
cfh ldlt @)&& ;fn a}zfv )& ut] cfOtjf/sf] lbg eLd]Zj/ gu/kflnsfsf gu/ k|d'v e/t 

axfb'/ s]=;L=Ho"sf] cWoIftfdf a;]sf] gu/ sfo{kflnsfsf] %! cf+} a}7sdf tklzn adf]lhdsf 

kbflwsf/Lx?sf] pkl:ylt /xL b]xfo adf]lhd lg0f{o ul/of] .  

pkl:ylt  

>L e/t axfb'/ s]=;L=           gu/ k|d'v 

>L sdnf a:g]t                gu/ pk k|d'v   

>L dfg jxfb'/ v8sf           k|d'v k|zf;sLo clws[t 

>L lj/ axfb'/ yfdL             j8f cWoIf, j8f g+= ! 

>L lj/fhdfg >]i7              j8f cWoIf, j8f g+= @ 

>L xl/z/0f lzjfsf]6L           j8f cWoIf, j8f g+= # 

>L xl/j+z rf}nfufFO{             j8f cWoIf, j8f g+= $ 

>L /fdrGb| a:g]t               j8f cWoIf, j8f g+= % 

>L gljg s'df/ nfdf            j8f cWoIf, j8f g+= ^ 

>L s}nfz s'df/ >]i7            j8f cWoIf, j8f g+= & 

>L gs'n s]=;L=                 j8f cWoIf, j8f g+= * 

>L lrq axfb'/ e'h]n            j8f cWoIf, j8f g+= ( 

>L uf}/L yfdL                   sfo{kflnsf ;b:o 

>L nfns[i0f yfdL               sfo{kflnsf ;b:o 

>L lbks wg's]                  sfo{kflnsf ;b:o 

>L hd'gf >]i7                  sfo{kflnsf ;b:o 

>L ?kf e'h]n zfxL              sfo{kflnsf ;b:o 

>L ;'dg ;'gfd                  sfo{kflnsf ;b:o 

>L d~h' lj=s=                  sfo{kflnsf ;b:o 

>L ls/0f jnL                   sfo{kflnsf ;b:o 
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कार्यपालिकाको ५१ औ ंबैठकका लिर्यर्हरु : 

 

निर्णय िं १ : लिश्वव्यापी महामारी कोरोिा भाइरस रोग(कोलभड–१९) सम्भालित संक्रलमत लिरामी ओसारपसार गर्ाय 

चािकको सुरक्षाको िालग एमु्बिेन्सको लभत्र पलि बार (पारे्टशि) गिय कोरोिा भाइरस रोग संक्रमर् लिर्न्त्रर् तथा 

रोकथाम उच्चस्तरीर् सलमलतबार्ट पारे्टशि मापर्ण्ड र पररपत्र भएको छ | प्राथलमक स्वास्थ्य केन्द्र, चररकोर्ट (प्रस्तालित 

चररकोर्ट अस्पताि) मा रहेको एमु्बिेन्स र शि िाहि  पारे्टशि गिय िगाई िगरपालिकाको लिपर् व्यिस्थापि कोषबार्ट 

भुक्तािी गिे गररर्ो | 

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

रोकथाम कार्यका िालग बागमती प्ररे्शबार्ट प्राप्त भएको रु १२,००,०००/- (बाह्र िाख मात्र) बार्ट तपलसिका खचयहरु 

भुक्तािी गिे गररर्ो | 

(क) सम्भालित संक्रलमतहरुिाई अिग राख्न तर्ार पाररएको आइसोिेशि गृहको सरसफाई, पालि, लबजुिी, बेड, तन्ना, 

तलकर्ा आलर्,  

(ख) आइसोिेशि कक्षाका िालग जडाि गररएको २५ के.लभ.ए. र्टर ान्सफर (पलछ प्रस्तालित चररकोर्ट अस्पतािको 

प्रर्ोगमा रहिे) जडाि खचय,  

 (ग) िगरपालिकाको बजार के्षत्रमा छररएको रोग संक्रमर् लििारक रसार्ि (लडसइने्फके्टन्ट से्प्र) सम्वन्धी खचय, 

(घ) इन्फ्रारेड थमोलमर्टर, मास्क, स्यािीर्टाईजर, दु्रत पररक्षर् (आर.डी.लर्ट.) सम्वन्धी खचय,  

(ङ) क्वारेन्टाइि स्थापिा, व्यिस्थापि िागत खचय | 

निर्णय िं. ३ :  लिर्लमत ज्यािा मजरु्री गरी खािे श्रलमकहरुिाई िामो बन्दाबन्दीको कारर् खाद्यान्न अभाि भएको 

भिी राहत माग भई आएको छ काम गिय सके्न श्रलमकहरुिाई अन्य समुर्ार्सँग घुिलमि िहुिे गरी सामालजक रु्री 

कार्म राख्रै् सािालतिा लिकास लिमायर्का काममा िगाएर पाररश्रलमक उपिव्ध गराउिु उपरु्क्त हुन्फ्छ  र्सका िालग 

स्थािीर् श्रलमकहरुिाई प्रधािमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र उपभोक्ता सलमलतका आर्ोजिाहरुमा संिग्न गराउिे र िगर 

के्षत्र बालहरका श्रलमकहरुिाई रु  १ िाख भन्दा कम िागत भएका श्रममूिक आर्ोजिाहरु िडाबारै्ट छिौर्ट गरी काममा 

िगाउिे र्सका िालग  प्रलत िडा बढीमा रु्ई िर्टा सम्म आर्ोजिाका िालग लिपर् व्यिस्थापि कोषबार्ट बजेर्ट उपिव्ध 

गराउिे लिर्यर् गररर्ो | 



निर्णय िं. ४ : श्रम गिय सम्भि िभएका अलत लिपन्न िागररकहरु, अपाङ्गता भएका व्यक्तक्त, जेष्ठ िागररक, अस्वस्थ्य 

व्यक्तक्त तथा बािबालिकाका िालग िडा सलमलतिे लिर्यर् गरी तोलकएको मापर्ण्ड बमोलजम राहत प्याकेज उपिव्ध 

गरी िगरपालिका कार्ायिर्मा लििरर् पेश गिे लिर्यर् गररर्ो | 

५. निनिध  

५. (क) : र्स िगरपालिकाको ८ िं िडा कार्ायिर्को लमलत २०७६/११/१४, च.िं. ८४४ को पत्रािुसार चािु आ.ि.को 

लहिे – िामार्टोि लसंचाई रु ६ िाख, लमजार र्टोि सािा लसंचाई रु ३ िाख र लसिाई कर्टाई तालिमको रु १ िाख ७० 

हजार कार्यक्रमहरु कार्ायन्वर्ि िहुिे भई जम्मा १० िाख ७० हजार (उपभोक्त्ता सलमलत सहभालगता बाहेक) बजेर्टबार्ट 

स्वास्थ्य चौकी - िडा कार्ायिर् भिि लिमायर् स्थि सडक लिमायर् गिय र्ोजिा पररितयि गिय माग भएको छ SUTRA 

सफ्टिेर्रमा प्रलिस्ट र्ोजिा पररितयि कलठि हुिे समेत बुलिएको छ र्ध्यलप उपरोतािुसार बजेर्ट कार्ायन्वि भइसकेको 

बुलिएकोिे उपरोक्त आर्ोजिाहरु पररितयि गरी सडक लिमायर् गिय सहमलत लर्िे लिर्यर् गररर्ो | 

५ (ख): र्स िगरपालिका िडा िं ४ को च.िं. २९१, लमलत २०७६/११/२७ को पत्रािुसार चािु आ.ि.मा लपपे्ल ज्यालमरे 

सडक लशषयकमा लिलिर्ोलजत रु ५ िाख मध्य ३ िाख ५० हजार लपपिबोर्ट - चेतिशीि मागय र १ िाख ५० हजार 

जिेश्वर मागय लिमायर् गिय (उ.स.एउरै्ट बिाउिु उपरु्क्त हुिे) र्ोजिा संशोधि सहमलत लर्िे र मािि संशाधि लिकास 

लशषयकको रु २ िाख खािेपािी मुहाि संरक्षर् गिे गरी र्ोजिा संशोधि गिय सहमलत लर्िे लिर्यर् गररर्ो | 

 

 


