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प्रदेश सरकार 

मखु्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायाालय 

बागमती प्रदेश  

हेटौँडा 
२०७७।०५।२७ 

कोरोना भाइरस ननयन्त्रण गना बागमती प्रदेश सरकारद्वारा भएको व्यवस्था 
खाद्यान्न मौज्दात* (MoITFE) 

चामल २८९८८३ मे.टन   

ननु १५००१० मे.टन  
तेल १०८७१०३ नल 
न्त्चनी  ५०९८ मे. टन 
दाल  ४३४५९ मे. टन 
खाना पकाउने 
एल्पी गयााँस 

११२७६९ नसनलण्डर 

*नमनत २०७७।०५।१५ सम्म  
 

मौज्दात स्वास््य उपकरणहरू** MoSD 

स्याननटाइजर २५४ नल. 
N 95 मास्क ३८३० वटा 
सन्त्जाकल मास्क ३९१५० वटा 
पप.पप.इ.  १३२८ वटा 
फेस नसल्ड ३७० वटा 
इन्त्रारेड थमोनमटर ३५ वटा 
सेफ्टी चस्मा २०० वटा 
गलोब्स  १०८००वटा 

**नमनत २०७७।०२।२० सम्मको 

मौज्दात बेड तथा उपचाररत पवरामीहरू 

तयारी अवस्थामा रहेको जनशन्त्ि (MoSD) 

कन्त्सटेण्ट पफन्त्जनसयन  ४२० 

एनेस्थेनसयन १४६ 
मेनडकल अपफसर ८७४ 
ननसाङ्ग सपुरभाइजर ३६२ 
स्टाफ नसा/ नस अनमी ३३५० 
अनमी १३४४ 

हेल्थ अनसस्टेन्त्ट ८९५ 
अ हे व ९९५ 
लेबेरेटोरी पसान  ६३५ 

 

ननकासा गररएको रकम (कोरोनाकोषबाट)  

रु लाखमा                

स्थानीय तहहरू   रकम 
महानगरपानलका  ३x २० ६० 

उपमहानगरपानलका १x१५ १५  
नगरपानलका ४१X१२ ४९२  
गााँउपानलकालाई  ७४x१० ७४०  
न्त्जल्ला पवपद व्यवस्थापन 
सनमनत १२X ५  

६०  

जम्मा १३६७ आइसोलेशन बेड संख्या  3199 

आइसोलेशनमा उपचाररत पवरामी 
संख्या (Home Isolation समेत) 

3384 

आइ नस य ुसंख्या ६३० 
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कोनभड १९ को सम्बन्त्धमा २०७६।०७७ सम्मको सामान्त्जक पवकास मन्त्रालयमाफा त भएको खचाको अवस्था 

 

 

 

 

 

 

 

बागमती प्रदेश कोरोना भाइरस रोकथाम तथा ननयन्त्रण खातामा पवनभन्न व्यन्त्ि तथा सघ संस्थाको तफा बाट प्राप्त 
सहयोग रकम र कोषबाट भएको ननकासा 

क्र.सं
. सहयोग कताा  आम्दानी  

निकासा गरिएको  
कैपफयत 

  स्थानीय तह तथा 
ननकायहरु  

सं
ख्या 

दर  जम्मा 

१ 

प्रदेश 
सरकारबाट 
प्राप्त  

 
40,00,00,00

0  

न्त्जल्ला पवपद् व्यवस्थापन 
सनमनत  

12  5,00,000.0   60,00,000.0    

२ 

प्रदेशका पवनभन्न 
ननकायका 
पदानधकारी र 
कमाचारी बाट 
प्राप्त  

 
2,43,22,481.

7  

स्थाननय पवपद् व्यवस्थापन 
सनमनत (महानगरपानलका) 3 

 
20,00,000.

0  

 60,00,000.0    

३ 

पवनभन्न बैक 
तथा संघ संस्था 
एवं व्यन्त्िबाट 
प्राप्त  

 
1,97,02,249.

19  

स्थाननय पवपद् व्यवस्थापन 
सनमनत(उपमहानगरपानलका
) 

1 

 
15,00,000.

0  

 15,00,000.0    

 ४     
स्थाननय पवपद् व्यवस्थापन 
सनमनत(नगरपानलका) 41 

 
12,00,000.

0  

 4,92,00,000.0    

 ५     
स्थाननय पवपद् व्यवस्थापन 
सनमनत(गाउाँपानलका) 74  10,00,000   74,00,000.0    

  जम्मा  

 
44,40,24,73

0.89  

       13,67,00,000.0    

  कोषमा मौज्दात रकम      30,73,24,730.90  
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थपकाया 

१. मखु्य मन्त्रीको संयोजकत्वमा Province Corona Crisis Management Center को गठन ।  

२. आन्त्तररक मानमला तथा काननु मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश स्तरीय कोरोना ननयन्त्रण सनमनत  गठन । 

३. सामान्त्जक पवकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा स्वास््य व्यवस्थापन सनमनत गठन । 

४. उद्योग, पयाटन,बन तथा वातावरण मन्त्रीको संयोजकत्वमा बजार अनगुमन उच्च स्तरीय सनमनत गठन । 

५. कोरोना भाइरस  संक्रमण  ,रोकथाम , ननयन्त्रण तथा उपचार सहयोग कायापवधी, २०७६ स्वीकृत । 

६. कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम ननयन्त्रण तथा उपचार कोष स्थापना गरी प्रदेश सरकारबाट ४० करोड कोषमा 

जम्मा भएको, नमनत २०७७ साल श्रावण १५ गते सम्म उि कोषमा माननीय मखु्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरु, प्रदेश 

सभाका सदस्यहरु, पवनभन्न संस्था, व्यन्त्ि,  प्रदेशमा कायारत कमाचारीको तफा बाट  रु ४ करोड ४० लाख २४ 

हजार ७ सय ३० गरी जम्मा रु ४४ करोड ४० लाख २४ हजार ७ सय ३० संकलन भएकोमा सो कोषबाट 

हालसम्म  १३ करोड ६७ लाख रकम प्रदेशका स्थानीय तह एवं न्त्जल्ला पवषद व्यवस्थापन सनमनतलाई ननकाशा 

गररएको छ  ।  

७. COVID-19 रोग ननयन्त्रण र उपचारमा खचा गनाको लानग भरतपरुको कोरोना पवशेष अस्पताललाई १ करोड, रत्ननगर 

नगरपानलकालाई गञु्जमान अस्पतालमा कोरोना ननयन्त्रणको लानग २० लाख, धनुलखेल नगरपानलकालाई धनुलखेल 

अस्पतालमा कोरोना उपचारको लानग २० लाख, सामान्त्जक पवकास मन्त्रालय माफा त स्वास््य आपूनता व्यवस्थापन 

केन्त्रलाई ३ करोड ७७ लाख हजार, हेटौँडा अस्पताललाई ५१ लाख, भिपरु अस्पताललाई ४१ लाख,  धाददङ्ग 

अस्पताललाई ३१ लाख,  नरसलुी अस्पताललाई ३१ लाख,    नसन्त्धलुी अस्पताललाई ३१ लाख, स्वास््य 

ननदेशनालयलाई २७ लाख,  स्वास््य कायाालय मकवानपरुलाई २२ लाख, चौतारा अस्पताललाई २१ लाख लगायतका 

अन्त्य स्वास््य संस्था समेत  गरी कुल ९ करोड ९३ लाख ननकासा गररएको । 

८. कोरोना भाइरस (nCovid-19) संक्रमण रोकथाम ननयन्त्रण तथा उपचार सम्बन्त्धी सवादलीय बैठक 

२०७६।१२।२६ गते सम्पन्न  

९. २०७७ साल बैशाख ५ गतेका ददन बागमती प्रदेशका मखु्यमन्त्री मा. डोरमन्त्ण पौडेलको अध्यक्षतामा Province 

Corona Crisis Management Center को बैठक बसी १४ बदेु ननणाय गररयो ।  

१०. २०७७ साल बैशाख २६ गतेका ददन बागमती प्रदेशका मखु्यमन्त्री मा. डोरमन्त्ण पौडेलको अध्यक्षतामा Province 

Corona Crisis Management Center को बैठक बसी  नेपाल सरकार मन्त्री पररषद्को नमनत २०७७।०१।२४ को 



4 
 

ननणाय अनसुार उद्योगी / व्यवसायीले व्यवसाय संचालन गदाा सनुनन्त्ितता हनेु पने पवषय लगायतका ५ बदेु ननणाय 

गररयो ।  

११. प्रदेश सरकार (माननीय मखु्यमन्त्री स्तर) को २०७७।०२।२१ गतेको ननणायअनसुार माननीय, आन्त्तररक मानमला 

तथा कानून मन्त्रालय मन्त्री, शानलकराम जम्कटे्टलज्यूलाई “कोनभड-१९ पवश् वव्यापी संक्रमणको कारणबाट उपन्न 

असहज पररन्त्स्थनतमा स्वदेश आउनै पने अवस्थामा रहेका नेपाली नागररकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गने 

सम्बन्त्धी आदेश, २०७७” अनसुार प्रदेश सरकारको समन्त्वय कतााको न्त्जम्मेवारी तोपकएको । 

१२. कोनभड-१९ को असहज पररन्त्स्थनतमा अन्त्य मूलकबाट नेपाल आउन ुभएका बागमती प्रदेशका नेपाली नागररकहरुलाई 
होन्त्ल्डङ्ग सेन्त्टर तथा क्वारेन्त्टाइन सेन्त्टरसम्म ल्याउने कायामा आवश्यक सहजीकरण गना मखु्य मन्त्री तथा 
मन्त्न्त्रपररषद्को कायाालयका अनधकृत श्री महेश आचायालाई सम्पका  व्यन्त्िको रुपमा २०७७।०२।२५ तोपकएको। 

१३. २०७७ साल असार १० गतेका ददन बागमती प्रदेशका मखु्यमन्त्री मा. डोरमन्त्ण पौडेलको अध्यक्षतामा Province 

Corona Crisis Management Center को बैठक बसी  प्रदेशको पवनभन्न न्त्जल्ला कन्त्म्तमा १० प्रनतशत वेड मपहलालाई 

सरुन्त्क्षत हनेु गरी २४५० आइसोलेशन वेड तयार गना DCCMC, भौनतक पवुााधार पवकास मन्त्रालय र सामन्त्जक 

पवकास मन्त्रालयले काम गने लगाएतका ७ बदेु ननणाय गररयो ।  

१४. २०७७ साल श्रावण २६ गतेका ददन बागमती प्रदेशका मखु्यमन्त्री मा. डोरमन्त्ण पौडेलको अध्यक्षतामा Province 

Corona Crisis Management Center को बैठक बसी  चीन सरकारबाट प्राप्त स्वास््य सम्बन्त्धी उपकरणहरुलाई 

प्रदेशबा पवनभन्न अस्पतालहरुमा पवतरण सामान्त्जक पवकास मन्त्रालयले गने लगाएतका ११बदेु ननणाय गररयो । 

१५.  २०७७ साल भार १८ गतेका ददन बागमती प्रदेशका मखु्यमन्त्री मा. डोरमन्त्ण पौडेलको अध्यक्षतामा Province 

Corona Crisis Management Center को बैठक माननीय सभामखु माफा त प्रदेश सभाका माननीय सदस्यज्यहुरूलाई 

आ-आफ्नो ननवााचन क्षेरमा कोनभड-१९ को संक्रमणको रोकथाम उपचार र ननयन्त्रणको समन्त्वय, सहजीकरण तथा 

अनगुमनको  लानग मन्त्री पररषद्लाई नसफाररस गने तथा न्त्शक्षक, स्थानीय राजनैनतक दल र नागररक समाजका 

प्रनतनननधहरुलाई कोनभड-१९ को सन्त्दभामा जनचेतना फैलाउने सपहतको  ५ बदेु ननणाय गररयो । 

१६. नेपाल सरकारबाट तयार भै कायाान्त्वयनको लानग प्राप्त नीनतगत व्यवस्थाहरू सम्बन्त्न्त्धत ननकायमा पठाइएको  

क. कोरोना भाइरस सम्बन्त्धी क्वारेन्त्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७६ 

ख. कोरोना भाइरस प्रभापवत क्षेरहरूको लानग राहत सपुवधा प्रदान गने कायायोजना, २०७६ 

ग. कोरोना महामारी (COVID-19) रोकथाम तथा ननयन्त्रणका लागग समुदायमा स्वयंसेवक पररचालन सम्बन्न्त्ि 
मागगदर्गन २०७६  

घ.  असङ्गठित के्षरमा कायगरत श्रममक वगग तथा असहायहरुलाई उपलब्ि गराइने राहत सम्बन्त्िी मापदण्ड 

२०७६(पररमान्जगत)   
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COVID-19 को पहिचाि, िोकथाम, पिीक्षण तथा उपचािको सन्दर्भमा जिल्ला अिुसाि र्ए गिेका कार्भिरुको दैनिक प्रनतबेदि 

आन्तरिक माममला तथा कािूि मन्रालर्, बागमती प्रदेश 

ममनतिः२०७७/०५/२७ 

क्र.सं. पववरण 

न्त्जल्लागत पववरण जम्मा 
संख्या काठमाण्डौ लनलतपरु भिपरु रसवुा नवुाकोट धाददङ न्त्चतवन नसन्त्धुली मकवानपरु रामेछाप दोलखा काभ्र े नसन्त्धुपाल्चोक 

१ क्वािेन्टाइि व्र्वस्थापि   

हाल तयारी अबस्थामा रहेका 
क्वारेन्त्टाइन बेड संख्या 1050 ३७१ 105 255 953 315 2465 392 407 490 203 909 789 8704 

हाल संस्थागत क्वारेन्त्टाइनमा 
बमसरहेका  ब्यन्क्तहरुको संख्या 113 31 6 १७ 72 9 ६४ ७ ३३ 65 १९ ५१ २३ 510 

हाल होम क्वारेन्त्टाइनमा बमसरहेका  
ब्यन्क्तहरुको संख्या 267 80 165 ० 44 23 ४६८ ४ ४ 49 4 ८९ 101 1298 

२ आइसोलेसि बेड व्र्वस्थापि  

तयारी अवस्थामा रहेको 
आइसोलेसन बेड संख्या  

1347 289 321 35 40 112 355 ४३ 217 98 27 259 56 3199 

   हाल आइसोलसेनमा उपचार 
गराइरहेका ववरामम संख्या 2174 २०८ 128 1 23 45 ५४७ 3 ११३ 12 8 119 3 3384 

३ आइ मस रु् बेड व्र्वस्थापि  

तयारी अवस्थामा रहेको जम्मा 
आइ.सी.यु. बेड संख्या  140 194 35 0 0 0 196 0 48 0 0 10 7 630 
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४ ििशजक्तको अबस्था   

Consultant physician/critical care 
physician 160 160 29 0 0 0 43 4 2 0 4 18 0 420 

Anaesthesiologist 
43 54 17 0 0 0 25 0 0 0 1 6 0 146 

Medical Officer  
164 301 105 8 15 14 159 15 4 9 17 43 20 874 

Nursing supervisor 
58 42 20 2 2 207 7 3 0 8 2 9 2 362 

Staff Nurse/Sr.ANM 
904 1265 305 5 3 11 551 53 6 15 22 177 33 3350 

ANM 
118 329 71 23 0 2 128 119 19 58 143 208 126 1344 

Health Assistant 
139 242 76 10 1 6 113 49 11 25 57 131 35 895 

AHW 
68 171 40 13 2 1 130 114 18 94 93 161 90 995 

Laboratory personnel 
139 182 83 6 2 25 124 16 3 9 11 24 11 635 

५ ल्र्ाब पिीक्षण   

हालसम्म र्ंकास्पद COVID-19 को 
बबरामीको स्वाब PCR परीक्षण 
गररएको जम्मा संख्या 

26466 २३५७ ६६१६ ८२६ 4018 २९०३ १५७७९ २५८२ ७१६५ 1329 2020 3612 ३५१२ ७९१८५ 

स्वाब PCR परीक्षण बाट पोजेठटभ  

ननतजा संख्या ८७३० १०९४ ८९१ 20 ११२ २८९ ११९४ 100 ९५५ १०७ ९३ ३४२ १२६ 14053 

RDT परीक्षण गररएको जम्मा 
संख्या 

10860 ४६३० २३९६ 698 3292 3135 १८३८ 1230 १९३९ 892 1746 3282 १४५५ 37393 
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RDT परीक्षणमा पोजेठटभ  जम्मा 
संख्या 

332 ५५ २० १२ 190 145 15 34 20 8 14 50 13 908 

६ COVID-19 का बबिामीको 
व्र्वस्थापि  

 

उपचार गराइरहेका COVID-19 का 
ववरामम संख्या 

             ७४२३ 

उपचार पनि  ननकोभइ घर गएको 
संख्या  

             ६५३५ 

 COVID-19 का कारण मतृ्यु हुनेको 
संख्या 

46 8 १० 0 0 2 १३ 0 7 0 3 2 ४ 95 

७ चालु अवस्थामा रहेका एम्बुलेन्त्स 
संख्या 

  23 9 36 57 130 43 30 25 27 54 27 461 

८ समस्र्ा / चुिौती / अपेक्षा  
Ventilator, ICU वेड संख्यामा कमी, Test Report पिलो आउन,ु समदुाय सम्म Sampling Test गनुापने । 

श्रोत सामाजिक ववकास मन्रालर्, प्रदेश प्रििी कार्ाभलर् ि जिल्ला प्रशासि कार्ाभलर्िरुबाट प्राप्त ववविणलाई अध्र्ावधिक गिी तर्ाि गरिएको 
 


