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्ुब्ेभटन
कोभिड-१९ सम्बन्धी िक्तपुर भिल्लास्तरधीय प्रभ्तकलाय्य 

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

बन्दाबन्दीको 
४९  औ दिन

daobhaktapur.moha.gov.np

नेपाल सरकारले बन्ाबन्दीको अवधि जेठ 
५ गतेसम्म लम्ाएको छ । चैत्र ११ गते देखि को 
हालसम्ममा अपनाइएको स्ास्थ्य सजगता तथा 
बन्ाबन्दीको पालनाले गददा नै भक्तपुरमा कोरोना 
भाइरसको संक्रमण भएको छैन । यसैले जारी 
आदेशको पालना गरी साथ ददनुभएकोमा सबैमा 
हादददिक िन्यवाद छ । 

जजल्ामा भए गरेका गतततवधिहरु समेटेर 
तयार गररने यस बुलेटटन पाँचौ अंकसम्म आइपुगेको 
छ । कोरोना भाइरस महामारीको रोकथाम र 
तनयन्त्रणका गतततवधि सूचना तथा जानकारीहरु 
संप्ेषण गनदि यस बुलेटटनले तनरन्तरता पाएको छ । 

संकटको यस अवस्ाबाट अझै 
उल्ेख्यरुपमा आशाका टकरणहरु नदेखिएको 
अवस्ामा सामाजजक दरूी कायम गनुदि र स्ास्थ्य 
सतकदि ता अपनाउँदै सरकारको आदेशको पालन गनुदि 
नै कोरोना भाइरसवाट वच्े उपाय हो । 

email: daobhaktrapur@gmail.com
Viber SMS : 9840177327

संकटअझैटरेकोछैन

अंक ५
मिमि २०७७ वैशाख २८ गिे आइिवार

जगातीमा स्ास्थ्य सहायता कक्षसहहत चेकपोष्ट व्यवस्थित 
स्ास्थ्य अवथिा एकीन गरेर मात्र प्रवेश गन्न हिइने

जजल्ला प्रशलासन कलारलायालर भक्तपुरको 

संरोजनमला जमजि २०७७ वैशलाख १७ गिेदेखख 

सलँागला र जगलािीमला स्लाजपि चेकपोष्टललाई स्लास्थ्य 

सहलारिला कक्षसजहि एकीकृि गरी ् प व्यवखस्ि 

गररएको छ । 

नेपलाली सेवला, नेपलाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी 

बल नेपलालकला सुरक्षलाकममीहरु, रेडक्रसकममी 

ि्ला स्लास्थ्यकममीहरु रस पोष्टमला खजिएकला 

छन् ।  स्लास्थ्य सहलारिला पोष्टले उपत्यकला प्रवेश 

गनने व्यखक्तको स्लास्थ्य अवस्ला एकीन गरी 

असलामलान्य देखखएकोमला संगैको आइसोलेशन 

कक्षमला रलाखी जलँाच पश्लाि शंकलास्पद देखखएमला 

भक्तपुर अस्पिलाल पठलाउने गरी आवश्यक 

व्यवस्ला जमललाइएको छ । 

उपत्यकला प्रवेश गनने सबै व्यखक्तहरुको 

जववरण रस चेकपोष्टमला रलाखी सो जववरण 

उपत्यकलाकला िीनविै जजल्ला प्रशलासन 

कलारलायालरमला पठलाउने व्यवस्ला जमललाइएको छ ।  

रसले गदलाया उपत्यकला प्रवेश गनने कसैमला संक्रमण 

देखखएको अवस्लामला कन्ट्लाक्ट िे्जसङ गनया 

सहज हुने भएको छ । 

भक्तपुर जजल्ला जभत्रने अरनीको 

रलाजमलागयाखस्ि सलँागला भञ्जरलाङ्ग, जजडबुिी चोक 

र जगलािी प्रहरी जबिमला सबै सवलारी सलाधनहरुमला 

सङक्रमण नहोस भनी जकिनलाशक औषधी 

छकया ने कलाम जनरन्तर भइ रहेको छ । सूरयाजवनलारक 

नपला र मध्यपुर ज्मी नपलाको संरोजनमला नेपलाल 

रेडक्रस सोसलाइिी भक्तपुर जजल्ला शलाखलाबलाि 

जनसंक्रमणको कलाम भइरहेको छ । 

नेपलाल रेडक्रस सोसलाइिी भक्तपुर जजल्ला 

शलाखला, जजल्ला जनस्लास्थ्य कलारलायालर, नेपलाल 

प्रहरी, नेपलाली सेनलाको समन्वर र सहकलारयामला 

जजल्ला जभत्र प्रवेश हुने रलातु्रहरुसमेि िलापक्रम 

नलापे् र शंकलास्पद व्यखक्तको परीक्षणको 

प्रबन्ध गनने कलामकला ललाजग जगलािी पोष्टमलासमेि 

स्रंसेवकहरु पररचलालन गररएको छ ।  
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 गृह मन्तालय र सुरक्षा ननकायबाट साँगा नाकामा ननरीक्षण
सवलारधी पलासको दुरुपयोग भनरुतसलाभि्त गन्य र प्रवेशिला कडलाइ गन्य भनददेशन

जमजि २०७७ वैशलाख २६ गिे शुक्रवलार गृह मन्तलालर, 

नेपलाल प्रहरी,  सशस्त्र प्रहरी बल नेपलालकला अजधकलारीहरुबलाि 

अरनीको रलाजमलागया सडक खण्डखस्ि उपत्यकला प्रवेश गनने 

भक्तपुरको सलँागला र जगलािी नलाकलाको जनरीक्षण गनुयाभरो । 

गृह मन्तलालरकला सहप्रवक्तला उमलाकलान्त अजधकलारी, 

महलानगरीर प्रहरी कलारलायालरकला प्रमुख, जडआइजी जवश्वरलाज 

पोखरेल, सशस्त्र प्रहरी बल नेपलालकला उपत्यकला बलाजहनीपजि 

जडआइजी चन्द्र प्रकलाश गौिमलगलारिको िोलीबलाि रस 

नलाकला हँुदै जभत्रने र बलाजहररने सवलारी सलाधनको व्यवस्लापन, 

जनरमनकला जवषरमला जनरीक्षण भरो । 

भक्तपुर जजल्लामला रहेकला री नलाकलामला रहेकला पोष्टहरुले 

व्यवखस्िरुपमला उतृ्ष्ट कलारया गरररहेकोमला सन्तोष 

व्यक्त गददै  अनुगमन िोलीले  अत्यलावश्यक बलाहेककला 

सवलारीको प्रवेशमला रोक लगलाउन र पलासको दुरुपरोग 

गननेललाई जनरुत्लाजहि गनने गरी कलारवलाही गददै  नलाकलामला अझ 

सशक्तरुपमला कलारया गनया जनदनेशन जदएको  छ।  

सहायक प्रमुख जिल्ा अधिकारी सेवा निवृत्त 

ससएमसीको तर्न बाट नबशेष आभारसहहत नविाई
भक्तपुर जिल्ाका सहायक प्रिुख जिल्ा अधिकारी एवं जसएिसी भक्तपुरका सदस्य सचिव श्ी 

ददजिप प्रसाद िामिछाने उिेर हदका कारण आि मिमि २०७७ वैशाख २८ गिे आइिवारबाट अमनवाय्य 
अवकाश हुनुभएको  छ । गृह िन्तािय र अन्तग्यिका मनकायहरुिा २ दशक भन्ा वढी अनुभव संगालनु 
भएका िामिछानेिाई  मवषयवस्ु िुरुन्त बुझ्न सक्े कौशि भएको, अध्ात्मिक र अध्यनजशि, 
सबैसंग सिन्वय गन्य सक्े  एवं सहकिमी र िािहिका कि्यिारीहरु वीि सहयोगी र मित्रवि व्यवहार 
गनने व्यक्क्तत्वकारुपिा चिमननु हुन्छ । उहाँिे जसराह, िुगु, रािेछाप िस्ा जिल्ािा िुनौिीपूण्य अवस्ािा 
प्र.जि.अ/स.प्र.जि.अ कोरुपिा काय्य गररसक्ु भएको छ

सेवाको उत्तराि्यिा मवश्वव्यापी कोरोना भाइरसको िहािारीको सियिा जिल्ा प्रशासन काययािय 
भक्तपुर, जसएिसी भक्तपुरिा रही यस संकटको प्रमिरोिका िाक्ग अहोरात्र सिन्वय, सहिीकरण गददै 
मवधभन्न सृिनसीि अभ्ासहरुिा देखाउनुभएको अग्रसरिा र पुर् याउनु भएको योगदानको जसएिसी 
भक्तपुरिे उच्च िूल्ाँकन गरेको छ । यसका िाक्ग उहाँिाई मबशेष आभार व्यक्त गद्यछौै  । उहाँको सेवा 
मनवृत्त िीवन अझ बढी उियाशीि बनोस भनी हादद्यक शुभकािना व्यक्त गददै मवदाइ गररएको छ । 
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िरो आउिे, खोकी लाग्े र फ्ु िस्ो देखखिे लक्षण भएमा स्ास्थ्यसंस्ामा तुरुन्त सम्पक्क  गरौं
शंकास्पदा नवरामीलाई RDT नवधिबाट चेकिाँच गरी तुरुन्त ररपोट्क प्राप्त गि्क सककन्छ ।

कोजभड १९ को सङ्क्रमणको जोखखम 
रहेको वियामलान समरमला आवि जलावि गदलाया 
खिरला बढ्न सके् हँुदला उपत्यकला प्रवेश गनने 
नलाकलाहरुमला ्प कडलाइ गररएको छ । रसै क्रममला 
कलाठमलाडौ ं उपत्यकलामला पूवयावलाि प्रवेश गनने मुख्य 
नलाकलाकोरुपमला रहेको सलँागला भञरलाङ र जगलािीमला 
सवलारीको पलास चेक गनने, सवलारी सलाधनमला औषजध 
छजकया ने, व्यखक्तको िलापक्रम नलापे् कलामकला सला्ै 
सवलारी प्रवेशललाई जनरमन गनया ्लाजलएको छ ।  

सरकलारले बन्लाबन्ीको अवजध २०७७ जेठ 
५ गिेसम्म कलारम गरी अत्यलावश्यक अवस्लामला 
बलाहेक वलाजहर नजनस्कन आदेश जलारी गरेको छ । 
रद्यपी अनलावश्यकरुपमला पलास जलएर जहँडने, झुिला 
जववरण पेश गरी पलास जलने र पलासको दुरुपरोग गनने 
अवस्ला देखखन ् लालेकोले सो को जनरन्तणकला ललाजग 
भक्तपुर जजल्लामला ससक्तरुपमला कलारवलाही अगलाजड 
बढलाइएको छ । रसकला सला्ै एमु्लेन्सको दुरुपरोग 
हुनसके् िरया समेि सजगिला अपनलाइएको छ ।  

उपत्यकला वलाजहर संक्रमण वजढरहेको वियामलान 
अवस्लाकला वीच बलाजहरी जजल्लाबलाि पलास जलई 
उपत्यकला जभत्रने सवलारी सलाधनको संख्यला बढेको 
देखखएको छ । रसले उपत्यकलामला मलाजनसको प्रवेश 
बढ्न सके् हँुदला नलाकलाहरुबलाि सवलारी सलाधनको 
प्रवेशमला कडलाइ गररएको हो ।

जनजीवनललाई सहज बनलाउन दैजनक 
उपभोग्य सलामग्ी ल्लाउने सवलारी, स्लास्थ्य 

काठमाडौं उपत्यका प्रवेशमा थप कडाइ 
अत्ावश्यक बाहेकका सवारी धभत्रि िपाउिे, िगाती िाकावाट फककाइदै

उपचलारसँग सम्खन्धि सवलारी, कलाजजकरररलाकला 
ललाजग आएकला व्यखक्तहरुको सवलारीलगलारि अन्य 
अत्यलावश्यक कलामकला ललाजग आएकला सवलारी सलाधन 
र उपत्यकलाकला जजल्लाहरुबलाि प्रवेश अनुमजिको 
जसरलाररस जदइएकला सवलारीललाई मलात्र भक्तपुर 
हँुदै उपत्यकला प्रवेश गरलाउने र रस बलाहेककला 
सवलारीसलाधनललाई सलँागलाभञज्लाङ, जगलािी 
नलाकलावलाि रकलायाउन ्लाजलएको छ ।  

नेपलाल सरकलारको जनणयार अनुसलार उपत्यकला 
प्रवेश गनने मलालबलाहक सवलारीले रलातु्र बोक् नपलाउने 
हँुदला रस नलाकलामला चलालक र सहचलालकको जववरण 
रलाखखने र रजकया ँदला चेकजलँाच गररने व्यवस्लासमेि 
जमललाईएको छ । 
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नेपलाल सरकलारले बन्लाबन्ीको 
समरजसमला २०७७ सलाल जेठ ५ गिेसम्म 
बढलाएको र रलाजष््टर गौरबलगलारि जवकलासकला 
आरोजनला संचलालन गनने, अत्यलावश्यक 
उद्योग र सेवला संचलालन गनने जनणयार गरे संगै 
कलाठमलाडौ ं उपत्यकलाभर रस जनणयारको 
प्रभलावकलारी कलारलायान्वरन व्यवस्लाकला ललाजग 
िीन विै जजल्लाको संकि व्यवस्लापन 
केन्द्रको संरुक्त बैठक सम्पन्न भएको छ । 

जसएमसीको संरुक्त बैठकमला 
कलाठमलाडौ, लजलिपुर र भक्तपुर जजल्लाकला 
प्रमुख जजल्ला अजधकलारीहरु, उपत्यकला 
ि्ला जजल्लाखस्ि सुरक्षला जनकलारकला 
प्रमुखहरुलगलारि महलानुभलावहरुको 
उपखस्जि रहेको ज्रो । 

बैठकले उपत्यकलाभरको सुरक्षला 
व्यवस्ला, आविजलाविको जनरन्तण र 
सहजीकरणमला एकरुपिला कलारम गनने 
जनणयार गरेको छ । रसकला ललाजग रणनीजिहरु 
छलरल गददै  सवलारी पलासको व्यवस्लापन, 
उद्योगहरुको संचलालनको व्यवस्लापन 
सम्न्धमला छलरल गरेको छ । उपत्यकलामला 
हलालसम्मको अवस्ला सन्तोषजनक रहेको 
समीक्षला समेि गररएको छ । 

भक्तपुर जजल्लामला रहेकला 
नगरपलाजलकलाहरुमला कोजभड १९ जनरन्तण 
र रोक्लामकला ललाजग भइरहेकला कलारयाहरुको 
समीक्षला गददै  वडलािहसम्ममला जवद्यमलान 
समस्ला र समलाधलानकला जवषरमला छलरल 
गनया समन्वरलात्मक बैठकहरु भएको छ । 
जजल्ला समन्वर सजमजि भक्तपुरकला प्रमुख 
एवं जजल्लास्तरीर जसएमसीकला सल्लाहकलार 
नवरलाज गेललालजू्को संरोजनमला मध्यपुर ज्मी, 
सुरयाजवनलारक र चलँागुनलारलारण नगरपलाजलकलाकला 
वडला िहसम्मकला पदलाजधकलारीहरु संग 
नगरपलाजलकलागिरुपमला छुट्ला छुटै् बैठकहरु 
सम्पन्न भएकला छन् । वैशलाख २१, २२ र २३ गिे 
सम्खन्धि नगरपलाजलकलाको कलारलायालरमला सम्पन्न 
भएको बैठकहरुमला नगरपलाजलकलाकला प्रमुख, 
उपप्रमुखलगलारि प्रमुख जजल्ला अजधकलारी एवं 

समन्वयात्मक बैठक
नगरपासलकाका वडातहसम्मका पिाधिकारीहरुसंग ससएमसीको छलरल

उपत्यकाका िीनै जिल्ाको जसएिसीको संयुक्त बैठक सम्पन्न
उपत्काभर आवतिावतको नियन्त्रणमा एकरुपता कायम गररिे

जजल्लाखस्ि सुरक्षला जनकलारकला प्रमुखहरु ि्ला 
वडलाकला पदलाजधकलारीहरुलगलारिको उपखस्जि 
रहेको ज्रो । री बैठकहरुबलाि स्लानीर स्तरमला 

काठमाडौै उपत्यकामा सवारी सािन संचालनको व्यवथिा

१.  निर्माण स्रग्री बोकेक् ट्रक/टिपर र्नि २० :०० देखि नबह्ि ०६:०० बबेसमर र्ज उपत्यक् 

प्रबेश प्उिे । नरनिट्रक र टपक अप भ्य्ि (निर्माण स्र्ग्री बोकेको) ददिको सप्यर् ररङरोड नित्र 

प्रवेश िप्उिे िर ररङरोड र ररङरोड ब्टहर चलि प्उिे ।

२. निज्रिरी करमाच्री नबह्ि ०९:०० बजे देखि १०:३० बजेसमर र बेलकु् १७:०० बजेदेखि 

१८:०० बजेसमर चलि प्उिे िथ् बैंक, टवखति्य संसथ्क् करमाच्रीको हकर् नबह्ि ९:०० 

बजेदेखि १०:३० बजेसमर र बेलकु् १५:३० गिेदेखि १७:०० बजेसमर चलि प्उिे (एक निह्ई 

करमाच्रीहरुब्ि क््य्माल्य संच्लि हिेु)।

३.  अत्य्वश्यक सेव्क् वसिहुरु जसितै ि्द्यन्न, िरक्री, फलफुल, ईन्धि, ग्य्स आददक् सव्री स््धि 

नबह्ि ०४:०० बजेदेखि १०:०० बजेसमर चलि प्उिे |

४.  औष्धरी िथ् प्िरीक् सव्री स््धिहरु ददि िरी ितै चलि प्उिे ।

5.  गहृ र अथमारनत्र्ल्यक् करमाच्रीहरुक् सव्री स््धि ददि िरी ितै चलि प्उिे।

६,  स्ंसद, ससद सखचव्ल्यक् करमाच्रीहरुको हकर् लोगो हेरेर व् पररच्य पत्र हेरेर चलि प्उिे।

७.  सरक्रले िोकेक् ४४ टकनसरक् उद्योग, कलक्रि्ि् चलि ददिे समबन्धर् सव्री स््धिको 

हकर् समबखन्धि उद्योग व् संसथ्को आन्धक्रीक पत्र बोकेर चलि प्उिे ।

८.  अन्य सव्री स््धिको हकर् खजलल् प्रश्सि क््य्माल्यको प्स हिु ुपिने ।
रस पूवया जमजि २०७७।०१।१७ गिे जजल्ला 

सुरक्षला सजमजिकला पदलाजधकलारीहरुको संरुक्त 
बैठक वसी उपत्यकला जभत्रने नलाकलाहरुमला कोजभड 
१९ को परीक्षणकला ललाजग ललाजग हेल्थडेस्क 
रलाखखने र नलाकलाहरुवलाि जभजत्रने रलातु्रहरुको 

जवसृ्ति जववरण एक आपसमला आदन प्रदलान 
गननेलगलारि जनणयार भएको ज्रो भने । रसै 
बैठकले जसएमसीको संरुक्त बैठक रलाखे् जनणयार 
अनुसलार रो बैठक आरोजनला भएको हो ।  

रोजकएकला जवकलाश जनमलायाणकला गजिजवजधहरु 
सूचलारु गनया देखखएकला अन्यौलिलालगलारि कृजष 
कलारयाको संचलालनकला जवषरहरुमला छलरल गरी 
जनणयार भएकला छन् । 
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बषलायािको मौसम सुरु भइसकेको हँुदला जवपद् 
पूवया िरलारीको क्रममला भक्तपुर जजल्लामला डुवलान 
हुन सके् हनुमने्त खोलला जकनलारको जोखखमरुक्त 
इललाकलामला स्लगि अनुमगन सम्पन्न भएको छ ।

प्रमुख जजल्ला अजधकलारी हुमकलला पलाणे्डसजहि 
जजल्लाखस्ि सुरक्षला जनकलारकला प्रमुखहरुबलाि 
भएको जनरीक्षणकला क्रममला हनुमने्त खोललाकला 
जवजभन्न स्लानहरुमला पलानीको बहलावमला अवरोध 
देखखएकोले त्यस्तला स्लानमला सम्खन्धि जनमलायाण 
कम्पनीसंग समन्वर गरी अवरोध पन्छलाइ खुलला 
गरलाइएको छ । सम्लाजवि डुवलानललाई मध्यनजर 
गरी बषलायािको समर अगलावै खोलला जनरन्तणको 
कलाम सके् गरी िदलारुकिलाकला सला् जनमलायाण कलारया 
अजग बढलाउन समेि जनदनेशन जदइएको छ ।  

नदीले बगलाएर ल्लाएको ि्ला जनमलायाण 
कलारयाको क्रममला बनेको वलालुवलाको जढस्कोकला 
सला्ै रोहरजन्य पदला य्ाकला कलारण अवरोध बनेको 
देखखएको छ । स्लानीर वलाजसन्लाललाई डुवलान प्रजि 
सचेिनला अपनलाउन ि्ला रोहरजन्य पदला य्ा नदीमला 
नरलालनकला ललाजगसमेि अनुरोध गररएको छ ।  

मनसुन पूव्न तयारीका लागग अनुरोि
बर्षायदामको मौसम सरुु भइसकेको अवस्दामदा मनसनुकदा कदारण हुन सक् े

वदाढी, पदहरो एवं डुवदान जस्दा प्रकोपबदाट मदानवदीय एवं भौतिक क्षति कम गन्न 
मनसनु पवू्नियदारीमदा जटुनपुनने अवस्दा आइसकेको छ । तवश्वव्दापदीरुपमदा रहेको 
कोरोनदा भदाइरसबदाट सजृजि  संकटको यस घडदीमदा प्रदाथतमकिदाकदा सदाथ मनसनु 
पवु्नियदारीमदासमिे लदाग्न िेहदाय वमोजजमकदा कदाय्नहरु गन्न गरदाउन सबमैदा हदादि्नक 
अनरुोध छ ।  

१. भक्तपरु जजल्दास्स्ि सब ैसरकदारी तनकदाय एव संघ संस्दाहरुल ेआफूसंग 
रहेकदा खोज, उद्दार र रदाहिकदा उपकरण िथदा सदामग्दीको तववरण जजल्दा प्रशदासन 
कदायषालयमदा उपलब्ध गरदाइदिन हुन ।

२. जजल्दा स्स्ि सब ै स्दानदीय िहहरुल े अतनवदाय्नरुपमदा तवपद्  पवू्नियदारी एवं 
प्रतिकदाय्न योजनदा बनदाउन ेर सो अनसुदार कदायषान्वयन गनु्न हुन ।

३. स्दानदीय स्रमदा तवपद्  व्वस्दापन सतमति गठन नभएको भए अतवलम्ब गठन 
गनु्न हुन ।

४. स्दानदीय तवपद्  व्वस्दापन कोर् नबनदाएको भए कोर् स्दापनदा गनु्नहुन र 
कोर्को तववरण जजल्दा प्रशदासन कदायषालयमदा उपलब्ध गरदाइदिन हुन ।

५. जजल्दा स्स्ि सरुक्षदा तनकदाय, स्दानदीय रेडक्रसलगदायि संघ, संस्दासगँ रहेकदा 
खोज उद्दार िथदा रदाहि सम्बन्दी सदामग्दीहरुकोतववरण अतवलम्ब उपलब्ध गरदाइदिन 
हुन ।

डुवान नवपिक्ो पूव्नतयारीको क्रममा हनुमन्े खोलाको थिलगत अनुमगन 
खोलाको बहावमा रहेको अबरोि हटाई सामान्य बिाइयो
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मडे. अ. ्ा. जनसा राई सरूयाजिनारक नगर असपिाल ९८४९२३१५१७
ि.सिा.जन.सिसिी आचारया कटुनिडे हडे.पो. ९८४१११११७७
ि.सिा.जन.पणुर प्र. काफलडे िालकोट हडे.पो ९८४१७१५५१३
ि.सिा.जन.मकुुनि प्र. चौलागाई गणु्ु हडे.पो. ९८४४४१२१४३
ि.सिा.जन.मिन रािथला जसरुटार हडे.पो. ९८४१३००४५९
जस.अ.हडे.ब.राम प्रसाि लमसाल लोकनथजल हडे.पो. ९८४१४३०१४३
ि.सिा.जन.सरोि कूमार रार जठमी हडे.पो. ९८४४०५७७२९
ि.सिा.जन.शराम कुमार थापा बालकुमारी हडे.पो. ९८४१४४५५५८
जस.अ.हडे.ब.रािन ख््का सु् ाल हडे.पो. ९८६३१९९२४५
हडे.अ.बलराम जिमलसडेना बागडेश्वरी हडे.पो. ९८४१३२२६४५
ि.सिा.जन.लोकडे नद्र बहािरु पौ ड्ेल चागुं प्रा.सिा.कडे . ९८५१०६८९५०
जस.अ.हडे.ब.जबषण ुथापा झौखडेल हडे.पो. ९८५१०३९४९३
ि.सिा.जन.हररनारारण प्रसाि शाह िाथली हडे.पो. ९८४१३७४४३७
जस.अ.हडे.ब.ज्ञानडेनद्र प्रसाि िोशी ििुाकोट हडे.पो. ९८४९२०८१९०
जस.अ.हडे.ब.मनोि कुमार मण्ल नगरकोट हडे.पो. ९८४१६७०३३७
ि.सिा.जन.जिल कुमार ििुाल छाजलङ्ग हडे.पो. ९८४१३९४०६४
हडे.अ.रोजिना थापा नङ्गखडेल हडे.पो. ९८४९२४५२२०
जस.अ.हडे.ब.उमडेश धौभ ड्ेल जसपा्ोल हडे.पो. ९८४१३९४६५८
हडे.अ.रािडेनद्र फैिु जचत्तपोल हडे.पो. ९८४१२९९५१६
जस.अ.हडे.ब.िडेि कुमार पनु नगिडेश हडे.पो. ९८६६९०८०२८
ि.सिा.जन.धन ब. जबष्ट बो ड्े हडे.पो. ९८६८७७७०३०
हडे.अ.मीरा कुमारी जसंह श.सिा. कडे . झौखडेल ९८६०९४३००८
हडे.अ.कुमार कडे .जस. श.सिा. कडे . झाप्रा ९८५११२९५९०
हडे.अ.सजुिप आचारया श.सिा. कडे . िाथगाल ९८४३२४१५७१
हडे.अ.उतसब सापकोटा श.सिा.कडे .घरामपडे्ां्ा ९८६०१०८०६१
हडे.अ.कमल अछामी श.सिा.कडे . कांक्ाबारी ९८६११३८७८२
अ.न.जम.िमनुा काफ्रलडे श.सिा.कडे . चरामाजसङ ९८४१६३७६४७
सटाफ नसया रचना सिुाल श.सिा.कडे . चरामाजसङ ९८४११३११४४
सटाफ नसया शजुसला प्रिापिी श.सिा. कडे . जनकोसडेरा ९८४१५३१४३३
हडे.अ.अजमबका प्रिापिी श.सिा. कडे . बो ड्े ९८४९२०९७११
हडे.अ.कमल कडे शरी रािचल श.सिा. कडे . बरासी ९८४१६९२९५२

भक्तपुर जजल्लाखस्ि जवकलास जनमलायाणकला कलामहरुको संचलालनकला 
ललाजग जजल्ला प्रशलासन कलारलायालरले सम्खन्धि स्लानीर िहहरुको अनुरोधकला 
आधलारमला पलास जलारी गननेलगलारि सहजीकरण गनने गरेको छ ।  रसकला सला्ै 
सम्खन्धि सरकलारी जनकलारको अनुरोधकला आधलारमलासमेि त्यस्तला सवलारीललाई 
पलास जदने गररएको छ । मेलमची खलानेपलानी आरोजनला अन्तगयािकला कलामहरु, 
जवजभन्न सडक आरोजनला अन्तगयािकला कलामहरु गनयाकला ललाजग सहजीकरण 
गररएको छ भने स्लानीर िहहरुकला जवकलाश जनमलायाण, पुल, सडक र सरकलारी 
भवन सम्न्धी कलाम संचलालन गनया जदइएको छ । 

जवकलास जनमलायाणकला कलाम गदलाया अपनलाउनुपनने स्लास्थ्य सुरक्षला, कलामदलारललाई 
खलानला ि्ला आवलासको व्यवस्लालगलारि अन्य आइपनने समस्लाकला जवषरमला 
स्लानीर िहहरुकला सला्ै सुरक्षला जनकलार र जजल्ला प्रशलासन कलारलायालरबलािसमेि 
जनगरलानी र अनुगमन भइरहेको छ ।  

भक्तपुर जजल्लामला खेिीको समर सुरु भएको अवस्लामला बन्लाबन्ी 
भएको हँुदला रस अवजधमला जवजभन्न सहकलारी संस्लाहरुमलारया ि कृषकललाई 
आवश्यक मल जवउ खररद एवं जविरण गनया ि्ला बलाली नलाली लगलाउने कलामकला 
ललाजग जजल्ला प्रशलासन कलारलायालरले सवलारी पलास जदनेलगलारि सहजीकरण 
गररएको छ ।  

रसै्त बन्लाबन्ीको अवजधमला सलानोजठमीमला रहेको जनक जशक्षला सलामलाग्ी 
केन्द्रबलाि प्रकलाजशि पलाठ्यपुस्तक नेपलालभरकला केन्द्रको प्रदेशखस्ि कलारलायालर 
एवं जडपोसम्म ढुवलानी गनने व्यवस्ला जमललाई पठलाइएको छ ।  जजल्लाखस्ि 
बैंक ि्ला जवजतिर संस्लाहरुललाई जनरजमिरुपमला संचलाजलि गरलाइएको छ । 
अत्यलावश्यक औषजध ि्ला खलाद्य सलामग्ीकला स्ोरहरुमला स्लास्थ्य सिकया िलाकला 
सला् संचलालन गनने व्यवस्ला जमललाइएको छ । 

नवकास निमकाण र कृकि काय्कका लागग 
प्रशासिले सहिीकरण गददै

नेपलाल सरकलारबलाि जलारी भएको बन्लाबन्ी आदेशको अवजधमला 
कुनै अत्यलावश्यक पररखस्जि परी सवलारी सलाधन आवलागमन गनुया पनने 
भएमला ई-पलासको व्यवस्ला गररएको छ । संलग्न कलाजपत्र अनुसलार 
आवश्यकिला र औजचत्यिला हेरी ई-पलास उपलब्ध गरलाउने सम्न्धी जनणयार 
हँुदै आएको छ । 

कलारलायालरमला आवेदन प्रलाप्त भएपजछ र्लाशक्य िुरुनै्त ई-पलास 
सम्न्धी जनणयार गनने गररएको छ । कुनै कलारणवस आवेदन जदएको १ 
जदन जभत्र पजन ई-पलास स्ीकृजि वला अस्ीकृजिको जलानकलारी मोवलाइलमला 
प्रलाप्त नभएमला कलारलायालरमला सम्पकया  रलाख् अनुरोध गररएको छ । 

भक्तपुर जजल्लाबलाि पलास जलइ उपत्यकला वलाजहरकला जजल्लामला जलानु 
पनने भएमला उक्त जजल्लाको जजल्ला प्रशलासन कलारलायालरबलाि जसरलाररस 
जलई सो समेि ई-पलास आवेदन गदलाया संलग्न गनुयापनने व्यवस्ला गररएको छ 
।  ई-पलास जलनकला ललाजग अनललाईन आवेदन जदनुपनने र सो को जलानकलारी 
मोवलाइल मै प्रलाप्त हुने हँुदला कलारलायालरमला सं्रम उपखस्ि हुनु नपनने िर 
औजचत्य पुजष्ट गनने कलागजलाि भने पेश गनुया पदयाछ ।

'अत्यलावश्यक सेवला संचलालनमला प्ररोग हुने सवलारी सलाधनकला ललाजग 
जलारी हुने सवलारी सलाधन अनुमजि पत्र सम्न्धी कलारयाजवजध, २०७६' 
बमोजजम मलात्र सवलारी पलास जलारी गररने हँुदला अनलावश्यकरुपमला िेजलरोन 
सम्पकया  र अनललाईन दरखलास्त नगरी बन्लाबन्ीललाई प्रभलावकलारी बनलाउने 
कलारयामला सहरोग पुरलायाउन हुनसमेि अनुरोध गररएको छ ।

आवेिन गरेकै हिन ई-पास
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एम्ुब्ेनसिरुको समपक्य  नमवर
चालकको नाम थर फोन नं. एमबलुडेनसको धनी (जनकार)
कोरोना जिशडेष

रािन बासकुला/पणुर खत्ी 9851082799 भक्तपरु नगरपाजलका

बदु्ध कृषण बाग 9841257048 मधरपरु जठमी नगरपाजलका

कडे शिराि थापा 9841395199 सरुयाजिनारक नगरपाजलका

जशिहरी अजधकारी 9851241809 चाँगनुारारण नगरपाजलका

अरुन सैिु ९८५१०७११३९  भक्तपरु असपिाल

भक्तपरु नगरपाजलका 

जमलन परुी 9849857332 नडेपाल रडे्क्स सोसाईटी भक्तपरु

कडे शिराि थापामगर 9841257892 जिलला समनिर सजमजि

जभमसडेन गडेलाल 9860171552 भक्तपरु करानसर असपिाल

लक्मण श्डेष्ठ 9860025333 ्ा. ईिामरुा असपिाल

रमडेश कुसमा/रजक ििुाल 9851018177 मानि अगं प्रतरारोपण कडे नद्र

कृषण राम कोिु 9840256350 भक्तपरु असपिाल

मधरपरु जथमी नगरपाजलका 

कृषण चनद्र श्डेष्ठ 9841257048 नडेपाल कोरररा मतै्ी असपिाल

नजिन परररार सानकुािी श्डेष्ठ 9851133613 मधरपरु असपिाल

जिपक घिु 9851133797 नागररक सामिुाजरक असपिाल

सरुयाजिनारक नगरपाजलका

लक्मी भक्त ह्ाङ्गिु 9843559090 नडेपाल रडे्क्स सोसाइटी नजनलनचोक 

जभमबहािरु खत्ी 9843633744 सु् ाल ब्रह्ारणी जिकाश कडे नद्र

राकडे श रािथला 9741323296 अखण् सडेिा सजमजि

श्ीकृषण ख््का 9841477794 ग्ाजमण जिकाश पिुायाधार कडे नद्र

चाँगनुारारण नगरपाजलका

जििडेक लाजमछानडे 9841233600 नडेपाल रडे्क्स सोसाईटी नगरकोट

जिपक थापा 9741233815 नडेपाल रडे्क्स िाथली शाखा

उतसि कडे सी 9849424813 चाँगनुारारण प्राथजमक सिास्थर कडे नद्र

प्रकाश गिरुडेल 9841466550 काठमा्ौं करानसर सडेनटर

लक्मण भटु्ट 9860335944 हररणाम संजक्टन सडेिा सजमजि

नगरपालिका नेगेलिभ ररपोि्ट जाँच बाँकी जम्ा
चलँागुनलारलारण 68 13 81
भक्तपुर 109 2 111
मध्यपुर जठमी 103 3 106
सूरयाजवनलारक 91 25 116
जम्मला 371 43 414

नवदेशबाट आएका र शंकास्पदको व्यगतिको कोरोिा परीक्षण हँुदै
जमजि २०७६ सलालको चैत्र मजहनलामला भलारिलगलारि िेस्ो मुलुकबलाि 

नेपलाल प्रवेश गरी हलाल भक्तपुरमला रहेकला व्यखक्तहरुको परीक्षण भइरहेको 
छ । 

त्यस्तला व्यखक्तहरुको लगि जलई घरमै क्लारेखटिनमला बस्न अनुरोध 
गनुयाकला सला्ै जनगरलानीमलासमेि रलाखखएको छ । हलालसम्म पजहचलान भएकला वला 
आरै सम्पकया मला आएकला त्यस्तला व्यखक्तहरुको संख्यला ४१४ जनला रहेको छ। 

सेल्फ क्लारेखटिनमला वसेको अवजध पूरला भएकलाललाई ३७१ जनलाको 
कोरोनला परीक्षण भइसकेको छ भने ४३ जनलाको परीक्षणको क्रममला रहेको 
छ ।  

हलालसम्म सबै परीक्षणको COVID-19 NEGATIVE पलाइएको छ 
भने बलँाकी व्यखक्तहरुकोसमेि अवजधकला आधलारमला परीक्षण गनने कलारया 
भइरहेको छ । 

जवदेशबलाि आएकला कोही व्यखक्तको लगिमला छुि भएको भए वला 
जरोलगलारि कुनै लक्षण देखखएको भए िुरुन्त सम्खन्धि स्लानीर िह, 
नजजकैको स्लास्थ्यसंस्ला वला CMC मला जलानकलारी गरलाउनहुन समेि अनुरोध 
छ । 

अस्पिलाल/नपला मजहलला पुरुष जम्मला
भक्तपुर अस्पिलाल 132 238 370
भक्तपुर न पला 16 21 37
मध्यपुर ज्मी न पला 14 26 40
सुरयाजवनलारक न पला 11 33 44
चलँागुनलारलारण न पला 0 1 1
जम्मला 173 319 492

अस्पिलाल मजहलला पुरुष जम्मला
भक्तपुर अस्पिलाल 107 135 242
नेपलाल कोरररला मैत्री अस्पिलाल 90 99 189
जम्मला 197 234 431

कोरोनलाको लक्षणसँग जमल्ोजुल्ो लक्षण भएकला जबरलामीहरुको Poly-

merase Chain Reaction (PCR) र  Rapid Diagnostic Test (RDT) 

परीक्षण गनने कलारया भइरहेको छ । २०७७ वैशलाख २५सम्ममला RDT जवजधबलाि 

४३१ जनला र PCR जवजधबलाि ४९२ जनला गरी कुल ९२३ जनलाको परीक्षण भएको 

छ हलालसम्म सबै नजिजला नेगेजिभ देखखएको छ । कोरोनला प्रभलाजवि हुन सके् 

सबै शंकलास्पद व्यखक्तहरुको खोजी र परीक्षण जनरन्तर भइरहनेछ। 

भक्तपुरमा ७३० जनाको कोरोना परीक्षण 
सम्पन्न सबैको नसजता नेगेटटभ

जपजसआर जवजधबलाि गररएको परीक्षण संख्यला

आरजडिी जवजधबलाि गररएको परीक्षण संख्यला
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नेपलाल सरकलारको जमजि २०७७/०१/२४ 
को जनणयारलानुसलार जवश्वव्यलापी महलामलारीको 
रूप जलएको कोजभड-१९ को संक्रमण 
रैजलने सम्लावनला देखखएकोले रस पूवया जमजि 
२०७७/१/१४ गिेको जनणयारअनुसलार सो रोग 
रोक्लाम र जनमूयाल गनया संक्रलामक रोग ऐन, २०२० 
को दरला २ बमोजजम जलारी गररएको आदेश 
हलालललाई जमजि २०७७ जेठ ५ गिे सोमबलार 
मध्यरलािसम्मकला ललाजग नेपलालभर ललागू हुने गरी 
जनरन्तरिला जदइएको छ । 

रसैगरी जवश्वव्यलापी महलामलारीको 
रूपमला रैजलएको कोजभंड-१९ रोगको 
संक्रमणबलाि सुरजक्षि रहनकला ललाजग जछमेकी 
जमत्ररलाष््टहरुलगलारि अन्य जमत्ररलाष््टहरुले चलालेकला 

नेपलाल सरकलारको जमजि २०७७/०१/२४ 
को जनणयार कलारलायान्वरन गनया गृह मन्तलालरको 
जमजिः २०७७।०१/२५ को पत्रबलाि बन्लाबन्ीको 
अवजधमला केही उद्योगहरु संचलालन गनया सजकने 
गरी जनदनेशन प्रलाप्त भएको छ । 

बन्लाबन्ीको अवजधमला औषधी, स्लास्थ्य 
सलामग्ीजस्तला अत्यलावश्यक वसु्तको उत्लादन 
ि्ला जवक्री जविरण, खलाद्यवसु्तलगलारिकला कृजष 
ि्ला पशुपन्छीजन्य उत्लादन ि्ला जवक्री जविरण, 
औषधी, स्लास्थ्य सलामग्ीजस्तला अत्यलावश्यक 
वसु्तको उत्लादन ि्ला जवक्री जविरण, औद्योजगक 
वसु्तको उत्लादन ि्ला जवक्री जविरण, जवकलास 
आरोजनलाहरूको सञ्लालनको ललाजग आवश्यक 
पनने ढुङ्गला-जगट्ी, बलालुवलालगलारिकला जनमलायाण 
सलामग्ीको ढुवलानी र नू्यनिम बैंकजकङ ि्ला जवतिीर 
सेवलाललाई सुचलारु गनया सजकने छ । 

जेठ ५ गतेसम्म बन्ाबन्ी थप

 अन्तरकाकट्रिय सीमािा िेठ १८सम्म बन्द रहिे 
प्ररलास र अनुभवसमेिललाई ध्यलानमला रलाखी रस 
के्षत्रमला बसोबलास गनने व्यखक्तहरूललाई सो रोगको 
संक्रमणबलाि सुरजक्षि रलाख् हलालललाई जमजि २०७७ 
जेठ १८ गिे आइिबलार मध्यरलािसम्मकला ललाजग 
नेपलालको अन्तरलायाजष््टर सीमलानलामला रहेकला नेपलाल 
प्रवेश गनने सबै प्रवेश जवन्द र खुल्ला सीमलानलाको 
जुनसुकै स्लानबलाि हुनसके् रलातु्रहरुको 
आवलागमन स्जगि गररएको छ । 

सबै जकजसमकला आन्तररक र बलाह्य 
व्यलावसलाजरक रलातु्रबलाहक हवलाई उडलानहरू 
उक्त अवजधसम्म स्गन भएको छ । िर, 
मलालसलामलानको ढुवलानीललाई र्लावि कलारम 
रलाखखएको छ । 

जनिलाको जीवन रक्षलाकला सरकलारले जलारी 

बन्ाबन्ीमा खुकुलो

स्ास्थ्य साविािी अपिाई उद्ोग संचालि गि्क सककिे

केन्द्रीर कोजभड-१९ क्रलाइजसस म्लानेजमेटि 
सेटिर र प्रदेशस्तरीर कोजभड-१९ क्रलाइजसस 
म्लानेजमेटि सेटिरसँग आवश्यक समन्वर गरी 
सम्खन्धि जजल्लाको कोजभड-१९ क्रलाइजसस 
म्लानेजमेटि सेटिरले संक्रमणको जोखखमको 
अवस्ला मूल्लाङ्कन गरी स्लास्थ्य सुरक्षलाकला 
मलापदण्ड पलालनला गरी/गरलाई, सलामलाजजक दूरी 
कलारम गरी/गरलाई रस्तला उद्योगहरु सञ्लालन 
गनने गरलाउने व्यवस्ला जमललाउन उक्त जनदनेशनमला 
भजनएको छ । 

रद्यजप कुनै भू-भलागमला संक्रमणको जोखखम 
देखखएमला वला समुदलारस्तरमला उक्त संक्रमण 
जवस्तलार भएको पलाइएमला उक्त के्षत्र वला जजल्लाभर 
री जक्ररलाकललापहरू जनजश्ि अवजधसम्मकला 
ललाजग स्लानीर प्रशलासनले ित्लालै रोक लगलाउन 
सके्छ ।

बन्ाबन्ीको अवधिमा बन् रहने 
देहलारकला स्लान/स्लहरू बन् रहनेछन्  र 

देहलारकला जक्ररलाकललापहरू सञ्लालन गनया पलाइने 
छैन-

(क) जवश्वजवद्यलालर, क्यलाम्पस, 
जवद्यलालरलगलारि सबै प्रकलारकला शैजक्षक संस्ला, 
िलाजलम ि्ला प्रजशक्षण केन्द्रहरू

(ख) गैरखलाद्य वसु्त जवक्री गनने 
व्यलावसलाजरक मल, जसनेमला हल, पलािमी प्लालेस, 
रनपलाकया लगलारिकला सलावयाजजनक स्लहरू।

(ग) सलावयाजजनक जमघि, धलाजमंक स्लहरू 
(मखन्र, गुम्ला, मखजिद, चचया, गुरुद्लारला आजद) 
मला हुने भेलला एवं धलाजमयाक ि्ला सलंासृ्कजिक 
कलारयाक्रमहरू।

(घ) रङ्गशलालला, खेलकुद स्ल, रुिसल, 
शलारीररक सुगठन गनने स्ल ि्ला जजमखलानला, 
जरिनेस सेटिर, सैलुन, वु्यिीपलालयारहरू ।

(ङ) होिल, वलार, रेष्िरेण्टहरू।
(च) स्लानीर प्रशलासनबलाि सवलारी पलास 

पलाएकला बलाहेक सबै प्रकलारकला रलातु्रबलाहक सवलारी 
सलाधनहरू।

(छ) १२ वषया मुजनकला बलालबलाजलकला, अशक्त 
भएकला व्यखक्त, जवरलामी, ७० वषया पूरला भएकला जे्ष्ठ 
नलागररक र गभयाविी मजहललाहरूको आविजलावि 
ि्ला जहँडडुलकला गजिजवजधहरू।

(ज) आन्तररक ि्ला अन्तरलायाजष््टर व्यवसलाजरक 
रलातु्रबलाहक हवलाई उडलान।

(झ) केवलकलार सेवला र रेलवे सेवला।

गरेको आदेशको पलालनला गरी सला् जदनुभएकोमला 
सबैमला हलाजदयाक धन्यवलाद ज्लापन गररएको छ ।  

सला्ै, जमजि २०७७ जेठ ५ गिे 
सोमबलारसम्मकला ललाजग जलारी भएको आदेश 
र जमजि२०७७ जेठ १८ गिे आइिबलार 
मध्यरलािसम्मकला ललाजग नेपलालको सीमलानलाको 
जुनसुकै स्लानबलाि हुनसके् रलातु्रहरुको 
आवलागमन स्जगि गनने कलारयाको पूणया पलालनला 
गरी गरलाई सहरोग पुरलाउनु हुन नेपलाल सरकलार 
समू्पणया जददीबजहनी ि्ला दलाजुभलाइहरूमला हलाजदयाक 
आग्ह गररएको छ ।

रो आदेशको पलालनला नगरी सीमला 
नलाकलाबलाि प्रवेश गनने गरलाउने र प्रवेश गरेकला 
मलाजनसहरूललाई लुकलाउने कलारया गरे गरलाएमला 
प्रचजलि कलानूनबमोजजम कलारबलाही हुने छ । 

सामाजिक दरूी कायम गरौं, कोरोिाबाट सुरजक्षत रहौं
खाद्बस्ु, तरकारी आदद खररद तथा नबक्ीमा संलग् हँुदा निजचित दरूी कायम राखी व्यवहार गिु्कहुि सबैमा हादद्कक अिुरोि छ ।
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(क) कृलि तथा पशुपन्ीजन्य सम्बन्ी:
१) खलाद्यवसु्त र अन्य बलाली लगलाउने ि्ला पलाकेको 

बलाली जभत्रलाउने कलारया ।
२) पशुपन्छी पलालन, मलाछला पलालन, कुखुरला पलालन 

ि्ला जवक्री जविरण।
३) रलरूल, िरकलारी, दूध र दुग्धजन्य पदला य्ाको 

उत्लादन, सङ्कलन, भण्डलारण र जवक्री जविरण।
४) नसयारीबलाि जवरुवलाको उत्लादन, घलँास ि्ला 

दलानला उत्लादन र जवक्री जविरण।
५) कृजष जबउ-जबजन उत्लादन, भण्डलारण र 

जवक्री जविरण ।
६) शीि भण्डलारण ।
(ख) स्ास्थ्य सेवासम्बन्ी:
१) सरकलारी ि्ला जनजी के्षत्रबलाि संचलाजलि स्लास्थ्य 

संस्लाहरू, अस्पिलाल, नजसयाङ्ग होम, पोजलखलिजनक, 
ल्लाब, डलाइग्नोजष्टक सेटिरहरूको सञ चलालन । सबै 
प्रकलारकला खोपलगलारिकला अत्यलावश्यक सेवलाहरूको 
सञ्लालन।

२) औषधी ि्ला स्लास्थ्य सलामग्ी र मेजडकल 
अखसिजनको उत्लादन ि्ला जवक्री जविरण।

३) औषधी पसलहरू (आरुवनेद, 
होजमरोप्लाज्कसमेि) को सञ्लालन ।

४) एग्ोभेि र भेिेररनरी औषधी पसलहरूको 
सञ्लालन र िि्  सम्न्धी सेवला।

(ग) जनक जशक्षला सलामग्ी केन्द्र जलजमिेडबलाि 
पलाठ्यपुस्तक जबक्रीको अनुमजि जलएकला पुस्तक 
पसल।

(घ) ढुवानी सेवासम्बन्ी :
ढुवलानी सेवलाकला सलाधनहरूललाई जनसंक्रजमि 

गरी जनसंक्रमण गनने जनकलारले जलारी गरेको जनस्ला 
सला्मला रलाखी चलालक ि्ला पररचलालकको स्लास्थ्य 
जलँाच सम्खन्धि भन्सलार जवन्द र उद्योग प्रजिष्ठलानहरूमला 
गनने व्यवस्ला जमललाई देहलारकला ढुवलानीकला सलाधनहरू 
गन्तव्य स्लसम्म आविजलावि गनया जदने;

१) खण्ड (क)र (ख) मला उखल्खखि सबै प्रकलारकला 
वसु्त ि्ला सेवलामला प्ररोग हुने ढुवलानीकला सलाधनहरू।

२) भन्सलारबलाि जलँाचपलास भई आएकला, उद्योग 
प्रजिष्ठलानबलाि लोड जलई मलालसलामलान बोकेकला र 
मलालसलामलान गन्तव्यमला रुरलाई रजकया ने ढुवलानीकला 
सलाधनहरू।

३) पलानी, ग्यलँास, पेि्ोजलरम पदला य्ा बोकेकला  
सलाधनहरू।

४) औद्योजगक कच्ला पदला य्ाहरू र िरलारी 
मलालवसु्त बोकेकला ढुवलानीकला सलाधनहरू।

५) जवकलास आरोजनलामला प्ररोग हुने उपकरणहरू 
ललाने/ल्लाउने कलारया र जनमलायाण सलामग्ीहरू बोकेकला 
ढुवलानीकला सलाधनहरू।

६) कृजष सलामग्ी, रलासलारजनक एवं प्रलाङ्गलाररक मल 
बोकेकला ढुवलानीकला सलाधनहरू।

७) एमु्लेन्स सेवला ।
८) जवद्यलालरकला पलाठ्यपुस्तकको ढुवलानी 

गनने प्ररोजनकला ललाजग जनक जशक्षला सलामग्ी केन्द्र 
जलजमिेडबलाि अनुमजि जलएकला ढुवलानीकला सलाधनहरू 

९) कलाठमलाडौ ंउपत्यकलामला प्रवेश गनने मलालबलाहक 
सवलारी सलाधनमला रलातु्रहरू रलाख् नपलाइने, प्रवेश जवन्दमला 
त्यस्तला सवलारी सलाधनकला सवलारीचलालक र सहरोगीको 
नलाम, जन्मजमजि, कलाठमलाडौ ंप्रवेश गरेको र रकने को 

नेपाल सरकारको ननण्नय अनुसार बन्ाबन्ीमा संचालन 
गन्न सटकने उद्ोग तथा सेवा

जमजिसजहिको जववरण रलाखे् र सवलारी सलाधन रकमी 
जलँादला सोही जववरणबमीजजमको व्यखक्त भए नभएको 
जलँाच गनने । झुट्ला जववरण जदई रलात्रला गरेको पलाइएमला 
सवलारी सलाधन जनरन्तणमला जलई कलारबलाही गनने।

१०) एमु्लेन्स दुरुपरोग गननेललाई कलारबलाही गनदै 
११) अत्यलावश्यक कलामकला ललाजग जदइने सवलारी 

सलाधनको पलास नू्यनिम सङ्ख्यलामला जलारी गनने।
(ङ) लवकास आयोजनासम्बन्ी:
१) रलाजष््टर गौरवकला आरोजनलाहरू, सरकलारी 

ि्ला जनजीस्तरबलाि सञ्लाजलि जलजवद्ि आरोजनला, 
जसँचलाइ आरोजनला, खलानेपलानी आरोजनला, जवमलानस्ल, 
सडक ि्ला पुल, सरकलारी भवन जनमलायाण ि्ला 
प्रबलीकरण र एक स्लानमला एकपिकमला अजधकिम 
१० (दश) जनलामला नबढ्ने गरी सञ्लालन गररने अन्य 
सहरी पूवलायाधलार जवकलास जनमलायाणकला कलामहरू।

२) प्रकरण (१) कला आरोजनलाहरूमला कलाम गनने 
श्रजमकहरूललाई सम्खन्धि आरोजनलाले दैजनक रूपमला 
अजनवलारया स्लास्थ्य जलँाच गनने व्यवस्ला जमललाई एकै 
स्लानमला आवलासको व्यवस्ला गनने। श्रजमकहरूललाई 
कलारयास्लमै खलानला/खलाजलाको व्यवस्ला जमललाउने। 
स्लान अभलाव भएमला स्लानीर जनकलारको समन्वरमला 
सम्खन्धि वडलाजभत्रकला सलावयाजजनक सलामुदलाजरक भवन 
वला सरकलारी ि्ला नीजज जवद्यलालर वला खलाली स्लानमला 
स्लानीर व्यखक्तहरूसँग सम्पकया  नहुने गरी सुरजक्षि 
आवलासको व्यवस्ला गनने। रससम्न्धी खचया सम्खन्धि 
जनमलायाण व्यवसलारीले व्यहोनने।

3) ढुङ्गला-जगट्ी, बलालुवलालगलारि जनमलायाण 
सलामग्ीहरूको उत्लादन, सङ्कलन र ढुवलानीसम्न्धी 
कलारया।

४) जसमेटि उद्योगकला ललाजग खलानी 
सञ्लालनलगलारि आवश्यक चुनढुङ्गला, कोइलला, 
खलंिङ्करको उत्लादन, सङ्कलन र ढुवलानीसम्न्धी कलारया 

५) नदी जनरन्तणकला कलारयाहरू ।
६) आवलास स्लदेखख जनमलायाण स्लसम्म 

श्रजमकहरूललाई सुरजक्षि आविजलावि गनया स्लास्थ्य 
मलापदण्ड पलालनला गरी जनमलायाण व्यवसलारीले पररवहनको 
व्यवस्ला जमललाउने।

(च) साव्टजलनक सेवासम्बन्ी: -
१) बैंक ि्ला जवतिीर संस्ला, बीमला, जधिोपत्र, 

सहकलारीमलारया ि अजि आवश्यकीर सेवला प्रवलाह गनुयापनने 
कलारयाकला ललाजग आवश्यक पनने कमयाचलारीमधे्य एक 
जिहलाई कमयाचलारीद्लारला सेवला सञ्लालन गनने।

२) अजि आवश्यकीर सेवला प्रदलान गनने सरकलारी 
कलारलायालर ि्ला सलावयाजजनक संस्लानहरूमला अजि 
आवश्यक पनने नू्यनिम कमयाचलारीहरूललाई आलोपलालो 
स्लास्थ्य सुरक्षलासम्न्धी मलापदण्डको अनुशरण गरी 
कलारलायालर सञ्लालन गनने ।

३) अजि आवश्यकीर सेवला प्रदलान गनने सरकलारी 
कलारलायालरकला ललाजग सम्खन्धि मन्तलालरको सजचव 
र अन्य जनकलारहरूको ललाजग सम्खन्धि जनकलारको 
प्रमुखको जसरलाररसमला जनरलामक जनकलारले त्यस्तला 
कलारलायालरमला रहेको कुल सवलारी सलाधनहरूमधे्य एक 
चौ्लाई सख्यलामला नबढ्ने गरी सवलारी पलास उपलब्ध 
गरलाउने।

४) प्रकरण (३) मला िोजकएको बलाहेक 
उपत्यकला बलाजहरको हकमला सम्खन्धि कलारलायालर 
प्रमुखको जसरलाररसमला प्रमुख जजल्ला अजधकलारीले 

सलावधलानीपूवयाक सकेसम्म नू्यनिम सवलारी सलाधन 
सञ्लालन हुने नीजि जलई सवलारी पलास उपलब्ध गरलाउने।

(्) औद्ोलगक उत्ादनसम्बन्ी :
रस अवजधभर उत्लादन प्रजक्ररलामला संलग्न 

श्रजमक कलामदलारललाई उद्योग प्रजिष्ठलानले छुटै् स्लानमला 
रलाखे् बन्ोबस्त जमललाई कलाममला लगलाउने। आफनो 
प्रजिष्ठलानजभत्र परलायाप्त स्लान नभएमला उक्त प्रजिष्ठलान 
रहेको स्लानीर जनकलारको समन्वरमला सम्खन्धि 
वडलाजभत्रकला सलावयाजजनक सलामुदलाजरक भवन वला 
सरकलारी ि्ला नीजज जवद्यलालर वला खलाली स्लानमला 
स्लानीर व्यखक्तहरूसँग सम्पकया  नहुने गरी सुरजक्षि 
आवलास ि्ला खलानला/खलाजलाको व्यवस्ला गनने।

रससम्न्धी खचया सम्खन्धि उद्योग प्रजिष्ठलानले 
व्यहोनने।आवलासस्लदेखख उद्योग प्रजिष्ठलान रहेको 
स्लानसम्म श्रजमकहरूललाई स्लास्थ्य मलापदण्ड पलालनला 
गरी सुरजक्षि पररवहनको व्यवस्ला जमललाउने। 
उद्योगहरूले कलारयास्लललाई अजनवलारया रूपमला 
स्लाजनिलाइजेसन गनने र जनरजमि स्लास्थ्य जलँाच ि्ला 
स्लास्थ्य सुरक्षलाको सुजनजश्ििला गरी देहलारकला उद्योग 
व्यवसलारहरू सञ्लालन गनने व्यवस्ला जमललाउने:

१) चलामल, दलाल, िेल, जचउरला, जचनी, जवसु्कि, 
पलाउरोिी, जपठो, चलाउचलाउजस्तला दैजनक उपभोग्य 
खलाद्यवसु्त, पलानी प्रशोधन, औषधी, स्लास्थ्य सलामग्ी, 
सलाबुन उत्लादन र सोको प्लाकेजजङ्ग सलामग्ी उत्लादन 
गनने उद्योगहरू।

२) ग्यलँास बोिजलङ्ग, घरेलु ि्ला सलानला उद्योगहरू, 
जनरलायािजन्य र जवशेष आज य्ाक के्षत्रमला सञ्लाजलि 
उद्योगहरू र जसमेटि, डण्डीजस्तला जनमलायाणजन्य 
उद्योगहरू

३) बढीमला ५ जनलासम्म कलामदलार रहने गरी 
सवलारी सलाधनहरूको ममयाि गनने वकया शप, इटिरनेि 
जडलान र ममयाि, प्लखम्ङ्  ि्ला इलेखक््टकल सेवला र 
पेि्ोल पम्प सञ्लालन ।

(ज) राजमाग्टका होिि तथा रेष्ोरेन्टसम्बन्ी:
रलाजमलागया ि्ला सहलारक रलाजमलागयाकला कखतिमला 

८० (पचलास) जकलीजमिर दूरीको अन्तरमला सम्खन्धि 
स्लानीर िहले िोकेकला स्लानमला स्लास्थ्य ि्ला 
जनसङ्ख्यला मन्तलालरले स्ीकृि गरेको मलापदण्ड 
अवलम्न गरी खलानलाको प्लाकेि मलात्र जवक्री गनने 
गरी होिेल, रेष्िरेण्ट स ंचलालन गनने व्यवस्ला स्लानीर 
प्रशलासनले जमललाउने।

रलाजमलागया र सहलारक रलाजमलागयामला सञ्लालन हुने 
सवलारी सलाधनहरू उपरुयाक्तबमोजजम जनधलायाररि समर 
र स्लानमला मलात्र रोके् व्यवस्ला गनने ।

(झ) व्यवसथापकीय काय्टसम्बन्ी:
सम्खन्धि रोजगलारदलािला, स्लानीर िह, सेवला 

प्रदलारक. स्लानीर प्रशलासनले आवलागमन सहजीकरण 
गनने, सलामलाजजक दूरी कलारम गरलाउने, अजनवलारया रूपमला 
मलास्क प्ररोग गनने, िलापक्रम मलापन गनने, स्लाजनिलाइजर 
र ग्ोब्सहरूको प्ररोग गनने, जवद्िीर मलाध्यमबलाि 
भुक्तलानी गनने । नगद कलारोबलार गदलाया खुद्ला पैसलाको 
लेनदेन कम हुने गरी गनने। एक ठलाउँमला पलँाचजनला 
भन्ला बढी व्यखक्त जम्मला नहुने व्यवस्ला जमललाउने।

(३) प्रजिजनजध सभला, रलाजष््टर सभला र संसदीर 
सजमजिकला बैठकहरू स्लास्थ्य सुरक्षलाकला मलापदण्डहरू 
पलालनला गरी सञ्लालन गनने व्यवस्ला जमललाउने।
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जवपन्न ि्ला दैजनक ज्लाललादलारी मजदूरी 
गनने व्यखक्तहरुललाई लजक्षि गददै  मध्यपुर ज्मी 
नगरपलाजलकलाले चलार स्लानमला भोजनको व्यवस्ला 
जमललाएको छ । गठ्लाघर, बोडे, पुरलानो जठमी र 
बलाखला बजलारमला संचलाजलि भोजनस्लमला खलानलाको 
ललाजग जनजश्ि समरलावजध िोजकएको छ र उक्त 
समरलावजधजभत्र आउनेललाई जवहलान र रलािीको खलानला 
उपलब्ध गरलाउने गररएको छ । 

खलानलाको पे्लि अनुसलार हेदलाया रस सेवलावलाि 
हलालसम्म ७९,६७९ मलाजनसहरुललाई खलानला उपलब्ध 
गरलाएको मध्यपुर ज्मी नगरपलाजलकलाको िथलंाकले 
देखलाएको छ । वैशलाखको पजहलो सलािलादेखख शुरु 
गररएको भोजन व्यवस्लापनमला स्लानीर व्यखक्त 
ि्ला संघसंस्लाहरुकोसमेि सहरोग रहेको छ ।

राहत नवतरण
मध्यपुर ज्मी नगरपलाजलकलाले रस संकिको 

अवस्लामला नगरपलाजलकलाकला सबै वडलाहरुबलाि 
गरी जम्मला ८,१२२ पररवलार (जमजि २०७७।१।२६ 
गिेको प्रजिवेदन अनुसलार) कला ललाजग रलाहि सलामग्ी 
उपलब्ध गरलाएको छ । 

राहत नवतरण वडावाट मात्र गन्नहुन सम्बन्धित सबैमा सूचना
जमजि २०७६।१२।१६ गिे मलाननीर गृहमन्तीजू्को अध्यक्षिलामला बसेको बैठकद्लारला “कुनै 

जनकलार/ संघ/ संस्ला/ व्यखक्तले सहलारिला जदन चलाहेमला सम्खन्धि स्लानीर िहमला सम्पकया  गनुया 
पनने । स्लानीर िहले िोकेको मलापदण्ड अनुसलारको सहरोग सलामग्ीहरु भएमला मलात्र स्लानीर 
िहले स्ीकलार गरी वडलास्तरीर सजमजिमलारया ि जविरण गनने । सो को  जववरण अजनवलारयारुपमला 
सम्खन्धि जजल्ला प्रशलासन कलारलायालरमला पठलाउने ।” भनी जनणयार गररएको हँुदला कुनै पजन जनकलार/ 
संघ/ संस्ला/ व्यखक्तले स्लानीर िहसँग सम्पकया  र समन्वर नगरी आरुखुशी सहरोग सलामग्ी 
जविरण नगनया हुन रो सूचनला प्रकलाजशि गररएको छ । आरुखुशी जविरण गरेको पलाइएमला कलानुन 
बमोजजम कलारवलाही हुने व्यहोरला जलानकलारी गरलाइन्छ ।

मध्यपुर धथमी िगरपाजलकाको संयोििमा नवपन्नलाई भोिि

facebook/daobhaktapur

twitter/daobhaktapur

daobhaktapur@gmail.com  

www.daobhaktapur.moha.gov.np  भित्र कोभिड १९ CMC

६६१७४३७ 
संकट व्यवथिापन केन्द्र भक्तपुर
Crisis Management Center (CMC) Bhaktapur

Crisis Management Center (CMC) भक्तपुर सजचवलालरद्लारला िरलार गररएको, Focal Person रजवन्द्र गौिम  Viber 9840177327

प्रकलाशक

नेपाल सरकार 

गृह मन्त्रालय 
जिल्ा प्रशासि कायकालय भतिपुर

CMC कला पदलाभ्कलारधीिरु्लाई िोवलाइ््बलाटसिे्त समपक्य  गन्य सभकन्छ । 

१. एमु्लेन्स, शवबहलान, दमकल ।
२. झण्डलावलाल सवलारी ।
३. कूिनीजिक उनु्मखक्त ि्ला सुजवधला प्रलाप्त जनरोग, व्यखक्त 

ि्ला संघ/संस्लाहरु
४. पे्रस पलास प्रलाप्त सञ्लारकममीहरु ।
५. स्लास्थ्य सेवलामला खजिएकला जचजकत्क, नसया, रलामलायाजसस्, 

प्ररोगशलाललामला कलारयारि प्रलाजवजधक, अस्पिलालमला कलारयारि 

सवारी सािन अनुमनतपत्र सम्बधिी काय्ननवधि २०७६ अनुसार
आवागमन गिदा अनुमनतपत्र आवश्यक नपनने सवारी सािन तथा व्यगक्तहरु

अन्य कमयाचलारीहरु, औषजध उत्लादन ढुवलानी र जबजक्र 
जबिरणमला संलग्न हुने जनशखक्तहरु ।

६. खलानेपलानीको ममयाि सम्लार र जबिरणमला संलग्न जनशखक्त 
७. रोहोरमैलला व्यवस्लापनमला पररचलाजलि जनशखक्त।
८. ठूलला खलाद्य स्ोरमला कलारयारि जनशखक्त ।
९. अत्यलावश्यक वसु्त ि्ला सेवला ढुवलानी गनने मलालबलाहक 

सवलारी सलाधनहरु।


