
वडा नं. १ , साङ्ला 

वडा कार्ाालर्बाट गरिएका कामहरुको ववविण : 

१. कोरोना भाइरस सम्बन्धमा जनचतेनामलुक सन्दशे सहहतको माइहकंङ 

२.  हकटनाशक औषधी वडा भरी स्प्रे गररएको  

३. हवपद व्यवस्प्थापन सहमहतको वैठक र अन्तरहिया  

४. RRT (Rapid Response Team ) गठन गरर अन्तरहिया 

५. बाहहरी मलुकबाट आएका व्यहिहरुको रेकडड ७  जना  

६. साङ्ला आधारभतु अस्प्पतालमा २५ सैयाको क्वारेण्टाइनको व्यवस्प्था 

७. रेड िससँग छलफल गरर केहह सामानको स्प्वीकृत 

८. लेले सामदुाहयक संस्प्थासँग छलफल  र सहयोगको लाहग अनरुोध  

९.  वडा हभत्रका मेहडकलहरुलाई  छलफल  गराई सहयोग आदन रदानका लाहग   

    अनरुोध  

 

 

 

वडा नं. २, काभ्रेस्प्थली 

वडा कार्ाालर्बाट गरिएका कामको ववविण  : 

१. हवपद व्यवस्प्थापन सहमहतको वैठक र अन्तरहिया 

२. ठाउँठाउँमा साबनु पानी राख्ने काम र जनचेतना मलुक माइहकंङ 

३.  हवदशेबाट आएकाको लागत राख्ने काम गररएको  

४. दहैनक ज्याला मजदरुको रेकडडका  लाहग फारम बनाई हटपोट लगाएतका कायडका 

लाहग समन्वय सहमहतको गठन  

५. स्प्वास्प््य सहमहत र स्प्थानीय मेहडकलवालाहरु सँग बैठक  बहसएको  

 

 

 



 

वडा नं.  ३, हजतपरुफेदी 

वडा कार्ाालर्बाट गरिएका कामको ववविण : 

१. जनचेतना मलुक माइहकंङ गररएको  

२. रहरी र जनरहतहनधी सहहतको संयिु अनगुमन  

३. हकटनाशक औषधी स्प्रे गररएको  

४. सवडदहलय वैठक बसी सझुाब संकलन गररएको  

५. हवदशेबाट फहकड एकाहरुको लागत संकलन सम्पकड  नं. तथा नीजहरुको अनगुमन  

    गररएको  

६. हनयहमत स्प्वास्प््य ज्वरो जाँच गररएको  

 

 

 

वडा नं. ४ , गोलढुङ्गा 

वडा कार्ाालर्बाट गरिएका कामको ववविण  

१. जनचेतना मलुक माइहकंङ गररएको 

२. हकटनाशक औषधी स्प्रे गररएको 

३. हवदशेबाट आएकाहरुको रेकडड राहख हनगरानी गररएको  

४. अत्यावश्यक कामको लाहग वडा कायाडलय खोहल लगत राहखएको  

५. खाद्यान्न दधु, डेरी, मेहडकल  ग्यास, तरकारी बाहके अरु पसल बन्द गनड  

    लगाइएको  

 

 

 

 



वडा नं.  ५, गोलढुङ्गा 

वडा कार्ाालर्बाट गरिएका कामको ववविण : 

१. जनचेतना मलुक माइहकंङ गरर हसटामोल, माक्स हवतरण गररएको  

२.  हवदशेबाट आएकाहरुको रेकडड राहख होम क्वारेण्टाइनमा हनगरानी गररएको  

३. हकटनाशक औषधी स्प्रे वडा भरर गररएको 

४. चोक चोकमा अनावश्यक हनस्प्कने  व्यहि तथा सवारी साधन हनस्प्कन नहदएके 

 

 

 

 

वडा  नं.  ६, धमडस्प्थली  

वडा कार्ाालर्बाट गिीएका कामको ववविण : 

१. हवपद व्यावस्प्थापन सहमहत बैठक 

२. जनचेतना मलुक माइहकंङ गररएको 

३. हकटनाशक औषधी स्प्रे गररएको 

४. हवदशेबाट आएकाहरुको रेकडड राहख हनगरानी गररएको  

५. खाद्यान्न दधु, डेरी, मेहडकल  ग्यास, तरकारी बाहके अरु पसल बन्द गनड  

   लगाइएको  

 

 

 

 

 

 

 



वडा नं. ७,  फुटुङ्ग 

वडा कार्ाालर्बाट गरिएका कामको ववविण : 

१. हवपद व्यावस्प्थापन सहमहत बैठक 

२. जनचेतना मलुक माइहकंङ गररएको 

३. हकटनाशक औषधी स्प्रे गररएको 

४. हवदशेबाट आएकाहरुको रेकडड राहख हनगरानी गररएको  

५. खाद्यान्न दधु, डेरी, मेहडकल  ग्यास, तरकारी बाहके अरु पसल बन्द गनड  

    लगाइएको  

 

 

वडा नं. ८, मनमैज ु

वडा कार्ाालर्बाट गरिएका कामको ववविण : 

१.जनचेतना जगाउन अनलाइन माफड त सचुनाहरु जानकारी गराइएको 

२. हकटनाशक औषधी स्प्रे गररएको 

३. हवदशेबाट आएकाहरुको रेकडड राहख हनगरानी गररएको  

४. आवश्यक अन्य सबै कारडयहरू गरररहकेो 

 

वडा नं. ९, मनमैज ु

वडा कार्ाालर्बाट गरिएका कामको ववविण : 

१. हवपद व्यावस्प्थापन सहमहत बैठक 

२. जनचेतना मलुक माइहकंङ गररएको 

३. हकटनाशक औषधी स्प्रे गररएको 

४. हवदशेबाट आएकाहरुको रेकडड राहख हनगरानी गररएको  

५. खाद्यान्न दधु, डेरी, मेहडकल  ग्यास, तरकारी बाहके अरु पसल बन्द गनड  

    लगाइएको  

 



 

 

वडा नं. १०, मनमैज ु

वडा कार्ाालर्बाट गरिएका कामको ववविण : 

१. हवदशेबाट आएकाहरुको रेकडड राहख हनगरानी गररएको  

२. लकडाउन सफल गनडका लाहग अनगुमन सहमहत गठन 

३. हवपद व्यावस्प्थापन सहमहत बैठक 

४. जनचेतना मलुक माइहकंङ गररएको 

५. हकटनाशक औषधी स्प्रे गररएको 

६. खाद्यान्न दधु, डेरी, मेहडकल  ग्यास, तरकारी बाहके अरु पसल बन्द गनड  

    लगाइएको  

७. फोहोर मैला सम्बन्धमा जानकारीमलुक कायडिम गररयो । 

 

 

वडा नं.११, मनमैज ु

वडा कार्ाालर्बाट गरिएका कामको ववविण : 

१. हवदशेबाट आएकाहरुको रेकडड राहख हनगरानी गररएको  

२. लकडाउन सफल गनडका लाहग अनगुमन सहमहत गठन 

३. हवपद व्यावस्प्थापन सहमहत बैठक 

४. साबनु पानीले हात धनेु लगायतका जनचतेना मलुक माइहकंङ गररएको 

५. हकटनाशक औषधी स्प्रे गररएको 

६. खाद्यान्न दधु, डेरी, मेहडकल,  ग्यास, तरकारी बाहके अरु पसल बन्द गनड  

    लगाइएको  

७.  स्प्वास्प््य शाखाबाट हनरन्तर सेवा हदइरहकेो  

 


