
मिमि २०७६।१२।१८ गिे िंगलवारका दिन बरेङ गाउंपामलका अध्यक्ष श्री कृष्ण प्रसाि शिाा 
ज्यूबाट अपरान्ह ४;०० बजे सािुिामयक रेदियो ववहानी एफएि ८९ िेघाहजा द्वारा कोरोनाको 
जोखिि न्यूमनकरण र व्यवस्थापनका सन्िर्ािा गाउंपामलकावासीका नाििा गररएको ववशेष 
सम्वोधन!!! 

 

आिरणीय दििीबदहनी िथा िाजुर्ाइहरु, 

      ववकास मनिााण र जनिाको िैमनक प्रशासमनक सेवािा व्यस्ि रहनपुन ेस्थानीय सरकारको 
र्ूमिका यमिवेला फेररएको छ । यस्िो पररवमिाि सन्िर्ािा पररवमिाि र्ूमिकािा ि स्थानीय 
सरकारको प्रिुिको हैमसयिले आज ि जनस्वास््यको बारेिा वविशा गना िपाईहरुसािु उपखस्थमि 
र्एको छु । अदहले यमििेर कोरोना र्ाइरसको िहािारीबाट उत्पन्न जदटल अवस्थाको कारण 
मसङ्गो ववश्व,इमिहासकै सवाामधक कदिन िोिबाट गुखिरहेको छ । ववश्व स्वास््य संगिनका अनुसार  
हालसम्ि ववश्विा कररव साढे साि लाि जना कोरोना र्ाइरसबाट संक्रमिि र्एका,छविस हजार  
जना र्न्िा बढीको कोरोना र्ाइरसका कारण ितृ्यु र्ै सकेको र नेपालिा सिेि ५ जना नेपाली 
नागररकलाई कोरोना र्ाइरसबाट संक्रिण र्एको ि्यांक उजागर र्ै सकेको छ । यस्िो गखणिीय 
ि्यांकबाट नेपाल लगायि ववश्वका अमधकांश िुलुकहरु यस िहािारीको सङ्क्रिणबाट आक्रान्ि 
र्एको पुवि हुन्छ । 

यस्िो अप्ठ्यारो घिीिा वरेङ गाउंपामलका नेपाल सरकार,प्रिेश सरकार र स्थानीय सिुिाय,संघसंस्था 
िथा मनजी के्षत्रसंग सहयोग,सिन्वय र सहकायालाई प्रवाधन गिै 
जनसहर्ामगिा,उिरिामयत्व,पारिमशािा  सुमनखिि गरी सुलर् र गुणस्िरीय अत्यावश्यक सेवा प्रवाह 
गना प्रमिवद्ध र संवेिनशील छ । ववश्व िहािारीको रुपिा सखककएको अदृश्य शत्र ुकोरोना सँग लड्न 
सरकार,सरोकार िथा िानव सिुिाय वा िेशहरुवबच सचेिना,सिका िा,संयि,सद्भाव,सहयोग,सहकाया 
र सिन्वय सदहिको (७ स) िाँचो टड्कारो  रुपिा िेखिएको छ ।  सरकारले कोरोना ववरुद्धको 
र्ाषण र आश्वासन र्न्िा एक्सनलाई प्राथमिकिािा रािेको छ र विािानिा कोरोनाको उपचार 
असम्र्व र्ए पमन रोकथाि सम्र्व छ र्न्ने कुरािा स्पि र प्रमिवद्ध छ । यस्िो अवस्थािा 
गाउंपामलकािा मर्वत्रएका नागररकहरुको ि्यांक मलएर िात्र ैहँुिैन यसका लामग ववशेष सिका िा र 
चलािी अपनाउनुपिाछ र्न्ने िान्यिािा वरेङ गाउंपामलका सिैव सचेि र सजग रहेको कुरा यहाँहरु 
सिक्ष जानकारी गराउँछु । 

 



नेपालिा हालसम्ि पाँच जनािा कोरोना र्ाइरस संक्रिणको पुवि र्ै सकेको छ । त्यसरी पुवि 
र्एका सबै जना नेपालिा नै बसको नर्ई ववमर्न्न िेशिा बस्िै आएका र हालै िात्र ै नेपाल 
फदका एका हुन ्। नेपालिा नै बमसरहेका कसैलाई पमन हालसम्ि कोरोना र्ाइरस संक्रिणको पुवि 
निेखिनु आफैं िा िसुीको ववषय हो ।िर लकिाउन गनुाअमघ र अन्िरााविय वविानस्थल बन्ि 
गनुार्न्िा अमघ २२ दिनको अवमधिा िात्रै ८० हजारर्न्िा बढी नेपाली ववमर्न्न िेशबाट स्विेश 
फकेका छन ्। हाम्रा लामग स्वेिश फकेका आफ्नै िाजुर्ाइ दििीवदहनीहरु नै  सबैर्न्िा िूलो चनुौमि 
िेखिएको छ ।यस्िो संक्रिणकालीन अवस्थािा हािी सवैको सािु चनुौिीको पहाि ििा र् ैसकेकाले 
ववकमसि िुलुकहरुबाट अवलम्वन गरेका असल र नववनिि अभ्यासबाट पाि मसक्िै 
कायाान्वयनस्िरिा िरो ढंगबाट लाग्नु मनिान्ि जरुरी र्ै सकेको छ ।  

नागररकको स्वास््य, िाद्य,उपर्ोक्ता, सािाखजक सुरक्षालगायि नेपालको संववधानले प्रत्यार्ूि गरेको 
िौमलक हकको प्रचलन गराई स्थानीय सरकारको अनुर्ूमि दिलाउन र नागररकको िनोवल बढाउने 
कायालाई हािीले सधैं उच्च प्राथमिकिािा रािेका छौं । कोरोना र्ाइरस सङ्क्रिणको सम्र्ाववि 
जोखिि र यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने प्रर्ावका बारेिा मचखन्िि रहेकाले प्रारम्र्िेखि नै स्पि 
कायायोजना बनाई काि गना मसंगो गाउंपामलका लामग परेको छ ।िेशिा सङ्क्रिण मर्वत्रन 
नदिने,सचेिना जगाउने,मनगरानी र क्वारेन्टाइनको प्रबन्ध मिलाउने र सङ्क्रमििको उपचारको 
व्यवस्था मिलाउने रणनीमि मलई हाम्रो सरकारले शुरुको अवस्थाबाट नै ववशेष ियारी गिै आएको 
छ । यस क्रििा गाउंकायापामलकाको वैिक बाट प्रारखम्र्क चरणिा  रु िश लाि रुपैंया रकि 
कोरोना र्ाइरसको जोखिि न्यूमनकरण िथा व्यवस्थापनिा लगानी गन ेमनणाय र्ै सकेको व्यहोरा 
जानकारी गराउद्छु र  आवश्यकिा अनुसार थप वजेटको आवश्यक प्रवन्ध मिलाईनेछ ।  

   गाउंपामलका स्िरिा िेरो नेितृ्विा गाउंपामलकास्िरीय र विाअध्यक्षहरुको संयोजकत्विा 
विास्िरीय कोरोना सिन्वय समिमि िथा प्रिुि प्रशासकीय अमधकृिको संयोजकत्विा जनस्वास््य 
आपिकालीन उपसमिमि र स्वास््यकिी रहने गरी द्रिु प्रमिकाया टोली (RRT) सिेि गिन गरी 
कोरोना सम्वन्धी सिस्या सिाधानको नीमिगि नेितृ्व गन ेव्यवस्था गरी सदकएको छ ।  मयनै 
संयन्त्रिाफा ि गाउंपामलका मर्त्र र खजकला स्िर िथा प्रिेश र संघीय सरकार संग आवश्यक सिन्वय 
गरी आफ्ना प्रयासहरु एकीकृि ढङ्गबाट अगादि बढाउंिै लमगएको  छ ।   

आिरणीय दििीबदहनी िथा िाजुर्ाइहरु, 

COVID-19 ले ववश्वव्यापी िहािारीको रुप मलइरहेको र नेपाल सिेि उच्च जोखिि िुलुकको रुपिा 
रहेको त्यसिा पमन वागलुङ खजकला वैिेमशक रोजगारको मसलमसलािा वविेमशने नागररकहरुको 



संख्याका दृिीले सिेि अग्रपंवक्तिा रहेको विािान पररवेशिा यसको रोकथाि,मनयन्त्रण,उपचार 
लगायिको कायािा बरेङ गाउंपामलका सुरुिेखि नै दक्रयाशील रदहरहेको छ । िथापी िहािारीसंग 
जुध्न सखजलो छैन । िहािारी संग जुधेर होइन िहािारीलाई बुझेर अगादि बढ्नुको ववककप हािी 
संग छैन । हािीले केही सियका लामग आफ्ना व्यवहार र िैमनकीिा पररविान गना जरुरी र्एको 
छ । यसले जनजीवनिा केही असहजिा कयाउन सक्छ,हाम्रा आनीवानी र िैमनक व्यवहारलाई असर 
पाना सक्छ । िर सम्र्ाववि सङ्क्रिणलाई परास्ि गना हािीसंग यसबाहेक अको ववककप छैन 
।यस्िो िहािारीबाट सखृजि संकटको घिीिा गाउंपामलकाको अध्यक्षको हैमसयिले ि सम्पूणा 
गाउंपामलकावासीिा ववशेष आग्रह गिाछु- 

 सरसफाइिा उमचि ध्यान दिनुहोस ्साबुन पानीले पटकपटक हाि धनेु र स्यामनटाइजर प्रयोग 
गन ेगनुाहोस । 

 १००.४ दिग्री फरेनहाइट र्न्िा िामथ ज्वरो आउने,स्वासप्रश्वासिा अत्यामधक सिस्या 
आउने,िोकी लाग्ने जस्िा लक्षणहरु िेखिएिा िुरुन्ि नखजकको स्वास््य संस्थािा सम्पका  
गनुाहोस ।  

 औषधीउपचार,िाद्यवस्िु िररि जस्िा अत्यावश्यक काििा वाहेक सकेसम्ि घरिै बस्नुहोस। 
 अत्यावश्यक वस्िुको अमधक सञ्चय नगनुा होस ्। 
 ववकास मनिााण कायाका लामग खजकलावादहर िथा मसिापारीबाट सस्िो िरिा काििार 

मर्त्र्याउने काया िुरुन्ि रोक्नुहोस । 
 वैिेमशक रोजगारबाट हालसालै बरेङ गाउंपामलकािा मर्वत्रएका नेपाली नागररकहरुले 

सम्वखन्धि विा कायाालयिा आफ्नो ववस्ििृ वववरण दटपोट गराउनुहोस।  

 हकला र अफवाहहरुबाट भ्रमिि र प्रर्ाववि नहुनुहोस ्। 
 मचदकत्सक,जनस्वास््य ववज्ञ िथा स्वास््य प्राववमधकहरुको सकलाह पालना गनुाहोस । 
 धयैावान ्हुनुहोस र संयििा अपनाउनुहोस ्र  

 सावधान हुनुहोस िर आिदङकि र ववचमलि नहुनुहोस ्। 

ववश्वस्वास्थ संगिनले सङ्क्रमिि िुलुकबाट नेपाल आएका सबैले आफू बच्न,आफ्नो पररवारलाई 
बचाउन र सिुिायलाई सङ्क्रिणबाट जोगाउन कम्िीिा िईु हप्ता घरिा वा क्वारेन्टाइनिा बस्न 
सुझाएको छ । सवै गाउंपामलकावासीहरुले यस अप्ठ्यारो घिीिा खजम्िेवार र्ै सिाचार र 
नैमिकवानयुक्त  नागररकको र्ूमिका मनवााह गनुाहुनेछ र्न्ने िैले ववश्वास मलएको छु । प्रत्येक 
व्यवक्तको सुरखक्षि र सम्िानजनक िवरले बांच्न पाउने अमधकारको सम्िान गिैं घर पररवारमर्त्र  
हुने दहंसाजन्य कायालाई िण्िनीय बनाई त्यस्िो काया मनयन्त्रण गना िथा घरेलु दहंसाबाट पीदिि 



व्यवक्तलाई संरक्षण गरी न्याय प्रिान गना मसंगो गाउंपामलका पररवार र न्यामयक समिमि सिैव 
दक्रयाशील एवं सजग छ ।  

सङ्क्रिणको रोकथाि,मनयन्त्रण र उपचारका लामग बरेङ गाउंपामलकाले  कुनै कसर बाँकी राखे्न छैन 
। यसका लामग गाउंपामलका मर्त्रका स्वास््य संस्थाहरुबाट सेवा प्रिान गने,पयााप्त औषमध र 
उपकरणको प्रबन्ध गन,ेआवश्यक जनशवक्तको व्यवस्था गन ेकायालाई उच्च प्राथमिकिािा राखिएको 
छ । यस कायािा प्रत्यक्षरुपिा संलग्न रहने स्वास््यकिी र सुरक्षा मनकाय लगायिका जनशवक्तलाई 
उमचि प्रोत्साहनसदहि उच्च िनोबलका साथ पररचालन गन ेव्यवस्था मिलाइएको छ ।  

मनजी के्षत्र सिेिको सहयोगिा िाद्यान्न लगायि अत्यावश्यक उपर्ोग्य सािग्रीको मनयमिि आपूमिा 
हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । िर अप्ठ्यारो सियको फाइिा उिाउंिै कृवत्रि अर्ाव मसजाना 
गन,ेजम्िािोरी िथा कालोबजारी गन,ेिाद्यवस्िुिा मिसावट गन ेजस्िा आपरामधक काििा कोही 
संलग्न र्एको पाइएिा प्रचमलि कानूनबिोखजि किार्न्िा किा कारवाही गरी कानुनी शासनको 
पूणा पालनाको वािावरण ियार गररने स्पि पािाछु ।  

िपाई हाम्र ैस्वास््य र सरुक्षालाई ध्यानिा रािी केही के्षत्रिा मनम्नानुसारका उपायहरु लागू गनुापन े
बाध्यकारी अवस्था पमन आएको छ ।  

 कोरोना र्ाइरस संक्रिणको जोखििलाई ध्यानिा राख्िै यस गाउंपामलकाले मिमि २०७६ चतै्र 
११ गिे िेखि चैत्र २५ गिे सम्ि अत्यावश्यक सेवा िध्येका फोहोरिैला व्यवस्थापन,ववपि 
जन्य सेवा र स्वास््य संस्थाबाट प्रिान गररने सेवा वाहेकका अन्य सबै सेवा बन्ि गररएको 
छ ।  

  नेपाल सरकारले उच्च सिका िा अपनाउंिै २०७६ चतै्र ११ गिे ववहान ६ बजे िेखि लागू हुने 
गरी िुलुक र्रर लकिाउन घोषणा गरेसंगै गाउंपामलका मर्त्र चैत्र ११ गिे िेखि गाउंपामलकार्र 
चकने सबै प्रकारका यात्रवुाहक सवारीसाधनहरु सञ्चालनिा रोक लगाइएको छ । 

  गाउंपामलकामर्त्र रे्ला हुने कायालाई पूणाि मनषेध गररएको छ । 
 ववद्यालयहरुिा हुने पिनपािनलाई हाललाई स्थगन गररएको छ ।  

यी व्यवस्थाहरुबाट गाउंपामलकामर्त्र र वादहर रहेका नेपाली दििीबदहनी िाजुर्ाइहरु र अन्य 
यात्रहुरुलाई यथाशक्य कि असुववधा होस ्र्न्नेिफा  गाउंपामलका सचेि र संवेिनशील छ । 
गाउंपामलका ववश्वि छ दक यस्िो असहज पररखस्थमि मछटो र्न्िा मछटो अन्त्य र्ै जनजीवन 
सािान्य अवस्थािा पुग्नेछ । यस्िो सिस्याको सिाधानको अमर्यानिा मसङ्गो गाउंपामलका 



पररवार,नागररक सिाज, सबै संघ संस्था र आिसञ्चार जगिसिेि सबैलाई पारस्पररक 
सहयोगका साथ नेपाली राविय र्ावना प्रकट गना ि हादिाक आह्वान गिाछु ।  

ववश्वव्यापी रुपिा फैमलएको कोरोना र्ाइरसको  संक्रिण बढ्िै गईरहेको र िहािारीको रुप मलिैं 
गईरहेको अवस्थािा हाम्रो गाउंपामलकाले पमन संक्रिणको ििराबाट बच्न ववववध ियारी गरररहेको 
छ ।यही सन्िर्ािा वरेङ गाउंपामलकाका सम्पूणा नागररकहरुिा आफ्नो स्वास््य आफ्नै हाििा  
र्एको व्यहोरा अवगि गराउंिै आफू पमन बच्न र अरुलाई पमन कोरोनाको संक्रिणबाट बचाउन 
गाउंपामलकािा उपलव्ध स्रोि,साधन िथा प्रववमधको उच्चिि उपयोगिाफा ि िेहायविोखजिका 
कायाहरु गररिै आएको कुरा यहांहरुलाई जानकारी नै छ । 

 घर मर्त्र ैवसौं,सभ्य नागररक बनौं। आफू बचौं,अरुलाई पमन बचाऔ ंअमर्यानका साथ self 

Home Quarantine िा वस्न  सचेिनािूलक कायाक्रिका रुपिा सािुिामयक रेदियो 
ववहानी संगको सहकायािा  रेदियो कायाक्रि कोमर्ि-१९ ववशेष  संचालन गरीएको छ । 

 कोरोना र्ाइरसको जोखिि न्यूमनकरण िथा व्यवस्थापन गना िेस्रो िुलुक र र्ारिबाट 
वरेङ गाउंपामलका आएका  व्यवक्तहरुको स्वास््य सम्वन्धी वववरणसदहिको अमर्लेि 
प्रत्येक दिन विागि रुपिा अध्यावमधक गरी उमचि मनगरानीिा राखिएको छ । आजका 
मिमि सम्ि मछिेको राि र्ारिबाट ५२ जना र अन्य िुलुकबाट ४ जना गरी जम्िा ५६ 
जना जस िध्ये ४८ जना पूरुष र ८ जना िदहला रहेको वववरण प्राप्त र्एको छ  ।  

 मिमि २०७६ चतै्र ६ गिेिेखि संचालन हुने िाध्यमिक मशक्षा परीक्षा/SEE स्थगन र्एको 
सन्िर्ािा  कोरोनाबाट सखृजि वािारण सािान्य र्एपिाि  SEE लखक्षि ववद्याथीका लामग 
गाउंपामलकाको आमथाक सहयोगिा मनिःशुकक पुनािाजकीकरण कक्षा संचालन  गररनेछ।साथ ै
गाउंपामलकाको र्ववष्यका कणाधार सवै ववद्याथीर्ाइवदहनीहरुिा हाििा िागि र हृियिा 
साहस र्रेर वस्न र घरिा नै अध्ययन कायािा लाग्न सिेि ववशेष अनुरोध गिाछु ।  

 हालको खस्थमििा रोजगारीको अर्ाविा िैमनक गुजारा चलाउन नसक्ने व्यवक्तहरुको लगि 
संकलन गरी  विास्िरीय सिन्वय समिमि िाफा ि  सहयोग स्वरुप न्यूनिि िैमनक 
उपर्ोग्य वस्िुहरुको प्ठयाकेज उपलव्ध गराइनेछ र सहयोगका लामग उक्त प्ठयाकेज बनाउंिा 
४ जना सम्ि सिस्य र्एको पररवार र ४  जना र्न्िा बढी सिस्य र्एको  पररवारलाई 
पुग्ने गरी २ प्रकारको िोिामलटी बनाई यथाशीघ्र राहि वविरण गररनेछ । 

  उपर्ोग्य वस्िुको ववक्री वविरण केन्द्र िथा स्वास््य सेवा प्रिायक मनकायिा न्यूनिि १ 
मिटर िरुी कायि गरी रेिाङ्कन काया वरेङ बजारबाट शुरुवाि र्ै सकेको छ ।  



 सम्पूणा वरेङगाउंपामलकावासीले लकिाउन िथा मनषेधाज्ञाको पूणा पालना गने,गराउने र  
उक्त अवमधर्र आपसी रे्टघाट,र्ोजर्िेर,िेलकुि,सािुदहक कािकाज(सािुदहक 
िेलापाि,पिा,हुद्दा सिेि ),सािुदहक िनोरञ्जन लगायिका काया नगने,नगराउने,यी काया 
गन ेगराउनेलाई प्रचमलि कानुन बिोखजि कारवाही गने,गराउने सम्वन्धी जानकारीिूलक 
ववषयहरु संचारिाध्यि िथा वस्िी-वस्िीिा कटुवाल िथा िाइदकङ िाफा ि पे्रवषि गररएको 
छ ।   

 रािसेवक किाचारी त्यसिा पमन ववशेष गरी स्वास््यकिीहरुका लामग आवश्यक सुरक्षा 
सािाग्रीको प्रवन्ध गरी  उच्च िनोवलका साथ काि गन ेवािावरण ियार गरीएको छ र  
कोरोना र्ाइरसको जोखिि न्यूमनकरण िथा व्यवस्थापनका लामग असार िसान्ि सम्िका 
लामग थप ४ जना स्वास््य जनशवक्त  पररचालन गन ेकायापामलकाको मनणाय सिेि र्ै 
सकेको छ ।   

 नेपाल सरकारले लकिाउनको घोषणा गरेिा पमन यसलाई बेवास्िा गरर घर बादहर 
मनस्कने,चोकिा वसेर गफ गन,ेस्थानीय प्रशासनको मनिेशन अवज्ञा गन ेलगायिका 
गमिववमधहरु रोक्न विास्िरीय सिन्वय समिमि दक्रयाशील र्ै क्रिशिः नागररक स्िरबाट 
सरकारी मनणायहरुको पररपालना हंुिै गएको छ । यसलाई सुिि अवसरका रुपिा मलएको 
छु ।  

 सवाािय िाध्यमिक ववद्यालय,जनिा प्राथमिक ववद्यालय र अमधकांश स्वास््य चौकीहरुिा 
क्वारेन्टाइनको प्रवन्ध गररनुका साथ ैस्वास््यकिीहरुका लामग व्यवक्तगि सुरक्षा 
उपकरण/PPE,िास्क,स्यामनटाइजर लगायि अन्य न्यूनिि स्वास््य सुरक्षाका 
सािाग्रीहरुको व्यवस्थापन गररसदकएको छ । अन्य आवश्यक स्वास््य सािाग्री िथा 
औषधीहरु सिेि आवश्यकिाअनुसार क्रिश; प्रवन्ध गररिै लमगनेछ ।  

 स्थानीय स्िरिा िहािारीको पूवाियारी िथा प्रमिकाया योजना,जोखिि के्षत्रको नक्सांकन 
िथा पदहचान,पूवासूचना प्रणाली,िोज उद्धार,राहि सािग्रीको पूवार्ण्िारण,वविरण र 
सिन्वयको कायालाई वस्िी स्िरिेखि नै प्रर्ावकारी बनाउंिै र कोरोना र्ाइरस संग 
सम्वन्धी ि्यांक व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धानलाई सिेि मिव्रिा दिएको छ ।  

 आि नागररकलाई फोहोरिैलाको  स्रोििा न्यूनीकरण,पुनिःप्रयोग,प्रशोधन वा ववसजान गरी 
फोहोरिैलाको व्यवखस्थि िथा प्रर्ावकारी व्यवस्थापन गना िथा फोहोरिैलाबाट जनस्वास््य 
िथा वािावरणिा पना सक्ने प्रमिकूल प्रर्ावलाई कि गरी स्वच्छ िथा स्वस्थ वािावरण 



कायि गना सम्पूणा गाउंपामलकावासी नागररकहरुिा संचार िाध्यि िाफा ि ववशेष अनुरोध 
गररिैं आएका छौं ।  

 गाउंपामलकाको आयोजनािा मिमि २०७६ चतै्र १० गिे नै  कोरोना र्ाइरस र िाहािारी रोग 
मनयन्त्रण िथा ववपि व्यवस्थापन सम्वन्धी वहृि अन्िरकृया कायाक्रि संचालन गरर 
सदकएको छ ।  

 जनसिुिायको सािान्य जीवन खस्थमििा िलल नहुने गरी आवश्यक सेवाहरुको अटूट 
सञ्चालन कायि राख्न र िाद्यवस्िुको अर्ाविा जीवन जोखिििा पन ेअवस्थाबाट सुरखक्षि 
हुने नागररकको हकको प्रत्यार्ूमिका लामग आवश्यक एवं उमचि व्यवस्था गना उमचि 
प्रवन्ध मिलाइएको  छ ।  

 खजकला प्रशासन कायाालय,बागलुङको िागािशान िथा नेपाल सरकारका मनणायहरुको 
प्रर्ावकारी ढंगबाट कायाान्वयन गिै गाउंपामलका कोरोना ववरुद्धको अमर्यानिा लामगरहेको 
छ । यसै क्रििा खजकला सिन्वय समिमिका प्रिुि श्री राजेन्द्र ढंुगाना ज्यूको सिेि 
सिुउपखस्थमििा गाउंपामलकाका पांच वटै विाको स्थलगि रुपिा अध्ययन,अवलोकन गरी 
स्वास््य चौकीहरुिा स्वास््य सुरक्षाका सािाग्रीहरु उपलव्ध गराईसदकएको छ ।  

 कोरोना र्ाईरसको संक्रिणको कारण लाग्न सक्ने रोगबाट नागररकहरुलाई सुरखक्षि राख्न 
शंकास्पि व्यवक्तलाई कखम्ििा १४ िेखि १७ दिनसम्ि क्वारेन्टाइनिा सुरखक्षि िथा 
सुव्यवखस्थि िररकाले रािी त्यस्िा व्यवक्त र सिाज िवुैलाई सुरखक्षि राखे्न कायािा 
गाउंपामलकाले आवश्यक व्यवस्था गररसकेको छ । साथ ैकोमर्ि-१९ बाट प्रर्ाववि वा 
शंकास्पि व्यवक्तहरु िेखिएिा वा ववरािी र्एको िबर प्राप्त र्एिा ित्काल  उद्धार गरी 
अस्पिाल पुयााउनको लामग  एम्वुलेन्स िथा गािीको उमचि प्रवन्ध गररएको छ ।  

 सवासाधारण नागररकहरुिा भ्रि मसजाना गन ेवा त्रास फैलाउने गरी सािाखजक सञ्जाल 
िाफा ि भ्रािक र आधारहीन सिाचारहरु सम्पे्रषण गन ेकायािा संलग्न व्यवक्तहरुलाई 
स्थानीय प्रशासन संग सिन्वय गरी प्रचमलि कानून बिोखजि अनुसन्धान गन ेकायालाई 
प्राथमिकिा दिंिै आएको छ ।  

 गाउंपामलकामर्त्र स्थापना र्ै हाल क्वारेन्टाइनिा  राखिएका नागररकहरुको सुरक्षा र उमचि 
मनगरानी राख्नका लामग िैमनक ज्यालािारीिा पाररश्रमिक दिने गरी ३ जना स्वयंिसेवक  
र  सुरक्षाकिी सिेि पररचालन गरर सदकएको छ ।  

 गाउंपामलका मर्त्र ववमर्न्न मनिााण काया सम्वन्धी कायाहरु रोदकएको कारण काििारको 
रुपिा काया गरररहेका र हाल अलपत्र परेका नेपाली नागररकहरुको लगि संकलन गरी 



उनीहरुलाई आफ्नो आफ्नो गहृ खजकलासम्ि उद्धार गरी पुयााइदिन स्थानीय प्रशासन र 
सुरक्षाकिीहरु संग उमचि सिन्वय एवं सहकाया गररिैं आएका छौं ।  

  पाँच वटै विाका अध्यक्ष ज्यूहरुको ववशेष अग्रसरिा र विास्िरीय सिन्वय समिमिको 
दक्रयामशलिािा र्ारि र अन्य िुलुकबाट सम्वखन्धि विािा मर्वत्रएका नागररकहरुको 
लगि संकलन,िैमनक उपर्ोग्य वस्िु िथा सेवाको आपूमिािा विावासीहरुलाई आवश्यक 
सहजीकरण,िास्क मनिााण गरी वविरण गररिै आएको छ । त्यसैगरी विामर्त्र 
जनचेिनािूलक कायाक्रि जस्िै फेसवुक पेज, िाइदकङ िथा कोरोना र्ाइरस सम्वखन्ध 
सन्िेशिूलक पे्रस ववज्ञमप्त जारी सिेि गररएको छ ।यस कायाका लामग सिेि विास्िरीय 
सिन्वय समिमिलाई ववशेष धन्यवाि प्रकट गिाछु ।  

 ववश्व स्वास््य संगिनका प्रिुि टेद्रोसले र्नेका छन ्यो कोमर्ि-१९ रोगको ववश्वव्यापी 
ववकास एकिफी बाटो जस्िो होइन र यसका ववरुद्ध काि गनुावाहेक अरु कुनै ववककप नै 
छैन। त्यसैले यसको मनयन्त्रण गना गाउंपामलकाले सम्पूणा शवक्त र स्रोिको पूणा लगानी 
गरेको छ र गरररहनेछ । यस कायािा आि नागररक, बैंक िथा ववविय संस्थासिेिबाट  
हािीलाई प्राप्त सहयोगको सिासवािा सम्िान एवं स्िरण गरररहनेछु,र सिैव सकारात्िक 
सुझावको  अपेक्षा सिेि राख्िछु ।  

 

कोरोना र्ाइरसको िहािारीका कारण िूलो संख्यािा वरेङ गाउंपामलका वादहर बसोवास गिै 
आउनुर्एका गाउंपामलकावासी  नागररकहरु आफ्नो  गाउंपामलकािा फका न  केही असुववधा परेको 
हाम्रो जानकारीिा छ । यसै क्रििा हािीले पाकपा क्वारेन्टाइनिा रहेका ४ जना िाजुर्ाइहरुलाई 
गाउंपामलकाको पूणा सहयोगिा गाउंपामलकािा मर्त्र्याइ सवाािय िाध्यमिक ववद्यालयिा रहेको 
क्वारेन्टाइनिा राखिएको छ । यी र यस्िा प्रकृमिका कोरोना र्ाइरसबाट सखृजि असािान्य  सब ै
दक्रयाकलापको सिन्वयात्िक र प्रर्ावकारी रुपिा व्यवस्थापन गरी सवासाधारणको 
जीउज्यान,सम्पवि र स्विन्त्रिाको संरक्षण गना गाउंपामलका सवै गाउंपामलकावासी संगै छ र सिैव 
संगै हुनेछ ।  

 िपाइ गाउंपामलकावासीहरुकै सहयोगिा ववश्वव्यापी िहािारीका रुपिा रहेको कोरोना र्ाइरसको 
सम्र्ाववि सङ्क्रिणबाट आि जनसिुिायलाई सुरखक्षि राख्न हािी सफल हुनेछौं, कोरोना र्ाइरसबाट 
संक्रमिि नहुने गाउंपामलकाको सूमचिा राख्न र लेख्न सक्नेछौं ।यस उिेश्य प्रामप्तका लामग नेपाल 
सरकार,प्रिेश सरकार,खजकला सिन्वय समिमि िथा खजकला प्रशासन कायाालयका साथसाथ ै मनजी 



के्षत्र,संघसंस्था,मछिेकी गाउंपामलका िथा अन्य शुरे्च्छुक संस्थाहरुबाट मनरन्िर सहयोग प्राप्त हुनेिा 
गाउंपामलकाले पूणा ववश्वास रािेको छ ।  

 

अन्त्यिा, 

आिरणीय दििीबदहनी िथा िाजुर्ाइहरु, 

यस अप्ठ्यारो घिीिा यस्िो िहािारीको सजगिा र सकृयिालाई प्रर्ावकारी बनाउन उपाध्याक्ष,प्रिुि 
प्रशासकीय अमधकृि,विाध्यक्ष िथा विा समिमिका सिस्यहरु,संञ्चार िाध्यि िथा संचारकिी,  
गाउंपामलकािा कायारि सम्पूणा रािसेवक किाचारीहरु, सुरक्षा मनकाय, स्वास््य शािा प्रिुि िथा 
स्वास््यकिी,नेपाल रेिक्रस सोसाइटी,स्थानीय सिाजसेवी िथा वुवद्धजीवी,युवाक्लव,सािुिामयक 
संघसंस्था,िदहला स्वास््य स्वयंसेववका लगायि अन्य स्वयंसेवकहरुको ववपद्को घिीिा गरेको 
कायाकुशलिा िथा पेशागि आचरण र किाव्यपालना प्रमि उच्च प्रशंसा एवं धन्यवाि दिन चाहान्छु 
।यस्िो अवस्थािा  मसङ्गो िुलुकले हािी सवैको दृढ इच्छाशवक्त र उच्च िनोबलको िाग गरेको छ 
। हाम्रो इच्छाशवक्त,उच्च िनोवल र आपसी एकिाले कोरोना र्ाइरसको िहािारीलाई पराखजि गना 
र अमघ बढ्न मनणाायक र्ूमिका िेकनेछ त्यसैले यस्िो अवस्थािा दृढिा सदहि सम्पूणा िेशवासी 
िथा गाउंपामलकावासीहरुबाट पूणा सहयोग र साथ दिनुहुनेछ र्न्ने ववश्वास मलएका छौं ।   

वविेशबाट यस गाउंपामलका मर्वत्रएका र कोरोना संक्रिणको लक्षण िेखिएका सवै नागररकहरु अमनवाया 
रुपिा गाउंपामलकाले िोकेको क्वारेन्टाइनिा कखम्ििा िईु हप्ता बसौं र यो कोरोना र्ाइरस एक 
व्यवक्तबाट अको व्यवक्तिा सखजलै सन े र्एकाले नेपाल सरकारले मनधाारण गरेको लगिाउनको 
अवमधर्रका लामग घरिा नै वसौं । आफू पमन बांचौं अरुलाई पमन बचाऔ ं।  

 बरेङ गाउंपामलका 
 बरेङ गाउंपामलकावासी 
 

      धन्यवाि!!! 


