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मिमि २०७७।०१।२३ गिे सम्िको कोरोना रोकथाि िथा मनयन्त्रणका लामग आवश्यक सािाग्रीहरू र राहि पाउन ेलाभग्राहीको वववरण 

कोरोना रोकथाम तथा ननयन्त्रणका लागि आवश्यक 
सामाग्रीहरू संख्या  कैवियि 

१. आइशोलेसन बेडको संख्या 
 ११ (५ वटा रानिवि स्वास््य चौकीमा ६ वटा कााँशशकाि 
स्वास््य चौकीमा)   

२. क्वारेन्टाइिको संख्या ९० (गैडावाज मा.वव. गैडावाजमा)   

३. व्यक्क्तगत सुरक्षा उपकरण (PPE) को संख्या ५८ 
  

४. सावनु  ४८०० वपस  

५. िास्क २६००० प्रत्येक वडाहरूिा वामडसवकएको  

६. N 95 Mask 88 pcs   

७. Ir thermometer 5 PCS   
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८. Hand sanitizer  25.5 letter   

९. Surgical mas 500 PCS   

१०.   Gloves 10 BOX   

यस गाउँपालिकाको स्वास््य शाखािार्इ सहयोग गरे्न सहयोलग हातहरू  

१. प्रकाश बहादरु थापा महाव-ु२, वडाखोला ४५० पपस मास्क  

२. राम बहादरु वढुा महाव-ु३ वासी ४०० पपस मास्क ५०० ml सेपिटाइजर  

३. झलक भण्डारी महाव-ु३ बासी १०० पपस साबिु १०००पपस माक्स  

४. अमर बहादरु थापा मािपिय १३ set PPE र 2 box गोल्ब्स  

स्वदेश तथा ववदेश बाट आएकोहरूको वववरण संख्या महहला पुरूष 
१. काठमाण्डड ौँबाट पभपििेको संख्या ६५ जिा २६ ३९ 

२. बाकेबाट पभपििेको संख्या ११ जिा ५ ६ 

३. सिुसरीबाट पभपििेको संख्या ४ विा ३ १ 
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 ४. सखुेतबाट शभत्रििेको सखं्या ५ जिा २ ३ 

 ५. भारतबाट शभत्रििेहरूको संख्या ४२ जिा ३ ३९ 

 ६. दवुइबाट शभत्रििेको संख्या १ जिा - १ 

 ७. बाग्लुङबाट शभत्रििेहरूको संख्या १९ जिा १ १८ 

कुल जम्मा १४७ जना  ४० जना १०७ जना 

८. पररक्षण गररएको संख्या ४०७५ - - 

८. संकमण देखखएकाको संख्या ०   

 

९. 

 

रूघाखोधग लागेकाको संख्या 
महहला पुरूष जम्मा 

२०६ १२२ ३२८ 

  महहला पुरूष जम्मा 
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१०. ज्वरो आएकाको संख्या १५७ ९८ २५५ 

राहत ववतरण िररएको वडा ममनत घरपररवार ववतरण िने ननकाय 

१. १ िं. खररगैरा २०७६।१२।२६-
२०७६।१२।२८ 

६९५ १ िं. वडाकायाालय 

२. २ िं. वडाखोला २०७७।०१।१० २०० २ िं. वडाकायाालय 

३. ३ िं. बााँसी २०७७।०१।०९ १०० ३ िं. वडाकायाालय 

४. ३, ४ र ६ २०७६।१२।२७ १५ सामाक्जक सेवा केन्र दैलेख 

५. ४ िं. काडाशसरौला २०७७।०१।०२-०४ १००  ४ िं. वडाकायाालय 

६. ५ िं. कााँशशकािमा २०७६।१२।२८ ११ सामाक्जक ववकास सेवा केन्र 

७. ५ िं. कााँशशकाि २०७७।०१।१४ २१२ ५ िं. वडाकायाालय 

८. ६ िं. रानिवि २०७७।०१।१८ १५० ६ िं. वडाकायाालय 
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जम्मा रातह पाउनेहरूको संख्या १४८३ घरपररवार  

 

                 


