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कोभबड-१९ सॊक्रभण जोखिभ भनमन्त्रणका राभि स्भार्ट रकडाउन  सम्फन्त्धी कामटविभध, २०७८ 
 

१. विषम प्रिेश : 
 

सन ् २०१९ को भडसेम्िय भवहनाभा चीनको हिेुई प्रान्त्तको िहुान (Wuhan) शहयभा सिटप्रथभ 

ऩवहचान बई विश्वव्माऩी भहाभायीको रुऩभा पैभरएको सॊक्राभक योि कोभबड-१९ फार् २०७८ सार 

श्रािण दोस्रो हप्तासम्भ ७ राि ५० हजाय बन्त्दा फढी नेऩारी सॊक्रभभत बएका य  ९ हजाय ८ सम  

बन्त्दा फढीको भतृ्म ुबएको छ बने विश्वबयका करयफ १९ कयोड ७३ राि भाभनसभा सॊक्रभण य  ४२ 

रािको हायाहायीभा भतृ्म ुबइसकेको छ ।  
 

मस अन्त्तयारभा विश्वका विभबन्न भरुकुभा कोभबड-१९ को कायकको रुऩभा यहेको नोिर कोयोना 
बाईयस उत्ऩरयितटन बई नमाॊ नमाॊ Variant हरु देखिएको य नेऩारभा ऩभन त्मस्ता केही  Variant हरु 

देिाऩयेको, कोभबड-१९ को औषभध अनसुन्त्धान कै क्रभभा यहेको, सॊक्रभण भनमन्त्रणभा हार 

प्रमोिभा ल्माइएका िोऩहरु आऩतकारीन प्रमोजनको राभि भार बएकारे िोऩरे काभ िने अिभध, 

देिा ऩने  नमाॉ Variant भा मसको प्रबािकारयता य मसफार् हनुसक्न ेSide effect आददको विश्वस्त 

अनसुन्त्धान कामट जायी यहेको य नेऩार सयकायको अथक प्रमात्नको फािजदु ऩभन नेऩारभा िोऩको 
उऩरव्धता हारसम्भ सहज नबएको अिस्था छ । कोभबड-१९ को सॊक्रभण पैरािर् य मसफार् 

ऩनटसक्ने असय अझैऩभन साभान्त्म भनमन्त्रणको सीभा बन्त्दा फावहय य अभनखित छ ।  
 

सॊक्रभभतफार् नखजकको सॊसिटभा यहेकाराई भार नबई भनजरे छोएको िस्तफुार् सभेत सॊक्रभण 

पैभरन े तथा रऺण नदेखिएका सॊक्रभभतहरुफार् सभेत सॊक्रभण सने बएकोरे तोवकएका स्िास््म 

सयुऺा भाऩदण्डको ऩारना नै सॊक्रभण पैरािर्को योकथाभ य भनमन्त्रण िने हारसम्भको उत्तभ 

उऩाम हो । नेऩार सयकायरे नािरयकको जीिन यऺा िनट स्िास््म सयुऺा भाऩदण्डको ऩारनाका 
राभि रकडाउन िा भनषधेाऻा िा कर्फमुट िा सीर िने जस्ता कठोय कदभ िाध्मतािश चारेय बएऩभन 

सॊक्रभणको दोस्रो रहयको व्मिस्थाऩन िदै आएकोभा सम्बावित तेस्रो रहयको साभना िनुटऩने 

अिस्थाराई दृविित ियी कोभबड-१९ को सॊक्रभण पैरािर्को योकथाभ य भनमन्त्रण िने कामटभा 
सम्झौता िा कभी हनु नददई अन्त्तयाविम अभ्मास तथा विितका रकडाउनफार् भसवकएका ऩाठहरु 

सभेतको आधायभा याविम ऩरयिेशभा आधायबतू सेिा, औद्योभिक उत्ऩादन, कृवष य अत्मािश्मक 
आऩूभतट रिामतका आभथटक तथा साभाखजक िभतविभधहरुराई मथासम्बि िभतशीरता दददै 

नािरयकका जीविकोऩाजटनका अिसयराई सक्दो सहज तलु्माउन तमाय ऩारयएको मो कामटविभध 
कोभबड-१९ भनदेशक सभभभतफार् स्िीकृत बई राि ुिरयएको  छ ।  
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२.  सन्त्दबट विश्लषेण : 

२.१. कोभबड-१९ को सॊक्रभण अिस्था  

२.१.१. नोफेर कोयोना बाईयसको नमाॉ Variant हरु देिा ऩरययहेको एिॊ कोभबड-१९ रे 

ऩवहरो बन्त्दा दोस्रो रहयफार् भानि स्िास््म य जीिनभा फढी ऺभत ऩमुाटएको, 
२.१.२. उऩचाय ऩद्धभत अझै अनसुन्त्धान कै क्रभभा यहेको य िोऩको उऩरव्धता सफै 

नािरयकराई सिटसरुब बइनसकेको, 
२.१.३. रऺण देखिएका सॊक्रभभतफार् भार नबई रऺण नदेखिएका य भ्माखक्सन 

रिाइसकेकाहरुफार् ऩभन सॊक्रभण सनटसक्ने अिस्था यहेको, 
२.१.४. सॊक्रभण पैभरन नददन सॊक्रभभत बएका िा Contact Tracing भा ऩयी सॊक्रभणको 

सम्बािना यहेका  व्मखिहरुराई सॊक्रभभत नबएका व्मखिहरुसॊि सॊसिट हनु नददन 

आिश्मक यहेको, 
2.1.5  कोभबड-१९को दोस्रो रहय भनमन्त्रणभा नआईसक्दै तेश्रो रहय आउन सक्ने य 

मसफार् फारफाभरका सभेत िढी प्रबावित हनुसक्ने विऻ अनभुान यहेको। 

 

२.२. रकडाउनको अभनिामटता य मसफार् ऩने असय 

 

२.२.१. सन्त्दबट विश्लषेण िण्डको फुॊदा २.१. भा उखल्रखित विशेषतारे िदाट बौभतक दूयी कामभ 

सभेतको स्िास््म सयुऺा भाऩदण्ड ऩारना ियाउन रकडाउन/भनषधेाऻा/कर्फमुट 
आदेश जायी िनुट ऩने तथा नािरयकको जनजीिन एिॊ िभतविभधराई घय, भनिास य 

आसऩासको भसभभत घेयाभा सॊकुखचत िनुट /ियाउनऩुने फाध्मात्भक ऩरयखस्थभत सजृना, 
२.२.२. सािटजाभनक सेिा प्रिाह, व्माऩाय, फाखणज्म य उत्ऩादनका ऺेर सचुारु हनु नसक्दा 

याज्मको सभग्र  अथटतन्त्रभा नै प्रभतकूरता, 
२.२.३. साभाखजक-आभथटक िभतशीरता अिरुद्ध हनु िई नािरयकको जीविकोऩाजटनभा 

कदठनाइ उत्ऩन्न, 

२.२.४. रकडाउनको अिस्था ऩर्क ऩर्क दोहोरयने य सभम रखम्िदै जाॊदा नािरयकको दैभनक 

जीविका किकय फन्न िई योि बन्त्दा बोकको खस्थभतरे क्रभश: राऩयिाही, 
हेरचेक्र्माई फढ्ने, आदेश उल्रॊघन हनु सक्न,े 

२.२.५. याज्मको अथटतन्त्रभा दूयिाभी प्रभतकूरता ऩैदा बएय क्रभभक रुऩभा याविम सॊकर् 

उत्ऩन्न बई याविम सयुऺाभा सभेत असय ऩानटसक्ने ितया । 
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३.  उद्दशे्म :  

सॊक्रभण जोखिभको भूल्माॊङ्कनका आधायभा सॊक्रभणको शृ्रॊिराराई तोड्दै सािटजभनक सेिा 
तथा आभथटक वक्रमाकराऩहरु मथासम्बि सञ्चारन िने य सॊक्रभणभिु स्थानभा क्रभश: 
त्मस्ता वक्रमाकराऩहरु िलु्रा िदै रग्न ुस्भार्ट रकडाउनको प्रभिु उदे्दश्म हो ।  

४.  स्भार्ट रकडाउनको अिधायणा य औखचत्म 

४.१. अिधायणा् 

स्िास््म सयुऺाको भाऩदण्ड कडाइका साथ ऩारना िदै सीभभत रुऩभा बएऩभन आभथटक-साभाखजक 

जीिनका िभतविभधहरु क्रभश् अिाभड फढाउन विभबन्न विकल्ऩ य उऩामहरु सभेवर्एको भोडेर नै  

स्भार्ट रकडाउन हो । मो विऻान, प्रविभध, िाखणज्म, करा य व्मिस्थाऩनभा आधारयत ऩद्धभत य 

अिधायणा हो । स्भार्ट रकडाउनका धेयै सॊबाि (Components) हरू यहेकारे सफै सॊबािहरू 

स्िीकृत भनदेशक भसद्धान्त्तअनसुाय अखख्तमायी प्राप्त अभधकायीहरू िा सम्फद्ध भनकामहरूरे आ-आर्फनो 
आिश्मकता, औखचत्म तथा िैऻाभनक भसद्धान्त्तको आधायभा सयोकायिाराहरुको सभन्त्िम य 

सहकामटभा कस्र्भाइज ियेय भनयन्त्तय सधुायोन्त्भिु विभधहरु अऩनाएय प्रमोि, ऩरयितटन य 

ऩनुयािरोकन िनट सवकनेछ ।  

मस अिधायणा अनरुुऩ कोभबड-१९ सॊक्रभणको उतायचढािराई भध्मनजय यािी दूयदृवि सवहत 

रकडाउनफार् उत्ऩन्न िभतशीरताको सॊकुचनराई न्त्मून िनट सवकन ेअिस्था, उऩाम, सम्बािनाहरु 

ऩवहचान िदै  Vulnerability को Degree अनरुुऩ कुनै ऩभन बौिोभरक स्थान तथा साभाखजक-आभथटक 

ऺेर विशेषभा आिश्मकताभा आधारयत रकडाउन- "स्भार्ट रकडाउन" को कामाटन्त्िमन िरयन ेछ । 

 

मस कामटविभधभा उल्रेि िरयएका कोभबड-१९ सॊक्रभण भूल्माॊकनका सूचक (Table 1) का 
आधायभा  स्भार्ट रकडाउनको राभि स्तय भनधाटयण (Table 2) हनु जानेछ । सॊक्रभणको चनुौभत 

भाऩन िदाट सॊक्रभण दय, सॊक्रभणभा उतायचढाि, नमाॉ सॊक्रभण सॊख्मा, अस्ऩतार बनाट प्रभतशत य भतृ्म ु

दय सभेतका सूचकहरु (Indicators) को अरािा देिा ऩनटसक्ने नमाॉ Variant य त्मसको प्रबाि 

सभेतको आधायभा भूल्माॊकन िरयनेछ । मस्तो भूल्माॊकनफार् सॊक्रभण चनुौभतराई क्रभश: अभत 

उच्च, उच्च, भध्मभ य न्त्मून ियी चाय तहभा ििॉकयण िरयनछे । रकडाउन ऩभन क्रभश: ऩूणट, 
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भभखश्रत, िकुुरो य न्त्मून ियी चाय स्तयभा कामभ ियी आधायबतू सेिा, औद्योभिक उत्ऩादन, कृवष 
य अत्मािश्मक आऩूभतट रिामतका आभथटक तथा साभाखजक िभतविभधहरु उमऩिु ढङ्गभा 
सॊचारनको अिस्था सजृना िरयनेछ । 

 

मस अिधायणाको कामाटन्त्िमनफार् सॊक्रभण भनमन्त्रण य योकथाभका राभि अिरम्िन िरयन ेकामटहरु 

दवुिधा य दोहोयोऩनायवहत ढॊिरे सॊघ, प्रदेश, खजल्रा य स्थानीम तहविच तथा अन्त्तय भन्त्रारम, विबाि, 

भनकामहरुको खजम्भेिायी एॊि बभूभका स्ऩि य सभुनखित हनुेछ । मसरे  कोभबड-१९ विरुद्धको 
रडाइभा सभन्त्िम य सहकामटराई सभेत भजिूत फनाउनेछ । 

४.२. औखचत्म: 

४.२.१. कोभबड-१९ फार् उत्ऩन्न स्िास््म सयुऺाका साथै फहआुमाभभक य 
अभनखितकारीन असय न्त्मून िनट िैऻाभनक  य व्मािहारयक रकडाउन विभध 
अिरम्िन िनट, 

४.२.२ रकडाउन य आधायबतू सेिा प्रिाह, िाखणज्म-व्माऩाय, उत्ऩादन य विकास 
भनभाटण कामटिीचको अन्त्तय (Gap)  कभ िनट, 

४.२.३. CICT, क्िायेखन्त्र्न, आईसोरेशन रिामतका व्मिस्थाऩन ियी सॊक्रभभतफार् 
अन्त्म व्मखि य सभदुामभा सॊक्रभण पैभरन नददन, 

४.२.४. आभथटक िभतशीरताभा सखृजत व्मिधानराई सकेसम्भ न्त्मून ियी नािरयकको  
साभान्त्म जीविकोऩाजटनभा सहजता प्रदान िनट, 

४.२.५. भहाभायीका कायण स्िबाित: विदेशफार् स्िदेश पकट ने नािरयकको फढ्दो 
प्रिखृत्त य मसफार् उत्ऩन्न हनुसक्ने सॊक्रभण, फेयोजिायी, जीिनमाऩन य 
जीविकोऩाजटनभा हनुे कदठनाई न्त्मून िनट, 

४.२.६. दैभनक उऩबोग्म य अत्मािश्मक िस्तकुो आऩूभतट व्मिस्था सहज तलु्माउन, 
४.२.७. अन्त्तयतह (सॊघ, प्रदेश, खजल्रा य स्थानीम तह) तथा अन्त्तयभनकाम 

(भन्त्रारम, विबाि आदद) सभन्त्िम य सहकामट व्मािहारयक एिॊ भजितु फनाउदै 
दोहोयोऩन तथा दवुिधा उत्ऩन्न हनु नददन,  

४.२.८. अन्त्तयाविम िलु्रा सीभाऺेरभा हनुे आिािभनराई व्मिखस्थत िनट,  



5 

 

४.२.९. कोभबड-१९ को भहाभायीको ऩरयखस्थभतभा याज्म य नािरयकको सभुधयु 
सम्फन्त्ध य सहकामटको अिस्था सजृना िदै नोिर कोयोना बाईयसको साभना 
िदै जीिनमाऩनराई साभान्त्मीकयण िदै रैजाने। 

 

५.  यणनीभत : 

५.१.  रकडाउनफार् सखृजत िाध्मात्भक अिस्थाभा ऩभन िभतशीरताका अिसयहरु ऩवहचान 

ियी मथासम्बि साभाखजक-आभथटक वक्रमाकराऩ फढाउने, 
५.२. कोभबड-१९ सॊक्रभण दय, सॊक्रभणभा उतायचढाि, नमाॉ सॊक्रभण सॊख्मा, अस्ऩतार 

बनाट प्रभतशत य भतृ्म ु दय सभेतका स्िास््म सयुऺा जोखिभ भाऩनका फस्तिुत 

सूचकहरु (Indicators) का आधायभा जोखिभको स्कोरयङ्ग ियी, 
CCMC/PDC/DCMC रे आ-आर्फनो खजम्भेिायी ऺेर अन्त्तिटतका बौिोभरक ईकाइ 

(िाउॊ/र्ोर, िडा, ऩाभरका, खजल्रा) राई Red, Amber, Yellow य Green ियी चाय 

सॊक्रभण Status भा ििॉकयण ियी साप्तावहक रुऩभा भनमभभत ऩनुयािरोकन िने, 
 ५.३. ििॉकृत सॊक्रभण Status अनरुुऩ  Red, Amber, Yellow य Green भा क्रभश: Hard 

रकडाउन, Mixed रकडाउन, Soft रकडाउन य Minimal रकडाउन ियी चाय 

तहको रकडाउन िने । 

 

६. सभदुामभा कोभबड-१९ सक्रभणको अिस्था भनधाटयण िने सूचकहरु  

६.१. WHO रिामतका अन्त्तयाविम अभ्मास य हारसम्भ भसवकएका ऩाठहरु सभेतराई 

दृविित ियी सभदुामस्तयभा कोभबड-१९ सॊक्रभणको अिस्था भनधाटयण िनट 
देहामका िैऻाभनक सूचकहरुको प्रमोि िरयनेछ:- 

6.१.१. साप्तावहक औषत सॊक्रभण दय (Weekly Average Test Positivity Rate):- 

साप्तावहक रुऩभा िरयएको कोभबड-१९ ऩयीऺणको औषत सॊक्रभभत प्रभतशत,  

६.१.२ अखघल्रो हप्ताको तरुनाभा सॊक्रभणको उतायचढाि (Percentage Change in 

Infection Compared to Previous Week):- अखघल्रो साता य चार ु साता 
भफचभा बएको सॊक्रभण घर्फढको प्रभतशत, 
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६.१.३ साप्तावहक नमाॉ सॊक्रभण - प्रभत १० रािभा (Weekly New Cases Per 

Million ) :- प्रभत १० राि जनसॊख्माभा साप्तावहक रुऩभा थवऩएको सॊक्रभणको 
सॊख्मा, 

६.१.४ अस्ऩतार बनाटको अिस्था (Bed Occupancy in Percentage):- 
अस्ऩतारभा यहेको शैय्मा ऺभताको साऩेऺताभा भफयाभी बनाटको प्रभतशत, 

६.१.५ भतृ्म ुसॊख्मा - प्रभत १० राि जनसॊख्माभा (Deaths Per Million) :- प्रभत १० 

राि जनसॊख्माको कोभबड-१९ सॊक्रभणफार् बएको भतृकको सॊख्मा । 

Table 1: सभदुामभा COVID-19 सक्रभणको अिस्था भनधाटयण िने सूचकहरु 

VARIABLES VALUES 

Weekly Average Positivity 

Rate  
>10% (8-10)% (5 – 7.99)% <5% 

Change in Percentage 

Compared to Previous Week  
>99% (50-99)% (1-49.99)% <1% 

Weekly New Cases per 

Million  
>500 200 - 499 100- 199 <100 

Bed Occupancy Percentage  >70% (50 – 70)% (30 -49.99)% <30% 

Number of Deaths per 

Million per Week or 

Cumulative 

>5 3 - 5 1-2.99 <1 

Total Score  5x20=100 5x13=65 5x6=30 5x3=15 

Level of Infection Widespread  Substantial  Moderate  Minimal  

  

 

 

६.२. रकडाउन स्र्ार्स भनधाटयणको राभि साप्तावहक नमाॉ सॊक्रभभतको सॊख्मा, सॊक्रभभतको फवृद्ध 

प्रभतशत, सॊक्रभण दय, अस्ऩतारहरुको व्मिस्थाऩन ऺभताको सूचकको रुऩभा Bed 

Occupancy य भतृ्म ुदयराई आधायको रुऩभा भरइएको छ । प्रत्मेक सूचकराई भनखित 

िैऻाभनक अॊकबाय प्रदान िदाट बाइयसको आक्रभकताको अिस्था य Life vs livelihood तथा 
देशको अथटतन्त्रभा ऩनट जान ेअसय सभेतराई भध्मनजय िरयएको छ। भनखित अॊकबायको 
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आधायभा सॊक्रभणको जोखिभ अिस्थाका सूचकहरुराई  Red, Amber, Yellow य Green 

यङ्गरे सङ्केत िरयएको छ । 

 

 हारका ददनहरुभा िोऩ सयर तथा सहज रूऩभा उऩरब्ध हनु नसकेको हुॉदा िोऩ 
प्राप्त ियेको जनसॊख्माको प्रभतशतराई सूचकको रूऩभा उल्रेि िरयएको छैन। 
िोऩको उऩरब्धता तथा वितयण सहज हुॉदै िए ऩिात िोऩ प्राप्त ियेको जनसॊख्माको 
प्रभतशतराई सभेत एक सूचकको रूऩभा सभािेश िरयनेछ।  

 

७. जोखिभ भूल्माङ्कन य रकडाउनको तह भनधाटयणको ढाॉचा 

७.१. अन्त्तयाविम अभ्मास य नेऩारभा कामटयत Epidemiologists फार् प्राप्त यामसझुािको आधायभा 
कोभबड-१९ को जोखिभ भूल्माङ्कन तथा रकडाउनको तह भनधाटयणको राभि Table 2 

फभोखजभको ढाॉचा तमाय िरयएको छ । 

 

Table 2 :- COVID-19 Risk Assessment & Smart Lockdown Decision Framework: 

 

Aggregate Scoring of 

Identified Variables 
>65 31-65 16-30 ≤ 15 

Risk Indication RED AMBER YELLOW GREEN 

Risk Level Severe High Moderate Minimal 

Level of 

Transmission 
Widespread  Substantial  Moderate  Minimal  

Strategy Restrict Control Protect  Prevent  

Measures  Stringent  Intermediate  Strengthened  Standard  

Lockdown  Status Hard  Mixed  Soft  Minimal  
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७.२. जोखिभ भूल्माङ्कनका फुॊदा नॊ. ६ भा उल्रेखित चयहरु (Variables) अनसुाय Red Zone भा 
यहेका प्रत्मेक  सूचकराई क्रभश २०,  Amber Zone भा १३, Yellow Zone भा ६ य 

Green Zone भा ३ अॊकको अॊकबाय भनधाटयण ियी सभविभा कूर १०० अॊकबाय भनधाटयण 

िरयएको छ, 
 

७.३.  उल्रेखित सूचकहरुराई भूल्माङ्कन िदाट अॊकबाय ६५ बन्त्दा फढी बएभा अभत उच्च, ३० देखि 

६५ सम्भ बएभा उच्च, १६ देखि ३० सम्भ बएभा भध्मभ य १५ िा सो बन्त्दा कभ बएभा 
न्त्मून तहको ियी जोखिभराई चाय तहभा ििॉकयण िरयएको छ, 

7.4 मस कामटविभध फभोखजभ जोखिभ भूल्माॊकन िने प्रमोजनको राभि DCMC तथा स्थानीम 
तहरे त्माङ्क प्रविि तथा प्रशोधन िनट CCMC फार् MS Excel प्रमोि ियी तमाय 
ऩारयएको Prototype प्रमोि िनुट ऩनेछ । उि  Prototype प्रमोि सम्फन्त्धभा CCMC 

को सम्फखन्त्धत विबािरे DCMC तथा स्थाभनम तहका सम्फखन्त्धत कभटचायीहरुराई 
Virtual भाध्मभफार् आिश्मक जानकायी ियाउन ुऩनेछ, 

 

७.5.  Table 1 को सूचक य Table 2 को भूल्माङ्कन विभधभा आधारयत यही उदाहयणका राभि कुनै 

खजल्राको जोखिभको तह देहामको Table 3 भा नभनुा अनसुाय भूल्माङ्कन िरयएको छ ।  

Table 3:  जोखिभ भूल्माङ्कनको नभनुा 
खजल्रा - क 

भभभत: २०७८ अषाढ ८ 

VARIABLES VALUES 

Weekly Average Positivity Rate  20% 
   

Incremental Change in Percentage 

Compared to Previous Week   
50% 

  

Weekly New Cases per Million  
 

200 
  

Bed Occupancy Percentage  
  

40% 
 

Number of Deaths per Million  
   

0 

Total Score  20 13*2 = 26 6 3 

Aggregate Scoring  55 

Level of Transmission Substantial 

Lockdown Status Mixed 
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७.५ भाभथको नभनुा भूल्माॊकनभा: 

- कुनै क खजल्राको २०७७ आषाढ भवहनाको १ ितेदेखि ७ ितेसम्भ १ हजाय जनाको 
ऩयीऺण िदाट २०० जनाभा सॊक्रभण ऩवृि बएकोरे २० प्रभतशत हनु आउॉछ, जनु १० 

प्रभतशत बन्त्दा फढी बएको हुॊदा Weekly Average Positivity Rate भूल्माॊकनभा 
Widespread Transmission अन्त्तयित ऩयी २० अॊक प्रदान िरयएको छ, 

- अखघल्रो हप्ता उि खजल्राभा ४०० जना सॊक्रभभत यहेकोभा चारू हप्ता २०० सॊक्रभभत ऩवृि 

बएकोरे सॊक्रभणभा ५० प्रभतशतरे कभ बएको बएको हुॊदा Incremental Change in 

ऩभछल्रो हप्ताको तरुनाभा भलु्माॊकन िदाट उल्रेख्म िवृद्ध (Substantial Transmission ) 
अन्त्तयित ऩयी १३ अॊक प्रदान िरयएको छ , 

- कूर जनसॊख्मा १० राि यहेको उि खजल्राभा चारू हप्ताभा नमाॉ सॊक्रभभतको सॊख्मा २०० 

जना थवऩएकोरे  साप्तावहक रूऩभा प्रभत दश राि २०० नमाॉ सॊक्रभभत बएकोरे 

(२००÷१००,००,००  x१००,००,००) Substantial Transmission अन्त्तयित ऩयी १३ 

अॊक प्रदान िरयएको छ, 
- २०० जना सॊक्रभभत भध्म उि खजल्राभा यहेका सफै अस्ऩतारभा बनाट बएका सॊक्रभभत 

भफयाभीको सॊख्मा २० जना यहेको य सफै अस्ऩतारको शैय्माको ऺभता ५० यहेको हुॊदा ४० 

प्रभतशत शैय्मा ओिवर्एको अिस्था Bed Occupancy Percentage Moderate  

Transmission अन्त्तयित ऩयी ६ अॊक प्रदान िरयएको छ, 
- उि खजल्राभा चारू हप्ताभा कोभबडका कायण भतृ्म ुनबएकोरे प्रभत १० राि जनसॊख्माभा 

(०÷१०,००,०००x १०,००,००० ) बएको हुॊदा Number of Deaths per Million 

भूल्माॊकनभा Minimal Transmission अन्त्तयित ऩयी ३ अॊक प्रदान िरयएको छ, 
- उि उदायण अनसुाय येडभा १ को २० अॊक, एम्फयभा २ को २६ अॊक य ऐल्रोभा १ को     

६ अक य GREEN को ३ अक ियी कूर ५५ अॊक बएको हुॊदा उच्च जोखिभ AMBER 

जोनभा ऩरय Mixed  Lockdown िनुटऩने अिस्था छ । 
 

८. भनणटम, कामाटन्त्िमन, अनिुभन तथा प्रभतिेदन. 

८.१. सफै DCMC रे खजल्राभबर यहेका सफै ऩाभरकाहरुसॊि सभन्त्िम ियी िण्ड ७ भा उल्रेि 

बएफभोखजभ आ-आर्फनो खजल्रा य ऩाभरकाित तहभा एकहप्ताभा नफढ्ने ियी भनमभभत 
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रुऩभा जोखिभ भूल्माङ्कन ियी सोको आधायभा रकडाउनको प्रकृभत भनधाटयण ियी सोको 
कामाटन्त्िमन अनूसचुी-१ फभोखजभ िनुट ियाउन ु ऩनेछ । DCMC रे आर्फनो ऺेरभबर 

रकडाउनको प्रबािकायी कामाटन्त्िमन सभुनखित िनट आिश्मक अनिुभनको व्मिस्था 
भभराउनकुा साथै आिश्मकता अनसुाय भछभेकी खजल्राहरुसॊि सभेत सभन्त्िम िनुट ऩनेछ ,  

 

8.2 कामटविभध फभोखजभ जोखिभ भूल्माॊकनको आधायभा कुनै ऩाभरकारे कुनै िाॊउ/र्ोर, 
िडा िा ऩूयै ऩाभरका बयी रकडाउन िनुटऩने देखिएभा रकडाउन कामाटन्त्िमनको राभि 
DCMC राई भसपारयस िनुट ऩनेछ,  

 

8.3 मस कामटविभध िभोखजभ जोखिभ भूल्माङ्कन तथा रकडाउन कामाटन्त्िमनको अनिुभनभा 
सम्फखन्त्धत ऩाभरकाहरुको भहत्िऩूणट बभूभका यहने बएकोरे DCMC तथा ऩाभरकाहरुरे 
एकआऩसभा ऩमाटप्त य प्रबािकायी सभन्त्िम िनुटऩने छ, 

 

8.4 सॊक्रभण जोखिभ भूल्माॊकन, रकडाउन कामाटन्त्िमन य अनिुभनको जानकायी  DCMC रे 

PDC य CCMC भा भनमभभत रुऩभा प्रभतिेदन िनुट ऩनेछ य भाभथल्रो तहरे प्राप्त 
प्रभतिेदनको सभेतको आधायभा तल्रो भनकामराई आिश्मकता अनसुाय भनदेशन तथा 
सहजीकयण िनुट ऩनेछ, 

 

8.5 रक डाउनको प्रकृभत अनसुाय स्िास््म भाऩदण्डको ऩारना ियी िरुा िने ऺेर/उऩऺेर/ 

वक्रमाकराऩहरु सम्फन्त्धभा अनसूुची-१ भा उल्रेि बएका फाहेक कुनै भफषमभा 
तत्कार भनणटम भरन ुऩदाट DCMC रे तीन "ब" को भसद्धान्त्त-भबडबाड, बौभतक दूयी, 
बेखन्त्र्रेसन, राई आधाय भानी उऩमिु भनणटम भरन सक्नेछ।मसयी िरयएको भनणटमको 
जानकायी मथाशीघ्र CCMC राई ददन ुऩनेछ ।  
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अनसूुची-१ 

(कामटविभधको िण्ड ८.१ सॊि सम्फखन्त्धत) 

रक डाउनको प्रकृभत अनसुाय स्िास््म भाऩदण्डको ऩारना ियी िरुा िने ऺरे/उऩऺरे/ वक्रमाकराऩहरु  

क्र.

सॊ. 

ऺेर/ उऩऺेर 
वक्रमाकराऩह

रु 

रकडाउनको प्रकृभत य सॊचारन िरुा िरयएको कामटहरु 

Hard Lock Down  Mixed Lock Down  Soft Lock Down  Minimal Lock Down  

१. 

यऺा, प्रभतयऺा, 
शाखन्त्त सयुऺा य 

कूर्नैभतक 

सम्फन्त्ध 

ऩूणट सचुारु ऩूणट सचुारु ऩूणट सचुारु ऩूणट सचुारु 

२. स्िास््म सेिा ईभयजेन्त्सी य कोभबड उऩचाय सेिा  दीघटयोिीको राभि फवहयॊि सेिा  सफै फवहयॊि सेिा ऩूणट सचुारु 

३. 
कामाटरम 

सॊचारन 
अत्मािश्मक सेिा भार 

कभटचायी सॊख्मा एक भतहाईभा 
नफढ्न ेियी  

कभटचायी सॊख्मा दईु 

भतहाईभा नफढ्न ेियी  
ऩूणट सॊचारन 

४. 
सम्भेरन, 

सेभभनाय य 

िोष्ठी 
Virtual  Mode भा भार Virtual  Mode भा भार 

स्िास््म भाऩदण्डको 
कडाईका साथ ऩारना 
िदै २५ जनाभा नफढाई  

स्िास््म भाऩदण्डको 
कडाईका साथ ऩारना िदै 

बौभतक उऩखस्थभतभा सबा 
सम्भेरन सॊचारन 
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५. 
शैखऺक सॊस्था 
सॊचारन 

Virtual Mode भा भार 

स्िास््म सयुऺा भाऩदण्ड 

ऩारना िदै प्रशासभनक 

कामटभार 

स्िास््म सयुऺा भाऩदण्ड 

ऩारना िदै ऩयीऺा 
सॊचारन तथा सम्फखन्त्धत 
कऺाको कुर ऺभताको 
33% नफढ्ने ियी 
आरोऩारो सभेतको 
उऩमिु िैकखल्ऩक विभध 
अऩनाई बौभतक 
उऩखस्थभतभा कऺा 
सॊचारन िनट स्थानीम 
तहको भसपारयसभा 
DCMC रे  स्िीकृभत 
ददनसक्ने 

स्िास््म सयुऺा भाऩदण्ड 

ऩारना िदै बौभतक 

उऩखस्थभतभा शैऺखणक 
वक्रमाकराऩ सॊचारन 

6. आिािभन 

शाखन्त्त सयुऺा, स्िास््म सेिा य 

अत्मािश्मक सेिाभा िवर्न े

कभटचायीहरु/व्मखिहरु, 
ईभयजेन्त्सी य कोभबड उऩचायको 
राभि जान ेव्मखि, 
तोवकएको सभमभा फसोिास 
आसऩास अत्मािश्मक साभग्री 
िरयदका राभि जाने व्मखि, 

 

अनभुभत प्राप्त सॊचायकभॉ 

फैंक, वित्तीम सॊस्था, अन्त्म 

सयकायी कामटरम य अनराईन 

होभ डेभरबयी सेिाका 
कभटचायीहरु 

स्िास््म सयुऺा भाऩदण्ड 

ऩारना िदै काभ 

विशेषको राभि भबडबाड 

नियी आिािभन िनट ददने  

स्िास््म सयुऺा भाऩदण्ड 

ऩारना िदै भबडबाड नहनु े

ियी आिािभन िनट ददन े 
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7. 

ऩसर, कोल्ड 

तथा 
भडऩार्टभेन्त्र्र 

स्र्ोयहरु 
सॊचारन 

औषभध ऩसर,  
 

परपूर, तयकायी, वऩउन ेऩानी, 
दगु्ध ऩदाथट, भाछाभास,ु  िाद्य य 

सय-सपाईका साभग्री भफक्री िने 

ऩसर/कोल्ड स्र्ोय य 

भडभार्टभेन्त्र्र स्र्ोयहरु 

(तोवकएको सभम य सम्फखन्त्धत 

सेक्सन भार)  

भनभाटण साभग्री, ऩसु्तक तथा 
स्रे्शनयी, भेकाभनकर, 

ईरेक्र्ोभनक, ईरेखक्िकर 

साभानहरु भफक्री िने ऩसर 

तथा स्र्ोयहरु  

रत्ता कऩडा, बाॊडाकुडा, 
पभनटचय, पभनटभसङ्ग,  तथा 
वपक्ससट सम्फखन्त्ध 

स्र्ोयहरु, 
 

ठेरािाढा, साईकर य 

पुर्ऩाथभा सॊचारन हनु े

ऩसरहरु 

व्माऩारयक भर रिामत 
सफै प्रकायका स्र्ोयहरु 

8. मातामात 

एम्फरेुन्त्स, स्िास््म सॊस्था, सयुऺा 
भनकाम, अत्मािश्मक सयकायी 
सेिा तथा अत्मािश्मक ढुिानीका 
साधन 

अत्मािश्मक अिस्थाभा ऩास 

सवहतका सिायी साधन 

भसर्को ५०% ऺभता 
फोकी सािटजभनक सिायी 
साधन, भनजी सिायी 
साधन  

भसर् ऺभता बन्त्दा नफढ्ने 
िरय सािटजभनक तथा भनखज 

सिायी साधन सभेत 

सॊचारन 

9. ढुिानी आऩूभतट 
स्िास््म साभग्री, िाद्य साभग्री, 
ईन्त्धन, कृवष विउभफजन य भर 

भनभाटण तथा उत्ऩादनसॊि 

सम्फखन्त्धत अभत आिश्मक 

साभग्री 

व्माऩारयक प्रमोजनका 
आिश्मक साभग्री 

सफै प्रकायका आऩूभतट  

10. 

भठभखन्त्दय, 

भखस्जद, चचट  य 

िमु्फाभा हनुे 
धाभभटक 

ऩूजाआजा य 

कामटक्रभ 

भनत्म ऩूजा भार भनत्म ऩूजा भार 

स्िास््म सयुऺा भाऩदण्ड 

ऩारना िदै भबडबाड नहनु े

ियी  

 

 

 

स्िास््म सयुऺा भाऩदण्ड 

ऩारना ियी सॊचारन 
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11. 
साभाखजक 

यीभतयीिाज 

अखन्त्तभ सॊस्कायभा सहबािी 
हनैुऩनेहरु भार, 
  

अन्त्म यीभतयीिाजको हकभा 
एकाघयको सहबाभिताभा घयभबर 

भार 

 

स्िास््म सयुऺा भाऩदण्ड 

ऩारना िदै अखन्त्तभ सॊस्काय य 

वििाह, व्रतिन्त्ध रिामतका 
साभाखजक ऩयम्ऩया य 

रयभतरयिाजका कामटक्रभभा 
२० जना नफढ्न ेियी 

जारा, भहोत्सि, 

बोजबतेय फाहेक स्िास््म 

सयुऺा भाऩदण्ड ऩारना 
िदै भबडबाड नहनु ेियी  

जारा, भहोत्सि, बोजबतेय 

रिामतभा स्िास््म सयुऺा 
भाऩदण्ड ऩारना िदै 

भबडबाड नहनु ेियी 

१2. 
नेऩार प्रफेश 

(ऩैदर भािट)  

भसभानाका फन्त्द, 
 

नेऩार आउनै ऩने नेऩारी 
नािरयकराई तोवकएको कामाटदेश 

फभोखजभ आिभन अनभुभत  

 

स्िास््म उऩचाय तथा 
अत्मािश्मक कामटको राभि 

तोवकएको कामाटदेश फभोखजभ 

आिािभन अनभुभत 

 

भनभाटण साभग्री आमात 

अभत आिश्मक 

व्माऩारयक तथा दैभनक 

काभकाजको राभि 

आिािभन  

ऩमटर्कीम िभतविभध 

रिामत अन्त्म दैभनक 

आितजाित सहज िने 

१3. 
नेऩार प्रफेश 

(अन्त्तयाविम 

विभानस्थर)  

स्िास््म साभग्री आऩूभतट य VVIP 

movement का उडान  

 

चार्टय उडान (तोवकएको 
कामाटदेश फभोखजभ)  

तोवकएको कामाटदेश 

फभोखजभ थऩ उडानहरु 

सचुारु  

 

तोवकएको कामाटदेश 

फभोखजभ भनमभभत उडान 

सचुारु 

 

१4. 
आन्त्तरयक 

उडान 

स्िास््म साभग्री आऩूभतट, सयुऺा, 
आऩतकारीन  य VVIP 

movement का उडान  

 

चार्टय उडान  तोवकए फभोखजभ सीभभत 

व्माऩारयक उडानहरु 

 

Green to all zone 

 

Yellow to all zones 

except green one 

सफै व्माऩारयक उडानहरु  

Green to all zone  

 

Yellow to all zones 

except green one 
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१5. 
उद्योि 

व्मिसाम 

औषभध उत्ऩादन, 

अखक्सजन प्रान्त्र्, 

अत्मािश्मक िाद्य साभग्री, ईन्त्धन 

व्मिसाम तथा Closed Camp 

सवहतका तोवकएका स्िास््म 

भाऩदण्डको ऩूणट  ऩारना ियी 
सॊचारन िने उत्ऩादनभूरक उद्योि 

भेकाभनकर, ईरेक्र्ोभनक, 

ईरेखक्िकर सेिा प्रदामक 

व्माफसाम तथा उद्योि    

तोवकएका स्िास््म 

भाऩदण्डको ऩूणट  ऩारना 
ियी िभनजजन्त्म, 

Manufacturing, 

भनभाटणजन्त्म उद्योि 

व्मािसाम य किाडी 
व्मािसाम 

तोवकएका स्िास््म 

भाऩदण्डको ऩूणट  ऩारना 
ियी सम्ऩूणट उद्योि 

व्मिसाम 

16. 

यखजिडट 
अनराईन 

सवऩङ्गको होभ 
डेभरबयी 

हरकुा सिायीसाधन प्रमोि ियी 
दैभनक उऩबोग्म फस्तहुरु भार  

भेकाभनकर, ईरेक्िोभनक, 

ईरेखक्िकर फस्तहुरु, 
स्रे्शनयी, ऩाठ्य साभग्रीहरु  

रत्ताकऩडा, भिर्फर् 
आइर्भ आदद 

सफै िारका फस्तहुरु 
डेभरबयी 

१७. कृवष उत्ऩादन 

स्िास््म भाऩदण्डको ऩूणट ऩारना 
िदै िलु्रा स्थानभा िरयन े

अत्मिश्मक कामटहरु 

स्िास््म भाऩदण्डको ऩूणट 
ऩारना िदै स-साना सभहुभा 
िरयन ेकामटहरु 

२५ जनाभा नफढ्न े ियी 
िरयन ेकामटहरु 

स्िास््म भाऩदण्डको ऩूणट 
ऩारना िदै कृवष सम्फन्त्धी 
सम्ऩूणट कामटहरु  

१8. 
होर्र तथा 
येस्रु्या 

तोवकए फभोखजभ क्िायेखन्त्र्न य 

आईसोरेशन सेिा भार 
Online/Home Delivery Take Away 

स्िास््म भाऩदण्डको ऩूणट 
ऩारना िदै सम्ऩूणट सेिा 

१9. 
िेरकुद/ 

व्मामभ 
भनखज भनिास ऩरयसय भबर 

िरुा स्थानभा स्िास््म 

भाऩदण्ड अऩनाएय भफहान ५- 
८ फजेसम्भ य फेरकुी ५-७ 

फजेसम्भ  व्मामभ, प्रात/सन्त्ध्मा 
वहडडुर 

दशटक फाहेक Closed 

Camp भा िरयने िेरकुद 

भार 

स्िास््म भाऩदण्डको ऩूणट 
ऩारना िदै खजभिाना, 
हेल्थ क्रि रिामतका 
व्मामभ य दशटक सवहतका 
िेरकुद 
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20. भनोयञ्जन Virtual Mode भा भार Virtual Mode भा भार  

२० जना नफढ्ने ियी 
सानो जभघर्, वऩकभनक, 
खचभडमाघय, म्मखुजमभ, 
ऩाकट , िेवकङ, भ्रभण 

स्िास््म भाऩदण्डको 
ऩारना िदै भसनेभा हर, 

भेरा, Fun Park जस्ता 
भनोयञ्जन सेिा  फाहेकका 
अन्त्म भनोयञ्जन  

21. 
घयामसी बेर्-
घार् जभघर् 

एकाघयभा भार एकाघयभा भार 
1० जना नफढ्ने ियी  स्िास््म भाऩदण्डको 

ऩारना ियी सानो सभहुभा 

२2. हार्फजाय - - 

स्िास््म भाऩदण्डको 
ऩारनािदै ५0% 
ऺभताभा भार सॊचारन  

स्िास््म भाऩदण्डको 
ऩारना िदै सॊचारन 

२3. 
विकास 

भनभाटण 

कभटचायी तथा काभदायहरु 
क्रोज क्माम्ऩभा यािी सॊचारन 
िरयने याविम िौयिका 
आमोजनाहरु 

कभटचायी तथा काभदायहरु 
क्रोज क्माम्ऩभा यािी 
सॊचारन िरयने 
मोजना/आमोजनाहरु 

स्िास््म भाऩदण्डको 
ऩारनािदै केन्त्रीम, 
प्रादेखशक,स्थानीम तह य 
भनजीतियभा सम्ऩन्न हनु े
भनभाटणका कामटहरु  

स्िास््म भाऩदण्डको 
ऩारना िदै सम्ऩूणट 
भनभाटणका कामटहरु  

24. 
सबा, जरुसु, 

प्रदशटन 
भनषधे 

स्िास््म भाऩदण्डको ऩारना 
िदै  5 जनाभा नफढाई  

स्िास््म भाऩदण्डको ऩारना 
िदै २५ जनाभा नफढाई  

स्िास््म भाऩदण्डको 
ऩारना िदै  

 

रिव्म:- १. मस कामटविभधभा नसभेवर्एका ऺेर/उऩऺेर/वक्रमाकराऩ सॊचारनका सम्फन्त्धभा सम्फखन्त्धत भनकाम/DCMC को भसपारयसको 
आधायभा CCMC को भनणटम/भनदेशन फभोखजभ हनुेछ । 
 

२. अनूसचुी-१ भा प्रत्मेक दाॊमातपट को स्तम्बफार् कुनै कामटहरु िरुा िरयदा सो बन्त्दा िाॊमातपट को स्तम्बभा उल्रेि बएका कामटहरु 
स्ित: िरुा बएको फझु्न ुऩदटछ । 


