
 

 
 

बैजनाथ गाउपालिका 

बैजनाथ राजपत्र  
खण्ड :  ०४            भाग :  ०२                 संख्या :  ०७            प्रकाशित    लिलत : २०७८/०२ / ०६    

 

बैजनाथ गाउँपालिकाको 
कोरोना भाइरस (कोलभड-१९)" को संक्रिणको पहिचान, रोकथाि , लनयन्त्त्रण तथा 

उपचारिा संिग्न जनिशिको जोशखि भत्ता  तथा खचच व्यवस्थापन सम्बशन्त्ि 
िापदण्ड ,२०७८ 

                                           गाउँ कायचपालिकाबाट स्वीकृत लिलत : २०७८/०२/०५   

प्रस्तावना :  

१. कोरोना भाइरस (कोलभड-१९) को संक्रिणको पहिचान, रोकथाि, लनयन्त्त्रण तथा उपचार 
सम्वन्त्िी कायचिा संिग्न जनिशििाई उच्च िनोबिका साथ सेवा प्रवाि गनच तथा नेपाि 
सरकारको लिलत २०७८/०१/१९ को लनणचयको आिारिा रिी बैजनाथ गाउपालिकाको 
स्वास््य सेवा एंन २०७७ को पररछेद १० को आपतकािीन स्वास््य सेवा प्रबाि तथा 
संक्रािक रोग ब्यबस्थापनको कायाचन्त्वयन गनचको िालग गाउपालिकाको आफ्नो स्रोतसािनको 
अलिनिा िनेु गरर नेपाि सरकारको सलुबिा सम्बशन्त्ि लनणचयका अलतररि सलुबिा सिेत थप 
गरर कायाचन्त्वयन गनच सो कायचिा संिग्न सबै हकलसिका जनिशििरुिाई पररचािन गरर 
जोशखि भत्ता उपिव्ि गराउन र सो काििा िनेु खचचिाई ब्यबशस्थत गनच वाञ्छनीय िनेु 
भएकोिे स्थानीय सरकार संचािन एंन २०७४ को दफा १०२(२) को अलिकार प्रयोग 
गरर बैजनाथ गाउपालिकाको कायचपालिकािे यो िापदण्ड वनाएको छ ।
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२. संशिप्त नाि र प्रारम्भ: (१) यस िापदण्डको नाि "कोरोना भाइरस (कोलभड-१९)" को 
संक्रिणको पहिचान, रोकथाि, लनयन्त्त्रण तथा उपचारिा संिग्न जनिशिको जोशखि भत्ता 
तथा खचच व्यवस्थापन िापदण्ड २०७८,  रिेको छ । 

(२) यो िापदण्ड २०७८।०१।०९ देशख िाग ु िनेुछ । 

३. पररभाषा: हवषय वा प्रसंगिे अको अथच निागेिा यस िापदण्डिा - 

क. उपचार भन्त् नािे कोरोना भाइरस (कोलभड-१९) को संक्रिणको , पहिचान, रोकथाि 
लनयन्त्त्रण तथा उपचार सम्वन्त्िी स्वास््य सेवा सम्झन ुपदचछ। 

ख. "कोलभड-१९"  भन्त् नािे यस SARS-COV-2 भाइरसको संक्रिणबाट िालनसिाई िनेु रोग 
सम्झन ुपदचछ । 

ग. "गाउँपालिका " भन्त् नािे बैजनाथ गाउँपालिकािाई सम्झन ुपदचछ । 

घ. "जनिशि भन्त् नािे कोलभड-१९ को संक्रिणको रोकथाि, लनयन्त्त्रण तथा उपचारिा प्रत्यि 
वा अप्रत्यि रुपिा उपचारिा संिग्न दफा ३ विोशजिको कायचिा संिग्न देिाय 
विोशजिका जनिशि सम्झन ु पदचछ । 

१. शचहकत्सक 

२. नसच 
३. पारािेलडक्स  

४. प्रयोगिािाकिी 
५. एम्विेुन्त्स चािक/सवारी चािक 

६. ििकुा सवारी चािक 

७. प्राथलिक स्वास््य केन्त्र, स्वास््य चौकी,आिारभतू स्वास््य सेवा केन्त्र र 
गाउँपालिकािा कायचरत प्रिासलनक तथा अन्त्य किचचारी  

८. सरसफाईिा संिग्न किचचारी 
९. सम्वशन्त्ित कायाचिय प्रिखुिे कोलभड-१९ को संक्रिणको रोकथाि, लनयन्त्त्रण र 

उपचारिा प्रत्यि वा अप्रत्यि रुपिा संिग्न भएको भए प्रिाशणत गरेका 
किचचारी 

४. जोशखि भत्ता प्राप्त गनच सहकने: कोलभड-१९ को संक्रिणको उपचारिा संिग्न देिाय 
बिोशजिका स्थानिा काििा खहटएका जनिशििे जोशखि भत्ता प्राप्त गनच सक्ने छन :- 
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क. देिाय बिोशजिका िेल्थ डेस्किा कायचरत जनििी 
१. बैजनाथगाउँपालिकािे आवश्यक ठानी हवलभन्त् न स्थानिा खडा गररएका िेल्थ डेस्किा 

खहटएका, 
ख. देिाय बिोशजिका क्वारेन्त्टाइनिा कायचरत जनिशि 

१. कोलभड-१९ को संक्रिण िनु सक्ने िंका  गररएका हवलभन्त् न नाकाबाट 
नेपाि प्रवेि गरेका स्वदेिी वा हवदेिी नागररकिाई राख् नको िालग 
गाउँपालिकाबाट खडा गररएका क्वारेन्त्टाइन तथा िोशल्डंग सेन्त्टरिा खहटएका 
जनिशििरु । 

२. कोलभड-१९ को संक्रिण िनु सक्ने िंका  गररएका देिलभत्र रिेका 
व्यशििाई  गाउँपालिकाबाट खडा गररएका क्वारेन्त्टाइनिा नै राख् न ुपने भनी 
लसफाररि गररएका व्यशििरुिाई राख् नको िालग खडा गररएका क्वारेन्त्टाइन 
तथा िोशल्डंग सेन्त्टरिा खहटएका जनिशििरु 

ग. देिाय बिोशजिका उपचारिा संिग्न जनिशििरु 

१. संक्रिणको िंकास्पद व्यशििाई िरुु परीिण(शस्क्रलनङ्ग) र सो कायचिा 
सियोग परु् याउने तथा हफवर (ज्वरो) शक्िलनकिा खहटएका जनिशि , 

२. संक्रिणको िंकास्पद व्यशििाई आइसोिेिनिा राखेको अवस्थािा त्यस्तो 
आइसोिेिन वेड तथा वाडचिा खहटएका जनिशि , 

३. संक्रिण भई उपचारत रिेका व्यशिको उपचारिा खहटएका जनिशि । 

घ.  देिाय बिोशजिका प्रयोगिािािा परीिणिा संिग्न जनिशि 

१. कोलभड-१९ को संक्रिणको िंकास्पद व्यशिको निूना संकिन, प्याहकङ्ग र 
ढुवानी कायचिा संिग्न जनिशि | 

ङ.  खण्ड (क) (ख) (ग) र (घ) बिोशजिको जनिशििाई प्रत्यि तथा अप्रत्यि 
रुपिा सियोगको िालग तत ्स्थानिा खहटएका जनिशि, 

च.  कोलभड-१९ का हवरािीिरुसंग सम्पकच िा आएकािरुको खोजी कायच(कन्त्याक्ट 
टे्रलसङ्गिा ) खहटएका स्वास््यकिी, 

छ.  यस दफािा उशल्िशखत जनिशि बािेक गाउँपालिकािा खण्ड (क) (ख) (ग) 
र (घ) िा उशल्िशखत जनिशिको व्यवस्थापनिा संिग्न जनिशि । 
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ज.  यस कायचहवलि विोशजिको कायचको अनगुिन,िूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापनिा 
संिग्न जनिशि। 

झ. बैजनाथ गाउँपालिकािा कोलभड रोकथाि तथा लनयन्त्त्रण कायचिाई प्रभावकारी 
रुपिा व्यबस्थापन गनच एक सशचवािय रिनेछ जसिा तपशिि बिोशजिका 
पदालिकारी तथा किचचारीिरु रिनेछन । 

 

१. बैजनाथ गाउपालिकाका अध्यि          - संयोजक 

२. बैजनाथ गाउपालिकाका उपाध्यि              - सदस्य 

३. प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत               -  सदस्य 

४. आलथचक प्रिासन प्रिखु                          - सदस्य 

५. स्वास््य िाखा प्रिखु                          - सदस्य 

६. स्वास््य िाखािा कायचरत नलसचङ किचचारी        - सदस्य 

७. योजना तथा अनगुिन िाखा प्रिखु                      - सदस्य 

८. किचचारी प्रिासन िाखा प्रिखु /  हवपद ब्यबस्थापन िाखा तथा खररद 
इकाइ प्रिखु                                                                  - सदस्य सशचव 

झ(१).िालथ उल्िेशखत सलिलतिे बैजनाथ गाउँपालिकािा कायचरत थप 
जनिशििाई आबश्यकताका आिारिा कोलभड लनयन्त्त्रण तथा रोकथािको 
िालग कािकाजिा िगाउन सक्नेछ  ।  

झ(२). वडा कायाचिय भरीिा कोलभड रोकथाि तथा लनयन्त्त्रण कायचिाई 
प्रभावकारी रुपिा व्यबस्थापन गनच सम्बशन्त्ित वडाका अध्यिको 
संयोजकत्विा  सबै वडा सदस्य र वडा सशचब सलिलतको सशचब रिने गरर 
सशचवािय गठन िनेुछ । सो सशचवाियको िालग कायचपालिकाको लनणचय 
अनसुार सलुबिा तथा खचच ब्यबस्थापन गररनेछ र आबश्यक परेिा सो 
सलिलतको लनणचयिे अन्त्य जनिशििरु  खटाउन सहकने छ | वडाको 
िालग  हवलनयोशजत भएको रकिको खचच गने शिषचक कायचपालिकाको 
लनणचय अनसुार िनेुछ | 
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५. हववरण तथा कागजात संिग्न गनुच पने : १) जोशखि भत्ता प्राप्त गनचको िालग पषु्टयाँई 
सहितको देिाय बिोशजिका हववरण तथा कागजात संिग्न गरी बैजनाथ गाउँपालिकािा पेि 
गनुच पने छ ।  

क. दफा ३ विोशजिको कायच गनचको िालग खटाएको प्रिाण वा खहटएको स्थानिा 
कायच गरेको प्रिाशणत िाशजरी । 

ख. क्वारेन्त्टाइनको िकिा संम्भाहवत संक्रलित व्यशि क्वारेन्त्टाइन वसेको हवषय पषु्ठी 
गने हववरण 

ग. हफवर (ज्वरो) शक्िलनकको िकिा हफवर शक्िलनक संचािन गरेको प्रिाण तथा 
हफवर शक्िलनकिा चेकजाँच भएका व्यशिको हववरण । 

घ. उपचारिा संिग्न जनिशिको िकिा िरुु परीिण गरेका, आइसोिेिनिा राखेका 
तथा संक्रिणको पहुष्ट भई उपचार गरेका हवरािीको हववरण । 

ङ. प्रयोगिािा परीिणिा संिग्न जनिशिको िकिा निूना संकिन गररएका 
व्यशिको हववरण  

२) उपदफा १ को खण्ड (क) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता पलन कोलभड-
१९ को संक्रिण भएका व्यशििरुिाई उपचार गनच तोहकएका कायचरत 
जनिशि र दफा ३ को खण्ड (च) र (छ) बिोशजिको जनिशिको िकिा 
खटाएको पत्र आवश्यक पने छैन । 

६. जोशखि भत्ता व्यवस्थापन: (१) कोलभड-१९ को संक्रिणको पहिचान, रोकथाि, लनयन्त्त्रण 
तथा उपचारिा खटाईएका जनिशििाई गाउँपालिकािे नै जोशखि भत्ता व्यवस्था           गने 
छ । 

७. जोशखि भत्ता तथा अन्त्य खचच: 
बैजनाथ गाउँपालिकािा कोलभड रोकथाि तथा लनयन्त्त्रण कायचिाई प्रभावकारी रुपिा 
व्यबस्थापन गने कायचिा संिग्न पदालिकारी तथा किचचारीिरुिाई तपशिि बिोशजिको 
प्रोत्सािन रकि र खचच व्यबस्थापन गररनेछ ।  

क. एम्बिेुन्त्स भाडा वापत प्रलत ट्रीप तपशिि बिोशजिको रकि भिुानी गररनेछ । 

क्र सं लबबरण भिुालन िनेु रकि ड्राइभरिे पाउने 
प्रोत्सािन 

१ गाउँपालिकाका लबलभन्न स्थानबाट ७०० २०० 
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पालिका लभत्र रिेका स्वास््य 
संस्थािरुिा पयुाचउदा 

२ गाउँपालिकाका लबलभन्न स्थानबाट 
कोििपरु सम्ि पयुाचउदा 

१००० ३०० 

३ गाउँपालिकाका लबलभन्न स्थानबाट 
नेपािगंज  सम्ि पयुाचउदा 

१६०० ४०० 

 एम्बिेुन्त्स भाडा वापतको रकिबाट नै ड्राइभरको प्रोत्सािन रकि भिुानी िनेुछ । 

ख. कोलभडको संक्रिणको कारण ितृ्य ु भएकािरुको िव व्यबस्थापन वापत प्रलत 
ट्रीप तपशिि बिोशजिको रकि भिुानी गररनेछ । 

क्र सं लबबरण भिुालन िनेु रकि ड्राइभरिे पाउने 
प्रोत्सािन 

१ गाउँपालिका लभत्रका लबलभन्न 
स्थानबाट ििानघाट तथा 
तोहकएको स्थानसम्ि 

१००० ५०० 

२ कोििपरुबाट बैजनाथ 
गाउँपालिकाका लबलभन्न स्थानका 
ििानघाट तथा  तोहकएको 

स्थानसम्ि 

१३०० ६०० 

३ नेपािगंजबाट बैजनाथ 
गाउँपालिकाका लबलभन्न स्थानका 
ििानघाट तथा  तोहकएको 

स्थानसम्ि पयुाचउदा 

२००० ७०० 

एम्बिेुन्त्स भाडा वापतको रकिबाट नै ड्राइभरको प्रोत्सािन रकि भिुानी िनेुछ । 

ग. संक्रिणको पहुष्ठ भई आइसोिेिनिा राशखएका हवरािीिरुको उपचारिा प्रत्यि 
संिग्न कोलभड अस्थाई अस्पताििा कायचरत जनिशििाई िालसक रुपिा 
तोहकएको िरुु तिव स्केिको  ७५ प्रलतित भत्ता ददने | 

घ. गाउपालिका लभत्रका सबै स्वास््य संस्थाको आफ्नो िेत्र लभत्रका िोि 
आइसोिेिनिा रिेका लबरािीिरुिाई सेवा ददने शजम्िेवारी सम्बशन्त्ित स्वास््य 
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संस्थाको िनेुछ | सो सेवा प्रदान गनच स्वास््यकिीिाई कशम्तिा ३ पटक सम्ि 
पररचािन गने काि संस्थाका इन्त्चाजच को िनेुछ |सो सेवा कशम्तिा लतन पटक 
प्रदान गरेको प्रिाण, संथाको िाग र वडाको लसफाररसका आिारिा प्रलत व्यशि/ 
केि रु ६०० का दरिे  सलुबिा रकि सम्बशन्त्ित संस्थाको नाििा भिुानी 
ददइनेछ र उि रकि संस्थािा काि गने सबैिाई सिेट्ने गरर सो काििा 
खहटने, शजम्िेवारीका आिारिा अनपुालतक िनेु गरर सबै स्वास््यकिी र सियोगी 
किचचारीिाई हवतरण गरर भरपाई पेि गने काि इन्त्चाजचको िनेु र दोिोरो 
सहुविा कसैिाई पलन उपिब्ि नगराउने  ब्यबस्था लििाउने गरर भिुानी 
गररनेछ | 

ङ. संक्रिणको िंका िालग क्वारेन्त्टाइन, िोशल्डंग सेन्त्टरिा राशखएका वा संक्रिण 
पहुष्ट नभइ उपचारिा रिेका लबरािीिरुको उपचारिा संिग्न अन्त्य जनिशििाई 
शचहकत्सक भए डु्यटीिा खटाएको अवलििा रु १५००, अन्त्य स्वास््यकिी भए 
रु १२००,सियोगीको िकिा रु ८०० उपिब्ि गराइने छ | 

च. कोलभड-१९ को िंका  िागेका व्यशििरुको आर.लड.टी तथा एशण्टशजन परीिण, 
स्वाव संकिनिा खहटएका तथा प्रयोगिािािा कायचरत स्वास््यकलिचिाइ िालसक  
िरुु तिब स्केिको ७५ प्रलतित, स्वास््यकिी र अन्त्य किचचारीिरुिाई काििा 
खटाइएको ददनको    रु १२०० र सियोगी किचचारीिाई रु ८०० का दरिे 
जोशखि भता रकि उपिब्ि गराउने   । 

छ. कोलभड रोकथाि तथा लनयन्त्त्रण गनचको िालग गठन भएको गाउपालिका स्तरीय 
कोलभड लनयन्त्त्रण तथा रोकथाि सशचवाियका सबै पिालिकारी तथा अन्त्य 
खटाईएका किचचारीिरुिाई खाइपाई आएको तिब भत्ता रकिको ५० प्रलतित  
रकि र अलतररि सिय लबिान बेिकुी सम्ि थप काि गनुच पने भएकोिे दैलनक 
रु ३०० खाना, खाजा खचच रकि उपिब्ि गराउने |  

ज. कोलभड १९ को जोशखिको सियिा स्वास््य सँस्थािा लनयलितरुपिा बहिरंग 
सेवा दददा संक्रिण िनु सक्ने भएकोिे स्वास््यकिीिरुको िनोवि उच्च कायि 
गनच सबै संस्थाका सबै स्वास््यकिी र सियोगी सबै किचचारीिरु िाई िालसक 
रु.३००० ( लतन िजार ) का दरिे जोशखि भत्ता उपिब्ि गराउने र सबै 
स्वास््य संथािा सबै किचचारी लनयलितरुपिा कायाचियिा िाशजर भइ  सेवा प्रदान 
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गरेको िनु ु पने | यो प्राबिान २०७८ असार िसान्त्त सम्ि िनेु र थप गनच 
आबश्यक परे कायचपालिकाबाट लनणचय गरी सियावलि बढाउन सहकने छ | 

झ. िालथ उल्िेख भएको  सलुबिा सेवा प्रदान गरेको आिारिा िनेु िदुा कुनै पलन 
दोिोरो सलुबिा ददइने छैन | नेपाि   सरकारको लिलत २०७८/०१/१९ 
गतेको लनणचयको बदुा न १७ र १८ िा उल्िेख भएको सलुबिाका सन्त्दभचिा 
नेपाि सरकारिे बजेट उपिब्ि गराएिा सो रकिबाट र सो लनणचय भन्त्दा 
बढीको िकिा गाउपलिकािे व्यिोने छ | यदद नेपाि सरकारबाट रकि 
लनकासा नभएिा सबै प्रकृलतको यस िापदण्डिा उल्िेख भएका खचच रकि 
गाउपालिकािे आफ्नो स्रोतबाट खचच गनेछ | 

८. स्वास््य सािग्री खररद सम्बशन्त्ि व्यबस्था : बतचिान कोलभड ििािारीिाई ध्यानिा राखी 
सावचजलनक खररद ऐन २०६३ को अन्त्य प्राबिानका अलतररि एंनको दफा ६६,  
सावचजलनक खररद लनयिाविी २०६४ को अन्त्य प्राबिानका अलतररि लनयि १४५ को 
अलिनिा रिी तत्काि आवश्यक पने स्वास््य सािग्री जस्तै िास्क, सेलनटाइजर, अशक्सजन 
लसलिन्त्डर ,औषलि, सशजचकि सािान, आइसोिेिन तथा अस्पताि र अन्त्य आबश्यक 
स्थानका िालग चाहिने सािग्री, उपकरण, औजार, गाउँपालिकािे खररद गरी व्यबस्थापन 
गनेछ ।  

९. थप जनिशिको ब्यबस्थापन : कोलभड रोकथाि तथा लनयन्त्त्रण कायचिाई प्रभावकारी रुपिा 
व्यबस्थापन गनच बैजनाथ गाउँपालिकािा िौजदुा रिेका स्वास््यकिी अपगु िनु गएको 
अवस्थािा अस्पताि प्रयोगिािा सूशचकृत आइसोिेिन,  क्वारेशन्त्टन , केि इन्त्भेहष्टगेिन 
तथा कन्त्याक्टेलसङका िालग आवश्यकता अनसुार बढीिा ६ िहिनाका िालग 
स्वास््यकिीिरु करार सेवािा लिन सहकनेछ । लनजिरुको तिब भत्ता प्रचलित काननु 
बिोशजि िौजदुा कोषबाट खचच गनच सहकनेछ ।  

१०. खाना खाजा सम्बशन्त्ि व्यबस्था : क्वारेशन्त्टन, प्रयोगिािा, आइसोिेिन तथा कोलभड 
अस्पताििा रिेका लबरािीिरु तथा उपचारिा संिग्न जनिशििरुका िालग लबिान, 
बेिकुीको खाना, दइुपटक शचया खाजा (लबिान, ददउसो ) सिेत गरर अलिकति रु ५५० 
(अिरुपी पाच सय पचास सम्ि) प्रलतददन प्रलतब्यशि कायाचियिे सम्झौता गरर अलभिेखका 
आिारिा खाने ब्यबस्था गरी खचच गनच सक्नेछ । लबरािीको अलभिेख ब्यबशस्थत गने 
शजम्िेवारी सम्बशन्त्ित काििा सिग्न तोहकएको किचचारी र कायाचियको  िनेुछ | 
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११. स्वाब पररिण सम्बशन्त्ि ब्यबस्था : गाउपालिकािे आफ्नो जनिशि नभई वा औजार 
उपकरणका कारणिे आफै पररिण गनच नसक्ने भएिा कुनै अस्पताि वा ल्याब संग 
सिलु्क वा लनिलु्क वाताच गरर  उपयिु िलु्किा सम्झौता गरर कायाचपालिकाको लनणचयको 
आिारिा परीिणको दायरा बढाउँने छ | 

१२. अनगुिन सम्बशन्त्ि ब्यबस्था : गाउपालिका लभत्र आि नागररकको स्वास््यको अबस्था, 
कोलभडका अस्पताि र लबरािीको अवस्था, स्वास््य संस्थाबाट ,वडाकायाचियबाट प्रदान 
भइरेिको सेवाको अवस्थाका सम्बन्त्ििा गाउपालिकािा रिेको सशचवाियबाट लनयलित 
अनगुिन गररनेछ | सो अनगुिन  गरेबापत लनणचयअनसुारको अनगुिन भत्ता उपिब्ि 
गराइनेछ | 

१३. जोशखि भत्ताको अवलि: लिलत २०७८ बैिाख  ९ गतेदेशख असार िसान्त्त सम्ि कशम्तिा 
३ िहिना र आबश्यकताको आिारिा कायचपालिकािे  लनणचय गरी  थप गनच सक्नेछ | 

१४. िापदण्ड िंसोिन, खारेजी तथा बािा अड्काउ फुकाउ  गने अलिकार: यस िापदण्डको 
कायाचन्त्वयन गदाच कुनै बािा अड्काउ परेिा गाउँकायचपालिकािे त्यस्तो बािा अड्काउ 
फुकाउन िापदण्डको संसोिन वा खारेजी गनच सक्नेछ ।  

बैजनाथ गाउपालिकाको लिलत २०७८/०२/०५ गते बसेको कायाचपालिकाको बैठकबाट 
स्वीकृत (कोलभड-१९)" को संक्रिणको पहिचान, रोकथाि , लनयन्त्त्रण तथा उपचारिा संिग्न 
जनिशिको जोशखि भत्ता  तथा खचच व्यवस्थापन सम्बशन्त्ि िापदण्ड ,२०७८ स्थानीय  सरकार 
संचािन एंन २०७४ अनसुार प्रिाशणत गररएको छ | 

 

                                                          
. 

                आज्ञािे, 
 दान बिादरु ऐडी 

प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत 
 

 
 

 

िरुण : लििन हप्रन्त्टीङ प्रसे, कोििपरु बाँके, िूल्य रु. ५/- 
घरेि ुदताच नं. ११९/४६१४/२०७०/२०७१ 


