सं वत् २०7८ साल वैशाख ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू
क्र.स.

मरिालय

निर्णयको संन्त्िप्त ्यहोिा

1.

िाष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त पदमा पूनतणको लानग सं वत् 2078 साल जेठ मष्ट्रहिाको ६ गते नबहीवािका ददि

2.

प्रधािमरिी तथा

उपनिवाणचिको नमनत तोक्िे।
मन्त्रिपरिषद्को
कायाणलय

3.

माििीय उपप्रधािमरिीको प्रेस सल्लाहकािमा वेशीशहि िगिपानलका-11, लम्जुङका श्री
गर्ेश पाण्डे लाई नियुक्त गिे।

ष्ट्रवश्वभरि फैनलिँदै गइिहेको ियािँ भेरियरट सष्ट्रहतको कोनभड-१९ महामािी िेपालमा समेत सङ्क्क्रमर् बढ्दै
गएको सरदभणमा सोको िोकथाम तथा नियरिर्का लानग सङ्क्क्रामक िोग ऐि, २०२० को दफा २ ले ददएको
अनधकाि प्रयोग गिी िेपाल सिकािले दे हाय बमोन्त्जमको आदे श जािी गिेेः
१.

काठमाडौँ, लनलतपुि ि भक्तपुि न्त्जल्लाका सबै महािगिपानलका तथा िगिपानलका, ष्ट्रविाटिगि, वीिगरज,
भितपुि, पोखिा महािगिपानलका, इटहिी, धिाि, जिकपुि, हेटौडा, बुटवल, घोिाही, तुल्सीपुि, िेपालगरज
तथा धिगढी उपमहािगिपानलका, मेचीिगि, नबताणमोड, दमक, िाजष्ट्रविाज, बिेपा, धुनलखेल, नसद्धाथणिगि,
वीिे ररिगि तथा भीमदत्तिगि िगिपानलकामा िहेका शैन्त्िक सं स्था (ष्ट्रवद्यालय, कलेज, ट्युशि सेरटि,
ुण ल वा
तानलम केरर) मा सं वत् २०७८ साल वैशाख मसारतसम्म भौनतक रूपमा उपन्त्स्थत िभई भचअ
वैकन्त्ल्पक न्त्शिर् नसकाइका ष्ट्रवनधहरू अपिाई शैन्त्िक गनतष्ट्रवनध सञ्चालि गिे।

२.

ष्ट्रवद्यालय ि कले जका पूव ण निधाणरित पिीिा तथा न्त्चष्ट्रकत्सा न्त्शिाका सबै ष्ट्रकनसमका प्रयोगात्मक किा
जिस्वास््यका मापदण्ड पालिा गिी सञ्चालि गिे।

३.

नसिेमा हल, पाटी प्यालेस, डारस बाि, दोहोिी, िाचघि, क्लब, हेल्थ क्लब, न्त्जम खािा, न्त्स्वनमङ पुल,
ु , हाटबजाि, िङ्गशालामा हुिे दशणक सष्ट्रहतको खेलकुद ि मानिसहरुको
फुटसल, सभा, आमसभा, जुलस
नभडभाड हुिे अरय सबै प्रकािका कायणक्रम सं वत् २०७८ साल वैशाख मसारतसम्म बरद गिे।

४.

मठ, मन्त्रदि, मन्त्स्जद, गुम्बा, चचण लगायतका धानमणक स्थलमा जिस्वास््यका मापदण्ड पालिा गिे गिी
सं वत् २०७८ साल वैशाख मसारतसम्म नित्य पूजा, ध्याि ि प्राथणिा माि गिे गिाउिे।

५.

एक पटकमा पच्चीस जिा भरदा बढी हुि िहुि,े कुिै पनि सामाि अिावश्यक िछु िे, दुई ्यन्त्क्तको
बीचमा दुई नमटि दुिी कायम गिे, मास्क अनिवायण गिे, पटक पटक साबुि पािीले हात धुिे वा
सेनिटाइज गिे गिी सष्ट्रपङ मल, नडपाटणमेण्टल स्टोि सञ्चालि गिे। जिस्वास््य सम्बरधी मापदण्ड
पालिा गिे गिाउिे दाष्ट्रयत्व सम्बन्त्रधत ्यवस्थापक वा सञ्चालकको हुि।
े

६.

मेला, महोत्सव, जािा, पवण, ष्ट्रववाह, रवािाि, पास्िी, व्रतबरध, धानमणक अिुष्ठाि, मलामी लगायतका
अत्यावश्यक पिम्पिागत धानमणक तथा सांस्कृनतक ष्ट्रक्रयाकलापहरू सञ्चालि गदाण पच्चीस जिा भरदा
बढी िहुिे ि जिस्वास््यका मापदण्डको पालिा हुिे गिी माि सञ्चालि गिे। ष्ट्रववाह वा ब्रतबरधका
लानग पाटी प्याले स प्रयोग गिुण पिे भएमा जिस्वास््यका मापदण्ड पालिा गिे गिी सम्बन्त्रधत प्रमुख
न्त्जल्ला अनधकािीको पूव ण स्वीकृनत नलई पच्चीस जिामा िबढ्िे गिी गिे।

७.

सभा, सम्मेलि, गोष्ठी, सेनमिाि, समीिा, बैठक, तालीम, प्रन्त्शिर् जस्ता ष्ट्रक्रयाकलापहरू सञ्चालि गदाण
ुण ल माध्यमबाट गिे। भौनतक रूपमा उपन्त्स्थत भई गिै पिे भएमा बढीमा पच्चीस जिा माि
भचअ
सहभागी िहिे गिी जिस्वास््यका मापदण्ड पालिा गिी सञ्चालि गिे।
ति सुििा निकायको आरतरिक तानलमको हकमा जिस्वास््यका मापदण्ड पालिा हुिे ्यवस्था
नमलाई सञ्चालि गिण सष्ट्रकिे।

८.

सावणजनिक यातायात सञ्चालि सम्बरधमा दे हाय बमोन्त्जम गिेेः(क) नसट िमता भरदा बढी यािु ििाख्ने,

(ख) सबै यािुलाई मास्क अनिवायण गिे,
(ग)

सवािी साधिको ढोकामा ि सवािी साधिनभि सेनिटाइजिको ्यवस्था गिुण पिे,

(घ)

चालक तथा सहचालकले मास्क ि भाइजि लगाउिु पिे,

(ङ)

सवािी साधिलाई दै निक रुपमा निसङ्क्क्रनमत गिुण पिे,

(च)

सावणजनिक यातायातमा कुिै यािुले मास्क िलगाई आएमा चालक वा सहचालकले बढीमा दश
रुपैयािँ नलई मास्क उपलब्ध गिाउिु पिे,

(छ) मास्क िलगाउिे ्यन्त्क्तलाई सवािी साधिमा प्रवेश गिण िददिे,
(ज)

लामो दू िीमा चल्िे सावणजनिक यातायातमा बीच बाटोमा थप यािु िचढाउिे गिी शुरु
गरत्यदे न्त्ख अन्त्रतम गरत्यसम्म यातायात सञ्चालि गिे ि यािुहरूको ष्ट्रवविर् न्त्जल्ला कोनभड१९ सङ्क्कट ्यवस्थापि केरर (नडनसनसएमनस) लाई उपलब्ध गिाउिे।

९.

आरतरिक हवाई उडाि सञ्चालि सम्बरधमा दे हाय बमोन्त्जम गिेेः(क) चालक दल तथा सबै यािुलाई मास्क तथा भाइजि अनिवायण गिे,
(ख) हवाई जहाजनभि सेनिटाइजिको ्यवस्था गिुण पिे,
(ग)

प्रत्येक उडाि पनछ हवाई जहाजलाई ि ्यागेजलाई निसङ्क्क्रनमत गिुण पिे,

(घ)

चेक इि, बोनडणङ, ्यागेज क्ले म गिे स्थाि तथा प्रनतिालयमा नभडभाड हुि िददिे ि
जिस्वास््यका मापदण्ड लागू गिे।

१०. कायाणलय ि पसल जस्ता सावणजनिक स्थलमा सेनिटाइजि ि मास्कको प्रयोग अनिवायण गिे। कुिै
्यन्त्क्तले मास्क िलगाई आएमा ्यवस्थापकले बढीमा दश रुपैयािँ नलई मास्क उपलब्ध गिाउिे।
मास्क िलगाउिे ्यन्त्क्तलाई कायाणलय तथा पसलमा प्रवेश गिण िददिे।
ु ा ८ बजेसम्म दे हाय बमोन्त्जमका मापदण्ड पालिा गिी
११. होटे ल तथा िे ष्टुिे ण्टले नबहाि ८ बजेदेन्त्ख बेलक
सेवा ददिे ि सो समय पश्चात् टे कअवे ि होम डे नलभिी माि उपलब्ध गिाउिेेः(क) होटे ल तथा िे ष्टुिेरटका कामदािले अनिवायण रुपमा मास्क, भाइजि ि पञ्जा लगाउिे,
(ख) होटे ल तथा िे ष्टुिेरटमा प्रवेश गिे सबै सेवाग्राहीलाई मास्क अनिवायण गिे,
(ग)

कम्तीमा दुई नमटिको भौनतक दू िी कायम गिुण पिे,

(घ)

सेनिटाइजिको ्यवस्था गिुण पिे,

(ङ)

होटे ल तथा िे ष्टुिेण्टलाई नियनमत रुपमा निसङ्क्क्रनमत गिुण पिे,

(च)

होटे ल तथा िे ष्टुिे ण्टमा कुिै सेवाग्राही मास्क िलगाई आएमा ्यवस्थापकले बढीमा दश रुपैयािँ
नलई मास्क उपलब्ध गिाउिु पिे ि मास्क िलगाउिे ्यन्त्क्तलाई होटे ल तथा िे ष्टुिेण्ट प्रवेश गिण
िददिे।

िँ ा िं. ११ बमोन्त्जमका जिस्वास््यका
१२. िाष्ट्रिय िाजमागणहरूमा सञ्चानलत होटे ल तथा िे ष्टुिेरटहरूले बुद
मापदण्डहरू पालिा गिी नभडभाड िहुिे ्यवस्था नमलाई आलोपालो गिी सेवा ददिे।
१३. सावणजनिक तथा निजी सेवा प्रदायकले सम्भव भएसम्म ष्ट्रवद्युतीय प्रर्ाली माफणत सेवा प्रदाि गिे
्यवस्था नमलाउिे।
१४. िेपाल िाि बैङ्क्कले सबै बैङ्क्क तथा ष्ट्रवत्तीय सं स्थामा सेवा तथा कायणको लानग ष्ट्रवद्युतीय भुक्तािी
प्रर्ाली लागू गिण सहजीकिर् गिे। सेवा शुल्क ि महसुल अग्रीम वा एकमुष्ट रुपमा बुझाउि
चाहिेलाई सो बमोन्त्जम गिण सक्िे गिी ्यवस्था नमलाउिे।
१५. नियनमत रूपमा सञ्चालि हुि ु पिे स्वास््य सेवाहरू जिस्वास््यका मापदण्ड पालिा गिी नियनमत
सञ्चालि गिे।
१६. कोनभड-१९ को िोकथाम, नियरिर्, उपचाि ि अिुगमि सम्बरधमा स्वास््य तथा जिसङ्क््या

मरिालयले दे हायबमोन्त्जम गिे:-

(क)

िोगको िोकथाम, नियरिर्, निदाि ि उपचािका लानग िाष्ट्रिय मापदण्ड तथा जिशन्त्क्त परिचालि
सष्ट्रहतको प्रनतकायण योजिा जािी गिे।

(ख)

अस्पतालमा निन्त्श्चत बेड छु ट्याई कोनभड केयि युनिटमा सेवा ददिे सम्बरधमा आवश्यक आदे श
जािी गिे।

(ग)

दुई सय भरदा बढी बेड िमता भएका सिकािी, सामुदाष्ट्रयक, निजी, गैिसिकािी (निजी मेनडकल
कले ज, प्रनतष्ठाि अस्पताल समेत) अस्पतालसिँग सङ्क्क्रनमतको उपचािका लानग सेवा सम्झौता
गिे, अिुगमि गिे ि शोधभिाण भुक्तािी गिे।

(घ)

सङ्क्क्रमर्को जोन्त्खमको अवस्था हेिी सावणजनिक, निजी तथा गैिसिकािी स्वास््य सं स्था,
जिशन्त्क्त, औजाि, उपकिर्, भवि तथा स्थाि स्वास््य सेवा ि कायणको लानग प्रयोग गिण
सक्िे।

(ङ)

सूचीकृत

अस्पताललाई

सङ्क्क्रनमतको

उपचाि

्यवस्थापिमा

लाग्िे

खचण,

सं स्थागत

आइसोलेसिमा रु. २,०००।- (दुई हजाि), अस्पतालको आइसोले सिमा रु. ३,५००।- (तीि
हजाि पािँच सय), मध्यम जष्ट्रटल केशको उपचािको लानग रु. ७,०००।- (सात हजाि) ि
गम्भीि नबिामीको आइ.सी.यु.मा भेन्त्रटले टि सष्ट्रहतको उपचािको लानग रु. १५,०००।- (परर
हजाि) प्रनत ्यन्त्क्त प्रनत ददि निधाणरित ढािँचाको प्रनतवेदि अिुसाि प्रत्येक मष्ट्रहिाको पष्ट्रहलो
हप्तामा उपचाि खचणको शोधभिाण भुक्तािी गिे।

(च)

केश इरभेन्त्स्टगेसि तथा करट्याक्ट ट्रेनसङ ि आइसोले सि ्यवस्थापिमा लागेको खचण
निधाणरित ढािँचाको प्रनतवेदि अिुसाि प्रत्येक मष्ट्रहिा सम्बन्त्रधत स्थािीय तहलाई शोधभिाण
भुक्तािी गिे।

(छ)

प्रवेश नबरदुमा गरििे हेल्थ डेस्क सञ्चालि ि न्त्स्क्रनिङ, सङ्क्क्रनमतका लानग यातायात ्यवस्था ि
सं स्थागत आइसोलेसि ्यवस्थापिमा लागेको खचण निधाणरित ढािँचाको प्रनतवेदि अिुसाि प्रत्येक
मष्ट्रहिा सम्बन्त्रधत प्रदे शको सामान्त्जक ष्ट्रवकास मरिालयलाई शोधभिाण भुक्तािी गिे।

१७. स्वास््य तथा जिसङ्क््या मरिालयले तोकेका प्रयोगशाला ि अस्पतालले सो मरिालयले जािी गिे को
कोनभड-१९ सम्बरधी पिीिर् निदे न्त्शका ि उपचाि प्रोटोकल बमोन्त्जम कोनभड-१९ को पिीिर् तथा
उपचाि निेःशुल्क रूपमा गिे।
१८. स्वास््य तथा जिसङ्क््या मरिालयबाट जािी भएका मापदण्ड, योजिा तथा आदे श सङ्घीय निकाय,
प्रदे श सिकाि, स्थािीय तह, सावणजनिक तथा निजी सङ्घ सं स्थाले पालिा गिुण पिे।
१९. कोनभड-१९

सङ्क्कट

्यवस्थापि

केररले

सम्बन्त्रधत

प्रदे श

सिकािको

समरवयमा

गड्डाचौकी,

गौिीफरटा, जमुिाह, कृष्र्िगि, वेलष्ट्रहया, ष्ट्रविगञ्ज, िािी तथा कािँकडनभट्टा अरतिाणष्ट्रिय स्थलगत सीमा
िाका ि आवश्यकता अिुसाि अरय थप अरतिाणष्ट्रिय स्थलगत सीमा िाकाको िन्त्जकै पायक पिे
स्थािमा कम्तीमा एकहजाि िमताको होन्त्ल्डङ सेरटिको निमाणर् गिे।
२०. कोनभड-१९ को िोकथाम, नियरिर्, उपचाि ि अिुगमि सम्बरधमा प्रदे श सिकािले दे हायबमोन्त्जम
गिेेः-

(क) २५ दे न्त्ख २०० बेड िमता भएका सिकािी, सामुदाष्ट्रयक, गैिसिकािी ि निजी अस्पतालसिँग
सङ्क्क्रनमतको उपचािका लानग सम्बन्त्रधत प्रदे शको सामान्त्जक ष्ट्रवकास मरिालयले सेवा सम्झौता
गिे, अिुगमि गिे ि शोधभिाण भुक्तािीका लानग स्वास््य तथा जिसङ्क््या मरिालयमा
नसफारिस गिी पठाउिे।

(ख) िेपाल सिकािले तोकेका अरतिाणष्ट्रिय स्थलगत सीमा िाकाका प्रवेश नबरदुमा हेल्थ डे स्क

सञ्चालि गिे। साथै, प्रवेश गिे प्रत्येक ्यन्त्क्तलाई प्रनत ्यन्त्क्त दश वटा मास्क निेःशुल्क
उपलब्ध गिाउिे।

(ग)

अरतिाणष्ट्रिय स्थलगत सीमा िाकाबाट प्रवेश गिे का ि कोनभड-१९ को न्त्चरह वा लिर् भएका
्यन्त्क्तको एन्त्रटजेि पिीिर् गिे ि िनतजा िेगेष्ट्रटभ आएको भए तापनि त्यस्ता ्यन्त्क्तको हकमा
समेत पी.सी.आि.पिीिर् गिे ्यवस्था नमलाउिे। एन्त्रटजेि वा पी.सी.आि.पिीिर्बाट पष्ट्रहचाि
भएका सङ्क्क्रनमत ्यन्त्क्तहरूसिँग निकट सम्पकणमा आएका ्यन्त्क्तहरूको समेत पष्ट्रहचाि गिी
एन्त्रटजेि पिीिर् गिे।

(घ)

प्रवेश नबरदुका हेल्थ डे स्कमा एन्त्रटजेि वा पी.सी.आि.पिीिर् गदाण िनतजा पोन्त्जष्ट्रटभ आएका
सङ्क्क्रनमतलाई अस्पताल वा आइसोले सि केरर वा होन्त्ल्डङ्ग सेरटिमा सुिन्त्ित रूपमा पठाउि
स्थािीय तहसिँग सहकायण गिे ि सङ्क्क्रमर्को शङ्का िभएका अरय ्यन्त्क्तलाई स्वास््य मापदण्ड
पालिा गिाई सम्बन्त्रधत स्थािीय तहसिँग समरवय गिी गरत्यमा पठाई कम्तीमा दश ददि
अनिवायण क्वािे न्त्रटिमा िाख्न लगाउिे।

(ङ)

होन्त्ल्डङ्ग सेरटि, सं स्थागत आइसोले सि ि सं स्थागत क्वािे न्त्रटिको ्यवस्थापि गिे।

(च)

आधािभूत अस्पताल, न्त्जल्ला अस्पताल ि प्रादे न्त्शक अस्पतालमा गरििे सङ्क्क्रनमतको उपचाि
्यवस्थापिको समरवय ि अिुगमि गिे।

(छ) उपचाि सम्बरधमा अस्पताल ्यवस्थापि (प्रयोगशाला, अन्त्क्सजि तथा भेन्त्रटले टि समेत),
िे फिल, एम्बुलेरस ि एयि नलफ्ट समेतको ्यवस्था नमलाउिे।

(ज) प्रादे न्त्शक स्वास््य आपत्कालीि केरर सञ्चालि गिे। प्रदे श स्तिीय जोन्त्खम मूल्याङ्क्कि गिी
सोको प्रनतवेदि स्वास््य तथा जिसङ्क््या मरिालयमा प्रत्येक हप्ता पठाउिे।

(झ) प्रदे शनभि न्त्चष्ट्रकत्सक, स्वास््यकमत तथा अरय आवश्यक जिशन्त्क्त तथा आवश्यकता अिुसाि
स्वयंसेवक परिचालि गिे गिाउिे।

(ञ) क्वािे न्त्रटि, आइसोले सि, केश इरभेन्त्स्टगेसि, करट्याक्ट ट्रेनसङ, उपचाि ्यवस्थापि, पिीिर्
लगायतका कायणको लानग अत्यावश्यक सामग्री खरिद तथा जिशन्त्क्त परिचालिको आवश्यक
्यवस्था नमलाउिे।
२१. कोनभड-१९ को िोकथाम, नियरिर्, उपचाि ि अिुगमिका लानग स्थािीय तहले दे हायबमोन्त्जम गिेेः-

(क) १५ बेडसम्म िमता भएका सिकािी, सामुदाष्ट्रयक, गैिसिकािी ि निजी अस्पतालसिँग
सङ्क्क्रनमतको उपचािका लानग सम्झौता गिे, अिुगमि गिे ि शोधभिाण भुक्तािीका लानग
स्वास््य तथा जिसङ्क््या मरिालयमा नसफारिस गिी पठाउिे।

(ख) होम क्वािे न्त्रटि ि होम आइसोलेसिमा िहेका ्यन्त्क्तको स्वास््य निगिािी तथा अिुगमि गिी
थप जािँच वा उपचाि आवश्यक पिे दे न्त्खएमा प्रयोगशाला ि अस्पतालसिँग समरवय गिी त्यस्तो
सं स्थासम्म पुयाउिे काममा सहजीकिर् गिे।

(ग)

कोनभड-१९ को न्त्चरह तथा लिर् भएका ्यन्त्क्तको एन्त्रटजेि पिीिर् गिे ि िनतजा िेगेष्ट्रटभ
आएका ्यन्त्क्तको पी.सी.आि. पिीिर् गिे ्यवस्था नमलाउिे। िनतजा पोजेष्ट्रटभ आएका
्यन्त्क्तको निकट सम्पकणमा आएका ्यन्त्क्तको पष्ट्रहचाि गिी एन्त्रटजेि पिीिर् गिे।

(घ)

आवश्यकता अिुसाि आफ्िो स्थािीय तह नभि स्वाब सङ्क्कलि गिे ्यवस्था नमलाउिे।

(ङ)

स्थािीय तह अरतगणतका स्वास््य सं स्थामा न्त्चष्ट्रकत्सक, स्वास््यकमत तथा अरय आवश्यक
जिशन्त्क्त तथा आवश्यकता अिुसाि स्वयं सेवक परिचालि गिे गिाउिे।

(च)

स्थािीय तहमा रतु प्रनतकायण समूह गठि गिी तयािी अवस्थामा िाख्ने।

(छ) कोनभड-१९ का कािर् मृत्यु भएका ्यन्त्क्तको शवको ्यवस्थापि वा अरत्येष्टी गदाण आफ्िो

धमण पिम्पिा ि सं स्कृनत अिुसाि सम्बन्त्रधत परिवाि वा समुदायले पच्चीस जिा भरदा बढी
मलामी िहुिे गिी जिस्वास््यका मापदण्डको पूर्ण पालिा गिी गिे ्यवस्था नमलाउिे। ति सो
बमोन्त्जम गिण सम्भव िभएमा “कोनभड-१९ का कािर् मृत्यु भएका ्यन्त्क्तको शव ्यवस्थापि
सम्बरधी सं न्त्िप्त कायणष्ट्रवनध, २०७६” अिुसाि िेपाली सेिाले गिे।

(ज) क्वािे न्त्रटि, आइसोले सि, केश इरभेन्त्स्टगेसि, करट्याक्ट ट्रेनसङ, उपचाि ्यवस्थापि, पिीिर्
लगायत अत्यावश्यक सामग्री खरिद तथा जिशन्त्क्त परिचालिका लानग आवश्यक ्यवस्था
नमलाउिे।

(झ) सावणजनिक यातायातमा यािु चढ्ि ि ओलणि निधाणिर् गरिएको स्थािमा सेनिटाइजि वा हात धुिे
साबुि पािीको ्यवस्था नमलाउिे।

(ञ) उपयुक्त
ण
कायणहरुमा सहयोग तथा सहजीकिर् गिण ष्ट्रवद्यमाि टोल सुधाि सनमनत वा उपभोक्ता
सनमनतलाई परिचालि गिे ि आवश्यकता अिुसाि त्यस्ता सनमनत गठि गिी परिचालि गिे।
२२. कोनभड-१९ को िोकथाम, नियरिर्, उपचाि ि निगिािीका लानग टोल सुधाि सनमनत वा उपभोक्ता
सनमनतले दे हाय बमोन्त्जम गिेेः(क)

कोनभड-१९

सम्बरधमा ्याप्त

भ्रम

हटाउिे, समुदायमा सही

सूचिा सम्प्रेषर्

गिे तथा

जिस्वास््यका मापदण्डहरू पालिा गिण प्रोत्साहि गिे।
(ख)

पिीिर्, क्वािे न्त्रटि, आइसोलेसि तथा उपचािको लानग सम्पकण गिण आवश्यक सहयोग गिे,

(ग)

क्वािे न्त्रटि वा आइसोलेसिमा बस्िु पिे ्यन्त्क्त त्यसिी क्वािे न्त्रटि वा आइसोलेसिमा बसे
िबसेको सूचिा स्थािीय तहलाई ददिे।

(घ)

घि वा होटे लमा क्वािे न्त्रटि वा आइसोले सिमा बसेका ्यन्त्क्तलाई आवश्यकता अिुसाि स्वास््य
सम्बरधी जािकािी उपलब्ध गिाउिे तथा पिामशण ददिे, आवश्यकता अिुसाि फलोअप गिे ि
सूचिा अद्यावनधक गिण करट्याक्ट ट्रेनसङ समूहलाई सहयोग गिे।

(ङ)

दुई नमटिको भौनतक दुिी, मास्कको अनिवायण प्रयोग, सावणजनिक स्थािमा साबुि पािीले हात धुिे
लगायत जिस्वास््यका मापदण्डहरू पालिा भए िभएको सूचिा स्थािीय तहलाई ददिे।

(च)

साठी वषण मानथका िागरिक, दीघण िोग भएका ्यन्त्क्तलाई घि बाष्ट्रहि िजाि अिुिोध गिे ि जािै
पिे अवस्था भएमा जिस्वास््यका मापदण्ड पालिा गिी गरत्यसम्म पुग्ि ि फष्ट्रकणि
सहजीकिर् गिे।

(छ)

कोनभड-१९ ष्ट्रवरुद्धको अनभयािमा स्थािीय सङ्घ सं स्था, क्लब, न्त्शिक तथा स्वयं सेवक
परिचालिका लानग स्थािीय तहलाई सहयोग गिे।

२३. कोनभड-१९ को िोकथाम, नियरिर्, उपचाि ि निगिािीका लानग आम िागरिकले दे हायबमोन्त्जम
गिेेः(क)

जिस्वास््यका मापदण्डको पूर्ण रूपमा पालिा गिे।

(ख)

घि बाष्ट्रहि निस्किँदा अनिवायण रूपमा मास्कको प्रयोग गिे , प्रयोग गरिएका ष्ट्रवसजणि गिुण पिे
मास्क बरद डस्टनबि वा प्लान्त्स्टक झोलामा बरद गिी सुिन्त्ित साथ िाखी पािँच ददि पनछ माि
ष्ट्रवसजणि गिे।

(ग)

घि तथा सावणजनिक स्थािमा जथाभाबी िथुक्िे ि प्रयोग गिे को मास्क िफाल्िे।

(घ)

ष्ट्रवदे शबाट िेपालमा आउिँदा वा निकट सम्पकणमा िही करट्याक्ट ट्रेनसङमा पिे मा पिीिर्बाट
िनतजा िेगेष्ट्रटभ भए तापनि कम्तीमा दश ददि होम क्वािे न्त्रटिमा अनिवायण रुपमा बस्िे।

(ङ)

पी.सी.आि. पिीिर्का लानग प्रयोगशालामा स्वाब ददए पनछ िनतजा िआएसम्म बाष्ट्रहि ष्ट्रहिँडडुल,
भेटघाट ि बैठक िगिे।

(च)

स्थािीय तहमा क्वािे न्त्रटि ि आइसोले सिमा बसेका ्यन्त्क्तलाई सक्दो सहयोग गिे।

(छ)

अरय ्यन्त्क्तले जिस्वास््यका मापदण्ड पालिा िगिे मा स्थािीय तह, स्थािीय प्रशासि, स्वास््य
सं स्था, टोल सुधाि सनमनत, उपभोक्ता सनमनत वा सम्बद्ध अरय निकाय वा सं स्थालाई यथाशीघ्र
जािकािी गिाउिे।

(ज)

होम आइसोले सिमा बसेका ्यन्त्क्त स्वास््यकमतको नियनमत सम्पकणमा िहिे ि स्वास््य
सम्बरधी कुिै समस्या भएमा तुरुरतै िन्त्जकको अस्पतालमा जािे।

२४. यस आदे शको कायाणरवयि गिणको लानग आवश्यक ्यवस्था नमलाउि सं क्रामक िोग ऐि, २०२० को
दफा २ को उपदफा (२) बमोन्त्जम सबै न्त्जल्लाका प्रमुख न्त्जल्ला अनधकािीलाई मुकिि गिे ि सोको
लानग निजले आवश्यकता अिुसाि स्थािीय प्रशासि ऐि, २०२८ ले ददएको अनधकाि समेत प्रयोग
गिे।
२५. कोनभड-१९ को िोकथाम, नियरिर्, उपचाि ि अिुगमिका लानग प्रमुख न्त्जल्ला अनधकािीले
सङ्क्क्रामक िोग ऐि, २०२० ि स्थािीय प्रशासि ऐि, २०२८ ले ददएका अनधकािको प्रयोग गिुक
ण ा
अनतरिक्त दे हायका कायणहरु समेत गिेेः-

(क) यस आदे श बमोन्त्जम निषेध, नियरिर् ि नियमि गरिएका काम कािबाही सो बमोन्त्जम भए
िभएको ि यस आदे शको पालिा भए िभएको अिुगमि गिी सोको परिपालिा गिे गिाउिे।

(ख) अरतिाणष्ट्रिय स्थलगत सीमा िाकाबाट प्रवेश गिे ्यन्त्क्तलाई क्वािे न्त्रटि, आइसोलेशि वा
गरत्यमा पुयाउि स्थािीय तहलाई आवश्यक सहयोग पुयाउिे।

(ग) यस आदे श बमोन्त्जम आवश्यक संयरि निमाणर् भए िभएको, जिशन्त्क्त परिचालि गिे िगिे को,
स्वास््य सेवा, एम्बुलेरस, शव वाहि, ढु वािी लगायतका अरय अत्यावश्यक ्यवस्था गिे िगिे को
अिुगमि गिे ि सो कायणमा आवश्यक सहयोग तथा सहजीकिर् गिे गिाउिे।

(घ) ्यन्त्क्त ि समुदाय स्तिबाट गरििे ष्ट्रक्रयाकलापको नियनमत अिुगमि तथा मागण निदे शि गिे।
(ङ) आफ्िो न्त्जल्लानभि यो आदे श तथा जिस्वास््यका मापदण्ड पालिा भए िभएको सम्बरधमा
दै निक अिुगमि गिी पालिा िगिे ्यन्त्क्त तथा सं स्थाहरूलाई सङ्क्क्रामक िोग ऐि, २०२०
बमोन्त्जम कािबाही गिी सोको ष्ट्रवविर् कोनभड-१९ सङ्क्कट ्यवस्थापि केरर तथा गृह
मरिालयलाई नियनमत रुपमा पठाउिे।

२६. यस आदे शमा उल्लेख भए बाहेकका अरय सेवा वा कायणसिँग सम्बन्त्रधत निकाय, सावणजनिक, निजी,
गैिसिकािी सं घ सं स्था, कल कािखािाले त्यस्तो सेवा वा कायण सञ्चालि गदाण गिाउिँदा जिस्वास््यका
मापदण्ड पालिा गिे गिाउिे।
२७. ्यावसाष्ट्रयक, पेशागत ि सामुदाष्ट्रयक सङ्घ सं स्थाले यो आदे शको पालिा गिे गिाउिे ि कोनभड-१९
िोकथाम, नियरिर् तथा उपचाि ्यवस्थापिमा सहयोग गिे।
२८. आइसोलेसि केरर ि अस्पतालले शोधभिाण भुक्तािीबाट प्राप्त िकम मध्येबाट पष्ट्रहचाि, पिीिर् ि
उपचािमा प्रत्यि सं लग्ि न्त्चष्ट्रकत्सक, स्वास््यकमत ि सहयोगी कमणचािीको जोन्त्खम भत्ता प्राथनमकताका
साथ उपलब्ध गिाउिु पिे।
२९. महािगिपानलकामा १००० भरदा बढी, उपमहािगिपानलकामा ५०० भरदा बढी, िगिपानलका वा
गाउिँपानलकामा

२००

भरदा

बढी

सष्ट्रक्रय

सङ्क्क्रनमत

दे न्त्खएमा

त्यस्तो

महािगिपानलका,

उपमहािगिपानलका, िगिपानलका वा गाउिँपानलका िेिलाई उच्च जोन्त्खम भएको िेि मानििे ि सो
िेिमा स्थािीय प्रशासिले यस आदे शमा उन्त्ल्लन्त्खत ष्ट्रवषयका अनतरिक्त अरय नियरिर्का ्यवस्था
लागू गिण सक्िे।
३०. यो आदे श कायाणरवयि गिण केररमा कोनभड-१९ सङ्क्कट ्यवस्थापि केरर, प्रदे शमा प्रदे श कोनभड-१९

सङ्क्कट ्यवस्थापि केरर, न्त्जल्लामा न्त्जल्ला कोनभड-१९ सङ्क्कट ्यवस्थापि केरर ि स्थािीय तहमा
िहेको स्थािीय कोनभड-१९ सङ्क्कट ्यवस्थापि केररले समरवय ि सहजीकिर् गिे ि प्रत्येक
केररले मानथल्लो सङ्क्कट ्यवस्थापि केररमा नियनमत रुपमा प्रनतवेदि गिे।
यस आदे शको पालिा गिुण सबैको कतण्य हुिेछ। यस आदे शको अवज्ञा गिे वा आदे श कायाणरवयिमा

बाधा पुयाउिे ्यन्त्क्त तथा सं स्थालाई सङ्क्क्रामक िोग ऐि, २०२० बमोन्त्जम कािबाही ि सजाय हुिेछ।
4.

निजामती सेवाका िाजपिाङ्क्ष्ट्रकत ष्ट्रवन्त्शष्ट श्रे र्ीका दे हायका अनधकृतलाई दे हायबमोन्त्जम सरुवा गिे–
क्र.सं .

िाम, थि

साष्ट्रवकको पद ि निकाय

सरुवा नसफारिस गरिएको पद ि निकाय

1= श्री दे बेरर काकी

प्रमुख अनधकृत, िाष्ट्रिय सतकणता

सन्त्चव, ऊजाण, जलस्रोत तथा नसिँचाइ

केरर

2= श्री ददिेशकुमाि न्त्घनमिे

सन्त्चव, ऊजाण, जलस्रोत तथा नसिँचाइ

मरिालय (ऊजाण)

मरिालय (ऊजाण)

3= डा. पेम िािायर् कंडेल

प्रमुख अनधकृत, िाष्ट्रिय सतकणता केरर

सन्त्चव, कृष्ट्रष तथा पशुपरछी ष्ट्रवकास सन्त्चव, वि तथा वाताविर् मरिालय
मरिालय (पशुपरछी ष्ट्रवकास)

4= श्री मुकुरदप्रसाद पौड्याल

िा.प. ष्ट्रवन्त्शष्ट श्रे र्ी, अनतरिक्त समूह प्रमुख सन्त्चव, मु्यमरिी तथा
मन्त्रिपरिषद्को कायाणलय, बागमती प्रदे श

सं वत् २०7८ साल वैशाख ९ गते नबहीबाि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू
क्र.स.
1.

मरिालय
अथण मरिालय

निर्णयको संन्त्िप्त ्यहोिा
सबैका लानग ददगो खािेपािी तथा सिसफाई (Sustainable WASH for All)

आयोजिा कायाणरवयि गिण ष्ट्रफिल्याण्ड सिकािबाट प्राप्त हुिे ९ नमनलयि यूिो
अिुदाि सहायता स्वीकाि गिे।

2.

अथण मरिालय

नमले नियम च्याले रज एकाउण्ट िेपालको लानग आवश्यक बजेट ्यवस्थापि गिण

3.

भौनतक पूवाणधाि तथा

िेपाल इन्त्रजनियरिङ्ग सेवा, नसनभल समूह, हाइवे उपसमूह, िाजपिाङष्ट्रकत दितीय

4.

5.

यातायात मरिालय

भौनतक पूवाणधाि तथा
यातायात मरिालय
युवा तथा खेलकुद
मरिालय

स्वीकृनत ददिे।
श्रे र्ीका

अनधकृत

श्री

िोष्ट्रहत

कुमाि

नबसुिाललाई

सोही

िाजपिाङष्ट्रकत प्रथम श्रे र्ी (प्रा.) पदमा बढु वा नियुन्त्क्त गिे।

सेवा,

समूहको

िेपाल इन्त्रजनियरिङ्ग सेवा, नसनभल समूह, हाइवे उपसमूह, िाजपिाङष्ट्रकत दितीय
श्रे र्ीका अनधकृतहरू श्री िवीिमाि श्रे ष्ठ ि श्री ििे शमाि शाक्यलाई

समूहको िाजपिाङष्ट्रकत प्रथम श्रे र्ी (प्रा.) पदमा बढु वा नियुन्त्क्त गिे।

सोही सेवा,

निदे शीय अरतिाणष्ट्रिय फुटबल प्रनतयोनगतामा िेपालको तफणबाट सहभागी नबजेता

तेइस जिा खेलाडीलाई प्रनत्यन्त्क्त चाि लाख तथा तीि जिा प्रन्त्शिकलाई

प्रनत्यन्त्क्त दुई लाखका दिले प्रमार्पिसष्ट्रहत िगद प्रोत्साहि पुिस्काि प्रदाि
गिे।

6.

ििा मरिालय

भाितका प्रमुख ििा अध्यि General Bipin Rawat, UYSM, AVSM, YSM, SM,

VSM, ADC लाई दुबै पिको आपसी सहमनत अिुसाि तय हुिे अिुकूल समयमा

श्रीमती ि स्टाफ अनधकृतसष्ट्रहत िेपाल भ्रमर्को औपचारिक निमरिर्ा पठाउि
स्वीकृनत ददिे।
7.

8.

9.

वि तथा वाताविर्
मरिालय

वि तथा वाताविर्
मरिालय

थाक्रे गािँउपानलकालाई प्रमुख प्रशासकीय भवि निमाणर्ाथण धाददङ न्त्जल्लाको थाक्रे
गािँउपानलका वडा िं.६ लुइष्ट्रकल भन्ने स्थािमा िहेको ६-०-०-० िोपिी िाष्ट्रिय
वि िेि प्रयोग गिण स्वीकृनत ददिे।

न्त्शवम् नसमेण्टस् नलनमटे डलाई खोिटाि चूिढु ङ्गा खािी (क्वािी) उत्खिि गिण
मकवािपुि न्त्जल्लाको मकवािपुिगढी गािँउपानलका वडा िं. ७ ि ८ अरतगणतको
१३.१३ हेक्टि िाष्ट्रिय वि िेि प्रयोग गिण स्वीकृनत ददिे ।

सङ्क्घीय मानमला तथा

दे हायका स्थािीय तहलाइण दे हायबमोन्त्जमको प्रयोजिाथण जग्गा प्रानप्त गिण स्वीकृनत

मरिालय

1. गौशाला िगिपानलका, महोत्तिीलाई स्वास््य चौकी भवि निमाणर्का लानग,

सामारय प्रशासि

ददिेेः

ु ासभालाई प्रहिी चौकी भवि निमाणर्का लानग,
2. पािँचखपि िगिपानलका, सं खव
3. मादी गाउिँपानलका, कास्कीलाई प्रशासकीय भवि निमाणर्का लानग,

4. नसद्धले क गाउिँपानलका, धाददङलाई प्राथनमक अस्पताल निमाणर्का लाग,

5. खुम्बु पासाङल्हामु गाउिँपानलका, सोलुखम्ु बुलाई बसपाकण निमाणर्का लानग,
6. िोल्पा िगिपानलका, िोल्पालाई प्रशासकीय भवि निमाणर्का लानग,

7. जरतेढुङ्गा गाउिँपानलका, खोटाङलाई प्रशासकीय भवि जािे बाटोका लानग,

8. पिोहा िगिपानलका, िौतहटलाई खोप केरर ि पिोहा िगिपानलका, िौतहटको
प्रशासकीय भवि निमाणर्का लानग,

9. कानलका गाउिँपानलका, िसुवालाई खेल मैदाि निमाणर्का लानग।
10.

स्वास््य तथा

िेपाल स्वास््य सेवाका दे हायका कमणचािीहरुलाइण िेपाल स्वास््य सेवाको एघािौँ

जिसं ्या मरिालय

तहमा बढु वा नियुन्त्क्त गिेेः

१. डा.ष्ट्रवमल शमाण चानलसे

२. डा.सुय ण बहादुि हमाल ठकुिी

३. डा.जीत िािायर् प्रसाद यादव
4. डा.ष्ट्रविोद शेिचि
11.

स्वास््य तथा

जिसं ्या मरिालय

िेपाल स्वास््य सेवाका दे हायका कमणचािीहरुलाइण िेपाल स्वास््य सेवाको एघािौँ
तहमा बढु वा नियुन्त्क्त गिेेः
१. डा.केशव पौडे ल

२. डा. हेरसि खड्का

३. डा.सुनिल कुमाि शाह

4. डा. ष्ट्रविा प्रजापनत मािरधि

सं वत् २०7८ साल वैशाख १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू
क्र.स.

मरिालय

12. प्रधािमरिी तथा

निर्णयको संन्त्िप्त ्यहोिा
बदनियतपूवक
ण
अिुसरधाि वा अनभयोजि गिे को कसूिको सम्बरधमा पिे को

मन्त्रिपरिषद्को कायाणलय उजुिीको अिुसरधाि गिण अिुसरधाि सनमनतको सदस्यमा प्रधािमरिी तथा
मन्त्रिपरिषद्को कायाणलयको कािूि तथा फैसला कायाणरवयि महाशाखा हेिे

सहसन्त्चव ि प्रहिी प्रधाि कायाणलयको प्रहिी महानििीिकको सन्त्चवालयको प्रहिी
िायब महानििीिकलाई तोक्िे।
13. अथण मरिालय

िँ ी वृष्ट्रद्ध गिी रू. ३ अबण २७ किोड कायम
िागरिक लगािी कोषको च ुक्ता पुज

14. अथण मरिालय

मातृ न्त्शशु स्वास््य सेवा सुधाि ि ददगो आनथणक ष्ट्रवकास कायणक्रम सम्बरधी

गिण स्वीकृनत प्रदाि गिे।

िेिमा उपयोग गिणका लानग जमणि सिकािबाट प्राप्त हुिे 13.8 नमनलयि यूिो

ष्ट्रवत्तीय अिुदाि सहायता स्वीकाि गिी ष्ट्रवत्तीय सम्झौतामा हस्तािि गिण अथण
सन्त्चव वा सहसन्त्चव, अरतिाणष्ट्रिय आनथणक सहायता समरवय महाशाखा, अथण
मरिालयलाई अन्त््तयािी प्रदाि गिे।
15. अथण मरिालय

जीविदायक अन्त्क्सजि नसनलण्डि लगायतका मालवस्तुमा कि छु ट ददिे।

16. ऊजाण, जलस्रोत तथा

िेपाल इन्त्रजनियरिङ्ग सेवा, एगृ इरिगेशि इन्त्रजनियरिङ्ग समूह, िा.प. दितीय श्रे र्ीका

नसिँचाइ मरिालय

17. खािेपािी मरिालय

अनधकृत श्री दे विाज नििौलालाई सोही सेवा, समूहको िा.प.प्रथम श्रे र्ी (प्रा.),
पदमा बढु वा नियुन्त्क्त गिे।

िेपाल इन्त्रजनियरिङ्ग सेवा, नसनभल समूह, स्यानिटिी उपसमूह, िा.प. दितीय श्रे र्ीका
अनधकृत श्री चक्रपार्ी शमाण आचायण, श्री बासुदेव पौडयाल ि श्री बाल मुकुरद

श्रे ष्ठलाई सोही सेवा, समूहको िा.प. प्रथम श्रे र्ी (प्रा.) को पदमा बढु वा नियुन्त्क्त
गिे।
18. खािेपािी मरिालय

िेपाल इन्त्रजनियरिङ्ग सेवा, नसनभल समूह, स्यानिटिी उपसमूह, िा.प. दितीय श्रे र्ीका

अनधकृत श्री शानलकिाम पौडे ल ि श्री िाम प्रसाद खिे ललाई सोही सेवा समूहको
िा.प. प्रथम श्रे र्ी (प्रा.) को पदमा बढु वा नियुन्त्क्त गिे।

19. गृह मरिालय

सशस्त्र प्रहिी अनतरिक्त महानििीिकिय श्री पुष्पिाम के.सी. ि श्री िामशिर्
पौडे लको सेवा अवनध 30 वषण ििाघ्िे गिी नमनत २०७8।01।21 दे न्त्ख
२०७9।01।18 गते सम्म पदावनध थप गिे।

20. भौनतक पूवाणधाि तथा

मदि भण्डािी िाजमागण ि रिडी-सुखेत सडकको पुिेः िे खाङ्कि स्वीकृत गिे।

21. सङ्क्घीय मानमला तथा

िेपाल

यातायात मरिालय
सामारय प्रशासि
मरिालय

22. सङ्क्घीय मानमला तथा
सामारय प्रशासि
मरिालय

इन्त्रजनियरिङ्ग

सेवा, नसनभल

इन्त्रजनियरिङ्ग

समूह, जििल

उपसमूह,

िाजपिाष्ट्रङ्कत दितीय श्रे र्ीका अनधकृत अमृत श्रे ष्ठ ि दीपक कुमाि दासलाई सोही
सेवा िा.प. प्रथम श्रे र्ी (प्रा.) को पदमा बढु वा नियुन्त्क्त गिे।
िेपाल

इन्त्रजनियरिङ्ग

िाजपिाष्ट्रङ्कत

दितीय

सेवा, नसनभल

श्रे र्ीका

इन्त्रजनियरिङ्ग

अनधकृत

मोहि

िाज

समूह, जििल
चापागाईं

उपसमूह,

ि महेशचरर

रयौपािेलाई सोही सेवा िा.प. प्रथम श्रे र्ी (प्रा.) को पदमा बढु वा नियुन्त्क्त गिे।

23. स्वास््य तथा जिसङ्क््या िेपाल स्वास््य सेवाका दे हायका कमणचािीहरुलाइण िेपाल स्वास््य सेवाको एघािौँ
मरिालय

तहमा बढु वा नियुन्त्क्त गिेेः

१. डा. सुनिल मन्त्र् पोखिे ल
२. डा. िाजेश अनधकािी

३. डा. प्रकाश प्रसाद शाह
4. डा. िोशि रयौपािे

5. डा.पवि जं ग िायमाझी
6. केशविाज पन्त्ण्डत

7. ष्ट्रवजय कुमाि झा।
24.

ष्ट्रवश्वभि फैनलिँदै गइिहेको ियािँ भेरियरट सष्ट्रहतको कोनभड-१९ को सङ्क्क्रमर् िेपालमा बढ्दै गएको
सरदभणमा सोको िोकथाम, नियरिर् तथा उपचाि सम्बरधमा दे हायबमोन्त्जम गिे गिाउिे:-

१. कोनभड-19 को िोकथाम, नियरिर् तथा उपचािको लानग आवश्यक ्यवस्था नमलाउि सङ्क्क्रामक
िोग ऐि, 2020 को दफा २ को उपदफा (2) बमोन्त्जम प्रत्येक न्त्जल्लाको लानग सम्बन्त्रधत प्रमुख

न्त्जल्ला अनधकािीलाई मुकिि गिे।प्रमुख न्त्जल्ला अनधकािीले सोही अनधकािको प्रयोग गिी पहाडी ि

ष्ट्रहमाली न्त्जल्लाका हकमा २०० तथा काठमाडौं उपत्यका ि तिाईका न्त्जल्लाका हकमा ५०० भरदा
बढी सष्ट्रक्रय सङ्क्क्रनमतको सङ्क््या पुगेका न्त्जल्लामा न्त्जल्लाभिी वा न्त्जल्लाको कुिै भागमा माि लागू

हुिे गिी आवश्यक पिे मा न्त्जल्ला कोनभड-१९ सङ्क्कट ्यवस्थापि केररको नसफारिस नलई सम्वत्
२०७८ साल बैशाख १६ गते नबहाि ६.०० बजेदेन्त्ख लागू हुिे गिी परर ददिको लानग सावणजनिक
आवागमि, बजाि सञ्चालि तथा अरय सबै प्रकािका वस्तु ि सेवाको आपूनतण तथा सञ्चालिमा

आवश्यक नियरिर् तथा नियमि गिण आवश्यक निषेध आदे श जािी गिे।कोनभड-19 सङ्क्क्रमर्को
जोन्त्खमको आंकलि गिी निषेधको अवनध बढाउि सष्ट्रकिे।कुिै न्त्जल्लामा सङ्क्क्रमर् बढे मा प्रमुख
न्त्जल्ला अनधकािीले २४ घण्टाको पूवस
ण ूचिा ददई उपयुक्त
ण बमोन्त्जम निषेध आदे श जािी गिे। उपयुक्त
ण

्यवस्था कायाणरवयि गिण गिाउि प्रमुख न्त्जल्ला अनधकािीले आवश्यकता अिुसाि स्थािीय प्रशासि ऐि,
२०२८ ले ददएको अनधकाि समेत प्रयोग गिे।

२. स्थलमागण तथा हवाई मागणबाट आवागमि सम्बरधमा दे हाय अिुसाि गिे:-

ु का िागरिकबाहेक अरय दे शका िागरिकलाई
(क) िेपालसिँग नसमािा जोनडएका नछमेकी मुलक
स्थलमागणबाट हुिे आवागमि स्थनगत गिे।

(ख) स्थलमागणबाट िेपाल आउिुपिे भाितीय िागरिकलाई निजले यािा गिुण अन्त्घ स्वाब सङ्क्कलि
भएको बहत्ति घण्टानभिको कोनभड-१९ िेगेष्ट्रटभ रिपोटण तथा १० ददि अनिवायण रूपमा होटल
क्वािे न्त्रटिमा बस्िे गिी होटल बुक गिे को प्रमार् पेश गिे को आधािमा स्थािीय प्रशासिको

(ग)

अिुमनतमा िेपाल प्रवेश गिण ददिे।

स्थलमागणबाट िेपाल प्रवेश गिे न्त्चनियािँ िागरिकको हकमा प्रवेशाज्ञाका अनतरिक्त निजले यािा

गिुण अन्त्घ स्वाब सङ्क्कलि भएको बहत्ति घण्टानभिको कोनभड-१९ िेगेष्ट्रटभ रिपोटण तथा १०
ददि अनिवायण रूपमा होटल क्वािे न्त्रटिमा बस्िे गिी होटल बुक गिे को प्रमार् पेश गिे को
हुिपु िे।

(घ) हवाई मागणबाट िेपाल प्रवेश गिे यािुले यािा गिुण अन्त्घ स्वाब सङ्क्कलि भएको बहत्ति

घण्टानभिको कोनभड-१९ िेगेष्ट्रटभ रिपोटण तथा १० ददि अनिवायण रूपमा होटल क्वािे न्त्रटिमा

(ङ)

बस्िे गिी होटल बुक गिे को प्रमार् पेश गिे को हुिपु िे।

हवाई मागणबाट िेपाल प्रवेश गिे िेपाली िागरिकले यािा गिुण अन्त्घ स्वाब सङ्क्कलि भएको

बहत्ति घण्टानभिको कोनभड-१९ िेगेष्ट्रटभ रिपोटण पेश गिुप
ण िे ि प्रवेश गिे पनछ १० ददि अनिवायण
रूपमा होटल वा होम क्वािे न्त्रटिमा बस्िुपिे।

(च) भाितबाट स्थलमागण भई िेपाल प्रवेश गिे िेपाली िागरिकहरूको हकमा स्थािीय तहको
अिुगमिमा अनिवायण रूपमा १० ददि होम क्वािे न्त्रटिमा बस्िुपिे।

(छ) होटल वा होम क्वािे न्त्रटिमा बसे िबसेको

सम्बरधमा न्त्जल्ला कोनभड-१९ सङ्क्कट ्यवस्थापि

केरर ि स्थािीय तहले अिुगमि गिी कोनभड-१९ सङ्क्कट ्यवस्थापि केरर ि गृह मरिालयमा

नियनमत प्रनतवेदि गिे।

ु मा जाि
(ज) ष्ट्रवमािस्थलमा माि ट्रान्त्रजट हुिब
े ाहेक ष्ट्रवदे शी िागरिकलाई िेपालबाट तेस्रो मुलक

प्रस्थाि अिुमनत िददिे। यस अन्त्घ िेपाल प्रवेश गरिसकेका ष्ट्रवदे शी िागरिकले िेपालबाट हवाई
वा स्थलमागणबाट प्रस्थाि गिण चाहेमा प्रस्थाि गिण ददिे।

(झ) यस आदे शको कायाणरवयि गिण गिाउि गृह मरिालयले अध्यागमिसम्बरधी ि सस्िँ कृनत, पयणटि
तथा िागरिक उड्डयि मरिालयले हवाई यािासम्बरधी आवश्यक सूचिा जािी गिे।

ुण ल ि वैकन्त्ल्पक माध्यमबाट माि
३. दे शभिका ष्ट्रवद्यालय तथा न्त्शिालयमा भौनतक उपन्त्स्थनत िभई भचअ

पठि-पाठि जािी िा्िे। भौनतक उपन्त्स्थनतमा हुिे भनिएका पूव ण निधाणरित सबै प्रकािका पिीिाहरू
अको आदे श िभएसम्मका लानग स्थनगत गिे।

४. प्रकिर् १ बमोन्त्जम निषेध आदे श भएका न्त्जल्लाका सिकािी ि सावणजनिक कायाणलयमा अिावश्यक
भीडभाड हुि िददि ि अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गिे कायाणलय बाहेक अरय कायाणलयका प्रमुखले

आलोपालो पद्धनतअिुसाि कमणचािी खटाई काम सुचारु िा्िे ्यवस्था नमलाउिे। घिबाटै गिण सष्ट्रकिे
कामको हकमा Work from Home को ्यवस्था गिे। यसिी पालोमा अिुपन्त्स्थत हुिे कमणचािीको
हकमा सम्बन्त्रधत कायाणलय प्रमुखले कोनभड काज जिाउिे।

५. अत्यावश्यक वस्तु वा सेवा आपूनतण गिे निजी ्यवसायमा प्रकिर् १ बमोन्त्जम सम्बन्त्रधत प्रमुख न्त्जल्ला

अनधकािीले जािी गिे को निषेध आदे शको अधीिमा िही अिावश्यक भीडभाड हुि िददिे गिी स्वास््य
सुििा मापदण्ड पालिा हुिे गिी सञ्चालिको ्यवस्था नमलाउिे।

६. कोनभड-१९ को िोकथाम, नियरिर् तथा उपचाि सम्बरधमा यस आदे शमा उल्लेख भएका ष्ट्रवषयमा

यसै बमोन्त्जम ि अरय ष्ट्रवषयका हकमा िेपाल सिकािबाट यस अन्त्घ जािी भएका आदे श वा सम्बद्ध
निकायबाट जािी भएका मापदण्ड लागू हुि।
े

७. उपयुक्त
ण
प्रकिर् १ दे न्त्ख ६ सम्मका ्यवस्थासम्बरधी आदे श स्वास््य तथा जिसं ्या मरिालयले
अनतरिक्ताङ्क्क गिी िेपाल िाजपिमा प्रकाशि गिे।

८. िेपाल भाित स्थलगत सीमा िाकाहरू गड्डाचौकी, गौिीफरटा, जमुिाह, कृष्र्िगि, वेलष्ट्रहया, वीिगञ्ज,
िािी तथा कािँकडनभट्टा िन्त्जकै पायक पिे स्थािमा ि काठमाडौंमा कम्तीमा एकहजाि िमताको

बहुउपयोगी अधण स्थायी प्रकृनतको होन्त्ल्डङ सेरटि िेपाली सेिाले निमाणर् गिे। होन्त्ल्डङ्क्ग सेरटि

निमाणर्का लानग आवश्यक ि उपयुक्त जग्गा न्त्जल्ला प्रशासि कायाणलयले उपलब्ध गिाउिे। यसका
लानग आवश्यक िकमको निकासा अथण मरिालयले निकासा ददिे।

९. अस्पताल पूवाणधाि अपयाणप्त भई उपचाि गिुप
ण िे आपत्कालीि अवस्थाका लानग िेपाली सेिाले पयाणप्त

सङ्क््यामा पालको मौज्दात िा्िे। पाल खरिदको लानग आवश्यक िकम अथण मरिालयले निकासा
ददिे।

१०. स्वास््य तथा जिसङ्क््या मरिालयले अन्त्क्सजिको अभाव हुि िददि आवश्यक सबै ्यवस्था गिे।
पयाणप्त अन्त्क्सजि नसनलण्डि उपलब्ध हुिे गिी आयात गिे। तत्काल खरिद गिण सम्भव िभएमा

सहायतास्वरूप नसनलण्डि प्राप्त गिण कुटिीनतक पहल गिे। सञ्चालिमा ििहेका अन्त्क्सजि प्लाण्टको
तत्काल ममणत सम्भाि गिी पूर्ण िमतामा सञ्चालि हुिे ्यवस्था नमलाउिे।

११. अरतिदे शीय ्यापाि ि आपूनतण शृङ्क्खलामा असि िपिे गिी आपूनतण ्यवस्थालाई नियनमत गिे तथा
बजािमा खाद्यपदाथण¸ औषधी तथा अरय अत्यावश्यक सामग्रीको कृनिम अभाव नसजणिा हुि िददि

उद्योग¸ वान्त्र्ज्य तथा आपूनतण मरिालयले सम्बन्त्रधत निकायहरूको सहयोगमा नियनमत बजाि अिुगमि
गिे।

25. िेपाल सिकाि वादी भई मुद्दा चलेका ष्ट्रवनभरि सं लग्ि ष्ट्रवविर्अिुसािका ्यन्त्क्तहरूको मुद्दा ष्ट्रफताण नलिे।

िेपाल सिकाि वादी भई चलेका मुद्दा ष्ट्रफताण नलइएका ्यन्त्क्तहरू
१.
२.

महोत्तिी न्त्जल्ला साष्ट्रवक भमिपुिा गा.ष्ट्रव.स. वडा िं. ७ वस्िे सुलेमाि िाईिको छोिा मनिि िाईि
ऐ. वस्िे भ ुषर् ठाकुिको छोिा गर्ेश ठाकुि

३.

ऐ. वस्िे गर्ेश ठाकुिको छोिा िान्त्जव ठाकुि

४.

ऐ. वस्िे ऐलुि िाईिको छोिा िनसब िाईि

५.

ऐ. वस्िे ओपेरर शमाणको छोिा सुनिल शमाण

६.

ऐ. वस्िे जगदे व मण्डलको छोिा िामनमलि भन्ने दुखी मण्डल

७.

महोत्तिी न्त्जल्ला साष्ट्रवक िघुिाथपुि गा.ष्ट्रव.स. वडा िं. ६ वस्िे नसतािाम यादवको छोिा भित यादव

८.

ऐ. वस्िे िवल यादवको छोिा फूलबाबु यादव

९.

ऐ. वस्िे नसतािाम यादवको छोिा न्त्जतेरर यादव

१०.

ऐ. वस्िे िामअन्त्शस यादवको छोिा दयािाम पटे ल

११.
१२.

ऐ. वस्िे ष्ट्रकशोिी िाय यादवको छोिा दे वेरर यादव भन्ने दे वेरर कुमाि यादव
ऐ. वस्िे सुकदे व यादवको छोिा िाजािाम यादव भन्ने िाजकुमाि यादव

१३.

ऐ. वस्िे िाजेश्वि प्रसाद यादवको छोिा मिोज यादव भन्ने मिोज कुमाि यादव

१५.

ऐ. वस्िे लक्ष्मी िािायर् साहको छोिा हरि िािायर् साह

१६.

ऐ. वस्िे िौदी महतोको छोिा हरििािायर् महतो

१७.

ऐ. वस्िे धनिपत महतोको छोिा गुदि महतो

१४.

१८.

महोत्तिी न्त्जल्ला साष्ट्रवक गौशाला ि.पा.वडा िं. ६ वस्िे जागेश्वि महतोको छोिा रिझि महतो

ऐ. साष्ट्रवक फुलकाहा गा.ष्ट्रव.स.वडा िं. ३ वस्िे िामअन्त्शष साहको छोिा ष्ट्रवजय साह

१९.

ऐ. साष्ट्रवक सोिामाई गा.ष्ट्रव.स. वडा िं. ३ वस्िे तुिरति ठाकुिको छोिा बेचि ठाकुि भन्ने ष्ट्रविे रर ठाकुि

२०.

महोत्तिी न्त्जल्ला साष्ट्रवक गौशाला ि.पा.वडा िं. ६ वस्िे जागेश्वि महतोको छोिा रिझि महतो

२१.

ऐ. वस्िे लक्ष्मी िािायर् साहको छोिा हरि िािायर् साह

२२.

ऐ. वस्िे िौदी महतोको छोिा हरििािायर् महतो

२३.

ऐ. वस्िे धनिपत महतोको छोिा गुदि महतो

२४.

ऐ. साष्ट्रवक फुलकाहा गा.ष्ट्रव.स.वडा िं. ३ वस्िे िामअन्त्शष साहको छोिा ष्ट्रवजय साह

२५.

ऐ. साष्ट्रवक सोिामाई गा.ष्ट्रव.स. वडा िं. ३ वस्िे तुिरति ठाकुिको छोिा बेचि ठाकुि भन्ने ष्ट्रविे रर ठाकुि

२६.

महोत्तिी न्त्जल्ला साष्ट्रवक ष्ट्रपपिा गा.ष्ट्रव.स. वडा िं. २ वस्िे िामििे श नमश्रको छोिा सरतोष नमश्र

२७.

ऐ. ६ वस्िे ललि मण्डलको छोिा श्रवर् मण्डल

२८.

ऐ. ५ वस्िे जोगेरर महासेठको छोिा लक्ष्मर् महासेठ

२९.

ऐ. ६ वस्िे सत्यदे व ठाकुिको छोिा िष्ट्रवरर ठाकुि

३०.

ऐ. ८ वस्िे िामपदाथण नमश्रको छोिा शेखि नमश्र

३१.

ऐ. ३ वस्िे ष्ट्रपरिनतया पासवािको छोिा महेरर पासवाि

३२.

ऐ. ३ वस्िे बरी पासवािको छोिा चेतरु पासवाि भन्ने िामिाथ पासवाि

३३.

ऐ. ८ वस्िे िामप्रकाश नमश्रको छोिा सञ्जय नमश्र

३४.

महोत्तिी न्त्जल्ला साष्ट्रवक ईट्टहवाणकटी वडा िं. ७ वस्िे िामदे व पाण्डे (शमाण) को छोिा कृष्र्दे व शमाण

३५.

ऐ. ८ वस्िे न्त्जनिस चौधिीको छोिा न्त्जतेरर चौधिी

३६.

ऐ. ८ वस्िे कैलाश ठाकुिको छोिा िान्त्जव ठाकुि (पाण्डे)

३७.

ऐ. ९ वस्िे लालबाबु चौधिीको छोिा नबमलेश चौधिी

३८.

ऐ. ७ वस्िे बासु पासवािको छोिा चरदे पासवाि

३९.

ऐ. ८ वस्िे ष्ट्रकशोिी ठाकुिको छोिा लालबाबु ठाकुि

४०.

ऐ. ८ वस्िे लोकेरर ओझाको छोिा लवदे व ओझा

४१.
४२.

ऐ. ८ वस्िे लोकेरर ओझाको छोिा पंकज ओझा

ऐ. ७ वस्िे शिुधि पाण्डेको छोिा मोहि पाण्डे भन्ने ष्ट्रविय कुमाि पाण्डे

४३.

ऐ. ५ वस्िे नबरदे श्वि नतवािीको छोिा जयिाम नतवािी

४४.

ऐ. ७ वस्िे िामष्ट्रवशाल पाण्डेको छोिा सुिेश नसं ह भन्ने सुिेश पाण्डे

४५.
४६.
४७.
४८.

ऐ. ९ वस्िे केवल पन्त्ण्डतको छोिा सुिेश चौधिी भन्ने सुिेश पन्त्ण्डत

महोत्तिी न्त्जल्ला साष्ट्रवक नधिापुि गा.ष्ट्रव.स. वडा िं. ३ वस्िे िामलखि मण्डलको छोिा िाम प्रवेश मण्डल
२. ऐ. ३ वस्िे िामअशेष झाको छोिा ष्ट्रवष्ट्रपि झा

३. ऐ. वस्िे नमसि ठाकुिको छोिा मं केश्वि ठाकुि

४९.

४. ऐ. वस्िे महेरर िायको छोिा सञ्जय िाय

५०.

कष्ट्रपलवस्तु न्त्जल्ला साष्ट्रवक नबठु वा गा.ष्ट्रव.स.वडा िं. ८ वस्िे सं घीय समाजवादी फोिम िेपालका िेिीय सदस्य िामियि यादव

५१.

२. ऐ. ५ वस्िे बब्लु यादव

५२.

३. ऐ. ९ वस्िे प्रेमचरर यादव

५३.

४. ऐ. वस्िे िामप्रताप यादव

५४.

५. ऐ. ७ वस्िे िाजेरर कुमत

५५.

६. ऐ. वस्िे चररभाि यादव

५६.

७. ऐ. ५ वस्िे कमरुष्ट्रद्धि मुसलमाि

५७.

८. ऐ. ३ वस्िे िाम भवि चमाि

५८.

९. ऐ. ५ वस्िे कृष्र् िािायर् नतवािी

५९.

महोत्तिी न्त्जल्ला साष्ट्रवक पसाणपतैली गा.ष्ट्रव.स. वडा िं. ७ वस्िे बङ्गाली िायको छोिा गुलाव िाय

६०.

ऐ. ५ वस्िे दुखी िाउतको छोिा सुन्त्शल शमाण भन्ने सुन्त्शल िाउत

६१.

ऐ. ६ वस्िे ष्ट्रवलाश कापिको छोिा िाम एकवाल कापि

६२.

ऐ. ३ वस्िे दशिथ ठाकुिको छोिा िाजािाम ठाकुि

६३.

ऐ. ४ वस्िे दुखी िाउतको छोिा सुकेश्वि िाउत

६४.
६५.

ऐ. ७ वस्िे प्रबोध मण्डलको छोिा िाजेश मण्डल
ऐ. ५ वस्िे वृि िाउतको छोिा िागे शमाण भन्ने िागेरर िाउत

६६.

ऐ. ४ वस्िे मुटुक िाउत कुमतको छोिा न्त्जवछ िाउत कुमत

६७.

कष्ट्रपलवस्तु न्त्जल्ला साष्ट्रवक नबठु वा गा.ष्ट्रव.स. वडा िं. 8 बस्िे सं घीय समाजवादी फोिम िेपालका िेिीय सदस्य िामियि यादव

६८.

ऐ. बस्िे जुम्मि मुसलमाि

६९.

ऐ. बस्िे िाज बाबु भन्ने ददपेरर कुमाि चौधिी (मृतक)

७०.

ऐ. साष्ट्रवक हनथहवा गा.ष्ट्रव.स. वडा िं. 9 न्त्शवलवा बस्िे न्त्शब पुजि चौधिीको छोिा लाला भन्ने ओम प्रकाश चौधिी

७२.

ऐ. लबनि गा.नब.स. वडा िं. 1 बस्िे भू.पू. प्र.ह. गर्ेश शंकि पाण्डे

७३.

ऐ. ३ वस्िे िे खा यादव (मृतक)

७४.

िवलपिासी न्त्जल्ला साष्ट्रवक सिई गा.ष्ट्रव.स. वडा िं. २ वस्िे कष्ट्रपलदे व चौधिीको छोिा इरर कमल चौधिी

७५.

ऐ. ३ वस्िे जिाधणि पाण्डेको छोिा अिुप पाण्डे

७६.

ऐ. वस्िे तेजिािायर् चौधिीको छोिा ददिेश चौधिी

७७.

ऐ. ८ वस्िे इरदि प्रसाद चौधिीको छोिा ्यासमुिी चौधिी

७८.

ऐ. ३ वस्िे पढोई मालीको छोिा कमलेश माली

७९.

ऐ. ७ वस्िे ब्रह्मािरद दुवेको छोिा िाघवेरर दुवे

७१.

८०.

ऐ. छोटकी गिौिीया बस्िे बनब भरिे ईस्तखाि मुसलमाि

ऐ. ३ वस्िे पािस यादवको छोिा मुन्ना यादव

८१.

ऐ. वस्िे न्त्चिक पटिवािको छोिा न्त्शवकुमाि पटिवाि

८२.

ऐ. ९ वस्िे श्रीगोटी यादवको छोिा सञ्जय यादव

८३.

ऐ. ८ वस्िे प्रकाश सैथवािको छोिा ष्ट्रपण्टु सैथवाि

८४.

ऐ. ८ वस्िे अदि मल्लाहको को छोिा ददनलप मल्लाह

८५.

ऐ. २ वस्िे मन्त्ररका केवटको छोिा िमेश साहिी

८६.
८७.
८८.

महोत्तिी न्त्जल्ला साष्ट्रवक मििाकट्टी गा.ष्ट्रव.स. वडा िं. ७ वस्िे कमल नसं हको छोिा िाजि कुमाि नसं ह
ऐ. वस्िे चन्त्ररका नसं हको छोिा शिी कुमाि नसं ह
ऐ. ७ वस्िे गंगा नसं हको छोिा सोिु कुमाि नसं ह

८९.

ऐ. वस्िे गंगा नसं हको छोिा िुि ु कुमाि नसं ह

९०.

ऐ. ६ वस्िे दे वेरर नसं हको छोिा गोपाल नसं ह

९१.

ऐ. ८ वस्िे ििे रर नसं हको छोिा अनभषेक कुमाि नसं ह

९२.

ऐ. १ वस्िे ष्ट्रविेश नसं ह भूनमहािको छोिा ददपु कुमाि नसं ह भूनमहाि

९३.

महोत्तिी न्त्जल्ला साष्ट्रवक लोहािपट्टी गा.ष्ट्रव.स.वडा िं. ७ वस्िे इब्राष्ट्रहम शेखको छोिा बेचि शेष भन्ने अब्दुल िष्ट्रहम

९४.

ऐ. ४ वस्िे पुनित मण्डलको छोिा उपेरर मण्डल

९५.

ऐ. ६ वस्िे हनिफ कवािीको छोिा कारिशेष भन्ने उषमाि शेष

९६.

ऐ. ४ वस्िे िामपुकाि ठाकुिको छोिा ष्ट्रवजय ठाकुि

९७.

ऐ. ६ वस्िे बौका मण्डलको छोिा ओपी मण्डल

९८.

ऐ. ३ वस्िे िामेश्वि साहको छोिा लालबाबु साह

९९.

ऐ. ४ वस्िे भोला मण्डलको छोिा अरुर् मण्डल

१००. ऐ. साष्ट्रवक धमौिा ३ वस्िे न्त्शरिष ठाकुिको छोिा भित ठाकुि

१०१. िौतहट न्त्जल्ला तत्कानलि् लन्त्क्ष्मपुि बेलनबछवा गा.ष्ट्रव.स. वडा िं. १ वस्िे जगििाथ नसं हको छोिा बबि कुमाि नसं ह
१०२. न्त्जल्ला महोत्तिी साष्ट्रवक बलबा गा.ष्ट्रव.स. वडा िं. ६ वस्िे नसतािाम यादवको छोिा अजय यादव
१०३. ऐ. ७ वस्िे िाजष्ट्रकशोि यादवको छोिा िमेश यादव

१०४. ऐ. ३ वस्िे हरि िाउतको छोिा जयष्ट्रकशोि भन्ने जयकुमाि िाउत
१०५. ऐ. वस्िे िवलष्ट्रकशोि झाको छोिा बैद्यिाथ झा भन्ने नबकरु झा

१०६. ऐ. ८ वस्िे काल महतोको छोिा ष्ट्रवजयनसं ह महतो भन्ने ष्ट्रवजय कुमाि महतो
१०७. ऐ. ६ वस्िे िथु यादवको छोिा मिोज कुमाि यादव

१०८. ऐ. साष्ट्रवक सिपल्ला गा.ष्ट्रव.स. वडा िं. १ वस्िे ददिेश महतोको छोिा सिोज नसं ह
१०९. ऐ. वस्िे नििरजि महतोको छोिा सुनिल महतो
११०. ऐ. ३ वस्िे िथुिी गामीको छोिा ष्ट्रविोद गामी
१११. ऐ. ६ वस्िे िामचरर चौधिीको छोिा िाजदे व चौधिी
११२. ऐ. ४ वस्िे िाजष्ट्रकशोि साहको छोिा ष्ट्रववेक साह
११३. ऐ. साष्ट्रवक बलवा गा.ष्ट्रव.स.वडा िं. ३ वस्िे सनलम िादाफको छोिा लला िादाफ नमयािँ
११४. ऐ. वस्िे नसतािाम साहको छोिा जीवछ साह
११५. ऐ. ३ वस्िे न्त्शवशंकि झाको छोिा सुनमत झा
११६. ऐ. साष्ट्रवक बिौटा गा.ष्ट्रव.स.वडा िं. ८ वस्िे िामशोगािथ यादवको छोिा बनलिाम यादव
११७. ऐ. साष्ट्रवक सिपल्लो गा.ष्ट्रव.स.वडा िं.६ वस्िे िामप्रगास साहको छोिा ष्ट्रविोद साह
११८. ऐ. २ वस्िे ष्ट्रहतलाल यादवको छोिा सरजय यादव
११९. ऐ. साष्ट्रवक पढौल गा.ष्ट्रव.स.वडा िं. २ वस्िे लक्ष्मी यादवको छोिा कािी भन्ने िामशिर् यादव
१२०. ऐ. ९ वस्िे चरदे श्वि दासको छोिा सुनिल दास

