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कोरोना भाइरस ननयन्त्रण र रोकथामका लानि स्वास््य ननर्देशनालय िण्डकी प्रर्देशबाट आज भएका िनिनवनिहरु                                         

मिमि २०७६/१२/२० गिे   गण्डकी प्रदशे अन्तर्गत संचालित हले्िो डाक्टर, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, आपूलतग व्यवस्थापन 

प्रयोर्शािा व्यवस्थापन िर्ायत लवलिन्न लवषयमा िैरहकेा लियाकिापहरुको सलमक्षा र्नग तथा योजना तयार र्नगका 

िालर् स्वास््य लनर्देशनाियका लनर्देशक लवनोर्द लवन्र्द ुशमाग ज्यकुो अध्यक्षतामा बैठक बसी लनम्न लनर्गयहरु र्ररयो । 

 

1. डेटिकेिेड अस्पतालको लागी आवश्यक पर्ने 

कर्मचारी व्यवस्थापर्नका लागी पटिलो िप्ताको 

लागी पोखरा स्वास््य टवज्ञार्न प्रटतष्ठार्नले 

कर्मचारीको टववरण उपलब्ध गराउर्ने टर्नणमय 

गररयो ।  

2. आवास तथा टवटिय व्यवस्थापर्न (कोरोर्ना 

संक्रर्णको व्यवस्थापर्नका लागी) सार्ाटिक 

टवकास र्न्त्रालयका उप सटचव (प्रशासर्न) ज्यकूो 

र्नेततृ्वर्ा सार्ाटिक टवकास र्न्त्रालय, स्वास््य 

टर्नदशेर्नालय र स्वास््य आपटूतम व्यवस्थापर्न केन्त्र, 

गण्डकी प्रदशेका लेखा अटधकृतिरुको सटर्ती 

गठर्न गरर सम्पणूम आटथमक तथा टविीय कारोवार 

गर्ने टर्नणमय गररयो ।  

3. गण्डकी प्रदशेर्ा कोरोर्ना सम्बटन्त्ध स्याम्पल र्नर्रु्ना संकलर्नका लागी टिल्ला सटित टदउँसो १ बिेदटेख २ बिेसम्र्का लागी सर्य तोक्र्ने 

र यो सर्य का कर्मचारीिरुबाि र्नर्रु्ना संकलर्न गर्ने टर्नणमय गररयो । १०० बेडभन्त्दा कर् क्षर्ता भएका अस्पतालिरुबाि र्नटिकको 

अस्पतालर्ा र्नर्रु्ना संकलर्नका लागी प्रेषण गर्ने व्यवस्था टर्लाउर्ने टर्नणमय गर्नमका लागी डा.डुक के्षरी, डा रािीव लालचर्न र सपर्ना 

सवेुदीलाई टिम्र्ा टदर्ने  टर्नणमय गररयो ।  

4. पोखरा स्वास््य टवज्ञार्न प्रटतष्ठार्नर्ा भेटन्त्िलेिर स्थापर्नाका लागी चरक र्ेर्ोररयल अस्पताललाई टिम्र्ा टदर्ने टर्नणमय गररयो । एकथार्न 

भेटन्त्िलेिर चरक र्ेर्ोररयल अस्पतालले पोखरा स्वास््य टवज्ञार्न प्रटतष्ठार्न भवर्नर्ा राख्र्ने टर्नणमय गररयो । 

5. टिल्लार्ा भएका र्नर्रु्ना (कोरोर्ना भाइरसका) िरुलाई टर्नटित सर्य तोकी पोखरा ल्याउर्ने व्यवस्था टर्लाउर्ने र्सु्ताङ, म्याग्दी, बाग्लङु 

र पवमतको र्नर्रु्ना पवमत र्ार्म त, गोरखा, लर्िुङ, र्र्नाङ र तर्नि कँो तर्नि  ँर्ार्म त पोखरा ल्याउर्ने र स्याङिाको अस्पताल र्ार्म त पोखरार्ा 

र्नर्रु्ना पररक्षणको लागी ल्याउर्ने व्यवस्था टर्लाउर्ने टर्नणमय गररयो । 

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


प्रदेश सरकार 

सामाजिक विकास मन्त्रालय 

स्िास््य निदेशिालय 
गण्डकी प्रदेश, पोखरा, िेपाल 

 

Website: http://hd.gandaki.gov.np/                   Email Address: hd.gandaki@gmail.com  
 

फोि िं. ०६१-५२०३९० 

फ्याक्सः ०६१-५२०३३० 

 

• Contact Tracing र रुत 

प्रटतकायम िोटल (RRT) को 

परु्नागमठर्नको लाटग EDCD तथा 

स्वास््य स्वास््य टर्नदशेर्नालयबाि 

गण्डकी प्रदशेका स्वास््य 

कायामलय र अस्पतालका प्रर्ुख 

तथा प्रटतटर्नटधिरु संग अर्नलाइर्न 

अटभर्ुखीकरण सम्पन्त्र्न भयो । 

• टवगत ८ टदर्न दटेख र्ालेपािर्न 

पोखराको कृटष ताटलर् केन्त्र टस्थत 

क्वारेन्त्िाइर्न िोर्र्ा बसेका सबै  

१६ िर्नाको अवस्था सार्ान्त्य रिकेो छ । 

 

• कोरोर्ना भाईरसको संक्रर्ण 

सम्बन्त्धी कायमक्रर् िरुको बारेर्ा 

परकार र्िासंघको सभािलर्ा 

सम्र्ेलर्न सम्पन्त्र्न भयो। उक्त 

अवसरर्ा   गण्डकी प्रदशे             

सरकारबाि     प्राप्त भएका पन्त्िा, 

र्ास्क  लगायतका सार्ाग्रीिरु 

कास्कीर्ा  कायमरत परकारिरुलाई 

स्वास््य टर्नदशेर्नालयका टर्नदशेक 

डा टवर्नोद टवन्त्द ु शर्ामले टवतरण गर्नुम 

भएको टथयो । परकार र्िासंघका 

अध्यक्ष टदपेन्त्र श्रेष्ठले धन्त्यवाद 

ज्ञापर्न गर्नुमभएको टथयो । 
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र्नोि: र्नेपाल िेटलकर्को पोखरा शाखार्ा प्राटवटधक गडबढीका कारण टविार्न ११ बिेसम्र् िेटलर्ोर्न अवरुद्ध भयो, 

तैपटर्न  िले्लो डाक्िर १०९२ र्ा आि परार्शम सेवा टलएकाको संख्या २२, र आिसम्र् कुल संख्या ३६३ 

 

 

 

टिल्ला 

क्वारेन्त्िाइर्न िोर् 

क्वारेन्त्िाइर्नर्ा 

रिकेा 

आइसोलेसर्न 
संकटलत    

र्नर्रु्ना 
र्नेगेटिभ पोटिटिभ 

र्नटतिा 

आउर्न 

बाँकी 

 

संख्या बेड  बसेका  बेड  बसेका  

कास्की 

 

११ ३०९ 

 

४६ ९६ 
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स्यांग्िा ३४ ११२५ २४ ५३२ ४ 

 

- ५ ४ 0 १ 

तर्नि  ँ १३ ७० १ ५५० ४५ 

 

- १ १ 0 ० 

लर्िङ्ुग 

 

६६ ९३९ ७७ 

 

- ५ 

 

- ४ ४ - ० 

गोरखा १० ११९ ४ २४८ 

 

३५ 

 

२ १ 0 0 १ 

पवमत ११ ९७ ४ १८५ 

 

१५ 

 

- ४ ४ 0 ० 

 म्याग्दी १६ १२५ २४ ९१ 

 

६ 

 

१ १ ० 0 १ 

बाग्लङ्ुग २३ १५० २६ ८०६ ९ 

 

१ १४ ८ २  ४ 

र्नवलपुर २४ ७४९ ६६ - २४ 

 

- - - - - 

र्र्नाङ्ग ३ ४९ 

 

- ३ ७ 

 

- - - - - 

र्सु्ताङ्ग १५ ८३ ७ - ६ 

 

- - - - - 
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          नबराज शमाा 

स्वास््य नशक्षा प्रनशक्षक 

स्वास््य ननरे्दशानालय, पोखरा 

गण्डकी प्रदशेर्ा भएका क्वारेन्त्िाइर्न, आइसोलेसर्न, संकटलत र्नर्रु्ना र र्नटतिा  सम्बटन्त्ध टववरण  
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