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भखु्मभन्त्री भाननीम श्री शेयधन याईज्मू  

भखु्मभन्त्री तथा भन्त्रीऩरयषद्को कामाारम 

प्रदेश नॊ १ ववयाटनगय 

 

ववषम : प्रमतवेदन ऩेश गयेको सम्फन्त्धभा । 

प्रस्ततु ववषमभा ववश्वव्माऩी भहाभायीको रुऩभा सॊसायबय पैमरएको कोयोना बाइयस (COVID 19) को 
कायण नेऩार ऩमन अछुतो यहन सकेन । नेऩार सयकायरे मभमत २०७६ चैर ११ गते देखख देशबयी नै 
रकडाउनको घोषणा गनुा अखघ नै धयान उऩभहानगयऩामरकारे 2076 चैर 10 देखख नै रकडाउन घोषणा 
गयी राग ुगयेको य हार नेऩार सयकाय भन्त्री ऩरयषद्को मभमत २०७७ वैशाख २ गतेको वैठकको मनणाम 
अनसुाय रकडाउनको अवमध २०७७ वैशाख १५ गते्तसम्भ फढाउने मनणाम सभेत गयेको छ । 

ववश्वराई नै आतॊकीत फनाउने गयी COVID 19 ऩोजेवटब ववयाभीको सॊख्मा ददनानदुदन ववढ यहेको य मस 
क्रभफाट नेऩार सभेत अछुतो यहन नसकेको भाननीम भखु्मभन्त्रीज्मूभा अवगत नै छ। मस प्रदेशफाट नखजकै 
यहेको मछभेकी मभरयाष्ड बायतसॊग राभो खरुा वोडाय यहेको य दवैु देशफीचका जनतावीच यहेको ऩारयवारयक 
सम्फन्त्धको कायणरे आवत जावतभा सहज य सगुभता यहेको कायणफाट ऩमन मो प्रदेश ऩमन COVID 19 को 
उच्च जोखखभभा यहेको सहज अनभुान रगाउन सवकन्त्छ ।  

दखऺण एखशमाभा नै स्तयीम स्वास््म सेवा प्रदान गना सक्ने ऺभता बएको वी ऩी कोइयारा स्वास््म 
ववऻान प्रमतष्ठान धयानभा यहेको य प्रदेश नॊ १ य प्रदेश नॊ २ का ववयाभीहरु उऩचायकोरामग मसै अस्ऩतारभा 
ल्माईने बएको हुॉदा धयान उऩभहानगयऩामरकाका कोयोना सॊक्रभणको उच्च जोखखभभा यहेको हुॉदा प्रदेश 
सयकायरे सभेत धयान उऩभहानगयऩामरकाराई ववशेष ऺेरको रुऩभा हेयी ववशेष स्वास््म साभाग्री, औषाधी 
तथा उऩकयण, स्मानीटाईजेशन, याहत साभाग्रीको व्मवस्था, खाद्ध साभाग्रीको आऩूतॉ य ववतयणको व्मवस्था, 
ईन्त्धन आऩूतॉको व्मवस्था, सयुऺा व्मवस्था आददभा ववशषे ध्मान ऩमुााउन हाददाक आग्रह गदाछौ । 

धयान उऩभहानगयऩामरका COVID 19 योकथाभ, मनमन्त्रण, उऩचाय तथा याहतको रामग शरुुका ददन 
देखखनै मनयन्त्तय रुऩभा रामग यहेको छ। मस अवमधभा धयान उऩभहानगयऩामरकारे सम्ऩादन गयेका 
कामाहरुराई सभेटेय तमाय ऩारयएको प्रमतवेदन मसै ऩरसाथ सॊरग्न याखख ऩेश गयेको छु । 

 

………………………………  

मतरक याई 

नगय प्रभखु  

धयान उऩभहानगयऩामरका 



धयान उऩभहानगयऩामरका 
नगय कामाऩामरकाको कामाारम 

कोयोना योकथाभ, मनमन्त्रण, उऩचाय तथा याहत सम्फन्त्धी 
प्रमतवेदन, २०७७ 

ऩषृ्ठभूबी : 

ववश्व स्वास््म सॊगठन (World Health Organization-WHO) रे कोयोना बाईयस COVID 19 को सॊक्रभणराई 
ववश्वव्माऩी भहाभायी (Pandemic) घोषणा गये रगतै धयान उऩभहानगयऩामरका ऩमन मस प्रमत सचेत बई 
कोयोना योकथाभ, मनमन्त्रण य उऩचायको रामग ववमबन्न सचेतना य व्मवस्थाऩनका कामाहरु गना शरुु गयी 
सकेको य नेऩार सयकायरे रकडाउन घोषणा गयेऩमछ याहत सभेतको रामग तवऩसर फभोखजभका 
कृमाकराऩहरु आमोजना तथा सञ्चारन गयेको छ । 

१. कोयोना बाइयस सॊक्रभण मनगयानी तथा सतका ता अऩनाउने सम्फन्त्धभा धयान उऩभहानगयऩामरका नगय 
कामाऩामरकाको कामाारमफाट सम्ऩूणा स्वास््म सॊस्थाहरुराई मभमत २०७६।१०।२८ भा ऩराचाय गयी 
जानकायी गयाईएको । 

२. धयान उऩभहानगयऩामरकाका वरयष्ठ प्रशासकीम अमधकृत श्री गणेशप्रसाद खमतवडाको सॊमोजकत्वभा 
BPKIHS प्रमतमनमध, केखन्त्िम प्रववमध क्माम्ऩसको भाईक्रो फाईरोजी ववबागका प्रमतमनमध य धयान 
उऩभहानगयऩामरकाका स्वास््म भहाशाखा प्रभखु सदस्म सखचव यहने गयी समभमत वनाई मभमत 
२०७६।११।।२६ गते कोयोना कोयोना बाइयस COVID 19 सम्फन्त्धी ऩामरका स्तयीम अमबभखुीकयण 
कामाक्रभ आमोजना गरयएको । 

३. धयान उऩभहानगयऩामरकाका प्रभखु, उऩप्रभखु तथा भहाशाखा प्रभखु य वी ऩी कोइयारा स्वास््म ववऻान  
अस्ऩतार मनदेशक सवहत अन्त्म डाक्टयहरुसॊग कोयोना बाइयस COVID 19 सचेतना तथा ऩूवातमायीको 
रामग मभमत २०७६।१२।१ वी ऩी को स्वास््म ववऻान प्रमतष्ठान धयानका डाक्टयसॊग सभन्त्वम गयी 
वैठक वमस छरपर गरयएको । 

४. मभमत २०७६।१२।५ य ६ गते ह्याण्ड स्मामनटाईजय तमाय गने सम्फन्त्धी २० वटै वडाका १०।१० 
जनाराई प्रखशऺक प्रखशऺण ददईएको ।  

५. ह्याण्ड स्मानीटाईजयको अबावराई व्मवस्थाऩन गना धयान उऩभहानगयऩामरकारे वी ऩी कोईयारा 
स्वास््म ववऻान प्रमतष्ठान धयान, केखन्त्िम प्रववमध क्माम्ऩस हाखत्तसायका प्राध्माऩक, ववद्याथॉसॊग सहकामा 
गयी २०० मरटय अल्कोहर ह्याण्ड स्मामनटाईजयको उत्ऩादन गरयएको य धयानका २० वटै वडाहरुभा 
उत्ऩाददत ह्याण्ड स्मामनटय ववतयण गरयएको । 



६. कोयोना बाइयस COVID 19 सम्फन्त्धी सचेतनाभूरक सन्त्देश तथा ऩचाा मनभााण गरय सॊचाय भाध्मभफाट 
सॊप्रषेण तथा ववतयण गयीएको। नगयभा भाईवकङ गयी नगयवासीराई कोयोना बाइयस COVID 19 फाट 
जोमगने उऩामका वायेभा सभेत ससूुखचत गरयएको । 

७. नेऩार सयकायरे रकडाउन घोषणा गनुा ऩूवा चैर ५ गतेदेखख ११ गतेसम्भ धयानका ववमबन्न १३ वटा 
भखु्म चोक तथा स्थानहरुभा साफनु ऩानी, ह्याण्ड स्मानीटाईजय, ऩचाा सवहत स्वास््मकभॉको व्मवस्थाऩन 
गयी हेल्ऩ डेस्क स्थाऩना नगयवासीराई ऩयाभशा (Counseling) सेवा प्रदान गरयएको।भास्क, ग्रोभ्स ्
आदद ववतयण सभेत गरयमो । 

८. मभमत २०७६।१२।८ गते कोयोना बाइयस (COVID 19) का ववयाभी, सॊकास्ऩद ववयामभ तथा 
आइसोरेशन य क्वारयन्त्टाइनफाट अस्ऩतारसम्भ आवत जावत गना धयान उऩभहानगयऩामरकाको खचाभा 
२ वटा एम्फरेुन्त्स, वी ऩी कोइयारा स्वास््म ववऻान प्रमतष्ठानको १ वटा एम्फरेुन्त्स य नेऩार येडक्रस 
सोसाईटी सनुसयी शाखा, धयानको १ वटा एम्फरेुन्त्सको व्मवस्था गयी चौववसै घण्टा तम्तमायीको 
अवस्थाभा याखखएको छ । 

९. मभमत २०७६।१२।८ गते देखख कोयोना बाइयस (COVID 19) सम्फन्त्धी सचेतनाभूरक सन्त्देश धयान 
खस्थत सवै एप एभ तथा येमडमो तथा अनराईन मभमडमाफाट प्रशायण गयी व्माऩक प्रचाय गयी यहेको 
छ। 

१०. मभमत २०७६।१२।१० गते देखख कोयोना बाइयस (COVID 19) सम्फन्त्धी सचेतनाभूरक सन्त्देशराई 
अझ प्रबावकायी  फनाउन नगय बयी भाईवकङ गने व्मवस्था गयी कामाान्त्वमन गरयएको छ । 

११. वी ऩी कोइयारा स्वास््म ववऻान प्रमतष्ठान धयानभा आईसोरेशन एरयमा तोकेको छ। 

१२. आईसोरेशनभा अत्मावश्मक स्वास््म साभाग्रीको अबाव हनु नददन ववमबन्न मनकामहरुसॊग सभन्त्वम 
गरयएको छ । 

१३. मभमत २०७६।१२।१ देखख वी ऩी कोइयारा स्वास््म ववऻान प्रमतष्ठानफाट क्मारयखन्त्टनभा यहेका तथा 
अन्त्म शॊकास्ऩद य ववदेशफाट आएका ववयाभीहरुको Rapid Diagnostic Test Kit फाट कोयोना बाइयस 
(COVID 19) को ऩयीऺण शरुुवात गरयएको। 

१४. धयान उऩभहानगयऩामरकारे धयान १३ भा यहेको सैमनक आवाखशम भहाववद्यारमभा ८० वेड य सॊखघम 
इकाई प्रहयी कामाारमभा १० वेड बएको आवश्मक साभाग्री सभेतको व्मवस्थाऩन गयी स्वास््म कभॉ 
सवहत ऩरयचारन गयी ९० वेड क्वारयन्त्टाईनको व्मवस्था गयेको। सैमनक आवाखशम भहाववद्यारमभा १० 
वेड थऩ क्वारयन्त्टाईनको रामग साभाग्रीको व्मवस्था गयी सञ्चारनभा ल्माउन सवकनछे बने थऩ 
क्वायीन्त्टाईनको रामग ऩहर बई यहेकोछ। 

१५. प्रदेश नॊ १ कै स्वास््म केन्त्िको रुऩभा यहेको वी ऩी कोईयारा स्वास््म ववऻान प्रमतष्ठानभा आईसोरेशन 
वाडाको स्थाऩना गरयएको छ। 



१६. ववदेशफाट धयान आई वसोवास गयेका भानीस (बायतफाट सभेत) को वडाफाट ११२ जनाको त्माॊक 
सॊककरन गयीएको । मतनीहरुको BPKIHS भा रमग स्वास््म ऩरयऺण गयाईएको । 

१७. फजायभा कृमतभ अबाव य कारोवजायी योकथाभको रामग सयोकायवाराहरुसॊग छरपर गयी सभन्त्वम य 
अनगुभनको कामा गयेको । 

१८. मसवकस्त ववयामभहरुराई एम्वरेुन्त्स सेवा सहज व्मवस्थाको रामग एम्वरेुन्त्स सञ्चारकहरुसॊग सभन्त्वम गयी 
सेवाराई चसु्त य प्रबावकायी वनाउने प्रमास गयीएको छ। 

१९. रकडाउनराई प्रबावकायी वनाई कोयोना बाइयस (COVID 19) को सॊक्रभणफाट उऩभहानगयवासीहरुराई 
जोगाउने उद्देश्मरे सयुऺा व्मवस्थाराई थऩ प्रबावकायी फनाउन ईराका प्रहयी कामाारम धयान य शसस्त्र 
प्रहयी गण धयानराई धयान उऩभहानगयऩामरकारे इन्त्धन सवुवधा सवहत एउटा एउटा सवायी साधन 
उऩरब्ध गयाईएको छ। 

२०. धयान उऩभहानगयऩामरकाभा रकडाउनराई प्रबावकायी फनाउन तथा बैऩरय आएको सभमभा आवश्मक 
सहमोग गना ऩरयचारन गने गयी धयान खस्थत याजमनमतक दरका बात ृ सॊगठनभा आवद्ध ८० जना 
मवुाहरुराई अमबभखुखकयण गयीएको छ। 

२१. धयान उऩभहानगयऩामरकारे कोयोना बाइयस (COVID 19) को ववश्वव्माऩी भहाभायीराई प्रबावकायी 
साभना गने सम्फन्त्धभा नगयभा वक्रमाखशर याजमनमतक दरका प्रभखु तथा प्रमतमनमध, सनुसयी उद्योग 
वाखणज्म सॊघ, नेऩार येडक्रस सोसाईटी सनुसयी शाखा, जेसीज, राइन्त्स क्रवहरु, ऩूवा नगयप्रभखु, 
नागयीक सभाजका प्रमतमनमध, सॊचायकभॉ रगामत ववमबन्न सॊघसॊस्थाहरु प्रभखु तथा प्रमतमनमधहरु सभेतको 
उऩखस्थमतभा धयान उऩभहानगयऩामरकारे सवादमरम, सवाऩखऺम वैठकको आमोजना गयी तऩमसर 
फभोखजभको नगय स्तयीम कोयोना याहत ऩरयचारन समभमत य कोयोना Information and Help Desk गठन 
गयीएको छ। 

  नगय स्तयीम कोयोना याहत ऩरयचारन समभमत 
1= सॊमोजक   - श्री मतरक याई, नगय प्रभखु, धयान ऩभहानगयऩामरका 
2= सहसॊमोजक  -  श्री भञ् ज ुबण्डायी सवेुदी, उऩप्रभखु, धयान उऩभहानगयऩामरका 
3= सदस्म   - श्री चन्त्िफहादयु काकी, प्रभखु, ईराका प्रशासन कामाारम धयान  

4= सदस्म   - श्री भनोजकुभाय भेन्त्माङ्गवो, ऩूवा नगयप्रभखु, धयान उऩभहानगयऩामरका  

5= सदस्म   - श्री गौयीशॊकय अग्रवार, नागयीक सभाज    

6= सदस्म   - श्री मगयीधायी साऩकोटा, अध्मऺ, सनुसयी उद्योग वाखणज्म सॊघ 

7= सदस्म   - श्री उभेश थाऩा, सबाऩती नेऩार येडक्रस सोसाईटी सनुसयी 
8= सदस्म   - श्री सन्त्तोष काफ्रे, उऩसबाऩती, नेऩार ऩरकाय भहासॊघ सनुसयी 
9= सदस्म- सखचव - श्री ववदयुप्रसाद खनार, प्रभखु प्रशासकीम अमधकृत, धयान 

उऩभहानगयऩामरका 
 



कोयोना सूचना तथा सहामता कऺ  
१. सॊमोजक  - श्री खगेन्त्िप्रसाद खमतवडा, याजस्व, ऩमाटन तथा सूचना भहाशाखा  

२. सदस्म  - श्री बेषयाज खघमभये, वातावयण तथा अत्मावश्मक सेवा भहाशाखा  

३. सदस्म  - श्री उभेश भेहता, स्वास््म भहाशाखा' 
४. सदस्म  - श्री याभवाव ुमादव, स्वास््म भहाशाखा    

५. सदस्म  - श्री प्रददव वस्ने, याजस्व, ऩमाटन तथा सूचना भहाशाखा 
६. सदस्म  - श्री ध्रवु अमधकायी, याजस्व, ऩमाटन तथा सूचना भहाशाखा 
७. सदस्म  - श्री याजेशभान शे्रष्ठ, स्वकीम सखचव (नगय प्रभखु) 
८. सदस्म - श्री उभेश याई, नगय प्रभखुज्मूको सखचवारम 

९. सदस्म  - श्री सदेुशकुभाय चाऩागाई, स्वकीम सखचव (उऩप्रभखु)  

१०. सदस्म  - श्री बऩुीन शे्रष्ठ, प्रशासन भहाशाखा 
११. सदस्म  - श्री सेत ुशे्रष्ठ, प्रशासन भहाशाखा 

२२. प्रदेश नॊ १ का प्रदेश सबाका सबाभखु भाननीम श्री प्रददऩकुभाय बण्डायी, प्रमतमनमध सबा सदस्म 
भाननीम श्री जमकुभाय याई, प्रदेश सबा सदस्महरु भाननीम सावीरी शे्रष्ठ, भाननीम चन्त्िप्रसाद शे्रष्ठ, 
भाननीम उमभता वयाईरीसॊग छरपर गयी कोयोना बाइयस (COVID 19) योकथाभ, मनमन्त्रण, उऩचाय 
तथा सचेतना कामाक्रभ सम्फन्त्धभा सभम सभमभा छरपर गयी ऩयाभशा मरईएको छ। 

२३. कोयोना बाइयस (COVID 19) सम्फन्त्धभा आवश्मक जानकायी य सहमोग प्रदान गने उद्देश्मरे कोयोना 
बाइयस (COVID 19) हेल्ऩराईनको स्थाऩना गयी सम्ऩका  नम्फय (९८०२७९५२५२ य 
९८०२७९५३४९) को व्मवस्था गरयएको छ।  

२४. रकडाउनको सभमभा अत्मावश्मक सेवा वाहेकका स्वास््म सेवा फन्त्द यहेको हुॉदा मफयाभीरे वी ऩी 
कोइयारा स्वास््म ववऻान प्रमतष्ठान धयानका ववशेषऻ डाक्टयहरुफाट स्वास््म सम्फखन्त्ध ऩयाभशा घयफाटै 
मरन सक्ने गयी हेल्ऩराईनको व्मवस्था गरयएको छ। 

२५. कोयोना बाइयस (COVID 19) को रऺणको आधायभा ववयाभीको मछटो य सहज ऩवहचान गना सवकमोस ्
बमन धयानका स्थानीम CODE IT, WE Dharane य PRIMERE NEPAL को सहमोगभा COVID-19 Dharan 

एप्सको मनभााण सफैको सहज ऩहूॉचभा ऩगु्न सक्न ेव्मवस्था गयी  धयान उऩभहानगयऩामरका य वी ऩी 
कोइयारा स्वास््म ववऻान प्रमतष्ठानको मनगयानी यहने य सॊकास्ऩद ववयाभीराई सम्ऩका  गयी अनगुभन 
गने व्मवस्थाको शरुुवात गरयएको छ।  

२६. कोयोना बाइयस (COVID 19) योकथाभ, मनमन्त्रण, उऩचाय तथा याहत ववतयणको रामग दाताहरुफाट 
आवश्मक सहमोग सभेत जटुाउने गयी धयान उऩभहानगयऩामरका कोयोना याहत कोष (यावष्डम वाखणज्म 



फैंक धयान शाखा खाता नॊ. २१६०००६१०७०१) को स्थाऩना गयी सावाजमनक रुऩभा ईच्छुक 
दाताहरुराई सहमोगको रामग आह्वान तथा अवऩर गरयएको छ । 

२७. कोयोना बाइयस (COVID 19) को सॊक्रभणराई पैरन नददई योकथाभ तथा मनमन्त्रण गने उद्देश्मरे जायी 
रकडाउनको सभमभा अमतववऩन्न, असाहम तथा दैमनक ज्मारा भजदयुी गयी गजुाया चराउने ववऩन्न 
ऩरयवायराई याहत उऩरब्ध गयाउने गयी धयान ८ खस्थत धयान सबागहृभा Food Bank स्थाऩना गरयएको 
। Food Bank भा याहत साभाग्री जटुाउन नगय स्तयीम याहत ऩरयचारन समभमतका सदस्महरु ऩूवा 
नगयप्रभखु श्री भनोजकुभाय भेन्त्माङ्गवो य सनुसयी उद्योग वाखणज्म सॊघका अध्मऺ श्री मगयीधायी 
साऩकोटा ववशेष रुऩभा खवटएय मोगदान गयी यहन ुबएको छ। 

२८. COVID-19 Dharan एप्सको भाध्मभफाट सफै जनप्रमतमनमधराई मछटो सम्ऩका  गना सक्ने, Food Bank भा 
प्राप्त याहत साभाग्रीको वववयण तथा उऩभहानगयऩामरकारे स्थाऩना गयेको कोयोना याहत कोषभा 
सॊकमरत यकभको वववयण सभेत सवासाधायण सफैरे हेना य जानकायी मरन सक्ने गयी ऩायदखशा व्मवस्था 
गरयएको । 

२९. रकडाउनको कायण अमतववऩन्न तथा असाहम ऩरयवायको रामग याहत ववतयण गने उद्दशे्मरे मस 
उऩभहानगयऩामरकाफाट त्मस्ता ऩरयवायको रगत सॊकरन ढाॉचा तमाय गयी वडाभा ऩठाई सकेको य सो 
ढाॉचा फभोखजभ रगत सॊकरन बई यहेको अवस्थाभा प्रदेश सयकाय य सॊघीम सयकायफाट सभेत याहत 
ववतयण सम्फन्त्धभा भाऩदण्ड य भागादशान प्राप्त मस उऩभहानगयऩामरकारे याहत ववतयण भागादशान 
तमाय गयी राग ुगयीएको।  

३०. धयान उऩभहानगयवासीहरुको याम, सझुाव य गनुासोराई जनप्रमतमनमधरे सावाजमनक रुऩभा ग्रहण गयी 
त्मसको कामाान्त्वमन गयी नगयवासीराई प्रत्मऺ सेवा ऩमुााउने उद्देश्मरे 2076 चैर 30 देखख 
''जनातासॊग भेमय कामाक्रभ'' दैमनक १ वजे देखख 1:30 फजे आमोजना गने गयीएको छ । 
कामाक्रभको प्रत्मऺ प्रसायण स्थानीम टेमरमबजनफाट सभेत प्रशायण गने व्मवस्था गरयएको छ । 

३१. रकडाउनको सभमभा नगयवासीहरुराई अत्मावश्मक खाद्धान्न साभाग्रीको अबाव नहोस ् य रकडाउन 
ऩूणाऩारना होस ्बने्न हेतरेु स्थानीम प्रशासन, स्थानीम प्रहयी, सनुसयी उद्योग वाखणज्म सॊघ सभेतसॊग 
छरपर य ऩयाभशा मरई धयानभा यहेका केही मडऩाटाभेन्त्ट स्टोय य अनराईन होभ डेरीबयी सेवा प्रदान 
गदै आएका व्मवसावमक प्रमतष्ठानहरुराई होभ डेरीबयी सेवा प्रदान गने व्मवस्था गयी सहखजकयणको 
व्मवस्था मभराईएकोछ । 

३२. रकडाउनको सभमभा ऩमन नगयवासीराई सागसखब्जको उऩरब्धताराई सहज होस ् य रक डाउन 
ऩूणारुऩभा ऩारना होस ्बने्न उद्देश्मरे धयान १३ भा यहेको कृषी थोक फजायभा यहेको फजाय सॊचारक 



समभमतसॊग सभन्त्वम गयी धयान उऩभहानगयऩामरकाका उऩप्रभखु श्री भञ् ज ु बण्डायी सवेुदीको 
सॊमोजकत्वभा आऩूमता समभमत गठन गरयएको य प्रत्मेक वडाभा छुट्टाछुटै्ट गाडीको व्मवस्था गयी 
घयदैरोभा नै सागसखब्ज खरयद गने व्मवस्था गयीएकोछ। थोक फजायभा सब्जीको गाडी बायतफाट ऩमन 
आउने गयेको य ववद्यभान ऩरयखस्थमतराई भध्मे नजय गदै मस्तो व्मवस्थाराई मभमत 2077/1/3 देखख 
राग ुहनुे गयी एक हप्ताको रामग स्थगन गयीएको छ ।  

३३. वी ऩी कोइयारा स्वास््म ववऻान प्रमतष्ठानको हाताराई खब्रखचङ ऩाउडय य ऩानी दभकरफाट मछटेय 
स्मानीटाईजेशन गयीएको । साथै नगयका भहत्वऩूणा चोक तथा स्थरहरुभा ऩमन खब्रखचङ ऩाउडय य 
ऩानी दभकरफाट मछटेय स्मानीटाईजेशन गरयएको छ । 

३४. नगयभा वेवायीसे अवस्थाभा चोक तथा ववमबन्न स्थानभा यहेका सडक भानवहरुको व्मवस्थाऩनको रामग 
धयान ८ खस्थत राॊघारी साभदुावमक वनका ऩदामधकायी, स्थानीम जनप्रमतमनमध तथा स्थानीम प्रशासनको 
सभन्त्वमभा साभदुावमक वनभा यहेको आवाशगहृ तथा कामाक्रभ सञ्चारन गने हरभा आवाशको 
व्मवस्था गयी खचमा, खाजा, खाना, ओड्नेओछ्याउने कऩडा तथा रगाउने कऩडा सभेतको व्मवस्था 
गयीएको छ। हार मभमत २०७७।१।२ देखख कामा शरुु गरयएको य उद्धाय गरयएका भानव सॊख्मा 
5८ जना यहेको जसभा वारवारीका, भवहरा तथा ऩरुुष सभेत यहेका छन।्मो सॊख्मा अझै केही फढ्न 
सक्ने देखखन्त्छ। 

३५. वी ऩी कोइयारा स्वास््म ववऻान प्रमतष्ठान धयानभा उऩचाय गयाउने याखखएका ववयाभीका कुरुवाहरुराई 
रकडाउनको कायण होटरहरु फन्त्द बई खानाको सभस्मा बएकोभा स्थानीम सहमोगीहरु भायवाडी मवुा 
सभाजरे खाद्ध साभाग्री जटुाएय २०७६ चैर भसान्त्तसम्भ सम्भ धयान उऩभहानगयऩामरकासॊगको 
सभन्त्वमभा खाना खवुाउन े कामा गयीएको । साथै सडक भानवहरुराई सभेत सोही भाध्मभफाट 
एकछाक खाना खवुाउने व्मवस्था गरयएको मथमो। 

३६. धयानको भखु्म फजाय ऺेर बानचुोकभा यहेका सडक भानवहरुराई एक छाक खानाको व्मवस्था होऩ 
नेऩाररे गयेको मथमो।हार सडक भानवको उद्धाय गरयए ऩमछ सो कामा स्थगन बएको छ। 

३७. धयान उऩभहानगयऩामरकारे स्थाऩना गयेको पुड फैंकभा हारसम्भ सॊकमरत याहत साभाग्रीको वववयण 
मनम्नानसुाय यहेको छ। 

धयान उभहानगयऩामरका  
नगय कामाऩामरकाको कामाारम 

Food Bank भा प्राप्त याहत साभाग्रीको वववयण 

क्र.स. व्मखि/सॊस्थाको नाभ ठेगाना साभाग्रीहरु साभाग्रीको वववयण 



को वववयण 
चाभर  दार 

केजी 
ननु 
केजी 

तेर 
(मर.) 

आर ु
केजी 

सावनु 
काटुान 

न्त्मूटेरा 
केजी 

प्माज 
केजी 

१ श्री धयान भन्त्टेश्वयी एकेडेभी धयान १ 50 50 - - - -     

२ श्री धयान जेमसस धयान ३ 1000 - - - - - ̀     

३ श्री मनतेश टे्रमडङ (श्माभ अग्रवार) धयान ९ 460 92 46 ४६ - -     

४ श्री घनश्माभ मतमभखल्सना धयान १३, 
पुसे्र 

50 - - - - -     

५ श्री धयान होमरडेज प्रा. मर. धयान ९ 100 - - - - -     

६ श्री कामस्थ गोऩार प्रसाद प्रमतष्ठान   1200 - - - - -     

७ श्री खशरा फज्रचामा धयान ८ 250 - - - - -     

८ श्री के के ईन्त्टयनेशनर स्कुर धयान १५ 500 १०० 50 ५० - -     

९ श्री उत्तभ आरे  धयान १४ 200 25 - - - -     

१० श्री कोयोना अवायनेस ग्रऩु धयान २ 200 60 - 30 १०० -     

११ श्री फाफा इस्टयप्राईजेज धयान १ 50 25 -   - -     

१२ श्री कृवष उऩज फजाय सञ्चारक 
समभमत 

धयान १३   - - - १३८८ -     

१३ श्री गोऩार चौधयी  धयान   25 - - - -     

१४ श्री भोहन वकयान धयान   25 - - - -     

१५ श्री वऩण्डेश्वय वचत तथा ऋण 
सहकायी सॊस्था 

धयान   200 - - - -     

१६ श्री नेऩारी काॉग्रसे धयान धयान 2000 - - - - -     

१७ श्री सनुसयी उद्योग वाखणज्म सॊघ धयान   - - 750 - ९     

१८ श्री वकयात याई मामोक्खा धयान-१८ ६५० - - - - -     

१९ श्री मोगशे फाफ ुकाफ्रे धयान - ५० - - - -     

२० श्री मफनोस सचु्चा याई धयान - - - ३५ - -     

२१ श्री श्री खज मरनेन उद्योग (भमनषा 
शे्रष्ठ) 

धयान-१५ ३०० - - - - -     

२२ श्री शायदा देवी अग्रवार धयान-७ ५० ५ - - - -     

२३ श्री सभाजवादी ऩाटॊ धयान धयान १००० - - - - -     

२४ श्री गोववन्त्द योड टोर ववकास 
सॊस्था 

धयान-७ - - 150 - - -     

२५ श्री मनभाह चक्रवतॉ (स्व. जानबी 
चक्रचतॉको नाभभा) 

धयान-१२ - - 100 20 - -     

२६ श्री मनश ुअग्रवार धयान-१२ - - - - २०     20 

२७ श्री नेऩार कम्ममुनष्ट ऩाटॊ (नेकऩा) धयान २५०० - - - -   20   

२८ श्री सनुसयी उद्योग वाखणज्म सॊघ धयान १     १२५०           

२९ श्री होटर व्मवसामी समभमत धयान ५० २५०             

३० श्री खशऺा सदन भा.वव. (एस एर 
सी २०४९ ब्माच) 

धयान १५० 50   10         

३१ श्री कृवष फजाय व्मवस्थाऩन 
समभमतका थोक व्मऩारयहरुफाट 
सहमोग 

धयान १३ - - - - २७७७ - - - 



३२ श्री शाया प्रमतष्ठान धयान - २५ - - - - - - 

३३ श्री रोटस ववद्या मफहाय धयान १३ १००० - - - - - - - 

३४ श्री धयान जेमसस प्रथभ भवहरा 
सभहु 

धयान ३ - - - ८० - - - - 

३५ श्री मरवटॊ टेरयास (फब्र ुखान) धयान ५०   10           

३६ श्री मसप्रददमन साहमता सॊस्था 
(ग्रोफर अटो टे्रडसा भापा त) 

धयान   800   750         

३७ श्री नेऩार आददवासी जनजामत 
भहासॊघ, नगय सभन्त्वम ऩरयषद् 

धयान ७५०               

३८ श्री वहसान धयान नगय सभन्त्वम 
समभमत 

धयान २५००               

३९ श्री धयान ेरामन्त्स क्रफ धयान १०००               

४० श्री याकेश अग्रवार फाट ८०० 
थान प्रावष्टक फोया सहमोग 

धयान                 

४१ श्री मतरक याई, नगय प्रभखु, धयान 
उऩ-भहानगयऩामरका रु. 
९८,५००।०० 

धयान   985             

४२ श्री सम्मक खशऺा सभहु धयान-१२ ५००               

४३ श्री अयववन मगुर शे्रष्ठ धयान-१६ २००               

४४ श्री स्थानीम बवन मनभााण व्मवसामी 
सॊघ रु. १,००,०००।०० 

धयान   943             

४५ श्री प्रजाताखन्त्रक ववचाय सभाज, 
सनुसयी शाखा रु. 
४५,००५।०० 

धयान     2250           

४६ श्री नेवाय एकता सभाज धयान १०००               

४७ श्री नेऩार प्रावष्टक प्रा. मर. रु. 
5500०।00 

धयान -८   ५१८.
८७ 

            

४८ श्री वप्रमत बल्ब एण्ड वपवटङ प्रा. 
मर. रु. 30000।00 

धयान -८   283             

४९ श्री प्रशान्त्त इन्त्डखस्ट्रज प्रा. मर. रु. 
25000।00 

धयान -८   235.8
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५० श्री समुा भेटरस ्इन्त्डखस्ट्रज प्रा. 
मर. रु. 15000।00 

धयान -८   141.5             

५१ श्री भहेश ऩोमरवट्रक इन्त्डखस्ट्रज रु. 
10000।00 

धयान -८   94.34             

५२ श्री भहावीय रघ ुउद्योग रु. 
10000।00 

धयान -८   94.34             

५३ श्री वावा खशव प्माकेखजङ रु. 
5000।00 

धयान -८   47.17             

५४ श्री भैनावती खस्टर इन्त्डखस्ट्रज प्रा. 
मर. (भनोहय  अग्रवार) रु. 
53000।00 

धयान-12   500             

५५ श्री डा. तऩन कुभाय तयपदाय रु. धयान -2   103.5             



11000।00 

५६ श्री शोबा मरम्फ ुयाई रु. 
25000।00 

धयान -८       १६८.९         

५७ श्री स्व. ईन्त्ि फहादयु शे्रष्ठको 
नाभभा सहमोग 

धयान -७ २५               

५८ श्री सनुसयी उद्योग वाखणज्म सॊघ 
(केवह वस्तगुत सॊघ सभेत) 

धयान ५०००               

५९ श्री काननु व्मवसामी क्रफ धयान 13 १६००   62           

६० श्री यावष्डम जनभखुि ऩाटॊ (भापा त् 
खचर भगय "हाङ्ग", अध्मऺ) 

धयान ५५०               

६१ श्री प्रब ुफैँक मरमभटेड, धयान 
शाखा 

धयान ७००               

६२ श्री वहसऩ भण्डरी (रु. 
30000।००) 

धयान       202.70
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६३ श्री ऩभा फहुायी खर (रु. 
101०5।००) 

धयान       68.27         

६४ श्री स्व. नानयुाभ शोनी तथा स्व. 
याधादेवी शोनीको स्भतृीभा (रु. 
51800।००) 

धयान       350         

६५ श्री नन्त्द गणेश फसन्त्त कुभाय 
कभााचामा प्रमतष्ठान (रु. 
२५९००।००) 

धयान       175         

६६ श्री म ुफेयी येषु्टयेन्त्ट (रु. 
२५९००।००) 

धयान       175         

६७ श्री ओभ खशव शखि कल्माणी 
केन्त्ि फार गोऩार धाभ 

धयान ६००   400           

६८ श्री ऩखब्रक हाई स्कुर धयान १२ 
ऩरयवाय (रु. 50320।00) 

धयान-१२       340         

६९ श्री नेऩार ववद्याथॉ कभाचायी 
ममुनमन धयान नगय समभमत 
(रु. 5180।००) 

धयान       35         

७० श्री याधेश्माभ भवहरा जागयण 
सभहु 

धयान १००               

७१ श्री याम्जी शाहा (मसॊहदेवी वकयाना 
ऩसर) 

धयान-१     50       10   

७२ श्री सरयता ताम्राकाय धयान-१     50       5   

७३ श्री कौमडन्त्म गोमरम आचामा भवहरा 
सभाज 

धयान १००               

७४ श्री मतरक फहादयु खड्का धयान-१३ १००               

७५ श्री ब्रम्हकुभायी याजमोग सेवा केन्त्ि धयान-1 २०० 16 17 25   0.17     

७६ श्री होटर एसोमसएसन अप धयान 
(रु. 65005।00) 

धयान       439.22
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३८. धयान उऩभहानगयऩामरकारे स्थाऩना गयेको कोयोना योकथाभ, मनमन्त्रण, उऩचाय तथा याहत कोषभा 
दाताहरुफाट प्रदान गयेको हारसम्भको सहमोग यकभको वववयण मनम्नानसुाय यहेको छ। 

धयान उऩभहानगयऩामरका 

नगय कामाऩामरकाको कामाारम 

कोयोना याहत कोषभा यकभ दान गने दाताहरुको वववयण 

क्र.सॊ. मभमत दाताको नाभ ठेगाना 
सहमोगको 
वववयण 

यमसद 

नॊ. 
यकभ 

1 2076/12/11 श्री श्माभकुभाय सोनी धयान-3 चेक 1 100000.00 

2 2076/12/19 श्री डा. हरय शभाा धयान-10 नगद 2 15000.00 

3 2076/12/20 श्री भदनभान अभात्म धयान-1 चेक 3 10100.00 

4 2076/12/20 
श्री शबुरक्ष्भी फचत तथा ऋण 

सहकायी सॊस्था मर. 
धयान-1 चेक 4 25000.00 

5 2076/12/20 श्री घण्टाघय व्मवस्थाऩन समभमत धयान-2 चेक 5 300000.00 

                

6 2076/12/21 श्री मसमोन स्कूर धयान-16 चेक 6 30000.00 

7 2076/12/21 श्री ववश्वकभाा कल्माण सेवा समभमत धयान-3 नगद 7 25000.00 

8 2076/12/21 
श्री ताप् रेजङु-सनुसयी सयोकाय 

सभाज 
धयान-8 चेक 8 50000.00 

9 2076/12/21 श्री जगन्त् नाथ्प्रऻा कटे्टर धयान-16 नगद 9 2000.00 

10 2076/12/21 श्री धयान ईशाई सभाज धयान-9 नगद 10 25000.00 

11 2076/12/21 
श्री धयान ईशाई ऩास्टय अगवुा 

सभाज 
धयान-9 नगद 11 10000.00 

12 2076/12/21 
श्री धयान उऩभहानगयऩामरकाका 

सफै जनप्रमतमनमधहरु 
धयान नगद 12 757000.00 

                

13 2076/12/22 श्री नास्ट करेज धयान-16 नगद 13 35000.00 

                

14 2076/12/24 श्री रक्ष्भी हाडा धयान-12 नगद 14 25000.00 

15 2076/12/24 
श्री बागवतप्रसाद शे्रष् ठ स्भमृत 

धभाशारा 
धयान-18 नगद 15 25000.00 

16 2076/12/24 

श्री नेऩार फौद्ध गमु्फा गरुुङ सेवा 
समभमत तथा गरुुङ आभा 
सभूह 

धयान-18 नगद 254 25000.00 

17 2076/12/24 
श्री तभहु्यरु छोंज धीीँ गरुुङ 

याखष् ट्रम ऩरयषद सनुसयी 
धयान नगद 255 25000.00 



18 2076/12/24 श्री एन प्माब्सन धयान धयान नगद 256 100000.00 

19 2076/12/24 श्री कृष् ण प्रणाभी भखन्त्दय धयान-13 नगद 17 21111.00 

  

20 2076/12/25 श्री PABSON धयान धयान नगद/चेक 18 105000.00 

21 2076/12/25 
श्री समुनरगोववन्त्द शे्रष् ठ् शबुरता 

शे्रष् ठ 
धयान-2 नगद 19 10125.00 

22 2076/12/25 श्री याधाकृष्ण प्रणाभी भखन्त्दय धयान 8 नगद 52 35700.00 

23 2076/12/25 श्री उभेश थाऩा धयान 15 चेक 53 10000.00 

24 2076/12/25 श्री अग्रसेन स्भमृत बवन धयान्12 चेक 51 41000.00 

                

25 2076/12/26 श्री येखा याई धयान 17 नगद 20 8000.00 

26 2076/12/26 श्री शरधुन उदास धयान-3 फैंक 21 21000.00 

27 2076/12/26 
श्री तरुमस प्रसाद वस्ती (मसईओ 

मभतेयी ववकास फैङ्क मर.) 
धयान-12 चेक 22 125000.00 

28 2076/12/26 श्री नेऩार उद्यभशीर भवहरा सॊघ सनुसयी नगद 54 10010.00 

                

29 2076/12/27 श्री श्माभ गोववन्त्द येवा शे्रष्ठ धयान-7 नगद 55 5000.00 

                

30 2076/12/28 श्री  धनन्त्जम प्रसाद आचामा धयान १     201000.00 

                

31 2076/12/29 
श्री  वकयात याई मामोक्खा खजल्रा 

कामासमभमत, सनुसयी 
धयान नगद 57 50000.00 

                

32 2076/12/30 श्री  बान ुसब्जी तथा परपुर धयान चेक 58 11111.00 

                

३३ 2077/01/01 श्री  फयाहा ग्रऩु प्रा. मर. धयान     760000.00 

                

३४ 2077/01/02 
श्री  सहया नेऩार वचत तथा ऋण 

सहकायी सॊस्था मरमभटेड 

मफतााभोड, 

झाऩा 
चेक 59 50000.00 

जम्भा 4855193.00 

 

  



३९. धयान उऩभहानगयऩामरकारे २० वटै वडाभा हारसम्भ ववतयण गयेको याहत प्माकेजको वववयण 
मनम्नानसुाय यहेको छ । 

धयान उऩभहानगयऩामरका  
नगय कामाऩामरकाको कामाारम 

Food Bank भा सॊकमरत याहात प्माकेज ववतयणको वववयण 

वडा ऩवहरो रट दोश्रो रट जम्भा 

1 ० १२० १२० 

2 ५० १०० १५० 

3 ० २५० २५० 

4 १७० १७५ ३४५ 

5 ३०० ४०० ७०० 

6 २५० ५०० ७५० 

7 ० २४४ २४४ 

8 ३०० ७७० १०७० 

9 ८० १०० १८० 

10 ० १०० १०० 

11 ३५० ० ३५० 

12 ० १०० १०० 

13 १५० २४० ३९० 

14 ० २७५ २७५ 

15 ७५० ५२५ १२७५ 

16 ४५० ४०० ८५० 

17 ३०० ३०० ६०० 

18 ० २२३ २२३ 

19 १५० १५० ३०० 

20 १०१ ९५ १९६ 

Total ३४०१ ५०६७ ८४६८ 



 

 

   ऩवहरो चयणभा ववतयण गरयएको जम्भा याहत साभाग्रीको वववयण 

जम्भा 
प्माकेज 

10 kg 

प्माकेज 

15 kg  

प्माकेज 

साभाग्रीहरुको वववयण 

चाभर KG 
दार 
KG 

ननु KG 
तेर 
(मर.) 

आर ुKG 
सावनु 

वटा 
न्त्मूटेरा 
KG   

८४६८ ७९०४ ५६४ ८७५०० ६२१३ ८४६८ ८४६८ ३३४७२ ८४६८ २२५५ 

४०. धयान उऩभहानगयऩामरकारे सफै वडाहरुभा ववतयण गयेको याहत तथा वडा कामाारमहरु आपैं रे स्थानीम 
श्रोत साधनसभेत ऩरयचारन गयी व्मवस्थाऩन गयेको याहत साभाग्री तोवकएको भाऩदण्ड फभोखजभ ववतयण 
गये नगयेको, ववद्यभान अवस्थाको आॊकरन गने गयी नगय स्तयीम याहत ऩरयचारन समभमतरे एक वडा 
अनगुभन समभमत गठन गयी आवश्मक सूचना सॊकरन गयेको मथमो । तऩमसर फभोजभ गदठत वडा 
अनगुभन समभमतरे २०७६ चैर २७, २८ य २९ गते प्रत्मऺ रुऩभा वडाहरुको अनगुभन गनुा बई 
प्रमतवेदन सभेत ऩेश गनुा बएको छ। प्रमतवेदन अनसुाय अमधकाॊश वडाहरुरे आपुरे जटुाएको याहत 
साभाग्री य नगयरे उऩरब्ध गयाएको याहत साभाग्री रखऺत वगारे प्राप्त गने गयी सवैसॊग सभन्त्वम गयी 
ववतयण गयेको ऩाईमो । केही वडाहरुभा आवश्मकता बन्त्दा मनकै कभ याहत साभाग्रीको व्मवस्था बएको 
हुॉदा ववतयणभा सभस्मा बोगेको प्रमतवेदनभा उल्रेख गरयएको छ । अनगुभन समभमतको प्रमतवेदन अनसुाय 
दोश्रो चयणभा वीस हजाय प्माकेजको व्मवस्थाऩन गना सभते सझुाव ददएको छ ।अनगुभन गयेको 
मभमतसम्भ प्राप्त सूचना अनसुायको वववयण - 

j*f g+= 
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1 

128 120 140 260 65 325 

2 

168 150 0 150 35 185 

3 

268 250 255 505 170 675 

4 

345 345 0 345 355 700 

5 

716 700 46 746 754 1500 

6 

723 750 142 892 136 750 



7 

244 244 80 324 1 325 

8 

1078 300 478 778 622 1400 

9 

195 180 132 312 303 615 

10 

100 100 281 381 29 410 

11 

433 350 178 528 572 1100 

12 

100 100 213 313 87 400 

13 

408 390 543 933 202 1000 

14 

285 275 74 349 201 550 

15 

1295 1275 433 1708 992 2700 

16 

939 850 309 1159 301 1460 

17 

1500 600 522 1122 78 1200 

18 

223 223 176 399 11 400 

19 

298 300 0 300 210 510 

20 

197 196 196 392 204 400 

hDdf 

9643 7698 4198 11896 5328 16605 

४१. नगयऩामरकारे उऩरब्ध श्रोत य साधनफाट ऩवहरो चयणभा याहत साभाग्री दाताफाट जटुाउन नसकेको 
कायण खरयद गयेको भध्मे रु ३९ राख ९३ हजाय २ सम ३० बकु्नाती गरयएको य २९ राख ९७ 
हजाय ९ सम ५३ बिुानी ददन फाॊकी यहेको छ ।साथै दोश्रो चयणको याहत साभाग्रीको रामग प्रमत 
याहत प्माकेज रु १५०० को दयरे रु तीन कयोड फजेटको आवश्मकता यहेको छ। 



४२. स्वास््म साभाग्रीको मनभााण, स्वास््म साभाग्रीको खरयद तथा स्वास््मकभॉको ऩरयचारनको रामग खचा 
व्मवस्थाऩन जटीर सभस्माको रुऩभा यहेको छ। 

४३. सडक भानवको आवाश, खाना य स्वास््म तथा अन्त्म व्मवस्थाऩनको रामग खचा व्मवस्थाऩनभा सभस्मा 
यहेको छ। 

४४. एम्फरेुन्त्सको व्मवस्थाऩन, सयुऺाकभॉ ऩरयचारन य सवायी साधनको व्मवस्थाऩन, याहत साभाग्री सॊकरन, 
ढुवानी, व्मवस्थाऩन रगामतको रामग ऩनी खचा व्मवस्थाऩन गनुा ऩने आवश्मकता यहेको छ । 

अन्त्त्मभा, 
 धयान उऩभहानगयऩामरकारे ववश्वव्माऩी भहाभायीको रुऩभा यहेको कोयोना बाइयस COVID 19 को 
योकथाभ, मनमन्त्रण तथा उऩचायको रामग शरुुका ददन देखखनै तदारुकताको साथ रागेको य हारसम्भ ऩमन 
मनयन्त्तय कामा गयी यहेको छ । तय मसमभत श्रोत साधनको कायण अगाडी सारयएका रकडाउन व्मवस्थाऩनका 
कामा, याहत ववतयणको कामा, क्वायेखन्त्टन व्मवस्थाऩनको कामा, स्वास््म कभॉ ऩरयचारनको कामा, स्वास््म साभाग्री 
व्मवस्थाऩनको कामाको रामग फजेट अबाव यहेको छ । 

 

धयान उऩभहानगयऩामरकारे कोयोना बाइयस COVID 19 योकथाभ, मनमन्त्रण, उऩचाय तथा याहत तयण 
सम्फन्त्धभा हारसम्भ गयेको कामाको प्रगमत प्रदेश नॊ १ का भाननीम भखु्मभन्त्रीज्मूराई जानकायी गयाउन े
उद्देश्मरे मो प्रमतवेदन तमाय गयीएको छ । 
 

हारसम्भ सम्ऩाददत कामाहरुराई मनयन्त्तयता ददन मस उऩभहानगयऩामरकासॊग ऩमााप्त फजेटको अबाव यहेको 
हुॉदा सो को रामग प्रदेश सयकायफाट आवश्मक वजेट उऩरब्ध हनुे अऩेऺा याखखएको छ ।  साथै सॊघीम 
सयकायफाट उऩरब्ध गयाउने श्रोतसाधन सभते आवश्मकताको आधायभा उरब्ध गयाउन सभेत भाननीम 
भखु्मभन्त्रीज्मू, प्रदेश सयकाय भापा त सभेत ववशेष बमुभका हनुे अऩेऺाका साथ मो प्रमतवेदन ऩेश गयेको छु । 

 

 

 
…………………………………….……………… 

मतरक याई 

नगय प्रभखु, धयान उभऩहानगयऩामरका 


