
 
 

त्रमैासिक प्रगति वििरण (२०७५ फागुन, चतै्र र २०७६ बशैाखिम्म) 
 

 

१.  जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् रुकुम पजचिमको स्वरुप र प्रकृति  
 

• वव.सं. २०१८ मा नेपाललाई १४ अञ्िल ७५ जिल्लामा ववभािन गररएको थिर्ो । सो ववभािन पचिाि 
स्िानीर् प्रशासनलाई  ववकेन्द्रीि प्रशासनीक व्र्वस्िा एव शाजन्द्ि सुरक्षा र अमनिर्न कार्म गनाको 
लाथग स्िानीर् प्रशासन ऐन, २०२८ लागू गररर्ो । सो ऐन बमोजिम जिल्लाको सामान्द्र् प्रशासन 
सञ्िालन गना प्रत्रे्क जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्ालर् रहने व्र्वस्िा भए अनुसार रुकुम जिल्ला 
प्रशासन कार्ाालर् रहेको हो । 

• वव.सं. २०७४ मा रुकुम जिल्लालाई २ जिल्लामा ववभािन गरेपति रुकुम पजचिम र रुकुम पूवा गरी दईू 
भागमा र्ो जिल्ला ववभािन भर्ो । हाल कर्ााली प्रदेश अन्द्िरगि पने र्स रुकुम पजचिम जिल्ला 
ववगिमा एउटै जिल्लाको रुपमा रहदा र्सको सरदमुकाम हालको रुकुम पूवा जिल्लाको रुकुमकोटमा 
रहेको थिर्ो । 

• वव.सं. २०२९ सालमा उक्ि सदरमुकाम हालको रुकुम पजचिममा पने मुससकोटमा स्िानान्द्िरर् भएको 
थिर्ो । हाल दईु जिल्ला भएपतिको रुकुम पजचिमको सदरमकुाम पतन मुससकोट नै रहेको ि । 

• हाल नेपालले संघात्मक शासन व्र्वस्िा अपनाएपति मुलुक संघीर् संरिना अनुसार संघ, प्रदेश र 
स्िानीर् िह गरी ३ िहको सरकार रहने संवैधानीक व्र्वस्िा भएको ि । र्स व्र्वस्िाबमोजिम 
जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् नेपाल सरकारको प्रतितनथधको रुपमा संघ मािहि रहको ि । 

२. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को काम किाब्र् र अथधकार 

• जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् नेपाल सरकारको प्रतितनथधको रुपमा जिल्लामा काम गने । 
• शाजन्द्ि सुरक्षा अमनिर्न कार्म गरी िनिाको िीउधनको सुरक्षा गने । 
• अधा न्द्र्ार्ीक तनकार्को रुपमा कार्ा गने ।  
• अजतिर्ार दरूुपर्ोग अनुसन्द्धान आर्ोगले प्रत्र्ार्ोिन गरेको अथधकार प्रर्ोग गरी अजतिर्ार दरूुपर्ोग 

ििा अनुसन्द्धान सम्बन्द्धी कार्ा गने । 
• जिल्लामा हुने ववकास तनमाार्को कार्ामा सहजिकरर् गने। 
• समर् समर्मा आइपने ववपद ििा प्रकोपका घटनाहरु हुन नददने ववपद आएको अवस्िामा उद्धार र 

राहि वविरर् गने र वपडििलाई पुनस्र्िापनाको प्रबन्द्ध समलाउन पहल गने । 
• अदालि ििा नेपाली सेनावाहेक जिल्लाका अन्द्र् कार्ाालर्हरुवीि समन्द्वर् रेखदेख गने । 
• हाल प्रदेश सरकार र स्िानीर् सरकार पतन रहेको अवस्िामा िी सरकार र तिनीहरुका मािहिका 

कार्ाालर्हरुवीि समन्द्वर् ििा सहजिकरर् गने । 
• नागररकिा, राहदानी, नाबालक पररिर् पत्र वविरर् ववसभन्द्न ससफाररश गने । 
• हािहतिर्ार खरखिना सम्बन्द्धी इिािि पत्र ददने नववकरर् नामसारी गने । 



• िापाखाना पत्रपत्रत्रका दिाा नववकरर् गने । 
• सघ संस्िा दिाा संशेधन नववकर् गने । 
• जिल्लाजस्िि कारागारको रेखदेख तनर्न्द्त्रर् गने । 
• जिल्लाजस्िि कार्ाालर्हरुको तनरीक्षर् गने । 
• जिल्ला प्रहरी कार्ाालर् र प्रहरी िौकीको तनरीक्षर् गने । 
• लागू औषध तनर्न्द्त्रर् सम्बन्द्धी कार्ा गने । 

• िग्गाको मुअब्िा वविरर् सम्बन्द्धी कार्ा गने । 
• द्धन्द्दबाट वपडििलाइ राहि वविरर् र ससफाररश सम्बन्द्धी कार्ा गने । 
• तनवाािन सम्बन्द्धी कार्ा गने । 
• नेपाल सरकार गहृ मन्द्त्रालर्को तनदेशन एव प्रदेश सरकारसंग समन्द्वर् गरी ववसभन्द्न कार्ा गने । 
• ववववध 

३ जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् रुकुम पजचिमको स्वीकृि दरबन्द्दी वववरर् र कार्ावववरर् 

क्र.सं. पद दरबन्द्दी वववरर् पदपूतिा कैफफर्ि 

१ प्रमुख जिल्ला अथधकारी १ १  

२ सहार्क प्रमुख जिल्ला अथधकारी १ १  

३ नार्ब सुब्बा ४ ४  

४ लेखापाल १ १  

५ कम््रु्टर अपरेटर २ १ रीत्त १ 
६ खरीदार ४ ३  

७ सवारी िालक  १ १  

८ कार्ाालर् सहार्क ६ ६  

िम्मा २० १८  
 

४ जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् रुकुम पजचिमबाट प्रदान गररने सेवाहरु 

४.१ नागररकिा सम्बन्द्धी सेवाहरु 

• बशिको आधारमा नागरकिा िारी गने । 
• बैवादहक अंगीकृि नागरीकिा िारी गने । 
• नागररकिाको प्रतिसलवप िारी गने ।  
• सानोतिनो त्रटृी भएमा नागररकिा सच्िाउने । 

४.२ प्रशासन सम्बन्द्धी सेवाहरु 

• पत्रपत्रत्रका ििा िापाखाना दिाा गने । 



• ववसभन्द्न प्रकारका ससफाररश ििा प्रमाणर्ि गने । 
• नाबासलक पररिर् पत्र वविरर् गने । 
• भारिीर् र ववदटस पेन्द्सनर सम्बन्द्धी कार्ा गने । 
• िनिाति दसलि वपिडिएको क्षेत्रको मधेशी ससफाररश प्रमाणर्ि गने । 
• नाम िर िन्द्म समति फरक परेको प्रमाणर्ि गने । 
• ववसभन्द्न िात्रा भेला खेलकुद महत्सवको आददको सुरक्षा ब्र्वस्िा समलाउने । 
• शाजन्द्ि सुरक्षा र ठािो उिुरी सम्बन्द्धी कार्ा गने । 

४.३ राहदानी (MRP) सम्बन्द्धी सेवाहरु 

• राहदानी फारमहरु संकलन गने र राहदानी ववभाग पठाउने ब्र्वस्िा समलाउने । 
• राहदानी ववभागबाट िर्ार भई आएका राहदानी संकलन गरी वविरर् गने । 
• राहदानी सम्बन्द्धी अन्द्र् कार्ा गने ।  

४.४ संस्िा दिाा ििा नववकरर् सम्बन्द्धी सेवाहरु 

• संस्िाको दिाा गने । 
• संस्िा नववकरर् गने । 
• संस्िाको ववधान संशेधन गने ।  
• संस्िाको शाखा कार्ाालर् खोल्ने सम्बन्द्धी कार्ा गने । 

४.५ मुद्दा सम्बन्द्धी कार्ाहरु 

• मुद्दा दिाा वर्ान म्र्ाद िारी सम्बन्द्धी कार्ा गने । 
• िाररख िोक्ने प्रमार् मुकरर गने । 
• पेशी िोक्ने फैशला गने । 
• दण्ि िरीवाना गने ववगो भराउने धरौटी फफिाा गने । 
• सवारी दघुाटनाका वपडिि ििा घाईिलेाई क्षतिपूतिा उपिार र राहिको पहल गने । 

४.६ जिल्ला आपिकालीन सञ्िालन केन्द्द् (DEOC) 

• र्स जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् रुकुम पजचिमको भवन तनमाार्ाधीन अवस्िामा रहेकोले हाल जिल्ला 
समन्द्वर् ससमतिको भवनमा रही कार्ा गदै आएकोले स्िानको अभावको कारर् DEOC लाई प्रभावकारी 
रुपमा सञ्िालन गना नसफकएको र सशस्त्र प्रहरीको िवान सदहिको र्स कार्ाालर्को कमािारी उत्त 
केन्द्द् मा खटाइएको । ववपद् सम्बन्द्धी सामाग्री सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीमा हस्िान्द्िरर् गररएको ।  

• नर्ााँ भवन तनमाार् सम्पन्द्न भएपचिाि DEOC लाई प्रभावकारी रुपमा सञ्िालनमा ल्र्ाइने । 

४.७ हािहतिर्ार ििा खरखिना सम्बन्द्धी सेवाहरु 

• हािहतिर्ारको ईिािि नववकरर् नामसारी हक हस्िान्द्िरर् गने । 



• हािहतिर्ार ििा खरखिना सम्बन्द्धी प्रतिसलवप ददने । 

 ४.८ बिार अनुगमन सम्बन्द्धी कार्ाहरु 

• स्िानीर् िहहरु र कोलेतनकासंग समेि समन्द्वर् गरी ववसभन्द्न क्षेत्रको अनुगमन गने । 
• संरु्त्त बिार अनुगमन गने प्रबन्द्ध समलाउने । 
• रािमागाका होटल ििा रािमागामा हुने अवरोध तनर्न्द्त्रर् गना जिल्ला अनुगमन ससमति र ववसभन्द्न 

ईकाईस्िरीर् अनुगमन टेली गठन गरी अनुगमन गने । 

४.९ अजतिर्ार दरुुपर्ोग अनुसन्द्धान सम्बन्द्धी कार्ाहरु 

• अजतिर्ार दरुुपर्ोग ििा अनुसन्द्धान आर्ोगबाट प्रत्र्ार्ोजिि अथधकार अनुसार अजतिर्ार सम्बन्द्धी 
कार्ा गने । 

• अजतिर्ार दरुुपर्ोग सम्बन्द्धी उिुरी र तनवेदनको िानवीन गने । 
• अजतिर्ार सम्बन्द्धी आर्ोगले ददएका तनदेशन अनुसारका कार्ा । 

४.१० ववपद् सम्बन्द्धी कार्ा ििा सेवाहरु 

• जिल्लाको ववपद् ब्र्वस्िापन सम्बन्द्धी पूवािर्ारी ििा प्रतिकार्ा र्ोिना िर्ार गरी पाररि गरी 
कार्ाान्द्वनमा ल्र्ाउने । 

• ववपद्को समर्मा आवचर्क पने खुला क्षेत्रको पदहिान गने । 
• ववपद् सम्बन्द्धी सामागीको लगि िर्ार गरी राख्न े। 
• ववपद्को समर्मा उद्धार गने राहि वविरर् उपिार पुनस्िाापना लगार्िको प्रबन्द्ध समलाउन 

नेितृ्वदार्ी भूसमका खेल्ने । 
• ववपद्बाट भएको क्षतिको वववरर् संकलन गने । 
• समर् समर्मा जिल्ला ववपद् ब्र्वस्िापन ससमतिको बैठकको आर्ोिना गने । 
• स्िानीर् िहहरु ववपद्को क्षेत्रमा काम गने सरकारी ििा गैरसरकारी संघ सस्िासंग समन्द्वर् गरी कार्ा 

गने । 
• ववपद् सम्बन्द्धी अन्द्र् कार्ा गने । 

४.११ सहार्िा कक्ष  

• बदृ्ध बदृ्धा अपाङ्ग ििा असार्हरुको सहार्िाका लाथग सहार्िा कक्षको ब्र्वस्िा । 

४.१२ सूिना अथधकारी गुनासो सुन्द्ने अथधकारीको ब्र्वस्िा  

४.१३ web site को ब्र्वस्िा 

• जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को आफ्नै वेवसाइट www.rukumwest.moha.gov.np को ब्र्वस्िा । 

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


• र्स जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्बाट प्रवाह हुने सेवा ििा जिल्ला प्रशासनसंग सम्बजन्द्धि ववसभन्द्न 
ववषर्को िानकारीको face book twitter बाट पतन उपलब्ध गराइएको ।  

• िर्ार भै आएका राहदानीको िानकारी ववधुिीर् माध्र्मबाट ददने ब्र्वस्िा । 
 

५ जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्मा रहेका शाखा र जिम्मेवार अथधकारी 

 

सस नं शाखा जिम्मेवार अथधकारीको 
नाम िर 

पद सम्पका  नं 

१ सूिना। गुनासो सुन्द्ने अथधकारी शेर वहादरु पुन सहार्क प्रजिअ  ९८४१६४५१५८ 
२ प्रशासन  खड्क बहादरु खड्का नार्ब सुब्बा ९८४७८५२२६६ 
३ राहदानी गौमािा पुन नार्ब सुब्बा ९८४४९३५८७० 
४ मुद्दा बल बहादरु केसी नार्ब सुब्बा ९८४७८५२२८९ 
५ संस्िा भीमा कुमारी िााँगी खरीदार  

६ नर्ााँ नागररकिा िीिवीर ववष्ट नार्ब सुब्बा ९७४८५०२३६२ 
७ नागररकिा प्रतिसलवप िुलवीर केसी नार्ब सुब्बा ९८४४९१७४३६ 
८ आथिाक प्रशासन एक्क वहादरु केसी लेखापाल ९८४३२४५७७१ 
९ कम््रु्टर िर्राम केसी कम््रु्टर अपरेटर ९८४७९५६०९६ 
८ आपिकासलन सञ्िालन केन्द्द् देब बहादरु वली खरीदार ९८४७९३६११६ 
९ दिाा  भीम खड्का वली खरीदार ९८४७९३९२६५ 

 

६ सेवा प्रा्ि गना लाग्ने दस्िुर 

 

सि नं िेिा लाग्ने दस्िुर िमयािधी कैफफयि 

१ बशिको आधारमा नेपाली नागररकिा  रु १० को दटकट प्रकृर्ा पुगेकै ददन  

२ नागररकिाको प्रतिसलवप रु १५ को दटकट प्रकृर्ा पुगेकै ददन  

३ बैवादहक अंथगकृि नागररकिा रु १० को दटकट प्रकृर्ा पुगेकै ददन  

४  

राहदानी फारम संकलन 

नावलक रु २५०० प्रकृर्ा पुगेकै ददन  

साधरर् रु ५००० प्रकृर्ा पुगेकै ददन  

हराएके रु १०००० प्रकृर्ा पुगेकै ददन  

५ राहदानी वविरर् तनशुल्क िुरुन्द्ि  

६ द्िसेवा असभलेख प्रमाणर्करर् तनशुल्क िुरुन्द्ि  

७ गुनासो वा ठाि ेउिुरी रु १० र्िाशीघ ्  

८ नाम िर उमेर प्रमाणर्ि सम्बन्द्धी रु १० प्रकृर्ा पुगेकै ददन  

९ नाबालक पररिर् पत्र  रु १० प्रकृर्ा पुगेकै ददन  



१० पारीवाररक पेन्द्सन रहलपल सम्बन्द्धी ससफाररश रु १० प्रकृर्ा पुगेकै ददन  

११ संस्िा दिाा रु १००० प्रकृर्ा पुगेकै ददन  
 

१२ 

संस्िा नववकरर् रु ५०० असोि मसान्द्ि प्रकृर्ा पुगेकै ददन  

रु १००० िैत्र मसान्द्ि प्रकृर्ा पुगेकै ददन  

रु १५०० असारमसान्द्ि प्रकृर्ा पुगेकै ददन  

१५ संस्िाको ववधान संशेधन रु १० प्रकृर्ा पुगेकै ददन  

१६ जिल्लामा संस्िाको शाखा खोल्ने अनुमति रु १० प्रकृर्ा पुगेकै ददन  

१७ दतिल िनिाति वपिडिएको क्षेत्रको ससफाररश रु १० प्रकृर्ा पुगेकै ददन  

 

१८ 

 

पत्र पत्रत्रका दिाा 

रु २०० माससक प्रकृर्ा पुगेकै ददन  

रु ३०० पाक्षक्षक प्रकृर्ा पुगेकै ददन  

रु ५०० सा्िादहक प्रकृर्ा पुगेकै ददन  

रु १००० दैतनक प्रकृर्ा पुगेकै ददन  

१९ िापाखाना दिाा रु १००० प्रकृर्ा पुगेकै ददन  

२० हािहतिर्ार नामसारी रु १००० प्रकृर्ा पुगेकै ददन  

२१ हािहतिर्ार नववकरर् र्स जिल्लाभर रु १५० प्रकृर्ा पुगेकै ददन  

२२ हािहतिर्ार नववकरर् नेपाल भरीको रु ३०० प्रकृर्ा पुगेकै ददन  

२३ नाम िर िन्द्म समति संशेधन रु १० प्रकृर्ा पुगेकै ददन  

२४ क्षतिपूतिा ििा राहि वविरर् तनशुल्क प्रकृर्ा पुगेकै ददन  

२५ अपराध ििा अन्द्र् ववषर्का उिुरी वा मुद्दा  तनशुल्क र्िाशीघ ्  
 

७ तनर्ार् गने प्रकृर्ा र अथधकारी 

७.१ तनर्ार् गने प्रकृर्ा  
• प्रिसलि ऐन कानुन तनर्मावली तनदेशीका तनदेशन ििा सरकारी तनर्ार् प्रकृर्ा सरलीकरर् सम्बन्द्धी 

तनदेशीका २०६५ बमोजिम ।  
७.२ तनर्ार् गने अथधकारी 
• प्रमुख जिल्ला अथधकारी 
• प्रमुख जिल्ला अथधकारीले प्रत्र्ार्ोिन गरेको अथधकार अनुसार सहार्क प्रमुख जिल्ला अथधकारी । 

 

८  तनर्ार् उपर उिुरी सुन्द्ने अथधकारी 

• प्रिसलि कानुनबमोजिम र प्रमखु जिल्ला अथधकारी 

 

 



 

 

९ सम्पादन गरेको कामको वववरर्  

 

सस नं सम्पादन गरेको काम पररमार् कैफफर्ि 

१ नर्ााँ नागररकिा वविरर् बंशि १५७१ टोली सदहि 
बैवादहक अंगीकृि १  

२ प्रतिसलवप नागररकिा वविरर् ५३२  

३ राहदानीको लाथग ससफाररश गरेको ४४५  

४ राहदानी वविरर् गरेको ७०  

५ नाबालक पररिर् पत्र वविरर् ८२  

६ नाम िर उमेर प्रमाणर्ि गरेको ६२  

७ पेन्द्सन सम्बन्द्धी ससफाररश प्रमाणर्ि गरेको -  

८ दसलि आददवासी िनिाति मधेशी ससफाररश गरेको ८६  

९ ठािो उिुरी ििा तनवेदन दिाा गरेको ९ फिार्ौट भएका 
१० संस्िा दिाा गरेको १  

११ संस्िा नववकरर् गरेको ८  

१२ संस्िाको ववधान संशोधन गरेको -  

१३ पत्र पत्रत्रका दिाा गरेको -  

१४ िापाखाना दिाा गरेको -  

१५ हािहतिर्ार खरखिना जिल्लाभरको नववकरर् गरेको -  

१६ हािहतिर्ार खरखिना नेपालभरको नववकरर् गरेको -  

१७ हािहतिर्ार नामसारी गरेको -  

१८ मुद्दा दिाा गरेको ११  

१९ मुद्दा फैसला २०  

२० एकीकृि घुम्िीसशववर  २  

२१ बिार अनुगमन १२  

 
  



९.१ घुम्िी सशववर सञ्िालन सम्बन्द्धी 

• समति २०७६ बशैाख ३ र ४ गि ेआठववसकोट न.पा.को विा न.ं ३ को खदीमा उक्ि न.पा.का 
विा न.ं१, २ र ३ लक्षक्षि गरी शीववरहरु सञ्िालन गने िर् गररएको  । 
 

तनकार् सेवाहरु 
जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् पुरुष ७४ िना मदहला १४० िना नागररकिा िम्मा २१४ 

तनवाािन कार्ाालर् मिदािा नामावली संकलन ३४७ िना 
घरेलु उद्र्ोग दिाा ५ वटा 
जिल्ला स्वास््र् कार्ाालर् 
ल्र्ाबिफा  

सुगर िााँि ५० िना
 वपसाव िााँि 
२७ ८७ िना 

१७ िना परमाशासेवा 
२७ ४४ िना 

२०१ घरधुरी लावाजन्द्वि 
िम्मा ४०६३ वटा 

मेरीस्टोपिफा   २००५ वटा ६८५ वटा ५४५ वटा 
पशु सेवा केन्द्रिफा  १६८ वटा 
भेिा वाख्रालाई औषधी सुगर िााँि ५० िना वपसाव िााँि २७ ८७ िना 
गाई गोरु औषधी वविरर् २००५ वटा 
भैसी औषधी वविरर् १६८ वटा 
घोिा खच्िर सुगर िााँि ५० िना वपसाव िााँि २७ ८७ िना 
कुखुरा  २००५ वटा 

 

• समति २०७६ बशैाख ६ र ७ गि ेआठववसकोट न.पा.को विा न.ं ४ गोिामकोटमा उक्ि न.पा.का 
विा न.ं ४, ५ र ६ लाई लक्षक्षि गरी शीववरहरु सञ्िालन गने िर् गररएको  । 

तनकार् ;]jfx? 
 पुरुष १५९ िना मदहला १८७ िना नागररकिा िम्मा ३४६ 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् मिदािा नामावली संकलन ४१९ िना 
तनवाािन कार्ाालर् २ वटा 

जिल्ला स्वास््र् कार्ाालर् ल्र्ाबिफा  १५६ िना 
मेरीस्टोपिफा   ४४ िना परमाशासेवा १९ $$ hgf 
पशु सेवा केन्द्रिफा  ४७२ घरधुरी लावाजन्द्वि िम्मा ७९५२वटा 
भेिा वाख्रालाई औषधी ५०११ वटा 
गाई गोरु औषधी वविरर् १४८४ वटा 
भैसी औषधी वविरर् ३८० वटा 
कुकुर ८३ वटा 
कुखुरा  ९९४ वटा 
वीऊ वविरर्  ३६५ िना 



 
 

 

 

 

 

 

 

१० कार्ाालर् प्रमुख र सूिना अथधकारीको नाम र पद 

 

सि नं नाम थर पद िम्पकक  नं 
१ श्री शम्भु प्रसाद रेग्मी कार्ाालर् प्रमुख ९८५७८३७७७७ 
२ श्री शेर बहादरु पुन सूिना ििा गुनासो सुन्द्ने अथधकारी ९८४१६४५१५८ 

११ ऐन तनर्म र तनदेशीकाको सूिी 

 www.rukumwest.moha.gov.np  हेना सक्नुहुनेि । 

१२ आम्दानी खिा ििा आथिाक कारोवार सम्बन्द्धी  
सि नं वििरण रकम रु  कैफफयि 

१ आम्दानी रािचव धरौटी ५३८३५०  

२ खिा  १४७४४०० ववपद् र द्धन्द्द वपडििलाई  
३ बेरुिु …..  

४ बेरुिु फिौट .......  

५ धरौटी फफिाा ०  

१३ जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् रुकुम पजचिमको वेवसाइट 

 www.rukumwest.moha.gov.np www.facebook.com/dao.rukumwest.7 

मालपोि कार्ाालर् १८२ 

http://www.rukumwest.moha.gov.np/
http://www.rukumwest.moha.gov.np/
http://www.facebook.com/dao.rukumwest.7


   www.twitter.com/daorukum 

१४ र्स जिल्लाका माननीर्हरुको नाम िर ििा सम्पका  नंम्बरहरु 
 सि नं नाम थर पद तनकाय िम्पकक  नं 
१ श्री िनादान शमाा प्रभाकर मा सांसद प्रतितनथध सभा ९८५११००४४३ 
२ श्री ठगेन्द्द् पुरी मा सांसद राजष्टर् सभा ९८४४९१७४८९ 
३ श्री ववमला केसी मन्द्त्री भूसम ब्र्वस्िा कृवष ििा सहकारी ९८५८०७८२२२ 

४ श्री गोपाल शमाा मा सांसद कर्ााली प्रदेश सभा ९८५७०६०५३९ 

५ श्री देवी वली मा सांसद कर्ााली प्रदेश सभा  

६ श्री रािो कामी मा सांसद कर्ााली प्रदेश सभा ९८५७८२४२७९ 

१५ र्स जिल्लाजस्िि स्िानीर् िह ििा सम्पका  नम्बर 
रस्ि नं स्थानीय िह प्रमुख िा अध्यक्षको प्रमुख प्रशािकीय अधधकृि 

नाम िर सम्पका  नाम िर सम्पका  
१ मुससकेट नगरपासलका श्री देवीलाल गौिम ९८५७८२१५०६ श्री माधव प्र शमाा ९८५७८६६२२२ 

२ िौरिहारी नगरपासलका श्री ववशाल शमाा ९८५८०४४०८२ श्री िारक केसी ९८५७८२६१११ 

३ आठववसकोट नगरपासलका श्री गोरख ब केसी ९७४८६२६२०९ श्री राम ब केसी ९७४८५८३१३८ 

४ त्रत्रवेर्ी गाउाँ पासलका श्री झक्कु प्र ९७४८११०५९८ श्री ििे प्र पौिले ९८०९७६२०३८ 

५ सानोभेरी गाउाँ पासलका श्री नर बहादरु पुन  श्री कुमारी मल्ल ९८५७८२४२५३ 

६ बाफफकोट गाउाँ पासलका श्री धमा वहादरु केसी ९८२९५२४६९० श्री महेश गुरुङ ९८२२४८९९२८ 

 

१६ ववसभन्द्न सरकारी ििा गैरसरकारी संघ सस्िाका प्रमुख ििा सम्पका  नम्बरहरु 

 

क्र.स. कार्ाालर्को नाम कार्ाालर् प्रमुखको 
नामिर 

पद कार्ाालर्को फोन/फ्र्ाक्स 
नं. 

कार्ाालर् 
प्रमुखको 

मोवाइल नं. 
१ रुकुम जिल्ला अदालि  आत्मदेव िोसी जि.न्द्र्ार्धीश ०८८५३०१०६/०८८५३०१९५   

२ जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् शम्भुप्रसाद रेग्मी प्र.जि.अ. ०८८५३००४०/०८८५३००९० ९८५७८३७७७७ 

३ जिल्ला समन्द्वर् 
ससमतिको कार्ाालर् 

माधव प्रशाद शमाा जि.स.अ. ०८८५३०३०१/०८८५३०२१३ ९८५७८६६२२२ 

४ नरसस ंदल गर् ददनेश गौिम प्रमुख सेनानी ०८८५३०२०५ ९८५७८२४४७७ 



५ जिल्ला प्रहरी कार्ाालर् सुसमि खड्का प्र.ना.उ. ०८८५३०१८७ ९८५७८३५५५५ 

६ सशस्त्र प्रहरी वल नं. ४७ 
गुल्म  

पूर्ाबहादरु कवर स.प्र.ना.उ.   ९८४०२३८१९० 

७ जिल्ला स्वास््र् कार्ाालर् िा.शुससल पोखरेल जि.स्वा.प्र. ०८८५३०११५ ९८५७०६३९६९ 

८ खानेपानी ििा सरसफाइा 
डिसभिन कार्ाालर् 

िगरनाि दास डि.प्र. ०८८५३००९६/०८८५३०३४८ ९८५११०१७२४ 

९ कृवष ज्ञान केन्द्र अमरराि शमाा ब.बा.वव.अ. ०८८५३००१९ ९८४५०८५८५५ 

१० भेटनरी अस्पिाल ििा 
पशु ववज्ञ केन्द्र 

सुसशल के.सी. ब.प.वव.अ. ०८८५३००१० ९८४५०७२१९२ 

११ िल उत्पन्द्न ििा ससिाइ 
स.डि.का. 

मनोद प्रसाद पटेल डि.प्र. ०८८५३०११६ ९८४१५०५०९१ 

१२ ग्रासमन सिक सञ्िाल 
आर्ोिना 

मतनष अर्ााल डि.इा.   ९८५७८५१२०० 

१३ सशक्षा ववकास ििा 
समन्द्वर् इकाइ 

लालबहादरु घिी इ.प्रमुख ०८८५३०१०१ ९८४९२३३०४९ 

१४ डिभिन वन कार्ाालर् मुकुन्द्द प्रसाद 
अथधकारी 
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