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संकट व्यवस्थापन केन्द्र  (Crisis Management Center, CMC) भक्तपरुद्वारा प्रकाशित 

 

आरम्भ 
Stay Home; Stay Safe 

भक्तपरु जिल्लामा कोजभड-१९ को प्रजिकार्यको गजिजिजिहरु CMC 

भक्तपरुले बलेुजिनमार्य ि िनसािारण समक्ष राख्न आरम्भ गररएको व्र्होरा 

सहर्य िानकारी गराइन्छ ।  

कोरोना १९ बाि उत्पन्न र्स जिर्म पररजथिजिको प्रजिरोि गनय सबै संर्न्रका 

सािै थिाथ्र्कमी, उपकरण ििा िेडहरु समेि िर्ारी हालिमा रहकेो ह ुँदा 

सिकय िाका साि लकडाउनको पणूय पररपालन गद ै घरजभरै रहनहु न सबै 

जिल्लाबासीहरुमा हाजदयक अनरुोि छ । 

र्स अिथिामा सबै थिानीर् िह, िनप्रजिजनजि, उद्योगी व्र्िसार्ी, 

कार्ायलर्हरु ििा सबै जिल्लाबासी महानभुािहरुबाि अझ बढी सहर्ोग र 

समयिनको अपेक्षा गररएको छ ।   
  

 

संक्रजमि जबरामी बोक्न मोजडर्ाइ गररएको थिेचर िेड 

उपभोग्य वसु्तको आपूर्ती व्यवस्थापन भइरहेको  

बजार अनुगमन ननयनमर्त 

बिारमा आपसमा दरूी कार्म गरी जकनमेल गद ैथिानीर् 

 भक्तपुरका बजारमा खाद्यान्न, नुन, तेललगायत दैननक 

उपभोग्य वसु्तको संनिनत पयााप्त रहेको छ। नबक्री नवतरणलाई 

व्यवस्थित गदै संक्रमणमुक्त बनाउन र अत्यावश्यक वसु्तको अभाव 

हुन ननदन व्यवसायीहरुसंग ननरन्तर समन्वय गदै सहज आपूतीको 

व्यवथिा नमलाइएको छ । आपूती ब्यवथिा सम्बन्धमा सुरक्षा 

ननकाय सस्िनलत टोलीबाट ननरन्तररुपमा अनुगमन भइरहेको 

छ। 

ननयमन र्तथा कारवाही 

 नमनत २०७६।१२।२५ गते भक्तपुर नगरपानलका – १० 

कमलनवनायकस्थित कायाकल्प आयुावेद फमााले गुणस्तरनहन 

सेननटाइजर नबक्री गरेको पाइएपनछ औषनि व्यवथिा नवभाग 

समेत प्रहरीको टोलीले फमााका सञ्चालकलाई पक्राउ गरी 

कारवाही िलाइएको छ ।  

 नमनत २०७६।१२।२७ परेली आयुावेद हाउसले अनुमनत प्राप्त 

गरेको भन्दा फरक र अनानिकृतरुपले कसे्मनटकहरु उत्पादन 

गरेको पाइएकोले हाललाई उक्त फमााको उत्पादन, प्याकेनजङ, 

लेबनलङको काया बन्द गरी अनुसन्धान भइरहेको छ ।   

जिल्लावासीहरुले लकडाउनको ननरे्दशनलाई पूर्णरुपमा 
पालन गरी आफ्नो घरपररसर भित्रै वसौं । 

कोभिड-१९ सम्बन्धी िक्तपरु जिल्लास्तरीय प्रतिकाय य  
बुलेटिन 

 

जमजि २०७६ चैर ३० आइििार 

बर्ष १   अंक १ 
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जिल्लास्तरीय संकट व्यवस्थापन केन्द्र  CMC सक्रिय 
 

 

 

CMC पदानिकारीहरुको सम्पकक  नम्वर 

नज.स.स. प्रमुख नवराज गेलाल ९८५११९०७२४ 

प्रमुख नजल्ला अनिकारी हुमकला पाणे्ड ९८५१२१७७७७ 

नज.स.अनिकारी जगन्नाि लानमछाने  9851276222 

स.प्र.नज.अ. नदनलप प्रसाद लानमछाने 9840108524 

प्रमुख सेनानी निबप्रसाद पौडेल  9851159188 

प्रहरी उपरीक्षक सनबन प्रिान  ९८५१२१५५५५ 

सिस्त्र प्र. उपरीक्षक नवश्व कुमार भट्टराई  ९८५१२७२०३४ 

उप अ.नन. सुरेन्द्र कोइराला 9851174546 

मे.सु. डा. सुनमत्रा गौतम ९८५८०२३०४७ 

का.प्र. कृष्णबहादुर नमजार 9841884419 
 

कोभिड-१९ को रोकथाम, ननयन्त्रर्सम्बन्धी  
आवश्यक सूचना CMC मा उपलब्ध गराइदर्दनहुन 

सबैमा हादर्दणक अनुरोध छ । 
इमेल daobhaktapur@gmail.com फोन नं ६६१४४३७    

माननीर् महशे बथनेिलगार्ि सांसदज्र्हूरुको उपजथिजिमा भएको CMC को बैठक 

नजल्लास्तरीय CMC भक्तपुरका पदानिकारीहरु 

प्रमुख नवराज गेलाल, नजल्ला समन्वय सनमनत भक्तपुर  - सल्लाहकार 

प्रमुख नजल्ला अनिकारी हुमकला पाणे्ड, नजल्ला प्रिासन कायाालय - संयोजक 

नजल्ला समन्वय अनिकारी जगन्नाि लानमछाने, नजल्ला समन्वय सनमनतको कायाालय 

स.प्र.नज.अ.नदनलप प्रसाद लानमछाने, नजल्ला प्रिासन कायाालय 

प्रमुख सेनानी निबप्रसाद पौडेल, नवरदल गण सुयानवनायक व्यारेक 

प्रहरी उपरीक्षक सनबन प्रिान, महानगररय प्रहरी पररसर भक्तपुर 

सिस्त्र प्रहरी उपरीक्षक नवश्व कुमार भट्टराई, सिस्त्र प्रहरी बलनं.२२  

उप अनुसन्धना ननदेिक सुरेन्द्र कोइराला, रानरि य अनुसन्धान नजल्ला कायाालय  

मे.सु. डा. सुनमत्रा गौतम, भक्तपुर अस्पताल 

का.प्र. कृष्णबहादुर नमजार, स्वास्थ्य कायाालय भक्तपुर – थिायी आमस्ित 
 

 
स्थानीय तह अन्तगणत वडाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका 

रै्दननक गुिारा गरी िीवन यापन गने, गररब, 
असहाय व्यक्तिलाई राहत नवतरर् गरररहेको हुुँर्दा 
त्यस्ता अवस्थाका व्यक्तिले वडामा सम्पकण  राख्नुहुन 

हादर्दणक अनुरोध छ । 
  

 कोनभड-१९ को रोकिाम, 

ननयिण र उपिारमा सहयोग, समन्वय, 

सहजीकरण र अनुगमन गनेलगायत काम 

गना नमनत २०७६।१२।२१ मा नजल्लास्तरीय 

Crisis Management Center  (CMC) 

Bhaktapur  थिापना भई सनक्रय भएको 

छ।  

CMC गठन हुनु पूवा नजल्ला नवपद् 

व्यवथिापन सनमनत र कमाण्ड पोरले 

कोनभड-१९ सम्बन्धमा काम गरररहेकोमा 

गृह मिालयको नमनत २०७६।१२।२० को 

ननणाय र प्रिानमिी तिा मस्िपररषद्को 

कायाालयको नमनत २०७६।१२।२० को 

ननदेिन बमोनजम प्राप्त कायाादेि तिा 

गठन नवनि अनुसार नजल्लास्तरीय नवपद् 

व्यवथिापन केन्द्र CMC गठन भएको हो । 

यस संगै भक्तपुरका ४ वटै 

नगरपानलकास्तरमा समेत CMC गठन 

भइसकेको छ ।   

नजल्लास्तरीय CMC ले नवपद्को 

हालको अवथिा र स्थिनतको सम्बन्धमा 

आवश्यक समन्वय, ननदेिनसम्बन्धी काम 

गरररहेको छ ।  CMC भक्तपुरको 

सनिवालय नजल्ला प्रिासन कायाालयमा 

रहेको छ । छुटै्ट Viber Groupमाफा त 

CMC का सबै सदस्यहरुले आफ्नो 

कायाके्षत्रका गनतनवनि र गरेका कामहरुको 

नववरण नदने र यसलाई प्रते्यक नदन 

सनिवालयले राखे्न गरेको छ । हालको 

अवथिाको मूल्याड्कन, ननदेिन र समन्वयका 

सािै समीक्षाको काया सिै नै भइ रहेको छ । 

हालसि CMC को दुइवटा औपिाररक वैठक 

भई नवनभन्न ननणायहरु भएका छन् 

जनप्रनर्तननिहरुसंग छलफल 

भक्तपुर नजल्लाबाट संघीय तिा 

प्रदेिसभामा प्रनतनननित्व गने सांसदजू्यहरु, 

नगरपानलकाका प्रमुखजू्यहरुलगायत 

जनप्रनतनननिहरु सस्िनलत वैठक वसी 

कोनभड-१९ को रोकिाम ननयिण र 

प्रनतकायाका लानग हालसि भएको कामको 

समीक्षा गदै अबलम्बन गनुापने रणनीनतका 

बारेमा छलफल गरी आवश्यक ननणायहरु 

गररएको छ ।  

समन्वय र संयन्र 

mailto:daobhaktapur@gmail.com
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खररपािीबाि नपेाली सेनाको िसमार्य ि घर र्कायइुँद ै

होम क्वारेन्टिनमा रहेकाको स्वाव परीक्षण भइरहेको हाल सम्म सबै नेगेनिभ 

  

खररपािी क्िारेजन्िनमा िसेकाहरुलाई घर पठाइद ै
 

खररपािी क्िारेजन्िनमा िसेकाहरुलाई घर पठाइद ै

खाद्यबसु्त, र्तरकारी आनद खररद र्तथा नबक्रीमा संलग्न हुँदा नननिर्त दूरी कायम राखी व्यवहार गनुकहन सबैमा हानदकक अनुरोि छ । 
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ररपोटा नेगेनटभ पररक्षण बााँकी जिा

 नमनत २०७६।१२।८ गते र नमनत 

१२।१२ गते नवनभन्न देिबाट नेपाल प्रवेि 

गरेका व्यस्क्तहरुलाई खररपाटीस्थित 

क्वारेस्िनथिलमा रास्खएको नियो । यसरी 

रास्खएका ९६ जना व्यस्क्तहरुको क्वारेस्िन 

अवनि पूरा भएपनछ स्वाब परीक्षण 

गररएकोमा सबैको ररपोटा नेगेनटभ आएको 

हुाँदा एक हप्ता घरमा सेल्फ क्वारेस्िन बसे्न 

ितामा नमनत २०७६।१२।२४ गते र १२।२५ 

गते क्रमि ७३ र २३ जनालाई घर नफताा 

गररएको छ ।  

 घर नफताा गररएका व्यस्क्तहरु 

ईलाम, सुनसरी, झापा, मोरङ्ग, तेह्रिुम, 

िनकुटा, रौतहट, सलााही, बारा, सप्तरी, 

िनुषा, िानदङ्ग, काभे्रपलाञ्चोक, काठमाडौ,ं 

भक्तपुर, लनलतपुर, नितवन, तनहुाँ, 

स्याङजा, कास्की, नवलपरासी, 

कनपलबसु्त, रुपने्दही, सुखेत, दाङ र 

नेपालगञ्ज नजल्लाका रहेका निए ।  

CMC को संयोजनमा नेपाली 

सेनाको २ वटा बसमाफा त उपत्यकानभत्र र 

अन्य ४ वटा बसमाफा त नेपालगञ्ज, झापा, 

पोखरा र काभे्रपलाञ्चोकसिको रुट 

नमलाई सबै व्यस्क्तहरुलाई घर पठाइएको 

छ । 

यस पूवा नै िीनको हुवानबाट नमनत 

२०७६।११।४ मा उद्दार गरी ल्याइएका १७५ 

जना नेपाली र १८ जना Crew Member 

हरुलाई खरीपाटी र तेलकोटस्थित 

क्वारेस्िनथिलमा तोनकएको अवनिभर 

रास्खएको र कोरोना पररक्षण ररपोटा 

नेगेनटभ भए आए पश्चात सवै लाई घर नफताा 

गररएको नियो ।   

भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट २०७६ 

सालको िैत्र मनहनामा नेपाल आई 

भक्तपुरमा रहेका २११ जना व्यस्क्तहरु 

पनहिान भएको छ । यी व्यस्क्तहरुको 

लगत नलई थिानीय तह र सुरक्षा ननकायले 

ननरन्तर ननगरानीमा राखेको छ । सेल्फ 

क्वारेस्िनमा वसेको अवनि पूरा भएका 

मधे्य हाल सि ४८ जनाको स्वाव परीक्षण 

गररएकोमा सबैको ररपोटा नेगेनटभ आएको 

छ भने बााँकीको समेत अवनिका आिारमा 

स्वाव परीक्षण गने काया भइरहेको छ ।  

खररपाटी क्वारेन्टिनमा रहेका सब ैघर क्रििा 
स्वाव परीक्षणको ररपोर्ट नेगेटर्भ 

क्वारेन्न्िन 



Page | 4  
 

क्वारेन्टिन, आइसोलसेन, आइजसय ूर िेन्टिलटेर ियार 

 

क्वारेन्न्िनस्थलहरु 

 

क्वारेन्टिनस्थल वेडसंख्या 

खररपाटी २०८ 

कृनष तानलम केन्द्र बोडे ६८ 

खानेपानी अनफस तेलकोट २३ 

जिा २९९  

 

अस्पर्ताल आइसोलेसन भेन्टिलेिर आइनसयु 

काठमाडौ मेनडकल कलेज 15 2 10 

भक्तपुर अस्पताल 10 2  

डा ईवामुरा अस्पताल 6 1 3 

आरोग्य अस्पताल 5 2  

मध्यपुर नठमी अस्पताल 5 3 10 

नेपाल कोररया अस्पताल 4 4 6 

नागररक अस्पताल 3 1  

सनमट अस्पताल 3 2 6 

मानवअंग प्रत्यारोपण केन्द्र 2 2 2 

नसस्ि मेमोररयल अस्पताल 1 3 1 

नेपाल नेत्रज्योनत अस्पताल 1 1  

जम्मा 55 23 38 

 
खररपािीमा िर्ारी हालिमा राजखएको क्िारेजन्िन बेड 

 
जिरदल गणबाि मोजडर्ाइ गरी भक्तपरु अथपिाललाई हथिान्िरण गरीएको थिेचर 

 
थिाि संकलन गद ैथिाथ्र्कमी 

िर्ारीको लाजग सामग्री संकलन गद ै

 

२०७६ साल चैत्र मदहनामा नवरे्दशबाट आई हाल घरमै सेल्फ क्वारेन्टाइनमा रहनुिएका व्यक्तिहरुको तोककएको अवभध पूरा िए 
पश्चात स्वाव संकलन गनण स्वास्थ्यकमी आउने िएकोले सोको लाक्तग आवश्यक सहयोग गनुणहुन अनुरोध छ। 

भक्तपुर नजल्लामा कोनभड-१९ को तयारी स्वरुप हालसिमा ३ वटा क्वारेस्िनथिल 

तयार गररएको छ । क्वारेस्िनस्लमा २९९ बेड,  नजल्लास्थित सबै अस्पतालहरुमा गरी 

१७ वटा भेस्िलेटर र ८७ वटा आइसोलेसन वेड तयार हालतमा रास्खएको छ ।  

स्वास््य पूवााधार 
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अत्यावश्यक एम्बुलेन्स 

 

कोरोना नवशेष Modified 

िालक फोन नं. एमु्बलेन्सको िनी 

पुण्य खत्री/ राजन 

बासुकला 

9851082799 भक्तपुर नगरपानलका 

बुि कृष्ण बाग 9841257048 मध्यपुर नठमी नगरपानलका 

केिवराज िापा 9841395199 सुयानवनायक नगरपानलका 

निवहरी अनिकारी ९८५१२१४८०९ िााँगुनारायण नगरपानलका 

अरुन सैजु ९८५१०७११३९ भक्तपुर अस्पताल   

कोरोना संक्रजमिलाई अथिपिाल लैिान जिशेर् मोजडर्ाइ गरी िर्ार गररएको एम्बलेुन्स 

सािारण 

िालक फोन नं. एमु्बलेन्सको िनी 

नमलन पुरी 9849857332 नेपाल रेडक्रस सोसाईटी भक्तपुर 

केिवराज िापामगर 9841257892 नजल्ला समन्वय सनमनत 

नभमसेन गेलाल 9860171552 भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल 

लक्ष्मण शे्रष्ठ 9860025333 डा ईवामुरा अस्पताल 

रनक दुवाल  

रमेि कुस्मा 

9851018177 मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र 

कृष्ण राम कोजु 9840256350 भक्तपुर अस्पताल 

   

कृष्ण िन्द्र शे्रष्ठ 9841257048 नेपाल कोररया मैत्री अस्पताल 

ननवन पररयार 

सानुकाजी शे्रष्ठ 

9851133613 मध्यपुर अस्पताल 

नदपक घजु 9851133797 नागररक सामुदानयक अस्पताल 

सुयकनवनायक   

लक्ष्मी भक्त ह्याङ्गजु 9843559090 नेपाल रेडक्रस सोसाइटी नननलन्चोक  

नभमबहादुर खत्री 9843633744 सुडाल ब्रह्मायणी नवकाि केन्द्र 

राकेि राजिला 9741323296 अखण्ड सेवा सनमनत 

श्रीकृष्ण खड्का 9841477794 ग्रानमण नवकाि पुवाािार केन्द्र 

चाुँगुनारायण   

नववेक लानमछाने 9841233600 नेपाल रेडक्रस सोसाईटी 

नगरकोट 

नदपक िापा 9741233815 नेपाल रेडक्रस तािली िाखा 

उत्सव के .सी.  9849424813 िााँगुनारायण प्रा स्वा केन्द्र 

प्रकाि गजुरेल 9841466550 काठमाडौ ंक्यान्सर सेिर 

लक्ष्मण भुट्ट 9860335944 हररणाम संनक्रटन सेवा सनमनत  

जिल्लाका महत्िपणूय व्र्जक्तहरु, 

अथपिाल ििा एम्बलेुन्सहरुको 

सम्पकय  नम्बर 

daobhaktapur.moha.gov.np 

ििा कार्ायलर्को रे्सबकुबाि 

प्राप्त गनय सजकन्छ । 

एम्बलेुन्स चालकहरुलाई थिाथ्र् अजभमजूखकरण पश्चाि थिाथ्र् सरुक्षा सामग्रीहरु प्रदान गररद ै

कोरोना तबशषे एम्बलुने्स ियार  
कोनभड-१९ संक्रनमत नबरामीलाई सुरनक्षत तवरले अस्पताल लैजान नजल्लास्थित ५ 

वटा एमु्बलेन्सलाई नबिेषरुपमा Modify गरी तयार गररएको छ । यी एमु्बलेन्सका  

िालकहरुलाई आवश्यक स्वास्थ्य अनभमुखीकरण नदइनुका सािै स्वास्थ्य सुरक्षा 

सामग्रीहरु (नपनपइ, मास्क, पन्जा, Disinfection Kit) उपलब्ध गराइएको छ । 

नजल्लाभरमा रहेका अन्य १८ वटा एमु्बलेन्सहरु आवश्यकता अनुसार मोनडफाइ 

गना तयारी हालतमा रास्खएको छ ।  

स्वास््य पूवााधार 



Page | 6  
 

िक्तपरु अस्पिालमा सव ैस्वास्थ्य सेवा खलु्ला रहेको 
 

 

  

 
सेफ्िी क्र्ाजिनेबाि जबरामीको परीक्षण ह ुँद ै

  
भक्तपरु अथपिालमा आगन्िुक ििा जबरामीको ज्िारो नाजपुँद ै

  

रुघा खोकी र फ्लू जस्तो लक्षण देटखएमा तुरुन्त स्वास््यकमीको परामर्ष टलऔ ं। 

 लकडाउनको अवनिमा पनन 

भक्तपुर अस्पतालमा 

आकस्स्मकलगायत स्वास्थ्य सेवा 

संिालनमा रहेको छ ।  

हब अस्पतालका रुपमा रहेको 

यस अस्पतालमा दैननक ३० जनाको 

हाराहारीमा नबरामीहरु स्वास्थ्य जााँिका 

लानग आउने गरेका छन् ।  

 ज्वरोसंग सम्बस्न्धत 

नबरामीलाई छुटै्ट नफवर स्िननकमाफा त 

उपिार गने व्यवथिा नमलाइएको छ ।  

एपेणे्डसाइटस, प्रसुनतसम्बन्धी 

र घाउिोटलगायतका नबरामीहरुको 

िौनवसै घण्टा आकस्स्मक सेवामाफा त 

उपिार भइरहेको छ । 

िंकास्पद नबरामीको स्वाव 

परीक्षणको नमूना यस अस्पतालबाट 

मात्र नलने गररएकोमा हालबाट नेपाल 

कोरीया मैत्री अस्पतालबाट समेत नमूना 

संकलन गरी पठाउन सुरु गररएको छ । 

कोभिड-१९ को र  याक्रपड टेस्ट सरुु 
हब अस्पतालमा रहेको भक्तपुर 

अस्पतालमा कोनभड-१९ को द््रत 

पररक्षण सामग्री (Rapid Diagnostic 

Kit) प्राप्त भए संगै यसबाट परीक्षण सुरु 

गररएको छ ।  

पनहलो िरणमा यस नकटको प्रयोग 

िैत्र मनहनाभर नेपाल प्रवेि  गरी हाल 

सेल्फ क्वारेस्िनमा रहेका व्यस्क्तहरुको 

परीक्षण गना प्रयोग आरम्भ भएको छ । 

यस नकटको प्रयोगबाट कोरोना 

भाइरसको संक्रमण भए नभएको 

वारेमा निघ्र परीक्षण भई संक्रमणको 

तथ्य जानकारी हुन्छ ।  

स्वास््य सेवा गतिववतध 
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संितमि तबरामीलाई अस्पिाल लैिान टोली गठन  
Patient Receiving Team (PRT)  

 

टजल्लाटस्ित सरकारी स्वास््यससं्िाका सम्पकष  व्यटिहरु 

पद नाम िर कायाालय फोन नं 

मे. अ. डा. ननसा राई सूयानवनायक नगर अस्पताल ९८४९२३१५१७ 

ज.स्वा.नन.स्वस्ती आिाया कटुन्जे हे.पो. ९८४१११११७७ 

ज.स्वा.नन.पुण्य प्र. काफे्ल वालकोट हे.पो ९८४१७१५५१३ 

ज.स्वा.नन.मुकुन्द प्र. िौलागाई गुणु्ड हे.पो. ९८४४४१२१४३ 

ज.स्वा.नन.मदन राजिला नसरुटार हे.पो. ९८४१३००४५९ 

नस.अ.हे.ब.राम प्रसाद लम्साल लोकन्थनल हे.पो. ९८४१४३०१४३ 

ज.स्वा.नन.सरोज कूमार राय नठमी हे.पो. ९८४४०५७७२९ 

ज.स्वा.नन.श्याम कुमार िापा बालकुमारी हे.पो. ९८४१४४५५५८ 

नस.अ.हे.ब.राजन खड्का सुडाल हे.पो. ९८६३१९९२४५ 

हे.अ.बलराम नतमले्सना बागेश्वरी हे.पो. ९८४१३२२६४५ 

ज.स्वा.नन.लोकेन्द्र बहादुर पौडेल िागंु प्रा.स्वा.के. ९८५१०६८९५० 

नस.अ.हे.ब.नबषु्ण िापा झौखेल हे.पो. ९८५१०३९४९३ 

ज.स्वा.नन.हररनारायण प्रसाद िाह तािली हे.पो. ९८४१३७४४३७ 

नस.अ.हे.ब.ज्ञानेन्द्र प्रसाद जोिी दुवाकोट हे.पो. ९८४९२०८१९० 

नस.अ.हे.ब.मनोज कुमार मण्डल नगरकोट हे.पो. ९८४१६७०३३७ 

ज.स्वा.नन.नदल कुमार दुवाल छानलङ्ग हे.पो. ९८४१३९४०६४ 

हे.अ.रोनजना िापा नङ्गखेल हे.पो. ९८४९२४५२२० 

नस.अ.हे.ब.उमेि िौभडेल नसपाडोल हे.पो. ९८४१३९४६५८ 

हे.अ.राजेन्द्र फैजु नित्तपोल हे.पो. ९८४१२९९५१६ 

नस.अ.हे.ब.तेज कुमार पुन नगदेि हे.पो. ९८६६९०८०२८ 

ज.स्वा.नन.िन ब. नबर बोडे हे.पो. ९८६८७७७०३० 

हे.अ.मीरा कुमारी नसंह ि.स्वा. के. झौखेल ९८६०९४३००८ 

हे.अ.कुमार के.नस. ि.स्वा. के. झाप्रा ९८५११२९५९० 

हे.अ.सुनदप आिाया ि.स्वा. के. तािगाल ९८४३२४१५७१ 

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

हे.अ.कमल अछामी ि.स्वा.के. कांक्राबारी ९८६११३८७८२ 

अ.न.नम.जमुना काफ्रले ि.स्वा.के. च्यामानसङ ९८४१६३७६४७ 

स्टाफ नसा रिना सुवाल ि.स्वा.के. च्यामानसङ ९८४११३११४४ 

स्टाफ नसा िुनसला प्रजापती ि.स्वा. के. ननकोसेरा ९८४१५३१४३३ 

हे.अ.अस्म्बका प्रजापती ि.स्वा. के. बोडे ९८४९२०९७११ 

हे.अ.कमल केिरी राजिल ि.स्वा. के. ब्यासी ९८४१६९२९५२ 
 

 

 

जबरामी राख्न मोजडर्ाइ गररएको थिेचर 

 

संितमि मृि शरररको उपयकु्त व्यवस्थापन 
Death Body Management गनय िाजलम सम्पन्न 

 

शंकास्पद नबरामीको स्वाव परीक्षण 

सबैको ररपोिक नेगेनिभ 

भक्तपुर अस्पताल र नेपाल कोररयामैत्री 

अस्पतालमा संिानलत नफभर स्िननकमा 

उपिार गराउन आएका नबरामीहरु मधे्य 

कोरोनाको लक्षणसंग नमल्दोजुल्दो लक्षण 

भएका ११३ जना नबरामीहरुको स्वाव 

परीक्षणका लानग पठाइएको छ । यसरी 

परीक्षण गररएका मधे्य हालसि ६५ 

जनाको ररपोटा नेगेनटभ भेनटएको छ भने 

अन्यको ननतजा आउने क्रममा रहेको छ। 
 

भिपुर अस्पताल के्षत्रमा और्टि छकष दैँ 

सामाजिक दरूी कायम गरौं कोभिड -१९ को सिंमणबाट बचौं र बचाऔ ं। 

कोनभड -१९ का संक्रनमत नबरामीलाई सहज एवं सुरनक्षत तवरले अस्पताल लैजान 

नजल्लास्तरमा स्वास्थ्य कायाालयका प्रमुखको नेतृत्वमा Patient Receiving Team (PRT) 

तयार रहेको छ । नजल्लाका सबै  नगरपानलकाहरुमा नगर स्वास्थ्य संयोजक र वडास्तरमा 

वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा PRT गठन भएको छ ।  

कोनभड-१९ को संक्रमण बढेर माननसको मृतु्य हुने अवथिा आएमा, त्यस्तो िव व्यवथिापनको लानग केन्द्रबाट प्राप्त ननदेनिकाको 

अनिनमा रही थिानीय तहसाँग समेत समन्वय गरी नजल्लास्तरीय ननदेनिका तयार गररएको छ । नेपाली सेनाको रेन्जर गणबाट आएको 

टोलीले नजल्लास्थित ३ वटै सुरक्षा ननकायको टोलीलाई Body Management को तानलम/नडि ल गराएको छ । यस्तो अवथिा पररआएमा 

व्यवथिापन गना िव वहान १, Death Body Bag 65, Excavator 1, Plastic 200 Mtr तयार रास्खएको छ ।  

स्वास््य पूवााधार 
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स्वास्थ्य सरुक्षा तवना ईँटा िट्टा सञ्चालन गनलेाई कारवाही 
 

  

 
क्िारेजन्िनथिलको जनररक्षणका क्रममा प्र.जि.अ. लगार्ि जिल्लाजथिि सरुक्षा जनकार्का प्रमखुहरु   

  

  

भक्तपरुजथिि थिानीर् िरकारी ििारको अिथिा र अनगुमन गद ैप्रहरी नजलन्चोकजथिि सशस्त्र प्रहरीको चकेपोष्ट 

  

 संक्रमणको जोस्खम रहेको अवथिामा स्वास्थ्य सुरक्षा सतका ता नअपनाई इाँटा भट्टा 

संिालन गरेको पाइएकोले नमनत २०७६।१२।२६ गते महालक्ष्मी ईाँ टा भट्टा, स्वस्स्तक 

ईाँ टा भट्टा, छानलङ्ग ईाँ टा भट्टाका संिालक समेत ९ जनालाई जेसीवी मेनिन र नटपर 

सनहत ननयिणमा नलई कारवाही गररएको छ । यसै गरी नमनत २०७६।१२।२७ गते 

नत्रपूरासुन्दरी ईाँ टा भट्टाका संिालक समेत ५ जनालाई ४ वटा सवारी सािनसनहत 

ननयिणमा नलइएको छ । 

सवारी पास स्वर्तः नवीकरण 

नजल्ला प्रिासन कायाालय भक्तपुरले जारी 

गरेको नमनत २०७६।१२।२६ सि मान्य 

रहेको ७ (सात) नदने सवारी पास सो 

पासमा अन्यिा लेस्खएको भएता पनन लक 

डाउन अनविभर मान्य हुने गरी स्वतः 

नवीकरण गररएको छ भने अन्य सवारी 

पासहरु रद्द गररएको छ। 

लकडाउनमा जनसमथकन 

अबज्ञा गनेलाई कारवाही हुँदै 

लकडाउनको पालनामा नजल्लाबासीहरुको 

उले्लख्य समिान रहेको छ । लकडाउनको 

अवनिमा घरबानहर ननस्कन ननदन 

सुरक्षाकमीहरु पररिालन गररएको छ। 

यस्तो अवथिामा लकडाउनको अवज्ञा गने 

मोटरसाइकल १६६, सानो सवारी ११,  ठूलो 

सवारी ३ वट ननयिणमा नलई ९८६ 

जनालाई कारवाही भएको छ । अबज्ञा 

गनेलाई कारवाही स्वरुप होल्ड गरी नफताा 

पठाइने गरेको छ ।  

नभडभाड रनहर्त नवसे्कि जात्रा मनाइुँदै  
 

 परम्परादेस्ख िनल आएको भक्तपुरको नवसे्कट जात्रा यस बषा 

िैत्र २७ देस्ख बैिाख ५ गते सि परेको हुाँदा नवनि पुर् याउनलाई 

मात्र पूजा गदै, देवथिलबाट देउतालाई बानहर नननकाली 

मनाइएको छ। यसका लानग सुरक्षा ननकायले सुरक्षा व्यवथिापन 

गरररहेको र दैननक पूजा नभडभाड रनहत ढंगले सम्पन्न भइरहेको 

छ। 

 

भक्तपुरस्थित उपत्यका नभत्रने मुख्य नाका ननलन्चोकमा 

िसत्र प्रहरी बल ननलबाराही गणले िेकपोर थिापना गरेको छ । 

िेकपोरले लकडाउनको पालना र उपत्यका नभत्रने एवं वानहररने 

व्यस्क्त र सवारी सािनको ननयिण सम्बन्धी काया गरररहेको छ । 

तनयमन 
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राधरेाधकेो िवन खाद्य िण्डारणका लागग प्रयोग गररने  

 रािेरािेजथिि भिन खाद्यान्न भण्डारणका लाजग िर्ार गररुँदै 

 

 
राहिका लाजग लामद्ध थिानीर्हरु 

 

प्रकार्क 

 

नेपाल सरकार  
गृह मन्त्रालय  
जिल्ला प्रशासन कायालय भक्तपुर 

 

 
 र्ो कोड थक्र्ान गरी हाम्रो रे्सबकु पेि हनेय सक्नुह न्छ 

facebook/daobhaktapur  
नजल्ला प्रिासन कायाालय भक्तपुरको पेज लाइक गरी 

ननयनमत रुपमा नोनटनफकेिन प्राप्त गना सनकन्छ । 

 

ईमेलः daobhaktapur@gmail.com  
फोन न ं६६१७४३७ 
CMC का पदाधिकारीहरुलाई मोवाइलबाट समेत सम्पकक  गनक सककन्छ । 

 

www.daobhaktapur.moha.gov.np  जभर CMC मेनु 

Crisis Management Center (CMC) भक्तपुर सनिवालयद्वारा तयार गरी प्रकािन गररएको, Focal Person रनवन्द्र गौतम  Viber 9840177327 

 

 भक्तपुर नजल्लाभर 

अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीीको 

सुिारू नवतरणको लानग सुरक्षा 

ननकायको प्रयोगमा रहने गरी 

मध्यपुर नठमी न .पा .रािेरािेमा श्री 

दुगााप्रसाद न्यौपाने नाममा रहेको 

खाली घरको भुईीाँ तल्लामा यस 

नवपद अवनिभरका लानग मात्र 

घरिनीको सहमनत अनुसार 

ननःिुल्क प्रयोग गर्ने व्यवथिा 

नमलाइएको छ ।  खाद्य सामग्री 

भण्डारण तिा व्यवथिापनका नननमत्त 

सरसफाई गरी नेपाल रेडक्रस 

सोसाइटी नजल्ला िाखाबाट ५० िान 

पाल (टापोनलन) प्राप्त भई तयारी 

हालतमा रास्खएको छ । 

तवपन्नलाई सम्बन्धन्धि वडाबाट राहि तविरण हुुँदै 
दैननक गुजारा गने व्यस्क्तलाई यस 

संकटको समयमा सम्बस्न्धत वडा 

कायाालयहरुबाट एकद्वार पिनतमाफा त 

राहत नवतरण भइरहेको छ । नबपन्न तिा 

गरीव एवं खाद्य सामग्रीको अभाव रहेका 

व्यस्क्तहरुको पनहिान गरी त्यस्ता 

व्यस्क्तहरुलाई घरदैलोमा गई सािै वडा 

कायाालयहरुबाट यसरी राहत नवतरण 

भइरहेको छ । कसैले राहत सामग्री 

उपलब्ध गराउन िाहेमा सम्बस्न्धत  

वडामा सम्पका  राखी बुझाउन सनकनेछ ।  

Crisis Management Center (CMC) Bhaktapur 

खाद्य र राहि 

mailto:daobhaktapur@gmail.com
http://www.daobhaktapur.moha.gov.np/

