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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 २०७८ श्रावण १ िदेि २०७९ असार 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 समेत समावेश गररनछे । सेवाग्राही तथा अन्य सरोकारवाला व्यदि/दनकायबाट प्राप्त सझुावका 

आधारमा बलेुदटनमा समावेश गनुिपने दवषयवस्तुहरु समावेश गि ैलदगने व्यहोरा अनरुोध गनि चाहन्छौं । अधिवादषिक 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 लक्ष्मीदनया िो. 

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 ्े्र 

  

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 सुर्ा 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 गने, 

- भारतीय तथा दब्रदटस लाहुरेहरुको रहलपहल रकम तथा पेन्सन कागि दसर्ाररस 

- पाररवाररक दववरण प्रमादणत गने, 
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२.३. राहदानी सम्वन्िी कार्ा: 

- 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 प्रदतवेिन पठाउने र कारवाही गनि लेदि आएमा कारवाही गन े। 
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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 गने, 

ि. 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 २७ िना) 

क्र.स.ं पद दरवन्दी सखं्र्ा पदपुजता कैजिर्त 

१ प्रमिु दिल्ला अदधकारी १ १  

२ सहायक प्रमिु दिल्ला अदधकारी १  १ ररि 

३ प्रशासदकय अदधकृत ३ १ २ ररि 

३ नायव सवु्वा १० ८ २ ररि रहकेोमा लोक 

सेवामा मांग गररएको 
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४ लेिापाल १ १  

५ कम््यटुर अपरेटर ३ ३  

६ िररिार ५ ४ १ ररि 

७ हलकुा सवारी चालक २ २  

८ कायािलय सहयोगी ७ ७   

िम्मा ३३ २७  

 

४.  कार्ासम्पादन अवथिा 

क्र.स.ं सम्पादन गरे 

को काम 

२०७८ चै्र 

मजहनासम्मको 

िम्मा 

बैशाि िदेि 

असार 

मदहनासम्मको 

िम्मा कै. 

१ नागररकता 

दवतरण  

बंशि १५८२० २७४५ १८५६५  

ववैादहक अदंगकृत १२१५ २०९ १४२४  

२ नागररकताको प्रदतदलदप दवतरण ५९८५ ३१४८ ९१३३  

३ 
रादष्ट्रय 

पररचयपत्र 

दववरण िताि १२१९३ ७५१४ १९७०७  

दवतरण ० ० ०  

४ राहिानी 

दसर्ाररस 

साधारण दसर्ाररस ३३१० ३०७८ ६३८८  

रुत दसर्ाररस १३३२ २१ १३५३  

५ राहिानी दवतरण २६४१ ३३७३ ६०१४  

६ गनुासो वा ठाडो उिरुी ४४० ४३७ ८७७  

७ नाम,थर उमरे आदि प्रमादणत ९३६ ४८ ९८४  

८ नावालकको पररचयपत्र दवतरण १२ १५ २७  

९ पाररवाररक पेन्सन, शपथ पत्र र रहलपहल 

सम्वन्धी दसर्ाररस 

१ १ २  

१० संस्था िताि २९ ३४ ६३  

११ संस्था नदवकरण २८६ ६२ ३४८  

१२ संस्थाको दवधान संशोधन २ १ ३  

१३ मधेशी, िदलत,आदिवासी/िनिाती  

लगायत दवदवध दसर्ाररस 

३१५८ २६५ ३४२३  

१४ पत्रपदत्रका िताि ६ ५ ११  

१५ हातहदतयार नामसारी ८ ४ १२  

१७ हातहदतयार नदवकरण १२९ २३ १५२  
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क्र.स.ं सम्पादन गरे 

को काम 

२०७८ चै्र 

मजहनासम्मको 

िम्मा 

बैशाि िदेि 

असार 

मदहनासम्मको 

िम्मा कै. 

१८ दवष्ट्र्ोटक पिाथि इिाितपत्र - - -  

१९ दवष्ट्र्ोटक पिाथि इिाितपत्र नदवकरण - - -  

२० सावििदनक अपराध/सावििादनक शादन्त 

दवरुद्वका कसरु सम्वन्धी मदु्दा िताि 

३४७ ८३ ४३०  

२१ सावििदनक अपराध/सावििादनक शादन्त 

दवरुद्वका कसरु सम्वन्धी मदु्दा र्छौट 

११४ ७८ १९२  

२२ एकीकृत घदुम्त सेवा दशदवर  -    

२३ बिार अनगुमन ७ २ ९  

२४ दवपि ्राहत दवतरण ८,५०,०००।- ९५,०००।- ९,४५,०००।-  

२५ स्वास््य सदुवधा सदहतको सावििादनक सेवा 

दवतरण 

- - -  

२६   बैठक सचंालन 

दिल्ला सरुक्षा सदमदत ३१ १५ ४६  

कायािलय प्रमिु ८ १ ९  

सचूना अदधकारी २ २ ४  

दवपि ्व्यवस्थापन सदमदत ६ २ ८  

अन्य बैठक समते २४ ४ २८  

२७   रािश्व सकंलन  

राहिानी १,७३,५७,५००।- १३५७२५००।- ३०९३००००।-  

संघसंस्था िताि/नदवकरण ५,९४,२५०।- २२८५००।- ८२२७५०।-  

हातहदतयार िताि/नदवकरण ९,२४,०७५।- ७९४००।- १००३४७५।-  

प्रशासदनक िण्ड, िररवाना र िर्त २,२५,६००।- ३३१००।- २५८७००।-  

पररक्षा शलु्क १५,६००।- - १५६००।-  

बेरुि ु - - -  

२८   कार्ाालर्को िचा जववरण  

पिूीगत तर्ि  २९,२६,२६४।- ३२१५६९८।- ६,१४१,९६२।००  

चाल ुतर्ि  १,३६,१३,३३४।४० ६४,१०,८९२।३० २०,०२४,२२६।७०  
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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 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 ्। 

 

 

५.३ लैङ्जगक मै्री शौचालर् व्र्वथिापन 

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

शौचालयको व्यवस्था गररएको छ ।  

 

५.४ प्रजत्ालर् 

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

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

 

५.५ 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 । 
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दिल्ला प्रशासन कायािलयका साथै दिल्लामा रहकेा सबै सरकारी कायािलयहरुको Website, facebook पेि 

सञ्चालन मा रहकेो छ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५.६ CCTV िडान तिा Networking/ड्रोन अनुमजत  

सामादिक अपराध, अवधै चोरी पैठारी, अवधै वस्तकुो ासारपसार, 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 ।  

 

५.७ सबै सरकारी कार्ाालर्हरुमा Fire Extinguisher ि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 

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 । 

 

५.८ 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 । 
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५.९ 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 । 

 

५.१० 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 ।  

 

५.११ 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 ।  

 

५.१२ 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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५.१३ सडक दुघाटना सम्वन्िी जबषर्मा केजन्ित भई िनचेतना मुलक 

कार्ाक्रम - 

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

कायििम अन्तगित िवेाह्यी गोनाही नगरपादलका वडा नं. ८ दस्थत दमदत 

२०७९।०२।१५ गतेका दिन सोही वडाका स्थादनय िन प्रदतदनधी,ई-ररक्सा 

कदमटीको पिादधकारीहरु,मदहला,परुुष, सवारी साधन चलाउन े

चालक,सह-चालकबालबादलकाहरुको समेतको सहभादगतामा रौतहट 

दिल्लाको दनम्न स्थानमाहरुमा रादर्क दनयम तथा सडक िघुिटना न्यदूनकरण, सवारी िघुिटना न्यदूनकरण, सामादिक 

संिालको िरुुपयोग, मदहला दहसंा न्यदूनकरण, सम्बन्धी अन्तरदिया एंव िनचेतनामलूक कायििमहरु संचालन भएको । 

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

Preparedness and Recovery Plan-DPRP) २०७८ तिुामा, प्रकाशन, प्रवोजिकरण तिा 

कार्ाान्वर्न: 

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

Preparedness and Response Plan) रौतहट २०७८ 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 के्षत्रले 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 । 

 

५.१५ 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 

स्थानीय तहहरुका अदत दवपन्न घरपररवारलाई न्यानो कपडा (Blanket) दशतलहर प्रकोप प्रदतकायिका लादग 

दवतरण गररएको  छ । 
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५.१६ जवपद संग सम्वजन्ित कृज्रम घटना अभ्र्ास तिा ताजलम - Simulation and Drill 

दमदत २०७९।०३।१३ गतेका दिन गौर नगरपादलका वडा न.ं ५ दस्थत रहकेा बरहवा तालमा प्रमिु दिल्ला 

अदधकारी कृष्ट्ण बहािरु शाही, गौर नगरपादलकाका नगर प्रमिु शम्भ ुसाह, प्रहरी उपररक्षक दवनोि दघदमरे, 

सशस्त्र प्रहरी उपररक्षक ध्रव बहािरु काकी, सनेानी प्रकाश कुमार दगरी, नपेाल रेडिस सोसाइटीका 

प्रदतदनधी, पत्राकार महासघं, सघंससं्थाहको उपदस्थदतमा दवपि ्सघं सम्बदन्धत कृदतम घटना अभ्यास तथा 

तादलम सम्पन्न गररएको ।  उि अभ्यास कायििममा नपेाली सनेाका ३२ िना, नपेाल प्रहरीका १२ िना 

र सशस्त्र प्रहरी वल नपेालका ३० िना सरुक्षाकमीले कृदत्रम अभ्यास गरेका दथए । 

 

 

 

 

 

 

 

 

५.१७ भारतीर् समक्ी 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 ।  

 

५.१८ ि.क. अपराि न्रू्जनकरण सम्बन्िी कार्ाक्रम   

सामिुाय प्रहरी साझेिारी कायििम अन्तगित दमदत २०७८।०८।१९ गते अ ं

१४:३५ बिेको चन्रपरु न.पा. १० कृष्ट्ण माद्यादमक दवद्यालयमा अध्यनरत 

छात्र/ छात्रा तथा स्थादनय िनप्रदतदनधी, भरभलािमी समेत ३४ िना 

मादनहरूको उपदस्थतमा ि.क.अपराध न्यदूनकरण सम्वन्धी िनचेतना मलुक 

कायििम गरी समापन भएको । 
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५.१९ 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 । 

५.२० एकद्वार प्रणालीबाट सेवा संचालन 

सेवाग्राहीहरुलाइि सेवा दलाँिा सहिहोस ्भन्ने हतेलेु कायािलयका िदैनक प्रकृदतका कायि तथा सेवाहरु एकद्वार 

प्रणालीबाट प्रिान गनि थादलएको छ । 

 

५.२१ 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 । 

५.२२ कार्ाालर् पररसरमा CCTV िडान  

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

गररएको ।  

 

 

 

 

 

५.२३ 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 । 
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६. बेरुिु : आ.व. २०७७/०७८ सम्म  रहकेो बेरुि ुर्र्छ् यौट भइिसकेको ।  

 

७. अनुगमन जनरर्ण : 

 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 ।  

 

 

८. 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 । 

 

 

९. आगलगी पररवारलार्ा राहत जवतरण :  

 आगलगीबाट दपदडत घरपररवारहरुलाइि समय समयमा राहत उपलब्ध गराउने गररएको । 

 

१०. जसमा थतम्भ जनरर्ण : 

 नेपाल-भारतसंग ईशनाथ नगरपादलका वडा नं. १ बन्िरहा दस्थत िोदडएको दसमामा िशगिाको अनगुमन गररएको 

। 
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११. कोजभड-१९ को अवथिा 
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१२. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्मा कार्ारत कमाचारीहरुको जववरण 

सि नं नामथर पद शाखा मोवाइल नं कैफियत 

१ श्री कृष्ण बहादरु शाही प्रजिअ   ९८५५०३७७७७   

२ श्री मजणभषुण शाह प्र.अ.   ९८५१३३३४९२   

३ श्री िंिय कुमार झा लेपा लेखा ९८५५०४४५७२   

४ श्री रामनरेश िाह ना.ि.ु प्रशािन ९८४१९७९४६०   

५ श्री छोटेलाल िाह ना.ि.ु नयााँ नागररकता ९८४५८९३२९१   

६ श्री रािेश राय यादव ना.ि.ु राहदानी  ९८४५१७०२४५   

७ श्री मिुहरु पािमान ना.ि.ु नयााँ नागररकता ९८१९९९२७४१   

८ श्री मकेुश राय ना.ि.ु नागररता प्रसतसलपी ९८१४८७८५३३   

९ श्री बिन्ता जिसमरे ना.ि.ु नयााँ नागररकता     

१० श्री ज्ञानेन्र पटेल ना.ि.ु नयााँ नागररकता     

११ श्री फवनय कुमार मजललक क.अ. प्रशािन ९८४५१२२३६३   

१२ श्री कृष्णा बैठा क.अ. नयााँ नागररकता ९८४५१६२१९६   

१३ श्री िफविन्र िाह क.अ. प्रसतसलपी नागररकता ९८०९२७८४२३   

१४ श्री गनु्िन कणि दताि अपरेटर राफिय पररचयपत्र तिि  ९८६६११०५३२   

१५ श्री प्रकाश कुमार िाह दताि अपरेटर राफिय पररचयपत्र तिि  ९८४५५७९८०३   

१६ श्री ित्रधुन दाि कायािलय िहायक राफिय पररचयपत्र तिि  ९८४४३९१८४५   

१७ श्री असनल कुमार मण्डल खररदार मदु्दा ९८४५५०३३७२   

१८ श्री ितेन्र कुमार दाि खररदार प्रसतसलपी नागररकता ९८६५०९५१८८   

१९ श्री उमेश प्रिाद खररदार मदु्दा ९८४८४४९३१५   

२० श्री लक्ष्मी बैठा ह.ि.चा.   ९८६५१३०६५८   

२१ श्री गौरी शंकर िाह ह.ि.चा.   ९८६२२१५५००   

२२ श्री हरर चौधरी काि नयााँ नागररकता ९८४५१६२६५५   

२३ श्री रामिागर केशरी काि नयााँ नागररकता ९८४५०४०५६४   

२४ श्री नागेन्र झा का.ि. दताि चलानी ९८४५१३३५६३   

२५ श्री हरेन्र कुमार सिंह का.ि. प्रसतसलपी नागररकता ९८४५५७९६८४   

२६ श्री बब्ल ुकुमार िाह का.ि. मदु्दा ९८०९२०८१९९   

२७ श्री इन्र िंग राइ का.ि.   ९८४५४१४९६८   
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१३. र्स जिल्ला अन्तगात रहेका र्लाका प्रशासन कार्ाालर्मा कार्ारत कमाचारीहरुको जववरण  

 चन्िजनगाहपुर र्ालाका प्रशासन कार्ाालर् 

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

१ गणशे नेपाली उपसदचव  ९८५५०४१६१४ 

२ मदनष झा शािा अदधकृत रौतहट ९८६१७२९९२४ 

३ िड्क प्रसाि काफ्ले ना.स.ु लालबन्िी, सलािही ९८४४०४२४५२ 

४ रदमता माझी ना.स.ु   

५ पन्चान्न चौधरी क.अ.  ९८६१५७७६१० 

६ भरैव बहािरु ित्री का.स. रौतहट ९८४५८७६५६६ 

७ रुर बहािरु ित्री का.स. रौतहट ९८०९११८९९२ 

८ दशव हरर िहाल का.स. रौतहट  

९ कमलेश चौधरी ह.स.चा. रौतहट 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 साकार भट्टराई ना.स.ु महोत्तरी  

४ दिपक िनाल ना.स.ु मकवानपरु  

५ लभ कुमार झा क.अ. रौतहट ९८४५१६२१९६ 

६ अवधेश कुमार यािव का.स. गरुडा न.पा. -१, रौतहट ९८६१४७००९१ 

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

 

 

१४.  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 ,, 
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दस न नाम थर 
कायिरत अवदध र्ोटो 

िदेि सम्म 

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 ,, 

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 ाझा 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 ,, 
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दस न नाम थर 
कायिरत अवदध र्ोटो 

िदेि सम्म 

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 

 

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 
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दस न नाम थर 
कायिरत अवदध र्ोटो 

िदेि सम्म 

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 २०७८-०६-२४ 

 

५५ श्री कृष्ट्ण बहािरु शाही २०७८-०६-२५ हालसम्म 
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१५. जिल्ला जथित कार्ाालर् र कार्ाालर्हरुको सम्पका  नम्बर 

सि.नं. कायािलयको नाम कायािलय प्रमखुको नाम पद टेसलिोन नं. मोबाइल नं. कैफियत 

1 जिलला प्रशािन कायािलय रौतहट श्री कृष्ण बहादरु शाही प्र.जि.अ. 055-520033 9855037777   

2 जिलला प्रहरी कायािलय रौतहट श्री  फवनोद जिसमरे प्र.उ. 055-520177 9855035555   

3 िशस्त्र प्रहरी वल नेपाल रौतहट श्री ध्रवु बहादरु काकी ि.प्र.उ.   9851272109   

4 बीरदल गण रौतहट श्री  प्रकाश सगरी िेनानी 055-520930 9848094370   

5 

राफिय अनिुन्धान जिलला 
कायािलय रौतहट 

श्री मकुुन्द बहादरु 
खड्का उप अन.ुसन. 055-520077 9851092704   

6 

इलाका प्रशािन कायािलय 
चन्रसनगाहपरु, रौतहट श्री  गणेश नेपाली उप िजचव 055-540236 9855041614   

7 

इलाका प्रशािन कायािलय 
गरुडा, रौतहट श्री  रामस्वाथि राय यादव का.प्र. 055-565424 9855042126   

8 कारागार कायािलय रौतहट श्री शम्भ ुप्रिाद यादव का.प्र. 055-520127 9855013777   

9 जिलला ट्राफिक कायािलय रौतहट श्री  शैलेन्र न्यौपाने का.प्र.   9855041301   

10 रौतहट जिलला अदालत श्री बिन्त राि पौडेल मा.न्यायाधीश 055-520101 9841611877   

11 

जिलला िरकारी वफकल कायािलय 
रौतहट श्री उदय चन्र भट्टराइि जि.न्यायासधवक्ता 055-520114 9855043114   

12 

जशक्षा फवकाि तथा िमन्वय 
इकाइि रौतहट श्री  राम फवनय सिंह जि.जश.अ. 055-520120 9855040948   

13 

भमूी व्यवस्था मालपोत कायािलय 
गौर रौतहट श्री रामकृष्ण उप्रतेी का.प्र. 055-520124 9855025054   

14 

मालपोत कायािलय चन्रपरु 
रौतहट श्री  का.प्र.   9855041416   

15 मालपोत कायािलय गरुडा, रौतहट श्री  मोहन कुमार पाठक का.प्र.   9855044334   

16 

मालपोत कायािलय मौलापरु, 

रौतहट श्री  बबनुन्दन िाह का.प्र.   9855040914   

17 नापी कायािलय गौर, रौतहट श्री  रामचन्र पंसडत का.प्र.   9855040669   

18 नापी कायािलय चन्रपरु, रौतहट श्री िंिय िाह का.प्र.   9855044092   

19 नापी कायािलय गरुडा, रौतहट श्री  रािेन्र चौधरी का.प्र.   9845100128   

20 नापी कायािलय मौलापरु, रौतहट श्री मकेुश कुमार यादव का.प्र.   9855040939   

21 जिलला हलुाक कायािलय रौतहट श्री देवनाथ यादव का.प्र. 055-520174 9855040984   

22 गौर भन्िार कायािलय रौतहट श्री िशुील प्रिाद शमाि का.प्र. 055-520110 9855044220   

23 

कोष तथा लेखा सनयन्त्रक 
कायािलय रौतहट श्री  अिुिन बराल प्र.को.सन. 055-520109 9841684254   

24 

जिलला सनवािचन कायािलय 
रौतहट श्री छोटे लाल दाि जि.सन.अ. 055-520100 9855040295   
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25 

जिलला िमन्वय िसमसतको 
कायािलय रौतहट श्री िगत प्रिाद िाह जि.ि.अ. 055-520144 9855040453   

26 

खाद्य प्रफवसध तथा गणु सनयन्त्रण 
कायािलय रौतहट श्री िगत प्रकाश चौधरी का.प्र. 046-520942 9854040405   

27 

प्रधानमन्त्री कृफष आयोिना 
पररयोिना रौतहट श्री राम वलभ िाह का.प्र.   9855026457   

28 हलुाकी िडक कायािलय रौतहट श्री  रन्िीत राय  का.प्र.   9846603718   

29 

बागमती मनषु्मारा झााँझ सिचाइि 
व्यवस्था कायािलय कमैया 
रौतहट श्री  योगेन्र प्रिाद यादव का.प्र.       

30 

पूवािधार फवकाि कायािलय 
रौतहट श्री फवनोद ठाकुर का.प्र. 055-520869 9855040155   

31 कृफष ज्ञान केन्र रौतहट श्री  चन्दभषुण झा का.प्र. 055-520001 9855024001   

32 

भेटेनरर तथा पश ुअस्पताल फवज्ञ 
केन्र रौतहट श्री रापफवत्र दाि का.प्र. 055-520125 9855041549   

33 

िलस्रोत तथा सिचाइ फवकाि 
सडसभिन कायािलय रौतहट श्री भक्त कुमार लाल का.प्र. 055-520162 9855040262   

34 सडसभिन वन कायािलय श्री फवनोद सिंह का.प्र. 055-540210 9855041823   

35 

खानेपानी िरििाइि एकाइ 
कायािलय रौतहट श्री  का.प्र. 055-520103 9855044113   

36 बागमसत सि.आ.िलािही श्री समत्र बराल का.प्र.   9851230300   

37 

भसूमगत िल सिचाइ फवकाि 
सडसभिन रौतहट श्री महेश पोखरेल का.प्र.   9855046103   

38 

िल उत्पन्न प्रकोप सनयन्त्रण 
कायािलय सबरगंि श्री  लक्षमण सिंह का.प्र.   9841831379   

39 

भ ूतथा िलाधार व्यवस्थापन 
का. चन्रपरु श्री फवफपन कुमार झा का.प्र. 055-540235 9844025523   

40 सडसभिन िडक कायािलय चन्रपरु श्री दरोगा प्रिाद िाह का.प्र.   9855041338   

41 

िरेल ुतथा िाना उद्योग 
कायािलय रौतहट श्री  ियकान्त झा का.प्र. 055-520172 9845601187   

42 करदाता िेवा केन्र रौतहट श्री रोफवन िाह का.प्र. 055-521431 9855041072   

43 पश ुक्वारेन्टाइन आरैया रौतहट श्री  रामानन्द झा का.प्र.   9745011341   

44 

यातायात व्य.िेवा कायािलय 
रौतहट श्री  प्रमोद कुमार िाह का.प्र. 055-521005 9843375833   

45 जिलला स्वास््य कायािलय रौतहट श्री रन्िीत कुमार राय का.प्र. 055-520142 9855040242   

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

47 

जिलला आयवेुद औषधालय 
चन्रपरु श्री जशवशंकर राय का.प्र.   9855042402   
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48 

नेपाल फवद्यतु प्रासधकरण गौर 
रौतहट श्री माधव प्रिाद यादव का.प्र. 055-520300 9855044770   

49 

नेपाल फवद्यतु प्रासधकरण चन्रपरु 
रौतहट श्री मकिदु का.प्र.   9852683644   

50 नेपाल टेसलकम गौर रौतहट श्री महेश झा का.प्र. 055-520222 9855040045   

51 खानेपानी िंस्थान गौर रौतहट श्री जशवेन्र िाह का.प्र. 055-520611 9843286969   

52 कृफष िामाग्री िंस्थान रौतहट श्री रफव केशरी का.प्र. 055-540255 9840070350   

53 कृफष फवकाि बैक गौर रौतहट श्री राम शरण ित्याल का.प्र. 055-520255 9851075015   

54 राफिय वाजणज्य बैंक गौर रौतहट श्री सनरि पाण्डे का.प्र. 055-520308 9855025208   

55 नेपाल बैंक सल. गौर रौतहट श्री  फवरेन्र कुमार झा का.प्र. 055-520155 9855040134   

56 

यूवा तथा िाना  व्यविायी 
स्वरोिगार कोष रौतहट श्री राकेश प्रिाद यादव का.प्र.   9845135891   

57 िालट टे्रसडङ्ग क.सल. रौतहट श्री एकलाल यादव का.प्र.   9855040197   

58 

शहरी फवकाि तथा भवन 
कायािलय रौतहट  का.प्र. 051-527870     

59 िनता अवाि कायिक्रम रौतहट श्री िंजिव िाह का.प्र.   9867225641   

60 

बागमती तथा लाल बकैया नदी 
सनयन्त्रण कायािलय परवानीपरु श्री  मनोरंिन सिंह का.प्र.   9851200222   


