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१. राष्ट्रकबि माधिप्रसाद बिबमरेको बमबत 207७ साल भदौ २ गते मङ्गलबार १०१ िषण (जरम बिक्रम संित 

१९७६ साल असोज ७) को उमेरमा बिधि भएको छ । राष्ट्रकबिको असामबयक द ुःखद बिधिबाट िेपाली 

िाङ्मयको क्षेिमा अपूरर्ीय क्षबत भएको छ। राष्ट्रकबिले काव्यको बिधाबाट  लामो समयसम्म राष्ट्रको सेिा गरी 

राबष्ट्रय एकताको स दढृिकरर् र राबष्ट्रय जागरर्को अबभिृबिमा योगदाि प र्याउि  भएको छ । उहााँको योगदािलाई 

राष्ट्रले सदा सबम्िरहिेछ । िेपाल तारालगायतका मािपदिीबाट बिभूबषत राष्ट्रकबि िेपाली जिताका मिबाट 

प्रशंबसत र बिभूबषत हुि हुरछ । उहााँको द ुःखद बिधि भएकोमा शोक प्रकट गद ैढदिंगत आत्माप्रबत श्रिास मि 

अपणर् गि ेर शोकसरतप्त पररिारजिप्रबत गबहरो समिेदिा व्यक्त गि े। 

२. राष्ट्रकबि माधिप्रसाद बिबमरेको बिशेष राबष्ट्रय सम्मािका साथ गररएको अबरतम संस्कारको कायणलाई समथणि 

गिे। अरत्येबिको सम्परू्ण खर्ण िेपाल सरकारले व्यहोिे । 

१.  बसरध पाल्र्ोक, काबलकोट, म्याग्दी, पिणत बजल्लामा बािी पबहरोले प र्याएको धिजिको द ुःखद क्षबतको लगत्तै 

प िुः हालै आएको अबिरल िषाणका कारर् बसरध पाल्र्ोक, काबलकोट, स खेत, बिाङ, दैलेख, बाज रा, अछाम, 

िैतडी, सल्याि बजल्लालगायत देशका बिबभर्ि स्थािमा बािी पबहरो आई ठूलो जिधिको क्षबत भएको छ। हालसम्म 

२५० जिाको मृत्य , ८४ जिा बेपत्ता, १५२ जिा िाइते, ३५१ िर क्षबत भएको, धेरै जिा बिस्थाबपत र ठूलो 

मािामा आर्थणक क्षबत भएको बििरर् प्राप्त भएको छ । उक्त द ुःखद\ िटिामा परी ज्याि ग माउि ेमृतकहरूप्रबत 

श्रिास मि अपणर् गदै शोक प्रकट गिे, प्रभाबित शोकसरतप्त पररिारजिप्रबत गबहरो समिेदिा प्रकट गिे तथा 

िाइतेहरूको शीघ्र स्िास््यलाभको कामिा गिे। 

२. िटिालगत्तै उिार र हेरबिर्ार गिे, राहत उपलब्ध गराउिे, अस्पताल तथा स्िास््य संस्थामा प र्याउि सहयोग गिे, 

उपर्ार गिे, स रक्षा ढदिे, समार्ार सम्प्रेषर् गिेसमेतका कायणमा स्िस्फ तण रूपमा तत्कालै पररर्ाबलत भई प्राकृबतक 

बिपदमा तदारुकताका साथ माििीय सेिा उपलब्ध गराउि अमूल्य सहयोग प र्याउिे स रक्षा बिकाय तथा स रक्षाकमीहरू; 

प्रशासबिक संयरि र कमणर्ारीहरू; सरकारी, बिजी र साम दाबयक स्िास््य संस्थाका बर्ढकत्सक, िसणलगायतका 

स्िास््यकमीहरू; रक्तदाताहरू; संि, प्रदेश तथा स्थािीय तहका जिप्रबतबिबध तथा पदाबधकारीहरू; राजिीबतक दलका 

प्रबतबिबध तथा कायणकताणहरू; बिजी क्षेिका संि संस्था तथा प्रबतबिबधहरू; सञ्चार माध्यमलगायत सम्पूर्ण बिकाय, 

जिशबक्त तथा आम जिसम दायबाट भएको योगदािका लाबग िेपाल सरकारको तफण बाट हार्दणक धरयिाद ढदिे ।  

३.  बािी पबहरोमा परी िाइते हुिेहरूको उपर्ारको सम्पूर्ण व्यिस्था सरकारले बमलाउिे। िाइतेहरूको उपर्ारमा 

क िै कमी कमजोरी हुि िढदिे।  

४. बिपद् पीबडत उिार र राहत सम्बरधी मापदण्ड, २०६४ (संशोधिसमेत) मा भएको व्यिस्थाबमोबजम देहायको 

राहत, सहायता र सहयोगलगायत अरय राहत तथा सहयोग यथाशीघ्र उपलब्ध गराउिे -  

(क) राहत रकम:- बिपद्को िटिामा परी क िै पररिारमा एक जिाको मतृ्य  भएमा रु. २ लाख, सोही 

पररिारमा अरय व्यबक्तको समेत मृत्य  भएमा प्रबतव्यबक्त थप रु. १ लाखका दरले;  

(ख) िगद सहायता:- बिपद्बाट िर, बहाल, आिास िि भएका िा खाद्यान्न बाली तथा जग्गा जबमि िा 

पसल व्यिसायसमेत िोक्सािी भई तत्काल ग जाराको लाबग खाद्यान्नसमेत िभएमा िा द बै अिस्थाका पीबडत 

पररिारलाई यथाशीघ्र प्रबत पररिार ५ जिासम्म सदस्य भएको पररिार भए रु. १५ हजार र ५ जिाभरदा 

बिी सदस्य भएको पररिार भए रु. २० हजारका दरले;  

(ग)  आर्थणक सहयोग:- बिपदक्ा िटिामा परी खाद्यान्न तथा हाल बसोिास गरररहेको िर पूर्ण रूपमा 

िि भएमा िा परू्ण िि िभए तापबि सम्भाबित खतराबाट जोबगि स रबक्षत स्थािमा ियााँ िर बिमाणर् 

गि णपिे भएमा त्यस्तो पररिारलाई प्रबत पररिार रु. १ लाखसम्म;  

(ि)  उपर्ार र यातायात खर्ण:- िाइते हुिेहरूलाई सरकारी अस्पतालमा उपर्ार गराउाँदा लागेको खर्ण, 

अस्पतालबाट िर जाि प्रबतव्यबक्त रु. १ हजार र यातायात खर्ण;  

(ङ)  सहुबलयत दरमा काठ:- क्षबत भएको िर प िर्िणमाणर्का लाबग प्रर्बलत काििूबमोबजम बजल्लाबस्थत 

िि कायाणलयमाफण त सहुबलयत दरमा काठ उपलब्ध गराउिे। 

५. सम्बबरधत सबै बिकाय तथा जिशबक्त पररर्ाबलत भई तत्कालका लाबग अत्यािश्यक राहतका कायणहरू तदारुकताका साथ 

गिे । 

६.  प्रभाबित क्षेिमा क िै पबि रोगको प्रकोप फैबलि िढदि औषबध उपकरर्सबहत थप स्िास््यकमीहरूको टोली त रुरत 

पररर्ालि गिे । बिपद प्रभाबित क्षेिमा यातायात, बिद्य त, खािेपािी, सञ्चारलगायतका अत्यािश्यक सेिाहरू स र्ारु 

बिाउि र थप क्षबत हुि िढदि सम्बबरधत बिकायहरूले पूर्ण सतकण ता अपिाउिे र आिश्यक कदम र्ाल्िे।  

७.  यातायात आिागमिलाई स र्ारु गिण रक्षा, गृह र भौबतक पूिाणधार तथा यातायात मरिालयहरूले समरिय गरी आिश्यक 

र सम्भि कदम र्ाल्िे । 

८.  उिार र राहतलगायतका कायणहरूमा आिश्यक सहयोग प र्याउि जिप्रबतबिबधहरूलाई आग्रह गिे । 



९.  अस रबक्षत, बिकट, बिकासका पूिाणधार प र्याउि करठि, अबत द गणम स्थािमा रहेका बस्तीहरूलाई योजिाबि 

रूपले स रबक्षत स्थािमा बिकासका पूिाणधार एिं उपय क्त सेिा स बिधासबहतका व्यिबस्थत र स रबक्षत बस्ती 

बिकास गि ेसरकारको िीबत प्राथबमकताका साथ कायाणरियि गिे। यसै क्रममा देशका बिबभर्ि भागमा बािी 

पबहरोको उच्च जोबखममा रहेका िस्तीहरूलाई यथाशीघ्र स रबक्षत स्थािमा स्थािारतरर्को कायण सहरी बिकास 

मरिालय र राष्रिय प िर्िणमाणर् प्राबधकरर्ले गिे। सोको समरिय गृह मरिालयले गिे। 
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१. कोबभड-१९ संक्रमर्बाट िेपाली जिताको जीिि रक्षा गिण िेपाल सरकारले उच्चतम प्राथबमकता ढदई बलएको 

िीबत, बिर्णय र जारी गरेका आदेश तथा व्यिस्थाहरूलाई थप प्रभािकारी रूपमा कायाणरियि गिण िपेाल 

सरकारका सबै मरिालय तथा सम्बि बिकाय, प्रदेश र स्थािीय तहहरू आ-आफ्िो बजम्मेिारी र कायणक्षेि 

बभि अबत सम्िेदिशील भई साधि स्रोतको उच्चतम प्रयोग गदै समरियात्मक रूपमा पररर्ाबलत हुि।े 

२. अरतराणबष्ट्रय सीमा, सीमािती क्षेि, अरतर बजल्ला र बजल्लाबभिका सङ्क्रमर्को उच्च जोबखम भएको क्षेिबभिको 

आित-जाितलाई बियरिर् गि;े अबत आिश्यक अिस्थामा आित-जाित  गदाण अबििायण रूपमा मास्क 

लगाउिे; सामाबजक दरूी कायम गिे तथा स्याबिटाइजरको प्रयोग िा साब ि पािीले हात ध िेलगायतका 

जिस्िास््यका मापदण्ड, स रक्षाका मापदण्ड तथा प्रोटोकलहरू अबििायण रूपमा पालिा गि,े गराउिे व्यिस्था 

सम्बबरधत स्थािीय प्रशासिले गिे। सोको लाबग सम्बबरधत स्थािीय प्रशासिले मोबाइल गस्ती समेत पररर्ालि 

गिे।यस कायणको सम्बबरधत मरिालय/ बिकायहरूले स्थािीय प्रशासिको समरियमा बियबमत अि गमि 

गिे।पालिा िगिेलाई प्रर्बलत कािूिबमोबजम प्रम ख बजल्ला अबधकारीले तत्काल कारबाही गिे। 

३. अत्यािश्यक सेिासाँग सम्बबरधत अबत जरुरी पेसा, व्यिसाय सञ्र्ालि गदाण मास्क लगाउि,े सामाबजक दरूी 

कायम गिे तथा स्याबिटाइजरको प्रयोग िा साब ि पािीले हात ध िेलगायत जिस्िास््यका मापदण्ड, स रक्षाका 

मापदण्ड, प्रोटोकलहरू र बिषयगत मरिालय/बिकायबाट जारी भएका मापदण्ड, बिदेबशका एिं यससाँग 

सम्बबरधत अरय व्यिस्थाहरू सम्बबरधत पसेा िा व्यिसाय सञ्चालि एिम ्व्यिस्थापि गिे व्यबक्त िा संस्थाले 

अबििायण रूपमा पालिा गि,े गराउिे। यस व्यिस्थाको पालिा भए िभएको सम्बरधमा सम्बबरधत मरिालय/ 

बिकायहरूबाट स्थािीय प्रशासिको समरियमा बियबमत अि गमि गिे। सोको लाबग सम्बबरधत स्थािीय 

प्रशासिले मोबाइल गस्ती समेत पररर्ालि गिे। स्िास््य र स रक्षा मापदण्ड पालिा िगिेलाई प्रर्बलत 

कािूिबमोबजम प्रम ख बजल्ला अबधकारीले तत्काल कारबाही गिे। 

४. काठमाडौं, लबलतप र र भक्तप र बजल्लामा एकीकृत क्वारेबरटिको प्रिरध तथा व्यिस्थापि गिण तथा सो 

सम्बरधमा देहाय बमोबजमका कायण गिण देहाय बमोबजमको काठमाडौं उपत्यका एकीकृत क्वारेबरटि व्यिस्थापि 

सबमबत गठि गिेुः- 

(क) गृह मरिालयको सबर्ि - संयोजक 

(ख) स्िास््य तथा जिसखं्या मरिालयको ११ िा १२ तहको कमणर्ारी- सदस्य 

(ग) संिीय माबमला तथा सामारय प्रशासि मरिालयले तोकेको सहसबर्ि- सदस्य 

(ि) महाबिदेशक, शहरी बिकास तथा भिि बिमाणर् बिभाग - सदस्य 

(ङ) प्रम ख बजल्ला अबधकारी, काठमाडौं, लबलतप र र भक्तप र- सदस्य 

(र्) सबै स रक्षा बिकायका उपत्यका हेि ेराजपिाढंकत प्रथम शे्रर्ी सरहका पदाबधकारी- सदस्य 

(छ) काठमाडौं उपत्यकाबस्थत क्वारेबरटि रहि ेस्थािीय तहको प्रम खले तोकेको प्रबतबिबध- सदस्य 

(ज) सहसबर्ि, गृह मरिालय- सदस्य सबर्ि 

उपय णक्त सबमबतले एकीकृत क्वारेबरटि प्रिरध तथा सञ्चालि सम्बरधमा काठमाडौं उपत्यकाका तीििटै 

बजल्लाका बजल्ला कोबभड-१९ सङ्कट व्यिस्थापि केरर (DCCMC)  माफण त सम्बबरधत स्थािीय तहको 

समरियमा देहाय बमोबजम गिे गराउिुेः- 

(क) क्वारेबरटि स्थलको पबहर्ाि ,सञ्चालि र व्यिस्थापि गि,े 

(ख) क्वारेबरटि स्थलको बिमाणर् ,ममणत लगायतका अत्यािश्यक कायण शहरी बिकास तथा भिि बिमाणर् बिभाग 

माफण त गि े, 

(ग) एकीकृत क्वारेबरटिको स रक्षा व्यिस्थापि िेपाली सेिाले गिे। 



(ि) क्वारेबरटिको सञर््ालि गदाण स्िास््य तथा जिसङ्ख्या मरिालयले तोकेको मापदण्डको पालिा गि े,गराउिे। 

(ङ) काठमाडौं उपत्यकाका एकीकृत क्वारेबरटिको अि गमि गिे। 

(र्) िैदेबशक रोजगार कल्यार्कारी कोषको खर्णमा उिार उडािबाट आउिे व्यबक्तहरूलाई एकीकृत क्वारेबरटिमा 

राख्ने र क्वारेबरटिमा रहाँदाको खर्ण िैदेबशक रोजगार कल्यार्कारी कोषबाट बजल्ला कोबभड-१९ सङ्कट 

व्यिस्थापि केरर (DCCMC)  को बसफाररसमा क्वारेबरटि रहेको स्थािीय तहलाई उपलव्ध गराउिे व्यिस्था 

गिे। 

५. िैदेबशक रोजगार कल्यार्कारी कोषको खर्णमा उिार भएका बाहेक एकीकृत क्वारेबरटिमा बसे्न अरयको हकमा 

क्वारेबरटिमा रहाँदाको खर्ण िापतको रकम बजल्ला कोबभड-१९ सङ्कट व्यिस्थापि केरर (DCCMC)  को 

बसफाररसमा क्वारेबरटि रहेको स्थािीय तहलाई कोरोिा सङ्क्रमर् रोकथाम, बियरिर् तथा उपर्ार कोषबाट 

उपलव्ध गराउिे व्यिस्था बमलाउिे। 

६. स्िास््य तथा जिसङ्ख्या मरिालयले काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सरकारी अस्पताल ,आिश्यकताअि सार 

अरय बिजी ,साम दाबयक एिं बशक्षर् अस्पताल र स्िास््य प्रबतषठ्ािसमेतलाई प्रयोगमा ल्याई हाललाई 

कम्तीमा ६,००० आइसोलेसि बेडको प्रबरध गिे।आिश्यकताि सार थप गद ैजािे। काठमाडौं उपत्यका बाहेक 

अरय बजल्लामा प्रदेश म ख्यमरिी तथा मबरिपररषदको कायाणलयले सङ्क्रमर् जोबखमको बिश्लेषर्का आधारमा 

आइसोलेसि बेडको प्रबरध गिे। यसका लाबग प्रदेश कोबभड-१९ सङ्कट व्यिस्थापि केरर (PCCMC) र 

बजल्ला कोबभड-१९ सङ्कट व्यिस्थापि केरर (DCCMC) ले आिश्यक समरिय गिे। आइसोलेसि बेडको 

व्यिस्था र सञर््ालिका लाबग आिश्यक बजेट प्रदेश कोरोिा सङ्क्रमर् रोकथाम ,बियरिर् तथा उपर्ार 

कोषबाट उपलब्ध गराउिे।आइसोलेसि स्थलको स रक्षा प्रबरध िेपाली सेिाले गिे। 

७. लक्षर् िभएका िा सामारय लक्षर् माि भई आफ्ि ैिर िा अपाटणमेरटमा बस्न र्ाहिे व्यबक्तहरूलाई स्िास््य 

प्रोटोकल पालिा हुि ेस बिबित गरी होम आइसोलेसिमा बस्न स्िास््य तथा जिसंख्या मरिालयले तोकेको 

स्िास््य संस्था िा इकाइले अि मबत ढदिे र सोको जािकारी सम्बबरधत स्थािीय तहलाई ढदिे। होम 

आइसोलेसिको अि गमि स्िास््य तथा जिसंख्या मरिालयले तोकेको मापदण्ड बमोबजम स्िास््यकमी पररर्ालि 

गरी स्थािीय तहले गिे। होम आइसोलेसिमा बसे्न अिस्था िरहेमा त्यस्ता व्यबक्तलाई आइसोलेसि सणे्टरमा 

राख््िे र लक्षर् भएका संक्रबमत व्यबक्तलाई माि कोबभड अस्पतालमा उपर्ार गिे व्यिस्था बमलाउिे। 

आइसोलेसि सणे्टर सञ्र्ालि गदाण स्िास््य तथा जिसङ्ख्या मरिालयले तोकेको मापदण्डको पालिा गि,े 

गराउिे। 

८. कोबभड-१९ को सिि उपर्ारका लाबग आिश्यक भेबण्टलेटर, ICU, अबक्सजि, औषधीलगायत स्िास््य उपकरर्, 

सामग्री तथा जिशबक्तको आिश्यक प्रबरध स्िास््य तथा जिसङ्ख्या मरिालयले बमलाउिे। यस कायणमा 

आिश्यकताि सार प्रदेश तथा स्थािीय तहसाँग समरिय गि।े 

९. कोबभड-१९ को लक्षर् भएका अस्पताल भिाण गरी उपर्ार गि णपिे अिस्थाका बबरामीहरूको उपर्ारका 

लाबग स्िास््य तथा जिसङ्ख्या मरिालयले आिश्यकताि सार सरकारी र सािणजबिक अस्पतालका अबतररक्त 

ज िस कै स्िास््य प्रबतष्ठािहरू, बिजी बशक्षर् अस्पताल, बिजी अस्पताल, सहकारी अस्पताल, गैरिाफामूलक 

साम दाबयक अस्पतालहरूबाट समेत सेिा सञ्र्ालि गि े गराउिे। यसका लाबग आिश्यक पि े सरकारी, 

सािणजबिक तथा बिजी क्षेिका स्िास््य जिशबक्त पररर्ालि गिे।आिश्यकताि सार क िै अस्पताललाई कोबभड-

१९ को माि उपर्ार गिे गरी अस्पताल तोके्न। यसका लाबग बशक्षा, बिज्ञाि तथा प्रबिबध मरिालयले 

आिश्यक सहयोग गिे। यस कायणमा असहयोग र बाधा बिरोध गिे जोकोहीलाई प्रर्बलत कािूिबमोबजम 

कारबाही गिे। 

१०. सम्भाव्य सङ्क्रबमत व्यबक्त ,समूह ,सम दाय ,क्षेि तथा स्थािमा RT-PCR परीक्षर्को कायण थप प्रभािकारी 

बिाउिे। 

११. संस्कृबत ,पयणटि तथा िागररक उड्डयि मरिालयले दबैिक आगमि याि  ५०० जिामा िबढ्िे गरी देहाय 

बमोबजम बियबमत तथा उिार  ) र्ाटणर (अरतराणबष्ट्रय हिाई उडाि सञ्चालि र सोको व्यिस्थापि सम्बरधमा 

देहाय बमोबजम गिे व्यिस्था बमलाउिुेः 

(क) RT-PCR परीक्षर् सहज भएका म ल क तथा सहरहरू मलेबसया ,य.ूए.इ., दबक्षर् कोररया ,थाइल्याण्ड ,

जापाि ,र्ीि ,हङकङ ,अषिे्बलया ,अमेररका ,क्यािडा र य रोपेली म ल कबाट िेपाल सरकारको 

बिर्णयअि सार िेपाल आउि अि मबत भएका िेपाली िागररक र िेपालबस्थत बिदेशी बियोगका कूटिीबतज्ञ 



तथा कमणर्ारीहरू ,सयं क्त राष्ट्र संि ,बिकास सािदेार ससं्थाका कमणर्ारी तथा प्रबतबिबधलाई माि िेपाल 

ल्याउिे गरी बियबमत उडाि , 

(ख) RT-PCR परीक्षर् सहज िभएका म ल कहरु जस्त ैसाउदी अरि ,क िेत ,कतार िा अरय म ल कबाट बियबमत 

उडािबाट याि हरू ल्याउि िपाइिे। त्यस्ता म ल क र बियबमत उडािका लाबग अि मबत िभएका श्रबमक 

रहेका म ल कबाट सम्बबरधत िेपाली कूटिीबतक बियोगबाट बसफाररस भएको िामािली बमोबजमका याि का 

लाबग र्ाटणर उडाि, 

(ग) खण्ड  ) क (बमोबजमको बियबमत उडािका लाबग २०७७ साल भार १६ गत ेतदि सार सेपटेम्बर १ ,

२०२० देबखको उडाि ताबलका संस्कृबत ,पयणटि तथा िागररक उड्डयि मरिालयले प्रकाशि गिे। 

(ि) यसरी बियबमत उडािमा आउिेले जहाज र्ढ्ि  ७२ िरटाबभिको RT-PCR '–ve' भएको प्रमार्पि ,कोबभड-

१९ सङ्कट व्यिस्थापि केरर (CCMC) को िेबसाइटमा रहेको िेपाल आउिेले भि णपि ेअिलाइि फमण भरेर 

सोको Barcode िा बप्ररट कपी र कम्तीमा सात ढदि होटल क्वारेबरटिमा अबििायण बसे्न गरी होटल 

ब ढकङ्गको प्रमार् साथमा बलई आउि ेशतणमा उडाि ताबलका संस्कृबत ,पयणटि तथा िागररक उड्डयि 

मरिालयले प्रकाशि गिे।  

(ङ) RT-PCR '–ve' भएको प्रमार्पि भएका याि  सबैलाई दताण र स्िास््य परीक्षर्को कायण सढकएपबछ कम्तीमा 

१४ ढदि Home Quarantine मा बसे्न बलबखत प्रबतबितासबहत जाि ढदि ेर यसको अि गमि स्थािीय 

तहले गिे। 

(र्) होटल क्वारेबरटिमा बस्न  पिेगरी हिाई उडािबाट िेपाल आउिे याि लाई हिाई रटकट जारी गदाणकै अिस्थामा 

होटल क्वारेबरटिमा कम्तीमा ७ ढदि बस्दा लाग्न ेखर्ण समते सम्बबरधत याि बाट बलि  पिे।यसरी उठाइएको 

होटल क्वारेबरटि िापतको रकम सम्बबरधत होटललाई भ क्तािी गि ेदाबयत्ि सम्बबरधत एअरलाइरसको हुिे। 

(छ) बियबमत उडािमा RT-PCR परीक्षर् िगराएका ,होटल ब ढकङ्ग िगरेका िा अरय शतण पूरा िगरेका क िै 

याि हरू बलएर आएको िा अरय क ि ैअबियबमतता गरेको पाइएमा सम्बबरधत िाय सेिा कम्पिीलाई संस्कृबत ,

पयणटि तथा िागररक उड्डयि मरिालयले प्रर्बलत कािूिबमोबजम कारबाही गिे। 

१२. िैदेबशक रोजगार कल्यार्कारी कोषको खर्णमा उिार उडािबाट आउि ेव्यबक्तहरू बाहके अरय तररकाले 

उिार उडािबाट िेपाल आउि ेिेपाली िागररकहरू काठमाडौं उपत्यका बभिका होटलमा आफ्ि ैखर्णमा 

कम्तीमा ७ ढदि अबििायण क्वारेबरटिमा बस्न पिे। तर RT-PCR '–ve' माि भएका उडािबाट आएका िेपाली 

िागररकलाई १४ ढदि Home Quarantine मा बसे्न बलबखत प्रबतबितासबहत जाि ढदि ेर यसको अि गमि 

स्थािीय तहले गिे। 

१३. एउटै उडािमा RT-PCR '–ve' भएका र RT-PCR परीक्षर् िभएका व्यबक्तलाई बमसाएर ल्याउि िपाइिे। 

RT-PCR '–ve' भएका र RT-PCR परीक्षर् िभएका व्यबक्तलाई एउटै उडािबाट ल्याएमा सबै याि  होटल 

क्वारेबरटिमा बस्न  पिे र होटल क्वारेबरटिमा लागेको खर्ण सम्बबरधत एअरलाइरसले ि ैव्यहोि ण पिे। यस 

व्यिस्थाको प्रबतकूल हुि ेगरी एअरलाइरसले क ि ैकाम कारिाही गरेको पाइएमा प्रर्बलत कािूिबमोबजम 

सम्बबरधत एयरलाइरसलाई संस्कृबत ,पयणटि तथा िागररक उड्डयि मरिालयले कारबाही गिे।  

१४. उिार उडािबाट RT-PCR  परीक्षर् िगरी अरय परीक्षर् गरेर िेपाल आएका व्यबक्तहरू आफ्ि ैखर्णमा 

कम्तीमा सात ढदि संस्कृबत ,पयणटि तथा िागररक उड्डयि मरिालयको समरियमा बजल्ला कोबभड-१९ 

सङ्कट व्यिस्थापि केरर (DCCMC) बाट सूर्ीकृत होटलमा अबििायण रूपमा क्वारेबरटिमा बस्न पिे। यसरी 

आएका व्यबक्तहरूलाई क्वारेबरटिमा बसकेो ५ ढदिपबछ स्िास््य तथा जिसङ्ख्या मरिालयले RT-PCR  

परीक्षर् गि ेव्यिस्था बमलाउि ेर िबतजा '–ve' आएमा थप ७ ढदि Home Quarantine मा बसे्न गरी 

जाि ढदिे।  

१५. बजल्ला कोबभड-१९ सङ्कट व्यिस्थापि केरर (DCCMC) बाट होटल क्वारेबरटिका लाबग सूर्ीकृत 

होटलहरूको बििरर् संस्कृबत, पयणटि तथा िागररक उड्डयि मरिालय; परराष्ट्र मरिालय ;िेपाल िागररक 

उड्डयि प्राबधकरर् र कोबभड-१९ सङ्कट व्यिस्थापि केरर (CCMC) को िेबसाइटमा सािणजबिक गिे र 

बिदेशबस्थत सबै िेपाली बियोगहरू तथा सम्बबरधत सबै िाय सेिाहरूलाई जािकारी गराउिे। 

उपय णक्तबमोबजमको उडाि व्यिस्थापि गदाण अरय आिश्यक क राहरू संस्कृबत ,पयणटि तथा िागररक उड्डयि 

मरिालयले बिधाणरर् गिे। 

१६. कोबभड-१९ संक्रमर्को रोकथाम ,बियरिर् र उपर्ार सम्बरधी सूर्िा संप्रेषर् तथा जिर्ेतिा अबभिृबिलाई 

थप प्रभािकारी बिाउि देहाय बमोबजम गिुेः- 



(क) जिस्िास््यका लाबग पालिा गि णपिे मापदण्डहरू ;बिबभिि् स्िास््य प्रोटोकलहरू ,सङ्क्रमर्को सूर्िा 

ढदि े ,सङ्क्रबमतलाई उपर्ारमा ल्याउिे ,सम्पकण मा आएका व्यबक्तहरूको पबहर्ाि गि े बिषयहरू ;

सङ्क्रमर्पबछ ध्याि ढदि पि ेबिषयहरू ;रोगको सङ्क्रमर्बाट जोबगि र सङ्क्रमर् भए शीघ्र स्िास््य लाभ 

गिण गि णपिे कायणहरू र गिण िहुि ेबिषयहरूको सम्बरधमा सूर्िा संप्रषेर् तथा जिर्ेतिा अबभिृबि सम्बरधी 

कायण स्िास््य तथा जिसङ्ख्या मरिालयले प्रिाह गिे, 

(ख) सािणजबिक स रक्षा र स व्यिस्था ,अत्यािश्यक िस्त  र सेिाको जािकारी ,संक्रामक रोग ऐि ,स्थािीय 

प्रशासि ऐि ,कालोबजारी बियरिर् ऐिको कायाणरियि सम्बरधी बिषयहरूको सरू्िा संप्रषेर् तथा जिर्ेतिा 

अबभिृबि सम्बरधी कायण गृह मरिालयले गि,े 

(ग) िेपाल सरकारका तफण बाट भएका कायणहरू आम जितालाई जािकारी गराउिे ;सत्य ,त्य र यथाथणतामा 

आधाररत सरू्िा प्रिाह गिे ,मिोबल उच्च राखि्े ,सतकणता अपिाउि ेर दबैिक व्यिहार गदाण ध्याि ढदिे 

बिषयहरू ;स रक्षाका प्रबरधहरू सम्बरधी सूर्िा संप्रेषर् तथा जिर्ेतिा अबभिृबि सम्बरधी कायण सञर््ार 

तथा सरू्िा प्रबिबध मरिालयले गि,े 

(ि) अत्यािश्यक तथा दैबिक उपभोग्य िस्त  िा सेिाको आपरू्तण र सञ्चालि सम्बरधी बिषयका सरू्िा संप्रेषर् 

तथा जिर्ेतिा अबभिृबि सम्बरधी कायण उद्योग ,िाबर्ज्य तथा आपूर्तण मरिालयले गि,े 

(ङ) अरय बिषयगत मरिालय/बिकायहरू ,प्रदेश सरकार ,स्थािीय तहले समेत कोबभड-१९ सम्बरधी जािकारी ,

सूर्िा संप्रषेर् तथा जिर्ेतिा अबभिृबि सम्बरधी कायण गिे, 

(र्) यसरी सूर्िा संप्रेषर् तथा जिर्ेतिा अबभिृबि गदाण टेबलबभजि ,रेबडयो ,छापा माध्यम ,अिलाइि ,

माइढकङ्ग ,पर्ाण ,पोिर ,पम्पलेटलगायतका उपय क्त माध्यमको प्रयोग गिे। 

 


