
२०७६ साल चैत्र 22 गते शनिबार दििको १:0० बजे बसेको मन्त्रत्रपररषद्को बैठकको निर्णयः 
1. मखु्यमरत्री तथा मन्त्रत्रपररषद्को कायाणलयमा प्रिेशस्तरीय Crisis Management Center स्थापिा गिे। 

 

2. २०७७ सालको लानग गण्डकी प्रिेश सरकारका सार्णजनिक वर्िा स्र्ीकृत गिे । 

 

3. कोरोिा भाईरस रोग (कोनभड-19) को रोकथाम, नियरत्रर् तथा उपचारको सम्र्रधमा कमणचारीलाई 
तयारी हालतमा राख्नपुिे भएको हुुँिा सामान्त्जक वर्कास मरत्रालय तथा मातहतका निकाय एरं् स्र्ास््य 
सेर्ासुँग आर्द्ध निकायका कमणचारी (स्र्ास््यकमी, प्रशासनिक, प्रावर्नधक तथा अरय कमणचारीहरु समेत) 
का सतु्केरी नबिा तथा वकररया वर्िा बाहेकका अरय वर्िा स्र्ीकृत िगिे, स्र्ीकृत भई सकेका वर्िा समेत 
रद्द गरी त्यस्ता कमणचारीलाई तयारी हालतमा राख्न ेर अको आिेश िभएसम्मको लानग स्र्ास््य सेर्ासुँग 
आर्द्ध कमणचारीहरुको रान्त्जिामा समेत स्र्ीकृत िगिण सामान्त्जक वर्कास मरत्रालयलाई नििेशि दििे। 

 

4. कोनभड-19 रोगको रोकथाम, नियरत्रर् तथा उपचारको सम्र्रधमा आर्श्यक पिे सामग्री, औषधी तथा 
उपकरर् प्रनतस्पधाणको आधारमा तत्काल खररि गिे व्यर्स्था सामान्त्जक वर्कास मरत्रालयले नमलाउिे र 
निधाणररत अर्नधनभत्र प्रनतस्पधाणको आधारमा पयाणप्त सामग्री, औषधी तथा उपकरर् आपूनतण हिु िसकेमा 
िेपाल सरकारको स्र्ास््य तथा जिसंख्या मरत्रालय तथा अरय सम्र्द्ध निकायसुँग आर्श्यक समरर्य गरी 
सहज आपूनतणको व्यर्स्था नमलाउिे। 

 

5. निजी क्षेत्र, सामिुावयक क्षेत्र र्ा वर्श् र् वर््ालय र्ा शैन्त्क्षक क्षेत्र अरतगणत स्ानलत अस्पताल तथा 
स्र्ास््य संस्थालाई कोनभड-19 रोगको रोकथाम, नियरत्रर् तथा उपचारको कायणमा तयारी अर्स्थामा राख्न े
तथा त्यस्ता अस्पताल तथा संस्थामा कायणरत कमणचारी (स्र्ास््यकमी, प्रशासनिक, प्रावर्नधक तथा अरय 
कमणचारीहरु समेत) का सतु्केरी वर्िा र वकरीया वर्िा र्ाहेकका अरय वर्िा स्र्ीकृत िगिण, स्र्ीकृत भई 
सकेका वर्िा समेत रद्द गरी कमणचारीलाई तयारी हालतमा राख् ि र राजीिामा समेत स्र्ीकृत िगिणलाई 
संक्रामक रोग ऐि, 2020 को अनधकार प्रयोग गरी स्थािीय प्रशासिले सम्र्न्त्रधत अस्पताल प्रशासि 
तथा स्ालकलाई नििेशि दिि ेर सोको जािकारी मखु्यमरत्री तथा मन्त्रत्रपररषद्को कायाणलयलाई समेत 
गराउिे।  

 

6. कोनभड-19 रोगको रोकथाम, नियरत्रर् तथा उपचारको काममा खटाइएका सरकारी निकाय, निजी र्ा 
सामिुावयक क्षेत्रका र्ा वर्श् र्वर््ालय र्ा अरय शैन्त्क्षक क्षेत्रका कमणचारीहरुले 24 घण्टानभत्र अनिर्ायण 
रुपमा आ-आफ्िो न्त्जम्मेर्ारी सम्हाल्ि जािे गरी सामान्त्जक वर्कास मरत्रालयले मातहतका निकायलाई 
नििेशि दििे र सोको जािकारी मखु्यमरत्री तथा मन्त्रत्रपररषद्को कायाणलयलाई दििे। 

 

7. प्रिेश सरकार अरतगणतका मरत्रालय तथा सबै कायाणलयका प्रमखुहरु अनिर्ायण रुपमा मरत्रालय तथा 
कायाणलयमा हान्त्जर हिु तथा अरय कमणचारीहरुलाई जिुसकैु बखत कायाणलयमा उपन्त्स्थत हिुे व्यर्स्था 
नमलाउि प्रिेश सरकार अरतगणतका सबै मरत्रालय तथा कायाणलयका प्रमखुहरुलाई नििेशि दििे। 

 



8. कोनभड-19 रोगको रोकथाम, नियरत्रर् तथा उपचारको कायणमा असहयोग गिे र्ा र्ाधा व्यर्धाि 
परु् याउिे व्यन्त्व र्ा संस्थालाई संक्रामक रोग ऐि, 2020 बमोन्त्जम तत्काल कारर्ाही गिण सबै स्थािीय 
प्रशासिलाई नििेशि दिि।े 

 

9. कोनभड-19 रोगको रोकथाम, नियरत्रर् तथा उपचारको सम्र्रधमा िैनिक सूचिा प्रर्ाह गिे न्त्जम्मेर्ारी 
प्रिेश स्र्ास््य नििेशिालयका नििेशकलाई दििे। 

 

10. कोनभड-19 रोगको रोकथाम, नियरत्रर् तथा उपचारको सम्र्रधमा सरकारी, गैर सरकारी, सामिुावयक 
तथा निजी क्षेत्रबाट सञ् चानलत एम्र्लेुरसहरु चालक सवहत जिुसकैु अर्स्थामा प्रयोग गिण सवकिे गरी 
तयारी हालतमा राख्न े व्यर्स्था नमलाउि र सोको प्रगनत मखु्यमरत्री तथा मन्त्रत्रपररषद्को कायाणलयलाई 
जािकारी गराउि सम्र्न्त्रधत स्थािीय प्रशासिलाई नििेशि दििे। 

 

11. कोनभड-19 रोगको रोकथाम, नियरत्रर् तथा उपचारको सम्र्रधमा आशंवकत व्यन्त्वहरुको निगरािी तथा 
स्र्ास््य परीक्षर् गिे, क्र्ारेरटाइि, आइशोलेशि तथा डेनडकेटेड अस्पतालको व्यर्स्थापि गिण तथा 
नियरत्रर्, रोकथाम तथा उपचारको कायणलाई थप प्रभार्कारी बिाउि सामान्त्जक वर्कास मरत्रालयलाई 
नििेशि दििे। 

 

12. वर्िेशबाट आई क्र्ारेरटाइि तथा होम क्र्ारेरटाइिमा आफूखसुी बस्िै आएका व्यन्त्वहरुलाई आर्श्यकता 
र प्राथनमकताका आधारमा अनिर्ायण रुपमा स्र्ाब परीक्षर् गिे व्यर्स्था नमलाउि सामान्त्जक वर्कास 
मरत्रालय अरतगणतका स्र्ास््य संघसस्था, न्त्जल्ला प्रशासि कायाणलय तथा सबै स्थािीयतहलाई नििेशि 
दििे। 

 

13. सरकारी निकाय र्ा निजी र्ा सामिुावयक क्षेत्रका र्ा वर्श् र्वर््ालय र्ा अरय शैन्त्क्षक क्षेत्रका अस्पताल 
तथा स्र्ास््य संस्थाहरुले आफूकहाुँ आएका जिुसकैु वर्रामीलाई अनिर्ायण रुपमा उपचारको व्यर्स्था 
नमलाउि र कुिै पनि र्ाहिामा तत्काल उपचार िगरी वर्रामी फकाणउिे जस्ता गैर न्त्जम्मेर्ार कायणमा रोक 
लगाउिे व्यर्स्था गिण तथा त्यसरी तत्काल उपचारको व्यर्स्था िनमलाएमा त्यस्तो अस्पताल र्ा संस्थाको 
प्रमखु तथा न्त्जम्मेर्ार पिानधकारीलाई संक्रमर् रोग ऐि, 2020 लगायतका प्रचनलत कािूि अरतगणत 
आर्श्यक कारर्ाही गिण स्थािीय प्रशासिलाई नििेशि दििे। 

 


