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जिल्लाको समग्र बस्तजुस्ितत 

भौगोतलक जस्ितत:- 
 क्षैरफल:-   २,२९७.०६ वगा र्क.मी. (२,२९,७०६ हेक्िर)    
 अक्षाांस:-  ८३००८' देजि ८३०५३' सम्म पूवी देशान्त्तर 
 देशान्त्तर:-  २८०२०' देजि २८०४७' सम्म उत्तरी अक्षाांश 
 उचाई:-  न्त्यूनतम समदु्री सतह ७९२ मीिर देजि (रत्नचेौर बेनी नगरपातलका ) 
 पूवा पज चम लम्बाई:- 
 जिल्ला सदरमकुाम:   बेनी 

सीमाना:- 
 दजक्षण पूवा:- मनाङ, कास्की र पवात 
 पज चम:-  बागलङु र पूवी रुकुम 
 उत्तर:-  डोल्पा र मसु्ताङ 
 उत्तर पूवा:  मसु्ताङ 

 दजक्षण:  बागलङु 

रािनैततक र्वभािन:- 
 तनवााचन क्षेर सांख् या:- १ प्रतततनतर् सभा, २ प्रदेश सभा 
 स्िातनय तह:- ६ विा 

िनसांख् या:- 
 कुल िनसांख् या:-  113641 

 परुुष:   51,395 (45.23%) 
 मर्हला:   62,246 (54.77%) 
 सरदर घरर्रुी सांख् या: 27.76% 

पयािन:- 
पयािकीय स्िल   गार्वस   उचाई  

तातोपानी   तसांगा   800  तम. 
तातोपानी   भरूुङ   1300 तम. 
पनुर्हत    घार   3200 तम. 
घोडेपानी   घार   2800 तम. 
मातलकार्रुी   देर्वस्िान  2800 तम. 
िोड्के र्रुी   जि र कुहुुँ  2500 तम. 
अन्त्र्गल्छी   दाना   1200 तम. 
रुप्से छहरा   दाना   1800 तम.  

र्वलातगरी बेश क्याम्प  मदुी   3575 तम. 
पेरी भरानी ताल  र्हस्तान   2100 तम. 
बराह ताल   राम्चे 

लालीगरुाुँस बन क्षेर  घार, जशि र अन्त्य 

दहबकुी वन क्षेर  जचमिोला 
  



                     

र्ातमाक तिा साांस्कृततक स्िल:- 
पयािकीय स्िल   गार्वस   उचाई 

गलेश्वर    घतान   800 तम. 
पलुत्सस्य आश्रम   पलुाचौर   1530 तम.  

बेनी, जशवालय   अिुाङ्गे   850 तम. 
लक्ष्मीनारायण मजन्त्दर  अिुाङ्गे   850 तम. 
बरको रुि   अिुाङ्गे   850 तम. 
महारानीिान   अिुाङ्गे   850 तम. 
बौद्धगमु्बा   अिुाङ्गे   850 तम.   

तगद्धेश्वर मजन्त्दर   र्हस्तान   1500 तम. 
िगन्नाि मजन्त्दर   पलुाचौर   2000 तम. 
ढोलठाना   पलुाचौर   1750 तम. 
भवबती मजन्त्दर   भगवती   1625 तम. 
ताकमकोि   ताकम   2450 तम. 
िलवायकुो अवस्िा: 

 र्हउुँदमा: समान्त्य 

 गषृ् ममा: समान्त्य 

मखु् य िात िाती: 
तस.नां. िातत िनसांख् या प्रततशत 

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.  छन्त्त्सयाल 3917 3.45 

7.  साकी 3785 3.33 

8.  ठकुरी 2329 2.05 

9.  नेवार 1564 1.38 

10.  गरुुङ 1120 0.99 

11.  िकाली 998 0.88 

12.  र्कसान 617 0.54 

13.  तामाुँग 266 0.23 

14.  सन्त्यासी दशनामी 262 0.23 

15.  मसुलमान 180 0.16 

16.  अन्त्य दतलत  0.00 

17.  अन्त्य 1164 1.02 

 िम्मा 113641 100 
 



                     

जिल्ला प्रशासन कायाालय म्याग्दी: मखु् य काया तिा प्रयासहरु 

 

जिल्लामा शाजन्त्त सरुक्षा र सवु्यवस्िा कायम गरी िनताको िीउ, र्न र स्वतन्त्रताको सांरक्षण 
गनुा जिल्ला प्रशासन कायाालयको प्रमिु काया हो । जिल्लामा शाजन्त्त सरुक्षा कायम गराउन र जिल्लाको 
प्रशासन सञ् चालन गनप प्रयोिनका लातग स्िापना गएराका यस कायाालयको प्रमिु प्रशासकीय 
अतर्कारीको रुपमा नेपाल प्रशासन सेवाको रा.प. र्द्धतीय शे्रणीको प्रशासकीय प्रमिु रहने गरी दरबन्त्दी 
कायम गरेको छ । जिल्लामा शाजन्त्त सरुक्षा र अमनचयन कायम गराउने, नेपालको सांर्वर्ान र प्रचतलत 
काननु बमोजिम नेपालको नागएरक हनु योग्यलाई नेपाली नागएरकता प्रदान गनप, र्वपदवाि हनु सक् न े
क्षततको आुँकलन गरी आव यक पूवातयारी ावां प्रततकायाको काया गनप, सावाितनक सरोकारका र्ववादमा 
सम्बजन्त्र्त पक्षहरुलाई छलफलमा बोला  आव यक तनकास िदने, मलुकुी अपरार् सर्हता बमोजिम 
तोर्काको अतर्कार अन्त्तगात रही तोर्काका मदु्दाहरुमा शरुु कारवार्ह र र्कनारा गनप र जिल्लामा 
सञ् चातलत र्वतभन्त् न र्वकास गततर्वतर्हरुको तनयमन र सपुएरवेक्षण गनप लगायतका काया जिल्ला प्रशासन 
कायाालयले गदै आ रहेको छ । जिल्ला प्रशासन कायाालय म्याग्दीले तनवााह गदै आाको काम कताब् य र 
अतर्कारलाई देहाय बमोजिम उल्लेि गना सर्कन्त्छ । 

 

क. शाजन्त्त सरुक्षा सम्बन्त्र्ी काया: 
 जिल्लामा शाजन्त्त सरुक्षा सवु्यवस्िा कायम गनप गना लगाउने । 

 र्वतभन्त् न अपरातर्क समूह र गततर्वतर्हरु उपर तनगरानी रािी यस्ता र्ियाकलापहरु हनु निदने । 

 र्वतभन्त् न र्वपद, दघुािना, अपरार्वाि हनुे क्षततलाई न्त्यूनीकरण गना सबै सरुक्षा तनकायहरुको 
समन्त्वयात्समक पएरचालन गनप । 

 समदुायलाई र्वतभन्त् न र्कतसमका अपरार्, र्हांसाका प्रभाव र सोको न्त्यूनीकरणका र्वषयमा 
सचेतनामलुक कायािम सञ् चालन गनप । 

 शाजन्त्त सरुक्षा कायम गना स्िानीय तह, नागएरक समाि र सरोकारवालासुँग सहकाया ावां समन्त्वय 
गनप । 

ि. स्िानीय प्रशासन सम्बन्त्र्ी काया: 
 सांघ सांस्िा दताा, नवीकरण, र्वर्ान सांशोर्न, शािा िोल्ने अनमुती तिा तनयमन गनप । 

 हातहततयार  िाित, नामसारी, नवीकरण र स्वातमत्सव हस्तान्त्तरण गनप । 

 र्वष् फोिक पदािा प्रयोगको  िाित, नवीकरण तिा तनयमन गनप । 

 सावाितनक सम्पजत्तको अतभलेि सांरक्षण तिा व्यवस्िापन गनप । 

 नामिर, उमेर आदी प्रमाजणत गनप । 

 नाबालक पएरचयपर प्रदान गनप । 

 पाएरवाएरक पेन्त्सन, शपिपर र रहलपहल सम्बन्त्र्ी तसफाएरस गनप । 

 दतलत, आिदवासी िनिाती तसफाएरस प्रमाजणत गनप । 

 परपतरका तिा छापािाना दताा गनप । 

 पाएरवारीक र्ववरण प्रमाजणत गनप । 

 नाता प्रमाजणत गनप । 

 

 

 



                     

ग. नागएरकता र राहदानी सम्बन्त्र्ी काया:- 
 बांशि, बैवार्हक अांगीकृत नागएरकता प्रदान गनप । 

 नागएरकताको प्रमाणपरको प्रतततलपी िारी गनप । 

 राहदानी फाराम सांकलन तिा राहदानी र्वतरण गनप । 

 द्रतु सेवाको राहदानीको लातग सम्बजन्त्र्त तनकायमा तसफाएरश गनप । 

घ. अर्ान्त्यार्यक काया: 
 सावाितनक शाजन्त्त र्वरुद्धका कसरुको शरुु कारवाही र र्कनारा गनप । 

 र्वशेष ऐनहरुवाि प्र.जि.अ. लाई प्रत्सयायोजित अतर्कार बमोजिमका मदु्दाहरुको कारवाही र 
र्कनारा गनप । 

 अजख्तयार दरुुपयोग अनसुन्त्र्ान आयोगवाि प्राप् त ठाडो उिरुी तिा गनुासाहरु उपर आव यकता 
अनसुार छानबीन गरी कारवाहीका लातग सम्बजन्त्र्त तनकायमा पठाउने । 

 जिल्लाजस्ित सबै कायाालयहरुमा सशुासन कायम गराउन तनयतमत सम्पका  र समन्त्वय गनप गराउने । 

ङ. बिार अनगुमन र उपभोक्ता र्हत सम्बन्त्र्ी काया:- 
 दैतनक उपभोग्य बस्त ु ति सेवाको सहि आपूतता, पहुुँच तिा गणुस्तर सतुनज चत गनाका लातग 

बिार अनगुमन तिा तनयमन गनप । 

 उपभोक्ता र्हत सांरक्षणका लातग सचेतीकरण गनप । 

च. र्वपद व्यवस्िापन सम्बन्त्र्ी काया गनप:- 
 जिल्ला र्वपद व्यवस्िापन सतमततको बैठक सञ् चालन तिा व्यवस्िापन गनप  

 र्वपद िोजिम न्त्यूनीकरण तिा व्यवस्िापनका लातग र्वपद पूवातयारी तिा प्रततकाया योिना तिुामा 
तिा कायाान्त्वयन गनप गराउने । 

 मनसनु आपतकालीन कायायोिना तिुामा तिा कायाान्त्वयन गनप, गराउने र्वपदवाि भाको क्षतत 
र्ववरण सांकलन तिा र्वपद पीतडतहरुलाई क्षततपूतता ावां राहत र्वतरण गनप । 

छ. र्वर्वर् काया:- 
 हेलो सरकार, तनयमनकारी तनकाय तिा अन्त्य र्वतभन्त् न व्यजक्तहरुवाि प्राप् त हनुे उिरुी तिा 

गनुासाहरु उपर छानबीन गरी आव यक कारवार्ह गनप । 

 र्वकास र्ियाकलापहरु सहि रुपमा सञ् चालन गना बसै सरोकारवाला तनकायहरुसुँग समन्त्वय र 
सहिीकरण गनप । 

 र्वतभन्त् न सेवा प्रवाह, प्राकृततक ्ोतको सदपुयोग तिा अन्त्य र्वषयमा र्वतभन्त् न जिल्लाजस्ित 
कायाालय र स्िानीय तहहरुसुँग समन्त्वय गनप । 

 जिल्लाजस्ित तनकाय तिा अतर्कारीहरुवाि प्रवाह भैरहेको सेवा प्रवाहको गणुस्तर तनयमन र 
अनगुमन गनप । 

 नेपाल सरकार, गहृ मन्त्रालय, प्रदेश सरकार तिा अन्त्य तनकायवाि माग हनुे र्ववरण पठाउने । 



                     

जिल्ला प्रशासन कायाालय अन्त्तगात रहेका शािाहरु:- 
जिल्ला प्रशासन कायाालय अन्त्तगात देहाय बमोजिमका शािाहरु रहेका छन ्। 

 दताा चलानी तिा नागएरक सहायता कक्ष 

 नागएरकता शािा  

 प्रतततलपी नागएरकता शािा 
 राहदानी शािा 
 स्िानीय प्रशासन शािा 
 लेिा शािा 
 शाजन्त्त सरुक्षा, मदु्दा र जिन्त्सी शािा 

जिल्ला प्रशासन कायाालय म्याग्दी अन्त्तगात सेवा प्रवाहका लातग रहेका र्वतभन्त् न कोठाहरुको र्ववरण:- 
कोठा नां. 1 प्रमिु जिल्ला अतर्कारीको कायाकक्ष । 

कोठा नां. 2 सहायक प्रमिु जिल्ला अतर्कारीको कायाकक्ष । 

कोठा नां. 3 कम्प्यूिर शािा । 

कोठा नां. 4 नयाुँ नागएरकता, प्रतततलपी नागएरकताको अतभलेि भीडाउने वा प्रतततलपी नागएरकताका लातग 
आवेदन गनप कक्ष । 

कोठा नां. 5 स्िानीय प्रशासन, नाबालक पएरचयपर, िनिाती र दतलत तसफाएरश तलने कक्ष 

कोठा नां. 6 राहदानीका लातग आवेदन पेश गनप, बनेका राहदानी तलने कक्ष 

कोठा नां. 7 लेिा शािा 
कोठा नां. ८ र ९ स्िोर रुम 

कोठा नां. 10 मदु्दा शािा  

कोठा नां. 11 दताा चलानी तिा छाप लगाउने स्िान 



                     

जिल्ला प्रशासन कायाालय म्याग्दीवाि प्रवाह भाको कायासम्पादनको अवस्िा 
 

तस.नां. सम्पादन गरेको काम आ.व.2074/ 

075 को िम्मा 
आ.व. 2075/076 

कैर्फयत 
श्रावण भाद्र असोि कातताक मांतसर पौष 

1.  नागएरकता र्ववरण 5318 366 259 232 561 453 409  

2.  नागएरकता प्रतततलपी र्ववरण 1796 119 122 113 117 129 126  

3.  राहदानी र्वतरण 2031 103 132 98 133 162 163  

4.  राहदानी तसफाएरस 2667 114 89 153 350 386 405  

5.  
नाम िर उमेर आिद प्रमाजणत 460 60 75 67 26 32 45  

नाबालक पएरचय पर 228 23 14 6 26 23 14  

6.  पाएरवारीक पेन्त्सन सम्बजन्त्र् तसफाएरस 1190 50 74 55 81 89 87  

7.  
सांस्िा दताा 33 4 7 06 01 03 -  

सांस्िा नर्वकरण 162 16 17 47 10 22 20  

8.  सावाितनक अपरार् र सावाितनक शाजन्त्त र्वरुद्धका कसरु सम्बन्त्र्ी मदु्दा दताा  61 4 6 3 02 01 06  

9.  सावाितनक अपरार् र सावाितनक शाजन्त्त र्वरुद्बका कसरु कम्बजन्त्र् मदु्दा फछायौि 44 1 1 3 03 04 03  

10.  ाकीकृत घजुम्त जशर्वर सांचालन  - - - 1 1 1  

11.  बिार अनगुमन 12 पिक        

12.  र्वपद राहत र्वतरण (रकम रु. हिारमा) 67 िना (6,73,200) 190000 65000 170000 10000 75000 420000  

13.  जिल्ला सरुक्षा सतमतत बैठक 51 पिक 4 4 2 3 1 2  

14.  कायाालय प्रमिु बैठक 12 पिक        

15.  कायाालयको िचा र्ववरण (2075 माघसम्मको िचा) 
 पूुँजिगत तफा  रकम  53,41,368/- 
 चालू तफा   1,03,64,619।78/- 

 



                     

जिल्ला प्रशासन कायाालय म्याग्दीको कमाचारी दरबन्त्दी 
तस.नां. पद शे्रणी दरबन्त्दी पदपतुी कैर्फयत 

1.  प्रमिु जिल्ला अतर्कारी रा.प. र्द्धतीय 1 1  

2.  सहायक प्रमिु जिल्ला अतर्कारी रा.प. ततृीय 1 1  

3.  नायब सबु् बा रा.प.अनां प्रिम 4 3  

4.  लेिापाल रा.प.अनां प्रिम 1 1  

5.  कम्प्यूिर अपरेिर रा.प.अनां प्रिम 2 1  करारमा पतुता 
6.  िएरदार रा.प.अनां र्द्धततय 4 4  

7.  हलकुा सवारी चालक शे्रणीर्वर्हन 1 1 करारमा पतुता 
8.  कायाालय सहयोगी शे्रणीर्वर्हन 5 1 स्िायी 4 करार पतुता 

जिल्ला प्रशासन कायाालय म्याग्दीवाि सशुासन/ सावाितनक प्रवाहका र्वषयमा भाका मखु् य मखु् य 
प्रयासहरु:- 
क. नागएरक सहायता कक्षको व्यवस्िा:- 

जिल्ला प्रशासन कायाालय म्याग्दीवाि प्रवाह हनुे सेवा सरु्वर्ा उपभोगका 
लातग आउने सेवाग्राहीहरुका लातग कायाालय प्रवेश गदााकै अवस्िामा दताा चलानी 
सुँगै सोर्पछु कक्ष वा नागएरक सहायता कक्षको व्यवस्िा गएराको छ । 
सेवाग्राहीले सेवा तलन चाहेको र्वषयको सूचना ावां िानकारी िदने गरी ाकिना 
कमाचारीको प्रबन्त्र् गएराको छ । 

ि. प्रततक्षालय र िानपेानीको व्यवस्िा:- 
जिल्ला प्रशासन कायाालयमा सेवा तलने प्रयोिनािा आउने सेवाग्राहीहरुको 

सरु्वर्ाका लातग प्रततक्षालयको व्यवस्िा गएराको छ । सािै सेवाग्राहीहरुको 
सरु्वर्ाका लातग िानेपानीको व्यवस्िा समेत गएराको  छ । 

ग. लैर्ङ्गक तिा िेष्ठ नागएरक मैरी कायाकक्षको ब्यवस्िा- 
जिल्ला प्रशासन कायाालयमा मर्हला बालवातलका तिा स्तनपान कक्षको 

सािै िेष्ठ नागएरकहरुलाई सहि रुपमा बस्ने वातावरण तमलाईाको छ । 
सेवाग्राहीको सरु्वर्ाका लातग दवैु तल्लामा लैर्ङ्गक मैरी शौचालयको प्रबन्त्र् 
गएराको छ । 

घ. CCTV िडान:- 
 कायाालय तभर सेवाग्राहीको गततर्वतर् तनगरानी गना ५ विा तसतस क्यामरा 
िडान गरोाको छ । सािै सदरमकुामजस्ित मलु सडकमा समेत र्वतभन्त् न 
गततर्वतर्हरुको तनगरानीका लातग तसतस क्यामरा िडान गएराको छ । 

ङ. र्वद्यतुीय हाजिरी व्यवस्िापन:- 
 कायाालयमा काम गनप कमाचारीहरुका उपजस्िततलाई तनयमन गना र्वद्यतुीय 
हाजिरी प्रणालीको प्रयोग गएराको छ । जिल्ला प्रशासन कायाालयका अततएरक्त 
अन्त्य जिल्लाजस्ित कायाालयहरुलाई समेत र्वद्यतुीय हाजिरीको सञ् चालन तिा 
प्रयोगका र्वषयमा प्रोत्ससाहन गएराको छ । 

  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                     
 

च. सेवा प्रवाहमा सूचना प्रर्वतर्को उपयोग:- 
 जिल्ला प्रशासन कायाालयवाि प्रदान गएरदै आाका सेवाहरुको प्रवाहमा 
सूचना प्रर्वतर्को उपयोग गएराको छ । कायाालय प्रमिु लगायत र्वतभन्त् न 
र्कतसमका बैठकहरुमा आमन्त्रण गदाा ास.ाम.ास. प्रसणालीको वयवस्िा गएराको 
छ । कायाालयका र्वर्वर् गततर्वर्हरु बेबसा ि, फेसबकु माफा त समेत 
सावाितनक गनप गएराको छ। कायाालयको वेबसा ि अद्यावतर्क गनप, फेसबकुमा 
कायाालयको तफा वाि सूचना प्रवाह गना ाकिना सम्मका  व्यजक्त तोर्काको छ । 

 

छ. बिार अनगुमन तिा उपभोक्ता र्हत सांरक्षण :- 
 जिल्ला प्रशासन कायाालयले समय समयमा सदरमकुाम र जिल्ला सबै 
स्िानीय तहको बिारहरुमा पसल तिा होिलहरुको अनगुमन गनप गरेको छ 
।सांयकु्त बिार अनगुमन सतमततको तनयतमत बैठक बतस जिल्लाका सबै स्िानीय 
तहसांग समन्त्वय गएर मखु्य मखु्य बिार केन्त्द्रहरुमा सघन रुपमा अनगुमन गरेको 
छ ।  यसका अततएरक्त र्वतभन्त् न समयमा सेवाग्राहीवाि आाका गनुासाहरु 
सम्बोर्न गना आव यकता अनसुार आकज मक तनएरक्षण समेत गएराको छ । 

 

ि. ाकीकृत घमु्ती सेवा जशर्वर:- 
 म्याग्दी जिल्ला अन्त्तगात सरकारी कायाालयहरुको न्त्यून पहुुँच भाका 
स्िानहरुमा ाकीकृत घमु्ती जशर्वर सञ् चालनमा कायाालयले प्राितमकता िदाको छ 
।यसै आतिाक वषामा पनप गरी र्वलातगरी गाउुँपातलका, अन्त् नपूणा गाउुँपातलका, 
रघगुांगा गाउुँपातलका, मांगला गाउुँपातलका र मातलका गाउुँपातलकामा ाकीकृत 
घजुम्त जशर्वर सञ् चालन गएराको छ ।ाक वषाको अवतर्मा ११ स्िानमा सांचालन 
गएराका जशर्वरबाि सावाितनक सेवालाई िनताको घरदैलोमा पयुााार सरकार र 
िनता तबचको सम्वन्त्र्लाई सदुृढ बनाईाको छ । 

 

ि. र्वपद व्यवस्िापन र्वषयका नीतत तिुामा र उद्धारका प्रयासहरु:- 
 जिल्ला र्वपद व्यवस्िापन सतमतत र जिल्ला प्रशासन कायाालयको सांयकु्त 
प्रयासमा जिल्लामा र्वपदवाि हनु सक् ने क्षतत न्त्यूनीकरण गना र्वपद पूवातयारी तिा 
प्रततकाया योिना 2075 तयार गएराको छ । उक्त योिनाका अततएरक्त जिल्ला 
प्रशासन कायाालयले र्वतभन्त् न र्कतसमका र्वपदको समयमा घिनास्िलमा नै पगुी 
पीतडतको राहत तिा उद्धार कायामा िर्िाको छ । 

 

ञ. अर्ान्त्यार्यक कायाका लातग सनुवुाई र शीघ्र फैसला:-  

 जिल्ला प्रशासन कायाालय अन्त्तगात सनुवुाईका लातग दायर हनुे सावाितनक 
अपरार्, उपभोक्ता र्हतसुँग सम्बजन्त्र्त र सावाितनक शाजन्त्तमा िलल पयुााउन े

िालका अपरार् सर्हतामा उल्लेि भई नेपाल रािपरमा प्रकाशन भा बमोजिमका 
मदु्दाको सनुवुाई तनयतमत गएराको छ । 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     

ि. र्वतभन्त् न िदवस तिा समारोह:- 
र्वतभन्त् न समयमा पनप िदवसहरु जिल्ला प्रशासन कायाालयको अगवुाईमा र्वतभन्त् न 
प्रवचन, गोष् ठी, प्रभातफेरी िस्ता कायािम गरी सम्पन्त् न गनप गएराको छ । नेपाल 
सरकार, गहृ मन्त्रालयवाि लेिी आाका तिा जिल्लाजस्ित र्वतभन्त् न सरकारी 
तनकायहरु ावां स्िानीय तहवाि अगवुाई गएराका िदवसका कायािमहरुमा जिल्ला 
प्रशासन कायाालयवाि आव यकता अनसुार ऐक्यबद्धता िनाउने गएराको छ । 

 

ठ. प्रहरी र प्रशासनबीचको समन्त्वय र सहकाया:- 
 म्याग्दी जिल्लमा रहेका सरुक्षा तनकायहरुबोच प्रभावकारी समन्त्वय र 
सहकाया हनुे गरेको छ। र्वतभन्त् न समयमा लाग ुऔषर् तनयन्त्रण िनचेतनामूलक 
कायािम, प्रहरी समदुाय सािेदारी कायािम, लैर्ङ्गक र्हांसा तनवारण अतभयान 
लगायतका अन्त्य र्वर्वर् कायािममा प्रहरी कायाालय र जिल्ला प्रशासन 
कायाालयबीच आव यक समन्त्वय र सहकाया गनप गएराको छ । 

 

ड. र्वतभन्त् न िनचेतनामूलक कायािम सञ् चालन:- 
 जिल्ला प्रशासन कायाालयले जिल्लावासी र्वतभन्त् न नागएरकहरुलाई 
सकारात्समक सन्त्देश प्रवाह गनप उदे्द यका साि र्वतभन्त् न िनचेतनामूलक कायािम 
सञ् चालन गदै आाको छ । लाग ुऔषर्, घरेल ुमिदरा यसको उत्सपादन र यसका 
नकारात्समक प्रभाव वारे िानकारी िदन र्वतभन्त् न समयमा जिल्ला प्रहरी कायाालय 
सुँग समेतको समन्त्वयमा चेतनामूलक कायािम आयोिना गदै आाको छ । 

ढ. पसु्तकालयको स्िापना: 
 सेवाग्राहीहरुको लातग र्वतभन्त् न पसु्तक तिा परपतरकाहरुको अध्ययन 
गनाको लातग पसु्तकालयको व्यवस्िा गएराको छ । 

ण. जिल्ला आपतकालीन काया सांचालन केन्त्द्रको स्िापना:-  

 तमतत 2075/07/26 गते माननीय गहृ मन्त्री राम बहादरु िापा बादल 
ज्यूवाि जिल्ला आपतकालीन काया सांचालन केन्त्द्रको उद् घािन भाको हो । तत ्
प चात यो केन्त्द्रले 24 सै घटािा सूचना प्रवाह गदै आाको छ । जिल्ला 
आपतकालीन काया सांचालन केन्त्द्रको फोन नां. 069520994 रहेको छ । 

 

त. गनुासो सनुवुाई तिा नागएरक पषृ् ठपोषणको व्यवस्िा:- 
 जिल्ला प्रशासन कायाालयले आफ्नो र जिल्लाजस्ित कायाालयहरुवाि प्रवाह 
भैरहेको सेवा सरु्वर्ाको प्रभावकाएरताका र्वषयमा नागएरक तिा सेवाग्राहीको 
गनुासो तलने प्रयोिनका लातग छुटै्ट गनुासो तिा सिुाव पेिीकाको बन्त्दोबस्त 
गएराको छ । कायाालयसुँग सम्बजन्त्र्त गनुासाहरु प्राप् त भामा तत्सकालै त्सयसको 
सम्बोर्न गनप गरी गनुासो सनु्त् ने अतर्कारीको प्रबन्त्र् समेत गएराको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     
 

जिल्ला प्रशासन कायाालय म्याग्दीमा काया गनुा भाका हालसम्मका प्रमिु जिल्ला अतर्कारीहरुको र्ववरण  

तस.न. प्रमिु जिल्ला अतर्कारीको नाम िर देजि सम्म 

1.  
नारायण कृष्ण िोशी २०२४ २०२५ 

2.  
 श्वर चन्त्द्र शमाा २०२५ २०२६ 

3.  
हएरभक्त रजन्त्ितकार २९२७ २०२९ 

4.  
सजचदानन्त्द श्रीवास्तव २०३० २०३१ 

5.  
उत्तमलाल शे्रष्ठ २०३१ २०३२ 

6.  
हषानाि ठाकुर २०३३ २०३५ 

7.  
र्वमलेश्वरा नन्त्द प्रर्ानाङ्ग २०३५ २०३६ 

8.  
राम प्रसाद अरुण २०३६ २०३९ 

9.  
पद्मराि रेग्मी २०३९ २०४३ 

10.  
तारा प्रसाद जघतमरे २०४३ २०४४ 

11.  
मदन प्रसाद अयााल २०४४ २०४५ 

12.  
ततिा प्रसाद ज्ञवाली २०४५ २०४६ 

13.  
ततिा राि शमाा २०४७ २०४७ 

14.  
िनादान शमाा पौडेल २०४७ २०४८ 

15.  
राम रतन तमश्र २०४८ २०४९ 

16.  
र्वनोद ज्ञवाली २०४९ २०५१ 

17.  
दयाराम शमाा २०५१ २०५२ 

18.  
रत्न कािी बज्राचाया २०५२ २०५४ 

19.  
केशर बहादरु बातनया २०५४ २०५५ 

20.  
दगुाा प्रसाद भटाडारी २०५५ २०५६ 

21.  
र्वष्ण ुप्रसाद अयााल २०५६ २०५७ 

22.  
मािरु प्रसाद यादव २०५७ २०५८ 



                     

23.  
बद्रीनाि जघतमरे २०५९ २०५९ 

24.  
ध्रवुराि वाग्ले २०५९ २०६०।०४।०५ 

25.  
सागरमणी परािलुी २०६०।०९। २०६०।१२।०७ 

26.  
नन्त्द प्रसाद पौडेल (का.म.ु) २०६०।१२।०९ २०६१।०३।०९ 

27.  
ज्ञान प्रसाद भिरा  २०६१।०३।१३ २०६२।०३।२८ 

28.  
गांगा सागर ढकाल (का.म.ु) २०६२।०४।०६ २०६२।११।२७ 

29.  
प्रमेनारायण शमाा २०६२।११।२८ २०६३।०२।१४ 

30.  
लोकराि रेग्मी २०६३।०३।०४ २०६४।०२।३० 

31.  
भरत पौद्डेल २०६४।०३।१७ २०६५।१२।०४ 

32.  
यज्ञराि बोहरा २०६६।०१।०२ २०६६।०९।२२ 

33.  
जितेन्त्द्र बहादरु भटाडारी २०६६।०९।२२ २०६६।१२।१६ 

34.  
बेद बहादरु काकी २०६६।१२।२३ २०६७।०२।३१ 

35.  
राम बहादरु कुरुम्वाङ्ग २०६७।०३।०१ २०६८।०३।०७ 

36.  
कृष्ण प्रसाद ज्ञवाली २०६८।०३।१२ २०६९।०६।०७ 

37.  
चन्त्द्र बहादरु काकी २०६९।०६।०८ २०७१।०१।२७ 

38.  
िेक बहादरु के सी २०७१।०१।२९ २०७२।०३।०६ 

39.  
सागरमणी पाठक २०७२।०३।०७ २०७२।११।२६ 

40.  
केशवराि आचाया २०७२।११।२७ २०७३।१०।०९ 

41.  
राि ुप्रसाद पौडेल २०७३।१०।१० २०७४।०४।२९ 

42.  
कृष्ण प्रसाद अतर्कारी २०७४।०४।३१ २०७५।०१।१३ 

43.  
लीलार्र अतर्कारी २०७५।०१।१४ हाल सम्म 

 



                     

म्याग्दी जिल्लाजस्ित कायाालय प्रमिुहरुको र्ववरण 

तस.नां. कायाालयको नाम नाम पद फोन नां. मोवाईल नां. 
1.  म्याग्दी जिल्ला अदालत राि कुमार को राला  520559 9857655559 

2.  जिल्ला प्रशासन कायाालय लीलार्र अतर्कारी  520343 9857627777 

3.  जिल्ला समन्त्वय सतमतत ज्ञानराि को राला  520530 9857639222 

4.  जिल्ला आयोिना का.  . जशवराम गेलाल   9857680540 
5.  बेनी नगरपातलको कायाालय हएर प्रसाद शमाा  521095 9857047111 
6.  श्रीवक्स गलु्म, अिुाङ्गे ब्यारेक रािन दाहाल  520527 9867771501 
7.  जिल्ला प्रहरी कायाालय महेन्त्द्र प्रसाद मरासीनी  520375 9857625555 

8.  सशस्त्र प्रहरी बल अतनल काकी   9851258601 
9.  जिल्ला सरकारी वकील का. कृष् णराि पन्त्त  520216 9857632121 
10.  तडतभिन वन कायाालय हएर चन्त्द्र सापकोिा  520135 9857625135 
11.  िल्ोत तिा तसां. र्व. तड. का. यामनारायण शे्रष् ठ  521225 9857627225 
12.  कृर्ष ज्ञान केन्त्द्र म्याग्दी गोर्वन्त्द सनुार  520630 9857622144 
13.  सनु्त्तला िोन बोम बहादरु िापा  521345 9843217644 
14.  पवुाार्ार र्वकास कायाालय ओमराि ढुांगाना  521034 9852680942 
15.  बेनी अस्पताल डा.भषुण सवुदेी  520525 9849156147 
16.  जिल्ला तनवााचन कायाालय केदारनाि पौडेल  520526 9847627101 
17.  मालपोत कायाालय मकुुन्त्द पौडेल  520124 9857623124 
18.  जिल्ला हलुाक कायाालय सार्ना कुमारी शे्रष् ठ  520222 9857640104 
19.  कारागार कायाालय रािेन्त्द्र शमाा  520200 9857674777 
20.  जशक्षार्वकास तिा समन्त्वय  काई दल बहादरु िापा  520105 9857640188 
21.  भेिेरीनरी अ. तिा प. र्व. के. जिवन आचाया  520121 9857626234 
22.  कोष तिा लेिा तनयन्त्रक का. चन्त्द्रशेिर सापकोिा  520140 9857627140 
23.  राजष् िय अनसुन्त्र्ान जिल्ला का. रािन िापा  520143 9846029341 
24.  जिल्ला आयवुपद स्वास््य केन्त्द्र रमेश शमाा  520273 9847638045 
25.  नापी कायाालय सहदेव सवुदेी  520341 9841254343 
26.  घरेल ुतिा साना उद्योग र्व. स. सएरता गौतम  520162 9851003952 
27.  अन्त् नपूणा गाउुँकायापातलकाको कायाालय सन्त्तोष पौडेल   9857683810 
28.  रघगुांगा गाउुँकायापातलको कायाालय रमेश िापा   9857648610 
29.  मातलका गाउुँकायापातलकाको कायाालय बिुद्दराम उपाध्याय   9857627755 
30.  मांगला गाउुँकायापातलकाको कायाालय कृष् णप्रसाद गौतम   9841755987 
31.  र्वलातगरी गाउुँकायापातलकाको कायाालय अिुान शमाा   9857675987 
32.  राजष् िय वाजणज्य ब क अिुान ततवारी  520570 9857622455 
33.  नेपाल ब क तलतमिेड मोहन प्रसाद लातमछाने  520960 9857640055 
34.  कृर्ष र्वकास ब क र्वष्ण ुआचााय  520466 9857622999 
35.  नेपाल िेतलकम र्वष् ण ुदेव शाह  520444 9856027111 
36.  नेपाल र्वद्यतु प्रातर्करण नेरमणी न्त्यौपान े  520403 9846189367 
37.  राहघुात िलर्वद्यतु आयोिना श्रीरामराि पाटाडे  521017 9857655700 
38.  तातोपानी साना िलर्वद्यतु केन्त्द्र लाल बहादरु लम्साल  520403 9841542232 
39.  कालीगटाडकी प्रशारण कएरडोर आयोिना चन्त्दन कुमार घोष   9851085111 
40.  सडक तडतभिन कायाालय बाग्लङु्ग िाने वर िरी  520952 9857649826 
41.  शहरी र्वकास तिा भवन कायाालय सजचन्त्द्र कुमार देव  520120 9857637120 
42.  स्वास््य कायाालय तभम प्रसाद आचाया   9857628800 
43.  िानेपानी  काई कायाालय रमेश कुमार भटाडारी  520110 9846638276 

 



                     
नेपाल सरकार 

गहृ मन्त्रालय 

जिल्ला प्रशासन कायाालय, म्याग्दी 
कमाचारी र्ववरण 

तस.नां. नाम िर पद स्िायी ठेगाना मोवा ल नां. 

1.  श्री लीलार्र अतर्कारी प्र.जि.अ.  9857627777 
2.  श्री महेश सवेुदी स.प्र.जि.अ.  9857624233 
3.  श्री र्वतनता शमाा ना.स.ु  9847719826 
4.  श्री रामचन्त्द्र गौतम ना.स.ु  9847771559 
5.  श्री लीलाबहादरु चोिाल ना.स.ु  9847627953 
6.  श्री जशवलाल शमाा िा. ना.स.ु  9847624341 
7.  श्री र्विय कुमार राम लेिापाल  9844414729 
8.  श्री मनोि कुमार साह क.अ.  9865500520 
9.  श्री रुद्रप्रसाद शे्रष्ठ िएरदार  9847627235 
10.  श्री याम बहादरु के.सी. िएरदार  9847762400 
11.  श्री तलला बहादरु िापा मगर िएरदार  9857627366 

12.  श्री कल्पना मगर का.स.  9847628006 
13.  श्री तमनलाल एरिाल शमाा ह.स.चा.  9867684909 
14.  श्री र्माराि सवेुदी का.स.  9847720009 
15.  श्री तसताराम एरिाल का.स.  9847701212 
16.  श्री नरबहादरु रोका का.स.  9847650559 
17.  श्री हएर कृष्ण पौडेल का.स.  9863269662 



                     

िम्मा
परुुष मर्हला बेनी न.पा. अन्त् नपूणा गा.पा. रघगुांगा गा.पा. मांगला गा.पा. मातलका गा.पा. र्वलातगरी गा.पा. ब्रहमण शे्ररी िनिाती दतलत

साउन 161 113 70 43 41 47 36 37 135 64 274
भदौ 152 94 50 41 34 42 43 36 115 60 246
असोि 96 84 36 25 36 29 21 33 82 46 180
कातताक 149 111 75 41 34 42 39 38 125 62 260
मांतसर 186 126 85 46 48 47 41 45 129 80 312
पौष 185 126 84 48 46 41 47 45 191 81 311
माघ 172 128 79 36 45 49 48 43 147 73 300
फागनु 137 96 61 31 38 40 41 22 114 47 233
चैर 152 94 50 41 34 41 40 36 115 58 246
बैशाि 148 94 50 41 34 41 40 36 115 58 242
िेष् ठ 184 118 84 49 52 46 39 32 119 84 302
असार
िम्मा 1722 1184 724 442 442 465 435 403 1387 713 2906

103

आतिाक वषा 2075/76

99

866

सार्ारण राहदानी MRP तसफाएरस 

तलङ्ग स्िानीय तह िाततगत र्ववरण
तमतत

99
80
72
71
71

75
71
52
73

 

 



                     

 



                     

िम्मा
परुुष मर्हला बेनी न.पा. अन्त् नपूणा गा.पा. रघगुांगा गा.पा. मांगला गा.पा. मातलका गा.पा. र्वलातगरी गा.पा. ब्रहमण शे्ररी िनिाती दतलत

साउन 93 57 45 21 17 21 26 20 77 31 150
भदौ 151 89 63 36 42 37 32 31 102 60 240
असोि 117 83 57 29 33 38 27 26 96 43 200
कातताक 133 99 48 32 37 42 45 29 96 45 232
मांतसर 148 104 56 37 35 38 45 41 112 59 252
पौष 165 110 80 39 40 42 43 32 132 65 275
माघ 128 77 53 31 36 30 32 23 85 57 205
फागनु 138 83 72 28 31 23 31 30 72 52 221
चैर 177 96 91 36 39 45 33 29 150 44 273
बैशाि 145 77 53 35 29 38 34 33 108 49 222
िेष् ठ 146 79 62 29 34 33 24 36 118 45 225
असार 149 69 59 31 28 35 36 29 112 42 218
िम्मा 1690 1023 739 384 401 422 408 359 1260 592 2713843

63
71
79
65
62
63

78

सार्ारण राहदानी MRP तसफाएरस 

आतिाक वषा 2074/75

तमतत
तलङ्ग स्िानीय तह िाततगत र्ववरण

52
77
61
91
81

 



                     

 

 
 

 



                     

िम्मा
परुुष मर्हला बेनी न.पा. अन्त् नपूणा गा.पा. रघगुांगा गा.पा. मांगला गा.पा. मातलका गा.पा. र्वलातगरी गा.पा. ब्रहमण शे्ररी िनिाती दतलत

साउन 102 43 45 21 17 20 23 19 69 29 145
भदौ 145 87 58 29 31 46 41 27 116 45 232
असोि 143 54 67 26 20 30 33 21 102 34 197
कातताक 151 62 59 30 27 34 36 28 111 41 213
मांतसर 162 90 66 40 31 39 37 39 112 49 252
पौष 167 88 69 38 29 35 41 37 116 51 255
माघ 145 73 77 29 31 24 30 29 97 49 218
फागनु 157 74 65 30 30 40 41 22 116 45 231
चैर 161 91 67 39 32 38 41 35 117 46 252
बैशाि 149 74 63 31 27 35 34 32 113 48 223
िेष् ठ 152 73 68 27 32 31 36 24 109 54 225
असार 141 90 72 35 34 32 25 23 99 56 231
िम्मा 1775 899 776 375 341 404 418 336 1277 547 2674835

66
70
89
62
62
76

88

सार्ारण राहदानी MRP तसफाएरस 

आतिाक वषा 2073/74

तमतत
तलङ्ग स्िानीय तह िाततगत र्ववरण

47
71
61
62
81

 



                     

 



                     

िम्मा
परुुष मर्हला बेनी न.पा. अन्त् नपूणा गा.पा. रघगुांगा गा.पा. मांगला गा.पा. मातलका गा.पा. र्वलातगरी गा.पा. ब्रहमण शे्ररी िनिाती दतलत

साउन 71 41 37 14 13 16 19 13 53 23 112
भदौ 74 51 39 20 14 19 18 17 64 19 125
असोि 71 49 37 13 15 15 17 13 52 23 120
कातताक 78 37 41 14 16 13 19 12 56 20 115
मांतसर 72 52 36 19 16 20 17 16 63 26 124
पौष 76 51 41 18 14 19 18 17 66 22 127
माघ 75 49 39 14 17 12 24 18 59 24 124
फागनु 73 52 35 21 19 17 23 12 62 23 125
चैर 67 54 36 18 12 21 18 16 64 19 121
बैशाि 75 52 38 21 17 18 19 17 63 21 127
िेष् ठ 69 54 36 19 21 18 13 16 61 22 123
असार 79 37 42 16 14 19 15 13 59 21 116
िम्मा 880 579 457 207 188 207 220 180 722 263 1459457

36
41
38
42
39
36

39

द्रतु राहदानी MRP तसफाएरस 

आतिाक वषा 2073/74

तमतत
तलङ्ग स्िानीय तह िाततगत र्ववरण

37
42
34
39
34

 
 

 

 



                     

 



                     

िम्मा
परुुष मर्हला बेनी न.पा. अन्त् नपूणा गा.पा. रघगुांगा गा.पा. मांगला गा.पा. मातलका गा.पा. र्वलातगरी गा.पा. ब्रहमण शे्ररी िनिाती दतलत

साउन 66 43 36 15 13 18 15 12 51 24 109
भदौ 76 63 39 21 18 21 19 21 66 25 139
असोि 66 52 34 18 17 19 15 17 59 19 118
कातताक 69 43 37 12 15 12 16 15 53 23 112
मांतसर 70 62 39 20 16 19 20 18 61 32 132
पौष 72 46 40 21 17 20 21 19 55 25 118
माघ 73 44 38 22 20 21 17 19 57 23 117
फागनु 68 56 34 21 19 16 19 15 61 27 124
चैर 75 62 41 22 19 18 21 16 66 29 137
बैशाि 69 52 35 19 18 21 16 12 622 21 121
िेष् ठ 73 60 41 21 18 17 20 15 63 28 133
असार 74 53 38 20 17 18 19 17 61 24 127
िम्मा 851 636 452 232 207 220 218 196 1275 300 1487460

38
35
42
38
41
42

39

द्रतु राहदानी MRP तसफाएरस 

आतिाक वषा 2074/75

तमतत
तलङ्ग स्िानीय तह िाततगत र्ववरण

34
41
34
37
39

 
 



                     

 



                     

 

िम्मा
परुुष मर्हला बेनी न.पा. अन्त् नपूणा गा.पा. रघगुांगा गा.पा. मांगला गा.पा. मातलका गा.पा. र्वलातगरी गा.पा. ब्रहमण शे्ररी िनिाती दतलत

साउन 60 54 32 19 18 13 15 17 57 18 114
भदौ 50 38 27 11 12 14 12 9 46 17 88
असोि 38 27 20 10 8 9 10 8 37 13 65
कातताक 59 31 29 14 11 12 10 11 45 18 90
मांतसर 71 63 38 22 17 19 18 20 64 25 134
पौष 61 33 31 12 14 18 12 9 45 21 94
माघ 60 32 32 14 12 10 14 10 47 19 92
फागनु 65 40 34 13 15 12 14 17 49 24 105
चैर 71 41 36 12 17 14 17 16 51 25 112
बैशाि 68 44 31 14 18 19 16 14 52 22 112
िेष् ठ 92 70 56 19 18 26 24 19 76 29 162
असार
िम्मा 695 473 366 160 160 166 162 150 569 231 1168

28

354

26
32
36
38
57

32
25
15
27
38

द्रतु राहदानी MRP तसफाएरस 

आतिाक वषा 2075/76

तमतत
तलङ्ग स्िानीय तह िाततगत र्ववरण



                     

 
 

 

 



                     

जिल्ला प्रशासन कायाालय म्याग्दीको न्त्यार्यक कायासम्पादन 

 
    

 

 

आ.ब. अ.ल्या. मदु्दा दर्ाा फर्छ्यौट 
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