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वष� 1                          2077 बैशाख मसा�त                            अंक 2  

भनाई 
�व��यापी महामर�को �पमा फै�लएको को�भड-19 लाई लि�त गरेर नेपाल सरकार, �देश सरकारबाट भएका �नण�य, �नद�शन, 

प�रप� र िज�ला�तरमा भएका सव�प�ीय �नण�य, सं�मणको जोिखम र आव�यकतालाई म�य नजर गर� िज�ला�तर�य संकट 

�यव�थापन के��ले �नण�य तथा �नण�य काया��वयनको �यव�था �मलाईएको 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� 

महानभुावले आ-आ�नो �े�मा गनु� भएको पहल र योगदान ��त DCCMC �ारा हा�द�क ध�यवाद �य� गन� चाहा�छ� । हामी सबै 

को�भड-19 को सं�मणको उ�च जोिखममा रहेका छ� । हामीले उ�च सत�कता नअपनाउने हो भने, यसको सं�मणबाट हनेु ��त 

अक�पनीय हनु स�ने भएकोले, �व� �वा��य संगठनले समय-समयमा जार� गरेका सूचना, माग�दश�न, लकडाउन स�ब�धमा भएका 

�नण�य, सूचना, �नयमह�को पालना गर� आफँू प�न सरुि�त रह� र अ�लाई प�न सरुि�त रहने वातावरण �नमा�णमा सहयोग प�ु याउन    

यहाँह�को �नर�तर स�लाह, सझुाव र सहयोगको अपे�ा गद�छौ ।         - �मखु िज�ला अ�धकार� 

         ��ादेवी शमा� 
 

1. ख�ुला �समानाको जनुसकैु नाकाबाट �भ��ने या�हु�को 

आवागमनमा �वेश गन�/गराउने र �वेश गरेकालाई 

लकुाउने काय� ग�रएमा कानून बमोिजम कावा�ह� 

ग�रनेछ । 

2. सगुर, �ेसर, �या�सर, मटुुरोग ज�ता �दघ�रोगीह�ले 

खाँदै आएको औषधी सबै पा�लकाह�ले वडातहबाट 

माग संकलन गन�, माग अन�ुप पा�लकाले �याई वडा 

माफ� त �वतरण गन� �यव�था �मलाउने । 

3.  रामेछाप िज�लालाई कोरोना भाइरसको उ�च 

जोिखमबाट रोकथाम तथा �नय��णका ला�ग तराईका 

िज�लाह� लगायत अ�य िज�लाह�बाट यस िज�लाको 

�योगको ला�ग आई रहेको ह�रयो तरकार�, फलफूल, 

माछामास,ु अ�डा, कुखरुाको ढुवानी 2077/02/01 

गते स�मलाई ��तब�ध लगाउने । 

4. Covid-19 Friendly Ambulance बनाउन बाँक� रहेका 

सबै पा�लकाका Ambulance लाई Covid-19 Friendly 

बनाई DCCMC मातहतमा रा� े। 

5. सबै पा�लकामा रहेका ए�बलेु�सह�लाई तयार� 

अव�थामा रा� े र िश� प�रचालन गन� �यव�था 

�मलाउने ।  

 

��त�न�ध सभाका मा. सांसद �याम कुमार �े� र �देश सभा मा. सासंद शाि�त �साद 

पौडेल स�हत िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�तको बैठक  

6. संघीय सरकार  र �देश सरकारले  लकडाउनको अव�धमा 

स�ालनका ला�ग आएका �ाथ�मकता �ा� आयोजनाह�, बाढ�, 

ढुवान, प�हरो रो�न बाधा बा�ने, टे�डर/स�झौता भएका ठूला 

आयोजना स�ालन गन�, आयोजनाको अनगुमन �थानीय तहले गन� 

र स�ालन गदा� �वा��य सरु�ाका मापद�ड परुा गन� । 

7. नेपाल सरकार को�भड-19 संकट �यव�थापन के��को �म�त 

2076/12/26 मा भएको �नण�य बमोिजम यस िज�लामा कुनै 

प�न धा�म�क, सां�कृ�तक, सामािजक पर�परा अनसुार ग�रने 

काय�ह� सामू�हक �पमा नगन�/नगराउने । 
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को�भड-19 स�बि�ध बैशाख म�हनामा बसेको �व�भ� 

बैठकह� 

1. िज�ला सरु�ा स�म�तको बैठक 6 वटा 

2. िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�तको बैठक 1 वटा 

3. िज�ला �तर�य Crisis Management Center को बैठक  5 

वटा 

4. सव�प�ीय बैठक 1 पटक 

5. अ�य सरोकारवालाह�सँग �नय�मत 

 

सव�प�ीय बठैक ब�दै 

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 अ�धकार�बाट �वारेनटाइन �थल अनगुमन  सनुाप�त गाउँपा�लका 

�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�नते, �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 नगरपा�लका 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 

 
 

�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 

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

 म�थल� न.पा. नगर �मखु रमेश कुमार ब�नेत 
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ला�ग नेपाल रेड�स सोसाइट�ले Logistic को �यव�थापन 

गन� साथै Sanitization स�बि�ध काय� गन�, उ� काय�मा 

म�थल� नगरपा�लका र िज�ला �हर� काया�लयले आव�यक 

सम�वय गन� ।  

1. िज�ला अ�पताल रामेछापको Isolation Bed को �मता 

�व�तार गन� आव�यक देिखएकोले Bed �मता �व�तार गन� 

िज�ला अ�पताल रामेछापले आव�यक बजेटको लागत 

अनमुान तयार गर� बागमती �देश सामािजक �वकास 

म��ालयमा लेिख पठाउने। 

2. को�भड-19 को रोकथाम तथा �नय��णको ला�ग �वा��य 

सामा�ी बागमती �देश सामािजक �वकास म��ालयमा माग 

गर� पठाउने । 

3. नगरपा�लका र गाउँ पा�लकाका �वारे�टाइन वेड अनगुमन 

गदा� मापद�ड अनकुुल आव�यक सामा�ी रा� आव�यक 

देिखएकोले सबै पा�लकाले सामा�ीह� (ओ�ने, ओ�ाउने, 

झलु स�हतको खाट, Personal Hygiene Kits,  फोहोर फा�ने 

ड�ट�वन) लगायत ख�रद गर� सामा�ी स�हतको �ववरण 

िज�ला �शासन काया�लयमा पठाउने । 

4. COVID-19 Friendly ए�बलेु�सलाई िज�ला �तर�य संकट 

�यव�थापन के�� मातहत रािखएकोले िज�ला �शासन 

काया�लयको अनमु�त �लएर मा� चलाउने �यव�था गन� सबै 

पा�लकालाई अनरुोध गन� ।  

 

 

5. �मखु िज�ला अ�धकार�को अ�य�तामा देहाय बमोिजमको 

Deathbody Managemet Team गठन गन� ।  

- �.िज.अ., �ी ��ादेवी शमा�,िज�ला �शासन काया�लय 

- सबै पा�लका �मखु/अ�य� 

- �मखु सेनानी, �ी गणेश�संह भ�डार�, न�दाव�स गण 

- �.ना.उ., �ी बस�त पाठक, िज�ला �हर� काया�लय 

- स.�.ना.उ., �ी रमेशकुमार थापा, सश� �हर� बल नेपाल 

- �.अ.अ., �ी सवुास काक�, रा��य अनसु�धान िज�ला काया�लय 

- डा. आन�द �साद आचाय�, िज�ला अ�पताल 

- डा. केशव�सं धामी, तामाकोशी अ�पताल 

6. �वरामी रा� मो�डफाई ग�रएको �टेचर लगायतका सामानह� 

सबै पा�लका र अ�पतालह�ले तयार� अव�थामा रा� े।  

7. असंग�ठत �े�मा काय�रत ��मक वग� तथा असहायह�लाई 

उपल�ध गराउने राहत स�बि�धत नमनुा मापद�ड, 2076 

�वीकृत भई स�पूण� पा�लकामा पठाईएकोमा नमनुा 

मापद�डको आधारमा मापद�ड �वीकृत गर� आव�यक 

�यि�ह�लाई मा� राहत �वतरण गन� सबै पा�लकाह�लाई 

अनरुोध गन� ।  

8. गहृ म��ालयको �म�त 2077/01/06 को प�ानसुार 

अनरुोध भए बमोिजम सामािजक स� भावमा ��तकुल असर 

पन� गर� �व�भ� स�ार मा�यम तथा सामािजक संजाल माफ� त 

�वाह हनुे गलत सूचना �नय��ण तथा सामािजक स� भाव र 

धा�म�क स�ह�णतुामा आचँ आउन न�दन �भावकार� सरु�ा 

�यव�था �मलाउने ।  

9. गहृ म��ालयको च.नं. 3596 �म�त 2077/01/08 को 

प�ानसुार �व�भ� �थानह�बाट सडक/बाटो अव�� भएको 

यसबाट अ�याव�यक सेवा, शाि�त सरु�ासँग स�बि�धत 

सवार� साधन आवतजावतमा समेत ��तकुल असर पन� हुँदा 

यस िज�ला �भ� सडक बाटो थनुछेक, अवरोध भएको भए 

अ�वल�ब बाटो खलुाउने �यव�था गर� आवगमन सूचा� 

गन�।  

10. रामेछाप िज�ला �वेश गन� खा�ा�, तरकार� लगायतका 

सामा�ीह� �लएर आउने सवार� साधनह�लाई Sanitization 

गन�को ला�ग भैसे�र  चोकमा Post �थापना गन� ।  यसको  
DCCMC को बैठक  
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�था�नय तह 
आर.�ड.ट�.प�र�ण �प.�स.आर.प�र�ण 

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

िज�ला अ�पताल 0 1 1 Negative 1 5 6 Negative 

म�थल� नगरपा�लका 6 41 47 Negative 0 0 0 - 

रामेछाप नगरपा�लका ० 26 ० Negative ० ० ० - 

उमाकु�ड गाउँपा�लका 5 11 16 Negative ० ० ० - 

खाँडादेवी गाउँपा�लका 15 34 4० Negative ० ० ० - 

गोकुलगंगा गाउँपा�लका 14 27 41 Negative ० ० ० - 

�लख ुतामाकोशी गा.पा. 1 5 6 Negative ० ० ० - 

दोर�बा गाउँपा�लका 6 9 15 Negative ० ० ० - 

सनुाप�त गाउँपा�लका 3 18 21 Negative ० ० ० - 

ज�मा 
50 173 223  1 5 6  

बथु ह�ता�तरण  

नेपाल इि�ज�नयर एसो�सयसन 

बागमती �देशले िज�ला 

अ�पताल रामेछापलाई �वाव 

कले�सन बथु उपल�ध 

गराएको छ । सरुि�त �पमा 

�वाव संक�न गन� सहयोग 

गरेको बथु �मखु िज�ला 

अ�धकार� ��ादेवी शमा� माफ� त 

अ�पताल �यव�थापन स�म�तका 

अ�य� रोशन पाि�नलाई 

ह�ता�तरण ग�रएको छ। 

�वेश नाकामा उ�च सतक� ता र सश� �हर� प�रचालन 
�म�त 2077/01/26 गतेको िज�ला सरु�ा स�म�तको बैठकले िज�ला �वेश नाकाह�मा चेकजाँचमा कडाई गन� सरु�ाकम�ह� 

प�रचालन ग�रएको । रामेछाप िज�ला �वेश गन� खैरेनीघाटमा बैशाख 28 गते बाट सश� �हर� बलको अ�थायी चेकपो� 

�थापना भई सं�ालनमा आएको छ । रामेछाप-�स�धलु� जो�ने खैरेनी नाकामा सरु�ा पो� नहुँदा खाँडादेवी, सनुाप�त र दोर�बा 

गाउँपा�लकामा पास �वनाका सवार� साधन र लकेुर पैदल गन� या�हु� बढेकोले सोको �नय��ण गन� चेकपो� �थापनाले सहयोग 

पगेुको छ । �यसै गर� दि�ण तफ�  खाँडादेवी गाउँपा�लकाको खैरेनीघाट, �स�खा, सनुाप�त गाउँपा�लकाको लभुघुाट, पूव� तफ�  

रामेछाप नगरपा�लकाको साँघटुार, उ�र तफ�  �लखतुामाकोशी गाउँपा�लकाको िखि�त लगायत िज�ला �भ�का �व�भ� �थानमा 

भएको झोल�ेु पलुबाट आवात जावत गन� काय�लाई �नगरानी गन�  सरु�ाकम��ारा Patrolling गन�, �नष�ेधत सवार� साधन, 

या�हु�को आवागमनलाई �नय��ण गन�, पैदल या�ा गन� न�दने, शंका�पद �यि�ह�को स�पक�  न�बर स�हतको �ववरण संकलन 

गन�, सं��मत िज�लाबाट �वेश गरेका �यि�लाई �वारे�टाइनमा पठाउने �यव�थाका साथै मालबहाक सवार� साधनमा ल�ुक�छपी 

मा�नस ओहोर दोहोर गन� काय�लाई पूण� �पमा रो�ने र स�ुम �नगरानी गन� काय� ग�रएको छ । 

 

िज�ला अ�पताले RDT पर��ण गद� 

िज�ला अ�पताल रामेछापलाई �वाव संकलनमा �योग हनेु बथु ह�ता�तरण गद� �मखु िज�ला अ�धकार� ��ादेवी शमा� 



�थानीय तहगत �पमा तयार ग�रएका

Isolation  वेडह�को �ववरण

�थानीय तह �थान

रामेछाप नगपा�लका 
िज�ला अ�पताल

साँघटुार �वा��य चौक�

म�थल� नगरपा�लका 

तामाकोशी अ�पतालमा

रामेछाप सामदुा�यक 

अ�पतालमा 

म�थल� �ा.�वा.के

सनुाप�त गाउँपा�लका 
ग�ुसी �वा��य चौक�

बेथान �वा��य चौक�

खाडँादेवी गाउँपा�लका 

राकाथमु �वा��य चौक�

मझवुा �वा��य चौक�

�भरपानी �वा��य चौक�

पकरवास �वा��य चौक�

माकादमु �वा��य चौक�

दोर�बा गाउँपा�लका दोर�बा �वा��य चौक�

गोकुलगंगा गाउँपा�लका चचुरेु वडा न १

�लख ुतामाकोशी गापा �वज�ुलकोट 

ज�मा 

 

िज�ला ि�थत 8 वटै �थानीय तहका 41 

�थानीय तहगत �वारे�टाइन सं�या र �वारे�टाइनमा बसेका �यि�ह�को �ववरण �न�नानसुार रहेको छ । 

�.स �थानीय तह 

1 म�थल� नगरपा�लका 

2 रामेछाप नगरपा�लका 

3 उमाकु�ड गाउँपा�लका 

4 खाँडादेवी गाउँपा�लका 

5 गोकुलगंगा गाउँपा�लका 

6 �लख ुतामाकोिश गाउँपा�लका 

7 दोर�बा गाउँपा�लका 

8 सनुाप�त गाउँपा�लका 

ज�मा 

 

 

�थानीय तहगत �पमा तयार ग�रएका  

वेडह�को �ववरण 

�थान 
बेड 

सं�या 

िज�ला अ�पताल, रामेछाप 4 

साँघटुार �वा��य चौक� 3 

तामाकोशी अ�पतालमा १४ 

रामेछाप सामदुा�यक ४ 

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 

�वा��य चौक� 2 

पकरवास �वा��य चौक� 2 

�वा��य चौक� 4 

दोर�बा �वा��य चौक� 7 

१ 5 

3 

61 रामेछाप अ�पतालको आइसोलेन वेडह�मा रहेका �वरामीह�

यस िज�लामा 2077 बैशाख मसा�त स�मको �दनमा 

प�न �यि� �वारे�टाइन र आइसोलेसनमा न

को�भड-19 को �म�दोज�ुदो ल�ण 

�वाव पर��णको ला�ग ध�ुलखेल अ�पताल

�योगशालामा पठाईएकोमा �रपोट� नेगे�टभ आएको छ ।

�वारे�टाइनको अव�था 

41 �थानमा 331 वटा वेड �मताका �वारे�टाइन �थलह� �नमा�ण ग�रएको छ । हालस�म 

�थानीय तहगत �वारे�टाइन सं�या र �वारे�टाइनमा बसेका �यि�ह�को �ववरण �न�नानसुार रहेको छ । 

वेड 

सं�या 

�वारे�टाइनमा बसेको सं�या 

म�हला प�ुष ज�मा म�हला

36 24 57 81 24

70 1 30 31 1

53 3 25 28 3

47 18 23 41 18

34 14 25 39 14

49 0 5 5 0

16 6 14 20 6

26 3 19 22 3

331 69 198 267 69

प�ृठ 5 

  

रामेछाप अ�पतालको आइसोलेन वेडह�मा रहेका �वरामीह� 

बैशाख मसा�त स�मको �दनमा कुनै 

प�न �यि� �वारे�टाइन र आइसोलेसनमा नरहेको साथै 

को �म�दोज�ुदो ल�ण देिखएको 6 (छ) जनाको 

�वाव पर��णको ला�ग ध�ुलखेल अ�पताल र के���य 

पठाईएकोमा �रपोट� नेगे�टभ आएको छ । 

वटा वेड �मताका �वारे�टाइन �थलह� �नमा�ण ग�रएको छ । हालस�म 

�थानीय तहगत �वारे�टाइन सं�या र �वारे�टाइनमा बसेका �यि�ह�को �ववरण �न�नानसुार रहेको छ ।  

�वारे�टाइनबाट �फता� सं�या 

म�हला प�ुष ज�मा 

24 57 81 

1 30 31 

3 25 28 

18 23 41 

14 25 39 

0 5 5 

6 14 20 

3 19 22 

69 198 267 



प�ृठ 6 

  

िज�ला संकट �यव�थापन के�� (DCCMC) 

का पदा�धकार��ारा अनगुमन 

�म�त 2077/01/14 गते �मखु िज�ला अ�धकार� 

��ादेवी शमा�को संयोजक�वमा (DCCMC) का 

पदा�धकार�हर �ारा खाँडादेवी र सनुाप�त गाउँपा�लकामा 

रहेका �वारे�टाइन तथा आइसोलेसन वाडको अनगुमन 

ग�रएको छ । अनगुमनको �ममा सनुाप�त गाउँपा�लका 

अ�य� धावा लामा र खाँडादेवी गाउँपा�लकाका अ�य� 

�ेम बहादरु तामाङ स�हतको गाउँपा�लकाको टोल�सँग 

पा�लकाको शाि�त सरु�ा खा�ा� र राहत �वतरणको 

अव�था �वप� �यव�थापनको तयार� र आयोजनाह�को 

�वषयमा छलफल ग�रएको �थयो । �थानीय �वारे�टाइनमा 

आव�यक सामा�ी स�हत थप मापद�ड अनकुुल बनाउन 

आव�यक देिखएको स�म�त�ारा सझुाईएको �थयो ।  

 

�मखु िज�ला अ�धकार� ��ादेवी शमा� एवं सरु�ा �नकायका पदा�धकार�, �वा��य 

स�हतको संय�ु टोल�बाट खाडँादेवी गाउँपा�लकामा �वारे�टाइन, आइसोलेसन, बजार 

लगायत पा�लकाको व�तिु�थ�तको अनगुमन गद�  

 

�मखु िज�ला अ�धकार� ��ादेवी शमा� एवं सरु�ा �नकायका पदा�धकार�, �वा��य 

स�हतको संय�ु टोल�बाट सनुाप�त गाउँपा�लकामा �वारे�टाइन, आइसोलेसन, बजार 

लगायत पा�लकाको व�तिु�थ�तको अनगुमन गद�  

 

�मखु िज�ला अ�धकार� ��ादेवी शमा� एवं सरु�ा �नकायका पदा�धकार�, �वा��य 

स�हतको संय�ु टोल�बाट सनुाप�त गाउँपा�लकामा पा�लकाको शाि�त सरु�ा र 

व�तिु�थ�तको बारेमा छलफल  

 



प�ृठ 7 

  हाल स�म �ा� �ववरण अनसुार �थानीय 

तहह�ले  राहत �वतरणको �ववरण 

�.स. 
�थानीय तह 

वडा 

नं. 

राहत �वतरण घर 

प�रवार सं�या 

1. म�थल� नगरपा�लका 

1  291 

7 6 

12 4 

2. गोकुलगगंा गाउँपा�लका  

1  83 

2 100 

3 82 

4 40 

5 25 

6 60 

ज�मा 691 

�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 

 

 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 

खाँडादेवी गापा �ी ओम �काश �े� 9844142075 

�थानीय तहबाट थालनी भएका अ�यासह� 

राहतको स�ा रोजगार�को अवसर 

खाँडादेवी गाउँपा�लकामा रहेका ��मक तथा रोजगार� गमुेका 

नाग�रकह�लाई लि�त गर� पा�लकाले राहतको स�ामा रोजगार� 

�दने उ�े�यका साथ पा�लकाबाट कुल 40 लाख बजेट �व�नयोजन 

गर� सबै वडाबाट योजनाह� छनोट गन� लगाई योजनाह�का ला�ग 

बजेट �व�नयोजन गर� सोह� योजनाह�को काममा को�भड-19 को 

कारणबाट रोजगार� गमुेका पा�लका �भ�का ��मकह�लाई 

रोजगार� �दने काय�को थालनी गरेको छ ।  

सडक, बाटोघाटो �नमा�ण, खानेपानी मम�त, मि�दर, चौतारा, कृ�ष 

लगाएतका �वकास �नमा�णका योजनाह�लाई �ाथ�मकता �ददै सो 

�े� अ�तग�तका योजनाह� वडा �तरबाट छनोटका आधारमा 

पा�लकाबाट �वीकृत गर� उ� �े�सँग स�बि�धत योजनाह�को 

�नमा�णका काय� संचालन गदा� �काभेटर लगाएतका कुनै मे�सनर� 

 औजार �योग गन� न�दई पा�लका �भ�का नाग�रकह�लाई रोजगार� 

�दईने �यव�था ग�रएको छ ।  

 

�नश�ुक औषधी �वतरण 

उमाकु�ड गाउँपा�लका �भ� रहेका �नय�मत  औषधी सेवन गन� 

�दघ� रोगीह�लाई �नश�ुक औषधी �वतरण ग�रएको छ ।  

लकडाउनको अव�धमा पा�लकाको �वा��य शाखा माफ� त  

�नश�ुक �पमा हाललाई 1 म�हना स�मको ला�ग  औष�धह�

�वतरण ग�रएको र लकडाउनको अव�ध ब�दै गएमा �नर�तर 

औषधी �वतरण ग�रने योजना रहेको छ । प�हलो चरणमा 

गाउँपा�लकाका 7 वटै वडाह�का 300 जना �वरामीह�लाई 

औषधी �वतरण ग�र स�कएको र कर�व 250 भ�दा बढ� 

�वरामीह�को लगत संकलन गन� काय� भई सकेको हुँदा उ� 

�वरामीह�लाई प�न त�काल औषधी �वतरण ग�रने काय��म 

रहेको छ । साथै गाउँपा�लका �े� �भ�मा मान�सक 

�वरामीह�लाई प�न गाउँपा�लकाबाट नै मनोसामािजक 

परामश�कता�ह� माफ� त परामश� �दान गन� काय� भई रहेको 

छ।   



  

 

  

�नकाय ए�बलेु�स नं. चालकको नाम

िज�ला अ�पताल बा 2 झ 1752 
नर बहादरु 

तामाङ

नेपाल रेड�स 

सोसाईट�  
बा 10 च 4442 ह�र थापा

रामेछाप 

नगरपा�लका 

बा 12 च 5555 
�तथ� बहादरु 

�व.क

ज 1 च 1051 
कृ�णबहादरु 

काक�

�वा��य चौक�, 

सनुाप�त 
बा. 2 झ 676 

च��लाल 

चौलागाई

खाँडादेवी 

गाउँपा�लका  
बा 19 च. 3922 कैलाश काक�

  

को�भड-19 मै�ी ए�बलेु�स

िज�लामा संकट �यव�थापन के�� र िज�ला �वप� 

�यव�थापन स�म�तको �नण�य अनसुार सबै पा�लकाका 

ए�बलेु�सलाई को�भड-19 मै�ी बनाउने �नण�य भएको छ । 

हाल स�म ६ वटा देहाय बमोिजमका ए�बलेु�सलाई नया ँ

गोरख गणको �ा�व�धक सहयोग र स�बि�धत �नकायको 

आ�थ�क सहयोगमा को�भड-19 मै�ी ए�बलेु�स तयार गर�

िज�ला संकट �यव�थापन मातहत रािखएको छ । म�थल� 

नगरपा�लका, दोर�बा गाउँपा�लका, गोकुलगंगा गाउँपा�लका

उमाकु�ड गाउँपा�लकाको ए�बलेु�सलाई को�भड

बनाउने �ममा रहेको छ । साथै अ�य �वरामी र िज�ला 

बा�हर जान ुपदा� �मखु िज�ला अ�धकार�को अनमु�त �लन ुगन� 

�यव�था ग�रएको छ ।  

नया ँगोरख गण रामेछापको �ा�व�धक सहयोगमा तयार ग�रएको 

Friendly 

िज�लामा तयार� अव�थामा रहेका ए�बलेु�स �ववरण

�थानीय तह ए�बलेु�स नं. स�पक�  नं

रामेछाप 

नगपा�लका 

बा. २ झ १७५२ 9744016340

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

खाडँादेवी 

गाउँपा�लका 

�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

चालकको नाम स�पक�  न 

नर बहादरु 

तामाङ 
9744016340 

ह�र थापा 9854040128 

�तथ� बहादरु 

क. 
9860441125 

कृ�णबहादरु 

काक� 
9744059794 

च��लाल 

चौलागाई 
9813536977 

कैलाश काक� 9849756749 

 

नयाँ 

गोरख 

गण 

रामेछाप

ख�ारा 

तयार 

ग�रएको 

इ�ोभाइज 

फेस 

�स�ड  

मै�ी ए�बलेु�स 

संकट �यव�थापन के�� र िज�ला �वप� 

�यव�थापन स�म�तको �नण�य अनसुार सबै पा�लकाका 

मै�ी बनाउने �नण�य भएको छ । 

वटा देहाय बमोिजमका ए�बलेु�सलाई नया ँ

गोरख गणको �ा�व�धक सहयोग र स�बि�धत �नकायको 

मै�ी ए�बलेु�स तयार गर� 

िज�ला संकट �यव�थापन मातहत रािखएको छ । म�थल� 

गोकुलगंगा गाउँपा�लका, 

उमाकु�ड गाउँपा�लकाको ए�बलेु�सलाई को�भड-19 मै�ी 

बनाउने �ममा रहेको छ । साथै अ�य �वरामी र िज�ला 

�ला अ�धकार�को अनमु�त �लन ुगन� 

प�ृठ 8 

नया ँगोरख गण रामेछापको �ा�व�धक सहयोगमा तयार ग�रएको COVID-19 

Friendly ए�बलेु�स 

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

9744016340 �ी िज�ला अ�पताल रामेछाप  

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  

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 
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बजारमा दै�नक उपभो�य व�त ुतरकार� ख�रद गद� 

 

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 संल�नतामा सबै �े� 

समे�टने गर� �व�भ� समूहमा �वभाजन गर� एकै पटक बजार 

अनगुमन ग�रएको छ ।  

 

को�भड-19 को सं�मणको जोिखमलाई �यून गन� 

�म�त 2077/02/18 को सव�प�ीय छलफलबाट 

�म�त 2077/02/01 गते स�म तराई लगायत 

अ�य िज�लाबाट ढुवानी हनेु ह�रयो तरकार�, 

फलफूल, माछा, मास,ु अ�डा र कुखुराको ढुवानीमा 

रोक लगाईएको छ । 

 

�मखु िज�ला अ�धरकार� स�हत सरु�ा �नकाय स�ब� पदा�धकार�ह� बजारमा 

लकडाउनको �भावकार�ताको अनगुमन गद� 

 

महामार�को �पमा फै�लएको को�डभ-19 को कारण लकडाउन 

गरेको अव�थामा िज�ला �शासन काया�लयको सम�वयमा 

िज�लाको म�ुय बजार �े�ह�मा खा�ा�, तरकार�, फलफुल 

लगायतका अ�याव�यक व�त ु तथा सेवाह� �व�� �वतरण गन� 

पसलह�को अनगुमन ग�रएको छ । अनगुमनको �ममा �याद 

नाघेको, कृ��म अभाव �सज�ना गरेको ज�ता सम�या नभएको 

पाईएको छ । �नि�त दूर� कामय गर� ख�रद �व��को �यव�था 

�मलाउन �नद�शन �दएको 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� भए गरेको पाईएमा गनुासो सनुवुाईका ला�ग 

देहाय बमोिजमको संय�� गठन ग�रएकोले स�पक�  गनु� हनु 

अनरुोध छ ।          

देहाय 

नाम थर पद काया�लय स�पक�  नं. 

�ी राम�साद भ�राई �.अ. 

िज�ला 

�शसन 

काया�लय 

9841431102

�ी मेघनाथ गौतम का.�. 

घरेल ुतथा 

साना उ�ोग 

का. 

9849566943

�ी केशव �. िघ�मरे अ�य� 
उ�ोग 

बािण�य संघ 
9854040052

�ी �दपक काक� सिचव 
उपभो�ा 

म� 
9844258876
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�व�भ� �योजनमा िज�ला �शासन काया�लयमा �वेश गन� 

�यि�ह�लाई �वा��य पर��णको ला�ग हे�थ डे�स �थापना 

ग�रएको छ । म�थल� नगरपा�लकाको सहयोगमा रािखएको 

हे�थ डे�सबाट �वरो चेक, मा�क र �यानीटाइजरको �योग प�छ 

मा� �शासनमा �वेश गन� पाईने �यव�था �मलाईएको छ ।   

गैर सरकार� महासंघले िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त माफ� त 

िज�लाका �व�भ� �नकायका अवरो� �फ�डमा ख�टने 

सरु�ाकम�, �ा�फक, �हर�, थनुवुा कैद�ह�, िज�ला �शासन 

काया�लय रामेछापमा आउने सेवा�ाह�ह�लाई �वतरण गन� 

�योजनका ला�ग मा�क, से�नटाइजर र सेवा�ाह�को �वा��य 

पर��ण गन� �योग हनेु 1 थान थम�ल गन सहयोग गरेको छ 

। 

िज�ला �शासन काया�लय रामेछापको हाता�भ� म�थल� नगरपा�लका�ारा 

स�ा�लत हे�थ डे�स   

सामािजक दूर�को पालना गराउँदै रामेछाप उ�ोग बािण�य संघका पादाधकार�ह� 

नेपाल रेड�सका कम�चार��ारा सवार� साधनलाई Disinfection ��े गद�  

1. िज�लामा अ�याव�यक खा�ा� सामा�ीह� आपू�त� तथा 

ढुवानीको ला�ग िज�ला �शासन काया�लयसँग सम�वय गर� 

िज�ला अभाव हनु न�दने �यव�था �मलाउने काय�मा 

सहयोगीको भ�ूमका �नवा�ह गरेको छ।  

2. िज�ला �भ�का सबै पा�लकामा रहेको खा�ा� सामा�ीह�को 

�टक रहेको दै�नक उपभो�य ब�तकुो संकलन गन� काय� 

गरेको । 

3. िज�ला �भ��ने म�ुय नाका सेलेघाटमा अपलप� परेका 

पैदलया�ी कर�व 200 जनालाई खाजा पानीको �यव�था 

गरेको ।  

4. �लख-ु1 जल�व�तु आयोजनाका ��मकह� म�थल� बजार 

अलप� परेकाह�लाई बास र खानाको �ब�ध गर� सवार� 

साधन �यव�था गर� आयोजना तफ�  पठाएको । 

5. सरु�ाकम�को सहयोगमा अ�याव�यक व�त ुतथा सेवा �दान 

गन� �यवसायीक �थानह�मा सामािजक दूर� कायम 

गराईएको  ।    

  

को�भड-19 महामार�को रोकथाम तथा �नय��ण गन� उ�े�यले 

यस िज�ला सदरमकुाम �वेशको म�ुय नाका भैसे�रमा नेपाल 

रेड�सोसाईट� रामेछापले सवार� साधनह�को �कटाणु शोधन 

गन�का ला�ग Sodium Hypochlorite Solution को �योगबाट  

जोिखम �नम�ल�करण गर� बैशाख म�हनामा 13 सय वटा सवार� 

साधनह�मा Sanitization गर� सवार� साधनह�लाई जोिखमम�ु 

बनाईएको छ । आगामी �दनमा प�न यस �क�समको काय�लाई 

�नर�तरता �दने नेपाल रेड�स�ारा �यव�था �मलाईएको छ । 

साथै रेड�स�ारा संचा�लत ए�बलेु�सलाई कोरोना मै�ी 

ए�बलेु�स �पमा तयार गर�  स�ालनको ला�ग तयार� अव�थामा 

रािखएको छ ।  
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  सवार� पास स�ब�धी �यव�थापन  

को�भड-19 को सं�मण, रोकथाम र �नय��णका ला�ग भएको ब�दाव�द� (Lockdown)  को अव�धमा अ�याव�यक 

काय�का ला�ग पासको �यव�था ग�रएको छ ।  

लकडाउनको स�ुका �दनह�मा अ�याव�यक काय�का ला�ग �यानअुल पास जार� गन� �यव�था �मलाईएकोमा �म�त 

2077/01/02 मा भएको प�रप� अनसुार ई-पास �वतरण ग�रएको छ । भौगो�लक �पमा इमेल इ�टरनेटको सहज 

पहुँचबाट टाढा रहेका नाग�रकह� लगायत स�बि�धत �नकायह�लाई काया�लयबाट नै ई-पास आवेदन भन� �यव�था गर� 

पास जार� गन� काय�लाई सहज बनाईएको छ ।  

 

आयोजनाको 

सहजीकरण 
िज�लामा संचा�लत �व�भ� 

�वकास �नमा�णका काय�लाई 

लकडाउनको अव�धमा प�न 

संचालनका ला�ग नेपाल 

सरकार तथा �देश 

सरकारको �नण�यानसुार 

�नमा�ण �े�मा �वा��य 

सरु�ाका सावधानी अपनाई 

�वा��य तथा जनसं�या 

म��ालयले जार� गरेको 

�वा��य स�ब�धी �ोटोकलको 

पालना गन� स�हतका शत�ह� 

तोक�  सरकार� तथा �नजी 

�े�बाट िज�लामा संचा�लत 

रा��य गौरवका �ाथ�मकता 

�ा� र गाउँपा�लका, 

सदरमकुाम जो�ने ठूला 

आयोजना स�ालनका ला�ग 

सहजीकरण ग�रएको छ ।   

 

आवागमनको ला�ग �वीकृ�त आव�यक 

गहृ म��ालयको �म�त 2077/01/30 गतेको प�रप� अन�ुप उप�यका �भ� �वेश गन� सवार� साधनलाई गहृ 

म��ालयको �वीकृ�त र अ�य िज�लाको हकमा स�बि�धत िज�लाका �मखु िज�ला अ�धकार�को �वीकृ�तमा मा� पास 

जार� गन� �यव�था स�ु ग�रएको छ ।   

 

 

               �वा��य काया�लय, रामेछाप 
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रामेछाप नगरपा�लका 

उमाकु�ड गाउँपा�लका 

खाडँादेवी गाउँपा�लका 

�लख ुतामाकोसी गाउँपा�लका 

दोर�बा गाउँपा�लका सनुाप�त गाउँपा�लका 

म�थल� नगरपा�लका 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

फोन नं. 

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

म�थल� बजार �े�मा  Disinfection

                    नेपाल सरकार 

                  गहृ म��ालय 

                 िज�ला �शासन काया�लय, 

 
                

 

 

. 048-540333, 540133, 540370, �या�स नं. 048-540501

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