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ूसे वBCय  
 

कोDभड-१९ संबमणको रोकथाम, Dनय-ऽण तथा उपचार लगायतका काय8हNलाई ूभावकारP, 
Cयविःथत र सम-वयाRमक Nपमा प4रचालन गन8का लाDग यस ूदेशमा हालसSम देहायको नीDतगत 
Cयवःथा र TबयाकलापहN सUालन ग4रएको छन।  
क. नीDतगत Cयवःथा 
१. कोरोना भाइरस  संबमण, रोकथाम, Dनय-ऽण तथा उपचार सहयोग काय8TवDध, २०७६ 

ःवीकृत । 
२. नेपाल सरकारबाट तयार भै काया8-वयनको लाDग ूा` नीDतगत CयवःथाहN सSबि-धत 

Dनकायमा पठाइएको । 
क. कोरोना भाइरस सSब-धी bवारे-टाइन सUालन तथा Cयवःथापन मापदcड, २०७६ 
ख. कोरोना भाइरस ूभाTवत dेऽहNको लाDग राहत सTुवधा ूदान गनe काय8योजना, 

२०७६ 
ग. कोरोना महामारP (COVID-19) रोकथाम तथा Dनय-ऽणका लाDग समदुायमा 

ःवयंसेवक प4रचालन सSबि-ध माग8दश8न २०७६  
घ. 	असhiठत dेऽमा काय8रत ौDमक वग8 तथा असहायहkलाई उपलlध गराइने राहत 

सSब-धी मापदcड २०७६(प4रमािज8त)   
ख. ौोत Cयवःथा 

१. कोरोना संबमण रोकथाम तथा Dनय-ऽणका लाDग ूदेश Dभऽका ३ वटा महानगरपाDलकालाई 
k.२० लाख, १ वटा उपमहानगरपाDलकालाई k.१५ लाख, ४१ वटा नगरपाDलकालाई k. 
१२ लाख, ७४ वटा गाँउपाDलकालाई k. १० लाख िजrला Tवपद Cयवःथापन सDमDतलाई ५ 
लाखका दरले रकम Dनकासा ग4रएको छ ।  

२. COVID-19 रोग Dनय-ऽण र उपचारमा खच8 गन8को लाDग भरतपरुको कोरोना Tवशेष 
अःपताललाई १ करोड, रsनगर नगरपाDलकालाई गtुमान अःपतालमा कोरोना Dनय-ऽणको 
लाDग २० लाख, धDुलखेल नगरपाDलकालाई धDुलखेल अःपतालमा कोरोना उपचारको लाDग 
२० लाख, सामािजक Tवकास म-ऽालय माफ8 त ःवाःvय आपूDत8 Cयवःथापन के-िलाई ३ 
करोड ७७ लाख हजार, हेट>डा अःपताललाई ५१ लाख, भBपरु अःपताललाई ४१ लाख,  
धाiदh अःपताललाई ३१ लाख,  DऽसलुP अःपताललाई ३१ लाख,   Dस-धलुP अःपताललाई 
३१ लाख, ःवाःvय Dनदeशनालयलाई २७ लाख,  ःवाःvय काया8लय मकवानपरुलाई २२ 
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लाख, चौतारा अःपताललाई २१ लाख लगायतका अ-य ःवाःvय संःथा समेत  गरP कुल ९ 
करोड ९३ लाख Dनकासा ग4रएको छ। 

३. कोरोना भाइरस संबमण रोकथाम Dनय-ऽण तथा उपचार कोष ःथापना गरP ूदेश 
सरकारबाट ४० करोड कोषमा जSमा भएको ।  

४. DमDत २०७७ साल बैशाख ११ गते सSम उB कोषमा माननीय म+ुयम-ऽी तथा म-ऽीहk, 
ूदेश सभाका सदःयहk, TवDभ{ संःथा, CयिB,  ूदेशमा काय8रत कम8चारPको तफ8 बाट  k 
२ करोड २०लाख २ हजार ७ सय ६१ गरP जSमा k ४२ करोड २०लाख २ हजार ७ 
सय ६१ संकलन भएको छ।  

ग. संरचनाRमक Cयवःथा 
१. म+ुय म-ऽीको संयोजकRवमा Province Corona Crisis Management Center को गठन 

भई DमDत २०७६ चैऽ २३ गते र २०७७ वैशाख १० गरP दईु वटा वैठक सSप{ 
भएको। 

२. आ-त4रक माDमला तथा काननु म-ऽीको संयोजकRवमा ूदेश ःतरPय कोरोना Dनय-ऽण सDमDत  
गठन भई एक वटा वैठक काय8 बसेको। 

३. सामािजक Tवकास म-ऽीको संयोजकRवमा ःवाःvय Cयवःथापन सDमDत गठन भई दुईवटा बैठक 
सSप{ भएको। 

४. उ|ोग, पय8टन,बन तथा वातावरण म-ऽीको संयोजकRवमा बजार अनगुमन उ}च ःतरPय 
सDमDत गठन भई अनगुमनको काय8 भइरहेको। 

५. कोरोना भाइरस (nCovid-19) संबमण रोकथाम Dनय-ऽण तथा उपचारसSब-धी सव8दलPय 
बैठक २०७६।१२।२६ गते सSप{ भएको। 

६. २०७७ साल बैशाख ५ गतेका iदन  बागमती ूदेशका म+ुयम-ऽी मा. डोरमिण पौडेलको 
अ~यdतामा Province Corona Crisis Management Center को बैठक बसी समािजक 
दरुPकायम रा+दै कृTष काय8लाई सूचाk रा�े लगायतको १४ बुंदे Dनण8य ग4रयो ।  

७. २०७७ साल बैशाख १० गते मा. म+ुयम-ऽी�य,ु मा म-ऽी�यूहk,  ूदेश सभाको  मा. 
सभामखु�य,ु ूदेश सभाको सदःय�यूहNको सहभाDगतमा कोDभड-१९ संबमणको रोकथाम, 
Dनय-ऽण तथा Cयवःथापन सSब-धमा छलफल भयो।    

घ. सम-वयाRमक काय8हk  
१. ूदेश र संघीय सरकार बीचको सम-वय 

क. २०७६ साल चैऽ १२ गते मा. उपूधानम-ऽी�यू र मा. म+ुयम-ऽी�यू बीच कोरोना 
भाइरस (nCovid-19) संबमण रोकथाम Dनय-ऽण तथा उपचारसSब-धी सSब-धी 
Video Conferencing माफ8 त छलफल भयो।  
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ख. २०७६ साल चैऽ २९ गते सSमाननीय ूधानम-ऽी�यू र  मा. म+ुयम-ऽी�यू बागमती 
ूदेश बीच कोरोना भाइरस (nCovid-19) संबमण रोकथाम Dनय-ऽण तथा 
उपचारसSब-धी सSब-धमा ूदेश सरकारबाट सSपादन भएका काय8हNको ूगDत Tववरण 
र बागमती ूदेश सरकारले गरेको  ग4रएका Tवषयमा Video Conferencing माफ8 त 
छलफल भयो ।  

२. ूदेश र ःथानीयतह बीचको सम-वय 
अबको समय सूचना ूTवDधको समय भ{े Tवषयलाई आRमासाथ गद� बागमती ूदेशले ूTवDधको ूयोग 
गद� यस ूदेशमा रहेका Web based Video Conference माफ8 त छलफलको शkुवात भएको छ।  

क. माननीय म+ुयम-ऽी�यूले DनSनानसुार ३० वटा ःथानीय तहका ूमखुहNसँग कोरोना भाइरस 
Dनय-ऽणका स-दभ8मा ःथानीय तहबाट ग4रएका सSभाTवत जोिखम नाग4रकहNको पTहचान 
(Tracing),  परPdण (Testing), उपचार (Treatment) र  सहकाय8 (Team Work), 
दैDनक �याला मजदरुP गनe आवँयक नाग4रकलाई राहत Tवतरण  र सSपादन ग4रएका अ-य 
काय8हN जानकारP Dलन ुभएको ।  

ख. उB छलफलमा ूदेश सरकार र ःथानीय तहबीच DनयDमत Nपमा सूचना ूवाह गनe संय-ऽ 
तयार गरP लाग ुगनe, सामािजक दरुP कायम रा+दै कृTष काय8लाई ूभावकारP बनाउने, राहत 
Tवतरण काय8लाई पारदश� एवम ्ूभावकारP बनाउन े तथा ूदेश सरकार र ःथानीय तहबीच 
सहकाया8Rमक Nपमा अिघ बढाउने Tवषय समावेश भएका Dथए।  
छलफल भएका ःथानीय तहको Tववरण  

Dस.नं. िजrला पाDलकाको नाम ूमखुको नाम DमDत 
१ मकवानपरु मनहरP गाउँपाDलका एकराज उूेती २०७७।०१।०२ 
२ िचतवन रsनगर नगरपाDलका नारायण बन २०७७।०१।०२ 
३ दोलखा Dभमे�र नगरपाDलका भरत ब. के.सी. २०७७।०१।०२ 
४ धाiदh धDुनवेसी नगरपाDलका बालकृंण आचाय8 २०७७।०१।०२ 
५ Dस-धलुP �या�लेख गाउँपाDलका जगत ब. भोलन २०७७।०१।०२ 
६ 

िचतवन 
भरतपरु महानगरपाDलका रेण ुदाहाल २०७७।०१।०३ 

७ माडी नगरपाDलका ठाकुर ूसाद ढकाल २०७७।०१।०३ 
८ 

Dस-धलुP 
म4रण गाउँपाDलका पानीराज बोSजन २०७७।०१।०३ 

९ सनुकोशी गाउँपाDलका iदपा वोहरा दाहाल २०७७।०१।०३ 
१० कमलामाई नगरपाDलका ख� बहादरु खऽी २०७७।०१।०३ 
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११ रामेछाप म-थलP नगरपाDलका रमेश कुमार बःनेत २०७७।०१।०३ 
१२ रसवुा गोसाईकुcड गाउँपाDलका कैसाh नपुु8 तामाङ २०७७।०१।०३ 
१३ Dस-धपुाrचोक भोटेकोशी गाउँपाDलका राजकुमार पौडेल २०७७।०१।०३ 

१४ 
Dस-धपुाrचोक 

चौतारा साँगाचोक गढP 
नगरपाDलका 

अमान Dसंह तामाङ २०७७।०१।०८ 

१५ मेलSची नगरपाDलका डSबर बहादरु अया8ल २०७७।०१।०८ 
१६ Dऽपरुास-ुदरP गाउँपाDलका भपुे-ि ौे� २०७७।०१।०८ 
१७ 

नवुाकोट 

Tवदरु नगरपाDलका स-ज ुपcडीत २०७७।०१।०८ 
१८ Tकःपाh गाउँपाDलका छऽ बहादरु लामा २०७७।०१।०८ 
१९ िशवपरुP गाउँपाDलका रामकृंण थापा २०७७।०१।०८ 
२० बेलकोटगढP नगरपाDलका	 राजे-ि रमण खनाल २०७७।०१।०८ 
२१ 

दोलखा 
िजरP नगरपाDलका टंक बहादरु िजरेल २०७७।०१।०९ 

२२ शैलhु गाउँपाDलका भरत ूसाद दलुाल २०७७।०१।०९ 
२३ 

धाiदh 
Dनलकcठ नगरपाDलका Dभम ूसाद ढंुगाना २०७७।०१।०९ 

२४ गजरुP गाउँपाDलका राजे-ि बःनेत २०७७।०१।०९ 
२५ गrछ� गाउँपाDलका कृंणहरP ौे� २०७७।०१।०९ 
२६ रामेछाप खाडादेबी गाउँपाDलका ूेम बहादरु तामाङ २०७७।०१।०९ 
२७ 

रसवुा 
उ�रगया गाउँपाDलका उपे-ि लSसाल २०७७।०१।०९ 

२८ आमा छोDड�ो गाउँपाDलका बचुङु लामा २०७७।०१।०९ 
२९ नौकुcड गाउँपाDलका नवुु8 ःया�वो घले २०७७।०१।०९ 
३० काॅपेला-चोक धDुलखेल नगरपाDलका अशोक कुमार lयाजू २०७७।०१।०९ 

 
३. ूमखु िजrला अDधकारPसँग Video Conference माफ8 त छलफल  

२०७७ साल बैशाख ११ गते मा. म+ुयम-ऽी�यू र मा. आ-त4रक माDमला तथा कानून म-ऽी�यूले 
बागमती ूदेशमा  रहेका १३  िजrलाका ूमखु िजrला अDधकारPहNसँग अTहलेको अवःथामा 
नाग4रकको सरुdा Cयवःथा, सामािजक दरुP र पालना गनु8 Tवषय, Tवप� Cयवःथापन सSब-धी काय8, 
शाि-त सरुdाको ूभावकारP काया8-वयन र बाटोमा अलपऽ परेका CयिBहkको उ�ारका सSब-धमा 
छलफल गनु8 भयो। 
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ङ. तvयगत Tववरण (२०७७।१।११ गतेको) 
१. bवारे-टाईन बेड सं+या ३७४० र हाल बसेको Tवरामी सं+या ७७ 
२. होम bवारे-टाइनमा रहेको सं+या २११२  
३. आइसोलेशन वेडसं+या ९४३ 
४. RDT Tकटबाट ग4रएको परPdण ६१५५, नेगेTटभ सं+या ६१४१, पोजेTटभ सं+या १४ 
५. संकDलत नमनुा (RD-PCR) १७०४, नेगेTटभ सं+या १६९८ र पोजेTटभ  Tवरामीको सं+या 

६ (अःपतालबाट Dनको भई घर भएको Dबरामीको सं+या ४ जना ) 
 
DमDत २०७७ वैशाख ११ गते TवहPवार 

मदन ूसाद पोखरेल 
ूवBा 

 
 


