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गौभखुी गाउॉऩालरकाको क्वायेन्टाइन व्मवस्थाऩन कामयववलध २०७७ 

ववश्वबय कोयोना बाइयसको भहाभायी पैलरयहेको अवस्थाभा नेऩारभा ऩलन मसको सॊक्रभण दय फढ्दै 
गएको छ । ववश्वनै आक्रान्त हनुे  गयी प्रकोऩ फढीयहेकोरे नेऩार सयकायरे रकडाउन रगामतका 
कामयक्रभ सञ्चारन गयेको छ । गौभखुी गाउॉऩालरकारे ऩलन मस सभमभा जजल्रा वा स्थानीम 
तहबन्दा फावहय फाट आउने नागरयकराई अरग्गै याख्न े व्मवस्था गनय  क्वायेन्टाइन लनभायण गयी 
मसराई योकथाभ एवभ ् लनमन्रण गनय वाञ्छनीम बएकोरे मसको व्मवस्थाऩनका रालग मो गौभखुी 
गाउॉऩालरकाको क्वायेन्टाइन व्मवस्थाऩन कामयववलध २०७७ फनाई राग ुगयेको छ ।  

                                                            कामयववलध जस्वकृत 
लभलत् 2077/01/13 

  

ऩरयच्छेद-१ 

प्रायजभबक 

1. नाभ य प्रायभब् (1)मस कामयववलधको नाभ गौभखुी गाउॉऩालरकाको क्वायेन्टाइन व्मवस्थाऩन 
कामयववलध २०७७ यहनेछ ।  

(2)मो कामयववलध गौभजुख गाउॉ कामयऩालरकारे जस्वकृत गयेको लभलतदेजख रागू हनुेछ ।  

2.अथय य ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसॉगरे अको अथय नरागेभा्  

  (क) कामायरम बन्नारे गौभखुी गाउॉऩालरकाको कामायरमराई सभझनऩुदयछ ।  

ऩरयच्छेद-२ 

रजऺत सभूह, वक्रमाकराऩका ऺरेहर् 
3.रजऺत सभूह् मस कामयक्रभका रजऺत सभूहभा रक डाउनको अवलधबयभा सभऩकय भा आएका 
देहाम फभोजजभका नागरयक/व्मजिहर हनुेछन ्।  

(क) गौभखुी गाउॉऩालरका लबर ज्मारा भजदयुी गरय फसेका तय स्थामी फसोफास अन्म गाउॉऩालरका 
वा जजल्रा बएकाहर ।  

(ख) गौभखुी गाउॉऩालरका लबर स्थामी फसोफास बएका तय हार रकडाउनका कायण अन्मर फसी 
मस अवलधभा गाउॉऩालरका ऺेर लबर प्रवेश गयेका ।  

(ग) गौभखुी गाउॉऩालरका फाहेकको अन्म स्थानीम तहभा काभ गने तय मस ऩालरका अन्तगयतको 
फाटो बई अन्मर जान ऩैदर मारा गरययहेका भजदयु एवभ ्असहामहर  ।  

4. वक्रमाकराऩका ऺरेहर्  दपा ३ फभोजजभका रजऺत सभूहराई आवश्मकताका आधायभा खाना 
एवभ ्अल्ऩकालरन वासको व्मवस्था, गालडफाट ल्माउने वा रैजाने व्मवस्था रगामत लनजित अवलधबय 
क्वायेन्टाइनभा याख्न ेव्मवस्था जस्ता वक्रमाकराऩहर यहनेछन । साथै क्वायेन्टाइन व्मवस्थाऩनका 
रालग चावहने स्वास््म चेक जाॉच एवभ ्सयुऺा प्रफन्ध सभेत हनुेछ ।  

 



 
 

ऩरयच्छेद्३ 

क्वायेन्टाइन लनभायण एवभ ्व्मवस्थाऩन् 
५. क्वायेन्टाइन लनभायण् गाउॉऩालरका लबरका ऺेरभा गाउॉऩालरकास्तयीम क्वायेन्टाइन लनभायण गरयनेछ 
बने अन्म वडाहरभा सभेत क्वायेन्टाइन लनभायण गरयनेछ । आवश्मकता एवभ ्अन्म बौलतक 
ऩवुायधायका आधायभा ववलबन्न स्थरभा ववलबन्न ऺभताको क्वायेन्टाइन लनभायण गरयनेछ ।  

६.व्मवस्थाऩवकम जजभभा् गाउॉऩालरकाको कामायरमरे आवश्मकताका आधायभा कुनै कभयचायीहर 
एवभ ्वडाभा सोवहफभोजजभ कभयचायी आवश्मकताका आधायभा खटनऩटन गनय सक्नेछ ।  

 

7.खचयको भाऩदण्ड् क्वायेन्टाइन व्मवस्थाऩनको रालग तऩजशर फभोजजभका जशषयकहरभा देहाम 
फभोजजभ खचय गनय सवकनेछ ।  
तऩजशर् 
आय.लड.वट ऩरयऺक् खवटने ददनको दैलनक र १०००/- एवभ ्र ५०० मातामात तथा खाना खचय 
गरय जभभा 1500।  

क्वायेन्टाइन स्थरभा खवटने स्वास््मकभम् दैलनक रऩभा ८००/- बत्ता ।  

हेल्थ डेस्कभा खवटने स्वास््मकभम् दैलनक रऩभा 1000/- बत्ता ।  

सहमोगीहर् र ४०० खाजा तथा मातामात खचय प्रत्मेक ददन।  

सयुऺाकभमहर् खवटएको स्थानभा दैलनक रऩभा खाना तथा खाजा एवभ ्एकभषु्ट र 30000/- 
भालसक रऩभा ।   

अनगुभनकतायहर् नेऩार सयकायको लनमभानसुाय ।  

सूचना तथा सञ्चाय खचय्  स्वास््म सॉस्था प्रभखुराई एकभषु्ट र १000/- प्रलत भवहना ।  

इन्टयनेट जडान् आवश्मकता एवभ ्ऺभता अनसुाय ।  

लफजरुी ताय जडान् लफजरुी जडानको रालग आवश्मक तायहर रगामत अन्म साभग्री आवश्मकता 
अनसुाय । वडारे व्मवस्थाऩन गयी गाउॉऩालरकाभा लफर ऩेश गने ।  

गाडी बाडा् आवश्मकता अनसुाय ।  

व्मजिगत सयसपाई साभग्रीहर् आवश्मकता अनसुाय ।  

 
 

8.खाना य खाजा व्मवस्थाऩन् प्रत्मेक क्वायेन्टाइन लनभायणस्थरभा फस्ने वा हाजजय हनुे स्वास््म कभम, 
कभयचायी, सहमोगी एवभ ्सयुऺाकभम रगामतराई खाना खाजाको प्रफन्ध गरयनेछ । साथै सहमोलग 



याख्दा वडारे आफ्नो सजजरो हनुे गयी फढीभा आवश्मकता हेयी २ जना सभभराई लनणयम गरय याख्न 
सक्नेछ ।  

 

9.अलबरेख याख्नऩुने् गाउॉऩालरकाभा लनभायण बएका सभऩणुय क्वायेन्टाइन स्थरहरको वक्रमाकराऩहर 
एवभ ्व्मजिहरको अलबरेख याख्नऩुनयछ । गाउॉऩालरकाफाट लनलभयत एवभ ्अन्म वडाहरभा लनलभयत 
क्वायेन्टाइन लनभायणको रालग गरयएका ऩहर एवभ ्खरयद कायवाहीका प्रकृमा य कागजातहर सवहत 
आवश्मक लनणयमहरको अलबरेख सभफजन्धत वडा एवभ ्ऩालरकारे याख्नऩुनेछ । साथै मस अवलधभा 
खरयद गरयएका सभऩणुय सभानहरको वववयण वडाको हकभा वडाभै एवभ ्ऩालरकाको हकभा 
गाउॉऩालरकाभा दाजखरा गरय याख्नऩुनेछ ।साथै भेलडकर साभग्रीहर तथा औषधीहर खरयद गयी 
स्वास््म शाखारे दाजखरा गरय याख्नछे ।  मसको दावमत्व वडाको हकभा वडा सजचव एवभ ्प्रशासन 
सहामक एवभ ् ऩालरकाको हकभा जजन्शी शाखा प्रभखुको हनुेछ।  

10.खचयको व्मवस्थाऩन् क्वायेन्टाइन व्मवस्थाऩनको रालग हनुे सभऩूणय खचय स्थानीम तह प्रकोऩ 
व्मवस्थाऩन कोषफाट खचय गरयनेछ । साथै सो जशषयकको यकभ अऩगु हनुे बएभा स्वास््म सेवा 
तपय का ववलबन्न कामयक्रभ (नेऩार सयकाय शसतय अनदुान)को ववलबन्न कामयक्रभ जशषयक खचयफाट 
व्महोरयने छ ।  

1१.अन्म व्मवस्था् कामयववलध रागू हनुबुन्दा अगाडी बैसकेको व्मवस्थाऩन मसै कामयववलध बएफभोजजभ 
भालननेछ। 
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