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कोरोना भाईरस (COVID-19)को प्रतिकार्य, तनर्न्त्रण िथा रोकथामका लाति िहिि िथा संस्थािि 
कार्यजिम्मेवारी  

 

पषृ्ठभमुी  : 

कोरोना मानव िातिमा हालैमार पहहचान भएको नर्ााँ प्रकारको भाईरस हो। जचसो मौसममा बढी सहिर् हनेु 
र्ो भाइरसले सामान्त्र्िर्ा रुघाखोकीदेजख िम्भीर प्रकारको श्वासप्रश्वास समस्र्ा Severe Acute Respiratory 

Syndrome (SARS) िथा Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus (MERS- CoV) सम्म िराउन 
सक्दछ। 

 

र्ो भाईरस सवयप्रथम चीनको वहुानमा देखा परेको तथर्ो। नोवल कोरोना भाईरस सबयप्रथम जचनले हवश्व 
स्वास््र् संिानमा ३१ तिसेम्बर,२०१९ मा प्रतिवेदन िरे पतछ िानकारीमा आएको तथर्ो । त्र्स पतछ र्ो 
हवषर् िनस्वास््र्को संकटको रुपमा अन्त्िराहिर् चासोको रुपमा देखा पर्ो । ११ फेब्रअुरी २०२० मा हवश्व 
स्वास््र् संिानले र्सको नाम COVID-19 राजखएको घोषणा िर्ो । हाल र्ो भाईरस हवश्वका अतिकाशं देशमा 
फैतलएको छ । 

नेपालमा हाल सम्म िररएका परीक्षण िम्मा २ िनामा मार कोरोना भाईरसको संिमण देजखएको छ । 
नेपालमा हाल र्सको प्रभाव नदेजखए पतन र्ो हवश्वव्र्ापी रुपमा िनु ितिमा फेतलएको छ त्र्सले नेपालमा पतन 
कुनै पतन समर्मा र्सको संिमण व्र्ापक हनुसक्ने देजखन्त्छ ।र्सथय, COVID – 19 को िोजखम न्त्रू्तनकरणका 
लाति िहिि िथा संस्थािि प्रर्ास अपररहार्य छ । 

िसथय, कोरोना भाइरसको तनर्न्त्रण िथा उपचार समेिका लाति प्रदेश सरकार (मजन्त्रपररषद ) बाट हवतभन्न 
तनणयर्हरु भएका छन भने सोको प्रतिकार्य, तनर्न्त्रण र रोकथामका  लाति प्रदेश, स्थानीर् िह, जिल्ला प्रशासन 
कार्ायलर् िथा सरुक्षा तनकार् लिार्िको िहिि िथा संस्थािि कार्यजिम्मेवारी देहार्बमोजिम िोहकएको छ । 

क. मखु्र्मन्त्री िथा मजन्त्रपररषदको कार्ायलर् 

ि. सं हिर्ाकलाप सहर्ोिी तनकार् 

1 नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार िथा माननीर् मखु्र्मन्त्रीज्रू्को 
अध्र्क्षिामा बसेको बैाकले िरेका तनणयर्हरु कार्ायन्त्वर्नको व्र्वस्था 
तमलाउने । कार्ायन्त्वर्न भए नभएको बारेमा तनर्तमि अनिुमन िने । 

सवै मन्त्रालर् 

जिल्ला प्रशासन कार्ायलर्हरु 

2 स्वास््र् उपकरण िथा औषिीहरु तनर्तमि आपूतिय भए नभएको अवस्था 
हवश्लषेण िरी आपूतिय व्र्वस्थापनमा सहिीकरण िने 

प्रमखु जिल्ला अतिकारी िथा  

जिल्ला स्वास््र् कार्ायलर्हरु 



 

ख. सामाजिक हवकास मन्त्रालर् 

ि. सं हिर्ाकलाप सहर्ोिी तनकार् 

1 प्रदेशस्िरीर् Rapid Response team िान िने । मखु्र्मन्त्री िथा 
मजन्त्रपररषदको कार्ायलर् 

2 Isolation Hospital स्थापना िने र संचालन िथा व्र्वस्थापनको व्र्वस्था 
तमलाउने । 

Isolation अस्पिाल स्थापना, 
संचालन र व्र्वस्थापन सतमति 

३ क्वारेण्टाइन कक्षहरु स्थापनाका लाति अन्त्र् तनकार्हरुसाँि समन्त्वर् 
िरी स्थापना िने 

स्थानीर् िह र 
जिल्ला प्रशासन कार्ायलर् 

४ प्रदेशमा आवश्र्क औषिीहरुको तनर्तमि आपूतियको व्र्वस्था तमलाउने मखु्र्मन्त्री िथा 
मजन्त्रपररषदको कार्ायलर् 

५ कोरोना रोिको पररक्षण िथा उपचारका लाति आवश्र्क स्वास्थ 
उपकरणहरु अन्त्र् तनकार्साँिको समन्त्वर्मा प्राति िने र आवश्र्क भए 
खररद प्रकृर्ा अहवलम्व शरुु िने । 

 

हवतभन्न संघसंस्था 

६ Isolation Hospital मा आवश्र्क प्राहवतिक िनशजि एवम ्
स्वास््र्कमीहरुको व्र्वस्थापन िने । 

मखु्र्मन्त्री िथा 
मजन्त्रपररषदको कार्ायलर् 

७ संभाहवि कोरोना भाइरस संितमिहरुको तनर्तमि िााँच हनेु व्र्वस्था 
तमलाउने ।  

तनिी िथा सामदुाहर्क 
अस्पिाल, मेतिकल कलेि 

८ प्रदेशमा छुटै्ट प्रर्ोिशाला स्थापना िने आतथयक मातमला िथा र्ोिना 
मन्त्रालर् 

८ कोरोना रोि तनर्न्त्रण िथा रोकथामका लाति खहटने स्वास््र् िथा 
अन्त्र् प्राहवतिक िनशजिलाई प्रोत्साहनको व्र्वस्था िने । 
आवश्र्किाबमोजिम Positive Counseling  िने । 

मखु्र्मन्त्री िथा म. प. 
कार्ायलर्, आतथयक मातमला 
िथा र्ोिना मन्त्रालर्, 

अन्त्िियिका िातलम केन्त्रहरु 

१० तनिी िथा सामदुाहर्क अस्पिाल र मेतिकल कलेिहरुलाइ रोि जिल्ला प्रशासन कार्ायलर् 

३  कोरोना भाइरसका कारण भएको वन्त्दबाट िनजिवनमा पने नकारात्मक 
प्रभाव हवश्लषेण िने । विारमा अत्र्ावश्र्क सामग्रीहरुको कृतरम 
अभाव हनु नददन तनर्तमि  अनिुमनलाई व्र्वजस्थि वनाउने । 

उद्योि पर्यटन वन िथा 
वािावरण मन्त्रालर् र 
अन्त्िियि तनकार्हरु र जिल्ला 
प्रशासन कार्ायलर्  

 

४ नेपाल सरकार र स्थानीर् िहहरुसाँि तनणयर् कार्ायन्त्वर्नसम्वन्त्िमा 
तनर्तमि समन्त्वर्को व्र्वस्था तमलाउने । 

आन्त्िररक मातमला िथा 
कानून मन्त्रालर् 

५ अत्र्ावश्र्क सेवाप्रवाह िने वाहेकका कार्ायलर्का आवश्र्क 
कमयचारीहरुलाई मार कार्ायलर्मा हाजिर हनु तनदेशन ददने । 

सवै मन्त्रालर् र मािहि 
कार्ायलर्हरु 



तनर्न्त्रण र प्रतिकार्यमा सहिर् वनाउने । सहर्ोि निने 
संघसंस्थाहरुको हववरण िर्ार िरी आवश्र्क कानूनी कारवाहीको 
प्रहिर्ा अिाति वढाउने । 

११ आमिनिामा सरसफाइ, मास्क िथा स्र्ानेटाइिरको प्रर्ोि हवतिका 
हवषर्मा िनचेिनामूलक सन्त्देश प्रवाह िने 

आन्त्िररक मातमला िथा 
कानून मन्त्रालर् र स्थानीर् 
िह 

१२ मेतिकल कलेिमा पढदै िरेका हवद्यातथयलाई सचेिना िथा प्राहवतिक 
िनशजि आवश्र्क भएको स्थानमा पररचालन िने । 

मेतिकल कलेिहरु 

  

ि. आन्त्िररक मातमला िथा कानून मन्त्रालर् 

ि. सं हिर्ाकलाप सहर्ोिी तनकार् पदातिकारी 
1 रेतिर्ो हटतभ िथा परपतरकाको माध्र्मबाट कोरोना रोिबाट बच्नका 

लाति अपनाउन ुपने साविानीका हवषर्मा सचेिना साविानी र 
स्वच्छिाको सन्त्देश प्रवाह िने । 

सामाजिक हवकास मन्त्रालर्, 

नेपाल परकार महासंघ 

2 प्रदेशमा रहेका एम्वलेुन्त्सहरुको जिल्लािि सूची िर्ार िने । हरेक 
जिल्लामा एक एम्वलेुन्त्स िर्ारी अवस्थामा रहने व्र्वस्थाका लाति 
प्रमखु जिल्ला अतिकारीहरुसाँि समन्त्वर् िररराख्न े। 

प्रमखु जिल्ला अतिकारी 

३ भारिीर् सीमाबाट नेपाल तभतरने नेपाली िथा अन्त्र् देशका 
नािररकहरुको तनर्तमि चेकिााँचको व्र्वस्था तमलाउने  

सामाजिक हवकास मन्त्रालर् 

 
 

४ भारिबाट नेपाल तभतरने सवारी सािन िथा मालवाहक र्ािार्ािका 
सािनको तनर्तमि sanitization हनेु व्र्वस्था िने ।  

सरुक्षा तनकार् 

५ देहार्का हवषर्मा सावयितनक संचारमाध्र्मबाट सूचनामूलक सन्त्देश 
प्रवाह िने 

- वदृ्धवदृ्धा िथा हवरामी मातनसहरुलाइ अतिक भेटघाट नहनु, 
अत्र्ावश्र्क वाहेक घरवाट वाहहर नतनस्कन र साविानी अपनाउन 
अनरुोि िरी सन्त्देशमूलक सूचनाहरु सावयितनक संचारका माध्र्मवाट 
प्रवाह हनेु व्र्वस्था तमलाउने । 

- नोभल कोरोना भाइरसको संिमण र र्सबाट पने मनोवैज्ञातनक िर र 
रासको नकारात्मक प्रभाव वारे सचेिनामूलक सन्त्देश । 

सामाजिक हवकास मन्त्रालर् 

६ संभाहवि संितमिलाई आइसोलेसनमा रेफर िरी पााएको र सम्वजन्त्िि 
अस्पिालले हवरामी वझेुको अतभलेख अद्यावतिक िरी राख्न े। 

जिल्ला प्रशासन कार्ायलर् 

७ कोरोना भाइरसको सूचना संप्रषेण िथा सरुक्षाका लाति छुटै्ट सूचना 
प्रणाली वनाउने । 

सामाजिक हवकास मन्त्रालर् 



८ प्रदेशजस्थि सवै जिल्ला प्रशासन कार्ायलर्हरुवाट कोरोना भाइरससाँि 
सम्वजन्त्िि सूचना िथा हववरणहरु तनर्तमि प्राि िरी अवस्था हवश्लषेण 
िने 

जिल्ला प्रशासन कार्ायलर्  

९ प्रदेश हवपद व्र्वस्थापन तनदेशक सतमतिको वैाक आर्ोिना िथा कोष 
पररचालन िने व्र्वस्था तमलाउने 

सतमति  

१०  प्रदेशस्िरमा आपिकातलन अवस्थाका लाति आवश्र्क एम्वलेुन्त्स िर्ारी 
अवस्थामा राख्न े। 

जिल्ला प्रशासन कार्ायलर् र 

सरुक्षा तनकार् 
 

घ. जिल्ला प्रशासन कार्ायलर् 

ि. सं हिर्ाकलाप सहर्ोिी तनकार् 

1 Isolation अस्पिाल स्थापना, संचालन र व्र्वस्थापनमा सहिीकरण िने, सामाजिक हवकास मन्त्रालर् 

2 जिल्लामा देजखएका संकास्पद संितमिहरुलाई Counseling िरी 
Quarantine मा रहने व्र्वस्था िने ।संकास्पद हवरामीको अतभलेख 
राख्न ेव्र्वस्था तमलाइ सोको िानकारी मखु्र्मन्त्री िथा मजन्त्रपररषदको 
कार्ायलर्मा पााउने । 

जिल्लाजस्थि अस्पिालहरु र 
स्थानीर् िह 

३ नेपाल सरकार िथा प्रदेश सरकारबाट भएका तनणयर्हरुको प्रभावकारी 
रुपमा कार्ायन्त्वर्न िने िराउने 

सरुक्षा तनकार् र सबै 
सरोकारवाला तनकार् 

४ प्रभावकारी बिार अनिुमन र तनर्तमि आपूतियको व्र्वस्था तमलाउने । जिल्ला घरेल ुकार्ायलर्, 

सरुक्षा तनकार् 

५ जिल्लास्िरमा उपचारको व्र्वस्था तमलाउने । आवश्र्क भए Isolation 

अस्पिालमा Refer िने व्र्वस्था िने । 

स्थानीर् िह, सवै अस्पिाल, 

मेतिकल कलेि 

६ भारिीर् तसमासाँि िोतिएका जिल्लाहरुको तनर्तमि तसमा िस्िी, 
आवििाविलाइय व्र्वजस्थि िरी अतभलेख राख् ने र सेनेटाइिेशनको 
व्र्वस्था तमलाउने, 

सरुक्षा तनकार् 

७ बदतलदो पररजस्थिीमा हनेु अपराि तनर्न्त्रण र सरुक्षा व्र्वस्थापनमा 
Special Task Force बनाइय पररचालन िने, 

सरुक्षा तनकार् 

८ २०७६।११।२९ र १२।०७ मा माननीर् मखु्र्मन्त्रीज्रू्को 
संर्ोिकत्वमा बसेको उच्च स्िरीर् बैाकबाट भएका तनणयर्हरु 
कार्ायन्त्वर्न भए नभएको अवस्थाको तनर्तमि अनिुमन िरीमखु्र्मन्त्री 
िथा मजन्त्रपररषदको कार्ायलर्मा िानकारी पााउने, 

 

९ जिल्लामा Lock Down िनुयपने अवस्था सिृना हनुसक्ने हुाँदा भौिोतलक 
अवस्थाको हवश्लषेणात्मक हववरण बनाइय राख् ने र लकिाउन िनय 
आवश्र्क भए प्रदेश सरकारसाँिको समन्त्वर् र स्वीकृिीमा िने, 

सरुक्षा तनकार् 



१० प्रमखु जिल्ला अतिकारीको संर्ोिकत्वमा िदाि Rapid Response Team 

का सवै सदस्र्लाई सतमति िानका वारेमा िानकारी िराइ सतमतिलाई 
सहिर् वनाउने । 

 

११ नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट घोषणा हनेु Lockdown को 
कार्ायन्त्वर्न िने िराउने । 

सरुक्षा तनकार् 

 

ङ. उपमहानिरपातलका, निरपातलका, िाउाँपातलका  

ि सं हिर्ाकलाप सहर्ोिी तनकार् 

1 Quarantine कक्षहरु र स्वास््र्कमीको व्र्वस्था िने, सामाजिक हवकास मन्त्रालर् 
2 विाबाट Refer भएका कोरोना लक्षणर्िु तबरामीलाइय Isolation उपचार 

कक्षमा उपचारको व्र्वस्था तमलाउने  

Isolation अस्पिाल, 

जिल्ला प्रशासन कार्ायलर् 
३ अत्र्ावश्र्क औषिी लिार्ि, प्रतिकार्य सामाग्रीको व्र्वस्था िने, सामाजिक हवकास मन्त्रालर् 

४ बिार अनिुमन र कालो बिारी तनर्न्त्रण िने, जिल्ला प्रशासन कार्ायलर् 

५ खाद्यान्त् न लिार्ि अत्र्ावश्र्क वस्ि ु िथा सेवाको तनर्तमि आपूतियको 
व्र्वस्था िने, 

जिल्ला प्रशासन कार्ायलर् 

६ कोरोना भाइरस सम्बजन्त्िि सूचना प्रवाहका लाति Focal Person िोक्ने,  

७ पातलकास्िरमा भएका एम्बलेुन्त्सहरुको हववरण िर्ार िरी चालक सहहि 
िर्ारी अवस्थामा राख् ने, 

जिल्ला प्रशासन कार्ायलर् र 

सरुक्षा तनकार् 

८ अत्र्ावश्र्क अवस्थामा र्ािार्ािका सवारी सािन चलाउन ुपने भएमा 
सेनेटाइिेशनको व्र्वस्था तमलाउने, 

सरुक्षा तनकार् 

९ आवश्र्किा अनसुार स्थानीर्िह वा कुनै विालाइय Lockdown िनुय परेमा 
सोको कार्यर्ोिना सहहि तनणयर्का लाति प्रमखु जिल्ला अतिकारी माफय ि 
प्रदेश सरकारमा तसफाररस िने, 

प्रमखु जिल्ला अतिकारी 

१० तसमा क्षेरका स्थानीर्िहहरुले तसमाबाट आवििाविलाइय किाईको 
साथ तनिरानी िने ।  

सरुक्षा तनकार् 

११ नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले िरेका तनणयर्हरु ित्काल 
कार्ायन्त्वर्नको व्र्वस्था तमलाउने, 

 

 

 

च. विा कार्ायलर् 

ि सं हिर्ाकलाप सहर्ोिी तनकार् 

1 विा सदस्र्को नेितृ्वमा स्वास््र्कमी, सरुक्षाकमी, अन्त्र् कमयचारी र विा कार्ायलर् 



जशक्षकको सहभातििा रहेको सचेिना प्रवाह िने सतमति िान िने। 
2 Self-Quarantine को अनिुमन िथा सहिीकरण िने निरपातलका/िाउाँपातलका 
३ स्थानीर् तनिी िथा िैरसरकारी क्षेरका संस्थाको पररचालन िने, निरपातलका/िाउाँपातलका 
४ तभि तनर्न्त्रण, प्रचार प्रसार, सचेिनाको काम िने, निरपातलका/िाउाँपातलका 

सरुक्षा तनकार् 

५ िाउाँ घर वरपर सरसफाई िने व्र्वस्था तमलाउने निरपातलका/िाउाँपातलका 
 

छ. सरुक्षा तनकार् 

ि सं हिर्ाकलाप सहर्ोिी तनकार् 

1 नेपाल सरकारको तनणयर्बमोजिम सीमा नाका वन्त्द िने जिल्ला प्रशासन कार्ायलर् 

2 सावयितनक र्ािार्ािका सािनमा अतनवार्य sanitization भए नभएको 
एहकन िरी मार र्ार ुचढने व्र्वस्था तमलाउने 

 

३ कोराना भाइरसको कारण हनेु Lockdown को समर्मा हनुसक्ने 
लटुपाट, चोरीिकैिी लिार्ि शान्त्िी सरुक्षाका हवषर्मा हवशेष ध्र्ान 
ददने 

जिल्ला प्रशासन कार्ायलर् 

४ िनुसकैु समर्मा पनय सक्ने आपिकातलन उद्धारका लाति िर्ारी 
अवस्थामा रहने । आफुसाँि रहेका एम्वलेुन्त्स िथा सवारी सािनहरु 
िर्ारी अवस्थामा राख्न े। 

जिल्ला प्रशासन कार्ायलर्, 

स्थानीर् िह 

५ सावयितनकस्थल वाटो िथा अन्त्र् स्थानहरुमा नेपाल सरकारबाट 
िोहकएको संख्र्ाभन्त्दा वढी तभिभाि हनु नददने 

जिल्ला प्रशासन कार्ायलर् र 
स्थानीर् िह 

६ शंकास्पद देजखएका हवरामीहरु भाग्न नददने, आवश्र्किा अनसुार 
संझाइवझुाइ Quarantine मा वस्नका लाति सहिीकरण िने 

सामाजिक हवकास मन्त्रालर् र 
जिल्ला प्रशासन कार्ायलर् 

७ Lockdown घोषणा भएमा त्र्सको कार्ायन्त्वर्न िने, िराउने  सरुक्षा तनकार् 
 

२. कोरोना भाइरसको तनर्न्त्रण प्रतिकार्य र उपचारका लाति प्रदेश सरकार (मजन्त्रपररषद ) बाट तमति 
२०७६/१२/१० मा भएका मखु्र्मखु्र् तनणयर्हरु :  

क. तनमायणातिन र नर्ााँ तनमायण हनेु Isolation अस्पिालको स्थापना, संचालन र व्र्वस्थापन समेिका 
लाति देहार्बमोजिमको स्थापना, संचालन र व्र्वस्थापन सतमति िान िने । 

१. लजुम्वनी प्रादेजशक अस्पिाल, वटुवल 

मन्त्री, उद्योि, पर्यटन, वन िथा वा. मन्त्रालर्            संर्ोिक 
निर प्रमखु, वटुवल उ.म.न.पा.      सदस्र् 

प्र.जि.अ., जिल्ला प्रशासन कार्ायलर् रुपन्त्देही     सदस्र् 



महाशाखा प्रमखु, (स्वास््र्) सामाजिक हवकास मन्त्रालर्  सदस्र् 

प्रमखु देवदह मेतिकल कलेि       सदस्र् 

मे. स.ु, लजुम्वनी प्रादेजशक अस्पिाल वटुवल             सदस्र् सजचव 

२. भीम अस्पिाल, भैरहवा 
   मन्त्री सामाजिक हवकास मन्त्रीज्रू्                 संर्ोिक 

प्रमखु, तसद्धाथयनिर निरपातलका      सदस्र् 

प्र.जि.अ., जिल्ला प्रशासन कार्ायलर्, रुपन्त्देही     सदस्र् 
तनदेशक, स्वास््र् आपतुिय व्र्वस्थापन केन्त्र    सदस्र् 

प्रमखु, जिल्ला स्वास््र् कार्ायलर् रुपन्त्देही     सदस्र् 

प्रमखु र्तनभसयल कलेि अफ मेतिकल साइन्त्सेि भैरहवा  सदस्र् 

मे. स.ु, भीम अस्पिाल         सदस्र् सजचव 

३. केजन्त्रर् आर्ुयवेद हवद्याहपा बेलझणु्िी, िलु्सीपरु -१९, दाङ 

मन्त्री, आन्त्िररक मातमला िथा कानून मन्त्रालर्       संर्ोिक 

प्रमखु, घोराही उ.म.न.पा.       सदस्र् 

प्रमखु, िलु्सीपरु उ.म.न.पा.       सदस्र् 

प्र.जि.अ., जिल्ला प्रशासन कार्ायलर्, दाङ     सदस्र् 

तनदेशक, स्वास््र् तनदेशनालर् वटुवल     सदस्र् 
प्रमखु, राति स्वास््र् हवज्ञान प्रतिष्ठान      सदस्र् 

प्रमखु, जिल्ला स्वास््र् कार्ायलर् दाङ      सदस्र् 

तिन, आर्वेुद अध्र्र्न संस्थान ने. सं. हवश्वहवद्यालर्    सदस्र् 

मे.स.ु, राति प्रादेजशक अस्पिाल         सदस्र् सजचव 

४. सजुशल कोइराला प्रखर क्र्ान्त्सर अस्पिाल, खिरुा िा.पा., वााँके 

मन्त्री, भौतिक पवुायिार हवकास मन्त्रालर्           संर्ोिक 

प्रमखु, नेपालिञ्ज उ.म.न.पा.      सदस्र् 

प्र.जि.अ., जिल्ला प्रशासन कार्ायलर्, वााँके     सदस्र् 

अध्र्क्ष, खिरुा िाउाँपातलका        सदस्र् 

व. िनस्वास््र् प्रशासक, स्वास््र् तनदेशनालर्     सदस्र् 
प्रमखु, क्र्ान्त्सर अस्पिाल नेपालिञ्ज     सदस्र् 

प्रमखु, नेपालिञ्ज मेतिकल कलेि      सदस्र् 

प्रमखु, जिल्ला स्वास््र् कार्ायलर्, वााँके             सदस्र् 
मे. स.ु, भेरी अस्पिाल           सदस्र् सजचव 

ख. सतमतिको कार्यके्षरिि हववरण ( Terms of Reference) देहार्बमोजिम िोक्ने । 



१. िोहकएको जिम्मेवारी तभरको के्षरमा र्थासक्र् Isolation अस्पिाल स्थापना िने । 

२. अस्पिालका लाति आवश्र्क सामग्री सूची िर्ार िरी सोको अनमुोदन िने,  खररदका लाति 
सहिीकरण िने । 

३. अस्पिालको संचालन कार्यर्ोिना िर्ार िरी सोही बमोजिम संचालन िने । 

४. अस्पिालका लाति आवश्र्क सामग्री व्र्वस्थापन िने िराउने 

५. अस्पिाल संचालनका लाति आवश्र्क िनशजिको सूची अनमुोदन िरी िनशजि व्र्वस्थापन 

िने। र्सको िानकारी मखु्र्मन्त्री िथा मजन्त्रपररषदको कार्ायलर् र सामाजिक हवकास 
मन्त्रालर्मा िराउने । 

६. अत्र्ावश्र्क कमयचारीहरु स्थार्ीबाट पूतिय हनु नसकेको अवस्थामा मार तनर्मानसुार परामशय 
सेवामा कमयचारी व्र्वस्था िने । 

७. अस्पिालको कार्यसंचालनका लाति कुनै वािा अिचन देजखएमा वािा अिकाउ फुकाउने । 

८. अस्पिालबाट संचालन भईरहेका कार्यहरुको प्रभावकारी कार्यसम्पादन भए नभएको अनिुमन 
िरी आवश्र्क व्र्वस्था िने । 

९. अस्पिाल संचालनका िममा आवश्र्क तनिी िथा सामदुाहर्क अस्पिाल र मेतिकल 
कलेिहरुसाँि आवश्र्क सहर्ोि प्राि िने । 

ि.  स्थापना, संचालन र व्र्वस्थापन सतमतिका सदस्र् सजचवको कार्यहववरण ( Terms of 

Reference) देहार्बमोजिम िोक्ने । 

१. Isolation अस्पिालको स्थापनाका लाति आवश्र्क बिेट अनमुान िने । 

२. अस्पिालका लाति आवश्र्क सामग्री सूची िर्ार िरी त्र्स्िा सामग्रीहरु प्रदेश स्वास््र् 
आपूतिय व्र्वस्थापन केन्त्र र अन्त्र् सम्वजन्त्िि तनकार्साँि माि िरी व्र्वस्था िने । 

३. सतमतिको तनदेशन बमोजिम अस्पिालका लाति तनर्मानसुार आवश्र्क सामग्री खररद िने । 

४. अस्पिालका लाति हवतनर्ोजिि बिेटको तनर्मानसुार लेखापालन िने, िराउने । 

५. अस्पिालका लाति प्राि बिेट खचय िरी तनर्मानसुार लेखापररक्षण िने, िराउने । 

६. सतमतिले िोकेका अन्त्र् कार्यहरु िने । 

घ. Isolation अस्पिाल स्थापना, संचालन िथा व्र्वस्थापनका लाति सतमतिको सदस्र् सजचव कार्यरि 
रहेको कार्ायलर्मा तनर्मानसुार खचय िने िरी सामाजिक हवकास मन्त्रालर्ले हरेक अस्पिालका 
लाति रु दईु करोिका दरले बिेट उपलब्ि िराउने । 

 
२.  कोरोना भाईरस (COVID -19) तनर्न्त्रण िथा उपचार कोष सम्वन्त्िमा देहार्बमोजिम िने । 

क. कोरोना भाईरस (COVID -19) तनर्न्त्रण िथा उपचार कोष स्थापना िने र उि कोषमा 
प्रदेश सरकारले रु १० (दश) करोि रुपैर्ााँ उपलब्ि िराउने । उि रकम आतथयक मातमला 
िथा र्ोिना मन्त्रालर्ले कोषको खािामा िम्मा िने । 



ख. आतथयक मातमला िथा र्ोिना मन्त्रालर्ले कोष संचालनका लाति िर्ार िरेको संलग्न "कोरोना 
भाइरस (COVID-19) तनर्न्त्रण िथा उपचार कोष (स्थापना र सञ्चालन) तनदेजशका  २०७६" 
स्वीकृि िने । 

ि. Isolation अस्पिाल स्थापना, संचालन र व्र्वस्थापन सतमतिको सदस्र् सजचव कार्यरि रहेको 
कार्ायलर्ले तनर्मानसुार खचय िनेिरी कोषबाट आवश्र्क रकम माि िने । 

घ. प्रदेश सरकारका मा. मखु्र्मन्त्री र हवभातिर् मन्त्रीहरुको एक-एक महहनाको िलव कोषमा 
िम्मा िने । अन्त्र् व्र्जि िथा संघ/संस्थालाई स्वेजच्छक र्ोिदानका लाति अनरुोि िने । 

 

३. प्रोत्साहन भत्ता सम्वन्त्िमा । 

क. Isolation अस्पिालमा खहटने िाक्टर र स्वास््र्कमीलाई शरुु िलवस्केल बरावरको 
शिप्रतिशि प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ि िराउने । 

ख. Isolation अस्पिालमा खहटने सरुक्षाकमीलाई शरुु िलवस्केलको पचास प्रतिशि प्रोत्साहन 
भत्ता उपलब्ि िराउने । 

ि. Isolation अस्पिालमा खहटने िनशजिहरुको अतभलेख राखी सोको एक प्रति मखु्र्मन्त्री िथा 
मजन्त्रपररषदको कार्ायलर्मा समेि पााउने । 

 
 
 


