
२०७६ साल चैत्र 12 गते बधुबार दिनको ३:0० बजे बसेको मन्त्रत्रपररषद्को बैठकको ननर्णयः 
1. भौनतक पूर्ाणधार वर्कास मरत्रालयको गण्डकी प्रिेशको झोलङु्गे पूल रर्नीनत ,2076 स्र्ीकृत गने। 

2. कोरोना भाइरस (COVID-19) रोगको रोकथाम, ननयरत्रर् र व्यर्स्थापन कायणमा समरर्य गनण िेहाय 
बमोन्त्जमको सात सिस्यीय समरर्य सनमनत गठन गने। 

(क) माननीय आनथणक मानमला तथा योजना मरत्री  संयोजक 

(ख) माननीय आरतररक मानमला तथा कानून मरत्री  सिस्य 

(ग) माननीय भौनतक पूर्ाणधार वर्कास मरत्री   सिस्य 

(घ) माननीय सामान्त्जक वर्कास मरत्री    सिस्य 

(ङ) प्रमखु, पोखरा महानगरपानलका     सिस्य 

(च) प्रमखु सन्त्चर्, गण्डकी प्रिेश सरकार   सिस्य 

 (छ) सन्त्चर्, आनथणक मानमला तथा योजना मरत्रालय  सिस्य-सन्त्चर्  । 

           

3. कोरोना भाइरस (COVID-19) रोगको रोकथाम, ननयरत्रर् र उपचारका लानग डेनडकेटेड (DEDICATED) 
अस्पतालको रुपमा काम गने गरी पोखरा स्र्ास््य वर्ज्ञान प्रनतष्ठानको पन्त्िमाञ् चल ्ेत्रीय अस्पताल, पोखराला  
तोक्न नेपाल सरकारमा अनरुोध गने। 

4. कोरोना भाइरस (COVID-19) रोगको रोकथाम, ननयरत्रर् र व्यर्स्थापन गनण क्र्ारेरटाइनको व्यर्स्था गनणका 
लानग तोवकएका कृवष तानलम केरर लगायतका सबै स्थानहरुमा सरु्ा समेतको व्यर्स्थापन कायण सशस्त्र प्रहरी 
बलले नमलाउने सोका लानग आर्श्यक खचण सामान्त्जक वर्कास मरत्रालयले व्यर्स्थापन गने तथा उपचारका 
लानग आर्श्यक न्त्चवकत्सक एरं् स्र्ास््य कमीको व्यर्स्था सामान्त्जक वर्कास मरत्रालय र प्रिेश स्र्ास््य 
ननिेशनालयले नमलाउने।  

 

5. कोरोना भाइरस (COVID-19) रोगको रोकथाम, ननयरत्रर् र उपचारका लानग आर्श्यक उपकरर् खररि गनण 
प्रिेश नभत्रका सबै न्त्जल्ला अस्पतालला  प्रनत अस्पताल पााँच/पााँच लाख रुपैयाका िरले थप बजेट उपलब्ध 
गराउन आनथणक मानमला तथा योजना मरत्रालयले सामान्त्जक वर्कास मरत्रालयला  ननकासा दिने। 

 

6. कोरोना भाइरस (COVID-19) रोगको रोकथाम, ननयरत्रर् र उपचारका लानग सामान्त्जक वर्कास मरत्रालयले 

राविय र्ान्त्र्ज्य बैंकमा कोरोना भाइरसको रोकथाम, ननयरत्रर् र उपचार कोष खाता खोली खण्ड (क) 

बमोन्त्जमको रकम जम्मा गने व्यर्स्था नमलाउने:- 

(क) उक्त खातामा प्रिेश सरकारको तर्ण बाट परर करोड रुपैया जम्मा गने। 

(ख) िेहाय बमोन्त्जमको बचत हनुे रकमबाट  आनथणक मानमला तथा योजना मरत्रालयले खण्ड (क) बमोन्त्जमको 

रकम सामान्त्जक वर्कास मरत्रालयला  ननकासा दिन:े 

(1)  चाल ुआ.र्.मा कायाणरर्यनमा जान नसक्ने आयोजना बा कायणक्रमबाट, 



(2)  बोलपत्र स्र्ीकृत भ  बचत रहेको रकमबाट, 

(3)  हालसम्म कायाणरर्यन नभएका आयोजना बा कायणक्रमको रकमबाट, 

(4)  तोवकएको कायणक्रम सम्पन्न भ  बचत भएको रकमबाट�, र  

(5)  अरय मौज्िात रकमबाट। 

(ग) उक्त खातामा प्रिेश सरकारका मरत्रीहरुले एक/एक मवहनाको पाररश्रनमक उपलब्ध गराउने। 

(घ) उक्त कोषमा प्रिेश नभत्रका जन ननर्ाणन्त्चत प्रनतनननधहरु, रािसेर्क कमणचारीहरु, वर्नभन्न संघ सस्थाहरु, ननजी 

्ेत्र, उद्योगपनत, व्यापारी लगायत सबैला  स्रे्न्त्छछक योगिानका लानग अनरुोध गने। 

 


