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बुलेटिन
कोटिड-१९ समबन्धी िक्तपुर टिलललास्तरधीय प्रट्तकलाय्य 

संकट व्यवस्थापन केन्द्र  (Crisis Management Center, CMC) भक्तपरुद्थारथा प्रकथाशित बन्दाबन्दीको 

६२  औ दिन

daobhaktapur.moha.gov.np

कोभिड १९ को संक्रमण िक्तपुर जिल्ला भित्र पनि देखिइसकेको छ । दरूी कलायम िगददा र लकडलाउिको 
पररपलालिला िगददा कोरोिलाको प्रसलारको ितरला झिै बढ्ि सक्े हँुदला उच्च सतक्क तला अपिलाउिुपिने अवस्ला आएको 
छ ।  यस्ो अवस्लामला जिल्लावलासीमला संत्रलास सृििला िएको छ । तर पयदाप्त सलावधलािी अपिलाउिे हो ििे समय 
अझै गएको छैि, सुरजषित रहि सककन्छ िन्े तथ्यललाई मिि गि्क िरुरी छ । यो समय आफैले आफूललाई सुरजषित 
गिने समय हो । कोरोिलाबलाट सुरजषित रहि सबैिन्ला रलाम्ो उपलाय घरभित्रै सुरजषित रहिु र िौनतक दरूी कलायम रलाखदै 
स्लास् सलावधलािी अपिलाउिु रहेको देखिएको छ । त्यसैले त्रजसत ििइ घरमै सुरजषित िएर बस्न जिल्लावलासीसँग 
हलारद्कक अिुरोध छ ।  email: daobhaktrapur@gmail.com | Viber SMS : 9840177327

अझै समय छ, घरभित्ै बसौं सुरक्षित रहौं

अंक ६ र ७ (सयुंक्तलाङ्क)

मिमि २०७७ जेठ ११ गिे आइिवार

गृह मन्त्रालयले उपत्यक्रासहहत देशभर नै 
संक्रमणको प्रस्रारल्राई हनयन्तण गन्न सव्रारी प्रासल्राई 
कड्राइ गददै  थप हनददेशन ज्रारी गरेको छ । 

मन्त्रालयको हमहत २०७७/०२/०७ को पत््रानुस्रार 
कोहभड-१९ रोकथ्राम तथ्रा हनयन्तणको ल्राहग 
क्राठम्राडौ ं उपत्यक्रालग्रायत देशभर उच्चस्तरको 
सतक्न त्रासहहतको व्यवसथ्रा हमल्राउन परेको हुन्राले 
हवहभन्न शत्नहरु पूर्रा गरेर म्रात् सव्रारी प्रास अनुमहत 
म्राग गन्न हनददेशन प्र्राप्त भएको छ । 

प्र्राप्त हनददेशनअनुस्रार नै पूव्नब्राट उपत्यक्रा प्रवेश 
गनदे प्रमुख न्राक्रा भक्तपुरको जग्राती र स्ँराग्राससथत 
चेकपोष्टम्रा कड्राइक्रा स्राथ व्यवसथ्रापन गररएको छ ।  

मन्त्रालयले क्राठम्राडौ ं उपत्यक्रा प्रवेशको 
ल्राहग सव्रारी प्रास उपलब्ध गर्राउँद्रा य्रात््रा गनदे 
व्यसक्तहरुल्राई संभव भएसम्म कोहभड-१९ को 
संक्रमण नभएको सुहनहचित्राक्रा ल्राहग RDT/PCR 
परीक्षण व्रा हचहकत्सकको ररप्राट्नक्रा आध्रारम्रा म्रात्  
सव्रारी प्रास अनुमहतको हसफ्राररश गनदे हँुद्रा प्रवेशक्रा 
क्रमम्रासमेत उक्त प्रम्राणहरु चेकज्ँराच गररने भएको 
छ । 

उपत्यक्रा ब्राहहरक्रा हजल््राहरुब्राट अहभलेख 
र्राखी एक पटक म्रात् उपत्यक्राम्रा प्रवेश गन्न हदने 
गरी सव्रारी प्रास ज्रारी गनदे हनददेशनअनुस्रार सव्रारी 
प्रास उपलब्ध गर्राउँद्रा उपत्यक्रा आउने व्यसक्त कह्ँरा 

काठमाडौं उपत्यका प्रवेशमा थप सतक्क ता 
मन्तालयको सहमततमा मात्र पास जारी हुने, संक्रमण नभएको सुतनश्चितता भएमात्र प्रवेश पाइने

बसे् हो, हवसृ्तत ठेग्रान्रा उले्ख गरी पठ्राउने हँुद्रा 
न्राक्राम्रासमेत सो हववरण र्राखे् गररएको छ । यसक्रा 
स्राथै उपत्यक्राहभत् आउने व्यसक्तहरुको सूचन्रा 
सम्बसधित प्राहलक्राहरुम्रा पठ्राइने व्यवसथ्रा गररएको 
छ । 

त्यसरी आउने व्यसक्तले आफनै घर भएम्रा होम 
क््रारेसटिनम्रा बसे् र नभएम्रा सथ्रानीय तहले तोकेको 
क््रारेसटिनम्रा बसे् व्यवसथ्रा हमल्राउनुपनदे हनददेशन प्र्राप्त 

भएको छ । 

यसक्रा स्राथै मन्त्रालयको हनददेशनम्रा हबर्रामी 
पठ्राउनुपनदे भएम्रा हजल््राहभत् रहेक्रा एमु्बलेन्सब्राटै 

पठ्राउने जसको ल्राहग सव्रारी प्रास आवश्यक नपनदे । 
हजल््राहभत् एमु्बलेन्स उपलब्ध नभएको व्रा हनजी 
सव्रारी नै प्रयोग गनु्नपनदे भएम्रा सोही ब्यहोर्रा स्पष्ट 
उले्ख गरी मन्त्रालयम्रा सव्रारी प्रास अनुमहत म्राग 
गनदे हवषय हनददेशन हदइएको छ ।

जग्राती र स्ँराग्रा चेकपोष्टको तथ््राङ्कअनुस्रार 
वैश्राख २६ गते देसख जेठ ८ गतेसम्म जम्म्रा ६८३६ 
सव्रारी स्राधन म्राफ्न त १४०९७ व्यसक्त उपत्यक्रा प्रवेश 
गरेक्रा छन् । जसमधे् २९३२ वट्रा सव्रारी स्राधन 
अत्य्रावश्यक सेव्राक्रा म्रालव्राहक सव्रारी स्राधन 
छन् । यसै अवहधम्रा ४७१६ सव्रारी म्राफ्न त १०६८६ 
जन्रा व्यसक्त उपत्यक्रा ब्राहहररएको देसखएको छ । 
यस सम्बधिी थप तथ््राङ्क बुलेहटनको असतिम पृष्टम्रा 
रहेको छ ।

सलाप्लाटिक

जगातीबाट भित्र बाहिर गएका सवारी र व्यभतिको औषत संख्या 
(वैशाख २६ देखख जेठ ८सम्मको तथ्याङ्क्मा आधाररत)

४८८
(२१० अत्यावश्क सहित) ३३७

१००७ ७६३

हिहरिएकया बयाहिरिएकया
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संकट समाधानका लागि सव्कदलीय बैठक
कोरोना प्रतिरोधमा एकजुट, सल्ाघारीको चौरमा होल्डिङ एररया बनाइने

हमहत २०७७।०२।०५ गते प्रमुख हजल््रा 
अहधक्रारी हुमकल्रा प्राणे्को संयोजकत्वम्रा 
हजल््राम्रा हक्रय्राहशल सबै र्राजनीहतकदलक्रा प्रमुख 
एवं प्रहतहनहधहरुससम्महलत सव्नदलीय बैठक सम्पन्न 
भयो । 

यस बैठकले हपहसआर परीक्षणम्रा पोजेहटभ 
देसखएक्रा व्यसक्तक्रा सम्पक्न म्रा आएक्रा व्यसक्तहरु 
र्राख्को ल्राहग हजल््रास्तरम्रा क््रारेटि्राइन सथल 
हनम्रा्नण र संच्रालन गनदे हवषयम्रा छलफल भइ हनण्नय 
भएको छ । त्यसै्त उपत्यक्रा प्रवेश गनदे न्राक्राहरूम्रा 
अत्य्रावश्यक स्रामग्ी ढुव्रानी गनदे सव्रारीब्राहेक 
य्रातु्हरूको आवत ज्रावतल्राई पूण्न रोक लग्राउने, 
प्रास हबतरण प्रण्रालील्राई चुस्त दुरुस्त बन्राउने हनण्नय 
भएको छ ।

हवदेशम्रा रहेक्रा नेप्राल फक्न न इचु्क नेप्राली 
न्रागररकहरू मधे् प्रदेश नं. १ र २ बसोब्रास 
भएक्राहरुल्राई उनीहरूको घरसम्म सुरहक्षत रुपम्रा 
पठ्राउने हजम्म्रा भक्तपुर हजल््राल्राई नेप्राल सरक्रारले 
तोकेम्रा उनीहरूको आवश्यक चेक ज्ँराचको ल्राहग 
केही समय होल्ड गनु्न पनदे भएकोले भक्तपुर न.प्रा. 
१ सल््राघ्रारीससथत नेप्राल ट्र स्टको जग््रा होल्डीङ 
एररय्राको रुपम्रा तय्रार गन्न आवश्यक प्रकृय्रा र तय्रारी 
अग्राडी बढ्राउने हनण्नय यस बैठकले गरेको छ । 

सव्नदलीय बैठकम्रा नेप्राल कमु्हनष्ट प्राटटी 
(नेकप्रा) हजल््रा संयोजक हदहलप प्रज्रापहत, अध्क्ष 
वचन देउज्रा, सहचव हड हप ढक्राल, नेप्राली क्ँरागे्स 
हजल््रा सभ्रापहत दुल्नभ थ्राप्रा, सहचव हनश्रान ढंुगेल, 
नेप्राल मजदुर हकस्रान प्राटटी हजल््रा अध्क्ष नुचे् 
भक्त खोजु, नगर संयोजक न्रार्रायण बह्रादुर दुव्राल 
र्राहष्ट्र य प्रज्रातन्त प्राटटी (संयुक्त) हजल््रा अध्क्ष 
र्रामशरण ल्राहमछ्राने, सहचव अजु्नन क्राकटी, र्राहष्ट्र य 
प्रज्रातन्त प्राटटी हजल््रा अध्क्ष म्राधव खत्ी र सहचव 
श्य्रामप्रस्राद नेप्राल उपससथत हुनुहुन्थो । बैठकम्रा 
हजल््राससथत सुरक्ष्रा हनक्रायक्रा प्रमुखहरुकोसमेत 
उपससथहत रहेको हथयो ।

सर्वदलीय बैठकका निर्वय

१. नेप्राल सरक्रारले ल्रागू गरेको लकड्राउनको पूण्न प्रालन्रा गन्न उपत्यक्रा प्रवेश गनदे न्राक्राहरूम्रा 
अत्य्रावश्यक स्रामग्ी ढुव्रानी गनदे सव्रारीब्राहेक य्रातु्हरूको आवत ज्रावतल्राई पूण्न रोक लग्राउने । 

२. भक्तपुर हजल््राम्रा बसोब्रास गनदे म्राहनसहरूल्राई PCR Test  गर्राउद्रा पोजेहटभ देसखएम्रा हनजसँग 
सम्पक्न म्रा आएक्राहरूल्राई तत््राल र्राख्को ल्राहग हजल््रास्तरम्रा आवश्यकत्राअनुस्रार सथ्रानीय तहले 
सञ््रालन गनदे गरी क््रारेटि्राइन सथल हनम्रा्नण गनदे, सोको हववरण र गनु्न पनदे हजमे्मव्रारी व्यवसथ्रापनसमेत 
एहकन गरी हजल््राससथत CMC म्रा पठ्राउन अनुरोध गनदे ।

३. शव व्यवसथ्रापनको ल्राहग आवश्यक पनदे शव व्राहनहरू २ जन्रा व्रा सो भन््रा बढी शव भएम्रा ग्राडी 
हपकअप/ट्राट्रा/ट्र क सथ्रानीय तहले सोको व्यवसथ्रापन गरी तय्रारी ह्रालतम्रा र्राख् अनुरोध गनदे ।

४. प्रास हबतरण प्रण्रालील्राई चुस्त दुरुस्त बन्राउन अत्य्रावश्यक प्रयोजनको हनहमत्तब्राहेकल्राई हबतरणम्रा 
कड्राई गनदे ।

५. र्राहत हवतरण प्रण्रालील्राई प्रभ्रावक्रारी र प्रारदशटी बन्राउँदै उपयुक्त व्यसक्तसम्म पुय्रा्नउन सरक्रारी नीहत 
हनयम र हनण्नयको प्रालन्रा गनदे । सथ्रानीय तह र सरोक्रारव्राल्रा हनक्रायब्राट ख्राद््रान्न तथ्रा आपूतटीको 
प्रभ्रावक्रारी व्यवसथ्रापन तथ्रा हनयमनको क्राम गनदे । 

६. हवदेशम्रा रहेक्रा नेप्राल फक्न न इचु्क नेप्राली न्रागररकहरू मधे् प्रदेश नं. १ र २ बसोब्रास 
भएक्राहरुल्राई उनीहरूको घरसम्म सुरहक्षत रुपम्रा पठ्राउने हजम्म्रा भक्तपुर हजल््राल्राई नेप्राल 
सरक्रारले तोकेम्रा उनीहरूको आवश्यक चेक ज्ँराचको ल्राहग केही समय होल्ड गनु्न पनदे भएकोले 
भक्तपुर न.प्रा. १ सल््राघ्रारीससथत नेप्राल ट्र स्टको जग््रा होल्डीङ एररय्राको रुपम्रा तय्रार गन्न आवश्यक 
प्रकृय्रा र तय्रारी अग्राडी बढ्राउने ।

७. भक्तपुर हजल््राम्रा एउटै कम्प्राउण् हभत्  रहेक्रा शहहद धम्नभक्त म्रानव अंग प्रत्य्रारोपण केन्द्र र 
भक्तपुर अस्पत्रालल्राई कोहभड-१९ को जोसखम मुक्त बन्राउन शहहद धम्नभक्त म्रानव अंग प्रत्य्रारोपण 
केन्द्रको प्रवेशद््रार छुटै् बन्राउको ल्राहग सम्बसधित हनक्रायल्राई अनुरोध गनदे ।

८. सथ्रानीय तहहरूम्रा सव्नसुलभ पसल खोली ख्राद््रान्नलग्रायतक्रा उपभोग्य स्राम्रानहरू सुपथ मूल्यम्रा 
उपलब्ध गर्राउने ।

९. वष्रा्नतको समय आउँदै गरेको अवसथ्राल्राई मध्नजर गरी हवपद् व्यवसथ्रापनको पूव्न तय्रारी गनदे ।
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हमहत २०७७।१।३१ गते क्राठम्राडौ ंउपत्यक्राक्रा 
तीनवटै हजल््राक्रा संकट व्यवसथ्रापन केन्द्र (Crisis 
Management Center, CMC) को संयुक्त बैठक 
प्रध्रानमन्ती तथ्रा मसन्तपररषद्को क्राय्रा्नलयक्रा सहचव 
श्ी महेन्द्रप्रस्राद गुर्राग्ँराईको हवशेष उपससथहतम्रा 
क््रारेसटिनसथल खररप्राटीम्रा बसेको छ । 

बैठकले अत्य्रावश्यकब्राहेक सव्रारी 
स्राधनको आवतज्रावतल्राई हनषेध गनदे, उपत्यक्रा 
प्रवेश गनदे न्राक्राम्रा नै आरहडटी परीक्षण गनदे, 
अत्य्रावश्यकब्राहेकक्रा क्राय्रा्नलयहरु १५ हदन वन् 
गनदेलग्रायतक्रा व्यवसथ्रा गन्न गृह मन्त्रालय म्राफ्न त 
हसहसएमसीम्रा हसफ्राररस गनदे हनण्नय गरेको छ । 

यस पूव्न हमहत २०७७।१।१७ म्रा क्राठम्राडौ ं
हजल््राको हसएमसीको आयोजन्राम्रा संयुक्त बैठक 
सम्पन्न भएको हथयो । बैठकले पूव्न हनण्नयहरुको 
समीक्ष्रा गददै  कोरोन्रा हनयन्तणक्रा ल्राहग उपत्यक्राक्रा 
सबै हजल््राहरुले समन्वय्रात्मक रुपम्रा संयुक्त प्रय्रास 
गनदे व्रारे छलफल गरेको छ ।  

यस बैठकम्रा हजल््रा समन्वय सहमहत 
क्राठम्राडौकं्रा प्रमुख हशव सुन्रर्राज बैद्, हज.स.स. 
भक्तपुरक्रा प्रमुख नवर्राज गेल्राल च्ँरागुन्रार्रायण न.प्रा. 
क्रा प्रमुख सोमप्रस्राद हमश् उपससथहत हुनुहुन्थो । 
तीनवटै हजल््राक्रा हसएमसीक्रा संयोजक एवं 
प्रमुख हजल््रा अहधक्रारीहरु, क्राठम्राडौकं्रा प्र.
हज.अ जनकर्राज द्राह्राल, लहलतपुरक्रा प्र.हज.अ. 

नसएमसी संयुक्त बैठकका निर्वयहरु 

हनम््रानुस्रार व्यवसथ्रा गन्न त्रालुक गृह मन्त्रालय म्राफ्न त CCMC म्रा हसफ्राररस गनदे हनण्नय गररयो:

१. अत्य्रावश्यक वसु्त, ख्राद््रान्न, कृहषब्राहेक अन्य स्रामग्ी ढुव्रानी गनदे सव्रारी स्राधनको आवतज्रावतल्राई 
हनषेध गनदे |

२. क्राठम्राडौ ं उपत्यक्रा प्रवेश गनदे मुख्य न्राक्राहरु (हवशेष गरी भक्तपुरको जग्राती र क्राठम्राडौकंो 
न्रागढंुग्रा) म्रा नेप्राली सेन्रा, नेप्राल प्रहरी, सशस्र प्रहरी बलक्रा स्राथै स््रास्थ्यकमटीससम्महलत Dedicated 
Team खट्राई हवदेशव्राट व्रा नेप्रालक्रा प्रभ्राहवत सथ्रानब्राट आउनेहरुक्रा हकम्रा On The Spot RDT 
गनदे व्यवसथ्रा गन्न,

३. अत्य्रावश्यक सेव्रा प्रद्रान गनदे क्राय्रा्नलयहरुब्राहेक अन्य क्राय्रा्नलयहरु पन्ध्र हदन बन् गनदे,

४. परर्राष्ट्र  मन्त्रालय म्राफ्न त सबै दुत्राव्रासहरुल्राई तत्  तत्  देशहरुम्रा रहेक्रा नेप्राली न्रागररकहरुको 
नेप्रालम्रा बसोब्रास, हवदेश प्रसथ्रान गरेको हमहत र उमेरसहहतको हवषतृत हववरण तय्रार गन्न लग्राउने,

५. उद्ोग कलक्रारख्रान्रा तथ्रा हनम्रा्नण व्यवस्रायीक्रा पसलहरु संच्रालन सम्बधिम्रा उद्ोग हवभ्रागब्राट 
म्रापदण् तय्रार गरी संच्रालन गनदे, 

६. हवक्रास आयोजन्रासँग सम्बसधित ढंुग्रा, हगट्ी, ब्रालुव्रा जस्त्रा हनम्रा्नण स्रामग्ीहरु ढुव्रानी गन्न स्पष्ट 
म्रापदण् बन्राई संच्रालनम्रा ल्य्राउने, 

७. क्राठम्राडौ ंउपत्यक्राक्रा न्रागररकहरुम्रा कोहभड-१९ संक्रमणको रोकथ्राम तथ्रा हनयन्तणम्रा खहटएक्रा 
स््रास्थ्यकमटी, सुरक्ष्राकमटी, पत्क्रारलग्रायतक्रा जोसखमम्रा रहेक्रा म्राहनसहरुको स््रास्थ्य परीक्षणम्रा 
प्र्राथहमकत्रा हदई परीक्षण गनदे व्यवसथ्रा हमल्राउने । सोको ल्राहग आवश्यक VTM Kits सथ्रानीय तहले 
खररद गनदे व्यवसथ्रा हमल्राई प्र्राहवहधक परीक्षण गनदे व्यवसथ्रा स््रास्थ्य तथ्रा जनसंख्य्रा मन्त्रालयले 
हमल्राउने,

८. नेप्राल सरक्रारले उद््रार गरेक्रा व्रा अन्य कोहभड-१९ संक्रमण भएको हुनसके् शंहकत म्राहनसहरुल्राई 
व्यवसथ्रापन गन्न (क््रारेटि्राइनतथ्रा होसल्डङ सेटिरसंच्रालन्राथ्न) को ल्राहग होटल, प्राटटी प््रालेस, हवद््रालय, 
त्राहलम केन्द्र जस्त्रा संरचन्राहरु तथ्रा स्राव्नजहनक सथलहरुल्राई आवश्यक परेको अवसथ्राम्रा प्रयोग 
गन्नसके् व्यवसथ्रा गनदे, र

९. क््रारेटि्राइन संच्रालन तथ्रा व्यवसथ्रापन म्रापदण्, २०७६ म्रा व्यवसथ्रा गररएको खच्न व्यवसथ्रापन (Per-
sonal Kits, ख्रान्रा आहद), दररेटम्रा प्रचहलत दररेट र सथ्रानीय तहको आवश्यकत्राअनुस्रार संशोधन 
गनदे ।

संकट व्यवस्ापन केन्द्र काठमाडौं, लललिपुर र भक्तपुरको संयुक्त बैठक सम्पन्न

प्रवेश नाकामै आरडडटी परीक्षण िन्क श्सफाररश

न्रार्रायणप्रस्राद भट् र भक्तपुरक्रा प्र.हज.अ. हुमकल्रा 
प्राणे्को नेतृत्वम्रा हसएमसीक्रा अन्य पद्राहधक्रारीहरु 
र गृह मन्त्रालयक्रा सहसहचव फहणन्द्रमहण 
पोखरेल उपससथत हुनुहुन्थो । हतनवटै हजल््राक्रा 

सुरक्ष्रा हनक्रायक्रा प्रमुखहरु, रेडक्रसक्रा श्राख्रा 
सभ्रापहतहरु, जनस््रास्थ्य क्राय्रा्नलय तथ्रा अस्पत्रालक्रा 
प्रमुखहरुलग्रायत मह्रानुभ्रावहरु बैठकम्रा उपससथत 
रहनु भएको हथयो । 
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कोरोना संकट समाधानका लागि 
लजल्ास्तरीय 

संकट व्यवस्ापन केन्द्र लसएमसीको 
सक्रियिा

बैठक संख्ा ११, नमनि २०७७।०२।०९ गिे 
१. भक्तपुर हजल््राम्रा ह्रालसम्म ३ जन्रा कोरोन्रा 

संक्रहमत देसखएकोम्रा २ जन्रा कोरोन्रामुक्त भई 
होम क््रारेटि्राईनम्रा पठ्राइसहकएको । ब्ँराकी एक 
जन्रा ह्राल सुरहक्षत रुपम्रा अस्पत्रालम्रा रहेक्राले 
समू्पण्न हजल््राब्रासील्राई सजग र सतक्न  रही 
लकड्राउनको पूण्न प्रालन्रा गन्न पुन अनुरोध गनदे।

२. ह्राल संक्रमण देसखएक्रा व्यसक्तको सम्पक्न म्रा 
आएक्रा व्यसक्तहरूको ट्र े हसङ गरी स््रास्थ्य 
परीक्षण भईसकेकोले हत व्यसक्तहरूको नहतज्रा 
नआउनजेलसम्मल्राई घरमै आईसोलेसनम्रा र्राखे्। 

३. प्रहरी जनशसक्तल्राई कोहभड-१९ संक्रमणको 
जोसखमब्राट नू्यनीकरण गन्न उनीहरूल्राई 
समूहम्रा हबभ्राजन गरी नहजकै उपलब्ध 
स्राव्नजहनक हवद््रालयहरूम्रा व्यवसथ्रापन गनदे ।

४. भक्तपुर हजल््राम्रा रहेक्रा ईंट्रा भट््रा उद्ोग कल 
क्रारख्रान्राम्रा क्राय्नरत भ्रारतीय मजदुरहरूको 
सम्बधिम्रा सहज रुपम्रा भ्रारत हफत्रा्न गन्नको ल्राहग 
सम्बसधित हनक्रायम्रा अनुरोध गनदे ।

५. कोहभड-१९ को संक्रहमतको सम्पक्न म्रा 
रहेक्रा स््रास्थ्यकमटी, सुरक्ष्राकमटीलग्रायत अन्य 
व्यसक्तहरूल्राई स््रास्थ्य परीक्षण गरी असतिम 
नहतज्रा नआउनजेलसम्म आईसोलेसनम्रा 
र्राख्को ल्राहग उपलब्ध होटल, स्रामुद्राहयक भवन, 
हवद््रालय, कलेज, सरक्रारी क्राय्रा्नलय छनौट गरी 
यथ्राहसघ्र तय्रारी ह्रालतम्रा र्राख् सथ्रानीय तहम्रा 
अनुरोध गनदे ।

६. हजल््राम्रा हुनसके् ख्राद््रान्न संकटको 
व्यवसथ्रापनको हनहमत्त ख्राद््रान्न आपुतटी सहज 
बन्राउन सथ्रानीय तहसँग समन्वय गरी अनुगमन 
गनदे ।

७. हजल््राम्रा कोहभड-१९ सँग सम्बसधित स््रास्थ्य 
परीक्षणल्राई हतव्रत्रा हदने ।

८. नेप्राल सरक्रारले ल्रागू गरेको लकड्राउनको 
पूण्नरुपम्रा क्राय्रा्नन्वयन गनदे ।

बैठक संख्ा १०, नमनि २०७७।०२।०७
१. भक्तपुर हजल््राम्रा ह्रालसम्म ३ जन्रा 

कोरोन्रा संक्रहमत देसखएकोम्रा तीनै जन्रा 
ह्राल सुरहक्षत रुपम्रा अस्पत्रालम्रा रहेक्राले 
समू्पण्न हजल््राब्रासील्राई सजग र सतक्न  रही 
लकड्राउनको पूण्न प्रालन्रा गन्न पुन अनुरोध गनदे ।

२. हमहत २०७७।०२।०६ गते संक्रमण देसखएक्रा 

कोरोनला सकंि समला्लानकला ललाटि टिलललास्तरधीय सकंि 
वयवस्लापन केनद्र टसएमसधी टरियलाटिल र सकृय रिेको छ । 
टसएमसधीले दैटनकरुपमला िरु्यअल ्त्ला अनौपरलारधीक छलफलको 
मलाधयमबलाि कोरोनला प्रट्तरो् समबन्धी कलाय्यमला टनरन्तर सबै 
टनकलायिरुसिँ समनवय िददै िक्तपुर टिलललामला कोटिड १९ 
सरंिमणको अवस्लाको टनरन्तर टवशे्षण िददै आएको छ । िने 
िलालसमम ११ विला औपरलाररक बैठक िइसकेको छ ।

श्सएमसी बैठकका तनण्कयहरु
निरप्रमुखहरु सँि श्सएमसीको बैठक

हमहत २०७७।१।३१ गते भक्तपुर हजल््राक्रा नगरप्राहलक्राक्रा प्रमुखहरुको हवशेष उपससथहतम्रा 
हजल््रास्तरीय संकट व्यवसथ्रापन केन्द्र, हसएमसीको स्रातौ बैठक सम्पन्न भयो । यस बैठकम्रा भक्तपुर 
नगरप्राहलक्राक्रा प्रमुख नगर प्रमुख श्ी सुहनल प्रज्रापहत,सूय्नहवन्रायक नगरप्राहलक्राक्रा प्रमुख ब्रासुदेव थ्राप्रा, 
मध्पुर हथमी नगरप्राहलक्राक्रा प्रमुख श्ी मदन सुन्र शे्ष्ठ, च्ँरागुन्रार्रायण नगरप्राहलक्राक्रा प्रमुख श्ी सोमप्रस्राद 
हमश्को उपससथहत रहेको हथयो । 

निर्वय

१. भक्तपुर हजल््राम्रा कोहभड १९ को संक्रमणको ह्रालको अवसथ्राको समीक्ष्रा गररयो । ह्रालसम्मम्रा 
ब्राहहरब्राट आएक्रा २ जन्रा व्यसक्तहरुम्रा कोरोन्रा पोजेहटभ देसखएको हँुद्रा ती व्यसक्तहरुक्रा य्रात््रा 
हववरणक्रा आध्रारम्रा अहवलम्ब कनट््राक्ट ट्र े हसङ गनदे । हनजहरुको व्राससथ्रान हसल गनदे,  पररव्रारक्रा 
सदस्यहरुकोसमेत तुरुति परीक्षण गनदे र आवश्यकत्राअनुस्रार आइसोलेसन/क््रारेसटिनम्रा र्राखे् 
व्यवसथ्रा स््रास्थ्य क्राय्रा्नलय र भक्तपुर अस्पत्रालले हमल्राउने ।

२. गृह मन्त्रालयको च.नं. ३७८४ हमहत २०७७।१।३० को सव्रारी प्रास सम्बधिम्रा प्र्राप्त भएको 
हनददेशनअनुस्रार यस हजल््राब्राट अन्यत् हजल््राम्रा ज्राने गरी ज्रारी गररएको सबै सव्रारी प्रास ख्रारेज 
गरी सो को सूचन्रा प्रक्राहशत गनदे । 

३. भक्तपुर हजल््राम्रा कोहभड १९ संक्रमणको जोसखम र समुद्रायम्रा हवस्त्रारको खतर्रा देसखएको 
हँुद्रा समय भक्तपुर हजल््राम्रा कोही पहन व्यसक्त घर ब्राहहर हनस्कन नप्राउने तथ्रा अहत आवश्यक 
वसु्तब्राहेक व्य्राप्रार, व्यवस्राय र उद्ोग संच्रालनम्रा रोक लग्राउने ।  

४. भक्तपुर हजल््रा प्रवेश गनदे र ब्राहहर ज्राने अहत आवश्यकब्राहेक व्यसक्त तथ्रा सव्रारी स्राधन हनषेध 
गनदे ।

५. भक्तपुर हजल््राससथत नगरप्राहलक्राहरुले क््रारेसटिनसथलहरु चुस्त दुरुस्त र्राखे्, वड्राहरु म्राफ्न त आफनो 
के्षत्म्रा ब्राहहरब्राट आएक्रा व्यसक्तहरुको लगत संकलन गनदे, हनगर्रानी गनदे, कोरोन्रा परीक्षण गर्राउने र 
त्यस्त्रा व्यसक्तहरुल्राई आवश्यकत्राअनुस्रार क््रारेसटिनम्रा पठ्राउने क्रामम्रा समन्वय गनदे  । 

६. सथ्रानीय र सरोक्रारव्राल्रा हनक्रायब्राट ख्राद््रान्न तथ्रा आपूतटीको प्रभ्रावक्रारी व्यवसथ्रापन तथ्रा हनयमनको 
क्राम गनदे । हवपन्न ख्राद््रान्न अभ्राव भएक्रा व्यसक्तहरुल्राई र्राहत उपलब्ध गर्राउने ।  

व्यसक्तको घर रहेको सथ्रान हसल गररएको र 
हनजको सम्पक्न म्रा आएक्रा व्यसक्तहरूल्राई 
ट्र े हसङ गरी परीक्षणल्राई हतव्रत्रा हदने ।

३. नगरप्राहलक्राहरूल्राई आफनो नगरप्राहलक्रा हभत् 
संक्रहमतको सम्पक्न म्रा आएक्रा म्राहनसहरूल्राई 
तत््राल  र्राख्को ल्राहग असथ्रायी क््रारेटि्राइन 
हनम्रा्नण तत््राल गन्न पुनः अनुरोध गनदे ।

४. भक्तपुर हजल््रा हभत् रहेक्रा होटलहरू, प्राटटी 
प््रालेस, सू्कलहरूल्राई क््रारेटि्राइनको रुपम्रा 
प्रयोग गन्न सम्बसधित हनक्रायहरूहसत अनुरोध 
गरी अनुगमन गनदे ।

५. सूय्नहवन्रायकससथत प्र्राहण उद््रानको भवनल्राई 
क््रारेटि्राइनको रुपम्रा तय्रार गन्नकोल्राहग सम्बसधित 
हनक्रायल्राई अनुरोध गनदे ।

६. कोहभड-१९ को संक्रमणब्राट हुन सके् मृतु्यल्राई  
मध्नजर गददै  शव व्यवसथ्रापनको ल्राहग 

हजल््राससथत स्राव्नजहनक जग््राल्राई पहहच्रान गरी 
तय्रारी ह्रालतम्रा र्राखे् ।

७. प.सं. ७६/७७/१७ हमहत २०७७।०२।०६ को 
नेप्राल सरक्रार कोहभड-१९ संकट व्यवसथ्रापन 
संच्रालन केन्द्रको पत््रानुस्रार भएक्रा हनददेशनको 
सम्बधिम्रा सथ्रानीय तहम्रा क्राय्नन्वयन गन्नको ल्राहग 
अनुरोध गनदे ।

८. च.न. ५७० हमहत २०७७।०२।०७ को गृह 
मन्त्रालयको पत््रानुस्रार सव्रारी प्रास ज्रारी गनदे 
सम्बधिम्रा सूचन्रा ज्रारी गरी क्राय्रा्नन्वयन गनदे ।

बैठक संख्ा ९, नमनि २०७७।०२।०४ गिे 
१. भक्तपुर हजल््राम्रा बसोब्रास गनदे म्राहनसहरूल्राई 

PCR Test  गर्राउद्रा पोजेहटभ देसखएम्रा हनजसँग 
सम्पक्न म्रा आएक्रा म्राहनसहरूल्राई तत््राल 
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र्राख्को ल्राहग सथ्रानीय तहम्रा आवश्यकत्राअनुस्रार 
क््रारेटि्राइन सथल हनम्रा्नण गरी सोको हववरण र 
गनु्न पनदे हजमे्मव्रारी व्यवसथ्रापनसमेत एहकन गरी 
CMC म्रा पठ्राउन अनुरोध गनदे ।

२. शंक्रहमतसँगको सम्पक्न म्रा आएक्रा व्यसक्तहरू 
बसे् सथ्रानल्राई आवश्यकत्राअनुस्रार आवत 
ज्रावतम्रा पूण्न रोक लग्राउनको हनहमत्त उक्त 
सथ्रानल्राई हशल गनदे सम्बधिम्रा नू्यनतम म्रापदण् 
तय्रार गरी ल्रागू गनदे ।

३. कोहभड-१९ संक्रमणब्राट मृतु्य भएम्रा शव 
व्यवसथ्रापन गन्नको ल्राहग भक्तपुर हजल््रा 
अस्पत्रालसँग समन्वय गरी कोरोन्रा शव व्राहन 
एमु्बलेन्स(Modified) च्रालकसहहत तय्रारी 
ह्रालतम्रा र्राख् नेप्राल रेडक्रस भक्तपुर श्राख्राल्राई 
अनुरोध गनदे ।

४. शव व्य्रावसथ्रापनको ल्राहग आवश्यक पनदे शव 
व्राहनहरू २ जन्रा व्रा सो भन््रा बढी शव भएम्रा 
आवश्यक पनदे ग्राडी हपकअप/ट्राट्रा/ट्र क 
हजल््रा अस्पत्राल र नेप्राली सेन्राको वीरदल 
गणसँग समन्वय गरी  सथ्रानीय तहले सोको स्रोत 
व्यवसथ्रापनसमेत गरी तय्रारी ह्रालतम्रा र्राख् 
अनुरोध गनदे ।

५. कोहभड-१९ रोकथ्रामक्रा ल्राहग खहटएक्रा 
स््रास्थ्यकमटी, सुरक्ष्रा हनक्राय र कम्नच्रारीहरूको 
ल्राहग आवश्यक व्यसक्तगत सुरक्ष्रा उपकरणहरू 
र PCR गन्न VTM  हकटको पय्रा्नप्त व्यवसथ्रापनको 
ल्राहग CCMC ल्राई अनुरोध गनदे ।

६. शंक्रास्पद संक्रहमत व्यसक्तहरूहसत सम्पक्न म्रा 
आएक्राहरूल्राई PCR Report पचि्रात नेगेहटभ 
आएम्रा हनजहरू बसै् आएको घर/डेर्राम्रा 
प्रकृय्रा पुय्रा्नइ होम क््रारेटि्राइनम्रा बस््रा घरपटी 
व्रा घर हछमेकहरूल्राई म्रानहसक समस्य्रा पनदे 
भएकोले सो सम्बधिम्रा सथ्रानीय तहले आवश्यक 
मनोपर्रामश्न, जनचेतन्रा उपलब्ध गर्राउन अनुरोध 
गनदे ।

७. भक्तपुर हजल््राम्रा एउटै कम्प्राउण् हभत्  रहेक्रा 

शहहद धम्नभक्त म्रानव अंग प्रत्य्रारोपण केन्द्र, 
भक्तपुर क््रान्सर अस्पत्राल र भक्तपुर अस्पत्राल 
बीच एक आपसम्रा जनशसक्त र आवश्यक 
स्रामग्ीहरूको समन्वय गरी क्राय्न गन्न/गर्राउन 
अनुरोध गनदे ।

८. हवदेशम्रा रहेक्रा नेप्राल फक्न न इचु्क नेप्राली 
न्रागररकहरू मधे् प्रदेश नं. १ र २ बसोब्रास 
भएक्राहरुल्राई उनीहरूको घरसम्म सुरहक्षत 
रुपम्रा पठ्राउन आवश्यक चेक ज्ँराचको ल्राहग 
केही समय होल्ड गनु्न पनदे भएकोले भक्तपुर न.प्रा. 
१ सल््राघ्रारीससथत नेप्राल ट्र स्टको जग््रा होल्डीङ 
एररय्राको रुपम्रा तय्रार गन्न आवश्यक प्रकृय्रा र 
तय्रारी अग्राडी बढ्राउने ।

९. प्रास व्यवसथ्रापन सम्बधिम्रा हजल््रा प्रश्रासन 
क्राय्रा्नलयको प्रास ब्राहक र उपत्यक्रा हभत्नको 
ल्राहग गृह मन्त्रालयको सहमहतम्रा र  अत्य्रावश्यक 
सव्रारी स्राधनब्राहेक अन्यल्राई पूण्न रुपम्रा रोक 
लग्राउने ।

बैठक संख्ा ८, नमनि २०७७।०२।२ गिे
१. कोहभड-१९ सक्रमण रोकथ्राम, हनयन्तण तथ्रा 

नेप्राल सरक्रारले ज्रारी गरेको लकड्राउन 
प्रालन्रा गर्राउन २४ सै घण््रा हडउटीम्रा खहटने 
सुरक्ष्राकमटीको ल्राहग दैहनक रूपम्रा आवश्यक 
पनदे स््रास्थ्य स्रामग्ी (म्रास्क, पनज्रा, हप.हप.ई सुट, 
स्य्राहनट्राइजर) उपलब्ध गर्राउन गृह मन्त्रालय 
म्राफ्न त (Covid 19 Crisis Management 
Center, CCMC) म्रा अनुरोध गन्न ।

२. भक्तपुर हजल््राम्रा रहेक्रा च्रार (४) वटै 
नगरप्राहलक्राहभत्क्रा व्यसक्तहरूल्राई अहत 
आवश्यक स्राम्रान खररद तथ्रा अहत आवश्यक 
क्रामको ल्राहग म्रात् आफनो वड्राहभत् स्रावध्रानी 
अपन्राई आवत ज्रावत गन्न सहहजकरण गनदे ।

३. भक्तपुर अस्पत्राल पररसरम्रा नव हनहम्नत De-
canteen ब्लकल्राई कोहभड-१९ ब्लकको रूपम्रा 
तय्रार गरररहेको हँुद्रा सो ब्लकल्राई सुच्रारू गन्न 
आवश्यक पनदे दश (१०) वेड खररप्राटीससथत 

क््रारेटि्राइन सथलम्रा जगेड्राको रूपम्रा रहेक्रा 
वेडहरू मधे्ब्राट प्रयोग गन्नको ल्राहग सम्बसधित 
हनक्रायम्रा अनुरोध गनदे ।

४. कोहभड-१९ प्रहतक्राय्न योजन्राल्राई हजल््राससथत 
(Covid 19 Crisis Management Cen-
ter, CCMC) ब्राट स्ीकृत गरी गृह मन्त्रालयम्रा 
ज्रानक्रारी हदने तथ्रा भक्तपुर हजल््राम्रा 
क्राय्रा्नन्वयन गनदे/गर्राउने ।

५. सथ्रानीय तहम्रा कोहभड संक्रमण रोकथ्रामको 
ल्राहग असथ्रायी क््रारेटि्राइनको ल्राहग स्राव्नजहनक 
सथ्रानहरूको पहहच्रान गनदे, सथ्रानीय 
होटलहरूल्राईसमेत क््रारेटि्राइनको रूपम्रा 
हवक्रास गन्न सोको लगत र्राखी सथ्रानीय तहल्राई 
हजमे्मव्रारी हदई क््रारेटि्राइन सथलको रूपम्रा प्रयोग 
गनदे ।

६. हजल््रा प्रवेश गनदे न्राक्राहरूम्रा चेकज्ँराचल्राई 
अत्यतैि कड्रा बन्राउने तथ्रा गृह मन्त्रालयको प्रास 
र अत्य्रावश्यक सव्रारी स्राधनब्राहेक अन्यल्राई पूण्न 
रूपम्रा रोक लग्राउने ।

बैठक संख्ा ६, नमनि २०७७।१।२९ गिे 
१. गृह मन्त्रालयको च.नं. ३७३५ हमहत 

२०७७।०१।२५ को पत् स्राथ प्र्राप्तब्राट नेप्राल 
सरक्रार मसन्तपररषद्को हमहत २०७७/०१/२४ 
को हनण्नयम्रा उसल्सखत हनददेशनको प्रभ्रावक्रारी 
क्राय्रा्नन्वयन गन्न गर्राउनक्रा ल्राहग सबैसँग 
आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गनदे ।

२. उपत्यक्रा हभत्क्रा सबै प्रमुख हजल््रा अहधक्रारीहरु, 
व्राहणज्य, आपूहत्न तथ्रा उपभोक्त्रा संरक्षण 
हवभ्रागक्रा मह्राहनददेशक उपत्यक्राक्रा सुरक्ष्रा 
हनक्रायक्रा प्रमुखहरुसहहतक्रा सरोक्रारव्राल्राको 
उपससथहतम्रा हमहत २०७७/०१/२६ गते बसेको 
बैठकको हनण्नयअनुस्रार सव्रारी प्रास आवश्यक 
पनदे र नपनदे तथ्रा सोको हवहध एवं समय त्राहलक्रा 
खुल्राई सूचन्रा प्रक्राशन गनदे । 

३. हडसच्राज्न भएक्रा हबर्रामी, सुते्री पचि्रात घर 
फक्न नेको हकम्राब्राहेक उपत्यक्रा ब्राहहरक्रा 
हजल््राम्रा ज्रानक्रा ल्राहग सम्बसधित हजल््रा प्रश्रासन 
क्राय्रा्नलय तथ्रा सथ्रानीय तहको हसफ्राररशक्रा 
आध्रारम्रा म्रात् सव्रारी प्रास ज्रारी गनदे । 

४. केन्द्र, प्रदेश र सथ्रानीयतहक्रा हवक्रास 
आयोजन्राहरु संच्रालनक्रा ल्राहग सहजीकरण 
गनदे । 

५. क्राठम्राडौ ं उपत्यक्राक्रा तीनै हजल््राक्रा संकट 
व्यवसथ्रापन केन्द्र (CMC) को संयुक्त बैठक हमहत 
२०७७।२।२ गते शुक्रव्रारको हदन अपर्राह्न १ वजे 
खररप्राटीससथत क््रारेसटिनसथलम्रा गनदे । 

६. मौसमको पररवत्ननसँगै उत्पन्न हुने ब्राढी, पहहरो, 
मह्राम्रारीजस्त्रा चुनौतीहरूको स्रामन्रा गन्न सबै 
सरोक्रारव्राल्रा हनक्रायहरूको समन्वयम्रा पूव्न 
तय्रारीक्रा क्रामल्राई अहग बढ्राउने । 

७. बन््राबन्ीको अवहधभर संच्रालनम्रा रहेक्रा 
हवक्रास आयोजन्रा, उद्ोग कलक्रारख्रान्रा स्राथै 
सव्रारी स्राधन संच्रालन सम्बधिम्रा हनयहमत रुपम्रा 
संयुक्त अनुगमन गनदे । 

पत्रकार र संचारकममीसँि बैठक
कोभभड संकट समाधानका लागि सहकाय्क िददै सडक्रय भूतमका तनववाह िन्क प्रततवद्ध

कोहभड-१९ भ्राईरसब्राट उत्पन्न प्रकोप मह्राम्रारी हनयन्तण गनदे तथ्रा यसब्राट उत्पन्न समस्य्रा व्यवसथ्रापन 
गनदे तथ्रा हवपद् पूव्न तय्रारी सम्बधिम्रा हमहत २०७७।०२।०५ गते प्रमुख हजल््रा अहधक्रारी श्ी हुमकल्रा 
प्राणे्जू्यको अध्क्षत्राम्रा भक्तपुर हजल््राससथत पत्क्रार तथ्रा संच्रारकमटीहरु सँग बैठक सम्पन्न भयो ।

पत्क्रार मह्रासंघक्रा अध्क्ष पुस्करर्राज बुढ्राथोकीलग्रायत र्राहष्ट्र य तथ्रा हजल््रास्तररय संच्रारम्राध्मम्रा 
क्राय्नरत पत्क्रारहरुसँग बैठक गररएको हो । बैठकम्रा इश्वरक्राजी ख्राइजु, पेशल आच्राय्न, लील्रा शे्ष्ठ, 
सुज्रात्रा खत्ी, सोम शम्रा्न, हेमर्राज ढक्राल, जयर्राम ब्रास्तोल्रा, रमेश हगरी, ऋहष शे्ष्ठ, सुरेशप्रस्राद स्राक्, 
द््रारीक्रा अहधक्रारीलग्रायत पत्क्रार तथ्रा संच्रारकमटीहरु उपससथहत हुनुहुन्थो ।

बैठकका निर्वयहरु

१. हमहत २०७७।२।५ गते प्रहजअजू्यको अध्क्षत्राम्रा भक्तपुर हजल््राससथत र्राजनीहतक दल तथ्रा 
सुरक्ष्रा हनक्रायक्रा प्रमुखहरुको उपससथहतम्रा बसेको संयुक्त बैठकब्राट कोहभड १९ प्रकोप हनयन्तण तथ्रा 
उत्पन्न समस्य्रा व्यवसथ्रापन सम्बधिम्रा भएक्रा हनण्नयहरु सव्नस्राध्रारण तथ्रा सम्बसधित पक्षको ज्रानक्रारीक्रा 
ल्राहग प्रच्रार प्रस्रार गनदे ।

२. हजल््रा प्रश्रासन क्राय्रा्नलय भक्तपुर र हजल््राससथत सुरक्ष्रा हनक्रायब्राट कोहभड १९ प्रकोप हवपद 
जोसखम पूव्न तय्रारी तथ्रा समस्रामहयक हवषयम्रा स्प्रादन गररएक्रा क्राय्नहरुको सम्बधिम्रा अतिरहक्रय्रात्मक 
छलफल गरी सबैपक्षब्राट समस्य्रा सम्राध्रानक्रा ल्राहग समन्वय सहक्राय्न र सहक्रय भूहमक्रा हनव्रा्नह गनदे ।
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िक्तपिु हिल्यामया रिक्त ििकेो सिया्क प्रमखु हिल्या अहिकयािीकयाे पदमया गिृ 

मन्रिया््बयाट उपसहिव दगुयागादत्त ढकया् पदस्यापन िइ आउन ुिएको छ । हमहत २०७७ 

सया् िेठ ५ गतेबयाट उियँा्े कया ग्ाियाि संियालन ु िएको छ । ्स पवूगाकया स.प्र.हि.अ. 

हदह्पप्रसयाद ् याहमछयाने उमिे िदकया कयािण वैशयाख २८ गतेबयाट अहनवया ग्ा अवकयाश िुनिुई 

सो पद रिक्त ििकेो ह््ो । 

संकटको ्स परिहस्हतमया उियँाको गिृ प्रशयासनको अनिुव्े सिया्क प्र.हि.अ., 

हसएमसीको सदस् सहिव त्या ह्वक िेसपोन्स हटमीको सं्ोिकको िहूमकयासमते 

कुश्तयापवूगाक हनवयागाि गनगा ियाहदगाक शिुचेछयासहित उियँा्याई ियाहदगाक सवयागत गरिएको छ । 

कया ग्ाकया् सफ् ििोस ्।

भक्तपुरका सहायक प्र.लज.अ.मा दिुगादत्त ढकाल 

श्सएमसीको तफ्क बाट स्ाित

हमहत २०७७/०२/०५ गते म्राननीय गृहमन्ती 
र्राम बह्रादुर थ्राप्रा 'ब्रादल' जू्यको अध्क्षत्राम्रा 
भएको बैठकले कोहभड १९ हनयन्तण र 
रोकथ्रामको क्रमम्रा स््रास्थ्य सत्नकत्राको न्रामम्रा 
भइरहेक्रा गैरक्रानूनी क्राम गनदेल्राई क्रारव्राही गनदे 
हनण्नय गरेको छ ।

 बैठकम्रा गृहसहचवजू्य, सुरक्ष्रा हनक्रायक्रा 
प्रमुखजू्यहरुलग्रायत क्राठम्राडौं ं उपत्यक्राक्रा 
प्रमुख हजल््रा अहधक्रारीजू्यहरुको समुपससथहत 
रहेको हथयो ।  

बैठकले वत्नम्रान कठीन समयम्रा हवहभन्न 
व्यसक्तहरुब्राट स््रास्थ्य सुरक्ष्रा सत्नकत्राको न्रामम्रा 
स््रास्थ्यकमटी, सुरक्ष्राकमटील्राई घरब्राट हनक्रालन 
खोजे्, गैरक्रानूनी चेकज्ँराच गनदे, आव्रागमनम्रा 
अवरोध गनदे, दुव्य्नवह्रार गनदे, क्रानून हवपरीतक्रा 
क्राय्नहरु गरी मनोबल हगर्राउन खोजे्, टोल 
टोलम्रा प्रवेश हनषेध गनदे जस्त्रा अम्रानवीय 
क्राय्नहरु हुने गरेको देसखएकोले यस्त्रा अव्रासछित 
हक्रय्राकल्रापहरु हनयन्तण गनदे आवश्यक परेम्रा 
हनयन्तणम्रा हलई क्रानून क्रारव्राही गनदे हनण्नय 
गरेको हो । 

यसक्रा स्राथै क्राठम्राडौं ँउपत्यक्राको प्रवेशम्रा 
केही कड्राई गररएको मौक्राम्रा एमु्बलेन्सको 
दुरुपयोग गरी हवन्रा क्राम य्रातु्हरुको आव्रागमन 
हुन गरेको सूचन्राहरु प्र्राप्त भएकोले एमु्बलेन्सको 
प्रसथ्रान हवनदु  देसख गतिव्य सथलसम्मक्रा सबै 
हवनदुम्रा चेकज्ँराच कड्रा गरी हबर्रामी र कुरुव्राब्राहेक 

सडकबाटोमा िैरकानूनी चेकजाँच िन्क नपाइने
घरबाट निकालि खोज्ने, टोलमा प्रवनेश निषनेध गिनेलाई कारवाही गररिने

अन्य य्रातु्को आव्रागमन रोके्समेत हनण्नय गरेको 
छ । 

क््रारेटि्राइन व्यवसथ्रापन गनदे सम्बधिम्रा ३ वटै 
हजल््राक्रा प्रमुख हजल््रा अहधक्रारीहरुले होटल, 
प्राटटी प््रालेस, हवद््रालय, कलेज, हवश्वहवद््रालय, 
स्रामुद्राहयक भवनहरु आहदको लगत संकलन गरी 
तय्रारी अवसथ्राम्रा र्राखे् पहन हनण्नय गरेको छ । 

विशेष अनुरोध तथा सूचना

व्त्यमलान कठधीन समयमला टवटिनन वयटक्तिरुबलाि सवलास्थय सरुक्ला स्त्यक्तलाको 
नलाममला देिलायकला अवलाट्छ्त टरियलाकललापिरु िएकला िनने पलाइएकोले यसो 
निन्य निरलाउनिुन अनुरो् छ । यस्तो कलाय्य िएको पलाइएमला टनयनत्रणमला टलई 
कलानून कलारवलािधी िनने बयिोरला िलानकलारधी िरलाइनछ । 

• सवलास्थयकममी, सरुक्लाकममीललाई घरबलाि टनकलालन खोजने, 
• िैरकलानूनधी रेकिलँार िनने, 
• आवलािमनमला अवरो् िनने, 
• दुवय्यविलार िनने, 
• कलानून टवपरधी्तकला कलाय्यिरु िरधी मनोबल टिरलाउन खोजने, 
• िोल िोलमला प्रवेि टनषे् िनने िस्तला अमलानवधीय कलाय्यिरु ।

कोरोनलाबलाि िोटिन र िोिलाउनकला सौिलाद्यपूण्य समबन् टनमला्यण िरौं



कोभिड-१९ सम्बन्धी िक्तपरु भिल्लास्तरधीय प्रभ्तकलाय्य बुलेिटन	 अंक		६	र	७	(सयुंक्ताङ्क)	 २०७७	जेठ	११	गते	आइतवतार  
7

जेठ २० ििेसम्म बन्ाबन्ी थप 
जनिाको जीवन रक्ाका लागि भएको बन्ाबन्ीमा सबैको सहयोि रहने अपेक्ा

नेप्राल सरक्रार मसन्तपररषद्को हमहत 
२०७७/०२/०४ को हनण्नय्रानुस्रार बन््राबन्ीको 
अवहध थप गरी हमहत २०७७ जेठ २० गते मङ्गलब्रार 
मध्र्रातसम्मक्रा ल्राहग हनरतिरत्रा हदइएको छ । 
गृह मन्त्रालयको हमहत २०७७।२।५ को 'हनण्नय 
क्राय्रा्नन्वयन सम्बधिम्रा' पत्ब्राट बन््राबन्ी थप 
सम्बधिी नेप्राल सरक्रार मसन्तपररषद्को हनण्नयको 
प्रभ्रावक्रारी क्राय्रा्नन्वयन गन्न हजल््रा प्रश्रासन 
क्राय्रा्नलयल्राईसमेत लेसख आएको छ ।  

हवश्वव्य्रापी मह्राम्रारीको रुप हलएको कोहभड-
१९ को संक्रमण फैहलने सम््रावन्रा देसखएकोले 

यस पूव्न मसन्तपररषदको हमहत २०७७/०१/२४ 
गतेको हनण्नय्रानुस्रार सो रोग रोकथ्राम र हनमू्नल 
गन्न संक्र्रामक रोग ऐन, २०२० को दफ्रा २ 
बमोहजम नेप्रालभर ल्रागू हुने गरी ज्रारी आदेशल्राई 
हनरतिरत्रा हदएको हो । 

यसै आदेशले यस पूव्न नेप्राल सरक्रारको 
हमहत २०७७/०१/२४ को हनण्नय्रानुस्रार 
बन््राबन्ीम्रा संच्रालन गन्न सहकने उद्ोग तथ्रा 
सेव्राहरुको सूचीम्रा 'प्राठ्यक्रम हवक्रास केन्द्रब्राट 
अनुमहत हलएक्रा हनजी के्षत्क्रा प्रक्राशन संसथ्राब्राट 
प्रक्राहशत हवद््रालय तहक्रा पुस्तकहरुको 

उपत्यका प्रवनेश गिने पासको समन्वय र सम्पक्क  गि्क मन्तालयको सयंन्त
गृह मन्त्रालयले क्राठम्रानौ ंउपत्यक्रा ब्राहहरक्रा हवहभन्न हजल््राब्राट क्राठम्राडौं ंउपत्यक्रा प्रवेशक्रा 

ल्राहग अनुमहत म्राग गनदे सम्बधिम्रा समन्वय र सम्पक्न  गन्न छुटै् संयन्त तय्रार गरेको छ । यसै संयन्त 
म्राफ्न त उपत्यक्रा प्रवेश अनुमहत प्रद्रान गनदे सम्बधिम्रा आवश्यक सम्पक्न , समन्वय तथ्रा पत््राच्रार हुन 
मन्त्रालयको हमहत २०७७/०२/०२ र २।४ को पत्ब्राट लेसख आएको छ । मन्त्रालयले क्राजहकररय्रा, 
आपतक्राहलन स््रास्थ्य उपच्रारलग्रायतक्रा अत्य्रावश्यक क्राय्नहरुक्रा ल्राहग म्रात् क्राठम्राडौं ंउपत्यक्रा 
प्रवेशक्रा ल्राहग प्रासको अनुमहत प्रद्रान गनदे गरेको छ ।

१) सह-सहचव श्ी इनद हघहमरे 
 (सम्पक्न  नं. ९८५११४०००५)
२) उप-सहचव श्ी हरर पति 
 (सम्पक्न  नं. ९८४१२९१८८८)
३) श्राख्रा अहधकृत श्ी सतिोष सुवेदी 
 (सम्पक्न  नं. ९८५१११८२०८)
४) श्राख्रा अहधकृत श्ी र्रामचन्द्र आले 
 (सम्पक्न  नं. ९८४१९९६४८८)
५) आतिररक प्रश्रासन, स व्यवसथ्रापन श्राख्रा 
 (सम्पक्न  नं. ०१-४२११२१०)
 इमेल vmcmgmt@moha.gov.np)

ढुव्रानीक्रा स्राधनहरु' थप गररएको छ भने 'हवद्त 
तथ्रा टेहलफोन सेव्रा प्रव्राहसम्बधिी क्राय्नहरु 'समेत 
थप गररएको छ । 

नेप्राल सरक्रारले ज्रारी गरेको आदेश 
जनत्राको जीवन रक्ष्राक्रा ल्राहग भएको भनै् 
ह्रालसम्म यो आदेशको प्रालन्रा गरी स्राथ 
हदनुभएकोम्रा नेप्राल सरक्रारले समू्पण्न हददीबहहनी 
तथ्रा द्राजुभ्राइहरुम्रा ह्राहदक धन्यव्राद ज््रापन गरेको 
छ । स्राथै ज्रारी भएको आदेशको पूण्न प्रालन्रा गरी 
गर्राई सहयोग पुय्राउनु हुनसमेत ह्राहद्नक आग्ह 
गररएको छ । 

वर्षाय्मको मौसम सुरु भइसकेको अवस््म् मनसुनक् क्रण हुन सके् 
ब्ढी, पहिरो एवं डुव्न जस्् प्रकोपब्ट म्नवीय एवं भौतिक क्षति कम गनषा 
मनसुन पूवषािय्रीम् जुट्नुपनने अवस्् आइसकेको छ । तवश्वव््पीरुपम् रिेको 
कोरोन् भ्इरसब्ट सृजजि  संकटको यस घडीम् प्र्थममकि्क् स्थ मनसुन 
पुवषािय्रीम्समेि ल्ग्न देि्य वमोजजमक् क्यषािरु गनषा गर्उन सबैम् ि्हददि क 
अनुरोध छ ।  
१. भक्तपुर जजल््स्स्ि सबै सरक्री तनक्य एव संघ संस््िरुले आफूसँग रिेक् 

खोज, उद््र र र्ििक् उपकरण िथ् स्मग्ीको तववरण जजल्् प्रश्सन 
क्य्षालयम् उपलब्ध गर्इहदन हुन ।

२. जजल््स्स्ि सबै स््नीय िििरुले अतनव्यषारुपम् तवपद्  पूवषािय्री एवं 
प्रतिक्यषा योजन् बन्उने र सोअनुस्र क्य्षान्वयन गनुषा हुन ।

३. स््नीयस्रम् तवपद्  व्वस््पन सममति गठन नभएको भए अतवलम्ब गठन 
गनुषा हुन।

४. स््नीय तवपद्  व्वस््पन कोर नबन्एको भए कोर स््पन् गनुषाहुन र 
कोरको तववरण जजल्् प्रश्सन क्य्षालयम् उपलब्ध गर्इहदन हुन ।

५. जजल््स्स्ि सुरक्ष् तनक्य, स््नीय रेडक्रसलग्यि संघ, संस््सँग रिेक् 
खोज उद््र िथ् र्िि सम्बन्ी स्मग्ीिरुको तववरण अतवलम्ब उपलब्ध 
गर्इहदन हुन ।

मनसुन 
पूर्व तयारीका 

लागि 
अनुरोध
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िक्तपुरको िोलधीले िययो 
्ुटलखेल असप्तलालमला कोटिड १९बलाि मृतयु िएकी मटिललाको दलािससंकलार

नेप्रालम्रा पहहलो पटक कोरोन्रा संक्रमणब्राट 
हनधन भएकी हसधुिप्रालचोक ब्राह्रहबसेकी २९ वष्नकी 
सुते्री महहल्राको शव सुरहक्षत तवरले पशुपहतससथत 
हवद्हतय शवद्राहगृहम्रा ल्य्राई अन्त्यष्टी गररएको छ । 

संक्रहमत व्यसक्तको शव व्यवसथ्रापनक्रा ल्राहग 
सहयोग गररहदन अनुरोध भएको हथयो । यसैअनुस्रार 
जेठ ३ गते भक्तपुर अस्पत्रालको मोहडफ्राइड 
शवव्राहन हलई सुरक्ष्राकमटी र सं्यमसेवकको टोली 
धुहलखेल अस्पत्राल गएर  शव ल्य्राई पशुपहतससथत 
हवद्हतय शवद्राहगृहम्रा अने्त्यहष्ट गररएको हो ।  

संसथ्राब्राट भक्तपुर अस्पत्रालम्रा हबर्रामीको ज्वरो 
न्रापे्, नमुन्रा लैज्रानेलग्रायत महत्वपूण्न क्राम हँुदै 
आएको छ । यसै टोलीक्रा २ जन्रा सं्यमसेवकले 
शव व्यवसथ्रापनम्रा देख्राउनुभएको तत्परत्राको सव्नत् 
प्रशंस्रा भएको छ ।

हजल््राससथत सुरक्ष्रा हनक्रायको क्रामल्राई 
हवशेष धन्यव्राद र आभ्रार व्यक्त गररएको छ ।  
हजल््रा खेलकुद हवक्रास सहमहतक्रा अध्क्ष 
श्ीभक्त क्राहसछ््राले फेसबुक म्राफ्न त लेख्नभएको 
छ:- 'कोरोन्राब्राट हसज्नन्रा भएको यस्तो हबपद 
व्यवसथ्रापनम्रा भक्तपुर हजल््राले पहलकदमी हलने 
गरेको र यस्तो हवषम पररससथहतम्रा पहन भक्तपुर 
हजल््रा नै अग्राडी सरेकोम्रा यस्त्रा स्राहहसक सुरक्ष्रा 
प्रमुखहरु प्राउनु ह्राम्ो ल्राहग गौरबको कुर्रा हो ।'

 

'कोरोनाबाट सिर्जना भएको यस्ो 

बबपद व्यवस्ापनमा भक्तपरु 

सरल्ाल ेपहलकदमी सलन ेगरेको 

र यस्ो बवषम पररस्स्बिमा पबन 

भक्तपरु सरल्ा न ैअगाडी िरेकोमा 

यस्ा िाहसिक िरुक्ा प्रमखुहरु 

पाउन ुहाम्ो लागग गौरबको कुरा 

हो ।' - कासिछवा

वीर दल गण सूय्नहवन्रायकले कोरोन्रा संक्रहमत 
हबर्रामी तथ्रा कोरोन्रा संक्रमणब्राट मृतु्य भएक्राको 
शव बोक्क्रा ल्राहग तय्रार प्रारेको हवशेष प्रक्रारको 
शवव्राहनसहहत टोली गएको हथयो । 

शव र्राख्क्रा ल्राहग बन्राइएको हवशेष प्रक्रारको 
प््राहष्टक बक्सम्रा शवल्राई र्राखेर हशल गरी ल्य्राइएको 
हो । शव व्यवसथ्रापन गनदे व्यसक्तहरुले पीपीई सेट 
लग्राएर ज्रानुभएको हथयो । 

यस टोलीम्रा हवरदल गण भक्तपुरक्रा 
प्रमुख सेन्रानी हशव पौडेल, प्रहरी उपरीक्षक 

सहवन प्रध्रानलग्रायत सुरक्ष्राकमटी र 
शव व्यवसथ्रापनक्रा ल्राहग त्राहलम प्र्राप्त 
सं्यमसेवकहरु अरुण सैजूँ र र्राजेश 
ग्राईजू रहनुभएको हथयो । उह्ँराहरु त्यहह 
व्यसक्तहरु हुनुहुनछ जसल्राई भक्तपुरको 
हबरदल गणब्राट शव व्यवसथ्रापन र रेनजर 
मह्राहवर गणब्राट डेडबडी हय्राण्हलङ र 
डेमोस्ट्र ेसनको त्राहलम हदइएको हथयो । 
(बुलेहटनको पहहलो अंकम्रा त्राहलम सम्बधिी 
गहतहवहध प्रक्राशन गररएको हथयो) 

शव व्यवसथ्रापन क्राय्नम्रा ल्रागु्भएक्रा २ 
जन्रा सं्यसेवकहरुल्राई 
स््राब परीक्षण सम्पन्न गरी 
ररपोट्न नआउँद्रासम्मक्रा 
ल्राहग हवरदल गणससथत 
आ इ स ो ले श न म ्रा 
र्रासखएको छ ।

अ रु ण 
सैजूँसहहतक्रा ‘रेसकू् 
एण् अवेरनेस–१६’ 

फोटोहरु म्राहथब्राट तल क्रमशः 

१. शवव्राहनम्रा शव र्राख्दै
२. शवव्राहनल्राई औषहध से्प गरी हडसइने्क्सन गररँदै
३. सं्यमसेवकहरु

काठमाडौंँ उपत्यकाको प्रवेशमा केही कडाई गरिएको मौकामा 
एम्बुलेन्सको दबुरुपयोग गिी ववना काम यात्रुहरुको आवागमन हुन गिेको 
सूचनाहरु प्राप्त भएकोले बििामी ि कबु रुवािाहेक अन्य यात्रु आवागमन 
नगनबुनुहुन अनबुिोध छ । 

चेकप्ाइन्टहरुको एम्बुलेन्सको समेत चेकजाँच गरिने ि त्यस्ो भए 
गिेको पाइए कानून वमोजजम कािवाही हुनेसमेत जानकािी गिाइन्छ । 

एमबुलेनसको 
दुरुपयोि निनने 
वलारेको सरूनला
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भक्तपुर हजल््राम्रा कोहभड १९ को संक्रमण 
भेहटएको छ । यो बुलेहटन तय्रार प्राद्रा्नसम्म ४ जन्रा 
व्यसक्तम्रा कोरोन्राको संक्रमण भएको पुहष्ट भएको 
छ । जसमधे् १ जन्रा महहल्रा र १ पुरुष उपच्रार पहछ 
भ्राइरस मुक्त भएर फहक्न सकु् भएको छ भने १ 
महहल्रा र १ पुरुषको आइसोलेसनम्रा र्राखेर उपच्रार 
भइरहेको छ । उह्ँराहरुको स््रास्थ्य स्राम्रान्य रहेको 
छ । यससँगै हजल््राव्रासीको स््रास्थ्य सुरक्ष्राक्रा ल्राहग 
थप हक्रय्राहशलत्रा बढ्राइएको छ । 

वैश्राख ३० गते मंगलब्रार दुव्राकोटम्रा बसै् 
आएक्रा एक पुरुष र शंखधर चोकनहजकै बसे् एक 
महहल्राम्रा कोरोन्रा संक्रमण पुहष्ट भएको हथयो । भने 
जेठ ६ गते १ जन्रा पुरुष र जेठ ९ गते १ जन्रा महहल्रा 
गरी कुल ४ जन्रा संक्रहमत भेहटएको हो । संक्रमण पुहष्ट 
भएसँगै बुधब्रार हबह्रान प्रहरीले दुव्राकोट र शंखधर 
चोक आसप्रासको के्षत्ल्राई हसल गरेको हथयो । ह्राल 
उक्त के्षत् स्राम्रान्य भइसकेको छ । त्यसै्त संक्रहमत 
अन्य व्यसक्तहरुको बसे् के्षत्म्रा ह्राल हशल गररएको छ 
भने कनट््राक ट्र े हसङको क्राम भइरहेको छ । 

भक्तपुरमा कोरोना संक्रमण भेडटयो
सकं्रनमत दईु जिा निको िई घर फितता,  दईुको उपचार हँुदै

भक्तपुर जजल्ािा कोभभड १९ संक्रमिि

वैश्राख ३० गते टेकुससथत र्राहष्ट्र य जनस््रास्थ्य 
प्रयोगश्राल्राम्रा गररएको हपहसआर परीक्षणम्रा कोरोन्रा 
सङ्क्रहमत प्राइएक्रा २५ वहष्नय्रा महहल्रा बसेको 
हथहमससथत नस्न स्राहथको कोठ्रा र आसप्रासक्रा के्षत्म्रा 
३१ गते हसल गररएको हथयो । 

संक्रहमत व्यसक्त बसेको बसेको घर र 
आसप्रासक्रा अन्य घरम्रा बसे्को स््राब सङ्कलन 
गररएको छ । संक्रहमतको हछमेकी, पररव्रार र 
सम्पक्न म्रा आएक्राहरुको स््राव संकलन गरी 
परीक्षणक्रा ल्राहग पठ्राइसहकएको र थप कटि्र ्य्राक्ट 
ट्र े हसङ भइरहेको छ ।

संक्रहमत महहल्रा बसेको घरम्रा बसे् सबै १४ 
जन्रा र बस्तीक्रा अन्य ११ घरक्रा ११ जन्रा गरी जम्म्रा 
२५ जन्राको स््राब संकलन गरी परीक्षणक्रा ल्राहग 
पठ्राइएको छ । पठ्राइएक्रा नमून्राहरुम्रा कोरोन्रा 
संक्रमण नभएको प्राइएको छ ।

नेप्राली सेन्राको वीरदल गणक्रा प्रमुख सेन्रानी 

सशस्त्र प्रििीब्मया कया ग्ाित िएको ति हवगत एक महिनया दहेख हवदयामया दवुयाकोटमया ििनिुएको 
अवस्यामया ियामछेयापहस्त घिमया पगुेि दवुयाकोट फकके पहछ वैशयाख ३० गते संक्रमण पहुटि िएको ह््ो । संक्रमण 
िएसँगै टेकु असपतया्को आइसो्ेशनमया िनयागा िई उपियाि गियाई उियँा िेठ ८ गते हिसियािगा िुनिुएको छ ।

दवुाकोटका वर्क ४१ का पुरुर निको भएको

१

वरगा २५ कया महि्यामया वैशयाख ३० गते संक्रमण पहुटि िएको ह््ो । सनुसिीबयाट ३ हदन अगयाहि 
मोटिसयाइक्मया आई मध्पिुह्हम िोकहस्त एक नसगा सया्ीको कोठयामया वैशयाख २९ गते बसेको पयाइएको । 
संक्रमण िएसँगै टेकु असपतया्को आइसो्ेशनमया उपियाि गियाई उियँा िेठ ८ गते हिसियािगा िुनिुएको छ । 

भथमीका  वर्क २५ की महहला निको भएको

२

िेठ ६ गते संक्रमण पहुटि िएकया ४२ वरगाकया परुुरको कन्ट््याक टे्हसङको कयाम िइ ििकेो छ । िया् 
संक्रहमत्याई असपतया् ्हग उपियाि िइििकेो छ । 

भेलुखेलका वर्क ४२ का पुरुर उपचाररत

३

िेठ ९ गते संक्रमण पहुटि िएकी ४२ वरगाकया महि्याको कन्ट््याक टे्हसङको कयाम िइ ििकेो छ । िया् 
संक्रहमत्याई असपतया् ्हग उपियाि िइििकेो छ । 

भक्तपुर ९ का वर्क ४२ की महहला उपचाररत

४

संरितमिको कन्ट्याक्ट ट्ट लेसङ 
र स्ाब संकलन हँुदै

हशव पौडेल, मह्रानगरीय प्रहरी पररसर भक्तपुरक्रा 
प्रहरी उपरीक्षक सहवन प्रध्रान, सशस्त्र प्रहरी 
बल नेप्राल हनलव्रार्राही गणक्रा प्रहरी उपरीक्षक 
हवश्वप्रस्राद भट्र्राईसहहतको सुरक्ष्राकमटीको नेतृत्वम्रा 
भक्तपुर अस्पत्रालको प्र्राहबहधक टोली र आरएनए 
१६ गु्पक्रा दुई सदस्यसहहतको टोलीले स््राब संकलन 
गरेको हो । 

दुव्राकोटक्रा संक्रहमत (ह्राल स्राम्रान्य) व्यसक्तको 
सम्पक्न म्रा आएक्राहरुको पहन स््राव संकलन गरी 
परीक्षण गररएकोम्रा सबैको नहतज्रा नेगेहटभ प्र्राप्त 
भइसकेको छ । भने अन्य संक्रहमतहरुकोसमेत 
ट्र े हसङक्रा आध्रारम्रा स््राव संकलन र परीक्षणको 
क्राम भइरहेको छ ।
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कोहभड-१९ मह्राम्रारी रोकथ्राम, हनयन्तण र 
प्रहतक्राय्नल्राई थप प्रभ्रावक्रारी बन्राउने सम्बधिम्रा 
गृह मन्त्रालयब्राट हबहभन्न हमहतम्रा प्र्राप्त हनददेशन तथ्रा 
CMC, Bhaktapur को हमहत २०७७।०२।०२ गतेको 
बैठकको हनण्नय बमोहजम हमहत २०७७/०२/०४ म्रा 
सूचन्रा प्रक्राशन गरी भक्तपुर हजल््राम्रा सव्रारी प्रास 
व्यवसथ्रापन गररएको छ । 

सरारी पास नरिा परररहि हुिे

१. सबै प्रक्रारक्रा ख्राद् वसु्त ढुव्रानी गनदे 
सव्राररक्रा स्राधन, स््रास्थ्यसँग सम्बसधित सबै 
प्रक्रारक्रा स्रामग्ी ढुव्रानी गनदे सव्रारीक्रा स्राधन, 
औधोहगक कच्च्रा पद्राथ्न र तय्रारी म्रालवसु्त ढुव्रानीक्रा 
स्राधनहरू, कृहष तथ पशुजन्य उत्प्रादनसँग सम्बसधित 
सबै प्रक्रारक्रा ढुव्रानीक्रा स्राधनहरू,  एमु्बलेन्स, शव 
व्राहन, र ग्य्ँरासलग्रायत पेट्र ोहलयम पद्राथ्न ढुव्रानीक्रा 
स्राधनहरूको हकम्रा सव्रारी प्रास हवन्रा पररवहन 
हुने । तर सव्रारी स्राधन प्रयोगकत्रा्नसँग अहनव्राय्न 
रुपम्रा सम्बसधित हनक्रायब्राट ज्रारी गररएको आफनो 
कम्नच्रारी पररचयपत् स्राथम्रा हुनुपनदेछ । उदे्श्य 
हवपरीत सव्रारी स्राधन संच्रालन भएको प्राइएम्रा 
सव्रारी अनुमहत पत् रद् गरी प्रचहलत क्रानून वमोहजम 
क्रारव्राही गररनेछ ।

सुरक्ाकममीहरूले आरश्यक सहयोग पुया्वउिे

२. अकस््रात आईपनदे हबर्रामी, ड्रायल्राहसस 
गनु्न पनदे मृगौल्राक्रा हबर्रामी/हकमोथेर्रापी हदनु पनदे 

भक्तपुर श्जल्ामा सवारी पासको व्यवस्ापन
तनयामक तनकायबाटै पास जारी हुने, नतोडकएकालाई मात्र श्जल्ा प्रशासनमा

क््रान्सरको हबर्रामी, दीघ्न रोगीलग्रायतक्रा अन्य 
हबर्रामील्राई अस्पत्रालसम्म आवत ज्रावत गन्नक्रा 
ल्राहग र औषधी खररद सम्बधिम्रा नहजकको प्रहरी 
ईक्राइ/१०० नं म्रा फोन गरी समन्वय गनु्न हुन । 
क्रागजपत् र अवसथ्रा हेरेर सुरक्ष्राकमटीहरूले 
आवश्यक सहयोग पुय्रा्नउने छन् ।

पास जारी गिने

३. सव्रारी प्रास आवश्यक पनदे व्यसक्त तथ्रा 
संसथ्राहरूले आ-आफनो हनय्रामक हनक्रायहरूम्रा 
सम्पक्न  गनु्न हुन (जसै्तः सञ््रारकमटीहरू तथ्रा हमहडय्रा 
ह्राउसहरूले सञ््रार तथ्रा सूचन्रा प्रहवहध मन्त्रालय) 
हनय्रामक हनक्राय नतोहकएक्राको हकम्रा अत्य्रावश्यक 

सवयािी पयास ियािी गनके ि सििीकिण गनके हनकया्
.ंन.हस सेवया क्रेि ि हनकया्िरू पयास ियािी गनके /सििीकिण गि्ने मयापदणि

१ नेपया् सिकयािकया मन्रिया््िरू ,संघी् संसद, 

सववोचि अदया्त त्या संवैियाहनक हनकया्िरु

 समबहन्ित हनकया्को सहिव •	 कमगाियािी परिि्परि सया्मया 
िुनपुनके । 

•	 न््नूतम कमगाियािीिरू्याई 
आ्ोपया्ो हम्याई वढीमया एक 
हतियाइ कमगाियािी ि एक िौ्याइ 
सवयािी सयािनिरु प्र्ोग गनके 
व्वस्या समबहन्ित हनकया््े 
हम्याउने ।

२  अहत आवश्की् सेवया प्रदयान गनके सिकयािी
कया्याग्ा ्

समबहन्ित मन्रिया््को सहिव

३ बैंक, हवहत्त्ससं्याकया कमगाियािी नेपया् ियाष्ट् बैंक

४ सिकयािी ससं्याकया कमगाियािी सिकयािी हवियाग

५ व्यापयाि त्या बयाहणज्सँग समबहन्ित कया ग्ा बयाहणज् ,आपहूतगा त्या उं हवियाग •	 समबहन्ित उद्ोग वया ससं्याको 
आहिकयािीक परि ि परिि्परि

•	 पसुतक पस्को िकमया 
पस्समबन्िी कयागियात ि 
परिि्परि

•	 स्यानी् ति् ेआ्ोिनया 
अनगुमन गनगा ियािी गनके पयास 
समबहन्ित स्यानी् ति हिरि मयारि 
्याग ुिुने । 

६ औिोहगक उतपयादन समबन्िी कया ग्ामया सं् गन हनकया्िरू उद्ोग हवियाग

७ ि्हवद्तु त्या ियाहष्ट्् गौिवकया आ्ोिनयािरु समबहन्ित मन्रिया््कया सहिव

८ हनमयागाण सयामग्ीको व्यापयाि व्वसया्कया ्याहग बयाहणज्,आपूत्ती त्या उ हवियाग

९ िवयाइ सेवया प्रदया्क कमपनीिरु ससंकृहत प ग्ाटन त्या नया.उ .मन्रिया््

१० पयाठ््पसुतक पस् ि ढुवयानी िनक हशक्या सयामग्ी केन्द्र

११ स्यानी्सतिमया हवकयास आ्ोिनया अनगुमन गनके समबहन्ित स्यानी् ति

जेठ २ गतेसम्मका सबै सवारी पास खारजे,
ियाँ पास ििइ सवारी निकालने कडा कारवाही गररिने

हजल््रा प्रश्रासन क्राय्रा्नलय भक्तपुरले २०७७ जेठ ३ब्राट ल्रागू हुने यस पूव्न ज्रारी गररएक्रा सबै 

सव्रारी प्रास ख्रारेज गरेको छ । गृह मन्त्रालयको च.नं. ३८०६ हमहतः २०७७।०२।०१ को पत्ब्राट प्र्राप्त 

हनददेशनअनुस्रार कोहभड-१९ को बढ्दो संक्रमणल्राई मध्नजर गददै  हमहत २०७७।०२।०३ब्राट ल्रागू हुने गरी 

हस्तहलसखत तथ्रा ई-प्रासलग्रायतक्रा समू्पण्न सव्रारी प्रासहरू ख्रारेज गररएको छ ।

यस पूव्न क्राठम्राडौ ंउपत्यक्रा ब्राहहरक्रा हजल््रा प्रश्रासन क्राय्रा्नलयब्राट ज्रारी सव्रारी प्रासक्रा आध्रारम्रा 

भक्तपुर प्रवेश गन्न हदइने गरेकोम्रा अब उप्र्राति त्यस्तो प्रास हलन पूव्न गृह मन्त्रालयको स्ीकृहत हलनुपनदे 

र सो को नम्वर उले्ख भएको सव्रारी प्रासक्रा आध्रारम्रा म्रात् प्रवेश गन्न हदइने छ । त्यसै्त भक्तपुरब्राट 

अन्य हजल््राम्रा ज्रान प्रास ज्रारी गनु्नपनदे भएम्रा सम्बसधित हजल््रा प्रश्रासन क्राय्रा्नलयब्राट हसफ्राररश हलनुपनदे 

व्यवसथ्रा गररएको छ । प्रास हवन्रा आव्रागमन गनदेल्राई तत््रालै रोकी क्रारव्राही गररने हँुद्रा अत्य्रावश्यक 

अवसथ्राम्रा प्रास हलएर म्रात् सव्रारी स्राधन प्रयोग गन्नहुनसमेत अनुरोध गररएको छ ।  

क्राय्नको ल्राहग(उपत्यक्रा हभत्/ब्राहहरक्रा हजल््राको 
ल्राहग) गृह मन्त्रालयको स्ीकृहत हलए पहछ म्रात् यस 
क्राय्रा्नलयब्राट सव्रारी प्रास ज्रारी गररनेछ । हनय्रामक 
हनक्राय तोहकएको हकम्रा हनम् वमोहजम हुनेछ ।

४. यस क्राय्रा्नलयब्राट यस अहघ हवहभन्न 
हमहतम्रा ज्रारी गररएक्रा समू्पण्न सव्रारी प्रासहरू 
(E-pass र पहेलो रङकोसमेत) ख्रारेज गररएको छ । 
अब उप्र्राति E-pass आवेदन हलईने छैन । आजदेसख 
यस क्राय्रा्नलयब्राट ज्रारी हुने सव्रारी प्रास हनलो रङको 
हुनेछ ।

५. हनम्रा्नण स्रामग्ी बोकेक्रा गह्रौ ं (Heavy) 
सव्रारी स्राधनहरू बेलुकी ८.०० बजेदेसख हबह्रान ६.०० 
बजे हभत् म्रात् सञ््रालन गनदे । 

सामाजिक दरूी कायम गरौं, 

कोरोनाबाट सुरक्षित रहौं

खाद्यबसु्, तरकारी आदद खदरद 

तथा बबक्रीमा संलग्न हुँदा ननश्चित 

दरूी कायम राखी व्यवहार गनुनुहन 

सबैमा हादददि क अनुरोध छ ।
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भक्तपुरको खररप्राटीससथत नेप्राल हवद्त प्र्राहधकरणको त्राहलम केन्द्रम्रा 
रहेको नेप्रालकै पहहलो क््रारेसटिनसथलल्राई जुनसुकै वेल्रा पहन प्रयोग गन्न 
सहकने गरी तय्रार ह्रालतम्रा र्रासखएको छ । संक्रमण वढदै गएको अवसथ्राम्रा 
क््रारेसटिनसथल प्रयोग गनु्नपनदे हुन सके् अवसथ्रा आउन सके् हँुद्रा हसएमसीको 
हनददेशन वमोहजम नेप्राली सेन्राको वीरदल गणले प्रते्यक हप्त्रा सघन सरसफ्राई 
गनदे गरेको छ । यसक्रा स्राथै क््रारेसटिनसथलम्रा प्रानी हवजुली लग्रायत अन्य सबै 
सेव्राहरु सूच्रारु ह्रालतम्रा र्रासखएको छ । 

यस क््रारेसटिनसथलम्रा चीनको वुह्रान शहरब्राट ल्य्राइएक्रा नेप्राली 
हवद््राथटीहरु र लकड्राउन अग्राहड नेप्राल प्रवेश गरेक्रा व्यसक्तहरुल्राई र्रासखएको 
हथयो । त्यसपछी यस क््रारेसटिनसथलको प्रयोग भएको छैन् । 

खररपाटी क्ारेन्टिनस्ल 
सरसिाई र व्यवस्थित गरी तयारी हालतमा 

गृह मन्त्रालयको हनददेशन तथ्रा हजल््रास्तरीय 
हसएमसीको हनण्नयअनुस्रार भक्तपुरम्रा 
क््रारेसटिनसथलको रुपम्रा प्रयोग गन्न सहकने 
संरचन्राहरुको हनरीक्षण गरी लगत संकलन गन्न 
थ्राहलएको छ ।  

यसै क्रमम्रा हजल््रा समन्वय सहमहतक्रा 
प्रमुख, प्रमुख हजल््रा अहधक्रारी, हजल््राससथत 
सुरक्ष्रा हनक्रायक्रा प्रमुखहरुलग्रायतको टोलीब्राट 
हजल््राक्रा सरक्रारी स्राव्नजहनक शैहक्षक संसथ्राहरु 
तथ्रा अन्य सम््राव्य भवन एंव पूव्रा्नध्रारहरुको 
हनरीक्षण भएको हो । 

हजल््रा प्रश्रासन क्राय्रा्नलयम्रा होटल 
तथ्रा ररसोट्नहरुल्राई समेत आवश्यक परेको 
अवसथ्राम्रा क््रारेसटिनको रुपम्रा प्रयोग गनदे 
ब्रारे होटल व्यवस्रायीहरु सँग समेत छलफल 

भक्तपुरमा थप क्ारेन्टिनस्ल व्यवस्स्त िररने

गररएको छ । यसम्रा व्यवस्रायीहरुको तफ्न ब्राट 
समेत सक्रार्रात्मक सहयोग प्र्राप्त हुने प्रहतवद्धत्रा 
जन्राइएको छ । यद्हप यस हवषयम्रा हनण्नय हुन 
ब्ँराकी नै रहेको छ । 

हजल््राक्रा सबै क््रारेसटिनसथलहरु च्रालू 
ह्रालतम्रा र्राखे् र सम््राहवत क््रारेसटिनहरुको 
हववरण अद््रावहधक गरी र्राख् हसएमसीले समन्वय 
गरररहेको छ । 

िक्तपरुमा ११० आइसोलनेसि वनेड तयार 

भक्तपुरक्रा हवहभन्न सरक्रारी र स्राव्नजहनक अस्पत्रालहरुम्रा गरी 
११० वट्रा आइसोलेसन वेड तय्रार गररएको छ । कोहभड १९ को संक्रमण 
वढ्दै ज्रानसके् अवसथ्राम्रा संक्रहमत हबर्रामीको उपच्रारक्रा ल्राहग आवश्यक 
म्राहनएको आइसोलेसन वेड सबै अस्पत्रालहरुम्रा चुस्त दुरुस्त र्रासखएको छ ।

 

अस्पत्रालको न्राम/सथ्रान बेड संख्य्रा

क्राठम्राडौ ंमेहडकल कलेज, दुव्राकोट 72
नेप्राल कोररय्रा  मैहत् नगरप्राहलक्रा अस्पत्राल, मध्पुर हठमी 16
भक्तपुर अस्पत्राल, दुधप्राटी (कोहभड-19 हब अस्पत्राल) 10
मध्पुरहठमी अस्पत्राल, मध्पुर हठमी 8
ड्रा. ईव्रामुर्रा अस्पत्राल, सल््राघ्रारी 4
जम्म्रा 110

खोक््रा, ह्ँरासच्उ गद्रा्न रुम्राल व्रा कुइन्राले न्राक मुख छोपौ ंसंक्रमणब्राट बचौ ंबच्राऔं
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समनवय र सरुक्ला
कया्यागा्् नयाम कया्यागा्् मोबयाई् नमबि
हिल्या प्रशयासन कया्यागा्् प्र.हि.अ. िुमक्या पयाणिे ६६१४४३७ ९८५१२१७७७७
हिल्या प्रशयासन कया्यागा्् स.प्र.हि.अ.दगुयागादत्त ढकया् ६६१५५९५ 9840108524
हविद् गण सू् गाहवनया्क व्यािेक गणपहत हशबप्रसयाद पौिे् ५०९२२७५ 9851159188
मियानगरि् प्रििी परिसि िक्तपिु प्र.उ. सहबन प्रियान ६६१७१३१ ९८५१२१५५५५
सशस्त्र प्रििी ब् गणनं.२२ स.प्र.उ. हवश्व कुमयाि िट्टियाई 5144510 ९८५१२७२०३४
िया. अनसुन्ियान हिल्या कया्यागा्् उ.अ.हन. सिेुन्द्र कोइिया्या ६६१८७७७ 9851174546

असप्तलाल
कया्यागा्् नयाम कया्यागा्् मोबयाई् नमबि
िक्तपिु असपतया् म.ेस.ु िया.सहुमरिया गौतम ६६१४४३० ९८५८०२३०४७

सवयास्थ् कया्यागा्् िक्तपिु कया.प्र. कृष्णबियादिु हमियाि ६६१६०१० 9841884419

शिीद िमगािक्त िया.प्रत्यािोपण केन्द्र कया.प्र. िया.पकुयाि िन्द्र श्रे ्ठ ६६१४७०९ ९८५१११५१३६

हिल्या आ्वुकेद सवयास्थ् केन्द्र आ.हिहकतसक नदन कँिे् ६६१२०८८ 9851185728
स्लानधीय ्ति
कया्यागा्् नयाम कया्यागा्् मोबयाई् नमबि
हिल्या समन्व् सहमहतको कया्यागा्् हि.स.अ.िगन्नया् ्याहमछयाने ६६१४८२६ 9851276222
िक्तपिु नगिपयाह्कयाको कया्यागा्् प्र.प्र.अ. इन्द्रप्रसयाद बस्या् ६६१००७६ 9841407373
मधपिुह्मी नगिपयाह्कया कया्यागा्् प्र.प्र.अ.हवश्वियाि मियाहसनी ६६३१४०५ 9851190542
ियँागनुयािया्ण नगिपयाह्कया कया्यागा्् प्र.प्र.अ.हििहन्िवी हतहमसनया 6616611 ९८५११७७९५५
सू् गाहवनया्क नगिपयाह्कया कया्यागा्् प्र.प्र.अ.कम् ज्ञवया्ी ६६१२४४३ 9851277111
दमकल
कया्यागा्् नयाम कया्यागा्् मोबयाई् नमबि
िदु्ध वयारुण ्न्रि कया्यागा्् कया.प्र. ियािनप्रसयाद दयािया् ६६१२३८२ ९८५११५०९१३

औषट् 
कया्यागा्् नयाम कया्यागा्् मोबयाई् नमबि
नेपया् औरिी व्वसया्ी संघ मियासहिव हवनोद प्र. सयापकोटया 6632107 9841288675
टबदु््त ्त्ला िेटलफोन
कया्यागा्् नयाम कया्यागा्् मोबयाई् नमबि
कया.उ.खयानेपयानी ह्हमटेि दिुपयाटी शया.प्रमखु सिेुन्द्र हिमया्् ६६१०२३५ ९८४९१८८२९१
नेपया् टेह्कम िक्तपिु कया.प्र. हदनेशिरगा बज्यािया ग्ा ६६१०००० 9851105570
नेपया् टेह्कम हठमी कया.प्र. सिेुन्द्र शयाि ६६३३६०० 9851022176
नेपया् हवद्तु प्रयाहिकिण िक्तपिु कया.प्र.  ियािकुमयाि िमण ६६११०९८ 9851273714
नेपया् हवद्तु प्रयाहिकिण हठमी शयाखया प्रबन्िक सबुोि शमयागा ६६३५३२८ 9851273715

खलाद्बस्ुत आपू्तमी
कया्यागा्् नयाम कया्यागा्् मोबयाई् नमबि
िक्तपिु उद्ोग बयाहणज् संघ कया. अ. ियािमुयान बज्यािया ग्ा 6614851 9841285577
घिे् ुत्या सयानया उद्ोग कया्यागा्् उ.अ.सबुोि कुमयाि सयाि ५०९२६९६ ९८५११८५८९२

भक्तपुर असपताल
कोरोना उपचारमा तयार र तत्पर 

कोरोन्रा संक्रमणको जोसखमप्रहत सचेत बनै् स््रास्थ्य सत्नकत्रा र स्रावध्रानीक्रा 
स्राथ भक्तपुर अस्पत्रालम्रा हबर्रामीहरुक्रा ल्राहग सबै प्रक्रारक्रा उपच्रार सेव्रा 
संच्रालनम्रा रहेको छ । 

नेप्राल सरक्रारले कोरोन्रा रोगको परीक्षण र उपच्रार केन्द्रक्रा रुपम्रा 
भक्तपुर अस्पत्रालल्राईसमेत हब अस्पत्राल तोकेको छ । संक्रहमतको उपच्रारक्रा 
ल्राहग अस्पत्रालले अलगै् भवनकोसमेत व्यवसथ्रा गरेको छ । यस अस्पत्रालब्राट 
कोहभड १९ परीक्षणक्रा ल्राहग आरहडटी ज्ँराच गनु्नक्रा स्राथै हपहसआर परीक्षणक्रा 
ल्राहग स््राव संकलन हँुदै आएको छ । 

हजल््राम्रा कोहभड १९ को संक्रमण फेल्रा परेसँगै हवहभन्न सथ्रानहरुम्रा 
स््राव संकलन गनदे क्राय्न भक्तपुर अस्पत्रालले  गददै  आएको छ । यसको स्राथै 
भक्तपुर हँुदै उपत्यक्रा प्रवेश गनदे जग्राती न्राक्राम्रा रहेको चेकपोष्टब्राट संक्रास्पद 
हबर्रामीहरुल्राई यसै अस्पत्रालम्रा पठ्राउने गररएको छ । संभ्राहवत संक्रहमतको 
परीक्षणक्रा ल्राहग अस्पत्रालम्रा छुटै् हफभर सलिहनक संच्रालनम्रा रहेको छ । 
संक्रास्पद हबर्रामीको  संक्रमण रहहत हुने गरी चेक ज्ँराच गन्न अस्पत्रालले हवशेष 
प्रक्रारले बन्राइएको स्रिहनङ बक्स हभत्ब्राट हचहकत्सकीय परीक्षणको व्यवसथ्रा 
हमल्राएको छ । 

भक्तपुर अस्पत्रालब्राट जेठ  १० गतेसम्मम्रा ७८३ संख्य्राम्रा  आरहडटी टेस्ट 
र ५७४ संख्य्राम्रा हपहसआर टेस्टको ल्राहग स््राव संकलन गरेको छ । ह्रालसम्म 
यस अस्पत्रालब्राट भएको परीक्षणअनुस्रार कुनै संक्रहमत फेल्रा परेको छैन ।  

अस्पत्रालम्रा मेहडकल सुपररटेण् ड्रा सुहमत््रा गौतमको नेतृत्वम्रा ११ जन्रा 
हवशेषज्सहहत १८ जन्रा ड्राक्टरहरु तथ्रा १२ जन्रा स्ट्राफ नस्नसहहत ३९ जन्रा नहस्नङ 
स्ट्राफ र ८ जन्रा ल्य्राब स्ट्राफ क्राय्नरत रहनुभएको छ । कोरोन्रा संकटको यस 
समयम्रा अस्पत्रालक्रा सबै ड्राक्टर, नस्न तथ्रा अन्य जनशसक्तल्राई २४सै घण््रा 
तय्रारी अवसथ्राम्रा र्रासखएको छ । 

सकंिको समयमला समपक्य  िन्य सटकने नमवरिरु

टिलललाटस््त सरकलारधी सवलास्थयससं्लाकला समपक्य  वयटक्तिरु

पद नयाम ्ि कया्यागा्् फोन नं
म.े अ. िया. हनसया ियाई सू् गाहवनया्क नगि असपतया् ९८४९२३१५१७
ि.सवया.हन.सवसती आिया्गा कटुन्िे ि.ेपो. ९८४१११११७७
ि.सवया.हन.पणु् प्र. कयाफ्े वया्कोट ि.ेपो ९८४१७१५५१३
ि.सवया.हन.मकुुन्द प्र. िौ्यागयाई गणुिु ि.ेपो. ९८४४४१२१४३
ि.सवया.हन.मदन ियाि््या हसरुटयाि ि.ेपो. ९८४१३००४५९
हस.अ.ि.ेब.ियामप्रसयाद ्मसया् ्ोकन््ह् ि.ेपो. ९८४१४३०१४३
ि.सवया.हन.सिोि कूमयाि िया् हठमी ि.ेपो. ९८४४०५७७२९
ि.सवया.हन.श्याम कुमयाि ्यापया बया्कुमयािी ि.ेपो. ९८४१४४५५५८
हस.अ.ि.ेब.ियािन खि्कया सिुया् ि.ेपो. ९८६३१९९२४५
ि.ेअ.ब्ियाम हतमलसेनया बयागेश्विी ि.ेपो. ९८४१३२२६४५
ि.सवया.हन.्ोकेन्द्र बियादिु पौिे् ियागुं प्रया.सवया.के. ९८५१०६८९५०
हस.अ.ि.ेब.हबष्ण ु्यापया झौखे्  ि.ेपो. ९८५१०३९४९३
ि.सवया.हन.िरिनयािया्णप्रसयाद शयाि तया््ी ि.ेपो. ९८४१३७४४३७
हस.अ.ि.ेब.ज्ञयानेन्द्रप्रसयाद िोशी दवुयाकोट ि.ेपो. ९८४९२०८१९०
हस.अ.ि.ेब.मनोि कुमयाि मणि् नगिकोट ि.ेपो. ९८४१६७०३३७
ि.सवया.हन.हद् कुमयाि दवुया् छयाह्ङ्ग ि.ेपो. ९८४१३९४०६४
ि.ेअ.िोहिनया ्यापया नङ्गखे्  ि.ेपो. ९८४९२४५२२०
हस.अ.ि.ेब.उमशे िौििे् हसपयािो् ि.ेपो. ९८४१३९४६५८
ि.ेअ.ियािेन्द्र फैिु हित्तपो् ि.ेपो. ९८४१२९९५१६
हस.अ.ि.ेब.तेि कुमयाि पनु नगदशे ि.ेपो. ९८६६९०८०२८
ि.सवया.हन.िन ब. हबटि बोिे ि.ेपो. ९८६८७७७०३०
ि.ेअ.मीिया कुमयािी हसंि श.सवया. के. झौखे् ९८६०९४३००८
ि.ेअ.कुमयाि के.हस. श.सवया. के. झयाप्रया ९८५११२९५९०
ि.ेअ.सहुदप आिया ग्ा श.सवया. के. तया्गया् ९८४३२४१५७१
ि.ेअ.उतसब सयापकोटया श.सवया.के.घ्यामपेियंािया ९८६०१०८०६१
ि.ेअ.कम् अछयामी श.सवया.के. कयंाक्रयाबयािी ९८६११३८७८२
अ.न.हम.िमनुया कयाफ्र्े श.सवया.के. च्यामयाहसङ ९८४१६३७६४७
सटयाफ नसगा ििनया सवुया् श.सवया.के. च्यामयाहसङ ९८४११३११४४
सटयाफ नसगा शहुस्या प्रियापती श.सवया. के. हनकोसेिया ९८४१५३१४३३
ि.ेअ.अहमबकया प्रियापती श.सवया. के. बोिे ९८४९२०९७११
ि.ेअ.कम् केशिी ियािि् श.सवया. के. ब्यासी ९८४१६९२९५२
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एमबुलेनसिरुको समपक्य  नमवर
िया्कको नयाम ्ि फोन नं. एमबु् ेन्सको िनी (हनकया्)
कोिोनया हवशरे
ियािन बयासकु्या/पणु् खरिी 9851082799 िक्तपिु नगिपयाह्कया
बदु्ध कृष्ण बयाग 9841257048 मध्पिु हठमी नगिपयाह्कया
केशवियाि ्यापया 9841395199 सू् गाहवनया्क नगिपयाह्कया
हशवििी अहिकयािी 9851241809 ियँागनुयािया्ण नगिपयाह्कया
अरुन सैिु ९८५१०७११३९  िक्तपिु असपतया्
िक्तपिु नगिपयाह्कया 
हम्न पिुी 9849857332 नेपया् िेिक्रस सोसयाईटी िक्तपिु
केशवियाि ्यापयामगि 9841257892 हिल्या समन्व् सहमहत
हिमसेन गे्या् 9860171552 िक्तपिु ््यान्सि असपतया्
्क्मण श्षे्ठ 9860025333 िया. ईवयामिुया असपतया्
िमशे कुसमया/िहक दवुया् 9851018177 मयानव अगं प्रत्यािोपण केन्द्र
कृष्ण ियाम कोिु 9840256350 िक्तपिु असपतया्
मध्पिु ह्मी नगिपयाह्कया 
कृष्ण िन्द्र श्षे्ठ 9841257048 नेपया् कोरि्या मरैिी असपतया्
नहवन परि्याि सयानकुयािी श्षे्ठ 9851133613 मध्पिु असपतया्
हदपक घिु 9851133797 नयागरिक सयामदुयाह्क असपतया्
सू् गाहवनया्क नगिपयाह्कया
्क्मी िक्त ह्याङ्गिु 9843559090 नेपया् िेिक्रस सोसयाइटी नहन्न्िोक 
हिमबियादिु खरिी 9843633744 सिुया् ब्रह्या्णी हवकयास केन्द्र
ियाकेश ियाि््या 9741323296 अखणि सेवया सहमहत
श्ीकृष्ण खि्कया 9841477794 ग्याहमण हवकयास पवुयागाियाि केन्द्र
ियँागनुयािया्ण नगिपयाह्कया
हववेक ्याहमछयाने 9841233600 नेपया् िेिक्रस सोसयाईटी नगिकोट
हदपक ्यापया 9741233815 नेपया् िेिक्रस तया््ी शयाखया
उतसव केसी 9849424813 ियँागनुयािया्ण प्रया्हमक सवयास्थ् केन्द्र
प्रकयाश गििेु् 9841466550 कयाठमयािौं ््यान्सि सेन्टि
्क्मण िटु्ट 9860335944 िरिणयाम संहक्रटन सेवया सहमहत

अस्पत्राल/नप्रा महहल्रा पुरुष जम्म्रा
भक्तपुर अस्पत्राल 282 476 758
भक्तपुर न प्रा 56 84 140
मध्पुर हथमी न प्रा 38 61 99
सूय्नहवन्रायक न प्रा 48 121 169
च्ँरागुन्रार्रायण न प्रा 32 73 130
जम्म्रा 456 815 1296

अस्पत्राल महहल्रा पुरुष जम्म्रा
भक्तपुर अस्पत्राल 102 274 376

*नेप्राल कोररय्रा मैत्ी अस्पत्राल 90 99 189
भक्तपुर न प्रा अस्पत्राल 32 96 128
जम्म्रा 197 234 431

कोरोन्राको लक्षणसँग हमल्ोजुल्ो लक्षण भएक्रा हबर्रामीहरुको म्रात् परीक्षण 
गररँदै आएकोम्रा गएको हप्त्रा देसख सम््राहवत संक्रहमतकोसमेत परीक्षण गन्न 
थ्राहलएको छ । 

हजल््राम्रा कोर्रान्रा संक्रमण देसखए सँगै हबर्रामीको सम्पक्न म्रा आएक्रा र 
सम््राहवत जोसखमम्रा रहेक्रा व्यसक्तहरुको परीक्षणल्राई हतव्रत्रा हदइएको हो । 
अग् पङ्हतम्रा खहटने स््रास्थ्यकमटी सुरक्ष्राकमटी जनप्रहतहनहध कम्नच्रारी एवं 
पत्क्रारहरुकोसमेत परीक्षण भइरहेको छ ।

हजल््राम्रा नेप्राल कोररय्रा मैत्ी अस्पत्रालले आफनै हपहसआर मेहसनब्राट 
परीक्षण गददै  आएको छ भने अन्य अस्पत्रालहरुले हपहसआर परीक्षणक्रा ल्राहग 
स््राव संकलन गरी टेकुससथत प्रयोगश्राल्राम्रा पठ्राउने गररएको छ । स््रास्थ्य 
क्राय्रा्नलय, भक्तपुर अस्पत्राल र नगरप्राहलक्रा अस्पत्रालहरुले आरहडटी परीक्षण 
गददै  आएक्रा छन् ।  

मध्पुर हथहम नगरप्राहलक्रा द्ध्रार्रा संच्राहलत नेप्राल कोररय्रा मैत्ी नगरप्राहलक्रा 
अस्पत्रालको सहयोगम्रा रेडक्रस सं्यमसेवक, रक्तसंच्रार कम्नच्रारी, पत्क्रार, 
जनप्रहतहनहधहरुको स््राब टेस्ट गरेको छ । 

स््रास्थ्य क्राय्रा्नलयको तथ््राङ्कअनुस्रार २०७७ जेठ ९ गतेसम्मम्रा भक्तपुर 
हजल््राम्रा RDT हवहधब्राट १२९६ जन्रा र PCR हवहधब्राट ६९३ जन्रा गरी कुल १९८९ 
जन्राको परीक्षण भएको छ । कोरोन्रा भ्राइरस प्रभ्राहवत हुन सके् सबै शंक्रास्पद 
व्यसक्तहरुको खोजी र परीक्षण हनरतिर भइरहनेछ। 

भक्तपुरमा कोरोना संक्रमणको 
परीक्षण

आरहडटी हवहधब्राट गररएको परीक्षण संख्य्रा हपहसआर हवहधब्राट परीक्षणक्रा ल्राहग स््राव संकलन/*परीक्षण

बुलेहटनको प्ँराचौ अंकको 'भक्तपुरम्रा ७३० जन्राको कोरोन्रा परीक्षण सम्पन्न सबैको नहजत्रा नेगेहटभ' हशष्नक अतिग्नत 
प्रक्राहशत तथ््राङ्कम्रा आरहडटी हुनुपनदेम्रा हपहसआर र हपहसआर हुनुपनदेम्रा आरहडटी भएकोले सच्च्राइएको छ ।

नेप्राल ए.हप.एफ. अस्पत्राल, बलमु्बब्राट 

ड्राक्टरसहहतको मेहडकल टोलीले भक्तपुर 

हजल््राससथत सशस्त्र प्रहरी बल नेप्राल हनलब्रार्राही 

गणम्रा क्राय्नरत सुरक्ष्राकमटीहरुको कोरोन्रा परीक्षण 

गरेको छ । कोहभड १९ मह्राम्रारीको हनयन्तणक्रा 

ल्राहग दैहनक रुपम्रा चेकप््राईटि डू्टी र अन्य 

संवेदनहशल सथ्रानम्रा डू्टीम्रा खहटएक्रा सशस्त्र 

प्रहरी सुरक्ष्राकमटीहरुको PCR परीक्षणको ल्राहग 

स््राब सङ्कलन र RDT परीक्षण गररएको छ । 

अग्पंहत्तम्रा खहटएक्रा सुरक्ष्राकमटीहरुको हपहसआर 

हवहधब्राट र अन्य सुरक्ष्राकमटीहरुको आरहडटी 

हवहधब्राट परीक्षण भएको छ । ह्रालसम्म प्र्राप्त सबै 

नहजत्रा नेगेहटभ रहेको  छ। 

सशस्त्र प्रहरीबलका सुरक्ाकममीहरुको 
कोरोना परीक्ण, सबै नतिजा नेिेक्टभ
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संकट व्यवस्ापन केन्द्र भक्तपुर
Crisis Management Center (CMC) Bhaktapur

Crisis Management Center (CMC) भक्तपुर सहचव्रालयद््रार्रा तय्रार गररएको, Focal Person रहवन्द्र गौतम  Viber 9840177327

प्रक्राशक

िेपलाल सरकलार 

गृह मन्तलालय 
लजल्ा प्रशासन कायगालय भक्तपुर

CMC कला पदलाट्कलारधीिरुललाई मोवलाइलबलािसमे्त समपक्य  िन्य सटकनछ । 

र्राजध्रानी प्रवेश गनदे न्राक्राक्रा रुपम्रा रहेको 
भक्तपुरको जग्रातीम्रा सव्रारी स्राधन हनःसङ्क्रमण 
गन्न ‘हडसइने्क्सन टनेल’ सञ््रालनम्रा आएको छ ।

जग्राती हँुदै उपत्यक्रा हभत्ने सव्रारी 
स्राधनल्राई हकट्राणुमुक्त गन्न सुन्र य्रात्राय्रातको 
सहयोगम्रा हनम्रा्नण गरेको टनेलम्रा सव्रारी 
स्राधनल्राई हनःसङ्क्रमण गरेर म्रातै् प्रवेश गर्राउन 
सुरु गररएको छ । यसको हनम्रा्नणक्रा ल्राहग हजल््रा 
प्रश्रासन क्राय्रा्नलय भक्तपुरब्राट हमहत २०७७।१।२४ 
म्रा स्ीकृती प्रद्रान गररएको हथयो ।  

यस टनेल २० हफट लम्ब्राइ र १६ हफट 
उच्राइको  रहेको छ । ४ वट्रा नोजलब्राट आउने 
लिोररन झोलले सव्रारी स्राधन हनःसङ्क्रमण गन्न 
सहकने छ । हसस्रा नभएक्रा र अन्य दुईप्राङ्गे् 
सव्रारी स्राधनल्राई टनेल ब्राहहर नै हनःसङ्क्रमण 
गनदे गररएको छ । 

टनेलको सुरुव्रातको अवसरम्रा संघीय 
स्ंरासद महेश बसे्त, हजल््रा समन्वय सहमहत 
भक्तपुरक्रा प्रमुख नवर्राज गेल्राल, सूय्नहवन्रायक 
नगरप्राहलक्राक्रा उपप्रमुख जुन्रा बसे्त, प्रमुख 
हजल््रा अहधक्रारी हुमकल्रा प्राणे्लग्रायत 
हजल््राससथत सुरक्ष्रा हनक्रायक्रा प्रमुखहरुको 
उपससथहत रहेको हथयो ।

जग्रातीम्रा रहेको स््रास्थ्य सह्रायत्रा 
कक्षसहहतको एहककृत पोष्टको संच्रालन नेप्राल 
प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेप्राल, नेप्राली सेन्रा, 
भक्तपुर अस्पत्राल, रेडक्रसलग्रायतले गरररहेक्रा 
छन् । यस न्राक्राब्राट भक्तपुर हछनदे य्रातु्ल्राई 
शरीरको त्रापक्रम म्रापन गनदे, स््रास्थ्य स्रिहनङम्रा 
समस्य्रा देसखएक्राल्राई अस्पत्राल पठ्राउने र 
उपत्यक्रा हभत्ने व्यसक्तको व्यसक्तगत हववरण 
संकलन गनदे क्राम हँुदै आएको छ । 

ििला्तधी पोष्टमला टडसइनफेकसन 
िनेल सरंलालनमला

सवारी साधन अनुमततपत्र सम्बन्ी काय्कतवभध २०७६अनुसार
आवािमन िदवा अनुमततपत्र आवश्यक नपनने सवारी साधन तथा व्यगक्तहरु

१.  एमु्बलेन्स, शवबह्रान, दमकल ।
२. झण््राव्राल सव्रारी ।
३. कूटनीहतक उनु्सक्त तथ्रा सुहवध्रा प्र्राप्त हनयोग, व्यसक्त तथ्रा संघ/संसथ्राहरु
४. पे्रस प्रास प्र्राप्त सञ््रारकमटीहरु ।
५. स््रास्थ्य सेव्राम्रा खहटएक्रा हचहकत्सक, नस्न, फ्राम्रा्नहसस्ट, प्रयोगश्राल्राम्रा क्राय्नरत प्र्राहवहधक, 

अस्पत्रालम्रा क्राय्नरत अन्य कम्नच्रारीहरु, औषहध उत्प्रादन ढुव्रानी र हबहक्र हबतरणम्रा संलग् 
हुने जनशसक्तहरु ।

६. ख्रानेप्रानीको मम्नत सम््रार र हबतरणम्रा संलग् जनशसक्त 
७. फोहोरमैल्रा व्यवसथ्रापनम्रा पररच्राहलत जनशसक्त।
८. ठूल्रा ख्राद् स्टोरम्रा क्राय्नरत जनशसक्त ।
९. अत्य्रावश्यक वसु्त तथ्रा सेव्रा ढुव्रानी गनदे म्रालब्राहक सव्रारी स्राधनहरु।

िक्तपुर िुदैँ उपतयकला प्रवेि र वलाटिर िएकला सवलारधी सला्न


