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नेपाल सरकार 

गृह मन्त्रालय 

 

धुन्त्चे, रसुवा 
 

सचूनाको हक सम्बन्त्धी  ऐन २०६४ को दफा ५(३) बमोजजम 

स्वत: प्रकाशन (Pro-active Disclosure) 
२०७७ श्रावण ०१ गतेदेजि २०७७ असोज मसान्त्तसम्म । 

 

१. जजल्ला प्रशासन कायाालय, रसुवाको स्वरुप र प्रकृजत : 

हजल्लामा शाहन्त, सरुक्षा र सवु्यवस्था कायम गरी जनताको जीई, धन र स्वतन्रताको संरक्षण गनुु हजल्ला प्रशासन कायाुलयको 

मखु्य कायु हो । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले हजल्लाको शाहन्त र व्यवस्थालाइ प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गन ु तथा 

हजल्लाको सामान्य प्रशासन सञ्चालन गनु प्रत्येक हजल्लामा एईटा हजल्ला प्रशासन कायाुलय रहने साथै, हजल्ला प्रशासन 

कायाुलयको प्रमखु प्रशासकीय ऄहधकारीको रुपमा प्रमखु हजल्ला ऄहधकारी रहने  व्यवस्था गरेको छ ।  हजल्लामा हवकास 

हनमाुण कायुहरुको लाहग ईपयकु्त वातावरण हनमाुण गनु समन्वय र सहजीकरण, हवपद ् व्यवस्थापन, ऄत्यावश्यक वस्त ु तथा 

सेवाको अपहूतु व्यवस्थापन, सेवा प्रवाहको ऄनगुमन, प्रचहलत काननूमा तोहकएका हवषयहरुमा न्याय हनरुपण, अहथुक 

ऄहनयहमतता एव ंभ्रष्टाचार हनयन्रण जस्ता कायुहरु सम्पादन गरी हजल्लामा सुशासनको प्रत्याभहूतका लाहग हजल्ला प्रशासन 

कायाुलयको महत्वपणू ुभहूमका रहकेो हुन्छ।  

हजल्ला प्रशासन कायाुलय, रसवुाबाट यस हजल्लामा शाहन्त सरुक्षा/अपराहधक गहतहवहध हनयन्रण, हवपद ् व्यवस्थापन, 

प्रभावकारी सेवा प्रवाह, हवकासात्मक गहतहवहधहरुमा समन्वय तथा सुशासन लगायतका  हवषयमा कायु गने गरी जजल्ला 

प्रशासन कायाालय, रसुवाको वाजषाक कायायोजना, २०७७ जारी गरी कायाुन्वयन भआरहकेो छ ।  

२. जजल्ला प्रशासन कायाालय, रसुवाको काम, कताव्य र अजधकार : 

१.   हजल्लामा शाहन्त व्यवस्था र सुरक्षा कायम राख्ने , 

२   नागररकता प्रमाणपर हवतरण गन,े 

३   MRP को फम ुसंकलन तथा हसफाररस, 

४   नाबालक पररचयपर,  

५    अदीवासी जनजाती, दहलत हसफाररस,  

६    नाता प्रमाहणत,  

७   अन्तररक सरुक्षासम्बन्धी नीहत, योजना तथा स्थानीय स्तरमा कायुक्रमको कायाुन्वयन, 

८    हातहहतयार र खरखजानाको आजाजत सम्बन्धी हसफाररस र हनयन्रण, 

९ हवस्फोटक पदाथु हसफाररस र हनयमन, 

१०  हवदशेी नागररकको हजल्लामा ईपहस्थहत र गहतहवहधको हनयमन, 

११  सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धी काननूको कायाुन्वयन, 

१२  गरैसरकारी संघ, संस्था दता,ु नवीकरण र हनयमन, 

१३  स्थानीय प्रशासनको सञ्चालन, 

१४  बाल कल्याण तथा बाल ऄहधकारको संरक्षण, 



फोन नं. ०१०-५४०१३१ 

           ०१०-५४०१३२(प्र.हज.ऄ.) 

फ्याक्स नं.: ०१०-५४०१३३ 

इमले: rasuwadao@gmail.com 

ववेसाइट: daorasuwa.moha.gov.np 

 

mailto:rasuwadao@gmail.com
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१५  भ्रष्टाचार हनयन्रण, 

१६  कायाुलय हनरीक्षण तथा ऄनगुमन/सशुासन कायम,  

१७  कल्याण धन र बेवाररसी धनको व्यवस्थापन, 

१८  हचठ्ठा, जवुा अदीको हनयन्रण, 

१९  सावजुहनक स्थानमा ऄवाञ्छनीय व्यवहारको रोकथाम, मादक पदाथ,ु सावजुहनक ऄपराध अदीको हनयन्रण, 

२०  हवपद ्व्यवस्थापन, 

२१  हजल्ला स्तरमा सावजुहनक ईत्सव, 

२२  मअुब्जा हनधाुरण, 

२३  परुस्कार तथा सजाय सम्बन्धी कारवाही र हसफाररस, 

२४  हजल्ला हभर रहकेो नेपाल सरकारको सबै सम्पहतको रेखदखे, सम्भार तथा ममतु गने गराईने, 

२५  लाग ूऔषध हनयन्रण र प्रशासन, 

२६  हजल्ला हस्थत कारागारको व्यवस्थापन, 

२७  हजल्ला हभर बजार ऄनुगमन, हनयमन तथा हनयन्रण,ऄत्यावश्यक वस्त ुतथा सेवाको अपहूतु व्यवस्थापन, 

२८  द्वन्द्व प्रभाहवतको पहहचान तथा राहत हवतरण, 

२९  हजल्ला स्तरमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको पररचालन र प्रयोग, 

३०  राहरिय ऄनसुन्धानसँगको समन्वय सचूना संङ्कलन र हवशे्लषण, 

३१  हजल्लामा सञ्चाहलत हवकास हनमाुण कायुमा सहयोग, 

३२   काननू बमोहजम तोहकए ऄनसुार हवहभन्न मदु्दाको सरुु कारवाही र हकनारा गने , 

३३   हह  सक जन्त ुमाने , 

३४   सरकारी वा सावजुहनक जग्गामा घर बनाएमा रोक्का गने र भत्काईने, 

३५   हतब्बतीयन शरणाथी पररचय–पर नहवकरण, 

३६      ऄन्तराुहरिय सीमा प्रशासन । 

३७  न्याय सम्पादन सम्बन्धी कायु 

३८  हनवाुचन सम्बन्धी गहृ मन्रालय र हनवाुचन अयोगको अदशे हनदशेन कायाुन्वयन 

३. जजल्ला प्रशासन कायाालय, रसुवाको स्वीकृत दरबन्त्दी, कायारत कमाचारी र शािा प्रमुिहरुुः  

क. स्वीकृत दरबन्त्दीुः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रमुि जजल्ला अजधकारी 

रा.प.हितीय(प्र./सा.प्र.)- १ 

 

सहायक प्रमुि जजल्ला अजधकारी 

रा.प.ततृीय(प्र./सा.प्र.)- १ 

 

नागररकता तथा 

प्रजतजलजप शािा 

नायब सबु्बा -१ 

कम््यटुर ऄपरेटर -१ 

खररदार-१ 

कायाुलय सहयोगी-१ 
 

आजथाक प्रशासन 

शािा 

लेखापाल-१ 

कायाुलय सहयोगी -१ 
 

राहदानी तथा जजन्त्सी दताा 

शािा 

नायब सबु्बा -१ 

कम््यटुर ऄपरेटर -१ 

खररदार-१ 

कायाुलय सहयोगी-१ 
 

 

खररदार,रा.प.ऄन.ंहितीय- १ 

गुनासो सनुुवाई तथा अजभलेि 

व्यवस्थापन शािा 

नायब सबु्बा -१ 

खररदार-१ 

कायाुलय सहयोगी-१ 
 

स्थानीय प्रशासन, मुद्दा, 

शाजन्त्त सरुक्षा शािा 

नायब सबु्बा -१  

कायाुलय सहयोगी-१ 
 

 

हनहज सहायक, 

खररदार,रा.प.ऄन.ंहितीय(प्र./सा.प्र.)- १ 

ह.स.चा., श्रेणी हवहीन -१ 

का.स., श्रेणी हवहीन -१ 

ईपसहचव, रा.प.हितीय(प्र./सा.प्र.)  - १ 

शाखा ऄहधकृत, रा.प.ततृीय(प्र./सा.प्र.)  - १ 

नायब सुब्बा,रा.प.ऄनं.प्रथम(प्र./सा.प्र.)  - ४  

लेपापाल, रा.प.ऄनं.प्रथम(प्र./लेखा)  - १ 

कम््युटर ऄपरेटर, रा.प.ऄनं.प्रथम(प्र./सा.प्र.) - २ 

खररदार, रा.प.ऄनं.हितीय(प्र./सा.प्र.)  - ४ 

हलुका सवारी चालक, श्रेणी हवहीन  - १ 

कायाुलय सहयोगी, श्रेणी हवहीन  - ६ 

जम्मा दरबन्दी संख्या    - २० 
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क्र.सं. पद स्वीकृत दरवन्दी संख्या पदपहुतु कैहफयत 

१ प्रमखु हजल्ला ऄहधकारी १ १  

२ सहायक प्रमखु हजल्ला ऄहधकारी १ १  

३ नायव सबु्बा ४ २ २ पदपहूतुको प्रहक्रयामा (लोक सेवाबाट) 

४ लेखापाल १ ० सरुवा भइ हाहजर हुन नअएको 

५ कम््यटुर ऄपरेटर २ २   

६ खररदार ४ १ १ ररक्त, २ पदपहूतुको प्रहक्रयामा (लोक सेवाबाट) 

७ हलकुा सवारी चालक १ १  

८ कायाुलय सहयोगी ६ ६ १(भान्छे समते) 

जम्मा २० १४  

 

ि. कायारत कमाचारी र सम्पका  जववरणुः 

क्र.सं. नाम,थर पद स्थायी ठेगाना मोवाइल नं. कैहफयत 

१ श्री हरर प्रसाद पन्त प्रमखु हजल्ला ऄहधकारी गलु्मी ९८५१२७७७७७  

२ श्री सपना कुमारी भट्टराइ स.प्रमखु हजल्ला ऄहधकारी सलाुही ९८५११६४४२२  

३ श्री हवरण ुप्रसाद ररमाल नायब सबु्बा नवुाकोट ९८४१८१४२१५  

४ श्री पणू ुभण्डारी नायब सबु्बा गलु्मी ९८५११५४५२४  

५ श्री ऄशोक कुमार चौधरी कम््यटुर ऄपरेटर ईदयपरु ९८५२८५१०३०  

६ श्री हसजनुा मगर कम््यटुर ऄपरेटर रसवुा ९८४३५०७९६९  

७ श्री सम्झना हब.क. हववरण दताु ऄपरेटर रसवुा ९८६९२४६१४८ राहरिय पररचयपर 

८ श्री रामशरण अचायु हलकुा सवारी चालक रसवुा ९८५११३१६८२  

९ श्री चेतनाथ भट्ट कायाुलय सहयोगी रसवुा ९७४१०८६३५८  

१० श्री झवराज न्यौपाने कायाुलय सहयोगी रसवुा ९८४१०८४७१९  

११ श्री सरेुश पडुासैनी कायाुलय सहयोगी नवुाकोट ९८४९१६३२७८  

१२ श्री पोष प्रसाद न्यौपाने कायाुलय सहयोगी रसवुा ९८४३१२६५१३  

१३ श्री ऄहम्बका दवेकोटा कायाुलय सहयोगी रसवुा ९८६०८०६३९८  

१४ श्री सहुस्मता पौडेल कायाुलय सहयोगी  रसवुा ९८६१४८६५३९ राहरिय पररचयपर 
 

 

ग. शािा र शािा प्रमुिुः 

क्र.सं. शािाको नाम जजम्मेवार अजधकारी पद सम्पका  न. 

१. स्थानीय प्रशासन, मदु्दा तथा शाहन्त सरुक्षा शाखा हबरण ुप्रसाद ररमाल  नायब सबु्बा ९८४१८१४२१५ 

२. राहदानी तथा हजन्सी दताु शाखा पणू ुभण्डारी नायब सबु्बा ९८५११५४५२४ 

३. नागररकता  तथा प्रहतहलहप शाखा हबरण ुप्रसाद ररमाल  नायब सबु्बा ९८४१८१४२१५ 

४. गनुासो सनुवुाआ तथा ऄहभलेख ब्यवस्थापन शाखा ऄशोक कुमार चौधरी कम््यटुर ऄपरेटर ९८५२८५१०३० 

५ अहथुक प्रशासन शाखा हदपक ऄहधकारी लेखापाल ९८४१८९९९०८ 
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४. जजल्ला प्रशासन कायाालय, रसुवाबाट प्रदान गररने सेवा : 

क) स्थानीय प्रशासन सम्बन्त्धी सेवा : 

 नाम,थर वा ईमरे अदी प्रमाहणत, 

 नाबालकको ईमरे प्रमाहणत, 

 पाररवाररक पेन्सन, शपथ पर र रहलपहल 

सम्बन्धी हसफाररस, 

 दहलत, अदीवासी जनजाती प्रमाहणत, 

 परपहरका दताु, 

 छापाखाना दताु, 

 पाररवाररक हववरण प्रमाहणत, 

 नाता प्रमाहणत, 

 हवहवध कायु । 

ि) MRP सम्बन्त्धी सेवा: 

 MRP फाराम संकलन, 

 दु्रत सेवा(काठमाण्डौं हसफाररस) ऄहभलेख प्रमाहणत, 

 राहदानी हवतरण, 

 MRP को हववरण संशोधन । 

ग) नागररकता सम्बन्त्धी सेवा: 

 वशंजको अधारमा नागररकताको प्रमाण पर हवतरण, 

 ववैाहहक ऄहंगकृत नागररकताको प्रमाण पर हवतरण, 

 नागररकताको प्रमाण परको प्रहतहलहप हवतरण, 

 नाम,थर, जन्महमहत संशोधन । 

घ) मुद्दा तथा ठाडो उजुरी सम्बन्त्धी सेवा: 

 गनुासो वा ठाडो ईजरुी, 

 मलुकुी ऄपराध संहहता, २०७४ बमोहजम । 

ङ) हातहजतयार इजाजत तथा नवीकरण सम्बन्त्धी सेवा: 

 हातहहतयार आजाजत, नामसारी, नवीकरण र स्वाहमत्व हस्तान्तरण । 

च) संस्था दताा तथा नवीकरण सम्बन्त्धी सेवा:  

 संस्था दताु । 

 संस्था नवीकरण । 

 संस्थाको हवधान संशोधन । 

छ) आपूजता व्यवस्था अनुगमन सम्बन्त्धी सेवा: 

 सहज अपहूतु व्यवस्थापन सहुनहित गनुका लाहग बजार ऄनुगमन तथा हनयमन । 

ज) जवपद् व्यवस्थापन सम्बन्त्धी सेवा: 

 हजल्ला हवपद ्व्यवस्थापन सहमहतको बैठक व्यवस्थापन, 

 हवपद ्सम्बन्धी कायुयोजना हनमाुण, 

 हवपद ्न्यनूीकरणका लाहग तयारी, 
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 हवपद ्भएको क्षहत हववरण संकलन, 

 हवपद ्पीहडत भएकाहरुलाइ क्षहतपहूतु एव ंराहत हवतरण तथा पनु:स्थापना । 

झ)  अजततयार दुरुपयोग अनुसन्त्धान सम्बन्त्धी सेवा: 

 ऄहख्तयार दरुुपयोग सम्बन्धी ईजरुी एव ंहनवदेनहरु ईपर छानहबन । 

ञ)  सुशासन/ सावाजाजनक सेवा प्रवाह सम्बन्त्धी सेवाहरु 

 हटलाईन सेवा सञ्चालन 

हजल्ला हभरको समग्र शाहन्त सरुक्षा, सावजुाहनक सेवा प्रवाह, हवपद,् शसुासन सम्बन्धी कुनै गनुासो, सल्लाह वा 

सझुावहरु प्राहिका लाहग २०७५ ऄसारदहेख हनरन्तर हटलाइन सेवा(५४००१९) सञ्चालन गररएको छ । ईक्त सेवा 

२४सैं घण्टा ईपलव्ध हुने साथै, गनुासोकताुहरुबाट प्राि गनुासोहरुलाइ तत्कालै सम्वोधन गरी सोको ऄद्यावहधक 

जानकारी समते गनुासोकताुलाइ ईपलब्ध गराआन्छ । 

 सेवाग्राही हरुका लाजग Wi-Fi, शुद्व िानेपानी, जचयाको जनुःशुल्क सुजवधा 

सेवाग्राही मरैी कायाुलय वातावरण हनमाुणका लाहग २०७५ बैसाख मसान्त दहेख कायाुलय पररसर हभर Free Wifi, 

शदु्व खानेपानी(तातो,हचसो) तथा  अफ्नो आच्छा ऄनसुार कालो हचया (Tea) समते खान सहकने व्यवस्था हमलाइएको 

छ । सेवाग्राहीहरुले सेवा प्राहिको क्रममा गनुुपने प्रहतक्षाको समय व्यवस्थापनका लाहग ईक्त सेवाहरु प्रयोग गने गरेका 

छन ्। 

 स्तनपान कक्ष व्यवस्थापन 

सतु्केरी तथा साना बच्चा भएका महहला सेवाग्राहीहरुको लाहग स्थलपान कक्ष हनमाुण गररएको छ । हवगतमा हनमाुण 

भएको कक्षलाइ ऄझ व्यवहस्थत वनाआएको छ । 

 लैङ्जगक मैरी शौचालय व्यवस्थापन 

कायाुलयमा परुुष तथा महहला सेवाग्राहीहरुको लाहग छुट्टा छुटै्ट सफा तथा पयाुि पानीको सहुवधा सहहतको शौचालयको 

व्यवस्था गरी महहला शौचालयमा सेनीटरी ्याडको समते व्यवस्था गररएको छ ।  

 सुजवधायुक्त प्रजतक्षालय 

कायाुलय पररसरमा रहकेो प्रहतक्षालयमा हचसो मौषममा न्यानो हुने गरी झ्याल तथा ढोकाको व्यवस्था छ । हजल्लाको 

समग्र हवशेषता झल्कने गरी हवहभन्न दृरय सामाग्रीहरु राहखएको छ । साथै, प्रहतक्षालय हभर सेवा प्राहिका लाहग 

अवश्यक पने सचूना, फारम, हनवदेन लेख्नका लाहग कागज, कलम, स्ट्याम्प ्याड लगायतका सामाग्रीहरु व्यवस्थापन 

गररएको छ । 

 जजल्ला र पााँच वटै गाउाँपाजलकाको पजहचान सजहतको स्तम्भ जनमााण 

कायाुलयको प्राङगणमा हजल्लाको समग्र राजनैहतक हवभाजनका बारेमा सेवाग्रारीहरुलाइ जानकारी गराईने ईद्वशे्यले ५ 

वटै गाँईपाहलकाको वडा सीमांकन तथा नामाकरण सहहतको नक्साको स्तम्भ २०७५ सालमा हनमाुण गररएकोमा ममतु 

सम्भार  गररएको छ । 

 कायाालयका गजतजवजधहरु Web site/Face book page माफा त जनयजमत रुपमा अद्यावजधक 

कायाुलयका सम्पणू ुगहतहवहध, सचूना, जानकारीहरुलाइ कायाुलयको Web site/Face book page माफुत हनयहमत 

रुपमा ऄद्यावहधक गरी सावुजाहनक गने गररएको छ । जसबाट सेवाग्राहीहरुको सचूनाको हक कायाुन्वयनमा सहुनहित 
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भएको छ । हजल्ला प्रशासन कायाुलयका ऄहतररक्त हजल्लामा रहकेा सबै सरकारी कायाुलयहरुको facebook पेज 

सञ्चालन मा रहकेो छ । 

 कायाालयको माजसक प्रगजत Web Site माफा त सावाजाजनक 

कायाुलयले माहसक रुपमा सम्पादन गरेका कायुहरुको संख्यात्मक हववरण कायाुलयको Web site माफुत सावजुाहनक 

गने कायु २०७५ जषे्ठ मसान्त दहेख सरुुवात गररएको छ । जसबाट कायाुलयको कायुसम्पादन ऄवस्थाका बारेमा 

सरोकारवालाहरु लाइ जानकारी हुनेछ । 

 CCTV जडान तथा Networking  

हजल्ला प्रशासन कायाुलय पररसर हभर सेवाग्राही तथा कमुचारीहरुका गहतहवधी हनगरानी हुने गरी ५ वटा CCTV 

जडान गरीएको छ । CCTV माफुत सेवाग्राही तथा कमचुारीहरुका व्यवहार हनयहन्रत भइ सावजुाहनक सेवा प्रवाह 

चसु्त, सेवाग्राही मरैी भएको छ । साथै, सामाहजक ऄपराध, ऄवधै चोरी पैठारी, ऄवधै वस्तकुो ओसारपसार, सडक 

दघुटुना लगायतका गहतहवहधहरु न्यहूनकरण गरी हजल्लामा शाहन्त सरुक्षा र ऄमनचयन कायम गनुका लाहग वरेावती 

दहेख रसवुागढी नाका सम्म पासाङल्याम ू सडक खण्डको मखु्य बजार क्षेर, दघुटुना के्षर, प्रहरी चेक ्वाआन्ट, 

अपधाररक गहतहवहध हुनसक्ने सम्भाहवत के्षरहरुमा CCTV जडान गरी सम्बन्धीत प्रहरी चौकीहरुमा Networking 

गने कायु तत्काल सरुु हुने ऄवस्थामा छ । 

 सबै सरकारी कायाालयहरुमा Fire Extinguisher जडानको प्रजक्रया शुरु 

रसवुा हजल्ला अगलागीको दृहष्टले संवदेनशील के्षर भएतापहन ऄग्नी हनयन्रक ईपकरणको ऄभाव भएकोले हरेक 

सरकारी कायाुलयले कहम्तमा १/१ वटा Fire Extinguisher जडानका लाहग प्रहक्रया शरुु गरर सहकएको छ । साथै, 

स्थानीय तह ऄन्तगुत सरकारी कायाुलयहरुमा साथै, बजार क्षेर,बैक हवत्तीय संस्था, होटल तथा ठूला व्यावसाहयक 

भवन हरुमा कहम्तमा १/१ वटा ईच्च क्षमताका Fire Extinguisher राख्ने कायु भएको छ । 

 Help Desk सञ्चालन 

कायाुलयबाट प्रवाह हुने सेवा प्राहिको प्रहक्रयाका वारेमा सेवाग्राहीहरुलाइ सहयोग गने साथै, हनवदेन, फारमहरुसमेत 

Help Desk बाटै लेख्ने/भने व्यवस्था हमलाइएको छ । साथै, हजल्लाका सव ै सरकारी कायाुलयहरुमा सो को 

व्यवस्थापनका लाहग ऄनरुोध  गररएको छ । 

 SMS Alert system सञ्चालन 

हवपद ् सम्बन्धी घटनाको जानकारी प्राि हुनासाथ सो को जानकारी  हजल्ला हवपद ् व्यवस्थापन सहमहतका 

पदाहधकारीहरु, माननीय सभासदज्यहूरु, हजल्ला हस्थत राजनैहतक दलका प्रमखुहरु, स्थानीय तहका ऄध्यक्ष, ईपाध्यक्ष, 

वडा ऄध्यक्षहरु, सरकारी कायाुलयका प्रमखु, स्थानीय प्रहरी चौकीका प्रमखु तथा परकार सहहत २०० जना भन्दा बढी 

व्यहक्तहरुलाइ गराआद ै अएको छ । जसवाट हजल्लामा घटेका हवपदक्ा घटनाहरुको वारेमा सरोकारवालाहरुलाइ 

जानकारी हुनकुा साथै, हवपद ्पवूतुयारी, प्रहतकायु तथा पनुलाुभको हजम्मवेारी पाएका सरकारी हनकाय तथा गरैसरकारी 

हनकायहरुलाइ अफ्नो तयारी तथा सतकु रहन सहयोगी भएको छ । 

 सबै सरकारी कायाालयमा सूचना अजधकारी तथा गुनासो सुन्त्ने अजधकारीको व्यवस्था 

हजल्लाहस्थत सबै सरकारी कायाुलयहरुबाट अफ्नो कायाुलयसग सम्बन्धीत सचूना सम्प्रेषण गनुका लाहग हजम्मबेार 

कमचुारीलाइ सचूना ऄहधकृत तोकीएको छ । साथै, सबै सचूना ऄहधकारीहरुको फोटो सहहतको हववरण हजल्ला 
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प्रशासन कायाुलयको Website मा ऄद्यावहधक गरी राहखएको छ । जसबाट सेवाग्राहीहरुको एईटै स्रोतबाट हजल्लाका 

सबै सचूना ऄहधकारीहरुको सम्पकु हववरण पाईने र सचूना प्राि गनु सहयोग भएको छ ।  

 जवदु्यतीय(ई) हाजजरी सञ्चालन 

हजल्ला प्रशासन कायाुलयले २०७५ सालदहेख हनरन्तर रुपमा सञ्चालनमा रहकेो ।  

 सरकारी सवारी साधन सञ्चालन कायाजवजध २०७५ तजुामा तथा कायाान्त्वयन 

हजल्लामा रहकेा सरकारी सवारी साधनहरुको व्यवहस्थत ईपयोगका लाहग सरकारी सवारी सधान सदपुयोग सम्बन्धी 

कायुहवहध २०७५ जारी गररएको छ । जस ऄनसुार स्थानीय तह ऄन्तगतुका कायाुलयका सवारी साधनहरुको हकमा 

स्थानीय तह प्रमखुबाट ऄनुमहत हलआ सञ्चालन गनु सहकने व्यवस्था गररएको छ । सावजुाहनक हवदाका हदन 

कायाुलयको काम बाहके सवारी सञ्चालन गनु नपाआने साथै, एक भन्दा वढी कायाुलयका प्रमखु/कमचुारी एईटै 

गन्तव्यमा जानपुदाु सम्भव भएसम्म एईटै सवारी  साधन प्रयोगगने लगायतका व्यवस्थाहरुको कायाुन्वयन भआरहकेो छ । 

 व्यवस्थापन परीक्षण  

अ.व.०७४/७५ मा गोसाआकुण्ड गाँईपाहलका र भवन तथा शहरी हवकास हडहभजन कायाुलय, रसवुाको व्यवस्थापन 

परीक्षण गररएको छ । व्यवस्थापन परीक्षणका क्रममा ईक्त कायाुलयको संगठनात्मक नीहत र व्यवहार, संगठन संरचना, 

कायुप्रहक्रया र कायाुलय हवन्यास, कमचुारी तथा हशक्षक व्यवस्थापन र ऄहभलेख, अहथुक प्रशासन तथा हजन्सी 

व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र पारदहशतुा, सचूना प्रहवहधको प्रयोग, गनुासो व्यवस्थापन लगायतका पक्षहरुमा स्थलगत 

ऄवलोकन तथा हवशे्लषण गरीएको छ । पररक्षण पिात हवहभन्न सधुारात्मक पक्षहरु औल्याएको छ । 

  बजार अनुगमन 

हजल्लाका मखु्य बजार के्षर हटमरेु, स्याफु्रबजार, धनु्चे तथा काहलकास्थान, हजवहजवेमा पटक पटक गरी जम्मा २ पटक 

हवहभन्न पसल तथा होटलहरुको ऄनगुमन गररएको छ । ऄनगुमनका क्रममा प्रचहलत बजार मलू्य ऄनसुार मालवस्त ु

वचेहवखन भए नभएको, ऄखाद्य वस्तहुरुको वचेहवखन भए/नभएको हनरीक्षण गनुुका साथै, ईपभोग्य ऄवहध सहकएका 

मालवस्तहुरु वरामद तथा नष्ट गरीएको छ ।  साथै, व्यावसाहयक नैहतकताका बारेमा व्यापारीहरुलाइ ऄहभमहुखकरण 

समते गररएको छ । 

 सामाजजक अपराध न्त्यूजनकरणका लाजग सचेतना अजभवृजद्व 

सामाहजक ऄपराध न्यहूनकरणमा स्थानीय तहको भहुमका हवषयक ऄन्तहकु्रया कायुक्रम काहलका तथा ईत्तरगया 

गांयपाहलकामा सम्पन्न भएको छ । यस कायुक्रमका माध्यमबाट सामाहजक ऄपराधका क्षेर,काननुी व्यवस्था तथा 

स्थानीय तहको भहुमका हवषयमा छलफल गररएको हथयो । अगामी हदनमा सबै गाँईपाहलकामा ईक्त कायुक्रम 

सञ्चालन गने लक्ष्य रहकेो छ । 

 

५. सेवा प्राप्त गना लाग्ने दस्तुर र अवजध : 

क्र.सं. प्रदान गररने सेवा लाग्ने दस्तुर रु लाग्ने अवजध कै. 

१ वशंजको अधारमा नेपाली 

नागररकताको प्रमाण पर हवतरण 

रु. १०/– को हटकट प्रकृया पगुे सोही हदन, नभए प्रकृया पगुेको 

हदन 

 

२ नागररकताको प्रहतहलहप हवतरण रु. १५/– को हटकट प्रकृया पगुे सोही हदन, नभए प्रकृया पगुेको 

हदन 

 

३ ववैाहहक ऄहंगकृत नागररकताको 

प्रमाण पर हवतरण 

रु. १०/– को हटकट प्रकृया पगुे सोही हदन, नभए प्रकृया पगुेको 

हदन 

 

४ राहदानी फाराम संकलन २,५००/– नाबालक (५ वषु) प्रकृया पगुे सोही हदन, नभए प्रकृया पगुेको  
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क्र.सं. प्रदान गररने सेवा लाग्ने दस्तुर रु लाग्ने अवजध कै. 

५,०००/– साधारण   

१०,०००/(हराएको,च्याहतएको

) 

हदन 

५ दु्रत सेवा ऄहभलेख प्रमाहणत हन:शलु्क प्रकृया पगुे सोही हदन, नभए प्रकृया पगुेको 

हदन 

 

६ राहदानी हवतरण हन:शलु्क  तुरुन्त  

७ गनुासो वा ठाडो ईजरुी १०/– को हटकट  यथाशीघ्र  

८ नाम,थर ईमरे अदी प्रमाहणत १०/–  को हटकट  प्रकृया पगुे सोही हदन, नभए प्रकृया पगुेको 

हदन 

 

९ नाबालकको ईमरे प्रमाहणत १०/–  को हटकट  प्रकृया पगुे सोही हदन, नभए प्रकृया पगुेको 

हदन 

 

१० पाररवाररक पेन्सन, शपथ पर र 

रहलपहल सम्बन्धी हसफाररस 

१०/–  को हटकट  प्रकृया पगुे सोही हदन, नभए प्रकृया पगुेको 

हदन 

 

११ नयाँ संस्था दता ु १,०००/– प्रहक्रया पगु ेपिात  

१२ संस्था नवीकरण ऄसोज महहनासम्म रु.५००/- 

चैर महहनासम्म रु.१०००/- 

ऄसार मसान्तसम्म रु.१५००/- 

प्रकृया पगुे सोही हदन, नभए प्रकृया पगुेको 

हदन 

 

१३ संस्थाको हवधान संशोधन १०/– को हटकट  प्रकृया पगुे सोही हदन, नभए प्रकृया पगुेको 

हदन 

 

१४ दहलत, अदीवासी/जनजाती 

हसफाररस 

हनःशलु्क प्रकृया पगुे सोही हदन, नभए प्रकृया पगुेको 

हदन 

 

१५ परपहरका दताु दहैनक १,०००/– 

सािाहहक ५००/– 

पाहक्षक ३००/–  

माहसक २००/–  

प्रकृया पगुे सोही हदन, नभए प्रकृया पगुेको 

हदन 

 

१६ छापाखाना दताु १,०००/– प्रकृया पगुे सोही हदन, नभए प्रकृया पगुेको 

हदन 

 

१७ हातहहतयार नामसारी १,०००/– प्रकृया पगुे सोही हदन, नभए प्रकृया पगुेको 

हदन 

 

१८ हा.ह. हजल्ला हभरको नवीकरण १५०/– प्रकृया पगुे सोही हदन, नभए प्रकृया पगुेको 

हदन 

 

१९ हा.ह. नेपाल भररको नवीकरण ३००/– प्रकृया पगुे सोही हदन, नभए प्रकृया पगुेको 

हदन 

 

२० नाम,थर जन्म हमहत संशोधन १०/– को हटकट प्रकृया पगुे सोही हदन, नभए प्रकृया पगुेको 

हदन 

 

२१ नाता प्रमाहणत १०/– को हटकट प्रकृया पगुे सोही हदन, नभए प्रकृया पगुेको 

हदन 

 

२२ क्षहतपहूतु एव ंराहत हवतरण १०/– को हटकट प्रहक्रया पयुाुएर  
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क्र.सं. प्रदान गररने सेवा लाग्ने दस्तुर रु लाग्ने अवजध कै. 

२३ सावजुहनक ऄपराध सम्बन्धी मदु्दा १०/– को हटकट काननू वमोहजम  

२४ ऄहख्तयार दरुुपयोग सम्बन्धी मदु्दा १०/– को हटकट यथाशीघ्र  

२५ ऄन्य मदु्दा १०/– को हटकट  यथाहशघ्र  

२६ हतब्बतीयन शरनाथी पररचयपर 

नहवकरण 

रु. १००/– प्रकृया पगुे सोही हदन, नभए प्रकृया पगुेको 

हदन 

 

२७ हवरफोटक पदाथु इजाजत–पर हनःशलु्क यथाहशघ्र  

२८ हवरफोटक पदाथु इजाजत–पर 

नहवकरण 

रु. ५०/– प्रकृया पगुे सोही हदन, नभए प्रकृया पगुेको 

हदन 

 

नोट: कायाुलयमा पेश गनुपुन ेहनवेदन तथा फारमहरु (हवज्ञता अवश्यक पने वाहके जस्तै:राहदानी फारम) हनशलु्क रुपमा कायाुलयमा रहकेो 

Help Desk बाट लेख्ने तथा भने सहुवधा रहकेो छ । 
 

६. जनणाय गने प्रजक्रया र अजधकारी : 

क) जनणाय गने प्रजक्रया : सरकारी हनणयु प्रहक्रया सरलीकरण हनदहेशका, २०६५ एव ं सचूनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ 

लगाएत प्रचहलत काननू बमोहजम । 

ि) जनणाय गने अजधकारी : 

 प्रमखु हजल्ला ऄहधकारी । 

 सहायक प्रमखु हजल्ला ऄहधकारी: प्रमखु हजल्ला ऄहधकारीवाट ऄहधकार प्रत्यायोजन भए बमोहजम   
 

७. जनणाय उपर उजुरी सुन्त्ने अजधकारी : प्रमखु हजल्ला ऄहधकारी  

८. सम्पादन गरेको कामको जववरण : (२०७७ श्रावण ०१ गतेदेजि २०७७ असोज मसान्त्तसम्म) 

क्र.सं. सम्पादन गरेको काम पररमाण कैहफयत 

१ नागररकता नयाँ बंशज ११७  

बैवाहहक ऄहंगकृत ०  

नागररकता  प्रहतहलहप १३४  

४ MRP 

(राहदानी)  

हसफाररस सामान्य(कायाुलयमा 

संकलन) 

५३  

हसफाररस दु्रत(राहदानी हवभाग 

हसफाररस) 

२७  

हवतरण कायाुलयबाट ५८  

५ गनुासो वा ठाडो ईजरुी १७ सबै समयहभर नै फछयौट 

भएको 

६ नाम,थर ईमरे अदी प्रमाहणत ५  

७ नाबालक पररचय पर हवतरण १  

८ पाररवाररक पेन्सन, शपथ पर र रहलपहल सम्बन्धी हसफाररस १  

९ संघ संस्था  नयाँ दताु ६  

नहवकरण ५  



Pro-active Disclosure (Ju1 16t h- Oct 16th 2020)                स्वः प्रकाशन २०७७ श्रावण महहनादेहख २०७७ ऄसोज मसान्तसम्म                 रसुवा                  10                              

क्र.सं. सम्पादन गरेको काम पररमाण कैहफयत 

हवधान संशोधन २  

१० दहलत, अदीवासी/जनजनती हसफाररस २२  

११ परपहरका दताु ०  

१२ हातहहतयार  

 

नामसारी   

हजल्ला हभरको नवीकरण ४  

नेपाल भररको नवीकरण ०  

१३ हवरफोटक पदाथु 

आजाजतपर 

नयाँ हवतरण १  

नहवकरण ०  

१४ सावजुहनक ऄपराध 

मदु्दा 

 

नयाँ मदु्दा दताु ३  

मदु्दा फछयौट ०  

१५ एकीकृत घहुम्त हशहवर अयोजना ०  

१६ बजार ऄनगुमन ४  

१७ राहरिय पररचयपर हववरण संकलन २७१  

हवतरण १८  

१८ बैठक हजल्ला हवपद ्व्यवस्थापन सहमहत २  

हजल्ला सरुक्षा सहमहत ७  

हजल्लास्तरी कोहभड संकट 

व्यवस्थापन केन्द्र 

९   

 

९. सूचना अजधकारी र कायाालय प्रमुि 

क) कायाालय प्रमुि : 

 नाम:  

 हरर प्रसाद पन्त 

 पद:  प्रमखु हजल्ला ऄहधकारी 

 सम्पकु: ९८५२८५१०३० 

 आमलेः rasuwada@gmail.com 

ि) सचूना अजधकारी/गुनासो सनु्त्ने अजधकारी :  

 नाम: सपना कुमारी भट्टराइ 

 पद: सहायक प्रमखु हजल्ला ऄहधकारी 

 सम्पकुः  ९८५११६४४२२ 

 इमलेः rasuwadao@gmail.com 
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१०. ऐन, जनयम, जवजनयम वा जनदेजशकाको सूची : 

 स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ 

 नेपाल नागररकता ऐन, २०६३ 

 हवपद ्न्यहूनकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ 

 लाग ुऔषध (हनयन्रणन ऐन, २०३३ 

 हातहहतयार तथा खरखजना ऐन, २०१८ 

 अवश्यक पदाथु हनयन्रण(ऄहधकारन ऐन, २०१७ 

 अवश्यक वस्त ुसंरक्षण ऐन, २०१२ 

 केहह सावजुहनक ऄपराध(हनयन्रणन ऐन, २०२७ 

 भ्रष्टाचार हनयन्रण ऐन, २०५९ 

 ऄहख्तयार दरुुपयोग ऄनुसन्धान अयोग ऐन, २०४८ 

 राहदानी ऐन, २०२४ 

 सावजुहनक सरुक्षा ऐन, २०४६ 

 संस्था दताु ऐन, २०३४ 

 ईपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ 

 जग्गा प्राहि ऐन, २०३४ 

 हववाह दताु ऐन, २०२८ 

 सशुासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालनन ऐन, २०६४ 

 सचूनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ 

 सचूनाको हक सम्बन्धी हनयमावली, २०६५ 

 नेपाल नागररकता हनयमावली, २०६३ 

 राहदानी हनयमावली, २०६७ 

 संस्था दताु हनयमावली, २०३४ 

 हववाह दताु हनयमावली, २०२८ 

 हातहहतयार तथा खरखजना हनयमावली, २०२८ 

 सशुासन(व्यवस्थापन तथा सञ्चालनन हनयमावली, २०६५ 

 हवपद ्जोहखम व्यवस्थापन राहरिय रणनीहत, २०६६ 

 नागररकता प्रमाणपर हवतरण कायुहवहध हनदहेशका, २०६८ 

 हवपद ् पवूतुयारी तथा प्रहतकायु योजना तजुमुा मागदुशनु, 

२०६८ 

 प्रकोप पीहडत ईद्दार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ 

 गहृ मन्रालय र ऄन्तगुत कायुरत कमचुारीहरुको 

अचारसंहहता, २०६९ 

 गहृ प्रशासन सधुार कायुयोजना योजना, २०७४ 

 हजल्ला प्रशासन सधुार कायुयोजना, २०७५ 

 हजल्ला प्रशासन कायाुलय, रसवुाको वाहषकु कायुयोजना, 

२०७७ 

 

११. आम्दानी, िचा तथा आजथाक कारोवार सम्बन्त्धी अद्यावजधक जववरण : 

 राजश्व संकलन रु. २,६०,०००/-(ऄक्षेरुपी दइु लाख साठी हजार मार) 

 हवपद ्व्यवस्थापनमा रु.१,६०,०००/- (ऄक्षेरुपी एक लाख साठी हजार मार)  

 

१२. सूचनाको हक अन्त्तगात सूचनाको हक माग्ने र पाउनेको जववरण :  

 २०७५ बैशाख १ दहेख २०७५ अषाढ मसान्तसम्म कसैले पहन सचूनाको हक ऄन्तगतु सचूना माग गनु  नअएको । 

स्थानीय सञ्चार माध्यम/परकारहरुसँग हनयहमत रुपमा भटेघाट, ऄन्तहकु्रया हुनेगरेको । 
 

१३. कोरोना भाईरस(कोजभड-१९ सम्बन्त्धी): 

हजल्लास्तरमा कोहभड-१९ को संक्रमण रोकथाम तथा न्यहूनकरणका लाहग हजल्लास्तरीय कोहभड-१९ संकट व्यवस्थापन 

केन्द्र(DCCMC) को गठन भएको र ईक्त सहमहतबाट अवश्यकता ऄनसुार बैठक बसी हजल्लास्तरमा कोहभड-१९ को 

संक्रमण रोकथामका लाहग माहथल्लो हनकायबाट भएको अदशे/हनदशेन बमोहजम हजल्लास्तरमा कायाुन्वयका लाहग  पहल 

गररद ैअएको छ । 
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तोहकएको समयमा यस हजल्लामा भएको कोहभड-१९ को तथ्याङ्क(२०७७।०६।३०): 

क्वारेहन्टन बेड संख्या २५५ 

क्वारेहन्टनमा बसेको महहला ० 

परुुष ० 

जम्मा ० 

अइसोलेसन बेड संख्या ३५ 

अइसोलेसनमा बसेको महहला १ 

परुुष ८ 

जम्मा ९ 

कोरोना भाइरस(कोहभड-१९) जम्मा संक्रहमत  ३२ 

ईपचाराथु ९ 

हनको भएको २३ 

मतृ्य ुभएको ० 

स्वाव(RT-PCR) संकलन हालसम्म १३०० 

स्वाव(RT-PCR) नहतजा 

सम्बन्धी 

पोहजहटभ ३२ 

नेगहेटभ १०८३ 

अईन बाँकी १८८ 

 

 स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट प्रदान गने स्वास्थ्य सेवा सचुारु भए/नभएको ऄनगुमन गने र सरुक्षा व्यवस्थापन हनेु हजल्लास्तरमा 

दहेाय बमोहजम मोबाइल हटम गठन गररएकोः- 

प्रमखु, स्वास्थ्य कायाुलय    संयोजक 

स.प्र.हज.ऄ., हजल्ला प्रशासन कायाुलय  सदस्य 

नेपाल हचहकत्सक संघले तोकेको प्रहतहनहध  सदस्य 

नेपाल महेडकल काईहन्सलले तोकेको प्रहतहनहध  सदस्य 

नेपाल नहसुङ एसोहसएसनले तोकेको प्रहतहनहध  सदस्य 

 कोहभड-१९ महामारी रोकथाम, हनयन्रणको सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्रालयद्वारा जारीस्वास्थ्य सम्बन्धी 

मापदण्ड, गहृ मन्रालयबाट जारी सरुक्षा सम्बन्धी मापदण्ड तथा ऄन्य के्षरगर मन्रालयहरुले तय गरेका मापदण्ड पालना 

भए/नभएको सम्बन्धमा कडाइका साथ ऄनगुमन गनु हजल्लास्तरीय हनम्न ऄनगुमन टोली बनाइ एकीकृत ऄनगुमन गने 

हनरन्तर हुदँ ैअएकोः 

सहायक प्रमखु हजल्ला ऄहधकारी   हजल्ला प्रशासन कायाुलय  संयोजक 

जन प्रहतहनहध/प्रमखु प्रशासकीय ऄहधकृत  सम्बहन्धत गाईँपाहलका  सदस्य  

 ऄहधकृतस्तरको प्रहतहनहध   हजल्ला प्रहरी कायाुलय   सदस्य  

 प्रहतहनहध     को.ले.हन.का     सदस्य  

 प्रहतहनहध     स्वास्थ्य कायाुलय    सदस्य  

 प्रहतहनहध     घरेल ुतथा साना ईद्योग कायाुलय  सदस्य  

 प्रहतहनहध     ईद्योग बाहणज्य संघ,रसवुा   सदस्य 
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 प्रहतहनहध     रसवुा चेम्बर ऄफ कमश,ु रसवुा  सदस्य 

 प्रहतहनहध     होटेल व्यवसायी संघ, रसवुा  सदस्य 

 प्रहतहनहध     नागररक समाज,रसवुा   सदस्य 

प्रहतहनहध     नेपाल परकार महासंघ,रसवुा   सदस्य 
 

१४. जवजभन्त्न जनकाय तथा व्यजक्तहरुको सम्पका  जववरण :  

क. माननीय सांसदज्यूहरु 

क्र स पद नाम मोबाइल  

१ सदस्य, प्रहतहनहध सभा मा.मोहन अचायु ९८५१२४३२१९ 

२ सदस्य,  प्रदशे सभा मा.प्रभात तामाङ ९८५१०६१६३३ 

३ सदस्य, प्रदशे सभा मा.प्रेमबहादरु तामाङ ९८५११५१४१५ 

४ सदस्य, प्रदशे सभा मा.शाहन्त हथङ ९८४३६८३१०९ 
 

ि. जजल्ला समन्त्वय सजमजत रसुवाका पदाजधकारीहरु 

क्र. सं. पद नाम थर मोबाइल नं 

१ प्रमखु कूल प्रसाद भट्ट ९८४१५८२२५७ 

२ ईप प्रमखु छोपेमा तामाङ ९७४१२०२७४५ 

३ सदस्य ऄजुनु प्रसाद पौडेल ९८६०१८९९९५ 

४ सदस्य शारदा दवेी गरुुङ ९८०३१५७१५० 

५ सदस्य हचर कुमारी भट्ट न्यौपाने ९८४१०८४३९७ 

६ सदस्य शहुशला गरुुङ ९८१८८४४९६५ 

७ सदस्य कृरण प्रसाद सवुदेी ९८६१५०१५६६ 

८ सदस्य तेम्पा हज एल ९८४१८९३२५८ 

९ सदस्य नपुुु हछररङ तामाङ ९८५१२३७६०५ 

 

ग. गााँउपाजलकाका जनप्रजतजनजधहरु 

पद नाम,थर मोबाइल नंबर 

गोसाइकुण्ड गाईँपाहलका 

ऄध्यक्ष  कैसाङ नवुु ुतामाङ  ९८५११११८२९ 

ईपाध्यक्ष  कारग्याल्म ुश्रेष्ठ ९८४१९०३४५१ 

कायुकारी ऄहधकृत  दहेवलाल सापकोटा ९८५१२३३०७७ 

वडाध्यक्ष वडा न. १  फुपुु सोनाम तामाङ  ९८६०९६२२९५ 

वडाध्यक्ष वडा न. २ दावा हदण्डुप तामाङ  ९८५१०३०७७९ 

वडाध्यक्ष वडा न. ३ ल्हाक्पा ग्याल्वो तामाङ  ९८४३११४१३४ 

वडाध्यक्ष वडा न. ४ सु् पा तामाङ  ९८५१०२७५५० 

वडाध्यक्ष वडा न. ५ हसंगी हडण्डुप तामाङ  ९८५१२२८५८२ 

वडाध्यक्ष वडा न. ६ दावा हसदार वाइवा  ९८५११५८८२६ 

अमाछोहदङमो गाईँपाहलका 



Pro-active Disclosure (Ju1 16t h- Oct 16th 2020)                स्वः प्रकाशन २०७७ श्रावण महहनादेहख २०७७ ऄसोज मसान्तसम्म                 रसुवा                  14                              

पद नाम,थर मोबाइल नंबर 

ऄध्यक्ष  बचुङु तामाङ  ९८४१८९३१७८ 

ईपाध्यक्ष  नहवना तामाङ ९८४१०८३३५३ 

कायुकारी ऄहधकृत  सन्तोष श्रेष्ठ ९८४४०४५३४१ 

वडाध्यक्ष वडा न. १ हनमा हडण्डुप तामाङ ९७४१०२०७५६ 

वडाध्यक्ष वडा न. २ दावा हनचुु तामाङ  ९८५११५६७८३ 

वडाध्यक्ष वडा न. ३ दावा गोम्बो तामाङ  ९८१००८५२०७ 

वडाध्यक्ष वडा न. ४ टासीग्याल्जने घले  ९८६००५६६२७ 

वडाध्यक्ष वडा न. ५ टासीछेवाङ तामाङ ९८२३८१६८६८ 

नौकुण्ड गाईपाहलका 

ऄध्यक्ष  नवुु ुस्याङवो  घले  ९८५१०३६७१७, 

९८२३५०७७०७ 

ईपाध्यक्ष  हसजनुा लामा  ९८१३४४६५८४ 

कायुकारी ऄहधकृत  नवदीप राइ ९८५१२५५१९६ 

वडाध्यक्ष वडा न. १ कान्छा तामाङ  ९८१३७००७०२ 

वडाध्यक्ष वडा न. २ लालहसंह नेकोर तामाङ ९८१८३०६७६४ 

वडाध्यक्ष वडा न. ३ मनेवार हथङ तामाङ  ९८१८७०८२६७ 

वडाध्यक्ष वडा न. ४ शकु्रमान तामाङ  ९८१३८६१६१६ 

वडाध्यक्ष वडा न. ५ घोन्टे ग्याम्जन ९७४१५०५१०८ 

वडाध्यक्ष वडा न. ६ कम ुबहादरु थोक्रा  ९८१८२५३३८५ 

काहलका गाईँपाहलका  (०१०-५४२०९६/९८, kalikagaupalika@gmail.com) 

ऄध्यक्ष  सीताकुमारी(पौडेल) ऄहधकारी  ९८५१२१०४०५ 

ईपाध्यक्ष  भवानी प्रसाद  न्यौपाने  ९८४१६११२७२ 

कायुकारी ऄहधकृत  प्रकाश ऄहधकारी ९८५११८५०९६ 

वडाध्यक्ष वडा न. १ मालफुवाु तामाङ  ९७४११८६३२२ 

वडाध्यक्ष वडा न. २ हवक्रम लो्चन  ९८४१२०७५३६ 

वडाध्यक्ष वडा न. ३ परुपराज न्यौपाने  ९७४१३०९५९७ 

वडाध्यक्ष वडा न. ४ मगंलमान तमाङ  ९८१८७२६१३१ 

वडाध्यक्ष वडा न. ५ रामहरर दवेकोटा  ९७४१०३४४७९ 

ईत्तरगया गाईँपाहलका 

ऄध्यक्ष  ईपेन्द्र लम्साल  ९८५१२४३१९६ 

ईपाध्यक्ष  चमलेी गरुङ  ९८०८०७९५०७ 

कायुकारी ऄहधकृत  ऄजुनु खड्का ९८५१२५४७९० 

वडाध्यक्ष वडा न. १ बम बहादरु तामाङ  ९८४३८६८३५४ 

वडाध्यक्ष वडा न. २ खवुा बहादरु गरुुङ  ९७४१०३४१०९ 

वडाध्यक्ष वडा न. ३ लाल बहादरु तामाङ  ९७४४०९३८५३ 
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पद नाम,थर मोबाइल नंबर 

वडाध्यक्ष वडा न. ४ केसर बहादरु बलुनु ९८४१६६१७५२ 

वडाध्यक्ष वडा न. ५ इश्वर थापा  ९८६०६८६४२४ 
 

घ. राजनीजतक दलका पदाजधकारीहरुको जववरण 

क्र.सं. राजनीहतक दल पदाहधकारीको नाम सम्पकु नं. 

१ नेपाल कम्यहुनष्ट पाटी(ने.क.पा.) कन्याुल लामा ९८५१०६५७९८ 

२ नेपाली कांग्रेस पेम्वा हछररङ तामाङ ९८५११३३६६१ 
 

ङ. स्थानीय परकारहरुको जववरण 

क्र.सं. परकारको नाम,थर कायुरत संस्था सम्पकु नम्बर इमले 

१ हमेनाथ खहतवडा गोरखापर ९८५१०११२७१ hemnathkhatiwada@gmail.com 

२ ज्ञानेन्द्र न्यौपाने रा.स.स ९८५१११६८३१  

३ शहुसल कोइराला नेपाल टेहलहभजन ९८५१०४०१०३ koiralasushildumja@gmail.com 

४ बलराम हघहमरे काहन्तपरु ९८४१३०३७३७ balaram.ghimire@gmail.com 

५ गीता न्यौपाने ऄहधकारी रेहडयो लाङटाङ ९८४३६६५३८९ radiolangtang@gmail.com 

६ हहमनाथ दवेकोटा नागररक दहैनक ९८५११५६३४१ nep.himnathdevkota@gmail.com 

७ ऄन ुअचाय ु नयाँ पहरका ९८४३३५७२५२ anuacharya51@gmail.com 

८ हदपक लामा रेहडयो रसवुा ९८४१८९३२८८ shanzendip@gmail.com 

९ संगीता लामा रेहडयो लाङटाङ ९८६०२५०९०१ lamasangita823@gmail.com  

१० सरस्वती न्यौपाने हरशलुी ९८४३७६४७९५ saraswatineupane07@gmail.com 

११ हवश्वास नेपाली  ९८५१२४१८६६ biswash@csrcnepal.org 

१२ जयराम अचायु  ९८४९४३४२३१ acharyajayram15@gmail.com 
 

 

च. जवपद् व्यवस्थापन उपकरण सम्बन्त्धी जववरण 

एम्बुलेन्त्सको जववरण 

क्र.सं. गा.पा एम्बुलेन्त्स नं. चालकको एम्बुलेन्त्स 

धनी/जनकाय 

कैजफयत 

नाम, थर सम्पका  नं. 

१ 

ग
ोस

ाइ
कु

ण्ड
 

बा.६च - ४३२८ डु्पा तामाङ ९८६१५८३१३३ हचहलम ेजलहवद्यतु ईपभोक्ता 

सरोकार सहमहत 

 

प्र.३-०१-००२ झ-

५१३१ 

पणू ुबहादरु गोले ९८४३२४६३०६ रसवुा ऄस्पताल  

बा.८ च – ८४१६ - - नेपाल रेड्रकश सोसाइटी  

बा.१६च -७४४४ प्रेम बहादरु तामाङ ९८६९५५१२१४ ठाडे प्रगहतहशल युवा क्लव 

२ 

क
ाह

ल
क

ा 

बा. २ झ -४०६२ थलराज न्यौपाने ९८४१२४९३७३ काहलका गाईँपाहलका  

बा. ६ च -६५५७ नारायण लाहमछाने ९८६९५३८६९४  

प्र.३-०१०-२२च-

२६३१ 

ठाकुर न्यौपान े ९८४१०८७८१६ यवु कुमारी न्यौपाने स्महृत प्रहतष्ठान  

mailto:radiolangtang@gmail.com
mailto:saraswatineupane07@gmail.com
mailto:biswash@csrcnepal.org


Pro-active Disclosure (Ju1 16t h- Oct 16th 2020)                स्वः प्रकाशन २०७७ श्रावण महहनादेहख २०७७ ऄसोज मसान्तसम्म                 रसुवा                  16                              

३ 

ई
त्त

रग
य

ाय
ा प्र.३-०१-००२झ-

५३६३ 

शकंर प्रसाद पौडेल ९८४०३४५८४९ ईत्तरगया गाईँपाहलका  

 

हेजलकप्टर 

१ हसहिक  सहुनल श्रेष्ठ ९८५१०१०६९८ / ९८०१०८३६३३ 

२ एहल्टच्युड  हसताराम सापकोटा ९८५१०३६२१८ / ९८०१२४९९१७ 

३ मनाङ  रोम श्रेष्ठ ९८०११८०४६१ 

४ सहमट हबनोद थापा ९७५१०००१२० 

५ डाइनेहस्टक बाल कृरण पहण्डत ९८५१११६३६२ / ९८०२०१६३६२ 

६ एभरेष्ट प्रहदप गौतम ९८५१०२६१८५ 

७ कैलाश श्रीहरी कुइकेल ९८५१०३००१३ / ९८०१०३००१३ 

८ श्रीएयर ऄहनल मान्नधर ९८५१०२६१९७ 

९ माईण्टेन बसन्त भण्डारी ९८०१०६००१६ 

१० सबै हहेलक्टर कम्पनीका  

स्थानीय सम्पकु व्यहक्त 

ज्ञानेन्द्र न्यौपाने ९८५१११६८३१ 

डोजर/स्काभेटर 

१ सडक हडहभजन सम्पकु कायाुलय हनरज शाक्य ९८५१२४९२८५ 

२ रसवुागढी जलहवद्यतु अयोजना छवी गरेै ९८५११४६८६१ 

३ सान्जने जलहवद्यतु अयोजना गणशे केसी ९८५१२१८००७ 

४ ऄ्पर हरशलुी एक जलहवद्यतु हगरीराज ऄहधकारी ९८५११५४७८७ 

५ चन्द्र सयुु कन्िक्सन जनादनु ढकाल ९८५१०३६०६२ 

६ रसवुा कन्िक्सन राममणी अचायु ९८५१०६१४७९ 
 

छ. हजल्ला हस्थत सबै सरकारी/ऄधुसरकारी तथा जलहवद्यतु कम्पहन,गसैस,वकै तथा हवत्तीय संस्थाहरुको हववरण 

क्र.सं.  संस्थाको नाम, ठेगाना सम्पकु व्यहक्त सम्पकु न 

स्थानीय तहहरु 

१ हजल्ला समन्वय सहमहत कुलप्रसाद भट्ट, प्रमखु ९८४१५८२२५७ 

२ अमाछोहदङ्मो गाँईपाहलका बचुङु तामाङ, ऄध्यक्ष ९८४१८९३१७८ 

३ ईत्तरगया गाँईपाहलका ईपेन्द्र लम्साल, ऄध्यक्ष ९८५१२४३१९६ 

४ काहलका गाँईपाहलका सीता ऄहधकारी, ऄध्यक्ष ९८५१२१०४०५ 

५ गोसाआकुण्ड गाँईपाहलका कैसाङ नवु ुतामाङ, ऄध्यक्ष ९८५११११८२९ 

६ नौकुण्ड गाँईपाहलका नवुु ुस्याङवो घले, ऄध्यक्ष ९८२३५०७७०७ 

सरकारी जनकायहरु 

१ रसवुा हजल्ला ऄदालत मा. राजने्द्र नेपाल ९८४९०१०९३३ 

सदन ऄहधकारी(स्रेस्तेदार) ९८५२६७८८८९ 

२ हजल्ला प्रशासन कायाुलय हरर प्रसाद पन्त ९८५१२७७७७७ 

३ हजल्ला समन्वय सहमहत मीना ऄयाुल ९८४१३७४५९६ 

४ कोष तथा लेखा हनयन्रक कायाुलय कमान हसंह खरी ९८५१०४०९७२ 
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क्र.सं.  संस्थाको नाम, ठेगाना सम्पकु व्यहक्त सम्पकु न 

५ हजल्ला सरकारी वहकल कायाुलय बाबरुाम भट्टराइ ९८५१२५४४१७७ 

६ ्लान्ट क्वारेहन्टन कायाुलय कुलदीप हघहमरे ९८५१२२९१०९ 

७ रसवुा भन्सार कायाुलय  पणु्य हबक्रम खड्का ९८५१०६९३७४ 

८ लामटाङ राहरिय हनकुञ्ज कायाुलय सशु्मा राना ९७५१०११८५५ 

९ हजल्ला अयोजना कायाुन्वयन आकाइ  

(ऄनदुान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पवूाुधार) 

हवश्वराज मरासेनी ९८५१२३२०७९ 

१० हजल्ला अयोजना कायाुन्वयन इकाआ (हशक्षा) गोहवन्दराज सेडाइ ९८५१२२०५७५ 

११ हजल्ला हनवाुचन कायाुलय शहुशला श्रेष्ठ ९८४११९३६७० 

१२ हजल्ला हुलाक कायाुलय पहबरा हघहमरे खनाल ९८४१८९३६८६ 

१३ मालपोत कायाुलय गणशे श्रेष्ठ ९८५१११४९६० 

१४ ऄध्यागमन कायाुलय रसुवागढी   

१५ हशक्षा हवकास तथा समन्वय आकाइ हशतल बहादरु पाण्डे ९८५११६३६६७ 

१६ ्लान्ट क्वारेन्टाआन तथा हवषादी व्यवस्थापन 

कायाुलय, हटमरेु 

राधेश्याम वरै ९८६०२२२३३६ 

१७ खाद्य अयात हनयाुत गणुस्तर प्रमाहणकरण 

कायाुलय, हटमरेु 

  

१८ कृहष ज्ञान केन्द्र वा सम्पकु कायाुलय सहजना पौडेल ९८६१६०८०१८ 

१९ नापी कायाुलय ध्रवु पौडेल ९८४९१४९६८३ 

२० कारागार कायाुलय कृरणहरर पडुासैनी ९८५१२७६७७७ 

२१ हडहभजन वन कायाुलय  शोभा सवुदेी ९८५११०८८२८ 

२२ स्वास्थ्य कायाुलय हकरण श्रेष्ठ ९८५१२२३१८६ 

२३ जलस्रोत तथा हसचाइ हवकास  हडहभजन  

कायाुलय 

इ.कृरण बहादरु पाण्डे ९८५१२११७७५ 

२४ हजल्ला अयवुदे स्वास्थ्य केन्द्र तारणी प्रसाद चौधरी ९८६०८१०५६० 

२५ घरेल ुतथा साना ईद्योग हवकास कायाुलय राम प्रसाद भषुाल ९८४१८०३५९१ 

२६ रेन्बो िाईट ऄनसुन्धान केन्द्र मत्स्य महने्द्र भण्डारी ९८५७०६०९०८ 

२७ कृहष ऄनसुन्धान केन्द्र चरन पणूभुद्र चापागाइ ९८५६०३४९०४ 

सुरक्षा जनकाय 

१ कालीजगं गण सहवन्द्र नगरकोटी ९८४३४१७०६५ 

२ हजल्ला प्रहरी कायाुलय इन्द्र प्रसाद सवुदेी ९८५१२७५५५५ 

३ सशस्त्र प्रहरी वल नेपाल गलु्म, ह.े क्वा. रसवुा न. 

२०, धनु्च े

लव कुमार सापकोटा ९८५१२७२२३७ 

५ राहरिय ऄनसुन्धान हजल्ला कायाुलय सहवन श्रेष्ठ ९८५११८१३५३ 

६ स.प्र.वल नेपाल BOP, हटमरेु राम नारायण के.सी.  

अधासरकारी जनकाय,बैक तथा जवत्तीय संस्थाहरु 

१ नेपाल हवद्यतु प्राहधकरण कृरणहरर दाहाल ९८५११०६५७६ 

२ नेपाल टेहलकम प्रहदप कुमार पन्त ९८५१०७३८०० 



Pro-active Disclosure (Ju1 16t h- Oct 16th 2020)                स्वः प्रकाशन २०७७ श्रावण महहनादेहख २०७७ ऄसोज मसान्तसम्म                 रसुवा                  18                              

क्र.सं.  संस्थाको नाम, ठेगाना सम्पकु व्यहक्त सम्पकु न 

३ नेपाल बैक हलहमटेड, धनु्च े संजीप लामा ९८५११०६५३६ 

४ कृहष हवकास बैक, धनु्च े हवदरु कुमार श्रेष्ठ ९८४१५३६९३७ 

५ एन एम हव बैक, धनु्च े   

६ हडप्रोक्स लघहुवत्त, धनु्च े सजुन हसलवाल ९८५११७९२१६ 

७ मगेा बैक, स्याप्रवुशेी छोकेल दोज ेलामा ९८४१८६७०५५ 

८ प्रभ ुबैक, स्याप्रवुशेी चेतनाथ न्यौपान े ९८४१६४१२४४ 

९ जनता बैक, धनु्च े ब्रजशे ऄयाुल ९८४५०७७०२४ 

१० नेपाल वगंलादशे बैक, धनु्च/ेहटमरेु रोशन राजकहणकुर ९८५१०२५८८४ 

११ नेपाल आन्भषे्टमने्ट बैक, धनु्च/ेहटमरेु हवरण ुराना ९८५१०२३००३ 

१२ बैक ऄफ काठमाण्डौ, हटमरेु हररत्न बज्राचायु ९८४९४६३४६० 

१३ जनता बैक, पारच्याङ रमशे पनेरु ९८१३९८६५०३ 

१४ राहरिय वाहणज्य बैक, काहलकास्थान दामोदर रोकाया ९८४३९३१६१४ 

१५ लहुम्वहन हवकास बैक, काहलकास्थान मदनकुमार थापा ९८४१०७७२९३ 

१६ ICFC, काहलकास्थान प्रहदप खहतवडा ९८४९०८४८८८ 

१७ हहमालयन बैक, बेरावती रामकाजी थापा ९८५१२११२८० 

१८ कुमारी बैक, हचहलम े रामकाजी बज्राचायु ९८४१२२६०२२ 

जवदु्यत आयोजनाहरु 

१ हचहलम ेजलहवद्यतु अयोजना(२२ म.ेवा.) महनष हवष्ट ९७५१००५४४३ 

९८५११५९४५३ 

२ रसवुागढी जलहवद्यतु अयोजना(१११ म.ेवा.) छवी गरेै ९८५११९१२१२ 

३ हरशलुी ३ ए जलहवद्यतु अयोजना(६० म.ेवा.) फहणन्द्रराज जोशी ९८५११३०५९० 

४ सान्जने जलहवद्यतु अयोजना  

(१४.८ + ४२.५) ५७ म.ेवा. 

हकरण कुमार श्रेष्ठ ९८५११९१२१२ 

ईमेश पाठक ९८५१००६६२५ 

ऄपुण बहादरु हसंह ९८५१००६६२५ 

५ 

 

सान्जने खोला जलहवद्यतु अयोजना(७८ म.ेवा.) Mr. Jo Giyang ९८१०१२९३६६ 

राज ुश्रेष्ठ ९८४१५१७१०८ 

६ मलैुङ  जलहवद्यतु अयोजना(५ म.ेवा.) हहमाल पौडेल ९८६९१७९७६५ 

७ ऄ्पर हरशलुी एक (UT१) जलहवद्यतु 

अयोजना(२१६ म.ेवा.) 

हगरीराज ऄहधकारी ९८५११५४७८७ 

समुन भट्ट ९८५१०८६७४४ 

८ माहथल्लो मलैुङ  जलहवद्यतु अयोजना(१४.३  

म.ेवा.) 

कागडा प्रसाइ ९८६०५५७४२२ 

९ 

 

लामटाङ  जलहवद्यतु अयोजना(२० म.ेवा.) हवजय मोहन भट्टराआ ९८५१०३७९०३ 

नारायण सवुदेी ९८५१२०४२०२ 

११ फलाखखुोला-१  जलहवद्यतु अयोजना(१४.७ हवषम ररमाल ९८५१०६४१६८ 
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क्र.सं.  संस्थाको नाम, ठेगाना सम्पकु व्यहक्त सम्पकु न 

म.ेवा.) 

१२ फलाख ुखोला -२  जलहवद्यतु अयोजना(५ 

म.ेवा.) 

ऄहनल जोशी ९८५१०२४२६२ 

१३ हरशलुी ३हब हबसब स्टेशन अयोजना थकुबहादरु थापा ९८४१२२४९३९ 

१४ हचहलमे- हरशलुी २२० के.हभ. प्रशारण 

(लाइन२२० के.हभ.) 

शभुारम्भ हबक्रम शाह ९८५८०३६६६६ 

१५ गल्छी (रातमाटे) - रसवुागढी - केरुङ ४०० 

के.हभ. प्रशारण लाइन  अयोजना 

(China-Nepal Grid Connectivity 

कोमलनाथ अरेय ९८१३८५२४३० 

१६ गल्छी-हरशलुी-मलैङु-स्याफु्रवशेी सडक योजना नारायणदत्त भण्डारी ९८५११२७८४२ 

१७ सखु्खा बन्दरगाह, हटमरेु Mr. Yang ९८१३५३९८८६ 

फुटी शपेाु(दोभाषे) ९८४१००८७२६ 

१८ एकीकृत भन्सार सरुक्षा जाँच पोष्ट योगने्द्र सबु्बा ९८४२५८२३४४ 

रसवुा हजल्लामा कायुरत सामाहजक  संस्थाहरु 

१ नेपाल रेडक्रस सोसाआटी बावलुाल तामाङ ९८५१२४२९९९ 

२ नेपाल स्काईट सोसाआटी श्याम पडुासैनी ९९४१६०७६२७ 

३ नागररक समाज बावलुाल तामाङ ९८५१२४२९९९ 

४ गोसाआकुण्ड के्षर हवकास सहमहत संजीव हड.एम. ९८०८८७५९०० 

व्यावसाहयक हकहहतका लाहग हक्रयाशील संस्थाहरु 

१ ईद्योग वाहणज्य संघ, हजल्ला शाखा, रसवुा सु् साङ तामाङ ९८६०२४४३४३ 

२ हनमाुण व्यावसायी संघ, हजल्ला शाखा,रसवुा दावा पेम्वा तामाङ ९८४१८९३३५० 

३ ईपभोक्ता हहत संरक्षण मञ्च हवश्व कुमार घले ९७४१०१५३९२ 

४ गोसाआकुण्ड यातायात व्यावसाय सहमहत, रसवुा तेम्वा नपुुु तामाङ ९७४१२३६६४४ 

५ पासाङल्हाम ूयातायात व्यावसायी सहमहत, रसवुा कुलबहादरु खड्गी ९८४१५४८४०९ 

६ केरुङ  यातायात प्रा.हल., रसवुा हकरण ररजाल ९८५१०६३४०० 

अन्त्तराजरिय गैरसरकारी संस्थाहरु (INGO) 

२ People in Need (PIN) हनशा हनरौला ९८४९६७१७७४ 

४ Mott Macdoland (Purnima Project) चन्द्र अले ९८४५५८०७६४ 

राजरिय गैरसरकारी संस्थाहरु (NGO/CBOs) 

 श्री रसवुा सामदुाहयक अखँा केन्द्र बाबलुाल तामाङ ९८५१२४२९९९ 

 श्री माआती नेपाल लालमुाया तामाङ ९८४३५०७६८८ 

 श्री ठाडे प्रगहतहशल यवुा क्लव, धनु्च-े१ दावा गोम्वो घले ९८६२३७८९४५ 

 श्री मानेकोर यवुा क्लब, धनु्च-े५ ङहलङ घले ९८५११४३३५२ 

 श्री लाङटाङ के्षर संरक्षण समाज, धनु्च-े५ सन्तोष घले ९८५११६४२१० 

 श्री मानव ऄहधकार तथा सामदुाहयक हवकास 

श्रोत केन्द, धैबङु - ५ 

हहमनाथ खहतवडा ९८५१०११२७१ 
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क्र.सं.  संस्थाको नाम, ठेगाना सम्पकु व्यहक्त सम्पकु न 

 श्री हररत यवुा पयुटन हवकास समाज, धनु्च-े५ हवश्व घले ९७४१०१५३९२ 

 श्री सक्षम समाज नेपाल, धनु्चे -५ रहव लामा ९८४३६८३१२९ 

 श्री रसवुागढी मजदरु हकहहत संरक्षण मञ्च, 

गोसाइकुण्ड -२ 

तेन्जने छेसाङ तमाङ ९७४१३०९८६२ 

 श्री लहरेपौवा महहला सञ्जाल सररता दवेी लम्साल ९८४१२०१५७६ 

 श्री रसवुा महहला सञ्जाल सहुनता माया गरुुङ ९८५११६२३६० 

उद्योग, कारिानाहरु 

१ Himalayan Spring Water Company राजकुमार हसन्धी/प्रमोद ९८४२२३८८९८ 

२ Rasuwa Water संजीब हड.एम.  

 


