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प्रिुख विल्ला अविकारीको भनाई 

 
जिल्लाको  समग्र शाजति सरुक्षा एवं सवु्यवस्था कायम गर्नका लाजग जिल्ला जस्थि सरुक्षा जर्कायहरु, स्थार्ीय िहहरु, 

सरकारी िथा गैरसरकारी कायानलयहरु, रािर्जैिक दलहरु एव ं र्ागररक समाि लगायि जवजितर् सरोकारवाला 
जर्कायहरुको संयोिर् गर्न संघीय सरकारको जिल्ला जस्थि आजिकारीक प्रजिजर्जिको रुपमा स्थाजपि संस्था/कायानलय 

जिल्ला प्रशासर् कायानलय हो । यस कायानलयले दैजर्क रुपमा र्ागररकिा , राहदार्ी , जवपद ्व्यवस्थापर्, सावनिजर्क 

शाजति जवरुद्धको कसरुको जर्यतरण, उपिोक्ता जहि संरक्षण लगायि जवशेष ऐर्ले प्रत्यायोिर् गरे अर्सुारका 

अिनतयाजयक कायनको शरुु कारवाही र जकर्ाराका साथै जवकास जर्मानणका कायनहरुमा समतवय र सहिीकरण आजद 

कायन गर् ेगदनछ ।  
         मर्ाङ जिल्ला जहमाल पाररको जिल्लाको रुपमा पररजिि जहमाली जिल्ला हो । यस जिल्लाको उत्तरी के्षर 
जिर्को स्वशासीि के्षर जिव्विसँग सीमा िोजिएको छ । िसको कारण यस जिल्लाको सीमाको सरुक्षा िथा सीमा 

के्षरमा हुर्े अतिरानजरिय आपरजिक गजिजवजिको जर्यतरण र जर्गरार्ी रा्र् ुमलु कायन हो । यसको साथै जिल्लामा 

सशुासर् कायम गर्े र जवकास जर्मानणका कायनमा  आवश्यक समतवय र सहिीकरण गर्े कायन पजर् जिल्ला प्रशासर् 

कायानलयको महत्वपणुन कायनको रुपमा रहकेो छ । 
 यसै सतदिनमा जिल्ला प्रशासर् कायानलयले सेवाग्राहीका अजिकिम जहिको लाजग सञ्िालर् गरेका 

कायनहरुको िार्कारी सम्बजतिि पक्षलाई उपलब्ि गराउँदा िथा सरोकारवाला सबैको सिुर्ा पाउर्े  संविैाजर्क 

हकको प्रत्यािजुिको लाजग प्रथम अिनवाजषनक  बलेुजिर् प्रकाजशि गररएको छ । सिुर्ा र्ै शजक्त हो ितर्े मातयिालाई 

आत्मसाि ्गदै बलेुजिर्को माध्यमबाि हाम्रो गजिजवजिलाई िर्िा समक्ष पयुानउर्े कायनमा सहायिा जमल्र्ेछ ितर्े  आशा 

समिे जलईएको छ ।  
 यस कायनलयबाि सम्पादर् हदुै ँआएका दैजर्क जियाकलाप लगायि अतय जसिनर्शील कायनहरुका सम्बतिमा 

सरोकारवालाहरुलाई ससुजूिि गराउर्े र पषृ्ठपोषण समिे जलर् ेमु् य  उदशे्यसजहि यस  आ.व. २०७७/७८  को  प्रथम 

६ मजहर्ाको कायनसम्पादर् अवस्था उल्लेख गरी  अिनवाजषनक  वलेुजिर्  प्रकाशर् गरीएको छ ।  सेवाग्राहीहरु एव ंअतय 

सरोकारवाला व्यजक्त िथा जर्कायबाि प्राप्त सझुाव र सल्लाहका आिारमा ई- बलेुजिर् प्रकाशर् गररर्े िएकोले 
आवश्यक पषृ्ठ पोषणको लाजग समिे सम्बद्ध पक्षहरुमा सादर अर्रुोि गदनछु । 

                                         र्वष्णु लाशमछाने 

प्रमुख जिल्ला अधर्कारी 
                                             २०७७ माघ 
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      १. जिल्लाको परिचय 

    १.१  जिल्लाको एजिहाजिक पृष्ठभूजि: 

गण्डकी प्रदशेमा पर्न े मर्नाङ 

जिल्ला जिमाल पारीको जिल्लाको 

र्नामले पररजित जिल्ला िो । कुल 

के्षत्रफल २२४६ वगग जक.जम. 

ओगटेको यस जिल्लाको जसमार्ना 

पवूगमा गोर्ाग र लम्िङु, पजिममा 

मसु्ताङ र म्याग्दी, दजक्षणमा 

कास्की र लम्िङु तथा उत्तरमा 

िीर्नको स्वशाजसत के्षत्र जतब्बत 

पदगछ । जिल्लाको भौगोजलक 

जवकटताको साथसाथै अत्यन्तै 

लोभलाग्दो जवशेषतािरुले समते यो 

जिल्ला भररपणूग छ । प्राकृजतक 

छटाले भररपणूग जिमालको कार्मा 

अवजस्थत यस जिल्लामा यिााँको सनु्दरताको बयार्न गदाग अजत र्नै मर्नमोिक दृष्यिरु, अग्ला जभराला पिाडिरु र 

उच्ि जिमश्ररृ्लािरु पदगछर्न । यो जिल्ला लार्ौ स्वदेशी तथा जवदेशी पयगटकिरुको गन्तव्य मागग, बिुमलु्य 

िजडवटुी, अपार वर्न सम्पदा, अथािा िलश्रोतको धर्नी, िैजवक जवजवधताले भररपणुग जवश्वको सवागजधक अग्लो 

स्थार्नमा रिकेो जतजलिो ताल तथा असंख्य कुण्ड एवं स-सार्ना तालिरुको बेिोड संगम भएको तथा 

आम्दार्नीको जिसावले ५ (पााँिौ) स्थार्नमा रिकेो पयगटजकय जिल्ला िो । 

१.२.भौगोजलक जथििी  

• के्षरफल : २२४६ वगन जकलोजमिर 

• अक्षांश :२८० २७‘ देजख २८०५४‘ उत्तरसम्म 

• देशातिर:८३०४७‘ देजख ८४०३४‘ पवुनसम्म 

• उिाई: समदु्र सिहदजेख १६८० जमिर  देजख ८१६३ जमिर  
१.३.वसिाना 

 जिल्ला सदरमकुाम :िाम ेगाउँपाजलका स्थीि िाम ेबिार 

 पवुन :गोरखा र लमिङु जिल्ला 

 पजिम: मसु्िाङ र म्याग्दी जिल्ला  

 उत्तर: मसु्िाङ जिल्ला र जिर् (जिव्वि) 

 दजक्षण: कास्की र लमिङु  जिल्ला  
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१.४.रािनैततक र्वभािन 

 निर्बाचि क्षेत्र : संघीय निर्बाचि क्षते्र – १  

  प्रदेश निर्बाचि क्षते्र – २(प्रदेश सभब निर्बाचि क्षेत्र िं. १ अन्तर्ात चबमे र िबसों 
र्बउँपबलिकब तथब प्रदेश सभब निर्बाचि क्षेत्र िं. २ अन्तर्ात िबपबाभूलम र मिबङ ङङस्यबङ 
र्बउँपबलिकब) 

  जम्मब स्थबिीय तह संख्यब ४ : िर्रपबलिकब – ० 

 र्बउँपबलिकब – ४ ( िबशों र्बउँपबलिकब, चबमे र्बउँपबलिकब, मिबङ ङङस्यबङ र्बउँपबलिकब र 
िबपबाभुलम र्बउँपबलिकब )  

१.४.१.स्थानीर् तहहरुको र्ववरण  

शस.नं. गाउँपाशलका/ 
नगरपाशलकाको 
नाम 

वडा 
संख्र्ा 

समाटहत भएका सार्वक 
गा.र्व.स./न.पा. 

केन्द्र 

   १.     िबसों र्बउँपबलिकब ९ धबरबपबिी, थोचे र तबचै 
र्र्रछबप र्रर सबबर्क ३ 
र्ब.वर्.स. 

सबवर्क धबरबपबिी 
र्बवर्स  

२. चबमे र्बउँपबलिकब ५ सबवर्कको चबमे र्बउँवर्कबस 
सलमनत  

सबवर्क चबमे 
र्बवर्सको कबयबािय 

३. मिबङ ङङस्यबङ 
र्बउँपबलिकब 

९ वपसबङ, घ्यबरु, ङबर्ि, भ्रबकब, 
मिबङ, टंकी मिबङ र खबङसबर 
र्ब.वर्.स. र्रर सबवर्क ७ 
र्ब.वर्.स. 

सबवर्क मसेि 
र्बवर्सको घ्यबम्पेसबि 

४. िबपबाभूलम 
र्बउँपबलिकब 

५  िबर र फू सबवर्ककब २ 
र्ब.वर्.स. 

सबवर्क लसर्दार्बस 
र्बवर्सको कबयबािय 

१.५ सामाजिक अवस्था  

 सबमबजजक वर्वर्धतब वर्द्यमबि रहेको छ । 
 वर्लभन्ि जबतजबनतहरुको र्सोर्बस रहेकोमब जिजबनतहरुको संख्यब उल्िेख्य रहेको र िबमब, 

रु्रुङ्र्,घिे जबनतको र्बहुल्यतब रहेको छ । जजल्िबमब दईु नतहबई भन्दब र्ढी संख्यबमब 
जिजबनतको र्सोर्बस रहेको छ ।   

 यहबँको मुख्य पेशब कृवि र पशुपबिि, पयाटि तथब होटि व्यर्सबय भए तबपनि एलशयबकब 
वर्लभन्ि मुिुक, यूरोप तथब अमेररकबमब रै्देलशक रोजर्बरमब जबिेको संख्यब उल्िेखिीय रहेको छ 
। 
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 यहबँको प्रमुख खबद्यन्ि र्बिीमब र्हँु, उर्ब, मकै, जौँ, फबपर रहेकब छि ् । 
 यहबँकब अधधकबंश जबतजबनतहरु र्ौद्ध धमा मबन्दछि ्। 
 यहबँ कुिै पनि जबत तथब धमा वर्शेििबई लिएर कुिै पनि वर्र्बद तथब दङ्र्ब र र्हसंबको 

अर्स्थब लसजािब भएको छैि । 

 
१.६  आधथाक अवस्था  

िोटः UNDP को प्रनतरे्दि अिुसबर मिबङ्र् जजल्िब मबिर् वर्कबस सूचकबंकमब िेपबिकै पबँचौ समदृ्ध 
जजल्िब हो ।  

 मिबङ जजल्िबको कुि भूभबर् २२४६०० हेक्टर के्षत्रफि रहेकोमो खेती र्ररएको के्षत्र २०१७ हेक्टर 
रहेको छ । 

 लसधंचत के्षत्र १०६५ हेक्टर रहेको छ । 
 जजल्िबको कुि खबद्यन्ि उत्पबदिको तुििबमब कूि जिसंख्यब अधधक रहेकोिे खबद्य न्यूि रहेको 

अर्स्थब छ । जजल्िबर्बट खबद्यबन्ि आयबत र्िुा परेतबपनि अन्य उत्पबदि भिे नियबातको 
जस्थतीमब रहेको छ । वर्शेि र्री आर्ानिक तरकबरी तथब फिफुिको नियबात यस जजल्िबर्बत हुिे 
र्दाछ । 

 पोखरब,िमजुङ्र्, तिहँु, िबरबयणघबटर्बट खबद्यन्ि आयबत र्िे र्ररन्छ भिे िेपबि खबद्य 
संस्थबिको मिबङ्र् शबखब र अन्य १ ठबउँमब ङिपो रहेको छ । 

 मुख्य आधथाक स्रोत पयाटि तथब होटि व्यर्सय, केही कृवि व्यर्सबय र रै्देलशक रोजर्बरर्बट 
प्रबप्त वर्पे्रिण आय अको प्रमुख आम्दबिीको स्रोत हो ।  

 अर्बानिक तरकबरी, स्यबउ, तथब यबशबारु्म्र्ब, र्ििसुि, पबँचऔिें, निरमसी, रु्च्छीच्यबउ िर्बयतकब 
जङिरु्टी स्थबिीय निकबसीयोग्य उत्पबदिहरु हुि ्।  

 मिबङ जजल्िब UNDP िे प्रकबशि र्रेको HDI  प्रनतरे्दि अिुसबर िेपबिको पबँचौ समदृ्ध जजल्िब 
हो । 

 मार्व जवकास प्रजिवदेर् अर्सुार मर्ाङं जिल्लाको बाजषनक प्रजिव्यजक्त आय रु १४१५८८ छ । राजरिय 

िर्गणर्ा २०६८ अर्सुार जिल्लामा ७३.७ प्रजिसि िर्सं्या (३६८६) आजथनक जियाकलापमा सजिय 

देजखतछ । िसमध्य परुुष ७७.७% र मजहला ६९.४% आजथनक रुपले सजिय दजेखतछ । अक्सर आजथनक रुपले 

सजिय िर्सं्यालाई काम र्गरेको समय ितदा गरेको समय बराबर वा िेरै िए अक्सर रोिगार िर्सं्या र 

काम गरेको समय िेरै िए अक्सर वेरोिगार िर्सं्या िजर् वेशे्लषण गररएको छ । आजथनक रुपले सजिय 

िर्सं्या ३४८४ मध्य ९९.३% िर्सं्या अक्सर रोिगार र ०.७% िर्सं्या अक्सर वेरोिगार छर् । 

अक्सर आजथनक रुपले सजिय िर्सं्या मध्य कृजष पेशामा संलग्र् िर्सं्या ५२.३% छर् िर्े गैर कृजष 

के्षरमा संलग्र् िर्सं्या ५७.७% छर् । 

१.७ र्ाशमाक र पर्ाटन  
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 यस जजल्िबमब र्ौद्ध धमा मबन्िेहरुको जिसंख्यब उल्िेखिीय रहेको छ । जसमध्ये र्ौद्ध ५५.१५ 
प्रनतशत, र्हन्द ु३९.१८ प्रनतशत, र र्बँकी ५.६७ प्रनतशत रहेकब छि ्। 

 जबतीय तथब धबलमाक वर्वर्धतब भए तबपनि जबत र धमाको िबममब कुिै पनि प्रकबरको आपरबधधक 
कबया र र्हसंबजन्य घटिबहरु भएकब छैिि ्। 

 धबलमाक एरं् पयाटकीय दृजटटिे यहबँकब वर्लभन्ि र्ौद्ध रु्म्र्हरु, घिे तथब िबमब रबजबकब दरर्बरहरु  
वर्श्र्कै सर्ोच्च उचबईमब रहेको नतलिचो तबि( ४९१९मी.),वर्श्र्कै प्रमुख १० लभत्र पिे अन्िपूणा 
पदमबर्ा तथब सोही पदमबर्ामब पिे थोरबङ्र् पबस (५४१६ मी) पयाटिकब मुख्य अकिाणकब केन्र 
हुि भिे िबर फू उपत्यकब पयाटिको िबधर् अको आकिाक र्न्तव्य हो ।  

 यहबँको भेिभूिब, परम्परबर्त रीनतररर्बज, स्थबिीय किब र संस्कृनत झल्किे िबचर्बि िर्बयतकब 
ऐनतहबँलसक तथब सबंस्कृनतक सम्पदबहरुिे र्बह्य र आन्तररक पयाटक िोभ्यबउिे र्रेकब छि ्।  

१.८.िनसंख्या (२०६८ सालको रावष्िय िनगणना अनुसार) 

मनाङ जिल्लामा पुरुष ३,६६१ र मटहला २,८७७ गरी कूल िनसंख्र्ा ६,५३८ रहेको देखखन्द्छ (राजष्िर् 
िनगणना २०६८) । र्स जिल्लाको िनसंख्र्ा बदृ्धर् दर घट्दोक्रममा –३.८३ प्रततशत रहेको छ । 
भौततक सुर्वर्ाको खोजिमा जिल्ला बाटहर िाने बढ्दो प्रबरृ्ि र बैदेशशक सेवाबाट फर्का एपतछ सुर्वर्ारु्क्त 
स्थानहरुमा बसोवास गने क्रम बढ्दो रुपमा भएकोले िनसंख्र्ा घट्दो क्रममा रहेको देखखन्द्छ ।  

साबबकका गाउँ र्वकास सशमतत अनुसार िनसंख्र्ा र्ववरणः 

शस.नं. गा.पा. गा.र्व.स. घरर्ुरी सखं्र्ा मटहला पुरुष िम्मा 

१ चबमे चबमे २७९ ५३२ ५९७ ११२९ 

२ 

मि
बङ 

ङङ
स्य

बङ 
 

मिबङ १३१ २७५ ३७३ ६३० 

३ टंकी मिबङ ११० १७४ २०३ ३७७ 

४ भ्रबकब ८३ १५७ १४९ ३०६ 

५ वपसबङ १०५ १४८ १५९    ३०७ 

६ खबङसबर ५८ ११९ १३८ २५७ 

७ ङबर्ि ७३ १२३ १५१ २७४ 

८ घ्यबरु ३३ ३९ ३२ ७१ 

९ 

िब
सों
 
र्ब
.
पब
.

 िारापार्ी  २३२  ४९७ ५१५ १०१२ 

१० िािै बगरछाप १२० २८१ २६३ ५४४ 

११ थोि े १०२ २०५ १७७ ३८२ 

१२ 

र्
ा

प
ान ि
ू

जम
 र्ार ८६ १९२ १७० ३६२ 
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१३ फू ३६ ८८ ८८ १७६ 

१४  संस्थागि ३२ ६५ ६४६ ७११ 

कुल िम्मा १४४८ २८७७ ३६६१ ६५३८ 

 

 (स्रोतः राजष्िर् िनगणना २०६८) 

२.विल्ला प्रशासन कायाालय िनाङको िुख्य कायाहरु  

 यस कायानलयको प्रमखु कायन जिल्लामा शाजति सरुक्षा र सवु्यवस्था कायम गरी िर्िाको िीउ िर् र 

स्वितरिाको संरक्षण गर्ुन रहकेो छ । जिल्लामा शाजति सरुक्षा कायम गराउर्े र जिल्लाको प्रशासर् सञ्िालर् साथै 

जिल्लाका अतय कायानलय िथा स्थार्ीय िहहरुसँग जर्रतिर सम्पकन मा रही आवश्यक सहकाररिा, सहअजस्ित्व िथा 

समतवयको जसद्धातिको आिारमा सावनिजर्क सेवा प्रवाह िथा जवकास जर्मानण कायनको प्रिावकारीिा र गणुस्िररयिा 

बजृद्ध गर्ुन र्ै यस कायानलयको प्रमखु ध्येय रहर्े छ । साथ ैजिल्ला प्रशासर् कायानलय मर्ाङका प्रमखु कायनहरु िपजशल 

बमोजिम रहकेा छर् ्। 

क. शावति सुरक्षा सम्बतिी काया 

 जिल्लामा शाजति सरुक्षा सवु्यवस्था कायम गर्े  गराउर्े । 

 शाजति सरुक्षा कायमका लाजग सरुक्षा जर्कायहरुको पररिालर् गर्े । 

 जवजितर् आपराजिक समहु र गजिजवजिहरु उपर जर्गरार्ी राखी यस्िा जियाकलापहरु हरु् र्जदर्े । 

 जवजितर् जवपद,् दघुनिर्ा, अपरािबाि हुर् े क्षिीलाई तयरू्ीकरण गर्न सबै सरुक्षा जर्कायहरुको समतवयात्मक 

पररिालर् गर्े गराउर्े । 

 लजक्षि समदुायमा जवजितर् जकजसमका िर्िेिर्ा र अपराि तयरू्ीकरणका जवषयमा सिेिर्ामलुक कायनिम 

सञ्िालर् गर्े । 

 जिल्लामा शाजति सरुक्षा कायम गर्न स्थार्ीय िह, र्ागररक समाि र सरोकालवालाहरुसगँ सहकायन एव ं
समतवय गर्े । 

ख. स्थानीय प्रशासन सम्बतिी काया 

 हािहजियार इिािि, र्ामसारी, र्जवकरण र हस्िातिरण सम्बतिी कायन गर्े । 

 जवरफोिक पदाथन प्रयोगको इिािि, र्जवकरण िथा जर्यमर् गर्े । 

 सावनिजर्क सम्पजत्तको अजिलेख, संरक्षण िथा व्यवस्थापर् गर्े । 

 र्ामथर, उमरे आजद लगायिका जववरण फरक परेमा व्यहोरा एजकर् गरी  प्रमाजणि गर्े । 

 र्ावालक पररियपर िारी गर्े । 

 पाररवारीक पेतसर्, शपथपर र रहलपहल सम्बतिी जवजितर् जसफाररश गर्े । 

 दजलि, आजदवासी िर्िािी आजद जसफाररस प्रमाजणि गर्े । 

 पाररवाररक जववरण िथा र्ािा प्रमाजणि गर्े । 
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 संघ संस्था दिान, र्वीकरण, जविार् संशोिर्, शाखा खोल्र्े अर्मुजि िथा जर्यमर् गर्े । 

 परपजरका िथा छापाखार्ा दिान  आजद । 

 िग्गा अजिग्रहण र मआुब्िा जर्िानरण सम्बतिी कायन गर्े । 

ग. नागररकिा र राहदानी सम्बतिी काया 

 बंशि, बैबाजहक अजंगकृि र्ागररकिा िारी गर्े । 

 र्ागररकिाको प्रमाणपरको प्रजिजलपी िारी गर्े । 

 राहदार्ी फारम सकंलर्, राहदार्ी जविरण, दु्रि राहदार्ी जसफाररस गर्े । 

घ. अिातयावयक काया 

 सावनिजर्क शाजति जवरुद्धको कसरुको शरु कारवाही र जकर्ारा गर्े  

 जवशेष ऐर्हरुबाि प्र.जि.अ.लाई प्रत्यायोजिि अजिकार बमजिमका मदु्धाहरुको कारवाही र जकर्ारा गर्े  

 अज्ियार दरुुपयोग अर्सुतिार्, हलेो सरकार, हलेो मु् यमतरी आजदबाि प्राप्त ठािो उिरुी िथा गरु्ासाहरु 

उपर आवश्यकिा अर्सुार छार्जवर् गरी कारवाहीको लाजग सम्बजतिि जर्कायमा पठाउर्े । 

 जिल्ला जस्थि कायानलयहरुमा सशुासर् कायम गराउर् जर्यजमि सम्पकन  र समतवय गर्े गराउर्े । 

ङ. बिार अनुगिन र उपभोक्ता वहि सम्बतिी काया  

 दैजर्क उपिोग्य वस्ि ुिथा सवेाको सहि आपजुिन, पहुिँ िथा गणुस्िर सजुर्जिि गर्नका लाजग बिार अर्गुमर् 

िथा जर्यमर् गर्े । 

 उपिोक्ता जहि संरक्षणको लाजग कायन गर्े । 

 

च. ववपद व्यवस्थापन सम्बतिी काया  

 जिल्ला जवपद व्यवस्थापर् सजमजिको बैठक सञ्िालर् िथा व्यवस्थापर् गर्े । 

 जवपद िोजखम तयजूर्करण ् िथा व्यवस्थापर्का लाजग जवपद पवूनियारी िथा प्रजिकायन योिर्ा ििुनमा िथा 

कायानतवयर् गर् ेगराउर्े । 

 मर्सरु् आपिकाजलर् कायनयोिर्ा ििुनमा िथा कायानतवयर् गर्े, गराउर्,े जवपदबाि िएको क्षिीको जववरण 
संकलर् िथा जवपद ्पीजििहरुलाई राहि जविरण गर्े । 

छ. रावष्िय पररचयपत्र सम्बतिी काया 

 कायानलयमा जवजितर् कामको लाजग आउर्े सवेाग्राहीहरुलाई राजरिय पररियपरको महत्वको बारेमा 

िार्कारी गराउर्े । 

 राजरिय पररियपर िारी गर्नको लाजग जववरण संकलर्, दिान र व्यवस्थापर् गर् े। 

 राजरिय पररियपरको जविरण गर्े ।  
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ि. ववववि काया  

 हलेो सरकार, जर्यमर्कारी जर्काय िथा अतय जवजितर् व्यजक्तहरुबाि प्राप्त हरु्े उिरुी िथा गरु्ासाहरु उपर सरुु 

छार्जवर् गरी आवश्यक कारवाही गर् े। 

 जवकास जियाकलापहरु सहि रुपमा सञ्िालर् गर्न सबै सरोकारवाला जर्कायहरुसँग समतवय र सहिीकरण 

गर्े । 

 जवजितर् सेवा प्रवाह, प्राकृजिक स्रोिको सदपुयोग िथा अतय जवषयमा जवजितर् जिल्लाजस्थि कायानलयहरु र 

स्थार्ीय िहहरुसँग समतवय गर्े । 

 जिल्लाजस्थि जर्काय िथा अजिकारीहरुबाि प्रवाह िैरहकेो सवेा प्रवाहको जर्यमर् र अुर्गमर् गर्े । 

 र्पेाल सरकार, गहृ मतरालय, प्रदेश सरकार िथा अतय जर्कायबाि माग हुर्े जववरण पठाउर्े आजद । 

 अतय कुर्ै सरकारी कायानलयलाई प्रष्ट र्िोजकएका िपैरी आउर्े कायनहरु गर्े । 

३.विल्ला प्रशासन कायाालय िनाङ अतिगाि सेवा प्रवाहका लावग रहेका वववभतन फााँट िथा कोठाहरुको 

वववरण 

 कोठा नं. १      सभाहल र प्रविअ कायाकक्ष 

 कोठा नं. २        प्रिुख विल्ला अविकारीको वनवास 

 कोठा नं. ३           प्रिुख विल्ला अविकारीको सवचवालय 

 कोठा नं. ४      सहायक प्रिुख विल्ला अविकारीको कायाकक्ष 

 कोठा नं. ५      आवथाक प्रशासन शाखा 

 कोठा नं. ६     रावष्िय पररचयपत्र वववरण दिाा  फााँट 

 कोठा नं. ७           िुद्धा िथा प्रशासन फााँट 

 कोठा नं. ८          नागररकिा िथा प्रविवलपी र राहदानी फााँट 

 कोठा नं. ९           स्टोर  

४. सम्पादन गरेको कािको वववरण 

 

जिल्ला प्रशासर् कायानलय, मर्ाङले जर्यजमि रुपमा सिंालर् गर्े सेवा प्रवाहका जियाकलापहरुका अजिररक्त 

सेवा प्रवाह एव ं जवकास व्यवस्थापर्मा सकरात्मक योगदार् पयुानउर्े ढंगले जवजवि गजिजवजिहरुको सरुुवािको र्ेितृ्व 

समिे गरेको छ । राज्य प्रणालीका जवजितर् अवयवहरुको परु्संरिर्ाको प्रजियामा रहकेो यस महत्वपणून घिीमा 

रािर्ीजिक पररविनर्लाई संस्थागि गर्न िथा िर्अपेक्षा अर्रुुप आफ्र्ा जियाकलापहरुलाई जछिो, छररिो एव ं

गणुस्िरीय िलु्याई िमूण्िलीकृि जवश्वमा र्ेपालको सावनिजर्क प्रशासर्लाई प्रजिस्पिी िलु्याउर् हाम्रा सोि, व्यवहार 

एवं कायनशैलीमा समिे सोही मिुाजवकको पररविनर्को आवश्यकिा रहतछ । यस अथनमा जिल्ला प्रशासर् कायानलय, 

गोरखाले त्यस प्रकारका र्वीर्िा एवं जसिनर्ात्मकिाको प्रवद्धनर्का जर्जमत्त केजह महत्वपणून कामको सरुुवाि समिे गरेको 
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छ । कायानलयद्धारा प्रजिवदेर् अवजिमा सिंाजलि जर्यजमि जियाकलापहरुका प्रजिजर्जिमलूक सिूकहरु जर्म्र्ार्सुारका 

रहकेा छर् :- 

 

 

विल्ला प्रशासन कायाालय िनाङबाट चालु आ.व.को साउन देवख पुस िसाति सम्ि सम्पावदि कायाको सवंक्षप्त 

वववरण 

यस कायानलयबाि सम्पाजदि कायनको   प्रगजि जववरण 

स्थार्ीय प्रशासर् शाखा 

ि.स.ं सम्पादन गरेको काि कािको पररिाण कैवफयि 

पवहलो तै्रिावसक 

अवविको 

दोस्रो तै्रिावसक 

अवविको 

प्रथि अिावावषाक अवविको 

कुल िम्िा 

१ र्ावालक पररिय पर ० १ १   

२ कुरै् व्यहोरा प्रमाजणि(र्ाम थर 

एउिै, पाररवाररक, पेतसर् जसफाररस 

) 

० २ २   

३ हािहजियार इिािि  ० ० ०   

४ हािहजियार र्ामसारी ० ० ०   

५ हािहजियार र्जवकरण ७ ० ७   

६ हािहजियार इिािि खारेि ० ० ०   

७ सीमा पास उपलब्ि गराउरे् ० ० ०   

८ सीमा पास र्वीकरण ० ० ०   

९ जवरफोिक पदाथन अर्मुजि ० ० ०   

१० जवरफोिक पदाथन अर्मुजि 

र्जवकरण 

१ १ २   

११ िर्िाजि/दजलि/मजुस्लम प्रमाजणि ४ ३ ७   

१२ ठािो उिरुी दिान ० ० ०   

१३ ठािो उिरुी फर्छ्यौि 0 0 0   

१४ कायानलय छि्के 0 0 0   

१५ जिल्ला सरुक्षा सजमजिको बैठक ९ ११ २०   

१६ Dccmc-ops बैठक ६ १ ७   

१७  कमनिारी बैठक ३ २ ५   

१८ कायानलय प्रमखु बैठक ३ २ ५   

१९ जवपद ्व्यवस्थापर् सजमजि १ १ २   
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२० जवजवि बैठक(  समतवय बैठक 

लगायिका बैठकहरु) 

१ ३ ४   

२१ गहृ मतरालय, अतय मतरालय एवं 

जवजितर् जर्कायमा परिार गररएको 

हालसम्म िलार्ी गररएको 

परसं् या 

३२८ १७७ ५०५   

२२ सिूर्ा प्रकाशर् ३ २ ५   

मदु्दा शाखा 

ि.स.ं सम्पादन गरेको काि कािको पररिाण कैवफयि 

पवहलो तै्रिावसक दोस्रो तै्रिावसक प्रथि अिावावषाकको कुल 

िम्िा 

१ मदु्दा दिान १ ० १   

२ मदु्दाको अजतिम जकर्ारा ० ० ०   

३ ससं्था दिान ० २ २   

४ ससं्था र्जवकरण २ ३ ५   

५ ससं्थाको जविार् सशंोिर् ० ० ०   

र्ागररकिा िथा प्रजिजलजप शाखा 

ि.स.ं सम्पादन गरेको काि कािको पररिाण 

पवहलो तै्रिावसक 

 

 

दोस्रो तै्रिावसक प्रथि अिावावषाक कुल िम्िा 

िवहला पुरुष िवहला पुरुष िवहला पुरुष िम्िा 

१ वंशिको र्ािाले र्ागररकिा 

जविरण 

१० १३ १८ १३ २८ २६ ५४ 

२ ितमको आिारमा र्ागररकिा प्राप्त 

गरेका व्यजक्तका सतिार्लाइन 

जविररि वंशिको र्ागररकिा 

जववरण 

० ० ० ० ० ० ० 

३ बैबाजहक अंगीकृि र्ागररकिा 

जविरण 

० ० ० ० ० ० ० 

४ र्ागररकिा प्रजिजलपी जविरण ४ ४ ६ ८ १० १२ २२ 

राहदार्ी शाखा 

ि.स.ं सम्पादन गरेको काि कािको पररिाण 

पवहलो तै्रिावसक दोस्रो तै्रिावसक पुस िवहना सम्िको 
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िवहला पुरुष िवहला पुरुष िम्िा 

१ राहदार्ी फाराम सकंलर् ० २ ३ २ ३ ५ 

२ राहदार्ी जविरण 

(जि.प्रशा.का.बाि) 

  ० ० ० ० ० 

३ दु्रि राहदार्ी जविरणका लाजग 

राहदार्ी जविागमा जसफाररस 

० ५ ५ ५ ५ १० 

लेखाशाखा 

ि.स.ं वववरण कािको पररिाण कैवफयि 

पवहलो तै्रिावसक  दोस्रो तै्रिासवक प्रथि अिावावषाकको कुल 

िम्िा 

 

रािस्व सकंलर् िफन   

२ हािहजियारको इिाििपर दस्िरु ३,०००।- १,०५०।- ४,०५०।-    

३  अतय प्रशासजर्क सवेा शलु्क १२००।- ० १२००।-    

४ प्रशासजर्क दण्ि िररवार्ा ० ० ०    

५ तयाजयक दण्ि , िररवार्ा र िफि ० ० ०    

६ परीक्षा दस्िरु ० ० ०    

७ िरौिी सदरस्याहा ० ० ०    

८ बेरुिु २९,५५९।- ० २९,५५९।-    

९ राहदार्ी दस्िरु ० २५,०००।- २५,०००।-    

१० अतय ५,५००।- ११,८५०।- १७,३५०।-    

िम्िा ३९,२५९।- ३७,९००।- ७७,१५९।-    

 

 

राजरिय पररियपर दिान स्िेशर् 

 

ि.स.ं सम्पादन गरेको काि कािको पररिाण  

 

पवहलो तै्रिावसक 

 

 

 

दोस्रो तै्रिावसक प्रथि अिावावषाक अवविको  

िवहला पुरुष िवहला पुरुष िम्िा  

१ राजरिय पररियपर जववरण सकंलर्  0 ३२ ७८ ३२ ७८ ११०  

कोवभड- १९ को वववरण 

स्वाव संकलर् सं्या स्वाव संकलर् िम्मा संिजमिको उपिाराथन जर्को िएको मिृक सं्या यस जिल्ला कोजििजसि  
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िएको व्यजक्त 

सं्या 

सं्या स्थार्ीय वाजहर 

जिल्लामा 

संिजमि र मतृ्यु 

भ्याजक्सर् 

लगाएको 

व्यजक्त सं्या 

३४८ ३४८ २० ० २० ० ० १६१ िना  

 

माजथ उल्लेजखि कायानलयद्वारा सम्पाजदि जर्यजमि कायनिमहरूको अजिररक्त कायानलयद्वारा सम्पाजदि केही 

प्रजिजर्जिमलूक कायनहरू जर्म्र्ार्सुारका रहकेा छर्:- 

 ४.१ नासों गाउाँपावलकाको अतनपूणा संरक्षण के्षत्र वभत्रको िंगलिा लागेको आगो  वनयतत्रण  

िबसों र्बउँपबलिकब र्िब िं.-८ मस्यबाङदी िदी पबरी अन्िपूणा संरक्षण के्षत्र आयोजिब के्षत्र लभत्र पिे 
मबिर् रर्हत तथब पैदि जबि पनि जर्टि भएको जंर्िमब आर्िबर्ी भएकोमब उक्त के्षत्रमब िेपबि 
टेलिकमको टबर्र रहेको र सो को सुरक्षब संरे्दिशीितबिबर्ा मध्येिजर र्री लमनत २०७७/०९/२४ र्ते 
प्रमुख जजल्िब अधधकबरी श्री वर्टणु िबलमछबिेज्यूको संयोजकत्र्मब जजल्िब सुरक्षब सलमनतकब 
पदबधधकबरीहरुिे स्थिर्त अर्िोकि पश्चबत सूरक्षब निकबय, स्थबिीय जिप्रनतनिधध, अन्िपूणा के्षत्र 
संरक्षण आयोजिबकब पदबधधकबरी एरं् स्थबिीय र्बलसन्दबहरु सँर् समेत समन्र्य र सहकबयामब आर्ो 
र्जस्त सम्म आउि िर्दि अग्िी रेखब र्िबर्ा आर्ो नियन्त्रणमब ल्यबर्ाएको । 

४.२ प्रिुख विल्ला अविकारीबाट विल्ला प्रहरी कायाालय अनुगिन िथा वनरीक्षण सम्पतन  

जमजि २०७७ साल पौष  २४ गिे  प्रमखु जिल्ला अजिकारी श्री जवरण ुलाजमछार्ेबाि जिल्ला प्रहरी कायानलय मर्ाङको 

अर्गुमर् िथा जर्रीक्षण सम्पतर् ियो । सो अर्गुमर्को िममा प्रमखु जिल्ला अजिकारीबाि कायानलयको समग्र,िौजिक 

पक्ष, मार्वीय पक्ष, संिार पक्ष, िौजिक प्राजप्त र प्रवाहको  प्रणाली, मदु्धा व्यवस्थापर्, गरु्ासो व्यवस्थापर् लगायिका 

जवषयवस्िहुरुका बारेमा िार्कारी  जलई प्रहरी  िर्शजक्तलाई िर्िाको जिउ िर् रक्षाको लाजग जर्स्पक्ष ढंगबाि उच्ि 

मर्ोवलका साथ काम गर्न  जर्देशर्  समिे  जदर्िुएको जथयो ।  

४.३  प्रिुख विल्ला अविकारीबाट कारागार कायाालय िनाङको अनुगिन 

जमजि २०७७ साल असोि १६ र जमजि २०७७/०९/२४ गिे प्रमखु जिल्ला अजिकारीको र्ेितृ्वमा जिल्ला सरुक्षा 

सजमजिका पदाजिकारी सजहिको िोलीद्धारा कारागार कायानलय मर्ाङको अर्गुमर् िथा जर्रीक्षण ियो । सो अवसरमा 

प्रमखु जिल्ला अजिकारी श्री जवरण ुलाजमछार्ेले कारागार कायानलय  मर्ाङको  समग्र,  िौजिक पक्ष, मार्वीय पक्ष,  

कैदी बतदी लगायिका जवषयवस्िहुरुका बारेमा िार्कारी जलई कैदी िथा थरु्वुा  बतदीहरुसंग छलफल िथा अतिजिन या 

गर्ुन   िएको जथयो ।  

४.४ प्रिुख विल्ला अविकारीबाट सीिा प्रहरी चौकी,  प्रहरी चौकीको अनुगिन 

विवि २०७७।०५।३१ गिे र २०७७/०६/०१ गिेका जदर् प्रमखु जिल्ला अजिकारी श्री ध्रवु जगरीको र्ेितृ्वमा जिल्ला 

सरुक्षा सजमजिको सदस्यहरु सजहिको िोलीबाि  मर्ाङ जङस्याङ गाउँपाजलका  विा र्.ं ४  मा रहकेो सीमा प्रहरी िौकी 

हुम्िे,िाम ेगाउँपाजलका विा र्ं. ३ मा रहकेो सीमा प्रहरी िौकी क्यपुार, र्ासों  गाउँपाजलकाको िारापार्ीमा रहकेो सीमा 
प्रहरी िौकी, प्रहरी िौकी िालको,अर्गुमर् िथा जर्रीक्षण सम्पतर् ियो । सो अवसरमा  प्रमखु जिल्ला अजिकारीले 

कोजिि -१९ रोकथाम, अपराि तयजुर्करणमा िएका कायनहरुको  िार्कारी समिे  जलर्िुएको जथयो ।  
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विवि २०७७/०९/२९ गिे प्रमखु जिल्ला अजिकारी श्री जवरण ुलाजमछार्ेले सीमा प्रहरी िौकी हुम्िे मर्ाङको अर्गुमर् 

जर्ररक्षण गरी प्रहरी  िर्शजक्तलाई िर्िाको जिउ िर् रक्षाको लाजग जर्स्पक्ष ढंगबाि उच्ि मर्ोवलका साथ काम गर्न  

जर्देशर्  समिे  जदर्िुएको जथयो ।  

४.५प्रिुख विल्ला अविकारीबाट सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल न. ३२ गुल्िको अनुगिन 

जमजि २०७७।०९।२६ गिे जदर् मर्ाङका प्रमखु जिल्ला अजिकारी श्री जवरण ुलाजमछार्े सशत्र प प्रहरी बल र्ेपाल र्ं.    

गलु्म िाम े मर्ाङको स्थलगि अर्गुमर् जर्रीक्षण गर्ुनियो । सो अर्गुमर्को िममा प्रमखु जिल्ला अजिकारीबाि 

कायानलयको समग्र,िौजिक पक्ष, मार्वीय पक्ष, संिार पक्ष, िौजिक प्राजप्त र प्रवाहको  प्रणाली, गरु्ासो व्यवस्थापर् 

लगायिका जवषयवस्िहुरुका बारेमा िार्कारी  जलई सशत्र प प्रहरी  िर्शजक्तलाई िर्िाको जिउ िर् रक्षाको लाजग 

जर्स्पक्ष ढंगबाि उच्ि मर्ोवलका साथ काम गर्न  जर्देशर्  समिे  जदर्िुएको जथयो ।  

४.६ िाननीय गण्डकी प्रदेश प्रिुख अविक शेरचनज्यू िथा संघीय  सरकारिा प्रविवनवित्व गने िाननीय 

ज्यूहरुसंग छलफल कायाक्रि सम्पतन 

 प्रमखु जिल्ला अजिकारीको अध्यक्षिा िथा प्रमखु अजिजथ गण्िकी प्रदेश प्रमखु अजमक शेरिर्, संजघय सांसद यशोदा 

सवुेदी िथा स्थार्ीय जर्कायका जवशेष उपजस्थजिमा जमजि २०७७।०८।१३ गिे जिल्लामा संिाजलि  जवजितर् जवकास 

जर्मानण योिर्ाहरुको  हालसम्मको प्रगजि जववरण, योिर्ा संिालर्को िममा देजखएका िरु्ौिीहरु, योिर्ा समयमा 

सम्पतर् गर्न िाजलर्पुर्े कदम, जिल्लाको समग्र शाजति सरुक्षाको अवस्था लगायि जवजवि जवषयमा सम्बजतिि िई 

जिल्लाजस्थि जियाजशल रािर्ीजिक दलका प्रमखु एवं प्रजिजर्जि, जिल्ला जस्थि जवकास सम्बद्ध कायानलयका कायानलय 

प्रमखु, जर्मानण व्यवसायी सजहिको उपजस्थजिमा सवनपजक्षय समतवय बैठक सम्पतर् ियो ।  

४.७  िनाङ विल्लाको आयोिनािा िनाङ, िुस्िाङ र लििुङ विल्ला ववच अतिर विल्ला सितवय बैठक 

सम्पतन 

जमजि २०७७।०८।०३ गिे जिल्ला प्रशासर् कायानलय, मर्ाङको आयोिर्ा िथा प्रमखु जिल्ला अजिकारीको 

अध्यक्षिामा लमिङु, मसु्िाङ र मर्ाङ जिल्ला जवि अतिर जिल्ला समतवय बैठक जिल्ला प्रशासर् कायानलय 

मर्ाङमा सम्पतर् ियो । उक्त बैठकमा लमिङु जिल्लाका प्रमखु जिल्ला अजिकारी श्री कृरण प्रसाद शमान,  मसु्िाङ 

जिल्लाका प्रमखु जिल्ला अजिकारी श्री जहरादेवी पौिेल, सरुक्षा प्रमखुहरु िथा मर्ाङ जिल्लाका प्रमखु जिल्ला 

अजिकारी श्री ध्रवु जगरी र सरुक्षा प्रमखुहरुको उपजस्थजि रहकेो जथयो ।उक्त अवसरमा अतिर जिल्ला हुर्सक्र्े अपराि 

रोकथाम, जर्यतरण, शाजति सरुक्षा लगायि जवजवि जवषयमा छलफल िएको जथयो ।   

 

४.८  कोरोना भाइरस रोकथाि वनयतत्रण िथा व्यवस्थापनको लावग भए गरेका कायाहरु: 

कोरोना भाइरस कोवभड-१९ रोकथाि, वनयतत्रण िथा व्यवस्थापनको लावग विल्लािा गवठि 

संरचना( किाण्ड पोष्ट, DCCMC) बैठकबाट भएका प्रिुख वनणायहरु: 

 स्थार्ीय िहहरुमा कोरोर्ा िाइरसको संिमण रोकथामका लाजग दजैर्क िए गरेका गजिजवजिहरुको एजककृि 

जववरण ियारको लाजग प्रत्येक स्थार्ीय िहमा Focal Person व्यवस्था गर्न लगाई सिूर्ा आदार्प्रदार् गर् े

कायन िइरहकेो ।  
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 जिल्लाजिर प्रवेश गर्े र्ाकाहरुमा  स्थार्ीय िहहरुसंगको समतवयमा Health Desk  स्थापर्ा गरी जिल्ला 

प्रवेश गर्े व्यजक्तहरुको िेकिाँि िथा अजिलेख रा्र्े कायनलाई व्यवजस्थि बर्ाइएको । 

 कोरोर्ा संिजमि जवरामीको उपिारको लाजग मर्ाङ सदरमकुाममा २० बेि क्षमिाको क्वारेतिाइर् सजहिको 

आइशोलेशर् जर्मानण िई िाम ेगाउँपाजलकाको व्यवस्थापर्मा संिालर् िइरहकेो । 

 कोजिि-१९  व्यवस्थापर्का लाजग िएका कायनहरुको अर्गुमर् गरी पषृ्ठपोषण उपलब्ि गराउर् सहायक प्रमखु 

जिल्ला अजिकारीको संयोिकत्वमा रहकेो संयकु्त अर्गुमर् िोलीलाई जियाजशल बर्ाइएको । 

  कोजिि-१९ लाई मध्यर्िर गद ैसावनिजर्क सेवा जलर् आउर्े सवेाग्राहीहरुको जववरण सकंलर् गर्े उदे्धश्यका 

साथ सेवाग्राही जववरण िेस्क सिंालर् गररएको ।  

 जिल्ला प्रवेश गर्े व्यजक्तहरुलाई प्रवेश गर्े जवतदमुा र्ै होजल्िङ सेतिर स्थापर्ा गरी सम्बजतिि स्थार्ीय िहलाई 

जिम्मा लगाउर्े व्यवस्था जमलाइएको  ।  

 कोजिि-१९ को संिमण िोजखम तयजूर्करणको लाजग  व्यापार,व्यवसाय संिालर् गदान  अपर्ाउर् ुपर् ेस्वास््य 

सरुक्षाका मापदण्ि पणून पालर्ाको लाजग  यािायाि व्यवसायी, व्यापारी, उद्योगी स्वंयमलाई जिम्मवेार 

बर्ाइएको । 

 र्ेपाल सरकारले िोकेको बैकजल्पक जवजिमाफन ि शजैक्षक गजिजवजि सिंालर् गर्न सम्बजतिि स्थार्ीय 

िहहरुलाई लेजख पठाइएको । 

५.विल्ला प्रशासन कायाालय िनाङबाट सुशासन : सावािवनक सेवा प्रवाहका ववषयिा भएका िुख्य िुख्य 

प्रयासहरु  

 नागररक सहायिा कक्षको व्यवस्था: 

यस कायानलयबाि सवेा जलर् प्रवेश गर्ुनहुर्े सेवाग्राहीहरुलाई आवश्यक सरसल्लाह िथा सहायिा प्रदार् गर्न 

र्ागररक सहायिा कक्षको व्यवस्था गररएको छ ।  

 नागररक वडापत्र( Citizen Chartered)को व्यवस्था: 

सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाहमा सहििा होस ् ितर्े हिेलेु परम्परागि र्ागररक विापरका साथै उक्त र्ागररक 

विापरलाई पररमाजिनि स्वरुपमा  कायानतवयर्मा ल्याईएको छ ।  

 कायाालयवभत्र स्िनपान कक्षाको व्यवस्था: 

कायानलयमा सेवा जलर् आउर्हुुर्े मजहला सेवाग्राहीहरुलाई मध्यर्िर गदै सजुविासम्पतर् स्िर्पार् कक्षा 

संिालर् गररएको छ । स्िर्पार् गराउर् आमाहरुलाई सजिलो होस ् ितर् े उदे्धश्यका साथ स्िर्पार् कक्षको 

व्यवस्था गररएको छ ।  

 प्रविक्षालय र खानेपानीको व्यवस्था: 
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यस कायानलयबाि सेवा जलर् आउर्हुुर्े सवेाग्रहीहरुको लाजग प्र.जि.अ. कक्ष अगाजि आराम गहृ िथा 

प्रजिक्षालयको व्यवस्था गररएको छ । 

 ववद्यिुीय हाविरीको व्यवस्था: 

कायानलयमा कमनिारीहरुको उपजस्थजि िथा कायन जिम्मवेारीलाई जर्यजमि िथा व्यवजस्थि गर्नको लाजग 

कायानलय जवद्यिुीय हाजिरीको व्यवस्था गररएको छ ।  

 

 सेवा प्रवाहिा ववद्युिीय िाध्यि िथा सूचना प्रववविको प्रयोग: 

कायानलयको सेवालाई िसु्ि, दरुस्ि, जछिो, छररिो िथा गणुस्िररय वर्ाउर्े उदे्धश्यले कायानलयका हरेक काम 
कारवाहीलाई जवद्यिुीय माध्यम िथा सिुर्ा प्रजवजिहरुको प्रयोग गरी सम्पादर् गर्े गररएको छ । साथै 

कायानलयको हरेक कामकारवाहीहरुको िार्कारी समिे जवद्यिुीय माध्यम माफन ि जवजितर् सफ्िवयरहरुको 

प्रयोग गरी माजथल्लो जर्कायहरुलाई गराउर्े गररएको छ । 

 वनयविि विार अनुगिन सहयोगात्िक भुविका: 

विारलाई सवु्यवजस्थि, गणुस्िररय वर्ाउर्को लाजग जिल्ला जिरका  मु् य मु् य विारहरुमा जर्यजमि रुपमा 
सम्बजतिि  जर्कायसंग समतवय गरी बिार  अर्गुमर् जर्ररक्षण गर्े गररएको छ ।  

 ववपद व्यवस्थापन सम्बतिी प्रयास िथा कायाहरु: 

जिल्लामा हरु्े जवजितर् जकजसमका जवपदहरुको तयरु्ीकरण िथा जर्यतरण, जवपदको क्षिी िथा प्रिावको 

तयरु्ीकारण िथा राहि, उद्धार, व्यवस्थापर् सम्बतिी कायनलाई थप िसु्ि, दरुुस्ि, िथा प्रिावकारी बर्ाउर् 

जवजितर् जियाकलापहरु सञ्िालर् (िस्िैैः जवपद व्यवस्थापर्का लाजग जवपद ्प्रजिकायन योिर्ा ििुनमा, बैठक 

िथा सिेिर्ामलुक कायनिम सञ्िालर्, सिुर्ा सम्प्रेषण, िर्शजक्त पररिालर्, सम्बजतिि जर्कायहरुसँग 
आवश्यक समतवय िथा सहकायन आजद) गर्े गररएको छ । 

 कायाालयका हरेक वक्रयाकलापहरु सियिानै प्रकाशन प्रशारण:: 

यस कायानलयबाि हुर्े हरेक जियाकलाप िथा सवेा प्रवाह सम्बतिी जववरण कार्रू्को अजिर्मा रहरे समयमा 

र्ै  जवजितर् जवद्यिुीय माध्यमहरु िस्िै : वेवसाईि, फेसबकु आजद माफन ि सावनिजर्क गर्े गररएको छ । 

 वववभतन वदवस िथा सिारोहहरु: 

राजरिय रुपमा मर्ाईर्े जवजितर् जदवस िथा समारोहहरु िस्िै : गणितर जदवस, संजविार् जदवस, लोकितर 

जदवस, जर्िामिी सेवा जदवस, मजहला जहसंा जवरुद्धको सप्ताहव्यापी कायनिम, वािावरण जदवस  िकुम्प सरुक्षा 

जदवस, योग जदवस आजद जवजितर् सरोकारवाला जर्काय िथा स्थार्ीय संघसंगठर् साथै स्थार्ीयहरुको 

समतवय, सहकायन िथा सहिाजगिामा सम्पतर् गर्े गररएको छ । 

 वववभतन िनचेिनािुलक कायाक्रि सञ्चालन: 

सावनिजर्क सरु्वुाई, घमु्िी सेवा, बिार अर्गुमर्, कायनलय िथा कायानलयका जवजितर् जवद्यिुीय माध्यमहरु 

माफन ि जवजितर् सिेिर्ामलुका कायनिम सञ्िालर् िथा सिुर्ाहरुको प्रिार प्रसार गर्े गररएको छ । िस्िै, 
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शाजति िंग र्गर्,े लाग ूऔषिको प्रयोगबाि िाढै रहर्,े मापसे िथा लापसेको प्रयोग गरर सवारी सािर्हरु 

र्िलाउर्,े कायानलयबाि प्रदार् गररर्े सेवा प्रवाहका जवषय िथा प्रजियाहरु आजद । 

 सेवाग्राही पृष्ठपोषण,  गुनासो सुनुवाइ िथा सुझाव पेवटकाको व्यवस्था: 

जवजितर् प्रकृिीका सेवा जलर् यस कायानलयका आउर्े सेवाग्राहीबाि दजैर्क रुपमा सवेा प्रवाह, कायानलयको 

लेआउि, कमनिारीको व्यवहार, कायानलय पररसर आजदको जवषयका पषृ्ठपोषण जलर् ेगररएको, सेवाग्राहीबाि 
आउर्े जवजितर् जर्बेदर् िथा उिरुीको सम्बजतिि जर्काय िथा पक्षसँय समतवय िथा सहकायन गरी समािार् गर्े 

गररएको साथै गोप्य रुपमा गरु्ासो िथा उिरुी रा्र्को लाजग कायानलयमा सझुाव पेजिकाको व्यवस्था गररएको 

रावष्िय गौरवका आयोिनाहरु सवहि वववभतन ववकास वनिााण सम्बतिी कायाको वनयविि अनुगिन 

र वनररक्षण:  

जिल्ला जिर सञ्िालर्मा रहकेो जवजितर् जवकास योिर्ाहरु िस्िैैः सिक, पलु, िवर् आजदको जर्यजमि िथा 

आकजस्मक रुपमा अर्गुमर् िथा जर्ररक्षण गर्े गररएको छ । 

 वनयविि रुपिा कायाालयको पररसर सरसफाई: 

कायानलयमा कायनरि कमनिारीहरुको संजियिामा कायानलयको वािावरण स्वच्छ सफा र सेवाग्राही मरैी 

बर्ाउर्लाई जर्यजमि रुपमा कायानलय पररसर सरसफाई गर् ेगररएको छ ।  

 सेवाग्राहीको सहििाको लावग वनवेदनका ढााँचाको व्यवस्था: 

कायानलयमा सेवा जलर् आउर्े सेवाग्राहीहरुको सहििाको लाजग जवजितर् प्रकारका जर्वेदर्को ढािँा ियार गरी 

उपलब्ि गराउर्े व्यवस्था जमलाइएको छ । िस्िै  र्ावालक पररियपर, संस्थादिान/  र्जवकरण,राहदादर्ी 

दु्रि,िर्िािी/ दजलि जसफाररस,व्यहोरा प्रमाजणि र र्ाम थर/ ितमजमजि प्रमाजणि, पाररवाररक प्रमाजणि आजद । 

 अतय काया िथा व्यवस्थाहरु 

१. कायानलयमा जविौजलया प्रवेश पणुन रुपमा जर्षिे गररएको छ । 

२. हुर्े काम ितर्ै पदैर्, र्हरु्े काम  हदुै ँहुदैरँ् ितर्े र्ारा कायानतवयर्मा ल्याईएको छ । 

 

६.विल्ला प्रशासन कायाालयिा हालसम्ि कायारि प्रिुख विल्ला अविकारीको वववरण 

क्र
.

स 

िबमथर देखी सम्म कैफफयत 

१ श्री परशुरबम उपबध्यबय 2029/09/20 2031/04/13  

२ श्री र्िरबम शमबा 2031/04/14 2033/11/03  

३ श्री ठबकुर प्रसबद कोर्रिब 2033/11/13 2034/12/26  

४ श्री िबरबयण प्रसबद ओझब - -  

५ श्री लशर् प्रसबद शमबा 2037 2039/06/24  

६ श्री िरेन्र र्हबदरु रबयमबझी 2039/07/10 2042/11/15  

७ श्री धििबथ ओझब 2042/11/22 2043/10/06  

८ श्री नतथारबज शमबा 2045/02/16 2046/12/09  
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९ श्री र्हरबमणी भण्िबरी 2047/02/16 2047/05/06  

१० श्री रबममणी ररसौि 2047/05/19 2048/07/28  

११ श्री सुर्णािबि शे्रटठ 2048/08/29 2049/9/12  

१२ श्री मबथरु प्रसबद यबदर् 2049/10/15 2051/01/15  

1  श्री िलितमबि र्रुुङ 2051/01/15 2052/07/13  

14 श्री र्जेन्ररबम भट्टरबर्ा 2052/07/27 2053/10/18  

15 श्री वर्श्र्िबथ खिबि 2053/11/01 2054/11/08  

16 श्री भर्र्बि शे्रटठ 2054/11/10 2056/06/02  

17 श्री शकंर प्रसबद कोर्ारबिब 2056/08/09 2057/02/15  

18 श्री िरेन्र दबहबि 2057/04/01 2059/09/16  

19 श्री वर्टण ुप्रसबद अयबाि 2059/10/01 2061/05/07  

 0 श्री टेकवर्रजंर् रबयमबझी 2061/05/07 2062/01/31  

 1 श्री टोपिबरबयण शमबा 2062/02/08 2063/02/15  

   श्री वर्टण ुप्रसबद पोखरेि 206३/02/22 2065/04/15  

   श्री रमेश चन्र अधधकबरी 2065/04/26 2065/08/20  

 4 श्री रबमरबज सुरे्दी 2065/09/03 2066/08/05  

 5 श्री यबदर् सुरे्दी 2066/08/08 2066/11/29  

 6 िब. हरी पौििे 2066/12/04 2067/01/08  

 7 श्री श्रर्णकुमबर नतलमजल्सिब 2067/01/16 2069/01/31  

 8 श्री हरीप्रसबद र्बस्तोिब 2069/02/10 2070/03/20  

 9 श्री ज्ञबिप्रसबद ढकबि 2070/03/23 2071/01/24  

 0 श्री देरे्न्र िबलमछबिे 2071/06/01 2072/02/30  

 1 श्री लभमकबन्त शमबा 2072/03/03 2073/02/24  

   श्री र्ञ्जर्हबदरु एम.सी. 2073/02/24 2073/11/15  

   श्री कमिरबज भण्िबरी 2073/11/19 2074/02/27  

 4 श्री सुनिि खिबि 2074/02/28 2074/05/16  

 5 श्री हरर प्रसबद पन्त 2074/05/19 2075/08/19  

 6 श्री रुरिबथ देर्कोटब 2075/08/21 2076/04/25  

 7 श्री पटुपरबज पौिेि 2076/04/27 2077/04/25  

 8 श्री ध्रुर् धर्री 2077/04/29 2077/09/17  

 9 श्री वर्टण ुिबलमछबिे 2077/09/19 हबिसम्म  

 

 

७.जिल्ला प्रशासर् कायानलय, मर्ाङमा रहकेा कमनिारी सं्या र कायन जिम्मवेारी 

७.१ विल्ला प्रशासन कायाालयको स्वीकृि दरवतदी िेरीि 

क्र.सं. पद शे्रणी/िह सेवा सिूह दरवतदी संख्या कैवफयि 

१ प्र.जि.अ. रा.प.जद्धजिय प्रशासर् सा.प्रशासर् १  
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२ स.प्र.जि.अ. रा.प.िजृिय प्रशासर् सा.प्रशासर् १  

३ र्ा.स.ु रा.प. अरं्.प्रथम प्रशासर् सा.प्रशासर् ४  

४ ले.पा. रा.प. अरं्.प्रथम प्रशासर् लेखा १  

५ क.अ. रा.प. अरं्.प्रथम जवजवि - १  

६ खररदार रा.प. अरं्.जद्धजिय प्रशासर् सा.प्रशासर् ४  

७ ह.स.िा श्रेणीजवजहर् - - १  

९ का.स. श्रेणीजवजहर् - - ५  

िम्िा     १८  

रावष्िय पररचयपत्र िफा  

१ क.अ. रा.प. अरं्.प्रथम जवजवि - १  

२ द. सहयोगी ज्यालादारी - - १  

 

 

 

जिल्ला प्रशासर् कायानलय मर्ाङमा कायनरि कमनिारीहरुको जववरण 

ि.स.ं कमनिारीको र्ाम थर पद फोर् र्म्बर कायनरि फाँि  कोठा रं्. 

कै
जफ
य
ि
 

१ श्री जवरण ुलाजमछारे् प्र.जि. अ. ९८५६०३७७७७   कोठा रं्.१   

२ श्री शारदा िाजलस े स.प्र.जि.अ. ९८४९०३१०५४   कोठा रं्.४   

३ श्री गणशे तयौपारे् र्ायब सबु्बा ९८४१३२९८९३ मदु्धा फाँि/ प्रशासर् फाँि कोठा रं्. ८   

४ श्री र्ारायण पतथी र्ायब सबु्बा ९८४७२२८२९५ र्ागररकिा फाँि/राहदार्ी फाँि कोठा रं्. ७   

५ श्री सतिोष आिायन लेखापाल ९८५६०७२००५ आजथनक प्रशासर् शाखा कोठा रं्. ५  को.ले.जर्.का. 

६ श्री महशे गरुुङ कम्प्युिर अपरेिर ९८६०२९४५९८ र्ागररकिा/प्रजिजलजप फाँि कोठा रं्.७   

७ श्री रोजहि बाब ुमल्ल जववरण दिान 

अपरेिर 

९८५१०६८०५६ राजरिय पररियपर फाँि कोठा रं्.६   

८ श्री राम प्रसाद गरुुङ कायानलय सहयोगी ९८४६२४५८११ प्रशासर् फाँि     

१९ श्री जकसार् घजिन कायानलय सहयोगी ९८५११७०७६६ स्वकीय सजिवालय कोठा रं्. 

१०५ 

  

२० श्री मर्मायाँ घजिन कायानलय सहयोगी ९८४६०९८४५५ प्रशासर् फाँि कोठा रं्. 

१०२ 
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८.  विल्लािा रहेका संघीय कायाालय प्रिुखको नािथर र  सम्पका  नम्बर  

 

 
क्र.सं.  कायाालयको नाि दिाा कायाालय प्रिुखको नाि कायाालय नम्बर िोवाइल नम्बर 

१ िनाङ विल्ला अदालि वि.तया. श्री चतर प्रकास विवारी ०६६४४०१९६   

२ विल्ला प्रशासन कायाालय प्र.वि.अ. श्री ववष्णु लाविछाने ०६६४४०१३३ ९८५६०३७७७७ 

३ रणदल गुल्ि सेनानी श्री वविल कुिार शे्रष्ठ ०६६४४०२२२ ९८५७०४०९०४ 

४ स.प्र. पवाविय उद्धार िावलि 

वशक्षालय 

प्र.उ. श्री सुया प्रसाद आचाया  ९८५१२६०४११ 

५ विल्ला प्रहरी कायाालय प्र.ना.उ. श्री सुवास खड्का ०६६४४०१९९ ९८५६०३५५५५ 

६ रावष्िय अनुसतिान विल्ला 

कायाालय 

प्र.अ.अ. श्री हेिकािी गुरुङ  ०६६४४०१५२ ९८५६०४९१५२ 

७ विल्ला सितवय सविवि वि.स.अ. श्री शोभाखर रेग्िी ०६६४४०२४४ ९८५११५२९६४ 

८ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं ३२ हे. 

क्वा गुल्ि  

स.प्र.ना. उ श्री होिनाथ पतथी ०६६४४०३३५ ९८५१२५८२१० 

९ कोष िथा लेखा वनयतत्रक कायाालय को.वन. श्री वदवलप विश्र ०६६४४०२०१ ९८५६०४९२०१ 

१० वशक्षा ववकास िथा सितवय इकाई,  वि.वश.अ. श्री नारायण रेग्िी ०६६४४०२०५ ९८५११७२९३१ 

११ विल्ला सरकारी ववकल कायाालय वन.वि.तया श्री केदार अविकारी ०६६४४०१०१ ९८४१७१९५६५ 

१२ विल्ला वनवााचन कायाालय वन.अ. श्री हरी प्रसाद ढकाल ०६६४४०२०८  ९८५६०४९४०८ 
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१४ िालपोि कायाालय िा.पो.अ. श्री ववश्वबतिु रेग्िी ०६६४४०११५ ९८४१५६४३३८ 

१५ विल्ला हुलाक कायाालय .हु. अ. श्री प्रवदपिणी शिाा ०६६४४०२३५ ९८५६०४९२३५ 

१७ नेपाल टेवलकि का.प्र. श्री वङिा ङुटु लािा ०६६४४०१२२ ९८५६०४९९९९ 

२० कारागार कायाालय, िनाङ िेलर श्री  नारायण पतथी ०६६४४०१५७ ९८५६०८९७७७ 

२२ नापी कायाालय का.प्र. श्री आभास िोशी ०६६४४०११७  

२३ खाद्य व्यवस्था िथा व्यापार कम्पनी 

वलविटेड शाखा कायाालय, िनाङ 

शा.प्र. श्री राि पुकार िण्डल ०६६४४०१०३            

९८४१६४२०४९ 

२४ नेपाल ववद्युि प्राविकरण का.प्र. श्री    

२५ अतनपूणा के्षत्र संरक्षण आयोिना का.प्र. श्री लेखनाथ गौिि ०६६४४०२०३ ९८५६०२५१४३ 

३६ विल्ला िावफक प्रहरी कायाालय प्र. ना.नी श्री     

३९ नेपाल बैंक वल. िनाङ  प्रवतिक श्री ववश्विणी पौडेल ०६६४४०१५५ ९८५६०२८७६९ 

४० कृवष ववकास बैंक प्रवतिक श्री केशबराि वाग्ले ०६६४४०१६६ ९८४६०९०७९३ 

९. जिल्लामा जस्थि प्रदेश सरकार अतिगनिका कायानलयका कायानलय प्रमखुको र्ामथर र  सम्पकन  र्म्बर 

क्र.

सं. 

कायाालयको नाि दिाा कायाालय प्रिुखको 

नाि 

कायाालय नम्बर िोबाइल नम्बर 

१  स्वास््य कायाालय खोप 

अविकृि 

बरी आचाया ०६६४४०११९ ९८४६०३१२९९ 

२ िनाङ विल्ला अस्पिाल वन.िे.सु. डा. प्रविभा गौली ०६६४४०१९७ ९८५६०४९११९ 

३ विल्ला आयुवेद स्वास््य केतर के. प्र. श्री रािपुिन ठाकुर ०६६४४०१८१ ९८४९११७५८५ 

४ खानेपानी, िल स्रोि िथा वसंचाई 

ववकास वडवभिन कायाालय 

वड.प्र. श्री ढाकाराि 

आचाया 

०६६४४०२४६ ९८५६०४९२४६ 

५ वडवभिन वन कायाालय, िनाङ वड.व. अ. श्री  ववष्णु प्रसाद 

अविकारी 

०६६४४०१४० ९८५६०४९१४० 
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६ पूवाािार ववकास कायाालय, िनाङ वड.प्र. श्री नववनचतर 

अविकारी 

 ९८५११३१०१७ 

७ घरेलु िथा सा . उ. का. िनाङ उ. अ. श्री  ०६६४४०१०४ ९८५६०४९१०४ 

१०. जिल्ला जस्थि स्थार्ीय िहका प्रमखु उप्रमखुको र्ामथर िथा सम्पकन  र्म्बर: 

क्र.सं. न.पा/ गा.पा प्रिुख/ अध्यक्ष सम्पका  नम्बर उपप्रिुख/ 

उपाध्यक्ष 

सम्पका  नम्बर 

१ नासों गाउाँपावलका श्री चतर घले ९८४९४०८७८१ श्री किल िाया 

गुरुङ 

९७४६०४२८६३ 

२ चािे गाउाँपावलका श्री लोकेतर बहादुर 

घले 

९८५६०४९५३१ 

९८५६०४९२७७ 

श्री िुवनतरिंग 

घले 

९८५६०४९२७६ 

३ िनाङ वङस्याङ 

गाउाँपावलका 

श्री कातछा घले ९८५६०४९१५९ 

९८७०३४६१९४ 

श्री िेङखु गुरुङ ९८२५१११३८४ 

४ नापााभूवि 

गाउाँपावलका 

श्री विङिा वछररङ 

लाि 

९८४३४१३०८३ श्री कोतिो 

िेतिीङ लािा 

९८६९१२३७४३ 

 

 

१०. स्थार्ीय िहका प्रमखु प्रशासकीय अजिकृिको र्ामथर िथा सम्पकन  र्म्बर: 

क्र.सं. स्थानीय िहको नाि दिाा कायाालय प्रिुखको 

नाि 

कायाालय 

नम्बर 

िोवाइल नम्बर 

१ नासों गाउाँपावलका प्र.प्र.अ. श्री शारदा भण्डारी  ९८५६०४९४५० 

२ चािे गाउाँपावलका प्र.प्र.अ. श्री नर बहादुर चतद  ९८५६०४९२७० 

३ िनाङ वङस्याङ गाउाँपावलका प्र.प्र.अ. श्री वदपक ढकाल   ९८५६०४९४६० 

४ नापााभूवि गाउाँपावलका प्र.प्र.अ. श्री रुकिागि उपाध्याय   ९८५६०४९४५७ 

 

 

९. जिल्ला प्रशासर् कायानलयबाि संिाजलि जवजितर् गजिजवजिहरुको प्रजिजर्जिमलूक िजस्वरहरु: 
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समदुाय प्रहरी साझेदारी कायनिमामा प्रमखु जिल्ला अजिकारी श्री जवरण ुलाजमछार् े

प्रमखु जिल्ला अजिकारी ज्य ूमर्ाङ जङस्याङ गाउँपाजलकामा अर्गुमर्को िममा 
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कोवभड-१९ खोप अवभयान 
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प्रकाशक 

रे्पाल सरकार 

गहृ मतरालय 

जिल्ला प्रशासर् कायानलय 

मर्ाङ 
                                                                                         जमजि: २०७७ माघ

आगोलागी जर्यतरणमा प्रमखु जिल्ला अजिकारी 
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