
आज ममति २०७८।०२।११ गि ेमॊगऱबारका दिन यस दिमऱिाङ गाउॉ पामऱकाको कायााऱय, पॊचमी पाॉचथरका अध्यक्ष श्री 
भूवानी प्रसाि मऱङिेन ज्यूको अध्यक्षिामा िपमसऱ बमोजजमका कायापामऱका सिस्यिरुको उपजस्थतिमा यस आ.व 
को बािाॏ कायापामऱका बैठक द्वारा िऱ उल्ऱेखिि प्रस्िाविरु माथथ छऱफऱ गरी िेिायनुसारका तनर्ायिरु पाररि 
गररयो ।     
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प्रथतावहरु :- 

१. हालसम्म प्राप्त स्वस्िन्न पररपत्र, आदेश, स्नदेशन तथा मागपत्रहरुको जानकारी सम्बन्धमा । 

२. जोस्िम ित्ता सम्बन्धमा । 

३. प्राथस्मक थवाथ्य केन्र गोपेटारमा मेस्िकल अस्धकृत करार सेवामा राख्ने सम्बन्धमा । 

४. कोरोना सङंक्रस्मतहरुको उपचार सहायता सम्बन्धमा । 

५. प्रिास्वत समुदायहरुलाई राहत स्वतरण सम्बन्धमा । 

६. कोरोना सङ्ंक्रस्मतहरुको लास्ग वैदेस्शक रोजगारीमा गएका व्यस्िहरुको  तर्फ बाट आएको सहयोग रकम सम्बन्धमा । 

७. कोस्िि १९ सगँ सम्बस्न्धत आवश्यक थवाथ्य सरुक्षण सामाग्री िररद सम्बन्धमा । 

 

 

 

 

 

  



स्नणफय नं. - १ 

संघ, प्रदशे तथा लजल्िाका लवलभन्न मन्त्रािय, लवभाग तथा अन्य कायााियहरुबाट यस कायााियिाई हािसम्वम प्राप्त 

भएका तपलसि अनुसारका लनदशेन, पररपत्र तथा मागहरु यस कायापालिका बैठकमा प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत द्वारा 

वाचन गरी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, कायापालिका सदस्यहरुिाई जानकारी गराईयो । उक्त महत्वपणूा लवलवध 

जानकारी, पररपत्र तथा लनदशेनहरु यसै कायापालिका बैठकको माध्यमद्वारा सम्वबलन्धत सरोकारवािाहरु सम्वम पयुााईने 

तथा आवश्यक कायाान्वयन गने/गराउने लनणाय समेत गररयो । 

 

स्नणफय नं. - २  

हाि लवश्व्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहकेो कोलभड १९ को सङ्क्रमणबाट यस गाउँपालिका पलन अलत प्रभालवत 

बन्द ैगएको तथा हािसम्वम कुि ९६ जना संङ्क्रलमत भई सकेको त्यिाई मध्यनजर गरर कोलभड १९ को सङ्क्रमण 

िाई न्यलूनकरण तथा रोकथाम गना फ्रन्टिाइनमा खलटने स्वास््यकमी तथा एम्वबिेुन्स चािकहरुिाई स धन्यवाद 

उलनहरुको कामको उच्च मलू्याङ्कन गद ैलनजहरुको कायासम्वपादन गरेको कागजात (िगबुक/प्रलतवदेन) का आधारमा 

लमलत २०७८ जठे र असार मलहनाका िालग लनम्वनानसुार जोलखम भत्ता प्रकोप ्यवस्थापन कोषबाट प्रदान गने लनणाय 

गररयो । 

पद जोलखम भत्ता  लजम्वमवेारी 

प्राथलमक स्वास््य केन्र 

आइसोिेशन वाडामा 

खटीएका कमाचारीहरुको 

हकमा 

शरूु तिव स्केिको ५० प्रलतशतिे 

हुन आउने रकम 

शकंास्पद ्यलक्तहरुको  पररक्षण, लसलकस्त 

लबरामीहरुको आइसोिेशन वाडामा रेखदखे 

तथा पररक्षण गने 

वडाहरु लस्थत स्वास््य 

संस्थाहरुमा कायारत 

स्वास््यकमी 

शरूु तिव स्केिको २५ प्रलतशतिे 

हुन आउने रकम 

होम क्वारेन्टीनमा बसेका संङ्क्रलमत 

्यलक्तहरुको लनरन्तर लनगरानी तथा 

प्रलतवदेन गने 

PHC एम्वबिेुन्स चािक शरूु तिव स्केिको ५० प्रलतशतिे 

हुन आउने रकम + पालिका भरर 

प्रलत लबरामी बोके वापत रु ५०० र 

लजल्िा सदरमकुाम वा सो भन्दा 

बालहर बोके वापत रु १००० 

शकंास्पद लवरामी तथा लसलकस्त 

लवरामीहरुिाई गाउँपालिकाको 

आइसोिेशन वाडा तथा लजल्िा वा अन्य 

अस्पतािमा िाने/िैजाने 

REDCROSS एम्वबिेुन्स 

चािक 

पालिका भरर प्रलत लबरामी बोके 

वापत रु ५०० र लजल्िा 

सदरमकुाम वा सो भन्दा बालहर 

बोके वापत रु १००० 

शकंास्पद लवरामी तथा लसलकस्त 

लवरामीहरुिाई गाउँपालिकाको 

आइसोिेशन वाडा तथा लजल्िा वा अन्य 

अस्पतािमा िाने/िैजाने 

 

स्नणफय नं.- ३ 

लहलिहाङ गाउँपालिका लस्थत गोपेटार प्राथलमक स्वास््य केन्र मा लस्वकृत दरबन्दी लभत्र रहकेो मलेडकि अलधकृत 

हाि अध्ययन लवदामा रहकेो समयमा यस गाउँपालिकामा पलन कोरोना सङक्रमणको दर उच्च दलेखएकोिे यस 

गाउँपालिकािे स्थापना गरेको आइसोिेशन वाडामा एकजना मलेडकि अलधकृतको आवश्यकता दलेखएकोिे प्रकोप 



्यवस्थापन कोषबाट खचा िेलखने गरर यथालशघ्र योग्यता पगुेका एक मलेडकि अलधकृतिाई सोझ ैकरार सेवामा राख्ने 

लनणाय गररयो । 

 

स्नणफय नं - ४ 

हाि यस गाउँपालिका अन्तगात दहेायनसुारका ्यलक्तहरुिाई कोरोना पोजलेटभ भई लबताामोड लस्थत Birta City र B 

& C अस्पतािहरुको सघन उपचार कक्षमा िामो समयदलेख उपचाररत रहकेो त्यिाई मध्यनजर गरी लनजहरुको 

आलथाक अवस्था तथा उपचार खचा समतेिाई ध्यानमा राखी लनम्वनानसुार उपचार सहायता प्रदान गने लनणाय गररयो । 

साथै लनजहरुको लशघ्र स्वास््यिाभको कामना सलहत अन्य आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण समते गने लनणाय 

गररयो । 

क्र स ्यलक्तको नाम, थर ठेगाना उपचार सहायता रकम 

१ ४ नं वडाध्यक्ष श्री श्रीप्रसाद लशग ु लहलिहाङ - ४ २,००,०००/- 

२ श्री एकराज भण्डारी लहलिहाङ - ५ १,००,०००/- 

साथै, आगामी लदनहरुमा यस गाउँपालिका अन्तगातका जनप्रलतलनलध तथा कमाचारीहरु गाउँपालिकाको काम कारवाही 

सम्वपादन गने क्रममा कोरोना सङक्रमण भई यलद सघन उपचार कक्षमा बस्नपुने लस्थलत आएमा गाउँपालिकािे 

लनजहरुिाई उपचार खचा सहायता समते प्रदान गने लनणाय गररयो । 

 

स्नणफय नं. -५ 

लवश्वभर फैलिएको कोलभड १९ बाट हाि लहलिहाङ गाँउपालिकामा समते कोरोना संङक्रमण दर उच्च बन्द ैगईरहकेो, 

गाउँवस्तीका पसिहरुमा पैसा नचल्ने अवस्था सजृना भएको तथा हािको िामो पणूा लनषधेाज्ञाका कारण कोरोना 

सङ्क्रलमत ्यलक्तहरुका पररवारहरुिाई मातै्र लवषेशगरी लहलिहाङ गाउँपालिका वडा नं ५ र अन्य सङ्क्रमण दलेखएका 

वडाहरु तथा अन्तरगतका वस्तीहरुमा मा खाधान्न सङ्कट भई दलैनक जीवनयापनमा समेत कलठनाई उत्पन्न भईरहकेो 

अवस्थािाई ध्यानमा राखी सम्वबलन्धत वडाको लसफाररसका आधारमा दहेायनसुार राहत लवतरण गने लनणाय गररयो । 

राहत प्याकेजको ढाँचा 

संङक्रलमत पररवार संख्या प्याकेज - I प्याकेज - II प्याकेज - III 

१ - ३ सम्वम चामि - २० के जी 

दाि - २ के जी 

  

१ - ५ सम्वम  चामि - ३० के जी 

दाि - ३ के जी 

 

६ - माथी जलतसकैु   चामि - ४० के जी 

दाि - ४ के जी 

पनूश्च :- एकाघरमा जलतसकैु जनािाई कोरोना पोजटेीभ भए पलन एउटै पररवार मानी राहत प्रदान गररनेछ । साथ ै

वडाध्यक्षज्यहूरुिे लसफाररस गदाा पररवारको सलक्रय सदस्य (आय आजान गने ्यलक्त) संङक्रलमत भएको हो वा 

लनष्कृय आलश्रत सदस्य संङ्क्रलमत भएको हो सो अवस्था हरेी प्याकेज खिुाई लववकेपणूा ढङगिे लसफाररस लदने 

लनणाय गररयो । 

 

 

 



स्नणफय नं. ६ 

लवश्वभर फैलिएको कोलभड १९ बाट हाि लहलिहाङ गाउँपालिकामा पलन संङक्रमणको दर उच्च बन्द ै गईरहकेो 

अवस्थामा यस पालिकाबाट वदैलेशक रोजगारीमा गएका कुलवर लिङ्दनेज्यकूो समन्वय र सलक्रयतामा प्राप्त रकम रु 

१५०००० (रु १ िाख ५० हजार मात्र) Antigen Kit खररदका िालग सहयोग रकम प्राप्त भई स्वास््य संयोजक श्री 

चन्र प्रसाद शमाा लघलमरे ज्यूिाई हस्तान्तरण गररएकोिे उक्त रकम गाउँपालिकाको सम्वबलन्धत खातामा िगाउने र 

खाताबाट लनकासा लिई दाताहरुको अपेक्षा बमोलजम उक्त सामानहरु खररद गरी सो को लवि भरपाई पठाईलदने 

लजम्वमवेारी स्वास््य संयोजक श्री चन्र प्रसाद शमाा लघलमरे िाई प्रदान गन ेलनणाय गररयो । साथै, आलथाक सहायताका 

िालग कुलवर लिङ्दने िगायत वदैलेशक रोजगारीमा गएका सम्वपणूा सहयोगी दाताहरुिाई गाउँपालिकाको तफा बाट 

धन्यवाद ज्ञापन गने लनणाय गररयो । 

 

स्नणफय नं. ७ 

हाि यस पालिकामा कोरोना पोजलेटभबाट सङ्क्रलमतहरुको सङ्ख्या ९६ पगुी अझ थप शकंास्पद ्यलक्तहरुको 

पलहचान गनुा पने अवस्था सजृना भएकोिे हाि पालिकाको मॏज्दातमा अभाव हुने दलेखएका लनम्वनानसुारका 

सामाग्रीहरु तत्काि खररद प्रकृया अलघ बढाउन आवश्यक लनदशेन प्रदान गने लनणाय गररयो । 

क्र स स्वास््य सरुक्षण सामाग्रीहरुको लववरण संङ्ख्या  

१ PPE Set WHO Standard ५० थान 

२ Antigen Kit WHO Standard ३०० थान 

३ Oxygen Cylinder ५ थान (ढुवानी खचा + Refiling 

Charge+Flow meter with mask मात्र) 

 

 

धन्यवाद !!! 

 

 

   


