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निर्णय िं १ M
विश्िव्माऩी भहाभायीको रुऩभा पैलरएको नोबर कोयोना बाईयस -कोलबड १९_ योकथाभ तथा
ननमन्त्रणको रागि मस िाउॉ ऩालरकाको प्रकोऩ व्मिस्थाऩन कोषभा यहे को यकभ अऩुि हुने दे खिएको
हुॉदा मस िाउॉ ऩालरकाको विऩद् व्मिस्थाऩन सलभनतको लभनत २०७६।१२।११ ितेको लसपारयस अनुसाय
प्रकोऩ व्मिस्थाऩन कोषभा यकभ थऩ िनऩ
ु ने बएको य तऩलसरका लिषुकभा चारु आ ि भा वित्तीम
सभानीकयण अनुदान तपु विननमोजित यकभ रकडाउनको कायण िचु हुन सक्ने अिस्था नबएकोरे
प्रकोऩ व्मिस्थाऩन कोषभा यकभान्त्तय िने ।
तपसिलः
क्र स

लिषुक

यकभ

१

भहहरा रक्षऺत कामुक्रभ

१=१

लसराईकटाई ऩुनः तािकी तालरभ ३ भहहना तथा आईयन ४३८०००।

कैफपमत

वितयण
१=२

एकर भहहराहरुको रागि कये साफायी तालरभ य तयकायीको विउ १४००००।
वितयण

२

दलरत रक्षऺत कामुक्रभ

२=१

सिायी चारक ऩुनःतािकी तालरभ १ भहहना
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५५००००।

आधायबूत कम्प्मुटय सीऩ विकास तालरभ ३ भहहना

१८००००।

सिायी चारक तालरभ १ भहहना

३५००००।

आधायबत
ू कम्प्मट
ु य सीऩ विकास तालरभ ३ भहहना

३५००००।

व्मािसानमक ऩिुऩारन तालरभ ३ हदन य घाॉसको विउ वितयण

१०००००।

मुिा रक्षऺत कामुक्रभ

िनिाती रक्षऺत कामुक्रभ
िम्पभा

२१०८०००

निर्णय िं २ M
बिितीभाई िाउॉ ऩालरकाफाट नोबर कोयोना बाईयस

-कोलबड

१९_ योकथाभ तथा ननमन्त्रणको

िडाका विलबन्त्न नाकाभा िटाईएका श्रभ योििाय फैंकका सदस्महरुराई रकडाउन अिगधबयको रागि
प्रनतहदन रु ५०० िाना िािा िचु उऩरब्ध ियाउने ननणुम िरयमो ।
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निर्णय िं ३ M
नोबर कोयोना बाईयस -कोलबड १९_ योकथाभ तथा ननमन्त्रणको रागि नेऩार सयकायरे लभनत
२०७७।१२।११ ितेदेखि रकडाउन िये को िसको कायण मस बिितीभाई िाउॉ ऩालरकाका श्रभ िये य
िीिन ननिाुह िने घयऩरयिायराई याहत प्रदान िनुको रागि याहत भाऩदण्ड २०७७ स्िीकृत िने ननणुम
िरयमो ।
निर्णय िं ४ M
मस िाउॉ ऩालरकाफाट आ ि २०७५।०७६ भा सॊचालरत ठे क्का नॊ

धाया घुम्पने सडक ननभाुण को

कामु सम्पऩन्त्न िने म्पमाद २०७६ चैर भसान्त्त सम्पभ यहे कोभा ननभाुण कामु सम्पऩन्त्न बईसकेको य
बुक्तानी िने कामु फाॉकी यहे को हुॉदा उक्त ठे क्काको २०७७।०१।१५ िते सम्पभ म्पमाद थऩ िने ननणुम
िरयमो ।
निर्णय िं ५ M
मस बिितीभाई िाउॉ ऩालरका अन्त्तिुत कोयोना बाईयस

-कोलबड

१९_ योकथाभ तथा ननमन्त्रणभा

प्रत्मऺ रुऩभा स्िास््म सेिा तथा उऩचाय कामु, आऩुती तथा अत्मािश्मक सेिा सहिीकयण कामु,
अनुिभन तथा ननमन्त्रण कामु य सूचना तथा प्रविगध कामुभा िहट कामुसम्पऩादन िने स्िास््मकभी
तथा अन्त्म कभुचायीहरु भध्मे हे ल्ऩडेस्क तथा क्िाये न्त्टाईनभा िहटने स्िास््मकभी य कभुचायीहरुराई
सरु
ु तरि स्केरको ७० प्रनतित य स्िास््म सॊस्थाहरुभा िहटने स्िास््मकभी य अन्त्म कभुचायीहरुराई
सुरु तरि स्केरको ५० प्रनतित प्रोत्साहन सुविधा उऩरब्ध ियाउने मस िाउॉ ऩालरकाको विऩद्
व्मिस्थाऩन सलभनतको लभनत २०७६।१२।११ ितेको फैठकफाट ननणुम बएको हुॉदा सोही अनुसाय सुविधा
उऩरब्ध ियाउने ।
निर्णय िं ६ M
ननणुम नॊ ५ अनस
ु ाय स्िास््मकभी तथा अन्त्म कभुचायीहराई उऩरब्ध ियाउने प्रोत्साहन सवु िधा
नेऩार सयकाय य प्रदे ि सयकायफाट बएको ननणाुनुसाय यकभ प्रा्त बएभा सोही अनुसाय हुने य नेऩार
सयकाय य प्रदे ि सयकायफाट उऩरब्ध नबएभा िाउॉ ऩालरकाको ननणाुनुसाय उऩरब्ध ियाउने ननणुम
िरयमो ।
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निर्णय िं ७ M
नेऩार सयकाय भाननीम उऩप्रधानभन्त्री तथा यऺाभन्त्री ईश्िय ऩोिये र ज्मूको अध्मऺताभा

फसेको

नोबेर कोयोना योि योिथाभ तथा ननमन्त्रण उच्चस्तयीम सभन्त्िम सलभनतको लभनत २०७६।१२।२०
ितेको फैठकरे तोफकए फभोजिभका प्रािधानहरुको ऩुणऩ
ु ारना हुने सुननजश्चत ियी विकास ननभाुण
आमोिनाहरु सॊचारन िने हदने ननणुम िये को हुॉदा उल्रेखित प्रािधानहरुको ऩुणऩ
ु ारना हुने सुननजश्चत
ियी विकास ननभाुण आमोिनाहरु सॊचारन िने व्मिस्था लभराउने ।
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