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1. जिल्लाको सामान्त्य पररचय 

ऐतिहातसक िथा सांस्कृतिक वैभवले प्रतसद्ध भक्तपरु जिल्ला नेपालको सबैभन्त्दा सानो जिल्लाको रुपमा रहेको  
छ । यसको िेरफल ११९ वगि र्क.मी. रहेको छ । भक्तपरु जिल्ला प्राचीन वास्िकुला र गौरवमय संस्कृतिको 
अभिूपूवि समायोिनले ससुजजिि कला नगरी हो । भौगोतलकरुपमा हेदाि यस जिल्लाको उत्तर र पजिम तसमाना 
मनोहरा नदी, पूविमा महादेवखरी डााँडाको शृ्रङखला, दजिणमा सूयिर्वनायकको पहाडी खण्ड रहेको छ । यस 
जिल्लाको पूवि र पूवि-दजिणमा काभ्रपेलाञ्चोक जिल्ला पदिछ भने उत्तर र पजिममा काठमाडौँ र पजिम दजिणमा 
लतलिपरु जिल्ला रहेको छ । ४ (चार) नगरपातलका रहेको यस जिल्लामा ३१३  र्क.तम. सडक सञ्जाल रहेको 
छ । भक्तपरु र दठमी नगरमा नेवारी समदुायको बसोबास रहेको छ भने कााँठ िेर र नयााँ बस्िी िेरमा सबै 
िाि िाति र िमािलम्बीहरुको बसोबास रहेको छ ।  

जिल्लाको र्ववरणुः- 

िेरफल  :  ११९  वगि र्क.तम. 
िनसंख्या  : ३,०३,०२७ (२०६८ को प्रारजम्भक िनगणनाअनसुार)  

मर्हला  : १,४९,०२१ (४९.१८५५)   

परुुष  : १,५४,००६ (५८.८२५५)  

मिदािा संख्या :  १,६१,०९५ िना ( जिल्ला समन्त्वय सतमतिबाट प्राप् ि ) 

मर्हला  :  ८२२५८ िना 
परुुष  : ७८,८३७ िना 
नगरपातलका संख्या: ४ वटा  

औषि वषाि : ५६ तमतलतमटर 

औषि उचाई  : १३३१ तमटर समदु्री सिहबाट 

िापक्रम   : ३२ देजख माइनस २ तडग्री सजल्सयस  

हावापानी  : समजशिोष्ण  

कृर्षभतूम  : १९.२०५ हेक्टर (४६.६%) कृर्षयोग्य ५४०० हेक्टर (११.५%) 

वन िेर  : ९६४८ हेक्टर (१०.६९%) झाडी, मैदान, वटु्यान ४४७० हेक्टर (१०.६९%) 

अन्त्य   : २४७९ हेक्टर (६.२%)  

प्रमखु िातिहरु : नेवार ६२.८ ५,िेरी १८.२ ५ ,बाहनु ८.८ ५ िामाङ्ग ४.७५ अन्त्य ५.३ 

प्रमूख िारा : तबस्केट िारा, जिब्रो छेड्ने िारा 
तसमाना   : उत्तर- काठमाडौं जिल्ला, पूवि काभ्र ेजिल्ला, पजिम-  काठमाडौं जिल्ला र दजिण-लतलिपरु जिल्ला । 
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2. कायािलयको सजषिप्त पररचय 

२००७ सालमा प्रिािन्त्रको प्रादभुािव पिाि ् र्वकेजन्त्द्रि प्रशासनको  आवश्यकिा महससु गरी वडा 
हाकीमहरको तनयजुक्त भएको पाइन्त्छ । यसै क्रममा गढी, गौडा र गोश्वाराको रुपमा गहृ प्रशासनको कायि संचालन 
भएको तथयो । नेपालको संर्विान २०१९ अनसुार नेपाल अतिराजयलाई १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला र ५ र्वकास 
िेरमा र्वभािन गररयो । स्थानीय प्रशासनलाई र्वकेजन्त्द्रि प्रशासन व्यवस्थाअनरुुप सञ्चालन गनि िथा शाजन्त्ि र 
सवु्यवस्थालाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गनि स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ लागू गररयो । उक्त ऐनको दफा ५ 
ले जिल्लाको सामान्त्य प्रशासन सञ्चालन गनि प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्ला प्रशासन कायािलय रहने व्यवस्था गरे 
अनरुुप यस जिल्लामा पतन जिल्ला प्रशासन कायािलयको स्थापना भएको हो ।  

र्व.स. २०७२ सालमा िारी भएको  नेपालको संर्विानले नेपाललाई संघीय लोकिाजन्त्रक गणिन्त्रमा रुपान्त्िरण 
गरी राजयको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय िह गरी िीन िहमा र्वभािन गरेको छ । जिल्ला प्रशासन 
कायािलय नेपालको संर्विानको अनसूुची-५ मा रहेको संघको अतिकार सूचीमा रहेका र्वषयमा सेवा प्रवाह गने 
संघीय सरकारको महत्वपूणि प्रतितनि संस्था हो । जिल्लाका सबै कायािलयहर बीच आबश्यक समन्त्वय गराउन े
नेितृ्वदायी तनकायको रुपमा जिल्ला प्रशासन कायािलय र्क्रयाशील हुाँदै आएको छ । िोर्कएको जिम्मेवारी बाहेक 
अन्त्य िेरमा नसमेर्टएको सबै िेरहर समेिमा यसको भतूमका रहने हुाँदा बहआुयातमक तनकायको रुपमा समेि 
यो कायािलय पदिछ । 

3. मूल ध्येय (Vision) 

जिल्लामा  शाजन्त्ि, सवु्यवस्था र अमनचयन कायम राख्दै शान्त्ि र सशुासनयकु्त समािको स्थापन गरी ‘समदृ्ध 
नेपाल, सखुी नेपाली” को साझा रार्िय आकांिालाई साकार िलु्याउने । 

4. जिल्ला प्रशासन कायािलयको उद्दशे्य 

 जिल्लामा शाजन्त्ि सवु्यवस्था र सरुिा कायम गरी िनिाको जिउ, िनको संरिण गनुि जिल्ला प्रशासन 
कायािलयको प्रमखु उद्देश्य रही आएको छ । यसका साथै जिल्लामा नेपाल सरकारको प्रतितनतिको रुपमा रही 
साविितनक सेवा र्विरणलाई प्रभावकारी बनाई सशुासनको प्रत्याभतूि गने समेिका उद्देश्यहरु रहेका छन ्। 
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5. जिल्ला प्रशासन कायािलय, भक्तपरुको संगठन संरचना 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

दरबन्दी वििरण 

राजपत्राङ्कित  : १ 

राजपत्राङ्कित ङ्कितीय  : १ 

राजपत्राङ्कित तृतीय  : २ 

राजपत्र अनंङ्कित प्रथम(प्रशासन) : ७ 

राजपत्र अनंङ्कित प्रथम(ङ्किङ्किध) : २ 

राजपत्र अनंङ्कित प्रथम(लेखा) : १ 

राजपत्र अनंङ्कित ङ्कितीय  : ४ 

हलुिा सिारी चालि  : २ 

िायाालय सहयोगी  : ७ 

जम्मा दरबन्दी  : २७ 

नागररकिा  िथा प्रतितलर्प 
शाखा 

ना.स ु,प्र.,सा.प्र. रा.प.अनं.प्र -१ 

क.अ.,र्वर्वि, रा.प.अनं.प्र 1 

खररदार,,प्र.,सा.प्र.,रा.प.अनं.दि.- 1 

का.स.,शे्रणी तबर्हन- 1 

 

स्थानीय प्रशासन िथा शा.स.ु 
शाखा 

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

खररदार,,प्र.,सा.प्र.,रा.प.अनं.दि.- 1 

का.स.,शे्रणी तबर्हन- १ 

ह.स.चा. शे्रणी तबर्हन- 1 

 

प्रमखु जिल्ला अतिकारी 
रा. प. प्रथम, प्रशासन-1 

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

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

 

प्रशासकीय अतिकृि (रा.प.ििृीय), 
प्र.,सा.प्र.-१  

सहायक प्रमखु जिल्ला अतिकारी 
रा.प. र्द्धतिय, प्र.,सा.प्र.-१ 

 

आतथिक प्रशासन शाखा 
ले.पा.,प्र.,लेखा,रा.प.अनं.प्र.- 1 

का.स.,शे्रणी तबर्हन- 1 

 

राहदानी िथा जिन्त्सी दिाि 
शाखा 

ना.स ु,प्र.,सा.प्र. रा.प.अनं.प्र -१ 

खररदार,,प्र.,सा.प्र.,रा.प.अनं.दि.- 1 

का.स.,शे्रणी तबर्हन- 1 

 
 

गनुासो सनुवुाइ िथा 
अतभलेख व्यवस्थापन शाखा 
ना.स ु,प्र.,सा.प्र. रा.प.अनं.प्र -१ 

खररदार,,प्र.,सा.प्र.,रा.प.अनं.दि.- 1 

का.स.,शे्रणी तबर्हन- 1 

 

मदु्दा िथा हािहतियार 
शाखा 

ना.स ु,प्र.,सा.प्र. रा.प.अनं.प्र -१ 

का.स.,शे्रणी तबर्हन- 1 

 

प्रशासकीय अतिकृि 
(रा.प.ििृीय), प्र.,सा.प्र. -१ 
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6. जिल्ला प्रशासन कायािलय,भक्तपरुको दरबन्त्दी िेररि  

तस.नं. शे्रणी/िह सेवा समूह कायम भएको दरबन्त्दी कैर्फयि 

1.  रा.प.प्रथम  प्रशासन  
 १ 

 

2.  रा.प. दििीय प्रशासन  सा/प्र. १ 
 

3.  रा.प.ििृीय  प्रशासन  सा/प्र २ 
 

4.  रा.प.अनं प्रथम  प्रशासन  सा/प्र ७ 
 

5.  रा.प.अनं प्रथम  प्रशासन  लेखा  १ 
 

6.  रा.प.अनं प्रथम र्वर्वि  
 २ 

 

7.  रा.प.अनं दििीय  प्रशासन  सा/प्र. ४  
 

8.  शे्रणी र्वहीन (ह.स.चा.) र्वर्वि 
 २ 

 

9.  शे्रणी र्वहीन(का.स.) प्रशासन  सा/प्र. ७ 
 

 िम्मा    २७   

 

7. सेवा प्रदान गने शाखा र जिम्मेवार अतिकारी (िनशजक्त र्ववरण) 

क्र.सं. पद कमिचारीको नाम, थर सम्पकि  नं. कायिरि फााँट कोठा नं. 
१ प्र.जि.अ. हमुकला पाण्डे 9851217777   1 

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

३ प्रशासकीय अतिकृि यज्ञराि िोशी 9860483970 नागररकिा/प्रशासन 3 

४ प्रशासकीय अतिकृि लमुा शे्रष्ठ 9841368408 प्रतितलर्प ना.प्र./राहदानी/मदु्दा 11 

५ नायब सबु्बा नारायण लघ ु 9840256702 प्र.जि.अ.को सजचवालय 1 

६ नायब सबु्बा र्वमलकुमार काफ्ले 9845189283 प्रशासन 18 

७ नायब सबु्बा रामकुमार लम्साल 9841507832 मदु्दा/प्रशासन/राहदानी 16 

८ नायब सबु्बा नवराि पोखरेल 9849213544 नागररकिा 18 

९ नायब सबु्बा रुपा तनरौला 9842678818 राहदानी 13 

10 नायब सबु्बा कुबेर प्रसाद दाहाल 9841393878 मदु्दा 16 

१० कम्प्यटुर अपरेटर र्वनोद शे्रष्ठ 9841446724 सूचना प्रर्वति  14 

११ लेखापाल र्वष्ण ुराि दाहाल 9851116807 लेखा 4 

१२ खररदार सार्वराकुमारी राउि (बस्न्त्याि) 9852835256 मदु्दा 16 

13 खररदार िमिराि शाही 9848301311 सोिपछु/दिाि चलानी 6 

१३ खररदार सदुशिन लातमछाने 9841232861 प्रतितलर्प नागररकिा 7 

१४ ह.स.चा. सीिाराम प्याकुरेल 9841394579 सवारी - 

१५ ह.स.चा. रर्वन्त्द्र शे्रष्ठ 9841257345 सवारी - 

१६ का. सहयोगी सार्वरी नयाि ु 9841702698 प्रति तलर्प नागररकिा 7 

१७ का. सहयोगी सन्त्िोषी न्त्यौपाने 9861488447 प्र.जि.अ.जयूको सजचवालय 1  

१८ का. सहयोगी िारणा र्वश्वकमाि  9847144205 सोिपछु/दिाि चलानी 6 

19 का. सहयोगी यादव पौडेल 9843270303 प्रशासन  15 

20 स्वीपर रतमिा नेपाली 9841605220 सरसफाई - 

२1 माली रािन घिी 9818249063 फुल/वगैचा हेरचाह  - 

http://daobhaktapur.moha.gov.np/member/sudarshan-lamichhane
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8. सरुिा तनकायहरुको र्ववरण    

 नेपाली सेना ,  वीरदल गण , सूयिर्वनायक व्यारेक,भक्तपरु ।   

 महानगरीय  प्रहरी पररसर, भक्तपरु । 
 सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल २२ नं. गण, भक्तपरु । 

 रा.अ.र्व. जिल्ला कायािलय, भक्तपरु ।  

9. बार्षिकरुपमा सम्पादन गरेका कामको र्ववरण (२०७६ श्रावणदेजख २०७७ असारसम्म) 

यस कायािलयबाट आ.व. २०७६/७७ मा तनम्न अनसुारका नयााँ नागररकिा, प्रतितलर्प नागररकिा, राहदानी 
तसफाररस िथा र्विरण, नावालक पररचय पर, संस्था दिाि, मदु्दा दिाि िथा फछ्यौट आददवातस िनिाति तसफाररस 
लगायिका कायिहर सम्पादन गररएका छन ्। िसको िथ्यगि र्ववरण तनम्न अनसुार रहेको छ । 

९.१. नयााँ नागररकिा िारी 

तस.नं. नागररकिाको र्कतसम 
आ.व. 

२०७४/७५ 

आ.व. 
२०७५/७६ 

आ.व. 
२०७६/७७  

1.  वंशि ६७२६ ४२८३ ३४०६ 
2.  वैवार्हक अंतगकृि ७ २ २ 
3.  िन्त्मतसद्धका आिारमा ना.प्र. प्राप्त 

गरेका व्यजक्तका सन्त्ितिले प्राप्त 
गरेको वंशिको नागररकिा 

- - - 

 कूल िम्मा ६७३४ ४२८५ ३४०८ 

९.२. नागररकिा प्रतितलर्प िारी 

तस.नं. नागररकिाको र्कतसम आ.व. २०७५/७६ आ.व. २०७६/७७  

1.  वंशि ३०५३ २२७५ 
2.  वैवार्हक अंतगकृि - - 
3.  िन्त्मतसद्धका  - - 

 कूल िम्मा   

९.३. राहदानी 

तस.नं. कामको र्ववरण आ.व. २०७५/७६ आ.व. २०७६/७७ को  

1.  राहदानी र्विरण ५८९६ ४५५९ 
2.  राहदानी 

तसफाररस  
द्रिू ११८६ ८७५ 

 कूल िम्मा ७०८२ ५४३४ 

९.४. नाबालक पररचयपर 

तस.नं. कामको र्ववरण आ.व. २०७४/७५ आ.व. २०७५/७६ आ.व. २०७६/७७  

1.  नाबालक पररचय पर ७६८ ५४४ ३७७ 

९.५. संस्था, छापाखाना िथा परपतरका 

तस.नं. कामको र्ववरण आ.व. २०७४/७५ आ.व. २०७५/७६ आ.व. २०७६/७७  
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1.  संस्था दिाि ८३ ६२ ३०५ 
2.  संस्था नवीकरण ३४४ ३०४ २५० 
3.  परपतरका 

दिाि 
अस्थायी - - २ 

4.  स्थायी ५ ४ - 
5.  िम्मा ५ ४ २ 
6.  छापाखाना दिाि - - - 
7.  संस्था खारेिी - - - 

९.६. मदु्दा दिाि फछ्यौट 

क्र.सं. आ.व. अ.ल्या. नयााँ दिाि िम्मा संख्या फछ्यौट संख्या बााँकी 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 
९.६.१. मदु्दा फैसला  

तस.नं. मदु्दाका प्रकार 

 

दिाि भएका मदु्दाहर फैसला/तनणिय/सदरस्याहा 
आ.व. ०७५/७६  आ.व. ०७६/७७  

1.  के.सा.अ./अभद्र व्यवहार २४४ १९१ 
2.  िवुा २१ ९ 
3.  कालोबिार िथा केही 

अन्त्य सामाजिक अपराि 
२ - 

4.  सवारी ितिपूतिि १९ ३ 
5.  खाद्य ऐनअन्त्िगिि - - 
6.  हािहतियार िथा 

खरखिाना 
१ १ 

 कूल िम्मा २८७ २०४ 

९.७. आददवासी/िनिाति तसफाररस िथा हािहतियारसम्बन्त्िी र्ववरण 

तस.नं. कामको र्ववरण आ.व. २०७४/७५ आ.व. २०७५/७६ आ.व. २०७६/७७  

1.  आददवासी/िनिाति तसफाररस ७५६ ८४६ ५४४ 
2.  हािहतियार ईिाििपर 

नबीकरण 
३६ २२ १६ 

3.  नयााँ हािहतियार दिाि - - - 
4.  हािहतियार नामसारी २ - - 
5.  र्वदेशी तसकारीलाई अस्थायी 

ईिाििपर िारी 
- - - 

6.  प्रतितलर्प ईिाििपर िारी - - - 
7.  अतभलेख कायम गरी ईिाििपर 

िारी 
- - - 

8.  प्रहरीमा बझुाएको हतियार - - - 



7 

 

9.  रारीकालीन व्यवसाय 
अतभलेखीकरण 

- 
 

 

- - 

10.  शाजन्त्ि सरुिाको लातग प्राप्त 
तनवेदन प्रहरीमा पठाई फछ्यौट 
भएको 

५४६ ६३८ ४०१ 

 

11.  जिल्ला सरुिा  सतमति बैठक 
संख्या  

- ३६ ३७ 

10. आम्दानी, खचि िथा आतथिक कारोबार िथा बेरुि ु फछयौटसम्बन्त्िी अद्यावतिक र्ववरण 

तस.नं. र्ववरण बिेट/आम्दानी खचि बााँकी 
1.  र्वतनयोिन    

 ब.उ.जश.नं.३१४९२०११३ 
(चाल)ु 

18784334.00 18317564.00 466770.00 

 ब.उ.जश.नं.३१४९२०११४ 
(पूाँिीगि) 

3500000.00 1452470.00 2047530.00 

 रार्िय पररचय पर)    
 ब.उ.जश.नं. 
३१४०१०११३(चाल ु

578000.00 23000.00 555000.00 

 ब.उ.जश.नं. 
३१४०१०११४(पूाँिीगि) 

362000.00 232732.00 129268.00 

2.  अथि बिेट    
 ब.उ.जश.नं.६०१०००११३ 
(सजञ्चि र्वदा) 

2013121.00 2013121.00 - 

 ब.उ.जश.नं.६०१०००१६३ 
(औषति उपचार) 

2184342.00 2184342.00 - 

3.  ख-६ (र्वर्वि)    
 गि आ.व. अ.ल्या. 95690420.12   
 यस आ.व.को आम्दानी  1632743.05   
  िम्मा 97323163.17   
 खचि (२०७६/७७ को)    
 दैवी प्रकोप राहि - 74000.00 1488133.34 
 परराि मन्त्रालय ितिपूतिि - 474417.60 468325.45 
 र्वतभन्न मआुब्िा - 94103286.78 - 
 मर्हला वालवातलका राहि - - 150000.00 
 भकुम्प २०७२ - 25000.00 - 
 प्रदेश सरकारबाट प्राप्त - 500000.00 - 
 भकुम्प ददवस - 15000.00 - 
 रार्िय सूचना आयोग - 25000.00 - 
 िम्मा  95216704.38 2106458.79 

4.  िरौटी    
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 अि वषिको अ.ल्या. 22785663.85   
 हालसम्मको आम्दानी 6338039.00  29123702.50 
 िम्मा 29123702.50   
 र्फिाि  3124450.00  
 सदर स्याहा  4598495.00  
 िम्मा 29123702.50 7722945.00 21400757.50 

5.  रािश्व    
 १४२५१ (क्म्पनी रजििेशन 
दस्िरु) 

- - - 

 १४२५७ (हािहतियार इिािि 
दस्िरु) 

65500.00 - 65500.00 

 १४१५१ (सरकारी सम्पजत्तको 
वहालबाट प्राप्त आय) 

- - - 

 १४२१२ (सरकारी सम्पजत्त 
तबक्रीबाट प्राप्त रकम) 

- - - 

 १४२२४ (परीिा दस्िरु) 800.00 - 800.00 
 १४२२६ (आयाि तनयािि 
दस्िरु) 

- - - 

 संघ संस्था 318700.00 - 318700.00 
 १४२२७ (राहदानी दस्िरु) 22760000.00 - 22760000.00 
 १४२४९ ( अन्त्य दस्िरु) 2300.00 - 2300.00 
 १४३११ (न्त्यार्यक दण्ड, 
िररवाना र िफि) 

4816495  .00 - 4816495.00 

 १५१११(बेरुि ुदाजखला ) 94328286.78  94328286.78 
 िम्मा    

6.  बेरुि ु    
 कूल बेरुि ु 1778370.00 581520.00 1196850.00 
 म.ले.प.मा सम्परीिणका लातग 
पेश 

आवश्यक प्रमाण 
कागिहर संकलन 
कायि िारी 

- - 

 बााँकी 1778370.00 581520.00 1196850.00 

11. कोतभड -१९ सम्बन्त्िी गररएका कामहरुुः- 

कोतभड-१९ को  संक्रमण को रोकथाम िथा तनयन्त्त्तण सम्बजन्त्ि नेपाल सरकारको तनणिय िथा तनदेशन कायािन्त्वयन 
गराउन तनम्न अनसुारका कायिहरु गररएको छ । 

जिल्ला स्िरीय कोतभड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्त्द्र DCCMC बैठक बसी र्वतभन्न र्वषयमा छलफल िथा तनणिय  
गररएको । आ.व.०७६/०७७ मा २५ वटा बैठक सम्पन्न भएका। कोतभड-१९ को  संक्रमण को रोकथाम िथा 
तनयन्त्रणको लातग िनचेिना मूलक कायिक्रम िथा प्रचारप्रसार गररएको । स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भएनभएको लगायि 
बिार अनगुमन गररएको । क्वारेन्त्टाइन स्थापना िथा व्यवस्थापन गररएको । कोतभड-१९  संक्रतमि व्यजक्तहरुलाई 
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अस्पिाल पयुािउन िथा क्वारेन्त्टाइनमा लैिान एम्बलेुन्त्स िथा Quick Response Team को व्यवस्था गररएको । 
क्वारेन्त्टाइन स्थापना संचालन िथा व्यवस्थापन  गररएको । PCR िथा  RDT  पररिणको  व्यवस्था  तमलाइएको । 
र्वतभन्न अस्पिाहरुमा आईसोलेशन बेडहरुको व्यवस्था गररएको । िसमध्ये बेड संख्याुः- १०५ (भक्तपरु अस्पिाल-
१५ र के.एम.तस .अस्पिाल-९०) कोतभड -१९ को संक्रमण भएका व्यजक्तहरुको शव व्यवस्थानको लातग बीरदल 
गण  अन्त्िगिि रहेका QRT  र्टम र शव वाहनको  व्यवस्था तमलाइएको  । कोतभड-१९ को  संक्रमण को रोकथाम 
िथा तनयन्त्त्तण हालसम्म िम्मा २५ वटा बैठकहरु सम्पन्न भएका । क्वारेन्त्टाइन वेड संख्याुः-५८९ वेड संख्या 
(खररपाटी-२९९ र स्थानीय िह-२९०) । सामदुार्यक क्वारेन्त्टाइन (केजन्त्द्रय ) वेड संख्याुः २९९ स्थानीय िहबाट 
व्यवस्थापन -२९०, होटेल क्वारेन्त्टाइनमा पठाइएको संख्याुः-१२५ र होम क्वारेन्त्टाइन गरर तिन प्रकारका क्वारेन्त्टाइन 
रहेका । हालसम्म र्पतसआर परीिण  १२५९ िना   र आरतडटी टेष्ट ८८७ िनालाई परीिण गररएको । कोतभड-
१९ का संक्रमण व्यक्तीहरलाई  अस्पिाल लैिान प्रयोग गनि ियारी अवस्थामा राजखएको ८ वटा एम्बलेुन्त्स  
रहेका । कोतभड  संक्रतमि शव व्यवस्थापन गने कायि नेपाली सेनाबाट व्यवस्थापन गररएको । तमति 
२०७७।०२।२२ गिेदेजख भक्तपरुमा दईु वटा होजल्डङ्ग सेन्त्टर रहेका छन । भक्तपरु जिल्लामा र्वदेशबाट नेपाली 
नागररकहरुको उिार गरी ल्याएर होजल्डङ्ग सेन्त्टर हुाँदै स्थानीय क्वारेन्त्टाइनमा पठाइएको । 

होजल्डङ सेन्त्टरबाट पठाइएको र्ववरणुः 
तस.नं. र्ववरण  आएको संख्या िान  बााँकी  संख्या   

  मर्हला  परुुष  बच्चा  िम्मा  परुुष मर्हला  बच्चा  िम्मा  

१ मातनसहरुको 
र्ववरण  

1857 19489 19 21365 0 0 0 0 

 

12. र्वपद व्यवस्थापनसम्बन्त्िी कायिहरुुः-  

यस जिल्ला तभरका सम्भार्वि र्वपद्हरु िस्िै आगलागी, बाढी पर्हरो, सडक दघुिटना, चट्याङ्ग, भकुम्प, रोगको 
महामारी आदद िोजखमहरु न्त्यूतनकरण, प्रतिकायि र पूविियारी गनि प्रमखु जिल्ला अतिकारी जयूको अध्यििामा ४ 
पटक जिल्ला र्वपद् व्यवस्थापन सतमति(DDMC)को बैठक बसी तनम्न कायिहरु गररएको तथयो । 

र्वपद् व्यवस्थापन सम्बन्त्िमा गररएका कायिहरुुः- 

 नेपाली सेना नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा िातलम प्राप्त दि िनशजक्तको व्यवस्था गररएको   

 नेपाली सेना नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा उद्धार सामाग्री भण्डार व्यवस्था  

 नेपाल रेडक्रसमा उद्धार सामाग्री भण्डार व्यवस्था  

 घटना लगिै नेपाली सेना नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलद्धारा प्रतिकायि गने गरीएको  

 सबै स्थानीय िहलाई र्वपद्  िोजखम न्त्यूतनकरण िथा प्रतिकायि( उद्धार)का लातग पूवि ियारी गनि  

अनरुोि गररएको ।  

 Quick Response Team  गठन गररएको  । 

 

तनम्न १४  िनालाई र्वपद्  राहि उपलब्ि गराइएको  

तस.नं. राहि पाउनकेो नाम  ठेगाना  रकम  तमति  कैर्फयि  

१. जखल ुिामाङ्ग  चा.न.पा.-4, भक्तपरु । 5000।00 २०७६।०४।०२ अर्वरल बषािले िति  

२. गणुकेशरी शे्रष्ठ  म.तथ.न.पा.-४,भक्तपरु । 5000।00 2076।04।22 आगलागी भई िति  

3. सकुमान िामाङ्ग  स.ुन.पा.-८,भक्तपरु  । 5000।00 2076।06।11 आगलागी भई िति  
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4. समु लामा  तिमाल गा.पा.-६,काभ्र े। 5000।00 2076।06।21 आगलागी भई िति 

5. अन्त्िना  लामा  चााँ.न.पा.-6,भक्तपरु । 5000।00 2076।08।19 आगलागी भई िति 

६. सयुिबहादरु मगि ु चााँ.न.पा.-5,भक्तपरु । 6000।00 2076।09।17 आगलागी भई िति 

7. छरराि तगरी  चााँ.न.पा.-5,भक्तपरु । 5000।00 2076।09।19 आगलागी भई िति 

८. राि तगरी  चााँ.न.पा.-5,भक्तपरु । 5000।00 2076।09।19 आगलागी भई िति 

9. अजम्बका खरी  चााँ.न.पा.-९,भक्तपरु । 5000।00 2076।09।26 आगलागी भई िति 

१०. उिव कुमार खड्का  चााँ .न.पा.-1,भक्तपरु । 5000।00 2076।10।29 आगलागी भई िति 

11. संतगिा शे्रष्ठ  म.तथ.न.पा.-४,भक्तपरु । 5000।00 2076।11।28 आगलागी भई िति 

12. गणेश वाग्ले  स.ुन.पा.-७,भक्तपरु । 5000।00 2077।02।09 आगलागी भई िति 

13. र्वरेन्त्द्र गोसाई  चााँ.न.पा.-३,भक्तपरु । 5000।00 2077।02।06 आगलागी भई िति 

14. मानतसंह र्वष्ट स.ुन.पा.-४,भक्तपरु । ८000।00 2077।02।27 आगलागी भई िति 

 र्वपद् प्रतिकायिका लातग  िरुुन्त्िै Quick Response Team  र्टम खर्टइ उद्धार कायि गने गररएको । 

 

13. र्वर्वि  

 जिल्लाको अपराि नक्सा सर्हिको एकीकृि रणनीतिक सरुिा योिना र िेरगि सरुिा रणनीति  बनाई 
कायािन्त्वयन गररएको । 

 जिल्ला सरुिा सतमतिका तनणियहरु प्रभावकारी रुपमा कायािन्त्वयन गररएको ।  

 रािमागि (सडक) मा हनुे अवरोि हटाउन बैठक संचालन िथा कायियोिना बनाई कायािन्त्वयन गररएको ।  

 जिल्ला जस्थि सरुिा तनकायको तनयतमि अनगुमन गररएको ।  

 बालसिुार गहृको अनगुमन गररएको ।  

 अवैि हािहतियार प्रयोग िथा ओसारप्रसार सम्बजन्त्ि जिल्लास्िरीय कायािलयको बैठक संचालन अवैि 
हािहतियार तनयन्त्रण सम्बजन्त्ि कायि गररएको ।  

 जिल्लामा प्रभावकारी साविितनक सेवा प्रभाव िथा सशुासन कायम गनि समय समयमा अनगुमन गने  

गररएको ।  

 स्थानीय तनकायहरुसाँग समन्त्वय बैठक संचालन िथा अन्त्िर जिल्ला समन्त्वय बैठक गरर भएका तनणियहरुको 
कायािन्त्वयन गररएको ।  

 मन्त्रालयमा दैतनक िाहेरी, मातसक , रैमातसक र अििबार्षिक प्रगति र्ववरण पठाईएको ।  

 जिल्ला दररेट, िग्गाको न्त्यूनिम मूल्याङ्कन, कायािलय प्रमखुहरुको बैठक सम्पन्न गररएको ।  

 अजख्ियार दरुुपयोग अनसुन्त्िान आयोगबाट आएका तनवेदन िथा उिरुीमा आवश्यक अनगुमन िथा छानर्वन 
गरी प्रतिवेदन ियार गरी पठाउने गररएको । 

 सूचना अतिकारीको बैठक रैमातसक रुपमा बसी तनणिय कायािन्त्वयन गने गररएको । 

 जिल्लामा हनुे र्वकास तनमािण कायिमा सहिीकरण गने गररएको । 

 

14.  समस्या िथा चनुौतिहरुः  

 समयसापेि ऐन तनयममा पररमािन एवं संसोिन नहनु ु। 

 जिल्ला प्रशासन कायािलयबाट चसु्िदरुुस्िरुपमा सेवा प्रदान गनि जिल्ला प्रशासन कायािलयहरुलाई आतथिक 
िथा भौतिक स्रोि र प्रार्वतिक िनशजक्तको अभाव हनूु । 

 समयसापेि आवश्यक िातलमको अभाव हनूु । 

 समयमा ररक्त दरबन्त्दी पदपूतिि नहनूु । 
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15. सझुाव 

 जिल्ला प्रशासन कायािलयबाट चसु्िदरुुस्ि रुपमा सेवा प्रदान गनि र कमिचारीको मनोबल उच्च राख्न जिल्ला 
प्रशासन कायािलयमा आतथिक िथा भौतिक स्रोि र प्रार्वतिक िनशजक्तको उजचि व्यवस्थापन हनु ुपने । 

 कमिचारीहरुलाई समयसापेि आवश्यक िातलमको व्यवस्था हनु ुपने ।  

 जिल्ला प्रशासन कायािलयमा कमिचारीहरुलाई अतिररक्त समयमा समेि काम गनुिपने हुाँदा अतिररक्त समय काम 
गरेवापि कमिचारीहरुलाई खाना,खािा वा अतिररक्त भत्ताको व्यवस्था हनूु पने । 

 समयसापेि दरबन्त्दी पररपूतिि िथा पररमाििन गररन ुपने ।  

16. तनष्कषिुः 

यस कायािलयको आतथिक, भौतिक एवं प्रार्वतिक पि सबल बनाउाँदै समय सापेि दरवन्त्दी शृ्रिना िथा पररवििन 
गरी उपलब्ि िनशजक्तलाई समय सापेि िातलम ददई कमिचारीहरलाई उत्प्ररेरि गने  सािनको प्रयोग िथा 
व्यवस्थापन भएमा कायािलयबाट प्रदान गररने सेवालाई अझै चसु्ि दरुुस्ि एवं प्रभावकारी बनाई सशुासन प्रत्याभतुि 
गराउन अझै बढी सहयोग हनुेछ । 

 

 


