
 
 

 

 

 

कोरोना भाइरस (कोभभड-१९)" को संक्रमणको पभिचान, रोकथाम , भनयन्त्रण तथा उपचारमा 

संलग्न जनशभिको जोभिम भत्ता व्यवस्थापन काययभवभि ,२०७६ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भिमरुक गाउँपाभलका 

गाउँ काययपाभलकाको कायायलय 

भ्यागुते,प्यूठान 

५ नं. प्रदेश,नेपाल 



 

झिमरुक गाउँपाझिका -कार्यझिझि  
 

कोरोना भाइरस (कोभभड-१९)" को संक्रमणको पभिचान, रोकथाम, भनयन्त्रण तथा 

उपचारमा संलग्न जनशभिको जोभिम भत्ता व्यवस्थापन काययभवभि ,२०७६ 

 

प्रस्तावना:कोरोना भाइरस (कोझभड-१९) को संक्रमणको पझिचान, रोकथाम, झनर्न्त्रण तथा उपचार 

सम्िन्त्िी कार्यमा संिग्न जनशझििाई झिमरुक गाउँपाझिकाको झमझत २०७७/०३/१३ गतेको झनणयर् 

िमोझजम जोझिम भत्ता उपिव्ि गराउन िाञ्छनीर् भएकोिे संक्रमण ऐन, २०२० को दफा २ र नेपाि 

सरकारको झमझत २०७६/१२/२३ को झनणयर् िमोझजम झिमरुक गाउँ कार्यपाझिकाको िैठकिे र्ो 

कार्यझिझि िनाएको छ । 

 

१. संभिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) र्स कार्यझिझिको नाम "कोरोना भाइरस (कोझभड-१९)" को संक्रमणको 

पझिचान, रोकथाम, झनर्न्त्रण तथा उपचारमा संिग्न जनशझिको जोझिम भत्ता व्र्िस्थापन कार्यझिझि 

२०७६, रिकेो छ । 

(२) र्ो कार्यझिझि तरुुन्त्त प्रारम्भ िुने छ । 

२. पररभाषा: झिषर् िा प्रसंगिे अको अथय निागेमा र्स कार्यझिझिमा - 

क. उपचार भन्त् नािे कोरोना भाइरस (कोझभड-१९) को संक्रमणको , पझिचान, रोकथाम झनर्न्त्रण तथा 

उपचार सम्िन्त्िी स्िास््र् सेिा सम्िन ुपदयछ। 

ि. "कोझभड-१९"  भन्त् नािे र्स SARS-COV-2 भाइरसको संक्रमणबाट माझनसिाई िुने रोग 

सम्िन ुपदयछ । 

ग. "गाउँपाझिका " भन्त् नािे झिमरुक गाउँपाझिकािाई सम्िन ुपदयछ । 

घ. "जनशझि भन्त् नािे कोझभड-१९ को संक्रमणको रोकथाम, झनर्न्त्रण तथा उपचारमा प्रत्र्क्ष िा 

अप्रत्र्क्ष रुपमा उपचारमा संिग्न दफा ३ िमोझजमको कार्यमा संिग्न दिेार् िमोझजमका जनशझि 

सम्िन ु पदयछ । 

१. झचझकत्सक 

२. नसय 

३. पारामेझडक्स  

४. प्रर्ोगशािाकमी 

५. एम्ििेुन्त्स चािक/सिारी चािक
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कोरोना भाइरस (कोझभड-१९)" को संक्रमणको पझिचान, रोकथाम, झनर्न्त्रण तथा उपचारमा संिग्न जनशझिको जोझिम भत्ता व्र्िस्थापन कार्यझिझि ,२०७६  

 

६. ििकुा सिारी चािक 

७. स्िास््र् चौकी,आिारभतू स्िास््र् सेिा केन्त्र र गाउँपाझिकामा कार्यरत 

कार्ायिर् सिर्ोगी 

८. सरसफाईमा संिग्न कमयचारी 

९. सम्िझन्त्ित कार्ायिर् प्रमिुिे कोझभड-१९ को संक्रमणको रोकथाम, झनर्न्त्रण र 

उपचारमा प्रत्र्क्ष िा अप्रत्र्क्ष रुपमा संिग्न भएको भए प्रमाझणत गरेका कमयचारी 

३. जोभिम भत्ता प्राप्त गनय सभकने: कोझभड-१९ को संक्रमणको उपचारमा संिग्न दिेार् 

बमोझजमका झनकार्का दिेार् बमोझजमका काममा िझटएका जनशझििे जोझिम भत्ता प्राप्त गनय 

सक्ने छन :- 

क. देिाय बमोभजमका िेल्थ डेस्कमा काययरत जनशिी 

1. झिमरुक गाउँपाझिकािे आिश्र्क ठानी झिझभन्त् न स्थानमा िडा गररएका िेल्थ 

डेस्कमा िझटएका, 

ि. देिाय बमोभजमका क्वारेन्त्टाइनमा काययरत जनशभि 

1. कोझभड-१९ को संक्रमण िुन सक्ने शंका  गररएका झिझभन्त् न नाकाबाट नेपाि प्रिेश 

गरेका स्िदेशी िा झिदेशी नागररकिाई राख् नको िाझग गाउँपाझिकाबाट िडा 

गररएका क्िारेन्त्टाइनमा िझटएका । 

2. कोझभड-१९ को संक्रमण िुन सक्ने शंका  गररएका दशेझभर रिकेा व्र्झििाई  

गाउँपाझिकाबाट िडा गररएका क्िारेन्त्टाइनमा नै राख् न ु पने भनी झसफाररश 

गररएका व्र्झििरुिाई राख् नको िाझग िडा गररएका क्िारेन्त्टाइनमा िझटएका। 

ग. देिाय बमोभजमका उपचारमा सलंग्न जनशभि 

1. संक्रमणको शंकास्पद व्र्झििाई शरुु परीक्षण(झस्क्रझनङ्ग) र सो कार्यमा सिर्ोग 

परु् र्ाउने तथा झफिर (ज्िरो) झक्िझनकमा िझटएका जनशझि , 

2. संक्रमणको शंकास्पद व्र्झििाई आइसोिेशनमा रािेको अिस्थामा त्र्स्तो 

आइसोिेशन िेड तथा िाडयमा िझटएका जनशझि , 

3. संक्रमण भई उपचाररत रिेका व्र्झिको उपचारमा िझटएका जनशझि । 

घ.  देिाय बमोभजमका प्रयोगशालामा परीिणमा सलंग्न जनशभि 

1. कोझभड-१९ को संक्रमणको शंकास्पद व्र्झिको नमनूा संकिन, प्र्ाझकङ्ग र 

ढुिानी कार्यमा संिग्न जनशझि 
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ङ.  िण्ड (क) (ि) (ग) र (घ) बमोभजमको जनशभिलाई प्रत्यि तथा अप्रत्यि रुपमा 

सियोगको लाभग तत ्स्थानमा िभटएका जनशभि 

 

च.  कोभभड-१९ का भवरामीिरुसंग सम्पकय मा आएकािरुको िोजी कायय(कन्त्ट्याक्ट 

टे्रभसङ्गमा ) िभटएका स्वास््यकमी 

 

छ.  यस दफामा उभल्लभित जनशभि बािेक गाउँपाभलकामा िण्ड (क) (ि)  (ग) र 
(घ) मा उभल्लभित जनशभिको व्यवस्थापनमा संल्गन जनशभि । 

 

ज.  यस काययभवभि वमोभजमको काययको अनुगमन,मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापनमा 

संलग्न जनशभि। 

 

 

४. भववरण तथा कागजात संलग्न गनुय पने 

१. जोझिम भत्ता प्राप्त गनयको िाझग पषु्टर्ाँई सझितको दिेार् बमोझजमका झििरण तथा कागजात 

संिग्न गरी दफा ६ बमोझजमको झनकार्मा पेश गनुय पने छ।  

क.  दफा ३ िमोझजमको कार्य गनयको िाझग िटाएको प्रमाण िा िझटएको स्थानमा कार्य 

गरेको प्रमाझणत िाझजरी। 

ि.  क्िारेन्त्टाइनको िकमा संम्भाझित संक्रझमत व्र्झि क्िारेन्त्टाइन िसेको झिषर् पषु्ठी गने 

झििरण 

ग.  झफिर (ज्िरो) झक्िझनकको िकमा झफिर झक्िझनक संचािन गरेको प्रमाण तथा 

झफिर झक्िझनकमा चेकजाँच भएका व्र्झिको झििरण । 

घ. उपचारमा संिग्न जनशझिको िकमा शरुु परीक्षण गरेका, आइसोिेशनमा रािेका 

तथा संक्रमणको पझुष्ट भई उपचार गरेका झिरामीको झििरण । 

ङ. प्रर्ोगशािा परीक्षणमा संिग्न जनशझिको िकमा नमनूा संकिन गररएका व्र्झिको 

झििरण । 

२. उपदाफा १ को िण्ड (क) मा जनुसकैु कुरा िेझिएको भएता पझन कोझभड-१९ को संक्रमण 

भएका व्र्झििरुिाई उपचार गनय तोझकएका कार्यरत जनशझि र दफा ३ को िण्ड (च) र 

(छ) बमोझजमको जनशझिको िकमा िटाएको पर आिश्र्क पने छैन। 
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कोरोना भाइरस (कोझभड-१९)" को संक्रमणको पझिचान, रोकथाम, झनर्न्त्रण तथा उपचारमा संिग्न जनशझिको जोझिम भत्ता व्र्िस्थापन कार्यझिझि ,२०७६  

५. जोभिम भत्ता व्यवस्थापन: (१) कोझभड-१९ को संक्रमणको पझिचान, रोकथाम, झनर्न्त्रण तथा 

उपचारमा िटाईएका जनशझििाई गाउँपाझिकािे नै जोझिम भत्ता व्र्िस्था गने ।   

६. जोभिम भत्ता: 

क. संक्रमणको पझुष्ठ भई आइसोिेशनमा राझिएका झिरामीिरुको उपचारमा प्रत्र्क्ष संिग्न 

जनशझििाई तोझकएको शुरु तिि स्केिको शत प्रझतशत  

ि. कोझभड-१९ को शंका िाझग क्िारेन्त्टाइनमा राझिएका व्र्झििरुको आर.झड.टी परीक्षण ,स्िाि 

संकिनमा िझटएका प्रर्ोगशािाकमीिाई तोझकएको शरुु तिब स्केिको शत प्रझतशत । 

ग. िण्ड (क) (ि) को कार्यमा सिर्ोग परु् र्ाउने कार्यमा संिग्न र दफा ३ को िण्ड (ङ) (च) र 

(छ) बमोझजम तोझकएका व्र्झििाई नेपाि सरकारिे तोकेको शरुुको तिब स्केिको ५० 

प्रझतशत । 

७. अनुगमन गने: जोझिम भत्ता िाग ुभए नभएको र जोझिम भत्ता दरुुपर्ोग भए नभएको सम्िन्त्िमा 

गाउँपाझिकािे अनगुमन गने छ । 

८. जोभिम भत्ताको अवभि: झमझत २०७६ चैर ११ गतेदझेि कोझभड-१९ को झनर्न्त्रण नभए  

सम्मको अिझिसम्म । 

९. गाउँपाभलकाले आवश्यक व्यवस्थापन गने: र्स कार्यझिझिको कार्ायन्त्िर्न गदाय कुनै बािा 

अड्काउ परेमा गाउँपाझिकािे त्र्स्तो बािा अड्काउ फुकाउन आिश्र्क व्र्िस्था गने छ । 

 

 

झिमरुक गाउँपाझिकाको बैठकिाट झमझत २०७७/०३/२१ गते पाररत र्ो कार्यझिझि 

झिमरुक गाउँ कार्यपाझिकाको झनणयर् िा आदशे र अझिकारपरको प्रमाझणकरण 

(कार्यझिझि ) झनर्माििी, २०७४ को झनर्म ३ को उपझनर्म ४ बमोझजम प्रमाणीकरण 

गदयछु ।                          

............................. 

    कमि प्रसाद भसुाि 

 प्रमिु प्रशासकीर् अझिकृत 

 झमझत २०७७/०३/२१ 


