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कोभिड-१९ संक्रमण जोखिम भियन्त्रणका लाभि स्मार्ट लकडाउि  सम्बन्त्धी कायटविभध, २०७८ 
 

१. विषय प्रिेश : 
 

सि ् २०१९ को भडसेम्िर मवहिामा चीिको हिेुई प्रान्त्तको िहुाि (Wuhan) शहरमा सिटप्रथम 

पवहचाि िई विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैभलएको संक्रामक रोि कोभिड-१९ बार् २०७८ साल 

श्रािण दोस्रो हप्तासम्म ७ लाि ५० हजार िन्त्दा बढी िेपाली संक्रभमत िएका र  ९ हजार ८ सय  

िन्त्दा बढीको मतृ्य ुिएको छ ििे विश्विरका कररब १९ करोड ७३ लाि माभिसमा संक्रमण र  ४२ 

लािको हाराहारीमा मतृ्य ुिइसकेको छ ।  
 

यस अन्त्तरालमा विश्वका विभिन्न मलुकुमा कोभिड-१९ को कारकको रुपमा रहेको िोिल कोरोिा 
िाईरस उत्पररितटि िई ियां ियां Variant हरु देखिएको र िेपालमा पभि त्यस्ता केही  Variant हरु 

देिापरेको, कोभिड-१९ को औषभध अिसुन्त्धाि कै क्रममा रहेको, संक्रमण भियन्त्रणमा हाल 

प्रयोिमा ल्याइएका िोपहरु आपतकालीि प्रयोजिको लाभि मार िएकाले िोपले काम ििे अिभध, 

देिा पिे  ियााँ Variant मा यसको प्रिािकाररता र यसबार् हिुसक्ि ेSide effect आददको विश्वस्त 

अिसुन्त्धाि कायट जारी रहेको र िेपाल सरकारको अथक प्रयात्नको बािजदु पभि िेपालमा िोपको 
उपलव्धता हालसम्म सहज ििएको अिस्था छ । कोभिड-१९ को संक्रमण फैलािर् र यसबार् 

पिटसक्िे असर अझैपभि सामान्त्य भियन्त्रणको सीमा िन्त्दा बावहर र अभिखित छ ।  
 

संक्रभमतबार् िखजकको संसिटमा रहेकालाई मार ििई भिजले छोएको िस्तबुार् समेत संक्रमण 

फैभलि े तथा लिण िदेखिएका संक्रभमतहरुबार् समेत संक्रमण सिे िएकोले तोवकएका स्िास््य 

सरुिा मापदण्डको पालिा िै संक्रमण फैलािर्को रोकथाम र भियन्त्रण ििे हालसम्मको उत्तम 

उपाय हो । िेपाल सरकारले िािररकको जीिि रिा ििट स्िास््य सरुिा मापदण्डको पालिाका 
लाभि लकडाउि िा भिषधेाज्ञा िा कर्फ्ुट िा सील ििे जस्ता कठोर कदम िाध्यतािश चालेर िएपभि 

संक्रमणको दोस्रो लहरको व्यिस्थापि िदै आएकोमा सम्िावित तेस्रो लहरको सामिा ििुटपिे 

अिस्थालाई दृविित िरी कोभिड-१९ को संक्रमण फैलािर्को रोकथाम र भियन्त्रण ििे कायटमा 
सम्झौता िा कमी हिु िददई अन्त्तराविय अभ्यास तथा विितका लकडाउिबार् भसवकएका पाठहरु 

समेतको आधारमा राविय पररिेशमा आधारितू सेिा, औद्योभिक उत्पादि, कृवष र अत्यािश्यक 
आपूभतट लिायतका आभथटक तथा सामाखजक िभतविभधहरुलाई यथासम्िि िभतशीलता दददै 

िािररकका जीविकोपाजटिका अिसरलाई सक्दो सहज तलु्याउि तयार पाररएको यो कायटविभध 
कोभिड-१९ भिदेशक सभमभतबार् स्िीकृत िई लाि ुिररएको  छ ।  
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२.  सन्त्दिट विश्लषेण : 

२.१. कोभिड-१९ को संक्रमण अिस्था  

२.१.१. िोबेल कोरोिा िाईरसको ियााँ Variant हरु देिा परररहेको एिं कोभिड-१९ ले 

पवहलो िन्त्दा दोस्रो लहरबार् मािि स्िास््य र जीििमा बढी िभत पयुाटएको, 
२.१.२. उपचार पद्धभत अझै अिसुन्त्धाि कै क्रममा रहेको र िोपको उपलव्धता सबै 

िािररकलाई सिटसलुि िइिसकेको, 
२.१.३. लिण देखिएका संक्रभमतबार् मार ििई लिण िदेखिएका र भ्याखक्सि 

लिाइसकेकाहरुबार् पभि संक्रमण सिटसक्िे अिस्था रहेको, 
२.१.४. संक्रमण फैभलि िददि संक्रभमत िएका िा Contact Tracing मा परी संक्रमणको 

सम्िाििा रहेका  व्यखिहरुलाई संक्रभमत ििएका व्यखिहरुसंि संसिट हिु िददि 

आिश्यक रहेको, 
2.1.5  कोभिड-१९को दोस्रो लहर भियन्त्रणमा िआईसक्दै तेश्रो लहर आउि सक्िे र 

यसबार् बालबाभलका समेत िढी प्रिावित हिुसक्िे विज्ञ अिमुाि रहेको। 

 

२.२. लकडाउिको अभििायटता र यसबार् पिे असर 

 

२.२.१. सन्त्दिट विश्लषेण िण्डको बुंदा २.१. मा उखल्लखित विशेषताले िदाट िौभतक दूरी कायम 

समेतको स्िास््य सरुिा मापदण्ड पालिा िराउि लकडाउि/भिषधेाज्ञा/कर्फ्ुट आदेश 

जारी ििुट पिे तथा िािररकको जिजीिि एिं िभतविभधलाई घर, भििास र 

आसपासको भसभमत घेरामा संकुखचत ििुट /िराउिपुिे बाध्यात्मक पररखस्थभत सजृिा, 
२.२.२. सािटजाभिक सेिा प्रिाह, व्यापार, बाखणज्य र उत्पादिका िेर सचुारु हिु िसक्दा 

राज्यको समग्र  अथटतन्त्रमा िै प्रभतकूलता, 
२.२.३. सामाखजक-आभथटक िभतशीलता अिरुद्ध हिु िई िािररकको जीविकोपाजटिमा 

कदठिाइ उत्पन्न, 

२.२.४. लकडाउिको अिस्था पर्क पर्क दोहोररिे र समय लखम्िदै जादंा िािररकको दैभिक 

जीविका किकर बन्न िई रोि िन्त्दा िोकको खस्थभतले क्रमश: लापरिाही, 
हेलचेक्र्याई बढ्िे, आदेश उल्लंघि हिु सक्ि,े 

२.२.५. राज्यको अथटतन्त्रमा दूरिामी प्रभतकूलता पैदा िएर क्रभमक रुपमा राविय संकर् 

उत्पन्न िई राविय सरुिामा समेत असर पािटसक्िे ितरा । 
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३.  उद्दशे्य :  

संक्रमण जोखिमको मूल्यांङ्किका आधारमा संक्रमणको शंृ्रिलालाई तोड्दै सािटजभिक सेिा 
तथा आभथटक वक्रयाकलापहरु यथासम्िि सञ्चालि ििे र संक्रमणमिु स्थािमा क्रमश: 
त्यस्ता वक्रयाकलापहरु िलु्ला िदै लग्ि ुस्मार्ट लकडाउिको प्रमिु उदे्दश्य हो ।  

४.  स्मार्ट लकडाउिको अिधारणा र औखचत्य 

४.१. अिधारणााः 

स्िास््य सरुिाको मापदण्ड कडाइका साथ पालिा िदै सीभमत रुपमा िएपभि आभथटक-सामाखजक 

जीििका िभतविभधहरु क्रमशाः अिाभड बढाउि विभिन्न विकल्प र उपायहरु समेवर्एको मोडेल िै  

स्मार्ट लकडाउि हो । यो विज्ञाि, प्रविभध, िाखणज्य, कला र व्यिस्थापिमा आधाररत पद्धभत र 

अिधारणा हो । स्मार्ट लकडाउिका धेरै संिाि (Components) हरू रहेकाले सबै संिािहरू 

स्िीकृत भिदेशक भसद्धान्त्तअिसुार अखख्तयारी प्राप्त अभधकारीहरू िा सम्बद्ध भिकायहरूले आ-आफ्िो 
आिश्यकता, औखचत्य तथा िैज्ञाभिक भसद्धान्त्तको आधारमा सरोकारिालाहरुको समन्त्िय र 

सहकायटमा कस्र्माइज िरेर भिरन्त्तर सधुारोन्त्मिु विभधहरु अपिाएर प्रयोि, पररितटि र 

पिुरािलोकि ििट सवकिेछ ।  

यस अिधारणा अिरुुप कोभिड-१९ संक्रमणको उतारचढािलाई मध्यिजर रािी दूरदृवि सवहत 

लकडाउिबार् उत्पन्न िभतशीलताको संकुचिलाई न्त्यूि ििट सवकि ेअिस्था, उपाय, सम्िाििाहरु 

पवहचाि िदै  Vulnerability को Degree अिरुुप कुिै पभि िौिोभलक स्थाि तथा सामाखजक-आभथटक 

िेर विशेषमा आिश्यकतामा आधाररत लकडाउि- "स्मार्ट लकडाउि" को कायाटन्त्ियि िररि ेछ । 

 

यस कायटविभधमा उल्लेि िररएका कोभिड-१९ संक्रमण मूल्यांकिका सूचक (Table 1) का 
आधारमा  स्मार्ट लकडाउिको लाभि स्तर भिधाटरण (Table 2) हिु जािेछ । संक्रमणको चिुौभत 

मापि िदाट संक्रमण दर, संक्रमणमा उतारचढाि, ियााँ संक्रमण संख्या, अस्पताल ििाट प्रभतशत र मतृ्य ु

दर समेतका सूचकहरु (Indicators) को अलािा देिा पिटसक्िे ियााँ Variant र त्यसको प्रिाि 

समेतको आधारमा मूल्यांकि िररिेछ । यस्तो मूल्यांकिबार् संक्रमण चिुौभतलाई क्रमश: अभत 

उच्च, उच्च, मध्यम र न्त्यूि िरी चार तहमा ििीकरण िररिछे । लकडाउि पभि क्रमश: पूणट, 
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भमखश्रत, िकुुलो र न्त्यूि िरी चार स्तरमा कायम िरी आधारितू सेिा, औद्योभिक उत्पादि, कृवष 
र अत्यािश्यक आपूभतट लिायतका आभथटक तथा सामाखजक िभतविभधहरु उयपिु ढङ्गमा 
संचालिको अिस्था सजृिा िररिेछ । 

 

यस अिधारणाको कायाटन्त्ियिबार् संक्रमण भियन्त्रण र रोकथामका लाभि अिलम्िि िररि ेकायटहरु 

दवुिधा र दोहोरोपिारवहत ढंिले संघ, प्रदेश, खजल्ला र स्थािीय तहविच तथा अन्त्तर मन्त्रालय, वििाि, 

भिकायहरुको खजम्मेिारी एंि िभूमका स्पि र सभुिखित हिुेछ । यसले  कोभिड-१९ विरुद्धको 
लडाइमा समन्त्िय र सहकायटलाई समेत मजिूत बिाउिेछ । 

४.२. औखचत्य: 

४.२.१. कोभिड-१९ बार् उत्पन्न स्िास््य सरुिाका साथै बहआुयाभमक र 
अभिखितकालीि असर न्त्यूि ििट िैज्ञाभिक  र व्यािहाररक लकडाउि विभध 
अिलम्िि ििट, 

४.२.२ लकडाउि र आधारितू सेिा प्रिाह, िाखणज्य-व्यापार, उत्पादि र विकास 
भिमाटण कायटिीचको अन्त्तर (Gap)  कम ििट, 

४.२.३. CICT, क्िारेखन्त्र्ि, आईसोलेशि लिायतका व्यिस्थापि िरी संक्रभमतबार् 
अन्त्य व्यखि र समदुायमा संक्रमण फैभलि िददि, 

४.२.४. आभथटक िभतशीलतामा सखृजत व्यिधािलाई सकेसम्म न्त्यूि िरी िािररकको  
सामान्त्य जीविकोपाजटिमा सहजता प्रदाि ििट, 

४.२.५. महामारीका कारण स्ििाित: विदेशबार् स्िदेश फकट िे िािररकको बढ्दो 
प्रिखृत्त र यसबार् उत्पन्न हिुसक्ि े संक्रमण, बेरोजिारी, जीिियापि र 
जीविकोपाजटिमा हिुे कदठिाई न्त्यूि ििट, 

४.२.६. दैभिक उपिोग्य र अत्यािश्यक िस्तकुो आपूभतट व्यिस्था सहज तलु्याउि, 
४.२.७. अन्त्तरतह (संघ, प्रदेश, खजल्ला र स्थािीय तह) तथा अन्त्तरभिकाय 

(मन्त्रालय, वििाि आदद) समन्त्िय र सहकायट व्यािहाररक एिं मजितु बिाउदै 
दोहोरोपि तथा दवुिधा उत्पन्न हिु िददि,  

४.२.८. अन्त्तराविय िलु्ला सीमािेरमा हिु ेआिािमिलाई व्यिखस्थत ििट,  
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४.२.९. कोभिड-१९ को महामारीको पररखस्थभतमा राज्य र िािररकको समुधरु 
सम्बन्त्ध र सहकायटको अिस्था सजृिा िदै िोिल कोरोिा िाईरसको सामिा 
िदै जीिियापिलाई सामान्त्यीकरण िदै लैजािे। 

 

५.  रणिीभत : 

५.१.  लकडाउिबार् सखृजत िाध्यात्मक अिस्थामा पभि िभतशीलताका अिसरहरु पवहचाि 

िरी यथासम्िि सामाखजक-आभथटक वक्रयाकलाप बढाउिे, 
५.२. कोभिड-१९ संक्रमण दर, संक्रमणमा उतारचढाि, ियााँ संक्रमण संख्या, अस्पताल 

ििाट प्रभतशत र मतृ्य ु दर समेतका स्िास््य सरुिा जोखिम मापिका बस्तिुत 

सूचकहरु (Indicators) का आधारमा जोखिमको स्कोररङ्ग िरी, 
CCMC/PDC/DCMC ले आ-आफ्िो खजम्मेिारी िेर अन्त्तिटतका िौिोभलक ईकाइ 

(िाउं/र्ोल, िडा, पाभलका, खजल्ला) लाई Red, Amber, Yellow र Green िरी चार 

संक्रमण Status मा ििीकरण िरी साप्तावहक रुपमा भियभमत पिुरािलोकि ििे, 
 ५.३. ििीकृत संक्रमण Status अिरुुप  Red, Amber, Yellow र Green मा क्रमश: Hard 

लकडाउि, Mixed लकडाउि, Soft लकडाउि र Minimal लकडाउि िरी चार 

तहको लकडाउि ििे । 

 

६. समदुायमा कोभिड-१९ सक्रमणको अिस्था भिधाटरण ििे सूचकहरु  

६.१. WHO लिायतका अन्त्तराविय अभ्यास र हालसम्म भसवकएका पाठहरु समेतलाई 

दृविित िरी समदुायस्तरमा कोभिड-१९ संक्रमणको अिस्था भिधाटरण ििट 
देहायका िैज्ञाभिक सूचकहरुको प्रयोि िररिेछ:- 

6.१.१. साप्तावहक औषत संक्रमण दर (Weekly Average Test Positivity Rate):- 

साप्तावहक रुपमा िररएको कोभिड-१९ परीिणको औषत संक्रभमत प्रभतशत,  

६.१.२ अखघल्लो हप्ताको तलुिामा संक्रमणको उतारचढाि (Percentage Change in 

Infection Compared to Previous Week):- अखघल्लो साता र चाल ु साता 
भबचमा िएको संक्रमण घर्बढको प्रभतशत, 
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६.१.३ साप्तावहक ियााँ संक्रमण - प्रभत १० लािमा (Weekly New Cases Per 

Million ) :- प्रभत १० लाि जिसंख्यामा साप्तावहक रुपमा थवपएको संक्रमणको 
संख्या, 

६.१.४ अस्पताल ििाटको अिस्था (Bed Occupancy in Percentage):- 
अस्पतालमा रहेको शैय्या िमताको सापेितामा भबरामी ििाटको प्रभतशत, 

६.१.५ मतृ्य ुसंख्या - प्रभत १० लाि जिसंख्यामा (Deaths Per Million) :- प्रभत १० 

लाि जिसंख्याको कोभिड-१९ संक्रमणबार् िएको मतृकको संख्या । 

Table 1: समदुायमा COVID-19 सक्रमणको अिस्था भिधाटरण ििे 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. लकडाउि स्र्ार्स भिधाटरणको लाभि साप्तावहक ियााँ संक्रभमतको संख्या, संक्रभमतको बवृद्ध 

प्रभतशत, संक्रमण दर, अस्पतालहरुको व्यिस्थापि िमताको सूचकको रुपमा Bed 

Occupancy र मतृ्य ुदरलाई आधारको रुपमा भलइएको छ । प्रत्येक सूचकलाई भिखित 

िैज्ञाभिक अंकिार प्रदाि िदाट िाइरसको आक्रमकताको अिस्था र Life vs livelihood तथा 
देशको अथटतन्त्रमा पिट जाि ेअसर समेतलाई मध्यिजर िररएको छ। भिखित अंकिारको 
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आधारमा संक्रमणको जोखिम अिस्थाका सूचकहरुलाई  Red, Amber, Yellow र Green 

रङ्गले सङ्केत िररएको छ । 

 

 हालका ददिहरुमा िोप सरल तथा सहज रूपमा उपलब्ध हिु िसकेको हुाँदा िोप 
प्राप्त िरेको जिसंख्याको प्रभतशतलाई सूचकको रूपमा उल्लेि िररएको छैि। 
िोपको उपलब्धता तथा वितरण सहज हुाँदै िए पिात िोप प्राप्त िरेको जिसंख्याको 
प्रभतशतलाई समेत एक सूचकको रूपमा समािेश िररिेछ।  

 

७. जोखिम मूल्याङ्कि र लकडाउिको तह भिधाटरणको ढााँचा 

७.१. अन्त्तराविय अभ्यास र िेपालमा कायटरत Epidemiologists बार् प्राप्त रायसझुािको आधारमा 
कोभिड-१९ को जोखिम मूल्याङ्कि तथा लकडाउिको तह भिधाटरणको लाभि Table 2 

बमोखजमको ढााँचा तयार िररएको 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. जोखिम मूल्याङ्किका बुंदा िं. ६ मा उल्लेखित चरहरु (Variables) अिसुार Red Zone मा 
रहेका प्रत्येक  सूचकलाई क्रमश २०,  Amber Zone मा १३, Yellow Zone मा ६ र 

Green Zone मा ३ अंकको अंकिार भिधाटरण िरी समविमा कूल १०० अंकिार भिधाटरण 

िररएको छ, 
 

७.३.  उल्लेखित सूचकहरुलाई मूल्याङ्कि िदाट अंकिार ६५ िन्त्दा बढी िएमा अभत उच्च, ३० देखि 

६५ सम्म िएमा उच्च, १६ देखि ३० सम्म िएमा मध्यम र १५ िा सो िन्त्दा कम िएमा 
न्त्यूि तहको िरी जोखिमलाई चार तहमा ििीकरण िररएको छ, 

7.4 यस कायटविभध बमोखजम जोखिम मूल्यांकि ििे प्रयोजिको लाभि DCMC तथा स्थािीय 
तहले त्याङ्क प्रविि तथा प्रशोधि ििट CCMC बार् MS Excel प्रयोि िरी तयार 
पाररएको Prototype प्रयोि ििुट पिेछ । उि  Prototype प्रयोि सम्बन्त्धमा CCMC 

को सम्बखन्त्धत वििािले DCMC तथा स्थाभिय तहका सम्बखन्त्धत कमटचारीहरुलाई 
Virtual माध्यमबार् आिश्यक जािकारी िराउि ुपिेछ, 

 

७.5.  Table 1 को सूचक र Table 2 को मूल्याङ्कि विभधमा आधाररत रही उदाहरणका लाभि कुिै 

खजल्लाको जोखिमको तह देहायको Table 3 मा िमिुा अिसुार मूल्याङ्कि िररएको छ ।  

Table 3:  जोखिम मूल्याङ्किको िमिुा 
खजल्ला - क 

भमभत: 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 माभथको िमिुा मूल्याकंिमा: 

- कुिै क खजल्लाको २०७७ आषाढ मवहिाको १ ितेदेखि ७ ितेसम्म १ हजार जिाको 
परीिण िदाट २०० जिामा संक्रमण पवृि िएकोले २० प्रभतशत हिु आउाँछ, जिु १० 

प्रभतशत िन्त्दा बढी िएको हुंदा Weekly Average Positivity Rate मूल्यांकिमा 
Widespread Transmission अन्त्तरित परी २० अंक प्रदाि िररएको छ, 

- अखघल्लो हप्ता उि खजल्लामा ४०० जिा संक्रभमत रहेकोमा चालू हप्ता २०० संक्रभमत पवृि 

िएकोले संक्रमणमा ५० प्रभतशतले कम िएको िएको हुंदा Incremental Change in 

पभछल्लो हप्ताको तलुिामा मलु्यांकि िदाट उल्लेख्य िवृद्ध (Substantial Transmission ) 
अन्त्तरित परी १३ अंक प्रदाि िररएको छ , 

- कूल जिसंख्या १० लाि रहेको उि खजल्लामा चालू हप्तामा ियााँ संक्रभमतको संख्या २०० 

जिा थवपएकोले  साप्तावहक रूपमा प्रभत दश लाि २०० ियााँ संक्रभमत िएकोले 

(२००÷१००,००,००  x१००,००,००) Substantial Transmission अन्त्तरित परी १३ 

अंक प्रदाि िररएको छ, 
- २०० जिा संक्रभमत मध्य उि खजल्लामा रहेका सबै अस्पतालमा ििाट िएका संक्रभमत 

भबरामीको संख्या २० जिा रहेको र सबै अस्पतालको शैय्याको िमता ५० रहेको हुंदा ४० 

प्रभतशत शैय्या ओिवर्एको अिस्था Bed Occupancy Percentage Moderate  

Transmission अन्त्तरित परी ६ अंक प्रदाि िररएको छ, 
- उि खजल्लामा चालू हप्तामा कोभिडका कारण मतृ्य ुििएकोले प्रभत १० लाि जिसंख्यामा 

(०÷१०,००,०००x १०,००,००० ) िएको हुंदा Number of Deaths per Million 

मूल्यांकिमा Minimal Transmission अन्त्तरित परी ३ अंक प्रदाि िररएको छ, 
- उि उदारण अिसुार रेडमा १ को २० अंक, एम्बरमा २ को २६ अंक र ऐल्लोमा १ को     

६ अक र GREEN को ३ अक िरी कूल ५५ अंक िएको हुंदा उच्च जोखिम AMBER 

जोिमा परर Mixed  Lockdown ििुटपिे अिस्था छ । 
 

८. भिणटय, कायाटन्त्ियि, अििुमि तथा प्रभतिेदि. 

८.१. सबै DCMC ले खजल्लाभिर रहेका सबै पाभलकाहरुसंि समन्त्िय िरी िण्ड ७ मा उल्लेि 

िएबमोखजम आ-आफ्िो खजल्ला र पाभलकाित तहमा एकहप्तामा िबढ्िे िरी भियभमत 
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रुपमा जोखिम मूल्याङ्कि िरी सोको आधारमा लकडाउिको प्रकृभत भिधाटरण िरी सोको 
कायाटन्त्ियि अिूसचुी-१ बमोखजम ििुट िराउि ु पिेछ । DCMC ले आफ्िो िेरभिर 

लकडाउिको प्रिािकारी कायाटन्त्ियि सभुिखित ििट आिश्यक अििुमिको व्यिस्था 
भमलाउिकुा साथै आिश्यकता अिसुार भछमेकी खजल्लाहरुसंि समेत समन्त्िय ििुट पिेछ ,  

 

8.2 कायटविभध बमोखजम जोखिम मूल्यांकिको आधारमा कुिै पाभलकाले कुिै िांउ/र्ोल, 
िडा िा पूरै पाभलका िरी लकडाउि ििुटपिे देखिएमा लकडाउि कायाटन्त्ियिको लाभि 
DCMC लाई भसफाररस ििुट पिेछ,  

 

8.3 यस कायटविभध िमोखजम जोखिम मूल्याङ्कि तथा लकडाउि कायाटन्त्ियिको अििुमिमा 
सम्बखन्त्धत पाभलकाहरुको महत्िपूणट िभूमका रहिे िएकोले DCMC तथा पाभलकाहरुले 
एकआपसमा पयाटप्त र प्रिािकारी समन्त्िय ििुटपिे छ, 

 

8.4 संक्रमण जोखिम मूल्यांकि, लकडाउि कायाटन्त्ियि र अििुमिको जािकारी  DCMC ले 

PDC र CCMC मा भियभमत रुपमा प्रभतिेदि ििुट पिेछ र माभथल्लो तहले प्राप्त 
प्रभतिेदिको समेतको आधारमा तल्लो भिकायलाई आिश्यकता अिसुार भिदेशि तथा 
सहजीकरण ििुट पिेछ, 

 

8.5 लक डाउिको प्रकृभत अिसुार स्िास््य मापदण्डको पालिा िरी िलुा ििे िेर/उपिेर/ 

वक्रयाकलापहरु सम्बन्त्धमा अिसूुची-१ मा उल्लेि िएका बाहेक कुिै भबषयमा 
तत्काल भिणटय भलि ुपदाट DCMC ले तीि "ि" को भसद्धान्त्त-भिडिाड, िौभतक दूरी, 
िेखन्त्र्लेसि, लाई आधार मािी उपयिु भिणटय भलि सक्िेछ।यसरी िररएको भिणटयको 
जािकारी यथाशीघ्र CCMC लाई ददि ुपिेछ ।  
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अिसूुची-१ 

(कायटविभधको िण्ड ८.१ संि सम्बखन्त्धत) 

लक डाउिको प्रकृभत अिसुार स्िास््य मापदण्डको पालिा िरी िलुा ििे िरे/उपिरे/ वक्रयाकलापहरु  

क्र.

सं. 

िेर/ उपिेर 
वक्रयाकलापह

रु 

लकडाउिको प्रकृभत र संचालि िलुा िररएको कायटहरु 

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

१. 

रिा, प्रभतरिा, 
शाखन्त्त सरुिा र 

कूर्िैभतक 

सम्बन्त्ध 

पूणट सचुारु पूणट सचुारु पूणट सचुारु पूणट सचुारु 

२. स्िास््य सेिा ईमरजेन्त्सी र कोभिड उपचार सेिा  दीघटरोिीको लाभि बवहरंि सेिा  सबै बवहरंि सेिा पूणट सचुारु 

३. 
कायाटलय 

संचालि 
अत्यािश्यक सेिा मार 

कमटचारी संख्या एक भतहाईमा 
िबढ्ि ेिरी  

कमटचारी संख्या दईु 

भतहाईमा िबढ्िे िरी  
पूणट संचालि 

४. 
सम्मेलि, 

सेभमिार र 

िोष्ठी 
Virtual  Mode मा मार Virtual  Mode मा मार 

स्िास््य मापदण्डको 
कडाईका साथ पालिा 
िदै २५ जिामा िबढाई  

स्िास््य मापदण्डको 
कडाईका साथ पालिा िदै 

िौभतक उपखस्थभतमा सिा 
सम्मेलि संचालि 
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५. 
शैखिक संस्था 
संचालि 

Virtual Mode मा मार 

स्िास््य सरुिा मापदण्ड 

पालिा िदै प्रशासभिक 

कायटमार 

स्िास््य सरुिा मापदण्ड 

पालिा िदै परीिा 
संचालि तथा सम्बखन्त्धत 
किाको कुल िमताको 
33% िबढ्िे िरी 
आलोपालो समेतको 
उपयिु िैकखल्पक विभध 
अपिाई िौभतक 
उपखस्थभतमा किा 
संचालि ििट स्थािीय 
तहको भसफाररसमा 
DCMC ले  स्िीकृभत 
ददिसक्िे 

स्िास््य सरुिा मापदण्ड 

पालिा िदै िौभतक 

उपखस्थभतमा शैिखणक 
वक्रयाकलाप संचालि 

6. आिािमि 

शाखन्त्त सरुिा, स्िास््य सेिा र 

अत्यािश्यक सेिामा िवर्ि े

कमटचारीहरु/व्यखिहरु, 
ईमरजेन्त्सी र कोभिड उपचारको 
लाभि जाि ेव्यखि, 
तोवकएको समयमा बसोिास 
आसपास अत्यािश्यक सामग्री 
िररदका लाभि जािे व्यखि, 

 

अिमुभत प्राप्त संचारकमी 

बैंक, वित्तीय संस्था, अन्त्य 

सरकारी कायटलय र अिलाईि 

होम डेभलिरी सेिाका 
कमटचारीहरु 

स्िास््य सरुिा मापदण्ड 

पालिा िदै काम 

विशेषको लाभि भिडिाड 

ििरी आिािमि ििट ददि े 

स्िास््य सरुिा मापदण्ड 

पालिा िदै भिडिाड िहिु े

िरी आिािमि ििट ददिे  
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7. 

पसल, कोल्ड 

तथा 
भडपार्टमेन्त्र्ल 

स्र्ोरहरु 
संचालि 

औषभध पसल,  
 

फलफूल, तरकारी, वपउि ेपािी, 
दगु्ध पदाथट, माछामास,ु  िाद्य र 

सर-सफाईका सामग्री भबक्री ििे 

पसल/कोल्ड स्र्ोर र 

भडमार्टमेन्त्र्ल स्र्ोरहरु 

(तोवकएको समय र सम्बखन्त्धत 

सेक्सि मार)  

भिमाटण सामग्री, पसु्तक तथा 
स्रे्शिरी, मेकाभिकल, 

ईलेक्र्ोभिक, ईलेखक्िकल 

सामािहरु भबक्री ििे पसल 

तथा स्र्ोरहरु  

लत्ता कपडा, िांडाकुडा, 
फभिटचर, फभिटभसङ्ग,  तथा 
वफक्ससट सम्बखन्त्ध 

स्र्ोरहरु, 
 

ठेलािाढा, साईकल र 

फुर्पाथमा संचालि हिु े

पसलहरु 

व्यापाररक मल लिायत 
सबै प्रकारका स्र्ोरहरु 

8. यातायात 

एम्बलेुन्त्स, स्िास््य संस्था, सरुिा 
भिकाय, अत्यािश्यक सरकारी 
सेिा तथा अत्यािश्यक ढुिािीका 
साधि 

अत्यािश्यक अिस्थामा पास 

सवहतका सिारी साधि 

भसर्को ५०% िमता 
बोकी सािटजभिक सिारी 
साधि, भिजी सिारी 
साधि  

भसर् िमता िन्त्दा िबढ्िे 
िरर सािटजभिक तथा भिखज 

सिारी साधि समेत 

संचालि 

9. ढुिािी आपूभतट 
स्िास््य सामग्री, िाद्य सामग्री, 
ईन्त्धि, कृवष विउभबजि र मल 

भिमाटण तथा उत्पादिसंि 

सम्बखन्त्धत अभत आिश्यक 

सामग्री 

व्यापाररक प्रयोजिका 
आिश्यक सामग्री 

सबै प्रकारका आपूभतट  

10. 

मठमखन्त्दर, 

मखस्जद, चचट  र 

िमु्बामा हिुे 
धाभमटक 

पूजाआजा र 

कायटक्रम 

भित्य पूजा मार भित्य पूजा मार 

स्िास््य सरुिा मापदण्ड 

पालिा िदै भिडिाड िहिु े

िरी  

 

 

 

स्िास््य सरुिा मापदण्ड 

पालिा िरी संचालि 
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11. 
सामाखजक 

रीभतरीिाज 

अखन्त्तम संस्कारमा सहिािी 
हिैुपिेहरु मार, 
  

अन्त्य रीभतरीिाजको हकमा 
एकाघरको सहिाभितामा घरभिर 

मार 

 

स्िास््य सरुिा मापदण्ड 

पालिा िदै अखन्त्तम संस्कार र 

वििाह, व्रतिन्त्ध लिायतका 
सामाखजक परम्परा र 

ररभतररिाजका कायटक्रममा 
२० जिा िबढ्िे िरी 

जारा, महोत्सि, 

िोजितेर बाहेक स्िास््य 

सरुिा मापदण्ड पालिा 
िदै भिडिाड िहिुे िरी  

जारा, महोत्सि, िोजितेर 

लिायतमा स्िास््य सरुिा 
मापदण्ड पालिा िदै 

भिडिाड िहिु ेिरी 

१2. 
िेपाल प्रबेश 

(पैदल मािट)  

भसमािाका बन्त्द, 
 

िेपाल आउिै पिे िेपाली 
िािररकलाई तोवकएको कायाटदेश 

बमोखजम आिमि अिमुभत  

 

स्िास््य उपचार तथा 
अत्यािश्यक कायटको लाभि 

तोवकएको कायाटदेश बमोखजम 

आिािमि अिमुभत 

 

भिमाटण सामग्री आयात 

अभत आिश्यक 

व्यापाररक तथा दैभिक 

कामकाजको लाभि 

आिािमि  

पयटर्कीय िभतविभध 

लिायत अन्त्य दैभिक 

आितजाित सहज ििे 

१3. 
िेपाल प्रबेश 

(अन्त्तराविय 

विमािस्थल)  

स्िास््य सामग्री आपूभतट र VVIP 

movement का उडाि  

 

चार्टर उडाि (तोवकएको 
कायाटदेश बमोखजम)  

तोवकएको कायाटदेश 

बमोखजम थप उडािहरु 

सचुारु  

 

तोवकएको कायाटदेश 

बमोखजम भियभमत उडाि 

सचुारु 

 

१4. 
आन्त्तररक 

उडाि 

स्िास््य सामग्री आपूभतट, सरुिा, 
आपतकालीि  र VVIP 

movement का उडाि  

 

चार्टर उडाि  तोवकए बमोखजम सीभमत 

व्यापाररक उडािहरु 

 

Green to all zone 

 

Yellow to all zones 

except green one 

सबै व्यापाररक उडािहरु  

Green to all zone  

 

Yellow to all zones 

except green one 
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१5. 
उद्योि 

व्यिसाय 

औषभध उत्पादि, 

अखक्सजि प्लान्त्र्, 

अत्यािश्यक िाद्य सामग्री, ईन्त्धि 

व्यिसाय तथा Closed Camp 

सवहतका तोवकएका स्िास््य 

मापदण्डको पूणट  पालिा िरी 
संचालि ििे उत्पादिमूलक उद्योि 

मेकाभिकल, ईलेक्र्ोभिक, 

ईलेखक्िकल सेिा प्रदायक 

व्याबसाय तथा उद्योि    

तोवकएका स्िास््य 

मापदण्डको पूणट  पालिा 
िरी िभिजजन्त्य, 

Manufacturing, 

भिमाटणजन्त्य उद्योि 

व्यािसाय र किाडी 
व्यािसाय 

तोवकएका स्िास््य 

मापदण्डको पूणट  पालिा 
िरी सम्पूणट उद्योि 

व्यिसाय 

16. 

रखजिडट 
अिलाईि 

सवपङ्गको होम 
डेभलिरी 

हलकुा सिारीसाधि प्रयोि िरी 
दैभिक उपिोग्य बस्तहुरु मार  

मेकाभिकल, ईलेक्िोभिक, 

ईलेखक्िकल बस्तहुरु, 
स्रे्शिरी, पाठ्य सामग्रीहरु  

लत्ताकपडा, भिफ्र् 
आइर्म आदद 

सबै िालका बस्तहुरु 
डेभलिरी 

१७. कृवष उत्पादि 

स्िास््य मापदण्डको पूणट पालिा 
िदै िलु्ला स्थािमा िररि े

अत्यिश्यक कायटहरु 

स्िास््य मापदण्डको पूणट 
पालिा िदै स-सािा समहुमा 
िररि ेकायटहरु 

२५ जिामा िबढ्िे िरी 
िररि ेकायटहरु 

स्िास््य मापदण्डको पूणट 
पालिा िदै कृवष सम्बन्त्धी 
सम्पूणट कायटहरु  

१8. 
होर्ल तथा 
रेस्रु्रा 

तोवकए बमोखजम क्िारेखन्त्र्ि र 

आईसोलेशि सेिा मार 
Online/Home Delivery Take Away 

स्िास््य मापदण्डको पूणट 
पालिा िदै सम्पूणट सेिा 

१9. 
िेलकुद/ 

व्यायम 
भिखज भििास पररसर भिर 

िलुा स्थािमा स्िास््य 

मापदण्ड अपिाएर भबहाि ५- 
८ बजेसम्म र बेलकुी ५-७ 

बजेसम्म  व्यायम, प्रात/सन्त्ध्या 
वहडडुल 

दशटक बाहेक Closed 

Camp मा िररिे िेलकुद 

मार 

स्िास््य मापदण्डको पूणट 
पालिा िदै खजमिािा, 
हेल्थ क्लि लिायतका 
व्यायम र दशटक सवहतका 
िेलकुद 
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20. मिोरञ्जि Virtual Mode मा मार Virtual Mode मा मार  

२० जिा िबढ्िे िरी 
सािो जमघर्, वपकभिक, 
खचभडयाघर, म्यखुजयम, 
पाकट , िेवकङ, भ्रमण 

स्िास््य मापदण्डको 
पालिा िदै भसिेमा हल, 

मेला, Fun Park जस्ता 
मिोरञ्जि सेिा  बाहेकका 
अन्त्य मिोरञ्जि  

21. 
घरायसी िेर्-
घार् जमघर् 

एकाघरमा मार एकाघरमा मार 
1० जिा िबढ्िे िरी  स्िास््य मापदण्डको 

पालिा िरी सािो समहुमा 

२2. हार्बजार - - 

स्िास््य मापदण्डको 
पालिािदै ५0% 
िमतामा मार संचालि  

स्िास््य मापदण्डको 
पालिा िदै संचालि 

२3. 
विकास 

भिमाटण 

कमटचारी तथा कामदारहरु 
क्लोज क्याम्पमा रािी संचालि 
िररिे राविय िौरिका 
आयोजिाहरु 

कमटचारी तथा कामदारहरु 
क्लोज क्याम्पमा रािी 
संचालि िररिे 
योजिा/आयोजिाहरु 

स्िास््य मापदण्डको 
पालिािदै केन्त्रीय, 
प्रादेखशक,स्थािीय तह र 
भिजीतिरमा सम्पन्न हिु े
भिमाटणका कायटहरु  

स्िास््य मापदण्डको 
पालिा िदै सम्पूणट 
भिमाटणका कायटहरु  

24. 
सिा, जलुसु, 

प्रदशटि 
भिषधे 

स्िास््य मापदण्डको पालिा 
िदै  5 जिामा िबढाई  

स्िास््य मापदण्डको पालिा 
िदै २५ जिामा िबढाई  

स्िास््य मापदण्डको 
पालिा िदै  

 

रिव्य:- १. यस कायटविभधमा िसमेवर्एका िेर/उपिेर/वक्रयाकलाप संचालिका सम्बन्त्धमा सम्बखन्त्धत भिकाय/DCMC को भसफाररसको 
आधारमा CCMC को भिणटय/भिदेशि बमोखजम हिुेछ । 
 

२. अिूसचुी-१ मा प्रत्येक दांयातफट को स्तम्िबार् कुिै कायटहरु िलुा िररदा सो िन्त्दा िांयातफट को स्तम्िमा उल्लेि िएका कायटहरु 
स्ित: िलुा िएको बझु्ि ुपदटछ । 


