
कावासोती नगरपालिका 

नगर काययपालिकाको कायायिय 

कावासोती, नविपरासी(ब.स.ुप.ू) 

 

कोरोना भाइरस सकं्रमण रोकथाम तथा लनयन्त्रणका िालग लवपत व्यवस्थापन 

सलमलतको बैठकबाट भएका प्रस्ताव तथा लनणणयहरु लववरण 

लमलतिः २०७७/२/२ 

१. यस कावासोती नगरपालिकाको प्रत्येक वडामा बनाआएका सबै क्वारेन्टाआनिाइ नगर स्तररय 

एलककृत क्वारेन्टाआन बनाईन यसै कावासोती नगरपालिका वडा नं २ मा रहकेो लिव मा.वी.मा 

नगरस्तररय क्वारेन्टाआन बनाईने लनर्यय गररयो ।  

२. कावासोती नगरपालिकामा लदनानलुदन लछमेकी राष्ट्र बाट व्यक्तीीहु  अआरहकेो हननािे १००० बेड 

क्षमताको क्वारेन्टाआन बनाईनका िालग का.न.पा. लभत्र रहकेा लवलभन्न संघ संस्था, लवद्यािय सँग 

समन्वय गरर लनमायर् गने लनर्यय गररयो ।  

३. कावासोती नगरपालिकामा १००० बेड क्षमताको क्वारेन्टाआन बनाईन अवश्यक पने सामाग्री 

खररद गनयका  िालग स्वास््य िाखा प्रमखुको संयोजकत्वमा तपलििमा ईल्िेलखत सामाग्री 

खररद सलमलत बनाईने लनर्यय गररयो ।  

तपलिििः 

 संयोजकः  श्री कृष्ट्र् प्रसाद नालगिा  

 सदस्यः  श्री पवन ु पाखेती – लवपत िाखा  

 सदस्यः   श्री मदन गौतम – िेखा िाखा 

 सदस्यः  श्री लदनेि खनाि- लजन्सी िाखा/प्रिासन 

 सदस्यः  श्री लथर बहादरु महतो- लवपत व्यवस्थापन सलमलत सलचवािय 

४. कावासोती नगरपालिका बाट लनिलु्क ु पमा एम्बिेुन्स सेवा प्रदान गदै अएकोमा यसिाइ थप 

प्रभावकारी तथा व्यवस्थापन गनयका िालग नेपाि सरकारिे सलुचकृत गरेको ८ प्रकारका कडा 

रोगको लवरामी तथा अकलस्मक टुघयटना र सतु्केरी हनन जाने  मलहिा गरर कुि १० प्रकारको 

लबरामी िाइ भरतपरु सम्म एम्बिेुन्स सेवा लदन ु पने भएमा  यस कावासोती नगरपालिका लभत्र 



रहकेा लजल्िा ऄस्पताि र ऄन्य ऄस्पताििे ररफर गरेको कागजात अवश्यक नपने र ऄन्यको 

हकमा ऄलनवायय ररफर गरेको कागजात अवश्य पने र भकु्तीानीको क्रममा अवश्यक पने 

तोलकएको कागजात सलहत ररफर कागजात ऄलनवायय ु पमा  नगरपालिकामा पेि गनुयपने भलन 

लनर्यय गररयो ।  

५. कावासोती नगरपालिका बाट कोरोना भाआरसको लविम समयमा लनिलु्क एम्बिेुन्स सेवाका 

िालग तोलकएको ७ वटा एम्बिेुन्स बाट अजका लमलत सम्म भएका सम्परू्य लवि ऄनसुार प्रकृया 

पगेुका  खचयहु को भकु्तीानी लदने लनर्यय गररयो।  

६. लवश्वव्यापी महामारीको ु पमा फैलिएको कोरोना भाआरसको महामारीको समयमा लछमेकी राष्ट्र 

बाट लदनानलुदन कावासोती नगरपालिका लभत्रका नागररक अईने प्रकृया भआरहकेो र िलुकलछलप 

अईदा कोरोना संक्रमर् फैलिन सक्ने ईच्च जोलखम भएको हननािे यस लविम पररलस्थलतमा लसमा 

के्षत्रमा रहकेा  स्थायी घर कावासोती नगरपालिका भएका व्यक्तीीहु िाइ एम्बिेुन्स माफय त ल्याआ 

नगरपालिकािे व्यवस्थापन गरेको नगरस्तररय क्वारेन्टाआनमा राख्ने र सम्बलन्धत व्यक्तीीहु िाइ 

स्वाब पररक्षर् गरर ररपोटय अआसके पलछ मात्र स्वास््य िाखाको सल्िाह सझुाव ऄनसुार घर 

लफताय पठाईने लनर्यय गररयो । 

७.  लछमेकी राष्ट्रको लसमा क्षेत्र र लवलभन्न पालिकाहु को क्वारेन्टाआनमा रहकेा कावासोती 

नगरपालिकाको नागररकहु िाइ ल्याईनका िालग तोलकएको ७ वटा एम्बिेुन्सहु िाइ लनयलमत 

ु पमा पािैपािो १/१ लदन कावासोती नगरपालिका कायायियको मातहतमा रहने गरर १ वटा 

एम्बिेुन्सको व्यवस्थापन गने र यसको लजम्मेवारी यसै कावासोती नगरपालिकाका कमयचारी लतथय 

राज कंडेििाइ लदने साथै लकिोलमटरको अधारमा एम्बिेुन्सिाइ रकम भकु्तीानी लदने लनर्यय 

गररयो ।  

८. कावासोती नगरपालिका के्षत्र लभत्र रहकेा बैङ्क तथा लवलिय संस्थािाआ कोरोना भाआरसको 

संक्रमर्को लविम पररलस्थलतमा दलैनक ु पमा ११ वटा िाखा लवहान ११ बजे दलेख २ बजे सम्म 

सरुलक्षत तररकािे व्यवस्थापन गरर सञ्चािन गनयका िालग तपलिि ऄनसुारिे सेवा प्रभाव गनय र 

बैंकमा रहकेा एलट एम काडयबाट कोरोना भाआरस लतव्र गलतमा फैलिन सक्ने सम्भावना भएको 

हननािे तँहा बैक तथा लवलिय संस्था बाट सञ्चालित ATM िाइ स्यालनटाआज गरर सेवा सञ्चािन 

गनय ऄनरुोध गने लनर्यय गररयो ।   

तपलिििः  



क्र.स. बैंक तथा लवलिय संस्थाको नाम बार 

१  रालष्ट्रय वालर्ज्य बैंक अआतबार, सोमबार, बधुबार र िकु्रबार 

२  कृषीलवकाि बैंक अआतबार, सोमबार, बधुबार र िकु्रबार 

३ नेपाि बैंक अआतबार र बधुबार 

४  सनराआज बैंक  अआतबार र बधुबार 

५ नलबि बैंक अआतबार र बधुबार 

६ नेपाि एस. लब.अआ. बैंक अआतबार, बधुबार र िकु्रबार 

७ एभरेष्ट बैंक अआतबार र बधुबार 

८  एन.एम. लब. बैंक अआतबार र बधुबार 

९  एन. लस. लस. बैंक अआतबार र बधुबार 

१०  लसद्धाथय बैंक अआतबार र बधुबार 

११  माछापचु्छ्रे बैंक  अआतबार र बधुबार 

१२ प्राआमकमलसययि बैंक सोमबार र लबलहबार 

१३  लसलभि बैंक सोमबार र लबलहबार 

१४  प्रभ ुबैंक सोमबार, मंगिबार र लबलहबार 

१५  मेगा बैंक सोमबार र लबलहबार 

१६  एन.अआ.लस.एलसया बैंक सोमबार र लबलहबार 

१७  ग्िोबि अआ.एम. आ. बैंक सोमबार र लबलहबार 

१८  लहमाियन बैंक सोमबार र लबलहबार 

१९ कुमारी बैंक सोमबार र लबलहबार 

२०  गररमालवकास बैंक सोमबार र लबलहबार 

२१  लग्रन डेभिपमेन्ट बैंक मंगिबार र िकु्रबार  

२२ दवे लवकास बैंक मंगिबार र िकु्रबार  

२३  श्री आन्भेष्ट्मेन्ट फाआनान्स मंगिबार र िकु्रबार  

२४  माहािक्ष्मीलवकास बैंक मंगिबार र िकु्रबार  

२५  गण्डकी लवकास बैंक मंगिबार र िकु्रबार  

२६  ज्योतीलवकास बैंक मंगिबार र िकु्रबार  

२७ सांग्रीिा डेभिपमेन्ट बैंक मंगिबार र िकु्रबार  

२८ कामना सेवालवकास बैंक मंगिबार र िकु्रबार  

२९  पोखरा फाआनान्स मंगिबार र िकु्रबार  



३०  वेष्ट फाआनान्स मंगिबार र िकु्रबार  

९.  कावासोती नगरपालिकाको प्रवेि क्षेत्र २ स्थान र नगरपालिका कायायिय प्रवेि गेटमा सवारी 

साधनिाइ लडसआन्फेक्सन स्प्रे छनयका िालग तपलििका पदालधकारीहु िाइ लजम्मा लदने लनर्यय 

गररयो ।  

 हमे ुपाण्डे 

 राम बराि 

१०. कावासोती नगरपालिका के्षत्रमा लदनानलुदन लछमेकी राष्ट्र िगायत दिेको लवलभन्न 

स्थानबाट व्यक्तीीहु  अईने प्रकृया भएको हननािे वडा कायायिय बाट ईच्च सतकय ता ऄपनाईदै 

वडा ऄध्यक्ष ज्यिेू वडा ऄन्तरगतका टोि लबकास सलमलतिाइ पररचािन गरर बालहर बाट 

अएका व्यक्तीीहु को जानकारी र सम्पकय  रयाक गरर पालिकािाइ जानकारी गराईने लनर्यय गररयो 

।  

११. कोरोना भाआरस(COVID-19) को लविम पररलस्थलतमा नगरपालिका के्षत्रमा कृलष 

ईत्पादनिाइ जोड लदनका िालग खेतबारी जोत्ने प्रयोजनको िालग रयाक्टर भाडा प्रलत घण्टा ु  

१५०० कायम रहने लनर्यय गररयो ।  

१२. लििाधर भषुािबाट प्राप्त १५ प्याकेट राहत  कावासोती नगरपालिका वडा नं. २ मा 

रहकेा दैलनक ज्यािामजदरुी गरर लजवनयापन गने लवपन्न पररवारिाइ वडा बाट नै लवतरर् गनय लदने 

लनर्यय गररयो । 

 


