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कार्यपालिकाको ५० औ ंबैठकका लिर्यर्हरु : 

 

निर्णय िं १ : र्स अलि भएका िगर कार्यपालिका बैठकको लिर्यर्ािुसार संचािि गररएको एक व्यक्त्ति एक मास्क, 

एक िरपररवार दुई वटा हात धुिे सावुि सलहत िरदैिो सचेतिा कार्यक्रमको सलमक्षा गररर्ो | उति अलभर्ाि कोरोिा 

भाइरस(कोलभड–१९) संक्रमर् रोकथाम तथा लिर्न्त्रर् कार्यमा प्रभावकारी रहेको बैठकको लिष्कर्य रहेकोिे पुग्न बााँकी 

िरधुरीमा उति कार्यक्रम लिरन्तरता लदिे लिर्यर् गररर्ो | 

निर्णय िं २  : िेपाि सरकार र बागमती प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएका देहार्का पररपत्र/लिर्यर्हरु छिफि तथा 

सलमक्षा गररर्ो  | 

तपनिल  

(क)  असंगलठत के्षत्रमा कार्यरत श्रलमक वगय तथा असहार्हरुिाई उपिव्ध गराइिे राहत सम्वन्धी मापदण्ड, २०७६ 

(ख) कोरोिा भाइरस संक्रमर्, रोकथाम, लिर्न्त्रर् तथा उपचार सहर्ोग कार्यलवलध, २०७६ 

(ग) कोरोिा महामारी रोकथाम तथा लिर्न्त्रर्का िालग समुदार्मा स्वरं्सेवक पररचािि सम्वन्धी कार्यलवलध, २०७६ 

निर्णय िं ३ : र्स िगरपालिकाका प्रते्यक वडाहरुमा भारत िगार्त तेश्रो मुिुकबाट फकेका व्यक्त्िहरुको लववरर् 

अध्यावलधक गरी र्स िगरपालिका कार्ायिर्मा पठाउिे र र्सरी फकी आएर िुकीलछपी िरपररवारमा बसेका 

व्यक्त्िहरुका िालग िरदैिोमा गएर मिोसामालिक परामशय लदि तालिम प्राप्त मिोसामालिक परामशयदाता सलहतको 

टोिी पररचािि गिय  िगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, स्वास्थ्य शाखािाई लिमे्मवारी लदिे | सो वापत खािा, खािा, 

र्ातार्ात र प्रोत्साहि स्वरूप बैठक भिा उपिव्ध गराउिे लिर्यर् गररर्ो | 

निर्णय िं ४ : र्स िगरपालिका के्षत्रलभत्र भारत िगार्त तेश्रो मुिुकबाट फकेका र दुई हप्ता पुग्न बााँकी रहेका 

व्यक्त्िहरुिाई अलिवार्य र्स िगरपालिकाको क्वारेन्टाइिमा राखे्न र त्यस्ता व्यक्त्िहरु िरपररवारमा बसी सकेका भए 

पररवारका सदस्य समेत क्वारेन्टाइिमा बस्न िगाउिे व्यवस्था लमिाउिे लिर्यर् गररर्ो | 

निर्णय िं ५ : र्स िगरपालिकामा रहेका भारत िगार्त तेश्रो मुिुकबाट र्ात्रा गरेका व्यक्त्िहरु िगार्त अन्य संकास्पद 

संक्रलमतहरुको दु्रत पररक्षर् लवलध (RDT) को िागत समेत लवपद व्यवस्थापि कोर्बाट खचय िेखे्न लिर्यर् गररर्ो | 

निर्णय िं ६ : आउदै गरेको िर्ााँ वर्य २०७७ को उपिक्ष्यमा िगर सभा सदस्यहरु, राष्ट्र सेवक कमयचारीहरु, संि संस्था 

तथा समू्पर्य िगरवासीहरुमा शुभकामिा व्यि गिे लिर्यर् गररर्ो | 

  



 


