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भाग–२   

िंगला गाउँपाबलका 

 

मंगला गाउँपाललकाको कोलिड-१९ संक्रमण रोकथाम र लनयन्त्त्रणका लालग गररने काययमा हनुे खर्य 
सम्वन्त्धी मापदण्ड, २०७८ 

प्रस्तावनााः 

कोलिड-१९ िाइरसको ववश्वव्यापी महामारीका िई यस गाउँपाललकामा समेत संक्रमण लतव्र रुपले बढ्दै 
गएकोले यस िाइरसको संक्रमण रोकथाम र लनयन्त्त्रणको लालग मंगला गाउँपाललकाबाट गररने कोलिड-
१९ अस्थायी अस्पताल व्यवस्थापन, स्वास संकलन, अक्ससजन व्यवस्थापन, सवारी साधन व्यवस्थापन, 

आइसोलेसन व्यवस्थापन, सामाग्रीहरु खररद, अनगुमन भ्रमण लगायत काययहरुमा हनुे खर्यलाई व्यवक्स्थत 
पारदर्शी र लमतव्ययी वनाउनको लालग मंगला गाउँपाललकाको प्रर्शासकीय काययववलध लनयलमत गने ऐन, २०७४ 
को दफा ४ ले ददएको अलधकार प्रयोग गरी मंगला गाउँ कायायपाललकाको लमलत २०७८।०२।२५ गतेको 
बैठकबाट पाररत िई यो मापदण्ड जारी गररएको छ । 
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1. संक्िप्त नाम र प्रारम्ि:- 

(क) यो मापदण्डको नाम "मंगला गाउँपाललकाको कोलिड-१९ संक्रमण रोकथाम र लनयन्त्त्रणका लालग गररन े
काययमा हनुे खर्य सम्वन्त्धी मापदण्ड, २०७८" रहनेछ । 

(ख) यो मापदण्ड तरुून्त्त लाग ुहनुेछ । 

२. पररिाषााः- 

 ववषय वा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस काययववलधमााः- 

(क) "गाउँपाललका" िन्नाले मंगला गाउँपाललका सम्झनपुछय ।  

(ख) "अध्यि" िन्नाले यस मंगला गाउँपाललकाको अध्यि सम्झन ुपछय ।  

(ग) "उपाध्यि" िन्नाले यस मंगला गाउँपाललकाको उपाध्यि सम्झन ुपछय । 

(घ) "प्रमखु प्रर्शासकीय अलधकृत" िन्नाले यस मंगला गाउँपाललकाको प्रमखु प्रर्शासकीय अलधकृत 
सम्झन ुपछय । 

(ङ) "कायायलय"िन्नाले यस मंगला गाउँपाललकाको कायायलय सम्झनपुनेछ । 

(र्) "र्शाखा" िन्नाले यस मंगला गाउँपाललकामा रहेका सम्बक्न्त्धत ववषयगत र्शाखा सम्झन ुपछय । 

(छ) "वडा कायायलय" िन्नालेयस मंगला गाउँपाललका अन्त्तगयतका पाँर् वटै वडा कायायलयहरु सम्झन ु
पछय । 

(ज) "वडा सलमलत" िन्नाले यस मंगला गाउँपाललकाको वडाका सलमलतहरू सम्झन ुपछय । 

(झ) "वडाध्यि" िन्नाले यस मंगला गाउँपाललकाको वडाध्यि सम्झन ुपछय । 

(ञ) "कोलिड-१९ अस्पताल" िन्नले संघीय सरकारको सहयोगमा यस गाउँपाललका अन्त्तरगतको 
अमयन स्वास््य र्ौकीको िवनमा सञ्चालन रहेको कोलिड-१९ अस्थायी अस्पताललाई सम्झनपुछय 
। 

(ट) "मापदण्ड" िन्नाले मंगला गाउँपाललकाले स्वीकृत गरेको मंगला गाउँपाललकाको कोलिड-१९ 
संक्रमण रोकथाम र लनयन्त्त्रणका लालग गररने काययमा हनुे खर्य सम्वन्त्धी मापदण्ड, २०७८ सम्झन ुपछय 
। 

3. कोलिड-१९ अस्थायी अस्पताल व्यवस्थापन  (१) संघीय सरकारको सहयोगमा यस गाउँपाललका 
अन्त्तरगतको अमयन स्वास््य र्ौकीको िवनमा सञ्चालन रहेको कोलिड-१९ अस्थायी अस्पताललाई 
आवश्यक पने वेड, मेलडकल सामाग्री, औषधी, अक्ससजन, वपवपइ  लगायत सामाग्रीहरु र अन्त्य वन्त्दोवस्तीका 
सामाग्रीहरु गाउँ काययपाललकाको कायायलयले खररद गरी व्यवस्थापन गनेछ । 

 

(२) कोलिड-१९ अस्पतालको सेवा ववस्तार गरी सञ्चालन गनयको लालग स्वास््य र्ौकी िवनलाई ममयत 
सम्िार वा मोलडफाई के गनुयपने हो सोको तरुुन्त्त क्स्टमेट गरी काययसम्पन्न गनुयपनेछ । (३) कोलिड-१९ 
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संक्रमण बढ्न गई ववरामीको र्ाप बढ्ने अवस्था िएमा संक्रलमतको लालग गाउँपाललकाले अन्त्य िवन 
व्यवस्थापन गरी आइसोलेसन सञ्चालन गनय ससनछे । सो स्थानमा ववरामीहरुको लालग सतु्ने वेडहरु 
ववजलुी पानी र्शौर्ालय इन्त्टरनेटको व्यवस्थापन ममयत सम्िार सरसफाइ कायय, वन्त्दोवस्तीका ववलिन्न 
सामाग्री लगायत अन्त्य आवश्यक सामाग्रीहरुको खररद गरी व्यवस्थापन गनुयपनेछ ।  

(४) कोलिड-१९ अस्पतालमा १० वटा अक्ससजन सवहतको बेड र अन्त्य आवश्यकता अनसुारको वेड र 
त्यहाँ आवश्यक पने मेलडकल सामाग्री र वन्त्दोवस्तीका सामाग्री तयारी हालतमा राख्नछे ।  

(५) अस्पताल सञ्चालन िएको स्थानहरुमा पानी ववजलुी र्शौर्ालय इन्त्टरनेट फहोरमैला व्यवस्थापन जस्ता 
अत्यावश्यक काययहरु तरुुन्त्त गनुयपनेछ । 

 

४.  औषधी तथा मेलडकल सामाग्री र अन्त्य सामाग्री खररदाः (१) गाउँपाललकाले कोलिड-१९ िाइरसको 
संक्रमण रोकथाम तथा लनयन्त्त्रणको लालग आवश्यक पने सम्पूणय औषधीहरु, ववलिन्न प्रकारका माससहरु, 

पञ्जाहरु, र्श्मा, फेस क्र्शल्ड, वपपीइ सेट, सेलनटाइजर, हेन्त्ड वास, सावनु, अक्ससलमटर, थमयल गन, स्वाव 
संकलनका लालग, अक्ससजन र्लाउनको लालग आवश्यक सामाग्रीहरु तथा अन्त्य आवश्यक मेलडकल 
सामाग्रीहरु, वन्त्दोवस्तीका सामाग्रीहरु, मतृकको अन्त्त्योष्टीको लालग र्ावहने सामाग्रीहरु खररद गरी तयारी 
हालतमा राख्नपुनेछ । 

 

५. अक्ससजन व्यवस्थापनाः (१) गाउँपाललकाले अक्ससजनको अिाव हनु नददनको लालग अक्ससजन 
लसललन्त्डरको व्यवस्थापन गनुयपनेछ । यसरी व्यवस्थापन गदाय अक्ससजन लसललन्त्डर खररद गने, गयाँस िने, 

रकम धरौटीमा राखी लसललन्त्डर ललने जस्ता काययहरु गनय सवकनेछ । अक्ससजनको पूलतयको लालग 
अक्ससजन कन्त्सन्त्टेटर समेत खररद गनय सवकनेछ । 

६. गाउँपाललकाको सवारी साधन प्रयोग गनेाः (१) कोलिड-१९ िाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा 
लनयन्त्त्रणको लालग जनरे्तना फैलाउने, प्रर्ारप्रसार गने, स्वाव संकलन गरी सदरमकुाम वेनी वा 
प्रयोगर्शालासम्म परुाउन,े कोलिड संक्रलमत ववरामीहरुलाई ओसापसार गने, आवश्यकता अनसुार ववलिन्न 
स्थानमा संक्रमणको अनगुमन लनररिण गने काययको लालग गाउँपाललकाले आफ्नो सवारी साधन प्रयोगमा 
ल्याउन ससनेछ ।  

 

७. सवारी साधन िाडामा ललन ससनेाः (१) कोलिड-१९ िाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा लनयन्त्त्रणको 
लालग जनरे्तना फैलाउन,े प्रर्ारप्रसार गने, स्वाव संकलन गरी सदरमकुाम वेनी वा प्रयोगर्शालासम्म 
परुाउन,े कोलिड संक्रलमत ववरामीहरुलाई ओसापसार गने, आवश्यकता अनसुार ववलिन्न स्थानमा संक्रमणको 
अनगुमन लनररिण गने काययको लालग गाउँपाललकाले सवारीधनी/र्ालकसँग सम्झौता गरी सवारी साधन 
िाडामा ललन ससनेछ ।  

(२) कोलिड-१९ िाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा लनयन्त्त्रणसँग सम्वक्न्त्धत काययको लालग तथा 
कायायलयको अन्त्य ववववध काययको लालग गाउँपाललकाका जनप्रलतनीलध तथा कमयर्ारी आवतजावत गनय थप 
सवारी साधन िाडामा ललन ु परेमा गाउँपाललकाले सवारीधनी/र्ालकसँग सम्झौता गरी सवारी साधन 
िाडामा ललन ससनेछ । 
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८. खाजा खाना वास तथा अन्त्य ववववध खर्य गनय ससनेाः (१) कोलिड-१९ िाइरसको संक्रमण रोकथाम 
तथा लनयन्त्त्रणको लालग गाउँपाललकाको सवारी र्ालकलाई कोरोना संक्रमणको जोक्खम िएकोले लनजको 
लालग कायायलयबाट छुटै्ट वसोवास र खाना खाजाको व्यवस्थान हनुेछ जसवापत दैलनक रु । उपलब्ध 
गराइनेछ ।  

(२) उपदफा १ बमोक्जमको खर्य िकु्तानीको लालग सवारी र्ालकले अनसूुर्ी १ बमोक्जमको दैलनक 
काययसम्पादन वववरण िरी पेर्श गनुयपनेछ। 

(३) कोलिड-१९ िाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा लनयन्त्त्रणको लालग खवटदा कुनै जनप्रलतनीलध, 

कमयर्ारी, सरुिाकमी, स्वयंसेवकको लालग खाजा खाना वास पानी जसु लगायत काययमा खर्य गनय सवकनेछ 
। 

(४) उपदफा ३ बमोक्जमको काययमा लनयलमत रुपमा खर्य गनुयपरेमा काययपाललकाको लनणययानसुार दैलनक 
रकम दरले एकमषु्ट रकम तोकी उपलब्ध गराउने वा ववल िरपाइ बमोक्जम रकम िकु्तान गनय सवकनछे 
। खर्य िकु्तानीको लालग अनसूुर्ी १ बमोक्जमको दैलनक काययसम्पादन वववरण िरी पेर्श गनुयपनेछ। 

 
 

९. प्रोत्साहन ित्ता परुस्काराः (१) कोलिड-१९ िाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा लनयन्त्त्रणको लालग 
खवटएका कोलिड-१९ अस्थायी अस्पतालका स्वास््यकमी तथा कमयर्ारीहरुलाई स्वास््य मन्त्त्रालयबाट 
जारी िएको अनसुार प्रोत्साहन ित्ता उपलब्ध गराइनेछ ।उक्त रकम संघ वा प्रदेर्श सरकारबाट प्राप्त हनुे 
र्शसतय अनदुानबाट वा गाउँपाललकाको स्थानीय तह प्रकोप व्यवस्थापन कोषबाट खर्य गनय सवकनेछ । 

 

(२) कोलिड-१९ िाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा लनयन्त्त्रणको लालग खवटएका यस गाउँपाललकाका 
कमयर्ारीहरु स्वास््य संयोजक, सहसंयोजक, सवारी र्ालक, स्वास््य र्ौकी र स्वास््य इकाइका 
स्वास््यकमी तथा सहयोगीहरुलाई गाउँ कायायपाललकाको लनणययानसुार प्रोत्साहन ित्ता उपलब्ध गराउन 
सवकनेछ । 

(३) कोलिड-१९ िाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा लनयन्त्त्रणको प्रयास स्वरुप कुनै लनजी सवारी 
र्ालकले ववरामी ओसारपसार गरी गाउँपाललकालाई लनयलमत सहयोग गरेमा गाउँ काययपाललकाको 
लनणययानसुार प्रोत्साहन तथा परुस्कार वापत रकम उपलब्ध गराउन सवकनेछ । 

(४) कोलिड-१९ िाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा लनयन्त्त्रणको प्रयास स्वरुप कुन ैव्यक्क्त वा संस्थाले 
सामाग्री वा नगद सहयोग गरेमा परुस्कार मायाको क्र्नो प्ररं्शसापत्र आदद उपलब्ध गराउन सवकनेछ । 

 
 

१०. िाडा रकम िकु्तानी गनेाः (१) कोलिड-१९ िाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा लनयन्त्त्रणको लालग 
गररएको लनषेधाज्ञा (Lockdown) को समयमा गियवती सतु्केरी आकक्स्मक ववरामी दीघयरोगीलाई यस 
गाउँपाललकाका स्वास््य र्ौकी वा वेनी अस्पतालमा आवतजावत गनुय परेमा सवारी साधनको िाडा लनज 
स्वयं व्यक्क्तले व्यहोने गरी सवारी साधन व्यवस्थापनमा गाउँपाललकाले सहजीकरण गनेछ । तर उक्त 
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व्यक्क्तको आलथयक अवस्था कमजोर िई िाडा लतनय नससने अवस्था िएमा गाउँ काययपाललकाको 
लनणययानसुार िाडा रकम िकु्तानी ददन सवकनेछ । 

 (२) कुनै व्यक्क्त कोलिड-१९ िाइरसको संक्रमणको रं्शका िई पररिणको लालग स्वाव ददन कोलिड-१९ 
अस्पतालमा आवतजावत गदाय, सो िाइरसको संक्रमणको कारणले ववरामी िई कोलिड-१९ अस्पताल वा 
वेनी अस्पतालमा आवतजावत गदाय सवारी साधनको िाडा लनज स्वयं व्यक्क्तले व्यहोने गरी सवारी साधन 
व्यवस्थापनमा गाउँपाललकाले सहजीकरण गनेछ । तर उक्त व्यक्क्तको आलथयक अवस्था कमजोर िई 
िाडा लतनय नससने अवस्था िएमा गाउँ काययपाललकाको लनणययानसुार िाडा रकम िकु्तानी ददन सवकनेछ । 

 

११. सरुिाकमी स्वयंसेवक पररर्ालनाः (१) कोलिड-१९ िाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा लनयन्त्त्रणको 
लालग गररएको लनषेधाज्ञा (Lockdown) को समयमा गियवती सतु्केरी, आकक्स्मक ववरामी, दीघयरोगीको 
आकक्स्मक वा लनयलमत खानपुने औषधी अिाव िएमा गाउँपाललकाले स्वयंसेवक पररर्ालन गरी घरघरमा 
औषधी उपलब्ध गराउनेछ । 

(२) क्जल्लािन्त्दा वावहरबाट आउने यस गाउँपाललकामा वसोवास गने व्यक्क्तहरुको रेकडय राख्न, ट्रािल 
वहस्ट्री ललइ उनीहरुमा कोलिड संक्रमणको सम्िाववत अवस्था वारे जानकारी ललन, स्वास््य मापदण्ड 
पालना गरी सरुक्ित साथ होम सवारेन्त्टाइनमा वस्न र गाउँपाललका तथा स्थानीय सलमलतलाई जानकारी 
ददन सदरमकुाममा सञ्चालन गररने होक्ल्डङ सेन्त्टरमा स्वयंसेवकको रुपमा कमयर्ारी खटाइनेछ । 
कमयर्ारी खटाउँदा लनजलाई खाना खाजा वापतको ित्ता रकम गाउँ काययपाललकाको लनणययानसुार उपलब्ध 
गराइनेछ । उक्त रकम िकु्तानीको लालग अनसूुर्ी १ बमोक्जमको दैलनक कायय सम्पादन वववरण िरी 
पेर्श गनुयपनेछ । 

(२) कोलिड-१९ िाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा लनयन्त्त्रणको लालग आइपने ववलिन्न प्रकारको कामको 
लालग स्वयंसेवक पररर्ालन गनय सवकनेछ । 

(३) कोलिड-१९ िाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा लनयन्त्त्रणको लालग गररएको लनषेधाज्ञा (Lockdown) 

को समयमा सवारी साधन व्यवस्थापन गने, लिडिाड आवतजावत लनयन्त्त्रण गनय गाउँपाललकाले सरुिाकमी 
पररर्ालन गनेछ । 

(४) उपदफा १, २ र ३ बमोक्जम पररर्ालन हनुे स्वयंसेवक र सरुिाकमीको लालग खाजा खाना वापत 
दैलनक रु ५००। उपलब्ध गराइने छ । उक्त रकम िकु्तानीको लालग अनसूुर्ी १ बमोक्जमको दैलनक 
कायय सम्पादन वववरण िरी पेर्श गनुयपनेछ । 

१२. मतृकको अन्त्त्योष्टीमा हनुे खर्याः (१) कोलिड-१९ िाइरसको संक्रमणको कारण कुनै व्यक्क्तको मतृ्य ु
िएमा स्वास््य मन्त्त्रालयले जारी गरेको र्शव व्यवस्थापन तथा अन्त्त्योष्टी सम्वन्त्धी मापदण्ड अनसुार ववलध 
प्रवक्रया र खर्य गनुयपने छ । उक्त खर्यको आधारहरु ववलिन्न समयमा क्जल्ला प्रर्शासन कायायलयबाट प्राप्त 
पत्र लनदेर्शन समेत हनुेछ । 

१३. स्थानीय तह प्रकोप व्यवस्थापन कोष वा अन्त्य सम्वक्न्त्धत खर्य क्र्शषयकबांट खर्य लेख्नाेः (१) यस 
मापदण्ड अनसुार हनुे काययको लालग आवश्यक पने खर्य गाउँपाललकाको स्थानीय तह प्रकोप व्यवस्थापन 
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कोषबाट गनय सवकनेछ । गाउँपाललकाको र्ाल ुआवमा स्वीकृत वावषयक काययक्रमको र्ाल ुखर्यमा रकम 
बर्त हनु ससने देक्खएमा रकमान्त्तर वा संर्शोधन गरी खर्य गनय सवकनेछ । 

 

(२) यस मापदण्ड अनसुार हनुे काययको लालग आवश्यक पने खर्य गाउँपाललकाको स्थानीय तह प्रकोप 
व्यवस्थापन कोषका अलतररक्त सम्वक्न्त्धत अन्त्य खर्य क्र्शषयकबाट समेत खर्य लेख्न े लमल्न िएमा सो 
क्र्शषयकबाट समेत खर्य गनय सवकनेछ । 

 

१४. वाधा अड्काउ फुकाउाः  यस मापदण्डमा िएका बुदँाहरु कायायन्त्वयन गनय वाधा िएमा वा संर्शोधन 
गनुयपरेमा गाउँ कायायपाललकाको लनणययबमोक्जम हनुेछ । 

 

१५. प्रर्ललत काननु बमोक्जम हनुेाः यस मापदण्डमा लेक्खएका कुराहरु यसै बमोक्जम हनुेछ ।कुन ै
कुराहरु छुट िएमा वा प्रर्ललत काननुसँग वाक्झएमा वाक्झएको हदसम्म प्रर्ललत काननु बमोक्जम हनुेछ 
। 
१६. यसै काययववलध बमोक्जम हनुेाः कोलिड-१९ संक्रमण रोकथाम तथा लनयन्त्त्रण सम्वन्त्धमा यस काययववलध 
लाग ुहनुपुवय िएका सम्पूणय काययहरु यसै काययववलध बमोक्जम िएको मानी खर्य िकु्तानी हनुेछ ।  
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अनुसूची १ 

मंगला गाउँपाललकामा कोलिड-१९ संक्रमण रोकथाम तथा लनयन्त्रणको लालग सम्पालित िैलनक कायय लििरण 

कार्यसम्पादन गने व्यक्तिको नामः ......................................................     पदः .......................................    ठेगानाः ......................... 

सम्पािन िएको िैलनक काययलििरण 

क्र

स 

मममि र समर् गररएको कार्य उपलब्धी कैमिर्ि 

   

 

 

 

  

   

 

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

 

पेश गने         जाँच गने         प्रमालणत गने  

      

 आज्ञाले 

 मनोहर ढुङ्गाना 
  प्रमखु प्रर्शासकीय अलधकृत 


