नेपाल सरकार
स्वास््य तथा जनसं ख्या मन्त्रालय

कोरोना भाइरस (कोभभड-१९) को संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोक्तिम भत्ता व्यवस्थापन आदे श,
२०७७
प्रस्तावनााः कोरोना भाइरस (कोभभड-१९) को सं क्रमणको पहिचान, रोकथाम, भनयन्त्रण तथा उपचार सम्बन्त्धी
काययमा सं लग्न जनशक्तिलाई नेपाल सरकार¸ मक्तन्त्रपररषद्को भमभत २०७६।१२।०९ को भनणयय अनुसार
जोक्तिम भत्ता उपलब्ध गराउन वाञ्छनीय भएकोले ¸
सं क्रामक रोग ऐन¸ २०२० को दफा २ ले ददएको अभधकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले दे िायको
आदे श जारी गरे को छ।
१.

सं क्तिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस आदे शको नाम “कोरोना भाइरस (कोभभड-१९) को सं क्रमणको
उपचारमा सं लग्न जनशक्तिको जोक्तिम भत्ता व्यवस्थापन आदे श, २०७७" रिेको छ।
(२) यो आदे श नेपाल राजपरमा प्रकाशन भएको भमभतदे िी प्रारम्भ िुनछ
े ।

२.

पररभाषााः हवषय वा प्रसं गले अको अथय नलागेमा यस आदे शमा¸–

(क)

×उपचार" भन्नाले कोभभड-१९ को सं क्रमणको पहिचान, रोकथाम, भनयन्त्रण तथा
उपचार सम्बन्त्धी स्वास््य सेवा सम्झनु पछय ।

(ि)

"कोभभड-१९" भन्नाले SARS-COV-2 भाइरसले गने सं क्रमणबाट माभनसलाइय िुने रोग
सम्झनु पछय ।

(ग)

"प्रयोगशाला" भन्नाले राहिय जनस्वास््य प्रयोगशाला वा कोभभड-१९ को परीिण गनय
योग्य प्रयोगशाला सम्झनु पछय ।

(घ)

“जोक्तिम भत्ता" भन्नाले कोभभड-१९ को सं क्रमणको उपचारमा प्रत्यि वा अप्रत्यि
रूपमा सं लग्न रिने जनशक्तिलाई यस आदे श बमोक्तजम प्रदान गररने भत्ता सम्झनु
पछय।

(ङ)

"मन्त्रालय" भन्नाले स्वास््य तथा जनसं ख्या मन्त्रालय सम्झनु पछय।

(च)

"हवभाग" भन्नाले स्वास््य सेवा हवभाग सम्झनु पछय।
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(छ)

"जनशक्ति" भन्नाले कोभभड-१९ को सं क्रमणको रोकथाम, भनयन्त्रण तथा उपचारमा
प्रत्यि वा अप्रत्यि रूपमा सं लग्न दफा ३ बमोक्तजमको भनकायको सोिी बमोक्तजमको
काययमा सं लग्न दे िाय बमोक्तजमका जनशक्ति सम्झनु पछयाः–
१.

क्तचहकत्सक,

२.

नसय,

३.

पारामेभडक्स

४.

प्रयोगशालाकमी,

५.

इमेक्तजङ सेवा प्रदायक,

६.

एम्बुलेन्त्स चालक तथा सिायक,

७.

इलेक्तक्िभसएन तथा प्लम्बर,

८.

सुरिाकमी,

९.

सरसफाइमा सं लग्न कमयचारी,

१०.

प्रशासभनक तथा अन्त्य कमयचारी र सियोगी कमयचारी

११.

सम्बक्तन्त्धत

कायायलय

प्रमुिले

कोभभड-१९

को

सं क्रमणको

रोकथाम,

भनयन्त्रण तथा उपचारमा प्रत्यि वा अप्रत्यि रूपमा सं लग्न रिेको भनी
प्रमाक्तणत गरे का कमयचारी।
३.

जोक्तिम भत्ता प्राप्त गनय सक्नेाः कोभभड-१९ को सं क्रमणको उपचारमा सं लग्न दे िाय बमोक्तजमका
भनकायका दे िाय बमोक्तजमका काममा िहटएका जनशक्तिले जोक्तिम भत्ता प्राप्त गनय सक्नेछनाः–
(क)

दे िाय बमोक्तजमका िेल्थ डे स्कमा काययरत जनशक्तिाः–
(१)

भरभुवन अन्त्तराहिय हवमानस्थलको िेल्थ डे स्कमा िहटएका,

(२)

स्थलगत नाकामा िडा गररएका िेल्थ डे स्कमा िहटएका,

(३)

नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय ति तथा अन्त्तगयतका मन्त्रालय,
कायायलय वा अन्त्य कुनै भनकायले आवश्यक ठानी हवभभन्न स्थानमा िडा
गररएका िेल्थ डे स्कमा िहटएका ।

(ि)

दे िाय बमोक्तजमका क्वारे न्त्टाइनमा काययरत जनशक्तिाः–
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(१)

नेपाल सरकारले हवदे शबाट उद्धार गरी ल्याएका व्यक्तििरूको िेरचाि तथा
भनगरानीका

लाभग

नेपाल

सरकारबाट

िडा

गररएका

क्वारे न्त्टाइनमा

िहटएका,
(२)

कोभभड-१९ को सं क्रमण िुन सक्ने शंका गररएका हवभभन्न नाकाबाट नेपाल
प्रवेश गरे का स्वदे शी तथा हवदे शी नागररकलाइय राख्नका लाभग नेपाल
सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय ति तथा अन्त्तगयतका मन्त्रालय,
कायायलय वा अन्त्य कुनै भनकायबाट िडा गररएका क्वारे न्त्टाइनमा िहटएका,

(३)

कोभभड-१९

को सं क्रमण िुन

सक्ने शंका गररएका दे शभभर

रिेका

व्यक्तिलाइय नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय ति तथा अन्त्तगयतका
मन्त्रालय, कायायलय वा अन्त्य कुनै भनकायबाट िडा गररएका क्वारे न्त्टाइनमा
नै राख्नुपने भनी भसफाररस गररएका व्यक्तििरूलाइय राख्नको लाभग िडा
गररएका क्वारे न्त्टाइनमा िहटएका,
(४)

नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय ति तथा अन्त्तगयतका मन्त्रालय
वा कायायलयबाट िडा गररएका अन्त्य कुनै क्वारे न्त्टाइनमा िहटएका।

(ग)

दे िाय बमोक्तजमका उपचारमा सं लग्न जनशक्तिाः–
(१)

सं क्रमणको शंकास्पद व्यक्तिलाई शुरु परीिण (क्तस्क्रभनंग) र सो काययमा
सियोग पुयायउने तथा हफबर (ज्वोरो) क्तक्लभनकमा िहटएका जनशक्ति,

(२)

सं क्रमणको शंकास्पद व्यक्तिलाई आइसोले सनमा रािेको अवस्थामा त्यस्तो
आईसोले सन बेड तथा वाडयमा िहटएका जनशक्ति,

(३) सं क्रमण भई उपचाररत रिेका व्यक्तिको उपचारमा िहटएका जनशक्ति,
(४)

कोभभड-१९ को सं क्रमणको पुहि भएका व्यक्तिलाइय उपचार गनय भनी
तोहकएका अस्पतालमा काययरत जनशक्ति,

(५)

सं क्रमणको शंकास्पद व्यक्ति तथा सं क्रमणको पुहि भएका व्यक्तिको इमेक्तजङ
सेवा प्रदायक जनशक्ति।

(घ)

दे िाय बमोक्तजमका प्रयोगशाला परीिणमा सं लग्न जनशक्तिाः–
(१)

कोभभड-१९ को सं क्रमणको शंकास्पद व्यक्तिको नमूना सं कलन, प्याहकङ र
ढु वानीमा सं लग्न जनशक्ति,
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(२)

कोभभड-१९

को

सं क्रमणको

शंकास्पद

व्यक्तिको

नमूना

पररिण

र

प्रमाक्तणकरण गने जनशक्ति,
(ङ)

स्वास््य आपतकालीन सञ्चालन केन्त्र (HEOC) मा कायय गनय तोहकएका जनशक्ति।

(च)

िण्ड (क), (ि), (ग), (घ) र (ङ) बमोक्तजमको जनशक्तिलाइय प्रत्यि तथा अप्रत्यि
रूपमा सियोगका लाभग तत् तत् स्थानमा िहटएका जनशक्ति।

(छ)

कोभभड-१९ का भबरामीसँग सम्पकयमा आएकािरुको िोजी कायय (कन्त्याक्ट टे भसङ्ग)
मा िहटएका स्वास््यकमी ।

(ज)

यस दफामा उल्ले क्तित जनशक्ति बािेक नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार तथा स्थानीय
तिमा िण्ड (क), (ि), (ग), (घ), (ङ), (च) र (छ) मा उल्ले क्तित जनशक्तिको
व्यवस्थापनमा सं लग्न जनशक्ति।

(झ)

यस आदे श बमोक्तजमको काययको अनुगमन, मूल्याङकन तथा व्यवस्थापनमा सं लग्न
जनशक्ति।

४ हववरण तथा कागजात सं लग्न गनुप
य नेाः (१) जोक्तिम भत्ता प्राप्त गनयका लाभग पुष्टयाँई सहितको दे िाय
बमोक्तजमका हववरण तथा कागजात सं लग्न गरी दफा ६ बमोक्तजमको भनकाय समि पेश गनुय पनेछाः–
(क)

दफा ३ बमोक्तजमको कायय गनयका लाभग िटाएको प्रमाण वा िहटएको स्थानमा कायय
गरे को प्रमाक्तणत िाक्तजरी।

(ि) क्वारे न्त्टाईनको िकमा सम्भाहवत सं क्रभमत व्यक्ति क्वारे न्त्टाईनमा बसेको हवषय पुियाँई
गने हववरण ।
(ग)

हफबर (ज्वोरो) क्तक्लभनकको िकमा हफबर क्तक्लभनक सं चालन गरे को प्रमाण तथा
हफबर क्तक्लभनकमा चेकजाँच गरे का व्यक्तिको हववरण ।

(घ)

उपचारमा सं लग्न जनशक्तिको िकमा शुरु परीिण गरे का, आईसोले सनमा रािेका
तथा सं क्रमणको पुहि भई उपचार गरे का भबरामीको हववरण ।

(ङ)

ईमेक्तजङ्ग सेवा प्रदायकको िकमा कोभभड-१९ को शंकास्पद तथा पुहि भएका
भबरामीलाई ईमेक्तजङ्ग सेवा प्रदान गरे को हववरण ।

(च)

प्रयोगशाला परीिणमा सं लग्न जनशक्तिको िकमा नमूना सं कलन गररएका तथा
प्रयोगशाला परीिण गररएका व्यक्तिको हववरण ।
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(२) उपदफा (१) को िण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेक्तिएको भए तापभन कोभभड-१९ को
सं क्रमण भएका व्यक्तििरुलाई उपचार गनय तोहकएका सरकारी अस्पतालमा काययरत जनशक्ति र दफा
३ को िण्ड (छ) र (ज) बमोक्तजमको जनशक्तिको िकमा िटाएको पर आवश्यक पने छै न।
५.

रकम उपलब्ध गराउनेाः कोभभड-१९ को सं क्रमणको पहिचान, रोकथाम, भनयन्त्रण तथा उपचारमा
सं लग्न जनशक्तिलाई जोक्तिम भत्ता बापतको रकम मन्त्रालय वा हवभागले उपलब्ध गराउनेछ।

६.

जोक्तिम भत्ता व्यवस्थापनाः (१) कोभभड-१९ को सं क्रमणको पहिचान, रोकथाम, भनयन्त्रण तथा
उपचारमा िटाएका जनशक्तिलाई िटाउने भनकायले नै जोक्तिम भत्ता व्यवस्थापन गरी सोको
सोधभनायको लाभग आवश्यक सम्पूणय कागजातिरु सं लग्न गरी मन्त्रालय वा हवभागमा पेश गनुय पनेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले क्तिएको भए तापभन प्रदे श तथा स्थानीय तिले
िटाएका जनशक्तिलाई सम्बक्तन्त्धत प्रदे श सरकार तथा स्थानीय तिले नै जोक्तिम भत्ताको व्यवस्था गनुय
पनेछ।
(३) भनजी, गैरसरकारी, सिकारी तथा सामुदाहयक अस्पतालले कोभभड-१९ को सं क्रमणको
उपचारमा प्रत्यि रुपमा सं लग्न जनशक्तिलाइय यस आदे शमा उल्ले ि भए बमोक्तजमको जोक्तिम भत्ता
उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोक्तजमको रकम अस्पताल आफैंले व्यिोनय नसक्ने कुनै आधार र कारण
भएमा सो िुलाई दे िाय बमोक्तजमका कागजात सं लग्न गरी हवभाग माफयत मन्त्रालयमा अनुरोध गनय
सक्नेछाः–
(क)
(ि)
(ग)

आफ्नो अस्पतालमा उपचार गररएका कोभभड-१९ का भबरामीको हवस्तृत हववरण,

आफ्नो अस्पतालमा कोभभड-१९ का भबरामीलाइय उपचार गनय प्रत्यि रूपमा िहटएको
स्वास््यकमी भनी सम्बक्तन्त्धत अस्पतालको प्रमुिले प्रमाक्तणत गरे को कागजात,

अस्पताल आफैंले जोक्तिम भत्ता व्यिोनय नसक्नाको आधार र कारण पुहि गने
कागजात।

(५) उपदफा (१) बमोक्तजमको हववरण प्राप्त भएपभछ हववरणको आवश्यक जाँचबुझ गरी
जोक्तिम भत्ता प्रदान गनुप
य ने दे क्तिएमा मन्त्रालय वा हवभागले त्यस्तो रकमको भुिानी ददनु पनेछ।
(६) उपदफा (५) बमोक्तजम भुिानी ददन रकम नपुग भएमा हवभागले भुिानीको लाभग
एकमुि मन्त्रालयमा लेिी पठाउनु पनेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोक्तजम ले िी आएमा मन्त्रालयले आवश्यकता र उपयुिताको आधारमा
भनणयय गरी नपुग रकम व्यवस्थाको लाभग अथय मन्त्रालयमा अनुरोध गरी पठाउनु

पनेछ ।

(८) उपदफा (७) बमोक्तजम अनुरोध भई आएमा अथय मन्त्रालयले त्यस्तो रकम भनकासा गरी
ददनु पनेछ ।
७.

जोक्तिम भत्तााः दे िायको जनशक्तिलाई दे िाय बमोक्तजम जोक्तिम भत्ता उपलब्ध गराइनेछाः–
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(क) सं क्रमणको शंका लाभग आइसोले सनमा राक्तिएका वा सं क्रमण पुहि भई उपचारमा रिेका
भबरामीिरुको उपचारमा प्रत्यि सं लग्न जनशक्ति तथा सं क्रमणको शंकास्पद तथा पुहि
भएका भबरामीको नमूना सं कलन गने जनशक्तिलाइय नेपाल सरकारले तोकेको शुरु तलब
स्केलको शत प्रभतशत,
(ि)

सं क्रमणको शंका लाभग आइसोले सनमा राक्तिएका वा सं क्रमण पुहि भई उपचारमा रिेका
भबरामीिरुको उपचारमा अप्रत्यि सं लग्न र ईमेक्तजङ्ग सेवा प्रदायक जनशक्तिलाइय नेपाल
सरकारले तोकेको शुरु तलब स्केलको पचित्तर प्रभतशत,

(ग)

कोभभड–१९ को मिामारी शुरु भइसके पभछ स्थापना भएका भरभुवन अन्त्तरायहिय
हवमानस्थल तथा भारत र चीनका नाकािरुमा स्थापना गररएका िेल्थ डे स्कमा िहटएका
जनशक्ति तथा प्रयोगशाला परीिणका लाभग सं कलन गररएको नमूना प्याहकङ्ग तथा
ओसारपसारमा सं लग्न तथा आइसोले सनमा राक्तिएका र सं क्रमण पुहि भई उपचाररत
भबरामीिरुको ओसारपसारमा सं लग्न सवारी साधनमा काययरत जनशक्तिलाई दोिोरो नपने
गरी नेपाल सरकारले तोकेको शुरु तलब स्केलको पचास प्रभतशत,

(घ)

कोभभड-१९ को परीिण गने प्रयोगशालामा काययरत जनशक्तिमध्ये प्रत्यि रुपमा परीिण
तथा प्रमाणीकरणमा सं लग्न जनशक्तिलाई दोिोरो नपने गरी नेपाल सरकारले तोकेको
शुरु तलब स्केलको शत प्रभतशत,

(ङ)

िण्ड (क), (ि) र (घ) को काययमा सियोग पुयायउने काययमा सं लग्न र दफा ३ को
िण्ड (ङ), (च), (छ), (ज) र (झ) बमोक्तजम तोहकएका जनशक्तिलाई नेपाल सरकारले
तोकेको शुरु तलब स्केलको पचास प्रभतशत ।

८.

अनुगमन गनेाः जोक्तिम भत्ता लागू भए नभएको र जोक्तिम भत्ताको दुरुपयोग भए नभएको सम्बन्त्धमा
मन्त्रालयले अनुगमन गनेछ ।

९.

जोक्तिम भत्ताको अवभधाः (१) दे िायका जनशक्तिलाई दे िायको अवभध दे क्ति लागू िुने गरी जोक्तिम
भत्ता उपलब्ध गराइनेछ:(क)

शुक्रराज िहपकल तथा सरुवा रोग अस्पताल र राहिय जनस्वास््य प्रयोगशालामा
काययरत जनशक्तिको िकमा २०७६ साल पुस २८ गते दे क्ति,

(ि)

कोभभड–१९ को मिामारी शुरु भइसके पभछ स्थापना भएका भरभुवन अन्त्तरायहिय
हवमानस्थल तथा भारत र चीनका नाकािरुमा स्थापना गररएका िेल्थ डे स्कको
िकमा उि िेल्थ डेस्किरु सञ्चालनमा आएको भमभत दे क्ति¸
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(ग)

िण्ड (क) र (ि) मा उल्ले ि भए दे क्ति बािेक अन्त्यको िकमा २०७६ साल चैर
९ गते दे क्ति ।

(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको जोक्तिम भत्ता नेपालमा कोभभड–१९ भनयन्त्रण भइयसकेको वा
जोक्तिम नरिेको भनी नेपाल सरकारले भनणयय गरे को भमभत वा २०७७ साल असार मसान्त्तमध्ये जुन
अक्तघ िुन्त्छ सोिी अवभधसम्म कायम रिनेछ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा ले क्तिएको भएता पभन अथय मन्त्रालयको सिमभतमा म्याद
थप गनय सहकनेछ ।
१०.

मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था गने: यस भनदे क्तशकाको कायायन्त्वयन गदाय कुनै बाधा अड्काउ परे मा
मन्त्रालयले त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक व्यवस्था गनेछ ।
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