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प्रारम्भ 

विश्िव्यापी महामारीको रुपमा फैविरहकेो कोविड-१९ को

सम्िावित संक्रमण, रोकथाम तथा वियन्त्रणका सम्बन्त्धमा

वमवत २०७६।१२।०९ गतेको िेपाि सरकार मवन्त्रपररषदको

बैठकबाटिेपािमाकोविड-१९कोसंक्रमणफैििेसम्िाििा

देविएकोिे िेपाि सरकारिे संक्रामक रोग ऐि,२०२० को

दफा २ िे वदएकोअवधकार प्रयोग गरीसोको रोकथाम र

विममूिगिूवमवत२०७६चैर११गतेविहाि६.००बजेदेवि

२०७६चैर १८ गते विहाि ६.०० बजेसम्मिागम हुिे गरी

आदेश जारी गरेको तत् पश्चात् विविन्त्ि वमवतमा िएका

विणूयहरुबाट उक्त आदेशिाई विरन्त्तरता वदइएकोमा वमवत

२०७७।०१।१४ गतेको िेपाि सरकार मवन्त्रपररषदको

बैठकको विणूयबाट हाििाई वमवत २०७७।०१।२५ गते

मध्यरातसम्मका िावग उक्त आदेशिाई विरन्त्तरता वदएको

अिस्थाछ।बागिुङवजल्िामाकोविड-१९कोप्रवतकायूको

िावग विविन्त्िसंयन्त्रहरुगठििईप्रवतकायूकागवतविवधहरु

सञ्चाििगररंदैआएकोछ।वजल्िासंकटव्यिस्थापिकेन्त्र

बागिुङिे त्यस्ता कोविड-१९ को सम्िावित संक्रमण,

रोकथाम,वियन्त्रणरउपचारकागवतविवधहरुरप्रगवतिाईई-

बुिेवटि माफूत जिसाधारण समक्ष राख्िआरम्ि गररएको

व्यहोरासहषूजािकारीगराईन्त्छ। 

कोरोिा-१९बाटउत्पन्त्ियसविषमपररवस्थवतकोप्रवतरोधगिू

वजल्िा विपद् व्यिस्थापि सवमवत, वजल्िा सुरक्षा सवमवत,

वजल्िाकमाण्डपोष्ट,संकटव्यिस्थापिकेन्त्र,वजल्िावस्थत

सबैस्थािीयतहमागठििएकासंयन्त्रहरुसवक्रयताकासाथ

पररचावितिएकोअिस्थाछ।साथैस्िास््यकमी,उपकरण

तथा आइसोिेसि िेडहरु, क्िारेण्टीिहरु समेत तयार िै

सञ्चाििमा रहकेा र सबै स्थािीय तहहरुिे िकडाउिका

कारणसमस्यामापरेकाविपन्त्ििगूरमजदमरहरुिगायतिाई

िाद्यान्त्िसवहतकासामाग्रीहरु राहत स्िरुपउपिब्धगराउदै

आउिुिएको, कोविड १९ संक्रवमत २ जिाको धििावगरी

अञ्चिअस्पतािमाउपचारपश्चातवडस्चाजूिएको,िारत

िगायततेस्रोमुिुकबाटआएकाव्यवक्तहरुहोमक्िारेण्टीिमा

बसेको,६३जिाको स्िाबपररक्षणिएको,११२७जिाको

Rapid Diagnosis Testिइसकेकोअिस्थाछ। 

यस अिस्थामा सबै स्थािीय तह, जिप्रवतविवध, उद्योगी,

व्यिसायी, कायाूियहरु तथा सबै वजल्िाबासी

महािुिािहरुको विरन्त्तर साथ, सहयोग र सुझािकोअपेक्षा

गररएकोछ। 
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िकडाउिसम्बन्त्धीविदशेिकोपमणूपाििागरीसबैआ-आफ्िोघरविरसुरवक्षतरहौं। 
१ 

(कोभभड-१९ रोकथाम, भियन्त्रण र उपचार प्रभिकायष भिशेर्ाङ्क) 
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क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन कक्ष व्यवस्था 

- कोरोना भाइरस (कोभभड-१९) सम्बन्धी क्वारेन्टाइन सञ् चालन तथा 

व्यवस्थापन गनन बनेको मापदण्ड, २०७६ बमोभिम क्वारेन्टाइन 

सञ् चालन तथा व्यवस्थापन सभमभत गठन भई भिल्लाभस्थत १० वटै 

स्थानीय तहहरुका ३२ स्थानमा २५१  बेड संख्याको क्वारेन्टाइन 

भनमानण गररएको । 

- भिल्लाभस्थत ५ वटा सरकारी तथा नीभि 

अस्पताल, पोभलभक्लभनकमा १६ बेड क्षमताको 

आइसोलेसन कक्ष भनमानण गररएको । 

Isolation रहेका अस्पताल – ५, बेड संख्या – १६ वटा । 

सस.न.ं सिल्ला स्थान अस्पतालको नाम बेड क्षमता 
Isolation मा 

रहेकाहरूको संख्या 
कैसियत 

१ 
बागलुङ न.पा. वडा न.ं २, 

बागलुङ । 

धौलाभगरी अंचल अस्पताल, 

बागलुङ 
८ ०  

२ 
बागलुङ न.पा. वडा न.ं २, 

बागलुङ । 

मुभिनाथ अस्पताल, 

बागलुङ 
२ ०  

३ 
बागलुङ न.पा. वडा न.ं २, 

बागलुङ । 

भनलभगरी अस्पताल, 

बागलुङ 
३ ०  

४ 
बागलुङ न.पा. वडा न.ं २, 

बागलुङ । 

सफल पोभलभक्लभनक, 

बागलुङ 
१ ०  

५ 
गल्कोट न.पा. वडा नं. ३, 

बागलुङ । 

आरोग्य अस्पताल, गल्कोट 

बागलुङ 
२ ०  

 

Quarantine - ३२, बेड संख्या – २५१ वटा । 

सस.न ं न.पा./गा.पा. रहेको स्थान 
बेड 

संख्या 

सम्पकष  व्यसिको नाम 

र सम्पकष  नं. 
संयोिक कैसियत 

१ 
बागलुङ न.पा. वडा न.ं 

१, रामरेखा 
रामरेखा आ.भव. २० 

वडा अध्यक्ष  

दगुान बहादरु साकी 

9857620363 

मेयर - िनक पौडेल 

९८५७६२०६४९ 
 

२ 
बागलुङ न.पा. वडा न.ं 

४, रमेटार 

धौलाभगरर प्राभवभधक 

भिक्षालय 
२० 

वडा अध्यक्ष  

ध्रुव केसी 

9857621285 

मेयर - िनक पौडेल 

९८५७६२०६४९ 
 

३ 
ढोरपाटन न.पा. १, 

बुभतनबाङ 
उत्तरगंगा उ.मा.भव. १६ 

वडा अध्यक्ष  

भचत्र बहादरु भण्डारी 

9867259142 

मेयर - देव कुमार नेपाली 

९८५६०२६३३० 
 

लकडाउनलाई हेलचेक्रयाई ंनगरौं । 

 

२ 
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४ 
बभडगाड गा.पा. वडा 

नं. ७, भभमभगठे 
भभमभगठे मा.भव. ६ वडा अध्यक्ष  

कृष्ण गुरुङ 

9857023260 

अध्यक्ष - मेयर भसंह पाइिा 

९८४६८८२४६५ 

 

५ 
बभडगाड गा.पा. वडा 

नं. ७, भभमभगठे 
आमा समुहको भवन ६  

६ 
बभडगाड गा.पा. वडा 

नं. १०, दभलनङ 

नमुना बालकल्याण 

आरूपाटाखोर 
१२ 

वडा अध्यक्ष  

भबरेन्र कुमार बुढा 

9857643060 

अध्यक्ष - मेयर भसंह पाइिा 

९८४६८८२४६५ 
 

७ 
बभडगाड गा.पा. वडा 

नं. २, खवानङ 
वडा कायानलयको भवन १० 

वडा अध्यक्ष  

भबष्णु प्रसाद भुसाल 

9857637037 

अध्यक्ष - मेयर भसंह पाइिा 

९८४६८८२४६५ 
 

८ 
बभडगाड गा.पा.१ , 

दगातुन्डााँडा 

खकन देवी मा.भव. 

दगातुन्डााँडा 
५ 

वडा अध्यक्ष  

बोम बहादरु थापा 

9857621714 

अध्यक्ष - मेयर भसंह पाइिा 

९८४६८८२४६५ 
 

९ 
बभडगाड गा.पा. ८ , 

रणभसंह भकटेनी दोभान 

भकटेनी मा.भव. दोभान, 

रणभसंह 
१० 

वडा अध्यक्ष  

याम बहादरु श्रीस 

9821347945 

अध्यक्ष - मेयर भसंह पाइिा 

९८४६८८२४६५ 
 

१० 
बभडगाड गा.पा.५ , 

ग्वालीचौर 
हे.पो. ग्वालीचौर, टारी ५ 

वडा अध्यक्ष  

अिुनन प्रसाद खरेल 

9857632800 

अध्यक्ष - मेयर भसंह पाइिा 

९८४६८८२४६५ 
 

११ 
भनसीखोला गा.पा. १, 

देवीस्थान 
देवीस्थान मा.भब. २ 

वडा अध्यक्ष  

ईन्र बहादरु मल्ल 

9857621898 

अध्यक्ष - तारानाथ पौडेल 

९८५७६३३०३४ 
 

१२ 
भनसीखोला गा.पा. ३, 

बोहोरागााँउ 
प्रभा मा.भब. २ 

वडा अध्यक्ष  

िुन भबक्रम िाही 

9841612629 

अध्यक्ष - तारानाथ पौडेल 

९८५७६३३०३४ 
 

१३ 
गल्कोट न.पा. वडा न.ं 

१, दभुदलाभाटी । 
देवालय प्रा.भव. १२ 

वडा अध्यक्ष  

नेत्र बहादरु बुढाथोकी 

9847636319 

मेयर - भरत िमान 

९८४१२५४०६७ 
 

१४ 
गल्कोट न.पा. वडा न.ं 

२, नरेठााँटी 
स्वास््य चौकी नरेठााँटी ५ 

वडा अध्यक्ष  

भहम बहादरु भण्डारी 

9857627222 

मेयर - भरत िमान 

९८४१२५४०६७ 
 

१५ 
गल्कोट न.पा. वडा न.ं 

८ 
िनिागभृत मा.भव. ३ 

वडा अध्यक्ष  

राम प्रसाद काँ डेल 

9851056885 

मेयर - भरत िमान 

९८४१२५४०६७ 
 

१६ 
ताराखोला गा.पा.३, 

भहल 
स्वास््य चौकी, भहल ९ 

वडा अध्यक्ष  

भदल बहादरु बस्नेत 

9847633092 

अध्यक्ष - प्रकाि घती मगर 

९८४७७६६१०३ 
 

१७ 
ताराखोला गा.पा. वडा 

नं.१, माझखकन  

अमरभुभम स्वास््य 

चौकी 
२ 

वडा अध्यक्ष  

यम बहादरु श्रीस 

9847640480 

अध्यक्ष - प्रकाि घती मगर 

९८४७७६६१०३ 
 

१८ 
तमानखोला गा.पा. १, 

बोङ्गादोभान 
िनिागभृत मा.भव. ५ 

वडा अध्यक्ष  

थम बहादरु रोका 

9867618123 

अध्यक्ष - िोकलाल बुढा 

९८५७६२१२१९ 
 

१९ 
िैभमनी न.पा. वडा न.ं 

१, कुभममसेरा 
िाभन्त मा.भव. ७ 

वडा अध्यक्ष  

भुपेन्र थापा 

9867633432 

अध्यक्ष - ईन्रराि पौडेल 

९८४७७२९५३६ 
 

२० 
बरेङ गा.पा. वडा न.ं ३, 

नयााँबिार 

िनता प्रा.भव., 

बाटाकाचौर 
१० 

वडा अध्यक्ष  

पुणन बहादरु खनाल 

अध्यक्ष - कृष्ण प्रसाद िमान 

९८५७६२२५५ 
 

लकडाउन हामै्र सुरक्षाको लासग हो । ३ 
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9747020134 

२१ 
वरेङ गा.पा.२, 

वरेङविार 
सवोदय मा.भव.वरेङ २० 

वडा अध्यक्ष  

गुप्त प्रसाद काला थापा 

9849683311 

अध्यक्ष - कृष्ण प्रसाद िमान 

९८५७६२२५५ 
 

२२ वरेङ गा.पा.४, सल्यान सल्यान स्वास््य चौकी ३ 

वडा अध्यक्ष  

पुणन बहादरु खनाल 

9747020134 

अध्यक्ष - कृष्ण प्रसाद िमान 

९८५७६२२५५ 
 

२३ वरेङ गा.पा.५, सुखौरा सुखौरा स्वास््य चौकी ३ 

वडा अध्यक्ष  

अमर बहादरु िेबुनिा 

9819456789 

अध्यक्ष - कृष्ण प्रसाद िमान 

९८५७६२२५५ 
 

२४ 
काठेखोला गा.पा. वडा 

नं. १, पाला 
सरस्वभत प्रा.भव. ६ 

वडा अध्यक्ष  

खड्क बहादरु थापा 

9857621801 

अध्यक्ष - अम्मर बहादरु थापा 

९८५७६२२५७५ 
 

२५ 
काठेखोला गा.पा. वडा 

नं. ३, धम्िा 
लक्ष्मी मा.भव. ६ 

वडा अध्यक्ष  

यम बहादरु श्रीस 

9876322221 

२६ 
काठेखोला गा.पा. वडा 

नं. ४, तंग्राम 
सामुदाभयक भवन ६ 

वडा अध्यक्ष  

केिर बहादरु थापा 

9857620121 

२७ 
काठेखोला गा.पा. वडा 

नं. ५, भबह ाँ 
अमर मा.भव. ६ 

वडा अध्यक्ष  

भिव प्रसाद काँ डेल 

9857620142 

२८ 
काठेखोला गा.पा. वडा 

नं. ६, भबह ाँ 
भभमसेन मा.भव. १६ 

वडा अध्यक्ष  

युि प्रसाद काँ डेल 

9857622731 

अध्यक्ष - अम्मर बहादरु थापा 

९८५७६२२५७५  

२९ 
काठेखोला गा.पा. वडा 

नं. ७, रेि 

नुन्थला मा.भव. ४ वडा अध्यक्ष  

पे्रम बहादरु भिसी 

9857620844 अध्यक्ष - अम्मर बहादरु थापा 

९८५७६२२५७५ 
 

३० िनकल्याण मा.भव. ४ 

३१ ओदान प्रा.भव. ४ 

३२ 
काठेखोला गा.पा. वडा 

नं. ८, लेखानी 
स्वास््य चौकी भवन ६ 

वडा अध्यक्ष  

भचत्रकला छन््याल 

9847635879 

िम्मा बेड संख्या २५१    

 

 

 

 

 

 

 

 

सामासिक दुरी कायम गरौं । 

 

४ 

धौलासगरी प्रासवसधक सशक्षा प्रसतष्ठान,बागलुङ 

 

रामरेखा आधारभूत सवद्यालय, रामरेखा, बागलुङ 
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- महामारी थप फैभलएमा थप क्वारेन्टाइन भनमानणस्थलको खोिीका क्रममा  भसफाररस गररएका केही स्थानहरुुः 

 

 

 

 

 

 

 

समन्वय 

- संघीय सरकार, प्रदेि सरकार र भिल्लाभस्थत सबै स्थानीय तहहरुसाँग 

समन्वय भइरहकेो । 

- भिल्ला सुरक्षा सभमभतका सदस्यसभहत भिल्ला समन्वय सभमभतका प्रमुख, 

बागलुङ नगरपाभलकाका नगरप्रमुख, स्वास््य कायानलयका प्रमुख, 

धौलाभगरी अञ् चल अस्पतालका मे.स.ु, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी भिल्ला 

िाखाका सभापभत, उद्योग बाभणज्य संघका अध्यक्ष लगायत 

क्षेत्रगत,भवषयगत भवज्ञ तथा िानकारहरु समेत रहकेो भिल्ला कमाण्ड पोष्ट 

गठन । 

- गहृ मन्त्रालयमा 

कोभभड-१९ सम्बन्धी 

भववरण, राहत भवतरणको भववरण सभहत दैभनक भनयभमत ररपोभटनङ पठाउने 

गररएको । 

- गण्डकी प्रदेिका मुख्यमन्त्रीको कायानलय र आन्तररक माभमला तथा 

कानून मन्त्रालयसाँग 

भनयभमत सम्पकन , समन्वय 

र ररपोभटनङ ह ने गरेको । 

- कोभभड-१९ भनयन्त्रण, 

रोकथाम र उपचार सम्बन्धमा भवभभन् न 

संयन्त्रहरुको बैठक  

क. गण्डकी प्रदेिका 

मुख्यमन्त्रीज्यूसाँगको बैठक  

   

ख. प्रभतभनभध सभा/राभष्िय सभा/प्रदेि सभा सदस्यज्यूसाँगको बैठक          

ग. स्थानीय तहका प्रमुखज्यूसाँगको बैठक                  

घ. कोभभड संकट व्यवस्थापन केन्र (CCMC) बैठक                 

ङ. भिल्ला सुरक्षा सभमभत बैठक                   

च. भिल्ला भवपद् व्यवस्थापन सभमभत                  

छ. कमाण्ड पोष्ट लगायत िुरु तयारी बैठक                                      

संयसमत रहौं‚ सरसक्षत बनौ‚ घरमै बसौं । 

 

५ 

बा.न.पा.३ सस्थत गोदामघर 

 

बा.न.पा.३ सस्थत सवज्ञान तासलम भवन 
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सभसडयो कन्रेसन्सङ 

- भमभत २०७७।०१।०३ गते गण्डकी प्रदेिका माननीय 

मुख्यमन्त्री पृ् वीसुब्बा गुरुङज्यूसाँग भभभडयो कन्रेभन्सङ माफन त 

भिल्लामा कोरोना रोकथाम, भनयन्त्रण र उपचार तथा 

लकडाउनका सम्बन्धमा हालसम्म भए गरेका कायन प्रगभत प्रमुख भिल्ला 

अभधकारीज्यूबाट प्रस्तुतीकरण भएको । साथै उि भभभडयो कन्रेन्समा 

काठेखोला गाउँपासलकामा छलिल गदै  काठेखोला गाउँपासलका ८ लेखानी 

िैसमनी नगरपासलकामा  गल्कोट नगरपासलकामा  

गण्डकी प्रदिेका माननीय मुख्यमन्त्री पृ् वीसुब्बा गुरुङज्यू 

साबुन पानीले सनयसमत समसचसमसच २० सेकेण्ड सम्म हात धोऔ ं। 

 

बा.न.पा.१ मालढंुगामा सवारीलाई सडसइ्न्िेक्सन गद ै

६ 



 
 

१५ बैशाख २०७७ |  बर्ष १ |  अंक १ 

 

 

जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्र (Covid Crisis Management Center, CCMC) बागलुङद्वारा प्रकाजित 

माननीय मुख्यमन्त्री पृ् वी सुब्बा गुरूङज्यूबाट कोभभड-१९ रोकथाम तथा भनयन्त्रण सम्बन्धमा सभक्रय रुपमा पररचालन ह ने 

लगायतका भवषयमा भनदेिन भएको । 

उपचार (स्वाब संकलन, PCR परीक्षणमा समन्वय तथा सहिीकरण) 

- कतार एयरलाईन्सको QR652 भवमानद्वारा कोरोना संक्रभमत युवतीसाँग नेपाल आएका 

र अन्य मुलुकबाट आएका िंकास्पद एबम् संक्रभमत पररवार, भेटघाट भएका व्यभिहरु गरी ६३ 

िनाको स्वाब परीक्षण गररएकोमा २ िनाको ररपोटन पोिेभटभ आएको । 

- स्वाब ररपोटन पोिेभटभ आएका (कोरोना संक्रभमत) बागलुङ नगरपाभलका वडा नं.३ 

भनवासी ६५ बषनकी मन कुमारी पौडेलको तेस्रो र चौथो ररपोटन नेगेभटभ आएपभछ भमभत २०७७।०१।०६ गते र बागलुङ नगरपाभलका 

वडा नं.४ भनवासी १९ बषनकी अन्सु पौडेलको पाचौ र छैठौं ररपोटन नेगेभटभ आएपभछ भमभत २०७७।०१।१२ गते अस्पतालबाट 

भडस्चािन गरी होम क्वारेन्टाइनमा बस्न अनुरोध गररएको । 

उपचार (RDT परीक्षणमा समन्वय तथा सहिीकरण)  

- भमभत २०७६।१२।२७ गते देभख भमभत २०७७।०१।१३ गतेसम्म यस भिल्लाको 

बागलुङ नगरपाभलका, ढोरपाटन नगरपाभलका, गल्कोट नगरपाभलका, बभडगाड 

गाउाँपाभलका, तमानखोला गाउाँपाभलका, भनसीखोला गाउाँपाभलका, बरेङ 

गाउाँपाभलका, िैभमनी नगरपाभलका, काठेखोला गाउाँपाभलका र ताराखोला 

गाउाँपाभलकामा भारत र तेश्रो मुलुकबाट आएका व्यभि र भनिका पररवारका 

सदस्यहरु लगायत ११२७ िना व्यभिको Rapid Diagnosis Test Kit बाट 

परीक्षण गररएकोमा १ िनाको ररपोटन पोिेभटभ आएको र स्वाब परीक्षण गदान 

ररपोटन नेगेभटभ आएको । (भमभत २०७७।०१।१३)  

अन्य सवरामीको उपचार व्यवस्था 

- भिल्ला भस्थत सरकारी भनकाय वा भनिी वा सामुदाभयक के्षत्रका वा 

भवम वभवद्यालय वा अन्य िैभक्षक के्षत्रका अस्पताल तथा स्वास््य संस्थाहरुले 

आफूकहााँ आएका िुनसकैु भवरामीलाई अभनवायन रुपमा उपचारको व्यवस्था 

भमलाइएको र कुनै पभन बहानामा त्काल उपचार नगरी भवरामी फकानउने िस्ता 

गैर भिम्मेवार कायनमा रोक लगाउने व्यवस्था तथा ्यसरी त्काल उपचारको 

व्यवस्था नभमलाएमा ्यस्तो अस्पताल वा संस्थाको प्रमुख तथा भिम्मेवार 

पदाभधकारीलाई संक्रमण रोग ऐन‚२०२० लगायतका प्रचभलत कानून अन्तगनत आवमयक कारवाही गने व्यवस्था भमलाइएको ।  

- भवरामी परेकाहरुलाई त्काल एम्बुलेन्सको सेवा उपलब्ध नभएको अवस्थामा सवारी पास भदई भचभक्सको ररफर अनुसार 

सुभवधायुि अस्पतालमा पठाउने व्यवस्था भमलाइएको । 

राहत सवतरण 

- असंगभठत के्षत्रमा कायनरत श्रभमक वगन तथा असहायहरुलाई दैभनक िीवनयापनका लाभग स्थानीय तहबाट मापदण्ड बमोभिम राहत 

भवतरण गने व्यवस्था भमलाइएको । 

- भिल्ला भस्थत सबै स्थानीय तहबाट भमभत २०७७।०१।१४ गतेसम्म १२‚४३३ घरधुरीलाई चामल/मकै/कोदो २‚१२‚३४२ के.िी.‚ 

दाल ११‚००८ के.िी.‚ तेल ११‚९७७ भलटर‚ नून १५‚१३९ के.िी.‚ भचनी २‚४०६ के.िी. र सावनु १३‚८४२ वटा राहत भवतरण 

गरेको ।  

RDT परीक्षण गराउँद ैसवषसाधारण 

कोरोनाबाट बच्ने उपायहरु अवलम्बन गरौं । 

 

७ 
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- वास्तवमा मकानमा परेका व्यभि वा पररवारलाई राहत नछुटाउन र भदन नपने व्यभिलाई राहत नभदन पभन सबै पाभलकाहरुमा अनुरोध 

गनुनका साथै गुणस्तरमा पभन ध्यान पुर् याउनु ह न अनुरोध गरेको । 

अत्यावश्यक सेवा सञ् चालन गनष पास सवतरण 

- अ्यावमयक सेवा सञ् चालनमा प्रयोग ह ने सवारी साधनको लाभग िारी 

ह ने सवारी साधन अनुमभत पत्र सम्बन्धी कायनभवभध‚२०७६ बमोभिम पास 

भवतरण गने व्यवस्था भमलाइएको ।  

- अ्यावमयक खाद्य‚औषधी‚ 

भवरामी‚ पिुपन्क्षीको दाना‚ दधु‚ पानी 

िस्ता भवषय र अ्यावमयक कायनको 

लाभग अ्यावमयक सेवा संचालनमा 

प्रयोग ह ने सवारी साधनका लाभग िारी 

ह ने सवारी साधन अनुमभत पत्र सम्बन्धी कायनभवभध २०७६ बमोभिम स्थानीय तहको भसफाररसमा र भचभक्सकको ररफर अनुसार 

भिल्ला प्रिासन कायानलयबाट भवतरण गरी कायानन्वयन गररएको‚  

- सवारी पास भवतरण ५४२ मध्ये बैंक तथा भवत्तीय संस्था ८‚ िक २६ पटक‚ ियाक्टर १३ पटक‚ 

औषधी खररद तथा भवतरण ७ पटक‚ खानेपानी १ वटा‚ भवद्युत र राभष्िय गौरवको योिना १० 

वटा पास उपलब्ध गराइएको ।  

- अ्यावमयक कायन िस्तै भक्रया गननको लाभग‚ भवरामी परी एम्बुलेन्स सेवा नभएको अवस्थामा 

अन्य सवारी साधनलाई ई-पास िारी गररएको संख्या ७६ वटा‚ अन्य स्थानमा आउन िानको लाभग माग भएको तर प्रमाण नपुगेका 

आवेदनहरु २७३ वटा अस्वीकृत गररएको । (भमभत २०७७।०१।१५ गतेसम्म) 

बिार अनुगमन 

- प्र.भि.अ.को संयोिक्वमा भिल्ला स्तरीय 

आपूभतन अनुगमन सभमभतको गठन भई कायन सम्पादन 

भइरहकेो‚ सबै स्थानीय तहहरुद्वारा अनुगमन 

कायनलाई भनरन्तरता भदइएको‚ बिार अनुगमन तथा 

भिल्लामा मौज्दात रहकेो खाद्यान् न तथा 

अ्यावमयक वस्तुहरुको आंकलन गररएको‚ कररब 

२ मभहना भन्दा बढी समयलाई पुग्ने रासदपानी 

मौज्दात रहकेो आाँकलन गररएको ।  

- भमभत २०७७।०१।०७ गते र ऐ.९ गते बिारमा कालोबिारी‚ िम्माखोरी र कृभत्रम अभाव ह न नभदन घरेलु तथा साना उद्योग 

कायानलय, भिल्ला प्रिासन कायानलय‚ भिल्ला प्रहरी कायानलय‚ खाद्य प्रभवभध तथा गुण भनयन्त्रण भडभभिन कायानलय‚ उपभोिा 

मञ् चको संयुि टोलीले बागलुङ बिारका १० वटा खाद्य सामाग्री पसलहरुको अनुगमन गररएको ।  

- म्याद गुजे्रका बस्तु नष्ट गररएको । 

कालोबिारी सनयन्रण‚ िित तथा कारवाही 

- भमभत २०७६।१२।२० गते मुख्यमन्त्री तथा मभन्त्रपररषदको कायानलय गण्डकी प्रदेि पोखराको च.नं.बै-७५।७६ भमभत 

२०७६।१२।१८ गतेको भनणनय कायानन्वयन गने सम्बन्धमा भवषयक पत्रानुसार भवम वव्यापी महामारीको रुपमा फैभलएको कोरोना 

भाइरस (कोभभड-१९) को रोकथाम तथा भनयन्त्रण गने सम्बन्धी नेपाल सरकारले गरेको लकडाउनको कारणले दैभनक गुिारा 

अरुको सामानहरु प्रयोग नगरौं । 
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चलाउन नसक्ने व्यभिलाई लकडाउन अवभधभर िीवनयापनका लाभग प्रदेि सरकारले आवमयक दैभनक खाद्य सामाग्री सभहतको 

भिन्सी राहत प्याकेि उपलब्ध गराउने भनणनय कायानन्वयनका लाभग गठन भएको भिल्ला स्तरीय आपूभतन अनुगमन सभमभतका 

अध्यक्ष एवम् प्रमुख भिल्ला अभधकारी श्री गौलोचन सैंिूको अध्यक्षतामा भिल्ला स्तरीय आपूभतन अनुगमन सभमभतको गठन भई 

भवभभन् न भमभतमा बैठक सम्पन् न भएको ।  

- पाभलकास्तरीय अनुगमन सभमभतमा भिल्ला प्रिासनको प्रभतभनभध्व पठाइने गररएको ।  

- बिार अनुगमनको क्रममा काला बिारी नभेभटएको/भनयन्त्रण भएको ।  

- कुनै सरसामाग्री िफत तथा कारवाही नभएको‚ पसलहरुमा अनुगमन गरी िनचेतना अभभवभृि गररएको । 

- म्याद नाघेका खाद्य पदाथन नष्ट गने गररएको । 

आपूसतष व्यवस्था सहिीकरण 

- नेपाल आयल भनगम‚ पोखरासाँग समन्वय गरी पेिोभलयम पदाथन‚ िभि ग्यााँस उद्योग र गहृलक्ष्मी ग्यााँस उद्योग पोखरा र उद्योग 

वाभणज्य संघ माफन त व्यवसायीसाँग समन्वय गरी भनयभमत रुपमा उपभोिाले पाउने गरी ग्यााँस उपलब्ध गराउने गररएको । बागलुङ 

उद्योग वाभणज्य संघ‚ स्थानीय तहहरु‚ व्यापार व्यवसायीहरु‚ सुरक्षा भनकायको समन्वयमा आपूभतन व्यवस्थाको सहिीकरण 

गररएको । 

- बिारमा कृभत्रम अभाव सिृना ह न नभदन र उपभोिाको हकभहत संरक्षण गनन बिारमा हाल भएको दैभनक उपभोग्य ग्यााँस लगायत 

सामाग्रीहरु लगत तयार गरी बागलुङ उद्योग बाभणज्य संघले प्रभतवेदन पेि गनन र  सुपथ मूल्यमा दैभनक सामाग्री उपलब्ध गराउन 

व्यवसायीहरुलाई अनुरोध गररएको । 

उद्दार (लकडाउनपसछ अलपर परेका मिदूर, सवरामी,पयषटक लगायत)  
- उद्दार गररएको बेसहारा तथा अलपत्र परेका श्रभमकहरु - काठमाडौं‚ रोल्पा‚ 

मुस्ताङ‚ प्यूठान‚ पूवी रुकूम‚ सल्यान‚ नेपालगञ् ि‚ बभदनया र सलानही 

भिल्लाका गरी १४५ िना । 

- आश्रय नभएकाहरुको हकमा बागलुङ नगरपाभलका वडा नं.२ भस्थत साभवक 

बाल कल्याण भवनमा बेडको आश्रयस्थल बनाई सुरक्षा भनकाय‚ बागलुङ 

नगरपाभलका र उद्योग वाभणज्य संघको समन्वयमा खाने बस्नेको व्यवस्था 

भमलाइएको । 

शंकास्पद व्यसिको ट््रयासकङ, ट््रयाससङ 

- QR652 एयर अरेभवया लगायतका एयरलाइन्सबाट नेपाल आउने व्यभिहरुको खोिी गरी उनीहरुको पररवार समेतको िेस गरी 

भववरण प्राप्त गरी १८ िना व्यभिको स्वाब संकलन गरी परीक्षणका लाभग पठाइएकोमा १६ िनाको नेगेभटभ र २ िनाको पोिेभटभ 

ररपोटन आएको । 

- कोरोना संक्रभमत २ िना भनको भई हाल होम क्वारेन्टाइनमा रहकेा । 

- भिल्ला भस्थत सबै १० स्थानीय तहले भारत लगायत भवदेिबाट आउने व्यभिको Tracking, Tracing, Monitoring गरी 

भववरण संकलन गरी क्वारेन्टाइन वा होम क्वारेन्टाइनमा राख् ने र स्वास््यकमीबाट लक्षणका आधारमा चेकिााँच गने व्यवस्था 

भमलाएको । 

- हालसम्म भारत लगायत भवदेिबाट आउनेको संख्या ७७८ एकीन गररएको । 

आवागमनमा कडाई 

- व्यवसायीहरुले औषधी र औषधीिन्य सामाग्रीहरुको भनयभमत आपूभतनको व्यवस्था गने, मालबाहक सवारी साधनहरु‚ एम्बुलेन्स‚ 

भबरामी लैिाने अन्य सवारी साधनहरुको भनवानधरुपमा आवगमनको व्यवस्था भमलाईएको‚  

हाछयँु गदाष कुसहनाले मुख र नाक छोप्ने गरौं । 

 

९ 



 
 

१५ बैशाख २०७७ |  बर्ष १ |  अंक १ 

 

 

जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्र (Covid Crisis Management Center, CCMC) बागलुङद्वारा प्रकाजित 

- आपूभतन व्यवस्था सहि बनाईएको‚ फकेर आउने उि सवारी साधनहरुमा यातु्रहरु नराख्नका लाभग िानकारी गराईएको । 

- यस कायानलयबाट िारी ह ने सवारी पासमा अ्यावमयक कायनमा िाने व्यभिहरुको नाममात्र उल्लेख गने गररएको र स्थानीय प्रहरी 

माफन त सोको कडाईका साथ चेकिााँच गने व्यवस्था भमलाईएको । 

हेल्थ डेस्क सञ् चालन र सीमा नाका व्यवस्थापन 

- धौलाभगरी अञ् चल अस्पताल लगायत स्वास््य चकेिााँच गने स्वास््यकमीलाई 

सामाग्री सम्पन् न गराउन संघीय सरकार र गण्डकी प्रदेि सरकारलाई अनुरोध 

गररएको । 

- भिल्ला प्रवेि गने भिल्लाका सीमा नाकाहरु समेत गरी १५ स्थानमा Health 

Desk स्थापना गररएको । 

- स्थानीय तहहरुसाँग 
समन्वय गरी 

आवतिावतको 

भनयन्त्रण, व्यवस्थापनमा सहिीकरण गररएको । 

- भमभत 
२०७७।०१।१५ 

गतेसम्म हले्थ 

डेस्कमा २१,३२५ 

िनाको चेकिााँच 

गररएको । 

- बागलुङ भिल्लाको प्रवेिद्वार बागलुङ नगरपाभलका वडा नं.१ मालढंुगामा 

यातु्रहरुलाई स्वास््य चेकिााँच गरेर मात्र प्रवेि गनन भदने गररएकोमा हाल 

सवारी साधनहरुलाई समेत भडसइन्फेक्सन गरी भभत्र्याइने गररएको । 

 

एम्बुलेन्सको व्यवस्थापन 

- भिल्लामा मौिुदा १३ एम्वलेुन्सहरु तयारी हालतमा राख् ने र भिल्ला भस्थत सबै 

स्थानीय तहले एम्वलेुन्स वा 

एम्वलेुन्सको िस्तै गरी कोभभड-१९ 

संक्रमण वा संकास्पद संक्रमणका 

भवरामी सेवा भदने गरी व्यवस्था गनन 

अनुरोध गररएको । 

- भिल्लामा नेपाल रेडक्रस 

सोसाइटी‚ बागलुङ भिल्ला िाखा‚ 

आरोग्य अस्पताल गलकोट नगरपाभलका‚ गलकोट स्वास््य केन्र गलकोट नगरपाभलका‚ 

अिुननबाण गण‚ घोडाबााँधे ब्यारेक र ताराखोला गा.पा.बाट संचाभलत ५ एम्बुलेन्स COVID Friendly एम्बुलेन्सको रुपमा तयार 

गरी स्ट्याण्डबाई राभखएको । 

एक अकाष बीच ३ समटरको दूरी कायम गरौं । 
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- भिल्ला भस्थत अन्य ८ वटा एम्बुलेन्सलाई पाटेसनको लाभग पत्राचार गररएको र पाटेसन गने क्रममा 

रहकेो र भबरामी ल्याउने समयमा आवमयकता अनुसार Escorting गने व्यवस्था भमलाउने र पाटेसन 

नभएका  एम्बुलेन्सहरुलाई COVID Friendly एम्बुलेन्स यथाभिघ्र तयार पानन एम्बुलेन्स 

सञ्चालकलाई अनुरोध गररएको र सोको व्यवस्थापनको लाभग भिल्ला भस्थत सबै स्थानीय तहलाई 

अनुरोध गररएको । 

- भिल्लामा सञ् चाभलत एम्बुलेन्सहरूको भववरणुः 

भस.

नं. 
भिल्ला स्थानीय तह एम्बुलेन्स न.ं 

चालकको 
थप भववरण 

केही भएमा 
एम्बुलेन्सको धनी (भनकाय) 

नाम थर फोन नं.   

१ बागलुङ बागलुङ न.पा. ध-१-झ-१० पे्रम शे्रष्ठ ९८४७६३४५८६  धौलाभगरी अञ् चल अस्पताल 

२ बागलुङ बागलुङ न.पा. ग-२-च-६९०८ चन्र बहादरु थापा ९८६३३४७३०६  
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी अमलाचौर 

उप-िाखा 

३ बागलुङ बागलुङ न.पा. बा-१-च-९९८ - ९८४७६२८८९६  नेपाल रेडक्रस सोसाइटी िाखा 

४ बागलुङ बागलुङ न.पा. बा-२-च-३०९७ भकिोर पाठक ९८६६४२३५००  पैयुाँपाटा स्वा.चौकी 

५ बागलुङ काठेखोला गा.पा. ग-२-च-७४५९ -   
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी भबह ाँ उप-

िाखा 

६ बागलुङ बभडगाड गा.पा. ग-२-च-६७४९ िेर बहादरु घती ९८६१३६४६३१  ग्वालीचौर समाि बभडगाड 

७ बागलुङ बभडगाड गा.पा. ध-१-च-१००१ अनोि के.सी. ९८६१३६४६३१  भभमभगठे स्वा.चौकी बभडगाड 

८ बागलुङ गल्कोट न.पा. ध-१-च-२०६ िोम बहादरु ९८४५६२९७६५  आरोग्य अस्पताल 

९ बागलुङ गल्कोट न.पा. ध-१-झ-८ पुणन बहादरु ९८४२७६४०९४  गल्कोट स्वास््य केन्र 

१० बागलुङ बरेङ गा.पा. ध-१-च-२८१ -  
हाल ममनतको 

क्रममा रहेको । 
भवहानी सहकारी संस्था 

११ बागलुङ िैभमनी न.पा. ध-१-झ-१२ िगत बहादरु थापा ९८४७७१०२४०  कुभममसेरा प्रा.स्वा.केन्र 

१२ बागलुङ ताराखोला गा.पा. ध-१-च-५२० रमेि के.सी. ९८६०५२५५३०  ताराखोला गा.पा. 

१३ बागलुङ      अिुननबाण गण घोडाबाधे व्यारेक 

सुरक्षाकमीलाई सवारी साधन उपलब्ध गराउन समन्वय तथा सहिीकरण 

- भिल्लाको हालसम्मको अवस्था समेतलाई मध्यनिर गरी भिल्लामा िाभन्त सुरक्षा‚ उिार‚ समन्वय र सहिीकरण गने कायनका 

लाभग भिल्ला भस्थत १५ सरकारी कायानलयमा रहकेो सवारी साधनहरु भिल्ला भस्थत सुरक्षा भनकायलाई उपलब्ध गराइएको । 

सेवा प्रवाह 

- स्वास््य‚ सुरक्षा‚ खाद्यवस्तु‚ खानेपानी‚ दधु‚ भवद्युत‚ दरूसञ् चार‚ सूचना‚ सञ् चार‚ भन्सार‚ क्वारेन्टाइन‚ फोहोरमैला व्यवस्थापन 

िस्ता अभत आवमयक सेवा बाहके अन्य कायानलय सञ् चालनको लाभग आवमयक पने कमनचारीहरु मात्र उपभस्थत ह ने व्यवस्था 

गरी अन्य कमनचारीहरुलाई आवमयक परेको बखत त्काल उपभस्थत ह ने गरी सम्बभन्धत कायानलय प्रमुखले भवदा भदने ।  

- अ्यावमयक सेवा सञ् चालन तथा प्रवाहको लाभग कायनक्षेत्र तथा कायानलयमा खभटएका कमनचारीहरुले 

काम गदान स्वास््यसम्बन्धी मापदण्डको पालना गने तथा पूवन सावधानीको उपायहरुको अवलम्वन गने 

गराउने । 

बैंक तथा सवत्तीय संस्था 

- नेपाल राष्ि बैंकको भनदेिन र सम्बभन्धत बैंकको केन्रीय कायानलयको भनणनय सभहत भनवेदन भदएका बैंक 

खोल्ने व्यवस्था भमलाइएको । 

असत आवश्यक काममा घर बासहर िानै परे सुरक्षा सनयमको पालना गरौं । 
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पेशा व्यवसाय 

- औषधी उपचार‚ खाद्यवस्तु खररद िस्ता अ्यावमयक काममा बाहके कुनै पभन व्यभि घरबाट 

बाभहर नभनस्कने । 

- औषधी तथा स्वास््य उपकरण‚ खाद्यवस्तु‚ खानेपानी‚ दधु‚ इन्धन उ्पादन गने उद्योगहरु बाहके 

भनिी क्षेत्रबाट सञ्चाभलत अन्य उद्योग‚ कलकारखानाहरुमा काम 

गने श्रभमक‚ कमनचारीहरुलाई सम्बभन्धत उद्योगले भवदा भदने 

व्यवस्था भमलाउने । 

- श्रभमक लगायत कायनस्थलमा रहने सबैको दैभनक ज्वरो नाप्ने‚ भनयभमत स्वास््य िााँच गने‚ मास्क‚ 
सेभनटाइिर तथा साबुन पानीको प्रयोग गने गराउने, कायनस्थलमा व्यभि व्यभिबीच न्यूनतम भौभतक 

दरूी कायम गने । 

हेलो डाक्टर अन कल सेवा सञ् चालन 

- धौलाभगरी अञ् चल अस्पतालका देहायका डाक्टरहरुसाँग नागररकहरुलाई स्वास््य सम्बन्धी समस्याहरुको सम्बन्धमा सोधपुछ 

गननको लाभग हले्लो डक्टर अन कल सेवा सञ् चालन गररएको । हले्लो डक्टर अन कल नं.९८५७६-२५३३९ 

डा.अिय पोखरेल ९८६८८-३९८२९ 

डा.आकाि भचत्रकार ९८१९१५५१६४ 

डा. सभचत्र कोइराला ९८४६६४७३७५ 

डा. भधरेन्र पौडेल ९८५११७८७९१ 

गुनासो सम्बोधन व्यवस्था 

- केही गुनासा भए भिल्ला प्रिासन कायानलयका सूचना अभधकारी प्र .अ . श्री भधरेन्र राि पन्त मोवाइल नं .९८५७६३४४४४ र 

गुनासो सुन्ने अभधकारी प्र .अ .श्री केिव लाभमछाने मोवाइल नं.९८४११४६३७८ मा समेत फोन सम्पकन  गरी प्रिासभनक सोधपुछ 

एवम् समस्या समाधान गनन सक्ने व्यवस्था भमलाइएको । 

- खान नपाएका गुनासो गनुन ह ने सम्बन्धमा वा काम नपाएर समस्यामा पनुन भएकाहरुलाई नभिकैको वडा कायानलय‚ पाभलका 

कायानलय‚ सुरक्षा भनकाय वा वडा अध्यक्षज्यूको सम्पकन मा िानु भई लाभ भलनु ह न अनुरोध गने गरेको । 

काउन्टरपाट्षस समन्वय बैठक 

- भमभत २०७७।०१।०६ गते बागलुङ‚ पवनत र म्याग्दी भिल्लाका प्रमुख भिल्ला अभधकारी ज्यूहरु र प्रहरी प्रमुखहरुको उपभस्थभतमा 

कोभभड-१९ को सन्दभनमा नेपाल सरकारले लागू गरेको लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाई भसमा के्षत्रको चेकिााँचमा कडाई गने‚ 

स्वास््य उपकरण तथा स्वास््य सेवा‚ आपूभतन व्यवस्थापन‚ कामदार व्यवस्थापन लगायतका भवषयबस्तुमा समन्वय‚ सहकायन‚ 

सूचना तथा आपसी सहयोग आदान प्रदान गने भवषयमा छलफल भई पवनत भिल्ला प्रिासनमा बैठक सम्पन् न भएको । 

सवकास सनमाषण 

- नोभेल कोरोना रोकथाम तथा भनयन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय सभमभतको भमभत २०७६।१२।२० गते बसेको १६ औ ंबैठकको भनणनय 

बमोभिम उल्लेभखत प्रावधानहरु पूणन पालना ह ने गरी सम्बभन्धत कंपनीको भववरण खुलाईएको भनवेदन‚ प्रभतबिता पत्रसाथ 

सम्बभन्धत स्थानीय तहबाट प्राप्त भसफाररस/अनुमभत र अनुगमन गने गरी पे्रभषत पत्रका आधारमा भवकास भनमानण आयोिनाहरु 

सञ् चालन गनन अनुमभत भदएको । 

- राभष्िय गौरवका आयोिनाहरु नेपाल सरकारले तोकेका अन्य आयोिनाहरुको भनमानण कायन िुरुवात गनन अनुमभत भदएको । 

 

कोरोना भाइरसबाट आिू बचौं‚ अरुलाई पसन बचाउँ । 
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आन्तररक कामकाि 

- लकडाउनको अवधीमा कोभभड-१९ रोकथाम, भनयन्त्रण र उपचार सम्बन्धी त्यांक संकलन गने, गहृ मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा 

मभन्त्रपररषदको कायानलय, गण्डकी प्रदेि तथा आन्तररक माभमला तथा कानून मन्त्रालय गण्डकी प्रदेि पोखरामा सो को ररपोभटनङ 

गने गररएको । 

- भिल्ला प्रिासन कायानलयका सम्पूणन कमनचारीहरु लकडाउन अवधीभर भनयभमत ररपोभटनङ, समन्वय, सहिीकरण र अ्यावमयक 

सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थापन गनन खभटएको । 

कृसर् बीऊ बीिन तथा रासायसनक मल 

- लकडाउनका अवधीमा कृषकहरुलाई खेतीबाली र तरकारीका बीऊ बीिन, रासायभनक मल उपलब्ध गराउनका लाभग कृभष 

सामाग्री भवक्री गने पसलहरु भबहान र सााँझ २/२ घण्टा खोल्ने व्यवस्था भमलाइएको । 

सचेतनामूलक कायषक्रम 

- भमभत २०७६ फागुन २१ गत ेभिल्लामा कोरोना भाइरस (कोभभड-१९) का सम्बन्धमा सचतेना अभभवभृि र सतकन ता अपनाउने 

सम्बन्धी भवषयमा सरोकारवालाहरुसाँगको बैठक बसी भभडभाड नगने‚ होली नखेल्ने‚ भिल्ला भस्थत सबै स्थानीय तहहरुले कोरोना 

भाइरसबाट बच्ने उपायहरुका बारेमा सचेतना अभभवभृिका कायनक्रमहरु सञ् चालन गने व्यवस्था भमलाउन भिल्ला समन्वय माफन त 

पत्राचार गररएको । 

- सञ्चारमाध्यम तथा सामाभिक सञ्िालबाट गलत, भ्रामक र अफबाह फैलाउने सूचना प्रकािन प्रिारण गनेलाई कारवाही गने 

भनणनय गररएको । 

- भनरन्तर रुघाखोकी‚ ज्वरोको संक्रमण देभखएका व्यभिहरुलाई छुट्टै स्वास््य परीक्षण गने व्यवस्था भमलाउन धौलाभगरी अञ् चल 

अस्पताल लगायत भिल्ला भस्थत सरकारी तथा भनिी क्षेत्रमा सञ् चालन गररएका अस्पताल‚ पोभलभक्लभनकहरुलाई अनुरोध 

गररएको साथै आइसोलेसन कक्षको समेत तयारी गरी पूवन तयारी अवस्थामा रहन अनुरोध गररएको ।  

- सवै स्थानीय तहहरुले कोरोना भाइरसबाट बच्ने उपायहरुका बारेमा सचेतना अभभवभृिका कायनक्रमहरु सञ् चालन गने व्यवस्था 

भमलाउन भिल्ला समन्वय सभमभत माफन त पत्राचार गररएको । 

कोसभड-१९ सनयन्रण, रोकथाम र उपचारका लासग सवसभन् न संयन्र गठन तथा 

पररचालन 

कोभभड-१९ भनयन्त्रण‚ रोकथाम र उपचारका लाभग भिल्लामा गठन तथा पररचालन भएका संयन्त्रहरुुः 

१. सिल्ला सुरक्षा ससमसत, बागलुङ 

प्रमुख भिल्ला अभधकारी श्री गौलोचन सैंिू, भिल्ला प्रिासन कायानलय‚ बागलुङ       - अध्यक्ष 

प्रमुख सेनानी, गणपभत श्री भमलन ध्वि खााँण, अिुननबाण गण, घोडाबाधे ब्यारेक‚ बागलुङ  - सदस्य 

प्रहरी उपरीक्षक, श्री नवराि भट्ट, भिल्ला प्रहरी कायानलय, बागलुङ    - सदस्य 

उप अनुसन्धान भनदेिक श्री नरेन्र राि भगरी, राभष्िय अनुसन्धान भिल्ला कायानलय‚ बागलुङ - सदस्य 

सिस् त्र प्र.ना.उ., श्री बासुदेव लोहनी, सिस् त्र प्रहरी बल नेपाल गुल्म ह.ेक्वा., बागलुङ   - सदस्य  

प्रिासकीय अभधकृत श्री भधरेन्र राि पन्त, भिल्ला प्रिासन कायानलय, बागलुङ   - सदस्य सभचव 

२. सिल्ला कमाण्ड पोष्ट  

संयोिकुः श्री गौलोचन सैंिू‚ प्रमुख भिल्ला अभधकारी‚ भिल्ला प्रिासन कायानलय‚ बागलुङ 

श्री रािेन्र ढंुगाना‚ भिल्ला समन्वय प्रमुख‚ भिल्ला समन्वय सभमभत‚ बागलुङ 

श्री िनक राि पौडेल‚ नगर प्रमुख‚ बागलुङ नगरपाभलका‚ बागलुङ 

सनयसमत रुपमा साबुन पानीले हात धोऔ ं। 
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श्री भमलन ध्वि खााँण‚ प्रमुख सेनानी‚ अिुननवाण गण घोडाबााँधे व्यारेक‚ बागलुङ 

श्री नवराि भट्ट‚ प्रहरी उपरीक्षक‚ भिल्ला प्रहरी कायानलय‚ बागलुङ 

श्री नरेन्र राि भगरी‚ उप-अनुसन्धान भनदेिक‚ राभष्िय अनुसन्धान भिल्ला कायानलय‚ बागलुङ 

श्री बासुदेव लोहनी‚ सिस् त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक‚ सिस् त्र प्रहरी बल नेपाल गुल्म हके्वा.‚ बागलुङ 

डा. िैलेन्र भव.क. पोखरेल‚ भन.मे.सु.‚ धौलाभगरी अञ् चल अस्पताल‚ बागलुङ 

श्री सुरि गुरौ‚ प्रमुख‚ स्वास््य कायानलय‚ बागलुङ 

श्री िब्बर बहादरु लाभमछाने‚ सभापभत‚ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी भिल्ला िाखा‚ बागलुङ 

श्री युवराि रािभण्डारी‚ अध्यक्ष‚ बागलुङ उद्योग बाभणज्य संघ‚ बागलुङ 

श्री भधरेन्र राि पन्त‚ प्रिासकीय अभधकृत‚ भिल्ला प्रिासन कायानलय‚ बागलुङ 

३. सिल्ला स्तरीय कोसभड संकट व्यवस्थापन ससमसत (CCMC)  

प्रमुख भिल्ला अभधकारी श्री गौलोचन सैंिू‚ भिल्ला प्रिासन कायानलय‚ बागलुङ            - संयोिक 

प्रमुख सेनानी श्री भमलन ध्वि खााँण‚ अिुननवाण गण घोडाबााँधे व्यारेक‚ बागलुङ    - सदस्य 

प्रहरी उपरीक्षक श्री नवराि भट्ट‚ भिल्ला प्रहरी कायानलय‚ बागलुङ     - सदस्य 
उप-अनुसन्धान भनदेिक श्री नरेन्र राि भगरी‚ राभष्िय अनुसन्धान भि. कायानलय‚ बागलुङ   - सदस्य 

सिस् त्र प्र.ना.उ. श्री बासुदेव लोहनी‚ सिस् त्र प्रहरी बल नेपाल गुल्म ह.ेक्वा.‚ बागलुङ   - सदस्य 

भन.मे.सु. डा.श्री िैलेन्र भव.क.पोखरेल‚ धौलाभगरी अञ् चल अस्पताल‚ बागलुङ    - सदस्य 

भन.भिल्ला समन्वय अभधकारी श्री दगुान प्रसाद िमान‚ भि.स.स. कायानलय‚ बागलुङ   - सदस्य 

प्रिासकीय अभधकृत श्री भधरेन्र राि पन्त‚ भिल्ला प्रिासन कायानलय‚ बागलुङ   - सदस्य 

कायानलय प्रमुख श्री सुरि गुरौ‚ स्वास््य कायानलय‚ बागलुङ       - सदस्य सभचव 

सल्लाहकारः 

भि.स.स.प्रमुख श्री रािेन्र ढंुगाना‚ भिल्ला समन्वय सभमभतको कायानलय‚ बागलुङ 

४. कोसभड-१९ Joint Operation Center 

श्री केिव लाभमछाने – प्रिासकीय अभधकृत – भिल्ला प्रिासन कायानलय, बागलुङ -संयोिक 

श्री प्रभदप बोलखे – सह-सेनानी – श्री अिुननबााँण गण, बागलुङ । 

श्री हमे बहादरु के.सी. – प्रहरी भनरीक्षक – भिल्ला प्रहरी कायानलय, बागलुङ । 

श्री भकिन के.सी. – सिस् त्र प्रहरी भनरीक्षक – स.प्र.बल नेपाल, गुल्म ह.ेक्वा. बागलुङ । 

श्री भरत कुमार भघभमरे – बररष्ठ अनुसन्धान सहायक – राभष्िय अनुसन्धान भवभाग, बागलुङ । 

श्री याम बराल – भे.क.भन. – स्वास््य कायानलय, बागलुङ । 

५. Patient Receiving Team  

कोभभड-१९ संक्रभमत  वा क्वारेन्टाइनमा बसेका सम्भाभवत लक्षण देभखएका भवरामीहरुलाई सम्बभन्धत स्थानीय तहले 

कोभभड-१९ मैत्री एम्बुलेन्स तयार गरी धौलाभगरी अञ् चल अस्पताल वा अन्य सुभवधा सम्पन् न अस्पतालसम्म पुर् याउने 

व्यवस्था सम्बभन्धत स्थानीय तहले भमलाउने र उि कायन सम्पादन गनन देहाय बमोभिको भिल्ला स्तरीय समन्वयका लाभग 

Patient Receiving Team गठन गरी भवरामीहरुलाई अस्पतालसम्म पुर् याउने व्यवस्था भमलाइएको । 

संयोिकुः कायानलय प्रमुख श्री सुरि गुरौ‚ स्वास््य कायानलय‚ बागलुङ । 

 सदस्युः भन.मे.सु.डा. श्री िैलेन्र भव.क. पोखरेल‚ धौलाभगरी अञ् चल अस्पताल‚ बागलुङ । 

िंगली तथा घरपालुवा पशुपन्छीसँगको असुरसक्षत सम्पकष बाट टाढा रहौं । 
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 सदस्युः सम्बभन्धत स्थानीय तहको प्रमुख प्रिासकीय अभधकृत । 

 सदस्युः अभधकृत प्रभतभनभध‚ अिुननवाण गण‚ घोडाबााँधे ब्यारेक‚ बागलुङ । 

सदस्युः अभधकृत प्रभतभनभध‚ भिल्ला प्रहरी कायानलय‚ बागलुङ । 

सदस्युः अभधकृत प्रभतभनभध‚ सिस् त्र प्रहरी बल नेपाल गुल्म हके्वा.‚ बागलुङ । 

सदस्युः सम्बभन्धत स्थानीय तहको स्वास््य संयोिक 

सदस्युः भिल्ला प्रिासन कायानलयका अभधकृत प्रभतभनभध 

सदस्युः नेपाल रेडक्रस सोसाइटी भिल्ला िाखाका प्रभतभनभध 

सदस्य-सभचवुः भिल्ला समन्वय अभधकारी‚ भिल्ला समन्वय सभमभतको कायानलय‚ बागलुङ । 

६. JHOC (Joint Health Operation Center)  

स्वास््य कायानलय‚ बागलुङका महामारी फोकल पसनन श्री याम बरालको संयोिक्वमा भिल्ला भस्थत सबै स्थानीय तहका 

स्वास््य संयोिक र अञ् चल अस्पतालका प्रभतभनभध रहकेो Joint Health Operation Center गठन गररएको । 

७. Rapid Test Kit/PCR नमुना संकलन तथा Case Management Team 

डा. प्रभदप श्रेष्ठ‚ कन्सल्टेण्ट‚ धौलाभगरी अञ् चल अस्पताल‚ बागलुङ 

श्री सुरि गुरौं‚ िनस्वास््य अभधकृत‚ स्वास््य कायानलय‚ बागलुङ  

श्री सुरि बराल‚ मेभडकल टेक्नोलोभिष्ट‚ धौलाभगरी अञ् चल अस्पताल‚ बागलुङ 

८. सिल्ला आपूसतष अनुगमन ससमसत  

संयोिकुः श्री गौलोचन सैंिू‚ प्रमुख भिल्ला अभधकारी‚ भिल्ला प्रिासन कायानलय‚ बागलुङ 

सदस्युः भिल्ला समन्वय अभधकारी 

सदस्युः स्थानीय तहका प्रमुख प्रिासकीय अभधकृत 

सदस्युः भिल्ला सुरक्षा भनकायका प्रमुख 

सदस्युः स्थानीय भिल्ला उपभोिा भहत संरक्षण मञ् चका अध्यक्ष 

सदस्युः नेपाल चेम्वर अफ कमसनका सम्बभन्धत भिल्ला प्रमुख 

सदस्युः सम्बभन्धत भिल्लाका उद्योग वाभणज्य संघका अध्यक्ष 

सदस्युः सम्बभन्धत भिल्लाका पत्रकार महासंघका अध्यक्ष 

सदस्य-सभचवुः सम्बभन्धत भिल्लाका घरेलु तथा साना उद्योग कायानलयका प्रमुख 

९. सनिी स्तरबाट सञ् चासलत अस्पताल तथा पोसलसक्लसनक समन्वय कायषदलः 

संयोिकुः श्री रामप्रसाद खनाल‚ स्वास््य संयोिक‚ बागलुङ नगरपाभलका‚ बागलुङ  

सदस्युः भनिी अस्पतालका सञ्चालकहरु  

सदस्युः भिल्ला भस्थत सुरक्षा भनकायका अभधकृत प्रभतभनभधहरु 

सदस्य-सभचव श्री याम बराल‚ महामारी फोकल पसनन‚ स्वास््य कायानलय‚ बागलुङ 

१०. सिल्ला प्रशासन कायाषलय‚ बागलुङमा कोसभड-१९ रोकथाम‚ संक्रमण र सनयन्रण सम्बन्धी कायषसम्पादन गनष 

खटाइएका कमषचारीहरुः 

नेतृ् व‚ भनयन्त्रण र भनदेिन - प्रमुख भिल्ला अभधकारी श्री गौलोचन सैंिू 

कायानलयका कमनचारीलाई कायनभिम्मेवारी सभहत कायनमा खटाइएको ।  

 

 

पशुपन्क्षीिन्य मासु तथा अण्डा राम्रोसँग पकाएर मार खाऔ ं। 
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मसन्दर‚ गुम्बा‚ चैत्य‚ सबहार‚ मसस्िद‚ चचषहरु  

- भिल्ला भभत्र रहकेा मभन्दर‚ गुम्बा‚ चै्य‚ भबहार‚ मभस्िद‚ चचनहरु लगायत सामूभहक भेला िम्मा ह ने सावनिभनक स्थानहरुको 

त्काल पभहचान गरी तत् स्थानहरुमा माभनसहरु भेला/िम्मा ह ने गरे नगरेको‚ सामूभहक रुपमा आश्रय भलइ बसे नबसेको सम्बन्धमा 

स्थानीय तहहरुसाँग समन्वय गरी छानभवन र एभकन गरी यभद भेला िम्मा ह ने गरेको वा आश्रय भलइ बसेको देभखए भनिहरुलाई 

त्काल आवमयकता अनुसार क्वारेन्टाइनमा राखी स्वास््य परीक्षण समेत गने व्यवस्था भमलाइएको । 

- भिल्ला भभत्र रहकेा मभन्दर‚ गुम्बा‚ चै्य‚ भबहार‚ मभस्िद‚ चचनहरु लगायत सामूभहक भेला िम्मा ह ने सावनिभनक स्थानहरुको 

स्थलगत अध्ययन गरी भववरण तयार गरी गहृ मन्त्रालयमा पठाइएको ।   

- हालै उदयपुरको भत्रयुगा नगरपाभलका वडा नं.३ भुल्के मभस्िदमा बस्दै आएका मुभस्लम समुदायका भारतबाट आएका व्यभिहरुमा 

कोभभड-१९ को संक्रमण पुभष्ट भएपभछ बागलुङ भिल्ला भस्थत देहाय अनुसारका मभस्िदहरुमा भिल्ला प्रहरी कायानलय‚ सिस् त्र 

प्रहरी बल नेपाल गुल्म ह.ेक्वा‚ राभष्िय अनुसन्धान भिल्ला कायानलय‚बागलुङ‚ स्थानीय िनप्रभतभनधी एवम् स्थानीय 

वाभसन्दाहरुमध्ये केही व्यभिहरुलाई सुराकीका रुपमा समेत राखी सुक्ष्म भनगरानी राख् ने‚ आवत िावतमा कडाई गने र भिल्ला 

भभत्र रहकेा मभन्दर‚ गुम्बा‚ चै्य‚ भबहार‚ मभस्िद‚ चचनहरु लगायत सामूभहक भेला िम्मा ह ने सावनिभनक स्थानहरु बन्द गने 

व्यवस्था भमलाइएको । 
 

कोसभड-१९ संक्रमण, रोकथाम, सनयन्रण र उपचारको अवसधमा भएका अन्य सवपद्का 

घटनामा उद्दार तथा राहत सवतरण 

 

  

फ्लु िस्तो लक्षण देखाउने िो कोहीको सम्पकष बाट टाढा रहौं । 
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छापामा कोसभड-१९ संक्रमण, रोकथाम, सनयन्रण र उपचार सम्बन्धी गसतसवसध 

  

फ्लु िस्तो लक्षण देसखएमा सचसकत्सकसँग परामशष गरौं । १७ 
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सिल्ला प्रशासन कायाषलयबाट कोसभड-१९ रोकथाम, सनयन्रण र उपचार सम्बन्धमा 

प्रकासशत सूचनाहरु 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

खोक्दा र हाछयंु गदाष नाक र मुख छोपौं । १८ 
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अत्यावश्यक सामाग्री खररद सवक्री गदाष सामासिक दूरी कायम गरौं । १९ 

प्रकाशक 


