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१. जिल्ला प्रशासन कायाालय, िुम्लाको पररचयः 

तत्काजलन श्री ५ को सरकारले नेपाल अजधराज्यको सरकारी सेवा प्रवाह गनषको लाजग यस जजल्लामा बडाहाजकमको कायाषलय जव.सं. 

२०२४ सालमा स्थापना गरी उक्त कायाषलयको कायष संचालन गनष वडाहाजकमको रूपमा राजने्द्र परुूष ढकाललाई जनयकू्त गरी 

खटाईएको जथयो । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को प्रारम्भ पश्चात वडाहाजकमको कायाषलयलाई रूपान्द्तरण गरी जजल्ला प्रशासन 

कायाषलय, जमु्ला स्थापना गररएको जथयो 

। स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ बमोजजम 

यस जजल्लाको शाजन्द्त सरुक्षा, 

अमनचयन कायम गनष तथा जजल्ला 

जस्थत अन्द्य कायाषलयहरूसँग 

समन्द्वयकारी भजूमका  जनवाषह गद ै

जवकास तथा सशुासन प्रवर्द्षन गन े

जजम्मवेारीका साथ जनरन्द्तर रूपमा 

संचालन ह दँ ैआएको छ । मखू्यतया यस 

कायाषलयले नेपाल सरकार कायषजवभाजन 

जनयमावली, २०७४ ले जनजदषष्ट गरेका 

गहृ प्रशासन सम्बन्द्धी अजधकार क्षेत्र जभत्र रहरे काम गद ैआएको छ । जसमा संघ, प्रदशे,  स्थानीय तहहरूवीच समन्द्वय र सरुक्षा प्रवन्द्ध, 

अपराध जनयन्द्त्रण, दजैनक रूपमा जनयमानसुार नागररकता तथा राहदानी जवतरण, हातहजतयार तथा खरखजाना, सावषजाजनक सम्पजतको 

संरक्षण, जवुाजन्द्य जियाकलापको जनयन्द्त्रण, लाग ुअॏषधको जनयन्द्त्रण तथा जनयमन, जवपद ् व्यवस्थापन, अन्द्य आवश्यक बस्त ुतथा 

सेवाको आपजूतष तथा उपभोक्ताजहत संरक्षण, सरकारी सवारी साधनको समजुचत प्रयोगको व्यवस्था, समाजमा रहकेा कुरीजत, कुप्रथा, 

कुसंस्कार (जस्तै वालजववाह, मानव बेचजवखन, छाउ(छुई) प्रथा) को उन्द्मलून सम्बन्द्धी जनचेतना फैलाउने र अन्द्य आकजस्मक सम्पणूष 

कायषहरू सम्पादन गद ैआएको छ ।   

१.१.   जिल्ला प्रशासन कायाालयमा कायारत कमाचारीहरूको जििरणः 

क्र.सं. नाम,थर पद सम्पका  नं. 

१ जबजया कुमारी प्रसाइष प्रमखु जजल्ला अजधकारी ९८५८३२७७७७ 

२ प्रजमला ररजाल  सहायक प्रमखु जजल्ला अजधकारी ९८५८३२०३८० 

३ गया प्रसाद पाण्डे ना.स.ु ९८५८३२०३०१ 

५ सरुत जगरी ना.स.ु ९८६०८६०२५७ 

 एक राज जगरी  ना.स ु  

७ जदपक खत्री  लेखापाल ९८५८३२०६३४ 

 हमेन्द्त पलुामी मगर  क.अ   

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् िमु्लाको कार्ाालर् भवन 
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८ हररकृष्ण महत क.अ. ९८४३९४६८६१ 

९ जनक बहादरु जसंह क.अ. ९८४२६७३२५५ 

१० राम कृष्ण पाण्डे खररदार ९८४८०९७७३२ 

११ नर बहादरु बढुा खररदार ९८६८२४३०९८ 

१२ जीतेन्द्र जगरी सवारी चालक ९८४८३०२२४७ 

१३ मजणजकशोर चौलागाइष का.स.  

१४ जधर बहादरुा घजतष का.स. ९८५८३२०१९० 

१५ मनुे बढुा का.स.  

१६ जडल्ली श्रेष्ठ का.स. ९८४८३०५२०७ 

१७ बल बहादरु रावल का.स.  

१८ भाजगराम थारू  का.स.  

 

२. जिल्ला प्रशासन कायाालय, िुम्लाबाट प्रिाह गररने सेिा / कायाहरूः 

  २.१. शाजतत सुरक्षा तथा सु- व्यिस्था सम्बतधी काया : 

 शाजन्द्त सरुक्षा कायम गने, 

 सामाजजक अपराध न्द्यजूनकरणका लाजग समदुाय स्तरमा सचेतीकरण गने, 

 सरुक्षा जनकायहरूको पररचालन गने, 

 शाजन्द्त सरुक्षा कायम गनष स्थानीय तह नागररक समाज तथा सरोकारवालाहरूसँग सहकायष गने ।  

 

२.२. स्थानीय प्रशासन सम्बतधी काया : 

 संघ संस्था दताष, नवीकरण, जवधान संसोधन, शाखा खोल्ने अनमुजत जदने तथा जनयमन गने । 

 हातहजतयार इजाजत, नामसारी, नवीकरण र स्वाजमत्व हस्तान्द्तरण गने । 

 जवष्फोटक पदाथष प्रयोगको इजाजत, नवीकरण तथा जनयमन गने । 

 सावषजजनक सम्पजतको अजभलेख संरक्षण तथा व्यवस्थापन गने । 

 नाम, थर वा उमरे आजद प्रमाजणत गने । 

 नाबालकको उमरे प्रमाजणत गने । 

 पाररवाररक पेन्द्सन, शपथ पत्र सम्बन्द्धी जसफाररस / प्रमाजणत गने । 

 पत्रपजत्रका दताष गने । 
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 छापाखाना दताष गने । 

 पाररवाररक जववरण प्रमाजणत गने । 

 नाता प्रमाजणत गने । 

२.३. राहदानी सम्बतधी काया : 

 राहदानी सम्बन्द्धी फाराम संकलन गने,  

 रुत सेवा अजभलेख प्रमाजणत गने, 

 राहदानी जवतरण गने, 

 MRP को जववरण संशोधन गने, 

२.४. नागररकता सम्बतधी काया : 

 वशंजको आधारमा नागररकताको प्रमाण–पत्र जवतरण गने, 

 ववैाजहक अगंीकृत नागररकताको प्रमाण–पत्र जवतरण गने, 

 नागररताको प्रमाण– पत्रको प्रजतजलजप जवतरण गने, 

 नाम थर, जन्द्म जमजत  तथा अन्द्य जववरण संशोधन (दफा १७ बमोजजम) गने, 

 

 

२.५. ऄधातयाजयक काया : 

 सावषजाजनक शाजन्द्त सरुक्षा जवरूर्द्का कसरुहरूको शरुू कारवाही तथा न्द्याजयक जनणषय गने । 

 जवशेष ऐनमा मरु्द्ा हनेे अजधकारीको रूपमा प्रमखु जजल्ला अजधकारी तोजकएका कसरुहरूमा शरुू कारवाही 

तथा न्द्याजयक जनणषय गने । 

 

             २.६. जिपद् व्यिस्थापन सम्बतधी काया:  

 जजल्ला जवपद ्व्यवस्थापन सजमजतको बैठक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गने, 
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 जवपद ्जोजखम न्द्यनूीकरण तथा व्यवस्थापनका लाजग जवपद ्पवूष तयारी तथा प्रजतकायष योजना तजूषमा तथा 

कायाषन्द्वयन  गने र गराउने, 

 मनसनु अपतकालीन योजना तजुषमा तथा कायाषन्द्वयन गने र गराउने, 

 जवपद ्क्षती जववरण संकलन तथा जवपद ्पीजडतहरूलाइष क्षजतपजूतष एवम ्राहत जवतरण गने । 

२.७. ऄजततयार दुरूपयोग ऄनुसतधान सम्बतधी काया: 

 नेपाल राजपत्र भाग ४, संख्या ४३ जमजत २०७५ मंसीर २४ अनसुार अजख्तयार दरुूपयोग अनसुन्द्धान 

आयोगबाट अजधकार प्रत्यायोजन भए अनसुारका अजनयजमतता र भ्रष्टाचारका जवषयमा परेका उजरुीहरूको 

छानवीन र जवस्ततृ अनसुन्द्धान तथा कारवाही सम्बन्द्धी कायष गने । 

२.८. जिजिध काया: 

  गनुासो सनुवुाइष गने, 

  जवकास आयोजनाहरू कायाषन्द्वयनमा समन्द्वय गने, 

  स्थानीय तहसँग समन्द्वय गने, 

  सरकारी जनकायबाट ह ने सावषजाजनक सेवा प्रवाहको अनगुमन गने, 

  नेपाल सरकार गहृ मन्द्त्रालय, कणाषली प्रदशे सरकार, आन्द्तररक माजमला तथा काननू मन्द्त्रालय लगायत अन्द्य 

            तालकु जनकायबाट प्राप्त जनदशेन अनसुार कायष गने । 
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 ३. शाखाहरू/फााँटहरूः 

जजल्ला प्रशासन कायाषलयबाट कायष जववरण अनसुारका कायषहरू सम्पादन गनषका लाजग यस कायाषलयमा जनम्नानसुारका फाँटहरूको 

व्यवस्था गररएको छ । 

जस.नं. शाखाको नाम जजम्मवेार अजधकारी सम्पकष  न. 

१ समग्र सेवा प्रवाह तथा गनुासो व्यवस्थापन स.प्र.जज.अ. प्रजमला ररजाल  ९८५८३२०३८० 

२ कमषचारी प्रशासन तथा संस्था दताष फाँट ना.स.ु सरुत जगरी  ९८५८३९०२६२ 

३ नागररकता तथा प्रजतजलजप फाँट ना.स.ु एक राज जगरी   

 

९८६०८६०२५७ 

४ स्थानीय प्रशासन, मदु्वा तथा शाजन्द्त सरुक्षा फाँट खररदार रामकृष्ण पाण्डे ९८४८०९७७३२ 

५ राहदानी फाँट खररदार नर बहादरु बढुा  ९८५८३२०३०१ 

६  जजन्द्सी तथा अजभलेख व्यवस्थापन फाँट खररदार रामकृष्ण पाण्डे  ९८५८३२०३०१ 

७  सचूना/प्रजवजध फाँट क.अ हमेन्द्त पलुामी मगर  

क.अ. जनक जसंह 

क.अ. हररकृष्ण महत 

९८४२६७३२५५ 

 

८ आजथषक प्रशासन  फाँट लेखापाल जदपक खत्री  ९८५८३२०६३४ 
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जिल्ला प्रशासन कायाालय िुम्ला स्िीकृत संगठन संरचना र दरबतदी तेररि 

नेपाल सरकार 

गहृ मन्द्त्रालय 

जिल्ला प्रशासन कायाालय, िुम्लाको संगठन संरचना  

 

  

प्रमुख जिल्ला ऄजधकारी 

रा.प. प्रथम (प्र/सा.प्र.)- १ 

जनिी सजचिालय 

 ना.सु./ रा.प.ऄनं.प्र. 

(प्र./सा.प्र.)- १ 

का.स. शे्र.णीजिजहन-१ 

 

प्रशासकीय ऄजधकृत- २ 

रा.प.तृतीय (प्र/सा.प्र.)  

स्थानीय प्रशासन , मुद्धा 

तथा शा.स.ु फााँट 

ना.स.ु 

रा.प.ऄनं..प्र(प्र./सा.प्र.)- १ 

खररदार /रा.प.ऄनं. जद्ध. 

(प्र./सा.प्र.) -१ 

का.स. शे्रणीजिजहन १ 

नागररकता तथा प्रजतजलजप  फााँट 

ना.स.ु रा.प.ऄनं.प्र(प्र./सा.प्र.)- १ 

क.ऄ. रा.प.ऄनं.प्र.(जिजिध)-१ 

खररदार/ रा.प.ऄनं. जद्ध. 

(प्र./सा.प्र.)-१ 

का.स. शे्रणीजिजहन-१ 

अजथाक प्रशासन फााँट 

ले.पा./ रा.प.ऄनं.प्र.(प्र./लेखा)- १ 

 

राहदानी तथा जितसी   फााँट 

ना.स.ु/ रा.प.ऄनं.प्र.(प्र./सा.प्र.)- १ 

का.स. शे्रणीजिजहन-१ 

प्रशासन फााँट 

ना.स.ु/ रा.प.ऄनं.प्र.(प्र./सा.प्र.)- १ 

खररदार/ रा.प.ऄनं. जद्ध. 

(प्र./सा.प्र.)-१ 

ह.स.चा. श्रेणीजवजहन-१ 

का.स. शे्रणीजिजहन-१ 

सचूना प्रजिजध फााँट 

क.ऄ. –२ (करार) 

का.स. शे्रणीजिजहन-१ 

सहायक प्रमुख जिल्ला ऄजधकारी 

रा.प.जद्ध. (प्र./सा.प्र.)-१ 
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४. जिल्ला प्रशासन कायाालय, िुम्लाको कायासम्पादन ऄिस्था : 

 

जस.नं 

 

सम्पाजदत प्रमुख कायाहरू 

 

 

 

 

 

िम्मा 

मजहला पुरूष 

१  

नागररकता जववरण 

बशंज १७९३ १६२१ ३४१४ 

बबैाजहक अजंगकृत १  १ 

प्रजतजलजप (संशोधन सजहत) १३४ २२४ ३५८ 

प्रजतजलजप ९०० ८२८ १७२८ 

२ नाबालक पररचय पत्र  ६९ ८१ १५० 

३ नागररकता  पररत्याग     

४ नागररकता रद्द  ३ ४ ७ 

५ M.R.P (राहदानी) सामान्द्य जवतरण (कायाषलयबाट) ५६ १४४ २०० 

रुत सवेा (जसफाररस) ५१ ३१३ ३६४ 

 E-Passport १२० २२० ३४० 

६ सघं ससं्था नयाँ दताष ११ ११ 

नवीकरण २२ २२ 

८ अभर व्यवहार दताष ६ ६ 

फछषयौट ९ ९ 

१० प्रमाजणत/ जसफारीस आजदवासी/जनजाती ६१ ६१ 

दजलत १९६ १९६ 

पेन्द्सन सम्बन्द्धी २ २ 

जपछजडएको ११७ ११७ 

अन्द्य १२२ १२२ 

१२ पत्रपजत्रका दताष २ २ 

१३ बठैक सवषपक्षीय/ जवपद ८ ८ 

कायाषलय प्रमखु १२ १२ 

जजल्ला सुरक्षा सजमजत ३१ ३१ 

सचूना अजधकारी ३ ३ 

अन्द्य/DCMC/ Staff meeting/ जवजवध ७१ ७१ 

१५ बजार अनुगमन  १८ पटक १८ पटक 

१६ राहत कोजभडबाट मतृ्यु भएका मतृकका पररवारलाई रु. १ लाखको दरले २५,००,०००/- २५,००,०००/- 

जवपदबाट प्रभाजबत पररवारलाई रु. १५००० र २०००० का दरले १५,३०,०००/- १५,३०,०००/- 

जवपदबाट मतृ्यु भएका ११ जनाका पररवारलाई कायष जवजध अनुसार प्रदान गररएको 

रकम । 

१९,००,०००/- १९,००,०००/- 

१७ राजश्व संकलन राहदानी वापत २३,८०,०००/- २३,८०,०००/- 

सघं ससं्था वापत ३३,०००/- ३३,०००/- 

राजष्िय पररचय पत्र जववरण संकलन म. ७०० पु. १२०० १९०० 
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४.१ ०७८ श्रािण देजख २०७९ ऄसारसम्म सिारी जनयम उल्लंघन गरी चलाएका सिारी साधनबाट उठेको रािस्िको जििरण 

जस.नं. मजहना रािस्ि रकम  

१ २०७८ साउन  १५६०००  

 

२ २०७८ भाद ै १९५००० 

३ २०७८ असोि  १४४००० 

४ २०७८ काजतषक २१७५०० 

५ २०७८ मसंर २६४५०० 

६ २०७८ पुष ३०३५० 

७ २०७८ माघ १७८५०० 

८ २०७८ फाल्गनु  १९१५०० 

९ २०७८ चत्रै १८६५०० 

१० २०७९ बैशाख २४७००० 

११ २०७९ जषे्ठ २२२००० 

१२ २०७९ अषाड  

िम्मा   २,०३२,८५० 

 

श्रोतः जिल्ला ट्राजफक प्रहरी कायाालय, िुम्ला 
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केही तजस्बरहरः 

जमु्ला जजल्ला कणाषली राजमागष अन्द्तरगत जमु्ला बजार के्षत्रजभत्र सडक हटाईदै 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

बिार ऄनुगमन 
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जजडवटुी संकलनमा गएका स्थानीय जहउँमा फसेपजछ DDMC को  पहल तथा प्रदशे सरकारको नेततृ्वमा 

हजेलकप्टरबाट उर्द्ार  तथा राहत सामाग्री सम्बजन्द्धत स्थान जतर लजगद ै। 
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 भारी जहमपात पजि ऄिरद् जिमानस्थलको जहउाँ हटाए पजि हिाई सेिा सञ्चालनमा । 

  

 

र्वऩद व्र्वस्थाऩनको लागग व्र्वहारिक अभ्र्ास 
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हिाएको फच्चाको उद्दाि वदृ्ध मटहलालाई नागरिकता र्वतिण 

नव ननवािगचत िनप्रनतननधीको सऩथ 
ग्रहण कार्िक्रम 

फिाि अनुगमन 
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ई-ऩासऩोििको सरुुवात ई-ऩासऩोिि 

अस्थाई प्रहिीचौकीको स्थाऩना ससॉिा ि ऩातािासी गाउॉऩासलकामा 
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लाग ूऔषध र्वरुद्ध सचतेनामलूक सडक नािक फिाि ऺेत्रको सिसपाई 

नव ननवािगचत प्रमखु/उऩप्रमखुसॉग 
ऩरिचर्ात्मक कार्िक्रम 

लागूऔषध सम्फन्धी सचेतना मलूक कार्िक्रम  
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माक्स फैंक सञ्चालन गाॉिा पडानी 

नदीले फगाएको फच्चाको खोिी सविदलीर् फैठक 


