
माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलज्यूको संयोजकत्वमा गठित 

COVID-19 संक्रमण, रोकथाम तथा ननयन्त्रण उच्चस्तरीय समन्त्वय सनमनतको 
बैिकको ननणणयहरूः 

 
नमनतूः २०७६/१२/१२ 

 

१. स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त् रालय र कत था तथा प्छपन्त्विक थवकास मन्त् रालयको स्वास््य 
सम्बन्त्धी प्रोटोकल पालना गरी चीनतर्ण का रसछवागढी र तातोपानी नाकाबाट मालसामान 
आयात ननयाणत कायण सछचारु गने। यस सम्बन्त्धी आवश्यक समन्त्वय गतह मन्त् रालय र  थण 
मन्त्रालयले गने। 

२.  नत आवश्यक बैंथकङ सेवा गतह मन्त् रालय र  थण मन्त् रालयको समन्त्वयमा सछचारु गने।  

३. औानध, खाद्यवस्तछ, पानी, दूध, र्लरू्ल, तरकारी, प्छपन्त्विक र माविाको दाना, कछ खछराका 
चल्ला ढछवानी गने र र्केर जाने सवारी साधनलाई सछचारु गने। यस्ता सवारी साधनले यार छ 
ओसारपसार गनण नपाउने।  

४. औानध उत्पादन, गयााँस बोटनलङजस्ता कायणमा संलग न हछने ्रमनमकहरलाई कायणस्थलसम्म 
आउन जानका लानग सम्बन्न्त्धत उत्पादक संस्थाले सवारी साधनको व्यवस्था गने। गतह 
मन्त् रालयले सो सवारी साधनका लानग आवश्यक  नछमनत ठदने। 

५. िूला खाद्य स्टोर तथा पसलहरले आवश्यक खाद्यवस्तछहर होम डेनलभरी गने व्यवस्था 
नमलाउने। यसका लानग गतह मन्त् रालयले सीनमत संख्याका सवारी साधनलाई  नछमनत ठदने। 

६. स्थानीय तहले वडास्तरमा दूध, तरकारी, र्लरू्ल लगायत  न्त्य खाद्यवस्तछ नबक्री थवतरण 
गने पसलहरमा भीडभाड नहछने, मास्क र स्याननटाइजरको प्रयोग गने र ग्राहकहरबीच 
भौनतक दूरी कायम हछने गरी सञ् चालन गनण सहजीकरण गने।  

७.  नत आवश्यक परी खाद्यान्त् न ढछवानी गनछणपरेमा गतह मन्त् रालय, संस्कत नत, पयणटन तथा नागररक 
उड्डयन मन्त् रालय र उद्योग, वान्णज्य तथा आपूनतण मन्त् रालयको समन्त्वयमा हवाई ढछवानी गने 
व्यवस्था नमलाउने। 

८. इन्त्डक्सन च छल्हो प्रयोग गनण प्रोत्साहन ठदन  थण मन्त्रालय, ऊजाण, जलस्रोत तथा नसंचाइ 
मन्त् रालय र उद्योग, वान्णज्य तथा आपूनतण मन्त् रालयले समन्त्वय गरी थवद्यछत महसूल र भन्त्सार 
महसूल वूिट ठदने व्यवस्था नमलाउने।  

९. गतह मन्त् रालय र संस्कत नत, पयणटन तथा नागररक उड्डयन मन्त् रालयको स्वीकत नतमा नेपालका 
थवनभन्त् न स्थानहरमा रहेका थवदे्ी नागररकहरलाई हवाई उ्ार गरी कािमाड  ल्याई 
नरभ छवन  न्त्तराणन्् िय थवमानस्थलबाट आ नो दे् र्कजान जान सहजीकरण गने। यसरी 
ल्याइएका थवदे्ीहरलाई थवमानस्थलबाटै आ नो दे् र्कजान जाने उडानको समय ननमलेको 



 वस्थामा सो  वनधभर थवमानस्थल नन्जकको होटेलमा ननजहरकै खचणमा क्वारेन्त् टाइनमा 
राख् ने।   

१०. स्थानीय तहहरले आ-आ नो क्षेरनभरका वडाहरमा तेस्रो मछलछक र भारतबाट आएका 
व्यन्िहरको स्वास््यसम्बन्त्धी थववरणसथहतको  नभलेख प्रत्येक ठदन  द्यावनधक गने। 
स्थानीय स्वास््य संयोजकले कोनभड-१९ को लक्षण देन्खएका व्यन्िहरको थववरण प्रत्येक 
ठदन प्रमछख न्जल्ला  नधकारीलाई उपलब्ध गराउने। यस्तो थववरण प्रमछख न्जल्ला  नधकारीले 
रान्् िय आपत  कालीन कायणसञ् चालन केन्त्ामा र सो केन्त्ाले आपत  कालीन स्वास््य 
कायणसञ् चालन केन्त्ामा प्रत्येक ठदन सााँझ ६ बजेनभर पिाउने। 

११. प्रदे् र स्थानीय तहहरले क्वारेन्त् टाइनको व्यवस्था गरी सञ् चालन गने व्यवस्था नमलाउने।   

१२. सञ् चार तथा सूचना प्रथवनध मन्त्रालयले प्रधानमन्त् री तथा मन्न्त् रपररा को कायाणलय, गतह 
मन्त् रालय र स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त् रालयमा ४  ंकको टोल फ्री टनलर्ोन सेवा जडान 
गने व्यवस्था नमलाउने।  


