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प्रमुख जजल्ला अजधकारीको भनाई 

 
 

जजल्लाको समग्र शाजतत सरुक्षा एवं सवु्यवस्था कायम गननका लाजग जजल्ला जस्थत सरुक्षा जनकायहरु , स्थानीय तहहरु, 

सरकारी तथा गैरसरकारी कायानलयहरु , राजनैजतक दलहरु एवं नागररक समाज लगायत जवजभतन सरोकारवाला 

जनकायहरुको संयोजन गनन संघीय सरकारको जजल्ला जस्थत आजधकारीक प्रजतजनजधको रुपमा स्थाजपत संस्था /कायानलय 

जजल्ला प्रशासन कायानलय हो । यस कायानलयले दजैनक रुपमा नागररकता , राहदानी , जवपद ्व्यवस्थापन, सावनजजनक 

शाजतत जवरुद्धको कसरुको जनयतरण , उपभोक्ता जहत संरक्षण लगायत जवशेष ऐनले प्रत्यायोजन गरे अनुसारका 

अधनतयाजयक कायनको शरुु कारवाही र जकनाराका साथै जवकास जनमानणका कायनहरुमा समतवय र सहजीकरण आजद 

कायन गने गदनछ ।  
मनाङ जजल्ला भौगोजलक रुपमा जहमाली जजल्ला हो । यस जजल्लाको उत्तरी क्षेर जचनको स्वशासीत क्षेर जतव्वतसँग 

सीमा जोजिएको छ । जसको कारण यस जजल्लाको सीमाको सरुक्षा तथा सीमा के्षरमा हुने अततरानजरिय आपरजधक 

गजतजवजधको जनयतरण र जनगरानी राख्नु मलु कायन हो । यसको साथै जजल्लामा सशुासन कायम गने र जवकास 

जनमानणका कायनमा  आवश्यक समतवय र सहजीकरण गने कायन पजन जजल्ला प्रशासन कायानलयको महत्वपणुन कायनको 

रुपमा रहेको छ । 
 यसै सतदभनमा जजल्ला प्रशासन कायानलयले सेवाग्राहीका अजधकतम जहतको लाजग सञ्चालन गरेका 

कायनहरुको जानकारी सम्बजतधत पक्षलाई उपलब्ध गराउँदा तथा सरोकारवाला सबैको सचुना पाउने  संवैधाजनक 

हकको प्रत्याभजुतको लाजग अधनवाजषनक  बलेुजिन प्रकाजशत गररएको  छ । सचुना नै शजक्त हो भतने मातयतालाई 

आत्मसात् गद ैबलेुजिनको माध्यमबाि हाम्रो गजतजवजधलाई जनता समक्ष पयुानउने कायनमा सहायता जमल्नेछ भतने  आशा 

समेत जलईएको छ ।  

 यस कायनलयबाि सम्पादन हदै ँआएका दजैनक जियाकलाप लगायत अतय जसजननशील कायनहरुका सम्बतधमा 

सरोकारवालाहरुलाई ससुजूचत गराउने र पषृ्ठपोषण समेत जलने  मखु्य  उदशे्यसजहत यस  आ.व. २०७ ८/७९  को  

कायनसम्पादन अवस्था उ ल्लेख गरी  वाजषनक  वलेुजिन  प्रकाशन गरीएको छ । सेवाग्राहीहरु एवं अतय सरोकारवाला 

व्यजक्त तथा जनकायबाि प्राप्त सझुाव र सल्लाहका आधारमा  ई - बलेुजिन प्रकाशन गररने भएकोले आवश्यक पषृ्ठ 

पोषणको लाजग समेत सम्बद्ध पक्षहरुमा सादर अनुरोध गदनछु । 

                                                                                         रजवतर प्रसाद आचायन  
प्रमखु जजल्ला अजधकारी
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१. जजल्लाको पररचय:- 

 

 

 

१.१  जजल्लाको एजतहाजसक पषृ्ठभजूम: गण्िकी प्रदशेमा पने मनाङ जजल्ला जहमाल पारीको जजल्लाको 

नामले पररजचत जजल्ला हो। कुल के्षरफल २२४६ बगन जक.मी. ओगिेको यस जजल्लाको जसमाना पवूनमा गोरखा 

र लमजङु, पजिममा मसु्ताङ र म्याग्दी, दजक्षणमा कास्की र लमजङु तथा उत्तरमा जचनको स्वशाजसत के्षर 

जतब्वत पदनछ। जजल्लाको भौगोजलक जवकिताको साथसाथै अत्यततै लोभ लाग्दो  जवषेशताहरुको समेत यो 

जजल्ला भररपणून छ। प्राकृजतक छिा तथा स्वतदयनताले भररपणून जहमालको काखमा अवजस्थत यस जजल्लामा 

यहाँको सतुदरताको बयान गदान अजत नै मनमोहक दृरयहरु, अग्ला जभराला पहािहरु र उच्च जहमश्रखृलाहरु 

पदनछन। यो जजल्ला लाखौं स्वदशेी तथा जवदशेी पयनिकहरुको गततव्य मागन, बहुमलु्य जजिबिुी,अपार बन 

सम्पदा, अथाह जलस्रोतको धनी, जैजवक जवजवधताले भरीपणून जवश्वको सवानजधक अग्लो स्थानमा भएको रहेको 

जतजलचो ताल तथा असंख्य कुण्ि एवं स-साना तालहरुको बेजोि संगम भएको तथा आम्दानीको जहसाबले 

५(पाचौं) स्थानमा रहेको पयनिकीय जजल्ला हो।  
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१.२.भौगोजलक जथथती  

 क्षेरफल : २२४६ वगन जकलोजमिर 

 अक्षांश :२८
०
 २७‘ दजेख २८

०
५४‘ उत्तरसम्म 

 दशेाततर:८३
०
४७‘ दजेख ८४

०
३४‘ पवुनसम्म 

 उचाई: समरु सतहको  १६८० जमिर दजेख ८१६३ जमिर  

१.३.जसमाना 

 जजल्ला सदरमकुाम :चामे गाउँपाजलका स्थीत चामे बजार दखेी मािा सम्म 

 पवुन : गोरखा र लमजङु जजल्ला 

 पजिम: मसु्ताङ र म्याग्दी जजल्ला  

 उत्तर: जचन (जतव्वत) 

 दजक्षण: कास्की र लमजङु जजल्ला  

१.४.राजनैजतकजवभाजन 

 जनबानचन क्षेर : संघीय जनवानचन के्षर – १ तथा प्रदशे जनवानचन क्षेर – २ (प्रदशे सभा जनवानचन क्षेर १ अततगनत 

चामे र नासों गाउँपाजलका तथा प्रदशे सभा जनवानचन क्षेर २ अततरगत मनाङ जङस्याङ र नापानभजूम गा.पा.)  

  जम्मा स्थानीय तह संख्या ४: नगरपाजलका – नभएको। 

 गाउँपाजलका – ४ ( नासों गा.पा., चामे गा.पा., मनाङ जङस्याङ गा.पा. र नापानभजूम गा.पा.)   

१.४.१.थथानीय तहहरुको जववरण 

जस.नुं. गाउँपाजलकाको नाम वडा 

सुंख्या 

समाजहत भएका साजवक 

गा.जव.स./न.पा. 

केन्द्र 

१.     नासों गाउँपाजलका  ९ धारापानी, थोचे र ताचै बगरछाप गरी 

साजवकका ३ गा.जव.स.  

 नासों गाउँपाजलका 
 विा नं. -३  धारापानी  

२. चामे गाउँपाजलका ५ साजवकको चामे गा.जव.स.  चामे गाउँपाजलका 
 विा नं.- ४  चामे 

३. नापानभजूम गाउँपाजलका ४  नार र फु गरी साजवकका २ गा.जव.स. नापानभमूी गाउँपाजलका विा 

नं. ३ च्याखुँ 
४. मनाङ जङस्याङ  

गाउँपाजलका 

९ जपसाङ, घ्यारु, ङावल, भ्राका, मनाङ, 

िंकीमनाङ र खाङसार गरी साजवकका ७ 

गा.जव.स. 

मनाङ जङस्याङ गा.पा. विा 

नं.-४ हुम्िे 
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२.जजल्ला प्रशासन कायाालय मनाङको मुख्य कायाहरु 

 यस कायानलयको प्रमखु कायन जजल्लामा शाजतत सरुक्षा र सवु्यवस्था कायम गरी जनताको जीउ धन र 

स्वततरताको संरक्षण गनुन रहेको छ । जजल्लामा शाजतत सरुक्षा कायम गराउने र जजल्लाको प्रशासन सञ्चालन साथै 

जजल्लाका अतय कायानलय तथा स्थानीय तहहरुसँग जनरततर सम्पकन मा रही आवश्यक सहकाररता , सहअजस्तत्व तथा 

समतवयको जसद्धाततको आधारमा सावनजजनक सेवा प्रवाह तथा जवकास जनमानण कायनको प्रभावकारीता र गुणस्तररयता 

बजृद्ध गनुन नै यस कायानलयको प्रमखु ध्येय रहने छ । साथै जजल्ला प्रशासन कायानलय मनाङका प्रमखु कायनहरु तपजशल 

बमोजजम रहेका छन् । 
क. शाजन्द्त सुरक्षा सम्बन्द्धी काया  

 जजल्लामा शाजतत सरुक्षा सवु्यवस्था कायम गने  गराउने । 

 शाजतत सरुक्षा कायमका लाजग सरुक्षा जनकायहरुको पररचालन गने । 

 जवजभतन आपराजधक समहु र गजतजवजधहरु उपर जनगरानी राखी यस्ता जियाकलापहरु हुन नजदने । 

 जवजभतन जवपद् , दघुनिना, अपराधबाि हुने क्षतीलाई तयूनीकरण गनन सबै सरुक्षा जनकायहरुको समतवयात्मक 

पररचालन गने गराउने । 

 लजक्षत समदुायमा जवजभतन जकजसमका जनचेतना र अपराध तयूनीकरणका जवषयमा सचेतनामलुक कायनिम 

सञ्चालन गने । 

 जजल्लामा शाजतत सरुक्षा कायम गनन स्थानीय तह , नागररक समाज र सरोकालवालाहरुसगँ सहकायन एवं 

समतवय गने । 
ख. थथानीय प्रशासन सम्बन्द्धी काया 

 हातहजतयार इजाजत, नामसारी, नजवकरण र हस्ताततरण सम्बतधी कायन गने । 

 जवरफोिक पदाथन प्रयोगको इजाजत, नजवकरण तथा जनयमन गने । 

 सावनजजनक सम्पजत्तको अजभलेख, संरक्षण तथा व्यवस्थापन गने । 

 नामथर, उमेर आजद लगायतका जववरण फरक परेमा व्यहोरा एजकन गरी  प्रमाजणत गने । 

 नावालक पररचयपर जारी गने । 

 पाररवारीक पेतसन, शपथपर र रहलपहल सम्बतधी जवजभतन जसफाररश गने । 

 दजलत, आजदवासी जनजाती आजद जसफाररस प्रमाजणत गने । 

 पाररवाररक जववरण तथा नाता प्रमाजणत गने । 
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 संघ संस्था दतान, नवीकरण, जवधान संशोधन, शाखा खोल्ने अनुमजत तथा जनयमन गने । 

 परपजरका तथा छापाखाना दतान  आजद ।  

 जग्गा अजधग्रहण र मआुब्जा जनधानरण सम्बतधी कायन गने । 

ग. नागररकता र राहदानी सम्बन्द्धी काया 

 बंशज, बैबाजहक अंजगकृत नागररकता जारी गने । 

 नागररकताको प्रमाणपरको प्रजतजलपी जारी गने । 

 जवद्यजुतय राहदानी जववरण संकलन/इनिोलमेति, जवद्यजुतय राहदानी जवतरण । 

घ. अधा न्द्याजयक काया 

 सावनजजनक शाजतत जवरुद्धको कसरुको शरु कारवाही र जकनारा गने । 

 जवशेष ऐनहरुबाि प्र.जज.अ.लाई प्रत्यायोजजत अजधकार बमजजमका मदु्धाहरुको कारवाही र जकनारा गने । 

 अजख्तयार दरुुपयोग अनुसतधान , हेलो सरकार , हेलो मखु्यमतरी आजदबाि प्राप्त ठािो उजरुी तथा गुनासाहरु 

उपर आवश्यकता अनुसार छानजवन गरी कारवाहीको लाजग सम्बजतधत जनकायमा पठाउने । 

 जजल्ला जस्थत कायानलयहरुमा सशुासन कायम गराउन जनयजमत सम्पकन  र समतवय गने गराउने । 

ङ. बजार अनुगमन र उपभोक्ता जहत सम्बन्द्धी काया  

 दजैनक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको सहज आपजुतन , पहुँच तथा गुणस्तर सजुनजित गननका लाजग बजार अनुगमन 

तथा जनयमन गने । 

 उपभोक्ता जहत संरक्षणको लाजग कायन गने । 

 

च. जवपद व्यवथथापन सम्बन्द्धी काया 

 जजल्ला जवपद व्यवस्थापन सजमजतको बैठक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गने ।  

 जवपद जोजखम तयूजनकरण ्तथा व्यवस्थापनका लाजग जवपद पवूनतयारी तथा प्रजतकायन योजना तजुनमा तथा 

कायानतवयन गने गराउने । 

 मनसनु आपतकाजलन कायनयोजना तजुनमा तथा कायानतवयन गने , गराउने, जवपदबाि भएको क्षतीको जववरण 

संकलन तथा जवपद ्पीजितहरुलाई राहत जवतरण गने । 
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छ. राजष्िय पररचयपत्र सम्बन्द्धी काया 

 कायानलयमा जवजभतन कामको लाजग आउने सेवाग्राहीहरुलाई राजरिय पररचयपरको महत्वको बारेमा 

जानकारी गराउने । 

 राजरिय पररचयपर जारी गननको लाजग जववरण संकलन, दतान र व्यवस्थापन गने । 

 राजरिय पररचयपरको जवतरण गने ।  

ज. जवजवध काया 

 हेलो सरकार, जनयमनकारी जनकाय तथा अतय जवजभतन व्यजक्तहरुबाि प्राप्त हुने उजरुी तथा गुनासाहरु उपर सरुु 

छानजवन गरी आवश्यक कारवाही गने । 

 जवकास जियाकलापहरु सहज रुपमा सञ्चालन गनन सबै सरोकारवाला जनकायहरुसँग समतवय र सहजीकरण 

गने । 

 जवजभतन सेवा प्रवाह , प्राकृजतक स्रोतको सदपुयोग तथा अतय जवषयमा जवजभतन जजल्लाजस्थत कायानलयहरु र 

स्थानीय तहहरुसँग समतवय गने । 

 जजल्लाजस्थत जनकाय तथा अजधकारीहरुबाि प्रवाह भैरहेको सेवा प्रवाहको जनयमन र अुनगमन गने ।  

 नेपाल सरकार, गहृ मतरालय, प्रदशे सरकार तथा अतय जनकायबाि माग हुने जववरण पठाउने आजद । 

 अतय कुनै सरकारी कायानलयलाई प्रष्ट नतोजकएका भैपरी आउने कायनहरु गने । 

३.सम्पादन गरेको कामको जववरण 

 

जजल्ला प्रशासन कायानलय , मनाङले जनयजमत रुपमा संचालन गने सेवा प्रवाहका जियाकलापहरुका अजतररक्त 

सेवा प्रवाह एवं जवकास व्यवस्थापनमा सकरात्मक योगदान पयुानउने ढंगले जवजवध गजतजवजधहरुको सरुुवातको नेततृ्व 

समेत गरेको छ । राज्य प्रणालीका जवजभतन अवयवहरुको पनुसंरचनाको प्रजियामा रहेको यस महत्वपणून घिीमा 

राजनीजतक पररवतननलाई संस्थागत गनन तथा जनअपेक्षा अनुरुप आफ्ना जियाकलापहरुलाई जछिो , छररतो एवं 

गुणस्तरीय तुल्याई भमूण्िलीकृत जवश्वमा नेपालको सावनजजनक प्रशासनलाई प्रजतस्पधी तुल्याउन हाम्रा सोच , व्यवहार 

एवं कायनशैलीमा समेत सोही मतुाजवकको पररवतननको आवश्यकता रहतछ । यस अथनमा जजल्ला प्रशासन कायानलय , 

मनाङले त्यस प्रकारका नवीनता एवं जसजननात्मकताको प्रवद्धननका जनजमत्त केजह महत्वपणून कामको सरुुवात समेत गरेको 

छ । कायानलयद्धारा प्रजतवेदन अवजधमा संचाजलत जनयजमत जियाकलापहरुका प्रजतजनजधमलूक सचूकहरु जनम्नानुसारका 

रहेका छन :- 
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जजल्ला प्रशासन कायाालय मनाङबाि चालु आ.व.को साउन देजख असार मसान्द्त सम्म सम्पाजदत कायाको सुंजक्षप्त जववरण 

यस कायानलयबाि सम्पाजदत कायनको प्रगजत जववरण 

स्थानीय प्रशासन शाखा 

ि.सं. सम्पादन गरेको काम कामको पररमाण कैजियत 

पजहलो 

अधावाजषाक 

आ.व. ०७८।७९ 

दोस्रो अधावाजषाक 

आ.व. ०७८।७९ 

यस आ.व. ०७८।७९ को कुल 

जम्मा 

१ नावालकपररचय पर ५ ५ १०   

२ कुनैव्यहोरा प्रमाजणत  (नाम थर एउिै , 

पाररवाररक, जनजाती जसफाररस, पेतसन 

जसफाररस ) 

१३ १० २३   

३ हातहजतयार इजाजत ० ० ०   

४ हातहजतयार नामसारी १८ १ १९   

५ हातहजतयार नजवकरण १६ ३१ ४७   

६ हातहजतयारइजाजत खारेज १ ० १   

७ सीमा पास उपलब्ध गराउने ० ० ०   

८ सीमा पास नवीकरण ० ० ०   

९ जवरफोिकपदाथन अनुमजत 0 ० ०   

१० जवरफोिकपदाथन अनुमजत नजवकरण ० ३ ३   

१२ ठािो उजरुी दतान २ ३ ५   

१३ ठािो उजरुी फर्छ्यौि २ ३ ५   

१४ कायानलय छि्के १२ २ १४   

१५ जजल्ला सरुक्षा सजमजतको बैठक २० २२ ४२   

१६ Dccmc-ops बैठक ५ २ ७   

१७ कमनचारी बैठक ६ ६ १२   

१८ कायानलय प्रमखु बैठक ८ ८ १६   

१९ जवपद ्व्यवस्थापन सजमजत ३ ३ ६   

२० जवजवध बैठक (मआुब्जा,समतवय बैठक 

लगायतका बैठकहरु) 

३ ४ ७   
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२१ अततर जजल्ला सरुक्षा समतवय बैठक १ २ ३  

२२ स्थानीय तह सदस्य जनवानचन सरुक्षा 

समतवय बैठक 

0 १३ १३  

२३ जजल्ला जनवानचन सेलको बैठक 0 १७ १७  

२४ गहृ मतरालय, अतय मतरालय एवं जवजभतन 

जनकायमा परचार गररएको हालसम्म 

चलानी गररएको परसंख्या 

२२३ ३९२ ६१५   

२२ सचूना प्रकाशन ७ ८ १५   

मदु्दा शाखा 

ि.सं. सम्पादन गरेको काम कामकोपररमाण कैजियत 

आ.व. २०७८/०७९ को श्रावण १ देखी असार मसान्द्त 

सम्मको 

१ मदु्दादतान १   

२ मदु्दाको अजततम जकनारा २  अजघल्लो आ.व.बाि जजम्मेवारी 

सरी आएका २ विा अभर 

व्यवहार मदु्दाको फैसला भएको। 

३ संस्था दतान १   

४ संस्था नजवकरण १७   

५ संस्थाकोजवधान संशोधन ०   

नागररकता तथा प्रजतजलजप शाखा 

ि.सं. सम्पादन गरेको काम कामको पररमाण 

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

मजहला पुरुष जम्मा 

१ वंशजको नाताले नागररकता जवतरण १०१ ९० १९१ 

३ बैबाजहक अंगीकृत नागररकता जवतरण 0 0 0 

४ नागररकता  प्रजतजलपी जवतरण ८१ ८६ १६७ 
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राहदानी शाखा 

ि.सं. सम्पादन गरेको काम कामको  पररमाण 

२०७८ साल साउन १ देखी २०७९ असार मसान्द्त सम्मा 

जम्मा 

१ राहदानी फाराम संकलन १४  MRP 

२ राहदानी जवतरण (जज.प्रशा.का.बाि) १४  MRP 

२८ ई- पासपोिन (जजल्ला प्रशासन कायानलय मनाङमा जवद्यजुतय राहदानी सेवा ०७९ असार १ 

देखी सरूु) 

३ रुत राहदानी जवतरणका लाजग राहदानी 

जवभागमा जसफाररस 

६४ 

४ जवद्यजुतय राहदानीका लाजग जववरण 

संकलन/ इतिोलमेति र भ्याजलिेसन 

५२ (जजल्ला प्रशासन कायानलय मनाङमा जवद्यजुतय राहदानी सेवा ०७९ असार १ देखी सरूु) 

लेखा    शाखा 

ि.सं. जववरण कामकोपररमाण कैजियत 

अजघल्लो आ.व. ०७७।७८ यस आ.व. २०७८/७९ को श्रावण १ देखी 

०७९ असार मसान्द्त सम्म  

 

राजस्व संकलन तफन   

२ हातहजतयारको इजाजतपर दस्तुर २५,३२५ ३,७३,८५०।००    

३ अतय प्रशासजनक सेवा शुल्क १२०० ३५,०००।००    

४ प्रशासजनक दण्ि जररवाना १२५० ०।००    

५ तयाजयकदण्ि , जररवाना र जफत ० ०।००    

६ परीक्षा दस्तुर ११०० ८००।००    

७ धरौिी सदर स्याहा                                ०  ४,०००।०० कैजफयत  

८ बेरुज ु २९,५५९ २०,०००।००   

९ राहदानी  दस्तुर १,००,००० ३,७०,०००।००   

जम्मा                   

१,९४,०३४।०० 

                       ८,१८,७७५।००   

 

 



जजल्ला प्रशासन कायाालय, गोरखाको अधावाजषाक ई- वुलेजिन 

 

9 

 

जजल्ला प्रशासन कायाालय, मनाङको वाजषाक  वुलेजिन ०७८ - ७९ 

 

 

 

 

 

कायानलयको खचन सम्बतधी जववरण 

क्र.सुं

. 

बजेि जशषनक आ.व. २०७८/२०७९  कैजफयत 

बजेि खचन प्रजतशत  

१ चाल ु  खचन १,३६,३३,०००।०० ९३,२१,७३१।१६ ६८.३७  

२ पुँजीगत   खचन १,५१,३०,०००।०० १,३७,२६,७१८।०० ९०.७२  

३  राजरिय पररचयपर तफन   ८,५५,०००।०० ७,७५,४४०।००  ९०.६९  

                 जवपद ्प्रभाजवतलाई राहत जवतरण 

ि.सं. जववरण आ. व २०७८/०७९ मा कामको    पररमाण कैजियत 

गण्डकी प्रदेश 

सरकारबाि प्राप्त 

सुंघीय सरकार 

NDRRMA 

बाि प्राप्त 

कुल जम्मा 

१ मनसनु जतय जवपद ्का कारण पूणन रुपमा 

क्षजत भएका जनजी आवास पुनजननमाणन 

अनुदान राहत जवतरण रु. 

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

२ राहत जवतरण गररएको घरधरुी संख्या ६१ ४५ -   

३ जवपदक्ा कारण मतृ्य ूभएकाको 

पररवारलाई राहत जवतरण(नासों -४ 

मनाङमा जहमपजहरोमा परी मतृ्य ूभएकाको 

पररवारलाई) 

- २,००,०००।०० २,००,०००।००  

राजरिय पररचयपर दतान स्िेशन 

ि.सं. सम्पादन गरेको काम कामकोपररमाण 

२०७८ श्रावण १ देखी २०७९ असार मसान्द्त सम्म 

मजहला पुरुष जम्मा 

१ राजरिय पररचयपर जववरण संकलन १८६ १८१ ३६७ 
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माजथ उल्लेजखत कायानलयद्वारा सम्पाजदत जनयजमत कायनिमहरूको अजतररक्त जजल्ला प्रशासन कायानलयद्वारा सम्पाजदत 

केही प्रजतजनजधमलूक कायनहरू जनम्नानुसारका रहेका छन:- 

३.१ प्रमुख जजल्ला अजधकारीबाि जजल्लाका सुरक्षा जनकायको अनुगमन तथा जनरीक्षण सम्पन्द्न 

  प्रमखु जजल्ला अजधकारी रजवतर प्रसाद आचायन बाि यस आ.व. २०७८/७९ मा  जजल्ला प्रहरी कायानलय , मनाङ तथा 

जजल्ला प्रहरी कायानलय मातहतका प्रहरी चोकीहरु र शसस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ३२ गुल्म हेक्वा चामे मनाङको  

अनुगमन तथा जनरीक्षण सम्पतन भयो । सो अनुगमनको िममा प्रमखु जजल्ला अजधकारीबाि कायानलयको समग्र ,भौजतक 

पक्ष, मानवीय पक्ष , संचार पक्ष , भौजतक प्राजप्त र प्रवाहको  प्रणाली , मदु्धा व्यवस्थापन , गुनासो व्यवस्थापन लगायतका 

जवषयवस्तुहरुका बारेमा जानकारी जलई प्रहरी  जनशजक्तलाई जनताको जजउ धन रक्षाको लाजग जनस्पक्ष ढंगबाि उच्च 

मनोवलका साथ काम गनन  जनदशेन  समेत  जदनुभएको जथयो ।  

३.२  दैजनक प्रगजत जववरण प्रकाशन सम्बन्द्धमा 

 सवनसाधारण जनतालाई ससुजूचत गराउने मखू्य उदे्धश्यका साथ  यस आजथनक वषन दजेख जजल्ला प्रशासन कायानलय 

मनाङको जवजभतन शाखाबाि सम्पादन हुने कायनको जववरण  तथा प्रमखु जजल्ला अजधकारीको नेततृ्वमा भएका दजैनक 

गजतजवजधहरु प्रत्येक जदन सामाजजक संजाल माफन त सावनजजनक गने व्यवस्था जमलाइएको छ । यस कायनमाफन त जजल्ला 

प्रशासन कायानलय, मनाङले सम्पादन गने  कायनहरुमा  थप पारदनजशता कायम हुने  जवश्वास जलइएको छ ।  

३.३  प्रमुख जजल्ला अजधकारीबाि कारागार कायाालय मनाङको अनुगमन 

आ.व. ०७८/७९ मा  प्रमखु जजल्ला अजधकारी  श्री रजवतर आचायन को नेततृ्वमा  जजल्ला सरुक्षा सजमजतका 

पदाजधकारीहरुबाि ४ पिक कारागार कायानलयको अनुगमन तथा अनुगमन तथा जनरीक्षण भयो । सो अवसरमा प्रमखु 

जजल्ला अजधकारीले कारागार कायानलय  मनाङको  समग्र ,  भौजतक पक्ष , मानवीय पक्ष ,  कैदी बतदी लगायतका 

जवषयवस्तुहरुका बारेमा जानकारी जलई कैदी तथा थनुुवा  बतदीहरुसंग छलफल तथा अततजिन या गनुन   भएको जथयो । 

साथै कारागार कायानलय मनाङको नवजनजमनत भवन अधरुो र सधुार गनुनपने पक्षको पिक-पिक जनररक्षण अनुगमन गरी 

सम्बजतधत जनमानण व्यवसायी र जनमानण कायनको अनुगमन गने संघीय आयोजना कायानतवयन ईकाई कास्की लाई सो को 

सधूारका लाजग आवश्यक कायन अगािी बढाउन जनदशेन समेत भएको। 

३.४  प्रमुख जजल्ला अजधकारीबाि  जहमपात तथा अत्याजधक जचसोबाि अजतजवपन्द्न नागररकलाई न्द्यानो 

कपडा जवतरण 

यस आ.व. ०७८/७९  मा  प्रमखु जजल्ला अजधकारी रजवतर आचायनको नेततृ्वमा जजल्ला सरुक्षा सजमजतका सदस्यहरु 

सजहतको िोलीले  चामे गाउँपाजलका र मनाङ जङस्याङ गाउँपाजलका जभरका अजत जवपतन नागररकहरुलाई जहमपात तथा 

अत्याजधक जचसोबाि बचाउनका लाजग तयानो कपिा (ज्याकेि) जवतरण तथा संजक्षप्त अततजकन या समेत भएको जथयो ।  
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३.५  प्रमुख जजल्ला अजधकारी को पहलमा माननीय गृह मन्द्त्रीज्यूको मनाङ जजल्लामा जवपद् पश्चातको 

अनुगमन जनररक्षण 

यस आ.व. ०७८/७९  मा प्रमखु जजल्ला अजधकारी  श्री रजवतर आचायनज्यू जजल्ला प्रशासन कायानलयमा हाजजर भए 

पिात प्रमखु जजल्ला अजधकारीको पहलमा माननीय गहृ मतरी बालकृरण खाँिज्यूबाि गत वषनको बाढी पजहरोका कारण 

मनाङ जजल्लामा भएको जवपदक्ो क्षजत र पनुजननमानण तथा पनुस्थानपनाका लाजग आगामी जदनमा चाल्नुपने कदमको 

बारेमा जजल्लाको सदरमकुा चामे तथा नासों गाउँपाजलकाको ताल के्षरको स्थलगत अनुगमन तथा जनररक्षण  तथा 

अततजिन या सम्पतन भयो।  

३.६ लौंजगक जहुंसा जवरुद्धको १६ जदने अजभयानको सन्द्दभामा जवजवध कायाक्रम तथा अन्द्तजक्रा या   

प्रमखु जजल्ला अजधकारी रजवतर आचायन को अध्यक्षतामा  यस आ.व.मा ५ लौंजगक जहंसा जवरुद्धको १६ जदने 

अजभयानको अवसरमा अततजिन या कायनिम, जनचेतना मलुक सचूना तथा सतदशे प्रवाह साथै  जजल्ला प्रशासन 

कायानलय, मनाङमा मैनबत्ती प्रज्वलन गरी समापन भएको। 

३.७  उपभोक्ता अजधकारको जहतका लाजग बजार अनुगमन 

यस आ.व. मा उपभोक्ताको हक जहतको संरक्षणका लाजग प्रमखु जजल्ला अजधकारीको नेततृ्वमा  उद्योग बाजणज्य संईका 

पदाजधकारी मनाङ जजल्ला जस्थत रहेका उपभोक्ता हकजहतमा कायनरत संघसंस्थाका पदाजधकारी तथा कायानलयका 

कायानलय प्रमखुहरु समेतको उपजस्थतमा वहृत क्षलफल तथा अततजिन या सम्पतन भएको साथै सहायक प्रमखु जजल्ला 

अजधकारीको नेततृ्वमा जजल्ला सदरमकुाम जस्थत चामे बजार के्षरमा २ पिक बजार अनुगमन गररएको ।  

३.८  मनाङ जङथयाङ गाउँपाजलकाका जनप्रजतजनधी तथा कमाचारीहरुलाई थथानीयतहबाि प्रवाह हुने सेवा 

तथा सुशासन सम्बन्द्धमा अजभमुखीकरण ताजलम  

मनाङ जङस्याङ गाउँपाजलकामा स्थानीय तहको जनवानचन सम्पतन भए पिात जनवानजचत नयाँ जनप्रजतजनधी तथा 

गाउँपाजलका र गाउँपाजलका जभरका विा कायानलयमा कायनरत कमनचारीहरुलाई २ जदवजसय नागररकता जसफाररस, 

गाउँपाजलका र विा कायानलयबाि प्रवाह हुने सेवा प्रवाह सरल र सहज रुपमा प्रवाह होस भतने मलु धेयका साथ 

स्थलगत रुपमा गाउँपाजलकाको केतर हुम्िेमा  गई प्रमखु जजल्ला अजधकारीको नेततृ्वमा जजल्लाका सरुक्षा जनकाय प्रमखु 

सजहतको सहभाजगतामा नागररकता, सामाजजक सरुक्षा, लागूपदाथन दरुव्यशन जनयतरण तथा समग्र सशुासनका जवषयमा 

अजभमखुीकरण कायनिम जमजत २०७९ जेठ मजहनामा सम्पतन भएको जथयो।  

३.९ अपाुंग मैत्री कायाालय र सेवाग्राही प्रजतक्षालय जनमााण: 

यस आ.व. ०७८/७९ मा  जजल्ला प्रशासन कायानलयमा सेवा जलन आउने अपाङ्गता भएका नागररकहरुलाई सहयोग 

पगुोस ्भतने उदशे्यका साथ कायानलय अपाङ्गता मैरी बनाईएको साथै सावनजजनक सेवा जलन आउने सेवा ग्राहीहरुलाई 

बषान, जहउँको समयमा पजन सेवा जलन आउने बातावरण बनाउन उदशे्यका साथ सेवाग्राही प्रजतक्षालय जनमानण गरी 

सजकएको छ।  
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३.१०  जवद्यालय जशक्षा कायाक्रम: 

 माध्याजमक तहमा अध्ययनरत छारछाराहरुलाई  लागूपदाथन दवु्यनशन, लैंगीक जहंसा जनयतरण र बाल बाजलकाको 

हकको कायानतवयनका सतदभनमा जवद्याथीहरुलाई जनचेतना र सचेत गराउने उदशे्यका साथ लोकजप्रय माध्याजमक 

जवद्यालयमा २ पिक एक जदवजसय जवद्यालय जशक्षा कायनिम  यस आ.व. ०७८/७९ मा सम्पतन गररएको ।  

३.११  मनाङ जजल्लाको आयोजनामा लमजुङ, गोरखा, तनहु ँर मनाङ जजल्ला जवच अन्द्तर जजल्ला समन्द्वय 

बैठक सम्पन्द्न 

जमजत २०७ ८।०५।०५ गते जजल्ला प्रशासन कायानलय , मनाङको आयोजना मा मनाङ र लमजङु जजल्लाको सरुक्षा 

सजमजत जवच  अततर जजल्ला समतवय जजल्ला प्रशासन कायानलय मनाङमा सम्पतन भयो । साथै जमजत २०७९/०२/२६ 

गते जजल्ला प्रशासन कायानलय मनाङको आयोजना साथै प्रमखु जजल्ला अजधकारी श्री रजवतर आचायनको अध्यक्षतामा 

गोरखा, लमजङु तथा तनहुँ जजल्लाका प्रमखु जजल्ला अजधकारीज्यूहरु तथा चारै जजल्लाका जजल्ला सरुक्षा सजमजतका 

पदाजधकारीहरुको उपजस्थजत रहेको जथयो ।उक्त अवसरमा अततर जजल्ला हुनसक्ने अपराध रोकथाम , जनयतरण , शाजतत 

सरुक्षा लगायत जवजवध जवषयमा छलफल भएको जथयो ।   

३.१२ जवपद् व्यवथथापन :-  

मनाङ जजल्लामा गत वषन मनसनुजतय जवपदक्ा कारण ठुलो जनधनको क्षजत भएको जथयो। जवपद ्पिात जवपद ्

व्यवस्थापनका लाजग प्रमखु जजल्ला अजधकारीको नेततृ्वमा जजल्ला जस्थत सरुक्षा जनकायका प्रमखु तथा पवूानधार 

जवकास कायानलयका प्रमखुहरु सजहतको िोजलबाि जजल्लाका चारै स्थानीयतहरुको स्थलगत रुपमा अवलोकन तथा 

जनररक्षण सम्पतन भएको जथयो । जवषेश गरी नासों गाउँपाजलकाको ताल गाउँ बचाउनका लाजग प्रमखु जजल्ला 

अजधकारीबाि सकृयताका साथ कायन गनन गराउन लगाई स्थलगत प्रजतवेदन तयार गरी तालकु केजतरय जनकायमा पठाई 

सजकएको छ। लोकजप्रय माध्याजमक जवद्यालयलाई वषान र बाढी पजहरोबाि थप क्षजत हुन नजदन जवशेष सजियताका साथ 

समतवय र सहकायन गरी जवद्यालयको भौजतक संरचना बचाउनका लाजग आवश्यक कायन अगािी बढेको छ । जतमाङ 

खोला झरनामा जोजखमपणून अवस्थामा लिेर रहेका रुखहरु जजल्ला जस्थत सरुक्षा जनकायका सरुक्षाकमीहरु लाई जलएर 

स्वयंम प्रजजअ स्थलगत रुपमा गई सो जोजखमपणून रुखका मढुा हिाई सम्भाजवत क्षजतबाि बचाउन सफल भएको ।  

३.१३ जजल्लाको जवकास जनमााणमा सुरक्षा तथा समन्द्वय:  

यस आ.व. जभर प्रमखु जजल्ला अजधकारीबाि चामे र नासों गाउँपाजलको सीमामा पने जतमाङ खोला झरनामा  

जोजखमपणून रहेका २ विा काठेपलु जवस्थाजपत गरी मनाङ जजल्लाको एक मार स्थलमागन वेशीसहर-चामे सिक खण्िमा 

२ विा पक्की पलु जनमानण जदगोजवकासका साथ जछिो गुणस्तररय रुपमा सम्पतन गननका लाजग जनमानण अवजधभर जनयजमत 

स्थलगत अवलोकन जनररक्षण गरी सफलतापवूनक जनमानण सम्पतन गरी सरुजक्षत याराको प्रबतध हुन पगेुको । साथै प्रमखु 

जजल्ला अजधकारी सजहत सरुक्षा जनकायबाि रुग्ण र अलपर अवस्थामा रहेका जजल्लाका भौजतक पवूानधार जनमानण 

पररयोजनाहरुको स्थलगत अवलोकन र जनरीक्षण गरी अलपर रहेका जवकास आयोजनाहरु पनु जनमानण कायन सचूारु 

गराउने कायन भएको ।  
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३.२४  कोरोना भाइरस रोकथाम जनयन्द्त्रण तथा व्यवथथापनको लाजग भए गरेका कायाहरु: 

कोरोना भाइरस कोजभड-१९ रोकथाम, जनयन्द्त्रण तथा व्यवथथापनको लाजग जजल्लामा गजठत 

सुंरचना( कमाण्ड पोष्ट,CCMC-OPS) बैठकबाि भएका प्रमुख जनणायहरु: 

 स्थानीय तहहरुमा कोरोना भाइरसको संिमण रोकथामका लाजग दजैनक भए गरेका गजतजवजधहरुको एजककृत 

जववरण तयारको लाजग प्रत्येक स्थानीय तहमा Focal Person व्यवस्था गनन लगाई सचूना आदानप्रदान गने 

कायन भइरहेको ।  

 जजल्लाजभर प्रवेश गने नाकामा स्थानीय तहहरुसंगको समतवयमा Health Desk  स्थापना गरी जजल्ला प्रवेश 

गने व्यजक्तहरुको चेकजाँच तथा अजभलेख राख्ने कायनलाई व्यवजस्थत बनाइएको ।  

 कोजभि-१९  व्यवस्थापनका लाजग भएका कायनहरुको अनुगमन गरी पषृ्ठपोषण उपलब्ध गराउन सहायक प्रमखु 

जजल्ला अजधकारीको संयोजकत्वमा रहेको संयुक्त अनुगमन िोलीलाई जियाजशल बनाइएको । 

  जजल्ला प्रवेश गने व्यजक्तहरुलाई प्रवेश गने जवतदमुा नै होजल्िङ सेतिर स्थापना गरी सम्बजतधत स्थानीय तहलाई 

जजम्मा लगाउने व्यवस्था जमलाइएको  ।  

 कोजभि-१९ को संिमण जोजखम तयूजनकरणको लाजग  व्यापार ,व्यवसाय संचालन गदान  अपनाउनु पने स्वास््य 

सरुक्षाका मापदण्ि पणून पालनाको लाजग  यातायात व्यवसायी , व्यापारी , उद्योगी स्वंयमलाई जजम्मेवार 

बनाइएको । 

 नेपाल सरकारले तोकेको बैकजल्पक जवजधमाफन त शैजक्षक गजतजवजध संचालन गनन सम्बजतधत स्थानीय 

तहहरुलाई लेजख पठाइएको । 

 अन्द्य काया तथा व्यवथथाहरु 

१. कायानलयमा जवचौजलया प्रवेश पणुन रुपमा जनषेध गररएको छ ।  

२. हुने काम भतनै पदनै, नहुने काम  हुदै ँहुदैनँ भतने नारा कायानतवयनमा ल्याईएको छ । 
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९. जजल्लाप्रशासनकायानलयबाि संचाजलत जवजभतन गजतजवजधहरुको प्रजतजनजधमलूक तजस्वरहरु: 
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माननीय गहृ मतरीज्यूबाि मनाङ जजल्लाको जवपद ्व्यवस्थापन सम्बतधी अनुगमन  

नवजनजमात कारागार जनररक्षण 
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राजरिय योजना आयोगमा माननीय उपाध्यक्ष तथा गण्िकी प्रदेश नीजत तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष सँगको अततजिया तथा 

छलफल 

मनाङ, गोरखा, लमजुङ र तनहु ँजजल्ला जवच भएको अन्द्तर जजल्ला सुरक्षा समन्द्वय बैठक  
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लोकजप्रय मा.जव.मा जवद्यालय जशक्षा कायाक्रम 



जजल्ला प्रशासन कायाालय, गोरखाको अधावाजषाक ई- वुलेजिन 

 

18 

 

जजल्ला प्रशासन कायाालय, मनाङको वाजषाक  वुलेजिन ०७८ - ७९ 

 

अमेररकी राजदुत आवासबाि मनाङ जजल्लामा जवपद् व्यवथथापन सामग्री हथतान्द्तरण पजछ अन्द्तजक्रा या  

 

 

. 

 

 

प्रकाशक 

नेपाल सरकार 

गहृ मतरालय 

जजल्ला प्रशासन कायानलय 

मनाङ 
जमजत: २०७९।०३।३०

 समतवय बैठक 
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