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          िमित: २०७६/१२/०१ 
पे्रस िब�ि� 

पोखरा, चैत्र १  
िव�स्वास्थ्य संगठनले कोरोनाभाइरस संक्रमणका कारण िव�व्यापी महामारी घोषणा ग�रसकेको अवस्था सवर्िविदतै छ । यस रोगको 
िनयन्त्रण र प्रितकायर्को लािग गण्डक� प्रदशेमा िविभन्न चरणमा सरोकारवालाह� बीच छलफल, अन्तरिक्रया र बैठकह� ग�र उच्च 
सतकर् ता र तयारी ग�रएको व्यहोरा जानकारी गराउदछौ । माननीय मुख्यमन्त्री ज्यकूो संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय िनदेर्शन सिमित, 
प्रमखु सिचवको संयोजकत्वमा प्रदशेस्तरीय समन्वय सिमित लगायत िविवध दशवटा िवषयगत सिमितह� गठन भएका छन ्साथ ै
स्वास्थ्य िनदेर्शनालय गण्डक� प्रदशेका िनदेर्शक डा िवनोदिवन्द ुशमार्को अध्य�तामा िवशेष कायर्दल समेत गठन भएको छ। 

उच्चस्तरीय िनदेर्शक सिमित 

१ माननीय मुख्यमन्त्री संयोजक कैिफयत 
२ माननीय आिथर्क मािमला तथा योजना मन्त्री सदस्य  
३ माननीय आन्त�रक मािमला तथा काननु मन्त्री सदस्य  
४ माननीय भौितक पवूार्धार िवकास  मन्त्री सदस्य  
५ माननीय सामािजक िवकास मन्त्री  सदस्य  
६ माननीय उद्योग, पयर्टन, वन तथा वातावरण मन्त्री सदस्य  
७ माननीय भिूम व्यवस्था, कृिष तथा सहकारी मन्त्री सदस्य  
८ प्रमखु पोखरा महानगरपािलका सदस्य  
९ प्रमखु िजल्ला समन्वय सिमित कास्क� सदस्य  
१० मा. उपाध्य� प्रदशे िनती तथा योजना आयोग  सदस्य  
११ प्रमखु सिचव  सदस्य  
१२ मखु्य न्यायािधव�ा  सदस्य  
१३ उपकुलपित पोखरा स्वबस्थ्य िव�ान प्रित�ान सदस्य  
१४ मखु्य मिन्त्र ज्यकुा राजिनितक सल्लाहकार  सदस्य  

१५ प्रमखु रािष्ट्रय मानव अिधकार आयोग, पोखरा सदस्य  

१६ प्रमखु िजल्ला अिधकारी, कास्क� सदस्य  

१७ चारवटै सरु�ा िनकायका प्रमखुज्यहू� सदस्य  

१८ अध्य� नाग�रक समाज, पोखरा सदस्य  
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प्रदेशस्तर�य समन्वय स�म�त 

१९ िनदेर्शक मिणपाल िश�ण अस्पताल, पोखरा सदस्य  

२० िनदेर्शक गण्डक� मेिडकल कलेज, पोखरा सदस्य  

२१ अध्य� प्रदशे उद्योग बािणज्य संघ, पोखरा सदस्य  

२२ अध्य� नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डक� प्रदशे सदस्य  

२३ प्रमखु अिफन पोखरा सदस्य  

२४ अध्य� पोखरा पयर्टन प�रषद, पोखरा सदस्य  

२५ अध्य� गैह्रसरकारी संस्था, गण्डक� प्रदशे सदस्य  

२६ सिचव सामािजक िवकास मन्त्रालय, गण्डक� प्रदशे सदस्य सिचव  

१ प्रमखु सिचव संयोजक कैिफयत 

२ सिचवह�, मखु्यमन्त्री तथा मिन्त्रप�रषदक्ो कायार्लय सदस्य  

३ सिचव, आिथर्क मािमला तथा योजना मन्त्रालय सदस्य  

४ सिचव, आन्त�रक मािमला तथा काननु मन्त्रालय सदस्य  

५ सिचव, सामािजक िवकास  मन्त्रालय सदस्य  

६ सिचव, उद्योग, पयर्टन वन तथा वातावरण मन्त्रालय सदस्य  

७ सिचव, भिुम व्यवस्था, कृिष तथा सहकारी  मन्त्रालय सदस्य  

८ सिचव, भौितक पवूार्धार िवकास  मन्त्रालय सदस्य  

९ प्रमखु िजल्ला अिधकारी, िजल्ला प्रशासन कायार्लय कास्क� सदस्य  

१० प्रमखु रािष्ट्रय मानव अिधकार आयोग कायार्लय पोखरा सदस्य  

११ स्वास्थ्य िनदेर्शक सदस्य  

१२ ४ वटा सरु�ा िनकायका प्रमखु सदस्य  

१३ अध्य� नेपाल उद्योग बािणज्य महासंघ, गण्डक� प्रदशे सदस्य  

१४ अध्य� अिफन, गण्डक� प्रदशे सदस्य  

१५ अध्य�, गैह्रसरकारी महासंघ, गण्डक� प्रदशे सदस्य  
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िवषयगत सिमितह� : 
िस. न सिमितको नाम संयोजक 

१ अस्पताल व्यवस्थापन सिमित डा. राम बहादरु के.सी., सामािजक िवकास मन्त्रालय, 
पोखरा 

२ कमर्चारी व्यवस्थापन सिमित डा. िबनोद िबन्द ुशमार्, स्वास्थ्य िनदेर्शनालय, पोखरा 
३ सचूना तथा संचार व्यवस्थापन सिमित श्री दीपेन्द्र श्र�े, अध्य�, नेपाल पत्रकार महासंघ, कास्क� 

शाखा 
४ एम्बलेुन्स व्यवस्थापन सिमित श्री डोलराज पाण्डे, सभापती, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, 

कास्क� 
५ क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन सिमित श्री शम्भ ुप्रसाद �ावाली, सामािजक िवकास मन्त्रालय, 

पोखरा 
६ दु्रत प्रितकायर् (RRT)सिमित डा आयार् रायमाझी, सह-सेनानी, आमीर् अस्पताल, पोखरा 
७ हले्थ डेस्क व्यवस्थापन सिमित श्री हमेन्त शमार् पौडेल, पोखरा महानगरपािलका 
८ प्रयोगशाला तथा नमनूा संकलन 

व्यवस्थापन सिमित 
डा.डुक बहादरु �ेत्री, गण्डक� मेिडकल कलेज,पोखरा 

९ बजार अनगुमन तथा िनयमन सिमित श्री रमेश कुमार के.सी, प्र.िज.अ, िजल्ला प्रशासन 
कायार्लय, कास्क�        

१० आपतूीर् व्यवस्थापन सिमित   श्री िखम बहादरु खड्का, प्रदशे स्वास्थ्य आपतूीर् 
व्यवस्थापन केन्द्र 

 

१६ अध्य�, नेपाल पत्रकार महासंघ, गण्डक� प्रदशे सदस्य  

१७ िचिकत्सा सेवा महाशाखा प्रमुख सामािजक िचकास मन्त्रालय सदस्य  

१८ जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख,  

   

सदस्य सिचव  
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हालसम्म यस िनदेर्शनालयबाट हले्थडेस्क स्थापनाका लािग समन्वय, िविभन्न अस्पतालका स्वास्थ्य प्रािविधकह�लाई 
तािलम तथा अिभमिुखकरण, सरोकारवाला िनकायह� सँग समन्वय, सचेतनामलूक स्वास्थ्य िश�ा सामाग्रीको िवकास तथा सम्प्रेषण, 
आइसोलेसन (८० बेड) क्वारेनटाइन स्थलको व्यवस्थापनका लािग स्थानको खोिज, उद्वार कायर्का लािग एम्बलेुन्सको व्यवस्थापन जस्ता 
आबश्यक तयारी ग�रसिकएको छ | 
 यस प्रदशेबाट हालसम्म चारवटा नमनूा संकलन गरी परी�णका लािग पठाइएकोमा दईुवटा नमनूा नेगेिटभ आएको र दईुवटाको 
नितजा आउन बाँक� रहकेो जानकारी गराउन चाहन्छौं ।  
खासगरी पिछल्ला िदनह�मा यस रोगका सम्बन्धमा सामािजक सञ्जालह�मा िविवध िकिसमका भ्रमपूणर् सचूना तथा जानकारीह� प्रवाह 
भइरहकेोले आमसवर्साधारणह�मा भय तथा संशयको अवस्था सजृना भएको छ । तथापी िप्रन्ट, रेिडयो, िटभी तथा अनलाइन 
सञ्चारमाध्यमह�बाट िजम्मेबारी �पमा भइरहकेो सत्यतथ्य समाचार सम्प्रेषण प्रित हािदर्क आभार व्य� गदैर् अझ िनरन्तर रचनात्मक 
सहकायर्कोअपे�ा गदर्छौं । साथै यस िवपदक्ो घडीमा सम्पणूर् प्रदशेवासी आदरणीय दाजभुाइ तथा िददीबिहनीह� लगायत सम्पूणर् 
राजनीितक दल, नाग�रक समाज, सबै सरोकारवाला िनकायह�लाई एकताबद्ध भई उच्च मनोबलका साथ आ–आफ्नो �ेत्रबाट 
सहयोगका लािग हािदर्क आग्रह गदर्छौं । 

 
 हालै सामािजक संजाल र अन्य संचारका मध्यमका साथ ैसवर्साधारण जनसमदुायमा पोखरामा भएको संक्रमण सम्बिन्ध समाचार र 
घटना सम्बन्धमा गण्डक� प्रदशे सरकार, सामािजक िवकास मन्त्रालयको ध्यानाकषर्ण भएको छ । 
 पोखरामा िनमार्णािधन अन्तरार्िष्ट्रय �ेत्रीय िवनास्थलमा कायर्रत िचिनया कमर्चारी तथा कामदारह� मध्ये केही चीनमा गएका र 
ितनीह� नेपाल फिकर् दा १४ िदन सम्म चीनमा नै क्वारेन्टाईनमा बसेका र कोरोना संक्रमण नभएको प्रमाणपत्र िलएर नेपाल फकेर् का र 
नेपालमा आईसकेपिछ पिन १० िदनसम्म क्वारेन्टाईनमा बसेर दिैनक ितन पटक ज्वरो भए/नभएको तापक्रम िलने  गरेको र १० िदनसम्म 
संक्रमण ल�णह� नदिेखएमा मात्र काममा फकर् ने भएकोले हाल त्यहाँ केही कमर्चारी र कामदारह� अझै पिन क्वारेन्टाईनमा रहकेो यथाथर् 
हो । िचिनयाह� बसेको स्थानमा िनरन्तर �पमा सामािजक िवकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य िनदेर्शनालय र प्रदशे जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका 
िव�ह� िनरन्तर सम्पकर् मा भएको, उनीह� उच्च सतकर् ताका साथ वसेकोले यस सम्बन्धमा जनमानसमा भएको भ्रममा कुनै सत्यता 
नभएको कुरा सवर् साधरणको जानकारीको लािग अनरुोध छ । 
 

पुनष्च: कुनै द्�व�वधा भए वा थप जानकार� चा�हएमा यस स�म�तका प्रवक्ता डा. �वनोद�वन्द ुशमार् 
(९८५६०३३९३३) लाई सम्पकर्  राखी सत्य तथ्य सूचना सम्प्रेषणका ला�ग समेत हा�दर्क अनुरोध गदर्छ� । 

धन्यबाद 

============================== 
डा. िबनोद िबन्द ुशमार् 

         िनदेर्शक 
  


