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Modality
विदे शफाट आएकाहरुराई PCR negative बए

ऩालरका भापफत होभ क्िाये न्टटन ऩठाइने
गरयएको । Test नबएका िा RDT positive िा

Negative बएकाराई सदयभक
ु ाभ िा साझा

क्िाये न्टटनभा याख्ने गरयएको । PCR positive बए

आइशोरेशन य Negative बए ऩालरकाको
क्िाये न्टटनभा १४ य होभ क्िाये न्टटनभा ७ ददन
याख्ने गरय ब्मिस्था लभराइएको ।

सम्माननीय राष्ट्रिय सभाका अध्यऺ
साझा (Polling) क्वारे ष्ट्टिनहरु
हार

दे हामका सॊस्थाहरुराई क्िाये न्टटनको रुऩभा प्रमोग

गरयएको छ य ४७० जनाराई याख्न सक्ने गयी साझा
क्िाये न्टटनको ब्मिस्था गरयएको छ ।
क्र.स.

क्वारे ष्ट्टिन

ऺमता

DCCMC का ऩदाधधकारीहरुको नामावऱी
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प्र.न्ज.अ. श्री शम्बु प्रसाद ये ग्भी

अध्मऺ

९८५७६१७७७७

२

न्ज.स.अ. श्री सयु े श ढकार

सदस्म

९८५७६३७२२२

४

स.प्र.उ. श्री विजम कुभाय के.सी. सदस्म

९८५१२७२०४६

$

सेनानी श्री यभेश थाऩा

सदस्म

९८५६०४९३२२

५

प्र.ना.उ. श्री विश्ियाज अधधकायी

सदस्म

९८५७६१५५५५

^

प्र.अ.अ. श्री हे भकाजी गुरुङ

सदस्म

९८४१२७३५०७

१

लशिारम भा.वि.

१५०

२

फटदना होटर

१००

३

ब्रु ऐटजर होटे र

२०

७

का.प्र. डा. बोजयाज गौतभ

सदस्म

९८५७६५००९६

४

निजागतृ त भा.वि.

२००

८

भे.सु. डा.लशलशय दे िकोटा

सदस्म

९८५७६२१११९

जम्भा

४७०

९

अध्मऺ श्री केदायनाथ शभाफ

सदस्म

९८५७६३०६३०

कुश्मा न.ऩा. मा रहे को भिवाऱय मा वव मा अनग
ु मन
बैकष्ट्पऩक साझा क्वारे ष्ट्टिन
विदे शिाट आउनेको सख्मा िढी बई भाधथ

उन्लरखित साझा क्िाये न्टटन अऩग
ु हुने अिस्थाभा
फैकन्लऩक क्िाये न्टटनकोराधग दे हामका शैक्षऺक
सॊस्थाहरु प्रमोग गनफ गयी तम गरयएको छ ।
क.स.

क्वारे ष्ट्टिन स्थऱ

ऺमता

१

सयस्ितत भा वि भोदी गा ऩा

१००

२

ऩण
ू ेश्िय भा वि

१५०

३

भाटे देिर

८०

जम्मा

३३०

कुऱ जम्मा

८००

वडास्तरीय क्वारे ष्ट्टिन मोदी गा ऩा
मा

थऩ क्वारे ष्ट्टिनको ऱाधग अनग
ु मन

सरस्वती मा.वव. मोदीमा थऩ क्वारे ष्ट्टिनको ऱाधग
अनुगमन
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आइसोऱेसन
दे हामका स्थानहरु आइशोरेसनका राधग प्रमोग
गने गयी तम गरयएको छ । हार १२८ जनाराई
आइशोरेसनका राधग ब्मिस्था गरयएको ।
आिश्मक ऩये थऩ २० िेड सभेत

तत्कार तमाय

गने अिस्थाभा यहे को छ ।
क्र.स. आइिोऱेसन स्थऱ

ऺमता

१

गुप्तेश्िय क्माम्ऩस

११३

२

ऩिफत अस्ऩतार

१८

३

कुश्भा अस्ऩातार प्रा लर

३

४

ब्रु ऐटजेर होटे र

१४

जम्मा

गुप्तेश्वर क्याम्ऩसमा आइिोऱेिन बनाउने तयारी गदै

१४८

ठूरीऩोियी स्िास््म चौकीको तनयीऺण

गण्डकी प्रदे िको कोभभड १९ अनुगमन िोऱी माननीय मटरी
ववकास ऱम्साऱको नेतत्ृ वमा अनुगमन
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ववदे िबाि आउने सम्बटधी वववरण
सम्फन्टधत ऩालरका भापफत िडा कामाफरमफाट सॊकरन गरयएको विियण अनस
ु ाय मस न्जलराभा दे हामको
सॊख्माभा विदे शभा यहे का नेऩारी आउने अनभ
ु ान यहे को हारसम्भ बायतफाट ९७३ य अटम दे शफाट २७०
जना ऩिफत आइसकेका छन । उनीहरुभध्मे १०३ जनाराई सॊ
क्िाये न्टटनभा गएका ।

क्रभण दे खिएकोभा ९८ जना तनको बइ होभ

भारतबाि आउन सक्नेको

अटय मुऱुकबाि आउन

भारतबाि आएका (२०७७ चैर

अटय दे िबाि आएका (२०७७ चैर

संभाववत संख्या

सक्नेको संभाववत संख्या

११ दे खि साउन ८ गतेसम्म

११ दे खि साउन ८ गतेसम्म

आएका)

आएका)

२१००

५५००

९७३

२७०

PCR TEST

RDT TEST

संक्रभमतको संख्या

ननको भएकाको संख्या

१५८५

७९२

१०३

९८

स्िाफ सॊकरन गदै

प्रष्ट्जअ ऩाभऱका प्रमुि राजनीनतक दऱका नेता ऱगायतसंग कोभभड १९ सम्बटधमा अटतरकक्रया
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यस अवधधका अनभ
ु व तथा भोगाइहरु (Lesson Learned)
लभतत २०७७ चैत्र ११ गतेदेखि बएको फटदाफटदी कायण विदे शिाट आएका ब्मन्क्तको ब्मिस्थाऩन
गने क्रभभा बए गये का अनब
ु िहरु दे हामानस
ु ाय छन ।
 सिायी साधनको अबाि

- सिायी चारकको ऩरयचारन

 िानाको ब्मिस्थाऩन

- विजुरी ऩानी WiFi को ब्मिस्था तथा भभफत

 एम्फर
ु ेटस ऩरयचारन

- पोहोय ब्मिस्थाऩन

 सडक अियोध

- मदाकदा भातनसहरु लसधै घय जाने

 काजक्रक्रमा सत्ु केयी िच्चाको ब्मिस्थाऩन - PCR Report दढरा आउने

 मदाकदा ऩालरकाको क्िाये न्टटनभा निस्ने बनी गन
ु ासा आउने गये का

ववधमान अवस्थाको ववश्ऱेर्ण
आइसोरेसन य क्िाये न्टटनभा हार भातनसको
सॊख्मा घटदै गएको अिस्था छ। मसफाट
क्िाये न्टटनको ब्मिस्थाऩन गनफ सहज बएको
छ । तय बायत य अटम दे शफाट ऩतन
भातनसहरु आउने क्रभ जायी यहे को य त्मस
ऩतछ दशै ततहायजस्ता चाडऩिफ ऩतन आउने
बएकोरे न्जलराभा आउने भातनसको सख्मा
फढ्न सक्ने दे खिएको ।

गण्डकी प्रदे शका भा. भटत्री विकास सदहतको अनग
ु भन टोरीसॊग अटतरयक्रम

अदहरेसम्भ भर
ु त मि
ु ा जनशन्क्तभा कोयोना

रगडाउन िर
ु ेऩतछ हुदै गैयहे को अिस्थाभा
मातामात, विकास तनभाफण , ब्माऩाय ब्मिसाम ,

दे खिएको य िासै विभायी ऩतन नबएको अफ

सभद
ु ामस्तयभा दे खिएभा फद
ृ तथा िारिालरका

चाडऩिफ शैक्षऺक सॊस्था िर
ु ा हुने रगामतका
भातनस बेराजम्भा हुने गततविधध िढ्ने

अथाफत तुरनात्भक रुऩभा कभजोय फगफभा दे खिने

अिस्था आइ सभद
ु ामस्तयभा कोलबड १९ को

हुदा कोयोनाफाट भत्ृ मु हुन सक्ने ।

सॊक्रभण पैलरन सक्ने चुनौततऩूणफ अिस्था
आउन सक्ने ।
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प्रतततनधध सबाका भा.साॉसद सभेतको टोलर अनुगभन गदै

लशिारम भा.वि. अनुगभन

माक्स ऱगाउन जनचेतना कायषक्रम
कोलबड १९ को ऩरयऺणको दामाया िढाउने नेऩार सयकायको
नीतत अनुरुऩ सभुदामस्तयभा ऩतन उक्त ऩरयऺण गदाफ कोलबड

१९ ऩोजेदटब ऩतन दे खिन सक्ने सॊबािनाराई दृन्टटगत गयी

PPE Marks रगामतका साभान य शफ ब्मिस्थाऩन
कामफदरको गठनको ब्मिस्था गनऩ
ुफ ने अिस्था आउन
सक्ने

सभुदामभा ऩोजेदटब दे खिएभा त्मस्ता ब्मन्क्तको राधग

आईशोरेशन केटर, ऩोजेदटब केश बएकाहरुराई राने
लमाउनका

राधग

एम्फुरेटस/सिायी

साधन

ड्राइबयको

ऩालरकास्तयभा ऩतन आिश्मकता ऩनफ सक्ने ।

ऩालरकाफाट कोलबड १९ सम्फटधी काभका राधग
हार न्जलरा सदयभुकाभा िटाइएका य बविटमभा
ऩालरकाभा

िटाइने

प्रतततनधध

सिायी

रगामतका जनशन्क्तराई तोक्रकएको कामफ मथाशीघ्र

बायतभा कोलबड १९ तीब्रगततभा पैलरइयहे को हुदा कुनै
कायणरे बायतभा यहे का नेऩारीहरुको नेऩार आउने

गनऩ
ुफ ने हुन सक्छ ।

सॊख्मा िढे भा उनीहरुभा सॊक्रभण हुने जोखिभ उच्च हुने
य त्मो अिस्था चन
ु ौततऩूणफ हुन सक्ने ।
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भावव टदनमा गनऩ
ुष ने कामहरु Way Forward
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 अफको न्जम्भेिायी ऩालरका य िडास्तयभा िदढ हुने बएकोरे होभ क्िाये न्टटनको ब्मिस्था गदै गने
 आइशोरेशन केटर कन्म्तभा १० िेडका प्रत्मेक ऩालरकारे फनाउने

 स्िास््मकभॉराई स्िाि सॊकरन गने कामफ आइशोरेशन केटर य होभ क्िाये न्टटनका भातनसको
अिस्थाका िाये भा तनमलभत तनगयानी गनफ िटाउने।
 कोलबड १९ ऩोन्जदटब बएकाराई ओसाय ऩसाय गने गाडड िा एम्फुरेटस सिायी चारक PEE भाक्स
रगामतका साभानको ब्मिस्था लभराउने ।
 शि ब्मिस्थाऩन गने स्थानको ऩदहचान गने
 शि ब्मिस्थाऩन कामफ दर गठन गने
 शफ ब्मिस्थाऩनभा िदटने ब्मन्क्तका राधग आिश्मक ऩने उऩमक्
ु त िारका PPE रगामतका साभानको
सेटको ब्मिस्था गने ।
 कोलबड १९ को स्िस््म सम्फटधी भाऩदण्डको अनीिामफ रुऩभा ऩारना गयाउन सफै ऩालरका सक्रक्रम हुने

 न्जलरा सदयभुकाभभा यहे का स्िास््मकभॉ सुयऺाकभॉ य कोलबड १९ सम्फटधी साभानहरु ऩालरका िा
िडास्तयभा केटरीत गनुफ ऩने ।

प्रकािक

नेऩाऱ सरकार
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