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

 

 

डिसइने्फक्सन गरेर मात्र भक्तपुरमा सवारी साधन आउने 

 
 

 
नयाँ वर्षको संकल्प 

हात धोएर लागौं कोरोना ववरुद्ध 
शिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्र भक्तपुरले 

नागररकको स्वास्थ्यप्रतत सिग रहँदै कोरोना 
भाईरसको महामारीबाट बच्न बचाउन सम्भाव्य 
सबै उपायहरु अपनाउने प्रततवद्धता व्यक्त गरेको 
छ ।  

िनिीवनलाई सहि वनाउन र संक्रमण 
प्रततरोधका तवभभन्न कामहरु गनन अन्यन्तै चाप 
रहँदा रहँदै बुलेटटनको तनरन्तरता हाम्रा लागग तनकै 
चुनौततपूणन रहेको अवस्थामा बुलेटटनको दोश्रो 
अंक तयार गररएको छ । कोभभड १९ ले तवश्वव्यापी 
रुपमै िनिीवनमा गम्भम्भर असर पारररहेको र 
हालसम्म कुनै औषभध पत्ता नलागेको अवस्थामा 
सामाशिक दरुी कायम गनुन र संक्रमणबाट बच्नु नै 
एकमात्र उपाय हो ।  

नयाँ वषन २०७७ को उपलक्ष्यमा हार्दनक 
िुभकामनाका साथै कोरोना प्रततरोध लागग 
शिल्लाबासी सबैलाई हात धोएर, र्दल खोलेर 
लागग पनन शिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्र हार्दनक 
अटपल गदनछ । 

 

  

सााँगामोड र मनोहरापलुमा सवारीलाई डडस्इन्फेक्सन गरराँद ैर व्यडिको तापक्रम नाडपाँद ै

२०७६ साल चैत्र महहनामा ववदेशबाट आई हाल घरमै सेल्फ क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तक्तहरुको तोडकएको अवधध पूरा भए पश्चात स्वाव संकलन गनष 
स्वास्थ्यकमी आउने भएकोले सोको लाक्तग आवश्यक सहयोग गनुषहुन अनुरोध छ। 

कोभिड १९ सम्बन्धी िक्तपुर भिल्लास्तरीय प्रभतकायय

 बुलेभिन 
 

संकट व्यवस्थापन केन्द्र (CMC) 

भक्तपुरको मिमि २०७७।०१।०३ गिेको मनर्णय 

अनुसार २०७७ वैशाख ०४ गिे देखख मिल्ला 

प्रवेश गने सवारी साधनलाई प्रवेश नाकािै 

मनसंक्रिर् (Disinfection) गनण सुरु गररएको छ। 

भक्तपुर मभत्रने िुख्य नाकाको रुपिा 

रहेको सााँगािोड र िमडबुटी िनोहरा पूल 

नाकािा सवारी साधनहरुिा मकटनाशक औषमध 

छमकण एर मनसंक्रिर् (Disinfection) गने काि 

भइरहेको छ । यसका साथै चालक एवं अन्य 

व्यखक्तको थिणल गनबाट िापक्रि नापे्न 

गररएको छ ।  

सूयणमवनायक नगरपामलका र िध्यपुर 

मथिी नगरपामलकाको सिन्वय र 

सहकायणिा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी 

भक्तपुर शाखा िार्ण ि मनसंक्रिर्को काि 

भइरहेको छ । दुईवटै नाकािा रेडक्रस 

भक्तपुरले स्वयिसेवकहरु पररचालन 

गरेको छ भने सुरक्षाकिीहरुबाट सुरक्षा 

व्यवस्था मिलाइएको छ ।  

डमडत २०७७ बैशाख ७ आइतवार 

अंक २ 
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संकट व्यवस्थापन केन्द्र (CMC) को वैठक सम्पन्न 
स्थानीयतहका प्रमुखज्यूहरु समेतको उपस्थस्थवतमा महत्वपूर्ष वनर्षय भयो 

 
 

 

डिल्ला प्रशासन कायाालयमा CMC भिपरुको वैठक ह ाँद ै। 

 

  
सामाजिक दरुी कायम गरौं, कोरोनाबाट सुरजित रहौं 

खाद्यबसु्त, तरकारी आदि खररि तथा दबक्रीमा संलग्न हुँिा दिदित िूरी कायम राखी व्यवहार गिुुहि सबैमा हादिुक अिुरोध छ । 

मिमि २०७७।१।३ गिे भक्तपुर 

मिल्लाका प्रिुख मिल्ला अमधकारी हुिकला 

पाणे्डको संयोिकत्विा िथा मिल्ला 

सिन्वय समिमि भक्तपुरका प्रिुख िथा 

CMC का सल्लाहकार नवराि गेलाल 

लगायि चारवटै नगरपामलकाका 

िेयरजू्यहरुको उपखस्थमििा CMC 

भक्तपुरको बैठक सम्पन्न भयो ।  

बैठकिा भक्तपुर नगरपामलकाका 

प्रिुख सुमनल प्रिापमि, सुयणमवनायक 

नगरपामलकाका प्रिुख वासुदेव थापा, 

िध्यपुर मथिी नगरपामलकाका प्रिुख  

िदनसुन्दर शे्रष्ठ र चााँगुनारायर् 

नगरपामलकाका प्रिुख सोिप्रसाद मिश्र 

उपखस्थि हुनुहुन्थ्यो ।  

यसका साथै मिल्लाखस्थि नेपाली 

सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, 

रामरि य अनुसन्धान मवभागका प्रिुखहरु, 

मिल्ला स्वास्थ्य कायाणलयका प्रिुख, 

भक्तपुर अस्पिालका प्रिुख, मिल्ला 

सिन्वय अमधकारी, सहायक प्रिुख मिल्ला 

अमधकारी र रेडक्रस सोसाइटी भक्तपुरका 

प्रिुखको उपखस्थमि रहेको मथयो ।  

बैठकिा कोमभड १९ को रोकथाि र 

मनयन्त्रर्का लामग हालसम्म भएको काि 

िथा ियारी अवस्थाको सिीक्षा गररयो । 

प्रमिरोधका लामग हालसम्मको भएको 

स्वास्थ्य ियारी सन्तोषिनक रहेको 

भएिापमन यस िहािारीको खस्थमििा थप 

स्वास्थ्य उपकरर्, औषमधको व्यवस्थापन 

एवं ियारी स्थानीय िहहरुले अझ सशक्त 

रुपिा व्यवस्थापन गने मनर्णय भयो। 

CMC बैठकले गरेमा मूख्य वनर्षयहरु  

 मबसे्कट िात्राको बााँकी कायणक्रिलाई सिेि मभडभाड रमहि िवरले व्यवस्थापन गदै 

सम्पन्न गराउने । 

 राहि मविरर्को कायण सम्बखन्धि वडाहरुबाट एकद्वारबाट प्रर्ालीबाट िात्र व्यवस्थापन 

गने । 

 मिल्लाको लामग आवश्यक खाद्यान्न भण्डारर्को व्यवस्थापन सुरक्षा मनकायले गने र सो 

का लामग आवश्यक श्रोि साधन स्थानीय िहले सिेि उपलब्ध गराउने ।  

 Death Body Management गनुणपने अवस्थािा सुरक्षा मनकायले सोको व्यवस्थापन 

गने ।  

 मभड मनयन्त्रर् र बिार व्यवस्थापन गने सुरक्षा मनकायले स्थानीय िह संग सिन्वय गरी 

अझ कडाई गने ।  

 िध्यपुर मथिी नगरपामलकाबाट संचामलि नेपाल कोररया िैत्री अस्पिालिा ियार 

गररएको PCR िेमसनबाट कोमभड १९ परीक्षर् गनण स्वीकृमिका लामग स्वास्थ्य िथा 

िनसंख्या िन्त्रालयिा अनुरोध गरी पठाउने।  

 मिल्ला प्रवेश गने समू्पर्ण सवारी साधनलाई सााँगाचोक र िनोहरापूलिा Disinfection 

गने र आवििावि गने व्यखक्तको िापक्रि चेक गने । यसका लामग नेपाल रेडक्रस 

सोसाइटीका साथै िनोहरापूलिा ि.मथ.न.पा र सााँगा चोकिा सु.न.पा.ले सोको 

व्यवस्थापन गने । 

समन्वय र संयन्त्र 
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Epass पास आवेिि गिे तरीका 

 

 

सुरक्षाकमी तथा कमुचारीले  

e-pass पास चेक गिे तररका 

 

 

 
प्रहरी र स्यंमसेवक लकडाउनको पालना गराउन  संगै खड ाँद ै  

 

 

म्यासेि बक्समा गई १११२ मा SMS गने

SMS मा  https://epass.moha.gov.np

को डलङ्क प्राप्त ह न्छ 

यस डलङ्कमा गई आवश्यक डववरण राखी 

फारम भरी पठाउने

पास स्वीकृत भएमा एउ ा कोड नम्वर 

सडहतको SMS प्राप्त ह न्छ

अस्वीकृत भएमा सो को िानकारी आउछ

पाससम्बन्धी डनणाय ह न समय लाग्नन सक्ने

मोवाइलको म्यासेि बक्समा ई   

V code number राखी १११२ मा

SMS ईने

िारी िएको पासको भवस्तृत 

भववरण प्राप्त हुन्छ

प्राप्त भववरणअनुसार 

सवारी/माभनसको Verify ईने

अत्यावश्यक सवारीका लाक्तग ई-पास लाग ू
नेपाल सरकारले िारी गरेको लकडाउनलाई प्रभावकारी रुपिा कायाणन्वयन गनण र आि 

िनिीवनलाई  सहि बनाउने मशलमसलािा अत्यावश्यक सवारी साधनको लामग सवारी पास 

उपलब्ध गराउन मिमि २०७७।०१।०२ बाट ई-पास लागू गरेको छ ।  

गृह िन्त्रालयको च.नं. ५२४ मिमि २०७७।०१।०२ गिेको पत्रानुसार सवारी साधनको पास 

मविरर्को कायणलाई सहि, सरल र सुव्यवखस्थि बनाई कायणसम्पादनिा चुस्तिा र 

प्रभावकारीिा ल्याई सािामिक दूरीसिेि कायि गने उदे्दश्यले E-pass उपलब्ध गराउने मनर्णय 

भएको हो ।  

अत्यावश्यकरुपिा सवारी अनुिमि चामहएका व्यखक्तले ई-पासका लामग 

https://epass.moha.gov.np िा गई आवेदन गनण समकनेछ । यसका साथै िोवाइलको 

म्यासेि वक्सिा गइ कुनै अक्षर लेखी १११२ िा म्यासेि पठाइ सिेि यस मलंक प्राप्त गनण समकन्छ 

। पास मदने नमदने सम्बन्धिा मिल्ला प्रशासन कायाणलयबाट मनर्णय भइसकेपमछ सोको 

िानकारी िोवाइलिा प्राप्त हुनेछ । पास िारी भएिा िोवाइलिा कोड नं. प्राप्त हुनेछ त्यो नै 

सवारी अनुिमि पास हुनेछ । यसरी पास आवेदन गदाण SMS वा डाटावापि कुनै शुल्क लागे्न 

छैन । यस पूवण िारी ७(साि) मदने सवारी पास (मस.नं. उले्लख भएको पहेलो रंगको) लकडाउन 

अवमधभरको लामग िान्य हुने हुाँदा त्यस्ता पास प्रयोगकिाणले नयााँ पास मलईरहनु नपने स्पर 

पाररएको छ। 

मिल्ला प्रशासन कायाणलयले अमि आवश्यक सवारी साधनको लामग िात्र पास स्वीकृि 

गने हुाँदा अनावश्यकरुपिा टेमलर्ोन सम्पकण  र अनलाईन दरखास्त नगरी लकडाउनलाई 

प्रभावकारी बनाउने कायणिा सहयोग पुर् याउन अनुरोध गररएको छ । 

मास्क र सेवनटाइिर सहयोग प्राप्त 
िारवाडी सेवा समिमि भक्तपुरले कोरोना भाईरस मवरुद्ध अग्रपंमििा रही काि गरररहेका 

मिल्लाखस्थि मिल्ला प्रशासन कायाणलय र सुरक्षाकिीहरुका लामग िास्क, सेमनटाइिर र पन्िा 

उपलब्ध गराएको छ । मिमि २०७६ वैशाख ५ गिे प्रिुख मिल्ला अमधकारीलाई सुरक्षा 

मनकायका प्रिुखहरुको उपखस्थमििा उक्त सािग्री हस्तान्तरर् भएको हो । 

भक्तपुरको ववसे्कट िात्रा सम्पन्न  
यस वषण चैत्र २७ देखख बैशाख ५ गिे 

सम्म परेको भक्तपुरको मबसे्कट िात्रा 

मभडभाड रमहि र मवमध पुर् याउनलाई िात्र 

पूिा गदै, देवस्थलबाट देउिालाई बामहर 

नमनकाली िनाइएको हो । मिल्ला संकट 

व्यवस्थापन केन्द्र भक्तपुरले गरेको अनुरोध 

अनुसार भक्तपुर नगरपामलकाको मवशेष 

समक्रयिा र सुरक्षा मनकायहरुको सुरक्षा 

व्यवस्थापन र िनस्तरबाट प्राप्त सहयोगका 

कारर् सौहादण पूर्ण ढंगवाट मवसे्कट िात्रा 

सम्पन्न भएको छ ।  

नियमि र अिुगमि 

https://epass.moha.gov.np/
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लकिाउन प्रभावकारी वनाउन स्वयंसेवक पररचालन  

 

CMC पदाधधकारीहरुको सम्पकष  नम्वर 
मि.स.स. प्रिुख नवराि गेलाल ९८५११९०७२४ 
प्रिुख मिल्ला अमधकारी हुिकला पाणे्ड ९८५१२१७७७७ 
मि.स.अमधकारी िगन्नाथ लामिछाने  9851276222 

स.प्र.मि.अ. मदमलप प्रसाद लामिछाने 9840108524 

प्रिुख सेनानी मशवप्रसाद पौडेल  9851159188 

प्रहरी उपरीक्षक समवन प्रधान  ९८५१२१५५५५ 
सशस्त्र प्र. उपरीक्षक मवश्वकुिार भट्टराई  ९८५१२७२०३४ 
उप अ.मन. सुरेन्द्र कोइराला 9851174546 

िे.सु. डा. सुमित्रा गौिि ९८५८०२३०४७ 
का.प्र. कृष्णबहादुर मििार 9841884419 

 

 
 

सडकमा सवारी साधन चेक गद ैसरुक्षाकमीहरु 

 अरडनको रािमागामा रहकेो सरुक्षा चकेप्वाइन्  

 
सनुसान रहकेो दरवारस्क्वायर क्षेत्र   

लकडाउनको पालना र खाद्यवस्तुको आपतूी सम्बन्धमा स्थानीयलाई सम्झाउाँद ैसरुक्षाकमी   

कोदिड-१९ को रोकथाम, दियन्त्रणसम्बन्धी  आवश्यक सूचिा CMC मा उपलब्ध गराइदििहि सबैमा हादिुक अिुरोध छ । 

daobhaktapur@gmail.com फोि िं ६६१४४३७ 

नेपाल सरकारले घोषर्ा गरेको लकडाउनलाई थप प्रभावकारी बनाउन 

स्थानीय िहसाँगको सहकायणिा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललगायि सुरक्षा 

मनकायको सिन्वयिा रहने गरी मभडभाड हुनसके्न स्थानहरुको पमहचान गरी 

नगरपामलका, स्थानीय युवा र स्काउटका स्वयंसेवकहरुको पररचालन गररएको छ ।  

पररचामलि स्वयंसेवकहरुले लकडाउनको कायाणन्वयन गराउन िद्दि गनुणका 

साथै अत्यावश्यक सािग्रीको लामग घर बामहर मनखस्कएका िामनसहरुबीच भौमिक दूरी 

कायि राख्न िहत्वपूर्ण सहयोगी भूमिका मनवाणह गरररहेको पाइएको छ । 

लकिाउनको अवज्ञामा किा कारवाही गररने  
मिमि २०७६।१२।१० वाट सुरु भएको लकडाउनको अवमध 

पमछल्लो पटक २०७७ बैशाख १५ गिे सम्मका लामग बढाइएको 

छ । कोरोना भाइरसको प्रकोपको सिकण िाका लामग गररएको 

लकडाउनको मिल्लाबासीहरुको उले्लख्य सिथणन रहेको छ ।  

मभड मनयन्त्रर् र बिार व्यवस्थापन गने सुरक्षा मनकायले 

स्थानीय िहसाँग सिन्वय गरी अझ कडाई गने भनी CMC 

भक्तपुरबाट मनर्णय भएअनुसार िामनसको महडडुललाई 

मनयन्त्रर् गनण थप सुरक्षाकिीहरु पररचालन गररएको छ। 

मिल्लािा रहेको अरमनको राििागणको सााँगा देखख िनोहरापुल 

खण्डिा सुरक्षािााँचलाई बाक्लो बनाइएको छ । मभत्री सडक िथा 

वस्तीहरुिा सुरक्षा गखस्तको संख्या बढाइएको छ ।  

लकडाउनको अवज्ञा गनेलाई होल्ड गरी मर्िाण गने 

गररएकोिा अवका मदनिा कारवाहीलाई कडा पादै लैिाने ियारी 

गररएको र कारवाही सिेि भएको छ ।  

नियमि र अिुगमि 
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क्वारेन्टन्टन, आइसोलेसन, आइजसयू र भेन्टन्टलेटर तयार  

जिल्लास्थस्थत सरकारी स्वास्थ्यसंस्थाका सम्पकष  व्यक्तक्तहरु 
पद नाि थर कायाणलय र्ोन नं 

िे. अ. डा. मनसा राई सूयणमवनायक नगर अस्पिाल ९८४९२३१५१७ 

ि.स्वा.मन.स्वस्ती आचायण कटुन्िे हे.पो. ९८४१११११७७ 

ि.स्वा.मन.पुण्य प्र. काफे्ल वालकोट हे.पो ९८४१७१५५१३ 

ि.स्वा.मन.िुकुन्द प्र. चौलागाई गुणु्ड हे.पो. ९८४४४१२१४३ 

ि.स्वा.मन.िदन रािथला मसरुटार हे.पो. ९८४१३००४५९ 

मस.अ.हे.ब.राि प्रसाद लम्साल लोकन्थमल हे.पो. ९८४१४३०१४३ 

ि.स्वा.मन.सरोि कूिार राय मठिी हे.पो. ९८४४०५७७२९ 

ि.स्वा.मन.श्याि कुिार थापा बालकुिारी हे.पो. ९८४१४४५५५८ 

मस.अ.हे.ब.रािन खड्का सुडाल हे.पो. ९८६३१९९२४५ 

हे.अ.बलराि मििले्सना बागेश्वरी हे.पो. ९८४१३२२६४५ 

ि.स्वा.मन.लोकेन्द्र बहादुर पौडेल चागंु प्रा.स्वा.के. ९८५१०६८९५० 

मस.अ.हे.ब.मबषु्ण थापा झौखेल हे.पो. ९८५१०३९४९३ 

ि.स्वा.मन.हररनारायर् प्रसाद शाह िाथली हे.पो. ९८४१३७४४३७ 

मस.अ.हे.ब.ज्ञानेन्द्र प्रसाद िोशी दुवाकोट हे.पो. ९८४९२०८१९० 

मस.अ.हे.ब.िनोि कुिार िण्डल नगरकोट हे.पो. ९८४१६७०३३७ 

ि.स्वा.मन.मदल कुिार दुवाल छामलङ्ग हे.पो. ९८४१३९४०६४ 

हे.अ.रोमिना थापा नङ्गखेल हे.पो. ९८४९२४५२२० 

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

हे.अ.रािेन्द्र रै्िु मचिपोल हे.पो. ९८४१२९९५१६ 

मस.अ.हे.ब.िेि कुिार पुन नगदेश हे.पो. ९८६६९०८०२८ 

ि.स्वा.मन.धन ब. मबर बोडे हे.पो. ९८६८७७७०३० 

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

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

हे.अ.सुमदप आचायण श.स्वा. के. िाथगाल ९८४३२४१५७१ 

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

हे.अ.किल अछािी श.स्वा.के. कांक्राबारी ९८६११३८७८२ 

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

स्टार् नसण रचना सुवाल श.स्वा.के. च्यािामसङ ९८४११३११४४ 

स्टार् नसण शुमसला प्रिापिी श.स्वा. के. मनकोसेरा ९८४१५३१४३३ 

हे.अ.अखम्बका प्रिापिी श.स्वा. के. बोडे ९८४९२०९७११ 

हे.अ.किल केशरी रािचल श.स्वा. के. ब्यासी ९८४१६९२९५२  

 

२९९ 

िम्मा क्वारेन्टाइन वेड 
  

अस्पिाल 
आइसोलेस

ि 
िेन्टिलेटर आइदसयु 

काठिाडौ िेमडकल कलेि 15 2 10 

भक्तपुर अस्पिाल 10 2  

डा ईवािुरा अस्पिाल 6 1 3 

आरोग्य अस्पिाल 5 2  

िध्यपुर मठिी अस्पिाल 5 3 10 

नेपाल कोररया अस्पिाल 4 4 6 

नागररक अस्पिाल 3 1  

समिट अस्पिाल 3 2 6 

िानवअंग प्रत्यारोपर् केन्द्र 2 2 2 

मसखद्ध िेिोररयल अस्पिाल 1 3 1 

नेपाल नेत्रज्योमि अस्पिाल 1 1  

िम्मा 55 23 38 
 

 
 

 

 

२३ 

िम्मा एमु्बलेन्स 

 

कोरोना ववशेर् Modified एम्बुलेन्स 
कोमभड-१९ संक्रमिि मबरािीलाई सुरमक्षि िवरले अस्पिाल 

लैिान मिल्लाखस्थि ५ वटा एमु्बलेन्सलाई मवशेषरुपिा Modify गरी 

ियार गररएको छ । यी एमु्बलेन्सका  चालकहरुलाई आवश्यक 

स्वास्थ्य अमभिुखीकरर् मदइनुका साथै स्वास्थ्य सुरक्षा सािग्रीहरु 

(मपमपइ, िास्क, पन्िा, Disinfection Kit) उपलब्ध गराइएको छ । 

चालक फोन नं. एम्बुलेन्सको धनी 

पणु्य खत्री र रािन बासकुला 9851082799 भिपरु नगरपाडलका 

बदु्ध कृष्ण बाग 9841257048 मध्यपरु डठमी नगरपाडलका 

केशवराि थापा 9841395199 सयुाडवनायक नगरपाडलका 

डशवहरी अडधकारी ९८५१२१४८०९ चााँगनुारायण नगरपाडलका 

अरुन सैि ु ९८५१०७११३९ भिपरु अस्पताल  
 

साधारर् एम्बुलेन्स 
िक्तपुर नईरपाभलका के्षत्र 

चालक फोन नं. एम्बुलेन्सको धनी 

डमलन परुी 9849857332 नेपाल रेडक्रस सोसाई ी भिपरु 

केशवराि थापामगर 9841257892 डिल्ला समन्वय सडमडत 

डभमसेन गेलाल 9860171552 भिपरु क्यान्सर अस्पताल 

लक्ष्मण श्रेष्ठ 9860025333 डा  ईवामरुा अस्पताल  

रडक दवुाल  रमेश कुस्मा 9851018177 मानव अंग प्रत्यारोपण केन्र 

कृष्ण राम कोिु 9840256350 भिपरु अस्पताल 

मध्यपुर भिमी नईरपाभलका के्षत्र 

चालक फोन नं. एम्बुलेन्सको धनी 

कृष्ण चन्र श्रेष्ठ 9841257048 नेपाल कोररया मैत्री अस्पताल 

नडवन पररयार  र सानुकािी श्रेष्ठ 9851133613 मध्यपरु अस्पताल 

डदपक घि ु 9851133797 नागररक सामदुाडयक अस्पताल 
 

सयुयभवनायक नईरपाभलका के्षत्र 

चालक फोन नं. एम्बुलेन्सको धनी 

लक्ष्मी भि ह्याङ्गि ु 9843559090 नेपाल रेडक्रस सोसाइ ी नडनलन्चोक  

डभमबहादरु खत्री 9843633744 सडुाल ब्रह्मायणी डवकाश केन्र 

राकेश रािथला 9741323296 अखण्ड सेवा सडमडत 

श्रीकृष्ण खड्का 9841477794 ग्राडमण डवकाश पवुााधार केन्र 

चााँईुनारायण नईरपाभलका के्षत्र 

चालक फोन नं. एम्बुलेन्सको धनी 

डववेक लाडमछाने 9841233600 नेपाल रेडक्रस नगरको  

डदपक थापा 9741233815 नेपाल रेडक्रस ताथली शाखा 

उत्सव के .सी.  9849424813 चााँगुनारायण प्रा स्वा केन्र 

प्रकाश गिरेुल 9841466550 काठमाडौं क्यान्सर सेन् र 

लक्ष्मण भटु्ट 9860335944 हररणाम संडक्र न सेवा सडमडत 
 

डिल्लाका महत्वपणूा व्यडिहरु, अस्पताल तथा एम्बलेुन्सहरुको  सम्पका  नम्बर daobhaktapur.moha.gov.np तथा कायाालयको फेसबकुबा  प्राप्त गना सडकन्छ । 

खरिपाटी २०८
बोड े६८

तलेकोट २३

कोरोना डवशषे - ४ व ा

साधारण- १८ व ा

भक्तपुर मिल्लािा कोमभड-१९ को 

ियारीस्वरुप हालसम्मिा ३ वटा 

क्वारेखन्टनस्थल ियार गररएको छ । नेपाल 

मवद्युि प्रामधकरर् खररपाटी, कृमष िामलि 

केन्द्र बोडे र खानेपानी िामलि केन्द्र 

िेलकोटिा क्वारेखन्टनस्लिा गरी २९९ बेड,  

ियार गररएको हो ।  

मिल्लाखस्थि अस्पिालहरुिा गरी ५५ 

वटा आइसोलेसन, २३ वटा भेखन्टलेटर र ३८ 

वटा आइमसयु बेड ियार हालििा राखखएको 

छ ।  

स्वास्थ्य पूर्वाधार 



Page | 6  
 

 

भक्तपरु अस्पतालमा कोरोनाको द्रतु परीक्षण सवेा  

 

  

 

भक्तपरु अस्पतालमा कोरोना वार्ड थप हुन े

  

 

चैत मदहिामा िेपाल आएकाको परीक्षण संख्या 

 

रुघा खोकी र फ्लू िस्तो लक्षण देभखएमा तुरुन्त स्वास््यकमीको परामर्य भलऔ ं। 

66
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ररपो ा नेगेड भ पररक्षण बााँकी िम्मा

हब अस्पिालिा रहेको भक्तपुर 

अस्पिालिा कोमभड-१९ को दु्रि परीक्षर् 

सािग्री (Rapid Diagnostic Kit) प्राप्त भए 

संगै यसबाट परीक्षर् सुरु गररएको छ । 

मिमि २०७६ चैत्र ३० बाट यस परीक्षर् 

सुरुवाि गररएको हो ।  चैत्र िमहनाभर 

नेपाल प्रवेश  गरी हाल सेल्फ क्वारेखन्टनिा 

रहेका व्यखक्तलगायि अन्य शंकास्पद 

मवरािीको यस RDT मवमधबाट परीक्षर् 

भइरहेको छ । यस मकटको प्रयोगबाट 

कोरोना भाइरसको संक्रिर् भए नभएको 

बारेिा मशघ्र परीक्षर् भई संक्रिर्को िथ्य 

िानकारी हुन्छ ।  

लकडाउनको अवमधिा पमन भक्तपुर 

अस्पिालिा आकखिक सेवालगायि 

एपेणे्डसाइटस, प्रसुमि र घाउचोटसम्बन्धी 

मबरािीहरुको उपचार भइरहेको छ । 

अस्पिालिा दैमनक ३० िनाको हाराहारीिा 

मबरािीहरु स्वास्थ्य िााँचका लामग आउने 

गरेका छन् ।  

भार लगायत तेस्रो मुलुकबाट आएका 
२६५ िनाको परीिर् सम्पन्न 

मिमि २०७६ सालको चैत्र िमहनािा 

भारि लगायि िेस्रो िुलुकबाट नेपाल प्रवेश 

गरी हाल भक्तपुरिा रहेका व्यखक्तहरुको 

परीक्षर् भइरहेको छ । त्यस्ता व्यखक्तहरुको 

लगि मलई घरिै क्वारेखन्टनिा बस्न अनुरोध 

गनुणका साथै मनगरानीिा सिेि राखखएको ३५५ 

िना रहेको छ । सेल्फ क्वारेखन्टनिा वसेको 

अवमध पूरा भएकालाई २६५ िनाको भक्तपुर 

अस्पिालिा परीक्षर् भएकोिा छ । २८ 

िनाको ररपोटण बााँकी र ६२ िनाको परीक्षर् 

बााँकी रहेको छ । हालसम्म सवै परीक्षर्को 

COVID-19 NEGATIVE पाइएको छ भने 

बााँकीको सिेि अवमधका आधारिा परीक्षर् 

गने कायण भइरहेको छ । मवदेशबाट आएका 

कोही व्यखक्तको लगििा छुट भएको भए वा 

िरो लगायि कुनै लक्षर् देखखएको भए िुरुन्त 

सम्बखन्धि स्थानीय िह, नमिकैको 

स्वास्थ्यसंस्था वा CMC िा िानकारी 

गराउनहुन सिेि अनुरोध छ ।  

भक्तपुर अस्पिालको मनिाणर्ाधीन 

अस्थायी भवनको रोमकएको काि पुनः 

सुचारु गरी उक्त भवनिा कोमभड १९ को 

मबरािीलाई राखे्न गरी वाडण , आइमसयु, 

एनआइमसयु मनिाणर् कायण िीव्ररुपिा अमग 

बढाइएको छ । यस कायण सम्पन्न भएपश्चाि 

भक्तपुर अस्पिालिा कोमभड १९ का लामग 

सुमवधासम्पन्न छुटै्ट मवशेष उपचारस्थल ियार 

हुनेछ । 

शंकास्पद वबरामीहरुको कोधभि परीिर् 
भक्तपुर अस्पिालिा संचामलि मर्भर खक्लमनकिा उपचार गराउन आएका मबरािीहरु 

िधे्य कोरोनाको लक्षर्साँग मिल्दोिुल्दो लक्षर् भएका मबरािीहरुको भक्तपुर अस्पिालद्वारा 

Polymerase Chain Reaction (PCR) र  Rapid Diagnostic Test (RDT) परीक्षर् गने कायण 

भइरहेको छ । हालसम्म भक्तपुर अस्पिालबाट ४०० वटा परीक्षर् भएको छ । िसिधे्य १७६ 

PCR र २२४ RDT प्रमवमधबाट गररएको हो । हालसम्म कसैको ररपोटण कोरोना पोिेमटभ 

भेमटएको छैन ।  

नेपाल कोरीया मैत्री अस्पतालमा कोरोना परीिर् हुने 
िध्यपुर मथिी नगरपामलकावाट संचामलि नेपाल कोरीया िैत्री अस्पिालिा कोमभड १९ 

को परीक्षर्का लामग PCR िेमशनलगायि पूवाणधार ियार भएको छ । यससाँगै भक्तपुर मिल्लािा 

नै कोरोना भाइरसको परीक्षर् हुन सके्न भएको छ । पूवाणधार ियारी भएको हुाँदा मिल्ला संकट 

व्यवस्थापन केन्द्रको मिमि २०७७।१।३ गिे को मनर्णयानुसार कोरोना परीक्षर्को स्वीकृमि मदन 

स्वास्थ्य िथा िनसंख्या िन्त्रालयिा मसर्ाररस गररएको छ । हाल यस अस्पिालबाट परीक्षर् 

हुाँदै आएको भएिापमन सोको अखन्ति परीक्षर् रामरि य िनस्वास्थ्य प्रयोगशालािा पठाउनुपने 

अवस्था रहेको छ । 

स्वास्थ्यसेर्वा गनिनर्वधध 
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खाद्यान्न भण्डारर्मा सहयोग प्राप्त हुुँदै  

 

 
राधेराधेडस्थत  खाद्यान्न भण्डार रहकेो घर 

 
 

अलपत्र व्यक्तक्तलाई राख्न ववश्रामस्थल व्यवस्था गररिँदै   
 

 
ब्याडडमन् न हलमा डवश्रामस्थल तयार गरराँदै  

 
 

 

भक्तपुर मिल्लाका लामग आवश्यक 

पने मवमभन्न प्रकारका खाद्यान्नहरु संकलन गने 

उदे्दश्यले स्थापना गररएको खाद्यान्न भण्डारिा 

संकलन सुरु गररएको छ । मिमि २०७६ 

बैशाख ४ गिे कोकाकोला कम्पनीको 

िर्ण बाट उपलब्ध गराइएको पानी र कोक 

प्रिुख मिल्ला अमधकारीलाई हस्तान्तरर् भयो 

। यस खाद्यान्न भण्डारर्िा स्थानीय िहहरुले 

खाद्यान्न उपलब्ध गराउने प्रमिबद्धिा सबै 

नगरप्रिुखजू्यहरुले व्यक्त गरर सकु्न भएको 

छ ।  

खाद्यान्न भण्डारर्िा पमहलो चरर्िा 

दशहिार िनाको लामग खाना, खाना 

प्यामकङको समू्पर्ण सािग्री, पानी र 

आवश्यक सरसर्ाइको सािान स्टोर गररने 

छ । उक्त सािग्रीहरु भक्तपुरखस्थि ४ वटै 

नगरपामलकाले उपलब्ध गराउने छन् । प्रकोप 

वढ्दै खाद्यान्नको अभाव हुनसके्न अवस्थािा 

कोमभड १९ का मबरािी, आइसोलेसन र 

क्वारेखन्टनिा राखखएका व्यखक्त, स्वास्थ्यकिी 

िथा अग्रपंमििा रही काि गनुणपने 

सुरक्षाकिी, किणचारी र सहयोगीका लामग 

ठूला खाद्यस्टोरहरु खोजल िँदै,  
दकिमेलमा स्वास्थ्य सतकुता अपिाइएको 

 

दैमनक उपभोग्य खाद्यान्न वसु्तहरुिात्र 

मबक्री गने गरी भक्तपुरको राधेराधेखस्थि 

भाटभटेनी सुपरिाकेट खोमलएको छ । 

कोमभड १९ को सिकण िा अपनाउन यस 

स्टोरिा १ पटकिा १० िनालाई प्रवेश मदने र 

प्रते्यकलाई खररदका लामग २० मिनेट सिय 

मदने गरी व्यवस्थापन गररएको छ । 

उपभोक्ताले आपसिा ३ मिटर दूरी कायि 

गने िथा प्रवेश गनुण अमग स्यामनटाइिरको 

प्रयोग गने व्यवस्था सिेि मिलाइएको छ । 

यसै गरी अन्य ठुला खाद्यान्न स्टोरहरुिा 

सिेि क्रिश व्यवस्थापन गदै िाने CMC 

भक्तपुरको योिना रहेको  छ । 

बिार के्षत्रको अवस्था, आपूिी 

व्यवस्था सम्बन्धिा सुरक्षा मनकाय सखम्ममलि 

टोलीबाट मनरन्तररुपिा अनुगिन भइरहेको 

छ । 

प्यामकङको खाना उपलब्ध गराइने योिना 

रहेको छ । राधेराधेखस्थि अग्लो भवनिा 

रहेको खाद्यान्न भण्डारको व्यवस्थापन सुरक्षा 

मनकायले गदै आएको छ ।  

हालको अवस्थािा सडकिा 

अलपत्र परेका िामनसहरुलाई उद्दार गरी 

राख्नु पने पररखस्थमिलाई िध्यनिर गरी 

सोको व्यवस्था गनण थामलएको छ । 

 मसपाडोलखस्थि भक्तपुर स्पोटणस 

एण्ड मलिरको ब्याडमिन्टन हलिा हाल 

१५० िना सम्मलाई मवश्राि गनण मिल्ने 

िथा रािी बासबास्न सिेि हुने गरी 

कम्बलसमहिको सुते्न व्यवस्था 

मिलाइएको छ । यसस्थलिा पानी र 

शौचालयको सिेि प्रबन्ध मिलाइएको 

छ। 

खाद्य भण्डार  
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कमेरे ारमा रहकेा मिदरुहरुको समस्याका वारेमा िानकारी डलाँद ैप्रडिअ लगायत  ोली 

 

   
अलपत्र परेका व्यडिहरुको डववरण संकलन गरी गन्तव्य सम्म पयुााउन सहयोग गद ै 

 

अलपत्र मिदरुको व्यवस्थापन 
किेरेटारखस्थि खाली िग्गािा टेन्टिा 

वसेका िािरकोट ठेगाना भएका  ६५ िना 

ििदुरहरुलाई लकडाउनको अवमधिा 

सृमिि असहि पररखस्थमििा बसे्न खाने 

व्यवस्थाका लामग पहल गररएको छ । प्रिुख 

मिल्ला अमधकारीलगायिको टोलीले 

ििदुरहरुको व्यवस्थाका लामग सम्बखन्धि 

नगरपामलका िथा रेडक्रसलाई अनुरोध 

गरेअनुसार हाल व्यवस्था भएको छ ।  

 

राहत ववतरर्मा एकद्वार  
भक्तपुरखस्थि नगरपामलकाहरुले 

आफ्ना मवमभन्न वडाहरुिा बसै्द आएका 

मवपन्न एवं दैमनक ज्यालादारी ििदुरी 

गने  घर पररवारलाई राहि मविरर्को काि 

भइरहेको छ । सम्बखन्धि वडाहरुबाट 

एकद्वार प्रर्ालीबाट राहि मविरर् नगरी 

आरु्खुशी राहि मविरर् गनण खोजे्न चार वटा 

सिूहलाई राहि मविरर् गनण रोक लगाइएको 

छ । 

मबपन्न िथा गरीव एवं खाद्य सािग्रीको 

अभाव रहेका व्यखक्तहरुको पमहचान गरी 

त्यस्ता व्यखक्तहरुलाई घरदैलोिा गई साथै 

वडा कायाणलयहरुबाट यसरी राहि मविरर् 

भइरहेको छ । कसैले राहि सािग्री उपलब्ध 

गराउन चाहेिा सम्बखन्धि  वडािा सम्पकण  

राखी बुझाउन समकनेछ । 

 
 

 

सिकमा अलपत्र व्यक्तक्तहरुलाई भोिन   
मवमभन्न मिल्लाबाट भक्तपुर हुाँदै उपत्यका बामहर िान लागेका व्यखक्तहरुको रेकडण 

राखे्न र स्थानीय संघसस्थाको सहयोगिा खाना पानी मविरर् गने र गन्तव्य सम्म पुग्नका 

लामग सहयोग गने काि गररएको छ । यसका साथै बाटोिा अलपत्र परेका व्यखक्तहरुलाई 

राििा आराि गनणका लामग मवश्रािस्थल बनाइएको छ ।  

यसका साथै मवमभन्न कारर्ले सडकिा अलपत्र परेका, सावणिमनक पाटीिा करकर 

िीवन मविाइरहेका र खान नपाएकाहरुको पमहचान गरी त्यस्ता व्यखक्तहरुलाई सावुन 

पानीले हाि धुने व्यवस्था मिलाई भोिन गराउन थामलएको छ ।   

हाल भक्तपुरको मठिी, पाणु्डबिार, िगािी र च्यािामसंहलगायिका स्थानहरुिा 

Voluntary रुपिा खानमपन व्यवस्थापन गरररहेको िानव सेवा आश्रि, िानव कल्यार् 

सिाि, मसपाडोल के्षत्र परोपकार सिाि, योयो पामटण प्यालेस, वाइटहाउस पामटण प्यालेस, 

बगणर हाउस लगायि मवमभन्न संघसंस्थाहरुको कायणिा सुरक्षाकिीबाट आवश्यक सहयोग 

भइरहेको छ ।  

राहि र उद्दार 
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सडकमा अलपत्र व्यडिहरुलाई खानाको व्यवस्था ह ाँदै 

 

 

 

अन्य केही तस्वीरहरु 

    

  

प्रकार्क 

 

 नेपाल सरकार  
गृह मन्त्रालय  
जिल्ला प्रशासन कायालय भक्तपुर 

संकट व्यर्वस्थापि केन्द्र भक्तपुर 
Crisis Management Center (CMC) Bhaktapur 

 facebook/daobhaktapur 

यो कोड स्क्यान गरी हाम्रो फेसबकु पेि हनेा सक्नुह न्छ 
पेि लाइक गरी मनयमिि रुपिा नोमटमर्केशन प्राप्त गनण समकन्छ । 

twitter/daobhaktapur ईमेलः daobhaktapur@gmail.com  फोन नं ६६१७४३७ 
CMC का पदाधिकारीहरुलाई मोवाइलबाट समेत सम्पकक  गनक सककन्छ । www.daobhaktapur.moha.gov.np  डभत्र CMC मेन ु

 

Crisis Management Center (CMC) भक्तपुर समचवालयद्वारा ियार गररएको, Focal Person रदवन्द्र गौतम  Viber 9840177327 
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चैत्र मदहिामा िेपाल प्रवेश गरेका व्यन्टिहरु आएको िेश
भक्तपुर

िध्यपुर मठिी

सूयणमवनायक

चांगुनारायर्

िस्वस्वर नर्वनर्वध 

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

