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प्रम ख जिल्ला अधधकािीको भनाई   

 
 

सूचनाको हक सम्बन्धी  ऐन, २०६४ अन साि सबै सावािाधनक धनकायले आफ्नो धनकायसुंग 
सम्वजन्धत सूचनाहरु अद्यावधधक गिी िाख्न पने ि प्रत्येक ३/३ महहनामा सावािाधनक गन ापने 
कान नी व्यवस्था गिेको छ । सोही अन साि जिल्ला प्रशासन कायाालय ओखलढ ुंगाबाट २०७७ 
बैशाख १ गते देखी असाि मसान्त सम्म सम्पादन भएका कायाहरुलाई अद्यावधधक गिी यो 
स्वत:प्रकाशन (Proactive Disclosure ) गरिएको छ। यसवाट जिल्ला प्रशासन कायाालयले उक्त 
अवधधमा सम्पादन गिेका कायाहरुका वािेमा आम नागरिक तथा सिोकािवालाहरुको सहि पह च 
ह नेछ। 

 

िाज्यबाट प्राप्त ह ने सेवा स हवधाहरु सबै िनतालाई सिल ि सहि रुपमा पािदशी ढुंगवाट 
उपलब्ध गिाउने तथा उपलब्ध सेवाहरुका वािेमा आम सिोकािवाला व्यजक्त तथा धनकायलाई 
स स जचत गना यस कायाालयका अधतरिक्त ओखलढ ुंगा जिल्ला जस्थत सबै सावािाधनक 
धनकायहरुबाट सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन अन साि स्वत:प्रकाशन (Proactive Disclosure ) लाई 
धनयधमत गने कायामा सम्वजन्धत धनकायहरुसुंग समन्वय ि सहकायाका लाधग जिल्ला प्रशासन 
कायाालय ओखलढ ुंगा प्रधतवद्व िहेको छ । 

 

अन्त्यमा, आगामी ददनमा यस कायाालयबाट ह ने सेवाप्रवाहलाई अझ िचनात्मक तथा ग णस्तिीय 
बनाउने सम्वन्धमा पषृ्ठपोणण प्राप्त गने अपे्ा सहहत यस प्रकाशनमा सुंल्न कमाचािीलाई 
हरुलाई धन्यवाद ददन चाहन्छ  ।  
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१. जिल्ला प्रशासन कायाालयको स्वरुप ि प्रकृधत : 
जिल्लामा शाजन्त स ि्ा ि स व्यवस्था कायम गिी िनताको िीउ, धन ि स्वतन्रताको 

सुंि्ण गन ा जिल्ला प्रशासन कायाालयको म ख्य काया हो । स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ ले 
जिल्लाको शाजन्त ि व्यवस्थालाई प्रभावकािी रुपमा सुंचालन गना  तथा जिल्लाको सामान्य 
प्रशासन सुंचालन गना प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्ला प्रशासन कायाालय िहने साथै जिल्ला 
प्रशासन कायाालयको प्रम ख प्रशासकीय अधधकािीको रुपमा प्रम ख जिल्ला अधधकािी िहने  

व्यवस्था गिेको छ । जिल्लामा हवकास धनमााण कायाहरुको लाधग उपय क्त वाताविण धनमााण 
गना समन्वय ि सहिीकिण, हवपद् व्यवस्थापन, अत्यावश्यक वस्त  तथा सेवाको आपूधता 
व्यवस्थापन, सेवा प्रवाहको अन गमन, प्रचधलत कानूनमा तोहकएका हवणयहरुमा अधान्याहयक 
धनकायको रुपमा िही न्याय धनरुपण, आधथाक अधनयधमतता एवुं भ्रष्टाचाि धनयन्रण िस्ता 
कायाहरु सम्पादन गिी जिल्लामा स शासनको प्रत्याभधूतका लाधग जिल्ला प्रशासन कायाालयको 
महत्वपूणा भधूमका िहेको ह न्छ।  

जिल्ला प्रशासन कायाालय, ओखलढ ुंगाबाट यस जिल्लामा शाजन्त स ि्ा/आपिाधधक 
गधतहवधध धनयन्रण, हवपद व्यवस्थापन, प्रभावकािी सेवा प्रवाह, हवकासात्मक गधतहवधधहरुमा 
समन्वय तथा स शासन लगायतका  हवणयमा काया गने गिी जिल्ला प्रशासन स धाि वाहणाक 
कायायोिना २०७७ िािी गिी व्यावसाहयक रुपमा समग्र गधतहवधधहरु कायाान्वयन भइिहेको 
छ ।  

२. जिल्ला प्रशासन कायाालय, ओखलढ ुंगाको काम, कताव्य ि अधधकाि : 
- जिल्लामा शाजन्त  स ि्ा ि स व्यवस्था कायम िाख्न ेसम्वन्धी काया , 
- स्थानीय प्रशासन सञ्चालन  सम्वन्धी काया, 
- नेपाली नागरिकता प्रमाणपर/नावालक परिचयपर हवतिण सम्वन्धी काया, 
-  िाहदानी सम्वन्धी सेवा प्रदान सम्वन्धी काया, 
- आददवासी िनिाती, दधलत,अपाुंगताको धसफारिस सम्वन्धी काया,  
- हातहधतयाि ईिाित तथा नवीकिण सम्वन्धी काया, 
- सुंस्था दताा तथा नवीकिण सम्वन्धी काया, 
- हवपद् व्यवस्थापन सम्वन्धी काया , 

- अजख्तयाि द रुपयोग अन सन्धान सम्वन्धी काया, 
- स शासन/सावािाधनक सेवा प्रवाह सम्वन्धी काया , 

- सवािी साधन सञ्चालन सम्वन्धी कानूनको कायाान्वयन सम्वन्धी काया, 
- लागू औणध धनयन्रण तथा अवैध घिेल  मददिा धनयन्रण सम्वन्धी काया, 
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- सिकािी कायाालयहरुको अन गमन तथा धनिी्ण सम्वन्धी काया, 
- वाल कल्याण तथा वाल अधधकाि सम्वन्धी काया, 
- भ्रष्टाचाि धनयन्रण सम्वन्धी काया, 
- हवस्फोटक पदाथा धसफारिस ि धनयमन सम्वन्धी काया, 
- हवदेशी नागरिकको जिल्लामा उपजस्थधत ि गधतहवधधको धनयमन सम्वन्धी काया, 
- कल्याण धन ि बेवारिसी धनको व्यवस्थापन सम्वन्धी काया, 
- जचठ्ठा, ि वा आददको धनयन्रण सम्वन्धी काया, 
- सावािधनक स्थानमा अवाञ्छनीय व्यवहािको िोकथाम, मादक पदाथा, सावािधनक 

अपिाध आददको धनयन्रण सम्वन्धी काया, 
- जिल्ला स्तिमा सावािधनक उत्सव सञ्चालन सम्वन्धी काया, 
- म आब्िा धनधाािण तथा हवतिण सम्वन्धी काया, 
- प िस्काि तथा सिाय सम्बन्धी कािवाही ि धसफारिस सम्वन्धी काया, 
- जिल्ला धभर िहेको नेपाल सिकािको सबै सम्पत्तीको िेखदेख, सम्भाि तथा ममात 

सम्वन्धी काया, 
- जिल्ला जस्थत कािागािको अन गमन, धनयमन ि धनयन्रण सम्वन्धी काया, 
- स्थानीय तहसुंगको समन्वयमा जिल्ला धभर बिाि अन गमन, धनयमन तथा 

धनयन्रण,अत्यावश्यक वस्त  तथा सेवाको आपूधता व्यवस्थापन सम्वन्धी काया, 
- द्वन्द्व प्रभाहवतको पहहचान तथा िाहत हवतिण सम्वन्धी काया, 
- जिल्ला स्तिमा नेपाल प्रहिी ि सशस्त्र प्रहिीको परिचालन ि प्रयोग सम्वन्धी काया, 
- िाहिय अन सन्धानसँगको समन्वय सूचना सङ्कलन ि हवश्लणेण सम्वन्धी काया, 
- हवकास धनमााण कायामा सहयोग तथा समन्वय सम्वन्धी काया, 
- कानून बमोजिम तोहकए अन साि हवधभन्न म द्दाको स रु कािवाही ि हकनािा गने 

सम्वन्धी काया,। 

- हहस्रक िन्त  माने सम्वन्धी काया, । 

- सिकािी वा सावािधनक ि्गामा घि बनाएमा िोक्का गने ि भत्काउने सम्वन्धी 
काया, । 

- धनवााचन सम्बन्धी गहृ मन्रालय ि धनवााचन आयोगको आदेश धनदेशन 
कायाान्वयन सम्वन्धी काया, 

- नेपाल सिकाि ि गहृ मन्रालयबाट धनदेजशत अन्य कायाहरु । 
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३. जिल्ला प्रशासन कायाालयको स्वीकृत दिबन्दी हवविण  तथा शाखागत कायाहवविण : 
धस.नुं. पद दिवन्दी सुंख्या पदप धता कैहफयत 
१ प्रम ख जिल्ला अधधकािी(िा.प.प्र.) १ १ िा.प.दद्व 

२ सहायक प्रम ख जिल्ला अधधकािी (िा.प.दद्व) १ ० 
 

३ प्रशासकीय अधधकृत/सप्रजिअ (िापत)ृ २ २  

४ नायव स व्वा ५ ४  
५ लेखापाल १ १ 

 

६ कम््य टि अपिेटि २ १ 
 

७ खरिदाि ३ २  

८ हल का सवािी चालक १ १  
९ कायाालय सहयोगी ६ ६  
िम्मा २२ १८  

जिल्ला प्रशासन कायाालय, ओखलढ ुंगामा िहेका शाखा ि जिम्मेवाि अधधकािी : 
धस.नुं. शाखाको नाम जिम्मेवाि अधधकािी सम्पका  न. 

१ प्रशासन तथा ग नासो व्यवस्थापन सप्रजिअ त लसी भट्टिाई ९८५११६५९६२ 
२ नागरिकता/िाहदानी  लगायत समग्र 

सेवा प्रवाह 
सप्रजिअ मधनता काकी  ९८४९८७१८१८ 

३. स्थानीय प्रशासन,म द्वा तथा शाजन्त 
स ि्ा शाखा 

नास  टुंक िम्तेल 

ना.स . पेशल हवश्वकमाा 
९८५२८४२४४४ 

९८५२८४१०५२ 
४. िाहदानी तथा जिन्सी दताा शाखा खरिदाि गोमाक मािी 

काफ्ले 
९८४२९२६१०४ 

५. नागरिकता  तथा प्रधतधलपी शाखा ना.स . िािन खनाल 

क.अ.िामिीवन महतो 
खरिदाि ददनेश पौडेल 

स.क.अ एसपी धसुं 

९८५११८९४८६ 

९८१९९३९०४६ 

९८४१८२९०१० 

९८६२५०२४७० 

५. ग नासो स न वाइ तथा अधभलेख 
ब्यवस्थापन शाखा 

नास  टुंक िम्तेल 

ना.स . पेशल हवश्वकमाा 
९८५२८४२४४४ 

९८५२८४१०५२ 

६ आधथाक प्रशासन शाखा मातकृा बास्तोला ९८५२८३२१९९ 
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४. जिल्ला प्रशासन कायाालयबाट प्रदान गरिन ेसेवा/कायाहवविण : 
क) स्थानीय प्रशासन सम्वन्धी सम्वन्धी सेवा : 

 नाम,थि वा उमेि आदद प्रमाजणत । 

 नावालकको उमेि प्रमाजणत । 

 पेन्सन ि िहलपहल सम्वन्धी धसफारिस । 

 दधलत, आददवासी िनिाधत,अपाुंगता प्रमाजणत । 

 परपधरका दताा । 

 छापाखाना दताा । 

 पारिवारिक हवविण प्रमाजणत । 

 नाता प्रमाजणत । 

 सहि आपूधता व्यवस्थापन स धनजित गनाका लाधग विाि अन गमन तथा धनयमन । 

 सिकािी/सावािाधनक सम्पजत्त सुंि्ण । 

ख)  नागरिकता सम्वन्धी सेवा: 
 वुंशिको आधािमा नेपाली नागरिकताको प्रमाण पर हवतिण । 

 वैवाहहक अुंगीकृत नागरिकताको प्रमाण पर हवतिण । 

 नागरिकताको प्रमाण परको प्रधतधलहप हवतिण । 

 नाम थि िन्म धमधत सुंशोधन । 

ग)  िाहदानी सम्वन्धी सेवा: 
 िाहदानी फािाम सुंकलन । 

 द्र  त सेवा अधभलेख प्रमाजणत । 

 िाहदानी हवतिण । 

 MRP को हवविण सुंशोधन । 

घ) म द्दा तथा उि िी/ग नासो स न वाई सम्वन्धी सेवा: 
 म ल की अपिाध सुंहहता २०७४ तथा अन्य हवणयगत ऐन अन साि प्राप्त अधधकाि 

बमोजिम म द्वा श रु कावााही ि हकनािा गने । 

 ग नासो वा ठाडो उि िी । 

ङ) हातहधतयाि इिाित तथा नवीकिण सम्वन्धी सेवा: 
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 हातहधतयाि इिाित, नामसािी, नवीकिण ि स्वाधमत्व हस्तान्तिण । 

 

च) सुंस्था दताा तथा नवीकिण सम्वन्धी सेवा:  

 सुंस्था दताा । 

 सुंस्था नवीकिण । 

 सुंस्थाको हवधान सुंशोधन । 

 जिल्लामा सुंस्थाको शाखा खोल्ने स्वीकृधत । 

छ)  हवपद् व्यवस्थापन सम्वन्धी सेवा: 
 जिल्ला हवपद् व्यवस्थापन सधमधतको वैठक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन । 

 हवपद्  िोजखम न्यूधनकिण तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी कायायोिना धनमााण । 

 हवपद् ्धत हवविण सुंकलन । 

 हवपद् पीधडत भएकाहरुलाई ्धतपूधता एवुं िाहत हवतिण तथा प न:स्थापना । 

ि)  अजख्तयाि द रुपयोग अन सन्धान सम्वन्धी सेवा: 
 अजख्तयाि द रुपयोग सम्वन्धी उि िी एवुं धनवेदनहरु उपि प्रािजम्भक छानधबन। 

५. सम्पादन गिेको म ख्य म ख्य कामको हवविण : (२०७७ वैशाख देजख असाि मसान्त सम्मको) 
क. सेवाप्रवाह सम्वन्धी हवविण; 

धस.नुं. सम्पादन गिेको काम कामको परिमाण कैहफयत 

१ नागरिकता हवतिण  ६८  

२ नागरिकताको प्रधतधलहप हवतिण ६९  

३ िाहदानी धसफारिस १३  

४ ग नासो वा ठाडो उि िी ५  

५ सुंस्था दताा ३  

६ सुंस्था नवीकिण २  

७ दधलत, आददवासी/िनिनती धसफारिस ६  

८ हातहधतयाि जिल्ला धभरको नवीकिण ६  

९ सावािधनक अपिाध सम्वन्धी म द्दा दताा ३  

१० विाि अन गमन ६  

११ कािागाि अन गमन १  
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धस.नुं. सम्पादन गिेको काम कामको परिमाण कैहफयत 

१२ जिल्ला स ि्ा सधमधतको वैठक ६  

१३ जिल्ला हवपद् व्यवस्थापन सधमधतको वैठक २  

१४ जिल्ला सुंकट व्यवस्थापन केन्द्रको वैठक २४  

१५ PCR पिी्ण ६४४  

१६ RDT पिी्ण ६७५  

 

 

६. नपेाल सिकािबाट िािी गरिएको वन्दावन्दी (Lock down) लाई व्यवजस्थत वनाउदै COVID-19 

को सुंिमण िोकथाम तथा धनयन्रणमा नै यस अवधध केजन्द्रत िहेको छ ।यस अवधधमा 
COVID-19 को सुंिमण िोकथाम तथा धनयन्रण सम्वन्धमा सम्पादन गरिएका म ख्य म ख्य 
कायाहरु धनम्नन साि िहका छन;् 

क. सचेतना अधभवदृद्व; 
कोधभड १९ को  सम्भाहवत िोजखम न्यूधनकिण गनाका लाधग िनस्वास््य मापदण्ड 
अवलम्वन गने तथा वन्दावन्दीको पूणा कायाान्वयनका लाधग सम्वन्धमा सञ्चाि 
माध्यम,सिोकािवाला सुंघसुंस्था तथा स्थानीय तह माफा त  आम नागरिकहरुलाई 
अपील गरिएको छ । 

ख. क्वािेजन्टन स्थल व्यवस्थापन; 
जिल्ला सकुं ट व्यवस्थापन केन्द्र एवम ्कोधभड जिल्ला कमाण्ड पोष्टको धनणायान साि 
स्थानीय तहहरूको समन्वयमा जिल्लाका ८ वटै स्थानीय तहमा क्वािेजन्टन 
स्थलहरूको स्थापना गिी   सञ्चालन गरिएको छ ।सञ्चाधलत क्वािेजन्टन स्थलहरूको 
हवविण देहाय अन साि िहेको छ; 

स्थानीय तह क्वािेन्टाइन स्थलको नाम वेड सुंख्या 
l;l4r/0f gu/kflnsf >L cf]vn9'Fuf SofDk;  25 

>L ;u/dfyf hgtf dfWolds ljBfno  25 
?Dhf6f/ dfWolds ljBfno ?Dhf6f/ 50 

lvlhb]Daf ufpFkflnsf lvlhb]Daf ufpFkflnsf– ! :jf:Yo rf}sL /ugL 5 
af}4 ;fd'bflos :jf:Yo O{sfO{  3 
lvlhb]Daf ufpFkflnsf– ! lnv' xfO8«f]  6 
lvlhb]Daf ufpFkflnsf– @ r08]Zj/L df=la= 5 
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स्थानीय तह क्वािेन्टाइन स्थलको नाम वेड सुंख्या 
lvlhb]Daf ufpFkflnsf– #, :jf:Yo rf}sL lvlh 

r08]Zj/L 

5 

lvlhb]Daf ufpFkflnsf– $, cfdf ;d"x ejg, 

lvlhsflt 

5 

lvlhb]Daf ufpFkflnsf– %, :jf:Yo rf}sL 

lvlhkmnf6]  

9 

lvlhb]Daf ufpFkflnsf– ^, rDkfb]jL cf=lj= a:g] 5 
lvlhb]Daf ufpFkflnsf– &, :jf:Yo rf}sL /fjfbf]n' 5 
lvlhb]Daf ufpFkflnsf– *, e"l;Ë cf=lj= 5 
lvlhb]Daf ufpFkflnsf– (, hgtf cf=lj= 5 

rDkfb]aL ufpFkflnsf >L lzjb'tL cf=df=lj= sdnrf}/–# 10 
1fgk|sfz dfWolds ljBfno 3f]/fvf]/L ^ 10 
uf]Ndfb]jL cfwf/e"t ljBfno rDkfb]jL @ 3 
j0ff{{b]jL cfwf/e"t ljBfno rDkfb]jL !  1 
rDkfb]jL uf=kf ;fd'bflos ejg  8 
:jf:Yo rf}sL ejg km]lbu'7 8 

lrz+v'u9L ufpFkflnsf ;/:jtL dfWolds ljBfno vflgeGHofË–@ kf]v/]  10 
kfl/hft :d[lt ljBfno h's]kfgL  4 
>L 5fqk|ult dfWolds ljBfno ebf}/]  3 

dfg]e~HoË ufpFkflnsf >L eujtL dfWolds ljBfno –% 11 
>L cfdf ;d"x ejg xs{k'/ 6 
dgsfdgf dfWolds ljBfno jfS;f @  4 
z'e Uofn]S;L O{= af]l8{ª :s'n s]Q's]  10 
sflnsf dfWolds ljBfno dfg]eGHofË—! df]nL  5 
lzjb'tL cf=lj dfg]eGHofË * /f3k'/ 5 
lgs]tg dfWolds ljBfno dfg]eGHofË %  9 
dfxb]j:yfg dfWolds ljBfno dfgeGHofË ^  5 

df]n'Ë ufpFkflnsf >L zlxb cfbz{ SofDk; /fdk'/–@ 25 
lzjb"tL dfWolds ljBfno k|fKrf (  15 
s'Gtf bz{g cf=lj df]n'ª !  5 
k'/fgf] :jf:Yo rf}sL ejg  4 
j8f g+= @ -lvnfgfy bfxfnsf] 3/_ 4 

lnv' ufpFkflnsf o;d dfWolds ljBfno o;d j8f g+= $ 8 
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स्थानीय तह क्वािेन्टाइन स्थलको नाम वेड सुंख्या 
hglhjg dfWolds ljBfno jfRk' lnv' ( 5 
n]lt df=lj n]tL lnv' ( 5 
nfd|fª cf=lj lnv' ( 5 
l;4dgk'/f cf=lj=o;d $  4 
kf]v/L cf=lj lnv' (  5 

;'gsf]zL ufpFkflnsf ;'gsf]zL dfWolds ljBfno uf}8f ;'gsf]ZfL @ 6 
dfxfª\sfn cfwf/e"t ljBfno !  10 
sflnsf dfWolds ljBfno, l;:g]/L –# 10 
;'gsf]zL ;fd'bflos ejg ;'gsLzL #  10 
yfgL cf=lj=, h]?Ë –$ 10 
rf}tf/f dfWolds ljBfno, 8fF8fvs{ –% 10 
bfdtL dfWolds ljBfno, kf/f –^ 5 
k|a'4 dfWolds ljBfno Rofgfd–& 20 
hut hggL cfwf/e"t=ljBfno, dfg]8fF8f–*  10 
sdns'Ghf jf]l8{ª :s'n s6'~h] –!) 10 
:jf:Yo rf}sL ejg s6'Gh] ( 10 

  

  

?Dhf6f/ c:ktfn 5 
ld;g c:ktfn 15 

  hDdf 486 
 

हाल ४८६ ्मताको क्वािेजन्टन सञ्चालनमा िहेतापधन प्रत्येक ७ वटा गाउँपाधलकाले 
१०० (एकसय) शैया तथा १ नगिपाधलकाले २०० शैयाको गिी िम्मा ९०० (नौ 
सय) शैयाको क्वािेजन्टनको धनमााण गने गिी पूवातयािी गरिएको छ ।  

ग. Isolation  क् व्यवस्थापन 

जिल्लामा कोधभड १९को सम्भाहवत सुंिमणलाई मध्यनिि गिी सुंिधमतको 
उपचािका लाधग जिल्लाको ओखलढ ङ्गा साम दाहयक अस्पताल (धमशन) ि जिल्ला 
अस्पताल रुम्िाटािमा िमश: १५ ि ५ शैयाको आइसोलेशन वाडाको स्थापना 
गरिएको छ । 
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घ. Holding Shelter व्यवस्थापन 

भाित तथा अन्य म ल कबाट आउने व्यजक्तहरूलाई सम्बजन्धत स्थानीय तहको 
क्वािेजन्टन स्थलसम्म प यााउने प्रयोिनका लाधग  केही समय िाख्न े गिी जिल्लाको 
धनम्न स्थानमा होजल्डङ्ग स्थल धनमााण गिी सञ्चालनमा ल्याईएको छ । 

 

 मानेभञ्याङ्ग गाउँपाधलकाजस्थत सीमा नाका हका प  िको हका प  ि माध्यधमक 
हवद्यालय टोक्सेल 

 धसहिचिण नगिपाधलका वडा नुं १२ जस्थत सगिमाथा िनता माध्यधमक 
हवद्यालय  

 हाल धरभ  वन अन्तिाहिय हवमानस्थल ह दै आएका  यस जिल्लाका 
व्यजक्तहरुलाई चतिा (स नसिी) मा िहेको Holding Center मा लगी उक्त 
स्थानबाट प न यस जिल्लामा ल्याउन  पने सन्दभामा उक्त स्थान भौगोधलक 
रुपमा अपायक तथा सवािी भाडाका दृहष्टले महुंगो पना िाने भएको सन्दभामा 
नेपाल सिकाि तथा प्रदेश सिकािसुंग समन्वय भएको ि  प्रदेश सिकािको 
सहयोगमा सोल ख म्व ,ओखलढ ुंगा तथा खोटाङ जिल्लाका लाधग मानेभञ्याङ्ग 
गाउँपाधलकाजस्थत सीमा नाका हका प  िको हका प  ि माध्यधमक हवद्यालय 
टोक्सेलमा २०७७ श्रावण पहहलो हप्तावाट  ५० वेड ्मताको Holding 

Center  व्यवस्थापन ह ने गिी काया भैिहेको छ । 

ङ. कोधभड १९ परि्ण  

यस अवधधम ओखलढ ङ्गा जिल्लामा कोधभड १९ सुंिमण भए नभएको 
सम्बन्धमा  देहायअन साि PCR हवधधबाट ६४४ िना  तथा RDT  हवधध ६७५ 
िना व्यजक्तहरुको पिी्ण गरिएको छ ।हालसम्म हवधभन्न ६ िना सुंिधमत 
ह न भएकोमा सवैिना धनको ह न भएको छ । 

च. कोधभड- १९ को प्रधतकायामा समन्वयका लाधग अन्ति जिल्ला वैठक सञ्चालन; 

कोधभड- १९ को  पूवातयािी तथा प्रधतकायामा शाजन्त स ि्ा व्यवस्थापन तथा अन्ति 
जिल्ला अभ्यास तथा अन भव आदान प्रदानका लाधग सोल ख म्व  जिल्लासुंग समन्वय 
वैठक सञ्चालन गरिएको छ । 
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छ. कोधभड- १९ को प्रधतकायाका लाधग सिोकािवाला धनकायहरु हवच समन्वयात्मक 
कायाढाचँा तयािी तथा कायाान्वयन; 

कोधभड-१९ सुंिमण िोकथाम धनयन्रण तथा उपचािका सम्बन्धमा आवश्यक काया 
गना तथा गिाउन जिल्लाजस्थत सम्बजन्धत सिकािी धनकायहरू, सबै स्थानीय तहहरू, 
धनिी्ेर सञ्चािमाध्यम तथा अन्य सिोकािवालाहरूको समन्वय तथा सहकायामा 
कोधभड-१९ को प्रधतकायाको लाधग प्रधतकायाको कायाढाँचा ति ामा गिी कायाान्वयनमा 
ल्याईएको छ ।  

ि. क्वािेजन्टनमा िहेका व्यजक्तहरुको लाधग मानधसक स्वास््य तथा मनोसामाजिक पिामशा 
सञ्चालन; 

जिल्लाजस्थत जिल्ला स्वास््य कायाालय, अस्पतालहरू स्थानीय तहमातहतका स्वास््य 
सुंस्थाका स्वास््यकमीहरूबाट क्वािेजन्टनस्थलहरूमा िहेका तथा िहने व्यजक्तहरूका 
लाधग मानधसक स्वास््य तथा मनोसामाजिक पिामशा सेवा उपलव्ध गिाईएको । 

झ. स्वास््य क् (Health Desk) स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन; 

कोधभड -१९ सुंिमण तथा धनयन्रणलाई मध्यनिि गिी ओखलढ ङ्गा जिल्ला प्रवेश 
गने तथा ओखलढ ङ्गा जिल्ला भई सोल ख म्ब  जिल्ला प्रवेश गने ओखलढ ङ्गा जिल्लाको 
धनम्नान साि स्थानहरूमा स्वास््यकमी ि स ि्ाकमीसहहतको स्वास््य क् स्थापना 
गिी सञ्चालनमा ल्याईएको छ ।ती स्थानहरूबाट जिल्ला प्रवेश गने व्यजक्तहरूको 
शिीिको तापिम िाँच गने ि िाँच गदाा शुंका लागेमा आिडीटी तथा पीसीआि 
पिी्णकालाधग सम्बजन्धत धनकायलाई पठाउने गरिएको छ । 

 ओखलढ ङ्गाबाट सोल ख म्ब  जिल्ला प्रवेश गने नाका ओखलढ ङ्गा जिल्लाको 
धसहिचिण नगिपाधलकाजस्थत िमाइलो डाँडा, 

 ओखलढ ङ्गा जिल्लाको धसहिचिण नगिपाधलकाजस्थत धमलनचोक, 

 मानेभञ्जयाङ्ग गाउँपाधलकाजस्थत हका प  ि, 

 चम्पादेवी गाउँपाधलकाको नवलप ि, 

 धलख  गाउँपाधलकाजस्थत साँग टाि । 

ञ. बन्दावन्दी (Lock Down)को प्रभावकािी कायाान्वयन 

नेपाल सिकािले िािी गिेको बन्दाबन्दीको आदेश ि बन्दाबन्दीको अवस्थामा 
पालना गन ापने धनयमका बािेमा जिल्लाजस्थत सबै सञ्चािमाध्यमबाट प्रचाि प्रसाि 
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गरिएको छ भने धनयम पालनाका सम्बन्धमा नेपाल प्रहिीबाट धनयधमतरूपमा 
अन गमन गरिएको छ । 

ट. SMS Alert system सञ्चालन 

हवपद सम्बन्धी घटनाको िानकािी प्राप्त ह नासाथ सो को िानकािी  जिल्ला हवपद् 
व्यवस्थापन सधमधतका पदाधधकािीहरु, माननीय सभासदज्यूहरु, जिल्ला जस्थत 
िािनैधतक दलका प्रम खहरु, स्थानीय तहका अध्य्, उपाध्य्, वडा अध्य्हरु, 
सिकािी कायाालयका प्रम ख, स्थानीय प्रहिी चौकीका प्रम ख तथा परकाि सहहत 
२०० भन्दा वढी पदाधधकािीहरुलाई गिाइदै आएको छ । िसवाट जिल्लामा 
घटेका हवपद्का घटनाहरुको वािेमा सिोकािवालाहरुलाइ िानकािी ह न का साथै 
हवपद् पूवातयािी,प्रधतकाया तथा प नलााभको जिम्मेबािी पाएका सिकािी धनकाय तथा 
गैिसिकािी धनकायहरुलाइ आफ्नो तयािी तथा सतका  िहन सहयोगी भएको छ । 

ठ. सूचना अधधकािीहरुको लाधग छ टै्ट मोवाईल नम्विको व्यवस्था 
यस कायाालय लगायत ओखलढ ुंगा जिल्लाका सबै सिकािी धनकायमा तोहकएका 
सूचना अधधकािीहरुको लाधग छ टै्ट मोवाईल नम्विको व्यवस्था गरिएको छ । 
िसवाट सेवाग्राहीहरुलाई सूचना प्राधतमा सहयोग ह नेछ । 
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७. सम्पका  हवविण; 

क. स्थानीय तहका हवपद् व्यवस्थापन सम्पका  व्यजक्तहरूको हवविण 

िसुं सम्पका  व्यजक्त पद स्थानीय तह सम्पका  नुं 

१.  उमेश काकी  धसहिचिण नगिपाधलका, ओखलढ ुंगा ९८६२८०८२९० 

९७४१०२२१५९ 
२.  नािायण प िी  प्रशासकीय अधधकृत जखजिदेम्वा गाँउपाधलका, जखजिफलाटे ९७५१०६८६६६ 

३.  सजञ्जत क माि हव.क.  चम्पादेवी गाँउपाधलका, काधलका ९८४०१६२३६७ 

४.  गोहवन्द खड्का  अधधकृत छैटौं जचशुंख गढी गाँउपाधलका, शेनाा ९८४२२६१४२७ 

५.  िामचन्द्र न्यौपाने
  

 मानेभन्ज्याङ गाँउपाधलका, मानेभन्ज्याङ ९८५११३८२१९ 

९८१३८८६४३७ 

६.   म धनचन्द्र शमाा  मोल ङ गाँउपाधलका, प्रा्चा ९८५२८४०५०५ 

७.  ददननाथ चौधिी ि स्व.धन. धलख  गाँउपाधलका, यशम ९८४७४५१६२७ 

८.  िीवन जघधमिे प्रशासकीय अधधकृत स नकोशी गाँउपाधलका, म लखका  ९८४२९३४४३० 

 

ख. स्थानीय तहका स्वास््य सुंयोिकहरूको हवविण 

िसुं सम्पका  व्यजक्त पद स्थानीय तह सम्पका  नुं 

१ पवन क माि लामा स्वास््य सुंयोिक धसहिचिण नगिपाधलका, ओखलढ ुंगा ९८४२८४१९४७ 

२ ईन्द्र प्रसाद गौतम स्वास््य सुंयोिक जखजिदेम्वा गाँउपाधलका, जखजिफलाटे ९८५२८४०५९३ 

३ सजन्ित क माि हव क स्वास््य सुंयोिक चम्पादेवी गाँउपाधलका, काधलका ९८४९९६२१२३ 

४ धथि प्रसाद भट्टिाई स्वास््य सुंयोिक जचशुंख गढी गाँउपाधलका, शेनाा ९७४३००१३२५ 

५ हवश्विाि दाहाल स्वास््य सुंयोिक मानेभन्ज्याङ गाँउपाधलका, मानेभन्ज्याङ ९८४२९९१३६० 
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६ बेदहिी दाहाल स्वास््य सुंयोिक मोल ङ गाँउपाधलका, प्रा्चा ९८५२८४०५७० 

७ ददननाथ चौधिी स्वास््य सुंयोिक धलख  गाँउपाधलका, यशम ९८४७४५१६२७ 

८ गोपालवहाद ि काकी स्वास््य सुंयोिक स नकोशी गाँउपाधलका, म लखका  ९८४१९४८१७२ 

ग. जिल्लामा सञ्चाधलत एम्व लेन्सहरुको हवविण; 

धस.नुं स्थानीय तह एम्ब लेन्स नुं. 
चालकको एम्ब लेन्सको धनी 

(धनकाय) नाम थि फोन नुं. 

१ धलख  गा.पा 
प्रदेश -03-100२  
झ ५११५ 

सिोि काकी 98488२0056 धलख  गा.पा 

२ चम्पादेवी गा.पा. 
प्रदेश -02-001  

झ 0720 

शेि ब. धमला 9863645025 चम्पादेवी गा.पा. 

३ धस.न.पा. ब.9 च.5447 फधडन्द्र ग रुङ 9842971600 

भािधतय भ.ूप  . 
सैधनक सुंघ 

४ धस.न.पा. ना.अ.प.था. १४२ दातेम्बा शेपाा 
9843275684 

9817705499 
बणााल  स्वास््य 
चौकी 

५ मानेभञ्ज्याङ गा.पा. स.1 च. 1330 धबिबल तामाङ 9743045748 
िनसेहव बचत तथा 
ऋण सहकािी 
सुंस्था धल. 

६ मानेभञ्ज्याङ गा.पा. स.1 च. 864 पृ् वी शे्रष्ठ 9842924641 

पजब्लक बचत तथा 
ऋण सहकािी 
सुंस्था 

७ जखजिदेम्बा गा.पा. बा.1 झ. ५२३ अशोक दिी 9861101675 जखजिदेम्बा गा.पा. 

८ जचशुंख गढी गा.पा. बा.1 च. ९३५ धनवीि शे्रष्ठ 9844372708 

स लभ बह सेवा प्रा. 
धल. 
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घ. स्थानीय तहको क्वािेजन्टनसम्म लैिान/ेल्याउन ेप्रयोिनका लाधग सवािी साधनहरुको हवविण 

 

 
 



15                                         

 
 

८. सेवा प्राप्त गना ला्न ेदस्त ि ि अवधध : 
धस.नुं. प्रदान गरिन ेसेवा ला्न ेदस्त ि रु ला्न ेअवधध कैहफयत 

१ वुंशिको आधािमा नेपाली नागरिकताको 
प्रमाण पर हवतिण 

रु. १०/– को 
हटकट 

प्रहिया प गेकै ददन 
 

२ नागरिकताको प्रधतधलहप हवतिण रु. १५/– को 
हटकट 

प्रहिया प गेकै ददन  

३ वैवाहहक अुंधगकृत नागरिकताको प्रमाण पर 
हवतिण 

रु. १०/– को 
हटकट 

प्रहिया प गेकै ददन  

४ िाहदानी फािाम सुंकलन २,५००/– 
नावालक  

(५ वणा) 
५,०००/– साधािण   

१०,०००/– द्र  त 

प्रहिया प गेकै ददन  

५ द्र  त सेवा अधभलेख प्रमाजणत – प्रहिया प गेकै ददन  

६ िाहदानी हवतिण – त रुन्त  

७ ग नासो वा ठाडो उि िी १०/– को हटकट  यथाशीघ्र  

८ नाम,थि उमेि आदद प्रमाजणत १०/–  को हटकट  प्रहिया प गेकै ददन  

९ नावालकको उमेि प्रमाजणत १०/–  को हटकट  प्रहिया प गेकै ददन  

१० पारिवारिक पेन्सन, शपथ पर ि िहलपहल 
सम्वन्धी धसफारिस 

१०/–  को हटकट  प्रहिया प गेकै ददन  

११ सुंस्था दताा १,०००/– प्रहिया प गेकै ददन  

१२ सुंस्था नवीकिण ५००/–   प्रहिया प गेकै ददन  

१३ सुंस्थाको हवधान सुंशोधन १०/– को हटकट  प्रहिया प गेकै ददन  

१४ जिल्लामा सुंस्थाको शाखा खोल्ने स्वीकृधत १०/– को हटकट  प्रहिया प गेकै ददन  

१५ दधलत, आददवासी/िनिाती धसफारिस -  प्रहिया प गेकै ददन  

१६ परपधरका दताा दैधनक १,०००/– 

साप्ताहहक ५००/– 

पाज्क ३००/–  

प्रहिया प गेकै ददन  



16                                         

माधसक २००/–  
१७ छापाखाना दताा १,०००/– प्रहिया प गेकै ददन  

१८ हातहधतयाि नामसािी १,०००/– प्रहिया प गेकै ददन  

१९ हा.ह. जिल्ला धभरको नवीकिण १५०/– प्रहिया प गेकै ददन  

२० हा.ह. नेपाल भरिको नवीकिण ३००/– प्रहिया प गेकै ददन  

२१ नाम,थि िन्म धमधत सुंशोधन १०/– को हटकट प्रहिया प गेकै ददन  

२२ नाता प्रमाजणत १०/– को हटकट प्रहिया प गेकै ददन  

२३ सावािधनक अपिाध सम्वन्धी म द्दा १०/– को हटकट कानून वमोजिम  

२४ अजख्तयाि द रुपयोग सम्वन्धी म द्दा १०/– को हटकट यथाशीघ्र  

२५ अन्य म द्दा १०/– को हटकट  यथाजशघ्र  

२६ धतब्बतीयन शिनाथी परिचयपर नहवकिण रु. १००/– प्रहिया प गेकै ददन  

२७ हवष्फोटक पदाथा ईज्िात–पर - यथाजशघ्र  

२८ हवष्फोटक पदाथा ईज्िात–पर नहवकिण रु. ५०/– प्रहिया प गेकै ददन  

 
९.  धनणाय गने प्रहिया ि अधधकािी : 

क) धनणाय गने प्रहिया : सिकािी धनणाय प्रहिया सिलीकिण धनदेजशका, २०६५ एवुं सूचनाको हक   
सम्वन्धी ऐन, २०६४ लगाएत प्रचधलत कानून बमोजिम । 

ख) धनणाय गने अधधकािी : 
 प्रम ख जिल्ला अधधकािी । 

 सहायक प्रम ख जिल्ला अधधकािी: प्रम ख जिल्ला अधधकािीवाट अधधकाि प्रत्यायोिन भए बमोजिम   

 

ग. धनणाय उपि उि िी स न्न ेअधधकािी : प्रचधलत कानून बमोजिम । 

 

घ. सूचना अधधकािी ि प्रम खको नाम ि पद : 
कायाालय प्रम ख : 

 नाम: कृष्ण पौडेल 

 पद: प्रम ख जिल्ला अधधकािी 
 सम्पका  न. ९८५२८७७७७७ 
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सूचना अधधकािी :  

 नाम: मधनता काकी 
 पद: सहायक प्रम ख जिल्ला अधधकािी 
 सम्पका  न : ९८५२८४४४०१ 

 ईमेल : daookhaldhunga@gmail.com 

प्रवक्ता :  

 नाम: त लसी भट्टिाई 

 पद: सहायक प्रम ख जिल्ला अधधकािी 
१०. जिल्ला प्रशासन कायाालयसुंग सम्वजन्धत ऐन,कान न तथा प्रम ख जिल्ला अधधकािीको भधूमका : 

धस.न ऐन / धनयमावली प्रम ख  जिम्मेवािी 

१ अजख्तयाि द रुपयोग अन सन्धान 
आयोग धनयमावली, २०५९ 

अधधकाि प्रत्यायोिन भए अन सािको अधधकाि कायाान्वयन गने । 

२ अध्यागमन ऐन, २०४९ अधधकाि प्रत्यायोिन भए अन सािको अधधकाि कायाान्वयन गने । 

३ अध्यागमन धनयमावली, २०५१ अधधकाि प्रत्यायोिन भए अन सािको अधधकाि कायाान्वयन गने । 

४ उमेि, नाम ि िात सच्याउने 
धनयमहरु, २०१७ 

- प्रजिअले उमेि, नाम ि िात सच्याउने सम्वन्धमा फैसला गने । 

- नागरिकता ि शैज्क प्रमाणपरमा उमेि, नाम ि िात  फिक पिेमा 
सच्याउने फैसला गिी पिी्ा 

- धनयन्रकलाई फैसलाको नक्कल सहहत पठाउने । 

- उमेि, नाम ि िात  फिक पिेमा सच्याउने सम्वन्धमा  आवश्यक 
भएमा समन िािी गना, सा्ीहरु उपजस्थत गिाउने,  

- धलखतहरु पेश गिाउन, प्रमाण ि सििमीनहरु ब झ्न प्रम ख जिल्ला 
अधधकािीलाई नेपाल कानून बमोजिम जिल्ला अदालत  लाई भए 
सिहको अधधकाि ह नेछ । 

५ उपभोक्ता सुंि्ण ऐन, २०७५ अधधकाि प्रत्यायोिन भएअन साि कायाान्वयन गने । 

६ 

 

कािागाि ऐन, २०१९ - जिल्लाको कािागािको प्रशासन एवुं सो सम्बन्धी अन्य सबै 
व्यवस्थाको सामान्य िेखदेख गने कताव्य सम्बजन्धत प्रम ख जिल्ला 
अधधकािीको ह ने । 

- प्रम ख जिल्ला अधधकािीले ६ महीनामा एक पटक ि आवश्यक देखेमा 
िहहलेस कै कािागािको िाँच गन ा गिाउन  पने। 
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धस.न ऐन / धनयमावली प्रम ख  जिम्मेवािी 

- कािागािका कमाचािीले आफ्नो कताव्य पालन नगिेमा  तीन महीना 
सम्म कैद वा द ईसय रुपैयाँसम्म िरिवाना वा द बै गना म द्वा माधमला 
हेिी हकनािा गने अधधकाि प्रजिअमा िहने । 

७ कािागाि धनयमावली, २०२० - बदमासी गिे बापत गोलघिमा िाजखने कैदीको िनाउ  िेलिले प्रम ख 
जिल्ला अधधकािीलाई त रुन्तै गिाउने    

नेपाल सिकािले सूचना गिेको उत्सवमा थ न वा वा कैदी छोड्न  पिेमा 
कािागाि कायाालयले ठेक वा लगत बमोजिमका थ न वा वा कैदीको कैद 
भ  क्तानी कटाई बाँकी कैद देखाइएको लगत सम्बजन्धत प्रम ख 
जिल्ला अधधकािी सम् पेश गन ा पने । 

- छ ट्कािा पाएका कैदी वा थ न वाहरु मध्ये धेिै टाढाको घिसम्म 
प ् न खचा नह ने व्यजक्तलाई सम्बजन्धत प्रम ख जिल्ला अधधकािीबाट 
धनकासा भए बमोजिम आवश्यक बाटो खचा ददइनेछ । 

- कैदीवन्दीहरुलाई धनयमान साि  ददइने ल गाको धनधमत्त कपडाको 
हकधसम ि नमूना प्रम ख जिल्ला अधधकािीले पास गरिददए बमोजिम 
तयाि गिी ददइनेछ । 

- कािागाि कैदी वा थ न वालाई आए गएको जचठ्ठीपर िेलिले सेंसि गदाा 
देश लाई हाधनकािक प्रत्य् वा अप्रत्य् क नै हकधसमको सुंकेत जचन्ह 
ि सावािधनक हहत बाहेक क नै सुंगठन गने हवचाि दशााएको जचठी 
परपधरका िफत गिी कािवाईको धनधमत्त सम्बजन्धत प्रम ख जिल्ला 
अधधकािी सम् पेश गन ा पने । 

- कैदको सिाय छोट्याउन िेलिले पेश गिेको िायमाधथ हवचाि गिी 
उपय क्त देखेमा जिल्ला प्रम ख अधधकािीले आफ्नो िायसाथ कािागाि 
व्यवस्थापन हवभागमा पठाउन  पने । 

- कािागािमा िहेका कैदी वा थ न वाहरुलाई असल 

मनोवजृत्त तफा  उन्म ख गिाउने हकधसमको प्रजश्ण यो्य 
व्यजक्तहरुबाट गिाइनेछ । प्रजश्कलाई पारिश्रधमकको रुपमा एक 
पटकमा एक सय रुपैयासम्म ददइनेछ । िेलिले प्रजश्ण ददन े
व्यजक्त तथा प्रजश्णको हवणयको बािेमा प्रम ख जिल्ला अधधकािीको 
धनकासा धलन  पने । 

- कैदी वा थ न वालाई सरुवा गदाा सम्बजन्धत जिल्लाको  प्रम ख जिल्ला 
अधधकािीहरुले आपसमा पिामशा गिी आवश्यक व्यवस्था धमलाउने । 
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८ कालोबिाि तथा केही 
सामाजिक अपिाध तथा सिाय 
ऐन, २०३२ 

 

- कालोबिाि तथा केही सामाजिक अपिाध सम्वजन्ध म नाधसब 
माहफकको उिूि पिेमा वा हवश्वास पदो सूचना प्राप्त भएमा वािेण्ट 
िािी गने । 

- औणधधमा धमसावट ि धमसावट भएको औणधधको धबिी वाहेकका अन्य 
कस िमा प्रम ख जिल्ला अधधकािीले म द्दाको कािबाही ि हकनािा गने  

९ कायास्थलमा ह ने यौनिन्य 
द व्र्यवहाि (धनवािण) ऐन, 

२०७१ 

 

- कायास्थलमा ह ने यौनिन्य द व्र्यवहाि सम्वजन्ध उिूिीको श रु कािबाही 
ि हकनािा गने अधधकाि सम्बजन्धत जिल्लाको प्रम ख जिल्ला 
अधधकािीलाई ह नेछ ।प्रम ख जिल्ला अधधकािी हवरुिको उिूिीको 
कािबाही ि हकनािा गने अधधकाि सम्बजन्धत प्रदेशको प्रम ख 
सजचवलाई ह नेछ । 

१० खाद्य ऐन, २०२३ 

 

- दूहणत खाद्य पदाथा वा न्यूनस्तिको खाद्य पदाथाको उत्पादन तथा 
हविी हवतिण गने ि  झ क्यानमा पािी खाद्य पदाथा धबिी हवतिण 
गिेको कसूि सम्बन्धी म द्दाको श रु कािबाही ि हकनािा गने अधधकाि  

प्रम ख जिल्ला अधधकािीलाई ह नेछ । 

११ खाद्य धनयमावली, २०२७ - उत्पाददत खाद्य पदाथा ऐनको दफा बमोजिम धनधाारित ग णस्ति वा 
माराको नभएमा सो शता अन सािको व्यवस्था ि ग ण स्तिमा स धाि 
नगिेसम्मको लाधग खाद्य प्रहवधध तथा ग ण धनयन्रण हवभागको 
धसफारिसमा सम्बजन्धत प्रम ख जिल्ला अधधकािीले त्यस्तो खाद्य 
उद्योगको उत्पादनमा िोक लगाउन सक्नेछ । 

- क नै खाद्य पदाथा दूहणत वा न्यूनस्तिको हो भने्न शुंका  

लागेमा त्यस्तो खाद्य पदाथा धसलबन्दी गिी सो खाद्य पदाथाका 
धनीलाई नै जिम्मा लगाई त्यसको भपााई धलई िोक्का िाख्न सक्ने ।  

१२ छापाखाना ि प्रकाशन ऐन, 

२०४८ 
- छापाखाना दताा गने । 

- परपधरका दताा गने । 

- प्रमाणपर नधलई छापाखाना सुंचालन गिेमा,झ ठा हवविण ददएमा, 
हकताव नव झाएमा,अनधधकृत रुपमा प्रकाशन गिेमा, प्रधतवजन्धत 
प्रकाशन गिेमा, धनणधेधत प्रकाशन अन वाद गिेमा, हवदेशी ्काशन 
पैठािी गिेमा, प्रसे प्रधतधनधीको प्रमाणपर नधलई काम गिेमा िरिवाना 
गने । 

१३ छापाखाना ि प्रकाशन सम्बन्धी 
धनयमावली, २०४९ 
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१४ िलस्रोत ऐन, २०४९ - जिल्ला िलस्रोत सधमधतको अध्य् 

१५ िलस्रोत धनयमावली, २०५० 

१६ ि्गा प्राधप्त ऐन, २०३४ - म आब्िाको हकधसम ि सो धनधाािण गने सधमधतको अध्य्को रुपमा 
िहने । 

- ि्गा प्राधप्तको सूचना िािी गने । 

- ि्गालाई कब्िामा धलई ि न कायाालय वा सुंस्थाको धनधमत्त ि्गा 
प्राप्त गरिएको हो सो कायाालय वा सुंस्थालाई ददन सक्नेछ ि तत्पिात 
सो ि्गालाई सम्बजन्धत कामको धनधमत्त उपयोगमा ल्याउन सहकनेछ 
। यसिी ि्गा कब्िामा धलएपधछ स्थाधनय अधधकािीले सो क िाको 
सूचना नेपाल सिकािलाई ददन  पनेछ । 

- म आव्िा पाउनेको नामावली प्रकाशन गने । 

- नेपाल सिकाि वा सुंस्थाको स्वाधमत्वमा आएको ि्गा नेपाल 
सिकािको लाधग प्राप्त गरिएकोमा ि्गाको नामसािी ि मालपोतको 
लगत कट्टा गने । 

- हवशेण परिजस्थतमा ि्गा प्राप्त गना सक्ने हवशेण अधधकाि । 

- नेपाल सिकािले ि्गा प्राप्त नगने धनणाय गने । 

- ्धतपूधता वा म आब्िा धलनको लाधग तोहकएको म्यादधभर सिोकािवाला 
व्यजक्तले सो िकम धलन नआएमा वा धलन मन्ि ि नगिेमा  त्यस्तो 
्धतपूधता वा म आब्िाको िकम ब झ्नको लाधग तीन महीनाको अजन्तम 
म्याद ददई सूचना प्रकाजशत गने । सो म्यादधभर पधन धलन नआउने 
सिोकािवाला व्यजक्तले त्यस्तो ्धतपूधता वा म आब्िा पाउने छैन ि सो 
्धतपूधता वा म आब्िाको िकम सजञ्चत कोणमा दाजखल गरिनेछ । 

- ऐन अन्तगात सिाय ह न े कसूि सम्बन्धी म द्दाको श रु कािबाई ि 
हकिाना गने अधधकाि प्रम ख जिल्ला अधधकािीलाई ह नेछ । 

- नोक्सानी बापत ्धतपूधता ददइने । 

१७ िन्म मतृ्य  तथा व्यजक्तगत 
घटना (दताा गने) ऐन, २०३३ 

- यस ऐन अन्तगात सिाय ह ने म द्दाको कािवाई ि हकनािा गने 
अधधकाि प्रम ख जिल्ला अधधकािीलाई ह नेछ । 

१८ नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ - नेपाली नागरिकता िािी गने अधधकािीको रुपमा काया गने। प्रम ख 



21                                         

धस.न ऐन / धनयमावली प्रम ख  जिम्मेवािी 

१९ नेपाल नागरिकता धनयमावली, 
२०६३ 

जिल्ला अधधकािीले आफूलाई प्राप्त अधधकािमध्ये वुंशिको नाताले ि 
िन्मको आधािमा नागरिकता प्रदान गने अधधकाि आफ्नो मातहतको 
अधधकृत कमाचािीलाई प्रत्यायोिन गने । 

- कसैले झ ठो हवविण ददई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपर धलएको 
प्रमाजणत ह न आएमा जिल्ला प्रशासन कायाालय वा अन्य धनकायबाट 
िािी भएको भए सम्बजन्धत प्रम ख जिल्ला अधधकािीले नागरिकता िद्व 
गने । 

- नेपाली नागरिकता त्याग भएमा अधभलेख व्यवस्थापन गने । 

२० पश  बधशाला ि मास  िाँच 
ऐन, २०५५ 

- यस ऐन अन्तगातको कसूि सम्बन्धी म द्दा प्रम ख जिल्ला अधधकािीले 
हेनेछ। 

 

२१ पश  बधशाला ि मास  िाँच 
धनयमावली, २०५७ 

२२ पश  स्वास््य तथा पश  सेवा 
ऐन, २०५५ 

- यस ऐन अन्तगातका कस ििन्य कायाहरुको म द्दा हेने अधधकाि 
सम्बजन्धत प्रम ख जिल्ला अधधकािीलाई ह नेछ । 

२३ पश  स्वास््य तथा पश  सेवा 
धनयमावली, २०५६ 

२४ प्राचीन स्मािक सुंि्ण ऐन, 

२०१३ 

 

- प्रम ख जिल्ला अधधकािीले आफ्नो इलाकामा िहेको प िाताजत्वक 
वस्त हरुको हवविण प िातत्व हवभागलाई ददन पने । 

- प िातत्व हवभागले ददएको आदेश नमानी धनमााण, ममात, थपघट वा 
प नधनमााण गिेको घि वा भवनलाई नगि योिना स्वीकृत भएको 
ठाउँमा नगिहवकास योिना कायाान्वयन सधमधतले ि नगियोिना 
स्वीकृत नभएको ठाउँमा सम्बजन्धत जिल्लाको प्रम ख जिल्ला 
अधधकािीले पैतीस ददनको म्याद ददई भत्काउन आदेश ददन सक्नेछ  

- क नै व्यजक्त वा सुंस्थाले धनयमान साि स्वीकृधत धलई उत्खनन ् गदाा 
प  िाताजत्वक महत्वको क नै वस्त  वा स्मािक भेहटन आएमा त्यसको 
सूचना अठ्चालीस घण्टाधभर प िातत्व हवभाग वा प्रम ख जिल्ला 
अधधकािीलाई ददन  पनेछ ि प्रम ख जिल्ला अधधकािीले तत्कालै 
प िातत्व हवभागलाई उक्त क िाको िानकािी ददन  पनेछ । 

- प िातत्व हवभागमा प्राप्त ह न आएको प्राचीन स्मािक वा प िाताजत्वक 
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वस्त  सम्बजन्धत धनी वा ग दठयािहरूले प्रधतस्थापना गना वा 
यथास्थानमै िाख्न हफताा पाउँ भनी पिेको धनवेदन उपि हफतााका लाधग 
वास्तहवकताका आधािमा प िातत्व हवभाग धसफारिस गने । 

- ि नस कै अड्डा अदालतले अन्य प्रचधलत नेपाल कान नबमोजिम गदाा 
गिाउँदा प्राचीन स्मािक वा प िाताजत्वक वस्त को हकमा भने मालधनी 
िोस कै भए तापधन त्यस्तो वस्त  नेपाल सिकािको प िातत्व हवभाग वा 
उक्त हवभागले तोहकददएको ठाउँमा पठाउनका लाधग प्रम ख जिल्ला 
अधधकािीकहाँ पठाउन  पछा ि सो वस्त  मालधनीलाई ददने वा धललाम 
गरिनेसमेत क नै कािवाई गन ा पदैन । यसिी उल्लेख भएको वस्त को 
हवगोको हकमा प्रम ख जिल्ला अधधकािीद्वािा पञ्चकीधता मोल कायम 
गिी धलई प्रचधलत नेपाल कान नबमोजिम ददलाउने भिाउने गन ा पछा । 

-  प्रम ख जिल्ला अधधकािीले प्रत्येक वणा आणाढ मसान्तधभर आफ्नो 
जिल्लाधभर िहेका प िाताजत्वक वस्त हरूको हवविण धनयमावलीमा 
तोहकए बमोजिम भिी सम्भव भएसम्म त्यस्तो वस्त को फोटो समेत 
म ख्य प िातत्व अधधकृतसम् पठाउन  पनेछ । 

- प्रम ख जिल्ला अधधकािीले आफ्नोेे जिल्लाधभर क नै प  िाताजत्वक वस्त  
फेला पिेको िानकािी पाएमा त्यसिी िानकािी पाएको धमधतले पैंतीस 
ददनधभर सो वस्त को सम्पूणा हवविण धनयमावलीमा तोहकए बमोजिमको 
फािाममा भिी सम्भव भएसम्म त्यस्तो वस्त को फोटो समेत म ख्य 

प िातत्व अधधकृतसम् पठाउन  पनेछ । 

२५ प्रहिी ऐन, २०१२ - जिल्लास्तिीय प्रहिी कमाचािीहरू शाजन्त स ि्ा ि सो सम्बन्धी 
प्रशासनका सम्बन्धमा प्रम ख जिल्ला अधधकािीको धनयन्रण ि 
धनदेशनमा िहने छन सो सम्बन्धमा प्रम ख जिल्ला अधधकािीले ददएको 
आदेश तथा धनदेशनको पालना गन ा प्रहिी कमाचािीहरूको कताव्य 
ह नेछ । कान नबमोजिम प्रम ख जिल्ला अधधकािीले गन ा पने अन्य 
काममा धनिलाई सहयोग गन ा जिल्ला प्रहिी कमाचािीहरूको कताव्य 
ह नेछ । 

- वािेण्ट इत्यादद िािी गने प्रम ख जिल्ला अधधकािीको अधधकाि । 

- सावािधनक बाटो, सडक वा आवत िावत ह ने स्थानमा सभा गने वा 
ि ल स धनकाल्ने सम्बन्धमा िन साधािणलाई अस हवधा पने वा शाजन्त 
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भङ्ग ह न े जस्थधत उत्पन्न नहोस ्भने्न उदे्दश्यले प्रम ख जिल्ला अधधकािी 
वा धनिबाट त्यस कामका धनजम्त अजख्तयाि पाएका प्रहिी अधधकृतले 
सभा वा ि ल सका धनजम्त ठाउँ, बाटो ि समय तोक्न सक्नेछ । 

- प्रम ख जिल्ला अधधकािीले त्यस्तो सम्पजत्त िोक्का गिी सो िोक्का भएको 
धनमालको फाँटवािी खोली ६ महहनाधभर आफ्नो हक दाबीको सबूत 
समेत धलई दाबी गना आउन  भनी इजश्तहाि िािी गना सक्नेछ । 

- बेवारिसी सम्पजत्तको जिम्मा धलने ि त्यसकोतायदाती खडा गिी प्रम ख 
जिल्ला अधधकािी कहाँ पेश गने प्रत्येक प्रहिी कमाचािीको कताव्य 
ह न्छ । 

- प्रम ख जिल्ला अधधकािीले सो डायिी जझकाई िाँच्न सक्नेछ । 
२६ प्रहिी धनयमावली, २०७१ - प्रहिीको अन शासन, आन्तरिक व्यवस्था ि अपिाध अन सन्धानको 

क िामा बाहेक जिल्लाका सम्पूणा प्रहिी कमाचािीहरू प्रम ख जिल्ला 
अधधकािीको सामान्य िेखदेख ि धनयन्रणमा िहनेछन ्। 

- जिल्ला प्रहिी कायाालय वा महानगिीय प्रहिी परिसिको प्रम खले 
जिल्ला छोड्दा त्यसको पूवा सूचना प्रम ख जिल्ला अधधकािीलाई ददन  
पनेछ । 

- महानगिीय प्रहिी परिसि प्रम ख ि जिल्ला प्रहिी प्रम खको  कासम मा 
स पिीवे्कको भ  धमका धनवााह गने । 

- आफूसम् पेश भएको कायासम्पादन फािाम मूल्याङ्कन गिी श्रावण 
मसान्तसम्ममा एक प्रधत मन्रालय ि एक प्रधत प्रहिी प्रधान 
कायाालयमा धसलबन्दी गिी पठाई एक प्रधत आफ्नै कायाालयमा 
धसलबन्दी रुपमा िाख्न  पनेछ । 

- प्रम ख जिल्ला अधधकािीले वणाको कम्तीमा एक पटक जिल्ला प्रहिी 
कायाालय, महानगिीय प्रहिी परिसि, इलाका प्रहिी कायाालय, प्रहिी वतृ्त 
ि प्रहिी प्रभागको धनिी्ण गन ा पनेछ । 

- प्रत्येक इलाका प्रहिी कायाालय, प्रहिी वतृ्त, प्रहिी प्रभाग ि प्रहिी 
चौकीमा िहेको डायिी तथा प्रहिी सम्बन्धी गो्य प्रधतवेदन सहहत 
अन्य अपिाध सम्बन्धी सािाुंश प्रधतवेदन हेिी आफ्नो प्रधतहिया 
सहहतको सूचना त रुन्त जिल्ला प्रहिी कायाालय वा महानगिीय प्रहिी 
परिसिको प्रम खलाई ददन पनेछ । यसिी धनिी्ण गदाा जिल्ला प्रहिी 
कायाालय तथा महानगिीय प्रहिी परिसिको प्रम खले आफ्नो मातहतका 
प्रहिी कायाालयहरूको धनिी्ण गिे वा नगिेको सम्बन्धमा समेत 
धनरि्ण गन ा पनेछ । 
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-  सीमावती इलाकामा घट्ने अपिाध धनयन्रण गना ि तत्सम्बन्धी 
अन सन्धान गने काममा स्थानीय प्रहिी कायाालयको प्रम खले 
पािस्परिक सहयोग प ¥याउने धसलधसलामा धछमेकी धमर िािका 
सीमावती इलाकामा िहेका प्रहिी कायाालयका समानस्तिका प्रहिी 
अधधकृतसँग आवश्यकता अन साि छलफल गन ा पिेमा वा सोका लाधग 
सम्बजन्धत धमर िािमा िान  पिेमा प्रम ख जिल्ला अधधकािीलाई समेत 
िानकािी गिाउन  पनेछ । 

- कताव्य पालनाको जशलजशलामा खहटएको वा खहटने िममा बाटोमा 
आउँदा िाँदा वा अन्य काया गदाा बाटोबाट वा कायास्थलबाट 
अपहिणमा पिी हत्या भएको भिपदो सूचना प्राप्त भएको ति लास 
फेला पना नसकेको अवस्थामा सम्वजन्धत प्रम ख जिल्ला अधधकािी ि 
सम्वजन्धत प्रहिी कायाालयको प्रम खको सुंय क्त प्रधतवेदनको आधािमा 
हत्या गरिएका प्रहिी कमाचािीको परिवािलाई धनयम अन सािको 
बमोजिमको स हवधा ददइनेछ । 

-  स ि्ा प्रधतकूल हियाकलाप, खिाब चरिर भएका व्यजक्त, शहङ्कत 
व्यजक्त तथा गधतहवधधहरूको बािेमा प्रम ख जिल्ला अधधकािीलाई 
प्रधतवेदन गने । 

२७ भ्रिाचाि धनवािण ऐन, २०५९ -  

२८ म ल की अपिाध सुंहहता, २०७४ ** 

२९ म ल की फौिदािी कायाहवधध 
सुंहहता, २०७४ 

म ल की अपिाध सुंहहता, २०७४ अन साि प्रम ख जिल्ला अधधकािीले हेने 
म द्वाको फछौटको लाधग म ल की फौिदािी कायाहवधध अन साि कायाान्वयन 
गने । 

३० म ल की फौिदािी कायाहवधध 
धनयमावली, २०७५ 

३१ यातनासम्बन्धी ्धतपूधता ऐन, 

२०५३ 
- पीधडत व्यजक्तलाई ्धतपूधता ददने सम्बन्धमा अजन्तम धनणाय भएपधछ 
त्यस्तो धनणायको सूचना पाएको धमधतले एक वणाधभर पीधडत व्यजक्त वा 
धनिको मतृ्य  भएकोमा धनिको नजिकको हकवालाले ्धतपूधताको 
िकम पाउन पीधडत व्यजक्त थ नामा िहेको 
जिल्लाको प्रम ख जिल्ला अधधकािी सम् ्धतपूधता ददने सम्बन्धमा 
जिल्ला अदालतबाट भएको धनणायको प्रधतधलहप सहहत धनवेदन प्राप्त 
भएको धमधतले पैंतीस ददनधभर प्रम ख  जिल्ला अधधकािीले धनवेदकलाई 
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्धतपूधताको िकम ददन  पनेछ । 

 

३२ िाज्य हवरुिको अपिाध ि 
सिाय ऐन, २०४६ 

- अधधकाि प्रत्यायोिन भए अन साि कायाान्वयन गने । 

३३ िाहदानी ऐन, २०२४ अधधकाि प्रत्यायोिन भए अन साि कायाान्वयन गने । 

३४ िाहदानी धनयमावली, २०६७ 

३५ िाहिय मानव अधधकाि आयोग 
ऐन, २०६८ 

अधधकाि प्रत्यायोिन भए अन साि कायाान्वयन गने । 

३६ लाग  औणध (धनयन्रण) ऐन, 

२०३३ 
अधधकाि प्रत्यायोिन भए अन साि कायाान्वयन गने । 

३७ हवपद िोजखम न्यूनीकिण तथा 
व्यवस्थापन ऐन, २०७४ 

 

- जिल्ला हवपद् व्यवस्थापन सधमधत को अध्य्को रुपमा काया गने । 

- हवपद् प्रधतकायाका लाधग प्रम ख जिल्ला अधधकािीको आदेश बमोजिम 
क नै पधन स्थानमा प्रवेश गने तथा उपलब्ध ि नस कै व्यजक्त वा 
सुंस्थाको साधन ि स्रोत उपयोग गने अधधकाि स ि्ा धनकायलाई 
ह नेछ । 

- नेपाल सिकाि, प्राधधकिण, प्रदेश सिकाि, स्थानीय तह ि प्रम ख जिल्ला 
अधधकािीको आदेश अन साि आफ्ना भवन लगायत अन्य सुंिचना 
आपत ्कालीन प्रयोिनका लाधग आवश्यक पिेमा उपलब्ध गिाउने, 

- यस ऐन अन्तगातको क नै कस ििन्य काया गिेमा म द्दाको कािबाही ि 
हकनािा प्रम ख जिल्ला अधधकािीले गनेछ । 

३८ हवपद िोजखम न्यूनीकिण तथा 
व्यवस्थापन धनयमावली, २०७६ 

३९ हवभणूण ऐन, २०६४ - जिल्ला स्तिवाट गरिने हवभ  णण धसफारिस लगायतका कायाहरु लगायत 
अधधकाि प्रत्यायोिन भए अन सािको अधधकाि कायाान्वयन गने । 

४० हवभणूण धनयमावली, २०६५ 

४१ धबष्फोटक पदाथा ऐन, २०१८ - हवष्फोटक पदाथालाई उत्पादन गने, िाख्न,े प्रयोग गने, धबिी गने, 

परिवहन गने ि पैठािी गर्र्ने , परिवहन गने ि पैठािी गने काममा 
धनयन्रण अधधकाि 

- प्रम ख जिल्ला अधधकािीले वा धनिले खटाएको क नै िािपराङ्कीत वा 
घटीमा नायब धनिी्क दिााका प्रहिी  

- कमाचािीले इिाितपर अन्तगात क नै हवष्फोटक पदाथा उत्पादन गने, 
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िाख्न,े प्रयोग गने, धबिी गने, परिवहन गने वा पैठािी गने काम भैिहेको 
क नै ठाउँ वा बोझ बाहकमा गई धनिी्ण ि  

- िाँचब झ गना ि त्यहाँ िहेको क नै हवष्फोटक पदाथाको नमूना मूल्य 
धतिी धलन सक्नेछ । 

- नेपाली सेनाको धनयन्रणमा िहेको क नै ठाउँ वा बोझ बाहकमा वा 
त्यसको आसपासमा दफा ८ मा लेजखए बमोजिमको क नै द घाटना 
भएमा सिोकािवाला नेपाली सेनाका अधधकािीले सो द घाटनाको 
कािणको िाँचब झ गन ापछा ि सो बाहेक अन्यर त्यस्तो क नै  

- द घाटना भएमा प्रम ख जिल्ला अधधकािीले सो द घाटनाको कािणको 
िाँचब झ गन ा पदाछ । 

४२ धबष्फोटक पदाथा धनयम, 

२०२० 
- हवष्फोटक पदाथालाई उत्पादन गने, िाख्न,े प्रयोग गने, धबिी गने, 

परिवहन गने ि पैठािी गर्र्ने , परिवहन गने ि पैठािी गने काममा 
धनयन्रण .धनिी्ण गने, खोितलासी गने, कब्िा गने, िोक्का गने ि 
हटाउने अधधकाि तथा धगिफ्ताि गने अधधकाि  

४३ स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ - जिल्लाको सामान्य प्रशासन सञ्चालन गनाको लाधग प्रत्येक जिल्लामा 
एउटा जिल्ला प्रशासन कायाालय िहने ि  । सो कायाालयको प्रम ख 
प्रशासकीय अधधकािीको रूपमा काम समेत गने गिी प्रत्येक जिल्लामा 
एकिना प्रम ख जिल्ला अधधकािी िहने । 

- जिल्ला स ि्ा सधमधतको अध्य्को भ  धमका धनवााह गने । 

- कफ्य ा लगाउन सक्ने । दङ्गाग्रस्त ्ेर घोहणत गना सक्ने  

- जिल्ला स्तिका कायाालयहरू माधथ िेखदेख, धनयन्रण ि धनदेशन ददने  

- जिल्लामा शाजन्त, व्यवस्था ि स ि्ा कायम िाख्न,े स्थानीय सिकािले 
सञ्चालन गिेका हवकास कायाहरूमा सहयोग प ¥याउन,े जिल्लाधभर 
िहेको नेपाल सिकािको सबै सम्पजत्तको िेखदेख, सम्भाि तथा ममात 
गने, गिाउने दाहयत्व । 

- जिल्लामा शाजन्त स ि्ा कायम गने कामको लाधग जिल्ला प्रहिी 
कायाालयले प्रम ख जिल्ला अधधकािीको प्रत्य्ः धनयन्रण ि धनदेशनमा 
िही काम गन ा पनेछ  

- प्रम ख जिल्ला अधधकािीले जिल्ला प्रहिी कायाालय, ईलाका प्रहिी 
कायाालय ि प्रहिी चौकी समेत ठीक अवस्थामा िहे निहेको, प्रहिी 
कमाचािी ि अधधकृत िवानहरूले कानून बमोजिम काम कािवाही गिे 
नगिेको भने्न क िाको आवश्यक िाँचब झ गने । 

- म द्दा माधमला ि प निावेदन सम्बन्धी अधधकाि 
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- अम्मल खाई सावािधनक स्थानमा बसेि लापिबाही साथ बोली हहुंड्ने 
वा िथाभावी गने व्यजक्तलाई प्रम ख जिल्ला अधधकािीले पिन लगाई 
अम्मलले नछाडेसम्म थ न्न सक्नेछ ि अम्मलले छाडेपधछ धनिलाई 
मौजखक नधसहत ददन ि फेरि पधन सोही कसूि गिेमा धनिलाई पटकै 
हपच्छे बढीमा एक हिाि रूपैयाँसम्म िरिवाना गना सक्नेछ । 

- बेवारिसी मालसामान फेला पिेमा प्रम ख जिल्ला अधधकािीले िाँचब झ 
गदाा नेपाल सिकािलाई क नै िकम धतन ा पने ठहरिएको व्यजक्तको 
मालसामान भएमा सो कायााजन्वत गना चाहहन ेिधत मालसामान धबिी 
गिी सिकािी कोणमा दाजखला गन ा पनेछ । 

- प्रम ख जिल्ला अधधकािीले बाघ, जचत वा वा अन्य हहुंस्रक िनवािले 
आफ्ना जिल्लाधभरका क नै ठाउँमा द ःख ददएको क िा नगिपाधलका 
वा गाउँपाधलकाले प्रधतवेदन गिेमा सो िनाविलाई माना लगाई छाला 
एवुं शिीिका अन्य भाग सम्बजन्धत वन कायाालयमा ब झाइददन वा 
वन तथा भ–ूसुंि्ण मन्रालयले धनदेशन ददए बमोजिम गन ा पदाछ । 

- कसैले क नै मालसामान धबिी गदाा अन जचत नाफा खाई नािायि 
फाइदा उठाएमा त्यस्तो हविेतालाई खिीद धबिी भएको 
मालसामानको परिमाण ि मोलको हवचाि गिी प्रम ख जिल्ला 
अधधकािीले एक हिाि रूपैयाँसम्म िरिवाना वा तीन महीनासम्म 
कैद गना वा द बै सिाय गना सक्ने। 

- प्रम ख जिल्ला अधधकािीले आफ्नोेे जिल्लाधभरको सावािधनक धािा, 
क वा, पोखिी, पधेँिो, पाटी पौवा, सत्तल धमाशाला, मजन्दि, ग फा, प ल 
आददको लगत धलई िाख्न पछा ि भत्की धबग्री, नोक्सान ह न लागेमा 
त्यसको धनी, वारिस नगिपाधलका वा गाउँपाधलका वा ग ठी 
सुंस्थानद्वािा मिमत गना लगाउन  पदाछ । 

- सिकािी ि्गा सावािधनक ि्गा वा साम दाहयक ि्गामा आफ्नोेे 
हक कायम नभै कसैले घि बनाउन  ह ँदैन । कसैले त्यस्तो ि्गामा 
घि बनाएमा वा बनाउन प्रयत्न गिेमा प्रम ख जिल्ला अधधकािीले 
त्यस्तो व्यजक्तलाई घि बनाउन िोक्का गने आदेश ददन सक्नेछ 

- मानधसक सन्त लन ग माएको क नै व्यजक्तलाई धनयन्रण नगिी त्यसै 
छाडा िाखेमा क नै व्यजक्त वा समािलाई खतिा ह न्छ भने्न लागेमा 
प्रम ख जिल्ला अधधकािीले धनिको सुंि्क वा माथवि भए सुंि्क वा 
माथवि जिम्मा लगाउन  पनेछ ि सुंि्क वा माथवि नभए धनिलाई 
नजिकको अस्पतालमा िाखी औणधध उपचािको व्यवस्था गन ा पनेछ । 
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- कसैलाई कसैसँगको नाताको प्रमाणपर चाहहयो भनी प्रम ख जिल्ला 
अधधकािी सम् धनवेदन ददन आएमा प्रम ख जिल्ला अधधकािीले िाँची 
ब झी ठीक ठहिेमा पाँच रूपैयाँ दस्त ि धलई आवश्यक प्रमाणपर ददन 
सक्नेछ । 

- पिम्पिादेजख चधलआएको धाधमाक पूिा आिा चलाउन  पने अवस्थामा 
बाहेक ब ि ियन्ती, कृष्ण िन्माष्टमी, महाजशविारी, िामनवमी ि 
एकादशीको पवाको ददन वा नेपाल सिकािले नेपाल िािपरमा सूचना 
प्रकाजशत गिी पश पुं्ी वध गना मनाई गिी तोहकददएको धाधमाक 
स्थलमा कसैले पश पन्छीको वध गिेमा प्रम ख जिल्ला अधधकािीले 
धनिलाई पाँचसय रूपैयाँसम्म िरिबाना गना सक्नेछ ि प्रम ख जिल्ला 
अधधकािीको त्यस्तो िरिबानाको आदेश उपि प निावेदन ला्नेछैन  

- सडकमा छाडा  गाइवस्त  वस्त लाई सम्बजन्धत नगिपाधलकाले पिी 
नथ नेको अवस्थामा प्रम ख जिल्ला अधधकािीले त्यस्तो गाई वस्त लाई 
पिी धललाम गने । 

- सावािधनक सम्पजत्तको अधभलेख व्यवजस्थत गने । 

४४ सशस्त्र प्रहिी ऐन, २०५८ - म द्दाको स न वाइको िममा क नै सा्ीबाट केही ब झ्न  पने देखेमा 
सशस्त्रप्रहिी हवशेण अदालतले त्यस्तो सा्ीलाई समाव्हान िािी गिी 
ब झ्न सक्नेछ । 

ति ब झ्न  पने सा्ीलाई बोलाउँदा अनावश्यक हढलाई वा खचा ह ने 
वाअस हवधा ह ने सशस्त्र प्रहिी हवशेण अदालतलाई लागेमा बन्द सवाल 
गिी सा्ी िहेको वा बसेको जिल्लाको प्रम ख जिल्ला अधधकािीले 
सा्ी ब झी पठाउने गिी सशस्त्रप्रहिी हवशेण अदालतले आदेश गना 
सक्नेछ । 

४५ सशस्त्र प्रहिी धनयमावली, 
२०७२ 

४६ सावािधनक स ि्ा ऐन, २०४६ 

 

- नेपाल को सावाभौमसत्ता, भौगोधलक अखण्डता वा सावािधनक शाजन्त 
ि व्यवस्थामा तत्काल खलल पना सक्ने क नै काम क िा गनाबाट क नै 
व्यजक्तलाई िोक्न  पने उजचत ि पयााप्त आधाि भएमा प्रम ख जिल्ला 
अधधकािीले धनिलाई क नै खास अवधधसम्म क नै खास ठाउँमा 
नििबन्द िाख्न ेआदेश िािी गना सक्नेछ । 

- स्थानहदको आदेश िािी गने । 

४७ सुंस्था दताा ऐन, २०३४ 

 

- सुंस्था दताा गने  आदेश ददने।नहवकिण गने । 

- सुंस्थाको क नै सदस्य वा कमाचािी लगायत क नै व्यजक्तले सुंस्थाको 
हवधान हवरुि सुंस्थाको क नै सम्पजत्त द रुपयोग गिेमा, कब्िा गिेमा वा 
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४८ सुंस्था दताा धनयमावली, २०३४ 

 

िोक्का िाखेमा त्यस्तो सम्पजत्त द रुपयोग गने, कब्िा वा िोक्का िाख्नबेाट 
धलई सुंस्थालाई हफताा ब झाई ददन सक्नेछ  

- सुंस्थाको उदे्दश्यहरुमा हेिफेि 

- आवश्यक देखेमा सुंस्थाको हहसाब आफूले  

- धनय क्त गिेको क नै अधधकृतद्वािा िाँच गिाउन सक्नेछ ।हहसाब िाँच 
गिाए वापत हहसाब िाँचबाट देजखन आएको सुंस्थाको मौज्दात 
िकमको सयकडा तीन प्रधतशतमा नबढाइ आफूले धनधाारित गिेको 
दस्तूि असूल गिी धलन सक्नेछ । 

- दताा नगिाई सुंस्था स्थापना गिेमा त्यस्ता सुंस्थाका प्रवन्ध सधमधतका 
सदस्यहरुलाई िनही द ई हिाि रुपैयाँसम्म ििीवाना गना सक्नेछ । 

४९ स शासन (व्यवस्थापन तथा 
सुंचालन) ऐन, २०६४ 

- जिल्लाधभरका सिकािी सेवा प्रदायक धनकायहरुको काम कािबाहीको 
अन गमन ि मूल्याङ्कन गिी सावािधनक सेवा हवतिण प्रणालीलाई बढी 
व्यवजस्थत ि प्रभावकािी बनाउन जिल्ला अन गमन तथा मूल्याङ्कन 
सधमधतको सुंयोिक को रुपमा  कायागने । 

- अदालत ि ि्ा सम्बन्धी धनकाय बाहेक अन्य जिल्लाजस्थत कायाालय 
तथा हवकास आयोिनाको वणामा एकपटक सम्बजन्धत जिल्लाको प्रम ख 
जिल्ला अधधकािीले धनिी्ण गन ा पनेछ । 

५० स शासन (व्यवस्थापन तथा 
सुंचालन) धनयमावली, २०६५ 

५१ जश्ा ऐन २०२८ - जिल्ला जश्ा सधमधतको सदस्यको भ  धमका 
- यस ऐन बमोजिम सिाय ह ने कस ि सम्वन्धी म द्वामा कािवाही ि 
हकनािा गने । 

५२ जश्ा धनयावली २०५९ - जिल्ला अनौपचारिक जश्ा सधमधतको सदस्य 

- माध्यधमक जश्ा उत्तीणा पिी्ा समन्वय सधमधतको अध्य्ता 
- वजृत्त धसफारिस सधमधतको अध्य्ता 
- हवद्यालयको सम्पजत्त स ि्ा सधमधतको अध्य्ता 
- प्रमाणपर छानहवन सधमधतको अध्य्ता 

५४ सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, 

२०६४ 
- Pro active Disclosure 

- सूचना अधधकािीको व्यवस्था 
- सूचना अधधकािीहरुको धनयधमत वैठक 

 ५५ सूचनाको हकसम्बन्धी 
धनयमावली, २०६५ 

५६ सवािी तथा यातायात व्यवस्था - क नै सवािी द घाटना भएमा द घाटना ह ने हवजत्तकै त्यस्तो सवािी 
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ऐन, २०४९ साधनको धनी वा व्यस्थापकले द घाटनास्थल िहेको जिल्लाको प्रम ख 
जिल्ला अधधकािी सम् बीमाको प्रमाणपर ि बीमालेख ब झाउन  
पनेछ । 

- प्रम ख जिल्ला अधधकािीले यस परिच्छेद बमोजिमको  

- बीमाको िकम द घाटनाबाट मतृ्य  भएको अवस्थामा द घाटना भएको 
एक्काइस ददनधभर मतृकको हकवालालाई ि अन्य अवस्थामा तीन 
महहनाधभर सम्बजन्धत व्यजक्तलाई  

- सम्बजन्धत सवािी धनी वा व्यवस्थापकको िोहविमा धबमकबाट 
उपलब्ध गिाइददन  पनेछ । 

५७ सवािी तथा यातायात व्यवस्था 
धनयमावली, २०५४ 

५८ होटेल व्यवस्था तथा मददिाको 
धबिी हवतिण (धनयन्रण) ऐन, 

२०२३ 

- ऐनमा उल्लेजखत व्यवस्था उल्लुंघन गने होटेल वा पसलको माधलक 
वा अन्य क नै व्यजक्तलाई  बढीमा ३ महीनासम्म कैद वा पच्चीस 
हिाि रुपैयाँसम्म िरिवाना वा द वै सिाय गना सक्नेछ । 

५९ होटेल व्यवस्था तथा मददिाको 
धबिी हवतिण (अधधकािी 
तोक्ने) धनयमहरु, २०२४ 

 

११. आम्दानी,खचा तथा आधथाक कािोवाि सम्वन्धी अद्यावधधक हवविण 
क. आम्दानीको हवविण 

धस.नुं. आम्दानीको स्रोत(िािश्व) िकम कैहफयत 

१ सिकािी सम्पजत्तको वहालबाट प्राप्त आय ८६,४००।  

२ पिी्ा शूल्क ७,१००।  

३ िाहदानी श ल्क ९०,०००।  

४ कम्पधन िजििेशन श ल्क ६,०००।  

५ हात हधतयाि  ईिाितपर नहवकिण ४,५००।  

६ प्रशासधनक दण्ड िरिवाना ि िफत ९,७००।  

 िम्मा २,०३,७००।  
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ख. धिौटीको हवविण 

धस.नुं. जशणाक िकम कैहफयत 

१ सावािाधनक अपिाध २५,०००। िम्मा 

२ सावािाधनक अपिाध ६०,०००। हफताा 

ग. खचाको हवविण 

धस.नुं. जशणाक िकम कैहफयत 

१ चाल  खचा ३५,८६,५९०। २५.११ % 

२ पूिीगत खचा ८,५६,४४०। ३७.२८% 
३ कायासञ्चालन कोण हवहवध ५,०४,२५४।०२  
 िम्मा ४९,४७,२८४।०२  

१२. वेभ साईट को हवविण : www.daookhaldhunga.moha.gov.np 

१३.  सूचना माग सम्वन्धी धनवेदन ि सो उपि सूचना ददईएको हवणय:   

िामहिी शे्रष्ठ,धसदद्वचिण नपा ले COVID-19 को पूवातयािी तथा प्रधतकायासुंग सम्वजन्धत सूचना माग गन ा 
भएकोमा माग गिेकै ददन सूचना उपलब्ध गिाईएको । 

 

http://www.daookhaldhunga.moha.gov.np/

