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प्रारम्भ 

सन ्2019 को अन््यबाट चीनको वआुन 
राज्यबाट शरुु भएको कोरोना भाइरस ववश्वव्यापी 
मिामारीको रुपमा ववश्वभरी फैललरिेको साथै नेपालमा 
पलन सो भाइरसको संक्रमणबाट आधा सेन्चरुीको 
िारािारीमा संक्रलमत भैसकेको अवस्था छ । उक्त 
मिामारी रोकथाम तथा लनयन्रण गनक खोटाङ 
खजल्लाले गरेको पूवकतयारी कायक तथा प्रयासिरुलाई 
सावकजलनक गने जमको यस वलेुवटनमा गररएको छ 
। 

खजल्लामा खजल्ला समन्वय सलमलतको प्रमखु 
ववव चाखम्लङको संयोजक्वमा सबै स्थानीय 
तििरुको प्रमखु, प्रमखु खजल्ला अलधकारी, 
खजल्लाखस्थत सरुक्षा लनकायिरुको प्रमखु, खजल्ला 
अस्पताल प्रमखु, स्वास््य कायाकलय प्रमखु, नेपाल 
रेडक्रस सोसाइटी, सबै पाटी प्रमखुिरु लगायत 
सदस्य रिने गरी कोलभड-19 रोकथाम तथा 
लनयन्रण खजल्ला समन्वय सलमलत गठन गरी लनयलमत 
बैठक बस्ने गररएको छ । उक्त सलमलतको बैठकको 
लनणकयानसुार नै खजल्लामा कोरोना भाइरस मिामारी 
लनयन्रण तथा व्यवस्थापन पूवकतयारी तथा प्रलतकायक 
सम्वन्धी कायकिरु िनुे गरेको छ ।  

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

नेपाल सरकारले कोराना भाइरस रोकथामको लालग 
घोर्णा गरेको वन्दावन्दीलाई यस खजल्ला पूणक रुपमा 
कायाकन्वयन गनकको लालग खजल्ला सरुक्षा सलमलतको 
बैठक बसी खजल्ला लभर र खजल्ला वाविरबाटको 
आवगमनलाई कडाई गररएको छ । ्यस्तै कमाण्ड 
पोष्ट, खजल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन सेन्टर जस्ता 
कायक सलमलतिरुले मिामारी रोकथामका लालग 
प्रभावकारी कायक गरररिेको छ । 

 
यस खजल्लामा रिेका क्वारेखन्टनिरुको वववरण 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

लस.नं. पाललका बडे 
संख्या  

बसेको 
संख्या  कै. 

१ ऐसेलखुकक  गाउँपाललका 40 0  

२ केवपलासगढी गाउँपाललका 10 0  

३ खोटेिाङ गाउँपाललका 65 48  

४ जन्तेढुङ्गा गाउँपाललका 31 17  

५ 

ददके्तल रुपाकोट मझवुागढी 
नगरपाललका 36 0  

६ ददप्रङु चइुचमु्मा गाउँपाललका 107 76  

७ नेपाल प्रिरी 10 0  

८ गोरखनाथ गण 21 0  

९ सशस्त्र प्रिरी वल 5 0  

१० रावावशेी गाउँपाललका 32 0  

११ वारािापोखरी गाउँपाललका 60 47  

१२ साकेला गाउँपाललका 89 69  

१३ िलेसी तवुाचङु नगरपाललका 52 21  

जम्मा 
 558 278   

कोलभड-19 रोकथाम तथा लनयन्रण खजल्ला समन्वय सलमलत बैठक 

डा. शैलेश शे्रष्ठद्वारा सलमलतलाई कोलभड-19 सम्वन्धी जानकारी गराउदै 
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रािात व्यवस्था 
खजल्लामा संखघय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय 

ति र अन्य ववलभन्न संघ संस्था तथा व्यखक्तिरुद्वारा 
प्रदान गररएको रािात (नगद तथा खजन्सी) ववतरणमा 
नेपाल सरकारको लनणकयानसुार एक द वार प्रणाली 
कायम गररएको छ । िालसम्म ददके्तल रुपाकोट 
मझवुागढी नगरपाललका, साकेला गाउँपाललका, ददप्रङु 
चइुचमु्मा गाउँपाललका, रावावेशउ गाउँपाललका, 
ऐसेलखुकक  गाउँपाललका लगायतको स्थानीय 
तििरुमाफक त रािात ववतरण गररएको छ । 

 

 
 
 

क्र.स. पाललका पररवार संख्या कैवफयत 

1 
ददके्तल रुपाकोट 
मझवुागढी न.पा. 

1250   

2 रावावशेी गा.पा. 411   

3 ददप्रङु चईुचमु्मा गा.पा 600   

4 वारािापोखरी गा.पा.    वववरण प्राप्त नभएको 

5 जन्तेढुङ्गा गा.पा.   वववरण प्राप्त नभएको 

6 खोटेिाङ गा.पा.   वववरण प्राप्त नभएको 

7 साकेला  गा.पा. 84   

8 िलेसी तवुाचङु न.पा.   वववरण प्राप्त नभएको 

9 ऐसेलखुकक  गा.पा. 565   

10 केवपलासगढी गा.पा.   वववरण प्राप्त नभएको 

जम्मा 2910   

लकडाउन पलछ अलपर परेका मजदरुिरुको उद्दार 

यस खजल्लमा सञ्चाललत ववलभन्न आयोजनािरु 
तथा अन्य क्षेरमा वाविरर खजल्ला तथा स्थानिरुबाट 
आएका मजदरुी गने व्यखक्तिरुलाई सम्वखन्धत 
आयोजना तथा स्थानीय तििरुसँग समन्वय गरी 
272 जनालाई ववभन्न सवारी साधन माफक त 
उलनिरुको घर पठाउने कायक भएको छ । ववववध 
कारणले घर नगएका मजदरुिरुलाई आयोजना र 
स्थानीय तिबाट रािातको व्यवस्था भएको छ । 
 

  

दैलनक ज्यालादारी मजदरुिरुलाई दद.रु.म.न.पा.द्वार रािात ववतवरण 

पाललकािरुले ववतरण गरेको रािात ववतवरण 

नेपाली सेनाद्वारा कोलभड फे्रण्डली एम्वलेुन्स तयार गदै 

नेपाली सेनाद्वारा तयार गररएको कोलभड फे्रण्डली एम्वलेुन्स  
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ववरामी उपचारको व्यवस्था 
यस खजल्लामा कोरोना भाइरस संक्रलमत कुनै 

पलन व्यखक्त पविचान नभएको र अन्य ववरामीको 
िकमा स्वास््य चौकी, प्राथलमक स्वास््य केन्र, 
सामदुावयक तथा खजल्ला अस्पतालबाट लनयलमत सेवा 
ददने व्यवस्था भइरिेको छ । लकडाउन पलछ 
खजल्लामा ववरामी भएको व्यखक्तिरुलाई खजल्ला 
अस्पतालको लसफाररसमा धरान, ववराटनगर, 
गाईघाट, ओखलढुङ्गा, काठमाडौं लगायतको ववलभन्न 
ठाँउिरुमा सवारी पास जारी गरी कररव ४० जना 
लसवकस्त ववरामीिरुलाई पठाइएको छ । 

खोटाङमा रिेको एम्वलेुन्सको वववरण 

लस. 
नं. वववरण चालकको नाम 

चालकको 
सम्पकक  नं. कै. 

1 ऐसेलखुकक  गा.पा. िरी राई 9808656410 
कोलभड 
फे्रण्डली 

2 
केवपलासगढी 
गा.पा. सन्जीव  9841484977 

कोलभड 
फे्रण्डली 

3 स्वा.चौ.लामीडाडा ददपेन्र भट्टराई 
9842948993/ 
9804011118 

कोलभड 
फे्रण्डली 

4 
ददप्रङु चइुचमु्मा 
गा.पा. भवुन वस्नेत 9824785241   

5 खोटेिाङ गा.पा. द्वाररका सवुदेी 9862005342   

6 जन्तेढुङ्गा गा.पा. रमेश अछामी 9866399250   

7 इखन्डयन वलेफेर प्रमे राई 9842843649   

8 रेडक्रस सोसाइटी नन्दलाल लगरी 9863828225 
कोलभड 
फे्रण्डली 

 
 

परीक्षण 

खजल्लामा गत फागनुको पलछल्लो समयदेखख 
यता भारत लगायत तेस्रो मलुकुबाट आएका सबै 
136 व्यखक्तिरुको सघन रुपमा कोरोना भाइरस 
सम्वन्धी Rapid Diagnostic Test गररएको छ । जनु 
परीक्षणमा सबै जनाको नगेेवटभ नलतजा आएको छ 
। सो व्यखक्तिरुमध्ये नमनुा छनौटको आधारमा 16 
जनाको स्वाव संकलन गरी पररक्षण गररएकोमा 
सबैको नलतजा नेगेवटभ नै आएको छ । 

 
 
 

RDT/PCR पररक्षण गररएको वववरण 

क्र.स. पाललका RDT  PCR  कै. 

1 ददके्तल रुपाकोट मझवुागढी न.पा.  23  3   

2 रावावशेी  गा.पा. 3     

3 ददप्रङु चइुचमु्मा गा.पा. 8     

4 वारािापोखरी  गा.पा. 1     

5 जन्तेढुङ्गा  गा.पा. 27  1   

6 खोटेिाङ गा.पा.  26  5   

7 साकेला गा.पा.  15     

8 िलेसी तवुाचङु न.पा. 23  7   

9 ऐसेलखुकक  गा.पा.  5     

10 केवपलासगढी गा.पा. 5     

जम्मा 135  16   

 

कालोबजारी लनयन्र, जफत र कारवािी 
लकडाउन पश्चात खजल्लाका सदरमकुाम 

लगायत मखु्य मखु्य बजारिरु िलेसी, ऐसेँलखुकक  
आददमा खजल्ला प्रशासन कायाकलय, स्थानीय ति, 
करदाता सेवा कायाकलय, घरेल ु तथा साना उद्योग 
कायाकलय, उद्योग बाखणज्य संघको समन्वयमा 5 
पटक औपचाररक रुपमा बजार अनगुमन गररसकेको 
छ । जसमा कालोबजारी गरेको नपाइएको भएता 
पलन म्याद नाघेका कररव रु. १८ िजार बरावरको 
खाद्यन्न जफत गरी नष्ट गररएको छ । साथै वेलावेला 
छेड्के बजार अनगुमन समेत गने गररएको अवस्था 
छ ।  

आपूलतक व्यवस्थापन सिजीकरण 

सरुक्षा लनकायिरु, स्थानीय ति, घरेल ुतथा 
साना उद्योग कायाकलय र उद्योग वाखणज्य संघ 
लगायतको लनकायिरुसँग समन्वय गरी बजार 
अनगुमन तथा उद्योग वाखणज्य संघसँग भएको 
वववरणको आधारमा बजार स्टक तथा खररद 
वववक्रको ववश्लरे्ण गररएको छ । सो ववश्लरे्ण अनसुार 
आगामी १ साता सम्मलाई पगु्ने खाद्यन्न भण्डारणमा 
रिेको देखखन्छ । साथै खाद्यभण्डार तथा 
वववक्रववतरण केन्र र ववलभन्न लडपोिरुमा २ सय 
क्वीन्टल चामल भण्डारणमा रिेको छ । 
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आवतजावत लनयन्रण र व्यस्थापन 

यस खजल्लाको लसमाना उदयपरु, भोजपरु, 
सोलखुमु्व ु र ओखलढुङ्गासँग जोलडएको भएता पलन 
भारत तथा तराईको खजल्लािरुबाट उदयपरुको 
लसमानाबाट बढी मालनसिरु यस खजल्लामा प्रवेश गने 
तथा और्लध, खाद्यवस्त,ु इन्धनिरु लगायतको 
अ्यावश्यक वस्तिुरु उदयपरुबाट नै ढुवानी भएकोले 
उक्त खजल्लाबाट यस खजल्लामा प्रवेश गने सबै 
नाकािरुमा िेल्थ डेक्स राखखनकुो साथै नेपाल प्रिरी 
र सशस्त्र पिरी वल नेपालको संयकु्त चेकजाँच टोली 
खटाई खजल्ला सीमा आवत जावतलाई कडाई 
पाररएको छ । 

 

 

 
 
 

खजल्ला कोलभड संकट व्यवस्थापन केन्र, खोटाङ 

  

नाम, थर पद सम्पकक  नं. 

सल्लािकार श्री ववव चाखम्लङ खज.स.स.प्रमखु 9842877027 
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सदस्य श्री श्यामकुमार राई स.प्र.खज.अ. ९८५२८४९९६६ 

 
 

                       पाललकािरुमा कोरोना फोकल पसकन 

क्र .स.  पाललका नाम, थर सम्पकक  नं 

1 ददके्तल रुपाकोट मझवुागढी न .पा.   लतथकराज खघलमरे ९८५११८१७०७ 

2 रावावशेी  गा .पा.  राजकुमार रेग्मी ९८५२८४९३३३ 

3 ददप्रङु चइुचमु्मा गा .पा.  लभम प्रसाद दािाल ९८५१०१८६४५ 

4 वारािापोखरी  गा .पा  टंक कुमार मगर 9860817388 

5 जन्तेढुङ्गा  गा .पा.  ववज्ञान राई ९८४१५४४५६२ 

6 खोटेिाङ गा .पा.   यद ुवस्नेत ९८४२९३२०३३ 

7 साकेला गा .पा.   रीता ढकाल ९८२९३३४९२ 

8 िलेसी तवुाचङु न .पा.  देवराज राई ९८६०८३६८७० 

9 ऐसेलखुकक  गा .पा.   ववश्वनाथ लनरौला ९८५२८४९६८५ 

10 केवपलासगढी गा .पा.  छववराज राई ९८५२८४९५६१ 

   

खचसापानीमा स्वास््य जाँच गदै 

ददप्रङु चइुचमु्मामा िेल्थ डेक्सबाट स्वास््य जाचँ गदै 



२०७७ साल बैशाख १८ गते ववविवार                       प्रशासन बलेुटिन, जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, खोिाङ 
 

जरो आउने,  खोकी लाग्ने र फ्ल ुजस्तो देखखने लक्षण भएमा तरुुन्त स्वास््यसंस्थामा सम्पकक  गरौँ । 
5 

 
 
 
 
 
 

खजल्ला सीमानामा नेपाल प्रिरी 

नगर प्रमखु लगायत क्वारेखन्टनको अनगुमन गदै 

खजल्ला सीमानामा सशस्त्र नेपाल प्रिरी बल 

प्रमखु खजल्ला अलधकारी लगायत क्वारेखन्टनको अनगुमन गदै 

धाप्लाङघाटमा स्थावपत िेल्थ डेक्स 

दलुछकम स्वास््य चौकीको क्वारेखन्टन 

दद.रु.म.न.पा.द्वारा ददके्तल बजार लडइन्फेक्सन गदै 

जिल्लामा कोरोना भाइरस रोकथाम तथा जनयन्त्रणका लाजि 

िररएका काययहरुको केजह झलकहरु 


