
 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् रौतहटबाट वाजषाक रुपमा प्रकाजशत 

प्रशासन वुलेजटन २०७६ 
वर्ष १, अंक १, २०७५ (श्रावण १ दखेि असाढ मसान्त सम्म) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रमुख जिल्ला अजिकारीको अनुरोि 
 

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

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

सावषिाखर्क शाखन्त खवरुद्वका कसरुहरुमा अधषन्याखयक खर्कायको रुपमा खर्णषय गर्ुष साथै खवकासात्मक 

कायषहरुमा समन्वय, सहिीकरण गर्ुष, अन्तराखरिय खसमा तथा खसमा स्तम्भ अवलोकर् खर्ररक्षण गर्ुष 

खिल्ला प्रशासर् कायाषलय रौतहटका मखु्य मखु्य कायषहरु हुर् ्। यस कायाषलयबाट सम्पाखदत सम्पणूष 

कायषहरुका वारेमा सरोकारवालाहरुलाइ ससुखूित गराइ प्राप्त पषृ्ठपोर्ण केन्रमा पठाइष केन्र र खिल्ला बीिको पलुको रुपमा 

कायष गरी र्ागररकेन्रीत सावषिाखर्क प्रशासर् सञ्िालर्का लाखग २०७५ श्रावण १ दखेि २०७६  आर्ाढ मसान्त सम्मको 

कायषसम्पादर् अवस्था उल्लेि गरी बाखर्षक वलेुटीर् प्रकाशर् गररएको छ । आगामी खदर्मा खिल्ला प्रशासर् कायाषलयले 

सम्पादर् गरेका गखतखवखधहरुका साथै खिल्लाखस्थत सरकारी खर्कायहरुबाट भएका असल अभ्यासहरुलाइ समते समावेश 

गररर्ेछ । सेवाग्राही तथा अन्य सरोकारवाला व्यखि/खर्कायबाट प्राप्त सझुावका आधारमा वलेुखटर्मा समावेश गर्ुषपर्े 

खवर्यवस्तहुरु समावेश गद ैलखगर्े व्यहोरा अर्रुोध गर्ष िाहन्छौं । 

 

रौतहट जिल्ला: पररचर् 

 

 

 

 

 

 सल्लाहकार                                            सम्पादक समूह                              कम््रु्टर  

 खकरण थापा                         प्र.अ. छोटेलाल दास                                 क.अ. खवर्य कुमार मखल्लक 

प्रमिु खिल्ला अखधकारी                               प्र.अ. शखश मोहर् दास                               स.क.अ. रुपेश प्रसाद यादव 

                     र्ा.स.ु रामस्वाथष राय यादव 

            र्ा.स.ु राम र्रेश साह 

 

 

 

 

 

(जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को फोटो) 



रौतहट जिल्लाको पररचर् 

 

१. भौगोजलक अवजथिजत: 

 क्षेत्र   : तराइष 

 अक्षांश   :  २६.०४४’ दखेि २७.१४’ उत्तरसम्म 

 दशेान्तर    :   ८५.१४’ दखेि ८५.३०’ पवूषसम्म 

 खसमार्ा    : पवूष -   सलाषही 

       पखिम -   बारा 

       उत्तर  -   मकवार्परु र खसन्धलुी 

       दखक्षण -   भारत 

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

 लम्बाई   :-  सरदर ५१.२ खक.मी. 

  २. रािनैजतक जवभािन : 

 प्रदशे   :  २ (दइुष) 

 स्थार्ीय तह   :  १६ र्गरपाखलका र २ गााँउपाखलका   

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

१ गौर र्गरपाखलका २१.५३ ३४९३७ गौर 

२ गरुडा र्गरपाखलका ४४.४६ ५०४८१ गरुडा 

३ िन्रपरु र्गरपाखलका २४९.६ ७२०५९ िन्रखर्गाहपरु 

४ गिुरा र्गरपाखलका १५०.३३ ४६५९२ खसमरा 

भवार्ीपरु 

५ बनृ्दावर् र्गरपाखलका ९५.४ ४२७३५ खबश्रामपरु 

६ फतवुा खवियपरु 

र्गरपाखलका 

६५.२४ ३६५३३ फतहुा हर्ाषहा 

७ कटहररया र्गरपाखलका ४०.६९ ३८४१३ कटहररया 

८ मौलापरु र्गरपाखलका ३४.७५ २६४३१ पतौरा 

९ बौधीमाइष र्गरपाखलका ३५.३४ ३६२६५ सरमिुवा 

१० परोहा र्गरपाखलका ३७.४५ ३७४५३ लौकाहा 

११ रािपरु र्गरपाखलका ३१.४१ ४२५७४ रािपरु 

फरहदवा 

१२ इषशर्ाथ र्गरपाखलका ३५.१७ ४१४३५ औरैया 

१३ माधवर्ारायण र्गरपाखलका ४८.५५ ३५१७५ माधोपरु 

१४ गढीमाइष र्गरपाखलका ४८.३७ ४०४१० समर्परु 

१५ दवेाही गोर्ाही र्गरपाखलका ३३.९९ ३२१४३ प्रेमपरु गोर्ाही 

१६ रािदवेी र्गरपाखलका २८.२१ ३१२९२ रािदवेी 

१७ यमरु्ामाइष गाउाँपाखलका १६.०७ २३८८४ सरुअठा 

१८ दगुाष भगवती गाउाँपाखलका १९.०८ २२५९९ गगंा खपपरा 

 खर्वाषिर् क्षेत्र  :४ प्रखतखर्खध सभा ,८ प्रदशे सभा  

 खिल्ला सदरमकुाम  : गौर  

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

 



 
 

३. िाजमाक/ऐजतहाजसक/पदमागा/ पर्ाटकीर् के्षत्र 

  

४. िातिाती तिा भाषागत अवथिा 

 

 

४. िमा (प्रजतशतमा) 

 

 

 

 

 

 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् रौतहट: मुख्र् कार्ा तिा प्रर्ासहरु 

 

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

प्रशासर् कायाषलयको मखु्य कायष हो । स्थार्ीय प्रशासर् ऐर् २०२८ ले खिल्लाको शाखन्त र व्यवस्थालाई 

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

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

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

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

 परेुर्वा दरवार 

 र्रु्थर 

 बरहवा ताल 

 हिखमखर्या दरवार 

 

 रािदवेी मखन्दर 

 खशव र्गर महादवे मखन्दर 

 पौराइष ब्रहमस्थार् 

 धर्सर खसमसार क्षेत्र 

 

खहन्द:ु ७७ 

मखुस्लम: २० 

बौद्ध : २ 

अन्य : १ 



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

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

हुर् । 

 

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

१. शाजतत सुरक्षा तिा सुव्र्वथिा सम्बजति कार्ा: 

- शाखन्त सरुक्षा कायम गर्े, 

- सामाखिक अपराध न्यखूर्करणका लाखग समदुायस्तरसम्म सिेतीकरण गर्े , 

- सरुक्षा खर्कायहरुको पररिालर् गर्े, 

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

२. थिानीर् प्रशासन सम्वतिी कार्ा : 

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

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

- खवरफोटक पदाथष प्रयोगको इिाित, र्खवकरण तथा खर्यमर् गर्े 

- सावषिाखर्क सम्पखत्तको अखभलेि संरक्षण तथा व्यवस्थापर् गर्े 

- खसमा तथा खसमा स्तम्भ खर्ररक्षण गर्े र प्रखतवदेर् पठाउर्े 

- र्ाम, थर वा उमरे आखद प्रमाखणत गर्े 

- र्ावालकको उमरे प्रमाखणत  गर्े/र्ावालक पररियपत्र प्रदार् गर्े 

- दखलत, आखदवासी, िर्िाखत खसफाररस/प्रमाखणत गर् े

- पत्रपखत्रका दताष गर्े, 

- छापािार्ा दताष गर्,े 

- भारतीय तथा खब्रखटस लाहुरेहरुको रहलपहल रकम तथा पेन्सर् कागि खसफाररस 

- पाररवाररक खववरण प्रमाखणत गर्े, 

३. राहदानी सम्वतिी कार्ा: 

- राहदार्ी फाराम संकलर् गर्े, 

- रुत सेवा अखभलेि प्रमाखणत गर्,े 

- राहदार्ी खवतरण गर्,े 

- MRP को खववरण संशोधर् गर्ष खसफाररश गर्े 

४.नागररकता सम्वतिी कार्ा: 

- वशंिको आधारमा र्ागररकताको प्रमाण पत्र खवतरण गर्े, 

- ववैाखहक अगंीकृत र्ागररकताको प्रमाण पत्र खवतरण गर्े, 

- र्ागररकताको प्रमाण पत्रको प्रखतखलखप खवतरण गर्े, 



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

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

संशोधर् गर्ष खर्णषय पिाष िडा गरी खसफाररश गर्े । 

५.अिा तर्ाजर्क कार्ा: 

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

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

सरुु कावाषही तथा न्याखयक खर्णषय गर्े तथा अर्सुन्धार् अखधकृत तोक्र्े  

६.विार अनुगमन/उपभोक्ता जहत सम्बजति कार्ा: 

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

बिार अर्गुमर् तथा खर्यमर् गर्े । 

- उपभोिा खहत संरक्षणका लाखग सिेतीकरण गर्े । 

७.जवपद् व्र्वथिापन सम्वतिी कार्ा: 

- खिल्ला खवपद व्यवस्थापर् सखमखतको वठैक सञ्िालर् तथा व्यवस्थापर् गर्,े 

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

तिुषमा तथा कायाषन्वयर् गर्े/ गराउर्े, 

- मर्सरु् आपतकालीर् कायषयोिर्ा तिुषमा तथा कायाषन्वयर् गर्े/ गराउर्े, 

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

सम्बन्धी कायष गर्े । 

८.अजख्तर्ार दुरुपर्ोग अनुसतिान सम्वतिी कार्ा : 

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

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

गर्ष लेखि आएमा कारवाही गर्े । 

९. जवजवि कार्ा: 

- घमु्ती सेवा तथा सावषखिर्क सुर्वुाइष गर्े, 

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

- खिल्ला दररेट सखमखतको बैठक रािी दररेट खर्धाषरण गर्े,  

- िाहरेी दरिास्त प्रहरीले दताष र्गरेकोमा सोको िाहरेी खलर्े,  

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

- सावषिखर्क तथा गठु्ठी िग्गाको िलअिल सम्पती संरक्षण गर्े, 

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

- खवकास आयोिर्ाहरु कायाषन्वयर्मा समन्वय गर्े, 

- स्थार्ीय तहसंग समन्वय गर्े, 

- िग्गा अखधग्रहण सम्बन्धी कायष गर्े, 

- सरकारी खर्कायबाट  हुर्े सावषिाखर्क सेवा प्रवाहको अर्गुमर् गर्े, 



- कुर्ै कायाषलयको स्पष्ट खिम्मवेारीमा र्परेको अन्य कायष समते गर्े, 

ख. शाखा 

खिल्ला प्रशासर् कायाषलयबाट कायषखववरण अर्सुारका कायषहरु सम्पादर्  गर्षका लाखग यस कायाषलयमा 

खर्म्र्ार्सुारका शािाहरुको व्यवस्था गररएको छ । 

           १. स्थार्ीय प्रशासर् शािा  

२. मदु्वा तथा शाखन्त सरुक्षा शािा 

३. र्ागररकता तथा प्रखतखलपी शािा 

४. राहदार्ी शािा  

५. खिन्सी शािा  

६. दताष शािा 

७. लेिा शािा 

 

ग. कमाचारी दरवतदी  : दरवतदी - ३३ िना (कार्ारत २१ िना) 

क्र.स.ं पद दरवतदी सखं्र्ा पदपुजता कैजफर्त 

१ प्रमिु खिल्ला अखधकारी १ १  

२ सहायक प्रमिु खिल्ला अखधकारी १  ररि 

३ प्रशासखकय अखधकृत ३ २ १ ररि 

३ र्ायव सवु्वा १० ५ ५ ररि 

४ लेिापाल १ १  

५ कम््यटुर अपरेटर ३ १ २ ररि 

६ िररदार ५ ४ १ ररि 

७ हलकुा सवारी िालक २ २  

८ कायाषलय सहयोगी ७ ७   

िम्मा ३३ २१  

 

घ. कार्ासम्पादन अवथिा 

क्र.स.ं सम्पादन गरेको काम आ.व. २०७५/७६ को 

िम्मा 

कैजफर्त 

१ र्ागररकता 

खवतरण  

बंशि ११५८९  

ववैाखहक अखंगकृत १२५५  

२ र्ागररकताको प्रखतखलखप खवतरण १२०७६  

४ राहदार्ी खसफाररस ६३६४  

५ राहदार्ी खवतरण ५५७०  

६ गरु्ासो वा ठाडो उिरुी ९८६  

७ र्ाम,थर उमरे आखद प्रमाखणत ८१४  

८ र्ावालकको पररियपत्र खवतरण ११५  

९ पाररवाररक पेन्सर्, शपथ पत्र र रहलपहल सम्वन्धी 

खसफाररस 

५  



क्र.स.ं सम्पादन गरेको काम आ.व. २०७५/७६ को 

िम्मा 

कैजफर्त 

१० संस्था दताष १८०  

११ संस्था र्खवकरण १२८  

१२ संस्थाको खवधार् संशोधर् ७  

१३ दखलत,आखदवासी/िर्िाती  लगायत खवखवध 

खसफाररस 

२५१५  

१४ पत्रपखत्रका दताष ४  

१५ हातहखतयार र्ामसारी ५  

१६ हातहखतयार खिल्ला खभत्रको र्खवकरण २१५  

१७ हातहखतयार र्ेपाल भररको र्खवकरण २१  

१८ खवरफोटक पदाथष इिाितपत्र -  

१९ खवरफोटक पदाथष इिाितपत्र र्खवकरण -  

२० सावषिखर्क अपराध/सावषिाखर्क शाखन्त खवरुद्वका 

कसरु सम्वन्धी मदु्दा दताष 

१५७  

२१ सावषिखर्क अपराध/सावषिाखर्क शाखन्त खवरुद्वका 

कसरु सम्वन्धी मदु्दा फछौट 

१२४  

२२ एकीकृत घखुम्त सेवा खशखवर  ३  

२३ बिार अर्गुमर् २  

२४ खवपद ्राहत खवतरण १८,७३,०००  

२५ बैठक संचालन 

खिल्ला सरुक्षा सखमखत ३३  

कायाषलय प्रमिु १०  

सिूर्ा अखधकारी २  

खवपद ्व्यवस्थापर् सखमखत १४  

अन्य बैठक समते १०  

२६ रािश्व संकलन (आ.व. ०७५/०७६) 

राहदार्ी २,४९,७२,५००  

संघसंस्था दताष/र्खवकरण ९,३१,९००  

न्याखयक दस्तरु ४,३१,३३०  

हातहखतयार दताष/र्खवकरण २,८५,५००  

प्रशासखर्क दण्ड, िररवार्ा र िफत ५८,३००  

पररक्षा शलु्क १,५००  

खशक्षा क्षेत्रको आम्दार्ी ६३,०८,३००  

बेरुि ु ३९,०००  

२७ कार्ाालर्को खचा जववरण (आ.व. ०७५/०७६) 



क्र.स.ं सम्पादन गरेको काम आ.व. २०७५/७६ को 

िम्मा 

कैजफर्त 

पिूीगत तफष  ११,०१,८७५  

िाल ुतफष  १,८८,२८,५१६।८६  

 

ङ.  जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्बाट सुशासन/ सावािाजनक सेवा प्रवाहका सम्वतिमा भएका मुख्र्/मुख्र् 

प्रर्ासहरु; 

1. जिल्ला प्रशासन सुिार कार्ार्ोिना तिुामा तिा कार्ाातर्वर्न 

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

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

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

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

अर्शुासर् र सदािाररता, सामाखिक अपराध न्यरू्ीकरण लगायतका खवर्यहरुमा खवखभन्र् खियाकलापहरु 

सञ्िालर् गर्े गरी सरोकारवाला व्यखि, पदाखधकारी तथा खर्कायहरु (कर्मचारी/आधिकारीक टे्रड यधुियि, 

धिषयगत कायामलयहरु, स्थािीय तहका जिप्रधतधिधिहरु, िाधगरक सर्ाज, राजिैधतक दल लगायत) को राय 

सझुाव समतेका आधारमा  कायषयोिर्ा तिुषमाको िममा रहकेो छ ।  

 

2. सेवाग्राहीहरुका लाजग Wifi र शुद्व खानेपानी  

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

Wifi तथा शदु्व िार्ेपार्ी (तातो, खिसो) को व्यवस्था खमलाईएको छ । सेवाग्राहीहरुले सेवा प्राखप्तको िममा 

गर्ुषपर्े प्रखतक्षाको समय व्यवस्थापर्का लाखग उि सेवाहरु प्रयोग गर्े गरेका छर् ्। 

3. लैङ्जगक मैत्री शौचालर् व्र्वथिापन 

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

शौिालयको व्यवस्था गररएको छ ।  

4.  प्रजतक्षालर् 

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

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

5. कार्ाालर्का गजतजवजिहरु Website, Facebook page, Twitter र SMS माफा त जनर्जमत रुपमा 

अद्यावजिक गने गररएको: 

कायाषलयका सम्पणूष गखतखवखधहरु,माखसक प्रगखत,सिूर्ा, 

िार्कारीहरुलाई कायाषलयको Web 

site(www.daorautahat.moha.gov.np), Facebook 

page(daorautahat), Twitter (@daorautahat) र 

SMS (MoHA) माफष त खर्यखमत रुपमा अद्यावखधक गरी 

सावषिाखर्क गर्े गररएको छ । िसबाट सेवाग्राहीहरुको सुिर्ाको हक कायाषन्वयर्मा सुखर्खित भएको छ । 

खिल्ला प्रशासर् कायाषलयका साथै खिल्लामा रहकेा सबै सरकारी कायाषलयहरुको Website, facebook पेि 

सञ्िालर् मा रहकेो छ ।  

http://www.daorasuwa.moha.gov.np/


6. CCTV िडान तिा Networking/ड्रोन अनुमजत  

खिल्ला प्रशासर् कायाषलय पररसर खभत्र सेवाग्राही तथा कमषिारीहरुका गखतखवधी खर्गरार्ी हुर्े गरी ५ वटा 

CCTV िडार् गरीएको छ । साथै सामाखिक अपराध, अवैध िोरी पैठारी, अवधै वस्तकुो ओसारपसार, सडक 

दघुषटर्ा लगायतका गखतखवखधहरु न्यखूर्करण गरी खिल्लामा शाखन्त सरुक्षा र अमर्ियर् कायम गर्षका लाखग गौर 

खव.खप. िौक दखेि भन्सार र्ाका सम्म CCTV िडार् गरी सम्बखन्धत प्रहरी िौकीहरुमा Networking गर्षका 

लाखग स्थार्ीय तहसंगको अर्ुरोधमा िडार् कायष भइसकेको छ । साथै गहृ मन्त्रालयवाट काठ र्ेपाल प्रा.खल.ले 

खमखत २०७५।११।२५ गते यस खिल्लाको गरुडा र्.पा.मा सम्मार्ीय प्र.म. केपी शमाष ओलीज्यकूो भ्रमणको 

बेला अर्मुखत खलएको र हुलाकी रािमागष आयोिर्ा कायाषलय खबरगिं, पसाषले खमखत २०७६।०२।२५ गते दखेि 

२०७६।०२।३० सम्म दगुाष भगवती गा.पा.को लाखग अर्मुखत खलएको । 

7. सबै सरकारी कार्ाालर्हरुमा Fire Estinguisher िडानको प्रजक्रर्ा शुरु 

रौतहट खिल्ला आगलागीको दृखष्टले संवदेर्शील के्षत्र भएतापखर् अग्र्ी खर्यन्त्रक उपकरणको अभाव भएकोले 

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

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

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

छ ।  

8. Help Desk सञ्चालन 

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

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

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

। 

9. SMS Alert system सञ्चालन 

खवपद सम्बखन्ध घटर्ाको िार्कारी यथाखशघ्र सोको िार्कारी खिल्ला खवपद ् व्यवस्थापर् सखमखतका 

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

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

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

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

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

का क्षेत्रहरुमा समते यो व्यवस्था कायाषन्वयर् गररएको छ । 

10. सबै सरकारी कार्ाालर्मा सुचना अजिकारी तिा गुनासो सुतने अजिकारीको व्र्वथिा 

खिल्लाखस्थत सबै सरकारी कायाषलयहरुबाट आफ्र्ो कायाषलयसग सम्बखन्धत सिूर्ा सम्प्रेर्ण गर्षका लाखग 

खिम्मबेार कमषिारीलाई सिूर्ा अखधकृत तोकीएको छ ।  

11. जवदु्यतीर् (ई) हाजिरी सञ्चालन 

खिल्ला प्रशासर् कायाषलयले २०७५ श्रावण १ गते दखेि कायाषलयका सबै कमषिारीहरुको   

ई - हाखिरी सरुु गरेको छ । त्यस्तै खिल्लामा रहर्े सबै कायाषलयहरुले खवद्यतुीय हाखिरीको सरुुवात गर्षका लाखग 

अर्रुोध गररएको छ । 

 

 



12. Digital Citizen Charter व्र्वथिापन 

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

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

प्रशारण गर्े तयारी भइ रहकेो छ ।  

13. बिार अनुगमन 

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

िर्अपेखक्षत तुल्याउर् स्थार्ीय तहहरुको समन्वयमा खर्यखमत रुपमा विार अर्गुमर् भरैहकेो छ ।  

14. एजककृत घुम्ती सेवा जशजवर सम्बतिमााः- 

रौतहट खिल्लाको दवेाही गोर्ाही र्गरपाखलकामा खमखत 

२०७५/०७/१५ गते एखककृत घमु्ती सेवा खशखवर सञ्िालर् 

गररएको छ । उि खशखवरमा २५० िर्ालाइष र्ागररकता 

खवतरण गररएको खथयो । त्यस्तै िन्रपरु र्गरपाखलकाको वडा 

र्ं. २ र ३ मा खमखत २०७६।०१।२० र २१ गते एखककृत घखुम्त 

खशखवर संिालर् गररएको खथयो । उि खशखवरमा ९९ िर्ालाइष 

र्ागररकता खवतरण तथा फोटोसखहतको मतदाता र्ामावली 

दताष गराएका छर् ् । घमु्ती खशखवरमा सरकारी वखकल 

कायाषलयले पररवखतषत मलुकुी अपराध संखहता र मलुकुी फौिदारी कायषखवखध,  । र्ेपाली सेर्ा इन्रबक्स गण 

परेुर्वा रौतहट र सशस्त्र प्रहरी बल र्ेपालले खवपद व्यवस्थापर् सम्बखन्ध िर्िेतर्ा मलुक श्रव्यदृश्य प्रदशषर्, 

भर्ाष, शपष दशं र Improvised Explosive Device (IED) सम्बखन्ध सिेतर्ा कायषिम गरेको खथयो । त्यस्तै, 

र्ेपाल प्रहरीले घमु्ती खशखवरमा सहयोग, सरुक्षाको प्रबन्ध र िाखफक सम्बखन्ध पिाष पम््लेट खबतरण गरेको 

खथय , त्यसगैरी स्वास््य  कायाषलयले स्वास््य पररक्षण, कृखर् ज्ञार् केन्रले तरकारीको खबउ खबिर् 

खबतरण, भटेेर्री अस्पताल तथा पश ुसेवा खवज्ञ केन्रले पश ुसम्बखन्ध और्खध खबतरण र घरेल ुतथा सार्ा उद्योग 

कायाषलयले  र्खबकरण तथा व्यवसाय सम्बखन्ध िार्कारी प्रदार् गरेका खथए । 
 

15. मनसुन आपतकालीन कार्ार्ोिना/ जवपद् पूवातर्ारी तिा प्रजतकार्ा र्ोिना (Disaster 

Preparedness and Recovery Plan-DPRP) २०७६ तिुामा, प्रकाशन, प्रवोजिकरण तिा 

कार्ाातवर्न: 

खिल्ला खवपद ् व्यवस्थापर् सखमखत रौतहटबाट जवपद् पूवातर्ारी तिा प्रजतकार्ा र्ोिना(Disaster 

Preparedness and Response Plan) रौतहट 

२०७६ स्वीकृत  भइ कायाषन्वयर्को िममा छ ।  उि 

योिर्ामा मलूत:  रौतहट खिल्लामा दिेा पर्े खवपदक्ा सबै 

क्षेत्रहरु (बाढी, असीर्ापार्ी, हावाहुरी, आगलागी, 

खशतलहर, वन्यिन्त ुआिमण लगायत) को पवूषतयारी तथा 

प्रखतकायष गर्े गरी खियाकलाप समावशे गररएको, खवपद ्

व्यवस्थापर्का लाखग सव ैगसैस, खर्िी क्षेत्रले समते लागत 

साझदेारी गर्ुषपर्े व्यवस्था गररएको, खवपद व्यवस्थापर् 

अन्तगषत पवूषतयारीका कायषहरुलाइ खवशेर् िोड खदर्े साथै स्थार्ीय तहबाट खवपद ् व्यवस्थापर्का कायषहरुलाइ 

प्रभावकारी वर्ाउर्े सम्बन्धमा खवखभन्र् खियाकलापहरु समावेश गररएको छ । 

 



16. जशतलहरितर् प्रकोपको पूवा तर्ारी/प्रजतकार्ाका लाजग तर्ानो कपडा(Blanket) जवतरण तिा बाढी 

जपजडतहरुलाई जवजभतन जकजसमका राहत सामग्री जवतरण 

Disaster Preparedness and Response Plan 

(DPRP) अर्सुार खशतलहर, अखसर्ा पार्ी, हावाहुरी िन्य 

प्रकोपबाट प्रभाव पर्ष सक्र्े क्षते्रका  खवपन्र् पररवारहरुलाई 

न्यार्ो कपडा (Blanket) खवतरण गर्े योिर्ा अर्सुार 

खिल्लामा रहकेो सबै गाउाँपाखलका/र्गरपाखलका अन्तगषत 

४० वटाका दरले न्यार्ो कपडा (Blanket) खशतलहर 

प्रकोप प्रखतकायषका लाखग खवतरण गररएको  छ । साथै 

२०७६ असाढ २८ गते आएको खभर्ण बाढीका खपखडतहरु तथा बाढीका कारण मतृ्य ुभएका मतृकका पररवारलाई 

संघ, प्रदशे तथा स्थार्ीय सरकार एवम ् खवखभन्र् गरै सरकारी संस्थाहरुको सहयोगमा राहत सामग्री खवतरण र 

आखथषक सहयोग खवतरण गररएको । साथै इशर्ाथ र्गरपाखलकाको वडा र्ं. १ र २ बन्िरहामा बाढी खपखडतहरुको 

लाखग सदरमकुाम गौरवाट लालबकैया िोला हुदं ैडंुगावाट िाद्य समाग्री पयुाषएको ।   

17. भारतीर् समकक्षी संग बैठक सम्पतन 

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

पसाष खिल्लाको खबरगिंमा सरुक्षा अखधकारीहरु वीि खर्यखमत रुपमा समन्वय हुर्े संयन्त्र रहकेो छ । उि 

संयन्त्रको बैठक कखम्तमा वर्षमा २ पल्ट र आवश्यकतार्सुार पारस्पाररक रुपमा र्ेपाल सरकार गहृ मन्त्रालयको 

अर्मुखतमा हुर्े व्यवस्था रहकेो छ । दइुष दशेका स्थार्ीय अखधकारीहरुवीि भारतमा सबै र्ेपालीहरुलाई सहि 

प्रवशे अर्मुखत, सीमािन्य आपराखधक गखतखवखध न्यखूर्करण, सरू् लगायतका अवधै वस्तहुरुको िोरी तस्करी 

खर्यन्त्रण, लगायतका पारस्पाररक खहतका खवर्यमा  छलफल भइष सम्झदारी हुर्े गरेको छ । 

२०. लागू औषि दुरुपर्ोग एवं ओसारपसार जवरुद्ध अततराज्रार् जदवस  

लाग ूऔर्ध दरुुपयोग एव ंओसारपसार खवरुद्ध अन्तराखरिषय 

खदवस िरु् २०-२६,२०१९ सप्ताहव्यापी कायषिमको 

कायषयोिर्ा अर्रुुप खमखत २०७६।०३।११ गते खवहार् ७:३० 

बि े यस खिल्लाको गौर खव.पी. िौक दखेि प्रभातफेरी 

कायषिम शरुु भएको र र्ेपाल प्रहरीद्वारा यस खिल्लाका िदु्ध 

मा.खव., र्ेमधारी बासदुवे मा.खव. र मध्य बहुमिुी उच्ि 

मा.खव. लगायत अन्य मा.खव.हरुमा लाग ू और्ध दरुुपयोग 

एव ंओसारपसार खबरुद्ध िर्ितेर्ा मलूक कायषिमहरु भएको र खिल्ला समन्वय सखमखतको प्राङ्गर्मा भलेा 

भइष प्र.खि.अ. खकरण थापाको अध्यक्षतामा गौर र्.पा.का मयेर अिय कुमार गपु्ताज्यकूो प्रमिु आखत्यता, 

खिल्ला खस्थतका सरुक्षा खर्कायका प्रमिुहरु, कायाषलय प्रमिुहरुको सहभाखगता तथा आर.डी.सी. र्ेपालको 

सहकायषमा लाग ूऔर्ध दरुुपयोग एव ंओसारपसार खवरुद्ध खवखभन्र् कायषिमहरु भएको ।  

२१. २०७६ असार २८ गते आएको बाढीको अवथिा  

२०७६ असार २८ गते आएको बाढीले यस खिल्लामा ४४५९ घरधरुी पणूष रुपमा क्षखत भएको, १६३३५ 

घरधरुी आखंशक रुपमा क्षखत भएको । सो बाढीमा २२ िर्ाको मतृ्य ुभइष २ िर्ा वपेता रहकेो । यस कायाषलय 

तथा खवखभन्र् सरकारी/ गरै सरकारी संघ संस्थाहरुवाट बाढी खपखडतहरुलाइष उद्धार गररएका प्रयासहरु : 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

च. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्मा कार्ारत कमाचारीहरुको जववरण 

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

१ खकरण थापा प्रमिु खिल्ला अखधकारी दहुवी, सरु्सरी ९८५५०३७७७७ 

२ छोटे लाल दास प्रशासकीय अखधकृत अिलगढ, सलाषही ९८५५०४०२६१ 

३ शखश मोहर् दास प्रशासकीय अखधकृत गौडैता, सलाषही ९८५५०४५५२८ 

४ बेर्ी पंखडत र्ायब सबु्बा गौर, रौतहट ९८४५२६३५८३ 

५ रामस्वाथष राय यादव र्ायब सबु्बा पतौरा -१, रौतहट ९८६५०६६२२० 

६ रामर्रेश साह र्ायब सबु्बा रािदवेी -६, रौतहट ९८४१९७९४६० 

७ सिृर्ा खतवारी र्ायब सबु्बा गोरिा 
 

८ संिय कुमार झा लेिापाल गौर -७, रौतहट ९८५५०४४५७२ 

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

१० सखमर खसलवाल िररदार मधवुर्, पसाष 
 

११ उपेन्र राय अमात िररदार धर्रु्ा ९८४४०२४५८८ 

१२ रखवर् पौडेल िररदार रामछेाप ९८५४०४०९९९ 

१३ उमेश प्रसाद िररदार खदपही, रौतहट ९८०४२०२७३६ 

१४ रुपेश प्रसाद यादव स. कम््यटुर अपरेटर खवरगि ,पसाष ९८४५७८६०८७ 

१५ गौरी शकंर साह हलकुा सवारी िालक गौर, रौतहट ९८६२२१५५०० 

१६ लक्ष्मी बैठा हलकुा सवारी िालक गौर, रौतहट ९८६५१३०६५८ 

१७ हरर िौधरी कायाषलय सहयोगी डुमररया म. , रौतहट ९८४५१६२६५५ 

१८ रामसागर केशरी कायाषलय सहयोगी गौर, रौतहट ९८४५०४०५६४ 

१९ बब्ल ुकुमार साह कायाषलय सहयोगी गौर, रौतहट ९८०९२०८१९९ 

२० हरेन्र प्रसाद खसंह कायाषलय सहयोगी बलरा, सलाषही ९८४५५७९६८४ 

२१ इन्र िगं राइष कायाषलय सहयोगी रौतहट ९८४५४१४९६८ 

२२ अर् ुखसंह कायाषलय सहयोगी बलरा, सलाषही 
 

 



छ. र्स कार्ाालर् अततगात २ वटा इलाका प्रशासन कार्ाालर् रहेको  

 चतरजनगाहपुर इालाका प्रशासन कार्ाालर् 

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

१ िेतराि बराल उपसखिव लालबन्दी, सलाषही ९८५५०४१६१४ 

२ हमेराि फुयाल शािा अखधकृत लालबन्दी, सलाषही ९८५१२३९९८० 

३ िड्क प्रसाद काफ्ले र्ा.स.ु लालबन्दी, सलाषही ९८४४०४२४५२ 

४ सम्झर्ा लइुटेल र्ा.स.ु  ९८४९६६४०७६ 

५ अखर्ल खि.सी. र्ा.स.ु  ९८५५०४१४१८ 

६ सिुाता सापकोटा ले.पा.  ९८५५०४१३५१ 

७ पिुा कंडेल स.क.अ.  ९८४५९००२४५ 

८ भरैव बहादरु ित्री का.स.  ९८४५८७६५६६ 

९ रुर बहादरु ित्री का.स.  ९८०९११८९९२ 

१० कमलेश िौधरी ह.स.िा.  ९८४५७१३४८९ 

 

 गरुडा इालाका प्रशासन कार्ाालर्, गरुडा 

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

१ अमतृ श्रेष्ठ का.म.ुशा.अ. िन्रपरु -९, रौतहट ९८५५०४००८८ 

२ अशोक कुमार यादव र्ा.स.ु कमला र्.पा.-६, धर्रु्ा ९८५११९४४६६ 

३ खितेन्र प्रसाद यादव स.क.अ. बौधीमाइष र्.पा. -९, रौतहट ९८४५००२०९२ 

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

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

 

 

छ. हालसम्म कार्ारत प्रमुख जिल्ला अजिकारीहरुको जववरण 

 

खस र् र्ाम थर 
कायषरत अवखध फोटो 

दखेि सम्म 

१ 
बबअुर् ठाकुर २०२४ साल 

 

उपलब्ध हुर् 

र्सकेको 

२ इश्वरी प्रसाद राि भण्डारी २०२६ िैत्र २०२८ असाढ ,, 

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

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