
 

सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन, २०६४ को दपा ५(३) य ननमभावरी, २०६५ को 
ननमभ ३ फभोजिभ सावविननक गरयएको स्वत: प्रकासन 

२०७९ फैशाख १ देखी ०७९ असाय भसान्त सम्भको 
(Proactive Disclosure) 

 

 
 
 

 
 

नेऩार सयकाय 

गहृ भन्रारम 

जिल्रा प्रशासन कामावरम, भनाङ 

सम्ऩाददत प्रभुख क्रिमाकराऩहरुको वववयण 

सचूना अधधकायी 
ववष्णुप्रसाद ढुॊगाना 

सहामक प्रभखु जिल्रा अधधकायी 
सम्ऩकव  नॊ. ९८५७०६०९९२ 



 

प्रमुख जिल्ला अजधकारीको भनाई:  

 नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागररकलाई आफ्नो िा सािवजवनक सरोकारको 

विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हकलाई मौवलक हकको रुपमा व्यिस्था गररएको छ ।  राज्यका काम  

कारबाही लोकतावरिक पद्दवत अनरुुप खलु्ला र पारदर्शी बनाई नागररकको पह ुँचलाई सरल र सहज 

बनाउन सूचनाको हक सम्बरधी ऐन , २०६४ अनसुार सबै सािवजवनक वनकायले आफ्नो वनकायसुँग 

सम्बवरधत सूचनाहरु अद्यािवधक गरी राख्नपुने र प्रत्येक ३/३ मवहनामा सािवजवनक गनुवपने काननूी 

व्यिस्था गरेको छ ।  सोही अनसुार वजल्ला प्रर्शासन कायावलय , मनाङबाट २०७९ बैर्शाख ०१ गते दवेख 

२०७९ आषाढ  मसारतसम्म सम्पादन भएका कायवहरुलाई अद्यािवधक गरी यो  यस आ.ि. को चौथों  

स्वत:् प्रकाशन ( Proactive Disclosure) प्रकार्शन गररएको छ । यसबाट वजल्ला प्रर्शासन 

कायावलयले उक्त अिवधमा सम्पादन गरेका वियाकलापहरुको सूचनाका बारेमा आम नागररक तथा 

सरोकारिालाहरुको सहज पह ुँच अवभिवृद्द ह नेछ ।  

राज्यबाट प्राप्त ह ने सबै सेिा सुवबधाहरु सबै जनतालाई सरल र सहज रुपमा पारदर्शी ढंगबाट उपलब्ध 

गराउने तथा उपलब्ध सेिाहरुका बारेमा आम सरोकारिाला व्यवक्त तथा वनकायलाई सु-सूवचत गनव यस 

कायावलयका अवतररक्त मनाङ वजल्ला वस्थत सबै सािवजवनक वनकायहरुबाट सूचनाको हक सम्बरधी ऐन , 

२०६४ अनसुार स्वत:प्रकाशन लाई वनयवमत गने कायवमा सम्बवरधत वनकायहरुसुँग समरिय र सहकायव 

गरी नागररकको सूचनाको हक स्थावपत गनवका लावग वजल्ला प्रर्शासन कायावलय , मनाङको अग्रसरता र 

प्रवतबद्धता रहकेो छ । 

 

       

        

        

            रजवन्द्र प्रसाद आचायय 

जमजत २०७९/०३/३२    प्रमुख जिल्ला अजधकारी 

   मनाङ । 

 



 

सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन, २०६४ को दपा ५ (३) फभोजिभ प्रस्तुत गरयएको 
जिल्रा प्रशासन कामावरम, भनाङसॉग सम्फजन्धत सावविननक वववयण (२०७९ 
फैशाख १ देखख २०७९ असाय भसान्तसम्भ) 

१.  जिल्रा प्रशासन कामावरम, भनाङको स्वरुऩ य प्रकृनत :  

जजल्राभा शाजतत, सुयऺा य सुब्मफस्था कामभ गयी जनताको जीउ, धन य 
स्वततरताको सॊयऺण गनुु जजल्रा प्रशासन कामाुरमको भुख्म कामु हो । मस कामाुरमका 
काभ, कतुब्म य अधधकायहरुराई भूरत: स्थानीम प्रशासन ऐन, २०२८ रे ब्मफस्था गयेको 
छ। जजल्राभा बफकास ननभाुण कामुहरुको राधग उऩमुक्त वातावयण ननभाुण गनु सभतवम 
य सहजीकयण, ववऩद् व्मवस्थाऩन, आऩूनत ुव्मवस्थाऩन, सेवा प्रवाहको अनुगभन, प्रचलरत 
कानूनभा तोककएका ववषमहरुभा तमाम ननरुऩण, आधथकु अननमलभतता एवॊ भ्रष्टाचाय 
ननमतरण जस्ता कामुहरु सम्ऩादन गयी जजल्राभा सुशासनको प्रत्माबूनतका राधग जजल्रा 
प्रशासन कामाुरमको भहत्वऩूण ुबूलभका यहेको हुतछ।  

जजल्रा प्रशासन कामाुरम, भनाङरे मस जजल्राराई शातत, सुयक्षऺत य सभुतनत 
फनाउने दयुदृजष्ट ( vision) का साथ ववधधको शासन अवरम्वन गयी शाजतत सुयऺाको 
अवस्थाराई सुदृढ फनाउॉ दै प्रबावकायी सेवा प्रवाहको भाध्मभद्वाया सुशासनको प्रत्माबूनत 
गने रक्ष्महरु ( goals) लरएय काभ गरययहेको छ। मी रक्ष्महरु प्राजततका राधग मस 
कामाुरमरे सुयऺा ननकामहरुको सभतवमात्भक ऩरयचारनद्वाया जजल्राभा शाजतत सुयऺाको 
जस्थनतराई सुदृढ फनाउने, जजल्राभा ववधधको शासन सुननजचचत गने, ववऩद्को एकीकृत य 
सभतवमात्भक व्मवस्थाऩन गने, आऩूनत ुव्मवस्थाऩनराई चुस्त फनाउने, सेवा प्रवाहराई 
प्रबावकायी फनाउने, भानव अधधकायको सॊयऺण गने य ऩायदलशुता एवॊ जवापदेहहता 
सुननजचचत गने उदे्दचमहरु (objectives) राई आत्भसात गयेको छ । 

२. जिल्रा प्रशासन कामावरम, भनाङको काभ, कतवव्म य अधधकाय : 
क) जजल्राभा शाजतत, सुयऺा य सुब्मफस्था कामभ गने । 
ख) जजल्राभा सॊचालरत ववकास कामुहरुभा सहमोग य सभतवम गने । 
ग) जजल्राभा यहेका नेऩार सयकायका सम्ऩजत्तहरुको सॊयऺण गने । 
घ) जजल्राभा आइऩने ववऩद्हरुको ब्मफस्थाऩन गने । 
ङ) जजल्राभा वस्तुहरुको आऩूनतरुाई ब्मफजस्थत गने । 
च) जजल्राजस्थत सावजुननक ननकामहरुको कामु सम्ऩादनभा सभतवम गने । 



 

छ) प्रचलरत कानूनद्वाया तोककएका ववषमहरुभा तमाम ननरुऩण गने । 
ज) नागरयकताको प्रभाणऩर ववतयण गने । 
झ) हातहनतमायको इजाजत प्रदान तथा नवीकयण गने । 
ञ) याहदानी सम्वतधी कामु गने । 
ट) सॊस्था दताु तथा नवीकयण गने । 

ठ) नतव्वनत शयणाथीहरुको इजाजत सम्फजतध कामु गने । 
ड) प्रचलरत कानून य नेऩार सयकायको ननदेशन फभोजजभ अतम ववववध कामुहरु गने । 

३. जिल्रा प्रशासन कामावरम, भनाङभा यहने कभवचायी सॊख्मा य कामववववयण :  
लस.नॊ. ऩद दयवतदीसॊख्मा ऩदऩुनत ु रयक्त 
१ प्रभुख जजल्रा अधधकायी १ १  

२  सहामक प्रभुख जजल्रा अधधकायी १ १  

३  नामव सुव्वा ४ २ २ (रोक सेवा आमोगभा 
भाग गरयएको) 

४ रेखाऩार १ ० १ (रोक सेवा आमोगभा 
भाग गरयएको) 

५ कम्तमुटय अऩयेटय (स्थामी) १ १ ० 

६ खरयदाय ४ १ ३ (रोक सेवा आमोगभा 
भाग गरयएको ) 

८ हरुका सवायी चारक १ ० १ 
९ कामाुरम सहमोगी ५ ५ ० 
 जम्भा १८ ११ ७ 

 

४.  जिल्रा प्रशासन कामावरम, भनाङवाट प्रदान गरयने सेवा :  
क) स्थानीम प्रशासन तथा शाजतत सुयऺा सम्वतधी सेवा: 

 नाभ थय वा उभेय आहद प्रभाणणत। 

 नावारकको उभेय प्रभाणणत। 
 ऩारयवारयक ऩेतसन, शऩथ ऩर य यहरऩहर सम्वतधी लसपारयस। 
 दलरत, भधेसी, आहदवासी जनजानत प्रभाणणत। 
 ऩरऩबरका दताु 
 ऩारयवारयक वववयण प्रभाणणत। 

 



 

ख) याहदानी सम्वतधी सेवा: 
 याहदानी पायाभ सॊकरन। 
 द्रतु सेवा अलबरेख प्रभाणणत। 
 याहदानी ववतयण। 

ग) नागरयकता सम्वतधी सेवा: 
 वॊशजको आधायभा नागरयकताको प्रभाण ऩर ववतयण। 
 वैवाहहक अॊगीकृत नागरयकताको प्रभाण ऩर ववतयण। 
 नागरयकताको प्रभाण ऩरको प्रनतलरवऩ ववतयण। 
 नाभ थय जतभ लभनत सॊशोधन। 

घ) भुद्दा तथा ठाडो उजुयी सम्वतधी सेवा: 
 गुनासो वा ठाडो उजुयी। 

ङ) हातहनतमाय इजाजत तथा नवीकयण सम्वतधी सेवा: 
 हातहनतमाय इजाजत, नाभसायी, नवीकयण य स्वालभत्व हस्ताततयण। 

च) सॊस्था दताु तथा नवीकयण सम्वतधी सेवा:  

 सॊस्था दताु। 

 सॊस्था नवीकयण। 

 सॊस्थाको ववधान सॊशोधन। 
 जजल्राभा सॊस्थाको शाखा खोल्ने स्वीकृनत। 

छ) आऩूनत ुव्मवस्था अनुगभन सम्वतधी सेवा: 
 सहज आऩूनत ुव्मवस्थाऩन सुननजचचत गनुका राधग वजाय अनुगभन  

ज) ववऩद् व्मवस्थाऩन सम्वतधी सेवा: 
 जजल्रा ववऩद् व्मवस्थाऩन सलभनतको वैठक व्मवस्थाऩन। 
 ववऩद् सम्वतधी कामुमोजना ननभाुण। 
 ववऩद् तमूनीकयणका राधग तमायी। 
 ववऩद् बएको ऺनत वववयण सॊकरन। 

 ववऩद् ऩीडडत बएकाहरुराई ऺनतऩूनत ुएवॊ याहत ववतयण तथा ऩुन:स्थाऩना। 
झ) अजख्तमाय दरुुऩमोग अनुसतधान सम्वतधी सेवा: 

 अजख्तमाय दरुुऩमोग सम्वतधी उजुयी एवॊ ननवेदनहरु उऩय छानवीन । 
 

 



 

५. जिल्रा प्रशासन कामावरम, भनाङभा यहेका शाखा य जिम्भेवाय अधधकायी :  
लस.नॊ. शाखाको नाभ जजम्भेवाय अधधकायी कैकपमत 

१ स्थानीम प्रशासन तथा शाजतत सुयऺा शाखा गणेश तमौऩान े ना.सु. 
२ याहदानी शाखा गणेश तमौऩान े

करयस्भा ऩुन 
ना.सु. 
क.अ. 

३ नागरयकता शाखा कण ुफहादयु थाऩा 
करयस्भा ऩुन 

ना.सु. 
क.अ. 

४ भुद्दा शाखा कण ुफहादयु थाऩा ना.सु. 
५ रेखा शाखा  ऩहर लसॊ थाऩा रेखाऩार 

६ याजष्िम ऩरयचमऩर नववना राभा क.अ. 
 

६.  सेवा प्राप्त गनव राग्ने दस्तुय य अवधध :  

लस.
नॊ. 

प्रदान गरयने सेवा राग्ने दस्तुय रु राग्ने 
अवधध  

कै 

१ वॊशजको आधायभा नेऩारी 
नागरयकताको प्रभाण ऩर ववतयण 

१०।- को हटकट प्रकिमा 
ऩुगेकै हदन 

 

२ नागरयकताको प्रनतलरवऩ ववतयण १३।- को हटकट प्रकिमा 
ऩुगेकै हदन 

 

३ वैवाहहक अॊधगकृत नागरयकताको 
प्रभाण ऩर ववतयण 

१०।- को हटकट प्रकिमा 
ऩुगेकै हदन 

 

४ ववद्मुनतम याहदानी ५०००।- नमाॉ याहदानी 
हयाएको, डढेको, च्मानतएको, 
ऩानीरे लबजेको अवस्थाभा 
उल्रेणखत याजस्वभा थऩ रू 
५०००।- राग्नेछ 

प्रकिमा 
ऩुगेकै हदन 

 

५ द्रतु सेवा अलबरेख प्रभाणणत रु. १० को हटकट प्रकिमा 
ऩुगेकै हदन 

 

६ याहदानी ववतयण  तुरुतत  

७ गुनासो वा ठाडो उजुयी रु. १० को हटकट मथाशीघ्र  

८ नाभ थय उभेय आहद प्रभाणणत रु. १० को हटकट प्रकिमा 
ऩुगेकै हदन 

 

९ नावारकको उभेय प्रभाणणत रु. १० को हटकट प्रकिमा  



 

ऩुगेकै हदन 
१० ऩारयवारयक ऩेतसन, शऩथ ऩर य 

यहरऩहर सम्वतधी लसपारयस 
रु. १० को हटकट प्रकिमा 

ऩुगेकै हदन 
 

११ वववाह दता ु रु.१० को हटकट १५ हदन 
ऩनछ 

 

१२ सॊस्था दताु १०००।- प्रकिमा 
ऩुगेकै हदन 

 

१३ सॊस्था नवीकयण रू ५००।- असोज भसाततसम्भ 

रू ६००।- ऩुस भसाततसम्भ 

रू ७५०।- असाय भसाततसम्भ  

प्रकिमा 
ऩुगेकै हदन 

 

१४ सॊस्थाको ववधान सॊशोधन रु.१० को हटकट प्रकिमा 
ऩुगेकै हदन 

 

१५ जजल्राभा सॊस्थाको शाखा खोल्ने 
स्वीकृनत 

रु. १० को हटकट प्रकिमा 
ऩुगेकै हदन 

 

१६  दलरत, भधेशी, आहदवालस 
लसपारयस 

१०।- को हटकट प्रकिमा 
ऩुगेकै हदन 

 

१७ ऩरऩबरका दताु दैननक १०००। 

सातताहहक ५००।- 
ऩाक्षऺक ३००।- 

प्रकिमा 
ऩुगेकै हदन 

 

१८ छाऩाखाना दता ु १०००।- प्रकिमा 
ऩुगेकै हदन 

 

१९ हातहनतमाय नाभसायी २५००।- प्रकिमा 
ऩुगेकै हदन 

 

२० हा.ह. जजल्रा लबरको नवीकयण २०००।- प्रकिमा 
ऩुगेकै हदन 

 

२१ हा.ह. नेऩार बरयको नवीकयण रु.२५००।- प्रकिमा 
ऩुगेकै हदन 

 

२२ नाभ थय जतभ लभनत सॊशोधन १०। को हटकट प्रकिमा 
ऩुगेकै हदन 

 

२३ नाता प्रभाणणत रु.१० को हटकट प्रकिमा 
ऩुगेकै हदन 

 

२४ ऺनतऩूनत ुएवॊ याहत ववतयण  प्रकिमा 
ऩुगेकै हदन 

 



 

२५ सावजुननक अऩयाध सम्वतधी 
भुद्दा 

रु. १० को हटकट कानून 
वभोजजभ 

 

२६ अजख्तमाय दरुुऩमोग सम्वतधी 
भुद्दा 

रु. १० को हटकट मथाशीघ्र  

२७ अतम भुद्दा रु. १० को हटकट मथालशघ्र  

 

७. ननणवम गने प्रक्रिमा य अधधकायी : 
क) ननणमु गने प्रकिमा: सयकायी ननणमु प्रकिमा सयरीकयण ननदेलशका, २०६५ एवॊ 

सूचनाको हक सम्वतधी ऐन, २०६४ रगामत प्रचलरत कानून फभोजजभ। 
ख) ननणमु गने अधधकायी : 

 प्रभुख जजल्रा अधधकायी । 
 सहामक प्रभुख जजल्रा अधधकायी श्री ववष्णुप्रसाद ढुॊगाना : प्रभुख जजल्रा 

अधधकायीवाट अधधकाय प्रत्मामोजन बए फभोजजभ । 

८. ननणवम उऩय उिुयी सुन्ने अधधकायी : प्रभुख जजल्रा अधधकायी श्री यववतद्र आचामु । 

९. सम्ऩादन गयेको काभको वववयण :२०७९ फैशाख १ देखी ०७९ असाय भसान्त  

लस.नॊ. सम्ऩादन गयेको काभ काभको 
ऩरयभाण 

कैकपमत  

(मस आ.व.०७८/७९ को कुर जम्भा) 
१ नागरयकता ववतयण (प्रनतलरवऩ वाहेक) ६८ १९१ 

२ नागरयकताको प्रनतलरवऩ ववतयण ६० १६७ 

३ घुम्ती लशववयफाट नागरयकता ववतयण ० ० 

४ याहदानी लसपारयस २० ६४ 

५ गुनासो वा ठाडो उजुयी ५ ५ 

६ नावारक ऩरयचम ऩर ३ ५ 

७ सॊस्था दताु १ १ 

८ सॊस्था नवीकयण ५ १७ 

९ सॊस्थाको ववधान सॊशोधन ० ० 

१० ऩरऩबरका दताु ० ० 

११ भुद्दा पयछौंट २ २ 

१२ याजष्िम ऩरयचमऩर वववयण दता ु - ३६७ 

 



 

 तोजकएबमोजिम अन्द्य काम 

क. विपद ्ग्रस्त वनजी घर र भौवतक संरचनाको विस्ततृ अवभलेख तयार गने कायव भईरहकेो साथै 

पणूव घर क्षवत भएका लाभग्राहीहरूले घर पनुवनमावणको लावग गण्डकी प्रदरे्श सरकार बाट 

वजल्ला प्रर्शासन कायावलय मार्व त ६१ घरपररिारलाई रु. १ करोड २२ लाख अनदुान रकम 

वितरण गररएको । 

 

ख. मनसुनजरय विपद ्प्रभावित नीवज आिास वनमावण कायवविवध बमोवजम पवहलो वकस्ता बापत 

४५ जना लाभग्राहीलाई अस्थायी आिास िापत रु. २५ हजार तथा पवहलो वकस्ता िापत रु. 

५० हजार गरी जम्मा ७५ हजारका दरले रु. ३३ लाख ७५ हजार अनदुान रकम वितरण 

गररएको ।  

ग. वनयवमत रुपमा बजार अनगुमन गरररहकेो ।  

घ. विकास वनमावण सहवजकरणका लावग सरोकारिालाहरुसुँग छलर्ल बैठक गरी समरिय 

गररएको । 

ङ. वजल्लामा सिवपवक्षय/सिवदलीय राजनैवतक दल, गैरसरकारी संघसंस्था, पिकारसुँग वजल्ला 

समग्र र्शावरत सुरक्षा लगायत सेिा प्रिाह सम्बरधमा छलर्ल गररएको ।  

च. वहमपवहरोमा परर मतृ्य ूभएका नासों गा.पा. िडा नं. ४ वनिासी आच्य ूगुरुङको पररिारलाई रु. 

२ लाख अनदुान रकम वितरण गररएको । 

छ. स्थानीय तह वनिावचन २०७९/०१/३० का लावग वनिावचन विर्शेष सुरक्षा योजना बनाई 

कायावरिन गरी वनिावचन सर्ल पाररएको। 

ज. स्थानीय तह वनिावचन सेल तथा वजल्ला वनिावचन सुरक्षा सवमवतको बैठक  िैर्शाख तथा जेठ 

मवहनामा वनयवमत रुपमा िसेको । 

१०. प्रभुखको  य सूचना अधधकायी नाभ य ऩद : 
क) कामाुरम प्रभुख : 

 नाभ: यववतद्र प्रसाद आचाम ु

 ऩद: प्रभुख जजल्रा अधधकायी 
ख) सूचना अधधकायी :  

 नाभ: ववष्णुप्रसाद ढुॊगाना 
 ऩद: सहामक प्रभुख जजल्रा अधधकायी 



 

११. आम्दानी, खचव तथा आधथवक कायोवायसम्वन्धी अद्मावधधक वववयण : आम्दानी   

खचय तथा आजथयक कारोवार सम्बजन्द्ध आवजधक जववरण: 

जस.नं. बिेट जशषयक बिेट जनकासा बिेट खचय प्रगजत (प्रजतशत) कैजियत 

१.  चाल ु १,३६,३३,००० ९३,२१,७३१।१६ ६८.३७ 
यस आ.ि.को  

२.  पुुँजीगत १,५१,३०,००० १,३७,२६,७१८।०० ९०.७२ 
यस आ.ि.को  

३.  रावरिय पररचयपि ८,५५,००० ७,७५,४४०।००  ९०.६९ 
यस आ.ि.को  

४.  विगत ३ आ.ि. देखी बेरुज ुअिस्था र्शुरय रहकेो । 

 

सॊकलरत याजस्वको वववयण 

मस आ.व ०७८/७९ को अषाढ भहहना सम्भको जम्भा सॊकलरत याजस्व- रु. ८,१८,७७५।०० 

 

१२. सूचनाको हक अन्तगवत सूचनाको हक भाग्ने य ऩाउनेको वववयण :  मस 
चौथों रैभाससक अवधधभा नबएको।  

 

 

१३.सावविननक ननकामको वेबसाइट बए सो को वववयण:- 

वेबसाइट:- www.daomanang.moha.gov.np 

इभेर:- daomanang@moha.gov.np 

manangcdo2017@gmail.com 

पेसफुक:- जिल्रा प्रशासन कामावरम भनाङ 

पोन न.- ०६६-४४०१३३ 

फ्माक्स नॊ. - ०६६-४४०१३९ 


