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वल्डोमिटरका अनसुार मवश्वभरिा संक्रमित ७९ लाख 
िामनसहरु िध य्े ४ लाख भन्ा वढी िामनसकडो ितृ् ु भएकडो छ । 
नयेपालिा हालसमि ३२३५ जना संक्रमित िध य्े ३६५ जना मनकडो 
भएका र १३ जनाकडो ितृ् ु भइसकये कडो छ । भक्तपरु मजललािा 
हालसमि पमुटि भएका ५ जना िध य्े ४ जना मनकडो हुनभुएकडो छ भनये १ 
जना उपचाररत हुनहुुनछ । 

नयेपाल सरकारलये ्येशिा लक्ाउन सरुु ग्ादाकडो अवस्ािा 
संक्रमितकडो संख्ा २ जना रहयेकडो म््डो । त्स ्ता नयेपाललये 
गरयेकडो लक्ाउन र जनसाधारणबाट सिझ्ारीका सा् अपनाएका 
सतकदा ताकडो कारणलये नै संक्रिणकडो फैलावटलाई रडोकन समकएकडो 
भनी मवश्व सवास्थ्सँगठनलगा्तबाट भमनएकडो छ । संक्रिणकडो 
मस्मत झन भा्ावह वन् ै गैरहयेकडो अवस्ािा हािीलये अझ वढी 
सतदाकता अपनाउनपुनने र सािामजक ्रुी काि् गरी लक्ाउनकडो 
पररपालना गनुदापनने अवस्ा छ । तर बाटडोिा एवं वजारिा ्येमखनये 
मभ्भा् हय्े ादा कतै हािी कडोरडोनालाई चनुौती त म्इरहयेका छैनौ ? 
भननये भान हुन ्ालयेकडो छ । त्सैलये अव फये री िनन गनने वयेला भएकडो 
छ कडोरडोनाकडो वढ््डो रफतारलाई हाम्डो सतकदा तालये िात्र रडोकन सकछ ।

बढ्दो संक्रमण र घटदो सतर्क ता

अरं ९        सवंत २०७७ साल जठे २५ गत ेआइतवार
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संक्रमित संख्या

५
उपचयारको क्रििया

१
मिको भइ घर मितयाता

४

प्रदेश १ र प्रदेश २ रा नागररररा लागग भक्तपरुमा होल्डिङ सने्टर
विदेशबाट आएराहरुलाई रेही समय होडि गरी सम्बन्धित जिल्ा पठाइन,े जसएमसीरो सयंोिनमा सरुक्ा वनरायिाट व्यिस्ापन

नेपाल सरकारको ननर्णयानुसार निदेशबाट 
ल्ाइने नेपाली नागररकलाई घर पठाउन 
व्यिस्ापन गनने उदे्श्यले भक्तपुरमा प्रदेश १ र 
प्रदेश २ का नागररकहरुका लानग होल्डिङ सेन्टर 
व्यिस्ा गररएको छ । 

प्रदेश १ का लानग सूय्णनिनायकल्स्त 
इमे्ररअल ब्ाङ्किेट र प्रदेश २ का लानग 
राधेराधेल्स्त हेररटेज पाटटी प्ालेसलाई होल्डिङ 
सेन्टरको रूपमा व्यिस्ापन गररएको छ । दुिै 
होल्डिङ सेन्टरमा एकपटकमा पाँच/पाँच सय जना 
लाई होल्डिङ गरी राख्न सनकने क्षमता रहेको छ ।

मल््रिपररषद्को नमनत २०७७/०२/१२ 
को ननर्णयानुसार "कोनभड-१९ को निश्वव्यापी 
संक्रमरको काररबाट उत्पन्न असहज 
पररल्स्नतमा स्वदेश आउनैपनने अिस्ामा 
रहेका नेपाली नागररकहरुलाई स्वदेश आउन 
सहजीकरर गननेसम्बन्ी आदेश, २०७७" 
अनुसार निदेशबाट घर आउने व्यल्क्तहरु नरिभुिन 

आएपनछ केही घन्टा यस सेन्टरमा राल्िनेछ । 
यस अिनधमा ननजहरुको व्यल्क्तगत नििरर 

संकलन गररने, नेपाल टेनलकमबाट नसम नितरर 
हुने र अन्य आिश्यक प्रनक्रया पुरा गरी होटेल 
क्ारेल्न्टनमा बस्न चाहनेलाई होटेलमा र स्ानीय 
तहले व्यिस्ापन गरेको क्ारेल्न्टनमा बसे्नलाई 
सम्बल्न्त नजल्ा सदरमुकामसम्म पठाइनेछ । 

अन्तरा्णनट्रि य निमानस्लबाट 
होल्डिङ सेन्टरमा ल्ाइ 
यहाँबाट घर तर्ण  पठाइने 
छ ।  काठमाडौ ं उपत्यका 
नभरिको भक्तपुर नजल्ामा 
प्रदेश १ र प्रदेश २ का 
नागररकहरुलाई ल्ाइने र 
घर पठाइने गरी तयारी 
गररएको छ । 

नेपाली नागररकलाई 
स्वदेश आउन 
सहजीकरर गननेसम्बन्ी 
काय्णयोजना, २०७७ 
अनुसार भक्तपुर नजल्ामा नजल्ास्तरीय संकट 
व्यिस्ापन सनमनतको समन्वयमा नेपाली सेनाको 
निरदल गर, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले यो 
सेन्टरको ननमा्णर र संचालन हुनेछ । 

प्रदेश १ र प्रदेश २ का नागररकहरु स्वदेश 

भक्तपरु जिल्दामदा कोभभड १९

समन्वयरतता मन्तीज्यू, सचििज्यूलगायतबाट होल्डिङ सने्टररो वनरीक्ण
कोरोना रोक्ाम ननय्रिरका लानग प्रदेश १ सँग समन्वय 

गनने नजमे्मिारीमासमेत रहनुभएका माननीय भौनतक पूिा्णधार 
त्ा यातायात र शहरी निकास म्रिी िसन्तकुमार नेम्बाङ 
र प्रदेश २ सँग समन्वय गनने नजमे्मिारीमासमेत रहनुभएका 
माननीय श्रम रोजगार त्ा सामानजक सुरक्षा म्रिी रामेश्वर राय 
यादिले होल्डिङ सेन्टरको ननरीक्षर गनु्णभएको छ ।  उहाँहरुले 
होल्डिङ सेन्टरको अिस्ाबारे जानकारी नलँदै स्वास्थ्यकमटी, 
सुरक्षाकमटीलगायतका भूनमकाको प्रशंसा गनु्णभयो।  नसएमसी 
भक्तपुरका तर्ण बाट प्रमुि सेनानी नशिप्रसाद पौडेलले 
होल्डिङ सेन्टरको सञ्ालन, व्यिस्ापनका बारेमा उहाँहरुलाई 
जानकारी गराउनुभएको न्यो।

यसै गरी गृह सनचि श्री महेश्वर न्यौपानेजू् सनहत 
सुरक्षा ननकायका पदानधकारीजू्हरुबाटसमेत ननरीक्षर भयो 
। ननरीक्षर टोलीमा नेपाली सेनाका युद्धकाय्ण महाननदनेशक 
उपर्ी राजेन्द्र काकटी, उपत्यका पृतनापनत उपर्ी आनन्द 
अनधकारी, बानहनीपनत सहायक र्ी पे्रमध्वज अनधकारी, 
महानगरीय प्रहरी काया्णलय रानीपोिरीका प्रमुि नडआईजी 
निश्वराज पोिरेलसमेत रहनुभएको न्यो ।
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िक्तपुर र कलाभे्पललाञ्ोक टिलललाको अन्तर टिललला समन्वय बैठक समपनन
प्रिशे नाराहरुमा रडाइ गररने, लागयू औषध र िोरी वनयन्तणरा लागग सयंकु्त रदम िाजलने

उपत्यकाका तीनै जिल्ाको जिएमिीको तेस्ो िंयुक्त बैठक

रोरोना वनयन्तण र रोरथाममा समन्वयात्मर पहल गररने 

भक्तपुर नजल्ामासमेत कोरोना पोजेनटभ 
देल्िएको सन्दभ्णमा यस महामारी निरुद्ध नसमाना 
जोनडएका काभे् र भक्तपुर नजल्ाका सुरक्षा 
सनमनतको संयुक्त िैठक बसी दुबै नजल्ा ्प 
नक्रयानशल बढाइ कोरोना संक्रमर, रोक्ाम त्ा 
ननय्रिर प्रभािकारी बनाउने ननर्णय भएको छ ।  

नमनत २०७७ जेठ २० गते बसेको भक्तपुर र 
काभे्पलान्ोक नजल्ाका नजल्ा सुरक्षा सनमनतको 
अन्तर नजल्ा समन्वय बैठकले यस्तो ननर्णय गरेको 
हो । बैठकमा भक्तपुर नजल्ाका प्रमुि नजल्ा 
अनधकारी हुमकला पाणे् त्ा काभे्पलान्ोक 
नजल्ाका प्रमुि नजल्ा अनधकारी  श्रिर कुमार 
नतनमल्सिना सनहत दुिै नजल्ाका सुरक्षा ननकायका 
प्रमुिहरुको उपल्स्नत रहेको न्यो । 

बैठकले काभे्पलाञ्ोक र भक्तपुर नजल्ा 
प्रिेश गनने मुख्य नाका साँगा र नालालगायत 
अन्य प्रिेश निन्दुमा सिारी साधन र माननसको 
आिागमनलाई ्प कडाईका सा् चेकजाँच गनने 

ननर्णय गरेको छ । सा्ै अत्यािश्यक सेिाका 
सिारी साधन, ढुिानीका साधन, निकास ननमा्णरका 
सिारी साधनका चालकहरुलाई मास्क, ग्ोभस, 
सेननटाइजरलगायत अन्य स्वास्थ्य सुरक्षाको 
नु्यनतम मापदण् पुरा गन्ण अननिाय्ण गननेसमेत 
ननर्णय गरेको छ । 

लामो समयदेल्िको लकडाउनका कारर 
आन ््णक नक्रयाकलापमा परेको असरका कारर 
चोरी, लुटपाट त्ा आपरानधक नक्रयाकलाप बढ्न 
सके् त्ा त्यस्ता व्यल्क्तहरु एक नजल्ाबाट अकको 

नजल्ामा लुनकनछनप बस्न सके् हँुदा ननगरानी, 
पनहचान, सुरक्षा चेकजाँचमा कडाई गनने र दुई 
नजल्ाका सीमा के्षरिमा गस्ती त्ा पटरि ोलमा िृल्द्ध 
गनने ननर्णय गरेको छ । 

दुइ नजल्ाका नसमानाकाहरु साँगा, नाला र 
अन्य सम्ानित निन्दहरुमा लागू औषध ननय्रिर 
निशेष अनभयान संञ्ालन गनने त्ा प्राकृनतक 
प्रकोप व्यिस्ापन त्ा नू्यनीकररका लानग दुिै 
नजल्ाका सरोकारिाला पक्षहरु समन्वयात्मक 
रुपमा नक्रयानशल रहनेसमेत ननर्णय भएको छ । 

नमनत २०७७०२ २२ गते काठमाडौ ं
उपत्यकाका तीनिटै नजल्ाको संकट व्यिस्ापन 
केन्द्र नसएमसीको संयुक्त िैठक भयो । 

बैठकमा नजल्ा समन्वय सनमनत 
काठमाडौकंा प्रमुि नशि सुन्दर 
राजिैद्य, नज.स.स. भक्तपुरका 
प्रमुि निराज गेलाल त्ा 
काठमाडौकंा प्रनजअ जनकराज 
दाहाल, लनलतपुरका प्रनजअ 
नारायरप्रसाद भट्ट, भक्तपुरका 
प्रनजअ हुमकला पाणे्लगायत 
सुरक्षा ननकायका प्रमुिहरु सनहत 
नसएमसीका पदानधकारीहरुको 
उपल्स्नत रहेको न्यो । 

कोनभड १९ को ननय्रिर र 
रोक्ामका हालको अिस्ाको 
निशे्षर गददै  यस पररल्स्नतको 
सामना गन्ण गनु्णपनने कामका बारेमा 
छलरल गरी निनभन्न ननर्णयहरु भएका छन् । 
यस पूि्णसमेत २ पटक नसएमसीको संयुक्त बैठक 
बनससकेको छ । 

बैठकले स्वदेश नरता्ण आउने नेपालीका 

लानग उपत्यकामा तयार गररने होल्डिङ्ग एररया 
संचालन र व्यिस्ापन गरी गन्तव्यसम्म पठाउन 
निनभन्न निषयहरुमा ननर्णय ननकासाका लानग 
गृह म्रिालयमार्ण त नसनसएमसीमा अनुरोध गरर 

पठाउने ननर्णय गरेको छ । 

यस्ता निषयहरुमा होल्डिङ एरीयामा हुने 
प्रशासननक िच्णको पेश्ी, यारुिहरुलाई गन्तव्यमा 
पठाउने रकम, निदेशी निननयमको समस्ा, 

बसभाडा नतन्ण नसके् व्यल्क्तहरुको भाडा 
व्यिस्ापन, स्लगतरुपमा िनटने स्वास्थ्यकमटी, 
सुरक्षाकमटीका लानग सुरक्षा सामग्ी, डाक्टर 
सनहतको स्वास्थ्यकमटी िटाउने, होल्डिङ एररयामा 

प्रदेशको अनधकाररक प्रनतनननध 
उपल्स्त हुने, होल्डिङ सेन्टरको 
भाडा ननधा्णरर, नबरामीलाइ 
ररनसभ गरी अस्पतालसम्म लैजाने 
नजम्मा र प्रनक्रयाका निषयहरु 
रहेका छन् । 

यसै गरी  व्यिसायी र 
सि्णसाधाररबाट आएका गुनासा 
र माग अनुसार अत्यािश्यक 
िसु्त र सेिाको संचालन हुने 
व्यिस्ा नमलाउन िा यसको 
निकल्पमा अन्य व्यापार 
व्यिस्ालाई िगटीकरर गरी 
सामानजक दूरी कायम: गरी 

स्वास्थ्यसम्बन्ी प्रटोकल अननिाय्ण पालना हुने 
गरी संचालन गनने व्यिस्ा नमलाउन उपयुक्त हुने 
भनी गृह म्रिालयमार्ण त नसनसएमसीमा लेिी 
पठाउनेसमेत ननर्णय गरेको छ । 
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होल्डिङ एरिया विपिका स्ानीयिँग 
छलफल ि पिामर्श

खरिपाटी कबािेन्टिनस्लको पुनः उपयोग
काठमाडौकंा होल्डिङ सेन्टरबाट पठाइएका 

निनभन्न नजल्ाका ३९ जना व्यल्क्तहरुलाई 
िररपाटील्स्त कबारेल्न्टनस्लमा रािी सम्बल्न्त 
स्ानीय गन्तव्यसम्म पठाउन सहजीकरर 
भइरहेको छ।

म्ानमार र दबुईिाट स्वदेश आएरा ६१ िनालाई 
होल्डिङ सने्टरबाट पठाइयो

कोटिड-१९ को रोकथलाम, प्रट्तकलाय्य र टनयनत्रणको रलाटट्रिय अटियलानको अग्रपंटक्तमला स्वलास्थयकममी, सरुक्लाकममी र 
अनय कम्य्लारधीिरु खटिइरिेको र यो अटियलान िलामधी सबैको िधी्वन रक्लाको ललाटि िएको सबैमला ट्वटि्ैत छ । 

िलालकला टिनिरुमला कलाय्यसथलमला कलाय्यर्त रििँला यधी अटियलानकममीिरुललाई केिधी टिलललािरुमला कुिटपि, 
िुलिुजि्त िस्तला कलारणले असरुटक््त िएको िनने समला्लारिरु आइरिेकला छन ्। पककै पटन यस्तला ख्वरिरुले अग्रपटकं्तमला 
खटिएकलािरुको मनो्वल कमिोर िुन िलाने िेटखनछ। 

मिलामलारधी टनयनत्रणको कलाममला अग्रपंटक्तमला खटिएकला सबै रलाट्रिसे्वकको मनोबल उच् पलारधी कलाय्यसथलमला उट््त 
्वला्तला्वरण टसि्यनला िनने िलाटयत्व सथलानधीय प्रशलासन, टन्वला्यट््त िनप्रट्तटनट्, समलािकला बौटधिक बि्य, पेशला वय्वसलायधीलिलाय्त 
सबै िनसला्लारणकोसमे्त िो । यसैले अग्रपंटक्तमला खटिने रलाट्रिसे्वकललाई सरुटक््त रुपमला कलाम िनने ्वला्तला्वरण ्तयलार िरधी 
कोरोनला िलाइरस मिलामलारधीको ट्वरुधिमला ललागन सथलानधीय स्तरमला सम्वद्व सबै पक्को सियोि टलई समन्वयलातमक रुपमला कलाम 
िनने ्वला्तला्वरण टमललाउन िलाटि्यक अनुरो् छ । 

ििृ मनत्रलालयको टमट्त २०७७।०२।२१ को 'सरुक्ला वय्वसथला समबन्मला' पत्रबलाि टनिनेशन िए अनुसलार यस 
ट्वरुधि कुनै टरियलाकललाप िएमला कोटिड-१९ को टनयनत्रण र प्रट्तकलाय्यमला खटिएकला सबै रलाट्रिसे्वकिरुको प्रिला्वकलारधी 
सरुक्ला वय्वसथला टमललाउन प्र्टल्त कलानून बमोटिम िनस्वलास्थयको रक्लाकला ललाटि कलार्वलािधी िरधी शलाटन्त वय्वसथला ्वनलाइ 
रलाटखनेसमे्त िलानकलारधी िरलाइनछ ।     टिललला प्रशलासन कलायला्यलय िक्तपुर / सकंि वय्वसथलापन केनद्र िक्तपुर

महामारी नियन्त्रणको काममा खटिएका स्ास्थ्यकममी, सुरक्ाकममी र राष्ट्र सेवकको मिोबल उच्च पारी काय्यस्थलमा 

उचित वातावरण ससर्यिा गिने सम्बन्धमा  हार ््यक अिुरोध 

भक्तपुर नजल्ामा कोनभड १९ संक्रमरको 
अिस्ा निशे्षर गददै  नजल्ामा सिारी साधन 
व्यिस्ापन, कबारेन्टाइन व्यिस्ापन त्ा नेपाली 
नागररक स्वदेश आउन सहजीकरर गननेसम्बन्ी 
काय्ण योजना, २०७७ को काया्णन्वयनका बारेमा 
नजल्ास्तरीय संकट व्यिस्ापन केन्द्र, नसएमसीको 
बैठकमा छलरल भइ निनभन्न ननर्णयहरु भएका छन्। 

नमनत २०७७।०२।१९ गते प्रमुि नजल्ा 
अनधकारी हुमकला पाणे्जू्को संयोजकत्वमा त्ा 
नजल्ा समन्वय सनमनत भक्तपुरका अध्यक्ष त्ा 
नसएमसीका सल्ाहकार श्री निराज गेलाललगायत 
नसएमसीका पदानधकारीहरुको उपल्स्नतमा 
नजल्ास्तरीय संकट व्यिस्ापन केन्द्र भक्तपुरको 
१४  औ ंबैठक बसेको हो ।

िडा र नगरस्तरीय कबारेन्टाइन स्ल तयार गनने, कबारेन्टाइन सहिीररण गन्क सम्पर्क  व्यगक्त तोके् 

टसएमसधीको १४ औ  बैठककला टनण्यय टमट्त २०७७।०२।१९
१.  समपपूणदा मजललाबासीलाई सजग र सतकदा  रही लक ्ाउनकडो पपूणदा पालना गनदा पनुः अनरुडोध गनने ।
२. नयेपाली नागररकहरू सव्येश आउन सहमजकरण गननेसमबनधी आ्येश, २०७७ कडो ८ नं. बु् ािा व्वस्ा गररए 

अनसुार ए्रपडोटदाबाट भक्तपरु हडोमल्ङ्ग एरर्ासमि ल्ाउनकडो लामग सवारी साधनकडो व्वस्ापन गनदा 
्ाता्ात व्वस्ा मवभाग र ट्ामफक प्रहरी िहाशाखालाई अनरुडोध गनने ।

३. मजललामस्त स्ानी् तहहरूलये आफनडो स्ानी् तहिा मव्येशबाट आउन सकनये नागररकहरूलाई सरुमषित 
तवरलये राखनकडो लामग वा द्ा/नगरसतरी् कबारयेनटाइन स्ल(खलुा स्ान/सकपू ल/पाटटी प्ालयेस/हडोटल आ्ी) 
तडोकी सडोकडो मववरण ततकाल मजलला सतरी् CMC िा जानकारी गराउन अनरुडोध गनने।

४. नयेपाली नागररक सव्येश आउन सहजीकरण गननेसमबनधी का द्ा ्डोजना, २०७७ कडो प्रमतमलमप सबै स्ानी् 
तहिा उपलबध गराई सडोिा उललयेमखत का द्ा गनदा गराउन अनरुडोध गनने ।

५. मजललािा कडोमभ्-१९ कडो मन्नत्रण, रडोक्ाि र पमहचान गनदा मजललामस्त असपतालहरुबाट मन्मित 
रुपिा कडोमभ् लमषित सवास्थ् परीषिण गनने  ।

६. मजलला प्रशासन का्ादाल्, भक्तपरुका सहा्क प्रिखु मजलला अमधकारी श्ी ्गुादा्त्त ढकाललाई (िडो.
नं. ९८५११४३३८५) नगरपामलकासतरी् कबारयेनटाइन सहजीकरण गनदा समपकदा  व्मक्त तडोकनये सा्ै 
स्ानी् तहलये आ-आफनडो नगरपामलकाहरूिा कबारयेनटाइन व्वस्ापन समबनधिा समपकदा  व्मक्त तडोकी 
मजललासतरी् CMC िा पठाउन अनरुडोध गनने ।

टिलललास्तरधीय सकंि वय्वसथलापन केनद्र (टसएमसधी) को १४ औ बैठक 

प्रदेश नं १ र प्रदेश नं २ का लानग भक्तपुरमा 
तयार गररएका होल्डिङ सेन्टर िरपरका 
स्ानीयिासीहरुसँग छलरल र परामश्ण भएको 
छ । होल्डिङ सेन्टरका काररले समुदायमा कुनै 
प्रकारको स्वास्थ्यजन्य िा सामानजक समस्ा 
उत्पन्न हुन ननदन त्ा यस बारेमा समुदायमा 
चेतना निस्तारका लानग छलरल र परामश्ण 
गररएको हो । 

नेपाल सरकारको ननर्णयानुसार निदेशमा 
रहेका नेपालीहरुलाई स्वदेश रका्णउने क्रममा 
शुक्रबार म्ानमार र युइएईबाट नेपाली नागररक 
नेपाल अोनल्णएका छन् । 

नेपाल आएका मधे्य प्रदेश १ र प्रदेश २ का 
नागररकका लानग भक्तपुरमा तयार गररएको 
होल्डिङ सेन्टरमा ती प्रदेशका व्यल्क्तहरुलाई 
ल्ाइ व्यिस्ापन गररएको छ । 

होल्डिङ सेन्टरमा आएका मधे्य प्रदेश १ 
का ४१ जना र प्रदेश २ का २० जना रहनु भएका 
न्यो । जसमधे्य प्रदेश १ का २ जना म्ानमारबाट 
आएको अरु सबै दुबईबाट आउनुभएको न्यो ।  

त्यसै गरी यस क्रममा भक्तपुर नजल्ाका ६ 
जनालाई सम्बल्न्त नगरपानलकाको नजम्मा लगाई 
कबारेनल्न्टनमा िसे्न गरी पठाइएको छ । 

होल्डिङ सेन्टरमा आिश्यक नििरर संकलन 
गरी स्वास्थ्य जाँच पनछ नेपाली सेनाको संयोजनमा  
सम्बल्न्त नजल्ा सदरमुकाममा पठाइएको छ । 
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यस हप्ा भक्तपुरल्स्त जगाती चेकपोट् हँुदै 
उपत्यका नभरिने सिारी साधन दैननक १२०० को 
औषत संख्यामा देल्िएको छ । 

सिारी साधन सँगै उपत्यका प्रिेश गनने 
व्यल्क्तको संख्यासमेत बढेको छ । 

जेठ ९सम्ममा  दैननक औषत ४८८ सिारी 
नभरिने गरेकोमा जेठ १६सम्मको अकको हप्ामा 
औषत ९४९ सिारी नभनरिएको देल्िएको न्यो । 
यस हप्ामा यो संख्या १२०० पाइएको हो । 

नमनत २०७७/०२/१९ गते नबहान ६ िजे 
देल्ि नमनत २०७७/०२/२५ गते नबहान ६ िजेसम्म 
जगाती नाका भएर उपत्यका नभनरिएका कुल 
सिारी साधनको संख्या ८३९७ रहेको छ । 

उपत्यका बानहरका नजल्ाहरुबाट गृह 
म्रिालयको सहमनतका आधारमा मारि उपत्यका 
प्रिेश गनने पास जारी हुने गरेको र सोही आधारमा 
मारि जगातीबाट प्रिेश गन्ण नदइने गररएको छ । 

यद्यपी नबरामी नलइ आउने एमु्बलेन्स र 
अत्यािश्यक सामग्ी बोकेका सिारी साधनलाई 
भने पास निना नै प्रिेश गन्ण नदइने गररएको छ ।

पूि्णबाट उपत्यका प्रिेश गनने प्रमुि नाका 
भक्तपुरको जगाती र साँगाल्स्त चेकपोट्मा 
कडाइका सा् व्यिस्ापन गररएको छ । 

काठमाडौ ं उपत्यकामा सवारी साधिको प्रवेश बढ्ो
पास वाहक र अत्यावश्यक सवारी मात्र प्रवेश ग द्ै

गृह म्रिालयको च.न. ४०४३ नमनत २०७७।२।२१ को परिबाट ननदनेशन प्राप् भए अनुसार  
कोनभड १९ को रोक्ाम र ननय्रिरको नसलनसलामा जारी बन्दाबन्दीको अिस्ामा देश नभरिकै 
अन्य के्षरिबाट ढुिानी भएका कृनष त्ा पशुपन्छीजन्य उत्पादन आफनो के्षरिमा प्रिेश गन्ण ननदने एिं 
ढुिानी भएका सामग्ीहरु जरत गरी नट् गररनदने जस्ता काय्णहरु हँुदा कृषकहरुको उपज िेर 
जाने र उनीहरुको मनोबल िस्कने, उत्पादन घट्ने र आधारभूत िाद्यिसु्तको आपूनत्ण शंृ्रिला 
अबरुद्व हुन गै िाद्य संकटकोसमेत अिस्ा सृजना हुन सके् भएकोले त्यस्ता कामहरु कनहंकतैबाट 
नगरी कृषकका उत्पादन सहज रुपमा ढुिानी र निक्री नितरर काय्णमा सहयोग पुया्णउनुहुन सबैमा 
हानद्णक अनुरोध छ । 

यस काय्णमा कुनै समस्ा भएमा नजल्ा प्रशासन काया्णलयबाट आिश्यक सहजीकरर गररने 
सा्ै त्यस्तो अिाल्छित काय्णमा कोही संलग्न भए संलग्न जो कसैलाई प्रचनलत कानून बमोनजम 
कारबाही गररनेसमेत जानकारी गराइएको छ । 

शिल्था प्रिथासन कथार्यालर् भक्तपरु 
संकट व्यवस्थापन केन्द्र भक्तपरु

देि भभत्रकै अन्य क्ते्रबथाट ढुवथानी भएकथा कृषि तथथा पिपुन्छीिन्य उत्थादन रोक्न 
नपथाइनसेम्बन्ी िरुरछी सचूनथा

गृह म्रिालयको नमनत २०७७।०२।२१ को 
पररपरि अनुसार कृनषजन्य िसु्तहरुको उत्पादन 
र ढुिानीको काय्णहरु सुचारु गन्ण ्प सहजीकरर 
गररने र यस्तो काममा अिरोध गनने िा अिाल्छित 
काय्णमा संलग्न जो कसैलाई प्रचनलत कानून 
िमोनजम कारिाही गररने भएको छ । 

कोनभड १९ को रोक्ाम र ननय्रिरको 
नसलनसलामा जारी बन्दाबन्दीको काररले 
कृनषजन्य िसु्तहरुको उत्पादन एिं ढुिानीको 
काय्णहरु सुचारु हुन नसकेको अिस्ा रहेको 
छ । यस्तो अिस्ामा स्ानीय तहहरुले देश 
नभरिकै अन्य के्षरिबाट ढुिानी भएका कृनष त्ा 

देश भभत्ररै अन्य क्ते्रबाट ढुिानी भएरा 
रृषष तथा पशपुन्ीिन्य उत्ादन रोक् नपाइने

पशुपन्छीजन्य उत्पादन आफनो के्षरिमा प्रिेश गन्ण 
ननदने एिं ढुिानी भएका सामग्ीहरु जरत गरी 
नट् गररनदने जस्ता काय्णहरु भएको भने्न निषयमा 
गृह म्रिालयले चासो देिाएको हो । 

म्रिालयको पररपरि अनुसार त्यस प्रकारका 
अिाछिनीय नक्रयाकलापले कृषकहरुको उपज 
िेर जाने मारि नभै उनीहरुको मनीबल िस्कने, 
उत्पादन घट्ने र आधारभूत िाद्यिसु्तको आपूनत्ण 
शंृ्रिला अिरुद्व हुन गै िाद्य संकटकोसमेत 
अिस्ा सृजना हुन सके् भएकोले त्यस्ता कामहरु 
ननरुत्ानहत गन्ण र नमाने्नलाई कारिाही गन्ण लेल्ि 
आएको छ । 

यसै अनुसार नजल्ा प्रशासन काया्णलय 
भक्तपुरलेसमेत यस्ता काय्णहरु कनहंकतैबाट हुन 
ननदन र कृषकका उत्पादन सहज रुपमा ढुिानी 
र निक्री नितररको व्यिस्ाका लानग कृनषजन्य 
िसु्तहरुको उत्पादन र ढुिानीको काय्णहरु सुचारु 
गन्ण सबैमा अनुरोध गरेको  छ । यस काय्णमा 
कुनै समस्ा भएमा काया्णलयबाट सहजीकरर 
हुनेसमेत जानकारी गराएको छ  । सा्ै त्यस्तो 
अिाल्छित काय्णमा कोही संलग्न भए संलग्न जो 
कसैलाई प्रचनलत कानून बमोनजम कारबाही 
गररनेसमेत जानकारी गराइएको छ । 

सवारी साधन संख्ा
एमु्बलेन्स 202
साना सिारी 1844
टरि क 947
ट्ाङ्कर 61
बस 18

मोटरसाईकल 224
सरकारी 37
नटपर 5064
जम्मा 8397

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 ।
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मंगलिार १ जनामा कोरोना संक्रमर पुनट् 
भएसँगै भक्तपुरमा संक्रनमतको जम्मा संख्या ५ 
भएको छ । यद्यपी ४ जना भने संक्रमर मुक्त भई 
घर रनक्ण सकु् भएको छ ।  

नजल्ामा जेठ १७ गतेसम्ममा चार जनामा 
कोरोना संक्रमर देल्िएकोमा सबैजना भाइरस 
मुक्त भई नरता्ण भएसँगै भक्तपुरमा कोरोनाको 
कुनै पनन केस बाँकी रहेको न्एन । तर मंगलिार  
्प १ कोरोना संक्रनमत भेनटएको छ । 

काठमाडौ ँमेनडकल कलेज नशक्षर अस्पताल 

भक्तपुिमा थप एक िनामा कोिोना िंक्रमण पुष्ी
्लार िनला टनको िई घर फटक्य एको एक िनला उप्लारर्त

दुिाकोटमा प्रसुतीका लानग पुगेकी चाँगुनारायर 
झौिेलका ३० िनष्णया मनहलामा संक्रमर पुनट् 
भएको छ। उहाँको हाल स्वास्थ्यल्स्नत सामान्य 
रहेको छ । 

उहाँसँग सम्क्ण मा आएकाहरुको कन्ट्ाक्ट 
टरि े नसङ र िोजी काय्ण जारी रहेको छ । 

भक्तपुर नजल्ामा बैशाि ३० गते दुई जना, 
जेठ ६ गते एक जना, जेठ ९ गते एक जनामा 
संक्रमर पुनट् भएको न्यो । पनहलो र दोश्रो 
संक्रनमत क्रमश दुिाकोटका पुरुष र न्नमका 

मनहला रहनुभएको न्यो भने तेस्ो र चौ्ो 
संक्रनमत क्रमशः काठमाडौ ं महानगरपानलकाको 
सराइ सिारी चालक भक्तपुर ५ का ४२ िषटीय 
पुरुष र भक्तपुर नगरपानलकाका जनप्रनतनननध ४२ 
िषटीया मनहला रहनुभएको न्यो । उहाँहरु सशस्त्र 
प्रहरी अस्पताल र पाटन अस्पतालबाट उपचार 
पश्ात नडसचाज्ण भई घर रक्ण नु भएको न्यो ।

समुदायमा संक्रमर निस्तार नभएको 
देल्िएतापनन कन्ट्ाक टरि े नसङ भने जारी रहेको 
छ । 

नयेपाल सरकार िमनत्रपररष्क्डो मिमत २०७७/०२/१२ कडो बैठकबाट सवीकृत भएकडो "कडोमभ्-१९ कडो 
मवश्वव्ापी संक्रिणकडो कारणबाट उतपनन असहज पररमस्मतिा सव्येश आउनैपनने अवस्ािा रहयेका नयेपाली 
नागररकहरुलाई सव्येश आउन सहजीकरण गननेसमबनधी आ्येश, २०७७" कडो का्ादानव्नकडो लामग त्ार 
पाररएकडो “नयेपाली नागररकलाई सव्येश आउन सहजीकरण गननेसमबनधी का द्ा्डोजना, २०७७" ततकाल 
का्ादानव्नका लामग गहृ िनत्राल्कडो मिमत २०७७।०२।१८ कडो पत्रसा् प्राप्त भएकडो छ । 

का्ादानव्न सहजीकरण सिनव् र सह्डोग गनने मजललामस्त मनका्हरुलाई का द्ा्डोजना पठाइसमकएकडो 
छ, प्राप्त नभएकडो भए मजलला प्रशासन का्ादाल् भक्तपरुिा समपकदा  राखी प्राप्त गनदाहुन र का द्ा्डोजना अनसुार 
आआफनडो मजमियेवारी तडोमकएका कािहरु ततपरताका सा् गनदाका लामग मजललामस्त सबै मनका्हरुिा हाम्दाक 
अनरुडोध छ ।

टिललला प्रशलासन कलायला्यलय िक्तपुर 
सकंि वय्वसथलापन केनद्र िक्तपुर

नेपलालधी नलािररकललाई स्विेश आउन सििधीकरण िननेसमबन्धी कलाय्ययोिनला, २०७७ ्ततपर्तलाकला 
सलाथ कलायला्यन्वयन िननेसमबन्धी सू् नला

भक्तपुर सरल्ास्स्थत सरकारी साव्यरनिक 
काययालयहरुलाई ररुरी सूििा

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 SMSमारया िसमिे 
पठाइएको छ ।  -  जिल्ला प्रशलासन कलारलायालर भक्तपरु

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
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कोनभड-१९ महामारी रोक्ाम, ननय्रिर र प्रनतकाय्णलाई ् प प्रभािकारी 
बनाउने सम्बन्मा गृह म्रिालयबाट निनभन्न नमनतमा प्राप् ननदनेशन त्ा 
CMC, Bhaktapur को नमनत २०७७।०२।०२ गतेको बैठकको ननर्णयबमोनजम 
नमनत २०७७/०२/०४ मा सूचना प्रकाशन गरी भक्तपुर नजल्ामा सिारी पास 
व्यिस्ापन गररएको छ । 

सवारी पास ववना पररवहन हुने
१. सबै प्रकारका िाद्य िसु्त ढुिानी गनने सिाररका साधन, स्वास्थ्यसँग 

सम्बल्न्त सबै प्रकारका सामग्ी ढुिानी गनने सिारीका साधन, 
औधोनगक कच्ा पदा ््ण र तयारी मालिसु्त ढुिानीका साधनहरू, 
कृनष त्ा पशुजन्य उत्पादनसँग सम्बल्न्त सबै प्रकारका ढुिानीका 
साधनहरू, एमु्बलेन्स, शि िाहन, र गाँसलगायत पेटरि ोनलयम पदा ््ण 
ढुिानीका साधनहरूको हकमा सिारी पास निना पररिहन हुने । तर 
सिारी साधन प्रयोगकता्णसँग अननिाय्णरुपमा सम्बल्न्त ननकायबाट 
जारी गररएको आफनो कम्णचारी पररचयपरि सा्मा हुनुपननेछ । उदे्श्य 
निपरीत सिारी साधन संचालन भएको पाइएमा सिारी अनुमनत परि रद् 
गरी प्रचनलत कानून िमोनजम कारिाही गररनेछ ।

सुरक्ाकर्मीहरूले आवश्यक सहयोग पुयायाउने
२. अकस्ात आईपनने नबरामी, डायलानसस गनु्ण पनने मृगौलाका नबरामी/

नकमो्ेरापी नदनु पनने क्ान्सरको नबरामी, दीघ्ण रोगीलगायतका अन्य 
नबरामीलाई अस्पतालसम्म आित जाित गन्णका लानग र औषधी िररद 
सम्बन्मा ननजकको प्रहरी ईकाइ/१०० नं मा रोन गरी समन्वय गनु्ण 
हुन । कागजपरि र अिस्ा हेरेर सुरक्षाकमटीहरूले आिश्यक सहयोग 
पुया्णउने छन् ।

पास जारी गनने
३. सिारी पास आिश्यक पनने व्यल्क्त त्ा संस्ाहरूले आ-आफनो 

ननयामक ननकायहरूमा सम्क्ण  गनु्ण हुन (जसै्तः सञ्ारकमटीहरू त्ा 
नमनडया हाउसहरूले सञ्ार त्ा सूचना प्रनिनध म्रिालय) ननयामक 

सरल्ा प्रशासिबाि अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र सवारी पास र्इिे
 नियामक निकायबािै पास रारी हुिे

ननकाय नतोनकएकाको हकमा अत्यािश्यक काय्णको लानग(उपत्यका 
नभरि/बानहरका नजल्ाको लानग) गृह म्रिालयको स्वीकृनत नलए पनछ 
मारि यस काया्णलयबाट सिारी पास जारी गररनेछ । ननयामक ननकाय 
तोनकएको हकमा ननम्न िमोनजम हुनेछ ।

४. यस काया्णलयबाट यस अनघ निनभन्न नमनतमा जारी गररएका समू्र्ण 
सिारी पासहरू (E-pass र पहेलो रङकोसमेत) िारेज गररएको छ । 
अब उप्रान्त E-pass आिेदन नलईने छैन । आजदेल्ि यस काया्णलयबाट 
जारी हुने सिारी पास ननलो रङको हुनेछ ।

५. ननमा्णर सामग्ी बोकेका गहौ ं(Heavy) सिारी साधनहरू बेलुकी ८.०० 
बजेदेल्ि नबहान ६.०० बजे नभरि मारि सञ्ालन गनने । 

पास जारी त्ा सहजीकरण गनने मनका्
सयेवा षियेत्र र मनका्हरू पास जारी गनने /सहजीकरण गर्नये िाप्ण्

नयेपाल सरकारका िनत्राल्हरू ,संघी् 
संस् ,सववोचच अ्ालत त्ा संवैधामनक 
मनका्हरु

 समबमनधत मनका्कडो समचव •	 किदाचारी पररच्पत्र सा्िा 
हुनपुनने । 

•	 न्पूनति किदाचारीहरूलाई 
आलडोपालडो मिलाई वढीिा 
एक मतहाइ किदाचारी एक 
चौ्ाइ सवारी साधनहरु 
प्र्डोग गनने व्वस्ा 
समबमनधत मनका्लये 
मिलाउनये ।

 अमत आवश्की् सयेवा प्र्ान गनने सरकारी
का्ादाल्

समबमनधत िनत्राल्कडो समचव

बैंक, मवमत्त्ससं्ाका किदाचारी नयेपाल राष्ट् बैंक

सहकारी संस्ाका किदाचारी सहकारी मवभाग

व्ापार त्ा बामणज्सँग समबमनधत का द्ा बामणज् ,आपपूमतदा त्ा उं मवभाग •	 समबमनधत उद्डोग वा 
ससं्ाकडो आमधकारीक 
पत्र र पररच्पत्र

•	 पसुतक पसलकडो हकिा 
पसलसमबनधी कागजात 
र पररच्पत्र

•	 स्ानी् तहलये 
आ्डोजना अनगुिन गनदा 
जारी गनने पास समबमनधत 
स्ानी् तह मभत्र िात्र 
लाग ुहुनये । 

 औधडोमगक उतपा्नसमबनधी का द्ािा सलंगन
मनका्हरू

उद्डोग मवभाग

जलमवद्तु त्ा रामष्ट्् गौरवका 
आ्डोजनाहरु

समबमनधत िनत्राल्का समचव

मनिादाण सािग्ीकडो व्ापार व्वसा्का लामग बामणज्,आपपूत्टी त्ा उ मवभाग

हवाइ सयेवा प्र्ा्क कमपनीहरु ससंकृमत प द्ाटन त्ा ना.उ. 
िनत्राल्

पाठ््पसुतक पसल र ढुवानी जनक मशषिा सािग्ी कये नद्र

स्ानी्सतरिा मवकास आ्डोजना अनगुिन 
गनने

समबमनधत स्ानी् तह

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 । 

चेकप्ाइन्टहरुमा एम्बुलेन्सकोसमेत चेकजाँच गरिने ि 

त्यस्ो भए गिेको पाइए कानून वमोजजम कािवाही हुनेसमेत 

जानकािी गिाइन्छ । 

एमबुलेनसको िुरुपयोि निनने बलारेको 
सू् नला

सवारी साधि अिुमनतपत्रसम्बन्धधी काय्यनवधध २०७६अिुसार
आवागमि ग्या अिुमनतपत्र आवश्यक िपिने सवारी साधि तथा व्यक्क्तहरु

१.  एमु्बलेन्स, शि बाहन, दमकल ।
२. झण्ािाल सिारी ।
३. कूटनीनतक उनु्ल्क्त त्ा सुनिधा प्राप् ननयोग, व्यल्क्त त्ा संघ/

संस्ाहरु
४. पे्रस पास प्राप् सञ्ारकमटीहरु ।
५. स्वास्थ्य सेिामा िनटएका नचनकत्क, नस्ण, रामा्णनसस्ट, प्रयोगशालामा 

काय्णरत प्रानिनधक, अस्पतालमा काय्णरत अन्य कम्णचारीहरु, औषनध 
उत्पादन ढुिानी र नबक्री नबतररमा संलग्न हुने जनशल्क्तहरु ।

६. िानेपानीको मम्णत सम्ार र नबतररमा संलग्न जनशल्क्त 
७. रोहोरमैला व्यिस्ापनमा पररचानलत जनशल्क्त।
८. ठूला िाद्य स्टोरमा काय्णरत जनशल्क्त ।
९. अत्यािश्यक िसु्त त्ा सेिा ढुिानी गनने मालिाहक सिारी साधनहरु।
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कोभभड-१९ िहयाियारी रोकथयाि, मि्न्त्रण र प्रमतकया्तालयाई थप 
प्रभयावकयारी बियाउिे समबन््धिया गृह िन्त्रयाल्बयाट प्रयापत मिर्देशि 
बिोजिि मिमत २०७७।०२।०४ गतेबयाट िीलो रङगको सवयारी 
पयास ियारी गररर्ै आएकोिया िेपयाल सरकयार िन्त्रीपररषदको मिमत 
२०७७।०२।१७ को मिणता्बिोजिि लकडयाउिको अवभ्ध थप 
भएकोले ्स कया्याताल्बयाट ियारी गररएकया सवयारी पयासहरूको 
हकिया र्ेहया् बिोजिि व्वसथया गररएको ब्होरया अिुरो्ध छ ।
१. मिमत २०७७।०२।०२ गतेर्ेखि २०७७।०२।१९ गतेसमि 

ियारी गररएकया कयाठियाडौं उपत्यकया भभत्रको लयाभग मिमत 
२०७७।०२।२०समिको अवभ्ध तोमकएकया अत्ययावश्क 
कया्ताको लयाभग ियारी गररएकया सवयारी पयासहरू लकडयाउि 
अबभ्धभर ियान्् हुिे भएकोले िवीकरण गरररहिु िपिदे ।

२. ियाभथ उल्लखित अवभ्धिया अत्ययावश्क सेवयािया िमटिु 
हुिे िहयािुभयावहरूको लयाभग ियारी भएकया ७ मर्ि भन्र्या बढी 
अबभ्धकया समहत मिमत २०७७।०२।२०समिकया लयाभग ियारी 
सवयारी पयासहरूसिेत लकडयाउि अबभ्धभर ियान्् हुिे ।

(दुगयातार्त्त ढकयाल)
स.प्र.जि.अ.

जि्लया प्रशयासि कया्याताल् भक्तपुर

वमवत २०७७।०२।२०सम्मरो अिभध तोषरएरा 
अत्ािश्यर राय्करो लागग िारी गररएरा सिारी 

पासहरू लरडाउन अबभधभर मान्य हुनसेम्बधिी सयूिना

समन्वय र सरुक्ला
का्ादाल् नाि का्ादाल् िडोबाईल नमबर
मजलला प्रशासन का्ादाल् प्र.मज.अ. हुिकला पाण य्े ६६१४४३७ ९८५१२१७७७७
मजलला प्रशासन का्ादाल् स.प्र.मज.अ.्गुादा्त्त ढकाल ६६१५५९५ 9851143385
मवर्ल गण सप्ू दामवना्क व्ारयेक गणपमत मशबप्रसा् पौ य्ेल ५०९२२७५ 9851159188
िहानगरर् प्रहरी पररसर भक्तपरु प्र.उ. समबन प्रधान ६६१७१३१ ९८५१२१५५५५
सशस्त्र प्रहरी बल गणनं.२२ स.प्र.उ. मवश्व कुिार भट्टराई 5144510 ९८५१२७२०३४
रा. अनसुनधान मजलला का्ादाल् उ.अ.मन. सरुयेनद्र कडोइराला ६६१८७७७ 9851174546

असप्तलाल
का्ादाल् नाि का्ादाल् िडोबाईल नमबर
भक्तपरु असपताल िये.स.ु ्ा.समुित्रा गौति ६६१४४३० ९८५८०२३०४७

सवास्थ् का्ादाल् भक्तपरु का.प्र. कृष्णबहा्रु मिजार ६६१६०१० 9841884419

शही् धिदाभक्त रा.प्रत्ारडोपण कये नद्र का.प्र. ्ा.पकुार चनद्र श्येष ्ठ ६६१४७०९ ९८५१११५१३६

मजलला आ्वुने् सवास्थ् कये नद्र आ.मचमकतसक न्न कँ य्ेल ६६१२०८८ 9851185728
सथलानधीय ्ति
का्ादाल् नाि का्ादाल् िडोबाईल नमबर
मजलला सिनव् समिमतकडो का्ादाल् मज.स.अ.जगनना् लामिछानये ६६१४८२६ 9851276222
भक्तपरु नगरपामलकाकडो का्ादाल् प्र.प्र.अ. इनद्रप्रसा् बस्ाल ६६१००७६ 9841407373
िधपरुम्िी नगरपामलका का्ादाल् प्र.प्र.अ.मवश्वराज िरामसनी ६६३१४०५ 9851190542
चाँगनुारा्ण नगरपामलका का्ादाल् प्र.प्र.अ.मचरमनजवी मतममसना 6616611 ९८५११७७९५५
सप्ू दामवना्क नगरपामलका का्ादाल् प्र.प्र.अ.किल ज्ञवाली ६६१२४४३ 9851277111
िमकल
का्ादाल् नाि का्ादाल् िडोबाईल नमबर
जदु्ध वारुण ्नत्र का्ादाल् का.प्र. राजनप्रसा् ्ाहाल ६६१२३८२ ९८५११५०९१३

औषट् 
का्ादाल् नाि का्ादाल् िडोबाईल नमबर
नयेपाल औषधी व्वसा्ी संघ िहासमचव मवनडो् प्र. सापकडोटा 6632107 9841288675
टबदु््त ्तथला िेटलफोन
का्ादाल् नाि का्ादाल् िडोबाईल नमबर
का.उ.खानयेपानी मलमिटये् ्धुपाटी शा.प्रिखु सरुयेनद्र महिाल् ६६१०२३५ ९८४९१८८२९१
नयेपाल टयेमलकि भक्तपरु का.प्र. म्नयेशहषदा बज्ाचा द्ा ६६१०००० 9851105570
नयेपाल टयेमलकि मठिी का.प्र. सरुयेनद्र शाह ६६३३६०० 9851022176
नयेपाल मवद्तु प्रामधकरण भक्तपरु का.प्र. राजकुिार रिण ६६११०९८ 9851273714
नयेपाल मवद्तु प्रामधकरण मठिी शाखा प्रबनधक सबुडोध शिादा ६६३५३२८ 9851273715

खलाद्बस्ुत आपू्तमी
का्ादाल् नाि का्ादाल् िडोबाईल नमबर
भक्तपरु उद्डोग बामणज् संघ का. अ. राजिुान बज्ाचा द्ा 6614851 9841285577
घरयेल ुत्ा साना उद्डोग का्ादाल् उ.अ.सबुडोध कुिार साह ५०९२६९६ ९८५११८५८९२

सकंिको समयमला समपक्य  िन्य सटकने नम्वरिरु

टिलललाटसथ्त सरकलारधी स्वलास्थयससंथलाकला समपक्य  वयटक्तिरु
प् नाि ्र का्ादाल् फडोन नं
िये. अ. ्ा. मनसा राई सप्ू दामवना्क नगर असपताल ९८४९२३१५१७
ज.सवा.मन.सवसती आचा्दा कटुनजये हये.पडो. ९८४१११११७७
ज.सवा.मन.पणु् प्र. काफलये वालकडोट हये.पडो ९८४१७१५५१३
ज.सवा.मन.िकुुन् प्र. चौलागाई गणु्ु हये.पडो. ९८४४४१२१४३
ज.सवा.मन.ि्न राज्ला मसरुटार हये.पडो. ९८४१३००४५९
मस.अ.हये.ब.रािप्रसा् लमसाल लडोकन्मल हये.पडो. ९८४१४३०१४३
ज.सवा.मन.सरडोज कपू िार रा् मठिी हये.पडो. ९८४४०५७७२९
ज.सवा.मन.श्ाि कुिार ्ापा बालकुिारी हये.पडो. ९८४१४४५५५८
मस.अ.हये.ब.राजन ख््का सु् ाल हये.पडो. ९८६३१९९२४५
हये.अ.बलराि मतिलसयेना बागयेश्वरी हये.पडो. ९८४१३२२६४५
ज.सवा.मन.लडोकये नद्र बहा्रु पौ य्ेल चागुं प्रा.सवा.कये . ९८५१०६८९५०
मस.अ.हये.ब.मबष्ण ु्ापा झौखयेल हये.पडो. ९८५१०३९४९३
ज.सवा.मन.हररनारा्णप्रसा् शाह ता्ली हये.पडो. ९८४१३७४४३७
मस.अ.हये.ब.ज्ञानयेनद्रप्रसा् जडोशी ्वुाकडोट हये.पडो. ९८४९२०८१९०
मस.अ.हये.ब.िनडोज कुिार िण्ल नगरकडोट हये.पडो. ९८४१६७०३३७
ज.सवा.मन.म्ल कुिार ्वुाल छामलङ्ग हये.पडो. ९८४१३९४०६४
हये.अ.रडोमजना ्ापा नङ्गखयेल हये.पडो. ९८४९२४५२२०
मस.अ.हये.ब.उियेश धौभ य्ेल मसपा्डोल हये.पडो. ९८४१३९४६५८
हये.अ.राजयेनद्र फैजु मचत्तपडोल हये.पडो. ९८४१२९९५१६
मस.अ.हये.ब.तयेज कुिार पनु नग्येश हये.पडो. ९८६६९०८०२८
ज.सवा.मन.धन ब. मबटि बडो य्े हये.पडो. ९८६८७७७०३०
हये.अ.िीरा कुिारी मसंह श.सवा. कये . झौखयेल ९८६०९४३००८
हये.अ.कुिार कये .मस. श.सवा. कये . झाप्रा ९८५११२९५९०
हये.अ.समु्प आचा द्ा श.सवा. कये . ता्गाल ९८४३२४१५७१
हये.अ.उतसब सापकडोटा श.सवा.कये .घ्ामपये्ां्ा ९८६०१०८०६१
हये.अ.किल अछािी श.सवा.कये . कांक्राबारी ९८६११३८७८२
अ.न.मि.जिनुा काफ्रलये श.सवा.कये . च्ािामसङ ९८४१६३७६४७
सटाफ नसदा रचना सवुाल श.सवा.कये . च्ािामसङ ९८४११३११४४
सटाफ नसदा शमुसला प्रजापती श.सवा. कये . मनकडोसयेरा ९८४१५३१४३३
हये.अ.अममबका प्रजापती श.सवा. कये . बडो य्े ९८४९२०९७११
हये.अ.किल कये शरी राजचल श.सवा. कये . ब्ासी ९८४१६९२९५२

एमबुलेनसिरुको समपक्य  नम्वर
चालककडो नाि ्र फडोन नं. एमबलुयेनसकडो धनी (मनका्)
कडोरडोना मवशयेष
राजन बासकुला/पणु् खत्री 9851082799 भक्तपरु नगरपामलका
बदु्ध कृष्ण बाग 9841257048 िध्परु मठिी नगरपामलका
कये शवराज ्ापा 9841395199 सप्ू दामवना्क नगरपामलका
मशवहरी अमधकारी 9851241809 चाँगनुारा्ण नगरपामलका
अरुन सैजु ९८५१०७११३९  भक्तपरु असपताल
भक्तपरु नगरपामलका 
मिलन परुी 9849857332 नयेपाल रये्क्रस सडोसाईटी भक्तपरु
कये शवराज ्ापािगर 9841257892 मजलला सिनव् समिमत
मभिसयेन गयेलाल 9860171552 भक्तपरु क्ानसर असपताल
लक्िण श्येष्ठ 9860025333 ्ा. ईवािरुा असपताल
रियेश कुसिा/रमक ्वुाल 9851018177 िानव अगं प्रत्ारडोपण कये नद्र
कृष्ण राि कडोजु 9840256350 भक्तपरु असपताल
िध्परु म्िी नगरपामलका 
कृष्ण चनद्र श्येष्ठ 9841257048 नयेपाल कडोरर्ा ितै्री असपताल
नमवन परर्ार सानकुाजी श्येष्ठ 9851133613 िध्परु असपताल
म्पक घजु 9851133797 नागररक सािु् ाम्क असपताल
सप्ू दामवना्क नगरपामलका
लक्िी भक्त ह्ाङ्गजु 9843559090 नयेपाल रये्क्रस सडोसाइटी नमनलनचडोक 
मभिबहा्रु खत्री 9843633744 सु् ाल ब्रह्ा्णी मवकास कये नद्र
राकये श राज्ला 9741323296 अखण् सयेवा समिमत
श्ीकृष्ण ख््का 9841477794 ग्ामिण मवकास पवुादाधार कये नद्र
चाँगनुारा्ण नगरपामलका
मववयेक लामिछानये 9841233600 नयेपाल रये्क्रस सडोसाईटी नगरकडोट
म्पक ्ापा 9741233815 नयेपाल रये्क्रस ता्ली शाखा
उतसव कये सी 9849424813 चाँगनुारा्ण प्रा्मिक सवास्थ् कये नद्र
प्रकाश गजरुयेल 9841466550 काठिा्ौं क्ानसर सयेनटर
लक्िण भटु्ट 9860335944 हररणाि समंक्रटन सयेवा समिमत

एम्बलुने्स िालर र 
सहयोगीलाई स्वास्थ्य 

सरुक्ासम्बधिी अभभमखुीररण

नजल्ामा रहेका २३ िटा एमु्बलेन्सका ३१ 

जना एमु्बलेन्स चालकलाई सुरनक्षत रहेर सेिा 

नदनेबारे प्रनशक्षर गररएको छ । 

जेठ २१ गते भएको काय्णक्रमको संयोजन 

भक्तपुर नजल्ा एमु्बलेन्स संघ त्ा आरएनए १६ 

ले गरेको न्यो । 

अनभमुल्िकरर काय्णक्रममा नेपाली सेनाको 

िीरदल गरका प्रमुि सेनानी नशिप्रसाद पौडेल, 

महानगरीय प्रहरी पररसर, भक्तपुरका प्रहरी 

उपरीक्षक सनबन प्रधान, भक्तपुर अस्पतालका 

सुननता न्यौपानेलगायतले कोनभड १९ बाट सुरनक्षत 

रहेर सेिा प्रिाह गन्ण अपनाउनुपनने आिश्यक 

स्वास्थ्य सतक्ण ता बारे अनभमुल्िकरर प्रदान गनु्ण 

भएको न्यो । 
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गृह म्रिालयको नमनत २०७७।०२।१८ को 
परिसा् प्राप् ननर्णयानुसार नेपाल सरकारले 
निश्वव्यापी महामारीको रूप नलएको कोनभड-
१९ को संक्रमर रैनलने सम्ािना देल्िएकोले 
जारी गरेको आदेश हाललाई नमनत २०७७ 
जेठ ३२ गते आइतबार (तदनुसार २०२० जुन 
१४) मध्यरातसम्मका लानग नेपालभर लागू हुने 
गरी ननरन्तरता नदएको छ । आदेशअनुसारको 
बन्दाबन्दीको मोडानलटीको बारेमा नछटै्ट ्प 
हेररेरसनहत सुधार ल्ाउनेसमेत ननर्णय गरेको 
छ । 

निश्वव्यापी महामारीको रूपमा रैनलएको 
कोनभड-१९ रोगको संक्रमरबाट सुरनक्षत 
रहनका लानग नछमेकी नमरिराट्रि इरुलगायत अन्य 
नमरिराट्रि हरुले चालेका प्रयास र अनुभिसमेतलाई 
ध्यानमा रािी यस के्षरिमा बसोबास गनने 
व्यल्क्तहरूलाई सो रोगको संक्रमरबाट सुरनक्षत 
राख्न नेपालको अन्तरा्णनट्रि य सीमानामा रहेका नेपाल 
प्रिेश गनने सबै प्रिेश निन्द र िुल्ा सीमानाको 
जुनसुकै स्ानबाट हुनसके् यारुिहरुको आिागमन 

बन्ाबन्ीरो अिभध िेठ ३२सम्म थप
मोडलाटलिधीको बलारेमला टछटै् थप िेरफेरसटि्त सु् लार लयलाइने

हाललाई नमनत २०७७ असार १६ गते मङ्गलबार 
(तदनुसार २०२० जुन ३०) मध्यरातसम्मका 
लानग यारुिहरुको आिागमन स्नगत गनने तर, 
मालसामानको ढुिानीलाई य्ाित कायम राखे्न 
। सबै नकनसमका आन्तररक र बाह्य व्यािसानयक 
यारुिबाहक हिाई उडानहरू उक्त अिनधसम्म 
स्गन गनने । 

सीमा स्गनको आदेशको काया्णन्वयनमा 
देल्िएको िुकुलोपनलाई क्रमशः कडाई गददै  जाने 
। यो आदेशको पालना नगरी सीमा नाकाबाट 
प्रिेश गनने गराउने र प्रिेश गरेका माननसहरूलाई 
लुकाउने काय्ण गरे गराएमा प्रचनलत कानूनबमोनजम 
कारबाही गननेसमेत ननर्णय भएको छ । 

कोनभड-१९ को संक्रमरको रोक्ाम, 
ननय्रिरका लानग जनताको जीिन रक्षाका 
सरकारले जारी गरेको आदेशको पालना गरी सा् 
नदनुभएकोमा नेपाल सरकारले समू्र्णमा हानद्णक 
धन्यिाद ज्ापन गरेको छ । सा्ै पूि्णित जसै्त 
आदेशको पालना गन्ण अनपलसमेत गरेको  छ। 

भारतीय मिदरुहरू घर षितता
भक्तपुर नजल्ाल्स्त निनभन्न उद्योगका 

भारतीय मजदुरहरुलाई घर नरता्ण पठाइएको छ। 

नजल्ाका ईँटा उद्योग, रनन्णचर उद्योग 

त्ा सुनचाँदी गहना उद्योगमा रहेका भारतीय 

मजदुरहरुलाई नेपाल भारत नसमा नाकाका 

निरगंज, नेपालगंज र निराटनगर नाकािाट जाने 

गरी सिारी पास नदई पठाइएको छ । 

 लकडाउनको अिस्ामा उद्योगहरु संचालन 

नभई ठूलो संख्यामा बेरोजगार मजदुरहरु रहँदा 

अन्य समस्ा नसज्णना हुन सके् अिस्ासमेतलाई 

मध्यनजर गरी ननजहरुलाई आफनो देश नरता्ण 

गररएको हो । 

गृह म्रिालय, भारतीय दुतािास र सम्बल्न्त 

नसमा के्षरिको नजल्ा प्रशासन काया्णलयसँग 

समन्वय गररएको छ । नजल्ा सुरक्षा सनमनत 

भक्तपुरको नमनत २०७७।०२।१४ को ननर्णयानुसार 

सिारी साधन त्ा यारिीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाको 

उनचत प्रबन् गनने गरी र रक्ण दा चालक र 

सहचालक मारि रक्ण ने गरी हालसम्ममा ११० िटा 

गानडलाई सिारी अनुमनत नदई पठाइएको हो ।

सरुक्ारममीरा लागग पानी र रोर प्राप्त
बोटलस्ण नेपाल (कोकाकोला) ले भक्तपुर 

नजल्ामा कोनभड-१९ महामारीको रोक्ाम र 

ननय्रिरको काममा अग्भागमा काम गरररहेका 

सुरक्षाकमटीहरुका लानग ननशुल्क ५०० केश बोटल 

पानी र ४०० केश कोकाकोला प्रदान गरेको छ । 

नजल्ा प्रशासन काया्णलयमार्ण त  उक्त पररमारमा 

सामग्ी उपलब्ध गराएकोमा नसएमसीले कम्नीको 

सहयोगको लानग हानद्णक धन्यिाद ज्ापन गरेको 

छ। 

देश बन्दावन्दीमदा रहेको समयमदा वनजगंल सरंक्षण गरी रदाख्नु सबकैो कर्तव्य भएको 
हनु ँददा नपेदाल सरकदार मन्त्रिपररषदको मममर २०७७/०२/१८ गरकेो मनण्तयदाननुसदार वन स्ोरको 
सरंक्षण गन्तकदा लदागग जजल्दावदासदीहरु सबमैदा हदारद्तक अननुरोध छ । 

भक्तपनुर जजल्दाकदा मवभभन्न वन क्षते्रमदा सदाललगदायरकदा मवभभन्न रुखहरु कटदान, 
सकंलन, ढनुवदानदी रथदा ओसदारपसदार गनने कदाय्तलगदायर वन स्ोरको दनुरुपयोग हनुन ेकदाम नगन्त 
नगरदाउनहनुन अननुरोध छ । कनु न ैस्दानमदा सदाललगदायरकदा मवभभन्न रुखहरु कटदान गनने, सकंलन, 
ढनुवदानदी र ओसदारपसदार गनने कदाय्त रत्दाल ैरोक् ेर कटदान भएकदा सदाललगदायर रुख कदाठ र 
गोजलयदा जहाँ जनुनजस्ो अवस्दामदा छन ् त्यसलदाई सोहदी अवस्दामदा सनुरजक्षर रदाख्हनुनसमरे 
जदानकदारी गरदाइएको छ । यस सचूनदाको वरखखिलदाप हनुन ेगरी कनु न ैगमरमवभध भएको पदाइएमदा 
कदाननू वमोजजम कडदा कदारवदाहदी गररनसेमरे जदानकदारी गरदाइन्छ । 

बन स्ोरको दनुरुपयोग भएको सम्बन्धमदा कससैगँ कनु न ैसचूनदा भएमदा रनुरुन्त नजजकैको 
प्रहरी इकदाइ वदा जजल्दा प्रशदासन कदाययालयमदा खवर गरररदनहनुनसमरे अननुरोध छ । 

वन स्ोरको दनुरुपयोग 
रोक्सेम्बन्धदी अत्यन्त 
जरुरी सचूनदा

नपेदाल सरकदार
गहृ म्रिदालय
जजल्दा प्रशदासन कदाययालय 

विशेष अनुरोध तथा सूचना
्व्त्यमलान कठधीन समयमला ट्वटिनन वयटक्तिरुबलाि स्वलास्थय सरुक्ला स्त्यक्तलाको नलाममला िेिलायकला 
अ्वलाटञछ्त टरियलाकललापिरु िएकला िनने पलाइएकोले यसो निन्य निरलाउनिुन अनुरो् छ । यस्तो 
कलाय्य िएको पलाइएमला टनयनत्रणमला टलई कलानून कलार्वलािधी िनने बयिोरला िलानकलारधी िरलाइनछ । 

• स्वलास्थयकममी, सरुक्लाकममीललाई घरबलाि टनकलालन खोजने, 
• िैरकलानूनधी ्ेकिलँा् िनने, 
• आ्वलािमनमला अ्वरो् िनने, 
• िुवय्य्विलार िनने, 
• कलानून ट्वपरधी्तकला कलाय्यिरु िरधी मनोबल टिरलाउन खोजने, 
• िोल िोलमला प्र्ेवश टनषे् िनने िस्तला अमलान्वधीय कलाय्यिरु ।

कोरोनलाबलाि िोटिन र िोिलाउनकला सौिलाि्यपूण्य समबन् टनमला्यण िरौं
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लकडाउनको अवधिमा भक्तपुिका ििकािी काययालयको स्स्ती
प्र्वलाि िइरिेकला से्वला र समपलािधी्त कलाम

विश्वव्यापी महयामयारीको रुपमया फैलिरहेको कोरोनया भयाइरस सकं्रमण (कोभभड- १९) को रोकथयाम, वनयन्त्रण र आिश्यक 
व्िस्यापनको ियागि नपेयाि सरकयारि ेवमवि २०७६ चतै्र ११ ििदेेखि ियाि ूिरेको देशव्यापी िकडयाउन र िकडयाउनमया अत्यािश्यक 
सिेया बयाहेककया अन्य कयाययाियहरु बन्द िनने नपेयाि सरकयारको वनण्णय िरेको भथयो । यसपछि विभभन्न वमविको वनण्णययानसुयार अत्यािश्यक 
सिेया प्रदयान िन्ण एक विहयाई कम्णचयारीहरु उपस्स्ि भई सरकयारी कयाययाियबयाट सिेया प्रदयान िनने वनण्णय अनसुयार भक्तपरु लिल्यामया रहेकया 
सरकयारी कयाययाियहरुको सिेया प्रियाहको स्स्वि प्रस्िु िररएको ि । 

जिल्ा प्रशासन रायतालय भक्तपुर
सरकारबाट जारी लकडाउनको आदेशलाई काया्णन्वयन गन्ण गराउन नजल्ाल्स्त सुरक्षा ननकाय त्ा अन्य 
ननकायहरुसँग समन्वय र पररचालन गननेलगायत देहायका कामहरु भएको छ । 

• सरकारबाट लागू गररएको लकडाउनको ननर्णयानुसार नजल्ामा लकडाउनको आदेश जारी गरी काया्णन्वयन 
गररएको, गृह म्रिालयबाट प्राप् ननदनेशन एिं पररपरि अनुसार काया्णन्वनयका कामहरु भै रहेको ।

• नजल्ा सुरक्षा सनमनत, नजल्ा निपद व्यिस्ापन सनमनत, नजल्ास्तरीय संकट व्यिस्ापन सनमनतको िैठक 
व्यिस्ापन त्ा भएका ननर्णयहरु काया्णन्वयन गननेसम्बन्ी काम गरेको

• अत्यािश्यक प्रयोजनका लानग निनभन्न व्यल्क्त, काया्णलय त्ा ननकायका लानग सिारी पास जारी गनने गरेको

• बजार अनुगमन र िाद्यान्न आपूतटी सुनननश्ततासम्बन्ी काम गरेको

• संकट व्यिस्ापन केन्द्र भक्तपुर त्ा कमाण्पोट्को सनचिालयको काम गरेको

• कोनभड प्रनतकाय्णका गनतनिनध, सूचना र जानकारी समेनट नजल्ास्तरीय बुलेनटन प्रकाशनको सुरुिात गरी 
हालसम्म ९ औ अंक प्रकाशन गररएको । 

• ननयनमतरुपमा काया्णलयको िेभसाइट daobhaktapur.gov.np रेसबुक /daobhaktapur नविटर/dao-
bhaktapur मा सूचना जानकारी अद्यािनधक गनने गररएको

• कृनष काय्ण त्ा निकास ननमा्णरका कामहरुको सूचारु संचालनका लानग आिश्यक सहजीकरर गनने 
गररएको ।

• ननयनमत रुपमा कोनभड १९ ननय्रिर र रोक्ामका लानग नजल्ाका प्रगनत त्ा सूचना र जानकारीहरु गृह 
म्रिालय, CCMC, HEOCलगायतमा प्रनतिेदन गनने गररएको ।

• काया्णलय संचालनका लानग अत्यािश्यक सेिा प्रिाह गनने कम्णचारी ननयनमत र अन्य कम्णचारी पालो नमलाई 
आउने व्यिस्ा नमलाइएको । 

• लकडाउनको अिनधमा नजल्ाल्स्त सरकारी काया्णलयहरुसँग समन्वय र सम्क्ण  गनने गररएको । 

• लकडाउनको अिनधमा नागररकता, नािालक पररचयपरि, राहदानी, संघसस्ा दता्ण ननिकररलगायतका 
सेिाहरु बन्द रहेका छन् । 

समपक्य :- सिलायक प्र.टि.अ. िुिला्यित्त ढकलाल, ९८५११४३३८५

व्यिसागयर ग्नेेि रेन्द्र चित्तपोल भक्तपरु
काया्णलयमा १६ जना दरबन्दी मधे्य ५ स्ायी र  

६ जना काया्णलय सहयोगी करारमा काय्णरत रहेको 
।  करारका कम्णचारीहरु स्ानीय भएकोले ननयनमत 
रुपमा काया्णलयमा उपल्स्त भइ रहेका । स्ायी 
कम्णचारी कामको प्रकृनत र आिश्यकता अनुसार 
पालैपालो उपल्स्त हुने व्यिस्ा नमलाइएको। यस 
अबनधमा रेशम नकरा पालन र आगामी आन ््णक 
बष्णको लानग प्रस्तानित काय्णक्रम तयारी र प्रदेश 
म्रिालयमा पेस गनने काम भइ रहेको छ । 

समपक्य  सटु्र पौडेल बलालधी सरंक्ण अट्कृ्त, 

९८५१२५३६९३

नपेाल टजेलरम दयूरसञ्ार रायतालय भक्तपुर
िषा्णतको समयमा निनभन्न ठाउंहरुको पोल ढलने, केिुलमा क्षनत पुगे्न भईरहेको छ । काया्णलयको काय्णके्षरि कररि 
१५ नक.नम.सम्म रैनलएको, बाटोघाटो पनन पुर्ण सहज नभएको अिस्ामा काया्णलयका िढीमा ३३ प्रनतशत 
कम्णचारीलाई मारैि काय्णमा समािेश गन्ण पाउने हद का निच काया्णलयको काय्ण संचालन सामान्य नै रहेको । 

सम्ानदत कामहरु

• प्रते्यक सोमबार, बुधबार र शुक्रिार Cash Counter लाई िुल्ा गररएको छ।

• ADSL Support को लानग Desk सुचारु राल्िएको छ । गुणु्को Optical Fiber Damage भएकोले 
ONU/BTS Optical Fiber मम्णत गरेको ।

• व्यासी, भक्तपुर न.पा.एररयाको चुडेको केिुल रेरेको, कमलनिनायक र सल्ाघारीको केिुल NEA को 
केिुलमा Short भई जलेकोले रेरेको। 

• सुय्णनिनायक सडक निस्तार हंुदा आंनशक केिुलहरु रेरेको । सो काय्ण अनहले NEA को कारर अिरुद्ध 
रहेको, दुिाकोटको Faulty केिुललाई Replace गरेको।

• िररपाटी ONU को Fiber चंुडेकोले मम्णत गरेको, चरेलीमा LIghtening भई केिुलहरु डढेकोले रेरेको, 
दुिाकोटमा FTTH जडान गनने काय्ण शुरु भईसकेकोमा लकडाउनले जनटलता आई हाल अिरुद्ध  रहेको। 
FTTH मम्णत त्ा जडानको काय्ण य्ाित भैरहेको

नेपाल विदु्त प्राभधररण, ठठमी वितरण रेन्द्र
दैननक एिं अत्यािश्यक काय्णहरु संचालन भैरहेको

• नो लाईट सेिा

• मम्णत संभार राँट

• नमटर नसकायत  राँट

• ११ के. भी. ल्स्वनचङ्ग सिसे्टशन

• आय संकलन काउन्टर

• लेिा राँट

• भैपरी आउने अत्यािश्यक समू्र्ण काय्णहरू

जशक्ा तथा मानि स्ोत विरास रेन्द्र
मान्ल्ो ननकायिाट माग भए बमोनजमका 

नििरर पठाउनेलगायतका ननम्नानुसारका काय्णहरु 
सम्ादन भएको 

• रानट्रि य परीक्षा िोड्णिाट माग भएको अपायक 
केन्द्र पररित्णनसम्बन्ी र उपकेन्द्रसम्बन्ी 
नसराररस गरर पठाइएको |

• द्वन्द्वनपनडत छारििृनतिको लानग ननिेदन पेश 
भएका निद्या्टीहरुको लानग छारििृनति नितररको 
छारििृनति नितरर सनमनतिाट ननर्णय गररएको ।

• केही नशक्षकहरुको अननिाय्ण अिकाश त्ा 
ननिृनतिभररको लानग नसराररश गररएको |

यातायात व्यिस्ा रायतालय सिारी िालर 
अनमुवतपत्र बागमती, िगाती

कोनभड १९ को संक्रमर रोक्ाम त््ा 
ननय्रिरका लानग नेपाल सरकारको ननर्णयानुसार 
यस निषम पररल्स्नतमा यस काया्णलयबाट आन्तररक 
आन ््णक प्रशासनसम्बन्ी काय्ण िाहेक कुनै सेिा 
सञ्ालन नगररएको ।
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लकडाउनको अवधिमा भक्तपुिका ििकािी काययालयको स्स्ती

प्र्वलाि िइरिेकला से्वला र समपलािधी्त कलाम
भक्तपुर नगरपाजलरा, नगर राय्कपाजलरारो रायतालय

जनस्वास्थ्य केन्द्र र श्याननटेशन शािा समू्र्ण कम्णचारीहरु पररचालन गरी 
स्वास्थ्य सेिा र सराई सेिा प्रदान गददै  आएको । दैननक जीिनयापनमा समस्ा 
परेका दैननक ज्ालादारी मजदुरहरु, अनत निपन्न र असहायहरुका लानग एकद्वार 
प्ररालीबाट राहत नितरर, निदेशबाट रकने का स्ानीय िानसन्दाहरुको लगत 
संकलन र कोरोना परीक्षरलगायत निनभन्न अत्यािश्यक काय्ण गन्ण र सोको लानग 
नीनतगत ननर्णय गन्ण आिश्यक व्यिस्ापनको लानग यस काया्णलयको प्रशासन, 
लेिा, नजन्सी, योजना, िडा काया्णलयहरु, आईटी, प्रकाशन शािालगायतका 
शािाहरु िोली अत्यािश्यक कम्णचारीहरु मारि आउने व्यिस्ा गररएको

सम्ादन गरेको मुख्य कामहरु

• काय्णपानलकाको बैठक व्यिस्ापन (५ पटक), जारिा, पूजा, पि्णसम्बन्ी 
सरोकारिालाहरुको बैठक व्यिस्ापन (५ पटक), नगरपानलकास्तरीय CMC 
गठन र सोको बैठक व्यिस्ापन, नगर निपद व्यिस्ापन सनमनतको बैठक 
व्यिस्ापन, अन्य आन्तररक प्रशासनसम्बन्ी काय्णहरु

• कोरोना कोषको स्ापना र पररचालन, कोरोना रोक्ामका लानग निनभन्न 
व्यल्क्त त्ा संघ संस्ाहरुबाट सहयोग त्ा राहत संकलन र लनक्षत समूहलाई 
राहत नितरर; आिश्यक मास्क, स्ाननटाइजर, पीपीई त्ा औषधी िररद 
त्ा नितरर, आयव्यय संनचत व्यिस्ापन प्रराली (शुरि सरटिेयर) मा 
अपडेट, १० िटै िडा काया्णलयहरुका लानग आिश्यक ननकासा त्ा शोध 
भना्ण ननकासा, मानसक तलब व्यिस्ा, योजना संचालनका लानग पेश्ी 
रर्छ्यौट त्ा पेश्ी, आ.ब २०७७।७६ को लानग बजेट तयारीसम्बन्ी काय्ण, 
कोष त्ा लेिा ननय्रिक काया्णलयबाट आिश्यक ननकासासम्बन्ी काय्ण ।, 
नगरबासी कृषकहरुको लानग धानको निउ नितररको भुक्तानी व्यिस्ा, अन्य 
ननयनमत लेिासम्बन्ी काय्णहरु

• आ.ि. २०७७/७८ को लानग रानट्रि य िेलकुद पररषद्ा योजनाको लानग बजेट 
माग, बागमती प्रदेश आन ््णक मानमला त्ा योजना म्रिालयमा निशेष 
अनुदानको लानग पाँच िटा योजना छनौट गरी परिाचार, समपुरक अनुदानको 
लानग तीन िटा योजना छनौट गरी परिाचार,समपुरक अनुदानको लानग ्प 
एउटा योजना योजना छनौट गरी परिाचार

• ठेक्ाको काय्ण, ल.ई. तयार (२३ िटा) , उपभोक्ता सनमनत गठन (१२ िटा), 
पेश्ी रर्छ्यौट (१३ िटा), ननमा्णर सनमनत बैठक (३ पटक), निपन्न नसराररस 
(१६), धन्यिाद ज्ापन परि (८२)

• अनलाइन पनरिका Bhaktapurkhabar.com संचालन, इमेल संचालन Face-
book पेज Website अद्यािनधक, CMIS मा डाटा इन्टरि ी गनने काममा ननरन्तरता 
नदएको, निदेशबाट आउनेहरुको डाटा संकलनको लानग आिश्यक Google 
Form भन्ण लगाउने काय्ण, राहत नितररको डाटा संचालन र ररपोनटङ्ग

• नगरपानलकाबाट संचानलत अरसेट पे्रस इकाइबाट भक्तपुर मानसक पनरिका 
३ अंक प्रकानशत, ख्वप पौ ५ अंक प्रकानशत, अत्यािश्यक काममा घर िानहर 
आउने अनुमनतपरि छपाइ र नितरर, जनचेतनामूलक पचा्ण छपाई र नितरर

• निदेशबाट रकने का भक्तपुर नगरिासीहरुको RDT परीक्षर, जनस्वास्थ्य सेिा 
केन्द्र च्ाम्ानसंहमा RDT परीक्षर त्ा PCR परीक्षरको लानग नमूना संकलन, 
आकल्स्क कक्ष, ल्ाि सेिा, एक्स-रे सेिा, रामनेसी र आँिा रोगसम्बन्ी 
आकल्स्क सेिा संचालन, दीघ्ण रोगीहरुको लानग ननयनमत औषधी नितरर, 
िोप र डट्स संचालन, नगर के्षरिमा दैननक सरसराई, रोहरमैला व्यिस्ापन 
काय्ण, टोल टोलमा साबुन पानी हात धुन राल्िएका ट्ांंकीहरुमा पानी नितरर, 
दैननक सडक, गल्ी र चोकहरुमा नकटनाशक औषधी छक्ण ने काय्ण

• तरकारी बजार व्यिस्ापन काय्ण, ढल ननकास िोलने काय्ण, सचेतनामूलक 
माइनकङ्ग काय्ण, अननयनमत ननमा्णर रोके् काय्ण, िडा स्तरीय समन्वय सनमनत 
गठन र साबुन, पंजा त्ा माक्सलगायतका सुरक्षा सामाग्ीहरु नितरर, 
स्वास्थ्यकमटी त्ा सराईकमटीहरुलाई व्यल्क्तगत सुरक्षा सामाग्ी PPE नितरर

• ननःशुल्क धानको बीउ नितरर, टोल टोलमा साबुन पानीले हात धुन आिश्यक 
ट्ाँकी, पानी र साबुनको व्यिस्ा, बजार अनुगमन 

राषट्रिय पनुवन्कमताण प्राभधररण, रेन्द्रीय आयोिना रायतान्वयन इराई (जशक्ा)
लकडाउनको अिनधमा काया्णलयमा इकाई प्रमुि, लेिापाल, प्रानिनधक 

सहायक, सि-इल्न्जननयर, ह.स.चा. र काससमेत ६ जना कम्णचारीहरु ननयनमत 
उपल्स्नत भई अन्य कम्णचारीहरुको हकमा आिश्यक्ता अनुसार आलोपालो 
उपल्स्त हने गरी एंि काया्णलयसँग सम्वल्न्त कामहरु टेनलरोन, इमेल, सोशल 
नमनडयाको माध्यमिाट व्यिस्ापन गनने गररएको 

• केल्न्द्रय आयोजना काया्णन्वयन इकाईिाट आ.ि. २०७६।७७ र आि. २०७७/७८ 
मा निद्यालय पुनननमा्णर शुरु गनने गरी निद्यालय भिन/ब्लक, शौचालय व्लक र 
िानेपानी सुनिधाको लानग प्राप् कोटािअनुसारको निद्यालयहरु छनोट गरी 
पठाएको ।

• यस आ.ि.को काय्णक्रम अनुसार १० निद्यालयमा िानेपानी सुनिधा र ५ 
निद्यालयमा शौचालय ब्लक ननमा्णरसम्वन्ी समझौता भै पेश्ी नदइएको ।

• आि. २०७३७४ र २०७४।७५ को २ २०,०५,२२२।- (अक्षरेपी रु िीस लाि 
पनचानब्ब हजार दुई सय िाईस रुपैया) बेरुजु संम्ररक्षर सम्वन्ी काय्ण ।

• यस काया्णलयबाट निद्यालय भिन व्लक, शौचालय व्लक ननमा्णर सम्वन्ी 
निलहरुको भुक्तानी सम्वन्ी काय्ण गरेको ।

राषट्रिय पनुवनमताण  प्राभधररण, जिल्ा आयोिना रायतान्वयन इराइ 
(अनदुान व्यिस्ापन तथा स्ानीय पयूिताधार) भक्तपरु 

• पुनःननमा्णर नजल्ा सहजीकरर सनमनतको नमती २०७७।०१।२८ मा िैठक 
सम्न्न भएको 

• नकस्ता नितररमा सहजीकरर गररएको प्र्म नकस्ता ५, दोस्ो नकस्ता ७९, 
तेस्ो नकस्ता ९५, लकडाउन अिनधभरको नकस्ता नितरर प्र्म नकस्ता ३६८, 
दोस्ा नकस्ता ८०, तेस्ो नकस्ता ९५

• छ जना प्रिनलकररमा परेका लाभग्ानहहरुको माग र स्ानीय तहका 
नसरारीसमा पुन ननमारमा पररित्णनका लागी अनुरोध गरर पठाइएको

• िैंक त्ा निनतिय संस्ाहरु र कोष त्ा लेिा ननय्रिक काया्णलयमा ननयनमतत 
समन्वय र सहाजीकरर भइ रहेको

• रानट्रि य पुनननमा्णर प्रानधकररको सूचना व्यिस्ापन प्ररलीमा ननरन्तर Up-
dated Date प्रनिस्ट भइरहेको। सूचना व्यिस्ापन प्ररलीमा Error Mini-
mization/Reconciliation, 

 • नयाँ लाभग्ानहहरु कायम भएकाहरुको Bank Mapping भइरहेको। 
टेनलरोन मारत प्राप् ननजी आिास सम्वन्ी गुनासो र नजज्ासाहरुको संिोधन 
भएको र भइरहेको 

• निनभन्न स्ानीय तहमा समसामयीक निषयमा भएको िैठकमा सहभागीता 
त्ा सम्वल्न्त ननकाय निच समन्वय भइरहेको

• मानसक प्रगनत नििररहरु तयार गरी पठाउने काय्णहरु भएको र भइरहको

• नमनत २०७७।२।१२ बाट स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्हरु अपनाई आलोपालो 
नमलाई देननक काया्णलय संचालन एिं सिा प्रिाह गरेको र १३ अन्य भैपरी 
आउने काय्णहरु सम्ादन त्ा व्यिस्ापन गररएको ।

समपक्य :- कलायला्यलय प्रमुख सचयू्तरलाि उपे्र्तधी, ९८४१२१५८८६

 जिल्ा वनितािन रायतालय, भक्तपरु
अत्यािश्यक सेिा बाहेक अन्य सेिाहरु बन्द रहेकोमा ननिा्णचन आयोगले 

स्ानीय ननकायको िडास्तरमा गई २०७६/१२/२५ देल्ि सञ्ालन गनने भननएको 
रोटो सनहतको मतदाता नामािली संकलन त्ा अध्यािनधक काय्णक्रम स्नगत 
भई नजल्ा ननिा्णचन काया्णलयबाट हाल कुनै पनन सेिा प्रदान नगररएको र ननिा्णचन 
आयोगसँग नभनडयो कन्फरेन्समार्ण त सम्क्ण  भईरहेको र काया्णलय प्रमुि समय-
समयमा काया्णलय आई ननयनमत रूपमा काया्णलय िोनलएको 

समपक्य :- टिललला टन्वला्य्न अट्कलारधी घम्नद्र ट्तटमसनला, ९८५२०३५५३०
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संकि व्यवस्थापि केन्द्र भक्तपुर
Crisis Management Center (CMC) Bhaktapur

Crisis Management Center (CMC) भक्तपुर सनचिालयद्वारा तयार गररएको, संकलन सम्ादन/Focal Person रववन्द्र गौतर् Viber 9840177327

प्रकाशक

नेपाल सरकार 

गृह मन्तालय 
जिल्ा प्ररािन काययालय भक्तपुि

CMC कला पिलाट्कलारधीिरुललाई मो्वलाइलबलािसमे्त समपक्य  िन्य सटकनछ । 

जिल्ा हुलार रायतालय भक्तपरु
काया्णलय सञ्ालनको सम्बन्मा काया्णलय 

प्रमुिले काय्णप्रकृनत अनुसार आिश्यक 
कम्णचारीलाई बोलाइ काय्णसम्ादन भैरािेको |

हाल यस काया्णलयले प्रशासनसम्बन्ी 
काय्ण,हुलाक बचत बैंक सम्बल्न्त काय्ण, 
लेिासम्बन्ी काय्ण, नटकट नबक्री/नितरर 
सम्बल्न्त काय्ण, राजस्वसम्बन्ी काय्ण गरर 
रािेको छ । 

हुलाक सेिा अन्तग्णत सञ्ालन हुने डाँक 
ढुिानी काय्ण यातायात संचालन नभएको कारर 
गोश्वारा हुलाक काया्णलयबाटै सञ्ालन नभएको 
काररले गदा्ण यस काया्णलयबाट पनन संचालन 
हुन नसकेको । 

राठमाडौँ उपत्रा विरास प्राभधररण 
जिल्ा आयकु्तरो रायतालय भक्तपरु
लकडाउन अिनधको शुरुको अिस्ामा 

काया्णलयका आिश्यकता अनुसार काया्णलय 
िोली कामकाज गरेको र निगतको १० नदन देिी 
काया्णलयका प्रानिनधक कम्णचारी, लेिा प्रमुि 
र काया्णलय सहयोगीको उपल्स्नतमा काया्णलय 
संचालन भइरहेको । संचालनमा रहेका केही 
निकास ननमा्णरका आयोजनाहरुको सुपररिेक्षर 
त्ा मूल्ाँकन गरी भुक्तानी नदने काय्ण र प्ाननङ 
परनमट माग भएका ननिेदन सम्बन्मा स्लगत 
अध्ययनलगायतका कामहरु सम्ादन गरेको । 

स्वास्थ्य रायतालय भक्तपरु 

काया्णलयबाट संचालन गनु्णपनने समू्र्ण काय्णक्रमहरु जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राखे्न 

भएकोले बानष्णक काय्णक्रममा भएका तानलम काय्णक्रमहरु बाहेकका अन्य समू्र्ण काय्णक्रमहरु ननयनमत 

रुपमा संचालन भैरहेको । नजल्ामा रहेका स्वास्थ्य संस्ाहरुमा आिश्यक भ्ाक्सीन त्ा औषधीजन्य 

सामाग्ीहरु उपलब्ध गराउनुका सा्ै नगरपानलकाहरुसँग स्वास्थ्यसँग सम्बल्न्त काय्णक्रममा समन्वय 

गनु्णका सा्ै ननयनमत त्ा आकल्स्क सबै िाले स्वास्थ्यसँग सम्बल्न्त काय्णक्रमहरु संचालनमा भैरहेका 

। साब्णजननक सिारी साधनमा काया्णलय आउनुपनने सबै कम्णचारीहरु ननयनमत रुपमा काया्णलयमा 

उपल्स्त हुन नसकेको त्ानप काया्णलयको आन्तररक स्ोत व्यिस्ापन गरर लकडाउनको अबनधमा 

काय्णक्रमहरु संचालन भैरहेका छन ।

• बाल स्वास्थ्य अन्तग्णतका ननयनमत िोप सेिा, पोषर सेिा र CBIMCI काय्णक्रम अन्तग्णतका समू्र्ण 

काय्णक्रम ननयनमत रुपमा संचालन भैरहेका ।

• पररिार स्वास्थ्य अन्तग्णतका सुरनक्षत मातृत्व र पररिार ननयोजन सेिा काय्णक्रम ननयनमत रुपमा 

संचालन भैरहेका ।

• क्षयरोग त्ा एचआइभीका नबरामीहरुको उपचार त्ा औषधी नितरर काय्णक्रम ननयनमत रुपमा 

संचालन भैरहेका |

• महामारी त्ा रोग ननय्रिर अन्तग्णतका समू्र्ण काय्णक्रमहरु ननयनमत रुपमा संचालन भैरहेका ।

• कोनभड -१९ को महामारीबाट नजल्ालाई सुरनक्षत बनाउनको लानग आिश्यक काय्णक्रम संचालन 

भैरहेका । जस अन्तग्णत नबरानमको नहस्टरि ी हेरी आरनडटी पररक्षर गराउने नपनसआर परीक्षरको 

लानग स्वाब संकलन गनने र पोजेनटभ आएको ठाँउमा कन्ट्ाक्ट टरि े नसङका काय्णक्रमहरु संचालन 

भैरहेका ।

• दैननक रुपमा कोनभड -१९सँग सम्बल्न्त नजल्ाभरीको नििरर संकलन गरीसँग्ह गनु्णका सा्ै 

नजल्ाको तथ्ाङ्क संघ, प्रदेश र स्ाननय तहमासमेत पुया्णउने काय्ण भैरहेको ।

• नजल्ामा जम्मा पतिा लागेका ५ िटा कोनभड -१९ का केसहरु मधे्य ४ िटा सन्ो भैसकेको छ भने 

बाँकी एउटा नबरामीको अबस्ा पनन सामान्य रहेको छ । 


