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को�भड-१९ को कारण हाल �व�नै आ�ा�त भएको छ 

। नेपालमा प�न यसको सं�मण प�ु� भएको छ । 

को�भड-19 को रोकथाम, �नय��णका ला�ग रामेछाप 

िज�लाबाट यस स�बि�ध भएका ��याकलापह�को 

जानकार� गराउने उ�े�यले यो बलेु�टन तयार ग�रएको 

छ ।  

को�भड-19 को रोकथाम र �नय��ण तथा लकडाउनको 

पूण�पालना गन� गराउन अहोरा� ख�टने सरु�ाकम�, 

�वा��यकम�, सबै �थानीय तहह�, जन��त�न�ध, उ�ोगी, 

�यवसायी, िज�ला ि�थ�त काया�लय, नाग�रक समाज, 

स�ारकम� तथा िज�लावासी स�पूण� महानभुावह� ��त 

हा�द�क ध�यवाद �य� गन� चाहा�छै । आगामी �दनमा 

यहाँह�को थप स�लाह सझुाव र सहयोगको अपे�ा 

गद�छौ । 

को�भड-19 को रोकथाम, �नय��ण र सम�वय स�बि�ध जन��त�न�ध एवं सरोकारवालाह�सँग भएको छलफल बैठक 

 

िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�तको बैठक  

को�भड-19 को रोकथाम, �नय��ण र सम�वयका ला�ग प�हलो चरणमा 

िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त कोरोना रोकथाम तथा �नय��ण 

सम�वय स�म�त गठन भई सूचना तथा स�देश �सारण, �वारे�टाइन, 

आइसोलेसन �थापना, भारत लगायत ते�ो मलुकुबाट आउनेको �ववरण 

संकलन गर� �वारे�टाइनमा रा�,े �नय�मत Follow up गन� काय� भएको 

। �म�त 2076 चै� 13 मा �मखु िज�ला अ�धकार�को संयोजक�वमा 

सबै सरु�ा �नकाय, िज�ला �वा��य काया�लय र अ�पतालका �मखु र 

सबै 8 वटै �थानीय तहका �वा��य संयोजक रहने कमा�ड पो� गठन 

गर� लकडाउनको पूण� पालना, अ�याव�यक ब�तकुो आपू�त�, 

�वारे�टाइनमा रहेकह�को �नर�तर  Follow up गन� काय� भएको ।  

 

रामेछाप िज�लाबाट संघीय तथा �देश 

सभामा ��त�न�ध�व गन� सांसद�यूह�, 

नगरपा�लका/गाउँपा�लकाका �मखु/अ�य� 

लगायतका जन��त�न�धह�को उपि�थ�तमा 

िज�ला  �वप� �यसव�थापन स�म�तको 

बैठक बसी को�भड-19 को रोकथाम, 

�नय��ण र ��तकाय�का ला�ग हालस�म 

भएको कामको स�म�ा गद� अवल�बन गनु� 

पन� रणनी�तका बारेमा छलफल ग�रएको 

छ।साथै िज�ला �तरमा स��य राजनी�तक 

दलह�को समेत उपि�थ�तमा सव�पि�य 

बैठक बसी आव�यक �नण�य ग�रएको छ। 
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को�भड-19 संकट �यव�थापन के�� (DCCMC) रामेछापका 

पदा�धकार�ह�को नाम तथा स�पक�  न�बर 

नाम, थर पद स�पक�  न�बर 

�ी ��ादेवी शमा� �.िज.अ. 9854057777 

�ी फ�ड�� दाहाल िज.स.अ. 9854040107 

�ी राज ु�साद पौडेल स.�.िज.अ. 9851173426 

�ी गणेश �संह भ�डार� �मखु सेनानी 9851136780 

�ी बस�त पाठक �.ना.उ. 9854055555 

�ी रमेश कुमार थापा �.ना.उ. 9841423466 

�ी सबुास काक� �.अ.अ. 9841908096 

�ी िजते�� कमार कण� �वा��य �मखु 9854045007 

डा. आन�द �साद आचाय� िच�क�सक 9849177057 
 

स�लाहाकार 

�ी �ेम बहादरु ख�का �मखु िज�ला सम�वय स�म�त 

�ी रमेश कुमार ब�नेत नगर �मखु म�थल� नगरपा�लका 

   

को�भड-१९ को रोकथम, �नय��ण र उपचारमा 

सहयोग, सम�वय, सहिजकरण र अनगुमन 

गन� लगायतका काम गन� �म�त 2076 

चै� 23 मा िज�ला�तर�य District Corona

Crisis Management Center, (DCCMC)

रामेछाप �थापना भई काय� स�ालन भएको 

छ ।   

             DCCMC गठन हनु ुपूव� िज�ला �वप� 

�यव�थापन स�म�त र कमा�ड पो�ले 

को�भड-१९  स�बि�ध काम ग�ररहेकोमा 

गहृ म��ालयको �म�त 2076/12/20 

को �नण�य र �धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को काया�लयको �म�त 

2076/12/20 को �नद�शन बमोिजम 

काया�देश तथा गठन �व�ध अनसुार 

िज�ला�तर�य संकट �यव�थापन के�� 

(DCCMC) गठन भएको हो । यस िज�लामा 

रहेको 8 वटा �थानीय तहह�मा गठन 

भएको छ ।  

िज�ला�तर�य DCCMC ले को�भड-19 

को सं�मण रोकथाम, �नय��ण र 

उपचारमा सम�वय, सहिजकरण र 

अनगुमनको काय� ग�ररहेको छ।  

DCCMC रामेछापको सिचवालय िज�ला 

�शासन काया�लयमा रहेको छ ।DCCMC

पदा�धकार�ह� बीच हालको अव�थाको 

म�ुया�न, �नद�शन र सम�वयका साथै 

स�म�ाको काय� भई रहेको छ । चै� 

मसा�तस�म 2 वटा बैठक बसी �व�भ� 

�नण�य भएका छन ्।  

DCCMC को बैठक  

 

�वा��य �मखु �ी िजते��कुमार कण�, �वा��य काया�लय संयोजक  

िच�क�सक डा. आन�द�साद आचाय�, िज�ला अ�पताल सद�य 

�शासक�य अ�धकृत, िज�ला �शासन काया�लय सद�य 

सह-सेनानी, नयाँ गोरख गण, रामेछाप �यारेक सद�य 

�हर� �नर��क, िज�ला �हर� काया�लय सद�य 

��त�न�ध, सश� �हर� बल नेपाल आि�त ग�ुम  सद�य 

ब.अ.स., रा��य अनसुा�धन िज�ला काया�लय सद�य 

स�बि�धत पा�लकाको �वा��य संयोजक  पदेन सद�य 

सं��मत �वरामीलाई अ�पताल लैजान टोल� गठन Patient Receiving Team (PRT) 
को�भड-19 का सं��मत �बरामीलाई सहज एवं सरुि�त तवरले अ�पताल लैजान िज�ला �तरमा �वा�थ काया�लयका �मखुको 

नेत�ृवमा Patient Receiving Team (PRT) तयार रहेको छ। िज�लाका सबै नगरपा�लकाह�मा नगर �वा��य संयोजक र वडा�तरमा 

वडा अ�य�को संयोजक�वमा PRT गठन भएको छ। 
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�थानीय तह अ�तग�तका वडाह�ले आ�नो �े��भ�का दै�नक गजुारा गर� जीवनयापन गन�, ग�रव, असहाय �यि�ह�लाई राहत �ववरण 

गन�को ला�ग त�या� संकलन गन� काय� भई रहेको हुदँा �य�ता अव�थाका �यि� तथा प�रवारले  स�बि�धत वडामा स�पक�  रा� हनु 

हा�द�क अनरुोध छ । 

 

साँघटुार �वा��य चौक�मा  

CCMC Team Mamber  

 

हे�थ डे�सको �यव�था  

यस िज�लाको म�ुय बजार �े� म�थल� नपा-1 को भैसे�रमा 

साव�ज�नक यातायात तथा �नजी सवार� साधनमा आउने 

या�हु�लाई सामािजक दूर� कायम गर� Forehead Thermal 

Gun को मा�यमबाट �वा��य पर��ण गर� हे�थ डे�समा 

आव�यक स�लाह/सझुाव �दने �यव�था ग�रएको ।    

िज�ला �हर� काया�लयबाट �व�भ� �थानबाट चेतनामूलक पचा� 

प�प�पेट लगायत या�हु�लाई �नश�ुक मा�स �वतरण ग�रएको 

छ । िज�ला �शासन काया�लय लगायत सबै �थानीय तहह�मा 

सेवा�ाह�ह�को ला�ग को�भड-19 स�बि�ध अ�डयो नो�टसको 

�यव�था भएको साथै िज�ला ि�थत सरकार� तथा गैरसरकार� 

काया�लयह�मा सेवा�ाह� तथा कम�चार�ह�का ला�ग सेवा �लन ु

पूव� अ�नवाय� साबनु पानीले हाल धनेु �यव�था ग�रएको । साथै 

चेतनामूलक सूचना साथै जनकार�मलुक स�देशह� �थानीय 

स�ार मा�यम तथा प�प��काह� �काश तथा �काशन ग�रएको 

छ ।  

 

या�ीह�लाई मा�स �वतरण गद� �ा�फक �हर� 

को�भड-19 स�ब�ध सचेतना पचा� �वतरण गद� �हर� 

हे�थ डे�सको �नर��ण गद� �.िज.अ. ��ादेवी शमा� 

को�भड-19 को रोकथाम, �नय��ण र उपचारमा सम�वय, 

सहजीकरण र �नद�शनका ला�ग िज�ला सम�वय स�म�तका 

�मखुको संयोजक�वमा सबै पा�लकाका �मखुह�, �मखु िज�ला 

अ�धकार�, सरु�ा �नकाय तथा �वा��यका �मखुह� रहने �नद�शक 

स�म�त गठन भएको छ ।  

 

को�भड-19 को रोकथाम तथा �नय��णको ला�ग आव�यक 

सम�वय, सहजीकरण, स�लाह, सझुाव �दान गन� देहाय बमोिजम 

स�लाहकार समूह गठन भएको छ ।  

 ��त�न�ध सभा सद�य, माननीय सांसद �यामकुमार �े�  

 �देश सभा सद�य एवं आ�थ�क मामीला तथा योजना म��ी, 

माननीय सांसद कैलाश �साद ढंुगेल 

 �देश सभा सद�य, माननीय सांसद शाि�त �साद पौडेल 

 �देश सभा सद�य, माननीय सांसद �ी �रता माझी 

 िज�ला सम�वय स�म�तका �मखु �ी �मेबहादरु ख�का 

 म�थल� न.पा. नगर �मखु रमेश कुमार ब�नेत 

 

 
 



  

�थानीय तहगत �पमा तयार ग�रएका 

Querantine Bed
�स. 

न. 

�थानीय तह �थान 

1. रामेछाप 

नगपा�लका 

रामेछाप सामदुा�यक भवन झ�रेचौर

भसंुर�ण काया�लय रामेछाप 

साघटुार �वा��य चौक�  

गोठगाउँ �वा��य चौक� 

रामपरु �वा��य चौक� 

 

2. 

 

म�थल� 

नगरपा�लका 

म�थल� मा.�ब.म�थल� 

शारादा मा.�ब गेल ु

3. सनुाप�त 

गाउँपा�लका 

 

 
 
 

4. 

 
 
 

खाँडादेवी 

गाउँपा�लका 

राकाथमु वडा नं. १ 

मझवुा वडा नं. २  

भीरपानी वडा नं. ३  

माकामद ुवडा नं. ६ 

पकरवास वडा नं. ५  

5. दोर�बा 

गाउँपा�लका 

लखनपरु �वा.चौ. 

�र�े सा.�वा.ई. 

आधारभतु �वा.के.ग�ुसाल 

टोकरपरु �वा.चौ 

गौ�रा �वा.चौ 

भागेटार सा.�वा.ई. 

डडवुा �वा.चौ 

6. गोकुलगंगा 

गाउँपा�लका 

वडा नं. 1 चचुरेु 

वडा नं. 2 ठोसे  

वडा नं. ३ र�नाल ु

वडा नं. 4 बेताल� 

वडा नं. 5 नामाडी  

वडा नं. 6 फपू �  

7. उमाकु�ड 

गाउँपा�लका 

उमाकु�ड गा.पा.वडा नं.२ बा�ती

उमाकु�ड गा.पा.वडा नं. ४ 

उमाकु�ड गा.पा. वडा नं.६ 

उमाकु�ड गा.पा.वडा काया�लय

8. �लख ु

तामकोसी 

गाउँपा�लका 

वडा नं. १, दरुागाउँ  

वडा नं. 2, सैपमुा 

वडा नं. ३, �वजलु�कोट 

वडा नं. ४ कोटगाउँ 

वडा नं. ५ नागदह 

वडा नं.६ िख�ती 

वडा नं. ७ �त�प�ुमा 

 

शंका�पद �वरामीको �वाव पर��ण गदा� �रपोट� नेगे�टभ

यस िज�लामा को�भड-19 को ल�णसँग �म�दोज�ुदो ल�ण देिखएको

पठाईएकोमा �रपोट� नेगे�टभ आएको छ ।

�थानीय तहगत �पमा तयार ग�रएका 

Querantine Bed 
आईसो

लेसन 

बेड 

सं�या 

झ�रेचौर 10 

 40 

10 

5 

5 

20 

6 

 

2 

11 

10 

12 

8 

5 

2 

2 

1 

2 

1 

3 

6 

3 

16 

3 

3 

3 

बा�ती 25 

 ��ती 18 

६ ग�ेु�र 5 

वडा काया�लय 5 

6 

6 

11 

5 

5 

6 

10 

�थानीय तहगत �पमा तयार ग�रएका

�स.न. �थानीय तह 

1.  

रामेछाप नगपा�लका 
िज�ला अ�पताल

साघँटुार �वा��य चौक�

 
 

2. 

 
 

म�थल� नगरपा�लका 

तामाकोशी अ�पतालमा

रामेछाप सामदुा�यक 

म�थल�

 

3. 

 

सनुाप�त गाउँपा�लका 
ग�ुसी �वा��य चौक�

बेथान �वा��य चौक�

 
 
 

4. 

 
 
 

खाँडादेवी गाउँपा�लका 

राकाथमु �वा��य चौक�

मझवुा �वा��य चौक�

�भरपानी

पकरवास �वा��य चौक�

माकादमु

5. दोर�बा गाउँपा�लका दोर�बा �वा��य चौक�

6. गोकुलगंगा गाउँपा�लका चचुरेु वडा न 

 

शंका�पद �वरामीको �वाव पर��ण गदा� �रपोट� नेगे�टभ

को ल�णसँग �म�दोज�ुदो ल�ण देिखएको 2 जनाको �वाव पर��णको ला�ग ध�ुलखेल अ�पताल 

पठाईएकोमा �रपोट� नेगे�टभ आएको छ । 

तामाकोशी अ�पतालमा आइसोलेन वेडह�को �नर��ण गद� �

रामेछाप सामदुा�यक भवनमा तयार ग�रएको �वारे�टाइन वेडह�

प�ृठ 4 

�थानीय तहगत �पमा तयार ग�रएका  Isolation  वेडह�को �ववरण 

�थान आईसोलेसन 

बेड सं�या 

िज�ला अ�पताल, रामेछाप 4 

साघँटुार �वा��य चौक� 3 

तामाकोशी अ�पतालमा १४ 

रामेछाप सामदुा�यक अ�पतालमा ४ 

म�थल� �ा.�वा.के म�थल� ४ 

ग�ुसी �वा��य चौक� 3 

बेथान �वा��य चौक� 3 

राकाथमु �वा��य चौक� 1 

मझवुा �वा��य चौक� 2 

�भरपानी �वा��य चौक� 2 

पकरवास �वा��य चौक� 2 

माकादमु �वा��य चौक� 4 

दोर�बा �वा��य चौक� 7 

चचुरेु वडा न १ 5 

शंका�पद �वरामीको �वाव पर��ण गदा� �रपोट� नेगे�टभ 

�वाव पर��णको ला�ग ध�ुलखेल अ�पताल 

वेडह�को �नर��ण गद� �.िज.अ. ��ादेवी शमा� 

रामेछाप सामदुा�यक भवनमा तयार ग�रएको �वारे�टाइन वेडह� 
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RDT (Rapid Diagnostice Test) टोल� प�रचालन 

ग�रएको 

�स. 

नं. 

�वा��य कम�को 

नाम 
ख�टने �थान ख�टने �म�त 

1. संिजव भगत 

(�या.अ. 

�लख ुतामाकोशी 

गा.पा. 

2077/01/02 

गोकुलगंगा गा.पा. 2077/01/04 र 05 

2. राजेश �साद 

पाल (�या.टे.) 

रामेछाप न.पा. 2077/01/02 र 03 

खाँडादेवी गा.पा  2077/01/05  

सनुापती गा.पा. 2077/01/06 

दोर�बा गा.पा. 2077/01/07 र 08 

3. संजय कुमार 

शाह  (�या.अ.) 

म�थल� न.पा. 2077/01/02 देिख 

07 स�म 

 

नया ँगोरख गण, रामेछापले बजार �े�मा Disinfection �� ेगद� 

चै� म�हना �भ� भारत लगायत ते�ो 

मलुकुबाट यस िज�ला �वेश गर� 

�वारे�टाइनमा रहेका नाग�रक र उनीह�को 

प�रवार तथा संका�पद �यि�ह�को RDT गन� 

टोल� प�रचालन गन� �नण�य ग�रएको ।  

नया ँगोरख गण, रामेछापले तयार गरेको �वारे�टाइन �थल 

�मखु िज�ला अ�धकार� ��ादेवी शमा� एवं सरु�ा �नकायका पदा�धकार�ह�बाट लकडाउनको अनगुमन गद� 



  

 

  

को�भड-19 को रोकथाम, �नय��ण तथा उपचारको ला�ग तयार� अव�थामा रािखएका 

ए�बलेु�सह� र �थानीय तहगतका �वा��य संयोजकह�

िज�लामा तयार� अव�थामा रहेका ए�बलेु�स तथा शव बहानको 

�ववरण 

�थानीय तह ए�बलेु�स नं. स�पक�  नं. 

रामेछाप 

नगपा�लका 

बा. १ झ. २६६९ 9744016340

बा. २ झ १७५२ 9744016340

ज. १ च. १०५२ 9744059794

बा. ११ च. ९८९९ 9841470719

बा. १९ च. ३९२४ 9861993651

बा. २ झ ४४२२ 9840608258

म�थल� 

नगपा�लका 

बा. १० च. ४४४२ 9864007280

9854040128

बा. १३ च. ५४८८ 9844242136

�देश-३-०१-०२३ 

च ०४०२ 

9860698474

बा. १९ च. ३९१९ 9869417126

बा. २ झ ४४६२ 9861377232

�देश-३-०१-००२ 

झ ४९४४ 

9841752055

बा. १९ च.३९२३ 9844141629

सनुाप�त 

गाउँपा�लका 

बा. २ झ. ६७६ 9813536977

खाडँादेवी 

गाउँपा�लका 

बा. १९ च. ३९२२ 9849756749

�देश-३-००२-

५०३८ 

9863526819

गोकुलगंगा 

गाउँपा�लका 

बा १९ च २८३ 9848934550

बा. २ झ १०५७ 9860549427

उमाकु�ड 

गाउँपा�लका 

ज. १ झ. ४१२ 9864334077

ज. १ च. १६६९ 9845166712

ज. १ झ ४१४ 9813862830

बा. १९ च ३९२० 9846771064

�लख ु

तामाकोसी 

गाउँपा�लका 

बा. १० च ४४४४ 9860158309

बा. 2 झ 4016 9848857794

9843491433

बा. 2 झ 4015 9860719137

9861186979

 

 

को�भड-१९ वा �वा��य स�ब�धी जानकार� �लन

 

�वा��य काया�लय

तयार� अव�थामा रहेको 

�नय��ण तथा उपचारको ला�ग तयार� अव�थामा रािखएका 

र �थानीय तहगतका �वा��य संयोजकह� 

िज�लामा तयार� अव�थामा रहेका ए�बलेु�स तथा शव बहानको 

 �नकाय 

9744016340 �ी िज�ला अ�पताल रामेछाप  

9744016340 �ी िज�ला अ�पताल रामेछाप  

9744059794 �ी सारथी यवुा �लब 

9841470719 �ी गोठगाउँ �वा��य चौक� 

9861993651 �ी साघँटुार �वा��य चौक�  

9840608258 �ी रामेछाप नगरपा�लका  

9864007280 

9854040128 

�ी रेड�स सोसाइ�ट� म�थल�  

 

9844242136 �ी तामाकोसी अ�पताल  

9860698474 �ी म�थल� नगरपा�लका  

9869417126 �ी गेल ुचनख ुसंचालक स�म�त  

9861377232 �ी गेल ु�ाथ�मक �वा��य के�� 

9841752055 फुलासी �वा��य चौक�  

9844141629 �ी दोर�बा डडुवा फुलासी 

ए�बलेु�स संचालक स�म�त  

9813536977 �ी ग�ुसी �वा��य चौक�  

9849756749 �ी खाँडादेवी गाउँपा�लका  

9863526819 खाँडादेवी �वकास कोष  

9848934550 चचुरेु �वा��य चौक�  

9860549427 �ी बेताल� �वा��य चौक�  

9864334077 �ी ग�ुदेल �वा�थ चौक�  

9845166712 �ी बा�ती �वा��य चौक�  

9813862830 ���त �वा��य चौक�  

9846771064 जमनुा तामाङ/ शेर बहादरु 

तामाङ �म�ृत ��त�ान  

9860158309 जमनुा तामाङ/ शेर बहादरु 

तामाङ �म�ृत ��त�ान  

9848857794 �ी �लख ुतामाकोसी 

गाउँपा�लका 9843491433 

9860719137 

9861186979 

COVID-19 स�ब�धी रोकथाम तथा उपचारको ला�ग िज�ला 

एवं �थानीय तहह�को �वा��य संयोजकह�को �ववरण

काया�लय संयोजको नाम

�वा��य काया�लय 
�ी िजते�� कुमार 

कण�

िज�ला अ�पताल 
डा. 

आचाय�

म�थल� नपा �ी केशव फुयाल

रामेछाप नपा �ी �व�ण ुकाक�

�लख ुतामाकोशी 

गापा 
�ी जय�काश राय

सनुाप�त गापा �ी �वल यो�न

उमाकु�ड गापा �ी �दपे�� पैकारा

गोकुलगंगा गापा �ी जागीर राय

दोर�बा गापा �ी कमल भ�राई

खाडँादेवी गापा 
�ी ओम �काश

�े�

 

िज�ला अ�पताल रामेछाप र नेपाल रेड�स सोसाइट� 

िज�ला  शाखा रामेछापको 

19 मै�ी बनाई DCCMC

वा �वा��य स�ब�धी जानकार� �लन 

�वा��य काया�लय, रामेछाप

प�ृठ 6 

तयार� अव�थामा रहेको COVID-19 Friendly Ambulance 

�नय��ण तथा उपचारको ला�ग तयार� अव�थामा रािखएका 

स�ब�धी रोकथाम तथा उपचारको ला�ग िज�ला 

एवं �थानीय तहह�को �वा��य संयोजकह�को �ववरण 

संयोजको नाम स�पक�  न�बर 

�ी िजते�� कुमार 

कण� 

9854045007 

. आन�द 

आचाय� 

9849177057 

�ी केशव फुयाल 9854040347 

�ी �व�ण ुकाक� 9854043401 

�ी जय�काश राय 
9844201062 

�ी �वल यो�न 9851187083 

�ी �दपे�� पैकारा 9854040065 

�ी जागीर राय 9849850315 

�ी कमल भ�राई 9841208173 

�ी ओम �काश 

�े� 

9844142075 

िज�ला अ�पताल रामेछाप र नेपाल रेड�स सोसाइट� 

शाखा रामेछापको  ए�बलेु�सलाई  को�भड-

DCCMC मातहत रािखएको छ ।  
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यस िज�लामा नाग�रकह�ले दै�नक 

उपभोग गन� खा�ा� नून, तेल, िचनी 

लगायत उपभो�य ब�तहु�को संिच�त 

�या� रहेको छ । �व�� �वतरणलाई 

�यवि�थत गद� सं�मणम�ु बनाउन र 

अ�याव�यक ब�तकुो अभाव हनु न�दन 

रामेछाप उ�ोग बािण�य संघका 

पदा�धकार�सँग �नर�तर सम�वय गद� 

आपू�त� �यव�था �मलाईएको छ । आपू�त� 

�यव�थाका स�ब�धमा सरु�ा �नकाय 

सि�म�लत टोल�बाट �नर�तर अनगुमन 

भई रहेको छ ।  

आम उपभो�ाको मागलाई स�बोधन गद� 

उपभो�य ब�तकुो सहज �व�� �वतरण 

गन� �व�भ� समयमा सूचना जार� ग�रएको 

छ । बजार अनगुमनलाई स�ब� प�को 

 

स.�.िज.अ.को नेत�ृवमा बजार अनगुमन  

औष�ध उपकरण तथा �वा��य साम�ी लगायत आव�यक व�त ु

वा सेवाको आपू�त�को अव�था र अनगुमनका ला�ग ग�ठत स�म�त 
 

सहायक �मखु िज�ला अ�धकार�, िज�ला �शासन काया�लय संयोजक 

िज�ला सम�वय अ�धकार�, िज�ला सम�वय स�म�त सद�य 

सेनानी, नयाँ गोरख गण, रामेछाप �यारेक सद�य 

�.ना.उ., िज�ला �हर� काया�लय सद�य 

स.�.ना.उ., सश� �हर� बल नेपाल आि�त ग�ुम  सद�य 

�.अ.अ., रा��य अनसुा�ध िज�ला काया�लय सद�य 

काया�लय �मखु, घरेल ुतथा साना उ�ोग काया�लय सद�य 

अ�य�, रामेछाप उ�ोग बािण�य संघ  सद�य 

अ�याव�यक व�त ु तथा सेवाको आपू�त� र �यव�थापन 

स�ब�धमा �शासनक�य अ�धकृतको संयोजक�वमा घरेल ु

तथा साना उ�ोग काया�लय, उ�ोग बािण�य संघ, 

उपभो�ा�हत संर�ण म�को ��त�न�ध�व रहन े गर� 

स�म�त गठन ग�रएको छ । स�म�तले सा�ा�हक �पमा 

अ�याव�यक ब�त ुर सेवाको आपू�त�को अव�था संकलन 

गर� िज�ला�तर�य को�भड-19 संकट �यव�थापन के�� 

(DCCMC) मा �ववरण उपल�ध गराउन ेकाय� गद�छ ।  

हाल िज�लामा 3 म�हनाको ला�ग प�ुन े खा�ा� 

(चामल, दाल, �पठो, तेल, ननु, िचनी) को उपल�धता 

रहेको छ  भन ेिज�ला �भ� र अ�तरिज�लाबाट खा�ा� 

आपू�त� ढुवानीको सहज �यव�था �मलाईएको छ । 

साथै लकडाउनको अव�थामा अ�याव�यक 

सामा�ीह�को अभाव देखाई मू�यव�ृ� कालोबजार� गन�, 

ज�माखोर� वा लकुाउन ेर आपू�त�मा अवरोध गन� ज�ता 

अवाि�छत ��याकलापह� हनु न�दन उपभो�ाह�को 

गनुासो स�ु ेर �य�ता ��याकलापह�को जानकार� �लन 

�शासक�य अ�धकृतको संयोजक�वमा गनुासो स�ु े

संय�� बनाईएको छ । सो संय��ले सचुना संकलन 

गर�  (DCCMC) मा �ववरण उपल�ध गराउन े काय� 

गद�छ । 

लकडाउन र बजार अनगुमन गद� �.िज.अ. ��ादेवी शमा� लगाएत िज�ला सरु�ा स�मतका प�दधकार�ह� 

 

संल�नतामा सबै �े� समे�टने गर� �व�भ� समूहमा �वभाजन गर� एकै 

पटक बजार अनगुमन ग�रएको छ । अनगुमनका �ममा मापद�ड 

�वप�रत गणु�तरह�न तथा उपभोग गन� अयो�य सामा�ी जफत गर� 

स�बि�धत �यवसायीह�लाई सचेत गराईएको छ । पे�ो�लयम पदाथ�को 

�नय�मत अनगुमन तथा सहज आपू�त�को �यव�था �मलाईएको छ ।  
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                   नेपाल सरकार 

                गहृ म��ालय

        िज�ला �शासन काया�लय
 
 

 

फोन नं. 048-540333, 540133, 540370

Email: daoramechhap@gmail.com, Web:  daoramechhap.moha.gov.np

िज�लाको म�ुय नाका मा�नन ेरामेछाप र �स�धलु� िज�लाको �समा �े� रहेको सेलेघाट �हर� चौक�को अनगुमन तथा �नर��ण गद� सबै

 

गहृ म��ालय 

�शासन काया�लय, रामेछाप 

540370, �या�स नं. 048-540501, 540088 

daoramechhap.moha.gov.np टोल�� नं. 16604554888

को�भड-19 रोकथाम, �नय��ण स�बि�ध �वप� �यव�थापनको बैठक

को�भड-19 स�बि�ध काया�लय �मखुह�सगँ छलफल 

 

िज�लाको म�ुय नाका मा�नन ेरामेछाप र �स�धलु� िज�लाको �समा �े� रहेको सेलेघाट �हर� चौक�को अनगुमन तथा �नर��ण गद� सबै
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16604554888 

�नय��ण स�बि�ध �वप� �यव�थापनको बैठक 

स�बि�ध काया�लय �मखुह�सँग छलफल  

िज�लाको म�ुय नाका मा�नने रामेछाप र �स�धलु� िज�लाको �समा �े� रहेको सेलेघाट �हर� चौक�को अनगुमन तथा �नर��ण गद� सबै सरु�ा पदा�धकार�ह� 




