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"हरित नगि, समदृ्ध दमक" 

दमक नगिपालिका 

 नगि कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
दमक-झापा 

१ न.ं प्रदशे, नपेाि 

 

मिमि: २०७८/०४/१० 

पे्रस बिज्ञप्ती  
 

दिक नगरपामिका क्षेत्र मित्र कोरोना िाईरस संक्रिण फैिदो क्रििा रहकेो छ । यसै सन्दिभिा दिक नगरपामिका 

कोरोना िाईरस रोकथाि िथा मनयन्त्रण पामिकास्िर संरचना समिमिको मिमि २०७८ श्रावण ०९ गिे बसेको सवभपक्षीय 

बैठकबाट मिमि २०७८ श्रावण ११ गिे मवहान ४ बजे दमेि २०७८ श्रावण १७ गिे  िध्यरािी १२ बजे सम्ि नगरपामिका क्षेत्र 

मित्र मनषेधाज्ञा िाग ुगररएको ह ुँदा सो सियिा अस्पतालको आकबस्िक सेवा, औषधी पसल, खोप सेवा, फोहोरिैला 

संकलन तथा व्यवस्थापन,  बवदु्यत, टेबलफोन, खानेपानी, इन्टरनेट सेवा प्रदायक ससं्थाका अत्यावश्यक काययहरु, 

दुध र अण्डाका पसल (बवहान ६ देबख ८ िजे) सम्ि र एम्िुलेन्स तथा वारुणयन्र सेवा जस्िा अत्यावश्यक सेवा 

बाहकेका अन्य सेवाहरु संचािन नगने/नगराउने मनणभय िएको ह ुँदा िपमिि बिोमजिका कायभहरु गरी कडाइका साथ मनषेधाज्ञा 

पािना गनभ सम्बमन्धि सबैिा हामदभक अनरुोध छ । 

तपबिलः 

क) अनिमुि नमिई अत्यावश्यक काि बाहके घरबाट बामहर नमनस्कने ।  

ि) व्यापार, व्यवसाय, उद्योग किकारिाना, मिक्षण संस्था, सम्पणूभ बैंक िथा मवमिय संस्थाहरु, सबै प्रकारका सवारी साधन पणूभ 

रुपिे बन्द गने ।  

ग) नेपाि सरकारद्वारा िोमकएको सािामजक दरुी, स्वास््य सरुक्षा िापदण्ड (मनयमिि रुपिा साबुन पानीिे हाि धनुे, अमनवायभ 

िास्क र सेमनटाईजरको प्रयोग गने) को अमनवायभ पािना गने । 

 

१. दिक नगरपाबलका के्षरिा २०७७ चैत २५ गते देबख हाल सम्िको कोरोना भाईरस को संक्रिणको बववरणः    

क्र.सं. बववरण पुरुष संख्या िबहला संख्या जम्िा 

१ मप.मस.आर/एमन्टजेन पोजेमटि १४९० जना १३३१ जना २८२१ जना 

२ मनको िएको ११६१ जना ११०३ जना २२६४ जना 

३. ितृ्य ुिएको २४ जना १४ जना ३८ जना 

४. समक्रय संक्रमिि २७४ जना २२७ जना ५०१ जना 
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२. दिक नगरपाबलका कोबभड उपचार केन्र, िेलडााँगीिा बिबत २०७८ िैिाख १९ गते देबख २०७८ श्रावण ०९ गते 

सम्ि कोरोना भाईरसको संक्रिण बिरािीहरुको ओ.बप.डी तथा भनायको  बववरणः  

बस.नं. बववरण िबहला पुरुष जम्िा 

दिक  न.पा 

बभरको 

संख्या 

अन्य 

पाबलकाको 

संख्या 

१ मबरािी िनाभ १३२ जना १६२ जना २९४ जना १८४ जना ११० जना 

२ ओ.मप.डी. िनाभ २६४ जना ३९७ जना ६६१ जना ५०९ जना १५२ जना 

 

३. बिबत २०७८ श्रावण ०९ गते दिक नगरपाबलका के्षर बभर रहेका कोबभड उपचार केन्रिा उपचाररत बिरािीको 

बववरणः 
 

क्र.सं. कोबभड उपचार केन्रको नाि बिरािीको संख्या 

१ दिक अस्पिाि, कोमिड उपचार केन्र २८ जना 

२ आम्दा अस्पिाि २३ जना 

जम्िा ५१ जना 

 

४. बनषेधाज्ञा पालना नभएको पाइएिा प्रचबलत बनयि कानून अनुसार दण्ड, सजाय र जररवाना हुनेछ । 
 

५. कोमिड-१९ संकटको यो मवषि पररमस्थमििा दिक नगरपामिका कायाभिय झापािे जारी गरेको मनषेधाज्ञा प्रमि नगरबासी सबै 

नागररक, राजनैमिक दि, नागररक सिाज, पत्रकार िहासंघ, उद्योग वामणज्य संघ, मनिाभण व्यवसायी संघ िगायि सम्वद्ध सबै 

संघसंस्थाबाट जनाउनु िएको ऐक्यवद्धिा र मनषेधाज्ञाको पािना प्रमि आिार व्यक्त गद ैकोमिड-१९ को संक्रिणको दर बमृद्ध 

िईरहकेो विभिान पररपे्रक्षिा अझै केही सिय मनषेधाज्ञािाई मनरन्िरिा मदनुपने दमेिएकोिे मनषेधाज्ञाको अझ प्रिावकारी 

पािनाको िामग सबैिा अनुरोध गने । 

 

६. कुनै मविेष जानकारी गराउन पने अवस्था िएिा नगरपामिका स्वयंिे नगरबासीहरुिा आमधकाररक संचार िाध्यिबाट 

ससुमूचि गराउने ह ुँदा मनराधार िवरिे सािामजक संजाि वा अन्य कुनै िाध्यिबाट सम्पे्रषण ह ने सचूनाहरुिा िर नपनभ पमन 

हामदभक अनुरोध गररएको छ । यसका साथै नेपाि सरकारिे स्वास््य सरुक्षा सम्बमन्ध िाग ुगरेको िापदण्ड अपनाई सावधानी 

र सिकभ िापवूभक अत्यावश्यक काि नपरेसम्ि घरिै बस्ने र मवदिेबाट आएका व्यमक्त वा पररवारिे सोको जानकारी 

नगरपामिका वा प्रहरीिाई ित्काि गराउन सम्पणूभ नगरबासीिा अमपि गररएको छ ।   

 

 

…………..……. 

प्रवक्ता 

गीिा अमधकारी 

उप प्रििु 


