
जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, पसाा :- मुख्य कार्ा तथा प्रर्ासहरु  

            जिल्लामा शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गरी िनताको िीउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षणको साथै 

सावविजनक सम्पतीको सुरक्षा र संरक्षण गनुव जिल्ला प्रशासन कायावलयको प्रमुख कायव हो । जिल्लामा शान्ति 

सुरक्षा कायम गराउनु र जिल्लाको प्रशासन संचालन गने प्रयोिनको लागी स्थापना गरीएका यस कायावलयको 

प्रमुख प्रशासकीय अजधकारीको रुपमा नेपाल प्रशासन सेवाको रा.प.प्रथम शे्रणीको प्रशासकीय प्रमुख रहने 

गरी दरबन्दी कायम गरीएको छ । जिल्लामा शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गराउने, नेपालको संजवधान 

र प्रचजलत कानुन बमोजिम नेपालको नागररक हुन योग्यलाइ नेपाली नागररकता प्रदान गने, जवपद बाट हुन 

सके्न क्षजतको आँकलन गरी अवश्यक पूववतयारी एवं प्रजतकायवको कायव गने, सावविजनक सरोकारका जववादमा 

सम्बन्तित पक्षहरुलाइ बोलाइ छलफल माफव त जनकास जदने, मुलुकी अपराध संजहता बमोजिम तोजकएको 

अजधकार अिरगत रजह तोजकएको मुद्दाहरुमा सुरु कारवाही र जकनारा गने र जिल्लामा सञ्चाजलत जवजिन्न 

जवकासका गजतजवजधहरुको जनयमन र सुपरीवेक्षण गने लगायतका कायव जिल्ला प्रशासन कालवयलयले गदै 

आइरहेको छ ।  

नेपालको प्रवेशद्वार तथा आजथवक रािधानीको रुपमा जचजनने पसाव जिल्ला खुल्ला जसमानाका कारण 

पजन अन्य जिल्ला िन्दा बजि संवेदनजशल माजनन्छ । अन्य जिला प्रशासन कायावलयले गने कायव बाहेक जसमा 

अपराध जनयन्त्रण, चोरी पैठारी जनयन्त्रण, रािश्व चुहावट/छली जनयन्त्रण, औधोजगक सुरक्षा लगायतका थप 

कायवहरु यस कायवलयले गदै आएको छ । आ.व. ०७५/०७६ मा यस कायवलयबाट िए गरेको मुख्य कायव 

तथा प्रयासहरुलाइ देहाय अनुसार प्रसु्तत गररएको छ ।  
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जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, पसााबाट सुशासन/सािािजनक प्रिाहका जिषर्मा भएका मुख्य मुख्य 

प्रर्ासहरु 

 

१)जिकास जनमााण कार्ाको अनुगमन ।   

पसाव जिल्ला न्तस्थत जवजिन्न योिना तथा आयोिनाहरुको सुक्ष्म अनुगमन गने गरेको । समय मै कायव 

सम्पन्न नगने ठेकेदार तथा कम्पनीलाइ कारवाहीको दायरामा ल्याइ जवकास जनमावणका कायवलाइ दु्रत 

गजतमा लगेको ।  



 



२) जिजिटल जसजटिन चाटार सञ्चालन  

कायावलयको अग्र िागमा सबैले देन्तखने गरी ४२ इन्चको न्तिन िएको अजियो जिजियो सजहतको 

जिजिटल नागररक विा पत्र सञ्चालनमा ल्याएको ।  

  



 

३)कार्ाालर् पररसर सरसफाइ 

प्रते्यक शुक्रबार अजनवायव रुपमा कायावलयका सबै कमवचारीहरु जमली कायावलय पररसर सरसफाइ गने 

गरेको।   



  



 

४) बिार अनुगमन  

गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त जनदेशन तथा िनगुनासोको आधारमा बिार अनुगमन कायव गने गरेको । साथै 

कालो बिारी गने, रािश्व छली गने लगायतका गैर कानुनी कायव गने िो कोहीलाइ पजन कारवाहीको 

दायरामा ल्याइ सववसाधरण िनताको हक अजधकार सुजनश्चत गरी सावविजनक सेवा प्रवाहलाइ सरल र 

प्रिावकारी बनाउन मद्दत गरेको ।  
 
https://www.onlinekhabar.com/2019/06/771476?fbclid=IwAR3ujbLG4RfaxbRyqDqDJPM6h8TBi8AQKIsU
EIu64OU1c0HqmwrrdwJ1tuU#.XPkv_32jUAo.facebook 
  



५) कार्ाालर्को िेिसाइट तथा फेसबुक पेि सञ्चालन 

यस कायवलयको www.daoparsa.moha.gov.np  छुटै्ट वेवसाइट सञ्चालनमा रहेको छ । त्यसै गरी जिल्ला 

प्रशासन कार्ाालर् पसाा नामक फेसबुक पेि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । िसको माध्यमबाट यस 

कायावलयबाट िारी गररएका सूचनाहरु सववसाधरण नागररकहरुको पहँुचमा पुगे्न गरेको छ ।  

 

  



जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, पसााको दरबन्दी तेररि  
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१ प्र.जि.अ. रा.प.प्रथम प्रशासन सा.प्रशासन १ 

२ स.प्र.जि.अ. रा.प.जद्वजतय प्रशासन सा.प्रशासन २ 

३. प्रशासकीय अजधकृत रा.प.तृजतय प्रशासन सा.प्रशासन ४ 

४ ना.सु. रा.प.अनं. प्रथम प्रशासन सा.प्रशासन १२ 

५ लेखापाल रा.प.अनं. प्रथम प्रशासन लेखा १ 

६. कम्प्युटर अपरेटर रा.प.अनं. प्रथम जववध - ३ 

७ खररदार रा.प.अनं. जद्वजतय प्रशासन सा.प्रशासन 6 

८ ह.स.चा. शे्रणीजवजहन प्रशासन सा.प्रशासन ३ 

९ का.स. शे्रणीजवजहन प्रशासन सा.प्रशासन ८ 
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जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, पसााको सांगठजनक संरचना 
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स.प्र.जि.अ.

स्थाजनय प्रशासन + मुद्दा

प्र.अ.

स्थाजनय प्रशासन

ना.सु.-१ कम्प्युटर अपरेटर-१ खररदार-२

प्र.अ.

मुद्दा जनवेदन

ना.सु.-१ कम्प्युटर अपरेटर-१ खररदार-१

स.प्र.जि.अ.

नागररकता + राहदानी

प्र.अ.

नागररकता र
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ना.सु.-२ कम्प्युटर अपरेटर-१ खररदार-३

प्र.अ.

राहदानी

ना.सु.-१ खररदार-१


