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नतिजामुखी प्रशासन : समृति र सशुासन’ 

नेपाल सरकार 

गृह मन्त्रालय      तजल्ला प्रशासन कायाालय 

धुन्त्चे, रसुवा 

 

मममतिः २०७६/०५/०२ 

 

मिषय: मातसक प्रगति तववरण सम्बन्त्धमा । 

 

श्री गहृ मन्त्रालय, 

 शामन्त्त सरुक्षा तथा िऄपराध मनयन्त्रण शाखा , 

 मसिंहदरिार, काठमाण्डौं । 

श्री िअन्त्तररक माममला तथा काननू मन्त्रालय, 

 प्रदशे निं. ३ , हटेौडा । 

 

  प्रस्ततु मिषयमा यस कायाालयबाट २०७६ सालको श्रािण ममहनामा सम्पादन गररएको  काम को मामसक प्रगमत 

मििरण तपमसल बमोममज शाखा िऄनसुार तयार गरी पठािइएको व्यहोरा िअदशेानसुार िऄनरुोध छ । 

 

िपतसलः 
 

क. नागररकिा िथा प्रतितलतप शाखा 

 

ख. राहदानी िथा ऄतभलेख व्यवस्थापन शाखा 

 

ग. स्थानीय प्रशासन, मुद्दा िथा शातन्त्ि सुरक्षा शाखा । 

क्र.सिं. कायाको मििरण सिंख्या कैमियत 

१ सिंघ सिंस्था  नयााँ दताा -  

नमिकरण -  

शाखा मिस्तार -  

२ नाबालक पररचय पर ०९  

क्र.सिं. कायाको मििरण सिंख्या कैमियत 

१. नागररकता बिंशज ७९  

प्रमतमलमप १३०  

बैिामहक िऄिंमगकृत -  

जन्त्मको िअधारमा -  

जम्मा २०९  

क्र.सिं. कायाको मििरण सिंख्या कैमियत 

१. िमा सिंकलन  ७२  

२. कायाालयबाट मितरण ६७  

३ दतुा(काठमाण्डौ) मसिाररस ५५  

प.सिं. : ०७६/७७ 

च.निं. :                                                                         

फोन नं   : ०१०-५४०१३१ कायाालय  

  ०१०-५४०१३२ (प्र.तज.ऄ.) 

       ०१०-५४००१९ हटलाईन 

फ्याक्स   : ०१०-५४०१३३ 

ईमेल : rasuwadao@gmail.com 

वेवसाईट : www.daorasuwa.moha.gov.np 
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क्र.सिं. कायाको मििरण सिंख्या कैमियत 

३ िअमदिासी जनजाती/दमलत मसिाररस ०६  

४ परपमरका दताा -  

५ छापाखाना दताा -  

६ मिमिध मसिाररस ११  

७ मतब्बती शरणाथीको पररचय पर नमिकरण -  

८ मिष्िोटक  नयााँ पररचय पर  -  

पररचय पर नमिकरण -  

९ शरणाथीको लामग यारा िऄनमुमत मसिाररस -  

१० भ.ूप.ुसैमनक पेन्त्सन (मसिाररस) -  

११ हातहमतयार  नमिकरण १  

नामसारी -  

 मलुकुी(िऄपराध सिंमहता) 

ऐन, २०७५ 

दताा  १  

िैसला -  

बााँकी 

(गत ममहना सम्मको) 

१६  

िऄन्त्य (क्षमतपमूता) दताा  -  

िैसला -  

बााँकी 

(गत ममहना सम्मको) 

१  

कालाबजारी -  

१३ बजार िऄनगुमन -  

१४ कायाालयहरु मनरीक्षण/िऄनगुमन १ ८ िटा कायाालय 

१५ मजल्ला प्रहरी कायाालय/िइलाका प्रहरी चौकी/प्रहरी चौकी 

मनरीक्षण/िऄनगुमन 

-  

१६ कारागार मनरीक्षण/िऄनगुमन -  
 

 

घ. अतथाक प्रशासन शाखा 

क्र.सिं. कायाको मििरण रकम रु. कैमियत 

१ राजश्व सिंकलन परीक्षा दस्तरु िापत -  

राहदानी दस्तरु िापत ३,९५,०००/-  

िऄन्त्य प्रशासमनक सेिा शलु्क 

िापत 

-  

प्रशासमनक दण्ड, जररिाना र 

जित 

३३,०००/-  

िऄन्त्य राजश्व ३५०/-  
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(सिंघसिंस्था, हातहमतयार र 

मा.प.से.) 

जम्मा   

तवपद् सम्बतन्त्ध राहि तविरण 

२ मिपदक्ो प्रकार प्रभामित व्यमि पररिार ६  

 मितरण गररएको तत्काल (नगद) 

राहत 

२६०,०००/-  

कायाालय िफा  

१ पूाँजीगत तिा  कूल खचा -  

२ चाल ुतिा  कूल खचा -  

मुअब्जा तविरण सम्बन्त्धी 

 योजना/िअयोजना लाभामन्त्ित 

पररिार 

रकम  

१ रसिुागढी  - -  

२ साञ्जने जलमिद्यतु िअयोजना - -  

३ मचमलम-ेमरशलुी २२० के.मभ. २ ७,३०,३७१/-  

४ गल्छी-मरशलुी-मलैङु-स्याफु्रिशेी-

रसिुागढी सडक योजना 

- -  

५ सखु्खा बन्त्दरगाह (Dry port) ५ २३,४२,७१८/२७ ३ घरधनी 

२ जग्गाधनी 

जम्मा - ३०७३०८९/२७  
 

ङ. गुनासो सुनुवाई िथा ऄतभलेख व्यवस्थापन शाखा 

क्र.सिं. कायाको मििरण सिंख्या कैमियत 

१ िईजरुी 

(मजल्ला प्रशासन 

कायाालयमा मसधै प्राप्त) 

मनिदेन/पर मािा त २ तत्कालै 

सम्बोधन  

हटलािइन मािा त १ िअिश्यक 

कारिाहीका 

लागी पराचार 

गररएको 

हले्लो सरकार मािा त -  

िईजरुी पेमटका - 

िईजरुी (िऄमख्तयार मािा त प्राप्त भएका) -  

जम्मा ३  

 

 

च. रातरिय पररचय-पर व्यवस्थापन कक्ष 

क्र.सिं. कायाको मििरण सिंख्या कैमियत 

१ रामष्िय पररचय-परका लागी मििरण सिंकलन १५५  
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छ. कायाालयबाट सम्पातदि ऄन्त्य प्रमुख कामहरु 

- मजल्ला िअपतकामलन काया सन्त्चालन केन्त्र (DEOC) , सचूाना पाटी ,Face book page लगायत मजल्ला प्रशासन 

कायाालय बाट मिपद ्सम्बमन्त्ध  मनयममत िऄपडेट गने गररएको । 

- िअ.ि. ०७५/७६ मा सम्पादन गररएको कायाप्रगमत समहतको िामषाक प्रगमत र भािी प्राथममिाका मिषयमा 

जानकारीका लागी परकार भटेघाट (Press Meet) कायाक्रम मममत २०७६/०४/१५ गते सञ्चालन गरेको । 

- रामष्िय पररचयपर व्यिस्थापन कक्ष स्थापना गरी रामष्िय पररचय परका लागी मििरण सिंकलन काया मममत 

२०७६/०४/१५ गते दखेी शरुुिात भएको । 

- मजल्लाको धाममाक एिम ्पयाटकीय के्षर गोसािइकुण्डमा जनैपमूणाको िऄिसरमा लाग्ने मलेा व्यिमस्थत बनािईन 

सरोकारिालाहरुसाँग मनरन्त्तर बैठक/छलिल गररएको । 

- २०७६ सालको मलेामा कररब १० हजार तीथााल ुभिजनहरुले मलेामा सहभागी भिआ गोसािइकुण्ड गएका मथए ।  

- केरूङ फ्रमन्त्टयर िइन्त्सपेक्सन स्टेशनका िऄमधकारी र रसिुा प्रशासन र सरुक्षा मनकायका िऄमधकारी  बीच औपचारीक 

बैठक समहत " Police Equipment Handover Ceremony" जनिादी गणतन्त्र चीनको केरूङ पोटामा सम्पन्त्न 

भएको छ । िईि बैठकमा सीमा क्षेरमा Joint commanding center -JCC स्थापना गने मबषयमा समझदारी पर 

(MOU) बारे पनु: छलिल हुनकुा साथै Equipment Handover परमा नेपालको तिा बाट प्रमजिऄ िऄजुान भण्डारी 

र चीनको तिा बाट स्टेसन डािआरेक्टर गिुाओ हुहािइले हस्ताक्षर गनुाभयो ।  

- प्रमखु मजल्ला िऄमधकारी िऄजुान भण्डारी र सहायक प्र.मज.िऄ. सपना कुमारी भट्टरािइ  बीच िअ.ि. ०७६/७७ मा 

सम्पादन गरीने ५ िटा क्षेर िऄमन ५० िटा कामहरूको पमहचान र बस्तमुनष्ट बैज्ञामनक सचुकािंक समहत १०० 

पणुााङकलािइ िअधार मानी तयार गरीएको कायासम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । त्यस्तै शाखा प्रमखु नायब 

सवु्िास्तर दमेख सहायकस्तरसम्मका कमाचारी हरुलािइ समते कायासम्पादन पमहचान गरी िअ.ि. ०७६/७७ का लागी 

काया मििरण िईपलव्ध गरािइएको छ । 

- सहायक प्रमखु मजल्ला िऄमधकारीको नेततृ्िमा मजल्ला मस्थत सिंघीय सरकार िऄन्त्तगातका ८ िटा कायाालयहरु छडके 

मनरीक्षण गदाा िऄमधिंकाश कायाालयमा कायाालय प्रमखु लगायत कमाचारीहरु िऄनपुमस्थत रहकेो , कमतपय कमाचारीहरु 

तोमकए बमोमजमको पोशाक नलगािइ कायाालयमा िईपमस्थत रहकेो ।   

- रसिुागढी नाका जोड्ने धनु्त्चे-स्याफु्रबेशी सडकखण्डमा पने खोपाङ मभरमा बाटो मबग्रीएर सिारी साधन िअित जाित 

कमठनािइ पना गएकोले तत्काल सिारी िअिागमन सचुारु गना मजल्ला प्रशासन कायाालयको नेततृ्िमा गोसािइकुण्ड 

गािईाँपामलका, नेपाली सेना , नेपाल प्रहरी , सशस्त्र प्रहरी मडमभजन सडक लगायतको सहयोगमा तत्काल ढुिं गाको 

सोमलङ गने काया गरी सिारी साधनको िअित जाितलािइ सचुारु गररएको ।      

 

…….....………….. 

सपना कुमारी भट्टरािइ 

सहायक प्रमखु मजल्ला िऄमधकारी 

 


