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जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिति, मसन्धलुी िथा सकंट व्यिस्थापन केन्र (Crisis 

Management Center_  मसन्धलुीद्िारा प्रकामिि कोमिड १९ सम्बजन्ध पिूवियारी िथा 
प्रतिकायव बुलेटटन । 

 
१ कोभिड –१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सर्वदलीय र्ैठक, वर्पद व्यर्स्थापि 

सभमनत, CMC का र्ैठक र्सी पूर्वतयारी तथा प्रनतकायव कायव ह ुँदै आएको । 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

२) जिल्ला विपद व्यिस्थापन समिति, CMC िथा Command Post को िैठकिाट िएका िुख्य 
तनर्वयहरु  
क) कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा सहयोि, समन्त्र्य, सहजीकरण र 

अि िमि ििे ।  
ख) औषधी उपकरण तथा स्र्ास््य सामग्री लिायत आर्श्यक र्स्त  र्ा सेर्ाको आपूनत वको 

व्यर्स्थापि र अि िमि ििे ।  
ि) आर्श्यक पिे जिशक्ततको व्यर्स्थापि ििे ।  
घ) अस्पतालहरुमा मापदण्डअि सारको Isolation र ICU को व्यर्स्थापि ििे ।  
ङ) मापदण्ड अि सारको Quarantine को निमावण तथा व्यर्स्थापि ििे  
च) Patient Receiving Team (PRT) िठि िरी वर्रामीहरुलाई अस्पतालसम्म प ¥याउिे ।   
छ) स्थािीय तहहरुबाट सूचिा संकलि िरी िराई राक्रिय आपतकाभलि कायव सञ्चालि 

केन्त्र (National Emergency Operation Center-NEOC) मार्व त COVID-19 Crisis 

Management Center Operation (CCMC-Ops) मा सूचिा प्रर्ाह ििे ।  
ज) क्जल्ला भिर रहेका सरकारी, साम दानयक र निजी सबै एम्ब लेन्त्सहरुको लित तयार िरी 

पाभलकाहरुलाई आर्श्यकता अि सार एम्ब लेन्त्स सेर्ा उपलब्ध िराउिे व्यर्स्था भमलाउिे।  
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वर्श्र्व्यापी रुपमा रै्भलएको COVID-19 को प्रकोप, रोकथाम तथा सम्िावर्त जोखखम 
न्त्यूिीकरणको लागि स्थािीय तहहरु (सबै ििरपाभलका िाउुँ पाभलका), स्थािीय प्रशासि, सबै 
राजिीनतक दल तथा आम सम दायको सहयोि एर्ं सहिागितामा प्रिार्कारी व्यर्स्था भमलाउिे, 

यसका लागि ः   
 

(क)  सबै स्थािीय तहहरुले आ–आफ्िो स्थािीय तहमा र्डा अध्यक्षहरुको संयोजकत्र्मा 
स्र्ास््य चौकीका प्रनतनिधी, प्रहरी चौकीका प्रनतनिधी, महहला स्र्ास््य स्र्ंयसेवर्का र 
स्थािीय राजिीनतक दलका प्रनतनिधी सबै र समाजसेर्ी रहेको हटम िठि ििे । उतत 
हटमले सो र्डा भिर रहेका घरहरु मध्ये हरेक २० देखख ३० घरको संख्या समेहटिे िरी 
य निटमा वर्िाजि ििे र हरेक य निटमा िरपदो हटम भलडर घोषणा िरी कक्म्तमा ५ 
जिाको एतसि हटम बिाउिे यो एतसि हटमले निम्ि बमोक्जमका कायवहरु ििे ।  

 
तनम्न  

१)  प्रत्येक घर र सो मा रहिे सदस्यहरुको वर्र्रण (िाम, उमेर, भलङ्ि, कहहले देखख 
टोलमा बसेको र यारा सम्बन्त्धी वर्र्रण) ।  

२)  नतिीहरुमा देखखिे सम्िावर्त लक्षण, जोखखमको प्रकार पहहचाि ििे ।  

३)  लकडाउिको बेलामा घरभिरै बस्िे, सरसर्ाई, जािकारी प्रर्ाह र सामाक्जक 
अि शासिको अि शरण सम्बन्त्धी जािकारी िराउिे ।  

४)  क िै प्रकारको सम्िावर्त लक्षण देखा परेमा त रुन्त्त ररपोटव ििे, अस्पताल तथा 
स्र्ास््य चौकी लैजािे ।  

५)  मागथ उल्लेखखत िए बमोक्जमका कायवहरुको दैनिक प्रनतरे्दि क्जल्ला प्रशासि 
कायावलयमा र अन्त्य सम्बक्न्त्धत निकायमा पठाउिे ।  

 
  

(ख)  क्जल्ला भिर खाद्य पदाथव, औषधी, द ध, पािी जस्ता अत्यार्श्यक र्स्त हरुको नियभमत 
आपूनत वमा आर्श्यक सहजीकरण ििे ।  
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३) सर्वदलीय र्ैठक 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

निणवयहरु 

१) भमनत २०७७।१।९ िते र्सेको सर्वदलीय÷सर्वपक्षीय र्ैठकको देहायका निणवयहरु कायावन्त्र्यि ििे।  
 

 यस भसन्त्ध ली क्जल्लालाई कोरोिा िाइरसको उच्च जोखखमबाट रोकथाम तथा नियन्त्रणका 
लागि हाल तराइका क्जल्लाहरुबाट लिायत अन्त्य क्जल्लाबाट यस क्जल्लाको प्रयोजिको 
लागि िइरहेको र्लर् ल, माछामास , अण्डा, क ख रा (चल्ला समेत) र हररयो तरकारीको 
ढ र्ािीमा यस अनघ भमनत २०७७/१/३ िते राती १२:०० बजे देखख ऐ ९ िते राती १२:०० 
बजे सम्म लिाइएको प्रनतबन्त्धलाइ भमनत २०७७÷१÷९ िते रानत १२M०० बजे बाट 
२०७७÷१÷१५ िते रानत १२M०० बजे सम्मका लागि कायम ििे । 

 यस अनघ क्जल्ला भिर खाद्यान्त्य ढ र्ािीमा लिाएको प्रनतबन्त्ध हाललाई ख ल्ला ििे ।  
 क्जल्ला भिर संचाभलत दधू, र्लरू्ल, तरकारी तथा खाद्य सामग्रीहरुका पसल हरेक हदि 

वर्हाि ६M०० बजे देखख ११ M०० बजे सम्म एकपटक मार खोल्ि हदिे  । 
 िहृ मन्त्रालयको भमनत २०७७।१।७ को परमार्व त अि रोध िए अि सार  सामाक्जक 

सदिार्मा प्रनतक ल असर पिे िरी वर्भिन्त्ि सञ्चार माध्यम तथा सामाक्जक सञ्जाल 
मार्व त प्रर्ाह ह िे िलत सूचिा नियन्त्रण तथा सामाक्जक सदिार् र धाभमवक सहहरण तामा 
आुँच आउि िहदिे तथा प्रिार्कारी स रक्षा व्यर्स्था भमलाउिे । 

 िहृ मन्त्रालयको च .३५९६िं , भमनत २०७७।१।८ को पराि सार वर्भिन्त्ि स्थािहरुमा 
सडक÷बाटो अर्रुद्ध िएको साथै यस र्ाट शाक्न्त्त स रक्षा, आपतकाभलि तथा अत्यार्श्यक 
सेर्ा सञ्चालि तथा व्यबस्थापि संि सम्बक्न्त्धत सर्ारी साधि आर्तजार्तमा समेत 
प्रनतक ल असर पिे ह ुँदा क्जल्लाका सडक बाटो, थ िछेक तथा अर्रोध िएको िए अवर्लम्र् 
बाटो ख लाउिे व्यर्स्था िरी आर्ािमि सूचारु ििे ।  
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सूचना ! 

विश्िव्यापी रुपिा फैमलएको कोरोना िाइरसको िहािारीको सम्िाविि िोखििबाट बच्न 
देहायका विषयिा ध्यान टदनु हुन अनुरोध छ । 

तनम्न 

 व्यजतिगि सरसफाईिा ध्यान टदइ स्ियं अनुिामसि बन्नुहोस ।  
 सािुन पानीले पटक पटक राम्रोसँग हाि धुनुहोस ।  
 अनािश्यक मिडिाबाट टाढै रहनुहोस ।  
 बाटहर िा मिडिाडिा िाँदा सम्िि िएसम्ि िास्क र सेतनटाइिरको प्रयोग गनुवहोस ।  
 िोतदा, हाच्छयँु गदाव टाढा रहने िथा रुिाल र कुटहनाले छोप्ने बानी बसाल्नु होस ।  
 आिश्यक काि बाहेक बाटहर नतनस्कनुहोस ।  
 अत्यािश्यक हल्ला र सूचनाको पछाडी नलागी आधधकारीक सचूनाको िात्र अनुिरर् गनुवहोस ।  
 आफ्नो नजिकको स्िास््य चौकी, स्थानीय िह, नागररक सिाि, आि सञ्चारका िाध्यिसँग 
तनयमिि सम्पकव िा रहनुहोस ।  

 आफु, पररिार र सिुदायलाई संक्रिर्बाट बचाउन सतदो सहयोग गनुवहोस ।  
 दैतनक उपिोग्य सािग्रीको अधधक सञ्चय नगरी सचेि नागररकको िूमिका तनिावह गनुवहोस ।  
 अत्यािश्यक सेिा बाहेक अन्य सेिा बन्द गररएकोले सािवितनक सेिाको लाधग कायावलय 
निानुहोस ।  

 सम्िि िए सम्ि सूचना प्रविधधको प्रयोग गरी सेिा मलनुहोस । 

-जिल्ला प्रिासन कायावलय मसन्धुली  
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तनर्वयहरु 
मिति २०७७।१।१५ गिे िसेको सिवदलीय÷सिवपक्षीय िैठकबाट देहायका तनर्वयहरु गररयो :  
 
 

क) यस भसन्त्ध ली क्जल्लालाई कोरोिा िाइरसको उच्च जोखखमबाट रोकथाम तथा नियन्त्रणको 
लागि हाल तराइका क्जल्लाहरुबाट लिायत अन्त्य क्जल्लाबाट यस क्जल्लाको प्रयोजिको 
लागि िइरहेको र्लर् ल, माछामास , अण्डा र क ख रा (चल्ला समेत)को ढ र्ािीमा यस अनघ 
भमनत २०७७/१/९ िते राती १२:०० बजे देखख ऐ.१५ िते रानत १२:०० बजे सम्म लिाइएको 
प्रनतबन्त्धलाइ भमनत २०७७/१/१५ िते राती १२:०० बजे बाट २०७७/१/२५ िते राती १२:०० 
बजे सम्मका लागि निरन्त्तरता हदिे । 

ख) यस अनघ क्जल्ला भिर लिाइएको हररयो तरकारीको प्रनतबन्त्ध हाललाई ख ला ििे ।  
ि) क्जल्ला भिर संचाभलत दधू, र्लरू्ल, तरकारी तथा खाद्य सामग्रीहरुका पसल हरेक हदि 

वर्हाि ६M०० बजे देखख ११ M०० बजे सम्म एकपटक मार खोल्ि हदिे   

मिति २०७७।१।१६ गिे िसेको िोखिि व्यिस्थापन केन्र (Crisis Management Center) को 
िैठकले देहायका तनर्वयहरु गररयो :  
 
 
क) यस भसन्त्ध ली क्जल्लालाई कोरोिा िाइरसको उच्च जोखखमबाट रोकथाम तथा नियन्त्रणको 

लागि हाल तराइका क्जल्लाहरुबाट लिायत अन्त्य क्जल्लाबाट यस क्जल्लाको प्रयोजिको 
लागि र्लर् ल  ,माछामास  ,अण्डा र क ख रा )चल्ला समेत(को ढ र्ािीमा लिाएको 
प्रनतबन्त्धहरुमध्ये भमनत २०७७ /१/ १६ िते देखख हाललाइ क्जउदो माछा  ,अण्डा ,र क ख राको 
चल्लाको ढ र्ािीलाइ र् क र्ा ििे निणवय िररयो ।  

ख) भसन्त्ध ली क्जल्लाको प्रयोजिको लागि भसन्त्ध ली क्जल्लामा प्ररे्श ििे सर्ारी साधिहरुलाइ 
उद्योि र्ाखणज्य संघ भसन्त्ध लीले Sanitize िरेर मार प्ररे्श ििे व्यर्स्था मलाउिे । साथै 
खद्यान्त्ि तथा तरकारी व्यर्सायीले ग्राहकहरुसुँि सामाक्जक द री कायम ििे र 
व्यर्सायीहरुले मास्क, पन्त्जा, Sanitizer को प्रयोि ििे ।  
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५.हाल सम्म क्जल्लामा िएका तर्ोरन्त्टाईि रे्ड तथा आइसोलेसिको वर्र्रण स्थानिय तह 
अि सार M  

ि.पा./िा.पा. Quarantine Isolation  

कमलामाई ि.पा. 60 14 

द धौली ि.पा. 39 3 

नतिपाटि िा.पा 20 8 

िोलन्त्जोर िा.पा 20 2 

घ्याङलेख िा.पा 24 – 

फर्तकल िा.पा 8 2 

मररण िा.पा 8 2 

हररहरप रिढी िा.पा 17 - 

स िकोशी िा.पा 24 2 

क ल जम्मा 220 33 
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६.स्थािीय तहमा सञ्चाभलत हेल्प हेस्कहरु   

 

 

७  तर्ारेन्त्टाईि सर्ारी साधिको िाडा, तरकारी तथा खाद्यान्त्ि पसलहरुको अि िमि  
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८. स्थानीयिहबाट राहि वििरर् िरुुुः हालसम्ि किलािाइ, दधुौली र गोलन्िोरका गरी िम्िा  
५२६१ घर पररिारलाई वििरर् गररएको । सिै स्थानीय िहिाट राहि वििरर्को लगि संकलन 
िथा ियारी िैरहेको  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

हालसम्म कमलामाई ि.पा र्ाट १० देखख १५ हदिसम्मको लागि २० केजी चामल, दाल ३ केजी, 
गचिी १ केजी आल  २ केजी, रे्सार ५० ग्राम, तेल १ भलटर र ि ि १ केजी िरी रु १८१० र्रार्रको 
राहत वर्तरण १७२२ जिालाई,  िोलञ्जोर िांउपाभलकार्ाट १ देखख ४ पररर्ार संख्यालाई १५ केजी 
चामल, १ केजी दाल, १ पकेट ि ि र ५०० भमभल तेल, ५ देखख ९ जिासम्मको पररर्ार सख्याको 
लागि ३० केजी चामल, ३ केजी दाल , २ केजी ि ि र ५०० भमभल तेल, १० देखख मागथ पररर्ारलाई 
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४५ केजी चामल, ५ केजी दाल, , ५ केजी ि ि र १ भलटर तेल िरी २५०१ जिालाई र द धौली 
ििरपाभलका बाट १०३८ घर पररर्ारलाई १५ के.क्ज. चामलको दरले राहत वर्तरण िररएको । 

९ उद्दार ःुः 

 यस क्जल्लामा हालसम्म पूर्ावधार निमावण, निमावण कम्पिी, कारािार िर्ि निमावण, इम्याि अल 
कन्त्स्ितसि, मदि िण्डारी राजमािव योजिा, कमलामाई इट्टा उद्योि, हाज्मा एन्त्ड कपोरेशि, 

ल म्बीिी निमावण व्यर्सायी सघं, कमलामाई इन्त्टेररयर र्कव शप, रस र्ा रोशि जेिी, आभशस निमाणव 
सेर्ा, वर्भिन्त्ि वर्द्यालय निमावण, ए एम पाटवस कन्त्स्ितसि प्रा.ली, का ३०० जिा मजद रलाई आ–
आफ्िो घरमा पठाई उद्धार िररएको ।  हाल कररर् ३०० जिा जनत मजद रहरु घर जाि ईच्छ क 
रहेको । वर्.वप. राजमािवमा पैदल हहडेर आएका कररर् ७००० जिा जनत श्रभमक लिायत अन्त्य 
व्यक्ततहरुलाई क्जल्लाका माििीय, स्थािीय जिप्रनतनिधी, स रक्षा निकाय, यातायात व्यर्सायी, 
वर्द्यालय, उद्योि बाखणज्य संघ, रेडक्रस लिायतका संस्था संि समन्त्र्य िरी खाद्यन्त्य पािीको 
व्यर्स्था िरी क्जल्लाको सीमािा सम्म प ¥याइ उद्धार िररएको ।  

  

\ 
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१०) भसन्त्ध ली क्जल्लामा वर्देशबाट आएका िािररकहरुको संख्यात्मक वर्र्रण  

ि.पा./िा.पा. िारत तेश्रो म ल क जम्मा 
कमलामाई ि.पा. 32 8 40 

द धौली ि.पा. 24 18 42 

नतिपाटि िा.पा 3 6 9 

िोलन्त्जोर िा.पा 5 3 8 

घ्याङलेख िा.पा 0 9 9 

फर्तकल िा.पा 9 7 16 

मररण िा.पा 15 20 35 

हररहरप रिढी िा.पा 4 25 29 

स िकोशी िा.पा 15 4 19 

क ल जम्मा 107 100 207 

 

 ११ RDT & PCR Test   

मसन्धुलीिा गररएको कोरोना परीक्षर् ररपोट सबै नेगेटटि ःुः 
आईसोलेशिमा रहेको ८ जिाको स्र्ाब पररक्षण िदाव सबैको ररपोट िेिेहटि आएको । 

स्थानीय िह RDT PCR 

महहला प रुषा जम्मा महहला प रुष जम्मा 
कमलामाई ि.पा. ३१ १०० १३१ – – – 
द धौली ि.पा. १० ५७ ६७ – – – 
नतिपाटि िा.पा १३ ३९ ५२ – – – 
िोलन्त्जोर िा.पा ५ २५ ३० – – – 
घ्याङलेख िा.पा ३ १० १३ – – – 
फर्तकल िा.पा ३ १८ २१ – – – 
मररण िा.पा ४ ३४ ३८ – – – 
हररहरप रिढी िा.पा १५ ६६ ८१ – – – 
स िकोशी िा.पा ४ ३३ ३७ – – – 
भसन्त्ध ली अस्पताल – – – – ८ ८ 

िम्िा  ८८ ३८२ ४७० – ८ ८ 
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१२)  सहयोि तथा समन्त्र्य ः  िेपाल रेडक्रस सोसाइटी भसन्त्ध ली क्जल्ला शाखा र प्लाि इन्त्टरिेशिल िेपालर्ाट स्थािीय तहका तर्ारेन्त्टाइि स्थल निमाणव 
सामाग्रीहरुको सहयोि प्रदाि 

सेिा   किलािाई न.पा दधुौली न.पा िररर् गा.पा हररहरपुरगढी गा.पा फफतकल गा.पा तिनपाटन गा.पा घ्याङलेि गा.पा गोलन्िोर गा.पा. सुनकोिी गा.पा. 
िेपाल रेडक्रस सोसाईटी 
शाखा भसन्त्ध ली÷प्लाि 
इन्त्टरिेशिल िेपाल 
भसन्त्ध ली र्ाट  
 तर्ारेन्त्टाईि निमावण 
सामाग्री वर्तरणको 
वर्र्रण 

PPE  १० थाि   

सक्जवकल िाउि सेट १०० 

सक्जवकल ग्लोभ्स २ 
बट्टा 
व्लाङकेट ५०, झ ल ५०,  

तन्त्िा ५०,बाक्ल्टि ५०,  

जि ५०,  बाटा ५०,  

 सार् ि ५० र सार् ि राखे्न 
र्ट्टा ५० र्टा  

PPE  ८ थाि   

सक्जवकल िाउि सेट 
४० 

सक्जवकल ग्लोभ्स २ 
बट्टा 
व्लाङकेट ५०, वप 
र्ोम ५०, झ ल ५०,  

तौभलया ५०, 

सार् ि ५०, ट थपेरट 
ब्रस ५०,बाक्ल्टि ५० 

PPE  ५ थाि   

सक्जवकल िाउि 
सेट १५ 

व्लाङकेट २५, वप 
र्ोम २५, 
झ ल २५,  

तौभलया २५, 

सार् ि २५, ट थपेरट 
ब्रस २५, बाक्ल्टि 
२५ 

 
व्लाङकेट २५, वप 
र्ोम २५, 
झ ल २५,  

तौभलया २५, 

सार् ि ५०, ट थपेरट 
ब्रस २५, बाक्ल्टि 
२५ 

  
 

व्लाङकेट २५,  

वप र्ोम २५, 
झ ल २५,  

तौभलया २५, 

सार् ि ५०, ट थपेरट 
ब्रस २५, बाक्ल्टि 
२५ 

  
 

PPE  ५ थाि   

सक्जवकल िाउि 
सेट १५ 

व्लाङकेट २५, वप 
र्ोम २५, 
झ ल २५,  

तौभलया २५, 

सार् ि २५, ट थपेरट 
ब्रस २५, बाक्ल्टि 
२५ 

व्लाङकेट २५,  

वप र्ोम २५, 
झ ल २५,  

तौभलया २५, 

सार् ि २५, ट थपेरट 
ब्रस २५, बाक्ल्टि 
२५ 

  
  
 

PPE  २ थाि   

सक्जवकल िाउि 
सेट १५ 

व्लाङकेट २५, वप 
र्ोम २५, 
झ ल २५,  

तौभलया २५, 

सार् ि २५, 
ट थपेरटब्रस २५, 
बाक्ल्टि २५ 

PPE  ५ थाि   

सक्जवकल िाउि सेट 
१५ 

व्लाङकेट २५, वप 
र्ोम २५, 
झ ल २५,  

तौभलया २५, 

सार् ि ५०, 
ट थपेरटब्रस २५, 
बाक्ल्टि २५ 

 
स्र्ास््य कायावलय, 
भसन्त्ध लीबाट वर्तरण 
िररएको सामाग्री 
 

PPE  8, 
Sanitizer 25, 
surgical mask 800, 
gloves 200, 
disinfectant spray 
tank  
 

PPE  10,  
Sanitizer 36, 
surgical mask 1000, 
gown 10 
gloves 200, 
disinfectant spray 
2/2 
tank 16 ltr. 1 
tank 2 ltr. 3 
 

PPE  5, 
Sanitizer 12, 
surgical mask 500, 
Gown 5, 
gloves 100, 
disinfectant spray 
1/1, 
tank 2 ltr. 3 

PPE  6, 
Sanitizer 15, 
surgical mask 500, 
gloves 100, 
disinfectant spray 
1/1, 
tank 2 ltr. 4 

PPE  8, 
Sanitizer 22, 
surgical mask 600, 
gloves 100, 
disinfectant spray 
1/1 
tank 16 ltr. 1 

PPE  9, 
Sanitizer 29, 
gown 10 
gloves 200, 
disinfectant spray 
1 

PPE  8, 
Sanitizer 18, 
surgical mask 500, 
gloves 100, 
disinfectant spray 
1/1, 
Tank 2 ltr. 4 

PPE  8, 
Sanitizer 25, 
surgical mask 
500, 
gloves 100, 
disinfectant 
spray 1/1, 
tank 16 ltr.  

PPE  6, 
Sanitizer 18, 
surgical mask 500, 
Gloves 100, 
disinfectant spray 
1/1 
tank 2 ltr. 5 
 

World Vision बाट क्जल्ला वर्पद व्यर्स्थापि सभमनतलाई  ३० थाि PPE सेट र ४ थाि IR Thermometer हस्तान्त्तरण िररएको ।  

  



14 
 

१३. क्जल्लामा रहेका एम्र् लेन्त्स तथा शर्र्ाहिको वर्र्रण ( कोभिड Friendly समेत) 
 

COVID-19 Friendly Ambulance 

तनम्न 
क्र.सं. एम्ब लेन्त्स िम्बर स्थाि सम्पकव  िम्बर 

१ बा २ झ १७४४ भसन्त्ध ली अस्पताल भसन्त्ध ली  ९८०९६७६१८२ (इन्त्र लो) 
२ ज १ च ६९४ िेपाल रेडक्रस सोसाइटी, भसन्त्ध ली  ९८६९८८७२० (चालक अज वि शे्ररठ) 
३ ज १ च १७६४  िेपाल रेडक्रस सोसाइटी, भसत्तलपाटी भसन्त्ध ली ९८४१०५९६६४ (चालक राजक मार ि जेल) 
४ बा २१ च ७५२३  िेपाल रेडक्रस सोसाइटी, माढीबजार भसन्त्ध ली ९८०९६८५८१८ चालक कल्याण पहाडी 
५ बा २१ च ७५२४ िेपाल रेडक्रस सोसाइटी, करकरे किपा-८ भसन्त्ध ली ९८६६२७२४६० (चेत बहाद र हदङर्ाि) 
६ ज १ च १६२५ िेपाल रेडक्रस सोसाइटी, डाुँडीि राुँसे भसन्त्ध ली ९८२३७७९११८ (दल बहाद र वर्.क.) 
७ बा २ झ ३८५५ फर्तकल िा.पा. भसन्त्ध ली ९८४४१९७१९४(सभमर काफ्ले) 
८ बा २१ च ७५२२ िेपाल रेडक्रस सोसाइटी, रािीच री किपा भसन्त्ध ली ९८१५८२१६१६ (निसाि लामा) 
९ बा १९ च ८९५७ िेपाल रेडक्रस सोसाइटी, लाम्पान्त्टार नतिपाटि 

भसन्त्ध ली 
९८१२०५४२२५ (पदम लाल शे्ररठ) 

१० ज १ च १७४३ िेपाल रेडक्रस सोसाइटी, द धौली िपा टाुँडी 
भसन्त्ध ली 

भमजास स ि र्ार ९८१४८३७३१८ 

११ ज १ च १७४४ िेपाल रेडक्रस सोसाइटी, द धौली िपा भसन्त्ध ली  वर्न्त्दा साह ९८०७७७४५८५ 

१२ बा २१ च ७५२१ िेपाल रेडक्रस सोसाइटी, द धौली िपा हत्पते 
भसन्त्ध ली 

स रेश पहाडी ९८६०९८४१२२ 

१३ बा २१ च १८३० िेपाल रेडक्रस सोसाइटी, स िकोशी िापा मझ र्ा 
भसन्त्ध ली  

वर्मल क मार काकी ९८६२५५७०६३ 

१४ बा २२ च २२२९ िेपाल रेडक्रस सोसाइटी महादेर्स्थाि कवपल ओली 9817843128 
१५ बा १९ च ८४३० िेपाल रेडक्रस सोसाइटी कल्पर्कृ्ष भिम तामाङ 9803689345 
१६ बा २० च ६५९३ िेपाल रेडक्रस सोसाइटी तामाजोर जंि बहाद र बम्जि 9862557480 
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जिल्लामा सञ्चाजलत एम्बुलेन्सहरुको जििरण 

जस.नं. पाजलका संस्थाको नाम ठेगाना अिस्था 
सिारी साधन 

नं. 

व्य.स. 

अध्यक्षको 

नाम 

सम्पकक  न.ं 
चालकको 

नाम 
फोन न.ं कैजफयत 

१ 

क
म

ल
ाम

ाई
 न

.प
ा.

 

सिन्धलुी अस्पताल 

सिन्धलुी 
कनपा ६ 

चालु 
बा २ झ १७४४ प्रलाद पोखरेल ९८५११४१२०९ इन्र लामा ९८०९६७६१८२   

२ 
सिन्धलुी अस्पताल 

सिन्धलुी 
कनपा ६ 

चालु 
ज १ झ ३७९ प्रलाद पोखरेल ९८५११४१२१० एक लाल श्रेष्ठ ९८४१९०५६८५   

३ 
रेडत्रि िोिाइटी सजल्ला 

शाखा 

कनपा ६ २ नं 

बजार चालु 
ज १ च १७६५ अशोक श्रेष्ठ ९८४४०४०२१४ 

पदम बहादरु 

थापा 
९८४४०९५५४६ शव वाहन 

४ 
रेडत्रि िोिाइटी सजल्ला 

शाखा 

कनपा ६ २ नं  

मासड बजार चालु 
बा २१ च ७५२३ अशोक श्रेष्ठ ९८४४०४०२१४ 

कल्याण 

पहाडी 
९८६९१६८३३५   

५ 
रेडत्रि िोिाइटी उप शाखा 

करकरे 
करकरे 

चालु 
बा २१ च ७५२४ अशोक श्रेष्ठ ९८४४०४०२१४ 

चेत बहादरु 

सडङडोङ 
९८६६३६२४६०   

६ रेडत्रि िोिाइटी उप शाखा रानीचरुी  
चालु 

बा २१ च ७५२२ 
ितंोष कुमार 

काकी 
९८५४०४१२०४ सनषान घलान ९८१५८२१६१६   

७ 
सिमान पोसलसललसनक एण्ड 

मेसडकल िने्टर प्रा.सल. 
सिमान सिन्धलुी 

चालु 
ज १ च १११३ 

तारा सवक्रम 

थापा 
९८५४०४२६४२ सहरा श्रेष्ठ ९८१९६५४३४१   

८ रेडत्रि िोिाइटी उप शाखा डााँडीगरुािे 
चालु 

ज १ च १६२५ 
महशे राज 

खसतवडा 
९८६४१४०३१८ कुमार सवक ९८२३७७९११८   

९ कासजमान प्रसतष्ठान िसं्थान रानीचरुी  चालु ज १ च १६२२ िसुशला लामा ९८४२६१३०९८ अम्बर तामाङ ९८४४०९५३६२   

१० 

जनसहत िहकारी िसं्था सल 

द्धारा िचंासलत जनसहत 

िमाज 

सिमान सिन्धलुी 

चालु 

ज १ च ६९२ होम श्रेष्ठ ९८६०४७७१४८ 
लाल बहादरु 

तामाङ 
९८४८२००१२०   

११ रानीवाि स्वास््य चौकी 
रानीवाि 

सिन्धलुी सवसिएको 
ज १ झ ३७७  प्रसदप दाहाल ९८१९८३४७२९ 

राम ओतार 

धामी 
९८१९६८३४१० सबसिएको 

१२ 

द
धु

ौल
ी 

न
. 

प
ा.

 दधुौली न.पा  सनपाने चालु ज १ झ ३७१ िाने धामी ९८१९६०१४९१ रसव दनवुार 9864133068   

१३ ने.रे.िो. हत्पते चालु बा २१ ि ७५२१  परमेश्वर काफ्ले ९८४४५१४६७३ िरेुश पहाडी 9860984182   
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१४ सिन्ध ुिमाज दधुौली आप डाडा -९ चालु 
 

रोशन दाहाल ९८०९२९९९८० नवराज धमला ९८२५८७९०६३   

१५ अरुण ठाकुर  
द.ुन.पा. १३ चालु 

बा २ झ ४३६२ समलन िनुवुार ९८५४०४२०१२ 
अमर सिहं 

तामाङ  ९८२३८७१६५८   

१६ 
नेपाल आमा मेमोररयल 

अस्पताल दधुौली ४ 
चालु 

बा २१ च २१०४ 
डा. िसमर 

अन्िारी  ९८०४८२४९६० लाल कुमर ९८१२४२२३१०   

१७ 
सिथौली प्राथसमक स्वास््य 

केन्र 
सिथौली 

चालु 
बा २ झ ४३६० चन्रसकशोर 

याकु ९८५४०४२०६५ सबमल मगर ९८४०७३२६४३   

१८ रेडत्रि िोिाइटी उप शाखा टााँडी 
चालु 

ज १ च १७४३ टुक बहादरु 

पोखरेल ९८६१५४१२०५ 
समजाि तामाङ 

९८१४८३७३१८   

१९ रेडत्रि िोिाइटी उप शाखा दधुौली चालु ज १ च  १७४४ शंखर खड्का ९८०७७७४५३९ सवन्दा िाह ९८०७७७४५८५   

२० 

म
रर

ण
 ग

ा.
प
ा.
 

कसपलाकोट प्राथसमक 

स्वास््य केन्र 
कसपलाकोट 

चालु 
बा 2 झ 4024 कुिााङ लामा ९८०९६८६३३९ 

सनर बहादरु 

सब.क. ९८१७८०६७२८   

२१ 
महादवेस्थान स्वास््य 

चौकी 
महादवेस्थान 

चालु 
बा १ झ ८३१४ प्रचार सिहं 

बम्जन ९८६९६४१६८९ 
बाबलुाल 

माझी ९८१५८८१६८३   

२२ ने.रे.िो. मररण ४ 
चालु 

बा १९ च ८४३० काजी बहादरु 

थापा ९८१२०६०८०० 
सिम बहादरु 

िोलन ९८०३६८९३४५   

२३ 
ने.रे.िो. 

मररण ७ चालु बा २२ च  
२२३९ शान्ता मैनाली 98148119076 

कसपल ओली 
9817843128   

२४ 
घ्याङलेख 

गा.पा. 

ने.रे.िो. घ्याङलेख ३ 

तामाजोर  
चालु 

बा २० च ६५९३ 
जंग बहादरु 

बोम्जन 9862556480 
धन बहादरु 

घले 9744024897 
 

२५ 
सिलकल 

गा.पा. 
सिलकल गा.पा सिलकल चालु 

बा २ झ ३८५५ टेक बहादरु 

राजन मगर 9851197135 
चेत प्रिाद 

काफ्ले 9844197194   

२६ 

ि
नु
क

ोश
ी 

ग
ो.

प
ा.

 रेडत्रि िोिाइटी उप शाखा मझवुा चालु 
बा २१ च १८३० िाङ्गे लामा ९८४४२००६६९ 

सबमल काकी 
9862557063   

२७ ने.रे.िो. सितलपाटी चालु h 1 r 
1764 

सबष्ण ुदलाामी 9854040462 
राज कुमार 

िजुेल 9860368672   

२८ रेडत्रि िोिाइटी उप शाखा 
परुानो 

झागाझोली चालु 
ज १ च १४३९ 

पणूा बहादरु 

बिले ९८६३६९५०७१ 
िसंदप कोजु 

९८४४५६१०४४   
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२९ रेडत्रि िोिाइटी उप शाखा 
झागाझोली 

रातमाटा चालु 
बा १ च ३४४४ 

मसणराम 

आचाया 9840159811 
ितंोष  श्रेष्ठ 

9864029164   

३० ने.रे.िो. दमु्जा 
चालु ज १ च १७६६ 

महशे 

कोइराला 9861602263 
िवुाि माझी 

9844596417   

३१ 
आसत्मय िामदुासयक 

अस्पताल खाल्टे चालु  बा २१ च 

८०१२ िसंजव केिी 9851000764 
काले िाकी 

9841059550   

३२ 

हररहरपरुगढी 

गा.पा. 

ने.रे.िो. 
महने्रझ्याडी चालु 

बा १४ च १२३७ सदल बहादरु 

बम्जन 9744077059 
जयलाल राई 

9863370039   

३३ 
ने.रे.िो. 

लयानेश्वर चालु 
बा २ ज ४०८ बालकृष्ण 

नेपाल 9854042911 
िमुन मोक्तान 

9842604716   

३४ सपपलमाडी स्वास््य चौकी सपपलमाडी चालु 
ग अ प च ३९३ चन्र बहादरु 

राई 9854042906 
अजय राइ 

9843105676   

३५ 

गोलन्जोर 

गा.पा. 

शिु जीवन हसस्पट्टल खरेुकोट चालु 
बा ६ च ४१२ शिु जीवन 

हसस्पटल ९८६१३७४४८५ 
प्रसदप दवेकोटा 

9861354485   

३६ 
िनुकोशी िामदुासयक 

अस्पताल खरेुकोट चालु 
ज १ च १७०५ केशव प्रिाद 

दवेकोटा ९८४४०४५१३० 
सदपक मगर 

9826851939   

३७ गोलन्जोर गा=पा= ग्वालटार 

स्वास््य चौकी 
चालु 

ज १ झ ४१८ पषु्कर राज 

बराल ९८५४०४१५५० 
चन्र बहादरु 

थापा 9844141718   

३८ 

सतनपाटन 

गा.पा. 

रेडत्रि िोिाइटी उप शाखा लाम्पान्टार चालु 
बा १९ च ९८५७ 

राम प्रिाद 
गौतम ९८४४०४०२१५ 

पदम बहादरु 

श्रेष्ठ ९८१२०५४२२६   

३९ 
बेलघारी प्राथसमक स्वास््य 

केन्र सतनपाटन १ 
सबसिएको बा २ झ ३९७१ गोसवन्द राउत ९८५४०४२२३१ 

टंक बहादरु 

पासिन ९८१०३३५०५७ 
सबसिएको 

४० सतलकुमारी स्मसृत प्रसतष्ठान सतनपाटन २ चालु बा १९ च ८८१५ तारा माया श्रेष्ठ 9844543142 रमेश श्रेष्ठ 9812154627   
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COVID-19 सम्बन्त्धी आम िािररकले आर्श्यक जािकारी भलि सफकिे व्यर्स्थाको लागि भसन्त्ध ली क्जल्ला 
स्र्ास््य क्षेरका क्जल्ला तथा स्थािीय सम्पकव  व्यक्ततहरुको वर्र्रण तथा सम्पकव  िम्बर 

क्र.सं. सम्पकक  व्यजि पद ठेगाना सम्पकक  नम्बर कैजफयत 

१ श्री सजतेन्र कुमार िाह जनस्वास््य असधकृत स्वास््य कायाालय सिन्धलुी 9868815087   

२ श्री िन्तोष कुमार माझी म.ई./ महामारी िोकल पिान  स्वास््य कायाालय सिन्धलुी 9819982764   

३ डा. लक्षमण खड्का सन.मे.ि.ु सिन्धलुी अस्पताल, सिन्धलुी  9854042342   

४ डा. प्रिन्न राजिण्डारी एम.सड.सज.पी. सिन्धलुी अस्पताल, सिन्धलुी 9863815622   

५ श्री िरेुश पािवान स्वास््य िंयोजक कमलामाई नगरपासलका 9844029841   

६ श्री केम थापा स्वास््य िह िंयोजक कमलामाई नगरपासलका 9844042917   

७ श्री जगसदश मण्डल स्वास््य िंयोजक दधुौली नगरपासलका 9861406041   

८ श्री लेखनाथ िुयाल 
स्वास््य िंयोजक 

सिलकल गाउाँपासलका 9842333170   

९ श्री सवरेन्र िाह 
स्वास््य िंयोजक 

गोलन्जोर गाउाँपासलका 9844098371   

१० श्री राजेश्वर िाह 
स्वास््य िंयोजक 

हररहरपरुगढी गाउाँपासलका 9815392596   

११ श्री रामबेचन िाह 
स्वास््य िंयोजक 

सतनपाटन गाउाँपासलका 9814888197   

१२ श्री ओमप्रकाश झा 
स्वास््य िंयोजक 

िनुकोशी गाउाँपासलका 9844096136   

१३ श्री माधव प्रधान 
स्वास््य िंयोजक 

िनुकोशी गाउाँपासलका 9849345646   

१४ श्री महने्र यादव 
स्वास््य िंयोजक 

घ्याङलेख गाउाँपासलका 9848646819   

१५ श्री मध ुलाखे स्वास््य िंयोजक मररण गाउाँपासलका 
9844042801 

9800892540 
  

प्रकाशक : क्जल्ला वर्पद व्यर्स्थापि सभमनत, भसन्त्ध ली  


