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जजल्रा कोभबड-19 सॊकट व्मवस्थाऩन केन्द्र  (District Covid- 19 Crisis Management Center, 

DCCMC) गलु्भीद्धाया प्रकाजित 

कोभबड-१९ ई - फरेुटटन 
 वर्ष २      2078 फैिाख अॊक  

नमाॉ बेरयमन्द्ट सटहतको कोभबड 19 सॊक्रभणको वतषभान जस्थभत   

 गलु्भी (२०७८ फैिाख भसान्द्त सम्भ) 

 

कोयोनो बाईयसको सॊक्रभणको अवस्था 
नेऩार (२०७८ फैिाख 31 गते सम्भ) 
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बनाई 

कोभबड-19 को नमाॉ बेरयमन्द्ट सटहतको भहाभायीफाट टवश्वनै आक्रान्द्त 
बएको य नेऩार तथा मस जजल्रा सभेत आक्रान्द्त बएको छ। सॊक्रभणको 
Chain Break गनष तथा पैरन नददन जजल्राभा 2078 फैिाख 18 गते 
सम्भ रगाईएको भनर्ेधाऻा थऩ गरय 2078 जेष्ठ 4 गते याती सम्भ राई 
जायी गरयएको छ । भनर्ेधाऻाको सभमभा दैभनक जनजजवन असहज हनेु 
बएताऩभन थऩ सॊक्रभण वटृद्ध हनु नददन तथा उऩचाय व्मवस्थाऩनभा ध्मान 
केजन्द्रत गनष सहमोग ऩगु्ने टवश्वास भरईएको छ । हार सम्भ ऩभछल्रो 
नमाॉ बेरयमन्द्ट फाट जजल्राभा 1044 सटक्रम सॊक्रभभत यहेका य 36 
जनाको भतृ्म ुबएको छ । सवै ऩाभरकाहरुभा तथा गलु्भी अस्ऩतारभा 
गयी 145 कोभबड फेड तथा आईसोरेसन यहेका छन ्।कोभबड-19 को 
भनमन्द्रण योकथाभ तथा उऩचायको राभग जजल्रा स्तयीम सॊकट 
व्मवस्थाऩन केन्द्र (DCCMC) रे काभ गयेको य स्थानीम स्तयभा LEOC 

कामाषन्द्वमनभा यहेको छ । भहाभायीको असहज ऩरयजस्थभतभा सहज 
तलु्माउन सभन्द्वम तथा सहमोग ऩमुाषउन ुहनेु सवै स्थानीम तह, याजनैभतक 
दर, स्वास््मकभॉ, सयुऺाकभॉ, सॊचायकभॉ, उद्योगी, व्मावसामी, नागरयक 
सभाज, भानवअभधकायकभॉ, रगामत सम्ऩणुष जजल्रावासी भहानबुावहरुभा 
हाददषक धन्द्मवाद ऻाऩन गदषछौँ । 
भहाभायीको ऩरयजस्थतीभा तोटकएका स्वास््म सयुऺाका भाऩदण्ड ऩारना 
गयौँ । धैमषता, सॊमभता य आत्भवर कामभ याखी आपुऩभन फाॉची 
अरुराई सॊक्रभण हनुफाट फचाऔ,ँ टवयाभीराई हेरा होईन उजचत स्माहाय, 
हौसरा, भनोवर प्रदान गयौँ । 

-रुरादेवी िभाष 
प्रभखु जजल्रा अभधकायी 
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कोभबड-19 सॊकट व्मवस्थाऩन केन्द्र (DCCMC)  

कोभबड-19 को योकथाभ भनमन्द्रण तथा व्मवस्थाऩनको राभग आवश्मक भनणषम,भनदेिन, भसपारयस तथा सभन्द्वमको राभग देहाम फभोजजभका 
ऩदाभधकायी यहने गयी जजल्रास्तयीम सॊकट व्मवस्थाऩन केन्द्र यहेको छ । 
ऩद नाभ,थय कामाषरम/सॊघ/सॊस्था सम्ऩकष  नॊ. 

सल्राहकाय- प्रभखु श्री रक्ष्भण ऩयाजरुी जजल्रा सभन्द्वम सभभभत 9857028068 

सल्राहकाय- नगयप्रभखु श्री भडल्रीयाज बसुार येसङु्गा नगयऩाभरका, गलु्भी 9857025015 

सॊमोजक एवॊ प्र.जज.अ. श्री रुरादेवी िभाष जजल्रा प्रिासन कामाषरम, गलु्भी 9857017777 
सदस्म- प्र.उ. श्री गोऩार चन्द्र बट्टयाई जजल्रा प्रहयी कामाषरम, गलु्भी 9857015555 
सदस्म-जज.स.अ. श्री टवजम कुभाय काकी जजल्रा सभन्द्वम सभभभत गलु्भी 9857028068 
सदस्म- सेनानी श्री डामभण्ड काकी सॊग्राभ िादुषर गलु्भ, धाभगथभु, गलु्भी 9857064860 

सदस्म- स.प्र.ना.उ. श्री अिोक कुभाय रम्सार स.प्र.फर नेऩार नॊ. 37, हे.क्वा. गलु्भी 9851138877 

सदस्म- प्र.अ.अ. श्री सञ्जम बण्डायी याटष्डम अनसुन्द्धान जजल्रा कामाषरम गलु्भी 9857064254 

सदस्म- प्र.भे.स.ु श्री उत्तभ ऩच्मा गलु्भी अस्ऩतार, तम्घास 9857067224 

सदस्म- व.ज.स्वा. उऩ-प्रिासक श्री बवानी प्रसाद िभाष जजल्रा स्वास््म कामाषरम, गलु्भी 9841638602 

 

2078 फैिाख भसान्द्त सम्भ गलु्भी जजल्राभा कोभबड 19 को सॊक्रभणको जस्थभत -  

नमाॉ बेरयमन्द्ट सटहतको कोभबड 19 फाट फैिाख भसान्द्त सम्भ गलु्भीभा कुर 1044 जना सॊक्रभभत बएका छन ्बने सॊक्रभभत भध्मे 
155 जना सॊक्रभण भकु्त बएका छन ्। त्मसै गयी 36 जनारे ज्मान गभुाएका छन ्। स्थानीम तह सटहतको जजल्राभा कोभबडको 
19 सॊक्रभणको जस्थभत य  उऩरब्ध आईसोरेसन फेडको टववयण भनम्न ताभरकाभा प्रस्ततु गरयएको छ । 

 

स्थाभनम तह/स्वास््म सॊस्था सॊक्रभभत सॊख्मा भनको बएको सॊख्मा भतृ्म ुबएको सॊख्मा आईसोरेसन वेड सॊख्मा 

भदाने  गा.ऩा. 29 3 0 10 
भाभरका  गा.ऩा. 32 8 0 5 
ईश्भा  गा.ऩा. 63 1 4 20 
धकुोट  गा.ऩा. 59 5 5 5 
भभुसकोट  न.ऩा. 70 15 4 15 
चन्द्रकोट  गा.ऩा. 8 2 1 19 
कारीगण्डकी  गा.ऩा. 25 5 1 10 
रुरुऺेर  गा.ऩा. 168 23 3 9 
छरकोट  गा.ऩा. 104 20 4 6 
गलु्भीदयवाय  गा.ऩा. 96 12 1 5 
सत्मवती  गा.ऩा. 62 13 8 11 
येसङु्गा  नगयऩाभरका 328 48 5 56 

जम्भा 1044 155 36 145 
  

येसङु्गा नगयऩाभरका अन्द्तगषत गलु्भी अस्ऩतार भा 26, येसङु्गा अस्ऩतारभा 10 य भहेन्द्र   भा.टव.भा 20 गयी 56 फेड यहेको । 
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कोभबड 19 ऩयीऺण ल्माव सॊचारनभा 

2077 पागनु देखी फन्द्द यहेको गलु्भीको एकभार कोभबड-19 
ऩयीऺण प्रमोगिारा भभभत 2078 फैिाख 2९ गते देखी ऩनु 
सॊचारनभा ल्माईएको छ । आभथषक अबाव का कायण योटकएको 
सो प्रमोगिारा स्थानीम भनकामको आभथषक सहमोगफाट 
अस्ऩतारको स्वाभभत्वभा यहने गयी फढ्दै गईयहेको कोभबड 19 
सॊक्रभण राई भध्मनजय गयी ऩनु सॊचारनभा आएको हो  

।सदयभकुाभ जस्थत येसङु्गा नगयऩाभरका वडा नॊ. 9 उऩल्रो 
तम्घास जस्थत यहेको प्रमोगिारा जजल्रा टवऩद् व्मवस्थाऩन 
सभभभतको भनणषमअनसुाय भभभत 2077-06-01 गते भाननीम 
प्रदीऩ कुभाय ऻवारी भापष त उद्घाटन बई 2077-06-07 गते 
देखी सॊचारन गरयएको भथमो ।प्रमोगिाराभा हार सम्भ 2449 
जनाको कोभबड 19 ऩयीऺण गरयएको छ । 

 

जजल्रा जस्थत स्थाभनम भनकामका प्रभखुहरुको सम्ऩकष  नॊ. 

स्थानीम तहको नाभ प्रभखुको नाभ सम्ऩकष  नॊ. 
भभुसकोट नगयऩाभरका सोभनाथ साऩकोटा 9857064500 

येसङु्गा नगयऩाभरका भडल्रीयाज बसुार 9857025015 

भदाने गाउॉऩाभरका दान फहादयु के.सी. 9857027925 

भाभरका गाउॉऩाभरका रयत फहादयु थाऩा 9857072255 

ईश्भा गाउॉऩाभरका रक्ष्भण फहादयु टवष्ट 9857072108 

धकुोट गाउॉऩाभरका बऩुार ऩोख्ररे 9857067842 

चन्द्रकोट गाउॉऩाभरका रोण फहादयु खरी 9857061751 

कारीगण्डकी गाउॉऩाभरका फेद फहादयु थाऩा 9857061701 

रुरुऺेर गाउॉऩाभरका भनरकण्ठ गौतभ 9857064904 

गलु्भीदयफाय गाउॉऩाभरका अिोक कुभाय थाऩा 9857074410 

छरकोट गाउॉऩाभरका भधकृुष्ण ऩन्द्त 9857067984 

सत्मवभत गाउॉऩाभरका ऩारयश्वय ढकार 9857064009 

जजल्रा जस्थत स्थाभनम भनकामका कामाषरम प्रभखुहरुको सम्ऩकष  नॊ. 

स्थानीम तहको नाभ कामाषरम प्रभखुको नाभ सम्ऩकष  नॊ. 
भभुसकोट नगयऩाभरका जखभानन्द्द बसुार 9857083789 

येसङु्गा नगयऩाभरका बजक्तयाभ भयाभसनी 9857073111 

भदाने गाउॉऩाभरका रुर फहादयु ऩछाई 9857049049 

भाभरका गाउॉऩाभरका ददऩक बण्डायी 9857067906 

ईश्भा गाउॉऩाभरका टवष्ण ुफहादयु घतॉ 9857067914 

धकुोट गाउॉऩाभरका काजियाभ ऩन्द्थी 9857067917 

चन्द्रकोट गाउॉऩाभरका अनन्द्तऩाणी भयाभसनी 9857067920 

कारीगण्डकी गाउॉऩाभरका फाफयुाभ ऩल्री 9857067925 

रुरुऺेर गाउॉऩाभरका छर  9857067916 

गलु्भीदयफाय गाउॉऩाभरका रक्ष्भण ऩाण्डे 9857067912 

छरकोट गाउॉऩाभरका ऩणु्म प्रसाद ऩौडेर 9857067908 

सत्मवभत गाउॉऩाभरका झटवश्वय येग्भी 9857067903 

गलु्भी जजल्रा जस्थत स्थानीम तहहरुका स्वास््म सॊमोजक हरुको सम्ऩकष  नॊ. 

स्थानीम तहको नाभ स्वास््म सॊमोजकको नाभ सम्ऩकष  नॊ. 
भभुसकोट नगयऩाभरका ढार फहादयु जज.सी. 9857061680 

येसङु्गा नगयऩाभरका फोभ अमाषर 9851201122 

भदाने गाउॉऩाभरका भतथषयाज ऩन्द्थी 9847061836 

भाभरका गाउॉऩाभरका फसन्द्त याज बसुार 9857064995 

ईश्भा गाउॉऩाभरका ऩदभरार अभधकायी 9857072253 

धकुोट गाउॉऩाभरका प्रभे खनार 9857064771 

चन्द्रकोट गाउॉऩाभरका प्रकाि िभाष अमाषर 9857067731 

कारीगण्डकी गाउॉऩाभरका चन्द्र फहादयु थाऩा 9857084412 

रुरुऺेर गाउॉऩाभरका छर फहादयु अभधकायी 9857033927 

गलु्भीदयफाय गाउॉऩाभरका नायामण प्रसाद अमाषर 9857061611 

छरकोट गाउॉऩाभरका ऩणु्म प्रसाद ऩौडेर 9867143542 

सत्मवभत गाउॉऩाभरका समुष याना 9857061988 

जजल्रा जस्थत स्वास््म सॊस्था प्रभखुहरुको सम्ऩकष  नॊ. 
जजल्रा अस्ऩतार डा. उत्तभ ऩच्मा 9857067224/9851188826 

येसङु्गा अस्ऩतार होभ ऩल्री 9857061679 

 

कोभबड 19 को सॊक्रभण तीव्र रुऩभा 
पैभरयहेको छ । मस सभमभा अभधकतभ 

सावधानी अऩनाई सयुजऺत यहौँ। कोभबड 19 
सॉग भभल्दो जलु्दो रऺण देजखएभा नजजकैको 
स्वास््म सॊस्थाभा खवय गयी मथािीघ्र स्वास््म 

ऩयीऺण गयाऔॊ । 
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जजल्राजस्थत तमायी अवस्थाभा यहेका एम्फरेुन्द्सहरुको टववयण 
भस.नॊ. स्थानीमतह एम्फरेुन्द्स नॊ. एम्फरेुन्द्स यहने स्थान एम्फरेुन्द्स चारकको 

नाभ 

चारकको सम्ऩकष  
नम्फय 

एम्फरेुन्द्स सॊचारक सॊस्था 

१ इश्भा गा.ऩा. र१ुझ ३५५ इश्भा यजस्थर हेल्थ ऩोष्ट मभरार ऻवारी 9867423994 इश्भा यजस्थर हेल्थ ऩोष्ट 

२ इश्भा गा.ऩा. र.ु१झ ४०९ हजस्तचौय हेल्थ ऩोष्ट ददऩक ऩाण्डे 9863997726 हजस्तचौय हेल्थ ऩोष्ट 

३ रुरुऺेर गा.ऩा. र१ुच ३०८२  रुरु फे्रन्द्डस क्रफ गोटवन्द्द ऻवारी  9847471168  रयडी फजाय 
४. रुरुऺेर गा.ऩा. र१ुझ ३७६  रुरुऺेर गाउॉऩाभरका टवक्रभ थाऩा  9869793304  फरेटक्साय 
५. चन्द्रकोट गा.ऩा. र ु१च ३०४३ नेऩार येडक्रस सोसाइटी िाजन्द्तऩयु खड्क फहादयु खरी 9747041451 िाजन्द्तऩयु 

६. चन्द्रकोट गा.ऩा. र ु२च ६७३२ ब.ूऩ.ु सैभनक गोऩारप्रसाद िभाष 9847326052 िाजन्द्तऩयु 

७. चन्द्रकोट गा.ऩा. र१ुझ ३२७ तयुाङ्ग स्वास्थ चौकी कृष्णप्रसाद गौतभ 9867719222 भजवुा 
८. सत्मवती गा.ऩा. र२ुच ९०३८ बायभतम ब.ूऩ.ु सैभनक भरम्घा टहया ऺेरी 9865451527 सत्मवती-४ भरम्घा 
९. भदाने गा.ऩा. र१ुझ ३१५  ऩकुोट स्वास््म चौकी  जखभ प्रसाद बट्टयाई  9860197694  ऩकुोटदह 

१०. भदाने गा.ऩा. र१ुझ   भससेनी स्वास््म चौकी  बक्त फहादयु खरी  9866492888  भससेनी 
११.  भदाने गा.ऩा. र१ुझ ४७८  फाॉझकटेयी स्वास््म चौकी  नयबऩुार टव.क.  9840963576  फाॉझकटेयी 
१२. धकुोट गा.ऩा. र१ुझ ३३०  टऩऩरधाया स्वास््म चौकी  रुर फहादयु खड्का  9866134536  टऩऩरधाया 
१३. धकुोट गा.ऩा. र१ुझ ५३०  हाडहाडे स्वास््म चौकी  अनन्द्त जज.सी.  9867113314  हाडहाडे 

१४.  धकुोट गा.ऩा. र१ुझ ५२९  धकुोट प्रा.स्वा.केन्द्र  चन्द्र फहादयु साभत  9847570904  धकुोट 

१५.  धकुोट गा.ऩा. र१ुझ ३०५  वाग्रा स्वास््म चौकी  वसन्द्त सनुाय  9847327657  वाग्रा 
१६. धकुोट गा.ऩा. र१ुच ४०७२  वस्त ुस्वा.चौकी  भभनयाभ बण्डायी  9813843063  वस्त ु

१७. गलु्भीदयफाय गा.ऩा. र१ुझ ३०९  गलु्भीदयफाय गाउॉऩाभरका  भबभ फहादयु टण्डन  9857064612  गौडाकोट 

१८. गलु्भीदयफाय गा.ऩा. र२ुच ६०६२  ब.ूऩ.ु सैभनक टवयवास  फाफयुाभ यजारी  9847155642  टवयवास 

१९.  भाभरका गा.ऩा. र२ुच ६८८९ अखाषवाङ्ग स्वास््म चौकी  बवुन बसुार  9864556332  अखाषवाङ्ग 

२०. भाभरका गा.ऩा.  र१ुझ ४९१  ह्वाङ्दी स्वास््म चौकी  चयुाभणी घतॉ  9845133404  ह्वाङ्ग्दी 
२१. भाभरका गा.ऩा.  र२ुच २३७२  घभभय स्वास््म चौकी  रोकेन्द्र फहादयु काकी  9847198691  घभभय 

२२. काभरगण्डकी गा.ऩा.  र२ुच ८७१८  बतु ुषङ्ग स्वास््म चौकी  कुभाय थाऩा  9857034897  बतु ुषङ्ग 

२३. काभरगण्डकी गा.ऩा. र१ुच ६६९७  पोजक्सङ्ग स्वास््म चौकी  भगयी थाऩा  9864565490  पोजक्सङ्ग 

२४.  छरकोट गा.ऩा.  र१ुझ २७५  ऋङ्गा प्राथभभक स्वास््म केन्द्र  भोहन के.सी.  9847000733  शृ्रङ्गा 
२५. येसङु्गा न.ऩा. फा१७च ७६८  नेऩार यडक्रस सोसाइटी गलु्भी  रार फहादयु खरी  9867223111  तम्घास 

२६. येसङु्गा न.ऩा. र१ुच ४२२१  येसङु्गा हजस्ऩटर प्रा.भर. गलु्भी  फाफयुाभ नेऩारी  9866699648  तम्घास 

२७.  येसङु्गा न.ऩा..  र१ुच १६०३  आॉखा उऩचाय केन्द्र तम्घास  सन्द्तोर् सवुदेी  9857030529  तम्घास 

२८.  येसङु्गा न.ऩा.  र१ुच ३३६१  बायतीम ब.ूऩ.ु सैभनक तम्घास  याभ फहादयु कुॉ वय  9847134681  तम्घास 

२९.  येसङु्गा न.ऩा.  र१ुच ७६५५  तम्घास टेजक्नकर जिऺारम  फभ फहादयु ढेंगा  9864555556  तम्घास 

३०.  येसङु्गा न.ऩा.  र२ुच ६७१३  साभाजजक टवकास भञ्च नेऩार  मवुयाज फस्नेत  9847111983  तम्घास 

३१.  येसङु्गा न.ऩा.  र१ुझ २९२  भसभभचौय स्वास््म चौकी  कभर फस्नेत  9844771765  भसभीचौय 
३२.  भभुसकोट न.ऩा.  र२ुच १४८०  भनस्ती फढीगाढ साभदुाटमक सॊस्था  गोटवन्द्द जघभभये  9847517893  नेटा थाभ 

३३.  भभुसकोट न.ऩा.   र२ुच  २३७९  वडागाउॉ स्वास््म चौकी  िॊकय फगारे  9862104754  वडागाउॉ 
३४.  भभुसकोट न.ऩा.  र२ुच ४७६५   कुघाष स्वास््म चौकी  जजफ फहादयु खरी  9866579800  कुघाष 
३५.  भभुसकोट न.ऩा.  र१ुच ३२१५  नेऩार येडक्रस सोसाइटी वाभी  याभ ुसाऩकोटा  9847477203  वाभी 

   ३६. भभुसकोट न.ऩा.   र२ुच ५१७    अराषङ्गकोट सेवा सभाज जाऩान    प्रभे गौतभ    9867222612   अराषङ्गकोट 

   ३७. भभुसकोट न.ऩा.   र१ुझ ४८७    वाभीटक्साय स्वास््म चौकी     फर ुथाऩा    9840962354    वाभीटक्साय 
   ३८. भभुसकोट न.ऩा.    र१ुझ ५६४    ऩौदीअभयाई स्वास््म चौकी    सागय केसी    9867866605    ऩौदीअभयाई 
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स्थानीम भनकामहरुसॉग कोभबड १९ योकथाभ तथा 
भनमन्द्रणका राभग ZOOM फैठक 

DCCMC को सॊमोजक सभेत यहनबुएको प्रभखु जजल्रा 
अभधकायी रुरादेवी िभाषरे जजल्रा सभन्द्वम सभभभत गलु्भीका 
प्रभखु, जजल्राका १२ वटै स्थानीम तहका प्रभखुहरु, प्रभखु 
प्रिासकीम अभधकृतहरु, जजल्रा अस्ऩतारका भन.भे.स.ु तथा 
सयोकायवाराहरुको उऩजस्थभतका भफच जभु फैठक आमोजना 
गनुषबएको भथमो ।  

 

ऩभछल्रो सभम अत्माभधक रुऩभा पैरदै गएको नमाॉ बेरयमन्द्ट 
सटहतको कोभबड १९ राई भनमन्द्रण बन्द्दा फाटहय जान 
नददनका रागी अऩनाउने उऩामहरु, आईसोरेसन सेन्द्टयहरुको 
स्थाऩना, स्वास््म साभाग्रीहरुको उऩरब्धता, सॊक्रभभतहरुको 
उऩचायको व्मवस्थाऩन, िव व्मवस्थाऩन, अजक्सजन ग्मासॉ 
भसभरण्डयहरुको उऩरब्धता, भनर्धेाऻाको ऩारना रगामतका 
टवर्मभा सो फैठकभा छरपर गरयएको भथमो । 

 

 

नमाॉ बेरयमन्द्ट सटहतको कोभबड 19 को सॊक्रभणभा गलु्भी ऩभन : 
भनमन्द्रण, उऩचाय तथा योकथाभका रागी अभधकतभ प्रमत्न  
टवश्व बरयनै आक्रान्द्त ऩायेको नमाॉ बेरयमन्द्ट सटहतको कोभबड 19 को 
सॊक्रभण गलु्भीभा ऩभन पैभरएको छ । कोभबड 19 थऩ पैरन नददन 
भभभत 2076 फैिाख 18 गते देखी जजल्राबय भनर्ेधाऻा जायी 
गरयएको छ बने जजल्राका भखु्म नाकाहरुभा कडाई, चेकजाॉच 
स्वास््मकभॉहरुराई ऩरयचारन, सयुऺाकभॉ ऩरयचारन, सम्ऩणुष स्थानीम 
तहहरु य स्वास््म सॊस्थाहरुभा आईसोरेसन सेन्द्टयको स्थाऩना, 
अजक्सजन सटहतको वेडको भनभाषण जस्ता कामषहरु गरयएको छ ।त्मसै 
गयी टवभबन्न सॊघ सॊस्थाहरुरे ऩभन कोभबड 19 भनमन्द्रण योकथाभ 
तथा सॊक्रभभतको उऩचायका रागी टवभबन्न तवयफाट मोगदान बैयहेको 
अवस्था छ । 

फैिाख 19 देखी 31 गते सम्भ टवभबन्न देिहरुफाट गलु्भी 
जजल्राभा आएका व्मजक्तहरुको सॊख्मात्भक टववयण 

भस.नॊ. देिको नाभ सॊख्मा 

1 साउदी 9 

2 बायत 43 

3 फेरामत 2 

4 म ुए ई 15 

5 कताय 3 

6 कुवेत 2 

7 जाऩान 14 

8 ओभन 1 

9 भरेभसमा 1 

जम्भा 490 
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तऩाईको भाक्स खै अभबमान कामषक्रभ सॊचारन 

भभभत २०७8/01/08 गते जजल्रा प्रिासन कामाषरमको 
अगवुाईभा जजल्रा कोभबड १९ सॊकट व्मवस्थाऩन केन्द्ररे 
"तऩाईंको भास्क खै ?  अभबमान सॊचारन गयेको छ । 
कोयोना बाईयसफाट सयुजऺत यहन सफै सयोकायवाराहरुको 
सहबागीताभा सचेतना भरुक कामषक्रभ गरयएको हो । 
DCCMC गलु्भीका सॊमोजक सभेत यहनबुएका प्रभखु जजल्रा 
अभधकायी श्री रुरादेवी िभाषको सॊमोजकत्वभा  जजल्रा 
सभन्द्वम प्रभखु, जजल्रा जस्थत  टवभबन्न कामाषरमका प्रभखुहरु, 

याजनैभतक दरका प्रभखुहरु,ऩरकाय, नागरयक सभाज,नेऩारी 
सेना, नेऩार प्रहयी, सिस्त्र प्रहयी फर नेऩार रगामतको 
टोरीरे सदयभकुाभका टवभबन्न स्थानहरुभा तऩाईको भाक्स 
खै नाभक सचेतनाभरुक कामषक्रभ सॊचारन गयेको हो ।सो 
कामषक्रभभा प्रभखु जजल्रा अभधकायीरे ऩभछल्रो सभम नमाॉ 
बेरयमन्द्ट सटहतको कोयोना बाईयसको भहाभायी नेऩारभा ऩभन 
भबभरएऩभछ सो फाट सवै जोभगनका राभग न्द्मनुतभ भाऩदण्ड 
अऩनाउन सफैराई आग्रह गनुषबएको भथमो ।

 

   

 

टवभबन्न स्थानीम तहहरुभा भनिेधाऻा य आइसोरेसनको अवस्था 
अनगुभन 

प्रभखु जजल्रा अभधकायी श्री रुरादेवी िभाषसटहतको टोरीरे तीन 
स्थानीम तह हरु गलु्भी दयवाय , छरकोट य रुरु गाउॉऩाभरका भा 
भनिेधाऻा य आइसोरेसनको अवस्था अनगुभन गयेको छ । भभभत 
2078।01।21 गते  प्रभखु जजल्रा अभधकायी िभाष , प्रहयी 
प्रभखु गोऩारचन्द्र बटयाई , नेऩारी सेनाका भेजय डामभण्ड काकी , 
सिस्त्र प्रहयी भनरयऺक नायामण सेडाइसटहतको टोरीरे उल्रेजखत 
३ वटा स्थानीम तहहरुभा कोभबड १९ भनमन्द्रण , भनिेधाऻाको 
ऩारना, आइसोरेसन सेन्द्टय य हेल्ऩडेक्सहरुको  अनगुभन गयेको 
हो,जसभध्मे गलु्भी दयवाय य छरकोट गाउॉऩाभरकारे 
अजक्सजनसटहत ५ फेडको आइसोरेसन फनाएका छन ्। 

सम्फजन्द्धत स्थानीम तहका  प्रभखु , उऩप्रभखु , प्रभखु  प्रिासकीम 
अभधकृत य स्वास््मकभॉहरुको उऩजस्थतीभा आइसोरेसनको 
अनगुभन सम्ऩन्न बएको भथमो । 

  

त्मस्तै रयभडभा यहेको  हेल्ऩ डेक्सभा अवदेजख जजल्राभा फाटहयी 
भरुकुफाट भबभरनेहरुको येकडष याखी  

सवै ऩाभरकाभा ऩठाउन प्रभखु जजल्रा अभधकायीफाट 
सयुऺाकभॉहरुराई भनदेिन बएको छ । त्मसै गयी टवयाभीहरुको 
घयघयभा भतृ्म ुबएकोरे  ऩाभरकाहरुरे फनाएका आईसोरेसनभा 
ल्माई टवयाभीहरुको उऩचाय गनष य ऩरयऺणको दामया फढाउन 
सझुाव सभेत प्रदान बएको छ ।
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गलु्भीदयवाय गाउॉऩाभरकाको आईसोरेसन कऺ अवरोकन गदै प्रजजअ िभाष साथभा प्रहयी कामाषरम गलु्भीका 
प्रभखु, धागीथभु व्मायेकका गलु्भऩभत य गलु्भीदयवाय गा.ऩा.का प्र.प्र.अ. रक्ष्भण ऩाण्डे सटहत 

 

येसङु्गा अस्ऩतारको अनगुभन तथा भनदेिन 
भभभत 2078/1/26 गतेफाट कोभबड 19 को उऩचाय 
सरुुवात बएको येसङु्गा अस्ऩतारको अनगुभन गरयएको छ 
। येसङु्गा नगयऩाभरकाका प्रभखु श्री भडल्रीयाज बसुार, 
प्रभखु जजल्रा अभधकायी श्री रुरादेवी िभाष, जजल्रा प्रहयी 
कामाषरम गलु्भीका प्रभखु श्री गोऩार चन्द्र बट्टयाई 
रगामतको सॊमकु्त टोरीरे सो अस्ऩतारको अनगुभन तथा 
भनयीऺण गयी  औऩचारयक कोभबड उऩचाय सरुुवात गनष 
भनदेिन बएको छ ।तत्कारराई येसङु्गा अस्ऩतारभा आज 
10 फेड तमाय गयी सरुुवात गरयएको छ ।अनगुभनको  
क्रभभा सो अस्ऩतारभा आवश्मकता फभोजजभ थऩ वेडहरु 
टवस्ताय गने य सोही फभोजजभकभषचायीको व्मवस्थाऩन  
गनष सझुाव ददईएको छ । 

 

 

 

 

 

 

येसङु्गा अस्ऩतार प्रा.भर. य येसङु्गा न.ऩा. वीच सम्झौता 
बएऩश्चात सो अस्ऩतारभा कोभबड 19 का टवयाभीहरुको 
उऩचाय सरुुवात गरयएको हो ।  
भभुसकोट न.ऩा. य ईश्भा गा.ऩा.भा अनगुभन 
 प्रभखु जजल्रा अभधकायी रुरादेवी िभाष, नेऩार प्रहयी 
गलु्भी जजल्रा प्रभखु गोऩार चन्द्र बट्टयाई, सिस्त्र प्रहयी 
फर सिस्त्र प्रहयी फर, नेऩार नॊ. ३७ गलु्भका गलु्भऩभत 
अिोक कुभाय रम्सार रगामतको सॊमकु्त टोभरफाट 
भभुसकोट नगयऩाभरकारे रुरावभत वहभुखुी क्माम्ऩसभा 
यहेको आईसोरेसन सेन्द्टय य ईश्भा गाउॉऩाभरकारे भनभाषण 
गयेको हेल्ऩडेक्सको अनगुभन गरयएको छ ।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  येसङु्गा अस्ऩतारको भनयीऺण गदै प्रजजअ िभाष येनऩा प्रभखु रगामत 
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भहेन्द्र भाध्मभभक टवद्यारमभा 20 फेडको आइसोरेसन भनभाषण 
येसङु्गा नगयऩाभरकाको ऩहरभा सदयभकुाभ जस्थत भहेन्द्र 
भाध्मभभक टवद्यारमभा भा 20 वेडको आईसोरेसन तमाय 
गरयएको छ ।उक्त आईसोरेसनको प्रभखु जजल्रा अभधकायी, 
येसङु्गा नगयऩाभरका गलु्भीका नगय प्रभखु, जजल्रा प्रहयी 
कामाषरम गलु्भीका प्रभखु तथा सयोकायवाराहरुरे भनयीऺण गयी 
टवयाभीको उऩचायका रागी तत्कारै प्रमोगभा ल्माउन भनदेिन 
बएफभोजजभ हार आईसोरेसनभा उऩचाय सरुु बएको छ । 

 

 

भनर्धेाऻाको अनगुभन 
 

 

 

 

भनर्ेधाऻाको अनगुभन 

भभभत 2078/01/26 गते प्रभखु जजल्रा अभधकायी 
रगामतको सयुऺा भनमकामको टटभरे जजल्राभा 
भनर्ेधाऻाको अनगुभन गयेको छ।ऩास नबएका सवायीराई 
भनमन्द्रणभा भरई कायवाही गरयएको तथा भनर्ेभधत 
टक्रमाकराऩहरु फन्द्द गनष भनदेिन ददईएको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
भहेन्द्र भा.टव.को आईसोरेसन कऺको भनयीऺण गदै प्रजजअ रगामत 
 

जजल्रास्तयीम कभाण्ड ऩोष्ट 
कोभबड १९ को योकथाभ ¸ भनमन्द्रण य उऩचायभा 
सहमोग¸सभन्द्वम¸ सहजजकयण ¸ अनगुभन  य भनदेिनको 
राभग २४ सैं घण्टा कभाण्डऩोष्टरे कामष गदै आइयहेको 
छ ।   

 
 

 

 

 

 

 

 

कभाण्ड ऩोष्टका  ऩदाभधकायीहरुको सम्ऩकष  नॊ. 

अध्मऺ  प्र.जज.अ. श्री रुरादेवी िभाष 9857017777 

सदस्म प्र.उ. श्री गोऩार चन्द्र बट्टयाई 9857015555 

सदस्म सेनानी श्री डामभण्ड काकी,   9857064860 

सदस्म स.प्र.ना.उ.श्री अिोक कुभाय 

रम्सार 

9851045778 

सदस्म प्र.अ.अ. श्री सञ्जम बण्डायी, 9857064254 

सदस्म सजचव स.प्र.जज.अ. श्री नायामण 

प्रसाद बण्डायी 

9857079011 

प्र.अ. श्री  उद्धव ऩन्द्थी 9857067242 

 

 

 रकडाउनको अवभधभा खाद्यान्न रगामत अत्मावश्मक साभाग्रीहरुको 
अबाव देखाई भलु्मवटृद्ध गयी कारोफजायी गने,कृभरभ अबाव भसजषना 
गने,खाद्यान्न आऩभुतषभा अवयोध गने तथा भनिेधाऻाको अवऻा गयेको 
ऩाईएभा जजल्रा प्रिासन कामाषरम गलु्भीभा मथािीघ्र जानकायी 
गयाउनहुनु अनयुोध छ । 
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फजाय अनगुभन 
कोभबड 19 को सॊक्रभण फटढयहेको फेरा हनु सक्ने सम्बाटवत कारोफजायीराई भनमन्द्रण गनष जजल्रा प्रिासन कामाषरमको अगवुाईभा  फजाय 
अनगुभन गरयएको छ । जजल्राको भखु्म फजाय ऺेर सभेत यहेको जजल्रा सदयभकुाभ तम्घासभा खाद्यान्न, तयकायी, परपुर रगामतका 
अत्मावश्मक वस्त ुतथा सेवाहरु टवक्री टवतयण गने ऩसरहरुको अनगुभन गरयएको हो । जजल्रा प्रिासन कामाषरमका प्रिासकीम अभधकृत श्री 
उद्वव ऩन्द्थी, घयेर ुतथा साना उद्योग टवकास कामाषरका प्रभखु श्री रक्ष्भण जघभभये रगामतको टोभररे फजाय अनगुभन गयेको हो । अनगुभनको 
क्रभभा अनगुभन गरयएका ऩसरहरुरे कसैरे ऩभन भलु्मसूची नयाखेको ऩाईएको छ । त्मसैगयी खाद्यान्नको टवक्री दय पयक पयक यहेको, केही 
ऩसरहरुभा म्माद गजुिसकेका साभानहरु ऩभन फेचटवखन गयेको बेटटएको छ । म्माद गजुिसकेका खाद्यऩदाथषहरु टोरीरे जपत गरय आगाभी 
सभमभा त्मस्तो नगनष भरजखत चेतावनी ददएको छ बने सवै ऩसरहरुभा भलु्म सचुी याख्न, टवक्री भलु्मभा एकरुऩता ल्माउन भनदेिन गयी आगाभी 
सभमभा ऩभन त्मस्तो गयेको ऩाईएभा प्रचभरत काननु फभोजजभ कडा कायवाही गरयने सभेत जानकायी गयाईएको छ  

 

कोभबड 19 टवरुद्ध नेऩार ऩरकाय भहासॊघ गलु्भीको गभतटवधी 

-ऩरकाय भहासॊघ गलु्भी 

-जजल्राका सञ्चाय भाध्मभहरुराई कोयोना टवरुद्धको सचुना य 
जनचेतनाभरुक सभचाय प्रिायणका राभग जोड । 

-जजल्राबयका आईसोरेिनको अवस्थाफाये रयऩोटटङ्ग गरय मदद 
व्मवजस्थत नबए सम्फजन्द्धत ऩऺको ध्मानकृष्ट गयाईएको 
।सदयभकुाभभा यहेको कोभबड ल्माव ऩनु : सॊचारनभा ल्माउन 
सम्फद्ध ऩऺको ध्मानकृष्ट गयाईएको । 

-भभभत 2078 फैिाख 25 गतेदेखी अजक्सजन अभबमान सरुु 
गरयएको । सो ऩश्चात अजक्सजन खरयद गयेय गलु्भी अस्ऩतार य 
येसङु्गा अस्ऩतारका टवयाभीहरुको आवश्मकताराई भध्मनजय गयी 
टवतयण गरयएको छ । मस अभबमानराई सयोकायवाराहरु भापष त 
वैिाख भसान्द्त सम्भ ३० राख सहमोग प्राप्त बएको य ऩनु : 
गलु्भीभै अजक्सजन प्रान्द्ट स्थाऩना अभबमान सरुु गरयएको । 
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कोभिड-१९ नयााँ िेररयन्टको संक्रमण भनयन्रण तथा रोकथामका लागी भिल्ला प्रहरी कायाालय 

गुल्मी तथा मातहत प्रहरी ईकाइबाट बैशाख मभहनामा गररएका मुख्य-मुख्य कायाहरु -भिल्ला प्रहरी कायाालय गुल्मी 

-कोभिड-१९ भनयन्त्रण तथा रोकथामका लगाएतका काययहरुका लागी गलु्मी भजल्लामा २५९ जना प्रहरी कमयचारीहरु भनरन्त्तर रुपमा पररचालन  

गररएको । 

-भजल्ला तथा मातहत समतेमा ३ पटकमा अ. १५०७१ जना माभनसहरु लािाभिन्त्त हुने गरी “ तपाईको मास्क खै ”  काययक्रम संचालन गररएको । 

-भजल्ला प्रहरी कायायलय तथा मातहत समतेमा भनषधेाज्ञाको समयमा अत्याआिश्यक काम बाहके अनािश्यक रुपमा भहडडुल गने ८९२  

 जना माभनसहरुलाई होल्ड गरी सम्झाई बझुाई पश्चात छाभडएको । 

 -भजल्ला अन्त्तगयत भनषधेाज्ञा उल्लघन गने साना ठुला गरी १५१ िटा सिारी साधनलाई भनयन्त्रणमा भलई काननु बमोभजम कारबाही गररएको ।  

-भजल्ला तथा मातहत कायायलयबाट आफ्नो भजम्मिेार एररयामा कोभिड-१९ नयााँ िरेरयन्त्टको संक्रमण रोकथाम तथा भनयन्त्रण सम्बभन्त्ध १५  

 पटक माईभकङ मार्य त सचेतनामलूक काययक्रम गररएको । 

-ररडी, श्रङगा, दउेरालीमा चेकप्िाईन्त्ट मार्य त सिारी साधनमा सिार माभनसहरुले स्िास््य सरुक्षा मापदण्ड पालना गरे नगरेको सम्बन्त्धमा ६० 

 पटक चेकजााँच काययक्रम संचालन गररएको । 

-भबभिन्त्न िकय सपहरुबाट ४ थान अभससजन भसभलण्डर संकलन गरी राभिएकोमा २ थान िरी भसभलण्डर भजल्ला अस्पताल गलु्मीलाई  

 उपलब्ध गराइएको । 

-भजल्ला तथा मातहत कायायलय समतेमा भनयभमत कायायलय पेररभमटर सरसर्ाई गनुयका साथै कायायलयको प्रिशेद्धारमा साबनु पाभनको व्यिस्था  

 भमलाई अभनिायय रुपमा साबनु पानीले हात धोई मास्क र सेभनटाईजर लगाएर मार प्रिशे गने व्यिस्था भमलाइएको । 

-स्थानीय भनकाय तथा सरोकारिाला भनकायको सहकाययमा भछमकेी भजल्लाहरु संग भसमाना जोभडएका  नाका ररडी, सौतामारेमा न्त्यनुतम  

स्िास््य सामाग्रीहरु सभहत Health-Desk स्थापना गरी चेक जााँचको व्यिस्था भमलाइएको । सो बाहके उक्त हले्थ डेस्कबाट भनम्न बमोभजम कायय 

सम्पादन गररएको । 

 आगन्त्तकु माभनसहरको सम्बन्त्धमा भबस्ततृ रुपमा अभिलेभिकरण गने । 

 थमयलगनको माध्यमबाट आगन्त्तकुहरुको टेम्पेचर चेक गरी कोभिडको लक्षण दभेिएका व्यभक्तहरुलाई सरुभक्षत रुपमा भनजको घर ठेगाना 

मा पगु्ने ब्यबस्था भमलाइएको । 

 िारत लगाएत संक्रमण जोभिम उच्च िएका स्थानबाट भजल्ला प्रिशे गने व्यभक्तहरुको अभिलेि सम्बभन्त्धत पाभलकामा पठाई  

 भनजहरुलाई सिारेन्त्टीन िा आईसोलेसन राख्न लगाइएको । 

 आगन्त्तकु िा अन्त्य समस्याहरुको समाधानका लागी आिश्यक सहजीकरण गने ।  

-भबभिन्त्न पाभलकाहरुले आ-आफ्नो पाभलकामा स्थापना गरेको हले्थ डेस्कहरुमा चौभबसै घण्टा पररचालन िई आिश्यक सहयोग पयुायडएको । 

 -कायायलयमा रहकेो जनशभक्तलाई तत्काल सरुभक्षत साथ पररचालन हुन ससने गरी Stand by राभिएको । 

-लक डाउनको समयमा अत्यािश्यक सेिा संचालनमा सरोकारिाला भनकायसंग  संमन्त्िय गरी अत्यािश्यक सेिा संचालनमा सहभजकरण 

 गररएको । 

-शि व्यिस्थापनका लागी मचुलु्का तयार गने लगाएतका काययहरुमा सहजीकरण गररएको । 
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घय फसौँ, सयुजऺत यहौँ ।अभनवामष रुऩभा स्वास््म भाऩदण्डहरुको ऩारना गयी कोभबड 19 पैरन नददऔ, आपु फाॉचौ अरुराई ऩभन          
फचाऔ ँ। 

  
श्री सॊग्राभ िादुषर गलु्भ धाभगथभुफाट कोभबड 19 सम्फन्द्धी गयेका कामषहरुको टववयण 

-सॊग्राभ िादुषर गलु्भ,धाभगथभु गलु्भी 

भस.नॊ. भभभत टववयण 

१. भभभत २०७८।०१।०८ गते  
कोभबड-१९ फाट आपु कसयी फच्ने य फचाउने सम्फजन्द्ध “ तऩाईको भाक्स खोई  ” 
जनचेतनाभूरक कामषक्रभ सॊचारन   

२. भभभत २०७८।०१।२१ गते  
येसङु्गा नगयऩाभरका-१ जचरयचौय जस्थत भहेन्द्र भा.टव.भा २० वेडको ऺभताको Isolation वाडष 
भनभाषण कामषभा सहमोग  

३. भभभत २०७७/०१/१२ गते  
छरकोट गाउऩाभरका वडा नॊ. ३ भनवासी फर्ष ४५ का टहया भसॊह साकीराई कोभबड-१९ 
ऩोजेटटब बई भनधन बएकोभा िव व्मवस्थाऩन टोरीरे सोही गाउऩाभरकाको स्थानीम 
साभूदामीक फनभा िव ब्मवस्थाऩन भनदेजिका - २०७७ फभोजजभ िव व्मवस्थाऩन गयेको । 

 

४. भभभत २०७७/०१/२७ गते  
येसङु्गा नगयऩाभरका वडा नॊ. १ भनवासी फर्ष ५८ की ऩावषता गौतभराई कोभबड-१९ ऩोजेटटब 
बई भनधन बएकोभा िव व्मवस्थाऩन टोरीरे सोही रुरु गा.ऩा.-३ रयडी जस्थत रयडी खोराभा 
िव ब्मवस्थाऩन भनदेजिका - २०७७ फभोजजभ िव       व्मवस्थाऩन गयेको । 

 
 

कोभबड-१९ योकथाभ तथा भनमन्द्रणका राभग सिस्त्र प्रहयी फर, नेऩार नॊ. ३७ गलु्भ हे.क्वा.गलु्भीफाट गरयएका कामष 
टववयण        - सिस्त्र प्रहयी फर, नेऩार नॊ. ३७ गलु्भ हे.क्वा.गलु्भी 
१. सभम सभमभा सदयभकुाभ तथा जजम्भेवायी ईराका भबर कोभबड-१९ योकथाभ तथा भनमन्द्रण सम्फन्द्धी जनचेनाभरुक सन्द्देिहरु सटहत 

अनगुभन भडमटुी गरयएको । 

२. जजल्रा गलु्भी येसङु्गा न.ऩा.-९ देउयारीभा हेल्थडेक्स स्थाऩना गयी करयफ १ भटहना भडमटुी खटाई आवतजावत गने ऩैदर मारीहरुको 
ताऩक्रभ भाऩन गने तथा स्वास््म ऩयाभिष ददने कामष गयेको । 

३. जजल्रा गलु्भी येसङु्गा न.ऩा.-७ नेटा जस्थत गलु्भी य अघाषखाॉची जजल्राको नाकाभा करयफ १ (एक) भटहना भडमटुी ऩरयचाभरत बई बायत 
तथा अन्द्म स्थानहरुफाट आउने व्मजक्तहरुराई होल्ड गयी सम्फजन्द्धत स्थाभनम तहको क्वायेन्द्टाईनभा ऩठाउने व्मवस्था गरयएको  । 

४. भभभत २०७८/०१/१८ गते देजख भभभत २०७८/०२/०४ गते सम्भ गलु्भी जजल्राभा राग ुबएको भनर्ेधाऻा प्रबावकायी रुऩभा 
कामाषन्द्वमन गयाउन भाईटकङ्ग गयी स्थाभनम फाभसन्द्दाहरुराई सचेत गयाईएको एवॊ व्माऩक रुऩभा भोफाईर तथा ऩैदर गस्ती ऩरयचारन 
गरयएको । 

५. जजल्रा गलु्भी येसङु्गा न.ऩा.-९ उऩल्रोतम्घास जस्थत स्थाऩना बएको आईसोरेिन केन्द्रभा २४ सै घण्टा ऩरयचाभरत बई सयुऺा प्रदान 
गयेको । 

६. जजल्रा गलु्भी येसङु्गा न.ऩा.-१२ उरेनी चोकभा २४ सै घण्टा भडमटुी ऩरयचाभरत बई सवायी साधनहरुरे स्वास््म सयुऺा सम्फन्द्धी 
उऩामहरुको ऩारना गये/नगयेको चेकजाॉच गनुषका साथै स्वास््म ऩयाभिष ददने एवॊ भास्क नरगाएका मारहुरुराई भनिलु्क भास्क 
टवतयण गने गयेको । 

७. सभम सभमभा कोभबड-१९ सॊक्रभण भनमन्द्रण गनषको राभग स्थाभनम फाभसन्द्दाहरुराई साफनु ऩानीरे हात धनेु, भास्क सयुजऺत तवयरे 
रगाउने तरयका फायेभा जनचेतनाभरुक कामषक्रभ सॊचारन गदै भनिलु्क रुऩभा भास्क टवतयण गयेको  । 

८. सभम सभमभा साभाजजक दयुी कामभ गनष तम्घास फजाय रगामत अन्द्म भबडबाड हनेु ईराकाभा सीभा येखा (गोरो घेया) फनाउने 
कामषभा सहमोग गयेको ।  
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घय फसौँ, सयुजऺत यहौँ ।अभनवामष रुऩभा स्वास््म भाऩदण्डहरुको ऩारना गयी कोभबड 19 पैरन नददऔ, आपु फाॉचौ अरुराई ऩभन          
फचाऔ ँ। 

DCCMC गलु्भीरे वैिाख भटहनाभा गयेका भनणमषहरु  

फैठक सॊख्मा 20 भभभत 2078/01/07 गते 

१. हार टवश्वबय पैँ भरदै गइयहेको नमाॉ बेरयमन्द्ट सटहतको कोभबड-19 भहाभायी मस जजल्राभा सभेत फढ्दै गएको सन्द्दबषभा नेऩार 
सयकाय, भजन्द्रऩरयर्द्को भभभत 2078/01/06 गतेको भनणषमानसुाय देहाम फभोजजभ गने गयाउने भनणषम गरयमो । 

क. टवद्यारम य करेजका ऩूवष भनधाषरयत ऩयीऺा तथा जचटकत्सा जिऺाका सफै टकभसभका प्रमोगत्भक कऺा जनस्वास््मका 
भाऩदण्ड ऩारना गयी सञ्चारन गने । टवद्यारम तथा करेजभा ऩूणषरुऩभा जनस्वास््मका भाऩदण्ड ऩारना गयाउने । 
टवद्यारम तथा करेजभा सॊक्रभण फढेको ऩाइएभा सॊक्रभण देजखएको टवद्यारम/करेजभा भार स्थानीम तहरे भनजश्चत 
सभमको राभग फन्द्द गने य सो को जानकायी DCCMC, गलु्भीराई गयाउने । 

ख. देहामका सेवा तथा कामषहरु 2078 वैिाख भसान्द्तसम्भ फन्द्द गने । 

 भसनेभा हर, ऩाटॊ प्मारेस , डान्द्स वाय , दोहोयी, नाचघय, क्रव, हेल्थ क्रव , जजभ खाना , जस्वभभङ ऩरु , पुटसर, 
आभसबा, जरुसु , यङ्गिाराभा हनेु दिषक सटहतको खेरकुद य भाभनसहरुको भबडबाड हनेु अन्द्म सफै प्रकायका 
कामषक्रभ फन्द्द गने । 

 भनमभभत हनेु भनत्म ऩूजा , ध्मान य प्राथषना फाहेक भठ , भजन्द्दय, भजस्जद, गमु्फा, चचष, रगामतका धाभभषक स्थरहरु 
फन्द्द गने। 

ग. एक ऩटकभा ऩच्चीस जना बन्द्दा फढी हनु नहनेु गयी सटऩङ भर, भडऩाटषभेण्टर स्टोय सञ्चारन गने ।  

घ. भेरा, भहोत्सव, जारा, ऩवष, टववाह, न्द्वायन, ऩास्नी, व्रतफन्द्ध, धाभभषक अनषु्ठान, भराभी रगामतका अत्मावश्मक ऩयम्ऩयागत 
धाभभषक तथा साॊस्कृभतक टक्रमाकराऩहरु सञ्चारन गदाष 25 जना बन्द्दा फढी नहनेु य जनस्वास््मका भाऩदण्डको ऩारना 
हनेु गयी भार सञ्चारन गने । टववाह वा ब्रतब्धका राभग ऩाटॊ प्मारेस प्रमोग गनुषऩने बएभा जनस्वास््मका भाऩदण्ड 
ऩारना गने गयी प्रभखु जजल्रा अभधकायीको ऩूवष स्वीकृभत भरई 25 जनाभा नफढ्ने गयी गने ।  

ङ. सबा, सम्भेरन, गोष्ठी, सेभभनाय, सभीऺा फैठक, तारीभ, प्रजिऺण जस्ता टक्रमाकराऩहरु सञ्चारन गदाष बच ुषअर भाध्मभफाट 
गने । बौभतक रुऩभा उऩजस्थत बई गनै ऩने बएभा फढीभा 25 जना भार सहबागी यहने गयी जनस्वास््मका भाऩदण्ड 
ऩारना गयी सञ्चारन गने ।  

तय सयुऺा भनकामको आन्द्तरयक ताभरभको हकभा जनस्वास््मका भाऩदण्ड ऩारना हनेु व्मवस्था भभराई सञ्चारन गनष 
सटकने ।   

२. सावषजभनक मातामात सञ्चारन सम्फन्द्धभा देहाम फभोजजभ गने्- 
क. भसट ऺभता बन्द्दा फढी मार ुनयाख्न,े 

ख. सफै माररुाई भाक्स अभनवामष गने, 

ग. सवायी साधनको ढोकाभा य सवायी साधनभबर सेभनटाइजयको व्मवस्था गनुषऩने, 

घ. चारक तथा सहचाररे भाक्स य बाइजय रगाउन ुऩने, 

ङ. सवायी साधनराई दैभनक रुऩभा भनसङक्रभभत गनुष ऩने, 

च. सावषजजक मातामातभा कुनै माररेु भाक्स नरगाई आएभा चारक वा सहचारकरे फढीभा दि रुऩैमाॉ भरई भाक्स 
उऩरब्ध गयाउन ुऩने,  

छ. भाक्स नरगाउने व्मजक्तराई सवायी साधनभा प्रवेि गनष नददने,  
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घय फसौँ, सयुजऺत यहौँ ।अभनवामष रुऩभा स्वास््म भाऩदण्डहरुको ऩारना गयी कोभबड 19 पैरन नददऔ, आपु फाॉचौ अरुराई ऩभन          
फचाऔ ँ। 

ज. राभो दयुीभा चल्ने सावषजभनक मातामातभ फीच फाटोभा थऩ मार ुनचढाउने गयी िरुु गन्द्तव्म देजख अजन्द्तभ 
गन्द्तव्मसम्भ मातामात सञ्चारन गने य मारहुरुको टववयण जजल्रा कोभबड -१९ सङ्कट व्मवस्थाऩन केन्द्र ( DCCMC), 
गलु्भीराई उऩरब्ध गयाउने । 

३. कामाषरम य ऩसर जस्ता सावषजभनक स्थरभा सेभनटाइजय य भाक्सको प्रमोग अभनवामष गने । भास्क रगाएय भार व्मजक्तराई 
कामाषरम तथा ऩसरभा प्रवेि गनष ददने व्मवस्था भभराउने ।  

४. होटेर तथा येषु्टयेन्द्टरे टवहान ८ फजेदेजख फेरकुा ८ फजेसम्भ जनस्वास््म सम्फन्द्धी भाऩदण्डको ऩारना गयी सेवा ददने य सो 
सभम ऩश्चात टेकअवे य होभ डेभरबयी सेवा भार उऩरब्ध गयाउने । 

५. याटष्डम याजभागषहरुभा सञ्चाभरत होटेर तथा येषु्टयेण्टहरुरे जनस्वास््मका भाऩदण्डहरु ऩारना गयी भबडबाड नहनेु व्मवस्था 
भभराई आरोऩारो गयी सेवा ददने ।  

६. सावषजभनक तथा भनजी सेवा प्रदामकरे सम्बव बएसम्भ टवद्यतुीम प्रणारी भापष त सेवा प्रदान गने व्मवस्था भभराउने ।  
७. भनमभभत रुऩभा सञ्चारन हनु ुऩने स्वास््म सेवाहरु जनस्वास््मका भाऩदण्ड ऩारना गयी भनमभभत सञ्चारन गने ।  

८. कोभबड-19 को योकथाभ भनमन्द्रण उऩचाय य अनगुभनका राभग नेऩार सयकाय , भजन्द्रऩरयर्द्को भनणषमानसुाय स्थानीम तहरे 
देहामफभोजजभ गनष अनयुोध गने:- 

क. १५ फेडसम्भ ऺभता बएका सयकायी साभदुाटमक ¸ गैयसयकायी य भनजी अस्ऩतारसॉग सङ्क्रभभतको उऩचायका राभग 
सम्झौता गने¸ अनगुभन गने य िोधबनाष बकु्तानीका राभग स्वास््म तथा जनसङ्ख्मा भन्द्रारमभा भसपारयस गयी ऩठाउने  

ख.  होभ क्वायेजन्द्टन य होभ आइसोरेसनभा यहेका व्मजक्तरे स्वास््म भनगयानी तथा अनगुभन गयी थऩ जाॉच वा उऩचाय 
आवश्मक ऩने देजखएभा प्रमोगिारा य अस्ऩतारसॉग सभन्द्वम गयी त्मस्तो सॊस्थासम्भ ऩमुाषउने काभभा सहजीकयण गने 
।  

ग. कोभबड -19 को रऺण बएका व्मजक्तको एजन्द्टजेन ऩयीऺण गने य नभतजा नेगेटटब आएका व्मजक्तको ऩी.सी.आय. 
ऩयीऺण गने व्मवस्था भभराउने । नभतजा ऩोजेटटब आएका व्मजक्तको भनकट सम्ऩकष भा आएका व्मजक्तको ऩटहचान गयी 
एजन्द्टजेन ऩयीऺण गने ।  

घ. आवश्मकता अनसुाय आफ्नो स्थानीम तह भबर स्वाव सङ्करन गने व्मवस्था भभराउने । 

ङ. स्थानीम तह अन्द्तगषतका स्वास््म सॊस्थाभा जचटकत्सक ¸ स्वास््मकभॉ तथा अन्द्म आवश्मक जनिजक्त तथा आवश्कमता 
अनसुाय स्वमॊ सेवक ऩरयचारन गने गयाउने ।  

च. स्थानीम तहभा रतु प्रभतकामष सभूह गठन गयी तमायी अवस्थाभा याख्न े।  

छ. कोभबड -19 का कायण भतृ्म ुबएका व्मजक्तको िवको व्मवस्थाऩन वा अन्द्त्मेष्टी गदाष आफ्नो धभष ऩयम्ऩया य सॊस्कृभत 
अनसुाय सम्फजन्द्धत ऩरयवाय वा सभदुामको ऩच्चीस जना बन्द्दा फढी भराभी नहनेु गयी जनस्वास््मका भाऩदण्डको ऩूणष 
ऩारना गयी गने व्मवस्था भभराउने । तय सो फभोजजभ गनष सम्बव नबएभा "कोभबड-19 का कायण भतृ्मू बएका 
व्मजक्तको िव व्मवस्थाऩन सम्फन्द्धी सॊजऺप्त कामषटवभध, २०७६" अनसुाय नेऩारी सेनारे गने। 

ज. क्वायेजन्द्टन, आइसोरेसन, केि इन्द्बेजस्टगेसन , कन्द्टमाक्ट टे्रभसङ , उऩचाय व्मवस्थाऩन , ऩयीऺण रगामत  अत्मावश्मक 
साभग्री खरयद तथा जनिजक्त ऩरयचारनका राभग आवश्मक व्मवस्था भभराउने ।  

झ. सावषजभनक मातामातभा मार ुचढ्न य ओभरषन भनधाषयण गरयएको स्थानभा सेभनटाइजय वा हात धनेु साफनु ऩानीको 
व्मवस्था भभराउने ।  

ञ. उऩमकु्तष  कामषहरुभा सहमोग तथा सहजयीकयण गनष टवद्यभान टोर सधुाय सभभभत वा उऩबोक्ता सभभभतराई ऩरयचारन 
गने य आवश्कता अनसुाय त्मस्ता सभभभत गठन गयी ऩरयचारन गने ।  

९. कोभबड-19 को योकथाभ , भनमन्द्रण उऩचाय य भनगयानीका राभग टोर सधुाय सभभभत वा उऩबोक्ता सभभभतरे देहाम फभोजजभ 
गनष  अनयुोध गने- 



 

14 

 

  जजल्रा कोभबड 19 सॊकट व्मवस्थाऩन केन्द्र, गलु्भी द्वाया प्रकाजित  कोभबड-19 ई फरेुटटन      फर्ष २       २०७८ फैिाख अॊक  
 

घय फसौँ, सयुजऺत यहौँ ।अभनवामष रुऩभा स्वास््म भाऩदण्डहरुको ऩारना गयी कोभबड 19 पैरन नददऔ, आपु फाॉचौ अरुराई ऩभन          
फचाऔ ँ। 

क. कोभबड -19 सम्फन्द्धभा व्माप्त भ्रभ हटाउने , सभदुामभ सही सूचना सम्प्ररे्ण गने तथा जनस्वास््मका  भाऩदण्डहरु 
ऩारना गनष प्रोत्साहन गने ।  

ख. ऩयीऺण, क्वायेजन्द्टन, आइसोरेसन तथा उऩचायको राभग सम्ऩकष  गनष आवश्मक सहमोग गने ।  

ग. देहामफभोजजभको सूचना सम्फन्द्धीत स्थानीम तहराई ददने । 

 क्वायेजन्द्टन वा आइसोरेसन फस्न ुऩने व्मजक्त क्वायेजन्द्टन वा आइसोरेसनभा फसे नफसेको । 

 सावषजभनक स्थानभा साफनु ऩानीरे हात धनेु रगामत जनस्वास््मका भाऩदण्डहरु ऩारना बए   नबएको 
। 

घ. घय वा होटेर , क्वायेजन्द्टन वा आइसोरेसनभा फसेका व्मजक्तराई आवश्मकता अनसुाय स्वास््म सम्फन्द्धी जानकायी 
उऩरब्ध गयाउने तथा ऩयाभिष ददने , आवश्मकता अनसुाय परोअऩ गने य सूचना अद्यावभधक गनष कन्द्टमाक्ट टे्रभसङ 
सभूहराई सहमोग गने। 

ङ. साठी वर्ष भाभथका नागरयक ,दीघष योग बएका ब्मजक्तराई घय फाटहय नजान अनयुोध गने य जानै ऩने अवस्था बएभा 
जनस्वास््मका भाऩदण्ड ऩारना गयी गन्द्तव्मसम्भ ऩगु्न य पटकष न सहजीकयण गने । 

च. कोभबड 19 टवरुद्धको अभबमानभा स्थानीम तहसॉग सॊस्था , क्रव, जिऺक तथा स्वमॊ सेवक ऩरयचारनका राभग स्थानीम 
तहराई सहमोग गने । 

१०.  कोभबड-19 को योकथाभ, भनमन्द्रण, उऩचाय य भनगयानीका राभग आभ नागरयकरे देहामफभोजजभ  गने्-  

क. अत्मावश्मक काभ नऩयी अनावश्मक रुऩभा फाटहय टहडडरु नगने, 

ख. घय फाटहय भनस्कॉ दा , सावषजभनक स्थर , कामाषरम , ऩसरभा जाॉदा  अभनवामष भास्क रगाउने ,  प्रमोग बएको भास्क 
जथाबावी नफ्माॉक्ने सयुजऺत डजस्वनभा याख्न,े  

ग. टवदेिफाट नेऩार आउॉदा वा भनकट सम्ऩकष भा यटह कन्द्ट्रमाक टे्रभसङभा ऩयेभा ऩयीऺणफाट नभतजा नेगेटटब बए ताऩभन 
कम्तीभा 10 ददन होभ क्वायेजन्द्टनभा अभनवामष रुऩभा फस्ने । 

घ. ऩी.सी.आय.ऩयीऺणका राभग प्रमोगिाराभा स्वाव ददए ऩभछ नभतजा नआएसम्भ फाटहय टहॉडडरु , बेटघाट य फैंठक नगने 
। 

ङ. अन्द्म व्मजक्तरे जनस्वास््मका भाऩदण्ड ऩारना नगयेभा स्थानीम तह , स्थानीम प्रिासन , स्वास््म सॊस्था , टोर सधुाय 
सभभभत, उऩबोक्ता सभभत वा सम्फद्ध अन्द्म भनकाम वा सॊस्थाराई मथािीघ्र जानकायी गयाउने ।  

च. होभ आइसोरेसनभा फसेका व्मजक्त स्वास््मकभॉको भनमभभत सम्ऩकष भा यहने य स्वास््म सम्फन्द्धी कुनै सभस्मा बएभा 
तरुुन्द्तै नजजकको अस्ऩतारभा जाने ।  

११. जजल्रास्तयको कोभबड-19 को ऩयीऺणको राभग तमाय कोभबड ल्माव सॊचारन गनष राग्ने खचषको अनभुान गलु्भी अस्ऩताररे 3 
ददन भबर तमाय गयी ल्माव सॊचारन गनष आवश्मक फजेटको व्मवस्थाको राभग प्रदेि सयकायराई अनयुोध गने । ददघषकारीन 
ल्माव सॊचारनभा ल्माउने सम्फन्द्धभा CCMC  भा अनयुोध गने । 

१२. जजल्राजस्थत सफै अस्ऩतार तथा स्वास््म सॊस्थारे टपबय जक्रभनक सॊचारनभा ल्माउने। मसको सभन्द्वम गलु्भी अस्ऩतार य 
स्वास््म कामाषरमरे गने । 

१३. भाक्स खै ? अभबमान  सॊचारन गने । 1 हप्तासम्भ सधुाय नबएभा भाक्स नरगाउनेराई जरयवाना भरने ।   

१४. सफै व्मजक्त, सॊस्था, भनकाम य सयोकायवारारे स्वास््म सयुऺाका भाऩदण्ड ऩारना गयाउने ।  

१५. कोभबड-19 को योकथाभ, भनमन्द्रणको राभग सफै सयोकायवारा भनकामरे सॊचाय भाध्मभफाट प्रचाय प्रसाय गने । 

१६. उल्रेजखत आदेिहरुको अवऻा गने जोसकैुराई सॊक्राभक योग ऐन २०२० , य स्थानीम प्रिासन ऐन ,  २०२८  फभोजजभ 
कायवाही हनेु ।  
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प्रभखु जजल्रा अभधकायीज्मू फाट टवभबन्न भभभतभा जायी बएका आदेिहरु 
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तस्वीय सॊग्रह 
 
 
 
 
  

 

 

  

 

 

 

  

येसङु्गा अस्ऩतार य भहेन्द्र भा.टव.भा स्थाऩना गरयएको आईसोरेसन वेडको अनगुभन तथा भनयीऺण 

फजाय अनगुभन 
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ईश्भा गा.ऩा.रे भनभाषण गयेको हेल्ऩडेस्क तथा भभुसकोट नगयऩाभरकारे गयेको आईसोरेसनको भनयीऺण 

   

DCCMC गलु्भी को फैठक 

रुद्रावनत  बहुमुखी क्याम्पसमा रहेको आईसोऱेसि 
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जजल्रा प्रहयी कामाषरम गलु्भीरे गयेका गभतटवधीको तस्वीयहरु 

सिस्त्र प्रहयी फर, नेऩार नॊ. ३७ गलु्भ हे.क्वा. गलु्भीफाट बएका गभतटवधीहरु 
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प्रकािक 

नेऩार सयकाय 

गहृ भन्द्रारम 

जजल्रा प्रिासन कामाषरम गलु्भी 
जजल्रा कोभबड 19 सॊकट व्मवस्थाऩन केन्द्र 

(District Covid 19 Crisis Management Center, DCCMC) 

सॊमोजक – रुरादेवी िभाष, प्रभखु जजल्रा अभधकायी 
पोकर ऩसषन- उद्धव ऩन्द्थी (प्रिासकीम अभधकृत),  सेटटङ्ग- यण फहादयु थाऩा (खरयदाय) 

Email- daogulmi2046@gmail.com , Contact No. 079520833/520133, Facebook.com/daogulmi 
 

 

 

 

 

 

श्री सॊग्राभ िादुषर गलु्भका गभतटवधीहरु 


