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१. पररभाषा र व्याखयााः 

चबषय वा प्रसगंले अको अथय नलागेमा यस काययचवचिमााः 

(अ)  “गयउँपयमिकय” भन्नयिे मिमििय गयउँपयमिकयको 

कय्याि् सम्झन ुपर्ाछ । 

(आ)  “वडयध््क्ष” भन्नयि े सम्बमन्ि  वडयको 

वडयध््क्षियईियई सम्झनपुनेछ । 

(इ) “मि.प्र.कय. ” भन्नयिे मिल्िय प्रहरी कय्याि्ियई सम्झन ु

पर्ाछ । 

(ई) “स्वयस्््किी” भन्नयिे स्वयस््् िौकीिय कय्ार  

स्वयस्््कय किाियरीियई सम्झनु पर्ाछ । 

(उ)  “स्व्ं सेमवकय” भन्नयिे िमहिय स्व्ं सेमवकयियई सम्झनु 

पर्ाछ । 

(ऊ) “वडय समिव” भन्नयिे वडय कय्याि्िय क्ार  

समिवियई सम्झन ुपर्ाछ । 

 

२. काययचवचिको उदेश्याः 

 मवश्वव््यपी िहयियरीको रुपिय फैमिएको कोमभड–

१९ को संक्रिण रोकथयि र मन्न्रण, 

संक्रमि हरुको उपियरिय सहिीकरण गने ।  

 कोमभड पोमिमिभ र्मेखएकय व््मिहरुियई 

आइशोिेससम्ि परु्् यउन सह्ोग परु्् यउने र मनि 

व््मिहरुको कन्ि्यक्ि डे्रमसङ गरी सम्पका िय रहकेय 

व््मिहरुको पमहियन गना सह्ोग गी होि 

क्वयरेन्ियइनिय बस्ने व््वस्थय गने ।  
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 संक्रिण रोकथयि र मन्न्रण सम्बन्ििय िनिे नय 

अमभवमृि गने ।  

३. कोरोना रोकथाम समूह (CPG) गठन 

 वडयध््क्ष -  सं्ोिक 

 वडय  हकय सरकयरी संस्थयिय कय ा्र  स्वयस््् किी (१)- 

सर्स््  

 वडय  हकय िमहिय स्वयस््् स्व्ं सेमवकय (१) -  सर्स््  

 मि.प्र.कय. को िय ह िय रहकेय प्रहरी इकयइकय प्रहरी (१) -

सर्स््  

 वडय/िोि मक्र्यशीि स्व्ं 

सेवक/रेडक्रस/मि.स.स.कय\क्िब\आिय सिहू प्रम मनिी 

(३/५) - सर्स्् * 

 मवद्ययि् मव.व््.स. अध््क्ष*- सर्स्् 

 सम्बमन्ि  मवद्ययि्को प्र.अ.* - सर्स्् 

 रयिनीम क र्िको प्रम मनमि* - सर्स्् 

 वडय समिव (१) - सर्स््–समिव 

*३.(क) पयमिकय स् री् 

 अध््क्ष -    सं्ोिक 

 स्वयस््् सं्ोिक -   सर्स्् 

 बियर व््वस्थयपन समिम  प्रम मनमि - सर्स्् 

 कोमभड अस्प यिकय स्वयस्््किी – सर्स्् 

 प्रहरी प्रम मनमि –   सर्स्् 

 कय ा्पयमिकय सर्स्् –   सर्स्् 

 रयिनीम क र्ि –   सर्स्् 

 प्र.प्र.अ. –    सर्स्् समिव 

 

*पहिलो संशोधन 
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४. CPG  को पररिालन सम्बधिमा 

 सिहूको सम्पणूा पररियिनको र्यम्त्व सं्ोिकको हुनेछ ।  

 सं्ोिकिे आवश््क य अनसुयर वडय सर्स््हरुियई 

िोििोििय CPG कय सर्स््हरुसँग सिन्व् गरी CPG 

को उर्शे्् परुय गना पररियिन गना सक्नेछ ।  

 ्स सिहूिे आवश््क य अनसुयर िोििोििय कय्ा 

मिम्िेवयरी मवभयिन गरी खि्न सक्नेछ ।  

 स्वयस्््किी, िमहिय स्व्ं सेमवकयहरुिे होि 

क्वयरेन्ियइनिय रहने र अन्् व््मिहरुको स्वयस््् 

अवस्थयको सम्बन्ििय ियनकयरी मिनु पनेछ ।  

 गैर सरकयरी संस्थय/रेडक्रस/्वुय सिहूिे अन्् सर्स््हरुसँग 

सिन्व् गरी सिे नय अमभ्यन, होि क्वयरेन्ियइन 

व््वस्थयपन, व््मिहरुको मववरण संकिन, पयमिकय मभर 

मभमरने व््मिहरुको ्यरय मववरण मिने, कन्ि्यक्ि 

डे्रमसङिय सह्ोग परु्् यउने, कोमभड–१९ मन्न्रण  थय  

 व््वस्थयपनकय ियमग िोिबयसीहरुिे भौम क/सयियमिक 

र्रुी कय्ि गने, ियस्को प्र्ोग गने, ठूिो सिहूिय 

अनयवश््क भीड नगने, बयिबयमिकय विृ विृय र्ीर्ारोगी 

िस् य शयरीररक रुपिय कििोर भएकय, प्रम रोियत्िक 

क्षि य कि भएकय व््मि, फरक क्षि य भएकय व््मिहरुको 

मवशेष संरक्षण गने मवष्िय सह्ोग गने ।  

 प्रहरीको सबै सहर्स््हरुबीि सिन्व्त्िक भमूिकय रहन्छ 

।  
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५. CPG को काम कतयव्य चजम्मोवरी 

 नेपयि सरकयर, गहृ िन्रयि्, स्वयस्््  थय िनसंख्य 

िन्रयि् र अन्् सम्बमन्ि  मवष्ग  िन्रयि्हरुको नीम  

मनर्शेन मभर रही स्थयनी्  ह, वडय र िोिहरुिय कोरोनय 

भयइरस (Covid -19) को िक्षण र ्सबयि बच्ने उपय्, 

मवर्शेबयि सिरु्य्िय आएकय व््मि  थय अन्् शंकयस्पर् 

संक्रमि  व््मिहरुियई अमनवय्ारुपिय क्वयरेन्ियइनिय 

बस्नपुने व््वस्थय मिियउने, क्वयरेन्ियइनिय बस्र्य पयिनय 

गनुापने मिम्िेवयरी पयिनय गना िगयउने । 

 खोक्र्य वय हयछ्ूं गर्या नयक र िखु कुमहनय वय मिस्् ुपपेरि े

छोप्ने र प्र्ोग गरेकय मिस््ूं पपेरियई मवको भएको भयडयिय 

फयल्ने र कम् ीिय बीस सकेन्ड मिमिमििी सयवनु पयनीिे 

हय  िनु मसकयउने िगय् कय िनिे नयििूक कय्ाक्रिहरु 

गने । 

 सिरु्य्िय कुनै व््मिियई कोरोनय भयइरस र्मेखएकय 

मनिसँग सम्पका िय आएकय सबै व््मिहरुिको पमहियन 

(कन्र्यक्ि रेमसङ) गरी अमनवय्ा रुपिय क्वयरेन्ियइनिय 

रयखने र क्वयरेन्ियइनिय बस्र्य पयिनय गनुापने मिम्िेवयरीहरु 

अमनवय्ा रुपिय पयिन गना िगयउने । 

 क्वयरेन्ियइन, आइसोिेशन र अस्प यिबयि स्वयस््् ियभ 

गरी र्र फकेकय र शंकयस्पर् संक्रमि ियई सम्ियनिनक 

 थय ियनवोमि  व््वहयर गने गरयउने । 

 िेष्ठ नयगररक, बयिबयमिकय, र्ीर्ा रोगी, गभाव ी, सतु्केरी 

 थय मवशेष प्रकृम कय व््मिहरुको स्वयस््् सरुक्षयिय 

मवशेष ध््यन मर्ने ।  
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 सिरु्य्िय मवर्शेबयि आएकय कोमभड १९ सँग मिल्र्य 

िलु्र्य िक्षण भएकय मवरयिीहरुको सि्िै पमहियन गरी 

एकीन  ््यंक  ्यर गने ।  

 कोरोनय िहयियरी Covid -19 को सि्िय मवर्शेबयि 

आएकय र कोरोनय भयईरस Covid -19 सँग मिल्र्यिुल्र्य 

िक्षणहरु (ज्वरो आउन,े सखुखय खोकी ियग्ने र 

श्वयसप्रश्वयसिय कमठनयइ हुने) र्मेखएकय मवरयिीहरुको  

पमहियन गरी छुिै आइसोिेशनिय रयखने  थय कोमभड – १९ 

ियँि हुने नमिकको स्वयस््् संस्थयिय िेकियँिकय ियमग 

पगु्ने व््वस्थय मिियउने । 

 अम  आवश््क बयहके स्थयनी्  ह, वडय  हिय हुने 

अवगिनियई रोक्ने, अम  आवश््क भेिर्यि, बैठक र 

मकनिेि गर्या कमम् िय  ीन र्रूी कय्ि रयखने व््वस्थय गने 

। 

 मवर्शेबयि आएकय, शंकयस्पर् संक्रमि , स्वयस््् ियभ 

गरररहकेय र कोरोनय भयईरसबयि संक्रमि  भई सन्िो भएकय 

व््मिहरुियई सम्ियनिनक व््वहयर गरी िनोवि उच्ि 

रयखने र सियििय पनुस्र्थयपनय हुने वय यवरण सिृनय गने । 

 सिरु्य्िय कसैियई कोमभड–१९ को शंकय भएिय स्वयस््् 

 थय िनसंख्य िन्रयि्को 

वेवसयइि(https://covid19.mohp.gov.np/#/forms)

िय रयखेको Online फयरि भना (िक्षणको िलू््यंकन गने)  

प्रेरर  गने, ्सबयि आफ्नो स्वयस््् मस्थम  कुन अवस्थयिय 

छ ियनकयरी प्रयप्त हुन्छ आवश््क भएिय स्वयस्््किीियई 

रेमसङिय सहिीकरण गने । 
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 मिल्िय शव व््वस्थयपन समिम ियई शव व््वस्थयपन 

कय्ािय आवश््क सिन्व् र सहिीकरण गने ।  

 बयमहरी मिल्िय, भयर  िगय्   ेस्रो ििुकुबयि आउर्य 

PCR Negative Report ७२ र्ण्िय ( ीन मर्न) मिएर 

आउने र क्वयरेन्ियइनको ियपर्ण्ड परुय गरी होि 

क्वयरेन्ियइनिय बस्ने व््वस्थय गने ।  

 PCR Positive  भएर पमन PCR Test नभएको व््मि 

सँग मिमसएर आएिय होि क्वयरेन्ियइनिय रयखने ।  

 गयउँपयमिकय मभरकय व््मि÷नयगररक आउँर्य सम्बमन्ि  

वडयकय अध््क्ष, सम्बमन्ि  वडयकय स्वयस््् किीियई 

ियनकयरी गरयएर ियर गयउँपयमिकय प्रवेश गने ।  

 होि क्वयरेन्ियइनको व््वस्थयपन गर्या क्वयरेन्ियइनको 

ियपर्ण्ड परुय भएकय नभएको वडय सर्स््िे एकीन गरी 

प्रम वेर्न पेश गरेपमछ ियर सं्ोिकिे होि क्वयरेन्ियइन 

रयखने मनर्शेन मर्ने ।  

 छुटै्ट सतु्ने वस्न ेकोठय, शौियि्, हय  िनुे व््वस्थय गरी 

सयियमिक र्रुी कय्ि गरी खयनय खयने व््वस्थय गना पहि 

गने ।  

 १४ मर्नसम्ि होि क्वयरेन्ियइनिय बस्ने व््मिहरुिय र कुन ै

पमन कोरोनयको िक्षणसँग मिल्र्ो िलु्र्ो िक्षण र्मेखएिय 

गयउँपयमिकयिे आइशोिेशनिय पठयउने । 

 होि क्वयरेन्ियइिय होि क्वयरेन्ियइनको न््नू ि ियपर्ण्ड 

पयिनय गरी बस्न सक्ने अवस्थय नभएकय  र्र 

पररवयर÷व््मिियई गयउँपयमिकय  ोकेको क्वयरेन्ियइनिय 
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रयखन CPG कय सं्ोिकिे गयउँपयमिकयियई मसफयररस गने 

। 

 CPG िे होि क्वयरेन्ियइनको ियपर्ण्ड पयिनय गरे नगरेको 

अनगुिन गने । 

 होि क्वयरेन्ियइको १४ मर्न परुय नहुन्िेि सम्ि आफन्  नय य 

कहयँ भेिर्यि गना नसमकने । 

 CPG कय सर्स््हरुियइ कय्ा मवभयिन गरेर÷आ–आफ्नो 

क्षेर  ोकेर खियउने÷सो सम्बन्ििय CPG कय सं्यिकिे 

मनर्शेन मर्ने/कय्ा मवभयिन बिोमिि  ोमकएको मिम्िेवयरी 

अनसुयर सं्ोिकियई च्भउि ष्िन गने । 

 प्रत््ेक वडयिय गठनिय भएको CPG िे प्रत््ेक १० मर्निय 

गयउँपयमिकयिय प्रम वेर्न पेश गने । 

 CPG कय सर्स््हरुिे आफूहरुिध््ेबयि िोि िोििय आ–

आफ्नो क्षेर अनसुयर कय्ाक्षेर मवभयिन गरी मिम्िेवयरी परुय 

गना सक्ने ।  

 कोरोनय भयइरस मन्न्रण  थय व््वस्थयपन सम्बमन्ि 

न््नू ि ियपर्ण्डहरु सयबनु पयनीिे हय े िनुे, र्रुी कय्ि गन े

िस् य उपय्हरु अबिम्बन गने ।  

 उल्िेमख  आर्शे मवपरर  गम मविी गरेिय स्थयनी् 

प्रशयसन ऐन २०२८ र संक्रयिक रोक ऐन २०२० बिोमिि 

हुनेछ ।  

६. अनुगमन तथा प्रचतवेदन 

सिहू पररियिनको मन्मि  अनगुिन स्थयनी् मवपर् व््वस्थयपन 

समिम बयि हुनेछ । सिहूिे गरेको कयिको प्रम वेर्न वडयध््क्षिे 

सम्बमन्ि  स्थयनी्  हिय पेश गनुापने छ ।   
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७. CPG का सदस्यहरुको सरुक्षा र प्रोत्साहन 

 नेपयि सरकयरकय नीम  मन्िहरुको अमिनिय रही CPG 

सिहूियई आियरभ ू सरुक्षय सयिग्रीहरु िस् ै ियस्क, 

सेमनडयइिरको व््वस्थय गयउँपयमिकयिे गनेछ ।  

 शंकयस्पर् व््मिको व््वस्थयपनकय ियमग ियस्क, 

थिोमििर, मसििोि, सेल्फ क्वयरेन्ियइन फयरि, पन्िय, 

गयउँपयमिकयबयि उपिव्ि हुनेछ । 

 ्स सिहूिय पररियिन हुने स्व्ंसेवकहरुको स्वयस््् 

िोमखिियई िध््निर गरी म््यर्ी बीियको सिे  व््वस्थय 

गयउँपयमिकयिे गनेछ ।  

 मवद्यियन अवस्थयिय पररियिन गर्याको िोमखिियई 

िध््निर गरी कयि गरेको मर्नको खयिय खिा बयप  रु 

१५० (अक्षरेपी एक स् पियस) उपिव्ि गरयइनेछ ।  

 पररियिन भएकय सम्पणूा स्व्ंसेवकहरुको अमभिेख 

र्रुुस्  रयखी िहयियरी रोकथयि पश्चय को अवस्थयिय 

गयउँपयमिकयबयि प्रशंसय परको व््वस्थय गररने छ ।  

८. सिहू पररियिनको मन्िम  अनगुिन स्थयनी् मवपर् व््वस्थयपन 

समिम बयि हुने छ । सिहूिे गरेको कयिको प्रम वेर्न गयउँपयमिकयिय 

पेश गनुापने छ ।  

 

 

आज्ञाले, 

िुक्रादेवी राई 

प्रमुख प्रिासकीय अचिकृत 

  


