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मभमत २०७८।०१।१९ गतेको गाउॉ कामयऩामरका फैठकको मनणयमहरु 

 

१. मफश्वबय भाहाभायीको रूऩभा पैमरयहेको कोयोना बाइयस (कोमबड-19) को दोस्रो रहयको प्रकोऩ 
नेऩारभा सभेत मतब्र रूऩभा पैमरइ मस चाभे गाउॉऩामरका मबत्र मभमत 2078/01/18 य 01/19 
गते गयीएको एन्टिजेन ऩयीऺणफाि ४ (चाय) जना य भनाङ मनस्माङ गाउॉऩामरकाभा ३ जनाभा 
कोयोना बाइयस ऩोजेटिब देन्िएको य सो प्रकोऩ मतब्र गमतभा फटढयहेको ह ॉदा मस ऩामरकाका स्थानीम 
फामसटदाका साथै भनाङ न्जल्रा फासी जनता कोमबड सॊक्रभण बइ आइसोरेसनभा यान्ि उऩचाय 
गनयको रामग कबडय हरभा १० वेडको आइसोरसन मनभायण तथा व्मवस्थाऩन गनय आवश्मक ऩने 
फजेि कयीफ रू. 15 राि यकभ कोयोना कोष फाि मफमनमोजन गयी मनमभ अन साय उक्त 
आइसोरेसन फेड मनभायण तथा व्मवस्थाऩन गनय वडा नॊ 4 को वडा अध्मऺ श्री रोप्साङ राभाराई 
न्जम्भा ददने गयी स्थानीम तह (चाभे गाउॉऩामराका) कोमबड योकथाभ, ऩ वय तमायी प्रमतकामय सभटवम 
समभमत फाि ऩेश बएको प्रस्ताव राई अन भोदन गने मनणयम गयीमो ।  

२. मफश्वबय भाहाभायीको रूऩभा पैमरयहेको कोयोना बाईयस (कोमबड-19) को नमाॉ बेरयमटिको दोस्रो 
रहयको प्रकोऩ नेऩारभा सभेत मतब्र रूऩभा पैमरइ मस चाभे गाउॉऩामरकाभा एन्टिजेन ऩयीऺण फाि 
४ (चाय) जनाभा कोयोना बाइयस ऩोजेटिब देन्िएको य सो प्रकोऩ मतब्र गमतभा फटढयहेको ह दा मस 
ऩामरकाका स्थामनम फमसटदाराइ उक्त सॊक्रभण ह न फाि योकथाभ मनमत्रणका रामग ऩ वय तमायी तथा 
प्रमतकामयका  रामग अत्मावश्मकीम साभाग्रीहरु भास्क, सेमनिाइजय, टऩ.टऩ.इ सेि, पेस मसल्ड, 
अन्क्सजन मसमरण्डय सेि, अन्क्सजन कटसटरेिय आदी मनमभान साय ियीदका रामग रू 
10,00,000।- (दश राि) यकभ कोमबड कोष फाि ियीद गयी व्मवस्थाऩन गनय स्थानीम तह 
कोमबड योकथाभ ऩ वय तमायी प्रमतकामय सभटवम समभमत फाि ऩेश बएको प्रस्ताव राई अन भोदन गने 
मनणयम गयीमो । 

३. चाभे गाउॉऩामरकाभा कोयोना बाईयस (कोमबड-१९) रऺण देन्िएका तथा सॊक्रमभत बएका 
मफयाभीहरुराई उऩचायका रामग नेऩार येडक्रस सोसाईिी भनाङ शािाको स्वामभत्वभा यहेको 
एम्फ रेटस सञ्चारन गनय हारराई ऩामरकाको कोमबड कोषफाि िचय वेहोने गयी एक जना सवायी 
चारकको व्मवस्था वा वैकन्ल्ऩक व्मवस्था गयी उक्त एम्फ रेटस राई तमायी हारतभा यािी सॊचारन 
गनय स्थानीम तह कोमबड योकथाभ ऩ वय तमायी प्रमतकामय सभटवम समभमत फाि ऩेश बएको प्रस्ताव राई 
अन भोदन गने मनणयम गयीमो । 

४. हारै भात्र मस ऩामरका रगामत भनाङ न्जल्राभा कोयोनाको दोश्रो रहयको जोन्िभ मतब्र गमतभा फटढ 
यहेको ह दाॉ कोमबड सॊक्रभणफाि स यन्ऺत यहन तथा योकथाभका रामग सयकायरे अऩनाएका सम्ऩ णय 
जनस्वास््मका भाऩदण्डहरु ऩारना गन यका साथै उक्त सॊक्रभणफाि स यन्ऺत यहन सचेतना रामग 
जनचेतनाका अमबमान सॊचारन गने साथै स्वास््मको भाऩदण्ड ऩारना गयी मनन्ित सभमभा भात्र 
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आफ्नो व्माऩाय, व्मवसाम सॊचारन गनय स्थानीम तह कोमबड योकथाभ ऩ वय तमायी प्रमतकामय सभटवम 
समभमत फाि ऩेश बएको प्रस्ताव राई अन भोदन गने मनणयम गयीमो । 

५. भनाङ न्जल्राभा यहेको एक भात्र न्जल्रा अस्ऩतारभा विशषेज्ञ न्चटकत्सकको (MDGP) अबावको 
कायण ऩामरकाको साथै भनाङ न्जल्रा फामस जनता ग णस्तय स्वास््म सेवा, उऩरब्धताफाि फन्टचत 
यहन का साथै टवश्वबय भहाभायीको रुऩभा पैमरयहेको कोयोनाको दोश्रो रहयको जोन्िभ मतब्र गमतभा 
मस ऩामरका रगामत भनाङ न्जल्राभा फटढ यहेको ह दाॉ न्जल्रा अस्ऩतारभा यहेको बेन्टिरेिय सेवा 
सॊचारन गनय तामरभ प्राप्त दऺ न्चटकत्सकको जनशन्क्त आवश्मक बएको ह दाॉ न्जल्राको अटम 
ऩामरकाहरु य न्जल्रा अस्ऩतार भनाङ सगॉ आवश्मक सभटवम य सहकामय गयी विशषेज्ञ 
न्चटकत्सकको (MDGP) व्मवस्थाऩन गनय स्थानीम तह कोमबड योकथाभ ऩ वय तमायी प्रमतकामय सभटवम 
समभमत फाि ऩेश बएको प्रस्ताव राई अन भोदन गने मनणयम गयीमो । 

६. चाभे गाउॉऩामरकाको आ.व. ०७७।०७८ (सॊसोमधत) को वाटषयक कामयक्रभ अन साय कामायरम 
ऩरयसयभा रयिेमनङ वार मनभायण कामय मोजनाका रामग फजेि यकभ छ ि ह न गएकोभा कामयरमको 
बैऩरय आउने ऩ  ॉन्जगत फजेि न्शषयक नॊ.३१५११ भा टवमनमोजन बएको यकभ रु.३२ राि ८३ हजाय 
फाि घिाई उक्त कामायरम ऩरयसयभा रयिेमनङ वार मनभायण कामय मोजनाका रामग तमाय बएको रागत 
अन भान यकभ रु. १३ राि ६७ हजाय ६ सम ६८ ऩैसा २२ (कन्टिजेन्टस सटहत) टवमनमोजन गने 
मनणयम गरयमो । 

७. चाभे गाउॉऩामरकाको गौयवको आमोजनाको रुऩभा यहेको रोकटप्रम भा.टव. आवामसम टवद्यारम सॊचारन 
कामयक्रभ (न्शषयक नॊ. २५३११) अन साय टवमनमोजन बएको यकभ रु. ५५ राि भध्मे रोकटप्रम 
आवमसम टवद्यारमरे मभमत्२०७८।०१।१६ भा रु.१८ राि ४६ हजाय ऩेश्की भाग गयेको ह दाॉ 
हार राई रु. १७ राि ऩेश्की स्वरुऩ उऩरब्ध गयाउने मनणयम गरयमो ।  

 


