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नार्ाा भूमि गााँउर्ामिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना !!! 

       लिश्वव्यालि महामार को रुिमा फैलिएको कोलिड-१९(कोरोना) िाइरसको संक्रमण नेिाििर 

फैलिरहेको यस संकटको घड मा हाम्रो िूणण सचेतना तथा अथक प्रयासका बािजुद िलन संक्रमण 

समुदायस्तरमा फैिन सुरु िएकोिे आफ्ना नागररकहरुको ज िन रक्षाको िालग कोरोना िाइरस थि 

फैलिन नलदन आिश्यक समन्वय, सहयोग र सहलजकरणका िालग गााँउिालिकाबाट प्रदान गररने सेिाहरु 

सामालजक दुर  कायम गर  सुरक्षा मािदण्ड अिनाई गनुण गराउनुहुन एिं अलत आिश्यक कायणको िालग 

मात्र कायाणियमा सम्पकण  गर  सेिा लिन आउने व्यिस्था लमिाउनहुन अनुरोि छ । 

     साथै लजल्ला कोलिड-१९ संकट व्यिस्थािन केन्द्र(DCCMC), मनाङको लमलत २०७७/०५/०४ 

र २०७७/०५/०८ गतेको बैठकबाट िएका लनणणयहरु अक्षरंस कायाणन्वयन र िािना गनुणहुन सवन्ध त 

सबैमा हालदणक अनुरोि छ । 

 समू्पणण नागररकहरु थि सतणक र सजक िई िटक िटक साबुन िान िे हात िुने र िौलतक दुर  कायम गने । 

 घर बालहर नलनस्कने, उिचार तथा अलत आिश्यक काममा घर बालहर लनस्कनु िरेमा मास्क तथा 

सेलनटाइजरको अलनिायण प्रयोग गने । 

 गााँउिालिका लित्रका समू्पणण िसिहरु लबहान ७ बजे देखि ९ बजे सम्म िौलतक दुर  कायम गर  िसि सञ्चािन 

गने । अन्य समयमा बन्द गने । 

 लजल्ला बालहरबाट आउने स्थान य व्यखिहरुिे यस िालिका िा िडा अध्यक्षको सहमलत लिएर मात्र आउने । 

 यस िालिका लित्र प्रिेश गने नि आगनु्तकहरुिे स्थालनयको हकमा १४ लदनको होम क्वारेन्टाईन बसे्न । 

अन्यको हकमा PCR ररिोटण अलनिायण गने । 

 लिशेष साििान  अिनाएर आफ्नो िररिारका सदस्यहरु लबच मात्र यसिालिको चाडििणहरु मनाऔ,ं बालहर  

व्यखिहरुको सम्पकण मा नजाऔ,ं बेिाबेिामा साबुन िान िे हात िुने िा स्यान टाइजरिे हात सफा गने, 

मास्कको प्रयोग गरौ ं। 

 हाििाई मालनसहरु िेिा हुने कुनै िलन िालमणक, सांसृ्कलतक, सामालजक कायणहरु नगराउने । 

 िाद्यान्न ढुिालन तथा अत्यािश्यक बाहेकका िच्चडहरु सञ्चािन नगने । 

 कोलिड-१९ लनयन्त्रण सवन्धमा नेिाि सरकार, लजल्ला तथा स्थान यतहका सवन्खधत लनकायहरुबाट िएका 

समू्पणण लनदेशन र सूरक्षाका उिायहरु अििवन्न गने । 

  

रु्नश्च मिमि २०७७/०५/१२ गिे देखि मिमि २०७७/०५/१८ सम्म कुनैर्मन यातु्र/िच्चड प्रवेश मनषेध गने । 
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                 लदिेन्द्र िखण्डत 

                        लन. प्रमुि प्रशासक य अलिकृत 


