प्रस्ताव: (मिमत २०७६/१२/१४, शुक्रबार, ७८ औ ं कार्यपामिका बैठक )
१. कोरोना भाइरस प्रमतकार्य र्ोजना सम्वन्धिा
२. सिवेदना सम्वन्धिा
मनर्यर् नं.१
१.१. हाि ववश्वव्र्ापी रुपिा फैमिरहेको कोरोना भाइरस (COVID 19) को सं क्रिर् रोकथािको
िामि अमत आवश्र्क काि बाहे क अन्र् अवस्थािा घर बावहर नमनस्कने िरी िकडाउनको सूचना
जारी भए पश्चात उत्पन्न असहज पररस्स्थमतिा परे का सवयसाधारर्को सहर्ोि र सहजीकरर्का िामि
प्रत्र्ेक वडाका वडा अध्र्क्ष सं र्ोजक रहेको वडास्तरीर् ववपद व्र्वस्थापन समिमतिे वडास्तरीर्
जोस्िि न्र्ूनीकरर् तथा प्रमतकार्य समिमतको रुपिा सिेत काि िने ।
१.२ िामथ १.१ बिोस्जिको समिमतिे भारत ििार्त अन्र् दे शबाट ववशेष िरी २०७६ चैत्र १ िते
दे स्ि नेपाि प्रवेश िरे का व्र्स्िहरुको नाि, ठे िाना, आएको िध्र्ि, पररवार सं ख्र्ा, हािको अवस्था
ििार्त तपस्शि बिोस्जिको निुनािा िित सङ्किन िरी निर प्रिुि/निरस्तरीर् ववपद व्र्वस्थापन
समिमत सिक्ष मनर्मित प्रमतवेदन िने र िित सङ्किनका िामि टोि ववकास सं स्थाहरुिाई पररचािन
िने ।
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१.३ अमत आवश्र्क काि बाहे क बावहर नमनस्कन एवं िकडाउनको अवस्थािाई पूर्रु
य पिा
कार्ायन्वर्न िनय निरबासी सबैिाई जानकारी िराउन प्रत्र्ेक वडा कार्ायिर्िे आ-आफ्नो क्षेत्र मभत्र
िाइवकंि िने।

१.४ वडा नं. ३ कुइरे पानीिा रहे को प्रेरर्ाका िामि अमभर्ान नेपाि (िानमसक रोिी पुनस्थायपना केन्र ) को
भवन र पररसरिा

कस्म्तिा १०० शैर्ाको क्वारे न्टाइन /आइसोिेसन केन्र स्थापना िने। पूवायधार

मनिायर्का िामि प्रदे श सरकार, स्थानीर् प्रशासन, सुरक्षा मनकार्िाई सिेत अनुरोध िने।थप क्वारे न्टाइन/
आइसोिेसन स्थापनाका िामि पररवार मनर्ोजन सं घ दाङ, शािािाई अनुरोध िने। सम्भाववत स्थिका रुपिा
होटे ि तथा मनस्ज अस्पताि सिेत रहको हुुँदा होटि व्र्वसार्ी एवं मनस्ज अस्पतािसं ि छिफि र परािशय
अिाडी बढाउने।
१.५ िकडाउनको कारर् असहज पररस्स्थमतिा परे का सवयसाधारर्िाई िाद्यान्न ििार्त अत्र्ावश्र्क सािग्री
ववतरर् िनय एकद्वार प्रर्ािी िािु िने ।

र्सका िामि निर प्रिुिज्र्ु सं र्ोजक रहे को निरस्तरीर् ववपद

व्र्वस्थापन समिमतिे उच्च स्तरीर् सं र्न्त्रको रुपिा कार्य िने ।निरस्तरीर् ववपद व्र्वस्थापन समिमतिा
सिावेश नभएका मत्रभुवननिर जेमसस, थारु कल्र्ार्कारीर्ी सभा दाङ, नेपाि ििर सं घ ििार्त र्स कार्यिा
वक्रर्ाशीि सं घ सं स्थािाई सिेत र्स सं र्न्त्रिा सिावेश िने ।वडा स्तरीर् ववपद व्र्वस्थापन

समिमत

(जोस्िि न्र्ूनीकरर् तथा प्रमतकार्य समिमत) िे तर्ार िरे को िितको आधारिा सहार्ता सािाग्री केन्रिा नै
ववतरर् िने व्र्वस्था मििाउने । सहार्ता सािग्री सहर्ोि िनय चाहने िैरसरकारी सं घ सं स्थाहरुिे र्सै
सं र्न्त्र िाफयत सहर्ोि िने व्र्वस्थािाई कडाइका साथ िािु िने ।
१.६ दाङको बेिाझुण्डीिा रहे को कोरोना ववशेष अस्पताििाई ववरािीहरुको िाद्यान्न ििार्त सािाग्री िररद
िनय रु १००००० (अक्षरुवप एक िाि ) सहर्ोि रकि उपिब्ध िराउने ।
१.७ घोराही

उपिहानिरपामिका मभत्र सं चामित स्वास््र् चौकी र स्वास््र् स्क्िमनक िध्र् स्वास््र्

स्क्िमनकबाट ददइने सेवा हाि बन्द िने । त्र्सबाट बचत हुने जनशस्ि कोरोना भाइरस उपचार केन्र
क्वारे न्टाइन / आइसोिेसन वाडयिा िटाउने।
१.८ कोरोना भाइरस उपचारका िामि क्वारे न्टाइन / आइसोिेसनिा िवटने स्वास््र्किीको थप सुमबधा
केन्र सरकारिे मनधायरर् िरे बिोस्जि िने । र्स जोस्िि सं ि काि िनुप
य ने वातावरर् तथा सरसफाईका
कियचारी, निर प्रहरी, दिकि कियचारी, सुरक्षा िाडयिाई हाि प्राप्त िरे को सुमबधािा थप ५०% सुमबधा ददने।
१.९ स्वास््र् चौकी नारार्र्पुरिा रहे को एम्बुिेन्स िियत सम्भार िरी चािु अवस्थािा राख्ने र बजारिा
िाद्यान्न ििार्त दै मनक उपभोग्र् सािाग्रीको कृमत्रि अभाव हुन नददन बजार अनुििनिाई थप प्रभावकारी
बनाउने।

१.१० ववश्वभर िहािारीका रुपिा फैमिरहे को कोरोना भाइरस ववरुद्धको प्रमतकार्य र्ोजनािा सहर्ोि पुर्ायउन
निर प्रिुिज्र्ुको सं र्ोजकत्विा दे हार्बिोस्जि सदस्र् रहने िरी शुरुिा रु १०००००० (अक्षरुवप दस िाि)
रहने िरी कोरोना प्रमतकार्य कोष स्थापना िने । र्स कार्यिा सहर्ोि िनय चाहने सबै सहर्ोिी / साझेदार
सं स्थाहरुिाई र्सै कोष िाफयत सहर्ोि िनय अनुरोध िने ।
तपस्शि:

१. निर प्रिुि : सं र्ोजक
२. उप प्रिुि : सदस्र्

३. सािास्जक ववकास समिमत सं र्ोजक : सदस्र्
४. पूवायधार ववकास समिमत सं र्ोजक : सदस्र्
५. सावयजमनक सेवा तथा क्षिता ववकास समिमत सं र्ोजक : सदस्र्
६. वातावरर् तथा ववपद व्र्वस्थापन समिमत सं र्ोजक : सदस्र्
७. आमथयक ववकास समिमत सं र्ोजक : सदस्र्
८. ववधार्न समिमत सं र्ोजक : सदस्र्
९. प्रिुि प्रशासकीर् अमधकृत : सदस्र् सस्चब

१.११ कोरोना सं क्रिर्को र्स जवटि पररस्स्थमतिा पटक पटक बैठक बसी मनर्यर् िनय सम्भव नभएकोिे
ववषि पररस्स्थमतिाई िध्र्नजर िदै

स्स्थमत सािान्र् नभए सम्िका िामि र्स सम्वन्धिा आिािी ददनिा कुनै

मनर्यर् िनुय परे िा मनर्यर्ामधकार निर प्रिुि, उप प्रिुि तथा प्रिुि प्रशासकीर् अमधकृतिा रहने िरी अमधकार
प्रत्र्ार्ोजन िने ।
मनर्यर् नं. २ :

२.१ घोराही उपिहानिरपामिकाका मसमनर्र मडमभजन इस्न्जमनर्र श्री र्ुवराज पौडेिज्र्ुका वपता श्री हररप्रसाद
पौडेिज्र्ु

को ८४ बषयको उिेरिा र्ही मिमत २०७६।१२।१० ितेका ददन असािवर्क स्विायरोहर् भएको

िबरिे घोराही उपिहानिर पररवारिाई अत्र्न्त दुिी तुल्र्ाएको छ । र्स दु:िद घडीिा स्वियवासी

आत्िाको स्चर शास्न्तको कािना र भावपूर्य श्रद्धाञ्जिी अपयर् िदै शोकसन्तप्त पररवारजन प्रमत हाददयक
सं वद
े नाका साथ शोक प्रस्ताव पाररत िने ।

२.२ घोराही उपिहानिरपामिकाका शािा अमधकृत श्री बाबुराि पन्थीका हजुरबुवा श्री टे क नारार्र्
पन्थीज्र्ुको ८९ वषयको उिेरिा र्ही मिमत २०७६/१२/०७ ितेका ददन आसािवर्क स्विायरोहर् भएको
िबरिे घोराही उपिहानिर पररवारिाई अत्र्न्त दुिी तुल्र्ाएको छ । र्स दु:िद घडीिा स्वियवासी

आत्िाको स्चर शास्न्तको कािना र भावपूर्य श्रद्धाञ्जिी अपयर् िदै शोकसन्तप्त पररवारजन प्रमत हाददयक
सं वद
े नाका साथ शोक प्रस्ताव पाररत िने ।

