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प्रमखु जिल्ला अधिकारीको भनाई 

 सार्विधनक धनकायले आफ्नो कायावलयबाट सम्पादन गरेका कायवहरुको प्रगधि वर्र्रण िथा 
सम्र्जधिि सूचनाहरु अद्यार्धिक गरी  राख्न ुपने र प्रत्येक ३/३ मवहनामा रे्र्साइट मार्व ि सार्विधनक 
गनुवपने हधुछ । सूचनाको हक सम्बधिी ऐन र धनयमार्लीको ममव पधन यही हो । सोही ममव अनसुार 
यस कायावलयबाट आ.र्. २०७९/८० को दोस्रो तै्रमाधसक २०७९ काधिवक १ देजख पौष मसाधिसम्म 
सम्पादन भएका कायवहरुलाई अद्यार्धिक गरी यो स्र्िः प्रकाशन (Proactive Disclosure) गररएको छ 
। यस प्रकाशनबाट जिल्ला प्रशासन कायावलय, बर्दवयाले उक्त अर्धिमा सम्पादन गरेका वियाकलापहरु 
एर्म ्प्रर्ाह गररने सेर्ाका बारेमा संक्षेपमा आम सरोकारर्ालाहरुले सहि िानकारी पाउनेछन ्।  

 सरकारी सेर्ाहरुलाई सरल, सहि, धछटो, छररिो, वर्श्वसनीय र पारदशी ढंगबाट उपलव्ि 
गराउन ेर सेर्ाहरुको बारेमा आम सरोकारर्ालाहरुलाई अनलाईन मार्व ि ससूुजचि गनव यस प्रकाशनले 
सहयोग गनेछ भने्न वर्श्वास धलएको छु । आगामी र्दनमा जिल्लाका सबै सरकारी धनकायबाट सूचनाको 
हक सम्बधिी ऐन िथा धनयमार्लीको प्रार्िान बमोजिम स्र्िः प्रकाशन (Proactive Disclosure) लाई 
धनयधमि गराउन जिल्ला प्रशासन कायावलय, बर्दवया प्रधिर्द्ध समेि रहेको छ । 

 आगामी र्दनमा यस कायावलय िथा जिल्लाधभत्र रहेका अधय कायावलयबाट हनुे सेर्ाको गणुस्िर 
बढाउन र सेर्ाग्राहीमैत्री सरकारी सेर्ा वर्िरण गने अधभयानलाई सर्ल बनाई सशुासन कायम गनव 
चाल्न ुपने कदमका बारेमा यस कायावलयले सरोकारर्ालाहरुबाट पषृ्ठपोषण िथा सझुार् प्राप्त हनु ेअपेक्षा 
राख्दछ । साथै, स्र्िः प्रकाशन ियार गनव खवटनहुनुे यस कायावलयका सहायक प्रमखु जिल्ला अधिकारी 
एर्म ्सूचना अधिकारी श्री रमेश पाण्डेय, प्रशासकीय अधिकृि ियृ श्री लोक प्रसाद ढकाल, श्री दामोदर 
ज्ञर्ाली र श्री सधुनल नेपाली एर्म ् कम््यूटर अपरेटर श्री गंगाराम अधिकारी लगायिका समग्र 
कमवचारीलाई िधयर्ाद र्दन चाहधछु। 
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जिल्ला प्रशासन कायाालय, बर्दाया 
१.कायाालयको पररचयः 
 वर्.सं. २००८ सालमा स्थापना भएको गहृ मधत्रालयको नाम २०१७ सालको रािनीधिक 
पररर्िवन पश्चाि गहृ पञ्चायि मधत्रालय बनाइएको हो । राणाकालमा शासकका आदेश धनदेशन र 
घोषणालाई नागररक िहसम्म प¥ुयाउन कडाइका साथ कायावधर्यन गने, िनिाको िीउिनको सरुक्षा 
भधदा पधन राणा शासनको धबरोि गनेहरुलाई धनयधत्रण गदै शासन संचालन गने उदे्दश्यले भौगोधलकरुपमा 
प्रशासधनक केधरको रुपमा िोवकएका थमु, गौडा र्ा ईलाकामा धबधभन्न िहका बडाहावकमको कायावलय 
रहन ेव्यर्स्था रहेको पाइधछ । यस प्रकारका कायावलयहरुमा रोलर्ाला राणा शासकहरुकै वर्श्वासपात्र 
व्यजक्त मध्येबाट नै बडाहावकम मकुरर हनुे प्रचलन रहेको पाइधछ । बडाहावकमहरुको मखु्य काम 
प्रशासधनक धनयधत्रण र राणाहरुले िारी गरेका सनद आदेशहरुको पालना गराउन ुधथयो । वर्.सं.२०१८ 
सालमा नेपाललाई १४ अंचल र ३५ जिल्ला पधछ ७५ िथा हाल ७७ जिल्लामा वर्भािन गरेपधछ 
हरेक जिल्लामा सरकारको प्रमखु प्रधिधनिीको रुपमा कायव गनव प्रशासधनक प्रमखुको रुपमा प्रमखु 
जिल्ला अधिकारी रहने व्यर्स्था गररयो । उच्चस्िररय वर्केजधरकरण आयोग, २०२० को प्रधिरे्दनले 
पञ्चायि वर्कास सधमधि र ित्काधलन पञ्चायि वर्कास अधिकारीलाई समेि जिल्ला कायावलय प्रशासन 
शाखा अधिगवि राजखयो । 

 स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ प्रारम्भ भए पधछ मात्र प्रमखु जिल्ला अधिकारीका काम किवव्य 
र अधिकारहरुको स्पष्ट व्यर्स्था भएको पाइधछ । वर्.सं. २०३७ सालमा गहृ मधत्रालयबाट पञ्चायि 
सम्बधिी काम छुट्याएर पधछ वर्कास धनमावण सम्बधिी कायवहरु पञ्चायि वर्कास मधत्रालयबाट शाजधि 
सरुक्षा एर्म ्स्थानीय प्रशासन सम्बधिी कायवहरु जिल्ला प्रशासन कायावलयबाट सम्पादन हनु शरुु भयो। 
२०७४ सालमा संघीयिा वर्काससंगै पलुको रुपमा जिल्ला प्रशासन कायावलय रहेको छ । 

 मलुकुमा शाजधि सवु्यर्स्था र सरुक्षा कायम गरी िनिाको जिउिन र स्र्िधत्रिाको संरक्षण 
गनुव गहृ प्रशासनको मखु्य कायव हो । गहृ प्रशासनलाई सर्ल र सक्षम बनाई िनिामा सरुक्षाको 
प्रत्याभधुि र्दलाई शाजधि सवु्यर्स्था र अमन चयन कायम राख्न, सेर्ाप्रर्ाहलाई प्रभार्कारी बनाउदै 
सशुासन प्रर्िवन गनव, वर्पद्का समयमा ित्काल उद्धार िथा राहि उपलव्ि गराउनका साथै वर्कास 
धनमावण लगायि कायवहरु समधर्यात्मक भधुमका धनर्ावह गनव र जिल्ला िहमा सरकारको प्रमखु 
प्रधिधनधिको रुपमा कायव गनव जिल्ला प्रशासन कायावलयहरुको गठन भएको हो िसको नेितृ्र् प्रमखु 
जिल्ला अधिकारीले गने व्यर्स्था रहेको छ ।  

 बर्दवया जिल्ला शरुुमा बााँकेबर्दवया गोश्वारा अधिगवि नेपालगंि बडाहावकमको कायावलयबाट 
प्रशाधसि रहेको पाइधछ । धमधि २०२० सालमा हालको जिल्ला समधर्य सधमधिको कायावलय रहेको 
स्थानमा प्रथम पटक ित्काधलन गलुररया गा.वर्.स. र्डा नं. १ जस्थि घर भाडामा धलई कायावलय 
स्थापना गरी प्रथम प्रमखु जिल्ला अधिकारीको रुपमा श्री लोकेधरराि शमावले कायावरम्भ गनुुव भएको 
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अधभलेखले देखाउछ । वर्धभन्न रािनीधिक उिारचढाब पधछ कायावलयले धमधि २०६३ सालमा हाल 
गलुररया न.पा. र्डा नं. ६ मा आफ्नै भर्न धनमावण गरी सेर्ा सञ्चालन गदै आइरहेको छ । 

 

२ .स्वरुप ि प्राृत ः 

 जिल्ला प्रशासन कायावलयहरुको संगठनात्मक संरचना जिल्लाको भौगोधलक क्षेत्रर्ल, प्रशासधनक 
केधर एर्म ्कायवचाप, िनसंख्याको बसोबास िथा शहरीकरण, व्यापाररक िथा आधथवक गधिवर्धि, धनर्ावचन 
क्षेत्र आर्दका आिारमा गररएको पाइधछ । सरकारबाट िनिाहरुलाई उपलव्ि गराउन ुपने सािारण 
प्रकृधिका सेर्ा सवुर्िा उपलव्ि गराउने सािारण प्रकृधिको कायावलय हो । यस कायावलयको मखु्य 
काम जिल्लामा शाजधि सरुक्षा र सवु्यर्स्था कायम गराउने हो । सेर्ा प्रर्ाहलाई सहि, सरल र 
सलुभरुपमा िनिाको घरदैलोमा प¥ुयाउने नेपाल सरकारको नीधिका कारण िनसंख्या र बसोबासका 
आिारमा घरदैलोबाट नै सेर्ा प्राप्त गनव स्थायी संरचनाको रुपमा दइु र्टा इलाका प्रशासन कायावलय 
रािापरु र बााँसगढी स्थापना भएका छन ्भने आर्श्यकिा अनसुार समय समयमा घजुम्ि सेर्ाहरु समेि 
सञ्चालन गने गररएको छ । 

 वर्गिमा बर्दवया जिल्लामा रािपत्रांवकि वद्धधिय शे्रणीको अधिकृि प्रमखु जिल्ला अधिकारी रहन े
व्यर्स्था भएकोमा २०५० साल देजख रािपत्रांवकि प्रथम शे्रणीको अधिकृि प्रमखु जिल्ला अधिकारी 
रहने व्यर्स्था छ । इलाका प्रशासन कायावलय रािापरु र बााँसगढी िथा कारागार कायावलय बर्दवया 
यस अधिगवि प्रत्यक्ष मािहिमा रहने धनकायको रुपमा रहेको छ । शाजधि सरुक्षा सवु्यर्स्था कायम 
गरी सर्वसािारण नागररक िीर्नलाई सामाधय िलु्याउन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल िथा 
नेपाल सरकारका अधय धनकायहरुको पररचालन िथा धनयधत्रण र राविय अधिरावविय गैरसरकारी 
संघसस्थाहरु सञ्चार माध्यम एर्म ्नागररक समािसंग धनरधिर र प्रत्यक्ष समधर्य िथा सम्पकव  रहन े
गदवछ भने जिल्ला प्रशासन कायावलयले संघ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय िहमा पलुको रुपमा नेपाल 
सरकारको प्रधिधनधि धनकायको रुपमा कायव गदवछ ।  

३. उद्देश्य 

1. शाजधि सरुक्षा र सवु्यर्स्था  

2. समधर्य र 

3. सशुासन 



 

3 
 

४. काम, कर्ाव्य र अधिकारः 
 िनिाको माग र आिारभिु आर्श्यकिा अनरुुप गहृ प्रशासनलाईव सञ्चालन गरी जिल्ला धभत्र 
भरपदो शाजधि सरुक्षा प्रदान गनुव जिल्ला प्रशासन कायावलयको मखु्य कायव रहेको छ । 

 जिल्लामा शाजधि सवु्यर्स्था र सरुक्षा कायम गरी िनिाको जिउिन र स्र्िधत्रिाको संरक्षण 
गनुव जिल्ला प्रशासन कायावलयको मूलभिु उदे्दश्य हो । यसका साथै जिल्लामा नेपाल सरकारको 
प्रधिधनधिको रुपमा रही सार्विधनक सेर्ा वर्िरण (Public Service Delivery) लाई प्रभार्कारी बनाई सशुासनको 
प्रत्याभधूि गराउने समेिका उदे्दश्यहरुका साथ यस कायावलयका कायवहरु यस प्रकार छन ्। जिल्ला 
धभत्रको आधिररक सरुक्षा सम्बजधि नीधि, योिना िथा कायविमको ििुवमा, कायावधर्यन, अनगुमन र 
मलु्याङ्कन, 

 शाजधि, सवु्यर्स्था िथा कानूनी व्यर्स्थाको पालना गने गराउने, 
 हािहधियार र खरखिानाको इिािि नवर्करण िथा धनयधत्रण, 

 वर्स्र्ोटक पदाथव धनयधत्रण, 

 गैरसरकारी संघसंस्था, 
 कमवचारी िथा स्थानीय प्रशासन, 

 नागररकिा, राहदानी र अधय पररचयपत्र वर्िरण, 

 उपभोक्ता हक वहि संरक्षण, बिार अनगुमन िथा क्षधिपूधिव सम्बधिी, 
 आप्रबासन िथा प्रर्ासन, 

 धिथवस्थान र धिथवयात्री, 
 कल्याण िन र बेर्ाररसे िन, 

 जचठ्ठा, िरु्ा, आर्दको धनयधत्रण, 

 सार्विधनक स्थानमा अर्ाञ्छधनय व्यर्हारको रोकथाम, मादक पदाथव, सार्विधनक अपराि 
आर्दको धनयधत्रण, 

 वर्पद् व्यर्स्थापन, 

 सार्विधनक चधदा संकलनको धनयमन र धनयधत्रण, 

 लाग ुऔषि धनयधत्रण, 
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 अधिराविय सीमा, सीमास्िम्भको सरुक्षा र सीमा प्रशासन, 

 कारागार व्यर्स्थापन,  

 संगर्ठि अपराि धनयधत्रण, 

 नागररक िहमा रािनीधिक, सामाजिक, आधथवक, सांस्कृधिक एर्म ्साम्प्रदावयक सामाञ्जस्य र 
सदभार् कायम गनव समधर्य िथा सम्र्ादको र्ािार्रण प्रर्िवन गने, 

 र्ािार्रण र्न सरसर्ाई प्रर्िवन, 

 वर्वर्ि धसर्ाररस 

 िालकु धनकायबाट िोवकएका िथा अधय वर्षयगि कायावलयहरुलाई निोवकएको आर्श्यक 
कायवहरु 

 जिल्लास्िरमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पररचालन गने 

 जिल्लास्िरमा नेपाली सेनासंग सरुक्षा समधर्य गने 

 राविय अनसुधिान जिल्ला कायावलयसंग समधर्य, सूचना संकलन र वर्श्लषेण गने  

 ड्रोन उडानको अनमुधि र्दने  

 जिल्ला धभत्र हनुे वर्धभन्न कायविमको अनमुधि एर्म ्उत्सर्हरुमा सरुक्षा व्यर्स्था धमलाउने 
 वर्देशी नागररकको जिल्लामा उपजस्थधि र गधिवर्धिको धनयमन गने 

 जिल्लामा िडान भएका व्यजक्तगि, सस्थागि र सार्विधनक प्रयोनका धसधस वटधभको लागि 
राख्न,े 

 जिल्लामा सञ्चाधलि वर्कास धनमावण कायवमा सहयोग, समधर्य िथा सहजिकरण गने, 

 कमवचारी प्रशासन सम्बजधि कायव गने, 

 धनर्ावचन सम्बधिी गहृ मधत्रालय र धनर्ावचन आयोगको आदेश धनदेशन कायावधर्यन गने आर्द 
। 

५. प्र.जि.अ. संयोिक/अध्यक्ष रहने सममतर्हरु 

ि.सं. 
सरकारी कायावलय 
र्ा धनकायको नाम 

सधमि उपसधमधि सम्बजधिि ऐन धनयम काननु अधिगवि कैवर्यि 

1.  
जिल्ला प्रशासन 
कायावलय 

जिल्ला सरुक्षा सधमधि स्थानीय प्रशासन ऐन,२०२८ अध्यक्ष 

2.  
जिल्ला प्रशासन 
कायावलय 

वर्पद् व्यर्स्थापन 
सधमधि 

वर्पद िोजखम धयूनीकरण िथा व्यर्स्थापन 
ऐन, २०७४ अध्यक्ष 

3.  
जिल्ला प्रशासन 
कायावलय  

घर भाडा धनिावरण 
सधमधि 

सार्विधनक खरीद धनयमार्ली २०६४ को 
धनयम ९४ (४) अध्यक्ष 

4.  मालपोि        
 िग्गाको धयूनिम 
मूल्याङ्कन सधमधि 

मालपोि (पााँचौ संशोिन) धनयमार्ली, 
२०७१ 

अध्यक्ष 
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ि.सं. 
सरकारी कायावलय 
र्ा धनकायको नाम 

सधमि उपसधमधि सम्बजधिि ऐन धनयम काननु अधिगवि कैवर्यि 

5.  मालपोि          
स्थाधनय धसर्ाररस 
सधमधि 

भोगाधिकार सम्र्जधि धनदेजशका २०६२ अध्यक्ष 

6.  
घरेल ुिथा साना 
उद्योग वर्कास 
सधमधि         

 जिल्ला उद्योग 
प्रर्द्र्िन संमधर्य 
सधमधि 

  कायावलयको कायविम संचालन धनदेजशका 
२०५८ बमोजिम (संसोिन २०६६) सदस्य 

7.   
दररेट धनिावरण 
सधमधि   

सार्विधनक खररद धनयमार्ली २०६४ को 
धनयम १४८ (१)   अध्यक्ष 

8.   
जिल्ला पनुः धनमावण 
सधमधि   

द्धधदबाट क्षिी भएको भौधिक 
परु्ाविारहरुको पून धनमावण पनुस्थापना िथा 
शाजधिका लाधग वर्कास कायविम संचालन 
कायववर्िी २०६५ 

  संयोिक 

9.  
धडधभिन र्न 
कायावलय           

राविय र्नको धसमा 
धनिावरण एर् िग्गा 
प्राप्ती सम्र्धिी सधमधि 

र्न ऐन २०४९ को दर्ा ९ 
 अध्यक्ष 
संयोिक 

10.  
धडधभिन र्न 
कायावलय           

र्न अधििमण 
धनयधत्रण िथा 
व्यर्स्थापन कायवदल 

र्न अधििमण रणनीधि २०६८ को बदुा 
नं. ५.३.३    

अध्यक्ष  संयोिक 

11.  
धडधभिन र्न 
कायावलय           

रासन खररद लागि 
अनमुान सधमधि   

 सार्विधनक खररद धनयमार्लीको धनयम 
८८ 

अध्यक्ष संयोिक 

12.  
धडधभिन र्न 
कायावलय           

 दररेट धनिावरण 
सधमधि   

सार्विधनक खररद धनयमार्ली २०६४ को 
धनयम  १४८    

अध्यक्ष संयोिक 

13.  
जिल्ला पश ुसेर्ा 
कायावलय    

जिल्ला बडवरु्ल ु
धनयधत्रण प्रावर्धिक 
सधमधि     

 दैर्ी प्रकोप िथा पश ुसेर्ा ऐन २०३९ 
 अध्यक्ष 
संयोिक 

14.   
पश ुस्र्ास््य 
घमु्िीकोष व्यर्स्थापन 

सधमधि    पश ुस्र्ास््य िथा पश ुसेर्ा ऐन 
२०५५  

अध्यक्ष संयोिक 

15.  
नापी गोश्वारा 
नापी कायावलय    

नापनक्शा समस्या 
िथा समािान सधमधि  

 िग्गा नापिााँच (आठौ संसोिन २०५६) 
ऐन २०१९ को धनयम ११ ख. बमोजिम 
गठन हनुे ।  

  अध्यक्ष 
संयोिक 

16.  
नापी गोश्वारा 
नापी कायावलय    

धसमा वर्र्ाद समािान 
सधमधि   

िग्गा (नापिााँच) धनयमार्ली २०५८ को 
धनयम ८(३) बमोजिम ।    

अध्यक्ष संयोिक 



 

6 
 

ि.सं. 
सरकारी कायावलय 
र्ा धनकायको नाम 

सधमि उपसधमधि सम्बजधिि ऐन धनयम काननु अधिगवि कैवर्यि 

17.  
नापी गोश्वारा 
नापी कायावलय    

िग्गा वकधसम 
र्धगवकरण सधमधि   

िग्गा (नापिााँच) धनयमार्ली २०५८ को 
धनयम २० (२) बमोजिम ।  

  अध्यक्ष 
संयोिक 

18.   
  जिल्ला र्ाल कल्याण 
सधमधि 

 र्ालर्ालीका सम्र्धिी ऐन २०४८ दर्ा 
३२ (२)   

अध्यक्ष 

संयोिक 

19.  
जशक्षा वर्कास 
िथा समधर्य 
इकाई    

द्धधदवपधडि छात्रार्ृजि 
धसर्ाररस सधमधि   

द्धधदवपधडि छात्रार्ृजि धनदेजशका   अध्यक्ष 

20.  

जशक्षा वर्कास 
िथा समधर्य 
इकाई    

प्रमाणपत्र छानवर्न 
सधमधि    

 जशक्षा ऐन िथा धनयमार्ली  अध्यक्ष 

21.  

जशक्षा वर्कास 
िथा समधर्य 
इकाई    

माध्यधमक जशक्षा 
उजिणव पररक्षा 
समधर्यन सधमधि 

 जशक्षा ऐन िथा धनयमार्ली   अध्यक्ष 

22.  

जशक्षा वर्कास 
िथा समधर्य 
इकाई    

 वर्द्यालय सम्पिी 
सरुक्षा सधमधि  

जशक्षा ऐन िथा धनयमार्ली अध्यक्ष 

23.  

जशक्षा वर्कास 
िथा समधर्य 
इकाई    

 बजृि धसर्ाररस सधमधि जशक्षा ऐन िथा धनयमार्ली   अध्यक्ष 

24.  
जिल्ला धनर्ावचन 
कायावलय   

 जिल्ला कायविम 
व्यर्स्थापन सधमधि   

मिदािा नामार्ली सम्बधिी ऐन २०५२   अध्यक्ष 

25.   

मानर् बेचवर्खन िथा 
ओसारपसार धनयधत्रण 
जिल्ला कायविम 
कायावधर्यन सधमधि  

 मानर् बेचवर्खन िथा ओसारपसार 
(धनयधत्रण) गनव बनेको ऐन २०६४ िथा 
धनयमार्ली २०६७  

 अध्यक्ष 

26.   
लैङ्गीक वहंसा 
वपधडिलाई राहि िथा 

    लैङ्गीक वहंसा धनर्ारण कोष (सञ्चालन) 
धनयमार्ली २०६७    

अध्यक्ष 
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ि.सं. 
सरकारी कायावलय 
र्ा धनकायको नाम 

सधमि उपसधमधि सम्बजधिि ऐन धनयम काननु अधिगवि कैवर्यि 

आधथवक सहयोग 
उपलब्ि सधमधि 

27.   

  िेष्ठ नागररक 
स्र्ास््य उपचार सेर्ा 
कायविम कायावधर्यन 
सधमधि 

िेष्ठ नागररक स्र्ास््योपचार सेर्ा कायविम 
कायावधर्यन धनदेजशका, २०६१   

संयोिक 

28.   

सार्विधनक सर्ारी 
सािनमा िेष्ठ 
नागररकलाई छुट र 
सवुर्िा र्दने सम्बजधि 
अनगुमन सधमधि   

सार्विधनक सर्ारी सािनमा िेष्ठ 
नागररकलाई छुट र सवुर्िा र्दने सम्बजधि 
कायववर्धि २०७१ 

  संयोिक 

29.   

संयकु्त राि संघ सरुक्षा 
पररषद्को प्रस्िार् नं. 
१३२५ र १८२० 
राविय कायवयोिना 
जिल्ला समधर्य सधमधि 

 नेपालद्धारा धनधमवि संयकु्त रािसंघ सरुक्षा 
पररषद्बाट पाररि प्रस्िार् नं. १३२५ र 
१८२० को कायावधर्यन राविय कायवयोिना 
( २०६७÷०६८–०७१÷०७२)   

संयोिक 

30.   

 लैवङ्गक वहंसा 
वर्रुद्ध  जिल्ला स्रोि 
समूह 

   घरेल ुवहंसा (कसरु र सिााँय) ऐन 
२०६६ िथा धनयमार्ली २०६७ 

संयोिक 

31.   

 धस.धब.आर कायविम 
जिल्ला समधर्य िथा 
अनगुमन सधमधि 

अपाङ्गिा भएका व्यजक्तका लाधग समूदायमा 
आिाररि पनुवस्थापना कायविम संचालन 
धनदेजशका २०६६   

अध्यक्ष 

32.   

 मल आपधुिव िथा 
वर्िरण व्यर्स्था 
सधमधि 

आर्श्यक पदाथव धनयधण अधिकार, ऐन 
२०१७ को दर्ा ३ र ८ को 
अधिकारबाट ित्काधलन श्री ५ को सरकार 
सजचर् स्िरको धनणवयले रासायधनक मल 
धनयधत्रण आदेश २०५५ िथा रासायधनक 
मल धनदेजशका २०५७÷०४÷१७ 
ित्काधलन श्री ५ को सरकार बाट 

स्र्ीकृि   

अध्यक्ष 

33.   
जिल्ला खाद्य सरुक्षा 
सञ्जाल 

  नेपाल खाद्य सरुक्षा अनगुमन प्रणाली 
पररयोिना संचालन कायववर्धि २०७०  

अध्यक्ष 
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ख. सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पदेन अध्यक्ष वा पदेन संयोिक रहने सममतर् र्था उपसममतर् 

  

क्र.स           

सरकारी 
कायाालय वा 
तनकायको 
नाम     

सममतर् उपसममतर् सम्वजन्त्िर् ऐन, तनयम, काननू अन्त्र्गार् कैफियर् 

१ 
जििया स्वास््य 
ाायाायय 

िुम्रपान  प्रा स ूीिर्य 
पदाप्रा तनयकन  प्रा 
तनयर्त्रर् समकत  

िुम्रपान  प्रा स ूीिर्य पदाप्रा तनयकन 
 प्रा तनयर्त्रर् तनदरमशाा, २०६५ 

 

 

६. गहृ प्रशासनसंग सम्वजन्त्िर् ऐन र्था तनयम र त्यसमा जिल्ला प्रशासन कायाालयको 
भूममका 

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 शैख्िक 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 । 

६ 

 

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। 
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सि.न ऐन / सनयमावली प्रमुख  सिम्मेवारी 

- 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  जेलरले 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 दखेाइएको 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 ख्नयमानसुार  ख्दइने लगुाको ख्नख्मत्त कपडाको ख्कख्सम र 

नमनूा प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारीले पास गररख्दए बमोख्जम ियार गरी ख्दइनेछ । 

- कारागार कैदी वा िनुवुालाई आए गएको ख्चठ्ठीपत्र जलेरले सससर 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 देखमेा 

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 पारर्रमख्मकको 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  
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सि.न ऐन / सनयमावली प्रमुख  सिम्मेवारी 

९ कायाथिलमा हुने यौनजन्य दवु्र्यवहार 

(ख्नवारण) ऐन, २०७१ 

 

- कायाथिलमा हुने यौनजन्य दवु्र्यवहार सम्वख्न्ध उजरूीको शरुु कारबाही र ख्कनारा गन े

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 । 

- 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 । 

१३ छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी 

ख्नयमावली, २०४९ 

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 ित्पचाताि सो जग्गालाई सम्बख्न्धि 

कामको ख्नख्मत्त उपयोगमा ल्याउन सख्कनेछ । यसरी जग्गा कब्जामा ख्लएपख्छ 

थिाख्नय अख्धकारीले सो कुराको सचूना नेपाल सरकारलाई ख्दन ुपनेछ । 
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सि.न ऐन / सनयमावली प्रमुख  सिम्मेवारी 

- 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 
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सि.न ऐन / सनयमावली प्रमुख  सिम्मेवारी 

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 वथिु 

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 । 
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२५ प्रहरी ऐन, २०१२ 
- ख्जल्लाथिरीय प्रहरी कमाचारीहरू शाख्न्ि सरुिा र सो सम्बन्धी प्रशासनका 

सम्बन्धमा प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारीको ख्नयन्त्रण र ख्नदेशनमा 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 ्भन्ने उद्दशे्यले प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारी वा ख्नजबाट त्यस कामका ख्नख्म्ि 

अख्तियार पाएका प्रहरी अख्धकृिले सभा वा जलुसुका ख्नख्म्ि ठाउाँ, बाटो र समय 

िोक्न सक्नेछ । 

- 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 सम्पूणा 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 ्रमावण 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 । 
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सि.न ऐन / सनयमावली प्रमुख  सिम्मेवारी 

- प्रत्येक इलाका प्रहरी कायाालय, प्रहरी वतृ्त, प्रहरी प्रभाग र प्रहरी चौकीमा रहकेो 

डायरी ििा प्रहरी सम्बन्धी गोप्य प्रख्िवदेन सख्हि अन्य अपराध सम्बन्धी सारांश 

प्रख्िवदेन 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 समिे 

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 
-  

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 मतृ्यु 

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 
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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 आदशे 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, रातने, प्रयोग गने, ख्बक्री गने, पररवहन गने र 

पैठारी गर्ाने , पररवहन गने र पैठारी गने काममा ख्नयन्त्रण अख्धकार 

- प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारीले वा ख्नजले खटाएको कुनै राजपत्राङ्कीि वा घटीमा 

नायब ख्नरीिक दजााका प्रहरी  

- कमाचारीले इजाजिपत्र अन्िगाि कुनै ख्वष्ट्फोटक पदािा उत्पादन गने, रातने, प्रयोग 

गन,े 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। 
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- 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, रातने, प्रयोग गने, ख्बक्री गने, पररवहन गने र 

पैठारी गर्ाने , पररवहन गने र पैठारी गने काममा ख्नयन्त्रण .ख्नरीिण गने, खोजिलासी 

गन,े 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 । दङ्गाग्रथि िे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 िनु्न 

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 
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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 एवं शरीरका अन्य भाग 

सम्बख्न्धि वन कायाालयमा बुझाइख्दन वा वन ििा भ–ूसंरिण मन्त्रालयले ख्नदेशन 

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 ख्बग्री, 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 नभै 

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 प्रमखु 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 ख्नवदेन 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  
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- सडकमा छाडा  गाइवथि ु वथिलुाई सम्बख्न्धि नगरपाख्लकाले पक्री निनुेको 

अवथिामा प्रमखु ख्जल्ला अख्धकारीले त्यथिो गाई वथिुलाई पक्री ख्ललाम गने । 

- सावाजख्नक सम्पख्त्तको अख्भलेख व्यवख्थिि गने । 

४४ सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ 
- मदु्दाको सनुवुाइको क्रममा कुनै सािीबाट केही बझु्न ुपने दखेमेा सशस्त्रप्रहरी ख्वशेष 

अदालिले त्यथिो सािीलाई समाव्हान जारी गरी बझु्न सक्नेछ । 

ि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 ख्वशषे 

अदालिले आदेश गना सक्नेछ । 

४५ सशस्त्र प्रहरी ख्नयमावली, २०७२ 

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 
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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 
- Pro active 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 बझुाउन ु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 
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७.कमाचारी संख्या र काया वववरणः 

 

८. शाखा र जिम्मेवार अधिकारीः 
मसजनज. शाखा जिम्मेर्ार अधिकारी सलपाा  नज. 

 प्र.जि.अ. 
स.प्र.जि.अ. 

बधि ुप्रसाद बास्िोला 
रमेश पाण्डेय 

9858037777 
9858027271 

! नागररकिा/राहदानी/ 

स्थानीय प्रशासन/मदु्दा/राविय 
पररचयपत्र/वर्वर्ि 

प्र.अ.लोक प्रसाद ढकाल 

प्र.अ.दामोदर ज्ञर्ाली 
प्र.अ. सधुनल नेपाली 

9858030132 
9858025095 
9843405310 

 नयााँ नागररकिा र प्रधिधलपी ना.स.ुधनरािन शमाव 
ना.स.ु राकेश कुमार पाठक 

ना.स.ु मोहन कुमार खड्का 
खररदार सरेुश कुमार पोख्रले  

क.अ. धललमान बढुा 
का.स. रुरप्रसाद खनाल 

का.स. धबमला वर्श्वकमाव 

9857822817 

9857824086 

9847892052 

9857880777 

9848113067 

9844804783 

9869968511 
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मसजनज. शाखा जिम्मेर्ार अधिकारी सलपाा  नज. 

का.स. श्यामप्रसाद थारु 

सपुरभाइिर रम्मा लाधमछान े

9863150989 

9848254216 

@ राहदानी/ नाबाधलक पररचयपत्र खररदार गीिादेर्ी नेपाल 

खररदार नरराि पाण्डे 

क.अ.रमेश अधिकारी 
 

9849320687 

9843312844 

9848171579 

# मदु्दा/वर्र्ाह दिाव ऐन, २०२८ 
बमोजिमको दिाव/ठाडो उिरुी 

ना.स.ु वर्नय के.सी. 9848023337 

$ आधथवक प्रशासन ले.पा. ियराम थारु 9848237699 

% कमवचारी प्रशासन/स्टोर/ दिाव, 
चलानी 

क.अ. वर्ियकुमार मल्ल 

का.स. गोमिाकुमारी धगरी 
9858055558 
9848046208 

^ स्थानीय प्रशासन/संघ संस्था/ 

हािहधियार खरखिाना/ शा.स ु
/पत्रपधत्रका दिाव/बादी पररचय 
पत्र वर्िरण/द्वधद्व व्यर्स्थापन 

क.अ. गंगाराम अधिकारी  

 

9868006757 

& प्र.जि.अ./स.पं्र.जि.अ. 
सजचर्ालय 

ह.स.चा. कृष्ण प्रसाद पौडेल  

ह.स.चा. धिथवराि ररिाल  

का.स. नारायण प्रसाद थारु 

का.स. वर्भा झा 

9848135178 
9858320595 
9848217900 
9848219085 

* राविय पररचयपत्र वर्र्रण दिाव अपरेटर 

योगेश योगी 
करुणा धयौपान े

वर्र्रण दिाव सहयोगी 
गोमा पौडेल 

 
9849623879 
9868068708 
 
9822568828 
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९.तनणाय गने प्रकृया र अधिकारी 

प्रमखु जिल्ला अधिकारीबाट अधिकार प्रत्यायोिन भए अनसुार सहायक प्रमखु जिल्ला अधिकारी एर्म ्
प्रशासकीय अधिकृिबाट र बाकी सबै प्रमखु जिल्ला अधिकारीबाट हनुे  । 

१०.तनणाय उपर उिुरी सुन्त्ने अधिकारीः 

 सूचना अधिकारी र बााँकी सबै प्रमखु जिल्ला अधिकारीमा  । 

११ .कायाालयमा सूचना माग सम्वन्त्िी परेका तनवेदनः 

 यस तै्रमाधसक अर्धिमा कसैले पधन सूचना माग नगरेको । 

१२.सम्पादन गरेको कामको वववरणः 
 जिल्लामा शाजधि सरुक्षा अमन चयन कायम गने, 

 नागररकिा प्रमाणपत्र वर्िरण गने,  

 राहदानी िारी गने र रिु सेर्ाका लाधग धसर्ाररस गने, 

 संघ सस्था दिाव, नवर्करण, शाखा खोल्ने र खारेिी सम्बधिी आर्द, 

 हािहधियार दिाव, नवर्करण, इिािि, नामसारी आर्द 

 पधत्रका, छापाखाना दिाव, 
 अिवधयायीक धनकायका रुपमा र्ौिदारी अधभयोग (केही सार्विधनक अपराि, सर्ारीज्यान 

क्षधिपधुिव, हािहधियार खरखिाना, कालोबिारी, नागररकिा बदर, िरु्ािास, कमलरी, धनर्ावचन 
सदरबदर) आर्द । 

१३. सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पदः 
सूचना अधिकारीः 

नामथरः   रमेश पाण्डेय   

पदः    सहायक प्रमखु जिल्ला अधिकारी 
मोर्ाइल नं.   ९८५८०२७२७१ 

ईमेलः   daobardiya@gmail.ocm 

कायावलय प्रमखुः 
नामथरः   बधि ुप्रसाद बास्िोला 
पदः    प्रमखु जिल्ला अधिकारी 
सम्पकव  र्ोन नं.  ०८४–४२०१३३ 

मोर्ाइल नं.   ९८५८०३७७७७ 
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१४.ऐन, तनयम, ववतनयम र्था तनदेमशकाको सूची 
 स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ 

 मलुकुी र्ौिदारी अपराि संवहिा २०७४ 

 नेपाल नागररकिा ऐन, २०६३ 

 नेपाल नागररकिा धनयमार्ली, २०६३ 

 नागररक अधिकारी ऐन, २०१२ 

 क्षधिपूधिव ऐन, २०१९ 

 कालोबिार िथा केही अधय सामाजिक अपराि िथा सिाय ऐन, २०३२ 

 छापाखाना र प्रकाशन ऐन, २०४८ 

 संस्था दिाव ऐन, २०३४ 

 संस्था दिाव धनयमार्ली २०३४ 

 राहदानी ऐन, 

 िग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ 

 उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ 

 कारागार ऐन, २०१९ 

 गठुी संस्थान ऐन, २०३३ 

 मुु ुलकुी ऐन, २०२० 

 चलजचत्र(धनमावण, प्रदशवन िथा वर्िरण) ऐन, २०२६ 

 वर्र्ाह दिाव ऐन, २०२८ 

 िधम, मतृ्य ुिथा अधय व्यजक्तगि घटना दिाव गने ऐन, २०३३ 

 िलश्रोि ऐन, २०४९ 

 िलचर संरक्षण ऐन, २०१७ 

 हािहधियार खरखिाना ऐन, २०१९ 

 छापाखाना र प्रकाशन सम्बधिी धनयमार्ली, २०४९ 

 िलश्रोि धनयमार्ली, २०५० 

 राहदानी धनयमार्ली २०७२ 

 हिहधियार खरखिाना धनयमार्ली, २०२८ 

 वर्पद व्यर्स्थापन र्दग्दशवन, २०७१ 

 नागररकिा प्रमाणपत्र वर्िरण कायववर्धि धनदेजशका, २०६३ 



 

24 
 

 राहदानी धनदेजशका २०७१  

 उमेर, नाम र िाि सच्याउने धनयमहरु, २०१७ 

 सर्ारी िथा यािायाि व्यर्स्था ऐन, २०४९ 

 सधुिविधय पदाथव (धनयधत्रण र धनयमन गने) ऐन, धनयमार्ली २०६८ 

 सार्विधनक सर्ारी सािनमा िेष्ठ नागररकहरुलाई छुट र सवुर्िा र्दने सम्बधिी कायववर्धि २०७० 

 पनुस्र्थापना केधर संचालन धनदेजशका पवहलो संशोिन २०७२ 

 मानर् रवहि हर्ाई उपकरण उडान सम्बधिी कायववर्धि २०७५ 

 CCTV/Camera िडान िथा संचालन सम्बधिी संशोधिि कायववर्धि २०७२ 

 लाग ुऔषि प्रयोगकिावको लाधग उपचार िथा पनुःस्थापना केधर सञ्चालन धनदेजशका, २०७५ 

 वर्द्यिुीय )इलोक्रोनीक (कारोबार ऐन , २०६३ 

 ड्रोन सम्र्धिी कायववर्धि 

 वर्द्याथी (धसकाइ(सहिीकरण(धनदेजशका(२०७७  

 ढुङ्गा, गटु्टी िथा बालरु्ा उत्थनन वर्वि िथा व्यर्स्थापन सम्र्धिी मापदण्ड २०७७ 

 कोधभड )१९  प्रकोपको अर्धिभर सार्विधनक यािायाि सञ्चालन धनदेजशका २०७७ 

 संिामक रोग ऐन, २०२० 

 अजख्ियार दरुुपयोग अनसुधिान आयोग ऐन, २०४८ र धनयमार्ली २०५९ 

 खाद्य ऐन २०२३ 

 राविय मानर् अधिकार आयोग ऐन २०६८ 

 वर्भषूण ऐन २०६४ 

 वर्भषूण धनयमार्ली २०७६ 

 सरकारी िग्गाकोभोगाधिकार गराउने सम्र्धिी कायवनीधि २०६२ 

 सर्ारी िथा यािायाि व्यर्स्था ऐन २०४९ 

 सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ 

 सशस्त्र प्रहरी धनयमार्ली २०७२ 

 पश ुबिशाला र मास ुिााँच ऐन, २०५५ 

 धबष्र्ोटक पदाथव ऐन, २०१८ 

 वर्ष्र्ोटक पदाथव धनयम, २०२० 

 नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ 

 प्रहरी धनयमार्ली, २०७१ 
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१५. सुशासन कायायोिना प्रतर्वेदन सम्वन्त्िीः 
आ.व. २०७९/८० अर् हा  २०७९ साय ाात ाा देखे पौष कसार् सलकाक दकस्रक त्रैकामसा रवविर् 

ि.सं. मखु्य वियाकलाप २०७९ श्रार्ण देजख असोि मसाधिसम्मको   

२०७९ काधिवक देजख पौष 
मसाधिसम्मको कैवर्यि 

पररमाण एकाई पररमाण एकाई 

१ 

नागररकिा           

क. नयााँ बंशि नागररकिा वर्र्रण २३९३ िना १७९१ िना   

ख. नयााँ रै्र्ावहक अंगकृीि नागररकिा वर्िरण ३३ िना ५५ िना   

ग. प्रधिधलपी नागररकिा वर्िरण ६५९० िना २४५२ िना   

२ 

द्वधद्व प्रभावर्िका लाधग राहि वर्िरण           

क. राहि प्राप्त गने  संख्या १३ िना १९ िना   

ख. वर्िररि राहि रकम ५६३०००.०० रकम ४५१०००.० रकम   

३ 

प्रकोप व्यर्स्थापन     0     

क. प्रकोपबाट पीधडि १३ घरसंख्या ४२९ घरसंख्या   

ख. प्रकोप पीधडिलाई राहि ११४४०००.०० रकम ७९३३३०.०० रकम   

४ 

लाग ुऔषिसम्बधिी कारर्ाही           

क. पिाउ परेका व्यजक्त १७ िना २३ िना   

ख. पिाउ परेको लाग ुऔषि पररमाण 
१७ ग्राम ९१० धमधल ग्राम ब्राउनसगुर, 

४४ ग्राम २९० धमग्रा गािा 
ग्राम 

२८ ग्राम २०० ख्मख्ल ग्राम 

ब्राउनसगुर, ४४ ग्राम २९० 

ख्मग्रा गाजा 

ग्राम   

ग. मदु्दा चलाइएको सङ्खख्या १७ संख्या २३ संख्या   

५ 
  शाजधि सरुक्षा           

क. आपराधिक घटना ८० संख्या ५४ संख्या   
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ख. अधभयकु्त पिाउ ८७ िना ५४ िना   

ग. मदु्दा चलाइएको  १०४ िना ५९ िना   

घ. अपहरण घटना ० संख्या ० संख्या   

ङ. हत्याका घटना १ िना १ िना   

च. हािहधियार खरखिाना िर्ि ० संख्या २ संख्या   

छ. वर्जशष्ट व्यजक्तको भ्रमण ३ िना ३ िना   

६ 

सडक दघुवटना           

क. संख्या ३३ संख्या २२ संख्या   

ख. मतृ्य ु ११ िना ७ िना   

ग. घाइिे संख्या ३३ िना ५२ िना   

७ 

बिार धनयमन           

क. अनगुमन ३ पटक २ पटक   

ख. कारर्ाही १६ संख्या ० संख्या   

८ 

सीमा संरक्षण           

क. सीमा अधििमण घटना ० संख्या ० संख्या   

ख. गस्िी पेरोधलङ्ग दैधनक पटक दैधनक पटक   

ग. समधर्य बैठक ३ पटक ३ पटक स.प्र.ब.ने.अधिगवि 

९ 

िस्करी धनयधत्रण           

क. पररचाधलि गस्िी दैधनक पटक दैधनक पटक   

ख. पिाउ परेको सामान 
6338251.00 

रकम 

बराबर 
६७१५१९.०० 

रकम 

बराबर 
  

१० रे्रुि ुसंपरीक्षण 0.0 रकम 0.0 रकम   

११ गनुासो सम्बोिन १०४ संख्या ६२ संख्या   
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१२ 
सशुासनसम्बधिी मधत्रालयबाट भएका अधय 
कामहरु ९ 

सख्या 
१४ 

सख्या   

१३ 

राहदानी           

क. जिल्लाबाट ३२२७ संख्या ३०८५ संख्या   

ख. रिु धसर्ाररस ० संख्या ० संख्या   

ग. नाबालक पररचय पत्र १४ िना १५ िना   

१४ वर्धभन्न धसर्ाररस ७३५ संख्या ५१६ संख्या   

१५ कायावलय अनगुमन 
२ 

कायावलय 

संख्या २ 

कायावलय 

संख्या 
  

१६ रािश्व संकलन १८५०७६४०.०० रकम १७२५३१००.०० रकम   

१८ 

मदु्दा दिाव           

क. सार्विधनक वहि र नैधिकिा वर्रुद्धको कसरु २० संख्या ७ संख्या   

ख. सार्विधनक अधिकारीको अजख्ियारीको 
अर्ज्ञा सम्र्धिी कसरु ० 

संख्या 
० 

संख्या   

ग. सार्विधनक शाजधि वर्रुद्धको कसरु ०   ०     

घ. सर्ारीज्यान क्षधिपधुिव २ संख्या ४ संख्या   

ङ. कालो बिार ० संख्या ० संख्या   

च. नागररकिा सम्र्धिी ० संख्या ० संख्या   

छ. िरु्ा ३ संख्या ० संख्या   

अधय ० संख्या ० संख्या   

१९ 

मदु्दा रै्सला           

क. सार्विधनक वहि र नैधिकिा वर्रुद्धको कसरु १६ संख्या १२ संख्या   

ख. सार्विधनक अधिकारीको अजख्ियारीको 
अर्ज्ञा सम्र्धिी कसरु ० 

संख्या 
० 

संख्या   
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ग. सार्विधनक शाजधि वर्रुद्धको कसरु ० संख्या ० संख्या   

घ. सर्ारीज्यान क्षधिपधुिव ३ संख्या ९ संख्या   

ङ. कालो बिार ० संख्या ० संख्या   

च. नागररकिा सम्र्धिी ३ संख्या १ संख्या   

छ. िरु्ा ४ संख्या १ संख्या   

अधय  ० संख्या ० संख्या   

२० जिल्ला सरुक्षा सधमधिको रै्ठक ९ पटक ११ पटक   

२१ जिल्ला वर्पद् व्यर्स्थापन सधमधिको रै्ठक २ पटक १ पटक   

२२ 

रै्देजशक रोिगारी क्षधिपूधिव           

क. संख्या २ िना २ िना   

ख. रकम 268370.2 रकम 481329.6 रकम   

२३ 

सर्ारी दघुवटना क्षधिपूधिव     0     

क. संख्या १२ संख्या १० संख्या   

ख. रकम 6000000.0 रकम 5000000.0 रकम   

२४ 

संघ संस्था, पत्रपधत्रका िथा हािहधियार           

क. संघसस्था दिाव ११ संख्या ९ संख्या   

ख. हािहधियार दिाव ० संख्या ० संख्या   

ग. संघसस्था नवर्करण ५३ संख्या ४५ संख्या   

घ. हािहधियार नवर्करण १२ संख्या ० संख्या   

ङ. हािहधियार नामसारी ० संख्या १ संख्या   

च. पत्रपधत्रका दिाव १ संख्या ० संख्या   

छ. धस.धस.वटधभ/क्यामेरा िडान अधनमधि 
धलएका/िानकारी गराएका  

१२ संख्या ० संख्या   
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ि. ड्रोन उडान अनमुधि धलएका २ संख्या १ संख्या   

२५ 

राविय पररचयपत्र व्यर्स्थापन           

क. पररचयपत्रमा आबद्ध गररएको १४५१५७ संख्या २०७६३ संख्या अधभयान समेि 

ख. पररचय पत्र वर्िरण गरीएको  ० संख्या ० संख्या   
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१६. र्ोफकए बमोजिमका अन्त्य वववरणः 
 जिल्लामा एकीकृि घजुम्ि सेर्ा जशवर्र संचालन, 

 बिार अनगुमन, 

 द्धधद्ध पीधडिहरुलाई राहि वर्िरण िथा धसर्ारीस, 

 वर्धभन्न वकधसमका प्रमाजणिहरु (िनिािी, दधलि, मिेशी, वर्र्ावहि अवर्र्ावहि, बादी, नामथर 
र्रक) 

 वर्धभन्न पररचय पत्रहरु, 

 कायावलय धनरीक्षण िथा वर्कास आयोिनाहरुको अनगुमन, 

 वर्पद् व्यर्स्थापन सम्बधिी कायवहरु, 

 कारागार सम्बधिी, 
 अधय मधत्रालय/कायावलयको कायववर्भािनमा नपरेका धबषय, 

 वर्कास धनमावणमा सहिीकरण आर्द । 

 

थप िानकारीका लाधग 
 http://daobardiya.moha.gov.np 

 https://www.facebook.com/daobardiya  

 https://twitter.com/d_bardiya 

 माधसक, तै्रमाधसक रुपमा वर्र्रण रै्र्साइट, रे्सबकु, टुईटरमा राजखन ेगरेको । 

 
 
 

जििया प्रशासन ाायाायय िर्दाया हुयरिया 
 
०८४-४२०१३३ प्र.जि.अ.       ०८४-४२००९५ स.प्र.जि.अ./प्र.अ./येेा 
०८४-४२०१३२ प्र.अ./िाहदानी   ०८४-४२०२७६ प्र.अ./स्प्रा.प्र. 
०८४-४२०२४५ फ्याक्स    ०८४-४२०९९९ DEOC 

Email: daobardiya@moha.gov.np/ daobardiya@gmail.com  

DEOC ाक Email: bardiyadeoc@gmail.com 
 

 

https://www.facebook.com/daobardiya
https://twitter.com/d_bardiya
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lhNnf k|zf;g sfof{no, alb{ofsf] 

१७. नागररक वडापर 

gful/stf zfvf 

gful/s j8fkq  
 

     lhDd]jf/ kbflwsf/LM–  ;=k|=lh=c= sf]7f g+= #, k|zf;sLo clws[tx? sf]7f g+=!!, !# / !$                            ph'/L ;'Gg] clwsf/LM– k|=lh=c= jf ;=k|=lh=c= 
 

k|bfg ul/g] 

;]jf÷sfo{ 
;+nUg ug{' kg]{ sfuhftx?÷k|lqmof 

 

-s_ j+zh g]kfnL 

gful/stf k|df0fkq  

 

!_ kmf]6f] ;d]t k|dfl0ft u/L l;kmfl/; ul/Psf] cg';"rL–! kmf/fd . 

@_ jfj' jf a+zh v'Ng] cfdf, bfh', efO{ dWo] s;}sf] g]kfnL gful/stf k|df0fkqsf] 5fofk|lt . 

#_ xfn;fn} lvlrPsf]]] kmf]6f] $ k|lt . 

$_ hGd ldlt v'Ng] z}lIfs k|df0fkq÷hGd btf{ . 

%_] g]kfnL gful/stf k|df0fkqsf] 5fofk|lt ;lxt ;gfvt ug]{ gftf v'Ng] Psf3/sf] JolQm . 

^_ ljjflxt dlxnfsf] xsdf ljjfx btf{ k|df0fkq / kltsf] gful/stf tyf dfO{tL tkm{sf] j++zh v'Ng] cleefjssf] gful/stf . 

&_ j;fO{ ;/L cfPsfsf] xsdf j;fO{ ;/fO{sf] k|df0fkq / hUufwgL k|df0f k"hf{ . cfjZos k/] clen]v dfu ug]{ . 

*_ sd{rf/L kl/jf/sf] xsdf ;DjlGwt sfof{nosf] l;kmfl/z kq / sd{rf/L kl/ro kqsf] 5fofk|lt ;d]t . 

(_ ljb]zdf hGd]sfsf] xsdf ;f] sf] k|df0fkq . 

!)_ yk a'em\g' kg]{ ePdf :yfgLo lgsfosf] d'r'Nsf jf k|x/L ;h{ldg jf b'j}   . 

 

-v_ j}jflxs c+lus[t 

gful/stf k|df0fkq 

dlxnfsf nflu  

 

 

!_ kmf]6f] ;d]t k|dfl0ft ul/Psf] cg';"rL–& kmf/fd  

@_ ljjfx btf{ k|df0f / ;ky kq 

#_ ;DjlGwt b]zsf] klxrfg v'Ng] lg:;f / gful/stf kl/Tofu ug{ sf/jfxL rnfPsf] k|df0f tyf x'nfs /l;b . 

$_ ;gfvt ug]{ klt / lghsf] g]kfnL gful/stf k|df0fkq . 

%_ xfn;fn} lvlrPsf]]] kmf]6f] $ k|lt . 

^_ yk a'em\g' kg]{ ePdf :yfgLo lgsfosf] d'r'Nsf jf k|x/L ;h{ldg jf b'j}   . 



 

32 
 

k|bfg ul/g] 

;]jf÷sfo{ 
;+nUg ug{' kg]{ sfuhftx?÷k|lqmof 

 

-u_ gf=k|=k=sf] 

k|ltlnkL 

 

!_ kmf]6f] ;d]t k|dfl0ft u/LPsf] cg';"rL–@ kmf/fd -gf=k|=k=g+= / hf/L ldlt v'nfpg]_  

@_ xfn;fn} lvlrPsf]]] kmf]6f] $ k|lt . ;gfvt ug{' kg]{ cj:yfdf ;gfvt ug]{ JolQm / lghsf] g]kfnL k|df0fkqsf] 5fofk|lt . 

#_ kltsf] gfd /fvL k|ltlnkL lng' kbf{ ;Ssn gf=k|=k=, ljjfxbtf{ k|df0fkq, kltsf] gf=k|=k= sf] 5fofk|lt / ;gfvt,  

$_cGo lhNnfjf6 ljjfx÷a;fO;/fO u/L cfPsf] xsdf pQm lhNnfjf6 gful/stf lnP glnPsf] clen]v, j;fO{ ;/L cfPsf]df j;fO{ ;/fO{sf] k|df0fkq 

/ ;fljs lhNnfsf] clen]v . 

%_ clen]v em'qf] e} tyf km]nf gk/]sf] xsdf clen]vsf] k|s[tL x]/L gofF hf/L tyf k'/fgf] ;Ssn gf=k|=lvrL k|ltlnkL hf/L x'g] . 

^_ ;+zf]wg ;lxt k|ltlnkL hf/L ug{ kbf{ ;+zf]wgsf nflu cfjZos k|df0fx? ;+nUg x'g' kg]{ . 

&_ gful/stfsf] ;fdfGo ;+zf]wg k|rlnt sfg"g cg';f/ x'g] . 

*_ yk a'em\g' kg]{ ePdf :yfgLo lgsfosf] d'r'Nsf jf k|x/L ;h{ldg jf b'j}   . 

 

F b:t'/ M– gofF gful/stfsf nflu ?= !).– / k|ltlnkLsf nflu ?= !#.– sf] l6s6 . 

F sfo{ ;Dkfbg ul/g] ;doM– k|df0f k'u]sf]df k]z ePs} lbg . gful/stf nufotsf k|df0fkqx? ;Ssn k|lt b]vfpg' kg]{ x'Fbf ;fy} lnO{ cfpg' kg]{5 . 
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/fxbfgL zfvf 

gful/s ;]jf j8fkq  

        lhDd]jf/ kbflwsf/LM–  ;=k|=lh=c= sf]7f g+= #, k|zf;sLo clws[tx? sf]7f g+= !!, !# / !$                            ph'/L ;'Gg] clwsf/LM– k|=lh=c= jf ;=k|=lh=c= 

k|bfg ul/g] 

;]jf÷sfo{ 
;+nUg ug{' kg]{ sfuhftx?÷k|lqmof 

 

-s_  /fxbfgL kmf/fd 

;+sng÷ 

l;kmf/L; 

 

!_  kmf]6f] 6fF;L cfj]bsn] ;xL u/]sf] /fxbfgL cfj]bg kmf/fd -tf]lsPsf] dfkb08 adf]lhdsf] x'g'kg]{_ # k|lt . 

@_  g]kfnL gf=k|=kqsf] 5fofk|lt ! k|lt / kmf]6f] -kmf]6f] tf]lsPsf] dfkb08 adf]lhdsf] x'g'kg]{_ $ k|lt . 

#_  gfjfnssf] xsdf gfjfns kl/ro kq ! k|lt, cleefjs;+usf] gftf k|dfl0ft  ;fy} !) aif{ pd]/ gk'u]sfnfO{ ?= @%))÷– / % aif{sf] nflu 

dfq /fxbfgL hf/L ug{ ;lsg] . 
$_  /fxbfgL x/fPsf]df & lbg cufl8sf] klqsfdf ;"rgf k|sfzg ePsf] ;Ssn klqsf / k|x/L k|ltj]bg .  

%_  k|ltlnkL gful/stf eP /fxbfgL ;DjGwL ljutsf] clen]v k]z ug'{ kg]{ . 

^_  ljjflxt dlxnfsf] xsdf gf=k|=kqdf kltsf] gfd pNn]v gePsf] cj:yfdf ljjfx btf{ k|df0fkq / kltsf] gf=k|=kqsf] 5fofk|lt . 

&_  g]kfnL gf=k|=k=sf] kmf]6f] :ki6 gePdf ;f] sf] k|ltlnkL gful/stf lnO{ k]z ug{ kg]{ . 

*_ cGo lhNnfjf6 hf/L ePsf gful/stfsf xsdf ;DjlGwt lhNnfjf6} clen]v dfu u/L k|lqmof cuf8L a9fpg ;lsg] . 

(_ b'|t ;]jfsf nflu gful/stfsf] clen]v k|dfl0ft x'g] . 

!)_ Ps k6s b|'t ;]jfdf l;kmfl/; ul/;s] kl5 k'g l;kmfl/; ug{ gkg]{ . 

!!_ 6«fen 8s'd]06 ePdf klqsf / k|x/L k|ltj]bg grflxg] . t/ /fxbfgL / hf/L ldlt v'n]sf] k|df0f . 

!@_ k'/fgf] x:t lnlvt /fxbfgLsf] xsdf klqsf / k|x/L k|ltj]bg grflxg] t/ /fxbfgL / hf/L ldlt v'n]sf] k|df0f . 

-v_ /fxbfgL ljt/0f != ;Ssn gful/stf / gubL /l;b lnO{ ;DjlGwt lgj]bs :jod\ pkl:yt x'g' kg]{ . 

-u_   MRP df 

ljj/0f ;+zf]wg 

!= ljj/0f ;+zf]wg ug{' kg]{ :ki6 sf/0f vf]nL ;+zf]wg k'i6L x'g] sfuhft k]z u/]kl5 gof+ MRP sf] nflu l;kmfl/z x'g] .  

-3_ gfafns 

kl/rokq 

!_ ;+/Ifs Joltmsf] lgj]bg / gftf k|dfl0ftsf] k|ltlnkL . 

@_ lktf÷dftfsf] gf=k|=k= / gftfk|dfl0ftsf kmf]6f]skL 

#_ uf=kf=÷g=kf= sf] l;kmfl/z -hGdldlt  v'nfO{ kmf]6f] ;d]t k|dfl0ft u/LPsf]_ . 

$_ hGd ldlt v'Ng]] k|df0f kq . 

%_ cfjZos k/]df j;fO{ ;/fO{, cflb . 
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k|bfg ul/g] 

;]jf÷sfo{ 
;+nUg ug{' kg]{ sfuhftx?÷k|lqmof 

^_ ljb]zdf hGd ePsfnfO{ ;f] sf] k|df0f /  ;DalGwt SofDksf] kq . 

&_ yk a'em\g' kg]{ ePdf :yfgLo lgsfosf] d'r'Nsf jf k|x/L ;h{ldg jf b'j}   . 

 

F b:t'/M– /fxbfgLsf] nflu ?= %,))).– / x/fPsf], RofltPsf], s]/d]6 eO k'gM jgfpbf ?= !),))).– t/ ljkbdf k/L gi6 ePsf] eP k|x/L d'r'Nsf NofPdf ? 

%,))).– 

F g]kfnL gful/stf nufotsf k|df0f kqx? ;Ssn k|lt b]vfpg' kg]{ x'Fbf ;fy} lnO{ cfpg' kg]{5 . 

F ljz]if sf/0fa; xjfO l6s6, le;f cfPsf] k|df0f, 5fqj[QL h:tf cTofjZos k|df0f k]z u/]df /fxbfgL x/fPsfsf] xsdf klg b|'t ;]jf lbg ;lsg] . 
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 k|zf;g zfvf 

 gful/s ;]jf j8fkq  

                lhDd]jf/ kbflwsf/LM–  ;=k|=lh=c= sf]7f g+= #, k|zf;sLo clws[tx? sf]7f g+= !!, !# / !$                           ph'/L ;'Gg] clwsf/LM– k|=lh=c= jf ;=k|=lh=c= 

qm=;+= 
k|bfg ul/g] 

;]jf÷sfo{ 
;+nUg ug{' kg]{ sfuhftx?÷k|lqmof b:t'/ sfo{ ;Dkfbg ul/g] ;do 

s u'gf;f] jf 7f8f] 

ph'/L  

!_ ;Dk"0f{ ljj/0f v'n]sf] lgj]bg 

@_ lgj]bgnfO{ k'i6L ug]{ k|df0f sfuhx?  

-ph'/Lsf] k|s[lt x]/L lh=k|x/L=sf=, uf=kf=÷g=kf=df k7fpg], sfof{nodf b'j}kIf lemsfO{ 

5nkmn u/fO ldnfOg], j'em\g' kg]{ ph'/Ldf kIf ljkIfnfO{ tf/]vdf /fv]/ ldnfOg] jf 

;DjlGwt lgsfodf k7fOg]_ . 

?= !).– sf] l6s6 oyfzL3| 

 

v gfd, y/, pd]/ 

cflb km/s k/]sf] 

;DjGwL k|dfl0ft 

!_ ;DjlGwt JolQmsf] lgj]bg / gf=k|=k= sf] k|ltlnkL . 

@_ ;DjlGwt k]G;g k6[fsf] k|ltlnkL -k]G;gjfnfsf] xsdf_ . 

#_ ;DjlGwt uf=kf=÷g=kf=sf] l;kmfl/z / gftf k|dfl0ftsf] k|ltlnkL . 

$_ cfjZostfg';f/ j;fO{ ;/fO{, hGdbtf{, d[To' btf{ k|df0fkqsf] k|ltlnkL cflb . 

%_ k|dfl0fs/0f ug{ cfjZos :yfgLo lgsfo / k|x/L ;d]tsf] d'r'Nsf   . 

,, ;j} k|df0f k'u]sf]df k]z ePs} 

lbg 

u Kfl/jfl/s k]G;g, 

;ky kq / /xn 

kxn ;DjGwL 

l;kmfl/z 

!_ ;DjlGwt Joltmsf] lgj]bg . 

@_ gf=k|=k= / k]G;g k6[fsf] k|ltlnkL . 

#_ uf=kf=÷g=kf=sf] l;kmfl/z / gftf k|dfl0ftsf] k|ltlnkL tyf kfl/jf/Ls ljj/0f 

$_ cfjZostfg';f/ j;fO{ ;/fO{, hGdbtf{, d[To' btf{ cflb . 

%_ k|dfl0fs/0f ug{ cfjZos :yfgLo lgsfo / k|x/L ;d]tsf] d'r'Nsf   . 

,,  ;j} k|df0f k'u]sf]df k]z ePs} 

lbg 

3 cGo Joxf]/f 

k|dfl0ft 

!_ Joxf]/f v'n]sf] lgj]bg / ;DjlGwt k|df0f sfuhft . 

@_ uf=kf=÷g=kf=sf] l;kmfl/; . 

#_ k|dfl0fs/0f ug{ cfjZos :yfgLo lgsfo / k|x/L ;d]tsf] d'r'Nsf   . 

,, cfjZos hf+rj'em ;f] sf] 

ef]lnkN6 

ª ;+:yf btf{ !=  tf]lsPsf] 9f+rfsf] lgj]bg / :yfgLo lgsfosf] l;kmfl/z kq . 

@=  ljwfg $ k|lt, k|To]s kfgfdf k|jGw ;ldltsf] kbflwsf/Lx?sf] b:tvt . 

$= #  k|jGw÷sfo{ ;ldltsf kbflwsf/Lx?sf] gful/stfsf] k|ltlnkL . 

 $=  k|x/L k|ltj]bg -k|jGw ;ldltsf kbflwsf/Lx?sf] jf/]df_ . 

 ? =!).– sf] l6s6 

 btf{ z'Ns ?= !))).– 

cfjZos hf+rj'em ePsf] 

ef]lnkN6  

r ;+:yf gljs/0f  !   l/t k"j{ssf] lgj]bg / ;+:yf btf{ k|df0f kqsf] k|ltlnkL .  ? =!).– sf] l6s6 k|lqmof k'u]s} lbg  
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qm=;+= 
k|bfg ul/g] 

;]jf÷sfo{ 
;+nUg ug{' kg]{ sfuhftx?÷k|lqmof b:t'/ sfo{ ;Dkfbg ul/g] ;do 

@=  sfo{ ;ldltsf] lg0f{o k|ltlnkL / kbflwsf/Lx?sf] gfdfjnL . 

 #  n]vf k/LIf0f k|ltj]bg / O{hfhtkqsf] k|ltlnkL .          

 $  lh=;=;=sf]] l;kmfl/z kq / s/ r'Qmf k|df0f . 

 %  ut cf=j=sf] jflif{s k|ult k|ltj]bg . 

 ^= cfpg] cf=a=sf] sfo{ of]hgf 

 glas/0f z'Ns ?= 

%)).– 

-lanDa z'Ns lgodfg';f/_   

5 ;+:yf btf{sf] 

k|df0f kq tyf 
:jLs[t ljwfgsf]  

k|ltlnkL  

! lgj]bg . 

@ sfo{ ;ldltsf] lg0f{osf] k|ltlnlk . 

# ;+:yf btf{ k|df0f kq .  

 ? =!).– sf] l6s6 

 k|To]s kfgfsf] ?= #.– 

sf] l6s6  

,, 

h ;+:yfsf] ljwfg 

;+zf]wg  

!= lgj]bg ;lxt ;fwf/0f ;efsf] lg0f{osf] k|ltlnkL . 

@= tLg dxn] ;+zf]lwt ljwfg ;DjlGw ljj/0f -e}/x]sf] Aoj:yf÷;+zf]wg÷sf/0f_ . 

#= :jLs[t ljwfgsf] k|ltlnkL . 

$= lh=;=;=sf]] l;kmfl/z kq 

?= !).– sf] l6s6 ,, 

em lhNnfdf ;+:yfsf] 

zfvf vf]Ng] 

:jLs[lt 

!= lgj]bg ;lxt ;+:yfsf] sfo{ ;ldltsf] lg0f{o tyf clVtof/L kq . 

@= ljwfgsf] k|ltlnkL .  

#= lh=;=;= sf] l;kmfl/; . 

$= gljs/0f ePsf] k|df0fkqsf] k|ltlnkL 

%= s/ r'Qmf k|df0f . 

,, 

` kq klqsf btf{  != cg';"rL–$ cg';f/sf] b/vf:t . 

@= k|sfzssf] gful/stfsf] 5fofk|lt / $ k|lt kmf]6f] . 

#  ;+kfbssf] lgo'lQm kq / ;+kfbssf] dGh'/Lgfdf . 

$ ;+kfbssf] z}lIfs of]Uotf tyf gful/stfsf] 5fofk|lt . 

% 5fkfvfgfsf] :jLs[lt kq / 5fkfvfgfsf] dGh'/Lgfdf .  

^= k|sfzs ;+:yf eP ;+:yfsf] btf{ k|df0f kq, :jLs[t ljwfg, ;+:yfsf] lg0f{o, 

;+rfnsx?sf] gf=k|=kq 5fofk|lt / n]=k=k|ltj]bg .  

&= s/ lt/]sf] k|df0f .  

 b}lgs ? !,))).– 

 cw{ ;fKtflxs ? 

&)).– 

 ;fKtflxs ?=   %)).– 

 kflIfs ?=      #)).– 

 dfl;s / cGo  @)).– 

 

 

k|lqmof k'u]s} lbg 
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qm=;+= 
k|bfg ul/g] 

;]jf÷sfo{ 
;+nUg ug{' kg]{ sfuhftx?÷k|lqmof b:t'/ sfo{ ;Dkfbg ul/g] ;do 

6 5fkfvfgf btf{ !=cg';"rL–! cg';f/sf] b/vf:t . 

@ 5fkfvfgf ;+rfnssf]] gful/stf / kmf]6f] . 

# 5fkfvfgf /fVg] 7fp+sf]] 3/ hUufsf] k|df0fx? / nf]s]zg gS;f . 

$=5fkfvfgfsf pks/0fx? v/Lb u/]sf]] eP ;f] sf] k|df0f . 

%= s'g} ;+:yf eP ;+:yfsf] ljwfg / ;+:yfsf] lg0f{o k|ltlnkL . 

^= s/ lt/]sf] k|df0f . 

?=!,))).– ,, 

7 afbL kl/ro kq != lgj]bg -gd"gf adf]lhdsf]_ 

@= gful/stfsf] 5fofk|lt 

# uf=kf=÷g=kf=sf] l;kmf/L; 

 ? =!).– sf] l6s6 ,, 

8 xftxltof/ 

gfdf;f/L, 

glas/0f / 

:jfldTj 

x:tfGt/0f 

!=lgj]bg -gd"gf adf]lhdsf]_ 

@ xftxltof/ Ohfht kq -xltof/ ;d]t_ . 

#= gfd;f/Lsf] xsdf d[To'btf{, gftf k|dfl0ft, :yfgLo lgsfosf] l;kmfl/; . 

$= :jf:Yo l:ylt / rfnrng ultljlwsf] ;DaGwdf ;DalGwt lgsfosf] l;kmfl/; .  

 

 ?=!) sf] l6s6 . 

 gfd;f/L b:t'/ 

?=!))).– 

 lhNnf leqsf] 

glas/0f b:t'/ 

?=!%).– 

 clw/fHo e/sf] nflu 

b:t'/ ?=#)).– 

-ljnDa z'Ns 

lgodfg';f/_ 

,, 

9 zfGtL ;'/Iff 

;DaGwL 

!= oyfy{ ljj/0f ;lxtsf] lgj]bg . 

@= gful/stfsf] 5fofk|lt .  

 ?=!) sf] l6s6 . 

 

b}lgs 
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n]vf zfvf 

gful/s ;]jf j8fkq  

lhDd]jf/ kbflwsf/LM–  ;=k|=lh=c= sf]7f g+= #, k|zf;sLo clws[tx? sf]7f g+= !!, !# / !$              ph'/L ;'Gg] clwsf/LM– k|=lh=c= jf ;=k|=lh=c= 

  k|bfg ul/g] ;]jf÷sfo{ ;+nUg ug{' kg]{ sfuhftx?÷k|lqmof 

-s_ Ifltk'lt{ /sd ljt/0f  

 -k//fi6« dGqfno dfkm{t ljb]zjf6 k|fKt x'g] /sd  d[tssf 

xsbf/nfO{_ 

!_ xsbf/sf] lgj]bg  

@_ d[ts / xsbf/sf] gful/stfsf] k|df0fkqsf] 5f+ofk|lt 

#_ d[tssf] /fxbfgLsf] 5f+ofk|lt / d[To' btf{ k|df0f kqsf] 5fof+k|lt 

$_ xsbf/ / d[ts ;+usf] gftf k|dfl0ftsf] sfuh 

%_ ;DjlGwt uf=kf=÷g=kf=sf] l;kmfl/z 

-v_ b}jL k|sf]k ;xfotf ljt/0f  !_ ljj/0f  v'n]sf] ;DjlGwt lk8Lt Joltmsf] lgj]bg 

@_ ;+jlGwt uf=kf=÷g=kf=sf] l;kmfl/z 

#_ k|x/L sfof{nojf6 ePsf] d'r'Nsf kq  

$_ klxrfg v'Ng] k|df0f kqsf] 5fFofk|lt 

 

-u_  /fh:j lng] 

-xft xltof/ gljs/0f, gfd;f/L, ;+:yf btf{, gljs/0f,  

nfO;]G;, hl/jfgf, k/LIff, b08;hfo cflb  

/fhZj Plsg ug{ k|df0f kq, nfO;]G;, kmf/fd, s/ r'Qmf u/]sf] k|df0f kl/rokq k]z ug'{kg]{ . 

-3_ t]>f] kIf ljdf != xsbf/sf] lgj]bg  

@_ d[ts / xsbf/sf] gful/stfsf] k|df0fkqsf] 5f+ofk|lt 

#_ d[tssf] d[To' btf{ k|df0f kqsf] 5fof+k|lt 

$_ xsbf/ / d[ts ;+usf] gftf k|dfl0ftsf] sfuh 

%_ ;DjlGwt uf=kf=÷g=kf=sf] l;kmfl/z 

ª_ hUuf clwu|x0fdf k/]sf]df lbOg] d'cJhf != lgj]bg  

@= d'cfJhf lbg] elg u/]sf] lg0f{o / ;DaGwLt lgsfoaf6 /sd k|fKt eP kl5 

#= hUufwgL k|df0fkqsf] 5fofk|tL 

$= gful/stfsf] 5fofk|lt 

 

F b:t'/M– lgj]bgdf ?= !).– sf] l6s6 .  sfo{ ;Dkfbg ul/g] ;doM– k|df0f k'u]sf]df k]z ePs} lbg . 
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 d'2f zfvfsf]  

gful/s ;]jf j8fkq  

    

lhDd]jf/ kbflwsf/LM–  ;=k|=lh=c= sf]7f g+= #, k|zf;sLo clws[tx? sf]7f g+= !# / !$              ph'/L ;'Gg] clwsf/LM– k|=lh=c= jf ;=k|=lh=c= 

k|bfg ul/g] ;]jf÷sfo{ ;+nUg ug{' kg]{ sfuhftx?÷k|lqmof 

ljjfx btf{ !_ cg';"rL -!÷^_ cg';f/sf] b/vf:t / cg';"rL adf]lhdsf] pb3f]if0f kq . 

@_ g]kfnL gful/ssf] xsdf gf=k|=k=sf] 5fofk|lt, gf=k|=k=;lxt tLg hgf ;fIfL] . 

#_ lab]zLsf] xsdf b'tfjf;sf] l;kmfl/; kq, No Objection Letter / sDtLdf !% lbg le;f afFsL /x]sf] /fxbfgLsf] 5fofk|lt .  

$_ g]kfnL gful/ssf] ;'? laafx btf{sf] xsdf :yfgLo lgsfosf] clajflxt kq . 

%_ :yfgLo lgsfosf] d'r'Nsf jf k|x/L ;h{ldg jf b'j} . 

^_ ljjfx btf{ ug]{ clwsf/Lsf] lhNnfdf sDtLdf !% lbg a;]sf] x'g'kg]{ . 

xft xltof/ v/vhfgf lhNnf k|x/L sfof{nosf] cg'zGwfg kl5 lhNnf GofoflwjQmfsf] sfof{noaf6 cleof]u k|fKt ePkl5 d'2f bfo/ x'g] . 

b'lift vfB kbfy{ vfB lgl/Ifs dfkm{t lhNnf Gofoflwjtmfsf] /fo lnO{ d'2f bfo/ x'g] . 

sfnf] ahf/ ;DjGwL lhNnf k|zf;g sfof{nodf jf lhNnf k|x/L sfof{no dfkm{t ph'/L btf{ x'g] . 

;fj{hlgs ck/fw lhNnf k|x/L sfof{nosf] cg'zGwfg kl5 lhNnf GofoflwjQmfsf] sfof{noaf6 cleof]u k|fKt ePkl5 d'2f bfo/ x'g] . 

gfd, hGdldlt  / y/ ;Rofpg] !_  P;=Pn=;L= k/LIff plt{0f e} k|df0fkq kfPsf] ldltn] ^ dlxgf leq lgj]bg  

@_  ;DjlGwt uf=kf=÷g=kf=sf] l;kmfl/z  

#_   ljBfnosf] l;kmfl/z /  kmf]6f] @ k|lt                         

%_  gf=k|= kqsf] kmf]6f]skL . 

%_  hGd btf{ . 

F b:t'/M– lgj]bgdf ?= !).– sf] l6s6 

F sfo{ ;Dkfbg ul/g] ;doM– k|df0f k'u]sf]df k]z ePs} lbg .  
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/fli6«o kl/rokqsf nflu ljj/0f btf{ zfvfsf]  

gful/s ;]jf j8fkq  

 

            lhDd]jf/ kbflwsf/LM–  ;=k|=lh=c= sf]7f g+= #, k|zf;sLo clws[tx? sf]7f g+= !# / !$              ph'/L ;'Gg] clwsf/LM– k|=lh=c= jf ;=k|=lh=c=  

qm=;+= 

k|bfg ul/g] 

;]jf÷sfo{ 

;+nUg ug{' kg]{ sfuhftx?÷k|lqmof b:t'/ sfo{ ;Dkfbg ul/g] ;do 

क राविय पररचय 

पत्रका लाधग 

वर्र्रण दिाव 

गराउन 

१. नपेाली नागररकिाको प्रमाणपत्रको सक्कल 

२. बाब/ुआमाको नागररकिाको प्रधिधलवप उपलव्ि भएसम्म 

३. नागररकिाको प्रमाणपत्रमा िधमधमधि नखलेुको हकमा सो खलु्न े प्रमाणपत्र र्ा 
गाउाँपाधलका/नगरपाधलकाको धसर्ाररस 

४. राहदानी धलएको भए सोको सक्कल र्ा प्रधिधलवप 

५. बसाइाँ-सराई गरेकाहरुको हकमा बसाइाँ-सराई प्रमाणपत्र 

६. वर्र्ावहिको हकमा नागररकिामा पधि/पत्नीको नाम उल्लेख नभएमा वर्र्ाह दिाव 
प्रमाणपत्र अधनर्ायव । 

धनःशलु्क 

प्रमाण पगुमेा सोही र्दन 

 

ख राविय पररचय पत्र 

वर्िरण 

राविय पररचय पत्र िथा पजञ्जकरण वर्भाग, काठमाडौंबाट प्राप्त भएपधछ धनःशलु्क प्राप्त भए पधछ SMS बाट 

िानकारी गराइन े

 

 


