
मिमि २०७८/०१/१९ गिेको स्थानीय विपद् व्यिस्थापन समिमिको मनर्णय 

प्रस्िािहरुः 

१. COVID  19  िहािारी व्यिस्थापन सम्िन्धिा । 

२. विपद पूिण ियारी िथा प्रमिकायण सम्िन्धिा । 

३. स्थामनय विपद िथा जलिाय ुउत्थानशिल योजना िजुणिा सम्िन्धिा। 

४. विपद भण्डार व्यिस्थापन सम्िन्धिा ।  

५. खर्ण अनिुोदन सम्िन्धिा । 

 

मनर्णयहरुः 
मनर्णय नं. १ प्रस्िाि नं.१ िामथ छलफल गदाण विश्वभर फैमलदै गएको नयााँ भेररयन्ट सवहिको कोमभड-१९ को 
संक्रिर् नेपालिा िढ्दै गइरहेको र सो को असर यस गाउाँपामलकािा देखा पनण सक्ने सम्भािना भएको हुाँदा 
िहािारी रोकथाि, मनयन्रर् िथा उपर्ारका लामग देहाय ििोशजि गने सिणसम्िि मनर्णय गररयो।  

➢ मिमि २०७८/१/१६ गिे पमछ यस गाउाँपामलका प्रििे गरेका जो कोवह व्यशि पमन अमनिायण १४ 
ददन होि क्िारेन्टाइनिा बस्ने । 

➢ विद्यालय िथा शिक्षर् संस्थािा भौमिक उपशस्थिी नभई सम्भि भएसम्ि भर् ुणअल र िैकशपपक 
िाध्यििाट िार पठनपाठन जारर राख्न ेर भौमिक उपशस्थमििा हनुे भमनएका पूिण मनधाणररि  पररक्षाहर 
अको मनर्णय नभएसम्िका लामग स्थमगि गने प्रस्िाि कायणपामलकािा पेि गने । 

➢ मभडभाड हनुे गरर सभा, सम्िेलन, जिघट, खेलकुद लगायिका कायणक्रि नगने िथा आि जन 
सिदुायलाई जनस्िास््यका िापदण्ड पूर्ण रपले पालना गनण अवपल गने । 

➢ स्िास््यकिीलाई विदा नददने िथा विदािा िसेका किणर्ारीलाई िरुन्ि कायणस्थलिा फकण न आदेि 
गने प्रस्िाि कायणपामलकािा पेि गने । 

➢ कोमभड १९ अस्थायी अस्पिाल र्सु्ि दरुस्ि अिस्थािा राख्न े िथा PPE, Face Shield, Sanitizer, 
Mask, Gloves  लगायिका अत्यािश्यक सािाग्री सियिै व्यिस्थापन गने । 

➢ गाउाँपामलका के्षर मभर रहेका सम्पूर्ण कायाणलयहरिा जनस्िास््यका सम्पूर्ण िापदण्ड अपनाई 
सेिाग्राहीहरको भीडभाड नहनुे गरर सेिा प्रिाह गने । 

➢ गाउाँपामलकाको िडा नं. ४ िा अिशस्थि बजार व्यिस्थापन भिनिा कम्िीिा १० िैय्याको 
क्िारेन्टाईन कक्ष व्यिस्थापन गने प्रस्िाि कायणपामलकािा पेि गने । 

➢ कोमभड-१९ अस्थायी अस्पिालिा आिश्यकिा अनसुार थप स्िास््यकिी व्यिस्थापन गने र 
अस्पिालिा खवटने स्िास््यकिीलाई िलब िरािर कै अमिररि पाररश्रमिक उपलव्ध गराउने । 



➢ िडा कायाणलय, सरुक्षा मनकाय, स्िास््य संस्था िथा िवहला स्िास््य स्ियि सेविका, टोल विकास 
संस्थाहर िाफण ि कोमभड १९ िहािारी मनयन्रर्का लामग अपनाउन ु पने जनस्िास््यका िापदण्ड 
िारेिा व्यापक प्रर्ार प्रसार गने । 

➢ कोमभड १९ को िंकास्पद विरािी भेवटएिा थप मनदान िथा उपर्ारका लामग स्िास््य कायाणलय 
ओखलढंुगा िथा शजपला कोमभड संकट व्यिस्थापन केन्र ओखलढंुगा संग सिन्िय गने । 

➢ आधारभिू स्िास््य िथा सरसफाई कायाणलयले िाथी उपलेशखि मनर्णयको कायाणन्ियन गने गराउने । 

मनर्णय नं. २ प्रस्िाि नं.२ िामथ छलफल गदाण यस गाउाँपामलकािा प्रत्येक िर्ण रै्र देशख जेष्ठ सम्ि हािाहरुी, 
आगलागी, र्ट्याङ्ग लगायिका विपदको जोशखि रहन े भएकोले सो को पूिण ियारी, प्रमिकायण िथा राहि 
सम्िन्धिा देहाय ििोशजि गने सिणसम्िि मनर्णय गररयो। 

➢ आगलागी पमडिलाई प्रमि पररिार घर, ििान, धनसार, गोठ ईत्यादद क्षमिको आधारिा र 
१०,०००.०० देशख ३०,०००.०० र आिश्यक संख्यािा पाल राहि स्िरप उपलव्ध गराउने । 

➢ आगलामग मनयन्रर्का लामग आिश्यक िारािा फायर िल र पाल खररद गरर िडा िडािा वििरर् 
गने । 

➢ र्ट्याङ्गका पूिण ियारीका लामग अमथणङ सम्िन्धी योजना लागि अनिुान सवहि ियार गरर आगािी 
आ.ि.को नीमि िथा कायणक्रििा सिािेि गनण कायणपामलकाि प्रस्िाि पेस गने । 

मनर्णय नं. ३ प्रस्िाि नं.३ िामथ छलफल गदाण मिमि २०७७/१२/२० गिेको गाउाँ कायणपामलकाको मनर्णय 
अनसुार ियार गनण लामगएको स्थामनय विपद िथा जलिायू उत्थानशिल योजना िजुणिा कायणिा आिश्यक 
सझुाि सपलाह सवहि सम्पूर्ण सहयोग गने सिणसम्िि मनर्णय गररयो । 

मनर्णय नं. ४ प्रस्िाि नं. ४ िामथ छलफल गदाण गाउाँ कायणपामलकाको कायाणलय पररसर मभर विपद भण्डार 
व्यिस्थापन गनण भिन आिश्यक रहेकोिा र ५ लाखको सीिा मभर रही कायाणलयद्वारा लागि अनिुान िथा 
मडजाइन ियार गरर विपद् व्यिस्थापन कोर्िाट खर्ण व्यहोने गरर विपद भण्डार भिन मनिाणर् गने प्रस्िाि 
कायणपामलकािा पेि गने सिणसम्िि मनर्णय गररयो । 

मनर्णय नं. ५ प्रस्िाि नं. ५ िामथ छलफल गदाण आ.ि.०७७/०७८ को रै्र िसान्ि ्सम्ि विपद् व्यिस्थान 
कोर्बाट भएको देहाय ििोशजिको खर्ण अनिुोदन गने सिणसम्िि मनर्णय गररयो । 
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