
 

 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, रौतहटबाट वाजषाक रुपमा प्रकाजशत 

प्रशासन बुलेजटन २०७८ 

बषा ४, अंक ५, २०७८ (२०७७ श्रावण १ देजि २०७८ अषाढ मसान्त सम्म) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रमुि जिल्ला अजिकारीको अनुरोि 
 

मानव चाहनाको दिगो पदूतिको लादग आदथिक समदृि, सामादिक रुपान्तरण, वातावरणीय दिगोपना र संस्थागत 

क्षमता दवकासका लादग राष्ट्रसंघीय महासभावाट अनमुोदित मागिदचत्र, (समावेशी सामादिक दवकास, समावेशी 

आदथिक दवकास, वातावरणीय दिगोपना, शादन्त सरुक्षा सदहतको सशुासन) िस्ता क्षते्रगत कायि सदहत दिगो शादन्त, 

सशुासन, दवकास र समदृिको लादग एकीकृत र समन्वयात्मक प्रयास अंदगकार गररएको छ । रौतहट दिल्लामा 

शादन्त, सरुक्षा र सवु्यवस्था कायम गनुि, नागररकता तथा राहिानी दवतरण गनुि, स्थानीय प्रशासन सम्बन्धी कायि गनुि, 

दवपि ्व्यवस्थापन सम्बदन्ध कायि गनुि, सशुासन कायम गनुि, सावििादनक शादन्त दवरुद्वका कसरुहरुमा अधिन्यादयक दनकायको रुपमा दनणिय गनुि 

साथै दवकासात्मक कायिहरुमा समन्वय, सहिीकरण गनुि, अन्तरादष्ट्रय दसमा तथा दसमा स्तम्भ अवलोकन दनरीक्षण गनुि दिल्ला प्रशासन 

कायािलय रौतहटका मखु्य मखु्य कायिहरु हुन ्। यस कायािलयबाट सम्पादित सम्पणूि कायिहरुका वारेमा सरोकारवालाहरुलाइ ससुदूचत गराइ प्राप्त 

पषृ्ठपोषण केन्रमा पठाइि केन्र र दिल्ला बीचको पलुको रुपमा कायि गरी नागररक केन्रीत सावििादनक प्रशासन सञ्चालनका लादग २०७७ 

श्रावण १ िदेि २०७८ अषाढ मसान्त सम्मको कायिसम्पािन अवस्था उल्लेि गरी बादषिक बलेुटीन प्रकाशन गररएको छ । आगामी दिनमा 

दिल्ला प्रशासन कायािलयले सम्पािन गरेका गदतदवदधहरुका साथै दिल्लादस्थत सरकारी दनकायहरुबाट भएका असल अभ्यासहरुलाइ समते 

समावेश गररनेछ । सेवाग्राही तथा अन्य सरोकारवाला व्यदि/दनकायबाट प्राप्त सझुावका आधारमा बलेुदटनमा समावेश गनुिपन ेदवषयवस्तहुरु 

समावेश गि ैलदगने व्यहोरा अनरुोध गनि चाहन्छौं । वादषिक कायिसम्पािनको सन्िभिमा सहयोग परु् याउनहुुन े दिल्ला दस्थत रािनीदतक िल, 

िनप्रदतदनदधज्यहूरु, संचारकमी दमत्रहरु, सरुक्षा दनकायका प्रमिु एवं कायािलय प्रमिुज्यहूरु, सहकमी कमिचारी दमत्रहरुनागररक समाि, उद्योगी 

व्यापारी लगायतका दिल्लाका सम्पणूि नागररकहरु एवं मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्य ूर श्रीमान ्सदचवज्यमूा हादििक आभार तथा धन्यवाि 

व्यि गनि चाहन्छु ।

 Email: daorautahat@gmail.com, rautahat.dao@gmail.com, Website: daorautahat.moha.gov.np, Facebook : 

https://www.facebook.com/daorautahat 
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१. रौतहट जिल्लाको पररचर् 

 

क. भौगोजलक अवजथिजत: 

 क्षेत्र   : तराइि 

 अक्षांश   :  २६.०४४’ िदेि २७.१४’ उत्तरसम्म 

 िशेान्तर    :   ८५.१४’ िदेि ८५.३०’ पवूिसम्म 

 दसमाना    : पवूि -   सलािही 

       पदिम -   बारा 

       उत्तर  -   मकवानपरु र दसन्धलुी 

       िदक्षण -   भारत 

 क्षेत्रर्ल    :  ११२६ वगि दक.दम. (१०३७०९ हके्टर)  

 लम्बाई   :-  सरिर ५१.२ दक.मी. 

      ि.  रािनैजतक जवभािन : 

 प्रिशे   :  २ (िइुि) 

 स्थानीय तह   :  १६ नगरपादलका र २ गााँउपादलका   

दस.न. गा.पा./न.पा.हरुको नाम क्षेत्रर्ल (वगि दक दम) िनसंख्या केन्र 

१ गौर नगरपादलका २१.५३ ३४९३७ गौर 

२ गरुडा नगरपादलका ४४.४६ ५०४८१ गरुडा 

३ चन्रपरु नगरपादलका २४९.६ ७२०५९ चन्रदनगाहपरु 

४ गिुरा नगरपादलका १५०.३३ ४६५९२ दसमरा भवानीपरु 

५ बनृ्िावन नगरपादलका ९५.४ ४२७३५ दबश्रामपरु 

६ र्तवुा दवियपरु 

नगरपादलका 

६५.२४ ३६५३३ र्तहुा हषािहा 

७ कटहररया नगरपादलका ४०.६९ ३८४१३ कटहररया 

८ मौलापरु नगरपादलका ३४.७५ २६४३१ पतौरा 

९ बौधीमाइि नगरपादलका ३५.३४ ३६२६५ सरमिुवा 

१० परोहा नगरपादलका ३७.४५ ३७४५३ लौकाहा 

११ रािपरु नगरपादलका ३१.४१ ४२५७४ रािपरु र्रहिवा 

१२ इिशनाथ नगरपादलका ३५.१७ ४१४३५ औरैया 

१३ माधवनारायण नगरपादलका ४८.५५ ३५१७५ माधोपरु 

१४ गढीमाइि नगरपादलका ४८.३७ ४०४१० समनपरु 

१५ िवेाही गोनाही नगरपादलका ३३.९९ ३२१४३ प्रेमपरु गोनाही 

१६ राििवेी नगरपादलका २८.२१ ३१२९२ राििवेी 

१७ यमनुामाइि गाउाँपादलका १६.०७ २३८८४ सरुअठा 

१८ िगुाि भगवती गाउाँपादलका १९.०८ २२५९९ गगंा दपपरा 

 दनवािचन क्षेत्र  :४ प्रदतदनदध सभा ,८ प्रिशे सभा  
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 दिल्ला सिरमकुाम  : गौर  

  िनसंख्या  : ६८६७२२, मध्ये मदहला --३३५६४३ िना, परुुस ३५१०७९ िना 

 

 
 

ग.  िाजमाक/ऐजतहाजसक/पदमागा/ पर्ाटकीर् के्षत्र 

  

४. िातिाती तिा भाषागत अवथिा 

 

 

घ.  िमा (प्रजतशतमा) 

 

 

 

 

 

 

 

 परेुनवा िरवार 

 ननुथर 

 बरहवा ताल 

 हिदमदनया िरवार 

 

 राििवेी मदन्िर 

 दशव नगर महािवे मदन्िर 

 पौराइि ब्रहमस्थान 

 धनसर दसमसार क्षेत्र 

 

दहन्ि:ु ७७ 

मदुस्लम: २० 

बौि : २ 

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

दिल्लामा शादन्त, सरुक्षा र सवु्यवस्था कायम गरी िनताको िीउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गनुि दिल्ला प्रशासन 

कायािलयको मखु्य कायि हो । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले दिल्लाको शादन्त सवु्यवस्थालाई प्रभावकारी 

रुपमा संचालन गनि  तथा दिल्लाको सामान्य प्रशासन संचालन गनि प्रत्येक दिल्लामा एउटा दिल्ला प्रशासन 

कायािलय रहने साथै दिल्ला प्रशासन कायािलयको प्रमिु प्रशासकीय अदधकारीको रुपमा प्रमिु दिल्ला 

अदधकारी रहने  व्यवस्था गरेको छ ।  दिल्लामा शादन्त, सरुक्षा र सवु्यवस्था कायम गने,नागररकता तथा राहिानी 

दवतरण गन,े स्थानीय प्रशासन सम्बदन्ध कायि गन,े दवपि ्व्यवस्थापन गन,े सशुासन कायम गने, सावििादनक शादन्त 

दवरुद्वका कसरुहरुमा अधिन्यादयक दनकायको रुपमा सरुु कावािही र न्यादयक दनणिय गने साथै दवकासात्मक 

कायिहरुमा समन्वय एवं सहिीकरण गने दिल्ला प्रशासन कायािलय रौतहटका मखु्य मखु्य कायिहरु हुन । 

 

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

२.१. शाजन्त सुरक्षा तिा सुव्र्वथिा सम्बजन्ि कार्ा: 

- शादन्त सरुक्षा कायम गने, 

- सामादिक अपराध न्यदूनकरणका लादग समिुायस्तरसम्म सचेतीकरण गने , 

- सरुक्षा दनकायहरुको पररचालन गने, 

- शादन्त सरुक्षा कायम गनि स्थानीय तह, नागररक समाि तथा सरोकारवालाहरुसंग सहकायि गने, 

२.२. थिानीर् प्रशासन सम्वन्िी कार्ा : 

- संघ संस्था िताि, नदवकरण, दवधान संशोधन, शािा िोल्ने अनमुदत तथा दनयमन  गने, 

- हातहदतयार इिाित, नामसारी, नदवकरण र स्वादमत्व हस्तान्तरण  गने, 

- दवष्ट्र्ोटक पिाथि प्रयोगको इिाित, नदवकरण तथा दनयमन गने 

- सावििादनक सम्पदत्तको अदभलेि संरक्षण तथा व्यवस्थापन गने 

- दसमा तथा दसमा स्तम्भ दनररक्षण गने र प्रदतविेन पठाउने 

- नाम, थर वा उमरे आदि प्रमादणत गने 

- नावालकको उमरे प्रमादणत  गने/नावालक पररचयपत्र प्रिान गने 

- िदलत, आदिवासी, िनिादत दसर्ाररस/प्रमादणत गन े

- पत्रपदत्रका िताि गने, 

- छापािाना िताि गन,े 

- भारतीय तथा दब्रदटस लाहुरेहरुको रहलपहल रकम तथा पेन्सन कागि दसर्ाररस 

- पाररवाररक दववरण प्रमादणत गने, 

२.३. राहदानी सम्वन्िी कार्ा: 
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- राहिानी र्ाराम संकलन गने, 

- रुत सेवा अदभलेि प्रमादणत गन,े 

- राहिानी दवतरण गन,े 

- MRP को दववरण संशोधन गनि दसर्ाररश गने 

२.४.नागररकता सम्वन्िी कार्ा: 

- वशंिको आधारमा नागररकताको प्रमाण पत्र दवतरण गने, 

- ववैादहक अगंीकृत नागररकताको प्रमाण पत्र दवतरण गने, 

- नागररकताको प्रमाण पत्रको प्रदतदलदप दवतरण गने, 

- तादत्वक र्रक नपने गरी थर, तथा िन्म दमदत संशोधन गने र SLC/SEE को शदैक्षक योग्यता 

र ना.प्र. प्रमाणपत्रमा उमरे र्रक भएमा ना.प्र.प.को आधारमा शदैक्षक योग्यता प्रमाणपत्र संशोधन 

गनि दनणिय पचाि िडा गरी दसर्ाररश गने । 

२.५.अिा न्र्ाजर्क कार्ा: 

- सावििादनक शादन्त दवरुद्वका कसरुहरुको सरुु कावािही तथा न्यादयक दनणिय गने । 

- दवशेष ऐनमा मदु्वा हनेे अदधकारीको रुपमा प्रमिु दिल्ला अदधकारी तोदकएका कसरुहरुमा सरुु 

कावािही तथा न्यादयक दनणिय गने तथा अनसुन्धान अदधकृत तोक्ने  

२.६.विार अनुगमन/उपभोक्ता जहत सम्बजन्ि कार्ा: 

- िदैनक उपभोग्य वस्त ुतथा सेवाको सहि आपदूति,पहुाँच तथा गणुस्तर सदुनदित गनिका लादग 

बिार अनगुमन तथा दनयमन गने । 

- उपभोिा दहत संरक्षणका लादग सचेतीकरण गने । 

२.७.जवपद् व्र्वथिापन सम्वन्िी कार्ा: 

- दिल्ला दवपि व्यवस्थापन सदमदतको वठैक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गन,े 

- दवपि ्िोदिम न्यदूनकरण तथा  व्यवस्थापनका लादग दवपि ्पवूितयारी तथा प्रदतकायि योिना 

तिुिमा तथा कायािन्वयन गने/ गराउने, 

- मनसनु आपतकालीन कायियोिना तिुिमा तथा कायािन्वयन गने/ गराउने, 

- दवपि ्क्षती दववरण संकलन तथा दवपि ्पीदडतहरुलाई राहत दवतरण गन ेर पनुस्थािपना सम्बन्धी 

कायि गने । 

२.८.अजख्तर्ार दुरुपर्ोग अनुसन्िान सम्वन्िी कार्ा : 

- अदनयदमतता र भ्रष्टाचारका दवषयमा परेका उिरुीहरुको छानदवन/दवस्ततृ अनसुन्धान तथा 

कावािही सम्वन्धी कायि गनि लेदि आए बमोदिम छानवीन गरी प्रदतविेन पठाउने र कारवाही 

गनि लेदि आएमा कारवाही गने । 



5 

 

 

२.९. जवजवि कार्ा: 

- घमु्ती सेवा तथा साविदिनक सुनवुाइि गने, 

- दछमकेी दिल्लासंग समन्वय गनि अन्तर दिल्ला समन्वय बैठक गरी समन्वय गने, 

- दिल्ला िररेट सदमदतको बैठक रािी िररेट दनधािरण गने,  

- िाहरेी िरिास्त प्रहरीले िताि नगरेकोमा सोको िाहरेी दलने,  

- ढुंगा, दगट्टी र बालवुाको िथाभावी उत्िन्न भए/नभएको अनुगमन गने, 

- सावििदनक तथा गठु्ठी िग्गाको चलअचल सम्पती संरक्षण गने, 

- SEE तथा अन्य पररक्षाको संचालन र अनगुमन सम्बन्धी कायि गने, 

- दवकास आयोिनाहरु कायािन्वयनमा समन्वय गने, 

- स्थानीय तहसंग समन्वय गने, 

- िग्गा अदधग्रहण सम्बन्धी कायि गने, 

- सरकारी दनकायबाट  हुने सावििादनक सेवा प्रवाहको अनगुमन गने, 

- कुनै कायािलयको स्पष्ट दिम्मवेारीमा नपरेको अन्य कायि समते गन,े 

ि. शािा 

दिल्ला प्रशासन कायािलयबाट कायिदववरण अनसुारका कायिहरु सम्पािन  गनिका लादग यस कायािलयमा 

दनम्नानसुारका शािाहरुको व्यवस्था गररएको छ । 

           १. स्थानीय प्रशासन शािा  

२. मदु्वा तथा शादन्त सरुक्षा शािा 

३. नागररकता तथा प्रदतदलपी शािा 

४. राहिानी शािा  

५. दिन्सी शािा  

६. िताि शािा 

७. लेिा शािा 

८. रादष्ट्रय पररचयपत्र शािा 

 

३. कमाचारी दरवन्दी  : दरवन्दी - ३३ िना (कार्ारत २५ िना) 

क्र.स.ं पद दरवन्दी सखं्र्ा पदपुजता कैजिर्त 

१ प्रमिु दिल्ला अदधकारी १ १  

२ सहायक प्रमिु दिल्ला अदधकारी १ १  

३ प्रशासदकय अदधकृत ३ २ १ ररि 

३ नायव सवु्वा १० ५ ४ ररि रहकेोमा लोक 

सेवामा मांग गररएको 
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४ लेिापाल १ १  

५ कम््यटुर अपरेटर ३ ३  

६ िररिार ५ ३ २ ररि 

७ हलकुा सवारी चालक २ २  

८ कायािलय सहयोगी ७ ७   

िम्मा ३३ २५  

 

४.  कार्ासम्पादन अवथिा 

क्र.स.ं मुख्र् 

जक्रर्ाकलाप 

जक्रर्ाकलाप २०७८ िेष्ठ 

मसान्तसम्म िम्मा 

असाढ मजहनाको हालसम्मको 

िम्मा 

कैजिर्

त 

१ नागररकता 

दवतरण 

नयााँ नागररकता ९९९० ५०७ १०४९७  
प्रदतदलपी िारी ५१०० ३३६ ५४३६  

२ रादष्ट्रय 

पररचयपत्र 

दववरण िताि ५९४१ ७७३ ६७१४  
दवतरण ० ० ०  

३ 

राहिानी 

दनवेिन िताि २५४८ २८८ २८३६  
राहिानी दवभाग 

दसर्ाररस 
७१२ ३७ ७४९ 

 

राहिानी दवतरण २७१६ २३१ २९४७  
४ 

मदु्दा 

अदघल्लो आ.व.को 

अ.ल्या. मदु्दा 
२४३  २४३ 

 

अदघल्लो आ.व.मा 

र्र्छ् यौट भएको मदु्दा 
१२३ ७३ १९६ 

 

चालु आ.व.मा िताि 

भएको मदु्दा 
१८५ १८ २०३ 

 

चाल ु आ.व.मध्येका 

र्र्छ्यौट भएको मदु्दा 
१४ ७ २१ 

 

कुल र्र्छ्यौट मदु्दा १३७ ८० २१७  
५ 

संस्था िताि 
नयााँ िताि ५६ २ ५८  
नदवकरण ३८४ ६ ३९०  

६ नावालक 

पररचयपत्र 

 
२० ४ २४ 

 

७ अनगुमन/दनरीक्

षण 

 

सावििदनक दनकाय २ १ ३  
बिार ११३ ७० १८३  
सरुक्षा दनकाय ३३ ० ३३  
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क्र.स.ं मुख्र् 

जक्रर्ाकलाप 

जक्रर्ाकलाप २०७८ िेष्ठ 

मसान्तसम्म िम्मा 

असाढ मजहनाको हालसम्मको 

िम्मा 

कैजिर्

त 

दवकास आयोिना ११ २ १३  
८ 

बैठक 

 

दिल्ला सरुक्षा सदमदत ४० ७ ४७  
दिल्ला दवपि ्

व्यवस्थापन सदमदत 
१४ १ १५ 

 

कायािलय कमिचारी बैठक १० १ ११  
कायािलय प्रमिुको बैठक ९ १ १०  
DCCMC बैठक 

(कोदभड-१९) 
६३ ९ ७२ 

 

अन्य बैठक ७१ ५ ७६  
९ 

राहत तथा उद्दार 

असहाय एवं दवपन्नलाई 

कम्बल दवतरण 
८०० ० ८०० 

 

उद्दार संख्या ०    
राहत रकम ९२७००० २०००० ९४७०००  

१० 

कायािलयको 

रािस्व आम्िानी 

राहिानी शलु्क १३०९०००० २०१७५०० १५१०७५००  
प्रशासदनक िण्ड 

िररवाना िर्त 
४३६३०० १९३२८७ ६२९५८७ 

 

प्रशासदनक सेवा शलु्क २४९०० ० २४९००  
हात हदतयार १५२८०० ३७००० १८९८००  
अन्य ६७४३५० ९१२५० ७६५६००  
कुल िम्मा १४३७८३५० २३३९०३७ १६७१७३८७  

११ 

कायािलयको 

व्यय दववरण 

चालु िचि १४५३६०९० २०६४४१०.०४ १६६००४९९.५४  
पुंिीगत िचि १६९९६३४ २८३३७४५.०० ४५३३३७९.००  
दवदवध िचि (ि ६ 

िाता) को िचि दववरण 
३२६७०६३०३.९३ १८५०० ३२६७२४८०३.९३ 

 

कुल िम्मा ३४२९४२०२७ ४९१६६५५ ३४७८५८६८२  
१२ 

कायािलयको 

धरौटी दववरण 

आम्िानी ८०९१००६ २५८००० ८३४९००६  
िचि २०६५९८४ २४००० २०८९९८४  
अदघल्लो वषिको अ.ल्या. 

आम्िानी 
८९५४५१५.१६  ८९५४५१५.१६ 

 

१३ प्रशासन बलेुदटन 

प्रशासन 

 
१ ० १ 

 

१४ 
ठाडो उिरुी 

उिरुी संख्या ९१२ ९३ १००५  
कारवाही भई र्र्छ्यौट  ९१२ ९३ १००५  



8 

 

 

क्र.स.ं मुख्र् 

जक्रर्ाकलाप 

जक्रर्ाकलाप २०७८ िेष्ठ 

मसान्तसम्म िम्मा 

असाढ मजहनाको हालसम्मको 

िम्मा 

कैजिर्

त 

१५ दसर्ाररस  १४९१ १५० १६४१  
 

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

प्रर्ासहरु; 

५.१ जिल्ला प्रशासन सुिार कार्ार्ोिना तिुामा तिा कार्ाान्र्वर्न 

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

समयमा  प्राप्त अन्य दनिशेन अनसुार कायि भइरहकेो र प्रिशे आन्तररक मादमला तथा काननु मन्त्रालयसंग 

आवश्यक समन्वय भइि कायि भइरहकेो । दिल्लामा शादन्त सरुक्षा व्यवस्था, सावििादनक सेवा प्रवाह/सशुासन, 

सचूना प्रदवदधमा आधाररत दिल्ला प्रशासन, िनशदि व्यवस्थापन, दवपि िोदिम न्यदूनकरण तथा क्षमता 

अदभवदृद्व, अनशुासन र सिाचाररता, सामादिक अपराध न्यनूीकरण लगायतका दवषयहरुमा दवदभन्न 

दियाकलापहरु सञ्चालन गने गरी सरोकारवाला व्यदि, पिादधकारी तथा दनकायहरु (कर्मचारी/आधिकारीक 

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

को राय सझुाव समतेका आधारमा  कायियोिना तिुिमाको िममा रहकेो छ ।  

५.२. कार्ाालर् भवनको समुद्घाटन 

दमदत २०७७/०८/२८ गते श्रीमान ्गहृसदचव महशेव्र न्यौपानेज्यबूाट प्रहरी महादनरीक्षक श्री शलेैश थापा के्षत्री, 

सशस्त्र प्रहरी महादनरीक्षक श्री शलैेन्र िनाल, मखु्य अनुसन्धान दनिशेक श्री गणशे अदधकारीको दवशषे 

समपुदस्थदतमा तथा प्रमिु दिल्ला अदधकारी श्री इन्रिवे यािवज्यकूो अध्यक्षतामा दिल्ला प्रशासन कायािलय, 

रौतहटको कायािलय भवनको समिुघ्ाटन एव ंप्रमिु दिल्ला अदधकारी आवास भवनको दशलान्यास भयो । उि 

कायििममा दिल्ला समन्वय सदमदत, रौतहटका प्रमिु र उपप्रमिु एव ंयस दिल्लाका स्थानीय तहका प्रमिुज्यहूरु, 

मकवानपरु, पसाि, बारा र सलािहीका प्रमिु दिल्ला अदधकारीज्यहूरु, प्रहरी नायब महादनरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी 

नायब महादनरीक्षक, अनसुन्धान दनिशेक, दिल्ला दस्थत सरुक्षा दनकायका प्रमहुहरु, दिल्ला दस्थत रािनीदतक 

िलका प्रदतदनदधहरु, कमिचारी, संचारकमी, नागररक समाि समतेको उपदस्थदत रहकेो दथयो । 
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५.३ सेवाग्राहीहरुका लाजग Wifi र शुद्व िानेपानी  

सेवाग्राही मतै्री कायािलय वातावरण दसििनाका लादग २०७५ भिौ मसान्तिदेि कायािलय 

पररसर दभत्र Free Wifi तथा शदु्व िानेपानीको व्यवस्था दमलाईएको छ । सेवाग्राहीहरुले 

सेवा प्रादप्तको िममा गनुिपने प्रदतक्षाको समय व्यवस्थापनका लादग उि सेवाहरु प्रयोग गने 

गरेका छन ्। 

 

५.४ लैङ्जगक मैत्री शौचालर् व्र्वथिापन 

कायािलयमा परुुष तथा मदहला सेवाग्राहीहरुको लादग छुट्टा छुटै्ट सर्ा तथा पयािप्त पानीको सदुवधा सदहतको 

शौचालयको व्यवस्था गररएको छ ।  

 

५.५ प्रजतक्षालर् 

कायािलय पररसरमा रहकेो प्रदतक्षालय दभत्र सेवा प्रादप्तका लादग आवश्यक पने सचूना, र्ारम, दनविेन लेख्नका 

लादग कागि, कलम, स्ट्याम्प ्याड लगायतका सामाग्रीहरु व्यवस्थापन गररएको छ । 

 

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

अद्यावजिक गने गररएको: 

कायािलयका सम्पणूि गदतदवदधहरु,मादसक प्रगदत,सचूना, िानकारीहरुलाई 

कायािलयको Web site , Facebook page(daorautahat), Twitter 

(@daorautahat) र SMS (MoHA) मार्ि त दनयदमत रुपमा अद्यावदधक 

गरी सावििादनक गने गररएको छ । िसबाट सेवाग्राहीहरुको सचुनाको हक 

कायािन्वयनमा सदुनदित भएको छ । दिल्ला प्रशासन कायािलयका साथै 

दिल्लामा रहकेा सबै सरकारी कायािलयहरुको Website, facebook पेि 

सञ्चालन मा रहकेो छ ।  

 

५.७ CCTV िडान तिा Networking/ड्रोन अनुमजत  

सामादिक अपराध, अवधै चोरी पैठारी, अवधै वस्तकुो ओसारपसार, सडक िघुिटना लगायतका गदतदवदधहरु 

न्यदूनकरण गरी दिल्लामा शादन्त सरुक्षा र अमनचयन कायम गनिका लादग गौर दव.दप. चौक िदेि भन्सार नाका 

सम्म CCTV िडान गरी सम्बदन्धत प्रहरी चौकीहरुमा Networking गनिका लादग स्थानीय तहसंगको अनरुोधमा 

िडान कायि भइसकेको छ ।  

५.८ सबै सरकारी कार्ाालर्हरुमा Fire Estinguisher िडानको प्रजक्रर्ा शुरु 

रौतहट दिल्ला आगलागीको दृदष्टले संविेनशील के्षत्र भएतापदन अग्नी दनयन्त्रक उपकरणको अभाव भएकोले हरेक 

सरकारी कायािलयले कदम्तमा १/१ वटा Fire Extinguisher िडानका लादग प्रदिया शरुु गरर सदकएको छ । साथै 
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स्थानीय तह अन्तगित सरकारी कायािलयहरुमा साथै बिार क्षेत्र,बैक दवत्तीय संस्था,होटल तथा ठूला व्यवसादयक 

भवन हरुमा कदम्तमा १/१ वटा उच्च क्षमताका Fire Extinguishers राख्ने कायि सरुुवात भएको छ । 

 

५.९ Help Desk सञ्चालन 

कायािलयबाट प्रवाह हुने सेवा प्रादप्तको प्रदियाका वारेमा सेवाग्राहीहरुलाई सहयोग गने साथै दनविेन, र्ारमहरु 

(र्ारम भनि दवशेषज्ञता आवश्यक पने बाहके िस्तै;दलित/राहिानी) Help Desk बाटै लेख्ने/भने व्यवस्था 

दमलाईएको छ । साथै दिल्लाका सव ैसरकारी कायािलयहरुमा सो को व्यवस्थापनका लादग अनरुोध  गररएको छ । 

 

५.१० SMS Alert system सञ्चालन 

दवपि सम्बदन्ध घटनाको िानकारी यथादशघ्र सोको िानकारी दिल्ला दवपि ् व्यवस्थापन सदमदतका 

पिादधकारीहरु, माननीय सभासिज्यहूरु, दिल्ला दस्थत रािनैदतक िलका प्रमिुहरु, स्थानीय तहका अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्षहरु, सरकारी कायािलयका प्रमिु, स्थानीय प्रहरी चौकीका प्रमिु तथा पत्रकारहरुलाई 

एकैपटक गराइि ै आएको छ । िसवाट दिल्लामा घटेका दवपिक्ा घटनाहरुको वारेमा सरोकारवालाहरुलाई 

िानकारी हुनकुा साथै दवपि ् पवूितयारी,प्रदतकायि तथा पनुलािभको दिम्मबेारी पाएका सरकारी दनकाय तथा 

गरैसरकारी दनकायहरुलाई आफ्नो तयारी तथा सतकि  रहन सहयोगी भएको छ । दवपि ्सम्बदन्ध सन्िशे बाहके का 

क्षेत्रहरुमा समेत यो व्यवस्था कायािन्वयन गररएको छ । 

 

५.११ सबै सरकारी कार्ाालर्मा सुचना अजिकारी तिा गुनासो सुन्ने अजिकारीको व्र्वथिा 

दिल्लादस्थत सबै सरकारी कायािलयहरुबाट आफ्नो कायािलयसग सम्बदन्धत सचूना सम्प्रेषण गनिका लादग 

दिम्मबेार कमिचारीलाई सचूना अदधकृत तोकीएको छ ।  

 

५.१२ Digital Citizen Charter व्र्वथिापन 

दिल्ला प्रशासन कायािलयले प्रवाह गने सेवा, मापिण्ड लगायत यस दिल्लाको धादमिक, पयिटदकय क्षेत्रहरु, 

सामादिक अपराध सम्बदन्ध िानकारीमलूक श्रब्य दृष्ट्य सामाग्रीहरु Digital Citizen Charter मार्ि त प्रशारण 

गने तयारी भइ रहकेो छ ।  

 

५.१३ बिार अनुगमन 

िाद्यान्न,औषधी तथा िदैनक उपभोग्य वस्त ु तथा सेवाहरुको सरल र सहि आपदूति, गणुस्तर  र लागतलाइ 

िनअपेदक्षत तुल्याउन स्थानीय तहहरुको समन्वयमा दनयदमत रुपमा विार अनगुमन भरैहकेो छ ।  
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५.१४ लैङ्जगक जहसंा जबरुद्ध िनचेतनामूलक कार्ाक्रम सम्बन्िमााः- 

"समिुाय-प्रहरी साझेिारी"(Community-police Partnership) 

कायििम अन्तगित यस कायािलयको मातहत प्रहरी चौकी रंगपरु रौतहटमा 

कायिरत रहकेा प्रहरी सहायक दनररक्षक राम सोगारथ प्रसाि यािवले दमदत 

२०७७/०६/२७ गते दबहान ०९:०० बिेको समयमा दिल्ला रौतहट 

गिुरा नगरपादलका वडा नं. १ दस्थत रहकेो श्री िनता माध्यदमक 

दबद्यालय रंगपरुमा अध्यनरत रहकेा कक्षा ९ र १० को छात्र १५ छात्रा २० 

िना िम्मा गरी ३० िनादबद्याथीहरुको उपदस्थदतमा "लैङदगक 

दहसंा"दबरुि सम्बन्धी सचेतनामुलक प्रदशक्षण कायििम संचालन गरी ऐ. 

०९:३० बिेको समयमा समपन्न गररएको 
 

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

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

कार्ाान्वर्न: 

दिल्ला दवपि ् व्यवस्थापन सदमदत रौतहटबाट जवपद् पूवातर्ारी तिा प्रजतकार्ा र्ोिना(Disaster 

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

योिनामा मलूत:  रौतहट दिल्लामा ििेा पने दवपिक्ा सबै के्षत्रहरु (बाढी, असीनापानी, हावाहुरी, आगलागी, 

दशतलहर, वन्यिन्त ुआिमण लगायत) को पवूितयारी तथा प्रदतकायि गने गरी दियाकलाप समावशे गररएको, 

दवपि ् व्यवस्थापनका लादग सव ैगसैस, दनिी क्षेत्रले समते लागत साझिेारी गनुिपने व्यवस्था गररएको, दवपि 

व्यवस्थापन अन्तगित पवूितयारीका कायिहरुलाइ दवशषे िोड दिने साथ ै स्थानीय तहबाट दवपि ् व्यवस्थापनका 

कायिहरुलाइ प्रभावकारी वनाउने सम्बन्धमा दवदभन्न दियाकलापहरु 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) अनसुार दशतलहर, अदसना पानी, हावाहुरी िन्य 

प्रकोपबाट प्रभाव पनि सक्ने क्षेत्रका  दवपन्न पररवारहरुलाई न्यानो कपडा (Blanket) दवतरण गने योिना अनसुार 

गिुरा नगरपादलका तथा मौलापरु नगरपादलका अन्तगितका अदत दवपन्न घरपररवारलाई न्यानो कपडा 

(Blanket) दशतलहर प्रकोप प्रदतकायिका लादग दवतरण गररएको  छ । 
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५.१७ सेवाग्राहीलाई कम्बलजवतरण 

सेवालीन आउने बिृ/बिृाहरुलाई सावििदनक सेवा सदहत न्यानो लगुा तथा कम्बल दवतरण गररएको ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

५.१८ भारतीर् समकक्षी सगं बैठक सम्पन्न 

रौतहट दिल्लाका प्रमिु दिल्ला अदधकारी तथा सरुक्षा दनकायका प्रमिुहरुको भारतीय समकक्षीहरु वीच 

आवश्यकता अनुसार मौदिक रुपमा समन्वय हुने गरेको । िइुि िशेका स्थानीय अदधकारीहरुवीच भारतमा सबै 

नेपालीहरुलाई सहि प्रवशे अनमुदत, सीमािन्य आपरादधक गदतदवदध न्यदूनकरण, सनू लगायतका अवधै 

वस्तहुरुको चोरी तस्करी दनयन्त्रण, लगायतका पारस्पाररक दहतका दवषयमा  प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसंग कुराकानी 

हुने गरेको ।  

 

५.१९ लागु औषि, साईबर क्राईम,सवारी दुघाटना, तिा बालजववाह  सम्बजन्ि अन्तरजक्रर्ा एवं सचेतनामूलक 

कार्ाक्रम  

    “ समिुाय प्रहरी साझिेारी (community-police partnership) 

कायििम अवधारणा ” अन्तगित, दिल्ला प्रहरी कायािलय रौतहट र 

सामिुादयक प्रहरी सेवा केन्र गौर तथा श्री ििु उच्च माध्यदमक दवद्यालय 

रौतहटको संयिु आयोिनामा आि दमदत २०७७/०८/१२ गते दवहान 

११:३० बिकेो समयमा दिल्ला रौतहट गौर नगरपादलका वडा न.०२ 

दस्थत रहकेो श्री ििु उच्च माध्यदमक दवद्यालयको प्राङगणमा यस 

कायािलयका कायािलय प्रमिु प्रहरी उपरीक्षक दशिी दविम शाह र सोही 

दवद्यालयको प्रधानाध्यापक श्री चन्िशे्वर राउतको प्रमिु उपदस्थदतमा उि 

दवद्यालयमा कक्षा ११ र १२ मा अध्यनरत रहकेा छात्र २८ िना, छात्रा २६ िना, दशक्षक, २ िना समते गरी 

िम्मा ५६ िनाको सहभादगतामा लाग ु औषध, साईबर िाईम,सवारी िघुिटना, तथा बालदववाह  सम्बदन्ध 

अन्तरदिया एवं सचेतनामलूक कायििम संचालन गनुि भई उि कायििम दिउसो १४:०० बिेको समयमा समापन 

भएको । 
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५.२० जवजभन्न जदवस तिा समारोहहरु 

रादष्ट्रय रुपमा मनाइिने दवदभन्न दिवस तथा समारोहरु िस्तै : संदवधान दिवस, रादष्ट्रय योग दिवस, २०७७, 

दनिामती सेवा दिवस, मदहला दहसंा दवरुिको सप्ताहव्यापी कायििम, वातावरण दिवस भकूम्प सरुक्षा दिवस 

आदि दवदभन्न सरोकारवाला दनकाय तथा स्थानीय संघसंगठन साथै स्थानीयहरुको समन्वय, सहकायि तथा 

सहभादगतामा सम्पन्न गने गररएको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 १४ औ गणतन्त्र दिवस २०७८ यस कायािलयका प्र.दि.अ., स.प्र.दि.अ., प्रशासकीय अदधकृत, लगायतका 

कमिचारीहरुले दिप प्रज्वलन/दिपावली, सरसर्ाई तथा झण्डा पररवतिन गरी मनाइयो । 

 

 

 

 

 

 

 

 

७१ औ ंरादष्ट्रय प्रिातन्त्र दिवस गौर अस्पतालमा रहकेा दवरामीहरुलाई र्लरु्ल दवतरण गरी, प्रभातरे्री तथा दवदवध 

सांदगदतक र सांस्कृदतक कायििम गरी हसोल्लासका साथ मनाइयो । 
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समिुाय-प्रहरी साझिेारी कायििम अन्तगित लाग ुऔषध िरुुपयोग तथा ओसारपसार दवरुि अन्तरािदष्ट्रय दिवस -२६ िनु, 

तीन दिन (२०७८ अषाढ १० गते ििेी २०७८ अषाढ १२ गते ) सम्म मनाउने कायििम अदभयान अनसुार तेस्रो दिन आि 

दमदत २०७८/०३/१२ गते  दिउसो १२:०० बिकेो  समयमा दिल्ला रौतहट गौर नगरपादलका वडा नं. ४ दस्थत बसपाकि मा 

स्थादनय भरभलािमी, वदुिदिवी, समािसेवी लगायत अ.ं ४०/५० िनाको सहभागीतामा "समिृ राष्ट्र दनमािणको लादग 

लाग ुऔषध रदहत स्वस्थ िीवन (Health for Justice, Justice for Health)" भन्ने मलु नाराका साथ लाग ुऔषध 

सम्बदन्धत िनचेतनामलूक कायििम संचालन गरी भव्यताका साथ मनाइएको 

 

 

 

 

 

५.२१ प्रहरी र प्रशासनबीचको समन्वर् र सहकार्ा 

आवश्यकता हरेी दिल्ला दस्थत दिल्ला प्रहरी कायािलय तथा अन्य सरुक्षा दनकायहरुसंग समन्वय तथा सहकायि 

गरी दिल्लाको शादन्त सरुक्षाको अवस्था चसु्त िरुुस्त राख्न,े दवदभन्न अपरादधक दियाकलापहरु दनयन्त्रण गने, 

नागररकको दिउ धनको सरुक्षा, रािमागि सचुारु, राहत तथा उिार सम्बन्धी कायिहरु आदि गने गररएको छ । 

५.२२ एकद्वार प्रणालीबाट सेवा संचालन 

सेवाग्राहीहरुलाइि सेवा दलाँिा सहिहोस ्भन्ने हतेलेु, २०७६ साल िदेि कायािलयका िदैनक प्रकृदतका कायि तथा 

सेवाहरु एकद्वार प्रणालीबाट प्रिान गनि थादलएको छ । 

५.२३ टोकन प्रणालीको व्र्वथिा 

सेवा प्रवाहलाइि दववाि रदहत तथा First come first service भन्ने दसिान्तको आधारमा बिृ, गभिवती, 

अशि, मदहला तथा बालबादलका बाहकेका सेवाग्राहीलाइि टोकन प्रणाली मार्ि त सेवा प्रिान गने गररएको छ । 

तर बिृ, गभिवती, मदहला तथा बालबादलका, अशिहरुलाइि दवषशे प्राथदमकताका साथ सेवा प्रिान गने गररएको 

छ । 

५.२४ कार्ाालर् पररसरमा CCTV िडान  

कायािलय सरुक्षाको लादग तथा दबचौलीहरुमा मादथ दनगरानी गनि कायािलय पररसरमा १६ थान CCTV क्यामरेा िडान 

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

दवदभन्न प्रकृदतका सेवा दलन यस कायािलयमा आउने सेवाग्राहीबाट िदैनक रुपमा सेवा प्रवाह, कायािलयको 

लेआउट, कमिचारीको व्यवहार, कायािलय पररसर आदिको दवषयका पषृ्ठपोषण दलने गररएको, सेवाग्राहीबाट 

आउने दवदभन्न दनविेन तथा उिरुीको सम्बदन्धत दनकाय तथा पक्षसंग समन्वय तथा सहकायि गरी समाधान गन े

गररएको साथै गो्य रुपमा गनुासो तथा उिरुी राख्नको लादग कायािलयमा सझुाव पेदटकाको व्यवस्था गरी 

साप्तादहक रुपमा सामदुहक रुपमा सझुाव पेटीका  िोली सो सम्बन्धी गनुासो तथा उिरुीको सनुवुाइि गने गररएको 

छ । साथै कायािलय पररसरदभत्र हुलाक दटकट काउण्टरको व्यवस्था दमलाइएको । 

 

 दिल्ला प्रशासन कायािलय पररसरदभत्र हुने र्ोहोर मैला व्यवस्थापन गनि प्राईम कमरदसयल बैंक गरुडा, 

रौतहटले प्रमिु दिल्ला अदधकारी इन्रिवे यािवज्यलूाई Stand सदहतको उपकरण थान ३ (तीन) हस्तान्तरण 

गनुिभएको । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

दिल्लामा रहकेा प्रहरी कायािलय तथा इिलाका प्रहरी कायािलयहरुको सेवा प्रवाह तथा भौदतक संरचना साथै अन्य 

वस्त ुदस्थतीको दवषयमा दनयदमत रुपमा दनररक्षण तथा अनगुमन गने गररएको छ । 
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५.२७ राजरिर् पररचर्पत्र 

दमदत २०७७/०६/२७ िदेि रादष्ट्रय पररचयपत्रमा दववरण िताि गराउने कायिको शभुारम्भ गररएको छ । 

कायािलयमा नयााँ नागररकता, प्रदतदलपी नागररकता तथा राहिानी सम्बन्धी सेवादलन आउने सेवाग्राहीहरुले 

रादष्ट्रय पररचयपत्रमा आफ्नो दववरण िताि गराउन अदनवायि व्यवस्था गररएको छ । २०७८ अषाढ मसान्त सम्म 

६७१४ िनाले दववरण िताि गराइसकेका छन ्। 

 

६.  बाढी  

रौतहट बाढीबाट अदत प्रभादवत हुने दिल्ला र प्रिशे नं. २ को ८ दिल्ला मध्ये सबै भन्िा बढी बाढीबाट प्रभादवत 

दिल्ला हो । दिल्लाको पवूी र पदिमी दसमानामा रहकेो िइुिवटा ठूला बागमती र लाल बकैया निीमा २०४८ 

सालपदछ दवदभन्न चरणमा िइुितर्ी तटबन्धको दनमािण कायि सम्पन्न भएको छ । वषाितको समयमा २०५०, 

२०५९ र २०७४ सालमा आएको बाढीबाट सिरमकुाम गौर लगायत अदधकांश भ-ूभाग िलमग्न भइि धनिनको 

व्यापक क्षदत भएको िदेिन्छ । बागमती र लालबकैयामा तटबन्ध दनमािण हुनपुवूि वषाितको पानी प्राकृदतक रुपमा 

वग्न कुनै रोकावट नभएको तर यी िवु ैनिीमा तटबन्ध दनमािणपदछ पानीको प्राकृदतक वहाव अवरुि भइि गौर 

सिरमकुाम र छेउछाउमा डुवान हुने र अवजै्ञादनक सदुलस गटे र भारतद्वारा दसमा छेउमा दनदमित तटबन्धको कारण 

पानीको प्राकृदतक वहाव थप रोदकएकोले सिरमकुाम लगायतका छेउछाउका के्षत्र िलमग्न भइि अत्यदधक डुवान 

भइि िनिीवन नै प्रभादवत हुने गरेको छ ।  

क. प्रमुि जिल्ला अजिकारी तिा सम्बजन्ित जनकार्वाट बाढीवाट क्षजत भएका तटबन्िहरुको जनरीक्षण 

 

 

 

 

 

 

 

ि. विपद्को समयमा उद्धार, राहत, सहजीकरण लगायतका वियाकलापको व्यिहाररक अभ्यास सञ्चालन 

मनसनु जन्य विपद्/बाढीको पूिव तयारी स्िरुप २०७८।०२।२५ देखि २०७८।०२।२७ गतेसम्म गौर न.पा. 
खस्ित बरहिा तालमा बीरदल गण, परेुनिा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी िल नेपाल, गौर अस्पताल, नेपाल रेडिस 
सोसाइटी, विपद्का समयमा कायव गने सविय गैरसरकारी संस्िा तिा पत्रकारहरुको उपखस्िततमा एवककृत रुपमा 
सघन Simulation पूिवतयारी अभ्यास गररयो । 
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दवपि ्(बाढी) को पवूितयारी तथा प्रदतकायि सम्बन्धी बैठक/अन्तरदिया 

दमदत २०७८/०१/०५ गते रादष्ट्रय दवपि ् िोदिम न्यनीकरण तथा व्यवस्थापन प्रादधकरण एव ं दसंचाई दवभागको दवज्ञ 

समहूको उपदस्थदतमा सरोकारवालाहरुको उपदस्थदतमा मखु्य रुपमा दनम्न दनणियहरुका साथ सम्पन्न भएको ।  

 बाढी ब्यवस्थापन प्रदतकायि योिना दनमािण 

 DEOC सवलीकरणको उपायहरु पदहचान  

 बाढीको व्यवस्थापनमा रहकेो िाडल (Gap) पदहचान र अपके्षा दनधािरण गरी केदन्रय दनकायसंग माग गररएको 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

७. बेरुिु : आ.व. २०७६/०७७ सम्म  रहकेो बेरुि ुर्र्छ् यौट भइिसकेको ।  

 

८. जनशुल्क थवाथ्र् जशजवर सचंालन : 

 श्री नं. २८ बादहनी अड्डाको सहकायिमा नेपाल औषधी उत्पािक संघ, सामादिक दवकास मन्त्रालय प्रिशेनं. २, 

श्री सैदनक अस्पताल पोिरा, एव ंनं. २८ दर्.ए. गलु्मको सहयोग तथा इन्र बक्स गण रौतहटको संयोििवमा १ दिने 

िनरल OPD तथा डेन्टल दन:शलु्क स्वास््य दशदवर रािपरु नगरपादलका वडा नं. ९ बैररयामा संचालन गररएको । उि 

दशदवरमा मदहला ११०, परुुष १०१ र वालवादलका ३२ िना गरी २४३ लाभांदवत भएका दथए । 
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९.  जसतलहर बाट बच्ने उपार् तिा बाल र्ौन दुरुपर्ोग सम्बन्िी कार्ाक्रम :   

 दमदत २०७७/०८/२३ गते दिउाँसोअ.ं११:०० बिकेो समयमा दिल्ला 

रौतहट माधवनारायण  नगरपादलका  वडा नं. ०६ दस्थत माधोपरु 

बिारमा" सामिुादयक प्रहरी साझिेारी" अन्तगित ऐ. वडाको वडा 

अध्यक्ष रादिब कुमार यािवको सहभागीतामास्थादनय भर-

भलािमी,बदुद्वदिवी समािसेवी लगाएतका मादनसहरु अ.ं २५/३० 

िनाको उपदस्थदतमा दसतलहर बाट बच्ने उपाय तथा बाल यौन 

िरुुपयोग सम्बन्धी दबषयमा केदन्रत भई िनचेतना मलुक कायििम गरी, 

उि कायििममा यस कायािलय मातहत प्रहरी चौकी माधोपरु रौतहटका ईन्चािि प्र.स.दन. गौरी शकंर प्रसाि यािवले 

कायििम संचालन गरी ऐ. १२:३० बिकेो समयमा समापन गररएको  । 

 

१०. अनुगम जनररक्षण : 

 दिल्ला अनगुमन तथा मलू्यांकन सदमदतद्वारा गौर नगरपादलका, कृदष ज्ञान केन्र, भटेेनरी अस्पताल तथा पश ुसेवा 

केन्र, इलाका प्रशासन कायािलय चनरदनगाहपरु, इलाका प्रशासन कायािलय गरुडा, मालपोत कायािलय गरुडा, नापी 

कायािलय गरुडा, चन्रपरु नगरपादलका, गरुडा नगरपादलका, इलाका प्रहरी कायािलय गरुडा, कारागार कायािलय 

रौतहटका साथै दवदभन्न प्रहरी चौकीहरुको अनगुमन दनररक्षण गररएको । कायािलय सरसर्ाइि, उिरुी पेटी, नागररक 

वडापत्र नरहकेो कायािलयहरुमा राख्न साथै समय समयमा सावििदनक सनुवुाइि गनि दनिशेन दिइएको ।  

 

११. अवैि रुपमा िेती गररएका गााँिा, अजिम लगार्तका लागु पदािािन्र् िेती नष्ट 

दमदत २०७७/११/२९ गते अ.ं १४:३० बिकेो समयमा मौलापरु न.पा. -७, दपपररया दस्थत (हाल िग्गा धनीको नाम 

निलेुको) अ.ं १ दबगहा िग्गामा मकै बालीको दबचमा लाग ूऔषध अदर्म र गााँिा िेती गरेको छ भनी दवशषे 

सचूनाको आधारमा दिल्ला प्रहरी कायािलय रौतहटका कायािलय प्रमिु प्र.उ. दशिी दबिम शाहको कमाण्डमा 

इलाका प्रहरी कायािलय मौलापरु, रौतहट समतेवाट िदटएको ३५ िनाको प्रहरी टोलीले उल्लेदित लाग ूऔषध 
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अदर्म अ.ं ७००० (सात हिार) बोट र १ कठ्ठा िग्गामा लगाएको लाग ुऔषध गााँिा अ.ं १० (िश) बोट र्डानी गरी 

नष्टको लादग दिल्ला प्रहरी कायािलयमा ल्याइ नष्ट गररएको । 

 

 

 

 

 

 

 

 

१२.  जिल्ला जथित संचालनमा रहेको राजरिर् गौरवको आर्ोिनाहरुको अनुगमन जनरीक्षण 

प्रमिु दिल्ला अदधकारी, स्थानीय नागररक, उपभोिा सदमदत, दनमािण व्यवसायी, िनप्रदतदनदध, आयोिना प्रमिु तथा 

सरुक्षा दनकायका टोलीद्वारा दिल्लामा संचालनमा रहकेो दवदभन्न दवकास आयोिनाहरुको अनगुमन दनरीक्षण । 

 

 

 

 

 

१३. सरकारी सवारी सािन सावािजनक जवदामा चलाउन कडार्ा : 

 दिल्ला दस्थत सरकारी तथा अधिसरकारी दनकायले सवारी साधन सावििदनक दविाको दिन चलाउिा कायािलयको 

कामकाि सदहतको पत्र अदनवायि दिल्ला प्रशासन कायािलयमा पेश गरी अनमुदत दलएर मात्र चलाउन पाउने व्यवस्था 

कायािन्वयन भइरहकेो छ । यसबाट सरकारी तथा अधिसरकारी कायािलयका सवारी साधन िरुुपयोग हुने अवस्था रोदकएको 

छ भने अको तर्ि  सावििदनक दनकायको कायािलय सन्चालन िचि घटेको छ । 

 

१४. दमदत २०७८।०२।२२ गते (June 5, 2022) World Environment Day को अवसरमा नर्ााँ सोच र जसिाना 

प्राकृजतक प्रणालीको पुनाथिापना नाराका साथ चन्रपरु नगरपादलकाको समन्वय, दडदभिन बन कायािलयको सहयोग 

तथा वीरिल गण, परेुनवा, रौतहटको सहयोगमा चन्रपरु नगरपादलका-०१, पौराई दस्थत िउेराली सामिुादयक वन उपभोिा 

समहूको िादल रहकेो १० हके्टर िग्गामा १५०० थान दवदभन्न प्रिातीको दबरुवा लगाई बहृत रुपमा बकृ्षारोपन कायििम 

सम्पन्न गररएको । 
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बृहद बृक्षारोपन कार्ा शुरुवात भएको 

दमदत २०७८/०३/११ गते शिुवारका दिन चन्रपरु नगरपादलका वडा नं. ८ मििर चौरीको नन्िलाल साझिेारी बन को ६ 

हके्टर िग्गामा दिल्ला प्रशासन कायािलय तथा दडदभिन बन कायािलयको सहयोग तथा वीरिल गणको दबशषे 

आयोिनामा ११००० दबरुवा रो्ने कायििम शरुुवात भई आि ४००० थान दबरुवा रोदपएको तथा दनरन्तर भोदल र पदसि 

सम्ममा लक्ष्य परूा हुनेछ साथै सहभागी सम्पणुि मा धन्यवाि ज्ञापन गििछौं । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 जवजभन्न २६ िना भूमाजिर्ाको कविामा रहेको राजरिर् वनको १२२ जवगाहा िग्गा राज्र्को नाममा 

ल्र्ाएको । 

दमदत २०७७।०९।२३ गते बसेको समन्वय बैठकवाट गिुरा नगरपादलका, सादवक गा.दव.स. रंगपरु अन्तगितको रादष्ट्रय 

वन क्षेत्रको १२२ दवगहा सावििदनक िग्गा दवदभन्न २६ िना व्यदिको नाममा िताि भएकोमा, उि रादष्ट्रय वन क्षेत्र 

अन्तगितको सावििदनक िग्गाको व्यदिको नाममा कायम रहकेो श्रेस्ता बिर गरर नेपाल सरकारको नाममा कायम गने 

दनणिय भएकोले तपदसल अनसुारको रादष्ट्रय वनको १२२ दवगहा िग्गागहरु मालपोत कायािलय चन्रदनगाहपरु, 

रौतहटको दमदत २०७७।०७।२६ को दनणियानसुार उि अदतिदमत िग्गा नेपाल सरकारको नाम दर्ताि गराइएको  

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A4%AC%E0%A5%83%E0%A4%B9%E0%A4%A6_%E0%A4%AC%E0%A5%83%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%AA%E0%A4%A8_%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF_%E0%A4%B6%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A4_%E0%A4%AD%E0%A4%8F%E0%A4%95%E0%A5%8B?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW6uVbYCcqXzTX92x296ViDq7iSY797BbdLHDhLBCovKUDubP18Oh1HD__CMFDEejdBHqs20Gqd8QCxxqFq3mTqfcuI43aFR0o1zKBAfV2J5qUAi2m-6ns2yv1VKNPM9-I&__tn__=*NK-R
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१५. आगलगी पररवारलार्ा राहत जवतरण :  

 आगलगीबाट दपदडत घरपररवारहरुलाइि समय समयमा राहत उपलब्ध गराउने गररएको साथै रेडिस सोसाइटीबाट 

पदन िाद्यान र अस्थायी बसोबासको लादग दत्रपालहरु उपलब्ध गराउने गररएको ।   

 

२०७७ श्रावण १ देजि असाढ 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   
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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   

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   
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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   

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   

67 2077.10.04 t]h g/fo)f s'j/ uf}/ 8 5000.00   

68 2077.10.06 hf]wfO{ xhf/L /fhb]jL 6 3000.00   

69 2077.10.06 /fd k|;fb dxtf]  af}wLdfO{ 2 7000.00   

70 2077.10.07 ghdf vft'g u?*f 8 3000.00   

71 2077.10.12 cl;df b]jL b'uf{eujtL 5 3000.00   

72 2077.10.18 lj/]Gb| /fo ofbj af}wLdfO{ 1 6000.00   

73 2077.10.25 z]v hd;}b /fhk'/ 4 3000.00   

74 2077.10.28 hub]z /fd rdf/ od'gfdfO{ 2 3000.00   

75 2077.11.10 ho/fd dx/f rdf/ u?*f 8 3000.00   

76 2077.12.04 zv hx'/ /fhk'/ 4 6000.00   

77 2077.12.04 z]v hf}jf/ /fhk'/ 4 6000.00   

78 2077.12.04 /fdrGb| ;xgL u(LdfO{ 6 3000.00   

79 2077.12.04 ;tg ;xgL u(LdfO{ 6 4000.00   

81 2077.12.06 z]v h'dg b]jfxL uf]gfxL  3000.00   

82 2077.12.10 ho ;'Gb/ /fpt rk'/ 5 3000.00   

83 2077.12.11 agf/;L /fo ofbj u(LdfO{ 9 3000.00   

84 2077.12.11 cAb'n ;nfd Ozgfy 1 3000.00   

85 2077.12.18 sdfg l;+x rk'/ 3 3000.00   

86 2077.12.25 ;+tf]if /fpt s'ld{ k/f]xf 8 3000.00   

87 2077.12.26 /fd Psjfn /fo u(LdfO{ 6 3000.00   

88 2077.12.27 z]v ;lu/  Ozgfy 1 1000.00   

89 2077.12.29 vlnn cf]Ztf k/f]xf 8 1000.00   

90 2077.12.30 /fd k|;fb /fo ofbj /fhk'/ 4 2000.00   

91 2077.12.16 pd]z ;fx sfg'  Ozgfy 1 3000.00   

92 2078.01.03 hf]v" a}&f af}lwdfO{ 9 3000.00   

९३ 2078.01.03 uh]Gb| ;fx sfg" Ozgfy 1 3000.00   

94 2078.01.03 /fd :jfy{ /fo ofbj af}wLdfO 9 3000.00   

९५ 2078.01.06 hjfx/nfn /fo u(LdfO 1 3000.00   

96 2078.01.14 cDaof vft"g k/f]xf 4 3000.00   
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९७ 2078.01.14 t"n;f b]jL lu/L uf}/ 8 3000.00   

98 2078.01.14 z]v OGtofh"n uf}/ 6 3000.00   

९९ 2078.01.16 lau" a}&f b"uf{ eujtL 4 10000.00 
  

100 2078.01.16 z]v cf]d}/ cfnd /fhk"/ 9 3000.00   

१०१ 2078.01.16 gf/fo)f bf; /fhb]jL 9 10000.00 
  

102 2078.01.26 gl;/ ldof+ /fhk"/ 3 4000.00   

१०३ 2078.01.26 df]h/] cfnd /fhk"/ 3 3000.00 
  

104 2078.02.06 ;Tonfn dx/f b"uf{ eujtL 3 5000.00   

१०५ 2078.02.26 dgf]h /fd b"uf{ eujtL 3 5000.00 
  

106 2078.02.26 z+s/ /fd dx/f b"uf{ eujtL 3 5000.00   

१०७ 2078.02.26 /fh b]jL  b"uf{ eujtL 3 5000.00 
  

108 2078.02.26 /fdafa" /fd rdf/ b"uf{ eujtL 3 5000.00   

१०९ 2078.02.26 uugb]j dx/f rdf/ b"uf{ eujtL 3 5000.00 
  

110 2078.03.09 /#"gfy /fpt s"dL{ b]jfxL uf]gfxL 1 3000.00   

१११ 2078.03.15 lzj bofn /fo ofbj u(LdfO{ 6 3000.00 
  

112 2078.03.15 nId)f ;fx snjf/ df}nfk'/ 7 4000.00   

113 2078.03.27 l;df e \̂̂ /fO{ uf}/ 3 10000.00  

     जम्मा   547000.00   

 

चट्याङ्ग लादग दनधन भएको नागररकको हकवालालाई राहत हस्तान्तरण बनृ्िावन नगरपादलका वडा नं. ३, 

प्रतापपरु पल्टुवा बस्ने वषि ४८ को राम लक्ष्ण महरा भन्ने राम लसन महराको दमदत २०७८।०१।०९ गतेका दिन चट्याङ्ग 

लादग दनधन भएकोले दनिको श्रीमदत झौरी िवेीलाई राहत स्वरुप रकम रु. २,००,०००।- (अक्षरेपी रु. िईु लाि मात्र) को 

चेक हस्तान्तरण गररएको । 

 

 

 

 

 

 

 

१६. जसमा थतम्भ जनररक्षण : 

 नेपाल-भारतसंग िोदडएको दसमामा िशगिाको अनगुमन तथा भारतीय पक्षका पिादधकारीहरुसंग छलर्ल गरी 

उि कायि रोदकएको । 
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 जवकास जनमााणमा सहिीकरण   

प्रमिु दिल्ला अदधकारी इन्रिवे यािवज्यदू्वारा २०७४ सालको बाढीमा भदत्कएको िशगिा नदिको बकैया नदिको पवूी 

बााँधको ममित कायि शरुुवातको अनगुमन तथा दनरीक्षण  । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 दमदत २०७८/०१/०६ गतेका दिन हुलाकी सडक र बषो परुानो दनमािणादधन वडहवाि बागमदत पलुको अनगुमन तथा 

दनरीक्षण गररएको ।  हुलाकी सडकको कुल लम्बाई १९ दक.मी. मध्येको १५ दक.मी. सम्पन्न भएको र बााँकी यदह आ.व.मा 

सदकने । बडहवािमा मदहनौ िदेिको RCC BOX Culvert दनमािण दववाि आिको अनुगमनवाट समाधान भएको र 

भोदलवाट दनमािण कायि शरुु हुने । #बागमतीको पूवी बााँध र हुलाकी सङ्गम स्थलमा रहकेो २ वटा रु्सको घर ७ दिन दभत्र 

हटाउने सहमदत भएको । 

 

 

 

 

 दमदत २०७७/११/१२ गतेका दिन प्रमिु दिल्ला अदधकारी इन्रिवे यािवज्यकूो अध्यक्षतामा, संघीय सांसि 

माननीय श्री रेिा झा, प्रिशे सांसिियहूरु, दिल्ला दस्थत स्थानीय तहका प्रमिु ज्यहूरु, सरुक्षा दनकायका प्रमिुज्य,ू 
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रािनैदतक िलका प्रदतदनदध ज्यहूरु, नागररक समाि, संचारकमी ज्यहूरु तथा दिल्ला दस्थत कायािलयका कायािलय प्रमिु 

ज्यहूरुको उपदस्थदतमा दवकास सम्बदन्ध अन्तरदिया तथा समन्वय कायििम सम्पन्न भएको । 

 

 

 

 

 

 

 

 

जबपद प्रजतकार्ाको लाजग सामग्री हथतान्तरण गररएको 

आि दमदत २०७८।०३।२१ गते सोमवारका दिन दवपि ्प्रदतकायिको लादग दवपि ्िोि तथा उिार सामग्री बीरिल गण, परेुनवा, 

रौतहटलाई - लाइर् ज्याकेट - २० थान, रु्ट पम्प - १ थान, ्याडेल -२ थान, लाइर् ब्वय ररंग- १५ थान, दिल्ला प्रहरी 

कायािलय, रौतहटलाई - OBM - १ थान, ड्रोन क्यामेरा - १ थान, लाईर् ज्याकेट - २० थान, लाइर् ब्वय ररंग- १५ थान, 

सशस्त्र प्रहरी वल नेपाललाई लाईर् - ज्याकेट - २० थान, लाइर् ब्वय ररंग- १५ थान, ्याडल - २ थान दिल्ला दवपि ्

व्यवस्थापन सदमदतद्वारा हस्तान्तरण गररएको । 

 

 

 

 

 

१७. कोरोना भार्रस (कोजभड-19)  

कोतिड-19 रोकिाम तिा तनयन्त्रण कायवका लातग हालसम्म गठित संचारनाहरु 

१. खजल्ला सरुक्षा सतमतत 

२. खजल्ला विपद् व्यिस्िापन सतमतत 

३. खजल्ला कमाण्ड पोष्ट 

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

५. Patient Receiving Team (PRT) 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A4%A6_%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A5%8B_%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A4%BF_%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80_%E0%A4%B9%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A4%A3_%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%8F%E0%A4%95%E0%A5%8B?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUDoENiwzTa1-4epeEqYnXrlGk08nrZ6tBk1rICIHwK6G9CxRwdrhvGxPF6uCzGNBHp9c31pqqvgDpCj9oRPmHJk7EREnEKfmHFnRwOw1a2_2Y1UUDpWLs8__L3Ugori3I&__tn__=*NK-R
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६. Rapid Response Team (RRT) - कोतिड-19 को सम्बन्धमा गररने र गनुवपने सम्पूणव गततवितधको 
समन्िय संयोजन गरी तत्काल खजल्ला कमाण्ड पोष्टमा सझुाि सवहत प्रततिेदन गने गौर न.पा.को स्िास््य 
संयोजकको संयोजकत्िमा ७ (सात) सदस्यीय RRT गिन गररएको । 

७. Joint Operation Coordinating Center (JOCC) - कोरोना िाइरस विरुद्धका वियाकलापहरुको सूचना 
आदान प्रदान गनव, समन्िय एिं संचालन गनवको लातग JOCC स्िापना गररएको ।  

कोतिड-19 रोकिाम तिा तनयन्त्रण कायवका लातग खजल्लामा गिीत संरचनाहरुिाट हालसम्म िएको प्रमिु काम 
कारिाहीहरुको वििरण तिा उत्तम अभ्यास 

तस.नं. हालसम्मको िएको प्रमिु काम 
कारिाही 

उत्तम अभ्यास कैवियत 

१  नेपाल सरकारले तमतत २०७६/१२/११ 
गतेदेखि लाग ु हनुेगरी जारी गरेको 
Lockdown सम्बन्धी आदेशको कडाइका 
साि कायावन्ियन गने गराइएको । 

 २०७६/१२/०९ गतेिाट यस खजल्लािाट 
चल्ने लामो दरुीको यातायातका साधनहरु 
बन्द गररएको । 

 रौतहट खजल्ला तित्रका गौर िन्सार नाका 
बाहेक अन्य नाकामा अत्यािश्यक कायव र 
प्रयोजनका लातग बाहेक तसमापार आित 
जाितमा रोक लगाइएको  

 Help Desk को स्िापना गरी िारतिाट नेपाल 
तिव  प्रिेश गने ८ िटा नाकाहरुिाट हनु े
आिात जाित गने ब्यखिहरुको तापिम तलइव 
संिमणको आशंका िएको व्यखिहरुलाइव 
क्िारेन्टाइनमा राख् ने व्यिस्िा गररएको । 

 यस खजल्लाको वितिन्न स्िानीय तहहरुमा 
९३२ बेडको क्िारेन्टाइन स्िल र ४० 
बेडको Isolation ब्यिस्िापन गररएको सािै 
सोको सरुक्षाको लातग नेपाली सेनाको श्री 
इन्रबक्स गणलाइव खजम्मेिारी ठदइएको । 

 कोतिड-19 िाट बच्नको लातग 
सिवसाधारणहरुमा वितिन्न स्िानीय तह, 

संघसंस्िाहरुको समन्िय तिा सहयोगमा 

 कोतिड-19को शंकास्पद 
ब्यिीहरुलाइव परामशव सेिा उपलब्ध 
गराउने उद्देश्यको लातग यस 
खजल्लाको गौर, गरुडा र चन्रपरु 
अस्पतालमा Hotline को ब्यिस्िा 
गररएको । 

 सडक बजारमा सिवसाधरणको 
तिडिाड कम गनव यस खजल्लाको 
सदरमकुाम गौर नगरपातलका र 
चन्रपरु नगरपातलकामा  वकराना 
पसलबाट उपलब्ध हनुे िाद्यन् न तिा 
उपिोग्य सामग्री, िाना पकाउन े
ग्यास र तरकारी िलिुलको 
Home Delivery को ब्यिस्िा 
उद्योग बाखणज्य संघको संयोजनमा 
गररएको ।  

 Lockdown को अितधमा खजल्ला 
सदरमकुाम गौर न.पा.को वििन्न 
चोकमा कोतिड-19 सम्बखन्ध िप 
चेतना अतििृवद्ध गनव संगसंगै 
पनुवताजगी गराउन नेपाली सेना, 
नेपाल प्रहरी तिा सशस्त्र प्रहरी िल 
नेपालबाट तगत संतगत सवहतको 
सचेतनामलुक कायविम गररएको । 
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सचेतनामलुक जानकारी प्रचार प्रसार गररएको 
। 

 यस खजल्लाको वितिन्न स्िानहरुमा लाग्न े
साप्ताहीक प्रकृततका हाट बजारहरु अको 
ब्यिस्िापन निएसम्मको लातग संचालनमा 
रोक लगाइवएको । 

 कोरोना िाइरसको संिमणका शंकास्पद 
ब्यखिहरुलाइव क्िारेन्टाइन, आइसोलेसन िा 
अस्पतालमा लैजानको लातग खजल्ला तित्र 
उपलब्ध िएका सम्पूणव एम्बलेुन्सहरुलाइव 
१/१ हप्ताको आलो पालो तमलाइव पररचालन 
गररएको ।   

 क्िारेन्टाइनमा रहेको ब्यखिहरुको 
क्िारेन्टाइनमा प्रिेश गरेको तमततले २ हप्ता 
परुा िएपति RDT तिा PCR वितधिाट 
कोतिड19 संिमण रहे नरहेको Test गरी 
सोको नततजा Negative िएको ब्यखिहरुलाइव 
पररिार सदस्यको रोहिरमा अझै १ हप्ता 
Home Quarantine मा रहने शतवमा घर 
विताव पिाउन ेगररएको ।  

 शंकास्पद ब्यखिको Test को नततजा 
Positive आएमा विरामीलाइव Patient 

Receiving Team को सहयोगमा 
अस्पतालसम्म परु् याउने ब्यिस्िा गररएको ।र 
तनजको पररिारहरुलाइव तरुुन्त क्िारेन्टाइनमा 
रािी Test गने ब्यिस्िा तमलाइएको । 

 खजल्ला विपद् व्यिस्िा सतमततिाट िररद 
िएको तिा वितिन्न संघ संस्िाहरुिाट प्राप्त 
PPE (Personal Protection Equipment) 

लगायत सामग्रीहरु क्िारेन्टाइनमा िवटन े
स्िास््यकमी, सरुक्षाकमी, सरकारी तिा गैर 
सरकारी स्िास््य संस्िा, स्िानीय तह र 
शंकास्पद विरामी ओसार पसार गने 
एम्बलेुन्सलाइव उपलब्ध गने गराइएको । 

 शंकास्पद विरामी ओसार पसार गने 
एम्बलेुन्समा Driver Cabin िा तबरामी राख्न े

 रौतहटको चन्रपरु क्िारेन्टाइनमा 
रहेको एक ब्यखिको जनकपरु 
ल्याििाट Corona Negative Test 

आए पश् चात २०७७।०१।०६ 
गते िोतडएकोमा कािमाडौंको 
शिुराज सरुिा रोग अस्पतालको 
ल्याबिाट Positive Test Report  
आएको र तनज विगत १० ठदन देखि 
घर पररिारमा बसेको िने्न बखुझन 
आएकोले तनजको घर पररिार तिा 
समदुायमा समेत संिमण हनु सक्न े
सम्िािना देखिएको, त्यस्तै देिाही 
गोनाहीको क्िारेन्टाइनमा राखिएको 
एक ब्यखिमा समेत कोरोना 
Positive Result आएको र तनज 
समेत क्िारेन्टाइन जान ु पवहले 
घरपररिार एिं ससरुालीमा केही ठदन 
विताएको िने्न सूचना प्राप्त िएकोले 
तनजहरुको पररिार एिं समदुायलाइव 
Mass Screening गनुवपने अिस्िा 
रहेको हुुँदा उि प्रयोजनका लातग 
पररिार एिं समदुायलाइव अलग गरेर 
राख् न उि इलाकाहरुलाइव Mass 

Screening गरी त्यसको Report 

नआउञ् जेलसम्मका लातग उि 
इलाकाका ब्यखिहरु िावहर जान 
नपाउने र उि इलाकामा िावहरका 
ब्यखिहरु जान नपाउने गरी सील 
गररएको ।  

 देिाही गोनाही न.पा. िडा नं. १, 

करुतनया अन्तगवत रहेको मखस्जदमा 
लकुीतिपी बसेको ९ जना 
पावकस्तानी नागररकहरुलाइव तहाुँ 
नगरपातलका अन्तगवत रहेको 
क्िारेन्टाइनमा ल्याइव राखिएको । 

 सम्बखन्धत इलाकाका सरुक्षा तनकाय 
तितै्र एम्बलेुन्स राख् न ेतिा चालकको 



29 

 

 

स्िान तबच पावटवशन गरी Covid-19 Friendly 

Ambulance को ब्यिस्िा गररएको । 

 तबदेशिाट आएका तिा क्िारेन्टाइनमा 
नबसेका ब्यखिहरुको Tracking गरी 
किारेन्टाइनमा राख्न े कायव JOCC ले गने 
गरेको । 

 खजल्ला खस्ित सम्पूणव तनखज अस्पतालका प्रमिु 
तिा प्रतततनतध खचवकत्सकहरुसंग कोतिड-19 
खजल्ला कमाण्ड पोष्टबाट कोतिड-19 को 
रोकिाम उपचारसंग सम्बखन्धत वितिन्न 
गततवितध सम्बन्धमा िलिल तिा 
अन्तरविया गररएको ।   

 खजल्लामा रहेका मखन्दर, मखस्जद, गमु्बा, तबहार 
तिा चचव लगायतका अन्य धातमवक स्िलहरुमा 
आिातसय रुपमा कोही ब्यखि रहे/नरहेको 
तनजहरुको समदुायका मान्िेहरुसंग सम्पकव  
रहे/नरहेका सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीको 
सहयोगमा स्िलगत रुपमा बझुी तरुुन्त 
वििरण संकलन कायव गने गररएको । 

 कोरोना िाइरस शंकास्पद ब्यखिहरुको 
Throat Swab Collection बिु  यस 
खजल्लाको गौर, चन्रपरु, कटहररया र गरुडा 
न.पा.मा स्िापना गररएको ।   

 नेपालिाट िारत तिव  लकुीिीपी जाने िारतीय 
नागररकहरुलाइव तनयन्त्रणमा तलइव तनयन्त्रणमा 
तलएको िाउुँको नखजकमा रहेको 
क्िारेन्टाइनमा राख् ने र िारतिाट नेपाल तिव  
सरुक्षाकमीलाइव झकु्याइव लकुी तिपी प्रिेश गने 
जो कोही ब्यखिहरुलाइव तनयन्त्रणमा तलइव 
िारत तिव नै क्िारेन्टाइनमा राख् ने गरी 
िारतीय सरुक्षाकमीलाइव बझुाउने गररएको ।  

 गौर िन्सार नाका िएर अत्यािश्यक उपिोग्य 
सामग्री बोकी प्रिेश गने गरेको िारतीय 
मालिाहक सिारी साधनका चालक एिं 
गाडीको स्टािको Screening गने तिा अतत 
आिश्यक औषधी ल्याउन ु परेको अिस्िामा 
उि औषधीको Screening गरेर मात्र 

िाना/िाजाको व्यिस्िापन गररएको 
। 

 खजल्लाको तसमािाट हनु सक्न े
संिावित आित जाित र घसुपैिलाइव 
पूणव रुपमा तनयन्त्रण गनव मौजदुा 
जनशखििाट िप प्रिािकारी बनाउन 
सरुक्षाकमी सशि रुपमा पररचालन 
गनवका लातग नेपाल प्रहरी तिा 
सशस्त्र प्रहरी िल नेपालबाट संयिु 
सीमा सरुक्षा योजना, २०७७ तयार 
गरी कायावन्ियनमा ल्याइएको ।  

 कोतिड-१९ संकट व्यिस्िापन 
केन्र, रौतहटको तमतत 
२०७८।०१।२२ गतेको 
तनणवयानसुार औधोतगक प्रयोजनमा 
रहेको अखक्सजन तसतलण्डरहरु तिा 
अिैध रुपमा िण्डारण गरर राखिएका 
अखक्सजन तसतलण्डरहरुलाई 
तनयन्त्रणमा तलंदा अखक्सजन 
तसतलण्डरको अिाि निएको ।  

 RRT पररचालनले समाजमा 
जनचेतनाको विकास िएको । 

 सबै पातलकाहरुमा विशषे कोतिड 
अस्पताल व्यिस्िा िएकोले 
संितमतको हेरचाह राम्रो संग िएको 
। 

 परीक्षणको दायरा बढाइएको हनुाले 
संिमण िैलन नसकेको । 
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सम्बखन्धतलाइव ठदने कायव गनवको लातग िन्सार 
नाकामा गौर न.पा.को समन्ियमा १ जना 
स्िास््यकमी सवहतको Help Desk स्िापना 
गररएको ।   

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

 गहृ मन्त्रालयबाट वितिन्न तमततमा प्राप्त तनदेशन 
अनसुार सिारी साधनलाइव अत्यािश्यक 
कामको लातग मात्र सिारी पासको ब्यिस्िापन 
गररएको । 

 गररब, तबपन् न घरपररिारलाइव Lockdown को 
अितधमा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड 
बमोखजम राहत सामग्री वितरण गनव सबै 
पातलकाहरुलाइव तनदेशन ठदइएको र सो 
बमोखजम कायावन्ियन िएको । 

समन्वर् बैठक 

आगामी १० दिन पदछ शरुु हुने मनसनु एव ं दवगतका वषिहरु भन्िा बढी पानी पने सम्भावनाका सन्िभिमा 

बाढी/कोरोना व्यवस्थापन, चाल ुवषिको हालसम्मको दवत्तीय तथा भौदतक प्रगदतको अध्यावदधक समीक्षा तथा आगामी 

आ.व.को योिना तिुिमाको सम्बन्धमा आि दमदत २०७८।०२।२१ गतेका दिन प्रमिु दिल्ला अदधकारी इन्रिवे 

यािवज्यकूो अध्यक्षाता, स्थानीय तहका श्रीमान ् प्रमिुज्यूहरु, प्रमिु प्रशासकीय अदधकृतज्यहूरु, सरुक्षा दनकायका 

प्रमिुज्यहूरु, नेपाल पत्रकार महासंघको प्रदतदनदध, गरै सरकारी संस्थाहरुसंगहरुको उपदस्थदतमा दिल्लास्तरीय कोदभड-19 

संकट ब्यवस्थापन केन्र तथा स्थानीय तहसंगको समन्वय बैठक बदसयो । 

 

 

 

 

 

 

 

 

दमदत २०७८ ०१ २१ गते मगंलवार यस दिल्ला दस्थत दनिी अस्पताल संचालक ज्यहूरुसंग अस्पतालको क्षमता 

(बेड, िनशदि, मदेडकल तथा सदििकल उपकरण) सम्बन्धमा समन्वय बैठक बदसयो, वतिमान महासंकटमा कसरी साझा 

धारणा तथा उत्तरिादयत्व दनवािह गने सम्बन्धमा दवदभन्न दनणियहरु गररयो । दनकट समयमा मदेडकल स्टदकष्ट तथा 
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सदििकल/स्टदकष्ट (Oxygen Cylinder) संगको समन्वय बैठक मार्ि त आपदूति व्यवस्थापनमा सहिीरकण गने प्रयास 

रहकेो । 

 

 

 

 

 

 

 

 

दमदत २०७८/०१/१० गते शिुवारका दिन कोरोना माहामारीको व्यवस्थापनको सन्िभिमा स्थानीय तहका प्रमिु 

प्रशासकीय अदधकृतहरु, स्वास््य संयोिकहरु, गसैसकमीहरु, नेपाल पत्रकार महासंघका प्रदतदनदध, रािनीदतक िलका 

प्रदतदनदध, बस व्यवसायी संघको प्रदतदनदध, ्यावसन/N-्यावसन, दिल्ला समन्वय सदमदत, सरुक्षा दनकायका प्रमिुहरुको 

उपदस्थदतमा दिल्ला कोदभड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्रको बैठक बसी िहेायको दनणियहरु गररएको । दिल्ला दस्थतका 

सबै १८ वटै स्थानीय तहहरुले कदम्तमा १/१ वटा क्वारेदन्टनको तयारी तथा व्यवस्थापन गने । चन्रपरु  नगरपादलकामा ४० 

बेडको आइसोलेसन सेन्टर संचालन गन े । ियदकसान पोदलटेदक्नक इदन्ष्टच्यटूमा आइसोलेसन सेन्टर संचालन गन े । 

कोदभड-१९ को संिमण बढी रहकेो अवस्थामा कालोबिारी समते बढन सक्ने भएकोले सबै स्थानीय तहहरुले समन्वय 

गरी दनयदमत बिार अनगुमनको व्यवस्था दमलाउने ।  सबै स्थानीय तहहरुले तेस्रो चौमादसकको सामादिक सरुक्षा भत्ताको 

रकम िषे्ठ १५ गतेसम्म बैंकमा पठाउन व्यवस्था गने/गराउने । सावििदनक सवारी साधनमा दभडभाड अत्यदधक हुने भएकोले 

यात्रीहरुलाई दबना मास्क यात्रा गनि नदिन तथा सवारी साधनलाई िदैनक रुपमा दनसंिदमत गनि यातायात व्यवसायी संघलाई 

अनरुोध गने दनणिय गररएको । 

 

 

 

 

 

 

 

प्रमिु खजल्ला अतधकारीद्वारा कोतिड-१९ को नयाुँ िेररयन्ट व्यिस्िापनमा गररएका कायवहरु 

१. कोरोना व्यिस्िापन 

 अन्तरावविय सीमा नाका पूणव रुपमा बन्द गररएको । 
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 िारतसंग जोतडएको गौर र बंकुल सीमा नाकामा Health Desk संचालन गररएको । 

 

 

 

 

 

 

सीमा नाकावाट प्रवेश गनेको जववरण Antigen Test 

तस.नं. गौर नाका बंकुल नाका Positive Negative 

१ ४८९२ २५६ २५३ ११ 

 

 सीमा नाकािाट प्रिेश गने कोतिड-१९ का लक्षण देखिएका व्यखिहरुको Antigen Test को 
व्यिस्िा तमलाइएको तिा Antigen Positive आएका व्यखिहरुलाई स्िानीय तहको समन्ियमा  

व्यिस्िापन गररएको ।  

 नेपाल प्रहरी तिा सशस्त्र प्रहरी िल नेपालको समन्ियमा बोडवर तनगरानी समूह पररचालन गररएको 
। 

 कोतिड संितमतका विरामीहरु देिा परेको स्िानहरुमा Contact Tracing को व्यिस्िा तमलाइएको 
। 
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२. परीक्षण 

 तमतत २०७७/०६/०२ गतेबाट गौर अस्पतालमा संचालनमा रहेको कोतिड-१९ PCR Lab मा 
हालसम्म PCR जाुँचको अिस्िा देहाय अनरुुप रहेको । 

दस.नं. २०७७/०६/०२ गतेिदेि २०७८/०३/२६ गतेसम्म २०७८/०१/०१ गतेिदेि २०७८/०३/२६ गतेसम्म 

 कुल पररक्षण कुल पोिदेटभ कुल नेगदेटभ कुल पररक्षण कुल पोिदेटभ कुल नेगदेटभ 

१ १०२६२ १७८५ ८४७७ ६७०२ १३४७ ५३५५ 

 

 आर्सोलेशन सेन्टर, RT-PCR Lab संचालन एवं व्र्वथिापन 

तमतत २०७७/०४/३० गतेका ठदन कोतिड-१९ रोकिाम, तनयन्त्रण तिा व्यिस्िापनका लातग खजल्ला 
विपद् व्यिस्िापन सतमतत र खजल्लास्तररय कोतिड-१९ संकट व्यिस्िापन केन्र रौतहटको संयिु 
बैिकबाट िएको तनणवयानसुार श्री जय वकसान पोतलटेखक्नक इखन्ष्टच्यूट धरहरीमा ३०० बेडको 
आइसोलेसन सेन्टर तयार िई संचालनमा रहेको तिा सोही बैिकको तनणवयानसुार गौर अस्पतालमा 
स्िानीय तहको सहयोगमा समेत RT-PCR Lab स्िापना गरर संचालनमा ल्याउने तनणवय पशच्ात 
आइसोलेशन सेन्टर, RT-PCR Lab संचालन एिं व्यिस्िापनका लातग हालसम्म खजल्लाका १३ िटा 
स्िानीय तह (माधिनारायण, परोहा, कटहररया, गढीमाई, बनृ्दािन, बौधीमाई, गरुडा, ितिुा विजयपरु, 

राजदेिी, गौर, गिुरा, रािपरु) ले रु. ५ लािका िरले सहयोग रकम गौर अस्पताललाई उपलब्ध गराइसकेको 

र आि दमदत २०७७/०६/०२ गतेका दिन गौर अस्पतालमा संघीय सरकार, प्रिशे सरकार र स्थानीय सरकार 

सबैको एकीकृत प्रयासवाट PCR Lab स्थापना भ ै प्रिशे नं. २ का सामादिक दवकास मन्त्री माननीय 

नवलदकशोर साह ज्यवूाट उि PCR Lab को समिुघ्ाटन भै सेवा संचालनमा आएको । 
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३. विरामी व्यिस्िापन 

 कोतिड-१९ िाट संितमत िएका विरामीलाई राज्यको नीतत अनरुुप होम आइसोलेशनको 
व्यिस्िा तमलाइएको ।  

 िडा र स्िानीय तह अनरुुप त्याङ्क व्यिस्िापन र CICT पररचालन गररएको ।  

 लक्षण देखिएका संितमतहरुलाई गौर अस्पताल र स्िानीय तहको विशषे कोतिड अस्पतालमा 
रेिर गररएको ।  

 कोतिड-१९ संकट व्यिस्िापन केन्र, रौतहटको तमतत २०७८।०१।१९ गतेको तनणवयानसुार 
स्िानीय तहहरुमा ५/१० बेडको विशषे कोतिड अस्पताल संचालन गने तनणवय िएकोमा 
पातलकाहरुले विशेष कोतिड अस्पताल संचालन गरेको ।  

तस.नं. 
स्िास््य कमीको 

नाम 

न.पा./गा.पा.को 
नाम 

अस्पतालको नाम 
कमवचारी 
संख्या 

Doctor 
Staff 

Nu. 
HA Peon 

Lab. 

Tec. 

साधारण 
बेड सं. 

१ 
श्री डा. अशोक 

साह, 
गौर नगरपातलका गौर नतसवङ्ग ९ १ २ ४ २ ० २० 

२ 
श्री मातकृा 
चातलसे 

चन्रपरु न.पा 
शवहद पाकव  
चन्रतनगाहपरु 

८ १ ० ३ ४ ० ४० 

३ 
श्री जलन्धर 
यादि 

परोहा न.पा 
परोहा अस्पताल, 

लौकाहा 
१० १ २ ३ ४ ० १५ 

४ श्री ठदनेश िाकुर ितिुा विजयपरु 

नगर अस्पताल 
ििन ितिुा 
विजयपरु, रौतहट 

            ५ 

५ श्री इशराजलु िाुँ,  
इशनाि 
नगरपातलका 

डमुररया हेल्ि 
पोष्ट 

            १० 

६ श्री घनश्याम साह राजदेिी न.पा. चखन्डया हे.पो. ८ १ २ २ ३ ० १० 

७ 
श्री नागेन्र 

कुशिाहा 
देिावह गोनाही  
न.पा. 

धरहरी स्कूल ७ १ २ २ २ ० १० 

जम्मा ४२ ५ ८ १४ १५ ० ११० 

 

 गाउुँ कोतिड अस्पतालिाट कोतिड-१९ संितमत विरामीलाई जवटलता उत्पन्न िई रेिरल सेन्टरमा 
ररिर गनुवपने विरामीहरुलाई कोतिड कोषिाट तनशलु्क उपचार गररएको । 

 कोतिड-१९ का संितमत विरामीहरुलाई जवटल अिस्िा िएमा कोतिड अस्पतालमा परु् याउनको लातग 
खजल्लामा ४ िटा (गौर, गरुडा, मौलापरु, चन्रपरु) मा एम्बलेुन्स हि पररचालन गररएको ।   

 कोरोना िाइरस रोकिाम, तनयन्त्रण तिा व्यिस्िापनको लातग स्िानीय तहहरुमा RRT (Rapid Response 

Team) पररचालन गराइएको । 
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 कोतिड-१९ संकट व्यिस्िापन केन्र, रौतहटको तमतत २०७८।०१।२२ गतेको तनणवयानसुार औधोतगक 
प्रयोजनमा रहेको अखक्सजन तसतलण्डरहरु तिा अिैध रुपमा िण्डारण गरर राखिएका अखक्सजन तसतलण्डरहरुलाई 
तनयन्त्रणमा तलई कोतिड अस्पतालहरुमा हस्तान्तरण गररएको ।  

 

 

 

 

 

 

 
 

जस.नं. 

संकलन, जनर्न्त्रण र िित गररएको जसजलण्डर संख्र्ा 

िम्मा 

जसजलण्डर बुझाएको जनकार् 

िम्मा व्र्जक्त/सघंसथिा/उद्योग/जनकार्/को 

नाम, ठेगाना 
िाली भररएको 

जनकार्को नाम र 

ठेगाना 

जसजलण्डर संख्र्ा 

िाली भररएको 

१.  
बाबा बैिुनाथ सुगर एण्ड केदमकल  

ईन्ड्रदष्ट्रि प्रा.दल.डुमरीया रौतहट 
२०  २० 

दिल्ला सरकारी 

अस्पताल गौर 

२०  २० 

२.  श्री रामसुगर दमल प्रा.दल. गरुडा रौतहट ४०  ४० ४०  ४० 

३.  गोिावरी दस्टल प्रा.दल. १० ५ १५ 

चन्रपुर न.पा.-३ 

सदहि स्मारक चााँिी 

आईसोलेसन 

१० ५ १५ 

४.  

दि.रौ. राििवेी न.पा.-७  दस्थत बाट 

ऐ.ऐ. बस्ने  ब्रह्मिवे प्रसाि साहको छोरा 

बषि ३२ को सन्तोष कुमार साहको 

डेराबाट 

२ ४ ६ 
दिल्ला सरकारी 

अस्पताल गौर 
२ ४ ६ 



36 

 

 

५.  

दिल्ला पुवी चम्पारण घोडासाहन घर 

भई हाल गौर  न.पा.५ दव.दप.चोक डेरा 

गरी बस्ने गोपाल प्रसाि ियसवालको 

छोरा बषि ४० को सुरेश ियसवालको 

डेराबाट 

 १ १  १ १ 

६.  
दि.रौ.  गौर न.पा.५ बस्ने महशे शमािको 

घरबाट 
१  १ १  १ 

७.  

दि.रौ. गरुडा न.पा.-४ गरुडा बिारमा 

कवाड पसल गरी बस्ने अदनल 

ियसवालको पसलबाट 

१ ३ ४ १ ३ ४ 

८.  

दि.रौ. गरुडा न.पा.५ दशवनगर बिार 

ऐ.ऐ. बस्ने दशवधारी प्रसाि साहले 

संचालन गरेको  िवे ईदन्िदनररङ एण्ड 

एग्रो दवदि मेदसन प्रा.दल.बाट 

 ४ ४ 
दिल्ला सरकारी 

अस्पताल गौर 
 ४ ४ 

९.  

दि.रौ. राििवेी न.पा.०८ लक्ष्मीपुर घर 

भई चन्िपुर न.पा.५ दस्थत ियनन्िन 

साहले संचालन गरेको कवाड 

पसलबाट 

१५ १५ ३० 
दिल्ला सरकारी 

अस्पताल गौर 
१५ १५ ३० 

१०.  

दि.रौ. िगुािभगवती गा.पा.८ बस्ने 

रािकुमार साहले  ऐ. गा.पा.-२ दस्थत 

डोरी िोलामा  पुलमा पुलको र्लाम 

काट्न प्रयोग गरको अवस्थामा 

१ २ ३ 
दिल्ला सरकारी 

अस्पताल गौर 
१ २ ३ 

११ 
दि.रौ. चन्रपरु न.पा. ५ अदधराि स्केप 

कबाड पसलबाट  
४ १ ५ 

शदहि स्मारक पाकि  

४ १ ५ 

१२ 
दि.रौ. चन्रपुर न.पा. ८ आश्रय 

असर्ाल्ट एण्ड िसर उद्योग 
२  २ २  २ 

१३ 
दि.रौ. चन्रपुर न.पा. ८ असिि 

ईदन्ियदनरीङ् वकि शप 
१  १ १  १ 

१४ 
दि.रौ. चन्रपुर न.पा. ८ अब्िलु 

नदिरको घरबाट 
१  १ १  १ 

१५ 
दि.रौ. चन्रपुर न.पा. ८ ओम दग्रल 

उद्योगबाट 
१  १ १  १ 

१६ 
दि.रौ. चन्रपुर न.पा. ६ िैसवाल स्िेप 

पसलबाट 
१  १ १  १ 

१७ दि.रौ. चन्रपुर न.पा. ५ सगुन कन्रक्सन १  १ १  १ 

१८ दि.रौ. गरुडा न.पा. श्री राम सुगर दमल्स 

प्रा.दल 

२१ २१ ४२ २१ २१ ४२ 

१९ दि.रौ. गरुडा न.पा. ४ यबूराि रेडसि  ४ ४  ४ ४ 
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२० दि.रौ. गरुडा न.पा. १ दिपक ईदन्ियररङ्  १ १ 

गौर सरकारी 

अस्पताल ३०, 

शदहि स्मारक २० 

 १ १ 

२१ 
दि.रौ. गरुडा न.पा. ५ अदमत बैठाको 

ग्यारेिबाट 
 १ १  १ १ 

२२ 
दि.रौ. गरुडा न.पा. ५ रुपेश चौधरी 

ईदन्ियदनररङ्बाट 
 १ १  १ १ 

२३ 
दि.रौ. गरुडा न.पा. ५ दितेन्र शमािको 

ग्यारेिबाट 
 १ १  १ १ 

२४ 
दि.रौ. गरुडा न.पा.-८ दिंगदडया दस्थत 

संचालनमा रहकेो बाबा दडष्ट्रीलरीबाट 
८ ० ८ 

परोहा 

नगरपादलकालाई 
९  ९ 

२५ 

दि.रौ. यमुनामाई गा.पा.-१ सुकिवे 

चोक दस्थत रदतनाथ झाले संचालन 

गरेको ररद्दीदसद्दी ्लाई उड उद्योगबाट 

   ४ ० ४ 
रािपुर 

नगरपादलकालाई 
३  ३ 

२६ 

२०७८।०२।०५ गते  कटहररया न.पा. 

-४ दस्थत  मुन्ना शमािले संचालन 

गरेको मााँ िगुाि ईदन्िनयररङ  

वकि शपबाट 

- १ १ 
 दमदत 

२०७८।०२।०६ 

गते रािपुर 

नगरपादलकालाई   

- १ १ 

२७ 

२०७८।०२।०५ गते  कटहररया न.पा. 

-४ दस्थत दशव कुमार कुशवाहाले 

संचालन गरेको सन्ध्या ईलोक्रोदनक 

मोटरपाटिसबाट 

१  - १ १ - १ 

िम्मा १३५ ६५ २०० िम्मा १३५ ६५ २०० 

 

 

४. सामग्री व्यिस्िापन 

 

 कोतिड कोषिाट कोतिड-१९ रोकिाम, तनयन्त्रण तिा व्यिस्िापन सामग्री तिा विपद् उद्धार सामग्री 
िररद गरर सरुक्षा तनकायहरुलाई हस्तान्तरण गररएको ।  

S.N. Particular Quantity 

नेपाली 
सेना नेपाल प्रहरी 

सशस्त्र 
प्रहरी 
वल 

नेपाल 

जजल्ला 
प्रशासन 

कार्ाालर् Total 

1 Tent - • Size - 9x9  9 3 3 3   9 

2 Tent - • Size - 7x7  11 4 3 4   11 

3 Face Mask 200 50 50 50 50 200 

4 PPE Set 20 7 6 7   20 

5 Sergicle Gloves 100 30 30 30 10 100 

6 Clorin 5 ltrs. 30 10 10 10   30 

7 Sanitizer 5 ltrs. 40 10 10 10 10 40 

8 Clorin 5 ltrs. 50 15 15 15 5 50 

9 Sanitizer 5 ltrs. 50 15 15 15 5 50 
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10 Sergicle Gloves 50 20 10 20   50 

11 Hand wash 200 50 50 50 50 200 

12 Face Shield with Glasses 300 100 75 100 25 300 

13 Medical Boot 6 2 2 2   6 

14 Face Mask 200 50 50 50 50 200 

15 Tourch Light  3 1 1 1   3 

16 PP Rope 10mm 10 3 4 3   10 

17 AXE  6 2 2 2   6 

18 Pick with Handle 6 2 2 2   6 

19 Carabineer Plain 1 1       1 

20 Carabineer Lock 1 1       1 

21 Helmet  24 8 8 8   24 

22 Boot 12 4 4 4   12 

23 Megha Phone 6 2 2 2   6 

24 Caution Tape 6 2 2 2   6 

25 

Fire Man Suit set (Jacket, 
Trouser, Helmet, Boot, 
Gloves) 2 1   1   2 

26 Fire Blancket 12 4 4 4   12 

27 Fire Mask  3 1 1 1   3 

28 
Almuniam Ladder 12 ft 
Folding 2 1   1   2 

29 Reflective Jacket 25 9 8 8   25 

30 Static Rope 10mm  100 1       1 

31 Fire Man Suit set 1 1       1 

32 Plain carabineer 2 1   1   2 

33 Lock carabineer 2 1   1   2 

34 Seat Harnes Set 3 1 1 1   3 

35 Fire Extigusher 6 2 2 2   6 

36 Jummer 2 1   1   2 

37 Mitten Gloves 5 2 1 2   5 

38 Rock Helmet 2 1   1   2 

39 Dynamic Rope 100 1       1 

40 Rescue Throw Bag 6 2 2 2   6 

41 Single Pully 2 1   1   2 

42 Double Pully 2 Tone 2 1   1   2 

43 Search Light 3 1 1 1   3 

44 Chain Saw Electric 1 1       1 

45 Petrol Chain Saw 1 1       1 

46 Rotary Hamber Drill 2 1   1   2 

47 Hydraulic Jack 2 1   1   2 
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५. शि व्यिस्िापन 

 

 कोतिड-१९ िाट मतृ्य ुिएका विरामीहरुको दाहसंस्कारको लातग नेपाली सेना बीरदल गणलाई तनणवयानसुार 
खजम्मेिारी तोवकएको र शि व्यिस्िापन गराइएको ।  

 

 

 

 

 

 

कोतिड-१९ संिमणबाट मतृ्य ुिएकाहरुको नपेाली सेनाले गरेको शि व्यिस्िापन सम्बन्धी वििरण 

तस.नं. मतृ्य ुिएको तमतत 
मतृकको 
नामिर 

गा.पा./न.पा. तलङ्ग उमेर 

मतृ्य ुिएको 
 स्िान 

(अस्पताल/होम 
आईसोलेसन) 

शि व्यिस्िापन 

गरेको तमतत 

 शि 
व्यिस्िापन 
गरेको स्िान  

 शि 
व्यिस्िाप
नको 
प्रकृतत 

(गाडेको/
जलाएको) 

१ २०७८।०१।२५ भागिरथ साह  
राजपरु 
निरपालिका 
वडा न.ं१  

परुुष ६० 

श्री गौर 

अस्पताल, 

रौतहट 

२०७८।०१।२५ 

रौतहट 
जजल्िा 
राजपरु 
न.पा.१ 
कटहरवन 

जलाएको 

२ २०७८।०१।२५ सोनी केसरी 
िौर 
निरपालिका 
वडा न.ं५  

मवहला १० 

श्री गौर 

अस्पताल, 

रौतहट 

२०७८।०१।२६ 

िौर 
निरपालिका 
वरैरयाघाट 

गाडेको 

३ २०७८।०१।२६ कुमार िापा 
िौर 
निरपालिका 
वडा न.ं३ 

परुुष ६५ 

श्री गौर 

अस्पताल, 

रौतहट 

२०७८।०१।२६ 

िौर 
निरपालिका 
वरैरयाघाट 

गाडेको 

4 २०७८।०१।२7 
मोहन प्रसाद 
केशरी 

िौर 
निरपालिका 
वडा न.ं५  

परुुष ६२ 

श्री गौर 

अस्पताल, 

रौतहट 

२०७८।०१।२७ 

िौर 
निरपालिका 
वरैरयाघाट 

जलाएको 

५ २०७८।०2।03 
ध्रिु प्रसाद 
अतधकारी 

िौर 
निरपालिका 
वडा न.ं५  

परुुष ६७ 

श्री 
वि.वप.कोईराला 
अस्पताल, 

खचतिन 

२०७८।०२।०३ 

िौर 
निरपालिका 
५ 
िािबकैया 
खोिा 

गाडेको 
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६ २०७८।०2।05 
सतुनता देतब 
करुिा 

िौर 
निरपालिका 
वडा न.ं ८ 

मवहला ५५ 
श्री नारायणी 
अस्पताल 

२०७८।०२।०५ 

राजदेबब 
निरपालिका 
३ बािमतत 
खोिा 

जलाएको 

७ २०७८।०2।08 कलतसया देतब 
वनृ्दावन 
न.पा. ७ मवहला ४५ 

स्मारक 

आईसोलेशन 
चपरु, रौतहट 

२०७८।०२।०८ 

चन्रपरु 
न.पा.२ 
चााँदी पारी 
रौतहट 

गाडेको 

८ २०७८।०2।२६ रामतसंह िकुरी चन्रपरु 
न.पा.९ 

परुुष ६३ बाटोमा मरेको २०७८।०2।२६ 

चन्रपरु 
न.पा.९ 
लसन्धरेुघारी 
माधरघाट 

गाडेको 

 

कोतिड-१९ संिमणबाट मतृ्य ुिएकाहरुको हकिालाहरुले गरेको शि व्यिस्िापन सम्बन्धी वििरण 

तस.नं मतृकको नाम, िर उमेर तलङ्ग 
न.पा./गा.पा.को 

नाम 

िडाव 
नं. 

मतृ्य ुिएको स्िान 
मतृ्य ुिएको तमतत र 

समय 

१ जगठदश बैिा ७० परुुष गौर न.पा. ७ घरमा 
 

२०७८।०१।१३  

२ राजेन्र प्रसाद यादि  ७० परुुष 
 ितिुाविजयपरु 
न.पा. 

८ ना.उ.क्षे.अ.वि. २०७८।०१।२३ 

३ लक्ष्मीनारायण साह ६० परुुष गौर न.पा. ५ ने.मे.क्ले. विरगंज २०७८।०१।२३ 

४ ठदपेन्र प्रसाद साह ४५ परुुष गरुडा न.पा. २ कािमाण्डौं २०७८।०१।२८  

५ अचवना तसंह ३८ मवहला राजदेिी न.पा ५ 

िप उपचारको 
लातग  एम्बलेुन्स 
द्वारा कािमाण्डौ 
लाने िममा 

२०७८/०१/२४  

६ इजाजलु तमया ५४ परुुष गौर न.पा. १ 
मेघ अस्पताल 
कािमाण्डौं 

२०७८।०१।३१ 

७ नन्दलाल प्रसाद साह ५६ परुुष 
माधिनारायण 
न.पा. 

१ 
वटखचङ्ग होखस्पटल 
कािमाण्डौ 

२०७८।०2।01/ 

८ धमवनाि महत्तो ४८ परुुष कटहररया न.पा. २ 
प्रा.स्िा.के. 
कटहरीया 

२०७८।०१।२६  
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९ उतमवला देिी झा ५६ मवहला 
खज.सलावही बलरा 
न.पा.३ 

३ 
गौर अस्पताल 
कोतिड िाडव 

२०७८।०१।२७ 
गते  

१० तमरा संत कायस्ि ५३ मवहला गढीमाई न.पा. ३ 
गौर अस्पताल 
कोतिड िाडव 

२०७८।१।२७ 
गते  

११ रामसेिक राय यादि ७२ परुुष गढीमंाई न.पा. ८ 
गौर अस्पताल 
कोतिड िाडव 

२०७८।०१।२७  

१२ रमा देिी ३० मवहला 

ितिुा विजयपरु 
न.पा. िडा नं. 
-०२  घर िई 
हाल गौर न.पा.-
५ कोईरी टोल 

२ गौर इमजेनखश २०७८।०१।२८  

१३ उमाकान्त पटेल ३० परुुष बौतधमाई न.पा. २ 
गौर अस्पताल 
कोतिड िाडव 

२०७८।०१।२८ 
गते  

१४ नागेन्र पंतडत ५७ परुुष राजदेिी न.पा. २ 
गौर अस्पताल 
कोतिड िाडव 

२०७८।०१।२९ 

गते 

१५ अनिुा राय यादि ६२ परुुष राजदेिी न.पा. ८ 
घरबाट ल्याउदा 
बाटोमा  

२०७८।०१।२९ 

१६ विमला देिी ६५ मवहला गरुडा न.पा. ४ 
गौर अस्पताल 
कोतिड िाडव 

2078।01।30 

१७ तसयाराम साह ६५ परुुष गवढमाई न.पा. ८ 
गौर अस्पताल 
कोतिड िाडव 

2078।01।30 

१८ रामलोचन मखुिया ६५ परुुष 
यमनुामाई 
गा.पा. 

३ 
गौर अस्पताल 
कोतिड िाडव 

2078।01।30 

१९ शंकर पहरी ७० परुुष चन्रपरु न.पा. ६ चन्रपरु 2078।01।30 

२० जयराम तगरी ७० परुुष गौर न.पा. ४ 
गौर अस्पताल 
कोतिड िाडव 

2078।01।30 

२१ हस्मा तारा ४० मवहला बौतधमाई न.पा. ४ 
गौर अस्पताल 
कोतिड िाडव 

2078।01।3१ 

२२ असविव  बैिा ५० परुुष 
ितिुा विजयपरु 
न.पा. 

३ गौरबाट बाटोमा  2078।0२।०१ 

२३ 
मोततलाल साह 
कलिार 

५३ परुुष गरुडा न.पा. ५ इमजेनखश िाडव २०७८।०२।०१ 



42 

 

 

२४ रामविश्वास िाकुर ५५ परुुष 
देिाही गोनाही 
न.पा. 

४ घरमा २०७८।०2।0२ 

२५ तसताराम यादि ७५ परुुष 
देिाही गोनाही 
न.पा. 

१ 
गौर अस्पताल 
कोतिड िाडव 

२०७८।०2।01/  

२६ रामविज सहतन ५५ परुुष गवढमाई न.पा. ९ 
गौर अस्पताल 
कोतिड िाडव 

२०७८।०२।०२ 

२७ रामबाब ुराय यादि ३५ परुुष गढीमाई न.पा. १ 
गौरबाट िरतपरु 
जाुँदा बाटोमा मतृ्य ु

२०७८।०२।०४ 

२८ बैधनाि राय यादि ७० परुुष कटहरीया न.पा. ४ 
गौर अस्पताल 
कोतिड िाडव 

२०७८।०२।५/  

२९ विनोद कुमार तसंह ६० परुुष राजदेिी न.पा. ६ 
गौरबाट जाुँद 
बाटोमा मतृ्य ु

२०७८।०२।०५  

३० िेदतन देिी ५६ मवहला िनृ्दािन न.पा. ७ घरमा २०७८।०२।०२  

३१ शेि अखजज ७० परुुष राजपरु न.पा. २ गौर अस्पताल २०७८।०२।०7  

३२ कलखशया देिी ४५ मवहला िनृ्दािन न.पा. ७ चन्रपरु २०७८।०२।०८  

३३ गनपत महतो 72 परुुष परोहा न.पा. ३ 
परोहा कोतिड 
अस्पताल 

२०७८।०२।१०  

३४ बेगम िातनु ४५ मवहला गरुड न.पा. ६ 

कािमाण्डौंबाट 
िवकव ने समयमा 
बाटोमा  

२०७८।०२।०१ 

३५ खचत्र बहादरु काकी ९० परुुष चन्रपरु न.पा. ९ ना.उ.क्षे.अ.वि. 2078।02।04/  

३६ रघवुिर घले ५० परुुष चन्रपरु न.पा. १० ना.उ.क्षे.अ.वि. २०७८।०२।०5  

३७ शेि सलाउठदन ४५ परुुष राजपरु न.पा. १ ना.उ.क्षे.अ.वि. २०७८।०२।०7  

३८ विजय चौधरी ४५ परुुष चन्रपरु न.पा.  ९ 
िरतपरु जाुँदा 
बाटोमा मतृ्य ु

२०७८।०२।०८  

३९ लखक्ष्मनारायण िमाव ६५ परुुष 
दगुाव िगिती 
गा.पा. 

२ वि.वप.को.अ. धरान २०७८।०२।११  
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४० पािवतत तगरी ५० मवहला गौर न.पा.  २ 
प्रहरी अस्पताल 
कािमाण्डौ 

२०७८।०२।१२  

४१ सोमारी देिी ६२ मवहला गौर न.पा. ९ 
गौर अस्पताल 
कोतिड िाडव 

२०७८।०२।१२  

४२ कल्याखण देिी ३२ मवहला बौधीमाई न.पा. ३ 
गौर अस्पताल 
कोतिड िाडव 

2078।02।16/  

४३ काखश चौधरी ५२ परुुष चन्रपरु न.पा. १० 
गौर अस्पताल 
कोतिड िाडव 

2078।02।17/  

४४ नरुुन नेशा ३२ मवहला राजपरु न.पा. ६ 
गौर अस्पताल 
कोतिड िाडव 

2078।02।17/  

४५ चन्रकाला िाकुर २७ मवहला 
यमनुामाई 
गा.पा. 

५ ना.उ.क्षे.अ.वि. 2078।02।19/04: 

४६ जोतगन्र पटेल ८५ परुुष 
देिाही गोनाही 
न.पा. 

६ ना.उ.क्षे.अ.वि. २०७८।०२।२9 

४७ खशि चन्र  ५६ परुुष 
देिाही गोनाही 
न.पा. 

६ ना.उ.क्षे.अ.वि. २०७८।०२।30/  

 

 शि व्यिस्िापनको लातग गजुरा नगरपातलकािाट १ िान एम्बलेुन्स नेपाली सेनाको बीरदल गणलाई 
हस्तान्तरण गराइएको । 

 गौरी शंकर रौतहट क्याम्पस, गौर, रौतहटमा शि व्यिस्िापन (Death Body Management) टोली 
पररचालन गररएको ।  

 

६. विविध 

 कोतिड-१९ को अिस्िा िारे सूचना अदान प्रदान गनवको लातग स्िास््य कायावलय, गौर, 

रौतहटमा Situation Update Center गिन गररएको ।  

 

 

 

 

 



44 

 

 

 

 

 गौर नतसिंग इखन्ष्टच्यूट, गौर र शवहद पाकव , चन्रतनगाहपरुमा रहेको विशेष कोतिड अस्पतालको 
सरुक्षा व्यिस्िाको लातग नेपाली सेनालाई पररचालन गररएको ।  

 

७. अन्य व्यिस्िापन 

 औषधी तबिेताहरुसंग बैिक बसी तनषेधाज्ञाको अितधमा औषधीको आपतुतव सहज रुपमा व्यिस्िा 
तमलाइएको र यस खजल्लाका तनजी अस्पतालहरुमा समेत कोतिड-१९ संिमण विरामीहरुको 
उपचार हनुे व्यिस्िा तमलाइएको ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 कोतिड-१९ सम्बन्धी जनचेतना मूलक सूचना एि.एम. द्वारा प्रचार प्रसार गने व्यिस्िा तमलाइएको 
। 

 
 

 तनषेधाज्ञाको अितधमा कालोबजारी, जम्मािोरी, म्याद नाघेको िस्त ु तबिी तबतरणमा रोक 
लगाउनको सािै  िाद्यान्न,औषधी तथा िदैनक उपभोग्य वस्त ुतथा सेवाहरुको सरल र सहि आपदूति, 

गणुस्तर  र लागतलाइ िनअपेदक्षत तुल्याउन स्थानीय तहहरुको समन्वयमा दनयदमत रुपमा विार 

अनगुमनको व्यवस्था दमलाइएको ।  
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 नेपाल सरकारद्वारा कोदभड-१९ संकट व्यवस्थापन अध्यािशे, २०७८ पूणि रुपमा कायािन्वयन गररएको । 

 २०७७।०४।२४ िदेि २०७७।०५।३१ सम्म पणूि रुपमा दनषधेाज्ञा िारी भएको । 

 २०७८।०१।२४ गतेिदेि दनरन्तर दनषधेाज्ञा िारी गररएको ।  

 

कोजभड-१९ वाट संक्रजमत जवरामीहरुलाई जन:शूल्क िािा जवतरण 

 दिल्ला कोदभड १९ संकट व्यवस्थापन केन्र (DCCMC) रौतहटको समन्वयमा नमस्ते रै्दमदल रेषु्टरेन्ट एण्ड 

बारले गौर कोदभड अस्पतालमा रहकेो कोदभडवाट संिदमत दबरामीहरुलाई १ मदहनासम्म दन:शलु्क िािा िवुाउने कायि 

शरुु गरेको । मनकारी मन लाइ सािर नमन छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कोजभड-१९ रोकिाम तिा जनर्न्त्रण सम्बन्िी सामग्री जवतरण 

नापी कायािलय गौर रौतहटका कम््यटूर अपरेटर श्री दबिय गपु्ताले आफ्नो १ वषिको तलब बराबरको रकमवाट 

कोदभड-१९ रोकथाम तथा दनयन्त्रण सम्बन्धी सामग्री (मास्क, स्यादनटाइिर, Vaporizer, Faceshield, रे्नाईल, साबनु) 

हरु दिल्ला प्रशासन कायािलय, रौतहट, दिल्ला प्रहरी कायािलय, रौतहट, सशस्त्र प्रहरी वल नेपाल नं. ११ गण ह.ेक्वा., 

रौतहट, रादर्क कायािलय, गौर, नेपाल पत्रकार महासंघ, रौतहट, िषे्ठ नागररक समाि, मानव सेवा केन्र, रौतहट, गौर 

अस्पताल, गौर नगरपादलकाको वडा नं. ५, ६ र ८ मा दवतरण गनुि भएको छ । मनकारी मन लाइ सािर नमन छ । 
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कोजभड िोपको प्रगजत 

जस.नं. कोजभड जसल भेरोसेल 

१ पदहलो डोि िोस्रो डोि िम्मा पदहलो डोि िोस्रो डोि िम्मा 

२ ३२३४४ ६६०७ ३८९५१ ५६९४ ४० ५७३४ 

 

कोजभड अथपतालहरुमा उपचार भएका जबरामीहरुको जववरण 

जस.नं. जववरण संख्र्ा 

१ ररकोभर ७९ 

२ ररर्र ३० 

३ मतृ्यु ३४ 

४ िम्मा उपचार १४३ 

 

 

कोजभड-१९ को टेष्ट रौतहट जिल्लामा गराई मृत्रु् भएको मृतकको जववरण 

परुुष मदहला िम्मा 

३७ १६ ५३ 

 

माथक नलगाउने व्र्जक्तहरुलाई जमजत २०७८।०१।०८ गतेदेजि जमजत २०७८।०३।०९ गतेसम्म चेजकङ्गको क्रममा 

गररएको कारवाहीको जववरण । 

लमतत परुुष महहिा जम्मा राजश्व परुुष महहिा जम्मा माक्स ववतरण 

जम्मा:- ३४८३ ३१९ ३८०२ ३८०२०० ७८०९ ३५५६ ११३६५ ५५२२ 
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 कोजभड-१९ दोस्रो लहरको वाजषाक प्रजतवेदन 
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 कोजभड-१९ पजहलो लहरको प्रजतवेदन 
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१८. प्रमुि जिल्ला अजिकारीवाट भएका शाजन्त सरुक्षा, सावािजनक सेवा प्रवाह तिा सशुासन 

प्रवद्धान लगार्तका के्षत्रमा नवप्रवद्धानीर् (Innovative) कार्ाहरु 

 PCR Lab र संथिागत आर्सोलेशन थिापना एवं संचालन । 

क. कोदभड-१९ का संिदमतहरुलाई राख्नको लादग दमदत २०७७/०५/०७ गते िवेाही गोनाही 

नगरपादलका अन्तगित रहकेो ियदकशसान पोदलटेदक्नकल इन्ष्टीच्यटूमा ३००  बेडको 

आइसोलेशन सेन्टर दनमािण गराइएको ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

२०७७।०४।२८ मा वहाली भई तत्कालीन थिानीर् उच्च प्रािजमकता एवं आवश्र्कताको कार्ा 

व्र्वथिापन गररएको  

ि. दिल्लामा PCR Lab स्थापना तथा संचालनको लादग प्रत्येक नगरपादलका/ गाउाँपादलकावाट 

५/५ लाि अस्पताल दवकास सदमदत कोषमा िम्मा गनि दनणिय गराइ दमदत २०७७।०६।०१ गते 

ििेी  गौर अस्पतालमा PCR Lab स्थापना भइ संचालनमा गराइएको ।  

 

 

 

 

 

 

ग. कोदभड-१९ वाट संिदमतहरुको उपचारको लादग दिल्ला कोदभड-१९ संकट व्यवस्थापन 

केन्रको दनणिय बमोदिम पादलकाहरुमा कोदभड अस्पतालको व्यवस्था दमलाइएको तथा RRT 

पररचालन ।  
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 वषो देजि भुक्तानी बााँकी रहेको जकसानको उिुको रकम भुक्तानी गराउन समन्वर् । 

क. श्रीराम सगुर दमल्स, गरुडा -५ महम्मिपरुमा उि ुकृषकहरुको वषोिदेिकको भिुानी सहिीकरण गररएको  

- कूल भिुानी बााँकी - ४०,४९,२५,४८५।७८ 

- भिुानी गराइएको - ३७,३७,१९,३४८।५४ 

- अव भिुानी गनि बााँकी - ३,१२,०९,१३७।२४ 

सम्पणूि रकम भिुानी नहुन्िलेसम्म उि दमलको बैंक िाता रोक्का गररएको । 
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 कोजभड-१९, जशतलहर र बाढी िथता जवपद्का लाजग पूवातर्ारी एवं सामग्री व्र्वथिापन गराएको । 

क. आगलगी दपदडत तथा दशतलहर दपदडतहरुका लादग रादष्ट्रय आपतकादलन कायि संचालन केन्र (NEOC) 

वाट समन्वय गरी ७५ थान ठुलो टेन्टको व्यवस्था दमलाइएको । 

ि. र्तवुा दवियपरु नगरपादलका, हषािहा दस्थत दिल्ला दवपि ्व्यवस्थापन सदमदतको नाममा रहकेो िग्गाको 

नापिााँचको व्यवस्था दमलाइएको । 

ग. गहृ मन्त्रालयवाट प्राप्त रकम रु. २७ लािबाट टेन्डर प्रदियाद्वारा दवपि ्उिार सामग्री िररि गररएको ।    

घ. निी दनयन्त्रणको काममा सम्बदन्धत कायािलय तथा सरुक्षा दनकाय पररचालन । 

ङ. सम्पणूि सरोकारवाला संग समन्वय । 

 जवपद् व्र्वथिापनको लाजग जवशेष बैठकहरु आर्ोिना । 

क. दिल्ला दस्थत संघीय सांसि, प्रिशे सभा सिस्य एव ंसरोकारवाला सम्पणूिको उपदस्थदतमा बहृि ्स्तरको 

योिना, समन्वय एव ंव्यवस्थापनको लादग एकीकृत प्रयास गररएको ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 जवकास समन्वर् एवं समीक्षा तिा रुग्न आर्ोिना कार्ाशाला संचालन । 

क. दवकासमा समन्वय एव ंआयोिनाको पदहचान र समस्या समाधानका दनदमत्त दवकास समन्वय बैठकको 

आयोिना गररएको । दवकास आयोिनाहरुको दनरन्तर अनगुमन गररएको । 
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 ढंुगा, जगट्टीको संघीर् मापदण्ड बमोजिम थिानीर् कार्ाजवजि जनमााण गररएको । 

क. ढुङ्गा, दगट्टी, बालवुा उत्िनन, दबिी तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापिण्ड, २०७७ बमोदिम स्थानीय ढुङ्गा, दगट्टी, 

बालवुा उत्िनन, दबिी व्यवस्थापनको लादग कायिदवदध दनमािणमा दियादशलता ििेाई तयार गररएको   

 

समन्वर् व्र्वथिापन  

क. नेपाल सरकारवाट साल्ट रेदडङ्ग तथा कृदष सामग्री कम्पनी दलदमटेड मार्ि त दविी दबतरण हुने अनिुानको 

मलिािलाइि तोदकएको मलू्यमा दकसानसम्म सहि ढंगले परु् याउने व्यवस्था दमलाइएको । 

ि. सामादिक सरुक्षा भत्ता दवतरणमा सेवाग्राहीलाई सहि रुपमा दवतरण गनिको लादग सा.स.ु भत्ताको चेक 

बैंकमा Clearing भएको दमदतले बढीमा ७ दिन दभत्र दवतरण गने व्यवस्था दमलाईएको ।  

ग. दिल्ला दस्थत सबै संचारकमीको संयिु बैठक गरी सशुासन, दवकास सम्बन्धी अन्तरदिया गररएको 

घ. कमिचारी दमलन केन्रको साधारण सभा आयोिना गरी दिल्ला दस्थत कायािलय प्रमिुहरु दवच समन्वयको स्तर 

बढाइएको । 

ङ. दमदत २०७८/०१/०५ गते रादष्ट्रय दवपि ्िोदिम न्यनीकरण तथा व्यवस्थापन प्रादधकरण एव ंदसंचाई 

दवभागको दवज्ञ समहूको उपदस्थदतमा सरोकारवालाहरुको उपदस्थदतमा मखु्य रुपमा दनम्न दनणियहरुका साथ 

सम्पन्न भएको ।  

च. बाढी ब्यवस्थापन प्रदतकायि योिना दनमािण 

छ. DEOC सवलीकरणको उपायहरु पदहचान र स्थापना गरेको । 

ि. बाढीको व्यवस्थापनमा रहकेो िाडल (Gap) पदहचान र अपके्षा दनधािरण गरी केदन्रय दनकायसंग माग 

गररएको तथा आपदूति व्यवस्थापन गररएको । 

 बृहत रुपमा बृक्षारोपण कार्ाक्रम संचालन गराएको । 

क. दमदत २०७८।०२।२२ गते (June 5, 2022) World Environment Day को अवसरमा नर्ााँ सोच र 

जसिाना प्राकृजतक प्रणालीको पुनाथिापना नाराका साथ चन्रपरु नगरपादलकाको समन्वय, दडदभिन बन 

कायािलयको सहयोग तथा वीरिल गण, परेुनवा, रौतहटको सहयोगमा चन्रपरु नगरपादलका-०१, पौराई दस्थत 
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िउेराली सामिुादयक वन उपभोिा समहूको िादल रहकेो १० हके्टर िग्गामा १५०० थान दवदभन्न प्रिातीको 

दबरुवा लगाई बहृत रुपमा बकृ्षारोपन कायििम सम्पन्न गररएको । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 आि दमदत २०७८/०३/११ गते शिुवारका दिन चन्रपरु नगरपादलका वडा नं. ८ मििर चौरीको नन्िलाल साझिेारी 

बन को ६ हके्टर िग्गामा दिल्ला प्रशासन कायािलय तथा दडदभिन बन कायािलयको सहयोग तथा वीरिल गणको 

दबशषे आयोिनामा ११००० दबरुवा रो्ने कायििम शरुुवात भई आि ४००० थान दबरुवा रोदपएको तथा दनरन्तर 

भोदल र पदसि सम्ममा लक्ष्य परूा हुनेछ साथै सहभागी सम्पणुि मा धन्यवाि ज्ञापन गििछौं। 

 

 

 

 

 

 

 

 

  नागररक न्रू्ि 

https://nagariknews.nagariknetwork.com/social-affairs/561891-1624799310.html 
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नेपाल आमीको िेसबुक पेि 

https://www.facebook.com/NepaleseArmyHQ/posts/4472279562791160 

 

 

 

 

 

 

 

 िातीर् जहसंा हुन नजदन िाजमाक सद्भाव सजमजत गठन तिा पररचालन । 

क. रािपरु नगरपादलका र इशनाथ नगरपादलकामा दहन्ि ुमदुस्लमको चाडपविमा द्वन्ि हुन सक्ने भएकोले 

सिभाव बढाउन दिल्लास्तरीय धादमिक सद्भाव सदमदत गठन तथा पररचालन गरी संभादवत द्वन्ि िनु 

दवगतमा िदेिएको दथयो न्यनूीकरण गररएको ।  

 

 सेवाग्राही मैत्री कार्ाालर्को लाजग पूवाािार व्र्वथिापन गराएको । 

क. राििवेी नगरपादलकाको १० लाि  तथा आर.दड.सी. संस्थाको १४ लािको लागतमा 

सेवाग्राहीहरुको लादग मतै्रीपणूि शौचालय दनमािण गराइएको । 
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ि. माण्डवी रौतहटको सहयोगमा सेवाग्राहीहरुलाई शिु िानेपानीको व्यवस्था दमलाइएको । 

 

 

 

 

 

ग. सघन शहरी तथा भवन दनमािण आयोिना कायािलयवाट सेवाग्राहीको लादग प्रदतक्षालय दनमािण 

गराइएको ।  

 

 

 

 

 

घ. रादष्टय पररचय पत्र िताि गनि छुटै कोठाको  व्यवस्था दमलाएको तथा दववरण िताि गराउन आउने 

सेवाग्राहीको लादग टहरा दनमािण भएको । 

 

 

 

 

 

ङ. सघन शहरी तथा भवन दनमािण आयोिना कायािलयवाट नागररकता, राहिानी सम्बन्धी सेवा दलन 

आउने सेवाग्राहीको लादग छुटै टहरा तथा बस्ने र्लामको बेन्च बनाइएको  

च. िताि चलानी तथा सोधपछु कक्ष दनमाणि गररएको । 

छ. कायािलय पररसरमा सेवाग्राहीहरुको लादग साबनु पानीले हात धनुे व्यवस्था दमलाइएको । 
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ि. दिल्ला दस्थत रहकेा बैंकहरुको सहयोगमा कायािलय पररसरमा र्ोहर व्यवस्थापनको लादग 

्लादष्टकको भााँडोको व्यवस्था गराइएको । 

झ. कलर दप्रन्टर, ठुलो र्ोटोकपी मदेसन, दप्रन्टरको व्यवस्था गरी सभिर कोठाको सवलीकरण गररएको 

।  

ञ. आन्तररक मादमला तथा काननू मन्त्रालय प्रिशे नं. २ संग समन्वय गरर कायािलय पररसर दभत्र 

स्तनपान कक्ष, सरुक्षा पोष्ट, सेवाग्राहीको लादग सवारी पादकिं ग, नालाको व्यवस्थापन   

ट. प्र.दि.अ. आवास िीणि रहकेोले गहृ मन्त्रालयसंग समन्वय गरर नयााँ प्र.दि.अ. आवासको 

लादग टेन्डर आव्हान गरर सम्झौता भई कायि अगाडी बढाइएको । 

o सेवाप्रवाह व्र्वथिापन  

ठ. कायािलय सरुक्षाको लादग १६ थान CCTV क्यामरेा िडान भएको । 

 

 

 

 

 

ड. कायािलयमा ठुलो र्ोटोकपी मेदसन तथा कलर दप्रन्टर रादिएको । 

ढ. नागररकता दवतरण रदिष्टर तथा अनसुचूी र्ारामहरु स्क्यान तथा झतु्रो भएको रदिष्टरहरुलाई 

Binding गराइ अदभलेि व्यवस्थापन गने गररएको 

ण. कायािलयको सभाहलमा ६५" को स्माटि दट.भी., AC, र्दनिचर िडान गराइएको ।  

त. कायािलयको सबै शािाहरुमा सम्पकि  गनिको लादग इक्स्टेन्सन टेदलर्ोन िडान गराइएको ।  

थ. कायािलय पररसरदभत्र हुलाक दटकट दबिी काउण्टरको व्यवस्था दमलाइएको ।  

ि. नागररक वडापत्र अध्यावदधक गरी रादिएको तथा सचूनापाटी, गनुासो पेदटकाको व्यवस्थापन 

गराइएको । 
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ध. कायािलयको सेवा सम्बदन्ध िानकारी दलनको लादग कायािलय पररसरमा छुटै सोधपछु कक्ष 

दनमािण गररएको ।  

न. कायािलयमा गमला व्यवस्थापन गरी आन्तररक पयािवरण स्वच्छ बनाइएको । 

ऩ. बैठक कक्ष तथा कायिकक्षमा प्र.दि.अ.को सेवा दववरण अदभलेि, रादष्ट्रय गाण, राष्ट्रको 

नक्सा, िदैनक कायितादलका लगाइ सिावट गररएको ।  

 

 

 

 

 

 

प. कायािलय पररसरमा सरुक्षा पोष्ट, सेवाग्राहीहरुको सवारी साधन पादकिं ग तथा नागररकताको तोक 

लगाउने ठाउाँमा टहरा लगाउनको लादग प्रिशे सरकारसंग समन्वय गरी ४० लािको पवूािधार 

दनमािण गनि र सौन्ियिकरणका लादग व्यवस्था दमलाएको ।  

 भारतीर् समकक्षी संगको समन्वर्मा गौर न.पा. वडा नं. ४ जथित जटकुजलर्ा बााँि जनमााण 

२०७४ सालको बाढीले गौर -४ (दटकुदलया) दस्थत लाल बकैया निीको पवूी बााँध िशगिा के्षत्रमा 

भत्काएकोमा उि बााँधको पनूिदनमािण गनि भारतीय पक्षवाट अवरोध भई हालसम्म दनमािण गनि नसदकएको र 

बषनेी बाढी उि स्थानवाट पसेर धनिनको क्षदत हुने गररएकोमा भारतीय समकक्षी संगको समन्वयमा उि 

बााँधको पनूिदनमािण सम्पन्न गराइएको । 

 थिानीर् तहहरुमा नागररक जशक्षा एवं संवाद कार्ाक्रम संचालन । 

दिल्ला दस्थत रहकेा सबै पादलकाहरुमा कायािलयवाट प्रवाह हुने सेवा सम्बन्धी सविसाधारणमा िानकारी तथा 

पादलकाहरुवाट संचालन आयोिनाको बिटे िचिको पाििदशिताको लादग नागररक दशक्षा एव ंसंवाि कायििम 

संचालन गराइएको ।  
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 जविर् राम र जनरंिन रामको मृत्रू् सम्बन्िी आन्दोलनको शान्तीपूणा रुपमा व्र्वथिापन गराएको । 

क. गरुडा नगरपादलका अन्तगित भएको दविय राम र दनरंिन राम सम्बन्धी आन्िोलनको शान्तीपणूि रुपमा 

व्यवस्थापन भएको ।  

 जवजभन्न २६ िना भूमाजिर्ाको कविामा रहेको राजरिर् वनको १२२ जवगाहा िग्गा राज्र्को 

नाममा ल्र्ाएको । 

क. दमदत २०७७।०९।२३ गते बसेको समन्वय बैठकवाट गिुरा नगरपादलका, सादवक गा.दव.स. रंगपरु 

अन्तगितको रादष्ट्रय वन क्षेत्रको १२२ दवगहा सावििदनक िग्गा दवदभन्न २६ िना व्यदिको नाममा िताि 

भएकोमा, उि रादष्ट्रय वन क्षेत्र अन्तगितको सावििदनक िग्गाको व्यदिको नाममा कायम रहकेो श्रेस्ता बिर 

गरर नेपाल सरकारको नाममा कायम गने दनणिय भएकोले तपदसल अनसुारको रादष्ट्रय वनको १२२ दवगहा 

िग्गागहरु मालपोत कायािलय चन्रदनगाहपरु, रौतहटको दमदत २०७७।०७।२६ को दनणियानसुार उि 

अदतिदमत िग्गा नेपाल सरकारको नाम दर्ताि गराइएको  

 तपजसल 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ि.सं. दकता नं. के्षत्रर्ल (व.मी.) िग्गा धनीको नामथर ठेगाना 

१ १ 67559.70 िडक कुमारी काकी बाम्ती भण्डार - ६, रामेछाप 

२ २ 20359.57 िडक नारायण प्रधान ठोसें -६, रामेछाप 

३ ३ 20159.44 िदलराम लामीछाने रुम्िाटार -४, ओिलढंुगा 

४ ४ 26724.59 सदुिप काकी दसथौली -९, दसन्धलुी 

५ ५ 20194.77 दवष्ट्ण ुबहािरु काकी धापासी - ६, काठमाडौं 

६ ६ 13240.06 हररनारायण बंठा रंगपरु -१ 

७ ७ 20523.95 बलराम िनाल िामनेु गाउाँ दसन्धपुाल्चोक 

८ ८ 27205.29 अन्िन कुमार काकी बाम्ती -६, काठमाडौं 

९ ९ 20451.68 दनलम काकी धापासी - ६, काठमाडौं 

१० १० 27242.92 श्रीमती िानकिेवी बस्नेत दसरवा -६, सोलिुुम्बु 

११ ११ 27232.35 वेि बहािरु बस्नेत घकुौली -३, सलािही 

१२ १२ 26824.55 हरर चरण चौधी सन्तपरु -७, रौतहट 

१३ १३ 34069.39 भैरव चौधरी रंगपरु - ४, रौतहट 

१४ १४ 33524.53 रत्नकला लादमछाने रुम्िाटार - ४, ओिलढुगां 

१५ १५ 26619.62 रादधका बस्नेत का.न.पा. -१६, काठमाडौं 

१६ १६ 27010.22 श्याम कुमार मल्ल घकुौली -३, सलािही 
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 दवदभन्न २६ िना भमूादर्याको नाममा रहकेो १२२ दवगाहा िग्गा राज्यको नाममा ल्याएपदछ दवदभन्न संचार 

माध्यममा आएको समाचार 

 Onlinekhabar.com 

https://www.onlinekhabar.com/2021/01/922108?fbclid=IwAR3bD-lvapK7kaucQcSyHa2WpJ0T0-

SXXu7xYrPhxq9Hta3SmiwD0PIxB_E 

सरकारको वाजषाक प्रजतवेदनमा १२२ जवगाहा िग्गा सम्बन्िी जववरण उल्लेि भएको । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१७ १७ 27261.19 ढाल कुमारी िड्का लालबन्िी -५, सलािही 

१८ १८ 26918.53 कृष्ट्ण कुमारी काकी दसथौली -७, दसन्धलुी 

१९ १९ 27220.38 पदवत्र कुमारी काकी घकुौली -३, सलािही 

२० २० 27374.38 दिपक िहाल अधेरीनारायण -५, ओिलढंुगा 

२१ २१ 20806.87 सोनरु्ल िााँ रंगपरु -४, रौतहट 

२२ २२ 54312.40 लोक बहािरु बस्नेत घकुौली -३, सलािही 

२३ २३ 40858.79 बासिुेव लामीछाने रुम्िाटार -४, ओिलढंुगा 

२४ २४ 41119.90 िम्ब बहािरु बस्नेत घकुौली -५, सलािही 

२५ २५ 27522.74 िगुाि बहािरु काकी रानीगंि -४, सलािही 

२६ २६ 95702.23 केशव कुमार काकी बाम्ती -७, रामेछाप 

िम्मा ८२९०४०.२३   
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 Janatatimes.com 

https://janatatimes.com/archives/65932?fbclid=IwAR3L81y2Xe4i5sB54n06pLnW2YeAKIwvLBf

NPHdTpd3bvJ7fBqxKLbryhmM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

तत्काजलन भूमी व्र्वथिा, सहकारी तिा गररबी जनवारण मा. मन्त्री श्री पदमा अर्ाालज्र्ूको Facebook Status 

https://www.facebook.com/padmaaryal.ncp/posts/1869640696521084 
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 rautahattoday.com 

http://rautahattoday.com/2020/12/01/%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%

E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8B-

%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%AE%E0%A4%BE-

%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE-

%E0%A5%A7%E0%A5%A8/?fbclid=IwAR0Q5bG4z_K7DstGxGPSPp75tFSjJ7ikLuL3RY-

ELIftf1lnd0DW-qzy_pI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 mirmireonline.com 

https://www.mirmireonline.com/2020/11/30/171474/?fbclid=IwAR0LxyoIw8gP7PO_K_Ta0jaRQ

K4bKxznUPO_hVWaljOnHhBQ0y2PAn0Q3Dg#.X8ZpByELa-4.facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 News24 को Facebook Page बाट 

https://www.facebook.com/news24np/posts/1380172962326370 
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 पत्रकार रमेश जतजमल्सेनाको Facebook page बाट 

https://www.facebook.com/ramesh.timalsina.773776/posts/413918556645867 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ratopati.com 

https://ratopati.com/story/156784/2020/11/29/ban-anugaman-

?fbclid=IwAR0F4eWs50lB3f7D0zY3Gu4RutuaPCcPlvSQdXrlEZ7RDU4IWJFbQmwktPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 nagariknews.nagariknetwork.com  

https://nagariknews.nagariknetwork.com/social-affairs/382841-1605501772.html? 

fbclid=IwAR05vkX3nUX7CN2vKW4nd_ar3j0F-q6wgWEskgS7fLR0CJAfF7gojcFuvYE 
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 पे्रस जवज्ञजि 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 िग्गा राज्र्को नाममा ल्र्ाउने सम्बन्िी समन्वर् बैठक 
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जमत्ररारि भारतको जसतामढी जिल्लाको समकक्षीसंगको नेपाल-भारत जिल्ला समन्वर् बैठक गरर 

तपजसलको जवषर्मा छलिल गररएको । 

१. तसमापार हनेु समसामावयक मदु्दाहरु - 
२. कोतिड व्यिस्िापन - 
३. बाढी व्यिस्िापन - 
४. सीमा सरुक्षा - 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रदेश सरकारको सहर्ोगमा जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्मा भएको कार्ाहरु 

 कायािलय पररसरमा सरुक्षा पोष्ट दनमािण 

 स्तनपान कक्ष दनमािण 

 सवारी साधन पादकिं ग दनमािण 

 दिन्सी सामग्री भण्डारणको लादग टहरा दनमािण  
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प्रदेश सरकारको समन्वर् मािा त सरुक्षा जनकार्को पूवाािार जवकासको लाजग पहल गररएकोमा बोलपत्र आव्हान 

भई िररद प्रजक्रर्ामा रहेको जशघ्र जनमााण कार्ा शुरु हुने । 

क. सशस्त्र प्रहरी वि नेपाि नं. -११ िण, हजजलमतनयाको अपरेशन हि तनमााण वापत रु. ६३ िाख 

ख. प्रहरी चौकी दगुधयवाको भवन तनमााण तथा ममात वापत रु. ७१ िाख 

 

सघन शहरी तिा भवन जनमााण आर्ोिना कार्ाालर्, जबरगंि पसााको सहर्ोगमा भएको कार्ाहरु 

१. सेवाग्राही प्रदतक्षालय 

२. रादष्ट्रय पररचयपत्र तर्ि  सेवाग्राहीको लादग प्रदतक्षालय 

 

 

 

 

 

 

रािदेवी नगरपाजलका, माण्डवी,  आर. जड.सी. नेपालद्वारा भएको कार्ाहरु 

१. राििवेी नगरपादलकाद्वारा शौचालय दनमािण 

२. माण्डवी संस्थाद्वारा सेवाग्राहीको लादग िानेपानी टंकी दनमािण 

३. आर.दड.सी. संस्थाद्वारा शौचालय दनमािण 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%AF_%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AB%E0%A4%A4_%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE_%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A5%8B_%E0%A4%AA%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%B0_%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A5%8B_%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A4%BF_%E0%A4%AA%E0%A4%B9%E0%A4%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVJy6POl_ksxx95RatbQBO12um5sKv2bKvS0I3_oljqLTDmmFPfr7BP-pTnDSBCU7eyoM1_r0TJyRAsWBwitwnvA5tLOui4SZCUoj6B75kjd-Kv9D1R48yf0AchrkVKAOM&__tn__=*NK-R
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१९. कार्ासम्पादनको जसलजसलामा आर्परेका समथर्ाहरु 

कायिसम्पािनको दसलदसलामा आइपरेका समस्याहरुको दववेकपणूि तररकाले समाधान गि ैसरोकारवालासंग आवश्यक समन्वय एवं 

सहिीकरण गररएको छ । कायिसम्पािनको िममा आइपरेका केही समस्या एवं चनुौतीहरुलाई यहााँ प्रस्ततु गररएको छ । 

क. शाजन्त सरुक्षा सम्बद्ध - 

 समािमा व्याप्त कुररदतहरु दवद्यमान रहन ुिस्तै (पहाडी, मधेशी, िदलत-गैर िदलत,र्ौििारी एवं िघन्य अपराधमा समेत 

पंचायदत प्रथा कायम रहन,ु बोक्सी प्रथा िस्ता समस्याहरु) 

 भारतीय नम्बर ्लेटको सवारी साधनले सडक िघुिटना, चोरी, हत्या दहसंा, तस्करी िस्ता घटनाहरुमा अदभवदृि भएको 

। 

 अपराधको रािनीदतकरण गने प्रवदृत्त कदहले कादह िदेिनु, 

 Social Ego को दवद्यमानता (िाती, पाटी, धन लगायतको) 

 झठु्ठा मदु्दाहरु िायर गने तथा प्रदतवािीको संख्या सक्िो बढाएर ल्याउने प्रवदृत । 

ि. जवकास व्र्वथिापन - 

 रुग्न रहकेा आयोिनाहरु हर सम्भव प्रयासवाट सम्पन्न गराउन नसदकएको,  

 समयमै अदख्तयारी प्राप्त गिाि समेत दवकासका दियाकलापहरु आ.व.को उतराधिमा संचालन गने प्रवदृतमा कदम आउन 

नसकेको,  

 निीिन्य पिाथिको ठेक्का व्यवस्थापन समयमा हुन नसक्न,ु 

 समान प्रकृदतका कायिहरु दवदभन्न दनकायवाट संचालन गररन ुतथा आपसी समन्वयको आभाव, 

ग. सेवा प्रवाह तिा सशुासन व्र्वथिापन - 

 दिल्ला प्रशासन कायािलयको सााँघरुो पवूािधार र हाताको आभाव 

 दिल्ला प्रशासन कायािलयमा िनशदिको आभाव 

 स्थानीय तहहरुमा नगर प्रमिु/उप प्रमिुको दववाि, नगरसभामा अल्पमत/बहुमतले द्वन्द्व श्रिृना गनुि, 

 अदधकांश स्थानीय तहहरुमा प्रमुि प्रशासकीय अदधकृत दनदमत्त हुन,ु 

 पारिदशिता तथा उत्तरिादयत्व अदभवदृि गने दवदधहरुको न्यनू प्रयोग गनुि (सचूनाको हक, नीदत, कायििम, बिेट तथा 

वादषिक प्रगदत सावििदनक, सावििदनक सनुवुाई, Pro-active Disclosure िस्ता दवषयहरु) 

घ. जवपद् र कोजभड व्र्वथिापन - 

o जवपद् - 

 स्थानीय दवपि ्व्यवस्थापन सदमदत काननूी क्षेत्रादधकार बमोदिम दियाशील हुन नसकेको । 

 DEOC लाई अपेक्षाकृत सदुृदढकरण गनि नसदकएको । 

 Ware House दनमािण गराउन नसदकएको,  
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 दवपि ्उिार सामग्रीको आभाव रहकेो तथा तादलम प्राप्त िनशदिको समेत आभाव रहकेो । 

 दवकासका नयााँ आयोिनाहरु दवपि ्संवेिनशील बनाउन नसदकएको, 

o कोरोना व्र्वथिापन - 

 गौर अस्पतालमा उपलब्ध ICU, Ventilator संचालनमा ल्याउन नसदकएको, 

 नेपाल-भारतवीच रहकेो "बेटी रोटीको सम्बन्ध" को कारण सीमा नाका पणूि रुपमा दशल गनि व्यवहाररक 

कदठनाई रहकेो । 

 नागररकहरु कोरोना Test गराउन नचाहने र कोई-कोई पटक/पटक Test गराउन चाहने प्रवदृत, 

 िोस्रो लहरसम्म Oxygen Plant स्थापना र संचालन गनि नसदकएको,  

 तेस्रो लहरको पवूि तयारीको लादग वालवादलका ICU Bed/Ventilator व्यवस्थापन गनि नसदकएको, 

 स्वास््य कायािलयको क्षेत्रादधकार र भदूमका कमिोर भयो । 

 सीमा दनयन्त्रणमा िनश्कदतको आभाव िदेिएको, 

 Viral औषधी तथा सदििकल सामग्रीहरुको आपदूतिमा कमी िदेिएको । 

 

 

 

ङ. समन्वर् - 

 सहकाररतामा आधाररत संघीयताको सानो समयको अभ्यासको िममा प्रिशे अन्तगितका दनकायहरु तथा स्थानीय 

तहहरुसंग सम्बि समस्याहरुको समन्वय, दनराकरणको अपेक्षा दिल्ला प्रशासन कायािलयसंग रहने तर व्यवहाररक 

रुपमा र्रक/र्रक सरकारको बझुाईले कदहले काही समस्या िेदिने । 

भावी कार्ाजदशा एवं जनश्कषा 

गत आ.व. २०७७/०७८ मा बहआुयादमक तवरले प्राप्त समन्वय दनरन्तर रुपमा चाल ुआ.व. २०७८/०७९ मा समेत प्राप्त हुने 

अपेक्षा गििछौ । 

समािमा भरपिो शादन्त सरुक्षा र अमनचयन दवकासको पवूि शति हो । दिल्लाको एकीकृत सरुक्षा व्यवस्था, रािमागि तथा सडक 

संिाल दनवािध संचालन, कारागार व्यवस्थापन, अवैध हातहदतयार, लाग ूऔषध दनयन्त्रण, अपराध दनयन्त्रण, अन्तरािदष्ट्रय/रादष्ट्रय सीमा 

सरुक्षा, प्रभावकारी सावििदनक सेवा प्रवाह र सशुासन, रादष्ट्रय पररचय पत्र तथा पंिीकरण व्यवस्थापन, द्वन्द्व पीदडत राहत व्यवस्थापन, 

सचूना व्यवस्थापन, अनगुमन मलू्यांकन, संघ संस्थाको संचालन तथा व्यवस्थापन, सावििदनक सम्पदतको संरक्षण, लाग ूऔषध दनषधे र 

व्यवस्थापन, दवपि ् िोदिम न्यनूीकरण तथा व्यवस्थापन, दवकास दनमािणमा समन्वय तथा सहिीकरण लगायतका कायिहरुको 

व्यवस्थापनमा दवगतमा िस्तै समन्वय एवं सहयोगको सविपक्षीय अपेक्षा गरेको छ  । 
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२० . जिल्ला प्रहरी कार्ाालर्, गौर, रौतहटवाट सम्पाजदत कार्ाहरुको जववरण 

१. पृष्ठभुमी 

दव.स. १९९० मा रौतहट दिल्लामा कारागार सरुक्षा गाडिको स्थापना र दव.स. २०१३ मा हाल भन्सार सरुक्षा गाडि 

कायािलय रहकेो स्थानमा दिल्ला प्रहरी कायािलयको स्थापना भएको दथयो । दव.स. २०३३ मा दिल्ला प्रहरी कायािलय, 

रौतहटको पनु: स्थापना गरर दि.प्र.का. र भ.स.ु गाडिको छुटै्ट-छुटै्ट पनु: स्थापना भएको दथयो । दिल्ला प्रहरी कायािलय, 

रौतहट दब.स. २०३३ सालमा पनुाः स्थापना भई  सरुुमा प्र.दन. कायािलय प्रमिु हुि ै दब.स. २०४०।२।१८ गते िदेि 

प्र.ना.उ. र २०४८।०८।२२ गते िदेि प्र.उ. कायािलय प्रमिु रहि ैआउन ुभएको छ । ९१० प्र.क.हरुको िरबदन्ि रहकेो 

दि.प्र.का. रौतहटमा हाल ८२१ िना प्र.क. कायिरत रहकेा छन । हाल ई.प्र.का. "क" ५ वटा, ई.प्र.का. "ि" ९ वटा, 

दस.प्र.चौ. १ वटा, प्र.चौ. २४ वटा, अ.प्र.पो. १० वटा, भ.स.ु गाडि १ वटा, का.स.ु गाडि १ वटा, प्र.दि.अ.दन. गाडि १ 

वटा, दि.अ.स. तथा स.ुप्र.ई.का. १ वटा, म.तथा बा.बा.से.केन्र १ वटा र दि.प्र.का. १ वटा गरर िम्मा ५५ वटा प्रहरी 

कायािलयहरु रौतहटमा रहकेा छन । यस दिल्लाको हाल िनसंख्या ६,८६,७२२  रहकेो छ र प्रदत प्रहरी िनसंख्या 

अनपुात - १ : ८४२.६० रहकेो छ । 

२. कार्ाादेश ( संजविान, नेपाल प्रहरी ऐन) 

नेपालको संदवधानको अनसुचुी ४ मा ७७ दिल्ला तोदकएको िस्मा रौतहट दिल्ला पदन एक दिल्ला हो । प्रहरी ऐन 

२०१२, प्रहरी दनयमावदल २०७१ मा दिल्ला प्रहरी कायािलय प्रमिुको काम, कतिव्य, अदधकार तोदकएको तथा 

अन्य दवदभन्न ऐनहरुवाट तोदकएको दिम्मवेारी अनसुार रौतहट दिल्लाको शादन्त सरुक्षा, अपराध दनयन्त्रण र 

अनसुन्धान गने लगायत दिम्मेवारी वहन गनि गरी दव.स. २०१३ मा हाल भन्सार सरुक्षा गाडि कायािलय रहकेो स्थानमा 

दिल्ला प्रहरी कायािलयको स्थापना भएको दथयो । दव.स. २०३३ मा दिल्ला प्रहरी कायािलय, रौतहटको पनु: स्थापना 

गरर दि.प्र.का. र भ.स.ु गाडिको छुटै्ट-छुटै्ट पनु: स्थापना भएको दथयो । हाल ई.प्र.का. "क" ५ वटा, ई.प्र.का. "ि" ९ 

वटा, दस.प्र.चौ. १ वटा, प्र.चौ. २४ वटा, अ.प्र.पो. १० वटा, भ.स.ु गाडि १ वटा, का.स.ु गाडि १ वटा, प्र.दि.अ.दन. 

गाडि १ वटा, दि.अ.स. तथा सु.प्र.ई.का. १ वटा, म.तथा बा.बा.से.केन्र १ वटा र दि.प्र.का. १ वटा गरर िम्मा ५५ 

वटा प्रहरी कायािलयहरु रौतहटमा रहकेा छन । 

जि.प्र.का.रौतहट तिा मातहत कार्ाालर्हरुको सखं्र्ात्मक जववरण 
दस.नं. प्रहरी ईकाईहरुको दववरण संख्यात्मक दववरण कैदर्यत 

१ दि.प्र.का. १ प्र.उ. कायािलय प्रमिु 

२ ई.प्र.का. “ क ” २ प्र.ना.उ.  कायािलय प्रमिु 

३ ई.प्र.का. “ क ” ३ प्र.दन. कायािलय प्रमिु 

४ ई.प्र.का. “ ि ” ९ प्र.ना.दन. कायािलय प्रमिु 



69 

 

 

५ दस.प्र.चौ. १ प्र.ना.दन. कायािलय प्रमिु 

६ प्र.चौ. २४ प्र.स.दन. कायािलय प्रमिु 

७ अ.प्र.पोष्ट १० प्र.स.दन. कायािलय प्रमिु 

८ भ.स.ुगाडि १ प्र.स.दन. कायािलय प्रमिु 

९ का.स.ुगाडि १ प्र.ना.दन. कायािलय प्रमिु 

१० प्र.दि.अ.दन.गाडि १ प्र.ह. प्रमिु 

११ दि.अ.स.तथा स.ुप्र.ई.का. १ प्र.स.दन. प्रमिु 

१२ म.तथा बा.बा.से.केन्र १ प्र.स.दन. प्रमिु 

१३ सरुक्षा वेश क्यामप १ प्र.ह.  प्रमिु 

कुल िम्मा : ५६ दि.प्र.का.समते 

 

क्र.स. प्रहरी र्काई क्र.स. प्रहरी र्काई क्र.स. प्रहरी र्काई 

१ जिल्ला प्रहरी कार्ाालर् रौतहट १९ प्र.चौ.मजठर्ा ३७ प्र.चौ.जबश्रामपुर 

२  ईलाका प्रहरी कार्ाालर् चपुर रौ. २० प्र.चौ.औरैर्ा ३८ प्र.चौ.मािोपुर 

३  ईलाका प्रहरी कार्ाालर् गरुडा रौ. २१ प्र.चौ.मोजतपुर ३९ प्र.चौ.बररर्ारपुर 

४ ईलाका प्रहरी कार्ाालर् लजममजनर्ा रौ. २२ प्र.चौ.िर्नगर ४० प्र.चौ.हषााहा 

५ ई.प्र.का. मौलापुर रौतहट  २३ प्र.चौ.रामपुरिााँप ४१ कारागार सरुक्षा गाडा रौतहट  

६ ई.प्र.का. देवाही गोनाही रौतहट  २४ प्र.चौ.बंकुल रौतहट ४२ भन्सार सरुक्षा गाडा रौतहट  

७ 
ईलाका प्रहरी कार्ाालर् को्वा 

जपपरीर्ा  
२५ 

प्र.चौ.सकुदेवचौक 
४३ 

प्रमुि जिल्ला अजिकारी जनवास गाडा रौतहट  

८ ई.प्र.का.रािपुर २६ प्र.चौ.िरमपुर ४४ अथिार्ी प्रहरी पोष्ट महादेवपट्टी 

९ ई.प्र.का.कटहररर्ा २७ प्र.चौ.जबताा ४५ अथिार्ी प्रहरी पोष्ट मेवा रौतहट  

१० ई.प्र.का.समनपुर २८ प्र.चौ.दुजिअवा ४६ अथिार्ी प्रहरी पोष्ट नरकटीर्ा रौतहट  

११ ई.प्र.का.सन्तपुर(दो.) २९ प्र.चौ.हरीनगर ४७ अथिार्ी प्रहरी पोष्ट छेजदचोक रौतहट  

१२ ई.प्र.का.जशवनगर ३० प्र.चौ.रंगपुर ४८ अथिाई प्रहरी पोष्ट जिंगहडवा रौतहट 

१३ ई.प्र.का.गंगाजपपरा ३१ प्र.चौ.बनबहुअरी ४९ अथिार्ी प्रहरी पोष्ट लौकाहा रौतहट  

१४ ई.प्र.का.डुमररर्ा ३२ प्र.चौ.पौराही ५० अथिार्ी प्रहरी पोष्ट िुडीबेला रौतहट 

१५ ई.प्र.का.जपपरारिवडा ३३ प्र.चौ.सन्तपुर(म.) ५१ अथिार्ी प्रहरी पोष्ट बसपाका  रौतहट 

१६ जस.प्र.चौ.बन्िरहा ३४ प्र.चौ.जसम्राभवाजनपुर ५२ अथिार्ी प्रहरी पोष्ट गैडाटार रौतहट 

१७ प्र.चौ.बेलजबछुवा ३५ प्र.चौ.चेतनगर ५३ अथिार्ी प्रहरी पोष्ट तल्लो बिार चपुर रौतहट 

१८ प्र.चौ.ब्रम््पुरी ३६ प्र.चौ.बडहवाा ५४ जि.प्र.का.रौतहट म.तिा बा.बा.से.के.गरुडा  
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क्र.स. प्रहरी र्काई क्र.स. प्रहरी र्काई क्र.स. प्रहरी र्काई 

    ५५ जि.अ.स.सरुक्षा प्रहरी ईकाई रौतहट  

 

३. जवजतर् प्रगजत 

 चाल ुकुल दनकासााः- १८,३५,२३,०००।– 

 कुल िचिाः- १७,६६,७०,३८५.६४।–   प्रदतशताः- ९६.२६% 

 पिुीगत दनकासााः- ३,९३,७५,०००।– 

 िचिाः- ३,८७,५०,७५६.४९।-               प्रदतशताः- ९८.४१% 

४. अन्र् प्रगजत 

 प्रिशे सरकारको सहयोगमा दि.प्र.का. रौतहटको कम्पाउण्ड वाल र मने  गटेको दनमािणको ठेक्का लादगसकेको,  काम 

सरुु  भईसकेको  ( ६०,६७,२१९.३२।- ) 

   केन्रीय बिटेद्वारा दि.प्र.का.रौतहटमा कायािलय, ब्यारेक, दस.प्र.अ. दनवास आदिको ठेक्का भई दनमािण कायि  सरुु 

भईसकेको (रु.११,६१,०४,२१२.२२ ।-) 

 गौर न.पा.को सहयोगमा गौर न.पा.-२ मा प्र. चौ. दनमािण भईरहकेो । 

  यमनुामाई गा.पा.को सहयोगमा यमनुामाई गा.पा.-२ दस्थत प्र.चौ.सकुिवे चौकको दनमािण भईरहकेो । 

  चन्रपरु न.पा.को सहयोगमा प्र.चौ. सन्तपरु (म.) को भवन दनमािण भई रहकेो । 

  ईलाका प्रहरी कायािलय गरुडा रौतहटको प्राङ्गणमा  सासंि दवकास कोषको सहयोगमा  प्रदतक्षालय दनमािण गररएको  

 दिल्ला प्रहरी कायािलय रौतहटको  प्राङ्गणमा  स्थादनय तहको सहयोगमा  प्रदतक्षालय दनमािण कायि अदन्तम चरणमा 

रहकेो । 
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५. DPO रौतहट संगठन संरचना 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 आ.प्र. शािा (प्र.ना.दन.) 

दवशेष/कायि/अन्वेषण शािा 

अदभलेि व्यवस्थापन शािा 

संचार शािा (ि.ुप्र.अ.) 

कम्पयटुर शािा 

दिन्सी शािा हातहदतयार शािा 

असवाव शािा 

प्रबन्ध शािा (ि.ुप्र.अ.) 

     दिल्ला प्रहरी कायािलय रौतहट संगठनात्मक संरचना 

प्रशासन शािा (प्र.दन.) 

कमिचारी प्रशासन शािा सामान्य प्रशासन शािा 

तादलम शािा िताि तथा चलानी शािा 

अ.अ. शािा (प्र.दन.) 

म.बा.बा. तथा 
िे.ना.से.केन्र 

उिरुी तथा छानदवन 

शािा 

(प्र.ना.उ.) 

दिल्ला प्रहरी कायािलय (प्र.उ.) 

सामिुादयक प्रहरी शािा नागररक सहायता कक्ष 

Q.R.T. दवशेष प्रहरी दटम (SOT) 

प्रहरी कायि शािा (प्र.दन.) 
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६. वन्द हडतालका घटनाहरु 

आ.व. २०७७।०७८को बन्ि हडतालको दववरण 

दस.नं. दकदसम संख्या प्रहरी पररचालन संख्या कै. 

१ नेपाल बन्ि ० ०   

२ सडक अबरोध १२ २४७   

३ अनसन ४ १९५   

४ मसाल िलुुस ९ १५२   

५ पतु्ला िहन ९ ३२६   

६ दबरोध र् याली १७९ २४२२   

७ ज्ञापन पत्र  ६ ७१   

८ तालाबन्िी ८ ७३   

९ धनाि २३ ४६२   

िम्मा २७१ ४०९८   

७. समुदार्-प्रहरी साझेदारी 

दस.नं. कायििम ( २०७६।०७७) संख्या कै. 

१ लाग ुऔषध ३  

२ सडक िघुिटना सरुक्षा १९  

३ साईवर अपराध ८  

४ घरेलु दहसंा, बाल दववाह, वाल यौन िरुुपयोग  १५  

५ सरसर्ाई ४  

६ दशतलहर २९  

७ Safety pin campaign २  

८ आत्महत्या रोकथाम ३  

९ अन्य कायििम २६  

िम्मा १०९  

 

ि.स. प्रहरी इकाई िरबन्िी 
 कायिरत ििािगत संख्या  

प्र.उ.  प्र.ना.उ. प्र.दन.  प्र.ना.दन.  प्र.स.दन.  प्र.ह.  प्र.ि.  प्र.का.स िम्मा  

िम्मा    ९१० १ ३ ११ ३९ १०५ २४० ३९१ ३१ ८२१ 
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दस.न.ं स्थादनतय तह कायििम सख्या  दस.न.ं स्थादनतय तह कायििम 

सख्या  

१. बौदधमाई न.पा. १ १०. कटहरीया न.पा. ३ 

२. बनृ्िाबन न.पा. ५ ११. माधवनारायण न.पा. ५ 

३. चन्रपरु न.पा. १३ १२. मौलापरु न.पा. ० 

४. िवेाहीगोनाही न.पा. १ १३. परोहा न.पा. ३ 

५. गढीमाई न.पा. ९ १४. र्तुवा दबियपरु न.पा. ५ 

६. गरुडा न.पा. २३ १५. राििवेी न.पा. १ 

७. गौर न.पा. ३६ १६. रािपरु न.पा. ० 

८. गिुरा न.पा. १ १७. यमनुामाई गा.पा. ३ 

९. ईशनाथ न.पा. ० १८. िगुािभगवती गा.पा. ० 

िम्मा १०९ 

 

 

 

८. िाजिक व्र्वथिापन 

 ट्राफिक व्र्वस्त्थापनको वववरण 

िघुिटनाम संलगन सवारी साधनहरु 

रक दरपर बस माईिो िीप टेक्टर टेम्पो मो.सा. शारीररक अन्य िम्मा 

२९ १३ १३ १ ५४ ४१ ४१ ५२० ७२ ७ ७९१ 

 

िघुिटना समय 

०६-१२ १२-१८ १८-२४ २४-०६ 

११२ २५५ १८६ ११ 
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िघुिटनाको कारण 

चालकको 

लापरवाही 

दतव्र गदत मा.प.से. यादन्त्रक सडकको 

अवस्था 

मौषमको 

अवस्था 

िम्मा 

२३३ ३१७ १० २ १ १ ५६४ 

 

मादनस 

 परुुष मदहला बालक बादलका िम्मा 

मतृ्य ु २९ ७ ३ ७ ४६ 

सख्त घाईते ८३ १९ १५ १० १२७ 

सामान्य घाईते ४६९ ८७ ९९ ५८ ७१३ 

 चौपाया घाईतेाः- १, चौपाया मतृ्याः- ० 

 िम्मा िघुिटना संख्यााः- ५४६ सवारी क्षदताः- १९१  
सवारी क्षदत लागताः- १४२१०००० 

िघुिटनामा संलगन चालकको उमरे 

१६-२५ २५-४० ४० मादथ 

३०८ ३८९ ९४ 

 

 

ईलाका अनसुार िघुिटना 

शहरी सडक ग्रादमण सडक हाईवे 

१० ३१४ २४० 
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 दपदडत उमरे समहु 

परुुष मदहला 

मतृ्यु घाईते मतृ्यु घाईते 

 ६ वषि मदुन २ ४८ ४ ३२ 

६ वषि ििेी १६ वषि १ ६६ ३ ३६ 

१६ वषि ििेी २५ वषि ९ १८९ १ १७ 

२५ वषि भन्िा माथी २० ३६४ ६ ८८ 

 िाजिक जनर्म उल्लघंन गने उपर कारवाहीको जववरण 

 दशषिक अनुसार कारवाही तथा राज्श्व संकल्न दववरण 

ि.स. दशषिक कारवाही राज्श्व  ि.स. दशषिक कारवाही राज्श्व 

१ मा.प.से. ६९ ६९००० ७ डवल चालक २ २००० 

२ ओभर लोड ३५०१ ४६१६५०० ८ दतव्र गदत ४९३ ४९०५०० 

३ दसट वले्ट/ हलेमटे 

नलागाएको 

१०६५ ५६७५०० ९ प्रयोिन दवपररत ८९९ ८१२००० 

४ सईप नभएको ७७०४ ४३९७५०० १० दसट क्षमता भन्िा 

वढी यात्र ु

३८ ४६००० 

५ सचाअप नभएको ११८३ ११८२०००  ११ अन्य कारवाही ३७२० २३१७५०० 

६ वदत दठक नभएको ४१९ २३१५००      

िम्मा १९०९३ १४७३२००० 
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सवारी  अनसुार रादर्क कारवाही तथा राज्श्व संकल्न दववरण 

ि.स. सवारी कारवाही राज्श्व  ि.स. सवारी कारवाही राज्श्व 

१ रक ३६१२ ४७३९५०० ४ टेक्टर ६५३ ४३७५०० 

२ बस ८९९ ५४४५०० ५ मो.सा. ८२२६ ५१२५५०० 

३ कार, दिप, भने १८८१ १४४०५०० ६ अन्य ( टेम्पो) ३८२२ २४४४५०० 

िम्मा १९०९३ १४७३२००० 

 

 

रादर्क कारवाही तथा राज्श्व संकल्न दववरण 

सवारी कारवाही राज्शव 

१९०९३ १४७३२००० 

 िाजिक जनर्म तिा सचेतना सम्बजन्ि िनचेतनामुलक कार्ाक्रम 

९. जवजशष्ट व्र्जक्तको भएको सरुक्षा प्रवन्ि 

 आ.व. २०७७।७८ मा VVIP/VIP Movement को संख्यााः- २४ 

 दवदशष्ठ व्यदिहरुको भ्रमणको िममा  वनाईएको सरुक्षा योिना अनरुुप भरपिो सरुक्षा व्यवस्था दमलाईएको । 

१०. अपराि अनुसन्िानमा प्रजवजिको प्रर्ोग 

 अपराध अनसुन्धानको िममा प्रयोग गररएका प्रदवदधहरुाः- CDR Analysis, Polygraph, DNA testing, कुकर,  

SoCo kit, finger print test 

 

िनचेतना मलुक कायििम 

दवद्यादथि व्यवसायी र 

चालक 

सविसाधारण अन्तदिि या 

कायििम 

िनचेतनामलुक 

माईदकङ 

पचाि, पोष्टर, 

पम््लेट दवतरण 

िम्मा 

पटक  संख्या पटक  संख्या पटक  संख्या पटक  संख्या पटक  संख्या पटक  संख्या पटक  संख्या 

३ १३५ ३३४ १०४२० १ ४० १ ४० ७ ७००० १ १५० ३४७ १७७८५ 
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११. भन्सार, चोरी जनकासी जनर्न्त्रण सम्बजन्ि 

आ.व. राज्शव मादनस पिाउ वदृि 

२०७५।०७६ २,६९,९८,७९४।- २७  

२०७६।०७७ ३,६३,८४,३५१।- ५४ ३४.७६ % 

२०७७।०७८ ४,०३,८८,७५०।- ६३ ११% 

 
आ.व. हुन्डी रकम पिाउ मादनस पिाउ वदृि 

२०७६।०७७ ६७,९१,५००।- ४  

२०७७।०७८ १,१७,८६,०२०।- १० ७३.५४ % 

 
१२. ला.औ. जनर्न्त्रण 

 यस आ.व. मा दवदभन्न दमदतमा ६,६३३ दपस दबदभन्न ला.औ. ईन्िकेसन, ट्याबलेट, ४७.५३० दकलोग्राम गााँिा र 

१ दकलो ८०० ग्राम अदर्म र ४९ मादनस पिाउ गररएका छन । 

  दमदत २०७७।११।२९ गते मौलापरु न.पा.-७ दपपररया दस्थत अ.ं १ दवगाहा िग्गामा मकै बालीको दबचमा अवधै 

रुपमा लगाईएको अदर्म र गााँिा ितेीमा रहकेा अदर्म अ.ं ७,००० (सात हिार) बोट र १ कठ्ठा िग्गामा लगाएको 

लाग ुऔषध गााँिा अ.ं १० (िश)  बोट र्डानी गरी  नष्ट गररएको । 

 

१३. द्वन्द जपजडतको जववरण 

१४. कोरोना महामारी व्र्वथिापन 

 पदहलो चरणमा कोदभड-१९ पोिदेटभ प्र.क. 

 प्र.उ.-१  प्र.ना.उ.- २   प्र.दन.- ३  प्र.ना.दन- ४  प्र.स.दन.- ६    प्र.ह.- ९    प्र.ि.- १६    प्र.का.स.- २ , िम्मा- ४३                              

 िोस्रो चरणमा कोदभड-१९ पोिदेटभ प्र.क. 

 प्र.स.दन.- २        प्र.का.स-१   ( हाल १ िना उपचारत ) 

 ८०८ िना प्र.क.हरुलाई कोरोना भाईरस दवरुि पदहलो चरणको िोप तथा ५४३ िना प्र.क.हरुलाई िोस्रो चरणको 

िोप लगाईएको । 

 थनुवुा पोिदेटभाः- पदहलो चरणमा  २९ िना, िोस्रो चरणमा १७ िना ( हाल सबै िना दनको भईसकेका छन ) 
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१५.  वेरुिु िछौटाः- वरेुि ुनरेको । 

१६. के्षत्रगत कार्ार्ोिना ( शाजन्त सुरक्षाको) 

क. शाजन्त सरुक्षा 

 हाल दिल्लाको अबस्था सामान्य रहकेो चाल ुआ.व. को शरुुदतर गरुडा न.पा. अन्तगित केही घटनाहरुघटेको घटेका 

भए दत घटनाहरुको सर्ल अनसुन्धान गररएको, यस आ.व.मा सामप्रिादयक झगडा नभएको तर पदछल्ला केही 

दिनमा रािनैदतक झ-ैझगडा भएको छ । हाल समग्रमा दिल्लाको वस्तदुस्थदत समान्य रहकेो छ । 

ि. अपराि रोकिाम, जनर्न्त्रण र अनुसन्िान 

दस.नं.  आदथिक वषि  कुल मदु्दा िताि संख्या  
घटेको / बढेको  

प्रदतशत (%)  
र्छौट संख्या  

र्छौट प्रदतशत 

(%)  
बााँकी संख्या  

बााँकी प्रदतशत 

(%)  

१ 
२०७५ / ०७६  ६२९  २६.८१ % बढेको  ६१३  ९७.४५ %  १६ २.५५ %  

२  २०७६ / ०७७  ६८४  ०८.७४ % बढेको  ४९६ ७२.५१ % १८८ २७.४९% 

३  
२०७७/ ०७८  ७०१ ०२.४८ % बढेको ४२४ ६०.४८ % २७७ ३९.५२ % 

 

ग. ला.औ. जनर्न्त्रण 

 यस आ.व. मा दवदभन्न दमदतमा ६,६३३ दपस दबदभन्न ला.औ. ईन्िकेसन, ट्याबलेट, ४७.५३० दकलोग्राम गााँिा र 

१ दकलो ८०० ग्राम अदर्म र ४९ मादनस पिाउ गररएका छन । 

  दमदत २०७७।११।२९ गते मौलापरु न.पा.-७ दपपररया दस्थत अ.ं १ दवगाहा िग्गामा मकै बालीको दबचमा अवधै 

रुपमा लगाईएको अदर्म र गााँिा ितेीमा रहकेा अदर्म अ.ं ७,००० (सात हिार) बोट र १ कठ्ठा िग्गामा लगाएको 

लाग ुऔषध गााँिा अ.ं १० (िश)  बोट र्डानी गरी  नष्ट गररएको । 
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घ. जवपद व्र्वथिापन 

आ.व.२०७७/०७८ सालमा दैवी प्रकोपबाट भएको क्षजतको जववरण 

दस.नं. दबबरण घट्ना 

संख्या 

मादनस चौपाया घर गोठ सावििादनक 

 क्षदत 

दपदडत   

पररवार 

संख्या 

कुल क्षदत रु.  प्रहरी 

पररचालन 
मतृ्य ु

घाईते बेपत्ता 
मतृ्य ु घाईते पक्की कच्ची 

म. प.ु बा. म. प.ु बा. म. प.ु बा. 

१ आगलागी १४७ १ ० ० ४ ५ १ ० ० ० ५२ ३५ ४ ८२ ७२ ० ७३५ ४०८३७५०० ५१५ 

२ बाढी/डुवान १५५ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० १३९ १६ ० ९७५ १६२३३५०० ६६० 

३ हावाहुरी  ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

४ चट्याङ् २ ० २ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० २ ० ८ 

५ करेन्ट लागी २६ ७ ९ ३ ३ ५ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० १२२ ० ८५ 

६ िनावार आिमण  २ ० १ ० ३ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० १० ० २५ 

७ दशतलहर ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

८ डुवी,बगाई  ४९ ६ १० २४ १ २ १ १ १ १ ० ० ० ० ० ० १७० ० ११० 

९ अन्य ( सपि टोकी) ६  ० ० ० ३ ३ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

िम्मा ३७६ १४ २२ २७ १४ १५ २ १ १ १ ५२ ३५ ४ २२१ ८८ ० २०१४ ५७०७१००० १४०३ 

 

 

 वाढीका कारण ३ वटा  प्ररही कायािलयमा पादन पसेका कारण तत्काल कायािलय स्थान्तरण गररएको । हाल सव ैकायािलय सादवक स्थानमा पनुाः संचालन गररएको ।  
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१७. रािमागा तिा सडक सचंालन सम्बजन्ि प्रजतवेदन 

 यस आ.व. मा सडक अवरोधका १२ वटा घटना घटे तापदन तत्काल प्रहरी पररचालन गरी सडक सचुारु 

गराईएको । 

१८. अपराजिक गजतजवजिको सजमक्षा, जवशलेषण गरी जनर्न्त्रणका लाजग अवलम्बन गररएका उपार्हरु 

 यस आ.व. मा दवदभन्न समयमा घटेका अपरादधक घटना, दवगत वषिमा घटेका घटनाहरुको सदमक्षा, दवशलेषण 

गरर अपराध दनयन्त्रण दवशषे कायि योिना , लाग ुऔषध दनयन्त्रण दवशेष कायि योिना, चोरी दनयन्त्रण दवशषे 

कायि योिना, दवपिक्ो समयमा हुने अपराध दनयन्त्रणका लादग दवपि ्व्यवस्थापन तथा प्रदतकार कायि योिना, 

चााँड पवि लदक्षत सरुक्षा योिना बनाई कायािन्वयमा ल्याईएको । 

 मातहतमा  िदटने प्रहरी कमिचारीहरु संग दनरन्तर वठैक, अनगुमन गरी िलु्ला दसमानका कारण हुने अपरादधक 

गदतदवदध दनयन्त्रण, भन्सार छदल दनयन्त्रण, अवधै हुन्डी कारोवार दनयन्त्रण तर्ि  दवशेष दियादसल रहकेो । 

 सचुना संकल्न कायि तर्ि  दवशेष ध्यान परु् याई अपराध दनयन्त्रण तथा र्रार अदभयिु पिाउ गने गररएको । 

 समिुाय-प्रहरी साझिेारी कायििम अनसुार सचेतनामलुक कायििमहरु संचालन । 

१९. जवपदमा सबै थिाजनर् तह समेटने गरी QRT/IRT को पररचालन र्ोिना, कार्ाान्वर्न र प्रजतवेदन 

 दिल्ला प्रहरी कायािलयमा प्रमिु दिल्ला अदधकारी र सरुक्षा दनकायका प्रमिुहरु तथा  सरकारी र अन्य 

संघसंस्थाका प्रमिु वा प्रदतदनदधहरु रहकेो एक कमाण्ड पोष्ट रहने व्यवस्था दमलाउने गररएको । 

 दिल्ला प्रशासन कायािलय रौतहटसंग सम्मन्वय गरर दवपि ्पवूि तयारी प्रदतकायि योिना, २०७७ तथा मनसनु 

पतूियारी प्रदतकायि योिना, २०७८ तयार गरर कायािन्वयनमा ल्याइएको । 

  दवपि ्उिार तथा दवपि समयमा प्रिान गररने प्रहरी सरुक्षाका लादग दवपि ्व्यवस्थापन कायि योिना २०७८ 

तयार गरी कायािन्वयनमा ल्याईएको । 

 दवपि ्हुन सक्ने स्थानहरुको पदहचान गररएको । 

 दवपि ्हुने स्थानमा दछटो छररतो पगु्ने व्यवस्था गररएको । 

 उिार गररएका दवपि ्प्रभादवत व्यदिहरुलाई राख्ने आश्रयस्थलहरुको पदहचान तथा आवश्यक व्यवस्थापनको 

पवूि तयारी गररएको । 

 दि.प्र.का. मा दस.प्र.अ.को कमाण्डमा २५ िना, ई.प्र.का.(क)मा दस.प्र.अ. को कमाण्डमा १०/१०िनाको िरले 

िक्ष िनशदि सदहत(पौदड िेल्न सक्ने समेत)को उिारका सामग्रीहरु साथ २४ सै घण्टा स्टयाण्डवाई राख्ने 

गररएको । 

 सचुना प्राप्त हुनासाथ दिल्ला प्रशासन कायािलय लगायत नेपाली सेना तथा शसस्त्र प्रहरी वल  समते संग 

आवश्यक सहकायि गि ैउिारका सामग्रीहरु सदहत तत्काल सम्बदन्धत स्थानमा पररचालन गररने,ररिभि टोली 

दि.प्र.का.मा स्टयाण्डवाई रहने र आवश्यकता अनसुार उि टोली तथा ई.प्र.का.हरुको टोली समते पररचालन 

गने गररएको । 
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 गौर न.पा.०८ बडहिवा तालमा  नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, स.प्र.बल, नेपाल, दिल्ला रेडिस, दिल्ला 

अस्पतालले  दवपि ्उिार तथा प्रदतकायि सम्बन्धी ३ दिने संयिु अभ्यास गररएको । 

 दवपि ्वाट हुने क्षदत न्यदुनकरण तथा दवपि ्को समयमा आवश्यक सरुक्षा प्रिान गनिका लागी रौतहट दिल्लालाई 

चार वटा सेक्टरमा दवभािन गरर पररचालन गररएको । 

 

 

२०. सशस्त्र प्रहरी बल¸ नपेाल नं. ११ गण हे.क्िा. रौतहट 

 पषृ्ठितूम 
"शाखन्त  सरुक्षा  प्रततबद्धता" जस्तो आदशव शब्द बोकेर स्िापना िएको सशस्त्र प्रहरी बल¸ नेपालले नेपाल सरकारबाट 
प्राप्त खजम्मेिारीहरु बहन गदै आई रहेको ि । तमतत २०६३/११/०९ गतेको मन्त्री स्तररय तनणवयले खजल्लाको 
शाखन्त सरुक्षा कायम गनुवको सािै सीमा सरुक्षा जस्तो महत्िपूणव खजम्मेिारीलाई परुा गनव यस खजल्लामा सशस्त्र प्रहरी 
बल सीमा सरुक्षा कायावलय रौतहट तमतत २०६४ साल बैशाि १४ गते वितधित ्रुपमा स्िापना िएको हो । 
हाल खजल्ला रौतहट राजदेिी नगरपातलका - ०२ हजतमतनया (म्याप तसट नं. 26047'15.8"N  र 
85017'49.81"E  खज.आर.) मा अिखस्ित यस कायावलयको नाममा रहेको ३ विगाह १२ कठ्ठा १५ धरु जग्गामा 
ििन तनमाणव गरी तत्कालीन संगिन प्रमिु स.प्र.म.तन. श्री सनत कुमार बस्नेत ज्यूबाट तमतत २०६७।०२।३० 
गतेबाट वितधित उद् घाटन िई कायावलय संचालन गदै आईरहेको ि। मजकुर गहृ मन्त्रालयको तमतत 
२०७५।०२।२७ गतेको तनणवय अनसुार सशस्त्र प्रहरी बल¸नेपालको पनु:संरचनाको कायावन्ियनको िममा हाल 
सशस्त्र प्रहरी बल¸ नेपाल नं. 11 गण हे.क्िा. रौतहटको नामबाट काम कारबाही गदै आई रहेको ि । 

 कायावदेश 

यस सशस्त्र प्रहरी बल¸ नेपाल नं. 11 गण हे.क्िा. रौतहटको खजम्मेिारी ईलाका अन्तगवत रौतहट खजल्लामा रहेका 
१६ िटा नगरपातलका र २ िटा गाउुँपातलकाहरु पदविन। यस खजल्लामा आिश्यक शाखन्त सरुक्षा प्रदान गने¸ 
सीमा सरुक्षा तिा अन्य कायवहरु देहाय बमोखजम गररने ि ।  

1. स्िानीय प्रशासनसंग समन्िय गरी आफ्नो खजम्मेिारी क्षेत्रमा िएको िा हनु सक्ने सिै प्रकारका सशस्त्र संघषव 
तनयन्त्रण गने । 

2. आफ्नो खजम्मेिारी क्षेत्रमा िएको िा हनु सक्ने सशस्त्र विरोह िा पिृकतािादी गततविधी तनयन्त्रण गने ।  

3. आफ्नो खजम्मेिारी क्षेत्रमा िएको िा हनु सक्ने अपरातधक गततविधी तनयन्त्रण गने ।  

4. स्िानीय प्रशासनद्धारा माग िएमा आफ्नो खजम्मेिारी क्षेत्रमा िएको िा हनु सक्न ेसंिावित दंगा तनयन्त्रण गने 
।  

5. आिश्यक सम्पूणव सूचना संकलन गरी बावहनी मखु्यालय तिा प्रधान कायावलयमा समय–समयमा पिाउने।  

6. आफ्नो खजम्मेिारी क्षेत्रमा िएको िा हनु सक्ने विपद्द प्रकोप तिा महामारीबाट िएको धनजनको सरुक्षा तिा 
राहत र उद्धार कायवमा सहयोग परु् याउने । 

7. स्िानीय प्रशासनसंग समन्िय गरी आफ्नो खजम्मेिारी क्षेत्रतित्र कुनै पतन नागररक िा कोही कसैलाई अपहरण 
गररएमा िा हनु सक्ने सूचना प्राप्त िएमा उद्धार कायव गने िा अन्य कुनै वकतसमको जघन्य िा गखम्िर 
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प्रकृततको अपराध घटेमा िा गखम्िर प्रकृततको अशाखन्त िएमा िा हनुे सम्िािना िएमा त्यसलाई तनयन्त्रण 
गनव आिश्यक पहल गने ।  

8. स.प्र.िल ऐन २०५८ तिा नेपाल सरकारको तिव बाट समय समयमा हनुे वितिन्न तनदेशन बमोखजम नेपाली 
सेना तिा नेपाल प्रहरी लाई आिश्यकता अनसुार समन्िय गरर सहयोग गने ।  

9. आफ्नो खजम्मेिारी क्षेत्र तित्र पने नेपाल सरकारले तोकेको सािवजतनक महत्िका ििन, संस्िा, सम्पदा र अन्य 
महत्िपूणव व्यखि र स्िलको सरुक्षा गने ।  

10. सशस्त्र प्रहरी बल ऐन २०५८ र यस ऐन अन्तगवत बनेको तनयमािलीमा उल्लेि िएका िा अन्य प्रचतलत 
कानून बमोखजम तोवकएका कायवहरु गने ।  

11. सीमा सरुक्षा¸ सीमा अपराध तनयन्त्रण तिा अबैध चोरी पैिारीमा पूणव रुपमा तनयन्त्रण गने । 

12. िारतीय समकक्षी तनकायहरु र स्िानीय प्रशासनसंग समन्िय गरी सीमा समस्या, सीमा अपराध तिा अबैध 
चोरी पैिारी तनयन्त्रणमा पररचालन गने गराउन े । 

13. स्िानीय प्रशासनसंग समन्िय गरी राजमागवमा गखस्तहरु संचालन गने ।  

14. मानिअतधकार तिा मानिीय कानूनको पूणव रुपमा पालना गने तिा गराउने ।  

15. नेपाल सरकार, स.प्र.िल नेपाल प्रधान कायावलय र सम्बखन्धत बावहनी मखु्यलयले समय–समयमा तोवकठदए 
बमोखजमका अन्य कायवहरु गने ।  

16. आफ्नो कमाण्ड तिा मातहतमा रहेका सम्पूणव सशस्त्र प्रहरी कमवचारी तिा सरकारी सम्पततहरुको अतिलेि 
संरक्षण तिा सम्बदवन गने र सूचनाको गोपतनयताको मयावदालाई विशेष ध्यान ठदने ।  

17. आफ्नो खजम्मेिारी क्षेत्रमा िएको िा हनु सक्ने कुनै क्षेत्रको कुनै घर, िाउुँ िा सरकारी साधनमा प्रचतलत 
कानून बमोखजम तनषतेधत िस्त ुिा अपराधमा संलग्न व्यखि रहे िसेको ि िनी शंका गनुव पने मनातसब 
आधार िएमा प्रचततल कानून बमोखजम त्यस्तो घर, िाउुँ िा सरकारी साधनको िानतलासी गने ।  

18. खजल्ला खस्ित सरुक्षा तनकाय तिा अन्य गैरसरकारी संघ संस्िाहरुसंग आिश्य समन्िय गरी सरुक्षा व्यिस्िा 
तिा अन्य सहयोगात्मक कायवहरु संचालन गने । 

19. रौतहट खजल्लामा िएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका वि.ओ.वप. तिा सरुक्षा बेशहरुको पररचालन¸ संचालन¸  

तनयन्त्रण र तनदेशन ठदने कायव यस गणबाट हनुेि । 

क. संरचना/संगिन 

 रौतहट खजल्लामा सशस्त्र प्रहरी बल¸ नपेालको संरचनाको अिस्िा :- 

तस.नं. यतुनटको नाम कमाण्डर (दजाव) दरबन्दी 
संख्या 

कै. 

1.  स.प्र.बल¸नेपाल नं. ११ गण हे.क्िा. रौतहट सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक ६२१  

2.  स.प्र.बल¸नेपाल वि.ओ.वप. लखक्ष्मपरु बेलविििा  सशस्त्र प्रहरी तनरीक्षक   
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तस.नं. यतुनटको नाम कमाण्डर (दजाव) दरबन्दी 
संख्या 

कै. 

3.  स.प्र.बल¸नेपाल वि.ओ.वप. गौर सशस्त्र प्रहरी तनरीक्षक   

4.  स.प्र.बल¸नेपाल वि.ओ.वप. औरैया सशस्त्र प्रहरी तनरीक्षक   

5.  स.प्र.बल¸नेपाल वि.ओ.वप. रामपरुिाप  सशस्त्र प्रहरी तनरीक्षक   

6.  स.प्र.बल¸नेपाल वि.ओ.वप. सरमजुिा  सशस्त्र प्रहरी तनरीक्षक   

7.  स.प्र.बल¸नेपाल सरुक्षा बेश सन्तपरु सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक   

8.  स.प्र.बल¸नेपाल सरुक्षा बेश दतुधयािार सशस्त्र प्रहरी तनरीक्षक   

9.  स.प्र.बल¸नेपाल सरुक्षा बेश लखक्ष्मतनया सशस्त्र प्रहरी तनरीक्षक   

10.  स.प्र.बल¸नेपाल सरुक्षा बेश ितिुा सशस्त्र प्रहरी तनरीक्षक   

11.  स.प्र.बल¸नेपाल सरुक्षा बेश देिाही सशस्त्र प्रहरी तनरीक्षक   

12.  स.प्र.बल¸नेपाल सरुक्षा बेश समनपरु सशस्त्र प्रहरी नायब तनरीक्षक   

13.  स.प्र.बल¸नेपाल सरुक्षा बेश िलोवहया सशस्त्र प्रहरी नायब तनरीक्षक   

14.  स.प्र.बल¸नेपाल ििावड बेश जंगलशैया  सशस्त्र प्रहरी नायब तनरीक्षक   

 

ि. बजेट प्रगतत  

१. सशस्त्र प्रहरी कमवचारीहरुलाई तलब ित्ता तिा राशन समयमानै उपलब्ध गराईएको । 

२. स.प्र.बल¸ नेपाल विओवप सरमजुिाको ििन तनमावण । 

३. कायावलयको लातग कम््यटुर, वप्रन्टर,दराज¸ टेबल लगायत ितनवचरका सामानहरु िररद गरेको । 

४. सशस्त्र प्रहरी कमवचारीहरुको बवृद्ध विकासका लातग कमवचारीहरुलाई तातलम संचालन गरेको । 

५. कोतिड रोकिाम तिा तनयन्त्रणको लातग खजल्लामा कायवरत सम्पूणव सशस्त्र प्रहरी कमवचारीहरुलाई माक्स¸ 
सेतनटाईजर¸ िेस तसल्ड¸ ग्लब्स लगायतका स्िास््य सामाग्रीहरु िररद गरी तबतरण गरेको । 

६. कोतिड रोकिाम तिा तनयन्त्रणको लातग खजल्ला खस्ित सम्पूणव सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका कायावलयहरुमा 
िमवलगन¸ अक्सो तमटर¸ PPE  सेट तिा मेतडकल वकट िररद गरी उपलब्ध गराएको ।  

७. गण पररसरमा पेररतमटर तडिेन्स तनमावणका सािै हाई्िाईन्ट तिा पक्की पोष्टहरु तनमावण गरेको । 

८. क्िाटरगाडव यररयामा पक्की पोष्टहरु तनमावण गररएको । 

९. सशस्त्र प्रहरी कमवचारीहरुलाई भ्रमण, अनगुमन तिा मूल्याङ्कन ित्ता, सतु्केरी तिा खशश ुस्याहार ित्ता समयमानै 
वितरण गरेको । 

१०. सिारी साधन ममवत तिा सतिवतसङ्ग गरेको । 
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११. गणमा मलुगेट तिा गोलघर तनमावण गरेको । 

 

ग. पररचालन खस्ितत (गण¸ विओवप¸सरुक्षा बेश¸FOB) 
तस.नं. यतुनटको नाम कमाण्डर (दजाव) िेगाना कायवरत 

नफ्री 
ििन तिा 
जग्गा 

कै. 

1.  स.प्र.बल¸नेपाल नं. ११ 
गण हे.क्िा. रौतहट 

सशस्त्र प्रहरी 
उपरीक्षक 

राजदेिी न.पा. २ हजमनीया १४५ िएको  

2.  स.प्र.बल¸नेपाल वि.ओ.वप. 
लखक्ष्मपरु बेलविििा  

सशस्त्र प्रहरी 
तनरीक्षक 

राजदेिी नगरपातलका ८ 
लखक्ष्मपरु बेलविििा  

३० निएको  

3.  स.प्र.बल¸नेपाल वि.ओ.वप. 
गौर 

सशस्त्र प्रहरी 
तनरीक्षक 

गौर नगरपालीका २ िन्सार 
टोल  

४४ निएको  

4.  स.प्र.बल¸नेपाल वि.ओ.वप. 
औरैया 

सशस्त्र प्रहरी 
तनरीक्षक 

ईशनाि नगरपातलका २ 
औरैया टोल 

३० निएको  

5.  स.प्र.बल¸नेपाल वि.ओ.वप. 
रामपरुिाप  

सशस्त्र प्रहरी 
तनरीक्षक 

परोहा नगरपातलका ९ 
रामपरुिाप  

२८ िएको  

6.  स.प्र.बल¸नेपाल वि.ओ.वप. 
सरमजुिा  

सशस्त्र प्रहरी 
तनरीक्षक 

बौधीमाई नगरपातलका ७ 
सरमजुिा 

२२ िएको  

7.  स.प्र.बल¸नेपाल सरुक्षा बेश 
सन्तपरु 

सशस्त्र प्रहरी नायब 
उपरीक्षक 

चन्रपरु नगरपालीका ८ 
सन्तपरु 

२८ निएको  

8.  स.प्र.बल¸नेपाल सरुक्षा बेश 
दतुधयािार 

सशस्त्र प्रहरी 
तनरीक्षक 

कटहरीया नगरपातलका ६ 
दतुधयािार  

१३ िएको  

9.  स.प्र.बल¸नेपाल सरुक्षा बेश 
लखक्ष्मतनया 

सशस्त्र प्रहरी 
तनरीक्षक 

ितिुातबजयपरु नगरपालीका 
३ तबजयपरु 

१५ निएको  

10.  स.प्र.बल¸नेपाल सरुक्षा बेश 
ितिुा 

सशस्त्र प्रहरी 
तनरीक्षक 

राजपरु नगरपातलका २ 
ितिुा महेशपरु 

१२ निएको  

11.  स.प्र.बल¸नेपाल सरुक्षा बेश 
देिाही 

सशस्त्र प्रहरी 
तनरीक्षक 

देिाही गोनाही नगरपातलका 
३ देिाही  

१५ जग्गा मात्र 
िएको 

 

12.  स.प्र.बल¸नेपाल सरुक्षा बेश 
समनपरु 

सशस्त्र प्रहरी नायब 
तनरीक्षक 

गढीमाई नगरपातलका २ 
समनपरु 

११ निएको   
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तस.नं. यतुनटको नाम कमाण्डर (दजाव) िेगाना कायवरत 
नफ्री 

ििन तिा 
जग्गा 

कै. 

13.  स.प्र.बल¸नेपाल सरुक्षा बेश 
िलोवहया 

सशस्त्र प्रहरी नायब 
तनरीक्षक 

माधब नारायण नगरपातलका 
६ वपपरा रजिडा 

१० निएको  

14.  स.प्र.बल¸नेपाल ििावड 
बेश जंगलशैया  

सशस्त्र प्रहरी नायब 
तनरीक्षक 

गजुरा नगरपातलका ४ 
पोिरतिन्डा  

९ निएको  

15.  स.प्र.बल¸नेपाल FOB 

ब्रम्हपरुी 
सशस्त्र प्रहरी नायब 
तनरीक्षक 

राजदेिी नगरपातलका ९ 
ब्रम्हपरुी  

१५ निएको  

16.  स.प्र.बल¸नेपाल FOB 
मठिया 

सशस्त्र प्रहरी 
सहायक तनरीक्षक 

ईशनाि नगरपातलका ६ 
मठिया  

२८ निएको  

17.  स.प्र.बल¸नेपाल FOB 
खघउरा 

सशस्त्र प्रहरी नायब 
तनरीक्षक 

ईशनाि नगरपातलका ६ 
खघउरा  

१५ निएको  

18.  स.प्र.बल¸नेपाल FOB 
नरकवटया 

सशस्त्र प्रहरी 
सहायक तनरीक्षक 

परोहा नगरपातलका ७ 
नरकवटया  

१३ निएको  

19.  स.प्र.बल¸नेपाल FOB 
बंकुल 

सशस्त्र प्रहरी 
सहायक तनरीक्षक 

बौतधमाई नगरपातलका ७ 
बंकुल 

११ निएको  

 

 

 

 

 

 

घ. Covid-19 मा पररचातलत जनशखि  

तस.नं. यतुनटको नाम पररचालन नफ्री 

1.  स.प्र.बल¸नेपाल नं. ११ गण हे.क्िा. रौतहट १४५ 

2.  स.प्र.बल¸नेपाल वि.ओ.वप. लखक्ष्मपरु बेलविििा  ३० 

3.  स.प्र.बल¸नेपाल वि.ओ.वप. गौर ४४ 

4.  स.प्र.बल¸नेपाल वि.ओ.वप. औरैया ३० 

5.  स.प्र.बल¸नेपाल वि.ओ.वप. रामपरुिाप  २८ 
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तस.नं. यतुनटको नाम पररचालन नफ्री 

6.  स.प्र.बल¸नेपाल वि.ओ.वप. सरमजुिा  २२ 

7.  स.प्र.बल¸नेपाल सरुक्षा बेश सन्तपरु २८ 

8.  स.प्र.बल¸नेपाल सरुक्षा बेश दतुधयािार १३ 

9.  स.प्र.बल¸नेपाल सरुक्षा बेश लखक्ष्मतनया १५ 

10.  स.प्र.बल¸नेपाल सरुक्षा बेश ितिुा १२ 

11.  स.प्र.बल¸नेपाल सरुक्षा बेश देिाही १५ 

12.  स.प्र.बल¸नेपाल सरुक्षा बेश समनपरु ११ 

13.  स.प्र.बल¸नेपाल सरुक्षा बेश िलोवहया १० 

14.  स.प्र.बल¸नेपाल ििावड बेश जंगलशैया  ९ 

15.  स.प्र.बल¸नेपाल FOB ब्रम्हपरुी १५ 

16.  स.प्र.बल¸नेपाल FOB मठिया २८ 

17.  स.प्र.बल¸नेपाल FOB खघउरा १५ 

18.  स.प्र.बल¸नेपाल FOB नरकवटया १३ 

19.  स.प्र.बल¸नेपाल FOB बंकुल ११ 

जम्मा ४९४ 

नोट :-  

 कोतिड-१९ रोकिाम एिं तनयन्त्रणको लातग सीमा नाकामा मात्र पररचालन िएको जनशखि- २३५ जना 
। 

 कोतिड-१९ रोकिाम एिं तनयन्त्रणको लातग अन्य स्िानहरुमा पररचालन िएको जनशखि - २५९ जना 
। 

 हाल जम्मा पररचालन संख्या - ४९४ जना ।  

 

ङ. संयिु सीमा गस्ती  

 आ.ब.०७७/०७८ सालमा िारतीय सीमा सरुक्षा बल (SSB) िएका संयिु सीमा गस्ती ७७ िटा । 

च. संयिु सीमा बैिक 
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 आ.ब.०७७/०७८ सालमा िारतीय सीमा सरुक्षा बल (SSB) िएका संयिु सीमा बैिक ८ िटा । 

ि. अबैध सामान बरामद वििरण 

१. अबैध सामान बरामदी वििरण :- 
तस.नं. वििरण पररमाण 

1.  अबैध वकराना र 
कस्मेवटक 

रु 3,40,96,462।- (ततन करोड चातलस लाि ियानब्बे हजार चार सय बैसठ्ठी) 

2.  अिैध सिारी साधन 
बरामद 

तस.नं. तबिरण पररमाण 
(गोटा) 

मलु्य (रु) कै 

१ वपकअप ५ 

१,६५,८१,२९३।- 

  

२ कार १   

३ तमतन ट्रक १   

४ ट्रक २   

५ ट्याक्टर १   

६ मो.सा. १००   

७ भ्यान  १   

८ साईकल २५   

 
3.  अबैध पश-ुपखन्ि 

बरामद 
तस.नं. तबिरण पररमाण 

(गोटा/ केजी) 
मलु्य (रु) 

१ 

चौ
पाय

ा 

गाई/गोरु २६ 

३८,८१,५००।- 

२ िैसी ४९ 

३ राुँगा/पाडा/पाडी २६ 

४ िसी/बोका ५९ 

५ 

पखन्
ि 

ब्रोईलर कुिरुा २३४० के.जी. 

७,९१,९३०।- ६ चल्ला ८४५ गोटा 

७ अण्डा २१ काटुवन 
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८ मािा ५३० के.जी. ७८,५००।- 

 
4.  मठदरा ६४४  काटुवन र ५००  तल. (रु ७,२७,९४४।- ) 

5.  अबैध वियाकलापमा 
व्यखि पिाउ 

५७ जना 

6.  अबैध नगद बरामद रु ५१,१७,६९०।- (एकाउन् न लाि सत्र हजार ि सय नब्बे) 

7.  जम्मा बरामदी मलु्य  रु 6,22,79,669।- (ि करोड बाईस लाि उन्नअसी हजार ि सय उनन्सत्तरी) 

 

२. मातसक तलुनात्मक अबैध सामान बरामद वििरण :- 

मवहना  आ.ब.०७६/०७७  आ.ब.०७७/०७८  घटी/बढी %  

श्रािण  १५,१२,२६४।-  ५५,७०,१७४।- २६८ % बढी  

िार  २७,५१,५७२।-  १,३६,७२,९११।- ३९६ % बढी  

आखश्वन  ३९,२०,०५६।-  ३३,८२,२१९।- १७.७ % घटी  

काततवक  ५९,०१,७१५।-  ५४,२७,५७३।- ८ % घटी  

मंतसर  १,३७,४०,५७२।-  २८¸८१¸७७४।- ७९ % घटी  

पौष  56,53,490।-  ६१¸३७¸९६७।- ८.५६ % बढी  

माघ  61,33,922।-  ४४¸९५¸४७६।- २५ % घटी  

िाल्गणु ७७,५१,०२०।-  ६२¸६८¸१३३।- १९ % बढी  

चैत्र  १४,६८,१५२।-  ४०,०२,८९६।- १७२ % बढी  

बैशाि ५,४३,९००।- ३३,६२,२८७।- ५१८ % बढी  

जेष्ठ १५,०५,४६५।- ५०,४०,४८०।- ७० % बढी  

असार २८,०२,७३२।- २०,३७,८७९।- २७ % घटी 

जम्मा ५,३६,८४,८६०।- ६,२२,७९,७६९।- १६ % बढी 
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ज. अबैध हातहततयार बरामदी अिस्िा 

१. तमतत २०७७।०६।१० गते एयर गन (घरेल ुहततयार) १ नाल बरामद । 

२. तमतत २०७७।०८।२७ गते कटुिा पेस्तोत १ नाल सवहत १ जना व्यखि पिाउ । 

 

झ. लागू औषध बरामदी अिस्िा 

तस.नं. लागू औषध बरामदको वििरण पररमाण कै. 
१ Noophin (2 ML)      १५ वपस  

२ Promethazine        १५ वपस   

३ Diazelab             १५ वपस   

४ Dialex               ३० ml   

५ Cocas DX            ११ बोतल   

६ NITRATABLETS(NITRAVET-10)  ३ पत्ता २६ गोटा   

७ WIN Cirex 100 ML  १५ िान   

 

 

 

 

ञ. विपद् पररचालन  

१. आगलागी उद्दार संख्या - ५७ िटा 
२. सिारी दघुवटना उद्दार संख्या - ९७ िटा 
३. बाढी तिा डबुानका घटनामा पररचालन वििरण :- 

तस.नं. तमतत नफ्री कामको वििरण कै. 

१.  तमतत 
२०७८।०३।१६ 

गते 

१५ 
जना 

खजल्ला रौतहट राजपरु नगरपातलका - ०८ बलिुा टोल बस्ने अन्दाजी िषव 
४५ शेि अलीको अतबरल बषावतको कारण कच्ची घर िखत्कएकोले सशस्त्र 
प्रहरी बल¸ नेपाल र स्िानीयहरुले उद्दार गरेको सािै रु १ लाि २० हजार 
बराबरको क्षतत िएको । 

 

२.  तमतत 
२०७८।०३।१६ 

गते 

१५ 
जना 

खजल्ला रौतहट बौतधमाई न.पा. - ०४ ईनरिारी खस्ित अतबरल बषावतको 
कारण अन्दाजी िषव ७२ को खजतनी साह सोनारको टायलले िाएको कच्ची 
घर िखत्कदा अन्दाजी रु ३ लाि बराबरको क्षतत िएको । 

 

३.  तमतत 
२०७८।०३।१८ 

गते 

१० 
जना 

खजल्ला रौतहट राजपरु न.पा. ३ बलबुा टोल बस्ने शेष अत ु महमदको 
अतबरल बषावतको कारण िपडाले िाएको कच्ची घर िखत्कदा अन्दाजी रु 
२ लाि बराबरको क्षतत िएको  
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तस.नं. तमतत नफ्री कामको वििरण कै. 

४.  तमतत 
२०७८।०३।१८ 

गते 

१५ 
जना 

खजल्ला रौतहट यमनुामाई गा.पा. -०२ िेतडयाही बस्ने आनन्दी िाकुरको 
अतबरल बषावतको कारण िपडाले िाएको कच्ची घर िखत्कदा अन्दाजी रु 
३ लाि बराबरको क्षतत िएको । 

 

५.  तमतत 
२०७८।०३।१८ 

गते 

१० 
जना 

खजल्ला रौतहट देिाही गोनाही न.पा - ०१ करुतनया खस्ित अन्दाजी िषव 
४० को रखजक दजीको अतबरल बषावतको कारण िुसको घर िखत्कदा रु 
१ लाि बराबरको क्षतत िएको  

 

६.  तमतत 
२०७८।०३।१८ 

गते 

१५ 
जना 

खजल्ला रौतहट गौर न.पा - ०३ खस्ित सीमा िट्टराईको अतबरल बषावतको 
कारण बास र िुसले िाएको घर िखत्कदा रु २ लाि ५० हजार बराबरको 
क्षतत िएको । 

 

७.  तमतत 
२०७८।०३।१९ 

गते 

१० 
जना 

खजल्ला रौतहट गौर न.पा. - ०२ महदेिपट्टी बस्ने नातगना राउतको िपडाले 
िाएको कच्ची घर िखत्कदा अन्दाजी रु १ लाि ५० हजार बराबरको क्षतत 
िएको । 

 

 

४. बागमती तिा लालबकैया नदीको तटबन्ध ममवतमा पररचालन :- 
तस.नं. तमतत नफ्री कामको वििरण कै. 

१.  तमतत 
२०७८।०३।१७ 

गते 

४५ 
जना 

खजल्ला रौतहट राजदेिी न.पा. - ०९ ब्रम्हपरुी खस्ित बागमती नदीको नं. 
१ िोकरमा पानीको बहाब बढी क्षतत परु् याएकोले स.प्र.बल नेपाल नं. 
११ गण हे.क्िा. रौतहट र विओवप लखक्ष्मपरु बेलविििाबाट िवटई गएको 
४५ जनाको टोलीले ऐ.तमततको २०:०५ बजेको समय देिी ऐ.तमततको 
२३:५० बजेको समय सम्म ममवत कायव गरेको । 

 

२.  तमतत 
२०७८।०३।१९ 

गते 

७ जना खजल्ला रौतहट माधिनारायण न.पा. - ०७ िुलबरीया खस्ित बागमती 
नदीको ड् याममा बन्दै गरेको कल्िट ५ तमटर जती िखत्कएकोले स.प्र.बल 
नेपाल सरुक्षा बेश िलोवहयाबाट िवटएको टोली र स्िानीयहरुको 
सहयोगमा ममवत गरी पानी रोठक्कएको ।  

 

३.  तमतत 
२०७८।०३।१९ 

गते 

१० 
जना 

खजल्ला रौतहट राजदेिी न.पा. - ०८ लखक्ष्मपरु बेलविििा खस्ित 
गाउुँबस्तीमा बाढी पसी अन्दाजी ३/४ विट डबुान गरेकोले १२ घर 
पररिारलाई सरुखक्षत स्िानमा रहेको आिन्तहरुको घरहरुमा स्िानान्तरण 
गरेको।  
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तस.नं. तमतत नफ्री कामको वििरण कै. 

४.  तमतत 
२०७८।०३।१९ 

गते 

१० 
जना 

खजल्ला रौतहट दगुाव िगिती गा.पा. - ०४ बडहिाव खस्ित गाुँउमा बागमती 
नदी र झाुँझ िोलाको पानी गाउुँबस्तीमा पसी अन्दाजी २/३ विट डबुान 
गरेकोले अन्दाजी २०० घर डुबानमा परेकोले उि घरहरुलाई बागमती 
नदीको बाुँधमा अस्िायी बाुँस र तत्रपालको टहरा बनाई स्िानान्तरण गरेको 
।  

 

५.  तमतत 
२०७८।०३।१९ 

गते 

७ जना खजल्ला रौतहट राजपरु न.पा. - ०८ बलिुा खस्ित लालबकैया नदीमा 
पानीको बहाब बढी बाुँधबाट पानी ओिरफ्लो िएकोले बैररया गाउुँबस्तीमा 
हनु सक्ने क्षतत रोक्न बोरामा माटो िरी बाुँध ममवत कायव गरेको । 

 

६.  तमतत 
२०७८।०३।१९ 

गते 

२५ 
जना 

खजल्ला रौतहट राजदेिी न.पा. - ०९ ब्रम्हपरुी खस्ित बागमती नदीको नं. 
१ िोकरमा पानीको बहाब बढी क्षतत परु् याएकोले स.प्र.बल नेपाल विओवप 
लखक्ष्मपरु बेलविििाबाट िवटई गएको २५ जनाको टोलीले ममवत कायव 
गरेको । 

 

७.  तमतत 
२०७८।०३।१९ 

गते 

१५ 
जना 

खजल्ला रौतहट राजपरु न.पा. - ०९ बैररया खस्ित लालबकैया नदीमा 
पानीको बहाब बढी बाुँधबाट पानी ओिरफ्लो िएकोले बैररया र बन्जराहा 
गाउुँबस्तीमा हनु सक्न ेक्षतत रोक्न बोरामा माटो िरी बाुँध ममवत कायव 
गरेको । 

 

 

ट. DEOC 

 खजल्ला प्रशासन कायावलय गौर रौतहटमा रहेको DEOC को कायावलयमा सशस्त्र प्रहरी बल¸ नेपालको २ जना 
जनशखि पररचालन िईरहेको । 

ि. बन्द हड्ताल घटना 

 तमतत २०७७।०७।२० गते अन्दाजी ११:०० बजेको समयमा अतिलम्ब सडकको स्तररोन्नतरी र व्यिखस्ित 
पावकव ङ्ग मातग राखि खजल्ला रौतहट चन्रपरु नगरपातलका ५ खस्ित चन्रपरु नगरपातलकाको कायावलय र सडक 
तडतिजन कायावलयमा अन्दाजी ५०।६० जना स्िानीयहरु िेला जम्मा िई दबैु कायावलयहरुको मलुगेटमा 
तालाबखन्द गरी कामकाज ि्प गरेकोमा तमतत २०७७।०७।२१ गते ईलाका प्रशासन कायावलय 
चन्रतनगाहपरुमा नगर प्रमिु रामचन्र चौधरीको अध्यक्षातामा केन्रीय सांसद माननीय देिी प्रसाद ततमखल्सना र 
प्रदेश सांसद माननीय धनलाल िोकरको तबखशष्ट आतत्यतामा तमतत २०७७।०७।२० गते दघुवटनामा परर 
मतृ्य ुिएका मतृकका पररिार र स्िानीय यिुाहरुको सहिातगतामा बैिक बसी सहमती गराई दबैु कायावलयमा 
लगाएको तालाबन्दी िलुाईएको ।  

 तमतत 2077।08।21 गते अन्दाजी १४:30 बजेको समयमा खजल्ला रौतहट चन्रपरु-8 सन्तपरु खस्ित तमतत 
2077।08।20 गतेबाट संचालन िएको समा चकेिा महोत्सिलाई खजल्ला प्रशासन कायावलयबाट बन्द 
गराएको िन्दै नेततृ्ि विवहन अन्दाजी 90।100 जना स्िानीय ब्यापारीहरु गौर चपरु सडकिण्ड अन्तगवत पने 
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सन्तपरु चोकमा टायर बाली ट् याक्टर र ट्रक रािी सडकिण्ड अिरोध गरेकोले उि स्िानमा स.प्र.बल नेपाल 
सरुक्षा बेश सन्तपरुबाट स.प्र.स.तन. अतनल कुमार यादिको कमान्डमा १० जना र प्रहरी चौकी सन्तपरुबाट 
प्र.स.तन. टेक बहादरु लामाको कमान्डमा 08 जनाको टोली िवटई सम्झाई बझुाई गरी ऐ.तमततको १४:५० 
बजेको समयमा सडक सचुारु गराएको । 

 खजल्ला रौतहट देिाही गोनाही नगरपातलका िडा नं. ७ का िडा अध्यक्ष लगायत अन्य व्यखिहरुले ऐ. 
नगरपातलकाका उप-प्रमिु र प्रमिु प्रशासवकय अतधकृत लगायत अन्य कमवचारीहरुलाई गाली गलौज गरी 
कुटपीट र ज्यान माने धम्की समेत ठदएको विषयलाई तलएर नगरपातलकामा कायवरत कमवचारीहरुले जारी गरेको 
प्रसे विज्ञप्ती अनसुार तमतत २०७७।०९।२6 गते देखि कायावलयको कामकाज बन्द रहेकोमा तमतत 
२०७७।०९।२७ गते अन्दाजी ११:०० बजेको समयमा देिाही गोनाही नगरपातलका िडा नं. ७ का िडा 
अध्यक्षले आफ्नो गल्ती स्िीकार गरेकोले एक पटकको लातग मािी ठदने सतवमा कायावलयको कामकाज सचुारु 
िएको । 

 ०७७।१२।०८ गते अन्दाजी २३:३० बजेको समयमा खजल्ला रौतहट चन्रपरु नगरपातलका १ बागमती 
खस्ित पूिव पखिम लोकमागवमा पखिमबाट पूिवतिव  जाुँदै गरेको ना १ ि ६४४७ नम्बरको बसले तबपररत 
ठदशातिव  आउदै गरेको प्रदेश २ - ०३०११ प ७८७९ नम्बरको मोटर साईकललाई िक्कर ठददा मोटर 
साईकलमा सिार खजल्ला रौतहट चन्रपरु नगरपातलका ०१ बागमती अन्दाजी बषव ३४ को कुमार लङु्गेली र 
ऐ.ऐ. बस्ने अन्दाजी बषव २७ को जय बहादरु दलावमी घाईते िई उपचारको लातग चन्रपरु सरकारी अस्पताल 
गरेकोमा उपचारको िममा बषव ३४ को कुमार लङु्गेलीको मतृ्यू िएको र बषव २७ को जय बहादरु दलावमीलाई 
िप उपचारको लातग तबरगंजतिव  पिाएकोमा पीडक पक्षले उपचारको लातग िेिास्ता गरेको ितन आज तमतत 
२०७७।१२।०९ गते अन्दाजी ०८:४५ बजेको समयमा घाईतेका आिन्तहरु सवहत अन्दाजी ९०।१०० 
जनाको संख्यामा िेला जम्मा िई खजल्ला रौतहट चन्रपरु नगरपातलका १ बागमती पलु नखजकै पूिव पखिम 
लोकमागव अिरुद्ध गरी बसेकोले उि स्िानमा स.प्र.बल नेपाल सरुक्षा बेश सन्तपरुबाट सप्रनातन अंगद हररजनको 
कमाण्डमा ९ जना र ईलाका प्रहरी कायावलय चपरुबाट प्रतन चन्र िषुण यादिको कमाण्डमा १५ जनाको टोली 
िवटई गई सम्झाई बझुाई गरी ऐ.तमततको ०९:०० बजेको समयमा सडकिण्ड सचुारु गराएको । 

ड. अन्य विविध प्रगतत  

1. विश्वव्यापी रुपमा िैतलएको कोरोना िाईरस )COVID-19  (को संिमण रोकिाम र तनयन्त्रणको लातग 
नपेाल सरकार तिा सशस्त्र प्रहरी बल¸ नपेालका मजकुर कायावलयहरुबाट समय-समयमा प्राप्त िएका 
नीतत तनदेशन तिा  पररपत्र कायावन्ियन गने/गराउन े सन्दिवमा खजल्ला खस्ित सरोकारिाला अन्य 

तनकायहरुसुँग उच्च स्तरको समन्िय तिा सहकायव गरी आपतकातलन समयमा नागररकहरुको सेिा ¸ 
सरुक्षा¸ सहयोग तिा उद्दारका लातग त्रवुट रवहत ढंगबाट खजल्ला खस्ित सशस्त्र प्रहरी बल¸ नपेालका 

सकल दजावलाई उच्च मनोबल¸ उच्च अनशुासन र उच्च सवियताका साि पररचालन िएको । 

2. तबतिन्न चाडपिवहरुलाई मध्यनजर गदै िारतीय समकक्षीहरुसुँग समन्िय गरी नेपाल-िारत सीमामा हनुे आित-
जाितमा सहजता होस सािै नेपालीहरुले अनािश्यक हैरानी िोग्न नपरोस ितन सीमा नाकामा ५ िटा संयिु 
रुपमा हेल्प डेक्स स्िापना गरी सेिा प्रदान गररएको । 
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3. सीमािती ईलाकाका स्िानीय तनकायका प्रतततनतधहरु तिा स्िानीय सिवसाधरणसुँग तनरन्तर रुपमा समन्िय र 
सम्पकव मा रही सीमा अपराध¸ अबैध तनकासी/पैिारीबाट समाज र रािलाई हनुे हातन नोक्सानीको बारेमा ९२ 
िटा सचेतनामलुक अन्तरवियात्मक कायविमहरु संचालन गरेको । 

4. सीमालाई िप व्यिखस्ित र सीमा अपराधलाई तनयन्त्रण गने हेतलेु िारतीय सीमासुँग जोतडएका नेपालतिव का 
१३ िटा िडाका िडा अध्यक्षहरु सवहतको उपखस्िततमा बोडवर सतिवलेन्स कतमटीको गिन गरी सविय बनाईएको 
।  

5. रौतहट खजल्ला विपद् व्यिस्िापनको दृवष्टले अतत नै संबेदनशील रहेको पररपेक्षमा हनु सक्ने विपद्लाई मध्यनजर 
गदै व्यिस्िापनको लातग Joint Simulation Exercise संचालन गररएको । 

6. स्िानीय िाषामा तबतिन्न FM रेतडयोबाट सचेतनामलुक कायविम संचालन गररएको । 

7. अतबरल िषावको कारण रौतहट खजल्लामा रहेको बागमती र लालबकैया नदीमा आएको बाढीको कारण कटान 
िएको बाुँध तिा तवटय ईलाकाहरुमा खजल्ला प्रशासन कायावलय तिा अन्य तनकायहरुको समन्ियमा बाुँध ममवत 
तिा तनमावण कायवमा जनशखि पररचालन गरी बाढी तिा डुबानको रोकिाम तिा क्षतत न्यूतनकरणको लातग 
अहोरात्र पररचालन िएको । 

8. स.प्र.बल नेपाल नं. ११ गण हे.क्िा. रौतहटको पररसर र गण देखि ५०० तमटर बावहरको सडकको दायाुँ र 
बाुँया ४२० िटा तबरुिा बकृ्षारोपण गरेको । 

9. तबतिन्न चाडपिव तिा अिसरहरुमा मखन्दर¸ तालतलैया तिा बजारहरुमा सरसिाई कायविम संचालन गने गरेको 
।  

10. नेपाल सरकारबाट प्राप्त म्याण्डेटलाई पूणव रुपमा कायावन्ियन गरी गराई सशस्त्र प्रहरी बल¸ नेपाल नं. ११ गण 
हेडक्िाटवर आ.ब. ०७७/०७८ सालमा अबैध सामान बरामदीतिव  प्रिम हनु सिल िई संगिन प्रमिु ज्यूबाट 
नगद तिा प्रशंसा-पत्र सवहत परुस्कृत िएको । 

11. स.प्र.बल¸ नेपाल नं. ११ गण हे.क्िा. रौतहट पररसरको मेनगेट २ िटा हाईपोष्ट सवहत स्तरीय एिं आकषवक 
ढंगबाट तनमावण गररएको । 

12. स.प्र.बल¸ नेपाल नं. ११ गण हे.क्िा. रौतहट पररसरमा २ िटा तोप सवहत डमी तनमावण गररएको । 

13. स.प्र.बल¸ नेपाल नं. ११ गण हे.क्िा. रौतहट पररसर तित्र िाटर िाउन्टेन तनमावण गररएको । 

14. स.प्र.बल¸ नेपाल नं. ११ गण हे.क्िा. रौतहट स्िानीय तहसुँग आिश्यक समन्िय गरी गण देखि ७०० तमटर 
बावहर सम्मको सडक कालोपते्र गराएको । 

15. स.प्र.बल¸ नेपाल नं. ११ गण हे.क्िा. रौतहट पररसरमा रहेको क्िाटरगाडवमा ४ िटा र पेररतमटरमा ६ िटा 
पक्की सेन्ट्री पोष्टहरु तनमावण गररएको । 

16. स.प्र.बल¸ नेपाल नं. ११ गण हे.क्िा. रौतहट पररसरको पेररतमटर तडिेन्स पनु:तनमावण गरी मजबतु बनाईएको 
।  

17. स.प्र.बल¸ नेपाल नं. ११ गण हे.क्िा. रौतहट पररसरमा रहेको क्िाटवरगाडव,  कायावलय ििन तिा ब्यारेक 
ििनहरुमा रंग रोगन गररएको ।  
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18. स.प्र.बल¸ नेपाल नं. ११ गण हे.क्िा. रौतहट पररसरको कायावलय ििन अगाडी सूचनामूलक िुलो िलामे 
फ्लेक्स बोडव तनमावण गररएको ।  

19. स.प्र.बल¸ नेपाल नं. ११ गण हे.क्िा. रौतहट पररसरको गणपतत तनिासमा स्तरीय गोलघर तनमावण गररएको।  

20. स.प्र.बल¸ नेपाल नं. ११ गण हे.क्िा. रौतहट पररसरमा अिखस्ित गणपतत तनिासको कम्पाउण्ड िाल विस्तार 
तिा पनु: तनमावण गररएको सािै गेट तनमावण गररएको ।  

21. स.प्र.बल¸ नेपाल नं. ११ गण हे.क्िा. रौतहटमा कायावलयका लातग कम््यटुर २ िान¸ वप्रन्टर - १ िान¸ 
िोटोकपी¸ स्क्यानर¸ वप्रन्टर - २ िान (3 IN One)¸ िलामे दराज - १ िान¸ िलामे यावक - ३ िान¸ तसतलङ्ग 
फ्यान - १० िान¸ िाल फ्यान - १ िान¸ स्टेपलाईजर - २ िान¸ स्टेन फ्यान - २ िान¸  टेबल र कुसी 
१९ िान िररद गररएको । 

22. स.प्र.बल¸ नेपाल नं. ११ गण हे.क्िा. रौतहट गण पररसर तित्र रहेको मवहला ब्यारेकमा CC Camera जडान 
गररएको।  

23. स.प्र.बल¸ नेपाल नं. ११ गण हे.क्िा. रौतहट गण पररसर तित्र ज.ुअ.हरुले प्रयोग गने गरी पक्की ट्िाईलेट 
तनमावण गररएको । 

24. स.प्र.बल¸ नेपाल नं. ११ गण हे.क्िा. रौतहटको मेनगेट देखि ग्राउण्डसम्म बाटोको दबैुतिव  गाडेन लाईट जडान 
गरी आकव षक बनाईएको । 

25. स.प्र.बल¸ नेपाल नं. ११ गण हे.क्िा. रौतहटको गणपतत तनिास र गोलघरमा २ िान AC जडान गररएको। 

26. स.प्र.बल¸ नेपाल नं. ११ गण हे.क्िा. रौतहटको मेनगेटको प्रततक्षालय र संचार शािामा िल्स तसतलङ्ग 
राखिएको। 

27. स.प्र.बल¸ नेपाल नं. ११ गण हे.क्िा. रौतहटको गणपतत तनिास  ̧तस.अ. मेश तिा नि तनतमवत गोलघरको लातग 
३ सेट सोिा तिा वट-टेबलहरु िररद गररएको । 

28. अविस¸ तसतनयर अतधकृत मेश¸ जतुनयर अतधकृत मेश र तबल्लादार मेशको लातग आिश्यक ितनवचर 
(टेबल/कुसी) तनमावण गरी िप व्यिखस्ित बनाईएको । 

29. स.प्र.बल¸ नेपाल नं. ११ गण हे.क्िा. रौतहटको पररसरमा प्रोिेस्नल वट्र तनमावण गरेको । 

 

२१. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्मा कार्ारत कमाचारीहरुको जववरण 

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

१ इन्रिवे यािव प्रमिु दिल्ला अदधकारी दसरहा ९८५५०३७७७७ 

२ बसन्त भट्टराई स.प्र.दि.अ. दचतवन ९८५१०४६०४९ 

३ मकेुश कुमार चौरदसया प्रशासकीय अदधकृत सलािही ९८५४०३८५४१ 

४ राम कुमार दतमल्सेना प्रशासकीय अदधकृत लदलतपरु ९८४१५६९८४१ 

५ रामनरेश साह नायब सबु्बा राििवेी -६, रौतहट ९८४१९७९४६० 
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क्र.सं. नाम,िर पद थिार्ी ठेगाना सम्पका  नं.  

६ शम्भ ुप्रसाि यािव नायब सबु्बा रौतहट ९८५५०४४८२२ 

७ छोटेलाल साह नायब सबु्बा ईशनाथ नगरपादलका ९८४५८९३२९१ 

८ रािशे राय यािव नायब सबु्बा गौर न.पा.४, रौतहट ९८४५१७०२४५ 

९ धमििवे साह नायब सबु्बा सप्तरी ९८०७७००६६८ 

१० संिय कुमार झा लेिापाल गौर -७, रौतहट ९८५५०४४५७२ 

११ दवनय कुमार मदल्लक कम््यटुर अपरेटर दसम्रौनगढ -६, बारा ९८४५१२२३६३ 

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

१३ सदविन्र साह कम््यटुर अपरेटर िवेाही गोनाही न.पा. ९८०९२७८४२३ 

१४ गनु्िन कणि िताि अपरेटर महोत्तरी  

१५ प्रकाश कुमार साह िताि अपरेटर गौर, रौतहट  

१६ सदमर दसलवाल िररिार मधवुन, पसाि ९८६५१९१३५४ 

१७ अदनल कुमार मण्डल िररिार धनषुा ९८४५५०३३७२ 

१८ सतेन्र कुमार िास िररिार राििवेी न.पा. रौतहट ९८६५०९५१८८ 

१९ उमेश प्रसाि िररिार दिपही, रौतहट ९८०४२०२७३६ 

२० सत्रधुन कुमार िास सहयोगी कमिचारी सलािही  

११ गौरी शकंर साह हलकुा सवारी चालक गौर, रौतहट ९८६२२१५५०० 

२२ लक्ष्मी बैठा हलकुा सवारी चालक गौर, रौतहट ९८६५१३०६५८ 

२३ हरर चौधरी कायािलय सहयोगी डुमररया म. , रौतहट ९८४५१६२६५५ 

२४ रामसागर केशरी कायािलय सहयोगी गौर, रौतहट ९८४५०४०५६४ 

२५ नागने्र झा कायािलय सहयोगी राििवेी न.पा. -९ ९८४५१३३५६३ 

२६ बब्ल ुकुमार साह कायािलय सहयोगी गौर, रौतहट ९८०९२०८१९९ 

२७ हरेन्र प्रसाि दसंह कायािलय सहयोगी बलरा, सलािही ९८४५५७९६८४ 

२८ इन्र िगं राइि कायािलय सहयोगी रौतहट ९८४५४१४९६८ 

 

 

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

 चन्रजनगाहपुर र्ालाका प्रशासन कार्ाालर् 

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

१ डोरेन्र दनरौला उपसदचव  ९८५५०४१६१४ 

२ हमेराि रु्याल शािा अदधकृत लालबन्िी, सलािही ९८५१२३९९८० 

३ िड्क प्रसाि काफ्ले ना.स.ु लालबन्िी, सलािही ९८४४०४२४५२ 

४ अदनल दि.सी. ना.स.ु  ९८५५०४१४१८ 

५ सिुाता सापकोटा ले.पा.  ९८५५०४१३५१ 

६ पन्चान्न चौधरी क.अ.  ९८६१५७७६१० 
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७ भरैव बहािरु ित्री का.स.  ९८४५८७६५६६ 

८ रुर बहािरु ित्री का.स.  ९८०९११८९९२ 

९ कमलेश चौधरी ह.स.चा.  ९८४५७१३४८९ 

 

 गरुडा र्ालाका प्रशासन कार्ाालर्, गरुडा 

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

१ रामस्वाथि राय यािव का.म.ुशा.अ. मौलापरु न.पा. ९८५५०४२१२६ 

२ उपेन्र साह ना.स.ु रौतहट ९८५५०३६१२२ 

३ अवधेश कुमार यािव का.स. गरुडा न.पा. -१, रौतहट ९८६१४७००९१ 

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

 

२३.  हालसम्म कार्ारत प्रमुि जिल्ला अजिकारीहरुको जववरण 

दस न नाम थर 
कायिरत अवदध र्ोटो 

िदेि सम्म 

१ 
बबअुन ठाकुर २०२४ साल 

 
उपलब्ध हुन 

नसकेको 

२ इश्वरी प्रसाि राि भण्डारी २०२६ चैत्र २०२८ असाढ ,, 

३ लिनलाल अमात्य २०२८-४-१ २०२८-७-१ ,, 

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

५ भवुनमान कायस्थ २०३३ साल २०३४ साल ,, 

६ बरीनाथ शमाि पौडेल २०३४ साल २०३५ साल ,, 

७ सशुील कान्त झा २०३५ साल  २०३७ साल ,, 

८ िान बहािरु शाही २०३८-९-२१ २०३९-६-२७ ,, 

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

१० पषु्ट्प प्रसाि लइुिटेल २०४०-११-१५ २०४२-६-३० ,, 

११ कृष्ट्ण प्रसाि शमाि २०४२-७-१ २०४४-६-३० ,, 

१२ धनबहािरु बस्नेत २०४५-१-२७ २०४७-३-१७ ,, 

१३ बासिुवे िनाल २०४५-५-१२ २०४८-४-६ ,, 

१४ गणशे प्रसाि भट्टराइि २०४८-८-८ २०४९-९-३ ,, 

१५ रामबहािरु िड्का २०४९-९-८ २०५१-१-१० ,, 

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

१७ दटकाराम अयािल उपाध्याय २०५१-११-५ २०५२-२-४ ,, 

१८ कृष्ट्ण प्रसाि अदधकारी २०५२-२-१३ २०५३-६-१३ ,, 

१९ दटकाराम अयािल उपाध्याय २०५३-६-१४ २०५३-११-६ ,, 
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दस न नाम थर 
कायिरत अवदध र्ोटो 

िदेि सम्म 

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

२१ पणु्य प्रसाि न्यौपान े २०५४-१-१ २०५४-७-२५ ,, 

२२ वामन प्रसाि न्यौपान े २०५४-९-१६ २०५४-१०-२२ ,, 

२३ स्थानेश्वर िवेकोटा २०५४-१०-२४ २०५४-१२-११ ,, 

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

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

२६ मोहन दसंह ित्री २०५६-३-२९ २०५६-६-२४ ,, 

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

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

२९ ियाराम शमाि २०५८-३-१८ २०५८-११-२७ ,, 

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

३१ मोहन प्रसाि आचायि २०६०-८-१० २०६१-८-१८ ,, 

३२ मकुुन्ि प्रसाि ढकाल २०६१-८-२० २०६२-२-१ ,, 

३३ ध्रवु प्रसाि शमाि २०६२-२-१० २०६२-१०-१ ,, 

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

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

३६ िगुाि प्रसाि भण्डारी २०६३-१२-११ २०६४-१२-३० ,, 

३७ दशव प्रसाि नेपाल २०६५-२-२७ २०६५-६-३ ,, 

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

३९ गणशे प्रसाि भट्टराइि २०६७-३-३० २०६७-९-१८ ,, 

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

४१ रामप्रसाि दघदमरे २०६८-१-१९ २०६८-२-२३ ,, 

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

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

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

४५ िीवन प्रसाि वली २०६९-११-३ २०६९-१२-२ 

 

४६ दिल बहािरु दघदमरे २०७०-१-९ २०७१-१-३१ 
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दस न नाम थर 
कायिरत अवदध र्ोटो 

िदेि सम्म 

४७ मिन भिुेल २०७१-२-५ २०७२-६-२१ 

 

४८ नरहरर बराल २०७२-६-२९ २०७३-०९-१४ 

 

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

 

५० श्री गोदवन्ि प्रसाि ररिाल २०७५-१-२० २०७५-८-१६ 

 

५१ श्री लोकनाथ पौड्याल २०७५-८-१७ २०७५-११-१४ 

 

५२ श्री दकरण थापा २०७५-११-१५ २०७६-१०-०५ 

 

५३ श्री बासिुवे दघदमरे २०७६-१०-०६ २०७७-०४-२६ 

 

५४ श्री इन्रिवे यािव २०७७-०४-२८ हालसम्म 
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२४. जिल्ला जथित कार्ाालर् र कार्ाालर्हरुको सम्पका  नम्बर 

तस.नं. कायावलयको नाम कायावलय प्रमिुको नाम पद टेतलिोन नं. मोबाइल नं. कैवियत 

1 खजल्ला प्रशासन कायावलय रौतहट श्री इन्रदेि यादि प्र.खज.अ. 055-520033 9855037777   

2 खजल्ला प्रहरी कायावलय रौतहट श्री  खशद्धी वििम शाह प्र.उ. 055-520177 9855035555   

3 सशस्त्र प्रहरी िल नेपाल रौतहट श्री सूयव बहादरु सेनओली स.प्र.उ.   9851272109   

4 इन्र बक्स गण रौतहट श्री  सामान्त ध्िज िाण प्रमिु सेनानी 055-520930 9852671338   

5 

राविय अनसुन्धान खजल्ला 
कायावलय रौतहट 

श्री मकुुन्द बहादरु 
िड्का उप अन.ुतन. 055-520077 9851092704   

6 

इलाका प्रशासन कायावलय 
चन्रतनगाहपरु, रौतहट श्री  डोरेन्र तनरौला उप सखचि 055-540236 9855041614   

7 

इलाका प्रशासन कायावलय 
गरुडा, रौतहट श्री रामस्िािव राय यादि का.प्र. 055-565424 9855042126   

8 कारागार कायावलय रौतहट श्री शम्ि ुप्रसाद यादि का.प्र. 055-520127 9855013777   

9 खजल्ला ट्राविक कायावलय रौतहट श्री  शैलेन्र न्यौपाने का.प्र.   9855041301   

10 रौतहट खजल्ला अदालत श्री बसन्त राज पौडेल मा.न्यायाधीश 055-520101 9841611877   

11 

खजल्ला सरकारी िवकल कायावलय 
रौतहट श्री षिुाष कुमार िट्टराइव खज.न्यायातधििा 055-520114 9855043114   

12 

खशक्षा विकास तिा समन्िय 
इकाइव रौतहट श्री  राम विनय तसंह खज.खश.अ. 055-520120 9855040948   

13 

िमूी व्यिस्िा मालपोत कायावलय 
गौर रौतहट मो. इजहारुल हक का.प्र. 055-520124 9855025054   

14 

मालपोत कायावलय चन्रपरु 
रौतहट श्री  का.प्र.   9855041416   

15 मालपोत कायावलय गरुडा, रौतहट श्री  प्रमेचन्र झा का.प्र.   9855044334   

16 

मालपोत कायावलय मौलापरु, 

रौतहट श्री  बबनुन्दन साह का.प्र.   9855040914   

17 नापी कायावलय गौर, रौतहट श्री  रामचन्र पंतडत का.प्र.   9855040669   

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

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

20 नापी कायावलय मौलापरु, रौतहट श्री मकेुश कुमार यादि का.प्र.   9855040939   

21 खजल्ला हलुाक कायावलय रौतहट श्री देिनाि यादि का.प्र. 055-520174 9855040984   

22 गौर िन्सार कायावलय रौतहट श्री राजन बाब ुकािले का.प्र. 055-520110 9855044220   

23 

कोष तिा लेिा तनयन्त्रक 
कायावलय रौतहट श्री  इवश्वरी प्रसाद ढकाल प्र.को.तन. 055-520109 9841684254   

24 

खजल्ला तनिावचन कायावलय 
रौतहट श्री िोटे लाल दास खज.तन.अ. 055-520100 9855040295   
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25 

खजल्ला समन्िय सतमततको 
कायावलय रौतहट श्री सरेुन्र प्रधान खज.स.अ. 055-520144 9855086111   

26 

िाद्य प्रवितध तिा गणु तनयन्त्रण 
कायावलय रौतहट श्री जगत प्रकाश चौधरी का.प्र. 046-520942 9854040405   

27 

प्रधानमन्त्री कृवष आयोजना 
पररयोजना रौतहट श्री राम िलि साह का.प्र.   9855026457   

28 हलुाकी सडक कायावलय रौतहट श्री  रन्जीत राय  का.प्र.   9846603718   

29 

बागमती मनषु्मारा झाुँझ तसचाइव 
व्यिस्िा कायावलय कमैया 
रौतहट श्री  योगेन्र प्रसाद यादि का.प्र.       

30 

पूिावधार विकास कायावलय 
रौतहट श्री विनोद िाकुर का.प्र. 055-520869 9855040155   

31 कृवष ज्ञान केन्र रौतहट श्री  चन्दिषुण झा का.प्र. 055-520001 9855024001   

32 

िेटेनरर तिा पश ुअस्पताल विज्ञ 
केन्र रौतहट श्री रापवित्र दास का.प्र. 055-520125 9855041549   

33 

जलस्रोत तिा तसचाइ विकास 
तडतिजन कायावलय रौतहट श्री िि कुमार लाल का.प्र. 055-520162 9855040262   

34 तडतिजन िन कायावलय श्री विनोद तसंह का.प्र. 055-540210 9855041823   

35 

िानेपानी सरसिाइव एकाइ 
कायावलय रौतहट श्री  का.प्र. 055-520103 9855044113   

36 बागमतत तस.आ.सलावही श्री तमत्र बराल का.प्र.   9851230300   

37 

ितूमगत जल तसचाइ विकास 
तडतिजन रौतहट श्री महेश पोिरेल का.प्र.   9855046103   

38 

जल उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रण 
कायावलय तबरगंज श्री  लक्षमण तसंह का.प्र.   9841831379   

39 

ि ूतिा जलाधार व्यिस्िापन 
का. चन्रपरु श्री विवपन कुमार झा का.प्र. 055-540235 9844025523   

40 तडतिजन सडक कायावलय चन्रपरु श्री दरोगा प्रसाद साह का.प्र.   9855041338   

41 

घरेल ुतिा साना उद्योग 
कायावलय रौतहट श्री  जयकान्त झा का.प्र. 055-520172 9845601187   

42 करदाता सेिा केन्र रौतहट श्री रोविन साह का.प्र. 055-521431 9855041072   

43 पश ुक्िारेन्टाइन आरैया रौतहट श्री  रामानन्द झा का.प्र.   9745011341   

44 

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

45 खजल्ला स्िास््य कायावलय रौतहट श्री रन्जीत कुमार राय का.प्र. 055-520142 9855040242   

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

47 

खजल्ला आयिेुद औषधालय 
चन्रपरु श्री खशिशंकर राय का.प्र.   9855042402   
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48 

नेपाल विद्यतु प्रातधकरण गौर 
रौतहट श्री माधि प्रसाद यादि का.प्र. 055-520300 9855044770   

49 

नेपाल विद्यतु प्रातधकरण चन्रपरु 
रौतहट श्री मकसदु का.प्र.   9852683644   

50 नेपाल टेतलकम गौर रौतहट श्री महेश झा का.प्र. 055-520222 9855040045   

51 िानेपानी संस्िान गौर रौतहट श्री खशिेन्र साह का.प्र. 055-520611 9843286969   

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

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

54 राविय िाखणज्य बैंक गौर रौतहट श्री तनरज पाण्डे का.प्र. 055-520308 9855025208   

55 नेपाल बैंक तल. गौर रौतहट श्री  विरेन्र कुमार झा का.प्र. 055-520155 9855040134   

56 

यूिा तिा साना  व्यिसायी 
स्िरोजगार कोष रौतहट श्री राकेश प्रसाद यादि का.प्र.   9845135891   

57 साल्ट टे्रतडङ्ग क.तल. रौतहट श्री एकलाल यादि का.प्र.   9855040197   

58 

शहरी विकास तिा ििन 
कायावलय रौतहट श्री सरोज कुमार गोइत का.प्र. 051-527870     

59 जनता अिास कायविम रौतहट श्री संखजि साह का.प्र.   9867225641   

60 

बागमती तिा लाल बकैया नदी 
तनयन्त्रण कायावलय परिानीपरु श्री  मनोरंजन तसंह का.प्र.   9851200222   
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