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मिम िः २०७८/०९/२६ 

 

मिम  २०७८/०९/२६ ग े गण्डकी प्रदशे सरकारका िखु्यिन्त्री  था कोमिड-१९ संकट व्यवस्थापन 

अध्यादशे, २०७८ को दफा १६ बिोमिि गमि  प्रदशे मनदशेक समिम का अध्यक्ष माननीय कृष्णचन्त्र 

नेपाली पोखरेलज्यकूो अध्यक्ष ािा बसेको प्रदशे मनदशेक समिम  (PDC) को बैिकबाट  पमसल 

बिोमििका मनर्णय िएकोले सम्वमन्त्ि  सबैको िानकारीका लामग प्रकाशन गररएको छ । 

ननणणय: 

(१) मवमिन्त्न िलुकुबाट  ीव्र रूपिा फैमलएको र नेपालिा सिे  फैलने क्रििा रहकेो कोमिड-१९ को 

संक्रिर् दरलाई दृमिग  गरी सो को रोकथाि, मनयन्त्रर्, मनदान र उपचारलाई थप प्रिावकारी र 

व्यवमस्थ  बनाउन िनचे ना अमिवमृि गने, औषिी एवं उपकरर्को व्यवस्थापन मछटो-छरर ो 

िध्यिबाट खररद  था आपूम ण व्यवस्थापन गने व्यवस्था मिलाउन सम्बमन्त्ि  मनकायलाई मनदशेन 

मदने। 

(२) कोमिड-१९ संक्रिर्को स्थानीय अवस्था हेरी िोमखि मनयन्त्रर्का लामग स्िाटण लकडाउन 

सम्बन्त्िी कायणमवमि, २०७८ कायाणन्त्वयनलाई थप प्रिावकारी बनाउन DCMC र स्थानीय 

 हहरूलाई मनदशेन गने। 

(३) सबै प्रकारका िेला, िेला, िहोत्सव आमद प्रकृम का कायणक्रि नगनण नगराउन आह्वान गने। गनैपने 

अवस्थाका कायणक्रिहरूका लामग स्िाटण लकडाउनको प्रकृया अवलम्बन गने व्यवस्था मिलाउने।  

(४) मिम  २०७८ िाघ ७ ग े दमेख सावणिमनक स्थानहरू (कायाणलय, होटल, रेिुरेण्ट, मसनेिा हल, 

रंगशाला, हवाईयारा, पाकण  आमद) िा प्रवेश गदाण र सावणिमनक सेवा प्राप्त गदाण कोमिड-१९ 

मवरूिको परूा िाराको खोप लगाएको काडण अमनवायण गने र सावणिमनक सवारी सािनिा यारा 

गने चालक, सहयोगी र  ोमकएको मसट क्षि ा बिोमििका यारहुरूका लामग िास्क अमनवायण गने 

व्यवस्था मिलाउने।   

पे्रस नवज्ञनि 
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(५) गण्डकी प्रदशेको प्रवेश मवन्त्द ु( नहुुँको आुँबखैुरेनी, स्याङ्िाको रािदी, नवलपरासी पवूणको मबनय 

मरवेर्ी) िा मनगरानी बढाउन आवश्यक (किणचारी, स्वास््य सािग्री र स्थान) प्रवन्त्ि गने व्यवस्था 

मिलाउने र सावणिमनक स्थलहरूिा मन:शलु्क Antigen परीक्षर्को कायणलाई थप प्रिावकारी 

बनाउनकुा साथै त्यस् ो परीक्षर्बाट Positive दमेखएकाहरूलाई  त्काल संस्थाग  आइसोलेसन 

(होमल्डङ्ग सेन्त्टर आमद) िा राख्न सम्बमन्त्ि  DCMC ले सिन्त्वय गने व्यवस्था मिलाउने।  

(६) सिाििा ओमिक्रोन लगाय का िेररयण्टको प्रिाव र ध्यान मदनपुने मवषयिा नागररक स् रिा 

चे नािलुक सचूना िानकारी उपलब्ि गराउने व्यवस्था मिलाउने। प्रदशे स्वास््य आप कालीन 

कायणसंचालन केन्त्र, पोखराबाट सा ै मदन २४ घण्टा सेवा प्रवाह गने व्यवस्था मिलाउने। 

(७) गण्डकी प्रदशे सरकार, स्वास््य  था िनसंख्या िन्त्रालय िा ह को स्वास््य प्रविणन  था 

मनगरानी केन्त्र, आुँबखैुरेनीको थप व्यवस्थापनका लामग  ल्लो िस्याणङ्दी िलमवद्य ु कायाणलयको 

िग्गा प्रयोग गनणका लामग नेपाल मवद्य ु प्रामिकरर्लाई अनरुोि गने । 

(८) मवग  संक्रिर्को सियिा संचामल  आइसोलेसन केन्त्रलाई मक्रयाशील बनाउने व्यवस्था 

मिलाउने । 

 

 

 

 

.......... 

(डा. नारायर् श्रेष्ठ) 


