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अंक ३        सवंत २०७७ साल असार ३१ गत ेबधुवार

बन्लाबन्धीको ११४  औ दिन

सिन्धुली सिल्लामला कोभिड-१९  को अवस्ला

बुलेटिन
विश्वव्यापी महयामयारीको संक्रमण रोक्रथयाम, 

वियन्त्रणकया लयागि जयारी बन्याबन्ी आदेश हयाम्रै जीिि 

रक्याकया लयागि हो । हयालसम्म ठोसरुपमया कोरोिया 

भयाइरसको कुिरै औषधि विकयास िभइ सकेको अिस्यामया 

सयािियािी र सतक्क तया िरै कोधभड-१९ बयाट िच्े उपयाय हो । 

िेपयाल सरकयारले संक्रयामक रोि ऐि, २०२० को दफया 

२ िमोजजम जयारी िरेको बन्याबन्ीको आदेश हयाल सयाउि 

६ ितेसम्म कयायम रहेको छ । यस अिधिमया संक्रमण 

जोखिम रोक्न जजल्याबयासीहरुले पु्र् ययाउिुभएको सहयोि 

उल्ेख्य रहेको छ । यद्यपी हयालकया केही ददिहरुमया 

स्यास्थ्य सुरक्यामया लयापरियाही हुि थयालेको भन्े महसुस 

हुि थयालेको छ । मयास्क, स्यािीटयाइजर, सयामयाजजक दरूी र 

प्रवतरोि क्मतया िरै कोरयािया विरुद्धको हयाम्ो अस्त्र हो भन्े 

तथ्यलयाई हयामी सिरैले पुिः मिि ििु्कपिने अिस्या देखिन्छ 

। कोधभड-१९ को रोकथयाम तथया वियन्त्रणको लयागि 

सरोकयारियालयाहरुसंि यस जजल्यामया वियवमत रुपमया 

बरैठक छलफल भइरहेको छ । 

जिप्रवतविधि, स्यास्थ्यसंस्या, स्यास्थ्यकममी, 

सुरक्याकममी तथया कम्कचयारीहरु कोरोिया वियन्त्रण 

र रोकथयामकया लयागि तययार र तत्पर रहेकया छौं । 

यस महयामयारीको प्रवतरोिकया लयागि सबरै पक्बयाट 

डडजसजसएमसीकया विण्कयहरु कयाययान्वयि िि्क पूि्कित जस्रै 

सयाथ र समथ्किको अपेक्या िद्कछौं । 

बन्दाबन्दी केहदी खुकुलो

जिल्वाभित्र िोर वििोरकवा आधवारमवा सिै सिवारी चलन पवाउने
अन्तरजिल्वाकवा लवागग पवास चवाहहने

नेपाल सरकार मन्त्रिपररषदको मममि 

२०७७/०३/२३ को मनर्णयानुसार यस पूर्ण 

मन्त्रिपररषदक्ो मममि २०७७/०२/२८ र मममि 

२०७७/०३/१५ मा जारी गरेको आदेशमा संशोधन 

गरी जजल्ा भित्र जोर मरजोर प्ररालीका आधारमा 

सार्णजमनक सरारी साधन चलन ददने 

गरी बन्ाबन्ी खुकुलो पाररएको छ । 

काठमाडौंं उपत्यकाको हकमा 

उपत्यकािर र अन्य जजल्ाको हकमा 

सम्बन्तधिि जजल्ाभित्र जोर मबजोर 

प्ररालीमा मनजी िथा सार्णजमनक 

सरारी साधन आरि जारि गन्ण सककने 

व्यरस्ा िएको छ । 

मनजी सरारी साधनमा चालक 

बाहेक थप २ जनासम्म र परररारभित्रका 

५ रष्णसम्मका बालबाजलका सरार हुन सके् छन् । त्यसै 

गरी ट्ाक्ीमा चालकबाहेक बढीमा २ जनासम्म र 

परररारभित्रका ५ रष्णसम्मका बालबाजलका सरार हुन 

सक्े छन् । 

यात्रुबाहक सार्णजमनक यािायािमा िने 

चालकसदहि जसट क्षमिाको बढीमा ५० प्रमिशि यातु्र 

रहनुपनने, एक पङ््तिको जसटमा १ जना मात्रै राख्े, सबै 

यात्रुले अमनराय्ण रुपमा मास्कको प्रयोग गनने, सरारी 

साधनमा यात्रु चढ्ने समयमा सरारी साधनको ढोकामा 

र सरारी साधनभित्र स्ामनटाइजरको व्यरस्ा गनने, 

चालक िथा सहचालकलेसमेि अमनराय्ण रुपमा 

मास्क, िाइजर र पञ्ा लगाउने र सरारी साधनलाई 

दैमनक मनसङक्रममि गनने गरी संचालन गन्ण सके् 

व्यरस्ा गररएको छ । 

यो व्यरस्ा लागू रहँदासम्मका ला्ग 

ट्ाक्ीबाहेक अन्य सरारी साधनका हकमा 

िोककएको िाडा दरको पचास प्रमिशिसम्म थप िाडा 

जलन पाउने व्यरस्ा रहेको छ । 

उद्ोग, प्रमिष्ान र मनजी सेराप्रदायक 

काययालयका श्रममक िथा कम्णचारी ओसारपसारमा 

प्रयोग हुने सरारी साधनले समेि जसटको एक लहरमा 

एक जना यात्रु मात्रै राख्े, सबै यात्रुले अमनराय्ण रुपमा 

मास्कको प्रयोग गनने, स्ामनटाइजरको व्यरस्ा गनने, 

सरारी साधनलाई दैमनक मनसङक्रममि गनु्णपनने 

व्यरस्ा गररएको छ । 

बन्ाबन्ीको अरभधमा जनजीरन सहजीकररका 
ला्ग जोखखमको मूल्ाङ्कनका आधारमा नेपाल सरकारको 
मनर्णयानुसार न्यूनिम स्ास्थ्य मापदण्ड पालन गनने शि्णमा 
केही सेरा र काय्णहरु सञ्ालन िएकोमा जनसाधाररबाट 
हेलचेक्रयाँइ बढेको र यस िर्ण  बेरास्ा गदया संक्रमरको 
जोखखम बढ्न सक्े हँुदा कडाइ गररएको छ। 

गृह म्रिालयको मममि २०७७/०३/२२ को 
मनदनेशन िथा कडजसजसएमसी जसधुिलीको मनर्णयानुसार 
जजल्ारासी सरैमा न्यूनिम २ ममटरको सामाजजक दरूी 
कायम गरी मास्क र स्ामनटाइजरको अमनराय्ण प्रयोग 
गन्ण, अनारश्यक भिडिाड नगन्ण, सेरा प्रदायक मनकाय 
रा संस्ाले पमन स्ास्थ्य र सुरक्षाका नू्यनिम मापदण्ड 
पालना गन्ण गराउन, पटक पटक साबुन पानीले हाि धुन 

िनस्वास्थ्य मवापदण्ड पवालनवामवा कडवाई,
 जोखिम भयाबह हुन सक्ने तर्फ  सचनेत रहन आग्रह

एरं स्ास्थ्यका मापदण्ड र सुरक्षाका मापदण्ड अमनराय्ण 

रुपमा पालन गन्ण अनुरोध गररएको छ । 

आदेशको मरपरीि हुने गरी न्यूनिम स्ास्थ्य 

सुरक्षाका मापदण्ड पालना नगरी, मास्क मरना 

मामनसहरुको आरिजारि हुने, भिडिाड गनने, सामाजजक 

दरूी कायम नगनने प्ररृभतिले कोभिड-१९ को जोखखम ियारह 

हुने अरस्ा मरद्मान रहेकोले जनस्ास्थ्य र सुरक्षा 

मापदण्ड कडाई पूर्णक पालना गनने गराउने, मास्कको 

प्रयोग अमनराय्ण गराउने िएको हो । यस आदेशको अटेर 

गननेलाई संक्रामक रोग ऐन, २०२० बमोजजम कडाई पूर्णक 

कारराही गररने िएकोले यसको पालना गन्ण गराउनहुन 

कडजसजसएमसीले जजल्ारासी सरैलाई अनुरोध गरेको छ । 

पिपिइ सेट 
मौज्दात

थम्मल गन 
मौज्दात

क्दारेप्टन बेड 
सखं्दा

आइसोलेसन 
्डे संख्दा
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प्र्ोजन
असदार 
१२

१३ १४ १५ १७ १८ १९ २० २२ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ जममदा

प्रदामी उिचदार  1 3 2 11 5 4 4 1 4 1 6 5 1 1  3  52 
अत्दा्श्क कदाम    1   1 1 1 1  1 1 2   1  10 
कदा्दा्मल्को कदाम      1   1 1 1 2 2 1  1   10 
कम्मचदारी हदापजर हुन 1    1  1  2 1  1  2  1   10 
बसोबदास भएको     1    1 1  1  1    5 
घर िक्म न      1 1  1         3 
मतृ्यु संसकदार       1 1   1       3 
बै्दापहक कदा ््म        1    1      2 
पित ृकदा ््म 1                 1 
जममदा 2 1 3 3 13 7 8 7 7 8 3 12 8 7 1 2 4  96 

सरारी पास अनुममि नजलइ रा प्रयोजन बाहेक 

यात्रा गदया यातु्रहरु बीच बाटोमै अलपत्र पनने गरेको िथा 

सरारी पास अनुममि मरना अन्तर जजल्ा आरागमन 

हुने क्रम बकढरहेको अरस्ामा गृह म्रिालयको मममि 

२०७७।०३। ११ गिेको मनर्णयानुसार गन्तव्य स्ानको 

सम्बन्तधिि स्ानीय िहको जसराररस र गन्तव्य 

जजल्ाको जजल्ा प्रशासन काययालयको सहममि प्राप्त 

िएपछछ मात्र काठमाडौं उपत्यका प्ररेशका ला्ग पहेंलो 

रंगको सरारी पास जारी गररने िएको छ । अत्यारश्यक 

अरस्ाका व्य्तिहरुलाई मात्र सरारी पास अनुममि  

जारी हुने र पास जलदँा पेश गरेका कागजपत्रहरु 

उपत्यका प्ररेश गनने नाकाहरुमासमेि चेकजाँच हुने हँुदा 

त्यस्ा कागजपत्र समेि साथमै राखी यात्रा गन्णहुनसमेि 

कडजसजसएमसीले जानकारी गराएको छ । 

म्रिालयको मममि २०७७।०३। १२ को मनदनेशन 

अनुसार काठमाडौंं उपत्यकाका जुनसुकै जजल्ामा 

प्ररेश गन्णका ला्ग िए पमन बागमिी प्रदेश अन्तग्णिको 

जसधुिली जजल्ाको हकमा जजल्ा प्रशासन काययालय 

काठमाडौंको सहममि आरश्यक पनने छ । 

त्यसै गरी गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं. ५ का 

जजल्ाहरुलेसमेि काठमाडौंको सहममिका आधारमा 

मात्र पास जारी गन्ण सके् व्यरस्ा रहेको छ । गन्तव्य 

जजल्ाको सम्बन्तधिि स्ानीय िहको जलखखि सहममि 

पत्रको हकमा िने यस अ्िकै जसै् आरू बसोबास गनने 

सम्बन्तधिि स्ानीय िहकै जसराररस आरश्यक पनने गरी 

मनरन्तरिा ददइएको छ । 

असार महिनाको २९ गते सम्ममा जिल्ा प्रशासन कार्यालर् जसन्धुलीबाट उपत्यका प्रवेश गन्न िारी पासको संख्ा

कोपभड-१९ को सकं्रमण रोकथदाम त्दा पन््त्रणको लदापग गहृ म्त्रदाल्को 
च.नं. ६३९ पमपत २०७७/३/११ को ित्रदानयुसदार स्दारी सदाधन अनयुमपतकदा सदापग 
पनमनदानयुसदारकदा कदागजदातहरु तथदा प्रकृ्दा अबलमबन गन्म गरदाउनयु हुन समबप्धत 
सबैमदा ्ो सचूनदा जदारी गररएको छ ।

१. ग्तव् पजललदाको समबप्धत सथदानी् तहको पलपित सहमती भएको 
ित्रसदाथ पन्े्न िशे गनने ।

२. स्दार हुने व्पतिले ग्तव् पजललदाको सथदानी् तहलेे व््सथदा गरे अनयुसदार 
१४ प्न क्दारेप्टनमदा बसने पलपित प्रपतबद्धतदा ित्र समदा्शे गनने ।

३. त्सिश्दात ् स पजललदा प्रशदासन कदा्दा्मल्बदाट समबप्धत पजललदा प्रशदासन 
कदा्दा्मल्मदा सहमतीको लदापग लेिी िठदाइने छ र सहमती प्रदाप्त भएिपछ मदात्र 
्स कदा्दा्मल्बदाट स्दारी िदास जदारी गररने छ ।

४. स्दारी िदास मदाग ग्दा्म समबप्धत व्पतिले आफनो पन्े्नमदा पनमनदानयुसदारको 
प््रण अपन्दा ््म रुिमदा भनयु्म िनने, अ््थदा उति पन्े्नको कदार्दाही प्रपक्र्दा 
अगदाडी बढदाइने छैन ।

काठमाडौ उपत्यका तथा अन्तर जिल्ा सवारी साधन पास िारी गनने सम्बन्मा जिल्ा प्रशासन कार्यालर्, 
जसन्धुलीबाट िारी गररएको सचूना

कवाठमवाडौं उपत्यकवाको प्रिशे पवास थप व्यिस्थित
गन्तव्य स्ानीर् तिको जसफाररसका आधारमा १४ हिन क्ारेन्टिन बस्े शत्नमामात्र पास िारी िधुने

• कदाठमदाडौ ँउित्कदा तथदा अ्् पजललदामदा जदानयु िनने प्र्ोजन :-

• स्दारी धनीको नदामथर

• स्दारी सदाधनको पकपसम :- कदार/पजि/मोटरसदाइकस/सकयु टर/अ््

• स्दारी सदाघन नं. :- 

• प्र्ोगकतदा्महरुको नदामथर र समिक्म  नमबर :-

• स्दारी चदालकको नदामथर र समिक्म  नमबर :-

• कदाठमदाडौ उित्कदा तथदा अ्् पजललदा प्र्शे गनने पमपत :.

• उित्कदाको हकमदा प्र्ेश गनने नदाकदा:- नदागढयुङ्गदा/्पक्षणकदाली/
टोिदा छहरे/सदागदा/सदँाियु/

• प्र्ोग गनने ग्तव् सथदान (पजललदा, मनिदा/न.िदा., ्डदा नं. र 
टोलसमते) :-

• १४ प्न क्दारेप्टन (एकदा्तबदास) मदा बसन म्जयुरी भए/नभएको ।

नोटः प्रमि पास सरदर ३ जनाको दरले यात्रा गनने अनुममि प्रदान गररएको देखखदँा कुल २८८ संख्ामा यात्रुहरु लाई प्रस्ान अनुममि ददइएको देखखन्छ ।



3कोभिड-१९ सम्बन्धी भसन्धुलधी भिलललास्तरधीय प्रभ्तकलाय्य ्बधुलेभटन अकं  ३ २०७७ असलार ३१ ग्ेत ्बध्ु वलार 

ब््वाब््ी सवाउन ६ गतेसमम ननर्तर
िोखिम ववश्षेणका आधारमा जिल्ाको सम्णू्न भू-भाग वा कधु न ैक्ते्रमा जसल गन्न सककने 

नेपाल सरकार, मन्त्रिपररपदक्ो मममि 

२०७७/०२/२८ गिेको मनर्णयानुसार संक्रामक रोग 

ऐन. २०२० को दरा २ रमोजजम जारी गररएको 

आदेशलाई मममि २०७४ साउन ६ गिे मङ्गलबार 

मध्यरािसम्मका ला्ग नेपालिर लागू हुने गरी 

मनरन्तरिा ददइएको छ । 

गृह म्रिालयको मममि २०७७/०३/१६  को 

पत्रबाट नेपाल सरकार मन्त्रिपररषदक्ो मममि 

२०७७/०३/१५ को मनर्णय काययान्वयन सम्बधिमा 

सिवारी पवास अनमुवत व्यिथिवामवा कडवाइ 
पवास विनवा चलवाए िवा अन्य यवात्र ुरवाख ेतत्वाल वनयन्त्रणमवा जलई कवारिवाही गररने

गृह म्रिालयको मममि २०७७।०३।२२ को 

पररपत्र अनुसार बन्ाबन्ीको अरभधमा जारी हुने 

सरारी पासको व्यरस्ालाई थप प्रिारकारी बनाउने 

क्रममा पास नजलइ सरारी साधन चलाउनेको सरारी 

साधन ित्ालै मनय्रिरमा जलई कारराही गररने 

िएको छ । 

यसका साथै पासमा िोककएको बाहेक अन्य 

प्रयोजनमा सरारी साधन प्रयोग गनने िथा सरारी 

पास अनुममिमा उले्ख िए बाहेकका यात्रु राखेको 

पाईएमासमेि कारराही गररने िएको हो । 

सरारी साधन जजल्ाभित्र प्ररेश र जजल्ा 

बादहर प्रस्ान हुने सीमा मरन्मुा सरारी पास अनुममि 

अनुसार िए/निएको चेकजाँच गनने र चेकजाँचको 

क्रममा सरारी पास अनुममि नजलई सञ्ालन िएका 

िथा सरारी पास अनुममिमा उले्ख िए बाहेकका 

यात्रु राखेको पाईएमा ित्ाल सरारी साधन 

मनय्रिरमा जलई कानून बमोजजम कारराही गररने छ। 

यसका साथै काठमाडौं उपत्यका प्ररेश गन्णका 

ला्ग सरारी पास अनुममि 

जलएका सरारी साधनको 

हकमा प्ररेश मरन्मुा सरारी 

पास अनुममि चेकजाँच 

गररने यसरी चेकजाँच गदया 

अ्िल्ो जजल्ाले आफनो 

प्रस्ान सीमा मरन्मुा 

चेकजाँच गरे/नगरेकोसमेि 

हेररने छ । पासमा उल्ेख िए 

बमोजजम यात्रु रहे/ नरहेको, 

स्ास्थ्य प्रोटोकल पालना 

िए/निएको यककन गरी 

दरुुस् िए सुरक्षाकममीले 

सरारी पास अनुममिको 

पछाकड दस्खि गरी काययालयको छापसमेि लगाई 

प्रस्ान अनुममि ददने व्यरस्ा गरेको छ । 

जजल्ाबाट अत्यारश्यक काम बाहेक अन्य 

प्रयोजनको ला्ग सरारी पास अनुममि जारी नगनने 

जिल्वा सदरमकुवाम आितिवाित गददा क्वारेन्टिन अवनिवाय्य

कोभिड-१९ को बढ्दो संक्रमरलाई दृकटिगि गददै काठमाडौं, पोखरा, 

मबराटनगर, नेपालगञ् बुटरल, िैरहरा, मबरगंज, धनगढी, जनकपुर लगायि 

जनिनत्व बढी िएका शहर िथा जजल्ा सदरमुकाममा आरिजारि गदया 

अमनराय्ण रुपमा १४ ददन स्ानीय िहका क्ारेन्टिन रा होम क्ारेन्टिनमा बस्े 

व्यरस्ा िएपछछ मात्र आरागमनको अनुममि ददइने िएको हो । 

गृह म्रिालयको मममि २०७७।०३। १५ को मनदनेशन अनुसार माननीय 

स्ास्थ्य िथा जनसंख्ा म्रिीजू्को समुपस्स्मिमा मममि २०७७। ०३। १० गिे 

कोभिड-१९ रोगको रोकथाम िथा मनय्रिर सम्बधिमा बसेको बैठकले यस्ो 

मनर्णय गरेको हँुदा यस व्यबस्ाको कडाईका साथ काययान्वयन गनने व्यरस्ा 

ममलाइएको छ । 

नेपाल सरकार मन्त्रिपररषिको वमवत २०७७/२/२८ गतेको वनण्नर्ानधुसार र्स जिल्ामा रिेका सबै सरकारी 
कार्यालर्, जशक्ण संस्ाका कार्यालर्, गैर सरकारी तथा वनिी क्ेत्रका कार्यालर् र बैंक तथा वबत्तिर् संस्ािरु वमवत 
२०७७/३/१ गते सोमवार िेखि वविान ८:०० बिे िेकि हिउँसो १:०० बिेसम्म र हिउँसो १:०० बिे िेखि साँझ ६:०० 
बिेसम्म िधुई जसफ्टमा गरी संचालन िधुने व्यिोरा सम्बन्तन्त सबैको िानकारीको लागग र्ो सूचना प्रकाशन गररएको 
छ ।

पधुनश्च : सेवा प्रवाि गनने सम्बन्मा सेवा जलने र सेवा हिने िधुवैले कम्ीमा िधुई वमटरको सामाजिक िरूी कार्म 
गनने, मास्क प्रर्ोग गनने, साबधुन पानीले िात धधुने वा स्ावनटाइिर प्रर्ोग गनने लगार्तका िनस्ास्थ्यका मापिण्ड र 
सधुरक्ाका मापिण्डिरु अवनवार््न रुपमा पालना गन्न िाहि्नक अकपल गि्नछौँ ।

कलाययालयहरु दधुइ ससफ्टमला सचंलालन िइरहेको वलारे  सचूनला

लेखख आएको छ । यस अनुसार जारी आदेशको 

क्रमसङ्ख्ा २ को खण्ड (र) पछछ खण्ड (र) थप गरी 

माथी जुनसुकै व्यहोरा लेखखएको िएिापमन कोभिड-

१९ को संक्रमरको जोखखम मरशे्षरका आधारमा 

जजल्ा कोभिड-१९ सङ्कट व्यरस्ापन केन्द्र, कोभिड-

१९ सङ्कट व्यरस्ापन केन्द्र र स्ास्थ्य िथा जनसंख्ा 

म्रिालयसँग समन्वय गरी जजल्ाको सम्ूर्ण िू-िाग 

रा कुनै क्षेत्रमा बन् गराउन रा जसल गन्ण सके् व्यरस्ा 

थप गररएको छ । 

नेपाली नागररकलाई स्देश आउन सहजीकरर 

गननेसम्बधिी आदेश, २०७७ मा उले्ख िए बाहेक 

कोभिड-१९ रोगको संक्रमरबाट सुरजक्षि रहनका ला्ग 

नेपाल प्ररेश गनने सबै प्ररेश मरन् ुर खुल्ा सीमानाको 

जुनसुकै स्ानबाट हुनसक्े यात्रुहरुको आरागमन 

मममि २०७७ साउन ६ गिे मंगलरार मध्यरािसम्मका 

ला्ग स््गि गररएको छ । िर, मालसामानको 

ढुरानीलाई यथारि कायम राखे् । 

र सार्णजमनक यािायाि (बस, मममनबस, माइक्रोबस) 

लाई सरारी पास अनुममि जारी नगनने साथै अन्तर 

जजल्ा सरारी साधन आरागमनमा कडाईका साथ 

चेकजाँच गन्ण पररपत्रबाट मनदनेशन िएअनुसार 

जसधिुली जजल्ामासमेि व्यरस्ा ममलाइएको छ । 
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कदा दा्मल्को नदाम कदा दा्मल  ्प्रमयुिको नदाम ्जदा्म/ि् मो् दाइल नम्र

पजललदा प्रशदासन कदा दा्मल् ो्गे् द्र प्रसदा  िदाणडे प्र. पज. अ. 9854067777

्््मबहदा युर गण प् ज  ्थदािदा प्रमयुि सेनदानी 9851195711

पजललदा प्रहरी कदा दा्मल् र्जयु पसग् ले                                                      प्रहरी उिरीक्षक 9854065555

सशस्त्र प्रहरी बल, आपरित गयुलम गोपि कृषण भटरदाई स.प्र.नदा.उ. 9851258691

रदापषरि  ्अनयुस्धदान पजललदा कदा दा्मल् हमे्त चौधरी प्रमयुि अनयुस्धदान अपधकृत 9845391666

पजललदा सम््  ्सपमपतको कदा दा्मल् पडक बहदा युर कदाककी पजललदा सम््  ्अपधकदारी 9854087222

पस्धयुली असितदाल डदा. लक्मण िड्कदा म.ेसयु. 9854042342

स द्ास्थ  ्कदा दा्मल  ्पस्धयुली पजते्द्र कयु मदार पसहं पजललदा जनस द्ास्थ  ्प्रमयुि 9868815087

कमलदामदाई नगरिदापलकदाको कदा दा्मल् ियुरुषोत्तम सय्ु े् ी प्रमयुि प्रशदासकी्  अपधकृत 9854050111

्युधौली नगर कदा ्मिदापलकदाको कदा दा्मल् प् िे् द्र िौडेल प्रमयुि प्रशदासकी्  अपधकृत 9854052111

गोल्जोर गदाउँकदा ्मिदापलकदाको कदा दा्मल ,् ल द्ालटदार अजयु्मन ् जकी प्रमयुि प्रशदासकी्  अपधकृत 9854042620

घ द्ाङलेि  गदाउँकदा ्मिदापलकदाको कदा दा्मल ,्हदा युटदार रदामकयु मदार कदाककी प्रमयुि प्रशदासकी्  अपधकृत 9854041891

तीनिदाटन  गदाउँकदा ्मिदापलकदाको कदा दा्मल ,्लदामिदानटदार प् षणयु प्रसदा  सय्ु े् ी प्रमयुि प्रशदासकी्  अपधकृत 9854042220

पिककल  गदाउँकदा ्मिदापलकदाको कदा दा्मल ,्िदाङसदाङ टंकनदाथ पघपमरे प्रमयुि प्रशदासकी्  अपधकृत 9849755700

मररण  गदाउँकदा ्मिदापलकदाको कदा दा्मल ,्कपिलदाकोट प् नो् कयु मदार िोिरेल प्रमयुि प्रशदासकी्  अपधकृत 9854044130

सयुनकोशी  गदाउँकदा ्मिदापलकदाको कदा दा्मल ,्रदामटदार प् कदास सय्ु द्ास प्रमयुि प्रशदासकी्  अपधकृत 9851130036

हररहरियुरगढी  गदाउँकदा ्मिदापलकदाकदा कदा दा्मल ,्झनझने ्े् े् द्र सदािकोटदा प्रमयुि प्रशदासकी्  अपधकृत 9854042881

बलाढी िथला पहहरोबलाट िोगिन उच्च सि्यकिला अपनलाऔ ं
जल िथा मौसम मरज्ान मरिागबाट २०७७।०३।२२ गिे प्रकाजशि मरशेष 

मौसम बुलेकटन अनुरुप मनसुन न्यून चाकपय रेखा नेपालको िराइ िू-िाग नजजक रहने 

िएकाले यही असार २५ गिेबाट नेपालमा मनसुन सकक्रय हुने िएको छ ।  

यसबाट नेपालका धेरैजसो ठाँउहरुमा लगािारको रषयाको साथै िराइका केही र 

पहाडका थोरै स्ानमा िारी बषयासमेि हुन सके् िनी अनुमान गररएको छ । यससंगै 

पहाडी िूिाग िू-क्षय हुने, पदहरो जाने, सडक यािायाि प्रिामरि हुने िथा ढल/

पानीको राम्ो मनकास निएको ठाउँमा डुबानसमेि हुन सक्े िएकोले सबैले सिक्ण िा 

अपनाउनहुन अनुरोध छ ।

मनसुनका कारर हुन सक्े बाढी, पदहरो एरं डुरान जस्ा प्रकोपबाट मानरीय 

एरं िौमिक क्षमि कम गन्ण मनसुन पूर्णियारीमा जुट्नुपनने अरस्ा आइसकेको छ । 

रषयायामको मौसम सुरु िइसकेको अरस्ामा मरश्वव्यापीरुपमा रहेको कोरोना 

िाइरसबाट सृजजि संकटको यस िडीमा प्राथममकिाका साथ मनसुन पुर्णियारीमा 

समेि लाग्न  सरोकारराला सरै मनकायहरुलाई अनुरोध छ । 

हालै मात्र नेपालका कमिपय स्ानहरुमा सलह 

ककरा भिकत्रएसँगै जसधिुली जजल्ामा पमन राट्टरुट्ट रुपमा 

सलह देखखएको छ । सलह ककराको रथानबाट हुन सक्े 

सम्ामरि कृकष राली जोखखमलाई मनय्रिरका ला्ग 

सिक्ण  रहन सरैमा अनुरोध गररएको छ । 

मरभिन्न श्रोिहरुमा उल्ेख िए अनुसार सलह 

(Schistocerca gregaria) रट्ाङ््ा जािको ककरा हो 

। यो ददनमा सकक्रय हुन्छ र रािमा आराम गद्णछ । यसले 

मबरुराका पािहरू खाएर बालीलाई सखाप पान्ण सकछ। 

यसैले जजल्ाका कुनै स्ानमा सलहको गमिमरभध देखखएमा 

िुरुन्त नजजकैकै प्रहरी इकाइ, स्ानीय िहलाई जानकारी 

गराउनहुन र यसरी जानकारी गराउँदा सलहको झुण्डहरु 

कुन ददशाबाट आएको र कुन ददशामिर जाँदैछन् /बसेका 

छन्  रा गए िन्नेसमेि एककन गनु्णहुन अनुरोध गररएको 

छ ।  जसधिुली जजल्ामा स्ानीय िहका कृकष प्रामरभधक 

िथा ककसानहरुसंग सम्ादमार्ण ि मरररर संकलन िथा 

जोखखम मूल्यांकन िइरहेको छ ।  

सलह ल्वाए प्रवत के.िी. ३० रुपयैवामवा खररद गनने

यसैगरी मममि २०७७ असार १५ गिे कमलामाई 

नगरपाजलकाका प्रमुख खड्ग बहादरु खत्रीको 

संयोजकत्वमा बसेको स्ानीय मरपद व्यरस्ापन 

मनदनेशक िथा समन्वय समममिको रैठकले सलहको 

प्रकोप न्यूनीकरर एरं मनराकरर गन्ण सलह संकलन गनने 

काय्णलाई प्रोत्ाहन गन्णका ला्ग स्ानीय राजसन्ाहरुले 

सलह समामि संकजलि सलह प्रमि के.जी. ३० रुपैयाको 

दरले रडा स्रमा खररद गनने मनर्णय गरेको छ । यसका साथै 

सलहको संक्रमरलाई रोक् स्ानीय स्रमा जनचेिना 

एरं स्ानीय उपायहरु अरलम्न गन्ण प्रोत्ाहन गननेसमेि 

मनर्णय गरेको नगरपाजलकाले जनाएको छ । 

सलहको सिंवावित प्रकोपबवाट सतक्य तवा अपनवाउन अनुरोध 

आिश्यक सम्पक्य  नम्वर
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ससन्धुली सजल्ामा कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहनेको हुुँदा यस्ो 
अवस्ामा अझै सतक्फ ता अपनाउन सजल्ास्रीय कोसभड-१९ संकट व्यवस्ापन 
कने न्द्र (सडससससएमसी) ससन्धुलीलने सजल्ाबासी सवै दाजधुभाई सददीबसहनीहरुलाई 
अनधुरोध गरनेको छ । 

सडससससएमसी ससन्धुलीको समसत २०७७।३।२३ गतने मंगलबार भएको बैठकलने 
सनेवाग्राही जम्ा हुनने काया्फलयहरु त्ा अन्य व्यापाररक स्ानहरुमा व्यखतिगत 
सधुरक्ाका मापदण्डहरु पधुण्फरुपमा पालना गन्फ गराउन, त्यस्ा सभडभाड हुनने 
ठाउुँहरुमा नजान र जानै परने  असनवाय्फ रुपमा मास्क त्ा स्ासनटाइजरको प्रयोग गन्फ 
अनधुरोध गरनेको हो । 

कडजसजसएमसी जसधिुली

मममि २०७७।३।२३ गिे मंगलबार

१. मरश्वव्यापी महामारीको रुपमा रैजलएको कोभिड–१९ 
को संक्रमर रोकथामका ला्ग नेपाल सरकारबाट जारी 
बन्ाबन्ीको अरस्ामा नागररकहरुको जीरनयापनलाई 
सहज बनाउन मरगिमा मरभिन्न मनर्णयहरु िएका 
छन् । जारी बन्ाबन्ीको अरस्ामा नागररक िथा 
सेरा्ाहीहरुले व्य्तिगि सुरक्षाका मापदण्ड पालना 
नगरेको, न्यूनिम २ ममटरको सामाजजक दरूी कायम गरी 
मास्क र स्ामनटाइजरको प्रयोग नगरेको पाइएकोले 
कोभिड–१९ को संक्रमर जोखखम बढ्दै जाने सम्ारना 
देखखएको छ । अिः सेरा्ाही जम्मा हुने काययालयहरु 
िथा अन्य व्यापाररक स्ानहरुमा व्य्तिगि सुरक्षाका 
मापदण्डहरु पुर्णरुपमा पालना गन्ण गराउन, त्यस्ा भिडिाड 
हुने ठाउँहरुमा नजान र जानै परे अमनराय्ण रुपमा मास्क िथा 
स्ामनटाइजरको प्रयोग गन्ण सम्ूर्ण जजल्ाबासी दाजुिाई 
दददीबदहनीहरुलाई अनुरोध गनने मनर्णय गररयो ।

२. सबै सरकारी िथा गैरसरकारी काययालय िथा संि संस्ाले 
मास्क प्रयोग नगरेका सेरा्ाहीलाई काययालय प्ररेश 
मरन्मुानै अमनराय्ण रुपमा रोक लगाई भित्र प्ररेश गन्ण 
नददने व्यरस्ा अपनाउन सरै सरकारी िथा गैरसरकारी 
काययालयहरुलाई जजल्ा प्रशासन काययालयले पररपत्र 
गनने।

३. व्य्तिगि सुरक्षाका मापदण्ड पालना नगरी रा मास्क प्रयोग 
नगरी िरबादहर मनस्कने उपर संक्रामक रोग ऐन,  २०२०  

२०७७ जेठ र असार महिना भरमा कोभभड-१९ संकट व्यवस्ापन केन्द्र (हडभसभसएमसी) भसन् ध्ु लीको बैठकका हनर्ण ्यिरु कडजसजसएमसी जसधिुली

मममि २०७७।३।१७ गिे बुधबार

१. मरश्वव्यापी महामारीको रुपमा रैजलएको कोभिड–१९ 
को संक्रमर रोकथामका ला्ग यस जजल्ामा िएका 
गमिमरभधहरुको बारेमा छलरल गररयो । छलरलका 
क्रममा उति महामारीको रोकथाम र मनय्रिरका ला्ग 
हालसम्म िएका प्रयासहरु सन्तोषजनक नै रहेको पाईयो । 
यस प्रयासमा जजल्ामा सहयोग पु¥याउने सबै राजनीमिक 
दलहरु, स्ानीय िहहरु, सुरक्षा मनकायहरु, सबै सरकारी 
िथा गैरसरकारी काययालयहरु, सञ्ारकममीहरु, संिसंस्ा 
िथा आम जनसमुदायहरु प्रमि धन्यराद व्यति गददै आगामी 
ददनमा पमन सोही बमोजजम सहयोग एरं समन्वयका ला्ग 
यो बैठक हादद्णक अनुरोध गन्ण चाहन्छ ।

२. नेपाल सरकार, मन्त्रिपररषदको मममि २०७७/३/१५ को 
मनर्णयानुसार यस अ्ि मन्त्रिपररषदक्ो मममि २०७७/२/२८ 
गिेको मनर्णयानुसार जारी गररएको संक्रामक रोग ऐन, 
२०२० को दरा २ बमोजजमको आदेशलाई आगामी मममि 
२०७७/४/६ गिे मंगलबार मध्यरािसम्मका ला्ग यस 
जजल्ािर लागू हुने गरी मनरन्तरिा ददने ।

३. गृह म्रिालय, शान्तन्त सुरक्षा िथा अपराध मनय्रिर शाखाको 
च.नं. ४४१७ मममि २०७७/३/१२ को पत्रबाट अनुरोध िई 
आएका मरषयहरुका सन्ि्णमा आजको बैठकमा छलरल 
गररयो । प्रस्ुि सन्ि्णमा कोभिड–१९ को संक्रमर 
रोकथामका ला्ग यस जजल्ामा रहेका क्ारेन्टिन िथा 
आइसोलेसन स्लहरुको जजल्ास्स्रीय कोभिड–१९ 
संकट व्यरस्ापन केन्द्रका पदाभधकारीहरुबाट ित्ाल 
अनुगमन गरी उल्ेखखि पत्रमा औलं्ाईएको मरषयहरुमा 

बमोजजम कडाई पूर्णक सुरक्षा मनकायहरुले कारराही गनने ।

४. नेपाल सरकार गृह म्रिालय, आन्तररक प्रशासन 
िथा सिा समारोह व्यरस्ापन शाखाको पत्र संख्ा 
आ.प्र.स.स.व्य.०७६/०७७ च.नं. ६६६ मममि २०७७/३/२२ 
को पत्रबाट लेखख आएको सरारी पास व्यरस्स्ि गनने 
मरषयको पररपत्रमा उल्ेख िए बमोजजम सरारी पास 
चेकजाँचको व्यरस्ालाई आज मममि २०७७/३/२३ गिे 
देखख नै कडाईका साथ काययान्वयन गनने । यस व्यरस्ाको 
काययान्वयन गनने सम्बधिमा जसधिुली जजल्ाको प्ररेश मरन् ु
मर.कप. राजमाग्णको चुरे क्षेत्र र प्रस्ान मरन् ु(Exit Point) 
नेपालथोकमा नेपाल प्रहरीबाट चेकजाँचको व्यरस्ा 
ममलाउने । 

५. मममि २०७७/३/२२ गिे पाटनस्स्ि पाटन अस्पिालमा 
उपचारको जसलजसलामा रहेकी जसधिुली जजल्ा 
कमलामाई नगरपाजलका रडा नं. ९ बागमाराकी ६० 
रकष्णया मदहलामा कोरोना िाईरस पोजेकटि देखखएको हँुदा 
प्रारस्म्क रुपमा दहजो मममि २०७७/३/२२ गिे नै Con-
tact Tracing गरी सककएको छ । मनज मदहलाको िर 
िएको स्ानमा करीब १२ िर अन्य पमन रहेको हँुदा सो 
स्ानका सम्ूर्ण बाजसन्ाहरुलाई अन्य स्ानमा रहेका 
समुदायसँगको सम्क्ण मा आउन नददई कोभिड–१९ को 
स्ास्थ्य सुरक्षासम्बधिी मापदण्ड पालना गराउन सुरक्षाकममी 
अस्पिाल र स्ास्थ्य काययालयले आरश्यक पनने सबै उपाय 
अपनाउने मनर्णय गररयो । 

कोत्भड-१९ संकट व्यवस्ापनमा कडजसजसएमसी जसन्धुलीको सकरिर्ता 
मवास्क प्रयोग नगरी कवायदालय प्रिशे गन्य नपवाइने,े सरुक्वा मवापदण्ड पवालनवाकवा लवागग सिमैवा अनरुोध, नगननेमवाभथ कवारिवाही हुने 

प्रमधुि सजल्ा असधकारी असधकारी  श्ी योगनेन्द्र प्रसाद पाण्डनेको 
अध्यक्तामा भएको बैठकलने सबै सरकारी त्ा गैरसरकारी काया्फलय त्ा 
संघ संस्ालने मास्क प्रयोग नगरनेका सनेवाग्राहीलाई काया्फलय प्रवनेश सवन्दधुमा 
नै असनवाय्फ रुपमा रोक लगाई काया्फलय सभत्र प्रवनेश गन्फ नसदनने व्यवस्ा 
अपनाउन पररपत्र गननेससमनेत सनण्फय गरनेको छ ।

बैठकलने व्यखतिगत सधुरक्ाका मापदण्ड पालना नगरी वा मास्क प्रयोग 
नगरी घरबासहर सनस्कनने उपर संक्रामक रोग ऐन,  २०२०  बमोसजम कडाई 
पूव्फक कारवाही गनने सा्ै सवारी पास चनेकजाुँचको व्यवस्ालाई कडाईका 
सा् काया्फन्वयन गन्फ व्यवस्ा समलाउनने समनेत सनण्फय गरनेको छ । 
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मनयममि रुपमा अनुगमन प्रमिरेदन गृह म्रिालय र 
केन्द्रस्रीय कोभिड–१९ संकट व्यरस्ापन केन्द्रमा 
पठाउने मनर्णय गररयो। 

४. कोभिड–१९ संक्रमर रोकथाम सञ्ालन कोष काय्णमरभध, 
२०७७ लाई स्ीकृि गरी अनुमोदनको ला्ग जजल्ा मरपद ्
व्यरस्ापन सममिमा पेश गनने मनर्णय गररयो । 

जसधिुली जजल्ा उद्ोग बाणरज् संिकोसमेिको बैठक

मममि २०७७।२।३० गिे शुक्रबार 

१. गृह म्रिालयको च.नं. ४१५२ पत्र संख्ा शा.सु. 
०७६/७७–६ मममि २०७७।२।२९ को पत्रमार्ण ि प्राप्त 
कोभिड–१९सम्बधिी नेपाल सरकार मन्त्रिपररषदको मममि 
२०७७।२।२८ को बैठकले गरेका मनर्णयहरु मरश्व स्ास्थ्य 
संगठनले िय गरेका स्ास्थ्यसम्बधिी मापदण्डहरुको 
पालना गनने गराउने गरी यस जजल्ामा काययान्वयन गनने 
िथा सो मनर्णयबाट सूचारु हुने सेराहरुको सञ्ालन 
गदया उति सेरा सञ्ालन गनने मनकायले अमनराय्ण रुपमा 
२ ममटरको सामाजजक दरूी कायम गनने, माक् प्रयोग गनने, 
पटक पटक साबुन पानीले हाि धुने रा स्ानीटाइजरको 
प्रयोग गनने लगायि जनस्ास्थ्यका मापदण्ड र सुरक्षाका 
मापदण्ड पालना गन्ण गराउन उद्ोग बाणरज् संि, 
जसधिुलीले आरश्यक सहयोग, काययान्वयन िथा समन्वय 
गनने  मनर्णय गररयो । 

कडजसजसएमसी जसधिुली

मममि २०७७।२।२८ गिे बुधबार 

१)  कोभिड–१९ का कारर जजल्ामा कुनै व्य्तिको मृत्यु 
िएमा स्ास्थ्य िथा जनसंख्ा म्रिालयले िोकेको “शर 
व्यरस्ापनसम्बधिी प्रोटोकल, २०७७” बमोजजम नेपाली 
सेनाले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, जसधिुली शाखा, जसधिुली 
अस्पिाल र स्ास्थ्य काययालय जसधिुलीसँगको समन्वयमा 
शर व्यरस्ापन गनने । शर व्यरस्ापनका ला्ग हाललाई 
क.न.पा. भित्र रहेको उपयुति स्ानको खोजी ित्ाल गनने । 

२)  शर व्यरस्ापनका ला्ग आरश्यक पनने व्य्तिगि 
सुरक्षा सामा्ी Category I को Full (PPE) सेट र व्याग 
आरश्यक पनने िएकोले सो सामा्ी जजल्ा समन्वय 
समममिमा खोजलएको कोभिड–१९ खािामा जम्मा िएको 
रकमबाट खररद गनने । 

३) जसधिुली जजल्ामा हाल आइसोलेशन बेडको संख्ा ३३ 
मात्रै रहेको छ । संक्रमरको दर बढ्दै गएको सन्ि्णमा 
उति संख्ा कम हुने िएकोले ित्ाल क.न.पा. रडा नं. 
६ राममाढीमा रहेको एपोलो अस्पिालमा रहेको २५ रटा 
रेडलाई आइसोलेशन रेडको रुपमा ियार गरी प्रयोग गनने। 

४)  कोभिड–१९ को मरश्वव्यापी संक्रमरको कारर उत्पन्न 
असहज पररस्स्िीमा स्देश आउने यस जजल्ाका 
नागररकहरुमा जजल्ाको सीमा नाका नजजक क.न.पा. रडा 
नं. ९ भिमानमा रहेको आजाद स्ृमि िरनलाई र नयाँ मनमयार 
िएको रन काययालयको िरनलाई Holding Center को 
रुपमा प्रयोेग गनने । िारिबाहेक अन्य मुलुकबाट काठमाडौं 
हँुदै आउने नागररकहरुलाई सुनकोशी गाउँपाजलकाको 
प्रगिीजशल मा.मर., रािमाटालाई Holding Center को 
रुपमा प्रयोग गनने । 

५)  प्रत्येक स्ानीय िहमा कोभिड–१९ परीक्षरको ला्ग स्ार 
संकलन गन्ण जसधिुली अस्पिाल र स्ास्थ्य काययालय 
जसधिुलीले ित्ाल िाजलम काय्णक्रम संचालन गनने । 

कडजसजसएमसी जसधिुली

मममि २०७७।२।१५ गिे मबदहबार 

१)  जसधिुली जजल्ा मरभिन्न १० रटा जजल्ासँग सीमाना 
जोकडएको जजल्ा िएको र यसका छछमेकी जजल्ाहरुमा 
कोरोना िाइरस (कोकडि–१९) को संक्रमर उच्च दरमा 
बकढरहेको सन्ि्णमा यो जजल्ामा पमन मनकट िमरष्यमा 
संक्रमर बढ्ने सम्ारना देखखन्छ । हालका पछछल्ा केही 
ददन देखख छछमेकी मूलुक िारिबाटसमेि यस जजल्ामा 
आउनेहरुको संख्ा बकढ रहेको हँुदा जजल्ामा नै PCR 
टेस्टको सुमरधा हुन अमि आरश्यक महसुस गररएकोले 
PCR Test को ला्ग आरश्यक उपकरर सदहिको ल्ाब 
स्ापनाका ला्ग सामाजजक मरकास म्रिालय, बाग्मिी 
प्रदेश, हेटौंडालाई अनुरोध गनने साथै जजल्ा िूसंरक्षर 
िरनलाई कोभिड–१९ प्रयोगशालाको रुपमा परररि गनने 
मनर्णय गररयो ।

२)  जजल्ामा हाल आइसोलेशन बेडको संख्ा ३३ रहेको 
र क्ारेन्टिन बेडको संख्ा २५९ रहेको छ । बैदेजशक 
रोजगारीको जशलजशलामा छछमेकी मूलुक िारिमा 
गएका जजल्ाबासीहरु रक्ण ने क्रम मिब्र रुपमा रहेकोले 
क्ारेन्टिन बेड र आइसोलेशन बेडको संख्ा थप गनु्ण 
पनने िएकोले नगरपाजलकाको हकमा कम्ीमा ५०० बेड 
र गाउँपाजलकाको हकमा कन्तम्मा २०० बेडको न्यनूनिम 
सुमरधा सदहिको क्ारेन्टिन बेड र आइसोलेशन बेडको 
हकमा सदरमुकाममा न्यनूनिम ५० बेड संख्ा थप गन्ण 

सम्बन्तधिि सबै पाजलकाहरुलाई अनुरोध गनने । 

३)  कोभिड–१९ को जोखखम रोकथाम र न्यूमनकररको ला्ग 
व्य्तिगि सुरक्षा सामा्ी PPE सेट, संक्रमर जाँचका 
ला्ग आरश्यक RDT ककट र VTM ककटको जजल्ामा 
अिार रहेकोले कन्तम्मा ५०० थान PPE सेट, २००० थान 
Rapid Diagnostic Test (RDT) ककट र १००० थान 
Virus Transport Medium (VTM) उपलब्ध गराइददन 
प्रदेश सरकार, सामाजजक मरकास म्रिालयलाई अनुरोध 
गनने मनर्णय गररयो । 

४) जजल्ामा PCR ल्ाबको स्ापना निएसम्म स्ार 
पररक्षरका ला्ग हेटौंडा रा काठमाडौं लैजानु पनने िएकोले 
यसको ढुरानीसम्बधिी व्यरस्ा सम्बन्तधिि स्ानीय िहबाट 
ममलाउने मनर्णय गररयो ।

५)  हालका पछछल्ा केदह ददन यिा छछमेकी मूलुक 
िारिबाट आउने नेपालीहरुको संख्ा बकढरहेको 
सन्ि्णमा देशका मरभिन्न सीमा नाकामा आइपुगेका 
जसधिुली जजल्ारासीहरुलाई उनीहरुको बसोबास रहेको 
स्ानीय िहसम्म ल्ाइ पु¥याउन यािायािको बन्ोबस् 
सम्बन्तधिि पाजलकाले ममलाउने साथै िीनीहरुलाई मरश्व 
स्ास्थ्य संगठनको नम्णस बमोजजम जसधै क्ारेन्टिनमा 
राखी उनीहरुको मनयममि स्ास्थ्य चेकजाँचको व्यरस्ा 
ममलाउने। 

हवाल न्श्वभर महवामवारीको रुपमवा फैनलएको कोनभड-१९ को संक्रमण रोकथवामकवा लवानग नेपवाल सरकवार 
(मन्रिपररष्् ) को ननण्णयवानुसवार जवारी रहेको ब््वाब््ी हवाल थप पररमवाज्णन सनहत केही खुकुलो भई जवारी नै रहेको 
वयहोरवा अ्गत नै छ । यसै स््भ्णमवा जवारी ब््वाब््ीलवाई थप वय्न्थत र सुरनक्षत बनवाउन "ब््वाब््ीलवाई 
वय्न्थत गननेसमब््ी सुरक्षवा मवाप्णड-२०७७" जवारी भएको छ । यसरी जवारी भएको ्ेहवाय बमोनजमको मवाप्णडको 
पूण्ण पवालनवा गरी आफू सुरनक्षत हुन सवाथै अरुलवाई सुरनक्षत बनवाइ आफनो ्ैननक जी्नलवाई सहज बनवाउन हुन समपूण्ण 
नजललवा्वासीहरुमवा हवान ््णक अनपल गरर्छ । ननमन बमोनजमको सुरक्षवा मवाप्णडमवा उललेख भएकवा वय््थवाहरुको 
उललंघन गरेमवा अतयवा्शयक से्वा ऐन, २०२०, मुलुकी अपरवा् संनहतवा, २०७४ र ्थवानीय प्रशवासन ऐन,२०२८ तथवा 
अ्य प्रचनलत कवानुन बमोनजम कवार्वाही गररने वयहोरवासमेत यसै सूचनवाबवाटि जवानकवारी गरवाइ्छ ।

ननमन
१. कोनभड-१९ संक्रमणको जोनखम कवायम नै रहेको हुँ्वा सबै नवागररकले ््वा््थयसमब््ी उचच सतक्ण तवा अपनवाएर 

्वा ््यं जवागरुक भएर मवारि आफनवा ननयनमत कवाम कवार्वाहीहरु सञचवालन गनु्ण हुन ।
२. अतयवा्शयक कवाम बवाहेक आफु रहेको आ्वास/कवाय्ण्थलबवाटि अ्य्रि आ्तजवा्त नगनु्ण हुन ।
३. आ्त जवा्त ग्वा्ण ्वा कवाय्ण्थलमवा कवाय्णरत रहँ्वा ्यूनतम २ नमटिरको सवामवानजक ्ूरी कवायम गनु्ण गरवाउनु हुन ।
४. तोनकएको ब्तु ्वा से्वाको कवारोबवार ग्वा्ण ्वा कवाय्ण्थलमवा कवामकवाज ग्वा्ण से्वाप्र्वाह ए्म्  आ्तजवा्त 

लगवायतकवा कवाय्णमवा संलगन रहने वयनतिहरुले अनन्वाय्ण रुपमवा मवा्क प्रयोग गनु्ण हुन र आ्शकतवा अनुसवार सवाबुन 
पवानी ्वा सेननटिवाइजरको प्रयोग गनु्ण हुन ।

५. तोनकएको से्वा प्र्वायक सरकवारी कवायवा्णलय, गैरसरकवारी ननकवाय तथवा सं्थवाहरु/वय्सवायीहरु आन्ले 
आ-आफनो ननकवायबवाटि से्वाप्र्वाह ग्वा्ण से्वाप्र्वायक र से्वाग्वाहीहरु (के्रतवा/नबके्रतवा) न्चको २ नमटिरको 
सवामवानजक ्ूरी कवायम गनने, गरवाउने समभ् भएसमम सवामवानहरुको सेननटिवाइज गनने, गरवाउने वय््थवा गनु्ण हुन ।

६. न््वाह, ब्रतब््, मृतयुसं्कवार, चवाडप ््ण, पूजवापवाठ' लगवायतकवा सवामवानजक तथवा सवंा्कृनतक कवाय्णक्रमहरु गननै 
पनने अ््थवामवा तोनकएको सवामवानजक ्ूरीको सुनननचिततवा कवायम गनने गरवाउने र यस प्रकवारकवा जमघटिहरुमवा १५ 
जनवा भ््वा बढी आग्तुक वयनतिहरुको भेलवा नहुने वय््थवा नमलवाउनु हुन ।

७. अतयवा्शयक कवाममवा बवाहेक कसैले पनन रवाती १०:०० बजे ्ेनख न्हवान ५:०० बजेसमम नहडडुल नगनु्ण हुन ।
८. मवालसमवान ढु्वानी गनने कुनै पनन प्रकवारको स्वारी सवा्नहरुले चवालक, सहचवालक बवाहेक अ्य कुनै पनन 

यवारुिहरुको ओसवार पोसवार नगनु्ण हुन ।
९. उतपवा्नमूलक नक्रयवाकलवाप, उद्ोग कलकवारखवानवा, भौनतक पू्वा्ण्वार ननमवा्णण, न्कवास ननमवा्णण ज्तवा 

नक्रयवाकलवापहरु सञचवालन ग्वा्ण गरवाउँ्वा एक ्थवानमवा एक पटिकमवा १० जनवा भ््वा बढी वयनतिहरु जममवा हुन 
नपवाउने वय््थवा समबन््त वय््थवापक/ ननमवा्णणकतवा्ण/उद्ोगी/वय्सवायीले नमलवाउने, समबन््त कवाम्वार/
श्रनमक/कम्णचवारीले पनन अनवा्शयक नभडभवाड नगनु्ण हुन।

१०. जेष्ठ नवागररकहरु, ् ीघ्णरोगीहरु, सुतकेरी, गभ्ण्ती मनहलवा, ् श बष्ण भ््वा कम उमेरकवा बवालबवानलकवा र अशतिलवाई 
अतयवा्शयक तथवा ््वा््थय प्रयोजनमवा बवाहेक आफनै घरमवा रहनु हुन ।

कोनभड-१९ सकं्रमणबवाटि बचन ््यं जवागरुक भएर ््वा््थय सतक्ण तवा अपनवाउन अनुरो्
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हाल सवश्वभरी महामारीको रुपमा रैसलएको कोसभड-१९ को संक्रमण रोक्ामका लासग ननेपाल सरकार 
मख्रिपररषद्को सनण्फयानधुसार जारी रहनेको बन्ाबन्ी हाल ्प पररमाज्फन ससहत कने ही िधुकधु लो भइ जारी नै रहनेको 
व्यहोरा अवगत नै छ । यसै सन्भ्फमा आम नागररकको दैसनक जीवनचया्फलाई मध्यनजर गरी जारी बन्ाबन्ीको 
समयमा भौसतक त्ा सामासजक दूरी कायम गरी स्ास्थ्य सधुरक्ाको मापदण्ड अपनाई सजल्ा सभत्र दनेहाय 
अनधुसारको सधुरक्ाका उपाय अपनाई साव्फजसनक यातायात सञ्चलान गनने सम्बन्मा यो सूचना जारी गररएको छ।

१)  ननेपाल सरकार मख्रिपररषदको समसत २०७७३२३ को सनण्फय काया्फन्वयनका लासग गृह म्रिालय, शाखति 
सधुरक्ा त्ा अपराध सनय्रिण शािाको समसत २०७७/३/२५ को पत्रबाट प्राप्त भए अनधुसार यस सजल्ासभत्र 
साव्फजसनक यातायात संचालनका सम्बन्मा दनेहाय बमोसजम व्यवस्ा समलाउनने: 
क) यस सजल्ा सभत्र मात्र जोर सवजोर प्रणालीमा संचालन हुनने गरी सनजी सवारी साधन (चालक बाहनेक २ 

जनासम् र एकै पररवार सभत्रका ५ बष्फसम्का बालबासलका मात्र सवार हुनने गरी), -
ि) जोर सवजोर प्रणालीमा संचालन हुनने गरी सनजी मोटर साइकल,
ग) यस सजल्ा सभत्र मात्र संचालन हुनने गरी ट्ाक्ी (चालक बाहनेक बसिमा २ जनासम् र पररवार सभत्रका ५ 

बष्फसम्का बालबासलका मात्र सवार हुनने गरी),
घ) यस सजल्ा सभत्र मात्र संचालन हुनने गरी यात्रधुबाहक साव्फजसनक यातायात जसमा,

• चालक ससहत ससट क्मताको बसिमा ५०%सम् यात्रधु चि्न पाउनने,
• एक पङ्तीको ससटमा सामासजक दूरी कायम गरी एक जना मातै्र राख्ने,
• सबै यात्रधुलने असनवाय्फ रुपमा मास्कका प्रयोग गनने, 
• सवारी साधनमा यात्रधु चि्नने समयमा सवारी साधनको िोकामा र सवारी साधन सभत्र स्ासनटाइजरको 

व्यवस्ा गनने,
• चालक सहचालकलनेसमनेत असनवाय्फ रुपमा मास्क, स्ासनटाइजर र पन्जा लगाउनने,
• सवारी साधनलाई दैसनक सनसङक्रसमत गनने ।

२)  यो व्यवस्ा लागू रहुँदासम् ट््याक्ी बाहनेकका अन्य साव्फजसनक सवारीसाधनलने तोसकएको भाडादरको 
५०%सम् ्प भाडा सलन पाउनने ।

३)  सजल्ा सभत्रका प्रत्यनेक स्ानको तोसकएको भाडादर सवारी साधन सभत्र सबैलने दनेख्ने स्ानमा टाुँस्धु प्रनने ।

नजललवा नभरि सवा ््णजननक यवातवायवात सञचवालन गनने समब््मवा
नजललवा प्रशवासन कवायवा्णलयबवाटि जवारी सचूनवा

जिल्वा प्रशवासन कवायदालयबवाट सिवारी सवाधन अनुगमन

प्रयोिन विपररत तथवा पवास विनवा अन्तरजिल्वा चलकेवा सिवारी कवारिवाहीमवा  
जसधिलुी जजल्ाको मरकप राजमाग्ण सडकमा सरारीको 

चाप बढेसँग ैसो को अरस्ा िथा सरारी पास अनुममिका 

मरषयमा मममि २०७७ असार ३० गि े जजल्ा प्रशासन 

काययालयबाट मरकप राजमाग्णको दहरापानी र छचयारारीमा 

अनगुमन िएको छ । 

स्ास्थ्य सरुक्षा नआपनाउन ेगरेको, क्षमिािन्ा रढी 

यात्र ु राख् े गरेको, पासमा उल्ल्खखि िन्ा बढी सखं्ामा 

यात्रहुरु बोक् ेगरेको, पास मरना अन्यत्र जजल्ाबाट प्ररशे 

गनने गरेको, मालराहक सरारी साधनल े िाडा जलइ यातु्र 

ओसार पसार गनने गरेको, मररामीको नाममा पास जलने र 

अन्य यात्रसुमिे राखी लजैान ेगरेको, एम्बलुने्सको दरुुपयोग 

हुन े गरेको जस्ा मरषयमा जनगनुासो बढेसगैँ यस मरषय 

हेन्णका ला्ग अनुमगन गररएको हो । 

जजल्ा प्रशासन काययालय जसधुिलीका सहायक 

प्रमखु जजल्ा अभधकारी ऋणधि प्रकाश जसटौला, प्रशासकीय 

अभधकृि भिम बहादरु बस्िे सदहिको टोलीले असार ३० 

गि े मरहान ८ बजबेाट गरेको अनुगमनका क्रममा २३ रटा 

सरारी साधनलाई कारराही गररएको छ । कारराहीमा 

पनने सरारी साधनहरुमा क्षमिा िन्ा रढी िथा पासमा 

उल्ल्खखि िन्ा ज्ादा यात्र ु राखकेो, मालराहक ट्रकमा 

िाडा जलई यातु्र बोक् ेगरेको पाइएको छ । यस्ा सरारीलाई 

ट्र ाकरक प्रहरीमार्ण ि कारराही गररएको छ । अनगुमनका 

क्रममा मनयम मरपररि चलेका पाइएका सरारीसाधनहरुबाट 

२३ हजार जररराना संकलन िएको छ । सामाजजक दरूी 

कायम नगरी बढी संख्ामा मामनसहरु सरार िएका सरारी 

साधनमा मास्क पन्ा र सेमनटाइजर प्रयोग गन्ण समझाई 

बझुाई र िोककएको संख्ाका मात्र यातु्र राखी पठाइएको 

छ । 

विनवा अनमुवत जिल्वा प्रिशे गरेकवालवाई फितदा
यस अनगुमनका क्रममा सलयाहीबाट ट्रकमा जसधिलुी 

आएका कररर ३० जना कामदारहरु मरहानी समयमा 

चकेपोटि छलन दहडँदै िथा छोटो रुटमा अटो चढ्दै प्रयोग 

गददै काठमाडौं िर्ण  दहडँकेो पाइयो । यी व्य्तिहरुलाई रोकी 

नाकाका पोटिहरुमा जानकारी गराई िराई िर्ण  जान ेसरारी 

साधनमा रकयाइएको छ । 

आभथ्यक प्रलोिन देखवाउन ेचवालक 
वनयन्त्रणमवा

जसधिुली हँुदै काठमाडौै िर्ण  यात्रु जलई जाने क्रममा 

प्रहरीलाई आभथ्णक प्रलोिनमा पान्ण खोज्े चालकलाई 

भिमान प्रहरीले मनय्रिरमा जलएको छ । 

मममि २०७७।०३।२९ गिे भिमान चेकपोईटिमा 

पुब्णबाट काठमाडौंं िर्ण  जयांदै गरेको ना.७.ख ३२३९ न. 

को. बसमा दश जना यात्रु समेि चौध जना मामनसहरू 

रहेको पाइएको भथयो । मनयम मरपररि एक जजल्ाबाट 

अकको जजल्ामा यात्रु ओसार-पसार नगन्ण र सम्बन्तधिि 

जजल्ामा पमन जसट क्षमिाको ५० प्रमिशि मात्र 

यात्रु राख्े व्यरस्ा समझाई-बुझाई गदया बस चालक 

काठमाडौंंका सुदश्णन थापाले कडउकटमा खकटएको प्रहरी 

कम्णचारीहरुलाई आभथ्णक प्रलोिनमा पान्ण खोजेका भथए 

। मनजले बन्ाबन्ीको आदेशको अबहेलना गरी कोरोना 

िाईरस रोग रैलाउन सक्े काय्ण गरेको हँुदा मनजलाई 

मनय्रिरमा जलइ आरश्यक कारराही सुरु गररएको छ, 

िने सो बसमा सरार यात्रुहरुलाई अकको चालक व्यरस्ा 

गरी करिया पठाईएको छ ।



कोभिड-१९ सम्बन्धी भसन्धुलधी भिलललास्तरधीय प्रभ्तकलाय्य ्बधुलेभटन अकं  ३ २०७७ असलार ३१ ग्ेत ्बध्ु वलार 8

समिक्म  व्पति ि् ठेगदानदा समिक्म  नमबर

रिी पजते्द्र कयु मदार सदाह जनस्दास्थ्अपधकृत स्दास्थ् कदा्दा्मल्, पस्धयुली 9868815087
रिी स्तोष कयु मदार मदाझी म.ईरमहदामदारी िोकल िस्मन स्दास्थ् कदा्दा्मल्, पस्धयुली 9819982764
डदा. लक्मण िड्कदा पन.म.ेसयु. पस्धयुली असितदाल, पस्धयुली 9854042342
डदा. प्रस्न रदाज भ्डदारी एम.पड.जी.िी. पस्धयुली असितदाल, पस्धयुली 9863815622
रिी सयुरेश िदास्दान स्दास्थ् सं् ोजक कमलदामदाई नगरिदापलकदा 9844029841
रिी केम थदािदा स्दास्थ् सह सं् ोजक कमलदामदाई नगरिदापलकदा 9844042917
रिी जगप्श मणडल स्दास्थ् सं् ोजक ्युधौली नगरिदापलकदा 9861406041
रिी लेिनदाथियु ्दँाल स्दास्थ् सं् ोजक पिककल गदाउँिदापलकदा 9842333170
रिी प्रे्द्र सदाह स्दास्थ् सं् ोजक गोल्जोर गदाउँिदापलकदा 9844098371
रिी रदाजशे्वर सदाह स्दास्थ् सं् ोजक हररहरियुरगढी गदाउँिदापलकदा 9815392596
रिी रदामबेचन सदाह स्दास्थ् सं् ोजक पतनिदाटन गदाउँिदापलकदा 9814888197
रिी ओम प्रकदाश झदा स्दास्थ् सं् ोजक सयुनकोशीगदाउँिदापलकदा 9844096136
रिी मदाध् प्रधदान स्दास्थ् सं् ोजक सयुनकोशी गदाउँिदापलकदा 9849345646
रिी महे् द्र ्दा्् स्दास्थ् सं् ोजक घ्दाङलेि गदाउँिदापलकदा 9848646819
रिी मधयु लदािे स्दास्थ् सं् ोजक मररण गदाउँिदापलकदा 9844042801

ससन्धुलधी सिल्ला स्लास्थ्य क्ेत्रकला सम्पक्य  व्यगतिहरु

सथदानी् तह/ एमबयुले्स धनी ठेगदानदा एमबयुले्स नं चदालकको नदाम समिक्म  नम्र सपमपत अध्क्षको न .
पस्धयुली असितदाल पस्धयुली कनिदा ६ बदा२झ१७४४ इ्द्र लदामदा ९८०९६७६१८२ ९८५११४१२०९
पस्धयुली असितदाल पस्धयुली कनिदा ६ ज१झ३७९ एकलदाल रिषे्ठ ९८४१९०५६८५ ९८५११४१२१०
रेडक्रस सोसदाइटी पजललदा शदािदा कनिदा ६ बजदार ि्मबहदा्युर थदािदा ९८४४०९५५४६ ९८४४०४०२१४
रेडक्रस सोसदाइटी पजललदा शदािदा कनिदा मदापडबजदार बदा२१च७५२३ कल्दाण िहदाडी ९८६९१६८३३५ ९८४४०४०२१४
रेडक्रस सोसदाइटी उिशदािदा करकरे करकरे बदा२१च७५२४ चतेबहदा्युर पडङडोङ ९८६६३६२४६० ९८४४०४०२१४
रेडक्रस सोसदाइटी उिशदािदा रदानीचयुरी बदा२१च७५२२ पनषदान घलदान ९८१५८२१६१६ ९८५४०४१२०४
पभमदान िोपलपकलपनक एणड मपेडकल पभमदान ज१च१११३ पहरदा रिषे्ठ ९८१९६५४३४१ ९८५४०४२६४२
रेडक्रस सोसदाइटी उिशदािदा डदँाडीगयुरदासे ज१च१६२५ कयु मदार प्क ९८२३७७९११८ ९८६४१४०३१८
कदापजमदान प्रपतष्ठदान ससंथदान रदानीचयुरी ज१च१६२२ अमबर तदामदाङ ९८४४०९५३६२ ९८४२६१३०९८
जनपहत सहकदारी संसथदा पल द्धदारदा 
सचंदापलत जनपहत समदाज

पभमदान ज१च६९२ लदालबहदा्युर तदामदाङ ९८४८२००१२० ९८६०४७७१४८

रदानी्दास स्दास्थ् चौकी रदानी्दास ज१झ३७७ रदामओतदार धदामी ९८१९६८३४१० ९८१९८३४७२९
्युधौली न.िदा.
्युधौली न.िदा. पनिदाने ज१झ३७१ रप् ्नय्ु दार ९८६४१३३०६८ ९८१९६०१४९१
रेडक्रस सोसदाइटी हतिते सरेश िहदाडी ९८६०९८४१८२ ९८४४५१४६७३
पस्धयु समदाज ्युधौली ३।०१०२३च४७१५ न्रदाज धमलदा ९८२५८७९०६३ ९८०९२९९९८०
अरुण ठदाकयु र ्यु.न.िदा अमरपसह तदामदाङ ९८२३८७१६५८ ९८५४०४२०१२
नेिदाल आमदा ममेोरर्ल असितदाल ्युधौली बदा२१च२१०४ लदालकयु मदार ९८१२४२२३१० ९८०४८२४९६०
पसथथौली प्रदाथपमक स्दास्थ् के्द्र पसथथौली पबमल मगर ९८४०७३२६४३ ९८५४०४२०६५
रेडक्रस सोसदाइटी उिशदािदा टदँाडी पमजदास तदामदाङ ९८१४८३७३१८ ९८६१५४१२०५
रेडक्रस सोसदाइटी उिशदािदा ्युधौली पब््दा सदाह ९८०७७७४५८५ ९८०७७७४५३९
मररण गदा.िदा.
कपिलदाकोट प्रदाथपमक स्दास्थ् के्द्र कपिलदाकोट पनर बहदा्युर पब.क. ९८१७८०६७२८ ९८०९६८६३३९
महदा्े् सथदान स्दास्थ्चौकी महदा्े् सथदान बदाबयुलदाल मदाझी ९८१५८८१६८३ ९८६९६४१६८९
रेडक्रस सोसदाइटी मररण पभम बहदा्युर भोलन ९८०३६८९३४५ ९८१२०६०८००
रेडक्रस सोसदाइटी मररण कपिल ओली ९८१७८४३१२८ 98148119076
घ्दाङ्गलेक गदा.िदा. ९७४४०२४८९७ 9862556480
रेडक्रस सोसदाइटी तदामदाजोर बदा२०च६५९३ धनबहदा्युर धले ९८४४१९७१९४ 9851197135
पिककल गदा.िदा. ९८६२५५७०६३ ९८४४२००६६९
पिककल गदा.िदा पिककल चते प्रसदा् कदािले ९८६०३६८६७२ 9854040462
सयुनकोशी गदा.िदा.
रेडक्रस सोसदाइटी उिशदािदा मझय्ु दा पबमलकदाककी 9864029164 ९८६२५५७०६३
रेडक्रस सोसदाइटी पसतलिदाटी रदाजकयु मदार भयुजले 9844596417 ९८६०३६८६७२
रेडक्रस सोसदाइटी उिशदािदा िरूदानो झदागदाझोली ज१च१४३९ सपं्ि कोजयु 9841059550 ९८४४५६१०४४
रेडक्रस सोसदाइटी उिशदािदा झदागदाझोली रदातमदाटदा बदा१च३४४४ सतंोष रिषे७् 9863370039 9864029164
रेडक्रस सोसदाइटी ्युमजदा ज१च१७६६ सय्ु दास मदाझी 9842604716 9844596417
आतमी् सदामय्ु दा्ीक असितदाल िदालटे कदाले सदाककी 9843105676 9841059550
हररहरियुरगढी गदा.िदा.
रेडक्रस सोसदाइटी महे् द्रभ्दाडी ज्लदाल रदाई 9863370039 9744077059
रेडक्रस सोसदाइटी क्दानेश्वर सयुमन मोतिदान 9842604716 9854042911
पििलमदाडी स्दा.चौ पििलमदाडी गअिच३९३ अज्रदाई 9843105676 9854042906
गोल्जोर गदा.िदा.
शयुभ पज्न हपसिटल ियुककोट प्रप्ि ्े् कोटदा 9861354485 ९८६१३७४४८५
सयुनकोशी सदामय्ु दा्ीक असितदाल ियुककोट प्िक मगर 9826851939 ९८४४०४५१३०
गोल्जोर गदा.िदा. ग्दालटदार च्द्र बहदा्युर  थदािदा 9844141718 ९८५४०४१५५०
पतनिदाटन गदा.िदा
रेडक्रस सोसदाइटी उिशदािदा लदामिदा्टदार बदा१९च९८५७ ि्मबहदा्युररिषे्ठ ९८१२०५४२२६ ९८४४०४०२१५
बेलघदारी प्रदाथपमक स्दास्थ् के्द्र पतनिदाटन बदा२झ३९७१ टंक बहदा्युर िदापरिन ९८१०३३५०५७ ९८५४०४२२३१
पतलकयु मदारी समतृ प्रपतष्ठदान पतनिदाटन रमशे रिषे्ठ 9812154627 9844543142

.एमबयुले्स नं सथदान चदालकको नदाम समिक्म  नं.
बदा २ झ १७४४ पस्धयुली असितदाल, पस्धयुली इ्द्र लोहनी

ज १ च ६९४ नेिदाल रेडक्रस सोसदाईटी, पस्धयुली शदािदा चदालक अजयु्मन रिषे्ठ ९८६९८८७२०

ज १च १७६४ नेिदाल रेडक्रस सोसदाईटी, पसत्तलिदाटी चदालक रदाजकयु मदार भयुजले ९८४१०५९६६४

बदा २१ च ७५२३  नेिदाल रेडक्रस सोसदाईटी, मदाढीबजदार चदालक कल्दाण िहदाडी ९८०९६८५८१८ 

बदा २१ च ७५२४  नेिदाल रेडक्रस सोसदाईटी करकरे चते बहदा्युर प्ङ्दान ९८६६२७२४६०

ज १च १६२५  नेिदाल रेडक्रस सोसदाइटी, डदँाडीगयुरदासे .क.्लबहदा्युर प् ९८२३७७९११८

बदा २ झ ३८५५ पिककल गदा.िदा सपमर कदाफले ९८४४१९७१९४

बदा २१ च ७५२२  नेिदाल रेडक्रस सोसदाईटी, रदानीचयुरी पनसदानलदामदा ९८१५८२१६१६

८९५७ .बदा १९ च  नेिदाल रेडक्रस सोसदाइटी, लदामिदानटदार ि्मलदालरिषे्ठ ९८१२०५४२२५

ज १च १७४३ ्युधौली निदा टदँाडी पमजदास सयुनय्ु दार ९८१४८३७३१८

ज १च १७४४ ्युधौली निदा प्््दा सदाह ९८०७७७४५८५

बदा २१ च७५२१ ्युधौली निदा सयुरेश िहदाडी ९८६०९८४१२२

बदा २१ च १८३० सयुनकोशी गदािदा प्मलकयु मदार कदाककी ९८६२५५७०६३

कोभिड-१९ तबिेष एम्बधुलेन्स

सिल्लामला रहेकला एम्बधुलेन्सकला सम्पक्य  नम्वरहरु

काठमाडौंँ उपत्यकाको प्रवेशमा केही कडाई गरिएको मौकामा एम्बुलेन्सको 
दबुरुपयोग गिी रविामी ि कबु रुवा बाहके अन्य यात्बुहरुकोसमेत आवागमन हुन गिकेो 
भन्े सूचनाहरु प्राप्त भएकोले बबिामी ि कबु रुवाबाहके अन्य यात्बु आवागमन नगनबुनुहुन 
अनबुिोध छ । चेकप्ाइन्टहरुमा एम्बुलेन्सकोसमेत चेकजाँच गरिने ि त्यस्ो भए गिकेो 
पाइए कानून वमोजजम कािवाही हुनेसमेत जानकािी गिाइन्छ । 

एमबुले्सको ्ुरुपयोग 
नगनने बवारेको सचूनवा

क्ारेन्टिनमा र्ोगध्ान र 

आर्धुवनेिीक औषत्ध ववतरण

जजल्ा आयूरनेद स्ास्थ्य केन्द्र जसधिुलीले 

जजल्ाका क्ारेन्टिनस्लहरुमा रोग प्रमिरोधात्मक 

क्षमिा बढाउने औषभध मरिरर गनु्णका साथै योगध्यान 

अभ्ास गराएको छ । जेठ मदहनाको १५ गिे, २३ गिे, 

२८ गिे र असार ३ गिे औषभध मरिरर र योगाभ्ास 

गराएको हो ।

शरररमा रोग प्रमिरोधात्मक क्षमिा अभिबृणधि गन्ण 

सदह िररकाको आहार, मरहार, व्यरहार र मरचारमा 

ध्यान पुर् याउन जजल्ा आयुरनेद स्ास्थ्य केन्द्रका 

िर्ण बाट आयुरनेद छचककत्क सदहिको टोलीले 

क्ारेन्टिनस्लहरुमा अभिमुखखकरर गरेको छ ।  

कमलामाई नगरपाजलकाका क्ारेन्टिनस्लहरु 

रडा नं ६ को िुसंरक्षर क्ारेन्टिन रडा नं १४ को जनिा 

मा.मर., रडा नं ९ को जनजागृमि मा.मर. र आधारिुि 

मरद्ालय, मिनपाटन गा.पा.को लाम्ाटिार क्ाम्स साथै 

ट्र ाकरक चेकपोटिमा रहेका सुरक्षाकममी, जनप्रमिमनभध र 

क्ारेन्टिनमा बसेका व्य्तिहरु गरी ८० िन्ा रढी 

व्य्तिलाई औषभध मरिरर गररएको छ ।

 हाल उपलब्ध सरै औषभध मरिरर गररएको र थप 

प्राप्त िएमा अन्य क्ारेन्टिनस्लहरुमासमेि मरिरर 

गनने योजना रहेको केन्द्रले जनाएको छ । 
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असार ८ गिे जसधिुली अस्पिालमा उपचाररि 

३ जना पुरुषहरु संक्रमर मुति िई रकक्ण एका छन् 

। त्यसैगरी असार २२ गिे जसधिुली अस्पिालको 

आइसोलेनमा रहेका ३ जना व्य्तिहरु कोभिड-१९ 

जजिेर कडसचाज्ण हुनु िएको छ । मनको िएर गएका 

व्य्तिहरुमा क. न. पा ७ का २५ बष्ण पुरूष, क. न. पा 

१० का १८ बष्ण पुरूष र दधुौली नगरपाजलका ८ का ४८ 

बष्ण पुरूष हुनुहुन्छ । 

कोरोना संक्रमर िई जसधिुली अस्पिालको 

आइसोलेन राड्णमा उपचार गराएका ११ जना मधे्य 

हालसम्ममा ७ जना संक्रमर मुति िई करिया िईसकु् 

िएको छ । बाँकी ४ जना आईसोलेसन राड्णमा 

उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ । उपचाररि सबैको स्ास्थ्य 

अरस्ा सामान्य रहेको अस्पिालले जनाएको छ ।

िवारतबवाट आएकवा थप एक िनवामवा कोरोनवा 
सकं्रमण

जसधुिलीको मररर गाउँपाजलकाकामा िारिबाट 

आएका एक पुरुषमा असार ३० गिे कोरोना िाइरस 

संक्रमर पुकटि िएको छ । संक्रममिलाई उपचारका ला्ग 

जसधुिली अस्पिालमा ल्ाइएको छ ।

जसन्लुीबवाट रेिर िएकवा सकं्रवमतको धजुलखले 
अस्पतवालमवा उपचवार हँुदै

जसधुिली अस्पिालबाट रररर गररएका सुनकोसी 

गाउँपाजलकाका ४७ रष्णका एकजना कोरोना संक्रममि 

पुरुषको धुजलखेल अस्पिालमा िेन्टिलेटरमा राखेर 

उपचार िइरहेको छ । उपचारको क्रममा जकटलिा 

देखखएपछछ रेरर गररएको भथयो । कोरोना िाइरसको 

जसन्धुलीमा थप एक कोरोना संरिवमत, एघार िना संरिवमत मध्े सात िना 
कडसचाि्न, चारको उपचार िधुँिै

संक्रमर देखखएर जसधिुली अस्पिालको आइसोलेसनमा 

उपचारका ला्ग िनया िएकामधे्य ७ जना िने मनको 

िएर िर रकक्ण सकेका छन ।

ससन्धुलधी अस्पिलालमला मृत्धु िएकी बहद्यबलासकी 
महहललाको कोरोनला ररपोट्य निेटेटि

असार ३ गिे मबहीबार बदद्णरास ३, पाटु, महोतिरीबाट 

जसधुिलीको घ्ाङलेख १ जसम्े स्स्ि माईिी िरमा 

आई बसेकी २१ बषमीय मदहलालाई अत्याभधक ज्वरो 

आई स्ास प्रस्ासमा समस्ा आएपछछ उपचारका 

ला्ग जसधुिलीअस्पिाल ल्ाइएको भथयो । इमरजेन्सी 

कक्षमा उपचारको क्रममा साँझ ८:३० बजे मनजको मृत्य ु

िएको र COVID-19 संग ममल्ोजुल्ो लक्षर िएको 

हँुदा मबहीबार साँझ स्ाब पररक्षरको ला्ग काठमाडौं 

टेकु पठाईएकोमा मनजको ररपोट्ण नेगेकटि आएको छ ।
रोटोहरुुः- कोरोना भाइरस संक्रमणमधुति भई 

ससन्धुली अस्पतालबाट सवदाइका क्रममा

जसल गररएकवा भिमवान र बवागमवारवा खलु्वा
बशैाख ३१ गि ेसनुसरीबाट जसधिलुी हँुदै ितिपरु गएकी 

एका मदहलामा कोरोना सकं्रमर देखखएपछछ मनजल े खाना 

खाएको स्ान भिमान एररया जसल गररएको भथयो । यस क्रममा 

आसपासका ५ िरका ४१ जनालाई १४ ददन होम क्ारेन्टिनमा 

राखखएको र १७ जनाको स्ार पररक्षर गदया सरकैो ररपोट्ण 

नगेकेटि आए पश्ाि उति एररया जसल हटाइएको छ ।  यसै 

गरी असार २२ गि े लजलिपरु पाटन अस्पिालमा उपचारको 

क्रममा कोरोना पकुटि िएका ६० बष्णकी मदहला जसधिलुीको 

बागमाराबाट १९ गिे गएको देखखएसगँ ै उति एररया जसल 

गररएको भथयो । यस क्रममा १५ िर जसल गरी स्ानीयलाई 

होम क्ारेन्टिनमा राखखएको र २४ गिे परररारका सदस् िथा 

स्ानीय १७ जनाको स्ार परीक्षर पठाइ २६ गिे नगेकेटि 

ररपोट्ण आएपश्ाि त्यस क्षते्रमासमिे जसल हटाइएको छ । 

नमनत २०७७ असवार ३१ गतेसमम नस््ुली नजललवाको कोनभड-१९ को परीक्षण न््रण

सथदानी् तह

हदाल क्दारेप्टनमदा 
रहकेदा

हदालसमम 
क्दारेप्टनबदाट 

पितदा्म

आइसोलेसनमदा 
रहकेदा

हदालसमम 
आइसोलेसनबदाट 

पितदा्म

हदालसमम RDT 
िरीक्षण सखं्दा

हदालसमम PCR 
िरीक्षण सखं्दा

कमलदामदाई न.िदा. 45 209 0 0 572 413

्युधौली न.िदा. 62 178 0 0 159 238

तीनिदाटन गदा.िदा. 4 7 0 0 67 86

गोले्जोर गदा.िदा. 1 9 0 0 69 26

घ्दाङलेि गदा.िदा. 0 1 0 0 14 6

पिककल गदा.िदा. 6 3 0 0 29 5

मररण गदा.िदा. 10 86 0 0 120 38

हररहरियुरगढी गदा.िदा. 3 18 0 0 108 21

सयुनकोशी गदा.िदा. 3 21 0 0 61 36

पस्धयुली असितदाल 0 0 4 23 0 0

जममदााः 134 532 4 23 1199 869
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जिल्ा प्रशासन कार्यालर्मा उपलब्ध िधुन आएको स्ास्थ्य सामग्ी 
(सजि्नकल मास्क, KN 95 मास्क र स्ावनटाइिर)

पस नं उिलबध गरदाउने संसथदा स द्ानीटदाइजर गलोवस सपज्मकल मदासक KN 95 मदासक

१ ररपलि नेिदाल पस्धयुली १० बोतल १५ बट्दा २००० थदान १४० थदान

२ सहकदा ््म नेिदाल पस्धयुली २५० पिस ७ प्दाकेट १५०० थदान  

३ नेिदाल रेडक्रस सोसदाइटी पस्धयुली १२५ थदान   २० थदान

जिल्ा प्रशासन कार्यालर्मा उपलब्ध िधुन आएको स्ास्थ्य सामग्ी 
(कपकपइ सेट र थम्नल गन)

पस नं उिलबध गरदाउने संसथदा पिपिइ सेट थम्मल गन कैपि्त

१ ्लड्म पभजन लपलतियुर 30 सेट ४ थदान पमपत १।११

ववत्भन्न वनकार्लाई उपलब्ध गराइएको कपकपइ सेट, थम्नल गन

पस नं बयुझदाइएको पनकदा् पिपिइ सेट थम्मल गन कैपि्त

१ पस्धयुली असितदाल १० १ पमपत १।१२

२ घ्दाङलेक गदँाउिदापलकदा २ १ पमपत १।१३

३ पिककल गदँाउिदापलकदा ४ १ पमपत १।१४

४ पतनिदाटन गदँाउिदापलकदा २ पमपत १।१५

५ सयुनकोशी गदँाउिदापलकदा २ १ पमपत १।१८

६ गोल्जोर गदँाउिदापलकदा २ पमपत २।२

७ ्युधौली नगरिदापलकदा २ पमपत २।२

८ मररण गदँाउिदापलकदा २  

ववत्भन्न वनकार्लाई उपलब्ध गराइएको 
सजि्नकल मास्क, KN 95 मास्क र स्ावनटाइिर

पस नं बयुझदाइएको पनकदा् सपज्मकल मदासक KN 95 मदासक स्दापनटदाइजर कैपि्त गलोभस

१ पजललदा प्रहरी कदा्दा्मल् पस्धयुली १४०० २००पिस र ८ बट्दा १००पिस र ५ बोतल २।१५ र ३ १८ मदा १० बट्दा

२ सशस्त्र प्रहरी बल आपरित गयुलम ६०० १००पिस र ३ बट्दा ६० पिस र २ बोतल २।१५ र ३ १८ मदा ४ ् ट्दा

३ रदापषरि् अनयुस्धदान पजललदा कदा्दा्मल् ५० २४ पिस १२ पिस २।१५ १२ ् ट्दा

४ पजललदा प्रशदासन कदा्दा्मल  ्र आग्तयुक १५५०  ६० पिस ४८० पिस २।१६ १२ ् ट्दा

५ ब््म बहदा्युर गण ठूलीटदार व्दारेक २०० १ प् दाकेट  ३।११ १ ् ट्दा

सिल्ला प्रिलासन कलाययालयमला प्रलाप्त स्लास्थ्य 

सलामग्धी तवभिन्न तनकलायललाई हस्तलान्तरण
मरभिन्न सहयोगी संस्ाहरुबाट कोभिड-१९ प्रमिरोध एरं उपचारका ला्ग 

अत्यारश्यक स्ास्थ्य साम्ी जजल्ा प्रशासन काययालयमा प्राप्त िएको छ । प्राप्त 

िएका साम्ीहरुमा कपकपइ सेट, थम्णल गन, मास्क, पन्ा लगायि रहेका छन् । यी 

साम्ीहरु जसधिुली जजल्ाका अस्पिाल, स्ानीय मनकाय िथा सुरक्षा मनकायहरुलाई 

उपलब्ध गराइएको छ । 
पस्धयुली पजललदामदा २०७७ बैशदाि १ भ््दा िछदाडी प््शेबदाट आएकदा व्पति
्थवानीय तह भवारत तेस्ो मुलुक जममवा
कमलदामदाई नगरिदापलकदा 174 57 231
्युधौली नगरिदापलकदा 146 24 170
तीनिदाटन गदँाउिदापलकदा 6 7 13
गोल्जदार गदँाउिदापलकदा 16 5 21
घ्दाङलेि गदँाउिदापलकदा 1 6 7
पिककल गदँाउिदापलकदा 18 16 34
मररण गदँाउिदापलकदा 10 10 20
हररहरियुरगढी गदँाउिदापलकदा 8 8 16
सयुनकोशी गदँाउिदापलकदा 9 14 23
जममदा 388 147 535

वविेशबाट जिल्ा आएका सवै व्यगतिलाई 
अवनवार््न क्ारेन्टिनमा

िारि लगायि िेस्ो मुलुकबाट नेपाल प्ररेश गरी जसधिुली जजल्ा ठेगाना िएका 

व्य्तिहरुलाई जजल्ाका मरभिन्न क्ारेन्टिनमा राखख िोककएको अरभध पूरा िएपछी 

िर पठाउने गररएको छ । २०७७ असार मसान्तसम्ममा िारि लगायि िेस्ो मुलुकबाट 

५२८ जना जसधिुली प्ररेश गरेका छन् । होस्डिङ सेटिरबाट िथा नेपाल-िारिका मरभिन्न 

नाकाबाट आएका व्य्तिहरुलाई यसरी क्ारेन्टिनमा राख्े गररएको हो ।

जसन्धुलीमा तेत्तिसििार घरधधुरीलाई राित ववतरण

कोरोना िाइरसको महामारीका कारर दैमनक गुजारा गन्ण समस्ा परेका गररर 

मरपन्न िथा दैमनक ज्ालादारी मजदरुहरुलाई राहि मरिरर गररएको छ । हालसम्ममा 

जजल्ाका ३३,३२७ िरधुरीलाई मरभिन्न स्ानीय िहहरुमार्ण ि राहि मरिरर िएको 

छ । 

हलालसम्म रलाहि प्रलाप्त िनने घरधधुरी संख्ला
न.िदा./गदा.िदा. हदालसमम रदाहत प्रदाप्त गनने घरधयुरी संख्दा
कमलदामदाई नगरिदापलकदा ८९१४
्युधौली नगरिदापलकदा ७०९९
तीनिदाटन गदँाउिदापलकदा २८९२
गोल्जदार गदँाउिदापलकदा २५७९
घ्दाङलेि गदँाउिदापलकदा ७०६
पिककल गदँाउिदापलकदा १६६४
मररण गदँाउिदापलकदा ६१०१
हररहरियुरगढी गदँाउिदापलकदा ८६७
सयुनकोशी गदँाउिदापलकदा २५०५
जममदा ३३३२७

जिल्ास्तरीर् संकट व्यवस्ापन केन्द्रको वमवत २०७७।३।२३ 
गते बसेको बैठकको वनण्नर्ानधुसार सबै सरकारी तथा गैरसरकारी 
कार्यालर् तथा संघ संस्ाले मास्क प्रर्ोग नगरेका सेवाग्ािीलाई 
कार्यालर् प्रवेश ववन्धुमानै अवनवार््न रुपमा रोक लगाई त्भत्र प्रवेश गन्न 
नहिने व्यवस्ा अपनाउनिधुन सूचचत गररएको छ । 

मास्क प्रर्ोग नगरेका सेवाग्ािीलाई प्रवेश ववन्धुमै रोक लगाउनेसम्बन्ी सूचना 
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क्ारेन्टिन एवं आइसोलेशन स्लिरु मापिण्ड अनधुसार 
िधुनधुपनने, कडजसजसएमसीबाट वनर्वमत अनधुगमन िधुने

कोभिड-१९ को संक्रमरबाट जो्गन नेपाल 

सरकार, प्रदेश सरकार िथा स्ानीय िहहरुले 

जजल्ास्स्ि मरभिन्न स्ानमा गरेका स्ास्थ्य परीक्षर, 

क्ारेन्टिन, आइसोलेशनहरुमा न्यूनिम मापदण्ड र 

सुमरधाहरु हुनुपनने िएको छ । गृह म्रिालयले मममिः 

२०७७।०३। १२ मा क्ारेन्टिन आइसोलेनशनहरुमा 

नू्यनिम मापदण्ड र सुमरधाको मनरन्तर अनुगमन गन्ण 

कडजसजसएमसीलाई मनदनेशन ददएको हो । 

संक्रमरको जोखखमलाई कम गन्ण मरभिन्न 

प्रयासहरु राबजुद पमन संक्रमरको जोखखम बढ्दै 

गईरहेको छ । कमिपय क्ारेन्टिन एरं आइसोलेशन 

स्लहरुमा नु्यनिम सुमरधाहरु पमन उपलवध हुन 

नसकेको िन्ने गुनासोहरु प्राप्त हुन थालेको छ । 

यस्ो अरस्ामा उति स्लमा बसेका व्य्तिहरु बस् 

नचाहने एरं मबरामी हुने गरेका सन्ि्णमा जजल्ास्रीय 

कोभिड-१९, संकट व्यरस्ापन केन्द्रले जजल्ाभित्र 

रहेका क्ारेन्टिन, आइसोलेशन िथा होस्डिङ 

सेटिरहरुको मनयममि रुपमा स्लगि अनुमगन गन्ण 

मनदनेशन ददएको छ । 

अनुगमनका क्रममा स्लहरुमा पययाप्त मात्रामा 

स्ास्थ्यकममीहरु काय्णरि रहे/नरहेको जाँच गनने र 

"कोरोना िाइरससम्बधिी क्ारेन्टिन संचालन िथा 

व्यरस्ापन गन्ण बनेको मापदण्ड-२०७६” मा उल्ेख 

िएका सुमरधाहरु उपलब्ध िए निएको जाँच गररने 

र सो को प्रमिरेदन जजल्ा प्रशासन काययालयमार्ण ि 

म्रिालयमा पठाइने व्यरस्ा ममलाइएको छ  । 

यस जजल्ामा हालसम्म ३३ रटा 
आइसोलेन रेड ियार गररएको छ । 
कोभिड अस्पिालको रुपमा रहेको जसधिुली 
अस्पिालमा १४ रेड क्षमिाको आइसोलेसन 
बाड्ण ियार गररएको छ िने िीनपाटन गा.पा.मा 
८ रटा र दधुौली न.पा.मा ३ रटा र अन्य गा.पा.
हरुमा २-२रटा आइसोलेसन बाड्ण ियार रहेका 
छन् । साथै ४५५ रटा क्ारेन्टिन बेड ियार 
रहेका छन् । 

यसका साथै कुल ४८७ कपकपइ सेट १५५ 
थम्णल गनसमेि रहेका छन् । यी पूरयाधारहरु 
कोभिड-१९ को प्रमिरोध िथा उपचारका ला्ग 
अत्यारश्यक रहेका छन् ।

कोपभड-१९ प्रपतरोधकदा लदापग उिलबध िू् दा्मधदार र सदामग्ी

न.िदा.गदा.िदा.
पिपिइ 
सेट

थम्मल 
गन

क्दारेप्टन 
बेड संख्दा

आइसोलेसन 
्ेड संख्दा

कमलदामदाई नगरिदापलकदा 7 25 57 0

्युधौली नगरिदापलकदा 100 28 110 3

तीनिदाटन गदँाउिदापलकदा 4 11 32 8

गोल्जदार गदँाउिदापलकदा 4 9 28 2

घ्दाङलेि गदँाउिदापलकदा 51 12 100 0

पिककल गदँाउिदापलकदा 98 20 8 2

मररण गदँाउिदापलकदा 55 15 50 2

हररहरियुरगढी गदँाउिदापलकदा 6 8 20 0

सयुनकोशी गदँाउिदापलकदा 58 20 30 2

पस्धयुली असितदाल 104 7 0 14

जममदा 487 155 435 33

कोत्भड प्रवतरोधका लागग स्ास्थ्य पवूयाधार तथा सामग्ी तर्ार 
सिन्धुलीमा ४३५ क्ारेन्टिन बडे, तते्तिि आइिोलिेन वडे िहित िामग्ी रिेको

रोटोहरु (मास्बाट तल क्रमशुः) भूसंरक्ण 
क्ारने खटिनस्ल (२), ससन्धुली अस्पताल आइसोलनेसन 
वनेड,  आरसडटी परीक्ण र स्ाव संकलन
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facebook/daosindhuli

cdosindhuli@gmail.com 

daosindhuli.moha.gov.np नभरि कोनभड-१९ CMC

047-520610
सिल्लास्तरीय कोभिड-१९ संकट व्यवस्लापन केन्द्र ससन्धुलधी
Covid 19 Crisis Management Center (DCCMC) Sindhuli

Covid 19 Crisis Management Center (DCCMC) जसधिुली सछचरालयद्ारा ियार गररएको, संकलन सम्पलादन/Focal Person रतवन्द्र िौिम Viber 9840177327

प्रकाशक

नेपाल सरकार 

गृह मन्तालय 
जिल्ा प्रशासन कार्यालर् जसन्धुली

असार मसहनामा ससन्धुली सजल्ामा प्रवनेश 

गरनेका यात्रधुको संख्ा ६०,८२९ रहनेको तथ्ाङ्कमा 

दने खिएको छ भनने सजल्ावाट ४८,०४२ संख्ामा 

यात्रधुहरु वासहररएको पाइएको छ । सभत्रनने र वासहररनने 

यात्रधुको संख्ाको ररकलाई हनेदा्फ असार मसहनामा 

जसन्धुलीमा िैवनक सरिर एक ििार सवारी त्भत्रँिै, त्यवत नै संख्ामा बाहिररिैँ

असवार मनहनवामवा ६० हजवार यवारिु नभनरिए ४८ हजवार यवारुि बवानहररए
१२,७८७ यात्रधु ससन्धुली सजल्ामै रहनेको तथ्ांकलने 
दनेिाउुँछ ।

प्रहरी चनेकपोष्टको तथ्ांक अनधुसार सवसप 
राजमाग्फ अतिग्फत सजल्ा प्रवनेश गनने सभमान नाकाबाट 
दैसनक औषत ४१५ सवारी साधन सभत्रनने गरनेको 
दने खिएको छ । जसमा लगभग १५ वटा हाईस सधुमो 
१३० ट्र क, १०० कार सजप  १०० दाना िाद्ान्न बोक्ने 
बोलनेरो १०० मोटरसाइकल, ३० वटा एम्बधुलनेन्स 
औषतमा चलनने गरनेका छन् । यी सवारी साधनहरु 
कधु शनेश्वर नाका हुुँदै काठमाडौ ंतर्फ  लाग्ने गरनेका छन् । 

त्यसैगरी सवसप राजमाग्फकै कधु शनेश्वर दधुमजा 
नाकावाट दैसनक औषत ५१५ सवारी साधन सभत्रनने 
गरनेको दने खिएको छ । जसमा दैसनक लगभग १५ 

नदाकदा प्र्ेश गरेको 
्दात्रयु संख्दा

बदापहररएको 
्दात्रयु संख्दा

प्र्ेश र 
द्ापहररएको िरक

कयु शशे्वर ्युमजदा (कदाभ् ेति्म ) 32,262 16,420 15,842 
पभमदान( महोतरी ति्म ) 22,435 24,909 (2,474)
ियुककोट (रदामछेदाि बदाट ) 3,175 3,556 (381)
िदाङसदाङ (उ््ियुर ति्म ) 2,683 2,961 (278)
्युधौली पसम्दापह (उ््ियुर ति्म )  219 165 54 
्धूौली िोकसदा (उ््ियुर ति्म  ) 55 31 24 
क्दानेश्वर (सलदा्मही ति्म ) - - -
हररहरियुर गढी (मक्दानियुर ति्म ) - - -
जममवा 60,829 48,042 12,787 

वटा हाईस सधुमो, ६० ट्र क, २०० कारसजप, १०० दाना 
िाद्ान्न बोक्ने बोलनेरो १०० मोटरसाइकल, ४० वटा 
एम्बधुलनेन्स चलनने दने खिएको छ । यी सवारी साधनहरु 
सभमान नाका हुुँदै तराइ जान सजल्ा वासहरनेनने गरनेका 
छन् । 

िाङसाङ नाकावाट उदयपधुर तर्फ  दैसनक 
औषत ३० सवारी सभत्रनने दने खिएको छ । जसमा ५ वटा 
सधुमो बधुलनेरो, ५ वटा कार सजप, ५ ट्र क, ५ एम्बधुलनेन्स, 
१० मोटरसाइकल रहनने संख्ा पाइएको छ भनने 
लगभग यसत नै संख्ामा सवारी वासहररनने दने खिएको 
छ । रामनेछाप तर्फ बाट सजल्ा प्रवनेश गनने िधुककोट 
नाकावाट दैसनक सरदर ५ सधुमो, १० कार सजप, २५ 
ट्र क, ५ एम्बधुलनेन्स, १० मोटरसाइकल सजल्ा सभत्रनने र 
लगभग कने ही विी संख्ामा सवारी वासहररनने गरनेको 
दने खिएको छ ।  

असार महिनाको २८ गते सम्ममा जिल्ामा त्भकत्रएको र बाहिररएको र्ात्रधु संख्ा
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50%
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बा�ह�रएका यातु्र �भ�त्रएका यातु्र �भत्रन-ेबा�ह�रने फरक 

जिल्ाको शान्तन्त सधुरक्ा, ववपिक्ो अवस्ा, कोत्भड-१९ को 

अवस्ा आहि वारेमा जिल्ा प्रशासन कार्यालर्को 

वेभसाइट daosindhuli.moha.gov.np

तथा 

फेसबधुक पेि facebook/daosindhuli बाट आवश्यक 

िानकारी तथा सूचनािरु प्राप्त गन्निधुन अनधुरोध छ । 


