बैठक संख्या: 211

मिमि: 2077/06/02 गिे

सिय: दिनको 1:00 बजे

मनर्णय:
ु को वर्मिन्न
समिमिको आजको बैठकिा मसन्धुपाल्चोक, बाग्लुङ, कामलकोट, बाजुरा, पर्णि लगायि िुलक
स्थानहरुिा गइरहे को बाढी, पवहरो लगायि वर्पद् व्यर्स्थापनका सम्बन्धिा छलफल हुुँिा सम्बन्न्धि
िन्रालय एर्ं मनकायहरुलाई िे हाय बिोन्जिको सुझार् िथा मनिे शन दिने मनर्णय ियो:१. बाढी, पवहरो लगायिका वर्पद् व्यर्स्थापन सम्बन्धिा यसअन्ि वर्मिन्न मिमिहरुिा समिमिले
दिएका मनिे शनहरुको कडाइका साथ कायाणन्र्यन गने गराउने,
२. बाढी, पवहरोबाट र्ेपत्ता िएकाहरुको ित्काल खोजी र उद्दार, िाइिे हरुको उपचार िथा
वर्स्थावपि एर्ं प्रिावर्िहरुलाई सुरन्िि ठाउुँिा स्थानान्िरर् गरी अस्थायी बसोबासको व्यर्स्था
मिलाउनुका साथै िौगमिणक सं रचनाको अध्ययन गरी बाढी, पवहरो एर्ं प्राकृमिक प्रकोपको दृविले
उच्च जोन्खििा रहे का र्स्िीहरूको छ िवहनामिर पवहचान गरी िू-उपयोग नीमि अनुरुप
यथान्शघ्र सुरन्िि स्थानिा एकृकृि र्स्िी बसाली सिस्याको स्थायी सिाधानको लामग आर्श्यक
व्यर्स्था मिलाउने ।
ु िा अझै र्र्ाण सविय रहे कोले र्र्ाणसुँगै आउने बाढी, पवहरो लगायि प्राकृमिक प्रकोपबाट
३. िुलक
जनधनको मनकै िमि िइरहेको र हुन सक्ने हुुँिा वर्पद्िा परे काहरुको उद्दार, राहि, उपचार िथा
पुनःस्थापना कायणिा प्रत्यि सं लग्न रहने सुरिाकिी, स्र्यं सेर्ी लगायि स्थानीय िहहरुलाई
आर्श्यक साधन स्रोि सवहि ियारी अर्स्थािा राख्न आर्श्यक व्यर्स्था मिलाउने,
४. सं ि, प्रिे श र स्थानीय िहका सरकार एर्ं सरोकारर्ाला मनकायहरुबीच आपसी सिन्र्य गरी
बाढी, पवहरो एर्ं वर्पद्र्ाट प्रिावर्िहरुलाई िै मनक उपिोग्य लगायि अमि आर्श्यक र्स्िु एर्ं
सेर्ाहरु ित्काल उपलब्ध हुने व्यर्स्था मिलाउने,
५. नेपाल लगायि वर्श्व नै कोमिड-19 बाट आिान्ि िइरहेको र्िणिान पररप्रेक्ष्यिा बाढी, पवहरो
प्रिावर्ि िेरहरूिा कोमिड-19 िथा अन्य सरुर्ा रोग फैलन नदिन स्र्ास््य सेर्ा एर्ं सरसफाई
सम्बन्न्ध उन्चि िापिण्ड बनाई और्धोपचारको आर्श्यक प्रबन्ध मिलाउने ।
ु ान नहुुँिा
६. िौसि र बाढीको पूर्स
ण ूचना प्रर्ाली वर्गििे न्ख प्रचमलि रहे पमन पवहरोको पूर्ाणनि
जनधनको ठू लो िमि हुने गरे को अर्स्थािा जोन्खििा आधाररि पवहरो पूर्स
ण ूचना प्रर्ालीको
ित्काल वर्कास गने,

ु का वर्मिन्न स्थानहरुिा िएका बलात्कार, हत्या, वहं सा
७. कैलाली, कञ्चनपुर, सप्तरी लगायि िुलक
जस्िा जिन्य अपराधका िटनाहरुलाई सं र्ेिनशील र गम्िीरिापूर्क
ण
मलई अपराधीहरुलाई
ित्काल कडा कानुनी सजाय र पीमडिलाई न्यायसवहिको उन्चि िमिपूिीको व्यर्स्था मिलाउने,

