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वष� 1                          2077 जे� मसा�त                            अंक 3  

        भनाई          को�भड-19 को �नय��ण, रोकथाम र �यूनीकरणको ला�ग DCCMC रामेछापको �व�भ� 

�म�तमा बैठक बसी आव�यकता अनसुारको �नण�य गर� काया��वयनमा �याईएको छ । DCCMC को तफ� बाट 

िज�लाका �व�भ� पा�लकाह�मा रहेका �वारेि�टन तथा आइसोलेसन �थलह�को अनगुमन गर� आव�यकता देिखएमा 

सधुारको ला�ग सझुाव �दइएको छ । �वा��यकम�, सरु�ाकम�को उपल�धता, को�भड-19 सं�मण र �वारेि�टनमा 

रहेका �यि�ह�को �नय�मत �नगरानी गनु� पन� भएकोले पा�लकामा धेरै �थानमा रहेका �वारेि�टन र आइसोलेसनलाई 

केि��कृत गन� काम भएका छन ् । सं��मत ब�न स�ने स�भावनालाई �यान �दई सरकार�/सामदुा�यक भवन, 

�कूल/कलेजमा आइसोलेसन वेड �व�तार गन� काय� भएको छ ।  

यस िज�लाको खाँडादेवी गापाका 1 जना, �लख ुतामाकोशी गा.पा. का 6 जना,  गोकुलगंगा गापाका 11 जना र 

म�थल� नपाका 1 जना गर� ज�मा 19 जना को�भड-19 सं��मत भएको प�ु� भए प�ात 18 जनालाई रामेछाप 

िज�ला अ�पतालको आईसोलेसनमा रािख उपचार ग�रएको छ ।1 जनालाई पाटन अ�पताल रेफर ग�रएको छ । । 

Contract Tressing गन� काय� भईरेहको छ ।  

को�भड-19 �नय��ण, रोकथाम र �यूनीकरणको ला�ग DCCMC रामेछापका �व�भ� �नण�य र ग�त�व�धह� 

काया��वयन गन� सहयोग र सम�वय प�ु याउन ुहनुे �थानीय तह, राजनै�तक दल, �वा��यकम�, सरु�ाकम�, नाग�रक 

समाज, स�ारकम�, उ�ोगी, �यापार�, �व�भ� संघ सं�था, मानवअ�धकार कम� लगायत ��य� तथा अ��य� �पमा 

सहयोग र सम�वय गन� स�पूण� �यि� तथा �नकायह�लाई DCCMC रामेछाप हा�द�क ध�यवाद �ापन गद�छ� । 

नेपाल सरकारको मि��प�रष�को �म�त 2077/02/28 को �नण�य अनसुार सरकार�, गैरसरकार�, ब�क तथा �व�ीय 

सं�थाह� 2077 आषाढ 1 देिख स�ालन गन� �नण�यानसुार यसबाट थप सं�मण ब�न स�ने हनुाले साव�ज�नक �थल 

वा काया�लय जाँदा आपसमा दूर� कायम गनु� हनु, आव�यक काम नपर� या�ा/आवतजावत नगनु� हनु तथा आफ�  सचेत 

भई अ�लाई प�न सचेत बनाई को�भड-19 को सं�मणबाट बचाउन आगामी �दनमा समेत सहयोग, सम�वय र 

सहकाय�को ला�ग DCCMC रामेछाप आशा एवं �व�ास �य� गद�छ ।ध�यवाद  

             - ��ादेवी शमा� 

                                                       �मखु िज�ला अ�धकार�               

  

िज�ला �वेश नाकामा होि�ड� से�टर �थापना 
 

सं��मत िज�ला लगायत भारत एवं अ�य मलुकुबाट �वदेश आउन ेनाग�रकको ला�ग िज�लाको म�ुय �वेश नाका 

सेलेघाट �हर� चौक� निजकै खाँडादेवी आधारभतू �व�ालयमा 60 वेड �मताको Holding Center �नमा�ण ग�रएको 

छ ।भारत तथा ते�ो मलुकुबाट आउनेलाई होि�डङ से�टरमा छु�ा छु�ै कोठामा राखी स�बि�धत पा�लकाको 

�वारेि�टनमा पठाउने �यव�था �मलाईएको छ । नेपाल सरकार मि��प�रष�को �म�त 2077/02/12 को 

�नणा�नसुार को�भड-19 को �व��यापी सं�मणको कारणबाट उ�प� असहज प�रि�थ�तमा �वदेश आउनै पन� 

अव�थामा रहेका नेपाल� नाग�रकह�लाई �वदेश आउन सहजीकरण गन� स�बि�ध आदेश, 2077 तथा नेपाल� 

नाग�रकलाई �वदेश आउन सहजीकरण गन� स�बि�ध काय�योजना, 2077 बमोिजम म�थल� नगरपा�लकाको  

सहयोगमा होि�डङ से�टर तयार ग�रएको हो । काठमा�डौको होि�ड� से�टरबाट सेलेघाट र स�बि�धत पा�लका 

स�म प�ु याउने �यव�था 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.स.स. 
९८४०००८७३३ 

�ी रमेश कुमार ब�नेत नगर �मखु, 

म�थल� नपा 
९८५१०४८४५८ 

 

�मखु, िज�ला सम�वय स�म�त संयोजक 

�मखु/अ�य�, नगरपा�लका/गाउँपा�लका सद�य 

�.िज.अ., िज�ला �शासन काया�लय सद�य 

स.�.िज.अ., िज�ला �शासन काया�लय सद�य 

�मखु सेनानी, नयाँ गोरख गण सद�य 

�.ना.उ., िज�ला �हर� काया�लय सद�य 

स.�.ना.उ., स.�.ब. नेपाल सद�य 

�.अ.अ., रा.अ.िज.का. सद�य 

काया�लय �मखु, �वा��य काया�लय सद�य 

डा. आन�द �. आचाय�, िज�ला अ�पताल सद�य 

िज.स.अ., �ी फिण�� दाहाल, िज.स.अ. सद�य सिचव 

 

 ��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 

�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 

प.हे.न., �ी धन ब�नेत, �वा��य काया�लय सद�य 

खो.अ., �ी रामकृ�ण ब�नेत, �वा��य काया�लय सद�य 

उपसभाप�त, �ी राम�व�ण ुब�नेत, नेपाल रेड�स सोसाइट� सद�य 

�वा��य संयोजक �ी �व�ण ुबहादरु काक�, रामेछाप नपा सद�य 

�स.अ.हे.व.अ., �ी  �दपे�� नारायण �े�, रामेछाप अ�पताल  सद�य 

अ.न.�म. �ी ममता थापा, रामेछाप अ�पताल  सद�य 

�या.टे. �ी राजेश �साद पाल, �वा��य काया�लय  सद�य-सिचव 

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

िज�ला एवं �थानीय तहह�को �वा��य 

संयोजकह�को स�पक�  न�बर 

काया�लय संयोजकको नाम स�पक�  न�बर 

�वा��य काया�लय �ी िजते��कुमार कण� 9854045007 

िज�ला अ�पताल डा. आन�द आचाय� 9849177057 

म�थल� नपा �ी केशव फुयाल 9854040347 

रामेछाप नपा �ी �व�ण ुकाक� 9854043401 

�लख ुतामाकोशी गापा �ी जय�काश राय 9844201062 

सनुाप�त गापा �ी �वल यो�न 9851187083 

उमाकु�ड गापा �ी �दपे�� पैकारा 9854040065 

गोकुलगंगा गापा �ी जागीर राय 9849850315 

दोर�बा गापा �ी कमल भ�राई 9841208173 

खाडँादेवी गापा �ी ओम �काश �े� 9844142075 

�देश सासंद माननीय शाि�त �साद पौडेल�यूको उपि�थ�तमा   

 DCCMC को बैठक ब�दै  
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1. प�हलो घेरामा रहेका �वा��यकम�, सरु�ाकम�, स�ारकम�, 

सेवा�ाह�सँग ��ये� स�पक� मा रहेका कम�चार�ह�को RDT 

��व�धबाट पर��ण गन� । 

2. कोरोना सं��मत �यि� भे�टएको अव�थामा सं��मतको 

बसोबास गरेको �े�मा पूण� �पमा �सल गन� ।  

3. िज�ला अ�पताल रामेछापमा 10 वेड �मताको आसोलेसन 

वेट �व�तार गर� स�ालनमा �याउने ।  

4. आयोजनाको काय� स�ालन गदा� ��मकह�लाई स�बि�धत 

आयोजनाले देहाय बमोिजम गनु� पन�छ: 

- अ�नवाय� �वा��य जाँच गन� �यव�था �मलाउने,  

- एकै �थानमा आवासको �यव�था गन� ।  

- ��मकह�लाई काय� �थलमै खाना/खाजाको �यव�था 

�मलाउने।  

- आवास �थल देिख काय� �थल स�म ��मकह�लाई 

सरुि�त आवात जावतको �यव�था गन� ।  

5. नेपाल �हर� र सश� �हर�को �व�भ� न �थानमा रहेका 

चेक�वाई�टह�लाई �भावकार� �पमा प�रचालन गन� ।  

6. अ�याव�यक सेवा संचालन गन� काया�लयह�ले समेत �वा��य 

सरु�ा स�बि�ध उपायह�को अवल�वन गर� सामािजक दरु� 

कायम गद� �यूनतम कम�चार�ह�को उपि�थ�तमा काय� 

संचालन गन� �यव�था �मलाउने ।  

7. िज�ला �शासन काया�लयको जानकार� र सम�वय �वना 

को�भड-19 सं�मण भएका �व�भ� िज�लाबाट यस िज�लामा 

लकेुर आउने र लकुाउने �वृ�तलाई �नषधे ग�रएको छ । 

कसैबाट य�तो काय� भए गरेको पाईएमा िज�ला �शासन 

काया�लय, िज�ला �हर� काया�लय वा �वा��य काया�लय र 

स�बि�धत पा�लकालाई जानकार� गराउन ुहनु अनरुोध छ । 

8. सं��मत िज�लाह�बाट यस िज�लामा �वेश गरेका 

�यि�ह�लाई अ�नवाय� �पमा स�बि�धत िज�लाको 

�वारे�टाइनमा रा� े �यव�था गन� सबै पा�लकामा अनरुोध 

गन� । 

9. िज�लामा कुनै SARS-COV-2 सं�मण देिखएमा �वा��य 

काया�लयले Case, investigation and contact tracing team 

लाई �थानीय पा�लका र वडाको सहयोगमा गर� 

�वारे�टाइनमा रा� े।  

10. SARS-COV-2 सं��मतको ��य� स�पक� मा रहेका सबैलाई 

�थानीय �वारे�टाइनमा राखी �वाव संकलन गर� RDT/PCR 

जाँच गन� िज�मेवार� िज�ला अ�पताल रामेछापलाई �दने र 

�ा�व�धक सहयोग �वा��य काया�लयले गन� साथै आवतजावत 

तथा खाने ब�ने �यव�था स�बि�धत पा�लकालाई िज�मेवार� 

�दने ।  DCCMC को बैठक  

1. ए�बलेु�स चालक, �बरामी, �बरामी क�वा र �वा��यकम� सबैको �बमा स�बि�धत पा�लकाले गन� । 

2. सरु�ाकम� र �वा��यकम�को ला�ग आव�यक यातायातको साधन स�बि�धत पा�लकाले �यव�था �मलाउन।े 

3. आर.�ड.ट�.टे�ट गनु�पन� अव�थामा �ा�व�धक सहयोग �वा��य काया�लयले गन� गर� सो को आ�थ�कभार 

स�बि�धत पा�लकाले �यहोनु� पन� साथै अ� पि��मा काम गन� �वा��यकम�, सरु�ाकम�, स�ारकम�, 

जन��त�न�ध, राजनै�तक दल तथा उ�ोग वािण�य संघका पदा�धकार�� सबैको आर.�ड.ट�. टे�ट �वा��य 

काया�लय माफ� त गन�। 

4. यस िज�लाको ला�ग रामेछापडाँडाको बा�बयाखक� मा रहेको सा�कृ�तक मा.�वको भवनमा 50 वेड र म�थल�को 

पो�लटेि�नकल इि�स�यूटको छा�ावास भवन र �ाथ�मक �वा��य के�� म�थल�मा 50 वेडको आइसोलेसन 

वाड� बनाउन े।  

5. आइसोलेसन वाड� बनाउन म�थल� नपा, खाँडादेवी, दोर�बा, सनुाप�त गा.पा.ले म�थल� न.पा.को �वप� 

�यव�थापन कोषमा र रामेछाप न.पा., उमाकु�ड, गोकुगंगा, �लख ु तामाकोशी गा.पा.ले रामेछाप न.पा.को  

�वप� �यव�थापन कोषमा ��यके पा�लकाले 5/5 लाख �पया ँरकम ज�मा गन� । 

6. िज�ला सम�वय स�म�तका �मखुको संयोजक�वमा म�थल� न.पा., रामेछाप न.पा. र �वा��य �मखु, रहन ेगर� 

स�म�त गठन गन� साथै उ� आइसोलेसनमा आव�यक पन� िच�क�सक लगायत �वा��यकम�को �यव�थापन 

�वा��य काया�लयले �मलाउन े।   
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  11. स�बि�धत रोजगारदाता, आयोजना, काया�लय, �थानीय 

तह, सेवा �दायक �शासनले सामािजक दूर� कायम गन�, 

अ�नवाय� मा�क �योग गन�, चेकजाँचको �यव�था गन�, 

�य�नटाइजर वा साबनु पानीले हातधनेु �यव�था �मलाई 

सेवा �वाहको �यव�था गन� ।  

12. शव �यव�थापनको ला�ग आव�यक पन� सामानह� 

�थानीय तहले �यव�थापन गर� तयार� अव�थामा रा�।े 

को�भड-19 बाट सं��मत शव �यव�थापनको ला�ग 

पानीको सहतभ�दा 100 �मटर मा�थ पन� गर� रणजोर 

खोलामा �थान तो�ने र शवलाई गाडेर �यव�थापन गन�  

13. भारत लगायत सीमा नाकाह� सं��मत फै�लएको 

िज�लाबाट यस िज�लामा �वेश गन� नाग�रकको ला�ग 

यातायात �यव�थापन र  ��येक पा�लकामा थप 

100/100 वटा �वारेि�टनको वेड �मता �व�तार 

गन� सबै पा�लकामा अनरुोध गन� ।  

14. PCR पर��ण गदा� पोजे�टभ देिखएमा �नजह�सँग 

स�पक� मा आएका �यि�ह�लाई �थानीय तहसँग 

सम�वय गर� �वारेि�टनमा बसाउने �यव�था �वा��य 

काया�लयले गन� ।  

15. म�थल� �ाथ�मक �वा��य के��को हाता �भ� 16 वटा 

आइसोलेसन वेड �मता �व�तार गन� र सोको ला�ग 

अनमुा�नत आव�यक रकम �. 13 लाख �व�नयोजनका 

ला�ग बागमती �देश, सामािजक �वकास म��ालयलाई 

अनरुोध गन� ।  

16. भारत लगायत को�भड-19 स�बि�ध �व�भ� िज�लाबाट 

सेलेघाट नाकामा आउने �यि�ह�लाई हो�ड गर� 

स�बि�धत पा�लकामा पठाउन सेलेघाटमा होि�ड� �थान 

�नमा�ण गन� ।  

17. Covid-19 Friendly ए�बलेु�सह�लाई पा�लकाको 

आइसोलेसन र �वारेि�टनमा ब�ने स�पूण� �यि�ह�लाई 

उपचारमा �योग गन�को ला�ग स�बि�धत पा�लकाले 

�यव�था �मलाउने र स�बि�धत पा�लकाका को�डभ-19 

मै�ी ए�बलेु�स चालकलाई पा�लकाले को�भड-19 

स�बि�ध बीमाको �यव�था �मलाउने ।   

18. �थानीय तह, रामेछाप उ�ोग बािण�य संघ, टोल 

सधुार स�म�त, सामदुा�यक सेवा के��, नेपाल रेड�स 

सोसाइट��ारा सरु�ा �नकायसँगै लकडाउनको पूण� 

पालना गराउन सामािजक दूर� कायम गन� �भावकार� 

भ�ूमका �नवा�ह गन� र टोल सधुार स�म�तलाई 

प�रचालन गराउन पा�लकाह�लाई अनरुोध गन� ।  

19. को�भड-19 को ब�दो सं�मणसँग �त� �पमा पर��ण 

बढाउन आव�यक भएकोले RDT र PCR �कट उपल�ध 

गराउन �देश �तर�य संकट �यव�थापन के��, सामािजक 

�वकास म��ालयमा अनरुोध गन� । 

25. को�भड-19 मा �योग हनेु ए�बलेु�सको �ाईभरह�लाई 

�वा��य काया�लयले त�ु�त ता�लमको �यव�था �मलाउने। 

26. �वदेशबाट िज�ला फक� र आउनेलाई नेपाल सरकारले तोकेको 

Holding Center देिख स�बि�धत �थानीय तहह�स�म �याउन 

आव�यक सवार� साधानह�को �यव�थापन सबै �थानीय 

तहह�ले आपसी सम�वयमा त�काल Dedicated सवार� 

साधनको �यव�थापन गन� ।   

27. ते�ो मलुकुबाट आउने नाग�रकह�को Paying Quarantine मा 

रा�को ला�ग स�भा�वत होटल र गे� हाउसको सूची र सोमा 

उपल�ध हनु स�ने वेड सं�या र सोको ला�ग ला�ने �यूनतम 

श�ुक समेतको �ववरण तयार गन� सहायक �मखु िज�ला 

अ�धकार�को संयोजक�वमा स�बि�धत �थानीय तह, सरु�ा 

�नकाय, �वा��य काया�लय, नेपाल रेड�स सोसाईट�, होटल 

�यवसायी, उ�ोग बािण�य संघ लगायत सद�य रहने गर� 

स�म�त गठन गन�। 

28. ��येक पा�लकामा रहेका �वारे�टाइनमा Disignated Health 

Personnel खटाउन पा�लकालाई अनरुोध गन� । साथै Health 

Check up र  �वारे�टाइनमा रहेकाह�को �ववरणह� अ�भलेख 

रा� ेकाय� �वा��य काया�लयले �नर�तरता �दने ।  

29. �वारे�टाइन/आइसोलेसनमा बसेका 5/10 �दन भएका �यि� 

भारत लगायत सं��मत िज�लाबाट आएका �यि�ह�को PCR 

जाँच गन�। PCR Neg. आए प�न 14 �दन स�म �वारे�टाइनमा 

ब�ने �यव�था स�बि�ध �थानीय तहले �मलाउने।  

30. �वा��य काया�लयले सामदुा�यक/नीिज अ�पताल/िच�क�सकसँग 

सम�वय गर� िज�ला �भ� �वारे�टाइन/आइसोलेसनमा रहेका 

�यि�लाई Protocol अनसुार  PCR/RDT संकलन/जाँच गन� 

�यव�था �मलाउने ।  

31. भारत लगायत ते�ो मलुकुबाट नाग�रक आउने �म रहेकोले  

िज�लाको ला�ग 10000 थान RDT र 5000 थान VTM 

उपल�ध गराउन सामािजक �वकास म��ालयमा अनरुोध गन�।  

32. को�भड-19 को �व��यापी सं�मणको कारण उ�प� असहज 

प�रि�थ�तमा �वदेश आउनै पन� अव�थामा रहेका नेपाल� 

नाग�रकह�लाई Paying Quarantine मा ब�नको ला�ग होटल 

�यवसायी संघ म�थल� रामेछाप�ारा उपल�ध दररेट र 

होटलको सीट सं�या िज�ला �शासन काया�लयको वेवसाइट 

तथा Holding Center मा रा�।े  

33. िज�लामा अवि�थत ब�क तथा �व�ीय सं�थाह�ले के���य 

ब�कको नी�त समेतलाई �यान �दई �नय�मत सेवा �वाहको 

�यव�था �मलाउने।  

34. सबै सेवा �दने �नकाय/�यवसायीह�ले भौ�तक दूर�कायम गराई 

अ�नवाय� �पमा साबनु पानी र �यानीटाइजरको �योग 

गन�/गराउने �यव�था �मलाउने । अ�यथा दूर� कायम नगर� 

�भडभाड भएको अव�थामा सरु�ाकम�ह�बाट ब�द समेत 

गराउन स�कने ।  
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�म�त 2077/02/31 मा बसेको िज�ला �तर�य संकट �यव�थापन के��को बैठकले नेपाल सरकार मि��प�रष�को  

�म�त 2077/02/28 को �नण�यानसुार देहाय बमोिजम सेवा तथा काय�ह� स�ालन गन� �नण�य गरेको छ: 
 

�व��यापी महामार�को �पमा �लएको को�भड-19 को सं�मण 

स�ब�धमा सं�मण ऐन, 2020 को दफा 2 अनसुार यस 

िज�ला �भ� लागू हनेु गर� देहाय बमोिजम �नण�य ग�रयो ।  

1. देहाय बमोिजमका सेवा र काय�ह� हाललाई स�ालन 

नगन�।  

क) शैि�क सं�थाह� (�व�ालय, कलेज, �ुसन से�टर, 

ता�लम के��), 

ख) अनमु�त�ा� बाहेकका अ�तरा��य सीमा नाकाबाट हनेु 

आवतजावत, 

ग) तो�कएबाहेकका अ�तरा��य सीमा नाकाबाट हनेु आवत 

जावत, 

घ) सबै �कारका सभा, गो�ी, ता�लम, से�मनार, 

ङ) सबै �कारका �दश�न, भेला तथा स�लेलन,  

च) �सनेमा हल, पाट� �यालेस, डा�सबार लगायतका 

मनोर�न �थल, 

छ) साव�ज�नक प�ुतकालय, स��ाहालय, िच�डयाखाना, 

ज) �पा, सैलनु तथा �यटु� पाल�र, 

झ) ि�व�मङ पलु, िजमखानालगायत हे�थ �लब, 

ञ) स�पङ मल, 

ट) समूहमा खे�लने खेलकुद र खेलमैदानमा हनेु ��त�ुत, 

ठ) सबै �कारका धा�म�क तथा समािजक �थल, 

ड) या�बुाहक साव�ज�नक सवार� साधन (पय�टक सवार� 

साधन समेत) , 

ढ) रामेछाप िज�लाको हकमा िज�ला �भ� मा� जोर 

�वजोर �णाल�मा स�ालन हनेु �नजी सवार� बाहेक 

अ�य �नजी सवार� साधनह�, 

2. स�बि�धत �नकाय/�यवसायी/�यि�/संघ सं�थाह�ले दईु 

�मटरको सामािजक दूर� कायम गन�, मा�क �योग गन�, 

पटक पटक साबनु पानीले हाल धनेु वा �या�नटाइजरको 

�योग गन� लगायतका जन�वा��यका मापद�ड र सरु�ाका 

मापद�ड अ�नवाय� �पमा पालना गन� गर� देहाय बमोिजमका 

सेवा र काय�ह� �नय�मत �पमा स�ालन गन�: 

क) �वा��यसँग स�बि�धत सबै सेवा (�नजी ि�ल�नक 

समेत), 

ख) सबै �कारका कृ�ष र पशपु�छ� �यवसाय 

(उ�पादनदेिख �व�� �वतरणस�मका सबै �ृ�ला), 

ग) सबै �कारका ढुवानी (चालक र सहचालक मा� रहने 

गर�), 

घ) पैदल आवागमन, 

ङ) साइकल र मोटरसाइकल (चालक मा� रहने गर�), 

च) िज�ला �भ� मा� जोर �वजोर �णाल�मा स�ालन हनेु 

गर� �नजी सवार� साधान (चालक बाहेक थप 2 जना 

मा� सवार हनेु), 
 

छ) फोहोरमैला �यव�थापन, 

ज) �व�तु, दमकल, ए�बलेु�स, स�ार तथा �सारण, 

हलुाकस�ब�धी सेवा, 

झ) नस�र� र वनज�य उ�म, 

ञ) �वकास आयोजना (�नजी �े�बाट �व��तसमेत) , 

ट) �नमा�ण काय� (�नजी समेत), 

ठ) नद� तथा खनीजज�य पदाथ� उ�खनन,् स�लन, ढुवानी 

र �व�� �वतरण 

ड) रे�ुरे�टबाट हनेु �या�कङ तथा टेक अवे सेवा, 

ढ) �वारेि�टनका ला�ग तो�कएको होटल र यातायातका 

साधन, 

3. अ�याव�यक खा�ा�, तरकार�, फलफूल, दधु, डेर�, 

पसलह� �वहान 6:00 बजे देिख �दउँसो 1:00 बजे 

स�म स�ालन गन� ।  

4. उ�लेिखत सेवा तथा काय� स�ालन गदा� स�बि�धत �नकाय, 

�यवसायी, संघ, सं�थाह�ले �व� �वा��य संगठन तथा 

नेपाल सरकारबाट �नद� िशत जन�वा��य र सरु�ाका 

मापद�डह�को पूण� पालना गन�/गराउने ।  

5. अ�तर िज�ला र उप�यका �वेशको ला�ग िज�ला �शासन 

काया�लयबाट सवार� पास �लएर मा� या�ा गन� 

6. �वा��यकम�, डा�टरको उपल�धताको आधारमा िज�ला 

�तरमा रा� ु पन� आइसोलेसनको सं�या स�हतको Plan 

िज�ला �वा��य काया�लय र िज�ला अ�पताल रामेछापले 

2077/02/32 को सम�वय बैठकमा पेश गन� । 

7. �यि�गत सरु�ा सामा�ी (PPE) अ�याव�यक तो�कएको 

�योजन र सं��मत �यि�को उपचार, शव �यव�थापनमा 

�योग गन� आव�यक भएकोले सबै पा�लकामा रहेका 

सामा�ी सरुि�त आव�थामा रा� े र थप ख�रद गन� सबै 

पा�लकाह�लाई अनरुोध गन� । 

8. �वदेशबाट �वदेश फ�क� ने नाग�रकको ला�ग काठमा�डौ 

Holding �थानबाट रामेछाप सेलेघाटको Holding. 

�थानस�म �याउनको ला�ग हाल रामेछाप नगरपा�लकामा 

रहेको बा.12 च 5555 न�बरको ए�बलेु�सलाई अक� 

�यव�था नभए स�म Dedicated खटाउने र सेलेघाटबाट 

स�बि�धत पा�लकास�म पा�लकाले प�ु याउने ।  

9. उ�लेिखत �यव�थाह� त�काल �ार�भ भई अक� �नण�य 

नभएस�म जार� रहने छ । 
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�था�नय तह 
आर.�ड.ट�.प�र�ण �प.�स.आर.प�र�ण कै�फयत 

म. प.ु ज�मा �रपोट� म. प.ु ज�मा �रपोट�  

िज�ला अ�पताल 1 35 36 31-v/5 +v 9 20 29 Negative  

म�थल� नगरपा�लका 68 256 324 -v 2 36 38 Negative 1 प.ु +v 

रामेछाप नगरपा�लका 19 113 132 -v 3 23 26 Negative  

उमाकु�ड गाउँपा�लका 12 62 74 -v 2 22 24 Negative  

खाँडादेवी गाउँपा�लका 18 70 88 -v 4 15 19 Negative  

गोकुलगंगा गाउँपा�लका 17 54 71 70-v/1 +v 1 10 11 Negative 11 प.ु +v 

�लख ुतामाकोशी गा.पा. 3 8 11 -v 16 40 56 Negative 7 प.ु +v 

दोर�बा गाउँपा�लका 6 11 17 -v 0 12 12 Negative  

सनुाप�त गाउँपा�लका 35 100 135 134-v/1+v 1 6 6 Negative  

ज�मा 179 709 888  38 184 221   

 

�वाव संकलन गद� 

माननीय शाि�त �साद पौडेल�यू तथा िज�ला सरु�ा स�म�तका पदा�धकार��ारा सेलेघाटमा 

�नमा�ण ग�रएको होि�ड� से�टर अनगुमन 

िज�ला �भ� हाल स�ालनमा रहेका �वारेि�टन, आइसोलेसन क�मा िज�ला आयवु�द 

�वा��य के���ारा रोग ��तरोधा�मक �मता बढाउने आयवु�द औषधी �वतरण तथा तनाव 

�यव�थापनका ला�ग योग काय��म स�ालन ग�रएको छ ।  

1. रामेछाप िज�ला अ�पतालको आईसोलेसन से�टर 

 सेवा�ाह� सं�याः २४ (COVID Positive १७, �वा��यकम� ७) 

 �वत�रत  औषधीः- �यवन�ाश, अ�ग�धा चणू�, गडुुची चणू�, आमलक� चणू� 

२. �वारे�टाईन से�टर 

 गौर�शंकर �या�पस तथा वालमि�दर  

 नबदश�न मा.�व.�त�पङु,कटहरे 

 झ�े�र मा.�व. धो�व वजार 

 म�थल� मा.�व. म�थल� 

 सेवा�ाह� सं�याः १३४ (सेवा�ाह� ७२, जन��त�न�ध/�वा��यकम�/सरु�ाकम� ६२) 

 �वत�रत  औषधीः- मेगामा�ट, अ�ग�धा चणू�, गडुुची चणू�, आमलक� चणू� 

3. कुल ज�मा सेवा�ाह�ः १५८ जना 

 

दूर� कायम गर� आयूव��दक औषधी �वतरण गद� 
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�थानीय तहगत �पमा तयार ग�रएका  

आइसोलेसन  वेडह�को �ववरण 

�थानीय तह �थान 
बेड 

सं�या 

रामेछाप नगपा�लका 
िज�ला अ�पताल, रामेछाप 18 

साँघटुार �वा��य चौक� 3 

म�थल� नगरपा�लका 

तामाकोशी अ�पतालमा १४ 

रामेछाप सामदुा�यक 

अ�पतालमा 

४ 

म�थल� �ा.�वा.के म�थल� ४ 

सनुाप�त गाउँपा�लका 
ग�ुसी �वा��य चौक� 3 

बेथान �वा��य चौक� 3 

खाडँादेवी गाउँपा�लका 

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 गाउँपा�लका दोर�बा �वा��य चौक� 7 

गोकुलगंगा गाउँपा�लका चचुरेु वडा न १ 5 

�लख ुतामाकोशी गापा �वज�ुलकोट 3 

ज�मा 75 

 

 

रामेछाप िज�ला अ�पतालमा म�हला तथा प�ुषको ला�ग छु�ाछु�ै    

आइसोलेसन क� 

�वारेि�टनको अव�था 

िज�ला ि�थत 8 वटै �थानीय तहका 45 �थानमा 421 वटा वेड �मताका �वारे�टाइन �थलह� �नमा�ण ग�रएको छ । 

आव�यकता परेमा थप वेड �मता �व�तार गन� स�कने भएको छ । हालस�म �थानीय तहगत �वारे�टाइन सं�या र �वारे�टाइनमा 

बसेका �यि�ह�को �ववरण �न�नानसुार रहेको छ ।  

�. 

स. 
�थानीय तह 

वेड 

सं�या 

भारतबाट �भ��एका 

सं�या 

�वारे�टाइनमा बसेको 

सं�या 

�वारे�टाइनबाट �फता� 

सं�या 

कै�फयत 

म�हला प�ुष ज�मा म�हला प�ुष ज�मा म�हला प�ुष ज�मा 

1. म�थल� नगरपा�लका 96 0 44 44 0 44 44 0 34 34  

2. रामेछाप नगरपा�लका 100 1 45 46 5 52 57 5 23 28  

3. उमाकु�ड गाउँपा�लका 53 0 2 2 2 32 34 2 23 25  

4. खाँडादेवी गाउँपा�लका 47 0 6 6 0 2 2 0 4 4  

5. गोकुलगंगा गाउँपा�लका 34 0 22 22 0 19 19 0 3 3 
 

6. �लख ुतामाकोिश गा.पा. 49 3 38 41 8 51 59 5 24 29  

7. दोर�बा गाउँपा�लका 16 0 10 10 0 10 10 0 9 9  

8. सनुाप�त गाउँपा�लका 26 0 3 3 1 8 9 1 7 8  

ज�मा 421 4 170 174 16 218 234 13 127 140  

�ोत: स�बि�धत पा�लका 

 
            �वा��य काया�लय, रामेछाप 
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को�भड-19 को महामार�का कारण ब�दाब�द� 

हुँदा यस िज�ला बाहेक र �छमेक� �म� रा� 

भारतका �व�भ� �वकास �नमा�ण, योजना/ 

आयोजनाह�मा काय�रत  नाग�रकह�लाई 

स�बि�धत िज�लासँग सम�वय गर� घर �फता� 

पठाईएको छ ।  

�ववरण 

�.स. �थायी बसोबास �थान सं�या 

1. पि�म बंगाल, भारत 66 

2. हमा�ल �देश, भारत 7 

ज�मा 73 

 

�थानीय तहह�को �मखु/अ�य�ह�को नामावल� एवं स�पक�  न�बरह� 

नपा/गापा पद नाम थर स�पक�  नं. 

म�थल� नगरपा�लका  �मखु �ी रमेश कुमार ब�नेत  ९८५१०४८४५८ 

रामेछाप नगरपा�लका  �मखु �ी नर बहादरु थापा मगर  ९८५१११३८०२ 

उमाकु�ड गाउँपा�लका  अ�य� �ी शेर ब. सनुवुार  ९८४३०८१८५१ 

गोकुलगंगा  गाउँपा�लका  अ�य� �ी ख�क सनुवुार  ९८५११७१३२५ 

�लखतुामाकोशी  गाउँपा�लका  अ�य� �ी गो�ब�द बहादरु ख�का  ९८५१०९७७३९ 

दोर�बा  गाउँपा�लका  अ�य� �ी कमान �संह तामाङ  ९८५४०४३९६९ 

सनुाप�त  गाउँपा�लका  अ�य� �ी धावा लामा  ९८५४०४००४० 

खाँडादेबी गाउँपा�लका  अ�य� �ी �मे ब. तामाङ  ९८५४०४०१६८ 

 

 

��मकलाई घर पठाउँदै �.ना.उ. बस�त पाठक 

��मकह�लाई घर �फता�  
 

को�भड-19 स�बि�ध ज�े म�हनामा 

बसेको �व�भ� बैठकह� 

1. िज�ला सरु�ा स�म�तको बैठक 4 वटा 

2. िज�ला �तर�य Crisis Management Center 

को बैठक  8 वटा 

3. Paying Quarantine को �यव�था स�बि�ध 

बैठक 1 वटा 

4. Steering Committee को बैठक 1 वटा 

6. अ�य सरोकारवालाह�सँगको बैठक �नय�मत 

भै रहेको 

 

�व��यापी महामार�को �पमा फै�लएको को�भड-19 सं��मत 

सं�या ब�दै जाँदा अ��य मानवीय ��त हनु स�ने स�भावना 

�व�मान छ । य�द को�भड-19 को कारणले कुनै �यि�को म�ृय ु

भएमा मतृकको शवलाई �यव�थापन गन� म�थल� नगरपा�लका�ारा 

रणजोरखोलाको दोभानलाई तो�कएको छ । तामाकोशी नद�को 

पानी द�ुषत नहनेु गर� शव �यव�थापन ग�रन े छ । अ�य 

पा�लकाह�लाई शव वहान प�ुने, �काभेटर प�ुन े उपय�ु �थान 

तो�कपठाउन अनरुोध ग�रएको छ ।  

 

सरकार�, गैर सरकार�, �नजी, ब�क तथा �व�ीय सं�था, सहकार� लगायत उ�ोग, �यापार, 

�यवसाय, आयोजना �नमा�णमा आव� �नकायह�ले काय� स�ालन गदा� �वा��य 

सरु�ाको पूण� पालना गन�/गराउने �यव�था �मलाउन ुहनु अनरुोध ग�र�छ। 
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COVID-19 Friendly ए�बलेु�स 

िज�लामा तयार� अव�थामा रहेका ए�बलेु�स �ववरण 
�थानीय तह ए�बलेु�स नं. स�पक�  नं. �नकाय 

रामेछाप 

नगपा�लका 

बा. २ झ १७५२ 9744016340 �ी िज�ला अ�पताल रामेछाप  

बा. ११ च. ९८९९ 9841470719 �ी गोठगाउँ �वा��य चौक� 

बा. १९ च. ३९२४ 9861993651 �ी साघँटुार �वा��य चौक�  

बा. २ झ ४४२२ 9840608258 �ी रामेछाप नगरपा�लका  

म�थल� 

नगपा�लका 

बा. १० च. ४४४२ 9854040128 �ी रेड�स सोसाइ�ट� म�थल�  

बा. १३ च. ५४८८ 9844242136 �ी तामाकोसी अ�पताल  

�देश-३-०१-०२३ 

च ०४०२ 

9860698474 �ी म�थल� नगरपा�लका  

बा. १९ च. ३९१९ 9869417126 �ी गेल ुचनख ुसंचालक स�म�त  

बा. २ झ ४४६२ 9861377232 �ी गेल ु�ाथ�मक �वा��य के�� 

�देश-३-०१-००२ 

झ  ४९४४ 

9841752055 फुलासी �वा��य चौक�  

बा. १९ च.३९२३ 9844141629 �ी दोर�बा डडुवा फुलासी 

ए�बलेु�स संचालक स�म�त  

खाडँादेवी 

गाउँपा�लका 

�देश-३-००२-

५०३८ 

9863526819 खाँडादेवी �वकास कोष  

गोकुलगंगा 

गाउँपा�लका 

बा १९ च २८३ 9848934550 चचुरेु �वा��य चौक�  

बा. २ झ १०५७ 9860549427 �ी बेताल� �वा��य चौक�  

उमाकु�ड 

गाउँपा�लका 

ज. १ झ. ४१२ 9864334077 �ी ग�ुदेल �वा�थ चौक�  

ज. १ च. १६६९ 9845166712 �ी बा�ती �वा��य चौक�  

ज. १ झ ४१४ 9813862830 ���त �वा��य चौक�  

बा. १९ च ३९२० 9846771064 जमनुा तामाङ/ शेर बहादरु 

तामाङ �म�ृत ��त�ान  

�लख ु

तामाकोसी 

गाउँपा�लका 

बा. १० च ४४४४ 9860158309 जमनुा तामाङ/ शेर बहादरु 

तामाङ �म�ृत ��त�ान  

बा. 2 झ 4016 9848857794 �ी �लख ुतामाकोसी 

गाउँपा�लका 
9843491433 

बा. 2 झ 4015 9860719137 

9861186979 

 

 
�नकाय ए�बलेु�स नं. चालकको स�पक�  नं. 

िज�ला अ�पताल बा 2 झ 1752 9744016340 

नेपाल रेड�स सोसाईट�  बा 10 च 4442 9864007280 

म�थल� नगरपा�लका (�ाथ�मक �वा��य के�� गेलू) बा 2 झ 4462 9861377232 

रामेछाप नगरपा�लका बा 12 च 5555 9860441125 

रामेछाप नगरपा�लका ज 1 च 1051 9744059794 

सनुाप�त गाउँपा�लका (�वा��य चौक�) बा 2 झ 676 9813536977 

खाँडादेवी गाउँपा�लका  बा 19 च 3922 9849756749 

उमाकु�ड गाउँपा�लका (ग�ुदेल �वा��य चौक�) ज 1 झ 412 9864334077 

दोर�बा गाउँपा�लका बा 2 झ 4275 9849441982 

गोकुलगंगा गाउँपा�लका (र�नाल ु�वा��य चौक�) ज 1 झ 413 9863913887 

�लख ुतामाकोसी गाउँपा�लका बा 2 झ 4015 9861186979 

  

को�भड-19 को सं�मणबाट सावधानी अपनाउन ु आजको 

आव�यकता हो । ब�दाब�द�ले गदा� अ�य सवार� साधन 

�ा� मा�ामा च�लरहेको छैन । जनु सकैु �वरामीह� 

ए�बलेु�समा लैजान ु पन� अव�था छ । को�भड-19 को 

�वरामी प�न देिखन था�ल सकेको छ । उ� �वरामीलाई 

�वारेि�टन वा आसोलेसनमा लैजादा ए�बलेु�सको नै �योग 

ग�रएको छ । PCR पर��णमा पोजे�टभ देिखएका 

�वरामीलाई आइसोलेसनमा लैजाँदा ए�बलेु�स चालकमा 

सं�मण नफै�लयोग भनेर िज�ला �शासन काया�लयको 

सम�वय तथा नेपाल� सेना र �वा��यकम�को सहयोगमा 

ए�बलेु�स चालकह�लाई PPE सेट लगाउने तर�का स�हतको 

अ�भमिुखकरण �दइएको छ । �यसै गर� िज�ला अ�पताल 

रामेछाप र नयाँ गोरख गण रामेछापको सम�वयमा कोरोना 

सं��मत �यि�को शव �यव�थापन स�बि�ध डेमो �दश�न 

भएको छ ।  

डेमो �दश�न 
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ल�मी आयल �टोर �स�ड गद� 

 

ल�मी आयल �टोस�ले पे�ो�लयम पदाथ� �व�� �वतरण 

गदा� कम गणु�तर तथा �मसावटय�ु पे�ोल �व�� 

�वतरण गरेको भ�े �यापक नाग�रकको गनुासो भएप�छ 

िज�ला �शासन काया�लय रामेछापको अगवुाईमा 

अनगुमन गर� उ�लेिखत पे�ोल प�प िशल ग�रएको छ। 

पे�ोलको नमनुा बािण�य आपू�त� तथा उपभो�ा �हत 

संर�ण �वभागमा पर��णको ला�ग पठाईएको छ ।  

बजार अनगुमन गद�  

महामार�को �पमा फौ�लएको को�भड-19 का कारणले 

लकडाउन गरेको अव�थामा िज�ला �शासन काया�लय 

रामेछापको सम�वयमा िज�ला ि�थत रामेछाप 

नगरपा�लकाको रामेछाप बजार, साँघटुार बजार तथा �लखु 

तामाकोशी गाउँपा�लकाको धोवी, �स�रसे, ढाँडे र रातामाटा 

गर� 35 वटा खा�ा�, फलफूल, तरकार� लगायतका अ�य 

अ�याव�यक पसलह� अनगुमन ग�रएको छ । अनगुमनको 

�ममा �याद नाघेका खा� ब�तहु�लाई जफत गर� 

त�काल न� ग�रएको छ । �व�भ� होटलह�मा �व�� 

�वतरणको ला�ग रािखएको 210 �लटर घरेल ुम�दरा समेत 

जफत गर� न� ग�रएको छ ।  

लकडाउनको अव�धमा खा�ा� लगायतका अ�याव�यक 

ढुवानी �नय�मत �पमा भई रहेको हुँदा अ�याव�यक 

सामा�ीह�को अभाव देखाई मू�यव�ृ� गर� कालोबाजार� 

गन�, लकुाउने, कृ��म अभाव �सजा�ना गन� र आपू�त�मा 

अवरोध गन� ज�ता अवाि�छत ��याकलापह� नगन� 

अनगुमन स�म�तले �नद�शन �दएको छ ।           

 

िज�लालाई आव�यक पन� अ�याव�यक खा�ा�, दाता, 

हाड�वयर लगायतका सामा�ी ढुवानीको ला�ग िज�ला 

�शासन काया�लयसँग सम�वय गर� �सफा�रस गद� 

आएको छ । लकडाउनको समयमा अ�याव�यक 

सामा�ी ढुवानी गन� र �व�� गन� �यि�ह�लाई 

RDT/PCR पर��ण गन� िज�ला �शासन काया�लय र 

�वा��य काया�लयसँग सम�वय गर� पर��ण गन� काय�मा 

पहल ग�रएको छ ।  
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�.िज.अ. �ी ��ादेवी शमा� लगायत सरु�ा �नकायका �मखु स�हतको टोल�बाट 

�लखतुामाकोशी गाउँपा�लकामा रहेको �वारेि�टन अनगुमन गद� 

�नमा�िणधन जल�व�तु आयोजना अनगुमन गद� �.िज.अ. ��ादेवी शमा� 

 

आयोजना अनगुमन 

ब�दाब�द�को समयमा  ब�द भएका ठूला आयोजना 

नेपाल सरकारले �नि�त मापद�डको आधारमा स�ालन 

गन� �नण�य गरेप�छ स�ालन भएका आयोजनामा तराई 

लगायतका िज�लाबाट �नमा�ण सामा�ीको ढुवानी, 

कामदारह�को आवत जावतलाई �लएर समदुायमा गनुासा 

देिखए प�छ िज�ला सरु�ा स�म�तका पदा�धकार�बाट 

�लख-3 जल�व�तु आयोजनाको अनगुमन ग�रएको छ । 

आगामी 2078 मं�सरमा स�प� हनेु आयोजनाको 

45/50 ��तशत काय� स�प� भएको देिख�छ । 

आयोजनाका संरचना समदुाय भ�दा टाढा भएकोले 

जोिखम नभएताप�न नेपाल सरकारले तोकेका मापद�ड 

अन�ुप स�ालन गर� �नधा��रत अव�धमा आयोजनाका 

काय�ह� स�प� गन� �नद�शन ग�रएको छ ।   

�व��यापी �पमा  फै�लरहेको को�भड-19 रोगबाट यस 

िज�लामा प�न देखा पन� थालेका छन ्। भारत लगायत 

अ�य मलुकुबाट नाग�रकह� घर फक� ने �म �दनान ु

�दन बढ� रहेको छ । सं��मत िज�ला तथा अ�य 

�थानबाट िज�ला �वेश गन� �यि�ह�लाई �वारेि�टनमा 

रा� े �यव�था ग�रएको छ । �लख ु तामाकोशी 

गाउँपा�लकाका �व�भ� वडाह�मा बनेको �वारेि�टन र 

आइसोलेसन वडाह�को DCCMC र मानव अ�धकारकम� 

तथा स�ारकम�बाट �नर��ण ग�रएको छ । 

�वदेशबाट आउने नाग�रकको अव�था पा�लकाबाट 

भएका ग�त�व�ध �वकास �नमा�णको अव�थाका बारेमा 

छलफल ग�रएको �थयो ।  

�व�भ� वडाह�मा रहेको �वारेि�टनह�लाई �वा��यकम� 

तथा सरु�ाकम�को �नय�मत �नगरानीको �हसाबले  

पा�लका के���त गन� सझुाव �दएको छ ।  

 

काया�लय वा साव�ज�नक �थलमा जादँा आपसमा दरु� कायम गर�,  

अ�नवाय� मा�कको �योग गर�, समय समयमा साबनु पानी वा �यानीटाइजरले हात धनेु गर� । 

अ�याव�यक काम नपर� आवतजावत नगर�, कोरोना सं�मण हनुबाट आफँू प�न बच� र अ�लाई प�न बचाऔ ं। 
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        फोन नं

                             Email: daoramechhap@gmail.com, Web: 

 लकडाउनको दौरानमा �यापक मा�ामा म�थल� नगरपा�लका

�थानह�मा पैदल ग�ती लगायत मोवाइल ग�ती�ारा सरु�ा �ु�टमा ख�टई चेकजाँच

सवार� पासह�को जाँच एवं सवार� साधनको �नय��ण

 यस ग�ुम�ारा �था�पत खैरेनीघाट ि�थत अ�थायी चेक �वाइ�ट जहाँ �स�धलु� िज�लाबाट रामेछाप िज�लाको  सनुाप�त 

गाउँपा�लका �वेश गन� साना तथा ठूला सवार� साधनह� दै�नक �पमा स�यौको सं�यामा िज�ला �भ� �भ���छन ्। उ� 

�थानमा सश� �हर� बल नेपालको टोल� ख�टए प�ात सत�

 उपरो� �ुट�ह�मा ख�टनकुा साथै सवार� दघु�टना

�भावकार� ढंगबाट ख�टएको छ ।  

 �स�मत �ोत साधन र जनशि�को बावजतु प�न िज�लाका जनुसकैु �थानमा सवार� साधन

शाि�त सरु�ा कायम गन� अहोरा� ख�टई काय� स�पादन गद� आई रहेको छ । 

रामेछाप र �स�धलु� िज�लाको �समाना खाँडादेवी गा

चेक�वाई�ट �डयटु� 

हाल �व�भर फै�लरहेको को�भड-१९ 

सरकारको �नण�य अनसुार ते�ो मलुकुबाट हवाई माग� हुँदै नेपाल 

�भ�ने नेपाल�ह�लाई काठमा�डौ ि�थत होि�ड� ए�रयाबाट �देश 

होि�ड� ए�रया र �देश होि�ड� ए�रयाबाट स�बि�धत िज�ला र 

पा�लकामा उ�ार ग�र �वारे�टाईनमा रा� े योजना अनसुार िज�ला 

ि�थत DCCMC र यस गणको संय�ु �यासमा काठमाडौ होि�ड� 

ए�रयाबाट २ म�हलालाई यस िज�ला ि�थत सेलेघाट

ए�रयामा रािखएको साथै कुवेतबाट आएका अ�य 

सम�वय ग�र भ�परु तथा ल�लतपरु �वारे�टाईनमा 

सश� �हर� बल नेपाल आि�त ग�ुम रामेछाप

                                   नेपाल सरकार 

                              गहृ म��ालय 

          िज�ला �शासन काया�लय, रामेछाप

 
                

 

                          

फोन नं. 048-540333, 540133, 540370, �या�स नं. 048

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

लकडाउनको दौरानमा �यापक मा�ामा म�थल� नगरपा�लका, िज�लामा �वेश गन� म�ुय नाका

मा पैदल ग�ती लगायत मोवाइल ग�ती�ारा सरु�ा �ु�टमा ख�टई चेकजाँच, सरु�ा चेक पो�को �थापना गर� 

साधनको �नय��ण र को�भड-19 स�बि�ध जनचेतना फैलाउने काय�ह� समेत गरेको छ

त खैरेनीघाट ि�थत अ�थायी चेक �वाइ�ट जहाँ �स�धलु� िज�लाबाट रामेछाप िज�लाको  सनुाप�त 

गाउँपा�लका �वेश गन� साना तथा ठूला सवार� साधनह� दै�नक �पमा स�यौको सं�यामा िज�ला �भ� �भ���छन ्। उ� 

�थानमा सश� �हर� बल नेपालको टोल� ख�टए प�ात सत��तशत लकडाउनलाई उ�लंघन हनु �दएको छैन । 

उपरो� �ुट�ह�मा ख�टनकुा साथै सवार� दघु�टना, �वप� मा उ�ार, ब�द ह�ताल, �वरोधका काय��मह� आद�मा समेत 

 

�स�मत �ोत साधन र जनशि�को बावजतु प�न िज�लाका जनुसकैु �थानमा सवार� साधन/पैदल गि�त �ारा सम� िज�लाको 

शाि�त सरु�ा कायम गन� अहोरा� ख�टई काय� स�पादन गद� आई रहेको छ ।  

रामेछाप र �स�धलु� िज�लाको �समाना खाँडादेवी गा.पा. खैरेनीघाटमा 

 

स.�.ना.उ �वयम कोरोना रोकथाम तथा �नय��ण गन� मोबाइल �डउट�मा   

ख�टइ  म�थल� बजार ए�रया �डउट� अनगुमन तथा �न�र�ण गद�

१९ को स�दभ�मा नेपाल 

ते�ो मलुकुबाट हवाई माग� हुँदै नेपाल 

ि�थत होि�ड� ए�रयाबाट �देश 

ए�रयाबाट स�बि�धत िज�ला र 

�वारे�टाईनमा रा� े योजना अनसुार िज�ला 

�यासमा काठमाडौ होि�ड� 

म�हलालाई यस िज�ला ि�थत सेलेघाट होि�ड� 

ए�रयामा रािखएको साथै कुवेतबाट आएका अ�य २ जना  प�ुषलाई 

ग�र भ�परु तथा ल�लतपरु �वारे�टाईनमा रािखएको छ । 
COVID-19 Friendly सवार� साधन तयार गद� नेपाल� सेना

बल नेपाल आि�त ग�ुम रामेछाप�ारा लकडाउनमा

 

रामेछाप 

048-540501, 540088 

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

िज�लामा �वेश गन� म�ुय नाकाह�, �वारेि�टन रहेको 

सरु�ा चेक पो�को �थापना गर� 

फैलाउने काय�ह� समेत गरेको छ। 

त खैरेनीघाट ि�थत अ�थायी चेक �वाइ�ट जहाँ �स�धलु� िज�लाबाट रामेछाप िज�लाको  सनुाप�त 

गाउँपा�लका �वेश गन� साना तथा ठूला सवार� साधनह� दै�नक �पमा स�यौको सं�यामा िज�ला �भ� �भ���छन ्। उ� 

�तशत लकडाउनलाई उ�लंघन हनु �दएको छैन ।  

�वरोधका काय��मह� आद�मा समेत 

पैदल गि�त �ारा सम� िज�लाको 

उ �वयम कोरोना रोकथाम तथा �नय��ण गन� मोबाइल �डउट�मा   

ख�टइ  म�थल� बजार ए�रया �डउट� अनगुमन तथा �न�र�ण गद�  

सवार� साधन तयार गद� नेपाल� सेना 

�ारा लकडाउनमा ग�रएका काय�ह� 




