
कोरोना भाइरस रोग (COVID-19) को सम्वन्धमा प्रदेश सरकार, मन्त्न्िपररषदबाट भएका ननर्णयहरु: 

 

क. कोरोना भाइरस रोग (COVID-19) को रोकथाम, ननयन्िर् र व्यवस्थापन सम्वन्धी प्रदेश सरकार मन्त्न्िपररषदबाट 
भएका ननर्णयहरु 

नमनि बै.संख्या ववषय ननर्णय कै 

2076/11/22 31 ठूला जमघट, सभा 
सम्मेलन, गोष्ठी, 
भोजभिेर, उत्सव, 
समारोह जस्िा 
कायणक्रम 
आयोजना नगनण 
िथा सहभागी 
नहनु 
सवणसाधारर्मा 
आह्वान गने 

नोवेल कोरोना भाईरस (COVID-19) रोगको संक्रमर् 
ववश् वव्यापी रुपमा ैैनलदै गरेको र नममेक  मलुकुमा समेि 
यसको प्रभाव परेको सन्दभणमा नोवेल कोरोना भाईरस 
(COVID-19) रोगको संक्रमर् प्रनि उच्च सजगिा र सिकण िा 
अपनाई रोकथाम र ननयन्िर् गनण यस रोगको संक्रमर् 
ननयन्िर्मा नआएसम्म सवणसाधारर्को स्वास््य 
संवेदनन्त्शलिालाई उच्चिम ध्यानमा राखी ठूला जमघट, सभा 
सम्मेलन, गोष्ठी, भोजभिेर, उत्सव, समारोह जस्िा कायणक्रम 
आयोजना नगनण िथा सहभागी नहनु सवणसाधारर्मा सावणजननक 
आह्वान गने। 

 

 

2076/11/22 31 अत्यावश्यक 
सामग्रीहरुको 
व्यवस्थापन 
सम्वन्धमा। 

अत्यावश्यक  औषनध, खाद्य सामग्री िथा दैननक उपभोगका 
वस्िहुरुको बजारमा ननयनमि र सहज आपूनिणको व्यवस्था 
नमलाउन प्रदेशस्िर, न्त्जल्लास्िर िथा स्थानीयस्िरबाट अनगुमन 
ननयमनको कायण प्रभावकारी बनाउन सम्वन्त्न्धि ननकायमा लेखी 
पठाउने 

 

2076/11/22 31 Quarantine 
ननमाणर्का लानग 
अनरुोध गने। 

नोवेल कोरोना भाईरस (COVID-19) लगायिका सरुवा रोग 
सम्वन्धी उपचारका लानग Quarantine (अलग) सम्वन्धी 
अस्पिाल ननमाणर् गनणका लानग नेपाल सरकारमा अनरुोध गने 

 

2076/12/07 33 Personal 

Protective 

Equipment (PPE) 

खररदका 
सम्वन्धमा। 

यस प्रदेशका सवै न्त्जल्ला अस्पिालमा Personal Protective 

Equipment (PPE) खररदका लानग पााँच लाखका दरले 
उपलब्ध गराउने र प्रस्िावसाथ संलग्न वववरर्मा उन्त्ल्लन्त्खि 
अन्य ननकायहरुले वववरर्मा िोवकएको कायणमा माि खचण गने 
गरी िीन करोड चौववस लाख रुपैया सामान्त्जक ववकास 
मन्िालय मा णै ि िोवकएका ननकायको बजेटमा समावेश हनुे 
गरी आनथणक मानमला िथा योजना मन्िालयको अथण ववववध 
न्त्शषणकबाट उपलब्ध गराउने। 

 

2076/12/12 34 डेनडकेटेड 
(DEDICATED) 

कोरोना भाइरस (COVID-19) रोगको रोकथाम, ननयन्िर् र 
उपचारका लानग डेनडकेटेड (DEDICATED) अस्पिालको 
रुपमा काम गने गरी पोखरा स्वास््य ववज्ञान प्रनिष्ठानको 

 



अस्पिालको 
सम्वन्धमा 

पन्त्िमाञ् चल ्ेिीय अस्पिाल, पोखरालाई िो्न नेपाल 
सरकारमा अनरुोध गने 

2076/12/12 34 ्वारेन्टाइनको 
व्यवस्थापन 
सम्वन्धमा। 

कोरोना भाइरस (COVID-19) रोगको रोकथाम, ननयन्िर् र 
व्यवस्थापन गनण ्वारेन्टाइनको व्यवस्था गनणका लानग 
िोवकएका कृवष िानलम केन्र लगायिका सबै स्थानहरुमा 
सरु्ा समेिको व्यवस्थापन कायण नमलाउन सशस्त्र प्रहरी 
बलले नमलाउने सोका लानग आवश्यक खचण सामान्त्जक 
ववकास मन्िालयले व्यवस्थापन गने िथा उपचारका लानग 
आवश्यक न्त्चवकत्सक एवं स्वास््य कमीको व्यवस्था 
सामान्त्जक ववकास मन्िालय र प्रदेश स्वास््य ननदेशनालयले 
नमलाउने 

 

2076/12/12 34 स्वास््य उपकरर् 
खररद 
सम्वन्धमा। 

कोरोना भाइरस (COVID-19) रोगको रोकथाम, ननयन्िर् र 
उपचारका लानग आवश्यक उपकरर् खररद गनण प्रदेश 
नभिका सबै न्त्जल्ला अस्पिाललाई प्रनि अस्पिाल पााँच/पााँच 
लाख रुपैयाका दरले थप बजेट उपलब्ध गराउन आनथणक 
मानमला िथा योजना मन्िालयले सामान्त्जक ववकास 
मन्िालयलाई ननकासा नदने 

 

2076/12/12 34 खािा खोल्ने 
सम्वन्धमा। 

कोरोना भाइरस (COVID-19) रोगको रोकथाम, ननयन्िर् र 
उपचारका लानग सामान्त्जक ववकास मन्िालयले राविय 
वान्त्र्ज्य बैंकमा कोरोना भाइरसको रोकथाम, ननयन्िर् र 
उपचार कोष खािा खोल्ने। 

खण्ड (क) बमोन्त्जमको रकम जम्मा गने व्यवस्था 
नमलाउने:- 

(क) उक्त खािामा प्रदेश सरकारको ि णै बाट पन्र करोड 
रुपैया जम्मा गने। 

(ख) देहाय बमोन्त्जमको बचि हनुे रकमबाट  आनथणक 
मानमला िथा योजना मन्िालयले खण्ड (क) 
बमोन्त्जमको रकम सामान्त्जक ववकास मन्िालयलाई 
ननकासा नदने: 

(1)  चाल ुआ.व.मा कायाणन्वयनमा जान नस्ने आयोजना बा 
कायणक्रमबाट, 

(2)  बोलपि स्वीकृि भई बचि रहेको रकमबाट, 
(3)  हालसम्म कायाणन्वयन नभएका आयोजना बा 

कायणक्रमको रकमबाट, 
(4)  िोवकएको कायणक्रम सम्पन्न भई बचि भएको 

रकमबाट�, र  

(5)  अन्य मौज्दाि रकमबाट। 

(ग) उक्त खािामा प्रदेश सरकारका मन्िीहरुले एक/एक 

 



मवहनाको पाररश्रनमक उपलब्ध गराउने। 

(घ) उक्त कोषमा प्रदेश नभिका जन ननवाणन्त्चि प्रनिनननधहरु, 
रािसेवक कमणचारीहरु, ववनभन्न संघ सस्थाहरु, ननजी 
्ेि, उद्योगपनि, व्यापारी लगायि सबैलाई स्वेन्त्च्मक 
योगदानका लानग अनरुोध गने। 

 
2076/12/15 35 कायणववनध स्वीकृि 

सम्वन्धमा। 
कोरोना भाईरस रोग (COVID-19) रोकथाम, ननयन्िर् 
िथा उपचार सम्वन्धी कायणववनध, 2076 स्वीकृि गने। 

 

2076/12/18 36 राहि प्याकेज 
सम्वन्धमा। 

दैननक रुपमा ज्यालादारी गरी जीवन गजुारा गने 
व्यन्त्क्तहरुका लानग राहि प्याकेज उपलब्ध गराउने। 

 

 

 


