
नोभल कोरोना भाइरस पूर्वतयारी तथा प्रततकायव  

गाउँपातलकास्तरीय समन्र्य सतमतत 

बैठक संखयााः ४ 

तमतताः २०७७।०२।१७ 

स्थानाः भूमे गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् खाबाङबगर, रुकुम (पूर्य) ।  

 

नोभि कोरोना भाइरस पूर्यतर्ारी तथा प्रलतकार्यका िालग गलित गाउँपालिकास्तरीर् समन्र्र् सलमलतका अध्र्क्ष एर्ं भमू े

गाउँपालिका अध्र्क्ष श्री रामसुर बढुा मगरज्र्ूको अध्र्क्षतामा देहार्का पदालिकारीहरुको उपलस्थलतमा बैिक बसी देहार् बमोलिम लनर्यर् 

गररर्ो ।  
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क्र .सं .  दस्तखत नाम थर तिम्मेर्ारी पद कायावलय 
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नोभल कोरोना भाइरस पूर्वतयारी तथा प्रततकायवका लातग भूमे गाउँपातलकास्तरीय समन्र्य सतमततको तमतत २०७७।०२।१७ को 

बैठकको प्रस्तार् र तनर्वय  

 

प्रस्तार्हराः 

१. कोरोना भाइरस सम्बन्िमा पलिल्िो अर्स्थाको समीक्षा सम्बन्िमा 

२. अन्र्त्र स्थानबाट आएका व्र्लक्तहरुिाई क्र्ारेन्टाइन व्र्र्स्थापन सम्बन्िमा 

३. क्र्ारेन्टाइन व्र्र्स्थापन तथा सहिीकरर् कार्यदि गिन सम्बन्िमा 

४. कोरोना लनर्न्त्रर् तथा रोकथामका िालग पूर्य सार्िानी सम्बन्िमा 

५. लर्कास लनमायर् तथा सेर्ा प्रर्ाह व्र्र्स्थापन सम्बन्िमा  

तनर्वयहराः 

१. लर्श्वभर फैलिएको COVID-19, कोरोना भाइरसबाट बच्न तथा आर्श्र्क पूर्यतर्ारी र प्रलतकार्य सम्बन्िमा हािसम्मको समीक्षा 

गदाय देहार् बमोलिम रहेको पाइर्ो ।  

क) हािसम्म ११ र्टा हेल्थ डेस्कबाट आर्तिार्त गने र्ात्र ुतथा स्थानीर्हरुमध्र् ेलमलत २०७६।१२।२४ देलख हािसम्म 

स्र्ास््र् चेकिाचँ गदाय कोरोनासगँ लमल्ने िक्षर् कसैमा नभेलटएको,  

ख) कोरोना रोकथाम तथा लनर्न्त्रर्का िालग लनर्लमत चेकिाचँ तथा हेल्थ डेस्क स्थापनाका िालग न्र्ूनतम्म सामाग्रीको 

पररपूलतय भएको तर पर्ायप्त नभएको ।  

ग) सचेतना कार्यक्रम प्रभार्कारी रुपमै सम्पन्न भएको ि । गाउँ टोिहरुमा सचेतनाका िालग हात िुने स्थानको लनमायर् 

गररएको र हाि िकडाउनका कारर् मानर्ीर् गलतलर्लिमा कमी भएको ।  

घ) पलिल्िो समर् कर्ायिी प्रदेश लशि भएपलि पूर्ी रुकुममा आर्तिार्तको केन्र भूमे गाउँपालिका बनेकािे लिल्िाको 

सबै िोलखम अर्स्थामा रहेको ।  

ङ) हािसम्म ९ र्टा र्डाका ११ र्टा क्र्ारेन्टाइनमा २४० िना मध्र्े ७४ िनािे क्र्ारेन्टाइन अर्लि परूा गरी १६६ िना 

क्र्ारेन्टाइनमा रहेका िन् । हािसम्म भारत िगार्त अन्र् मुिुकबाट आएका १६ RDT िाचँ र क्र्ारेन्टाइनमा 

बसेकाहरुमध्र्े ८ िनाको PCR िाचँ गदाय सबैको ररपोटय  नेगेलटभ आएको । 

च) क्र्ारेन्टाइनको संख्र्ा बढ्दा व्र्र्स्थापन र सूचना संकिनमा समस्र्ा पनुयका साथै मलहिा, बािबालिका र अपाङ्गता 

भएका व्र्लक्तहरु थप िोलखममा रहेको ।  

ि) भूमे गाउँपालिकाबाट १८४१ िना र्देैलशक रोिगारीको लसिलसिामा रहेको र तीमध्र् ेभारतमा ४०२ िना रहेकोमा 

आिका लदनसम्म ५० िना फलकय एको त्र्ाङ्क ि । र्सरी दैलनक रुपमा लर्देशबाट फकय ने व्र्लक्तहरुको संख्र्ा बढ्ने 

भएकािे क्र्ारेन्टाइन व्र्र्स्थापन थप िलटि बन्ने । 

ि) िकडाउनको पररपािना र पूर्यसार्िानीमा अझै ँध्र्ान परु् र्ाउनुपने अर्स्था रहेको ।  

 

२. पलिल्िो समर्मा देशलभत्रैका अन्र्त्र स्थान र भारतबाट मालनसहरु फलकय दँा कोरोना भाइरसको िोलखम न्र्ूलनकरर्का िालग 

क्र्ारेन्टाइन लनमायर् तथा व्र्र्स्थापनमा असहिता उत्पन्न भएको र लनकट लदनहरुमा र्ैदेलशक रोिगारबाट समेत नागररकहरु 

उद्दार गरी व्र्र्स्थापन गदाय क्र्ारेन्टाइन र व्र्र्स्थापनमा थप लिम्मेर्ारी बढ्ने भएकािे देहार् बमोलिम क्र्ारेन्टाइन व्र्र्स्थापन 

गनेेः 



क) हाि भैरहेका क्र्ारेन्टाइनहरु अपगु भएको अर्स्थामा प्रर्ोग गने गरी सबै सामुदालर्क तथा लनिी लर्द्यािर्हरुको भर्न, 

सामुदालर्क भर्न, मलहिा भर्न, िालमयक भर्न, अनुमलत लिएर लनिी भर्न िगार्तका सबै भर्नहरुमा बस्ने कोिा 

सरसफाई, पानी, शौचािर्, फोहर व्र्र्स्थापन स्थि िगार्तका न्र्ूनतम आर्श्र्कताहरु परूा गरी क्र्ारेन्टाइनमा 

पररर्त गने ।  

ख) लनमायर्पलि क्र्ारेन्टाइनको रुपमाम प्रर्ोग गदाय क्रमशेः स्र्ास््र् संस्था र प्रहरी नलिक, सम्भर् भएसम्म र्स्तीबाट िुट्टै, 

र्ातार्ात पह चँका आिारमा सामुदालर्क लर्द्यािर् भर्न, सामुदालर्क भर्नहरु, िालमयक भर्न, लनिी लर्द्यािर् भर्न, 

अनुमलत लिएर लनिी भर्निाई प्रर्ोग गने ।  

ग) लर्लभन्न स्थानबाट आएका व्र्लक्तहरुिाई लसफ्ट र स्थानका आिारमा सम्भर् भएसम्म फरक फरक स्थानको 

क्र्ारेन्टाइनमा राख्ने ।  

घ) क्र्ारेन्टाइनमा बसेका व्र्लक्तहरुिाई क्र्ारेन्टाइनलभत्र नै सामालिक दूरी कार्म गररे भौलतक लनमायर् तथा बौलिक कार्य 

गनय सम्भर् ि र उनीहरु इच्िुक भएमा काम गने र्ातार्रर् लमिाई उनीहरुको उत्पादन कार्ायिर्िे नै खररद गने व्र्र्स्था 

लमिाउने ।  

ङ) प्रत्र्ेक क्र्ारेन्टाइनमा सुरक्षा तथा स्र्ास््र्कमी व्र्र्स्थापनका िालग आर्श्र्कतानुसार स्र्र्ंसेर्कहरु पररचािन गने ।   

च) क्र्ारेन्टाइनमा दीघय रोगी तथा मलहिा बािबालिका र अपाङ्गता भएका व्र्लक्तहरुिाई िुट्टै प्राथलमकीकरर् र लर्शेष 

व्र्र्स्था लमिाउने ।  

ि) सबै िनप्रलतलनलि, बुलिलिर्ी, संघसंस्था, समूह, क्िबहरुिाई सहर्ोग र व्र्र्स्थापनका िालग सहर्ोग गनय अपीि गने ।  

 

३. पलिल्िो समर् देशलभत्रका अन्र्त्र स्थान र भारतबाट आएका व्र्लक्तहरुको संख्र्ा अत्र्ालिक र्ृलि भई क्र्ारेन्टाइनको संख्र्ा र्ृलि 

भएसगँै व्र्र्स्थापन, सार्िानी अपनाउने र सूचना सम्प्रेषर्मा थप लिम्मेर्ारी बढेकािे  क्र्ारेन्टाइनहरुमा आइपने समस्र्ा, मलहिा 

बािबालिका, दीघय रोगी, अपाङ्गता भएका व्र्लक्तहरुमा पनय सक्ने िोलखमिाई समेत मध्र्निर गरेर आर्श्र्क सहिीकरर् गनय 

तपलसि बमोलिमको पालिकास्तरीर् क्र्ारेन्टाइन व्र्र्स्थापन सहिीकरर् सलमलत गिन गने लनर्यर् गररर्ोेः 

तपतसल 

क) संर्ोिकेः गाउँपालिका उपाध्र्क्ष 

ख) सदस्र्ेः सामालिक लर्कास सलमलत संर्ोिक 

ग) सदस्र्ेः सामालिक लर्कास शाखा प्रमुख 

घ) सदस्र्ेः प्रलतलनलि, नेपाि प्रहरी 

ङ) सदस्र्-सलचर्ेः स्र्ास््र् इकाई प्रमुख 

 

४. कोरोना रोग प्रलतकार्य तथा पूर्य तर्ारी तथा सार्िानीका िालग कार्यर्ोिनाका साथै देहार् बमोलिम कार्यिाई लर्शषे िोड लदनेेः  

क) भाइरसको लर्स्तार ह ने सम्भालर्त िोलखमिाई मध्र्निर गदै नेपाि सरकारद्वारा िारी गररएको िकडाउनिाई सबै 

र्डामा प्रभार्कारी रुपमा कार्ायन्र्र्न गनय सबै पदालिकारी तथा र्डास्तरीर् समन्र्र् सलमलतिे आआफ्नो क्षेत्रबाट भूलमका 

लनर्ायह गने ।   

ख) कोरोना रोगको लनर्न्त्रर् तथा रोकथाम र र्सबाट ह न सक्ने मानलसक तनार्िाई कम गनय गाउँपालिकामा रहेको २०० 

थान RDT परीक्षर् गने र PCR िाचँका िालग आर्श्र्क पहि गने ।  

ग) कोरोनाको िोलखम बलढरहेकािे स्थानीर्स्तरमा मनाइने मेिा, पर्यहरु रोक्ने । पूिाआिा, मरुबरु, झाकँ्री बस्ने, भमू ेपूिा 

र पर्यमा मालनस िमघट ह ने कार्यिाई रोक्ने व्र्र्स्था लमिाउने ।  



घ) लनमायर् व्र्र्सार्ीहरुिाई समेत आफ्नो काम गने स्थानभन्दा बालहर मालनसहरु िमघट नह न, गाउँर्स्तीमा प्रर्ेश नगनय र 

सामालिक दूरी कार्म गरी आफ्नो कार्य सम्पन्न गनय लनदेशन लदने ।  

ङ) रोग संक्रमर्को िोलखमिाई मध्र्निर गरी सबै गाउँटोिहरुिाई गाउँ टोििे नै मापदण्ड बनाई अत्र्ार्श्र्क काम बाहेक 

आर्तिार्त बन्द गनय तथा अटेर गरेमा रीलतररर्ाि अनुसार पूिा, संस्कारहरुमा अनार्श्र्क संख्र्ा िमघट गरेमा 

सम्बलन्ित गाउँ टोि र्ा टोि लर्कास संस्थाद्वारा नै दण्ड िररर्ाना गने व्र्र्स्था लमिाउने ।  

च) सबै गाउँटोिहरुको नाकाहरुमा एक गाउँ टोिबाट अको गाउँटोिमा अत्र्ार्श्र्क काम बाहेकको अर्स्थामा लहडँडुि र 

िकडाउन लनर्यर् अटेर गरेमा दण्ड िररर्ाना ह ने िानकारी लदने होलडयङ बोडयहरु गाउँटोिको मुख्र् प्रर्ेश स्थानहरुमा 

राख्ने ।  

५. कोरोना संक्रमर् िोलखम बलढरहेकािे लनर्न्त्रर् तथा रोकथामका िालग सेर्ा प्रर्ाहिाई देहार् बमोलिम व्र्र्लस्थत गनेेः 

क) कार्ायिर्मा सेर्ाग्राहीको लभड न्र्ूलनकरर् गनय गाउँपालिकािे अपनाएको सिगताका उपार् बमोलिम अत्र्ार्श्र्क 

सेर्ािाई प्रभालर्त नह ने गरी पािैपािो सेर्ाग्राहीिाई सामालिक दूरी कार्म गरी सेर्ा प्रर्ाहको व्र्र्स्था लमिाउने । 

ख) गाउँपालिका कार्ायिर्बाट सम्भर् भएसम्म सेर्ाग्राही व्र्लक्त नआई सेर्ा प्राप्त गने व्र्र्स्था लमिाउने ।  

ग) आलथयक र्षयको अलन्तम अर्स्था भएको र संघ तथा प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरर् भएका र गाउँपालिकाका केही र्ोिना 

तथा कार्यक्रमहरु कार्ायन्र्र्नकै क्रममा रहेकािे सामालिक दूरी कार्म गरी, काम गने स्थानमा सम्बलन्ित कामदार र 

लिम्मेर्ार व्र्लक्त बाहेक अन्र् व्र्लक्त िमघट नह ने गरी काम लनरन्तरता लदने व्र्र्स्था लमिाउने ।  

घ) र्डा कार्ायिर्हरुमा अत्र्ार्श्र्क सेर्ाका िालग हप्ताको सातै लदन तर्ारी अर्स्थामा खुिा राख्ने । सेर्ाग्राहीिाई टाढै 

राखी टाढैबाट अत्र्ार्श्र्क सेर्ा प्रदान गने व्र्र्स्था लमिाउने । र्डा कार्ायिर् र सलमलतहरुिे क्र्ारेन्टाइन व्र्र्स्थापन, 

सचेतना र समूह पररचािनमा ध्र्ानकेलन्रत गने ।  

ङ) बैंलकङ सेर्ाबाट समेत रोग संक्रमर्को िोलखम रहने भएकािे भूमे गाउँपालिका २ खाबाङबगरलस्थत रहेको लसलटिन्स 

इन्टरनेशनि बैंक लिलमटेड भूमे शाखािाई एक एक लदन लबराएर हप्तामा तीन लदन खोल्ने व्र्र्स्थाका िालग अनुरोि गने 

।  

 

  



समन्र्य सतमततको बैठकमा सहभागीले राखेको मन्तव्य 

क्र.सं. सहभागी 

राखनेको नाम 

धारर्ा 

१ सलबना बुढा • क्र्ारेन्टाइन व्र्र्स्थापनका सम्बन्िमा कलतपर् स्थानमा िनप्रलतलनलि मात्र काम गरेको देलखर्ो भने कतै 
िनप्रलतलनलि सुतेको िस्तो देलखर्ो । र्सिाई सबैिे आ आफ्नो लिम्मेर्ारी बहन गने काम भर्ो भने मात्र 

कोरोना लनर्न्त्रर्मा सफिता लमल्नेि ।  

२ पृथी ब बुढा • लर्र्ाद समािानका िालग गाउँ गाउँमा िनचेतना िगाउनुपिय  ।  

• स्र्र्ंसेर्क,र्ूर्ािाई २४ सै घण्टा खटाएर पररचािन गनयपिय  होिा ।  

३ रुलििन घलतय • क्र्ारेन्टाइन स्थििाई लसि गनय आर्श्र्क ि ।  

४ टेक प्रसाद 

बुढा 

• आफ्नो गाउँको क्र्ारेन्टाइनमा आफ्नो र्डा र गाउँको व्र्लक्त राख्न थालिर्ो भने क्र्ारेलन्टनको संख्र्ािे 

पुग्दैन । त्र्सैिे गाउँपालिकाको लर्लि र नीलत बमोलिम गाउँपालिकाबासी चल्नुपिय  ।  

५ लतिक रोका • म माघदेलख नै कोरोना भाइरसका लर्षर्मा ििफि गने गररएको ि ।  

• गाउँको लर्र्ाद व्र्र्स्थापनका िालग स्थानीर् बलुिलिर्ी, िनप्रलतलनलि र कमयचारी संर्ुक्त रुपमा पररचािन 
गनुयपिय  ।  

• हामी कमयचारीहरु िुनसुकै अर्स्थामा व्र्लक्तगत स्र्ाथयभन्दा बालहर गएर तर्ार ह नुपिय  ।  

• िुकुममा क्र्ारेन्टाइनमा िुनखािको स्थानीर् अर्रोि र समस्र्ा उत्पन्न भर्ो त्र्ो राम्रो भएन ।  

• होम क्र्ारेन्टाइनमा बसेको व्र्लक्तिे खासै लनर्म पािना गरेको पाइएन । कसैिे होम क्र्ारेन्टाइनिाई मर्ायदा 
र इमान्दाररतापूर्यक लनर्ायह गनुयपिय  ।  

• अब लर्देशबाट पलन आउँदैिन्,लतनिाई व्र्र्स्थापन गनय हम्मे हम्म ेपिय  ।  

• कमयचारी पलन व्र्र्स्थापकीर् रुपमा सबैसगँ समन्र्र् गरेर खलटनुपिय  । हामीिे भत्ता र सत्ता मात्र नहेरी 
लर्पदसगँ िुिौं ।  

• हेल्थ डेस्कमा पलन गाडी नरोक्ने, नटेने अर्स्था ि ।  

६ चङ्ख बहादरु 

बुढा मगर 

• समस्र्ा परेको अर्स्थामा सबै भाग्िन् । स्र्ाथय पूरा ह ने भएमा झलुम्मन्िन् भनेिस्तै भएको ि । अलहिे हामी 
सबै एक िाउँमा ह नुपिय  । सबै स्र्ाथय बालझएका िन् ।  

७ प्रर्ेश पुन • हामीिे एउटा अभ्र्ास के गररर्ो भने एउटा टोिबाट अको टोि र्डामा िान लसफाररशको व्र्र्स्था गदाय 
केही िानकारहरुिे अगुर्ाहरुिे त्र्सको लर्रोि गरे । असहि भर्ो भन्न थािे । असहि ह नािे नै 

अनार्श्र्क आर्तिार्त रोलकन्ि ।  

• िनप्रलतलनलििाई त झन हामीिे भोट हािेको हो । अलहिे कडा गने भनेर प्रश्न उिाउँिन् । झगडा गिय न् । 
िहासँम्म अनार्श्र्क बखेडा लनकाल्ने अलि टािाबािा नै बढी ह ने देलखन्ि ।  

• क्र्ारेन्टाइन लनलित टोि गाउँको होइन । गाउँपालिकाको हो । सरकारको हो । व्र्लक्तको होइन ।  

• कलतपर् मालनसिाई के के न गियम् भन्ने पलन िागेको ह न्ि । लिम्मेर्ारी नपाएर पलन कुरा बलढरहेको ि । 
फुसयलदिािाई सेन्री बस्ने, खाना परु् र्ाउने कामिस्ता लिम्मेर्ारी तोलकर्ो भने कुरा काट्ने पलन कम ह न्ि ।  

• अब RDT पररक्षर् गने व्र्र्स्था लमिाउने ।  

८ देर् बहादरु 

बुढा 

• क्र्ारेन्टाइनमा चालहने आिारभूत आर्श्र्कताहरु पूरा गनुयपने कुरा के हो ?  

• सबै क्र्ारेन्टाइनमा एकरुपता ह नुपर् र्ो ।  
 


