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सरकारको काम सेर्ा प्रर्ाह हो । सेर्ा पाउने 

अजधकार नागररक को हो भने सरकारले 

सार्ाजजनक प्रशासन मार्ा त नागररकलाई सेर्ा 

प्रर्ाह गनुा उसको दाजयत्र् हो । जनमखुी, 

जनकेजन्त्ित, जनउत्तरदायी भएर नागररकको 

सर्ाजहतको लाजग जजल्ला प्रशासन कायाालयले 

रुकुम परू्ी जजल्लाको जदगो शाजन्त्त, सुशासन, 

जर्कास र समजृिका लाजग ईमान्त्दार र सदाचार 

भई आरु्ले काम गरररहकेो र सबै 

सरोकारर्ालालाई समेत सहजीकरण र 

सहकाया  गद ै गुनासोरजहत सेर्ा प्रर्ाह 

गरररहकेो छ ।  

यस जजल्लाको अन्त्दाजी ५३,०००/- भन्त्दा 

बढी नागररकहरुको नागररक सन्त्तुजि जदलाउने 

खशुी र सुखी बनाउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ । 

जजल्ला र्ासीहरुको माया, सहयोग र सहकाया 

नै हाम्रो आत्म सन्त्तुजि पजन हो । 

नागररक सन्त्तुजिका लाजग सार्ाजजनक 

गजतजर्जध सार्ाजजनक गनुा सार्ाजजनक 

जनकायको दाजयत्र् हो । यस जजल्ला प्रशासन 

कायाालय रुकुम परू्ाले आरु्ले गरेको कामको 

प्रगजत प्रजतरे्दन सबै सरोकारर्ाला समक्ष 

प्रस्तुत गरेको छ । सूचनाको हकको प्रत्याभूजत 

गराउन र सेर्ा प्रर्ाह अब्बल बनाउनको लाजग 

समेत यो अधार्ाजषाक बलुेजटनले सघाउ 

परु् याउने जर्वासास गररएको छ । 
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रुकुम (परू्ा) जजल्लाको संजक्षप्त पररचय 

राज्य पनुसंरचनाको आधारमा नेपालको संजर्धान 

२०७२ को अनुसचूी-४ मा र्गीकरण भए बमोजजम 

यस जजल्ला रुकुम (पूर्ी भाग) पजन साजबकको 

राजनीजतक जर्भाजनको आधारमा अलग हुन गई 

नेपाल सरकारको जनणाय बमोजजम जमजत 

२०७४।०६।१९ गते नेपाल सरकारको माननीय गहृ 

मन्त्रीज्यूबाट जर्जधर्त् रुपमा समदु ्घाटन सु-सम्पन्त्न 

भए पश्चात छुटै्ट जजल्लाको रुपमा काया गद ै

आईरहेको छ भने यो जजल्ला भौगोजलक दृजिकोणले 

अजत दगुाम, यातायातको समजुचत र सहज पहुुँच 

नभएको जहमाली जजल्ला हो ।  

जजल्लाको भौगोजलक अर्जस्थजतिः 

दशेान्त्तरिः   ८२ जड. ३५ जम. दजेख ८३ जड. १० 

जम.  परु्ी दशेान्त्तरसम्म 

अक्षांसिः    २८ जड. २८ जम. दजेख २९ जड. १० जम. 

उत्तरी अक्षांससम्म 

समनु्त्ि सतहदजेख उचाईिः   ७२४६ जम. 

के्षरर्लिः ११६१.१३ र्गा जक.जम.(२९३१८२ हके्टर) 

सदरमकुामको उचाईिः  १६५० जम. 

हार्ापानीिः   समजशतोष्ण/जशतोष्ण 

औषत र्ाजषाक र्षाािः १८०० जम.जम.दजेख २६०० 

जम.जम.सम्म 

तापक्रमिः  ०.२ दखे ३४ सजेल्सयस सम्म । 

जजल्लाको जसमाना 

परू्ािः         बाग्लङु र म्याग्दी 

पजश्चमिः     रुकुम(पजश्चम) 

उत्तरिः      डोल्पा 

दजक्षणिः    रोल्पा 

राजनैजतक तथा प्रशासजनक जर्भाजन 

प्रदशे:  लुजम्बनी 

जजल्लािः   रुकुम (परू्ा) 

सदरमकुामिः  रुकुमकोट (अस्थायी) 

संसदीय जनर्ााचन क्षेरिः १ र्टा 

प्रदशे जनर्ााचन क्षेरिः २ र्टा 

नगरपाजलका सखंयािः नभएको  

गाउुँपाजलका संखयािः   ३ र्टा 

र्डा सखंयािः ३१ र्टा 

जजल्लाको जनसंखया जर्र्रण 

            (जनगणना २०६८ बमोजजम) 

मजहलािः    २८,१७३ जना 

परुुषिः      २४,८४५ जना 

जम्मािः      ५३,०१८ जना 

स्थानीय तहहरु 

 

क्र.सं. गाउुँपाजलका के्षरर्ल 

(र्.जक.जम) 

जनसंखया र्डा 

१ पथुा उत्तरगंगा ५६०.३४ १७९३२ १४ 

२ भमेू  २७३.६७ १८५८९ ९ 

३ जसस्न े ३२७.१२ १६४९७ ८ 

 जम्मा ११६१.१३ ५३०१८ ३१ 

जातजाती 

यस जजल्लामा समग्र रुपमा मगर जाजतको बाहुल्यता 

रहेको पाईन्त्छ भने दोस्रोमा क्षेरी र तेस्रोमा दजलत 

जाजतको बाहुल्यता रहेको छ । तर सरकारी 

कायाालयहरु रहेको रुकुमकोटमा भने ब्राह्मण/के्षरीको 

बढी बाहुल्यता रहेको छ भने क्रमश : मगर, दजलत, 

दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका छन । 

भाषाभाषी 

जजल्लाको जातीय तथ्याङकलाई हेने हो भने बढी 

बोजलने मगर (खाम) भाषा र दोस्रोमा नेपाली भाषा 

रहेको छ । 

धमा 

यस जजल्लामा जहन्त्द ुधमाार्लम्बीहरुको बढी प्रभतु्र् 

रहेको छ भने दोस्रो र तेस्रोमा जक्रजश्चयन र बौि 

धमाार्लम्बी रहेका छन्  
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नक्सामा रुकुम (परू्ा) जजल्ला 

 

यस जजल्लाका प्रमखु पयाटकीय स्थलहरु 

जस.

नं. 

पयाटकीय 

स्थलको 

नाम 

रहकेो 

स्थान 

र्ोटो 

१ सानी भेरी 

नदी  

जसस्ने 

गा .पा. ५ 

 
२ बराह 

मजन्त्दर  

जसस्ने 

गा.पा.५ 

 
३ जशर् 

मजन्त्दर  

जसस्ने 

गा.पा.५ 

 

जस

.नं.  

पयाटकीय 

स्थलको 

नाम 

रहकेो स्थान र्ोटो 

४  जसस्ने 

जहमाल  

जसस्ने 

गा.पा.१ 

 
५  पथुा 

जहमाल  

पुथाउत्तरगंगा 

गा.पा.१ 

 
६  बकुी 

पाटन 

पुथाउत्तरगंगा 

गा.पा.१ 

 
७  पपुाल 

लेक 

पुथाउत्तरगंगा 

गा.पा. २ र १ 

 
८  माभी 

लेक  

पुथाउत्तरगंगा 

गा.पा. १ र २ 

 
९  पाटन 

जहम 

लेक  

पुथाउत्तरगंगा 

गा.पा.१ र २ 

 
१० कमल  

दह 

जसस्ने 

गा.पा.५ 
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जजल्ला प्रशासन कायाालय रुकुम 

(परू्ा)को पररचय 

जजल्लाको शाजन्त्त र व्यर्स्थालाई प्रभार्कारी रुपमा 

सञ्चालन गना तथा जजल्लाको सामान्त्य प्रशासन 

सञ्चालन गना स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ मा 

प्रत्येक जजल्लामा एउटा जजल्ला प्रशासन कायाालय 

र सोको प्रमखु प्रशासकीय अजधकारीको रुपमा 

प्रमखु जजल्ला अजधकारी रहने व्यर्स्था बमोजजम 

रुकुम परू्ा जजल्लामा पजन जजल्ला प्रशासन 

कायाालयको स्थापना भएको हो । यस कायाालय 

जसस्ने गाउुँपाजलका र्डा नं.-०६ रुकुमकोटमा 

अर्जस्थत रहेको छ । जजल्लामा शाजन्त्त सरुक्षा तथा 

अपराध जनयन्त्रण, जर्कास जनमााणका कायाहरुको 

लाजग उपयुक्त र्ातार्रण जनमााण गना समन्त्र्य र 

सहजीकरण, जर्पद ् जोजखम न्त्यूनीकरण तथा 

व्यर्स्थापन, अत्यार्श्यक र्स्तु तथा सेर्ाको 

आपजूता व्यर्स्थापन, प्रभार्कारी सेर्ा प्रर्ाह र 

अनुगमन, लागू औषध जनयन्त्रण, प्रचजलत कानून 

बमोजजम तोजकएका जर्षयहरुमा न्त्याय जनरुपण, 

आजथाक अजनयजमतता एरं् भष्राचार जनयन्त्रण जस्ता 

कायाहरु सम्पादन गरी जजल्लामा जदगो शाजन्त्त, 

जर्कास र सशुासनको लाजग जजल्ला प्रशासन 

कायाालयको महत्र्पणूा भूजमका रहेको हुन्त्छ । 

जजल्ला प्रशासन कायाालय रुकुम परू्ाल ेगने 

मखूय कायाहरु 

 शाजन्त्त सरुक्षाको व्यर्स्थापन 

 जजल्लामा शाजन्त्त सरुक्षा सवु्यर्स्था तथा 

सशुासन कायम गने । 

 जजल्ला प्रहरी कायाालय र मातहतका 

इकाइहरुमा जनरीक्षण तथा अनुगमन गने । 

 सबै सरुक्षा जनकायहरु जबच प्रभार्कारी 

समन्त्र्य गने । 

 गैर कानूनी आपराजधक तथा अर्ाजञ्छत 

गजतजर्जधहरुको जनयन्त्रण गने ।  

 केजन्त्िय सरुक्षा नीजतको प्रभार्कारी 

कायाान्त्र्यन गने ।  

 सचूना व्यर्स्थापनलाई प्रभार्कारी बनाउने 

। 

 कानूनको दृढतापरू्ाक कायाान्त्र्यन गने ।  

 दण्डहीनताको अन्त्त्य गने । 

 समाजमा अशाजन्त्त, हत्या, जहंसा, 

अपराधको प्रभार् तथा न्त्यूनीकरण सम्बन्त्धी 

सचेतनामलुक कायाक्रम गने । 

 सबै स्थानीय तहसुँग समन्त्र्य गरी जजल्ला 

सरुक्षा योजना तजुामा गने । 

 सार्ाजजनक यातायातमा अर्रोध हुन नजदने 

।  

नागररकता तथा राहदानी सम्र्न्त्धी काया 

 रं्शज तथा रै्र्ाजहक अंजगकृत 

नागररकता प्रदान गने । 

 नागररकताको प्रमाणपरको प्रजतजलपी 

प्रदान गने । 

 नागररकता सम्बन्त्धी अजभलेख 

प्रमाजणत तथा जसर्ाररस गने । 

 नाबालक पररचयपर प्रदान गने ।  

 िुत सेर्ा मार्ा त राहदानीको लाजग 

जर्भागमा जसर्ाररस गने । 
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 स्थानीय प्रशासन सम्र्न्त्धी काया 

 संघ/संस्था दताा नर्ीकरण, जर्धान संसोधन 

र शाखा खोल्ने स्र्ीकृजत तथा जनयमन 

सम्बन्त्धी काया । 

 पाररर्ाररक पेन्त्सन एरं् रहलपहल सम्बन्त्धी 

जसर्ाररस गने । 

 पाररर्ाररक जर्र्रण प्रमाजणत गने । 

 नामथर, उमेर आजद प्रमाजणत गने ।  

 दजलत, मधेसी, मजुस्लम तथा आजदर्ासी 

जनजाजत सम्र्न्त्धी जसर्ाररस तथा प्रमाजणत 

गने ।  

 परपजरका तथा छापाखाना दताा गने । 

 जर्ष्र्ोटक पदाथा सम्बन्त्धी कायाका लाजग 

आर्श्यक सहजीकरण गने । 

 हातहजतयार तथा खरखजाना इजाजत, 

नामसारी, नर्ीकरण र स्र्ाजमत्र् हस्तान्त्तरण 

गने ।  

 जग्गा प्राजप्त तथा मआुब्जा जनधाारण गने ।  

 न्त्याय जनरुपण/न्त्याजयक काया 

 प्रचजलत कानून बमोजजम अधान्त्याजयक 

जनकायको रुपमा काम गने । 

 कानूनले तोकेको सीमाजभर मदु्दाको 

कारर्ाही तथा रै्सला गने ।  

 असहाय एरं् गरीबहरुलाई जनिःशलु्क 

कानूनी सहायताको व्यर्स्था गने गराउने । 

 ठाडो उजरुी तथा गुनासो व्यर्स्थापन 

सम्बन्त्धी काया गने ।  

 अजखतयार दरुुपयोग अनुसन्त्धान 

आयोगबाट प्रत्यायोजजत अजधकार एरं् 

जनदशेन अनुसार भ्रिाचार जनयन्त्रणमा 

आर्श्यक काया गने ।  

 जर्पद ्व्यर्स्थापनसम्बन्त्धी काया 

 जर्पद ्व्यर्स्थापन र सेर्ा प्रर्ाहसुँग 

सम्बजन्त्धत  कायायोजना जनमााण गरी 

सचेतनामलुक कायाक्रम सजहत कायाान्त्र्यन 

गने ।  

o जर्पद ्पूर्ातयारी तथा प्रजतकाया 

योजना तयार गरी कायाान्त्र्यन गने 

। 

o मनसनु जर्पद ्जोजखम न्त्यूनीकरण 

कायायोजना तयार गरी कायाान्त्र्यन 

गने । 

o आगलागी जोजखम न्त्यूनीकरण 

कायायोजना तयार गरी कायाान्त्र्यन 

गने ।  

 स्थानीय जर्पद ्व्यर्स्थापन सजमजतको गठन 

गने । 

 मौसम सम्बन्त्धी जानकारी कायाालयको 

मोबाईल एप तथा रे्भसाईटमार्ा त सचूना 

प्रदान गने । 

 जर्पद ्पूर्ातयारी तथा प्रजतकाया योजना 

तजुामा एरं् पररमाजान गने । 

 जर्पद ्जोजखम न्त्यूनीकरण र पूर्ा सचूना 

प्रणालीको जर्कास गने । 

 जोजखममा रहेका बस्तीको स्थानान्त्तरण गने 

गराउने ।  

 जर्पद ्जोजखम न्त्यूनीकरण प्रजतकाया तथा 

पनुालाभ कायालाई प्रभार्कारी बनाउने । 
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 खोज उद्वार र राहतको लाजग स्र्यंम सेर्क 

समहू गठन गने । 

 जजल्ला जर्पद ्व्यर्स्थापनमा जजम्मेर्ार 

जनकायहरु जबच प्रभार्कारी समन्त्र्य संयन्त्र 

स्थापना गने । 

 समदुायमा आधाररत जर्पद ्जोजखम 

न्त्यूनीकरण कायाक्रम सञ्चालन गने गराउने 

। 

 जर्पद ्व्यर्स्थापन सम्बन्त्धमा नेपाल 

सरकार तथा प्रदशे सरकारको जनणाय एरं् 

जनदशेन अनुसार सजमजतहरु गठन तथा 

आर्श्यक जनणाय गने ।  

 लाग ुऔषध तथा मजदरा जनयन्त्रणसम्बन्त्धी 

काया 

 लागु औषध अपराध जनषेध र मजदरा 

जनयन्त्रण जजल्लास्तरीय कायायोजना 

तयार गरी कायाान्त्र्यन गने  

 अरै्ध रुपमा उत्पाजदत मजदरा नि गने 

गराउने । 

 लागु औषध जर्क्री जर्तरण,ओसार 

पसार र दरुुपयोग जनयन्त्रण गने । 

 नागररक समाजसुँग सचेतनामलूक 

सहकाया बढाउने । 

 लागु पदाथाको दषु्पररणाम सम्बन्त्धी 

जनचेतना अजभर्जृि गने स्थानीय तह 

र सञ्चार माध्यमसुँगको साझेदारीमा 

सचेतनामलूक अजभयान सञ्चालन 

गने ।  

  सरुक्षा जनकायहरुलाई लागु औषध 

जनयन्त्रणमा सजक्रय गराउने।  

 लागु औषधको स्रोत पजहचान तथा नि 

गने ।  

 सचेतना समहु जनचेतना समहु एरं् 

सामाजजक संघ संस्थासुँग समन्त्र्य गरी 

जर्जभन्त्न कायाक्रमहरु गने  

अन्त्य कायाहरु 

 जेष्ठ नागररक, मजहला, बालबाजलका, 

अपाङ्ग लगायत र्रक क्षमता भएका 

व्यजक्तहरुको जहत संरक्षणमा कजटबि रहने ।  

 गैर सरकारी संघ संस्थाहरुलाई सामाजजक 

जर्कासका के्षरमा जक्रयाशील हुन उत्पे्रररत 

गने । 

 जेष्ठ नागररक, अपाङ्ग, मजहला 

बालबाजलका र ग्राजमण एरं् दगुाम के्षरका 

तथा सामाजजक सरुक्षा प्रदान गनुापने 

सेर्ाग्राहीलाई प्राथजमकतामा राखने ।  

 नागररक र्डापरको प्रभार्कारी 

कायाान्त्र्यन गने । 

 सचूनाको हक सम्र्न्त्धी कानूनको 

प्रभार्कारी कायाान्त्र्यन गने । 

 उद्योग बाजणज्य संघ, उपभोक्ता मञ्च 

लगायत अन्त्य जनजी क्षेरसुँग समन्त्र्य 

सहयोग र सहकाया गने । 

 कालोबजारी, नार्ाखोरी र जसजण्डकेट 

जस्ता कायालाई जनयन्त्रण गने, स्र्च्छ र 

प्रजतस्पधाात्मक बजारको जर्कास गने ।  

 नेपाल सरकार गहृ मन्त्रालय एरं् आन्त्तररक 

माजमला तथा कानून मन्त्रालय लगायत 

सम्र्जन्त्धत केन्त्िीय जनकायबाट हुने जनणाय 

एरं् जनदशेन बमोजजमका कायाहरु गने । 
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जजल्ला प्रशासन कायाालयबाट प्रदान हुने मखुय 

सेर्ाहरु 

क.स्थानीय प्रशासन तथा शाजन्त्त सुरक्षा 

सम्बन्त्धी  सेर्ा 

ख.नागररकता सम्बन्त्धी सेर्ा 

ग.राहदानी सम्बन्त्धी सेर्ा 

घ.मदु्दा तथा ठाडो उजरुी सम्बन्त्धी सेर्ा 

ङ.संस्था दताा तथा नर्ीकरण सम्बन्त्धी सेर्ा 

च.हातहजतयार इजाजत तथा नर्ीकरण तथा 

पेन्त्सन जसर्ाररस सम्बन्त्धी सेर्ा 

छ.जर्पद ्व्यर्स्थापन सम्बन्त्धी सेर्ा 

ज.राजष्रय पररचयपर जर्र्रण संकलन 

सम्बन्त्धी काया 

झ.आपजूता व्यर्स्था तथा अनगुमन सम्बन्त्धी 

काया 

ञ.तोजकए बमोजजमका अन्त्य सेर्ाहरु 

 

जजल्ला प्रशासन कायाालय रुकुम परू्ाको 

दरबन्त्दी संरचना 

 

 

 

जजल्ला प्रशासन कायाालय रुकुम परू्ाका 

हालसम्मका प्रमखु जजल्ला अजधकारीज्यहूरुको 

नामार्ली 

जस.

नं. 

नामथर पद अर्जध 

दजेख सम्म 

१ भपूने्त्ि सापकोटा प्र.जज.अ. २०७४/०६/१२ २०७५/०३/१७ 

२ जमरलाल शमाा प्र.जज.अ. २०७५/०३/१८ २०७६/०५/१८ 

३ मोहन प्रसाद अयााल प्र.जज.अ. २०७६/०५/१९ २०७७/०४/३२ 

४ राज कुमार राई प्र.जज.अ. २०७७/०५/०१ २०७८/०३/२७ 

५ लक्ष्मी प्रसाद बास्कोटा प्र.जज.अ. २०७८/०४/०४ हालसम्म 

 

साजर्कको ईलाका प्रशासन कायाालय रुकुमकोटका 

कायाालय प्रमखुहरुको नामार्ली 

जस.

नं. 

नाम थर पद अर्जध 

दजेख सम्म 

१ भरत कुमार मल्ल का.म.ुशा.अ. २०५५  

२ जप्रयराज शमाा का.म.ुशा.अ. २०६७/०७/११ २०६८/०३/२८ 

३ भलारामपंगाली का.प्र. २०६८/०४/०८ २०६९/०८/२६ 

४ भपूने्त्ि पाण्ड े शा.अ. २०६९/०९/११ २०७०/०६/०८ 

५ छजर्ललाल नपेाली शा.अ. २०७१/०३/०९ २०७१/०३/२५ 

६ गोकणाजङ मल्ल का.म.ुशा.अ. २०७१/०५/०६ २०७२/०३/२८ 

७ शरे बहादरु पनु शा.अ. २०७२/०५/२८ २०७२/१०/१५ 

८ गोकणाजङ मल्ल का.प्र. २०७२/१२/२५ २०७३/१२/२२ 

९ सनतकुमार जतर्ारी का.प्र. २०७३/१२/२४ २०७४/०३/१८ 

१० गोकणा बहादरु पनु शा.अ. २०७४/०३/१९ २०७४/०६/११ 

 

 

जस.नं. पद दरर्न्त्दी संखया कैजर्यत 

१. प्रमखु जजल्ला अजधकारी १  

२. सहायक प्रमखु जजल्ला 

अजधकारी 

१  

३. नायर् सुब्बा ४  

४. लेखापाल १  

५. कम््युटर अपरेटर २  

६. खररदार ४ जप.ए. 

समते 

७. हलुका सर्ारी चालक १  

८. कायाालय सहयोगी ६ भान्त्से 

समते 

जम्मा २०  
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जजल्ला प्रशासन कायाालय रुकुम परू्ामा हाल 

कायारत कमाचारीहरुको जर्र्रण 

जस.

नं. 

नाम थर दजाा ठेगाना मोबाइल नं. 

१ लक्ष्मी 

प्रसाद 

बास्कोटा 

प्र.जज.अ. दलैेख 9857867777 

२ रजर्न्त्ि 

बुढा क्षेरी 

स.प्र.जज.अ. जसस्ने गा.पा.-६, 

रुकुम पूर्ा 

9843932103 

३ लोक 

बहादरु 

घजता 

ना.सु. म.ुन.पा.-१३, 

रुकुम पजश्चम 

9847994180 

४ खम्बु 

रार्त 

ना.सु. म.ुन.पा.-१, रुकुम 

पजश्चम 

9857867788 

५ रुपलाल 

घजता 

ना.सु. म.ुन.पा.-१३, 

रुकुम पजश्चम 

9866871823 

६ ओपेन्त्ि 

ओली  

क.अ. म.ुन.पा.-१३, 

रुकुम पजश्चम 

9825267023 

७ केशब 

थापा 

क.अ. जसस्ने गा.पा.-५, 

रुकुम पूर्ा 

9847949708 

८ हरर चौधरी ले.पा. दाङ 9844973892 

९ आशाराम 

पुन मगर 

खररदार म.ुन.पा-२, रुकुम 

पजश्चम  

9866907247 

१० लक्ष्मण 

खरी 

खररदार म.ुन.पा.-२, रुकुम 

पजश्चम 

9868664187 

११ भोग 

बहादरु 

खड्का 

खररदार म.ुन.पा.-२, रुकुम 

पजश्चम 

9849758127 

१२ करण बुढा 

मगर 

जर्र्रण दताा 

अपरेटर 

भमू ेगा.पा.-४, 

रुकुम पूर्ा 

9866853933 

१३ बल 

बहादरु 

श्रषे्ठ 

का.स. जसस्ने गा.पा.-६, 

रुकुम पूर्ा 

9868458299 

१४ जदपा 

गौतम 

का.स. जसस्ने गा.पा.-६, 

रुकुम पूर्ा 

9842367586 

१५ सुजस्मता 

श्रषे्ठ 

का.स. जसस्ने गा.पा.-६, 

रुकुम पूर्ा 

9863204947 

१६ पूणा बहादरु 

खरी 

का.स. जसस्ने गा.पा.-६, 

रुकुम पूर्ा 

9841107247 

१७ ररता 

आचाया 

का.स. जसस्ने गा.पा.-५, 

रुकुम पूर्ा 

9864730111 

१८ जनजकता 

मल्ल 

गौतम 

जर्र्रण दताा 

सहयोगी 

जसस्ने गा.पा.-६, 

रुकुम पूर्ा 

9869982404 

जजल्ला सरुक्षा सजमजत रुकुम परू्ाका हालका 

पदाजधकारीहरु 

 

 
 जजल्ला प्रशासन कायाालय रुकुम (परू्ा)को 

कायाालय पररसरका तजस्बरहरु 

  

 
 

  

लक्ष्मी प्रसाद बास्कोटा 

प्र.जज.अ. 

(अध्यक्ष)  

मान बहादरु 

बचुा मगर 

सेनानी 

(सदस्य) 

गणेश 

बहादरु श्रेष्ठ 

प्र.ना.उ. 

(सदस्य) 

सदुन 

आचाया 

स.प्र.ना.उ 

(सदस्य) 

रजर्न्त्ि बढुा के्षरी 

स.प्र.जज.अ. 

(सदस्य-सजचर्) 

संजीर् 

कुमार 

चौधरी 

प्र.अ.अ. 

(सदस्य) 
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जजल्ला प्रशासन कायाालय रुकुम परू्ाबाट आ.ब. २०७८/०७९ को साउन दजेख पौषमसान्त्तसम्ममा 

सम्पाजदत कामहरुको शाखागत कायाप्रगजत जर्र्रणिः 

क.स्थानीय प्रशासन शाखा 

क्र 

.सं. 

सम्पादन गरेको काम मजहना  

साउन भाि असोज काजत्तक मजंसर पौष जम्मा 

१ नाबालक पररचयपर 

जर्तरण 

मजहला ६ ८ १ १ १ ३ २० 

परुुष ० १० ० ३ १ ० १४ 

जम्मा ६ १८ १ ४ २ ३ ३४ 

२ जसर्ाररस तथा प्रमाजणत        

 क)पाररर्ाररक पेन्त्सन प्रमाजणत 

तथा रहलपहल जसर्ाररस 

० २ ० १ ० १ ४ 

ख)आजदर्ासी/जनजाती  व्यहोरा 

प्रमाजणत 

३ १० ५ १५ ३६ ३६ १०५ 

ग)दजलत व्यहोरा प्रमाजणत ७ ७ ३ ० ३ १३ ३३ 

घ) खस आया व्यहोरा प्रमाजणत ० ० ५ ० ० ० ५ 

ङ)नाम, थर, उमरे प्रमाजणत ६ ३ १३ ० १ ६ २९ 

च)अन्त्य जसर्ाररस तथा प्रमाजणत २ २४ २७ ३ १ २ ५९ 

३ संघ/संस्था        

 क)दताा ० ० १ २ १ १ ५ 

ख)नर्ीकरण ० १ ३ ० ० ३ ७ 

४ चलानी        

 क)चलानी १५३ १३८ १४८ ९४ १८३ २०६ ९२२ 

५ सर्ारी साधन अनमुजत (पास) ७४ १२ २ ६ ४ ८ १०६ 

६ परपजरका दताा ० ० १ ० ० ० १ 
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२०७८ साउनदजेख पौषसम्मको जर्र्रण 

 

 
 

ख.राहदानी शाखा 

क्र 

.सं

. 

सम्पादन गरेको काम मजहना  

साउन भाि असोज काजत्तक मजंसर पौष जम्मा 

७ राहदानी (जसर्ाररस तथा 

जर्तरण) 

       

 क) साधारण 

जसर्ाररस 

मजहला २५ २३ ९ ९ ० ० ६६ 

परुुष २३ ३६ १९ ११ ० ० ८९ 

जम्मा 

 

४८ ५९ २८ २० ० ० १५५ 

ख) िुत सरे्ा 

जसर्ारस 

मजहला ३७ २९ ३० ३० ४ ० १३० 

परुुष १२६ १३७ ७८ ६० ९ ० ४१० 

जम्मा 

 

१६३ १६६ १०८ ९० १३ ० ५४० 

ग) जर्तरण सखंया मजहला ० ० ० ० ० २ २ 

परुुष ० ० ० ० ० १० १० 

जम्मा 

 

० ० ० ० ० १२ १२ 

० 
२ 
४ 
६ 
८ 
१० 
१२ 
१४ 
१६ 
१८ 
२० 

नाफालक ऩरिचयऩत्र 
संस्था दर्ाा 
संस्था नवीकिण 
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ग.नागररकता तथा प्रजतजलजप शाखा 

क्र 

.सं

. 

सम्पादन गरेको काम मजहना  

साउन भाि असोज काजत्तक मजंसर पौष जम्मा 

८  नयाुँ नागररकता जर्तरण        

 अ) 

 रं्शजको 

आधारमा 

 

मजहला 

९२ १०१ ६४ १२६ २३१ १४ ६२८ 

परुुष 

 

८९ १०३ १०३ ११९ २३३ १६ ६६३ 

जम्मा १८१ २०४ १६७ २४५ ४६४ ३० १२९१ 

आ) रै्र्ाजहक अंगीकृत ० ० ० ० ० ० ० 

९  प्रजतजलजप 

नागररकता 

जर्तरण 

मजहला ४१ ५२ ३७ ५१ ६७ ९९ ३४७ 

परुुष 

 

५७ ६४ ४७ ७३ ९८ ९२ ४३१ 

जम्मा ९८ ११६ ८४ १२४ १६५ १९१ ७७८ 

 

घ.जर्पद ्व्यर्स्थापन शाखा 

क्र 

.सं

. 

सम्पादन गरेको काम मजहना  

साउन भाि असोज काजत्तक मजंसर पौष जम्मा 

१० जर्पद ्व्यर्स्थापन        

 क)जर्पदबाट प्रभाजर्त 

सखंया 

६ ५ २ ० ० ० १३ 

ख)जर्पद ्प्रभाजर्त राहत 

जर्तरण 

५५,०००/- ४५,०००/- २०,०००/- ०/- ०/- ०/- १,२०,०००/

- 
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ङ.राजष्रय पररचयपर जर्र्रण दताा स्टेशन 

क्र 

.सं

. 

सम्पादन गरेको काम मजहना  

साउन भाि असोज काजत्तक मजंसर पौष जम्मा 

११ राजष्रय पररचयपर        

 क) 

 जर्र्रण 

 दताा 

 

मजहला 

३२८ ३७३ २५७ २८३ ३७० २७५ १८८६ 

परुुष २०१ २४५ १२८ १९५ २१३ ४१० १३९२ 

जम्मा ५२९ ६१८ ३८५ ४७८ ५८३ ६८५ ३२७८ 

ख) जर्तरण 

सखंया 

मजहला ० ० ० ० ० ० ० 

परुुष ० ० ० ० ० ० ० 

जम्मा 

 

० ० ० ० ० ० ० 

च.मदु्दा तथा हातहजतयार शाखा 

क्र 

.सं

. 

सम्पादन गरेको काम मजहना  

साउन भाि असोज काजत्तक मजंसर पौष जम्मा 

१२ मदु्दा/उजरुी/गनुासो 

दताा/र्छयौट 

       

 क)मदु्दा दताा १ ० ० ० १ ० २ 

ख) मदु्दा र्छयौट  २ 

(अ.ल्या. 

मदु्दा) 

२ 

(अ.ल्या. 

मदु्दा) 

 

२ 

(अ.ल्या 

मदु्दा) 

० २  

(यस 

आ.र्.-

१  

अ.ल्या.

मदु्दा-१) 

० ८ 

ग) अजखतयार दरुुपयोग 

सम्बजन्त्ध प्राप्त उजरुी 

० १ ० ० १ ० २ 

घ) अजखतयार दरुुपयोग 

सम्बजन्त्ध उजरुी र्छयौट 

० ० १ ० ० ० १ 
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छ.आजथाक प्रशासन शाखा 

क्र 

.सं

. 

सम्पादन गरेको काम मजहना  

साउन भाि असोज काजत्तक मजंसर पौष जम्मा 

१३ द्वन्त्द्व प्रभाजर्तका लाजग 

राहत जर्तरण 

       

 क)राहत प्राप्त गने सखंया ० ० ० ० ५ १ ६ 

ख)जर्तररत राहत रकम ० ० ० ० २,४०,००० २०,००० २,६०,००० 

१४ राजस्र् सकंलन        

 क)राहदानी शलू्क २,४०,००० २,९५,००० १,४५,००० ९५,००० ० ० ७,७५,००० 

 झ)कम्पनी/सस्था 

रजजष्रेशन;नर्ीकरण 

दस्तरु/अन्त्य 

० ५०० ४००० १००० १००० २२०० ८,७०० 

१५ चाल ुर पजूीगत खचाको 

अर्स्था 

       

 क)चाल ुखचा ० १०.४९ १५.१२ ५.४५ ७.१८ ७.१० ४५.३४ 

 ख)पजूीगत खचा ० ० १.१३ ० ० १७.२९ १८.४२ 

 

मदु्दासम्बन्त्धी थप जर्र्रण 

जस.न. जर्र्रण संखया 

१ यस आ.ब.२०७८/०७९ को साउन यता दताा भएका मदु्दा संखया २ 

२ यस आ.ब.२०७८/०७९ को साउन यता दताा भएका मदु्दाको र्छ्यौट संखया १ 

३ यस आ.ब.२०७८/०७९ को साउन यता दताा भएका मदु्दाको र्छ्यौट हुन बाुँकी संखया १ 

४ अजघल्लो आ.ब.बाट जजम्मेर्ारी सरेका मदु्दाहरुको संखया  १८ 

५ अजघल्लो आ.ब.बाट जजम्मेर्ारी सरेका मदु्दाको यस आ.ब.मा र्छ्यौट संखया ८ 

६ अजघल्लो आ.ब.बाट जजम्मेर्ारी सरेका मदु्दा र्छायौट हुन बाुँकी संखया १० 
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२०७८ साउन दजेख पौषमसान्त्तसम्मको  जर्र्रण 

 
अनगुमन तथा जनरीक्षण सम्बन्त्धी काया (आ.ब. २०७८/०७९ पौष मसान्त्तसम्म) 

क्र.स

. 

कायाको जर्र्रण संखया कै 

१ बजार अनगुमन गररएको पटक २ पटक  (रैमाजसक रुपमा )  

२ बजार अनगुमन गररएको स्थान/बजार क्षेर जसस्ने गा.पा.-२,३,५,६ भमू ेगा.पा.-१,२,३,६ पथुा उत्तरगंगा गा.पा.१२  

३ कायाालयहरु अनुगमन १/१ पटक   

४ सरुक्षा जनकायको जनरीक्षण १/१ पटक  

जर्जभन्त्न रै्ठकहरु 

क्र.स. जर्र्रण (आ.ब.२०७८/०७९ पौषमसान्त्तसम्मको) सखंया कैजर्यत 

१ जजल्ला सरुक्षा सजमजतको रै्ठक १४  

२ जजल्ला जर्पद ्व्यर्स्थापन सजमजतको रै्ठक ७  

३ जजल्ला कोजभड-१९ व्यर्स्थापन सजमजतको रै्ठक ७  

४ कायाालय प्रमखुहरुको रै्ठक १२  

५ जजल्ला राजमागा सरुक्षा तथा सञ्चालन सजमजत रै्ठक १  

६ सचूना अजधकारीहरुको रै्ठक २  

७ अन्त्तरजजल्ला सरुक्षा समन्त्र्य रै्ठक ३  

८ जजल्ला जस्थत आयोजनाहरुको कायाान्त्र्यन समस्या समाधान रै्ठक २  

९ जजल्ला अनुगमन तथा मलू्याङ्कन सम्र्न्त्धी रै्ठक १  

१० सर्ापक्षीय/सर्ादलीय बैठक ६  

११ उपभोक्ता जहत संरक्षण सम्र्न्त्धी रै्ठक १  

१२ प्रमखु जजल्ला अजधकारी संयोजक हुने सजमजतको रै्ठक ५  

१३ कमाचारी रै्ठक ७  

१४ अन्त्य जर्जर्ध बैठक २  

० 

१०० 

२०० 

३०० 

४०० 

५०० 

६०० 

७०० 

८०० 

नयााँ नागरिकर्ा 
नागरिकर्ा प्रतर्तलपऩ 
साधािण िाहदानी तसपारिस 
द्ररु् िाहदानी तसपारिस 
िापिय ऩरिचयऩत्र पवविण दर्ाा 
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जजल्ला प्रशासन कायाालय रुकुम (परू्ा)बाट आ.र्. 

२०७८/०७९ मा भएका मखुय मखुय गजतजर्जधहरु 

१.रुकुम पूर्ा जजल्लाको Crime map सजहतको एकीकृत 

रणनीजतक सरुक्षा योजनालाई  जमजत २०७८/०४/२७ मा बसेको 

जजल्ला सरुक्षा सजमजत बैठकबाट अध्यार्जधक गररएको । 

२.जमजत २०७८/०४/२७ को जजल्ला सरुक्षा सजमजत बैठकबाट 

एकीकृत  रणनीजतक सरुक्षा योजनाको क्षेरगत (शाजन्त्त सरुक्षा, 

अपराध रोकथाम जनयन्त्रण र अनुसन्त्धान, लाग ू औषध 

जनयन्त्रण, चाडपर्ा, जर्पद ् व्यर्स्थापन आजद।) कायायोजना 

२०७८/०७९ तयार गरी कायाान्त्र्यन भईरहकेो । 

३. जजल्लामा समग्र शाजन्त्त सरुक्षा तथा अमनचयन एरं् सशुासन 

कायम गना जर्जभन्त्न जमजतमा यस आ.ब.को सरुु देजख पौष 

मसान्त्त सम्म जम्मा १४ पटक  जजल्ला सरुक्षा सजमजतको बैठक 

बसी जर्जभन्त्न जनणायहरु भएको र उक्त जनणायहरुको पणूा र 

प्रभार्कारी कायाान्त्र्यन समेत गररएको । साथै जमजत 

२०७८/०५/२९ मा बसेको जजल्ला सरुक्षा सजमजतको बैठकबाट 

जजल्ला सरुक्षा सजमजतको बैठक सञ्चालन कायाजर्जध २०७८  

स्र्ीकृत गरी कायाान्त्र्यन भइरहकेो ।   

४.समाजमा जर्द्यमान कुरीजत कुसंस्कार जर्रुि जनचेतना 

अजभर्जृि गना सरकार सहकारी साझेदारी कायाक्रम सञ्चालन 

गररएको । 

 
 

५.जमजत २०७८/०४/१४ मा जजल्ला प्रशासन कायाालय रुकुम 

(पूर्ा) को र्ाजषाक कायायोजना २०७८/०७९ तयार गरी 

कायाान्त्र्यन भइरहकेो । 

६.जमजत २०७८/०६/१३ र १४ गतेमा कायाालयका 

कमाचारीलाई न्त्याजयक प्रजक्रयाका कायाजर्जध सम्बन्त्धी २ जदने 

अजभमखुीकरण कायाक्रम सम्पन्त्न गररएको । 

प्रजशक्षकबाट प्रजशक्षण जददै । 

७.प्रमखु जजल्ला अजधकारी र सहायक प्रमखु जजल्ला 

अजधकारी जबच कायासम्पादन सम्झौता भई कायासम्पादन 

भईरहकेो । 

८.रुकुम (पूर्ा) जजल्लासुँग सीमा जोजडने जजल्लाहरुसुँग ३ पटक 

अन्त्तर जजल्ला सरुक्षा समन्त्र्य बैठक बसी अन्त्तरजजल्ला सरुक्षा 

अर्स्था, चनुौती तथा आपसी समन्त्र्यका जर्षयमा छलर्ल 

गरी महत्र्पूणा जनणायहरु भएको । 

९.जर्जभन्त्न जमजतहरुमा जजल्लाजस्थत प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीको 

कायाालय, ईलाका प्रहरी कायाालय, प्रहरी चौकी, अस्थायी 

प्रहरी पोिहरुको १/१ पटक जनरीक्षण गररएको छ । जनरीक्षण गदाा 

शाजन्त्त सरुक्षा र भौजतक व्यर्स्थापनको अर्स्था सन्त्तोषजनक 

रहकेो  साथै सरुक्षा व्यर्स्थालाई थप मजबुत र प्रभार्कारी 

बनाउन जनदशेन गररएको । 

१०.सधैं राजमागा तथा सडकहरु सचुारु राखी सार्ाजजनक 

यातायातलाई जनबााध रुपमा संचालन गना/गराउन तथा प्राकृजतक 

प्रकोपबाट सडकलाई अर्रोध रजहत बनाउन  राजमागा  तथा 

सडक सचुारु रुपमा सञ्चालन गने सम्बन्त्धी कायायोजना 

२०७८/०७९ लाग ूगरी कायाान्त्र्यन गररएको । 
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११.राजष्रय पररचयपर दताा स्टेशनबाट २०७८ साउनदेजख 

पौषसम्ममा जम्मा ३२७८ जनाको जर्र्रण संकलन गररएको र 

जर्र्रण दताा कायालाई प्रभार्कारी बनाईएको । 

१२.मन्त्रालयबाट जर्जभन्त्न समयमा भएका जनदेशन र 

पररपरहरुको  कायाान्त्र्यन गरी कायासम्पादनलाई चसु्तदसु्त 

बनाईएको । 

१३. जजल्ला प्रशासन कायाालयमा स-साना बालबच्चा जलई 

सेर्ा जलन आउने मजहला सेर्ाग्राहीलाई मध्यनजर गरी 

आर्श्यक सजुर्धा सजहतको स्तनपान कक्षको स्थापना गररएको 

। साथै नर्जनजमात स्तपान कक्षबाट बालबच्चा जलई आउने 

मजहला सेर्ाग्राहीलाई सेर्ा जलन थप सहज भएको । 

 
 

१४.हालसम्म द्वन्त्द्व प्रभाजर्त राहत जर्तरण ६ जनालाई जम्मा 

रु.२,६०,०००/-  राहत रकम जर्तरण गररएको । 

१५.यस आ.ब.२०७८/०७९ मा जम्मा २ मदु्दा दताा भएकोमा १ 

र्टा र्छ्यौट गररएको र १ र्टा प्रकृयामै रहकेो छ । यसैगरी 

अजघल्लो आ.ब.बाट जजम्मेर्ारी सरेका १८ र्टा मदु्दाहरुमा यसै 

आ.ब.को पौषसम्म ८ र्टा र्छ्यौट भएको । 

१६.जजल्ला प्रशासन कायाालयको समग्र कायासञ्चालनमा 

सधुार तथा  गनुासोको समाधन गना माजसक रुपमा जनयजमत 

कमाचारी बैठक (Staff Meeting) बसी माजसक रुपमा उत्कृि 

कायासम्पादन गने कमाचारीलाई पुरस्कृत गने समेत गररएको । 

१७.सरकारी सेर्ा प्रदायकको सेर्ा प्रर्ाहको अनुगमन तथा 

मलू्यांकन गना जजल्ला अनगुमन तथा मलू्यांकन सजमजतको जमजत 

२०७८/०६/१० मा बैठक बसी महत्र्पूणा जनणायहरु भएको  । 

१८.जजल्लाजस्थत सम्पूणा सरकारी कायाालयको १/१ पटक 

जनरीक्षण गरी आर्श्यक जनदशेन भएको । 

१९.जजल्ला प्रशासन कायाालय रुकुम (पूर्ा) को सचूनासम्बन्त्धी 

रैमाजसक स्र्तिः प्रकाशन (Pro-active) प्रकाशन गरी 

र्ेभसाइटमा राजखएको । 

२०.जजल्ला जस्थत सबै कायाालयहरुका सचूना अजधकारीसुँग २ 

पटक बैठक बसी महत्र्पूणा जनणायहरु गररएको । 

२१.कायाालय तथा कायाालय पररसर सर्ा, स्र्च्छ र 

हररयालीयकु्त राखन प्रत्येक शुक्रबार सरसर्ाई गने गररएको। 

२२. चाडपर्ा लजक्षत गरी उपभोक्ता जहत जर्पररतका  गजतजर्जध 

जनयन्त्रण र न्त्यनूीकरणका लाजग जजल्लाका मखुय बजार  क्षेर र 

दगुाम क्षेरका बजारहरुमा समते पुगी बजार अनगुमन गररएको । 

 
२३.जजल्लामा जर्शेषगरी चाडपर्ाको समयमा र अन्त्य समयमा 

कृजरम अभार्, कालोबजारी, अस्र्भाजर्क मलू्यर्जृि जस्ता 

उपभोक्ता जर्पररतका कायाहरु हुन नजदन जमजत २०७८/०६/०८ 

मा स्थानीय तह, नागररक समाज, संचारकमी, व्यर्सायी, 

उपभोक्ता लगायत सरोकारर्ालाहरुको उपजस्थजतमा 

समन्त्र्यात्मक बैठक बसेको । 
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२४.गहृ मन्त्रालय मातहतका जजल्लाजस्थत सबै सरकारी 

कायाालयहरुको भौजतक स्रोत साधन (जग्गा, भर्न, सर्ारी 

साधन लगायत) हरुको प्रोर्ाइल तयार गररएको । 

२५.जजल्लाजस्थत राजनीजतक दलका प्रमखु तथा 

प्रजतजनजधहरुसुँग एक पटक सर्ादलीय बैठक बसेको । 

२६.यस जजल्लाको लाग ुऔषध जनयन्त्रण कायायोजना अन्त्तगात 

लागु पदाथाजन्त्य खती नि गने/गराउने योजना अनरुुप यस 

जजल्लाका जर्जभन्त्न भेगमा अर्ैध रुपमा खेती गररएको गाुँजा 

(अन्त्दाजी २४१ रोपनी)लाई र्ुँ डानी गररएको । 

 
२७. यस जजल्ला प्रशासन कायाालय रुकुम (पूर्ा)  बाट 

रुकुमकोटजस्थत रुजक्मणी माध्यजमक जर्द्यालयमा  

अध्ययनरत  कक्षा ९ र १० मा छारछाराहरुलाई लागू 

औषधजर्रुि एक जदर्सीय सचतेना कायाक्रम सञ्चालन 

गररएको । 

 
 

२८.यस आ.र्.को साउन मजहनादेजख पौषमसान्त्त सम्म जजल्ला 

जर्पद ् व्यर्स्थापन सजमजत(DDMC)को जम्मा ७ पटक बैठक 

बसी जर्पद ्जोजखम न्त्यनूीकरण र व्यर्स्थापन सम्बन्त्धी जर्जभन्त्न 

जनणायहरु गररएको । 

२९.जजल्ला जर्पद ् व्यर्स्थापन सजमजतद्वारा जमजत 

२०७८/०४/३२ मा जर्पद ् जोजखम नक्सांकन सजहत जजल्ला 

जर्पद ्पूर्ातयारी तथा प्रजतकाया योजना (DPRP) अध्यार्जधक 

गरी स्र्ीकृत गररएको  । 

 
३०.जर्पद ् जोजखम न्त्यनूीकरण तथा व्यर्स्थापन सम्बन्त्धी 

QRT/IRT पररचालन योजना जमजत २०७८/०४/३२ मा तयार 

गररएको । 

३१.यनुाइटेड जमसन टु नेपाल रुकुम क्लिरबाट प्राप्त मनसनुजन्त्य 

जर्पद ्प्रजतकायाका जर्जभन्त्न सामग्रीहरु सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 

आजश्रत गुल्म रुकुम पूर्ालाई हस्तान्त्तरण गररएको । 

३२.प्राकृजतक तथा मनसनुजन्त्य प्रकोपको कारण घर जग्गा क्षजत 

भएका तथा जोजखममा परेका १३ घरपररर्ारलाई  पौषसम्मम 

जम्मा रु.१,२०,०००/- राहत रकम उपलब्ध गराईएको ।  

३३. यस जजल्लामा जहमपातजन्त्य जर्पद ्बाट हुन सक्ने जोजखम 

एरं् सम्भाजर्त जनधनको क्षजत न्त्यनूीकरणका लाजग पूर्ातयारी 

तथा प्रजतकाया गने सम्बन्त्धमा रुकुम (पूर्ा) जजल्लाको जहमपात 

जन्त्य जर्पद ्प्रजतकाया योजना २०७८ तयार गरी कायाान्त्र्यनमा 

ल्याईएको । 
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३४.कोजभड-१९ को रोकथाम तथा जनयन्त्रणका लाजग यस 

आ.ब.देजख हालसम्म जजल्ला कोजभड व्यर्स्थापन सजमजत 

(DCMC) को  ७ पटक बैठक बसी कोजभड-१९ को संक्रमण 

रै्जलन नजदन सजक्रय भजूमका जनर्ााह गरेको । 

३५. जर्पदक्ो समयमा उद्दार, राहत, सहजीकरण लगायतका 

जक्रयाकलापको व्यर्हाररक अभ्यास गने प्रयोजनाथा जजल्ला 

जर्पद ् व्यर्स्थापन सजमजतको आयोजनामा जजल्ला जर्पद ् पूर्ा 

तयारी तथा प्रजतकाया योजना बमोजजम सबै क्लिरहरुको 

सहभाजगतामा जमजत २०७८/०९/२५ मा आगलागी घटनाको 

नमनूा अभ्यास गररएको । 

  

  
३६.सघन सहरी तथा भर्न जनमााण कायाालय दाङबाट 

सञ्चाजलत योजना तल्लो तथा माजथल्लो बजार क्षेरको बाटो 

स्तरोन्त्नजत, रुकुमकोट रुकुम पूर्ाको जनमााण कायामा जर्जभन्त्न 

जनगुनासो प्राप्त भएकोमा आयोजनाको पररमाण र गणुस्तर 

लगायत समग्र जर्षयर्स्तुको स्थलगत अनुगमन, अध्ययन र 

प्रजतर्ेदन पेश गना गजठत सजमजतबाट प्रजतर्ेदन प्राप्त भई जनमााण 

कम्पनीबाट प्रजतबिता अक्षरशिः पालना गना लगाईएको । 

३७.प्राकृजतक प्रकोपका कारण जजल्लाका जर्जभन्त्न स्थानका 

आरे्दकहरुबाट तारजाली माग भई आएकोमा प्रहरी मचुलु्का, 

स्थानीय तहको जसर्ाररसको आधारमा प्र.जज.अ.को 

जसर्ाररसमा जलस्रोत तथा जसुँचाई सब जडजभजन कायाालयबाट 

तपजसल बमोजजम तारजाली जर्तरण गररएको । 

क्र.सं ताजरजाली 

प्राप्त गने 

आर्ेदको 

संखया 

जर्तररत 

संखया 

कैजर्यत 

१ ५ २५ थान २०७८/०४/१० गतकेो 

जजल्ला जर्पद ् व्यर्स्थापन 

सजमजतको बैठकबाट स्र्ीकृत 

भएको । 
२ ४ २४ थान २०७८/०५/३० गतकेो 

जजल्ला जर्पद ् व्यर्स्थापन 

सजमजतको बैठकबाट स्र्ीकृत 

भएको । 

३ ७ १० थान एकमिु जर्तरण गररएको । 

३८.जजल्लाजस्थत कायाालयका प्रमखुहरुसुँग १२ पटक बैठक 

बसी कायाालयको सेर्ा प्रर्ाहका सम्बन्त्धमा छलर्ल गररएको । 

३९. कायाालयको कायासम्पादनलाईघ नजतजामलूक, पारदशी, 

जर्ार्देही, सेर्ामैरी र सशुासन उन्त्मखु बनाउन जजल्ला 

प्रशासन कायाालय रुकुम पूर्ाको सशुासन कायायोजना तयार गरी 

कायाान्त्र्यन भईरहकेो । 

४०.कायाालयमा रहकेा जजन्त्सी मालसामानको समयमै जनरीक्षण 

गरी ममात सम्भार गनुापने जजन्त्सी  सामानको ममात एरं् 

व्यर्स्थापन गररएको साथै कायाालयका सर्ारी साधनको बीमा 

र नर्ीरकण पजन गररएको । 

४१. शारीररक रुपले अशक्त, र्रक क्षमता भएका व्यजक्त, जेष्ठ 

नागररक, गभार्ती मजहला लगायतका सेर्ाग्राहीलाई जर्शेष 

प्राथजमकता साथ नागररक सहायता कक्ष मार्ा त सेर्ाको 

जानकारी जदने सहजीकरण गने काम भइरहकेो । 
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रुकुम (परू्ा) जजल्ला जस्थत सरकारी कायाालय  तथा कायाालय प्रमखुहरुको जबर्रण 

क्र.सं. कायाालयको नाम कायाालय प्रमखुको नाम पद कायाालयको र्ोन नं. का.प्र.मो.नं. 

१ जजल्ला प्रशासन कायाालय लक्ष्मी प्रसाद बास्कोटा प्र.जज.अ. 
०८८-४१३०८३ 

०८८-४१३०६५ 
९८५७८६७७७७ 

२ जजल्ला समन्त्र्य सजमजत अन्त्जन कुमार जमश्र जज.स.अ. ०८८-४१३०८६ ९८४१४१००४८ 

३ नेपाली सेना नरजसुँह दल गण सुरक्षा गलु्म मान बहादरु बुचा मगर सेनानी ०८८-४१३१०३ ९८४९९२०८५३ 

४ जजल्ला प्रहरी कायाालय गणेश बहादरु श्रषे् ठ प्र.ना.उ. ०८८-४१३०५२ ९८५७८६५५५५ 

५ सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल आजश्रत गलु्म रुकुमकोट सुदन आचाया स.प्र.ना.उ. ०८८-४१३०९७ 
९८५१०६३३४८ 

९८५७८४५४५१ 

६ राजष्रय अनुसन्त्धान जजल्ला कायाालय संजीर् कुमार चौधरी प्र.अ.अ. ०८८-४१३०८८ ९८५७८२४४८८ 

७ जडजभजन र्न कायाालय महने्त्िराज र्ाग्ल े जड. र्न अजधकृत ०८८-४१३१११५ ९८५७०४५८३२ 

८ जलस्रोत तथा जसंचाइा सर् जडजभजन कायाालय योगने्त्ि महतो कायाालय प्रमखु ०८८-४१३११७ ९८५७८५६०८४ 

९ कोष तथा लेखा जनयन्त्रक कायाालय जीर्न कुमार काकी जन. कोष जनयन्त्रक ०८८-४१३०९० ९८५८०५४९१० 

१० जजल्ला सरकारी र्जकल कायाालय प्रकाश पौडेल स. जजल्ला न्त्यायाजधर्क्ता ०८८-४१३०९३ ९८५५०८२७७७ 

११ मालपोत कायाालय मोहनलाल के सी मालपोत अजधकृत ०८८-४१३०५६ 
९८४७८५२२८७ 

९८५७८५७५७७ 

१२ नापी कायाालय सजृि बैदार नापी अजधकृत ०८८-४१३०५८ ९८५७८८५१३२ 

१३ जजल्ला जनर्ााचन कायाालय तजे कुमार  ओली जजल्ला जनर्ााचन अजधकारी ०८८-४१३०८० ९८५७८४३४३४ 

१४ जशक्षा जर्कास तथा समन्त्र्य इाकाइ जतलक गौतम इाकाइ प्रमखु ०८८-४१३११६ ९८४८१५२४०० 
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