
 

 
गोसाईकुण्ड गाउँपालिका रसुवा 

स्थानीय राजपत्र 

खण्ड:- ०२      संख्या:- ९    लिलि:- २०७७/३/११ 

भाग - २ 
कोरोना भाइरस (कोभभड १९) को संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता 

व्यवस्थापन सम्बन्धी काययववधध, २०७७ 

प्रस्िावना: कोरोना भाइरस (कोभभड १९) को संक्रमणको पहिचान रोकथाम, ननयन्त्रण तथा उपचार 
सम्बन्त्धी काययमा संलग्न जनशक्ततलाइय जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन वाञ्छनीय भएकोले 
गोसाइयकुण्ड गाउँपाभलकाको प्रशासकीय काययववधध (ननयभमत गने) ऐन, २०७४ ले हिएको अधधकार 
प्रयोग गरी गाउँकाययपाभलकाको भमनत २०७७/३/११ को ननणयय अनुसार यो काययववधध स्वीकृत गरर 
लागु गररएको छ । 

१. संक्षित नाम र प्रारम्भ:  यस काययववधधको नाम “कोरोना भाइरस (कोभभड १९) को संक्रमणको 
उपचारमा संलग्न जनशक्ततको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन सम्बन्त्धी काययववधध, २०७७” रिेको 
छ । गोसाइयकुण्ड गाउँकाययपाभलकाको बैठकबाट स्वीकृत भएको भमनतिेखि यो काययववधध लागु 
िुनेछ । 

 

२. पररभाषा: ववषय वा प्रसँगले अको अथय नलागेमा यस काययववधधमा  

(क) “उपचार” भन्त्नाले कोभभड-१९ को संक्रमणको पहिचान, रोकथाम, ननयन्त्रण तथा उपचार 
सम्बन्त्धी स्वास््य सेवा सम्झनु पछय । 

(ि) “कोभभड-१९” भन्त्नाले SARS-COV-2 भाइरसले गने संक्रमणबाट माननसलाइय िुने रोग 
सम्झनु पछय । 
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(ग) “प्रयोगशाला” भन्त्नाले राहिय जनस्वस््य प्रयोगशाला वा कोभभड-१९ को परीिण गनय 
योग्य प्रयोगशाला सम्झनु पछय । 

(घ) “जोखिम भत्ता” भन्त्नाले कोभभड-१९ को संक्रमणको उपचारमा प्रत्यि वा अप्रत्यि रूपमा 
संलग्न रिेको जनशक्ततलाइय यस काययववधध बमोक्जम प्रिान गररने भत्ता सम्झनु पछय । 

(ङ) “गाउँपाभलका” भन्त्नाले गोसाइयकुण्ड गाउँपाभलका र गाउँकाययपाभलकाको कायायलयलाइय 
सम्झनु पछय । 

(च) “जनशक्तत” भन्त्नाले कोभभड-१९ को संक्रमणको पहिचान, रोकथाम, ननयन्त्रण तथा 
उपचारमा प्रत्यि वा अप्रत्यि रूपमा संलग्न िेिाय बमोक्जमका जनशक्तत सम्झनु पछय :- 
१. धचककत्सक, 
२. नसय 
३. पारामेडडतस 

४. प्रयोगशालाकमी 
५. सरसफाइमा संलग्न कमयचारी  

६. प्रशासननक िेरमा काम गने र सियोगी अन्त्य कमयचारी 
७. कायायलय प्रमुिले कोभभड-१९ को संक्रमणको उपचारमा प्रत्यि वा अप्रत्यि रूपमा 

संलग्न रिेको भनी प्रमाखणत गरेको कमयचारी । 

३. जोखिम भत्ता प्राप्त गनय सतन:े कोभभड-१९ को संक्रमणको उपचारमा संलग्न िेिाय 
बमोक्जमका काममा िहटएका जनशक्ततले जोखिम भत्ता प्राप्त गनय सतनेछन :- 

(क) िेिाय बमोक्जमका िेल्थ डसे्कमा काययरत जनशक्तत :- 

(१) रसुवागढी िेल्थ डसे्कमा िहटएका स्वास््यकमी, 
(२) स्थलगत स्थानीय नाकामा िडा गररएका िेल्थ डेस्कमा िहटएका स्वास््यकमीिरु, 
(३) गोसाइयकुण्ड गाउँपाभलकाको कायायलय तथा अन्त्तगयतका कायायलयमा आवश्यक ठानी 

ववभभन्त्न स्थानमा िडा भएका िेल्थ डसे्कमा िहटएका जनशक्ततिरु । 

(ि)  िेिाय बमोक्जमका तवारेन्त्टाइनमा काययरत जनशक्तत :- 

(१) नेपाल सरकारले वविेशबाट उद्धार गरी ल्याएका व्यक्ततिरूको िेरचाि तथा 
ननगरानीका लाधग नेपाल सरकारबाट िडा गरररएका तवारेन्त्टाइन, 

(२) कोभभड-१९ संक्रमण िुन सतने शंका गररएका ववभभन्त्न िेश, नछमेकी मुलुकिरुका 
ववभभन्त्न नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरी यस गाउँपाभलकामा प्रवेश गरेका र नेपालका 
अन्त्य क्जल्लाबाट यस गाउँपालाकमा प्रवेश गरेका सबै स्विेशी तथा वविेशी 
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नागररकलाइय राख्नका लाधग गोसाइयकुण्ड गाउँपाभलका तथा अन्त्तगयत ववभभन्त्न वडािरुमा 
िडा गरररएका तवारेन्त्टाइन, 

(ग) िेिाय बमोक्जमका काययमा संलग्न जनशक्तत :- 

(१) संक्रमण भएको शंका गररएका व्यक्ततलाइय शुरू परीिण (क्स्क्रननग) गनय, नमूना 
संकलन गनय, कफबर (ज्वरो) क्तलननक सञ्चालन गनय र सो काययमा सियोग पुराउन 
िहटएका, 

(२) संक्रमण भइय उपचारमा रिेको व्यक्ततको उपचारमा िहटएका र संक्रमण भएका 
व्यक्ततलाइय आइसोलेसनमा रािेको अवस्थामा त्यस्तो आइसोलेसन बेड तथा वाडयमा 
िहटएका, 

(३) कोभभड-१९ को संक्रमणको शंकास्पि व्यक्ततको स्वावको प्रमाणीकरण, प्याककङ, 
ढुवानी  जस्ता काम गने जनशक्तत, 

(४) कोभभड-१९ का बबरामीसँग सम्पकय मा आएकािरूको िोजी कायय (कन्त्टयातट टेभसग्ङ) 
मा िहटएका स्वास््यकमी । 

(घ) यस काययववधध बमोक्जमको काययको अनुगमन मूल्याङकन लगायतका प्रशासननक कायय 
गनय तोककएका जनशक्तत । 

४. वववरण तथा कागजात संलग्न गनयपन:े (१) जोखिम भत्ता प्राप्त गनयका लाधग पुष्टयाइय 
सहितको िेिाय बमोक्जमका वववरण तथा कागजात संलग्न गरी कायायलय समि पेश गनुय 
पनेछ :- 

(क) िफा ३ बमोक्जमको कायय गनयको लाधग िहटएको स्थानमा कायय गरेको प्रमाखणत िाक्जरी। 

(ि) तवारेन्त्टाइनको िकमा सम्भाववत व्यक्तत तवारेन्त्टाइनमा बसेको ववषय पुष्टयाँइय गने 
वववरण । 

(ग) कफबर (ज्वोरो) क्तलननकको िकमा कफबर क्तलननक संचालन गरेको प्रमाण तथा कफबर 
क्तलननकमा चकेजाँच गरेको व्यक्ततको वववरण । 

(घ) उपचारमा संलग्न जनशक्ततको िकमा शुरू परीिण गरेका, आइयसोलेसनमा रािेका तथा 
संक्रमणको पुक्ष्ट भइय उपचार गरेका बबरामीको वववरण । 

(ङ) प्रयोगशाला परीिणमा संलग्न जनशक्ततको िकमा नमूना संकलन गररएको तथा 
प्रयोगशाला परीिण गररएको व्यक्ततको वववरण । 
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५. जोखिम भत्ता वापत प्राप्त िुने रकम भुततानी गने कायायलय:- कोभभड-१९ संक्रमणको पहिचान, 
रोकथाम, ननयन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न जनशक्ततलाइय जोखिम भत्ता बापत यस काययववधध 
बमोक्जम प्राप्त िुने रकम गोसाइयकुण्ड गाउँकाययपाभलकाको कायायलयबाट प्राप्त िुनेछ । 

६. जोखिम भत्ता: िेिायको जनशक्ततलाइय िेिाय बमोक्जम जोखिम भत्ता उपलब्ध गराइनेछ:- 

(क) संक्रमणको शंका लाधग आइसोलेसनमा राखिएको व्यक्ततिरुको व्यवस्थापनमा िहटएका 
वा संक्रमण पुक्ष्ट भइय उपचारमा रिेका बबरामीिरूको उपचारमा प्रत्यि संलग्न जनशक्तत 
तथा संक्रमणको शंकालागेको र संक्रमण पुक्ष्ट भएका बबरामीको नमूना संकलन गन े
जनशक्ततलाइय नेपाल सरकारले तोकेको शुरू तलब स्केलको ७५ प्रनतशत, 

(ि) कोभभड-१९ को परीिण गने प्रयोगशालामा काययरत जनशक्ततमध्ये प्रत्यि रूपमा परीिण 
तथा प्रमाणीकरणमा संलग्न जनशक्ततलाइय िोिोरो नपने गरी नेपाल सरकारले तोकेको 
शुरू तलब स्केलको ७५ प्रनतशत, 

(ग) कोभभड-१९ को मिामारी शुरू भइसके पनछ स्थापना भएका िेल्थ डसे्किरुमा िहटएका 
जनशक्तत, तवारेन्त्टाइनमा िहटएका जनशक्तत तथा प्रयोगशाला परीिणका लाधग 
संकलन गररएको नमूना प्याककंङ तथा ओसारपसारमा संलग्न जनशक्तत तथा आइसोलेसनमा 
राखिएको र संक्रमण पुक्ष्ट भइय उपचाररत बबरामीिरूको ओसारपसारमा सलंग्न सवारी 
साधनमा काययरत जनशक्ततलाइय िोिोरो नपने गरी नेपाल सरकारले तोकेको शुरू तलब 
स्केलको ५० प्रनतशत, 

७. अनुगमन तथा मूल्यांकन गनयपने: यस काययववधध बमोक्जमको कायय भए नभएको र जोखिम 
भत्ताको सिी व्यवस्थापन भए नभएको सम्बन्त्धमा गाउँपाभलकाको अध्यि र 
गाउँकाययपाभलकाको प्रमुि प्रशासकीय अधधकृतबाट ननरन्त्तर अनुगमन तथा मूल्यांकन 
गनुयपनेछ । 

८. बाधा अड्काउ फुकाउन सककने: यस काययववधधको काययन्त्वयनको क्रममा कुनै बाधा 
अड्काउ आएमा गाउँकाययपाभलकाले ननणयय गरी फुकाउन सतनेछ । 

    आज्ञाले 

िेवीलाल सापकोटा 
                                                  प्रमुि प्रशासकीय अधधकृत 


