
कोरोना संक्रमणको असहज पररस्थितिमा दैतनक अत्यावश्यक उपभोग्य बथिुको सहज 
आपूति ि, मूल्य र गुणथिर सम्वस्धि कायिको अनुगमन ििा सुपररवेक्षण गनि गठीि 
प्रदेशथिरीय आपूति ि अनुगमन सममतिका संयोजक ििा उद्योग, पयिटन, वन ििा वािावरण 
मधरालय गण्डकी प्रदेशका माननीय मधरी ववकास लम्सालज्यूको संयोजकत्वमा ममति 
२०७६।१२।१६ गिे िपमसल बमोस्जमको उपस्थितिमा सममतिको बैठक बसी देहाय बमोस्जम 
तनणिय गररयो ।    

 

उपस्थित िः 
संयोजक: माननीय ववकास लम्साल मधरी, उद्योग, पयिटन, वन ििा वािावरण  

      मधरालय, गण्डकी प्रदेश ।  

सह-संयोजकः माननीय लेख बहादरु िापा  मधरी, भूमम व्यवथिा, कृवि ििा सहकारी  

मधरालय, गण्डकी प्रदेश । 
सदथयः  श्री मान बहादरु स्ज.सी. प्रमुख, पोखरा महानगरपामलका, काथकी । 
सदथयः डा. ववष्णुराज बराल  प्रदेश नीति ििा योजना आयोग, गण्डकी प्रदेश। 
सदथयः श्री बैन बहादरु क्षेरी  स्जल्ला समधवय सममति महासंघ, गण्डकी प्रदेश । 
सदथयः श्री ककरण शमाि  सचिव, आधिररक माममला ििा कानून मधरालय,  
     गण्डकी प्रदेश । 
सदथयः श्री नारायण आिायि  तन. सचिव, उद्योग, पयिटन, वन ििा वािावरण,  
     मधरालय, गण्डकी प्रदेश । 
सदथयः श्री राजेश कणि  प्रमुख, प्रदेश प्रहरी कायािलय, गण्डकी प्रदेश । 
सदथयः श्री गोकुल शमाि पौडेल तनदेशक, उद्योग वाणणज्य ििा उपभोक्िा हहि  
     तनदेशनालय, गण्डकी प्रदेश  

सदथयः श्री सस्धजव बहादरु कोईराला अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणणज्य महासंघ, गण्डकी प्रदेश 

सदथयः श्री यद ुअचिकारी  अध्यक्ष, नेपाल िेम्वर अफ कमशि, गण्डकी प्रदेश । 
सदथयः श्री त्ररभुवन पौडेल  अध्यक्ष, नेपाल परकार महासंघ, गण्डकी प्रदेश । 
सदथयः श्री कवपल नाि कोईराला  अध्यक्ष, उपभोक्िा हहि संरक्षण मञ्ि, गण्डकी प्रदेश । 
सदथय सचिवः श्री हदनेश प्रकाश आिायि प्रमुख, वाणणज्य ििा आपूति ि महाशाखा,  

उद्योग, पयिटन, वन ििा वािावरण मधरालय 

      गण्डकी प्रदेश ।  

 

प्रथ ावहरिः 
१. कायि स्जम्मेवारी सम्वधिमा । 



२. ित्काल गने कायिहरुका सम्वधिमा । 
३. सूिना संकलन, प्रवाह र अमभलेखीकरण गने सधदभिमा । 

 

तिर्णयहरिः 
१. कायण स्िम्मेवारी  ोककएको सम्वन्धमािः 

प्रदेश थिररय आपूति ि अनुगमन सममति, स्जल्लाथिररय आपूति ि अनुगमन सममति र 
थिानीय िह थिररय आपूति ि अनुगमन सममतिको कायि स्जम्मेवारी सम्वधिमा 
तनम्नानुसार हुने तनणिय गररयो । 
क. प्रदेश थ रीय आपूत ण अिुगमि सममत को कायण स्िम्मेवारीिः 

• मोबाइल एप्सको प्रयोग गरी घरपररवार र थिानीय िह थिरको मागको 
वववरण संकलन गने । 

• मधरालयथिरमा वाणणज्य ििा आपुति ि महाशाखाको नेितृ्वमा २/२ जना 
रहेको ९ वटा Task Force बनाएर थिानीयिहका प्रमुख/उपप्रमुख, 
अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र प्रशासकीय अचिकृि संग सम्पकि  गरी वववरणहरु 
संकलन गने । 

• माग भई आएका अत्यावथयक बथिुहरुको वविरणको उपयुक्ि ववचि 
(आपुति ि र ढुवानी समेि) िय गने । 

• अत्यावथयक बथिुहरुको मौज्दाि संकलन गने । 
• प्रदेश बाहहरबाट आयाि गनुिपने आवश्यक वथिु प्रदेशमा मभत्र्याउने । 
• दैतनक अत्यावश्यक उपभोग्य वथिुको कालोबजारी ििा अभाव हुन नहदन 

अनुगमन व्यवथिा प्रभावकारी बनाउने । 
• मानव थवाथ्यमा हानी पुर् याउने, गुणथिरहहन मालवथिु, खाद्याधन ििा 

म्याद नाघेका औिचि नष्ट गराउन आवश्यक प्रवधि ममलाउने।  

• लक्षक्षि वगि (सडक वालवामलका र दैतनक ज्यालामा कामगने कामदार, 

क्वारेधटाइनमा बसेका र आचििक रुपमा आफै ककनेर खाने क्षमिा नभएका) 
(Needy People) आदी लाई हदनुपने राहि प्याकेज सम्बस्धि गहृकायि 
गने । 

• कुनै व्यस्क्ि वा संथिाबाट प्राप्ि खाद्याधन लगायिका दैतनक उपभोग्य 
बथिुहरु संकलन गने र प्रदेश सरकारको तनणिय अनुसार वविरण गने । 



 

ख. स्िल्ला थ रीय आपुत ण अिुगमि सममत को कायण स्िम्मेवारीिः 
• अत्यावथयक वथिुहरुको थिानीय ििा स्जल्ला थिरको मौज्दाि र मागको 

वववरण सुिना प्राप्ि गरेको ५ हदन मभर प्रदेश थिरीय सममतिमा पठाउने 
।  

• प्रदेश थिरीय आपुति ि अनुगमन सममतिले िय गरेको अत्यावश्यक 
वथिुहरुको वविरण (आपुति ि र ढुवानी) र अनुगमनको लाचग सहस्जकरण 
गने । 

• अत्यावश्यक उपभोग्य बथिुहरुको सहज आपूति िका लाचग बजार प्रकृया 
तनयममि र सुिारु बनाउन बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने । 

• संतघय सरकार, प्रदेश सरकार र थिानीय िहहरुबाट यस सम्वधिमा 
स्जल्लामभर हुने कामकारवाहीको समधवय गने र सो सम्वस्धि सूिना 
प्रदेश सरकारलाई हदने । 

• कुनै व्यस्क्ि वा संथिाबाट प्राप्ि खाद्याधन लगायिका दैतनक उपभोग्य 
बथिुहरु संकलन गरी वविरण गने र सो को जानकारी प्रदेश सरकारलाई 
हदने । 

ग. थिािीय  हथ रीय आपुत ण अिुगमि सममत को कायण स्िम्मेवारीिः  
• प्रदेश थिरीय र स्जल्ला थिरीय आपुति ि अनुगमन सममतिले माग गरेको 

ि्याङ्कको वववरण मधरालयले उपलब्ि गराएको ढााँिा/एप्समा संकलन 
गरी उपलब्ि गराउने । 

• प्रदेश थिरीय आपुति ि अनुगमन सममतिले िय गरेको अत्यावश्यक 
वथिुहरुको वविरण (आपुति ि र ढुवानी) र अनुगमन गने । 

• कुनै व्यस्क्ि वा संथिाबाट प्राप्ि खाद्याधन लगायिका दैतनक उपभोग्य 
बथिुहरु संकलन गरी वविरण गने र सो को जानकारी प्रदेश सरकारलाई 
हदने । 

• दिु, अण्डा, मास,ु पशुपंक्षक्षको दाना, ग्यााँस, पेट्रोमलयम पदाििको आपूति ि 
व्यवथिा सहजीकरण गने ।  



• कोरोना संक्रमण (Covid 19) को बारेमा जनिेिना ििा राहिका 
कायिक्रमहरु संिालन गने । 

• PPE, माथक, सेतनटाईजर, साबुन, िमोममटर, पधजा प्रत्येक थिानीय िहमा 
मागका आिारमा उपलब्ि गराउन सहजीकरण गररनेछ ।  

२.  त्काल गिे कायणहरका सम्वन्धमािः 
• अत्यावश्यक वथिुहरुको माग संकलन र वविरण प्रणालीका सधदभिमा सवै 

स्जल्लाथिररय आपूति ि अनुगमन सममति र थिानीय िह थिररय आपूति ि अनुगमन 
सममतिले अत्यावश्यक बथिुको मागको संकलन ५ हदनमभर यस मधरालयमा पेश गने 
। सािै मोवाईल एप्सको प्रयोग गरी आम जनसमुदायमा प्रिार प्रसार गरी मागको 
संकलन गने । संकमलि माग बमोस्जमको आपूति ि गनि "सहि खाद्य प्याकेि" 
स्जल्ला थिररय उद्योग वाणणज्य संघ र ठूलो क्षमिामा आपूति ि गनि सक्न े
आचिकारीक आपूति िकिािलाई मार होम डेमलभरी गनि स्जल्ला अनुगमन सममतिले 
अनुमति हदने । "सहि खाद्य प्याकेि" संलग्न अनुसूिी बमोस्जम हुनेछ । 

• अत्यावश्यक बथिुहरुको मौज्दािको वववरण सम्वस्धिि स्जल्लाका स्जल्ला अनुगमन 
सममति माफि ि संकलन गने । 

• कुनै व्यस्क्ि वा संथिाबाट प्राप्ि खाद्याधन लगायिका दैतनक उपभोग्य बथिुहरु 
संकलन गने र थिानीय िहबाट  प्रदेश सरकारको तनणिय अनुसार वविरण गने ।  

• बाहहरबाट प्रदेश मभर आयाि हुन ेअत्यावश्यक बथिुहरुको आपूति िमा समथया उत्पधन 
भएमा मधरालयले आपूति ि व्यवथिा सहज गनि आवश्यक सहयोग र समधवय गने । 

• दैतनक उपभोग्य बथिुको आवश्यकिा भएका (Needy People) हरुको ि्याङ्क 
थिानीय िहबाट संकलन गरी सो को वववरण उद्योग, पयिटन, वन ििा वािावरण 
मधरालयमा पठाउने । 

• कोरोना संक्रमण (Covid 19) को बारेमा जनिेिना ििा राहिका कायिक्रमहरु संिालन 
गने गराउने । 
 

३. सूचिा संकलि, प्रवाह र अमिलेखीकरर् गिे सन्दिणमािः  
• सम्पाहदि कायि ििा उपलब्िी र कायि प्रकृयासंग सम्वस्धिि सूिनाको प्रवाह उद्योग, 

पयिटन, वन ििा वािावरण मधरालयका प्रवक्िा (नारायण आिायिः ९८५१०४७१७३) र 
सूिना अचिकारी (मशव पररयारः ९८५७६२४१११) माफि ि मार प्रवाह गने । 

• अमभलेख संग्रह गने सधदभिमा उद्योग, पयिटन, वन ििा वािावरण मधरालय गण्डकी 
प्रदेशको वाणणज्य ििा आपूति ि महाशाखामा अमभलेख संग्रह गने । 


