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भाग-२ 

 

कोरोना रोकथाम तथा ननयन्त्रण काययमा संलग्न जनशक्तिलाई प्रोत्साहत सम्बन्त्धी 
काययविधी, २०७७ 

 

गाउँ काययपानलकाबाट स्िीकृत नमनतिः २०७७।०३।२९ 
 

प्रस्तािनािः  

विश्वभर महामारीको रुपमा फैनलएको कोरोना भाईरस (कोनभड १९) को संक्रमणको पवहचान, रोकथाम, ननयन्त्रण तथा 
उपचार गने काययमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा खवटने स्िास््यकमी एिं अन्त्य कमयचारी तथा पदानधकारीहरु लगायतका 
जनशिीलाई कोरोना भाईरस रोकथाम काययमा संलग्न भई जोक्तखम बहन गरर कायय गनुय पने अिस्थालाई मनन गरी 
ननजहरुले गरेको उल्लेखनीय काययमा थप हौसलाका लागी प्रोत्साहन गनय संक्रामक रोग ऐन २०२०, स्थानीय सरकार 
संचालन ऐन, २०७५ को दफा १०२ र गलु्मीदरबार गाउँपानलकाको प्रशासकीय काययविनध (ननयनमत गने) ऐन, 
२०७६ को दफा (४) बमोक्तजमको अनधकार प्रयोग गरर यो काययविनध तयार गरी जारी गररएको छ । 

 

१. संक्तक्षप्त नाम र प्रारम्भिः (१) यस काययविनधको नाम “कोरोना रोकथाम तथा ननयन्त्रण काययमा संलग्न कमयचारीलाई 
प्रोत्साहन सम्बन्त्धी काययविधी, २०७७” रहनेछ । 

(२) यो काययविनध गाउँकाययपानलकाबाट स्िीकृत भएपश्चात लाग ुहनुछे । 
 

२. पररभाषािः विषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययविनधमािः 
(१) “गाउँपानलका” भन्नाले गलु्मी दरबार गाउँपानलका बकु्तिनछे । 

(२) “कायायलय” भन्नाले गाउँ काययपानलकालाई बिुाउँछ । सो शब्दले िडा कायायलय समेतलाई बिुाउनछे ।  

(३) “गाउँकाययपानलका” भन्नाले गलु्मी दरबार गाउँकाययपानलकालाई बिुाउनछे ।  
(४) “सक्तचिालय” भन्नाले यसै कोरोना भाईरस ननयन्त्रण तथा रोकथाम सम्बन्त्धी कायय गनय गठित गाउँस्तरीय 

सक्तचिालय भने्न बिुाउनछे । 

      स्थानीय राजपर 
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(५) “प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत” भन्नाले गलु्मीदरबार गाउँपानलकाका प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतलाई   
बिुाउनेछ । 

(६) “कमयचारी” गाउँपानलका तथा िडा कायायलयमा काययरत सम्पूणय कमयचारीलाई बिुाउनछे ।  
(७) “स्िास््य संयोजक” भन्नाले गाउँपानलकाको स्िास््य शाखाको स्िास्थ संयोजकलाई बिुाउनेछ । 

(८) “स्िास््यकमी” भन्नाले गाउँपानलकानभर रहेका सबै स्िास््य संस्थाहरुमा काययरत सबै स्िास््यकमीहरुलाई 
बिुाउनेछ । यस अन्त्तगयत ल्याब अनसस्टेन्त्ट तथा एम्बलेुन्त्स चालक समेतलाई बिुाउनेछ । 

(९) “उपचार“ भन्नाले कोनभड १९ को संक्रमण पवहचान, रोकथाम ननयन्त्रण तथा उपचार सम्बन्त्धी स्िास््य सेिा 
सम्िन ुपदयछ । 

(१०) “कोनभड-१९“ भन्नाले SARS-COV-2 भाईरसले गने संक्रमणबाट माननसलाई हनुे रोग सम्िन ुपदयछ । 

(११) “प्रोत्साहन भत्ता“ भन्नाले कोनभड १९ को उपचारमा प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न जनशिीलाई 
उपचारको सम्बन्त्धी कायय गदाय जोक्तखम बहन गरेिापत प्रोत्साहत गनय उपलब्ध गराउने सवुिधा बझु्न ुपदयछ । 

(१२) “जनशिी“ भन्नाले कोनभड १९ को संक्रमणको रोकथाम ननयन्त्रण तथा उपचारमा प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष 
रुपमा संलग्न स्िास््यकमी (नसय, प्यारामेनडक्स, ल्याब टेक्तक्ननसयन, पानलकाका पदानधकारी तथा कमयचारी, 
सरुक्षाकमी, सरसफाईमा संलग्न कमयचारी, सिारी चालक, कायायलय सहयोगी तथा सक्तचिालयले उपचारको 
काययमा खटाएको जो कोहीलाई बझु्न ुपदयछ । 

(१३) "जोक्तखम नबमा" भन्नाले कोनभड-१९ संक्रमण रोकथाम तथा ननयन्त्रणका विनभन्न काययमाखवटन े सम्पूणय 
जनप्रनतनननध¸ कमयचारी¸ सिारी चालक¸ मवहला स्िास््य स्ियंसेविका¸ क्िारेक्तन्त्टनमा खवटएका सरुक्षाकमी¸ 
सरुक्षा गाडय̧  सरुक्षा टोनल¸ भान्त्से समेतका व्यक्तिहरुको कोरोना जोक्तखम नबमा बझु्न ुपछय । 

(१४) "व्यिस्थापक" भन्नाले पानलका नभर रहेका विनभन्न क्िारेक्तन्त्टनको समग्र व्यिस्थापन काययमा खवटने व्यक्तिलाई 
बझु्न ुपछय । 

 

३. प्रोत्साहत सवुिधािः गलु्मीदरबार गाउँपानलका नभर काययरत स्िास््यकमी एिं अन्त्य कमयचारीहरुलाई लकडाउन 
अिनधभर कोरोना भाईरस रोकथाम तथा ननयन्त्रण सम्बन्त्धी कायय गदाय देहाय बमोक्तजम थप सवुिधा उपलब्ध  
हनुेछ । 

(1) पवहलो पंिीमा रही कायय गने अनसूुची १ बमोक्तजमका स्िास््यकमी खवटएको ठदनको वहसाबले खाईपाई 
आएको तलबको ७५ (पचहत्तर) प्रनतशत जोक्तखम भत्ता उपलब्ध गराउनेछ यसरी  स्िास््यकमी खटनपटन 
सम्बन्त्धमा स्िास््य शाखाको नसफाररसमा प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतले कामकाज गनय खटाउन ुपनेछ ।  

(2) दोश्रो पंङ्तीमा रही कायय गने अनसूुची २ बमोक्तजमका स्िास््यकमी तथा कमयचारीलाई खवटएको ठदनको 
खाईपाई आएको तलबको ५० (पचास) प्रनतशत जोक्तखम भत्ता उपलब्ध गराईनेछ । कमयचारीलाई कोनभड-
१९ संक्रमण रोकथाम तथा ननयन्त्रणको काययमा प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतले कामकाज गनय खटाउन ु  
पनेछ । 

(3) कोनभड १९ को उपचारमा संलग्न अन्त्य जनशिीलाई स्थानीयतह कोनभड-१९ संकट व्यिस्थापन केन्त्रको 
नसफाररसमा अनसूुची ३ बमोक्तजमको भत्ता सवुिधा उपलब्ध गराईनेछ । 

(4) कोनभड-१९ को RDT परीक्षण गरे िापत प्रनत पररक्षण ५० रुपैया र RT-PCR पररक्षण िापत प्रनत पररक्षण 
१०० रुपैया पररक्षणमा संलग्न जनशक्तिलाई थप सवुिधा उपलब्ध गराईनछे । यसरी सवुिधा उपलब्ध 
गराउँदा पररक्षण गरेका व्यक्तिहरुको पररक्षण नमनत सवहतको नामनामेसी वििरण स्िास््य शाखाबाट प्रमाक्तणत 
गरर उपलब्ध गराउन ुपनेछ ।   

(5) २०७७ जेि र असार मवहनामा क्िारेक्तन्त्टनमा रहने नागररकहरुको िृवि भएको भारत लगायतका मलुकुबाट 
नागररकहरु आउनेक्रम बढीरहेको र कोनभड-१९ संक्रमण रोकथाम तथा ननयन्त्रणको लानग क्िारेक्तन्त्टन 
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व्यिस्थापन¸ नागररकहरुको स्िास््य सरुक्षा सतयकता¸ समन्त्िय¸ सहक्तजकरण¸ सूचना प्रिाह लगायतका 
काययहरुमा अहोरार खवटनपुने हुँदा प्रोत्साहनस्िरुप स्िास््य संयोजक र प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतलाई 
५०००।– (पाँच हजार) प्रनत मवहनाका दरले उपलब्ध गराउने ।  

(6) पानलकाका मखु्यस्थानमा रहेका क्िारेक्तन्त्टन व्यिस्थापकहरुलाई समन्त्िय र सूचना प्रिाहको लानग ०७७ असार 
मसान्त्त सम्मको लानग एकमषु्ठ रु. ५०००।–(पाँच हजार) संचार सवुिधा उपलब्ध गराउने । जनप्रनतनननध 
व्यिस्थापक रहेको अिस्थामा उि सवुिधा उपलब्ध नहनुे ।  

(7) लकडाउन अिनधभर सक्तचिालयको काममा दैननक रुपमा बैिक बसे िापतको बैिक भत्ता उपलब्ध हनु े   
छैन । तर सक्तचिालयको बैिक बाहेक अन्त्य बैिकमा उपक्तस्थत हुँदा रहँदा भने ननयमानसुार बैिक भत्ता प्राप्त 
गनय सवकनेछ । 

(8) जनप्रनतननधी तथा अन्त्य पदानधकारीहरुलाई मवहनाको बवढमा १५ ठदनसम्मको ननयमानसुार बैिक भत्ता 
उपलब्ध गराउन सवकनछे । 

(9) कोनभड-१९ संक्रमण रोकथाम तथा ननयन्त्रणका विनभन्न काययमाखवटने सम्पूणय जनप्रनतनननध¸ कमयचारी¸ सिारी 
चालक¸ मवहला स्िास््य स्ियंसेविका¸ क्िारेक्तन्त्टनमा खवटएका सरुक्षाकमी¸ सरुक्षा गाडय̧  सरुक्षा टोनल¸ भान्त्से 
समेतका व्यक्तिहरुको कोरोना जोक्तखम नबमा गाउँपानलकाले गने व्यिस्था नमलाउनछे ।  

 

४. सवुिधा पाउन ेआधार/मापदण्डिः बुदँा नं ३ बमोक्तजमको प्रोत्साहत भत्ता प्राप्त गनय देहाय बमोक्तजमको वििरण खलुाई 
पेश गनुय पनेछ । 

 पवहलो र दोश्रो पंिीमा रही कायय गने स्िास््यकमीहरुको हकमा गलु्मीदरबार गाउँपानलकाका स्िास््य 
शाखाबाट ननजहरुले लकडाउन अिनधभर कोनभड १९ को उपचारमा खवटएको प्रमाक्तणत वििरण खलुाई 
पेश गनुय पनेछ । 

 अन्त्य सक्तचिालयका पदानधकारी तथा कमयचारीहरुको हकमा ननजहरुले कायय गरेको वििरण तथा खवटएको 
प्रयोजन खलुाई प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतबाट स्िीकृत गराउन ुपनेछ । 

 

५. बजेट/श्रोतको व्यिस्थािः (१) प्रोत्साहत भत्ता तथा अन्त्य भत्ता सवुिधा उपलब्ध गराउन आिश्यक रकमको 
व्यिस्था गाउँपानलकाले नमलाउन ुपनेछ । 

(२) गाउँपानलकाले कोनभड १९ सम्बन्त्धी कायय गदाय खचय हनु ेभत्ता/सवुिधाको रकम विपद् व्यिस्थापन कोषबाट 
गने व्यिस्था नमलाउन ु पनेछ । तर विपद् व्यिस्थापन कोषमा आिश्यक रकमको अभाि भएमा 
गाउँपानलकाले बचत रहने अन्त्य श्रोतबाट समेत खचय/भिुानी गनय सक्नेछ । 

(३) यसरी खचय गररएको रकमको वहसाब गाउँपानलकाले बेग्लै राख्न ुपनेछ  र सो को वििरण प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत माफय त गाउँ काययपानलकामा पेश गने व्यिस्था नमलाउन ुपनेछ । 

 

६. सवुिधा पाउन ेअिनधिः कोनभड १९ को उपचार सम्बन्त्धी कायय गदाय जनशिीलाई उपलब्ध हनुे यस काययविधी 
बमोक्तजमको भत्ता/सवुिधाको अिनध चैर ११ गतेदेक्तख लाग ुहनुे गरी लकडाउन कायम रही रहेमा २०७७ असार 
मसान्त्तसम्मको लागी मार हनुेछ । तर गाउँ काययपानलकाले आिश्यक िानेमा काययपानलकाको ननणययानसुार अिनध 
थप गनय समेत सक्नछे । 

 

७. अन्त्य/विविधिः (१) यस काययविनधको कायायन्त्िय गदाय केही दवुिधा पनय गएमा गाउँपानलकाले आिश्यक ननणयय गरी 
त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आिश्यक व्यिस्था गनय सक्नेछ । 

(२) गाउँकाययपानलकाबाट काययविनध स्िीकृत हनुभुन्त्दा अगानड भकु् तानी भएको जोक्तखम भत्ता यसै अनसुार भएको 
मानननेछ ।  



कोरोना रोकथाम तथा ननयन्त्रण काययमा संलग्न कमयचारीलाई प्रोत्साहत सम्बन्त्धी काययविधी, २०७७ 
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अनसूुची १ 

बुदँा नं ३(१) संग सम्बक्तन्त्धत 

 

पवहलो पंिीमा रही कायय गने ७५ (पचहत्तर) प्रनतशत प्रोत्साहत भत्ता पाउन ेकमयचारी/पदानधकारीहरु 

 

नस.नं. पद/नाम संख्या कैवफयत 

स्िास््यकमीहरु  

१ ल्या.अ. १ जना 
आइसोलेसन र 

क्िारेक्तन्त्टनमा रहने 
जनशक्तिहरु 

२ 
नस.अ.हे.ि/ अ.हे.ि. 
हे.अ./सहायक/ अनमी १२ जना 

३ एम्बलेुन्त्स चालक १ जना 
  १४ जना  

 

 

  



कोरोना रोकथाम तथा ननयन्त्रण काययमा संलग्न कमयचारीलाई प्रोत्साहत सम्बन्त्धी काययविधी, २०७७ 

 

अनसूुची २ 

बुदँा नं ३(२) संग सम्बक्तन्त्धत 

दोश्रो पंिीमा रही कायय गने ५० (पचास) प्रनतशत प्रोत्साहत भत्ता पाउन ेकमयचारी/पदानधकारीहरु 

 

नस.नं. पद/नाम संख्या 
१. प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत १ 
२. स्िास््य संयोजक १ 
३. लेखा प्रमखु/प्रशासन प्रमखु/सामाक्तजक तथा आनथयक विकाश 

शाखा प्रमखु (सक्तचिालय र LCCMC मा कामकाज गनय 
खवटएको) 

३ 

४. सू.प्र.अ. (सक्तचिालयमा सूचना संकलन तथा प्रशोधन समेतका 
कामकाज गनय खवटएको) 

१ 

५. नस.अ.हे.ि/ अ.हे.ि./हे.अ./सहायक/अनमी २७ 

६. सहायक पाँचौ/चौथो (सक्तचिालय र क्िारेक्तन्त्टन व्यिस्थापनमा 
खवटएका कमयचारी) 

२ 

७. सूचना सहायक (सक्तचिालय र LCCMC मा कामकाज गने) १ 
  ३६ 
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अनसूुची ३ 

बुदँा नं ३(३) संग सम्बक्तन्त्धत 

 

अन्त्य कमयचारी/पदानधकारीहरुले पाउन ेभत्ता/सवुिधा 
 

 लकडाउन अिनधभर जोक्तखम ननयन्त्रणको लानग खवटएको सरुक्षाकमी र स्िास््य संस्थाको कायायलय सहयोगी 
प्रनत ठदन (खवटएको ठदनको मार)  दैननक रु. ४०० को दरले भत्ता उपलब्ध गराउने यसरी भत्ता उपलब्ध 
गराउँदा सम्बक्तन्त्धत संस्थाको इन्त्चाजयबाट खवटएको ठदनको प्रमाक्तणत वििरण उपलब्ध गराउन ुपने ।  

 बैिक भत्ता (जनप्रनतननधी, पदानधकारी तथा आमक्तन्त्रत सदस्यहरु) ननयमानसुार उपलब्ध हनुे ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आज्ञाले 

लक्ष्मण पाण्डे 

प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत 
 


