्स्था छ । ईलाका प्रशासन कार्ाालर् रािापरु र बााँसगढी तथा कारागार कार्ाालर् बर्दार्ा र्स अन्तगात प्रत्र्ि 
मातहतमा रहने डनकार्को रुपमा रहेको छ । शाजन्त सरुिा सवु्र्र्स्था कार्म गरी सर्ासाधारण नागररक िीर्नलाई सामान्र् तलु्र्ाउन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी 
बल नेपाल तथा नेपाल सरकारका अन्र् डनकार्हरुको पररचालन तथा डनर्न्त्रण र राटिर् अन्तरााटिर् गैरसरकारी संघसस्थाहरु सञ्चार माध्र्म एर्म ्नागररक 
समािसंग डनरन्तर र प्रत्र्ि समन्र्र् तथा सबपका  रहने गदाछ भने जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्ले संघ,  प्रदेश,  जिल्ला र स्थानीर् तहमा पलुको रुपमा नेपाल 
सरकारको प्रडतडनडध डनकार्को रुपमा कार्ा गदाछ । 
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सस.नं. कोसिड उपचार गने अस्पतालको नाम, ठेगाना 
बेड संख्या आवश्यक पनि सक्न ेअजक्सिन 

सससलण्डर अनुमातनत (प्रतत 
दिन)  

आफ्नो अजक्सिन 
प्लान्त्ि िए उत्पािन 
क्षमता (प्रतत दिन) सािारण ICU HDU 

१ कोसिड अस्थाई अस्पताल, रािापुर २७ 0 0 २८ ० 

२ सानोश्री कोसिड अस्पताल, मिवुन १५ 0 0 २७ ० 

३ 
आिारिुत अस्पताल नेउलापुर, ठाकुरबाबा २३ ४ ० ४४ ० 

ठाकुरद्धारा कोसिड-१९ अस्पताल १० ० ० १५ ० 

४ कोसिड बबशषे अस्पताल माछागढ, बााँसगढी १५ 0 0 २० ० 

५ 
कोसिड आईसोलेसन अस्पताल, मदहला र्वकास 
केन्त्र, गुलररया 

२५ 0 0 १८ ० 

६ 
आर.सस.थारु मेमोररया ससदि.अस्पताल, 

बारबदििया 
२५ 0 0 ३८ ० 

७ सोरहवा प्रा.स्वा.के., बढैयाताल १८ 0 0 ३२ ० 

८ कोसिड १९ अस्थाई अस्पताल, गेरुवा १० 0 0 १४ ० 

९ बदििया अस्पताल, गुलररया ७ 0 10 १२५ ७०-७५ 

िम्मा १७५ ४ १० ३६१ ० 

 

 

 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्मा िबमा हनु आएको जशषाक अनसुारको रािश्व 
प्रशासन कार्ाालर्हरुको संगठनात्मक संरचना जिल्लाको भौगोडलक िेत्रफल, प्रशासडनक केन्द्र एर्म ्कार्ाचाप, िनसंख्र्ाको बसोबास तथा शहरीकरण, व्र्ापाररक 
तथा आडथाक गडतटर्डध, डनर्ााचन िेत्र आर्दका आधारमा गररएको पाइन्छ । सरकारबाि िनताहरुलाई उपलव्ध गराउन ुपने साधारण प्रकृडतका सेर्ा सटुर्धा 
उपलव्ध गराउने साधारण प्रकृडतको कार्ाालर् हो । र्स कार्ाालर्को मखु्र् काम जिल्लामा शाजन्त सरुिा र सवु्र्र्स्था कार्म गराउने हो । सेर्ा प्रर्ाहलाई 
सहि, सरल र सलुभरुपमा िनताको घरदैलोमा परु्ााउने नेपाल सरकारको नीडतका कारण िनसंख्र्ा र बसोबासका आधारमा घरदैलोबाि नै सेर्ा प्राप्त गना स्थार्ी 
संरचनाको रुपमा दइु र्िा ईलाका प्रशासन कार्ाालर् रािापरु र बााँसगढी स्थापना भएका छन ्भने आर्श्र्कता अनसुार समर् समर्मा घजुबत सेर्ाहरु समेत 
सञ्चालन गने गररएको छ । 

 टर्गतमा बर्दार्ा जिल्लामा रािपत्रांटकत टद्धडतर् शे्रणीको अडधकृत प्रमखु जिल्ला अडधकारी रहने व्र्र्स्था भएकोमा २०५० साल देजख रािपत्रांटकत प्रथम 
शे्रणीको अडधकृत प्रमखु जिल्ला अडधकारी रहने व्र्र्स्था छ । ईलाका प्रशासन कार्ाालर् रािापरु र बााँसगढी तथा कारागार कार्ाालर् बर्दार्ा र्स अन्तगात प्रत्र्ि 
मातहतमा रहने डनकार्को रुपमा रहेको छ । शाजन्त सरुिा सवु्र्र्स्था कार्म गरी सर्ासाधारण नागररक िीर्नलाई सामान्र् तलु्र्ाउन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी 
बल नेपाल तथा नेपाल सरकारका अन्र् डनकार्हरुको पररचालन तथा डनर्न्त्रण र राटिर् अन्तरााटिर् गैरसरकारी संघसस्थाहरु सञ्चार माध्र्म एर्म ्नागररक 
समािसंग डनरन्तर र प्रत्र्ि समन्र्र् तथा सबपका  रहने गदाछ भने जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्ले संघ,  प्रदेश,  जिल्ला र स्थानीर् तहमा पलुको रुपमा नेपाल 
सरकारको प्रडतडनडध डनकार्को रुपमा कार्ा गदाछ । 

बर्दार्ा जिल्लामा कोडभड अस्थार्ी अस्पतालहरुको टर्र्रण 
प्रशासन कार्ाालर्हरुको संगठनात्मक संरचना जिल्लाको भौगोडलक िेत्रफल, प्रशासडनक केन्द्र एर्म ्कार्ाचाप, िनसंख्र्ाको बसोबास तथा शहरीकरण, व्र्ापाररक 
तथा आडथाक गडतटर्डध, डनर्ााचन िेत्र आर्दका आधारमा गररएको पाइन्छ । सरकारबाि िनताहरुलाई उपलव्ध गराउन ुपने साधारण प्रकृडतका सेर्ा सटुर्धा 
उपलव्ध गराउने साधारण प्रकृडतको कार्ाालर् हो । र्स कार्ाालर्को मखु्र् काम जिल्लामा शाजन्त सरुिा र सवु्र्र्स्था कार्म गराउने हो । सेर्ा प्रर्ाहलाई 
सहि, सरल र सलुभरुपमा िनताको घरदैलोमा परु्ााउने नेपाल सरकारको नीडतका कारण िनसंख्र्ा र बसोबासका आधारमा घरदैलोबाि नै सेर्ा प्राप्त गना स्थार्ी 
संरचनाको रुपमा दइु र्िा ईलाका प्रशासन कार्ाालर् रािापरु र बााँसगढी स्थापना भएका छन ्भने आर्श्र्कता अनसुार समर् समर्मा घजुबत सेर्ाहरु समेत 
सञ्चालन गने गररएको छ । 

 टर्गतमा बर्दार्ा जिल्लामा रािपत्रांटकत टद्धडतर् शे्रणीको अडधकृत प्रमखु जिल्ला अडधकारी रहने व्र्र्स्था भएकोमा २०५० साल देजख रािपत्रांटकत प्रथम 
शे्रणीको अडधकृत प्रमखु जिल्ला अडधकारी रहने व्र्र्स्था छ । ईलाका प्रशासन कार्ाालर् रािापरु र बााँसगढी तथा कारागार कार्ाालर् बर्दार्ा र्स अन्तगात प्रत्र्ि 
मातहतमा रहने डनकार्को रुपमा रहेको छ । शाजन्त सरुिा सवु्र्र्स्था कार्म गरी सर्ासाधारण नागररक िीर्नलाई सामान्र् तलु्र्ाउन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी 
बल नेपाल तथा नेपाल सरकारका अन्र् डनकार्हरुको पररचालन तथा डनर्न्त्रण र राटिर् अन्तरााटिर् गैरसरकारी संघसस्थाहरु सञ्चार माध्र्म एर्म ्नागररक 
समािसंग डनरन्तर र प्रत्र्ि समन्र्र् तथा सबपका  रहने गदाछ भने जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्ले संघ,  प्रदेश,  जिल्ला र स्थानीर् तहमा पलुको रुपमा नेपाल 
सरकारको प्रडतडनडध डनकार्को रुपमा कार्ा गदाछ । 
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बर्दार्ा जिल्लामा कोडभड-१९ संक्रमण र खोप सबबन्धमा 
प्रशासन कार्ाालर्हरुको संगठनात्मक संरचना जिल्लाको भौगोडलक िेत्रफल, प्रशासडनक केन्द्र एर्म ्कार्ाचाप, िनसंख्र्ाको बसोबास तथा शहरीकरण, व्र्ापाररक 
तथा आडथाक गडतटर्डध, डनर्ााचन िेत्र आर्दका आधारमा गररएको पाइन्छ । सरकारबाि िनताहरुलाई उपलव्ध गराउन ुपने साधारण प्रकृडतका सेर्ा सटुर्धा 
उपलव्ध गराउने साधारण प्रकृडतको कार्ाालर् हो । र्स कार्ाालर्को मखु्र् काम जिल्लामा शाजन्त सरुिा र सवु्र्र्स्था कार्म गराउने हो । सेर्ा प्रर्ाहलाई 
सहि, सरल र सलुभरुपमा िनताको घरदैलोमा परु्ााउने नेपाल सरकारको नीडतका कारण िनसंख्र्ा र बसोबासका आधारमा घरदैलोबाि नै सेर्ा प्राप्त गना स्थार्ी 
संरचनाको रुपमा दइु र्िा ईलाका प्रशासन कार्ाालर् रािापरु र बााँसगढी स्थापना भएका छन ्भने आर्श्र्कता अनसुार समर् समर्मा घजुबत सेर्ाहरु समेत 
सञ्चालन गने गररएको छ । 

 टर्गतमा बर्दार्ा जिल्लामा रािपत्रांटकत टद्धडतर् शे्रणीको अडधकृत प्रमखु जिल्ला अडधकारी रहने व्र्र्स्था भएकोमा २०५० साल देजख रािपत्रांटकत प्रथम 
शे्रणीको अडधकृत प्रमखु जिल्ला अडधकारी रहने व्र्र्स्था छ । ईलाका प्रशासन कार्ाालर् रािापरु र बााँसगढी तथा कारागार कार्ाालर् बर्दार्ा र्स अन्तगात प्रत्र्ि 
मातहतमा रहने डनकार्को रुपमा रहेको छ । शाजन्त सरुिा सवु्र्र्स्था कार्म गरी सर्ासाधारण नागररक िीर्नलाई सामान्र् तलु्र्ाउन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी 
बल नेपाल तथा नेपाल सरकारका अन्र् डनकार्हरुको पररचालन तथा डनर्न्त्रण र राटिर् अन्तरााटिर् गैरसरकारी संघसस्थाहरु सञ्चार माध्र्म एर्म ्नागररक 
समािसंग डनरन्तर र प्रत्र्ि समन्र्र् तथा सबपका  रहने गदाछ भने जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्ले संघ,  प्रदेश,  जिल्ला र स्थानीर् तहमा पलुको रुपमा नेपाल 
सरकारको प्रडतडनडध डनकार्को रुपमा कार्ा गदाछ । 

• बाघ डनर्न्त्रण 

• कोडभड-१९ संक्रमण न्रू्नीकरण तथा परीिणको दार्रा टर्स्तार 

• कोडभड-१९ संक्रमणको िोजखम न्रू्नीकरणका लाडग आर्श्र्क स्र्ास्थ्र् 
सामग्रीहरुको व्र्र्स्थापनका लाडग संघ संस्थाहरुसंग सहिीकरण 

• बर्दार्ा अस्पतालमा HDU/ICU कि तथा अजक्सिन प्लान्िको स्थापना 
• सत्ती घाि पलुको किान पिात शीघ्र ममात तथा संचालन 

• भारतीर् समकिी तथा अन्तरजिल्ला समन्र्र् रै्ठक सबपन्न 

• टर्कास कार्ाक्रम तथा आर्ोिना संचालनका लाडग अन्तरटक्रर्ा तथा सहिीकरण 

• नदीिन्र् पदाथाको उत्खनन, संकलन र प्रर्ोगको अर्स्थाको अनगुमन 

• डनर्डमत बिार अनगुमन 

• डनर्डमत कार्ाालर् अनगुमन 

• कार्ाालर् पररसर डभत्र बर्दार्ाको जचनारीहरुको स्थापना(बाघ/कृष्णसारको मूडता तथा 
पर्ािकीर् स्थलहरुको तजस्र्रहरु) 

• स्तनपान कि, असहार् तथा िेष्ठ नागररक किको स्थापना 
• मोबाइल चाजिाङ् स्िेसनको व्र्र्स्था 

 

 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, बर्दार्ाबाि भएका  थप कार्ाहरुिः 
प्रशासन कार्ाालर्हरुको संगठनात्मक संरचना जिल्लाको भौगोडलक िेत्रफल, प्रशासडनक केन्द्र एर्म ्कार्ाचाप, िनसंख्र्ाको बसोबास तथा शहरीकरण, व्र्ापाररक 
तथा आडथाक गडतटर्डध, डनर्ााचन िेत्र आर्दका आधारमा गररएको पाइन्छ । सरकारबाि िनताहरुलाई उपलव्ध गराउन ुपने साधारण प्रकृडतका सेर्ा सटुर्धा 
उपलव्ध गराउने साधारण प्रकृडतको कार्ाालर् हो । र्स कार्ाालर्को मखु्र् काम जिल्लामा शाजन्त सरुिा र सवु्र्र्स्था कार्म गराउने हो । सेर्ा प्रर्ाहलाई 
सहि, सरल र सलुभरुपमा िनताको घरदैलोमा परु्ााउने नेपाल सरकारको नीडतका कारण िनसंख्र्ा र बसोबासका आधारमा घरदैलोबाि नै सेर्ा प्राप्त गना स्थार्ी 
संरचनाको रुपमा दइु र्िा ईलाका प्रशासन कार्ाालर् रािापरु र बााँसगढी स्थापना भएका छन ्भने आर्श्र्कता अनसुार समर् समर्मा घजुबत सेर्ाहरु समेत 
सञ्चालन गने गररएको छ । 

 टर्गतमा बर्दार्ा जिल्लामा रािपत्रांटकत टद्धडतर् शे्रणीको अडधकृत प्रमखु जिल्ला अडधकारी रहने व्र्र्स्था भएकोमा २०५० साल देजख रािपत्रांटकत प्रथम 
शे्रणीको अडधकृत प्रमखु जिल्ला अडधकारी रहने व्र्र्स्था छ । ईलाका प्रशासन कार्ाालर् रािापरु र बााँसगढी तथा कारागार कार्ाालर् बर्दार्ा र्स अन्तगात प्रत्र्ि 
मातहतमा रहने डनकार्को रुपमा रहेको छ । शाजन्त सरुिा सवु्र्र्स्था कार्म गरी सर्ासाधारण नागररक िीर्नलाई सामान्र् तलु्र्ाउन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी 
बल नेपाल तथा नेपाल सरकारका अन्र् डनकार्हरुको पररचालन तथा डनर्न्त्रण र राटिर् अन्तरााटिर् गैरसरकारी संघसस्थाहरु सञ्चार माध्र्म एर्म ्नागररक 
समािसंग डनरन्तर र प्रत्र्ि समन्र्र् तथा सबपका  रहने गदाछ भने जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्ले संघ,  प्रदेश,  जिल्ला र स्थानीर् तहमा पलुको रुपमा नेपाल 
सरकारको प्रडतडनडध डनकार्को रुपमा कार्ा गदाछ । 
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 सेर्ा प्रर्ाहका सबदभामा केही सान्दडभाक जचत्रहरुिः 
जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्हरुको संगठनात्मक संरचना जिल्लाको भौगोडलक िेत्रफल, प्रशासडनक केन्द्र एर्म ्कार्ाचाप, िनसंख्र्ाको बसोबास तथा शहरीकरण, 

व्र्ापाररक तथा आडथाक गडतटर्डध, डनर्ााचन िेत्र आर्दका आधारमा गररएको पाइन्छ । सरकारबाि िनताहरुलाई उपलव्ध गराउन ुपने साधारण प्रकृडतका सेर्ा 
सटुर्धा उपलव्ध गराउने साधारण प्रकृडतको कार्ाालर् हो । र्स कार्ाालर्को मखु्र् काम जिल्लामा शाजन्त सरुिा र सवु्र्र्स्था कार्म गराउने हो । सेर्ा प्रर्ाहलाई 
सहि, सरल र सलुभरुपमा िनताको घरदैलोमा परु्ााउने नेपाल सरकारको नीडतका कारण िनसंख्र्ा र बसोबासका आधारमा घरदैलोबाि नै सेर्ा प्राप्त गना स्थार्ी 
संरचनाको रुपमा दइु र्िा ईलाका प्रशासन कार्ाालर् रािापरु र बााँसगढी स्थापना भएका छन ्भने आर्श्र्कता अनसुार समर् समर्मा घजुबत सेर्ाहरु समेत 
सञ्चालन गने गररएको छ । 

 टर्गतमा बर्दार्ा जिल्लामा रािपत्रांटकत टद्धडतर् शे्रणीको अडधकृत प्रमखु जिल्ला अडधकारी रहने व्र्र्स्था भएकोमा २०५० साल देजख रािपत्रांटकत प्रथम 
शे्रणीको अडधकृत प्रमखु जिल्ला अडधकारी रहने व्र्र्स्था छ । ईलाका प्रशासन कार्ाालर् रािापरु र बााँसगढी तथा कारागार कार्ाालर् बर्दार्ा र्स अन्तगात प्रत्र्ि 
मातहतमा रहने डनकार्को रुपमा रहेको छ । शाजन्त सरुिा सवु्र्र्स्था कार्म गरी सर्ासाधारण नागररक िीर्नलाई सामान्र् तलु्र्ाउन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी 
बल नेपाल तथा नेपाल सरकारका अन्र् डनकार्हरुको पररचालन तथा डनर्न्त्रण र राटिर् अन्तरााटिर् गैरसरकारी संघसस्थाहरु सञ्चार माध्र्म एर्म ्नागररक 
समािसंग डनरन्तर र प्रत्र्ि समन्र्र् तथा सबपका  रहने गदाछ भने जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्ले संघ,  प्रदेश,  जिल्ला र स्थानीर् तहमा पलुको रुपमा नेपाल 
सरकारको प्रडतडनडध डनकार्को रुपमा कार्ा गदाछ । 
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जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, बर्दार्ाको नागररक र्डापत्र  
जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्हरुको संगठनात्मक संरचना जिल्लाको भौगोडलक िेत्रफल, प्रशासडनक केन्द्र एर्म ्कार्ाचाप, िनसंख्र्ाको बसोबास तथा शहरीकरण, 

व्र्ापाररक तथा आडथाक गडतटर्डध, डनर्ााचन िेत्र आर्दका आधारमा गररएको पाइन्छ । सरकारबाि िनताहरुलाई उपलव्ध गराउन ुपने साधारण प्रकृडतका सेर्ा 
सटुर्धा उपलव्ध गराउने साधारण प्रकृडतको कार्ाालर् हो । र्स कार्ाालर्को मखु्र् काम जिल्लामा शाजन्त सरुिा र सवु्र्र्स्था कार्म गराउने हो । सेर्ा प्रर्ाहलाई 
सहि, सरल र सलुभरुपमा िनताको घरदैलोमा परु्ााउने नेपाल सरकारको नीडतका कारण िनसंख्र्ा र बसोबासका आधारमा घरदैलोबाि नै सेर्ा प्राप्त गना स्थार्ी 
संरचनाको रुपमा दइु र्िा ईलाका प्रशासन कार्ाालर् रािापरु र बााँसगढी स्थापना भएका छन ्भने आर्श्र्कता अनसुार समर् समर्मा घजुबत सेर्ाहरु समेत 
सञ्चालन गने गररएको छ । 

 टर्गतमा बर्दार्ा जिल्लामा रािपत्रांटकत टद्धडतर् शे्रणीको अडधकृत प्रमखु जिल्ला अडधकारी रहने व्र्र्स्था भएकोमा २०५० साल देजख रािपत्रांटकत प्रथम 
शे्रणीको अडधकृत प्रमखु जिल्ला अडधकारी रहने व्र्र्स्था छ । ईलाका प्रशासन कार्ाालर् रािापरु र बााँसगढी तथा कारागार कार्ाालर् बर्दार्ा र्स अन्तगात प्रत्र्ि 
मातहतमा रहने डनकार्को रुपमा रहेको छ । शाजन्त सरुिा सवु्र्र्स्था कार्म गरी सर्ासाधारण नागररक िीर्नलाई सामान्र् तलु्र्ाउन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी 
बल नेपाल तथा नेपाल सरकारका अन्र् डनकार्हरुको पररचालन तथा डनर्न्त्रण र राटिर् अन्तरााटिर् गैरसरकारी संघसस्थाहरु सञ्चार माध्र्म एर्म ्नागररक 
समािसंग डनरन्तर र प्रत्र्ि समन्र्र् तथा सबपका  रहने गदाछ भने जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्ले संघ,  प्रदेश,  जिल्ला र स्थानीर् तहमा पलुको रुपमा नेपाल 
सरकारको प्रडतडनडध डनकार्को रुपमा कार्ा गदाछ । 
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प्रकाजशत पसु्तकहरु 
जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्हरुको संगठनात्मक संरचना जिल्लाको भौगोडलक िेत्रफल, प्रशासडनक केन्द्र एर्म ्कार्ाचाप, िनसंख्र्ाको बसोबास तथा शहरीकरण, 

व्र्ापाररक तथा आडथाक गडतटर्डध, डनर्ााचन िेत्र आर्दका आधारमा गररएको पाइन्छ । सरकारबाि िनताहरुलाई उपलव्ध गराउन ुपने साधारण प्रकृडतका सेर्ा 
सटुर्धा उपलव्ध गराउने साधारण प्रकृडतको कार्ाालर् हो । र्स कार्ाालर्को मखु्र् काम जिल्लामा शाजन्त सरुिा र सवु्र्र्स्था कार्म गराउने हो । सेर्ा प्रर्ाहलाई 
सहि, सरल र सलुभरुपमा िनताको घरदैलोमा परु्ााउने नेपाल सरकारको नीडतका कारण िनसंख्र्ा र बसोबासका आधारमा घरदैलोबाि नै सेर्ा प्राप्त गना स्थार्ी 
संरचनाको रुपमा दइु र्िा ईलाका प्रशासन कार्ाालर् रािापरु र बााँसगढी स्थापना भएका छन ्भने आर्श्र्कता अनसुार समर् समर्मा घजुबत सेर्ाहरु समेत 
सञ्चालन गने गररएको छ । 

 टर्गतमा बर्दार्ा जिल्लामा रािपत्रांटकत टद्धडतर् शे्रणीको अडधकृत प्रमखु जिल्ला अडधकारी रहने व्र्र्स्था भएकोमा २०५० साल देजख रािपत्रांटकत प्रथम 
शे्रणीको अडधकृत प्रमखु जिल्ला अडधकारी रहने व्र्र्स्था छ । ईलाका प्रशासन कार्ाालर् रािापरु र बााँसगढी तथा कारागार कार्ाालर् बर्दार्ा र्स अन्तगात प्रत्र्ि 
मातहतमा रहने डनकार्को रुपमा रहेको छ । शाजन्त सरुिा सवु्र्र्स्था कार्म गरी सर्ासाधारण नागररक िीर्नलाई सामान्र् तलु्र्ाउन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी 
बल नेपाल तथा नेपाल सरकारका अन्र् डनकार्हरुको पररचालन तथा डनर्न्त्रण र राटिर् अन्तरााटिर् गैरसरकारी संघसस्थाहरु सञ्चार माध्र्म एर्म ्नागररक 
समािसंग डनरन्तर र प्रत्र्ि समन्र्र् तथा सबपका  रहने गदाछ भने जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्ले संघ,  प्रदेश,  जिल्ला र स्थानीर् तहमा पलुको रुपमा नेपाल 
सरकारको प्रडतडनडध डनकार्को रुपमा कार्ा गदाछ । 
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