
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 २०७७/०२/२० 

१. यस कावासोती नगरपालिका नगर काययपालिकाको कायायियबाट कोरोना भाइरस (COVID-19) 

संङ्रमण, लनयन्त्रण तथा उपचारका िालग सहयोग पयुायउन स्थापना गरेको लवपद व्यवस्थापन 

कोषमा आजको लमलतमा प्राप्त रकम तथा लजन्त्सी सामानहरुको लववरण लनम्नानसुार रहकेो भलन 

लनणयय पाररत गररयो । 

क्र.स

. 

सहयोग पुयाणउनुहने 

संस्था/व्यक्तीको लववरण 
रकम लिन्त्सी 

प्याके

ि 
कैलियत 

१ 
लकसान बचत तथा ऋण 

सहकारी संस्था लि.  
१,२६०००।- ० ० 

१०१०००।-चेक मार्य त र 

कावासोती नगरपालिकाको 

सहकाययमा सहकारीको 

काययपर र तालिम प्रदान गने  

काययरम सञ्चािन 

गरेकोमा सो सहकारीिे 

भकु्तानी पाउन रहकेो 

२५०००।– लवपत 

व्यवस्थापन कोषमा भकु्तानी 

प्रकृया अगाडी बढाउन े । 

आिको िम्मा १,२६,०००।- ० ० 
 

२. लसमा नाका क्षेर बाट कावासोती नगरपालिका स्थायी घर भएका व्यक्तीहरुिाई नगरपालिकािे 

व्यवस्थापन गरेको क्वारेन्त्टाइन सम्म ल्याउनका लमलत २०७७/०२/१२ गते पलहिो पक्ष 

कावासोती नगरपालिका र दोस्रो पक्ष गाडी मालिक कृष्ण पाठक लबच लमलत २०७७/०२/१२ 

दलेि २०७७/०२/२६ गते सम्म गाडी संचािनका िालग सम्झौता भएकोमा दोस्रो पक्षिे लमलत 

२०७७/०२/१९ गते सम्म मार गाडी उपिब्ध गराएको हुनािे गाडी संचािनमा आएको लदनको 

संम्झौता अनसुार भकु्तानी गने र आजकै लमलतबाट सो सम्झौता रद्ध गने लनणयय गररयो ।  



३. कावासोती नगरपालिका बाट व्यवस्थापन गररएको क्वारेन्त्टाइनमा लहमाियन सामदुालयक लवकास 

मञ्चको मनोसामालजक परामर्यकताय लवमिा शे्रष्ठ बाट कोलभड १९ को समयमा भएका मानलसक 

तनाव, लचन्त्ता, डर िगायतको लबषयमा मनोसामालजक परामर्य सेवा सञ्चािन गने लनणयय गररयो 

।   

४. कावासोती नगरपालिका वडा नं ६ अन्त्तरगत रहकेो  मातभृलुम यवूा क्िब बाट सञ्चालित 

एम्बिेुन्त्सको लबि भरपाई तपलर्ि अनसुारको अनमुोदन गरर भकु्तानी प्रकृया अगाडी बढाउने 

लनणयय गररयो ।  

तपलिििः  

र.स. अवलध /लमलत रकम  कैलर्यत  

१ २०७६/१२/१८ दलेि 

२०७७/०२/०५ गते सम्म 

१,२६,३४०।- ८७ जना लवरामीिाई अस्पताि 

िगेको  

 

५. यस कावासोती नगरपालिका लवपत व्यवस्थापन सलमलतको लमलत २०७७/०२/१४ गतेको  

बैठकको लनणययानसुार कोरोना भाइरस को संरमण रोकथाम तथा लनयन्त्रणका िालग अंग्रपङ्लतमा 

िलटरहकेा ६४ जना कमयचारीहरुको कोरोना स्वास््य लवमा गनयका िालग लमलत २०७७/२/१६ गते 

३ लदने कोरोना स्वास््य लवमाको प्रस्ताव आाान गररएकोमा तोलकएको समयावलधमा ८ वटा 

लवमा कम्पलन बाट प्रस्तावना प्राप्त भएकोमा  ज्योती िाइर् इन्त्स्योरेन्त्स कम्पलन लि. बाट प्राप्त 

प्रस्तावना कोरोना स्वास््य सम्बलन्त्ध लवमा उल्िेि नभएको हुनािे सो िाई रद्ध गरर  देहायमा 

उल्िेलित ७ वटा लवमा कम्पलनहरुको बाट प्राप्त प्रस्तावनामा उल्िेलित लवमाङ्कन लप्रलमयम 

रकम र र्तय/सलुवधाहरु सबै समान रहकेो हुनािे लनम्नानसुार लवमा गने लनणयय गररयो ।  

क्र.स. लवमा कम्पलनको नाम  लवमा गने सङ्ख ्या कैलियत  

१ लप्रलमयम इन्त्स्योरेन्त्स क.लि. ९ जना  

२ लहमाियन जनरि इ.क.लि. ९ जना  

३ लर्िर इ.कम्पलन लि. ९ जना  

४ यनूाइटेड इ.क.लि. ९ जना  

५ जनरि इ. कम्पलन लि. ९ जना  

६ सगरमाथा इ.क.लि. ९ जना  



७ लसद्धाथय इ. कम्पलन लि. १० जना  

िम्मा ६४ िना   

 

६.  कावासोती नगरपालिका वडा नं ४ अन्त्तरगत रहकेो रं्िदवे हसौरा सामदुालयक वन उपभोक्ता 

समहू बाट प्राप्त  ५८ प्याकेज सम्बलन्त्धत वडामा नै लवतरण गने र वडा नं १० लनवासी लदपेन्त्र गरुौ, 

मोलतिाि मलुिया र भेषराज महतोबाट प्राप्त १८६ राहत प्याकेज मध्ये २० प्याकेज कावासोती 

नगरपालिका र बालक १६६ राहत प्याकेज वडा नं १० र १५ मा लवपन्त्न पररवारिाई लवतरण गने 

लनणयय गररयो ।  

७. लसमा नाका क्षेरमा रहकेा कावासोती नगरपालिका स्थायी घर भएका व्यक्तीहरुिाई कावासोती 

नगरपालिका सम्म लिएर आउन तथा कोलभड १९ को लवपतको समयमा प्रयोजनका िालग  

सवारी भाडामा लिई सञ्चािन गनय कावासोती ०२ का सवारी धलन मिम िाि शे्रष्ठ सँग १५ 

लदनको िालग सँम्झौता गने लनणयय गररयो ।  

८. कावासोती नगरपालिकािे व्यवस्थापन गरेको क्वारेन्त्टाइनमा तत्काि आवश्यक ६४ सेट 

सामाग्रीहरु( डसना, तलकया, तन्त्ना र झिु) छनोट भएको र्मय श्री लवश्वज्योती सप्िायसय 

कावासोती ०२ बाट िररद गने लनणयय गररयो ।  

 


