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कार्यपालिकाको ४९ औ ंबैठकका लिर्यर्हरु : 

 

निर्णय िं १ : लिश्वव्यापी महामारी कोरोिा भाइरस रोग(कोलभड–१९) संक्रमर् लिर्न्त्रर् सम्बन्धमा हाि सम्म भए गरेका 

कार्यहरुको जािकारी एिम् सलमक्षा गररर्ो | 

निर्णय िं २  : लिश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोिा भाइरस(कोलभड–१९)रोगको संक्रमर् लिर्न्त्रर् गिय 

िगरपालिकास्तरमा र िडास्तरमा समेत स्थािीर् समन्वर् सलमलतहरु गठि भई लक्रर्ाशीि रहेका छि्  | उक्त्त सलमलतहरु 

माफय त र्स िगरपालिका र साझेदार संस्थाहरुको सहकार्यमा सचेतिा अलभर्ाि, अलभिेख व्यिस्थापि, संकास्पद 

संक्रलमतहरुको स्वास्थ्य परीक्षर् र िमूिा जााँच गिय पठाउिे र ती व्यक्तिहरुिाई छुटै्ट राख्न आइसोिेशि िाडय तर्ारी तथा 

व्यिस्थापि गिय, भारत िगार्त तेश्रो मुिुकबाट िगर प्रिेश गिे/गरेका िागररकहरुिाई राख्न क्वारेन्टाइि तर्ारी तथा संचािि 

गिे जस्ता कार्यहरु दु्रत गलतमा भैरहेका छि् | र्स कार्यका िालग चािु आ.ि. मा लिपद व्यिस्थापिका िालग लिलिर्ोलजत बजेट 

अभाि रहेको छ | चािु आ.ि.मा. साझेदारीमा िगर बस संचािि गिय रु ४० िाख लिलिर्ोजि भएकोमा हाि िगर बस संचािि 

गिय सम्भि िदेक्तखएकािे सो लशर्यकको समू्पर्य रकम लिपद व्यिस्थापि कोर्मा जम्मा गरी खचय व्यिस्थापि लमिाउिे लिर्यर् 

गररर्ो | 

निर्णय िं ३ : लिर्यर् िं  २ बमोलजम हुिे खचय िगर कार्यपालिकाको लिपद व्यिस्थापि सलमलतिे खचय लििरर् एकीि 
गरी लसफाररस गरे पश्चात कार्ायिर्िाट भुिािी लदिे व्यिस्था लमिाउिे लिर्यर् गररर्ो | 

निर्णय िं ४ : िेपाि सरकार, संघीर् मालमिा तथा सामान्य प्रशासि मन्त्रािर्बाट प्राप्त  "असंगलठत के्षत्रमा कार्यरत श्रलमक 

िगय तथा असहार्हरुिाई उपिव्ध गराइिे राहत सम्वन्धी मापदण्ड, २०७६"  को िमूिा पररमाजयि सलहत स्वीकृत गिे लिर्यर् 

गररर्ो | 

निर्णय िं ५ : लिर्यर् िं  २ र ३ बमोलजम तपलसिका कार्यहरुमा खचय गिे लिर्यर् गररर्ो | 

(क) भारत िगार्त तेश्रो मुिुकिाट िगरपालिका प्रिेश गिे / गरेका िगरिासीहरुिाई बढीमा २ हप्ता सम्म क्वारेन्टाइिमा 

राख्दा हुिे खचयहरु, (क्वारेन्टाइि संचािि तथा व्यिस्थापि खचय)  

(ख) िमूिा परीक्षर्का िालग पठाई अिगै्ग राक्तखएका (आइसोिेशि)सम्भालित संक्रलमतहरु सम्बन्धी आइसोिेशि 

व्यिस्थापि खचय,  



(ग) कोरोिा संक्रमर् लिर्न्त्रर् सम्बन्धी िडास्तरको स्थािीर् सलमलतको लसफाररस र "असंगलठत के्षत्रमा कार्यरत श्रलमक 

िगय तथा असाहर्हरुिाई उपिव्ध गराइिे राहत सम्वन्धी मापदण्ड, २०७६" का आधारमा हुिे राहत सम्बन्धी खचय,  

(घ) संक्रमर् लिर्न्त्रर् कार्यमा प्रर्ोग हुिे सुरक्षा सामाग्रीहरु, सरसफाई तथा सम्वक्तन्धत कार्यको फोहोरमैिा व्यिस्थापि 

िागत, सचेतिा तथा लिगरािी अलभर्ाि संचािि खचयहरु, 

(ङ) िगर कार्यपालिकाको लिपद व्यिस्थापि सलमलत तथा िडास्तरको स्थािीर् सलमलतहरुको लसफाररसमा िगर 
कार्यपालिकािे आिश्यक ठहर्ायएको अन्य खचय | 

निर्णय िं ६ : कोरोिा भाइरस रोग संक्रमर् लिर्न्त्रर् सम्बन्धी िेपाि सरकार, िागमती प्रदेश सरकार, पालिकाहरु 

िगार्त अन्य रालरि र्/अन्तरायलरि र् संघ संस्थािाट प्राप्त हुिे सिै प्रकारका सहार्ता रकमहरु र्स िगरपालिकाको लिपद 

व्यिस्थापि कोर्मा जम्मा गिे लिर्यर् गररर्ो | 

निर्णय िं ७ : संक्रमर् लिर्न्त्रर् सम्बन्धमा लिलभन्न लिकार् संघ संस्थाहरुिाट उपिब्ध हुिे लजन्सी सामाग्रीहरुको िगत 
राखी उपर्ोग व्यिस्थापि लमिाउि तपलसिको कार्यटोिी गठि गरी कार्यलजमे्मिारी लदिे लिर्यर् गररर्ो | 

तपनिल 

(क)  श्री ज्ञािु कुमार खड्का    -          संर्ोजक  

(ख)  श्री श्याम बहादुर खड्का  -        सदस्य  

(ग)  श्री अजुयि िामा –                     सदस्य सलचि 

निर्णय िं ८ : िामो अिलधको िन्दािन्दी (िकडाउि) िाई मध्यिजर गदै िगरपालिका सबै िडाहरुमा घुम्ती सामाग्री लिक्री 

व्यिस्थापि (होम डेलिभरी ) गिय दोिखा उद्योग िालर्ज्य संघ, सुपर िाईि माटय िगार्त दोिखा उद्योग िालर्ज्य संघको 

लसफाररसमा अन्य खाद्य सामाग्री व्यिसार्ीहरुिाई व्यिस्थापि गिय अिुरोध गिे/ र्सरी सामग्री ढुिािी गदाय मुल्य सूची र लिक्री 

लििरर् र्स िगरपालिकामा पेश गिय िगाई ढुिािी सहजीकरर् गिय स्थािीर् प्रशासििाई िेखी पठाउिे लिर्यर् गररर्ो | 

निर्णय िं ९ :  देश िन्दािन्दी (िकडाउि) को अिस्थामा सुते्करी मलहिा, अपांगता भएका व्यक्तक्त्तहरु र जेष्ठ िागररकहरुको 

स्वास्थ्य सुरक्षा जोक्तखम कम गिय स्वास्थ्यकमी सलहतको िडास्तरको स्थािीर् समन्वर् सलमलतको टोिीबाट घरदैिो स्वास्थ्य 

पररक्षर् व्यिस्था लमिाई र्स्ता िलक्षत िगयका सेिाग्राहीहरुिाई आकक्तिक स्वास्थ्य सेिा उपिव्ध गराउि लिशुल्क र्ातार्ात 

व्यिस्थापि लमिाउिे लिर्यर् गररर्ो | 



निर्णय िं १० :  कोरोिा भाइरस रोगसंक्रमर् लिर्न्त्रर् गिे सचेतिा पुक्तस्तका (फ्ल्ल्यार्र), व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्री 

(लपलपई), सेलिटाइजर, मास्क िगार्तका सामाग्री र्स िगरपालिकािाई उपिब्ध गराई सहर्ोग पुर्ायएकोमा साझेदार 

संस्था रु्.एि.लड.लप. िाई धन्यिाद लदिे लिर्यर् गररर्ो | 

निर्णय िं ११ :  िडास्तरको स्थािीर् समन्वर् सलमलत माफय त भारत िगार्त तेश्रो मुिुकिाट आएका िगरिासीहरुको 
िगत लिई कक्तम्तमा दुई हप्ता सम्म िगरपालिकाको क्वारेन्टाइिमा तत्काि िसाउिे व्यिस्था गरी क्वारेन्टाइिको िसाई 
आरामदार्ी बिाई मिोसामालजक परामशय समेत लदिे व्यिस्था लमिाउिे लिर्यर् गररर्ो | 

निर्णय िं १२ :  कोलभड–१९ संक्रमर् लिर्न्त्रर् गिय िगरपालिका लभत्र एक व्यक्ति एक मास्क तथा एक घर पररिारिाई दुई 

िटा हात धुिे सािुि लितरर् गदै सचेतिा पुक्तस्तका लितरर्, सचेतिा प्रचार श्रव्य सामाग्री (लजन्गि) ििाई प्रचार प्रसार गिय 

िडास्तरको स्थािीर् सलमलत माफय त अलभर्ाि संचािि गिे, र्स कार्यमा िगरपालिकालभत्र कार्यके्षत्र रहेका समू्पर्य लिर्र्गत 

सहकारीहरूिाई सहर्ोग साझेदारी गिय आव्हाि गिे र िपुग बााँकी िागत िगरपालिकाको लिपद व्यिस्थापि कोर्बाट खचय 

िेखे्न लिर्यर् गररर्ो  | 

निर्णय िं १३ : कोरोिा भाइरस रोग लिर्न्त्रर् सचेतिा अलभर्ाि संचािि गिय कार्यपालिकाको ४८ औ ंबैठकबाट लिलिर्ोजि 

गररएको रु १०,०००/- मा लिपद व्यिस्थापि कोर्बाट खचय हुिे गरी थप रु १०,०००/- प्रलत िडा लिलिर्ोजि गिे  लिर्यर् गररर्ो 

|  

 


