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

 

daobhaktapur.moha.gov.np 
 

 

तेस्रो अंकसम्म आइपुग्दा 
हालसम्म नेपालमा ५१ जनालाई कोराना 

संक्रमण भइसकेको छ । सरकारले घोषणा गरेको 
लकडाउनको पररपालनामा जजल्लावासीहरुले 
गननुभएको सहयोग एवं तपाई हाम्रो सामनहहक 
प्रततरोधको फलस्वरुप हालसम्म यस जजल्ला 
कोरोना संक्रमणमा परेको छैन् ।  

कोरोना रोकथाम र तनयन्त्रणका लागग तीनै 
वटा तहहरु, सरकारी तनकाय, स्वास्थ्यसंस्था, 
सनरक्षा तनकाय, स्वास्थ्यकमी, तनजी क्षेत्रका 
उद्योगी व्यवसायी, संचारकमीलगायत सबै 
पक्षहरुको समन्वयात्मक सहयोग प्राप्त भइ नै 
रहेको छ । संकटको यस घडडलाई सामना गनु 
अझ बढी सहयोग एवं समथनुको अपेक्षा गररएको 
छ ।   

जजल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्र भक्तपनरले 
कोरोना भाईरसको महामारीबाट बच्न बचाउन र 
जनजीवनलाई सहज वनाउनका लागग सबै 
तनकायहरुसँग समन्वय गरै्द कामहरु गरररहेको 
सबैमा तवहर्दतै रहेको छ । यसैको क्रममा CMC ले 
गरेका कामहरु र भइरहेका गतततवधधहरु समेटी 
बनलेडटन प्रकाशन गरै्द तेस्रो अंकसम्म 
आइपनगगएको छ । बनलेडटन प्रतत तपाइहरुको 
चासो यसैको फलस्वरुप प्राप्त रचनात्मक 
सनझावले गर्दा नै प्रकाशनले तनरन्तरता पाएको छ 
। जजल्लाबासीप्रतत हाम्रो उत्तरर्दागयत्वको एक 
तवधधका रुपमासमेत बनलेडटनको प्रकाशनलाई 
जलइएको छ । यसैले सबैबाट रचनात्मक सनझाब 
र सहयोगकोसमेत अपेक्षा राख्रै्द बनलेडटनको तेस्रो 
अंक प्रस्तनत गररएको छ ।  

daobhaktapur@gmail.com 
Viber or SMS 9840177327 

कोरोना संकट समाधानका  लागि जनप्रतततनधधहरु एकै ठाँउ 
तिकास तनमाणका कार्यलाई अगि िढाइने, कृषिमा सहजीकरण िररने 

 

  
 

जरो आउने, खोकी लागे्न र फु्ल जस्तो देखखने लक्षण भएमा स्वास्थ्यसंस्थामा तुरुन्त सम्पकक  गर  ं

संकास्पदा शवरामीलाई RDT शिशििाट चेकजााँच गरी तुरुन्त ररपोटट प्राप्त गनट सशकन्छ । 

कोभिड १९ सम्बन्धी िक्तपुर भिल्लास्तरीय प्रभतकायय 
बुलेभिन 
 

शजल्लामा कोशभड १९ संकट रोकथामको 

कामलाई थप प्रभावकारी िनाउदै शवकास 

शनमाटणमा सहजीकरण गने शवषयमा छलफल 

गनट भक्तपुर शजल्लास्स्थत जनप्रशतशनशिहरुको 

सवटपशिय छलफल सम्पन्न भयो ।  

कोरोना भाइरस संक्रमण शभशिन नशदने 

तर अत्यावश्यक सेवालाई व्यवस्स्थत रुपमा 

संचालन गनट व्यवस्था शमलाउने शवषयमा यस 

कायटक्रममा छलफल भयो ।  

शजल्ला समन्वय सशमशत भक्तपुरका 

प्रमुख नवराज गेलालजू्यको अध्यितामा शमशत 

२०७७ िैिाख १३ गते शजल्ला समन्वय सशमशत 

भक्तपुरले सवटपिीय छलफल आयोजना 

गरेको हो । यस कायटक्रममा शजल्लास्स्थत 

संघीय तथा प्रदेि सभाका सांसदजू्यहरु, 

नगरपाशलकाका मेयरजू्यहरु, प्रमुख शजल्ला 

अशिकारी, सुरिा शनकायका प्रमुखहरुलगायत 

सरोकारवाला शनकायका पदाशिकारीहरुको 

सहभाशगता रहेको शथयो ।  

यसका साथै कोरोना संक्रमणिाट िच्न 

उच्च सतकट ता अपनाउाँदै प्राथशमकताप्राप्त 

शवकास शनमाटणका कामलाई अगाशड वढाउने, 

अत्यावश्यक व्यवसायलाई शनरन्तरता शदने, 

खाद्यान्न आपूशतट, कृशषकमटलाई कसरी 

व्यवस्स्थत रुपमा संचालन गनट सशकन्छ भने्न 

िारेमा छलफल भयो ।  

यस कायटक्रममा खेतीको समय भएकोले 

आसपासका शजल्लासाँगसमेत समन्वय गदै 

कृशष सामग्री र मलवीउ कृषकसम्म पुर् याउन 

पहल गने प्रशतवद्धता जनाइयो ।  

मिमि २०७७ बैशाख १५ सोिवार 

अंक ३ 
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CMC पदाधधकारीहरुको सम्पकय  नम्वर 
शज.स.स. प्रमुख नवराज गेलाल ९८५११९०७२४ 

प्रमुख शजल्ला अशिकारी हुमकला पाणे्ड ९८५१२१७७७७ 

शज.स.अशिकारी जगन्नाथ लाशमछाने  9851276222 

स.प्र.शज.अ. शदशलप प्रसाद लाशमछाने 9840108524 

प्रमुख सेनानी शिवप्रसाद पौडेल  9851159188 

प्रहरी उपरीिक सशवन प्रिान  ९८५१२१५५५५ 

सिस्त्र प्र. उपरीिक शवश्वकुमार भट्टराई  ९८५१२७२०३४ 

उप अ.शन. सुरेन्द्र कोइराला 9851174546 

मे.सु. डा. सुशमिा गौतम ९८५८०२३०४७ 

का.प्र. कृष्णिहादुर शमजार 9841884419 

प्रमुख श्री मनोज थापा, ने रे सो   

अत्यािश्यक सिारीका लागि  
ई-पास जारी हुुँदै 

 

 

सुरिाकमी तथा कमटचारीले e-pass पास चेक गने तररका 

 
  

E pass आवेदन गने तररका 

 

सवारी साधन अनुमभतपत्र आवश्यक नपने सवारी साधन तथा व्यभक्तहरु 

नेपाल सरकार, गृह िन्त्रालयबाट स्वीकृि सवारी साधन अनुिमिपर सम्बन्त्धी काययमवमध २०७६ अनुसार आवागिन गर्ाय अनुिमिपर आवश्यक नपने सवारी साधन िथा व्यमिहरु 

   

सवारी साधन प्रयोगकताकसँग अननवायकरुपमा सम्बखित ननकायबाट जारी गररएको आफ्नो कमकचारी पररचयपत्र साथमा हुनुपनेछ । 

सुरक्षाकमी तथा सम्बखित कमकचारीले माग गरेको अवस्थामा औनचत्य पुनि गने प्रमाण/कागजातसमेत देखाउनुपने छ । 

मोवाइलको म्यासेि 

बक्समा गई  V code 

number राखी १११२ मा

SMS गने

िारी िएको पासको

भवस्तृत भववरण प्राप्त 

हुन्छ

प्राप्त भववरणअनुसार 

सवारी/माभनसको

Verify गने

म्यासेि बक्समा गई १११२ मा

SMS गने

SMS मा  

epass.moha.gov.np

को भलङ्क प्राप्त हुन्छ 

यस भलङ्कमा गई 

आवश्यक भववरण राखी

फारम िरी पठाउने

पास स्वीकृत िएमा एउिा 

कोड नम्वरको SMS प्राप्त

हुन्छ

अस्वीकृत िएमा सो को 

िानकारी आउछ

पाससम्बन्धी भनणयय हुन 

समय लाग्न सक्ने

CMC भक्तपुरको चौथो बैठक सम्पन्न   
शमशत २०७७।१।१२ गते श्रीमान प्रमुख शजल्ला अशिकारी हुमकला पाणे्डजू्यको 

संयोजकत्वमा शजल्लास्तरीय Crisis Management Center  (CMC) भक्तपुरको चौथो िैठक 

िस्यो । हालसम्मको अवस्थाको समीिा गदै कोशभड १९ को रोकथामका लाशग पहल थप सिक्त 

पादै लैजाने शवषयमा छलफल गरी शनणटय भयो ।  

ननणकयहरु 

1. कोरोना संक्रमणको जोस्खम रोकथाम, शनयन्त्रण का लाशग अस्पतालहरुमा दैशनक रुपमा 

चेकजााँच भइरहेको, हालसम्म चैि १ गते २०७६ भन्दा पछाशड नेपाल प्रवेि गरेका ४११ 

पशहचान भएको ३६१ को परीिण गररएको सिैको ररपोटट नेगेशटभ रहेको, भक्तपुरमा रहेका 

९ जना मुसलमानहरुको परीिण गरी ररपोटट नेगेशटभ आएको संकास्पद व्यस्क्तहरुको 

खोजीको कामलाई शनरन्तरता शदने ।  

2. स्थानीय तह, सुरिा शनकाय र घरेलु तथा साना उद्योग कायाटलय माफट त आपूती व्यवस्थापन 

सहज वनाउन िजार अनुगमन भैरहेको । घरेलु तथा साना उद्योग कायाटलयका प्रमुखको 

संयोजकत्वमा गशठत आपूती व्यवस्थापन सहजीकरण सशमशतको कामलाई अझ सिक्त 

पाने। 

3. शवकास शनमाटण सहज गराउन शवकास शनमाटणका आयोजनाहरुलाई सहजीकरण गदै पास 

शवतरण गररएको । शजल्लामा हुने शवकास शनमाटणको गशतशवशिका कुनैपशन काममा वािा 

अवरोि आउन नशदन शजल्ला समन्वय अशिकारीले समन्वय गने । 

4. भक्तपुर शजल्लामा रहेका इाँटाभट्टामा कायटरत तथा अन्य मजदुरहरुलाई घर पठाउन घर 

भएकै स्थानीय तह तथा शजल्ला र माननीयहरुको अनुरोिमा समन्वय गरी कररव ५० 

हजारलाई शफताट पठाइएको । िााँकी कररव ३ हजार नेपाली र कररव ३ हजार भारतीयको 

सन्दभटमा रोजगारदाता साँग समन्वय गरी आवश्यक शनणटय गने । 

5. शजल्लामा कृषकले िाली उठाउने र िाली लगाउने समय भएकोले हुाँदा यस अवस्थामा वीउ 

शवजन, मल तथा कृशष उपकरण र जनिस्क्तको सहज पहुाँचका लाशग शजल्ला कृशष 

कायाटलयका प्रमुखले संयोजन गने ।   

लकडाउनको प्रभावकारी कायाटन्वयन 

गने र आम जनजीवनलाई  सहज िनाउन 

अत्यावश्यक सवारी सािनको लाशग यस 

कायाटलयिाट ई-पास उपलब्ध गराइाँ दै आएको 

छ । हालसम्ममा २४२७ वटा आवेदन प्राप्त 

भएकोमा आवश्यकता र औशचत्यतासमेतका 

आिारमा ४२१ वटा ई-पास जारी गररएको छ ।  

शजल्ला प्रिासन कायाटलयले अशत 

आवश्यक सवारी सािनको लाशग माि पास 

स्वीकृत गने हुाँदा अनावश्यकरुपमा टेशलफोन 

सम्पकट  र अनलाईन दरखास्त नगरी 

लकडाउनलाई प्रभावकारी िनाउने कायटमा 

सहयोग पुर् याउन अनुरोि गररएको छ । 

अत्यावश्यक सेवा संचालन गने तथा 

अत्यावश्यक अवस्थाका सवारी सािन तथा 

व्यस्क्तलाई पास आवश्यक नपने सिैमा 

अनुरोि गररएको छ  । 

शवकास शनमाटण सहज गराउन शवकास 

शनमाटणका आयोजनाहरुलाई सहजीकरण गदै  

सवारी पास शवतरण भइरहेको छ । 

१. एम्बुलेन्त्स, शवबहान, र्िकल । 

२. झण्डावाल सवारी । 

३. कूटनीमिक उन्त्िमुि िथा समुवधा प्राप्त मनयोग, व्यमि 

िथा संघ/संस्थाहरु । 

४. प्रेस पास प्राप्त सञ्चारकिीहरु । 

५. स्वास््य सेवािा खमटएका मचमकत्सक, नसय, 

फािायमसस्ट, प्रयोगशालािा काययरि प्रामवमधक, 

अस्पिालिा काययरि अन्त्य कियचारीहरु, औषमध 

उत्पार्न ढुवानी र मबमिमबिरणिा संलग्न हुने 

जनशमिहरु । 

६. खानेपानीको िियि सम्भार र मबिरणिा संलग्न 

जनशमि । 

७. फोहोरिैला व्यवस्थापनिा पररचामलि जनशमि। 

८. ठूला खाद्य स्टोरिा काययरि जनशमि । 

९. अत्यावश्यक वस्िु िथा सेवा ढुवानी गने 

िालबाहक सवारी साधनहरु । 

समन्वय र संयन्त्र 
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भिपरु मजल्लािा संकटको सियिा सम्पकय  गनय समकने नम्वरहरु 

सुरक्षा भनकाय 

कायायलय नाि कायायलय िोबाईल नम्बर 

मजल्ला प्रशासन कायायलय प्र.मज.अ. हुिकला पाण्डे  ६६१४४३७ ९८५१२१७७७७ 

मजल्ला प्रशासन कायायलय स.प्र.मज.अ.मर्मलप प्र. लामिछाने ६६१५५९५ 9840108524 

मवरर्ल गण सयुयमवनायक व्यारेक गणपमि मशबप्रसार् पौडेल  ५०९२२७५ 9851159188 

िहानगररय प्रहरी पररसर भिपुर प्र.उ. समबन प्रधान ६६१७१३१ ९८५१२१५५५५ 

सशस्त्र प्रहरी बलनं.२२  स.प्र.उ. मवश्व कुिार भट्टराई 5144510 ९८५१२७२०३४ 

रा. अनसुन्त्धान मजल्ला कायायलय  उ.अ.मन. सुरेन्त्र कोइराला ६६१८७७७ 9851174546 

अस्पताल 

कायायलय नाि कायायलय िोबाईल नम्बर 

भिपुर अस्पिाल िे.स.ु डा.समुिरा गौिि ६६१४४३० ९८५८०२३०४७ 

स्वास््य कायायलय भिपुर का.प्र. कृष्णबहार्रु मिजार ६६१६०१० 9841884419 

भिपुर क्यान्त्सर अस्पिाल कायायलय प्रिुख     

शहीर् धियभि रा.प्रत्यारोपण केन्त्र का.प्र. डा.पुकार चन्त्र श्रेष् ठ ६६१४७०९ ९८५१११५१३६ 

मजल्ला आयवेुर् स्वास््य केन्त्र आ.मचमकत्सक नर्न कँडेल ६६१२०८८ 9851185728 

औषभध  

कायायलय नाि कायायलय िोबाईल नम्बर 

नेपाल औषधी व्यवसायी संघ  िहासमचव मवनोर् प्र. सापकोटा 6632107 9841288675 

एम्बुलेन्स 

चालकको नाि थर फोन नं. एम्बलेुन्त्सको धनी (मनकाय) 

कोरोना मवशेष   

पुण्य खरी/राजन बासुकला 5108279998  भिपुर नगरपामलका 

बुद्ध कृष्ण बाग 9841257048 िध्यपुर मठिी नगरपामलका 

केशवराज थापा 9841395199 सुययमवनायक नगरपामलका 

मशवहरी अमधकारी 9851241809 चाँगुनारायण नगरपामलका 

अरुन सैजु ९८५१०७११३९ भिपुर अस्पिाल  

िक्तपुर नगरपाभलका    

मिलन पुरी 9849857332 नेपाल रेडिस सोसाईटी भिपुर 

केशवराज थापािगर 9841257892 मजल्ला सिन्त्वय समिमि 

मभिसेन गेलाल 9860171552 भिपुर क्यान्त्सर अस्पिाल 

लक्ष्िण श्रेष्ठ 9860025333 डा. ईवािुरा अस्पिाल 

रमक र्ुवाल/रिेश कुस्िा 9851018177 िानव अंग प्रत्यारोपण केन्त्र 

कृष्ण राि कोजु 9840256350 भिपुर अस्पिाल 

मध्यपुर भथमी नगरपाभलका    

कृष्ण चन्त्र श्रेष्ठ 9841257048 नेपाल कोररया िैरी अस्पिाल 

नमवन पररयार सानुकाजी श्रेष्ठ 9851133613 िध्यपुर अस्पिाल 

मर्पक घजु 9851133797 नागररक सािुर्ामयक अस्पिाल 

सुययमवनायक नगरपाभलका   

लक्ष्िी भि ह्याङ्गजु 9843559090 नेपाल रेडिस सोसाइटी नमनलन्त्चोक  

मभिबहार्ुर खरी 9843633744 सुडाल ब्रह्मायणी मवकाश केन्त्र 

राकेश राजथला 9741323296 अखण्ड सेवा समिमि 

श्रीकृष्ण खड्का 9841477794 ग्रामिण मवकाश पुवायधार केन्त्र 

चाँगुनारायण नगरपाभलका   

मववेक लामिछाने 9841233600 नेपाल रेडिस सोसाईटी नगरकोट 

मर्पक थापा 9741233815 नेपाल रेडिस िाथली शाखा 

उत्सव के.सी. 9849424813 चाँगुनारायण प्राथमिक स्वास््य केन्त्र 

प्रकाश गजुरेल 9841466550 काठिाडौं क्यान्त्सर सेन्त्टर 

लक्ष्िण भुट्ट 9860335944 हररणाि समंिटन सेवा समिमि 
 

 

 

 

सामाशजक दूरी कायम गरौ,ं कोरोनािाट सुरशित रहौ ं
खाद्यिसु्त, तरकारी आशद खररद तथा शिक्रीमा संलग्न हुाँदा शनशित दूरी कायम राखी व्यवहार गनुटहुन सिैमा हाशदटक अनुरोि छ । 

लकडाउनको पररपालना  
कोरोना भाइरसको प्रकोपको सतकट ताका लाशग नेपाल 

सरकारले शमशत २०७६।१२।१० वाट सुरु भएको लकडाउनको अवशि 

पशछल्लो पटक २०७७ िैिाख २५ गतेसम्मका लाशग कायम रहेको छ 

। लकडाउनको पररपालनाका लाशग शजल्लावासीको उले्लख्य समथटन 

रहेको छ । शभड शनयन्त्रण र िजार व्यवस्थापन गने सुरिा शनकायले 

स्थानीय तहसाँग समन्वय गरी अझ कडाई गने भनी CMC भक्तपुरिाट 

शनणटय भएअनुसार माशनसको शहडडुललाई शनयन्त्रण गनट थप 

सुरिाकमीहरु पररचालन गररएको छ। शजल्लामा रहेको अरशनको 

राजमागटको सााँगादेस्ख मनोहरापुल खण्डमा सुरिाजााँचलाई िाक्लो 

िनाइएको छ । शभिी सडक तथा वस्तीहरुमा सुरिा गस्तीको संख्या 

िढाइएको छ ।  

 

स्वर्ंसेिक पररचालन 
नेपाल सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनलाई थप प्रभावकारी 

िनाउन स्थानीय तहसाँगको सहकायटमा नेपाल प्रहरी, सिस्त्र प्रहरी 

िल, नेपाललगायत सुरिा शनकायको समन्वयमा रहने गरी शभडभाड 

हुनसके्न स्थानहरुको पशहचान गरी नगरपाशलका, स्थानीय युवा र 

स्काउटका स्वयंसेवकहरुको पररचालन गररएको छ ।  

पररचाशलत स्वयंसेवकहरुले लकडाउनको कायाटन्वयन गराउन 

मद्दत गनुटका साथै अत्यावश्यक सामग्रीको लाशग घर िाशहर शनस्स्कएका 

माशनसहरुिीच भौशतक दूरी कायम राख्न महत्वपूणट सहयोगी भूशमका 

शनवाटह गरररहेको पाइएको छ । 

 

नियमि 
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स्थानीय तह 

कायायलय नाि कायायलय िोबाईल नम्बर 

मजल्ला सिन्त्वय समिमिको कायायलय मज.स.अ.जगन्त्नाथ लामिछाने ६६१४८२६ 9851276222 

भिपुर नगरपामलकाको कायायलय प्र.प्र.अ. इन्त्रप्रसार् बस्याल ६६१००७६ 9841407373 

िध्पुरमथिी नगरपामलका कायायलय प्र.प्र.अ.मवश्वराज िरामसनी ६६३१४०५ 9851190542 

चाँगनुारायण नगरपामलका कायायलय प्र.प्र.अ.मचरमन्त्जवी मिमम्सना 6616611 ९८५११७७९५५ 

सयूयमवनायक नगरपामलका कायायलय प्र.प्र.अ.किल ज्ञवाली ६६१२४४३ 9851277111 

 

दमकल 

कायायलय नाि कायायलय िोबाईल नम्बर 

जुद्ध वारुण यन्त्र कायायलय का.प्र. राजनप्रसार् र्ाहाल ६६१२३८२ ९८५११५०९१३ 

 

भबद्युत तथा िेभलफोन 

कायायलय नाि कायायलय िोबाईल नम्बर 

का.उ.खानेपानी मलमिटेड र्धुपाटी शा.प्रिुख सरेुन्त्र महिालय ६६१०२३५ ९८४९१८८२९१ 

नेपाल टेमलकि भिपुर का.प्र. मर्नेशहषय बज्राचायय ६६१०००० 9851105570 

नेपाल टेमलकि मठिी का.प्र. सरेुन्त्र शाह ६६३३६०० 9851022176 

नेपाल मवद्युि प्रामधकरण भिपुर का.प्र.  राजकुिार रिण ६६११०९८ 9851273714 

नेपाल मवद्युि प्रामधकरण मठिी शाखा प्रबन्त्धक सबुोध शिाय ६६३५३२८ 9851273715 

खाद्यबस्तु आपूती 

कायायलय नाि कायायलय िोबाईल नम्बर 

भिपुर उद्योग बामणज्य संघ का. अ. राजिुान बज्राचायय 6614851 9841285577 

घरेल ुिथा साना उद्योग कायायलय उ.अ.सबुोध कुिार साह ५०९२६९६ ९८५११८५८९२ 

जजल्लास्थित सरकारी स्वास्थ्यसंिाका सम्पकय  व्यगक्तहरु 
पर् नाि थर कायायलय फोन नं 

िे. अ. डा. मनसा राई सयूयमवनायक नगर अस्पिाल ९८४९२३१५१७ 

ज.स्वा.मन.स्वस्िी आचायय कटुन्त्जे ह.ेपो. ९८४१११११७७ 

ज.स्वा.मन.पणु्य प्र. काफ्ले वालकोट ह.ेपो ९८४१७१५५१३ 

ज.स्वा.मन.िकुुन्त्र् प्र. चौलागाई गणु्डु ह.ेपो. ९८४४४१२१४३ 

ज.स्वा.मन.िर्न राजथला मसरुटार हे.पो. ९८४१३००४५९ 

मस.अ.हे.ब.राि प्रसार् लम्साल लोकन्त्थमल ह.ेपो. ९८४१४३०१४३ 

ज.स्वा.मन.सरोज कूिार राय मठिी ह.ेपो. ९८४४०५७७२९ 

ज.स्वा.मन.श्याि कुिार थापा बालकुिारी ह.ेपो. ९८४१४४५५५८ 

मस.अ.हे.ब.राजन खड्का सडुाल ह.ेपो. ९८६३१९९२४५ 

ह.ेअ.बलराि मििल्सेना बागेश्वरी ह.ेपो. ९८४१३२२६४५ 

ज.स्वा.मन.लोकेन्त्र बहार्रु पौडेल चागु ंप्रा.स्वा.के. ९८५१०६८९५० 

मस.अ.हे.ब.मबष्ण ुथापा झौखेल ह.ेपो. ९८५१०३९४९३ 

ज.स्वा.मन.हररनारायण प्रसार् शाह िाथली ह.ेपो. ९८४१३७४४३७ 

मस.अ.हे.ब.ज्ञानेन्त्र प्रसार् जोशी र्वुाकोट हे.पो. ९८४९२०८१९० 

मस.अ.हे.ब.िनोज कुिार िण्डल नगरकोट ह.ेपो. ९८४१६७०३३७ 

ज.स्वा.मन.मर्ल कुिार र्वुाल छामलङ्ग हे.पो. ९८४१३९४०६४ 

ह.ेअ.रोमजना थापा नङ्गखेल हे.पो. ९८४९२४५२२० 

मस.अ.हे.ब.उिेश धौभडेल मसपाडोल हे.पो. ९८४१३९४६५८ 

ह.ेअ.राजेन्त्र फैजु मचत्तपोल हे.पो. ९८४१२९९५१६ 

मस.अ.हे.ब.िेज कुिार पुन नगर्ेश हे.पो. ९८६६९०८०२८ 

ज.स्वा.मन.धन ब. मबष्ट बोडे ह.ेपो. ९८६८७७७०३० 

ह.ेअ.िीरा कुिारी मसंह श.स्वा. के. झौखेल ९८६०९४३००८ 

ह.ेअ.कुिार के.मस. श.स्वा. के. झाप्रा ९८५११२९५९० 

ह.ेअ.समुर्प आचायय श.स्वा. के. िाथगाल ९८४३२४१५७१ 

ह.ेअ.उत्सब सापकोटा श.स्वा.के.घ्याम्पेडांडा ९८६०१०८०६१ 

ह.ेअ.किल अछािी श.स्वा.के. कांिाबारी ९८६११३८७८२ 

अ.न.मि.जिनुा काफ्रले श.स्वा.के. च्यािामसङ ९८४१६३७६४७ 

स्टाफ नसय रचना सुवाल श.स्वा.के. च्यािामसङ ९८४११३११४४ 

स्टाफ नसय शमुसला प्रजापिी श.स्वा. के. मनकोसेरा ९८४१५३१४३३ 

ह.ेअ.अमम्बका प्रजापिी श.स्वा. के. बोडे ९८४९२०९७११ 

ह.ेअ.किल केशरी राजचल श.स्वा. के. ब्यासी ९८४१६९२९५२  

 

अस्पताल आइसोलेसन भेखिलेटर आइनसयु 

काठमाडौ मेशडकल कलेज 15 2 10 

भक्तपुर अस्पताल 10 2  

डा ईवामुरा अस्पताल 6 1 3 

आरोग्य अस्पताल 5 2  

मध्यपुर शठमी अस्पताल 5 3 10 

नेपाल कोररया अस्पताल 4 4 6 

नागररक अस्पताल 3 1  

सशमट अस्पताल 3 2 6 

मानवअंग प्रत्यारोपण केन्द्र 2 2 2 

शसस्द्ध मेमोररयल अस्पताल 1 3 1 

नेपाल नेिज्योशत अस्पताल 1 1  

जम्मा 55 23 38 

    

 

२९९ 

क्वारेन्टाइन वेड 

 

 

२३ 

एमु्बलेन्स 

  

कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रणसम्बन्धी  
आवश्यक सचूिा संकट व्यवस्थापि केन्द्र 
(CMC) िक्तपरुमा उपलब्ध गराइदििहुि 

सबमैा हादििक अिरुोध छ ।  
 

daobhaktapur@gmail.com  
फोि िं ६६१४४३७ 

Viber or SMS 9840177327 
  

शजल्लाका महत्वपूणट व्यस्क्तहरु, अस्पताल तथा एमु्बलेन्सहरुको  सम्पकट  नम्बर daobhaktapur.moha.gov.np तथा कायाटलयको फेसिुकिाट प्राप्त गनट सशकन्छ । 

खरिपाटी २०८
बोड े६८

तेलकोट २३

कोरोना मवशषे - ५ वटा

साधारण- १८ वटा

क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, आइजसर्ू र 
भेन्टिलेटर तर्ार 

भक्तपुर शजल्लामा कोशभड-१९ को तयारीस्वरुप हालसम्ममा ३ 

वटा क्वारेस्न्टनस्थल तयार गररएको छ । नेपाल शवद्युत प्राशिकरण 

खररपाटी, कृशष ताशलम केन्द्र िोडे र खानेपानी ताशलम केन्द्र 

तेलकोटमा क्वारेस्न्टनस्लमा गरी २९९ िेड,  तयार गररएको हो ।  

शजल्लास्स्थत अस्पतालहरुमा गरी ५५ वटा आइसोलेसन, २३ 

वटा भेस्न्टलेटर र ३८ वटा आइशसयु िेड तयार हालतमा रास्खएको छ।  

स्वास्थ्य पुर्वाधार 

mailto:daobhaktapur@gmail.com
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तिदेशबाट आएका र संकास्पदको व्यगक्तको कोरोना परीक्षण हुुँदै  

शवदेििाट आएका व्यस्क्तहरुको परीिण 

   
  

हालसम्म ७३० जनाको कोरोना परीक्षण सम्पन्न 
सब ैनजजता नेिेषटभ   

RDT Test 

अस्पताल/नपा मभहला पुरुष िम्मा 

भिपरु अस्पिाल 112 186 298 

भिपरु न पा 10 15 25 

िध्यपरु मथिी न पा 1 0 1 

सयुयमवनायक न पा 6 14 20 

चाँगनुारायण न पा 0 0 0 

जम्िा 129 215 344 

PCR test 

PCR test मभहला पुरुष िम्मा 

भिपरु अस्पिाल 128 159 287 

नेपाल कोररया िैरी अस्पिाल 41 58 99 

जम्िा 169 217 386 
 

 
 

 

BKT Hos – भिपरु अस्पिाल, Nep Koria- नेपाल कोरीया िैरी अस्पिाल, Sukraj- शमहर् सुिराज अस्पिाल, SB Mun-, सुययमवनायक नपा अस्पिाल Bkt Mun- भिपुर नपा अस्पिाल 

रुघा खोकी र फू्ल जस्तो लिण देस्खएमा तुरुन्त स्वास्थ्यकमीको परामिट शलऔ ं। 
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चााँगुनारायण सूयटशवनायक मध्यपुर शठमी भक्तपुर जम्मा

शिदेििाट आएका व्यस्क्तहरुको नगरपाशलका/अस्पतालगत परीिण

जम्मा BKT Hos. Nep Koria Sukraraj SB Mun Bkt Mun िााँकी

शमशत २०७६ सालको चैि मशहनामा 

भारतलगायत तेस्रो मुलुकिाट नेपाल प्रवेि 

गरी हाल भक्तपुरमा रहेका व्यस्क्तहरुको 

परीिण भइरहेको छ ।  

त्यस्ता व्यस्क्तहरुको लगत शलई घरमै 

क्वारेस्न्टनमा िस्न अनुरोि गनुटका साथै 

शनगरानीमासमेत रास्खएको छ । हालसम्म 

पशहचान भएका वा आफै सम्पकट मा आएका 

त्यस्ता व्यस्क्तहरुको संख्या ४१० जना रहेको 

छ । सेल्फ क्वारेस्न्टनमा वसेको अवशि पूरा 

भएकालाई ३६० जनाको कोरोना परीिण 

भएको छ ५० जनाको परीिण िााँकी रहेको 

छ। हालसम्म सिै परीिणको COVID-19 

NEGATIVE पाइएको छ भने िााँकीकोसमेत 

अवशिका आिारमा परीिण गने कायट 

भइरहेको छ ।  

शवदेििाट आएका कोही व्यस्क्तको 

लगतमा छुट भएको भए वा जरोलगायत कुनै 

लिण देस्खएको भए तुरुन्त सम्बस्ित स्थानीय 

तह, नशजकैको स्वास्थ्यसंस्था वा CMC मा 

जानकारी गराउनहुनसमेत अनुरोि छ ।  

कोरोनाको लिणसाँग शमल्दोजुल्दो लिण भएका शिरामीहरुको 

Polymerase Chain Reaction (PCR) र  Rapid Diagnostic Test 

(RDT) परीिण गने कायट भइरहेको छ । २०७७ िैिाख १२सम्ममा RDT 

शवशििाट ३४४ जना र PCR शिशििाट ३८६ जना गरी कुल ७३० जनाको 

परीिण भएको छ हालसम्म सिै नशतजा नेगेशटभ देस्खएको छ । 

हि अस्पतालमा रहेको भक्तपुर अस्पतालमा कोशभड-१९ को दु्रत 

परीिण (Rapid Diagnostic Kit) हुने गरेको छ, भने PCR का लाशग 

स्वाव संकलनको काम हुने गरेको छ । यसका साथै नेपाल कोरीया मैिी 

अस्पतालमासमेत PCR परीिण हुाँदै आएको छ । सिै नगरपाशलकाहरुमा 

RDT परीिण गने गररएको छ ।  

यसका साथै भक्तपुरमा रहेका ९ जना मुसलमानहरुको कोरोना 

परीिण गदाट सिैको ररपोटट नेगेशटभ आएको छ । कोरोना प्रभाशवत हुन 

सके्न सिै िंकास्पद व्यस्क्तहरुको खोजी र परीिण शनरन्तर भइरहने छ।  

शमशत २०७६ सालको चैि मशहनामा भारतलगायत तेस्रो मुलुकिाट 

नेपाल प्रवेि गरी हाल भक्तपुरमा रहेका व्यस्क्तहरुलगायत जरोका अन्य 

िंकास्पद शवरामीहरुको कोरोना परीिण भइरहेको छ ।  

स्वास्थ्यसेर्वा गनिनर्वधध 
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अलपर व्यमिहरुसँग सरुक्षाकिी 

भक्तपुर निरपाजलकामा लित जलई राहत तितरण 

 

वडा नं. राहि मविरण गररने स्थान वडाध्यक्ष लाभग्राही पररवार सखं्या मविररि पररवार सखं्या 

१ वडा घरर्लैो मविरण श्यािकृष्ण खरी ४१० पररवार ३७१ पररवार 

२ वडा वडा कायायलय अगामडको पाटी हरर प्रसार् बासकुला २०३ पररवार १९१ पररवार 

३ वडा िेधा िामव राजकृष्ण गोरा १०० पररवार ७२ पररवार 

४ वडा घरर्लैो मविरण कृष्णलक्ष्िी र्वुाल २२० पररवार १८६ पररवार 

५ वडा घरर्लैो मविरण प्रेिगोपाल किायचायय १५० पररवार १३७ पररवार 

६ वडा घरर्लैो मविरण हररराि सवुाल १५० पररवार १२६ पररवार 

७ वडा घरर्लैो मविरण उकेश कवां १६० पररवार १५८ पररवार 

८ वडा वडा कायायलय, मलवाली िहने्त्र खायिली ४२० पररवार ३१५ पररवार 

९ वडा र्त्तारय आधारभिू मवद्यालय जगिलाल िानन्त्धर २०० पररवार १७० पररवार 

 वागीश्वरी िामव, च्याम्हामसहं छोरीिैयाँ सजुख ू   

१० वडा ख्वप कलेज र्केोचा लक्ष्िी प्रसार् ह्यौंमिखा ६७५ पररवार ५२७ पररवार 

 किलमवनायक भोजघर    

 िम्मा  २६८८ पररवार २२५३ पररवार 

 ८३.७७ प्रभतशत सम्पकय  व्यभक्तिः रभवन्र ज्याख्व (९८४१३५८३३३) 
 

खाद्य सामग्रीहरुको मौज्दात पर्ाप्त, 
षकनमेलमा स्वास्थ्य सतकय ता अपनाइएको 

भक्तपुरका िजारमा दैशनक उपभोग्य 

खाद्यान्न वसु्तहरुको संशचशत पयाटप्त रहेको 

देस्खएको छ । भक्तपुरको स्थानीय तह, सुरिा 

शनकाय र घरेलु तथा साना उद्योग कायाटलय 

माफट त आपूती व्यवस्थापन सहज वनाउन 

िजार अनुगमन भैरहेको छ ।  घरेलु तथा साना 

उद्योग कायाटलयका प्रमुखको संयोजकत्वमा 

गशठत आपूती व्यवस्थापन सहजीकरण 

सशमशतले आफ्नो कामलाई अझ सिक्त पादै 

लगेको छ । भक्तपुर नगरपाशलकालगायत सिै 

नगरपाशलकाहरुले उपभोग्य वसु्त खररद गदाट 

दूरी कायम गनट र संक्रमणिाट िच्न शवशभन्न 

कायटक्रहरु गरीरहेका छन् ।  

दैशनक उपभोग्य खाद्यान्न वसु्तहरुमाि 

शिक्री गने गरी भाटभटेनीलगायत सुपरमाकेट 

खोशलएको छ । कोशभड १९ को सतकट ता 

अपनाउन भाटभटेनीमा १ पटकमा १० 

जनालाई प्रवेि शदने र प्रते्यकलाई खररदका 

लाशग २० शमनेट समय शदने गरी व्यवस्थापन 

गररएको र  उपभोक्ताले आपसमा ३ शमटर दूरी 

कायम गने तथा प्रवेि गनुट अशग 

स्याशनटाइजरको प्रयोग गने व्यवस्थासमेत 

शमलाइएको छ ।  

यसै गरी अन्य ठुला खाद्यान्न 

स्टोरहरुमासमेत क्रमि व्यवस्थापन गदै जाने 

CMC भक्तपुरको योजना रहेको  छ । 

 

भक्तपुरमा अलपत्र मजदरुहरु िर जाँदै 
भक्तपुरका ईट्टा भट्टाहरुमा काम गने मजदुरहरुको रोजगारी नभएको र दैशनक खान 

िस्नसमेत समस्या भएको देस्खएको हुाँदा घरमा पठाउनका लाशग समन्वय र सहयोग गररएको 

छ।  

शमशत २०७७ िैिाख ९ गते भक्तपुरका शवशभन्न ईट्टा भट्टामा कायट गने मजदुरहरु २५ वटा 

िसमा कररव १००० जना र अन्य १५ वटा िसमा कररव ५०० जना गरर ४० वटा गाडीमा कररव 

१५०० जना पशिम कोटेश्वर थानकोट नाकािाट दाङ्ग, रोल्पा, रुकुम, सल्यान, जाजरकोट तफट  

जानका लाशग समन्वय गररएको छ । भक्तपुर शजल्लामा रहेका इटाभट्टाहरुमा कायटरत १३२३ 

जना नेपाली र २९४० जना भारतीय कामदारहरु अझै िााँकी रहेका छन् । नेपाली 

कामदारहरुलाई सम्बस्ित स्थानीय तहहरुसाँग समन्वय गरी पठाउने व्यवस्था भैरहेको छ । 

दैशनक जस्तो कररव ३०० जना व्यस्क्तहरुलाई शदनभरीमा कौिलटार, जगातीलगायत 

स्थानमा शवशभन्न संस्थाहरुले खाना खुवाई सुरिाकमी माफट त जगाती चेकपोष्ट हुाँदै आवश्यक 

सेवामा रहेका सवारी सािन माफट त पूवटका शवशभन्न शजल्लाहरुमा पठाइएको छ। 

भक्तपुर नगरपाशलकाले आफ्ना शवशभन्न 

वडाहरुमा िसै्द आएका शवपन्न एवं दैशनक 

ज्यालादारी मजदूरी गने  घर पररवारलाई राहत 

शवतरणको काम भइरहेको छ । वडाहरुिाटै 

एकद्वार प्रणालीिाट राहत शवतरण गने व्यवस्था 

शमलाइएको छ ।  

कोरोना संक्रमणको जोस्खम नू्यनीकरण 

तथा रोकथामका लाशग नेपाल सरकारद्वारा 

लकडाउन घोषणा गररएको समयमा अशत 

शवपन्न, असंगशठत श्रशमक वगट तथा 

असहायहरुलाई यसरी राहत प्रदान गररएको 

हो । 

राहि र उद्धार 
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मडसइन्त्फेक्सन गनय खमटएका स्वंयसेवक र सुरक्षाकिीहरु साँगािोडिा 

  
प्रकािक  

 नेपाल सरकार  

गृह मन्त्रालय  
शजल्ला प्रिासन कायाटलय भक्तपुर 

संकट व्यर्वस्थापि केन्द्र भक्तपुर 
Crisis Management Center (CMC) Bhaktapur 

 facebook/daobhaktapur 

यो कोड स्यान गरी हाम्रो फेसिुक पेज हेनट सकु्नहुन्छ 

पेज लाइक गरी शनयशमत रुपमा नोशटशफकेिन प्राप्त गनट सशकन्छ । 

twitter/daobhaktapur 
ईमेलः daobhaktapur@gmail.com  फोन नं ६६१७४३७ 
CMC का पदाशिकारीहरुलाई मोवाइलिाटसमेत सम्पकट  गनट सशकन्छ । www.daobhaktapur.moha.gov.np  मभर कोमभ १९ CMC िेन ु

 

Crisis Management Center (CMC) भक्तपुर सशचवालयद्वारा तयार गररएको, Focal Person रनवन्द्र ग तम  Viber 9840177327 

 

सडकमा अलपत्रहरुले 
उपत्यका छाड्ने क्रम बढ्यो 

पूवटका शजल्लाहरुका नगरपाशलका तथा 

गाउाँपाशलकाको समन्वय र यातायात कम्पनीका 

वस माफट त् आ-आफ्ना स्थानीय िाशसन्दा शलन 

गाडी तथा प्रशतशनशि पठाई उपत्यका वाशहररने 

क्रम िढेको छ ।  

शमशत २०७७।०१।०९ गते भन्दा पछाशड 

माशनसहरु अप्रत्याशित रुपमा भक्तपुरका 

शवशभन्न स्थान तथा कोटेश्वर हुाँदै जशडिुटीमा जम्मा 

हुने गरेको पाइएको छ । पूवटका शजल्ला दोलखा, 

रामेछाप तथा शसिुलीको नगरपाशलका तथा 

गाउाँपाशलकाको समन्वय र यातायात कम्पनीका 

िस माफट त् आ-आफ्ना स्थानीय िाशसन्दा शलन 

गाडी तथा प्रशतशनशि पठाउने गररएको देस्खएको 

छ । ९ गते र १० गते दैशनक कररव ३०० वटा 

िसहरुमा १५००० जना र अन्य सवारी सािनमा 

कररव १००० व्यस्क्त गरर १६००० व्यस्क्त भक्तपुर 

हुाँदै पूवट तफट  गएका छन् ।   

यस िुलेटेन तयार पादाटसम्मको 

अवस्थालाई हेदाट उपत्यकावाट वाशहर जानेको 

ठुलो संख्या गइसकेको हुाँदा भक्तपुर शजल्लािाट 

िाशहर जाने चाप घटेको देस्खएको छ ।  
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