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संचाभलतपूर्वसार्धानी िृह व्यर्स्थापन सभमभतको  
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वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुरे्खत 

कोलिड १९रोकथाम, लनर्न्त्रण तथा उपचारका िालग 

संचालितपूवासावधानी गृहव्यवस्थापन सलमलतको प्रलतवेदन – २०७७ 

१. पृष्ठिूलम 

हाल भर्श्वभर फैभलएको कोरोना भाईरस कोभभड १९ को संक्रमण भर्रुद्ध प्रभतरक्षा िने उदे्दश्यले नेपाल सरकारले 

भमभत २०७६ चैत्र ११ िते देखि 'औषभध उपचार , िाद्यर्सु्त िररद जस्ता अत्यार्श्यक काममा बाहेक कुनै पभन 

व्यखि घरबाट बाभहर भनस्कन नपाउने ' र समू्पणव ब्यखिहरुलाई घरमै बसी उि संक्रमण भर्रुद्ध सजि हुने िरी 

समू्पणव देश नै 'लक डाउन 'िरेको अर्स्थामानेपालका भर्भभन्न स्थान तथा भारतलिायत अन्य मुलुकबाट यस 

पाभलकाभभत्र भभभत्रने नािररकहरुको संक्रमण भनयन्त्रणका लाभि यस निरपाभलकाले भर्भभन्न स्थानमा पूर्वसार्धानी 

िृह तथा यस निरपाभलका भएर अन्य पाभलकामा जाने नािररकहरुको लाभि आश्रय स्थल तथा होखडंि सेन्टर 

संचालन िरी नािररकहरुको उद्धार िरररहेको छ  ॰ यसै सन्दभवमा भमभत २०७७ बैशाि ७ ितेदेखि २०७७ 

आषाढ २० ितेसम्म यस पूर्वसार्धानी िृहले िरेका कायवहरुको भर्सृ्तत भर्र्रण प्रसु्तत िररएको छ ॰  

२. उदे्दश्य 

 नेपालका भर्भभन्न स्थान तथा भारतलिायत अन्य मुलुकबाट पाभलकाभभत्र आउने नािररकहरुलाई १४ 

भदनसम्म पूर्वसार्धानी िृहमा व्यर्स्थापन िरी थप टेस्ट पश्चात आर्श्यक स्थान र्ा होम -क्वारेन्टाइनमा 

व्यर्स्थापन िने ॰ 

 यस पाभलका भएर अन्य स्थानमा जाने नािररकहरुलाई कखिमा एक छाक िाना िाजाको व्यर्स्थापन 

िरी सम्बखित पाभलकामा पठाउने  ॰ 

 आइसोलेसनको व्यर्स्थापन िरी संक्रभमत नािररकहरुको स्वास्थ्य अर्स्थाको भनिरानी िने तथा 

आर्श्यक उपचार िने 

३.  पूवासावधानी गृह व्यवस्थापन सलमलत  

पूवासावधानी गृह व्यवस्थापन सलमलतको नामाविी र्स प्रकार रहेको छ ॰  

संयोजक लेिा अभधकृत श्री हरर बहादुर के्षत्री 

सदस्य श्री पशुवराम िड्का 

सदस्य श्री भूपेन्द्रदेर् भिरी 

सदस्य श्री यामलाल भिरी 

सदस्य श्री िोभर्न्द दहाल 

सदस्य श्री श्यामप्रसाद देर्कोटा 

सदस्य श्री देर् बहादुर बसेल 

पूर्व सार्धानी िृह व्यर्स्थापनमा सभमभतबाट कामकाज िटाइएका कमवचारीहरुको नामार्ली अनुसूचीमा 

राखिएको छ ॰  

४. पूवासावधानी गृह तथा आश्रर्स्थि/होल्डंग सेन्टर संचािन लवलध 

निर भभभत्रने नािररकहरुलाई व्यर्स्थापन िनवका लाभि संचालन िररएको पूर्वसार्धानी िृह तथा आश्रयस्थल 

/होखडंि सेन्टर संचालनका लाभि भनम्न भर्भधहरु अर्लम्बन िररएको छ ॰  



 

१. निर भभभत्रने नािररकहरुको भर्र्रण अध्यार्भधक िने ॰ 

२. नािररकहरुलाई िाना िाजाको व्यर्स्थापन िरी अन्य पाभलकामा समन्वय िरी पठाउने ॰ 

३. नािररकहरुको संख्या तथा भलंिका आधारमा पूर्व सार्धानी िृहको यभकन िरी सार्धानी िृहमा 

आर्श्यक पूर्ावधार तथा लजेखस्टक व्यर्स्थापन िरी राखे्न ॰  

४. भदन पूरा भएपश्चात नािररकहरुको आरडीटी टेस्ट तथा भपभसआर टेस्ट िरी होम क्वारेन्टाइन र्ा 

आइसोलेसनमा राखे्न व्यर्स्था भमलाउने ॰  

४. पूवासावधानी गृहमा िजेल्िकका िालग व्यवस्थापन गररएका सामाग्रीहरु 

क. भप्रफमव म्याटर ेश 

ि. भसरानी 

ि. झुल 

घ. तन्ना 

ङ. ब्ांकेट 

५. पूवासावधानी गृहमा रहने नागररकहरुका िालग रु्खवाइने र्खाना र्खाजाको लववरण 

o भबहान नास्ता िाना 

o भदनमा िाजा 

o सााँझ िाना 

o आर्श्यकता अनुसार भपउने पानीको बोतल 

६. पूवासावधानी गृह व्यवस्थापनमा िएको र्खचा लववरण  

 १. र्खाना तथा र्खाजा      ७९८९२९९ 

 सुरे्दी भचया नास्ता पसल(आश्रयस्थल, बालमखन्दर, िागे्रताल)  ३२८६४२० 

 जन माभर्      १३३३०१० 

 मप भर्भर्      १६४८०२०  

 लाटीकोइली     ५१८५०० 

 सुमेरु     १७१७६० 

 हेल्थ डेस्क     ३२९०० 

 डााँडा सु्कल     ७१८६८९ 

 भत्रपुरेश्वर माभर्     २८०००० 

 २. औषलध  ५०१८९२१ 

 आरडीटी भकट १६६४४६५ 

 भभटीएम भकट ६०७५१९ 

 औषभध ९२६१९० 

 सेभनटाइजर ५१८६३० 

 मास्क २७५६५५ 

 आइआर थमोभमटर २०३४००  



 

 खब्भचङ पाउडर ४५००२  

 ग्लोब्स २०७०० 

 सभजवकल मास्क ३४४८२० 

 भपभपइ ३५७५४० 

 िाउन ५५००० 

 ३. कपडा  २६३२७२२ 

 ४. वाइररंग जडान तथा ममात १९५७९० 

 ५. मसिन्द   २४६८८० 

 ६. अन्य र्खचा  २४४०२०५ 

 ७. राहत लवतरण र्खचा २२६८८३२५  

 ८. प्रोत्साहन र्खचा ५८०८३२५  

 ९. पेश्की  १०००००० (िेर्खापाि पूणाप्रसाद गौतम र िूपेन्द्रदेव लगरीको ५/५ िार्ख) 

जम्मा र्खचा  ४८०११९६५  

जम्मा बजेट ४८०२०४६७  

बााँकी बजेट ८५०२  

िचव भर्र्रणमा उले्लि भएबमोभजम कपडा िररदमा १०७० थान बेडसेट , ७ रोल भप्रफमव , ५३ झुल , ६७ थान 

बेडभसट, ४५ भमटर माभकव न कपडा , १४० पदाव , ४६ सेट पदाव पाइप , ३० भशरानी र ३० पोलार चाइभनज भसरानी 

िररद भएको छ ॰   

यसै्त र्ाइररंिमा पानी र बत्ती ममवत तथा जडान कायव भएको छ ॰ जसको िचव प्राभर्भधकको इस्टमेट अनुसार 

िररएको छ ॰  

आश्रयस्थल/होखडंि सेन्टरमा ३५ पेटी चाउचाउ िररद िररएको छ भने हालसम्म १०० पेटी पानी िररद 

भइसकेको छ॰ अन्य िचव अन्तिवत पूर्वसार्धानी िृहमा रहने नािररकका लाभि व्यखिित सरसफाइका 

सामग्रीहरु(जसै्त साबुन , ब्रस , मन्जन , बाखिन , जि , डस्वीन आदी )र पूर्व सार्धानी िृहमा िभटने कमवचारीका 

लाभि सुरक्षा सामग्री जसै्त टचव , िमबुट, भपभपइ , भफनायल , सानीटाइजर , चस्मा , मास्क , पन्जा , सुतली डोरी , झोला 

लिायतका भर्भभन्न सामग्रीहरु िररद भएको छ ॰ इिन , िाडी ममवत िचव , डाक्टर होटल िचव , पानी , चाउचाउ , 

साउण्ड भसस्टम भाडा, संचार िचव , पत्रपभत्रका तथा सूचना प्रकाशन िचव समेत अन्य िचवमा समारे्श िररएको छ 

॰ 

७. पूवासावधानी गृह तथा आश्रर् स्थि /होल्डंग सेन्टरमा रहेका नागररकहरुको लवसृ्तत लववरण 

 जम्मा भभभत्रएका नािररकहरु ६७२५   

 आश्रय स्थल/होखडंि सेन्टरबाट समन्वय िरी पठाइएका  ४५६१ 

 पूर्वसार्धानी िृहमा बसेका नािररकहरु १४ भदन राखिएका १३७६  

 जन माभर्  १६४ 

 भत्रपुरेश्वर माभर् ५८  

 चन्द्रिंिा माभर् १४४  

 साइन्स क्याम्पस ८२  



 

 डााँडा सु्कल ८५  

 लाटीकोइली  ७९  

 भशक्षा क्याम्पस  २२०  

 मपभर्भर् केन्द्री क्याम्पस ३४३  

 बालमखन्दर आभर् २०९  

 होम क्वारेन्टाइनमा पठाइएका  ७७६ 

 आरभडटी िररएको  २७९८  

 भपभसआर िररएको  ८३७  

 आइसोलेसनमा जम्मा १२  

   



 

अनुसूची १ 

पूवा सावधानी गृहमा र्खटीएका कमाचारीकरुको नामाविी र लजमे्मवारी 

क्रसं नाम  पद  जजम्मवेारी  
१ श्याम दवेकोटा  हसचा पवूव सावधानी गहृ व्यवस्थापन 
२ गोजवन्द सापकोटा हसचा पवूव सावधानी गहृ व्यवस्थापन 
३ दवे बहादरु बसेल  हसचा पवूव सावधानी गहृ व्यवस्थापन 

४ हरर पौडेल  हसचा पवूव सावधानी गहृ व्यवस्थापन 

५ चन्र बहादरु थापा  हसचा पवूव सावधानी गहृ व्यवस्थापन 

६ पवन गौतम  हसचा पवूव सावधानी गहृ व्यवस्थापन 

७ गोजवन्द खराल  कास पवूव सावधानी गहृ व्यवस्थापन 

८ रुपलाल सनुार कास पवूव सावधानी गहृ व्यवस्थापन 

९ जबखव बहादरु बढुा कास पवूव सावधानी गहृ व्यवस्थापन 

१० जदपेश बसेल  कास पवूव सावधानी गहृ व्यवस्थापन 

११ धन बहादरु थापा  कास पवूव सावधानी गहृ व्यवस्थापन 

१२ जतलक बसेल  सचा पवूव सावधानी गहृ व्यवस्थापन 

१३ भजवलाल बसेल  सरसफाइकमी पवूव सावधानी गहृ व्यवस्थापन 

१४ नन्द ुचौधरी  सरसफाइकमी पवूव सावधानी गहृ व्यवस्थापन 

१५ याम बहादरु बसेल  सरसफाइकमी पवूव सावधानी गहृ व्यवस्थापन 

१६ होम बहादरु काकी सरुक्षागाडव पवूव सावधानी गहृ व्यवस्थापन 

१७ जललाधर जतवारी सरुक्षागाडव पवूव सावधानी गहृ व्यवस्थापन 

१८ प्रकाश थापा  सरुक्षागाडव पवूव सावधानी गहृ व्यवस्थापन 

१९ खगेन्र आचायव सरुक्षागाडव पवूव सावधानी गहृ व्यवस्थापन 

२० हकव  बहादरु सनुार सरुक्षागाडव पवूव सावधानी गहृ व्यवस्थापन 

२१ जभम बहादरु गरुुड सरुक्षागाडव पवूव सावधानी गहृ व्यवस्थापन 

२२ सजुमत्रा बढुा  सरुक्षागाडव पवूव सावधानी गहृ व्यवस्थापन 

२३ बालकृष्ण दवेकोटा सरुक्षागाडव पवूव सावधानी गहृ व्यवस्थापन 

२४ राम बहादरु सोती  अपरेटर पवूव सावधानी गहृ व्यवस्थापन 

२५ रोजहत बसेल सहयोगी पवूव सावधानी गहृ व्यवस्थापन 

२६ हरी क्षेत्री लेखा अजधकृत पवूव सावधानी गहृ व्यवस्थापन 

२७ जदपेन सवेुदी  प्रशासजकय अजधकृत  पवूव सावधानी गहृ व्यवस्थापन 

२८ धमवराज लाजमछान े सहायक पााँचौ  पवूव सावधानी गहृ व्यवस्थापन 

२९ गोजवन्द दहाल  सहायक पााँचौ  पवूव सावधानी गहृ व्यवस्थापन 

३० शाजन्त जव जस  कम््यटुर अपरेटर पवूव सावधानी गहृ व्यवस्थापन 

३१ डम्मर प्रसाद आचायव सहायक पााँचौं पवूव सावधानी गहृ व्यवस्थापन 

३२ टंक आचायव सहायक चौथो पवूव सावधानी गहृ व्यवस्थापन 

३३ पणुव प्रसाद गौतम  लेखापाल लेखा व्यवस्थापन 

३४ खेम कुमार शाही  कम््यटूर सहायक लेखा व्यवस्थापन 
३५ सरस्वजत बढुा  सहायक चौथो लेखा व्यवस्थापन 

३६ अम्मर बढुा  कास लेखा व्यवस्थापन 

३७ जदघवराज पौखरेल सहायक चौथो लेखा व्यवस्थापन 



 

३८ खड्क बहादरु के जस  सहायक पााँचौं जजन्सी व्यवस्थापन 

३९ पशरुाम खड्का  जनस्वास््य अजधकृत पवूव सावधानी गहृ व्यवस्थापन 
४० भपुेन्रदवे जगरी  जनस्वास््य अजधकृत पवूव सावधानी गहृ व्यवस्थापन 

४१ यामलाल जगरी  सहायक पााँचौं पवूव सावधानी गहृ व्यवस्थापन 

४२ अजम्वका जैजस  अहवे स्वास््य परीक्षण 

४३ नरेश्वरी शाही  हले्थ अजसस्टेन स्वास््य परीक्षण 
४४ नजवन भषुाल  हले्थ अजसस्टेन स्वास््य परीक्षण 

४५ याम प्रसाद अजधकारी  जनस्वास््य जनररक्षक स्वास््य परीक्षण 

४६ भवुन हमाल  हले्थ अजसस्टेन  स्वास््य परीक्षण 

४७ डम्मरी काँ डेल  जस अनमी स्वास््य परीक्षण 

४८ जनरख बहादरु थापा  जस अनमी स्वास््य परीक्षण 

४९ टंक न्यौपाने  अहवे स्वास््य परीक्षण 

५० रमेश राना  ल्याव  अजसस्टेन  स्वास््य परीक्षण 

५१ प्रजदप्ता श्रेष्ठ  ल्याव  अजसस्टेन  स्वास््य परीक्षण 

५२ जमनुा श्रेष्ठ  ल्याव  अजसस्टेन  स्वास््य परीक्षण 

५३ कृष्ण दवे जगरी  मेजडकल अजधकृत स्वास््य परीक्षण 

 

  



 

कोरोना संक्रमण तथा रोकथाम, लनर्न्त्रण र उपचार कोषको र्खचा लववरण 

लमलत २०७७ आषाढ ७ गते सम्म 

  

क. कोषको लववरण 

जम्मा िचव  ४५१०८१७८  

जम्मा बजेट ४८०२०४६७  

बााँकी बजेट २९१२२८९  

र्ख. राहत लववरण 

 राहत भर्तरण िचव २२६८८३२५  

ग. प्रोत्साहन र्खचा  

 प्रोत्साहन िचव ५८०८३२५  

 यस अन्तिवत राहत भर्र्रण देखि पूर्वसार्धानी िृह व्यर्स्थापनमा समारे्श कायावलय , र्डा तथा स्वास्थ्य 

संस्थाका समू्पणव कमवचारीहरुको प्रोत्साहन िचव समारे्श िररएको छ ॰  

घ. पूवा सावधानी गृह व्यवस्थापन र्खचा  

 १. िाना तथा िाजा  ५४४१२२९  

 २. औषभध  ४८२१७५१ 

 ३. कपडा  २६३८२८१ 

 ४. र्ाइररंि जडान तथा ममवत ७८७८०४ 

 ५. मसलन्द  ९११५३८ 

 ६. अन्य िचव  २०१०९२५ 

 

िचव भर्र्रणमा उले्लि भएबमोभजम कपडा िररदमा १०७० थान बेडसेट िररद िररएको छ भने सो बाहेक ७ 

रोल भप्रफमव , ५३ झुल, ६७ थान बेडभसट , ४५ भमटर माभकव न कपडा , १४० पदाव , ४६ सेट पदाव पाइप , ३० भशरानी र 

३० पोलार चाइभनज भसरानी िररद भएको छ ॰ 
 

यसै्त र्ाइररंिमा पानी र बत्ती ममवत तथा जडान कायव भएको छ ॰ जसको िचव प्राभर्भधकको इस्टमेट अनुसार 

िररएको छ ॰  
 

अन्य िचव अन्तिवत पूर्वसार्धानी िृहमा रहने नािररकका लाभि व्यखिित सरसफाइका सामग्रीहरु (जसै्त साबुन, 

ब्रस, मन्जन , बाखिन , जि , डस्वीन आदी )र पूर्व सार्धानी िृहमा िभटने कमवचारीका लाभि सुरक्षा सामग्री जसै्त 

टचव, िमबुट, भपभपइ , भफनायल , सानीटाइजर , चस्मा , मास्क , पन्जा , सुतली डोरी , झोला लिायतका भर्भभन्न 

सामग्रीहरु िररद भएको छ ॰ इिन , िाडी ममवत िचव , डाक्टर होटल िचव , पानी , चाउचाउ , साउण्ड भसस्टम 

भाडा, संचार िचव, पत्रपभत्रका तथा सूचना प्रकाशन िचव समेत अन्य िचवमा समारे्श िररएको छ ॰ 
 

लमलत २०७७ आषाढ ७ गतेसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार वीरेन्द्रनगर नगरके्षत्रलित्र जम्मा कोरोना 

संक्रलमतको संख्या ४३ रहेको छ ॰  

 

हरर बहादुर के्षत्री 

लेिा अभधकृत तथा 

पूर्व सार्धानी िृह व्यर्स्थापन सभमभत संयोजक 


