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कोरोना भाइरस िनयन्त्रण र रोकथामका लािग गण्डक� प्रदेश सरकारबाट भएका गितिविधह� 
 
िमित २०७६/१०/१२ गते  
कोरोना भाइरस िनयन्त्रण र प्रितकायर्को लािग स्वास्थ्य िनदेर्शनालय गण्डक� प्रदशेका िनदेर्शक डा िवनोद िवन्द ुशमार्ज्यूको अध्य�तामा 
प्रमखु अस्पताल, सामािजक िवकास मन्त्रालय, पोखरा महानगरपािलका प्रयोगशाला, होटल एसोिसएसन लगायतका संस्थाका 
प्रितिनिधह� सिम्मिलत टास्क फोसर् सिमित गठन  
 
िमित २०७६/१०/१२ गते  
पोखरा महानगरका अस्पतालका प्रितिनिधह�, कास्क�का स्थानीय िनकायका प्रितिनिधह� सिहत िजल्ला िवपद व्यवस्थापन सिमितको 
प्रमखु िजल्ला अिधकारी श्री रमेश कुमार के.सी ज्यकुो कयर्क�मा बसेको बैठकले िनम्न िनणर्यह� गरेको छ | 

• अस्पतालह�मा भाइरसजन्य रोग उपचार तथा व्यवस्थापन क� स्थापना ग�र सतकर् ताका साथ ्व्यवस्थापन गनेर्  

• कोरोना भाइरस र यसबाट बचे उपायका बारेमा िविभन्न प्रचार सामग्रीका माध्यमबाट प्रचार प्रसार गनेर् 

• पोखरा िवमानस्थल र पयर्टकको आगमन ह�ने अन्य ठाउँमा हले्थ डेस्क स्थापना गनेर्  

• सचूना, समन्वय र सहजीकरण ग�र फोकल पसर्नका �पमा स्वास्थ्य िनदेर्शनालयका बाबरुाम आचायर्लाई िजम्मेवारी िदने   

 
िमित २०७६/१०/१३ गते  
प्रादिेशक स्वास्थ्य आपतकालीन कायर्संचालन केन्द्र, पोखरामा स्वास्थ्य िनदेर्शक िबनोद िबन्द ुशमार् ज्यकुो अध्य�तामा नोवेल कोरोना 
भाइरस सम्बिन्ध िभिडयो कन्फरेन्स बैठक सम्पन्न  
 
िमित २०७६/१०/१५ गते  
टास्क फोसर्को प्रथम बैठक सम्पन्न उ� बैठकले कोरोना भाइरस पवूर्तयारी तथा प्रितकायर्को लािग िनम्न िनणर्यह� गरेको  

• पोखरामा लेकसाइड र पोखरा िवमानस्थालमा सचूना प्रवाह र शंकास्पद िवरामीको िस्क्रिनंगको लािग तत्काल हेल्थ डेस्क स्थापना गनेर् 

• िव� स्वास्थ्य संगठनलाई ५ सेट व्यि�गत सरु�ा सामग्री (PPE) उपलब्ध गराउनको लािग अनरुोध गनेर् र स्वास्थ्य िनदेर्शनालयको 
तफर् बाट १००० िपस गणुस्तरीय मास्क तथा एप्रोन ख�रद गनेर् 

• नमनुा संकलन, भण्डारण र ढुवानीको लािग WARUN ले सहयोग गनेर् 

• स्वास्थ्यकमीर् लाई प्रादिेशक स्वास्थ्य आपतकालीनको समन्वयमा िविभन्न अस्पतालका िचिकत्सक द्वारा अिभमुखीकरण प्रदान गनेर् 

• मिणपाल िश�ण अस्पताल, गण्डक� मेिडकल कलेज र पोखरा स्वास्थ्य िव�ान प्रित�ानमा क्रमश १५, १५ र ३ ओटा isolation bed 
संलग्न वाडर् स्थापना गनेर् 
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िमित २०७६/१०/१६ गते  
स्वास्थ्य आपतकालीन कायर्संचालन केन्द्र, पोखरामा पोखरा िवमानस्थलमा हले्थ डेस्क स्थापना गनर्को िनिम्त स्वास्थ्यकमीर्ह�लाई 
अिभमुखीकरण कायर्क्रम  
 
िमित २०७६/१०/१७ गते  
पोखरा िवमानस्थाल र जोमसोममा स्वास्थ्यकमीर्, सचूना सामग्री र स्वास्थ्य उपकरण सिहल हले्थ डेस्क स्थापना । 
 
िमित २०७६/१०/२० गते 
स्वास्थ्य िनदेर्शनालय गण्डक� प्रदशेका िनदेर्शक डा. िवनोद िवन्द ु शमार्को अध्य�ता र स्वास्थ्य मन्त्रालय, उपचारात्मक सेवा 
महाशाखाका प्रमखु डा. तारानाथ पोखे्रलको प्रमखु आितथ्यतामा कोरोना भाइरस सम्बिन्ध पवूर्तयारीको लािग गिठत टास्क फोसर् एवं 
अन्य सरोकारवालाह� सिम्मिलत बैठक स्वास्थ्य िनदेर्शनालयमा सम्पन्न, बैठकले गरेका िनणर्यह� । 

• प्रदशे स्वास्थ्य आपिूतर् व्यवस्थापन केन्द्रलाई स्वास्थ्य िनदेर्शनालय गण्डक� प्रदशेको तफर् बाट � पांच लाख बराबरको Personal 
Protective Equipment (PPE) ख�रद गनर्को लािग अनरुोध गनेर् । 

• शंकास्पद िवरामीको नमनुा संकलन गनर्को लािग प्रदशे जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, भण्डारण र ढुवानीको लािग WARUN प्रयोगशालाका 
प्रािविधकह�को सहयोग िलने | । नमनुा संकलन गनर्को लािग आवश्यक पनेर् व्यवस्थापक�य र आिथर्क व्ययभार स्वास्थ्य िनदेर्शनालयको 
तफर् बाट व्यवस्थापन गनेर् । 

• स्वास्थ्य संस्थामै नमनुा संकलन गनर्को लािग सम्बिन्धत स्वास्थ्य संस्थाका प्रयोगशाला प्रािविधकह�लाई अिभमुखीकरण प्रदान गनेर् । 
स्वास्थ्य संस्थामा शंकास्पद िवरामी आएमा त�ुन्त प्रादिेशक स्वास्थ्य आपतकालीन कायर्संचालन केन्द्र (PHEOC) मा सम्पकर्  गनेर् । 

• स�वा रोग र महामारीको प्रभावकारी दीघर्कालीन व्यवस्थापनको लािग प्रदशे स्तरमै सिुवधासम्पन्न स�वा रोग अस्पताल िनमार्ण गनर्को 
लािग प्रदशे र केन्द्र सरकारसंग पहल गनेर् । 

• सा�ािहक �पमा टास्क फोसर् र सरोकारवालाह�को को बैठक आयोजना गनेर् । 

 
िमित २०७६/१०/२७ गते 
िनमार्णाधीन पोखरा अन्तरार्िष्ट्रय िवमानस्थलका प्रोजेक्ट म्यानेजर, चाइिनज कन्स्ट्रक्सन म्यानेजर र कन्ट्रयाक्टर संग भेट ग�र चाइिनज 
कामदारको आवतजावतको बारेमा जानकारी िलईएको | सम्भािवत संक्रमण र त्यसो भएमा अपनाउनपुनेर् सावधानी तथा पोखरामा 
आइसोलेसन वाडर्को व्यवस्था ग�रएका अस्पतालह�को बारेमा जानकारी िदइएको | िनकट भिवष्यमै ठुलो संख्यामा चाइिनज कामदार 
आउने सम्भावना रहकेोमा पवुर् सावधानी अपनाउनपुनेर् कुरामा सचेत गराइएको । 
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िमित २०७६/११/१ गते 
 
सामािजक िवकास मन्त्रालयका सिचव ज्य,ु िनदेर्शनालयका िनदेर्शक, महाशाखा प्रमुखह�, WHO, ICAO का Health Emergency 
Experts, िनदेर्शनालयका कमर्चारीह�, स्वास्थ्य तथा जनसखं्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा िबभाग, पोखरा महानगरपािलका, नाग�रक 
उड्डयन कायार्लय, काठमाडौं र पोखरा िबमानस्थलका प्रितिनधीह�को उपिस्थतीमा िनमार्णाधीन पोखरा अन्तरार्िष्ट्रय िबमानस्थलमा 
अिहलेको कोरोना र अन्य संक्रामक रोगह� दिेखयो भनेपिन त्यसका लागी प्रभाव न्यिुनकरण गनर् मेिडकल अिधकृत सिहतको कमर्चारी 
रहनेगरी संरचनाको ब्यबस्था गनेर् सम्बन्धमा बैठक बसी छलफल ग�रएको । 
िमित २०७६/११/१८ गते 

• स्वास्थ्य िनदेर्शक डा िवनोद िवन्द ु शमार् सिहतको टोिलद्वारा नविनिमर्त चरक मेमो�रयल अस्पतालको भवनको िन�र�ण तथा 
अस्पतालद्वारा सम्भािवत संक्रमणको जोिखमलाई मध्यनजर ग�र २७ बेड सिहतको आइसोलेसन वाडर् उपलब्ध गराउने प्रितबद्धता व्य� 

• कोिभड-१९ को पवूर्तयारी अवस्थाबारे केन्द्रबाट आएको टोिललाई िव� स्वास्थ्य संगठनका डा राजीव लालचनद्वारा गण्डक� प्रदशेमा 
भएका कायर्ह�बारे जानकारी प्रदान । 
 
टास्क फोसर्को तेस्रो बैठक स्वास्थ्य आपतकालीन कायर्संचानल केन्द्रमा बसी िनम्न िनणर्यह� ग�रएको   

• सवर्साधारण र समदुायमा व्यविस्थत �पमा जनचेतनामुलक संदशे प्रवाह गनेर् प्रभावकारी उपाय को अवलम्बन गनेर् र स्कुलह�लाइ समेत 
संलग्न गनेर् । 

• प्रत्येक अस्पतालका इमजेर्न्सी र ओिपडीका कमर्चारीलाई अिभमुखीकरण प्रदान गनेर् र इमजेर्न्सीको अवस्थामा अस्पतालले सम्भािवत 
संक्रमणका प्रितकायर्का लािग िचिकत्सक र नसर्लाई तोक्नपुनेर् । 

• प्रयोगशालाका प्रािविधकह�लाई नमनुा संकलन र PPE प्रयोग गनेर् त�रकाबारे स्वास्थ्य िनदेर्शनालयद्वारा WARUN को सहयोगमा 
अिभमुखीकरण प्रदान गनेर् । 

• तनह�िँस्थत िग�रजाप्रसाद कोइराला स्वासप्र�ास केन्द्रलाई र लेखनाथ नगरपािलकाको भवन लाई सम्भािवत क्वारेन्टाइन बनाउनको ला�ग 
अध्ययन गनेर् । 

• संक्रामक िवरामीलाई अस्पताल पयुार्उन छुटै्ट एम्बलेुन्सको व्यवस्था गनेर् । 

• चरक मेमो�रयल अस्पतालले नयाँ भवनमा २७ बेड र परुानो भवनमा १० आइ.सी.य ुसिहत ३० बेड सिहतको आइसोलेसन वाडर् उपलब्ध 
गराउने । 

• VTM (Viral Transport Media) स्टकमा राख्ने । 

• PPE ख�रद प्रिक्रयालाई उच्च प्राथिमकतामा राख्द ैिछटोभन्दा िछटो अगाडी बढाउने । 
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िमित २०७६/११/२३ गते 
िविभन्न अस्पतालमा कायर्रत िचिकत्सक तथा प्रयोगशाला प्रािविधकह�लाई PPE तथा नमनुा संकलन गनेर् त�रका र संक्रमण रोकथाम 
गनेर् िविधबारे अिभमुखीकरण कायर्क्रम सम्पन्न । स्वास्थ्य िनदेर्शनालय गण्डक� प्रदशेका िनदेर्शक डा. िवनोद िवन्द ुशमार् द्वारा मखु्यमन्त्री 
तथा मिन्त्रप�रषदक्ो कायार्लय र  कास्क� िजल्लामा कायर्रत क�रब ६० जना पत्रकारह�संग अन्तरिक्रया कायर्क्रम समेत सम्पन्न । 
 
िमित २०७६/११/२५ गते 
सामािजक िवकास मन्त्रालयमा िविभन्न सरोकारवाला िनकायका प्रितिनिधह� सँग िविभन्न दश वटा िवषयगत सिमित गठन । 
 

िमित २०७६/११/२५ गते 
गण्डक� प्रदशेको भारतसंगको एकमात्र िसमा नाका िवनय ित्रवेणी गाउँपािलका वाडर् न. ७ िस्थित गण्डक पलुमा हले्थ डेस्क स्थापना । 
 
िमित २०७६/११/२७ गते 
सामािजक िवकास मन्त्रालयमा गण्डक� प्रदशेका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यकूो िवशेष उपिस्थितमा सामािजक िवकास मिन्त्रज्यू तथा 

सिचवज्य ूतथा प्रमखु िजल्ला अिधकारीज्यकूो उपिस्थितमा िविभन्न अस्पताल प्रमखु र िनदेर्शकज्यहु�संग तयारी छलफल भयो । 

कायर्क्रममा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यलेु गण्डक� प्रदशेमा कुनै पिन अस्पतालमा कोरोना भाइरसको शंकास्पद िवरामी आएमा 

आइसोलेसनमा राखी उपचार गनर् िनदेर्शन िदनभुयो । साथै उहाँले संिघय सरकारसंग गण्डक� प्रदशेमा िविश�कृत स�वा रोग अस्पताल 

िनमार्णको लािग सहयोग का लािग अनरुोध ग�रएको कुरा समेत बताउनभुयो । 

िमित २०७६/११/२७ गते 
कास्क� िजल्ला िभत्र समाजसेवामा संलग्न रहकेो नाग�रक समाजका प्रितनीिधह�को टोली र स्वास्थ्य िनदेर्शनालयका िनदेर्शक डाक्टर 

िबनोद िबन्द ुशमार् बीच कोिभड-१९ को बारेमा अन्तरिक्रया सम्पन्न भयो । 

िमित २०७६/११/२९ गते 
कोरोना भाइरस संक्रमण, रोकथाम, उपचार र िनयन्त्रणका लािग गिठतप्रदशे स्तरीय समन्वय सिमितका अध्य� श्री ह�रप्रसाद बस्याल 

ज्यकूो अध्य�ता र सिमितका सदस्यह�को उपिस्थितमा बैठक बसी तपिसलका िनणर्यह� भयो ।  

प्रस्ताव तथा िनणर्यह� 

१. पोखराका ५० बेडभन्दा बढीका सबै सरकारी तथा िनजी अस्पतालह�लाई आफ्नै बजेट/स्रोतमा किम्तमा ५ बडक आइसोलेसन वाडर् 

तत्काल स्थापना गनर् र किम्तमा १० थान Personal Protective Equipment (PPE) सट तयार राखी व्यवस्थापन गनर्का साथै 

ल्याबका कमर्चारीह�लाई आवश्यक तािलमको व्यवस्था गनेर् र भेिन्टलेटरलाई चाल ुअवस्थामा राख्न लेखी पठाउने िनणर्य ग�रयो । 

http://hd.gandaki.gov.np/
http://hd.gandaki.gov.np/
mailto:hd.gandaki@gmail.com


प्रदेश सरकार 

सामािजक �वकास मन्त्रालय 

स्वास्थ्य �नद�शनालय 
गण्डक� प्रदेश, पोखरा, नेपाल 
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फोन नं. ०६१-५२०३९० 
फ्याक्सः ०६१-५२०३३० 

 
 

२. पोखरामा क्वारेन्टाइन होमका िनिम्त स्वास्थ्य तािलम केन्द्र, पोखरालाई पिहलो चरणमा उपयोग गनेर् गरी तोक्नकुा साथै िश�ा, बन, 

कृिष,  भेटे�रनरी तािलम केन्द्रह�लाई क्वारेन्टाइन होमको �पमा प्रयोग गनर् तयारी अवस्थामा रहनका लािग लेखी पठाउने िनणर्य ग�रयो  

३. लायन्स क्लब िससवुा सामदुाियक अस्पताललाई ५० बेडको डेडीकेटेड आइसोलेसन अस्पतालका �पमा प्रयोग गनेर् गरी तयारी 

अवस्थामा राख्ने िनणर्य ग�रयो ।  

४. दहेायका ४ अस्पतालह�ले आइसोलेसन वाडर् सिहत PPE को व्यवस्थापन गनेर् प्रितवद्दता जनाईसकेकाले तयारी - अवस्थामा राख्न 

लेखी पठाउने िनणर्य ग�रयो । 

तपिसलः 

मिणपाल िश�ण अस्पताल, पोखरा – १५ बेड गण्डक� मेिडकल कलेज, पोखरा – १५ बेड चरक मेमो�रयल अस्पताल, पोखरा - ३० 

बेड पोखरा स्वास्थ्य िब�ान प्रित�ान. पोखरा – १० बेड, जी.पी.कोइराला �ासप्र�ास केन्द्र, तनह� ँ- ३० बेड । 

५. तत्कालका लािग PPE ५०० थान, इन्फ्रारेड थमोर्िमटर ५०० थान, मास्क २० हजार थान, सेिनटाइजर र िडसन्फेक्टेन्ट १०० िलटरका 

साथै  आवश्यक PPE लगायतका सामग्रीह� उपलब्ध गराइिदन संघीय सरकारलाई अनरुोध गनेर् र तत्कालका लािग INF लगायतका 

सहयोगी संस्थाह�लाई यस्ता सामग्रीह� सहयोग ग�रिदन अनरुोध गनेर् िनणर्य ग�रयो ।  

६. दहेायका स्थानह�मा हले्थ डेस्क स्थापनाका लािग सम्बिन्धत िजल्लाका प्र.िज.अ. ज्यह�लाई अनरुोध गरी स्वास्थ्य चके-जाँच प्रकृया 

तत्काल स�ु गनेर् िनणर्य ग�रयो ।  

 िनम्नः ित्रवेणी,दाउन्न,े गैंडाकोट नवलपरु, मिुग्लङ्ग/आबुखैरेनी, तनह�,ँ आ�घाट, गोरखा र बिुतर्बाङ्ग बागलुङ । 

७. मिुग्लङ्ग/आबुखैरेनी, तनह�,ँ गल्याङ स्याङ्जामा संचािलत हेल्थ डेस्कले भारतबाट प्रवेश गरी आउने बस/गाडीह�लाई िवशेष 

िनगरानीका साथ चेक-जाँच गरी सम्बिन्धत िनकायमा सचूना गनेर् िनणर्य ग�रयो । 

 ८. कोरोना भाइरस लगायत अन्य संक्रामक रोगको रोकथाम, िनयन्त्रण र उपचार सम्बिन्ध व्यवस्थाका िवषयमा प्रदशेस्तरीय फोकल पसर्न र 

प्रव�ाका �पमा स्वास्थ्य िनदेर्शक डा.िबनोद िबन्द ुशमार् र सामािजक िवकास मन्त्रालय, िचिकत्सा सेवा महाशाखाका प्रमखु डा.राम 

बहादरु के.सी. लाई तोक� िनयिमत संचार प्रवोिधकरण (DISSEMINATION) गनेर् िनणर्य ग�रयो । 

िमित २०७६/१२/१ गते 
 

१. सामािजक िवकास मन्त्रालयको आयोजनामा मुख्यमन्त्रीको कायार्लयमा प्रदशे सरकारले कोरोना िनयन्त्रण र रोकथामका लािग गरेको 

तया�रका बारेमा जानकारी िदन पत्रकार भेटघाट कायर्क्रमको आयोजना ग�रयो । 
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