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प्रमुख जिल्ला अजिकारीकभ ाना  

 
 

जिल्लाको समग्र शाजति सरुक्षा एव ंसवु्यव्था कायम र्नकका लाजर जिल्लाज्थि सरुक्षा ज्कायहरु, ्था्ीय िहहरु, 

सरकारी िथा ररैसरकारी कायानकलयहरु, राि्ैजिक दलहरु एव ं ्ारररक समाि लरायि जवजित् सरोकारवाला 

ज्कायको संयोि् र्नक संघीय सरकारको जिल्लाज्थि आजिकाररक प्रजिज्जिको रुपमा ्थाजपि सं्था/कायानकलय 

जिल्ला प्रशास् कायानकलय हो । यस कायानकलयले दजै्क रुपमा ्ारररकिा, राहदा्ी, जवपद ्व्यव्थाप्, सावनकिज्क 

शाजति जवरुद्धको कसरुको ज्यतरण, उपिोक्ता जहि संरक्षण लरायि जवषयरि ऐ्ले प्रत्यायोि् ररे अ्सुारका 

अिनकतयाजयक कायनकको शरुु कारवाही र जक्ाराका साथै जवकास ज्मानकणका कायनकहरुमा समतवय र सहिीकरण आजद 

कायनक र्े रदनकछ ।  
म्ाङ जिल्ला िौरोजलक रुपमा जहमाली जिल्ला हो । यस जिल्लाको उत्तरी क्षेर जि्को ्वशाजसि क्षेर जिव्विसँर 

सीमा िोजिएको छ । िसको कारण यस जिल्लाको सीमाको सरुक्षा िथा सीमा के्षरमा हु्े अतिर-सीमा आपरजिक 

रजिजवजिको ज्यतरण र ज्ररा्ी राख्् ुप्रमखुिम कायनक हो । यसको साथै जिल्लामा सुशास् कायम र्े र जवकास 

ज्मानकणका कायनकमा आवश्यक समतवय र सहिीकरण र्े कायनक पज् जिल्ला प्रशास् कायानकलयको महत्वपणूनक कामको 

रुपमा रहकेो छ । 
यसै सतदिनकमा जिल्ला प्रशास् कायानकलयले सेवाग्राहीका अजिकिम जहिको लाजर सञ्िाल् ररेका कायनकहरुको 

िा्कारी सम्बजतिि पक्षलाई उपलब्ि रराउँदा िथा सरोकारवाला सबैको सिु्ा पाउ्े संविैाज्क हकको 

प्रत्यािजूिको लाजर अिनकवाजषनकक  बलेुजि् प्रकाजशि रररएको छ ।  सिु्ा ्ै शजक्त हो ित्े मातयिालाई आत्मसाि ्रद ै

बलेुजि्को माध्यमबाि हाम्रो रजिजवजिलाई ि्िा समक्ष पयुानकउ्े कायनकमा सहायिा जमल््ेछ ित्े जवश्वास समेि 

जलईएको छ ।  
यस कायानकलयबाि सम्पाद् हुदँ ैआएका दजै्क सेवा प्रवाहका जियाकलाप लरायि अतय जसिन्क शील कायनकहरुका 

सम्बतिमा सरोकारवालालाई ससुजूिि रराउ्े र पषृ्ठपोषण समिे जल्े मखु्य उदशे्य सजहि आ.व. २०७८/७९ को 

कायनकसम्पाद् अव्था उल्लेख ररी वाजषनकक वलेुजि् प्रकाश् रररएको छ । सेवाग्राही एव ंअतय सरोकारवाला व्यजक्त 

िथा ज्कायबाि प्राप्त सझुाव र सल्लाहका आिारमा ई-बलेुजि् प्रकाश्को ज्रतिरिा प्रदा् ररर्े िएकोले 

आवश्यक पषृ्ठ पोषणको लाजर समिे सम्बद्ध पक्षहरुमा सादर अ्रुोि रदनकछु । 

 
                                                                                         रजवतर प्रसाद आिायनक 

प्रमखु जिल्ला अजिकारी
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१. जिल्लाकभ पररचर्:- 

 

 
 

१.१  जिल्लाकभ ऐजतहाजसक पृष्ठाूजम:  

रण्िकी प्रदशेमा प्े म्ाङ जिल्ला जहमाल पारीको जिल्लाको ्ामले पररजिि जिल्ला हो। कूल क्षेरफल 

२२४६ बरनक जक.मी. ओरिेको यस जिल्लाको जसमा्ा पवूनकमा रोरखा र लमिङु, पजिममा मु् िाङ र म्याग्दी, 

दजक्षणमा का्की र लमिङु िथा उत्तरमा जि्को ्वशाजसि के्षर जिब्वि पदनकछ। जिल्लाको िौरोजलक 

जवकििाको साथसाथै अत्यतिै लोि लाग्दो जवषशेिाहरुको समिे यो जिल्ला िररपणूनक छ। प्राकृजिक छिा िथा 

्वतदयनकिाले िररपणूनक जहमालको काखमा अवज्थि यस जिल्लामा यहाँको सतुदरिाको बया् रदानक अजि ्ै 

म्मोहक दृष्यहरु, अग्ला जिराला पहािहरु र उच्ि जहमश्रखृलाहरु पदनकछ्। यो जिल्ला लाखौं ्वदशेी िथा 

जवदशेी पयनकिकको रतिव्य मारनक, बहुमलू्य िजिबिुी, अपार ब् सम्पदा, अथाह िलस्रोिको ि्ी, िजैवक 

जवजवििाले िरीपणूनक जवश्वको सवानकजिक अग्लो ्था्मा िएको रहकेो जिजलिो िाल िथा असंख्य कुण्ि एव ंस-

सा्ा िालहरुको बेिोि संरम िएको िथा आम्दा्ीको जहसाबले ५(पािौं) ्था्मा रहकेो र अझ ै िेरै 

संिाव्ा बोकेको पयनकिकीय जिल्ला हो म्ाङ।  
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१.२. ाौगभजलक जथिती  

o क्षेरफल : २२४६ वरनक जकलोजमिर 

o अक्षांश : २८०
 २७‘ दजेख २८

०
५४‘ उत्तरसम्म 

o दशेातिर: ८३०
४७‘ दजेख ८४

०
३४‘ पवुनकसम्म 

o उिाई: समरु सिहको  १६८० जमिरदजेख ८१६३ जमिरसम्म 

१.३. जसमाना 

o जिल्ला सदरमकुाम : िाम ेराउँपाजलकाज्थि कोिो बिारदजेख मािासम्म 

o पवूनक : रोरखा र लमिङु जिल्ला 

o पजिम: मु् िाङ र म्याग्दी जिल्ला  

o उत्तर: जि् (जिव्वि) 

o दजक्षण: का्की र लमिङु जिल्ला  

१.४. रािनैजतक जवाािन 

o ज्बानकि् क्षेर: संघीय ज्वानकि् के्षर – १ र 

o प्रदशे ज्वानकि् क्षेर – २ रहकेो छ। प्रदशे सिा ज्वानकि् क्षेर १ अतिरनकि िाम ेर ्ासों राउँपाजलका िथा 

प्रदशे सिा ज्वानकि् क्षेर २ अतिररि म्ाङ जङ्याङ र ्ापानकिजूम रा.पा.। 

o  िम्मा ्था्ीय िह संख्या: ४ र िम्मा विा संख्या:- २८ रहकेो । 

o ्ररपाजलका: – ्िएको । 

o राउँपाजलका – ४ ( ्ासों रा.पा., िाम ेरा.पा., म्ाङ जङ्याङ रा.पा. र ्ापानकिजूम रा.पा.)  

१.४.१. थिानीर् तहहरुकभ जववरण 

जस.नं. गाउँपाजलकाकभ नाम 
वडा 

सखं्र्ा 
समाजहत ाएका साजवक गा.जव.स./न.पा.           केन्द्र 

१.     ्ासों राउँपाजलका  ९ िारापा्ी, थोिे र िािै बररछाप ररी साजवकका 

३ रा.जव.स.  

 ्ासों राउँपाजलका 
 विा ्.ं -३  िारापा्ी  

२. िामे राउँपाजलका ५ साजवकको िामे रा.जव.स.  िामे राउँपाजलका 
 विा ्.ं- ४  िाम े

३. ्ापानकिजूम राउँपाजलका ४  ्ार र फु ररी साजवकका २ रा.जव.स. ्ापानकिमूी राउँपाजलका विा 

्ं. ३ च्याखु ँ
४. म्ाङ जङ्याङ 

राउँपाजलका 

९ जपसाङ, घ्यारु, ङावल, भ्राका, म्ाङ, िंकी 

म्ाङ र खाङसार ररी साजवकका ७ रा.जव.स. 

म्ाङ जङ्याङ रा.पा. विा 

्ं.-४ हुम्िे 
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२. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् मनाङकभ मुख्र् कार्ाहरु 

यस कायानकलयको प्रमखु कायनक जिल्लामा शाजति सरुक्षा र सवु्यव्था कायम ररी ि्िाको िीउ ि् र ्वितरिाको 

संरक्षण र्ुनक रहकेो छ । जिल्लामा शाजति सरुक्षा कायम रराउ्े र जिल्लाको प्रशास् सञ्िाल् साथै जिल्लाका अतय 

कायानकलय िथा ्था्ीय िहसँर ज्रतिर सम्पकनक का साथ ै आवश्यक सहकाररिा, सहअज्ित्व िथा समतवयको 

जसद्धातिको आिारमा सावनकिज्क सेवा प्रवाह िथा जवकास ज्मानकण कायनकको प्रिावकाररिा र रणु्िररयिा बजृद्ध र्ुनक ्ै 

यस कायानकलयको प्रमखु ध्येय रह्े छ । साथै जिल्ला प्रशास् कायानकलय म्ाङका प्रमखु कायनकहरु िपजशल बमोजिम 

रहकेा छ् ्। 
 

क. शाजन्द्त सुरक्षा सम्बन्द्िी कार्ा 

o जिल्लामा शाजति सरुक्षा सवु्यव्था कायम र्े  रराउ्े । 

o शाजति सरुक्षा कायमका लाजर सरुक्षा ज्कायहरुको पररिाल् र्े । 

o जवजित् आपराजिक समहु र रजिजवजिहरु उपर ज्ररा्ी राखी य्िा जियाकलापहरु हु् ्जद्े । 

o जवजित् जवपद,् दघुनकि्ा, अपरािबाि हु्े क्षजिलाई तयू् ीकरण र्नक सबै सरुक्षा ज्कायहरुको समतवयात्मक 

पररिाल् र्े रराउ्े । 

o लजक्षि समदुायमा जवजित् जकजसमका ि्िेि्ा र अपराि तयू् ीकरणका जवषयमा सिेि्ामलूक कायनकिम 

सञ्िाल् र्े । 

o जिल्लामा शाजति सरुक्षा कायम र्नक ्था्ीय िह, ्ारररक समाि र सरोकालवालासर ँसहकायनक एव ंसमतवय 
र्े । 

ख. थिानीर् प्रशासन सम्बन्द्िी कार्ा 

o हािहजियार इिािि, ्ामसारी, ्जवकरण र ह्िातिरण सम्बतिी कायनक र्े । 

o जवष्फोिक पदाथनक प्रयोरको इिािि, ्जवकरण िथा ज्यम् र्े । 

o सावनकिज्क सम्पजत्तको अजिलेख, संरक्षण िथा व्यव्थाप् र्े । 

o ्ाम थर, उमरे आजद लरायिका जववरण फरक परेमा व्यहोरा एजक् ररी  प्रमाजणि र्े । 

o ्ावालक पररियपर िारी र्े । 

o पाररवाररक पेतस्, शपथ-पर र रहल-पहल सम्बतिी जवजित् जसफाररश र्े । 

o दजलि, आजदवासी ि्िािी आजद जसफाररस प्रमाजणि र्े । 

o पाररवाररक जववरण िथा ्ािा प्रमाजणि जसफाररश प्रमाजणि र्े । 

o संघ सं्था दिानक, ्वीकरण, जविा् संशोि्, शाखा खोल््े अ्मुजि िथा ज्यम् र्े । 

o परपजरका िथा छापाखा्ा दिानक आजद । 

o िग्रा अजिग्रहण र मआुब्िा ज्िानकरण सम्बतिी कायनक र्े । 
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ग. नागररकता र राहदानी सम्बन्द्िी कार्ा 

o बंशि, बैबाजहक अजंरकृि ्ारररकिा िारी र्े । 

o ्ारररकिाको प्रमाणपरको प्रजिजलजप िारी र्े । 

o जवद्यिुीय राहदा्ी जववरण संकल्/इ्रोलमतेि, जवद्यिुीय राहदा्ी जविरण । 

घ. अिान्द्र्ाजर्क कार्ा 

o सावनकिज्क शाजति जवरुद्धको कसरुको शरुु कारवाही र जक्ारा र्े । 

o जवशेष ऐ्हरुबाि प्रमखु जिल्ला अजिकारीलाई प्रत्यायोजिि अजिकार बमोजिमका मदु्धाहरुको कारवाही र 

जक्ारा र्े । 

o अजख्ियार दरुुपयोर अ्सुतिा्, हलेो सरकार, हलेो मखु्यमतरी आजदबाि प्राप्त ठािो उिरुी िथा रु् ासाहरु 

सम्बतिमा आवश्यकिा अ्सुार छा्जव् ररी कारवाहीको लाजर सम्बजतिि ज्कायमा पठाउ्े । 

o जिल्लाज्थि कायानकलयहरुमा सशुास् कायम रराउ् ज्यजमि सम्पकनक  र समतवय र्े रराउ्े । 

ङ. बिार अनुगमन र उपाभक्ता जहत सम्बन्द्िी कार्ा 

o दजै्क उपिोग्य व्ि ुिथा सेवाको सहि आपजूिनक, पह िँ िथा रणु्िर सजु्जिि र्नकका लाजर बिार अ्रुम् 

िथा ज्यम् र्े । 

o उपिोक्ता जहि संरक्षणको लाजर कायनक र्े । 

च. जवपद व्र्वथिापन सम्बन्द्िी कार्ा 

o जिल्ला जवपद ्व्यव्थाप् सजमजिको बैठक सञ्िाल् िथा व्यव्थाप् र्े । 

o जवपद ् िोजखम तयजू्करण ् िथा व्यव्थाप्का लाजर जवपद ् पवूनकियारी िथा प्रजिकायनक योि्ा ििुनकमा िथा 

कायानकतवय् र्े रराउ्े । 

o म्सु् ितय जवपद ्पवूनकियारी िथा प्रजिकायनक कायनकयोि्ा ििुनकमा िथा कायानकतवय् र्े, रराउ्े ।  

o जवपदबाि िएको क्षजिको जववरण संकल् िथा जवपद ्पीजििहरुलाई राहि जविरण र्े । 

छ. राजष्िर् पररचर्पत्र सम्बन्द्िी कार्ा 

o कायानकलयमा जवजित् कामको लाजर आउ्े सेवाग्राहीहरुलाई राजष्िय पररियपरको महत्वको बारेमा िा्कारी 

रराउ्े । 

o राजष्िय पररियपर िारी र्नकको लाजर जववरण संकल्, दिानक र व्यव्थाप् र्े । 

o राजष्िय पररियपरको जविरण र्े ।  
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ि. जवजवि कार्ा 

o अजख्ियार दरुुपयोर अ्ुसतिा् आयोर, हलेो सरकार लरायि ज्यम्कारी ज्काय िथा अतय जवजित् 

व्यजक्तहरुबाि प्राप्त हु्े उिरुी िथा रु् ासाहरु उपर सरुु छा्जव् ररी आवश्यक कारवाही र्े । 

o जवकास जियाकलापहरु सहि रुपमा सञ्िाल् र्नक सबै सरोकारवाला ज्कायहरुसँर समतवय र सहिीकरण 

र्े । 

o सावनकिज्क सेवा प्रवाह, प्राकृजिक स्रोिको सदपुयोर िथा अतय जवषयमा जवजित् जिल्लाज्थि कायानकलयहरु र 

्था्ीय िहहरुसँर समतवय र्े । 

o जिल्लाज्थि सावनकिज्क सेवा प्रवाह र्े जवजित् ज्काय िथा अजिकारीहरुबाि प्रवाह िैरहकेो सेवा प्रवाहको 

ज्यम् र अु्रम् र्े । 

o ्ेपाल सरकार, रहृ मतरालय, प्रदशे सरकार िथा सम्बजतिि अतय ज्कायबाि मार हु्े जववरण पठाउ्े आजद। 

o अतय कु्ै सरकारी कायानकलयलाई प्रष्ट ्िोजकएका िपैरी आउ्े कायनकहरु र्े । 
 

३. सम्पादन गरेकभ कामकभ जववरण 
 

जिल्ला प्रशास् कायानकलय, म्ाङले ज्यजमि रुपमा संिाल् र्े सेवा प्रवाहका जियाकलापहरुका अजिररक्त सेवा 

प्रवाह एव ं जवकास व्यव्थाप्मा सकरात्मक योरदा् पयुानकउ्े ढंरले जवजवि रजिजवजिहरुको सरुुवािको ्ेितृ्व समेि 

ररेको छ । राज्य प्रणालीका जवजित् अवयवहरुको पु् संरि्ा पजछ संघीयिा कायानकतवय्को प्रजियामा रहकेो यस 

महत्वपूणनक घिीमा राि्ीजिक पररविनक्लाई सं्थारि र्नक िथा ि्अपेक्षा अ्रुुप आ््ा जियाकलापहरुलाई जछिो, 

छररिो एव ंरणु्िरीय िलु्याई िमूण्िलीकृि जवश्वमा ्ेपालको सावनकिज्क प्रशास्लाई प्रजि्पिी िलु्याउ् हाम्रा सोि, 

व्यवहार एव ं कायनकशलैीमा समिे सोही मिुाजवकको पररविनक्को आवश्यकिा रहतछ । यस अथनकमा जिल्ला प्रशास् 

कायानकलय, म्ाङले ्वी्िा एव ंजसिन्क ात्मकिाको प्रवद्धनक्का ज्जमत्त केही महत्वपूणनक कामको सरुुवाि समिे ररेको छ । 

कायानकलयद्धारा प्रजिवदे् अवजिमा संिाजलि ज्यजमि जियाकलापहरुका प्रजिज्जिमलूक सिू्ा िथा िा्कारीहरु 

ज्म््ा्सुारका रहकेा छ् :- 
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जिल्ला प्रशास् कायानकलय म्ाङबाि आ.व. २०७८/७९ को साउ्दजेख असार मसातिसम्म सम्पाजदि कायनकको संजक्षप्त जववरण 

यस कायानकलयबाि सम्पाजदि कायनकको प्ररजि जववरण 

थिानीर् प्रशासन शाखा 

क्र.स ं सम्पादन गरेकभ काम 

कामकभ पररमाण 

कैजिर्त 
पजहलभ 

अिावाजषाक 

आ.व. ०७८।७९ 

दभस्रभ अिावाजषाक 

आ.व. ०७८।७९ 

र्स आ.व. ०७८।७९ कभ कुल 

िम्मा 

१ ्ावालक पररिय पर ५ ५ १०   

२ 

कु्ै व्यहोरा प्रमाजणि (्ाम थर एउिै, 

पाररवाररक, ि्िाजि जसफाररस, पतेस् 

जसफाररस ) 

१३ १० २३ 

  

३ हाि हजियार इिािि ० ० ०   

४ हाि हजियार ्ामसारी १८ १ १९   

५ हाि हजियार ्जवकरण १६ ३१ ४७   

६ हाि हजियार इिािि खारेि १ ० १   

७ सीमा पास उपलब्ि रराउ् े ० ० ०   

८ सीमा पास ्वीकरण ० ० ०   

९ जवष्फोिक पदाथनक (्यिु म्या्) अ्मुजि ० ० ०   

१० जवष्फोिक पदाथनक अ्मुजि ्जवकरण ० ३ ३   

१२ ठािो उिरुी दिानक २ ३ ५   

१३ ठािो उिरुी फर्छ्यौि २ ३ ५   

१४ कायानकलय छि्के १२ २ १४   

१५ जिल्ला सरुक्षा सजमजिको बैठक २० २२ ४२   

१६ Dccmc-ops बैठक ५ २ ७   

१७ कमनकिारी बैठक ६ ६ १२   

१८ कायानकलय प्रमखु बैठक ८ ८ १६   

१९ जवपद ्व्यव्थाप् सजमजि बैठक ३ ३ ६   

२० 
जवजवि बैठक (मआुब्िा, समतवय बैठक 

लरायि) 
३ ४ ७ 

  

२१ अतिर जिल्ला सरुक्षा समतवय बैठक १ २ ३ 
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२२ 
्था्ीय िह सद्य ज्वानकि् सरुक्षा 

समतवय बैठक 
० १३ १३ 

 

२३ जिल्ला ज्वानकि् सेलको बैठक ० १७ १७ 
 

२४ 

रहृ मतरालय, अतय मतरालय एवं जवजित् 

ज्कायमा परिार रररएको हालसम्म 

िला्ी रररएको परसंख्या 

२२३ ३९२ ६१५ 

  

२२ सिू्ा प्रकाश् ७ ८ १५   

मुद्दा शाखा 

क्र.स ं सम्पादन गरेकभ काम 

कामकभ पररमाण 

कैजिर्त आ.व. २०७८/०७९ कभ श्रावण १ देजख असार 

मसान्द्तसम्म 

१ मदु्दादिानक १   

२ मदु्दाको अजतिम जक्ारा 

२ अजघल्लो आ.व.बाि जिम्मेवारी 

सरी आएका २ विा अिर 

व्यवहार मदु्दाको फैसला िएको। 

३ सं्था दिानक १   

४ सं्था ्जवकरण १७   

५ सं्थाको जविा् संशोि् 
०   

नागररकता तिा प्रजतजलजप शाखा 

क्र.स ं सम्पादन गरेकभ काम 

कामकभ पररमाण 

आ.व. ०७८/७९ कभ श्रावण १ देखी २०७९ असार मसान्द्त सम्म 

मजहला पुरुष िम्मा 

१ वंशिको ्ािाले ्ारररकिा जविरण १०१ ९० १९१ 

३ बैबाजहक अजंरकृि ्ारररकिा जविरण ० ० ० 

४ ्ारररकिा  प्रजिजलजप जविरण ८१ ८६ १६७ 
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राहदानी शाखा 

क्र.स ं सम्पादन गरेकभ काम 

कामकभ  पररमाण 

२०७८ साल साउन १ देखी २०७९ असार मसान्द्त सम्मा 

िम्मा 

१ राहदा्ी फाराम संकल् १४  MRP 

२ राहदा्ी जविरण (जि.प्रशा.का.बाि) 

१४  MRP 

२८ ई- पासपोिनक (जिल्ला प्रशास् कायानकलय म्ाङमा जवद्यजुिय राहदा्ी सेवा ०७९ असार १ 

दखेी सरूु) 

३ 
रुि राहदा्ी जविरणका लाजर राहदा्ी 

जविारमा जसफाररस 
६४ 

४ 
जवद्यजुिय राहदा्ीका लाजर जववरण 

संकल्/ इतिोलमेति र भ्याजलिेस् 
५२ (जिल्ला प्रशास् कायानकलय म्ाङमा जवद्यजुिय राहदा्ी सेवा ०७९ असार १ दखेी सरूु) 

लेखा    शाखा 

ि.सं. जववरण 

कामकभपररमाण कैजिर्त 

अजघल्लभ आ.व. ०७७।७८ 
र्स आ.व. २०७८/७९ कभ श्रावण १ देखी 

०७९ असार मसान्द्त सम्म 
 

राि्व संकल् िफनक  
 

२ हािहजियारको इिाििपर द्िुर २५,३२५ ३,७३,८५०।००    

३ अतय प्रशासज्क सेवा शलु्क १२०० ३५,०००।००    

४ प्रशासज्क दण्ि िररवा्ा १२५० ०।००    

५ तयाजयकदण्ि , िररवा्ा र िफि ० ०।००    

६ परीक्षा द्िरु ११०० ८००।००    

७ िरौिी सदर ्याहा ० ४,०००।०० कैजफयि  

८ बेरुि ु २९,५५९ २०,०००।००   

९ राहदा्ी  द्िुर १,००,००० ३,७०,०००।००   

िम्मा १,९४,०३४।०० ८,१८,७७५।००   
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कार्ाालर्कभ खचा सम्बन्द्िी जववरण 

क्र.स ं बिेि जशषाक 

आ.व. २०७८/२०७९ कैजिर्त 

बिेि खचा प्रजतशत 
 

१ िालु   खिनक १,३६,३३,०००।०० ९३,२१,७३१।१६ ६८.३७ 
 

२ पुँिीरि   खिनक १,५१,३०,०००।०० १,३७,२६,७१८।०० ९०.७२  

३ राजष्िय पररियपर िफनक  ८,५५,०००।०० ७,७५,४४०।०० ९०.६९ 
 

जवपद् प्रााजवतला  राहत जवतरण 

क्र.स ं जववरण 

आ. व २०७८/०७९ मा कामकभ    पररमाण 

कैजिर्त गण्डकी प्रदेश 

सरकारबाि प्राप्त 

सघंीर् सरकार 

NDRRMA 

बाि प्राप्त 

कुल िम्मा 

१ 

म्सु् ितय जवपदक्ा कारण पणूनकरुपमा 

क्षजि िएका ज्िी आवास पु् ज्नकमाण 

अ्दुा् राहि जविरण रु. 

१,२२,००,०००।०० ३३,७५,०००।०० १,५५,७५,०००।०० 

  

२ राहि जविरण रररएको घरिरुी संख्या ६१ ४५ - 
  

३ 

जवपदक्ा कारण मतृ्य ूिएकाको 

पररवारलाई राहि जविरण (्ासों -४ 

म्ाङमा जहमपजहरोमा परी मतृ्य ूिएकाको 

पररवारलाई) 

- २,००,०००।०० २,००,०००।०० 

 

राजष्िर् पररचर्पत्र दताा थिेशन 

क्र.स ं सम्पादन गरेकभ काम 

कामकभ पररमाण 

२०७८ श्रावण १ देजख २०७९ असार मसान्द्तसम्म 

मजहला पुरुष िम्मा 

१ राजष्िय पररियपर जववरण संकल् १८६ १८१ ३६७ 
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कायानकलयद्वारा सम्पाजदि माजथ उल्लेजखि ज्यजमि कायनकिमहरूको अजिररक्त जिल्ला प्रशास् कायानकलय म्ाङद्वारा 

सम्पाजदि केही प्रजिज्जिमलूक कायनकहरू ज्म््ा्सुारका रहकेा छ्:- 

३.१ प्रमुख जिल्ला अजिकारीबाि जिल्लाका सुरक्षा जनकार्कभ अनुगमन तिा जनरीक्षण सम्पन्द्न 

प्रमखु जिल्ला अजिकारी रजवतर प्रसाद आिायनकबाि आ.व. २०७८/७९ मा जिल्ला प्रहरी कायानकलय, म्ाङ िथा जिल्ला 

प्रहरी कायानकलय मािहिका प्रहरी िौकीहरु र शसस्त्र प्रहरी बल ्ेपाल ्ं. ३२ रलु्म हके्वा िाम ेम्ाङको अ्रुम् िथा 

ज्रीक्षण सम्पत् ियो ।  उक्त अ्रुम्को िममा प्रमखु जिल्ला अजिकारीबाि कायानकलयको समग्र, िौजिक पक्ष, 

मा्वीय पक्ष, संिार पक्ष, िौजिक उपलव्िी प्राजप्त र सेवा प्रवाहको अव्था लरायि समग्र प्रणाली, मदु्धा व्यव्थाप्, 

रु् ासो व्यव्थाप् लरायिका जवषय व्िहुरुका बारेमा िा्कारी जलई प्रहरी ि्शजक्तलाई ि्िाको िीउ ि् रक्षाको 

लाजर ज््पक्ष ढंरबाि उच्ि म्ोवलकासाथ काम र्नक ज्देश् समिे जद्िुएको जथयो ।  

जिल्लाको उत्तरी िरेमा रहकेो ्ापानकिजूम राउँपाजलकाको मेिा र च्याख ुर म्ाङ जङ्याङ राउँपाजलकाको हुम्िेमा रहकेो 

्ेपाल प्रहरीको सरुक्षा इकाईमा कायनकरि प्रहरी कमनकिारीको लाजर जहमाली यजू्फमनक व्यव्था हु् साथै रास् समायो् र्नक 

म्ाजसव दजेखएकोले अ्रुम् लरिै प्रजिया अ्ुसार िालकु ज्कायमा प्रजिवदे् एवम ्परािार र अ्रुोि रररएको 

जथयो । 

साथै जवजित् कायनकिमका अवशरमा ्ेपाली से्ाको रलु्ममा समिे ्थलरि रुपमा जवजवि रजिजवजिमा सररक िई 

सकल दिानकसंर घलुजमल िथा हौसला प्रदा् र्े साथै म्ोवल बढाउ्े रजिजवजिमा प्रमखु जिल्ला अजिकारी सररक हु्ु 

िई जिल्लाज्थि समग्र सरुक्षा ज्कायको ऐक्यबद्ध रुपमा समुिरु सम्बति कायम रद ै्ेितृ्व र पररिाल् र्ुनक िएको । 

३.२  दैजनक प्रगजत जववरण प्रकाशन सम्बन्द्िमा 

सवनकसािारण ि्िालाई ससुजूिि रराउ्े मखू्य उदे्धश्यका साथ यही २०७८/७९ आजथनकक वषनकदजेख जिल्ला प्रशास् 

कायानकलय म्ाङको जवजित् शाखाबाि सम्पाद् हु्े कायनकको जववरण िथा प्रमखु जिल्ला अजिकारीको ्ेितृ्वमा िएका 

दजै्क रजिजवजिहरु प्रत्येक जद् सामाजिक संिाल माफनक ि सावनकिज्क र्े व्यव्था जमलाइएको छ । यस कायनकमाफनक ि 

जिल्ला प्रशास् कायानकलय, म्ाङले सम्पाद् र्े  कायनकहरुमा थप पारदजशनकिा कायम हु्े जवश्वास जलइएको छ ।  

प्रत्येक जद् कायानकलय समय आरम्ि हु्पुवूनक जिल्ला प्रशास् कायानकलयमा राजष्िय रा् बिाउ्े र सो बखिमा प्रमखु 

जिल्ला अजिकारी सजहि जिल्ला प्रशास् कायानकलयमा उपज्थि सबै कमनकिारीहरु सररक हु्े अभ्यासको थाल्ी 

रररएको छ ।  

३.३  प्रमुख जिल्ला अजिकारीबाि कारागार कार्ाालर् मनाङकभ अनुगमन 

आ.व. ०७८/७९ मा प्रमखु जिल्ला अजिकारी श्री रजवतर आिायनकको ्ेितृ्वमा जिल्ला सरुक्षा सजमजिका 

पदाजिकारीहरुबाि िार पिक कारारार कायानकलयको अ्रुम् िथा ज्रीक्षण सम्पत् ियो । सो अवसरमा प्रमखु जिल्ला  
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अजिकारीले कारारार कायानकलय म्ाङको समग्र, िौजिक पक्ष, मा्वीय पक्ष, कैदी बतदीको अव्था र सरुक्षा 

व्यव्थाप् लरायिका जवषयव्िहुरुका बारेमा िा्कारी जलई कैदी िथा थु् वुा बतदीहरुसंर छलफल िथा अतिजिनक या 

र्ुनक िएको जथयो । साथै कारारार कायानकलय म्ाङको ्वज्जमनकि िव् अिरुो र सिुार र्ुनकप्े पक्षको पिक-पिक 

ज्रीक्षण अ्रुम् ररी सम्बजतिि ज्मानकण व्यवसायी र ज्मानकण कायनकको अ्रुम् र्े संघीय आयोि्ा कायानकतवय् 

ईकाई का्कीलाई सोको सिुारका लाजर कारारार कायानकलय माफनक ि आवश्यक कायनक अरािी बढाउ् र िालकु कारारार 

व्यव्थाप् जविारसंर आवश्यक समतवय िथा प्रजिवदे् र्नक समिे ज्दशे् समिे िएको। 

३.४  प्रमुख जिल्ला अजिकारीबाि जहमपात तिा अत्र्ाजिक जचसभबाि अजतजवपन्द्न नागररकला  न्द्र्ानभ 

कपडा जवतरण 

आ.व. ०७८/७९  मा  प्रमखु जिल्ला अजिकारी रजवतर आिायनकको ्ेितृ्वमा जिल्ला सरुक्षा सजमजिका सद्यहरु 

सजहिको िोलीले िारविै राउँपाजलकासंर िीसो प्रिाजविहरुको जववरण मार ररी िाम ेराउँपाजलका र म्ाङ जङ्याङ 

राउँपाजलका जिरका अजि जवपत् ्ारररकहरुलाई जहमपाि िथा अत्याजिक जिसोबाि बिाउ्का लाजर तया्ो कपिा 

(ज्याकेि) जविरण िथा संजक्षप्त अतिजकनक या समिे सम्पत् िएको जथयो ।  

३.५  माननीर् गृह मन्द्त्रीज्रू्कभ मनाङ जिल्लामा जवपद् पश्चातकभ अनुगमन जनरीक्षण 

आ.व. ०७८/७९  मा प्रमखु जिल्ला अजिकारी श्री रजवतर आिायनकज्य ूजिल्ला प्रशास् कायानकलयमा हाजिर िए पिाि 

प्रमखु जिल्ला अजिकारीको पहलमा मा््ीय रहृ मतरी श्री बालकृष्ण खाँिज्यबूाि रि वषनकको बाढी पजहरोका कारण 

म्ाङ जिल्लामा िएको जवपदक्ो क्षजि र पु् ज्नकमानकण िथा जवपद ्प्रिाजविहरुको ज्िी घर पु् ज्मानकण एवम ्पु् ्थानकप्ाका 

साथै जवपद िोजखम तयजू्करणका लाजर आरामी जद्मा िाल््पु्े कदमको बारेमा समिे जिल्लाको सदरमकुा िामे 

िथा ्ासों राउँपाजलकाको िाल के्षरको ्थलरि अ्ुरम् िथा ज्ररक्षण  िथा अतिजिनक या सम्पत् ियो।  

३.६ प्रमुख जिल्ला अजिकारीकभ पहलमा राजष्िर् र्भिना आर्भगका माननीर् उपायकर्क्ष र प्रदेश नीजत तिा 

र्भिना आर्भगका माननीर् उपायकर्क्षज्रू्कभ भ्रमण 

राजष्िय योि्ा आयोरका मा््ीय उपाध्यक्ष िा श्री जवश्व्ाथ पौिेल िथा रण्िकी प्रदशेबाि ्ीजि िथा योि्ा 

आयोरबाि मा््ीय उपाध्यक्ष िा श्री रघरुाि का्ले सजहिको िोलीले म्ाङको जवकास अव्था जवपदबाि िएको 

क्षजि िथा पु् ज्मानकण र आरामी जद्मा म्ाङको पवूानकिार िथा जवकासको लाजर िाल््पु्े कदमका वारेमा ्थलरि 

अवलोक् एवम ्भ्रमण ररी जवपद ् प्रिाजवि िथा ्था्ीय ि्समदुायका साथै प्रमखु जिल्ला अजिकारी श्री रजवतर 

आिायनक लरायि जिल्लाज्थि सरकारी कायानकलय िथा सावनकिज्क ज्कायका प्रमखुहरुसंर ििेघाि छलफल िथा 

अतिरजिया र्ुनकको साथै ज्देश् समेि जद्िुएको जथयो । सदरमकुाम िामे, म्ाङ जङ्याङ राउँपाजलका र त्यहाँज्थि 

जमलेरेपा रफुा लरायिका ्लहरुको अवलोक् साथै बाढी पजहरो प्रिाजवि िल्लो जपसाङ, लोकजप्रय ्कूल अराजि, 

िाम ेबिार पलुपारी, ्याँ बिार, कोिो, था्िोक, जिमाङ, दा्ाक्य,ू थोि,े िारापा्ी, खोरो िथा िालराउँ लराएिका 

ठाउँको ्थलरि भ्रमण ररी ित्काल िोजखम तयजू्करण िथा पु् ज्रमाणका काम थाल्ी र्नक र आव्यक बििे  
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व्य्थाप् र्े प्रजिवद्धिा ब्यक्त र्ुनकिएको जथयो । यसबाि जिल्लामा कायनकरि कमनकिारीलाई जवपि िोजखम तयजू्करण 

िथा जवकास ज्मानकणका साथै सावनकिज्क सेवा प्रवाहमा हौसला उत्प्रेरणा प्राप्त िएको जथयो । 

३.७ लौंजगक जहसंा जवरुद्धकभ १६ जदने अजार्ानकभ सन्द्दाामा जवजवि कार्ाक्रम तिा अन्द्तजक्रा र्ा   

प्रमखु जिल्ला अजिकारी रजवतर आिायनकको अध्यक्षिामा यस आ.व.मा ५ लौंजरक जहसंा जवरुद्धको १६ जद्े 

अजिया्को अवसरमा जिल्ला प्रशास् कायानकलयमा आयोजिि अतिजिनक या कायनकिम, ि्िेि्ा मलुक सिू्ा िथा 

सतदशे प्रवाह साथै जिल्ला प्रशास् कायानकलय, म्ाङ पररशरमा मै् बत्ती प्रज्वल् ररी समाप् रररएको जथयो । 

३.८  उपाभक्ता अजिकारकभ जहतका लाजग बिार अनुगमन 

यस आ.व. ०७८/७९  मा उपिोक्ताको हक जहिको संरक्षणका लाजर प्रमखु जिल्ला अजिकारीको ्ेितृ्वमा उद्योर 

बाजणज्य संघका पदाजिकारी म्ाङ जिल्लाज्थि रहरे काम ररेका उपिोक्ता हकजहिमा कायनकरि संघसं्थाका 

पदाजिकारी िथा कायानकलयका कायानकलय प्रमखुहरु समिेको उपज्थिमा वहृि छलफल िथा अतिजिनक या कायनकिम 

आयोि्ा ररी सिेि्ा अजिवजृद्ध र्े िथा उपिोक्ता अजिकार र हाम्रो दाजयत्व जवषयमा छलफल कायनकिम सम्पत्  

िएको जथयो । साथै सहायक प्रमखु जिल्ला अजिकारीको ्ेितृ्वमा जिल्ला सदरमकुामज्थि िाम ेबिार के्षरमा दईु 

पिक र कायानकलयको प्रजिज्जित्वमा सरोकारवाला ज्काय समिेको संलग््िामा थप दईु पिक ररी िम्मा िार पिक 

बिार अ्रुम् रररएको जथयो ।  

३.९  मनाङ जङथर्ाङ गाउँपाजलकामा नवजनवााजचत हुनु ाएका िनप्रजतजनजि तिा वडा तहसम्म कार्ारत 

कमाचारीहरुला  थिानीर्तहबाि प्रवाह हुने सेवा तिा सुशासन सम्बन्द्िमा अजामुखीकरण ताजलम  

म्ाङ जङ्याङ राउँपाजलकामा ्था्ीय िहको ज्वानकि् यही वशैाखमा सम्पत् िए पिाि ्वज्वानकजिि ि्प्रजिज्जि 

िथा राउँपाजलका र राउँपाजलका जिरका विा कायानकलयमा कायनकरि कमनकिारीहरुलाई २ जदवसीय क्षमिा जवकास िथा 

अजिमखूीकरण िालीम प्रदा् रररएको जथयो । यसमा राउँपाजलका र विा कायानकलयबाि प्रवाह हु्े सेवा प्रवाह सरल र 

सहि रुपमा प्रवाह होस ित्े मलूध्येयकासाथ ्थलरि रुपमा राउँपाजलकाको केतर हुम्िेमा रई प्रमखु जिल्ला 

अजिकारीको ्ेितृ्वमा जिल्लाका सरुक्षा ज्काय प्रमखु सजहिको सहिाजरिामा ्ारररकिा, सामाजिक सरुक्षा, 

लारपूदाथनक दवुशे् ज्यतरण िथा रोकथाम र समग्र सशुास्का जवषयमा अजिमखूीकरण कायनकिम जमजि २०७९ िेठ 

मजह्ामा सम्पत् िएको जथयो। कायनकिममा विाध्यक्षको काम किनकव्य र अजिकार िथा ्ारररकिाको प्रमाण पर 

उपलव्ि रराउ् लराएि विाध्यक्षबाि हु्े जसफाररस र त्यसको अजिलेजखकरण िथा सोको व्यव्थाप् र सरुक्षा, 

सिू्ा प्रजवजिको उपयोर िथा जवपद ् िोजखम तयजू्करण िथा व्यव्थाप्मा राउँपाजलकाको िजूमका र दाजयत्व 

लरायि जवषय व्िहुरु समावेश ररी समजेिएको जथयो । 

३.१० अपाङ्गतामैत्री कार्ाालर् र सेवाग्राही प्रजतक्षालर् जनमााण 

आ.व. ०७८/७९ मा  जिल्ला प्रशास् कायानकलयमा सेवा जल् आउ्े अपाङ्रिा िएका व्यजक्तहरुलाई सावनकिज्क सेवा 

उपिोर र्नक सहि िलु्याउ्का लाजर र लजक्षि वरनकका ्ारररकहरुलाई सजुविा उपयोर र्नक सहयोर परुोस ्ित्े  
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उदशे्यकासाथ जिल्ला प्रशास् कायानकलयमा यानकम्प ज्मानकण ररी अपाङ्रिा मरैी ब्ाईएको जथयो । साथै सावनकिज्क सेवा 

जल् आउ्े सेवा ग्राहीहरुलाई बषानक, जहउँको समयमा पज् सेवा जल् आउँदा सहि बािावरण ब्ाउ्े उदशे्यका साथ 

सेवाग्राही प्रजिक्षालय ज्मानकण ररी प्रयोरमा ल्याईएको छ ।  

३.११  जवद्यालर् जशक्षा कार्ाक्रम 

 माध्याजमक िहमा अध्यय्रि छारछाराहरुलाई लारपूदाथनक दवु्यनकश्, लैंजरक जहसंा ज्यतरण र बाल बाजलकाको हकको 

कायानकतवय्का सतदिनकमा जवद्याथीहरुलाई ि्िेि्ा र सिेि रराउ्े उदशे्यका साथ लोकजप्रय माध्याजमक जवद्यालय र 

अत्पणूनक माध्यजमक जवद्यालयमा दईु पिक एक जदवसीय जवद्यालय जशक्षा कायनकिम आ.व. ०७८/७९ मा सम्पत् 

रररएको जथयो ।  

प्रमखु जिल्ला अजिकारीको ्ेितृ्वमा सरुक्षा ज्काय समिे िई जवद्यालयहरुमा कुरीजिितय कायनकहरु वालजववाह, 

अ्मले जववाह, दहिे, छुवाछुि, छाउपिी, वोक्सा वोक्सी, मजहला जहसंा, लैङ्जरक जहसंा ि्िा कुरीजिितय कायनकको 

रोकथाम िथा यसबाि बच्् र बिाउ्को लाजर सिेि्ा कायनकिम सञ्िाल् रररएको जथयो । 

३.१२  मनाङ जिल्लाकभ आर्भिनामा लमिुङ, गभरखा, तनहु ँ र मनाङ जिल्लावीच अन्द्तर-जिल्ला सुरक्षा 

समन्द्वर् बैठक सम्पन्द्न 

जमजि २०७८।०५।०५ रिे जिल्ला प्रशास् कायानकलय, म्ाङको आयोि्ामा म्ाङ र लमिङु जिल्लाको सरुक्षा 

सजमजिवीि अतिर जिल्ला सरुक्षा समतवय बैठक जिल्ला प्रशास् कायानकलय म्ाङमा सम्पत् ियो । साथ ै जमजि 

२०७९/०२/२६ रिे जिल्ला प्रशास् कायानकलय म्ाङको आयोि्ा साथै प्रमखु जिल्ला अजिकारी श्री रजवतर 

आिायनकको अध्यक्षिामा रोरखा, लमिङु िथा ि्हु ँ जिल्लाका प्रमखु जिल्ला अजिकारीज्यहूरु िथा िारै जिल्लाका 

जिल्ला सरुक्षा सजमजिका पदाजिकारीहरुको उपज्थजिमा अतिर जिल्ला सरुक्षा समतवय बैठक आयोरि्ा रररएको 

जथयो । उक्त अवसरमा अतिर जिल्ला हु्सक््े अपराि रोकथाम, ज्यतरण, शाजति सरुक्षा लरायि, जवपद ् िोजखम 

तयजू्करण र व्यव्थाप् िथा पयनकि् सेवा प्रविनक् िथा व्यव्थाप् लरायि जवजवि जवषयमा छलफल िथा ज्णनकय  

िएको जथयो ।  यसैररी म्ाङ र मु् िाङ जिल्ला सरुक्षा सजमजिका पदाजिकारीबीि ििुनकअल रुपमा अतिर जिल्ला 

सरुक्षा समतवय बैठक जमजि २०७९।३।२० रिे आयोि्ा ि ैअतिर जिल्ला सरुक्षा िासोका जवजवि जवषयका साथै 

पयनकिकीय सरुक्षा लरायिका जवषयमा ज्णनकय ररी छलफल एवम ्अतिरजिया सम्पत् ियो। 

३.१३ जवपद् व्र्वथिापन  

म्ाङ जिल्लामा रि वषनक म्सु् ितय जवपदक्ा कारण ठुलो ि्ि्को क्षजि िई ्ेपाल सरकारबाि जवपद संकिग्र्ि 

जिल्ला घोजषि िएको जथयो । जवपद ् पिाि पु् ज्नकमानकण एवम ् पु् ्थानकप्ाका साथै जवपद ् िोजखम तयजू्करण िथा 

व्यव्थाप्का लाजर प्रमखु जिल्ला अजिकारीको ्ेितृ्वमा जिल्लाज्थि सरुक्षा ज्कायका प्रमखु िथा पवूानकिार र 

जवकाससंर सम्बजतिि कायानकलयका प्रमखुहरु सजहिको िोजलबाि जिल्लाका िारविै ्था्ीयिहरुको ्थलरि रुपमा 

अवलोक् िथा ज्रीक्षण कायनक सम्पत् िएको जथयो ।  
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जवषेश ररी ्ासों राउँपाजलकाको िाल राउँ बिाउ्का लाजर प्रमखु जिल्ला अजिकारीबाि सकृयिाका साथ कायनक र्नक, 

रराउ् लराई ्थलरि प्रजिवदे् ियार ररी िालकु केजतरय ज्कायका साथै प्रदशे सरकार लरायि सरोकारवाल 

ज्कायहरुमा पठाई सजकएको छ ।  

रि िठे असार पजछ असोि काजिनककमा आएको वाढी पजहरो िथा बषानकका कारण क्षजि िएको वशेीसहर िाम ेसिक 

खण्िमा जिमाङ झर्ा र जिमाङ ्यालाक्य ू खोलाको अ्थायी काठेपलु ्ेपाली से्ा र ्ेपाल प्रहरीबाि साथै 

दलदलेज्थि पजहरो हिाई िू् खल् रोक्् ग्याजव् ि्े लराएिको काममा सशस्त्र प्रहरी वल ्ेपालको सजियिा र 

सहयोरबाि ज्मानकण सम्पत् ररी जवपद ्िोजखम तयजू्करण िथा व्यव्थाप् ररी सिक सिुारी रररएको । 

मशंीरदजेख माघसम्म जवजित् समयमा िएको जहमपािबाि अवरुद्ध बािो सिुारु ररी ि्िीव् सामातय िुल्याई राख्् 

सदरमकुाम र वररपररको बािो ्ेपाली से्ा, ्ेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी वल, ्ेपाल समिेको संयकु्त पररिाल्बाि 

सिुारु िलु्याइएको जथयो । साथै दा्ाक्यदूजेख माजथको सिक िाम ेर खाङ्सारसम्म सिक आयोि्ा कायानकलय र म्ाङ 

जङ्याङ राउँपाजलकाको सहयोर र समतवयमा जहउँ हिाई सिुारु रररएको जथयो। 

जिमाङ खोला झर्ामा िोजखमपणूनक अव्थामा लिेर रहकेा रुखहरु बािोमाजथ रहकेो िीरबाि हिाउ्े कायनक सशस्त्र प्रहरी 

वल ्ेपाल ्ं ३२ रलु्म हिेक्वािर िामबेाि खजिएको कायनकदलले ररेर िोजखमपणूनक अव्थामा रहकेा रुख िथा मढुा 

हिाई जवपद िोजखम तयजू्करण ररेको । जिल्लाज्थि सरुक्षा ज्कायका प्रमखु सजहि सरुक्षाकमीहरु लाई जलएर ्वयंम 

प्रजिअ ्थलरि रुपमा रई सम्िाजवि ि्ि्को क्षजि हु्बाि बिाउ् सफल िएको ।  

म्ाङ जङ्याङ राउँपाजलका भ्राका पारीको िरंलमा लारकेो आरो ्था्ीय ि्सहिाजरिामा इलाका प्रहरी कायानकलय 

हुम्िे र  सशस्त्र प्रहरी वल ्ेपाल पवनकिीय उद्दार जशक्षालय िाजलम केतर हुम्िेको संयकु्त पहलमा ज्यतरणमा जलई व् 

िथा वतयिति ुसमिे िजैवक जवजवििाको सरुक्षा रररएको जथयो । 

जिल्ला सरुक्षा सजमजिको सजियिा र सल्लाहमा जिल्ला जवपि ् व्यव्थाप् सजमजिको ज्णनकया्सुार जिल्लामा हु्े 

आरालाजर ज्यतरणको लाजर उपयोरी हु्े ३० था् फाएर फाइजिङ ब्याकप्याक खररद ररी इच्छुक ्था्ीय िह ्ासों 

राउँपाजलका र म्ाङ जङ्याङ राउँपाजलकाको समतवय सहयोर र साझदेारीमा खररद ररी जिल्ला आकज्मक 

कायनकसञ्िाल् केतरमा राजखएको छ ।  

सशस्त्र प्रहरी वल ्ेपालको समतवयमा अमरेरकी रािदिूावासको सहयोरबाि म्ाङ जिल्लामा सम्िाजवि जवपद ्राहि 

िथा सहायिा प्रणालीका लाजर जवजवि सामग्री ह्िातिरण ि ैप्राप्त िएको छ । 

सदरमकुामज्थि लोकजप्रय माध्याजमक जवद्यालयलाई वषानक र बाढी पजहरोबाि थप क्षजि हु् ्जद्का लाजर जवशेष 

सजियिाकासाथ समतवय र सहकायनक ररी जवद्यालयको िौजिक संरि्ा बिाउ्का लाजर ग्याजव् िाली िरेर मािो पु् े 

ररी काम र्नक सरुक्षा सजमजिबाि ि्शजक्त, जिल्ला जवपद व्यव्थाप् सजमजि र खा्ेपा्ी, िलश्रोि िथा जसंिाई 

जवकास सब जिजिि् म्ाङबाि वालवुा/माछो ि्े वोरा ५०० था् र ५१ था् ग्याजव् िाली, िाम ेराउँपाजलकाबाि  
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५० जिप ढुंरा,  ३५ घ्जमिर मािो, ५० बोरा जसमणे्ि व्यव्थाप् र्े र जवद्यालयको िफनक बाि प्रदशे सरकारले उपलव्ि 

रराएको बििेबाि ५ ि्ा ग्याजव् िाली ि्े जमस्त्री उपलव्ि रराउ्े ररी िोजखम तयजू्करण आवश्यक कायनक अरािी 

बढाउ् समतवय रररएको छ ।  

३.१४ जिल्लाकभ जवकास जनमााणमा सुरक्षा तिा समन्द्वर् 

आ.व. २०७८/७९ मा प्रमखु जिल्ला अजिकारीबाि िाम े र ्ासों राउँपाजलको सीमामा प्े जिमाङ खोला झर्ामा  

िोजखमपूणनक रहकेा दईु विा काठेपलु जव्थाजपि ररी म्ाङ जिल्लाको एकमार ्थलमारनक वशेीसहर-िाम ेसिक खण्िमा 

दईुविा पक्की पलु/कल्ििनक ज्मानकण र्नक लराई रुग्ण आयोि्ा सम्पत् र्नक िजूमका ज्वानकह र्ुनकिएको । उक्त ज्मानकण कायनक 

सरकारी रकम खिेर हु्े जवकासको काम िएको र वकैजल्पक सिक मारनक ्िएकोले सिक बतद ररी १३ जद्म ैकायनक 

सम्पत् िएको जथयो। प्राजवजिक िवरले ढला् सेि हु् लाग््े समय िथा िोजकएको समयमा जछिो र रणु्िररय रुपमा 

सम्पत् र्नकका लाजर ज्मानकण अवजििर ज्यजमि रुपमा जिल्ला सरुक्षा सजमजि समिेका अजिकारी सजहि ्थलरि 

अवलोक् ज्ररक्षण ररी सफलिापवूनकक ज्मानकण सम्पत् र्नक लराई सरुजक्षि सिक याराको प्रबति हु् परुकेो छ ।  

साथै प्रमखु जिल्ला अजिकारी सजहि सरुक्षा ज्कायबाि रुग्ण र अलपर अव्थामा रहकेा जिल्लाका िौजिक पवूानकिार 

ज्मानकण पररयोि्ाहरुको ्थलरि अवलोक् र ज्रीक्षण ररी अलपर रहकेा जवकास आयोि्ाहरु सिुारु र्नक ज्मानकण 

कायनक र्नक लराउ्े िथा ्िएको अव्थामा का्ू्  बमोजिम ित्काल कारवाही अराजि बढाउ् ज्दशे् जद्े कायनक 

िएको छ ।  

३.१५  कभरभना ााइरस रभकिाम जनर्न्द्त्रण तिा व्र्वथिापनकभ लाजग ाए गरेका कार्ाहरु 

कोरो्ा िाइरस कोजिि -१९ रोकथाम, ज्यतरण िथा व्यव्थाप्को लाजर जिल्लामा रजठि संरि्ा( कमाण्ि 

पोष्ट,CCMC-OPS) बैठकबाि िएका प्रमखु ज्णनकयहरु:- 

o ्था्ीय िहहरुमा कोरो्ा िाइरसको संिमण रोकथामका लाजर दजै्क िए ररेका रजिजवजिहरुको 

एजककृि जववरण ियारको लाजर प्रत्येक ्था्ीय िहमा Focal Person व्यव्था र्नक लराई सिू्ा 

आदा्प्रदा् र्े कायनक िएको ।  

o जिल्लाजिर प्रवेश र्े ्ाकामा ्था्ीय िहहरुसंरको समतवयमा Health Desk  ्थाप्ा ररी जिल्ला 

प्रवशे र्े व्यजक्तहरुको ्वा््यकमी िथा सरुक्षाकमी समिेबाि िेकिाँि ररी अजिलेख राख््े कायनकलाई 

व्यवज्थि ब्ाइएको । 

o कोजिि-१९ रोकथाम एवम ् ज्यतरण व्यव्थाप्का लाजर िएका कायनकहरुको अ्रुम् ररी पषृ्ठपोषण 

उपलब्ि रराउ् सहायक प्रमखु जिल्ला अजिकारीको संयोिकत्वमा रहकेो संयकु्त अ्रुम् िोलीलाई 

जियाशील ब्ाइएको । 
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o जिल्ला प्रवशे र्े व्यजक्तहरुलाई प्रवशे र्े जवतदमुा ्ै होजल्िङ सेतिर ्थाप्ा ररी खोप ्लराएका लाई 

खोप लराउ्े साथै कोजिि पोिजेिि दजेखएका र संिजमि व्यजक्तलाई सम्बजतिि ्था्ीय िहलाई जिम्मा 

लराउ्े व्यव्था जमलाइएको ।  

o कोजिि-१९ को संिमण िोजखम तयजू्करणको लाजर  व्यापार,दव्यवसाय संिाल् रदानक अप्ाउ् ु प् े

्वा््य सरुक्षाका मापदण्ि पणूनकपाल्ाको लाजर  यािायाि व्यवसायी, व्यापारी, उद्योरी ्वयंमलाई 

जिम्मवेार ब्ाइएको । 

o ्ेपाल सरकारले िोकेको बैकजल्पक जवजिमाफनक ि शजैक्षक रजिजवजि संिाल् र्नक सम्बजतिि ्था्ीय 

िहहरुलाई लेखी पठाइएको । 

३.१६  अन्द्र् सुिार कार्ा  तिा व्र्वथिाहरु 

o कायानकलयमा जविौजलया प्रवेश पणुनक रुपमा ज्षिे रररएको छ । 

o हुने काम ान्द्नै पदैन, नहुने काम  हुदैँ हुदैँन ित्े ्ारा कायानकतवय्मा ल्याईएको छ । 

o सशस्त्र प्रहरी बल ्ेपाल ्ं. ३२ रलु्म हिेक्वािर, िाम,े म्ाङलाई जिल्ला प्रशास् कायानकलय म्ाङको 

्वाजमत्वमा रहकेो िग्राबाि १६-६-३-१ रोप्ी दाजखला खारेि ररी उपलव्ि रराइएको । 

o सशस्त्र प्रहरी बल, ्ेपाल पवनकिीय उद्धार िाजलम जशक्षालय म्ाङको िव् ज्मानकण कायनक िाल ु रहकेो 

अव्थामा िव् ज्मानकण सम्पत् ्िए सम्मको लाजर उक्त िाजलम जशक्षालय र िाजलम कायनकिमका 

लाजर ्ारररक उि्यय् प्राजिकरणको ्वाजमत्वमा रहकेो हुम्िे जवमा््थलको दईुविा खाली िव्हरु 

ममनकि सम्िार ररी प्रयोर र्नकका लाजर प्रमखु जिल्ला अजिकारीबाि पहलकदमीका साथ समतवय, 

सहिीकरण र सहकायनक ररी जशक्षालयको लाजर ित्काल िव् व्यव्थाप् रररएको। 

o म्ाङ जङ्याङ राउँपाजलका हुम्िेमा रहकेो पयनकि् िथा ्ारररक उि्िय् मतरालय मािहि रहकेो म्ाङ 

माउण्िे्ेररङ ्कूलको िालीम िव् ममनकि संिार रेखदखे िथा िालीम प्रयोि्ाथनक उपयोर र्नकका लाजर 

सशस्त्र प्रहरी बल, ्ेपाल पवनकिीय उद्धार िाजलम जशक्षालय म्ाङलाई उपलव्ि रराइजद्े व्यव्था हु् श्री 

रहृ मतरालयमा अ्रुोि ररी पठाइएको। 

o म्ाङ जङ्याङ क्षेरमा पयनकिकीय सरुक्षा समिेलाई ध्या्मा राखी म्ाङ जङ्याङ राउँपाजलका विा ्ं. 

६ मा राउँपाजलकासँर समतवयमा िौजिक पवूानकिारको ममनकि सम्िार एवम ्प्रयोर ररेर अ्थायी प्रहरी पोष्ट 

्थाप्ा ररी शाजति सरुक्षाको प्रत्यािजुि रररएको । 

o ्था्ीय िह सद्य ज्वानकि्, २०७९ लाई ्वच्छ, ्वितर, ज्ष्पक्ष र ियरहीि बािावरणमा सम्पत् 

र्नकका लाजर प्रमखु जिल्ला अजिकारी सजहि जिल्लाज्थि सरुक्षा ज्कायबाि जिल्लाका २८ विै 

मिदा् केतरहरुको ्थलरि अवलोक् ज्रीक्षण रररएको । मिदा् केतरको िौजिक अव्थाको 

अध्यय् िथा आवश्यक सिुार ररी ज्वानकि्लाई सफलिापवूनकक सम्पत् र्नक सरुक्षा व्यव्थाप् रररएको  
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र सो बमोजिम ज्वानकि् ज्ष्पक्ष िवरले कु्ैपज् अजप्रय घि्ाहु् ्जदई सफलिापवूनकक सम्पत् रररएको 

जथयो । 

o सम्माज्ि सवोच्ि अदालिबाि मा््ीय तयायािीशज्यू, पोखरा उच्ि उदालिबाि मा््ीय कायम 

मकुायम मखु्य तयायिीशज्यू समिेबाि यस जिल्ला प्रशास् कायानकलयमा समपुज्थि हु् ु िई 

कायानकलयको अवलोक् िथा िए ररेका काम िथा सझुाव एवम ्पषृ्ठपोषण सजहि जिल्लाको व्िजु्थजि 

र पररिय हाजसल र्ुनकिएको जथयो । यसबाि दरुनकममा काम ररररहकेा सकल दिानकका कमनकिारीलाई हौसला 

प्राप्त िएको महशसु रररएको छ । 

o अजख्ियार दरुुपयोर अ्सुतिा् आयोर काठमाण्िौ र आयोरको पोखरा कायानकलयसमेिबाि सदरमकुाम 

िाममेा भ्रष्िािार र सशुास् प्रविनक् सम्बतिी एक जदवसीय कायनकिम यस कायानकलयको समतवय र 

व्यव्थाप्मा जिल्लाज्थि कायानकलयका प्रमखु एवम ्कमनकिारी िथा ि्प्रजिज्जि समिेको उपज्थजिमा 

आयोरि्ा िएको जथयो । यसबाि जिल्लामा भ्रष्िािार जवरुद्धको सिेि्ा अजिबजृद्ध हु् सघाउ परुकेो 

महशसु रररएको छ । 

o राजष्िय सिू्ा आयोरद्वारा सदरमकुाम िामेमा सिू्ाको हक र यसको प्रयोर िथा उपयोजरिा सम्बतिी 

एक जदवसीय कायनकिम जिल्लाज्थि कायानकलयका प्रमखु एवम ् कमनकिारी िथा ि्प्रजिज्जि समिेको 

उपज्थजिमा आयोरि्ा िई जिल्लामा सिू्ाको हक प्रत्यािजूि िथा कायानकतवय्मा सघाउ परुकेो 

महशसु रररएको छ । 

o ्ेपाल सरकारका महातयाजिवक्ताको कायानकलयबाि ्ायव महातयाजिवक्ताज्य ूजिल्ला अ्ुरम्का िममा 

जिल्ला प्रशास् कायानकलयमा समपुज्थि हु्िुई यस कायानकलयबाि िए ररेका कामको साथै समग्र 

जिल्लाको अव्थाका वारेमा िा्कारी जलई सझुाव िथा पषृ्टपोषण प्रदा् र्ुनकिएको जथयो । 

o ्ेपाल परकार महासंघको आयोि्ामा परकार महासंघ रण्िकी प्रदशे र परकार महासंघ म्ाङ जिल्ला 

समिेको सहिाजरिामा ्ेपाल परकार महासंघका केजतरय अध्यक्षको समपुज्थिमा म्ाङ जिल्लामा 

परकाररिा सम्बतिी िाजलम सम्पत् िएको जथयो ।  

o म्ाङ जिल्ला अदालिबाि मा््ीय जिल्ला तयायािीशज्यबूाि ज्यजमि कायनकिम अतिरनकि जिल्ला 

प्रशास् कायानकलयको ज्रीक्षण र्ुनकिई अिनकतयाजयक ज्कायका रुपमा यस कायानकलयबाि िएका 

कामकारवाहीका बारेमा जिप्पणी िथा ज्दशे् र्ुनकिएको जथयो । यसबाि अिनकतयाजयक ज्कायको रुपमा 

जिल्ला प्रशास् कायानकलयबाि सम्पाद् हु्े काम कारवाहीलाई ज्यजमि र व्यवज्थि र्नकमा सघाउ पगु््े 

िएको छ । 

o आि २०७९ असार ३२ रिे जिल्ला प्रशास् कायानकलयमा जिल्लाज्थि सबै कायानकलयलाई ज्मतराणा 

ररी म्ाङ जिल्लाका कायानकलयहरुले िाल ुआ ब २०७८/७९ मा सम्पत् ररेको कामको बाजषनकक प्ररजि 

सजमक्षा कायनकिम सम्पत् रररयो । यस अवसरमा जिल्ला प्रशास् कायानकलयमा कायनकरि कमनकिारी 

मध्येबाि ्ायव सवु्वा रणेश तयौपा्ेज्यलूाई उत्कृष्ठ कमनकिारी घोषणा ररी परु्कृि समिे रररयो ।  



 

18 
 

           जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, मनाङकभ वाजषाक   - वुलेजिन ०७८ - ७९ 

९. जिल्लाप्रशास्कायानकलयबाि संिाजलि जवजित् रजिजवजिहरुको प्रजिज्जिमलूक िज्वरहरु: 
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मा््ीय रहृ मतरीज्यबूाि म्ाङ जिल्लाको जवपद ्व्यव्थाप् सम्बतिी अ्रुम् 

नवजनजमात कारागार ावनकभ अवलभकन 
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राजष्िय योि्ा आयोरमा मा््ीय उपाध्यक्षज्य ूिथा रण्िकी प्रदशे ्ीजि िथा योि्ा आयोरका उपाध्यक्षज्य ूसँरको 

अतिजिया िथा छलफल 

मनाङ, गभरखा, लमिुङ र तनहु ँजिल्ला जवच ाएकभ अन्द्तर जिल्ला सुरक्षा समन्द्वर् बैठक 
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लभकजप्रर् मा.जव.मा जवद्यालर् जशक्षा कार्ाक्रम 
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अमेररकी रािदुतावासबाि जवपद् राहत प्रणाली मनाङ जिल्लामा सामग्री हथतान्द्तरण पजछ अन्द्तजक्रा र्ा 

 

 

. 

 

 

प्रकाशक 

्ेपाल सरकार 

रहृ मतरालय 

जिल्ला प्रशास् कायानकलय 

म्ाङ 
जमजि: २०७९।०३।३२
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