
कोभिड -१९ रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रण 

िमस्कार
• लक्ष्मण विक्रम थापा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

त्ररयुगा िगरपाभलका



कोरोिािाईरस (COVID19) को
संक्रमणको उपचार नियन्त्रण तथा
रोकथाम गिे सम्िन्त्िमा त्ररयुगा
िगरपाभलकािाट भमनत २०७७।०६।०७
सम्म गरेका काम कारिाहीको
वििरण



भमनत २०७६।१२।१६ गते देखख भमनत २०७६।०१।२३ 
सम्मका काययहरु 

कोरोना भाईरस (COVID 19) को सकं्रमण नेपालमा
पनन देखिन शरुु भएपनि सो को उपचार
ननयन्त्रण तथा रोकथाम गने सम्वन्त्धमा नेपाल
सरकारले २०७६।१२।११ गते देखि Lockdown
आदेश जारी गरेको
ममनत २०७७।०१।१६ को नेपाल सरकारको
ननणणयानुसार अथण मन्त्रालयवाट कायण योजना
जारी भयो



क्रमश :
सो अिुसार देहाय बमोजिमका काययहरु यस
िगरपाभलकाले गिुय पिे िएकोले विविय समािीकरण
िाट बिेट रकमान्त्तर गररएको ।
• क्वारेन्त्टाईन संचालन,
• स्वास्थ चौकीहरुमा स्वास्थ सेवा प्रवाह,
• स्वास्थ सहायता कक्षको संचालन,
• ककटनाशक औषधी िकण ने कायण
• राहत ववतरण गनणको लागग
• एम्वुलेन्त्स संचालन
• संकलन भएका SWAB पररक्षणको लागग धरान ववराटनगर

काठमाण्डौ लैजान सवारी साधनको व्यवस्था
• सावणजननक सवारी साधन संचालन नभएकोले वाहहरवाट

यस नगरमा प्रवेश गने व्यक्क्तलाई क्वारेन्त्टाईनमा
ल्याउने तथा क्वारेन्त्टाईनवाट घरसम्म पुयाणउनको लागग
सवारर साधनको व्यवस्था गने कायण



क्रमश :

ममनत २०७६।१२।१६ को नेपाल सरकार
मन्त्रीपररषदको वैठकवाट स्थानीय तहहरुलाई
क्जम्मेवारी तोककए बमोक्जम आवश्यक व्यवस्था
ममलाउन वान्त्िनीय भएकोले सो सम्वन्त्धी कायण
गराउन स्थानीय तहलाई सहजीकरण गने हेतुले
देहाय वमोक्जमका नमुना मापदण्ड तथा मागण
दशणन सघंीय माममला तथा सामान्त्य प्रशासन
मन्त्रालयवाट ममनत २०७६।१२।१९ को परसाथ
प्राप्त भएकोले सो नमुना मापदण्ड तथा
मागणदशणन कायणपामलका को वैठकवाट स्वीकृनत
गररयो ।



क्रमश :

१ . कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका क्रममा
िएको आिागमि निषेििाट उत्पन्त्ि
पररजस्थतीमा लक्षित पररिारलाई राहत उपलव्ि
गराउिे सम्िन्त्िी मागयदशयि २०७६

२.असंगठित िेरमा काययरत श्रभमक िगय तथा
असहायहरुलाई उपलव्ि गराईिे राहत
सम्िन्त्िी िमुिा मापदण्ड २०७६



क्रमश :

माधथ उजललखखत काययहरु गियको
लाधग यस िगरपाभलका
अन्त्तरगतका सिै िडा
कायायलयहरुमा देहाय बमोजिमको
रकम िैकँ मार्य त पेश्की निकासा
गररएको धथयो ।



त्ररयुगा िगरपाभलकाले भमनत २०७७ आषाढ मसान्त्तसम्म राहत 
वितरणको लाधग िडामा पिाएको रकमको वििरण 

सि न वडा नं

नगरस्तर 

वजेट

वडास्तर

वजेट

जम्मा 

सनकािा

1
सियुगा नगरपासिका 

वडा नं १ 5,00,000 6,45,000 11,45,000

2
सियुगा नगरपासिका 

वडा नं २ 5,00,000 10,00,000 15,00,000

3
सियुगा नगरपासिका 

वडा नं ३ 0 10,00,000 10,00,000

4
सियुगा नगरपासिका 

वडा नं ४ 5,00,000 7,00,000 12,00,000

5
सियुगा नगरपासिका 

वडा नं ५ 5,00,000 6,00,000 11,00,000



क्रमश :

6

सियगुा

नगरपासिका वडा

नं ६ 5,00,000 7,70,000 12,70,000

7

सियुगा

नगरपासिका वडा

नं ७ 5,00,000 5,00,000 10,00,000

8

सियुगा

नगरपासिका वडा

नं ८ 5,00,000 5,00000 10,00,000

9

सियुगा

नगरपासिका वडा

नं ९ 4,00,000 9,70,000 13,70,000

10

सियुगा

नगरपासिका वडा

नं १० 9,25,000 5,00,000 14,25,000



क्रमश :

11

सियगुा

नगरपासिका वडा

नं ११ 5,00,000 १२,४१,००० 17,41,000

12

सियुगा

नगरपासिका वडा

नं १२ 14,00,000 ११,१५,००० 25,15,000

13

सियुगा

नगरपासिका वडा

नं १३ 0 7,25,489 7,25,489

14

सियुगा

नगरपासिका वडा

नं १४ 0 10,00,000 10,00,000

15

सियुगा

नगरपासिका वडा

नं १५ 5,00,000 6,50,000 11,50,000

16

सियुगा

नगरपासिका वडा

नं १६ 5,00,000 7,00,000 12,00,000



क्रमश :
वडा

कायााियहरुमा 

जम्मा पेश्की

सनकािा 77,25,000 1,26,16,489 2,03,41,489

नगरपासिका वाट भएको क्वारेन्टाईन तथा

स्वास्थ िहायता कक्ष, सवसभन्न वडा तथा

भुल्के राहत खर्ा को िासग पेश्की

25,00,000

जम्मा खर्ा 2,28,41,489



भमनत २०७६।१२।११ देखख 
२०७७।०६।०६सम्म त्ररयुगा 

िगरपाभलकाले के के गयो त  
?



:jf:Yo ;]jf k|a4{gtkm{ ul/Psf sfo{x? M

• gu/jf;Lx?df sf]/f]gf efO/;af/] ;r]tgf km}nfpgsf nflu ;"rgfd'ns
;Gb]z ;d]l6Psf Aofg/, krf{, kDKn]6, dfOlsª, tyf ;+rf/ dfWodaf6

o; gu/df af]lng] /fli6«o efiffx?df ;"rgf ;Dk|]if0f

• j8f tyf gu/ sfof{no k|j]z ubf{ JolQmut ;/;kmfOnfO{ clgjfo{

• ;a} j8fx? / ahf/ If]qdf sf]/f]gf efO/;sf] ;+qmd0f km}lng glbg
cf}iflw 5ls{g] sfo{ ;Dkfbg

• ljb]zaf6 kmls{Psfx?sf] ljj/0f ;+sng / lgu/fgL

• dfS;, ;fa'g, :oflg6fOh/ ljt/0f / ;r]tgf km}nfpg] sfo{sf]

lg/Gt/tf,

• gu/sf :jf:Yo ;+:yfx?sf] Ifdtfdf a9f]Q/L ub}{ lklkO ;]6, yd{n ug,
df:s, :ofgL6fOh/ tyf cfjZos cf}ifwLo ;fdfu|Lsf] cfk"lt{ a9fOPsf]

.



क्रमश :

• gu/jf;LnfO{ cfktsflng cj:yfsf nflu PDa'n]G;sf] @$ ;}

306f lgz"Ns ;]jf pknAw

• k|b]z tyf ;+3Lo ;/sf/;+u ;dGjo u/L sf]/f]gf c:ktfn

lgdf{0fsf nflu u[xsfo{

• lqgkf ^ nfnkQfdf x]Ny 8]:s tyf gful/s ;xfotf s]Gb|

;+rfng u/L cnkq cj:yfdf cfpg] gful/ssf] p4f/ .

• /f]u k|lt/f]wL Pjd\ :jf:Yoa4{s xf]ldof]k]lys cf}iflw ljqmL

ljt/0f ug]{ sfo{

• VTM िररद



;xfotf tyf /fxt ljt/0f / Joj:yfkg tkm{ ul/Psf

sfo{x?M

• lqo'uf /fxt sf]if :yfkgf / bftfx?af6 ;xof]u ;+sng

• Psåf/ k|0ffnLaf6 /fxt ljt/0f tyf Joj:yfkg

• Vffgf jgfpg] Uof; 3/ 3/df k'of{pg] sfo{

• lqo'uf gu/kflnsfdf 3/ eO sf7df08f}df Hofnf dhb"/L
ul//x]sf sl/a @)) hgfnfO{ sf7df08f}d} /fxt ljt/0f

• lqo'ufsf s[ifsx?n] pTkfbg u/]sf t/sf/L / s[lif pkhnfO{

ahf/;Dd Nofpg] / v]/ hfg glbg] sfo{ ;Dkfbg, h;df %)

SjLG6n sfqmf / nf}sf, km;L{ / v/e'hf !)) SjLG6n ljqmL

Joj:yf ldnfPsf] .



Corona hot spot 

त्ररयुगा िगरपाभलका 
िडा ि. ३ को िुलके



त्रर.न.पा.वाट भलु्के के्षरमा केके गररयो 
त ?

• राजववराजमा भएको मकु्स्लम सम्मेलनमा सहभागी भै
नरुी मक्स्जद भलु्केमा आई भारनतय मुक्स्लम नागररक
वसेका िन भन्त्ने त्ररनपा वडा न ३ को सचूनाको
आधारमा नगर प्रमुिज्यू ले वडा न ३ का अध्यक्षलाई
हदएको ननदेशन अनुसार त्ररयगुा नगरपामलका वडा ३
भलु्के क्स्थत नरूी मक्स्जदमा रहेका ११ जना भारतीय
तथा उनीहरुको साथमा आएका ३ नेपालीहरुलाई समेत
वाहहर हीडडुल गनण प्रनतवन्त्ध लगाई ममनत २०७७।०१।०५
गते Swab पररक्षण गदाण कोरोना भाईरस Positive
देखिएको हुनाले ननजहरुलाई ममनत २०७७।०१।०६ मा
त्ररयगुा नगरपामलकाले व्यवस्था गरेको Ambulance मा
रािी ववराटनगर अस्पताल पठाईयो ।



क्रमश :

• DCCMC को मसफाररशमा स्थानीय प्रशासनवाट
भुल्के क्षेर पुरै मसल गररयो ।

• भुल्के क्षेरवाट उत्पादन हुने दधु सोही क्षेरका
नागररकलाई ववतरण गरर वडा न ३ ले लगत
रािी त्यस वडाको मसफाररशको आधारमा त्ररयगुा
नगरपामलकाले रकम भुक्तानी गररयो ।

• भुल्के क्षेर तरकारी उत्पादनको लागी मुख्य केन्त्र
नै हो । यहावाट उत्पादन भएका तरकारीको
लागग संकलन केन्त्र तोकी नगरपामलकाको
हटपरवाट ढुवानी गरी वजारमा पुयाणउन काम भयो
।



क्रमश :

• भुल्के क्षरेमा वहृद रुपमा Swab पररक्षण गनणको
लागग ममनत २०७७।०१।०६ मा प्रदेश सरकारवाट
आएका गचककत्सकहरुको टोलीलाई स्थानीय कुनै
पनन होटलमा वस्ने अनुमनत नहदएपिी
नगरप्रमुिले हाल मलजमा हदएको कोहवर
होटलमा लगेर रािी सो टोलीले ममनत
२०७७।०१।०७ गते प्रथम चरणमा Swab
पररक्षण गरेको ।



• ममनत २०७७।०१।०७ मा नेपाली सेनाको
हेमलकप्टर माफण त िाउनी हक्स्पटलवाट आएका
गचककत्सकको टोलीले ममनत २०७७।०१।०७ गते
प्रथम चरणमा र ममनत २०७७।०१।०८ मा देस्रो
चरणमा Swab पररक्षण गरी प्रदेश सरकारवाट
आएका गचककत्सकहरुको टोलीले गरेको Swab
पररक्षणको नमूना समेत काठमाण्डौ टेकु
हक्स्पटलमा मलएर गएको ।



• प्रथम चरणमा पठाईएको Swab पररक्षणको नमूना
मध्ये पून ८ जनामा कोरोना भाईरस Positive
देखिएको

• ममनत २०७७ ।०१।०९ मा क्जल्ला प्रशासन
कायाणलयमा स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा ननकायका
पदागधकारी लगायत सरोकारवालको वैठकमा
त्ररयगुा नगरपामलका वडा न ३ भुल्के क्षेरलाई पूणण
रुपमा मसल गरी आवतजावत समेत गनण नहदने र
सो क्षेरमा वसोवास गने जनतालाई आवश्यक
िाध्यान्त्न त्ररयगुा नगरपामलकाले उपलव्ध गराउने
समझदारी भएको ।



• सो क्षेरमा कनतजनालाई कनतहदनसम्मको लागग
िाध्यान्त्न उपलव्ध गराउनु पने हो सो को
अनुमान गनण नसककने भएकोले वतणमान
संकटको अवस्थालाई तत्काल समाधान गनणको
लागग त्ररयुगा नगरपामलकावाट आवश्यक्ताको
आधारमा अमानतमा िाध्यान्त्न िररद गने गरी
कायणपामलकावाट ननणणय भएको ।



राहतको कायणपनि त्रर.न.पा.ले के गयो 
त ?

• २०७६।०१ ।२३ पनि कोमभड १९ को सम्वन्त्धमा
त्रबशेष गरेर वाहहरवाट त्रर.न.पा.मा प्रवेश गने
व्यक्क्तहरु को सम्वन्त्धमा देहाय बमोक्जम
उपचार तथा ननयन्त्रणको कायण गररयो

• क्वारेन्त्टाईनमा राख्ने
• PCR जााँच गने 
• संकलन गरेको SWAB लाई टेकु धरान 
ववराटनगर पठाउनको लागग Ambulance को
व्यवस्था



क्रमश :
• PCR जााँचमा Positive देखिएमा ववराटनगर
लगायत हक्स्पटलहरुमा Isolation को लागग
पठाउने

• Isolation मा वसी कोरोना मुक्त हुने
व्यक्तीहरुलाई घरसम्म पुयाणउने

• सावणजननक सवारी साधन वन्त्द भएकोले सम्भव
भएसम्म नगरमभरका ववरामीहरुलाई उपचारको
लागग उपचार केन्त्रसम्म लैजाने



क्वारेन्त्टाईनमा वसेका व्यक्क्तहरुको 
वववरण

भलगं िेपालबाट िारतबाट तेश्रो मुलुक 
बाट िम्मा

पुरूष 90 190 235 515

महहला 35 32 13 80

Grand 
Total

125 222 248 595



कुन कुन वडाका कनत जना गथए ?

बडा िं िम्मा िेपालबाट िारतबाट तेश्रो मुलुक 
बाट

1 28 7 1 20

2 30 6 9 15

3 68 34 8 26

4 34 0 15 19

5 30 0 18 12



क्रमश :

6 44 3 21 20

7 38 10 14 14

8 18 1 6 11

9 42 9 23 10

10 32 3 9 20

11 56 13 18 25

12 56 7 32 17



क्रमश :

13 20 0 12 8

14 8 1 1 6

15 37 18 6 13

16 14 3 4 7

Grand 
Total

595 115 197 283



कुि उमेर समूहका धथए ?

उमेर समुह
जम्मा 
संख्या पुरूष

महहला 
संख्या

0-5 yrs 10 6 4

6-9 yrs 3 1 2

10-19 yrs 63 46 17

20-45 yrs 466 418 48

46-60+ yrs 53 44 9

जम्मा 595 515 80



कहाँका  आएका व्यजतत तिारेन्त्टाईिमा िसे

स्थान िेपालको 
िाउँ िारत तेश्रो मलुकु िम्मा 

सखं्या

इटहरी 0 1 0 1

उदयपुरगढी
गा.पा. 2 0 0 2

चौदण्डगढी
न.पा. 2 1 0 3

ताप्ली 
गा.पा. 0 1 1 2

तारकेश्वर
न.पा. 1 0 0 1



क्रमश :

दहुवि इिरूिा 1 0 0 1

रतसौल 
विहार 0 1 0 1

रौतामाइय
गा.पा. 2 7 1 10

भलम्चुङबुङ 
गा.पा. 1 11 2 14

विराटिगर 0 1 0 1

िेलका ि.पा. 0 0 1 1



क्रमश :

भसन्त्िुली 0 2 0 2

सुरूङ्गा
ि.पा. 1 0 0 1

Grand 
Total

125 222 248 595



कनत जनाको PCR Test गररयो ?
यो प्रनतवेदन वनााँउदा सम्म

विबरण सख्या
PCR िाँच गरेको 595

PCR िाँच िगरेको 0

कोरोिा संक्रभमत 22

घर गएको 573



दैननक िाना समय

भस.ि. विबरण समय 

1
ववहान गचया 
ववस्कुट/केक ७:00 बजे 

2 ववहानको िाना १०:३० बजे 

3 हदउसो िाजा ३:00 बजे 

4 साझको िान ६:00 बजे 



कुन कुन तरकारी िुवाईयो
भस.ि. तरकारीको 

िाम के.िी रकम

1 आलु 750 45000
2 कोउली 50 7500
3 पवणल 105 12600
4 भान्त्टा 150 15000
5 मभक्न्त्ड 175 17500
6 नघरौला 200 20000
7 फमसण 75 5250



क्रमश
8 इस्कुस 85 6800
9 टमाटर 500 60000

10
फमसणको 
मुन्त्टा 40 4000

11 रायो साग 25 3000
12 करेला 75 9000
13 मुला 85 6800
14 वोडी 300 42000
15 काक्रा 150 10500



क्रमश

16 दाल 475 61750
17 सोयाववन 150 9000
18 मासु िसी 50 45000
19 मासु कुिुरा 150 52500
20 अण्डा 10 5000
21 प्याज 500 75000
22 लसुन 200 80000
23 अदवुा 200 40000



क्रमश

24 िोसाणनी 100 15000
25 मसला 150 67500
26 बेशास 10 6000
27 नुन 100 2500
28 तेल 400 48000
29 बन्त्दा 85 5100
30 लौका 90 10800
31 लट्टे साग 30 3000



क्रमश

32 हररयो धननया 25 3000
33 दधु 400 28000
34 दही 250 27500
35 पननर 10 6000
36 चामल 2700 189000
37 गचउरा 500 35000
38 भुजा 300 24000
39 भुक्जया 60 16800



क्रमश
40 चना 200 26000
41 मोटर 200 20000
42 दालमोट 30 4500
43 चाउचाउ 90 43200
४४ गचनन 200 95 19000

४५ पास्ता 300 105 31500

४६ काउली 
चना 

150 160 24000



क्रमश

• हप्तामा २ पटक मासु ,अण्डा, दठह 
र पनिर खुिाएको



कनत क्जन्त्सी सामान िररद गररयो 
भस.ि. विबरण संख्या (िटा) कै

1 फलामको िाट 
प्लाइण सहहत 80

2 तन्त्ना 150
3 मसरानी िोल सहहत 150
4 बल्याङकेट 100
5 म्याट 50
6 चकटी 40
7 डोरी 150 केजी 
8 त्ररपाल 50
9 ठुलो बाक्ल्टन 50



क्रमश
10 सानो बाक्ल्टन 30
11 जग 50
12 मग 50
13 िाने प्लेट 120
14 गगलन 100
15 मास्क 20000
16 सेननटाइजर 1000
17 ग्लोव 20000
18 वपवपइ सेट 50
19 बुट 30
20 चस्मा 50
21 हेडमसल 50
22 भाइजर 50
23 पंिा 35
24 तार 10



क्रमश
25 बल्ल ् 50
26 होल्डर 50
27 स्वीच 50
28 टेप 10
29 राउटर 3
30 इलेक्क्िक जग 30
31 पानी जार 75
32 ग्यास मसमलन्त्टर 8
33 भट्टी चुलो 3
34 कराइण ठुलो 2
35 कुकर 3
36 सावन लुगा धुने 800
37 सावन नुहाउने 800
38 सफण 300
39 पेस्ट 600



क्रमश
40 ब्रस दात माझ्ने 600
41 हवपणक 200
42 कफनेल 200
43 टुवाइलेट ब्रस 25
44 चाक्कु 2
45 डाडु 3
46 पन्त्यु 3
47 चम्चा 150
48 चप्पबोडण 2
49 पानी मोटर पप्म 2
50 सेननटाइजर स्पे्र

मेमसन 1
51 आरी प्लाक्स्टक 15
52 आरी क्स्टल 2



कनत अस्थायी शौचालय ननमाणण भयो 
?

भस.ि. विबरण सखं्या 

1
अस्थायी शौचालय
ननमाणण 5

2
स्थायी शौचालय 
ननमाणण 6

3 अस्थायी धारा ननमाणण 3

िम्मा सखं्या 14



कनत VTM िररद गररयो ?

भस.ि. विबरण सखं्या 
तिारेन्त्टाईि
मा खचय

तिारेन्त्टाईि
मा िाठहर
खचय

1

पहहलो पटक
V T M  
िररद 1050 595 955

2

दोस्रो पटक
V T M  
िररद 500



स्वास्थ सम्वन्त्धी के के कायणक्रम सचंालन भयो ?

भस.िं. क्रक्रयाकलाप पररमाण ईकाई देखख सम्म स्थाि 

1 कोरोना भाईरस C O V ID  
19 संक्रमण रोकथाम 
सम्बक्न्त्ध सुचना को 
माईककंग तथा प्रचार प्रसार 
गरेको 

२०७६।११।२५२०७६।१२।१०त्ररयुगा नगर क्षेर भरर

2 कोरोना भाईरस C O V ID  
19 संक्रमण रोकथाम 
सम्बक्न्त्ध सुचना भएको
पोस्टर,पम्पलेट ववतरण
तथा टााँस गरेको 

५००० प्रनत २०७६।११।२५२०७६।१२।१०

त्ररयुगा
नगर क्षेर 
भरर 



क्रमश:

३

एफ.एम.बाट  कोरोना भाईरस
C O V ID  19 संक्रमण रोकथाम 
सम्बक्न्त्ध सुचना प्रसारण गरेको 

२०७६।११।
२५

४ कोरोना भाईरस C O V ID  19 
संक्रमण रोकथाम सम्बक्न्त्ध
सुचना भएको ब्यानर तयार
गरर  झुन्त््याउने काम गरेको ३१ थान २०७६।११।२५

स्वास््यसंस्था,अ
स्पताल,क्वारेन्त्टाई
न, हेल्थ डसे्क
,वडा कायाणलय, 
बजार 
के्षर,चोक,चौराहा
मा

५ क्वारेन्त्टाइन संचालन गरेको 
१ ठाउ २०७६।१२।१४

२०७७।०६।
०६ त्ररयुगा जनता

बहुमुिी क्याम्पस 
मोनतगाडा 

६ हेल्थ डसे्क संचालन गरर
सम्पूणण ब्याक्क्तको स्वास््य 
पररक्षण गरेको 

१ ठाउ 
त्ररयुगा 
नगरपामलका ६ 
लालपता 



क्रमश:
७ कोरोना भाईरस C O V ID

19 संक्रमण रोकथामका
लागग नगर के्षर भरर
S a n itiz a tio n तथा
औषगध िककण ने काम गरेको १० हदन 

त्ररयुगा नगर क्षरे भरर
तथा अस्पताल,
क्वारेन्त्टाइन, हेल्थ डसे्क ,
स्वास््य संस्थाहरु,बजार
के्षर

८ स्वास््य संस्थाहरुमा
स्वास््यकमीहरुको
लागग पी.पी.ई. सेट
लगायत
S a n itiz a to r,IR
T h e rm o m e te r,m
a s k ,S u rg ic a l
G lo v e s आहद
स्वास््य सामाग्रीहरु
ववतरण गरेको

स्वास््य चौकी , शहरी 
स्वास््य केन्त्र , 
क्वारेन्त्टाईन, हेल्थ 
डसे्क,एम्बुलेन्त्स



क्रमश:
९ त्ररयुगा नगरपामलका के्षर

प्रवेश गने प्रमुि नाकामा
नागररक सहायता केन्त्र
स्थापना तथा संचालन साथै
गाडी व्यवस्था गरर उद्धार
गने कायण संचालन

२०७७।१।४
त्ररयुगा 
न.पा. ६ 
लालापत्ता

१० कोरोना भाईरस C O V ID
19 संक्रमण रोकथामका
लागग नन:शुल्क एम्बुलेन्त्स
सेवा संचालन गरेको

८ वटा २०७६।१२।११

११ ननयममत तथा
आवश्यकतानुसार बैठक तथा
िलफल गरेको

१२ सरोकारवालाहरु साँग ननयममत
रुपमा समन्त्वय तथा
सहकायणमा कोरोना भाईरस
C O V ID 19 संक्रमण
रोकथामका लागग कामहरु
गररएको



एम्वुलेन्त्स सेवाको संचालन
• स१च. १३६८ एम्बुलेन्त्स
भस.िं. व्यजततको िाम देखख सम्म रकम

१
:jfa lnP/ ufO{3f6 sf7df08f}+

१६५००

२
l8:rfh{ ePsf] JolQm lng ufO{3f6 lj/f6gu/

५५००

३
:jfa lnP/ ufO{3f6 lj/f6gu/

५५००

४
/fd axfb'/ a:g]t ufO{3f6 lj/f6gu/

५५००

५
lbg]z rf}w/L ufO{3f6 lj/f6gu/

५५००

६
:jfa lnP/ ufO{3f6 w/fg

५५००

७
:jfa lnP/ ufO{3f6 w/fg

५५००

४९५००



क्रमश
• स१च.१८२५ एम्बुलेन्त्स

भस.िं. व्यजततको िाम देखख सम्म रकम

१ cflzif du/ nufot ^ 
hgf

df]ltu8f 5fDnLª ६५००

२ :jfa lnP/ ufO{3f6 lj/f6gu/ ५५००
३ ljho sfsL{ df]ltu8f ufO{3f6 ५००

४ df]nxL ;bf ;f]gfk'/ af]S;] ५००
५ aRrfnfn rf}w/L ax]8jf af]S;] ८००
६ d]g'sf e§/fO nufot & 

hgf
sbdfxf df]ltu8f १६००

७ /dfgGb 7fs'/ a;kfs{ af]S;] ३००

८ ljgf]b rf}w/L ;d]t !@ 
hgf

af]S;] df]ltu8f ५००

९ kf]]h]l6e s]; e'Ns] lj/f6gu/ ५५००
२१७००



क्रमश
• स१च.१३९५ एम्बुलेन्त्स

भस.िं. देखख सम्म रकम

१
e'Ns] df]ltu8f

७००

२
e'Ns] df]ltu8f

७००

३
df]ltu8f af]S;]

५००

४
af]S;] df]ltu8f

५००

५
e'Ns] df]ltu8f

७००

६
e'Ns] df]ltu8f

७००



क्रमश
७

df}= dh]a'n e'Ns] df]ltu8f
७००

८
dw' rf}w/L df]ltofxL df]ltu8f

१०००

९ cflzif k|;fb rf}w/L 
nfuot @ hgf kmQ]k'/ df]ltu8f

३५००

१०
k|ljg e§/fO{ hnhn] df]ltu8f

७००

११
k|ljg e§/fO{ nfnkQf df]ltu8f

१२००

१२ ldng /fO{ nufot # 
hgf nfnkQf df]ltu8f

१२००

१३
xl/dfb]g a]N6f/ df]ltu8f

३०००

१४
:jfa nu]sf] af]S;] sf7df08f}+

१६५००

३१६००



क्रमश
• स१च.४९७ एम्बुलेन्त्स

भस.िं. व्यजततको िाम देखख सम्म रकम

१
:jfa lnP/

af]S;] w/fg
७५००

२
w/fg la/f6gu/

३
uf]df a:g]t l;jfo w/fg

५५००

४
uf]df a:g]t w/fg l;jfo

५५००

५ slj/f vft'g 
nufot # hgf e'Ns] lj/f6gu/

५५००

६
xl;gf vft'g e'Ns] lj/f6gu/

५५००



क्रमश
७ chfb cfnd 

;lxt $ hgf lj/f6gu/ df]ltu8f
५५००

८
cgj/ cln e'Ns] w/fg

५५००

९
/fs]z g]kfnL ufO3f6 lj/f6gu/

५५००

१०
bofgGb eut ufO3f6 df]ltu8f

५००

११
gj]Gb| rf}w/L 7f8L lj/f6gu/

५५००

१२
gj]Gb| rf}w/L lj/f6gu/ ufO{3f6

५५००

१३ lhjg vlq ;d]t 
@ hgf sf}jO{ df]ltu8f

१८००



क्रमश
१४ k|ljg e§/fO{ df]ltu8f af]S;] ५००

१५ /ldnf lj=s= af]S;] df]ltu8f ५००

१६ k|ljg e§/fO{ af]S;] df]ltu8f ५००
१७ ;]v/ /fO{ ;d]]t 

% hgf
g]kfn6f/ df]ltu8f ३५००

१८ sk'/ rf}w/L nfnkQf af]S;] १२००
१९ led k|ef/fO{ 

;d]t # hgf
hf]ujgL df]ltu8f ५५००

७१०००



क्रमश
• स१च.४९५ एम्बुलेन्त्स

भस.िं. व्यजततको िाम देखख सम्म रकम

१ wg axfb'/ v8\sf df]ltu8f sflnvf]nf १०००
२ 6]s axfb'/ tdfª df]ltu8f ;'kf8] ४०००
३ ljho sfsL{ ufO{3f6 df]ltu8f ५००
४ ;+ho sfsL{ ufO{3f6 af]S;] ३००
५ pd]z lj=s= 

lgt]z /fO{
nfnkQf af]S;] १२००

६ s';'d u'?¨ ;]dt 
@ hgf

/fhfaf; af]S;] ६००

७६००



क्रमश
• प्र.२-००२९ एम्बुलेन्त्स

भस.िं. व्यजततको
िाम

देखख सम्म रकम

१ nfnafa' nf]xgL-
cSl;hg ;]dt_

ufO{3f6 w/fg ६०००

२ lbk]Gb| du/ ;x/] af]S;] १२००
३ lbk]Gb| du/ af]S;] ;x/] १२००
४ kf]h]l6e lj/fdL e'Ns] lj/f6gu/ ५५००
५ kf]h]l6e lj/fdL e'Ns] lj/f6gu/ ५५००

१९४००



क्रमश
• स१च.१८६० एम्बुलेन्त्स

भस.िं. व्यजततको िाम देखख सम्म रकम

१ nlntf /fO{ sf7df08f}+ af]S;] १६५००

२ rGb|snf >]i7 ufO{3f6 sf7df08f}+ १६५००

३३०००
s'n hDdf २३३८००



प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा ममनत २०७६।१२।१६ देखि २०७७।०६।०७ सम्म भएको 
आम्दानी तथा िचण को वववरण

आम्दानी रकम िचण रकम

१ ljleGg ;+# 

;:yf jf^ 

cfDbfgL 

10,83,333 नगरवाटवाट 
राहत ववतरण

१९,३५,८५१

२ tyf व्यक्क्तवाट वडावाट राहत 
ववतरण

२,११ ,५५,६६९

३ k\b]z ;/sf/ 10,00,000 क्वारेन्त्टाईन १६,००,३५२

४ नगरपामलकाको
वजेटवाट 
रकमान्त्तर

2,46,42,417 k\rf/ k\;f/ ९२,१७८

५ िम्मा आम्दािी 2,67,25,750 ;r]tgf 

sfo{qmd

३,६०,०००

७ मास्क २,३४,०००



क्रमश
PDj'n]G; ५,७१ ,२००
:jf:Yo

;fdu\L १ ,५०,०००
/]l*of 

cgnfO{g 

lzIff १ ,४७,५००
PDj'n]G; 

b'#{^gf 3,00,000

कोभिडको लधग
िम्मा खचय 26546750

प्रकोप 
व्यिस्थापि 
कोषमा िम्मा
आम्दािी

2,67,25,750

प्रकोप 
व्यिस्थापि 
कोषमा िम्मा
jfsL 179000



•िन्त्यिाद


