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िाराांशः 

मिमि: २०७७/०५/१७   

 नेपालको सघंीय सरंचना मनिााण पश्चाि रुकुि मिल्लाको सदरिुकाि के्षत्रिा अबमथिि िुमसकोट 

नगरपामलकाको कुल के्षत्रफल १३६.०६ ब.मि. र िनसखं्या ३६००० भन्दा बढी  रहेको छ । यस िुमसकोट 

नगरपामलका कणााली प्रदेशको पुबी भागिा अबमथिि छ । यस नगरपामलकािा १४ ओटा वडा, ५ वटा 

थवाथ्य चौकी, १ वटा प्रयोगशाला समहिको थवाथ्य चौकी, ६ वटा आधारभूि थवाथ्य सेवा केन्रहरु 

रहेका छन ् । सामबकको सदरिुकाि रहेको थिानीय िह भएिापमन यस नगरपामलका भौगोमलक रुपले 

अमि मबकट रहेको छ । सािै नगरबासीहरुको सचेिना, आमिाक अबथिा, शैमक्षक अबथिा, िनथवाथि 

अबथिा ििा सािामिक अबथिािा पामन सिय सापेमक्षि सकारात्िक पररबिान आएको देमिदैन ।  यस 

प्रमिवेदनिा यस नगरपामलकाका सम्पूणा मनकया ििा अन्य सारोकारवाला मनकाय ििा अब्यमिहरुले  

कोरोना भाइरस रोकिाि ििा मनयन्त्रण सम्बमन्ध गरेको प्रत्यक्ष ििा अप्रत्यक्ष सहयोगहरुको 

िानकारीलाई  िुख्य आधारको रुपिा मलइएको छ । 

 

 मबश्वब्यापी िहािारीको रुपिा फैमलरहेको कोरोना भाइरस COVID-19 को सभंामवि सकं्रिण, 

रोकिाि ििा मनयन्त्रणको लामग २०७६ साल चैत्र १० गिे देमि नेपाल सरकारले िारर गरेको देशब्यापी 

लकडाउन (बन्दाबमन्द) को आदेश बिोमिि यस िुमसकोट नगरपामलकािा उच्च सिका िाका साि 

लकडाउनको कायान्वयन गररएको मियो । यस अबमधिा आँफु अमन अरुलाईपमन  सरुमक्षि राख्दै  सघं, 

प्रदेश ििा थिानीय सरकारका मनणायहरु र अनुरोधहरुको पूणा पालना गना  सहयोग गनुाभएकोिा सम्पूणा 

नगरबासीहरुिा हामदाक धन्यवाद ब्यि गदै कोरोना रोकिाि, मनयन्त्रण ििा प्रमिकायाका लामग नेपाल 

सरकार, प्रदेश सरकार मिल्ला मथििका सरोकारवाला मनकाय ििा कायाालयहरु, साबािमनक ििा मनमि 

के्षत्र सम्बन्ध अथपिालहरु, रािनीमिक दल, नागररक सिाि, िनप्रमिमनमध, किाचारी, सरुक्षाकिी, 

उद्योगी, ब्यबसायी, थवाथ्यकिी, सचंारकिी, थवयंसेवी, सवारीचालक सिेिबाट भएको प्रत्यक्ष एबं 

अप्रत्यक्ष सहयोग प्रमि हामदाक आभार प्रकट गदाछौं ।  
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िुमसकोट नगर मवपद ब्यबथिापन बैठक  MMCCM (Musikot Municipality Covid-19 Crisis 

Management) को गठन ििा मनणायहरु, 

 

 मिमि २०७६/१२/१० िा कोरोना भाइरस (COVID-19) संक्रिणको संभामवि िोमििलाई 

सिन्वय, सहिमि र सहकाया अनुरुप न्यूनीकरण ििा प्रमिकायाको  लामग नगर प्रिूिको संयोिकत्व, 

मिल्ला सिन्वय समिमि, प्र.मि.अ. मिल्लाथिरका सुरक्षाकिीका प्रिुिहरु, नगरपामलकाका मबषयगि 

संयोिकहरु, किाचारीहरु, मवमभन्न संघ-सथिाका प्रमिमनमधहरु र पत्रकारहरुको  उपमथिमििा नगर मवपद 

ब्यबथिापन समिमिको बैठक बसेको मियो । 

 

नगर ििा वडाथिरीय सिन्वय समिमिको गठन ििा पररचालन, 

िुमसकोट नगर मभत्र हुन सक्ने कोरोना भाइरस (COVID-19) को संक्रिण रोकिाि ििा मनयन्त्रण एब ं

ब्यबथिापन कायालाई कुशलिापुबाक चालन, मििव्ययी र नामिििुलक बनाउनका  लामग मवमभन्न 

सरोकारवाला मनकायहरु िाफा ि प्राप्त CCMC को मनदेशन र संरचना बिोमििका कायामदशा यिाशीघ्र 

कायाान्वयन ििा कायाके्षत्र मभत्र रही काया गने गरर मिमि २०७६/१२/१० िा कोभीड सम्बमन्ध पूवाियारर 

ििा प्रमिकायाका लामग सघंीय िामिला ििा सािान्य प्रशासन िन्त्रालयको  पररपत्र बिोमिि ििा 

अन्य नगर थिरिा नगर प्रिुिको संयोिकत्विा  र वडा थिरिा वडा अध्यक्षको संयोिकत्विा समिमि 

गठन गरर संचालन गररएको मियो   ।  

 

नगर थिरिा: 

कोरोना भाइरसको िोमििलाइ न्यूनीकरण ििा प्रमिकाया सम्बमन्ध सम्बमन्धि सम्पूणा कायासंचालन गना 

प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपिा मक्रयाशील रहन नगर थिरिा नगर प्रिुिको संयोिकत्विािा मनम्न 

बिोमििको ३७ सदथयीय समिमि गठन ििा पररचालन गररएको मियो । 

क) नगर प्रिुि        संयोिक  

ि) उप प्रिुि        सदथय 

ग) वडा अध्यक्षहरु (१४) िना      सदथय  

घ) कायापामलका सदथयहरु (८) िना     सदथय  

ङ) नगर थवाथ्य चौकी प्रिुि (६) िना     सदथय  

च) सिािसेबीहरु  (५) िना       सदथय  

छ) नेपाल रेडक्रस सोसाइटी       सदथय  

ि) थवाथ्य शािा प्रिुि       सदथय समचब  



कोरोना भाइरि COVID-19 िम्बन्धि पूववतयारी, रोकथाम तथा सनयन्त्रणको िासग गरेका कायवहरु तथा रणनीसतक योजना                पेज 2 

 

 

वडा थिरिा: 

 

कोरोना भाइरसको िोमििलाइ न्यूनीकरण ििा प्रमिकाया सम्बमन्ध सम्बमन्धि सम्पूणा कायासंचालन गना 

प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपिा मक्रयाशील रहन वडा थिरिा वडा अध्यक्षको सयंोिकत्विािा मनम्न 

बिोमििको समिमि गठन ििा पररचालन गररएको मियो । 

क) सम्बमन्धि वडाको वडा अध्यक्ष वा मनिले िोकेको िनप्रमिमनमध  संयोिक  

ि) सम्बमन्धि वडाका सदथयहरु       सदथय 

ग) सम्बमन्धि वडािा रहेका थवाथ्य संथिाका प्रमिमनमध     सदथय  

घ) सम्बमन्धि वडािा रहेका मबद्यालयका प्रधानाध्यापक    सदथय  

ङ) थिानीय सिािसेबीहरु       सदथय  

च) सम्बमन्धि वडा कायाालयको समचब      सदथय 

 

QRT गठन ििा पररचालन, 

 यस िुमसकोट नगरपामलका के्षत्रिा कोरोना भाइरस (COVID-19) सम्बमन्धि ििा अन्य 

आकमथिक घटनाहरु घटेिा िुरुन्िै पररचालन गरर सोको उद्धार, अध्यन, आबश्यक काया ििा 

ब्यबथिापन गना सािामिक मवकास समिमि संयोिकको संयोिकत्विा मवमभन्न संघ संथिाका 

प्रमिमनमध, सिािसेबी, पत्रकार ििा सुरक्षाकिीहरुको गरर मनम्न बिोमििको ५ सदथयीय 

QRT(Quick Response Tem)  गठन गरर पररचालन गररएको ।  

 क ) शुशील गौिि       संयोिक  

 ि) िमनषा के.सी.      सदथय  

 ग) पहल बहादुर िड्का      सदथय  

 घ) यज्ञ बहादुर के.सी.      सदथय  

 ङ) उिेश के.सी.       सदथय  

कोरोना भाइरस  COVID-19 को सम्भामवि िोमििको  न्यूमनकरण ििा प्रमिकाया योिना सम्बमन्धि 

मनदेशन, कायामदशा, कायायोिनाहरुको  प्रभाकारी कायाान्वयन भए नभएको अनुगिन ििा मनरीक्षण गना 

सािै  आबश्यक मनदेशन गना मनम्न बिोमििको समिमि गठन गररएको मियो ।  

 

क) नगर प्रिूि        -संयोिक  

ि) उप प्रिुि        -सदथय  

ग) प्रिुि प्रशासकीय अमधकृि      -सदथय  

घ) मबषयगि समिमिका संयोिकहरु    -सदथय  
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ङ) थवाथ्य संयोिक       -सदथय समचब  

  

थिानीय िह प्रकोप ब्यबथिापन कोष  िािा सचंालन: 

 

मवपद ब्यबथिापनको लामग नगरपामलकाले िम्िा गरेको रकि, मवमभन्न संघ-सथिाहरु, सहकारी, 

ब्यबसाय, सिुह ििा ब्यमिहरुले गरेको आमिाक सहयोगलाई एमककृि गरर सम्पूणा आमिाक ििा 

मवत्तीय कायाप्रणालीलाई स-ुब्यबमथिि, पारदशी, मििब्ययीिा ििा आमिाक सुशासन कायि गरर श्रोि 

साधनको अमधकिि पररचालन गना िुमसकोट नगरपामलका थिानीय प्रकोप ब्यबथिापन कोष िािा 

संचालन गररएको ।  

राहि मबिरण सम्बमन्ध िापदण्ड मनिााण, 
 

राहि मबिरण ििा ब्यबथिापन कायालाई स-ुब्यबमथिि, प्रभावकारी, मििब्यबी, पारदशी, न्यामयक   

ििा एकद्वार प्रणालीद्वारा मबिरण गना  २०७६/१२/२६ गिे नगर कायापामलकाको आकमथिक बैठक बसी 

"िुमसकोट के्षत्रिा कायारि श्रमिक बगा, असहाय र मबपन्न पररवारलाई उपलब्ध गराइने राहि सम्बमन्ध 

िापदण्ड, २०७६" मनिााण गरर कायाान्वन गररएको मियो ।  

हेल्ि डेथक,क्वारेन्टाइन  संचालन र िनप्रमिमनमध ििा किाचारी पररचालन: 

  

कोरोना भाइरसको िोमििलाइ न्यूनीकरण ििा प्रमिकाया सम्बमन्ध काया गना िुमसकोट नगरपामलकाका 

सम्पूणा िनप्रमिमनमध, थवाथ्यकिी, वडा कायाालयका किाचारी, सूचना प्रमवमध शािाका किाचारी, 

नगर प्रहरी र सवारी चालकहरु समक्रयिापुबा मनयमिि पररचामलि भइ नगरपामलकाको नगर थवाथ्य 

शािा,  थवाथ्य चौकीहरु,  शहरी थवाथ्य केन्रहरु ििा हेल्ि डेथकहरुिा साबािमनक मबदाको मदन 

सिेि मनरन्िर थवाथ्य सेवा प्रबाह ििा कायासन्चालन गररएको मियो ।  

नगर िािहिका थवाथ्य के्षत्रहरुको दैमनक मबबरण संकलन: 

यस िुमसकोट नगरपामलकािा २०७६ चैत्र ११ गिे देमि लडकडाउन अबमधभर नगर थवाथ्य शािा, 

मवमभन्न थवाथ्य चौकी र शहरी थवाथ्य केन्रिा हेल्ि डेथक िाफा ि ििा  मनयमिि यबंि मथक्रमनंग सेवा 

गरर मनम्न बिोमििका मबरािीहरुको थवाथ्य पररक्षण गररयो ।   

क्र.स. िमहना  िमहला  पुरुष  िम्िा  

१. २०७६ चैत्र  १३८०  १३८३  २७६३  

२. २०७७ बैशाि  २३९५  २८१५  ५२१०  

३. २०७७ िेष्ठ  २३६१  २३९३  ४७५३  

४. २०७७ असार  २०८९  १९००  ३९८९  

५.  २०७७ साउन  १९२६  १५२४  ३४५०  

६. िम्िा    
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राहि ििा थवाथ्य सािग्री संकलन:- 

मबश्वब्यापी िहािारीको रुपिा फैमलरहेको कोरोना भाइरस (COVID-19) को संक्रिणले देश पूणा 

रुपिा बन्दाबन्दीको अबथिािा गुज्रीरहेको हुदँा यस िुमसकोट नगरपामलका के्षत्रमभत्रका दैमनक ििदुरी 

गरर िीबन मनबााह गदै आएका ििा अमि मबपन्न पररवार, क्वारेन्टाइनिा रहेकाहरु ििा 

नगरपामलकाको प्रकोप ब्यबथिापन कोष  िािािा रकि, िाद्यान्न ििा थवाथ्य सािग्री सहयोग गने 

पुबा िन्त्री ििा प्रमिमनमध सभा-सदथय, परोपकारी संथिाहरु, मवत्तीय सथंिाहरु, सहकारीहरु, 

व्यवसायहरु, सिुहहरु ििा व्यमिहरुले गरेको सहयोगको मबबरण । 

क्र.स. सहयोग गने व्यमि/ ब्यबसाय/संथिा  ठेगाना  सहयोग गररएको रकि  

१ िनादना शिाा प्रभाकर  

प्रमिमनमध सभा 

सदथय रुकुि 

(पमश्चि) 

रू २ लाि बारबारको 

थवाथ्य सािग्री सहयोग 

(अनुिामनि) 

२ िल्ल हाडावेयर एण्ड िनार अडार सप्लायसा  

िुमसकोट ५ 

सेररगाउँ  ७५००० 

३ मसद्धािा हाडावेयर एण्ड सप्लायसा  

िुनपा १ 

िलङ्गा  ५०००० 

४ अिर छापािाना उद्योग  

िुनपा १ 

िलङ्गा  ५०००० 

५ 

िनसेवा िमहला मबकास आयआिान 

सहकारी संथिा  िुनपा ५ सेररगाउँ  ३५००० 

६ ज्ञानु कुिार शिाा  िुनपा ५ सेररगाउँ  २५००० 

७ 

मडगे्र शाइकुिारी बचि ििा ऋण सहकारी 

संथिा  

िुनपा १ 

िलङ्गा  २५००० 

८ मिलन अग्रोभेट सेन्टर सोलाबांग  

िुनपा ४ 

सोलाबंग  २०१०५ 

९ मसमभल बैंक  

िुनपा १ 

िलङ्गा  २०००० 

१० िुनािदन अटो वका सब 

िुनपा १ 

िलङ्गा  १२५०० 

११ लालमबर बोहोरा  िुन्पा १ सल्ले  १२५०० 

१२ िमहला सहयात्रा लघुमवत्त मवत्तीय संथिा  िुनपा ५ सेररगाउँ १०००० 

१३ मविय लघुमवत्त ििा मवत्तीय संथिा  

िुनपा १ 

िलङ्गा  १०००० 
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१४ मसमलंगी चौिारा कृमष सहकारी संथिा  िुनपा ५ सेररगाउँ  १०००० 

१५ लक्ष्िी लघुमवत्त ििा मवत्तीय संथिा  

िुनपा १ 

िलङ्गा  १०००० 

१६ पररबिान श्रमिक सहकारी सथंिा  िुनपा ५ सेररगाउँ  १०००० 

१७ छमबलाल शिाा  चौरिहारी १३  १०००० 

१८ टंक सन्यासी  

िुनपा ४ 

सोलाबंग  १०००० 

१९ रुकुिेली सिाि मबकास केन्र  

िुनपा १ 

िलङ्गा  १०००० 

२० िदन शिाा  िुनपा ५ सेररगाउँ  १०००० 

  २१ थवाबलम्बन लघुमबत्त ििा मवत्तीय संथिा  

िुनपा १ 

िलङ्गा  ५००० 

 

४२०१०५ 

२२ कोमपला भ्याली सेवा सिाि  मबरेन्रनगर सुिेि  

१० लाि बारबरको 

थवाथ्य सिाग्री ििा, 

िाध्यान सािाग्री सहयोग   

(अनुिामनि)  

२३ ख्रीमिय राहि सेवा  

भमनिण्डल 

लमलिपुर  

 ८ लाि बारबरको थवाथ्य 

सिाग्री ििा, िाध्यान 

सािाग्री सहयोग   

(अनुिामनि) 

२४ हेब्री सोलुसन Pvt. Ltd मचिवन  

 १ लाि ४० हिार रकि 

बराबरको थवाथ्य सािग्री 

प्राप्त भएको  
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राहि सािग्री मबिरण: 

मबश्वब्यापी िहािारीको रुपिा फैमलरहेको कोरोना भाइरस (COVID-19) को कारणले प्रत्यक्ष ििा 

अप्रत्यक्ष रुपिा प्रभामवि भएका नगरबासीहरुलाई न्यायोमचि ढंगले एकद्वार प्रणालीद्वारा "िुमसकोट 

के्षत्रिा कायारि श्रमिक बगा, असहाय र मबपन्न पररवारलाई उपलब्ध गराइने राहि सम्बमन्ध िापदण्ड, 

२०७६" बिोमिि मनम्नानुसारको राहि सािग्री मबिरण गररएको मियो । 

 
  

मवमभन्न के्षत्रबाट उद्दार:- 

मबश्वब्यापी िहािारीको रुपिा फैमलरहेको कोरोना भाइरस (COVID-19) को कारणले प्रत्यक्ष ििा 

अप्रत्यक्ष रुपिा प्रभामवि ििा उच्च िोमिििा परेका कररब २९८ िना हरुको उद्दार गरर घर सम्ि 

पुयााइएको, 
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RTD ििा RT-PCR पररक्षण सम्बमन्ध  मबबरण:- 

िुमसकोट नगरपामलका मभत्र भारि ििा िेस्रो िुलुक र संक्रिण फैमलएको मिल्लाबाट आइ 

क्वारेन्टाईनिा बसी १४ मदन व्यमिि गरेकाहरुको िुमसकोट नगरपामलका र थवाथ्य सेवा कायाालय 

रुकुि पमश्चिको सिन्वयिा क्वारेन्टाईन थिलिै गएर RDT गररएको मववरण ििा यस 

नगरपामलकाका मवमभन्न के्षत्रिा थ्रोट थवाब र नाकबाट निुना संकलन गरर थवाथ्य सेवा कायाालय 

रुकुि पमश्चिको सिन्वयिा कणााली थवाथ्य मबज्ञान प्रमिथठान िुम्ला, राप्ती थवाथ्य मबज्ञान प्रमिथठान 

घोराही, थवाथ्य सेवा कायाालय दैलेि, पशुपन्छी रोग अन्वेषण केन्रको प्रयोगशाला सुिेििा र 

चौरिहारी नगरपामलका रुकुि पमश्चिको प्रयोगशालािा गररएको RT-PCR पररक्षणको मबबरण: 

सी.न. पररक्षणको 

मकमसि  

संख्या  नमििा कैमफयि  

नेगेमटभ पोिेमटभ  

१. RDT  ३८४  २८२  २    

२. RT-PCR  १५३३   १५०६  २७  १िना 

नगरपामलका 

बामहरको 

रहेको  

 

क्वारेन्टाइन संचालन ििा ब्यबथिापन:- 

यस िुमसकोट नगरपामलकािा कोरोना ब्यबथिापनको लामग भारि ििा िेश्रो िुलुकबाट आएका र 

मिल्ला बामहरबाट आएका संकाथपद व्यमिहरुलाई क्वारेन्टाइन संचालन ििा ब्यबथिापन 

कायामवमधको िापदण्ड बिोमिि मवमभन्न सािुदामयक ििा संथिागि मबद्यालयहरुिा मनम्न  कोठा 

संख्या ििा बेड क्षििाका क्वारेन्टाइन मनिााण गरर संचालन गररएको मियो ।    

क्वारेन्टाइन रहेको थिान  वडा नं. कोठा सखं्या  बेड सखं्या 

त्रिभवून जनता मात्रि खलंगा १ ५ २५ 

त्रिस्ने एकेडेमी िोत्रडिङ स्कुल िोलािाङ ४ १५ ७५ 

भगवती आत्रि जगुेना िगर ४ ६ ३० 

वालक्ल्याण मात्रि िोलािाङ ४ १२ ६० 

वालक्ल्याण मात्रि झु् खेत ६ २० १०० 

आधारभतू त्रिद्यालय मेलचौर ६ ५ २५ 

जनजागतृ्रत मात्रि िााँख ७ १५ ७५ 

आधारभतू त्रिद्यालय त्रलङ्गरु ९ ६ ३० 

जनत्रिक्षा आत्रि चौखािाङ ९ ८ ४० 

जनक्याण मात्रि भलाक्लचा ११ १५ ७५ 
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ज्ञानोदय मात्रि लह ाँ ११ १५ ७५ 

जनक्याण मात्रि कााँिपोखरी १२ १५ ७५ 

नेपाल रात्ररिय आत्रि परुरनचौर १२ ८ ४० 

महने्द्र मात्रि चौतारा १३ २० १०० 

आधारभतू त्रिद्यालय काउलेचौर १३ ६ ३० 

प्रभात मात्रि दोपाइ १४ २२ ११० 

आधारभतू त्रिद्यालय त्रािाङखोला १४ १० ५० 

आधारभतू त्रिद्यालय लोरीिाङ १४ ६ ३० 

आधारभतू त्रिद्यालय हाइिाङ १४ ५ २५ 

िम्िा २१४ १०७० 

 

आइशोलेशन मनिााण ििा सचंालन:- 

 

मबश्वब्यापी िहािारीको रुपिा फैमलरहेको COVID-19 सम्भामवि िोमिि न्यूनीकरणको लामग 

कोरोना पुिी भएका मबरािीहरुलाई सरुमक्षि िररकाले ब्यबथिापन ििा उपचार गना  िाननीय पुवा 

िमन्त्र ििा प्रमिमनमध सभा सदथय रुकुि (पमश्चि) श्री िनादान शिााको मबशेष पहलिा कणााली 

प्रदेश सरकार र सघंीय सरकार पूवााधार मबकास कोषको आमिाक साझेदारी ििा िुमसकोट 

नगरपामलको ब्यबिापनिा िुमसकोट नगरपामलका १ नं. वडा सल्ले मथिि मिल्ला थवाथ्य 

कायाालयको िग्गािा १ कोठे ८ बेड क्षििा भएको आइशोलेशन भवन मनिााण गररएको छ  । 

िसिा भवन सगंसगैं आइशोलेशन भवनको मफल्ड, बाटो र शौचालय सिेि मनिााण गररएको छ । 

१० मदनिा मनिााण गने लक्ष्य रहेको सो भवन १८ मदनिा सम्पन्न भएको मियो  । भवन मनिााणिा 

दक्ष ििा अध्यक्ष व्यमिहरु गरर ५० िनाले रोगिार पाएका मिए । भवन मनिााण समिमिका 

अध्यक्ष िुमसकोट नगरपामलका वडा नं. १ मनबासी  श्री डम्बर िापा रहेका मिए ।   

 

भौमिक मबबरण: 

 

क्र.स. रहेको थिान  आइसोलेशन 

center को नाि  

कोठा 

संख्या  

बेड 

संख्या  

सम्पका  

व्यमि  

सम्पका  नं. 

१. िुमसकोट न.पा. 

१ सल्ले  

सल्ले अथपिाल 

आइशोलेशन  

१  ८ इश्वर 

रावल  

९८४४९२५३७८  

आमिाक मबबरण: 

 

क्र.स. मनकाय  बिेट  कैमफयि  
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१. कणााली प्रदेश सकार  २० लाि   

२. पूवााधार मबकास समिमि  ३० लाि   

 िम्िा  ५० लाि   

 

CICTT को गठन ििा पररचलान:- 

COVID-19 िहािारीको रोकिािका लामग सथंकापद, सम्भामवि र पुष्ठी भएका मबरािीहरुको 

Case अनुसन्धान र मनिको सम्पका िा आएका व्यमिहरुको िोि पडिालका लामग यस 

िुमसकोट नगरपामलकािा प्रामबमधक िनशमि रकेको मटि (CICTT) िपमशल बिोमििको 

गठन  ििा पररचालन गररएको मियो ।  

Team 'A'   

क़.स. नाि िर  काया-के्षत्र इिेल  फोन  

१. डेमबड रावल (िनथवाथ्य अमधकृिका 

लामग) 

davidrawal20@gmail.com    9857822889 

२. चुडािमण 

मब.क.  

(पारािेमडक्स का लामग)  9867066329 

३. देबराि िहिरा 

  

(ल्याब टेमक्नमसयनका 

लामग)  

debrajmahatara501@gmail  9843484129 

    

     

Team 'B'   

क़.स. नाि िर  काया-के्षत्र इिेल  फोन  

१. डील्लीराि 

बोहरा  

(सयंोिक) bohoraraj1215@gmail.com 9857823716 

२. अम्िर बहादुर 

िापा  

(पारािेमडक्सको  लामग)  9847981515 

३. चन्र बहादुर 

मबि   

ल्याब सहायक    
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मवदेश ििा मिल्लाबामहर रहेका  ििा आएका व्यमिहरुको लागि संकल:- 

मबश्वब्यापी िहािारीको रुपिा फैमलरहेको COVID-19 अबथिािा बामहर रहेका नगरबासीहरुको 

अवथिा बुझ्न ििा उद्दार प्रमक्रयाकोलामग यस िुमसकोट नगरपामलकाका नगरबासीहरु भारि 

ििा िेश्रो िुलुक र मिल्ला बामहर रहेका ब्यमिहरुको लागि सकंलन गरर मिल्ला प्रशासन ििा 

सम्बमन्धि सरोकारवाला मनकायहरुिा पेश गररएको ।  
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बिार अनुगिन: 

मबश्व्बयापी िहािारीको रुपिा फैमलरहेको COVID-19 ले गदाा दैमनक उपभोग्य बथिुहरुको 

आपूमिािा ब्यबथिापन ििा सम्भामवि कालोबिारीलाइ न्यूनीकरण गना यस नगरपामलका उप-प्रिुि 

श्री पे्रि कुिारी सुनार केसीको संयोिकत्विा मिल्ला प्रशासन, मिल्ला प्रहरी,नगर प्रहरीहरुको 

साझेदारीिा संयुि मनयमिि बिार अनुगिन गररएको मियो । 

 

योग मशमबर संचालन: 

आयुबेद मबभागको मनदेमशका ििा मबभाले िारर गरेको protocal र थवाथ्य िन्त्रालयबाट िारर 

गरेको अन्य पररपत्र बिोमिि िुमसकोट नगरपामलका अन्िगािका क्वारेन्टाइनिा बसेको रोग 

प्रमिरोधात्िक क्षििा अमभवृमद्ध गने, िनोबल ििा परािशा वृमद्ध गने, सरसफाई, िानमपन, मिबनशैली 

ििा सचेिना अमभवमृद्ध गने अमभप्रायले मनम्न बिोमििका योग मशमबर संचालन गररयो । 

 

क) संचालन गरेका योगमशमबरहरु: 

 ११ प्रकारका सुयानिथकार  

 प्रनायि: अनुलोि, मवलोि, भारिारी, भामिका, कपालभामि   

 अन्य आसनहरु: गरुडाआसन, भुिंुगासन, अधोिुिासन, िरासन, चािुरांग, दण्डासन,् 

सबासन 

ि) प्रमशक्षकहरु 

 रािेन्र के.सी. 

 मिलक िड्का  

 योग प्रमशक्षक 

ग)  क्वारेन्टाइन अनुसार सहभागी भएका व्यमिहरु: 

क्र.स. क्वारेन्टाइनको नाि  वडा नं. सहभागी 

संख्या  

मिमि  कैमफयि  

१.  वालक्ल्याण मात्रि झु् खेत ६ २४  २०७७/०२/२७   

२.  जनजागतृ्रत मात्रि िााँख ७ २३  २०७७/०२/२९   

३.  जनक्याण मात्रि भलाक्लचा ११ २७  २०७७/०२/२७  

४.  ज्ञानोदय मात्रि लह ाँ ११ ३३  २०७७/०२/२७  

५.  जनक्याण मात्रि 

कााँिपोखरी १२ 

३२  २०७७/०२/२८   

६.  महने्द्र मात्रि चौतारा १३ ६४  २०७७/०२/२६  
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७.  प्रभात मात्रि दोपाइ १४ ९०  २०७७/०२/२६   

८.  त्रदयो आ.त्रि. १४ २३  २०७७/०२/२६  

९.  िमाजक्याण आ.त्रि.  ६  २२  २०७७/०२/२९  

१०.  मतु्रिकोट िह मखुी क्लयाम्पि  १  ३१  २०७७/०२/२८  

 जम्मा  ४५९    

 

 

यस िुमसकोट नगरपामलकािा लकडाउन अबमधभर भारि ििा अन्यिुलुक र मिल्ला बामहरबाट 

यस यस के्षत्रिा आएका व्यमिहरुको मबबरण: 

 

यस संक्रिणकालीन अबथिािा िुमसकोट नगरपामलका मभत्र भारि लगाएि िेस्रो िुलुलुक र मिल्ला 

बामहर बाट आएका व्यमिहरुको मबबरण िपमशल बिोमिि रहेको छ । 

क्र.स. वडा नं. िम्िा भारिबाट आएका अन्य िुलुकबाट मिल्ला बामहरबाट 

१ वडा नं. १  ६५ ७ ५२ 

२ वडा नं. २ १२ १ 32 

३ वडा नं. ३ १० १ १२ 

४ वडा नं. ४ ६२ ३ २९ 

५ वडा नं. ५ १० १ ४८ 

६ वडा नं. ६ १९ ० ४७ 

७ वडा नं. ७ ५३ १ ५३ 

८ वडा नं. ८ ९ १ २९ 

९ वडा नं. ९ २९ ० ४४ 

१० वडा नं. १० १२ २ ५३ 

११ वडा नं. ११ १४१ ३ ४१ 

१२ वडा नं. १२ ५५ १ ३८ 

१३ वडा नं. १३ १०३ १ २१ 

१४ वडा नं. १४ १४८ ० १९ 

  िम्िा  ७२८ २२ ५१८ 
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आमिाक मबबरण: 

यस िुमसकोट नगरपामलका रुकुि (पमश्चि) ले कोरोना भाइरस COVID-19 को सकं्रिणलाइ रोकिाि 

ििा न्यूनीकरण गना मवमभन्न आमिाक श्रोिहरु िाफा ि थिानीय प्रकोप ब्यबथिापन कोषिा िम्िा गरर   

हाल सम्ि गरेको मवत्तीय प्रगमि मबबरण मनम्न बिोमिि रहेको छ ।  

आर्थिक बर्ि २०७६/०७७ को कोरोना भाइरस COVID-19 र्नयन्त्रण तथा रोकथामको लार्ि भएको 
आम्दानी र्बबरण  

क्र.स. र्नकाय  प्राप्त बजेट  कैफियत  

१ 

कोरोना भाइरस COVID-19 फिपद ब्यबस्थापन खर्ि णािली 
प्रदेशबाट प्राप्त रकम  २००००००   

२ 

कोरोना भाइरस COVID-19 फिपद ब्यबस्थापन खर्ि संघीय 
सरकारबाट प्राप्त रकम ६७५७५०   

३ 

मरु्सकोट निरपार्लकाको प्रकोप ब्यबस्थापन कोर्, 

निरपार्लकामा कायिरत शशक्षक तथा कमिर्ारीबाट बाट प्राप्त  ८५६८८७७   

४ 

यस मरु्सकोट निरपार्लका फिर्भन्न संस्था, व्यशिहरुबाट सहयोि 
प्राप्त रकम  ४५५१०५   

५ 

सशघय सरकारको पूिािधार र्बकास कोर् कायिक्रम आइशोलेशन 
र्नमािण  ३००००००   

  जम्मा  १४६९९७३२   

  

  

आर्थिक बर्ि २०७६/०७७ को कोरोना भाइरस COVID-19 र्नयन्त्रण तथा रोकथामको लार्ि भएको खर्ि 
र्बबरण 

क्र.स  आयोजना कायिक्रम खर्ि रकम  कैफियत  

१ राहत सामग्री र्बतरण  २७४२३००   

२ 

स्िास््य/सरुक्षा सामग्री(साबनु, मास्क, सेनटेाईजर,् PPE सेट, 

ग्लोब्स) ,और्र्ध खररद तथा RDT तथा VTM  फकट  ३८४२४३२   

३ आइसोलेशन भिन र्नमािण  ३००००००   

४ क्िारेन्त्टाइन ब्यबस्थापन  ४१५००००   

५ यातायात खर्ि (िाडी ररजभि भाडा) ३५०००० 

निरबार्स हरुलाई फिर्भन्न 
ठाउँ बाट उद्धार िरर 
सम्बशन्त्धत ठाउँमा पयुािउन  

६ िाडी भाडा  १४५००० 

स्िाब संकलन, तथा स्िाब 
फिर्भन्न प्रयोिशालामा 
पयुािउन ेखर्ि  

७ सरु्ना प्रकाशन तथा प्रसारण  ४७०००० जनरे्तना, रेर्डयो 
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परपर्रका, छपाई खर्ि  

  जम्मा  १४६९९७३२   

 

कोरोना भारस (COVID-19)ले परेका िनोसािामिक सिथया ििा परािशा सम्बमन्ध अन्िरबािाा: 

बिश्वब्यापी महामारीको रुपमा फैबिरहकेो कोरोना भाइरस (COVID-19) को सम्भाबित सकं्रमण 

सम्िबधिको मनोसामाबिक प्रभाि सम्िबधि बिक्षक र बिध्यार्थि िीचको  अधतरिाताि: 

 

बिद्याथी: सर नमस्ते ? 
 

बिक्षक: नमस्ते नमस्ते, सधचै छौ ? 
 

बिद्याथी: सधचै छु सर, अबन हिुर बन ?  
 

बिक्षक: म पबन ठिकै छु ? 
 

बिद्याथी: सर हिुरिाई एउटा कुरा सोधु्न बथयो ? 
 

बिक्षक: हुधछ, सोि के कुरा हो? 
 

बिद्याथी: सर आि बिश्व नै कोरोना भाइरसको कारणिे आक्राधत भएको छ भधछन सर के हो 

कोरोना भाइरस भनेको ?  
 

बिक्षक: नोभेि कोरोना भाइरस (Novel Corona Virus, CoV) कोरोना भाइरसकै एक नयााँ 

प्रिाबत हो ।  नोभि कोरोना भाइरसका कारुण िुरु भएको यो रोग चीनको िुहानमा 

पबहिो पटक पबहचान गठरएको बथयो ।  यसिाइ हाि कोरोना भाइरस रोग २०१९ 

(अथाित कोबभड-19) नामाकरण गठरएको छ ? 
 

बिद्याथी: सर भाइरसको िारेमा त थाहा भयो, तर यो भाइरसको सकं्रमण कसठर हुधछ ? 

बिक्षक: कोरोना भाइरस श्वासप्रश्वासको माध्यमिाट सबिि ैसने रोग हो ।  यो रोग संक्रबमत 

व्यबििे खोक्दा िा हाच्छ्ुाँ गदाि, नाक िा मुखिाट बनस्केका साना साना बछटामा 

कोरोना भाइरसहरु हुधछन र संक्रबमत व्यबिकोको नबिकमा िस्न े मबनसको िरीरमा 

भाइरस बछनि सक्दछ । र यसि ेहाि बिश्वब्यापी महामारीको रुप बिईसकेको छ । 

बिद्याथी: यो भाइरसका िक्षणहरु मुख्य िक्षणहरु के के हुन सर ? 

बिक्षक: सामाधयतया िरैे भाइरसहरुिे िक्षण उस्तै उस्तै हुधछ । भाइरसिे मानि स्िास््यमा 

प्रत्यक्ष असर दखेाउनदनै यो िरीरबभत्र प्रिेि गठरसकेपबछ  िरीरको रोगसाँग िड्न स्े 
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प्रबतरोिात्मक िबि िाइ कमोिोर िनाइददधछ । र यसका मुख्य िक्षणहरु भने १००.४ 

बडग्री F भधदा िढी ज्िरो आउनु, िामो समयसम्म सखु्खा खोकी िाग्नु तथा सास फेनि 

गाह्रो हुन,ु थकान तथा स्यााँस्या हुनु र िरीरका मांसपेिीहरु दखु्न ुहो ।   

बिद्याथी: सर यो भाइरसि ेमानि बििनको िारीठरक तथा भौबतक रुपको साथ ैअधय कुन कुन 

क्षेत्रमा समस्या पादिछ सर ? 

बिक्षक: ि सुन, यो भाइरसकै कारण आि बिश्व िगतमा मानि बििन िरैे प्रभाबित भएको छ ।  

बििेषगरी यसिे बसििना गनि स्े मुख्य समस्याहरु भनेका मनोसामाबिक 

समस्या,सामाबिक समस्या, िैबक्षक समस्या, आर्थिक समस्या, स्िास््य उपचारमा 

समस्या, बिकास बनमािणको समस्या तथा अधय समस्याहरु हुन । 

बिद्याथी: मनोसामाबिक समस्याहरु के के हुन सक्छन सर ? 

बिक्षक: यो भाइरसकै कारण आि मानि िगतमा िेरै मनोसामाबिक समस्याहरु बसििना भएका 

छन् ।  मुख्यतया मनोसामाबिक समस्यामा डरबचधता िेरै मान्नु, आत्मिि कम्िोर हुनु, 

नकरात्मक सोच गनुि आदद हुन ्। यस्तो समस्या मुख्य गठर िाििाबिका, िदृ्ध िदृ्धा तथा 

मबहिाहरुमा दखेा पनि सक्दछ ।   

बिद्याथी: सामाबिक समस्याहरु के के हुन सक्छन सर ? 

बिक्षक: यस भाइरसि ेगदाि िेरै सामाबिक समस्याहरु उत्पन्न भएका छन र सामाबिक समस्याि े

गदाि नै यस्तो भयािहको अिस्था बसििना भएको दबेखधछ । सामाबिक समस्या भन्नािे 

बिरामी िा संकास्पद व्यबििाई बछ:बछ दरु दरु को ब्यिहार गनुि, हरेचाह कम गनुि, 

अिहिेाना गनुि, स्थाबपत हुन नददनु, सहयोगको तथा भाइचाराको भािना नहुनु तथा 

पुनिािभ सम्िबधि सहयोग नगनुि आदद हुन् । सामाबिक दरुी (SOCIAL DISTANCE) 

को नाममा िेरै समस्याहरु दखेा परेका छन् । 

बिद्याथी: आर्थिक समस्याहरु के के हुन सक्छन सर ? 

बिक्षक:  यस भाइरसकै समस्याि े गदाि बिश्वमा िरैे आर्थिक संकट उत्पन्न भएको छ । 

महामारीको सामाना गनुिपने भएकोि े राज्यकै आर्थिक अिस्थामा कमिोर हुनुको साथ ै

िेरै ब्यापार ब्यिसाय, उद्योग किकारखाना सचुारु गनि नसकी िधद अिस्थामा पुगेकोि े

रोिगारीहरु गुमेका छन् आर्थिक समस्याकै कारण गास ,िास तथा कपासको अभािि े

गदाि रोगिे भधदा बन भोकिे मने समस्या बसििना भएको छ । 

बिद्याथी: िैबक्षक समस्याहरु के के हुन सक्छन सर ? 
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बिक्षक:  यस भाइरसकै कारणि ेगदाि बिद्यािय िा अधय िैबक्षक संस्थाहरु सुचारु गनि नसकी 

बिध्याथी/िाििाबिकाहरु पढ्निाट िबधचत भएका छन्, बिक्षक-बिद्यािय-बिद्याथीहरु 

बिचको दरुी टाढा भएको छ,  बिद्याथीहरुमा अध्ययन गने भािना घट्द ै गएको छ, 

िाििाबिकाहरुमा मनोसामाबिक समस्याहरु उत्पन्न भएका छन्  ।  

बिद्याथी: बिकास बनमािण तथा अधय समस्याहरु के के हुन सक्छन सर ? 

बिक्षक: राम, यस भाइरसको संक्रमणि ेसम्पूणि क्षते्रमा असर पारेको छ, तर पबन मुख्य प्रभाि 

पाने क्षेत्रमा बिकास बनमािण पबन पदिछ । राज्यको आर्थिक अिस्था कमिोर रहन ेतथा 

बिकास बनमािणमा आिश्यक पने िनिबि सहिै पठरचािन गनि नस्े भएकोि ेबिकास 

बनमािणमा िेरै असर गने गदिछ । 

बिद्याथी: कोरोना भाइरसको संक्रमणिे असर पाने क्षेत्रहरु िेरै िुबोयो सर यसको िाबग हिुर 

प्रबत िेरै आभारी छु  ? 

बिक्षक: ठिक छ, राम यस्तो बिषम पठरबस्थबतमा हाबम सििैे भाइरसको संक्रमणिाइ रोकथाम 

तथा बनयधत्रण गनि आ-आफ्नो क्षेत्रिाट सहयोग गठर आफु पबन िच्छन र अरुिाईपबन 

िचाउन नागठरक सचेतना फैिाउने, राहत उद्धार, परमािि ददने  साथै पनुिािभ सम्िबधि 

सहयोग गनुि हाबम सम्पणूि नागठरकहरुको कतिब्य पबन हुनेछ । 

बिद्याथी: हिुर सर म बिद्याथीको क्षेत्रिाट गनि स्े सहयोग बनयबमत कायिकुििताका साथ् गने 

छु ।  

बिक्षक: ि ठिक छ, सरुबक्षत रही सदिै असि बिद्याथीको भूबमका बनिािह गठर िोककल्याणकारी 

सामाबिक कायि गनुि, आििाई छुटीऔाँ ह ैत । 

बिद्याथी: हुधछ सर ।    
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गबतबिबिहरु 

 

  

नोभि कोरोना भाइरस (COVID-19) को रोकथाम तथा बनयधत्रणको िाबग गठरएका गबतबतबिबिहरु 

आइशोलेशन भिन सल्ले  

डोल्पा मिु ुहमु्ला र  
जमु्ला जानको लार्ि 
आएकाहरुको लार्ि 

उद्दार  

उद्दारको लार्ि 
एम्बलेुन्त्समा सिारी 

र्ालक   

र्सस्ने एकेडेमी सोलाबाङ क्िारेन्त्टाइनमा  
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नोभि कोरोना भाइरस (COVID-19) को रोकथाम तथा बनयधत्रणको िाबग गठरएका गबतबतबिबिहरु 

िडा नं ५ मा राहत फितरण िदै  

फिर्भन्न संस्थाहरुबाट 
स्िास््य समाग्री निर 
प्रमखु लाइ हस्ताणतरण 

िदै  

स्िास््य शशिर  
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नोभि कोरोना भाइरस (COVID-19) को रोकथाम तथा बनयधत्रणको िाबग गठरएका गबतबतबिबिहरु 

कलोबजारी र्नयन्त्रणको लािी निर उप 
प्रमूख प्रमूख प्रशसकीय अर्धकृत र नेपाल 

प्रहरीको पहलमा बजार अनमुन 

बजार अनमुन प्रमूख 
प्रशसकीय अर्धकृत 

खाद्यान्नको उपभोग्य र्मर्त 
हेनुिहँदै 

उद्दारको लार्ि 
भारतमा अलपर  
परेका नेपार्लहरु 

कलोबजारी र्नयन्त्रणको लािी निर उप 
प्रमूख प्रमूख प्रशसकीय अर्धकृत र नेपाल 

प्रहरीको पहलमा बजार अनमुन 

कलोबजारी र्नयन्त्रणको लािी निर उप 
प्रमूख कमिर्ारी र नेपाल प्रहरीको पहलमा 

बजार अनमुन 
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डोल्पा मिु ुहमु्ला र  जमु्ला जानको लार्ि 
आएकाहरुको लार्ि उद्दार तथा खाना खिुाउँदै  

काठमाण्डौँ तथा अन्त्य 
शजल्लामा जोशखममा 

रहेकाहरुको लार्ि उद्दार 
िनि िाडी पठाउँदै 

डोल्पा मिु ुहमु्ला र  जमु्ला जानको लार्ि 
आएकाहरुको लार्ि उद्दार िरी सम्बन्त्धीत ठाउँमा 

पठाउन पहल िदै 
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नोभि कोरोना भाइरस (COVID-19) को रोकथाम तथा बनयधत्रणको िाबग गठरएका गबतबतबिबिहरु 

ईट्टा भट्टाका मजदरुहरुलाइ िाडी पठाइ उद्दार 
िदै   

िडा नं १० मा 
राहत फितरण िदै 

िडा नं ९ मा  
सरे्तनामूलक 
कायिक्रम िदै 

िडा नं १ मा  मास्क र 
साबनु फितरण िनुिहुँदै अिा 

अध्यक्ष 
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नोभि कोरोना भाइरस (COVID-19) को रोकथाम तथा बनयधत्रणको िाबग गठरएका गबतबतबिबिहरु 

मरु्सकोट निर कायिपार्लका कायािलमा नेपाली 
सेनाको पहलमा हेल्थ डेस्क र्नमािण 

फपर्सआर 
पररक्षण िदै आइशोलेशन भिनमा संस्थाल 

प्रदान िरेका िेड र िेड र्सट 
ग्रहण िनुिहँदै निर प्रमूख 

आइशोलेशन भिन 
सल्ले  

फपर्सआरको लार्ि 
स्िाि संकलन हुँदै 
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नोभि कोरोना भाइरस (COVID-19) को रोकथाम तथा बनयधत्रणको िाबग गठरएका गबतबतबिबिहरु 

राहत फितरण तथा क्िारेन्त्टाइन सम्बन्त्धी कायिफिर्ध 
शस्िकृत िनि आपतकार्लन निर कायिपार्लका बैठक 

िडा नं ९ मा राहत 
फितर  

िडा नं १० मा मास्क सािनु फितरण 
िनुिहुँदै िडा अध्यक्ष तथा िडा सदस्यहरु 
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नोभि कोरोना भाइरस (COVID-19) को रोकथाम तथा बनयधत्रणको िाबग गठरएका गबतबतबिबिहरु 

िडा नं १२ मा रोकथाम तथा र्नयन्त्रणको लार्ि िडा 
अध्यक्ष निर स्िास््य संयोजक िडा सदस्यहरु र 

कमिर्ारी   

र्समा नाका मनुपा ११ 
स्याउलीबजारमा हेल्थ 

डेस्क 

िडा नं ४ मा राहत फितरण हुँदै 

स्िास््य समाग्री ग्रहण िनुिहँदै 
सामाशजक फिकास सर्मर्त 

संयोजक र स्िास््य संयोजक  
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नोभि कोरोना भाइरस (COVID-19) को रोकथाम तथा बनयधत्रणको िाबग गठरएका गबतबतबिबिहरु 

राहत फितरण तथा क्िारेन्त्टाइन सम्बन्त्धी कायिफिर्ध 
शस्िकृत िनि आपतकार्लन निर कायिपार्लका बैठक 

नेपाली सेनाको पहलमा िडा 
नं १२ मा सरे्तनामूलक 

कायिक्रममा 

पिुि मन्त्री तथा राफाय सभा सदस्य माननीय श्री जनादिन शामाि प्रभाकरज्यूको 
पललमा हेल्थ डेस्क तथा स्िास््य समाग्री फितरण कायिक्रममा समन्त्िय प्रमूख 
तथा शजल्ला अस्पतालका डक्टरहरु  


