नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कायाालय
म्याग्दी

अर्ावार्षाक बुलेर्िन 207८
(श्रावण १ गते दजि पौष मसान्त्त सम्म)

प्रमुि जिल्ला अधर्कारीको भनाई
िनताको िीउ, र्न, समानता र स्वतन्त्रताको सं रक्षण गदै जिल्लामा शाजन्त्त सुरक्षा तथा
सुव्यवस्था कायम गने गराउने कायामा प्रमुि जिल्ला अधर्करीको महत्वपुण ा भधु मका रहने गदाछ ।
नेपालको सं र्वर्ान र अन्त्य प्रचधलत कानुन बमोजिम नेपालको नागररक हुन योग्य व्यजिहरुलाई नेपाली
नागररकताको प्रमाणपर िारी गनेदेजि धलएर राहदानी िारी गने, स्थानीय प्रशासन सम्बन्त्र्ी काया गने,
सावािधनक सेवा प्रवाहमा पारदजशाता र उत्तर दार्यत्वलाई बढावा ददने, जिल्लामा सञ्चाधलत र्वकास
धनमााणका र्ियाकलापहरुको धनयमन गरी गुणस्तरीयता प्रवर्द्ानमा सघाउ पुयााउने कायामा जिल्ला प्रशासन
कायाालयले जिम्मेवारी धनवााह गरर रहे को छ । उपभोिा र्हतका र्वषयमा, सावािधनक शाजन्त्त र्वरुर्द्का
कसुरको शुरु कारवाही र र्कनारा गने गरी अर्ान्त्यार्यक प्रकृधतको जिम्मेवारी समेत जिल्ला प्रशासन
कायाालयलाई प्रदान गररएको छ । स्थानीय प्रशासन ऐन, 2028 बमोजिम जिल्लाजस्थत सबै सरकारी
कायाालयहरुको

अधभभाकत्वको

जिम्मेवारी

जिल्ला

प्रशासन

कायाालयलाई

प्रदान

गररए

बमोजिम

जिल्लाजस्थत कायाालयहरुको धनयमन धनररक्षण गरी सेवा प्रवाहमा, र्वकास धनमााणमा दे जिएका अवरोर्
हिाउन जिल्ला प्रशासन कायाालयले समन्त्वयकारी धनकायको रुपमा आफ्नो भूधमका धनवााह गदै आएको
छ । जिल्ला प्रशासन कायाालय म्याग्दीवाि आ.व. 207८ र 07९ को अर्ावार्षाक कायासम्पादनको
िानकारी ददने अधभप्रायले प्रकाशन गना लाधगएको बुलेर्िनमा आवश्यक सुझाव सल्लाहको अपेक्षा गदै
आगामी ददनमा जिल्ला प्रशासन कायाालयका अधतररि अन्त्य जिल्लाजस्थत सरकारी कायाालयहरुले गरे का
असल अभ्यासहरुलाई समेत समावेश गरी धनयधमत रुपमा बुलेर्िन प्रकाशन गररने व्यहोरा समेत
िानकारी गराउन चाहन्त्छु ।

जचरजन्त्िवी राना
प्रमुि जिल्ला अधर्कारी

जिल्लाको समग्र बस्तुजस्थधत
भौगोधलक जस्थधत:-

 क्षैरफल: अक्षांस:-

२,२९७.०६ वगा र्क.मी. (२,२९,७०६ हेक्िर)
८३००८' दे जि ८३०५३' सम्म पूवी दे शान्त्तर

 दे शान्त्तर:-

२८०२०' दे जि २८०४७' सम्म उत्तरी अक्षांश

 उचाई:-

न्त्यूनतम समुद्री सतह ७९२ मीिर दे जि (रत्नेचौर बेनी नगरपाधलका )

 पूव ा पजश्चम लम्बाई: जिल्ला सदरमुकाम:

बेनी

सीमाना:-

 दजक्षण पूव:ा  पजश्चम:-

मनाङ, कास्की र पवात
बागलुङ र पूवी रुकुम

 उत्तर:-

डोल्पा र मुस्ताङ

 उत्तर पूव:ा

मुस्ताङ

 दजक्षण:

बागलुङ

रािनैधतक र्वभािन: धनवााचन क्षेर सं ख्या:- १ प्रधतधनधर् सभा, २ प्रदे श सभा
 स्थाधनय तह:- ६ विा
िनसं ख्या:-

 कुल िनसं ख्या:-

113641

 पुरुष:

51,395 (45.23%)

 मर्हला:

62,246 (54.77%)

 सरदर घरर्ुरी सं ख्या:

27.76%

पयािन:पयािकीय स्थल

गार्वस

उचाई

तातोपानी

धसं गा

800 धम.

तातोपानी

भूरुङ

1300 धम.

पुनर्हत

घार

3200 धम.

घोडेपानी

घार

2800 धम.

माधलकार्ुरी

दे र्वस्थान

2800 धम.

िोड्के र्ुरी

जझ र कुहुुँ

अन्त्र्गल्छी

दाना

1200 धम.

रुप्से छहरा

दाना

1800 धम.

र्वलाधगरी बेश क्याम्प

मुदी

3575 धम.

पेरी भरानी ताल

र्हस्तान

2100 धम.

बराह ताल

राम्चे

लालीगुराुँस बन क्षेर

घार, जशि र अन्त्य

दहबुकी वन क्षेर

जचमिोला

2500 धम.

र्ाधमाक तथा सांस्कृधतक स्थल:पयािकीय स्थल

गार्वस

उचाई

गले श्वर

घतान

800 धम.

पुलत्स्य आश्रम

पुलाचौर

1530 धम.

बेनी, जशवालय

अथुङ्ग
ा े

850 धम.

लक्ष्मीनारायण मजन्त्दर

अथुङ्ग
ा े

850 धम.

बरको रुि

अथुङ्ग
ा े

850 धम.

महारानीथान

अथुङ्ग
ा े

850 धम.

बौर्द्गुम्बा

अथुङ्ग
ा े

850 धम.

धगर्द्ेश्वर मजन्त्दर

र्हस्तान

1500 धम.

िगन्नाथ मजन्त्दर

पुलाचौर

2000 धम.

ढोलठाना

पुलाचौर

1750 धम.

भवबती मजन्त्दर

भगवती

1625 धम.

ताकमकोि

ताकम

2450 धम.

िलवायुको अवस्था:

 र्हउुँदमा:

समान्त्य

 गृष्ममा:

समान्त्य
मुख्य िात िाती २०६८ को िनगणना अनुसार:

धस.नं.

िाधत

िनसंख्या

प्रधतशत

1.

मगर

44846

39.46

2.

क्षेरी

19516

17.17

3.

कामी

9142

15.31

4.

ब्राम्हण

9142

8.04

5.

दमाई

6542

5.76

6.

छन्त्त्याल

3917

3.45

7.

साकी

3785

3.33

8.

ठकुरी

2329

2.05

9.

नेवार

1564

1.38

10.

गुरुङ

1120

0.99

11.

थकाली

998

0.88

12.

र्कसान

617

0.54

13.

तामाुँग

266

0.23

14.

सन्त्यासी दशनामी

262

0.23

15.

मुसलमान

180

0.16

16.

अन्त्य दधलत

17.

अन्त्य

1164

1.02

िम्मा

113641

100

0.00

जिल्ला प्रशासन कायाालय म्याग्दी: मुख्य काया तथा प्रयासहरु
जिल्लामा शाजन्त्त सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गरी िनताको िीउ, र्न र स्वतन्त्रताको सं रक्षण
गनुा जिल्ला प्रशासन कायाालयको प्रमुि काया हो । जिल्लामा शाजन्त्त सुरक्षा कायम गराउन र जिल्लाको
प्रशासन सञ्चालन गने प्रयोिनका लाधग स्थापना गररएका यस कायाालयको

प्रमुि प्रशासकीय

अधर्कारीको रुपमा नेपाल प्रशासन सेवाको रा.प. र्र्द्तीय श्रे णीको प्रशासकीय प्रमुि रहने गरी दरबन्त्दी
कायम गरे को छ । जिल्लामा शाजन्त्त सुरक्षा र अमनचयन कायम गराउने, नेपालको सं र्वर्ान र प्रचधलत
कानुन बमोजिम नेपालको नागररक हुन योग्यलाई नेपाली नागररकता प्रदान गने, र्वपदवाि हुन सक्ने
ुँ लन गरी आवश्यक पूवत
क्षधतको आक
ा यारी एवं प्रधतकायाको काया गने, सावािधनक सरोकारका र्ववादमा

ु ी अपरार् सर्हता बमोजिम
सम्बजन्त्र्त पक्षहरुलाई छलफलमा बोलाइ आवश्यक धनकास ददने, मुलक
तोर्कएको अधर्कार अन्त्तगात रही तोर्कएका मुद्दाहरुमा शुरु कारवार्ह र र्कनारा गने र जिल्लामा
सञ्चाधलत र्वधभन्त्न र्वकास गधतर्वधर्हरुको धनयमन र सुपररवेक्षण गने लगायतका काया जिल्ला प्रशासन
कायाालयले गदै आइरहे को छ । जिल्ला प्रशासन कायाालय म्याग्दीले धनवााह गदै आएको काम कताब्य र
अधर्कारलाई दे हाय बमोजिम उल्ले ि गना सर्कन्त्छ ।
क. शाजन्त्त सुरक्षा सम्बन्त्र्ी काया:


जिल्लामा शाजन्त्त सुरक्षा सुव्यवस्था कायम गने गना लगाउने ।



र्वधभन्त्न अपराधर्क समूह र गधतर्वधर्हरु उपर धनगरानी रािी यस्ता र्ियाकलापहरु हुन नददने ।



र्वधभन्त्न र्वपद, दुघि
ा ना, अपरार्वाि हुने क्षधतलाई न्त्यू नीकरण गना सबै सुरक्षा धनकायहरुको
समन्त्वयात्मक पररचालन गने ।



समुदायलाई र्वधभन्त्न र्कधसमका अपरार्, र्हं साका प्रभाव र सोको न्त्यू नीकरणका र्वषयमा
सचेतनामुलक कायािम सञ्चालन गने ।



शाजन्त्त सुरक्षा कायम गना स्थानीय तह, नागररक समाि र सरोकारवालासुँग सहकाया एवं समन्त्वय
गने ।

ि. स्थानीय प्रशासन सम्बन्त्र्ी काया:


सं घ सं स्था दताा, नवीकरण, र्वर्ान सं शोर्न, शािा िोल्ने अनुमती तथा धनयमन गने ।



हातहधतयार इिाित, नामसारी, नवीकरण र स्वाधमत्व हस्तान्त्तरण गने ।



र्वष्फोिक पदाथा प्रयोगको इिाित, नवीकरण तथा धनयमन गने ।



सावािधनक सम्पजत्तको अधभले ि सं रक्षण तथा व्यवस्थापन गने ।



नामथर, उमेर आदी प्रमाजणत गने ।



नाबालक पररचयपर प्रदान गने ।



पाररवाररक पेन्त्सन, शपथपर र रहलपहल सम्बन्त्र्ी धसफाररस गने ।



दधलत, आददवासी िनिाती धसफाररस प्रमाजणत गने ।



परपधरका तथा छापािाना दताा गने ।



पाररवारीक र्ववरण प्रमाजणत गने ।



नाता प्रमाजणत गने ।

ग. नागररकता र राहदानी सम्बन्त्र्ी काया:

बंशि, बैवार्हक अं गीकृत नागररकता प्रदान गने ।



नागररकताको प्रमाणपरको प्रधतधलपी िारी गने ।



राहदानी फाराम सं कलन तथा राहदानी र्वतरण गने ।



द्रतु सेवाको राहदानीको लाधग सम्बजन्त्र्त धनकायमा धसफाररश गने ।

घ. अर्ान्त्यार्यक काया:


सावािधनक शाजन्त्त र्वरुर्द्का कसुरको शुरु कारवाही र र्कनारा गने ।



र्वशेष ऐनहरुवाि प्र.जि.अ. लाई प्रत्यायोजित अधर्कार बमोजिमका मुद्दाहरुको कारवाही र
र्कनारा गने ।



अजख्तयार दुरुपयोग अनुसन्त्र्ान आयोगवाि प्राप्त ठाडो उिुरी तथा गुनासाहरु उपर आवश्यकता
अनुसार छानबीन गरी कारवाहीका लाधग सम्बजन्त्र्त धनकायमा पठाउने ।



जिल्लाजस्थत सबै कायाालयहरुमा सुशासन कायम गराउन धनयधमत सम्पका र समन्त्वय गने गराउने ।

ङ. बिार अनुगमन र उपभोिा र्हत सम्बन्त्र्ी काया:

दै धनक उपभोग्य बस्तु तथ सेवाको सहि आपूधता, पहुुँच तथा गुणस्तर सुधनजश्चत गनाका लाधग
बिार अनुगमन तथा धनयमन गने ।



उपभोिा र्हत सं रक्षणका लाधग सचेतीकरण गने ।

च. र्वपद व्यवस्थापन सम्बन्त्र्ी काया गने:

जिल्ला र्वपद व्यवस्थापन सधमधतको बैठक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गने



र्वपद िोजिम न्त्यू नीकरण तथा व्यवस्थापनका लाधग र्वपद पूवत
ा यारी तथा प्रधतकाया योिना तिुम
ा ा
तथा कायाान्त्वयन गने गराउने ।



मनसुन आपतकालीन कायायोिना तिुम
ा ा तथा कायाान्त्वयन गने, गराउने र्वपदवाि भएको क्षधत
र्ववरण सं कलन तथा र्वपद पीधडतहरुलाई क्षधतपूधता एवं राहत र्वतरण गने ।

छ. र्वर्वर् काया:

हेलो सरकार, धनयमनकारी धनकाय तथा अन्त्य र्वधभन्त्न व्यजिहरुवाि प्राप्त हुने उिुरी तथा
गुनासाहरु उपर छानबीन गरी आवश्यक कारवार्ह गने ।



र्वकास र्ियाकलापहरु सहि रुपमा सञ्चालन गना बसै सरोकारवाला धनकायहरुसुँग समन्त्वय र
सहिीकरण गने ।



र्वधभन्त्न सेवा प्रवाह, प्राकृधतक स्रोतको सदुपयोग तथा अन्त्य र्वषयमा र्वधभन्त्न जिल्लाजस्थत
कायाालय र स्थानीय तहहरुसुँग समन्त्वय गने ।



जिल्लाजस्थत धनकाय तथा अधर्कारीहरुवाि प्रवाह भै रहे को सेवा प्रवाहको गुणस्तर धनयमन र
अनुगमन गने ।



नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, प्रदे श सरकार तथा अन्त्य धनकायवाि माग हुने र्ववरण पठाउने ।

जिल्ला प्रशासन कायाालय अन्त्तगात रहेका शािाहरु:जिल्ला प्रशासन कायाालय अन्त्तगात दे हाय बमोजिमका शािाहरु रहे का छन् ।


दताा चलानी तथा नागररक सहायता कक्ष



नागररकता शािा



प्रधतधलपी नागररकता शािा



राहदानी शािा



स्थानीय प्रशासन शािा



लेिा शािा



शाजन्त्त सुरक्षा, मुद्दा र जिन्त्सी शािा

जिल्ला प्रशासन कायाालय म्याग्दी अन्त्तगात सेवा प्रवाहका लाधग रहेका र्वधभन्त्न कोठाहरुको र्ववरण:कोठा नं. 1 प्रमुि जिल्ला अधर्कारीको कायाकक्ष ।
कोठा नं. 2 सहायक प्रमुि जिल्ला अधर्कारीको कायाकक्ष ।
कोठा नं. 3 कम्प्यूिर शािा ।
कोठा नं. 4 नयाुँ नागररकता, प्रधतधलपी नागररकताको अधभले ि भीडाउने वा प्रधतधलपी नागररकताका लाधग
आवेदन गने कक्ष ।

कोठा नं. 5 स्थानीय प्रशासन, नाबालक पररचयपर, िनिाती र दधलत धसफाररश धलने कक्ष
कोठा नं. 6 राहदानीका लाधग आवेदन पेश गने, बनेका राहदानी धलने कक्ष
कोठा नं. 7 ले िा शािा
कोठा नं. ८ र ९ स्िोर रुम
कोठा नं. 10 मुद्दा शािा
कोठा नं. 11 दताा चलानी तथा छाप लगाउने स्थान

जिल्ला प्रशासन कायाालय म्याग्दीवाि प्रवाह भएको कायासम्पादनको अवस्था
धस.नं.

सम्पादन गरे को काम

आ.व.207८/
07९ को
िम्मा

आ.व. 207८/07९
श्रावण

भाद्र

असोि

काधताक

मंधसर

पौष

नागररकता र्ववरण

2502

323

376

338

576

160

729

नागररकता प्रधतधलपी र्ववरण

1391

21

201

204

347

343

275

राहदानी र्वतरण

1266

308

124

155

245

119

315

राहदानी धसफाररस

1182

158

236

304

444

40

-

नाम थर उमेर आदद प्रमाजणत

201

15

26

47

30

49

34

नाबालक पररचय पर

95

18

8

6

26

18

19

पाररवारीक पेन्त्सन सम्बजन्त्र् धसफाररस

343

39

65

51

54

63

71

सं स्था दताा

20

2

4

4

4

3

3

सं स्था नर्वकरण

138

4

2

36

20

37

39

8.

सावािधनक अपरार् र सावािधनक शाजन्त्त र्वरुर्द्का कसुर सम्बन्त्र्ी मुद्दा दताा

19

2

2

-

1

1

2

9.

सावािधनक अपरार् र सावािधनक शाजन्त्त र्वरुद्बका कसुर कम्बजन्त्र् मुद्दा फछायौि

4

-

-

-

-

3

1

10. एकीकृत घुजम्त जशर्वर सं चालन

-

-

-

-

-

-

-

11. बिार अनुगमन

- पिक

12. र्वपद राहत र्वतरण (रकम रु. हिारमा)

104 िना

१ िना

१४ िना

१० िना

-

५३ िना

२ िना

९८,८५,००0

३0,000/

/-

-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(१,३८,१५,000)

१,00,00/

35,60,00/-

1,५०,000/-

13. जिल्ला सुरक्षा सधमधत बैठक

२७ पिक

७

७

६

३

२

२

14. कायाालय प्रमुि बैठक

५ पिक

१

-

2

-

1

1

15. कायाालयको िचा र्ववरण (207८ पौष सम्मको िचा)
पूजुँ िगत तफा रकम

44,670

चालू तफा

61,28,670/-

कैर्फयत

जिल्ला प्रशासन कायाालय म्याग्दीको कमाचारी दरबन्त्दी
धस.नं.

पद

श्रे णी

दरबन्त्दी

पदपुती

1. प्रमुि जिल्ला अधर्कारी

रा.प. र्र्द्तीय

1

1

2. सहायक प्रमुि जिल्ला अधर्कारी

रा.प. तृतीय

1

1

3. नायब सुब्बा

रा.प.अनं प्रथम

4

४

4. लेिापाल

रा.प.अनं प्रथम

1

1

5. कम्प्यूिर अपरे िर

रा.प.अनं प्रथम

2

1

6. िररदार

रा.प.अनं र्र्द्धतय

4

4

7. हलुका सवारी चालक

श्रे णीर्वर्हन

1

1

8. कायाालय सहयोगी

श्रे णीर्वर्हन

६

1 स्थायी

कैर्फयत

जिल्ला प्रशासन कायाालय म्याग्दीवाि सुशासन/ सावािधनक प्रवाहका र्वषयमा भएका मुख्य मुख्य
प्रयासहरु:क. नागररक सहायता कक्षको व्यवस्था:जिल्ला प्रशासन कायाालय म्याग्दीवाि प्रवाह हुने सेवा सुर्वर्ा उपभोगका

लाधग आउने सेवाग्राहीहरुका लाधग कायाालय प्रवेश गदााकै अवस्थामा दताा चलानी
सुँगै सोर्पुछ कक्ष वा नागररक सहायता कक्षको व्यवस्था गररएको छ ।

सेवाग्राहीले सेवा धलन चाहेको र्वषयको सूचना एवं िानकारी ददने गरी एकिना
कमाचारीको प्रबन्त्र् गररएको छ ।
ि. प्रधतक्षालय र िानेपानीको व्यवस्था:जिल्ला प्रशासन कायाालयमा सेवा धलने प्रयोिनाथा आउने सेवाग्राहीहरुको
सुर्वर्ाका लाधग प्रधतक्षालयको व्यवस्था गररएको छ । साथै सेवाग्राहीहरुको
सुर्वर्ाका लाधग िानेपानीको व्यवस्था समेत गररएको छ ।
ग. लैर्ङ्गक तथा िेष्ठ नागररक मैरी कायाकक्षको ब्यवस्थाजिल्ला प्रशासन कायाालयमा मर्हला बालवाधलका तथा स्तनपान कक्षको
साथै िेष्ठ नागररकहरुलाई सहि रुपमा बस्ने वातावरण धमलाईएको छ ।
सेवाग्राहीको सुर्वर्ाका लाधग दुवै तल्लामा लै र्ङ्गक मैरी शौचालयको प्रबन्त्र्
गररएको छ ।

घ. CCTV िडान:कायाालय धभर सेवाग्राहीको गधतर्वधर् धनगरानी गना ५ विा धसधस क्यामरा
िडान गरोएको छ । साथै सदरमुकामजस्थत मुल सडकमा समेत र्वधभन्त्न
गधतर्वधर्हरुको धनगरानीका लाधग धसधस क्यामरा िडान गररएको छ ।
ङ. र्वद्युतीय हाजिरी व्यवस्थापन:कायाालयमा काम गने कमाचारीहरुका उपजस्थधतलाई धनयमन गना र्वद्युतीय
हाजिरी प्रणालीको प्रयोग गररएको छ । जिल्ला प्रशासन कायाालयका अधतररि
अन्त्य जिल्लाजस्थत कायाालयहरुलाई समेत र्वद्युतीय हाजिरीको सञ्चालन तथा
प्रयोगका र्वषयमा प्रोत्साहन गररएको छ ।

च. सेवा प्रवाहमा सूचना प्रर्वधर्को उपयोग:जिल्ला प्रशासन कायाालयवाि प्रदान गररदै आएका सेवाहरुको प्रवाहमा
सूचना प्रर्वधर्को उपयोग गररएको छ । कायाालय प्रमुि लगायत र्वधभन्त्न
र्कधसमका बैठकहरुमा आमन्त्रण गदाा एस.एम.एस. प्रसणालीको व्यवस्था गररएको
छ

।

कायाालयका

र्वर्वर्

गधतर्वर्हरु

बेबसाइि,

फेसबुक

माफात

समेत

सावािधनक गने गररएको छ। कायाालयको वेबसाइि अद्यावधर्क गने, फेसबुकमा
कायाालयको तफावाि सूचना प्रवाह गना एकिना सम्मका व्यजि तोर्कएको छ ।
छ. बिार अनुगमन तथा उपभोिा र्हत संरक्षण :जिल्ला प्रशासन कायाालयले समय समयमा सदरमुकाम र जिल्ला सबै
स्थानीय तहको बिारहरुमा पसल तथा होिलहरुको अनुगमन गने गरे को छ
ु
।सं यि
बिार अनुगमन सधमधतको धनयधमत बैठक बधस जिल्लाका सबै स्थानीय

तहसं ग समन्त्वय गरर मुख्य मुख्य बिार केन्त्द्रहरुमा सघन रुपमा अनुगमन गरे को
छ । यसका अधतररि र्वधभन्त्न समयमा सेवाग्राहीवाि आएका गुनासाहरु सम्बोर्न
गना आवश्यकता अनुसार आकजश्मक धनररक्षण समेत गररएको छ ।
ि. र्वपद व्यवस्थापन र्वषयका नीधत तिुम
ा ा र उर्द्ारका प्रयासहरु:-

ु
जिल्ला र्वपद व्यवस्थापन सधमधत र जिल्ला प्रशासन कायाालयको सं यि

प्रयासमा जिल्लामा र्वपदवाि हुन सक्ने क्षधत न्त्यूनीकरण गना र्वपद पूवत
ा यारी तथा
प्रधतकाया योिना 207७ तयार गररएको छ । उि योिनाका अधतररि जिल्ला
प्रशासन कायाालयले र्वधभन्त्न र्कधसमका र्वपदको समयमा घिनास्थलमा नै पुगी
पीधडतको राहत तथा उर्द्ार कायामा िर्िएको छ ।
ु ाई र शीघ्र फैसला:झ. अर्ान्त्यार्यक कायाका लाधग सुनव

ु ाईका लाधग दायर हुने सावािधनक
जिल्ला प्रशासन कायाालय अन्त्तगात सुनव

अपरार्, उपभोिा र्हतसुँग सम्बजन्त्र्त र सावािधनक शाजन्त्तमा िलल पुयााउने
िालका अपरार् सर्हतामा उल्ले ि भई नेपाल रािपरमा प्रकाशन भए बमोजिमका
ु ाई धनयधमत गररएको छ ।
मुद्दाको सुनव

ञ. र्वधभन्त्न ददवस तथा समारोह:र्वधभन्त्न समयमा पने ददवसहरु जिल्ला प्रशासन कायाालयको अगुवाईमा र्वधभन्त्न
प्रवचन, गोष्ठी, प्रभातफेरी िस्ता कायािम गरी सम्पन्त्न गने गररएको छ । नेपाल

सरकार, गृह मन्त्रालयवाि लेिी आएका तथा जिल्लाजस्थत र्वधभन्त्न सरकारी
धनकायहरु एवं स्थानीय तहवाि अगुवाई गररएका ददवसका कायािमहरुमा जिल्ला
प्रशासन कायाालयवाि आवश्यकता अनुसार ऐक्यबर्द्ता िनाउने गररएको छ ।
ि. प्रहरी र प्रशासनबीचको समन्त्वय र सहकाया:म्याग्दी जिल्लमा रहेका सुरक्षा धनकायहरुबोच प्रभावकारी समन्त्वय र
सहकाया हुने गरे को छ। र्वधभन्त्न समयमा लागु औषर् धनयन्त्रण िनचेतनामूलक
कायािम, प्रहरी समुदाय साझेदारी कायािम, लै र्ङ्गक र्हं सा धनवारण अधभयान
लगायतका

अन्त्य

र्वर्वर्

कायािममा

प्रहरी

कायाालय

र

जिल्ला

प्रशासन

कायाालयबीच आवश्यक समन्त्वय र सहकाया गने गररएको छ ।
ठ. र्वधभन्त्न िनचेतनामूलक कायािम सञ्चालन:जिल्ला

प्रशासन

कायाालयले

जिल्लावासी

र्वधभन्त्न

नागररकहरुलाई

सकारात्मक सन्त्दे श प्रवाह गने उद्देश्यका साथ र्वधभन्त्न िनचेतनामूलक कायािम

सञ्चालन गदै आएको छ । लागु औषर्, घरे ल ु मददरा यसको उत्पादन र यसका
नकारात्मक प्रभाव वारे िानकारी ददन र्वधभन्त्न समयमा जिल्ला प्रहरी कायाालय
सुँग समेतको समन्त्वयमा चेतनामूलक कायािम आयोिना गदै आएको छ ।
ड. पुस्तकालयको स्थापना:
सेवाग्राहीहरुको लाधग र्वधभन्त्न पुस्तक तथा परपधरकाहरुको अध्ययन
गनाको लाधग पुस्तकालयको व्यवस्था गररएको छ ।
ढ. जिल्ला आपतकालीन काया सं चालन केन्त्द्रको स्थापना:-

धमधत 2075/07/26 गते माननीय गृह मन्त्री राम बहादुर थापा बादल

ज्यूवाि जिल्ला आपतकालीन काया सं चालन केन्त्द्रको उद्घािन भएको हो । तत्
पश्चात यो केन्त्द्रले 24 सै घण्िा सूचना प्रवाह गदै आएको छ । जिल्ला
आपतकालीन काया सं चालन केन्त्द्रको फोन नं. 069520994 रहे को छ ।
ु ाई तथा नागररक पृष्ठपोषणको व्यवस्था:ण. गुनासो सुनव
जिल्ला प्रशासन कायाालयले आफ्नो र जिल्लाजस्थत कायाालयहरुवाि प्रवाह
भैरहेको सेवा सुर्वर्ाको प्रभावकाररताका र्वषयमा नागररक तथा सेवाग्राहीको
गुनासो धलने प्रयोिनका लाधग छु ट्टै गुनासो तथा सुझाव पेिीकाको बन्त्दोबस्त

गररएको छ । कायाालयसुँग सम्बजन्त्र्त गुनासाहरु प्राप्त भएमा तत्कालै त्यसको
सम्बोर्न गने गरी गुनासो सुन्त्ने अधर्कारीको प्रबन्त्र् समेत गररएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, म्र्ाग्दीको आ.व. २०७८/७९ को अर्ाबाजषाक सक
ं जलत रािश्व जववरण
जस.न.ं रािश्व जववरण
१.
व्यवसायले भक्त
ु ान गने दस्तरु
२.
हातहततयारको इजाजतपत्र दस्तरु

रािश्व शीषाक अर्ाबाजषाक शल्ु क
११६११
११६२२

-

३.
४.
५.
६.
७.
८.

न्यातयक दस्तरु
राहदानी शल्ु क
अन्य प्रशासतनक सेवा
कम्पनी रतजष्ट्रेशन दस्तरु
हातहततयारको इजाजतपत्र दस्तरु
न्यातयक दण्ड, जररवाना र जफत

१४२२१
१४२२७
१४२२९
१४२५१
१४२५७
१४३११
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९.
१०.
११.

प्रशासतनक दण्ड, जररवाना र जफत

१४३१२
१४३१३
१५१११

४३,३००
७४,२०,४१५/-

धरौटी सदरस्याहा
बेरुजू
जम्मा

जिल्ला प्रशासन कायाालय म्याग्दीमा काया गनुा भएका हालसम्मका प्रमुि जिल्ला अधर्कारीहरुको र्ववरण
धस.न.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

प्रमुि जिल्ला अधर्कारीको नाम थर

दे जि

सम्म

नारायण कृष्ण िोशी

२०२४

२०२५

इश्वर चन्त्द्र शमाा
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२०४९

२०५१

दयाराम शमाा

२०५१

२०५२

रत्न कािी बज्राचाया

२०५२

२०५४

केशर बहादुर बाधनया

२०५४

२०५५

दुगाा प्रसाद भण्डारी

२०५५

२०५६

र्वष्णु प्रसाद अयााल
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२०५७
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२०५८
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२०६२।११।२८

२०६३।०२।१४

लोकराि रे ग्मी

२०६३।०३।०४

२०६४।०२।३०

भरत पौद्डेल

२०६४।०३।१७

२०६५।१२।०४

यज्ञराि बोहरा

२०६६।०१।०२

२०६६।०९।२२

जितेन्त्द्र बहादुर भण्डारी
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राम बहादुर कुरुम्वाङ्ग

२०६७।०३।०१

२०६८।०३।०७

कृष्ण प्रसाद ज्ञवाली

२०६८।०३।१२

२०६९।०६।०७

चन्त्द्र बहादुर काकी

२०६९।०६।०८

२०७१।०१।२७

िे क बहादुर के सी

२०७१।०१।२९

२०७२।०३।०६

सागरमणी पाठक

२०७२।०३।०७

२०७२।११।२६

केशवराि आचाया

२०७२।११।२७

२०७३।१०।०९

रािु प्रसाद पौडेल

२०७३।१०।१०

२०७४।०४।२९

कृष्ण प्रसाद अधर्कारी

२०७४।०४।३१
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2077/11/18

गणेश बहादुर अधर्कारी

2077/11/20

2078/06/19

जचरजन्त्िवी राना

2078/06/20

हालसम्म

म्याग्दी जिल्लाजस्थत कायाालय प्रमुिहरुको र्ववरण
धस.नं.

कायाालयको नाम

कायाालय प्रमुिको नाम

1.

म्याग्दी जिल्ला अदालत

2.

जिल्ला प्रशासन कायाालय

3.
4.

इमेल

फोन नं.

मोवाईल नं.

तेिनारायण पौडेल

520559

9857655559

जचरजिवी राना

520343

9857627777

जिल्ला समन्त्वय सधमधत

िानुका सुवद
े ी

520530

9857639222

बेनी नगरपाधलको कायाालय

ढोलकराि ढकाल

521095

9857047111

5.

श्री शरुभिन, अथुङ्ग
ा े ब्यारे क

केशव धसलवाल

520527

9857641415

6.

जिल्ला प्रहरी कायाालय

श्याम कुमार राई

520375

9857625555

7.

सशस्त्र प्रहरी बल

हरर बहादुर गुरुङ

511077

९८५१२५९०९९

8.

राजष्िय अनुसन्त्र्ान जिल्ला का.

धबिय पौडेल

520143

9857643999

9.

जिल्ला सरकारी वकील का.

प्रकाश कोइरला

520216

९८५७६२१२१६

10. धडधभिन वन कायाालय

मनोि रानाभट्ट

520135

9857625135

11. िलस्रोत तथा धसं . र्व. धड. का.

सुरेन्त्द्र पौडेल

521225

9857627225

12. कृर्ष ज्ञान केन्त्द्र म्याग्दी

जचरन धसग्दे ल

520630

9857622144

13. PMAMP पररयोिना कायाान्त्वयन इकाई, म्याग्दी

सुददर थापा

521345

९८४६०२५९६५

14. पुवाार्ार र्वकास कायाालय

सन्त्तोष अयााल

521034

9857630104

15. स्वास््य कायाालय

एक नाराणय लम्साल

16. बेनी अस्पताल

डा.जितेन्त्द्र कुँडेल

520525

9857623188

17. जिल्ला धनवााचन कायाालय

धभम प्रसाद जघधमरे

520526

9863329148

18. मालपोत कायाालय

कृष्ण काकी

520124

9857623124

19. जिल्ला हुलाक कायाालय

सार्ना कुमारी श्रे ष्ठ

520222

9857640104

20. कारागार कायाालय

धर्रे न्त्द्र राि पन्त्त

520200

9857674777

21. जशक्षार्वकास तथा समन्त्वय इकाई

दल बहादुर थापा

520105

9857640188

22. भेिेरीनरी अ. तथा प. र्व. के.

िीवन प्रसाद आचाया

520121

9857626234

23. कोष तथा लेिा धनयन्त्रक का.

युिप्रसाद शमाा

520140

9857627140

24. जिल्ला आयुवेद स्वास््य केन्त्द्र

दामोदर शमाा

520273

9851171411

25. नापी कायाालय

तुल्सी प्रसाद पौडेल

520341

9845238431

26. घरे ल ु तथा साना उद्योग कायाालय

पोषनाथ शमाा

520162

98576३२१६२

27. अन्त्नपूणा गाउुँ कायापाधलकाको कायाालय

सुरण प्रसाद शमाा पौडेल

9857683810

28. रघुगंगा गाउुँ कायापाधलको कायाालय

अमृत सुवद
े ी

9857648610

29. माधलका गाउुँ कायापाधलकाको कायाालय

र्वष्णु प्रसाद शमाा

9857627755

30. मंगला गाउुँकायापाधलकाको कायाालय

मनोहर ढुं गाना

9857642642

31. र्वलाधगरी गा.पा. कायाालय

गोपाल पौडेल

32. राजष्िय वाजणज्य बैँक

नवराि ढुं गाना

33. नेपाल बैँक धलधमिे ड

9856034769

9857675987
520570

9857622455

520960

9857640055

34. कृर्ष र्वकास बैँक

शंकर िय मल्ल

520466

9857622999

35. नेपाल िे धलकम

दामोदर धसं िडा

520444

9856027111

36. नेपाल र्वद्युत प्राधर्करण

प्रशान्त्त कुमार झा

520403

9857655403

37. राहुघात िलर्वद्युत आयोिना

गणेश के.सी.

521017

9857655700

38. का. प्रशारण कररडोर आयोिना

चन्त्दन कुमार घोष

39. भ ु. तथा व्य. कायाालय, पवात

शम्भ ु कुमार धमश्र

40. सं घीय िानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोिना

राम उद्गार यादव

41. सामाजिक र्वकास कायाालय

रमेश थापा

9851085111
9847666766
५२२०२२

9857621325
9857624841

गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कायाालय, म्याग्दी
कायारत कमाचारीहरुको र्ववरण
ि.सं . दिाा

कमाचारीको नामथर

सम्पका नं

1.

प्र.जि.अ.

श्री जचरजिवी राना

9857627777

2.

स.प्र.जि.अ.

श्री अिुन
ा शमाा

9857624233

३.

िा. नायब सुब्बा

श्री जशवलाल शमाा

9847624341

४.

नायब सुब्बा

श्री पूणब
ा हादुर िरी

9847651470

5.

नायब सुब्बा

श्री र्वधनता शमाा

9847719826

6.

नायब सुब्बा

श्री धलला बहादुर चोिाल

9857627953

7.

नायब सुब्वा

श्री तेिकुमारी थापा

9847627520

8.

कम्प्युिर अपरे िर

श्री िगन्नाथ आचाया

९८४६६४७८५९

9.

र्ववरण दताा अपरे िर (रा.प.)

श्री र्वष्णु िरी

9867889173

10.

िररदार

श्री धलला बहादुर थापा मगर

9857627366

11.

िररदार

दधर्कला भ ुसाल

9867698198

12.

र्ववरण दताा सहयोगी

तेजिन्त्द्र िरी

13.

हलुका सवारी चालक

श्री धमनलाल शमाा ररिाल

9867684909

14.

कायाालय सहयोगी

श्री कल्पना मगर

9847628006

15.

कायाालय सहयोगी

श्री र्माराि सुवेदी

9847720009

16.

कायाालय सहयोगी

श्री धसताराम ररिाल

9847701212

१7.

कायाालय सहयोगी

श्री नर बहादुर रोका

9847650559

१8.

कायाालय सहयोगी

श्री हररकृष्ण पौडेल

9863269662

जिल्ला प्रशासन कायाालय म्याग्दीको न्त्यार्यक कायासम्पादन
आ.ब.

अ.ल्या.

मद्दु ा दताा
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