
 

 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, रौतहटबाट बाजषाक रुपमा प्रकाजशत 

प्रशासन बुलेजटन २०७७ 
बर्ष ३, अंक ३, २०७६ (श्रावण १ दखेि २०७७ अर्ाढ मसान्त सम्म) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रमुख जिल्ला अजिकारीको अनुरोि 
 

रौतहट खिल्लामा शाखन्त, सरुक्षा र सवु्यवस्था कायम गर्ुष, र्ागररकता तथा राहदार्ी खवतरण गर्ुष, 

स्थार्ीय प्रशासर् सम्बन्धी कायष गर्ुष, खवपद ्व्यवस्थापर् सम्बखन्ध कायष गर्ुष, सशुासर् कायम गर्ुष, 

सावषिाखर्क शाखन्त खवरुद्वका कसरुहरुमा अधषन्याखयक खर्कायको रुपमा खर्णषय गर्ुष साथ ै

खवकासात्मक कायषहरुमा समन्वय, सहिीकरण गर्ुष, अन्तराखरिय खसमा तथा खसमा स्तम्भ 

अवलोकर् खर्रीक्षण गर्ुष खिल्ला प्रशासर् कायाषलय रौतहटका मखु्य मखु्य कायषहरु हुर् ् । यस 

कायाषलयबाट सम्पाखदत सम्पणूष कायषहरुका वारेमा सरोकारवालाहरुलाइ ससुखूित गराइ प्राप्त पषृ्ठपोर्ण केन्रमा पठाइष केन्र र 

खिल्ला बीिको पलुको रुपमा कायष गरी र्ागररक केन्रीत सावषिाखर्क प्रशासर् सञ्िालर्का लाखग २०७६ श्रावण १ दखेि 

२०७७  अर्ाढ मसान्त सम्मको कायषसम्पादर् अवस्था उल्लेि गरी बाखर्षक बुलेटीर् प्रकाशर् गररएको छ । आगामी खदर्मा 

खिल्ला प्रशासर् कायाषलयले सम्पादर् गरेका गखतखवखधहरुका साथै खिल्लाखस्थत सरकारी खर्कायहरुबाट भएका असल 

अभ्यासहरुलाइ समते समावेश गररर्ेछ । सेवाग्राही तथा अन्य सरोकारवाला व्यखि/खर्कायबाट प्राप्त सझुावका आधारमा 

बलेुखटर्मा समावशे गर्ुषपर्े खवर्यवस्तहुरु समावशे गद ैलखगर्े व्यहोरा अर्रुोध गर्ष िाहन्छौं । 

 

 

 

 

 

 सल्लाहकार                                            सम्पादक समूह                              कम््रु्टर  

इन्रदवे यादव                            प्र.अ. खकरण खर्खध खतवारी                            क.अ. खवर्य कुमार मखल्लक 

प्रमिु खिल्ला अखधकारी                                  प्र.अ. मकेुश कुमार िौरखसया 

           प्र.अ. शखश मोहर् दास 

                र्ा.स.ु राम र्रेश साह  

               लेिापाल संिय कुमार झा                             

                      

             



 

 

जिषर्सूची 

 

१. रौतहट खिल्लाको पररिय १ 

क. भौगोखलक अवखस्थखत १ 

ि.  रािर्ैखतक खवभािर्  १ 

ग.  धाखमषक/ऐखतहाखसक/पदमागष/ पयषटकीय क्षेत्र २ 

घ.  धमष (प्रखतशतमा) २ 

२. खिल्ला प्रशासर् कायाषलय रौतहट: मखु्य कायष तथा प्रयासहरु ३ 

क. खिल्ला प्रशासर् कायाषलय, रौतहटबाट प्रवाह गरररे् सेवा/कायषहरु ३ 

२.१. शाखन्त सरुक्षा तथा सुव्यवस्था सम्बखन्ध कायष ३ 

२.२. स्थार्ीय प्रशासर् सम्वन्धी कायष : ३ 

२.३. राहदार्ी सम्वन्धी कायष ४ 

२.४.र्ागररकता सम्वन्धी कायष: ४ 

२.५.अधष न्याखयक कायष ४ 

२.६.विार अर्गुमर्/उपभोिा खहत सम्बखन्ध कायष ४ 

२.७.खवपद ्व्यवस्थापर् सम्वन्धी कायष ४ 

२.८.अखख्तयार दरुुपयोग अर्सुन्धार् सम्वन्धी कायष ४ 

२.९. खवखवध कायष ५ 

ि. शािा ५ 

३. कमषिारी दरवन्दी   ५ 

४. कायषसम्पादर् अवस्था ६ 

५. खिल्ला प्रशासर् कायाषलयबाट सुशासर्/ सावषिाखर्क सेवा प्रवाहका सम्वन्धमा भएका मखु्य/मखु्य प्रयासहरु; ७ 

५.१ खिल्ला प्रशासर् सधुार कायषयोिर्ा तिुषमा तथा कायाषन्यवयर् ७ 

५.२ सेवाग्राहीहरुका लाखग Wifi र शुद्व िारे्पार्ी  ८ 

५.३ लैङ्खगक मैत्री शौिालय व्यवस्थापर् ८ 

५.४ प्रखतक्षालय ८ 

५.५ कायाषलयका गखतखवखधहरु Website, Facebook page, Twitter र SMS मार्ष त खर्यखमत रुपमा 

अद्यावखधक गरे् गररएको 

८ 

५.६ CCTV िडार् तथा Networking/ड्रोर् अर्मुखत ८ 

५.७ सब ैसरकारी कायाषलयहरुमा Fire Estinguisher िडार्को प्रखिया शरुु ९ 

५.८ Help Desk सञ्िालर् ९ 

५.९ SMS Alert system सञ्िालर् ९ 

५.१० सबै सरकारी कायाषलयमा सुिर्ा अखधकारी तथा गरु्ासो सनु्रे् अखधकारीको व्यवस्था ९ 

५.११ Digital Citizen Charter व्यवस्थापर् ९ 

५.१२ बिार अर्गुमर् ९ 

५.१३ लैङ्खगक खहसंा खबरुद्ध िर्िेतर्ामलूक कायषिम सम्बन्धमााः १० 

५.१४ मर्सुर् आपतकालीर् कायषयोिर्ा/ खवपद ्पवूषतयारी तथा प्रखतकायष योिर्ा (Disaster Preparedness 

and Recovery Plan-DPRP) २०७७ तिुषमा, प्रकाशर्, प्रवोखधकरण तथा कायाषन्वयर् 

१० 

५.१५ खशतलहरिन्य प्रकोपको पवूष तयारी/प्रखतकायषका लाखग न्यार्ो कपडा(Blanket) खवतरण तथा बाढी 

खपखडतहरुलाई खवखभन्र् खकखसमका राहत सामग्री खवतरण 

१० 

५.१६ भारतीय समकक्षी संग बैठक सम्पन्र् १० 

५.१७ लागऔुर्ध दवु्यषसर्ी सम्बन्धी िर्िेतर्ा मलुक कायषिम ११ 

५.१८ गााँिा िेती र्ष्ट गररएको ११ 

५.१९ खवखभन्र् खदवस तथा समारोहहरु ११ 

५.२० प्रहरी र प्रशासर्बीिको समन्वय र सहकायष ११ 



 

 

५.२१ एकद्वार प्रणालीबाट सेवा संिालर् १२ 

५.२२ टोकर् प्रणालीको व्यवस्था १२ 

५.२३ र्ागररक तथा सेवाग्राही पषृ्ठपोर्ण, गरु्ासो सरु्ुवाइष तथा सझुाव पेटीकाको व्यवस्था १२ 

५.२४ खिल्ला प्रहरी कायाषलय तथा इलाका प्रहरी कायाषलयहरुको खर्यखमत अर्गुमर् तथा खर्ररक्षण १२ 

६. बाढी १२ 

७. बेरुि ु १८ 

८. सरसर्ाइष कायषिम १९ 

९. खर्शलु्क स्वास््य खशखवर संिालर् १९ 

१०. मार्व बेिखबिर् तथा ओसार-पोसार खबरुद्धको १३ औ ाँ राखरिय खदवस २० 

११. अर्गुम खर्ररक्षण २० 

१२. सरकारी सवारी साधर् सावषिखर्क खवदामा िलाउर् कडाइष २० 

१३. आगलगी पररवारलाइष राहत खवतरण २० 

१४. खसमा स्तम्भ खर्ररक्षण २२ 

१५. कोरोर्ा भाइरस (कोखभड-19) २२ 

१६. खिल्ला प्रशासर् कायाषलयमा कायषरत कमषिारीहरुको खववरण २८ 

१७. यस खिल्ला अन्तगषत रहकेा इलाका प्रशासर् कायाषलयमा कायषरत कमषिारीहरुको खववरण २८ 

१८. हालसम्म कायषरत प्रमिु खिल्ला अखधकारीहरुको खववरण २९ 

१९. खिल्ला खस्थत कायाषलय र कायाषलयहरुको सम्पकष  र्म्बर ३२ 

 



1 

 

१. रौतहट जिल्लाको पररचर् 

 

क. भौगोजलक अिजथिजत: 

 क्षेत्र   : तराइष 

 अक्षांश   :  २६.०४४’ दखेि २७.१४’ उत्तरसम्म 

 दशेान्तर    :   ८५.१४’ दखेि ८५.३०’ पवूषसम्म 

 खसमार्ा    : पवूष -   सलाषही 

       पखिम -   बारा 

       उत्तर  -   मकवार्परु र खसन्धलुी 

       दखक्षण -   भारत 

 क्षेत्रर्ल    :  ११२६ वगष खक.खम. (१०३७०९ हके्टर)  

 लम्बाई   :-  सरदर ५१.२ खक.मी. 

      ख.  रािनैजतक जिभािन : 

 प्रदशे   :  २ (दइुष) 

 स्थार्ीय तह   :  १६ र्गरपाखलका र २ गााँउपाखलका   

खस.र्. गा.पा./र्.पा.हरुको र्ाम क्षेत्रर्ल (वगष खक खम) िर्संख्या केन्र 

१ गौर र्गरपाखलका २१.५३ ३४९३७ गौर 

२ गरुडा र्गरपाखलका ४४.४६ ५०४८१ गरुडा 

३ िन्रपरु र्गरपाखलका २४९.६ ७२०५९ िन्रखर्गाहपरु 

४ गिुरा र्गरपाखलका १५०.३३ ४६५९२ खसमरा 

भवार्ीपरु 

५ बनृ्दावर् र्गरपाखलका ९५.४ ४२७३५ खबश्रामपरु 

६ र्तवुा खवियपरु 

र्गरपाखलका 

६५.२४ ३६५३३ र्तहुा हर्ाषहा 

७ कटहररया र्गरपाखलका ४०.६९ ३८४१३ कटहररया 

८ मौलापरु र्गरपाखलका ३४.७५ २६४३१ पतौरा 

९ बौधीमाइष र्गरपाखलका ३५.३४ ३६२६५ सरमिुवा 

१० परोहा र्गरपाखलका ३७.४५ ३७४५३ लौकाहा 

११ रािपरु र्गरपाखलका ३१.४१ ४२५७४ रािपरु 

र्रहदवा 

१२ इषशर्ाथ र्गरपाखलका ३५.१७ ४१४३५ औरैया 

१३ माधवर्ारायण र्गरपाखलका ४८.५५ ३५१७५ माधोपरु 

१४ गढीमाइष र्गरपाखलका ४८.३७ ४०४१० समर्परु 

१५ दवेाही गोर्ाही र्गरपाखलका ३३.९९ ३२१४३ प्रेमपरु गोर्ाही 

१६ रािदवेी र्गरपाखलका २८.२१ ३१२९२ रािदवेी 

१७ यमरु्ामाइष गाउाँपाखलका १६.०७ २३८८४ सरुअठा 

१८ दगुाष भगवती गाउाँपाखलका १९.०८ २२५९९ गगंा खपपरा 

 खर्वाषिर् क्षेत्र  :४ प्रखतखर्खध सभा ,८ प्रदशे सभा  
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 खिल्ला सदरमकुाम  : गौर  

  िर्संख्या  : ६८६७२२, मध्ये मखहला --३३५६४३ िर्ा, परुुस ३५१०७९ िर्ा 

 

 
 

ग.  िाजमाक/ऐजतहाजसक/पदमागा/ पर्ाटकीर् के्षत्र 

  

४. िातिाती तिा भाषागत अिथिा 

 

 

घ.  िमा (प्रजतशतमा) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 परेुर्वा दरवार 

 र्रु्थर 

 बरहवा ताल 

 हिखमखर्या दरवार 

 

 रािदवेी मखन्दर 

 खशव र्गर महादवे मखन्दर 

 पौराइष ब्रहमस्थार् 

 धर्सर खसमसार क्षेत्र 

 

खहन्द:ु ७७ 

मखुस्लम: २० 

बौद्ध : २ 

अन्य : १ 
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२. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् रौतहट: मुख्र् कार्ा तिा प्रर्ासहरु 

खिल्लामा शाखन्त, सरुक्षा र सवु्यवस्था कायम गरी िर्ताको िीउ, धर् र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ुष खिल्ला 

प्रशासर् कायाषलयको मखु्य कायष हो । स्थार्ीय प्रशासर् ऐर्, २०२८ ले खिल्लाको शाखन्त सवु्यवस्थालाई 

प्रभावकारी रुपमा संिालर् गर्ष  तथा खिल्लाको सामान्य प्रशासर् संिालर् गर्ष प्रत्येक खिल्लामा एउटा खिल्ला 

प्रशासर् कायाषलय रहर्े साथै खिल्ला प्रशासर् कायाषलयको प्रमिु प्रशासकीय अखधकारीको रुपमा प्रमिु 

खिल्ला अखधकारी रहर्े  व्यवस्था गरेको छ ।  खिल्लामा शाखन्त, सरुक्षा र सवु्यवस्था कायम गर्,ेर्ागररकता तथा 

राहदार्ी खवतरण गर्े, स्थार्ीय प्रशासर् सम्बखन्ध कायष गर्े, खवपद ् व्यवस्थापर् गर्,े सशुासर् कायम गर्े, 

सावषिाखर्क शाखन्त खवरुद्वका कसरुहरुमा अधषन्याखयक खर्कायको रुपमा सरुु कावाषही र न्याखयक खर्णषय गर्े साथै 

खवकासात्मक कायषहरुमा समन्वय एवं सहिीकरण गर्े खिल्ला प्रशासर् कायाषलय रौतहटका मखु्य मखु्य कायषहरु 

हुर् । 

 

क. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, रौतहटबाट प्रिाह गररने सेिा/कार्ाहरु : 

२.१. शाजतत सुरक्षा तिा सुव्र्िथिा सम्बजति कार्ा: 

- शाखन्त सरुक्षा कायम गर्े, 

- सामाखिक अपराध न्यखूर्करणका लाखग समदुायस्तरसम्म सिेतीकरण गर्े , 

- सरुक्षा खर्कायहरुको पररिालर् गर्े, 

- शाखन्त सरुक्षा कायम गर्ष स्थार्ीय तह, र्ागररक समाि तथा सरोकारवालाहरुसंग सहकायष गर्े, 

२.२. थिानीर् प्रशासन सम्ितिी कार्ा : 

- संघ संस्था दताष, र्खवकरण, खवधार् संशोधर्, शािा िोल्र्े अर्मुखत तथा खर्यमर्  गर्े, 

- हातहखतयार इिाित, र्ामसारी, र्खवकरण र स्वाखमत्व हस्तान्तरण  गर्े, 

- खवरर्ोटक पदाथष प्रयोगको इिाित, र्खवकरण तथा खर्यमर् गर्े 

- सावषिाखर्क सम्पखत्तको अखभलेि संरक्षण तथा व्यवस्थापर् गर्े 

- खसमा तथा खसमा स्तम्भ खर्ररक्षण गर्े र प्रखतवदेर् पठाउर् े

- र्ाम, थर वा उमरे आखद प्रमाखणत गर्े 

- र्ावालकको उमरे प्रमाखणत  गर्े/र्ावालक पररियपत्र प्रदार् गर्े 

- दखलत, आखदवासी, िर्िाखत खसर्ाररस/प्रमाखणत गर् े

- पत्रपखत्रका दताष गर्े, 

- छापािार्ा दताष गर्,े 

- भारतीय तथा खब्रखटस लाहुरेहरुको रहलपहल रकम तथा पेन्सर् कागि खसर्ाररस 

- पाररवाररक खववरण प्रमाखणत गर्े, 

-  
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२.३. राहदानी सम्ितिी कार्ा: 

- राहदार्ी र्ाराम संकलर् गर्े, 

- रुत सेवा अखभलेि प्रमाखणत गर्,े 

- राहदार्ी खवतरण गर्,े 

- MRP को खववरण संशोधर् गर्ष खसर्ाररश गर्े 

२.४.नागररकता सम्ितिी कार्ा: 

- वशंिको आधारमा र्ागररकताको प्रमाण पत्र खवतरण गर्े, 

- ववैाखहक अगंीकृत र्ागररकताको प्रमाण पत्र खवतरण गर्े, 

- र्ागररकताको प्रमाण पत्रको प्रखतखलखप खवतरण गर्े, 

- ताखत्वक र्रक र्पर्े गरी थर, तथा िन्म खमखत संशोधर् गर्े र SLC/SEE को शखैक्षक योग्यता 

र र्ा.प्र. प्रमाणपत्रमा उमरे र्रक भएमा र्ा.प्र.प.को आधारमा शखैक्षक योग्यता प्रमाणपत्र 

संशोधर् गर्ष खर्णषय पिाष िडा गरी खसर्ाररश गर्े । 

२.५.अिा तर्ाजर्क कार्ा: 

- सावषिाखर्क शाखन्त खवरुद्वका कसरुहरुको सरुु कावाषही तथा न्याखयक खर्णषय गर्े । 

- खवशेर् ऐर्मा मदु्वा हरे्े अखधकारीको रुपमा प्रमिु खिल्ला अखधकारी तोखकएका कसरुहरुमा 

सरुु कावाषही तथा न्याखयक खर्णषय गर्े तथा अर्सुन्धार् अखधकृत तोक्र्े  

२.६.ििार अनुगमन/उपभोक्ता जहत सम्बजति कार्ा: 

- दखैर्क उपभोग्य वस्त ुतथा सेवाको सहि आपखूतष,पहुाँि तथा गणुस्तर सखुर्खित गर्षका लाखग 

बिार अर्गुमर् तथा खर्यमर् गर्े । 

- उपभोिा खहत संरक्षणका लाखग सिेतीकरण गर्े । 

२.७.जिपद् व्र्िथिापन सम्ितिी कार्ा: 

- खिल्ला खवपद व्यवस्थापर् सखमखतको वठैक सञ्िालर् तथा व्यवस्थापर् गर्,े 

- खवपद ्िोखिम न्यखूर्करण तथा  व्यवस्थापर्का लाखग खवपद ्पवूषतयारी तथा प्रखतकायष योिर्ा 

तिुषमा तथा कायाषन्वयर् गर्े/ गराउर्े, 

- मर्सरु् आपतकालीर् कायषयोिर्ा तिुषमा तथा कायाषन्वयर् गर्े/ गराउर्े, 

- खवपद ् क्षती खववरण संकलर् तथा खवपद ् पीखडतहरुलाई राहत खवतरण गर् े र परु्स्थाषपर्ा 

सम्बन्धी कायष गर्े । 

२.८.अजख्तर्ार दुरुपर्ोग अनुसतिान सम्ितिी कार्ा : 

- अखर्यखमतता र भ्रष्टािारका खवर्यमा परेका उिरुीहरुको छार्खवर्/खवस्ततृ अर्सुन्धार् तथा 

कावाषही सम्वन्धी कायष गर्ष लेखि आए बमोखिम छार्वीर् गरी प्रखतवदेर् पठाउर्े र कारवाही 

गर्ष लेखि आएमा कारवाही गर्े । 
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२.९. जिजिि कार्ा: 

- घमु्ती सेवा तथा सावषखिर्क सुर्वुाइष गर्े, 

- खछमकेी खिल्लासंग समन्वय गर्ष अन्तर खिल्ला समन्वय बैठक गरी समन्वय गर्े, 

- खिल्ला दररेट सखमखतको बैठक रािी दररेट खर्धाषरण गर्े,  

- िाहरेी दरिास्त प्रहरीले दताष र्गरेकोमा सोको िाहरेी खलर्े,  

- ढुंगा, खगट्टी र बालवुाको िथाभावी उत्िन्र् भए/र्भएको अर्ुगमर् गर्े, 

- सावषिखर्क तथा गठु्ठी िग्गाको िलअिल सम्पती संरक्षण गर्े, 

- SEE तथा अन्य पररक्षाको संिालर् र अर्गुमर् सम्बन्धी कायष गर्े, 

- खवकास आयोिर्ाहरु कायाषन्वयर्मा समन्वय गर्े, 

- स्थार्ीय तहसंग समन्वय गर्े, 

- िग्गा अखधग्रहण सम्बन्धी कायष गर्े, 

- सरकारी खर्कायबाट  हुर्े सावषिाखर्क सेवा प्रवाहको अर्गुमर् गर्े, 

- कुर्ै कायाषलयको स्पष्ट खिम्मवेारीमा र्परेको अन्य कायष समते गर्े, 

ख. शाखा 

खिल्ला प्रशासर् कायाषलयबाट कायषखववरण अर्सुारका कायषहरु सम्पादर्  गर्षका लाखग यस कायाषलयमा 

खर्म्र्ार्सुारका शािाहरुको व्यवस्था गररएको छ । 

           १. स्थार्ीय प्रशासर् शािा  

२. मदु्वा तथा शाखन्त सरुक्षा शािा 

३. र्ागररकता तथा प्रखतखलपी शािा 

४. राहदार्ी शािा  

५. खिन्सी शािा  

६. दताष शािा 

७. लेिा शािा 

 

३. कमाचारी दरितदी  : दरितदी - ३३ िना (कार्ारत २७ िना) 

क्र.स.ं पद दरितदी सखं्र्ा पदपुजता कैजिर्त 

१ प्रमिु खिल्ला अखधकारी १ १  

२ सहायक प्रमिु खिल्ला अखधकारी १  ररि 

३ प्रशासखकय अखधकृत ३ ३  

३ र्ायव सवु्वा १० ५ ५ ररि रहकेोमा लोक 

सेवामा मांग गररएको 

४ लेिापाल १ १  

५ कम््यटुर अपरेटर ३ ३ करारमा  
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६ िररदार ५ ५  

७ हलकुा सवारी िालक २ २ करारमा 

८ कायाषलय सहयोगी ७ ७  ४  िर्ा करारमा 

िम्मा ३३ २७  

 

४.  कार्ासम्पादन अिथिा 

क्र.स.ं सम्पादन गरेको काम २०७७ असाढ 

मसाततसम्म िम्मा 

कैजिर्त 

१ र्ागररकता 

खवतरण  

बंशि ८१६५  

ववैाखहक अखंगकृत ७०९  

२ र्ागररकताको प्रखतखलखप खवतरण ५०२०  

४ राहदार्ी खसर्ाररस ४२४८  

५ राहदार्ी खवतरण २८९२  

६ गरु्ासो वा ठाडो उिरुी ७९४  

७ र्ाम,थर उमरे आखद प्रमाखणत ७३६  

८ र्ावालकको पररियपत्र खवतरण २८  

९ पाररवाररक पेन्सर्, शपथ पत्र र रहलपहल सम्वन्धी 

खसर्ाररस 

१  

१० संस्था दताष ५०  

११ संस्था र्खवकरण ३८३  

१२ संस्थाको खवधार् संशोधर् -  

१३ दखलत,आखदवासी/िर्िाती  लगायत खवखवध 

खसर्ाररस 

२३७६  

१४ पत्रपखत्रका दताष ६  

१५ हातहखतयार र्ामसारी १४  

१६ हातहखतयार खिल्ला खभत्रको र्खवकरण १२४  

१७ हातहखतयार र्ेपाल भररको र्खवकरण -  

१८ खवरर्ोटक पदाथष इिाितपत्र -  

१९ खवरर्ोटक पदाथष इिाितपत्र र्खवकरण -  

२० सावषिखर्क अपराध, अभर व्यवहार तथा सावषिाखर्क 

शाखन्त खवरुद्वका कसरु सम्वन्धी मदु्दा दताष 

२२६ र्यााँ दताष, १३२ 

सरी आएको 

 

२१ सावषिखर्क अपराध, अभर व्यवहार तथा सावषिाखर्क 

शाखन्त खवरुद्वका कसरु सम्वन्धी मदु्दा र्छौट 

११५  
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क्र.स.ं सम्पादन गरेको काम २०७७ असाढ 

मसाततसम्म िम्मा 

कैजिर्त 

२२ एकीकृत घखुम्त सेवा खशखवर  -  

२३ बिार अर्गुमर् -  

२४ खवपद ्राहत खवतरण ७१००००  

२५ बैठक संचालन 

खिल्ला सरुक्षा सखमखत ११६  

कायाषलय प्रमिु ८  

सिूर्ा अखधकारी २  

खवपद ्व्यवस्थापर् सखमखत १२  

अन्य बैठक समते १६  

२६ रािश्व संकलन (आ.ि. ०७६/०७७) 

राहदार्ी २२९८२५००।००  

संघसंस्था दताष/र्खवकरण ४३१७००।००  

न्याखयक दस्तरु -  

हातहखतयार दताष/र्खवकरण १७६७००।००  

प्रशासखर्क दण्ड, िररवार्ा र िर्त ६३२४८३।००  

पररक्षा शलु्क २६१००।००  

बेरुि ु ३८२०६८६।०६  

२७ कार्ाालर्को खचा जििरण (आ.ि. ०७६/०७७) 

पिूीगत तर्ष  ५०००००।००  

िाल ुतर्ष  १५५८६२७९।५७  

 

५. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्बाट सुशासन/ सािािाजनक सेिा प्रिाहका सम्ितिमा भएका मुख्र्/मुख्र् 

प्रर्ासहरु; 

५.१ जिल्ला प्रशासन सुिार कार्ार्ोिना तिुामा तिा कार्ाातर्िर्न 

र्ेपाल सरकार, गहृ मन्त्रालयबाट िारी गररएको गृह प्रशासन सुिार कार्ार्ोिना, २०७४ तथा समय समयमा  

प्राप्त अन्य खर्दशेर् अर्ुसार कायष भइरहकेो र प्रदशे आन्तररक माखमला तथा कार्रु् मन्त्रालयसंग आवश्यक 

समन्वय भइष कायष भइरहकेो । खिल्लामा शाखन्त सरुक्षा व्यवस्था, सावषिाखर्क सेवा प्रवाह/सशुासर्, सिूर्ा 

प्रखवखधमा आधाररत खिल्ला प्रशासर्, िर्शखि व्यवस्थापर्, खवपद िोखिम न्यखूर्करण तथा क्षमता अखभवखृद्व, 

अर्शुासर् र सदािाररता, सामाखिक अपराध न्यरू्ीकरण लगायतका खवर्यहरुमा खवखभन्र् खियाकलापहरु 

सञ्िालर् गर्े गरी सरोकारवाला व्यखि, पदाखधकारी तथा खर्कायहरु (कर्मचारी/आधिकारीक टे्रड यधुियि, 
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धिषयगत कायामलयहरु, स्थािीय तहका जिप्रधतधिधिहरु, िाधगरक सर्ाज, राजिैधतक दल लगायत) को राय 

सझुाव समतेका आधारमा  कायषयोिर्ा तिुषमाको िममा रहकेो छ ।  

 

५.२ सेिाग्राहीहरुका लाजग Wifi र शुद्व खानेपानी  

सेवाग्राही मतै्री कायाषलय वातावरण खसिषर्ाका लाखग २०७५ भदौ मसान्तदखेि कायाषलय पररसर खभत्र Free 

Wifi तथा शदु्व िार्ेपार्ीको व्यवस्था खमलाईएको छ । सेवाग्राहीहरुले सेवा प्राखप्तको िममा गर्ुषपर्े प्रखतक्षाको 

समय व्यवस्थापर्का लाखग उि सेवाहरु प्रयोग गर्े गरेका छर् ्। 

 

५.३ लैङ्जगक मैत्री शौचालर् व्र्िथिापन 

कायाषलयमा परुुर् तथा मखहला सेवाग्राहीहरुको लाखग छुट्टा छुटै्ट सर्ा तथा पयाषप्त पार्ीको सखुवधा सखहतको 

शौिालयको व्यवस्था गररएको छ ।  

 

५.४ प्रजतक्षालर् 

कायाषलय पररसरमा रहकेो प्रखतक्षालय खभत्र सेवा प्राखप्तका लाखग आवश्यक पर्े सिूर्ा, र्ारम, खर्वदेर् लेख्र्का 

लाखग कागि, कलम, स्ट्याम्प ्याड लगायतका सामाग्रीहरु व्यवस्थापर् गररएको छ । 

 

५.५ कार्ाालर्का गजतजिजिहरु Website, Facebook page, Twitter र 

SMS मािा त जनर्जमत रुपमा अद्यािजिक गने गररएको: 

कायाषलयका सम्पणूष गखतखवखधहरु,माखसक प्रगखत,सिूर्ा, िार्कारीहरुलाई 

कायाषलयको Web site , Facebook page(daorautahat), Twitter 

(@daorautahat) र SMS (MoHA) मार्ष त खर्यखमत रुपमा 

अद्यावखधक गरी सावषिाखर्क गर्े गररएको छ । िसबाट सेवाग्राहीहरुको 

सिुर्ाको हक कायाषन्वयर्मा सखुर्खित भएको छ । खिल्ला प्रशासर् 

कायाषलयका साथै खिल्लामा रहकेा सबै सरकारी कायाषलयहरुको Website, facebook पेि सञ्िालर् मा 

रहकेो छ ।  

 

५.६ CCTV िडान तिा Networking/ड्रोन अनुमजत  

खमखत २०७७/०१/०३ गते दखेि कायाषलयको आफ्र्ै र्यााँ भवर्मा सरेकोले CCTV िडार् गर्े प्रखियामा रहकेो 

छ । साथ ै सामाखिक अपराध, अवधै िोरी पैठारी, अवधै वस्तकुो ओसारपसार, सडक दघुषटर्ा लगायतका 

गखतखवखधहरु न्यखूर्करण गरी खिल्लामा शाखन्त सरुक्षा र अमर्ियर् कायम गर्षका लाखग गौर खव.खप. िौक दखेि 

भन्सार र्ाका सम्म CCTV िडार् गरी सम्बखन्धत प्रहरी िौकीहरुमा Networking गर्षका लाखग स्थार्ीय 

तहसंगको अर्रुोधमा िडार् कायष भइसकेको छ ।  
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५.७ सबै सरकारी कार्ाालर्हरुमा Fire Estinguisher िडानको प्रजक्रर्ा शुरु 

रौतहट खिल्ला आगलागीको दृखष्टले संवदेर्शील क्षेत्र भएतापखर् अग्र्ी खर्यन्त्रक उपकरणको अभाव भएकोले हरेक 

सरकारी कायाषलयले कखम्तमा १/१ वटा Fire Extinguisher िडार्का लाखग प्रखिया शरुु गरर सखकएको छ । 

साथै स्थार्ीय तह अन्तगषत सरकारी कायाषलयहरुमा साथै बिार क्षेत्र,बैक खवत्तीय संस्था,होटल तथा ठूला 

व्यवसाखयक भवर् हरुमा कखम्तमा १/१ वटा उच्ि क्षमताका Fire Extinguishers राख्र्े कायष सरुुवात भएको छ  

  

५.८ Help Desk सञ्चालन 

कायाषलयबाट प्रवाह हुर्े सेवा प्राखप्तको प्रखियाका वारेमा सेवाग्राहीहरुलाई सहयोग गर्े साथै खर्वदेर्, र्ारमहरु 

(र्ारम भर्ष खवशेर्ज्ञता आवश्यक पर्े बाहके िस्तै;खलित/राहदार्ी) Help Desk बाटै लेख्र्े/भर्े व्यवस्था 

खमलाईएको छ । साथै खिल्लाका सव ैसरकारी कायाषलयहरुमा सो को व्यवस्थापर्का लाखग अर्रुोध  गररएको छ । 

 

५.९ SMS Alert system सञ्चालन 

खवपद सम्बखन्ध घटर्ाको िार्कारी यथाखशघ्र सोको िार्कारी खिल्ला खवपद ् व्यवस्थापर् सखमखतका 

पदाखधकारीहरु, मार्र्ीय सभासदज्यहूरु, खिल्ला खस्थत रािर्ैखतक दलका प्रमिुहरु, स्थार्ीय तहका अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्षहरु, सरकारी कायाषलयका प्रमिु, स्थार्ीय प्रहरी िौकीका प्रमिु तथा पत्रकारहरुलाई 

एकैपटक गराइद ै आएको छ । िसवाट खिल्लामा घटेका खवपदक्ा घटर्ाहरुको वारेमा सरोकारवालाहरुलाई 

िार्कारी हुर्कुा साथै खवपद ् पवूषतयारी,प्रखतकायष तथा परु्लाषभको खिम्मबेारी पाएका सरकारी खर्काय तथा 

गरैसरकारी खर्कायहरुलाई आफ्र्ो तयारी तथा सतकष  रहर् सहयोगी भएको छ । खवपद ्सम्बखन्ध सन्दशे बाहके 

का क्षेत्रहरुमा समते यो व्यवस्था कायाषन्वयर् गररएको छ । 

 

५.१० सबै सरकारी कार्ाालर्मा सुचना अजिकारी तिा गुनासो सुतने अजिकारीको व्र्िथिा 

खिल्लाखस्थत सबै सरकारी कायाषलयहरुबाट आफ्र्ो कायाषलयसग सम्बखन्धत सिूर्ा सम्प्रेर्ण गर्षका लाखग 

खिम्मबेार कमषिारीलाई सिूर्ा अखधकृत तोकीएको छ ।  

 

५.११ Digital Citizen Charter व्र्िथिापन 

खिल्ला प्रशासर् कायाषलयले प्रवाह गर्े सेवा, मापदण्ड लगायत यस खिल्लाको धाखमषक, पयषटखकय क्षेत्रहरु, 

सामाखिक अपराध सम्बखन्ध िार्कारीमलूक श्रब्य दृरय सामाग्रीहरु Digital Citizen Charter मार्ष त 

प्रशारण गर्े तयारी भइ रहकेो छ ।  

 

५.१२ बिार अनुगमन 

िाद्यान्र्,और्धी तथा दखैर्क उपभोग्य वस्त ु तथा सेवाहरुको सरल र सहि आपखूतष, गणुस्तर  र लागतलाइ 

िर्अपेखक्षत तुल्याउर् स्थार्ीय तहहरुको समन्वयमा खर्यखमत रुपमा विार अर्गुमर् भरैहकेो छ ।  
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५.१३ लैङ्जगक जहसंा जबरुद्ध िनचेतनामूलक कार्ाक्रम सम्बतिमााः- 

समदुाय-प्रहरी साझेदारी "(Community-police Partnership)" कायषिम अन्तगषत खिल्ला प्रहरी कायाषलय रौतहट 

सामदुाय-प्रहरी सेवा केन्र गौरको आयोिर्ामा समयमा गौर र्गरपाखलका वडा र्ं. ४ खस्थत गौर बसपाकष मा सवारी 

िालकहरु, स्थार्ीय भरभलादमीहरु, मखहला तथा परुुर् यात्रहुरुको उपखस्थतीमा लैङ्खगक खहसंा खबरुद्धको 

िर्िेतर्ामलूक कायषिम संिालर् गररएको ।   

 
 

५.१४ मनसुन आपतकालीन कार्ार्ोिना/ जिपद् पूिातर्ारी तिा प्रजतकार्ा र्ोिना (Disaster 

Preparedness and Recovery Plan-DPRP) २०७७ तिुामा, प्रकाशन, प्रिोजिकरण तिा 

कार्ाातिर्न: 

खिल्ला खवपद ् व्यवस्थापर् सखमखत रौतहटबाट जिपद् पूिातर्ारी तिा प्रजतकार्ा र्ोिना(Disaster 

Preparedness and Response Plan) रौतहट २०७७ स्वीकृत  भइ कायाषन्वयर्को िममा छ ।  उि 

योिर्ामा मलूत:  रौतहट खिल्लामा दिेा पर्े खवपदक्ा सबै के्षत्रहरु (बाढी, असीर्ापार्ी, हावाहुरी, आगलागी, 

खशतलहर, वन्यिन्त ुआिमण लगायत) को पवूषतयारी तथा प्रखतकायष गर्े गरी खियाकलाप समावशे गररएको, 

खवपद ् व्यवस्थापर्का लाखग सव ैगसैस, खर्िी के्षत्रले समते लागत साझदेारी गर्ुषपर्े व्यवस्था गररएको, खवपद 

व्यवस्थापर् अन्तगषत पवूषतयारीका कायषहरुलाइ खवशरे् िोड खदर्े साथ ै स्थार्ीय तहबाट खवपद ् व्यवस्थापर्का 

कायषहरुलाइ प्रभावकारी वर्ाउर्े सम्बन्धमा खवखभन्र् खियाकलापहरु समावशे गररएको छ । 

 

५.१५ जशतलहरितर् प्रकोपको पूिा तर्ारी/प्रजतकार्ाका लाजग तर्ानो कपडा(Blanket) जितरण तिा बाढी 

जपजडतहरुलाई जिजभतन जकजसमका राहत सामग्री जितरण 

Disaster Preparedness and Response Plan (DPRP) अर्सुार खशतलहर, अखसर्ा पार्ी, हावाहुरी 

िन्य प्रकोपबाट प्रभाव पर्ष सक्र्े क्षेत्रका  खवपन्र् पररवारहरुलाई न्यार्ो कपडा (Blanket) खवतरण गर्े योिर्ा 

अर्सुार खिल्लामा रहकेो सबै गाउाँपाखलका/र्गरपाखलकाका अखत खवपन्र् (िमार, दसुाध, मसुहर र डोम) 

समदुायका ५९६ थार् न्यार्ो कपडा (Blanket) खशतलहर प्रकोप प्रखतकायषका लाखग खवतरण गररएको  छ । 

   

 

 

 

 

 

 

५.१६ भारतीर् समकक्षी सगं बैठक सम्पतन 

रौतहट खिल्लाका प्रमिु खिल्ला अखधकारी तथा सरुक्षा खर्कायका प्रमिु तथा भारतको खसतामढी, मोखतहारी 

का सरुक्षा अखधकारीहरु वीि आवश्यकता अर्सुार मौखिक रुपमा समन्वय हुर्े गरेको । दइुष दशेका स्थार्ीय 

अखधकारीहरुवीि भारतमा सबै र्ेपालीहरुलाई सहि प्रवशे अर्ुमखत, सीमािन्य आपराखधक गखतखवखध 



11 

 

न्यखूर्करण, सरू् लगायतका अवधै वस्तहुरुको िोरी तस्करी खर्यन्त्रण, लगायतका पारस्पाररक खहतका खवर्यमा  

प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसंग कुराकार्ी हुर्े गरेको ।  

 

५.१७ लागुऔषि दुव्र्ासनी सम्बतिी िनचेतना मुलक कार्ाक्रम 

  “समदुाय प्रहरी साझदेारी (community-police partnership) 

कायषिम अवधारणा” अन्तगषत,कायाषलय मातहत अस्थाई प्रहरी पोष्ट 

बसपाकष  रौतहट गौरको संयिु आयोिर्ामा खमखत २०७६/०५/२९ 

गते खवहार् ०९:०० बिकेो समयमा खिल्ला रौतहट गौर र्गरपाखलका 

वडा र्.०८ खस्थत रहकेो श्री अधारभतू खवद्यालय परेुन्वा रौतहटको 

प्राङगणमा उि खबद्यालयमा अध्यर्रत रहकेा छात्र १०० िर्ा, छात्रा 

११० िर्ा, खशक्षक, खशखक्षका ५ िर्ा समते गरी िम्मा २२५ िर्ाको सहभाखगतामा लागऔुर्ध दवु्यषसर्ी 

सम्बन्धी िर्िेतर्ा मलुक कायषिम संिालर् गरी उि कायषिम  गररएको । 

 

५.१८ गााँिा खेती नष्ट गररएको :  

खमखत २०७६/०९/१९ गते इषशर्ाथ र्गरपाखलका वडा र्ं. ५ औरैयामा ५ धरु िग्गामा रोखपएको १४ बोट खबरुवा 

तथा खमखत २०७६/०९/२४ गते र्तवुा खवियपरु र्गरपाखलका वडा र्ं. १ गम्हररया खस्थत रहकेो श्रीराम िार्की 

मठको कम्पाउण्डमा कररब ५ (पााँि) धरु िग्गामा १०० बोट गााँिाको खवरुवा र्डार्ी गरी िलाइष र्ष्ट गराइएको 

।  

 

 

 

 

 

 

५.१९ जिजभतन जदिस तिा समारोहहरु 

राखरिय रुपमा मर्ाइषर्े खवखभन्र् खदवस तथा समारोहरु िस्तै : गणतन्त्र खदवस, संखवधार् खदवस, लोकतन्त्र खदवस, 

खर्िामती सेवा खदवस, मखहला खहसंा खवरुद्धको सप्ताहव्यापी कायषिम, वातावरण खदवस भकूम्प सरुक्षा खदवस, 

योग खदवस आखद खवखभन्र् सरोकारवाला खर्काय तथा सथार्ीय संघसंगठर् साथै स्थार्ीयहरुको समन्वय, 

सहकायष तथा सहभाखगतामा सम्पन्र् गर्े गररएको छ । 

 

५.२० प्रहरी र प्रशासनबीचको समतिर् र सहकार्ा 

आवश्यकता हरेी खिल्ला खस्थत खिल्ला प्रहरी कायाषलय तथा अन्य सरुक्षा खर्कायहरुसंग समन्वय तथा 

सहकायष गरी खिल्लाको शाखन्त सरुक्षाको अवस्था िसु्त दरुुस्त राख्र्े, खवखभन्र् अपराखधक खियाकलापहरु 

खर्यन्त्रण गर्े, र्ागररकको खिउ धर्को सरुक्षा, रािमागष सिुारु, राहत तथा उद्धार सम्बन्धी कायषहरु आखद गर् े

गररएको छ । 
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५.२१ एकद्वार प्रणालीबाट सेिा संचालन 

सेवाग्राहीहरुलाइष सेवा खलाँदा सहिहोस ् भन्र्े हतेलेु, २०७६ साल दखेि कायाषलयका दखैर्क प्रकृखतका कायष 

तथा सेवाहरु एकद्वार प्रणालीबाट प्रदार् गर्ष थाखलएको छ । 

 

५.२२ टोकन प्रणालीको व्र्िथिा 

सेवा प्रवाहलाइष खववाद रखहत तथा First come first service भन्र्े खसद्धान्तको आधारमा बदृ्ध, गभषवती, 

अशि, मखहला तथा बालबाखलका बाहकेका सेवाग्राहीलाइष टोकर् प्रणाली मार्ष त सेवा प्रदार् गर्े गररएको छ । 

तर बदृ्ध, गभषवती, मखहला तथा बालबाखलका, अशिहरुलाइष खवर्ेश प्राथखमकताका साथ सेवा प्रदार् गर् े

गररएको छ । 

 

५.२३ नागररक तिा सेिाग्राही पृष्ठपोषण, गुनासो सुनुिार्ा तिा सुझाि पेटीकाको व्र्िथिा 

खवखभन्र् प्रकृखतका सेवा खलर् यस कायाषलयमा आउर्े सेवाग्राहीबाट दखैर्क रुपमा सेवा प्रवाह, कायाषलयको 

लेआउट, कमषिारीको व्यवहार, कायाषलय पररसर आखदको खवर्यका पषृ्ठपोर्ण खलर्े गररएको, सेवाग्राहीबाट 

आउर्े खवखभन्र् खर्वदेर् तथा उिरुीको सम्बखन्धत खर्काय तथा पक्षसंग समन्वय तथा सहकायष गरी समाधार् गर् े

गररएको साथै गो्य रुपमा गरु्ासो तथा उिरुी राख्र्को लाखग कायाषलयमा सझुाव पेखटकाको व्यवस्था गरी 

साप्ताखहक रुपमा सामखुहक रुपमा सझुाव पेटीका  िोली सो सम्बन्धी गरु्ासो तथा उिरुीको सरु्वुाइष गर्े गररएको 

छ । 

 

५.२४ जिल्ला प्रहरी कार्ाालर् तिा र्लाका प्रहरी कार्ाालर्हरुको जनर्जमत अनुगमन तिा जनररक्षण  

खिल्लामा रहकेा प्रहरी कायाषलय तथा इषलाका प्रहरी कायाषलयहरुको सेवा प्रवाह तथा भौखतक संरिर्ा साथ ै

अन्य वस्त ुखस्थतीको खवर्यमा खर्यखमत रुपमा खर्ररक्षण तथा अर्गुमर् गर्े गररएको छ । 

 

 

६.  बाढी  

रौतहट बाढीबाट अखत प्रभाखवत हुर्े खिल्ला र प्रदशे र्ं. २ को ८ खिल्ला मध्ये सबै भन्दा बढी बाढीबाट 

प्रभाखवत खिल्ला हो । खिल्लाको पवूी र पखिमी खसमार्ामा रहकेो दइुषवटा ठूला बागमती र लाल बकैया र्दीमा 

२०४८ सालपखछ खवखभन्र् िरणमा दइुषतर्ी तटबन्धको खर्माषण कायष सम्पन्र् भएको छ । वर्ाषतको समयमा 

२०५०, २०५९ र २०७४ सालमा आएको बाढीबाट सदरमकुाम गौर लगायत अखधकांश भ-ूभाग िलमग्र् भइष 

धर्िर्को व्यापक क्षखत भएको दखेिन्छ । बागमती र लालबकैयामा तटबन्ध खर्माषण हुर्पुवूष वर्ाषतको पार्ी 

प्राकृखतक रुपमा वग्र् कुर्ै रोकावट र्भएको तर यी दवु ैर्दीमा तटबन्ध खर्माषणपखछ पार्ीको प्राकृखतक वहाव 

अवरुद्ध भइष गौर सदरमकुाम र छेउछाउमा डुवार् हुर्े र अवजै्ञाखर्क सखुलस गटे र भारतद्वारा खसमा छेउमा खर्खमषत 

तटबन्धको कारण पार्ीको प्राकृखतक वहाव थप रोखकएकोले सदरमकुाम लगायतका छेउछाउका के्षत्र िलमग्र् 

भइष अत्यखधक डुवार् भइष िर्िीवर् र्ै प्रभाखवत हुर्े गरेको छ ।  
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 जिजभतन थतरिाट अनुगमन र जनरक्षण गना आउनु भएका जिजशष्ट व्र्जक्तहरु : 

 पवूष प्रधार्मन्त्री तथा र्ेकपाका वररष्ठ र्ेता माधव कुमार र्ेपाल, उपप्रधार् तथा स्वास््य मन्त्री उपेन्र यादव,  

गहृ मन्त्री राम बहादरु थापा "बादल",  लगायतका मन्त्री एव ं मा.सांसदहरु, संघीय संसदका राज्य खर्दशेक 

खसद्धान्त खर्खत र दाखयत्व कायाषन्वयर् अर्गुमर् तथा मलू्याङ्कर् सखमखतका सभापखत मा. श्री खर्रा दवेी िरैु 

लगायतका मार्र्ीयहरु, मा. मखहला, बालबाखलका तथा ज्येष्ठ र्ागररक मन्त्री थम माया थापा, संघीय सांसदहरु 

तथा राज्य व्यवस्था सखमखतका पदाखधकारीहरु रािने्र महतो र रामसहाय प्रसाद यादव, राखरिय सभाका 

सम्मार्ीय अध्यक्ष श्री गणशे प्रसाद खतमखल्सर्ाज्यहूरुको टोली बागमती तथा लालबकैया र्दीको तटबन्ध तथा 

बाढीबाट परु याएको क्षखतको अवलोकर् खर्ररक्षण गद ै 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 बाढी पश चात जनररक्षण गदै सुरक्षा जनकार्का पदाजिकारीहरु : 

बाढी पश् िात बागमदी र्दी, लालबकैया र्दीबाट तटबन्ध र बाटोहरुलाइष क्षखत परु याएको स्थार्हरुको खर्ररक्षण 

अवलोकर् गद ैसरुक्षा खर्यकायका पदाखधकारीहरु तथा स्थार्ीय खर्कायका पदाखधकारीहरु :  
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 बाढी पश चात बाढी जपजडतहरुलार्ा राहत जितरण गदै : 

२०७६ असार २८ गतेको बाढीबाट खपखडत यस खिल्लाका खवखभन्र् गाउाँपाखलका/र्गरपाखलकाका खपखडत 

व्यखिहरुलाइष राहत खवतरण गद ै। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 २०७६/०३/२८ गतेको बाढीबाट भएको मानिीर् क्षजत : 

जििरण  मृत्रु्  िेपत्ता  

वालवाखलका  ११  १  

परुुर्  ६  -  

मखहला  ३  १  

िम्मा  २०  २  

 

 कृजष क्षजत : 

सि.न.ं  वििरण  क्षेत्रफल (हे.)  कैफफयत  

१  धानवाली    

रोपार्इ भैसकेको धान खेत  14500   

धान बेनाइ  १८०   
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चैते धान  ३१०   

२  मकै बालल  ४५   

३  तरकारी बाली  २300   

४  फलफुल बाली  २३०   

 

 पशु चौपार्ा क्षजत 

सि.न.ं  वििरण  िखं्या  कैफफयत  

१  ठूलो चौपाया (गार्इ,भैसी,गोरु)  १३२   

२  बाख्रा  २२९   

३  माछा पोखरी  ४०० हेक्टर   

४  कुखरुा  ५४९९६   

५  हााँस  २२०   

 

 घर क्षजत तिा जिथिाजपत 

जस.नं.  
थिाजनर् जनकार्को नाम  

पूणा        

  

आजंशक   

  

जिथिाजपत पररिार 

  
जिथिाजपत सखं्र्ा  

कैजिर्त 

१  गौर नगरपाजलका  ३०५  १५०१  ७९०  ३९४९  

 
२  रािदेिी नगरपाजलका  १३३  ८१९  ४१७  २०८५  

 
३  माििनारार्ण नगरपाजलका  ५०६  १९८१  २१५  १०७५  

 
४  देिाही गोनाही नगरपाजलका  ५८  २२५  १०४  ५२०  

 
५  चतरपुर नगरपाजलका  २३  ५०  २०  १०३  

 
६  गरुडा नगरपाजलका  ८२  १५२९  १३१  ६५६  

 
७  गजढमाई नगरपाजलका  ५९९  १९२०  ६२६  ३१३४  

 
८  िृतदािन नगरपाजलका  १३९  ३८७  ९५  ४७९  

 
९  गुिरा नगरपाजलका  ४३  ६५  ५१  १५६  

 
१०  ितुिा जबिर्पुर नगरपाजलका  ५३  ३४८  ५७  २८५  
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११ कटहररर्ा नगरपाजलका १५३ ५४१ ७४ ४८२ 
 

१२ मौलापुर नगरपाजलका १३३ ८१९ १४ ७० 
 

१३ बौजिमार्ा नगरपाजलका ५८ १०९ ८१ ७०८ 
 

१४ र्ाशनाि नगरपाजलका ४१८ ९५८ ६३० ३१५० 
 

१५ रािपुर नगरपाजलका ४१५ १७१० ४४८ २४६४ 
 

१६ परोहा नगरपाजलका १७७ ५१२ २३३ ११६५ 
 

१७ दुगााभगिजत गाउाँपाजलका ७४८ १३८३ ९३५ ४६७५ 
 

१८ र्मुनामार्ा गाउाँपाजलका १८२ ८२६ ६४ ३२० 
 

 िम्मा ४४५९ १६३३५ ४९८५ २५०६४ 
 

 

 ववशषे ममइत गरी बस्न ुहनुे 
 सामान्य ममइत गरेर बस्न ुहनुे 
 ४९८५ जना ववस्थावपत भएकोमा प्रहरीवाट अनगुमन गर्ाइ १२९ जना ववस्थावपत भएको पार्एको  

 

 नजदका बााँि क्षजत तिा ममात 

खस.र्.ं  र्दीको र्ाम  पणूष रुपमा 

भत्केको  

आखंशक रुपमा 

क्षखत पगुेको  

सरुक्षा खर्कायद्वारा 

ममषत  

कैखर्यत  

१  बागमती  २  ५  २  रािदवेी र्गरपाखलका 

र्खिको तटबन्ध 

२  लाल बकैया  ७ ५    

३  झाझं   १    

४  अडुवा   २    

िम्मा  ९  १३  २   

 

 बाढीको समर्मा सहर्ोग गने सहर्ोगी जनकार् तिा संथिाहरुको नामािली 

जस.नं.  सहर्ोग गने  
जनकार्, सथंिा  

जितरण गरेको थिान  जस.नं.  सहर्ोग गने  
जनकार्, सथंिा  

जितरण गरेको थिान  

१  र्ेपाल सरकार  खवखभन्र् गा.पा./र्.पा. १३  आसमा र्ेपाल  रािपरु-९, दगुाषभगवती  

२  प्रदशे र्म्बर २ सरकार  खवखभन्र् गा.पा./र्.पा. १४  एकल मखहला संघ  गौर-९  
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३  खिल्ला प्रशासर् का.  खवखभन्र् गा.पा./र्.पा. १५  World Vision  गढीमाई-३  

४ र्ेपाल रेडिस सोसाइटी खवखभन्र् गा.पा./र्.पा.    

४  UNICEF  गौर-५, दगुाष भगवती-५  १६  KEYAR  दगुाष भगवती-५  

५  OXFAM  ईशर्ाथ-१  १७  INF, Nepal  दगुाष भगवती-५  

६  RDC Nepal  रािदवेी, इशर्ाथ १८  खहमाल मटुु काठमाडौं इषशर्ाथ, रािदवेी, 

रािपरु, दवेाही गोर्ाही 

७  माण्डवी  माधवर्ारायण १९  िान्सर्मष र्पेाल लालबन्दी, 

सलाषही 
गिुरा, र्तुवा 

खवियपरु, कटहररया 

८  CCDL  एमरु्ामाई-४  २०  िर्सेवा र्पेाल िन्रपरु, 

रौतहट 
गढीमाइष 

९  INF, Pokhara  दगुाष भगवती-५  २१  असल खछमेकी र्पेाल 

पोिरा 
रािदवेी 

१०  USEF  दगुाष भगवती-५  २२  सामदुाखयक खव. केन्र रे्पाल 

मकवार्परु 
परोहा, यमरु्ामाइष 

११  राखरिय आवास संघ 

र्ेपाल  
परोहा-५  २३  सामदुाखयक तथा ग्राखमण 

खवकास समाि र्वुाकोट 
परोहा 

१२  ECDC  दवेाही गोर्ाही २४ इन्टररे्शर्ल र्ेपाल रे्लोखशप 

रे्पाल 
दगुाषभगवती 

 

 बाढीबाट मृत्रु् भएको व्र्जक्तहरुलार्ा राहत जितरण गररएको जििरण : 

खस.र् खमखत स्थाई वतर् र्ातथर कैखर्यत कैखर्यत 

१ २०७६/०३/२८ गते खि.रौतहट गौर र्.पा-३ 

बस्र्े 

बर्ष अ ं४० को खशबमंगल 

राउत पटे्टल  

रु १०००००।– राहत 

स्वरुप प्राप्त गररसकेको 

मतृक 

२ २०७६/०३/२८ गते खि.रौतहट गौर र्.पा-३ 

बस्र्े 

अ ंबर्ष ४० को उमेश राउत रु १०००००।– राहत 

स्वरुप प्राप्त गररसकेको 

मतृक 

३ २०७६/०३/२८ गते खि.रौतहट ईशर्ाथ  र्.पा-१ 

बस्र्े 

अ ंबर्ष ३५ को हरेन्र राय 

यादब 

रु १०००००।– राहत 

स्वरुप प्राप्त गररसकेको 

मतृक 

४ २०७६/०३/२८ गते खि.रौतहट दगुाषभगवखत 

गा.पा -४ बस्र्े 

 अ ंबर्ष ४० को खबरेन्र खमश्र रु १०००००।– राहत 

स्वरुप प्राप्त गररसकेको 

मतृक 

५ २०७६/०३/२८ गते खि.रौतहट यमरु्ामाई गा.पा 

-१ बस्र्े 

सखुर्ल साह खक श्रीमखत अ ंबर्ष 

२५ खक गायखत्र दखेब साह 

रु १०००००।– राहत 

स्वरुप प्राप्त गररसकेको 

मतृक 

६ २०७६/०३/३० गते 

 

खि.रौतहट रािपरु  र्.पा-१ 

बस्र्े 

सोर्ेलाल साह सरु्ार रु १०००००।– राहत 

स्वरुप प्राप्त गररसकेको 

मतृक 

७ २०७६/०३/३० गते खि.रौतहट गढीमाई  र्.पा-१ खबरेन्र रामको छोरा अ ंबर्ष ८ रु १०००००।– राहत मतृक 
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 बस्र्े को रखब राम स्वरुप प्राप्त गररसकेको 

८ २०७६/०३/३० गते 

 

खि.रौतहट गखढमाई  र्.पा-१ 

बस्र्े 

रामबाब ुरामको छोरा अ ंबर्ष 

८ को परमेश्वर राम 

रु १०००००।– राहत 

स्वरुप प्राप्त गररसकेको 

मतृक 

९ २०७६/०३/३० गते 

 

खि.रौतहट रािदखेब  र्.पा-८ 

बस्र्े 

रािेश राय यादवको छोरा 

अबंर्ष २ को खसद्धान्त राय 

यादव 

रु १०००००।– राहत 

स्वरुप प्राप्त गररसकेको 

मतृक 

१० २०७६/०३/३१ गते 

 

खि.रौतहट कटहरीया  र्.पा-

२ बस्र्े 

शेर् रोि महमदको छोरा अ ं४ 

को सर्अर् महमद 

रु १०००००।– राहत 

स्वरुप प्राप्त गररसकेको 

मतृक 

११ २०७६/०३/३१ गते 

 

खि.रौतहट बौखधमाई  र्.पा-

९ बस्र्े 

उपेन्र साहको छोरा अ ंबर्ष 

१० को रखन्ित साह 

रु १०००००।– राहत 

स्वरुप प्राप्त गररसकेको 

मतृक 

१२ २०७६/०४/०१ गते 

 

खि.रौतहट माधबर्ारयण  

र्.पा-७  बस्र्े 

खदर्कर साहको छोरी अबंर्ष ९ 

खक खपंखक साह 

रु १०००००।– राहत 

स्वरुप प्राप्त गररसकेको 

मतृक 

१३ २०७६/०४/०२ गते 

 

खि.रौतहट यमरु्ामाई गा.पा. 

-१ बस्र्े 

अ ंबर्ष २४/२५ खक रु्लादखेब 

पासवार् 

रु १०००००।– राहत 

स्वरुप प्राप्त गररसकेको 

मतृक 

१४ २०७६/०४/०३ गते 

 

खि.रौतहट र्तुवाखबियपरु 

र्.पा-६  बस्र्े 

अ ंबर्ष २८ को गिेन्र मखुिया 

खबर्  

 मतृक 

१५ २०७६/०४/०४ गते 

 

खि.रौतहट दबेाखह गोर्ाखह 

र्.पा-५ बस्र्े 

रामर्रेश साहको छोरी अबंर्ष 

९ खक खपंखकं कुमारी साह 

 मतृक 

१६ २०७६/०४/०४ गते 

 

खि.रौतहट दबेाखह गोर्ाखह 

र्.पा-५ बस्र्े 

रामार्न्द साहको छोरी अ ं८ 

खक खर्रुता कुमारी साह 

 मतृक 

१७ २०७६।०४।१० खि.रौतहट रािपरु र्.पा. 

बस्र्े 

शेि र्ेसारको छोरा अ ंवर्ष 

१० को सखिद 

रु १०००००।– राहत 

स्वरुप प्राप्त गररसकेको 

मतृक 

१८ २०७६।०४।११ खि.रौतहट गढीमाइष र्.पा. 

बस्र्े 

शेि सोयवको छोरा अ ंवर्ष 

५/६ को शेर् सखमम 

रु १०००००।– राहत 

स्वरुप प्राप्त गररसकेको 

मतृक 

१९ २०७६।०४।११ खि.रौतहट िन्रपरुर्.पा.११ 

बस्र्े 

अ ंवर्ष ३० को मकेुश साह  मतृक 

२० २०७६।०४।१२ खि.रौतहट िन्रपरु र्.पा.६ 

बस्र्े 

गोखवन्द पहरीको छोरा अ ंवर्ष 

९ को खवराि पहरी 

 मतृक 

२१ २०७६।३।२७ खि रौतहट गढीमाइष र्पा ६ कृरर्न्दर् यादवको श्रीमती अ ं

५० आर्न्दी दवेी  

रु १०००००।– राहत 

स्वरुप प्राप्त गररसकेको 

बेपता 

२२ २०७६।०४।०४ खि.सलाषही बलरा र्.पा. 

११  बस्र् े

पखुर्ता दवेीको छोरा अकुंश 

पटेल 

 बेपता 

 

७. बेरुिु : आ.व. २०७५/०७६ सम्म  रहकेो बेरुि ुर्र्छ् यौट भइषसकेको ।  
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८. सरसिार्ा कार्ाक्रम :  

खमखत २०७६/०४/०७ गते खवहार् ०७:०० बि े दखेि खवपद ् व्यवस्थापर् सखमखत 

रौतहटको आयोिर्ामा संिाखलत गौर बिार सरसर्ाई कायषिममा प्रमिु अखतखथ 

प्रमिु खिल्ला अखधकारी श्री खकरण थापा, प्रहरी उपरीक्षक श्री भपूेन्र बहादरु ित्री, 

गौर र्गरपाखलकाका मयेर अिय कुमार गपु्ता, प्रमिु सेर्ार्ी श्री सिुर् शाक्य, सशस्त्र 

प्रहरी उपरीक्षक श्री कृरण ढकाल, संिार कमीहरु, सरुक्षा खर्कायका प्रहरी अखधकृत 

तथा िवार्हरु समते गरी अ. ७०/७५ िर्ाको सहभाखगतामा गौर बिार सरसर्ाई कायषिम खबहार् ०७:०० बि ेसरुु भई 

९:३० बि ेसमापर् भएको । 

 

९. जनशुल्क थिाथ्र् जशजिर सचंालन : 

 र्ेपाल प्रहरी संगठर्को लक्ष्य अर्रुुप “समदुाय प्रहरी साझदेारी (community-police partnership) 

कायषिम अवधारणा” अन्तगषत, खिल्ला प्रहरी कायाषलय रौतहट र सामदुाखयक प्रहरी सेवा केन्र गौरको संयुि 

आयोिर्ामा खमखत २०७६/०४/०७ गते ईशर्ाथ र्गरपाखलका वडा र्. ३ औरैया खस्थत रहकेो श्री महाबीर प्राथखमक 

खवद्यालय औरैयाको प्राङगणमा प्रहरी प्रधार् कायाषलयद्वारा िटाई पठाईएको र्ेपाल प्रहरी अस्पतालका खिखकत्सकहरुको 

समहुद्वारा बाढी तथा डुबार् प्रबाखवत समदुायको लाखग खर्:शलु्क स्वास््य खशखवर  संिालर् भएको । उि स्वास््य 

खशखवरबाट परुुर् १७०, मखहला २१९ गरी ३८९ िर्ाले स्वास््य िेक िााँि गराएको र खबरामीहरुलाई आवश्यक और्धी 

समते खर्शलु्क खवतरण गररएको  

 त्यस्तै खमखत २०७६/०४/०७ गते दगुाष भगवती गाउाँपाखलका वडा र्. ५ खस्थत रहकेो स्वास््य िौकीको 

प्राङगणमा प्रहरी प्रधार् कायाषलयद्वारा िटाई पठाईएको र्ेपाल प्रहरी अस्पतालका खिखकत्सकहरुको समहुद्वारा बाढी तथा 

डुबार् प्रबाखवत समदुायको लाखग खर्:शलु्क स्वास््य खशखवर  संिालर् भएको । उि स्वास््य खशखवरबाट परुुर् १३६, 

मखहला १२६ गरी २५१ िर्ाले स्वास््य िेक िााँि गराएको र खबरामीहरुलाई आवश्यक और्धी समेत खर्शलु्क खवतरण 

गररएको ।   
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१०.  मानि बेचजबखन तिा ओसार-पोसार जबरुद्धको १३ औ ाँ राजरिर् जदिस :   

“समदुाय प्रहरी साझदेारी कायषिम" अन्तगषत खमखत २०७६।५।२० गते खबहार् 

८:०० बि े दखेि ०९:३० बि े सम्म खिल्ला रौतहट िन्रपरु र्गरपाखलका 

वडा र्ं.१ मंगलपरु खस्थत मार्व बेिखबिर् तथा ओसार-पोसार खबरुद्धको १३ 

औ ाँ राखरिय खदवसको अवसर पारी खिल्ला प्रशासर् कायाषलय रौतहट, 

खिल्ला प्रहरी कायाषलय रौतहट र ईलाका प्रहरी कायाषलय 

िन्रखर्गाहापरु,खिल्ला िाखर्क प्रहरी कायाषलय िन्रपरु, RDC Nepal, 

स्थाखर्य भर-भलादमी, बागमती उ.मा.खब र मगंलपरु खर्.मा.खब.का 

खबधाथीहरु समते सहभाखग भई  मगंलपरु खस्थत सडकमा मार्व बेिखबिर् खबरुद्ध प्रभातरे्री कायषिम िन्रपरु र्.पा. वडा 

र्.ं १ वडा कायाषलयमा गररयो “ सरकारको प्रखतबद्वतााःमार्व बेिखबिर् तथा ओसार-पसार खर्यन्त्रणमा हामी सबैको 

ऐकवद्वता” भन्र्े मलू र्ारा साथ आयोखित सो कायषिममा िन्रपरु र्.पा.को मयेर रामिन्र िौधरी, रौतहट खिल्ला 

प्रशासर् कायाषलयका प्रमिु खिल्ला अखधकारी खकरण थापा, खिल्ला प्रहरी कायाषलयरौतहटका प्रमिु प्र.उ.भपूेन्र बहादरु 

ित्री लगायत अन्य सरुक्षा खर्कायका प्रमिुहरु, िर्प्रखतखर्खधहरु स्थाखर्य महार्भुावहरु, खबभन्र् खबधालयका खबधाथीहरु, 

संघ-संस्था का पदाखधकारीहरु र संिारकमी लगायत उपखस्थती रहकेो खथयो । 

 

११. अनुगम जनररक्षण : खिल्ला अर्गुमर् तथा मलू्यांकर् सखमखतद्वारा गौर र्गरपाखलका, कृखर् ज्ञार् केन्र, भटेेर्री 

अस्पताल तथा पश ु सेवा केन्र, इलाका प्रशासर् कायाषलय िर्रखर्गाहपरु, इलाका प्रशासर् कायाषलय गरुडा, 

मालपोत कायाषलय गरुडा, र्ापी कायाषलय गरुडा, िन्रपरु र्गरपाखलका, गरुडा र्गरपाखलका, इलाका प्रहरी 

कायाषलय गरुडा, कारागार कायाषलय रौतहटका साथै खवखभन्र् प्रहरी िौकीहरुको अर्गुमर् खर्ररक्षण गररएको । 

कायाषलय सरसर्ाइष, उिरुी पेटी, र्ागररक वडापत्र र्रहकेो कायाषलयहरुमा राख्र् साथै समय समयमा सावषिखर्क 

सरु्वुाइष गर्ष खर्दशेर् खदइएको । साथै खमखत २०७६/०९/२७ गते गौर र्.पा. खस्थत ८ वटा, गरुडा र्.पा.खस्थत ३ वटा र 

िन्रपरु र्.पा. खस्थत ६ वटा कायाषलयको हाखिरी छड्के गररएको खथयो ।  

 

१२. सरकारी सिारी सािन सािािजनक जिदामा चलाउन कडार्ा : 

 खिल्ला खस्थत सरकारी तथा अधषसरकारी खर्कायले सवारी साधर् सावषिखर्क खवदाको खदर् िलाउदा 

कायाषलयको कामकाि सखहतको पत्र अखर्वायष खिल्ला प्रशासर् कायाषलयमा पेश गरी अर्मुखत खलएर मात्र िलाउर् पाउर्े 

व्यवस्था कायाषन्वयर् भइरहकेो छ । यसबाट सरकारी तथा अधषसरकारी कायाषलयका सवारी साधर् दरुुपयोग हुर्े अवस्था 

रोखकएको छ भर्े अको तर्ष  सावषिखर्क खर्कायको कायाषलय सन्िालर् ििष घटेको छ । 

 

१३. आगलगी पररिारलार्ा राहत जितरण :  

 आगलगीबाट खपखडत घरपररवारहरुलाइष समय समयमा राहत उपलब्ध गराउर्े गररएको साथै रेडिस 

सोसाइटीबाट पखर् िाद्यार् र अस्थायी बसोबासको लाखग खत्रपालहरु उपलब्ध गराउर्े गररएको ।   
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राहत जितरणको जििरण : 

l;+ g+= ldlt k|sf]k sf] gfd &]ufgf /sd s}lkmot 

1 2076.4.2 sdnf ;fx sfg' af}wLdfO{ 2 3000.00 
 

2 2076.4.12 dxDb ldof w'lgof uf}/ 7 10000.00 
 

3 2076.4.8 ;+ho d)*n  /fhb]jL 6 6000.00 
 

4 2076.4.23 gfu]Gb| /fo ofbj u(LdfO{ 4 10000.00 
 

5 2076.4.23 hunfn /fo ofba u(LdfO{ 4 10000.00 
 

6 2076.4.32 nfnafa' /fo ;d]t b]jfxL uf]gfxL 5 6000.00 
 

7 2076.5.12 /fh g/fo)f rf}w/L rGb|k'/ 10 5000.00 

 
8 2076.5.4 dfof /fd a}&f od'gfdfO{ 1 8000.00 

 9 2076.5.30 laug /fpt s'ld{ ;d]t O{Zgfy 1 7000.00 

 
10 2076.5.31 s[i)f /fo ofbj /fhb]jL 7 8000.00 

 
11 2076.6.6 z]v hxL/ kmt'jf ljhok'/ 1 9000.00 

 12 2076.6.18 /fdljZjf; d'lvof /fhk'/ 2 10000.00 

 
13 2076.6.03 efu/Lt /fp s'dL{ kmt'jf ljhok'/ 1 10000.00 

 14 2076.05.25 ;'vn /fo ofbj rGb|k'/ 10 10000.00 

 15 2076.6.10 cgf]h s'df/ emf uf}/ 7 8000.00 

 

16 
2076.06.23 nf]eL ;xgL 

u?*f 2 pkrf/ 

vr{ 
40000.00 

 17 2076.06.27 u)f]z dxtf] df}nfk'/ 6 10000.00 

 18 2076.06.27 g/]z dxtf] df}nfk'/ 6 10000.00 

 19 2076.06.27 pd]z dxtf] df}nfk'/ 6 10000.00 

 20 2076.06.27 l;lsGb| dxtf] df}nfk'/ 6 10000.00 

 21 2076.7.10 nlvrg ;fx t]nL b'uf{eujtL 5 4000.00 

 22 2076.07.21 z]v d]/fh'n a[Gbfjg 7 10000.00 

 23 2076.08.05 /fw]Zofd /fo af}wLdfO{ 1 10000.00 

 24 2076.08.05 z]v xfl;d s^xl/of 7 10000.00 

 25 2076.08.05 /fdljgf]b k|;fb b]jfxLuf]gfxL 8 5000.00 

 26 2076.08.06 /fh]z &fs'/ nf]xf/ u'h/f 9 5000.00 

 27 2076.08.13 a}egfy /fpt s'dL{ af}wLdFO{ 1 9000.00 

 28 2076.08.19 ;nfd cf]:tf k/f\xf 8 10000.00 
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29 2076.08.20 z]/ dxdb ldof wf]jL /fhk'/ 1 7000.00 

 30 2076.08.25 kgjf b]jL xh/f dfwjgf/fo0f 3 7000.00 

 31 2076.08.26 cAb'n ;nfd u(LdfO{ 3 7000.00 

 32 2076.09.06 z]v cAb'n ;nfd uf}/ 7 9000.00 

 33 2076.09.06 z]v cAb'n snfd uf}/ 7 9000.00 

 34 2076.09.13 hf]u dfof l#l;+u rGb|k'/ 5 10000.00 

 35 2076.09.24 km'n dfof &f]s/ rGb|k'/ 3 10000.00 

 36 2076.09.25 sdn /fo ofbj u?*f 5 10000.00 

 37 2076.10.05 /fdhGd /fo ofbj u?*f 5 10000.00 

 38 2076.10.08 d"lgof b]jL od'gfdfO{ 3 10000.00 

 39 2076.10.12 km]s' rf}w/L rk'/ 8 5000.00 

 40 2076.10.07 df]xLnfn /fo ofbj u?*f 6 8000.00 

 41 2076.10.13 z]v OGbfh od'gfdfO{ 3 10000.00 

 42 2076.10.15 k'lgt xh/f uf}/ 9 10000.00 

 43 2076.11.05 co"a eGg] z]v hg{]n /fhk'/ 7 10000.00 

 44 2076.11.11 /fd Psjfn a}&f wf]aL /fhk'/ 6 10000.00 

 45 2076.11.11 /fd]Zj/ dx/f rdf/ u?*f 8 10000.00 

 46 2076.11.16 r'NxfO ;fx rGb|k'/ 5 10000.00 

 47 2076.11.22 kxn^Lof b]jL u'h/f 8 10000.00 

 48 2076.12.05 lg/Ghg b]jL u?*f 5 10000.00 

 49 2076.12.05 /]vf b]jL Ozgfy 2 10000.00 

 50 2077.02.08 rg/b]j k+l*t k/f]xf 6 7000.00 

 51 2077.02.08 w/db]j /fo ofbj s^xl/of 1 5000.00 

 52 2077.02.08 /fdb]j /fo ofbj s^xl/of 1 5000.00 

 53 2077.02.25 lzj k|;fb dxtf] dfwjgf/fo)f 8 4000.00 

 54 2077.03.17 ldgf b]jL df}nfk'/ 100000.00 

 55 2077.03.18 lbgaGw' ld>f od'gfdfO{ 4 5000.00 

 

56 2077.03.23 

ljGb]Zj/ k|;fb 

s'zjfxf af}wLdfO{ 7 
10000.00 

 57 2077.03.24 z]v clncVt/ k/f]xf 1 5000.00 

 58 2077.03.25 /fh]Gb| &fs'/ rGb|k'/ 8 5000.00 

 59 2077.03.25 /fdhGd k+l*t od'gfdfO{ 1 8000.00 

 60 2077.03.25 zDe' ;fx b]jfxLuf]gfxL 5 5000.00 

 61 2077.03.29 cxdbLg ldof s^xl/of  6000.00 

 62 2077.03.29 s[i)f axfb'/ lj=s= rGb|k'/ 6 8000.00 

 
 

  hDdf   628000.00   
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१४. जसमा थतम्भ जनररक्षण : 

 र्ेपाल-भारतसंग िोखडएको खसमामा बाढी पश् िात भारतीय पक्षवाट दशगिा र्खिकै खर्माषण गद ैगरेको बााँधको 

अर्गुमर् तथा भारतीय पक्षका पदाखधकारीहरुसंग छलर्ल गरी उि कायष रोखकएको । 

 

 

 

 

 

  

 

 

१५. कोरोना भार्रस (कोजभड-19)  

कोलभड-19 रोकथाम तथा लनयन्रण कायइका लालग हालसम्म गठठत संचारनाहरु 

१. जजल्ला सरुक्षा सलमलत 

२. जजल्ला ववपद् व्यवस्थापन सलमलत 

३. जजल्ला कमाण्ड पोष्ट 

४. District Covid-19 Crisis Management Center (DCCMC) 

५. Patient Receiving Team (PRT) 

६. Rapid Response Team (RRT) - कोलभड-19 को सम्बन्धमा गररने र गनुइपने सम्पूणइ गलतववलधको 
समन्वय संयोजन गरी तत्काल जजल्ला कमाण्ड पोष्टमा सझुाव सवहत प्रलतवेर्न गने गौर न.पा.को 
स्वास््य संयोजकको संयोजकत्वमा ७ (सात) सर्स्यीय RRT गठन गररएको । 

७. Joint Operation Coordinating Center (JOCC) - कोरोना भार्रस ववरुद्धका वियाकलापहरुको 
सूचना आर्ान प्रर्ान गनइ, समन्वय एवं संचालन गनइको लालग JOCC स्थापना गररएको ।  

कोलभड-19 रोकथाम तथा लनयन्रण कायइका लालग जजल्लामा गठीत संरचनाहरुवाट हालसम्म भएको प्रमखु काम 
कारवाहीहरुको वववरण तथा उत्तम अभ्यास 

लस.नं. हालसम्मको भएको प्रमखु काम 
कारवाही 

उत्तम अभ्यास कैवफयत 

१  नेपाल सरकारले लमलत २०७६/१२/११ 
गतेरे्जख लाग ु हनुेगरी जारी गरेको 
Lockdown सम्बन्धी आरे्शको कडार्का 
साथ कायाइन्वयन गने गरार्एको । 

 २०७६/१२/०९ गतेवाट यस जजल्लावाट 

 कोलभड-19को शंकास्पर् 
ब्यक्तीहरुलार्इ परामशइ सेवा 
उपलब्ध गराउन े उद्दशे्यको लालग 
यस जजल्लाको गौर, गरुडा र 
चन्रपरु अस्पतालमा Hotline को 
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चल्ने लामो र्रुीको यातायातका साधनहरु 
बन्र् गररएको । 

 रौतहट जजल्ला लभरका गौर भन्सार नाका 
बाहेक अन्य नाकामा अत्यावश्यक कायइ र 
प्रयोजनका लालग बाहेक लसमापार आवत 
जावतमा रोक लगार्एको  

 Help Desk को स्थापना गरी भारतवाट नेपाल 
तफइ  प्रवेश गने ८ वटा नाकाहरुवाट हनुे 
आवात जावत गने ब्यजक्तहरुको तापिम 
ललर्इ संिमणको आशंका भएको 
व्यजक्तहरुलार्इ क्वारेन्टार्नमा राख् ने व्यवस्था 
गररएको । 

 यस जजल्लाको ववलभन्न स्थानीय तहहरुमा 
९३२ बेडको क्वारेन्टार्न स्थल र ४० 
बेडको Isolation ब्यवस्थापन गररएको साथै 
सोको सरुक्षाको लालग नेपाली सेनाको श्री 
र्न्रबक्स गणलार्इ जजम्मेवारी ठर्र्एको । 

 कोलभड-19 वाट बच्नको लालग 
सवइसाधारणहरुमा ववलभन्न स्थानीय तह, 

संघसंस्थाहरुको समन्वय तथा सहयोगमा 
सचेतनामलुक जानकारी प्रचार प्रसार गररएको 
। 

 यस जजल्लाको ववलभन्न स्थानहरुमा लाग्न े
साप्ताहीक प्रकृलतका हाट बजारहरु अको 
ब्यवस्थापन नभएसम्मको लालग संचालनमा 
रोक लगार्इएको । 

 कोरोना भार्रसको संिमणका शंकास्पर् 
ब्यजक्तहरुलार्इ क्वारेन्टार्न, आर्सोलेसन वा 
अस्पतालमा लैजानको लालग जजल्ला लभर 
उपलब्ध भएका सम्पूणइ एम्बलेुन्सहरुलार्इ 
१/१ हप्ताको आलो पालो लमलार्इ पररचालन 
गररएको ।   

 क्वारेन्टार्नमा रहेको ब्यजक्तहरुको 
क्वारेन्टार्नमा प्रवेश गरेको लमलतले २ हप्ता 
परुा भएपलछ RDT तथा PCR ववलधवाट 
कोलभड19 संिमण रहे नरहेको Test गरी 
सोको नलतजा Negative भएको ब्यजक्तहरुलार्इ 
पररवार सर्स्यको रोहवरमा अझै १ हप्ता 

ब्यवस्था गररएको । 

 सडक बजारमा सवइसाधरणको 
लभडभाड कम गनइ यस जजल्लाको 
सर्रमकुाम गौर नगरपाललका र 
चन्रपरु नगरपाललकामा  वकराना 
पसलबाट उपलब्ध हनुे खाद्यन् न 
तथा उपभोग्य सामग्री, खाना 
पकाउने ग्यास र तरकारी 
फलफुलको Home Delivery को 
ब्यवस्था उद्योग बाजणज्य संघको 
संयोजनमा गररएको ।  

 Lockdown को अवलधमा जजल्ला 
सर्रमकुाम गौर न.पा.को ववभन्न 
चोकमा कोलभड-19 सम्बजन्ध थप 
चेतना अलभवृवद्ध गनइ संगसंगै 
पनुइताजगी गराउन नेपाली सेना, 
नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी वल 
नेपालबाट लगत संलगत सवहतको 
सचेतनामलुक कायइिम गररएको । 

 रौतहटको चन्रपरु क्वारेन्टार्नमा 
रहेको एक ब्यजक्तको जनकपरु 
ल्याववाट Corona Negative Test 

आए पश् चात २०७७।०१।०६ 
गते छोलडएकोमा काठमाडौंको 
शिुराज सरुवा रोग अस्पतालको 
ल्याबवाट Positive Test Report  
आएको र लनज ववगत १० ठर्न 
रे्जख घर पररवारमा बसेको भने्न 
बजुझन आएकोले लनजको घर 
पररवार तथा समरु्ायमा समेत 
संिमण हनु सक्न े सम्भावना 
रे्जखएको, त्यस्तै रे्वाही गोनाहीको 
क्वारेन्टार्नमा राजखएको एक 
ब्यजक्तमा समेत कोरोना Positive 

Result आएको र लनज समेत 
क्वारेन्टार्न जान ु पवहले घरपररवार 
एवं ससरुालीमा केही ठर्न ववताएको 
भने्न सूचना प्राप्त भएकोले लनजहरुको 
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Home Quarantine मा रहने शतइमा घर 
वफताइ पठाउन ेगररएको ।  

 शंकास्पर् ब्यजक्तको Test को नलतजा 
Positive आएमा ववरामीलार्इ Patient 

Receiving Team को सहयोगमा 
अस्पतालसम्म परु याउने ब्यवस्था गररएको ।र 
लनजको पररवारहरुलार्इ तरुुन्त क्वारेन्टार्नमा 
राखी Test गने ब्यवस्था लमलार्एको । 

 जजल्ला ववपद् व्यवस्था सलमलतवाट खररर् 
भएको तथा ववलभन्न संघ संस्थाहरुवाट प्राप्त 
PPE (Personal Protection Equipment) 

लगायत सामग्रीहरु क्वारेन्टार्नमा खवटन े
स्वास््यकमी, सरुक्षाकमी, सरकारी तथा गैर 
सरकारी स्वास््य संस्था, स्थानीय तह र 
शंकास्पर् ववरामी ओसार पसार गने 
एम्बलेुन्सलार्इ उपलब्ध गने गरार्एको । 

 शंकास्पर् ववरामी ओसार पसार गने 
एम्बलेुन्समा Driver Cabin वा लबरामी राख्न े
स्थान लबच पावटइशन गरी Covid-19 

Friendly Ambulance को ब्यवस्था गररएको 
। 

 लबरे्शवाट आएका तथा क्वारेन्टार्नमा 
नबसेका ब्यजक्तहरुको Tracking गरी 
कवारेन्टार्नमा राख्न े कायइ JOCC ले गने 
गरेको । 

 जजल्ला जस्थत सम्पूणइ लनजज अस्पतालका प्रमखु 
तथा प्रलतलनलध जचवकत्सकहरुसंग कोलभड-19 
जजल्ला कमाण्ड पोष्टबाट कोलभड-19 को 
रोकथाम उपचारसंग सम्बजन्धत ववलभन्न 
गलतववलध सम्बन्धमा छलफल तथा 
अन्तरविया गररएको ।   

 जजल्लामा रहेका मजन्र्र, मजस्जर्, गमु्बा, लबहार 
तथा चचइ लगायतका अन्य धालमइक 
स्थलहरुमा आवालसय रुपमा कोही ब्यजक्त 
रहे/नरहेको लनजहरुको समरु्ायका 
मान्छेहरुसंग सम्पकइ  रहे/नरहेका सम्बन्धमा 
नेपाल प्रहरीको सहयोगमा स्थलगत रुपमा 
बझुी तरुुन्त वववरण संकलन कायइ गने 

पररवार एवं समरु्ायलार्इ Mass 

Screening गनुइपने अवस्था रहेको 
हुाँर्ा उक्त प्रयोजनका लालग पररवार 
एवं समरु्ायलार्इ अलग गरेर राख् न 
उक्त र्लाकाहरुलार्इ Mass 

Screening गरी त्यसको Report 

नआउञ् जेलसम्मका लालग उक्त 
र्लाकाका ब्यजक्तहरु वावहर जान 
नपाउने र उक्त र्लाकामा वावहरका 
ब्यजक्तहरु जान नपाउने गरी सील 
गररएको ।  

 रे्वाही गोनाही न.पा. वडा नं. १, 

करुलनया अन्तगइत रहेको मजस्जर्मा 
लकुीलछपी बसेको ९ जना 
पावकस्तानी नागररकहरुलार्इ तहााँ 
नगरपाललका अन्तगइत रहेको 
क्वारेन्टार्नमा ल्यार्इ राजखएको । 

 सम्बजन्धत र्लाकाका सरुक्षा लनकाय 
लभरै एम्बलेुन्स राख् न े तथा 
चालकको खाना/खाजाको 
व्यवस्थापन गररएको । 

 जजल्लाको लसमावाट हनु सक्न े
संभाववत आवत जावत र 
घसुपैठलार्इ पूणइ रुपमा लनयन्रण 
गनइ मौजरु्ा जनशजक्तवाट थप 
प्रभावकारी बनाउन सरुक्षाकमी 
सशक्त रुपमा पररचालन गनइका 
लालग नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र 
प्रहरी वल नेपालबाट संयकु्त सीमा 
सरुक्षा योजना, २०७७ तयार गरी 
कायाइन्वयनमा ल्यार्एको ।   
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गररएको । 

 कोरोना भार्रस शंकास्पर् ब्यजक्तहरुको 
Throat Swab Collection बथु  यस 
जजल्लाको गौर, चन्रपरु, कटहररया र गरुडा 
न.पा.मा स्थापना गररएको ।   

 नेपालवाट भारत तफइ  लकुीछीपी जान े
भारतीय नागररकहरुलार्इ लनयन्रणमा ललर्इ 
लनयन्रणमा ललएको ठाउाँको नजजकमा रहेको 
क्वारेन्टार्नमा राख् ने र भारतवाट नेपाल तफइ  
सरुक्षाकमीलार्इ झकु्यार्इ लकुी लछपी प्रवेश 
गने जो कोही ब्यजक्तहरुलार्इ लनयन्रणमा ललर्इ 
भारत तफइ नै क्वारेन्टार्नमा राख् ने गरी 
भारतीय सरुक्षाकमीलार्इ बझुाउने गररएको ।  

 गौर भन्सार नाका भएर अत्यावश्यक 
उपभोग्य सामग्री बोकी प्रवेश गने गरेको 
भारतीय मालवाहक सवारी साधनका चालक 
एवं गाडीको स्टाफको Screening गने तथा 
अलत आवश्यक औषधी ल्याउन ु परेको 
अवस्थामा उक्त औषधीको Screening गरेर 
मार सम्बजन्धतलार्इ ठर्ने कायइ गनइको लालग 
भन्सार नाकामा गौर न.पा.को समन्वयमा १ 
जना स्वास््यकमी सवहतको Help Desk 

स्थापना गररएको ।   

 Lockdown को बेलामा कालोबजारी हनु 
नठर्न समय समयमा बजार अनगुमन गने  
गररएको । 

 गहृ मन्रालयबाट ववलभन्न लमलतमा प्राप्त 
लनरे्शन अनसुार सवारी साधनलार्इ 
अत्यावश्यक कामको लालग मार सवारी 
पासको ब्यवस्थापन गररएको । 

 गररब, लबपन् न घरपररवारलार्इ Lockdown को 
अवलधमा नेपाल सरकारले तोकेको मापर्ण्ड 
बमोजजम राहत सामग्री ववतरण गनइ सबै 
पाललकाहरुलार्इ लनरे्शन ठर्र्एको र सो 
बमोजजम कायाइन्वयन भएको । 

 

 



27 

 

जमजत २०७७/०३/३१ गतेसम्म को कोरोना भार्रस (कोजभड-१९) सम्बजति जििरण  

चेकजााँच 
गरेको 
संख्या 

क्वारेजन्टन 
बेड संख्या 

हाल क्वारेजन्टन 
बसेको सामान्य 
ब्यजक्त 

जम्मा 
संख्या 

क्वारेजन्टन 
बसेको 
लबरामी 
संख्या 

हालसम्म 
क्वारेजन्टन 
बाट वफताइ 
गरेको संख्या 

क्वारेजन्टनमा 
बसेका 
ब्यजक्तहरुको 
खानपानको 
ब्यवस्था 

Isolat
ion 
bed 

Isolation मा 
बसेको संख्या 

Isolatio

n बाट 
वफताइ 
भएको 
संख्या 

स्वाब 
संकलन 
गररएको 
ब्यजक्तको 
संख्या 

स्वाब पररक्षण 
गररएको 
ब्यजक्तको 
संख्या 

RDT 

परीक्षण 
गररएको 
संख्या 

PPE को 
संख्या 

कै 

म प ु म प ु

64041 10244 12 222 234 - 12399 स्थानीय तह र 
जजल्ला ववपद् 
व्यवस्थापन 
सलमलत, 
रौतहट 

४७० 4 72 1216 13973 11894 

(negative ) 

ररपोटइ  

1159 
(Negetive, 

11 जनाको 
Positive  

रे्जखएको) 

731  

1292 

(Positive ) 

ररपोटइ 
787 
जनाको 
ररपोटइ आउन 
बााँकी 
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१६. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्मा कार्ारत कमाचारीहरुको जििरण 

क्र.सं. नाम,िर पद थिार्ी ठेगाना सम्पका  नं.  

१ इन्रदवे यादव प्रमिु खिल्ला अखधकारी खसरहा ९८५५०३७७७७ 

२ खकरण खर्खध खतवारी प्रशासकीय अखधकृत रौतहट ९८५५०४१२३६ 

३ श्री मकेुश कुमार िौरखसया प्रशासकीय अखधकृत सलाषही ९८५४०३८५४१ 

४ शखश मोहर् दास प्रशासकीय अखधकृत सलाषही ९८५५०४५५२८ 

५ रामर्रेश साह र्ायब सबु्बा रािदवेी -६, रौतहट ९८४१९७९४६० 

६ शम्भ ुप्रसाद यादव र्ायब सबु्बा रौतहट ९८५५०४४८२२ 

७ खदखलप प्रसाद ढुंगार्ा र्ायब सबु्बा बखदषबास, महोत्तरी 
 

८ अरुण कुमार साह र्ायब सबु्बा सवुणष गाउाँपाखलका, बारा ९८४५१९००६० 

९ रािशे राय यादव र्ायब सबु्बा गौर र्.पा.४, रौतहट ९८४५१७०२४५ 

१० संिय कुमार झा लेिापाल गौर -७, रौतहट ९८५५०४४५७२ 

११ खवर्य कुमार मखल्लक कम््यटुर अपरेटर खसम्रौर्गढ -६, बारा ९८४५१२२३६३ 

१२ लभ कुमार झा कम््यटुर अपरेटर गौर र्.पा. ९८४५१६२१९६ 

१३ सखवषन्र साह कम््यटुर अपरेटर दवेाही गोर्ाही र्.पा. ९८०९२७८४२३ 

१४ सखमर खसलवाल िररदार मधवुर्, पसाष ९८६५१९१३५४ 

१५ अखर्ल कुमार मण्डल िररदार धर्रु्ा ९८४५५०३३७२ 

१६ सतेन्र कुमार दास िररदार रािदवेी र्.पा. रौतहट ९८६५०९५१८८ 

१७ उमेश प्रसाद िररदार खदपही, रौतहट ९८०४२०२७३६ 

१८ धमषदवे साह िररदार सप्तरी ९८०७७००६६८ 

१९ गौरी शकंर साह हलकुा सवारी िालक गौर, रौतहट ९८६२२१५५०० 

२० लक्ष्मी बैठा हलकुा सवारी िालक गौर, रौतहट ९८६५१३०६५८ 

२१ हरर िौधरी कायाषलय सहयोगी डुमररया म. , रौतहट ९८४५१६२६५५ 

२२ रामसागर केशरी कायाषलय सहयोगी गौर, रौतहट ९८४५०४०५६४ 

२३ र्ागने्र झा कायाषलय सहयोगी रािदवेी र्.पा. -९ ९८४५१३३५६३ 

२४ बब्ल ुकुमार साह कायाषलय सहयोगी गौर, रौतहट ९८०९२०८१९९ 

२५ हरेन्र प्रसाद खसंह कायाषलय सहयोगी बलरा, सलाषही ९८४५५७९६८४ 

२६ इन्र िगं राइष कायाषलय सहयोगी रौतहट ९८४५४१४९६८ 

 

 

१७. र्स जिल्ला अततगात रहेका र्लाका प्रशासन कार्ाालर्मा कार्ारत कमाचारीहरुको जििरण  

 चतरजनगाहपुर र्ालाका प्रशासन कार्ाालर् 

क्र.स.ं नाम,िर पद थिार्ी ठेगाना सम्पका  नं.  

१ िेतराि बराल उपसखिव लालबन्दी, सलाषही ९८५५०४१६१४ 

२ हमेराि रु्याल शािा अखधकृत लालबन्दी, सलाषही ९८५१२३९९८० 

३ िड्क प्रसाद काफ्ले र्ा.स.ु लालबन्दी, सलाषही ९८४४०४२४५२ 
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४ अखर्ल खि.सी. र्ा.स.ु  ९८५५०४१४१८ 

५ सिुाता सापकोटा ले.पा.  ९८५५०४१३५१ 

६ पन्िान्र् िौधरी क.अ.  ९८६१५७७६१० 

७ भरैव बहादरु ित्री का.स.  ९८४५८७६५६६ 

८ रुर बहादरु ित्री का.स.  ९८०९११८९९२ 

९ कमलेश िौधरी ह.स.िा.  ९८४५७१३४८९ 

 

 गरुडा र्ालाका प्रशासन कार्ाालर्, गरुडा 

क्र.स.ं नाम,िर पद थिार्ी ठेगाना सम्पका  नं.  

१ रामस्वाथष राय यादव का.म.ुशा.अ. मौलापरु र्.पा. ९८५५०४२१२६ 

२ उपेन्र साह र्ा.स.ु रौतहट ९८५५०३६१२२ 

३ अर् ुकुमारी क.अ. बलरा र्.पा., सलाषही ९८४५३७६५५७ 

४ अवधेश कुमार यादव का.स. गरुडा र्.पा. -१, रौतहट ९८६१४७००९१ 

५ मन्ि ुकाकी का.स. गौर र्.पा.-५, रौतहट ९८४५३८७३२९ 

 

 

१८.  हालसम्म कार्ारत प्रमुख जिल्ला अजिकारीहरुको जििरण 

 

खस  र् र्ाम थर 
कायषरत अवखध र्ोटो 

दखेि सम्म 

१ 
बबअुर् ठाकुर २०२४ साल 

 

उपलब्ध हुर् 

र्सकेको 

२ इश्वरी प्रसाद राि भण्डारी २०२६ िैत्र २०२८ असाढ ,, 

३ लिर्लाल अमात्य २०२८-४-१ २०२८-७-१ ,, 

४ िखन्रकार्न्द िरेल २०२८-७-३० २०३२ साल ,, 

५ भवुर्मार् कायस्थ २०३३ साल २०३४ साल ,, 

६ बरीर्ाथ शमाष पौडेल २०३४ साल २०३५ साल ,, 

७ सशुील कान्त झा २०३५ साल  २०३७ साल ,, 

८ दार् बहादरु शाही २०३८-९-२१ २०३९-६-२७ ,, 

९ रामिन्र उपाध्याय २०३९-७-१६ २०४०-११-३ ,, 

१० परुप प्रसाद लइुषटेल २०४०-११-१५ २०४२-६-३० ,, 

११ कृरण प्रसाद शमाष २०४२-७-१ २०४४-६-३० ,, 

१२ धर्बहादरु बस्र्ेत २०४५-१-२७ २०४७-३-१७ ,, 

१३ बासदुवे िर्ाल २०४५-५-१२ २०४८-४-६ ,, 

१४ गणशे प्रसाद भट्टराइष २०४८-८-८ २०४९-९-३ ,, 

१५ रामबहादरु िड्का २०४९-९-८ २०५१-१-१० ,, 
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खस  र् र्ाम थर 
कायषरत अवखध र्ोटो 

दखेि सम्म 

१६ लखलतबहादरु थापा २०५१-१-१३ २०५१-११-४ ,, 

१७ खटकाराम अयाषल उपाध्याय २०५१-११-५ २०५२-२-४ ,, 

१८ कृरण प्रसाद अखधकारी २०५२-२-१३ २०५३-६-१३ ,, 

१९ खटकाराम अयाषल उपाध्याय २०५३-६-१४ २०५३-११-६ ,, 

२० आत्मा राम पाण्डे २०५३-११-१७ २०५३-१२-३० ,, 

२१ पणु्य प्रसाद न्यौपार् े २०५४-१-१ २०५४-७-२५ ,, 

२२ वामर् प्रसाद न्यौपार् े २०५४-९-१६ २०५४-१०-२२ ,, 

२३ स्थार्ेश्वर दवेकोटा २०५४-१०-२४ २०५४-१२-११ ,, 

२४ ध्रवुराि वाग्ले २०५४-१२-१२ २०५५-१०-५ ,, 

२५ इश्वरर्ारायण पाण्डे २०५५-१०-६ २०५६-३-२४ ,, 

२६ मोहर् खसंह ित्री २०५६-३-२९ २०५६-६-२४ ,, 

२७ िन्रबहादरु काकी २०५६-६-२५ २०५७-३-११ ,, 

२८ आर्न्दराि पोिरेल २०५७-३-१२ २०५८-३-१ ,, 

२९ दयाराम शमाष २०५८-३-१८ २०५८-११-२७ ,, 

३० र्रेन्र राि पौडेल २०५८-१२-४ २०६०-७-३० ,, 

३१ मोहर् प्रसाद आिायष २०६०-८-१० २०६१-८-१८ ,, 

३२ मकुुन्द प्रसाद ढकाल २०६१-८-२० २०६२-२-१ ,, 

३३ ध्रवु प्रसाद शमाष २०६२-२-१० २०६२-१०-१ ,, 

३४ भार्भुि पोख्रले २०६२-७-६ २०६२-१२-३० ,, 

३५ माधव प्रसाद ओझा २०६३-५-१९ २०६३-१२-९ ,, 

३६ दगुाष प्रसाद भण्डारी २०६३-१२-११ २०६४-१२-३० ,, 

३७ खशव प्रसाद र्ेपाल २०६५-२-२७ २०६५-६-३ ,, 

३८ डा. कमलेश्वर कुमार खसन्हा २०६५-७-६ २०६७-३-२१ ,, 

३९ गणशे प्रसाद भट्टराइष २०६७-३-३० २०६७-९-१८ ,, 

४० गहेर्ाथ भणडारी २०६७-९-२१ २०६७-११-३० ,, 

४१ रामप्रसाद खघखमरे २०६८-१-१९ २०६८-२-२३ ,, 

४२ बखुद्धबहादरु िड्का २०६८-२-२६ २०६८-२-३१ ,, 

४३ हररराि पन्त २०६८-३-१३ २०६८-१०-२७ ,, 

४४ खशवहरी उपाध्याय २०६८-११-१ २०६९-१०-२० ,, 

४५ िीवर् प्रसाद वली २०६९-११-३ २०६९-१२-२ 
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खस  र् र्ाम थर 
कायषरत अवखध र्ोटो 

दखेि सम्म 

४६ खदल बहादरु खघखमरे २०७०-१-९ २०७१-१-३१ 

 

४७ मदर् भिुेल २०७१-२-५ २०७२-६-२१ 

 

४८ र्रहरर बराल २०७२-६-२९ २०७३-०९-१४ 

 

४९ श्री उद्दब बहादरु थापा २०७३-९-२७ २०७५-१-१४ 

 

३७ श्री गोखवन्द प्रसाद ररिाल २०७५-१-२० २०७५-८-१६ 

 

३८ श्री लोकर्ाथ पौड्याल २०७५-८-१७ २०७५-११-१४ 

 

३९ श्री खकरण थापा २०७५-११-१५ २०७६-१०-०५ 

 

४० श्री बासदुवे खघखमरे २०७६-१०-०६ २०७७-०४-२६ 

 

४१ श्री इन्रदवे यादव २०७७-०४-२८ हालसम्म 
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१९. जिल्ला जथित कार्ाालर् र कार्ाालर्हरुको सम्पका  नम्बर 

लस.नं. कायाइलयको नाम कायाइलय प्रमखुको नाम पर् टेललफोन नं. मोबार्ल नं. कैवफयत 

1 जजल्ला प्रशासन कायाइलय रौतहट श्री र्न्ररे्व यार्व प्र.जज.अ. 055-520033 9855037777   

2 जजल्ला प्रहरी कायाइलय रौतहट श्री  रववराज खड्का प्र.उ. 055-520177 9855035555   

3 सशस्त्र प्रहरी वल नेपाल रौतहट श्री सूयइ बहार्रु सेनओली स.प्र.उ.   9851272109   

4 र्न्र बक्स गण रौतहट श्री  सामान्त ध्वज खाण प्रमखु सेनानी 055-520930 9852671338   

5 

राविय अनसुन्धान जजल्ला 
कायाइलय रौतहट श्री अलभनय कुमार लसंह उप अन.ुलन. 055-520077 9841695059   

6 

र्लाका प्रशासन कायाइलय 
चन्रलनगाहपरु, रौतहट श्री चेतराज बराल उप सजचव 055-540236 9855041614   

7 

र्लाका प्रशासन कायाइलय 
गरुडा, रौतहट श्री रामस्वाथइ राय यार्व का.प्र. 055-565424 9855042126   

8 कारागार कायाइलय रौतहट श्री शम्भ ुप्रसार् यार्व का.प्र. 055-520127 9855013777   

9 जजल्ला ट्रावफक कायाइलय रौतहट श्री  शैलेन्र न्यौपाने का.प्र.   9855041301   

10 रौतहट जजल्ला अर्ालत श्री बसन्त राज पौडेल मा.न्यायाधीश 055-520101 9841611877   

11 

जजल्ला सरकारी ववकल कायाइलय 
रौतहट श्री षवुाष कुमार भट्टरार्इ जज.न्यायालधवक्ता 055-520114 9855043114   

12 

जशक्षा ववकास तथा समन्वय 
र्कार्इ रौतहट श्री  राम ववनय लसंह जज.जश.अ. 055-520120 9855040948   

13 

भमूी व्यवस्था मालपोत कायाइलय 
गौर रौतहट मो. र्जहारुल हक का.प्र. 055-520124 9855025054   

14 

मालपोत कायाइलय चन्रपरु 
रौतहट श्री  का.प्र.   9855041416   

15 मालपोत कायाइलय गरुडा, रौतहट श्री  रववन्र कापड का.प्र.   9855044334   

16 

मालपोत कायाइलय मौलापरु, 

रौतहट श्री  बबनुन्र्न साह का.प्र.   9855040914   

17 नापी कायाइलय गौर, रौतहट श्री  रामचन्र पंलडत का.प्र.   9855040669   

18 नापी कायाइलय चन्रपरु, रौतहट श्री संजय साह का.प्र.   9855044092   

19 नापी कायाइलय गरुडा, रौतहट श्री  राजेन्र चौधरी का.प्र.   9845100128   

20 नापी कायाइलय मौलापरु, रौतहट श्री मकेुश कुमार यार्व का.प्र.   9855040939   

21 जजल्ला हलुाक कायाइलय रौतहट श्री रे्वनाथ यार्व का.प्र. 055-520174 9855040984   

22 गौर भन्सार कायाइलय रौतहट श्री राजन बाब ुकाफले का.प्र. 055-520110 9855044220   

23 

कोष तथा लेखा लनयन्रक 
कायाइलय रौतहट श्री  र्इश्वरी प्रसार् ढकाल प्र.को.लन. 055-520109 9841684254   

24 

जजल्ला लनवाइचन कायाइलय 
रौतहट श्री छोटे लाल र्ास जज.लन.अ. 055-520100 9855040295   

25 

जजल्ला समन्वय सलमलतको 
कायाइलय रौतहट श्री समुन काकी जज.स.अ. 055-520144 9845040295   

26 खाद्य प्रववलध तथा गणु लनयन्रण श्री जगत प्रकाश चौधरी का.प्र. 046-520942 9854040405   



33 

 

कायाइलय रौतहट 

27 

प्रधानमन्री कृवष आयोजना 
पररयोजना रौतहट श्री राम वलभ साह का.प्र.   9855026457   

28 हलुाकी सडक कायाइलय रौतहट श्री अनठुा पटेल का.प्र.   9845252416   

29 

बागमती मनषु्मारा झााँझ लसचार्इ 
व्यवस्था कायाइलय कमैया 
रौतहट श्री  योगेन्र प्रसार् यार्व का.प्र.       

30 

पूवाइधार ववकास कायाइलय 
रौतहट श्री जशवजी प्रसार् राय का.प्र. 055-520869 9855044535   

31 कृवष ज्ञान केन्र रौतहट श्री  जजतेन्र झा का.प्र. 055-520001 9855040129   

32 

भेटेनरर तथा पश ुअस्पताल ववज्ञ 
केन्र रौतहट श्री सरोज कुमार यार्व का.प्र. 055-520125 9851189448   

33 

जलस्रोत तथा लसचार् ववकास 
लडलभजन कायाइलय रौतहट श्री भक्त कुमार लाल का.प्र. 055-520162 9855040262   

34 लडलभजन वन कायाइलय श्री ववनोर् लसंह का.प्र. 055-540210 9855041823   

35 

खानेपानी सरसफार्इ एकार् 
कायाइलय रौतहट श्री अलनल प्रसार् केसरी का.प्र. 055-520103 9855044113   

36 बागमलत लस.आ.सलाइही   का.प्र.       

37 

भलूमगत जल लसचार् ववकास 
लडलभजन रौतहट श्री महेश पोखरेल का.प्र.   9855046103   

38 

जल उत्पन्न प्रकोप लनयन्रण 
कायाइलय लबरगंज श्री  लक्षमण लसंह का.प्र.   9841831379   

39 

भ ूतथा जलाधार व्यवस्थापन 
का. चन्रपरु श्री वववपन कुमार झा का.प्र. 055-540235 9844025523   

40 लडलभजन सडक कायाइलय चन्रपरु श्री र्रोगा प्रसार् साह का.प्र.   9855041338   

41 

घरेल ुतथा साना उद्योग 
कायाइलय रौतहट श्री  जयकान्त झा का.प्र. 055-520172 9845601187   

42 करर्ाता सेवा केन्र रौतहट श्री रोववन साह का.प्र. 055-521431 9855041072   

43 पश ुक्वारेन्टार्न आरैया रौतहट श्री  रामानन्र् झा का.प्र.   9745011341   

44 

यातायात व्य.सेवा कायाइलय 
रौतहट श्री  प्रमोर् कुमार साह का.प्र. 055-521005 9843375833   

45 जजल्ला स्वास््य कायाइलय रौतहट श्री महेश साह का.प्र. 055-520142 9855040242   

46 गौर अस्पताल रौतहट श्री कृष्णा साह का.प्र.   9852026892   

47 

जजल्ला आयवेुर् औषधालय 
चन्रपरु श्री ववनय कुमार झा का.प्र.   9855042076   

48 

नेपाल ववद्यतु प्रालधकरण गौर 
रौतहट श्री माधव प्रसार् यार्व का.प्र. 055-520300 9855044770   

49 

नेपाल ववद्यतु प्रालधकरण चन्रपरु 
रौतहट श्री मकसरु् का.प्र.   9852683644   

50 नेपाल टेललकम गौर रौतहट श्री महेश झा का.प्र. 055-520222 9855040045   
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51 खानेपानी संस्थान गौर रौतहट श्री सरेुश कुमार महतो का.प्र. 055-520611 9844051582   

52 कृवष सामाग्री संस्थान रौतहट श्री सगनु लतवारी का.प्र. 055-540255 9867714721   

53 कृवष ववकास बैक गौर रौतहट श्री राम शरण सत्याल का.प्र. 055-520255 9851075015   

54 राविय वाजणज्य बैंक गौर रौतहट श्री सलमत कुमार ठाकुर का.प्र. 055-520308 9855025208   

55 नेपाल बैंक लल. गौर रौतहट श्री  प्रलतक्षा लसंह का.प्र. 055-520155 9855040134   

56 

यूवा तथा साना  व्यवसायी 
स्वरोजगार कोष रौतहट श्री राकेश प्रसार् यार्व का.प्र.   9845135891   

57 साल्ट टे्रलडङ्ग क.लल. रौतहट श्री एकलाल यार्व का.प्र.   9855040197   

58 

शहरी ववकास तथा भवन 
कायाइलय रौतहट श्री सरोज कुमार गोर्त का.प्र. 051-527870     

59 जनता अवास कायइिम रौतहट श्री संजजव साह का.प्र.   9867225641   

60 

बागमती तथा लाल बकैया नर्ी 
लनयन्रण कायाइलय परवानीपरु श्री  मनोरंजन लसंह का.प्र.   9851200222   
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