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"हरित नगि, समृद्ध दमक" 

दमक नगिपालिका 

 नगि कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

दमक-झापा 

१ नं. प्रदेश, नेपाि 

 

मिमि: २०७८/०४/१७ 

पे्रस लिज्ञप्ती 

 

मिमि २०७८ श्रावण १७ गिे नगर प्रिखु श्री रोिनाथ ओली ज्यकूो अध्यक्षिािा कोरोना भाईरस संक्रिण रोकथाि 

िथा मनयन्त्रण पामलका स्िरीय संरचना समिमिको बैठक बस्यो । बैठकिा कोमभड-१९ संक्रिण रोकथाि िथा मनयन्त्रणका लामग 

नेपाल सरकार िन्त्रीपररषदक्ो मनणणय कोमभड-१९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्त्धिा गनण बनेको अध्यादशे २०७८, संक्रािक रोग 

ऐन २०२० र मिल्ला कोरोना भाईरस संकट व्यवस्थापन समिमि, झापाको मिमि २०७८ श्रावण १४ गिेको मनणणय िामथ छलफल 

गरी मिल्ला प्रशासन कायाणलय, झापाबाट िारी भएका मनषेधाज्ञालाई सिेि आधार िामन दिक नगर क्षेर मभर  मिमि २०७८ 

श्रावण १७ गिे िध्यरािी १२:०० बिे दमेख लाग ूहुने गरी मिमि २०७८ श्रावण २३ गिे रािी १२:०० बिे सम्ि दहेाय अनुसार 

प्रभावकारी रुपिा लाग ूगने मनणणय भएको छ । 

• सर्यसाधािणका िालग: 

क) अत्यावश्यक काि (औषमध िथा अत्यावश्यक बस्ि ुवा सेवा खरीद) बाहके कुनै पमन व्यमि घर बामहर नमनस्कने । 

ख) हाट बिार, िेला, िारा, िहोत्सव, पाटी, भोि लगायि मभडभाड हुने कायण नगने नगराउने । 

ग) कोमभड-१९ को लक्षण दमेखएिा वा त्यस्िै प्रकारको कुनै स्वास््य सिस्या दमेखएिा िरुुन्त्िै नमिकको स्वास््य केन्त्र 

वा अस्पािलिा सम्पकण  राख्ने ।  

• कार्ायिर् संचािन सम्िन्धमा: 

क) अत्यावश्यक सेवा संचालन गने बाहकेका सरकारी कायाणलय िथा सावणिमनक कायाणलयहरुले सेवा स्थगन गने र त्यस्िा 

कायाणलयिा न्त्यनूिि किणचारी िार उपमस्थि भई कायाणलयको आन्त्िररक प्रशासन संचालन गने । 

ख) सरकारी, सावणिमनक कायाणलयका किणचारीहरुले किणचारी पररचयपरका आधारिा मबहान ९:०० बिे दमेख १०:०० 

बिे सम्ि िथा बेलकुी ५:०० बिे दमेख ६:०० सम्ि िार सरकारी िथा मनिी सवारी साधनिा आवििावि गनण पाउने 

। अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गने कायाणलयका किणचारीहरुको हकिा किणचारी पररचयपरका आधारिा सरकारी िथा 

मनिी सवारी साधनिा आवश्यकिा अनसुार आवििावि गनण पाउने । 

• िैंक/लर्त्तीर् संस्था सम्र्न्धमााः 

क) बैंक िथा मवमिय संस्थाहरुको सम्बन्त्धिा ए.लि.एम. सेर्ा बाहके अन्त्य सेवाहरु संचालन नगने । 

 

 

०२३-५८००४४, ५८०१३७, ५८०५०२, ५८१०५३ 
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• पसि तथा व्र्र्सार् सञ्चािन सम्िन्धमा: 

क) औषधी र स्वास््य सािाग्री, ईन्त्धन पेट्रोल/मडिल स्टेसन, एल.मप.िी ग्यास बाहकेका अन्त्य व्यवसायहरु पणुण रुपिा बन्त्द 

गने िर फिफुि, हरिर्ो तिकािी, दुधजन्र् पदाथय तथा मासु तथा मासुजन्र् पदाथय लर्हान ६:०० िजे देलि 

लर्हान ८:०० िजे सम्म िुल्िा िहने । सािाग्री खरीद गनण मनस्कदा अमनवायण िास्कको प्रयोग गने, सािामिक दरुी 

कायि गने र कुनै मभडभाड नगरी स्वास््य सरुक्षा िापदण्डको अमनवायण पालना गने । 

ख) अस्पिालहरुले आकमस्िक सेवा बाहके अन्त्य सेवा संचालन गदाण आवश्यकिा िथा औमचत्यिाको आधारिा आफै 

मनणणय गरी सेवा संचालन गने अन्त्य स्वास््यसेवा प्रदायक संस्थाले आकमस्िक सेवा िार संचालन गने र सो सेवा 

संचालन गदाण नेपाल सरकारले िोकेको स्वास््य सरुक्षा िापदण्ड पणुण रुपिा पालना गने ।  

ग) मसनेिा हल, पाटी प्यालेस, स्वीमिङ पलु, समपङ िल, िनोरञ्िन स्थल, पाकण , सैलनु, ब्यटूी पालणर, िीिखाना, 

सिहूिा खेमलने खेलकुद, पसु्िकालय, संग्रहालय, मचमडयाखाना, आमद बन्त्द गने । 

• सर्ािी साधन सञ्चािन सम्िन्धमााः 

क) अत्यावश्यक सेवाहरु बाहकेा सबै प्रकारका नीिी एवं सावणिमनक सवारी साधन मिमि २०७८ श्रावण १७ गिे िध्यरािी 

१२:०० विे दमेख २०७८ श्रावण २३ गिे िध्यरािी १२:०० विे सम्ि दिक नगरपामलका भरी संचालन गनण पणूण रुपले 

रोक लगाउने । 

ख) सरकारी कायाणलयका किणचारी, सावणमिनक संस्थानका किणचारी, बैंक िथा मवमिय संस्थािा कायणरि किणचारीले 

कायाणलय आउन िानको लामग प्रयोग गने सरकारी िथा नीमि सवारी साधनको हकिा कायाणलयले िारी गरेको 

किणचारीको पररचय परको आधारिा सञ्चालन गनण पाईने । 

ग) अत्यावश्यक सेवाहरु िस्िै एम्बलेुन्त्स, खानेपानी, ईन्त्धन िथा लमुिकेन्त्ट, स्वास््य, खाद्यान्त्न, िरकारी, फलफूल, दधु, 

िथा दधुिन्त्य पदाथण बोकेको सवारी साधन, बैङ्क, मविीय संस्था, रेडक्रस, दरुसञ्चार, मवद्यिु, इन्त्टरनेट, क्वारेमन्त्टन, 

आइसोलेसन, फोहोरिैला व्यवस्थापन, कुररयर िथा डााँकसेवा, ढुवानी लगायिका सवारी साधनहरु मवषय उल्लेख 

गरी सञ्चालन गनण पाईने । 

घ) दिक नगरपामलका के्षर मभर खाद्यान्त्न लगायिका सािाग्री ढुवानी बेलकुा ५:०० बिे दमेख बेलकुा ८:०० बि ेसम्ि 

गनण पाउने । 

• उद्योग, कि-काििाना ि लर्कास लनमायण कार्य सञ्चािन सम्िन्धमा: 

क) उद्योग िथा कलकारखाना सञ्चालन गदाण सकेसम्ि थोरै िनशमिबाट सञ्चालन गने र त्यस्िा िनशमिलाई खान र 

बस्ने समुवधा उद्योग पररसर मभरै मिलाउने, छुटै्ट क्वारेनटाइनको व्यवस्था सम्बमन्त्धि उद्योगले मिलाउने ।  

ख) रामरट्रय गौरब िथा िहत्वका आयोिना/पररयोिना र अमि आवश्यक मवकास मनिाणण कायणका लामग कािदारहरुलाई 

खाने बस्ने ब्यबस्था सम्वमन्त्धि आयोिनाले मनिाणणस्थलिा नै मिलाई स्वास््य सरुक्षा िापदण्डको अमनवायण पालना 

गरी सञ्चालन गने व्यवस्था मिलाउने ।  

• लर्र्ाह तथा मृत्र्ु संस्काि सम्िन्धमााः 

क) मववाहको लामग बढीिा १० िनासम्ि िमन्त्ि िान आउन दलुाहा दलुही समहि २ वटा सवारी साधनिा ५/५ िना सम्ि 

व्यानर राखेर प्रयोग गरी पामलका मभर वा अन्त्य पामलकिा आवि िावि गनुण पदाण अनिुमि आवश्यक नपने ।  

ख) ितृ्य ु संस्कार, मबरािी कुरुवाको रुपिा अमनवायण सहभामग हुन ु पने व्यमिले अन्त्य पामलकािा िान ुपदाण सम्बमन्त्धि 

व्यमिले उि व्यहोरा खुल्ने कागिाि (मनवेदन, अस्पिालको कागिाि वा सम्बमन्त्धि स्थानीय िहको मसफाररस समहि 

मिल्ला प्रशासन कायाणलयिा अनिुमिका लामग मनवेदन पेश गनुणपने । 
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• सभा सम्मेिनको हकमााः  

क) सबै प्रकारका सभा, सम्िेलन, िलुसु, गोष्ठी, िामलि, सेमिनार लगायिका कायणहरुको संचालनिा रोक लगाउने ।  

• लर्लर्धाः 

क) सञ्चारकिी/परकारको हकिा सचूना संकलन िथा सम्प्रेषण गनण सचूना मबभागले िारी गरेको पररचय पर वा 

सम्बमन्त्धि संचार गहृ वा परकार िहासंघको पररचयपरको आधारिा आवि िावि गनण मदने ।  

ख) अत्यावश्यक उपयोग्य बस्ि ुवा सेवाको आपमूिणिा कृमिि अभाव मसिणना गने, िलू्य वमृि गने, िम्िाखोरी गने, लकुाउने 

वा आपमूिणिा अवरोध गनेहरु उपर काननू बिोमिि कडा कारवाही गने ।  

ग) रामरट्रय िथा अन्त्िराणमरट्रय उडानबाट स्वदशे िथा मवदेश मभर यारा गनण यारहुरुको हकिा हवाई मटकट, राहदानी, मभषा 

लगायिका कागिािका आधारिा सम्वमन्त्धि व्यमि र मनिले प्रयोग गने सवारी साधनलाई यारा सहिीकरण गररने । 

 

१. दमक नगिपालिका के्षत्रमा २०७७ चैत २५ गते देलि हाि सम्मको कोिोना भाईिस को संक्रमणको लर्र्िणाः    

क्र.सं. लर्र्िण पुरुष संख्र्ा मलहिा संख्र्ा जम्मा 

१ मप.मस.आर/एमन्त्टिेन पोिेमटभ १६३७ िना १५३४ िना ३१८० जना 

२ मनको भएको ११६४ िना ११०७ िना २२७१ जना 

३. ितृ्य ुभएको २५ िना १५ िना ४० जना 

४. समक्रय संक्रमिि ४५४ िना ४१५ िना ८६९ जना 

 

२. दमक नगिपालिका कोलभड उपचाि केन्र, िेिडााँगीमा लमलत २०७८ िैशाि १९ गते देलि २०७८ श्रार्ण १७ गते 

सम्म कोिोना भाईिसको सकं्रमण लििामीहरुको ओ.लप.डी तथा भनायको  लर्र्िणाः  

लस.नं. लर्र्िण मलहिा पुरुष जम्मा 
दमक  न.पा 

लभत्रको सखं्र्ा 

अन्र् पालिकाको 

संख्र्ा 

१ मबरािी भनाण १५५ िना १८५ िना ३४० जना २१० िना १३० िना 

२ ओ.मप.डी. भनाण ३१९ िना ४६२ िना ७८१ जना ६०४ िना १७७ िना 

 

३. लमलत २०७८ श्रार्ण ०९ गते दमक नगिपालिका के्षत्र लभत्र िहेका कोलभड उपचाि केन्रमा उपचािित लििामीको 
लर्र्िणाः 

 

क्र.सं. कोलभड उपचाि केन्रको नाम लििामीको संख्र्ा 

१ दिक अस्पिाल, कोमभड उपचार केन्त्र ३७ िना 

२ आम्दा अस्पिाल २७ िना 

३ एडभान्त्स अस्पिाल १६ िना 

जम्मा ८० जना 
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४. लनषेधाज्ञा पािना नभएको पाइएमा आदेशको अर्हेिना गने र्ा काममा िाधा पुर् र्ाउने व्र्लिहरुिाई संक्रामक 

िोग ऐन २०२० तथा  प्रचलित लनर्म कानून अनुसाि दण्ड, सजार् ि जरिर्ाना हुनेछ । 

 

५. कोमभड-१९ संकटको यो मवषि पररमस्थमििा दिक नगरपामलका कायाणलय झापाले िारी गरेको मनषेधाज्ञा प्रमि नगरबासी सबै 

नागररक, रािनैमिक दल, नागररक सिाि, परकार िहासंघ, उद्योग वामणज्य संघ, मनिाणण व्यवसायी संघ लगायि सम्वि सबै 

संघसंस्थाबाट िनाउन ुभएको ऐक्यवििा र मनषेधाज्ञाको पालना प्रमि आभार व्यि गद ैकोमभड-१९ को संक्रिणको दर बमृि 

भईरहकेो विणिान पररप्रेक्षिा अझै केही सिय मनषेधाज्ञालाई मनरन्त्िरिा मदनपुने दमेखएकोले मनषेधाज्ञाको अझ प्रभावकारी 

पालनाको लामग सबैिा अनरुोध गने । 

 

६. कुनै मवशेष िानकारी गराउन पने अवस्था भएिा नगरपामलका स्वयंले नगरबासीहरुिा आमधकाररक संचार िाध्यिबाट ससुमूचि 

गराउने हुाँदा मनराधार िवरले सािामिक संिाल वा अन्त्य कुनै िाध्यिबाट सम्प्रेषण हुने सचूनाहरुिा भर नपनण पमन हामदणक अनरुोध 

गररएको छ । यसका साथै नेपाल सरकारले स्वास््य सरुक्षा सम्बमन्त्ध लाग ुगरेको िापदण्ड अपनाई सावधानी र सिकण िापवूणक 

अत्यावश्यक काि नपरेसम्ि घरिै बस्ने र मवदशेबाट आएका व्यमि वा पररवारले सोको िानकारी नगरपामलका वा प्रहरीलाई 

ित्काल गराउन सम्पणूण नगरबासीिा अमपल गररएको छ ।   

 

 

…………..……. 

प्रविा 

गीिा अमधकारी 

उप प्रिखु 


