
नपेाल सरकार, गहृ मन्त्रालयबाट विगत ६ मवहनामा सम्पादित मखु्यमखु्य काययहरू  

(क)  संस्थागत, नीततगत तथा काययवितिगत सिुार 

१. कसरुजन्त्य सम्पत्ति व्यिस्थापन विभागको स्थापना गररएको। 

२. नेपाल प्रहरी र प्रिेश प्रहरी (कायय सञ्चालन, सपुररिेक्षण र समन्त्िय) (पवहलो संशोिन) अध्यािेश, 
२०७७ जारी। 

३. अन्त्तर प्रिेश प्रहरी पररचालन तनिेत्तशकाको मस्यौिा तयार भएको। 

४. नेपाल प्रहरी र प्रिेश प्रहरी बीच अपराि तनयन्त्रण र अनसुन्त्िान सहयोग समन्त्िय काययवितिको 
मस्यौिा तयार भएको । 

५. प्रिेश प्रहरीको क्षमता अतभिवृि तनिेत्तशकाको मस्यौिा तयार भएको। 

६. तनिायचन सरुक्षा योजनाको मस्यौिा तयार भएको। 

७. राविय राजमागय सरुक्षा काययविति मस्यौिा तयार भएको। 

८. तर-िर्षीय अपराि तनयन्त्रण तथा अनसुन्त्िान कायय योजना (Crime Action Plan-CAP) 

कायायन्त्ियनमा ल्याइएको। 

९. सामात्तजक सरुक्षा (पवहलो संशोिन) अध्यािेश, 2078  
१०. तेजाि तथा अन्त्य घातक रासायतनक पिाथय (तनयमन) अध्यािेश, २०७8 

११. फौजिारी कसूर कैि कट्टा (िोशो संशोिन) तनयमािली, 2078 को मस्यौिा तजुयमा। 

१२. केही नेपाल ऐन संसोिन गनय बनेको ऐन माफय त राविय पररचयपर तथा पञ्जीकरण ऐन, 
२०७६ संशोिन प्रकृयामा रहेको 

१३. राविय पररचयपर तथा पञ्जीकरण (पवहलो संशोिन) तनयमािली, २०७८ को मस्यौिा तजुयमा।  

१४. नेपाल प्रहरी (निौ संशोिन) तनयमािली, 2078 नेपाल सरकार मत्तन्त्रपररर्षद् बाट स्िीकृत  
भई कायायन्त्ियनमा आएको। 

१५. तनिायचन आयोग सम्बन्त्िी वििेयक र तनिायचन सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सम्बन्त्िी वििेयक 
तजुयमा गनय नेपाल सरकार मत्तन्त्रपररर्षद् बाट तमतत 2078।01। म मा सैद्वात्तन्त्तक स्िीकृतत 
दिइएको। 

१६. गहृ सिुार कायययोजना ,२०७८ को मस्यौिा  तयार गररएको।  

१७. गहृ मन्त्रालय, एकीकृत अनगुमन तथा मलु्यांकन काययढााँचा तयार गरी काययन्त्ियनमा 
लतगएको। 



१८. बेिाररसे शि व्यिस्थापन तनिेत्तशका, २०७८" नेपाल सरकार (मत्तन्त्रपररर्षद् ) बाट स्िीकृत 
भई कायायन्त्ियनमा रहेको। 

१९. हातहततयार खरखजाना (िशौं संशोिन) तनयमािली. २०७८ नेपाल सरकार मन्त्रीपररर्षिबाट 
स्िीकृत भई कायायन्त्ियनमा आएको। 

(ख) प्रहरी 
२०. प्रहरी तनयमािलीमा निौं संशोिन गरी सहायक तथा शे्रणीविहीन िजायमा िर्षौंिेत्तख एउटै पिमा 

काययरत रहनपुने अिस्थाको अन्त् य गरी ितृ्ति विकासलाई थप अनमुानयोग्य बनाइएको। 
 यसको लातग राजपर अनविततफय   प्रहरी िररष्ठ नायब तनरीक्षक,  प्रहरी िररष्ठ हिल्िार र  
प्रहरी सहायक हिल्िार गरी तीन तह तथा शे्रणीविहीनतफय  दद्वतीयिेत्तख पञ्चम स्तरसम्म चार 
तह गरी जम्मा सात तह थप िरबन्त्िी तसजयना गरी ती पिहरूमा बढुिाबाट पिपूततय हनु े
व्यिस्था गरी प्रहरीको मनोबल उच्च पाररएको। यस व्यिस्थाबाट १,८९० जना शे्रणीविहीन, 
१४,५५२ जना प्रहरी जिान, ३,३८३ जना प्रहरी हिलिार र १,१७९  िररष्ठ नायब तनरीक्षक 
गरी जम्मा २१,००४ प्रहरी कमयचारीहरूको तहिवृि हनुेछ। 

२१. प्रहरीको रासन भिा १५ प्रततशतले िवृि गररएको। 

२२. ट्रावफक प्रहरीतफय  कायायलय सहयोगीिेत्तख प्रहरी हिल्िारसम्म शरुु तलब स्केलको ४० 
प्रततशत प्रहरी सहायक तनरीक्षकिेत्तख प्रहरी तनरीक्षकसम्म २० प्रततशत र प्रहरी तनरीक्षकिेत्तख 
प्रहरी नायि उपरीक्षकसम्म १० प्रततशतका िरले प्रो साहन भिा उपलब्ि गराइएको। 

२३. प्रहरी सङ्गठनतभर सकल िजायका कमयचारीहरूलाई आिराथी शब्ि प्रयोग गने तनिेशन 
दिइएको। 

२४. ितलत समिुायका व्यत्तिहरूले प्रहरी कायायलयबाट पाउने सेिा सवुििा तछटोछररतो र सहज 
रूपमा प्राप्त गनयका तथा ितलत व्यत्तिहरूसाँग सम्बत्तन्त्ित मदु्दा मातमलामा सहजीकरण गनय 
सामात्तजक सहायता कक्षको व्यिस्था गररएको। 

 
(ग) अध्यागमन तथा सीमा प्रशासन 

२५. मलुकुतभर अिैिातनक रुपमा बसेका तथा गैरकाननुी काययमा संलग्न वितभन्न मलुकका गरी 
 ५४ जनालाई तनष्काशन गररएको। 

२६. साियजतनक सेिाप्रिाहमा लाग्ने समय   ततहाइले घटाउने गरी प्रशासतनक सिुारका लातग 
सेिाप्रिाहलाई प्रवितिमैरी बनाइएको, System Generated QR Code सवहतको Digital Visa 

लाग ुगररएको। 



२७. जनतालाई उपलब्ि गराउने सेिालाई जनमैरी, तछटो, छररतो, सलुभ कम खत्तचयलो एिंम 
झन्त्झटमिु बनाउने सम्बन्त्िमा यस विभाग अन्त्तगयतका पोखरा र कााँकडतभट्टा अध्यागमन 
कायायलयहरुलाई थप अतिकार प्र यायेजन गरी पययटक तभसा, नाता तभसा र बैिावहक तभसा 
जारी गने गरेको। 

२८. भैरहिा अन्त्तरायविय विमानस्थलमा अध्यागमन कायायलय सञ्चालनका लातग आिश्यक पूियतयारी 
गररएको। 

 

(घ) विपद् व्यिस्थापन 

२९. विपि सम्बन्त्िी सम्पूणय वििरणहरू एकीकृत रुपमा रहने गरी तयार गररएको BIPAD पोटयलमा 
विपिको जोत्तखम नकसांकन गरी एकीकृत रुपमा तथयांक प्रविष्ट गने कायय भईरहेको।      

३०. मनसनुजन्त्य विपिबाट प्रभावित तनजी आिास प्रबलीकरण तथा पनुतनमायण सम्बन्त्िी काययविति 
जारी गरी कायायन्त्ियनमा ल्याइएको। साथै, २०७७ सालको मनसनुबाट क्षतत भएका तनजी 
आिास पनुतनमायणका लातग हालसम्म वितभन्न त्तजल्लामा गरी कुल ३६ करोड ३ लाख अनिुान 
रकम पठाई सवकएको। 

३१. आगलागीजन्त्य विपद् प्रभावित तनजी आिास पनुतनयमायण तथा पनुस्थायपना अनिुान वितरण 
काययविति, २०७८ तयार भई कायायन्त्ियनमा रहेको। सो सम्बन्त्िमा हालसम्म ४९ त्तजल्लाका 
४८० िटा स्थानीय तहलाई अतभमखुीकरण तालीम प्रिान गररएको। 

३२. नेपाल सरकारको प्रतततनतिको रुपमा प्रमखु त्तजल्ला अतिकारीलाई शात्तन्त्त सरुक्षा तथा अपराि 
तनयन्त्रण, सशुासन तथा कानून कायायन्त्ियन, विपद् व्यिस्थापन र कोतभड- 1 तनयन्त्रण, 
रोकथाम तथा उपचार आदि विर्षय तमतत 2078/05/0  गतेको पररपरबमोत्तजम सिै 
त्तजल्ला प्रशासन कायायलयले 28 बुाँिे तनिेशन कायायन्त्ियन गरररहेका। 

३३. वितभन्न िघुयटनामा परी घाइते भएका, बाढी तथा पवहरोबाट प्रभावितहरूलाई उिार तथा राहत 
सामाग्री ढुिानी गने प्रयोजनाथय नेपाली सेनाको हेतलक्टरबाट   0 पटक भन्त्िाबढी उडान 
गरी सहजीकरण गररएको। 

३४. Search and Rescue Equipment  खररि भई सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललाई हस्तान्त्तरण गने 

प्रकृयामा रहेको। 

३५. कोरोना लगायत स्िास्थय महामारी तनयन्त्रणमा प्रभािकारी प्रहरी पररचालन र व्यिस्थापन 
सम्बन्त्िमा लकडाउन तथा तनर्षिेाज्ञा कायायन्त्ियन, तसमा चेकजााँच, किारेत्तन्त्टन तथा 
आइसोलेसनको सरुक्षा, कोरोना संक्रतमतको सरुत्तक्षत स्थानान्त्तरण शि व्यिस्थापन लगायतका 
अन्त्य पररचालन गरर कुल १५४०२८ जना प्रहरी कमयचारीहरू पररचालन गररएको। 



३६. कोतभड-१९ रोकथाम तनयन्त्रण तनिान र उपचारसम्बन्त्िी त कालको एकीकृत कायययोजना 
२०७८ र कोतभड-१९ रोकथाम तनयन्त्रण तनिान र उपचारको लातग प्र यक्ष त्तजम्मेिारी 
मन्त्रालय तथा तनकायहरूको विस्ततृ काम कतयव्य र त्तजम्मेिारी मानिीय गहृ मन्त्रीस्तरको 
तमतत २०७८/०५/१६ गते स्िीकृत भई कायायन्त्ियनको लातग सम्बत्तन्त्ित तनकायहरूमा 
पठाइएको। 

३७. वहमताल, शीतलहर, अ यतिक त्तचसो लगायत विपद् जोत्तखम न्त्यूनीकरण सम्बन्त्िी पूियतयारी 
तथा प्रततकायय योजना तयार भई कायायन्त्ियनका लातग पठाइएको। 

३८. वहमताल, शीतलहर, अ यतिक त्तचसो लगायत विपद्जन्त्य घटनाबाट बढी प्रभावित तराईका 
१० त्तजल्लाहरूमा आपतकालीन बन्त्िोबस्ती व्यिस्थापन सामग्रीहरू पठाइएको। 

३९. लतु्तम्बनी प्रिेशको नेपालगञ्ज र कणायली प्रिेशको सखेुतमा प्रिेशस्तरीय मानिीय सहायतास्थल 
सञ्चालनमा ल्याइएको। 

४०. तरभिुन विमानस्थलत्तस्थत मानिीय सहायतास्थलमा रहेका खोज उिार सामग्रीहरू सशस्त्र 
प्रहरी बल विपद् व्यिस्थापन तातलम त्तशक्षालय कुररनटारलाई हस्तान्त्तरण गररएको। 

४१. मनसनुजन्त्य विपिबाट बढी प्रभावित क्षेरहरूमा पनुतनयमायण तथा पनुस्थायपन कायय प्रभािकारी 
रुफमा सञ्चालन गनय तसन्त्िपुाल्चोक र मनाङ्ग त्तजल्लाका सबै र बझाङ्ग, बाजरुा, डोटी, िाच ुयला, 
बैतडी, डडेलिरुा, ईलाम, रुपन्त्िेही, पााँचथर र िनकुटा त्तजल्लाका ३३ स्थानीय तह विपद् 
सिटग्रस्त क्षेर घोर्षणा गररएको। 

 

(ङ) पूिायिार तनमायण 

४२. भारतीय अनिुान सहयोगमा काभ्रपेलाञ्चोक त्तजल्लाको पनौतीमा राविय प्रहरी प्रत्तशक्षण 
प्रततष्ठानको भिन लगायतका पूियिार तनमायण गने सम्बन्त्िमा खररि कायय अगातड बढाइएको। 

४३. नेपाल प्रहरीतफय  ६५ िटा भिनको तनमायण कायय जारी रहेको। 

४४. मोरङ्ग र पााँचथरको नयााँ कारागार भिन तनमायण  कायय तीब्रताकासाथ भै रहेको। 

४५. बाकेँ को गनापरुमा खलुा कारागार संचालनका लातग प्रशासतनक र सरुक्षा भिनको तनमायण 
कायय अत्तन्त्तम अिस्थामा रहेको। 

(च) कारागार व्यिस्थापन 

४६. खलुा कारागार सञ्चालन तनयमािलीको मस्यौिा तयार गररएको। 

(छ) सरुक्षा व्यिस्थापन 

४७. विगत ६ मवहनामा मार  महानगरीय प्रहरी कायायलय तथा प्रिेश प्रहरी कायायलयहरूमा गरी 
कुल ९५० थान तसतसवटतभ कयामेरा जडान गररएको । 



४८. थप 3 स्थान सवहत हालसम्म मलुकुका वितभन्न तसमाके्षरमा गरी सशस्त्र प्रहरीको  कूल तबओवप 
संख्या २२७ पगेुको । 

४९. वितभन्न जलविद्यतु तथा आयोजना, मह िपूणय प्रततष्ठान, कुटनीततक तनयोग, रेल्िे गरी 25 
स्थानमा  सशस्त्र  प्रहरीिाट सरुक्षा व्यािस्थापन गररएको। 

५०. गहृ मन्त्रालय र प्रिेश नं २ (हाल मिेश प्रिेश) को आन्त्तररक मातमला तथा सञ्चार मन्त्रालयको 
संयिु आयोजनामा प्रिेशस्तरीय सरुक्षा गोष्ठी जनकपरुको िनरु्षामा तमतत २०७८।०७।२२ 
मा सम्पन्न भएको। 

५१. िशैं ततहार छठ लगायतका ठूला चाडपियको समयमा भरपिो सरुक्षा व्यिस्था तमलाउन 
राजमागय/सहायक राजमागयमा हनुसकने अिरोि हटाई अ यािश्यक बस्त ुतथा सेिाको सहज 
आपूततय व्यिस्था तमलाइएको। 

५२. नेपाल सरकार मन्त्रीपररर्षद् र CCMCC बाट कोतभड-१९ सङ्क्क्रमण रोकथामका लातग भएका 
तनणययहरूको यस मन्त्रालय मातहतका सरुक्षा तनकायहरू र त्तजल्ला प्रशासन 
कायायलयहरूमाफय त कायायन्त्ियन गररएको। 

 

 

(ज) लाग ुऔर्षि तनयन्त्रण 

५३. जम्मा ३० िटा लागू और्षि उपचार तथा पनुस्थायपना केन्त्रलाइय मन्त्रालयमा आिि गररएको। 
५४. लाग ुऔर्षि रोकथाम तथा तनयन्त्रण राविय गरुुयोजना (२०७९-२०८४) को मस्यौिा तयार 

गररएको। 

५५. तेजाब तथा अन्त्य घातक रासायतनक पिाथय (तनयमन) अध्यािेश, 2078 जारी भइय 
कायायन्त्ियनमा आएको। 

५६. तेजाब तथा अन्त्य घातक रासायतनक पिाथय (तनयमन) तनयमािली, 2078 को मस्यौिा तयार 
गररएको। 

५७. लाग ुऔर्षि उपचार तथा पनुस्थायपना केन्त्रलाइय प्रिान गररने अनिुान वितरण काययविति, 
2077 (प्रथम संशोिन) गररएको। 

५८. लाग ु और्षि, रसायन र विष्फोटक पिाथय आयत तथा प्रयोगको इजाजत र विद्यतुतय 
अतभलेखााँकनका लातग Drug Chemical and Explosives Tracking and Management System 

(CEDTM) प्रणालीको विकास भइयरहेको। 

५९. लाग ुऔर्षि तनयन्त्रणलाई प्रभािकारी बनाउन लाग ुऔर्षि तनयन्त्रण शाखाका प्रमखु एिं ७७ 
िटै त्तजल्लाका सहायक त्तजल्ला अतिकारीलाई और्षि तनयन्त्रण अतिकारी तोवकएको। 



६०. विगत ६ मवहनामा मलुकुभर वितभन्न प्रकारका लागऔुर्षि सवहत  नेपाली नागररक 2, 83 
जना, भारतीय नागररक 58 जना र वििेशी नागररक 5 जना गरी कुल 22म6 जना पक्राउ 
गररएको। पक्राउ गररएका ब्यत्तिहरूबाट ठूलो मारामा गााँजा चरेस हेरोइन अवफम कोवकन 
लगायतका लाग ुऔर्षि बरामि गररएको। लाग ुऔर्षिका प्रयोगकतायबाट आपूततयकतायसम्म 
पगु्न प्रहरी सफल भएको छ।  

(झ) सामात्तजक सरुक्षा तथा व्यत्तिगत घटना िताय 
६१. थप  73 समेत गरी हालसम्म कुल 65म स्थानीय तहमा बैवकङ्ग प्रणाली माफय त सामात्तजक 

सरुक्षा भिा वितरण भैरहेको।  

६२. व्यत्तिगत घटना िताय तथा सामात्तजक सरुक्षा व्यिस्थापन प्रणाली (VERSP-MIS) को लातग 
Data center र Recovery Center को स्थापना भएको।  

६३. विगत छ मवहनामा थप 66म िडा कायायलयमा अनलाईन घटना िताय विस्तार गररएको। 

 

(ञ) नागररकता तथा राविय पररचयपर 

६४. वितभन्न  2 त्तजल्लामा राविय पररचयपरका लातग नागररकको वििरण संकलन गनय िडास्तरमा 
अतभयान सञ्चालन भएको। 

६५. वितभन्न त्तजल्लाका १७ इलाका प्रशासन कायायलयहरूमा राविय पररचयपरको स्थायी स्टेशन 
स्थापना गररएको। 

६६. पौर्ष मसान्त्तसम्म राविय पररचयपरको लातग 23,7म,88  जना नागररकको वििरण संकलन 
गररएको। 

६७. राविय पररचयपर (NID Smart Card) वितरणका लातग आिश्यक प्रकृया परुा गरी काडय 
आपूततयको चरणमा रहेको। 

६८. नागररकता सूचना व्यिस्थापनका लातग प्रिेशगत एकीकृत प्रणाली स्थापना गरी गण्डकी 
प्रिेशमा कायायन्त्ियनमा समेत ल्याइएको।  

(ट) आतथयक सहायता तथा सहजीकरण 

६९. वितभन्न उख ु वकसानहरूलाई रु 61 करोड भन्त्िा बढी रकम भिुानी गराउने सम्बन्त्िमा 
आिश्यक  समन्त्िय गररएको। 

७०. गम्भीर प्रकृततका रोग लागेका तथा अन्त्य राज्यले सहयोग गनै पने प्रकृततका व्यत्तिहरूलाई 
रू ९ करोड ५५ लाख २० हजार आतथयक सहायता दिइएको। 

(ठ) नागररक सम्मान 

७१. राविय जीिनका वितभन्न क्षरेमा मह िपूणय योगिान परु् याउन ुहनुे ८८७ जना महानभुािहरुलाई 
सम्मानस्िरुप वितभन्न विभरू्षणहरू प्रिान गररएको। 


