
        टोखा नगरपािलका  
          नगर कायपािलकाको कायालय 

मैजुिहटी, काठमाड  
प  सं या :- ०७६/०७७                                                           बागमती देश, नेपाल 

    चलानी नं :- 
                          

कोरोना भाइरस (COVID-19) सं मण रोकथाम तथा िनय णमा टोखा नगरपािलकाले संचालन 

गरेका  मु य-मु य पुव-तयारीका कायह   

१.  Quarantine थापना: ३८ थान(झोर-३ Bed; च डे री ा. वा.के .-१० Bed; ितिलंगाटार मा.िव.-२५ Bed) साथमा सो स बि ध 
साम ी ख रद तथा यब थापन  

२. वा य साम ी ख रद:  
च. PPE: २५० (१०० थान Disposable र १५० थान Reusable) 
छ. Mask:  

a. Surgical-७,००० थान  
b. Cotton-२०,००० थान  
c. N95 – ४०० थान  

ज. Sanitizer: ५०० bottle (२५० ml को) 
झ. Spray (Chlorine Disinfection): Regular (सबै वडामा िनर तर जारी) 
ञ. िविभ न २५ थानह मा Hand Wash Station िनमाण (पानी, साबनु/Handwash को यव था)  

३. िवदशेबाट आएका यि ह को त यांक संकलन (२०७७/०१/०६ स म): ८१ जना  
४. यस नगरपािलका अ तगतका वा य सं थाह मा Health Desk थापना  
५. Sensitization:  

i. Miking, Flex print-१२ थान, Brochure-३००० ित, आिद जारी रहकेो 
ii. School health, Community, जन ितिनिध तथा कमचारी, वयंसवेक Orientation 

iii. RRT(Rapid Response Team) को िनयिमत बैठक 
६. राहत कोष थापना:  

च. नगरपािलकाको २ करोड ५० लाख; इ छुकह मा आ हान 
छ. येक वडालाई वडा सम वय सिमित र सवप ीय बैठकबाट िमक र असहायह लाई राहत िवतरण गन १ 

नं. वडालाई ७ लाख; २,४,५,६ वडालाई १० लाख र ३,७,८,९,१०,११ न.ं वडालाई १३ लाख बजेट ग र 
ज मा १ करोड २५ लाख िनकासा 

ज. यस कायालयको पूण आिथक सहयोगमा ८,५८४ प रवारलाई राहत िवतरणको लािग चयन ग रएको; िमित 
२०७७/१/०५ गतेस म ७,८१० प रवारलाई राहत िवतरण  

झ. अथ म ालयको मापद ड अनसुार र वडा सम वय सिमितको िनणयानसुार मापद डमा नबढ्ने ग र; 
आव यकता र औिच य हरेी घटाउन सिकन े (३ जना भ दा बढी सद य भएको ित प रवारलाई:- ३० केजी 
चामल; ३ केजी दाल; २ याकेट ननू; २ िल. तेल; साबनु ४ वटा; २ केजी िचनी; प रवार सद य स या ३ 
जना स म भएको यसको आधामा )  

ञ. त यांक संकलन तथा राहत िवतरणमा Volunteer ारा गराईएको  

 

 



        टोखा नगरपािलका  
          नगर कायपािलकाको कायालय 

मैजुिहटी, काठमाड  
प  सं या :- ०७६/०७७                                                           बागमती देश, नेपाल 

    चलानी नं :- 
                          

राहत कोषमा िमित २०७७/०१/०६ गते स म ज मा भएको रकम 

.सं. ज मा गन कायालय/सं था रकम . कैिफयत 
१ टोखा नगरपािलका, नगर कायपािलकाको कायालय  २ करोड ५० लाख   
२ बागमती दशे सरकार  १२ लाख   
३ नयाँ िकरण वचत तथा ऋण सहकारी सं था िलिमटेड ५५ हजार ५ सय ५५   
४ टोखा भगवती वचत तथा ऋण सहकारी सं था िलिमटेड २० हजार   

७. यस नगरपािलकाको सहकायमा कोरोना ाइिसस मनेेजमे ट किमटी (CCMC) ारा खटाएका वा य टोलीले टोखा नगरपािलकामा 
२०७६ साल चतै १ गते प ात िबदशेबाट फकका यि ह को ाथिमक वा य के ्मा २३ जना र धापसी वा य चौिकमा १९ 
जना ग र ज मा ४२ जनाको Rapid Dignostic Test (RDT) गरेकोमा सबै जनाको रपोट नेगेिटभ आएको । वहाँह को दैिनकमा 
पमा िनयिमत वरो जांच ग रद आएको  

८. नेपाल सरकार, धानम ी तथा मि प रषदको कायालय, िसहंदरबारबाट वीकृत गरी जारी ग रएको "कोरोना महामारी (COVID-
19) रोकथाम तथा िनय णका लािग समुदायमा वयंसेवक प रचालन स बि ध मागदशन, २०७६" अनसुार येक वडा-
ह मा तपिशल बमोिजमको कोरोना रोकथाम समहु गठन तथा काय सचंालन  

वडा तरीय संयोजन  वा यकम   मिहला वा य वय सिेवका  वय सवेक/रेड स/गैसस ितिनिध  हरी  
वडा य  १ १ २-३ १ 

वा यकम  प रचालनको हकमा दहेाय बमोिजम रहकेो छ:  
वडा नं.  वा यकम  वा य सं था 
१ स रता पोखरेल  झोर माहांकाल वा य चौक   
२ अिनल े   टोखा चंडे री ाथिमक वा य के   
३ सयुलाल े  टोखा चंडे री ाथिमक वा य के   
४ योित काक   टोखा नगरपािलका  
५ स रता शमा  धापासी वा य चौक   
६ बाबरुाम पराजलुी  धापासी वा य चौक   
७ राधाकृ ण े   धापासी वा य चौक   
८ अिनता बढुा  ग गब ु वा य चौक   
९ चुडामिण शमा  ग गब ु वा य चौक   
१० िवनोद अयाल  ग गब ु वा य चौक   
११ ान ुभ डारी  शहरी वा य के  

 
९.  दैिनक यालादारीमा काम गन १२ जना अलप  परेका िमकह लाई उ ार ग र ितिलंगाटार मा.िव. को quarantine मा खान र ब न 

यव था िमलाईएको  
१०. भिगनी स ब ध कायमको चरणमा रहकेो िचनको Nagqu City संग PPE, Mask लगायत िविभ न अ याव यक medical 

साम ीह  माग ग रएको  
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११. यस नगर े िभ  बसोबास गन वा यकम िवच िमित २०७७/०१/०६ गते भएको छलफलबाट कोरोना िनय ण र रोकथामका लािग 
११ सद यीय वा य स लाहकार सिमित गठन 

क. संयोजक, दगुा खड्का िम , जन वा य  
ख. सद य, डा. िदपक महरा  
ग. सद य, डा. खेमराज भसुाल  
घ. सद य, डा. िव ानिनिध पौडेल  
ङ. सद य, डा. सयु देवकोटा 
च. सद य, डा. सभुाष आचाय  
छ. सद य, उमा आचाय  
ज. सद य, डा. पु षो म े   
झ. सद य, शा ताराम अिधकारी  
ञ. सद य, िश पा प रयार  
ट. सद य, सबु े , नस  

१२. राहत िवतरण, अनगुमन, कायपािलका बैठक, वा यकम ह संग बैठक, बागमती दशे संसद, काठमा डौ े  न.ं ५(ख) िदपक 
िनरौला यसंूग समय-समयमा पृ पोषण बैठक तथा अ य आव यकतानसुारको बैठक, आिद ि याकलाप जारी रहकेो । 

१३. िमित २०७७/०१/०७ मा वडा न.ं ३ को धने र वरपर बसोबास गन मिु म समदुायका ३४ जना र िवदशेबाट आएका ७ जना ग र ४१ 
जनाको RDT test ग रएकोमा सबैको रपोट नेगिेटभ आएको  

१४. िमित २०७७/०१/०७ मा यस नगरपािलका र गजराज को तफबाट ६ थान PPE ह ता तरण ग रएको  
१५. िमित २०७७/०१/०८ मा १० थान Thermal Gun (IR Thermometer) ख रद ग र यस कायालय अ तगतका वा य 

सं थाह लाई उपल ध गराएको ।  


