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प्रमुि जिल्ला अजर्कारीको अनुरोर् 
 

रौतहट जिल्लामा शाजतत, सरुक्षा र सवु्यवस्था कायम गर्ुु, र्ागररकता तथा राहदार्ी जवतरण गर्ुु, 

स्थार्ीय प्रशासर् सम्बतधी कायु गर्ु,ु जवपद ्व्यवस्थापर् सम्बजतध कायु गर्ु,ु सशुासर् कायम गर्ुु, 

साविुाजर्क शाजतत जवरुद्वका कसरुहरुमा अधुतयाजयक जर्कायको रुपमा जर्णयु गर्ुु साथ ै

जवकासात्मक कायुहरुमा समतवय, सहिीकरण गर्ुु, अततराजरिय जसमा तथा जसमा स्तम्भ अवलोकर् 

जर्रीक्षण गर्ुु जिल्ला प्रशासर् कायाुलय रौतहटका मखु्य मखु्य कायुहरु हुर् ् । यस कायालुयबाट 

सम्पाजदत सम्पणू ुकायुहरुका वारेमा सरोकारवालाहरुलाइ ससुूजित गराइ प्राप्त पषृ्ठपोषण केतरमा पठाइ ुकेतर र जिल्ला बीिको 

पलुको रुपमा कायु गरी र्ागररक केतरीत साविुाजर्क प्रशासर् सञ्िालर्का लाजग २०७७ श्रावण १ दजेि २०७७  पौष मसातत 

सम्मको कायुसम्पादर् अवस्था उल्लेि गरी बाजषकु बुलेटीर् प्रकाशर् गररएको छ । आगामी जदर्मा जिल्ला प्रशासर् 

कायाुलयले सम्पादर् गरेका गजतजवजधहरुका साथै जिल्लाजस्थत सरकारी जर्कायहरुबाट भएका असल अभ्यासहरुलाइ समेत 

समावशे गररर्ेछ । सेवाग्राही तथा अतय सरोकारवाला व्यजि/जर्कायबाट प्राप्त सझुावका आधारमा बलेुजटर्मा समावशे गर्ुुपर्े 

जवषयवस्तहुरु समावेश गद ैलजगर्े व्यहोरा अर्रुोध गर्ु िाहतछौं । 
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१. रौतहट जिल्लाको पररचर् 

 

क. भौगोजलक अवजथिजत: 

 क्षेत्र   : तराइ ु

 अक्षांश   :  २६.०४४’ दजेि २७.१४’ उत्तरसम्म 

 दशेाततर    :   ८५.१४’ दजेि ८५.३०’ पवूसुम्म 

 जसमार्ा    : पवू ु -   सलाुही 

       पजिम -   बारा 

       उत्तर  -   मकवार्परु र जसतधलुी 

       दजक्षण -   भारत 

 क्षेत्रर्ल    :  ११२६ वग ुजक.जम. (१०३७०९ हके्टर)  

 लम्बाई   :-  सरदर ५१.२ जक.मी. 

      ि.  रािनैजतक जवभािन : 

 प्रदशे   :  २ (दइु)ु 

 स्थार्ीय तह   :  १६ र्गरपाजलका र २ गााँउपाजलका   

जस.र्. गा.पा./र्.पा.हरुको र्ाम क्षेत्रर्ल (वग ुजक जम) िर्संख्या केतर 

१ गौर र्गरपाजलका २१.५३ ३४९३७ गौर 

२ गरुडा र्गरपाजलका ४४.४६ ५०४८१ गरुडा 

३ ितरपरु र्गरपाजलका २४९.६ ७२०५९ ितरजर्गाहपरु 

४ गिुरा र्गरपाजलका १५०.३३ ४६५९२ जसमरा 

भवार्ीपरु 

५ बतृदावर् र्गरपाजलका ९५.४ ४२७३५ जबश्रामपरु 

६ र्तवुा जवियपरु 

र्गरपाजलका 

६५.२४ ३६५३३ र्तहुा हषाुहा 

७ कटहररया र्गरपाजलका ४०.६९ ३८४१३ कटहररया 

८ मौलापरु र्गरपाजलका ३४.७५ २६४३१ पतौरा 

९ बौधीमाइ ुर्गरपाजलका ३५.३४ ३६२६५ सरमिुवा 

१० परोहा र्गरपाजलका ३७.४५ ३७४५३ लौकाहा 

११ रािपरु र्गरपाजलका ३१.४१ ४२५७४ रािपरु 

र्रहदवा 

१२ इशुर्ाथ र्गरपाजलका ३५.१७ ४१४३५ औरैया 

१३ माधवर्ारायण र्गरपाजलका ४८.५५ ३५१७५ माधोपरु 

१४ गढीमाइ ुर्गरपाजलका ४८.३७ ४०४१० समर्परु 

१५ दवेाही गोर्ाही र्गरपाजलका ३३.९९ ३२१४३ प्रेमपरु गोर्ाही 

१६ रािदवेी र्गरपाजलका २८.२१ ३१२९२ रािदवेी 

१७ यमरु्ामाइ ुगाउाँपाजलका १६.०७ २३८८४ सरुअठा 

१८ दगुाु भगवती गाउाँपाजलका १९.०८ २२५९९ गगंा जपपरा 

 जर्वाुिर् क्षेत्र  :४ प्रजतजर्जध सभा ,८ प्रदशे सभा  
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 जिल्ला सदरमकुाम  : गौर  

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

 

 
 

ग.  र्ाजमाक/ऐजतहाजसक/पदमागा/ पर्ाटकीर् के्षत्र 

  

४. िातिाती तिा भाषागत अवथिा 

 

 

घ.  र्मा (प्रजतशतमा) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 परेुर्वा दरवार 

 र्रु्थर 

 बरहवा ताल 

 हिजमजर्या दरवार 

 

 रािदवेी मजतदर 

 जशव र्गर महादवे मजतदर 

 पौराइ ुब्रहमस्थार् 

 धर्सर जसमसार क्षेत्र 

 

जहतद:ु ७७ 

मजुस्लम: २० 

बौद्ध : २ 

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

जिल्लामा शाजतत, सरुक्षा र सवु्यवस्था कायम गरी िर्ताको िीउ, धर् र स्वततत्रताको संरक्षण गर्ुु जिल्ला प्रशासर् 

कायाुलयको मखु्य कायु हो । स्थार्ीय प्रशासर् ऐर्, २०२८ ले जिल्लाको शाजतत सवु्यवस्थालाई प्रभावकारी 

रुपमा संिालर् गर्ु  तथा जिल्लाको सामातय प्रशासर् संिालर् गर्ु प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्ला प्रशासर् 

कायाुलय रहर्े साथै जिल्ला प्रशासर् कायाुलयको प्रमिु प्रशासकीय अजधकारीको रुपमा प्रमिु जिल्ला 

अजधकारी रहर्े  व्यवस्था गरेको छ ।  जिल्लामा शाजतत, सरुक्षा र सवु्यवस्था कायम गर्े,र्ागररकता तथा राहदार्ी 

जवतरण गर्,े स्थार्ीय प्रशासर् सम्बजतध कायु गर्,े जवपद ्व्यवस्थापर् गर्,े सशुासर् कायम गर्े, साविुाजर्क शाजतत 

जवरुद्वका कसरुहरुमा अधुतयाजयक जर्कायको रुपमा सरुु कावाुही र तयाजयक जर्णयु गर्े साथै जवकासात्मक 

कायुहरुमा समतवय एवं सहिीकरण गर्े जिल्ला प्रशासर् कायाुलय रौतहटका मखु्य मखु्य कायुहरु हुर् । 

 

क. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, रौतहटबाट प्रवाह गररने सेवा/कार्ाहरु : 

२.१. शाजन्त सुरक्षा तिा सुव्र्वथिा सम्बजन्र् कार्ा: 

- शाजतत सरुक्षा कायम गर्े, 

- सामाजिक अपराध तयजूर्करणका लाजग समदुायस्तरसम्म सिेतीकरण गर्े , 

- सरुक्षा जर्कायहरुको पररिालर् गर्े, 

- शाजतत सरुक्षा कायम गर्ु स्थार्ीय तह, र्ागररक समाि तथा सरोकारवालाहरुसंग सहकायु गर्े, 

२.२. थिानीर् प्रशासन सम्वन्र्ी कार्ा : 

- संघ संस्था दताु, र्जवकरण, जवधार् संशोधर्, शािा िोल्र्े अर्मुजत तथा जर्यमर्  गर्े, 

- हातहजतयार इिाित, र्ामसारी, र्जवकरण र स्वाजमत्व हस्ताततरण  गर्े, 

- जवरर्ोटक पदाथु प्रयोगको इिाित, र्जवकरण तथा जर्यमर् गर्े 

- साविुाजर्क सम्पजत्तको अजभलेि संरक्षण तथा व्यवस्थापर् गर्े 

- जसमा तथा जसमा स्तम्भ जर्ररक्षण गर्े र प्रजतवदेर् पठाउर्े 

- र्ाम, थर वा उमरे आजद प्रमाजणत गर्े 

- र्ावालकको उमरे प्रमाजणत  गर्े/र्ावालक पररियपत्र प्रदार् गर्े 

- दजलत, आजदवासी, िर्िाजत जसर्ाररस/प्रमाजणत गर् े

- पत्रपजत्रका दताु गर्े, 

- छापािार्ा दताु गर्,े 

- भारतीय तथा जब्रजटस लाहुरेहरुको रहलपहल रकम तथा पेतसर् कागि जसर्ाररस 

- पाररवाररक जववरण प्रमाजणत गर्े, 

२.३. राहदानी सम्वन्र्ी कार्ा: 

- राहदार्ी र्ाराम संकलर् गर्े, 
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- रुत सेवा अजभलेि प्रमाजणत गर्,े 

- राहदार्ी जवतरण गर्,े 

- MRP को जववरण संशोधर् गर् ुजसर्ाररश गर्े 

२.४.नागररकता सम्वन्र्ी कार्ा: 

- वशंिको आधारमा र्ागररकताको प्रमाण पत्र जवतरण गर्े, 

- ववैाजहक अगंीकृत र्ागररकताको प्रमाण पत्र जवतरण गर्े, 

- र्ागररकताको प्रमाण पत्रको प्रजतजलजप जवतरण गर्े, 

- ताजत्वक र्रक र्पर्े गरी थर, तथा ितम जमजत संशोधर् गर्े र SLC/SEE को शजैक्षक योग्यता 

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

गर्ु जर्णयु पिाु िडा गरी जसर्ाररश गर्े । 

२.५.अर्ा न्र्ाजर्क कार्ा: 

- साविुाजर्क शाजतत जवरुद्वका कसरुहरुको सरुु कावाुही तथा तयाजयक जर्णयु गर्े । 

- जवशेष ऐर्मा मदु्वा हरे्े अजधकारीको रुपमा प्रमिु जिल्ला अजधकारी तोजकएका कसरुहरुमा सरुु 

कावाुही तथा तयाजयक जर्णयु गर्े तथा अर्सुतधार् अजधकृत तोक्र्े  

२.६.विार अनुगमन/उपभोक्ता जहत सम्बजन्र् कार्ा: 

- दजैर्क उपभोग्य वस्त ुतथा सेवाको सहि आपजूतु,पहुाँि तथा गणुस्तर सजुर्जित गर्ुका लाजग 

बिार अर्गुमर् तथा जर्यमर् गर्े । 

- उपभोिा जहत संरक्षणका लाजग सिेतीकरण गर्े । 

२.७.जवपद् व्र्वथिापन सम्वन्र्ी कार्ा: 

- जिल्ला जवपद व्यवस्थापर् सजमजतको वठैक सञ्िालर् तथा व्यवस्थापर् गर्,े 

- जवपद ्िोजिम तयजूर्करण तथा  व्यवस्थापर्का लाजग जवपद ्पवूतुयारी तथा प्रजतकायु योिर्ा 

तिुमुा तथा कायाुतवयर् गर्े/ गराउर्े, 

- मर्सरु् आपतकालीर् कायुयोिर्ा तिुमुा तथा कायाुतवयर् गर्े/ गराउर्े, 

- जवपद ्क्षती जववरण संकलर् तथा जवपद ्पीजडतहरुलाई राहत जवतरण गर् ेर परु्स्थाुपर्ा सम्बतधी 

कायु गर्े । 

२.८.अजख्तर्ार दुरुपर्ोग अनुसन्र्ान सम्वन्र्ी कार्ा : 

- अजर्यजमतता र भ्रष्टािारका जवषयमा परेका उिरुीहरुको छार्जवर्/जवस्ततृ अर्सुतधार् तथा 

कावाुही सम्वतधी कायु गर्ु लेजि आए बमोजिम छार्वीर् गरी प्रजतवदेर् पठाउर्े र कारवाही 

गर्ु लेजि आएमा कारवाही गर्े । 

२.९. जवजवर् कार्ा: 

- घमु्ती सेवा तथा सावजुिर्क सुर्वुाइ ुगर्े, 
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- जछमकेी जिल्लासंग समतवय गर्ु अततर जिल्ला समतवय बैठक गरी समतवय गर्े, 

- जिल्ला दररेट सजमजतको बैठक रािी दररेट जर्धाुरण गर्े,  

- िाहरेी दरिास्त प्रहरीले दताु र्गरेकोमा सोको िाहरेी जलर्े,  

- ढुंगा, जगट्टी र बालवुाको िथाभावी उत्ितर् भए/र्भएको अर्ुगमर् गर्े, 

- साविुजर्क तथा गठु्ठी िग्गाको िलअिल सम्पती संरक्षण गर्े, 

- SEE तथा अतय पररक्षाको संिालर् र अर्गुमर् सम्बतधी कायु गर्े, 

- जवकास आयोिर्ाहरु कायाुतवयर्मा समतवय गर्े, 

- स्थार्ीय तहसंग समतवय गर्े, 

- िग्गा अजधग्रहण सम्बतधी कायु गर्े, 

- सरकारी जर्कायबाट  हुर्े साविुाजर्क सेवा प्रवाहको अर्गुमर् गर्े, 

- कुर्ै कायाुलयको स्पष्ट जिम्मवेारीमा र्परेको अतय कायु समते गर्े, 

ि. शािा 

जिल्ला प्रशासर् कायाुलयबाट कायुजववरण अर्सुारका कायुहरु सम्पादर्  गर्ुका लाजग यस कायाुलयमा 

जर्म्र्ार्सुारका शािाहरुको व्यवस्था गररएको छ । 

           १. स्थार्ीय प्रशासर् शािा  

२. मदु्वा तथा शाजतत सरुक्षा शािा 

३. र्ागररकता तथा प्रजतजलपी शािा 

४. राहदार्ी शािा  

५. जितसी शािा  

६. दताु शािा 

७. लेिा शािा 

 

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

क्र.स.ं पद दरवन्दी सखं्र्ा पदपुजता कैजिर्त 

१ प्रमिु जिल्ला अजधकारी १ १  

२ सहायक प्रमिु जिल्ला अजधकारी १  ररि 

३ प्रशासजकय अजधकृत ३ ३  

३ र्ायव सवु्वा १० ५ ५ ररि रहकेोमा लोक 

सेवामा मांग गररएको 

४ लेिापाल १ १  

५ कम््यटुर अपरेटर ३ ३ करारमा  

६ िररदार ५ ५  

७ हलकुा सवारी िालक २ २ करारमा 
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८ कायाुलय सहयोगी ७ ७  ४  िर्ा करारमा 

िम्मा ३३ २७  

 

४.  कार्ासम्पादन अवथिा 

क्र.स.ं मुख्र् 

जक्रर्ाकलाप 

जक्रर्ाकलाप २०७७ मंजसर 

मसान्तसम्म िम्मा 

पौष मजहनाको हालसम्मको 

िम्मा 

कैजिर्

त 

१ र्ागररकता 

जवतरण 

र्यााँ र्ागररकता 4489 1522 6011  
प्रजतजलपी िारी 2074 720 2794  

२ राजरिय 

पररियपत्र 

जववरण दताु 475 1193 1668  
जवतरण   0  

३ 

राहदार्ी 

जर्वेदर् दताु 882 478 1360  
राहदार्ी जवभाग 

जसर्ाररस 

164 111 275  

राहदार्ी जवतरण 762 379 1141  
४ 

मदु्दा 

अजघल्लो आ.व.को 

अ.ल्या. मदु्दा 

358  358  

अजघल्लो आ.व.मा 

र्र्छ् यौट भएको मदु्दा 

115 7 122  

िालु आ.व.मा दताु 

भएको मदु्दा 

100 12 112  

िाल ु आ.व.मध्येका 

र्र्छ्यौट भएको मदु्दा 

50 9 59  

कुल र्र्छ्यौट मदु्दा 165 16 181  
५ 

संस्था दताु 
र्यााँ दताु 15 10 25  
र्जवकरण 198 55 253  

६ र्ावालक 

पररियपत्र 

 13 2 15  

७ 
अर्गुमर्/जर्रीक्

षण 

 

सावुिजर्क जर्काय १ 0 १  
बिार २ 0 २  
सरुक्षा जर्काय १८ ३ २१  
जवकास आयोिर्ा ५ ३ ८  

८ 

बैठक 

 

जिल्ला सरुक्षा सजमजत 13 6 19  
जिल्ला जवपद ्

व्यवस्थापर् सजमजत 

7 2 9  

कायाुलय कमिुारी बैठक 3 1 4  
कायाुलय प्रमिुको बैठक 3 1 4  



7 

 

क्र.स.ं मुख्र् 

जक्रर्ाकलाप 

जक्रर्ाकलाप २०७७ मंजसर 

मसान्तसम्म िम्मा 

पौष मजहनाको हालसम्मको 

िम्मा 

कैजिर्

त 

DCCMC बैठक 

(कोजभड-१९) 

18 1 19  

अतय बैठक 35 6 41  
९ 

राहत तथा उद्दार 

असहाय एवं जवपतर्लाई 

कम्बल जवतरण 

- 500 500  

उद्दार संख्या - - -  
राहत रकम 525000 38000 563000  

१० 

कायाुलयको 

रािस्व आम्दार्ी 

राहदार्ी शलु्क 2570000 4095000 6665000  
प्रशासजर्क दण्ड 

िररवार्ा िर्त 
20000 

10400 30400  

प्रशासजर्क सेवा शलु्क - - -  
हात हजतयार 48000 52000 100000  
अतय 86500 30500 117000  
कुल िम्मा 2724500 4187900 6912400  

११ 

कायाुलयको 

व्यय जववरण 

िालु िि ु 6235154.62 1179336.10 7414490.72  
पुंिीगत िि ु 0 0 0  
जवजवध िि ु (ि ६ 

िाता) को ििु जववरण 
 

   

कुल िम्मा     
१२ 

कायाुलयको 

धरौटी जववरण 

आम्दार्ी 4193146 235000 4428146  
िि ु 202984 1230000 1432984  
अजघल्लो वषुको अ.ल्या. 

आम्दार्ी 
8954515.16 

- 8954515.16  

१३ प्रशासर् बलेुजटर् 

प्रशासर् 

 
१ 0 १ 

 

१४ 
ठाडो उिरुी 

उिरुी संख्या 400 122 522  
कारवाही भई र्र्छ्यौट  400 122 522  

१५ जसर्ाररस  521 125 646  
 

५. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्बाट सुशासन/ सावािाजनक सेवा प्रवाहका सम्वन्र्मा भएका मुख्र्/मुख्र् 

प्रर्ासहरु; 

५.१ जिल्ला प्रशासन सुर्ार कार्ार्ोिना तिुामा तिा कार्ाान्र्वर्न 

र्ेपाल सरकार, गहृ मतत्रालयबाट िारी गररएको गृह प्रशासन सुर्ार कार्ार्ोिना, २०७४ तथा समय 

समयमा  प्राप्त अतय जर्दशेर् अर्सुार कायु भइरहकेो र प्रदशे आततररक माजमला तथा कार्रु् मतत्रालयसंग 
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आवश्यक समतवय भइ ुकायु भइरहकेो । जिल्लामा शाजतत सरुक्षा व्यवस्था, साविुाजर्क सेवा प्रवाह/सशुासर्, 

सिूर्ा प्रजवजधमा आधाररत जिल्ला प्रशासर्, िर्शजि व्यवस्थापर्, जवपद िोजिम तयजूर्करण तथा क्षमता 

अजभवजृद्व, अर्शुासर् र सदािाररता, सामाजिक अपराध तयरू्ीकरण लगायतका जवषयहरुमा जवजभतर् 

जियाकलापहरु सञ्िालर् गर्े गरी सरोकारवाला व्यजि, पदाजधकारी तथा जर्कायहरु (कर्मचारी/आधिकारीक 

टे्रड यधुियि, धिषयगत कायामलयहरु, स्थािीय तहका जिप्रधतधिधिहरु, िाधगरक सर्ाज, राजिैधतक दल लगायत) 

को राय सझुाव समतेका आधारमा  कायुयोिर्ा तिुुमाको िममा रहकेो छ ।  

 

५.२. कार्ाालर् भवनको समुद्घाटन 

जमजत २०७७/०८/२८ गते श्रीमार् ्गहृसजिव महशेव्र तयौपार्ेज्यबूाट प्रहरी महाजर्रीक्षक श्री शलेैश थापा के्षत्री, 

सशस्त्र प्रहरी महाजर्रीक्षक श्री शलैेतर िर्ाल, मखु्य अर्ुसतधार् जर्दशेक श्री गणशे अजधकारीको जवशषे 

समपुजस्थजतमा तथा प्रमिु जिल्ला अजधकारी श्री इतरदवे यादवज्यकूो अध्यक्षतामा जिल्ला प्रशासर् कायाुलय, 

रौतहटको कायाुलय भवर्को समदुघ्ाटर् एव ंप्रमिु जिल्ला अजधकारी आवास भवर्को जशलातयास भयो । उि 

कायुिममा जिल्ला समतवय सजमजत, रौतहटका प्रमिु र उपप्रमिु एव ंयस जिल्लाका स्थार्ीय तहका प्रमिुज्यहूरु, 

मकवार्परु, पसाु, बारा र सलाुहीका प्रमिु जिल्ला अजधकारीज्यहूरु, प्रहरी र्ायब महाजर्रीक्षक, सशस्त्र प्रहरी 

र्ायब महाजर्रीक्षक, अर्सुतधार् जर्दशेक, जिल्ला जस्थत सरुक्षा जर्कायका प्रमहुहरु, जिल्ला जस्थत रािर्ीजतक 

दलका प्रजतजर्जधहरु, कमिुारी, संिारकमी, र्ागररक समाि समतेको उपजस्थजत रहकेो जथयो । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५.३ सेवाग्राहीहरुका लाजग Wifi र शुद्व िानेपानी  

सेवाग्राही मतै्री कायाुलय वातावरण जसिरु्ाका लाजग २०७५ भदौ मसाततदजेि कायाुलय 

पररसर जभत्र Free Wifi तथा शदु्व िार्ेपार्ीको व्यवस्था जमलाईएको छ । सेवाग्राहीहरुले 

सेवा प्राजप्तको िममा गर्ुुपर्े प्रजतक्षाको समय व्यवस्थापर्का लाजग उि सेवाहरु प्रयोग गर्े 

गरेका छर् ्। 
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५.४ लैङ्जगक मैत्री शौचालर् व्र्वथिापन 

कायाुलयमा परुुष तथा मजहला सेवाग्राहीहरुको लाजग छुट्टा छुटै्ट सर्ा तथा पयाुप्त पार्ीको सजुवधा सजहतको 

शौिालयको व्यवस्था गररएको छ ।  

 

५.५ प्रजतक्षालर् 

कायाुलय पररसरमा रहकेो प्रजतक्षालय जभत्र सेवा प्राजप्तका लाजग आवश्यक पर्े सिूर्ा, र्ारम, जर्वदेर् लेख्र्का 

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

 

५.६ कार्ाालर्का गजतजवजर्हरु Website, Facebook page, Twitter र SMS मािा त जनर्जमत रुपमा 

अद्यावजर्क गने गररएको: 

कायाुलयका सम्पणू ु गजतजवजधहरु,माजसक प्रगजत,सिूर्ा, िार्कारीहरुलाई 

कायाुलयको Web site , Facebook page(daorautahat), Twitter 

(@daorautahat) र SMS (MoHA) मारु्त जर्यजमत रुपमा अद्यावजधक 

गरी साविुाजर्क गर्े गररएको छ । िसबाट सेवाग्राहीहरुको सिुर्ाको हक 

कायाुतवयर्मा सजुर्जित भएको छ । जिल्ला प्रशासर् कायाुलयका साथै 

जिल्लामा रहकेा सबै सरकारी कायाुलयहरुको Website, facebook पेि 

सञ्िालर् मा रहकेो छ ।  

 

५.७ CCTV िडान तिा Networking/ड्रोन अनुमजत  

सामाजिक अपराध, अवधै िोरी पैठारी, अवधै वस्तकुो ओसारपसार, सडक दघुटुर्ा लगायतका गजतजवजधहरु 

तयजूर्करण गरी जिल्लामा शाजतत सरुक्षा र अमर्ियर् कायम गर्ुका लाजग गौर जव.जप. िौक दजेि भतसार र्ाका 

सम्म CCTV िडार् गरी सम्बजतधत प्रहरी िौकीहरुमा Networking गर्ुका लाजग स्थार्ीय तहसंगको अर्रुोधमा 

िडार् कायु भइसकेको छ ।  

 

५.८ सबै सरकारी कार्ाालर्हरुमा Fire Estinguisher िडानको प्रजक्रर्ा शुरु 

रौतहट जिल्ला आगलागीको दृजष्टले संवदेर्शील के्षत्र भएतापजर् अग्र्ी जर्यतत्रक उपकरणको अभाव भएकोले हरेक 

सरकारी कायाुलयले कजम्तमा १/१ वटा Fire Extinguisher िडार्का लाजग प्रजिया शरुु गरर सजकएको छ । साथै 

स्थार्ीय तह अततगतु सरकारी कायाुलयहरुमा साथै बिार क्षेत्र,बैक जवत्तीय संस्था,होटल तथा ठूला व्यवसाजयक 

भवर् हरुमा कजम्तमा १/१ वटा उच्ि क्षमताका Fire Extinguishers राख्र्े कायु सरुुवात भएको छ । 
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५.९ Help Desk सञ्चालन 

कायाुलयबाट प्रवाह हुर्े सेवा प्राजप्तको प्रजियाका वारेमा सेवाग्राहीहरुलाई सहयोग गर्े साथै जर्वदेर्, र्ारमहरु 

(र्ारम भर्ु जवशेषज्ञता आवश्यक पर्े बाहके िस्तै;जलित/राहदार्ी) Help Desk बाटै लेख्र्े/भर्े व्यवस्था 

जमलाईएको छ । साथै जिल्लाका सव ैसरकारी कायाुलयहरुमा सो को व्यवस्थापर्का लाजग अर्रुोध  गररएको छ । 

 

५.१० SMS Alert system सञ्चालन 

जवपद सम्बजतध घटर्ाको िार्कारी यथाजशघ्र सोको िार्कारी जिल्ला जवपद ् व्यवस्थापर् सजमजतका 

पदाजधकारीहरु, मार्र्ीय सभासदज्यहूरु, जिल्ला जस्थत रािर्ैजतक दलका प्रमिुहरु, स्थार्ीय तहका अध्यक्ष, 

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

एकैपटक गराइद ै आएको छ । िसवाट जिल्लामा घटेका जवपदक्ा घटर्ाहरुको वारेमा सरोकारवालाहरुलाई 

िार्कारी हुर्कुा साथै जवपद ् पवूतुयारी,प्रजतकायु तथा परु्लाुभको जिम्मबेारी पाएका सरकारी जर्काय तथा 

गरैसरकारी जर्कायहरुलाई आफ्र्ो तयारी तथा सतकु रहर् सहयोगी भएको छ । जवपद ्सम्बजतध सतदशे बाहके का 

क्षेत्रहरुमा समेत यो व्यवस्था कायाुतवयर् गररएको छ । 

 

५.११ सबै सरकारी कार्ाालर्मा सुचना अजर्कारी तिा गुनासो सुन्ने अजर्कारीको व्र्वथिा 

जिल्लाजस्थत सबै सरकारी कायाुलयहरुबाट आफ्र्ो कायाुलयसग सम्बजतधत सिूर्ा सम्प्रेषण गर्ुका लाजग 

जिम्मबेार कमिुारीलाई सिूर्ा अजधकृत तोकीएको छ ।  

 

५.१२ Digital Citizen Charter व्र्वथिापन 

जिल्ला प्रशासर् कायाुलयले प्रवाह गर्े सेवा, मापदण्ड लगायत यस जिल्लाको धाजमकु, पयुटजकय क्षेत्रहरु, 

सामाजिक अपराध सम्बजतध िार्कारीमलूक श्रब्य दृरय सामाग्रीहरु Digital Citizen Charter मारु्त प्रशारण 

गर्े तयारी भइ रहकेो छ ।  

 

५.१३ बिार अनुगमन 

िाद्यातर्,औषधी तथा दजैर्क उपभोग्य वस्त ु तथा सेवाहरुको सरल र सहि आपजूतु, गणुस्तर  र लागतलाइ 

िर्अपेजक्षत तुल्याउर् स्थार्ीय तहहरुको समतवयमा जर्यजमत रुपमा विार अर्गुमर् भरैहकेो छ ।  
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५.१४ लैङ्जगक जहसंा जबरुद्ध िनचेतनामूलक कार्ाक्रम सम्बन्र्मााः- 

"समदुाय-प्रहरी साझेदारी"(Community-police Partnership) 

कायुिम अततगुत यस कायाुलयको मातहत प्रहरी िौकी रंगपरु रौतहटमा 

कायुरत रहकेा प्रहरी सहायक जर्ररक्षक राम सोगारथ प्रसाद यादवले जमजत 

२०७७/०६/२७ गते जबहार् ०९:०० बिेको समयमा जिल्ला रौतहट 

गिुरा र्गरपाजलका वडा र्ं. १ जस्थत रहकेो श्री िर्ता माध्यजमक 

जबद्यालय रंगपरुमा अध्यर्रत रहकेा कक्षा ९ र १० को छात्र १५ छात्रा २० 

िर्ा िम्मा गरी ३० िर्ाजबद्याथीहरुको उपजस्थजतमा "लैङजगक 

जहसंा"जबरुद्ध सम्बतधी सिेतर्ामुलक प्रजशक्षण कायुिम संिालर् गरी ऐ. 

०९:३० बिेको समयमा समपतर् गररएको 
 

५.१५ मनसुन आपतकालीन कार्ार्ोिना/ जवपद् पूवातर्ारी तिा प्रजतकार्ा र्ोिना (Disaster 

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

कार्ाान्वर्न: 

जिल्ला जवपद ् व्यवस्थापर् सजमजत रौतहटबाट जवपद् पूवातर्ारी तिा प्रजतकार्ा र्ोिना(Disaster 

Preparedness and Response Plan) रौतहट २०७७ स्वीकृत भइ कायाुतवयर् भईरहकेो छ ।  उि 

योिर्ामा मलूत:  रौतहट जिल्लामा दिेा पर्े जवपदक्ा सबै के्षत्रहरु (बाढी, असीर्ापार्ी, हावाहुरी, आगलागी, 

जशतलहर, वतयितत ुआिमण लगायत) को पवूतुयारी तथा प्रजतकायु गर्े गरी जियाकलाप समावशे गररएको, 

जवपद ् व्यवस्थापर्का लाजग सव ैगसैस, जर्िी के्षत्रले समते लागत साझदेारी गर्ुुपर्े व्यवस्था गररएको, जवपद 

व्यवस्थापर् अततगतु पवूतुयारीका कायुहरुलाइ जवशषे िोड जदर्े साथ ै स्थार्ीय तहबाट जवपद ् व्यवस्थापर्का 

कायुहरुलाइ प्रभावकारी वर्ाउर्े सम्बतधमा जवजभतर् जियाकलापहरु समावशे गररएको छ । 

 

५.१६ जशतलहरिन्र् प्रकोपको पूवा तर्ारी/प्रजतकार्ाका लाजग न्र्ानो कपडा(Blanket) जवतरण तिा बाढी 

जपजडतहरुलाई जवजभन्न जकजसमका राहत सामग्री जवतरण 

Disaster Preparedness and Response Plan (DPRP) अर्सुार जशतलहर, अजसर्ा पार्ी, हावाहुरी ितय 

प्रकोपबाट प्रभाव पर्ु सक्र्े क्षेत्रका  जवपतर् पररवारहरुलाई तयार्ो कपडा (Blanket) जवतरण गर्े योिर्ा अर्सुार 

गिुरा र्गरपाजलका तथा मौलापरु र्गरपाजलका अततगतुका अजत जवपतर् घरपररवारलाई तयार्ो कपडा 

(Blanket) जशतलहर प्रकोप प्रजतकायुका लाजग जवतरण गररएको  छ । 
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५.१७ सेवाग्राहीलाई कम्बलजवतरण 

सेवालीर् आउर्े बदृ्ध/बदृ्धाहरुलाई साविुजर्क सेवा सजहत तयार्ो लगुा तथा कम्बल जवतरण गररएको ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

५.१८ भारतीर् समकक्षी सगं बैठक सम्पन्न 

रौतहट जिल्लाका प्रमिु जिल्ला अजधकारी तथा सरुक्षा जर्कायका प्रमिुहरुको भारतीय समकक्षीहरु वीि 

आवश्यकता अर्ुसार मौजिक रुपमा समतवय हुर्े गरेको । दइु ुदशेका स्थार्ीय अजधकारीहरुवीि भारतमा सबै 

र्ेपालीहरुलाई सहि प्रवशे अर्मुजत, सीमाितय आपराजधक गजतजवजध तयजूर्करण, सरू् लगायतका अवधै 

वस्तहुरुको िोरी तस्करी जर्यतत्रण, लगायतका पारस्पाररक जहतका जवषयमा  प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसंग कुराकार्ी 

हुर्े गरेको ।  

 

५.१९ लागु औषर्, साईबर क्राईम,सवारी दुघाटना, तिा बालजववाह  सम्बजन्र् अन्तरजक्रर्ा एवं सचेतनामूलक 

कार्ाक्रम  

    “ समदुाय प्रहरी साझदेारी (community-police partnership) 

कायुिम अवधारणा ” अततगतु, जिल्ला प्रहरी कायाुलय रौतहट र 

सामदुाजयक प्रहरी सेवा केतर गौर तथा श्री िदु्ध उच्ि माध्यजमक जवद्यालय 

रौतहटको संयिु आयोिर्ामा आि जमजत २०७७/०८/१२ गते जवहार् 

११:३० बिकेो समयमा जिल्ला रौतहट गौर र्गरपाजलका वडा र्.०२ 

जस्थत रहकेो श्री िदु्ध उच्ि माध्यजमक जवद्यालयको प्राङगणमा यस 

कायाुलयका कायाुलय प्रमिु प्रहरी उपरीक्षक जशद्धी जविम शाह र सोही 

जवद्यालयको प्रधार्ाध्यापक श्री ितदशे्वर राउतको प्रमिु उपजस्थजतमा उि 

जवद्यालयमा कक्षा ११ र १२ मा अध्यर्रत रहकेा छात्र २८ िर्ा, छात्रा २६ िर्ा, जशक्षक, २ िर्ा समते गरी 

िम्मा ५६ िर्ाको सहभाजगतामा लाग ु औषध, साईबर िाईम,सवारी दघुटुर्ा, तथा बालजववाह  सम्बजतध 

अततरजिया एवं सिेतर्ामलूक कायुिम संिालर् गर्ुु भई उि कायुिम जदउसो १४:०० बिेको समयमा समापर् 

भएको । 
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५.२० जवजभन्न जदवस तिा समारोहहरु 

राजरिय रुपमा मर्ाइरु्े जवजभतर् जदवस तथा समारोहरु िस्तै : संजवधार् जदवस, राजरिय योग जदवस, २०७७, 

जर्िामती सेवा जदवस, मजहला जहसंा जवरुद्धको सप्ताहव्यापी कायुिम, वातावरण जदवस भकूम्प सरुक्षा जदवस 

आजद जवजभतर् सरोकारवाला जर्काय तथा स्थार्ीय संघसंगठर् साथै स्थार्ीयहरुको समतवय, सहकायु तथा 

सहभाजगतामा सम्पतर् गर्े गररएको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

५.२१ प्रहरी र प्रशासनबीचको समन्वर् र सहकार्ा 

आवश्यकता हरेी जिल्ला जस्थत जिल्ला प्रहरी कायाुलय तथा अतय सरुक्षा जर्कायहरुसंग समतवय तथा सहकायु 

गरी जिल्लाको शाजतत सरुक्षाको अवस्था िसु्त दरुुस्त राख्र्,े जवजभतर् अपराजधक जियाकलापहरु जर्यतत्रण गर्े, 

र्ागररकको जिउ धर्को सरुक्षा, रािमाग ुसिुारु, राहत तथा उद्धार सम्बतधी कायुहरु आजद गर्े गररएको छ । 

५.२२ एकद्वार प्रणालीबाट सेवा संचालन 

सेवाग्राहीहरुलाइ ुसेवा जलाँदा सहिहोस ्भतर्े हतेलेु, २०७६ साल दजेि कायाुलयका दजैर्क प्रकृजतका कायु तथा 

सेवाहरु एकद्वार प्रणालीबाट प्रदार् गर्ु थाजलएको छ । 

५.२३ टोकन प्रणालीको व्र्वथिा 

सेवा प्रवाहलाइ ु जववाद रजहत तथा First come first service भतर्े जसद्धाततको आधारमा बदृ्ध, गभवुती, 

अशि, मजहला तथा बालबाजलका बाहकेका सेवाग्राहीलाइ ुटोकर् प्रणाली मारु्त सेवा प्रदार् गर्े गररएको छ । 

तर बदृ्ध, गभवुती, मजहला तथा बालबाजलका, अशिहरुलाइ ुजवषशे प्राथजमकताका साथ सेवा प्रदार् गर्े गररएको 

छ । 

५.२४ कार्ाालर् पररसरमा CCTV िडान  

कायाुलय सरुक्षाको लाजग तथा जबिौलीहरुमा माजथ जर्गरार्ी गर्ु कायाुलय पररसरमा १६ थार् CCTV क्यामरेा िडार् 

गररएको ।  
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५.२५ नागररक तिा सेवाग्राही पृष्ठपोषण, गुनासो सुनुवार्ा तिा सुझाव पेटीकाको व्र्वथिा 

जवजभतर् प्रकृजतका सेवा जलर् यस कायाुलयमा आउर्े सेवाग्राहीबाट दजैर्क रुपमा सेवा प्रवाह, कायाुलयको 

लेआउट, कमिुारीको व्यवहार, कायाुलय पररसर आजदको जवषयका पषृ्ठपोषण जलर्े गररएको, सेवाग्राहीबाट 

आउर्े जवजभतर् जर्वदेर् तथा उिरुीको सम्बजतधत जर्काय तथा पक्षसंग समतवय तथा सहकायु गरी समाधार् गर् े

गररएको साथै गो्य रुपमा गरु्ासो तथा उिरुी राख्र्को लाजग कायाुलयमा सझुाव पेजटकाको व्यवस्था गरी 

साप्ताजहक रुपमा सामजुहक रुपमा सझुाव पेटीका  िोली सो सम्बतधी गरु्ासो तथा उिरुीको सरु्वुाइ ुगर्े गररएको 

छ । 

 

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

जिल्लामा रहकेा प्रहरी कायाुलय तथा इलुाका प्रहरी कायाुलयहरुको सेवा प्रवाह तथा भौजतक संरिर्ा साथै अतय 

वस्त ुजस्थतीको जवषयमा जर्यजमत रुपमा जर्ररक्षण तथा अर्गुमर् गर्े गररएको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५.२७ राजरिर् पररचर्पत्र 

जमजत २०७७/०६/२७ दजेि राजरिय पररियपत्रमा जववरण दताु गराउर्े कायुको शभुारम्भ गररएको छ । 

कायाुलयमा र्यााँ र्ागररकता, प्रजतजलपी र्ागररकता तथा राहदार्ी सम्बतधी सेवाजलर् आउर्े सेवाग्राहीहरुले 

राजरिय पररियपत्रमा आफ्र्ो जववरण दताु गराउर् अजर्वायु व्यवस्था गररएको छ । २०७७ पौष मसातत सम्म 

१६६८ िर्ाले जववरण दताु गराइसकेका छर् ्। 

 

६.  बाढी  

रौतहट बाढीबाट अजत प्रभाजवत हुर्े जिल्ला र प्रदशे र्ं. २ को ८ जिल्ला मध्ये सबै भतदा बढी बाढीबाट प्रभाजवत 

जिल्ला हो । जिल्लाको पवूी र पजिमी जसमार्ामा रहकेो दइुवुटा ठूला बागमती र लाल बकैया र्दीमा २०४८ 

सालपजछ जवजभतर् िरणमा दइुतुर्ी तटबतधको जर्माुण कायु सम्पतर् भएको छ । वषाुतको समयमा २०५०, 

२०५९ र २०७४ सालमा आएको बाढीबाट सदरमकुाम गौर लगायत अजधकांश भ-ूभाग िलमग्र् भइ ुधर्िर्को 

व्यापक क्षजत भएको दजेितछ । बागमती र लालबकैयामा तटबतध जर्माुण हुर्पुवू ुवषाुतको पार्ी प्राकृजतक रुपमा 

वग्र् कुर्ै रोकावट र्भएको तर यी दवु ैर्दीमा तटबतध जर्माुणपजछ पार्ीको प्राकृजतक वहाव अवरुद्ध भइ ुगौर 
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सदरमकुाम र छेउछाउमा डुवार् हुर्े र अवजै्ञाजर्क सजुलस गटे र भारतद्वारा जसमा छेउमा जर्जमुत तटबतधको कारण 

पार्ीको प्राकृजतक वहाव थप रोजकएकोले सदरमकुाम लगायतका छेउछाउका के्षत्र िलमग्र् भइ ुअत्यजधक डुवार् 

भइ ुिर्िीवर् र्ै प्रभाजवत हुर्े गरेको छ ।  

प्रमुि जिल्ला अजर्कारी तिा सम्बजन्र्त जनकार्वाट बाढीवाट क्षजत भएका तटबन्र्हरुको जनरीक्षण 

 

 

 

 

 

 

 

 

७. बेरुिु : आ.व. २०७५/०७६ सम्म  रहकेो बेरुि ुर्र्छ् यौट भइसुकेको ।  

 

 

८. जनशुल्क थवाथ्र् जशजवर सचंालन : 

 श्री र्ं. २८ बाजहर्ी अड्डाको सहकायुमा र्ेपाल औषधी उत्पादक संघ, सामाजिक जवकास मतत्रालय प्रदशेर्ं. २, 

श्री सैजर्क अस्पताल पोिरा, एव ंर्ं. २८ जर्.ए. गलु्मको सहयोग तथा इतर बक्स गण रौतहटको संयोििवमा १ जदर्े 

िर्रल OPD तथा डेतटल जर्:शलु्क स्वास््य जशजवर रािपरु र्गरपाजलका वडा र्ं. ९ बैररयामा संिालर् गररएको । उि 

जशजवरमा मजहला ११०, परुुष १०१ र वालवाजलका ३२ िर्ा गरी २४३ लाभांजवत भएका जथए । 
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९.  जसतलहर बाट बच्ने उपार् तिा बाल र्ौन दुरुपर्ोग सम्बन्र्ी कार्ाक्रम :   

 जमजत २०७७/०८/२३ गते जदउाँसोअ.ं११:०० बिकेो समयमा जिल्ला 

रौतहट माधवर्ारायण  र्गरपाजलका  वडा र्ं. ०६ जस्थत माधोपरु 

बिारमा" सामदुाजयक प्रहरी साझदेारी" अततगतु ऐ. वडाको वडा 

अध्यक्ष राजिब कुमार यादवको सहभागीतामास्थाजर्य भर-

भलादमी,बजुद्वजिवी समािसेवी लगाएतका माजर्सहरु अ.ं २५/३० 

िर्ाको उपजस्थजतमा जसतलहर बाट बच्र्े उपाय तथा बाल यौर् 

दरुुपयोग सम्बतधी जबषयमा केजतरत भई िर्िेतर्ा मलुक कायुिम गरी, 

उि कायुिममा यस कायाुलय मातहत प्रहरी िौकी माधोपरु रौतहटका ईतिाि ुप्र.स.जर्. गौरी शकंर प्रसाद यादवले 

कायुिम संिालर् गरी ऐ. १२:३० बिकेो समयमा समापर् गररएको  । 

 

१०. अनुगम जनररक्षण : 

 जिल्ला अर्गुमर् तथा मलू्यांकर् सजमजतद्वारा गौर र्गरपाजलका, कृजष ज्ञार् केतर, भटेेर्री अस्पताल तथा पश ुसेवा 

केतर, इलाका प्रशासर् कायाुलय िर्रजर्गाहपरु, इलाका प्रशासर् कायाुलय गरुडा, मालपोत कायाुलय गरुडा, र्ापी 

कायाुलय गरुडा, ितरपरु र्गरपाजलका, गरुडा र्गरपाजलका, इलाका प्रहरी कायाुलय गरुडा, कारागार कायाुलय 

रौतहटका साथै जवजभतर् प्रहरी िौकीहरुको अर्गुमर् जर्ररक्षण गररएको । कायाुलय सरसर्ाइ,ु उिरुी पेटी, र्ागररक 

वडापत्र र्रहकेो कायाुलयहरुमा राख्र् साथै समय समयमा साविुजर्क सरु्वुाइ ुगर्ु जर्दशेर् जदइएको ।  

 

११.  जिल्ला जथित संचालनमा रहेको राजरिर् गौरवको आर्ोिनाहरुको अनुगमन जनरीक्षण 

प्रमिु जिल्ला अजधकारी, स्थार्ीय र्ागररक, उपभोिा सजमजत, जर्माुण व्यवसायी, िर्प्रजतजर्जध, आयोिर्ा प्रमिु तथा 

सरुक्षा जर्कायका टोलीद्वारा जिल्लामा संिालर्मा रहकेो जवजभतर् जवकास आयोिर्ाहरुको अर्गुमर् जर्रीक्षण । 
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१२. सरकारी सवारी सार्न सावािजनक जवदामा चलाउन कडार्ा : 

 जिल्ला जस्थत सरकारी तथा अधुसरकारी जर्कायले सवारी साधर् साविुजर्क जवदाको जदर् िलाउदा कायाुलयको 

कामकाि सजहतको पत्र अजर्वायु जिल्ला प्रशासर् कायाुलयमा पेश गरी अर्मुजत जलएर मात्र िलाउर् पाउर्े व्यवस्था 

कायाुतवयर् भइरहकेो छ । यसबाट सरकारी तथा अधुसरकारी कायाुलयका सवारी साधर् दरुुपयोग हुर्े अवस्था रोजकएको 

छ भर्े अको तरु् साविुजर्क जर्कायको कायाुलय सतिालर् ििु घटेको छ । 

 

१३. आगलगी पररवारलार्ा राहत जवतरण :  

 आगलगीबाट जपजडत घरपररवारहरुलाइ ुसमय समयमा राहत उपलब्ध गराउर्े गररएको साथै रेडिस सोसाइटीबाट 

पजर् िाद्यार् र अस्थायी बसोबासको लाजग जत्रपालहरु उपलब्ध गराउर्े गररएको ।   

 

२०७७ श्रावण १ देजि पौष मसान्तसम्म गररएको राहत जवतरणको जववरण : 

l;+ 

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

1 2077.04.10 z]v Ogtofh s^xl/of 2 8000.00   

2 2077.04.07 k/LIf)f &fs'/ nf]xf/ uf}/ 2 8000.00   

3 2077.04.12 z]v g;Ld cVt/ k/f]xf 9 8000.00   

4 2077.04.12 a|xdb]j kf;jfg u?*f 2 6000.00   

5 2077.04.12 kgjf b]jL u?*f 2 6000.00   

6 2077.04.12 /fh s'df/L b]jL u?*f 2 6000.00   

7 2077.04.13 g]hfd'lbg c+;f/L b]jfxL uf]gfxL 1 8000.00   

8 2077.04.13 g]s dxdb c+;f/L b]jfxL uf]gfxL 1 8000.00   

9 2077.04.13 hflndg ldof c+;f/L b]jfxL uf]gfxL 1 8000.00   

10 2077.04.13 xlndg ldof c+;f/L b]jfxL uf]gfxL 1 8000.00   

11 2077.04.14 a}wgfy ;fx od'gfdfO 4 8000.00   

12 2077.04.14 g}d'lbg c+;f/L b]jfxL uf]gfxL 1 8000.00   

13 2077.04.14 ho uf]ljGb bf; k/f]xf 6 7000.00   

14 2077.04.14 l/gf b]jL b'uf{eujtL 5 8000.00   

15 2077.04.14 a|xDb]j /fpt s'dfL{ k/f]xf 6 8000.00   

16 2077.04.14 rGb]Zj/ /fo ofbj Ozgfy 1 8000.00   

17 2077.04.14 >Lrg k ]̂n df}nfk'/ 5 8000.00   

18 2077.04.29 a}gfy dx/f kmt'jf ljhok'/ 1 8000.00   

19 2077.04.29 r'NxfO dx/f dfwjgf/fo0f 4 8000.00   

20 2077.04.29 cdg s'df/ l;+x uf}/ 7 10000.00   

21 2077.04.29 x/]Gb| d'lvof u(LdfO{ 7 8000.00   

22 2077.04.29 kmf}bL ;fx dfwjgf/fo0f 5 10000.00   

23 2077.04.29 xl/gf/fo0f ;fx b'uf{eujtL 5 8000.00   

24 2077.04.29 ;+ho k|;fb ofbj af}wLdfO{ 2 8000.00   
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25 2077.05.08 %ljnfn /fo ofbj u(LdfO{ 6 7000.00   

26 2077.05.25 t]h g/fo)f dxtf] kmt'jf ljhok'/ 6 8000.00   

27 2077.05.28 s}nfz /fpt /fhb]jL 9 8000.00   

28 2077.06.06 /fdfsfGt ;fx /fhk'/ 4 8000.00   

29 2077.06..11 Zofdafa' /fo k/f]xf 4 5000.00   

30 2077.06.11 z]v dltd /fhk'/ 4 5000.00   

31 2077.06.12 pld{nf b]jL u?*f 2 3000.00   

32 2077.06.12 c?)f /fpt /fhb]jL 4 3000.00   

33 2077.06.12 ;'vn /fo ofbj k/f]xf 4 3000.00   

34 2077.06.15 dfxflj/ ;fx od'gfdfO 2 3000.00   

35 2077.06.18 /fd k|tfk /fo ofbj u?*f 7 3000.00   

36 2077.06.18 z]v jfh'n xs /fhk'/ 4 3000.00   

37 2077.06.18 /lxd c+;f/L k/f]xf 3 2500.00   

38 2077.06.20 hut gf/fo)f /fpt u?*f 5 3000.00   

39 2077.06.20 Ogb' b]jL uf}/ 4 3000.00   

40 2077.06.20 ;f]gjf b]jL u?*f 9 3000.00   

41 2077.06.20 z]v slj/ od'gfdfO 3 2500.00   

42 2077.06.22 d'lgkm xhfd u?*f 8 3000.00   

43 2077.06.25 ;'vf*L ld>f b'uf{eujtL 5 5000.00   

44 2077.07.12 eluof b]jL af}wLdfO{ 7 5000.00   

45 2077.07.13 /fwf ;xgL b'uf{eujtL 5 5000.00   

46 2077.07.25 ljGbfnfn ;xgL od'gfdfO 5 4000.00   

47 2077.07.26 gGbnfn dxtf] k/f]xf 3 3000.00   

48 2077.07.26 /fd k|j]z k+l*t k/f]xf 3 4000.00   

49 2077.07.23 kmf?s vf+ k}&fg /fhk'/ 3 4000.00   

50 2077.08.08 lj/]Gb| xh/f uf}/ 7 5000.00   

51 2077.08.10 ljgf]b ;fx u(LdfO{ 6 4000.00   

52 2077.08.10 ;'/h s'df/ ofbj u(LdfO{ 6 4000.00   

53 2077.08.18 hog/fo)f u'Ktf af}wLdfO{ 4 2000.00   

54 2077.08.18 ;f]gfnfn k|;fb af}wLdfO{ 4 2000.00   

55 2077.08.18 df]xg k|;fb ho;jfn af}wLdfO{ 4 2000.00   

56 2077.08.18 km/dfg c+;f/L  af}wLdfO{ 4 2000.00   

57 2077.08.18 /fd ;]js ofbj uf}/ 6 9000.00   

58 2077.09.07 hf]luGb /fpt s'ld{ /fhb]jL 4 3000.00   

59 2077.09.07 x/]Gb k;fb ofbj /fhb]jL 7 4000.00   

60 2077.09.07 e}/j rf}w/L rk'/ 1 5000.00   

61 2077.09.07 $fl/sf rf}w/L rk'/ 1 3000.00   

62 2077.09.07 ;'/]z ;fx sfg'  od'gfdfO 1 4000.00   

63 2077.09.07 cgjf?n xs /fhk'/ 1 4000.00   

64 2077.09.08 cfgGbL b]jL b]jfxL uf]gfxL  4000.00   
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65 2077.09.26 /fd ;]js k|=s'zjfxf b]jfxL uf]gfxL  4000.00   

66 2077.09.27 xl/nfn dxtf] g'lgof af}wLdfO{ 2 7000.00   

 

१४. जसमा थतम्भ जनररक्षण : 

 र्ेपाल-भारतसंग िोजडएको जसमामा दशगिाको अर्गुमर् तथा भारतीय पक्षका पदाजधकारीहरुसंग छलर्ल गरी 

उि कायु रोजकएको । 

 

 

 

 

 

 

 

 

१५. कोरोना भार्रस (कोजभड-19)  

कोभिड-19 रोकथाम तथा भियन्त्रण काययका लाभि हालसम्म िठित संचारिाहरु 

१. जिल्ला सरुक्षा सभमभत 

२. जिल्ला विपद् व्यिस्थापि सभमभत 

३. जिल्ला कमाण्ड पोष्ट 

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

५. Patient Receiving Team (PRT) 

६. Rapid Response Team (RRT) - कोभिड-19 को सम्बन्त्धमा िररिे र ििुयपिे सम्पूणय िभतविभधको 
समन्त्िय संयोिि िरी तत्काल जिल्ला कमाण्ड पोष्टमा सझुाि सवहत प्रभतिेदि ििे िौर ि.पा.को स्िास््य 
संयोिकको संयोिकत्िमा ७ (सात) सदस्यीय RRT ििि िररएको । 

७. Joint Operation Coordinating Center (JOCC) - कोरोिा िाइरस विरुद्धका वियाकलापहरुको सूचिा 
आदाि प्रदाि ििय, समन्त्िय एिं संचालि िियको लाभि JOCC स्थापिा िररएको ।  

कोभिड-19 रोकथाम तथा भियन्त्रण काययका लाभि जिल्लामा ििीत संरचिाहरुिाट हालसम्म िएको प्रमखु काम 
कारिाहीहरुको वििरण तथा उत्तम अभ्यास 

भस.िं. हालसम्मको िएको प्रमखु काम 
कारिाही 

उत्तम अभ्यास कैवियत 

१  िेपाल सरकारले भमभत २०७६/१२/११ 
ितेदेजख लाि ु हिुेिरी िारी िरेको 

 कोभिड-19को शंकास्पद 
ब्यक्तीहरुलाइय परामशय सेिा उपलब्ध 
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Lockdown सम्बन्त्धी आदेशको कडाइका 
साथ कायायन्त्ियि ििे िराइएको । 

 २०७६/१२/०९ ितेिाट यस जिल्लािाट 
चल्िे लामो दरुीको यातायातका साधिहरु 
बन्त्द िररएको । 

 रौतहट जिल्ला भिरका िौर िन्त्सार िाका 
बाहेक अन्त्य िाकामा अत्यािश्यक कायय र 
प्रयोििका लाभि बाहेक भसमापार आित 
िाितमा रोक लिाइएको  

 Help Desk को स्थापिा िरी िारतिाट िेपाल 
तिय  प्रिेश ििे ८ िटा िाकाहरुिाट हिु े
आिात िाित ििे ब्यजक्तहरुको तापिम भलइय 
संिमणको आशंका िएको व्यजक्तहरुलाइय 
क्िारेन्त्टाइिमा राख् िे व्यिस्था िररएको । 

 यस जिल्लाको विभिन्न स्थािीय तहहरुमा 
९३२ बेडको क्िारेन्त्टाइि स्थल र ४० 
बेडको Isolation ब्यिस्थापि िररएको साथै 
सोको सरुक्षाको लाभि िेपाली सेिाको श्री 
इन्त्रबक्स िणलाइय जिम्मेिारी ठदइएको । 

 कोभिड-19 िाट बच्िको लाभि 
सियसाधारणहरुमा विभिन्न स्थािीय तह, 

संघसंस्थाहरुको समन्त्िय तथा सहयोिमा 
सचेतिामलुक िािकारी प्रचार प्रसार िररएको 
। 

 यस जिल्लाको विभिन्न स्थािहरुमा लाग्ि े
साप्ताहीक प्रकृभतका हाट बिारहरु अको 
ब्यिस्थापि ििएसम्मको लाभि संचालिमा 
रोक लिाइयएको । 

 कोरोिा िाइरसको संिमणका शंकास्पद 
ब्यजक्तहरुलाइय क्िारेन्त्टाइि, आइसोलेसि िा 
अस्पतालमा लैिािको लाभि जिल्ला भिर 
उपलब्ध िएका सम्पूणय एम्बलेुन्त्सहरुलाइय 
१/१ हप्ताको आलो पालो भमलाइय पररचालि 
िररएको ।   

 क्िारेन्त्टाइिमा रहेको ब्यजक्तहरुको 
क्िारेन्त्टाइिमा प्रिेश िरेको भमभतले २ हप्ता 
परुा िएपभि RDT तथा PCR विभधिाट 
कोभिड19 संिमण रहे िरहेको Test िरी 

िराउिे उद्देश्यको लाभि यस 
जिल्लाको िौर, िरुडा र चन्त्रपरु 
अस्पतालमा Hotline को ब्यिस्था 
िररएको । 

 सडक बिारमा सियसाधरणको 
भिडिाड कम ििय यस जिल्लाको 
सदरमकुाम िौर ििरपाभलका र 
चन्त्रपरु ििरपाभलकामा  वकरािा 
पसलबाट उपलब्ध हिुे खाद्यन्त् ि तथा 
उपिोग्य सामग्री, खािा पकाउि े
ग्यास र तरकारी िलिुलको 
Home Delivery को ब्यिस्था 
उद्योि बाजणज्य संघको संयोििमा 
िररएको ।  

 Lockdown को अिभधमा जिल्ला 
सदरमकुाम िौर ि.पा.को वििन्न 
चोकमा कोभिड-19 सम्बजन्त्ध थप 
चेतिा अभििृवद्ध ििय संिसंिै 
पिुयताििी िराउि िेपाली सेिा, 
िेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी िल 
िेपालबाट भित संभित सवहतको 
सचेतिामलुक काययिम िररएको । 

 रौतहटको चन्त्रपरु क्िारेन्त्टाइिमा 
रहेको एक ब्यजक्तको ििकपरु 
ल्याििाट Corona Negative Test 

आए पश् चात २०७७।०१।०६ 
िते िोभडएकोमा कािमाडौंको 
शिुराि सरुिा रोि अस्पतालको 
ल्याबिाट Positive Test Report  
आएको र भिि विित १० ठदि देजख 
घर पररिारमा बसेको िने्न बजुझि 
आएकोले भििको घर पररिार तथा 
समदुायमा समेत संिमण हिु सक्ि े
सम्िाििा देजखएको, त्यस्तै देिाही 
िोिाहीको क्िारेन्त्टाइिमा राजखएको 
एक ब्यजक्तमा समेत कोरोिा 
Positive Result आएको र भिि 
समेत क्िारेन्त्टाइि िाि ु पवहले 
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सोको िभतिा Negative िएको ब्यजक्तहरुलाइय 
पररिार सदस्यको रोहिरमा अझै १ हप्ता 
Home Quarantine मा रहिे शतयमा घर 
विताय पिाउि ेिररएको ।  

 शंकास्पद ब्यजक्तको Test को िभतिा 
Positive आएमा विरामीलाइय Patient 

Receiving Team को सहयोिमा 
अस्पतालसम्म परु् याउिे ब्यिस्था िररएको ।र 
भििको पररिारहरुलाइय तरुुन्त्त क्िारेन्त्टाइिमा 
राखी Test ििे ब्यिस्था भमलाइएको । 

 जिल्ला विपद् व्यिस्था सभमभतिाट खररद 
िएको तथा विभिन्न संघ संस्थाहरुिाट प्राप्त 
PPE (Personal Protection Equipment) 

लिायत सामग्रीहरु क्िारेन्त्टाइिमा खवटि े
स्िास््यकमी, सरुक्षाकमी, सरकारी तथा िैर 
सरकारी स्िास््य संस्था, स्थािीय तह र 
शंकास्पद विरामी ओसार पसार ििे 
एम्बलेुन्त्सलाइय उपलब्ध ििे िराइएको । 

 शंकास्पद विरामी ओसार पसार ििे 
एम्बलेुन्त्समा Driver Cabin िा भबरामी राख्न े
स्थाि भबच पावटयशि िरी Covid-19 Friendly 

Ambulance को ब्यिस्था िररएको । 

 भबदेशिाट आएका तथा क्िारेन्त्टाइिमा 
िबसेका ब्यजक्तहरुको Tracking िरी 
किारेन्त्टाइिमा राख्न े कायय JOCC ले ििे 
िरेको । 

 जिल्ला जस्थत सम्पूणय भिजि अस्पतालका प्रमखु 
तथा प्रभतभिभध जचवकत्सकहरुसंि कोभिड-19 
जिल्ला कमाण्ड पोष्टबाट कोभिड-19 को 
रोकथाम उपचारसंि सम्बजन्त्धत विभिन्न 
िभतविभध सम्बन्त्धमा िलिल तथा 
अन्त्तरविया िररएको ।   

 जिल्लामा रहेका मजन्त्दर, मजस्िद, िमु्बा, भबहार 
तथा चचय लिायतका अन्त्य धाभमयक स्थलहरुमा 
आिाभसय रुपमा कोही ब्यजक्त रहे/िरहेको 
भििहरुको समदुायका मान्त्िेहरुसंि सम्पकय  
रहे/िरहेका सम्बन्त्धमा िेपाल प्रहरीको 

घरपररिार एिं ससरुालीमा केही ठदि 
विताएको िने्न सूचिा प्राप्त िएकोले 
भििहरुको पररिार एिं समदुायलाइय 
Mass Screening ििुयपिे अिस्था 
रहेको हुुँदा उक्त प्रयोििका लाभि 
पररिार एिं समदुायलाइय अलि िरेर 
राख् ि उक्त इलाकाहरुलाइय Mass 

Screening िरी त्यसको Report 

िआउञ् िेलसम्मका लाभि उक्त 
इलाकाका ब्यजक्तहरु िावहर िाि 
िपाउिे र उक्त इलाकामा िावहरका 
ब्यजक्तहरु िाि िपाउिे िरी सील 
िररएको ।  

 देिाही िोिाही ि.पा. िडा िं. १, 

करुभिया अन्त्तियत रहेको मजस्िदमा 
लकुीभिपी बसेको ९ ििा 
पावकस्तािी िािररकहरुलाइय तहाुँ 
ििरपाभलका अन्त्तियत रहेको 
क्िारेन्त्टाइिमा ल्याइय राजखएको । 

 सम्बजन्त्धत इलाकाका सरुक्षा भिकाय 
भिरै एम्बलेुन्त्स राख् ि ेतथा चालकको 
खािा/खािाको व्यिस्थापि िररएको 
। 

 जिल्लाको भसमािाट हिु सक्ि े
संिावित आित िाित र घसुपैिलाइय 
पूणय रुपमा भियन्त्रण ििय मौिदुा 
ििशजक्तिाट थप प्रिािकारी बिाउि 
सरुक्षाकमी सशक्त रुपमा पररचालि 
िियका लाभि िेपाल प्रहरी तथा 
सशस्त्र प्रहरी िल िेपालबाट संयकु्त 
सीमा सरुक्षा योििा, २०७७ तयार 
िरी कायायन्त्ियिमा ल्याइएको ।   
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सहयोिमा स्थलित रुपमा बझुी तरुुन्त्त 
वििरण संकलि कायय ििे िररएको । 

 कोरोिा िाइरस शंकास्पद ब्यजक्तहरुको 
Throat Swab Collection बथु  यस 
जिल्लाको िौर, चन्त्रपरु, कटहररया र िरुडा 
ि.पा.मा स्थापिा िररएको ।   

 िेपालिाट िारत तिय  लकुीिीपी िािे िारतीय 
िािररकहरुलाइय भियन्त्रणमा भलइय भियन्त्रणमा 
भलएको िाउुँको िजिकमा रहेको 
क्िारेन्त्टाइिमा राख् िे र िारतिाट िेपाल तिय  
सरुक्षाकमीलाइय झकु्याइय लकुी भिपी प्रिेश ििे 
िो कोही ब्यजक्तहरुलाइय भियन्त्रणमा भलइय 
िारत तिय िै क्िारेन्त्टाइिमा राख् िे िरी 
िारतीय सरुक्षाकमीलाइय बझुाउिे िररएको ।  

 िौर िन्त्सार िाका िएर अत्यािश्यक उपिोग्य 
सामग्री बोकी प्रिेश ििे िरेको िारतीय 
मालिाहक सिारी साधिका चालक एिं 
िाडीको स्टािको Screening ििे तथा अभत 
आिश्यक औषधी ल्याउि ु परेको अिस्थामा 
उक्त औषधीको Screening िरेर मार 
सम्बजन्त्धतलाइय ठदिे कायय िियको लाभि िन्त्सार 
िाकामा िौर ि.पा.को समन्त्ियमा १ ििा 
स्िास््यकमी सवहतको Help Desk स्थापिा 
िररएको ।   

 Lockdown को बेलामा कालोबिारी हिु 
िठदि समय समयमा बिार अििुमि ििे  
िररएको । 

 िहृ मन्त्रालयबाट विभिन्न भमभतमा प्राप्त भिदेशि 
अिसुार सिारी साधिलाइय अत्यािश्यक 
कामको लाभि मार सिारी पासको ब्यिस्थापि 
िररएको । 

 िररब, भबपन्त् ि घरपररिारलाइय Lockdown को 
अिभधमा िेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड 
बमोजिम राहत सामग्री वितरण ििय सबै 
पाभलकाहरुलाइय भिदेशि ठदइएको र सो 
बमोजिम कायायन्त्ियि िएको । 
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जमजत २०७७/०९/२९ गतेसम्म को कोरोना भार्रस (कोजभड-१९) सम्बजन्र् जववरण  

चेकिाुँच 
िरेको 
संख्या 

क्िारेजन्त्टि 
बेड संख्या 

हाल क्िारेजन्त्टि 
बसेको सामान्त्य 
ब्यजक्त 

िम्मा 
संख्या 

क्िारेजन्त्टि 
बसेको 
भबरामी 
संख्या 

हालसम्म 
क्िारेजन्त्टि 
बाट विताय 
िरेको संख्या 

क्िारेजन्त्टिमा 
बसेका 
ब्यजक्तहरुको 
खािपािको 
ब्यिस्था 

Isolat
ion 
bed 

Isolation मा 
बसेको संख्या 

Isolatio

n बाट 
विताय 
िएको 
संख्या 

स्िाब 
संकलि 
िररएको 
ब्यजक्तको 
संख्या 

स्िाब पररक्षण 
िररएको 
ब्यजक्तको 
संख्या 

RDT 

परीक्षण 
िररएको 
संख्या 

मतृक 
संख्या 

कै 

म प ु म प ु

64041 100 0 0 0 - 12399 स्थािीय तह र 
जिल्ला विपद् 
व्यिस्थापि 
सभमभत, 
रौतहट 

४७० 0 0 2047 23155 21094 

(negative ) 

ररपोटय  

1159 
(Negetive, 

11 ििाको 
Positive  

देजखएको) 

१४  

2061 

(Positive ) 

ररपोटय 
0 ििाको 
ररपोटय आउि 
बाुँकी 
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१६. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्मा कार्ारत कमाचारीहरुको जववरण 

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

१ इतरदवे यादव प्रमिु जिल्ला अजधकारी जसरहा ९८५५०३७७७७ 

२ मकेुश कुमार िौरजसया प्रशासकीय अजधकृत सलाुही ९८५४०३८५४१ 

३ शजश मोहर् दास प्रशासकीय अजधकृत सलाुही ९८५५०४५५२८ 

४ राम कुमार जतमल्सेर्ा प्रशासकीय अजधकृत लजलतपरु ९८४१५६९८४१ 

५ रामर्रेश साह र्ायब सबु्बा रािदवेी -६, रौतहट ९८४१९७९४६० 

६ शम्भ ुप्रसाद यादव र्ायब सबु्बा रौतहट ९८५५०४४८२२ 

७ जदजलप प्रसाद ढुंगार्ा र्ायब सबु्बा बजदबुास, महोत्तरी ९८५४०२७२९९ 

८ छोटेलाल साह र्ायब सबु्बा ईशर्ाथ र्गरपाजलका ९८४५८९३२९१ 

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

१० संिय कुमार झा लेिापाल गौर -७, रौतहट ९८५५०४४५७२ 

११ जवर्य कुमार मजल्लक कम््यटुर अपरेटर जसम्रौर्गढ -६, बारा ९८४५१२२३६३ 

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

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

१४ सजमर जसलवाल िररदार मधवुर्, पसाु ९८६५१९१३५४ 

१५ अजर्ल कुमार मण्डल िररदार धर्षुा ९८४५५०३३७२ 

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

१७ उमेश प्रसाद िररदार जदपही, रौतहट ९८०४२०२७३६ 

१८ धमदुवे 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 कायाुलय सहयोगी डुमररया म. , रौतहट ९८४५१६२६५५ 

२२ रामसागर केशरी कायाुलय सहयोगी गौर, रौतहट ९८४५०४०५६४ 

२३ र्ागतेर झा कायाुलय सहयोगी रािदवेी र्.पा. -९ ९८४५१३३५६३ 

२४ बब्ल ुकुमार साह कायाुलय सहयोगी गौर, रौतहट ९८०९२०८१९९ 

२५ हरेतर प्रसाद जसंह कायाुलय सहयोगी बलरा, सलाुही ९८४५५७९६८४ 

२६ इतर िगं राइ ु कायाुलय सहयोगी रौतहट ९८४५४१४९६८ 

 

 

१७. र्स जिल्ला अन्तगात रहेका र्लाका प्रशासन कार्ाालर्मा कार्ारत कमाचारीहरुको जववरण  

 चन्रजनगाहपुर र्ालाका प्रशासन कार्ाालर् 

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

१ डोरेतर जर्रौला उपसजिव  ९८५५०४१६१४ 

२ हमेराि रु्याल शािा अजधकृत लालबतदी, सलाुही ९८५१२३९९८० 

३ िड्क प्रसाद काफ्ले र्ा.स.ु लालबतदी, सलाुही ९८४४०४२४५२ 
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४ अजर्ल जि.सी. र्ा.स.ु  ९८५५०४१४१८ 

५ सिुाता सापकोटा ले.पा.  ९८५५०४१३५१ 

६ पतिातर् िौ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.सं. नाम,िर पद थिार्ी ठेगाना सम्पका  नं.  

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

२ उपेतर साह र्ा.स.ु रौतहट ९८५५०३६१२२ 

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

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

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

 

 

१८.  हालसम्म कार्ारत प्रमुि जिल्ला अजर्कारीहरुको जववरण 

 

जस र् र्ाम थर 
कायुरत अवजध र्ोटो 

दजेि 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 िजतरकार्तद िरेल २०२८-७-३० २०३२ साल ,, 

५ भवुर्मार् कायस्थ २०३३ साल २०३४ साल ,, 

६ बरीर्ाथ शमाु पौडेल २०३४ साल २०३५ साल ,, 

७ सशुील कातत झा २०३५ साल  २०३७ साल ,, 

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

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

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

११ कृरण प्रसाद शमाु 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 भट्टराइ ु २०४८-८-८ २०४९-९-३ ,, 

१५ रामबहादरु िड्का २०४९-९-८ २०५१-१-१० ,, 
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जस र् र्ाम थर 
कायुरत अवजध र्ोटो 

दजेि सम्म 

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

१७ जटकाराम अयाुल उपाध्याय २०५१-११-५ २०५२-२-४ ,, 

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

१९ जटकाराम अयाुल उपाध्याय २०५३-६-१४ २०५३-११-६ ,, 

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

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

२२ वामर् प्रसाद तयौपार् े 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 जसंह ित्री २०५६-३-२९ २०५६-६-२४ ,, 

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

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

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

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

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

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

३३ ध्रवु प्रसाद शमाु 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 दगुाु प्रसाद भण्डारी २०६३-१२-११ २०६४-१२-३० ,, 

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

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

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

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

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

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

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

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

४५ िीवर् प्रसाद वली २०६९-११-३ २०६९-१२-२ 
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जस र् र्ाम थर 
कायुरत अवजध र्ोटो 

दजेि सम्म 

४६ जदल बहादरु जघजमरे 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 गोजवतद प्रसाद ररिाल २०७५-१-२० २०७५-८-१६ 

 

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

 

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

 

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

 

४१ श्री इतरदवे यादव २०७७-०४-२८ हालसम्म 

 

 



28 

 

१९. जिल्ला जथित कार्ाालर् र कार्ाालर्हरुको सम्पका  नम्बर 

भस.िं. कायायलयको िाम कायायलय प्रमखुको िाम पद टेभलिोि िं. मोबाइल िं. कैवियत 

1 जिल्ला प्रशासि कायायलय रौतहट श्री इन्त्रदेि यादि प्र.जि.अ. 055-520033 9855037777   

2 जिल्ला प्रहरी कायायलय रौतहट श्री  जशद्धी वििम शाह प्र.उ. 055-520177 9855035555   

3 सशस्त्र प्रहरी िल िेपाल रौतहट श्री सूयय बहादरु सेिओली स.प्र.उ.   9851272109   

4 इन्त्र बक्स िण रौतहट श्री  सामान्त्त ध्िि खाण प्रमखु सेिािी 055-520930 9852671338   

5 

राविय अिसुन्त्धाि जिल्ला 
कायायलय रौतहट 

श्री मकुुन्त्द बहादरु 
खड्का उप अि.ुभि. 055-520077 9851092704   

6 

इलाका प्रशासि कायायलय 
चन्त्रभििाहपरु, रौतहट श्री  डोरेन्त्र भिरौला उप सजचि 055-540236 9855041614   

7 

इलाका प्रशासि कायायलय 
िरुडा, रौतहट श्री रामस्िाथय राय यादि का.प्र. 055-565424 9855042126   

8 कारािार कायायलय रौतहट श्री शम्ि ुप्रसाद यादि का.प्र. 055-520127 9855013777   

9 जिल्ला ट्राविक कायायलय रौतहट श्री  शैलेन्त्र न्त्यौपािे का.प्र.   9855041301   

10 रौतहट जिल्ला अदालत श्री बसन्त्त राि पौडेल मा.न्त्यायाधीश 055-520101 9841611877   

11 

जिल्ला सरकारी िवकल कायायलय 
रौतहट श्री षिुाष कुमार िट्टराइय जि.न्त्यायाभधिक्ता 055-520114 9855043114   

12 

जशक्षा विकास तथा समन्त्िय 
इकाइय रौतहट श्री  राम वििय भसंह जि.जश.अ. 055-520120 9855040948   

13 

िमूी व्यिस्था मालपोत कायायलय 
िौर रौतहट मो. इिहारुल हक का.प्र. 055-520124 9855025054   

14 

मालपोत कायायलय चन्त्रपरु 
रौतहट श्री  का.प्र.   9855041416   

15 मालपोत कायायलय िरुडा, रौतहट श्री  प्रमेचन्त्र झा का.प्र.   9855044334   

16 

मालपोत कायायलय मौलापरु, 

रौतहट श्री  बबिुन्त्दि साह का.प्र.   9855040914   

17 िापी कायायलय िौर, रौतहट श्री  रामचन्त्र पंभडत का.प्र.   9855040669   

18 िापी कायायलय चन्त्रपरु, रौतहट श्री संिय साह का.प्र.   9855044092   

19 िापी कायायलय िरुडा, रौतहट श्री  रािेन्त्र चौधरी का.प्र.   9845100128   

20 िापी कायायलय मौलापरु, रौतहट श्री मकेुश कुमार यादि का.प्र.   9855040939   

21 जिल्ला हलुाक कायायलय रौतहट श्री देििाथ यादि का.प्र. 055-520174 9855040984   

22 िौर िन्त्सार कायायलय रौतहट श्री रािि बाब ुकािले का.प्र. 055-520110 9855044220   

23 

कोष तथा लेखा भियन्त्रक 
कायायलय रौतहट श्री  इयश्वरी प्रसाद ढकाल प्र.को.भि. 055-520109 9841684254   

24 

जिल्ला भििायचि कायायलय 
रौतहट श्री िोटे लाल दास जि.भि.अ. 055-520100 9855040295   

25 

जिल्ला समन्त्िय सभमभतको 
कायायलय रौतहट श्री सरेुन्त्र प्रधाि जि.स.अ. 055-520144 9855086111   
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26 

खाद्य प्रविभध तथा िणु भियन्त्रण 
कायायलय रौतहट श्री िित प्रकाश चौधरी का.प्र. 046-520942 9854040405   

27 

प्रधािमन्त्री कृवष आयोििा 
पररयोििा रौतहट श्री राम िलि साह का.प्र.   9855026457   

28 हलुाकी सडक कायायलय रौतहट श्री  रन्त्िीत राय  का.प्र.   9846603718   

29 

बािमती मिषु्मारा झाुँझ भसचाइय 
व्यिस्था कायायलय कमैया 
रौतहट श्री  योिेन्त्र प्रसाद यादि का.प्र.       

30 

पूिायधार विकास कायायलय 
रौतहट श्री वििोद िाकुर का.प्र. 055-520869 9855040155   

31 कृवष ज्ञाि केन्त्र रौतहट श्री  चन्त्दिषुण झा का.प्र. 055-520001 9855024001   

32 

िेटेिरर तथा पश ुअस्पताल विज्ञ 
केन्त्र रौतहट श्री रापविर दास का.प्र. 055-520125 9855041549   

33 

िलस्रोत तथा भसचाइ विकास 
भडभििि कायायलय रौतहट श्री िक्त कुमार लाल का.प्र. 055-520162 9855040262   

34 भडभििि िि कायायलय श्री वििोद भसंह का.प्र. 055-540210 9855041823   

35 

खािेपािी सरसिाइय एकाइ 
कायायलय रौतहट श्री  का.प्र. 055-520103 9855044113   

36 बािमभत भस.आ.सलायही श्री भमर बराल का.प्र.   9851230300   

37 

िभूमित िल भसचाइ विकास 
भडभििि रौतहट श्री महेश पोखरेल का.प्र.   9855046103   

38 

िल उत्पन्न प्रकोप भियन्त्रण 
कायायलय भबरिंि श्री  लक्षमण भसंह का.प्र.   9841831379   

39 

ि ूतथा िलाधार व्यिस्थापि 
का. चन्त्रपरु श्री विवपि कुमार झा का.प्र. 055-540235 9844025523   

40 भडभििि सडक कायायलय चन्त्रपरु श्री दरोिा प्रसाद साह का.प्र.   9855041338   

41 

घरेल ुतथा सािा उद्योि 
कायायलय रौतहट श्री  ियकान्त्त झा का.प्र. 055-520172 9845601187   

42 करदाता सेिा केन्त्र रौतहट श्री रोविि साह का.प्र. 055-521431 9855041072   

43 पश ुक्िारेन्त्टाइि आरैया रौतहट श्री  रामािन्त्द झा का.प्र.   9745011341   

44 

यातायात व्य.सेिा कायायलय 
रौतहट श्री  प्रमोद कुमार साह का.प्र. 055-521005 9843375833   

45 जिल्ला स्िास््य कायायलय रौतहट श्री रन्त्िीत कुमार राय का.प्र. 055-520142 9855040242   

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

47 

जिल्ला आयिेुद औषधालय 
चन्त्रपरु श्री जशिशंकर राय का.प्र.   9855042402   

48 

िेपाल विद्यतु प्राभधकरण िौर 
रौतहट श्री माधि प्रसाद यादि का.प्र. 055-520300 9855044770   

49 

िेपाल विद्यतु प्राभधकरण चन्त्रपरु 
रौतहट श्री मकसदु का.प्र.   9852683644   
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50 िेपाल टेभलकम िौर रौतहट श्री महेश झा का.प्र. 055-520222 9855040045   

51 खािेपािी संस्थाि िौर रौतहट श्री जशिेन्त्र साह का.प्र. 055-520611 9843286969   

52 कृवष सामाग्री संस्थाि रौतहट श्री रवि केशरी का.प्र. 055-540255 9840070350   

53 कृवष विकास बैक िौर रौतहट श्री राम शरण सत्याल का.प्र. 055-520255 9851075015   

54 राविय िाजणज्य बैंक िौर रौतहट श्री भिरि पाण्डे का.प्र. 055-520308 9855025208   

55 िेपाल बैंक भल. िौर रौतहट श्री  विरेन्त्र कुमार झा का.प्र. 055-520155 9855040134   

56 

यूिा तथा सािा  व्यिसायी 
स्िरोििार कोष रौतहट श्री राकेश प्रसाद यादि का.प्र.   9845135891   

57 साल्ट टे्रभडङ्ग क.भल. रौतहट श्री एकलाल यादि का.प्र.   9855040197   

58 

शहरी विकास तथा ििि 
कायायलय रौतहट श्री सरोि कुमार िोइत का.प्र. 051-527870     

59 ििता अिास काययिम रौतहट श्री संजिि साह का.प्र.   9867225641   

60 

बािमती तथा लाल बकैया िदी 
भियन्त्रण कायायलय परिािीपरु श्री  मिोरंिि भसंह का.प्र.   9851200222   
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