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बुलेटिन
कोटिड-१९समबन्धी िक्तपुर टिलललास्तरधीय प्रट्तकलाय्य 

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

daobhaktapur.moha.gov.np

भक्तपरु जिल्लामला कोरोनलाको संक्रमण पजुटि भएको छ। 
खशुीको कुरला, सबै संक्रजमतहरु जनको भएर घर फककीसकन ु
भएको छ भने उहलँाहरुको समपक्क मला आएकला सबै व्यजक्तहरुको 
परीक्षण नजितला नेगेजिभ आएको छ । 

संक्रमण भजेिएसँगै सबै जनकला्यहरु्े ततपरतलाकला सलाथ 
कलाम गरेकोबलाि ्यसतो नजितला आएको छ, िसकला ्लाजग 
जसएमसीको तफ्क बलाि सबै्लाई हलाज््कक धन्यवला् छ ।  

हला् आतंजकत हुन ुनपनने तथला सतक्क  रहनपुनने अवसथला 
रहकेो छ । संक्रमणको िोजखम्लाई मध्यनिर ग्दै सबै 
व्यजक्त्े प्यला्कप्त सवलास्थ्य सरुक्षला र सत्ककतला अपनलाउनपुननेजसथती 
कला्यम रहकेो छ । ्यसतो अवसथलामला मलानवी्य सह्योग र 
सलामलाजिक स-ुसमबनध कला्यम गन्क जिल्लावलासीबलाि पवू्कवत ्
िसतै सह्योगको अपेक्षला गररएको छ ।

हलाम्ो सलामजूहक प्र्यलास्े नै कोरोनला जवरुद्ध जित हलाजस् 
हुनसकने हुँ् ला िलारी आ्शेको पररपलापला्नला गनु्क हुन र संक्रमण 
प्रजत सचते रहनहुुन फेरी पजन हलाज््कक अनरुोध छ । 
email: daobhaktapur@gmail.com | Viber SMS : 9840177327

सामाजिक सुसम्बन्ध कायम गरौं

आतंककत हैन सतक्क  रहौं

अंक ८
मिमि २०७७ जेठ १८ गिे आइिवार

कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएका 
भक्तपुरका तेस्ो र चौथो व्यक्क्त भाइरस संक्रमण 
मुक्त भई घर ष्िताता हुनुभएको छ । यस पूरता 
संक्रष्मत पष्िलो र दोश्ो व्यक्क्त पष्न ष्िसचाचता 
भइसकु् भएको ष्थयो । 

भक्तपुर ष्िल्ामा िेठ १७ गतेसम्ममा चार 
िनामा कोरोना संक्रमण देक्िएकोमा सबैिना 
भाइरस मुक्त भई ष्िताता हुनुभएसँगै भक्तपुरमा 
कोरोनाको कुनै पष्न केस बाँकी रिेको छैन । 

बैशाि ३० गते दुई िना, िेठ ६ गते एक 
िना र िेठ ९ गते एक िनामा संक्रमण पुष्टि 
भएसँगै ष्िल्ारासीको स्ास्थ्य सुरक्ाका लाष्ग 

भक्तपुरका चारै जना संक्रमित उपचार पछि घर फितता

समुदलायमला सकं्रमण टिस्तलार िएको पलाइएन, िक्तपरु हलालसमम सरुटषि्त
थप ष्क्रयाष्शलता बढाइएको ष्थयो । संक्रष्मतिरु 
रिेको के्त्रमा ष्सल गररनुका साथै कन्ट्ाक टे्ष्सङ 
गररएको ष्थयो । 

तेस्ो र चौथो संक्रष्मत क्रमशः काठमािौ ं
मिानगरपाष्लकाको सिाइ सरारी चालक 
भक्तपुर ५ का ४२ रर्षीय पुरुर् र भक्तपुर 
नगरपाष्लकाका िनप्रष्तष्नष्ि ४२ रर्षीया मष्िला 
रिनुभएको ष्थयो । उिाँिरु सशस्त्र प्रिरी 
अस्पताल र पाटन अस्पतालबाट उपचार पश्ात 
ष्िसचािता भई घर िकता नु भएको िो। 

संक्रष्मत भएका व्यक्क्तिरु कसरी संक्रष्मत 
हुन पुगेको भने् स्ोत श्ोत पष्िचान गनता स्ास्थ्यकमषी 
र सुरक्ाकमषीिरुको प्रयास िारी रिेको छ । 

भक्तपुरको अवस्ा सािान्य
संक्रष्मत व्यक्क्तिरु उपचारपष्छ 

िष्कता सकेको र संक्रष्मत व्यक्क्तिरुको परररारका 
सदस्य तथा ष्छमेकीलगायत कन्ट्ाक्ट टे्ष्सङका 
आिारमा कसैमा पष्न संक्रमण नदेक्िए छ । 
यसैले समुदायमा संक्रमण ष्रस्ार नभएको 
अरसथा छ । यस आिारमा भक्तपुर कोरोना 
भाइरस संक्रमणका दृष्टिले अष्िलेसम्म सुरष्क्त 
देक्िएको छ।

गृि मन्तालयबाट ष्रष्भन् ष्मष्तमा प्राप्त 
ष्नददेशनलाई किाइका साथ कायातान्वयन गददै  
अत्ारश्यक सरारी सािनलाई मात्र पास 
ष्रतरण गररएको छ । बिार के्त्रमा आपूतषी 
व्यरसथा सम्बन्धमा ष्रष्भन् ष्नयामक ष्नकायिरु, 
भक्तपुर उद्ोग बाष्णज्य संघलगायतको 
टोलीबाट ष्नरन्तररुपमा अनुगमन भइरिेको छ । 
लकिाउनको किाइका साथ पररपालना गराउन 
सुरक्ाकमषीिरु पररचालन गररएको छ ।

सलाप्लाटहक

संक्रिण िैलिन नदिने तयारी 
ष्िल्ाक्सथत सुरक्ा ष्नकाय तथा सथानीय 

तििरुले माइष्कङ्ग गरेर िनचेतना िैलाउने, 
क्ोररन झोल छकता नेलगायत काम गरी कोरोना 
संक्रमण िैलन नष्दन अन्य कामिरुसमेत 
गरररिेका छन् । त्सै गरी ष्रष्भन् परता तथा पुिामा 
सुरक्ाकमषी र स्यमसेरक पररचालन गरेर ष्भि 
हुन नष्दने व्यरसथा ष्मलाईको छ । 

िेठ ९ गते संक्रमण पजुटि भएकी ४२ वर्ककला मजह्ला 
भक्तपरु नगरपलाज्कलाको िनप्रजतजनजध भएको खु् ेको छ । 
उहलँा्लाई पलािन असपतला्मला भनला्क गररएकोमला कोरोनलंा मकु्त भई 
घर जफतला्क हुनभुएको छ । 

भक्तपुर ९ का वर्ष ४२ की महिला

४ निको भएको

िेठ ६ गते संक्रमण पजुटि भएकला ४२ वर्ककला परुुर 
कलाठमलाडौ महलानगरपलाज्कलाको कम्कचलारी भएको र उहलँा्लाई 
सशस्त्र प्रहरी असपतला्मला भनला्क गररएकोमला कोरोनला मकु्त भई 
जफतला्क हुनभुएको छ ।

भेलुखेलका वर्ष ४२ का पुरुर

३ निको भएको

वर्क २५ कला मजह्लामला वैशलाख ३० गते संक्रमण पजुटि भएको 
जथ्यो । सनुसरीबलाि ३ ज्न अगलाजड आई मध्यपरुजथजम चोकजसथत 
सलाथीको कोठलामला बसेको, िेकु असपतला्को आइसो्ेशनमला उपचलार 
गरलाई उहलँा िेठ ८ गते जडसचलाि्क हुनभुएको छ । 

थिमीका वर्ष २५ की महिला

२ निको भएको

सशस्त्र प्रहरीब्मला कला्य्करत तर जवगत एक मजहनला ्जेख जव्लामला 
रहकेो अवसथलामला रलामछेलापजसथत घरमला पगुेर ्वुलाकोि फकने पजछ वैशलाख ३० 
गते संक्रमण पजुटि भएको जथ्यो । िेकु असपतला्को आइसो्ेशनमला उपचलार 
गरलाई उहलँा िेठ ८ गते जडसचलाि्क हुनभुएको छ ।

दवुाकोटका वर्ष ४१ का पुरुर

१ निको भएको

बन्दाबन्दीको 

६९  औ दिन
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भारतबाट नेपाल प्ररेश गरेका र आउने 

ष्दनमा नेपाल प्ररेश गनदे भक्तपुर ष्नरासी 

नेपाली नागररकिरूलाई क्ारेन्ाइनमा राखे् 

व्यरसथाका लाष्ग सथानीय तििरूलाई आग्रि 

गनदे तथा आरश्यक सििीकरणका लाष्ग सुरक्ा 

ष्नकायिरूलाई पररचालन गनदे गरी ष्सएमसी 

भक्तपुरले ष्नणताय गरेको छ । 

ष्मष्त २०७७।०२।१३ गते प्रमुि ष्िल्ा 

अष्िकारी हुमकला पाणे्जू्यको संयोिकत्वमा 

तथा ष्िल्ा समन्वय सष्मष्त भक्तपुरका अध्यक् 

तथा ष्सएमसीका सल्ािकार श्ी नरराि 

गेलाललगायत ष्सएमसीका पदाष्िकारीिरुको 

उपक्सथष्तमा ष्िल्ास्रीय संकट व्यरसथापन 

केन्द्र भक्तपुरको १२  औ ंबैठक बसी यस्ो ष्नणताय 

भएको िो । 

यसका साथै ष्मष्त २०७७।०२।१८ गते बसेको 

१३ औ ं बैठकले ष्िल्ामा रिेका सरै ष्निी तथा 

सरकारी अस्पतालिरुलाई सोिी अस्पतालमा 

आकक्मिक स्ास्थ्य टोली (EMT) गठन गरी 

भक्तपुर अस्पताल र CMC लाई यथाष्शघ्र 

िानकारी गराउने ष्नणताय समेत गरेकाो छ । 

लकिाउनको समयमा अलपत्र परेका 

ष्िल्ाक्सथत उद्ोगिरुमा कायतारत भारतीय 

मिदुरिरुलाई सम्बक्न्धत ष्समा के्त्रका ष्िल्ा 

प्रशासन कायातालयसंग समन्वय गरी, भारतीय 

नाकाको अरसथा िेरी ष्िताता पठाउन सििीकरण 

गनदे समेत ष्नणताय भएको छ । 

ष्रदेशबाट नेपाल आउन चािने 

नेपालीिरुलाई बसोरास रिेको सथानसम्म 

पठाउनका लाष्ग यस ष्िल्ामा िोक्डिङ एररयाको 

रुपमा कानुनरमोष्िम प्रकृया पूरा गरेर सथान 

छनौट गनदे ष्नणताय भएको छ ।

बैठकले भक्तपुर ष्िल्ामा कोष्भि १९ 

संक्रमणको अरसथा ष्रशे्र्ण गददै  मुख्यरुपमा 

भारतबाट िकता ने भक्तपुर ष्नरासी नागररकिरूको 

व्यरसथापन सम्बन्धमा छलिल भयो । यसका साथै 

संक्रष्मतिरुको कन्ट्ाक्ट टे्ष्सङलाई प्रभारकारी 

रनाउनेलगायतका ष्रर्यमासमेत छलिल भएको 

ष्थयो । 

टिलललास्तरधीय सकंि वयिस्लापन केनद्र (टसएमसधी) को बैठक 

कमलविनायक, लोकन्थली र सानोठिमीमा स्ास्थ्य सहायता कक्ष सचंालन गररने
विदेशबाट आउनेलाई क्ारेन्टिनमा, कृविजन्य िस्तुहरुको उत्ादन र ढतुिानीमा सहजीकरण

टसएमसधीको १२ औ  बैठककला टनण्यय टमट्त २०७७।०२।१३
१. भक्तपरु जिल्लामला हला्समम ४ िनला कोरोनला संक्रजमत ्जेखएकोमला २ िनला कोरोनलामकु्त भई होम 

कवलारेनिलाईनमला पठलाइ सजकएको । बलँाकी ्ईु िनला हला् सरुजक्षतरुपमला असपतला्मला रहकेला्े समपणू्क 
जिल्लावलासी्लाई सिग र सतक्क  रही ्क डलाउनको पणू्क पला्नला गन्क पनुः अनरुोध गनने ।

२. हला् संक्रमण ्जेखएकला व्यजक्तको समपक्क मला आएकला व्यजक्तहरूको टे्जसङ गरी सवलास्थ्य परीक्षण 
भईसकेको्े ती व्यजक्तहरूको नजतिला नआउनिे्समम्लाई घरम ैआईसो्ेसनमला रलाखने । 

३. हला्सला्ै भलारतबलाि नेपला् प्रवेश गरेकला र आउने ज्नमला नेपला् प्रवेश गनने भक्तपरु जनवलासी नेपला्ी 
नलागररकहरू्लाई कवलारेनिलाइनमला रलाखने व्यवसथलाकला ्लाजग सथलानी्य तहहरू्लाई आग्रह गनने तथला आवश्यक 
सहिीकरणकला ्लाजग सरुक्षला जनकला्यहरू्लाई पररचला्न गनने ।

४. भक्तपरु जिल्लामला कोरोनला संक्रमणको कलारणबलाि कसैको मतृ्य ुभएमला जिल्लाजसथत सवलास्थ्य जनकला्यहरू, 
समबजनधत सथलानी्य जनकला्यको समनव्य र सह्योगमला जिल्लाजसथत सरुक्षला जनकला्य्े नेपला् सरकलार्े 
गरेको मलाप्णडअनसुलार शव व्यवसथलान गन्क पशपुजत जवकलास कोरको जवद्तुी्य शव ्लाह गहृसँग समनव्य 
गरी आवश्यक त्यलारी गनने।

५. असपतला् भनला्क गररएकला जबरलामीहरूको उपचलारको जस्जस्लामला सवलाब परीक्षण ग्ला्क कोजभड-१९ PCR 
पोिेजिभ ्जेखएमला असपतला्नै जस् नगरी उपचलाररत जवरलामी्लाई आईसो्ेसन कक्षमला रलाखी उपचलार 
गनने, उपचलारमला सं्गन जचजकतसक र समपक्क मला आएकला व्यजक्तहरू्लाई आवश्यकतला अनसुलार कवलारेनिलाइन 
वला आइसो्ेसनमला रलाखी असपतला्को सेवला जन्यजमतरुपमला संचला्न गनने व्यवसथलाकला ्लाजग कोजभड-१९ 
संकि व्यवसथलापन केनद्र, छलाउनी कलाठमलाडौंबलाि प.सं. ०७६/७७/२० जमजत २०७७।०२।१२ को पत्रबलाि 
जन्नेशन भई आएबमोजिम गन्क गरलाउन समबजनधत जनकला्यमला अनरुोध गनने।

६. जिल्लामला कोजभड-१९ बलाि संक्रजमतहरूसँग समपक्क मला रहकेला र संक्रमणकला ्क्षणहरू ्जेखएकला 
मलाजनसहरूको जन्यजमतरुपमला सवलास्थ्य परीक्षण गनने ।

टसएमसधीको १३ औ  बैठककला टनण्यय टमट्त २०७७।०२।१८
१. भक्तपरु जिल्लामला ४ िनला कोरोनला संक्रजमत ्जेखएकोमला सवै कोरोनलामकु्त भई होम कवलारेनिलाईनमला पठलाइ 

सजकएको्े समपणू्क जिल्लाबलासी्लाई सिग र सतक्क  रही ्क डलाउनको पणू्क पला्नला गन्क पनुः अनरुोध गनने।
२. भक्तपरु जिल्लामला रहकेला जनिी तथला सरकलारी असपतला्हरु्लाई सोही असपतला्मला आकजसमक सवलास्थ्य 

िो्ी (EMT) गठन गरी जिल्लाको कोजभड हव असपतला्को रुपमला रहकेो भक्तपरु असपतला् र CMC 
्लाई ्यथलाजशघ्र िलानकलारी गरलाउने ।  

३. गहृ मनत्रला््यको च.नं. ५७६ जमजत २०७७।२।१६ को पत्रलानसुलार जफतला्क पठलाइने भलारती्य मि्रुहरु्लाई 
समबजनधत जसमला क्षेत्रकला जिल्ला प्रशलासन कला्यला्क््यसंग समनव्य गरी, भलारती्य नलाकलाको अवसथला हरेी 
जफतला्क पठलाउन सहिीकरण गनने ।

४. जव्शेबलाि नेपला् आउन चलाहने नेपला्ीहरु्लाई बसोवलास रहकेो सथलानसमम पठलाउनकला ् लाजग ्यस जिल्लामला 
होजलडङ एरर्यलाको रुपमला कलाननुवमोजिम प्रकृ्यला परूला गरेर सथलान छनौि गरी सरकलारको जन्नेशन वमोजिम 
कलाम गनने ।

५. गहृ मनत्रला््यको च.नं. ९०८ जमजत २०७७।२।१६ को पत्र अनसुलार कृजरिन्य वसतहुरुको उपतपला्न तथला 
ढुवलानीमला थप सहिीकरण गनने । 

६. जिल्लामला सवलास्थ्य परीक्षण गन्ककला ्लाजग नेपला् रेडक्रस भक्तपरु शलाखलाको सह्योगमला कम्जवनला्यक, 
्ोकनथ्ी र सलानोजठमीमला सवलास्थ्य सहला्यतला कक्ष संचला्न गनने ।

७. गहृ मनत्रला््यको च.नं. ३९६० जमजत २०७७।२।१४ को पत्रलानसुलार कोजभड १९ को संक्रमणको कलारणबलाि 
जनधन भएकला व्यजक्तहरुको शव व्यवसथलापन गन्क “शव व्यवसथलापनसमबनधी प्रोिोक् २०७७” बमोजिम 
सथलानी्य प्रशलासनको समनव्यमला नेपला्ी सेनला्े गनने ।

८. जिल्लामला कोजभड-१९ को जन्यनत्रण, रोकथलाम र पजहचलान गन्क जिल्लाजसथत असपतला्हरुबलाि जन्यजमत 
रुपमला कोजभड ्जक्षत सवलास्थ्य परीक्षण गनने  ।
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लकिाउनको अरष्ि लक्म्बदै गएको 
अरसथामा िगातीबाट काठमािौ ंउपत्का प्ररेश 
गनदे सरारी सािन र व्यक्क्तको संख्या बढेको 
पाइएको छ । 

भक्तपुरक्सथत िगाती चेकपोटि हँुदै उपत्का 
ष्भत्रने बाष्िरीने सरारी सािन र व्यक्क्तको ष्रररण 
संकलन हँुदै आएको छ । 

संकष्लत ष्रररण अनुसार िेठ १० देक्ि िेठ 
१६सम्म एक िप्ताको अरष्िमा दैष्नक और्त ९४९ 
सरारी ष्भष्त्रएको देक्िएको छ । िसमधे्य २९७ 
अत्ारश्यक सरारी रिेका छन् । अष्घल्ो साता 
दैष्नक और्त ४८८ सरारी ष्भत्रने गरेको िसमधे्य 
२१० अत्ारश्यक सरारी रिेको देक्िएको ष्थयो । 

त्सैगरी यस िप्ता दैष्नक और्त १३०२ 
िना व्यक्क्त ष्भष्त्रएको देक्िएको छ । अष्घल्ो 
िप्तासम्म यो संख्या १००७ रिेको ष्थयो । 

बाष्िरीएका संख्या िेदाता और्त ४१२ सरारी 
सािनबाट ८७८ व्यक्क्तले उपत्का छािेको 

जगाती नाकाबाट काठमाडौ ं उपत्यकामा प्रवेश बढ्ो
पास वािक र अत्यावश्यक सवारी मात्र प्रवेश गददै

देक्िन्छ । अष्घल्ो िप्तामा यो संख्या ३३७ 
सरारीबाट ७६३ िनाले उपत्का छािेको 
देक्िएको ष्थयो । 

उपत्का बाष्िरका ष्िल्ािरुबाट गृि 
मन्तालयको सिमष्तका आिारमा मात्र उपत्का 
प्ररेश गनदे पास िारी हुने गरेको र सोिी आिारमा 
मात्र िगातीबाट प्ररेश गनता ष्दइने गररएको छ । 

यद्पी ष्बरामी ष्लइ आउने एमु्बलेन्स र 

अत्ारश्यक सामग्री बोकेका सरारी सािनलाई 
भने पास ष्रना नै प्ररेश गनता ष्दइने गररएको छ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण िोक्िम रिेको 
अरसथामा संक्रमणको प्रसार ष्नयन्तण गनता सरारी 
पासलाई किाइ गररएको छ । पूरताबाट उपत्का 
प्ररेश गनदे प्रमुि नाका भक्तपुरको िगाती र 
साँगाक्सथत चेकपोटिमा किाइका साथ व्यरसथापन 
गररएको छ । 

विवरिएका सिारी साधन अत्ािश्यक सिारी साधन विवरिएका व्यन्ति बावहरीएका सिारी साधन बावहरीएका व्यन्ति

यस हप्ाको औित संख्ा

अविल्ो हप्ाको औित संख्ा

लकडाउनमा अलपत्र परेका नेपाली र भारतीय मिदरुहरू घर कितता 
कोष्भि १९ प्रकोपका कारण बन्ाबन्ी हँुदा 

घर िकता न नपाएका भक्तपुर ष्िल्ाक्सथत ष्रष्भन् 
उद्ोगका मिदुरिरुलाई घर ष्िताता पठाइएको छ। 

ष्िल्ाका ईँटा उद्ोग, िष्नताचर उद्ोग तथा 
सुनचाँदी गिना उद्ोगमा रिेका मिदुरिरु मधे्य 
कररर १४०० को संख्यामा नेपाली मिदुरिरुलाई 
दाङ, सल्ान, पू्ठानलगायतका ष्िल्ािरुमा 
पठाइएको छ । 

त्सै् ३००० िना भारतीय मिदुरिरुलाई 
समेत भारतीय ष्समा नाका ष्ररगंि पठाइएको 
छ । लकिाउनको अरष्िमा यस पूरता पष्न ष्रष्भन् 
ष्मष्तमा मिदुरिरुलाई घर पठाइएको ष्थयो । 

मिदुरिरुलाई संक्रमणबाट िोगाई 
आरश्यक व्यरसथापन गनता कष्ठनाई भै रिेको 
र ष्नििरु आफनो घर िकता न पाउन बारम्बर 
अनुरोि गरी रिेको हँुदा ष्िताता पठाइष्दनका लाष्ग 
उद्ोगिरु तथा सम्बक्न्धत व्यक्क्तिरुबाट अनुरोि 
भइरिेको ष्थयो । 

लकिाउनको अरसथामा उद्ोगिरु संचालन 
नभई ठूलो संख्यामा बेरोिगार मिदुरिरु रिँदा 
अन्य समस्या ष्सिताना हुन सके् अरसथासमेतलाई 
मध्यनिर गरी ष्नििरुलाई आफनो देश ष्िताता 
गररएको िो । 

भारतीय नाकाबाट मे मष्िनाको अक्न्तमसम्म 

मात्र प्ररेश गनता सष्कने भनी भारतीय दुतारासबाट 
िानकारी प्राप्त गररएको ष्थयो । यसै आिारमा 
गृि मन्तालय, भारतीय दुतारास र सम्बक्न्धत ष्समा 
के्त्रको ष्िल्ा प्रशासन कायातालयसँग समन्वय 
गररएको छ । 

ष्िल्ा सुरक्ा सष्मष्त भक्तपुरको ष्मष्त 
२०७७।०२।१४ को ष्नणतायानुसार सरारी सािन 
तथा यात्रीिरूको स्ास्थ्य सुरक्ाको उष्चत प्रबन्ध 
गनदे गरी पसाता ष्ररगञ्जसम्म लैिान र िकता दा चालक 
र सिचालक मात्र िकता ने गरी िालसम्ममा ९० रटा 
गाष्िलाई सरारी अनुमष्त ष्दई पठाइएको िो । 
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नेपाल सरकार मक्न्तपररर्द्को ष्मष्त 
२०७७/०२/१८ को ष्नणताय कायातान्वन 
सम्बन्धमा गृि मन्तालयको ष्मष्त २०७७।०२। 
१६ को पत्रबाट लेक्ि आएको हँुदा रन 
स्ोतको दुरुपयोगका काम भएको भए 
तत्ालै रोक् सबैमा अनुरोि गररएको छ । 

बन्ारन्ीको समयमा साललगायतका 
ष्रष्भन् रुििरु कटान, संकलन, ढुरानी तथा 

भक्तपुर जजल्ास्थित सरकारी साव्षजननक 
कार्यालर्िरुलाई जरुरी सूचना

हालको विषम परिस्थितिमा कारायालर 
प्रमखुहरुसँग तिरममिरुपमा बैठक हुि िसकेको 
अि्थिा ि एक तिहाइ कमयाचािीबाट अतरािशरक 
सिेा सचंालि गिने सिकािको तिरयारसमिे भएको 
परिप्रके्रमा मिल्ास्थिि सिकािी साियाितिक 
कारायालरहरुको स्थिति अद्ाितिक िाख्नका लागग 
आिशरक भएको छ । 

तरसलै ेिहाँ कारायालर सचंालि भए िभएको, 
कारायालर वरि्थिापि कसिी गरिएको ि रस 
अितिमा समपादि गिकेा कामहरुसमिे खलुाई 
इमले ठेगािा daobhaktapur@gmail.com मा 
पठाउिहुि अििुोि छ । रो सचूिा SMS मारया िसमिे 
पठाइएको छ । 

जिल्ला प्रशलासन कलारलायालर भक्तपरु

अस्पतालिरुमा ष्बरामी तथा स्ाििरु कोष्भि १९ पोिेष्टभ देक्िएपछी अस्पताल ष्सल गनदे 
गररएकोमा अर त्स्ो नगनदे ष्नणताय भएको छ।

ष्सएमसीको १२ औ ं बैठकको ष्नणताय अनुसार अस्पताल भनाता गररएका ष्बरामीिरूको 
उपचारको ष्सलष्सलामा स्ाब परीक्ण गदाता कोष्भि-१९ PCR पोिेष्टभ देक्िएमा अस्पतालनै ष्सल 
नगरी उपचाररत ष्ररामीलाई आईसोलेसन कक्मा रािी उपचार गनदे, उपचारमा संलग्न ष्चष्कत्सक 
र सम्पकता मा आएका व्यक्क्तिरूलाई आरश्यकता अनुसार क्ारेन्ाइन रा आइसोलेसनमा रािी 
अस्पतालको सेरा ष्नयष्मतरुपमा संचालन गनदे व्यरसथाका लाष्ग ष्नददेशन भई आएबमोष्िम गनता 
गराउन सम्बक्न्धत ष्नकायमा अनुरोि गनदे ष्नणताय भएको छ । 

ष्सल गदाता अस्पतालबाट प्रदान गररने ष्नयष्मत र आकक्मिक सेरासमेतमा अररुद्व हुन िाने 
हुनाले सो सम्बन्धमा कोरोना ष्बरामी भेष्टएको रािता/कोठा/ष्रभागलाई मात्र ष्शल गनदे ष्सल गररएको 
रािता/कोठा/ष्रभागलाई चार घण्ासम्म िाली रािी ष्िसइने्क्सन गनदे ष्िसइने्क्सन पश्ात अरु 
रािता/कोठा/ष्रभागमा पूरतारत ढंगबाट सुचारु गनदेलगायतका व्यरसथाको लाष्ग स्ास्थ्य मन्तालयबाट 
ष्नणताय भएको छ ।

यसै गरी कोरोना प्रष्तकायतामा संचालनमा रिेका सुरक्ाष्नकाय तथा अन्य कायातालयिरु कायतारत 
कमताचारीिरुमा कोष्भि १९ को संक्रमण देक्िएमा ष्संगो कायातालय ष्सल नगरी संक्रष्मतिरुलाई 
आइसोलेशन कक्मा रािी उपचार गनदे, संक्रष्मतको सम्पकता मा आएका व्यक्क्तिरुलाई आरश्यकता 
अनुसार क्ारेक्न्न रा आइसोलेशनमा रािी कायातालयको सेरा ष्नयष्मतरुपमा सञ्ालन गनदे व्यरसथा 
ष्मलाउन ष्नददेशन प्राप्त भएको छ । 

संक्रमण देखखएमा अस्पताल वा कार्यालर् जसल नगररने

लकिाउनको समयमा ष्िउटीमा रिेका 
प्रिरी नायब ष्नरीक्क ष्नमबिादुर घतषीको 
ष्टपरको ठक्करबाट मृतु् भएको छ।

सोमबार राष्त साढे ९ बिेष्तर नयाँष्ठमी 
बालकुमारी चोकमा काठमािौबंाट भक्तपुरतिता  
आउँदै गरेको बा ४ ि ४७०१ र बा ४ ि ४३१८ 
नम्बरको ष्टपर रेष्लङलाई िानै् अष्नयक्न्तत भई 
ठोक्कँ्कदै िाँदा ष्सआरभी डु्टीमा िष्टनुभएका 
सई घतषीलाई ठक्कर ष्दएको ष्थयो।

टटपर दरु्षटनामा ज्ान गुमाउनुभएका 

सई वनमबहादरु घततीलाई हाठद्कक श्रद्ान्जली

टाउकोमा गम्ीर चोट लागेको अरसथामा 
उिाँलाई तत्ालै मध्यपुर ष्ठमी अस्पताल लष्गएको 
र पष्छ थप उपचारका लाष्ग नष्भताक अस्पताल 
लष्गएकोमा मंगलबार ष्बिान ५ बिे उपचारको 
क्रममा मृतु् भएको छ । 

ठक्कर ष्दएर िरार भएका दुरै ष्टपर 
चालकलाई प्रिरीले ष्नयन्तणमा ष्लएको छ। पानी 
परी ष्भिेको सिकमा लापरबािी गरी तीव्र गष्तमा 
सरारी सािन चलाउँदा यो दुघताटना भएको देक्िन्छ। 

दाङ रामपुरका ४५ रर्षीय सई घतषीको 
दरबन्ी इलाका प्रिरी कायातालय रुकुमकोटमा 
भई मिानगरीय प्रिरी रृत्त ष्ठमीमा कायतारत 
रिनुभएको ष्थयो । कठीन पररक्सथष्तमा पष्न 
राट्िसेरामा तक्ल्न हुने उिाँको डु्टीकै 
क्रममा भएको दुघताटनाको कारणले मृतु् हुन 
गएकोमा ष्सएमसी भक्तपुरले ष्दरङ्गत आत्ाको 
चीरशाक्न्तको कामना गददै  श्द्ाञ्जली र शोक 
सन्तप्त परररारिनमा िाष्दताक समरेदना व्यक्त 
गरेको छ । 

वन स्ोतको दरुुपर्ोगका काम भएको भए तत्ालै रोक्े

ओसारपसार गनदे कायता नगनुता नगराउनुहुन 
अनुरोि छ । त्स्ो काम भएको भए ििाँ 
िुनिस्ो अरसथामा छन्  त्सलाई सोिी 
अरसथामा सुरष्क्त राख्नहुन र यस कायतामा 
ष्िल्ारासीलगायत सबै पक्बाट सियोगको 
अपेक्ा गररएको छ । 

मक्न्तपररर्द्को ष्नणतायमा भष्नएको छ 
“देशका ष्रष्भन् रन के्त्रमा साललगायतका 

ष्रष्भन् रुििरु कटान, संकलन, ढुरानी 
तथा ओसारपसार गनदे कायता रन स्ोतको 
दुरुपयोग हुनेगरी अष्नयक्न्ततरुपले तीव्र 
गष्तमा भइरिेको बुष्झन आएको हँुदा 
नेपालष्भत्र समू्पणता रन के्त्रमा साललगायतका 
ष्रष्भन् रुििरु कटान गनदे, संकलन, ढुरानी 
र ओसारपसार गनदे कायता तत्ालै रोके् 
र कटान भएका साल लगापत रुि काठ 
र गोष्लया ििाँ िुनिस्ो अरसथामा छन्  
त्सलाई सोिी अरसथामा सुरष्क्त राखे् कायता 
गनदे गराउने"
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कोजभड १९ को महलामलारी जन्यनत्रण र रोकथलाम तथला िनतलाको िीवन रक्षलाको ्लाजग नेपला् सरकलारबलाि िलारी गररएको बन्लाबन्ी आ्शेको ६६औ ंज्न 
आइपगु्ला ्यसको पररपला्नलामला समपणू्क जिल्लावलासीहरुकला तफ्क बलाि प्रलाप्त सह्योग एवं समथ्कन प्रजत हलाज््कक धन्यवला् व्यक्त ग््कछौं। 

्यस संकिको सलामनला गन्क समनव्यलातमक ढंगबलाि सबैसँग सहकला्य्क गररएको छ । ्यस क्रममला जिल्लाबलाि प्रजतजनजधतव गनु्क हुने मलाननी्य स्स्यज्यहूरु, 
जिल्ला समनव्य प्रमखुज्य,ू नगरपलाज्कलाकला प्रमखुज्य,ू रलािनीजतक ््कला प्रमखुज्य,ू पत्रकलार तथला संचलारकमकीज्यहूरुसँग जवजभनन सम्यमला छ्फ् तथला बैठक 
गररएकला छन ्। िसमला उहलँाहरु्े जनवला्कह गनु्क भएको भजूमकलाकला ्लाजग जवशरे धन्यवला् व्यक्त ग््कछौं । 

्यस वैशलाख ३० गते भक्तपरु जिल्लामला पजह्ोपिक कोरोनला संक्रमण ्जेखएपजछ आम सव्कसलाधलारण्गला्यत सबैमला त्रलास सिृनला हुन ु सवभलाजवक नै 
जथ्यो । तरुुनतै संक्रजमत व्यजक्त्लाई आइसो्ेसनमला रलाखने, एरर्यला जस् गनने र कनि््यलाकि टे्जसङ गनने िसतला कलामहरु गरी संक्रमण्लाई फै्नबलाि रोजकएको 
छ भने संक्रजमत्लाई उपचलार गररएको छ । हला्समममला जिल्लामला ४ िनला संक्रजमत फे्ला परेकोमला ३ िनला उपचलार पजछ भलाइरस मकु्त भई घर जफतला्क भइसकन ु
भएको छ भने बलँाकी १ िनलाको पजन पजह्ो नजतिला नेगेजिभ आएको छ । जछटै् उहलँाहरु पजन भलाइरस मकु्त भई जफतला्क हुनहुुनेछ भनने शभुचेछलाकला सलाथ जवश्लास 
ज्इएको छ । संक्रजमतहरुको समपक्क मला आएकला सबै व्यजक्तहरुको सवलाब परीक्षण समपनन भएको छ । ्यस अवसथलामला िोजखम मो्ेर कलाम गनने सरुक्षलाकमकी तथला 
सवलास्थ्यकमकीहरु्लाई जवशरे आभलार व्यक्त ग््कछौं । 

नेपला् बलाजहर रहकेला नेपला्ीहरु्लाई सव्शेमला ल्यलाउने नेपला् सरकलारको ्योिनला अनरुुप भक्तपरु जिल्लामला पजन सोको त्यलारी अगलाजड बढलाइएको छ । 
कोरोनला संकिमला पररवलारबलाि िलाढला रहकेला नेपला्ी नलागररक्लाई आफनो पररवलारसँगै जम्न गरलाउन ुमलानवी्य दृजटिबलाि पजन अत्यनतै सकलारलातमक कलाम हो । ्यद्जप 
संक्रमणको िोजखम्लाई मध्यनिर ग्दै त्यसरी आउने व्यजक्त्े प्यला्कप्त सवलास्थ्य सरुक्षला र सत्ककतला अपनलाउनपुनने हुनछ । ्यसकला ्लाजग तोजकएको कवलारेनिलाइन 
रलाखने र त्यसपजछ होम कवलारेनिलाइनमला रलाखने गरी नेपला् सरकलार्े तोकेको छ । जव्शेबलाि आउने व्यजक्त्लाई कवलारेनिलाइनमला रलाखने्गला्यत अन्य मलानवी्य 
सह्योग र सलामलाजिक ससुमबनध कला्यम गन्क जिल्लावलासीबलाि पवू्कवत ्िसतै सह्योगको अपेक्षला गररएको छ । 

वत्कमलान कठीन सम्यमला सवलास्थ्य सरुक्षला सत्ककतलाको नलाममला सवलास्थ्यकमकी-सरुक्षलाकमकी्लाई घरमला प्रवेश नज्ने, ्वु्य्कवहलार गनने, कलाननू जवपरीतकला कला्य्कहरु 
गरी मनोब् जगरलाउन खोजने, िो् िो्मला प्रवेश जनरधे गनने िसतला अमलानवी्य कला्य्कहरु नगनु्कहुन जिल्ला प्रशलासन कला्यला्क््य्े गरेको सचूनला अनसुलार त्यसतला 
कलामहरु जनरुतसलाजहत भएकला छन ्। ्यसकला ्लाजग समबजनधत सबैमला जवशरे धन्यवला् ज्लापन ग््कछौं । ्य्लाक्ला कही ँकतै अझ ैपजन त्यसतला गजतजवजधहरु भएकला 
भए तरुुनत नगनु्क हुन, अन्यथला कलाननूबमोजिम कलारवलाही गररनेसमते िलानकलारी गरलाइनछ । 

जिल्लामला कोजभड १९ को रोकथलाम जन्यनत्रण र प्रजतकला्य्ककला गजतजवजधहरु समिेी सलाप्तलाजहकरुपमला प्रकलाशन गररँ् ैआएको बु् ेजिन ७ औ ंअकंमला पगुेको 
छ । जिल्ला प्रशलासन कला्यला्क््यको वेभसलाइिमला रहकेो बु् ेजिनबलाि सचूनला, िलानकलारी प्रलाप्त गनु्कहुन सबैमला अनरुोध छ । 

हला् आतंजकत हुन ुनपनने तथला सतक्क  भने रहनपुनने अवसथला रहकेो छ । संकि व्यवसथलापन केनद्र्गला्यत सबै पक्ष, जनकला्यको सलामजूहक प्र्यलास्े नै कोरोनला 
जवरुद्ध जित हलाजस् हुनसकने जवश्लास ज्ँ् ै्यसकला ्लाजग ्कडलाउनको आ्शे्लाई पवू्कवतरुपमला पणू्क पला्नला गनु्क हुन, आफू र अरुमला कुनै जकजसमको संक्रमण 
हुन नज्न सचते रहन ुहुन, अत्यलावश्यक कलामबलाहके घरबलाजहर नजनसकन ुहुन र व्यजक्तगत सरसफलाइमला जवशरे ध्यलान ज्न ुहुन हलाज््कक अनरुोध छ ।

जमजत २०७७ िेठ १५ गते

     हुमक्ला पलाणडे

      प्रमखु जिल्ला अजधकलारी 

       तथला सं्योिक, संकि व्यवसथलापन केनद्र भक्तपरु

जिल्ास्तरीय सकंट व्यिस्ापन केन्द्र भक्तपरुबाट वमवत २०७७ ििे १५ गत ेिारी 

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

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

एमबुलेनसको 
दुरुपयोग नगनने 
बलारेको सचूनला

टिज्ञप्धी
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नेपाल सरकार मक्न्तपररर्द्को ष्मष्त 
२०७७/०२/१२ ष्नणताय अनुसार ष्रदेशबाट 
आउने नेपाली नागररकिरुका लाष्ग नेपाल 
प्ररेश गनदे नाका िुला गरेको छ । यस्ो िुला 
भने “कोष्भि-१९ को ष्रश्वव्यापी संक्रमणको 
कारणबाट उत्पत्न असिि पररक्सथष्तमा स्देश 
आउनैपनदे अरसथामा रिेका नेपाली नागररकलाई 
स्देश आउन सििीकरण गनदेसम्बन्धी आदेश, 
२०७७"बमोष्िमका व्यक्क्तलाई सोिी आदेशको 
प्रकृया रमोष्िम हुनेछ । 

कोष्भि-१९ को ष्रश्वव्यापी संक्रमणको 
कारणबाट उत्पन् असिि पररक्सथष्तका कारण 
स्देश आउनैपनदे अरसथामा रिेका नेपाली 
नागररकलाई मिामारी िैष्लन नष्दने गरी 
संक्रमणबाट सुरष्क्त रूपमा स्देश आउने, 
क्ारेक्न्नमा बसे्, स्ास्थ्य परीक्ण एरं स्ास्थ्य 
सुरक्ासम्बन्धी मापदण् पालना गनदे सम्बन्धमा 
आरश्यक व्यरसथा गनता संक्रामक रोग ऐन, २०२० 
को दिा २ ले ष्दएको अष्िकार प्रयोग गरी नेपाल 
सरकारले यस आदेश िारी गरेको छ । 

नेपाल सरकार, मक्न्तपररर्द्को ष्मष्त 
२०७७/०१/२४ गतेको ष्नणतायानुसार नेपाल 
प्ररेश गनदे सबै ष्रन्द र िुला सीमानाको िुनसुकै 
सथानबाट हुनसके् यातु्रिरुको आरागमन सथष्गत 
गनदे ष्नणताय भएको ष्थयो । तर, “कोष्भि-१९ को 
ष्रश्वव्यापी संक्रमणको कारणबाट उत्पत्न असिि 
पररक्सथष्तमा स्देश आउनैपनदे अरसथामा रिेका 
नेपाली नागररकलाई स्देश आउन सििीकरण 
गनदेसम्बन्धी आदेश, २०७७"बमोष्िम तोष्कएका 
सीमाका प्ररेश ष्बन्द र ष्त्रभुरन अन्तराताष्ट्िय 
ष्रमानसथलबाट नेपाली नागररक र ष्निका 
नाबाष्लग सन्तष्तलाई नेपाल आउन अकको आदेश 
नभएसम्मका लाष्ग िुला गररएको िो । 

भारतबाट सथलमागता हुदै स्देश आउने 
नेपालीको लाष्ग नेपाल भारत सीमाका २० रटा 
प्ररेश ष्बन्दु तोष्कएको छ । भारतबािेकका 
मुलुकबाट स्देश आउने नेपाली नागररकलाई 
आदेशमा १५ रटा प्राथष्मकता तोष्कएको छ । यसै 
प्राथष्मकताका आिारमा स्देश आउने व्यरसथा 
ष्मलाइने व्यरसथा गररएको छ । 

यस आदेश अनुसार सीमा नाकामा आएका 
नेपाली नागररकको प्रदेश, ष्िल्ा र पाष्लकागत 
ष्रररण सथानीय प्रशासनले तयार गनदे र सम्बक्न्धत 
प्रदेश सरकार तथा सथानीय तिलाई उपलब्ध 
गराउनेछ । भने भारतबािेकका मुलुकबाट 

विदेशमा अलपत्र नपेालीलाई स्देश कितता गररने
प्ाथवमकताका आधारमा ल्ाइने, आउने व्यक्क्त अवनिाय्क क्ारेन्टिनमा बसु्पनने

आउनेिरूको प्रदेश, ष्िल्ा र पाष्लकागत 
ष्रररण ष्रदेशक्सथत सम्बक्न्धत नेपाली ष्नयोगले 
तयार गरी परराट्ि मन्तालयमािता त्  कोष्भि-१९ 
संकट व्यरसथापन केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनु 
पनदेछ ।

भारतबाट आउनेिरूका लाष्ग प्ररेश ष्रन्द 
नष्िकको ष्रद्ालय रा सामुदाष्यक भरन रा 
कभिता िल रा पाटषी प्ालेस रा अन्य उपयुक्त 
िुला सथान छनोट गरी िोक्डिङ सेन्रको व्यरसथा 
गररनेछ भने अन्य मुलुकबाट आउनेिरूका लाष्ग 
काठमािौकंो चक्रपथ आसपासका उपयुक्त पाटषी 
प्ालेसिरूमा प्रदेशगत रूपमा कक्तिमा एउटा 
िोक्डिङ सेन्रको व्यरसथा गररने छ । भारतबाट 
आउनेिरूलाई सीमा नाकाको प्ररेश ष्बन्दुमा 
व्यरसथा गररएको सरारी सािनबाट र अन्य 
मुलुकबाट आउनेलाई प्रदेशगत रूपमा व्यरसथा 
गररएका बसबाट नेपाली सेनाको संयोिनमा सोझै 
िोक्डिङ सेन्रमा लष्गने ।

टे्ष्सङ सििता का लाष्ग मोबाइल नम्बर 
ष्लइने, मोबाइल नम्बर नभएकालाई ष्नःशुल्क 
ष्समकािता उपलब्ध गराइनेछ । मोबाइल िोन 
तत्ालै चालू गराई कक्तिमा साढी ष्दनसम्म 
अष्नरायता रूपमा प्रयोगमा ल्ाउनु पनदेछ । 
मोबाइलमा “िाम्ो स्ास्थ्य” एप िाउनलोि गरी 
ष्नयष्मत रूपमा स्ास्थ्य ष्रररण अद्ारष्िक 
गनुतापनदेछ । 

िोक्डिङ सेन्रमा आरश्यक प्रष्क्रया 
पूरा भएपष्छ िोटल क्ारेक्न्नमा बसे्लाई 
िोटलमा र सथानीय तिको क्ारेक्न्नमा बसे्लाई 

सम्बक्न्धत ष्िल्ासँग समन्वय गरी ष्िल्ागत 
रूपमा छुट्ाइएका यातायातका सािनबाट 
ष्िल्ा सदरमुकामसम्म पुयाताइनेछ। ष्िल्ा 
सदरमुकाममा सथानीय तिले यसरी आउनेलाई 
ष्िम्मा ष्लई तोष्कएको क्ारेक्न्नमा राख्न पनदेछ।

क्ारेक्न्नको बन्ोबस्ी एरं िानाका लाष्ग 
नेपाल सरकारले प्रष्तष्दन प्रष्तव्यक्क्त एक सय 
पचित्तररुपैयाँका दरले चौि ष्दनमा नबढ्ने गरी 
सम्बक्न्धत सथानीय तिलाई उपलब्ध गराउने र 
िोक्डिङ सेन्रको भािा व्यिोनदे छ ।

भारतबािेक अन्य मुलुकबाट आउनेले िबाई 
उिान िचता र िोटल क्ारेक्न्न िचतालगायतका 
समू्पणता िचता आिैले व्यिोनुता पनदेछ । तर, सम्बक्न्धत 
श्म गन्तव्य मुलुकले रा रोिगारदाता कम्पनीले रा 
नेपालक्सथत म्ानपारर कम्पनीले िराई उिान, 
यातायात, िोटल क्ारेक्न्नलगायतका िचतामधे्य 
केिी रा सबै िचता व्यिोनदे भएमा बाँकी िचता मात्र 
सम्बक्न्धत व्यक्क्तले व्यिोनुता पनदेछ ।

भारतबाट आउनेले प्ररेश ष्बन्ददेक्ि िोक्डिङ 
सेन्र हँुदै सथानीय तिले व्यरसथापनगरेको 
सम्बक्न्धत क्ारेक्न्नसम्म र अन्य मुलुकबाट 
आउनेले ष्रमानसथलबाट िोक्डिङ सेन्र हँुदै 
क्ारेक्न्न िोटल रा सथानीय तिले व्यरसथापन 
गरेको सम्बक्न्धत क्ारेक्न्नसम्मको यातायात िचता 
व्यक्क्त स्यंले व्यिोनुता पनदेछ ।

क्ारेक्न्नमा चौि ष्दन व्यष्तत गरेको 
व्यक्क्तलाई स्ास्थ्य तथा िनसङ्ख्या मन्तालयले 
तोकेबमोष्िम स्ास्थ्य परीक्ण भएपष्छ थप 
सातष्दन िोम क्ारेक्न्नमा बसु् पनदेछ।

विशेष अनुरोध तथा सूचना
ि्त्यमलान कठधीन समयमला टिटिनन वयटक्तहरुबलाि सिलास्थय सरुषिला स्त्यक्तलाको नलाममला 
देहलायकला अिलाट्छि्त टक्रयलाकललापहरु िएकला िनने पलाइएकोले यसो नगन्य नगरलाउनहुन 
अनुरो् छि । यस्तो कलाय्य िएको पलाइएमला टनयनत्रणमला टलई कलानून कलारिलाहधी गनने 
बयहोरला िलानकलारधी गरलाइनछि । 

• सिलास्थयकममी, सरुषिलाकममीललाई घरबलाि टनकलालन खोजने, 
• गैरकलानूनधी चेकिलँाच गनने, 
• आिलागमनमला अिरो् गनने, 
• दुवय्यिहलार गनने, 
• कलानून टिपरधी्तकला कलाय्यहरु गरधी मनोबल टगरलाउन खोजने, 
• िोल िोलमला प्रिेश टनषे् गनने िस्तला अमलानिधीय कलाय्यहरु ।

कोरोनलाबलाि िोटगन र िोगलाउनकला सौहलाद्यपूण्य समबन् टनमला्यण गरौं
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सामाजिक दरूी कायम गरौं, 

कोरोनाबाट सुरक्षित रहौं
खाद्यबस्तु, तरकारी आदि खदरि तथा बबक्रीमा संलग्न हुँिा निश्चित िरूी कायम राखी व्यवहार गितुनुहि सबैमा हादिदि क अितुरोध छ ।

भक्तपरु अस्पतालको नयाँ भिन हस्तान्तरणः

कोरोना नवशेर उपचार केन्द्रको रुपमा नवकास गन्ष सटकने
भक्तपुर अस्पतालमा ष्नमाताण भएको नयाँ 

असथायी भरन अस्पताललाई िस्ान्तरण भएको 
छ । 

नेपाल सरकार स्ास्थ्य मन्तालयले शिरी 
ष्रकास तथा भरन ष्नमाताण ष्रभाग मािता त 
अन्तराताष्ट्िय ष्रकास ष्रभाग (ष्िएिआईिी) को 
सियोगमा ष्नमाताण भएको भरन अस्पताललाई 
िस्ान्तरण भएको िो ।

अस्पतालको पुरोनो भरनलाई रेक्टोष्िष्टङ्ग 
गरी भूकम्प प्रष्तरोिी बनाउने क्रममा उक्त भरनमा 
रिेका स्ास्थ्य सामाग्री, शय्ा आष्द सानताका लाष्ग 
असथायी संरचनाको रुपमा यो भरन ष्नमाताण 
थाष्लएको ष्थयो । यससँगै कोरोना भाइरसको 
प्रकोप सुरु भएपष्छ छुटै् कोष्भि उपचार भरनका 
रुपमा यसलाई तयार गनता थाष्लएको ष्थयो ।

यस भरनमा िाल ३ रटा भेक्न्लेटर उपकरण 
सष्ित ६ शय्ाको आईष्सयू तयार िालतमा 
राक्िएको छ । संकटको अरसथामा प्रयोग गनता 

सष्कने गरी यस भरनलाई तयार गनदे अस्पतालको 
योिना रिेको छ । 

भरनमा कोरोना भाइरसका ष्ररामीिरुलाई 
छुटै् उपचार गनदे सथलको रुपमा ष्रकास गनता 
तत्ालै िष्नताचर, बेि लगायत आरश्यक 
सामाग्रीको लाष्ग सम्बक्न्धत ष्नकायिरुमा अनुरोि 
गररसष्कएको छ । 

एकिना ष्िष्िष्सयन सष्ित मेष्िकल 
अष्िकृत, नष्सताङ अष्िकृत, स्ाि नसतालगायतका 

िनशक्क्त भएमा तुरुनै्त संचालन गनता सष्कने 
अरसथामा भरन पूरातािार रिेको छ ।   भरनलाई 
कोरोना उपचार केन्द्रका रुपमा प्रयोगमा ल्ाउन 
सष्कने भनी ष्नमाताण सम्पन्  गनता संकट व्यरसथापन 
केन्द्र भक्तपुरले ष्रशेर् पिल समन्वय र सियोग 
गरेको ष्थयो । 

आरश्यक िनशक्क्त व्यरसथापन हुनसाथ 
उक्त भरनराट समेत अस्पतालले सेरा संचालनमा 
ल्ाउन सके् अरसथामा रिेको छ ।

सिल गरिएको क्षे त्रमा नगिपाललकाबाट 
तिकािी उपलब्ध गिाइएको छ । जषे ठ ६ गतषे  
१ जना पुरुषमा िंक्रमण भषे टटएिंगै भक्तपुि 
नपा वडा नं ५ को भषे लुखषे ल क्षे त्र सिल 
गरिएको सियो । सिल गरिएको क्षे त्रमा जषे ष्ठ 
८ गतषे दषे खख सिल गदादा  िममको अवस्धमा 
आलु-१ ्धाननी, पयाज -१ कषे .जी., फिनी-५ 
कषे .जी ि बनदा-५ कषे .जी को पयाकषे ट वनाई 
३९ घि परिवािका लाटग ५० पोका टवतिण 
गरिएको छ । 

अतयावशयक तिकािी ललन वाटिि 
जान नटमलनषे  अवसिामा नगिपाललका ि 
वडालषे  यसतो वयवसिापन टमलाएको िो 
। िंक्रमणको जोखखमलाई खयाल गददै  
तिकािीको टवतिण गदादा  सिानीयवािी 
आफैलषे  लैजानषे  गिी वाटिि िाखखएको 
सियो ।

भक्तपरु नगरपाजलको जसल गररएको 
क्षते्रमा तरकारी वितरण
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भक्तपुरमा क्ारेक्न्नसथलकोरुपमा प्रयोग 
गनता सष्कने संरचनािरुको ष्नरीक्ण गरी लगत 
संकलनको काम भइरिेको छ । यसका साथै 
ष्रदेशबाट आउने नेपालीिरुलाई राख् सम्ाष्रत 
िोटल तथा अन्य क्ारेक्न्निरुको िोिी र 
व्यरसथापनको काममा ष्तव्रता ष्दइएको छ । 

यस ष्िल्ामासमेत िोक्डिङ एररयाकोरुपमा 
पाटषी प्ालेस रा अन्य त्सै् उपयुक्त संरचना 
व्यरसथा गनुतापनदे अरसथालाई मध्यनिर गददै  सम्ाष्रत 
सथलिरुको सूची तयार पारी सरोकाररालािरुसँग 
सम्ादसमेत सुरु गररएको छ । 

िप क्ारेन्टिनथिलको खोजी र भएकालाई व्यवस्थित गररदैँ

ष्िल्ा प्रशासन कायातालयमा िोटल तथा 
ररसोटतािरुलाईसमेत आरश्यक परेको अरसथामा 
क्ारेक्न्नकोरुपमा प्रयोग गनदे बारे िोटल 
व्यरसायीिरुसँगसमेत छलिल गररएको छ । 

यसमा व्यरसायीिरुको तिता बाटसमेत 
सकारात्क सियोग प्राप्त हुने प्रष्तरद्ता 
िनाइएको छ । 

ष्िल्ाका सबै क्ारेक्न्नसथलिरु चालू 
िालतमा राखे् र सम्ाष्रत क्ारेक्न्निरुको 
ष्रररण अद्ारष्िक गरी राख् ष्सएमसीले समन्वय 

गरररिेको छ ।  

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

र र्ििक् उपकरण िथ् स्मग्ीको तववरण जजल्् प्रश्सन क्य ष्ालयम् उपलब्ध गर्इहदन 
हुन ।

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

३. स््नीयस्रम् तवपद्  व्वस््पन सममति गठन नभएको भए अतवलम्ब गठन गनुषा हुन।
४. स््नीय तवपद्  व्वस््पन कोर नबन्एको भए कोर स््पन् गनुषाहुन र कोरको तववरण 

जजल्् प्रश्सन क्य्षालयम् उपलब्ध गर्इहदन हुन ।
५. जजल््स्स्ि सुरक्ष् तनक्य, स््नीय रेडक्रसलग्यि संघ, संस््सँग रिेक् खोज उद््र िथ् 

र्ििसम्बन्ी स्मग्ीिरुको तववरण अतवलम्ब उपलब्ध गर्इहदन हुन ।

मनसुन 
पूर्व तयारीका लागि 

अनुरोध

शब वयिस्लापन गनने सिंयमसेिकको 
कोरोनला परधीषिण, ररपोि्य नेगेटिि

कोरोना संक्रमणबाट ष्निन भएकी ष्सनु्धपालचोक बाह्रष्बसेकी २९ 
रर्ताकी मष्िलाको दािसंस्ार गनदे सं्यमसेरकिरुलाई आइसोलेसनमा 
राक्िएकोमा अरष्ि पुरा भएपष्छ कोरोना परीक्ण गदाता नष्िता नेगेष्टभ 
आएको छ । यसले उिाँिरुमा संक्रमण नभएको पुष्टि भएको छ ।

यस टोलीले िेठ ३ गते भक्तपुर िुष्लिेल अस्पतालबाट शर ल्ाई 
पशुपष्तक्सथत ष्रद्ष्तय शरदािगृिमा अने्तष्टि गरेको ष्थयो । 

टोलीमा शर व्यरसथापनका लाष्ग ताष्लम प्राप्त सं्यमसेरकिरु 
अरुण सैिूँ र रािेश गाईिू रिनुभएको ष्थयो । उिाँिरु ष्ररदल गणक्सथत 
आइसोलेशनमा राक्िएको ष्थयो । 

ररपोटता नेगेष्टभ आएसँगै उिाँिरु पूरतारतरुपमा काममा िकता नु भएको 
छ । ‘रेसकू् एण् अरेरनेस–१६’ संसथामा आरद् उिाँिरुको समूिले 
भक्तपुर अस्पतालमा ष्बरामीको ज्वरो नापे्, नमुना लैिानेलगायत मित्वपूणता 
काम गददै  आउनुभएको छ । 

खररपाटी क्ारेन्टिनथिल तर्ार िालतमा
भक्तपुरको िररपाटीक्सथत नेपाल ष्रद्त 

प्राष्िकरणको ताष्लम केन्द्रमा रिेको नेपालकै 
पष्िलो क्ारेक्न्नसथललाई िुनसुकै रेला पष्न 
प्रयोग गनता सष्कने गरी तयार िालतमा राक्िएको 
छ । 

संक्रमण रढदै गएको अरसथामा 
क्ारेक्न्नसथल प्रयोग गनुतापनदे हुन सके् अरसथा 
आउन सके् हँुदा ष्सएमसीको ष्नददेशन रमोष्िम 
नेपाली सेनाको रीरदल गणले प्रते्क िप्ता 
सघन सरसिाइ गनदे गरेको छ । यसका साथै 
क्ारेक्न्नसथलमा पानी ष्रिुलीलगायत अन्य सबै 
सेरािरु सूचारु िालतमा राक्िएको छ । 
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आरष्िटी ष्रष्िबाट गररएको परीक्ण संख्या

ष्पष्सआर ष्रष्िबाट परीक्णका लाष्ग स्ाब संकलन/*परीक्ण

समनिय र सरुषिला
कला्यला्क््य नलाम कला्यला्क््य मोबलाई् नमबर
जिल्ला प्रशलासन कला्यला्क््य प्र.जि.अ. हुमक्ला पलाणडे ६६१४४३७ ९८५१२१७७७७
जिल्ला प्रशलासन कला्यला्क््य स.प्र.जि.अ.्गुला्क्त्त ढकला् ६६१५५९५ 9851143385
जवर्् गण स्ूय्कजवनला्यक व्यलारेक गणपजत जशबप्रसला् पौडे् ५०९२२७५ 9851159188
महलानगरर्य प्रहरी पररसर भक्तपरु प्र.उ. सजबन प्रधलान ६६१७१३१ ९८५१२१५५५५
सशस्त्र प्रहरी ब् गणनं.२२ स.प्र.उ. जवश् कुमलार भट्रलाई 5144510 ९८५१२७२०३४
रला. अनसुनधलान जिल्ला कला्यला्क््य उ.अ.जन. सरेुनद्र कोइरला्ला ६६१८७७७ 9851174546

असप्तलाल
कला्यला्क््य नलाम कला्यला्क््य मोबलाई् नमबर
भक्तपरु असपतला् म.ेस.ु डला.सजुमत्रला गौतम ६६१४४३० ९८५८०२३०४७

सवलास्थ्य कला्यला्क््य भक्तपरु कला.प्र. कृषणबहला्रु जमिलार ६६१६०१० 9841884419

शही् धम्कभक्त रला.प्रत्यलारोपण केनद्र कला.प्र. डला.पकुलार चनद्र श्रे ्ठ ६६१४७०९ ९८५१११५१३६

जिल्ला आ्यवुने् सवलास्थ्य केनद्र आ.जचजकतसक न्न कँडे् ६६१२०८८ 9851185728
स्लानधीय ्तह
कला्यला्क््य नलाम कला्यला्क््य मोबलाई् नमबर
जिल्ला समनव्य सजमजतको कला्यला्क््य जि.स.अ.िगननलाथ ्लाजमछलाने ६६१४८२६ 9851276222
भक्तपरु नगरपलाज्कलाको कला्यला्क््य प्र.प्र.अ. इनद्रप्रसला् बस्यला् ६६१००७६ 9841407373
मधपरुजथमी नगरपलाज्कला कला्यला्क््य प्र.प्र.अ.जवश्रलाि मरलाजसनी ६६३१४०५ 9851190542
चलँागनुलारला्यण नगरपलाज्कला कला्यला्क््य प्र.प्र.अ.जचरजनिवी जतजमसनला 6616611 ९८५११७७९५५
स्ूय्कजवनला्यक नगरपलाज्कला कला्यला्क््य प्र.प्र.अ.कम् ज्वला्ी ६६१२४४३ 9851277111
दमकल
कला्यला्क््य नलाम कला्यला्क््य मोबलाई् नमबर
िदु्ध वलारुण ्यनत्र कला्यला्क््य कला.प्र. रलािनप्रसला् ्लाहला् ६६१२३८२ ९८५११५०९१३

औषट् 
कला्यला्क््य नलाम कला्यला्क््य मोबलाई् नमबर
नेपला् औरधी व्यवसला्यी संघ महलासजचव जवनो् प्र. सलापकोिला 6632107 9841288675
टबदु््त ्त्ला िेटलफोन
कला्यला्क््य नलाम कला्यला्क््य मोबलाई् नमबर
कला.उ.खलानेपलानी ज्जमिेड ्धुपलािी शला.प्रमखु सरेुनद्र जहमला््य ६६१०२३५ ९८४९१८८२९१
नेपला् िेज्कम भक्तपरु कला.प्र. ज्नेशहर्क बज्लाचला्य्क ६६१०००० 9851105570
नेपला् िेज्कम जठमी कला.प्र. सरेुनद्र शलाह ६६३३६०० 9851022176
नेपला् जवद्तु प्रलाजधकरण भक्तपरु कला.प्र. रलािकुमलार रमण ६६११०९८ 9851273714
नेपला् जवद्तु प्रलाजधकरण जठमी शलाखला प्रबनधक सबुोध शमला्क ६६३५३२८ 9851273715

खलाद्बस्ुत आपू्तमी
कला्यला्क््य नलाम कला्यला्क््य मोबलाई् नमबर
भक्तपरु उद्ोग बलाजणज्य संघ कला. अ. रलािमुलान बज्लाचला्य्क 6614851 9841285577
घरे् ुतथला सलानला उद्ोग कला्यला्क््य उ.अ.सबुोध कुमलार सलाह ५०९२६९६ ९८५११८५८९२

सकंिको समयमला समपक्य  गन्य सटकने नमिरहरु

टिलललाटस््त सरकलारधी सिलास्थयससं्लाकला समपक्य  वयटक्तहरु

प् नलाम थर कला्यला्क््य फोन नं
म.े अ. डला. जनसला रलाई स्ूय्कजवनला्यक नगर असपतला् ९८४९२३१५१७
ि.सवला.जन.सवसती आचला्य्क किुनिे ह.ेपो. ९८४१११११७७
ि.सवला.जन.पणु्य प्र. कलाफ्े वला्कोि ह.ेपो ९८४१७१५५१३
ि.सवला.जन.मकुुन् प्र. चौ्लागलाई गणुडु ह.ेपो. ९८४४४१२१४३
ि.सवला.जन.म्न रलािथ्ला जसरुिलार ह.ेपो. ९८४१३००४५९
जस.अ.ह.ेब.रलामप्रसला् ्मसला् ्ोकनथज् ह.ेपो. ९८४१४३०१४३
ि.सवला.जन.सरोि कूमलार रला्य जठमी ह.ेपो. ९८४४०५७७२९
ि.सवला.जन.श्यलाम कुमलार थलापला बला्कुमलारी ह.ेपो. ९८४१४४५५५८
जस.अ.ह.ेब.रलािन खड्कला सडुला् ह.ेपो. ९८६३१९९२४५
ह.ेअ.ब्रलाम जतमलसेनला बलागेश्री ह.ेपो. ९८४१३२२६४५
ि.सवला.जन.्ोकेनद्र बहला्रु पौडे् चलागुं प्रला.सवला.के. ९८५१०६८९५०
जस.अ.ह.ेब.जबषण ुथलापला झौखे्  ह.ेपो. ९८५१०३९४९३
ि.सवला.जन.हररनलारला्यणप्रसला् शलाह तलाथ्ी ह.ेपो. ९८४१३७४४३७
जस.अ.ह.ेब.ज्लानेनद्रप्रसला् िोशी ्वुलाकोि ह.ेपो. ९८४९२०८१९०
जस.अ.ह.ेब.मनोि कुमलार मणड् नगरकोि ह.ेपो. ९८४१६७०३३७
ि.सवला.जन.ज्् कुमलार ्वुला् छलाज्ङ्ग ह.ेपो. ९८४१३९४०६४
ह.ेअ.रोजिनला थलापला नङ्गखे्  ह.ेपो. ९८४९२४५२२०
जस.अ.ह.ेब.उमशे धौभडे् जसपलाडो् ह.ेपो. ९८४१३९४६५८
ह.ेअ.रलािेनद्र फैिु जचत्तपो् ह.ेपो. ९८४१२९९५१६
जस.अ.ह.ेब.तेि कुमलार पनु नग्शे ह.ेपो. ९८६६९०८०२८
ि.सवला.जन.धन ब. जबटि बोडे ह.ेपो. ९८६८७७७०३०
ह.ेअ.मीरला कुमलारी जसंह श.सवला. के. झौखे् ९८६०९४३००८
ह.ेअ.कुमलार के.जस. श.सवला. के. झलाप्रला ९८५११२९५९०
ह.ेअ.सजु्प आचला्य्क श.सवला. के. तलाथगला् ९८४३२४१५७१
ह.ेअ.उतसब सलापकोिला श.सवला.के.घ्यलामपेडलंाडला ९८६०१०८०६१
ह.ेअ.कम् अछलामी श.सवला.के. कलंाक्रलाबलारी ९८६११३८७८२
अ.न.जम.िमनुला कलाफ्र्े श.सवला.के. च्यलामलाजसङ ९८४१६३७६४७
सिलाफ नस्क रचनला सवुला् श.सवला.के. च्यलामलाजसङ ९८४११३११४४
सिलाफ नस्क शजुस्ला प्रिलापती श.सवला. के. जनकोसेरला ९८४१५३१४३३
ह.ेअ.अजमबकला प्रिलापती श.सवला. के. बोडे ९८४९२०९७११
ह.ेअ.कम् केशरी रलािच् श.सवला. के. ब्यलासी ९८४१६९२९५२

अस्पताल/नपा मष्िला पुरुर् िम्मा पोिेष्टभ केस
भक्तपुर अस्पताल 294 495 789 -
भक्तपुर न पा 74 98 172 3
मध्यपुर ष्थमी न पा 62 87 149 -
सूयताष्रनायक न पा 65 152 217 1
चाँगुनारायण न पा 82 172 254 1
िम्मा 577 1004 1581 5

अस्पताल मष्िला पुरुर् िम्मा पोिेष्टभ
भक्तपुर अस्पताल 242 444 686

*नेपाल कोररया मैत्री अस्पताल 90 99 189
भक्तपुर न पा अस्पताल 43 137 180 1
िम्मा 375 680 1055 1

ष्िल्ामा नेपाल कोररया मैत्री अस्पतालले 
आफनै ष्पष्सआर मेष्सनबाट परीक्ण गददै  आएको छ 
भने अन्य अस्पतालिरुले ष्पष्सआर परीक्णका लाष्ग 
स्ाब संकलन गरी टेकुक्सथत प्रयोगशालामा पठाउने 
गररएको छ । स्ास्थ्य कायातालय, भक्तपुर अस्पताल र 
नगरपाष्लका अस्पतालिरुले आरष्िटी परीक्ण गददै  
आएका छन् । 

मध्यपुर ष्थष्म नगरपाष्लकाद्वारा संचाष्लत नेपाल 
कोररया मैत्री नगरपाष्लका अस्पतालको सियोगमा 
रेिक्रस सं्यमसेरक, रक्तसंचार कमताचारी, पत्रकार, 
िनप्रष्तष्नष्ििरुको स्ाब टेस् गरेको छ । 

स्ास्थ्य कायातालयको तथ्ाङ्कअनुसार २०७७ 
िेठ १८ गतेसम्ममा भक्तपुर ष्िल्ामा RDT ष्रष्िबाट 
१५८१ िना र PCR ष्रष्िबाट १०५५ िना गरी कुल 
२६१३ िनाको परीक्ण भएको छ । िस अनुसार 
५ िनाको आरष्िटी नष्तिा पोिेष्टभ देक्िएकोमा 
ष्पष्सआर परीक्ण गदाता नेगेष्टभ भेष्टएको छ । त्सै् 
१ िनाको ष्पष्सआर परीक्ण पोिेष्टभ देक्िएको र 
उपचार पछी घर िष्कता सकु् भएको छ भने राष्ट्िय 
िनस्ास्थ्य प्रयोगशालामा भएको परीक्णमा यस 
ष्िल्ाका अन्य ३ िनामा समेत पोिेष्टभ भेष्टएको 
ष्थयो । िाल रिाँिरु समेत संक्रमण मुक्त भइ 
िकषीसकु् भएको छ ।

भक्तपुरमा कोरोना संक्रमणको परीक्षण

एमबुलेनसहरुको समपक्य  नमिर
चला्कको नलाम थर फोन नं. एमबु् नेसको धनी (जनकला्य)
कोरोनला जवशरे
रलािन बलासकु्ला/पणु्य खत्री 9851082799 भक्तपरु नगरपलाज्कला
बदु्ध कृषण बलाग 9841257048 मध्यपरु जठमी नगरपलाज्कला
केशवरलाि थलापला 9841395199 स्ूय्कजवनला्यक नगरपलाज्कला
जशवहरी अजधकलारी 9851241809 चलँागनुलारला्यण नगरपलाज्कला
अरुन सैिु ९८५१०७११३९  भक्तपरु असपतला्
भक्तपरु नगरपलाज्कला 
जम्न परुी 9849857332 नेपला् रेडक्रस सोसलाईिी भक्तपरु
केशवरलाि थलापलामगर 9841257892 जिल्ला समनव्य सजमजत
जभमसेन गे् ला् 9860171552 भक्तपरु क्यलानसर असपतला्
्क्मण श्षे्ठ 9860025333 डला. ईवलामरुला असपतला्
रमशे कुसमला/रजक ्वुला् 9851018177 मलानव अगं प्रत्यलारोपण केनद्र
कृषण रलाम कोिु 9840256350 भक्तपरु असपतला्
मध्यपरु जथमी नगरपलाज्कला 
कृषण चनद्र श्षे्ठ 9841257048 नेपला् कोरर्यला मतै्री असपतला्
नजवन परर्यलार सलानकुलािी श्षे्ठ 9851133613 मध्यपरु असपतला्
ज्पक घिु 9851133797 नलागररक सलामु् लाज्यक असपतला्
स्ूय्कजवनला्यक नगरपलाज्कला
्क्मी भक्त ह्लाङ्गिु 9843559090 नेपला् रेडक्रस सोसलाइिी नजन्नचोक 
जभमबहला्रु खत्री 9843633744 सडुला् ब्रह्ला्यणी जवकलास केनद्र
रलाकेश रलािथ्ला 9741323296 अखणड सेवला सजमजत
श्ीकृषण खड्कला 9841477794 ग्रलाजमण जवकलास पवुला्कधलार केनद्र
चलँागनुलारला्यण नगरपलाज्कला
जववेक ्लाजमछलाने 9841233600 नेपला् रेडक्रस सोसलाईिी नगरकोि
ज्पक थलापला 9741233815 नेपला् रेडक्रस तलाथ्ी शलाखला
उतसव केसी 9849424813 चलँागनुलारला्यण प्रलाथजमक सवलास्थ्य केनद्र
प्रकलाश गिरेु् 9841466550 कलाठमलाडौं क्यलानसर सेनिर
्क्मण भटु् 9860335944 हररणलाम सजंक्रिन सेवला सजमजत

कोरोनाको लक्णसँग ष्मल्ोिुल्ो लक्ण भएका ष्बरामीिरुको मात्र 
परीक्ण गररँदै आएकोमा गएको िप्ता देक्ि सम्ाष्रत संक्रष्मतकोसमेत 
परीक्ण भै रिेको छ । 

ष्िल्ामा कोराना संक्रमण देक्िएसँगै ष्बरामीको सम्पकता मा आएका र 
सम्ाष्रत िोक्िममा रिेका व्यक्क्तिरुको परीक्णलाई ष्तव्रता ष्दइएको िो । 
अग्र पङ्ष्तमा िष्टने स्ास्थ्यकमषी सुरक्ाकमषी िनप्रष्तष्नष्ि कमताचारी एरं 
पत्रकारिरुकोसमेत परीक्ण भइरिेको छ ।
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facebook/daobhaktapur

twitter/daobhaktapur

daobhaktapur@gmail.com 
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६६१४४३७ 
संकट व्यवथिापन केन्द्र भक्तपुर
Crisis Management Center (CMC) Bhaktapur

Crisis Management Center (CMC) भक्तपुर सष्चरालयद्वारा तयार गररएको, Focal Person रष्रन्द्र गौतम Viber 9840177327

प्रकाशक

नेपाल सरकार 

गृह मन्तालय 
लजल्ा प्रशासन कायतािय भक्तपुर

CMC कला पदलाट्कलारधीहरुललाई मोिलाइलबलािसमे्त समपक्य  गन्य सटकनछि । 

िक्तपुर हुदैँ उपतयकला प्रिेश र बलाटहर गएकला सिलारधी सला्न

कोष्भि-१९ मिामारी रोकथाम, ष्नयन्तण र प्रष्तकायतालाई थप प्रभारकारी 
बनाउने सम्बन्धमा गृि मन्तालयबाट ष्रष्भन् ष्मष्तमा प्राप्त ष्नददेशन तथा 
CMC, Bhaktapur को ष्मष्त २०७७।०२।०२ गतेको बैठकको ष्नणतायबमोष्िम 
ष्मष्त २०७७/०२/०४ मा सूचना प्रकाशन गरी भक्तपुर ष्िल्ामा सरारी पास 
व्यरसथापन गररएको छ । 

सिारी पास विना पररिहन हुने
१. सबै प्रकारका िाद् रसु् ढुरानी गनदे सराररका सािन, स्ास्थ्यसँग 

सम्बक्न्धत सबै प्रकारका सामग्री ढुरानी गनदे सरारीका सािन, 
औिोष्गक कच्ा पदाथता र तयारी मालरसु् ढुरानीका सािनिरू, 
कृष्र् तथा पशुिन्य उत्पादनसँग सम्बक्न्धत सबै प्रकारका ढुरानीका 
सािनिरू, एमु्बलेन्स, शर रािन, र गाँसलगायत पेट्ोष्लयम पदाथता 
ढुरानीका सािनिरूको िकमा सरारी पास ष्रना परररिन हुने । तर 
सरारी सािन प्रयोगकतातासँग अष्नरायतारुपमा सम्बक्न्धत ष्नकायबाट 
िारी गररएको आफनो कमताचारी पररचयपत्र साथमा हुनुपनदेछ । उदे्श्य 
ष्रपरीत सरारी सािन संचालन भएको पाइएमा सरारी अनुमष्त पत्र रद् 
गरी प्रचष्लत कानून रमोष्िम काररािी गररनेछ ।

सतुरक्ाकममीहरूले आिश्यक सहयोग पतुयायाउने
२. अकमिात आईपनदे ष्बरामी, िायलाष्सस गनुता पनदे मृगौलाका ष्बरामी/

ष्कमोथेरापी ष्दनु पनदे क्ान्सरको ष्बरामी, दीघता रोगीलगायतका अन्य 
ष्बरामीलाई अस्पतालसम्म आरत िारत गनताका लाष्ग र और्िी िररद 
सम्बन्धमा नष्िकको प्रिरी ईकाइ/१०० नं मा िोन गरी समन्वय गनुता 
हुन । कागिपत्र र अरसथा िेरेर सुरक्ाकमषीिरूले आरश्यक सियोग 
पुयाताउने छन् ।

पास जारी गनने
३. सरारी पास आरश्यक पनदे व्यक्क्त तथा संसथािरूले आ-आफनो 

ष्नयामक ष्नकायिरूमा सम्पकता  गनुता हुन (िसै्ः सञ्ारकमषीिरू तथा 
ष्मष्िया िाउसिरूले सञ्ार तथा सूचना प्रष्रष्ि मन्तालय) ष्नयामक 

जजल्ा प्रशासनबाट अत्यावश्यक अवथिामा मात्र सवारी पास हदइने
 ननर्ामक ननकार्बाटै पास जारी िुने

ष्नकाय नतोष्कएकाको िकमा अत्ारश्यक कायताको लाष्ग(उपत्का 
ष्भत्र/बाष्िरका ष्िल्ाको लाष्ग) गृि मन्तालयको स्ीकृष्त ष्लए पष्छ 
मात्र यस कायातालयबाट सरारी पास िारी गररनेछ । ष्नयामक ष्नकाय 
तोष्कएको िकमा ष्नम्न रमोष्िम हुनेछ ।

४. यस कायातालयबाट यस अष्घ ष्रष्भन् ष्मष्तमा िारी गररएका समू्पणता 
सरारी पासिरू (E-pass र पिेलो रङकोसमेत) िारेि गररएको छ । 
अब उप्रान्त E-pass आरेदन ष्लईने छैन । आिदेक्ि यस कायातालयबाट 
िारी हुने सरारी पास ष्नलो रङको हुनेछ ।

५. ष्नमाताण सामग्री बोकेका गह्रौ ं(Heavy) सरारी सािनिरू बेलुकी ८.०० 
बिेदेक्ि ष्बिान ६.०० बिे ष्भत्र मात्र सञ्ालन गनदे । 

पलास िलारी तथला सहिीकरण गनने जनकला्य
सेवला क्षते्र र जनकला्यहरू पलास िलारी गनने /सहिीकरण गर्ने मलाप्णड

नेपला् सरकलारकला मनत्रला््यहरू ,संघी्य 
संस् ,सववोचच अ्ला्त तथला संवैधलाजनक 
जनकला्यहरु

 समबजनधत जनकला्यको सजचव •	 कम्कचलारी पररच्यपत्र सलाथमला 
हुनपुनने । 

•	 न्यनूतम कम्कचलारीहरू्लाई 
आ्ोपला्ो जम्लाई वढीमला 
एक जतहलाइ कम्कचलारी एक 
चौथलाइ सवलारी सलाधनहरु 
प्र्योग गनने व्यवसथला 
समबजनधत जनकला्य्े 
जम्लाउने ।

 अजत आवश्यकी्य सेवला प्र्लान गनने सरकलारी
कला्यला््क ्य

समबजनधत मनत्रला््यको सजचव

बैंक, जवजत्त्यससंथलाकला कम्कचलारी नेपला् रलाषट् बैंक

सहकलारी संसथलाकला कम्कचलारी सहकलारी जवभलाग

व्यलापलार तथला बलाजणज्यसँग समबजनधत कला्य्क बलाजणज्य ,आपजूत्क तथला उं जवभलाग •	 समबजनधत उद्ोग वला 
ससंथलाको आजधकलारीक 
पत्र र पररच्यपत्र

•	 पसुतक पस्को हकमला 
पस्समबनधी कलागिलात 
र पररच्यपत्र

•	 सथलानी्य तह्े 
आ्योिनला अनगुमन गन्क 
िलारी गनने पलास समबजनधत 
सथलानी्य तह जभत्र मलात्र 
्लाग ुहुने । 

 औधोजगक उतपला्नसमबनधी कला्य्कमला सं् गन
जनकला्यहरू

उद्ोग जवभलाग

ि्जवद्तु तथला रलाजषट््य गौरवकला 
आ्योिनलाहरु

समबजनधत मनत्रला््यकला सजचव

जनमला्कण सलामग्रीको व्यलापलार व्यवसला्यकला ्लाजग बलाजणज्य,आपूत्की तथला उ जवभलाग

हवलाइ सेवला प्र्ला्यक कमपनीहरु ससंकृजत प्य्किन तथला नला.उ. 
मनत्रला््य

पलाठ््यपसुतक पस् र ढुवलानी िनक जशक्षला सलामग्री केनद्र

सथलानी्यसतरमला जवकलास आ्योिनला अनगुमन 
गनने

समबजनधत सथलानी्य तह


