
मनहरी गाउँपालिका 
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रजैर्ा मकवानपरु, बागमती प्रदेश 

ववश्वव्र्ापी महामारीको रुपमा देखा परेका कोरोना भाईरस रोकथामका दैनीक गलतववलिहरु 

लमलतिः २०७६ चैत्र १८ 

१. लबदेश बाट आएका व्र्क्तिहरुको िगत संकिन तथा दैनीक रुपमा अध्र्ाबलिक गररदै आएको (हाि सम्म ७१ 
जना लबदेशबाट आएको देक्तखएको)। 

२. र्स गाउँपालिकाका सबै वडाहरुमा ४ ददन सम्म (लमलत २०७६ चैत्र १२ देखी चैत्र १५ सम्म) क्तजङ्गि प्रशारण,  

माईवकङ तथा प्रचारप्रसार गररएको। 

३. २ वटा एफ. एम. (मनहरी एफ. एम. र मकवानपरु एफ. एम.) बाट कोरोना भाईरस तथा र्सबाट बच्ने 
उपार्हरुका बारेमा जानकारीमूिक सामाग्री प्रशारण गरररहेको। 

४. वडा अध्र्क्ष िगार्तका सबै वडाका पदालिकारीज्रू्हरुको सहर्ोगमा ववदेश तथा बावहर बाट गाउँ लभलत्रएका 
व्र्क्तिहरुको लनरन्तर लनगरानी गररदै आएको। 

५. र्स गाउँपालिकामा दईु ठाउँमा (मनहरी प्राथलमक स्वास््र् केन्र मनहरी र हाँडीखोिा स्वास््र् चौकीमा ) ज्वरो 
क्तलिलनक संचािनमा ल्र्ाई कोरोना सम्बन्िी हनुे संका उपसंका हरुका बारेमा जाच तथा परामशय सलुबिा दददै 
आईरहेको। 

६. र्स गाउँपालिकाका सबै वडाका सावयजलनक लनकार्,  सावयजलनक स्थान, बजार, वस्ती र स्वास््र् संस्थाहरु वरपर 
कोरोना भाईरस नाशक ववषादी छररएको। 

७. मनहरी गाउँपालिका वडा नं ९ क्तस्थत अग्नीहोत्र आश्रमको खलु्िा स्थानमा २५ बेडको लवारेन्टाईन स्थि तर्ार 
गरसएको। 

८. र्स गाउँपालिका अन्तरगतका सबै स्वास््र् संस्थामा सेवारत स्वास््र् कमी र सवारी चािकहरुको िालग २५% 

देक्तख ५०% सम्म भत्ताको व्ववस्था गरर आत्मवि र हौसिा सवहत सबैिाई हाई अिटयमा राखी २४ घण्टे 
एम्बिेुन्स सवहतको सेवाको िालग तर्ार गररएको। 

९. ववपद व्र्वस्थापन सलमलतको आकक्तस्मक बैठक लमलत २०७६ चैत्र १७ मा बलस ववलभन्न राहत सवहतको 
लनणयर्हरु गररएको। 

१०. ववपदको िालग वडा समन्वर् सलमलत माफय त दैलनक ज्र्ािादारी मजदूरहरुको िगत संकिन कार्य अक्तघ 
बढाईएको। 

११. उपाध्र्क्षको संर्ोजकत्वमा गाउँपालिका स्तररर् बजार अनगुमन सलमलत लनमायण गरर बजारमा दैलनक उपभोग्र् 
वस्तहुरुको बजारभाउ बझु्न,े महंगी लनर्न्त्रण तथा बजारमा हनुे लभडभाडमा सामाक्तजक दूरी कार्म गनयको िालग 
सेतो मावकय ङ लबलि अपनाईएको। 

१२. कोरोना रोकथामका िालग आवश्र्क वप वप ई सेट, ज्वरो नाप्ने उपकरण, पन्जा, मेलडकि मास्क िगार्तका 
अत्र्ावश्र्क सामाग्री समर्मानै खररद गररएको। 

१३. लबदेशबाट फवकय  आएका व्र्क्तिहिाई स्वास््र्कमीको टोिी घर घर मै पलुग स्वास््र् जाँचको व्र्वस्था लमलत 
२०७६ चैत्र १८ गते बाट सरुुगररएको। 


