
कोरोना रोकथाम ननयन्त्रण तथा उपचारको क्रममा स्थाननय तहमा
भएको आम्दानन र खचचको नििरण (आ.ब. २०७६/७७)



कोनभड-१९ रोकथाम, ननयन्त्रण र ब्यािस्थापनमा
गररएका मुख्य मुख्य नक्रयाकलापहरु

• प्रचार प्रसार र जनचेतना (स्वास्थ्यकमी, जनप्रनतनननि, सुरक्षा कमी, पत्रपनत्रका, रेनडयो,
माईनकङ, फे्लक्स, ब्यानर)

• स्वास्थ्य संस्था अनुगमन

• आपुनतच व्यिस्थापन (औषिी तथा व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षा सामाग्री)

• स्वास्थ्यकमी stand by राक्तखएको (शननिार पनन स्वास्थ्य संस्था खुल्ला गररएको)

• नकररया निदा र सुते्करी निदा बाहेक अन्य कुनै पनन निदा क्तस्वकृत नगररएको

• दैननक रुपमा प्रते्यक संस्थाबाट कुन रोगको कनत निरामीलाई सेिा नदइएको सो को
प्रनतिेदन गरी कोनभड-१९ को अिस्था मुल्याङ्कन गररएको

• एमु्वलेन्स व्यिस्थापन (कोनभड मैत्री)

• निदेशबाट आएकाहरुको लगत संकलन गरर Home Quarantine मा राक्तखएको

• स्वास्थ्यकमी घर घरमा गई RDT पररक्षण गररएको



कोनभड-१९ रोकथाम,ननयन्त्रण र ब्यािस्थापनमा
गररएका मुख्य मुख्य नक्रयाकलापहरु

• मंगल जननिजय मा नि र लक्ष्मी नारायण मा नि मा क्वारेन्टाइनको व्यिस्था
गररएको

• क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुको RT-PCR पररक्षणको व्यिस्था गररएको

• RT-PCR पररक्षणको ननतजा POSITIVE आएकाहरुको Hospital Isolation को
व्यिस्था गररएको

• RT-PCR पररक्षणको ननतजा POSITIVE आएकाहरुको पररिारको contact 
tracing गरर घर घरमा नै गई swab संकलन गररएको, पररक्षण गररएको



कोनभड-१९ रोकथाम,ननयन्त्रण र ब्यिस्थापनमा
गररएका मुख्य मुख्य नक्रयाकलापहरु

उद्दार व्यिस्थापन

रोशीका नागररकहरुलाई जनप्रतितनतिहरुको सहभातगिामा काठमाण्ड ौंबाट
उद्दार गरर वडा वडामा पुर्ााइएको ।

बटुिाहरुलाई गा पा को अगानड खाजा पानीको व्यिस्था गररएको

बटुिाहरुलाई गा पा देक्तख नसमाना सम्म यातायातको व्यिस्था गररएको

निदेशबाट आएकाहरुलाई होक्तिङ सेन्टरबाट िुनलखेल सम्म र िुनलखेलबाट
क्वारेन्टाइन सम्म सुरनक्षत रुपमा ल्याउने व्यिस्था गररएको



कोनभड-१९ रोकथाम,ननयन्त्रण र ब्यिस्थापनमा
गररएका मुख्य मुख्य नक्रयाकलापहरु

• स्वास्थ्य चौकीहरुबाट दैननक प्राप्त नििरणहरु मानथल्लो ननकायमा दैननक
प्रनतिेदन गररएको

• गाउँपानलका आसपास, राजमागचको छेउछाउँ तथा िडाका मुख्य मुख्य बजार
र बनि माननसहरुको आितजाितहुने स्थानहरुमा Disinfectant छने कायच
गररएको

• निपद व्यिस्थापनका लानग निनभन्न सनमनतहरु गठन, समन्वय तथा कायाचन्वयन
(जसै्त PRT CMC  CICTT आनद)

• नदघच रोनगहरुलाई स्वास्थ्य संस्था, िडा कायाचलय, जनप्रनतनननि तथा अन्य
निनभन्न माध्यमहरुबाट घरमै औषिी पुयाचउन सहनजकरण गररएको



अब गनुच पने

• Isolation को व्यिस्था र व्यिस्थापन

• PCR गरी निदेशबाट आएकाहरु Home Quarantine मा बसे नबसेको
अनुगमन गने

• COVID-19 को लक्षण देक्तखएकोहरुको मात्र RT-PCR गने

• बजार के्षत्र तथा अन्य स्थानमा दुरर कायम गरर स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गनच
लगाउने

• स्वास्थ्य सुरक्षा सामाग्री ब्यिस्थापन गनुच पने



रोशी गाउँपानलका निपद ब्यिस्थापन कोष (खाता नं
०३६१५०४३५९८) मा जम्मा भएको रकम

क्र.

सौं.

नाम / ठेगाना रकम

१ नाङ्सालरोडा िुङ्गा उद्योग, रोशी-८ ५०,०००/-

२ कालिुङ्गा रोडा िुङ्गा एण्ड सेन्ड प्रा.नल, रोशी-११ ५०,०००/-

३ काभे्रपलाञ्चोक नजल्ला िचत तथा ऋण सहकारी संघ नल.,

बनेपा-४

४०,०००/-

४ नबन्धिानसनन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नल., पनौनत-१० ३५,०००/-

५ नसद्धाथच बैंक, कटुञे्जबेशी ३०,०००/-

६ दुगाच लामा मोिान, रोशी-३ २०,०००/-

७ नसजचननशल युिा समुह, रोशी-२ ३०,०००/-

८ ई. द्वय राम लामा र लक्ष्मण लामा, चौरी देउरानल-७ २०,०००/-

९ देिराज रायमानि, रोशी-११ २०,०००/-

१० शमु्भ गौतम, रोशी-७ (हाल पोचुचगल) १३,३३१/६२



रोशी गाउँपानलका निपद ब्यिस्थापन कोष (खाता नं
०३६१५०४३५९८) मा जम्मा भएको रकम

क्र.सौं. नाम / ठेगाना रकम

१२ पृथक कन्सटरक्सन, रोशी-३ १०,०००/-

१३ मेगा ईक्तजजननयररङ कम्पनन, रोशी-७ १०,०००/-

१४ ई. भुपेन्द्र अनिकारी, पाँचखाल (गा.पा. ईक्तजजननयर) १०,०००/-

१५ ई. ननमचल लामा स्याङ्तान, खानीखोला (गा.पा. ईक्तजजननयर) १०,०००/-

१६ श्याम सुन्दर काकी, रोशी-३ १०,०००/-

१७ जीिन पाख्रीन, रोशी-११ (हाल मलेनशया) १०,३००/-

१८ थुपतेन उगेनलङ गुम्बा, रोशी-७ ५,१००/-

१९ गोनिन्द बहादुर थापा, रोशी-२ (कायाचलय सहयोगी िडा नं २) ५,०००/-

२० श्री नमम नसंह लामा लगायत पररिार, रोशी-५ (हाल काठमाण्डौं

गोकणेश्वर)

५०,०००/-

२१ रोशी गाउँपानलका जनप्रनतनननिजु्यहरुको तर्च बाट १ मनहनाको सेिा

सुनििा

७,३५,६६०/-

२२ प्रदेश सरकारबाट प्राप्त १०,००,०००/-



प्राप्त सामानहरुको नििरण

बागमती नटर पर व्यिसायी संघ

चामल ९२५ नकलो



प्राप्त सामानहरुको नििरण
कुमार दाहाल

P P E 5 set

IR Thermometer 2 pc

Top Gloves 100 pc

Surgical Gloves 7 pairs



प्राप्त सामानहरुको नििरण

N95 Mask 20 pc

First Aid Kit 20 pc

PPE 15 set

आनी छोङ्ग दोल्मा



प्राप्त सामानहरुको नििरण
Save the Children-International, Nepal Country Office, Sinamangal Kathmandu Nepal

Masks  (surgical) 4000 pc

Gloves (surgical) 200 pc

Sanitizer 10 pc

Infrared Thermometer 10 pc



प्राप्त सामानहरुको नििरण

प्रनतनननि सभा सांसद तथा माननीय पूिच मन्त्री श्री गोकुल बास्कोटाजू्यबाट उपलब्ध गराइएको

सतजाकल मास्क २०० गोटा

स्यानीटाइजर (२५० नम.नल.) १२ गोटा

नप नप ई ४ गोटा



प्राप्त सामानहरुको नििरण
दयालु हातहरु (अध्यक्ष निलम मोिान)

Metronidazole 400 mg 500 tab

Paracetamol 500 mg 500 tab

Ranitidine 150 mg 900 tab

Cipro 250 mg 500 tab

Salbutamol 4 mg 800 tab

Vitamin B complex 1800 tab

Povidone Iodine 2 bottle

Cotton 300 gm 1 roll

Bandage 2 than

Gauze 2 than



प्राप्त सामानहरुको नििरण

Surgical Mask 2500 pc

Surgical Gloves-sterile 600 pc

Hand Sanitizer 20 pc

Nangshal Association Nepal, Dhulikhel, Kavre



प्राप्त सामानहरुको नििरण

१) नद माकच रे्निक्स, बनेपा, गोदामचोक
२) मेरो टेलसच, बनेपा, चारदोबाटो
३) नेशनल बेयर एण्ड यूननर्मच प्रा.नल. गोदामचोक बनेपा
४)सरोज बाननयाँ, बनेपा

तप तप ई १० थान

मास्क १००० थान



प्राप्त सामानहरुको नििरण

सामुदानयक िचत तथा ऋण सहकारी संस्था नल. पनौती-४ टौखाल

२१ बोरा चामल (५२५ के जी)



प्राप्त सामानहरुको नििरण
इजहुरेड इन्टरनेशनल

INHURED INTERNATIONAL

श्री लक्ष्मी नारायण मा.नि. क्वारेन्टाइन

१) चामल १०० के. जी. ६) बेड कभर ९ थान ११) सेतनटाइजर १०.५ तलटर

२) दाल २० के. जी. ७) नसरानी ९ थान १२) नप नप ई सेट ३ सेट

३) नुन ४ के. जी. ८) नसरानी कभर ९ थान १३) मास्क ९० थान

४) तेल ४ नल. ९) िुल ९ थान १४) बाक्तिङ्ग २ िटा

५) बेड (म्यानटस) ९ थान १०) साबुन ९ िटा



प्राप्त सामानहरुको नििरण

इजहुरेड इन्टरनेशनल
INHURED INTERNATIONAL

श्री मंगल जननिजय मा.नि. क्वारेन्टाइन

१) चामल १०० के. जी. ६) बेड कभर ८ थान ११) सेतनटाइजर १०.५ तलटर

२) दाल २० के. जी. ७) नसरानी ८ थान १२) नप नप ई सेट ३ सेट

३) नुन ४ के. जी. ८) नसरानी कभर ८ थान १३) मास्क ९० थान

४) तेल ४ नल. ९) िुल ८ थान १४) बाक्तिङ्ग २ िटा

५) बेड (म्यानटस) ८ थान १०) साबुन ८ िटा



प्राप्त सामानहरुको नििरण
नितरकः- १) प्रनिन कुस्मा २) लक्ष्मण अिाल

सहयोगीः- राम सुिाल नग्रन नभलेज हाउँनजङ्ग प्रा.नल. भिपुर
समन्वयः- कृष्णहरी आचायच नमोबुध्द न.पा.-२

१) चामल ३० के.तज. को २० बोरा

२) दाल २५ के.नज. कर् १ बोरा

३) तेल १/२ नलटरको २ बक्सा

४) आयो नुन २५ प्याकेट

५) चाउचाउ २ बक्सा

६) पानी २ काटुचन



गनतनिनिहरु



गनतनिनिहरु



गनतनिनिहरु



गनतनिनिहरु



गनतनिनिहरु



गनतनिनिहरु



आ.ब.२०७६/७७ मा कोरोन रोकथाम ननयन्त्रण तथा
उपचारको काममा स्थाननय तहमा भएको खचचको नििरण

क्र.

सौं.

तववरण समेतटने खचा रकम

१ क्वारेन्टाइन ननमाचण निच्ौनंा तथा अन्य तयारी खचच १९,८०,०००/-

२ क्वारेन्टाइनमा प्रयोग हुने सामाग्री खररद व्यक्तिगत सरसर्ाईका सामाग्री ९,८२०/-

३ क्वारेन्टाइनमा बसे्नको खाना खचच क्वारेन्टाइनमा बसे्न ब्यक्तिहरुको खाना खाजा खचच ३,६०,३८०/-

४ औषनि जन्य सामाग्री मास्क, ग्लोबस्, सेननटाइजर, नप नप ई तथा
स्याननटाइनजङ िसु्तहरु, िानसङ् मेनसन तथा
औषिी

७,००,०००/-

५ स्वास्थ्य उपकरण थमचल गन, आर.नड.नट नकट नप.नस.आर पररक्षणका

लानग आिश्यक सामाग्रीहरु

९५,७००/-

६ एमु्बलेन्स सन्चालन तथा व्यिस्थापन

खचच

एमु्बलेन्स चालक भत्ता तथा ईन्धन ५३,२५०/-



आ.ब.२०७६/७७ मा कोरोन रोकथाम ननयन्त्रण तथा
उपचारको कामम स्थाननय तहमा भएको खचचको नििरण

क्र.सौं. तववरण समेतटने खचा रकम

७ यातायात खचच काठमाण्डौं होक्तिङ सेन्टरबाट िुनलखेल

क्वारेन्टाइनसम्मको खचच

४४,६९२/-

रोशी गा पा का नागररकहरुलाई

काठमाण्डौबंाट ल्याउँदाको इन्धन खचच

४८,०००/-

नागररकहरु पानलकामा बस्दाको खाजा खचच ११,०००/-

बटुिाहरुलाई पानलकाबाट नसमाना सम्म ३८,२५०/-

९ खाजा पानी िटुिाहरुलाई नचउरा, दलमोठ, पानी आदी १०,५९२/-

८ राहत नितरण िडा नं १ र २ ८३,६८७/-

जम्मा खचच ३४,३५,३७१/-



क्वारेन्टाइन बारे

क्वारेन्टाइनमा बसेको ६२

RT-PCR गरेको

७३

RT-PCR  Positive

३




