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नेपाल सरकार 

गृह मन्त्रालय      जिल्ला प्रशासन कायाालय 

धुन्त्चे, रसुवा 

 

 

पत्रकार भेटघाट (Press Meet) काययक्रम  
 

अ.व.०७५/७६ को बार्षषक प्रगतत सतहत भावी प्राथतमकताहरु  

 

तमतत:- २०७६ श्रावण १५ गते  

 

क. नागररकता तथा प्रतततितप शाखा 

 

ख. राहदानी तथा ऄतभिेख व्यवस्थापन शाखा 

 

ग) स्थानीय प्रशासन, मुद्दा तथा शाततत सुरक्षा शाखा । 

क्र.सं. काययको तववरण संख्या कैफियत 

१ संघ संस्था  नयााँ दताय २१  

नतवकरण ३८  

शाखा तवस्तार ३  

२ नाबािक पररचय पत्र ६५  

३ अफदवासी जनजाती/दतित तसिाररस ८५  

४ पत्रपतत्रका दताय १  

५ छापाखाना दताय ०  

६ तवतवध तसिाररस ९४  

७ ततब्बती शरणाथीको पररचय पत्र नतवकरण २३  

८ तवष्िोटक  नयााँ पररचय पत्र  २  

पररचय पत्र नतवकरण १२  

९ शरणाथीको िातग यात्रा ऄनुमतत तसिाररस ५  

१० भू.प.ुसैतनक पेतसन (तसिाररस) १  

११ हात नतवकरण ३  

क्र.सं. काययको तववरण संख्या कैफियत 

१. नागररकता बंशज १४१९  

प्रतततितप १८८५  

बैवातहक ऄंतगकृत ३  

जतमको अधारमा ०  

जम्मा ३३०७  

२. पुरानो नागररकता ऄतभिेतखकरण ८०९   

क्र.सं. काययको तववरण संख्या कैफियत 

१. कायायियबाट तवतरण ६८४  

२. दतुय(काठमाण्डौ) तसिाररस ५७१  

फोन नं   : ०१०-५४०१३१ कायाालय  

  ०१०-५४०१३२ (प्र.जि.अ.) 

       ०१०-५४००१९ हटलाईन 

फ्याक्स   : ०१०-५४०१३३ 

ईमेल : rasuwadao@gmail.com 

वेवसाईट : www.daorasuwa.moha.gov.np 
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क्र.सं. काययको तववरण संख्या कैफियत 

हतत

यार  

नामसारी 

 

 

 

०  

१२ मुद्दा केतह सावयजतनक (ऄपराध र सजाय) ऐन, २०२७ दताय  २ अ.व.०७४/७५ को 

तजम्मेवारी सरेर 

अएको मुद्दा थान-१ 

िैसिा २ 

बााँकी १ 

मुिुकी (ऄपराध संतहता) ऐन, २०७४ दताय  २०  

िैसिा ५  

बााँकी १६  

ऄतय (क्षततपूर्षत) दताय  १  

िैसिा ०  

कािाबजारी ०  

१३ बजार ऄनुगमन ५ स्थान  

१४ तजल्िा प्रहरी कायायिय/इिाका प्रहरी चौकी/प्रहरी चौकी 

तनरीक्षण/ऄनुगमन 

११ वटा   

१५ कारागार तनरीक्षण/ऄनुगमन ४ पटक  

तवपद ्सम्बतधी 

१६ तवपद्को प्रकार प्रभातवत व्यति 

पररवार 

तवतरण गररएको तत्काि राहत  

नगद सामग्री  

प्राकृततक प्रकोप 

(बाढी/पतहरो, 

अगिागी) 

३७ घरपररवार १८,२१,०००/- प्रत्येक पररवारिाइ तत्काि राहतको 

िातग खाद्यान्न, िताकपडा, भाडाकुडा, 

टेतट,  तत्रपाि, कम्वि िगायतका  

 

महामारी रोग ० ० ०  

 

 

घ) अर्षथक प्रशासन शाखा 

क्र.सं. काययको तववरण रकम रु. कैफियत 

१ राजश्व संकिन परीक्षा दस्तुर वापत ३०,४००/-  

राहदानी दस्तुर वापत ३५,९७,५००/-  

ऄतय प्रशासतनक सेवा शुल्क वापत २०,०००/-   

प्रशासतनक दण्ड, जररवाना र 

जित 

३,१५,५००/-  

ऄतय राजश्व 

(संघसंस्था, हातहततयार र 

मा.प.से.) 

१,३५,८००/-  

जम्मा ४०,९९,२००/-  

२ बेरुजु तववरण वेरुजु िछयौट ६२,१४,७७,१९३.३३/-  

बेरुजु बााँकी ३,१०,२५०.००/-  

कायायिय तिय   

१ पूाँजीगत तिय  कूि खचय १९,७८,१२०.४०/- ९९.७५% 

२ चािु तिय  कूि खचय ९३,५५,६२८.८०/- ७१.२०% 

 

ङ. गुनासो सुनुवाइ तथा ऄतभिेख व्यवस्थापन शाखा 

क्र.सं. काययको तववरण संख्या कैफियत 
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१ ईजुरी 

(तजल्िा प्रशासन कायायियमा 

तसधै प्राप्त) 

तनवेदन/पत्र मािय त ५५ ३ वटा वाहके सबै 

ईजुरी िछयौट भएको हटिाइन मािय त २१ 

हले्िो सरकार मािय त ५ 

ईजुरी पेरटका ६ 

ईजुरी (ऄतख्तयार मािय त प्राप्त भएका) ३ िछयौट प्रफक्रयामा 

रहको 

जम्मा ९०  

 

 

कायायियबाट सम्पाफदत ऄतय प्रमुख काययहरु र भावी प्राथतमकताहरु  
 

नीततगत सुधारहरु 

क)  समसामतयक ऄवस्था ऄनुसार संशोधन गनुयपने नीतत सुधार  

 एकीकृत रणनीततक सुरक्षा योजना २०७५, 

 एफककृत नागरीक बडापत्र २०७५, 

 तबपद पूवय तयारी तथा प्रततकायय योजना िगायत ऄतय 

ख) तयार भआयसकेका नीतत सुधार  

 मनसुन अपतकातिन कायययोजना २०७६  

 सुरक्षा सम्वतधी सुचना तवशे्लषण बार्षषक कायययोजना २०७६, 

 ग) मस्यौदा तयार भआयरहकेा नीतत सुधार  

 District Administration Reform Yearly Framework, 2076  

 कमयचारीको अचारसंतहता तनमायण 

 संयुि बजार ऄनुगमन सम्वतधी बार्षषक कायययोजना, २०७६  

 तबकास तनमायण सम्वतधी ठेक्कापट्टा ऄनुगमन कायययोजना, २०७६  

 भ्रष्टाचार तनयतत्रणका िागी District Level  Anti corruption Framework, 2076  

शाततत सुरक्षा र ऄपराध तनयतत्रण  

१. तस्कर र टोिे गुण्डाहरुको रोष्टर तनमायण र तनरततर तनगरानी  

२. साप्तातहक सुरक्षा तवशे्लषण, रणनीतत तनमायण र कायायतवयन  

३. District Integrated Security Plan  

४. Offensive and defensive strategy 

५. Zero Tolerance 

६. नयााँ स्थानमा प्रहरी युतनटको व्यवस्था (तस्करी तनयतत्रण र सुरक्षा व्यवस्थापन)  

 नागथिीमा सशस्त्र प्रहरीको BOP स्थापना – प्रहरी तनरीक्षकको कमाण्डमा ३५ जना, हाि सामुदातयक 

भवनमा रहने गरी ।  

 नौंकुण्ड गााँईपातिकाको पार्चयायङ्गमा सशस्त्र प्रहरीको बेस क्याम्प- सशस्त्र प्रहरी तनरीक्षकको कमाण्डमा 

३५ जना, हाि गााँईपातिकाको नवतनर्षमत भवनमा रहने गरी ।  

 मैिुङ्गमा प्रहरी चौंकीको स्थापना – नेपाि प्रहरीको प्रहरी सहायक तनरीक्षकको कमाण्डमा ५ जना ।  
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 २०७६ भाद्र १५ गते तभत्र स्थापना भआयसके्न ।  

७. संयुि कमाण्ड केतद्र(Joint Command Center) को स्थापना;- हाि रसुवागढी सीमा नाकाको 

केरुङ्गतिय को भवनको दोस्रो तिामा रहने :- ऄबको १ मतहना तभत्र ।  

 हाि प्रोटोकिको ड्राफ्ट तयार भआयसकेको र मतत्राियबाट स्वीकृत अईन बााँकी  

 हस्ताक्षर भएपछी JCC स्थापना गरीने  

 दबुै दशेका सीमा सुरक्षा प्रशासनका प्रमुखको कमाण्डमा संचािनमा रहने र कायायियमा सम्पकय  

ब्यतिको रुपमा दबुै दशेका सीमा क्षेत्रमा काम गने सुरक्षा तनकायबाट तोफकएका Liaison Officer 

रहने ।  

भावी प्राथतमकताहरु  

८. CCTV को ब्यवस्था  

o रसुवागढी- कम्तीमा ३ स्थानमा  

o रटमुरे ३ स्थानमा  

o स्याफु्रवेशी ४ स्थानमा  

o धुतचे ७ स्थानमा  

o कातिका कम्तीमा ७ स्थानमा  

o बेत्रावती कम्तीमा ५ स्थानमा  

o सबै स्थानीय तहका कायायिय, सरकारी कायायिय र जितवधुत अयोजना तनमायणातधनस्थिमा 

ऄतनवायय CCTV राख्न ऄनुरोध गरीएको छ । यसको कायायतवयन भए। नभएको ऄनुगमन 

गरीनेछ ।  

९. सबै ब्यापारीक होटेि िजहरुमा गेष्टहरुको परीचय पत्र ऄनुसार ऄतनवायय रतजष्ट्रसेन गने र ऄनुगमन गरीने 

ब्यवस्था ।  

१०. मदीरा सेवन ब्यवतस्थत गरीने (तनतित समय)   

११. ऄपराध तयूतनकरण र शाततत सुव्यवस्थाका िागी समुदाय प्रहरी साझेदारी काययक्रमको सकृयता र 

प्रभावकारीता ।  

१२. सुरक्षा तनकायका कमयचारीहरुिाआय तवतभन्न तातिम/ Techno based Security तनमायणमा तवशेष जोड ।  

सुशासन र सावयजतनक सेवा प्रवाहः- 

१. एफककृत घुम्ती सेवा तशतवर र सावयजतनक सुनुवाइ काययक्रम :- नौंकुतडको पारर्चयाङ्ग र ईत्तरगयाको 

डााँडागााँई   

२. गुनासो व्यवस्थापनका िातग हले्िो तजल्िा प्रशासन कायायिय सुचारु :- २४ सै घण्टा:- ०१०-५४००१९  

३. सेवाग्राहीका िागी सुतवधा सम्पन्न Waiting Shed तनमायण :- (टेतितभजन, चाजयर, तातोतचसो 

खानेपानी, तचया सतहत)  

४. प्रत्येक अइतवार तनःशुल्क स्वास््य परीक्षण सतहतको सावयजतनक सेवा :- तवहान १० वजे दतेख ११ 

वजेसम्म  
५. कायायिय क्षेत्रमा Free Wi-Fi को व्यवस्था :- सेवाग्राहीको सुतवधाका िागी  

६. तडतजटि नागररक वडापत्रको व्यवस्था :-  कायायियको कामकारवाही सम्वतधी पढ्न सके्न मात्र  
७. कायायियमा अराम एवम् स्तनपान कक्षको व्यवस्था :- सुत्केरी मतहिाका िागी बच्चािाआय स्तनपान 

गराईन अराम गनय र ऄशि एबं जेष्ठ मतहिा अरामका िागी समेत प्रयोग गनय सफकने ।   
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८. िैतङ्गक मैत्री शौचाियको व्यवस्थापन (मतहिा शौचाियमा सेनेटरी प्याड (Sanitary Pad) को 

व्यवस्था) :- मतहिा शौचाियमा सेनेटरी प्याडको प्रयोग तन:शुल्क ।   

९. CCTV जडान एवम् सञ्चािन :- कायायियको सुरक्षा एबं काययसम्पादन ऄनुगमनका िागी  ।  
१०. तजल्िा र कायायियका गतततवतधहरु कायायिय Website, Face book page, Twitter तथा SMS 

मािय त जानकारी तनयतमत ऄद्यावतधक गने गरेको । 

११. सरकारी सवारीसाधनहरु सावयजतनक तवदामा चिाईन कडाइ गररएको छ :- पास तिएर मात्र चिाईन 

पाईने ब्यवस्था ।  
१२. सूचनाको हक कायायतवयन  

 सबै कायायियमा सूचना ऄतधकारी व्यवस्था  

 प्रत्येक मतहनाको ३ गते १ बजे पत्रकार महासंघको कायायियमा पत्रकार र सुचना 

ऄतधकारीहरुको सम्मेिन तनयतमत हािसम्म २ पटक भआसकेको ।  

 सूचना ऄतधकारीिाआय छुटै्ट सम्पकय  नम्वरहरु  

भावी प्राथतमकताहरु  

१. प्रशासन र प्रहरी कमयचारीको अचारसंतहता तनमायण गरीन-े तस्कर, तवचौंतिया, दिािसंग ईठवस गन,े सम्पकय  

गने र होटेिमा बसी संगै मफदरा सेवन गनेहरुिाआय कावायही गरीने ।  

२. तवकास तनमायणका कृयाकिापहरुिाआय समयमै सम्पन्न हुने बातावरण तसजयना गने । यसको िागी तवकाससंग 

सम्वततधत ठेक्कापट्टाका तववरणहरु संकिन भआयरहकेा र यसको ऄनुगमन र कारवाहीको तसिाररशका िागी 

तवकास तनमायण सम्वतधी ठेक्कापट्टाको ऄनुगमन कायययोजना तनमायण हुने ।  

३. तजल्िास्तरमा हुने भ्रष्टाचार तनयतत्रणका िागी Anti corruption Framework तनमायण गरीने ।  

४. तजल्िास्तरका कायायियहरुका काययसम्पादन तनरततर ऄनुगमन र कारवाहीका िागी तसिारीश गरीने । 

यसको िागी सुशासन (संचािन र व्यवस्थापन) ऐन बमोतजम तजल्िा स्तरीय ऄनुगमन तथा मुल्यांकन 

सतमतत तनमायण गरीने ।  

५. नागरीक गुनासो व्यवस्थापनिाआय प्रभावकारी बनाईन,े प्रभावकारी िछयौंटका िागी संयतत्र तनमायण गरीने  

६. सहायक प्र.तज.ऄ.संग काययसम्पादन सम्झौता गने  

७. बेरुजु शुतयमा झाने 

तयाय सम्पादन  

 मुद्वाहरुको दताय ऄनुसार बर्षगकरण र रोष्टर तनमायण गरीने  

 छुटै्ट आजिासबाट मुद्वाको सुनुवाआय हुने प्रणािीको प्रारम्भ गरीने  

 प्रत्येक मंगिवार हप्ताको १ पटक १ मुद्वा पेशीमा चढाआय िैसिा गरीने  

 कायायियका कमयचारीहरुिाआय मुद्वा व्यवस्थापन सम्वतधी तातिमको व्यवस्थापन गने । 

 ऄतघल्िो अ.व.का मुद्वाहरु शुतयमा झाने   

तवपद ्सम्बतधी . 

क. Simulation Exercise – 2076/2/15  

ख. Disaster preparedness/response plan strategy  

a. Security SAR TEAM- RRT- At least 90 (Standby)  

b. 5/5 youth each ward (135 Roster)- तातिम प्रस्तातवत  

ग. Fuel Bank- विऩदको अिस्थामा मात्र सञ्चाऱन गनन  
घ. Food Bank- कम्तीमा ७०० जनाऱाइन ऩुग्न सक्न ेखाधान्न सामाग्रीको स्टोर  
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ङ. Blood Bank- रसुिा जजल्ऱामा नै छैन ।  
च. Helipad- In each Rural Municipality –Least (1) 

छ. LEOC- स्थानीय आऩतकालऱन कायनसञ्चाऱन केन्र- प्रत्येक गाॉउऩालऱका केन्र  

ज. Ware House  – प्रत्येक गाॉउऩालऱका केन्र  

झ. विलिन्न योजनाहरु (DPRP/Monsoon Emergency Work plan)  

ञ. स्थानीय विऩद व्यिस्थाऩन सलमततऱाइन सकृय बनाउन आिश्यक समन्िय गने,  

 

 

 

सामातजक सचेतना । 

क. स्थानीय तहका तयातयक सतमतत, मेितमिापकताय िगायत तशक्षक, तवद्याथीसाँग तयाय सम्पादन तवद्यमान 

कानूनी तवषयमा २०७६ जेष्ठ ०८ गतेदतेख ११ गतेसम्म यस तजल्िाका ५ वटै गाईाँपातिका केतद्रहरुमा 

ऄततरफक्रया र ऄनुभव  अदानप्रदान काययक्रम सम्पन्न भएको । 

ख. हरेक शतनवार तवदाको फदन तवहान  ६:३० बजेदतेख ८ :३० बजेसम्म साप्तातहक रुपमा २ घण्टा स्थानीय 

वडा कायायियको ऄगुवाइमा र यस कायायियको संयोजनमा बजार सरसिाइ ऄतभयान सञ्चािन हुाँद ै

अइहकेो  । 

ग. िागू औषधजतय बस्तुको ईत्पादन , सेवन तथा तबक्री तवतरणको दरुुपयोग रोक्नको िागी तजल्िा स्तरमा 

िागू औषध तनयतत्रण कायययोजना तयार गरी कायायतवयनमा ल्याइएको ।  

घ. तवतभन्न काययक्रमहरु (ऄततर्क्रक्रया,सडक नाटक ,रेतडयो बहस ,सीमा काईतटरपाटय बैठक , सडक यायिी अदी ) 

सतहत एक हप्ते िागु औषध तनयतत्रण सम्वतधी काययक्रम सञ्चािन ।  

 भावी प्राथतमकता  

ऄपराध तयूतनकरणका िागी तनम्न कृयाकिापहरुिाआय स्थानीय तह र सम्वततधत सरोकारवािा तनकायको समतवयमा 

/ समुदाय प्रहरी साझेदारी काययक्रम र ऄतय तनकायसंगको सहकायय मािय त सञ्चािन गरीने  

 चेिीवेटी वेचतवखन तनयतत्रण  

 िैगगक तथा मतहिा गहसा तनयतत्रण  

 िागु औषध तनयतत्रण  

 बैदतेशक रोजगार ठगी तनयतत्रण  

 मफदरा जुवा तास जस्ता सामातजक तवकृतत तनयतत्रण/तयूनीकरण  

 सीमापार ऄपराध तयूनीकरण सम्वतधी  

 बातावरणीय सरसिाआय  


