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कोरोना महामार� (COVID-19) रोकथाम तथा �नय��णका ला�ग समदुायमा �वयंसेवक 

प�रचालन स�बि�ध माग�दश�न २०७६ 

 

१. प�ृभ�ूम: 

�वपद जोिखम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन २०७४ को दफा ११ क (ण) मा �वपद 

जोिखम �यूनीकरण स�ब�धमा जनचेतना अ�भव�ृ� गन�, गराउने र (ध) मा �वपदको समयमा 

खोज उ�ार र राहत काय�का ला�ग त�काल प�रचालन गन� �वयंसेवक �यरुो गठन गन� 

भनी उ�लेख भएको छ ।तसथ� �हर�, �थानीय �वा��यकम�, सामदुा�यक �वयंसेवकह�, र 

म�हला �वा��य �वयंसे�वका, रेड�स  र  गैरसरकार� सं�था ह�को सहभा�गतामा �थानीय 

तहका हरेक वडाह�मा �फ�ड/ समदुाय�तरको कोरोना रोकथाम समूह (COVID-19 

Prevention Group – CPG) गठन गर� प�रचालन गनु� आव�यक छ  । 

हाल �व��यापी महामार�को �पमा फै�लएको को�भड-१९ को सं�मण रोकथाम र 

�नय��णका ला�ग नेपाल सरकारले उ�च�तर�य सम�वय स�म�त गठन भई उ� स�म�तबाट 

को�भड-१९ सं�मण रोकथाम तथा �नय��णका ला�ग �व�भ� �नण�यह� �लई काया��वयन 

भैरहेको छ ।उ�च�तर�य स�म�तको �नण�यानसुार �थानीय तहमा वडा�तरबाट समदुायमा 

�वयंसेवक प�रचालन गन� यो माग�दश�न जार� ग�रएको छ । 

२. उ��ेयह� 

�व�मा महामार�को �पमा फै�लरहेको नोवले कोरोना भाईरस (COVID 19) लाई समयमा 

नै प�हचान गर� यसको रोकथाम, �नय��ण, उपचारमा सहजीकरण तथा शव �यव�थापन 

लगायतका काय�ह�मा समदुायको अ�णी भ�ूमका रह�छ।समदुाय प�रचालनवाट 

महामार�लाई �नय��ण गर� �यि�, समदुाय र रा�लाई वचाउन स�क�छ।तसथ� 

माग�दश�नका उ�े�यह� देहाय बमोिजम छन ्। 
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 �थानीय तह, �वा��यकम�, सरु�ा �नकाय, म�हला �वा��य �वयंसे�वका, रेड�स, 

गैरसरकार� सं�थाका ��त�न�ध र सामदुा�यक �वयंसेवकह�को सहभा�गतामा 

�थानीय तहका हरेक वडाह�मा �फ�ड समदुाय�तरको कोरोना रोकथाम समूह 

(COVID-19 Prevention Group – CPG) गठन गर� प�रचालन गन�,  

 सं�मण रोकथाम र �नय��ण स�ब�धमा जनचेतना अ�भव�ृ� गन� । 

२. कोरोना रोकथाम �वयंसेवक समूहको संरचना: 

वडा�तर�य 

संयोजन 

�वा��यकम� म�हला �वा��य 

�वयंसे�वका  

�वयंसेवक/ 

रेड�स/गैससका 

��त�न�ध 

�हर� 

वडा�य� १ १ २-३  १ 

 

य�तो समूह आव�यकता अनसुार एउटै वडा�भ� टोल टोलमा समेत गठन हनुेछ ।  

३. छनौटको मापद�ड: 

(क) �वा��यकम� 

स�बि�धत वडा तहमा सरकार� �वा��य सं�थाह�मा काय�रत �वा��यकम�ह� 

म�येबाट १ जना   

 

(ख) म�हला �वा��य �वंसे�वका 

वडा तहको स�बि�धत �े�मा काम गन� म�हला �वा��य �वंसे�वकाम�येबाट 

 

(ग) �हर� 
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िज�ला �हर� काया�लयले मातहतका �हर� ईकाईह�लाई प�रचालन गर� �थानीय 

तहको रा�ो �ान भएका �हर� कम�चार�ह� म�येबाट हरेक वडामा सम�वयको 

ला�ग १ जना �हर� कम�चार�लाई िज�मेवार� तो�नेछ । 

(घ) �वयंसेवक 

    �थानीय तहह�ले �वयंसेवकह�को छनौट देहाय बमोिजम गन�छन:् 

- स�भव भएस�म �याद� �हर�को �पमा काम गरेका वा पूव� सरु�ाकम�ह�, समदुाय-

�हर� साझेदार� काय��मका �थानीय तह, वडा र टोल स�म�तमा ��याशील वा 

�धानम��ी रोजगार काय��म अ�तग�त प�रचालन भएका �यि�ह� म�येबाट । 

- उपल�ध भए अनसुार रेड�स �थानीय गैससका ��त�न�धह�बाट। 

 

४. कोरोना रोकथाम �वयंसेवक संयोजन र �यव�थापन: 

 समूहको गठन र प�रचालनका ला�ग समदुाय�तरको संयोजन वडा�तर�य �वपद 

�यव�थापन पूव�तयार� तथा ��तकाय� स�म�तबाट हनुेछ र समूहको स�पूण� 

प�रचालनको दा�य�व वडा�य�को हनुेछ । 

 समूहका सद�यह� यस काय�का ला�ग समदुायमा प�रचा�लत हुँदा आव�यक मा�क 

र से�नटाईजरको �यव�थापन स�बि�धत �थानीय तहबाट हनुछे । 

 

५. समूहका काम, कत��य र िज�मेवार�ह� 

 

 नेपाल सरकार, गहृ म��ालय, �वा��य तथा जनसं�या म��ालय र अ�य 

स�वि�धत �वषयगत म��ालयह�को नी�त �नद�शन �भ� र�ह �थानीय तह, 

वडा र टोलह�मा कोरोना भाइरस (COVID 19) को ल�ण र यसवाट व�ने 
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उपाय, �वदेशवाट समदुायमा आएका �यि� तथा अ�य शंका�पद सं��मत 

�यि�ह�लाई अ�नवाय��पमा �वारे�टाइनमा व�नपुन� �यव�था �मलाउने, 

�वारे�टाइनमा ब�दा पालना गनु�पन� िज�मेवार�ह� पालना गन� लगाउन,े   

 खो�दा वा हा�ू ंगदा� नाक र मखु कु�हना वा �ट�यू पेपरले छो�न ेर �योग 

गरेको �ट�यू पेपरलाई �वक� भएको भाँडामा फा�ने र क�तीमा बीस सेके�ड 

�मची�मची सावनु पानीले हात धनु �सकाउने लगायतका जनचेतनामूलक 

काय��मह� गन�, 

 समदुायमा कुनै �यि�लाई कोरोना भाइरस देिखएमा �नजसंग स�पक� मा 

आएका सबै �यि�ह�को प�हचान (क��ा�ट �े�सङ) गर� अ�नवाय� �पमा 

�वारे�टाइनमा रा� ेर �वारे�टाइनमा ब�दा पालना गनु� पन� िज�मेवार�ह� 

अ�नवाय� �पमा पालना गन� लगाउने  

 �वारे�टाइन, आइसोलेशन र अ�पतालबाट �वा��य लाभ गर� घर फक� का र 

शंका�पद सं��मतलाई स�मानजनक तथा मानवोिचत �यवहार गन� गराउने 

 जे� नाग�रक, वालवा�लका, द�घ� रोगी, गभ�वती, स�ुकेर� तथा �वशेष �कृ�तका 

�यि�ह�को �वा��य सरु�ामा �वशेष �यान �दने । 

 समदुायमा �वदेशबाट आएका र को�भड-१९ सँग �म�दा ज�ुदा ल�ण भएका 

�वरामीह�को समयमै प�हचान गर� एक�न त�या� तयार गन�, 

 कोरोना महामार� (COVID 19) को समयमा �वदेशवाट आएका र कोरोना 

भाईरस (COVID 19) सगँ �म�दाज�ुदा ल�णह� (�वरो आउने, स�ुखा खोक� 

ला�ने र �ास��ासमा क�ठनाइ हनु)े देिखएका �वरामीह�को प�हचान गर� 

छु�ै आइसोलेशनमा रा� ेतथा को�भड - १९ जाँच हनु े निजकको �वा��य 

सं�थामा चेकजाँचका ला�ग प�ुने �यव�था �मलाउने, 

 नेपाल सरकारले जार� गरेको लक डाउन (Lock Down) लाई सफल वनाउन 

अ�त आव�यक वाहेक �थानीय तह, वडा तहमा हनु ेआवागमनलाई रो�ने, 
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अ�त आव�यक भेटघाट, वैठक र �कनमेल गदा� कि�तमा तीन �फटको दूर� 

कायम रा� े�यव�था गन�,  

 �वदेशवाट आएका, शंका�पद सं��मत,�वा��य लाभ ग�ररहेका र कोरोना 

भाईरसवाट सं��मत भई स�ो भएका�यि�ह�लाई स�मानजनक �यवहार 

गर� मनोवल उ�च रा� ेर समाजमा पनु�था�पना हनु ेवातावरण सजृना गन�, 

 समदुायमा कसैलाई को�भड – १९ को शंका भएमा �वा��य तथा जनसं�या 

म��ालयको वेवसाइट(https://covid19.mohp.gov.np/#/forms) मा राखेको 

online फारम भन� (ल�णको मू�यांकन गन�) ��ेरत गन�, यस बाट आ�नो 

�वा��य ि�थ�त कुन अव�थामा छ जानकार� �ा� ह�ुछ आव�यक भएमा 

�वा��यकम�लाई �े�सङमा सहजीकरण गन� । 

 समदुायमा को�भड-१९ सं�मण रोकथाम र �नय��ण गन�को ला�ग 

�डसइ्�फे�सन गन� सहजीकरण गन�  

 िज�ला शव �यव�थापन स�म�तलाई शव �यव�थापन काय�मा आव�यक 

सम�वय र सहजीकरण गन� । 

 

६. सरु�ा र �ो�साहन 

नेपाल सरकारका नी�त �नयमह�को अ�धनमा रह� �थानीय तहह�ले कोरोना रोकथाम 

समूहका ला�ग अ�याव�यक आधारभतू सरु�ा सामा�ीह� ज�तै मा�क र से�नटाईजर 

�यव�थापन गन�छन ्।यसका अ�त�र� समूहलाई शंका�पद �वरामीका �यव�थापनका ला�ग 

ला�ग मा�क, थम��मटर, सीटामोल, से�फ �वारे�टाइन फाराम,  पंजा, हाते माइक,  उपल�ध 

हनुेछ । शंका�पद �षेण (�रफर)  गन� तो�कएको अ�पताल तथा ए�बलेु�स स�हत आव�यक 

सरोकारवालाह�को टे�लफोन न�बर स�हतको �ववरण उपल�ध हनुेछ ।�थानीय तहबाट 

यस माग�दश�न बमोिजम समूहमा प�रचालन हनु े �वयंसेवकह�को �याद� बीमाको समेत 
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�यव�था गराइनेछ ।�व�मान अव�थामा प�रचालन गदा�को जोिखमलाई म�यनजर गर� 

काम गरेको �दनको दै�नक खाना तथा खाजाको ला�ग ��त �यि� ��त �दन �. ५००।- 

(अ�रेपी पांच सय मा�)  र �ो�साहन बापत ��त �यि� ��त �दन �. १०००।- (अ�रेपी 

एकहजार मा�)  उपल�ध गराइनेछ । य�तो रकम हाललाई �थानीय तहबाट खच� गन� 

र सो को सोधभना� को�भड-१९ रोकथाम, �नय��ण तथा उपचार कोषबाट हनुेछ । 

प�रचालन भएका स�पूण� �वयंसेवकह�को अ�भलेख द�ु�त �पमा राखी महामार� रोकथाम 

प�ातको अव�थामा हरेक �थानीय तहबाट �शंसा प�को �यव�था समेत ग�रनेछ।  

७. अनगुमन तथा ��तवेदन  

समूह प�रचालनको �नय�मत अनगुमन �थानीय �वपद �यव�थापन स�म�तबाट हनुेछ।समूहले 

गरेको कामको ��तवेदन वडा�य�ले स�बि�धत �थानीय तहमा पेश गनु�पन� छ । 

 


