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कोरोना भाइरस (COVID-19) स�ब�धी �वारे�टाइन स�चालन तथा �यव�थापन  गन� बनेको मापद�ड 

२०७६ 
 

��तावना: कोरोना भाईरसको सं�मणबाट ला�न स�ने रोगबाट नाग�रकह�लाई सरुि�त रा� श�ा�पद �यि�लाई 

कि�तमा 14 देिख १७ �दनस�म �वारे�टाइनमा सरुि�त तथा स�ुयवि�थत त�रकाले राखी �य�ता र समाज 

दवैुलाइ सरुि�त रा� ��ततु मापद�ड तयार ग�रएको छ । 

 

१. संि�� नाम र �ार�भ: (१) यस मापद�डको नाम कोरोना भाइरस स�ब�धी �वारे�टाइन स�चालन तथा 

�यव�थापन मापद�ड २०७६ रहेको छ (२) यो मापद�ड त�ु�त �ार�भ हनेुछ।  

२. प�रभाषा: �वषय वा �संगले अक� अथ� नलागेमा यस मापद�डमा:  

(क) �वारे�टाइन भ�ाले कुन ैरोगको सं�मण फैलन स�ने अव�थालाई आ◌कँलन गर� उ� सं�मि◌त 

इलाका वा सं��मतको स�पक� मा रहेका वा आवास वा होटलमा रहेका स�भा�वत जोिखम भएका 

�यि�लाई बा� स�पक� बाट छु�ाई तो�कएको �थान वा घरमा क�तीमा १४(चौध) �दनस�म 

अल�गै रािखने अव�थालाई जनाउँछ । 

(ख) स�भा�वत जोिखम भएका �यि� भ�ाले COVID-19 रोग फै�लएको देशबाट आएका वा सो देशबाट 

�ाि�जट भई आएका �यि� वा सतह माग�बाट आएका �यि�, COVID-19 रोग लागेका �यि�सँग 

स�पक� मा आएका �यि�, COVID-19 रोग लागेका �यि�लाई हेरचाह वा उपचार गरेका �यि� 

र कोरोना सं��मतसग कुनै �कारले स�पक� मा आएका �यि� स�झन ुपछ� । 

(ग) �वारे�टाइन �े� भ�ाले यस मापद�ड बमोिजम तो�कएको �े� स�झन ुपछ� ।   

३. मापद�डको पालना: (१) संघ, �देश र �थानीय तहमा �नमा�ण हनुे वा तो�कने �वारे�टाइन देहायको 

मापद�ड बमोिजमको हनु ुपन�छ : 

(क) स�भव भएस�म घनाब�तीबाट छु�ै (टाढा) रहेको, 

(ख) स� चार, �वा��य, सडक, पानी,  �बजलु�को पूण� �यव�था भएको, 

(ग) स�भव भए स�म सय जनाभ�दा बढ� �यि�लाई रा� स�ने �मता भएको, 

(घ) तयार� भौ�तक पवूा�धारलाई �ाथ�मकता �दने, 

(ङ) सरकार�, सं�थान, सामदुा�यक तथा साव�ज�नक भौ�तक संरचनाह� ज�तै हो�टेल, ता�लम के��, 

होटल, शैि�क सं�था, सरकार� संरचना �वारे�टाइनका �पमा �योग गन�, 

(च) ख�ड (ङ) बमोिजमको संरचना उपल�ध नभएमा ख�ुला मैदानमा पाल वा अ�य अ�थायी पूवा�धार 

तयार गर� �वारे�टाइनका �पमा �योग गन� स�कने, 

(छ) गभ�वती म�हला, दश वष�स�मका बालबा�लका, जे� नाग�रक र अपांगता भएका �यि�का ला�ग 

�ाथ�मकता �दई अल�गै �वारे�टाइनको �यव�था गन�, 

(२) संघ, �देश र �थानीय तहले स�म�त गठन गर� �वारे�टाइन�थलको �थापना, �यव�थापन र 

स�ालन गन�छ ।  

(३) कुनै �थानीय तहमा �थान अभाव भएमा निजकको अ�य �थानीय तहमा रहेका �वारे�टाइनमा 

संभा�वत जोिखम भएका �यि�लाइ रा� स�कनेछ । 

४. �वारे�टाइनको भौ�तक पूवा�धार : (१) �वारे�टाइन�थलमा देहाय बमोिजमको भौ�तक पूवा�धार हनुपुन�छ: 

(क) �वारे�टाइनमा ख�टने �वा��य र सफाई �टमको ला�ग छु�ै भवन वा �लक रहेको,  
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(ख) व�दोव�ती काय�मा ख�टएका �यि� तथा सरु�ा टोल�लाई बसोबासको ला�ग बा�हर� घेरामा �थान 

वा संरचना उपल�ध भएको, 

(ग) स�भव भएस�म शौचालय स�हतको कोठा र सो नभएमा �यूनतम ् ��त कोठा अ�धकतम तीन 

जनाको दरले छ जनाका ला�ग एउटा साझा शौचालय र �नानगहृ भएको, 

(घ) �व�तु,  पानी लगायतका आधारभतू सेवाको उपल�धता, 

(ङ) �यूनतम टे�लफोन सेवाको �यव�था, 

(च) संभा�वत �वप� तथा आगलागीबाट सरुि�त , 

(छ) कोठाको �यव�थापन (��त �यि� ७५ वग� �फटको �थान वा एक खाटदेिख अक� खाटको बीच 

�यूनतम ्दरु� ३.५ �फट हनुपुन� ) 

अ. ओ�न,े ओ�ाउन ेर आव�यकतानसुार झलु स�हतको खाट, 

आ. Personal Hygiene Kits/ Dignity Kits , फोहोर फा�ने ड�ट�वन, 

इ. संभव भएस�म हावा च�ने कोठा । 

(ज) �नय�मत सरसफाई भएको हनुपुन�, 

(झ) उपल�ध भएस�म मनोपरामश� तथा सकारा�मक सोच स�ब�धी ��याकलाप संचालन गनु�पन�। 

५. �वा��यकम�को �यव�थापन: (१) �वारे�टाइन�थलमा �वा��य साम�ी स�हतका ��त सय जनाका ला�ग 

देहाय बमोिजमका �वा��यकम�ह� रा� े�यव�था गनु� पन�छ: 

i. सपु�रवे�ण गन�का ला�ग MPH/MD community medicine  

(आठ घ�टाको �स�टमा) - एक जना 

ii. मे�डकल अ�धकृत - एक जना 

iii. �वा��य प�रचा�रका - एक जना  

iv. �यारामे�डक  – एक जना 

v. �याव टेि�न�सयन Lab Technician – एक जना (आव�यकतानसुार), 

vi. फमा��स�  (D-Pharma) - एक जना (आव�यकतानसुार), 

vii. �वारे�टाइनमा २४ घ�टा Ambulance संचालनाथ�  

अ. ता�लम�ा� paramedic  - दइु जना 

आ. Ambulance Driver - एक जना 

६. फोहर �यव�थापन : (१) फोहर �यव�थापनका ला�ग देहा वमोिजमका जनशि� हनुपुन�छ: 

I. सफाई सपु�रवे�क  - एक जना 

II. सरसफाई गन� कम�चार� - पाचँ जना 

७. बास�थान तथा ब�दोब�तीको �यव�थापन:  (१) �वारे�टाइनमा ब�ने �यि�ह�, �वा��यकम�, र 

सरु�ाकम�ह�को ला�ग खान�पन (अनसूुची १ बमोिजम) स�हतको बास�थान एवं �वारे�टाइन�थल�भ�को 

ब�दोब�ती नेपाल� सेना वा नेपाल� सेनाले तोकेको सरु�ा �नकायको िज�मामा रहनेछ । 

1. �व�थ खाना र श�ु �पउने पानीको �यव�था गन�, र 

2. बालबा�लका, �ये� नाग�रक, गभ�वती तथा �दघ�रोगीह�लाई आव�यकताअनसुारको खानाको 

�यव�था गन� । 

८. सरु�ा �यव�था: (१) �वारे�टाइन�थलको सरु�ा �यव�था देहाय वमोिजम हनु ुपन�छ: 
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1. �वारे�टाइन�थलको २४ सै घ�टा सरु�ा �यव�थाको ला�ग �थान �वशेषको आव�यकताअनसुार 

छु�ै सरु�ाकम� तयार गर� आव�यक �िश�ण तथा �वा��य उपकरण स�हत खटाउने, 

2. �वारे�टाइनमा लैजानपुन� �यि�ह�को यातायातको �क�ट��को ला�ग छु�ै टोल� र सवार� साधनको 

�यव�था गन�, 

3. �वारे�टाइन�थलमा स�भव भएस�म �स.�स.�ट.�भ. जडान गर� Control Room मा �स.�स.�ट.�भ. 

Monitor, Telephone, Intercom, PA System, Alarm System, Fire Extinguisher, समेतको �यव�था 

गनु�पन�, 

4. सरु�ाि�थ�तलाई म�यनजर गर� आव�यकताअनसुार अ�य थप सरु�ा �यव�था गनु�पन�, 

5. Access Control को ला�ग स�भव भएस�म Infrared Gun समेतको �यव�था गनु�पन�,  

6. सरु�ाकम�को खान�पन र �यारेकको �यव�था छु�ै हनुपुन�, र 

7. �वारे�टाइन सरु�ा �यव�थाको ला�ग नेपाल� सेना,  नेपाल �हर�, सश� �हर� बल, नेपाल, रा��य 

अनसु�धान �वभागका कम�चार�ह� संय�ु काय�योजना अन�ुप प�रचालन  

हनेु । 

९. जनशि� �यव�थापन: ��येक सयजना �मताको �वारे�टाइन�थलको ला�ग देहाय बमोिजमका 

जनशि�को �यव�थापन स�बि�धत �नकायले गनु�पन�छ: 

1. �वा��यकम�- दफा ५ को उपदफा (१) मा उ�लेख भए बमोिजम 

2. सरसफाई कम�चार�- दफा ६ को उपदफा (१) मा उ�लेख भए बमोिजम 

3. सरु�ाकम�- आव�यकताअनसुार नेपाल� सेना, नेपाल �हर�, सश� �हर� बल,नेपाल र रा��य 

अनसु�धान �वभागबाट खटाउने, र 

4. स�बि�धत �वारे�टाइल�थलको काया�लय वा स�बि�धत  �देश सरकार वा �थानीय तहले 

�न�नानसुारका �ा�व�धक कम�चार� खटाउने । 

I. Plumber- १ 

II. Electrician-१ 

III. आव�यकताअनसुार स�ार �यव�थापन स�व�धी काय� । 

१०. सरसफाई तथा फोहोर मैला �यव�थापन: (१)सरसफाई तथा फोहोर मैला �यव�थापनका �न�म� देहायका 

काय�ह� गनु� पन�छ: 

1. नहुाउने तथा कपडा धनुको ला�ग पानी  

2. सफाईको सामान,  

3. भवन तथा �वारे�टाइन �े�को उिचत सफाईको �यव�था गन�, 

4. फोहोरको उिचत �यव�थापन गन�,  

5. से�ट� �ाकँ�को �यव�थापन गन�, र 

6. �वारे�टाइन खाल� भए प�ात ७२ घ�टास�म �योगमा न�याउने र Disinfection प�ात मा� 

�योग गन� ।  

 

११. आ�थ�क �यव�थापन: (१) �वारे�टाइन�थलको संचालन तथा �यव�थापनका �न�म� आव�यक पन� 

रकम कोरोना भाइरस सं�मण, रोकथाम तथा उपचार कोषवाट �यहो�रनेछ । 
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(२) �वारे�टाइनमा व�ने �यि�ह�लाइ ��त �दन ��त �यि� �वारे�टाइन रहेको िज�लामा काय�रत नेपाल 

�हर�का ला�ग �नधा��रत राशन दररेट वमोिजमको खाना खाजा खच� उपल�ध गराइनछे ।  

(३) �वारे�टाइनमा रहेका �यि�ह�लाइ उपल�ध गराइने खाजा खाना सरु�ा �नकायवाट �यव�थापन 

ग�रनेछ । 

१२. �व�भ� स�म�तह�: (१) �वारे�टाइन संचालन तथा �यव�थापनका ला�ग स�लाहकार समूह, संचालन, 

�यव�थापन तथा अनगुमनका �न�म� �न�नानसुारका स�म�तह� रहनेछन ्र स�म�त संचालन स�ब�धी 

काय��व�ध स�म�त आफैले �नधा�रण गन�छ । 

क स�लाहकार समूह 

1. संघीय संसदका सद�यह�, 

2. �देश सभाका सद�यह�, र 

3. िज�ला सम�वय स�म�तका �मखु । 

ख अनगुमन तथा सपुर�वे�ण स�म�त   

1. स�बि�धत पा�लका �मखु    संयोजक 

2. �मखु िज�ला अ�धकार�    सद�य 

3. सरु�ा �नकायका �मखुह�    सद�य 

4. �मखु �वा��य काया�लय       सद�य सिचव 

 

ग �वारे�टाइन संचालन तथा �यव�थापन स�म�त 

१  सहायक �मखु िज�ला अ�धकार�      संयोजक  

२    सरु�ा �नकायका अ�धकृत ��त�न�धह�          सद�य              

३   िज�ला अ�पतालको म.े स.ु     सद�य 

४   नेपाल रेड�सको ��त�नधी     सद�य 

५ स�बि�धत वडा�य�      सद�य 

६ स�वि�धत �ड�भजन शहर� �वकास काया�लयको अ�धकृत ��त�न�ध  

(नभएमा स�बि�धत �थानीय तहको �ा�व�धक ��त�न�ध)  सद�य 

७ �वा��य काया�लयको अ�धकृत ��त�न�ध      सद�य सिचव 

 

घ काय�संचालन समूह  

�वारे�टाइन�थलको दै�नक काय� संचालनको �न�म� �न�नानसुारका िज�लाि�थत �नकायह� प�रचा�लत 

हनेुछन:् 

1. �थानीय तह 

2. िज�ला �शासन काया�लय 

3. नेपाल� सेना 

4. नेपाल �हर� 

5. सश� �हर� बल, नेपाल  

6. रा��य अनसु�धान �वभाग 

7. �वा��य काया�लय 
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8. �ड�भजन शहर� �वकास काया�लय 

9. खानेपानीको �यव�था गन� �नकाय 

10. नेपाल �व�तु �ा�धकरण 

11. दूरस�ार सेवा �दायक काया�लय  

 

१३. �वारे�टाइनमा रहने �यि�ह�ले पालना गनु�पन� आचारसं�हता देहाय वमोिजम हनुछे: 

(क) सबैले स�मानजनक र न� �यवहार गन�, सहयोगी ब�े, 

(ख) जा�त, धम�, वण�, �ल�, भाषा-भेषभषुा, भेग वा अ�य कुनै प�न आधारमा भेदभाव नगन�, 

(ग) सू�त�ज�य, नशाल ुतथा मादक पदाथ� सेवन नगन�, 

(घ) अिश�, अभ� र अ�वभा�वक आचरण नगन�, 

(ङ) �रसाउने, झैझगडा गन� र घाउचोट प�ुया�उने काय� नगन�, 

(च) स�य र शोभनीय पोशाक मा� लगाउने, 

(छ) कुनै प�न नकरा�मक ग�त�वधी, लोभलालच, होह�ला, अ�याउने काय�, अनाव�यक 

�टका�ट�पणी नगन�, 

(ज) तो�कएको �थानमा मा� रहने, 

(झ) अ�लाई बाधा हनुे वा �हनताबोध गराउने काय� नगन� नगराउने, 

(ञ)  आि�मयताको �वकास गद� शा�त र सौहाद�पूण� वातावरण �सज�ना गन� सहयोग  गन�, 

(ट) कुनै प�न बा� �यि� �वारे�टाइन ��े�भ� वा निजक देिखएमा जानकार� गराउने तथा 

कुनै �क�समको पशपंुछ� निजक देिखएमा सोको जानकार� गराउने, 

(ठ) Quarantine मा रहेका �यि�ह� भा�ने वा भा�न किशस गरेको देखेमा वा शंका लागेमा 

त�ु�त खवर गन�, 

(ड) �ा� स�ुवधाह� आपसी समझदार�का आधारमा उपभोग गन�, र 

(ढ) उपल�ध सरसामानह�को �हफाजत र समिुचत �योग गन� ।  

१४. गन� हनु/ेनहनेु काय�ह�: �वारे�टाइनमा व�नलेे देहाय वमोिजम गनु� पन�छ: 

(क) गनु� पन� काय�ह�ः  

(१) �वा��य स�व�धी  

(क) खो�दा हा�ु गदा� नाक र मखु अ�नवाय� �पमा छो�ने र छो�न लगाउने, 

(ख)  Flu-like symptoms �घा खोक�को ल�ण देिखएमा िच�क�सकको 

परामश� �लई हा�ने ।  

(ग)  �घा खोक� लागेका �यि�ह�बाट टाढा ब�ने  र उनीह�लाई सकेस�म 

छु�ै बास�थानको समते �यव�था �मलाउने, 

(घ)  फ�क� एका �यि�ह�लाई जंगल� वा घरपालवुा पशपुि�छबाट टाढा 

रा�/ेब�न लगाउने, 

(ङ)  पशजु�य मास ुर अ�डा रा�ोसँग पाकेको ए�कन गर� मा� खाने खवुाउन े

�यव�था �मलाउने, 

(च)   कुन ैप�न �क�समको पं�ीह�लाई निजक स�पक� मा आउन न�दने, 

(ज)   उपल�ध गराएको खानेकुरा मा� खाने। 
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(२) सरु�ा स�व�धी  

)क(  सं��मत �यि�ह�लाई यथािश� निजकको अ�पतालको Isolation मा 

पठाउने, 

(ख)  �वारे�टाइनको सरु�ाको ला�ग प�रचालन ग�रएका सरु�ाकम�ले 

उपल�ध गराएको �यि�गत �वा��य सरु�ा उपकरण अ�नवाय� �पमा 

लगाउने तथा आ�नो �यि�गत सरु�ा��त िज�मेवार रहने, 

(ग)  �डउट�मा सदैव उ�च सतक� ता अपनाउन ु पन� (अना�धकृत �यि� 

बा�हरबाट �भ� र सं��मत �वरामीलाई �भ�बाट बा�हर जान न�दने) 

(घ)  �वारे�टाइन �े� वरपर हलुदंगा र जमघट हनु न�दने, भएको अव�थामा 

�थानीय �हर�को सहयोगमा हलु �नय��ण गन�, र 

(ङ)  �वारे�टाइनमा रहेका �यि�ह� कुन ैप�न हालतमा भा�न न�दन ेर भा�न े

कोिशस गन� खो�ने उपर �नगरानी र �नय��ण गन� । 

 

(ख)  गन� नहनेु काय�ह� 

)१(  कुनै प�न िज�वत �ाणीह�लाई स�पक� मा आउन न�दने ,  

(२) भेटघाट गनु� परेको अव�थामा �वा��यकम�को ��य� �नगरानीमा 

सरु�ाको स�पूण� �यव�था �मलाएर मा� भेटघाट गन� गराउने, 

)३(  �वारे�टाइनमा रािखएका �यि�ह�को बास�थानबाट �न�कन ेफोहोर 

तथा �यि�गत सामानह� जथाभावी नफा�ने, तो�कए बमोिजम मा� 

�बसज�न गन�, 

(४)  �वारे�टाइनमा रहँदा बा�हर प�रवार तथा �म�डयामा अनाव�यक �टका 

�ट�पणी र अफवाह सं�षेण नगन� । 

१५. �वारे�टाइनमा ख�टने �यि�ह�ले आचरण स�व�धी पालना गनु�पन� �नयमह�:  (१) �वारे�टाइनमा 

ख�टने �यि�ह�ले देहायको आचरण पालना गनु�पन�छ । 

 (क) �भावकार� ढंगबाट आ�थ�क अनशुासनको पालना गद� �मत�ययी त�रकाले काय� स�पादन गन� , 

 (ख) स�वि�धत �नकायले आ�नो िज�मेवार� स�वेदनशील भइ समयमा न ैकाय�स�पादन गन� र अनगुमन 

 गर� मा�थ�लो �नकायमा �नय�मत ��तवेदन गन�, 

 (ग) �वा��यकम� लगायत अ�य �यि�ह�ले �वारे�टाइनमा रािखएका मा�नसह�सँग अनाव�यक 

 भेटघाट नगन� ,  

 (घ)  �वारे�टाइनमा रािखएका मा�नसह�लाई कुनै प�न िज�वत �ाणीह�को स�पक� मा आउन 

 न�दने, 

(ङ) आव�यकता र औिच�यको आधारमा मा� सचुना सं�षेण गन�,  र 

(च)   तो�कएको �यि�ले मा� सचुना �वाह गन� । 
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अनसूुची १ 

खानाको समय ता�लका 
 

�स.नं. समय खाना 

१ ०७:३०-०८:०० िचया खाजा 

२ ११:३०-१२:०० �दवा खाना 

३ १४:३०-१५:०० खाजा 

४ १९:३०-२०:०० रा�ी खाना 

 

खानाको �यव�था गदा� �थानीय उपल�धतालाई म�यनजर गर�  

�वा�थकर खानाको �ब�ध �मलाउन ुपन�छ । 


