
 
 

        कोभिड-१९(कोरोना िाइरस) को संिावित  

जोखिम रोकथाम तथा भनयन्त्रण कायययोजना, २०७६ 
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 पषृ्ठिभूम: 
 

विश्वव्यापी रुपमा फैभलएको कोभिड-१९ (कोरोना िाइरस) को संक्रमण नेपालमा पभन भतव्र रुपले 
फैलन सक्न ेजोखिमको उच्च सम्िािनालाई मध्यनजर गरै्द सोको रोकथाम तथा भनयन्त्रण गनय 
उपयकु्त नीभत, योजना, काययक्रम तथा पररयोजना एिं कायययोजना तजुयमा गरी तत्काल कायायन्त्ियन 
गनय अभनिायय िएको छ ।  

एकातफय  कोभिड-१९ (कोरोना िाइरस) को संक्रमण रोकथाम तथा भनयन्त्रणमा नेपालका तीनै 
तहका सरकार, भनजी क्षरे र नागररक समाज समेतले आ-आफ्नो स्तर र स्थानबाट िभूमका 
भनिायह गरै्द यसका कारण हनुसक्ने क्षभत न्त्यूभनकरणमा पहलकर्दमी भलई काययसञ्चालन गनुयपने 
खस्थभत त अकोतफय  सञ्चाभलत काययहरु तथा खजम्मेिारी विच आि्यक समन्त्िय एिं प्रिािकारी 
सहजीकरणको आि्यकता छ । 

सोवह अनरुुप खजल्ला प्रशासन कायायलय, कास्कीले उक्त रोगको संक्रमण रोकथाम तथा 
भनयन्त्रणका लाभग नेपाल सरकार, गण्डकी प्ररे्दश सरकारबाट प्राप्त आरे्दश तथा भनरे्दशनहरुको 
कायायन्त्ियन गरै्द स्थानीय तहहरुस ग समेत आि्यक समन्त्िय गरै्द यस सम्बन्त् ी नीभत, योजना 
तथा काययक्रमहरुको प्रिािकारी कायायन्त्ियन गनुय अवहलेको प्रमिु खजम्मेिारी हनु आएको छ ।  

यसरी प्राप्त अभ कार तथा खजम्मेिारीको अक्षरश: कायायन्त्ियनमाफय त यथाखशघ्र कोभिड-१९ 
(कोराना िाइरस) रोगको पररक्षण, संक्रभमतहरुको पवहचान, विरामीहरुको उपचार तथा 
महामारीको अिस्थामा अलपरमा परेका तथा जोखिमयकु्त  िएका मजर्दरु, असहाय, अपाङ्ग, 
िालिाभलका एिं ज्येष्ठनागररक र विपन्नहरुलाई राहत वितरणको व्यिस्थापन गरै्द महामारी 
भनयन्त्रण तथा न्त्यूभनकरणको यस्तो विषम पररखस्थभतमा पभन खजल्लाको शाखन्त्त, सरुक्षा तथा 
अमनचयन कायम गने िभूमकाका अभतररक्त कोभिड-१९ (कोरोना िाइरस) को संक्रमण रोकथाम 
तथा भनयन्त्रणका नीभत तथा काययक्रमहरुको कायायन्त्ियनमा तीनै तहका सरकारहरुविच उपयकु्त 
समन्त्िय, प्रिािकारी संचार तथा स्पष्ट काययखजम्मेिारीलाई योजनाबद्ध ढङ्गबाट भनरे्दखशत गनय खजल्ला 
स्तरबाट कोभिड-१९ (कोरोना िाइरस) को संक्रमण रोकथाम तथा भनयन्त्रण सम्बन्त् ी गनयपने 
मखु्य काययहरु, सम्पार्दन गने खजम्मेिार भनकाय/अभ कारी तथा सहयोगी भनकाय/अभ कारी, 
काययसम्पार्दनको अिभ  र अनगुमन तथा समन्त्िय गने भनकाय/अभ कारी समेत उल्लेि िएको 
कायययोजना बनाई लागू गनय बाञ्छभनय रे्दखिएकोले कास्की खजल्लाको सरुक्षा सभमभतबाट भमभत 
२०७६।१२।०९ गते स्िीकृत िई यो कायययोजना जारी िएको हो  । 
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कोभिड-१९(कोरोना िाइरस) को संिावित जोखिम रोकथाम तथा भनयन्त्रण कायययोजना, २०७६  
क्र.सं. प्रमिु काययहरु वक्रयाकलापहरु खजम्मेिार 

भनकाय/अभ कारी 
सहयोगी 

भनकाय/अभ कारी 
कायायन्त्ियन 

हनु े
समयािभ  

अनगुमन र समन्त्िय गने 
भनकाय/ अभ कारी 

कैवफयत 

१ 

शाखन्त्त सरुक्षा 
व्यिस्थापन 

१.१. कोभिड-१९(कोरोना िाईरस) को 
संक्रमण रोकथाम तथा भनयन्त्रणका 
काययहरु संचालन िइरहर्दा खजल्ला भिरको 
शान्त्ती सरुक्षा र नागररकको सरुखक्षत 
जीिनयापनलाइ सभुनखित गने 

खजल्ला सरुक्षा सभमभत सरुक्षा भनकायहरु भनरन्त्तर गहृ मन्त्रालय, 
मखु्य मन्त्री तथा 
मन्त्रीपररषद्को 
कायायलय, 

आन्त्तररक माभमला तथा 
काननु मन्त्रालय 

 

२ 

कोभिड-१९(कोरोना 
िाईरस) को 
संक्रमण रोकथाम 
तथा भनयन्त्रण 
सम्बन्त् ी पूिय तयारी 
तथा रोकथाम 
व्यिस्थापन 

2.1. रेभडयो¸ वटिी¸ पर पभरका तथा सामाखजक 
संजाल माफय त सरकारी¸ भनजी तथा 
स्ियम  सेिी संगठनहरुबाट जारी िएका 
जनचेतना सम्बन्त् ी आभ काररक सूचना 
तथा जानकारीहरु सम्बखन्त् त सबैमा प्रिाह 
गने व्यिस्था भमलाउने 

 

सरकारी तथा गैर 
सरकारी भनकाय तथा 
संस्थाहरु,संचार(रेभडयो, 
TV,पर,पभरकाहरु) 

 

 २०७६ चैर 
१० रे्दखि 
भनरन्त्तर 

खजल्ला खस्थत सरुक्षा 
भनकायहरु 

सरकारी¸ भनजी तथा 
स्ियम  सेिी 

संगठनकहरुका 
आभ कारीक 

भनकायका web 
page, सूचना पाटी 

2.2. गलत सूचना प्रसारण तथा प्रिाह गनेलाई 
भनयन्त्रणमा भलई कारिाही गने 

खजल्ला प्रहरी कायायलय 
कास्की 

 खजल्ला प्रशासन 
कायायलय, कास्की 

तजुयमा िएका 

2.3. मास्क¸ sanitizer¸ medical kits 
लगायतका उपिोग्य बस्तहुरुको 
उपलब् ता र वितरणको प्रिािकारी 
व्ििस्था गनय आि्यक लाभग inventory 
योजना तयार गने 
 

स्िास््य भनरे्दशनालय¸ 

पोिरा 
स्िास््य कायायलय¸ 

कास्की, 
स्थानीय तहहरु (स्िास््य 

महाशािा¸ 
शािा) 

 

पोिरा स्िास््य विज्ञान 
प्रभतष्ठान¸ 

खजल्ला प्रशासन 
कायायलय कास्की¸ 
पोिरा/लेिनाथ  

उद्योग िाखणज्य संघ 

२०७६ चैर 
१० रे्दखि 
भनरन्त्तर 

मखु्य मन्त्री तथा 
मन्त्रीपररषद्को 
कायायलय, 

सामाखजक विकास 
मन्त्रालय¸ 

 

Inventory Plan 
खजल्ला प्रशासन 
कायायलय र 

सामाखजक विकास 
मन्त्रालयलाई 

उपलब्  गराउने । 
(अनसूुची १) 
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2.4. साियजभनक स्थल, साियजभनक यातायात 
कायायलय प्रिेश विन्त्र्दहुरुमा ज्िरो मापन 
गने, हात सफा गने, स्याभनटाईजर 
प्रयोगगने लगायतका सरसफाई 
सामग्रीहरुको प्रिन्त्  गने तथा कायय स्थल, 
शौचालय आदर्दमा भनयभमत रुपमा 
Disinfection गने व्यिस्था भमलाउने 

सरकारी तथा भनखज 
कायायलयहरु। 

पोिरा स्िास््य विज्ञान 
प्रभतष्ठान¸ 

खजल्ला प्रशासन 
काययायलय कास्की¸ 
पोिरा/लेिनाथ  

उद्योग िाखणज्य संघ 
यातायात व्यिसायीहरु 

मखु्य मन्त्री तथा 
मन्त्रीपररषद्को 
कायायलय, 

सामाखजक विकास 
मन्त्रालय¸ 

 

2.5. जनशखक्त व्यिस्थापन तथा पररचालन  
– सरकारी कमयचारी 
– सरुक्षाकमी 
– स्ियम  सेिक 
– खचवकत्सक तथा स्िास््यकमी  
– विभिन्न क्षेरका विशेषज्ञहरु  

खजल्ला प्रशासन कायायलय 
कास्की/सरोकारिाला 

भनकाय 

सरुक्षा भनकाय तथा  
अन्त्य विषयगत 
कायायलयहरु 

२०७६ चैर 
१० रे्दखि 
भनरन्त्तर 

गहृ मन्त्रालय, 
मखु्य मन्त्री तथा 
मन्त्रीपररषद्को 
कायायलय, 

आन्त्तररक माभमला तथा 
कानून 

मन्त्रालय¸सामाखजक 
विकास मन्त्रालय 

 

2.6. क्िारेन्त्टाईन स्थल पवहचान¸ स्थापना र 
संचालनको तयारी गने (क्िारेन्त्टाइन 
स्थलहरुको सूची ( अनूसूची २) 

पोिरा स्िास््य 
भनरे्दशनालय 

स्थानीय तहहरु, 
स्िास््य कायायलय 

कास्की, 
खजल्ला प्रशासन 
कायायलय¸ कास्की 

पोिरा/लेिनाथ  
उद्योग िाखणज्य संघ, 
होटल व्यिसायी संघ, 

सामूर्दावयक 
अस्पतालहरु 

२०७६ चैर 
१० रे्दखि 
भनरन्त्तर 

गहृ मन्त्रालय¸ 
मखु्य मन्त्री तथा 
मन्त्रीपररषद्को 
कायायलय, 

आन्त्तररक माभमला तथा 
कानून 

मन्त्रालय¸सामाखजकविका
समन्त्रालय 

 
 

पोिरा स्िास््य 
विज्ञान प्रभतष्ठान¸ 
स्थानीय तहहरु 
पोिरा/लेिनाथ  

उद्योग िाखणज्य संघ 
होटल व्यिसायी 
संघले सम्िावित 
स्थलहरुको सूची 
खजल्ला प्रशासन 

कायायलय कास्कीमा 
उपलब्  गराउने 

2.7. Isolation wards/ स्थलहरु पवहचान¸ 
स्थापना र संचालनको तयारी गने 

स्िास््य भनरे्दशनालय 
स्िास््य कायायलय 

सरकारी तथा भनखज 
अस्पतालहरु 

२०७६ चैर 
१० रे्दखि 

गहृ मन्त्रालय¸ 
मखु्य मन्त्री तथा 

पोिरा स्िास््य 
विज्ञान प्रभतष्ठान¸ 
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(Isolation wards/ स्थलहरुको सूची : 
(अनसूुची ३) 

कास्की, स्थानीय तहहरु 
खजल्ला प्रशासन 
कायायलय¸ कास्की 

 
 

स्थानीय तहहरु 
पोिरा/लेिनाथ  

उद्धोग िाखणज्य संघ 
होटल व्यिसायी संघ 

भनरन्त्तर मन्त्रीपररषद्को 
कायायलय, 

आन्त्तररक माभमला तथा 
कानून 

मन्त्रालय¸सामाखजक 
विकास मन्त्रालय । 

सरकारी तथा भनखज 
अस्पतालहरु 
स्थानीय तहहरु 
पोिरा/लेिनाथ  

उद्योग िाखणज्य संघ 
होटल व्यिसायी संघ 
हरुले  सम्िावित 
स्थलहरुको सूची 
खजल्ला प्रशासन 

कायायलय कास्कीमा 
उपलब्  गराउने 

2.8. अत्याि्यक सेिा प्रिाह व्यिस्थापनको  
तयारी गने 

– सेिाप्रर्दायक भनकायहरुको सूची तयार 
गरी सेिा प्रिाहको व्यिस्था भमलाउने  

खजल्ला प्रशासन 
कायायलय¸ कास्की, 
उद्योग िाखणज्य तथा 
उपिोक्ता वहत संरक्षण 

भनरे्दशनालय, 
घरेल ुतथा साना उद्योग 

कायायलय, 
नेपाल आयल भनगम 

सरुक्षा भनकायहरु, 
पोिरा/लेिनाथ  

उद्योग िाखणज्य संघ, 
होटल व्यिसायी संघ 

२०७६ चैर 
१० रे्दखि 
भनरन्त्तर 

गहृ मन्त्रालय¸ 
आन्त्तररक माभमला तथा 

कानून 
मन्त्रालय¸सामाखजक 
विकास मन्त्रालय, 

उद्योग पययटन िन तथा 
ितािरण मन्त्रालय। 

अत्याि्यक 
सेिाहरुको सूची 
(अनसूुची ४) 

2.9. अत्याि्यक सेिा िाहेकका सेिा प्रिाहमा 
बन्त्रे्दज लगाउन े

खजल्ला प्रशासन 
कायायलय¸ कास्की 
सरुक्षा भनकायहरु 

सरुक्षा भनकायहरु 
पोिरा/लेिनाथ  

उद्योग िाखणज्य संघ 
होटल व्यिसायी संघ 

२०७६ चैर 
१० रे्दखि 
भनरन्त्तर 

गहृ मन्त्रालय¸ 
मखु्य मन्त्री तथा 
मन्त्रीपररषद्को 

कायायलय, गण्डकी 
प्ररे्दश। 

आन्त्तररक माभमला तथा 
कानून मन्त्रालय, 
गण्डकी प्ररे्दश । 
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2.10. नेपाल सरकारबाट प्राप्त भनरे्दशन¸ 
मागयर्दशयनको पूणय कायायन्त्ियनको व्यिस्था 
भमलाउन े

खजल्ला प्रशासन 
कायायलय¸ कास्की 
सरुक्षा भनकायहरु। 

आन्त्तररक माभमला 
तथा कानून 

मन्त्रालय¸सामाखजक 
विकास मन्त्रालय,ग.प्र 

स्थानीय तहहरु 

२०७६ चैर 
१० रे्दखि 
भनरन्त्तर 

गहृ मन्त्रालय¸ 
मखु्य मन्त्री तथा 
मन्त्रीपररषद्को 
कायायलय 

 

2.11. कायययोजना कायायन्त्ियनमा अिरो  गने 
व्यखक्त¸समूह र भनकायलाई गररने 
काययिाहीको प्रकार र स्तर भन ायरण गरी 
अग्रीम सूचना जारी गने 

खजल्ला प्रशासन 
कायायलय¸ कास्की 
सरुक्षा भनकायहरु। 

 

आन्त्तररक माभमला 
तथा कानून मन्त्रालय¸ 

२०७६ चैर 
१० रे्दखि 
भनरन्त्तर 

गहृ मन्त्रालय¸ 
मखु्य मन्त्री तथा 
मन्त्रीपररषद्को 
कायायलय 

अिरो  गने 
व्यखक्त¸समूह र 
भनकायलाई गररने 

काययिाहीको प्रकार र 
स्तर (अनसूुची ५) 

3 

अभिलेि 
व्यिस्थापन 

3.1. कास्की  खजल्ला प्रिेश गने नाकाहरुबाट 
भिभरने िा बावहररने विरे्दशी पययटकहरुको 
अभिलेि 

खजल्ला प्रहरी कायायलय 
कास्की । 

कास्की खजल्ला प्रिेश 
गने नाकाहरुमा स्थावपत 

हेल्थ डेस्कहरु। 

अध्यागमन वििाग¸ 

काभलका स्थान¸ 
पययटन प्रहरी कास्की¸ 
अध्यागमन कायायलय¸ 

पोिरा 
पययटन कायायलय¸ 

पोिरा 

२०७६ चैर 
१० रे्दखि 
भनरन्त्तर 

खजल्ला प्रशासन 
कायायलय¸ कास्की। 

 

विरे्दशी पययटकहरुको 
अभिलेि राख्न ेफारम 

(अनसूुची ६) 

3.2. विरे्दश िसेर फकी कास्की खजल्ला प्रिेश 
गने नेपाली नागररकहरुको अभिलेि  

कास्की खजल्ला प्रिेश 
गने नाकाहरुमा स्थावपत 

हेल्थ डेस्कहरु 

सरुक्षा भनकायहरु २०७६ चैर 
१० रे्दखि 
भनरन्त्तर 

खजल्ला प्रशासन 
कायायलय¸ कास्की 

 

अनसूुची ७ 

3.3. खजल्ला प्रिेश गने सिारी सा नहरु खजल्ला प्रहरी कायायलय¸ 
कास्की 

सरुक्षा भनकायहरु २०७६ चैर 
१० रे्दखि 
भनरन्त्तर 

खजल्ला प्रशासन 
कायायलय¸ कास्की 

 

अनसूुची ८ 

3.4. खजल्ला प्रिेश गने सिारी तथा यारहुरुको 
वििरण (मवहला¸ परुुष) 

खजल्ला प्रहरी कायायलय¸ 
कास्की 

सरुक्षा भनकायहरु २०७६ चैर 
१० रे्दखि 
भनरन्त्तर 

खजल्ला प्रशासन 
कायायलय¸ कास्की 

 

अनसूुची ८ 

3.5. खजल्ला प्रिेश गने स्थानमा हेल्थ डेस्क 
स्थापना गने। 

स्िास््य भनरे्दशनालय 
स्िास््य कायायलय,कास्की 

सरुक्षा भनकायहरु मखु्य मन्त्री तथा 
मन्त्रीपररषद्को 
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कायायलय, गण्डकी 
प्ररे्दश 

साभमजक विकास 
मन्त्रालय¸गण्डकी 

प्ररे्दश। 

खजल्ला प्रशासन 
काययलय,कास्की। 

3.6. सरकारी तथा भनखज अस्पताल एिम  
स्िास््य संस्थाहरुको अभिलेि 

स्िास््य भनरे्दशनालय, 
स्िास््य कायायलय¸ 

कास्की। 

सरकारी तथा भनखज 
अस्पतालहरु 

२०७६ चैर 
१० रे्दखि 
भनरन्त्तर 

सामाखजक विकास 
मन्त्रालय, 

खजल्ला प्रशासन 
कायायलय¸ कास्की 

अनसूुची ९ 

3.7. िाद्यान्न¸ इन्त् न¸ औषभ ¸ तरकारी तथा 
फलफूल जन्त्य िस्तहुरुको वितरणमा 
संलग्न वितरक (ठूला तथा िदु्रा समेत) 
को वििरण 

खजल्ला प्रशासन 
कायायलय¸ कास्की 

 

खजल्ला प्रहरी 
कायायलय¸ कास्की 
पोिरा/लेिनाथ  

उद्धोग िाखणज्य संघ 
िाद्य¸फलपूल 

लगायतका विषयगत 
संघहरु 

२०७६ चैर 
१० रे्दखि 
भनरन्त्तर 

 अनसूुची १० 

3.8. होटेल¸ मोटेल¸ररसोटय¸होमस्टे र 
स्ित:स्फूतयरुपमा उपलब्  हनु सक्ने 
आिाश गहृहरुको Occupancy अिस्था 
सवहतको वििरण (क्िारेन्त्टाईन तथा 
Isolation स्थल प्रयोजनको लाभग) 

होटल व्यिसायी संघ 
HAN, TAAN, 

REBAN 

 २०७६ चैर 
१० रे्दखि 
भनरन्त्तर 

मखु्य मन्त्री तथा 
मन्त्रीपररषद्को 
कायायलय, 

उद्योग िाखणज्य, िन 
तथा िातािरण 
मन्त्रालय, 

खजल्ला प्रशासन 
कायायलय¸ कास्की 

अनसूुची ११ 

3.9. सरकारी/भनजी बैंक र वित्तीय 
सस्थाहरुको वििरण 

नेपाल राष्ट्र िैंक¸पोिरा सरकारी/भनजी बैंक र 
वित्तीय सस्थाहरु 

२०७६ चैर 
१० रे्दखि 

खजल्ला प्रशासन 
कायायलय¸ कास्की 

अनसूुची १२ 



8 
 

भनरन्त्तर  
3.10. क्षेरगत र विषयगत सेिा प्रिाह¸ विपद् 

व्यिस्थापन तथा समन्त्ियमा संलग्न हनुे 
भनकायहरुका कायायलय प्रमिु तथा 
तोवकएका Focal person हरुको वििरण 

खजल्ला प्रशासन 
कायायलय¸ कास्की 

 

क्षेरगत र विषयगत 
सेिा प्रिाह गने 
कायायलयहरु¸ 
स्थानीय तहहरु 

२०७६ चैर 
१० र ११ 

 अनसूुची १३ 

4 

कोभिड-१९ को 
संक्रमण भनयन्त्रण 
र रोकथाम कायय 
सम्बद्द नेपाल 
सरकार/गहृ 
मन्त्रालयबाट प्राप्त 
आरे्दश¸ भनरे्दशनको 
प्रिािकारी  
कायायन्त्ियन 
गने/गराउने 
व्यिस्था भमलाउने 

4.1. सरकारी तथा भनखज क्षेरबाट प्रिाह हनुे 
अत्याि्यक सेिा प्रिाहको प्रिन्त्  
भमलाउने  

4.2. सरकारी तथा भनखज क्षेरबाट प्रिाह हनुे 
अत्याि्यक सेिा िाहेकका सेिा प्रिाहमा 
पूणय रुपमा बन्त्रे्दज लगाउने ।  

खजल्ला प्रशासन 
कायायलय¸ कास्की 

सरुक्षा भनकायहरु २०७६ चैर 
१० रे्दखि 
भनरन्त्तर 

गहृ मन्त्रालय, 
मखु्य मन्त्री तथा 
मन्त्रीपररषद्को 
कायायलय,गण्डकी 

प्ररे्दश। 
आन्त्तररक माभमला तथा 

कानून मन्त्रालय¸ 
गण्डकी प्ररे्दश। 

 

 

5 

नेपाल सरकार/गहृ 
मन्त्रालयबाट प्राप्त 
आरे्दश¸ भनरे्दशनको 
कायायन्त्ियन तथा 
प्रभतिेर्दनलाई 
सम्िि िएसम्म 
Automated 
system माफय त 
update गनय 
अि्यक हनुे 
Database 
स्थापना र 

5.1. कोभिड-१९को संक्रमण भनयन्त्रण र 
रोकथाम मा संलग्न भनकायहरुबाट रै्दभनक 
रुपमा संचाभलत काययहरुलाइ गहृ 
मन्त्रालयको DRS मा update गने 
व्यिस्था भमलाउने। 

खजल्ला प्रशासन 
कायायलय¸ कास्की 

गहृ मन्त्रालय, सरुक्षा 
भनकायहरु । 

२०७६ चैर 
१० रे्दखि 
भनरन्त्तर 
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संचालनको तयारी 

6 

कोभिड-१९ बाट 
संक्रभमतहरुको 
उपचारमा संलग्न 
हनुे सम्िाव्य 
खचवकत्सक/ 
स्िास््य कमीहरुको 
Roster तयारी गने 

6.1. सरकारी तथा भनजी  अस्पताल तथा 
स्िास््य संस्था¸स्ियम  सेिी संस्थाहरु¸ 
Retired खचवकत्सक/स्िास््यकमीहरुको 
वििरण तयार गने  

स्िास््य कायायलय¸ 
कास्की। 

सरकारी तथा भनजी  
अस्पताल तथा स्िास््य 

संस्था¸स्ियम  सेिी 
संस्थाहरु¸ 

२०७६ चैर 
१० रे्दखि 
भनरन्त्तर 

खजल्ला प्रशासन 
कायायलय¸ कास्की 

 

अनसूुची १४ 

7 

स्िास््यकमीको 
Roster बाट 
प्राथभमकता क्रम 
भन ायरण (P1, P2, 
P3, P4, . . . 
)अन्त्तगयतको सूची 
तयार गरी 
अि्यकता अनसुार 
उपयोग¸ पररचालन 
गने¸ योजनाको 
तयfरी गने । 

 स्िास््य भनरे्दशनालय, 
पोिरा। 

स्िास््य कायायलय¸ 
कास्की 

खजल्ला खस्थत 
अस्पतालहरु 

२०७६ चैर 
१० रे्दखि 
भनरन्त्तर 

मखु्य मन्त्री तथा 
मन्त्रीपररषद्को 

कायायलय, गण्डकी 
प्ररे्दश। 

सामाखजक विकास 
मन्त्रालय, 

खजल्ला प्रशासन 
कायायलय¸ कास्की 
गण्डकी प्ररे्दश। 

 
 

अनसूुची १४ 

8 

रै्दभनक रुपमा 
उपिोग्य 
अत्याि्यक 
िस्तहुरुको 
उपलब् ताको 
अनमुान¸ विक्री 
वितरणलाई 
सभुनखित गनय 
आि्यक 

8.1. सेिा प्रर्दायकहरुको रै्दभनक रुपमा 
उपिोग्य अत्याि्यक िस्त ुतथा सेिा गरी 
उपलब्  गराउने क्षमताको प्रक्षेपण गरी 
पररचालन गनय व्यिस्था भमलाउने । 

खजल्ला प्रशासन 
कायायलय¸ कास्की 

 

सरुक्षा भनकायहरु 
उद्योग िाखणज्य 
संघ¸पोिरा 

िाद्य¸ फलफुल 
लगायतका विषयगत 

संघहरु। 

२०७६ चैर 
१० रे्दखि 
भनरन्त्तर 

मखु्य मन्त्री तथा 
मन्त्रीपररषद्को 

कायायलय, गण्डकी 
प्ररे्दश। 

आन्त्तररक माभमला तथा 
कानून मन्त्रालय¸ 
गण्डकी प्ररे्दश। 

उद्योग िाखणज्य तथा 
उपिोक्ता वहत संरक्षण 

 

8.2. सेिा प्रर्दायक र सेिा प्रिाहको सर मारा 
र गणुस्तरको अनगुमन गनय । 

 

8.3. मखु्य सभमभत र विषयगत उपसभमभत 
माफय त प्रिािकारी अनगुमन गने 

(यस कायययोजनाको 
अनसुचुी १६ 
बमोखजमको) 
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व्यिस्थापनको 
तयारी गने। 

8.4. भनयम विपररत िए गरेको पाईएमा कानून 
बमोखजम तरुुन्त्त कारिाही गने 

खजल्ला प्रहरी कायायलय 
कास्की। 

भनरे्दशनालय,पोिरा । 

9 

साियजभनक सेिा 
अन्त्तगयतका विद्यतु¸ 
टेभलफोन¸ 
िानेपानी¸ 
सरसफाई¸ 
Internet¸ TV¸ 
Radio लगायतका 
सेिाहरुको 
व्यिस्थापन 
भमलाउने । 

9.1. साियजभनक सेिा अन्त्तगयतका विद्यतु¸ 
टेभलफोन¸ िानेपानी¸ सरसफाई¸ 
Internet¸ TV¸ Radio लगायतका अन्त्य 
सेिाहरुको भनयभमत, िरपर्दो र सियसलुि 
वितरण तथा प्रिाहको व्यिस्था भमलाउने।  

सम्बखन्त् त विषयगत 
कायायलयहरु–  विद्यतु¸ 

िानेपानी¸ 
टेभलफोन¸ISPs, Media 
House, TV, Radio 
संचालक संस्थाहरु 

खजल्ला प्रहरी 
कायायलय¸ कास्की 
उद्योग िाखणज्य तथा 
उपिोक्ता वहत संरक्षण 

भनरे्दशनालय 
सबै स्थानीय तहहरु 

२०७६ चैर 
१० रे्दखि 
भनरन्त्तर 
खजल्लम 
प्रशासन 

काययलय,का
स्की। 

मखु्य मन्त्री तथा 
मन्त्रीपररषद्को 

कायायलय, गण्डकी 
प्ररे्दश। 

आन्त्तररक माभमला तथा 
कानून मन्त्रालय¸खजल्ला 

प्रशासन गण्डकी 
प्ररे्दश। 

कायायलय¸कास्की¸ 
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१०.१. नेपाल 
सरकारको 
भनणययबाट प्राप्त 
भनरे्दशनहरुको 
कायायन्त्ियनको 
अनगुमनको 
प्रिािकारी 
व्यिस्थापन गने । 
१०.२.अत्याि्यक 
िस्त ुतथा सेिा 
विवक्र वितरण हनुे 
स्थलहरुको 
भनयभमत 
अनगुमनको 
व्यिस्था भमलाउने 

10.1.१.बजार अनगुमन तथा भनयमन सभमभत 
माफय त प्रिािकारी अनगुमन गने 

 

बजार अनगुमन तथा 
भनयमन सभमभत 

खजल्ला प्रहरी 
कायायलय¸ कास्की। 

उपिोक्ता वहत संरक्षण 
सम्बद्द भनकाय । 

२०७६ चैर 
१० रे्दखि 
भनरन्त्तर 

मखु्य मन्त्री तथा 
मन्त्रीपररषद्को 

कायायलय, गण्डकी 
प्ररे्दश। 

आन्त्तररक माभमला तथा 
कानून मन्त्रालय¸ 
गण्डकी प्ररे्दश। 
खजल्ला प्रशासन 

कायायलय कास्की। 

बजार अनगुमन तथा 
भनयमन सभमभत 
(अनसूुची १५) 

10.2.१. बजार अनगुमन तथा भनयमन सभमभत 
प्रभत जिाफरे्दही रहने गरी (औषभ , 
िाद्यान्न, इन्त् न, तरकारी फलफूलतथा 
माछा मास ुजस्ता सेिा सम्बन्त् ी अनगुमन 
तथा भनयमन) उपसभमभत गठन गरी 
अनगुमनलाई थप प्रिािकारी बनाउने  

सम्बखन्त् त उप सभमभतहरु बजार अनगुमन तथा 
भनयमन सभमभत 
खजल्ला प्रहरी 

कायायलय¸ कास्की 
उपिोक्ता वहत संरक्षण 

सम्बद्द भनकाय 

२०७६ चैर 
१० रे्दखि 
भनरन्त्तर 

मखु्य मन्त्री तथा 
मन्त्रीपररषद्को 

कायायलय, गण्डकी 
प्ररे्दश। 

आन्त्तररक माभमला तथा 
कानून मन्त्रालय¸ 
गण्डकी प्ररे्दश। 

उप सभमभतहरुको 
गठन संरचना 
अनसूुची १६ मा 

उल्लेि िए बमोखजम 
हनुे 
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खजल्ला प्रशासन 
कायायलय कास्की। 

11 

सपुथ मलु्यका 
पसलहरु संचालन 
गने व्यिस्था 
भमलाउने 

11.1.स्थानीय तह तथा व्यिसायीहरुका छाता 
संगठन स ग समन्त्िय र छलफल गरी 
सपुथ मलु्यका पसलहरु संचालन गने 
स्थानहरु एवकन गने 

11.2.सपुथ मलु्यका पसलहरु संचालन गने   
सरकारी तथा भनजी सेिा प्रर्दायक संस्था, 
कम्पनीको नाम, ठेगाना र उपलब्  िस्त ु
तथा सेिाको वििरण तयार गने 

खजल्ला प्रशासन 
कायायलय¸ कास्की। 

 

िाद्य संस्थान, 
साल्ट टे्रभडङ भल.। 

इच्छुक अन्त्य सरकारी 
तथा भनजी संस्थाहरु, 
उद्योग िाखणज्य 
संघ,कास्की । 

 

२०७६ चैर 
१० रे्दखि 
भनरन्त्तर 

उद्योग िाखणज्य तथा 
उपिोक्ता वहत संरक्षण 

भनरे्दशनालय 

सपुथ मलु्यका 
पसलहरु संचालन 
गने   सरकारी तथा 
भनजी सेिा प्रर्दायक 
संस्था, कम्पनीको 
नाम, ठेगाना र 

उपलब्  िस्त ुतथा 
सेिाको वििरण 

12 

कोभिड-१९(कोरोना 
िाइरस) outbreak 
िएको अिस्थाको 
व्यिस्थापन 

12.1.नेपाल सरकारबाट प्राप्त भनरे्दशन तथा 
मागयर्दशयन बमोखजमको कायायन्त्ियन कायय 
योजना बनाइ लागू गने 

खजल्ला प्रशासन 
कायायलय¸ कास्की। 

 

सरुक्षा भनकायहरु। 
विषयगत 

कायायलयहरु। 
स्थानीय तहहरु। 

 गहृ मन्त्रालय  

12.2.आि्यकता अनसुार भनष ेाज्ञा जारी गनय 
सवकने 

     

13 
सूचना प्रिाह 
व्यिस्थापन 

13.1.खजल्लामा िएका गभतविभ हरुको सूचना 
खजल्ला प्रशासन कायायलय कास्कीको 
web site माफय त साियजभनक गने 

खजल्ला प्रशासन 
कायायलय¸ कास्की 

 २०७६ चैर 
१० रे्दखि 
भनरन्त्तर 

गहृ मन्त्रालय  

14 

आभथयक स्रोत 
व्यिस्थापन 

14.1. खजल्ला प्रशासन कायायलय कास्कीबाट 
स्िीकृत िई जारी गररएको कोभिड-19 
रोकथाम तथा भनयन्त्रण 
कायययोजना,2076 कायायन्त्ियनका लाभग 
आि्यक आभथयक स्रोत उपलब्  हनुका 
लाभग संघीय अथयमन्त्रालयलाई अनरुो  
गने ।   

खजल्ला प्रशासन कायायलय 
कास्की । 

अथय मन्त्रालय आ.ि. 
2076/77 

भिर 

नेपाल सरकार  
 

१४.२. कोभिड-१९ (कोरोना िाइरस) को 
संक्रमण रोकथाम तथा भनयन्त्रणका लाभग 

खजल्ला प्रशासन 
कायायलय, कास्की । 

संघीय अथय मन्त्रालय। 
गहृ मन्त्रालय। 

२०७६ चैर 
१० रे्दखि 

नेपाल सरकार, 
गण्डकी प्ररे्दश सरकार, 
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संघ,गण्डकी प्ररे्दश र कास्की खजल्लाखस्थत 
स्थानीय तहहरुबाट छुट्याएको 
कोषमाफय त िचय गनय आि्यक समन्त्िय 
गने । 

आभथयक माभमला तथा 
योजना मन्त्रालय। 
खजल्लाखस्थत सबै 
स्थानीय तहहरु । 

भनरन्त्तर कास्की खजल्लाखस्थत 
स्थानीय तहका 

काययपाभलकाहरु । 
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अनसूुची १ 

मास्क¸ sanitizer¸medical kits लगायतका अत्याि्यक स्िास््य सामाग्रीहरुको वििरण 

 

उपलव्  हनु ेसामानहरुको संख्या िलुाउनहुोला   

क्र स. उपलब्  गराउन ेसंस्थाको नाम र ठेगाना मास्क मेभडकल वकट  सेभनटाईजर अन्त्य कैवफयत 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        
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अनूसूची २ 

 क्िारेन्त्टाइन स्थलहरुको सूची  

खजल्ला– कास्की             स्थानीय तह: ..................................................... 

क्र स. क्िारेन्त्टाइन स्थल क्षमता/ बेड संख्या िपत िाली/बाकी कैवफयत 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       
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अनसूुची ३ 

आइसोलेसन िाडय/स्थलहरुको सूची 

खजल्ला– कास्की             अस्पताल:.............................................. 

क्र स. आइसोलेसन िाडय/स्थल आइसोलेसन  क्षमता/ बेड 
संख्या 

िपत िाली/बाकी कैवफयत 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 

 

 

 



16 
 

अनसूुची ४ 

अत्याि्यक सेिाहरुको सूची 

नेपाल सरकारद्धारा राजपरमा सूचना प्रकाशन गरर तोकेका अत्याि्यक सेिाको सूचीमा उल्लेि िएका सेिाहरु । 
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अनसूुची ५ 

कायययोजना कायायन्त्ियनमा अिरो  गने व्यखक्त¸समूह र भनकायलाई गररने काययिाहीको प्रकार र स्तर 

 

खजल्ला– कास्की 

क्र स. कसरुको प्रकृभत अिरो  गने व्यखक्त¸समूह र 
भनकायको नाम ठेगाना 

कारिाहीको प्रकार भसफाररश गने 
भनकाय/अभ कारी 

कारिाही गने 
भनकाय/अभ कारी 

कैवफयत 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        
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अनसूुची ६ 

विरे्दशी पययटकहरुको अभिलेि 

खजल्ला– कास्की 

क्र स. विरे्दशी पययटकको नाम  रावष्ट्रयता राहर्दानी नं. भिसाको 
प्रकार/भिसा 
अिभ  

नपेाल प्रिेश 
नाका 

क्िारेन्त्टाइनमा बसेको िए 
 

कैवफयत 

स्थान भमभत  
1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          
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अनसूुची ७ 

विरे्दश िसेर फकी कास्की खजल्ला प्रिेश गने नेपाली नागररक 

खजल्ला– कास्की 

क्र स. नाम  ठेगाना ना.प्र न. / 
राहर्दानी नं. 

क्िारेन्त्टाईन स्थल प्रिेश नाका/विन्त्र्द ु क्िारेन्त्टाईनमा िनाय 
भमभत 

कैवफयत 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

 

 

 



20 
 

 

अनसूुची ८ 

खजल्ला प्रिेश सिारी सा नहरु तथा यार ुवििरण 

खजल्ला– कास्की 

भस न 

सिारी सा नको वकभसम 

चालकको नाम र गन्त्तव्य स्थल यार ुसंख्या 
क्िारेन्त्टाइनमा 
िस्न्त्पने व्यखक्तको 
संख्या िस/भमभनिस ट्रक मालिहाक सिारी भनखज सिारी र्दइुपाग्र े

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          
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अनसूुची ९ 

सरकारी तथा भनखज अस्पताल एिम  स्िास््य संस्थाहरु 

खजल्ला– कास्की 

क्र स. अस्पताल एिम  स्िास््य संस्थाको नाम ठेगाना प्रकार 
भनखज/सरकारी 

क्षमता/ 
िेड संख्या 

कैवफयत 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       
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अनसूुची १० 

िाद्यान्न¸ इन्त् न¸ औषभ ¸ तरकारी तथा फलफूल जन्त्य िस्तहुरुको वितरणमा संलग्न वितरक (ठूला तथा िदु्रा समेत) को वििरण 

 

खजल्ला– कास्की 

िस्त ुतथा सेिा : िाद्यान्न/ इन्त् न/ औषभ / तरकारी तथा फलफूल/अन्त्य 

क्र स. वितरकको नाम ठेगाना प्रकार 
भनखज/सरकारी 

मौज्र्दात 
 

कैवफयत 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       
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अनसूुची ११ 

होटेल¸ मोटेल¸ररसोटय¸होमस्टे  स्ितस्फूतयरुपमा उपलब्  हनु सक्ने आिासगहृहरुको Occupancy अिस्था सवहतको वििरण 

खजल्ला– कास्की 

वकभसम : होटेल/मोटेल/ररसोटय/होमस्टे/अन्त्य 

क्र स.  नाम ठेगाना प्रकार 
 

Occupancy अिस्था 
 

कैवफयत 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       
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अनसूुची १२ 

सरकारी/भनजी बैंक र वित्तीय सस्थाहरुको वििरण 

खजल्ला– कास्की 

क्र स. बैंक र वित्तीय सस्थाहरुको नाम ठेगाना प्रकार 
सरकारी/भनजी 
 

कैवफयत 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      
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अनसूुची १३ 

उपचारमा संलग्न हनुे सम्िाव्य खचवकत्सक/ स्िास््य कमीहरुको Roster 

खजल्ला– कास्की 

क्र स. खचवकत्सक / स्िास््यकमीको नाम काययरत संस्था सम्पकय  नं. प्राथभमकता क्रम विषशेज्ञता क्षरे कैवफयत 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        
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अनसूुची १४ 

क्षेरगत र विषयगत सेिा प्रिाह¸ विपद् व्यिस्थापन तथा समन्त्ियमा संलग्न हनुे भनकायहरुका कायायलय प्रमिु तथा तोवकएका Focal person हरुको वििरण 

खजल्ला– कास्की 

क्र स. कायायलय प्रमिुको नाम ठेगना प्रमिुको नाम सम्पकय  नं. फोकल पसयनको नाम सम्पकय  नं. कैवफयत 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        
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अनसूुची १५ 

बजार अनगुमन तथा भनयमन सभमभत 

 

सयोजक: प्रमिु खजल्ला अभ कारी 

सर्दस्य: 

सर्दस्य: 

सर्दस्य: 

सर्दस्य: 

सर्दस्य: 
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अनसूुची १६ 

बजार अनगुमन तथा भनयमन उपसभमभत  (विषयगत) 

 

उप सभमभतको नाम: औषभ  जन्त्य बजार अनगुमन तथा भनयमन उपसभमभत 

सयोजक:   प्रशासकीय अभ कृत, खजल्ला प्रशासन कायायलय, कास्की 

सर्दस्य:   प्रभतभन ी :   पोिरा महानगरपाभलका स्िास््य महाशािा 

सर्दस्य:   प्रभतभन ी :  औषभ  व्यिसायी संघ 

सर्दस्य:   प्रभतभन ी :  उपिोक्ता वहत संघ 

सर्दस्य:   प्रभतभन ी :  नेपाल प्रहरी 

 

उप सभमभतको नाम: िाद्य िस्त ुबजार अनगुमन तथा भनयमन उपसभमभत 

सयोजक:   प्रशासकीय अभ कृत, खजल्ला प्रशासन कायायलय, कास्की 

सर्दस्य:   प्रभतभन ी :   पोिरा महानगरपाभलका  

सर्दस्य:   प्रभतभन ी :  िाद्य संस्थान पोिरा 

सर्दस्य:   प्रभतभन ी :  उपिोक्ता वहत संघ 

सर्दस्य:   प्रभतभन ी :  नेपाल प्रहरी 
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उप सभमभतको नाम: इन्त् न आपूभतय बजार अनगुमन तथा भनयमन उपसभमभत 

सयोजक:   प्रशासकीय अभ कृत, खजल्ला प्रशासन कायायलय, कास्की 

सर्दस्य:   प्रभतभन ी :   नेपाल आयल भनगम  

सर्दस्य:   प्रभतभन ी :  पोिरा महानगरपाभलका  

सर्दस्य:   प्रभतभन ी :  उपिोक्ता वहत संघ 

सर्दस्य:   प्रभतभन ी :  नेपाल प्रहरी 

 

उप सभमभतको नाम: तरकारी तथा फलफूल बजार अनगुमन तथा भनयमन उपसभमभत 

सयोजक:   अभ कृत,         कृवष ज्ञान केन्त्द्र 

सर्दस्य:   प्रभतभन ी :   खजल्ला प्रशासन कायायलय, कास्की 

सर्दस्य:   प्रभतभन ी :  पोिरा महानगरपाभलका  

सर्दस्य:   प्रभतभन ी :  उपिोक्ता वहत संघ 

सर्दस्य:   प्रभतभन ी :  नेपाल प्रहरी 

 


