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"सक्षम ननजामती प्रशासनः निकास, समृनि र सुशासन" 

नेपाल सरकार 

गृह मन्त्रालय      नजल्ला प्रशासन कायाालय 

धुन्त्चे, रसुिा 

 

मममतिः २०७६/०९/०१ 

 

मिषय: मानसक प्रगनत नििरण  । 

 
 

यस कायाालयबाट २०७६ साल ममंसर ममहनामा सम्पादन भएको/गररएको  कामको मामसक प्रगमत मििरण तप मसल बमोममज  

शाखा अनसुार रहकेो व्यहोरा अनरुोध छ । 

तपनसलः 
 

क. नागररकता तथा प्रनतनलनप शाखा 

 

ख. राहदानी तथा ऄनभलेख व्यिस्थापन शाखा 

 

ग. स्थानीय प्रशासन, मुद्दा तथा शानन्त्त सरुक्षा शाखा । 

क्र.सं. कायाको मििरण संख्या कैमियत 

१ संघ संस्था  नयााँ दताा ४  

नमिकरण ४  

२ नाबालक पररचय पत्र ०५  

३ आमदिासी जनजाती/दमलत मसिाररस १७  

४ पत्रपमत्रका दताा -  

५ छापाखाना दताा -  

६ मिमिध मसिाररस ५  

७ मतब्बती शरणाथीको पररचय पत्र नमिकरण -  

८ मिष्िोटक  नयााँ पररचय पत्र  २  

पररचय पत्र नमिकरण -  

९ शरणाथीको लामग यात्रा अनमुमत मसिाररस -  

१० भ.ूप.ुसैमनक पेन्सन (मसिाररस) -  

११ हातहमतयार  नमिकरण -  

क्र.सं. कायाको मििरण संख्या कैमियत 

१. नागररकता बंशज ८०  

प्रमतमलमप २३६  

बैिामहक अमंगकृत -  

जन्मको आधारमा -  

जम्मा ३१६  

क्र.सं. कायाको मििरण संख्या कैमियत 

१. िमा संकलन  ९७  

२. कायाालयबाट मितरण ९६  

३ दतुा(काठमाण्डौ) मसिाररस ८७  

प.सं. : ०७६/७७ 

च.न.ं :                                                                         

फोन नं   : ०१०-५४०१३१ कायाालय  

  ०१०-५४०१३२ (प्र.नज.ऄ.) 

       ०१०-५४००१९ हटलाईन 

फ्याक्स   : ०१०-५४०१३३ 

ईमेल : rasuwadao@gmail.com 

िेिसाईट : www.daorasuwa.moha.gov.np 
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क्र.सं. कायाको मििरण संख्या कैमियत 

नामसारी -  

 मलुकुी(अपराध संमहता) 

ऐन, २०७५ 

दताा  १  

िैसला -  

बााँकी(गत ममहना सम्मको) २२  

अन्य (क्षमतपमूता) दताा  -  

िैसला -  

बााँकी(गत ममहना सम्मको) १  

कालाबजारी -  

१३ बजार अनगुमन -  

१४ कायाालयहरु मनरीक्षण/अनगुमन - - 

१५ मजल्ला प्रहरी कायाालय/ईलाका प्रहरी चौकी/प्रहरी चौकी 

मनरीक्षण/अनगुमन 

-  

१६ कारागार मनरीक्षण/अनगुमन -  
 

घ. अनथाक प्रशासन शाखा 

क्र.सं. कायाको मििरण रकम रु. कैमियत 

१ राजश्व संकलन परीक्षा दस्तरु िापत -  

राहदानी दस्तरु िापत ५,४०,०००/-  

अन्य प्रशासमनक सेिा शलु्क 

िापत 

१४,५००/-  

प्रशासमनक दण्ड, जररिाना र 

जित 

-  

अन्य राजश्व(हातहमतयार र 

मा.प.से.) 

-  

धरौटी (मदु्दा) ३३,०००/-  

जम्मा ५,८७,५००/-  

निपद् सम्बनन्त्ध राहत नितरण 

२ मिपदक्ो प्रकार प्रभामित व्यमि पररिार ६  

 मितरण गररएको तत्काल (नगद) 

राहत 

२६०,०००/-  

कायाालय तफा  

१ पूाँजीगत तिा  कूल खचा ३१०,९०७/-  

२ चाल ुतिा  कूल खचा ९०७,४७२/२०  

मुअब्जा नितरण सम्बन्त्धी 

 योजना/आयोजना लाभामन्ित 

पररिार 

रकम  

१ रसिुागढी  २ जना ८,१२,५००/- (२४,४३,७०५/- 

हालसम्म ) 

२ साञ्जेन जलमिद्यतु आयोजना - -  

३ मचमलमे-मत्रशलुी २२० के.मभ. २ जना ६,५३,९०६/- (५४,६२,९५८/५१ 

हालसम्म ) 
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४ गल्छी-मत्रशलुी-मैलङु-स्याफु्रिेशी-

रसिुागढी सडक योजना 

- - प्रमक्रयामा रहकेो 

५ सखु्खा बन्दरगाह (Dry port) - -  

जम्मा - १४,६६,४०६/-  
 

ङ. गुनासो सनुुिाई तथा ऄनभलेख व्यिस्थापन शाखा 

क्र.सं. कायाको मििरण संख्या कैमियत 

१ उजरुी 

(मजल्ला प्रशासन कायाालयमा 

मसधै प्राप्त) 

मनिेदन/पत्र मािा त २ तत्कालै सम्बोधन  

हटलाईन मािा त - आिश्यक कारिाहीका 

लामग पत्राचार गररएको 

हले्लो सरकार मािा त -  

उजरुी पेमटका - 

उजरुी (अमख्तयार मािा त प्राप्त भएका) -  

जम्मा ३  
 

च. रानरिय पररचय-पर व्यिस्थापन कक्ष 

क्र.सं. कायाको मििरण संख्या कैमियत 

१ रामष्िय पररचय-पत्रका लागी मििरण संकलन २९२ जना  
 

छ. कायाालयबाट सम्पानदत ऄन्त्य प्रमुख कामहरु 

- मजल्लामा शामन्त सरुक्षाको अिस्था सामान्य बनाई रामखएको । 

- मजल्ला आपतकामलन काया सन्चालन केन्र (DEOC), सचूना पाटी ,Face book page लगायत मजल्ला प्रशासन 

कायाालय बाट मिपद ्सम्बमन्ध  साथै कायाालयबाट सम्पादन हुने दमैनक काया लयागत मखु्य सचूनाहरु कायाालयको 

िेबसाईटमा अपडेट गने गररएको । 

- महमपात पिूा तयारी कायायोजना, २०७६ तयार गरी सोही अनसुार काया गने गरेको । 

- राजमागा(सडक)मा हुने अिरोध हटाउने सम्बन्धी मजल्ला कायाान्ियन कायायोजना, २०७६ तयार गरी कायाान्ियन गने गरेको । 

- राजश्व चहुािट तथा तस्करी मनयन्त्रण मजल्लास्तररय कायायोजना, २०७६ तयार गरी कायाान्ियन गरेको । 

- लैङमगक महसंा मिरुद्धको १६ मदने अमभयान अन्तगात मिमभन्न कायाक्रमहरु सम्पन्न गररएको । 

 

 

…….....………….. 

सपना कुमारी भट्टराई 

मनममत्त प्रमखु मजल्ला अमधकारी 

 


