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पुनर्वास नगरपवलिकवको 

कोरोनव भवइरस (COVID-19) सम्बन्धी क्र्वरेनटवइन संचविन तथव ब्यर्स्थवपन गना बनेको 

मवपदण्ड,२०७६ 

कवयापवलिकवबवट पवररत लमलतिः-२०७६/१२/२० 

 

प्रस्तावनााः कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट लाग्न सक्ने रोगबाट नागररकहरुलाई सरुक्षित तथा 

सबु्यवक्षस्थत तररकाले राखी त्यस्ता र समाज दबैुलाई सरुक्षित राख्न प्रस्ततु मापदण्ड तयार गररएको छ । 

१. संलिप्त नवम र प्रवरम्भ (१) यस मापदण्ड को नाम कोरोना भाइरस सम्बन्धी क्वारेटाइन संचालन तथा 

ब्यवस्थापन २०७७ रहकेो छ । (२) यो मापदण्ड तरुुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभवषविः-(क) क्वारेनटाइन भन्नाले कुनै रोगको संक्रमण फैलन सक्ने अवस्थालाई आकलन गरी उक्त 

संक्रक्षमत इलाका वा संक्रक्षमतको सम्पकक मा रहकेा ब्यक्तीलाई तोक्षकयको स्थानमा आवश्यकता अनसुार 

न्यनूतम १४ क्षदन सम्म अलग्ग ै राक्षखने ब्यवस्थालाई जनाउँछ । (ख) सम्भाक्षवत जोक्षखम भएका ब्यक्ती 

भन्नाले COVID-19 रोग फैक्षलएका दशे वा आन्तररक देश क्षभत्रै बाट आएका ब्यक्ती वा त्यस्ता ब्यक्ती संग 

कुनै पनी प्रकारले सम्पकक मा आएका ब्यक्ती संझन ुपदकछ ।  

३.  मवपदण्डको पविनविः (१) पनुवाकस नगरपाक्षलकामा स्थापना हुने वा तोक्षकने क्वारेनटाइन दहेायको मापदण्ड 

बमोक्षजमको हुनपुने छ । 

(क) सम्भव भएसम्म बस्ती बाट टाढा रहकेा सामदुाक्षयक क्षबध्यालयमा र सामदुाक्षयक क्षबध्यालयले अपगु 

भएमा संस्थागत क्षबध्यालय र सामदुाक्षयक भवन मा हुनेछ । 

(ख) पानी,संचार,स्वास््य,क्षबजलुी,सडक को राम्रो ब्यवस्था भएको 

(ग) सम्भव भएसम्म बढी भन्दा बढी ब्यक्तीलाई राख्न सक्ने िमता भएको 



२. क्वारेनटाइनस्थलको संख्या २ वटा सम्म भएमा वडा सक्षमक्षत र वडा अध्यिको समन्वय र सहयोगमा    

नगरपाक्षलका माफक त संचालन र ब्यवस्थापन गररने छ । दईु भन्दा वढी क्वारेनटाइनस्थल संचालनमा ल्याउनु 

परेमा संबक्षन्धत वडा अध्यिको प्रत्यि संलग्नता र क्षजम्मवेारीमा वडा कायाकलय माफक त संचालन र ब्यवस्थपन 

गररनेछ । 

४. क्र्वरेनटवइनस्थिको भौलतक पुर्वाधवरिः (१) क्वारेनटाइन स्थलमा दहेाय बमोक्षजमको भौक्षतक पवुाकधार 

हुनपुनेछाः  

(क) क्वारेनटाइमा खक्षटने स्वास््य,सरसफाई,सरुिा क्षटमका लागी छुटै्ट भवन वा ब्लक रहकेो 

(ख) क्वारेनटाइमा खक्षटने स्वास््य,सरुिा र अन्य ब्यवस्थापन क्षटमको लागी छुटै्ट शौचालय र क्वारेटाइनमा 

बस्ने ब्यक्तीहरुका लागी मक्षहला परुुष अलग अलग शौचालय भएको हुनपुने 

(ग) क्षबजलुी पानी ,पंखा लगायत को आधारभतु सेवाको उपलब्धता  

(घ) क्वारेनटाइन स्थल बनाउनपुने स्थान मा खानेपानी,क्षबजलुी,शौचालय जस्ता अत्यावश्यक आवश्यकताको 

कमी भएमा वडा अध्यिले नगर स्तररय क्षबपद ब्यवस्थापन तथा COVID-19  क्षनयन्त्रण सक्षमक्षतका 

संयोजक संग समन्वय एव ंपरामशक गरी जो- ज ेगनुकपने हो तत्कालै ब्यवस्था गनुकपनेछ ।  

५. स्र्वस््यकमीको ब्यर्स्थवपनिः(१) प्रत्येक क्वारेनटाइन स्थलमा आवश्यकता अनसुार स्वास््य शाखा 

माफक त स्वास््यकमीको ब्यवस्था गनुकपनेछ । 

६. फोहर ब्यर्स्थवपनिः (१) फोहर ब्यवस्थापनका लागी आवश्यकता अनसुार जनशक्ती वडा अध्यिले राख्न 

सक्षकनेछ ।  

७. र्वसस्थवन तथव बन्दोर्स्तीको व्यर्स्थवपनिः(१)क्वारेनटाइन स्थलमा रहने ब्यक्ती र खक्षटने स्वास््य 

सरुिा र व्यवस्थापनको क्षटम का लागी दहेायको बन्दोबस्ती गररने छ । 

क. २ छाक खाना २ पटक क्षचया नास्ता र शदु्द क्षपउन पानी को ब्यवस्था 

ख. बालबाक्षलका,ज्येष्ठ नागररक गभकवती तथा क्षदघक रोगीहरुलाई आवश्यकता अनुसारको खानाको ब्यवस्था 

ग. संम्भव भएसम्म प्रक्षतब्यक्ती खाट सक्षहत ओढ्ने ओछ्याउने कपडा र झलु ,क्षसरानी ,गम्छा सम्भव नभए 

खाटको सट्टा म्याट वा क्षप फम सक्षहत ओढने ओछ्याउने लगुा र झलु उपलब्ध भएको हुनपुनेछ । 

घ. प्रत्यक ब्यक्तीलाई ब्यक्षक्तगत सरसफाई का सामाग्री डस्टक्षबन, बाल्टी पानी क्षपउने बोतल,खाना खाने थाल 

,कचौरा लगायत का सामाग्री उपलब्ध हुनपुने छ । 

ङ. प्रत्येक क्वारेनटाईनमा भान्सामा खाना पकाउन प्रयोग हुने (ग्यास,चलुो,भाडाकुडा आदी) को ब्यवस्था 

हुनेछ। 

च. क्वारेनटाइनहरुमा राख्ने ब्यक्तीहरुको लागी तत ् तत ् स्थानहरुमा गई ल्याउन, सोका लागी साधन 

खटनपटन गनक , क्वारेनटाइन स्थलमा पबुाकधार/खानपान/स्वास््य सरुिण सामाग्री क्षबतरण, पररिण , 

क्वारेनटाइनस्थलमा बस्ने र समयावक्षध पगुी बक्षहगकमन , लगायतका क्षबषय सम्बन्धी क्षनणकय सम्बक्षन्धत 

वडा अध्यिले सक्षमक्षतका संयोजकको सल्लाह र सहमतीमा गनुकपनेछ 

८. सुरिव ब्यर्स्थविः(१) क्वारेनटाइनस्थलको सरुिा व्यवस्था क्षजल्ला सरुि सक्षमक्षतको क्षनणकय अनसुार , 

नगरपाक्षलका संग समन्वय गरी सरुिा क्षनकायले गने (२)क्षबक्षभन्न स्थानहरुबाट पनुवाकसीहरुलाई  



क्वारेनटाइनस्थल सम्म ल्याउन का लागी यातायातको साधन र इन्धन को ब्यवस्था गने र सो का लागी 

क्षबपद ब्यवस्थापन शाखा का सदस्य सक्षचव ले संयोजन एव ंब्यवस्थापन गनुकपनेछ । 

९.  जनशक्ती ब्यर्स्थवपनिः प्रत्येक क्वारेनटाइन स्थलमा दहेाय बमोक्षजमका जनशक्तीको ब्यवस्थापन      

गनुकपनेछाः 

(क) आवश्यकता अनुसार कक्षम्तमा १ जना स्वास््यकमी स्वास््य शाखाले ब्यवस्था गनुकपने 

(ख) १ जना भान्से र १ जना भन्सेको सहयोगी  

(ग) सरसफाई गने कमकचारी  १ जना  

(घ) आवश्यकता अनुसार स्वयंसेवक  

(ङ) आवश्यकता अनुसार सरुिाकमी 

१०. आलथाक ब्यर्स्थवपनिः (१) क्वारेनटाइनस्थलको  संचालन तथा व्यवस्थापनका क्षनक्षमत्त आवश्यक पन े

रकम प्रकोप ब्यवस्थापन कोष बाट व्यहोने छ । 

११. ब्यर्स्थवपनमव भएको खचा भुक्तवनीिः (१) आ-आफ्नव र्डवमव स्थवपनव हुने क्वारेनटाइनहरूको भौक्षतक 

पवूाकधार लगायतका ममकत सुधार तथा संचालन एवम ्व्यवस्थापन वडा अध्यिले गरी  सो वापतको खचक 

रकम क्षवल भरपाई चेकजांच एवम ्रूज ुगरी नगरपाक्षलकामा भकु्तानीका लाक्षग माग एवम ंक्षसफाररस गनेछ । 

(२) क्वारेनटाइनस्थल का लागी नगरपाक्षलकाको  क्षजक्षन्स शाखा माफक त एकमषु्ट खररद भ ै क्षबतरण भएका 

सामानहरुको क्षवल भरपाईहरू क्षवपद व्यवस्थापन शाखा,आक्षथकक प्रशासन शाखा र नगर स्तरीय क्षवपद 

व्यवस्थापन तथा Covid-19 क्षनयन्त्रण सक्षमक्षतका संयोजकबाट चेकजांच एव ंछानक्षबन गरी भकु्तानी हुनेछ । 

३.क्वारेन्टाईन स्थलका लाक्षग औषधी ,स्वास््य उपकरण,सरुिण लगायतका सामाक्षग्रहरू स्वास््य शाखाले 

आवशयक्ता र औक्षचत्यताका आधारमा खरीद एव ं क्षवतरण को समकु्षचत व्यवस्था क्षमलाउने र सम्बक्षन्धत 

शाखा/कमकचारीहरूका साथै नगरस्तरीय क्षवपद व्यवस्थापन तथा Covid-19 क्षनयन्त्रण सक्षमक्षतका सयंोजकबाट 

चकेजाचं एवं छानक्षबन गरी भकु्तानी हुनछे । 

१२. क्र्वरेनटवइनमव रहने ब्यक्तीहरुिे पविनव गनुापने आचवरसंलहतव देहवय बमोलजम हुनेछिः 

(क) सबैले सम्मानजनक र नम्र ब्यबहार गने ,सहयोगी बन्ने, 

(ख) कसैलाई कुनैपनी क्षकक्षसमको भेदभाव नगने 

(ग) सतुीजन्य तथा नसाल ुपदाथक सेवन नगने, 

(घ) तोक्षकयको स्थानमा मात्र रहने, 

(ङ) अरुलाई बाधा र क्षहनताबोध हुने कायक नगने र नगराउने, 

(च) क्वारेनटाइनमा रहने ब्यक्ती भाग्ने वा भाग्ने कोक्षसस गरेको दखेेमा तरुुन्त खबर गने, 

(छ) उपलब्ध सरसामानहरुको क्षहफाजत र समकु्षचत प्रयोग गने  

(ज) खोक्दा हाछ्य ूगदाक नाक र मखु अक्षनवायक छोप्ने र छोप्न लगाउने , 

(झ)  Flu-like symptoms रुघा खोकीको लिण दके्षखएमा क्षचक्षकत्सकको परामसक क्षलई हाल्ने, 

(ञ) उपलब्ध गराएको मात्र खानेकुरा खाने 



१३. क्र्वरेनटवइनमव खलटने ब्यक्तीहरुिे आचरण सम्बन्धी पविनव गनुापने लनयमहरुिः 

(क) प्रभावकारी ढंगबाट आक्षथकक अनशुासनको पालना गद ैक्षमतब्ययी तररकाले कायक सम्पादन गने, 

(ख) सम्बन्धीत क्षनकायले आफ्नो क्षजम्मवेारी सम्बेदनक्षसल भइ समयमा नै कायकसम्पादन गने र अनगुमन गरी 

माक्षथल्लो क्षनकायमा क्षनयक्षमत प्रक्षतबेदन पेश गने 

(ग) स्वास््यकमी लगायत अन्य ब्यक्तीहरुले क्वारेनटाइनमा राक्षखएका माक्षनसहरुसंग अनावश्यक भटेघाट 

नगने, 

(घ) अवश्यकता र औक्षचत्यताको आधारमा मात्र सचूना संप्रेषण गने ,  

(ङ) तोक्षकएको  ब्यक्तीले मात्र सचुना प्रबाह गने । 

आज्ञाले 

क्षपताम्बर पाण्डे 

प्रमखु प्रशासकीय अक्षधकृत 

 

प्रमाक्षणकरण क्षमक्षताः-२०७७/०२/ 

 


