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कोिभड-१९ सं�मण जोिखम िनय��णका लािग �माट� लकडाउन  स�ब�धी काय�िविध, २०७८

१. िवषय �वेश :

सन् २०१९ को िडसे�वर मिहनामा चीनको �वेई �ा�तको वुहान (Wuhan) शहरमा सव��थम पिहचान 
भई िव��ापी महामारीको �पमा फैिलएको सं�ामक रोग कोिभड-१९ बाट २०७८ साल �ावण 
दो�ो ह�ास�म ७ लाख ५० हजार भ�दा बढी नेपाली सं�िमत भएका र  ९ हजार ८ सय  भ�दा बढीको 
मृ�यु भएको छ भने िव�भरका क�रब १९ करोड ७३ लाख मािनसमा सं�मण र  ४२ लाखको 
हाराहारीमा मृ�यु भइसकेको छ  

यस अ�तरालमा िव�का िविभ� मुलुकमा कोिभड-१९ को कारकको �पमा रहेको नोवल कोरोना 
भाईरस उ�प�रवत�न भई नयां नयां Variant ह� देिखएको र नेपालमा पिन �य�ता केही  Variant ह� 
देखापरेको, कोिभड-१९ को औषिध अनुस�धान कै �ममा रहेको, सं�मण िनय��णमा हाल �योगमा 
�याइएका खोपह� आपतकालीन �योजनको लािग मा� भएकाले खोपले काम गन� अविध, देखा पन�  
नयाँ Variant मा यसको �भावका�रता र यसबाट �नस�े Side effect आ�दको िव��त अनुस�धान 
काय� जारी रहेको र नेपाल सरकारको अथक �या�को बावजुद पिन नेपालमा खोपको उपल�धता 
हालस�म सहज नभएको अव�था छ  कोिभड-१९ को सं�मण फैलावट र यसबाट पन�स� े असर 
अझैपिन सामा�य िनय��णको सीमा भ�दा बािहर र अिनि�त छ  

सं�िमतबाट निजकको संसग�मा रहेकालाई मा� नभई िनजले छोएको व�तुबाट समेत सं�मण फैिलने 
तथा ल�ण नदेिखएका सं�िमतह�बाट समेत सं�मण सन� भएकोले तो�कएका �वा��य सुर�ा 
मापद�डको पालना नै सं�मण फैलावटको रोकथाम र िनय��ण गन� हालस�मको उ�म उपाय हो  
नेपाल सरकारले नाग�रकको जीवन र�ा गन� �वा��य सुर�ा मापद�डको पालनाका लािग लकडाउन वा 
िनषेधा�ा वा क�यु� वा सील गन� ज�ता कठोर कदम वा�यतावश चालेर भएपिन सं�मणको दो�ो 
लहरको �व�थापन गद� आएकोमा स�भािवत ते�ो लहरको सामना गनु�पन� अव�थालाई दृि�गत गरी 
कोिभड-१९ को सं�मण फैलावटको रोकथाम र िनय��ण गन� काय�मा स�झौता वा कमी �न न�दई 
अ�तराि�य अ�यास तथा िवगतका लकडाउनबाट िस�कएका पाठह� समेतको आधारमा राि�य 

प�रवेशमा आधारभूत सेवा, औ�ोिगक उ�पादन, कृिष र अ�याव�यक आपू�त लगायतका आ�थक तथा 

सामािजक गितिविधह�लाई यथास�भव गितशीलता �ददै नाग�रकका जीिवकोपाज�नका अवसरलाई 
स�दो सहज तु�याउन तयार पा�रएको यो काय�िविध कोिभड-१९ िनद�शक सिमितबाट �वीकृत भई 

लागु ग�रएको  छ  
२. स�दभ� िव�ेषण :

२.१. कोिभड-१९ को सं�मण अव�था 

२.१.१. नोबेल कोरोना भाईरसको नयाँ Variant ह� देखा प�ररहेको एवं कोिभड-१९ ले पिहलो 
भ�दा दो�ो लहरबाट मानव �वा��य र जीवनमा बढी �ित पुया�एको,

२.१.२. उपचार प�ित अझै अनुस�धान कै �ममा रहेको र खोपको उपल�धता सबै नाग�रकलाई 
सव�सुलभ भइनसकेको,

२.१.३. ल�ण देिखएका सं�िमतबाट मा� नभई ल�ण नदेिखएका र �याि�सन 
लगाइसकेकाह�बाट पिन सं�मण सन�स�े अव�था रहेको,
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२.१.४. सं�मण फैिलन न�दन सं�िमत भएका वा Contact Tracing मा परी सं�मणको 
स�भावना रहेका  �ि�ह�लाई सं�िमत नभएका �ि�ह�संग संसग� �न न�दन 
आव�यक रहेको,

2.1.5  कोिभड-१९को दो�ो लहर िनय��णमा नआईस�दै ते�ो लहर आउन स�े र यसबाट 

बालबािलका समेत वढी �भािवत �नस�े िव� अनुमान रहेको।

२.२. लकडाउनको अिनवाय�ता र यसबाट पन� असर

२.२.१. स�दभ� िव�ेषण ख�डको बुंदा २.१. मा उि�लिखत िवशेषताले गदा� भौितक दूरी कायम 
समेतको �वा��य सुर�ा मापद�ड पालना गराउन लकडाउन/िनषेधा�ा/क�यु� आदेश 
जारी गनु� पन� तथा नाग�रकको जनजीवन एवं गितिविधलाई घर, िनवास र 
आसपासको िसिमत घेरामा संकुिचत गनु� /गराउनुपन� बा�या�मक प�रि�थित सृजना,

२.२.२. साव�जािनक सेवा �वाह, �ापार, बािण�य र उ�पादनका �े� सुचा� �न नस�दा 
रा�यको सम�  अथ�त��मा नै �ितकूलता,

२.२.३. सामािजक-आ�थक गितशीलता अव�� �न गई नाग�रकको जीिवकोपाज�नमा क�ठनाइ 
उ�प�,

२.२.४. लकडाउनको अव�था पटक पटक दोहो�रने र समय लि�वदै जांदा नाग�रकको दैिनक 
जीिवका क�कर ब� गई रोग भ�दा भोकको ि�थितले �मश: लापरवाही, हेलचे�याई 
ब�ने, आदेश उ�लंघन �न स�े,

२.२.५. रा�यको अथ�त��मा दूरगामी �ितकूलता पैदा भएर �िमक �पमा राि�य संकट उ�प� 
भई राि�य सुर�ामा समेत असर पान�स�े खतरा 

३.  उ�े�य : 
सं�मण जोिखमको मू�यां�कनका आधारमा सं�मणको �ृंखलालाई तो�दै साव�जिनक सेवा तथा 

आ�थक ��याकलापह� यथास�भव स�ालन गन� र सं�मणमु� �थानमा �मश: �य�ता ��याकलापह� 

खु�ला गद� ल�ु �माट� लकडाउनको �मुख उ�े�य हो  

४.  �माट� लकडाउनको अवधारणा र औिच�य

४.१. अवधारणाः

�वा��य सुर�ाको मापद�ड कडाइका साथ पालना गद� सीिमत �पमा भएपिन आ�थक-सामािजक 
जीवनका गितिविधह� �मशः अगािड बढाउन िविभ� िवक�प र उपायह� समे�टएको मोडेल नै  �माट� 
लकडाउन हो  यो िव�ान, �िविध, वािण�य, कला र �व�थापनमा आधा�रत प�ित र अवधारणा हो 

 �माट� लकडाउनका धेरै संभाग (Components) ह� रहेकाले सबै संभागह� �वीकृत िनद�शक 
िस�ा�तअनुसार अि�तयारी �ा� अिधकारीह� वा स�ब� िनकायह�ले आ-आ�नो आव�यकता, 
औिच�य तथा वै�ािनक िस�ा�तको आधारमा सरोकारवालाह�को सम�वय र सहकाय�मा क�टमाइज 
गरेर िनर�तर सुधारो�मुख िविधह� अपनाएर �योग, प�रवत�न र पुनरावलोकन गन� स�कनेछ  

यस अवधारणा अनु�प कोिभड-१९ सं�मणको उतारचढावलाई म�यनजर राखी दूरदृि� सिहत 
लकडाउनबाट उ�प� गितशीलताको संकुचनलाई �यून गन� स�कने अव�था, उपाय, स�भावनाह� 
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पिहचान गद�  Vulnerability को Degree अनु�प कुनै पिन भौगोिलक �थान तथा सामािजक-आ�थक 
�े� िवशेषमा आव�यकतामा आधा�रत लकडाउन- "�माट� लकडाउन" को काया��वयन ग�रने छ 

यस काय�िविधमा उ�लेख ग�रएका कोिभड-१९ सं�मण मू�यांकनका सूचक (Table 1) का आधारमा  

�माट� लकडाउनको लािग �तर िनधा�रण (Table 2) �न जानेछ  सं�मणको चुनौित मापन गदा� 
सं�मण दर, सं�मणमा उतारचढाव, नयाँ सं�मण सं�या, अ�पताल भना� �ितशत र मृ�यु दर समेतका 
सूचकह� (Indicators) को अलावा देखा पन�स�े नयाँ Variant र �यसको �भाव समेतको आधारमा 
मू�यांकन ग�रनेछ  य�तो मू�यांकनबाट सं�मण चुनौितलाई �मश: अित उ�, उ�, म�यम र �यून 
गरी चार तहमा वग�करण ग�रनेछ  लकडाउन पिन �मश: पूण�, िमि�त, खुकुलो र �यून गरी चार 
�तरमा कायम गरी आधारभूत सेवा, औ�ोिगक उ�पादन, कृिष र अ�याव�यक आपू�त लगायतका 

आ�थक तथा सामािजक गितिविधह� उयपु� ढ�गमा संचालनको अव�था सृजना ग�रनेछ 

यस अवधारणाको काया��वयनबाट सं�मण िनय��ण र रोकथामका लािग अवल�वन ग�रने काय�ह� 
दुिवधा र दोहोरोपनारिहत ढंगले संघ, �देश, िज�ला र �थानीय तहिवच तथा अ�तर म��ालय, िवभाग, 
िनकायह�को िज�मेवारी एंव भूिमका �प� र सुिनि�त �नेछ  यसले  कोिभड-१९ िव��को लडाइमा 
सम�वय र सहकाय�लाई समेत मजवूत बनाउनेछ 

४.२. औिच�य:

४.२.१. कोिभड-१९ बाट उ�प� �वा��य सुर�ाका साथै ब�आयािमक र अिनि�तकालीन 
असर �यून गन� वै�ािनक  र �ावहा�रक लकडाउन िविध अवल�वन गन�,

४.२.२ लकडाउन र आधारभूत सेवा �वाह, वािण�य-�ापार, उ�पादन र िवकास िनमा�ण 
काय�वीचको अ�तर (Gap)  कम गन�,

४.२.३. CICT, �ारेि�टन, आईसोलेशन लगायतका �व�थापन गरी सं�िमतबाट अ�य �ि� 
र समुदायमा सं�मण फैिलन न�दन,

४.२.४. आ�थक गितशीलतामा सृिजत �वधानलाई सकेस�म �यून गरी नाग�रकको  सामा�य 
जीिवकोपाज�नमा सहजता �दान गन�,

४.२.५. महामारीका कारण �वभावत: िवदेशबाट �वदेश फक�ने नाग�रकको ब�दो �वृि� र 

यसबाट उ�प� �नस�े सं�मण, बेरोजगारी, जीवनयापन र जीिवकोपाज�नमा �ने 
क�ठनाई �यून गन�,

४.२.६. दैिनक उपभो�य र अ�याव�यक व�तुको आपू�त �व�था सहज तु�याउन,
४.२.७. अ�तरतह (संघ, �देश, िज�ला र �थानीय तह) तथा अ�तरिनकाय (म��ालय, िवभाग 

आ�द) सम�वय र सहकाय� �ावहा�रक एवं मजवुत बनाउदै दोहोरोपन तथा दुिवधा 
उ�प� �न न�दन, 

४.२.८. अ�तराि�य खु�ला सीमा�े�मा �ने आवागमनलाई �वि�थत गन�, 
४.२.९. कोिभड-१९ को महामारीको प�रि�थितमा रा�य र नाग�रकको सुमधुर स�ब�ध र 

सहकाय�को अव�था सृजना गद� नोवल कोरोना भाईरसको सामना गद� जीवनयापनलाई 
सामा�यीकरण गद� लैजाने

५. रणनीित :
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५.१.  लकडाउनबाट सृिजत वा�या�मक अव�थामा पिन गितशीलताका अवसरह� पिहचान 
गरी यथास�भव सामािजक-आ�थक ��याकलाप बढाउने,

५.२. कोिभड-१९ सं�मण दर, सं�मणमा उतारचढाव, नयाँ सं�मण सं�या, अ�पताल भना� 
�ितशत र मृ�यु दर समेतका �वा��य सुर�ा जोिखम मापनका ब�तुगत सूचकह� 
(Indicators) का आधारमा जोिखमको �को�र�ग गरी, CCMC/PDC/DCMC ले आ-
आ�नो िज�मेवारी �े� अ�तग�तका भौगोिलक ईकाइ (गाउं/टोल, वडा, पािलका, 
िज�ला) लाई Red, Amber, Yellow र Green गरी चार सं�मण Status मा वग�करण 
गरी सा�ािहक �पमा िनयिमत पुनरावलोकन गन�,

 ५.३. वग�कृत सं�मण Status अनु�प  Red, Amber, Yellow र Green मा �मश: Hard 
लकडाउन, Mixed लकडाउन, Soft लकडाउन र Minimal लकडाउन गरी चार तहको 
लकडाउन गन� 

६. समुदायमा कोिभड-१९ स�मणको अव�था िनधा�रण गन� सूचकह� 

६.१. WHO लगायतका अ�तराि�य अ�यास र हालस�म िस�कएका पाठह� समेतलाई 
दृि�गत गरी समुदाय�तरमा कोिभड-१९ सं�मणको अव�था िनधा�रण गन� देहायका 
वै�ािनक सूचकह�को �योग ग�रनेछ:-

6.१.१. सा�ािहक औषत सं�मण दर (Weekly Average Test Positivity Rate):- 
सा�ािहक �पमा ग�रएको कोिभड-१९ परी�णको औषत सं�िमत �ितशत, 

६.१.२ अिघ�लो ह�ाको तुलनामा सं�मणको उतारचढाव (Percentage Change in 
Infection Compared to Previous Week):- अिघ�लो साता र चालु साता 
िबचमा भएको सं�मण घटबढको �ितशत,

६.१.३ सा�ािहक नया ँसं�मण - �ित १० लाखमा (Weekly New Cases Per Million 
) :- �ित १० लाख जनसं�यामा सा�ािहक �पमा थिपएको सं�मणको सं�या,

६.१.४ अ�पताल भना�को अव�था (Bed Occupancy in Percentage):- अ�पतालमा 
रहेको शै�या �मताको सापे�तामा िबरामी भना�को �ितशत,

६.१.५ मृ�यु सं�या - �ित १० लाख जनसं�यामा (Deaths Per Million) :- �ित १० 
लाख जनसं�याको कोिभड-१९ सं�मणबाट भएको मृतकको सं�या 

Table 1: समुदायमा COVID-19 स�मणको अव�था िनधा�रण गन� सूचकह�

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 >500 200 - 499 100- 199 <100
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Million 

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. लकडाउन �टाटस िनधा�रणको लािग सा�ािहक नयाँ सं�िमतको सं�या, सं�िमतको बृि� 
�ितशत, सं�मण दर, अ�पतालह�को �व�थापन �मताको सूचकको �पमा Bed Occupancy 
र मृ�यु दरलाई आधारको �पमा िलइएको छ  ��येक सूचकलाई िनि�त वै�ािनक अंकभार 
�दान गदा� भाइरसको आ�मकताको अव�था र Life vs livelihood तथा देशको अथ�त��मा 
पन� जाने असर समेतलाई म�यनजर ग�रएको छ। िनि�त अंकभारको आधारमा सं�मणको 
जोिखम अव�थाका सूचकह�लाई  Red, Amber, Yellow र Green र�गले स�केत ग�रएको 
छ 

हालका �दनह�मा खोप सरल तथा सहज �पमा उपल�ध �न नसकेको �ँदा खोप �ा� गरेको 

जनसं�याको �ितशतलाई सूचकको �पमा उ�लेख ग�रएको छैन  खोपको उपल�धता तथा 

िवतरण सहज �ँदै गए प�ात खोप �ा� गरेको जनसं�याको �ितशतलाई समेत एक सूचकको 

�पमा समावेश ग�रनेछ  

७. जोिखम मू�या�कन र लकडाउनको तह िनधा�रणको ढाँचा

७.१. अ�तराि�य अ�यास र नेपालमा काय�रत Epidemiologists बाट �ा� रायसुझावको आधारमा 
कोिभड-१९ को जोिखम मू�या�कन तथा लकडाउनको तह िनधा�रणको लािग Table 2 
बमोिजमको ढाँचा तयार ग�रएको 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
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Level of 
Transmission Widespread Substantial Moderate Minimal 

Strategy Restrict Control Protect Prevent 

Measures Stringent Intermediate Strengthened Standard 

Lockdown  Status Hard Mixed Soft Minimal 

७.२. जोिखम मू�या�कनका बुंदा नं. ६ मा उ�लेिखत चरह� (Variables) अनुसार Red Zone मा 
रहेका ��येक  सूचकलाई �मश २०,  Amber Zone मा १३, Yellow Zone मा ६ र Green 
Zone मा ३ अंकको अंकभार िनधा�रण गरी समि�मा कूल १०० अंकभार िनधा�रण ग�रएको छ,

७.३.  उ�लेिखत सूचकह�लाई मू�या�कन गदा� अंकभार ६५ भ�दा बढी भएमा अित उ�, ३० देिख ६५ 
स�म भएमा उ�, १६ देिख ३० स�म भएमा म�यम र १५ वा सो भ�दा कम भएमा �यून तहको 
गरी जोिखमलाई चार तहमा वग�करण ग�रएको छ,

7.4 यस काय�िविध बमोिजम जोिखम मू�यांकन गन� �योजनको लािग DCMC तथा �थानीय तहले 

त�या�क �िव� तथा �शोधन गन� CCMC बाट MS Excel �योग गरी तयार पा�रएको 
Prototype �योग गनु� पन�छ । उ�  Prototype �योग स�ब�धमा CCMC को स�बि�धत 

िवभागले DCMC तथा �थािनय तहका स�बि�धत कम�चारीह�लाई Virtual मा�यमबाट 

आव�यक जानकारी गराउनु पन�छ,

७.5.  Table 1 को सूचक र Table 2 को मू�या�कन िविधमा आधा�रत रही उदाहरणका लािग कुनै 
िज�लाको जोिखमको तह देहायको Table 3 मा नमुना अनुसार मू�या�कन ग�रएको छ  

Table 3:  जोिखम मू�या�कनको नमुना

िज�ला - क
िमित: 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
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Level of Transmission Substantial

Lockdown Status Mixed
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७.५ मािथको नमुना मू�यांकनमा:

- कुनै क िज�लाको २०७७ आषाढ मिहनाको १ गतेदेिख ७ गतेस�म १ हजार जनाको परी�ण 
गदा� २०० जनामा सं�मण पृि� भएकोले २० �ितशत �न आउँछ, जुन १० �ितशत भ�दा बढी 
भएको �ंदा Weekly Average Positivity Rate मू�यांकनमा Widespread Transmission 
अ�तरगत परी २० अंक �दान ग�रएको छ,

- अिघ�लो ह�ा उ� िज�लामा ४०० जना सं�िमत रहेकोमा चालू ह�ा २०० सं�िमत पृि� 
भएकोले सं�मणमा ५० �ितशतल ेकम भएको भएको �ंदा Incremental Change in पिछ�लो 

ह�ाको तुलनामा मु�यांकन गदा� उ�ले�य वृि� (Substantial Transmission ) अ�तरगत परी 
१३ अंक �दान ग�रएको छ ,

- कूल जनसं�या १० लाख रहेको उ� िज�लामा चालू ह�ामा नया ँसं�िमतको सं�या २०० जना 
थिपएकोले  सा�ािहक �पमा �ित दश लाख २०० नयाँ सं�िमत भएकोले 
(२००÷१००,००,००  x१००,००,००) Substantial Transmission अ�तरगत परी १३ अंक 
�दान ग�रएको छ,

- २०० जना सं�िमत म�य उ� िज�लामा रहेका सबै अ�पतालमा भना� भएका सं�िमत 
िबरामीको सं�या २० जना रहेको र सबै अ�पतालको शै�याको �मता ५० रहेको �ंदा ४० 
�ितशत शै�या ओग�टएको अव�था Bed Occupancy Percentage Moderate  
Transmission अ�तरगत परी ६ अंक �दान ग�रएको छ,

- उ� िज�लामा चालू ह�ामा कोिभडका कारण मृ�यु नभएकोले �ित १० लाख जनसं�यामा 
(०÷१०,००,०००x १०,००,००० ) भएको �ंदा Number of Deaths per Million 
मू�यांकनमा Minimal Transmission अ�तरगत परी ३ अंक �दान ग�रएको छ,

- उ� उदारण अनुसार रेडमा १ को २० अंक, ए�बरमा २ को २६ अंक र ऐ�लोमा १ को     ६ 
अक र GREEN को ३ अक गरी कूल ५५ अंक भएको �ंदा उ� जोिखम AMBER जोनमा प�र 
Mixed  Lockdown गनु�पन� अव�था छ 

८. िनण�य, काया��वयन, अनुगमन तथा �ितवेदन.

८.१. सबै DCMC ले िज�लािभ� रहेका सबै पािलकाह�संग सम�वय गरी ख�ड ७ मा उ�लेख 
भएबमोिजम आ-आ�नो िज�ला र पािलकागत तहमा एकह�ामा नब�ने गरी िनयिमत �पमा 
जोिखम मू�या�कन गरी सोको आधारमा लकडाउनको �कृित िनधा�रण गरी सोको काया��वयन 
अनूसुची-१ बमोिजम गनु� गराउनु पन�छ  DCMC ले आ�नो �े�िभ� लकडाउनको 
�भावकारी काया��वयन सुिनि�त गन� आव�यक अनुगमनको �व�था िमलाउनुका साथै 
आव�यकता अनुसार िछमेक� िज�लाह�संग समेत सम�वय गनु� पन�छ , 

8.2 काय�िविध बमोिजम जोिखम मू�यांकनको आधारमा कुनै पािलकाले कुनै गांउ/टोल, वडा वा पूरै 

पािलका भरी लकडाउन गनु�पन� देिखएमा लकडाउन काया��वयनको लािग DCMC लाई 

िसफा�रस गनु� पन�छ, 

8.3 यस काय�िविध वमोिजम जोिखम मू�या�कन तथा लकडाउन काया��वयनको अनुगमनमा 
स�बि�धत पािलकाह�को मह�वपूण� भूिमका रहने भएकोले DCMC तथा पािलकाह�ले 

एकआपसमा पया�� र �भावकारी सम�वय गनु�पन� छ,
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8.4 सं�मण जोिखम मू�यांकन, लकडाउन काया��वयन र अनुगमनको जानकारी  DCMC ले PDC 
र CCMC मा िनयिमत �पमा �ितवेदन गनु� पन�छ र मािथ�लो तहले �ा� �ितवेदनको 

समेतको आधारमा त�लो िनकायलाई आव�यकता अनुसार िनद�शन तथा सहजीकरण गनु� 

पन�छ,

8.5 लक डाउनको �कृित अनुसार �वा��य मापद�डको पालना गरी खुला गन� �े�/उप�े�/ 
��याकलापह� स�ब�धमा अनुसूची-१ मा उ�लेख भएका बाहेक कुनै िबषयमा त�काल िनण�य 

िलनु पदा� DCMC ले तीन "भ" को िस�ा�त-िभडभाड, भौितक दूरी, भेि�टलेसन, लाई आधार 

मानी उपयु� िनण�य िलन स�ेछ यसरी ग�रएको िनण�यको जानकारी यथाशी� CCMC 
लाई �दनु पन�छ । 
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अनुसूची-१

(काय�िविधको ख�ड ८.१ संग स�बि�धत)

लक डाउनको �कृित अनुसार �वा��य मापद�डको पालना गरी खुला गन� �े�/उप�े�/ ��याकलापह� 

�.सं

.
�े�/ उप�े� 

��याकलापह�

लकडाउनको �कृित र संचालन खुला ग�रएको काय�ह�

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

१.

र�ा, �ितर�ा, 
शाि�त सुर�ा र 

कूटनैितक 
स�ब�ध

पूण� सुचा� पूण� सुचा� पूण� सुचा� पूण� सुचा�

२. �वा��य सेवा ईमरजे�सी र कोिभड उपचार सेवा दीघ�रोगीको लािग बिहरंग सेवा सबै बिहरंग सेवा पूण� सुचा�

३.
काया�लय 
संचालन

अ�याव�यक सेवा मा�
कम�चारी सं�या एक ितहाईमा 
नब�ने गरी 

कम�चारी सं�या दुई 
ितहाईमा नब�ने गरी 

पूण� संचालन

४.

स�मेलन, 
सेिमनार र 

गो�ी

Virtual  Mode मा मा� Virtual  Mode मा मा�

�वा��य मापद�डको 
कडाईका साथ पालना गद� 

२५ जनामा नबढाई 

�वा��य मापद�डको कडाईका 
साथ पालना गद� भौितक 
उपि�थितमा सभा स�मेलन 
संचालन

५. शैि�क सं�था 

संचालन

Virtual Mode मा मा� �वा��य सुर�ा मापद�ड 
पालना गद� �शासिनक 
काय�मा�

�वा��य सुर�ा मापद�ड 
पालना गद� परी�ा 
संचालन तथा स�बि�धत 

क�ाको कुल �मताको 

33% नब�ने गरी 

�वा��य सुर�ा मापद�ड 
पालना गद� भौितक 
उपि�थितमा शै�िणक 

��याकलाप संचालन
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आलोपालो समेतको 

उपयु� वैकि�पक िविध 

अपनाई भौितक 

उपि�थितमा क�ा 

संचालन गन� �थानीय 

तहको िसफा�रसमा 

DCMC ले  �वीकृित 

�दनस�े

6. आवागमन

शाि�त सुर�ा, �वा��य सेवा र 
अ�याव�यक सेवामा ख�टने 
कम�चारीह�/�ि�ह�,
ईमरजे�सी र कोिभड उपचारको लािग 
जाने �ि�,
तो�कएको समयमा बसोवास आसपास 
अ�याव�यक साम�ी ख�रदका लािग 
जाने �ि�,

अनुमित �ा� संचारकम�

ब�क, िव�ीय सं�था, अ�य 
सरकारी काय�लय र अनलाईन 
होम डेिलभरी सेवाका 
कम�चारीह�

�वा��य सुर�ा मापद�ड 
पालना गद� काम िवशेषको 
लािग िभडभाड नगरी 
आवागमन गन� �दने 

�वा��य सुर�ा मापद�ड 
पालना गद� िभडभाड न�ने 
गरी आवागमन गन� �दने 

7.

पसल, को�ड 
तथा 

िडपाट�मे�टल 
�टोरह� 

संचालन

औषिध पसल, 

फलफूल, तरकारी, िपउने पानी, 
दु�ध पदाथ�, माछामासु,  खा� र 
सर-सफाईका साम�ी िब�� गन� 
पसल/को�ड �टोर र िडमाट�मे�टल 
�टोरह� (तो�कएको समय र 
स�बि�धत से�सन मा�) 

िनमा�ण साम�ी, पु�तक तथा 
�टेशनरी, मेकािनकल, 
ईले�टोिनक, ईलेि��कल 
सामानह� िब�� गन� पसल तथा 
�टोरह� 

ल�ा कपडा, भांडाकुडा, 
फ�नचर, फ�निस�ग,  
तथा �फ�सस� स�बि�ध 
�टोरह�,

ठेलागाढा, साईकल र 
फुटपाथमा संचालन �ने 
पसलह�

�ापा�रक मल लगायत 
सबै �कारका �टोरह�

8. यातायात ए�बुले�स, �वा��य सं�था, सुर�ा 
िनकाय, अ�याव�यक सरकारी सेवा 
तथा अ�याव�यक ढुवानीका साधन

अ�याव�यक अव�थामा पास 
सिहतका सवारी साधन

िसटको ५०% �मता 
बोक� साव�जिनक सवारी 
साधन, िनजी सवारी 

िसट �मता भ�दा नब�ने 
ग�र साव�जिनक तथा िनिज 
सवारी साधन समेत 
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साधन संचालन

9. ढुवानी आपू�त

�वा��य साम�ी, खा� साम�ी, 
ई�धन, कृिष िवउिबजन र मल

िनमा�ण तथा उ�पादनसंग 
स�बि�धत अित आव�यक 
साम�ी

�ापा�रक �योजनका 
आव�यक साम�ी

सबै �कारका आपू�त 

10.

मठमि�दर, 
मि�जद, चच�  र 

गु�बामा �ने

धा�मक 
पूजाआजा र 

काय��म

िन�य पूजा मा� िन�य पूजा मा�

�वा��य सुर�ा मापद�ड 
पालना गद� िभडभाड 
न�ने गरी 

�वा��य सुर�ा मापद�ड 
पालना गरी संचालन

11. सामािजक 
रीितरीवाज

अि�तम सं�कारमा सहभागी 
�नैपन�ह� मा�,
 
अ�य रीितरीवाजको हकमा 
एकाघरको सहभािगतामा घरिभ� 
मा�

�वा��य सुर�ा मापद�ड 
पालना गद� अि�तम सं�कार र 
िववाह, �तव�ध लगायतका 
सामािजक पर�परा र 
�रित�रवाजका काय��ममा २० 
जना नब�ने गरी

जा�ा, महो�सव, 
भोजभतेर बाहेक �वा��य 
सुर�ा मापद�ड पालना 
गद� िभडभाड न�ने गरी 

जा�ा, महो�सव, भोजभतेर 
लगायतमा �वा��य सुर�ा 
मापद�ड पालना गद� 
िभडभाड न�ने गरी

१2.
नेपाल �बेश 
(पैदल माग�) 

िसमानाका ब�द,

नेपाल आउनै पन� नेपाली 
नाग�रकलाई तो�कएको काया�देश 
बमोिजम आगमन अनुमित 

�वा��य उपचार तथा 
अ�याव�यक काय�को लािग 
तो�कएको काया�देश बमोिजम 
आवागमन अनुमित

िनमा�ण साम�ी आयात

अित आव�यक �ापा�रक 
तथा दैिनक कामकाजको 
लािग आवागमन 

पय�टक�य गितिविध 
लगायत अ�य दैिनक 
आवतजावत सहज गन�

१3.
नेपाल �बेश 
(अ�तराि�य 
िवमान�थल) 

�वा��य साम�ी आपू�त र VVIP 
movement का उडान 

चाट�र उडान (तो�कएको 
काया�देश बमोिजम) 

तो�कएको काया�देश 
बमोिजम थप उडानह� 
सुचा� 

तो�कएको काया�देश 
बमोिजम िनयिमत उडान 
सुचा�

१4. आ�त�रक �वा��य साम�ी आपू�त, सुर�ा, चाट�र उडान तो�कए बमोिजम सीिमत सबै �ापा�रक उडानह� 
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उडान आपतकालीन  र VVIP 
movement का उडान 

�ापा�रक उडानह�

Green to all zone

Yellow to all zones 
except green one

Green to all zone 

Yellow to all zones 
except green one

१5.
उ�ोग 

�वसाय

औषिध उ�पादन,
अि�सजन �ला�ट,
अ�याव�यक खा� साम�ी, ई�धन 
�वसाय तथा Closed Camp 
सिहतका तो�कएका �वा��य 
मापद�डको पूण�  पालना गरी 
संचालन गन� उ�पादनमूलक उ�ोग

मेकािनकल, ईले�टोिनक, 
ईलेि��कल सेवा �दायक 
�ाबसाय तथा उ�ोग   

तो�कएका �वा��य 
मापद�डको पूण�  पालना 
गरी खिनजज�य, 
Manufacturing, 
िनमा�णज�य उ�ोग 
�ावसाय र कवाडी 
�ावसाय

तो�कएका �वा��य 
मापद�डको पूण�  पालना 
गरी स�पूण� उ�ोग 
�वसाय

16.

रिज�ड� 

अनलाईन 

सिप�गको 

होम डेिलभरी

हलुका सवारीसाधन �योग गरी 

दैिनक उपभो�य ब�तुह� मा� 
मेकािनकल, ईले��ोिनक, 
ईलेि��कल ब�तुह�, �टेशनरी, 

पा� साम�ीह� 

ल�ाकपडा, िग�ट आइटम 

आ�द

सबै खालका ब�तुह� 

डेिलभरी

१७. कृिष उ�पादन

�वा��य मापद�डको पूण� पालना 
गद� खु�ला �थानमा ग�रने 
अ�यव�यक काय�ह�

�वा��य मापद�डको पूण� 
पालना गद� स-साना समुहमा 
ग�रने काय�ह�

२५ जनामा नब�ने गरी 
ग�रने काय�ह�

�वा��य मापद�डको पूण� 
पालना गद� कृिष स�ब�धी 
स�पूण� काय�ह� 

१8.
होटल तथा 

रे�टुरा

तो�कए बमोिजम �ारेि�टन र 
आईसोलेशन सेवा मा�

Online/Home Delivery Take Away �वा��य मापद�डको पूण� 
पालना गद� स�पूण� सेवा

१9.
खेलकुद/ 
�ायम

िनिज िनवास प�रसर िभ�

खुला �थानमा �वा��य 
मापद�ड अपनाएर िबहान ५- 
८ बजेस�म र बेलुक� ५-७ 
बजेस�म  �ायम, �ात/स��या 
िहडडुल

दश�क बाहेक Closed 
Camp मा ग�रने खेलकुद 
मा�

�वा��य मापद�डको पूण� 
पालना गद� िजमखाना, 
हे�थ �लव लगायतका 
�ायम र दश�क सिहतका 
खेलकुद
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20. मनोर�न Virtual Mode मा मा� Virtual Mode मा मा� 

२० जना नब�ने गरी 
सानो जमघट, िपकिनक, 
िचिडयाघर, �युिजयम, 

पाक�, �े�कङ, �मण

�वा��य मापद�डको 
पालना गद� िसनेमा हल, 
मेला, Fun Park ज�ता 
मनोर�न सेवा  बाहेकका 
अ�य मनोर�न 

21. घरायसी भेट-

घाट जमघट
एकाघरमा मा� एकाघरमा मा�

1० जना नब�ने गरी �वा��य मापद�डको 
पालना गरी सानो समुहमा

२2. हाटबजार - -
�वा��य मापद�डको 
पालनागद� ५0% 
�मतामा मा� संचालन 

�वा��य मापद�डको 
पालना गद� संचालन

२3.
िवकास

िनमा�ण

कम�चारी तथा कामदारह� �लोज 

�या�पमा राखी संचालन ग�रने 
राि�य गौरवका आयोजनाह�

कम�चारी तथा कामदारह� 

�लोज �या�पमा राखी 

संचालन ग�रने 

योजना/आयोजनाह�

�वा��य मापद�डको 

पालनागद�
 

के��ीय, 

�ादेिशक,�थानीय तह र 

िनजीतवरमा स�प� �ने 

िनमा�णका काय�ह� 

�वा��य मापद�डको 

पालना गद� स�पूण� 

िनमा�णका काय�ह� 

24. सभा, जुलुस, 

�दश�न
िनषेध

�वा��य मापद�डको पालना 
गद�  5 जनामा नबढाई 

�वा��य मापद�डको पालना 
गद� २५ जनामा नबढाई 

�वा��य मापद�डको 
पालना गद� 

���:- १. यस काय�िविधमा नसमे�टएका �े�/उप�े�/��याकलाप संचालनका स�ब�धमा स�बि�धत िनकाय/DCMC को िसफा�रसको आधारमा 
CCMC को िनण�य/िनद�शन बमोिजम �नेछ ।

२. अनूसुची-१ मा ��येक दांयातफ�को �त�भबाट कुनै काय�ह� खुला ग�रदा सो भ�दा वांयातफ�को �त�भमा उ�लेख भएका काय�ह� �वत: खुला भएको 

बु�नु पद�छ ।


