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काययखवखि, २०७७ 

प्रस्तावनाः- कोरोना भाआरस (कोभभड-१९) को संक्रमणको पभहचान, रोकथाम, भनयन्त्रण तथा ईपचार सम्बन्त्धी 

काययमा संलग्न जनशभिलाइ नेपाल सरकार मभन्त्रपररषदको भमभत २०७६।१२।०९ को भनणयय ऄनसुार जोभिम भत्ता 

ईपलब्ध गराईन वाञ्छनीय भएकोले, संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ ले भदएको ऄभधकार प्रयोग गरी मदाने गाईँ 

पाभलकाले दहेायको ऄनसुारको काययभवभध जारी गरेको छ । 

१. संखिप्त नाम र प्रारम्भः- (१) यस काययभवधीको नाम “कोरोना भाआरस (कोभभड-१९) को संक्रमणको ईपचारमा 

संलग्न जनशभिको जोभिम भत्ता व्यवस्थापन काययभवभध, २०७७" रहकेो छ। 

(२) यो काययभवभध मदाने गाईँपाभलकाले स्वीकृत गरेको भमभत दिेी प्रारम्भ हुनेछ ।  

२. पररभाषा:- भवषय वा प्रसंगले ऄको ऄथय नलागेमा यस अदशेमा - 

(क) “ईपचार" भन्त्नाले कोभभड १९ को संक्रमणको पभहचान, रोकथाम, भनयन्त्रण तथा ईपचार सम्बन्त्धी 

स्वास््य सेवा सम्झन ुपछय । 

(ि) "कोभभड १९" भन्त्नाले SARS COV-2 भाआरसले गने संक्रमणबाट माभनसलाइ हुने रोग सम्झन ुपछय । 

(ग) "प्रयोगशाला" भन्त्नाले राभरिय जनस्वास््य प्रयोगशाला वा कोभभड-१९ को परीक्षण गनय योग्य 

प्रयोगशाला सम्झन ुपछय । 

(घ) "जोभिम भत्ता" भन्त्नाले कोभभड-१९ को संक्रमणको ईपचारमा प्रत्यक्ष वा ऄप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहने 

जनशभिलाइ यस अदशे बमोभजम प्रदान गररने भत्ता सम्झनपुदयछ । 

(ङ) "मन्त्रालय" भन्त्नाले स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सम्झन पदयछ। 

(च) "गाईँपाभलका"  भन्त्नाले मदाने गाईँपाभलका सम्झन ुपदयछ । 

(छ) "जनशभि" भन्त्नाले कोभभड १९ का संक्रमणको रोकथाम. भनयन्त्रण तथा ईपचारमा प्रत्यक्ष वा ऄप्रत्यक्ष 

रूपमा संलग्न दफा ३ बमोभजमको काययमा संलग्न दहेाय बमोभजमका जनशभि सम्झन पछय:--  

१. भचभकत्सक. 

२. नसय. 

३. पारामभेडक्स 

४. प्रयोगशालाकमी, 

५. आमभेजङ सेवा प्रदायक, 

६. एम्बलेुन्त्स चालक तथा सहायक, 

७. आलेभक्िभसएन तथा प्लम्बर. 

८. सरुक्षाकमी. 

९. सरसफाआमा संलग्न कमयचारी,  
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१०. प्रशासभनक तथा ऄन्त्य कमयचारी र सहयोगी कमयचारी  

११. सम्बभन्त्धत कायायलय प्रमिुले कोभभड-१९ को संक्रमणको रोकथाम, भनयन्त्रण तथा ईपचारमा प्रत्यक्ष वा 

ऄप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहकेो भनी प्रमाभणत गरेका कमयचारी ।  

३. जोखिम भत्ता प्राप्त गनय सकननः- कोभभङ-१९ को संक्रमणको ईपचारमा संलग्न देहाय वमोभजमका भनकायका 

दहेाय बमोभजमका काममा िभटएका जनशभिले जोभिम भत्ता प्राप्त गनय सक्नेछनः 

  (क) दहेाय बमोभजमका हले्थ डेस्कमा काययरत जनशभि: 

 (१) स्थलगत नाकामा िडा गररएका हले्थ डेस्कमा िभटएका. 

(२) नेपाल सरकार, प्रदशे सरकार वा स्थानीय तह ऄन्त्तगयतका कायायलय वा ऄन्त्य कुनै भनकायले अवश्यक 

ठानी भवभभन्त्न स्थानमा िडा गररएका हले्थ डेस्कमा िभटएका । 

(ि) दहेाय बमोभजमका क्वारेन्त्टाआनमा काययरत जनशभि 

(१) नेपाल सरकारले भवदेशबाट ईद्धार गरी ल्याएका व्यभिहरूको हरेचाह तथा भनगरानीका लाभग नेपाल 

सरकारबाट िडा गररएका क्वारेन्त्टाआनमा िभटएका. 

(२) कोभभड-१९ को संक्रमण हुन सक्ने शकंा गररएका भवभभन्त्न नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरेका स्वदशेी तथा 

भवदशेी नागररकलाइ राख्नका लाभग नेपाल सरकार, प्रदशे सरकार वा स्थानीय तह ऄन्त्तगयतका कायायलय 

वा ऄन्त्य कुनै भनकायबाट िडा गररएका क्वारेन्त्टाआनमा िभटएका, 

(३) कोभभड-१९ को संक्रमण हुन सक्ने शकंा गररएका देशभभर रहकेा व्यभिलाइ नेपाल सरकार, प्रदशे 

सरकार वा स्थानीय तह तथा ऄन्त्तगयतका मन्त्रालय, कायायलय वा ऄन्त्य कुन ै भनकायबाट िडा गररएका 

क्वारेन्त्टाआनमा नै राख्नपुने भनी भसफाररस गररएका व्यभिहरूलाइ राख्नको लाभग िडा गररएका 

क्वारेन्त्टाआनमा िभटएका, 

(४) नेपाल सरकार, प्रदशे सरकार वा स्थानीय तह ऄन्त्तगयतका कायायलयबाट िडा गररएका ऄन्त्य कुन ै

क्वारेन्त्टाआनमा िभटएका । 

(ग) दहेाय बमोभजमका ईपचारमा संलग्न जनशभि - 

(१) संक्रमणको शकंास्पद व्यभिलाइ शरुु परीक्षण (भस्क्रभनंग) र सो काययमा सहयोग पयुायईने तथा भफवर 

(ज्वरो) भक्लभनकमा िभटएका जनशभि, 

(२) संक्रमणको शकंास्पद व्यभिलाइ अआसोलेसनमा रािकेो ऄवस्थामा त्यस्तो अइसोलेसन बेड तथा 

वाडयमा िभटएका जनशभि, 

(३) संक्रमण भइ ईपचाररत रहकेा व्यभिको ईपचारमा िभटएका जनशभि, 

(४) कोभभड १९ को संक्रमणको पभुि भएका व्यभिलाइ ईपचार गनय भनी तोभकएका ऄस्पतालमा काययरत 

जनशभि 

(५) संक्रमणको शकंास्पद व्यभि तथा संक्रमणको पभुि भएका व्यभिको आमभेजङ सेवा प्रदायक जनशभि । 

(घ) दहेाय बमोभजमका प्रयोगशाला परीक्षणमा संलग्न जनशभि: 
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(१) कोभभड-१९ को संक्रमणको शकंास्पद व्यभिको नमनूा संकलन, प्याभकङ र ढुवानीमा संलग्न जनशभि, 

(२) कोभभड-१९ को संक्रमणको शकंास्पद व्यभिको नमनुा पररक्षण र प्रमाभणकरण गने जनशभि... 

(ङ) स्वास््य अपतकालीन सञ्चालन केन्त्र (HEOC) मा कायय गनय तोभकएका जनशभि । 

(च) िण्ड (क), (ि), (ग), (घ) र (ङ) बमोभजमको जनशभिलाइ प्रत्यक्ष तथा ऄप्रत्यक्ष रूपमा सहयोगका 

लाभग तत ्तत ्स्थानमा िभटएका जनशभि ।  

(छ) कोभभङ-१९ का भवरामीसँग सम्पकय मा अएकाहरुको िोजी कायय (कन्त्ट्याक्ट टेभसङ्ग) मा िभटएका 

स्वास््यकमी । 

(ज) यस दफामा ईल्लेभित जनशभि बाहके नेपाल सरकार, प्रदशे सरकार तथा स्थानीय तहमा िण्ड (क), 

(ि), (ग), (घ), (ङ), (च) र (छ)  मा ईल्लेभित जनशभिको व्यवस्थापनमा संलग्न प्रशासन सेवामा 

काययरत  जनशभि । 

(झ) यस अदेश बमोभजमको काययको ऄनगुमन, मलू्याङकन तथा व्यवस्थापनमा संलग्न जनशभि ।  

४. खववरण तथा कागजात संलग्न गननयपननः (१) जोभिम भत्ता प्राप्त गनयका लाभग पिुयाँइ सभहतको दहेाय 

बमोभजमका भववरण तथा कागजात संलग्न गरी दफा ६ बमोभजमको भनकाय समक्ष पेश गनुय पनेछ:---- 

(क) दफा ३ बमोभजमको कायय गनयका लाभग िटाएको प्रमाण वा िभटएको स्थानमा कायय गरेको प्रमाभणत 

हाभजरी  

(ि) क्वारेन्त्टाइनको हकमा सम्भाभवत संक्रभमत व्यभि क्वारेन्त्टाइनमा बसेको भवषय पिुयाँइ गने भववरण  

(ग) भफबर (ज्वरो) भक्लभनकको हकमा भफबर भक्लभनक संचालन गरेको प्रमाण तथा भफबर भक्लभनकमा 

चेकजाँच गरेका व्यभिको भववरण  

(घ) ईपचारमा संलग्न जनशभिको हकमा शरुु परीक्षण गरेका, अइसोलेसनमा रािकेा तथा संक्रमणको पभुि 

भइ ईपचार गरेका भवरामीको भववरण  

(ङ) आयमभेजङ्ग सेवा प्रदायकको हकमा कोभभड १९ को शकंास्पद तथा पभुि भएका भबरामीलाइ इमभेजङ्ग 

सेवा प्रदान गरेको भववरण  

(च) प्रयोगशाला परीक्षणमा संलग्न जनशभिको हकमा नमनूा संकलन गररएका तथा प्रयोगशाला परीक्षण 

गररएका व्यभिको भववरण  

(२) ईपदफा (१) को िण्ड (क) मा जनुसकैु कुरा लेभिएको भए तापभन कोभभड-१९ को संक्रमण भएका 

व्यभिहरुलाइ ईपचार गनय स्वास््य सस्थामा काययरत जनशभि र दफा ३को िण्ड (छ) र (ज) वमोभजमको 

जनशभिको हकमा िटाएको पर अवश्यक पने छैन ।  

(३) जनशभि ब्यवस्थापनका लागी संलग्न जनशभिको हकमा लकडाईन ऄबभधभर कायायलयमा िटीइ काम 

काज गरेको प्रमाभणत हाभजरर भववरण । 

५. रकम उपलब्ि गराउननः कोभभड-१९ को संक्रमणको पभहचान, रोकथाम, भनयन्त्रण तथा ईपचारमा संलग्न 

जनशभिलाइ जोभिम भत्ता बापतको रकम स्थानीय तहले ईपलब्ध गराईने छ । 
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६. जोखिम भत्ता व्यवस्थापनः- 

(१) कोभभड-१९ को संक्रमणको पभहचान, रोकथाम, भनयन्त्रण तथा ईपचारमा िटाएका जनशभिलाइ 

िटाईने भनकायले नै जोभिम भत्ता व्यवस्थापन गनुय पनेछ । 

(२) ईपदफा (१) मा जनुसकै कुरा लेभिएको भए तापभन स्थानीय तहले िटाएका जनशभिलाइ सम्बभन्त्धत 

स्थानीय तहले नै जोभिम भत्ताको व्यवस्था गनुय पनेछ । 

(३) भनजी, गरैसरकारी, सहकारी तथा सामदुाभयक ऄस्पतालले कोभभङ-१९ को संक्रमणको ईपचारमा प्रत्यक्ष 

रुपमा संलग्न जनशभिलाइ यस अदशेमा ईल्लेि भए बमोभजमको जोभिम भत्ता ईपलब्ध गराईन ुपनेछ 

। 

 (५) ईपदफा (१) बमोभजमको भववरण प्राप्त भएपभछ भववरणको अवश्यक जाँचबझु गरी जोभिम भत्ता प्रदान 

गनुयपने दभेिएमा गाईँपाभलकाले त्यस्तो रकमको भिुानी भदन पनेछ। 

७. जोखिम भत्ताः दहेायको जनशभिलाइ दहेाय वमोभजम जोभिम भत्ता ईपलब्ध गराआनेछ:-- 

(क) संक्रमणको शकंा लाभग अआसोलेसनमा राभिएका वा संक्रमण पभुि भइ ईपचारमा रहकेा भबरामीहरुको 

ईपचारमा प्रत्यक्ष संलग्न जनशभि, पाभलकाको स्थापना गरीएको भफबर (ज्वरो) भक्लभनकमा प्रत्यक्ष 

संलग्न जनशभि तथा संक्रमणको शकंास्पद तथा पभुि भएका भबरामीको नमनूा संकलन गने जनशभिलाइ 

नेपाल सरकारले तोकेको शरुु तलब स्केलको शत प्रभतशत,  

(ि) संक्रमणको शकंा लाभग अआसोलेसनमा राभिएका वा संक्रमण पभुि भइ ईपचारमा रहकेा भबरामीहरुको 

ईपचारमा ऄप्रत्यक्ष संलग्न र इमभेजङ्ग सेवा प्रदायक जनशभि तथा जनशभि ब्यवस्थापनका लागी 

िटीने प्रशासन सेवामा रहरे काम गने लाइ नेपाल सरकारले तोकेको शरुु तलब स्केलको पचहत्तर 

प्रभतशत,  

(ग) कोभभड-१९ को महामारी शरुु भआसके पभछ स्थापना गररएका हले्थ डेस्कमा िभटएका जनशभि तथा 

प्रयोगशाला परीक्षणका लाभग संकलन गररएको नमनूा प्याभकङ्ग तथा ओसारपसारमा संलग्न तथा 

अआसोलेसनमा राभिएका र संक्रमण पभुि भइ ईपचाररत भवरामीहरुको ओसारपसारमा संलग्न सवारी 

साधनमा काययरत जनशभिलाइ दोहोरो नपने गरी नेपाल सरकारले तोकेको शरुु तलब स्केलको पचास 

प्रभतशत  

(घ) कोभभड-१९ को परीक्षण गने प्रयोगशालामा काययरत जनशभिमध्ये प्रत्यक्ष रुपमा परीक्षण तथा 

प्रमाणीकरणमा संलग्न जनशभिलाइ दोहोरो नपने गरी नेपाल सरकारले तोकेको शरु तलब स्केलको शत 

प्रभतशत,  

(ङ) दफा ३ को िण्ड (क) र (ि) बमोभजमको कायय गनय तोभकएका जनशभिलाआय नेपाल सरकारले तोकेको 

सरुु तलब स्केलको  पचहत्तर प्रभतशत, 

(च) िण्ड (क), (ि) र (घ) को काययमा सहयोग पयुायईने काययमा संलग्न र दफा ३ को िण्ड (ड), (च), (छ), 

(ज) र (झ) बमोभजम तोभकएका जनशभिलाइ नेपाल सरकारले तोकेको शरुु तलब स्केलको पचास 

प्रभतशत ।  
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८. ऄननगमन गननः- जोभिम भत्ता लाग ू भए नभएको र जोभिम भत्ताको दरुुपयोग भए नभएको सम्बन्त्धमा 

गाईँकाययपाभलकाले ऄनगुमन गनेछ ।  

९. जोखिम भत्ताको ऄवखि: (१) दहेायका जनशभिलाइ दहेायको ऄवभध दभेि लाग ू हुने गरी जोभिम भत्ता 

ईपलब्ध गराआनेछ:  

(क) तोभकएको क्वारेनटाआनमा काययरत जनशभिको हकमा २०७६ साल  चैर १० गते दभेि, 

(ि) कोभभड-१९ को महामारी शरुु भआसके पभछ स्थापना गररएका हले्थ डेस्कको हकमा ईि हले्थ डेस्कहरु 

सञ्चालनमा अएको भमभत दभेि 

(ग) िण्ड (क) र (ि) मा ईल्लेि भए दभेि बाहके ऄन्त्यको हकमा २०७६ साल  चैर १० गते दभेि, 

(२) ईपदफा (१) बमोभजमको जोभिम भत्ता नेपालमा कोभभड-१९ भनयन्त्रण भइसकेको वा जोभिम नरहकेो 

भनी नेपाल सरकारले भनणयय गरेको भमभत वा २०७७ साल ऄसार मसान्त्तमध्ये जनु ऄभघ हुन्त्छ सोही 

ऄवभधसम्म कायम रहनेछ। 

(३) ईपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेभिएको भएता पभन गाईँकाययपाभलकाको सहमभतमा म्याद थप गनय 

सभकनेछ । 

१०. गाउँपाखलकालन अवश्यक व्यवस्था गनन:- यस भनदभेशकाको कायायन्त्वयन गदाय कुनै बाधा ऄड्काई परेमा 

गाईँकायायपाभलकाले त्यस्तो बाधा ऄड्काई फुकाईन अवश्यक व्यवस्था गनेछ । 

 

 

 


