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  कोलिड १९ सम्बन्धी लललतपरु जिल्लास्तरीय प्रलतकायष            

   बलेुटिन         लिलत २०७७ बैशाख ३१ बधुबार     

संकि व्यवस्थापन केन्र (Crisis Management Center, CMC) लललतपरुद्धारा प्रकाजशत 

 

 

प्रारम्ि 
Stay Home: Stay Safe 

लललतपरु जिल्लािा कोलिड १९ को प्रलतकायष 
गलतटवलध CCMC लललतपरुले बलेुटिन िार्ष त 
सवषसाधरण सिक्ष राख्न प्रारम्ि गररएको 
व्यहोरा िानकारी गराइन्छ ।  

राहत टवतरण सम्बजन्ध सूचना  

कायाषलयको वेवसाइि daolalitpur.moha.gov.np िा हाम्रा सूचनाहरु तथा अन्य िानकारीिूलक सािग्रीहरु 
राजखएका छन ्। असंगठित दैलनक गिुारा गने व्यजिहरुलाई यस संकिको सियिा सम्बजन्धत वडा कायाषलयहरुबाि 
एकद्धार पद्धलतिार्ष त राहत टवतरण िइरहेको छ । असंगठित टवपन्न तथा गरीब एवं खाद्य सािाग्रीको अिाव रहेका 
व्यजिहरुको पटहचान गरी त्यस्ता व्यजिहरुलाइ घरदैलोिा गई वडा कायाषलयहरुबाि राहत टवतरण िइरहके छ । 
कसैले राहत टवतरण सािग्री उपलब्ध गराउन चाहेिा सम्बजन्धत वडािा सम्पकष  राखी बझुाउन सटकनछे । सम्बजन्धत 
सरोकारवालाको केही गनुासो िएिा प्रजिअको र्ोन नं. ०१-५५५५४७५, ९८५१२२७७७७ िा सिेत आफ्ना 
सिस्याहरु राख्न सक्न ुहनुछे । 

 

 

 

 

 

कोरोना टवशेर् एम्बलेुन्स तयार 

कोलिड-१९ संक्रलित लबरािीहरुलाई सरुजक्षत 
तवरले  अस्पताल लैिान जिल्लाजस्थत २ विा 
एम्बलेुन्सलाई टवशरे्रुपिा Modify गरी तयार 
गररएको छ । यी एम्बलेुन्सका चालकहरुलाई 
आवश्यक स्वास््य अलििजुखकरण ताललि 
ठदइनकुा साथै टपटपइ, िास्क, पन्िा, 
Disinfenction Kit िस्ता स्वास््य सरुक्षाका 
सािग्रीहरु उपलब्ध गराइएको छ ।  
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संकि व्यवस्थापन केन्र (Crisis Management Center, CMC) लललतपरुिा रहेका व्यजिहरुको नाि 
पद र सम्पकष  नम्बर 

पद नाम थर कार्ाालर्को नाम सम्पका  नम्बर 

अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद िट्ट प्र.जि.अ.  जिल्ला प्रशासन कायाषलय 9851227777 

सदस्य श्री प्रिे प्रसाद िट्टराई प्र.प्र.अ. लललतपरु िहानगरपाललका 9851250013 

सदस्य श्री िेक प्रसाद राई प्र.ब.उ. िहानगरीय प्रहरी पररसर 9851225555 

सदस्य श्री जखिराि िसुाल स.प्र.जि.अ. जिल्ला प्रशासन कायाषलय 9851130107 

सदस्य श्री उत्ति सापकोिा प्रिखु सेनानी रािदल गण 9851108277 

सदस्य श्री सरेुश कुिार शे्रष्ठ स.प्र.उ. सशस्त्र प्रहरी बल 9851272033 

सदस्य श्री अिुषन िण्डारी उप.अ.अलधकृत राटिय अनसुन्धान जि.का. 9851163325 

सदस्य श्री रुर िसुाल जि स अ जिल्ला सिन्वय सलिलत लललतपरु 9851055540 

सदस्य  श्री खगेश्वर गेलाल व स्वा प्र स्वास््य कायाषलय लललतपरु 9813734342 

सदस्य श्री बाबरुािा िहिषन सिापलत नेपाल रेडक्रस सोसाइिी शाखा लललतपरु  9841353042 

सदस्य श्री डा.टवष्ण ुप्रसाद शिाष का.प्र. पािन स्वास््य टवज्ञान प्रलतष्ठान 9841336289 

 

 

 

 

 

 

Lockdown िा लनयलित गस्ती 
लललतपरु जिल्ला प्रवेश गने टवलिन्न नाकाहरुिा जिल्ला प्रशासन कायाषलयको संयोिकत्विा  Integrated रुपिा नेपाली 
सेना, सशस्त्र प्रहरी वल तथा नेपाल प्रहरीबाि चेक पोष्ट स्थापना,  Lockdown पालनाको लनयलित गस्ती गने काि 
िैरहेको र यस क्रििा सरुक्षा लनकायबाि सवष साधरणिा COVID-19 सम्बन्धी चेतनािूलक श्रव्य सािग्रीहरु सिेत प्रवाह 
गररएको ।राटिय लकडाउनको अवलधिा ट्राटर्क लनयिको उल्लघन गने सवारीसाधनलाई कारवाही गरीएको छ । 
  

लललतपरु जिल्ला जस्थत अस्पतालिा सबै स्वास््य सेवा खलु्ला रहेको छ 

लकडाउनको अवलधिा पलन यस जिल्लािा रहेका सरकारी तथा नीजि क्षेत्रबाि सञ्चाललत अस्पतालहरुिा 
आकजस्िक लगायतका स्वास्थय  सेवा संचालनिा रहेका छन । पािन स्वास््य टवज्ञान प्रलतष्ठानिा 
कोरोना िाइरसबाि संक्रलित िई पोिेटिि िएका लबरािीहरुलाई Isolation िा राख्न ेव्यवस्था िएको छ 
िने हाल २ िना त्यस्ता लबरािी उपचार गरी घर टर्ताष िइसकेका छन ।  
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CCMC लललतपरुबाि िएको 
लनरीक्षण 

कोरोना िाइरसको संक्रिण, रोकथाि तथा 
न्यूनीकरणको लालग लललतपरु जिल्लािा 
स्थानीय प्रशासन, सरुक्षा लनकाय तथा अन्य 
संघ संस्थाहरुबाि गररएका प्रयासहरुको 
लनरीक्षण तथा अवलोकनका लालग पािन 
अस्पताल, नेपाल प्रशासलनक प्रजशक्षण केन्र 
िावलाखेल, एन्र्ा, अल्का अस्पताल, 

गणेशिान िेिोररयल अस्पताल लगायतिा 
स्थापना गररएका Isolation, Quarantine 

Camp र Health Desk को लनरीक्षण गनुष िै 
आवश्यक लनदेशन िएको । 

 

बिार अनगुिन  

 COVID-19 को संकिको सियिा बिारिा हनुेसक्ने 
कालोबिारीलाई लनयन्त्रण गनष अनगुिन लतव्र पाररएको 
छ  

 उद्योग बाजणज्य संघ उपिोिा संरक्षण िन्चलाई सकृय 
बनाई जिल्लािा कजम्तिा ३ िटहनाको लालग पगु्ने गरी 
खाद्यान्न िौज्दात राख्न लनदेशन ठदइएको । 

 कालोबिारी लनयन्त्रण गनष उद्योग बाजणज्य संघ र 
चेम्वर अर् किसषिार्ष त प्रत्येक उद्योगी व्यापारीलाई 
िलु्य सूची िााँस गनष लगाइएको । 

 ग्यााँसको अिाव हनु नठदन ग्यााँस कम्पनी र 
जिल्लालित्रका ग्यााँस टवके्रताहरुसाँग लनरन्तर सिन्वय  
गरी बिारिा प्रयाप्त िात्रािा ग्यााँसको व्यवस्था  
गररएको । 

  टवके्रताऔर्लध व्यवसायी साँग छलर्ल गरी और्लध 
तथा चेकिााँचिा किी हनु नठदइएको । 

 अत्यावश्यक सेवािा सञ्चाललत सवारी साधनहरुलाई 
इन्धनको अिाव हनु नठदन यथेष्ट िौज्दात राख्न लनदेशन 
ठदनकुो साथै पास प्राप्त सवारी साधनहरुलाई िात्र 
इन्धन उपलब्ध गराउन लनदेशन ठदइएको । 

 कृर्कहरुलाई िलको अिाव हनु नठदन कृटर् सािग्री 
संस्थानका लडलरहरुसाँग सिन्वय गरी प्रयाषप्त िात्रािा 
िल तथा टवउटविनहरुको व्यवस्था लिलाइएको । 

Vehicle Disinfectionगने कायष 

लललतपरु जिल्ला साँग लसिाना िोलडएका 
जिल्लाबाि यस जिल्लािा प्रवेश गने सबै सवारी 
साधनहरुिा क्लोररन स्प्र े गरी Vehicle 

Disinfectionगने कायष गररएको छ। 
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लललतपरु जिल्लािा रहेका एम्बलेुन्सहरुको टववरण 

सि.न. सिल्ला स्थानीय तह एम्बल्ुसि न. चालकको नाम िम्पकक  न. सनकाय 

१, 

   ल
सल

त
प
रु  

लसलतपरु 

महानगर 

पासलका 

बा.१.च.१७०२  राम ब. घल्  

बसि दलुाल  

९८४१४६९५४७ 

९८४१३६६५३६ 

न्पाल र्.क्र.िो.,लप ुिाखा  

२ बा.७.च.८९१७  मानकुमार श्र्ष्ठ   ९८४९२४१३६ एसफा, िातदोबाटो 

३ बा.९.च ७८१ िसबन राना मगर  ९८४१४७१३८६ मगर ि्वा िमाि, रासनब ु 

४ बा.६.च.६६६४ सकरण खड्का/भोला   ९७५१०४४५५१ िमु्रु ि्.ए.को., पलु्चोक   

५.  बा.४.च १०६४  प्र्म ब.सििंिाली  ९८०३७७९८१७  फ््रसड्ि क्लब, कुपसडोल  

६. बा.५.च.६०७९  सबकाश कुमार  ९८४१७०१८०३ महापा: िमाि ि्वा िसमसत  

७. बा.६.च.६३२ कृष्ण तामािंग  

क्शब मगर  

९८४१३०४०७३ 

९८०३९७१९५७ 

स्वास््य तथा एम्बल्ुसि ि्वा 

(क्यर ए. सफयर), नाख्ख ु 

८. बा.७.च.९५५० सदप्सि महिकन  ९८४१६७८३३७ स्टार अस्पताल, िानप्ा  

९. बा.७.च.२७४९ धन ब.राई  ९८५०२८६८९१  सकरात राई ययोक्खा, 

िातदोबाटो   

१०.  बा.९.च.१७६७  िय ब. मानसधर  ९८४१२३४७६३  लासलगरुाि अस्पताल, 

िातदोबाटो  

११. बा.६.च.१८६८  दशभक्त महिकन  ९८४१४५७८७० िनुाकोठी गा.सब.ि. िसमसत  

१२. बा.९.च.६१८४  चरण िाही  

िमुन क्.सि. 

९८४१६०२९५१ 

९८४३४५६४०७ 

न्पाल एम्बल्ुसि 

ि्वा,िातदोबाटो  

१३. बा.१०.च.४४४

५ 

सहमाल महिकन  ९८४१४३७६६० िमु्रु अस्पताल, धापाख्ल  

१४. बा.१०.च.२४ गोपाल लामा  ९८०३५९३१२३  िभु्कता ि्वा िमाि,खोकना  

१५ बा.६.च ४१२  दव् कुमार बढुाथोकी  ९७४१०४८३३१  श्रीराम कठायत स्मसृत िमाि  

१६ बा.६.च.६३१ कृष्ण खत्री  ९८१३६५४९६१ FNC/MSP, सतसखदब्ल  

१७. बा.५.च.६३७१  रामबाब ुसघसमर्  ९८४१७२०२७७  मस्कुलर सडिट्रोफी फाउसड्िन  

१८.   बा.४.च.९५९८ 

बा.७.च.९००९ 

िमुन शाही  

राि्श तामाङ  

कृष्ण तामाङ  

ओमकृष्ण श्र्ष्ठ  

९८४१३९९८७७ 

९८१८४१४३१६ 

९८५१०८८१०७ 

९८४१५३९५९३ 

सब.एिंड सब. अस्पताल  

१९. बा.६.च.३०४६  रमश् कपाली  

चसिश््वर नप्ाली  

९८४१३९९४०७  

९८४१४५१८९२ 

ग्लोबल अस्पताल, िातदोबाटो  

२०. बा,७.च ५४५७  

बा.५.च.३४२६ 

रामहरी क्.िी. 

श्याम ररमाल  

लक्ष्मण सगरर   

९८०१२०६९९३ 

९८४१५१८९३२ 

९८०१२०७०३५ 

अल्का अस्पताल, िावलाखल् 

२१. बा.८.च.९९६५ बसुि सतसमसल्िना 

मोहन  

९७४१२२५२४६ 

९८१८२०५६५५ 

िभुातारा अस्पताल  

२२. बा.६.च.६३१  कृष्ण ब.खत्री  ९८४३३४०२५८ मसनषा सििंह पनुासिकबन सनबाि 

(मनमोहन स्मसृत)  
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२३. बा.८.च.३३७० सविय लामा  ९७५१०४४५५० िमु्रु सिटी अस्पताल, पलु्चोक   

२४.   ९८४०२५५८८८ पाटन अस्पताल 

२५   ४२१७७६६ न्पाल म्डीसिटी अस्पताल 

२६   ५५५०१९७ स्टार अस्पातल 

२७ लसलतपरु  गोदावरी 

नगरपासलका 

बा.६.च.३३५२ पषु्प नासपत 

लक्ष्मीलाल नासपत  

९८४१८१५५०७ 

 

ठ्चो गा.सब.ि िसमसत 

२८ बा.४.च.८१४  ९८६३१९१६६६ गोदावरी एम्बल्ुसि ि्वा िसमसत  

२९   ९७४१०६२८१६ ल्ल् एम्बल्ुसि ि्वा  

३०   ९८०४०६३३३६ बज्रबाराही एम्बल्ुसि ि्वा  

३१   ९८१८३३८१३८ आनसदबन अस्पताल  

३२   ९८४९४९६०३२ डुकुछाप  एम्बल्ुसि ि्वा 

३३ बा.९ च.५९९५ रािकुमार श्र्ष्ठ  ९७४१२८२९२९ 

९८४९१९०१११ 

९८५१०६४७६६ 

गोदामचौर-सबििंखनुारायण 

एकीकृत सवकाि िमाि  

३४ बा.९.च.३२८६  यम कुमार सिलवाल  ९८४१४९०५१९ ररसगापरु क्लब, ल्ल्   

३५. बा.९.च.५३९२ कृष्णहरर सिलवाल  ९७४१००४४०७ 

९८४१४७९८४० 

िसहद स्मसृत बज्रबाराही  

३६ बा.५.च.२७४५ दयाराम थापा  

रािमान दि्ार  

९८४१६५९६४८ 

९८४१७०२५१५ 

प्राथसमक स्वा.तथा श्रोत 

क्सि,chapagaonchapagao

n चापागाउँ  

३७ बा.१.च.५६१० िगत नगरकोटी  ९८४१८७३८४८ दसिण लसलतपरु एम्बल्ुसि 

ि्वा,ल्ल् 

३८ लसलतपरु  महालक्ष्मी 

नगरपासलका  

बा.९.च.८६८९ खडानसद सतसमसल्िना  ९८४१३२३८१५ 

९८१८३१६७०० 

इमाडोल यवुा िमाि  

३९.  बा.७.च.४९९० नर्ि श्र्ष्ठ  ९७४११९७३७० 

९८५१०३१५१० 

चािंगाथली क्लब, सटकाथली    

४०. बा.५.च.५७०१  फुडीण कुमार आल्  ९८४१०६८४१०  

९८४११५१८६७ 

लामाटार स्वा. तथा िचूना 

क्सि  

४१. बा.४.च.७०८ लक्ष्मी ब.श्र्ष्ठ  ९८४३२६७००० 

९८०३०५९६९० 

लुभ ुप्रा. स्वा.क्. 

४२   ९८५११५२१४५ सकस्ट म.्कल्ि  

४३. 

 

लसलतपरु  कोंज्योिोम 

गाउपासलका  

 रािकुमार  ९८४००२८८२३ कोंज्योिोम गाउँपासलका  

४४. लसलतपरु बागमती 

गाउपसलका  

बा.७.च.३९७५ ियराम काकी  ९८४९८७३२२२ 

९७४११०२५९३ 

भट््टडािंडा स्वा.चौ. 

४५. लसलतपरु महािंकाल 

गाउपसलका  

बा.८.च.१०९३ उिव प्र.सतसमसल्िना  ९७४१२३०२३० बैतरणीधाम िधुार िसमसत, 

गोसटख्ल  
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Isolation Center  

Isolation Center कोनाम र स्थान ब्ड ििंख्या 

पाटन अस्पताल  ६ 

सकष्ट अस्पताल ६० 

सब.एण्ड.सब. अस्पताल ५ 

अल्का अस्पताल  ५ 

स्टार अस्पताल  २ 

गणश् मम्ोररयल अस्पताल  २ 

न्पाल मस्डसिटी अस्पताल  १५ 

िमुर्ु अस्पताल धापाखल्  ५ 

आनसद वन अस्पताल सटकाभरैव  ५ 

िवाकङ अस्पताल कुपण्डोल  १ 

ग्लोवल अस्पताल ग्वाको  ८ 

बज्रबाराही अस्पताल १० 

िम्मा १२४ 

 

ICU हरुको बिवरण :- 

अस्पतालको नाम ICU 

ब्ड   

नमकल 

ब्ड 

ििंख्या 

Corona 

ििंक्रसमत राख्न् 

ब्ड ििंख्या 

भ्सटी 

ल्टरको 

ििंख्या 

पाटन अस्पताल  ५१ ६०३ ५ १४ 

सकष्ट अस्पताल १९ ७१७ १४ ६ 

सब.एण्ड.सब. अस्पताल १३ १८७ ३ ५ 

अल्का अस्पताल  १० ९० - ६ 

स्टार अस्पताल  ९ ५० २ ४ 

म्घा अस्पताल  ५ १५ - १ 

गणश् मम्ोररयल अस्पताल  ७ १०० ४५ २ 

न्पाल म्सडसिटी अस्पताल  ३३ २१० १४ १५ 

िमु्रु सिटी पलु्चोक  ४ ४६ - - 

िमु्रु अस्पताल धापाखल् १३ ७० - - 

हररसििी क्यासिर अस्पताल  १० ३० - ६ 

आनसद वन अस्पताल सटकाभरैव  - ११० ११ - 

िवाकङ अस्पताल कुपण्डोल  ५ ५० १ २ 

लाली गरुाि अस्पताल  - २० - - 

ग्लोवल अस्पताल ग्वाको  ६ ६० ३ ४ 

समडाट अस्पताल लगनख्ल  - १५ -  

सनदान अस्पताल  ९ ३७ - ४ 

बज्रबाराही अस्पताल  ९ - - 

िम्मा १९४ २४१९ ९८ ६९ 

 

Quarantine  Center 

Quarantine  Center को नाम र स्थान सववरण 

ििंख्या िमता 

पाटन अस्पताल  १ १९ 

सब.एण्ड.सब. अस्पताल १ २० 

स्टार अस्पताल  १ २ 

िमु्रु सिटी पलु्चोक  १ १ 

स्वास््य चौकी ल्ल् १ १५ 

िम्मा ५ ५७ 

 
 

Quarantine स्थल स्थापना गररएको  

  

Quarantine ििंचालन गने योिना अनिुार िहायक 

प्रमखु सिल्ला असधकारीको ििंयोिकत्वमा गठन 

भएको Quarantine ििंचालन र व्यवस्थापन 

िसमसतका पदासधकारीहरुको िमसवयात्मक बैठक र 

स्थलगत सनरीिण पश्चात िातदोबाटो सस्थत ANFA 

Complex मा २० वड् िमताको क्वार्सटाईन स्थल 

ििंचालनमा ल्याईएको छ ।  
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स्िार अस्पतालबाि टपटपइ उत्पादन 

 स्थानीय सािग्री प्रयोग गरी अत्यावश्यकीय व्यजिगत सरुक्षा सािग्री (पसषनल प्रोिेजक्िि 
इजक्वपिेन्ि-टपटपई) बनाएको छ। अस्पतालिा खपत हनुे सेलनिाइिरसिेत टवश्व स्वास््य संगिन 
(डब्लएुचओ) ले सझुाएको टवलधअनसुार ब्याचलर अर् िेलडकल ल्याब िेक्नोलोिी पढाइ हनुे 
िलगनी संस्था िोडनष िेजक्नकल कलेिको प्रयोगशालािा अस्पताललाई चाटहने िात्रािा उत्पादन 
सरुु गररसकेको छ। अस्पतालले कोरोना र िौसिी फ्लकुा लबरािीलाई लजक्षत गरी टर्जिलसयन 
डा. टर्ललपश्याि रजितको नेततृ्विा ज्वरो जक्ललनक सरुु गरेको र उि जक्ललनकिा बस्न े
जचटकत्सक एवं स्वास््यकिीले पलन टपटपई प्रयोग सरुुवात गररसकेका छन।्    

क्वारेन्िाइन वेड सम्बजन्ध  

िावलाखेल जस्थत नेपाल प्रशासलनक प्रजशक्षण 
प्रलतष्ठानिा १०० वेडको क्वारेन्िाइन स्थापना 
गररएको । हाल सम्ि यस जिल्लािा ३५० विा 
क्वारेन्िाइन वेड िएको र १००० विा वेड  
क्षिता सम्ि राख्न सटकने अनिुान गररएको  छ 
।  
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सवारी पासको व्यवस्था 
नेपाल सरकारबाि खाद्यान्न, तरकारी, 

दूध, इन्धन, दाना लगायत अत्यावश्यक वस्त ु
ढुवानी गनष पास आवश्यक नपने िनी 
तोटकएका सवारी साधनलाई आवश्यकताको 
आधारिा लिन्न लिन्न रङ्ग अनसुारको सवारी 
पास उपलब्ध गराइाँदै आएको छ । 
कायाषलयिा लिड नहोस साथै सािाजिक दरुी 

कायि होस िनी पलछल्लो सिय 
गहृिन्त्रालयले epass.moha.gov.np नािको 
अनलाइन लसष्टि तयार गरी प्रयोगिा 
ल्याएकोले सवषसाधारणका लालग सजिलो हनुकुो 
साथै कायाषलयिा पलन लिड हिेको छ । 
िसले गदाष सक्रिणको िोजखि थोरै िएपलन 
कि िएको छ । 

जिल्ला कोलिड-१९ संकि व्यवस्थापन केन्र (DCCMC) 

बाि िएका टक्रयाकलापहरू 
 

 COVID-19 को रोकथाि, लनयन्त्रण र उपचारिा सहयोग, सिन्वय, 
सहिीकरण र अनगुिनको कायष गररएको ।  

 िापदण्ड अनसुारको Isolation र ICU को व्यवस्थापन गररएको । 

 Patient Receiving Team (PRT) गिन गरी लबरािीहरूलाई हेिौडा 
अस्पतालसम्ि ल्याउने व्यवस्था लिलाइएको । 

 स्थानीय तहहरूबाि सूचना संकलन गरी राटिय आपत ्कालीन 
कायषसञ्चालन केन्र (National Emergency Operation Center-NEOC) 

र स्वास््य आपत ्कालीन कायषसञ्चालन केन्र (Health Emergency 

Operation Center) िार्ष त COVID-19 Crisis Management Center 

Operation (CCMC-Ops) िा सूचना प्रवाह गररएको । 

 जिल्लालित्र रहेका सरकारी, सािदुाटयक र लनिी सबै एम्बलेुन्सहरूको 
टववरण तयार गररएको र पाललकाहरूलाई आवश्यकताअनसुार 
एम्बलेुन्स सेवा उपलब्ध गराइएको । 

 और्धी, उपकरण तथा स्वास््य सािग्री लगायत आवश्यक वस्त ुतथा 
सेवाको आपूलतषको व्यवस्थापन गररएको । 

 आवश्यक पने िनशजिको व्यवस्थापन गररएको । 
 अस्पताल र बिार के्षत्रिा Disinfection Spray गनष लगाइएको । 

 

 



बलेुटिन,  वर्ष १, अंक १   लललतपरुर CMC  पषृ्ठ संख्या 9 

 

 
RRT बाि रेस्यु सम्बजन्ध डेिोन्स्टे्रसन 

 

लिलत २०७६/१२/२७ गते लललतपरु िहानगरपाललकाका 
कायषकारी अलधकृत प्रिे प्रसाद िट्टराई िहानगरपाललकाका 
किषचारीहरु, जिल्ला प्रशासन कायाषलय लललतपरुका सहायक 
प्रिखु जिल्ला अलधकारी जखिराि िसुाल, स्वास््य कायाषलय 
लललतपरुका प्रिखु डा.खगेश्वर गेलालको उपजस्थलतिा 
लललतपरु जिल्लाद्धारा संचाललत एम्बलेुन्सका चालकहरु २३ 
िनालाई कोरानािाईरस COVID-19 सम्बजन्ध सचेतना िलुक 
कक्षा संचालन हनुकुो साथै उि गणको Rapid Response 

Team (RRT) बाि PPE Suit को Donning र Doffing गने 
टवलध र कोरोना िाइरसबाि संक्रलित व्यजिलाई उद्दार गने 
सम्बजन्ध Demonstration प्रदशषन गरेको ।  

 

DRRT (District Rapid 

Response Team) u7g 

Covid -19 को रोकथाि र लनयन्त्रण गने कायषलाई 
प्रिावकारी रुपिा अगाडी बढाउन तपलसल बिोजििको 
DRRT(District Rapid Response Team)  
गिन िएको । उि सलिलतले आवश्यकता अनसुार 
स्थालनय तहहरु र सरुक्षा लनकायहरु तथा स्वास््य 
संस्थाहरुसाँग आवश्यक सहयोग, सिन्वय र सहकायष 
गने  यसले गरेको कायषको लनयलित िानकारी CCMC 

लललतपरुलाई िानकारी गराउने गरी कायष िएको ।    

संयोिक 
डा.खगेश्वर गेलाल–व.स्वा.प्र.–स्वास््य कायाषलय   

                                                    लललतपरु  

सदस्य 

डा.छटवन्र गैरे– सनुाकोिी स्वास््यचौकी, लललतपरु 

हे.अ.गरुु शिाष– धापाखेल स्वास््यचौकी, लललतपरु 

ल्या.िे.–उपेन्र अयाषल– स्वास््य कायाषलय ल.प.ु  

खो.अ.–चन्रिान तािाङ–स्वास््य कायाषलय ल.प.ु 

प.हे.न–हैकली थापा–स्वास््य कायाषलय लललतपरु 

प.लन.अ. रािकृष्ण रु्यल–स्वास््य का. लललतपरु 

क्ष.कु.अ.–रािाराि अलधकारी–स्वास््य का. ल.प.ु 

सदस्य सजचव 
ि.इ.अ.–इजन्दरा िण्डारी – स्वास््य का. लललतपरु   
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पास टवना सवारीको आवागिन पूणष लनर्धे  
कोलिड-१९ को संक्रिणबाि सरुजक्षत रहनको लालग नेपाल सरकारबाि िारी 
िएको लकडाउन आदेश कायाषन्वयनिा रहेको हुाँदा सवारी साधनको आवागिन 

व्यस्थापन गनष गहृ िन्त्रालयको च.न. ३६५४ लिलत २०७७/०१/१५ को 
पत्र प्राप्त िएको छ । लकडाउनको अटवधिा जिल्ला प्रशासन कायाषलयबाि 

िारी िएको सवारी पास टवना कुनै पलन सवारी साधनहरु आवागिन गनष 
नपाउने हुाँदा सवारी पास टवना कुनै पलन कारका (दईु पांग्र,े चार पांग्र,े साना िूला 
सबै) यात्र ु बाहक सवारी साधनको आवागिन कडाइका साथ पूणषरुपले लनर्ेध 
गररएको छ । 

  
 
 
 
 

      
   

      नेपाल सरकार               

       गहृ िन्त्रालय 

जिल्ला प्रशासन कायाषलय लललतपरु  
संकि व्यवस्थापन केन्र (Crisis Management Center, CMC) लललतपरु 
  

 फ्याक्स न ०१-५५२३०५१      Email :- daolalitpur5@gmail.com 

     Website :- htts://daolalitpur.moha.gov.np 

 

सिन्वयात्िक बैिक 

 

कोरोना िाईरस संक्रिणको रोकथाि, 

प्रलतकायष तथा लनयन्त्रणको लालग जिल्ला 
प्रशासन कायाषलय, स्थालनय तहहरुसाँग 
सिन्वयात्िक बैिक िएको ।  
 

सिन्वयात्िक बैिक 

प्रिखु जिल्ला अलधकारीको संयोिकत्विा स्थालनय 
तहका िनप्रलतलनलध र जिल्ला जस्थत सरुक्षा लनकायहरु 
साँग कोरा िाईरस संक्रिणको रोकथाि प्रलतकायष र 
लनयन्त्रणको लालग वैिक सम्पन्न िएको ।

 
 


