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हमहतः२०७७।०७।२६ 

 अत्यन्त जरुरी सूचना ।  

हिश्वव्यापी मिामारीका रुपमा फैहलएको कोहिड-१९ (कोरोना िाईरस) संक्रमणको जोद्धखम यस रुपा गाउँपाहलका 

तथा समग्र कास्की हजल्लामा समेत तीब्र रुपमा बढ्दै गईरिेको सन्दिकमा कास्की हजल्ला रुपा गाउँपाहलका िडा नं. 

५ हनिासी ७२ बहषकय बुबाको कोरोना संक्रमणको कारण हमहत २०७७।०७।२६ गते हबिान ८:३० बजे दुखद हनिन 

िएको हंदा शोकको यस घडीमा हदिंगत आत्माको हचर शाद्धिको कामना गदै शोकाकुल पररिार तथा 

आफिजनमा िाहदकक समिेदना प्रकट गदकछ  ं । साथै नहजकीदै गरेको हतिार, छठ जस्ता नेपालीिरुको मिान 

चाडपिकिरुको समयमा हने अहिक आिागमन तथा हिडिाडले जोद्धखम थप जहटल हने हिषयलाई मध्यनजर गरी 

हमहत २०७७।०७।२४ गते कास्की हजल्ला प्रशासन कायाकलयले समेत सूचना जारी गररसकेको अिस्थामा हमहत 

२०७७।०७।२७ गते हबिान ६:०० बजे देद्धख हमहत २०७७।०८।०२ गते १२:०० बजे राती सम्मका लाहग लागू हने गरी 

यस गाउँपाहलकाहित्र देिायका गहतहिहििरुलाई नगनुक नगराउनुहन सबै गाउँपाहलका बासी, राजहनहतक दल, सुरक्षा 

हनकाय, जनप्रहतहनहि/कमकचारीिरु साथै नागररक समाजलाई अनुरोि छ । 

 चाडपिक मनाउदा आफू रिेकै स्थानमा आफ्ना पररिारका सदस्यिरुसंग मात्र सीहमत रहि मनाउनु हन । 
 गाउँपाहलकाहित्र सबै प्रकारको सािकजहनक,नीहज सिारी सािनको आिागमन बन्द गनक गराउनुहन ।  

 गाउँ कायकपाहलकाको कायाकलय तथा िडा कायाकलयिरुमा अत्याबश्यक सेिािरु जसै्त (स्वास्थ्य, कृहष 

उपज, हनमाकण सामाग्रीिरु पहन हनहित समय सीमाहित्र मात्र सञ्चालन गराउने)  बािेकका सबै सेिािरु 

बन्द गनक गराउनुहन । 

 देउसी िैलो लगायत अन्य जमघट हने कायक नगनुक नगराउनुहन । 

 अनाबश्यक रुपमा घर बाहिर नहनस्कने र हनस्कन परेमा अहनिायक रुपमा ि हतक दुरी कायम गने 

मास्क लगाउने र हनयहमत रुपमा साबुनपानीले िात िुने िा स्याहनटाईजरको प्रयोग गने जस्ता स्वास्थ्य 

तथा सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डिरुको पूणक रुपमा पालना गने । 

“जहाँ छौ त्यही सुरलित बसौ र कोलिड लबरुद्धको अलिर्ानमा हातेमािो गरौ“    
                         

                   

   निराज ओझा 

 अध्यक्ष 
 

हमहत: २०७७।०७।२६ 
श्री हजल्ला प्रशासन कायाकलय, 
कास्की । 
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हिषय: आिश्यक सियोग गररहदने सम्बन्धमा । 
 
प्रसु्तत हिषयमा हमहत २०७७।०७।२६ गते रुपा गाउँपाहलका, गाउँकायकपाहलकाको कायाकलय, कास्कीको 

गाउँपाहलका अध्यक्ष स्तरीय हनणकयिाट समुदाय स्तरमा कोरोना िाईरसको संक्रमण बढ्दै गएकोले हमहत 

२०७७।०७।२७ गते हबिान ६:०० बजेदेद्धख हमहत २०७७।०८।०२ गते राती १२:०० बजे सम्मको लाहग 

गाउँकायकपाहलकाको कायाकलयिाट कोहिड-१९ संग सम्बद्धन्धत स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सम्बन्धी कायकिरु बािेक समू्पणक 

कायकिरु बन्द रिने र रुपा गाउँपाहलकाका सबै िडािरु (१-७) को समू्पणक सेिािरु पूणक रुपमा बन्द गने िनी 

हनणकय िएकोले सोको कायाकन्वयनका लागी आिश्यक सियोग गररहदनुहन अनुरोि छ । 

 
निराज ओझा  

अध्यक्ष 
श्री हजल्ला समन्वय सहमहतको कायाकलय, कास्की । 
श्री हजल्ला प्रिरी कायाकलय, कास्की । 

श्री ईलाका प्रिरी कायाकलय डांडाको नाक हशशुिा, कास्की । 
श्री लेखनाथ उद्योग बाहणज्य संघ, लेखनाथ कास्की । 
श्री िडा कायाकलयिरु सबै (१-७) रुपा गाउँपाहलका, कास्की । 

श्री समू्पणक बैंक हित्तीय तथा सिकारी संस्थािरु रुपा गाउँपाहलका, कास्की । 
श्री पृद्धि राजमागक बस सञचालक कम्पनी प्रा.हल  , कास्की ।  
श्री बेगनास ताल पोखरा यातायात प्रा.हल हशशुिा, कास्की । 

 


