मुवसकोट नगरपावलका
क्वारे न्टाईन सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन काययवववि, २०७७

काययपावलकाबाट स्वीकृ त वमवतिः२०७७/१/५

मुवसकोट नगरपावलका वामीटक्सार, गुल्मी
1 | क्वा रे न्टा ई न स ञ्चा ल न त था ब्य व स्था प न का यय वव वि २ ० ७ ७

मुवसकोट नगरपावलका
क्वारे न्टाईन सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन काययवववि, २०७७
प्रमाविकरि वमवतिः २०७७/ १ / ३०
प्रस्तावनािः
नगरपावलका क्षेत्रवित्र गैरप्राकृ वतक ववपद् कोरोना िाईरस (कोविड-१९) बाट हुन सक्ने जोविम न्यूनीकरि तथा
व्यवस्थापनका लावग क्वारे न्टाईन सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन सम्बन्िी काययवववि बनाउन वाञ्छनीय िएकाले
नगरपावलकाको ववपद् न्यूनीकरि तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६ को दफा २७ ले ददएको अविकार प्रयोग गरी
काययपावलकाले यो काययवववि बनाएको छ।
१.

संवक्षप्त नाम र प्रारम्ि : (१) यो कायय ववविको नाम “क्वारे न्टाईन सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन सम्बन्िी काययवववि
२०७७” रहेको छ ।
(२) यो कायय वववि तु रू न्त प्रारम्ि हुने छ ।

२.

पररिाषा : ववषय वा प्रसं ग ले अको अथय नलागे मा यस कायय ववविमा,
(क) “ऐन” िन्नाले मु वसकोट नगरपावलकाको ववपद् जोविम न्यू नीकरि तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६
सम्झनु प छय ।
(ि) “सवमवत” िन्नाले नगर ववपद् ब्यवस्थापन सवमवत सम्झनु प छय ।
(ग)

वडा ववपद् सवमवत िन्नाले मु वसकोट नगरपावलकाको ववपद् जोविम न्यू नीकरि तथा व्यवस्थापन
ऐन, २०७६ बमोवजम गठन िएको वडा ववपद् ब्यवस्थापन सवमवत सम्झनु प छय ।

(घ)

“टोल ववपद् ब्यवस्थापन सवमवत” िन्नाले वडा ववपद् ब्यवस्थापन सवमवतको वनिय य बमोवजम गठन
िएका टोल ववपद् सवमवत सम्झनु प छय ।

(ङ) “क्वारे न्टाईन ब्यवस्थापन सवमवत” िन्नाले क्वारे न्टाईन रहेको ववद्यालयको प्रिानाध्यापक सं योजक रहने
गरर नगर ववपद् तथा वडा ववपद् सवमत द्वारा गठन गररएको क्वारे न्टाईन ब्यवस्थापन सवमवत
सम्झनु प छय ।
(च) “स्वास््य सु र क्षा प्रवन्ि” िन्नाले क्वारे न्टाईनमा रहेका व्यविको बै य विक स्वास््य सु र क्षाका लावग
आवश्यक पने सामाग्री जस्तै सावु न , माश्क, से वनटाईजर जस्ता सामाग्रीको प्रवन्ि सम्झनु प छय ।
(छ) “सं योजक” िन्नाले नगर ववपद् ब्यवस्थापन सवमवतको सं योजक बु वझन्छ।
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३.

क्वारे न्टाईनको स्थापना: (१) स्थानीय स्तरमा उत्पन्न िएको वा हुनसक्ने ववपद्को जोविम न्यू वनकरि तथा
व्यवस्थापन सम्बन्िी कायय नगर वडा तथा टोल स्तरबाट सञ्चालन गनय का लावग सवमवतको वनिय य बमोवजम
क्वारे न्टाईन स्थापना तथा सञ्चालन गररने छ ।
(२) सवमवतको वनिय य बमोवजम आवश्यक ववद्यालय, क्लव, आमासमू ह , मवहला समू ह तथा अन्य
सामु दावयक तथा सावजय वनक िवनमा क्वारे न्टाईन स्थापना गनय सदकने छ ।
(३) क्वारे न्टानलाई नगर स्तरीय, वडास्तरीय, टोलस्तरीय र होम क्वारे न्टाईनको रूपमा सञ्चालन गररने छ ।

४.

क्वारे न्टाईनको स्थापनाको उद्दे श्य : (१) स्थानीय स्तरमा (कोविड-१९) को जोविम क्षेत्रबाट नगरपावलका क्षे त्र मा
विवत्रएका व्यविहरूलाई क्वारे न्टाईनमा रािी अन्य ब्यविलाई जोविमबाट बचाउने
(२) क्वारे न्टाईनमा रहेका ब्यविको िाने , बस्ने , सु त्ने र वनजहरूको स्वास््य परीक्षि समे त को ब्यवस्थापन
गने ।
(३) कोरोना िाईरस (कोविड-१९) को महामारीलाई रोकथाम गने ।

५. क्वारे न्टाईनमा रहनु पने : (१) देहायका व्यवि नगरपावलकाले तोके को क्वारे न्टाईनमा बस्नु पने छ
(क) वछमेकी देश िारतबाट आएका व्यवि,
(ि) कोरोना िाईरस (कोविड-१९) देिा परे का ववश्वका अन्य मुलुकबाट आएका व्यवि,
(ग) कोरोना िाईरस (कोविड-१९) संक्रवमत वजल्ला बाट अएका व्यवि,
(२) मुवसकोट नगरपावलकामा बसोवास गने व्यवि कु नै कारिले मुवसकोट नगरपावलका बावहर
संक्रवमत पावलका वा वजल्लामा गएमा तोदकएको ददन आफ्नै आवास (होम क्वारे न्टाईन) मा रहनु पनेछ ।
(३) क्वारे न्टाईनमा रहेका व्यवि वनवित समय सम्म क्वारे न्टाईनमा रहनु पनेछ ।
(४) क्वारे न्टाईनमा रहेका व्यविको स्वास््य परीक्षिको ब्यवस्था नगरपावलकाले वमलाउनेछ ।
(५) स्वास््यकमीले सुरक्षा उपाय अपनाई नागररकलाई स्वास््य सेवा प्रदान गनुय पने छ ।
(६) स्वास््य सेवामा िरटने स्वास््यकमीको सेवा सुवविा तोदकए बमोवजम हुनेछ ।
६.

क्वारे न्टाईनका प्रकारहरू : क्वारे न्टाईनलाई वनम्नानु सार वबिाजन गररने छ ।
क. नगरस्तरीय क्वारे न्टाईन(आईसोले स न)
ि. वडास्तरीय क्वारे न्टाईन
ग. टोलस्तरीय क्वारे न्टाईन
घ.आवास(होम ) क्वारे न्टाईन

७.

क्वारे न्टाईनको ब्यवस्थापन : दफा ६ बमोवजमको क्वारे न्टाईनको ब्यवस्थापन दे हाय बमोवजम हुने छ ।
(१) नगरस्तरीय क्वारे न्टाईन(आईसोले स न) को सम्पू िय ब्यवस्थापन नगर ववपद ब्यवस्थापन सवमवत द्वारा
गठन गररएको क्वारे न्टाईन ब्यवस्थापन सवमवतले गने छ ।
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(२) वडा तथा टोलस्तरीय क्वारे न्टाईनको ब्यवस्थापन नगर ववपद ब्यवस्थापन सवमतको वनिय य बमोवजम
वडास्तरीय ववपद ब्यवस्थापन सवमत द्वारा गठन गररएको क्वारे न्टाईन ब्यवस्थापन सवमवतले गने छ ।
(३) टोलस्तरीय क्वारे न्टाईनको ब्यवस्थापन वडास्तरीय ववपद ब्यवस्थापन सवमत द्वारा गठन गररएको टोल
स्तरीय ब्यबस्थापन सवमतले गने छ ।
(४) आवास(होम ) क्वारे न्टाईनको ब्यबस्थापन होम क्वारे न्टाईनमा रहेका व्यविको अवििावकले गने छ ।
८.

क्वारे न्टाईनको ब्यवस्थापन िचय : दफा ७ बमोवजमको ब्यवस्थापन िचय दे हाय बमोवजम हुनेछ ।
(१) नगरस्तरीय क्वारे न्टाईन(आईसोले स न) मा रहेका व्यविको िाना र सामान्य औषिी सम्ववन्ि िचय
नगरपावलकाले ब्यहोने छ ।
(२) वडास्तरीय र टोलस्तरीय क्वारे न्टाईनमा रहेका व्यविको िानाको ब्यवस्थापन वडास्तरीय ववपद
ब्यवस्थापन सवमवत द्वारा गठन गररएको क्वारे न्टाईन ब्यवस्थापन सवमवतले गने गरर प्रवत ददन प्रवत व्यवि रू. २५०
सम्म उि सवमवतलाई उपलव्ि गराईने छ ।
(३) आवास (होम ) क्वारे न्टाईनमा रहेका व्यविको सम्पू िय िचय वनजको अवििावकले गने छ ।
(४) क्वारे न्टाईनमा रहेका व्यविको िाना तथा नास्ता नगरपावलकाले तोके को मापदण्ड बमोवजमको हुनु प ने
छ।

९.

क्वारे न्टाईनको ब्यवस्थापकीय िचय : (१) आवास(होम ) क्वारे न्टाईन बाहेक का प्रत्ये क क्वारे न्टाईनको रे ि दे ि का
क्वारे न्टाईनमा रहने २० जना व्यवि सम्मका लावग एक जना स्वयं से व क िटाउन सदकने छ र सोको िचय वापत प्रत्ये क
क्वारे न्टाईनलाई प्रवतददनको रू.५०० उपलव्ि गराईने छ ।
(२) आवास(होम ) क्वारे न्टाईन बाहेक का प्रत्ये क क्वारे न्टाईनको स्वास््य सु र क्षा प्रवन्िका लावग क्वारे न्टाईन
व्यवस्थापन सवमवतलाई एकमु ष्ट प्रवतददन प्रवतव्यवि रू.५० का दरले हुने रकम उपलव्ि गराईने छ ।
(३) क्वारे न्टाईनमा रहने व्यवि २० जना िन्दा बदि िएमा थप १ जना स्यवसे व क िटाउन सक्ने छ ।
(४) आवास(होम ) क्वारे न्टाईन बाहेक का प्रत्ये क क्वारे न्टाईनको सु च ना सम्प्रे ष िका लावग क्वारे न्टाईन
व्यवस्थापन सं योजकलाई प्रवतददन रू.२०० सञ्चार र िाजा िचय उपलव्ि गराईने छ ।
(५) क्वारे न्टाईनका लावग आवस्यक पने थप स्वास््य सु र क्षा र सञ्चार सामाग्री आवश्यकता बमोवजम
नगरपावलकाले उपलव्ि गराउन सक्ने छ ।

१०. िचय िुिानी वववि : (१) यस कायय ववविको दफा ८ र ९ बमोवजमको िचय को िु िानी नगरपावलकाको ववपद
ब्यवस्थापन कोषमा जम्मा िएको रकमबाट गररने छ ।
(२) क्वारे न्टाईन िचय को िु िानी दफा ६ बमोवजम गठन िएको सवमवतलाई गररने छ ।
(३) िु िानीका लावग सवमवतको वनिय य सवहत दे हायका कागजात पे श गनुय प ने छ ।
(क) नगरस्तरीय क्वारे न्टाईन (आईसोले स न) को िचय को िु िानीका लावग िचय को ववल,िरपाई र
नगर ववपद् ब्यवस्थापन सवमवतको िु िानी वसफाररस पत्र ।
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(ि) वडास्तरीय क्वारे न्टाईन को िचय को िु िानीका लावग िचय को ववल,िरपाई र वडा

ववपद्

ब्यवस्थापन सवमवतको सं योजकको िचय सत्यापन पत्र र नगर ववपद् ब्यवस्थापन सवमवतको
वसफाररस पत्र
(ग) टोलस्तरीय क्वारे न्टाईन को िचय को

िु िानीका लावग

िचय को ववल,िरपाई र क्वारे न्टाईन

ब्यवस्थापन सवमवतको सं योजकको िचय सत्यापन पत्र र वडा ववपद् ब्यवस्थापन सवमवतको
वसफाररस पत्र।
११. क्वारे न्टाईन ब्यवस्थापन संयोजकको काम,कतयव्य र अविकार:

क्वारे न्टाईन ब्यवस्थापन सं योजकको काम,कतय व्य र

अविकार दे हाय बमोवजम हुने छ ।
(क) क्वारे न्टाईनमा रहेका व्यविको अनु सू ची-१ बमोवजमको िााँ चामा लगत तथा अनु सू ची-२ बमोवजमको िााँ चामा
हावजरी रािी प्रत्ये क ददन १ बजे वित्र वडाकायाय ल यलाई जानकारी गराउने ।
(ि) क्वारे न्टाईनमा रहेका व्यविको िाना नास्ताको ब्यवस्था प्रवन्ि गने ।
(ग)

क्वारे न्टाईनमा रहेका व्यविको स्वास््य अवस्थाको बारे मा वडाकायाय ल यलाई जानकारी गराउने

(घ)

टोल ववपद सवमवतको बै ठ कबाट क्वारे न्टाईन रे ि दे ि का लावग १ जना स्वयं से व कको ब्यवस्था गने ,

(ङ)

स्वयं से व कलाई क्वारे न्टाईनको हेर चाह गनय लगाउने

(च)

क्वारे न्टाईनको सरसफाईको प्रवन्ि गने ।

(छ) अनु सू ची १ बमोवजमको क्वारे न्टाईनमा बस्ने ब्यािीको लगत दै वनक अद्यावविक गरी राख्ने ।
(ज)

क्वारे न्टाईनमा अवस्यक पने स्वस््य तथा सु र क्षा सम्ववन्ि सामाग्री ब्यबस्थापन गने

(झ)

क्वारे न्टाईन िचय को ववल िरपाई नगरपावलकामा पे श गरर िु िानी वलने

(ञ)

वडा ववपद सवमवतले तोके बमोवजम अन्य कायय गने ।

(ट)

क्वारे न्टाईनमा रहेका व्यविको िाना तथा नास्ताको गु ि स्तर नगरपावलकाले तोके बमोवजम गराउने ।

(ठ)

क्वारे न्टाईनमा रहेका व्यवि र अन्य व्यविबीच वनवित दुरी कायम गराउने ।

(ड)

क्वारे न्टाईनमा रहेका व्यविलाई योगाभ्यास, शारीररक ब्यायाम र सााँ वगतीक मनोरञ्जनको ब्यवस्था वमलाउने
।

(ि)

क्वारे न्टाईनमा रहेका व्यविमा कु नै स्वास््य समस्या दे िा परे मा तत्काल बडा कायाय ल य र नगरपावलकाको
स्वास््य शािामा जानकारी गराउने ।

१२.

वडा ववपद् ब्यवस्थापन संयोजक ( वडाध्यक्ष ) को काम,कतयव्य र अविकार (१) वडा ववपद् ब्यवस्थापन सं योजक (
वडाध्यक्ष ) काम,कतय व्य र अविकार दे हाय बमोजम हुने छ ।
(क)

वडा वित्र रहेका क्वारे न्टाईनको िै वतक अवस्था वमलाउने ।

(ि)

वडा वित्रका क्वारे न्टाईन र क्वारे न्टाईनमा रहेका व्यविहरूको जानकारी वलने

(ग)

क्वारे न्टाईन सं योजकबाट िए गरे का कायय को जानकारी वलने ।

(घ)

वडा सवचव वा सहायक कम््यू ट र अपरे ट र माफय त क्वारे न्टाईनमा रहेका व्यविको अनु सू ची-२ बमोवजमको
िााँ चामा लगत रािी प्रत्ये क ददन २ बजे वित्र अनु सू ची-२ बमोवजमको िााँ चामा नगर कायाय पावलकाको
कायाय ल यलाई जानकारी गराउने ।
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(ङ)

वडा वित्र क्वारे न्टाईनमा रहेका व्यविहरूमा कु नै स्वास््य समस्या दे िा परे मा तत्काल नगरपावलकाको
आईसोले स नमा पु याय उ ने ब्यवस्था वमलाउने ।

(च)

वडा वित्रका क्वारे न्टाईनहरूको अनु ग मन गरर अवस्यक वनदे श न ददने ।

(छ)

नगर कायाय पावलका कायाय ल यको समन्वयमा अलपत्र परे का व्यविको तत्काल उद्दार गरर क्वारे न्टाईनमा राख्ने
ब्यवस्था वमलाउने ।

१३. क्वारे न्टाईन अनुग मन तथा ररपोर्टय ङ्ग : (१) प्रमु ि प्रशासकीय अविकृ तले नगरपावलकाका कमय चारीहरूलाई
कायय वववरि र क्षे त्र तोकी क्वारे न्टाईनको ब्यवस्थापन, अनु ग मन तथा ररपोर्टय ङ्गका लावग िटाउन सक्ने छ ।
(२) उपदफा १ बमोवजम िरटएका कमय चारीले प्रवतददन रू.२०० का दरले सञ्चार र िाजा िचय पाउने
छन ।
१४.

सहयोग गनुयप ने : कोरोना िाईरस (कोविड-१९) को महामारीलाई रोकथाम गने काययमा सहयोग गनुय सवै
नागररकको कतयव्य हुनेछ ।

१५.

अनुग मन: (१) यस कायय वववि बमोवजम क्वारे न्टाईन वनयवमत तथा आकवस्मक अनु ग मन सम्बन्िी कायय का लावग
सवमवतको सं योजक वा वनजले तोके को सवमवतको अन्य कु नै सदस्यको सं योजकत्वमा सवमवतको न्यू न तम थप एक
सदस्य समे त सं ल ग्न रहेको अनु ग मन टोली िरटई क्वारे न्टाईन अनु ग मन गनय सक्ने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोवजम िरटएको अनु ग मन टोलीले आफू लाई प्राप्त कायाय दे श का आिारमा अनु ग मनका क्रममा
दे विएको सत्य त्य वववरि सवहतको प्रवतवे द न सवमवतसमक्ष पे श गनुय प ने छ ।
(३) उपदफा (२) बमोवजम पे श हुन आएको प्रवतवे द न समे त का आिारमा क्वारे न्टाईन ब्यवस्थापनमा
कमजोरी िएको दे विएमा त्यसलाई सु िार गनय सवमवतले आवश्यक वनदे श न ददन सक्ने छ र त्यस्तो वनदे श नको पालना
गनुय सम्बवन्ित सबै को कतय व्य हुने छ ।
(४) उपदफा (३) मा जु न सु कै कु रा ले विएको िएता पवन क्वारे न्टाईन सञ्चालन र ब्यवस्थापनमा कु नै
गवम्िर त्रु टी रहेको र सोलाई तत्काल रोक्न आवश्यक दे विएमा सं योजकले त्यस्तो कायय रोक्न वनदे श न ददन सक्ने छ ।
(६) उपदफा (१) बमोवजमको अनु ग मन टोलीमा उपलब्ि िएसम्म स्थानीय राजनीवतक दल, ववपद्
व्यवस्थापन सम्बन्िी कायय मा सं ल ग्न गै र सरकारी सं घ सं स्था, उद्योगी व्यवसायी आवद्ध सं घ सं ग ठन, नागररक समाज
तथा पत्रकार आवद्ध सं घ सं ग ठन र स्वास््य क्षे त्र का ब्यवि समे त लाई सं ल ग्न गराईने छ ।

१६.सजाय: क्वारे न्टाईनमा रहेका ब्यविले वनयम पररपालना नगरे मा मु वसकोट नगरपावलकाको ववपद् जोविम न्यू नीकरि
तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६ बमोवजम कारवाही गररने छ ।
१७. वनदे श न ददन सक्ने : ववपद महामारीका कारि तत्काल बै ठ क बस्न नसक्ने अवस्था निएमा आउदो बै ठ कबाट अनु मोदन
गने गरर नगर ववपद ब्यवस्थापन सवमतका सं योजक (नगर प्रमु ि ) ले आवश्यक वलवित वनदे श न ददन सक्ने छन र उि वलवित
वनदे श न यसै कायय ववविको अं ग मावनने छ ।
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अनुसूची-१
(काययववविको दफा ११ संग सम्ववन्ित)
क्वारे न्टाईनमा रहेका ब्यविको लगत
मुवसकोट नगरपावलका
वडा नं....
क्वारे न्टाईन स्थल :
क्वारे न्टाईनमा रहेका ब्यविको लगत
क्र.सं
.

नाम

ठे गाना

मोवाईल
नं

नवजकको

बावहरबाट

बावहर

स्वास््य

अवििावक/नातेदार वा

आएको

बाट

अवस्था

आफन्तको

वमवत

आएको

नाम/थर/ठे गाना

उमेर

पररवार

कै दफयत

संख्या

स्थान

..........................
क्वारे न्टाईन संयोजक
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अनुसूची-२
(काययववविको दफा ११ संग सम्ववन्ित)
मुवसकोट नगरपावलका
वडा नं....
क्वारे न्टाईन स्थल :
श्री वडाकायायलय नं...
मुवसकोट नगरपावलका
यस क्वारे न्टाईनमा रहेका ब्यविहरू देहाय बमोवजम रहेको ब्यहोरा जानकारी गराउदछु ाँ ।
क्र.सं.

व्यविको
नाम

ठे गाना

उपवस्थत(उपवस्थवतमा वचन्ह लगाउने )
गते

गते

गते

गते

कै दफयत
गते

.

गते

गते

गते

गते

..........................
प्रमावित गने
क्वारे न्टाईन संयोजक
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अनुसूची-३
काययववविको दफा १२ संग सम्ववन्ित
मुवसकोट नगरपावलका
..नं वडाकायायलय
श्री मुवसकोट नगरपावलका

वमवत

यस वडा अन्तगयत ववविन्न क्वारे न्टाईनमा रहेका व्यविहरू देहाय बमोवजम रहेको ब्यहोरा जानकारी गराउदछु ।
क्र.सं.

क्वारे न्टाईन
स्थलको नाम

ठे गाना

क्वारे न्टाईनमा रहेका व्यविहरू
पुरुष

मवहला

स्वास््य अवस्था
जम्मा

सामान्य

जरटल

......................
प्रमावित गने
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कै दफयत

