
 

 

 

 

 
 
 

गण्डकी प्रदशेकी दोस्रो  कोभिड - १९ संक्रभित वाग्लङुकी ६५ वर्षीय भवरािी परू्ण 

रुपिा भिको िै अस्पतालबाट भडस्चार्ण िएकी भिि । पभिल्लो ४८ घण्टािा २ पटक 

गररएको PCR पररक्षर् पररर्ाि िेगेभटि आएपभि उिलाई भडस्चार्ण गररएको हो । 

उिी भडस्चार्ण िएसंगै गण्डकी प्रदशेिा संक्रभितको संख्या १ रहकेो ि । उभि 

बाग्लङुको धौलाभगरी अंचल अस्पतालको आइसोलेसि वाडणिा उपचाररत रहकेी 

भिि । उिको पभिल्लो पी.सी.आर पररर्ाि पभि पोभर्भटि आएको हुिाले 

अस्पतालिै राभिएको हो  

भव.स २०७७ साल बैशाि १ गते  सािाभर्क भवकास 

िन्त्रालय, गण्डकी प्रदशेका िाििीय िन्त्री िरदवेी पुि 

िगरज्यकूो उपभस्ितिा, स्वास््य तिा र्िसंख्या िन्त्रालयबाट 

आउि ु िएका भचभकत्सा सेवा िहाशािाका भिदशेक डा 

तारािाि पोखे्रलज्य ू सभहतको टोली, स्वास््य भिदशेिालय, 

गण्डकी प्रदशेका भिदशेक डा भविोद भवन्त्द ुशिाणज्य,ू स्वास््य 

भिदशेिालय र भवश्व स्वास््य संगठिका किणचारीहरु सभमिभलत 

बैठक स्वास््य भिदशेिालयको बैठक हलिा समपन्त्ि ियो । 

उक्त बैठक कोभिड - १९ को सन्त्दिणिा प्रिावकारी रुपिा 

सचूिा संकलि गिणको भिभमत स्वास््य भिदशेिालय गण्डकी 

प्रदशेले तयार गरररहकेो अिलाइि ररपोभटिंग प्रर्ालीको  भवभवध 

पक्षका  बारेिा िलफल गिणको भिभमत आव्हाि गररएको भियो 

। 

यसबैीच बैशाि १ गते िै  सवणसाधारर्को लाभग सचूिा प्रवाह 

गिणको भिभमत तयार गररएको 'गण्डकी स्वास््य' िोबाइल 

एप्सको गण्डकी प्रदशेका िाििीय सािाभर्क भवकास िभन्त्र 

िरदवेी पिु िगरज्यलूे  शिुारमि गिुणिएको ि । 

 

अंक ६ |   वर्षण २  |   बैशाि ७ गते   |   साप्ताभहक सिाचारपभरका 

 

 



 

 

 बाग्लङुस भस्ित  धौलाभगरी अंचल अस्पतालिा आइ.सी.य ु र 

िेभन्त्टलेटर   र्डाि समपन्त्ि िएको  ि ।  
 

 

 

उक्त अस्पताल गण्डकी प्रदशेको २ वटा हब अस्पतालिध्ये 

एउटा हब अस्पताल सिेत हो 

बैशाि २ गते गण्डकी प्रदशेका 

भवभिन्त्ि भर्ल्लािा भचभकत्सक, 

प्रयोगशाला प्राभवभधक र अन्त्य 

स्वास््यकिीहरु सभहतको टोलीले 

कोभिड-१९ समबभन्त्ध 

अभििूिीकरर्, अस्पतालहरुिा 

संक्रिर् भियन्त्रर् र रोकिाि, स्रोत 

साधिको व्यवस्िापि र अिलाइि  

सचूिा संकलि प्रर्ालीको बारेिा 

अभििूिीकरर् कायणक्रि संचालि 

गिणको भिभमत पवूणतयारी बैठक 

समपन्त्ि ियो । बैठकले भर्ल्लािा 

गररिे भक्रयाकलापहरुको कायणयोर्िा 

सिेत तयार गरेको भियो ििे        

भर्ल्लािा टोलीले अभिििूीकरर् शरुुवात गररसकेको ि  । 
   

बैशाि २ गते िै सािाभर्क भवकास िन्त्रालय, गण्डकी प्रदशे, 

भचभकत्सा सेवा िहाशािाका प्रििु डा. रािबहादरु के.सी. ले 

िवलपरुभस्ित िध्यभवन्त्द ु अस्पतालको अिगुिि/भिरीक्षर् 

गिुणिएको ि ।  उहााँले भर्ल्ला प्रशासि कायाणलय िवलपरुिा 

कोभिड-१९ समबभन्त्ध कायणक्रिहरुको र्ािकारी भलिकुा सािै 

प्रदशे सरकारका कायणक्रिहरुको बारेिा िलफल गिुणिएको ि 

।  

 



 

 

 

 

बैशाि ३ गते  गण्डकी प्रदशे 

स्वास््य भिदशेिालयिा कोभिड- 

१९ को समिाभवत िहािारी, 

संक्रिर् भियन्त्रर्, Case 

Management, Treatment 

Protocol आभदको बारेिा भवभिन्त्ि 

अस्पतालका प्रििु तिा 

प्रभतभिभधहरुबीच िलफल ियो । 

िलफल पश्चात भवभिन्त्ि 

अस्पतालका भचभकत्सक र 

स्वास््यकिी तिा स्वास््य 

भिदशेिालयको संयकु्त टोली 

गण्डकी प्रदशेका ११ वटै भर्ल्लािा गई यसबारेिा अभििभूिकरर् गिे भिर्णय गररयो । यसैगरी आर् ि ै स्वास््य भिदशेिालय,  प्रादभेशक स्वास््य 

आपतकालीि कायणसंचालि केन्त्रिा गण्डकी प्रदशेिा स्वास््य समबभन्त्ध सचूिा संकलि र व्यवस्िापि गिणको भिभमत तयार गररएको सफ्टवेयरको  बारेिा 

िलफल तिा अभिििूीकरर् कायणक्रि संचालि गररयो । यस सफ्टवेयरले अभहलकेो पररप्रेक्ष्यिा स्िािीय तह दभेि भर्ल्लासमि कोभिड - १९ को 

भवभवध पक्षबारे  सचूिा संकलि गिणको भिभमत प्रयोग गररििे ।  

गण्डकी प्रदशे सरकारका िखु्यिन्त्री िाििीय पृ् वी सबु्बा गरुुङस ज्यलूे आर् प्रदशे भिरका ११ वटै भर्ल्लाका प्रििु भर्ल्ला अभधकारीज्यहूरुसंग भिभडयो 

कन्त्रेन्त्स बैठक गिुणियो । उक्त अवसरिा िाििीय िखु्यिन्त्रीज्यलूे भर्ल्लािा िैरहकेो लकडाउि, और्षधी तिा िाद्यान्त्िको आपतुी, शाभन्त्तसरुक्षा, 

कोभिड-१९ संग समबभन्त्धत कायणक्रिहरुको अवस्िाका बारेिा र्ािकारी भलिुका सािै प्रदशे सरकारको तफण बाट आवश्यक भिदशेि सिते प्रदाि गिुणियो 

। 



 

 

 

 

िौभतक पवूाणधार भवकास िन्त्री िाििीय रािशरर् बस्िेतज्य,ू सािाभर्क 

भवकास िन्त्री िाििीय िरदवेी पिु िगरज्य,ू स्वास््य भिदशेिालयका 

भिदशेक डा. भविोद भवन्त्द ु शिाणज्य ू लगायत अस्पताल व्यवस्िापि 

सभिभतको उपभस्िभतिा लिेिाि सािदुाभयक लायन्त्स अस्पतालसंग 

सिन्त्वयात्िक िलफल कायणक्रि समपन्त्ि ियो । गण्डकी प्रदशे सरकारले 

उक्त अस्पताललाई आफ्िो िातहतिा संचालि गिे प्रभक्रयाको बारेिा 

िलफल ियो । यस िलफल कायणक्रििा स्िािीय वि उपिोक्ता सभिभतका 

सदस्यहरुको पभि उपभस्िभत रहकेो भियो ।  

 

कोभिड -१९ संक्रिर् भियन्त्रर् तिा रोकिािका लाभग अपिाउिुपि े

सावधािी तिा उपचारिा गिुणपि े प्रोटोकलको अभिििूीकरर्को लाभग 

गण्डकी प्रदशे अन्त्तगणतका ११ वटै भर्ल्लािा आर् दभेि िै  भवशेर्षज्ञ 

भचभकत्सक, प्रयोगशाला प्राभवभधक र स्वास््यकिी तिा अन्त्य 

किणचारीहरुको टोली िभटएको ि । टोलीिा सािाभर्क भवकास िन्त्रालयका 

िहाशािा प्रििु शमि ुज्ञवाली, िभर्पाल अस्पतालका डा सी.पी आचायण, 

गण्डकी िभेडकल कलेर्का डा संर्ीविभर् रेग्िी लगायतको टोलील ेप्रििु 

भर्ल्ला अभधकारी, सरुक्षा भिकायका प्रििुहरु तिा भर्ल्ला अस्पतालिा 

कायणरत भचभकत्सक, स्वास््यकिी, िभसणङ स्टाफहरुसंग संयकु्त बैठक गरी 

Case Management, Treatment Protocol लगायतका भवर्षयिा 

अभिििूीकरर् प्रदाि गरेको ि । यसैगरी लिर्ङु भर्ल्ला सािदुाभयक 

अस्पतालिा सोभह भवर्षयिा डा रार्ीव लालचि, डा िोिी सवेुदी लगायतको 

टोलील ेअभिििूीकरर् संचालि गिुणिएको भियो । 

स्वास््य भिदशेिालयका भिदशेक डा. भविोद भवन्त्द ुशिाणज्य,ू प्रदशे स्वास््य आपभूतण व्यविापि केन्त्रका भिदशेक श्री भििबहादरु िडसका ज्य,ू सािाभर्क 

भवकास िन्त्रालयका िहाशािा प्रििुज्यहूरु, प्रदशे र्िस्वास््य प्रयोगशाला गण्डकी प्रदशेका भिभित्त भिदशेक सपिा सवेुदीज्य ूलगायतले सािाभर्क 

भवकास िन्त्री िाििीय िरदवेी पिु िगरज्यसंूगको संयकु्त बैठकिा कोभिड - १९ रोकिाि र भियन्त्रर्का लाभग िए गरेका भवभिन्त्ि प्रयासहरु तिा प्रयोगशाला 

परीक्षर्, RDT भकटबाट गररएका परीक्षर्, स्रोत तिा सािग्रीहरुको िौज्दात, आभद भवर्षयिा दभैिक रुपिा  र्ािकारी गराउंद ैआउििुएको ि । 

 

 

 



 

 

 

गण्डकी प्रदशेका भवभिन्त्ि अस्पतालका प्रििुहरुसंग स्वास््य 

भिदशेिालयका भिदेशकज्यलेू िचुणअल बैठक गिुणिएको ि । 

कन्त्रेन्त्स बैठकिा कोभिड -१९  िहािारीको भियन्त्रर् र रोकिाििा 

अस्पतालहरुले िेलेको िभूिका, अस्पतालिा रहकेो स्रोत र 

साधिको अवस्िा, चिुौभतहरु लगायतका भवर्षयिा िलफल िएको 

भियो । उक्त कन्त्रेन्त्स बैठकिा प्रदशे स्वास््य आपतकालीि कायण 

संचालि केन्त्रका संयोर्क िवरार् शिाणको सिेत उपभस्िभत रहकेो 

भियो  ििे  धौलाभगरी अंचल अस्पताल, स्याङर्ा अस्पताल, बेिी 

अस्पताल, गोरिा अस्पताल, दिौली अस्पताल, लगायतका 

अस्पताल प्रििुज्यहूरुको उपभस्िभत रहकेो भियो । 

कोरोिा िाइरस रोग (COVID-19) रोकिाि, भियन्त्रर् तिा उपचार 

समबन्त्धी कायणभवभध, २०७६ को दफा ८ बिोभर्ि गभठत कोर्ष 

संचालक सभिभतको आर् िाििीय िुख्यिन्त्री श्री पृ् वीसबु्बा 

गरुुङज्य,ू कोर्ष संचालक सभिभतका संयोर्क तिा सािाभर्क भवकास 

िन्त्री िाििीय श्री िरदवेी पिु िगरज्य ू लगायत सभिभतका समपरू्ण 

सदस्यज्यहूरूको उपभस्िभतिा बैठक बसी गण्डकी प्रदशे भिरका 

भबभिन्त्ि अस्पताल र स्वास््य कायाणलयबाट गररएको बर्ेट, र्िशभक्त 

लगायतको  िाग तत्काल समबोधि गिे , ब्याक अप प्लाि तयार 

पािे, अत्यावश्यक सािग्री िररद गिे, कोर्षिा रकि र्मिा गरी 

योगदाि गिे र आवश्यक सािग्री उपलब्ध गराई सहयोग गिे सहयोगी 

संस्िालाई धन्त्यवाद ज्ञापि गिे आभद भिर्णय ियो । 

कोभिड -१९ भियन्त्रर् र रोकिािका लाभग अपिाउिपुिे सावधािी 

तिा उपचारका लाभग अपिाउि ुपिे प्रोटोकलको अभिििूीकरर्का 

लाभग गण्डकी प्रदशेका भवभिन्त्ि भर्ल्लािा िभटएका टोलीहरुले 

आर् पभि त्यस कायणलाई भिरन्त्तरता भदएका ििस । यसैक्रििा आर् 

िवलपरु भस्ित िध्यभवन्त्द ुअस्पतालिा डा बभर प्रसाद पौडेल, 

 डा भवष्र्रुार् भतवारी लगायतको टोलीले Infection Prevention 

Control, Case Management  र्स्ता भवर्षयिा अभििूिीकरर् प्रदाि 

गरेको ि । उक्त कायणक्रििा स्वास््य कायाणलय प्रििु, अस्पताल प्रििु, 

सरुक्षा भिकायका प्रिुिहरुको उपभस्िभत रहकेो भियो । यसै भवर्षयिा ििाङस  

र िसु्ताङिा पभि अभििूिीकरर् आरै् समपन्त्ि िएको ि । 



 

आर् स्वास््य भिदशेिालय पोिराबाट आएका डा हरूको  

टोलीद्वारा स्वास््य कायाणलय मयाग्दीको  सिन्त्वयिा मयाग्दी 

भस्ित कोभिड किाण्ड पोष्टका सदस्यहरू र बेिी अस्पतालका 

भचभकत्सक तिा स्वास््यकिीहरका लाभग आयोर्िा गररएको 

अभििुभिकरर्िा सािाभर्क भवकास िन्त्री िाििीय िरदवेी पुि 

िगर ज्यलेू समबोधि गिुणिएको ि  । कायणक्रििा संभघय सांसद 

िपुेन्त्र िापा,  प्रदशे सांसद भविोद केसी, भर् स स प्रििु दवेेन्त्र 

बहादरु केसी लगायत प्र.भर्.अ, भर्ल्ला किाण्ड पोष्टका 

सदस्यहरू तिा बेिी अस्पतालका भचभकत्सक तिा स्वास््यकिीहरूको  सहिाभगता रहकेो भियो । 

 

यभह बैशाि ६ गते िाििीय सािाभर्क भवकास िन्त्रीज्यकूो उपभस्िभतिा कोभिड - १९ रोकिाि, भियन्त्रर् र उपचार व्यवस्िापि  समबन्त्धी 

सभिक्षा बैठकले स्वास््य तिा र्िसंख्या िन्त्रालयका डा. तारािाि पोिरेलको संयोर्कत्विा १२ सदस्यीय र्िशभक्त तिा आपभूतण 

पररचालि सभिभत गठि गरेको ि । यसैगरी  यस सभिभतको TOR भििाणर् गिण  सािाभर्क भवकास िन्त्रालयका शमि ु ज्ञवालीको 

संयोर्कत्विा ५ सदस्यीय प्राभवभधक सल्लाहकार सभिभतको सिेत गठि िएको ि । 

 

आर् पोिरा स्वास््य भवज्ञाि प्रभतष्ठाििा र्िशभक्त तिा आपूभतण पररचालि सभिभतको प्रिि बैठक समपन्त्ि िएको ि । बैठकले पोिरा 

स्वास््य भवज्ञाि प्रभतष्ठािलाई कोभिड - १९ उपचारको १ र २ तहको उपचार सेवा व्यवस्िापि गरर सो कायणिा संलग्ि स्वास््यकिी, 

किणचारी, भचभकत्सक र भवशेर्षज्ञ भचभकत्सकहरुका लाभग होटल तिा यातायात व्यवस्िापि लगायत भवभवध पक्षिा भिर्णय गररयो । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   भवदशेबाट घर फभकण एकाहरु अभिबायण रुपिा घरि ै'होि/सेल्फ क्वारेन्त्टाईि'िा बसौं । होि क्वारेन्त्टाईििा बस्दा भिमि कुराहरु अभिबायण पालिा गरौ ।  

क) पयाणप्त िेभन्त्टलेसि िएको कोठािा एक्ल ैबस्िे र यो समिव ििएिा िुट्टै ओछ्याििा सभुतरहकेो अको व्यभक्तसंग कभमतिा १ भिटर दरुी राख्िे । 

ि) आफु बस्िे कोठा आफै सफा गिे । 

ग) स्वास््य संस्िा र्ाि बाहके अन्त्य कािको लाभग घर बाभहर िर्ाि े। 

घ) भियभित रुपिा आफ्िो हात साबुि पािीले भिभचभिची  धिुे, वा हात सफा राख्ि अल्कोहलयकु्त हने्त्ड सेभिटाईर्र प्रयोग गिे । हात िधोई आाँिा, 

िाक र ििु िुि बाट र्ोभगि े। 

ड.) अन्त्य व्यभक्तहरुसंग प्रत्यक्ष समपकण  िगिे । यभद अन्त्य व्यभक्तहरुसंगको समपकण िा आउि ुपदाण, कभमतिा १ भिटरको दरुी राख्िे र यभद अको 

व्यभक्तसंग एउटै कोठािा हुाँदा र स्वास््य संस्िा र्ााँदा िास्क लगाउिे । िोक्दा वा हाछ्य ुगदाण आफ्िो ििु र िाकलाई भटस्य ुपपेर, रुिाल वा कुभहिोल े

िोप्ि े। 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रदशे ि. ५ बाट गण्डकी प्रदशेिा प्रवेश गिे प्रवेशद्वार, स्याङस र्ा भर्ल्लाको रामदीिा भर्ल्ला प्रशासि कायाणलय स्याङस र्ाको सभक्रयता, स्वास््य 

कायाणलय स्याङस र्ाको प्राभवभधक सहयोगिा सबै सवारी साधिहरुलाई क्लोररिद्वारा भििणलीकरर् गिे कायणको शरुुवात िएको ि  

 

 

 

भर्ल्ला 

क्वारेन्त्टाइि होि 

क्वारेन्त्टाइििा 

रहकेा 

भफिर भक्लभिक आइसोलेसि भवदेशबाट 

आएकाको 

संख्या  

RDT 

भकटबाट 

गररएको 

पररक्षर् 

संकभलत    

िििुा 
िेगेभटि पोभर्भटि 

िभतर्ा 

आउि 

बााँकी 

 

संख्या बेड  बसेका  
संख्या र्ााँचेको बेड  बसेका  

कास्की 

 

11 493 

 

 0 96 

 

5 227 111 

 

- 348 

 

548 144 140 0 4 

स्यांग्र्ा 22 388 37 52 - 46191 15 

 

- 601 453 101 101 0 0 

तिहुाँ 30 176 1 550 - 210 42 

 

- 713 522 12 12 0 0 

लिर्ुङ 

 

68 949 34 

 

24 4 541 5 

 

- 188 

397 

 

149 53 53 0 0 

गोरिा 42 334 6 193 

 

71 483 27 

 

0 397 268 9 9 0 0 

पवणत 11 375 18 185 

 

- 326 20 

 

0 316 337 

 

68 68 0 0 

मयाग्दी 16 125 24 91 

 

- 2 6 

 

0 138 150 14 14 0 0 

बाग्लुङस ग 32 251 36 803 - 15028 12 

   

1 836 1048 65 61 2 2 

िवलपरु 24 755 66 48 - - 24 

 

0 560 241 34 34 0 0 

ििाङस ग 7 61 

 

1 2 5 53 7 

 

- 3 21 3 3 0 0 

िसु्ताङस ग 15 96 0 0 4 - 10 

 

- 25 14 - - - - 

जम्मा 278 4003 223 2044 89 63061 279 1 4522 3751 503 495 2 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गण्डकी प्रदशेिा िएका क्वारेन्त्टाइि, आइसोलेसि, संकभलत िििूा र ितीर्ा (PCR र RDT सिेत)  समबभन्त्ध बैशाि ७ गते (४ बर्े समि ) 

भर्ल्लाभस्ित स्वास््य कायाणलयहरुले पठाएको त्यांकको आधारिा प्राप्त  भववरर् 
 

 

भर्ल्ला 

क्वारेन्त्टाइि होि 

क्वारेन्त्टाइििा 

रहकेा 

भफिर भक्लभिक आइसोलेसि 
भवदशेबाट 

आएकाको 

संख्या  

संकभलत    

ििुिा िेगेभटि पोभर्भटि 

िभतर्ा 

आउि 

बााँकी 

 

संख्या बेड  बसेका  संख्या र्ााँचेको बेड  बसेका  

कास्की 

 

11 493 

 

 0 96 

 

4 11 111 

 

- 389 

 

84 74 0 10 

स्यांग्र्ा 34 1193 42 419 - - 4 

 

- 581 79 38 0 41 

तिहुाँ 30 176 1 550 - 40 42 

 

- 713 2 2 0 0 

लिर्ुङस ग 

 

68 949  29 

 

24 4 226 5 

 

- 188 

397 

 

30 25 0 5 

गोरिा 42 334 6 193 

 

71 483 27 

 

0 397 3 3 0 0 

पवणत 11 375 7 185 

 

- 326 20 

 

6 316 50 46 0 4 

मयाग्दी 16 125 24 91 

 

- 2 6 

 

0 138 4 3 0 1 

बाग्लुङस ग 37 219 26 803 - - 9 

   

2 836 28 23 2 3 

िवलपुर 24 755 66 48 - - 24 

 

2 560 - - - - 

ििाङस ग 7 61 

 

1 2 5 46 7 

 

- 3 3 0 0 3 

िसु्ताङस ग 15 96 7 2 4 - 10 

 

- 25 - - - - 

जम्मा 295 4776 209 2413 88 1134 265 10 4146 283 214 2 67 

 गण्डकी प्रदशेिा िएका क्वारेन्त्टाइि, आइसोलेसि, संकभलत िििुा र िभतर्ा  समबभन्त्ध चैर २७ गतेसमिको भववरर्  



 

             

 पोिरा िहािगरपाभलका र िेपाल इभन्त्र्भियररङ 

एसोभसएसि (एिइए) गण्डकीको सहकायणिा भििाणर् 

गररएको स्वचाभलत सेभिटाइर्र टिेल िहािगरको 

कायाणलय पररसरिा राभिएको ि । कोरोिाको 

िहािारीले भवश्व िै आक्रान्त्त बिेको बेलािा 

होलबडीलाई सेभिटाइर् गरी िाभिसको कपडािा 

िएको िाइरसलाई िािे स्वाचाभलत सेभिटाइर्र 

टिेलको गण्डकी प्रदशेका िुख्यिन्त्री पृ् वीसबु्बा 

गरुुङले आइतबार शिुारमि गिुणियो ।कायणक्रििा 

बोल्द ै िखु्यिन्त्री गरुुङले कोरोिा िाइसरबाट बच्ि े

पभहलो भवकल्प लकडाउि िएको बताउाँद ैउहााँल ेसध ै

लकडाउि समिव िहुिे िएकाले भवज्ञािले भवकास 

गरेको प्रभवभधलाई प्रयोग गरेर कोरोिालाई भियन्त्रर् 

गिुणपिे बताउिुियो । उहााँले कोरोिाले अभहले हाम्रो 

दभैिकलाई िार असहर् बिाएपभि यसले दीघणकालीि 

रुपिा पािे आभिणक असरलाई पभि अभहले दभेि िै 

‘िेकअप’ गिे योर्िासभहत काि गिुणपिे बताउिुियो 

। लकडाउिको भवकल्पिा भवज्ञािले भवकास गरेको 

प्रभवभधलाई कोरोिा संक्रिर् रोकिाििा प्रयोग गिुणपि े

उहााँको ििाइ रहकेो ि । 

 

 

 

 

    

फोटो सौर्न्त्य : पररचय एडिरटाइभर्ङ 

प्रादभेशक स्वास््य आपतकालीि कायणसंचालि केन्त्रको समपकण      

 फोन: ०६१- ५२४०७४, टोल फ्री : १०९२ 

इमेल : pokharapheoc@gmail.com 
 

प्रधान सम्पादक: डा. भबिोद भबन्त्द ुशिाण  सम्पादकहरू : श्री भििबहादरु िडसका, श्री शमि ुज्ञवाली,   डा. रािबहादरु के.सी, डा. 

राभर्ब लालचि, श्री िबरार् शिाण,  श्री अभिल राई,  श्री शंकर अभधकारी,  श्री सरुक्षा श्रेष्ठ 

 

साबुन पानीले हात ममचीममची धोऔ ं। 

मास्क र स्यानीटाईजर को प्रयोग गरौं । 

 

।

।

।

 


