
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कोभिड १९ रोकथाम तथा भियन्त्रण  जोखीम ित्ता 

काययभिभि २०७६ 
जोखखम ित्ता ब्यिस्थापि आदेश २०७७ 

 

कार्यपालिकाबाट स्वीकृत २०७६।१२।१८ 

 

गाउँ सभाबाट स्वकृत  २०७७।०३।११ गते 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

केदारसु्य गाउँपाभिका 

गाउँकाययपाभिकाको कायायिय 

देउरा िझाङ 
  



 

 

कोरोनाभाइरस( कोलभड१९) को संकमणको उपचारमा संिग्न जनशक्तिको 

जोक्तिमभत्ता ब्यवस्थापन कार्यलबधी लनरे्दलशका२०७७ 

प्रस्ताििा: कोरोिा िाइरस(कोभिड१९) कोसमक्रमणको  पभिचाि, रोकथाम, भियन्त्रण तथा उपचार सम्बखि 

काययमा संिग्न जिशखििाई केदारस्ययँ गाउँपाभिका गाउँकाययपाभिकाको भमभत२०७६।१२।१८ कोभिणयय 

अिुसार जोखखम ित्ता उपिब्ध बञ्छिीय िएकोिे, 

संक्रामक रोगऐि २०२०कोदफा२िेभदएको अभिकार प्रयोगगरर केदारस्ययँ गाउँपाभिकािे देिायको आदेशजारर 

गारेकोछ। 

१. संलिप्तनामरप्रारम्भ:(१)यस आदेशको िाम कोरोिा िाइरस (कोभिड१९) को संक्रमणको रोकथाम र 

उपचारमा संिग्न जिशखिको जोखखम ित्ता ब्यिस्थापि आदेश २०७७रिेकोछ। 

(२) यो आदेश तुरुन्त प्रारम्भहुिेछ। 

२. पररभाषा: भिषयिाप्रसंगिे अको अथयि िागेमा यसआदेशमा:- 

(क)"उपचार"िन्नािे कोभिड १९ कोसंक्रमणको पभिचाि, रोकथाम, भियन्त्रण तथा उपचार सम्बिी स्वास्थ्य 

सेिासम्झिुपछय । 

(ख)"कोभिड१९" िन्नािे SARS-COV-2 िाइरसिे गिे संक्रमणबाट माभिसिाई हुिेरोग सम्झिुपछय । 

(ग) "प्रयोगशािा" िन्नािे कोभिड १९ को पररक्षण गिययोग्य प्रयोगशािा सम्झिुपछय । 

(घ)"जोखखमित्ता"िन्नािे कोभिड१९ को संक्रमणको उपचारमा प्रतक्ष्य िा अप्रत्क्ष रुपमा संिग्नरििे 

जिशखििाई यस आदेशबमोभजम प्रदािगाररिे ित्ता सम्झिुपछय । 

(ङ) "गाउँपाभिका" िन्नािे केदारस्ययँ गाउँपाभिका सम्झिुपछय । 

(च) "गाउँकाययपाभिका" िन्नािे केदारस्ययँ गाउँकाययपाभिका सम्झिुपछय । 

(छ)"जिशखि"िन्नािेकोभिड  १९ कोसंक्रमणको रोकथाम ,भियन्त्रण तथा उपचारमा प्रतक्ष्य िा अप्रतक्ष्य रुपमा 

संिग्नदेिाय बमोभजमका जिशखिसम्झिुपछय :- 

१. जिप्रभतभििी 

२. भचभकत्सक 

३. िसय 

४. पारामेभडक्स 

५. प्रयोगशािाकमी 

६. ईमेभजयङसेिाप्रदायक 



 

 

७. एमु्बिेन्सचािक 

८. सुरक्षाकमी 

९. सरसफाईमासंिग्नकमयचारी 

१०. प्रशासभिकतथाअन्यकमयचारीरसियोगीकमयचारी 

११. सम्बखित कायायियको स्वास्थ्य शाखा प्रमुखिे भसफाररस गरर कायायिय प्रमुखिे कोभिड१९ 

कोसंक्रमण, रोकथाम, भियन्त्रण तथा उपचारमा प्रतक्ष्य िा अप्रतक्ष्य रुपमा संिग्न रिेको िभिप्रमाभणत 

गरेको कमयचारी। 

१२. आर.आरटी,आर.आर. टीउपसभमभतकोभटम 

१३. ईिेखिभसयि,पिम्बर 

१४ िाने्स 

१५ CICTT 

३.जोक्तिमभत्ताप्राप्तगनयसके्न: कोभिड१९ कोसंक्रमणको रोकथाम, भियन्त्रण तथा उपचारमा संिग्न देिाय 

बमोभजमका भिकायका देिाय बमोभजमका काममा खभटएका जिशखििे जोखखमित्ता उप्राप्तगिय सके्नछि। 

(क) देिाय बमोभजमका िेल्थडेक्समा काययरत जिशखि:- 

(१) केदारस्ययँ गाउँपाभिकाका भबभिन्निेल्थडेस्कमा खभटएका 

(२) केदारस्ययँ गाउँपाभिकाका भबभिन्नफेबर खिभिकमा खभटएका 

(ख) देिाय बमोभजमका क्वारेन्टाइिमा काययरत जिशखि:- 

(१) केदारस्ययँ गाउँपाभिकाका भबभिन्नभबध्याियकोक्वा रेन्टाइि तथा अन्यक्वारेन्टाइिमाखभटएका 

(ग) देिाय बमोभजमका उपचारमा संिग्नजिशखि:- 

(१)संक्रमण कोशंकास्कद ब्यखि िाई शुरु परीक्षण(खिभिङ) र  सो काययमा सियोग पुयायउिे तथा भफबर 

(ज्वरो)  खिभिकमा खभटएका जिशखि 

(२)संक्रमण कोशंकास्पद ब्यखििाई आईसोिेसिमा राखेको अिस्थामा त्यस्तो आईसोिेसि बेड तथा 

िाडयमा खभटएका जिशखि 

(३) संक्रमण िई उपचार रतरिेका ब्यखिको उपचारमा खभटएका जिशखि 

(४) संक्रमण कोशंकास्पद तथा संक्रमणको पुभि िएका ब्यखिको ईमेभजङसेिा प्रदायक जिशखि 

(घ) देिाय बमोभजमका प्रयोगशािा पररक्षणमा संिग्न जिशखि:- 



 

 

(१)कोभिड१९को संक्रमणको शंकास्पद ब्यखिको आर.भड.टी. पररक्षण, िमुिासंकिि, प्याभकङ र ढुिािीमा 

संिग्नजिशखि 

(२) कोभिड१९ कोसंक्रमण कोशंकास्पद ब्यखिको िमुिापररक्षण र प्रमाभणकरण गिे जिशखि 

(ङ)खण्ड(क),(ख),(ग)र(घ)बमोभजमको जिशखि िाई प्रतक्ष्य तथा अप्रतक्ष्य रुपमा सियोगका िाभग 

तत्तत्स्थािमा खभटएका जिशखि 

(च) कोभिड १९ कोभबराभमसंग सम्पकय मा आएकािरुको खखजीकायय( कन्ट्यािटर े भसङ) माखभटएका जिशखि 

(छ)यसदफामा उल्िेखखत जिशखि बािेक स्थाभियतिमाखण्ड (क),(ख),(ग),(घ),(ङ)र(च) र मा उले्लखखत 

जिशखिको ब्यिस्थापिमासंिग्न जिशखि 

(ज) यसआदेश बमोभजमकोकाययको अिुगमि, मयल्याङि र ब्यिस्थापिमा संिग्नजिशखि 

(४)लववरण तथा कागजात संिग्नगननयपने:- 

जोखखम ित्ताप्राप्त गियको िाभगपुस्याई सभितको देिाय बमोभजमका भििरण तथा कागजातसं िग्नगरर दफा६ 

बमोभजमको भिकाय समक्षपेशगिुयपिेछ। 

(क) दफा३बमोभजमको काययगियका िाभगखभटएको स्थािमा काययगरेको प्रमाभणतिाभजरर 

(ख) क्वारेन्टाइिको िकमा क्वारेन्टाइिमा बसेकोभिषय पुष्ट्याईगिेभििरण। 

(ग) भफबर खिभिकको िकमाखिभिकमा चेकजाँचगरेको ब्यखिकोभििरण। 

(घ)उपचारमा संग्लग्न ब्यखिको िकमा शुरुपररक्षणगरेका, आईसोिेसिमा राखेका तथा संक्रमण पुभििई 

उपचारगरेका भबरामीकोभििेण। 

(ङ)इमेभजङ्ग सेिा प्रदायकको िकमा कोभिड १९ को शंकास्पद तथा पुिी िएका भिरामीिाइ इमेभजयङ्ग सेिा 

प्रदा गरेको भििरण । 

च) प्रयोगशािा परीक्षणमा संग्लग्न जिशभत्तको िकमा िमुिा संकिि गरीएका तथा प्रयोगशािा परीक्षण 

गरीएको भििरण । 

(५)  रकम उपिब्ध गराउने 

कोभिड १९ को संक्रमणको पभिचाि रोकथाम भियन्त्रण तथा उपचारमा संग्लग्न जिशभत्तिाइ जोखीम ित्ता 

िाफतको रकम गाउँपाभिकािे उपिब्ध गराउिे छ । 

(६) जोिीम भत्ता ब्यवस्थापन 

१) कोभिड १९ को संक्रमण को पभिचाि रोकथाम भियन्त्रण तथा उपचारमा खटाइएका जिशभत्तिाइ खटाउिे 

भिकायिे िै जेखीम ित्ता ब्यिस्थापि गरी सो को शोिििायको िागी आिश्यक समु्पणय कागजातिरु संग्लग्न गरी 

गाउँपाभिकामा पेश गिुय पिे छ । 



 

 

२)उपदफा १ िमोजीमको भििरण प्राप्त िएपछी भििरणको आिश्यक जाचिुझ गरी जोखीम ित्ता प्रदाि 

गिुयपिे देखीएमा गाउँपाभिकािे त्यस्तो रकमको िुत्तािी भदिु पिे छ । 

(७)  जोिीम भत्ता 

देिायको जिशभत्तिाइ देिाय िमोमको ित्ता उपिब्ध गराइिेछ । 

क)  सक्रमणको शंका िागी आइसोििमा राखीएका िा संक्रमण पुभि िइ उपचारमा प्रत्यक्ष संग्लग्न जिशभत्त 

तथा संक्रमणको शंकास्पद तथा पुभि िएका भिरामीको िमुिा संकिि गिे तथा ल्यािमा कामगिे स्वास्थ्यकभमय  

खभटएका र RRT Team र CICTT का पदाभिकारीिरु िाइ  सुरु तिबमािको १००% का दरिे र 

जिप्रभतभिभििरु िाइ प्रभत भदि रु १०००।० का दरिे । 

ख )  सक्रमणको शंका िागी आइसोििमा राखीएका िा संक्रमण पुभि िइ उपचारका िाभग तोभकएका 

कमयचारी र इमेभजयङ्ग सेिा प्रदायक जिशभत्त RRT उपसभमभत क्वारेन्टाइि र भफिर िभिकमा खटीएका 

कमयचारी र इमेरजेन्सीमा सेिा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकभमयिरुिाइ सुरु तिबमािको  ७५% का 

दरिे  अन्य स्वास्थ्य संस्थामा रिेका कोिीड १९ को जोखखममा रिेका कमयचारीिाइय  ५० प्रभतशतका दरिे र 

एमु्विेन्स चािकिाइ ५० प्रभतशतकादरिे भदइिे । 

ग) कोभिड १९ को काययमा सियोग पुयायउिे चािक िाइ सुरु तिबमािको ७५% का दरिे र िाने्स ,सियोगी 

,पिम्वर Electrician तथा अन्य सियोगी जिशभत्तिरुिाइ खटीएको भदिको रु ५०० को दरिे । 

ङ) माथी जुिसुकै कुरािरु उले्लख गरीएको िएतापिी कोभि पदाभिकारीिरु दोिोरीएको खण्डमा कुिै एक 

काययिार सम्हािीएको के्षत्र िाट मात्र ित्ता भििु पिेछ । 

८ अननगमन गने 

जोखीम ित्ता िागु िए ििएको र जोखीम ित्ता को दुरुपयोग िए ििएको सम्विमा गाउँपाभिकािे अिुगमि 

गिेछ । 

९ जोिीम भत्ताको अवध 

क)  भमभत २०७६।१२।११ देखी कोभिड १९ को अन्त्य ििए सम्म मात्र िागु हुिे छ । 

१० गाउँपालिकािे आवश्यक ब्यवस्था गने 

यस काययभिभि को काययिन्यि गदाय कुिै िािा अडकाउ परेमा यस केदारसु्य गाउपाभिकािे त्यस्तो िािा 

अडकाउ फुकाउि आिश्यक ब्यिस्था गिेछ । 

 

                                                          समाप्त 


