
 
 

कोभिड-१९ को प्रकोप भियन्त्रणकालाभि भिल्ला भथथत सबै सरोकारवालाको एकीकृत समन्त्वय र सहकाययको भिल्लाित ढााँचाको मथयौदा 

१ ऩषृ्ठब ङ्टभी 
  ङ्जिश्वव्माऩी भहाभायीको रुऩभा पैङ्झरयहेको COVID-19 सॊक्रभण हारसम्भ २१० िटा याष्डहरुभा पैङ्झरयहेको अिस्था छ । हार भरङ्टकभा दोश्रो 
चयणको Phase भा ऩङ्टङ्झिसकेको अिस्थाभा िततभान ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत तथा बङ्जिष्मभा आईऩने च ङ्टनौतीहरूको साभाना िनत ङ्ञजल्राङ्ञस्थत सफै याजनीङ्झतक दर स्थानीम तह , 

प्रदेश सयकाय , ङ्जिङ्झबङ्ङ सॊघ सॊस्था , सञ्चाङ्ञ यऺेत्र रिामत नािङ्चयकहरूको सभेत बङू्झभका तथा ङ्ञजम्भेिायी ङ्झनधातयण ियी कोङ्झबड-१९ को योकथाभ तथा 
ङ्झनमन्त्त्रणकाराङ्झि एकीकृत सभन्त्िम य सहकामतको ङ्ञजल्राित ढाॉचा तमाय िङ्चयएको छ।मस ढाॉचारे ङ्ञजल्राभा कोयोना बाइयसको योकथाभ तथा ङ्झनमन्त्त्रण िनत 
सॊरग्न सफै सयकायी , ङ्झनजी, िैयसयकायी तथा अन्त्म सयोकायिारा ङ्झनकामहरूङ्झफच सभन्त्िम तथा सहकामत बई नािङ्चयकहरूराई कोयोना बाइयसको जोङ्ञिभ कभ 
िनतभा भद्दत ऩङ्टमातउनेछ। 

 
२ उद्देश्म 
 ङ्ञजल्राभा कोङ्झबड-१९ को सम्बाङ्जित सॊक्रभण योकथाभ िनङ्टत, 
 फन्त्दाफन्त्दीको ऩूणतरुऩभा ऩारना िने/ ियाउनङ्ट, 
 सॊक्रभण देिा ऩयेभा प्रबािकायी ढॊिफाट उऩचाय व्मिस्था िनङ्टत, 
 कोङ्झबड-१९ को प्रकोऩ ङ्झनमन्त्त्रणका राङ्झि ङ्ञजल्राङ्ञस्थत सफै सयोकायिार ब्मङ्ञि/ ङ्झनकामङ्झफच सभन्त्िम य सहकामत कामभ िनङ्टत, 
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३ एकीकृत सभन्त्िम य सहकामतको ङ्ञजल्राित ढाॉचा ्
ङ्झस.नॊ. ङ्झनकाम

हरू 
ङ्ञजम्भेिायी/कामतङ्जिियण अन्त्म ङ्झनकामहरूसॉि 

सभन्त्िम िनङ्टतऩने ङ्जिषमहरू 
सभन्त्िम िनङ्टतऩने अन्त्म ङ्झनकामहरू 

1.  

ङ्ञज
ल्र
ा प्र

शा
सन

 क
ाम
ातर
म 

1. ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत/ङ्ञजल्रा सङ्टयऺा सङ्झभङ्झत/ङ्ञजल्रा कभाण्ड 
ऩोष्ट/ङ्ञजल्रा सॊकट व्मिस्थाऩन केन्त्रको फैठकको सॊमोजन िने। 

शाङ्ञन्त्त सङ्टयऺा, क्िायेङ्ञन्त्टन 
स्थर व्मिस्थाऩन, 
ऩयीऺण, उऩचाय, उद्धाय, 
याहत तथा ऩङ्टस्थातऩना 

स्थानीम तह / अन्त्तयातष्डम तथा याङ्जष्डम िैयसयकायीऺेत्र / 
ङ्झनजीऺेत्र 

2. ङ्ञजल्रा सङ्टयऺा सङ्झभङ्झतको फैठकको सॊमोजन िदै ङ्ञजल्राभा फन्त्दाफन्त्दी 
अिस्थाको ऩूणत ऩारना िने/ियाउने । 

प्रचाय तथा प्रसाय ङ्झछभेकी ङ्ञजल्राङ्ञस्थत सङ्टयऺा ङ्झनकामहरू / स्थानीम सञ्चायभाध्मभ 
स्थानीम तह /याजनीङ्झतक दर 

3. ङ्ञजल्रा सङ्टयऺा सङ्झभङ्झतभापत त सभग्र ङ्ञजल्राभा शाङ्ञन्त्त सङ्टयऺा य सङ्टव्मिस्था 
कामभ िने। 

ङ्झनणतम कामातन्त्िमन सङ्घीम सयकाय / प्रदेश सयकाय / सङ्टयऺा ङ्झनकामहरू / 
याजनीङ्झतक दर / स्थानीम तह 

4. ङ्ञजल्राङ्ञस्थत आठिटै ऩाङ्झरकाहरूसॉि सभन्त्िम ियी ङ्जिदेश तथा स्िदेशफाट 
आउने निआिन्त्तङ्टक व्मङ्ञिको ङ्जिियण य स्िास््म अिस्थाको फायेभा दैङ्झनक 
अङ्झबरेि तमाय िने । 

ङ्झनमङ्झभत स्िास््म 
प्रङ्झतिेदन प्राप्त िने 

स्िास््म कामातरम / अस्ऩतारहरू / स्थानीम तह / स्थानीम 
तहङ्ञस्थत स्िास््म सॊस्था / सङ्टयऺा ङ्झनकामहरू/ नेऩार येडक्रस 
सोसाइटी 

5. क्िायेङ्ञन्त्टन तथा एकान्त्तफास (आइसोरेसन) कऺहरूको ङ्जिियण एकीकृत 
ियी सोको व्मिस्थाऩनभा सहजीकयण िने । 

स्थान छनौट, तमायी, 
साभग्रीको फन्त्दोफस्त, 
सङ्टयऺा 

ङ्ञजल्रा स्िास््म कामातरम / अस्ऩतारहरू / स्थानीम तह / 
स्थानीम तहङ्ञस्थत स्िास््म सॊस्था / सङ्टयऺा ङ्झनकामहरू / नेऩार 
येडक्रस  

6. ङ्ञजल्राका राङ्झि प्राप्त हङ्टने स्िास््म साभग्रीको ङ्जिियण तमाय ियी आिश्मकता 
य औङ्ञचत्मको आधायभा हस्तान्त्तयण िने व्मिस्था ङ्झभराउने । 

भौज्दात साभग्रीको 
ङ्जिियणको रेिाजोिा । 

ङ्ञजल्रा स्िास््म कामातरम / अस्ऩतार / स्थानीम तह / 
स्थानीम तहङ्ञस्थत स्िास््म सॊस्था / सङ्टयऺा ङ्झनकामहरू/ नेऩार 
येडक्रस सोसाइटी  

7. क्िायेङ्ञन्त्टन तथा एकान्त्तफास (आइसोरेसन) कऺहरूभा याङ्ञिएका 
ब्मङ्ञिहरूको कोङ्झबड-१९ ऩङ्चयऺणका राङ्झि सहजीकयण िने। 

ङ्जकटरिामतका 
साभग्रीको आऩूङ्झतत 
व्मिस्था, मातामत 
प्रिन्त्ध, स्िाफ 
व्मिस्थाऩन, ऩयीऺण 
प्रङ्झतिेदन 

सङ्घीम सयकाय / प्रदेश सयकाय / स्थानीम तह / ङ्ञजल्रा 
स्िास््म कामातरम 
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ङ्झस.नॊ. ङ्झनकाम
हरू 

ङ्ञजम्भेिायी/कामतङ्जिियण अन्त्म ङ्झनकामहरूसॉि 
सभन्त्िम िनङ्टतऩने ङ्जिषमहरू 

सभन्त्िम िनङ्टतऩने अन्त्म ङ्झनकामहरू 

8. कोङ्झबड-१९ को सॊक्रभण देङ्ञिएभा ब्मङ्ञिहरूको प्रबािकायी उऩचायकाराङ्झि 
आिश्मक सहजीकयण िने । 

उऩचाय तथा प्रषेण 
(ङ्चयपय) 

सङ्घीम सयकाय / प्रदेश सयकाय / सङ्घीम तथा प्रादेङ्ञशक 
अस्ऩतार / ङ्ञजल्रा स्िास््म कामातरम / एम्फङ्टरेन्त्स सेिा 
प्रदामक सॊस्था 

9. स्थानीम सयकाय, ङ्ञजल्रा सभन्त्िम सङ्झभङ्झत तथा  सङ्टयऺा सङ्झभङ्झतको सभन्त्िमभा 
ङ्ञजल्राको सम्ऩूणत फस्तङ्टङ्ञस्थङ्झतको आॉकरन ियी सोही आधायभा आिश्मक 
नीङ्झतहरू तमाय िने । 

कामतटोरीको व्मिस्था 
तथा छरपर 

ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत/ङ्ञजल्रा सङ्टयऺा सङ्झभङ्झत/ङ्ञजल्रा 
कभाण्ड ऩोष्ट/ङ्ञजल्रा सॊकट व्मिस्थाऩन केन्त्र 

10. साितजङ्झनक स्थर, भठभङ्ञन्त्दय, िङ्टम्िा जस्ता ऺेत्रहरू य कङ्ट नै धभत सॊस्कृङ्झत तथा 
ऩयम्ऩयाको नाभभा जात्रा, भेरा, बेरा, जम्भा तथा बेटघाटभा योक रिाउने 
। 

कानूनी व्मिस्थाकोफाये 
प्रचायप्रसाय 

सङ्टयऺा ङ्झनकाम, स्थानीम तह, स्थानीम सञ्चायभाध्मभ धाङ्झभतक 
सॊघ सॊस्था 

11. ङ्ञजल्राभा सञ्चाथङ्झरत अत्मािश्मक सेिा, ङ्जियाभी, काजङ्जक्रमा, दैङ्झनक उऩबोग्म 
फस्तङ्टहरूको ढङ्टिानीको राङ्झि सिायी ऩासको व्मिस्थाऩन िने। 

सभमािङ्झध,सिायी चरने 
स्थान 

सङ्टयऺा ङ्झनकाम, स्थानीम तह, एम्फङ्टरेन्त्स सेिा प्रदामक सॊस्था, 
अन्त्म मातामातका व्मिसामी 

12. कृङ्जषउऩज तथा िाद्यङ्ङ रिामतका साभग्रीहरूको सहज आऩूङ्झततको 
व्मिस्थाऩन िने । 

अनङ्टिभन तथा सभन्त्िम स्थानीम तह, उद्योि िाङ्ञणज्म सॊघ, घयेरङ्ट तथा साना उद्योि 
कामातरम 

13. ङ्ञजल्राभा दैङ्झनकउऩबोग्म साभग्रीहरूको उऩरब्धता , आऩूङ्झतत , भूल्म, 
िङ्टणस्तयरिामतका ङ्जिषमराई सभेटी ङ्झनमङ्झभत फजाय अनङ्टिभन ियी कृङ्झत्रभ 
अबाि हङ्टन नङ्छदने, 

अनङ्टिभनको कामतताङ्झरका 
य दामया 

घयेरङ्ट तथा साना उद्योि कामातरम, उद्योि िाङ्ञणज्म सॊघ, नेऩार 
प्रहयी, स्थानीम तह 

14. कोङ्झबड-१९ को सम्बाङ्जित सॊक्रभण पैङ्झरन नङ्छदन प्रत्मऺ रुऩभा कामत 
स्थरभा िङ्जटने स्िास््मकभॉ , सङ्टयऺाकभॉ तथा याष्डसेिक कभतचायीको 
भनोिर उच्च ऩादै सेिा प्रिाहराई च ङ्टस्त फनाउने, 

रङ्ञजङ्ञस्टक सऩोट, 
सङ्टयऺा, इन्त्सेङ्ञन्त्टबको 
व्मिस्था 

सङ्घीम सयकाय, प्रदेश सयकाय, ङ्ञजल्रा स्िास््म कामातरम / 
सङ्टयऺा ङ्झनकाम, स्थानीम तह / अन्त्तयातङ्जष्डम िैयसयकायी सॊघ 
सॊस्था 

15. ङ्ञजल्राभा कोङ्झबड-१९ को व्मिस्थाऩनभा बएका/ िङ्चयएका सम्ऩूणत कामत/ 
िङ्झतङ्जिङ्झधका िायेभा आिश्मकता अनङ्टसाय सूचना सम्प्रषेण िने, 

 
 

सूचनाको िाम्बीमतता तथा 
सभमािङ्झध 

सङ्घीम सयकाय / प्रदेश सयकाय / स्थानीम तह / स्थानीम 
सञ्चाय भाध्मभ 
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ङ्झस.नॊ. ङ्झनकाम
हरू 

ङ्ञजम्भेिायी/कामतङ्जिियण अन्त्म ङ्झनकामहरूसॉि 
सभन्त्िम िनङ्टतऩने ङ्जिषमहरू 

सभन्त्िम िनङ्टतऩने अन्त्म ङ्झनकामहरू 

2.  

ङ्ञज
ल्र
ा स

भन्त्
िम
 स
ङ्झभ
ङ्झत
 

1. ङ्ञजल्राभा कोङ्झबड -१९ सॊक्रभण व्मिस्थाऩनभा बएका िङ्चयएका कामतहरूका 
सम्फन्त्धभा सभन्त्िम, सङ्टऩयीिेऺण तथा अनङ्टिभनको कामतमोजना तमाय िने । 

सभमािङ्झध ङ्झनधातयण ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत/ ङ्ञजल्रा कभाण्ड ऩोष्ट/ङ्ञजल्रा 
सॊकट व्मिस्थाऩन केन्त्र/ स्थानीम तह/अन्त्तयातङ्जष्डम तथा याङ्जष्डम 
िैयसयकायी सॊघ सॊस्था 

2. सभन्त्िम, सङ्टऩयीिेऺण तथा अनङ्टिभन को सॊमन्त्त्र ङ्झनभातण िने । फैठक तथा छरपर ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत/ ङ्ञजल्रा कभाण्ड ऩोष्ट/ङ्ञजल्रा 
सॊकट व्मिस्थाऩन केन्त्र/ स्थानीम तह / स्थानीम सञ्चायभाध्मभ 

3. सूचक तथा भाऩदण्ड तमाय ियी सङ्टऩयीिेऺण तथा अनङ्टिभन िने। छरपर सङ्घीम सयकाय/ प्रदेश सयकाय / ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन 
सङ्झभङ्झत / ङ्ञजल्रा कभाण्ड ऩोष्ट/ङ्ञजल्रा सॊकट व्मिस्थाऩन 
केन्त्र/ स्थानीम तह / अन्त्तयातङ्जष्डम तथा याङ्जष्डम िैयसयकायी सॊघ 
सॊस्था 

4. ङ्ञजल्राभा कोङ्झबड -१९ सॊक्रभण योकथाभ ङ्झनमन्त्त्रण तथा उऩचायभा बए 
िङ्चयएका कामतहरूको फायेभा अनङ्टिभन ियी प्रङ्झतिेदन िने । 

ऩषृ्ठऩोषण तथा 
कामातन्त्िमन 

सङ्घीम सयकाय/ प्रदेश सयकाय / ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन 
सङ्झभङ्झत / ङ्ञजल्रा कभाण्ड ऩोष्ट/ङ्ञजल्रा सॊकट व्मिस्थाऩन 
केन्त्र/ स्थानीम तह 

3.  

स्थ
ान
ीम
 त
हह
रू 

1. ङ्ञजल्रा कभान्त्ड ऩोष्टसॉि सभन्त्िम िने  । ङ्झनणतम कामातन्त्िमन ङ्ञजल्रा प्रशासन कामातरम 

2. ङ्ञजल्राका सङ्टयऺा ङ्झनकामसॉि सभन्त्िम िने । क्िायेङ्ञन्त्टन व्मिस्थाऩन सङ्टयऺा ङ्झनकाम तथा सयोकायिारा ङ्झनकामहरू 

3. आयडीटी(RDT), ऩीसीआय(PCR) ऩयीऺणकाराङ्झि आिश्मक औषङ्झध तथा 
औषङ्झधजन्त्म साभाग्रीहरूका राङ्झि सभन्त्िम िने । 

आयडीटी, ऩीसीआय 
ऩयीऺण 

ङ्ञजल्रा स्िास््म कामातरम, ङ्ञजल्रा प्रशासन कामातरम 

4. कोङ्झबड–१९ को सॊक्रभणअनङ्टसाय क्िायेङ्ञन्त्टन तथा आइसोरेसन कऺको 
ङ्झनभातण िने एिभ ्ङ्जिस्ताय कामतभा सभन्त्िम िने । 

स्थान ऩङ्जहचान, छनौट  
तथा सेिा सङ्टङ्जिधाको 
व्मिस्थाऩन 

ङ्ञजल्रा सॊकट व्मिस्थाऩन केन्त्र, ङ्ञजल्रा कभाण्ड ऩोष्ट, ङ्ञजल्रा 
ङ्ञस्थत अस्ऩतार, ङ्जिद्यारमहरू, नेऩार प्रहयी, येडक्रस सोसाइटी 

5. ऩाङ्झरकास्तयीम आयआयटी (RRT) को भातहतभा यहनेियी सीआईसीटी (CICT) 
टीभ  िठन ियी सोराई अङ्झबभङ्टिीकयण िनत सभन्त्िम िने । 

अङ्झबभङ्टिीकयणको ऺेत्र 
तथा सभम 

ङ्ञजल्रा स्िास््म कामातरम 
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ङ्झस.नॊ. ङ्झनकाम
हरू 

ङ्ञजम्भेिायी/कामतङ्जिियण अन्त्म ङ्झनकामहरूसॉि 
सभन्त्िम िनङ्टतऩने ङ्जिषमहरू 

सभन्त्िम िनङ्टतऩने अन्त्म ङ्झनकामहरू 

6. ङ्जिदेश तथा स्िदेशका अन्त्म स्थानफाट आएका सम्ऩूणत भाङ्झनसहरूको कोङ्झबड–
१९ सॊक्रभण अिस्थाफाये ऩयीऺण ियी होभ क्िायेन्त्टाइनभा याख्न ेव्मिस्था 
ङ्झभराउने । 

ऩयीऺण, अङ्झबरेि तथा 
सङ्टयऺा 

ङ्ञजल्रा स्िास््म कामातरम, नेऩार प्रहयी, स्थानीम स्िास््म 
शािा य हेल्थडेस्क 

7. सभङ्टदामभा कङ्ट नै व्मङ्ञिभा कोयोना सॊक्रभण ऩोङ्ञजङ्जटब देङ्ञिएभा सो व्मङ्ञिसॉि 
सम्ऩकत  आएका अन्त्म व्मङ्ञिहरूको कन्त्याक टे्रङ्झसङ्ग ियी क्िायेङ्ञन्त्टनभा याख्न 
सभन्त्िम िने य आयडीटी तथा ऩीसीआय ऩयीऺणकाराङ्झि सभन्त्िम िने । 

ऩङ्जहचान तथा ऩयीऺण ङ्ञजल्रा स्िास््म कामातरम, नेऩार प्रहयी, नेऩार येडक्रस 
सोसाईटी ङ्ञजल्रा शािा, िडाका सङ्झभङ्झत, स्िास््मकभॉहरु य 
अन्त्म कभतचायीहरू 

8. क्िायेङ्ञन्त्टन तथा आइसोरेसनभा फसेका व्मङ्ञिहरूको िास, फास तथा अन्त्म 
आिश्मक सेिा सङ्टङ्जिधाको व्मिस्थाऩन िने । 

फस्तङ्ट तथा सेिा 
सङ्टङ्जिधाको आिश्मकता 
आङ्करन 

िानेऩानी तथा तथा सयसपाइ ङ्झडङ्झबजन कामातरम, नेऩार ङ्जिद्यङ्टत 
प्राङ्झधकयण, नेऩार येडक्रस सोसाईटी, याङ्जष्डम तथा अन्त्तयातङ्जष्डम 
िैयसयकायी सॊघ सॊस्था 

9. क्िायेङ्ञन्त्टन तथा आइसोरेसन स्थरभा िङ्जटने स्िास््मकभॉ,  सङ्टयऺाकभॉ तथा 
अन्त्म कभतचायीहरूको स्िास््म ऩयीऺणको व्मिस्था िनङ्टतका साथै भनोिर 
फढाउने । 

सङ्टयऺा तथा प्रोत्साहन नियकामतऩाङ्झरकाको कामातरम, अन्त्तयातङ्जष्डम तथा याङ्जष्डम 
िैयसयकायी सॊघ सॊस्था 

10. कोङ्झबड–१९ सॊक्रभण योकथाभ तथा ङ्झनमन्त्त्रणकाराङ्झि आिश्मक औषङ्झध 
तथा औषङ्झधजन्त्म साभग्रीहरू िङ्चयद ियी स्िास््म शािा तथा हेल्थडेस्कहरूभा 
ङ्जितयण िनङ्टतका साथै स्थानीम तहभा भौज्दात यख्न े। 

औषङ्झध तथा 
उऩकयणहरूको 
उऩरव्धता य भौज्दात 

ङ्ञजल्रा स्िास््म कामातरम, ऩाङ्झरका कामतऩाङ्झरकाको कामातरम, 

स्िास््म शािा 

11. कोङ्झबड–१९ सॊक्रभण योकथाभ तथा ङ्झनमन्त्त्रणका राङ्झि याङ्जष्डम तथा स्थानीम 
सञ्चायभाध्मभफाट सभङ्टदामभा स्िास््मभूरक सन्त्देशहरु प्रशायण िनङ्टतका साथै 
व्मिहाय ऩङ्चयिततन सञ्चायकाराङ्झि साभग्रीहरू तमाय ियी ङ्जितयण िने । 

स्िास््म सन्त्देश  तथा 
प्रशायण 
 

ङ्ञजल्रा स्िास््म कामातरम, स्थानीम तह कामतऩाङ्झरकाको 
कामातरम, स्िास््म शािा, याङ्जष्डम तथा स्थानीम सञ्चायभाध्मभ 

12. सीआईसीटीको ऩदाङ्झधकायीहरूराई कन्त्याक टे्रङ्झसङ्गको अङ्झबरेिीकयणका 
ङ्जिषमभा अङ्झबभङ्टिीकयण िने 

ङ्जिषमफस्तङ्ट ङ्झनधातयण 
स्रोतव्मङ्ञि तथा 
सभमताङ्झरका य स्थान 

ङ्ञजल्रा स्िास््म कामातरम, रुम्जाटाय 
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ङ्झस.नॊ. ङ्झनकाम
हरू 

ङ्ञजम्भेिायी/कामतङ्जिियण अन्त्म ङ्झनकामहरूसॉि 
सभन्त्िम िनङ्टतऩने ङ्जिषमहरू 

सभन्त्िम िनङ्टतऩने अन्त्म ङ्झनकामहरू 

13. भहाभायी पैङ्झरएको अिस्थाभा िडाध्मऺ, स्िास््मकभॉ, िडा कामातरमका 
कभतचायी, भङ्जहरा स्िास््म स्िमॊ सेङ्जिका, स्िास््म आभा सभङ्टहभापत त  

सीआईसीटी राई सहमोि ऩङ्टमातउने । 

अङ्झबरेि व्मिस्थऩान िडाका िडाध्मऺ, स्िास््मकभॉहरु य अन्त्म कभतचायीहरु तथा 
सयोकायिाराहरु 

14. स्िास््म साभाग्री ढङ्टिानी तथा आऩूङ्झतत य आकङ्ञस्भक स्िास््म सेिाका राङ्झि 
ङ्जियाभीहरू अस्ऩतार रानका सिायी ऩासको ङ्झनङ्झभत्त सभन्त्िम िने 

सभमािङ्झध तथा साधनको 
ङ्जकङ्झसभ 

ङ्ञजल्रा प्रशासन कामातरम,ङ्ञजल्रा प्रहयी कामातरम स्थानीम प्रहयी 
चौकी 

15. ऩाङ्झरकाका कभतचायीहरूराई कामातरम सभमभा आउन जानको रािी ङ्ञजल्रा 
प्रहयी कामातरमसॉि सभन्त्िम िङ्चय व्मिस्थाऩन िने 

सभमािङ्झध तथा सभम नेऩार प्रही कामातरम 

16. याहत ङ्जितयणको व्मिस्थाऩन िने याहत ङ्जितयणको 
भाऩदण्ड, याहत साभग्री 

ङ्ञजल्रा कभाण्ड ऩोष्ट, नेऩार प्रहयी,  सशस्त्र प्रहयी फर नेऩार, 

िडा कामातरम,  तथा सयोकायिाराहरु 
17. कोङ्झबड १९ सॊक्रभण योकथाभ तथा उऩचायको बए िङ्चयएका कामतहरूको 

फाये ऩाङ्झरका सॊकट व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे सभीऺा िने । 
सभीऺा ऩाङ्झरका स्तयीम स्िास््म शािा, ङ्ञजल्रा सॊकट व्मिस्थाऩन 

केन्त्र 

4.  

न ेऩ
ार
ी से

ना
 (
अङ्च
यद
भन

 ि
ण)

 

1. ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत/ङ्ञजल्रा सङ्टयऺा सङ्झभङ्झत/ङ्ञजल्रा कभाण्ड 
ऩोष्ट/ङ्ञजल्रा सॊकट व्मिस्थाऩन केन्त्रको फैठकभा सहबािीता जनाउने । 

छरपरका ङ्जिषम नेऩारी सेना हेडक्िाटय 

2. प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीसॉिको सभन्त्िमभा अन्त्म सङ्टयऺा ङ्झनकामहरूराई 
सहमोि िने । 

याहत य सङ्टयऺा ङ्ञजल्रा सङ्टयऺा सङ्झभङ्झत 

3. ङ्ञजल्राभा शाङ्ञन्त्त सङ्टयऺा य सङ्ट-व्मिस्था कामभ िनत भद्दत िने । शाङ्ञन्त्त सङ्टयऺाको ङ्जिश्लषेण नेऩारी सेना हेडक्िाटय, ङ्ञजल्रा सङ्टयऺा सङ्झभङ्झत 
4. भङ्टख्म फस्ती, शहयी ईराकाभा आित जाित िने मातामातका साधनको 

ङ्झनमभनभा सहमोि िने । 

फस्तङ्टङ्ञस्थङ्झतको ङ्जिश्लषेण अन्त्म सङ्टयऺा ङ्झनकाम 

5. आिश्मकताको आधायभा भाऩदण्ड ऩूया ियी ङ्ञजल्रास्तयभा स्थाऩना बएका 
क्िायेङ्ञन्त्टन स्थरहरूको सङ्टयऺा एिॊ व्मिस्थाऩना सहमोि िने । 

सभन्त्िम ङ्ञजल्रा सॊकट व्मिस्थाऩन केन्त्र, ङ्ञजल्रा कभाण्ड ऩोष्ट, अन्त्म 
सङ्टयऺा ङ्झनकाम 

6. होङ्ञल्डङ्ग एङ्चयमाभाको फाङ्जहयी घेयाफाट सङ्टयऺा प्रदान िने । आिश्मकता ङ्जिश्लषेण ङ्ञजल्रा सॊकट व्मिस्थाऩन केन्त्र, ङ्ञजल्रा कभाण्ड ऩोष्ट, ङ्ञजल्रा 
सङ्टयऺा सङ्झभङ्झत 

7. स्िाफ ऩयीऺण राङ्झि सॊकरन िङ्चयएका नभङ्टनाराई सङ्टयङ्ञऺत साथ ढङ्टिानी िनत आिश्मकता आङ्करन ङ्ञजल्रा सॊकट व्मिस्थाऩन केन्त्र, ङ्ञजल्रा कभाण्ड ऩोष्ट 
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ङ्झस.नॊ. ङ्झनकाम
हरू 

ङ्ञजम्भेिायी/कामतङ्जिियण अन्त्म ङ्झनकामहरूसॉि 
सभन्त्िम िनङ्टतऩने ङ्जिषमहरू 

सभन्त्िम िनङ्टतऩने अन्त्म ङ्झनकामहरू 

सहमोि िने । 

8. सॊक्रङ्झभत व्मङ्ञिहरूराई आइसोरेशन केन्त्रसम्भ ओसाय प्रसाय िनत स्थानीम 
प्रशासनराई सहमोि िने । 

स्थान य सभम ङ्ञजल्रा सॊकट व्मिस्थाऩन, ङ्ञजल्रा कभाण्ड ऩोष्ट 

9. िाद्याङ्ङरिामत अत्मािश्मक फस्तङ्टहरू अबाि हङ्टने ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत शृ्रजना बएभा 
नेऩारी सेनारे ढङ्टिानी कामतभा भद्दत िने । 

आिश्मकता ङ्जिश्लषेण नेऩारी सेना जङ्गी अड्डा, ङ्ञजल्रा सॊकट व्मिस्थाऩन, ङ्ञजल्रा 
कभाण्ड ऩोष्ट 

10. आिश्मकता अनङ्टसाय स्थानीम प्रशासनराई सहमोिीको ब ङ्टङ्झभका ङ्झनिातह िने । फस्तङ्टङ्ञस्थङ्झत ङ्झफश्लषेण ङ्ञजल्रा सॊकट व्मिस्थाऩन, ङ्ञजल्रा कभाण्ड ऩोष्ट, ङ्ञजल्रा सङ्टयऺा 
सङ्झभङ्झत 

11. ङ्झछभेकी ङ्ञजल्राहरुभा तैनाथ यहेका मङ्टङ्झनटहरूसॉि सभन्त्िम िने । याहत, उद्धाय य 
ऩङ्टनस्थातऩन 

नेऩारी सेना जङ्गी अड्डा, ऺेत्रीम ऩतृना 

5.  

ङ्ञज
ल्र

ा प्र
हय
ी क

ाम
ातर
म 

1. शाङ्ञन्त्त सङ्टयऺा कामभ िनत िङ्ञस्त,ङ्जऩकेट,भोिाईर टोरी ऩङ्चयचारन िने। ङ्ञस्थङ्झत ङ्जिश्लषेण ङ्ञजल्रा सङ्टयऺा सङ्झभङ्झत, शसस्त्र प्रहयी फर नेऩार, स्थानीम प्रहयी 
चौकी 

2. कोङ्झबड -१९ सॊक्रभण ङ्झनमन्त्त्रणको राङ्झि ङ्ञजल्रा ङ्झबङ्झत्रने य फाङ्जिने 
नाकाहरूभा चेक जाॉचको व्मिस्था ङ्झभराउने । 

स्थान, सिायी साधन 
तथा व्मङ्ञि 

ङ्ञजल्रा सॊकट व्मिस्थाऩन केन्त्र, ङ्ञजल्रा कभाण्ड ऩोष्ट, 
स्थानीम तह, स्थानीम प्रहयी चौकी 

3. कोङ्झबड -१९ सॊक्रभण ङ्झनमन्त्त्रणको राङ्झि ङ्ञजल्रा ङ्झबङ्झत्रने फाङ्जिने नाकाहरूभा 
शायीङ्चयक चेकजाॉचको व्मिस्था ङ्झभराउने । 

जनशङ्ञि, स्िास््म 
उऩकयण 

ङ्ञजल्रा सॊकट व्मिस्थाऩन केन्त्र, ङ्ञजल्रा कभाण्ड ऩोष्ट, ङ्ञजल्रा 
स्िास््म कामातरम, स्थानीम तह, स्थानीम प्रहयी चौकी 

4. कोङ्झबड -१९ सॊक्रभण ङ्झनमन्त्त्रणको राङ्झि अनाङ्झधकृत आित जाित िने 
मातामातका साधनहरूराई ऩूणतरूऩभा योक रिाउनङ्टका साथै कानूनफभोङ्ञजभ 
कायफाही िने । 

सिायी साधनको ङ्झनियानी ङ्ञजल्रा सॊकट व्मिस्थाऩन केन्त्र, ङ्ञजल्रा कभाण्ड ऩोष्ट, 
स्थानीम तह, स्थानीम प्रहयी चौकी 

5. अत्मािश्मक मातामातका सिायी साधनहरूराई ङ्जिङ्झबङ्ङ चेक प्िाईन्त्ट िडा 
ियी चेकजाॉच िदै सङ्टचारु िने । 

स्थान, सभम ङ्ञजल्रा सॊकट व्मिस्थाऩन केन्त्र, ङ्ञजल्रा कभाण्ड ऩोष्ट, 
स्थानीम तह, स्थानीम प्रहयी चौकी 

6. फन्त्दाफन्त्दीको उरॊघन िने व्मङ्ञिहरूराई ङ्झनमन्त्त्रणभा ङ्झरई फन्त्दाफन्त्दीको 
ऩारना िने, ियाउने । 

सचेतना एिभ ्जानकायी स्थानीम तह, स्थानीम प्रहयी चौकी, स्थानीम साभाङ्ञजक सॊघ 
सॊस्था 

7. फन्त्दाफन्त्दीको ऩूणत ऩारना िनत, ियाउन सभम ङ्झनधातयण िङ्चयएफभोङ्ञजभ 
ङ्ञजल्राङ्झबत्रका ऩसर िङ्टरे निङ्टरेको सम्फन्त्धभा ङ्झनमभन िने। 

ङ्ञस्थङ्झत ङ्जिश्लषेण स्थानीम तह, उद्योि िाङ्ञणज्म सॊघ, स्थानीम प्रहयी चौकी 
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ङ्झस.नॊ. ङ्झनकाम
हरू 

ङ्ञजम्भेिायी/कामतङ्जिियण अन्त्म ङ्झनकामहरूसॉि 
सभन्त्िम िनङ्टतऩने ङ्जिषमहरू 

सभन्त्िम िनङ्टतऩने अन्त्म ङ्झनकामहरू 

8. साितजङ्झनक स्थर, भठभङ्ञन्त्दय, िङ्टम्िा, चचत, चैत्म जस्ता धाङ्झभतक तथा साॊस्कृङ्झतक 
स्थरहरू य जात्रा, ऩित, भेरा, उत्सिजस्ता धभत सॊस्कृङ्झत तथा ऩयम्ऩयाको 
नाभभा बेरा, जम्भा तथा बेटघाटभा योक रिाउने। 

स्थान ऩङ्जहचान तथा 
ङ्झनमभ ऩारना 

स्थानीम तह, स्थानीम प्रहयी चौकी, साभाङ्ञजक सॊघ सॊस्था 

9. कोङ्झबड -१९ सॊक्रभण योकथाभ तथा ङ्झनमन्त्त्रणको राङ्झि आिश्मकतानङ्टसाय 
सयोकायिारा ङ्झनकाम,सॊघ सॊस्थाहरूसॉि सभन्त्िम िने। 

सजकता स्थानीम तह, स्थानीम प्रहयी चौकी, स्थानीम साभाङ्ञजक सॊघ 
सॊस्था 

10. क्िायेङ्ञन्त्टन तथा आईसोरेशन स्थर ियऩय कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको अनैङ्झतक, अिाङ्ञञ्चत 
तथा अऩयाङ्झधक कामतहरु हङ्टन, िनत नङ्छदन २४ सै घण्टा  िङ्ञस्त तथा 
ऩट्रोङ्झरङ्गको व्मिस्था िने । 

त्माङ्क तथा फस्तङ्टङ्ञस्थङ्झत 
ङ्जिश्लषेण 

ङ्ञजल्रा सङ्टयऺा सङ्झभङ्झत, नेऩारी सेना, शसस्त्र प्रहयी फर नेऩार, 
याङ्जष्डम अनङ्टसन्त्धान ङ्ञजल्रा कामातरम, स्थानीम तह, स्थानीम 
प्रहयी चौकी, साभाङ्ञजक 

11. ङ्जिदेश तथा स्िदेशका अन्त्म स्थानहरूफाट ङ्ञजल्रा प्रिेश िने भाङ्झनसहरूको 
दैङ्झनक अङ्झबरेि यािी क्िायेङ्ञन्त्टनभा याख्न ेव्मिस्थाकाराङ्झि भद्दत िनङ्टतका साथै 
शाङ्ञन्त्त सङ्टयऺाको काभम िने । 

स्थान ऩयीऺण तथा 
सॊख्मा 

ङ्ञजल्रा सॊकट व्मिस्थाऩन केन्त्र, ङ्ञजल्रा कभाण्ड ऩोष्ट, ङ्ञजल्रा 
स्िास््म कामातरम, स्थानीम तह स्थानीम, प्रहयी चौकी 

12. क्िायेङ्ञन्त्टन तथा आइसोरेसन स्थरभा फस्ने तथा ङ्झडस्चाजत बई जाने 
ङ्झफयाभीहरूको अङ्झबरेि याख्न।े 

ङ्जिियण अध्मािङ्झधक य 
प्रङ्झतिेदन 

ङ्ञजल्रा प्रशासन कामातरम,स्थानीम तह, ङ्ञजल्रा स्िास््म 
कामातरम, स्िास््म चौकी, 

13. क्िायेङ्ञन्त्टनभा याङ्ञिएको ङ्जियाभीहरू तथा सम्ऩकत भा यहेका व्मङ्ञिहरू 
आिश्मकतानङ्टसाय कन्त्याक्ट टे्रङ्झसङ्ग ियी अङ्झबरेि याख्न े। 

स्िास््म ऩयीऺण ङ्ञजल्रा प्रशासन कामातरम,स्थानीम तह, ङ्ञजल्रा स्िास््म 
कामातरम, स्िास््म चौकी, 

14. कोङ्झबड -१९ सॊक्रभण योकथाभ तथा ङ्झनमन्त्त्रणभा सहमोि ऩङ्टमातउने उद्देश्मरे 
दैङ्झनक भाईङ्जकङ्ग िने । 

सचेतना ङ्ञजल्रा प्रशासन कामातरम,स्थानीम तह, ङ्ञजल्रा स्िास््म 
कामातरम, स्िास््म चौकी, 

6.  

सश
स्त्र
 प्र
हय
ी फ

र 
न ेऩ
ार

 1 कङ्ट नै ऩङ्झन जघन्त्म तथा िङ्ञम्बय प्रकृङ्झतका अऩयाध बएभा तथा हङ्टनसक्ने 
आशॊका बएभा त्मसराई ङ्झनमन्त्त्रण िने । 

सूचना सॊकरन ङ्ञजल्रा प्रशासन कामातरम, ङ्ञजल्रा प्रहयी कामातरम, याङ्जष्डम 
अनङ्टसन्त्धान ङ्ञजल्रा कामातरम 

2 कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभको हङ्टर हङ्टज्जत, प्रदशतनी तथा बेरा जम्भा हङ्टन नङ्छदने । फस्तङ्टङ्ञस्थङ्झत ङ्जिश्लषेण ङ्ञजल्रा प्रहयी कामातरम, याङ्जष्डम अनङ्टसन्त्धान ङ्ञजल्रा कामातरम 
3 जनभानसभा शाङ्ञन्त्त सङ्टयऺाको प्रत्माबङू्झत ङ्छदराउन सङ्टयऺा व्मिस्था ङ्झभराउने । ङ्ञस्थङ्झत आॉकरन ङ्ञजल्रा सङ्टयऺा सङ्झभङ्झत, नेऩारी सेना, ङ्ञजल्रा प्रहयी कामातरम 
4 ङ्ञजल्राभा हङ्टनसक्ने सम्ऩूणत प्रकायका ङ्जिषभ ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा प्रबािकायी ऩङ्चयचारन 

हङ्टन ्। 
सूचना सॊकरन य 
ङ्जिश्लषेण 

शसस्त्र प्रहयी फर हेड क्िाटय, ङ्ञजल्रा सङ्टयऺा सङ्झभङ्झत, नेऩारी 
सेना, नेऩार प्रहयी 

5 बैऩयी आउने ङ्ञस्थङ्झतभा सङ्टयऺा व्मिस्था ङ्झभराउने । सूचना सॊकरन य शसस्त्र प्रहयी फर हेड क्िाटय, ङ्ञजल्रा सङ्टयऺा सङ्झभङ्झत, नेऩारी 
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ङ्झस.नॊ. ङ्झनकाम
हरू 

ङ्ञजम्भेिायी/कामतङ्जिियण अन्त्म ङ्झनकामहरूसॉि 
सभन्त्िम िनङ्टतऩने ङ्जिषमहरू 

सभन्त्िम िनङ्टतऩने अन्त्म ङ्झनकामहरू 

ङ्जिश्लषेण सेना, नेऩार प्रहयी 
6 ङ्ञजल्राको सीभा ईराकाभा आिश्मकताअनङ्टसाय आित-जाितको ङ्झनमन्त्त्रण 

तथा ङ्झनमभन िनत सङ्टयऺा व्मिस्था ङ्झभराउने । 
त्माङ्क सॊकरन स्थानीम तह, शसस्त्र प्रहयी सीभा सङ्टयऺा फर 

7 फन्त्दाफन्त्दी आदेश ऩारना िनत रिाउन सहजीकयण िने । ङ्झनमभको जानकायी ङ्ञजल्रा सॊकट व्मिस्थाऩन केन्त्र, ङ्ञजल्रा कभाण्ड ऩोष्ट,स्थानीम 
तह 

8 याहत ङ्जितयणभा सङ्टयऺा तथा सहमोि प्रदान िने । सभम, स्थान ङ्ञजल्रा सॊकट व्मिस्थाऩन केन्त्र, ङ्ञजल्रा कभाण्ड ऩोष्ट,स्थानीम 
तह 

9 क्िायेङ्ञन्त्टन तथा आईसोरेसन स्थरहरूको ङ्जिियण एकीकृत ियी सोको 
व्मिस्थाऩनभा सहजीकयण िने 

त्माङ्क सॊकरन ङ्ञजल्रा सॊकट व्मिस्थाऩन केन्त्र, ङ्ञजल्रा कभाण्ड ऩोष्ट, नेऩारी 
सेना अङ्चयदभन िण, नेऩार प्रहयी, स्थानीम तह, नेऩार येडक्रस 
सोसाईटी ङ्ञजल्रा शािा 

10 साितजङ्झनक स्थर, भठभङ्ञन्त्दय, िङ्टम्िा, चचत, चैत्म जस्ता धाङ्झभतक तथा साॊस्कृङ्झतक 
स्थरहरू य जात्रा, ऩित, भेरा, उत्सिजस्ता धभत सॊस्कृङ्झत तथा ऩयम्ऩयाको 
नाभभा बेरा, जम्भा तथा बेटघाटभा योक रिाउने। 

त्माङ्क सॊकरन ङ्ञजल्रा सॊकट व्मिस्थाऩन केन्त्र, ङ्ञजल्रा कभाण्ड ऩोष्ट, नेऩारी 
सेना अङ्चयदभन िण, नेऩार प्रहयी, स्थानीम तह, स्थानीम 
साभाङ्ञजक सॊघ सॊस्था 

11 ङ्ञजल्राको सम्ऩूणत िस्तङ्टङ्ञस्थङ्झतको आॉकरन ियी सोही आधायभा आिश्मक 
सङ्टयऺा मोजना तमाय िने । 

सूचना सॊकरन ङ्ञजल्रा सङ्टयऺा सङ्झभङ्झत, नेऩारी सेना अङ्चयदभन िण, ङ्ञजल्रा 
प्रहयी कामातरम, स्थानीम तह 

12 सभग्र ङ्ञजल्राभा शाङ्ञन्त्त सङ्टयऺा य सङ्टव्मिस्था कामभ िने । सङ्टयऺा अिस्था ङ्जिश्लषेण ङ्ञजल्रा सङ्टयऺा सङ्झभङ्झत 
13 क्िायेङ्ञन्त्टन तथा आईसोरेसन स्थरहरूको सङ्टयऺा व्मिस्था ङ्झभराउने । त्माङ्क सॊकरन ङ्ञजल्रा सॊकट व्मिस्थाऩन केन्त्र, ङ्ञजल्रा कभाण्ड ऩोष्ट, ङ्ञजल्रा 

स्िास््म कामातरम, स्थानीम तह, 
14 दैङ्झनक िङ्ञस्त ऩट्रोङ्झरङ्ग िने । सङ्टयऺा अिस्था ङ्जिश्लषेण  
15 चेक प्िाईन्त्ट, ऩट्रोङ्झरङ्ग, ङ्जऩकेट तथा अन्त्म सङ्टयऺा िङ्ञस्तको व्मिस्थाको राङ्झि 

२४ सै घण्टा तमाय यहने । 
सङ्टयऺा अिस्था ङ्जिश्लषेण ङ्ञजल्रा सङ्टयऺा सङ्झभङ्झत, ङ्ञजल्रा प्रहयी कामातरम 
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7.  

याङ्ज
ष्डम
 अ
नङ्ट स

न्त्ध
ान
 ङ्ञज

ल्र
ा 

क
ाम
ातर
म 

1 कोङ्झबड-१९ को सम्बाङ्जित सॊक्रभण, योकथाभ तथा ङ्झनमन्त्त्रण िनत ङ्ञजल्राभा 
िङ्छठत सॊिठनराई सूचना सॊकरन ियी उऩरब्ध ियाउने । 

सूचना सॊकरन ङ्ञजल्रा स्िास््म कामातरम, स्थानीम तह स्िास््म शािा 

2 प्राप्त सूचनाको ङ्जिश्लषेण ियी ङ्ञजल्रा कभाण्ड ऩोष्टराई उऩरब्ध ियाउने । सूचनाको ङ्जिश्वसनीमता ङ्ञजल्रा स्िास््म कामातरम 

3 ङ्ञजल्रा कभाण्ड ऩोष्टको ङ्झनणतमको कामातन्त्िमनको ङ्ञस्थङ्झतको ङ्झनियानी िने । सूचना सॊकरन ङ्ञजल्रा स्िास््म कामातरम, स्थानीम तह, ङ्ञजल्रा सॊकट 
व्मिस्थाऩन केन्त्र 

8.  

ङ्ञज
ल्र
ा स्
िा
स््
म 
क
ाम
ातर
म 

1 कोङ्झबड १९ सॊक्रभण योकथाभ तथा ङ्झनमन्त्त्रणका फायेभा स्थानीम तहभा 
अङ्झबभङ्टिीकयण कामतक्रभ सञ्चारन िने । 

सहबाङ्झिता, सभम ङ्ञजल्रा सॊकट व्मिस्थाऩन केन्त्र, ङ्ञजल्रा कभाण्ड ऩोष्ट, 
स्थानीम तह, स्थानीम तह स्िास््म शािा, स्िास््म चौकी 

2 Full Set PPE, N95 भास्क, सेङ्झनटाइजय, सङ्ञजतकर भास्क, एप्रोन, 
Gloves प्रमोि िने फायेभा अङ्झबभङ्टिीकयण कामतक्रभ सञ्चारन िने । 

सहबाङ्झिता, सभम ङ्ञजल्रा सॊकट व्मिस्थाऩन केन्त्र, ङ्ञजल्रा कभाण्ड ऩोष्ट, 
स्थानीम तह, स्थानीम तह स्िास््म शािा, स्िास््म चौकी 

3 स्िदेशका अन्त्म स्थानफाट आएका शॊकास्ऩद ब्मङ्ञिहरू तथा ङ्झफदेशफाट 
आएका व्मङ्ञिहरूको RDT ऩयीऺण िने । RDT ऩयीऺण सकायात्भक 
नङ्झतजा बेङ्जटएभा थ्रोट स्िाफ सॊकरन ियी ऩीसीआय ऩयीऺणकाराङ्झि 
सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामभा ऩठाउने । 

त्माङ्क सॊकरन स्िाफ 
डेङ्झरबेयी तथा ऩयीऺण 

स्िास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्त्रारम, प्रदेश स्िास््म ङ्झनदेशनारम, 
ङ्ञजल्रा सॊकट व्मिस्थाऩन केन्त्र, ङ्ञजल्रा कभाण्ड ऩोष्ट, ङ्ञजल्रा 
प्रहयी कामातरम, ङ्ञजल्रा प्रशासन कामातरम, स्थानीम तह, 
स्थानीम तह स्िास््म शािा, स्िास््म चौकी 

4 VTM तथा RDT ङ्जकटको आऩूङ्झततको व्मिस्था ङ्झभराउने । आिश्मकता ऩङ्जहचान 
तथा ढङ्टिानी 

प्रदेश स्िास््म ङ्झनदेशनारम, ङ्ञजल्रा सॊकट व्मिस्थाऩन केन्त्र, 
ङ्ञजल्रा कभाण्ड ऩोष्ट, स्िास््म ङ्जिबाि 

5 ङ्ञजल्राका स्थानीम तहङ्झबत्र कोयोना सॊक्रभणको शॊकास्ऩद व्मङ्ञिहरू बेङ्जटएभा 
RDT ऩङ्चयऺण िने य RDT ऩयीऺणभा ऩोजेङ्जटब देङ्ञिएभा आईसोरेशनभा 
यािी PCR प्रङ्जिङ्झधभापत त ऩयीऺण िनत Swab सॊकरन ियी सम्फङ्ञन्त्धत 
ङ्झनकामभा ऩठाउने । PCR ऩयीऺणभा ऩोङ्ञजङ्जटब बेङ्जटएभा कोयोना 
अस्ऩतारभा उऩचायका राङ्झि प्रशण (येपय) िने । 

ऩयीऺण, उऩचाय तथा 
प्रशेण 

स्िास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्त्रारम, प्रदेश स्िास््म ङ्झनदेशनारम, 
ङ्जिङ्झबङ्ङ स्िाि ऩयीऺण प्रमोि शारा, ङ्ञजल्रा सॊकट व्मिस्थाऩन 
केन्त्र, ङ्ञजल्रा कभाण्ड ऩोष्ट, ङ्ञजल्रा प्रहयी कामातरम, ङ्ञजल्रा 
प्रशासन कामातरम, स्थानीम तह, स्थानीम तह स्िास््म शािा 
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6 कोङ्झबड -१९ सॊक्रभण योकथाभ तथा ङ्झनमन्त्त्रण तथा फन्त्दाफन्त्दीको सभमभा 
स्िास््म जीिनशैरी अऩनाउने सम्फन्त्धभा ङ्जिङ्झबङ्ङ सञ्चायभाध्मभफाट 
सितसाधायणकाराङ्झि चेतनाभूरक स्िास््म सन्त्देश प्रसायण िने ियाउने । 

ङ्जिषमफस्तङ्ट, सभमािङ्झध सॊकट व्मिस्थाऩन केन्त्र, ङ्ञजल्रा कभाण्ड ऩोष्ट, ङ्ञजल्रा प्रहयी 
कामातरम, ङ्ञजल्रा प्रशासन कामातरम, स्थानीम तह, स्थानीम 
तह स्िास््म शािा, याङ्जष्डम तथा स्थानीम सञ्चायभाध्मभ 

9.  

रुम्
जा
टा
य 
अस्
ऩत
ार

 

1 अस्ऩतारस्तयभा कोयोना बाइयस (Covid-19) को सॊक्रभण योकथाभसम्फन्त्धी 
जनचेतनाभूरक कामतक्रभ सञ्चारन िने । 

प्रचाय प्रसाय प्रदेश स्िास््म ङ्झनदेशनारम, ङ्ञजल्रा स्िास््म कामातरम 
रुम्जाटाय 

2 साभान्त्म अिस्थाका ङ्जियाभीहरूराई घयभै फसी आयाभ िनत एिॊ दीघतयोिीहरूराई 

सकेसम्भ अस्ऩतारभा नआउन टेङ्झरपोनभापत त स्िास््म ऩयाभशत सेिा प्रदान िने । 

सेिा तथा सभम सॊकट व्मिस्थाऩन केन्त्र, ङ्ञजल्रा कभाण्ड ऩोष्ट,  ङ्ञजल्रा 
स्िास््म कामातरम,स्थानीम तह, स्थानीम तह स्िास््म शािा, 
याङ्जष्डम तथा स्थानीम सञ्चायभाध्मभ, नेऩार टेरीकभ 

3 अस्ऩतारभा Fever Clinic सॊचारन िने । सभम तथा सॊख्मा ङ्ञजल्रा स्िास््म कामातरम, स्थानीम तह, स्थानीम तह स्िास््म 
शािा 

4 अस्ऩतारभा  आइसोरेशन शैमा तमायी अिस्थाभा याख्न े। सॊख्मा तथा सेिा सङ्टङ्जिधा प्रदेश स्िास््म ङ्झनदेशनारम, ङ्ञजल्रा सॊकट व्मिस्थाऩन केन्त्र, 
ङ्ञजल्रा कभाण्ड ऩोष्ट,  ङ्ञजल्रा स्िास््म कामातरम 

5 ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्त्मूनीकयणको सङ्झभङ्झत िठन िने । कामतदेश ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत, ङ्ञजल्रा सॊकट व्मिस्थाऩन 
केन्त्र, ङ्ञजल्रा कभाण्ड ऩोष्ट, ङ्ञजल्रा स्िास््म कामातरम 

6 साभाङ्ञजक दङ्टयी कामभ ियी अस्ऩतारभा आएका ङ्जियाभीहरूराई स्िास््म उऩचाय 

सेिा प्रदान िने, ियाउने 
उऩचाय तथा सेिासङ्टङ्जिधा प्रदेश स्िास््म ङ्झनदेशनारम, ङ्ञजल्रा स्िास््म कामातरम 

7 साभान्त्म ङ्जकङ्झसभको  कोयोना सॊक्रङ्झभत ङ्जियाभीराई अस्ऩतारको आइसोरेशन 
िाडतभा यािी औषङ्झध उऩचाय िने । 

उऩचाय प्रदेश स्िास््म ङ्झनदेशनारम, ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत, 
ङ्ञजल्रा सॊकट व्मिस्थाऩन केन्त्र, ङ्ञजल्रा कभाण्ड ऩोष्ट, ङ्ञजल्रा 
स्िास््म कामातरम 

8 ङ्झसङ्जकस्त ङ्जियाभी बएभा सङ्टयङ्ञऺत तियरे सङ्टङ्जिधा सम्ऩङ्ङ ङ्झनकामभ प्रषेण िने, ियाउन े

। 

प्रशेण तथा स्िास््म 
सङ्टयऺा 

प्रदेश स्िास््म ङ्झनदेशनारम, ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत, 
ङ्ञजल्रा सॊकट व्मिस्थाऩन केन्त्र, ङ्ञजल्रा कभाण्ड ऩोष्ट, ङ्ञजल्रा 
स्िास््म कामातरम 
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ङ्झस.नॊ. ङ्झनकाम
हरू 

ङ्ञजम्भेिायी/कामतङ्जिियण अन्त्म ङ्झनकामहरूसॉि 
सभन्त्िम िनङ्टतऩने ङ्जिषमहरू 

सभन्त्िम िनङ्टतऩने अन्त्म ङ्झनकामहरू 

10.  

ओ
िर

ढङ्ट ङ्ग
ा स

ाभ
ङ्ट दाङ्ज
मक

 अ
स्ऩ
ता
र 

(ङ्झभ
सन

) 
1 अस्ऩतारभा यहेको ङ्जपफय ङ्ञक्रङ्झनकफाट ज्ियो तथा कोङ्झबड-१९ सॊक्रभणको 

शॊकास्ऩद ङ्जियाभीहरूको जाॉच िने । 
स्िास््म सङ्टयऺा साभग्री ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत, ङ्ञजल्रा सॊकट व्मिस्थाऩन 

केन्त्र, ङ्ञजल्रा कभाण्ड ऩोष्ट, ङ्ञजल्रा स्िास््म कामातरम, 
स्थानीम तह 

2 सॊक्रभण योकथाभ य ङ्झनमन्त्त्रण कामत  िने  । सेिा तथा स्िास््म सङ्टयऺा ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत, ङ्ञजल्रा सॊकट व्मिस्थाऩन 
केन्त्र, ङ्ञजल्रा कभाण्ड ऩोष्ट, ङ्ञजल्रा स्िास््म कामातरम, 
स्थानीम तह 

3 अस्ऩतारभा आउने हयेक ङ्जियाभी तथा कङ्ट यिाहरूकाराङ्झि ब्मङ्ञिित सयसपाई 
तथा स्िास््म सङ्टयऺाको राङ्झि अस्ऩतार ऩङ्चयसयभा यहेका हातधङ्टने ठाउॉभा 
अङ्झनिामत हात धङ्टन तथा भास्क रिाउने सम्फन्त्धभा सचेत ियाउने । 

स्िास््म सङ्टयऺा स्थानीम तह स्िास््म शािा अन्त्तयातङ्जष्डम िैयसयकायी सॊघ सॊस्था 

4 साभाङ्ञजक दङ्टयी कामभिदै अस्ऩतारभा आएका ङ्जियाभीहरूराई ङ्झनमङ्झभत सेिा 
प्रदान िने । 

सेिा सङ्टङ्जिधा ङ्ञजल्रा स्िास््म कामातरम 

5 अस्ऩतारका कभतचायीहरूराई प्राथङ्झभताअनङ्टसाय आिश्मक ब्मङ्ञिित सङ्टयऺा 
उऩकयण तथा उङ्ञचत प्रमोिको व्मिस्था ङ्झभराउने । 

उऩरब्धता ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत, ङ्ञजल्रा सॊकट व्मिस्थाऩन 
केन्त्र, ङ्ञजल्रा कभाण्ड ऩोष्ट, ङ्ञजल्रा स्िास््म कामातरम 

6 कोङ्झबड-१९ सम्फङ्ञन्त्ध ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्जिषमभा स्िास््मकभॉ , ङ्जियाभी तथा 
ङ्जियाभीहरुका ङ्झबङ्ञजटयहरुराई ङ्झनमङ्झभत स्िास््मङ्ञशऺा तथा ऩयाभशत प्रदान िने 
। 

जनचेतना  

7 अस्ऩतारको आईसोरेशन िाडतभा बनात हङ्टने ङ्जियाभीको PCR ऩयीऺणको थ्रोट 
स्िाफ सम्फङ्ञन्त्धत स्िाि ऩयीऺण प्रमोिशाराभा ऩठाउने व्मिस्था िने । 

ढङ्टिायी तथा ऩयीऺण ङ्ञजल्रा सॊकट व्मिस्थाऩन केन्त्र, ङ्ञजल्रा कभाण्ड ऩोष्ट,ङ्ञजल्रा 
स्िास््म कामातरम, फीऩी कोईयारा स्िास््म ङ्जिऻाऩन प्रङ्झतष्ठान 

8 अस्ऩतारभा स्थाङ्जऩत ६ सैमाको आइसोरेशन कऺफाट ङ्जियाभीहरूराई 
आिश्मक सेिाहरू प्रदान िने । 

 ङ्ञजल्रा सॊकट व्मिस्थाऩन केन्त्र, ङ्ञजल्रा कभाण्ड ऩोष्ट,ङ्ञजल्रा 
स्िास््म कामातरम, 

9 िबतिती य निजात ङ्ञशशङ्टराई ङ्जिशेष ध्मानभा यािी छङ्ट टै्ट िाडतफाट सेिा प्रदान 
िने । 

सेिा व्मिस्थाऩन  

10 अस्ऩतारको कोङ्झबड-१९ व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको फैठक आिश्मकतानङ्टसाय 
सञ्चारन िने । 

 ङ्ञजल्रा सॊकट व्मिस्थाऩन केन्त्र, ङ्ञजल्रा कभाण्ड ऩोष्ट,ङ्ञजल्रा 
स्िास््म कामातरम, 
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11 अस्ऩतारको कोङ्झबड-१९ सॉि सम्फङ्ञन्त्धत आिश्मक जानकायी तथा प्रङ्झतिेदन 
ङ्झनमङ्झभत रुऩभा ङ्ञजल्रा, प्रदेश तथा केन्त्रभा अध्मािङ्झधक ियाउने । 

प्रङ्झतिेदनको एकरूऩता ङ्ञजल्रा सॊकट व्मिस्थाऩन केन्त्र, ङ्ञजल्रा कभाण्ड ऩोष्ट,ङ्ञजल्रा 
स्िास््म कामातरम, 

12 ङ्ञजल्रा कोङ्झबड सॊक्रभण व्मिस्थाऩन अन्त्तितत िठन बएका सङ्झभङ्झतहरूभा 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि िने । 

 ङ्ञजल्रा सॊकट व्मिस्थाऩन केन्त्र, ङ्ञजल्रा कभाण्ड ऩोष्ट,ङ्ञजल्रा 
स्िास््म कामातरम, 

11.  

न ेऩ
ार
 ये
डक्र

स 
सो
सा
इट
ी 

1. ङ्ञजल्राका उऩशािाहरूभापत त भहाभायीङ्जिरुद्ध स्थानीम तहहरूभा चेतनाभूरक 
िङ्झतङ्जिङ्झध सॊचारन िने । 

प्रचाय प्रसाय नेऩार येडक्रस सोसाइटी केन्त्रीम कामातरम, ङ्ञजल्रा सॊकट 
व्मिस्थाऩन केन्त्र, ङ्ञजल्रा कभाण्ड ऩोष्ट, स्थानीम तह 

2. ङ्ञजल्राङ्झबत्र ङ्झनभातण हङ्टने क्िायेङ्ञन्त्टनहरूभा ङ्झत्रऩार, कम्फर, फाङ्ञल्टन, टेन्त्ट 
जस्ता िैयिाद्य साभग्रीहरू सहमोि िने । 

याहत तथा स्थान ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत, नेऩार येडक्रस सोसाइटी 
केन्त्रीम कामातरम, ङ्ञजल्रा सॊकट व्मिस्थाऩन केन्त्र, ङ्ञजल्रा 
कभाण्ड ऩोष्ट,स्थानीम तह 

3. ङ्ञजल्राका ङ्झफङ्झबङ्ङ स्थानभा हात धङ्टने स्थान ङ्झनभातणका राङ्झि फाङ्ञल्टन, ड्रभ , 
साफङ्टन ङ्जितयण िनङ्टतका साथै जनचेतनाका राङ्झि ऩचात, पेरेक्स ङ्जप्रन्त्टजस्ता 
साभग्री उऩरव्ध ियाउने। 

साभग्री तथा स्थान ङ्ञजल्रा सॊकट व्मिस्थाऩन केन्त्र, ङ्ञजल्रा कभाण्ड ऩोष्ट,स्थानीम 
तह, ङ्ञजल्रा स्िास््म कामातरम, साभाङ्ञजक सॊघ सॊस्था 

4. फन्त्दाफन्त्दीको ङ्ञस्थङ्झत सहज बएऩश्चात स्थानीम तहहरूभा सयसपाइसम्फन्त्धी 
अङ्झबभङ्टिीकयण कामतक्रभ सॊचारन िनत स्िमॊसेफक ऩङ्चयचारन िने । 

ङ्जक्रमाकराऩ तथा स्थाऩन स्थानीम तह, स्थानीम साभाङ्ञजक सॊघ सॊस्था 

5. ङ्ञजल्राङ्झबत्र क्िायेङ्ञन्त्टनभा फस्ने भाङ्झनसहरूको आधायभा क्िायेङ्ञन्त्टनभा स्िम 
सेिक ऩङ्चयचारन िनत सहमोि िने । 

स्थान तथा सॊख्मा ङ्ञजल्रा सॊकट व्मिस्थाऩन केन्त्र, ङ्ञजल्रा कभाण्ड ऩोष्ट,स्थानीम 
तह, ङ्ञजल्रा स्िास््म कामातरम, स्थानीम तह 

 6. कोयोना बाईयसको जोङ्ञिभ न्त्मङ्टनीकयणका राङ्झि स्थानीम सञ्चायभाध्मभफाट 
चेतनाभूरक सन्त्देश प्रशायण िने । 

सन्त्देश तथा प्रशायण 
सभम 

ङ्ञजल्रा सॊकट व्मिस्थाऩन केन्त्र, ङ्ञजल्रा कभाण्ड ऩोष्ट,स्थानीम 
तह, ङ्ञजल्रा स्िास््म कामातरम, स्थानीम तह 

12.  

याज
ङ्झनत

ीक
 द
र 

1. ङ्ञजल्राङ्झबत्र कोङ्झबड -१९ व्मिस्थाऩनभा ङ्ञजल्राङ्ञस्थत ङ्जिङ्झबङ्ङ सॊमन्त्त्ररे िने 
ङ्झनणतमको कामातन्त्िमनभा सहजीकयण िने । अप्यासयोभा ऩयेका व्मङ्ञिको 
उद्दायका राङ्झि सभन्त्िम य सहमोि िने । 

सहमोि, उद्धाय तथा 
याहत 

ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत / ङ्ञजल्रा कभाण्ड 
ऩोष्ट/ङ्ञजल्रा सॊकट व्मिस्थाऩन केन्त्र/ स्थानीम तह 

2. ङ्ञजल्राङ्झबत्र कोङ्झबड -१९ व्मिस्थाऩनभा ङ्ञजल्राङ्ञस्थत सॊमन्त्त्ररे ियेका 
ङ्झनणतमहरूको कामातन्त्िमनभा सहमोि ऩङ्टमात।उन भातहतका स्थानीम 

सहजीकयण ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत /ङ्ञजल्रा कभाण्ड 
ऩोष्ट/ङ्ञजल्रा सॊकट व्मिस्थाऩन केन्त्र/ स्थानीम तह 
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ङ्झस.नॊ. ङ्झनकाम
हरू 

ङ्ञजम्भेिायी/कामतङ्जिियण अन्त्म ङ्झनकामहरूसॉि 
सभन्त्िम िनङ्टतऩने ङ्जिषमहरू 

सभन्त्िम िनङ्टतऩने अन्त्म ङ्झनकामहरू 

इकाईहरुराइ प्रङ्ञशङ्ञऺत, ङ्झनदेशन िङ्चय ऩङ्चयचारन िने । 
3. कोङ्झबड -१९ सॊक्रभण योकथाभ, ङ्झनमन्त्त्रण तथा उऩचायका सम्फन्त्धभा बए 

िङ्चयएका कामतहरूको फायेभा ऩषृ्ठऩोषण उऩरब्ध ियाउने । 
सहमोि तथा सहामता ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत /ङ्ञजल्रा कभाण्ड 

ऩोष्ट/ङ्ञजल्रा सॊकट व्मिस्थाऩन केन्त्र/ स्थानीम तह 
4. ङ्ञजल्राङ्झबत्र कोङ्झबड -१९ सॊक्रभण योकथाभ, ङ्झनमन्त्त्रण तथा उऩचायभा 

स्थानीम व्मङ्ञि तथा सभङ्टदामरे अऩनाउनङ्टऩने सजिताफाये स्थानीम 
सभङ्टदामराई सचेत ियाउन सहमेि िने । 

सचेतना स्थानीम ङ्झनकाम / स्थानीम साभाङ्ञजक सॊघ सॊस्था 

5. कोङ्झबड-१९ सॊक्रभण योकथाभ , ङ्झनमन्त्त्रण तथा उऩचायका सम्फन्त्धभा 
ङ्ञजल्राका जनप्रङ्झतङ्झनधीहरुसॉि थऩ सभन्त्िम िङ्चय सहमेिका ङ्झनङ्ञम्त ऩहर 
कदभी िने ।  

  

13.  

सञ्च
ाि
य 
भा
ध्म
भ 

1. सत्मत्म सूचना सम्प्रषेण िने, 
2. आङ्झधकाङ्चयक ङ्झनकामहरूसॉि सूचना आदनप्रदानका राङ्झि सभन्त्िम िने, 
3. सभूदामस्तयभा देङ्ञिएका/देङ्ञिने जोङ्ञिभफाये जानकायी ङ्छदने, 
4. सङ्टयऺाका उऩामहरु अङ्झधकतभ अऩनाएय ङ्ञजम्भेिायी ऩूया िने, 
5. कभाण्ड ऩोष्ट, ङ्ञजल्रा सॊकट व्मिस्थाऩन केन्त्र, ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद व्मिस्थाऩन 

सङ्झभङ्झतरे ियेका ङ्झनणतम तथा काभका फायेभा जनताराई सूसङ्टङ्ञचत ियाउने । 

सभाचाय सॊप्रषेण तथा 
जनचेतना 

ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत /ङ्ञजल्रा कभाण्ड 
ऩोष्ट/ङ्ञजल्रा सॊकट व्मिस्थाऩन केन्त्र/ ङ्ञजल्रा स्िास््म 
कामातरम,स्थानीम तह 

14.  

उद्य
ोि
 ि
ाङ्ञण
ज्म
 स
ॊघ 

1. ङ्ञजल्रा कभाण्ड ऩोष्टसॉि सभन्त्िम िने कभाण्ड ऩोष्टको 
फैंठकफाट बएका 
ङ्झनणतमहरु ऩूणत रुऩभा 
कामातन्त्िमन िने 

सम्ऩूणत व्मिसामीहरु तथा सयोकायिारा ङ्झनकाम 

2. ङ्ञजल्राका सफै व्मिसामीसॉि सभन्त्िम तथा छरपर िने भूल्मिङृ्जद्ध ङ्झनमन्त्त्रण, 
कारो फजायी ङ्झनमन्त्त्रण, 
तथा कृङ्झत्रभ अबाि 
ङ्झनमन्त्त्रण 

व्मिसामी, ङ्ञजल्रा प्रशासन कामातरम य स्थानीम तह । 
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ङ्झस.नॊ. ङ्झनकाम
हरू 

ङ्ञजम्भेिायी/कामतङ्जिियण अन्त्म ङ्झनकामहरूसॉि 
सभन्त्िम िनङ्टतऩने ङ्जिषमहरू 

सभन्त्िम िनङ्टतऩने अन्त्म ङ्झनकामहरू 

3. उऩबोिा ङ्जहतराई भध्मनजय िदै दैङ्झनक उऩबोग्म साभग्रीको फजायभा 
सहजरुऩभा उऩरब्ध ियाउने ।  

फजाय अनङ्टिभन, 
भूल्मसूची, ङ्जिङ्झबङ्ङ 
कम्ऩनी तथा 
उद्योिहरुसॉि छरपर 

व्मिसामी, ङ्ञजल्रा कभाण्ड ऩोष्ट, कम्ऩनी तथा उद्योिहरु 

4. फन्त्दाफन्त्दीको ऩूणतरुऩभा ऩारना िने/ियाउने फन्त्दाफन्त्दीसॉि सम्फङ्ञन्त्धत 
सूचना तथा जानकायी 

ङ्ञजल्राका व्मिसामी तथा उद्योि प्रङ्झतष्ठान 

5. ङ्ञजल्राका सफै स्थानीम तहसॉि सभन्त्िम ियी दैङ्झनक उऩबोग्म साभग्री तथा 
ङ्झनभातण साभग्रीहरुको ऩास उऩरब्ध ियाउन सयोकायिारा ङ्झनकामसॉि अनङ्टयोध 
िने  

ढङ्टिानीको सहज आऩूङ्झतत 
सम्फन्त्धी 

ङ्ञजल्रा प्रशासन कामातरम, ङ्ञजल्रा कभाण्ड ऩोष्ट, कम्ऩनी तथा 
उद्योिहरु 

6. ङ्जिऩद्का िेरा हङ्टने सम्बाङ्जित कारोिजायी योक्ने य फजायभा अस्िबाङ्जिक हङ्टने 
दैङ्झनक उऩबोग्म िस्तङ्टको भूल्मिङृ्जद्ध ङ्झनमन्त्त्रण िने । 

फजाय अनङ्टिभन, 
भूल्मसूची, ङ्जिङ्झबङ्ङ 
कम्ऩनी तथा 
उद्योिहरुसॉि छरपर 

ङ्ञजल्रा प्रशासन कामातरम, स्थानीम तह य व्मिसामी य आभ 
उऩबोिा 

7. कोङ्झबड-१९ को प्रकोऩिाट उऩबोिा य व्मिसामी दङ्टिैराई फचाउन बौङ्झतक 
दङ्टयी कामभ ियी ङ्जिक्री ङ्जितयण िने प्रिन्त्ध ङ्झभराउने । 

व्मिसाम सॊचारन िदात 
उऩबोिा य व्मिसामीभा 
ऩने जोङ्ञिभ सम्फन्त्धी  

व्मिसामी, उऩबोिा, सॊचाय भाध्मभ आङ्छद 

8. फजाय अनङ्टिभन, साभानको स्टक आङ्छदिाये ङ्झनमङ्झभत अनङ्टिभन ियी सम्फङ्ञन्त्धत 
सयोकायिारा ङ्झनकामभा जानकायी ियाउने ।  

फजायभा दैङ्झनक उऩबोग्म 
साभग्रीको भौज्दात 
सम्फन्त्धी 

ङ्ञजल्रा कभाण्ड ऩोष्ट, व्मिसामी, सॊचाय भाध्मभ, कम्ऩनी तथा 
उद्योिहरु 

 


