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प्रमखु जिल्ला अधिकारी ज्यूको कलमबाट 

 

जिल्लामा शाजतत सवु्यवस्था कायम गरे्न, धिटोिररतो र प्रभावकारी रुपमा सेवाग्रािी समक्ष सावषिधर्नक सेवा प्रबाि गरे्न, 

आधथषक अर्नशुासर्न कायम गरे्न/गराउर्न,े ववकास धर्नमाषणका कायषमा समतवय र सिजिकरण गरे्न, अपराि धर्नयतरण तथा 
दण्डविर्नताको तयूर्नधर्नकरण तथा अत्य गरे्न, ववपद िोजखम तयूधर्नकरण प्रधतकायष तथा परु्नलाषभ कायषलाई प्रभावकारी बर्नाउर्न े
लगायतका लोककल्याण सम्बतिी मि्वपूणष कायष सम्पन्न गरे्न प्रधतधर्नधि धर्नकायको रुपमा जिल्ला प्रशासर्न कायाषलयको स्थापर्ना 
भई धर्नयधमत रुपमा कायष गदै आएको ि । 

यसै सम्दभषमा सर्न २०१९ को अत्य सँगै जिर्नको विुार्न प्राततबाट सरुु भएको कोरोर्ना भाइरस कोधभड –१९ को 
संक्रमण र्नेपालमा समेत देजखर्न पगुे पश्चात र्नेपाल सरकारले धर्नधत २०७६/१२/११ देजख िारी गरेको बतदाबतदी 
2076/04/06 सम्म िारी रै्न रह्यो । वतदावतदी िटे पधर्न कोधभड-19 को िोजखम उच्ि रिेकोले िाल सम्म अततर जिल्ला 
यातायात लगायत कधतपय कायषिरु धर्नर्धेित रै्न रिेको ि । यस अवधिमा खोटाङ जिल्लामा कोरोर्ना भाइरसको संक्रमणको 
िोजखम धर्नयतरण एवम ् तयूधर्नकरणका लाधग जिल्लामा भए गरेका कायषिरु समेटी यो बर्ष एक अंक दईु बलेुवटर्न प्रकाजशत 
गररएको ि । 

कोरोर्ना भाइरस कोधभड–१९ को धर्नयतरणका लाधग अिोरार खवटर्निुरु्ने जिल्ला कोधभड संकट व्यवस्थापर्न केतरका 
पदाधिकारी ज्यिुरु, जिल्ला जस्थत सम्पूणष स्थाधर्नय धर्नकाय र धर्नकायका पदाधिकारीिरु तथा कमषिारीिरु, जिल्ला जस्थत सम्पूणष 
रािरै्नधतक दल, परकार, उद्योगी, व्यापारी व्यवसायी लगायत सम्पूणष सबषसािारणिरुले गर्नुष भएको योगदार्नको उच्ि कदर गदषिु 
।  

कोधभड –१९ सम्बजति गररएको कायषिरु समेटेर यस बलेुवटर्न तयार गर्नुषिरु्ने एवम ्दैधर्नक रुपमा असल राष्ट्र सेवकको 
रुपमा सेवा प्रवाि गर्नुषिरु्ने सिायक प्रमखु जिल्ला अधिकारी लगायत यस कायाषलयका सम्पूणष कमषिारी साथीिरुमा िार्दषक 
ितयवाद ज्ञापर्न गदषिु । 

शाधलग्राम शमाष पौडेल 

प्रमखु जिल्ला अधिकारी  

जिल्ला प्रशासर्न कायाषलय, खोटाङ  
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प्रारम्भ 

िाल ववश्वभरी फैधलएको  र्नयाँ कोरोर्ना भाइरसको 
संक्रमणबाट लागेको रोगलाई ववश्व स्वस््य संगठर्नले “ 

कोधभड –१९” र्नाम र्दएको ि र यसलाई ववश्वव्यापी 
मिामारीको रुपमा घोर्णा गरी सवकएको ि । 

ववश्वव्यापी मिामारीको रुपमा फैधलएको यो रोग 
श्वासप्रश्वासको माध्यमबाट सरे्न रोग िो । संक्रधमत 
व्यजिले खोक्दा, िाजच्िउ गदाष र्नाक वा मखुबाट धर्नस्कर्ने 
धिटाको माध्यमबाट एक व्यजिबाट अको व्यजिमा सरे्न 
गदषि । 

आिका धमधत सम्म आइपगु्दा र्नेपालमा कररब 20000 
िर्ना संक्रधमत भएका िर्न भर्ने कररब 14000 भतदाबवि 
धर्नको भएर घर फकेका िर्न ्। कररब ५७ िर्नाको भर्ने 
दखुद धर्निर्न भएको ि । 

यस सतदभषमा खोटाङ जिल्लामा संघ प्रदेश र स्थाधर्नय 
सरकारका ववधभन्न धर्नकायिरुबाट आ–आफ्र्नो ति र 
तप्काबाट कोरोर्ना भाइरसको रोकथाम तथा धर्नयतरणका 
लाधग समतवया्मक रुपमा प्रभावकारी भधूमका धर्नवाषि 
गरररिेका िर्न ् ।यस रोगको रोकथाम एवम ् धर्नयतरणका 
लाधग जिल्लामा तपजशल बमोजिमको जिल्ला कोधभड संकट 
व्यवस्थापर्न केतरको गठर्न गरी धर्नयधमत रुपमा कायष गदै 
आइरिेको ि । 

 जिल्ला कोधभड संकट व्यवस्थापर्न केतरको बैठक 

र्नेपाल सरकारले कोरार्ना भाइरस रोकथामको लाधग घोर्णा 
गरेको वतदावतदीलाई यस जिल्ला पूणष रुपमा कायाषतवयर्न 
गर्नषको लाधग जिल्ला सरुक्षा सधमधतको बैठक बसी जिल्ला 
धभर र जिल्ला वाविरबाटको आवगमर्नलाई कडाई गररएको 
ि । ्यस्तै कमाण्ड पोष्ट, जिल्ला कोरोर्ना संकट 
व्यवस्थापर्न सेतटर िस्ता कायष सधमधतिरुले मिामारी 
रोकथामका लाधग प्रभावकारी कायष गरररिेको ि । 

क्वारेर्नटाइर्न िोजल्डङ सेतटर आइसोलेसर्न सम्वजति व्यवस्था 

कोरोर्ना भाइरसको संक्रमणको शंका गररएका, संक्रमण 
भएका र जिल्ला बाविर तथा ववदेशबाट आएकालाई 
राख्नको लाधग तपजशलका स्थार्निरुमा तपजशलको वेड 
संख्या बमोजिमको क्वारेतटाइर्न स्थल, आइसोलेसर्न र 
िोजल्डङ सेतटरको व्यवस्था गररएको ि । 

क्वारेर्नटाइर्न स्थल सम्वजति वववरण 

धस.रं्न. पाधलका बडे संख्या स्थल संख्या  

१ ऐसेलखुकष  गाउँपाधलका 41 ८ 

२ केवपलासगिी गाउँपाधलका 10 १ 

३ खोटेिाङ गाउँपाधलका 92 १९ 

४ िततेिुङ्गा गाउँपाधलका 43 ६ 

५ र्दिेल रुपाकोट मझवुागिी 
र्नगरपाधलका 

92 ६ 

६ र्दप्रङुिइुिमु्मा गाउँपाधलका 131 ६ 

७ र्नेपालप्रिरी 10 १ 

८ गोरखर्नाथ गण 21 १ 

९ सशस्त्र प्रिरी वल 5 १ 

१० रावावशेी गाउँपाधलका 40 ९ 

११ वारािा पोखरी गाउँपाधलका 63 ६ 

१२ साकेला गाउँपाधलका 132 २५ 

१३ िलेसी तवुािङु र्नगरपाधलका 92 १६ 

िम्मा 772 १०५ 
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कुल क्वारेर्नटाइर्न िोजल्डङ सेतटर र आइसोलेसर्न वववरण 

 

श्री पञ्च माध्यधमक ववध्यालय र्दिेलमा स्थापर्ना गररएको 
िोजल्डङ सेतटर 

 

 

 

 

आसोलेसर्न वेड  

 

राित व्यवस्थापर्न 

जिल्ला जस्थत ववधभन्न संजघय प्रदेश सरकारका धर्नकायिरु 
संघ संस्था तथा दश स्थाधर्नय तििरबाट र्नेपाल सरकारले 
ल्याएको एक द्ववार प्रणालीलाई अवलम्बर्न गरी िालसम्म 
तपजशल बमोजिमको राित सामाग्री ववतरण गररएको ि । 

क्र.स. पाधलका पररवार संख्या कैवफयत 

1 
र्दिेल रुपाकोट 
मझवुागिी र्न.पा. 4757   

2 रावावशेीगा.पा. 411   

3 
र्दप्रङु िईुिमु्मा 
गा.पा 600   

4 वारािापोखरी गा.पा. 768  
 

5 िततेिुङ्गा गा.पा.   वववरण प्राप्त र्नभएको 

6 खोटेिाङगा.पा.   वववरण प्राप्त र्नभएको 

7 साकेला गा.पा. 84   

8 
िलेसी तवुािङु 
र्न.पा. 

  वववरण प्राप्त र्नभएको 

9 ऐसेलखुकष गा.पा. 565   

10 केवपलासगिी गा.पा.   वववरण प्राप्त र्नभएको 

िम्मा 7185   

 

धस.रं्न. र्नाम स्थल 
संख्या 

बेड 
संख्या 

बसेको 
संख्या 

1 क्वारेतटाइर्न सेतटर 105 772 84 

2 आइसोलेसर्न सेतटर 1 10 0 

3 िोजल्डङ सेतटर 1 13 0 
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कोधभड–१९ कोरोर्ना भाइरसको पररक्षण 

खोटाङ जिल्लामा कोधभड–१९ कोरोर्ना भाइरसको (कुल 
789 PCR र १६०८ RDT) पररक्षण तपजशल बमोजिम 
गररएकोमा िालसम्म PCR पररक्षणबाट र्द.रु.म र्न.पा.मा ६ 
िर्ना, िलेसी तवुािङु र्न.पा.मा ४ िर्ना, ऐसेलखुकष  गा.पा.मा 

१ िर्ना र बरािापोखरी गा.पा. मा २ िर्ना गरी िम्मा १२ 
िर्नामा कोरोर्ना भाइरस पोजिवटभ देजखएकोमा िाल सबै 
िर्ना धर्नको  भई घर फवकष सकेका िर्न। 

यस जिल्लामा गररएको RDT तथा PCR पररक्षणको  वववरण 

qm=;+= Palika's 
RDT PCR 

+ve -ve Total +ve Active  -ve Pending Recovered Total 

१ 
Diprung 
Chauchumma 

  181 181     49     49 

२ Khotehang 
1 301 302     52     52 

३ 
Halesi 
Tuwachung 

2 91 93 4   200   4 204 

४ 
Diktel Rupakot 
Majhuwagadi 

9 331 340 6   296 
 

6 302 

५ Rawabesi 
  33 33     26     26 

६ Sakela 
2 133 135     24 6   30 

७ Kepilasghadi 
  145 145     11 2   13 

८ Aiselukharka 
8 108 116 1   65   1 66 

९ Jantedhunga 
8 229 237     34     34 

१० Barahapokhari 
  26 26 1 

 
12   1  13 

   total 

30 1578 1608 12   769 20 12 789 

श्री सरस्वती माध्यधमक ववद्यालयमा स्वाव पररक्षणका लाधग र्नमरु्ना संकलर्न गररदै  
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सवारी पास 

र्नेपाल सरकारले िारी गरेको लकडाउर्न अवधिभरका लाधग 
गिृ मतरालयले िारी गरेको सवारी पास कायषववधि र 
ववधभन्न धमधतमा िारी गरेका पररपर वमोजिम तोकेका 
अधिर्न धभर रिी आवगमर्नलाई व्यवजस्थत गर्नष सवारी 
सािर्न पास िारी गरे्न गररएको ि । ववरामी तथा 
अ्यावश्यक कायषका लधग सवारी सािर्न पास माग भई 
आएको अवस्थामा यथा सम्भव िाँडै सवारी पास िारी गरे्न 
गररएको ि । यसमा िाल अ्यावश्यक सेवाको लाधग 
अततर जिल्ला सवारी पास िारी गदाष आवश्यक समतवयका 
लाधग यस कायाषलयका र्नायब सबु्बा तेिर्नाथ िकाललाई 
सम्पकष  व्यजि तोवकएको ि । िालसम्म यस जिल्लाबाट 
कल ु2043 ओटा अततर जिल्ला सवारी सिर्न पास िारी 
गररएको ि।  

प्रवेश र्नाका ियराममा िेकिाँिमा खवटएका प्रिरी अधिकृत 

 

यसरी िारी गररएका सवारी सािर्न पास बमोजिम 
आवागमर्न भइरिेको ि, िैर्न सोको  लाधग कडा रुपमा 
धर्नगरार्नी गर्नष जिल्ला प्रिरी कायाषलय, खोटाङर शसस्त्र प्रिरी 
बल र्नेपाल रं्न. ७ िलेसी गलु्म खोटाङ माफष त र्नेपाल प्रिरी 
तथा शसस्त्र प्रिरी कमषिारीिरु पररिालर्न गरीएका ि । 

भर्ने जिल्ला जस्थत धसमा र्नाकािरुबाट जिल्ला प्रवेश गरे्न 
र्नागररकििरुलाई सम्बजतित स्थाधर्नय तिले तय गरेको 
क्वारेतटाइर्न तथा िोम क्वारेतटाइर्नमा राख्न आवश्यक 
समतवय गरे पश्चात मार जिल्ला प्रवेश अर्नमती र्दर्न र्नेपाल 
प्रिरी र शसस्श प्रिरी कमषिारी धसमा र्नाकामा पररिालर्न 
गररएको ि । 

िाल सम्म कोरोर्ना भाईरस कोधभड –१९ सँग सम्बजतित 
ववर्यमा कुरै्न पधर्न धलजखत उिरुी र्नपरेको र सवारी सािर्नले 
बतदाबतदीमा बिी भाडा असलु गरेको भन्ने सतदभषको 
मौजखक उिरुी पर्नष आएकाले ्यस्ता मौजखक उिरुी पर्नष 
आएका सवारी सािर्नका संिालक एवम ्िालकलाई सिेत 
गराइएको ि । 

खाद्यन्न अपूती 

िाल खाद्यन्न िुवार्नीका लाधग सवारी सािर्नलाई आवागमर्न 
धर्नर्िे र्नभएका कारण खाद्यन्न िुवार्नी धर्नयधमत भई रिेकाले 
सो सम्बतिी समस्या देजखएको िैर्न । कालो बिारी तथा 
मिंगी धर्नयतरणका लाधग करदाता सेवा कायाषलय, घरेल ु
तथा सार्ना उद्योक कायाषलय तथा स्थाधर्नय तििरुसँगको 
समतवयमा धर्नयधमत बिार अर्नगुमर्न गरी म्याद र्नाघेका 
समाग्री िफत गरी र्नष्ट गररएको र पसलमा मलु्य सूजि 
राख्न अर्नरुोि गररएको ि । 

सम्वजतित धर्नकायिरुबाट बिार अर्नगुमर्न गररदै 
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कायाषलयिरु सञ्चालर्न 

कोरोर्ना भाइरसको संक्रमणको िोजखमलाई मध्यर्निर गदै 
स्वास््य मापदण्डका उपायिरु अवलम्बर्न गदै असार १ 
गतेबाट दईु धसफ्टमा सबै धर्नकायले सेवा प्रभाि सरुु गरे्न 
भन्ने धर्नणषय र्नेपाल सरकारबाट भए पश्चात जिल्ला जस्थत 
सबै सरकारी कायाषलयशरुलाई परािार गरी स्वास््य 
मापदण्डका उपायिरु अवलम्बर्न गरी गराई 
कायाषलयिरुबाट िरु्ने दईु धसफ्टको सेवा प्रवािको धर्नयधमत 
धर्नरक्षण गरे्न गररएको ि ।2076 श्रावण ७ गते देजख 
साववक वमोजिम रै्न कायाषलय संिालर्नमा आइरिेको ि । 

स्वास््य सरुक्षाका मापदण्ड र्नअपर्नाउर्नेलाई गररएको सिाय 

र्नेपाल सरकार (मजतरपररर्द) को धमधत 2076 िैर ९ 
गतेको धर्नणषयार्नसुार धमधत 207६ िैर ११ गतेबाट सरुु 
भई ववधभन्न धमधतमा िेरफेर तथा थपघट सवित र्नेपालभर 
लागू रिेको बतदाबतदी (लकडाउर्न) सम्वतिी व्यवस्था 
कोरोर्ना भइरस (COVID-19) रोगको संक्रमणको िोजखमलाई 
र्निरअतदाि गरी मार्नव स्वास््य सरुक्षाका मापदण्डिरू 
पालर्ना गरी/गराई तयूर्नतम दईु धमटरको सामाजिक दरुी 
कायम गरी मास्क, स्याधर्नटाइिरको अधर्नवायष प्रयोग गरे्न, 
पटक पटक सावरु्न पार्नीले िात िरु्ने एवं स्वास््य सरुक्षाका 
अतय मापदण्डिरु अधर्नवायष रुपमा पालर्ना गरे्न शतषमा धमधत 
2077 साउर्न ६ गते मङ्गलबार (तदर्नसुार 2020 िलुाई 
21) मध्यरात पधि अत्य गरी  केिी सेवा र कायषिरु 
सञ्चालर्न गर्नष खलुा एवं सिजिकरण गररएकोमा तयूर्नतम 
सामाजिक दरुी कायम र्नगरे्न, मास्क र्नलगाई विडिलु गरे्न, 

अर्नावश्यक धभडभाड गरे्न तपजशलका व्यजिलाई संक्रामक 
ऐर्न २०२० अर्नसुार तपजशल बमोजिमको कारवािी 
गरीएको ि। 

तपजशल  

१.ववधभन्न धमधतमा गरी िम्मा ६६१ िर्ना माक्स 
र्नलाई विड्र्नेलाई पक्राउ गरी २ घण्टा िोल्ड गरी 
माक्स लगाउर्न लगाएर िाधडएको । 

२.धमधत 2077/04/14 गतेको जिल्ला प्रशासर्न 
कायाषलय खोटाङको मार्नव स्वास््य सरुक्षाका 
मापदण्डिरु पालर्ना गरे्न सम्वजति सूिर्ना आदेशको 
वजखषलाप काम गरे्न १४ िर्ना व्यजिलाई पक्राउ 
गरी संक्रामक रोग ऐर्न 2020 को दफा ३ को 
उपदफा १ वमोजिम िर्निी रु 100।- िरीवार्ना 
गरी िाधडएको ि।  

मार्नव स्वास््य सरुक्षाका मापदण्ड पालर्ना गरे्न सम्वजति सूिर्ना 
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शव व्यवस्थापर्न 

यस जिल्लामा कुरै्न कोरोर्ना संक्रधमत ववरामीको मृ् यू भएमा 
र्नेपाल सरकारको  धर्नणषय बमोजिम गिृ मतरालयको 
ि.रं्न.2960 धमधत 2077/02/14 को पर तथा 
कोधभड-१९ का कारण मृ् यू भएङ्का व्यजििरुको शव 
व्यवस्थापर्न सम्वतिी सजक्षप्त कायषववधि -2076 अर्नसुार 
ववधभन्न धर्नकायको समतवयमा जिल्ला जस्थत र्नेपालीले शव 
व्यवस्थापर्न गरे्न धर्नणषय गररएको ि भर्ने प्र्येक स्थाधर्नय 
तिलाई कजम्तमा एक/एक ओटा सम्भाव्य घाट तोक्र्न र 
शव व्यवस्थापर्नका लाधग आवश्यक सामाग्री व्यवस्थापर्न 
गर्नष परािार गररएको ि ।  

शव व्यवस्थापर्नको लाधग र्नेपाली सेर्ना द्वारा डेमो प्रदशषर्न  

 

जिल्ला अस्पतालमा धडसईतफेक्सर्न गररदै  

 

कोधभड - १९ का लाधग एम्वलेुतस सम्वजति व्यवस्था  

यस जिल्ला कसैलाई कोरोर्ना भाइरसको संक्रमण देजखएमा 
्यस्ता जव्िको लागी तपजशलका कोधभड फे्रण्डली 

एम्वलेुतसिरुको व्यवस्था गररएको ि । उि 
एम्वलेुतसिरुलाई २४ सै घण्टा सेवा प्रदार्न गर्नष तयारी 
अवश्थामा राजखएको ि । 

खोटाङमा रिेको एम्वलेुतसको वववरण 

धस.रं्न वववरण िालकको र्नाम 
िालकको 
सम्पकष  रं्न. 

कै. 

1 
ऐसेलखुकष  
गा.पा. 

िरी राई 9808656410 
कोधभड 
फे्रण्डली 

2 
केवपलासगिी 
गा.पा. 

सतिीव 9841484977 
कोधभड 
फे्रण्डली 

3 
स्वा.िौ.लामीडा
डा 

र्दपेतर भट्टराई 

9842948993

/ 

9804011118 

कोधभड 
फे्रण्डली 

4 
र्दप्रङु 
िइुिमु्मागा.पा. 

भवुर्न वस्र्नेत 9824785241   

5 खोटेिाङ गा.पा. द्वाररका सवुदेी 9862005342   

6 िततेिुङ्गा गा.पा. रमेश अिामी 9866399250   

7 इजतडयर्न वलेफेर प्रमे राई 9842843649   

8 
रेडक्रस 
सोसाइटी 

र्नतदलाल धगरी 9863828225 
कोधभड 
फे्रण्डली 

 

कोधभड-१९ रोकथाम तथा धर्नयतरणका लाधग तपजशलका 
संयतरिरुको वैठक िालसम्म तपजशलको संख्यामा बधसएको 
ि । 

तपजशल  

क्र.सं. संयतर वैठक संख्या  

१ कोधभड - 19 रोकथाम तथा 
धर्नयतरण जिल्ला समतवय सधमधत 

१६ 

२ जिल्ला कोधभड संकट व्यवस्थापर्न 
केतर  

18 

३ कमाण्ड पोष्ट 2 

४ जिल्ला सरुक्षा सधमधत 16 

 


