
जजल्रा विऩद् व्मिस्थाऩन समभमत मसन्धरुीको मभमत २०७७ कामतिक ५ गतेको फैठकको मनणिम 

 

१. विश्वव्माऩी भहाभायीको रुऩभा पैमरएको कोमबड-19 सॊक्रभणको योकथाभ, न्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩनका रामग हारसम्भ 
जजल्राभा बएका विमबन्न प्रमासहरुको फायेभा समभऺा गरयमो । आजको समभऺाभा जजल्राभा कोमबड-19 सॉग सम्फजन्धत मनम्भ 
फभोजजभको अिस्था यहेको ऩाईमो । कोमबड-19 सॊक्रभण योकथाभ, न्मूमनकयण य व्मिस्थाऩनको रामग जजल्रा जस्थत सफै 
स्थानीम तह, याजनीमतक दरहरु, प्रशासन, सयुऺा मनकाम, नागरयक सभाज, सॊघसॊस्था, सञ्चाय जगतको थऩ एवककृत प्रमासको 
आिश्मकता भहसशु गरयमो य त्मसै फभोजजभ एवककृत रुऩभा वक्रमाकराऩहरु सॊचारन गने मनणिम गरयमो ।  

मसन्धरुीभा आज मभमत 2077/७/४ गते ददनको ४:00 फजे सम्भको कोमबड-19 सम्फन्धी अऩडेट 

 क्िायेजन्टनभा यहेका भवहरा: 0 ऩरुुष:-5 जम्भा:-5 

2. आइसोरेशनभा यहेका भवहरा:-4२ ऩरुुष:-9४ जम्भा:- 13६ 

3. हारसम्भ PCR को रामग स्िाि सॊकरन गरयएको सॊख्मा :- 3813  
4. हारसम्भ PCR ऩोजेवटब बएको सॊख्मा भवहरा :- 70 ऩरुुष:-205  जम्भा:-275 
5. हारसम्भ PCR नेगेवटब बएको सॊख्मा:- 3418  
6. हारसम्भ मनको बएका सॊख्मा:-139  
7 आज PCR Test को रामग स्िाि सॊकरन गरयएको 

सॊख्मा:  
भवहरा :- 31 ऩरुुष:-71 जम्भा:- 102 

8 आज PCR नमतजा आएको सॊख्मा:-  भवहरा :-8 ऩरुुष:-40 जम्भा: 48 
9 आज PCR नमतजा ऩोजेवटब आएको सॊख्मा:-  भवहरा :- 0 ऩरुुष:-२ जम्भा:-२ 
10 अि PCR नमतजा आउन फाॉकी सॊख्मा भवहरा :- ४२ ऩरुुष: 90 जम्भा:- 132 
११ आज होभ आईसोरेसनभा यहेका भवहरा :- 39 ऩरुुष:-79 जम्भा:- 118 
१२ आज सॊस्थागत आईसोरेसनभा यहेका भवहरा :- 2 ऩरुुष:- 13 जम्भा:- 15 
1३ हारसम्भ विदेशफाट आएको सॊख्मा:-   
 बायतफाट  भवहरा :- 112 ऩरुुष: 683 जम्भा:- 795 
 अन्म भूरकुफाट भवहरा :- 53 ऩरुुष: 632 जम्भा:- 685 
 कूर जम्भा भवहरा :- 165 ऩरुुष:1315 जम्भा:- 1480 

२. जजल्रा विऩद् व्मिस्थाऩन समभमतको मभमत 2077/4/32 को मनणिमानसुाय कभराभाई नगयऩामरका िडा नॊ. 6 जशिनगय 
मसन्धरुीभा ५० िेडको कोमबड-19 सॊक्रमभत वियाभीहरुको उऩचाय सभेत सवुिधा बएको आइसोरेशन बिन मनभािण कामि शरुु 
बएको छोटो सभमभै मनभािण कामि सम्ऩन्न बएको छ । मस बिनको मनभािणका रामग यकभ उऩरब्ध गयाई सहमोग गनुिहनु े
सम्ऩूणि दाताहरु, मनभािण कामिभा सहमोग सभन्िम एि सहजीकयण गनुि हनुे सम्ऩूणि भहानबुािहरु तथा मनभािण कामिभा खवटन ुहनुे 
बिन मनभािण समभमतका सम्ऩूणि सदस्महरुराई जजल्रा विऩद व्मिस्थाऩन समभमतको तपि फाट हाददिक धन्मिाद ऻाऩन गने मनणिम 
गरयमो ।  

३. फागभती प्रदेश सयकाय, साभाजजक विकास भन्रारमको मभमत 2076/12/23 गतेको ऩरफाट कोमबड-19 सॊग सम्फजन्धत 
साभग्री खरयदका रामग प्राप्त यकभ रु. ५ राख भध्मेफाट देहाम फभोजजभ साभान खरयद गरयएको हॉदा सो अनभुोदन गरयमो । 

वऩवऩई सेट     40 थान  

स्मानीटाइजय १०० मभमर   600 थान  

सजजिकर भास्क    3000 थान 

ग्रोभ्स     30 प्माकेट 

KN 95 भास्क    100 थान 

सोमडमभ हइड्रोक्रोयाइड १० मर.  10 ग्मामरन 

VTM Double     200 थान 

जम्भा स्िास््म साभाग्रीहरुको जम्भा रु 4,61,634/- 



४. मस िषिको भनसनु अिमधबय मस जजल्राभा मछटऩटु रुऩभा विऩदका घटना बएताऩमन ठूरा बौमतक तथा भानिीम ऺमत हनुे 
खारका विऩद्जन्म घटनाहरु घटेनन ्। सानामतना बएका विऩद्का घटनाभा तत्कार याहत तथा ऺमतऩूमति स्िरुऩ जजल्रा प्रशासन 
कामािरमफाट वितयण गरयएको याहत तथा ऺमतऩूमति (भतृक- १ जना, घय ऺमत-2 िटा) जम्भा यकभ रु. 1,12,000/- 
अनभुोदन गरयमो । 

५. विऩद् जोजखभ न्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन ऐन, 2074 तथा विऩद् जोजखभ न्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन मनमभािरी, 2076 
फभोजजभ तमाय गरयएको विऩद् ऩूिितमायी तथा प्रमतकामि मोजना, 2077 अनसुाय जजल्राभा सफै स्थानीम तह तथा जजल्रा विऩद् 
व्मिस्थाऩन समभमतका तपि फाट बए गयेका खोज, उद्धाय, याहत वितयण, ऺमतऩूमति, ऩनुिस्थाऩना रगामतका कामिहरुको िावषिक प्रगमत 
प्रमतिेदन अनभुोदन गरयमो । 

६. जजल्रा विऩद् व्मिस्थाऩन समभमतको मभमत 2077/2/23 गतेको मनणिमानसुाय कोमबड-19 सॊक्रभण योकथाभ, न्मूनीकयण य 
व्मिस्थाऩनका रामग जजल्रा सभन्िम समभमतभा खाता खोमर यकभ जम्भा गरयएकोभ उक्त कोषको छुटै्ट ऩरयचारनको रामग तमाय 
गरयएको कोमबड-19 सॊक्रभण योकथाभ सॊचारन कोष कामिविमध, 2077 स्िीकृत गने । 

७. कोमबड-19 को सॊक्रभणको जोजखभ ऩमछल्रा केही ददन मता उच्च दयभा फढ्दै गइयहेको य नेऩारीहरुको भहान चाड िडा दशैं 
रगामत ददऩािरी य छठ जस्ता ऩििहरु नजजवकदै गयेको अिस्थाभा मबडबाड फढ्न गई झनै असय ऩनि सक्ने सम्बािनाराकई 
भध्मनजय गयी मस्त चाडऩििहरु भनाउॉदा सजगता य मभतव्ममी अऩनाई स्िास्थ सयुऺा भाऩदण्ड अनसुाय आ-आफ्नो घयमबर भारै 
भनाउन सम्फजन्धत ऩामरकाहरुरे स्थानीम एप.एभ. येमडमो, ऩरऩमरका तथा िडासदस्महरू भापि त सभदुामभा सूचना प्रिाह गने । 

८. नेऩार सयकाय भजन्रऩरयषद्को मनणिमानसुाय नै हारको जवटर अिस्थाभा भठभजन्दय, जशिारम, भजस्जद, गमु्फा जस्ता धामभिक 
आस्थाका केन्रहरुभा मनत्मऩूजा फाहेकका अन्म जभघट हनुे वक्रमाकराऩ फन्द गरयएकोभा सो कामिराई आगाभी चाडऩििका फेराभा 
सभेत मनयन्तयता ददने य मस कामिको अनगुभन स्थानीम ऩामरकाहरु तथा प्रहयीहरुफाट सॊमकु्त रुऩभा गने । 

९. भेरा, जारा, खेरकुद तथा सम्फजन्धत ऩामरकाहरुभा सॊचारनभा आउने हाट फजाय जस्ता भामनसका मबड हनुे स्थानहरु नेऩार 
सयकायफाट अको मनणिम बई नआएसम्भ सम्फजन्धत ऩामरकाहरुफाट सॊचारनभा योक रगाउने। 

१०. नजजवकदै गयेका विजमा दशभी तथा ददऩािरीका अिसयभा काठभाडौं उऩत्मका रगामत देशका विमबन्न बागफाट मस जजल्राभा 
ठूरो सॊख्माभा जजल्राफासीहरु घय आउने बएकोरे कोमबड-19को सॊक्रभण फढ्न सक्ने सम्बािना बएकोरे मस ऩटकको चाडभा 
सकेसम्भ आ-आपू फसेकै स्थानभा चाड भनाउन सफै ऩामरकाहरुरे उऩमकु्त भाध्मभफाट आ-आफ्नो ऩामरका मबरका तय अन्मर 
गई फसोफास गयेका नागरयकहरूराई आब्हान गने । ममत गदाि ऩमन स्थानीम स्तयभा आईऩगुेका नागरयकहरुको सॊक्रभणको 
अिस्था, स्िास््म जस्थमतको ख्मार याख्दै सभदुामभा उनीहरुको घरुमभर य वहडडरुराई मनरुत्सावहत य मनगयानी मभमत 
2077/६/२० गते फसेको सफिदरीम/सििऩऺीम फैठकफाट बएको मनणिम अनसुायको िडास्तयीम कोमबड-19 सहजजकयण तथा 
व्मिस्थाऩन समभमत य एक्सन वटभरे गने । 

११. मनभािण सम्ऩन्न बएको मसन्धरुी अस्ऩतार कोमबड-19 मूमनट फागभती प्रदेश नेऩारका रामग अजक्सजन प्रान्ट स्थाऩना गनि 
कायिाही अगाडी फढाउन ेमनणिम गरयमो ।  


