
 

 

नेपालको संविधान बमोजिम आललताल गाउँपाललकाको गाउँ कार्यपाललकाले तल लेजिए बमोजिमको कार्यविलध सियसाधारणको 
िानकारीका लालग प्रकाशन गररएको छ । 

आललताल गाउँपाललकाको कोरोना भाइरस (कोलभड÷१९) को संक्रमण रोकथाम, लनर्न्त्रण, व्र्िस्थापन तथा उपचारमा 
संलग् न िनशजिको िोजिम भत्ता व्र्िस्थापन कार्यविलध, २०७७ 

प्रस्तािनााः कोरोना भाइरस (कोलभड÷१९) को संक्रमणको पविचान, रोकथाम, लनर्न्त्रण, व्र्िस्थापन तथा उपचार सम्बन्त्धी 
कार्यमा संलग्न िनशजिलाई िोजिम भत्ता उपलब्ध गराउन िाञ्छनीर् भएकोले, आललताल गाउँकार्यपाललकाले देिार्को 
कार्यविलध िारी गरेको छ। 

१.  संजिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) र्स कार्यविलधको नाम "आललताल गाउँपाललकाको कोरोना भाइरस (कोलभड÷१९) को 
संक्रमण रोकथाम, लनर्न्त्रण, व्र्िस्थापन तथा उपचारमा संलग् न िनशजिको िोजिम भत्ता व्र्िस्थापन कार्यविलध, 
२०७७" रिेको छ । 

(२) र्ो कार्यविलध कार्यपाललकाले लनणयर् गरेको लमलतबाट प्रारम्भ िनुेछ ।  

२.  पररभाषााः विषर् िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा र्स कार्यविलधमा,÷ 

(क) "उपचार" भन्त् नाले कोलभड÷१९ को संक्रमणको पविचान, रोकथाम, लनर्न्त्रण तथा उपाचार सम्बन्त्धी 
स्िास्थ सेिा सम्झन ुपछय । 

(ि)  "कोलभड÷१९" भन्त् नाले SARS-COV-2 भाइरसले गने संक्रमणबाट मालनसलाई िनुे रोग सम्झन ुपछय। 
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भाग - २ 

आललताल गाउँपाललका, गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर् 



 

 

(ग) "िोजिम भत्ता" भन्त् नाले कोलभड÷१९ को संक्रमण रोकथाम, लनर्न्त्रण, व्र्िस्थापन तथा उपचारमा 
प्रत्र्ि िा अप्रत्र्ि रुपमा संलग्न रिने िनशजिलाई र्स कार्यविलध बमोजिम प्रदान गररने भत्ता 
सम्झन ुपछय । 

(घ) "गाउँपाललका" भन्त् नाले आललताल गाउँपाललका सम्झन ुपछय । 

(ङ)  "स्िरं्सेिक" भन्त् नाले गाउँपाललकाले लनमायण गरेका क्िारेण्टाइन स्थलमा कामकाि गने गरी पररचालन 
गरेका स्िरं्सेिक सम्झन ुपछय । 

(च)  "क्िारेण्टाइन स्थल" भन्त् नाले आललताल गाउँपाललकाले गाउँपाललका लभर लनमायण गरेको क्िारेण्टाइन 
स्थल सम्झन ुपछय । 

(छ)  "िनशजि" भन्त् नाले कोलभड÷१९ को संक्रमणको रोकथाम, लनर्न्त्रण, व्र्िस्थापन तथा उपचारमा 
प्रत्र्ि िा अप्रत्र्ि रुपमा संलग्न दफा ३ बमोजिमको लनकार्को सोिी बमोजिमको कार्यमा संलग् न 
देिार् बमोजिमका िनशजि सम्झन ुपछयाः÷ 

१. जचवकत्सक, 

२. नसय, 

३. पारामेलडक्स, 

४. प्रर्ोगशालाकमी, 

५. इमेजिङ सेिा प्रदार्क, 

६. एम्बलेुन्त्स चालक तथा सिार्क, 

७. प्रशासलनक तथा अन्त्र् कमयचारी र सिर्ोगी कमयचारी, 

८. सरुिाकमी, 

९. सरसफाइमा संलग्न कमयचारी, 

१०.गाउँपाललकाका प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृतले कोलभड÷१९ को संक्रमणको रोकथाम, 
लनर्न्त्रण, व्र्िस्थापन तथा उपचारमा प्रत्र्ि िा अप्रत्र्ि रुपमा संलग्न रिेको भनी 
प्रमाजणत गरेको कमयचारी । 

३.  िोजिम भत्ता प्राप्त गनय सक्नाेः कोलभड÷१९ को संक्रमणको रोकथाम, लनर्न्त्रण, व्र्िस्थापन तथा उपचारमा संलग्न 
देिार् बमोजिमका काममा िवटएका िनशजिले िोजिम भत्ता प्राप्त गने सक्नेछनाः÷ 

(क) गाउँपाललका लभरका विलभन्त् न स्थानमा िडा गररएका िेल्थ डेक्समा िवटएका िनशजि, 

(ि)  गाउँपाललका लभरका क्िारेण्टाइन व्र्िस्थापनमा िवटएका िनशजि, 



 

 

(ग)  गाउँपाललका लभर िडा गररएका क्िारेण्टाइन स्थल व्र्िस्थापनमा िवटएका िनशजि, 

(घ)  संक्रमणको शंकास्पद व्र्जिलाई शरुु परीिण (जस्क्रलनंग) र सो कार्यमा सिर्ोग परु् र्ाउने तथा वफबर 
(ज्िोरो) जक्ललनकमा िवटएका िनशजि, 

(ङ)  कोलभड÷१९ को संक्रमणको शंकास्पद व्र्जिको नमूना संकलन, प्र्ावकङ र ढुिानीमा संलग्न िनशजि, 

(च)  कोलभड÷१९ को संक्रमणको शंकास्पद व्र्जिको नमूना परीिण र प्रमाजणकरण गने िनशजि, 

(छ)  कोलभड÷१९ का विरामीसँग सम्पकय मा आएकािरुको िोिी कार्य (कन्त्याक्ट टे्रलसङ्ग) मा िवटएका 
िनशजि, 

(ि)  िण्ड (क), (ि), (ग), (घ), (ङ), (च) र (छ) बमोजिमको िनशजिलाई प्रत्र्ि तथा अप्रत्र्ि रुपमा 
सिर्ोगका लालग िवटएका िनशजि, 

(झ)  र्स कार्यविलध बमोजिमको कार्य अनगुमन, मूल्र्ांकन तथा व्र्िस्थापनमा संलग्न िनशजि । 

४.  वििरण तथा कागिात संलग्न गनुयपनेाः (१) िोजिम भत्ता प्राप्त गनयका लालग पषु्टयाँई सवितको देिार् बमोजिमका 
वििरण तथा कागिात संलग्न गरी दफा ६ बमोजिमको लनकार् समि पेश गनुय पनेछाः÷ 

(क)  दफा ३ बमोजिमको कार्य गनयका लालग िटाएको प्रमाण िा िवटएको स्थानमा कार्य गरेको प्रमाजणत 
िाजिरी । 

(ि)  क्िारेण्टाइनको िकमा संभावित संक्रलमत व्र्जि क्िारेण्टाइनमा बसेको विषर् पषु्टयाई गने वििरण। 

(ग)  वफबर (ज्िोरो) जक्ललनकको िकमा वफबर जक्ललनक संचालन गरेको प्रमाण तथा वफबर जक्ललनकमा 
चेकिाँच गरेका व्र्जिको वििरण । 

(घ)  नमूना संकलन तथा परीिणमा संलग्न िनशजिको िकमा नमूना संकलन गररएका तथा प्रर्ोगशाला 
परीिण गररएका व्र्जिको वििरण । 

(ङ)  ईमेजिङ्ग सेिा प्रदार्कको िकमा कोलभड÷१९ को शंकास्पद विरालमलाई ईमेजिङ्ग सेिा प्रदान गरेको 
वििरण । 

(२)  दफा ३ को िण्ड (ि) र (छ) बमोजिमको िनशजिको िकमा िटाएको परको आिश्र्कता पने छैन 
। 

५.  रकम उपलब्ध गराउनाेः कोलभड÷१९ को संक्रमणको रोकथाम, लनर्न्त्रण, व्र्िस्थापन तथा उपचारमा संलग्न 
िनशजिलाई िोजिम भत्ता िापतको रकम गाउँपाललकाले उपलब्ध गराउनेछ। 

६. िोजिम भत्ता व्र्िस्थापनाः (१) कोलभड÷१९ को संक्रमणको रोकथाम, लनर्न्त्रण, व्र्िस्थापन तथा उपचारमा संलग्न 
िनशजिलाई गाउँपाललकाले िोजिम भत्ताको व्र्िस्थापन गनेछ । 



 

 

(२) कोलभड÷१९ को संक्रमणको रोकथाम, लनर्न्त्रण, व्र्िस्थापन तथा उपचारमा प्रत्र्ि रुपमा संलग्न 
िनशजिलाई र्स कार्यविलधमा उल्लेि भए बमोजिमको िोजिम भत्ताको उपलब्ध गराउन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोजिमको वििरणको आिश्र्क िाँचबझु गरी िोजिम भत्ता प्रदान गनुयपने देजिएमा 
गाउँपाललकाले भिुानी ददन ुपनेछ । 

७.  िोजिम भत्तााः (१) देिार्को िनशजिलाई देिार् बमोजिम िोजिम भत्ता उपलब्ध गराइनेछाः÷ 

(क)  स्िास््र् सेिा व्र्िस्थापन तथा उपचारमा प्रत्र्ि संलग्न िनशजिलाई 

१. अलधकृत स्तरलाई प्रलतददन रु १२००।÷, 

२. सिार्क स्तरलाई प्रलतददन रु ८००।÷, 

३. कार्ायलर् सिर्ोगी स्तरलाई प्रलतददन रु ३००। 

(ि)  प्रशासलनक तथा व्र्स्थापनमा प्रत्र्ि संलग्न िनशजिलाई 

१. अलधकृत स्तरलाई प्रलतददन रु १२००।÷, 

२. सिार्क स्तरलाई प्रलतददन रु ८००।÷, 

३. कार्ायलर् सिर्ोगी स्तरलाई प्रलतददन रु ३०० का दरले। 

(ग) सरुिाकमीलाई प्रलतददन रु ३००।÷ र िाना िाफत रु २००।÷ गरी िम्मा रु ५००।÷ 

(घ) स्िरं्सेिकलाई प्रलतददन रु ४०० ।÷ 

(ङ) एम्बलेुन्त्स ड्राईभरलाई प्रलतददन रु ५०० ।÷ 

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भएतापलन कोलभड-१९ को कामको लसललसलामा िा अन्त्र् 
कार्ायलर्को कामको लसललसलामा गाउँपाललका भन्त्दा बाविर िटनपठन गराउदा भ्रमण िचय लनर्मािली, २०६४ 
बमोजिम दैलनक भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराउन र्ो कार्यविलधले िाधा पाने छैन । 

८.  अनगुमन गनेाः िोजिम भत्ता लागू भए नभएको र िोजिम भत्ताको दरुुपर्ोग भए नभएको सम्बन्त्धमा गाउँपाललकाले 
अनगुमन गनेछ । 

९.  िोजिम भत्ताको अिलधाः (१) र्स कार्यविलध बमोजिम िोजिम भत्ता प्राप्त गने िनशजिको िकमा २०७६ साल चैर 
९ गते देजि लागू िनुे गरी उपलब्ध गराइनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको िोजिम भत्ता नेपालमा कोलभड÷१९ लनर्न्त्रण भईसकेको िा िोजिम नरिेको 
भनी नेपाल सरकारले लनणयर् गरेको लमलत िा २०७७ साल असार मसन्त्त मध्रे् िनु अजघ िनु्त्छ सोिी अिलधसम्म 
कार्म रिनेछ । 



 

 

(३) उपदफा (२) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भएता पलन नेपाल सरकारले नेपालमा कोलभड÷१९ लनर्न्त्रण 
भईसकेको िा िोजिम नरिेको भनी लनणयर् नगदाय सम्म गाउँपाललकाले म्र्ाद थप गनय सक्नेछ । 

१०. गाउँपाललकाले आिश्र्क व्र्िस्था गनेाः र्स कार्यविलधको कार्ायन्त्िर्न गदाय कुनै बाधा अड्काउ परेमा िा कुनै कुराको 
थप व्र्ाख्र्ा गनुय परेमा िा कुनै दफा संशोधन िा िटाउन ुपरेमा िा थप गनुय परेमा गाउँकार्यपाललकाले आिश्र्क 
व्र्िस्था गनेछ । 

 

आज्ञाले, 
ईन्त्र बिादरु रािल 

प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत 


