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  २०७७ साल बैशाख २२ गते सोमबार         Stay home. Stay safe. Save lives. 

 

a'n]l6g O{ 
जिल्ला कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (DCCMC) मकवानपुरद्वारा प्रकाभित 

कैलाश गाउँपाललका वडा नं. ९, कुमल्टारमा 
बबदेशबाट घर फकेकाहरूको RDT गररदैं । 

बागमती गाउँपाललका, राईगाउँमा RDT गररदैं । 
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मकवानपुर जिल्लालित्र 
कोरोनािाइरसको संक्रमण 
रोकथाम, ननयन्त्त्रण तथा 
व्यवस्थापन सम्बन्त्धी कायय 
गनयका लागग प्रमुख जिल्ला 
अगधकारीको अध्यक्षतामा 
लमनत २०७६ चैत्र १३ गते एक 
कमाण्ड पोष्ट गठन गररयो । 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

प्रमुख जिल्ला अगधकारी           अध्यक्ष 

जिल्ला समन्त्वय अगधकारी         सदस्य 

प्रमुख सेनानी                   सदस्य 

सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक            सदस्य 

प्रहरी उपरीक्षक                  सदस्य 

उपअनुसन्त्धान ननदेशक            सदस्य 

वररष्ठ िनस्वास््य प्रमुख          सदस्य 

अध्यक्ष, म.उ.वा.सं.                   सदस्य 

स्वास््य शाखा प्रमुख, हे.उ.न.पा.       सदस्य 

स.प्र.जि.अ                     सदस्य-सगचव 
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अनगुमनको क्रममा हेटौडा बजारमा 
देखखएको लकडाउनको अवस्था । 
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जिल्ला कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (DCCMC) गठन 
 

COVID-19 को संक्रमण रोकथाम, ननयन्त्त्रण तथा उपचार लगायतका काययहरू प्रिावकारी ढंगले निटो, 
व्यवजस्थत र समन्त्वयात्मकरूपमा गनयका लागग प्रधानमन्त्त्री तथा मजन्त्त्रपररषद्को कायायलयबाट प्राप्त 
कायायदेशबमोजिम लमनत २०७६ चैत्र २१ गते जिल्ला कोलिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्त्र (DCCMC) को 
गठन गरी कायायदेशबमोजिम कायय गररएको । 
 

 

प्रमुख जिल्ला अगधकारी 
जिल्ला समन्त्वय अगधकारी 
प्रमुख सेनानी 

  प्रहरी उपरीक्षक 

  सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक 

  उप-अनुसन्त्धान ननदेशक 

  हेटौडा अस्पताल प्रमुख 
 

जिल्ला कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (DCCMC) बाट िएका क्रियाकलपाहरू 
 

▪ COVID-19 को रोकथाम, ननयन्त्त्रण र उपचारमा सहयोग, समन्त्वय, सहिीकरण र अनुगमनको कायय गररएको 
। साथै मापदण्ड अनुसार निएका क्वारेजन्त्टनहरूलाई मापदण्ड बमोजिम बनाइएको । 

▪ औषधी, उपकरण तथा स्वास््य सामग्री लगायत आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूनतयको व्यवस्थापन 
गररएको । 

▪ आवश्यक पने िनशक्तिको व्यवस्थापन गररएको । 
▪ मापदण्ड अनुसारको Isolation र ICU को व्यवस्थापन गररएको । 
▪ Patient Receiving Team (PRT) गठन गरी बबरामीहरूलाई हेटौडा अस्पतालसम्म ल्याउने व्यवस्था 

लमलाइएको । 
▪ स्थानीय तहहरूबाट सूचना संकलन गरी राष्ट्रिय आपत   कालीन काययसञ्चालन केन्त्र (National Emergency 

Operation Center-NEOC) र स्वास््य आपत   कालीन काययसञ्चालन केन्त्र (Health Emergency 

Operation Center) माफय त COVID-19 Crisis Management Center Operation (CCMC-Ops) मा सूचना 
प्रवाह गररएको । 

▪ जिल्लालित्र रहेका सरकारी, सामुदानयक र ननिी सब ै एम्बुलेन्त्सहरूको ष्ट्रववरण तयार गररएको र 
पाललकाहरूलाई आवश्यकताअनुसार एम्बुलेन्त्स सेवा उपलब्ध गराइएको । 

▪ हेटौडा अस्पतालमा २४ सै घण्टा Emergency-2 (Fever clinic) सञ्चालनमा ल्याइएको । 
▪ अस्पताल र हेटौडा बिार क्षेत्रमा Disinfection Spray गनय लगाइएको । 

जिल्लास्तरीय संरचना 

१. जिल्ला समन्त्वय सलमनत प्रमखु 

२. नगर प्रमुख, हेटौडा उ.म.न.पा. 

सल्लाहकार समूह 
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ननिी अस्पतालबाट सेवा सुचारु 

लमनत २०७६ चैत्र १९ गते बसेको 
जिल्ला ष्ट्रवपद् व्यवस्थापन सलमतको 
बैठकबाट हेटौडाजस्थत ननिी 
अस्पतालहरूबाट समेत सेवा सुचारू 
गराउने िनी ननणयय िएबमोजिम 
ननिी अस्पतालबाट ननयलमत सेवा 
सुचारु गराइएको । सेवा प्रवाहका 
सम्बन्त्धमा अनुगमनको जिम्मेवारी 
हेटौडा उपमहानगरपाललका, नगर 
काययपाललकाको कायायलय र स्वास््य 
कायायलय, मकवानपुरलाई संयुिरूपमा 
प्रदान गररएको । 

अननवायय क्वारेन्द्टीनमा राख्ने व्यवस्था 
भमलाइएको 

बाहहरी जिल्लाबाट मकवानपुर जिल्लाका 
ष्ट्रवलिन्त्न स्थानीय तहहरूमा आएका 
व्यक्तिहरूलाई सम्बजन्त्धत स्थानीय तहबाट 
अननवाययरूपमा स्वास््य परीक्षण गरी स्वास््य 
अवस्था अनुसार संस्थागत वा होम 
क्वारेन्त्टीनमा राखे्न व्यवस्था लमलाइएको । 
आफ्नो स्थानीय तहमा आएका व्यक्तिहरूको 
ष्ट्रववरण अननवाययरूपमा जिल्ला समन्त्वय 
सलमनतको कायायलयमा पठाउन र जिल्ला 
समन्त्वय सलमनतको कायायलयले जिल्ला 
प्रशासन कायायलयमा पठाउने व्यवस्था समेत 
गररएको । 

 
ववदु्यतीय माध्यमबाट िूक्तानीका 

लागग अनुरोध 

ष्ट्रवद्युत, पानी लगायतका महशुलहरूको 
िूिानीको लागग सम्बजन्त्धत 
कायायलयको काउन्त्टरमा गई िूिानी 
गनुयको साटो ष्ट्रवद्युतीय माध्यमबाट गनय 
आ-आफ्नो स्थानीय तहमा बसोबास 
गने नागररकहरूलाई सम्बजन्त्धत 
स्थानीय तहले सू-सूगचत गराउन 
अनुरोध गररएको । 

सडक/बाटो अवरोध हटाइएको 

ष्ट्रवलिन्त्न स्थानहरूमा सडक/बाटो अवरूद्ध गने 
काययले लकडाउनको अवगधमा शाजन्त्त सुरक्षा, 
आपत   कालीन तथा अत्यावश्यक सेवा 
सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसँग सम्बजन्त्धत 
सवारी साधन आवतिावतमा प्रनतकूल असर 
पुग्ने िएकोले स्थानीयस्तरमा सडक/बाटोहरू 
अवरुद्ध नगनय सबैमा अनुरोध गररएको र 
अवरोध िएको खण्डमा सुरक्षाकमी पररचालन 
गरी तत्काल अवरोध हटाइएको ।  
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हेटौडा उपमहानगरपाललका 

थाहा नगरपाललका 

मनहरी गाउँपाललका 

लिमफेदी गाउँपाललका 

बागमती गाउँपाललका 

मकवानपुरगढी गाउँपाललका 

कैलाश गाउँपाललका 

बकैया गाउँपाललका 

इन्त्रसरोवर गाउँपाललका 

राक्सीराङ गाउँपाललका 

२५० 

७९ 

६९ 

३३ 

३१ 

२५ 

२० 

१७ 

१६ 

९ 
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बाहहरी खजल्लाबाट हररयो तरकारी आयातमा रोक 
 

मकवानपरु खजल्लाभित्र उत्पाददत तरकारीले यस खजल्लाको 
आवश्यकता पूभति गनिसक्ने खस्थभत रहेको र बाहहरी खजल्लाबाट 
हररयो तरकारी आयात गरी बेचभबखन हुुँदा कोरोनाको 
संक्रमण फैभलन सक्न े सम्िावना समेत रहेको कुरालाई 
मध्यनजर गदै खजल्ला कमाण्ड पोष्टको भनणियबाट मकवानपरु 
खजल्लामा अको सूचना निएसम्मका लाभग बाहहरी खजल्लाबाट 
हररयो तरकारी आयातमा रोक लगाइएको ।   
 

  

पसलहरू हवहान ९:०० बजेसम्म मात्र खलुा रहने 
 

दूध तथा दगु्धजन्य पदाथि मात्र हवक्री हवतरण गने डेरी पसल, 
खाद्यान्न, तरकारी लगायतका खाद्य सामग्री हवक्री हवतरण गने 
खदु्रा तथा होलसेल पसलहरू अको सूचना जारी निएसम्मका 
लाभग हवहान ९:०० बजेसम्म मात्र खलुा राख्न े व्यवस्था 
भमलाइएको ।   
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COVID-१९ को संक्रमण रोकथामका 
लाभग हेटौडा उपमहानगरपाभलका, 
नगर कायिपाभलकाको कायािलय, 
हेटौडाले हेटौडा बजार क्षेत्रमा 
Disinfection spray गरेको । 

Disinfection Spray गररएको 

तराईबाट प्रवेश गरी मकवानपुर जिल्लाको लागग अत्यावश्यक 
सामग्री ढुवानी गरी आउने सवारी साधनहरूलाई हेटौडा 
उपमहानगरपाललका, नगर काययपाललकाको कायायलयले 
Disinfection Spray गने व्यवस्था लमलाएको । 

 

मकवानपुर उद्योग वाणणज्य संघको सहिीकरणमा खाद्यान्त्न तथा 
अत्यावश्यक सामग्री ढुवानी गरी ल्याउने सबै व्यवसायीहरूलाई 
Load & Unload गने सवारी साधनहरूमा अननवाययरूपमा 
Disinfection Spray गनय लगाइएको ।  
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मागयदियन (Guideline) तयार गरी लागू गररएको 

श्री गहृ मन्त्त्रालय, शाजन्त्त सुरक्षा तथा अपराध ननयन्त्त्रण शाखाको च.नं. ३४९९, 
लमनत २०७६-१२-२२ को पत्रसाथ प्राप्त नोिेल कोरोना रोग रोकथाम तथा ननयन्त्त्रण 
उच्चस्तरीय समन्त्वय सलमनतको लमनत २०७६-१२-२० को बैठकको ननणयय तथा 
बागमती प्रदेशका माननीय मुख्यमजन्त्त्रज्यूको ननदेशन समेतका आधारमा नेपाल 
सरकारले तोकेको स्वास््य लगायत अन्त्य मापदण्डहरू अननवायय पूरा गने गरी 
जिल्लालित्र कृष्ट्रष उपि, अत्यावश्यक उद्योग र ष्ट्रवकास ननमायणसँग सम्बजन्त्धत 
आयोिनाहरू सञ्चालन गनय जिल्ला समन्त्वय सलमनत मकवानपुरद्वारा मागयदशयन 
(Guideline) तयार गरी लागू गररएको । 

स्वास््य सम्बन्द्धी 
मापदण्डको पालना 

काययके्षत्रमा खहटदा, सेवा 
सञ्चालन तथा प्रवाहको लागग 
कायायलयमा काम गदाय नेपाल 
सरकारले तोकेको स्वास््य 
सम्बजन्त्ध मापदण्डहरूको पूणय 
पालना गने तथा सावधानीका 
उपायहरूको पूणय पालना र 
कायायन्त्वयन गन े गराउने 
सम्बन्त्धमा जिल्लाजस्थत सब ै
कायायलयहरूलाई अनुरोध 
गररएको । 

िेला, महोत्सव वा िात्रा पवयहरू आयोिना 
नगनय, नगराउन सबैमा अनुरोध 

हालै केही पत्रपबत्रकाहरूमा चाडपवय, संस्कृनत र परम्परा 
कायम गने नाममा स्वास््य सुरक्षाका न्त्यूनतम पूवय 
सावधानी ष्ट्रवना नै ठूलो संख्यामा माननसहरू िेला 
िईरहेको समाचारहरू आइरहेका िन   । यस सम्बन्त्धमा 
जिल्ला प्रशासन कायायलयबाट मकवानपुर जिल्लामा 
कुनै पनन िेला, महोत्सव वा िात्रा पवयहरू आयोिना 
नगनय र त्यसमा सहिागी नहुन ष्ट्रवलिन्त्न लमनतमा 
सूचना समेत िारी गररसककएको ि । हालको ष्ट्रवषय 
पररजस्थनतमा मकवानपुर जिल्लालित्र यस प्रकारको कुनै 
पनन िेला, महोत्सव वा िात्रा पवयहरू आयोिना नगनय, 
नगराउन सबैमा पुन: अनुरोध गररन्त्ि । 
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खजल्लाभित्र रहेका एम्बलेुन्सहरूको हववरण 

स्थानीय तह एम्बलेुन्न नं. चालकको हववरण एम्बलेुन्स धनी/भनकाय 

हेट
ौड
ा उ

पम
हान

गर
पाभ

लक
ा 

ना.2.च 7309 प्रमे बहादरु गोले, ९८४५९७८८३६ चरुरयामाइि उ.सभमभत 

ना.3.च 488 ज्ञानेन्द्र खिभमरे, 9845846639 नारायणी व्य.संि शव वाहन 

ना.3.च 1925 आत्म अयािल, 9855071063 नारायणी यातायात व्यवसाय संि 

ना.1.झ 939 खजत कुमार मोक्तान, 9845297579 पदमपोखरी हे.पो. 

बा.1.झ 1593 अजुिन लामा, 9845186231 पदमपोखरी हे.पो. 

ना.3.च 8289 रमेश लामा मकवानपरु सहकारी अस्पताल 

ना.4.च 140 हवष्ण ुदाहाल, ९८६५१७४१८८ यवुा बचत सहकारी संस्था 

बा.1.झ 1612 हरर कृष्ण शे्रष्ठ, 9855088345 हनािमाडी स्वास््य चौकी 

 अशोक मोक्तान, 9845018515 श्री मोक्तान समाज ,मकवानपरु 

बा.1.झ. 963 हवनोद शे्रष्ठ, 9845031177 हेटौँडा अस्पताल 

बा.21.च 9859 जनादिन नेपाल, 9855028952 खडानन्द नेपाल मेमोररयल 

ना.3.च 6328 राज ुमोक्तान, 9845670310 रुरल हेल्थ 

 9845072152 नेपाल रेडक्रस सोसाइटी 

ना.1.झ 1565 सनम काकी, 9814207401 पालङु्ग हेल्थ पोष्ट 

ना.3.च 5134 यवुराज भथङ्ग, 9860223755 डाडाबास एम्बलेुन्स हहमखशखर सहकारी 

बा.8.च 265 ददभलप िट्ट, 9851086154 नेवा मोचा बज्रबाराही 

बा.1.झ 983 जेठा दोङ्ग, 9845668689 नौखण्डे हेल्थ पोष्ट हटषु्टङ्ग 

था
हा 

नग
रप

ाभल
क
ा 

बा.1.झ 983 जेठा दोङ्ग, 9845668689 नौखण्डे हेल्थ पोष्ट हटषु्टङ्ग भिमफेदी 
गाउुँपाभल

का 
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ना.4.च 5956 सरुज रुम्वा, 9863341111 वाखणज्य संि 

मन
हर

ी ग
ाउ
ुँ पा
भल
क
ा ना.2.च 1738 भिम बहादरु मोक्तान, ९८४५१०५८२१ रेडक्रस 

बा.1.झ 8400 अजय मोक्तान, 9845504055 मनहरी हेल्थ पोष्ट 

ना.1.झ 1604 राज ुके. भतमखल्सना, 9855025500 हाडीखोला हेल्थ पोष्ट 

स्थानीय तह एम्बलेुन्न नं. चालकको हववरण एम्बलेुन्स धनी/भनकाय 

ना.4.च 5956 सरुज रुम्वा, 9863341111 वाखणज्य संि मकवानपरुगढी 
गाउुँपाभलका 

ना.4.च 5956 सरुज रुम्वा, 9863341111 वाखणज्य संि 

ना.4.च 385 राज ुथोकर, 9845297168 प्रमे सेवा समाज नामटार कैलाश 
गाउुँपाभलका 

बा.2.झ 2099 हेम फूयाल, 9865211594 छभतवन हे.पो. बकैया 
गाउुँपाभलका 

बा.1.झ 1587 ददपेश गौतम, ९८१४२९२०२० छभतवन हे.पो. 

ना.1.झ 1592 मोहन ठकुरी, 9841169924 भसस्नेरी हे.पो. इन्द्रसरोवर 
गाउुँपाभलका 

ना.1.झ 976 हेम बहादरु माझी, 9845613605 बेभतनी हे.पो. बागमती 
गाउुँपाभलका 

ना.1.झ 1690 गणेश पलुामी, 9865167411 राइिगाुँउ हे.पो. 

प्रदेश-3-01-002 
झ 5014 

भसमोन रुम्बा, 9864776600 राखक्सराङ्ग स्वास््य चौकी राक्सीराङ्ग 
गाउुँपाभलका 

एम्बुलेन्द्स पार्टयसन 
COVID-19 रोगको महामारी रोकथाम, प्रनतकायय र ननयन्त्त्रण गने काययका लागग प्रयोग हुने एम्बुलेन्त्सहरूलाई सुरक्षात्मक दृष्ट्रष्टकोणल े
बबरामी र चालकबीचको दरूी कायम राख्न पाटेसन गने सम्बन्त्धमा जिल्ला समन्त्वय सलमनतको कायायलय, मकवानपुर र स्वास््य 
कायायलय, मकवानपुरको समन्त्वयमा स्थानीय तहहरूलाई सम्बजन्त्धत स्थानीय तहमा रहेका सरकारी एम्बुलेन्त्सहरूलाई पाहटयसन 
गनय लगाइएको ।  

 

पार्टयसन गररएको एम्बुलेन्द्सको िम्मा संख्या: १९ 
(हेटौडा-१०, थाहा-०, कैलाश-२, इन्त्रसरोवर-०, लिमफेदी-०, मनहरी-१, राक्सीराङ्ग-१, मकवानपुरगढी-०, बकैया-२, बागमती-३) 
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सवारी पास व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको 
लकडाउनको समयमा अत्यावश्यक काययको लागग सवारी साधन चलाउन अनुमनतपत्र प्रदान गनय र सवारी 
पास ष्ट्रवतरण काययलाई निटो िररतो र व्यवजस्थत गनयका लागग जिल्ला प्रशासन कायायलय मकवानपुरद्वारा 
सवारी पास व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको ।  

e-pass कायायन्त्वयन गररएको 
लकडाउनलाई प्रिावकारीरूपमा कायायन्त्वयन गनयका साथै आम िनिीवनलाई सहि बनाउन अत्यावश्यक सवारी साधनको लागग 
पास उपलब्ध गराउने सम्बन्त्धमा गहृ मन्त्त्रालयद्वारा सञ्चालनमा ल्याइएको e-pass कायायन्त्वयनमा ल्याएको र हाल त्यस्ता 
अत्यावश्यक सवारी साधनलाई e-pass मात्र उपलब्ध गराइएको । 

ई-पासको लागग ननवेदन गने तररका:- 

▪ मोबाईलको मेसेि बक्समा गई िुनसुकै कोड हानी १११२ मा एस.एम.एस. गरे पश्चात प्राप्त https://epass.moha.gov.np 

ललकं खोली बा सोझै https://epass.moha.gov.np वेबसाईटमा गई तोककएको ष्ट्रववरणहरू िरी पासको लागग ननवेदन 
गने । 

▪ अनलाईन फारम पेश िईसकेपनि जिल्ला प्रशासन काययलयले पास ष्ट्रवतरण मापदण्डको आधारमा पास हदने, नहदने 
ननणयय गनेि । सो को िानकारी एस.एम.एस. माफय त अनुरोधकतायको मोबाईलमा आउनेि । 

▪ अनलाईन फारम स्वीकृत िएमा अनुरोधकतायको मोबाईलमा एउटा ६ अंकको कोड (Pass code) प्राप्त हुनेि । उि कोड 
नै अनुरोधकतायको सवारी अनुमती पास हुनेि ।  

https://epass.moha.gov.np/
https://epass.moha.gov.np/
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९०५१ पररवारहेटौडा उ.म.न.पा.

३३३४ पररवारमनहरी गा.पा.

राक्सीराङ्ग गा.पा.

मकवानपरुगढी गा.पा.

भिमफेदी गा.पा.

बकैया गा.पा.

इन्द्रसरोवर गा.पा.

थाहा न.पा.

बागमती गा.पा.

राहत नबाुँभडएकोकैलाश गा.पा.

      स्थानीय तहहरूबाट ववतरण गररएको राहतको वववरण 

१५६४ पररवार 

४६३ पररवार 

२३७ पररवार 

१५० पररवार 

१३१ पररवार 

६० पररवार 

राहत नबाुँभडएको 

नगद राहत ववतरणमा रोक 

नेपाल सरकारले तय गरेको मापदण्ड 

ष्ट्रवपरीत केही व्यक्ति तथा संघ 

संस्थाहरूले आफूखुसी राहतको 

नाममा नगद ष्ट्रवतरण गरेको सूचना 

प्राप्त िएको सन्त्दियमा राहतका नाममा 

नगद ष्ट्रवतरण नगनय, नगराउन सबैमा 

अनुरोध गररएको र सो को अनुगमन 

सुरक्षा ननकायद्वारा गररएको । 

राहत ववतरण सम्बन्द्धी सूचना 
 

लमनत २०७६-१२-१६ गते माननीय 
गहृमन्त्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको बैठकद्वारा 
कुनै ननकाय/संघ/संस्था/व्यक्तिले सहायता हदन 
चाहेमा सम्बजन्त्धत स्थानीय तहमा सम्पकय  
गनुयपन,े तोककएको मापदण्ड अनुसारको 
सहयोग सामग्रीहरू िएमा मात्र स्थानीय तहले 
स्वीकार गरी वडास्तरीय सलमनतमाफय त ष्ट्रवतरण 
गने र सो को ष्ट्रववरण अननवाययरूपमा 
सम्बजन्त्धत जिल्ला प्रशासन कायायलयमा 
पठाउने िनी ननणयय गररएको हँुदा कुनै पनन 
ननकाय/संघ/संस्था/व्यक्तिले स्थानीय तहसँग 
सम्पकय  र समन्त्वय नगरी आफूखुसी सहयोग 
सामग्री ष्ट्रवतरण नगनय, नगराउन हुन यो सूचना 
प्रकालशत गररएको ि ।  
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सुरक्षाकमीहरूद्वारा सचेतनामूलक प्लेकाडय सहहत सवारी पास चेक गररदैं ।  



 
 

     पेज । 15 

 

  

ns8fpg pNn+3g ug]{nfO{ 
;'/IffsdL{x?åf/f lgoGq0fdf 

lnOFb} . 

१. जिल्लालित्र सामाजिक सद्भाव र धालमयक सहहष्णुता कायम राख्न धालमयक 
गुरु/अगुवाहरूले आ-आफ्नो तफय बाट आवश्यक पहल गन े। 

२. नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुरले सामाजिक सद्भाव र धालमयक 
सहहष्णुतामा प्रनतकूल असर पन ेखालका समाचार प्रकाशन तथा प्रशारण 
नगनय सहयोग पयायउन ेर धालमयक तथा सामाजिक सद्भाव र सहहष्णुता 
कायम राख्न ेसम्बन्त्धमा सचूनामलूक सन्त्देशहरू प्रवाह समेत गने । 

३. सामाजिक सञ्िाल वा अन्त्य कुनै माध्यम माफय त अफवाह फेलाई 
सामाजिक तथा धालमयक सद्भावमा खलल पुयायउनेलाई सुरक्षा ननकायल े
तत्काल ननयन्त्त्रणमा लई कानून बमोजिम कारबाही गन े।  

४. यस जिल्लामा रहेका मजन्त्दर, गुम्बा, मजस्िद, चचय आहदमा 
माननसहरू िेला िम्मा नगनय यस अगाक्तड नै ननणयण िइसकेकोमा 
सबै पक्षबाट सो ननणययलाई पूणयरूपमा कायायन्त्वयन गने प्रनतबद्धता 
िनाइयो । साथै, धालमयक स्थलहरूमा अन्त्य मुलुक वा अन्त्य 
जिल्लाहरूबाट कुनै व्यक्तिहरू आएको सूचना पाएमा तत्काल प्रहरी 
प्रशासनमा िानकारी गारउने 

जिल्लालित्र सामाजिक सद्भाव र धालमयक सहहष्णुता कायम गनय लमनत 
२०७७ बैशाख ८ गते बसेको बैठकको ननणयय 

१. एम्बुलेन्त्स, शववाहन, दमकल । 
२. झण्डावाल सवारी । 
३. कूटनीनतक उन्त्मुक्ति तथा सुष्ट्रवधा प्राप्त ननयोग, 

व्यक्ति तथा संघ/संस्थाहरू । 
४. प्रेस पास प्राप्त सञ्चारकमीहरू । 
५. स्वास््य सेवामा खहटएका गचककत्सक, नसय, 

फमायलसस्ट, प्रयोगशालामा काययरत प्राष्ट्रवगधक, 
अस्पतालमा काययरत अन्त्य कमयचारीहरू, 
औषधी उत्पादन ढुवानी र ष्ट्रवक्रीष्ट्रवतरणमा 
संलग्न हुने िनशक्तिहरू । 

६. खानेपानीको ममयत सम्िार र ष्ट्रवतरणमा 
संलग्न िनशक्ति । 

७. फोहोरमैला व्यवस्थापनमा पररचाललत िनशक्ति 
। 

८. ठूला खाद्य स्टोरमा काययरत िनशक्ति । 
९. अत्यावश्यक वस्त ु तथा सेवा ढुवानी गन े

मालबाहक सवारी साधनहरू । 

लकडाउनको समयमा आवागमन गदाय सवारी साधन 
अनुमनतपत्र आवश्यक नपने सवारी साधन तथा 

व्यक्तिहरू 
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 स्थानीय तह क्वारेजन्त्टन बेड संख्या आईसोलेसन बेड संख्या ICU बेड संख्या RDT संख्या र ननतिा 

हेटौडा उ.म.न.पा. 

थाहा न.पा. 

कैलाश गा.पा. 

इन्त्रसरोवर गा.पा. 

लिमफेदी गा.पा. 

मनहरी गा.पा. 

राक्सीराङ्ग गा.पा. 

मकवानपुरगढी गा.पा. 

बकैया गा.पा. 

बागमती गा.पा. 

१०० ३० ४ ३२२ (४ +ve) 

२० ५ ० ५५ (सबै -ve) 

 ५ ० ० ३९ (सबै -ve) 

 ५ ० ० १५ (सबै -ve) 

 ० ० ० ४८ (सबै -ve) 

 २५ ० ० ४९ (सबै -ve) 

 २ ० ० ९ (सबै -ve) 

 १० ० ० १७ (सबै -ve) 

 १६ ० ० २२ (सबै -ve) 

 ६० ० ० ३८ (सबै -ve) 

 िम्मा २४३ ३५ ४ ६१४ 

 

स्थाननय तहहरूमा रहेका क्वारेजन्त्टन, आईसोलेसन र ICU बेड संख्याहरू तथा स्थानीय तहहरूमा 
गररएको RDT को ष्ट्रववरण 

आपूनतय व्यवस्थापनलाई सहि 
बनाइएको 

लकडाउनको समयमा दैननक उपिोग्य वस्तुहरूको 
आपूनत य तथा ष्ट्रवतरणको व्यवस्था लमलाउन 
मकवानपुर उद्योग वाणणज्य संघले समन्त्वय गरेको 
र सो काययमा जिल्ला प्रशासन कायायलयले 
आवश्यक सहिीकरण गरेको । 

महत्वपूणि सम्पकि  नं. 
प्रमखु खजल्ला अभधकारी 9855027777 

प्रमखु सेनानी  ९८४१४६९६५९ 
प्रहरी उपरीक्षक  9855045555 
सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक ९८५१२७२३९५ 
वररष्ठ जनस्वास््य प्रशासक ९८४१०५७८५४ 
(स्वास््य कायािलय) 
मे.स.ु, हेटौडा अस्पताल ९८४१२४०६८३ 
स्वास््य शाखा प्रमखु 9855068857 
(हेटौडा उ.म.न.पा.)  
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जिल्ला कोलिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्त्र (DCCMC), मकवानपुर 

बिार अनुगमनलाई प्रिावकारी बनाइएको 

लकडाउनको समयमा बिारमा हुनसक्ने कालोबिारी, िम्माखोरी, मूल्यवषृ्ट्रद्ध, नाफाखोरी, कृबत्रम अिाव 
लसियना, लमसावट लगायतका गनतष्ट्रवगधहरूलाई ननयन्त्त्रण गनय मकवानपुर जिल्लामा दईुवटा क्लस्टर 
ननमायण गरी ननयलमतरूपमा बिार अनुगमन िइरहेको । बिार अनुगमनका क्रममा अननयलमतता गन े
चार वटा पसलका सञ्चालकलाई कानून बमोजिम िररवाना एवं कारवाहीको दायरामा ल्याइएको ।  

अलपत्र मिदरूलाई उद्धार 

लकडाउनपनि मकवानपुर जिल्लाका ष्ट्रवलिन्त्न 
स्थानमा अलपत्र परेका अन्त्य जिल्लाका 
मिदरूहरूलाई आ-आफ्नो गहृ जिल्लासम्म 
िानको लागग सवारी पासको व्यवस्था गरी 
उद्धार गररएको । त्यसरी उद्धार गररएको 
मिदरूहरूको संख्या १२२७ िना रहेको ।   

महहला स्वास््य स्वयंसेष्ट्रवकाहरू 
पररचालन गररएको 

स्वास््य कायायलय, मकवानपुरले 
स्थानीय तहहरूसँग आवश्यक समन्त्वय 
गरी सबै स्थानीय तहका वडाहरूमा रहेका 
महहला स्वास््य संवयंसेष्ट्रवकाहरूलाई 
पररचालन गने व्यवस्था लमलाएको । 

थाहा न.पा. ६, बज्रबाराही जस्थत ॐ अध्याय ररसोटयमा स्थाष्ट्रपत थाहानगर कोरोना क्वारेजन्त्टन 


