
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्द्वारा प्रकाजशत 
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२०७७ मंसीर 

जिल्ऱा वाहहरबाट आउने व्यजतिको व्यवस्थाऩन 

विदेशफाट आएकाहरुराई PCR Negative बए ऩालरका 
भापफ त होभ क्िायेन्टटन ऩठाइने गरयएको । Test 

नबएका िा RDT Positive िा Negative बएकाराई 

सदयभुकाभ िा साझा क्िायेन्टटनभा याख्ने गरयएको । 

PCR Positive बए आइशोरेशन य Negative बए 

ऩालरकाको क्िायेन्टटनभा १४ य होभ क्िायेन्टटनभा ७ 

ददन याख्न े गरय ब्मिस्था लभराइएको । िर  २०७७ 

असोि १ देखि सािफजननक मातमातका खुरा बएऩनि 

ऩालरकाहरुसंग फैठक सभेत िसी न्जल्रा प्रिेश गने 

ब्मन्क्तराई सम्फन्टधत ऩालरकारे व्मिस्था गयेको 
क्िायेन्टटन िा होभ आइशोरेसनभा याख्न े ब्मिस्था 
लभराएको। 

सम्माननीय राजरिय सभाका अध्यऺ 

DCCMC का ऩदाधधकारीहरुको नामावऱी 
qm=; gfd y/ kb ;Dks{ gDa/ 
१ प्र.न्ज.अ. श्री शम्बु प्रसाद येग्भी  अध्मऺ ९८५७६१७७७७ 

२ न्ज.स.अ. श्री सुयेश 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 ऻानभणी ऩाण्ड े सदस्म  ९८४१२७३५०७ 

७ का.प्र. डा. बोजयाज गौतभ  सदस्म  ९८५७६५००९६ 

८ भे.सु. डा.लशलशय देिकोटा सदस्म  ९८५७६२१११९ 

९ अध्मऺ श्री केदायनाथ शभाफ  सदस्म  ९८५७६३०६३० 
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अनगुमन गदै माननीय प्रदेश मन्त्री िथा प्रजिअ 

 



 

साझा (Polling) तवारेजन्त्टनहरु  

विदेशिाट आउनेको सख्मा िढी बई भाधथ 
उन्ल्रखखत साझा क्िायेन्टटन अऩुग हुने 

अिस्थाभा फैकन्ल्ऩक क्िायेन्टटनकोराधग 

देहामका शैक्षऺक संस्थाहरु प्रमोग गनफ गयी तम 

गरयएको ि । 
 

क्र.स. क्िायेन्टटन  ऺभता 

१ शीिारम भा.वि. १५० 

२ फटदना होटर  १०० 

३ ब्रु ऐटजर होटेर २० 

४ निजागनृत भा.वि. २०० 

 जम्भा  ४७० 

हार साझा क्िायेन्टटन नबएको 
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वडास्िरीय तवारेजन्त्टन मोदी गा ऩा 
मा  

मा वव मा अनगुमन 

 

सरस्विी मा.वव. मोदीमा थऩ तवारेजन्त्टनको ऱाधग 
अनुगमन  

 

थऩ तवारेजन्त्टनको ऱाधग अनुगमन 

 

बैकजल्ऩक साझा तवारेजन्त्टन 

विदेशिाट आउनेको सख्मा िढी बई भाधथ उन्ल्रखखत 

साझा क्िायेन्टटन अऩगु हुने अिस्थाभा फकैन्ल्ऩक 

क्िायेन्टटनकोराधग देहामका शकै्षऺक संस्थाहरु प्रमोग 

गनफ गयी तम गरयएको ।तय मी क्िान्टटनहरुको 
आिश्मकता हारसम्भ नऩयेको  । 

क.स. तवारेजन्त्टन स्थऱ ऺमिा 

१ सयस्िनत भा वि भोदी गा ऩा  १०० 

२ ऩणेूश्िय भा वि १५० 

३ भाटेदेिर  ८० 

िम्मा ३३० 

कुऱ िम्मा ८०० 
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आइशोऱेशन 

 

देहामका स्थानहरु आइशोरेसनका राधग 
प्रमोग गने गयी तम गरयएको ि । हार 
१४८ जनाराई आइशोरेसनका राधग 
ब्मिस्था गरयएको ।  

 

क्र.स. आइशोऱेसन स्थऱ ऺमिा 

१ गुप्तेश्िय क्माम्ऩस  ११३ 

२ ऩिफत अस्ऩतार  १८ 

३ कुश्भा अस्ऩातार प्रा लर ३ 

४ ब्रु ऐटजेर होटेर १४ 

िम्मा १४८ 
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ऩवषि जिल्ऱामा कारोना कोभभड १९ भाइरस िथ्याङ्ककय झऱक २०७७।०८।२५ सम्म 
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ववदेशबाट आउने सम्बन्त्धी वववरण 

सम्फन्टधत ऩालरका भापफ त िडा कामाफरमफाट संकरन गरयएको विियण अनसुाय मस न्जल्राभा 
देहामको संख्माभा विदेशभा यहेका नेऩारी आउने अनभुान यहेको हारसम्भ बायतफाट ९७३ य अटम देशफाट 
२७० जना ऩिफत आइसकेका िन । उनीहरुभध्मे १०३ जनाराई सं क्रभण देखखएकोभा ९८ जना ननको बइ होभ 

क्िायेन्टटनभा गएका ।  

भारिबाट आउन सतनेको 
संभाववि संख्या 

अन्त्य मुऱुकबाट आउन 
सतनेको संभाववि 
संख्या 

भारिबाट आएका (२०७७ चरै 
११ देखि साउन ८ गिेसम्म 
आएका)  

अन्त्य देशबाट आएका (२०७७ चरै 
११ देखि साउन ८ गिेसम्म 
आएका) 

२१०० ५५०० ९७३ २७० 

PCR TEST  RDT TEST संक्रभमिको संख्या  ननको भएकाको संख्या 
१५८५ ७९२ १०३ ९८ 

 
 ववधमान अवस्थाको ववश्ऱेषण 

 

हार क्िायेन्टटनभा ब्मन्क्त नयहेका 
होभआइसोरेसनभा िस्ने गयेका । तय होभ 

आइशोरेसनको ब्मिस्था नहुनेहरुको 
हकभा न्जल्रा सदयभकुाभको कोयोना 
अस्थामी अस्ऩतार य अटम ऩालरकाको 
हकभा सम्फन्टधत ऩालरका िा िडारे 

तोकेको स्थानभा याख्न े ब्मिस्था 
लभराइएको । 
 

हार सािफजाननक सिायी साधनहरु सचूारु 

बएका य शकै्षऺक रगामतका अटम गनतविधध 

सञ्चारन हुन थारेका । 
 

दश ै नतहाय िठ जस्ता चाडऩिफको अिसयभा 
हुन सक्ने बीडबाडराई ननमटरण गनफ 
न्जल्रास्तयभा चाडऩिफ सयुऺा मोजना २०७७ 

कामाफटिमनभा ल्माइएको । 

 



 

कोभभड-१९ ववशेष ई-बुऱेहटन  वषष १   अकं ६  ऩरृठ संख्या ६ 

सचतेना कामफक्रभ सदयभकुाभ ऺेरभा प्रहयी न्जल्रा प्रशासन कामाफर न्जल्रा उद्मोग फाखणज्म संघ 

रगामतको टोरीरे य ऩालरकास्तयभा ऩालरकारे कोलबड १९ सम्फटधी सञ्चारन गरयएको । 

 

कोलबड १९ को संक्रभणराई दृन्रिगतगयी दश ै

नतहाय रक्षऺत सहामता कऺ न्जल्रा 
सदयभकुाभ य अटम ३ स्थानभा याखखएको । 

 

ऩालरकभा ऩनन उऩयोक्त चाडऩिफभा बीडबाड नहुने गरय 

आिश्मक ऩहर बएको । जस्तै भठ भन्टदयभा लबडबाड 

नगने आफ्न ै घय ऩरयिायलबर भार चाडऩिफ भनाउन े

नीनत लरइ सोको याम्रो कामाफटिमन ऩनन बएको । 

 



िडाध्मऺ य िडा सदस्महरुको अगुिाईभा 
कोलबढ १९ सम्फटधी सचतेनाका कामफ   

बएका । 
 

केही स्थानभा प्रभखु न्जल्रा अधधकायी य 

अटम सयुऺा ननकामका प्रभखु सभेत 

उऩन्स्थनत बइ िडाका जनाप्रनतननधध भदहरा 
स्िमभसेविकाराई CPP कामफक्रभभापफ त 

Covid १९ सम्फटधी भाऩदण्डको ऩारना य 

जनचतेनाका कामफक्रभहरु गरयएको । 

 

कनतऩम ठाउभा प्रहयीका विलबटन 

इकाइहरुभापफ त कयी ६५ िटा CPP कामफक्रभ 

गरयएको । 

 

सफ ै ऩालरकाभा १०।१० िटा आइशोरेसन 

िेडको ब्मिस्था बएको । 

 

एम्फरेुटसहरु चार ु अिस्थाभा याख्न े ब्मिस्था 
बएको । 
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सफ ै स्थानीम तहभा ५ शमैाको अस्ऩतार 

सञ्चारन गने प्रककमा शरुु बएको । 

 

क्रस. सवुिधा ऺभता 
1 ICU 5 

2 VENTILATOR 5 

3 OXYGEN PLANT ENOUGH  

 



ऩालरकाभा यहेका स्िास््मकभॉराई न्जल्रा 
स्िास््म कामाफरमरे कोलबड १९ सम्फटधी 
तालरभ तथा जानकायी ददएको । 

 

 
न्जल्रा सदयभकुाभा यहेका िडाध्मऺ य 

सदस्मसभेतराई न्जल्रा प्रशासन 

कामाफरमभा िोराइ आफ्नो िडाभा िादहयफाट 

आउन े भाननसको अलबरेख याख्न े य होभ 

आइशोरेसनभा १४ ददन िस्न ेब्मिस्था गने 

य सोको अनगुभन गने कामफ बएको । 

 

न्जल्रा सदयभकुाभभा यहेको कोलबड १९ 

सम्फटधी अस्थामी अस्ऩतार य अटम 

स्कुरहरुभा शकै्षऺक गनतविधधहरु गने 

सम्फटधभा सम्फन्टधत ऩालरकासंग सभटिम 

गयी गने व्मिस्था बएको । 

 न्जल्रा अस्ऩतारभा बौनतक ऩूिाफधायहरुको ननभाफण बैयहेको 
। ऩिफत अस्ऩतारको ननभाफण कामफ निट्टो सम्ऩटन गनफ 
सम्फन्टधत ठेकदाय य अस्ऩतार ब्मिस्थाऩन सलभनतका 
ऩदाधधकायीसंग िरपर गयी ननदेशन ददइएको । 

सभदुामस्तयभा कोलबड १९ को संक्रभणको अिस्था 
ऩदहचान गनफ सभम सभमभा Community Level 

Testing गने गरयएको । 

 

आसोरेसन अनुगभन गदै भाननीम भुख्म भटरी तथा संघीम 
सासंद 

 

भाक्स सम्फन्टध सचेतना कामफक्रभ 
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प्रशासकीम अधधकृतको नेततृ्िभा औषधी ऩसर अनुगभन  

 



हारसम्भ कोलबड १९ को कायण १ जनाको शफ 

ब्मिस्थाऩन गरयएको । 
प्रदेश सयकायफाट न्जल्राभा अनगुभन तथा 
विलबटन सहमोग हुने गयेको । 

 

स्िाि संकरन गदै 

 

कोलबड व्मिस्थाऩन सम्फटधभा DCCMC राई ननदेशन 
दददै भाननीम भुख्मभटरी  

 

श्रीभान ् गहृ सधचिज्मूको नेततृ्िभा आएको 
टोरीसभऺ न्जल्राको िस्तुन्स्थनतका िायेभा 
जानकायी गयाउने सटदबफभा कोलबड १९ को 
अिस्थाको िायेभा जानकायी गयाइएको य श्रीभान ्

सधचिज्मूफाट प्राप्त ननदेशन अनुसाय कोलबड १९ 

सम्फटधी विलबटन कामफ गरयएको । 
 

 

हार ऩालरकाहरु तथा िडा कामाफरमहरुफाट कोलबड १९ सम्फटधी गनतविधधहरु बयैहेका । खासगयी 
न्जल्रा िादहयफाट आउने ब्मन्क्त होभ आइशोरेसनभा िस्ने । कोलबड १९ का सकंास्ऩद तथा रऺण 

देखखएका ब्मन्क्तको स्फाि सकंरन तथा ऩरयऺण सम्फटधी व्मिस्था जस्ता कामफहरु 

ऩालरकास्तयफाटै हुदै आइयहेका । 
 

कोभभड-१९ ववशेष ई-बुऱेहटन  वषष १   अकं ६  ऩरृठ संख्या ९ 
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न्जल्रास्तयभा बएको धचककत्सक तथा स्िास््मकभॉ, सयुऺाकभॉ रगामतका साधनस्रोत स्थानीम तहभा 
केटरीमत गने गरयएको । 

 

प्रकाशक 

नेऩाऱ सरकार  

गहृ मन्त्राऱय  

जिल्ऱा प्रशासन कायाषऱय, ऩवषि  
Covid Crisis Management Center (CCMC), Parbat  

Od]n M daoparbat@gmail.com,daoparbatmoha@gmail.com 

km];a's k]h M www.facebook.com/daoparbat  

kmf]g g+= M )^&–$@)!##,$@)!#$,$@!!&@ 

  
 


