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१. परिचय 

आनवंुशिक संरचनामा आरएनए (RNA) भएका भाइरस अर्ाात् शवषाणकुो एउटा समहूलाई वैज्ञाशनकहरूले कोरोनाभाइरस 

(Coronavirus) नामकरण गरेका शर्ए। 

भाइरसको बाह्य रूप शकरीट अर्ाात् श्रीपचेजस्तै भएकाले अङ््गरेजीमा उक्त नाम शिइएको शर्यो। त्यसलाई नपेालीमा 'शकरीटाकार 

शवषाण'ु वा 'शकरीट शवषाण'ु पशन भन्न सशकन्छ। तर कोरोनाभाइरस नै प्रचशलत र सशजलै बशुिन ेनाम हो । 

सन ्२०२० जनवरी २४ मा नपेालमा कोरोना भाइरस महामारी प्रर्मपटक िखेा परेको शर्यो। जनु िशिण एशसयाकै प्रर्म प्रमाशणत 

मामला शर्यो । फेब्रअुरी २०२० मा वहुानबाट नपेालीहरूलाई शफताा ल्याएर भक्तपरुमा क्वारनटाइन राशखएको शर्यो जसमा सब ै

व्यशक्तको परीिण नकारात्मक रहकेो शर्यो । सन ्९ माचा २०२० मा २ नेपाली व्यशक्त यएुईमा कोरोनाभाइरसबाट संक्रशमत भएको 

प्रमाशणत भएको शर्यो । स्वास््य शवभागका अनसुार सन ्१० माचा २०२० मा आएका १ िशिण कोररयाली व्यशक्तमा रोगको लिण 

िखेापरेको शर्यो, तर उक्त मामला प्रमाशणत हुन बााँकी छ । स्वास््यकमीहरूले शवशभन्न िंकास्पि मामलाहरू रहकेो अनमुान गरेका 

छन ्। 

फ्रान्सबाट कतार हुाँि ैनपेाल आएकी १९ वशषाया नेपाली छात्रालाई २३ माचामा कोरोनाभाइरस प्रमाशणत भएपश्चात नेपालको िोस्रो 

प्रमाशणत मामला िखेापरेको शर्यो । त्यस्तै २५ माचामा खाडी मलुुकबाट आयात गररएको तेस्रो कोरोनाभाइरस शबरामी िखेापरेको 

शर्यो । काठमाड ाँ बाशहर पशहलो पटक कोरोनाभाइरस संक्रमण २७ माचामा धनगढीमा िशेखएको शर्यो जनु नेपालको च र्ो संक्रमण 

शर्यो । 

 

अन्तरााशरिय सञ्चारमाध्यम सीएनएनका अनसुार कोरोना भाइरस अर्ाात् शवश्व स्वास््य संगठन (डब्लल्यएूचओ) औपचाररक नाम 

शिएको कोशभड–१९ को िरुुआत सन ्२०१९ को ३१ शडसेम्बरमा पहलोपटक चीनको हुवेई प्रान्तको उहान िहरमा िखेापरेको हो । 

सन ्२००२ मा िखेापरेको अको महामारी सासाकै समहूशभत्र यो भाइरस पन ेवैज्ञाशनकहरूको धारणा छ । जनावरमा सामान्य रूपमा 

हुने ठूलो समहूका भाइरस नै कोरोना भाइरस हुन ्। तर, ६ सात प्रकारका भाइरस मात्र खतरनाक माशनन्छन ्। 

यसको संक्रमणले माशनसलाई सामान्य रुघाखोकीमा जस्तै माशर्ल्लो श्वासप्रश्वास प्रणालीमा सामान्य कशठनाई महससु हुन्छ । नाकबाट 

पानी बग्न,ु खोकी लाग्न,ु घााँटी िखु्न,ु कशहलेकाही ाँ टाउको पशन िखु्न ुतर्ा कशहले ज्वरो पशन आउन ुयसका लिणहरू हुन ्। 

यस्तो अवस्र्ा केही शिनसम्म रहन सक्ने शचशकत्सकहरूको भनाइ रहकेो छ । उहान नगरपाशलका स्वास्र् शनकायका अनसुार १२ 

िशेख २९ शडसेम्बरम ैयो भाइरस िखेापरेको हुन सक्छ । तर, ३१ शडसेम्बरमा यसको संक्रमण भेशटए पशन भाइरसको यशकन शकटान हुन 

सकेको शर्एन । 

२. कोिोना महामािीको विश्िव्यापी प्रभाि 

१ जनवरी २०२०: शचशनयााँ स्वास््य शनकायले हुवानान समदु्री खाना र्ोक बजार बन्ि गयो । त्यहााँ बेशचएका वन्यजन्तुका कारण 

भाइरस फैशलएको आिंकामा यो किम चाशलएको हो । 

जनवरी ५: चीनले उहानमा िखेापरेको अज्ञात शनमोशनया सासा वा मेसा नभएको घोषणा गयो । 

जनवरी ७: शचशनयााँ शनकायद्वारा सो भाइरस नोभल कोराना भाइरस भएको पशुि भयो । डब्लल्यएूचओले यसको िरुूमा औपचाररक 

नाम २०१९ – एनकोभ राशखयो । 

जनवरी ११: उहान स्वास््य शनकायले कोरोना भाइरसको कारण गम्भीर शनमोशनया हुाँिा िईु शिन पशहले एकजना ६१ वषीय परुुषको 

समद्री खानाले बजारमा मतृ्य ुभएको पशुि गयो । 

https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A8%E0%A4%BE_%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%B0%E0%A4%B8_%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AD%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%8F%E0%A4%88
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A7%E0%A4%A8%E0%A4%97%E0%A4%A2%E0%A5%80


जनवरी १३: र्ाई सरकारी शनकायले पशहलोपटक एकजना संक्रशमत फेला परेको घोषणा । ती व्यशक्त उहानबाटै आएका शचशनयााँ 

नागररक भएको पशुि । 

जनवरी १६ : जापानले उहान भ्रमण गरेका आफ्ना एक नागररकमा संक्रमण भएको पशुि गयो । 

जनवरी १७: चीनमा िोस्रो संक्रशमतको मतृ्य ु। अमरेरकाले सान फ्रााँन्सशस्को, न्ययुोका  र लस एन्जल्सका शवमानस्र्लहरूका 

आिंशकत संक्रशमतहरूमाशर् कडा शनगरानी राख्न र्ाल्यो । 

जनवरी २०: चीनले १ सय ३९ जनामा संक्रमण भएको र तेस्रो शबरामीको मतृ्य ुभएको जनायो । खी नेसनल इशन्स्टच्यटु अफ हले्र् 

(एनआईएच) ले कोरोना भाइरसशवरुद्ध खोप बनाउने प्रयास भइरहकेो जनायो । एनआईएचका सरुवा रोग तर्ा एलजी शवभागका 

शनििेक डा. एन्र्ोनी फसीले खोप शवकासको पशहलो चरणतफा  प्रशक्रया अशघ बशढरहकेो बताए । 

जनवरी २१: अमेररकाको वाशसंगटन राज्यले अमरेरकी भशूममा पहलो संक्रशमत भेशटएको जनायो । 

जनवरी २२: उहानले मतृकको संख्या बढरे १७ पगुेको र अस्र्ायी रूपमा शवमानस्र्ल र रेल्वे स्टेसनहरू बन्ि गने घोषणा गयो । 

चीनभरर कम्तीमा ५ सय ४७ जना संक्रशमत भएको िाबी । 

जनवरी २३: डब्लल्यएूचओको आयोजनामा बसेको आपत्कालीन बैठकले उहान कोरोना भाइरसले अिैसम्म अन्तरााशरिय शचन्ता 

बढ्ने गरी जनस्वास््यमा संकट शनम्त्याइ नसकेको शनणाय गयो । बेइशजङ्ग संस्कृशत तर्ा पयाटन बोडाले ठूला स्तरका चाशन्द्रक नयााँ 

वषाका सम्पणूा कायाक्रम रद्द गयो । आशिंक रूपमा उहानमा आवतजावतमा रोक । नशजकैका हुआाँगगााँग र एिोउ हुआाँगगााँग 

िहरमा पशन संक्रशमत भेशटए । 

जनवरी २६: चाइना एसोशसयसन अफ िाभल सशभासेजले अन्तरााशरियलगायत समपणूा भ्रमण कायाक्रम स्र्गन गयो । 

जनवरी २८: शचशनयााँ रारिपशत सी शजनशपङ्गले बेइशजङ्गमा डब्लल्यएूचओका महाशनििेक टेड्रोस एधानोमलाई भेटे । भटेघाटको 

ि रानमा कोरोना भाइरस महामारी फैशलनबुारे अनसुन्धान गना अमेररकी रोक शनयन्त्रण तर्ा रोकर्ाम केन्द्रका कमाचारीलगायत 

अन्तरााशरिय शविेषज्ञहरू सशम्मशलत टोली चीन पठाउनेबारे सहमशत भयो । 

जनवरी २९: कोरोना भाइरस फैलावट रोक्न, सम्बशन्धत अनगुमन गरी अमरेरकीहरूको स्वास््य र यात्रा सचूना िरुुस्त राख्न मद्दत 

प¥ुयाउन रारिपशत भवन ह्वाइट हाउसले एउटा नयााँ कायािलको गठन गने घोषणा । 

जनवरी ३०: अमरेरकाले पशहलोपटक कोरोना भाइरस माशनसबाट माशनसमा सने पशुि गयो । डब्लल्यएूचओले जनस्वास््यमा संकट 

ल्याउन सक्ने घोषणा गयो । 

जनवरी ३१: अमेररकाको डोनाल्ड िम्प सरकारले शवगत १४ शिनअशघ चीन भ्रमण गरेका कोही पशन शवििेी नागररकलाई अमेररका 

प्रवेिमा रोक लगाउने शनणाय गयो । 

फेबुर्अरी २: उहानमा कोरोना भाइरसको कारण शफशलशपन्समा एकजना परुुषको मतृ्य ु। चीनबाशहर महामारीका कारण भएको यो 

पशहलो मतृ्यकुो घटना । 

फेबुर्अरी ३: शचशनयााँ शवििे मन्त्रालयले अमेररकाले महामारीको शवषयमा बढाइचढाइ गरी यात्रामा रोक लगाई अनावश्यक डर 

फैलाइरहकेो आरोप लगायो । 



फेब्रअुरी ४ जापानको स्वास््य मन्त्रालयले याकोहोमा खाडीमा रोशकएको डायमन्ड शप्रन्सेस नामक कु्रज जहामा १० जना भाइरस 

संक्रशमत भएको घोषणा गयो । ३ हजार ७: सयजनाभन्िा बढी माशनस सवार सो जहाजलाई औपचाररक रूपमा १९ फेब्रअुरीसम्म 

क्वारेन्टाइनमा राशखयो । 

फेब्रअुरी ६: शवल एन्ड मेशलन्डा गेट्स फाउन्डेसनले शवश्वभरर कोरोना भइसरको रोकर्ाम र उपचारका लाशग १० करोड अमेररकी 

डलर सहयोग गने घोषणा गयो । शचशनयााँ रारिपशत सी शजनशपङ्गले शवलगेट्सलाई पत्र लेखरे उक्त फाउन्डेसनको सहयोग घोषणाका 

लाशग धन्यवाि व्यक्त गरेका शर्ए । 

फेबुर्अरी ७: शडसेम्बरमा न ैसासाजस्तो भाइरसको खतरा रहकेो जनाउ शिने प्रयास गरेका कारण प्रहरीको शनगरानीमा परेका ली 

वेनशलयााँग नामक उहानका एकजना डाक्टरको कोरोना भाइरसकै कारण मतृ्य ुभयो । उनको मतृ्यपुशछ उहान सरकारले डा. लीसाँग 

माफी माग्यो । सारै्, चीनको ट्वीटरजस्तो वेइवोमाफा त अशभव्यशक्त छुट शिइनपुन ेमहससु गररयो । 

फेब्रअुरी ८ : बेइशजङ्गशस्र्त अमेररकी ितूावासले ६० वषीय अमेररकी नागररकको कोरोना भाइरसकै कारण ६ फेब्रअुरीमा मतृ्य ु

भएको पशुि गयो । चीनमा शवििेी नागररकको मतृ्य ुभएको त्यो पहलो घटना शर्यो । 

फेब्रअुरी ११ : डब्लल्यएूचओले कोरोना भाइरसलाई कोशभड–१९ नामाकरण गयो । 

फेब्रअुरी १३ : चीनको आशधकाररक समाचार शनकाय शसन्ह्वाले सांघाइको मेयर शयङ्ग योङ्गको स्र्ानमा शजयाङ्ग चओशलयााँगलाई 

ल्याइने घोषणा गयो । भाइरस शनयन्त्रण कायामा लापरबाही गरेको आरोपमा उहान कम्यशुनस्ट पाटीका अध्यिमा 

गओुशक्वायाङ्गलाई हटाएर त्यस स्र्ानमा सान्िोङ्ग प्रान्तको शजनान िहरका पाटी प्रमखु वाङ्ग िोङ्गशलनलाई ल्यायो । 

फेब्रअुरी १४ : भाइरस संक्रशमत एक शचशनयााँ पयाटकको फ्रान्समा मतृ्य ु। उनी यरुोपमा संक्रमणका कारण मन ेपशहलो व्यशक्त बन े। 

इशजप्टको स्वास््य मन्त्रालय र डब्लल्यएुचओले संयकु्त शवज्ञशि जारी गरी इशजप्टमा पशहलो संक्रशमत भेशटएको जानकारी शियो । 

भाइरसको पशहचान भएयता अशफ्रकामा संक्रशमत भेशटएको त्यो पहलो घटना शर्यो । 

फेब्रअुरी १५ : आशधकाररक कम्यशुनस्ट पाटी जनाल शक्वउसीले सीले कोरोना भाइरसको शनयनत्रण र रोकर्ामका लाशग आवश्यक 

किम चाल्नपुने भन्ि ै७ जनवरीमा शिएको भाषणको ३ फेब्रअुरीमा नै तयार पाररएको प्रशतशलशप सावाजशनक गयो । यस अर्ामा सीले 

कोरोना भाइरसबारे पशहलोचोशट सावाजशनक धारण राख्न ुिईुसाताअशघ नै उनलाई त्यसबारे जानकारी रहकेो बशुिन्छ । 

फेब्रअुरी १८ : सीले बलेायतका प्रधानमन्त्री बोररस जोहन्सनलाई टेशलफोन गरी चीनले कोरोना भाइरस रोकर्ाम र शनयन्त्रण 

कायामा उल्लेखनीय प्रगशत हाशसल गरररहकेो बताएको शसन्ह्वाले जनायो । 

फेब्रअरी १९ : स्वास््य परीिणबाट कोरोना भाइरस नगेेशटभ िशेखएका यात्रलुाई डयमन्ड कु्रज जहाज छाड्ने अनमुशत शिइयो । तर, 

सरुवा रोग शविेषज्ञहरूले अिै शतनीहरूबाट आफ्ना समिुायमा भाइरस फैलाउन ेसम्भावना बााँकी नै रहकेो चतेावनी शिएका शर्ए । 

फेब्रअुरी २५ : एनआईएचले ओमाहाशस्र्त यशुनभशसाटी अफ नवे्रास्का मेशडकल सेन्टरमा कोरोना भाइरस िशेखएका वयस्कहरूमाशर् 

एशन्टभाइरल औषशध रेमडेशसशभरको प्रभावकारी र सरुिा मलू्याँंंकन गना शक्लशंशनकल टेस्ट गररएको जनायो । 

फेब्रअुरी २६ : सीसीडसीले क्याशलफोशनायामा कोराना भाइरसका कारण उपचार भइरहकेो पशहलो अमेररकी शबरामीलाई कहााँबाट 

भाइरस संक्रमण भएको हो खलु्न नसकेको जनायो । उनी कतै भ्रमणमा नगएको तर्ा कुनै संक्रशमतको संसगामा पशन नआएको 

अनसुन्धानबाट खलु्यो । अमेररकी रारिपशत डोनाल्ड िम्पले उपरारिपशत माइक पेन्सलाई अमेररकी सरकारको तफा बाट कोरोना 



भाइरस सम्बन्धमा प्रशतशक्रया शिने शजम्मा शिए । चीनको आपत्कालीन सरुिा योजना कायाालयका कोरोना भाइरस महामारीको 

शजम्मा सम्हालेर बसेका प्रमखु अशधकारीले हान निीमा हामफालेर आत्महत्या गरे । 

माचा २ : इरानका सवोच्च धाशमाक नेता अयातोल्लाह अशल खामेनीका ७१ वषीय सल्लाहकार मोहम्मि शममोहम्मािीको 

संक्रमणबाट मतृ्य ु। 

३. नेपालमा यसको प्रभाि ि शुरुिात 

 सन ्२३ माचामा स्वास््य तर्ा जनसंख्या मन्त्रालयले १७ माचामा फ्रान्सिशेख कतार हुाँि ैनेपाल आएकी एक १९ 

वशषाया नेपाली यवुतीमा कारोनाभाइरस पशुि भएको जनाएको छ । उक्त यवुतीलाई िकु्रराज िशपकल तर्ा सरुवा 

रोग अस्पताल, टेकु, काठमाड ाँमा उपचारका लाशग लशगएको शर्यो । उनको नमनुा आइतबार जम्मा गररएको 

शर्यो जसको पररणाम सकरात्मक आएसाँगै नेपालमा यो िोस्रो कारोनाभाइरस शबरामी पशुि भएको शर्यो । उनी 

नेपाल आउनासार् घरमै क्वारन्टाइनमा बसेकी शर्इन ्। उनका पररवारलाई क्वारन्टाइनमा राशखएको छ ।  

 २५ माचामा नेिनल हले्र् पशब्ललक ल्याबोरेटोरी (एनएचपीएल)ल े१ व्यशक्तमा कोरोनाभाइरस संक्रमण पशुि भएको 

जानकारी गराएसाँगै शबरामीको संख्या ३ पगुेको शर्यो । उक्त ३२ वशषाय व्यशक्त १८ माचामा एअर 

अरशबयाबाट िबुई, यएुई िशेख काठमाड ाँ आएका शर्ए र उनमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण २४ माचामै पशुि भएको 

एनएचपीएलले जानकारी गराएको शर्यो । उनी धाशिङ्गका स्र्ानीय हुन ्तर उनले काठमाड ाँको आएपश्चात होटलमा 

बसेका शर्ए र कुनै क्वारेनटाइनको शनयम पालना गरेका शर्एनन ्।  

 २७ माचामा ३४ वषीय नेपाली परुूषमा कोरोनाभाइरस संक्रमण पशुि भएसाँगै काठमाड ाँ बाशहर पशहलो 

कोरोनाभाइरस संक्रमण र नेपालको च र्ो कोरोनाभाइरस संक्रमण पशुि भएको शर्यो । उनी धनगढीको सेती 

अञ्चल अस्पतालमा उपचाररत छन ्।  

 पााँच  कोरोनाभाइरस संक्रमण २८ माचामा १९ वशषाया नेपाली युवतीमा पशुि भएको शर्यो । उनी बेशल्जयमबाट 

कतार र कतारबाट २३ माचामा क्यआुर- ६५२ हुाँि ैनपेाल आएकी शर्इन ्।  

 अशप्रल २ मा भखार १७ माचाको शिन १९ वषीया मशहलाको सार् बेशल्जयमबाट काठमाड ाँ यात्रा गने ६५ वषीया 

मशहलाले सकारात्मक परीिण गरी सङ््गक्रशमत रहकेो पशुि भए। स्वास््यमन्त्रीले उनी बाग्लङ्ु्गगमा आफ्नो घरमा 

बशसरहकेो कुरा पशुि गरे।  

 अशप्रल ४ मा नेपालको सिुरू पशश्चमी िेत्रमा तीन नयााँ सकारात्मक घटनाहरूको पशुि भयो। ती मध्ये २१-वष े

कैलालीका परुुष छन ् जो भारतको ममु्बईबाट फकेका शर्ए, ४१ वषीया परुुष कञ्चनपरुका जो भारतको 

उत्तराखण्डबाट फकेका शर्ए, र कैलालीका ३४-वष ेयवुती जो पशहले संक्रशमत व्यशक्त मध्ये एकको नातेिार हुन।यो 

नेपालमा स्र्ानीय कोरोनाभाइरस प्रसारणको पशहलो मामला हो। 

 मे ६ मा वीरगञ्जमा एकै पररवारका १७ जनामा कोरोना संक्रशमत पशुि 

४. शंकास्पद घटनाहरु 

 सन ्१० माचामा नेपाल आएका १ िशिण कोररयाली व्यशक्तमा कोशभड-१९ को लिण िखेा परेपशछ उनलाई 

िंकास्पि माशनएको छ  

 १४ माचामा एक साउिी अरबबाट आएका नेपाली कामिार व्यशक्तले शवपी कोईराला स्वास््य शवज्ञान प्रशतष्ठान 

(शवपीकेआईएचएस) धरानमा उपचार गना गएका शर्ए जसलाई शवराटनगर कोिी अस्पतालबाट उक्त 

https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B6%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C_%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AA%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%B2_%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A4%BE_%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A5%82%E0%A4%B5%E0%A4%BE_%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%97_%E0%A4%85%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B2
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B6%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C_%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AA%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%B2_%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A4%BE_%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A5%82%E0%A4%B5%E0%A4%BE_%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%97_%E0%A4%85%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B2
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A6%E0%A5%81%E0%A4%AC%E0%A4%88
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%8F%E0%A4%88
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A7%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A8
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9F%E0%A4%A8%E0%A4%97%E0%A4%B0


अस्पतालमा कोरोनाभाइरसको आिंकामा पठाइएको शर्यो । शवपीकेआईएचएसका शचशकत्सकहरूको 

सल्लाहको अवज्ञा गि ैउनले आईसोलेिन वाडामा बस्न मानेनन ्र घर फशका ए । उनले धरान आउन शवराटनगरिशेख 

बस चढेका शर्ए । यशि उनको परीिण सकरात्मक िखेापरेको शस्र्शतमा शचशकत्सकहरूका अनसुार उक्त बसमा 

सवार सबै व्यशक्तहरूलाई पत्ता लगाउनपुने हुनेछ । उक्त व्यशक्तल ेआइतबार १५ माचामा घााँटी र्कु तर्ा नाकको 

शसगानको नमनुा शिने बताएका छन ्। 

 िकु्रवार माचा २० मध्यराशत्र पशछ अध्यागमन शवभागको उडान शनषधे शनििेन अवज्ञा गि ैशनषशेधत िेत्रहरूबाट 

िाशन्जट हुाँि ैआएको एअर इशन्डया र र्ाई एअरवेजबाट आएका ६४ नेपालीलाई १४ शिने क्वारेनटाइनका लाशग 

खररपाटी भक्तपरु पठाइएको शर्यो । 

 २१ माचामा अध्यागमन शवभागको उडान शनषधे शनििेन अवज्ञा गिै शसंगापरुबाट काठमाड ाँ आएको शसल्क 

एअरका २ जापानी तर्ा १ डच नागररक यात्रलुाई खररपाटीमा क्वारेनटाइन पठाइएको र बााँकी नेपाली नागररकलाई 

घरमै १४ शिने क्वारेनटाइन गना शनििेन शिइएको शर्यो । उक्त जहाजमा शनषशेधत यरुोपेली रारिका नागररक सवार 

भएकाले शफताा जान शनििेन शिइाँिा पशन इन्धन सशकएको आधारमा अवतरण गराइयो र तत्पश्चात यात्रहुरूले 

नाराबाजी लगाउाँि ैशफताा जान मानेका शर्एनन ्। 

 कोरोनाभाइरस संक्रशमत १९ वषीया शकिोरीसाँगै १७ माचामा कतारबाट काठमाड ाँ आएका बाग्लङु्ग ढोरपाटन 

नगरपाशलकाका १ यवुालाई घरमै आइसोलेसनमा राख्ने तयारी भएको शर्यो । २३ माचामा सहयात्री शकिोरीको 

संक्रमण साशबत भएसाँगै उनलाई कोरोनाभाइरस संक्रमण भएको आिंका गररएको शर्यो । उनी एक रात काठमाड ाँ 

बसेर बाग्लङु्ग गएका शर्ए । 

 १३ फेब्रअुरीमा स्पेनमा शनमोशनयाबाट भएको मतृ्यमुा अनसुन्धानद्वारा उनी कोशभड-१९बाट संक्रमण भएको र 

उनको पशछल्लो यात्रा इशतहास नेपालमा भएको पत्ता लागेको शर्यो । यस अनसुन्धानबाट उक्त मामला स्पेनको 

पशहलो कोरोनाभाइरस मतृ्य ुसाशबत भएको शर्यो ।  

 शसंगापरु हुाँि ैतास्माशनया, अस्िेशलया पगुेका एक नेपाली शवद्यार्ीमा ८ माचामा कोशभड-१९ पशुि भएको शर्यो । 

 ९ माचामा यएुईमा २ नेपालीहरूमा कोशभड-१९ पशुि भएको स्वास््य मन्त्रालयले जनाएको शर्यो ।  

 १७ माचा मंगलबार राशत ६६ वषीय नेपाली मलूका भतूपवूा बेलायती गोरखाली सैशनक लीला बहािरु 

राईको बेलायत लण्डनको नोर्ाशवक पाका  अस्पतालमा कारोनाभाइरस संक्रमणबाट मतृ्य ुभएको शर्यो । 

 २० माचामा लन्डनमा १ नेपाली मशहला (भगवती रानाभाट)लाई कोरोनाभाइरस संक्रमण भइ लण्डनको नोर्ाशवक 

पाका  अस्पतालमा भनाा भएको उक्त शबरामीले फेसबकुबाट जानकारी गराएकी शर्इन ् । त्यस्तै १ नेपाली यवुा 

व्यवसायीलाई कोरोनाभाइरसको संक्रमण भएको लोकान्तर डटकमले जानकारी गराएको शर्यो । 

 बहराइनमा २१ माचामा २ नेपाली कामिार र २२ माचामा १ नेपाली कामिारमा कोरोनाभाइरस पशुि भएको शर्यो 

। 

 २३ माचामा यएुईमा ३ शनको भएका व्यशक्तहरूमा २ नेपाली कामिारहरू रहकेो शर्ए । 

 १ नेपाली आप्रवासी उबर चालक अशनल सबु्लबाको न्य ुयोका , अमेररकामा २५ माचाको अमेररकी राशत्र समय 

१२:३०मा शनधन भएको शर्यो  

 

https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A5%87%E0%A4%A8
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%85%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%8F%E0%A4%88
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A4
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B2%E0%A4%A3%E0%A5%8D%E0%A4%A1%E0%A4%A8
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AC%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%A8
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%81_%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%95
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%85%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE


५. कोिोना महामािी व्यिस्थापनमा बाणगंगा नगिपाललकाले चालेका 
कदमहरुुः- 

२०७६ चैत्र ५ गते उद्योग बाशणज्य संग, राजनीशतक िल, संघसंस्र्ा, नेपाल रेडक्रस सोसाईटी समेतको प्रशतशनशधत्व हुने गरर 

गशठत नगरस्तरीय शवपि व्यवस्र्ापन सशमशतको बैठक बसी कोरोना महामारर रोकर्ामका उपायहरु सम्बन्धी शवशभन्न शनणाय  

- वडा स्तरीय समन्वय सशमशतको गठन 

- टोलबस्तीमै पगु्ने गरर कोरोना भाईरसबाट बच्न सचेतना कायाक्रम संचालन 

- आईसोलेसन वाडाको व्यवस्र्ापन 

- र कमाचारीहरुलाई तयारी अवस्र्ामा रहनेगरर शवशभन्न शनणायहरु भएको ।  

२०७६ चैत्र १६ गते को नगर कायापाशलकाको बैठकबाट कोरोना महामारीका कारण भएको लकडाउनबाट मकाामा परेका 

शबपन्न व्यशक्तहरुको लाशग एकद्वार प्रणाशलबाट राहत सहयोग उपलब्लध गराउने गरर शनणाय गररएको र शनणाय कायाान्वयनको 

लाशग शवशभन्न शमशतमा शवशभन्न सरोकारवालाहरुसंग बैठक बसी महामारी शनयन्त्रणको लाशग शनणायहरु भएको ।  

नगरमा रहकेा शवपन्न व्यशक्तहरुको लाशग राहत उपलब्लध गराउन िशैव प्रकोप कोषमा सहयोग गनाको लाशग आव्हानको शनणाय 

गररएको ।  

- राहत व्यवस्र्ापन सशमशत गठनः नगर उपप्रमखुको संयोजकत्व र उद्योग बाशणज्य संघ, पत्रकार महासंघ, उपभोक्ता 

हक शहत संरिण मंच, संघ संस्र्ा लगाएतको सहभाशगतामा राहत व्यवस्र्ापन सशमशत गठन गररएको ।  

- महामारीका कारण भएको लकडाउनबाट बजारमा हुन सक्ने अभाव, कालोबजारी लगाएतका शवषयमा सािाशहक 

छलफल तर्ा अन्तशक्रा या गररएको ।  

- अनलाईन माफा त सम्पणूा वडाहरुबाट बाशहरर मलूकुबाट आएका व्यशक्तहरुको त्यांक संकलन गरर सावाजशनक 

गररएको जसमा भारतबाटः १९६ र कतार, िवुई लगाएत अन्य मलूकुबाट गरर जम्मा २२१ व्यशक्तहरु रहकेो   

- अनलाईन माफा त सम्पणूा वडाहरुबाट शबपन्न व्यशक्तहरुको त्यांक संकलन गररएको  । 

- राहत सामरी शवतरणको लाशग एकद्वार प्रणाशलबाट गने गरर शवशभन्न संघ संस्र्ा, सामिुाशयक वन, उद्योग बाशणज्य 

संघ, औसधी व्यवसायी, सामिुाशयक र शनशज शवद्यालयका प्र.अ. र  संघ तर्ा प्रििेका मानशनय ज्यहूरुसमेत गरर 

शवशभन्न २५ चरणमा बैठक बसी शवपि व्यवस्र्ापन र राहत सम्बन्धमा छलफलहरु भएको ।  

- शवशभन्न शमशतमा नगरका ४ स्र्ानमा २९ वटा बेड सशहतको क्वारेन्टाईन व्यवस्र्ापन गररएको जसमा ९ जना 

व्यशक्तहरुलाई क्वारान्टाईनमा राशखएको ।  

२०७६ चैत्र १७ गते पनु शवपि ्व्यवस्र्ापन सशमशत र कायापाशलकाको बैठकबाट राहत सामारीको एशकन र सचूना प्रकाशसत 

गरर गणुस्तरीय खाद्यन्न शवतरण गने गरर सावाजशनक सचूना प्रकासन गररएको ।  

- राहत व्यवस्र्ापन सशमशतबाट सचूना अनसुारको गुणस्तरीय सामारी व्यवस्र्ापनको लाशग शनकै सशक्रयताका सार् 

व्यवस्र्ापन गररएको ।  

२०७६ चैत्र २३ गते सम्ि ता गरर खररि आििे जारी गरर २६ गते शभत्र राहत सामारी भण्डारण भएको र   



चैत्र २८ र २९ गते १९३५ घरधरुीहरुमा पशहलो चरणको राहत शवतरण काया सम्पन्न भई सकेको छ ।  

२०७७ बैिाख ३ गते मानशनय संशघय मामीला तर्ा सामान्य प्रिासन मन्त्री हृििे शत्रपाठीज्यसंूग नगरपाशलकाका मेयर श्री 

मंगल प्रसाि र्ारुज्यकूो शभशडयो कन्फे्रन्सबाट नगरका महामारी शनयन्त्रणका गशतशवशधका बारेमा जानकारी  

२०७७ बैिाख ३ गते राहत सशमशतको बैठकबाट प्रर्म चरणको राहत सामारी शवतरणको सशमिा सम्पन्न । शछटपटु गनुासा 

बाहके सबै वडाहरुमा राहत शवतरण राम्रैसंग भएको सकरात्मक प्रशतशक्रया प्राि र छलफल । 

यस बाणगंगा नगरपालिकाका सबिपक्षहरु 

- लोकमागासंग जोशडएको हुाँिा यातायात र बाटोघाटोको राम्रो सशुवधा रहकेो । 

- तराईको नगरपाशलका भएको कारणले गिाा पशन प्रसस्त खेशतयोग्य जशमन रहकेो ।  

- अशधकांस जशमनमा शसंचाईको सशुवधा रहकेो छ ।  

- शवकासका न्यनूतम पवूााधारहरु तयार भैरहकेा छन ।  
- प्राकृशतक सम्पिा तर्ा बनजंगल प्रसस्त छन ।  

- नगरपाशलकाको प्राशवशधक तर्ा प्रिासशनक जनिशक्तको उपलब्लधता रहकेो  

- संघसंस्र्ा, राजशनशतक िल 

- नगरका सबै वडाहरुमा स्वास््य संस्र्ाहरु रहकेो  

- नगरमा १५ सैया सम्मको अस्पताल रहकेो । 

चुनौतीहरु 

- कृशष र कृषकको संरिण र सम्बिान गने शवषय 

- कृशष तर्ा िगु्ध उत्पािनको व्यवस्र्ापनको शवषय   

- रोजगारी िजृना गने शवषय 

- शवकास शनमााणका शक्रयाकलापहरुलाई अगाडी बढाउने शवषय 

- अस्पतालहरुमा िरबन्िी अनसुार डक्टरहरुको उपलब्लधता नभएकोले शबरामीहरुको चाप रहकेो 

सुझावहरु 

- जशतसक्तो चााँडो सम्भाशवत व्यशक्तहरुको पररिण 

- लकडाउन व्यवस्र्ापनमा कडाई 

- कृशष तर्ा पिपुालन व्यवसायलाई संरिण र प्रबधान गने कायाक्रमहरु ल्याउनपुने 

- स्वास््य सम्बन्धी गणुस्तरीय सामारीहरुको व्यवस्र्ापन 

- कशम्तमा िरबन्िी अनसुारको डक्टरहरुको उपलब्लधता हुनपुने  



६. नगिस्तिीय विपद् व्यिस्थापन सलमततका तनणणयहरु 

२.१ लमतत २०७६ ।१२ ।०५ का तनणणयहरुुः- 
१. नगरस्तरीय र वडा स्तरीय समन्वय सशमशत गठन गने 

२. कोरोना virus बारे सचतेना कायाक्रम संचालन गन े

३. Health Desk स्र्ापना गन े

४. शपपरा अस्पतालमा Isolation Ward को व्यवस्र्ा गने  

५. स्वास््य कमी र कमाचारीलाई तयारी अवस्र्ामा राख्ने 

६. शवशवध 

लनणणय नं. १ 

शवश्वका कररव १६२ रारिहरुमा महामाररको रुपमा फैशलएको नोभल-१९ कोरोना भाइरसको संक्रमण शिनानशुिन फैलिो क्रममा छ 

सोही पररपे्रक्ष्यमा नपेालमा यसको संक्रमण शभत्रन र फैलन नशिन तर्ा संकास्पि व्यशक्तहरुको शनगरानी र उपचारको व्यवस्र्ा शमलाउन 

श्री स्वास््य तर्ा जनसंख्या मन्त्रालयको  च.नं. ३०१ शमशत २०७६ ।११ ।२८ गतेको पररपत्रबाट समेत लेशख आएकोले शनम्नानसुारको 

नगरस्तरीय र वडा स्तरीय समन्वय सशमशत गठन गने शनणाय गररयो । 

नगरस्तरीय समन्वय सलमलत 

मंगल प्रसाि र्ारु –    नगर प्रमखु संयोजक 

चक्रपाणी अयााल-    नगर उपप्रमखु सिस्य 

बाल कुमारी पन्त   वडाध्यि  सिस्य 

शवरण ुप्रसाि प डेल   वडाध्यि  सिस्य 

सन्तराम र तार र्ारु   वडाध्यि  सिस्य 

गणिे बहािरु िते्री   वडाध्यि   सिस्य 

शभरमराज भसुाल   वडाध्यि  सिस्य 

सकुिवे र्ारु   वडाध्यि  सिस्य 

शवरण ूशगरी   वडाध्यि  सिस्य 

गणुानीशध भसुाल   वडाध्यि  सिस्य 

धवु्र बेल्बासे   वडाध्यि  सिस्य 

राम शबहारी च धरी   वडाध्यि  सिस्य 

सोमनार् अयााल   वडाध्यि  सिस्य 

शटका कूमारी अशधकारी  सिस्य  सिस्य 

सररता िवेी ढकाल   सिस्य  सिस्य 

योगनार् सनुार   सिस्य  सिस्य 

कृरण बहािरु शव.क.   सिस्य  सिस्य 

शगता भसुाल   सिस्य  सिस्य 

केिरा गरुुङ्ग   सिस्य  सिस्य 

साशवत्रा र्ारु   सिस्य  सिस्य 

पणूाकला सनुार   सिस्य  सिस्य 

स्वास््य संस्र्ाका प्रमखुहरु    सिस्य 

स्र्ानीय समाजसेवी कायापाशलकाबाट मनोशनत  सिस्य ५ जना 

रेडक्रसको प्रशतशनधी     सिस्य  



स्वास््य संयोजक     सिस्य सशचव 

वडास्तरीय समन्वय सलमलत 

सम्बशन्धत वडाको वडा अध्यि वा शनजले तोकेको जनप्रशतशनशध   संयोजक 

सम्बशन्धत वडाका जनप्रशतशनशधहरु      सिस्य 

सम्बशन्धत वडामा रहकेा स्वा्य संस्र्ाका प्रशतशनशध     सिस्य 

सम्बशन्धत वडामा रहकेा शवद्यालयका प्रधानाध्यापक    सिस्य 

स्र्ानीय समाजसेवीहरु मध्येबाट वडाले मनोनयन गरेका ५ जना   सिस्य 

सम्बशन्धत वडा कायाालयको सशचव      सिस्य सशचव 

लनणणय नं. २ 

हाल शवश्ववमा महामाररको रुपमा फैशलएको कोरोना भाईरसबाट बच्न र बचाउन शनम्नानसुारको सचेतनाका कायाक्रमहरु संचालन 

गने शनणाय गररयो ।  

१. सबै वडा र टोल शवकास संस्र्ा सम्म कशम्तमा १/१ वटा FlexPrint छपाई गरर प्रचार प्रसार गने ।  

२. सबै स्वास््य संस्र्ा, सबै वडाका महत्वपणूा स्र्ान, प्रशतिालयहरुमा FlexPrint छपाई गरर प्रचार प्रसार गने ।  

३. सबै शमशडयाहरुलाई प्रार्शमकताका सार् प्रचार प्रसार गना अनरुोध गने ।  

४. नगरका सब ैघरहरुमा कशम्तमा १ पप्पलेट पगु्ने गरर व्यवस्र्ापन गन े।  

लनणणय नं. ३ 

सम्भाशवत महामाररबाट बच्नको लाशग SEE परीिा संचालन हुन ेसबै केन्द्रहरुमा Health Desk स्र्ापना गन ेर सब ैशवद्यार्ीहरुलाई 

यस महामाररबाट बच्नको लाशग सन्ििे पगु्ने खालको व्यवस्र्ा शमलाउने  शनणाय गररयो ।  

लनणणय नं. ४ 

यस नगरपाशलका अन्गगात रहकेो शपपरा अस्पतालमा Isolation Ward को व्यवस्र्ा गने, उक्त Isolation Ward मा medicine 

र सशजाकल सामारीहरुको व्यवस्र्ापन नगरको शवपि ्व्यवस्र्ापनकोषबाट शमलाउने  र नगर शभत्र रहकेा अन्य अस्पतालहरुलाई 

Isolation Ward को  व्यवस्र्ापन गना अनरुोध गने शनणाय गररयो ।  

लनणणय नं. ५ 

नगरशभत्र जनुसकैु वेला जनुसकैु स्र्ानमा स्वास््य उपचारको लाशग कमाचारीहरु खटाउन ुपने हुनसक्ने भएकोले नगरपाशलका 

अन्तगात कायारत कमाचारी तर्ा स्वास््यकमीहरुलाई तयारी अवस्र्ामा रहन र प्रसतुी शविा, शकररया शविा बाहके अन्य शविा 

स्वीकृत नगने समेत शनणाय गररयो ।  

लनणणय नं. ६ 

माशर् उल्लेशखत शक्रयाकलापहरुमा कायाालयले गने सम्पणूा कायाहरुको लाशग हुन ेखचा शवपि ्व्यवस्र्ापन कोषबाट व्यवस्र्ापन गने 

शनणाय गररयो ।  



२.२ लमतत २०७६ ।१२ ।२८ का तनणणयहरुुः- 
- खाद्यन्न उत्पािन िशैनक रुपमा भरैहकेो शमलहरु संचालनम ैरहकेो, बजारमा ग्यास अभाव नरहकेो, माईशकङ्ग प्रचार प्रसार 

भएको ।  

- वडाबाट संकलन गररन ेशवपन्नहरुको त्यांकलाई वास्तवीक आवश्यकता भएको पशहचान गना वडा कायाालयहरुलाई 

जानकारी गराउन े।  

- शवतरण कायालाई चैत्रमशहनाशभत्र ैसम्पन्न गने । 

- स्वास््यकमी, एम्बलेुन्स चालक र सरुिाकमीहरुलाई स्वास््य सरुिा सामारी शवतरण गना प्रार्शमकता शिने ।  

- रारिसेवक कमाचारीहरुको सामाशजक संजालमा सावाजशनक गररएका स्टेटसहरु हटाउन नराख्न शनििेन गन े। 

- नगरले तयारी गरेका शवषयहरु सावाजशनक गने कायालाई शनरन्तरता शिन े।  

- खाद्दन्न ढुवानी को लाशग ईजाजत शलन त शलहवा र चन्द्र टा जानपुन ेभएकोले यसखालको अप्ठ्यारो पररशस्र्शतलाई 

सरशलकरण गने ।  

२.३ लमततुः२०७७ ।०१ ।२३ का तनणणयहरुुः- 
- विश्व कोरोना महामाररका कारण देश लकडाउन भएको सन्द्रभभमा हाल विमेवक मुलुक भारतबाट विस्तावित भई 

आउने नेिाली नागररकहरुलाई क् िारेन्टाईनसम्म ल्याउन व्यिस्थािन वमलाउने ।  

- िाणगंगा नगरिावलका वभत्र हुनसके्न सम्भावित महामाररलाई कम गनभ लकडाउनलाई थि कडाई गदै लैजाने ।  

- भारतबाट नेिाल वभवत्रएका नागररकहरुलाई तोवकएको समयसम्म अवनिायभ रुिमा क्वारेन्टाईनमा राखे्न । 

- चेकजााँच र िरीक्षणको लावग वकट व्यिस्थािनको लावग प्रदेशसंग माग गने ।  

- सािभजवनक वनमाभणका कामहरुको लावग आिश्यक िने वनमाभण सामाग्रीहरुको लावग हाडभिेयर िसल विहानमा 

अन्य अत्यािश्यक सामाग्रीहरुको खोल्ने समयमै खोल्ने ।  

- नगरवभत्रका बावहरी स्थानीय तहहरुबाट प्रिेश गने नाकाहरु २,५,६,७,१०,११ लाई अझ कडाई र वनगरानी गनभ 

टोलविकास संस्थाहरु समेत िररचालन गने ।  

- विउविजन, एग्रोभेट समेत संचालन गने ।  

- तरकारीहरुको मूल्य सूची अवनिायभ रुिमा राख् न लगाउने ।  

२.४ लमततुः२०७७ ।०२ ।०७ का तनणणयहरुुः- 
- शवश्व महामारीको रुपमा रहकेो कोरोना भाईरसलाई शनयन्त्रण गना र  संक्रमण  हुन नशिनको लाशग शछमकेी 

ििेबाट आउने व्यशक्तहरुलाई हालसम्म शसद्धार्ा क्याम्पस, महने्द्र माशव कोपवा र ओिारी मा.शव.ओिारीमा 

क्वारेन्टाईन व्यवस्र्ापन गररएको र क्वारेन्टाईनमा बस्ने व्यशक्तहरुको खानशपन, बसाई व्यवस्र्ापन र 

सरसफाई लगाएतका सबै सामारीहरु हालसम्म नगरपाशलकाले गरररहकेो सन्िभामा भारतबाट नेपाल शभत्रने 

नगरबासीहरुको संख्यामा शिनानशुिन बढ्ि ैगईरहकेो र ब्लयवस्र्ापनमा र्प चनु तीहरु श्रजृना हुाँि ैगईरहकेोले 

यसलाई प्रभावकारी  र सहज रुपमा संचालन गना एकै सामिुाशयक  क्वारेन्टाईन व्यवस्र्ापन गने र 

समिुायबाटै व्यवस्र्ापन शमलाउने ।  

- क्वारेन्टाईनसम्म आउन चाहाने नगरबासीहरुलाई भारतीय नाकाबाट ल्याउनको एउटै ठाउाँमा ५ जना 

नगरबाशसहरु भएको अवस्र्ालाई प्रार्शमकता शिई क्वारेन्टाईनसम्म ल्याउन यातायातको व्यवस्र्ा शमलाउने 

।  



२.५ लमततुः२०७७ ।०४ ।२२ का तनणणयहरुुः- 
लनणयर् नं. १ 

विश्वव्यािी महामारीको रुिमा फैवलएको कोरोना भाईरस (Covid-19) को संक्रमणबाट यस वजल्लाका 

विवभन्न स्थानीय तह लगाएत अविक जनसम्पकभ  हुने सरकारी कायाभलय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा 

कायभरत कमभचारीहरुमा समेत संक्रमण देखखएको र बतभमान िररपे्रक्षमा सजगता अिनाई संक्रमण 

विस्तारलाई रोक्न अत्यनै्त आिश्यकता देखखएकोले अत्यािश्यक सेिा बाहेकका सरकारी कायाभलय, बैंक 

तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रदान गररने सेिाहरु िूणभरुिमा बन्द गने र मालिाहक ढुिानीका सािनबाहेक 

वजल्ला वभत्र संचालन हुने सािभजवनक यातायातका सबारीसािनहरु िूणभ रुिमा बन्द गने र वनजी सिारी 

सािनहरु (मोटरसाईकल, सू्कटर समेत) जोर विजोर नम्बरका आिारमा जोर गते जोर नम्बर र विजोर 

गते विजोर नम्बर ) संचालन गने सम्बन्धी वजल्ला प्रशासन कायाभलयबाट वमवतिः २०७७ ।०४ ।२२ गते जारी 

भएको सूचनालाई िूणभ रुिमा िालना गनभ गराउन नगरवभत्रका संचार माध्यमहरुसंग समन्वय गरर सबै 

नगरबासीहरुलाई िूणभरुिमा जानकारीहुनेगरी सूचना संपे्रषण गने वनणभय गररयो ।  

७. विपद् व्यिस्थापनको सन्द्र्भमा नगि उपप्रमुख श्री चक्रपाणी अयाणलसंग 
िेडियो बुद्ध आिाजले ललएको अन्द्रतिाणताण  

१. कोरोना भाईरसको रोकथाम र वनयन्त्रणका लावगे स्थानीय तहको योजना र तयारी कस्तो ि ?  

- नगरमा चैत्र ५ गतेको नगर स्तरीय विित व्यिस्थािन सवमवतबाट कोरोना भाईरसको रोकथाम र वनयन्त्रण 

लगाएतको विषयमा िवहलो वनणभय भएको वथयो । त्यसिवि िवन वििद व्यिस्थािन सवमवतका िेरै बैठकहरु 

भए । अत्यन्त नयााँ विषय भएकोले सो ाँचे अनुसारको कायभतावलकाबाट काम गनभ नसवकएको यथाथभता हो । तर 

यसले वििद व्यिस्थािनमा यसले ठूलो िाठ वसकाएको ि ।  वदर्भकावलन प्रभाििने विषयिसु्तहरुको िवहचान 

गदै सुिार गदै लगेका ि  ं। अवहलेका वदनहरुमा हाम्रो तयारी सन्तोषजनक ि ।  

२. स्थानीय तहमा अवहले क्वारेन्टाईनको अिस्था के ि? (भ वतक िूिाभिार, ि विक आहार, मवहला, बालबावलका, 

अिाङ्गमैत्री ि वक िैन ?)  

- कोरोनाको रोकथाम र वनयन्त्रणको लावग बावहरर मुलुक र विमेकी देश भारतबाट आउने नगरबावसहरुलाई 

प्रते्यक िडाहरुमा समुदायको िवन अिनत्व हुने गरर क् िारेन्टाईनको व्यिस्थािन भईरहेको ि । क्वारेन्टाईनमा 

बसे्न नगरबासीहरुबाट िवन कुनै गुनासो आएको िैन । आिारभूत आिश्यकताहरु िुरा भएका िन । 

क्वारेन्टाईनको व्यिस्थािन सरकारी विद्यालयहरुमा भएकोले विद्यालयहरु मवहला, बालबावलका, अिाङ्गमैत्री 

िन ।  

३. चुन ती के िन् ? कसले के गररवदयो भने यी चुन तीलाई सामना गनभ िा समािान गनभ सवकन्ि ?  

- संक्रवमत हुने क्रम रवहरहने र अि यसिवि क् िारेन्टाईनमा व्यखिहरु थविाँदै गएभने आईसोलेसन र क्वारेन्टाईन 

व्यिस्थािनमा कवठनाई हुनसक्ि । तर यस्ता कवठनाईहरुलाई हावमले िडा तथा समुदायको सहकायभमा 

समािान गदै जाने प्रयासमा ि  ं। तर हाम्रो मुख्य चुन ती भनेको समुदायमा संक्रवमतहुनबाट जवतसक्दो विटो 

रोकु्निने हुन्ि तरिवन संक्रवमतहरुको समुदायगत टर े वसङको कायभलाई व्यिखस्थत बनाएका ि ं । समुदायमा 

संक्रमण हुनबाट रोकु्न नै हाम्रो ठूलो उिलखि िवन हुनेि ।  

४. भारत तथा अन्य ठाउाँबाट नागररकहरु आउने क्रम जारी ि भने संक्रवमतहरु िवन बवढरहेका िन् । यो कुरालाई 

मध्यनजर गदै अवहले क्वाररखन्टनको अिस्था सुिार गने, स्वास्थ्य सामाग्री, सिास्थ्यकमीहरुको अिस्था के ि ? 

तयारीहरु के कस्तो ि ?  



- नेिाल वभत्रकै अन्य ठाउाँहरुबाट नगबावसहरु आफ्नो र्रमा आउने र भारतबाट आउने क्रम जारी ि । कैय  ं

नगरबावसहरु वटकट वलएर र्रजाने वदन गनै्द भारतमा बसेको अिस्था ि । वतवनहरु नगरमा आउाँदै गदाभ 

संक्रवमतहरुको संख्यािवन बढ्दैजाने लगभग वनवितता ि र बढ्दै जाने सम्भािना देखखन्ि । स्वास्थ्यकमीहरु 

संक्रवमत नहोउन भनेर स्वास्थ्य सामाग्रीहरुको प्रयाप्त व्यिस्थािन गररसकेका ि  ं र क् िारेन्टाईनको अिस्था 

सुिारको लावग आिारभूत आिश्यिालाई मधे्यनजर गदै शुद्ध खानेिानी, नुहाउने, िुने व्यिस्था, श चालयहरु 

र गमीमा वशतलताको व्यिस्थािन समेत गररएको ि र थि गनै िरेिवन हामी तयारी अिस्थामा ि  ं।  

५. नागररक समाज र आमसञ्चार माध्यमसाँग के कस्तो सहकायभ ि यो तयारीका विषयमा ? यी के्षत्रहरुसाँग कुनै खालको 

सहयोग, सहकायभको अिेक्षा ि ?  

- हाम्रो विित व्यिस्थाििन सवमवतमा उद्योग बावणज्य संर्, उिभोिा हकवहत संरक्षण मंच, नागररक समाज, 

ित्रकार महासंर्, रेडक्रस, संर्संस्था आवदको प्रवतवनवित्व ि । विितमा नगरबावसहरुको समस्या िवहचान, 

राहत वितरण, क् िारेन्टाईन व्यिस्थािन, आईसोलेसन व्यिस्थािन लगाएतका गवतविविहरुमा िूणभरुिमा 

िलफल र सहकायभ गदै सुझाि, सल्लाह बमोवजम तयारी गररएको ि । अवहलेसम्म नगरिावलकाले गरेका 

गवतविविहरुमा यस्ता संर्संस्थाको सहकायभको लावग वनरन्तरता नै हाम्रो अिेक्षा रहेको ि ।  

६. स्थानीय तहले अवत वििन्न उदाहरणका लावग गररब, अिांगता भएका व्यखिहरु, त्यसै्त जे्यष्ठ नागररक, गभभिती 

मवहलाहरु, बालबावलकाको उिचार र रोकथामका लावग कसरी सेिा सुवनवित गरेको ि? 

- वििन्न व्यखिहरुको समस्या िवहचान गरर राहत वितरण, अिांगता भएका व्यखिहरुको वििरण र 

अिस्थाहरुको जानकारी वलईएको ि  । जसबाट समस्याको िवहचान र तत्काल गनुभिने आिश्यक कायभहरुको 

िवहचान भएको ि त्यसैगरर जेष्ठनागररक र गभभिवत मवहलाहरुको तत्कालको आिश्यकतालाई मधे्यनजर गदै 

स्वास्थ्यकमीहरु माफभ त िरामशभ लगाएतको कारय भएकोि  । त्यसैगरर कोरोना महामाररबाट बच्न र बचाउनको 

लावग आिश्यक िने जनचेतनामूलक वक्रयाकलािहरु संचालन भई रहेका िन ।  

 

- जनु वडाको नागररक छन त्यही वडाको जनप्रशतशनशध अशनवाया रुपमा जानपुने वा सम्बन्धीत वडाले अन्य 

वडाहरुको जनप्रशतशनशध जान व्यवस्र्ा शमलाउने र सवारी साधनको लाशग क्वारेन्टाईन व्यवस्र्ापन तर्ा 

रेस्क्य ूकायािलको संयोजकसंग समन्वय गने ।  

- ओड्ने, शवछ्याउने र बसेको स्र्ानको सरसफाई गने जस्ता काया सम्बन्धीत व्यशक्तले आफनो 

अशभभावकसंग समन्वय गरर व्यवस्र्ापन गने  र सम्बन्धीत व्यशक्तको अशभभावकलाई सम्बशन्धत वडाको 

जनप्रशतशनशधले जानकारी गराउने ।  

-  सरसफाई सामारी, स्वास््य सामारीको व्यवस्र्ापन र RDT/PCR जााँच लगाएतको व्यवस्र्ापन 

नगरपाशलकाले गने ।  

- क्वारेन्टाईनको र्प वैकशल्पक व्यवस्र्ापनको लाशग वडा नं. ७ शस्र्त जनचेतना मा.शव.मा व्यवस्र्ापन शमलाउने 

।  

- आफ्नो नगरपाशलकाको नगरबाशस बाहके अन्यत्रको नागररकलाई रेस्क्य ु नगने र गनै परे सम्बशन्धत 

पाशलकाको प्रशतशनशधको समन्वयमा मात्र गने ।  

- ििेको अन्य स्र्ानहरु (कोरोना रेड जोन बाहके)बाट आउने नगरबाशसहरुलाई जनुसकैु अस्पतालबाट 

शडस्चाजा गरर आउने शबरामी तर्ा कुरुवाहरुलाई होम क्वारेन्टाईनम ैस्वयं व्यवस्र्ापन गने ।  



८. महामािी फैलनसक्न ेअबस्थालाई मध्यनजि िाख्दै स्थानीय तहबाट 
सम्पादन गरिएको पूबणतयािी सम्बन्द्रधी कायण  

पूर्व तयारी सम्बन्धी गर्नवपर्े कायव सम्पादर् भएका प्रमनख क्रियाकलापहरु 

शवपि व्यवस्र्ापन सशमशतको बैठक  राहत शवतरण र क्वारेन्टाइन 

सचालन  तर्ा क्वारेन्टाइन शवस्तार . कमाचारीहरु तर्ा 

स्वयमसेवक  पररचालन ,र आवश्यक स्वास््य तर्ा शवपिजन्य 

समानहरु खररि 

क्िािेन्द्रटाइन सचालन तथा व्यिस्थापन तथा कोलभि प्रभावित 
व्यत्ती तथा अन्द्रय विदेशबाट आएका व्यवत्तहरुलाइ खाना िास 
सुिक्षा चेकजाच सदहत  स्िास््यकमी  लगायतका अन्द्रय 
कमणचािीहरुको परिचालन ि सुिक्षात्मक सामाग्रीहरु एिम अन्द्रय 
सामाग्रीहरु खरिद तथा िाहत वितिण समेत  

प्रचार प्रसार र सचेतना कायाक्रम कोलभि १९ सम्बन्द्रधी अलभमुखखकिण पोष्टि पम्पलेट 
व्यानि ि माइक्रकङ्गको माध्यमबाट प्रचािप्रसाि एिम 
सचतेना कायणक्रम सचालन । 

शछमेक रारि सगको नाकाबन्िी  स्िास््य तथा सुिक्षा िके्स स्थापना गिी नाका लशल 
तथा नगिपाललका लशल । 

 

९. िोना महामािी तनयन्द्ररणको लागग खरिद गरिएका मुख्य स्िास््य 
सामाग्रीहरु 

लस.न.ं लमतत सामनको नाम इकाइ पिीमाण दि भ्याट 
िाहेक 

कुल िकम 
भ्याट सदहत 
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लस.न.ं लमतत सामनको नाम इकाइ पिीमाण दि भ्याट 
िाहेक 

कुल िकम 
भ्याट सदहत 
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१८ ०७७/०३/२७ ९० १३०।०० १३,२२१।०० 
१९ - लभदटएम   - - - 
२० - आिडिदट क्रकट   - - - 
२१ ०७७/०१/१० इन्द्ररािेि थमोलमटि   १३ १०,८००।०० १,४०,४००।०० 
२२ - भेन्द्रटीलेटि - - - - 
२३ - आइसीय ूबेि - - - - 
२४ - वपसीआि मेशीन - - - - 

१०. कोिोना ईन्द्रभेष्टीगेशन तथा कन्द्ररय्याक्ट रेलसङ्ग आ.ि. (२०७६ 
।७७) 

सि नं ++= सििरण 

टिम गठन 
िंख्या  

खर्च 
रकम 

खोज पडताल 
गररएका केश िंख्या 

खोज पडतालिाि पटिर्ान 
भएका िंक्रसमत 

कैटियत 

१ पी सि आर/आर डी िी 2  255 966  

११. क्िािेन्द्रटाईनमा तिकािी सहयोग (अलभलेख भएको) 
लस.नं. सहयोगी दाताको नाम सामाग्री परिमाण ईकाई दि जम्मा 

१ ईन्द्ररेस प्रसाद थारु 

किेला २५ के.जी.  ४० १००० 

लौका १८ के.जी. १५ २७० 

लभल्न्द्रि १५ के.जी. ३५ ५२५ 

कांक्रा २४ के.जी. २५ ६०० 

बोिी १८ के.जी. ४० ७२० 

खुसाणनी ३ के.जी. १०० ३०० 

ज ३४१५ 

२ धतनिाम चौधिी 
तघिौंला २० के.जी. ४० ८०० 

बन्द्रदा १६ के.जी. १० १६० 
 ९६० 

३ शोभा थारु लौका १६ के.जी. १५ २४० 



कांक्रा ८ के.जी. २५ २०० 

लभल्न्द्रि ३.५ के.जी. ३५ १२३ 
 ५६३ 

४ दखुई थारू लौका ८ के.जी. १५ १२० 

५ िामददिस थारु लौका १९ के.जी. १५ २८५ 

६ रुक्मणी थारु लौका २ के.जी. १५ ३० 

७ िाम प्रसाद थारु 

लौका २ के.जी. १५ ३० 

किेला ८ के.जी. ४० ३२० 
 ३५० 

  कूल सहयोग     के.जी.   ५७२३ 

 

१२. क्िािेन्द्रटीन/होल्डिङ सेन्द्रटि व्यिस्थापन सम्बन्द्रधी बबबिण 
(स्थानीय तहबाट सञ्चाललत क्िािेल्न्द्रटन ि होल्डिङ सेन्द्रटिको २०७७ 
अषाढ मसान्द्रतसम्मको विििण) 

क्रि 

यि सनकायले तयार वा 
िञ्चालन गरेको 
क्वारेन्टिन/िोन्डडङ 
िेटिरको नाम 

 

 

सन
माचण 
खर्च 

िेड 

िंख्या 

क्वारेन्टिनमा िस्नेिरुको 
िंख्या िञ्चालन 

ब्यिस्थापन 
प्रयोजनको 

खर्च 

दैसनकरुपमा 
ििेको असिकतम  

िंख्या 

आषाढ मिाटत िम्म 
क्वारेन्टिनमा 
ििेकािरुको 
कुल िंख्या 

! l;4fy{ SofDk;  100 37 115  

@ jfn df=lj=  35 15 50  

# 

hgtf df=lj=  30 14 45  

$ 

uf}/L  ejfgL  25 12 23  

% 

jf0fu+uf df=lj=  45 29 47  

^ 

dx]Gb| df=lj= 
 45 12 35  

& 

em08f df=lj= 
 45 12 18  

* 

nId0f3f6 df=lj= 
 55 44 101  

( 

hgr]tgf df=lj= 
 55 42 81  

!) 

hg;]jf lg=df=lj= 
 25 19 24  

!! 

jf0fu+uf p=df=lj= 
 25 14 34  

!@ 

hggL df=lj= 
 25 20 23  

!# 

;'of]{bo df=lj= 
 55 55 31  



!$ 

uf}tda'4 k|f =lj= 
 20 17 35  

!% 

jfnsNof0f lg=df=lj= 
 20 28 45  

!^ 

etf{k'/ lg=df=lj= 
 20 13 21  

!& 

uf]ufk'/ lg=df=lj= 
 30 16 18  

!* 

ags6\6L cfwf/e"t 

lg=df=lj=  30 11 34  

!( 

cf]]bf/L df=lj= 
 20 7 116  

@) 

3/a'lwof df=lj= 
 30 29 29  

जम्मा 735 446 925  

१३. आसोलेशनकेन्द्रर व्यिस्थापन सम्बन्द्रधी बबबिण असाि २०७८ 
असाि मसान्द्रत सम्म 

क्र
स 

यस तनकायले तयाि िा 
सञ्चालन गिेको 
आईसोलेशन केन्द्ररको नाम 

 

तनमाणण 
खचण बेि 

सं
ख्या 

आईसोलेशन केन्द्ररमा बस्नेहरुको 
संख्या 

ब्यबस्थापन 
प्रयोजनको 
खचण 

दैतनकरुपमा 
बसेको 
अगधकतम  
संख्या 

आषाढ मसान्द्रत सम्म 
आईसोलेशन केन्द्ररमा 
बसेकाहरुको 
कुल संख्या 

१ लसद्धाथण क्याम्पस 
आईसुलेसन केन्द्रर 

 ३० ११ ४९  

२ पुिानो कृवष सेिाको भिन 
आईसुलेसन केन्द्रर 

 ५ ५ ५  

जम्मा १६ ५४   



१४. िाहत सामग्री खरिद प्रक्रक्रया  

राहात सामग्री खररद गदाव प्रयोग गरेको वर्वध खररद रकम उक्त खररद वर्वध प्रयोग गर्ावको कारण 

सोझै खररद वर्वध   

तीर् र्टा  कोटेशर् 1304425. 
tTsfn cfjZos k/]sf] ;dodf 

vl/b ul/Psf] . 

वसलबन्दी दरभाउ पत्र २९४८८५६ 
 पत्रपसत्रका नछाटपएकोले एि एम रेसडयो िाि 

िरु्ना प्रशारण गरर खररद गररएको । 

बोलपत्र   

अन्य कन र्ै भए खनलाउर्े   

जम्मा   

१५. केश अनुसन्द्रधान तथा कन्द्रयाक्ट खोजपड्ताल टीम  परिचालन 

टीमको 

सदस्य 

सखं्या 

खर्व 

रकम 

केश 

अर्नसन्धार् 

सखं्या 
कन्टयाक्टमा आएका व्यवक्तहरूको 

पहीर्ार् सखं्या 

सामान्य परामशव, फलोअप 

तथा रेफर संख्या 

र्मरू्ा सकंलर् 

र्ा द्रनत 

पररक्षण सखं्या 

२  १६८५ १०५० ११५५ २५५ 

 

१६. िाहात सामग्रीको खरिद ि वितिणको परिमाण  

वडा नं. चामल िाल तेल ननु साबनु 

वडा नं. १ ६१२५ ६०४६ ३०६ २८६ ११४४ 

वडा नं. २ ५४५५ ४७६४ २६७ २४४ ९४० 

वडा नं. ३ २००० १६२२ १०० ९६ ३७६ 

वडा नं. ४ ४७५५ ३७५४ १८८ १८२ ७२८ 

वडा नं. ५ २५८० २५८० १२९ १२३ ४९२ 

वडा नं. ६ ४१६५ ३७२६ २०७ १६९ ६७६ 

वडा नं. ७ ५३५५ ५२०१ २५९ २३५ ९४० 

वडा नं. ८ ५६२० ५३५० २८१ २५० ९४० 

वडा नं. ९ २३६० १८६५ ९२ १०० ३३२ 

वडा नं. १० ३२२० २९५० १४६ १२९ ५१६ 

वडा नं. ११ ४४२० ४४२० २२१ १९९ ७९६ 

बाणगंगा फुड बैंक १००० २५       

शवशभन्न क्वारेन्टाईन ४९५ ५० २५ २५ १०० 

जम्मा ४७५५० ४२३५३ २२२० २०३८ ७९८० 

 



क) नेपाल तनमाणण तथा सम्बद्ध श्रलमक सघं द्िािा िाहत वितिण गरिएको अलभलेख 

ििा न ं िाहात पाएको जम्मा सखं्या 
बा.न.पा १ ४४ 

बा.न.पा २ ४७ 

बा.न.पा ३ ९७ 

बा.न.पा ४ ५१ 

बा.न.पा ५ ८५ 

बा.न.पा ६ ३० 

बा.न.पा ७ ५२ 

बा.न.पा ८ ५८ 

बा.न.पा ९ ३९ 

बा.न.पा १० ५८ 

बा.न.पा ११ ९४ 

जम्मा ६५५ 

 

१७. क्िािेन्द्रटाईन ि आईसोलेसनमा प्रयोग भएका सामाग्रीहरु 

क्रस खरिद भएका सामग्री खचण िकम 
खरिद 
विगध 

कैक्रफयत 

१ िेि/विछ्यौना ४०४२५० । सोझै खरिद  

२ पंखा २५००० । सोझै खरिद  

१८. संघ संस्था तथा व्यक्तीबाट िाहत वितिणको लागग उपभोग्य 
सामग्री सहयोग  

राहत सामग्री प्रदार् गर्ेको र्ाम राहत सामग्री ईकाइ प्राप्त पररमाण  वर्तरण 

पररमाण 
बााँकी पररमाण  

 
 

रोटरी अफ कशपलबस्त ु

चामल के जी ६०  ६०  
िाल के जी ८० ८०  
तेल लीटर ४० ४०  
साबनु गोटा ५६७ ५६७  
सोयशवन प्याकेट ३० ३०  

 
शतनाउ शमसन बैंक 

चामल के जी ५०० ५००  
िाल के जी ५० ५०  



१९. कोिोना व्यिस्थापनमा िाहत तथा अन्द्रय खचण 
राहातको प्रकार खचा रकम राहात 

पाउनेको 

संख्या 

कैशफयत 

क्वारेन्टाईन ब्लयवस्र्ापन राहत सामरी खररि गरी शवतरण 

आईसोलेसन व्यवस्र्ापन 

८५,५५,६७५ ।- १९३४ जना क्वारेन्टाईन ब्लयवस्र्ापन/औषधी 

खररि 

नगि शवतरण  - नभएको  

यातायातको साधान भाडामा भएको खचा २,३३,०३६ ।-   

खाना खवुाएको १८,१७,७१३ ।-   

अन्य कुनै भए खलुाउन े ८३,५०० ।-  कोशभड सम्बनशध सचुना 

जम्मा ८८,७२,२११ ।-   

२०. कायणयोजना कायाणन्द्रियन 

- (कोशभड-१९ को शवश्वव्यापी संक्रमणको कारणबाट उत्पन्न असहज पररशस्र्शतमा नेपाली नागररकलाई 

स्वििे आउन सहजीकरण गने सम्बन्धी कायायोजना २०७७ बमोशजम िहेायका कायाहरु अन्य सरकारी 

शनकायको सार्ै स्र्ानीय तहको समते शजम्मेवारी हुने गरी तोकेको छ । यस सम्बन्धमा स्र्ानीय तहबाट 

भएका शक्रयाकलाप र यसमा भएको खचा) 

क्र स लक्रयाकिाप उक्त कायणमा भएको 

खचण 

१ नेपाल भारत सीमाका प्रवेि शवन्ि ुव्यवस्र्ापन गन े - 
२ नेपाल भारत सीमाका प्रवेि शवन्िमुा नेपाली नागररक आएपशछ होशल्डङ््गग 

सेन्टरमा शनजको ठेगाना सशहतको व्यशक्तगत शववरण तयार गने 
- 

३ मोवाइलको सीम काडा शनिलु्क उपलव्ध गराउने - 
४ सीमा नाकामा रहकेा होल्डङ््गग सेन्टरको व्यवस्र्ापन गन े - 
५ क्वारेन्टीनको सरुिा, रेखिखे, शनगरानी र अशभलेख व्यवस्र्ापन गने - 
६ क्वारेन्टीनमा लशजशिक सपोटा (वेड, शवछ्य ना, भााँडावतान, पानी, शवजलुी, 

भान्सा घर, ि चालय आशि) को व्यवस्र्ा गने 

 

७ भारत र अन्य मलुकुबाट नेपाल प्रवेि गरेकाहरुलाई शजल्ला सिरमकुाम हुाँि ै

सम्बशन्धत स्र्ानीय तहको क्वारेन्टीनमा परु् याउने 

४२३४३७ । 

८ व्यशक्त होम क्वारेन्टीनमा रहकेो अनगुमन, शनरीिण गने - 

२१. जोखखम भत्ता तथा खाना खाजा सम्बन्द्रधी खचण बबबिण  

िस 
जोवखम भत्ता पाउर् े

पदावधकारी 

कमवर्ारी 

र्ा 

पदावधकारी 

सखं्या 

भत्ताको प्रकार २०७६ ।७७ सम्म 

खर्व रकम 

कैक्रफयत 



१ स्र्ास््यकमी  hf]lvd eQf  

४६,४०,०००. 

खशटएको शिनको 

जोशखम भत्ता उपलब्लध 

गराएको 

२ प्रावबवधक कमवर्ारी तथा 

प्रशासवर्क कमवर्ारी 
 vfhf 

vr{ 
नगर पाशलका तर्ा 

वडाहरुमा खशटने 

कमाचारीहरुको लाशग 

खशटएको शिनको 

खाजा खचा उपलब्लध 

गराएको 
 

२२. कोिोना महामािीमा िाहत कोष सहयोगाथण नगद सहयोग ददने ि ल्जन्द्रसी 
सहयोग ददने व्यल्क्त संघ संस्थाहरुको नामािली 

क्र.स. शमशत संस्र्ाको नाम ठेगाना नगि सहयोग 
भ चर 

नं. 
 शजन्सी 
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९ २०७६-१२-२१ नेपाल मगर संघ बाणगंगा १०००० ३६   

१० २०७६-१२-२२ भ.ुप.ु सैशनक स्कूल वाडा नं. ८ १०००० ३६   

११ २०७६-१२-२२ आवर शवज्डम बोशडाङ्ग स्कूल वडा नं. १ १०५०० ३६   

१२ २०७६-१२-२२ शसटी मन्टेश्वरी वाडा नं. ७ १०००० ३६   
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१५ २०७६-१२-२३ प्रशतभा सामिुाशयक बन उपभोक्ता समहु वडा नं. २ ७५००० ५३   

१६ २०७६-१२-२३ शसनजी बचत तर्ा ऋण सहकारी संस्र्ा शल. बाणगंगा ४०००० ३६   



क्र.स. शमशत संस्र्ाको नाम ठेगाना नगि सहयोग 
भ चर 

नं. 
 शजन्सी 
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असङ््गगशठत िेत्रमा कायारत श्रशमक वगा तर्ा असहायहरुलाई 

उपलब्लध गराइने राहत सम्बन्धी मापिण्ड, २०७६ 

बाणगगंा नगरपाशलकाको  

"असङ््गगशठत िेत्रमा कायारत श्रशमक वगा तर्ा असहायहरुलाई उपलब्लध गराइने राहत सम्बन्धी मापिण्ड,२०७६" 

 

कोशभड-१९ को संभाशवत संक्रमणको कारण उत्पन्न प्रशतकूल अवस्र्ाबाट प्रभाशवत असङ््गगशठत िेत्रमा  कायारत 

श्रशमक वगा तर्ा असहायहरुलाई िशैनक जीवन यापनको लाशग यस नगरपाशलकाबाट राहत उपलब्लध गराउने गरी 

नेपाल सरकार, मशन्त्र पररषिबाट स्वीकृत नमनुा समेतलाई आधार माशन राहत शवतरण कायालाई कायाान्वयन गना  

बाणगगंा नगर कायापाशलकाको शमशत:२७६ ।१२ ।२० गतेको शनणायानसुार यो मापिण्ड तयार गररएको छ ।  

1= संशिि नाम र प्रारम्भः (१) यस मापिण्डको नाम "असङ््गगशठत िेत्रमा कायारत श्रशमक वगा तर्ा 

असहायहरुलाई उपलब्लध गराइने राहत सम्बन्धी मापिण्ड, २०७६" रहकेो छ । 

(२) यो मापिण्ड नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको अवशधसम्मको लाशग लाग ूहुनेछ ।   

2= पररभाषाः शवषय वा प्रसंगले अको अर्ा नलागमेा यस मापिण्डमाः 

(क)  "असङ््गगशठत िेत्रमा कायारत श्रशमक वगा" भन्नाले िशैनक रुपमा कामकाज गरी पटके वा िशैनक ज्याला 

आम्िानी गने िफा ४ बमोशजमका श्रशमक, कामिार तर्ा मजिरु सम्िनपुछा । 

(ख)  "असहाय" भन्नाले कसैको लालन पालनमा नरही अिक्त तर्ा आवास शवशहन भई मशन्िर, आश्रम, 

धमािाला, गमु्बा, मशस्जि, गरुुद्वारा, चचा वा वदृ्धाश्रममा बस्ने व्यशक्त सम्िनपुछा । 

(ग) "राहत" भन्नाले नेपाल सरकारबाट शनणाय भए बमोशजम बाणगगंा नगरपाशलकाले िफा ३ बमोशजमका 

श्रशमक वगा तर्ा असहायहरुलाई प्रिान गररने िफा ५ बमोशजमको सामारी सम्िनपुछा ।  

(घ) "नगरपाशलका" भन्नाले बाणगंगा नगरपाशलका सम्िनपुछा ।   

3= अशभलेख राख्नपुनेः (१) यस मापिण्ड बमोशजमको राहत िहेायका श्रशमक वगा तर्ा असहायहरुलाई प्रिान 

गना सम्बशन्धत वडा कायाालयले अशभलेख तयार गनुापनेछः 

(क)   पसलबाट राहकको घरसम्म सामान ओसारपसार गने श्रशमक, 

(ख)   िक, शिपर, भ्यानबाट सामान लोड अनलोड गने श्रशमक, 

(ग)  अन्य व्यशक्तको खतेबारीमा िशैनक ज्याला शलने गरी काम गने कृशष मजिरु, 

(घ)  आफ्नो नातेिार बाहकेको व्यशक्तको पररवारमा िशैनक ज्यालािारीमा सरसफाई, शिि ु

 तर्ा ज्येष्ठ नागररक स्याहार जस्ता सेवा गने व्यशक्त, 

(ङ्ग)   शगट्टी कुट्ने, बालवुा चाल्ने तर् ईटा भट्टामा काम गने मजिरु, 

(च)   शनमााण कायामा िशैनक ज्यालािारीमा काम गने डकमी, शसकमी, हले्पर लगायतका 

 मजिरु, 



(छ)   नाङ्गलो पसले, िशैनक रुपमा पशत्रका शवतरक, साना फुटपार् पसले, ठेला गाडा तर्ा 

 साइशकलमा सामान शबक्री शवतरण गरी गजुारा गने तर्ा अन्य व्यशक्तको पसलमा काम 

 गने मजिरु, 

(ज)   िहेायका यातायात मजिरुः 

(१)  अन्य व्यशक्तको माल बाहक सवारी तर्ा डेलीभरी भ्यान चलानउने सावरी चालक, 

 सहचालक, 

(२)  िशैनक ठेक्का वा ज्यालामा ट्याक्सी तर्ा टेम्पो चलाउने सवारी चालक, 

(३)  ररक्सा तर्ा ठेलागाडा चालक, 

(४)  सवारी साधनको ममात सम्भार गने ग्यारेजमा काम गने शमस्त्री तर्ा मजिरु ।  

(ि)  अन्य व्यशक्तको गामने्ट, कापेट, टेलररङ्ग, गलैंचा, बटु्टा तर्ा जती भने र कपडा पसलमा 

 िशैनक ज्यालािारीमा काम गने मजिरु । 

(ञ)  नगरपाशलका िेत्र शभत्रमा िशैनक ज्यालािारीमा काम गने अन्य व्यशक्त । 

 (२)  यस िफा बमोशजमको राहत पाउने पररवार तर्ा व्यशक्तको अशभलेख अनसुचूी-१ 

 बमोशजम सम्बशन्धत वडा सशचवले वडा सिस्य तर्ा वडा अध्यिको सहयोग शलई तीन शिन शभत्र 

 तयार गरी नगरपाशलकामा उपलब्लध गराउनपुनेछ । 

 

4= राहत शवतरण गनुापनेः िफा ३ बमोशजमको लगतमा समावेि भएको श्रशमक वगा तर्ा असहायहरुलाई 

सम्बशन्धत वडाले अनसुचूी २ बमोशजमको ढााँचामा शववरण राशख िफा ५ बमोशजमको राहत 

नगरपाशलकाबाट उपलब्लध भएपशछ तत्काल शवतरण गनुापनेछ ।  

 

5= राहत सामारीः (१) खाद्य आवश्यकताको आधारमा श्रशमक वगा तर्ा असहायहरुलाई प्रशत पररवारका 

लाशग िहेायका सामारी राहत स्वरुप शवतरण गररनेछः 

 

५ जनासम्म पररवार भएको घरधुरीको िालग प्रलत घरधुरी 

(क)  चामल २० शकलोराम 

(ख)  िाल २ शकलोराम 

(ग)  ननु १ पाकेट 

(घ)  खाने तेल १ शलटर 

(ङ्ग)  साबनु नहुाउने २ वटा 

(च)  साबनु कपडा धनुे २ वटा 

५ जनाभन्दा बढी पररवार भएको घरधुरीको िालग प्रलत घरधुरी 

(क)  चामल ३० शकलोराम 

(ख)  िाल ३ शकलोराम 

(ग)  ननु १ पाकेट 

(घ)  खाने तेल १.५ शलटर 

(ङ्ग)  साबनु नहुाउने २ वटा 

(च)  साबनु कपडा धनुे २ वटा 



 

(२) यस मापिण्ड बमोशजम राहत शवतरण गिाा एक पररवारलाई एक इकाई मानी सम्बशन्धत वडाले 

अशभलेख कायम गनुापनेछ । (३) यस मापिण्डमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भएतापशन श्रशमक वगा 

तर्ा असहाय तर्ा शतनसाँग साँगै रहकेा पररवारका कुनै सिस्यले  यस अवशधमा कुनै वकैशल्पक आय आजान 

गरेको अवस्र्ामा शनजलाई यस मापिण्ड बमोशजमको राहत सामारी शवतरण गररने छैन । (४) यस 

मापिण्डमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको एकै पररवारको एकभन्िा बढी सिस्यलाई राहत सामारी शवतरण 

गररने छैन । 

 

6= शवतरण गने शवशधः(१) िहेायको शवशध अवलम्बन गरी िफा ५ बमोशजमको राहत सामारी शवतरण गनुा पनेछः 

(क)   राहत शवतरणको लाशग नगरपाशलकाले सामारी खररि गरी सम्बशन्धत वडा सशमशत माफा त शवतरण 

गन े।  

(ख)   सामारी खररिको लाशग  िहेाय अनसुार गनेः 

(१)  नगरपाशलकाले आफ्नो िेत्र शभत्र िफा ५ बमाशजमको सामारी उपलब्लध गराउन सक्ने स्र्ानीय 

आपशूताकताा छन ट गने ।  

(२) राहत सामारीको खररि तर्ा शवतरण व्यवस्र्ापन समेतको लाशग सशमशत गठन गना सक्ने छ । 

7=  राहत शवतरणको अशभलेख र प्रशतविेनः (१) सम्बशन्धत वडाले शवतरणको अनसुचूी २ बमोशजमको राहत 

शववरणको अशभलेख आफ्नो कायाालयमा राखी एक प्रशत नगर कायापाशलकाको कायाालयमा पठाउन ुपनेछ 

।  

8= कारवाही सम्बन्धी व्यवस्र्ाः(१) यस कायाशवशधमा तोशकएको मापिण्ड परूा नभएका व्यशक्तले िटु्टा शववरण 

पेि गरी राहत शलन ुवा िोहोरो राहत शलन ुहुाँिनै ।  

(२) यस कायाशवशधको प्रशतकूल हुने गरी राहत शवतरणको लाशग शसफाररस गने पिाशधकारीलाई समते 

प्रचशलत काननु बमोशजम कारवाही गरी त्यस्तो शसफाररस गने पिाशधकारीबाट शनजले शसफाररस गरेको 

हिसम्मको रकम शनजबाट असुल गररने छ ।  

 

  



अनसुचूी १ 

(िफा ३ साँग सम्बशन्धत) 

बाणगंगा नगरपालिका 

नगर कायणपालिकाको कायाणिय 

राहत शवतरण शनविेनको ढााँचा 

राहत प्राि गने व्यशक्तको शववरणः 

१. नाम र्रः       

२. बाबकुो नामः    

३. बाजकेो नामः 

४.   स्र्ायी ठेगानाः     ५.   हालको ठेगानाः 

६.  टेशलफोन वा मोबाइल नम्बर (भएमा): 

७.  िशैनक ज्यालािारीमा कायारत स्र्ानः             पररवार संख्या  

८. गने गरेको कामको शववरणः    मशहला  परुुष       जम्माः 

९.  पेि गरेको कागजातको शववरणः (कम्तीमा कुनै एक कागजात संलग्न गनुापने) 

     (क)   नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रशतशलपी वा  

     (ख)   गररब घर पररवार पररचयपत्रको प्रशतशलपी वा 

     (ग)   सवारी चालक अनमुशतपत्रको प्रशतशलशप वा  

     (ङ्ग)   अन्यः 

१०. राहत शलने व्यशक्तको स्वःघोषणाः 

      म र मरेो पररवराका सिस्यले रोजगारी, स्वरोजगारी वा अन्य कुनै माध्यमबाट आय आजान गरेका छैनन ्

। मलेै यस्तो राहत सशुवधा िोहोरो शलएको छैन र शलने पशन छैन । माशर् पेि गरेको शववरण ठीक सााँचो हो । 

ब्लयहोरा फरक परेमा प्रचशलत काननू बमोशजम सहुाँला बिुाउाँला । 

शनविेकः       शनविेकको औठंाको छाप 

िस्तखतः 

शमशतः 

 

 

शसफाररस गने पिाशधकारीः       

िस्तखतः   

नामः    पिः    वडा नं.:  कायाालयको छाप: 

शमशतः 

 

िायााँ बायााँ 



       अनसुचूी २ 

(िफा ७ को उपिफा १ साँग सम्बशन्धत) 

बाणगगंा नगरपाशलका 

वडा नं. ....  कायाालयः .................... 

राहत शवतरणको भरपाई 

शस.नं. 

राहत प्राि गने 

व्यशक्तको नाम, 

ठेगाना 

सम्पका  न.ं 
बाब/ुबाजेको 

नाम 

राहतको शववरण 

(शनम्नानसुारको सामान कशत शवतरण गररएको छ 

उल्लेख गने) 

राहत 

बशुिशलनेको 

िस्तखत 

चामल िाल तेल ननु साबनु  

       
  

 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

 

 

राहत शवतरण गनेको  

िस्तखतः 

नाम र्रः 

टेशलफोन नं.: 

  



अनसुचूी ३ 

(िफा ७ को उपिफा २ साँग सम्बशन्धत) 

बाणगगंा नगरपाशलका 

प्रशतविेनको ढााँचा 

 

शस.नं. राहत प्राि गन े

व्यशक्तको नाम 

ठेगाना तर्ा 

टेशलफोन नं. 

बाबकुो 

नाम 

बाजकेो 

नाम 

राहतको 

शववरण 

शमशत कैशफयत 

        

        

        

        

        

 

प्रशतविेकको  

िस्तखतः 

नाम र्रः 

टेशलफोन नं.: 

 


