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दुई शब्द 

 

 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्ले जिल्लामा शान्ति सुरक्षा एवं सुव्यबस्था कार्म 

गनाका लाजग जिल्लान्तस्थत सुरक्षा जनकार्हरू, स्थानीर् तहहरू, सरकारी 

कार्ाालर्हरू, संघ संस्थाहरू, रािनैजतक दल एवं नागररक समाि लगार्त जवजिन्न 

सरोकारवाला जनकार्हरूसँगको समन्वर् र सहर्ोगमा प्रिावकारी रुपमा 

कार्ासम्पादन गदै आइरहेको छ । साथै र्स कार्ाालर्ले दैजनक रुपमा नागररकता जवतरण, राहदानी 

जवतरण, जवपद् व्यवस्थापन, सावािजनक शान्ति जवरुद्धका कसुरको जनर्न्त्रण, उपिोक्ताजहत संरक्षण 

लगार्त ऐनले प्रत्यार्ोिन गरे अनुसारका न्याजर्क कार्ाहरूकोसमेत शुरु कारवाही र जकनारा गने एवं 

जवकास जनमााणका कार्ाहरूमा सम्नवर् र सहिीकरण गने कार्ा पजन गरररहेको छ । 

संकटसँग िुध्न गृह मन्त्रालर्बाट समर्मै प्राप्त हुने जनदेशन तथा कामहरूमा प्राप्त स्पष्ट 

मागाजनदेशनले गदाा नै कार्ासम्पादन सरल बनेको छ । जवशेषगरी कोरोना संकटको अवजिमा सम्बद्ध सबै 

पक्षबाट पुर्ााउनुिएको सहर्ोगका लाजग जवशेष आिार व्यक्त गदाछु साथै आगामी जदनमासमेत पूवावत 

सहर्ोग एवं समन्वर् जनरिर प्राप्त हुने जवश्वास जलएकी छु । जिल्लाको समग्र शान्ति सुरक्षा सामान्य बनाई 

िनसेवाका लाजग पूणा प्रजतबद्ध रहने जवश्वास जदलाउँछु । कानून जवपररतका जिर्ाकलाप जनरुत्साजहत गरी 

अपराि जनर्न्त्रणमा कजटबद्ध रहने िनाइ दोहोर्ााउदछु । 

अतः र्स कार्ाालर्बाट सम्पादन हँुदै आएका कार्ाहरूका सम्बन्धमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, 

२०६४ बमोजिम सरोकारवालाहरूको सूचनाको हकको प्रत्यािूजत गना एवं पारदशी र िवाफदेही हुनको 

लाजग आ.व. २०७६/०७७ को सम्पादन िएका मुख्य मुख्य कार्ाहरूको प्रगजत जववरण प्रसु्तत ई-

बुलेजटनमा प्रकाशन गररएको छ । आगामी जदनमा समेत कार्ाालर्ले सम्पादन गरेका कामहरू समावेश 

गरी अिावाजषाक/वाजषाक रुपमा ई-बुलेजटन प्रकाशन गररनेछ । सेवाग्राहीहरू लगार्त अन्य सरोकारवाला 

व्यन्तक्त तथा जनकार्बाट प्राप्त हुने सुझाव एवं सल्लाहका आिारमा ई-बुलेजटनलाई थप आकषाक र 

उपर्ोगी बनाई प्रकाशन गररने िएकोले पृष्ठपोषणका लाजग सम्बद्ध सबै पक्षहरूसँग हाजदाक अनुरोि 

गदाछु । 

 

हुमकला पाणे्ड 

प्रमुख जिल्ला अजिकारी 
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परिच्छेद १ 

जिल्लाको सामान्य परिचय 

 

2.1 भक्तपिु जिल्लाको सामान्य परिचय 

ऐलिहालसक ििा सांथकृलिक िैभिले प्रलसद्ध भक्तपिु जिल्ला नेपालको सबैभन्दा सानो जिल्लाको रुपमा िहेको  

छ । यसको क्षेरफल ११९ िगम वक.मी. िहेको छ । यस जिल्ला प्राचीन िाथिकुला ि गौििमय संथकृलिको 
अभिूपूिम समायोिनले ससुजजिि कला नगिी हो । भौगोललक रुपमा हेदाम यस जिल्लाको उत्तिी लसमाना मनोहिा 
नदी, पूिममा महादेि पोखिी डाँडाको शृ्रङ्खला, दजक्षणमा सूयमविनायकको पहाडी खण्ड, पजिममा मनोहिा नदी िहेको 
छ। यस जिल्लाको पूिम ि दजक्षण पूिममा काभ्रपेलान्चोक जिल्ला पदमछ भने उत्ति ि पजिममा काठमाडौँ ि दजक्षण 
पजिममा लललिपिु जिल्ला िहेको छ। चाििटा नगिपाललका िहेको यस जिल्लामा ३१३  वक.मी. सडक सञ्जाल 
िहेको छ। भक्तपिु ि दठमी नगिमा नेिािी समदुायको बसोबास िहेको छ भने काठ क्षेर ि नयाँ बथिी क्षेरमा 
सबै िाि िालि ि धमामलम्बीहरुको बसोबास िहेको छ। 

1.1 भौगोललक जथिलि 

भक्तपिु जिल्ला ८५०२१" देजख ८५०३२" पूिी देिान्िि ि २७०३६" देजख २७०४४" उत्तिी अक्षांिसम्म 
फैललएको छ। िम्मा ११९ िगम वक.मी. क्षेरफल िहेको जिम्मेिािी क्षेर भक्तपिु जिल्ला नेपालको सबैभन्दा 
सानो जिल्ला भनेि जचलनन्छ। यो जिल्ला िागमिी अञ्चलमा पदमछ भने काठमाडौं उपत्यकाको पूिी भागमा 
अिजथिि छ। यस जिल्लाको उत्तिमा काठमाडौं जिल्ला, पूिममा काभ्रपेलाञ्चोक जिल्ला ि दजक्षण ििा पजिममा 
लललिपिु जिल्ला िहेको छ। प्रिासलनक वहसाबले २ (दईु) िटा प्रलिलनलध सभा सदथय लनिामचन क्षेर ि ४ 
(चाि) िटा प्रदेि सभा सदथय लनिामचन क्षेर ि ४ (चाि) िटा नगिपाललका िहेका छन।् भक्तपिु जिल्लाको 
प्रिासलनक विभािन परिजिष्ट"क"अनसुाि िहेको छ। यस जिल्लाको लसमाििी ईलाकाको उत्तिमा छापडाँडा, 
िेलकोट भञ्ज्याङ्ग,  पूिममा नगिकोट, लालमछान ेगाँउ, सागँा ि दजक्षण नङ्खेल डाँडा, भ्यालेिेिि, गणु्ड,ु छैमले डाँडाहरु 
पदमछन ्भने बाँकी भाग समिि ईलाका पदमछ। 

1.2 धिािलीय आकृलि 

भक्तपिु जिल्ला उत्ति, पूिम ििा दजक्षण िीनै भेगबाट पहाडी क्षेरले ढावकएको छ भने बीचमा समिि भ-ूभाग 
ििा Built up Area हरु िहेका छन ्। यस जिल्लाको सबैभन्दा अग्लो भाग नगिकोट टािि २१६६ लमटि ि 
सबैभन्दा होचो ईलाका हनमुन्िे ि मनोहिा खोला दोभान (मध्यपिु दठमी न.पा.) १३०० लमटिमा पदमछ। 
यस जिल्लालाई भौगोललक बनािटको आधािमा दईु भागमा विभािन गरिएको छ।  

(क) पहाडी क्षरे- भक्तपिु जिल्ला उत्ति, पूिम ििा दजक्षण िीनै भेगबाट पहाडी क्षेरले ढावकएको छ। यी 
पहाडी क्षेरहरु महाभािि पहाडी शृ्रङ्खलाका अंि हनु। यहाँको पहाडी खण्डलाई मखु्यिया िीन भागमा 
विभािन गनम सवकन्छ। 

अ. उत्तिी पहाडी खण्डः यो खण्डको पजिममा चाँगनुािायणको डाँडादेजख पूिममा नगिकोटसम्म करिब 
९.६ वक.मी. पूिम पजिम फैललएको छ। यस खण्डको सबैभन्दा अग्लो डाँडा (नगिकोट) को उचाई 
२१६६ लमटि िहेको छ । 

आ. पूिी पहाडी खण्डः भक्तपिु जिल्लाको पूिी पहाडी खण्ड, िागेश्विी ि सडुाल डाँडाबाट सरुु भई महादेि 
पोखिी ि सो को दजक्षणी भेगको िािली नालाछाप, जचिपोल ििा लसपाडोलसम्म फैललएि गएको छ 
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। यसको फैलािट करिब १२.८ वक.लम. सम्मको िहेको छ ि अग्लो भाग िेिि डाँडाको टुप्पो 
उचाई १९७५ लमटि िहेको छ ।  

इ. दजक्षणी पहाडी खण्डः लसपाडोल पहाडी खण्डको पजिम काललटािको पूिम ि चनुदेिीको दजक्षणी भेगलाई 
दजक्षणी पहाडी खण्डमा विभाजिि गनम सवकन्छ। यो पहाडी ईलाका चनुदेिीबाट उचाई क्रमिः बढ्दै 
गई गणु्डकुो दजक्षणी भेगमा २०२५ लमटिसम्मको उचाईमा पगुेको छ। यस पहाडको लम्बाई किीब 
४.८ वक.लम. िहेको छ।  

(ख) उपत्यका क्षरेः काठमाडौं उपत्यकाको मध्यपूिी भागमा अिजथिि यो क्षेर उत्ति ि पजिममा मनोहिा 
खोला, दजक्षण पजिममा गोदाििी ि चािखण्डी खोलाको िलाधाि िेखा ििा पूिममा काभ्रपेलान्चोक 
जिल्लाको पजिमी लसमाना लभर अिजथिि छ। यस क्षेरको िग्गाको लभिालोपन उत्ति, दजक्षण ि पूिमबाट 
क्रमिः पजिमलिि एक देजख पाँच लडग्रीसम्मको छ। त्यसैले मनोहिा नदी, हनमुन्िे खोलालगायिका 
अन्य खोलाहरु पलन पूिम, उत्ति ि दजक्षणबाट पजिमिफम  बग्ने गिेको छ। भक्तपिु जिल्लाको कूल 
क्षेरफलमध्ये ५० प्रलििि िलमन यस क्षेरमा पदमछ। 

१.३ भउूपयोगको जथिलि 

यस जिल्लाको कूल क्षेरफलमध्ये ८० प्रलििि खेिीको लालग उपयकु्त ठहरिएको ि बाँकी िलमन नदीनाला, 
लभिपाखा आददले ढावकएको छ। भउूपयोगको आधािमा जिल्लाको क्षेरलाई लनम्नअनसुाि विभािन गरिएको 
छ। 

िाललका नं.1 

विििण कृवष क्षरे िनिंगल झाडी बसोबास क्षरे विििण कृवष क्षरे 
क्षेरफल (िगम वक.लम.) ९५.६६ १९.८० १.५१ १.९६ ०.०७ ११९ 

प्रलििि ८०.३९ १६.६४ १.२७ १.६५ ०.०५ १०० 

१.४ सडक/बाटोघाटो 

भक्तपिु जिल्लामा सहिी ईलाका बवढ ि गाउँ ईलाका कम िहेकोले बाटोघाटोको िाम्रो व्यिथिा भएको 
पाइन्छ। िहिी ईलाकामा कालोपरे सडक ि ग्रामीण भेगमा कच्ची बाटो िहेको छ । यस क्षेरमा पने मखु्य 
बाटोघाटोहरुमा सामरिक सडक सञ्जालमा पने मनहिा पलु-साँगा खण्डको अिनीको िािमागम १५ वक.लम., 
सल्लाघािी नगिकोट २३ वक.लम. लगायि िहिी सडक ३६ वक.लम., जिल्ला सडक १३१ वक.लम., ग्रामीण 
सडक २०९ वक.लम. गिी िम्मा ४१४ वक.लम. पदमछ। यसका अलािा बढ्दो सहिीकिणसँगै बढेको टाउन 
प्लालनङ्गले जिल्लाको प्रायःथिानलाई ग्रामीण बाटोको संिालमा िोडी सकेको छ ि बथिीहरुलाई एक आपसमा 
िोड्ने दईु पांग्र ेसिािी साधनको लालग स-साना बाटाहरु पलन प्रिथि मारामा िहेका छन।् भक्तपिु जिल्लामा 
िहेका मखु्य बाटोहरुको विििण परिजिष्ट"ख"मा देखाइएको छ। 

१.५ यािायाि 

भक्तपिु जिल्लामा बढी मारामा िहिी ईलाका पदमछ भने केही गाउँ ईलाकाहरु पलन पदमछन।् िहिी ईलाका 
भन्दा बावहिका गाउँ ईलाकाहरुमा पलन बाटोघाटोको सवुिधा भएकोले यस क्षेरमा सािमिलनक यािायािका 
साधनहरु प्रिथि मारामा चल्ने गदमछन ्। 

१.६ सञ्चाि 

संचािको क्षेरमा यस जिल्लामा भएका व्यिथिाहरु लनम्नअनसुाि िहेका छन ्-  
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अ. दूि संचािका ल्याण्ड लाईन सवुिधाः भक्तपिु जिल्लामा दूिसञ्चािका चाििटा एकचेञ्जमध्ये भक्तपिुमा, 
गठ्ठाघिमा, नललन्चोकमा ि नगिकोटबाट प्रिथि मारामा ल्याण्डलाईन टेललफोन सेिा उपलब्ध हुँदै आएको 
छ ।  

आ. सेललुि मोबाईलः जिल्लामा नेपाल टेललकम, NCELL ििा अन्य मोबाईलका सलुबधाहरु िहेका छन ्।  

इ. ईन्टिनटे सवुिधा नेपाल टेललकमको ३००० लाईन ADSL ईन्टिनेट सेिाबाहेक यस जिल्लामा प्रिथि 
मारामा WIFI ईन्टिनेट सलभमस प्रोभाईडिहरुले अविलछन्न ईन्टिनेट सवुिधा उपलब्ध गिाउँदै आइिहेका  
छन ्। 

ई. विद्यिुीय संचाि माध्यमः 
अ. एफ.एम.: काठमाडौं उपत्यका लभर प्रसािण हनुे सबै एफ.एम.हरुलगायि काभ्रपेलाञ्चोक जिल्लाबाट  

प्रसािण हनुे केही एफ.एम.हरुसमेि यस जिल्लाका सबैिसो ईलाकाहरुमा सनु्न पाइन्छ ।  

 आ. केिल टी.भी. नटेिकम ः वििेषि सहिी क्षेरमा वक्रयािील िहेका केिल टेलललभिन नेटिकम हरुले उल्लेख्य 
मारामा थिानीयरुपमा केिल टेलललभिनद्वािा थिदेिी ििा विदेिी च्यानलहरु प्रसािण गदै आइिहेका 
छन ्। 

 उ. हलुाक सवुिधाः यस जिल्लामा जिल्ला हलुाक कायामलयअन्िगमि आठ ईलाका ि अलिरिक्त हलुाक सेिा  
सञ्चालनमा िहेका छन ्। 

१.७ नदीनाला 

भक्तपिु जिल्लामा मखु्य गिी २ (दईु) िटा साना नदीहरु मनोहिा ि हनमुन्िे छन ्। िनु नदीहरुमा िषामिको 
समय बाहेक अन्य समयमा पानीको मारा जयादै कम हनु्छ। यसका सािै यस ईलाकामा स-साना खोलानाला 
ििा पोखिीहरु िहेका छन ् । मखु्य नदीबाहेक अन्य खोलानालाहरु वहउँदको समयमा सखु्खा िहन े 
गदमछन ्।  

क. मनोहिा नदीः महादेि पोखिी डाँडाको उत्तिी भागबाट लनथकेि काठमाडौं ि भक्तपिु जिल्लाको साँधमा 
बग्दै पजिमलिि बग्ने नदीहरुमध्ये सबभन्दा लामो ििा ठूलो नदीको रुपमा मनोहिा खोला पदमछ । उक्त 
नदी लोकन्िली पगुेपलछ हनमुन्िे नदीमा गएि लमल्दछ । 

ख. हनमुन्िे नदीः यस जिल्लाको दोश्रो ठूलो नदी हनमुन्िे नदी हो। यो नदी महादेि पोखिी डाँडाबाट बगिे 
नगिकोट डाँडा ि बागेश्विी डाँडाको बीच भागबाट पजिमिफम  बग्दै गएको छ।   

ग. अन्य खोलानाला ििा पोखिीहरुः भक्तपिु जिल्लामा खासाङ खसुङु, िब्याखसुी, फुलबािी, दाखुम, चंख,ु डगुे ि 
चािखण्डीिथिा सानालिना खोलाहरु पलन छन।् यी नदी ि खोलाहरुबाहेक लसद्धपोखिी, भाि ुपोखिी, कमल 
पोखिी, नागपोखिी ि नगिलभर अरु धेिै स-साना गिी िम्मा ३५ पोखिीहरु िहेका छन ्। 

१.८ िनथपलि ििा िनिङ्गल 

यस जिल्लामा िनिङ्गलको कूल क्षेरफल १४.४ प्रलििि िहेको छ । कूल िन क्षेरको करिब ६५.३९ 
प्रलििि कडा काठको िन क्षेर छ भने झाडी क्षेर ३४.६१ प्रलििि िहेको छ । यस जिल्लाका मखु्य िन 
िंगलमा िेलकोट रििभम फिेष्ट, िागेश्विी रििभम फिेष्ट ििा िाविय प्राणी उद्यान (सूयमविनायक सामदुावयक िन 
क्षेर) पदमछ भने अन्य स-साना िन िंगलहरु समेि पाइन्छन।्यी िन क्षेरमा जचलाउने, कटुस, सल्लो, मौिा, 
फलांट, उत्तीस, गिुाँस, काफल, चाप, पैंयु,ँ िानी सल्लो, खाटे सल्लो, ििेु काफल, खिी आदद पाइन्छन ्। नेपाल 
सिकाि मन्री परिषद्को लमलि २०७१/१०/२६ गिेको बसेको बैठकले सूयमविनायक ििा आसपासका िन 
क्षेरलाई समेि समेटी िाविय प्राणी उद्यान थिापना गने लनणमय गिी लमलि २०७३।०३।०९ गिे ित्कालीन 
प्रधानमन्री के.पी. िमाम िलीले उक्त िाविय प्राणी उद्यानको जिलान्याि गनुम भई लनमामण कायम भइिहेको छ। 
यस कायमले भक्तपिु जिल्लाको िैविक विविधिामा सकािात्मक प्रभाि पाने देजखएको छ । 
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१.९ मौसमी अिथिा 

समजििोष्ण हािापानी भएको यस जिल्लाको औसि ्िापक्रम २० देखी ३२ लडग्री सेजल्सयस सम्म पगु्दछ। 
औसि िावषमक िषाम १४५० लमलललमटि हनु्छ ।चैर मवहनादेजख असोिको प्रािम्भसम्म केही गमी, असोिदेखी 
फाल्गनुसम्म धेिै िाडो (ठण्डी) हनुे यो जिल्लाको हािापानी मौसमअनसुाि फिक फिक िहने गिेको छ । 

१.१० जिक्षा 

िनगणना २०६८ अनसुाि ८१.६८ प्रलििि साक्षििा िहेको भक्तपिुमा परुुष साक्षििा ९०.४८ प्रलििि ि 
मवहला साक्षििा ७२.६५ प्रलििि छ। यथिै भक्तपिुमा सामदुावयक ि संथिागि गिी पूिम प्रािलमक, प्रािलमक, 

लनम्न माध्यलमक, माध्यलमक, उच्च माध्यलमक ि कयाम्पस गिी ७ सय ४९ जिक्षण संथिाहरु िहेका छन ्। 
त्यसमा सामदुावयकिफम  ३०५ ि संथिागिमा ४४४ िहेका छन ्िसको विििण लनम्नअनसुाि देखाइएको 
छ। यस जिल्लालाई जिक्षा मन्रालयले नेपालको पवहलो पूणम साक्षि जिल्ला घोषणा गिेको छ। 

िाललका नं. 2 

पूिम प्रािलमक प्रािलमक लनम्न 
माध्यलमक 

माध्यलमक उच्च 
माध्यलमक 

कयाम्पस िम्मा 

४०१ १०० ६४ १४९ २४ ११ ७४९ 

१.११ धमम 

धालममक सवहष्णिुा िहेको यस जिल्लामा विलभन्न धमम मान्ने समदुायहरु बथने गिेको पाइन्छ । यी समदुायहरुले 
आ-आफ्नो धमम मानेिापलन वहन्दू धममको बढी बाहलु्यिा िहेको पाइन्छ। भक्तपिु जिल्लाको धममअनसुाि 
िनसंख्याको विििण लनम्नअनसुाि िहेको छ । 

िाललका नं. 3 

धमम वहन्दू बौद्ध वक्रजियन ईथलाम वकिािँी अन्य िम्मा 
िनसंख्या २,६७,६३६ २७,९८२ ५,९८८ १,५०६ १,१६७ ३६५ ३,०४,६५१ 

प्रलििि ८७.८५ ९.१८ १.९७ ०.४९ ०.३८ ०.१२ १०० 

 

अ. ईसाई धमम परिििमनसम्बन्धी गलिविलधः जिम्मेिािी क्षेरमा करिब ३३ िटा चचम थिापना भएको पाइएको 
छ भने उक्त चचमहरु माफम ि ईसाई धमम परििमिनसम्बन्धी गलिविलधले व्यापकिा पाएको देजखन्छ।िाविय 
िनगणना २०५८ मा ईसाई धमामिलमब्ीको संख्या ७९५ बाट िाविय िनगणना २०६८ मा सो 
संख्या ५,९८८ िहेको छ। िनसंख्या िवृद्धको वहसाबले उक्त संख्या अथिभाविक िहेको देजखन्छ। 
िसबाट धमम परिििमनसम्बन्धी गलिविलध अत्यालधक भएको पाइन्छ। 

आ. मजथिद ििा मदिसाको गलिविलधः जिम्मेिािी क्षेरको िेखाचो, हनमुन्िेघाट ि मध्यपिु दठमी गिी िम्मा 
३ थिानमा मजथिद ििा मदिसाहरु िहेका छन ्। उक्त मदिसा ििा मजथिदमा सामान्य धालममक 
गलिविलधहरु हनुे गिेको छ। 

इ. गमु्बाः भक्तपिु जिल्लामा ९ िटा गमु्बाहरु िहेका छन ्िसमध्ये ४ िटा गमु्बाहरु विदेिीको सहयोगमा 
बनेको भन्ने बजुझएको छ। उक्त थिानहरुबाट हालसम्म वि-लिब्बि मभुमेण्टसम्बन्धी गलिविलधहरु 
नभएको । 

१.१२ आलिमक जथिलि  

भक्तपिु जिल्लामा बसोबास गने प्रायिसो सवक्रय उमेि (१५-५९ िषम) का व्यजक्तहरु आलिमक रुपमा सवक्रय 
िहेको पाइन्छ। कृवषलाई मखु्य पेिा मालनएको यस जिल्लामा कृवषको अलािा घिेल ुउद्योग, व्यापाि, नोकिी, 
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कलकािखाना आदद संचालन गिी िनिाहरुले आफ्नो जिविकोपािमन गने गिेका छन।् यस जिल्लालाई 
आलिमकरुपमा सबल ि सक्षम बनाउन बैंक ििा वित्तीय संथिाहरु संचालन भई ऋण प्रिाह गिी उद्योग 
धन्दाहरु संचालनमा आईिहेबाट यस जिल्लामा अिम परिचालनको जथििी िाम्रो िहेको पाइन्छ। यद्यपी समय 
समयमा भईिहने पेट्रोललयम पदािमको अभाि ििा बढ्दो लोडसेलडङ्गको समथयाले गदाम उद्योग धन्दा 
संचालनमा कदठनाई भई अिमिन्रमा नकिात्मक असि पनुमको सािै सिि्साधािणको िनिीीिनमा समेि 
नकािात्मक असि पिेको पाइन्छ। यस जिल्ला पयमटकीय दृवष्टकोणले महत्िपूणम िहेकोले थिदेिी ििा 
विदेिी पयमटकहरु लभराउने हेिलेु विलभन्न ऐलिहालसक ििा सांथकृलिक कायमक्रमहरुमा िोड ददँदै आईिहेको 
छ िि लमलि २०७।०१।१२ गिे गएको विनािकािी भकूम्पको कािण यस जिल्लामा आउने पयमटकहरुको 
संख्यामा अत्यालधक कमी भई अिमिन्रमा प्रलिकूल असि पिेको छ। यद्यवप भकूम्पबाट क्षलि भएका 
संिचनाहरुको पूनलनममामणको क्रम िरुु भएसँगै जिल्लामा िोिगािीका अिसि प्रिथि भएकोले यस पक्षलाई 
सकािात्मक रुपमा ललन सवकन्छ। भक्तपिु जिल्लाको औसि प्रलिव्यजक्त आय १३७९ अमेरिकी डलि प्रलि 
िषम िहेको छ । 

१.१३ सामाजिक जथिलि 

जिम्मेिािी क्षेर भक्तपिु जिल्ला नेिाि समदुाय ििा नेिािी िहन सहनको पयामयको रुपमा िहेिा पलन यस 
जिल्लामा अन्य िनिालि ििा धालममक आथिा भएका िनिाहरु सौहादमपूणम िािाििणमा बसोबास गदै 
आईिहेका छन।् िहनसहनको क्रममा अन्य िनिालिले समेि नेिािी संथकृलिलाई आत्मसाि गदै 
संथकृिीकिणको नमूनाको रुपमा थिावपि भइसकेका छन।्यसको उदाहिण भक्तपिु जिल्लामा नेिाि 
समदुायले मनाउने लबथकेट िारालाई अन्य िनिालिले समेि उजत्तकै महत्ि ददँदै मनाउने गिेको पाइन्छ। 
त्यसैगिी सामाजिक चेिनाको सूचकको रुपमा ललइने मवहला वहंसाका घटनाहरु समेि यस जिल्लामा न्यून 
िहेको पाइन्छ। हालसम्म सामदुावयकिाको दृवष्टकोणबाट कुनैपलन सामाजिक घटनाहरु िानकािीमा 
नआएबाट भक्तपिु जिल्लाको सामाजिक जथिलि सामान्य िहेको पाइन्छ। िाविय िनगणना २०६८ अनसुाि 
यस जिल्लाको कूल िनसंख्या ३,०४,६५१ िहेको छ। यस जिल्लामा अन्य बावहिी जिल्लाहरुबाट बसाइँ 
सिाइ गिी आउने क्रम यिािि िहेको हुँदा यस क्षेरमा थिायी बसोबास गनेहरुको संख्या ददनानदुदन बढ्दै 
गइिहेको पाइन्छ। हाल यस जिल्लाको िनसंख्या विििण लनम्नानसुाि िहेको छ । 

अ. भक्तपिु जिल्लाको िनसंख्याको जथिलि 

िाललका नं. 4 

परुुषको 
संख्या 

मवहलाको संख्या कूल िनसंख्या िनसंख्या िवृद्धदि घि परििाि संख्या 

१,५४,८८४ १,४९,७६७ ३,०४,६५१ २.९६ प्रलििि ६८,६३६ 

आ. पारििारिक विििण 

िाललका नं. 5 

परििाि संख्या सिदि परििाि सदथय संख्या िम्मा परुुष मवहला 
६८,६३६ ४.४४ ३,०४,६५१ १,५४,८८४ १,४९,७६७ 

इ. िनगणना िषमअनसुाि िनसंख्या िदृ्लध 

िाललका नं. 6  

सन ्१९८१ सन ्१९९१ सन ्२००१ सन ्२०११ 

१,५९,७६७ १,७२,९५२ २,२५,४६१ ३,०४,६५१ 
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मानि िषम विकास प्रलििेदन २०११ अनसुाि भक्तपिुबासीको औसि आय ु७०.८७ बषम िहेको छ। 
भक्तपिुको मानि विकास सूचकांक ०.६२५ िहेको छ । िनगणना २०६८ अनसुाि भक्तपिु जिल्लाको 
िनसंख्याको उमेि समूहअनसुािको  विििण लनम्नअनसुाि िहेको छ। 

िाललका नं. 7 

उमेि समूह १४ िषमसम्म १५ देजख ५९ िषमसम्मका ६० िषममालि िम्मा 
संख्या ७५,५२५ २,०६,२८७ २२,८३९ ३,०४,६५१ 

प्रलििि २४.७९% ६७.७१% ७.५०% १००% 

१.१४ िाििालि 

बहलु िनिालिहरु बसोबास गदै आइिहेिापलन भक्तपिु जिल्लामा नेिाि िालिहरुको बाहलु्यिा िहेको पाइन्छ 
भने अन्य िनिालिहरु पलन बसोबास गदै आइिहेका छन ्। भक्तपिु जिल्लामा बसोबास गने िनसंख्याको 
िालिगि विििण लनम्नानसुाि िहेको छ ।  

िाललका नं. 8 

विििण निेाि क्षरेीय ब्राम्हण िामाङ्ग अन्य िम्मा 
िनसंख्या १,९१,३२० ५५,४४६ २६,८०९ १४,३१८ १६,७५५ ३,०४,६५१ 

प्रलििि ६२.८ १८.२ ८.८ ४.७ ५.५ १०० 

१.१५ भाषा 

भक्तपिु जिल्लामा विलभन्न िालिहरु बसोबास गदै आइिहेका छन।् यस जिल्लामा नेिाि िालिको बाहलु्यिा 
बढी भएकाले आन्िरिकरुपमा नेिािी भाषा बढी बोल्न ेगिेको पाइन्छ भने नेपाली भाषा पलन सबैले बझु्ने ि 
बोल्ने गिेको पाइन्छ। यस जिल्लामा बोललने भाषा िनसंख्याअनसुाि लनम्नअनसुाि िहेको छः- 

िाललका नं. 9 

विििण निेािी भाषा नपेाली िामाङ्ग अन्य भाषा िम्मा 
िनसंख्या १,८५,५३३ १,०४,४९५ ११,५७६ ३,०४७ ३,०४,६५१ 

प्रलििि ६०.९ ३४.३ ३.८ १ १०० 

१.१६ पेिा 

यस क्षेरका बालसन्दाहरु उद्योग, नोकिीभन्दा बढी नै कृवष क्षेरमा आधारिि िहेको पाइन्छ। जिल्लाको 
िनसंख्यालाई पेिाको आधािमा लनम्न अनसुाि विभािन गरिएको छ। 

िाललका नं.10 
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ि
म्मा 
ि
न
सं
ख्या 

१२७६०२ १६७२ ३६२६ ९१२३ ६९१२ ३६३९ २०२१
२ 

३८५६
८ 

२३९३
३ 

७०७२ ८८४९ ३९९८ 

पु
रु
ष 

७६०६४ १५९२ २७७८ ५३५७ ४६५६ २४३३ १३९१
३ 

१५९१
२ 

१५८४
७ 

५७२८ ४७९० २७५८ 

म
वह
ला 

५१५३८ ८० ८४८ ३७६६ १९५६ १२०६ ६२९९ २२२५
६ 

८०८६ १३४४ ४०५९ १२४० 

प्रलििि १.३ ३.१४ ७.४४ ५.७१ ३.१५ १६.१३ २९.५२ १८.०५ ५.८४ ७.२३ ३.४३ 

१.१7 थिाथ्यसम्बन्धी िथिजुथिलि 

भक्तपिु जिल्लामा सिकािी अथपिाल २, मेलडकल कलेि ििा रिसचम सेन्टि १, लनिी थिाथ्य प्रलिष्ठान ५, 

लनिी थिाथ्य संथिा ५, गैह् सिकािी संथिा १, प्रािलमक थिाथ्य केन्र २, थिाथ्य चौकी ७, उपथिाथ्य 
चौकी १२, लनयलमि खोप जकललनक १४७, गाउँघि जकललनक संख्या ४३ िटा िहेका छन।्  

१.१८ सहिीकिण (Built up Areas) 

भक्तपिु जिल्लामा मखु्य Built up Areas मा भक्तपिु नगिपाललका ि मध्यपिु दठमी नगिपाललका िहेका छन।् 
ििममान अिथिामा विलभन्न ठाउँहरुमा बसाईसिाईको कािण भक्तपिुमा ददनान ुददन िहिीकिण बढ्दै गइिहेको 
देजखन्छ। िहिीकिणिफम  अग्रसि हुँदै आएका थिानहरुमा लोकन्िली, कौिलटाि, गठ्ठाघि, सूयमविनायक, 

िगािी, कमल विनायक, कटुञ्ज,े झौखेल, बालकोट आदद प्रमखु छन ्। त्यथिैगिी मनोहिा सागँा खण्डको 
अिनीको िािमागमको दजक्षण ििा भक्तपिु दिुाकोट ि भक्तपिु चाँग ु सडकको आसपासका क्षेरमा पलन 
िहिीकिणको प्रवक्रया अजघ बढ्ने गलि िीव्र भइिहेको देजखन्छ। िहिीकिणको कािण यस ईलाकामा 
लमजश्रि रुपमा िनिालिहरु बसोबास गनम िाल्नकुो सािै लमजश्रि िािनैलिक विचािधािा बोकेका मालनसहरु 
भक्तपिु जिल्लामा बसोबास गनम िालेबाट यहाँको िािनैलिक ििा सामाजिक परििेि िप िवटल बन्दै 
गइिहेको पाइन्छ ।  

1.1९ प्रिासलनक गलिविलध 

यस जिल्लाको सिकािी सेिाहरु अविलछन्न ि प्रभािकािी रुपमा सिमसाधािणलाई प्रदान भइिहेको देजखन्छ। 
वििेषगिी यस जिल्लाको सािमिलनक सेिाका कायामलयहरु जिल्लाबासीहरु सबैलाई पायक पने थिानमा 
भएको ि जिल्लाबासीहरु समेि सािमिलनक सेिा प्रयोग गने सम्बन्धमा सचेि िहेको कािण प्रिासलनक 
गलिविधी सामान्य रुपमा संचालन हुँदै आएको छ ।  

१.२० िािनैलिक जथिलि 

थिानीय िहको पनुसंिचना अनरुुप यस जिल्लालाई २ िटा प्रलिलनलध सभा लनिामचन क्षेर, ४ िटा प्रदेि सभा 
क्षेर ि ४ िटा नगिपाललकामा विभािन गरिएको छ। थिानीय िह,  प्रलिलनलध सभा ििा प्रदेि सभा सदथयको 
लनिामचनको परिणामअनसुाि यस जिल्लामा मखु्य गिी नेपाल मिदिु वकसान पाटी (ने.म.वक.पा.), नेपाली 
काीँग्रसे, नेपाल कम्यलुनष्ट पाटी, िाविय प्रिािन्र पाटी (िा.प्र.पा.), िाविय प्रिािन्र पाटी (नेपाल) 
(िा.प्र.पा.नेपाल) लगायि अन्य साना िािनैलिक दलहरु सवक्रय िहेको पाइन्छ।थिानीय िह लनिामचन 
२०७४ मा यस जिल्लामा िहेका ४ िटा नगिपाललकामध्ये ३ िटा सूयमविनायक, चाँगनुािायण ि मध्यपिु 
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दठमी नगिपाललका ने.क.पा. एमाले ििा भक्तपिु नगिपाललकामा ने. म. वक. पा. विियी भएको छ। 
त्यसैगिी प्रलिलनलध सभा ििा प्रदेि सभा लनिामचन, २०७४ को नलििा लनम्नानसुाि िहेको छ । 

िाललका नं.1१ प्रलिलनलध सभा सदथयिफम  

क्षेर नं. उम्मेदिाि िािनैलिक दल प्राप्त मि कैवफयि 

१ 
 

प्रमे सिुाल ने.म.वक.पा. ३३०७६ विियी 
बाबिुािा 
िोिी 

नेपाली काँग्रसे १७८१७ लनकटम प्रलिद्वन्दी 

२ 
 

महेि 
बथनेि 

ने.क.पा. ३६४१२ विियी 

दमननाि 
ढंुगाना 

नेपाली काँग्रसे १८६८७ लनकटम प्रलिद्वन्दी 

िाललका नं.1२ प्रदेि सभा सदथयिफम  

क्षेर नं. उम्मेदिाि िािनैलिक दल प्राप्त मि कैवफयि 

१ क कृष्णलाल भँडेल नेपाली काँग्रसे १३४४९ उप लनिामचनमा 
विियी 

देिीप्रसाद ढकाल ने.क.पा. ११२०६ लनकटम प्रलिद्वन्दी 
१ ख 
 

सिेुन्रिाि गोसाई ने.म.वक.पा. २३८८५ विियी 
िोमन लसलाकाि नेकपा माओिादी केन्र ८०६३ लनकटम प्रलिद्वन्दी 

२ क 
 

ििीिंग िापा ने.क.पा.एमाले १९५१५ विियी 
अंगि खड्का नेपाली काँग्रसे ९११५ लनकटम प्रलिद्वन्दी 

२ ख 
 

िािेन्रमान शे्रष्ठ ने.क.पा.एमाले १४२२९ विियी 
गणेिमान 
चक्रधि 

नेपाली काँग्रसे ११५३८ लनकटम प्रलिद्वन्दी 

प्रदेि नं.३ प्रदेि सभा समानपुालिकिफम  प्रलिलनलधत्ि गने प्रदेि सासंद     

क. प्रलिमा शे्रष्ठ (ने.क.पा.(माओिादी) 

ख. लसिमना सैंि ु(ने.म.वक.पा.) 

ग. सिथििी बाटी (ने.क.पा.(एमाले) 

घ. ििनी िोन्छे (नेपाली काँग्रसे) 

िाललका नं. 1३ समानपुालिकिफम  भक्तपिु जिल्ला लनिामचन क्षरे नं.१ 

लस.नं. िािनीलिक पाटी प्राप्त िम्मा मि कैवफयि 
१ ने.म.वक.पा. ३००७९ 

 

२ नेपाल कम्यलुनष्ट पाटी (एमाले) १६३८५ 
 

३ नेपाली काँग्रसे  १०१५८ 
 

४ माओिादी केन्र ३२९० 
 

५ वििेकिील साझा पाटी  ३२२२ 
 

६ िाविय प्रिािन्र पाटी (प्रिािाजन्रक) २६६६ 
 

७ िाविय प्रिािन्र पाटी १३९० 
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िाललका नं. 1४ समानपुालिकिफम  भक्तपिु जिल्ला लनिामचन क्षरे नं. २ 

लस.नं. िािनीलिक पाटी िम्मा मि कैवफयि 

१ नेपाल कम्यलुनष्ट पाटी (एमाले) २६३९१ 
 

२ नेपाली काँग्रसे १५९९५ 
 

३ वििेकिील साझा पाटी  ५७३७ 
 

४ नेपाल मिदिु वकसान पाटी ५४११ 
 

५ एकल जचन्ह गोलाकाि लभरको हलसया हिौंडा ललएको  ४११५ 
 

६ िाविय प्रिािन्र पाटी  १७९३ 
 

 

2.2  भक्तपिु जिल्लामा िहेका थिानीय िहहरू 

थिानीय िह नगि प्रमखु उप प्रमखु केन्र 

भक्तपिु नगिपाललका सलुनल प्रिापिी ििनी िोिी ब्यासी, भक्तपिु 

चाँगनुािायण नगिपाललका सोमप्रसाद लमश्र लबना बाथिोला खिीपाटी, भक्तपिु 

सूयमविनायक नगिपाललका बासदेुब िापा िनुा बथनेि कटुन्िे, भक्तपिु 

मध्यपिु लिमी नगिपाललका मदन सनु्दि शे्रष्ठ अन्िना देबी मलधकमी लिमी, भक्तपिु 
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परिच्छेद 2 

कायामलयको सामान्य परिचय 

 

3.1 कायामलयको सजषक्षप्त परिचय 

नेपालको संविधान २०१९ अनसुाि नेपाल अलधिाजयलाई १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला ि ५ विकास क्षेरमा विभािन  

गरियो । थिानीय प्रिासनलाई विकेजन्रि प्रिासन व्यिथिाअनरुुप सञ्चालन गनम ििा िाजन्ि ि सवु्यिथिालाई 
प्रभािकािीरुपमा सञ्चालन गनम थिानीय प्रिासन ऐन, २०२८ लागू गरियो । उक्त ऐनको दफा ५ ले जिल्लाको 
सामान्य प्रिासन सञ्चालन गनम प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्ला प्रिासन कायामलय िहने व्यिथिा गिे अनरुुप यस 
जिल्लामा पलन जिल्ला प्रिासन कायामलयको थिापना भएको हो । हाल यसको कायामलय जिल्ला भक्तपिु, भक्तपिु 
नगिपाललका िडा नं. ३, दिबाि थकिायिमा िहेको छ । 

3.2 जिल्ला प्रिासन कायामलयको उद्दशे्य 

जिल्लामा िाजन्ि सवु्यिथिा ि सिुक्षा कायम गिी िनिाको जिउ, धनको संिक्षण गनुम जिल्ला प्रिासन कायामलयको 
प्रमखु उद्देश्य िही आएको छ । यसका सािै जिल्लामा नेपाल सिकािको प्रलिलनलधको रुपमा िही सािमिलनक सेिा 
विििणलाई प्रभािकािी बनाई सिुासनको प्रत्याभलूि गने समेिका उद्देश्यहरु िहेका छन ्। 
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3.3  जिल्ला प्रिासन कायामलय, भक्तपिुको संगठन संिचना 
  

 

 

 

 

 

 

 

दरबन्दी वििरण 

रािपत्राजित  : १ 

रािपत्राजित जितीर्  : १ 

रािपत्राजित तृतीर्  : २ 

रािपत्र अनंजकत प्रथम(प्रशासन) : ७ 

रािपत्र अनंजकत प्रथम(जवजवि) : २ 

रािपत्र अनंजकत प्रथम(लेखा) : १ 

रािपत्र अनंजकत जितीर्  : ४ 

हलुका सवारी चालक  : २ 

कार्ाालर् सहर्ोगी  : ७ 

जम्मा दरबन्दी  : २७ 

नागरिकिा  ििा प्रलिललवप 
िाखा 

ना.स ु,प्र.,सा.प्र. िा.प.अनं.प्र -१ 

क.अ.,विविध, िा.प.अनं.प्र 1 

खरिदाि,,प्र.,सा.प्र.,िा.प.अनं.दद्व.- 1 

का.स.,शे्रणी विहीन- 1 

 

थिानीय प्रिासन ििा िा.स.ु 
िाखा 

ना.स ु,प्र.,सा.प्र.,िा.प.अनं.प्र-२ 
क.अ.,विविध, िा.प.अनं.प्र 1 

खरिदाि,,प्र.,सा.प्र.,िा.प.अनं.दद्व.- 1 

का.स.,शे्रणी विहीन- १ 

ह.स.चा. शे्रणी विहीन- 1 

 

प्रमखु जिल्ला अलधकािी 
िा. प. प्रिम, प्रिासन-1 

 
लनिी सहायक (िा.प.अनं प्र.,प्र.सा.प्र) ना.स.ु-1 

ह.स.चा. शे्रणी विहीन- 1, -१, का.स. शे्रणी विहीन- 1 

 

प्रिासकीय अलधकृि (िा.प.ििृीय), 
प्र.,सा.प्र.-१  

सहायक प्रमखु जिल्ला अलधकािी 
िा.प. दद्वलिय, प्र.,सा.प्र.-१ 

 

आलिमक प्रिासन िाखा 
ले.पा.,प्र.,लेखा,िा.प.अनं.प्र.- 1 

का.स.,शे्रणी विहीन- 1 

 

िाहदानी ििा जिन्सी दिाम 
िाखा 

ना.स ु,प्र.,सा.प्र. िा.प.अनं.प्र -१ 

खरिदाि,,प्र.,सा.प्र.,िा.प.अनं.दद्व.- 1 

का.स.,शे्रणी विहीन- 1 

 
 

गनुासो सनुिुाइ ििा 
अलभलेख व्यिथिापन िाखा 
ना.स ु,प्र.,सा.प्र. िा.प.अनं.प्र -१ 

खरिदाि,,प्र.,सा.प्र.,िा.प.अनं.दद्व.- 1 

का.स.,शे्रणी विहीन- 1 

 

मदु्दा ििा हािहलियाि 
िाखा 

ना.स ु,प्र.,सा.प्र. िा.प.अनं.प्र -१ 

का.स.,शे्रणी विहीन- 1 

 

प्रिासकीय अलधकृि 
(िा.प.ििृीय), प्र.,सा.प्र. -१ 
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3.4  जिल्ला प्रिासन कायामलय,भक्तपिुको दिबन्दी िेरिि  

लस.नं. शे्रणी/िह सेिा समूह कायम भएको दिबन्दी कैवफयि 

1.  िा.प.प्रिम  प्रिासन  
 १ 

 

2.  िा.प. दद्विीय प्रिासन  सा/प्र. १ 
 

3.  िा.प.ििृीय  प्रिासन  सा/प्र २ 
 

4.  िा.प.अनं प्रिम  प्रिासन  सा/प्र ७ 
 

5.  िा.प.अनं प्रिम  प्रिासन  लेखा  १ 
 

6.  िा.प.अनं प्रिम विविध  
 २ 

 

7.  िा.प.अनं दद्विीय  प्रिासन  सा/प्र. ४  
 

8.  शे्रणी विहीन (ह.स.चा.) विविध 
 २ 

 

9.  शे्रणी विहीन(का.स.) प्रिासन  सा/प्र. ७ 
 

 िम्मा    २७   

3.5  सेिा प्रदान गने िाखा ि जिम्मेिाि अलधकािी (िनिजक्त विििण) 

क्र.सं. पद कममचािीको नाम, िि सम्पकम  नं. कायमिि फाटँ कोठा नं. 
१ प्र.जि.अ. हमुकला पाण्डे 9851217777   1 

२ स.प्र.जि.अ. दगुामदत्त ढकाल 9851143385   5 

३ प्रिासकीय अलधकृि यज्ञिाि िोिी 9860483970 नागरिकिा/प्रिासन 3 

४ प्रिासकीय अलधकृि लमुा शे्रष्ठ 9841368408 प्रलिललवप ना.प्र./िाहदानी/मदु्दा 11 

५ नायब सबु्बा नािायण लघ ु 9840256702 प्र.जि.अ.को सजचिालय 1 

६ नायब सबु्बा विमलकुमाि काफ्ले 9845189283 प्रिासन 18 

७ नायब सबु्बा िामकुमाि लम्साल 9841507832 मदु्दा/प्रिासन/िाहदानी 16 

८ नायब सबु्बा नििाि पोखिेल 9849213544 नागरिकिा 18 

९ नायब सबु्बा रुपा लनिौला 9842678818 िाहदानी 13 

10 नायब सबु्बा कुबेि प्रसाद दाहाल 9841393878 मदु्दा 16 

१० कम्प्यटुि अपिेटि विनोद शे्रष्ठ 9841446724 सूचना प्रविलध  14 

११ लेखापाल विष्ण ुिाि दाहाल 9851116807 लेखा 4 

१२ खरिदाि साविराकुमािी िाउि (बथन्याि) 9852835256 मदु्दा 16 

13 खरिदाि धममिाि िाही 9848301311 सोधपछु/दिाम चलानी 6 

१३ खरिदाि सदुिमन लालमछाने 9841232861 प्रलिललवप नागरिकिा 7 

१४ ह.स.चा. सीिािाम प्याकुिेल 9841394579 सिािी - 

१५ ह.स.चा. िविन्र शे्रष्ठ 9841257345 सिािी - 

१६ का. सहयोगी साविरी नयाि ु 9841702698 प्रलि ललवप नागरिकिा 7 

१७ का. सहयोगी सन्िोषी न्यौपाने 9861488447 प्र.जि.अ.जयूको सजचिालय 1  

१८ का. सहयोगी धािणा विश्वकमाम  9847144205 सोधपछु/दिाम चलानी 6 

19 का. सहयोगी यादि पौडेल 9843270303 प्रिासन  15 

20 थिीपि िलमिा नेपाली 9841605220 सिसफाई - 

२1 माली िािन घिी 9818249063 फुल/िगैचा हेिचाह  - 

http://daobhaktapur.moha.gov.np/member/sudarshan-lamichhane
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3.6 कायामलयको काम, किमव्य ि अलधकाि 

कायामलयले ललएका उद्देश्यहरू प्राप्त गने सन्दभममा जिल्ला प्रिासन कायामलयका काम, किमव्य ि अलधकािहरू 
देहाय बमोजिम िहेका छन:्- 

 जिल्लामा िाजन्ि व्यिथिा ि सिुक्षा कायम िाख्न,े 
 आन्िरिक सिुक्षासम्बन्धी नीलि, योिना ििा थिानीय थििमा कायमक्रमको कायामन्ियन गने, 
 जिल्लाथििमा नेपाल प्रहिी ि सिस्त्र प्रहिी परिचालन गने, 
 िाविय अनसुन्धानसँगको समन्ियमा सूचना सङ्कलन ि विश्लषेण गने, 
 िंििको आधािमा नेपाली नागरिकिा विििण गने, 
 िैिावहक अंगीकृि नागरिकिा (मवहलाका लालग) विििण गने, 
 नागरिकिाको प्रलिललवप प्रदान गने, 
 िाहदानी लसफारिस ििा विििण गने, 
 कानून बमोजिम िोवकएअनसुाि विलभन्न मदु्दाको िरुु काििाही ि वकनािा गने, 
 जिल्लाजथिि कािागािको व्यिथिापन गने, 
 गैिसिकािी संथिा दिाम, निीकिण ि लनयमन गने, 
 परपलरका ििा छापाखाना दिाम गने, 
 नाबालक परिचयपर िािी गने, 
 जिल्लामा िहेका ििणािीहरूको लगि िाख्न,े ििणािी परिचयपर नलबकिण गने, 
 ििणािीहरूका लालग यारा अनमुलि पर लसफारिस गने, 
 विदेिी नागरिकको जिल्लामा उपजथिलि ि गलिविलधको लनयमन गने, 
 जिल्ला लभर हनुे विलभन्न कायमक्रमको अनमुलि एिम ्उत्सिहरूमा सिुक्षा व्यिथिा लमलाउने, 
 लनिी सिुक्षा कम्पनीको दिाम, निीकिण एिम ्पनुःकायमसञ्चालन अनमुलि ददने, 
 ड्रोन कयामेिा (UAV/Drone) उडानको अनमुलि ददने, 
 जिल्लामा िडान भएका व्यजक्तगि, संथिागि ि सािमिलनक प्रयोिनका CCTV कयामेिाको लगि िाख्न ेि सो 
सम्बन्धी िावषमक प्रलििेदन गहृ मन्रालयमा पेि गने, 

 भाििीय ििा लब्रवटि सेनामा कायम गिी लनििृ भएका व्यजक्त ििा लिनीहरूको परििािको नाम, िि, उमेि 
फिक पिेको विषयमा लसफारिस लगायि अन्य लसफारिस सम्बन्धी कायम गने, 

 विथफोटक पदािम लसफारिस ि लनयमन गने, 
 िासयालनक पदािम आयािको लसफारिि गने, 
 सिािी साधन सञ्चालन सम्बन्धी कानूनको कायामन्ियन गने, 
 हािहलियाि ि खिखिानाको इिाििसम्बन्धी लसफारिस ि लनयन्रण गने, 
 िाजन्ि सिुक्षाको लालग प्राप्त लनिेदन उपि काििाही गने, 
 गनुासो ििा ठाडो उििुीको सम्बोधन गने, 
 आददिासी िनिालि लसफारिस गने, 
 जिल्लालभर िहेका नेपाल सिकािको सबै सम्पजत्तको िेखदेख, सम्भाि ििा मममि गने गिाउने, 
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 विपद् व्यिथिापन गने, 
 भ्रष्टाचाि लनयन्रण गने, 
 कल्याण धन ि बेिारिसी धनको व्यिथिापन गने, 
 जचठ्ठा, ििुा आददको लनयन्रण गने, 
 सािमिलनक थिानमा अिाञ्छनीय व्यिहािको िोकिाम, मादक पदािम, सािमिलनक अपिाध आददको लनयन्रण 
गने, 

 लागूऔषध लनयन्रण गने, 
 पिुथकाि ििा सिाय सम्बन्धी काििाही ि लसफारिस गने, 
 कायामलय लनिीक्षण ििा अनगुमन गने, 
 थिानीय प्रिासनको सञ्चालन गने, 
 द्वन्द्व प्रभावििको पवहचान ििा िाहि विििण गने, 
 लनिामचनसम्बन्धी गहृ मन्रालय ि लनिामचन आयोगको आदेि लनदेिन कायामन्ियन गने, 
 मआुब्िा लनधामिण ििा विििण गने, 
 आयोिना लनमामणमा सहिीकिण ििा समन्िय गने, 
 जिल्लामा सञ्चाललि विकास लनमामण कायममा सहयोग ि समन्िय गने । 

3.7  िाखागि कायम विििण 

थिानीय प्रिासन ििा िाजन्ि सिुक्षा िाखाबाट सम्पादन हनु ेकायमहरूः 
 नेपाली नागरिकका १६ िषम उमेि नपगुेका सन्िानलाई नािालक परिचय पर ियािी, व्यिथिापन ि विििण 

गने । 

 कममचािीहरूको अलभलेख व्यिथिापन ििा अद्यािलधक गने । 

 कममचािीहरूको कायमसम्पादन मूल्यांकनसम्बन्धी कायमको व्यिथिापन गने । 

 प्रचललि कानूनबकोजिम दबैु नाम, िि भएको व्यजक्त एकै व्यजक्त भएको व्यहोिा प्रमाजणि गने । 

 कममचािीहरूको लनयजुक्त, पदथिापन ििा लसफारििसम्बन्धी कायमको व्यिथिापन गने । 

 प्रवक्रया पूिा भई आएका लनिेदन उपि प्रचललि कानून बमोजिम लसफारिस गने । 

 दललि, िनिालि ििा मधेिी प्रमाजणिका लालग सम्बजन्धि लनकायबाट लसफारिस भई आएमा सो को प्रमाजणि 
गने । 

 िाजन्ि सिुक्षासम्बन्धी विषयहरूमा आिश्यक काििाहीका लालग सम्बजन्धि लनकायमा पराचाि गने । 

 सिुक्षा लनकाय, अदालि, संिैधालनक लनकायहरू बाहेक सबै सिकािी ििा अधमसिकािी कायामलयहरूको लनिीक्षण, 
अनगुमन ि लनयमनसम्बन्धी कायम गने । 

 संथिा दिाम ऐन, २०३४ बमोजिम िीि पगुेका लनिेदनउपि प्रािजम्भक काििाही गिी संथिा दिाम, नविकिण, 
विधान प्रमाजणिसम्बन्धी कायम गने । 

 बिाि अनगुमन, आपलुिम व्यिथिा ि अत्यािश्यक सेिा संचालन सम्बन्धमा आिश्यक सहयोग गने । 

 संथिा दिाम ऐन, २०३४ बमोजिम दिाम भएका संघ संथिाहरूको अनगुमन गने । 

 विपद् व्यिथिापनसम्बन्धी कायम गने । 

 कायामलयका अन्य भैपिी आउने कायमहरू गने गिाउने । 

 कममचािी प्रिासन सम्बजन्धि अन्य विविध कायम गने । 
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नागरिकिा ििा प्रलिललवप िाखाबाट सम्पादन हनु ेकायमहरूः 
 नेपाली नागरिकका 16 िषम उमे पूिा भएका सन्िानलाई प्रचललि कानून लनदेजिककाबमोजिम नेपाली 

नागरिकिाको प्रमाणपरका लालग प्रमाणपर ियािी, व्यिथिापन ि विििण गने । 

 िैिावहक अंगीकृि नेपाली नागरिकिाको प्रमाणपरका लालग प्रचललि कानून ि गहृ मन्रालयबाट िािी 
लनदेजिकाबमोजिम लनणमयािम पेि गने ि लनयणमपिाि िैिावहक अंगीकृि नेपाली नागरिकिाको प्रमाणपर ियािी, 
व्यिथिापन ि विििण गने । 

 नेपाली नागरिकिाको प्रमाणपरमा िि परिििमन, पलिको नाम, िि परिििमन ि संिोधन गनम प्रचललि कानून ि 
गहृ मन्रालयबाट िािी लनदेजिकाबमोजिम लनणमयका लालग पेि गने ि लनणमयपिाि नेपाली नागरिकिा प्रमाण 
पर ियािी, व्यिथिापन ि विििण गने । 

 यस जिल्लाबाट नागरिकिा िािी भएको व्यजक्तले सम्बजन्धि िडा अध्यक्षको लसफारिससवहि नेपाली नागरिकिाको 
प्रलिललवपका लालग लनिेदन ददएमा प्रचललि कानून ि गहृ मन्रालयबाट िािी लनदेजिकाबमोजिम नागरिकिाको 
प्रलिललवप ियािी, व्यिथिापन ि विििण गने । 

 िालकु लनकाय िा अन्य लनकाय/कायमलयबाट नागरिकिासम्बन्धी विषयमा सोधनी भएकोमा सोको ििाफ  

पठाउने । 

 नागरिकिासम्बन्धी अलभलेख खोिेका बखि उपलब्ध हनुे गिी व्यिजथिि रुपमा िाख्न े। 

 यस जिल्लाबाट िािी भएका नेपाली नागरिकिा प्रमाणपरको सम्बन्धमा अन्यरबाट अलभलेख माग भई आएमा 
सो अलभलेख उपलब्ध गिाउने ि अन्य जिल्लाबाट नेपाली नागरिकिाको िािी भई यस जिल्लामा बसाई सिी 
आएको नेपाली नागरिकले सम्बजन्धि िडा अध्यक्षको लसफारिससवहि नेपाली नागरिकिा प्रलिललवपका लालग 
लनिेदन ददएमा प्रचललि कानूनबमोजिम सम्बजन्धि जिल्लाबाट अलभलेख माग गने 

 नागरिकिासम्बन्धी अलभलेख व्यिथिापन, प्रविष्टी ििा अद्यािलधक गने । 

 नागरिकिासँग सम्बजन्धि अन्य विविध कायमहरू गने । 

 

मदु्दा ििा हािहलियाि िाखाबाट सम्पादन हनु ेकायमहरूः 
 प्रचललि कानूबमोजिम दायि हनु आएका मदु्दाहरूमा प्रलििादीलाई बयान गिाई कानूनबमोजिम पपुमक्षका लालग 

पेि गने । 

 मदु्दाको लमलसल ििा ित्सम्बन्धी अलभलेख व्यिजथिि ि सिुजक्षि िििले िाख्न े। 

 पनुिािदेन भएका मदु्दाको सम्बन्धमा सम्बजन्धि अदालिबाट लमलसल, िायदािीलगायिका अन्य कुनै 
कागिािहरू माग भई आएमा सो विििण ििा कागिाि ियाि गिी पठाउने । 

 यस कायामलयबाट भए-गिेका फैसलाको नक्कलप्रलि जिल्ला सिकािी िवकल कायामलयमा पठाउने । 

 मदु्दा प्रलििादीलाई प्रचललि कानून ि आदेिबमोजिम िािेख ददने । 

 मदु्दामा भएका फैसला ििा आदेिबमोजिम कायामन्ियन गनम आिश्यक कायम गने । 

 प्रचललि कानूनबमोजिम हािहलियाि इिािि पर नविकिणसम्बन्धी कायम गने । 

 इिािि प्राप्त हाहलियािको अलभलेख व्यिजथिि, अद्यािलधक ि सिुजक्षि िाख्न े। 

 व्यजक्त िा संथिाले हावहयाि िाख्न ेप्रयोिनका लालग सम्बजन्धि लनकायको लसफारिि पर ि आिश्यक कागिाि 
संलग्न िाखी यस कायामलयमा लनिेदन पेि गिेमा सिुक्षा संिेदनिीलिा, औजंचत्यिा ि कागिी प्रमाणलाई 
आधाि मानी प्रचललि कानूनबमोजिम जिल्ला सिुक्षा सलमलिको लनणमयसवहि सम्बजन्धि लनकायमा लसफारिि 
पठाउने । 

 िालकु लनकाय िा सम्बजन्धि लनकायबाट हािहलियािसम्बन्धी विििण माग भई आएमा सो विििण उपलब्ध  

गिाउने । 

 प्रचललि कानूनबमोजिम हािहलियािको अलभलेख हेिी लगि कट्टा गने । 

 मदु्दासँग सम्बजन्धि अन्य विविध कायमहरू गने । 



 

16 
वाजषाक ई-बुलेजटन २०७७/०७८ 

िाहदानी ििा जिन्सी दिाम िाखाबाट सम्पादन हनु ेकायमहरूः 
 िाहदानी ऐन, लनयम ि नीलि लनदेिनबमोजिम साधािण िाहदानी लसफारिि ििा विििण ि रिु सेिा 

लसफारििसम्बन्धी कायम गने । 

 िाहदानीका लालग नागरिकिाको आिश्यक अलभलेखहरू माग गने ि पठाउन े। 

 िाहदानी छपाई गनम िाहदानी विभागमा लैिाने ििा छपाई भएका िाहदानीहरू सिुजक्षिसाि ल्याउने कायममा 
सहयोग गने ि विििण गने । 

 िाहदानी ि िाहदानीसँग सम्बजन्धि विषयहरूमा सेिाग्राहीलाई पिामिम ददने । 

 कायामलयको जिन्सी सामानको व्यिथिापन, भण्डािण ि संिक्षण गने । 

 कायामलयमा खरिद भएका ि अन्यरबाट हथिान्ििण भई आएका जिन्सी सामानहरूको प्रचललि कानूनबमोजिम 
दाजखला गिी जिन्सी वकिाबमा आम्दानी बाँध्ने । 

 बैंकमा भएका ि मममि हनु नसकने खालका खचम भएि निाने जिन्सी सामानहरूलाई कानूनबमोजिम लललाम 
लबवक्रको प्रवक्रया अजघबढाउने । 

 िाहदानी ििा जिन्सीसँग सम्बजन्धि अन्य विविध कायमहरू गने । 

 गनुासो सनुिुाई ििा अलभलेख व्यिथिापन िाखाबाट सम्पादन हनुे कायमहरूः 
 कायामलयमा आएका सेिाग्राहीको गनुासो सनुिुाइ गने । 

 गनुासोको अलभलेख व्यिथिापन गने । 

 कायामलयको गनुासो व्यिथिापनका लालग हेल्प डेथकमाफम ि पिामिम ददने । 

 कायामलयको सूचना अलधकािी ि लैंलगक सम्पकम  व्यजक्तमाफम ि गनुासो सम्बोधन गने व्यिथिा लमलाउने । 

आलिमक प्रिासन िाखाबाट सम्पादन हनु ेकायमहरूः 
 िािथि, विलनयोिन, धिौटीको आम्दानी, खचमको शे्रथिा िाख्न ेि सो को खचमको फाँटबािी सम्बजन्धि लनकायमा 

पठाउने । 

 कायामलयका िलि, भत्तालगायिका आलिमक दावयकत्िहरू भकु्तानी ददने । 

 कायामलयको लेखापिीक्षण गिाउने । 

 लेखापिीक्षणबाट औलं्याइएका बेरुि ु िकम असलुउपि गिी बेरुि ु िकम फछ्यौंट गने-गिाउने ि बेरुि ु
फछ्यौटको लालग सम्बजन्धि लनकाय िा कममचािीले प्रमाण पेि गिेमा सम्पिीक्षण गिाउने । 

 िलिी प्रलििेदन, बिेट लसट ि िावषमक आलिमक विििण ियाि गने । 

 भकु्तानी आदेि ियाि पािी सम्बजन्धि लनकायमा पेि गने । 

 द्वन्द्वपीलडि, बाढीपीलडि, आगलागीपीलडि ि िैदेजिक िोिगािमा मतृ्य ु हनुे व्यजक्तको कानूनी हकदािलाई 
लनयमानसुाि िाहि ििा क्षलिपूिी उपलब्ध गिाउने । 

 विपद्बाट घटेका घटनाहरूमा प्रचललि कानून ि लनदेजिकाबमोजिम िाहि ििा क्षलिपलुिम विििणका लालग पेि 
गने । 
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3.8  गहृ प्रिासन सधुाि कायमयोिना, २०७४ को कायामन्ियनको जथिलि  

 गहृ प्रिासन सधुाि कायमयोिना, २०७४ को कायामन्ियन सम्बन्धमा गहृ मन्रालय ििा बागमिी प्रदेि 
कायामलयबाट प्राप्त लनदेिन अनसुाि कायामन्ियन गनम/गिाउन सम्बन्धीि कायामलयहरूमा सूचना प्रिाहका कायमहरू 
भइमिहेको । 

 जिल्लाको समग्र क्षेर समेवटने गिीअधम िावषमक कायम योिना बनाइम प्रािलमकिा अनसुाि सिोकाििाला 
लनकायहरूसँग समन्िय, सहिीकिण ि लनदेिन गने कायमहरू गरििहेको ।(िथिै:लागऔुषध, लैवङ्गक वहंसा 
सम्बन्धी सचेिना, सडकमा बेिारिसे अिथिामा िहेका जयेष्ठ नागरिक, मवहला, बालबाललकाहरूको सहि 
व्यिथिापनका लालग सहिीकिण गिी मानि मकु्त सडक बनाउने नीलिलाइम कायामन्ियन।) 

 जिल्ला सिुक्षा योिना २०७६ को ििुममा गिी जिल्लाको िाजन्ि सिुक्षा कायम गनमको लालग थिानीय प्रिासन 
ििा जिल्ला जथिि सिुक्षा लनकायहरूसँग समन्िय गिी प्रभािकािी ढंगले कायम सम्पादन भएको । 

3.9  गहृ मन्रालयबाट समय समयमा गरिएका  लनदेिनको कायामन्व्यन जथिलि  

 गहृ मन्रालयबाट िािी गरिएका लनदेिनलाइम उच्च प्रािलमकिामा िाखी सम्बजन्धि लनकायमा कायामन्ियनको 
लालग पराचाि गने ि सो को िाकेिा गरि कायामन्ियन गने गिेको । 

 जिल्ला प्रिासन कायामलयले गहृ मन्रालयबाट िारि गरिएका लनदेिनहरुलाइम सिुक्षा लनकायहरुमा लनदेिन 
प्रिाह ि समन्िय गरि पराचाि ििा सूचना आदान प्रदान गने गिेको ।  

 प्रमखु जिल्ला अलधकािीको नेितृ्िमा सबै सिुक्षा लनकायको लनयलमि बैठक आयोिना गरि गहृ मन्रालयको 
लनदेिन अनरुुप योिना बनाइमित्काल कायामन्ियन गने गिेको ।  

3.10  जिल्लाको समग्र सेिा प्रिाह ि सिुासन कायम गनम गरिएका प्रयासहरू 

 सेिा प्रिाहलाइम चथुि दरुूथि बनाउनका लालग हिेक मवहनाको ५ गिे जिल्ला जथिि कायामलय प्रमखुहरूको 
बैठक बोलाइम समथया, चनुौिीहरूका सम्बन्धमा छलफल गरि चथुि दरुूथि बनाउन लनदेिन ददने गिेको । 

 जिल्ला जथिि सेिा प्रिाह हनुे कायामलयहरूको िोष्टि सवहि िाललका लनमामण गिी अनगुमन गने गिेको । 

 सबै सकािी सेिा प्रदायक कायामलयहरूमा विद्यलुिय बडापर,सूचना अलधकािीको व्यिथिा, सोधपछु कक्ष ि 
नागरिक साहयिा कक्षको व्यिथिा गनम लनदेिन ददएको । सो अनसुाि भए/नभएको अनगुमन गिी िाकेिा 
ि सम्प्रषेण गने गिेको । 

 अपाङ्ग, जयेष्ठ नागरिक लगायि िाजयले उच्च प्रािलमकिा ददएका व्यजक्तहरूलाइम सेिा प्रिाहमा प्रािलमकिा 
ददने गिेको । 

 कायामलयहरूमा विचौललयाहरूको पहुँचलाइम लनषधे गनम सो अनसुािको सेिा प्रिाहको सञ्जाल लनमामण गनम ि 
कममचािी खटनपटन गिी सेिाग्राहीलाइम आिश्यक पने फािाम, लनिेदन िथिा कागिपर कायामलयबाटै उपलब्ध 
गिाउने व्यिथिाको सािै कममचािीलाइम नै सहिकिामको रूपमा व्यिथिा गरिएको । 

 भ्रष्टाचािलाइम िनु्य सहनजिलिाको प्रािलमकिामा िाजख लनमूमल पानमको लालग गनुासो सनुिुाइम, उििुी गने िथिा 
व्यिथिाहरू गरिएका । 

3.11   प्रदेि सिकािले ददएका लनदेिन कायामन्ियिनको अिथिा  

 प्रदेि सिकािबाट िािी गरिएकालनदेिनलाइम उच्च प्रािलमकिामा िाखी सम्बजन्धि लनकायमा कायामन्ियनको 
लालग पराचाि गने ि सो को िाकेिा गरि कायामन्ियन गने गिेको । 
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 प्रदेि सिकािबाट ददएका लनदेिनलाइम सिुक्षा लनकायहरूमा लनदेिन प्रिाह गने ि समन्िय गरि कायामन्ियन 
गरि िहेको अिथिा िहेको । 

3.12  प्रदेि सिकाि, आन्िरिक मालमला ििा कानून मन्रालयद्वािा घोवषि एिं लाग ुकायमक्रमहरूको कायामन्ियनको   
अिथिा 

 प्रदेि सिकाि, आन्िरिक मालमला ििा कानून मन्रालयद्वािा घोवषि एिं लाग ुकायमक्रमलाइम उच्च प्रािलमकिामा 
िाजख कायामन्ियन गरि िहेको । 

3.13  जिल्लाको िाजन्ि सिुक्षाको अिथिा  

जिल्लाको समग्र िाजन्ि सिुक्षा ि व्यिथिाका लालग प्रमखु जिल्ला अलधकािीको अध्यक्षिामा जिल्लाजथिि नेपाली 
सेना, नेपाल प्रहिी, सिस्त्र प्रहिीबल नेपाल, िाविय अनसुन्धान जिल्ला कायामलय प्रमखु, ििा सहायक प्रजिअ िहने 
गिी जिल्ला सिुक्षा सलमलि िहने कानूनी व्यिथिा िहेको छ । यसै अनसुाि भक्तपिु जिल्लामा सिुक्षा सलमलिले 
जिल्लाको समग्र िाजन्ि सिुक्षालगायिका विषयमा लनयलमि रुपमा समीक्षा गदै आिश्यक लनणमयहरू गरिदै आएको 
छ । यी लनणमयहरूलाई सबै सिुक्षा लनकाय ििा अन्य सिोकाििाला लनकायहरूले समन्ियात्मक ढंगबाट कायामन्ियन 
गरिँदै आएको छ । 

कोिोना शृ्रजिि विश्वव्यापी महामािीको कािणले भक्तपिु जिल्लासमेि प्रभाविि बनेको छ । आपिालधक समूह ििा 
व्यजक्तहरू कानूनी दायिामा ल्याउने काम भईिहेको छ । यस बाहेक जिल्लाको समग्र िाजन्ि सिुक्षा सामान्य 
िहेको छ ।आलिमक िषम २०७६।७७ मा ३० पटक जिल्ला सिुक्षा सलमलिको बैठक भएको छ । यी बैठकले 
जिल्लाको िाजन्ि सिुक्षालगायिका विषयमा लनणमय भई सो को कायामन्ियन गिेको छ । 
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परिच्छेद ३ 

िावषमकरुपमा सम्पादन गिेको कामको विििण 

 

4.1  िावषमकरुपमा सम्पादन गिेका कामको विििण (२०७६ श्रािणदेजख २०७७ असािसम्म) 

यस कायामलयबाट आ.ि. २०७६/७७ मा लनम्न अनसुािका नयाँ नागरिकिा, प्रलिललवप नागरिकिा, िाहदानी 
लसफारिस ििा विििण, नािालक परिचय पर, संथिा दिाम, मदु्दा दिाम ििा फछ्यौट आददिालस िनिालि लसफारिस 
लगायिका कायमहरू सम्पादन गरिएका छन ्। िसको ि्यगि विििण लनम्न अनसुाि िहेको छ । 

कायामलयबाट लनयलमिरुपमा सम्पादन गरिन ेकामको विििण 

१. नया ँनागरिकिा िािी 
लस.नं. नागरिकिाको वकलसम आ.ि. २०७४/७५ आ.ि. २०७५/७६ आ.ि. २०७६/७७  

1.  िंिि ६७२६ ४२८३ ३४०६ 
2.  िैिावहक अंलगकृि ७ २ २ 
3.  िन्मलसद्धका आधािमा ना.प्र. प्राप्त गिेका 

व्यजक्तका सन्िलिले प्राप्त गिेको िंििको 
नागरिकिा 

- - - 

 कूल िम्मा ६७३४ ४२८५ ३४०८ 

२. नागरिकिा प्रलिललवप िािी 
लस.नं. नागरिकिाको वकलसम आ.ि. २०७५/७६ आ.ि. २०७६/७७  

1.  िंिि ३०५३ २२७५ 
2.  िैिावहक अंलगकृि - - 
3.  िन्मलसद्धका  - - 

 कूल िम्मा   

३. िाहदानी 
लस.नं. कामको विििण आ.ि. २०७५/७६ आ.ि. २०७६/७७ को  

1.  िाहदानी विििण ५८९६ ४५५९ 
2.  िाहदानी लसफारिस  रिू ११८६ ८७५ 

 कूल िम्मा ७०८२ ५४३४ 

४. नाबालक परिचयपर 

लस.नं. कामको विििण आ.ि. २०७४/७५ आ.ि. २०७५/७६ आ.ि. २०७६/७७  

1.  नाबालक परिचय पर ७६८ ५४४ ३७७ 

५. संथिा, छापाखाना ििा परपलरका 
लस.नं. कामको विििण आ.ि. २०७४/७५ आ.ि. २०७५/७६ आ.ि. २०७६/७७  

1.  संथिा दिाम ८३ ६२ ३०५ 
2.  संथिा निीकिण ३४४ ३०४ २५० 
3.  परपलरका दिाम अथिायी - - २ 
4.  थिायी ५ ४ - 
5.  िम्मा ५ ४ २ 
6.  छापाखाना दिाम - - - 
7.  संथिा खािेिी - - - 
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६. मदु्दा 

क्र.सं. आ.ि. अ.ल्या. नया ँदिाम िम्मा संख्या फछ्यौट संख्या बाकँी संख्या 
1.  २०७३/०७४ ३६ २०३ २३९ १४२ ९७ 

2.  २०७४/०७५ ९७ २५३ ३५० २१० १४० 

3.  २०७५/०७६ १४० १५९ २९९ १२६ १७३ 

4.  २०७६/७७  १७३ १७८ ३५१ २०४ १४७ 
 

लस.नं. मदु्दाका प्रकाि 

 

दिाम भएका मदु्दाहरू फैसला/लनणमय/सदिथयाहा 
आ.ि. ०७५/७६  आ.ि. ०७६/७७  

1.  के.सा.अ./अभर व्यिहाि २४४ १९१ 
2.  ििुा २१ ९ 
3.  कालोबिाि ििा केही अन्य 

सामाजिक अपिाध 
२ - 

4.  सिािी क्षलिपूलिम १९ ३ 
5.  खाद्य ऐनअन्िगमि - - 
6.  हािहलियाि ििा खिखिाना १ १ 

 कूल िम्मा २८७ २०४ 

७. आददिासी/िनिालि लसफारिस ििा हािहलियािसम्बन्धी विििण 

लस.नं. कामको विििण आ.ि. २०७४/७५ आ.ि. २०७५/७६ आ.ि. २०७६/७७  

1.  आददिासी/िनिालि लसफारिस ७५६ ८४६ ५४४ 
2.  हािहलियाि ईिाििपर नबीकिण ३६ २२ १६ 
3.  नयाँ हािहलियाि दिाम - - - 
4.  हािहलियाि नामसािी २ - - 
5.  विदेिी लसकािीलाई अथिायी ईिाििपर 

िािी 
- - - 

6.  प्रलिललवप ईिाििपर िािी - - - 
7.  अलभलेख कायम गिी ईिाििपर िािी - - - 
8.  प्रहिीमा बझुाएको हलियाि - - - 
9.  िारीकालीन व्यिसाय अलभलेखीकिण - - - 
10.  िाजन्ि सिुक्षाको लालग प्राप्त लनिदेन 

प्रहिीमा पठाई फछ्यौट भएको 
५४६ ६३८ ४०१ 

4.2  आम्दानी, खचम ििा आलिमक कािोबाि सम्बन्धी अद्यािलधक विििणः 
लस.नं. विििण बिेट/आम्दानी खचम बाकँी 
1 विलनयोिन    

 ब.उ.जि.नं.३१४९२०११३ (चाल)ु 18784334.00 18317564.00 466770.00 
 ब.उ.जि.नं.३१४९२०११४ (पूिँीगि) 3500000.00 1452470.00 2047530.00 
 िाविय परिचय पर)    
 ब.उ.जि.नं. ३१४०१०११३(चाल ु 578000.00 23000.00 555000.00 
 ब.उ.जि.नं. ३१४०१०११४(पूिँीगि) 362000.00 232732.00 129268.00 

२ अिम बिेट    
 ब.उ.जि.नं.६०१०००११३ (सजञ्चि विदा) 2013121.00 2013121.00 - 
 ब.उ.जि.नं.६०१०००१६३ (औषलध उपचाि) 2184342.00 2184342.00 - 

३ ख-६ (विविध)    
 गि आ.ि. अ.ल्या. 95690420.12   
 यस आ.ि.को आम्दानी  1632743.05   
  िम्मा 97323163.17   
 खचम (२०७६/७७ को)    



 

21 
वाजषाक ई-बुलेजटन २०७७/०७८ 

 दैिी प्रकोप िाहि - 74000.00 1488133.34 
 पििाि मन्रालय क्षलिपूलिम - 474417.60 468325.45 
 विलभन्न मआुब्िा - 94103286.78 - 
 मवहला िालिाललका िाहि - - 150000.00 
 भकुम्प २०७२ - 25000.00 - 
 प्रदेि सिकािबाट प्राप्त - 500000.00 - 
 भकुम्प ददिस - 15000.00 - 
 िाविय सूचना आयोग - 25000.00 - 
 िम्मा  95216704.38 2106458.79 

४ धिौटी    
 अि िषमको अ.ल्या. 22785663.85   
 हालसम्मको आम्दानी 6338039.00  29123702.50 
 िम्मा 29123702.50   
 वफिाम  3124450.00  
 सदि थयाहा  4598495.00  
 िम्मा 29123702.50 7722945.00 21400757.50 

५ िािश्व     
 १४२५१ (कम्पनी िजििेिन दथििु) - - - 
 १४२५७ (हािहलियाि इिािि दथििु) 65500.00 - 65500.00 
 १४१५१ (सिकािी सम्पजत्तको िहालबाट प्राप्त 

आय) 
- - - 

 १४२१२ (सिकािी सम्पजत्त लबक्रीबाट प्राप्त 
िकम) 

- - - 

 १४२२४ (पिीक्षा दथििु) 800.00 - 800.00 
 १४२२६ (आयाि लनयामि दथििु) - - - 
 संघ संथिा 318700.00 - 318700.00 
 १४२२७ (िाहदानी दथििु) 22760000.00 - 22760000.00 
 १४२४९ ( अन्य दथििु) 2300.00 - 2300.00 
 १४३११ (न्यावयक दण्ड, िरििाना ि िफि) 4816495  .00 - 4816495.00 
 १५१११(बेरुि ुदाजखला ) 94328286.78  94328286.78 
 िम्मा    

६ बेरुि ु    
 कूल बेरुि ु 1778370.00 581520.00 1196850.00 
 म.ले.प.मा सम्पिीक्षणका लालग पेि आिश्यक प्रमाण कागिहरू 

संकलन कायम िािी 
- - 

 बाँकी 1778370.00 581520.00 1196850.00 
 

  



 

22 
वाजषाक ई-बुलेजटन २०७७/०७८ 

परिच्छेद ४ 

विपद् व्यिथिापनमा गरिएका कायमहरू 

 

4.1  जिल्ला कोलभड-१९ संकट व्यिथिापन संचालन केन्र(DCCMC), भक्तपिुको मखु्य लनणमयहरू 
विवि िुख्य विणणयहरू 

२०७६।१२।२३  खररपाटी स्थीत नेपाल जवद्रु्त प्राजिकरणको क्वारेन्टाइन स्थलमा रहेका व्यन्तक्तहरूको स्वाब परीक्षण गदाा Negative Report प्राप्त िएकाहरूलाई घर जफताा गने ।  

 कोजिड-१९ को रोकथाम, जनर्न्त्रण र उपचारमा सहर्ोग समन्वर् गनाको लाजग सम्बन्तन्धत स्थानीर् तहहरूसँग समन्वर् गरी सहिीकरण गदै सोको जनरिर अनुगमन गने । 

 औषजि उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्री आपूतीको लाजग स्थानीर् तहहरूसँग समन्वर् गरी िनस्वास्थ्य कार्ाालर्ले व्यवस्थापन गना लगाउने र सोको अनुगमन गने । 

 अस्पतालहरूमा मापदण्ड अनुसार Isolation बेड संख्या ८७ रहेको । िेन्तन्टलेरसजहतको ICU कक्ष १७ वटा रहेको । सो सम्बन्धमा अन्य अस्पतालहरूसँग छलफल गरी Isolation बेड संख्या र िेन्तन्टलेरसजहतको ICU 

कक्ष िमशः  थप गदै लैिाने । 

 हालसम्म जिल्लामा क्वारेन्टाइन राख्न सजकने बेड संख्या २९५ रहेको । स्थानीर् तहहरूसँग छलफल गरी क्वाररन्टाईनको संख्या बृन्तद्ध गदै लैिाने । 

 िनस्वास्थ्य कार्ाालर् प्रमुख श्री कृष्णबहादुर जमिारको संर्ोिकत्वमा, स्वास्थ्य संर्ोिक श्री डा. रत्न सुन्दर लाजसवा (ि.न.पा.), श्री िाजगराथ अजिकारी(म.जि.न.पा.), श्री सत्यकुमार दुवाल(चा.न.पा.) र श्री वसिकुमार 

चापाँगाई (सु.न.पा.) सदस्य रहने गरी PRT(Patient Receiving Team) गिन गररएको िसले स्थानीर् तहमा रहेका स्वास्थ्यकमीहरूसमेतको वडा स्तररर्  PRT गिन गरी सोको जनणार् CMC मा पिाउने र सोही 

अनुसार जबरामीहरूलाई अस्पतालसम्म पुर्ााउने कार्ा गने । 

 दुवाकोट न्तस्थत कािमाड  ंमेजडकल कलेि पन्तिक जलजमटेडसँग रहेको ि जतक पूवाािार तथा सेवाहरूलाई कोजिड-१९ संिमण जनर्न्त्रण तथा उपचार केन्द्रको रुपमा संचालन गना अत्यावश्यक देन्तखएकोले जनणार्ाथा 

जसफाररस गरी CCMC मा पिाउने । 

 जिल्लामा रहेका स्वास्थ्यसँग सम्बन्तन्धत िनशन्तक्तलगार्त गैर सरकारी जनकार्हरूका िनशन्तक्तको जिल्ला स्वास्थ्य कार्ाालर् माफा त प्रिाबकारी रुपमा पररचालन गने । 

 जिल्लाको िूगोल सानो र िनसंख्या िेरै िएको कारण लकडाउनको समर् अवजिमा कल कारखाना, उद्योग व्यवसार् र ईटा िट्टा पूणा रुपमा बन्द गने । 

 राहत जवतरणसँग सम्बन्तन्धत कार्ा गना स्थानीर् तहलेनै गने िने्न जनणार् िईसकेकोले व्यन्तक्तगत, रािनीजतक र सामाजिक आवरणमा राहत जवतरणलाई जनषेि गरी एक िार प्रणाली माफा त जवतरण गने । 

 अत्यावश्यक वसु्त तथा सेवाको आपूती व्यवस्थापनलाई सहि, सरल र व्यवन्तस्थजत बनाउन जनरिर जनगरानी, अनुगमन र जनदेशन गने । 

२०७६।१२।२५  कोजिड १९ को संिमणबाट सुरजक्षत रहनको लाजग िक्तपुर जिल्लाको लाजग आवश्यक पने थप स्वास्थ्य सामग्री ४ वटै नगरपाजलका र जिल्ला समन्वर् सजमजतले संरु्क्तरुपमा खररद गने ।  

 िक्तपुर जिल्लामा र्स अवस्थामा खाद्य संकट हुन नजदनको लाजग ४ वटै नगरपाजलकामा खाद्य सामग्रीहरु िण्डारण गने व्यवस्था जमलाउने । 

 राहत सामग्री जवतरण गदाा जवपन्न वगाहरुको पजहचान गरी लगत तर्ारी परी वडा तहबाट जवतरण गने र सोको प्रिावकारी अनुगमन गने । 

 िक्तपुर जिल्ला जित्र कृषकबाट उत्पादन िएका तरकारीहरु उपिोक्तालाई सहि रुपमा जविी जवतरण गना सबै नगरपाजलकाहरुले विारमा व्यवस्थापन गने । 

 जबसे्कट िात्रा मनाउने सम्बन्धमा जिडिाड नगरी अत्यावश्यक पूिा जवजिमात्र संचालन गने गरी सम्बन्तन्धत नगरपाजलकाहरुले व्यवस्था गने । 

 िक्तपुर जिल्लामा तर्ारी अवस्थामा रहेका आइसोलेसन, आइजसरु्, िेन्तन्टलेटर बेड र एमु्बलेन्सहरु स्वास्थ्य कार्ाालर् िक्तपुरका प्रमुख कृष्ण बहादुर जमिारको संर्ोिकत्वमा सुरक्षा जनकार्हरुका प्रजतजनजि र स्थानीर् 

तहका स्वास्थ्य संर्ोिकहरु सजहतको टोलीले अनुगमन जनर्मन गरी सो को िानकारी गराउने 

२०७७।०१।०३  गृह मन्त्रालर्बाट प्राप्त िएको जनदेशन एवं पररपत्रहरुको वारेमा िानकारीका साथै छलफल िर्ो ।  

 र्स जिल्लामा कोजिड १९ को प्रजतरोिका लाजग हाल सम्मको िएको स्वास्थ्य तर्ारीका वारेमा छलफल िर्ो । र्सको तर्ारी सिोषिनक रहेको पाइर्ो । उपकरण एवं औषजिको व्यवस्थापन एवं तर्ारी स्थानीर् 

तहहरुले अझ ससक्त रुपमा गने । 

 जवसे्कट िात्राको बाँकी कार्ािमलाई समेत जिडिाड रजहत तवरले व्यवस्थापन गदै सम्पन्न गराउने । 

 राहत जवतरणको कार्ा सम्बन्तन्धत वडाहरुबाट एकिारबाट प्रणालीबाट मात्र व्यवस्थापन गने । 

 जिल्लाको लाजग आवश्यक खाद्यान्न िण्डारणको व्यवस्थापन सुरक्षा जनकार्ले गने र सो का लाजग आवश्यक श्रोत सािन स्थानीर् तहले समेत उपलब्ध गराउने ।  

 Death Body Management गनुापने अवस्थामा सुरक्षा जनकार्ले सो को व्यवस्थापन गने । 

 जिड जनर्न्त्रण र बिार व्यवस्थापन गने सुरक्षा जनकार्ले स्थानीर् तह संग समन्वर् गरी अझ कडाई गने ।  

 मध्यपुर जथजम नगरपाजलकाबाट संचाजलत नेपाल कोररर्ा मैत्री अस्पतालमा तर्ार गररएको PCR मेजसनबाट कोजिड १९ पररक्षण गना स्वीकृजतका लाजग स्वास्थ्य तथा िनसंख्या मन्त्रालर्मा लेन्तख पिाउने ।  

 जिल्ला प्रवेश गने समू्पणा सवारी सािनलाई साँगाचोक र मनोहरापूलमा Disinfection गने र आवतिावत गने व्यन्तक्तको तापिम चेक गने । र्सका लाजग नेपाल रेडिस सोसाइटीका साथै मनोहरापूलमा म.जथ.न.पा र 

साँगा चोकमा सु.न.पा.ले सो को व्यवस्थापन गने । 

 नेपाली सेनाको जवरदलगण सुर्ाजवनार्क व्यारेकको प.सं १३६०५।एका।२२।०७६।७७।७ जमजत २०७६।१२।२७ गतेको पत्रबाट लेन्तख आए अनुसार खररपाटीन्तस्थत क्वारेन्टाइनस्थलमा २०७६।१२।८, ९  र १२ गते जवजिन्न 

देशबाट नेपाल आएका ९६ िनाको व्यवस्थापन र खानपानमा िएको एकमुष्ठ खचा रु १४,९६,४५०।०० को जवल िुक्तानीका लाजग सम्बन्तन्धत जनकार्मा जसफाररश गने । 

२०७७।०१।१२  कोरोना संिमणको िोन्तखम रोकथाम, जनर्न्त्रण का लाजग अस्पतालहरुमा दैजनक रुपमा चेकिाँच िइरहेको, हाल सम्म चैत्र १ गते २०७६ िन्दा पछाजड नेपाल प्रवेश गरेका ४११ पजहचान िएको ३६१ को परीक्षण गररएको 

सवैको ररपोटा  नेगेजटि रहेको, िक्तपुरमा रहेका ९ िना मुसलमानहरुको परीक्षण गरी ररपोटा  नेगेजटि आएको संकास्पद व्यन्तक्तहरुको खोिीको कामलाई जनरिरता जदने ।  

 स्थानीर् तह, सुरक्षा जनकार् र घरेलु तथा साना उद्योग कार्ाालर् माफा त आपूती व्यवस्थापन सहि वनाउन बिार अनुगमन िैरहेको । घरेलु तथा साना उद्योग कार्ाालर्का प्रमुखको संर्ोिकत्वमा गिीत आपूती व्यवस्थापन 

सहिीकरण सजमजतको कामलाई अझ ससक्त पाने । 

 जवकास जनमााण सहि गराउन जवकास जनमााणका आर्ोिनाहरुलाई सहिीकरण गदै पास जवतरण गररएको । जिल्लामा हुने जवकास जनमााणको गजतजवजिका कुनैपजन काममा वािा अवरोि आउन नजदन जिल्ला समन्वर् 

अजिकारीले समन्वर् गने । 

 िक्तपुर जिल्लामा रहेका इँटािट्टामा कार्ारत तथा अन्य मिदुरहरुलाई घर पिाउन घर िएकै स्थानीर् तह तथा जिल्ला र माननीर्हरुको अनुरोिमा समन्वर् गरी कररव ५० हिारलाई जफताा पिाइएको । बाँकी कररव 

३ हिार नेपाली र कररव ३ हिार िारतीर्को सन्दिामा रोिगारदाता संग समन्वर् गरी आवश्यक जनणार् गने । 

 जिल्लामा कृषकले बाली उिाउने र बाली लगाउने समर् िएकोले हँुदा र्स अवस्थामा वीउ जविन, मल तथा कृजष उपकरण र िनशन्तक्तको सहि पहँुचका लाजग जिल्ला कृजष कार्ाालर्का प्रमुखले संर्ोिन गने ।   

२०७७।१।१८  गृह मन्त्रालर्को च.नं. २१३१ र  च.नं. ३६८० जमजत २०७७।०१।१७ को पत्रमा जनदेशन िए अनुसार पूणा पालना गने । 

 िक्तपुर जिल्लामा लकडाउनको पालना िएको समीक्षा गदै जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्ले जवतरण गरेको पहेलो पास जवतरण रोकी तोजकएको मापदण्डको आिारमा ई-पासबाट मात्र सवारी अनुमजत पत्र जदने । 

 िक्तपुर अस्पताल (कोजिड-१९ हब अस्पताल) बाट जहिोसम्म ५१५ िनाको परीक्षण गररएको (PCR २०१, RDT ३१४), १३ िनाको ररपोटा  आउन बाँकी बाहेक सवैको ररपोटा  नेगेजटि आएको, आइसोलेसनमा कोही 

नरहेको र अन्य स्वास्थ्य उपचारका सेवालाई पजन जनजि तथा सरकारी अस्पतालबाट जनरिरता जदन पहल गने । 

 कृजष उपि जबिी जवतरणको लाजग सो के्षत्रमा संलग्न व्यन्तक्तहरूलाई सवारी पास उपलब्ध गराइएकोमा अबउप्राि समर् तोकी मल,जबउ, कृजष उपि उपलब्ध गराउने सहकारीहरूलाई सहि रुपमा सेवा प्रवाह गना 

अनुमजत जदने । 

 जिल्लाका जवकास जनमााण व्यवस्थापनलाई सहि तुल्याउन स्थानीर् तहसँग समन्वर् गरी आवश्यक सहिीकरण गने । सोको लाजग बैशाख २१, २२ र  २३ गते िमशः मध्यपुर, सुर्ाजवनार्क र चाँगुनारार्ण नगरपाजलकासँग 

छलफल गने । 

 म समको पररवतानसँगै उत्पन्न हुने बाढी, पजहरो, महामारी िस्ता चुन तीहरूको सामना गना सबै सरोकार जनकार्हरूको समन्वर्मा पूवा तर्ारी गने । 

२०७७।१।२९  गृह मन्त्रालर्को च.नं. ३७३५ जमजत २०७७।०१।२५ को पत्र साथ प्राप्त बाट नेपाल सरकार मन्तन्त्रपररषद्को जमजत २०७७/०१/२४ को जनणार्मा उन्तल्लन्तखत जनदेशनको प्रिावकारी कार्ाान्वर्न गना गराउनका लाजग सवैसँग 

आवश्यक सहिीकरण र समन्वर् गने । 

 उपत्यका जित्रका सबै प्रमुख जिल्ला अजिकारीहरु, वाजणज्य, आपूजता तथा उपिोक्ता संरक्षण जविागका महाजनदेशक उपत्यकाका सुरक्षा जनकार्का प्रमुखहरु सजहतका सरोकारवालाको उपन्तस्थजतमा जमजत २०७७/०१/२६ 

गते बसेको बैिकको जनणार्अनुसार सवारी पास आवश्यक पने र नपने तथा सोको जवजि एवं समर् ताजलका खुलाई सूचना प्रकाशन गने ।  

 जडस्चािा िएका जवरामी, सुते्करी पश्चात घर फका नेको हकमा बाहेक उपत्यका वाजहरका जिल्लामा िानका लाजग सम्बन्तन्धत जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् तथा स्थानीर् तहको जसफाररशका आिारमा मात्र सवारी पास िारी 

गने ।  

 केन्द्र, प्रदेश र स्थानीर्तहका जवकास आर्ोिनाहरु संचालनका लाजग सहिीकरण गने ।  

 कािमाड  ंउपत्यकाका तीनै जिल्लाका संकट व्यवस्थापन केन्द्र (CMC) को संरु्क्त बैिक जमजत २०७७।२।२ गते शुिवारको जदन अपराह्न १ विे खररपाटीन्तस्थत क्वारेन्तन्टनस्थलमा गने ।  
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 म समको पररवतानसँगै उत्पन्न हुने बाढी, पजहरो, महामारीिस्ता चुन तीहरूको सामना गना सबै सरोकारवाला जनकार्हरूको समन्वर्मा पूवा तर्ारीका कामलाई अजग बढाउने ।  

 बन्दाबन्दीको अवजििर संचालनमा रहेका जवकास आर्ोिना, उद्योग कलकारखाना साथै सवारी सािन संचालन सम्बन्धमा जनर्जमत रुपमा संरु्क्त अनुगमन गने ।  

२०७७।०१।३१  िक्तपुर जिल्लामा कोजिड १९ को संिमणको हालको अवस्थाको समीक्षा गररर्ो । हाल सम्ममा बाजहर बाट आएका २ िना व्यन्तक्तहरुमा कोरोना पोिेजटि देन्तखएको हँुदा ती व्यन्तक्तहरुका र्ात्रा जववरणका आिारमा 

अजवलम्ब कन्ट्याक्ट टर े जसङ गने । जनिहरुको वासस्थान जसल गने,  पररवारका सदस्यहरुको समेत तुरुि परीक्षण गने र आवश्यकता अनुसार आइसोलेसन/क्वारेन्तन्टनमा राखे्न व्यवस्था स्वास्थ्य कार्ाालर् र िक्तपुर 

अस्पतालले जमलाउने । 

 गृह मन्त्रालर्को च.नं. ३७८४ जमजत २०७७।१।३० को सवारी पास सम्बन्धमा प्राप्त िएको जनदेशन अनुसार र्स जिल्लावाट अन्यत्र जिल्लामा िाने गरी िारी गररएको सवै सवारी पास खारेि गरी सो को सूचना प्रकाजशत 

गने ।  

 िक्तपुर जिल्लामा कोजिड १९ संिमणको िोन्तखम र समुदार्मा जवस्तारको खतरा देन्तखएको हँुदा समर् िक्तपुर जिल्लामा कोही पजन व्यन्तक्त घर बाजहर जनस्कन नपाउने तथा अजत आवश्यक वसु्त बाहेक व्यापार, 

व्यवसार् र उद्योग संचालनमा रोक लगाउने ।   

 िक्तपुर जिल्ला प्रवेश गने र वाजहर िाने अजत आवश्यक वाहेक व्यन्तक्त तथा सवारी सािन जनषेि गने । 

 िक्तपुर जिल्लान्तस्थत नगरपाजलकाहरुले क्वारेन्तन्टनस्थलहरु चुस्त दुरुस्त राखे्न, वडाहरु माफा त आफ्नो के्षत्रमा बाजहरबाट आएका व्यन्तक्तहरुको लगत संकलन गने, जनगरानी गने, कोरोना परीक्षण गराउने र त्यस्ता 

व्यन्तक्तहरुलाई आवश्यकता अनुसार क्वारेन्तन्टनमा पिाउने काममा समन्वर् गने  ।  

 स्थानीर् र सरोकारवाला जनकार्बाट खाद्यान्न तथा आपूतीको प्रिावकारी व्यवस्थापन तथा जनर्मनको काम गने । जवपन्न खाद्यान्न अिाव िएका व्यन्तक्तहरुलाई राहत उपलब्ध गराउने ।   

२०७७।०२।०५  नेपाल सरकारले लागू गरेको लक डाउनको पूणा पालना गना उपत्यका प्रवेश गने नाकाहरूमा अत्यावश्यक सामजग्र ढुवानी गने सवारी बाहेक र्ातु्रहरूको आवत िावतलाई पुणा रोक लगाउने ।  

 िक्तपुर जिल्लामा वसोवास गने माजनसहरूलाई PCR Test  गराउदा पोिेजटि देन्तखएमा जनिसँग सम्पका मा आएकाहरूलाई तत्काल राख्नको लाजग जिल्ला स्तरमा आवश्यकता अनुसार स्थानीर् तहले सञ्चालन गने गरी 

क्वारेन्टाइन स्थल जनमााण गने, सोको जववरण र गनुा पने जिमे्मवारी व्यवस्थापन समेत एजकन गरी जिल्ला न्तस्थत CMC मा पिाउन अनुरोि गने । 

 शव व्यवस्थापनको लाजग आवश्यक पने शव वाहनहरू २ िना वा सो िन्दा बढी शव िएमा गाडी जपकअप/टाटा/टर क स्थानीर् तहले सोको व्यवस्थापन गरी तर्ारी हालतमा राख्न अनुरोि गने । 

 पास जबतरण प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन अत्यावश्यक प्रर्ोिनको जनजमत्त बाहेकलाई जबतरणमा कडाई गने । 

 राहत जवतरण प्रणालीलाई प्रिावकारी र पारदशी बनाउँदै उपरु्क्त व्यन्तक्तसम्म पुर्ााउन सरकारी नीजत जनर्म र जनणार्को पालना गने । स्थानीर् तह र सरोकारवाला जनकार्बाट खाद्यान्न तथा आपूतीको प्रिावकारी 

व्यवस्थापन तथा जनर्मनको काम गने ।  

 जवदेशमा रहेका नेपाल फका न इचु्छक नेपाली नागररकहरू मधे्य प्रदेश नं. १ र २ बसोबास िएकाहरुलाई उनीहरूको घरसम्म सुरजक्षत रुपमा पिाउने जिम्मा िक्तपुर जिल्लालाई नेपाल सरकारले तोकेमा उनीहरूको 

आवश्यक चेक िाँचको लाजग केही समर् होल्ड गनुा पने िएकोले िक्तपुर न.पा. १ सल्लाघारी न्तस्थत नेपाल टर स्टको िग्गा होल्डीङ एरीर्ाको रुपमा तर्ार गना आवश्यक प्रकृर्ा र तर्ारी अगाडी बढाउने । 

 िक्तपुर जिल्लामा एउटै कम्पाउण्ड जित्र  रहेका शजहद िमािक्त मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र र िक्तपुर अस्पताललाई कोजिड-१९ को िोन्तखम मुक्त बनाउन शजहद िमािक्त मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रको प्रबेशिार 

छुटै्ट बनाउको लाजग सम्बन्तन्धत जनकार्लाई अनुरोि गने । 

 स्थानीर् तहहरूमा सबासुलि पसल खोली खाद्यान्न लगार्तका उपिोग्य सामानहरू सुपथ मुल्यमा उपलब्ध गराउने । 

 बषाातको समर् आउँदै गरेको अबस्थालाई मध्यनिर गरी जबपद् व्यवस्थापनको पूबा तर्ारी गने । 

२०७७।०२।०७  िक्तपुर जिल्लामा हालसम्म ३ िना कोरोना संिजमत देन्तखएकोमा जतनै िना हाल सुरजक्षत रुपमा अस्पतालमा रहेकाले समु्पणा जिल्लाबासीलाई सिग र सतका  रजह लक डाउनको पूणा पालना गना पुन अनुरोि गने । 

 जमजत २०७७।०२।०६ गते संिमण देन्तखएका व्यन्तक्तको घर रहेको स्थान जसल गररएको र जनिको सम्पका मा आएका व्यन्तक्तहरूलाई टर े जसङ गरी परीक्षणलाई जतव्रता जदने । 

 नगरपाजलकाहरूलाई आफ्नो नगरपाजलका जित्र संिजमतको सम्पका मा आएका माजनसहरूलाई तत्काल  राख्नको लाजग अस्थार्ी क्वारेन्टाइन जनमााण तत्काल गना पुनः अनुरोि गने । 

 िक्तपुर जिल्ला जित्र रहेका होटलहरू, पाटी प्यालेस, सू्कलहरूलाई क्वारेन्टाइनको रुपमा प्रर्ोग गना सम्बन्तन्धत जनकार्हरूजसत अनुरोि गरी अनुगमन गने । 

 सूर्ाजवनार्क न्तस्थत प्राजण उद्यानको िवनलाई क्वारेन्टाइनको रुपमा तर्ार गनाकोलाजग सम्बन्तन्धत जनकार्लाई अनुरोि गने । 

 कोजिड-१९ को संिमणबाट हुन सके्न मृतु्यलाई  मध्यनिर गदै शव व्यवस्थापनको लाजग जिल्ला न्तस्थत सावािजनक िग्गालाई पजहचान गरी तर्ारी हालतमा राखे्न । 

 प.सं. ७६/७७/१७ जमजत २०७७।०२।०६ को नेपाल सरकार कोजिड-१९ संकट व्यवस्थापन संचालन केन्द्रको पत्रानुसार िएका जनदेशनको सम्बन्धमा स्थानीर् तहमा कार्ान्वर्न गनाको लाजग अनुरोि गने । 

 च.न. ५७० जमजत २०७७।०२।०७ को गृह मन्त्रालर्को पत्रानुसार सवारी पास िारी गने सम्बन्धमा सूचना िारी गरी कार्ाान्वर्न गने । 

२०७७।०२।०९  िक्तपुर जिल्लामा हालसम्म ३ िना कोरोना संिजमत देन्तखएकोमा २ िना कोरोनामुक्त िई होम क्वारेन्टाईनमा पिाइसजकएको । बाँकी एक िना हाल सुरजक्षत रुपमा अस्पतालमा रहेकाले समु्पणा जिल्लाबासीलाई सिग 

र सतका  रही लक डाउनको पूणा पालना गना पुन अनुरोि गने । 

 हाल संिमण देन्तखएका व्यन्तक्तको सम्पका मा आएका व्यन्तक्तहरूको टर े जसङ गरी स्वास्थ्य परीक्षण िईसकेकोले जत व्यन्तक्तहरूको नजतिा नआउन्ट्िेलसम्मलाई घरमै आईसोलेसनमा राखे्न ।  

 प्रहरी िनशन्तक्तलाई कोजिड-१९ संिमणको िोन्तखमबाट नू्यजनकरण गना उनीहरूलाई समूहमा जबिािन गरी नजिकै उपलब्ध सावािजनक जवद्यालर्हरूमा व्यवस्थापन गने । 

 िक्तपुर जिल्लामा रहेका ईंटा िट्टा उद्योग कल कारखानामा कार्ारत िारतीर् मिदुरहरूको सम्बन्धमा सहि रुपमा िारत जफताा गनाको लाजग सम्बन्तन्धत जनकार्मा अनुरोि गने । 

 कोजिड-१९ को संिजमतको सम्पका मा रहेका स्वास्थ्यकमी, सुरक्षाकमी लगार्त अन्य व्यन्तक्तहरूलाई स्वास्थ्य परीक्षण गरी अन्तिम नजतिा नआउनिेलसम्म आईसोलेसनमा राख्नको लाजग उपलब्ध होटल, सामुदाजर्क 

िवन, जवद्यालर्, कलेि, सरकारी कार्ाालर् छन ट गरी र्थाजसघ्र तर्ारी हालतमा राख्न स्थानीर् तहमा अनुरोि गने । 

 जिल्लामा हुनसके्न खाद्यान्न संकटको व्यवस्थापनको जनजमत्त खाद्यान्न आपुती सहि बनाउन स्थानीर् तहसँग समन्वर् गरी अनुगमन गने । 

 जिल्लामा कोजिड-१९ सँग सम्बन्तन्धत स्वास्थ्य परीक्षणलाई जतब्रता जदने । 

 नेपाल सरकारले लागू गरेको लकडाउनको पूणारुपमा कार्ाान्वर्न गने । 

२०७७।०२।१३  िक्तपुर जिल्लामा हालसम्म ४ िना कोरोना संिजमत देन्तखएकोमा २ िना कोरोनामुक्त िई होम क्वारेन्टाईनमा पिाइ सजकएको । बाँकी दुई िना हाल सुरजक्षत रुपमा अस्पतालमा रहेकाले समू्पणा जिल्लाबासीलाई सिग 

र सतका  रही लक डाउनको पूणा पालना गना पुनः अनुरोि गने । 

 हाल संिमण देन्तखएका व्यन्तक्तको सम्पका मा आएका व्यन्तक्तहरूको टर े जसङ गरी स्वास्थ्य परीक्षण िईसकेकोले जत व्यन्तक्तहरूको नजतिा नआउन्ट्िेलसम्मलाई घरमै आईसोलेसनमा राखे्न ।  

 हालसालै िारतबाट नेपाल प्रवेश गरेका र आउने जदनमा नेपाल प्रवेश गने िक्तपुर जनवासी नेपाली नागररकहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखे्न व्यवस्थाका लाजग स्थानीर् तहहरूलाई आग्रह गने तथा आवश्यक सहिीकरणका 

लाजग सुरक्षा जनकार्हरूलाई पररचालन गने । 

 िक्तपुर जिल्लामा कोरोना संिमणको कारणबाट कसैको मृतु्य िएमा जिल्ला न्तस्थत स्वास्थ्य जनकार्हरू, सम्बन्तन्धत स्थानीर् जनकार्को समन्वर् र सहर्ोगमा जिल्ला न्तस्थत सुरक्षा जनकार्ले नेपाल सरकारले गरेको 

मापदण्डअनुसार शव व्यवस्थान गना पशुपजत जवकास कोषको जवद्रु्तीर् शव दाह गृहसँग समन्वर् गरी आवश्यक तर्ारी गने । 

 अस्पताल िनाा गररएका जबरामीहरूको उपचारको जसलजसलामा स्वाब परीक्षण गदाा कोजिड-१९ PCR पोिेजटि देन्तखएमा अस्पतालनै जसल नगरी उपचाररत जवरामीलाई आईसोलेसन कक्षमा राखी उपचार गने, उपचारमा 

संलग्न जचजकत्सक र सम्पका मा आएका व्यन्तक्तहरूलाई आवश्यकता अनुसार क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा राखी अस्पतालको सेवा जनर्जमत रुपमा संचालन गने व्यवस्थाका लाजग कोजिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र, 

छाउनी कािमाड बंाट प.सं. ०७६/७७/२० जमजत २०७७।०२।१२ को पत्रबाट जनदेशन िई आए बमोजिम गना गराउन सम्बन्तन्धत जनकार्मा अनुरोि गने । 

 जिल्लामा कोजिड-१९ बाट संिजमतहरूसँग सम्पका मा रहेका र संिमणका लक्षणहरू देन्तखएका माजनसहरूको जनर्जमत रुपमा स्वास्थ्य परीक्षण गने । 

२०७७।०२।१८  िक्तपुर जिल्लामा ४ िना कोरोना संिजमत देन्तखएकोमा सवै कोरोनामुक्त िई होम क्वारेन्टाईनमा पिाइ सजकएकोले समू्पणा जिल्लाबासीलाई सिग र सतका  रही लक डाउनको पूणा पालना गना पुनः अनुरोि गने । 

 िक्तपुर जिल्लामा रहेका जनिी तथा सरकारी अस्पतालहरुलाई सोही अस्पतालमा आकन्तिक स्वास्थ्य टोली (EMT) गिन गरी जिल्लाको कोजिड हव अस्पतालको रुपमा रहेको िक्तपुर अस्पताल र CMC लाई र्थाजशघ्र 

िानकारी गराउने ।   

 गृह मन्त्रालर्को च.नं. ५७६ जमजत २०७७।२।१६ को पत्रानुसार जफताा पिाइने िारतीर् मिदुरहरुलाई सम्बन्तन्धत जसमा के्षत्रका जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्संग समन्वर् गरी, िारतीर् नाकाको अवस्था हेरी जफताा पिाउन 

सहिीकरण गने । 

 जवदेशबाट नेपाल आउन चाहने नेपालीहरुलाई बसोवास रहेको स्थानसम्म पिाउनका लाजग र्स जिल्लामा होन्तल्डङ एररर्ाको रुपमा कानुनवमोजिम प्रकृर्ा पूरा गरेर स्थान छन ट गरी सरकारको जनदेशन वमोजिम काम 

गने । 

 गृह मन्त्रालर्को च.नं. ९०८ जमजत २०७७।२।१६ को पत्र अनुसार कृजषिन्य वसु्तहरुको उपत्पादन तथा ढुवानीमा थप सहिीकरण गने ।  

 जिल्लामा स्वास्थ्य परीक्षण गनाका लाजग नेपाल रेडिस िक्तपुर शाखाको सहर्ोगमा कमलजवनार्क, लोकन्थली र सानोजिमीमा स्वास्थ्य सहार्ता कक्ष संचालन गने । 

 गृह मन्त्रालर्को च.नं. ३९६० जमजत २०७७।२।१४ को पत्रानुसार कोजिड १९ को संिमणको कारणबाट जनिन िएका व्यन्तक्तहरुको शव व्यवस्थापन गना “शव व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रोटोकल २०७७” बमोजिम स्थानीर् 

प्रशासनको समन्वर्मा नेपाली सेनाले गने । 

 जिल्लामा कोजिड-१९ को जनर्न्त्रण, रोकथाम र पजहचान गना जिल्लान्तस्थत अस्पतालहरुबाट जनर्जमत रुपमा कोजिड लजक्षत स्वास्थ्य परीक्षण गने  । 

२०७७।०२।१९  िक्तपुर जिल्लामा ४ िना कोरोना संिजमत देन्तखएकोमा सवै कोरोनामुक्त िई होम क्वारेन्टाईनमा पिाइ सजकएकोले समू्पणा जिल्लाबासीलाई सिग र सतका  रही लक डाउनको पूणा पालना गना पुनः अनुरोि गने । 

 च.नं. ४००१ जमजत २०७७।०२।१८ गतेको गृह मन्त्रालर्को कार्ार्ोिना सम्बन्धी पत्रमा उले्लख िए अनुसार नेपाली नागररकहरू स्वदेश आउन सहजिकरण गने सम्बन्धी आदेश, २०७७ को ८ नं. बुदामा व्यवस्था गररए 

अनुसार एर्रपोटाबाट िक्तपुर होन्तल्डङ्ग एररर्ासम्म ल्याउनको लाजग सवारी सािनको व्यवस्थापन गना र्ातार्ात व्यवस्था जविाग र टर ाजफक प्रहरी महाशाखालाई अनुरोि गने । 
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 जिल्लान्तस्थत स्थानीर् तहहरूले आफ्नो स्थानीर् तहमा जवदेशबाट आउन सके्न नागररकहरूलाई सुरजक्षत तवरले राख्नको लाजग वाडा/नगरस्तरीर् क्वारेन्टाइन स्थल(खुला स्थान/सू्कल/पाटी प्यालेस/होटल आदी) तोकी सो 

को जववरण तत्काल जिल्ला स्तरीर् CMC मा िानकारी गराउन अनुरोि गने । 

 नेपाली नागररक स्वदेश आउन सहिीकरण गने सम्बन्धी कार्ा र्ोिना, २०७७ को प्रजतजलजप सवै स्थानीर् तहमा उपलब्ध गराई सोमा उले्लन्तखत कार्ा गना गराउन अनुरोि गने । 

 जिल्लामा कोजिड-१९ को जनर्न्त्रण, रोकथाम र पजहचान गना जिल्लान्तस्थत अस्पतालहरुबाट जनर्जमत रुपमा कोजिड लजक्षत स्वास्थ्य परीक्षण गने  । 

 कोजिड-१९ को जवश्वव्यापी महामारी जिल्लास्तरमा रोकथाम र जनर्न्त्रण गनाको लाजग जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, िक्तपुरका सहार्क प्रमुख जिल्ला अजिकारी श्री दुगाादत्त ढकाललाई (मो.नं. ९८५११४३३८५) 

नगरपाजलकास्तरीर् क्वारेन्टाइन सहिीकरण गना सम्पका  व्यन्तक्त तोके्न साथै स्थानीर् तहले आ-आफ्नो नगरपाजलकाहरूमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन सम्बन्धमा सम्पका  व्यन्तक्त तोकी जिल्लास्तरीर् CMC मा पिाउन अनुरोि 

गने । 

२०७७।०२।२७  जिल्ला जसनु्धपाल्चोक जलसंखु पाखर गाउँपाजलका वडा नं. ३ स्थार्ी िेगाना िई हाल िक्तपुर जिल्ला चाँगुनारार्ण नगरपाजलका वडा नं. ३ झ खेंल बसे्न वषा ३६ की सिमार्ा तामाङलाई जमजत २०७७।०२।२५ गते साँझ 

१८.०० बिे सुते्करी हुनको लाजग िक्तपुर अस्पतालमा िनाा गररएकोमा सामान्य अवस्थामा डेजलिरी िई छोराको िन्म िएपश्चात श्वासप्रश्वासमा समस्या आई राती २१.०० बिे अस्पतालिारा मृत घोषणा गरेको ।  

 जनिको कोजिड-१९ सम्बन्धी RTD परीक्षण पोिेजटि, PCR परीक्षणको नजतिा नेिेजटि देन्तखएको र मृतकको पजत रहरजसंह तामाङले जमजत २०७७।२।२७ गते आफ्नो आजथाक क्षमता कमिोर रहेको, कािमाड मंा आफि 

निएको, घर जसनु्धपाल्चोक िएकोले लकडाउनका कारण आफि आउन समेत नसके्न िनी जनिको श्रीमतीको शव व्यवस्थापन गररजदन अनुरोि गरी जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् िक्तपुरमा जमजत २०७७।२।२७ गते 

जनवेदन जदनुिएको हँुदा वतामान पररन्तस्थजत र जनिको दर्नीर् अवस्थालाई मनन गरी पशुपजतन्तस्थत जवद्रु्जतर् शवदाहगृहमा जिल्लाका सुरक्षा जनकार्को समन्वर्, सहर्ोग र जनिको उपन्तस्थजतमा शव सद् गत गना 

आवश्यक प्रबन्ध जमलाउने जनणार् गररर्ो । 

२०७७।०२।२९  जिल्ला स्वास्थ्य कार्ाालर् िक्तपुरको च.नं. ४५५ जमजत २०७७।२।२९ को पत्रबाट उक्त कार्ाालर्का लाजग कोजिड १९ प्रकोप जनर्न्त्रण तथा रोकथामका लाजग आवश्यक पने सामानहरु उपलब्ध गराउन कोजिड १९ संकट 

व्यवस्थापन केन्द्र, छाउनीलाई जसफाररस गररजदन अनुरोि िई आएको सम्बन्धमा उक्त कार्ाालर्लाई आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराइजदन गृह मन्त्रालर्माफा त कोजिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र, छाउनीलाई अनुरोि 

गने जनणार् गररर्ो । 

 कोजिड १९ संिजमतको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकमीहरुलाई जनिहरुको जपजसआर परीक्षणको नजतिा नआउँदासम्म खररपाटीन्तस्थत क्वारेन्तन्टनस्थलमा राखे्न व्यवस्थाका लाजग  गृह मन्त्रालर्माफा त कोजिड १९ संकट 

व्यवस्थापन केन्द्रलाई अनुरोि गने जनणार् गररर्ो । 

२०७७।०३।०१  गृह मन्त्रालर्को च.नं. ४१५२ जमजत २०७७।०२।२९ को जनणा कार्ाान्वर्न सम्बन्धमा तोजकए बमोजिम सेवा र कार्ाहरू सञ्चालन गने नगने सम्बन्धमा उले्लन्तखत जनदेशनको पूणा रुपमा पालना गने गराउने । 

 जिल्लामा रहेका मेजडकल कलेि र सरकारी आवासीर् िवनहरूलाई संिजमतहरूको व्यवस्थापन गनाको लाजग आइसोलेशन सेन्टरको रुपमा र उक्त िवनको सेवा शुल्क समेतको लगत तर्ार गरी पेश गना हुन स्वास्थ्य 

कार्ाालर्, कटुन्ट्िे र जिल्ला आर्ोिना कार्ाान्वर्न ई. (िवन) िक्तपुरलाई अनुरोि गने । 

 िुकम्प पुनःजनमााणको काम गदाा कोजिड-१९ संिमण िोन्तखम नू्यनीकरणको पालना गनुा पने मापदण्ड २०७७ को अजिनमा रही पुनःजनमााण कार्ा गना/गराउन सहजिकरण गने । 

 कोजिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र(CCMC) बाट शब व्यवस्थापन गना नेपाली सेनालाई तोजकए बमोजिम र  जिल्लामा कोजिड-१९ संिमण र जनर्न्त्रणको लाजग एमु्बलेन्स र शव वाहन सञ्चालन गना जिल्लामा रहेका 

अस्पतालहरूसँग खोजि कार्ा गदाा िक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको एमु्बलेन्सलाई ममात गरी सञ्चालन गना अस्पतालले सहमजत जदए बमोजिम सोको ममात गरी सञ्चालनमा ल्याउन जिसस िक्तपुरलाई अनुरोि गने । 

२०७७।०३।१०  जवदेशबाट आएका माजनसहरुलाई होन्तल्डङ सेन्टरबाट होटलमा पिाउँदा जसएमसीको  बैिक संख्या १५ जमजत २०७७।०२।२५ को जनणार्ानुसार जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् िक्तपुरको वेिसाइटमा प्रकाजशत होटलहरुमा 

मात्र क्वारेन्तन्टनबस्नका लाजग पिाउने ।  

 जमजत २०७७।२।३० गते कुवेतबाट उद्धार िई आएका माजनसहरु मधे्य रोजिता थारुले साथमा जलइ आएको ५ मजहनाको नावालक  SAMEEL KHATRI (TD NO- EONKWI/10728) समेत खररपाटी क्वारेन्तन्टनमा रहेको 

। जनि रोजिता थारुले जमजत २०७७।३।७ गते पेश गरेको जनवेदन अनुसार जनि चार बषा देन्तख कुवेतमा रहँदा झापा दमक ३ बसे्न देवी प्रसादको छोरी खगेन्द्र खत्रीको श्रीमती नरकुमारी ग तमसँग जचनिान िएको र 

नरकुमारीले कामकाि गना असहि िएकोले नावालकलाई नेपाल लजग आफिलाई बुझाइजदन अनुरोि गरेको र सोही अनुसार बच्चा जलइ नेपाल आए पश्चात नरकुमारीलाई सम्पका  गदाा समेत जनिका आफि कोही 

सम्पका मा नआएको हँुदा बालकलाई हेरचाह गना असहि िएकोले बालकको संरक्षणका लाजग व्यवस्था हुन जनवेदन जदएको । र्स सम्बन्धमा जनवेदकको माग अनुसार  नरकुमारीको आफि कोही नआएसम्म तत्कालका 

लाजग जनि बालकको संरक्षण र हेरचाह गना SOS बालग्राम सानोजिमी िक्तपुरलाई अनुरोि गने र सो को िानकारी गृह मन्त्रालर्, CCMC, मजहला बालबाजलका तथा िेष्ठ नागररक मन्त्रालर्, राजष्टर र् बाल अजिकार पररषद् 

र चाँगुनारार्ण नगरपाजलकालाई जदने ।   

 रोजिता थारुले कुवेतबाट ल्याएको ५ मजहनाको नावालक SAMEEL KHATRI (TD NO- EONKWI/10728) लाई अजििावकको जिम्मा लगाउन जनिको अजििावक नखुलेको हँुदा सो सम्बन्धमा नेपाली रािदूतावास 

कुवेतबाट टर ािल डकुमेन्ट िारी गदाा पेश िएको कागिातका आिारमा जनिको बाबु आमा खुलाई पिाइजदन गृह मन्त्रालर् माफा त परराष्टर  मन्त्रालर् र नेपाली रािदूतावास कुवेतलाई अनुरोि गने । 

२०७७।०३।१५  जवश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैजलएको कोजिड-१९ संिमणको िोन्तखममा परी जवदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई स्वदेश जफताा गने कार्ा िइरहेको अवस्थामा जिल्लामा रहेका क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यन्तक्तहरूलाई 

तोजकएको अवजिसम्म मापदण्ड बमोजिम राखे्न उनीहरूको िेटघाट र बाजहरको सम्पका  िन्दा टाढा राखी सुरक्षाको उजचत प्रबन्ध जमलाईने र स्थानीर् तहहरूलाई सोही अनुसार गनाको लाजग अनुरोि गने । 

 नेपालको जवजिन्न िुिागमा सलह जकराको सन्दिामा आएको समाचारहरू प्रजत सचेत रही र्स जिल्लामा सलह जकराको प्रवेश, आवागमन जदशा वारे सबै सरोकारवाला जनकार्हरूसँग समन्वर् गरी जनर्न्त्रण र रोकथामको 

लाजग तर्ारी अवस्थामा रहनको जनजमत्त स्थानीर् तहलाई अनुरोि गने । 

 गृह मन्त्रालर्को च.नं. ४६५ जमजत २०७७।०३।१२ को पत्रानुसार सवारी पास सहमजत जलने सम्बन्धमा प्रदेश नं. १, प्रदेश नं. २ का जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्हरूले र्स जिल्लाबाट सहमजत जलने िने्न व्यहोराको सन्दिामा 

िनगुनासो नआउने गरी कार्ा सम्पन्न गने । 

 जिल्ला जित्रको क्वारेन्तन्टन आइसोलेसन तथा होन्तल्डङ सेन्टरकोको सुरक्षा व्यवस्था,िोन्तखम नू्यजनकरण, नु्यनतम ि जतक सामाजिक दूरी, सवारी आवागमन र प्रस्थान जिल्ला सञ्चाजलत उद्योगिन्दाहरू तोकीएको मापदण्ड 

बमोजिम सञ्चालन लगार्तका जवषर्को जनर्जमत अनुगमन गना स.प्र.जि.अ.को संर्ोिकत्वमा  कार्ादल गिन गरी जनर्जमत अनुगमन गरी प्रजतवेदन NEOC मा  उपलब्ध गराउने । 

 नाकामा सवारी सािन र सवारी पास चेक िाँचलाई थप मिबुत गदै उपरु्क्त कारण बाहेकका सवारी पास जवतरणमा कडाई गने । 

२०७७।०३।२३  जवदेशबाट नेपाल आउने व्यन्तक्तहरूलाई क्वारेन्तन्टनमा पिाउदा होटलमा सुरक्षा र स्वास्थ्य प्रवन्धमा सहि हुने गरी जिल्लामा तर् गररएका होटहलहरू मधे्य एउटा होटलको ६०% किर िएपजछ मातै्र अकोमा पिाउने 

गरी व्यवस्था जमलाउने ।  

 जवदेशबाट आई जिल्लाको होम क्वारेन्तन्टनमा रहेका माजनसहरूको PCR परीक्षण हुन सके्न िएकोले सोको वाडा स्तरमा लगत रान्तख जववरण खुल्ने प्रजतवेदन जिल्ला न्तस्थत कोजिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (DCCMC) 

िक्तपुरमा पिाउने । 

 स्थानीर् तहहरूसँग समन्वर् गरी क्वारेन्टाइनको संख्यामा बृन्तद्ध गदै सोको िानकारी कोजिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र छाउनी र जिल्ला न्तस्थत होन्तल्डङ्ग सेन्टरमा उपलब्ध गराउने । 

 जिल्ला न्तस्थत सावािजनक सेवा प्रदार्क सरकारी कार्ाालर्, उद्योग तथा पसलहरूमा सेवाप्रदार्क र सेवाग्राहीले स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरे नगरेको अनुगमन गना जमजत २०७७।०३।१५ गतेको बैिकले कार्ादल गिन 

गररसकेको हँुदा सोबाट जनर्जमत अनुगमन गरी प्रजतवेदन पेश गने । 

 िारत तथा अन्य मुलुकबाट आएका शंकास्पद व्यन्तक्तहरूको स्वाब संकलन गने व्यवस्था जमलाउदै लैिाने । 

 कोजिड-१९ को िोन्तखम िर्ावह हुने अवस्था जवद्यमान रहेकोले िनस्वास्थ्य र सुरक्षा मापदण्ड कडाई पूवाक पालना गराउन मास्कको प्रर्ोग अजनवार्ा गना गृ.म. च.नं. ४५४३ जमजत २०७७।०३।२२ को जनणार् कार्ाान्वर्न 

सम्बन्धी पत्राचार बमोजिमको आदेश अजनवार्ा रुपमा पालना गने । र्सै जवषर्मा स्थानीर् तह र सुरक्षा जनकार्हरूले िनचेतना फैलाउने कार्ािम सञ्चालन गरी नागररक सचेतनाको लाजग जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्बाट 

सूचना िारी गने । 

 स्वास्थ्य तथा िनसंख्या मन्त्रालर्ले स्वीकृत गरेको National Testing Guideline 2077 अनुसार कोजिड-१९ का संिजमत अस्पताल र आइसोलेसन सेन्टरमा १४ जदन अजनवार्ारुपमा बसेपजछ लक्षण निएको पुजष्ट 

पश्चात मात्र जडस्चािाको प्रबन्ध जमलाउने । 

 च.नं. ६६६ जमजत २०७७।०३।२२ गतेको गृह मन्त्रालर्को सवारी पास व्यवन्तस्थत गने सम्बन्धमा प्राप्त जनदेशनहरू कडाइका साथ पालना गने । 

 र्स जिल्लामा कोजिड-१९ संिमण जनर्न्त्रण तथा रोकथाम गने कार्ामा सहर्ोग पुर्ााउनु िएकोमा जिल्ला समन्वर् सजमजत र ४ वटै नगरपाजलकालाई िन्यबाद ज्ञापन गने । 

 मध्यपुर जथमी नगरपाजलकामा रहेको कोररर्न मैत्री अस्पतालले कोजिड-१९ को परीक्षण गना नेपाल सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त गरेको अवस्थामा सो प्रान्तप्तको लाजग अनवरत पहल गनुा हुने नगर प्रमुख लगार्तको जटम र 

नगरपाजलकालाई िन्याबाद ज्ञापन गने । 

२०७७।०३।२६  जवदेशबाट नेपाल आउने व्यन्तक्तहरूलाई क्वारेन्तन्टनमा पिाउदा होटलमा सुरक्षा र स्वास्थ्य प्रवन्धमा सहि हुने गरी जिल्लामा तर् गररएका होटहलहरू मधे्य एउटा होटलको ६०% किर िएपजछ मातै्र अकोमा पिाउने 

गरी व्यवस्था जमलाउने ।  

 जवदेशबाट आई जिल्लाको होम क्वारेन्तन्टनमा रहेका माजनसहरूको PCR परीक्षण हुन सके्न िएकोले सोको वाडा स्तरमा लगत रान्तख जववरण खुल्ने प्रजतवेदन जिल्ला न्तस्थत कोजिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (DCCMC) 

िक्तपुरमा पिाउने । 

 िारत तथा अन्य मुलुकबाट आएका शंकास्पद व्यन्तक्तहरूको स्वाब संकलन गने व्यवस्था जमलाउदै लैिाने । 

 स्वास्थ्य तथा िनसंख्या मन्त्रालर्ले स्वीकृत गरेको National Testing Guideline 2077 अनुसार कोजिड-१९ का संिजमत अस्पताल र आइसोलेसन सेन्टरमा १४ जदन अजनवार्ारुपमा बसेपजछ लक्षण निएको पुजष्ट 

पश्चात मात्र जडस्चािाको प्रबन्ध जमलाउने । 

 र्स जिल्लामा कोजिड-१९ संिमण जनर्न्त्रण तथा रोकथाम गने कार्ामा सहर्ोग पुर्ााउनु िएकोमा २ वटै नगरपाजलकाका वडा अध्यक्षजू्यहरूलाई िन्यबाद ज्ञापन गने । 
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4.2  भक्तपिु जिल्लामा कोलभड-१९ को िोकिाम ििा लनयन्रणका लालग हालसम्म भए गिेका प्रमखु काम  
काििाहीको विििण 

 DCCMC बाट समन्ियः-  प्र.जि.अ.को नेितृ्िमा सिुक्षा ििा थिाथ्य लनकायका प्रमखुहरु िहेको कोलभड-१९ 
संकट व्यिथिापन केन्र(DCCMC) बाट हालको अिथिा ि जथिलिको सम्बन्धमा आिश्यक समन्िय, लनदेिन 
भइिहेको ।  

 जिल्ला सिुक्षा सलमलिः  जिल्ला सिुक्षा सलमलिको प्रत्यक्ष लनदेिनका आधािमा लकडाउनको कडाइका साि 
परिपालना गिाउन सिुक्षाकमीहरु परिचालन गरिएको । जिल्लाको  िाजन्ि सिुक्षा व्यिथिा हालसम्म सामान्य 
िहेको । 

 किािेन्टाइनबाट वफिामः- लमर िाि चीनको बहुान सहिबाट ल्याइएका १७५ िना, क्र्य ुमेम्िि १८ िना ि विलभन्न 
देिबाट नेपाल फकेका ९६ िना गिी िम्मा २८९ िनालाई भक्तपिुको नेपाल विद्यिु प्रालधकिण िाललम केन्र 
खरिपाटी, खानेपानी िाललम केन्र, िेलकोट किािेन्टाइनमा िाजखएकोमा सबैको PCR प्रविलध माफम ि थिाब पिीक्षण 
पलछ एक हप्ता घिमा सेल्फ किािेन्टाइन बथने ििममा विलभन्न लमलिमा घि वफिाम गरिएको । बावहिी जिल्लाबाट 
उपत्यका लभलरने व्यजक्तहरूलाई थिानीय िहको समन्ियमा 14 ददन अलनिायम किािेन्टीन/होम किािेन्टीनमा 
बथने व्यिथिा गिी मार काममा फकम न पाउने गिी व्यिथिापन गरिएको । 

 सिािी पास अनमुलिः गहृ मन्रालयबाट विलभन्न लमलिमा प्राप्त लनदेिनलाई कडाइका साि कायामन्ियन गदै 
अत्यािश्यक सिािी साधनहरूलाई मार सिािी पास विििण गरिएको । 

 थिाथ्य पूिामधािः- यस जिल्लामा ३ िटा किािेन्टाइनथिलमा २९9 बेड,  विलभन्न अथपिालहरुमा 23 िटा 
भेजन्टलेटि, 38 िटा आईलसयू ि ११0 िटा आइसोलेसन बेड ियाि िहेका छन ्। संक्रलमिलाई अथपिाल 
लैिान ५ िटा एम्बलेुन्सलाई वििेषरुपमा Modify गरिएको छ।जिल्लाभिमा २३ िटा एम्बलेुन्स िहेका छन ्। 
थिाथ्य कायामलयका प्रमखुको नेितृ्िमा Patient Receiving Team (PRT) ियाि िहेको ि िडाहरुमा समेि 
PRT सवक्रय िहेको छ । 

 थिाथ्य पिीक्षणः- हालसम्म िंकाथपद 2106 िना व्यजक्तहरुको थिाब (PCR-1259 ि RDT-847) पिीक्षण 
गरिएकोमा सबैको रिपोटम नेगेवटभ आएको । कोिोना संक्रमणको िोजखम िोकिाम, लनयन्रणका लालग 
अथपिालहरुमा दैलनक रुपमा चेकिाँच भइिहेको । भक्तपिु अथपिाल (कोलभड-१९ हब अथपिाल) बाट 
आिसम्म (PCR1259, RDT 847) 2106 िनाको पिीक्षण गरिएको । 

 दैलनक उपभोग्य िथिःु- बिािमा खाद्यान्न, ननु, िेललगायि दैलनक उपभोग्य िथिकुो संजचलि पयामप्त िहेको छ।लबक्री 
विििणलाई व्यिजथिि गदै संक्रमणमकु्त बनाउन ि अत्यािश्यक िथिकुो अभाि हनु नददन भक्तपिु उद्योग 
िाजणजय संघ ि थिानीय िहहरूसँग लनिन्िि समन्िय गदै सहि आपूिीको व्यिथिा लमलाइएको ।  

 िाहि विििण ि सिसफाईः- दैलनक गिुािा गने व्यजक्तलाई यस संकटको समयमा सम्बजन्धि िडा कायामलयहरुबाट 
िाहि विििण भइिहेको छ । हालसम्म १८८७१ घि परििािलाई लबलभन्न िडा कायामलयहरू माफम ि िाहि 
विििण गरिएको । टोल नगिहरुमा फोहिमैला उठाउने ि व्यिथिापन गने कायमलाई सम्बजन्धि िडामाफम ि 
सवक्रयिाका साि गने व्यिथिा लमलाइएको ।  

 प्रिेि नाकामा हेल्ि डेथकः बन्दाबन्दीको अिथिामा वििेष गिी काठमाडौं उपत्यकाको पूिी नाका िगािीबाट 
लभलरने अत्यािश्यक िथि ुि ढुिानीमा प्रयोग भएका सिािी साधनहरूलाई Disinfect गने, प्रत्येक चालक ििा 
यारहुरूको िरििको िापक्रम िाँच गने ि विििण संकलन गने कायम गरिएको । यसका अलिरिक्त कुनै पलन 
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व्यजक्तको ििीिको िापक्रम १००.4 लडग्री फिेनहाईट भन्दा बढी पाइएमा लनिलाई केही समय छुटै्ट िाखी पनुः 
िापक्रम िाँच गने ि दोश्रो पटक पलन बढी नै पाइएको खण्डमा भक्तपिु अथपिालसँग उपचािको लालग अथपिाल 
पठाउने व्यिथिा लमलाइएको । 

 भक्तपिुको िगालिमा टनले लनमामण गरिएकोः भक्तपिुको िगालि हुँदै काठमाडौं प्रिेि गने सिािी साधनलाई थप्र े
टनेलमाफम ि संक्रमण िवहि बनाउन िरुु गरिएको । सिािी साधनको माध्यमबाट कोिोना भाइिसको संक्रमण 
फैलन सकने भन्दै लनयन्रणका लालग  सनु्दि यािायाि प्रा.लल.को प्राविलधक सहयोगमा िगालिमा थप्र े टनेल 
बनाइएको । टनेलको लमलि २०७७।०१।२८ गिे उद् घाटन गरिएको । 

 होजल्डङ एरियाः थिदेि फवकम एका नेपाली नागरिकहरू मध्ये प्रदेि नं. १ ि २ मा बसोबास भएकाहरुलाई 
उनीहरूको घिसम्म सिुजक्षि रुपमा पठाउन आिश्यक चेक िाँचको लालग केही समय होल्ड गनुम पने भएकोले 
मध्यपिु लिमी नगिपाललका िडा नं.-९ मा िहेको हेरिटेि पाटी प्यालेस ि सूयमविनायक नगिपाललका िडा नं.-५ 
मा िहेको ईम्पेरियल व्यान्किेटलाई होल्डीङ एिीयाको रुपमा ियाि गिी हालसम्म 21365 व्यजक्तहरूलाई 
सम्बजन्धि प्रदेिमा पठाइएको। 

 संक्रलमि मिृ िरििको उपयकु्त व्यिथिापनः कोलभड-19 संक्रमण बढेि मालनसको मतृ्य ुहनुे अिथिा आएमा, 
त्यथिो िि व्यिथिापनको लालग केन्रबाट प्राप्त लनदेजिकाको अलधनमा िही थिानीय िहसँग समेि समन्िय गिी 
जिल्लाथििीय लनदेजिका ियाि गरिएको । नेपाली  सेनाको िेन्िि गणबाट आएको टोलीले जिल्लाजथिि ३ िटै 
सिुक्षा लनकायको टोलीलाई Body Management  को िाललम/लड्रल गिाएको। यथिो अिथिा परि आएमा 
व्यिथिापन गनम िि िाहन-1, Death Body Bag 65, Excavator 1, Plastic 200 Mtr ियािी अिथिामा  

िाजखएको ।िि व्यिथिापन गनम सािमिलनक थिान पवहचान गिी िेकी गिी िाजखएको । 

 खाद्यान्न भण्डािः लकडाउन लजम्बदै िाने अिथिा आइपिेमा भक्तपिु जिल्लाभि अत्यािश्यक खाद्य सामग्रीको 
सचुारू विििणको लालग जिल्ला जथिि सिुक्षा लनकायको प्रयोगमा िहने गिी मध्यपिु दठमी न.पा. िाधेिाधेमा 
श्री दगुामप्रसाद न्यौपानेको नाममा िहेको खाली घिको भईुिल्लामा यस विपद अिलधभिका लालग मार घिधनीको 
सहमलि अनसुाि लनःिलु्क प्रयोग गरिएको । 

 ईँटा भट्टामा कायमिि मिदिुलाई घि वफिाम पठाइएकोः भक्तपिु जिल्लामा सञ्चालनमा िहेका ६३ िटा ईटा 
भट्टामा कायमिि करिब २०००० मिदिुहरूलाई  घि वफिाम पठाइएको । 

 मिदिुहरूलाई सहिीकिणः विलभन्न जिल्लाबाट वहड्दै आएका अलपर पिेका मिदूिहरूलाई खाना ििा बथन े
व्यिथिासवहि थिाथ्य चेकिाँच समेि गिी  बन्दाबन्दी अबलधमा हालसम्म ७५,000 िना अलपर 
मालनसहरूलाई गन्िव्यसम्म पगु्न सहिीकिण गरिएको । 

 अनगुमनः कोलभड-19 थिाथ्य सिुक्षा मापदण्ड पालनालाई प्रभािकािी बनाउने सम्दभममा अटेि गिी माथक 
नलगाई वहड्ने व्यजक्तहरूलाई िरििाना गिाई काििाही गने कायम िािी िहेको।लछट्पटु रुपमा माकस प्रयोग 
नगिेका भौलिक दिुी कायम नगिेकाहरूलाई सचेि गिाइएको।व्यिसायीलगायि सिमसाधिणहरूलाई थिाथ्य 
मापदण्ड पालना, माकस, थयालनटाइिि, दूिी कायम गनम लनदेिन ददइएको। 

 लबलबधः भक्तपिु जिल्ला लभरका चोक, गल्ली ि सडकहरुमा सिसफाइ कायमलाई िप प्रभािकािी बनाउन 
थिानीय िह/िेडक्रसको सहकायममा चनु छकीनकुा सािै मखु्य चोक ि सािमिलनक थिलहरुमा कलोरिनेटेड 
(बीिाणनुासक औषधी) छकम ने कायम गरिएको । विदेिबाट आएका नागरिकहरुको विििण संकलनका लालग 
छुटै्ट अलभलेख िाजखएको ।कोिोना िोगको सम्भाविि िोजखमबािे सबै नागरिकहरुलाई सचेि िहन आग्रहसवहि 
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कायामलयको आलधकारिक फेसबकु पेिलगायि सामाजिक सञ्जालमा माफम ि प्रचाि-प्रसाि लनिन्िि गदै  
आएको । 

 लकडाउनको पालनाः लकडाउनको अिलधमा घिबावहि लनथकन नददन सिुक्षाकमीहरु परिचालन गरिएको ।लकडाउनको 
पालनामा जिल्लाबासीहरुको उल्लेख्य समिमन िहेको। सबै थिानीय िह, िनप्रलिलनलध, उद्योगी व्यिसायी, कायामलय ििा सबै 
जिल्लाबासी महानभुािहरुबाट अझ बढी सहयोग ि सममिन प्राप्त भइिहेको । 

 बलेुवटन प्रकािनः  कोलभड-१९ संकट व्यिथिापन केन्र  (District Covid-19 Crisis Management Center, DCCMC)  
भक्तपिुद्वािा प्रकाजिि कोलभड-१९ सम्बन्धी भक्तपिु जिल्लाथििीय  लबलभन्न विििणहरू समेवट बनाइएको प्रलिकायम बलेुवटन 
अंक-1 देजख ९ सम्म प्रकाजिि गरिएको ।बलेुवटनहरू यो ललङ्कमा https://daobhaktapur.moha.gov.np/page/dccmc-

e-bulletin गएि हेनम सवकन्छ । 

https://daobhaktapur.moha.gov.np/page/dccmc-e-bulletin
https://daobhaktapur.moha.gov.np/page/dccmc-e-bulletin
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COVID-19 Cases in Bhaktapur District till Bhadra 29. 2077 
Total Cases         Recovered Cases         

S.N Municipality Male Female Total   S.N Municipality Male Female Total   

1 Bhaktapur Municipality 133 139 272   1 Bhaktapur Municipality 39 33 72   

2 Changunarayan Municipality 86 38 124   2 Changunarayan Municipality 52 21 73   

3 Madhyapur Thimi Municipality 234 172 406   3 Madhyapur Thimi Municipality 100 78 178   

4 Suryabinayak Municipality 128 92 220   4 Suryabinayak Municipality 74 47 121   

5 Others 7 5 12   5 Others 4 0 4   

  Total 588 446 1034     Total 269 179 448   

                        

Active Cases        Death Cases         

S.N Municipality Male Female Total   S.N Municipality Male Female Total   

1 Bhaktapur Municipality 92 106 198   1 Bhaktapur Municipality 2 0 2   

2 Changunarayan Municipality 34 17 51   2 Changunarayan Municipality 0 0 0   

3 Madhyapur Thimi Municipality 127 91 218   3 Madhyapur Thimi Municipality 7 3 10   

4 Suryabinayak Municipality 52 43 95   4 Suryabinayak Municipality 2 2 4   

5 Others 3 5 8   5 Others  0 0 0   

  Total 308 262 570     Total 11 5 16   

                        

Hospital Isolation         Home Isolation         

S.N Municipality Male Female Total   S.N Municipality Male Female Total   

1 Bhaktapur Municipality 27 36 63   1 Bhaktapur Municipality 65 70 135   

2 Changunarayan Municipality 18 7 25   2 Changunarayan Municipality 16 10 26   

3 Madhyapur Thimi Municipality 65 40 105   3 Madhyapur Thimi Municipality 62 51 113   

4 Suryabinayak Municipality 19 22 41   4 Suryabinayak Municipality 33 21 54   

5 Others  0 0 0   5 Others 3 5 8   

  Total 129 105 234     Total 179 157 336   
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जिल्ला विपद् व्यिथिापन सलमलि भक्तपिुको प्रमखु लनणमयहरूः 

विवि विणणयहरू 

२०७७/०३/०३ 1. िक्तपुर जिल्लाको लाजग जिल्ला जवपद् व्यवस्थापन सजमजतले तर्ार गरेको मनसुन पूवा तर्ारी तथा प्रजतकार्ा र्ोिना पाररत 

गने जनणार् गररर्ो । 

2. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्बाट प्राकृजतक जवपजत्तको घटनामा परी जनवेदन माग िएबमोजिम २०७७।०३।०२ गते उपलब्ध 

गराइएको देहार्को राहत रकम समथान गने जनणार् गररर्ो । 

क्र.सं. िाि ठेगािा राहि रकि 

1.  संजगता शे्रष्ठ म.जथ.न.पा-४, िक्तपुर ५000/- 

2.  गणेश वागे्ल सु.न.पा.-७, िक्तपुर ५000/- 

3.  जवरेन्द्र गोसाई चा.न.पा.-३, िक्तपुर ५000/- 

4.  मानजसंह जबष्ट सु.न.पा.-४, िक्तपुर ८000/- 

जम्मा राहि रकि िेईस हजार िात्र । 

3. िोन्तखम नू्यनीकरण सम्बन्धी पूवा तर्ारीका लाजग देहार् अनुसार गने जनणार् गररर्ोः- 

 मनसुनको समर्मा जवपद्का घट्नाहरूबाट क्षजत पुर्ााउन सके्न सम्भावना िएका स्थल/संरचनाहरू (बाँि, नदी जनर्न्त्रण, 

पजहरो जनर्न्त्रण) को जनमााण, पुनःजनमााण, िोन्तखम रोकथाम िए निएको एजकन गरी, िोन्तखम नू्यनीकरणका उपार् 

अवलम्बन गने, तथा सम्बन्तन्धत कार्ा गना कार्ाालर्/स्थानीर् तहलाई अनुरोि गने । 

 कोजिड-१९ को रोकथाम, जनर्न्त्रण, उपचार तथा प्रजतकार्ा सँगसँगै मनसुनिन्य जवपद्का घटनाहरूबाट हुने कार्ाको 

खोि, उद्धार तथा राहतको कार्ा गदाा कोजिड-१९ संिमण फैजलन नजदनका लाजग आवश्यक पूवा तर्ारी गने । 

 मनसुनिन्य जवपद र कोजिड-१९ संिमणको रोकथाम जनर्न्त्रण, उपचार र प्रजतकार्ा तथा िल तथा म सम जवज्ञान 

जविागबाट प्राप्त हुने पूवा सचेतना सूचनालाई प्रवाह गने सम्बन्धमा स्थानीर् सञ्चार माध्यम र तहहरूसँग समन्वर् गने । 

4. जवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा जिल्ला समन्वर् सजमजतको प्रमुखको संर्ोिकत्वमा नगरपाजलका प्रमुखहरूको उपन्तस्थजत रहने 

गरी जवपद् व्यवस्थापन एकीकृत र्ोिना तर्ार गरी जवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्ालाई प्रिावकारी बनाउने । 

 

4.3   विपद व्यिथिापनसम्बन्धी कायमहरुः-  

यस जिल्ला लभरका सम्भाविि विपद्हरु िथिै आगलागी, बाढी पवहिो, सडक दघुमटना, चट्याङ्ग, भकुम्प, िोगको 
महामािी आदद िोजखमहरु न्यूलनकिण, प्रलिकायम ि पूिमियािी गनम प्रमखु जिल्ला अलधकािी जयूको अध्यक्षिामा ४ 
पटक जिल्ला विपद् व्यिथिापन सलमलि(DDMC)को बैठक बसी लनम्न कायमहरु गरिएको लियो । 

 नेपाली सेना नेपाल प्रहिी ि सिस्त्र प्रहिी बलमा िाललम प्राप्त दक्ष िनिजक्तको व्यिथिा गरिएको   

 नेपाली सेना नेपाल प्रहिी ि सिस्त्र प्रहिी बलमा उद्धाि सामाग्री भण्डाि व्यिथिा  

 नेपाल िेडक्रसमा उद्धाि सामाग्री भण्डाि व्यिथिा  

 घटना लगिै नेपाली सेना नेपाल प्रहिी ि सिस्त्र प्रहिी बलद्धािा प्रलिकायम गने गिीएको  

 सबै थिानीय िहलाई विपद्  िोजखम न्यूलनकिण ििा प्रलिकायम( उद्धाि)का लालग पूिम ियािी गनम  

अनिुोध गरिएको ।  

 Quick Response Team  गठन गरिएको  । 

 

लनम्न १४  िनालाई विपद्  िाहि उपलब्ध गिाइएको  

लस.नं. िाहि पाउनकेो नाम  ठेगाना  िकम  लमलि  कैवफयि  

१. जखल ुिामाङ्ग  चा.न.पा.-4, भक्तपिु । 5000।00 २०७६।०४।०२ अवििल बषामले क्षलि  

२. गणुकेििी शे्रष्ठ  म.लि.न.पा.-४,भक्तपिु । 5000।00 2076।04।22 आगलागी भई क्षलि  

3. सकुमान िामाङ्ग  स.ुन.पा.-८,भक्तपिु  । 5000।00 2076।06।11 आगलागी भई क्षलि  

4. समु लामा  लिमाल गा.पा.-६,काभ्र े। 5000।00 2076।06।21 आगलागी भई क्षलि 

5. अन्िना  लामा  चाँ.न.पा.-6,भक्तपिु । 5000।00 2076।08।19 आगलागी भई क्षलि 

६. सयुमबहादिु मगि ु चाँ.न.पा.-5,भक्तपिु । 6000।00 2076।09।17 आगलागी भई क्षलि 

7. छरिाि लगिी  चाँ.न.पा.-5,भक्तपिु । 5000।00 2076।09।19 आगलागी भई क्षलि 

८. िाि लगिी  चाँ.न.पा.-5,भक्तपिु । 5000।00 2076।09।19 आगलागी भई क्षलि 
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9. अजम्बका खरी  चाँ.न.पा.-९,भक्तपिु । 5000।00 2076।09।26 आगलागी भई क्षलि 

१०. उद्वि कुमाि खड्का  चाँ .न.पा.-1,भक्तपिु । 5000।00 2076।10।29 आगलागी भई क्षलि 

11. संलगिा शे्रष्ठ  म.लि.न.पा.-४,भक्तपिु । 5000।00 2076।11।28 आगलागी भई क्षलि 

12. गणेि िाग्ले  स.ुन.पा.-७,भक्तपिु । 5000।00 2077।02।09 आगलागी भई क्षलि 

13. वििेन्र गोसाई  चाँ.न.पा.-३,भक्तपिु । 5000।00 2077।02।06 आगलागी भई क्षलि 

14. मानलसंह विष्ट स.ुन.पा.-४,भक्तपिु । ८000।00 2077।02।27 आगलागी भई क्षलि 

 विपद् प्रलिकायमका लालग  िरुुन्िै Quick Response Team  वटम खवटइ उद्धाि कायम गने गरिएको । 

4.4  विविध  

 जिल्लाको अपिाध नकसा सवहिको एकीकृि िणनीलिक सिुक्षा योिना ि क्षेरगि सिुक्षा िणनीलि  बनाई 
कायामन्ियन गरिएको । 

 जिल्ला सिुक्षा सलमलिका लनणमयहरु प्रभािकािी रुपमा कायामन्ियन गरिएको ।  

 िािमागम (सडक) मा हनुे अििोध हटाउन बैठक संचालन ििा कायमयोिना बनाई कायामन्ियन गरिएको ।  

 जिल्ला जथिि सिुक्षा लनकायको लनयलमि अनगुमन गरिएको ।  

 बालसधुाि गहृको अनगुमन गरिएको ।  

 अिैध हािहलियाि प्रयोग ििा ओसािप्रसाि सम्बजन्ध जिल्लाथििीय कायामलयको बैठक संचालन अिैध 
हािहलियाि लनयन्रण सम्बजन्ध कायम गरिएको ।  

 जिल्लामा प्रभािकािी सािमिलनक सेिा प्रभाि ििा सिुासन कायम गनम समय समयमा अनगुमन गने  

गरिएको ।  

 थिानीय लनकायहरुसँग समन्िय बैठक संचालन ििा अन्िि जिल्ला समन्िय बैठक गरि भएका लनणमयहरुको 
कायामन्ियन गरिएको ।  

 मन्रालयमा दैलनक िाहेिी, मालसक , रैमालसक ि अधमबावषमक प्रगलि विििण पठाईएको ।  

 जिल्ला दििेट, िग्गाको न्यूनिम मूल्याङ्कन, कायामलय प्रमखुहरुको बैठक सम्पन्न गरिएको ।  

 अजख्ियाि दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगबाट आएका लनिेदन ििा उििुीमा आिश्यक अनगुमन ििा छानविन 
गिी प्रलििेदन ियाि गिी पठाउने गरिएको । 

 सूचना अलधकािीको बैठक रैमालसक रुपमा बसी लनणमय कायामन्ियन गने गरिएको । 

 जिल्लामा हनुे विकास लनमामण कायममा सहिीकिण गने गरिएको । 
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प्रमुख जिल्ला अजिकारी र कार्ाालर्का अजिकृत कमाचारीहरू बीच आ.व. २०७६/०७७ को कार्ासम्पादन सम्झ ता गदााको झलक । 

जनिामी सेवा जदवसको अवसरमा कार्ाालर् पररसरमा बृक्षारोपणः २०७६ िद  २२ 

सप्रजिअ जदजलप लाजमछाने उमेर हदका कारण अजनवार्ा अवकाशः २०७७ बैशाख २८ 

िक्तपुर जिल्लाको वसु्तन्तस्थजत, समसामजर्क अवस्था र कोजिड-19 संिमण, जनर्न्त्रण तथा प्रजतकार्ाको लाजग गनुापने काम कारवाहीका सम्बन्धमा बसेको सबादलीर् बैिक 

कार्ाालर् प्रमुखको बैिक 

माननीर्जू्य, मेर्रजू्य, कार्ाालर् प्रमुख लगार्त सरोकारवालाहरूको उपन्तस्थजतमा जिल्ला जवपद् व्यवस्थापन सजमजतको वैिक हँुदै 
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नागररकताको वतामान अवस्थाको सन्दिामा सूजवानार्क नगरपाजलकाको वडा अध्यक्षहरूसँगको छलफल एवं अिरजिर्ा कार्ािम 

अिराजष्टर र् जवपद् िोन्तखम नू्यजनकरण जदवस २०१९ मनाउने सन्दिामाः 

कास केदार जगरी उमेर हदका कारण अजनवार्ा अवकाशः २०७७ िेष्ठ २८ 

प्रजिअ हुमकला पाणे्डजू्यको स्वागत 

कार्ाालर् पररसरबाट देन्तखएको मनोरम जहमशंृ्रखलाको दृश्य 

कार्ाालर्को जडजिटल सूचना पाटी िेष्ठ नागररक तथा अशक्त जबश्राम स्थल 

त् 

कार्ाालर् प्रमुखको बैिक 

र् 

त् 
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चाँगुनारार्ण मन्तन्दर िक्तपुर दरबार स्क्वार्र 

जिमसेन मन्तन्दर दत्ताते्रर् मन्तन्दर 
िैरबनाथ मन्तन्दर 

५५ झ्याले दरवार 
साँगा महादेव 

जशन्तद्धलक्ष्मी मन्तन्दर 

डोलेश्वर महादेव मन्तन्दर जशद्ध पोखरी 

जिमशेन मन्तन्दर बत्सलादेवी मन्तन्दर पोटरी स्क्वार्र 

त मढी स्क्वार्र 

नगरकोटबाट देन्तखएको मनोरम जहमशृ्रङ्खलाको दृश्य 
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   वजल्ला प्रशासि कायाणलय, भक्तपुरको सेिाग्राहीहरूसँग विशेष अिुरोध 

1. र्स कार्ाालर्बाट प्रदान गररने कुनै जपन सेवामा सेवाग्राहीले कुनै अजतररक्त शुल्क 

जतनुा पदैन । 

2. र्स कार्ाालर्को कामको लाजग कोही कसैलाई जचन्न वा िनसुन गरररहनु पदैन । 

3. र्स कार्ाालर्का कमाचारीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध  छ िनी हामी काम जमलाइजदन्ट्छ  

िने्न व्यन्तक्तहरूको जवश्वास नगनुा होला र्जद कसैले त्यस्तो गरेको थाहा पाएमा प्रमुख 

जिल्ला अजिकारीलाई तत्काल सूचना जदनुहोला । साथै कार्ाालर्मा रहेको गुनासो 

पेजटकामा गुनासो पत्र खसाल्नु सकु्न हुन्ट्छ । 

4. र्स कार्ाालर्मा सेवा जलन आउँदा कामसँग सम्बन्तन्धत कागिपतत्रहरू असम्बन्तन्धत 

व्यन्तक्तलाई नजदनुहोला । 

5. र्स कार्ाालर्का कमाचारीहरू कानून बमोजिम तपाईको सेवा गना हरदम प्रर्त्नशील 

छन् । तपाईको सिुजष्ट नै हाम्रो सिुष्टी हो ।  

6. स्थानीर्त तह वा अन्य जनकार्बाट जसफाररस िई आएको वा लेख  आएको कामका 

लाजग आवश्यक पने जनवेदनहरू र्स कार्ाालर्को कोिा नं. १०४ को सहार्ता 

कक्षबाट जनशुल्क उपलब्घ हुनेछ । 

7. िेष्ठ नागररक, अपाङ्ग, असक्त र जवपन्नहरूका लाजग प्राथजमकताका साथ सेवा 

उपलब्छ हुन्ट्छ, त्यसका लाजग नागररक सहार्ता कक्षमा सम्पका  गनुा होला । 

8. र्स कार्ाालर्ले प्रदान गने सेवाका सम्बन्धमा कुनै सहर्ोग चाजहएमा हेल्पडेस्कबाट 

आवश्यक सहर्ोग जलन सकु्नहुनेछ । 

9. कार्ाालर्मा सेवा जलन आउँदा फुसादको समर्मा Free Wifi चलाउनु सकु्न  

हुन्ट्छ । 

10. कार्ाालर्को सेवा सम्बन्धी थप िानकारी आवश्यक परेमा website: 

daobhaktapur.moha.gov.np मा गएर समू्पणा िानकारीहरू प्राप्त गनुा 

सकु्नहुन्ट्छ । साथै र्सका कार्ाालर्को Facebook/Twitter पेि @daobhaktapur  

बाट पजन नर्ाँ गजतजविहरूको बारेमा िानकारी जलन सकु्न हुन्ट्छ । 

11. कार्ाालर्ले प्रदान गने सेवाका सम्बन्धमा केही गुनासो िएक सहार्क प्रमुख जिल्ला 

अजिकारी (९८५११४३३८५) प्रमुख जिल्ला अजिकारी (९८५१२१७७७७) सँग जसिै 

सम्पका  गना सकु्न हुनेछ । 

12. कार्ाालर्का कामसँग सम्बन्तन्धत पत्राचार, गुनासो तथा ना.प्र.प.को कार्ाालर्को 

अजिलेख जिडान गनुा परेमा कार्ाालर्को ईमेल िेगाना 

daobhaktapur@gmail.com मा पिाउन सकु्न हुनेछ । 

mailto:daobhaktapur@gmail.com
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कायाणलय पद प्रिुखको िाि फोि िं. िोबाईल िम्बर 

वजल्ला प्रशासि कायाणलय प्रमुख जिल्ला अजिकारी हुमकला पाणे्ड ०१-६६१४४३७ 9851217777 

िीरदल गण, सूयणवििायक व्यारेक गणपजत जशबप्रसाद प डेल ०१-५०९२२७५ 9851159188 

िहािगरीय प्रहरी पररसर, भक्तपुर प्रहरी उपरीक्षक तारादेवी थापा ०१-६१७१३१ 9851215555 

सशस्त्र प्रहरी बल िं.२२ सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक उद्धबबहादुर न्य पाने ०१-५१४४५१० 9851272034 

भक्तपुर वजल्ला अदालि शे्रसे्तदार घनेन्द्र अजिकारी ०१-६६१८६३१ 9841276208 

वजल्ला सिन्वय सविविको का. जिल्ला समन्वर् अजिकारी िगन्नाथ लाजमछाने ०१-६६१४८२६ 9851276222 

वजल्ला सरकारी िवकल कायाणलय जिल्ला न्यार्जिवक्ता दशरथ पंगेनी ०१-६६१०१९८ 9851197525 

भक्तपुर अस्पिाल मेजडकल सुपररटेने्डन्ट डा. सुजमत्रा ग तम ०१-६६१०७९८ 9858023047 

कोष िथा ले. वियन्त्रक कायाणलय प्रमुख कोष जनर्न्त्रक रेशम कुमार खत्री ०१-६६१५१२९ 9851142985 

वशक्षा विकास िथा सिन्वय एकाई इकाई प्रमुख खेमनाथ पोखरेल ०१-६६१४४०१ 9841183394 

जलस्रोि िथा वसंचाई विकास विवभजि कायाणलय जडजििन प्रमुख रामनरेश मण्डल ०१-६६१८५५० 9851110982 

खािेपािी िथा सरसफाई वि. ५. जडजििन प्रमुख अजनलप्रसाद केशरी ०१-५०९२३४८ 9851232810 

आन्तररक राजश् ि कायाणलय प्रमुख कर अजिकृत गगनबहादुर जवश्वकमाा ०१-६६१७८०४ 9851100588 

सिक विवभजि भक्तपुर जडजििन प्रमुख जबषु्णप्रसाद काफे्ल ०१-६६१२०७४ 9851096900 

वजल्ला आयुक्तको कायाणलय जिल्ला आरु्क्त ईश्वरराि िोशी ०१-६६१०१२३ 9759003063 

स्वास्थ्य कायाणलय कार्ाालर् प्रमुख कृष्णबहादुर जमिार ०१-६६१६०१० 9841884419 

िापी कायाणलय प्रमुख नापी अजिकृत ज्ञानेन्द्र कुमार जवष् ट ०१-६६१०१४८ 9841691640 

भूविसुधारिथा िालपोि कायाणलय प्रमुख मालपोत अजिकृत देवी बहादुर िण्डारी ०१-६६१०७२९ 9852632211 

विवभजि िि कायाणलय जडजििन वन अजिकृत पे्रम प्रसाद खनाल ०१-६६३०८११ 9851202845 

राष्ट टि य कला संग्रहालय संग्रहालर् प्रमुख सरस्वती जसंह ०१-६६१०००४ 9841327630 

रा. अिुसन्धाि वजल्ला कायाणलय उप-अनुसन्धान जनदेशक सुरेन्द्र कोइराला ०१-६६१८७७७ 9851174546 

स्मारक सं.िथा दरिार का. िारक अजिकृत सरस्वती जसंंह ०१-६६१०१४४ 9841010222 

घरेलु िथा सािा उद्योग कायाणलय उद्योग अजिकृत सुबोि कुमार साह ०१-५०९२६९६ 9851185892 

भक्तपुर िगरपावलकाको कायाणलय प्रमुख प्रशासकीर् अजिकृत इन्द्रप्रसाद बस्याल ०१-६६१००७६ 9841407373 

िध्पुरवथिी िगरपावलका कायाणलय प्रमुख प्रशासकीर् अजिकृत उद्धब ररिाल ०१-६६३१४०५ 9851274111 

चाँगुिारायणिगरपावलका कायाणलय प्रमुख प्रशासकीर् अजिकृत जचरन्तन्ट्िवी जतमे्सना ०१-६६१६६११ 9851177955 

सूयणवििायकिगरपावलका कायाणलय प्रमुख प्रशासकीर् अजिकृत कमल ज्ञवाली ०१-६६१२४४३ 9851277111 

भक्तपुर क्यान्सर अस्पिाल कार्ाालर् प्रमुख प्रा.डा. ऋजषकेशनारार्ण 

शे्रष्ठ 

०१-६६१४४३० 9851027177 

शहीद धिणभक्त रावरि य प्रत्यारोपण केन्द्र कार्ाालर् प्रमुख प्रा.डा. पे्रम ज्ञवाली ०१-६६१४४०९ 9851033233 

वजल्ला आयोजिा कािाणन्वयि इ.(भिि) आर्ोिना प्रमुख महालक्ष्मी िोशी ०१-६६१२७७५ 9841010222 

वजल्ला हुलाक कायाणलय हुलाक अजिकृत रजबचन्द्र जमश्र ०१-६६१४१५३ 9851150918 

भक्तपुर उद्योग बावणज्य संघ कार्ाकारी अजिकृत रािुमान बज्राचार्ा  9841285577 

गुठी संस्थाि कायाणलय कार्ाालर् प्रमुख आनन्द प्रसाद कमााचार्ा ०१-५०९२५६८ 9841431188 

का.उ.खािेपािी वलविटेि दुधपाटी शाखा प्रमुख सुरेन्द्र जहमालर् ०१-६६१०९७९ 9849188291 

वजल्ला आयुिेद स्वास्थ्य केन्द्र आरु्वेद जचजकत्सक नदन कँडेल ०१-६६१२०८८ 9851185728 

वजल्ला वििाणचि कायाणलय जनवााचन अजिकृत घमचन्द्र जतन्तम्सना ०१-६६१४५२५ 9842099530 

िेपाल टेवलकि भक्तपुर कार्ाालर् प्रमुख जदनेशहषा बज्राचार्ा ०१-६६१०००० 9851105570 

िेपाल टेवलकि वठिी कार्ाालर् प्रमुख सुरेन्द्र शाह ०१-६६३३६०० 9851022176 

िेपाल विद्युि प्रावधकरण भक्तपुर कार्ाालर् प्रमुख रािकुमार रमण ०१-६६११०९८ 9851273714 

िेपाल विद्युि प्रावधकरण वठिी शाखा प्रबन्धक सुबांेि शमाा ०१-६६३५३२८ 9851273715 

भक्तपुर औधोवगक के्षत्र व्यि.का. कार्ाालर् प्रमुख बलराम बोगटी ०१-६६१००९९ 9841531598 

व्यिसावयक गे्रिेज केन्द्र ब. बाजल संरक्षण अजिकृत सुजिर प डेल ०१-५११६०२४ 9851253693 

यािायाि सेिा केन्द्र ,सल्लाघारी कार्ाालर् प्रमुख जबमलप्रसाद िट्टराई ०१-६६१९५६४ 9860002810 

जुद्ध िरुण यन्त्र कायाणलय कार्ाालर् प्रमुख रािनप्रसाद दाहाल ०१-६६१२३८२ 9851150913 

प्रधाििष्न्त्र कृवष आधुविवककरण पररयोजिा ब.कृ.अ. टीकाराम शमाा  9851215339 

यािायाि व्यिस्था कायाणलय जगावि कार्ाालर् प्रमुख सजशसंकर महिान ०१-६६१२५१६ 9841335830 

वजल्ला आयोजिा कायाणन्वयि ईकाई अिुदाि 

व्यिस्थापि िथा स्थािीय पूिाणधार 

कार्ाालर् प्रमुख सचु्यतराि उपे्रती  ०१-६६२००४० 9841215886 

रावरि य प्रावण उद्याि कार्ाालर् प्रमुख लालबहादुर िण्डारी ०१-५७०८०१० 9858041685 

वजल्ला आयोजिा कायाणन्वयि इकाई(वशक्षा) 

भक्तपुर 

इकाई प्रमुख िरत बहादुर शे्रष्ठ ०१-६६३३०६९ 9841318716 

भक्तपुर घरेलु िथा सािा उद्योग संघ अध्यक्ष वीरेन्द्र िती  9851141518 

पद नाम थर कार्ाालर् फोन नं 

मे. अ. डा. जनसा राई सूर्ाजवनार्क नगर अस्पताल ९८४९२३१५१७ 

ि.स्वा.जन.स्वस्ती आचार्ा कटुन्ट्िे हे.पो. ९८४१११११७७ 

ि.स्वा.जन.पुण्य प्र. काफे्ल वालकोट हे.पो ९८४१७१५५१३ 

ि.स्वा.जन.मुकुन्द प्र. च लागाई गुणु्ड हे.पो. ९८४४४१२१४३ 

ि.स्वा.जन.मदन रािथला जसरुटार हे.पो. ९८४१३००४५९ 

जस.अ.हे.ब.राम प्रसाद लम्साल लोकन्थजल हे.पो. ९८४१४३०१४३ 

ि.स्वा.जन.सरोि कूमार रार् जिमी हे.पो. ९८४४०५७७२९ 

ि.स्वा.जन.श्याम कुमार थापा बालकुमारी हे.पो. ९८४१४४५५५८ 

जस.अ.हे.ब.रािन खड्का सुडाल हे.पो. ९८६३१९९२४५ 

हे.अ.बलराम जतमले्सना बागेश्वरी हे.पो. ९८४१३२२६४५ 

ि.स्वा.जन.लोकेन्द्र बहादुर प डेल चागंु प्रा.स्वा.के. ९८५१०६८९५० 

जस.अ.हे.ब.जबषु्ण थापा झ खेल हे.पो. ९८५१०३९४९३ 

ि.स्वा.जन.हररनारार्ण प्रसाद शाह ताथली हे.पो. ९८४१३७४४३७ 

जस.अ.हे.ब.ज्ञानेन्द्र प्रसाद िोशी दुवाकोट हे.पो. ९८४९२०८१९० 

जस.अ.हे.ब.मनोि कुमार मण्डल नगरकोट हे.पो. ९८४१६७०३३७ 

ि.स्वा.जन.जदल कुमार दुवाल छाजलङ्ग हे.पो. ९८४१३९४०६४ 

हे.अ.रोजिना थापा नङ्गखेल हे.पो. ९८४९२४५२२० 

जस.अ.हे.ब.उमेश ि िडेल जसपाडोल हे.पो. ९८४१३९४६५८ 

हे.अ.रािेन्द्र फैिु जचत्तपोल हे.पो. ९८४१२९९५१६ 

जस.अ.हे.ब.तेि कुमार पुन नगदेश हे.पो. ९८६६९०८०२८ 

ि.स्वा.जन.िन ब. जबष्ट बोडे हे.पो. ९८६८७७७०३० 

हे.अ.मीरा कुमारी जसंह श.स्वा. के. झ खेल ९८६०९४३००८ 

हे.अ.कुमार के.जस. श.स्वा. के. झाप्रा ९८५११२९५९० 

हे.अ.सुजदप आचार्ा श.स्वा. के. ताथगाल ९८४३२४१५७१ 

हे.अ.उत्सब सापकोटा श.स्वा.के.घ्यामे्पडांडा ९८६०१०८०६१ 

हे.अ.कमल अछामी श.स्वा.के. कांिाबारी ९८६११३८७८२ 

अ.न.जम.िमुना काफ्रले श.स्वा.के. च्यामाजसङ ९८४१६३७६४७ 

स्टाफ नसा रचना सुवाल श.स्वा.के. च्यामाजसङ ९८४११३११४४ 

स्टाफ नसा शुजसला प्रिापती श.स्वा. के. जनकोसेरा ९८४१५३१४३३ 

हे.अ.अन्तम्बका प्रिापती श.स्वा. के. बोडे ९८४९२०९७११ 

हे.अ.कमल केशरी रािचल श.स्वा. के. ब्यासी ९८४१६९२९५२ 

DCCMC पदावधकारीहरुको सम्पकण  िम्वर 

जि.स.स. प्रमुख नवराि गेलाल ९८५११९०७२४ 
प्रमुख जिल्ला अजिकारी हुमकला पाणे्ड ९८५१२१७७७७ 

जि.स.अजिकारी िगन्नाथ लाजमछाने  9851276222 

स.प्र.जि.अ. दुगाादत्त ढकाल 9851143385 

प्रमुख सेनानी जशबप्रसाद प डेल  9851159188 

प्रहरी उपरीक्षक तारा देबी थापा  ९८५१२१५५५५ 

सशस्त्र प्र. उपरीक्षक उद्धव ब. न्य पाने  ९८५१२७२०३४ 

उप अ.जन. सुरेन्द्र कोइराला 9851174546 

मे.सु. डा. सुजमत्रा ग तम ९८५८०२३०४७ 

का.प्र. कृष्णबहादुर जमिार 9841884419 

 

िहत्वपूणण सम्पकण  िम्बरहरू 

वजल्ला ष्स्थि कायाणलय प्रिुखहरूको सम्पकण  िम्बरः 

वजल्ला ष्स्थि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको सम्पकण  िम्बरः 

Covid-19 बा बच्न िास्कको अवििायण प्रयोग गर  ं

। 
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भक्तपुर वजल्लािा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको वििरण 
 

क्र
.सं 

थिाथ्य संथिाको नाम थिीकृि बेड 
संख्या 

सिकािी/गैिसिकािी सेिाको विििणहरू 

भक्तपिु नगिपाललका 
1.  िाविय मानि अङ्ग प्रत्यािोपण केन्र 100 सिकािी अङ्ग प्रत्यािोपण 

सेिा/डायलालसस सेिा 
2.  भक्तपिु अथपिाल 75 सिकािी िनिल सबै सेिा 
3.  लसवद्ध थमलृि अथपिाल 50 गैह्र सिकािी िनिल सबै सेिा 
4.  ईिामिुा अथपिाल 51 गैह्र सिकािी िनिल सबै सेिा 
5.  भक्तपिु कयान्सि अथपिाल 100 गैह्र सिकािी कयान्सि उपचाि 
चागँनुािायण नगिपाललका 
1.  काठमाडौं मेलडकल केलि 55 गैह्र सिकािी िनिल सबै सेिा 
2.  काठमाडौं कयान्स केयि 25 गैह्र सिकािी कयान्सि उपचाि 
मध्यपिु लिमी नगिपाललका 
1.  िाविय क्षयिोग केन्र  सिकािी क्षयिोग उपचाि 
2.  नेपाल कोरिया मैरी अथपिाल 50 गैह्र सिकािी िनिल सबै सेिा 
3.  नागरिक अथपिाल 100 गैह्र सिकािी  िनिल सबै सेिा 
4.  मध्यपिु अथपिाल 51 गैह्र सिकािी िनिल सबै सेिा 
5.  सलमट अथपिाल 50 गैह्र सिकािी िनिल सबै सेिा 
6.  लब वप आई फाउन्डेसन 15 गैह्र सिकािी आखँा उपचाि 
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भक्तपुर वजल्लािा भएका एमु्बलेन्सहरूको वििरण 

 

कोरोिा विशेष Modified एमु्बलेन्स (PPE उपलब्ध गिाइएको, Modified) 

लस.नं. एम्बलेुन्स नं.  चालकको नाम िि फोन नं. एम्बलेुन्सको धनी (लनकाय) 

1 बा ३ च ७१४९ पणु्य खरी/िािन बासकुला 9851082799 भक्तपिु नगिपाललका 
२ प्रदेि 3-01-

00-झ-25140 
बदु्ध कृष्ण बाग 9841257048 मध्यपिु दठमी नगिपाललका 

३ बा १ य 9743 केिििाि िापा 9841395199 सयुमविनायक नगिपाललका 
४ बा २ झ 3435 जििहिी अलधकािी 98512१४809 चाँगनुािायण नगिपाललका 
5 बा ३ च ६३७६ अरुण सैि ु ९८५१०७११३९ भक्तपिु अथपिाल (लनजि) 

 

अन्य एमु्बलेन्स 

लस.नं. एम्बलेुन्स नं.  चालकको नाम िि फोन नं. एम्बलेुन्सको धनी (लनकाय) 

 भक्तपिु नगिपाललका   
१  लमलन पिुी 9849857332 नेपाल िेडक्रस सोसाईटी भक्तपिु जिल्ला िाखा 
२  केिििाि िापामगि 9841257892 जिल्ला समन्िय सलमलि 
३  लभमसेन गलेाल 9860171552 भक्तपिु कयान्सि अथपिाल 
४  लक्ष्मण शे्रष्ठ 9860025333 डा. ईिामिुा अथपिाल 
५  िवक दिुाल/िमेि कुथमा 9851018177 मानि अंग प्रत्यािोपण केन्र 
६  कृष्ण िाम कोि ु 9840256350 भक्तपिु अथपिाल 
 मध्यपिु दठमी नगिपाललका   
७  कृष्ण चन्र शे्रष्ठ 9841257048 नेपाल कोरिया मैरी अथपिाल 
८  नविन परियाि/सानकुािी शे्रष्ठ 9851133613 मध्यपिु अथपिाल 
९  ददपक घि ु 9851133797 नागरिक सामदुावयक अथपिाल 
 सयुमविनायक नगिपाललका   

१०  लक्ष्मी भक्त ह्याङ्गि ु 9843559090 नेपाल िेडक्रस सोसाइटी नलनलन्चोक िाखा 
1१  लभमबहादिु खरी 9843633744 सडुाल ब्रह्मायणी विकाि केन्र 
1२  िाकेि िाििला 9741323296 अखण्ड सेिा सलमलि 
1३  श्रीकृष्ण खड्का 9841477794 ग्रालमण विकाि पिुामधाि केन्र 
 चागँनुािायण नगिपाललका   

1४  वििेक लालमछान े 9841233600 नेपाल िेडक्रस सोसाईटी नगिकोट िाखा 
1५  ददपक िापा 9741233815 नेपाल िेडक्रस िािली िाखा 
१६  उत्सि के.सी. 9849424813 चाँगनुािायण प्रािलमक थिाथ्य केन्र 
१७  प्रकाि गििेुल 9841466550 काठमाडौं कयान्सि सेन्टि 
१८  लक्ष्मण भटु्ट 9860335944 हरिणाम संवक्रटन सेिा सलमलि 
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भक्तपुर वजल्लाको िक्ाः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 
वाजषाक ई-बुलेजटन २०७७/०७८ 

पररवशर "क"  

भक्तपुर वजल्लाको प्रशासविक विभाजि 

  

सूयमविनायक 

चागँनुािायण 
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पररवशर "ख"  

भक्तपुर वजल्लाको प्रिुख सिक 

 

  

चागँ ु
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नेपाल सरकार 

गृह मन्त्रालर् 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, 

भक्तपुर 

भक्तपुर नगरपाजलका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वार्र (वाग्मती प्रदेश, नेपाल) 

फोन नं : +977-01-6614437 (C.D.O.), +977-9851217777 (C.D.O. Mobile No.),  

+977-01-6615595 (A.C.D.O.), +977-9851143385 (A.C.D.O. Mobile No.) 

फ्र्ा्स : +977-01-6614607 

इमेल : daobhaktapur@gmail.com 

वेबसाइटःhttp://daobhaktapur.moha.gov.np/ 

Facebook/Twitter: @daobhaktapur  
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