
दिर्घकादिन नीदि, रणदनदि िर्जघमा,  आबश्यक बर्टे ब्यबस्थपान

 द्रजि गिीमा दनणघय गने, आिशे दिने, रणदनदि िर्जघमा गने गाउँपादिका अध्यक्ष - संयोर्क

प्रमजख प्रशासकीय अदिकृि - सिस्य

स्वास््य संयोर्क - सिस्य

प्रहरी चौकी प्रमजख - सिस्य

उपचारात्मक कायघ दनयन्त्रणात्मक कायघ

प्रवर्द्घनात्मक कायघ प्रवर्द्घनात्मक कायघ

मेदिकि अदिसर - १ स्वास््य संयोर्क - १

स्टाि नसघ - २ सचूना प्रदवदि अदिकृि - १

का.स. - १ प्रचार, प्रसार स्वास््य उप-संयोर्क - १

ि्यांक संकिन अ.न.दम. - १

दनररक्षण अ.हे.ब. - १

विा सिस्य - संयोर्क ल्याब अदसस्टेन्त्ट - १

दशक्षक - सिस्य का.स. - २ प्रचार, प्रसार

बजदिदर्दव - सिस्य ि्यांक संकिन

समजह/संर् संस्था प्रदिदनदि - सिस्य दनररक्षण

मदहिा स्वास््य स्वयंसेदवका - सिस्य

कोभिड १९ अस्थायी अस्पताल कोभिड भियन्त्रण कक्ष

भिभिङ्वा गाउँपाभलका

गाउँ काययपाभलकाको कायायलय

िाब्लाखु, ताप्लेजुङ

१ िं. प्रिेश, िेपाल

कोभिड १९ को प्रकोप रोकथाम तथा भियन्त्रणको लाभग  भस्वकृत िगंठि िरंचिा

एम्बजिेन्त्स चािक

मभिला स्वास््य स्वयिेंभवका 

(१०६ जिा)

गाउँ काययपाभलका

स्थािीय िकंट ब्यबस्थापि केन्त्र

वडा भिगरािी िमिु 

(७*९=६३ वटा)

   स्वास््य चौकी      

(७ वटा)

वडा कायायलय (७ वटा)



कोभिड १९ (दोश्रो लहर) को रोकथाम तथा भियन्त्रणको गाउँ काययपाभलकाको बैठक संख्या 

८६-१६-२०७७।०७८ भमभत २०७८।०३।०३-०४ को भिणययािुसार भविकृत संगठि संरचिाहरुको 

भिम्मेिारी, दाभयत्ि तथा काययके्षरगत शतय (TOR) 

 

काययपाभलकाको भिम्मेिारी, दाभयत्ि, काययके्षरगत शतय (TOR)  – भिभत, कायययोििा भिमायण, बिेट 

भबभियोिि 

• कार्यपालिकाको बैठक आबश्र्कता अनुसार जनुसकैु बेिा पलन बस्नेछ । 

• स्थानीर् संकट ब्र्बस्थापन केन्द्र, वडा कार्ायिर्हरुको प्रलतवेदनको आधारमा कोलिड संग संबलन्द्धत लनलत, 

रणलनलत, कार्यर्ोजना तजुयमा गनेछ । 

• कोलिड १९ रोकथाम, लनर्न्द्रण तथा प्रलतकार्यको िालग आबश्र्क बजेटको ब्बबस्था गनेछ । 

वथािीय संकट ब्यबवथापि केन्त्रको भिम्मेिारी, दाभयत्ि, काययके्षरगत शतय (TOR)  – रोकथाम, भियन्त्रण र 

उपचारमा समन्त्िय 

• कोलिड १९ को रोकथाम, लनर्न्द्रण र उपचारमा सहर्ोग, समन्द्वर्, सहलजकरण र अनुगमन गने । 

• औषलध उपकरण तथा स्वास््र् सामाग्री िगार्त आबश्र्क वस्तु वा सेवाको आपलूतयको व्र्वस्थापन गने  

• आबश्र्क पने जनशलिको ब्र्वस्थापन गने । 

• मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्द्टाइन/आइसोिेसनको लनमायण तथा व्र्वस्थापन गने । 

• पालिकालिर लवदशे तथा अन्द्र्रबाट आएका व्र्लिहरुको लववरण तर्ार गरी ट््रर्ालकङ, टे्रलसङ र मोलनटररङ 

गने र लवदशेबाट र नेपाि लिरै प्रिालवत क्षेरबाट आएकाहरुिाई अलनवार्य रुपमा होम आइसोिेसनमा राख्ने । 

• पालिकालिर कोलिड १९ को िक्षणहरु दलेिएका व्र्लिहरुको लववरण तर्ार गरी ट््रर्ालकङ, टे्रलसङ र मोलनटररङ 

गने र अस्पताि िैजाने ब्र्बस्था गने । 

• स्थानीर् तहमा रहेको एम्बिेुन्द्स आबश्र्कता अनुसार पररचािन गने । 

• स्थानीर् स्तरबाट सचूना संकिन गरी रालरट्रर् आपतकालिन सचूना केन्द्र र स्वास््र् आपतकालिन सचूना केन्द्र 

मार्य त COVID 19 Crisis Management Center Operation (CCMC-Ops) मा सचूना 

प्रवाह गने । 

• आबश्र्कता अनुसार स्थानीर् स्वरं्सेवकहरु पररचािन गरी रोकथाम र लनर्न्द्रण तथा उपचारका सहर्ोग र 

सहजीकरण गने । 



• स्थानीर् बजारका िाद्यान्द्न िगार्तका अत्र्ाबश्र्क सामाग्रीको लवक्री लवतरण गदाय मास्क, स्र्ालनटाइज, 

साबनूपानीको व्र्वस्था तथा सामालजक दरूी (एक आपसमा कलम्तमा ३ लर्ट) कार्म राख्न िगाउने र रािेको 

र्लकन गने । 

• कोलिड कन्द्ट्रोि रुम, वडा कार्ायिर्, स्वास््र् चौकीबाट प्राप्त प्रलतवेदनको आधारमा आबश्र्क लनलत, रणलनलत 

तथ कार्ायर्ोजना लनमायण र आबश्र्क बजेट लबलनर्ोजन लबलनर्ोजनको िालग कार्यपालिका समक्ष पेश गने 

 

वथािीय संकट ब्यबवथापि केन्त्रको सभचिालयमा काययरत कमयचारीहरुको भिम्मेिारी, दाभयत्ि, काययके्षरगत 

शतय (TOR)  

• अध्र्क्ष ज्र्ूको आदशेानुसार बैठक आब्हान गने 

• लमलटङको माइन्द्र्ुट तर्ार गने 

• लनणयर्हरुको पराचार गने 

• सचूनाहरु प्रकालशत गने 

• स्वास््र् संर्ोजक ज्र्ूबाट प्राप्त प्रलतवेदन बैठकमा पेश गने 

 

िडा कायायलयको भिम्मेिारी – प्रिर्द्यिात्मक काययहरु 

• आफ्नो वडा लिरका सालवकका ९ वटै वडाहरुमा वडासदस्र्को संर्ोजकत्वमा "५ सदस्र्ीर्" वडा लनगरानी 

समहु गठन गने 

• वडा लनगरानी समहुमा लशक्षक, बलुिलजवी, समहु/संघ संस्थाका प्रलतलनलध र मलहिा स्वास््र् स्वरं्सेलवकािाई 

समेट्ने 

• आफ्ना नागररकहरुिाई कोरोना प्रकोप रोकथाम तथा लनर्न्द्रणबारे प्रचार प्रसार गने 

• लबबाह, ब्रतबन्द्ध, िोज, देवािी जस्ता लिडिाड हुने कृर्ाकिापहरु बन्द्द गने गराउने, गरे/नगरेको लनररक्षण गने 

• लबदशेबाट आएका, प्रिालवत क्षेरबाट आएका वा अन्द्र्र क्षेरबाट आएका नागररकहरुिाई होम 

आइसोिेसनमा बस्न िगाउने, बसे/नबसेको लनरक्षण गने 

• संक्रलमत ब्र्लिहरुिाई होम आइसोिेसनमा बस्न िगाउने, बसे/नबसेको लनररक्षण गने 

• अन्द्र् ब्र्लिहरु तथा संक्रलमत ब्र्लिहरुलबचको िौलतक उपलस्थलतमा हुने िेटघाट, संपकय को माध्र्म ब्िक गने 

 



िडा भिगरािी समुहको भिम्मेिारी, दाभयत्ि, काययके्षरगत शतय (TOR)  – प्रचार प्रसार, तथयांक संकलि, 

भिररक्षण 

• आफ्ना क्षेर लिरका नागररकहरुिाई कोरोना प्रकोप रोकथाम तथा लनर्न्द्रणबारे प्रचार प्रसार गने 

• गाउँपालिकाको सचूना, लनदशेन तथा लजल्िा प्रशासन कार्ायिर्, नेपाि सरकारको आदशे, लनदशेनको पािना 

तथा प्रचार प्रसार गने, गराउने 

• लबबाह, ब्रतबन्द्ध, िोज, दवेािी जस्ता लिडिाड हुने कृर्ाकिापहरुमा सहिागी नहुने उि कृर्ाकिाप संचािन 

नगनय अनुरोध गने,  संचािन हुन आटेको िबर पाए तुरन्द्त वडा कार्ायिर्मा जानकारी गराउने 

• लबदशेबाट आएका, प्रिालवत क्षेरबाट आएका वा अन्द्र्र क्षेरबाट आएका नागररकहरुिाई होम 

आइसोिेसनमा बस्न िगाउने, बसे/नबसेको लनरक्षण गने 

• संक्रलमत ब्र्लिहरुिाई होम आइसोिेसनमा बस्न िगाउने, बसे/नबसेको लनररक्षण गने 

• अन्द्र् ब्र्लिहरु तथा संक्रलमत ब्र्लिहरुलबचको िौलतक उपलस्थलतमा हुने िेटघाट, संपकय को माध्र्म ब्िक गने 

• आफ्नो क्षेरमा शंकास्पद िक्षण तथा लचन्द्ह दलेिएमा तुरन्द्त स्वास््र् चौकी इन्द्चाजयिाई िबर गने 

 

कोभिड १९ अवथायी अवपताको भिम्मेिारी, दाभयत्ि, काययके्षरगत शतय (TOR) – उपचारात्मक काययहरु 

• संक्रलमत ब्र्लिहरुिाई घरमा नै आइसोिेसनमा बस्दा कुनै स्वास््र् संबलन्द्ध समस्र्ा िएमा तुरन्द्त अस्पताि 

सम्म ल्र्ाएर उपचार शरुु गने 

• उपचार संिव निए सुलवधा सम्पन्द्न अस्पतािमा ररर्र गने 

१. मेलडकि अलर्सरको लजम्मेवारी, दालर्त्व, कार्यक्षेरगत शतय (TOR)  

• आरू् मातहतका कमयचारीहरुिाई कामकाजमा िगाउने 

• िनाय िएका संक्रलमत ब्र्लिहरुको स्वास््र् अवस्थाको जाँच गने, रेकडय राख्ने 

• उि रेकडय प्र.प्र.अ. समक्ष पेश गने 

• लसररर्स लबरामीको हकमा सलुवधासम्पन्द्न अस्पतािमा ररर्र गने 

२. स्टार् नसयको लजम्मेवारी, दालर्त्व, कार्यक्षेरगत शतय (TOR)  

• लबरामीको िाइटि साइन िगार्त आबश्र्क त्र्ांकहरु टाइम-टाइममा लिने 

• लबरामीको अवस्थाबारे मेलडकि अलर्सरिाई अपडेट गने 

 



३. कार्ायिर् सहर्ोगीको लजम्मेवारी, दालर्त्व, कार्यक्षेरगत शतय (TOR)  

• अस्पताि, बेड, अलर्स दलैनक रुपमा सर्ा गने, लनमयिीकरण गने 

• लबरामीिे प्रर्ोग गने बेडको तन्द्ना, लसरानी िोि, लसरक िोि जस्ता सामाग्रीहरु दलैनक रुपमा सर्ा गने 

• आरू् िन्द्दा मालथल्िो लनकार्मा कार्यरत कमयचारीिे अह्राए िटाएको काम गने 

 

कोभिड कन्त्रोल रुमको भिम्मेिारी, दाभयत्ि, काययके्षरगत शतय (TOR) – भियन्त्रणात्मक काययहरु 

• कन्द्ट्रोि रुममा िलटने प्रत्रे्क कमयचारीहरुिाई उच्च सावधानीको िालग आबश्र्क लपलपइ, मास्क, स्र्ालनटाइजर 

ग्िोबसको ब्र्बस्था गररनेछ । 

• कन्द्ट्रोि रुममा िलटने कमयचारीहरुिाई मालसक िाइपाई तिबको ५०% जोलिम ित्ता उपिब्ध गराइनेछ । 

१. स्वास््र् संर्ोजकको लजम्मेवारी, दालर्त्व, कार्यक्षेरगत शतय (TOR)  

• आफ्नो मातहतका कमयचारीहरुिाई लजम्मेवारी प्रदान गरी काममा िगाउने 

• मातहतका कमयचारीहरुको कार्यसम्पादनको लनगरानी तथा अनुगमन, लनररक्षण गने 

• मातहतका कमयचारीहरुिाई काममा उत्प्रेररत गने 

• प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत तथा स्थानीर् संकट ब्र्बस्थापन केन्द्र समक्ष प्रलतवेदन पेश गने 

• मालथल्िो लनकार्िे लदएको लजम्मेवारी परुा गने 

• संक्रमलत ब्र्लिहरुको दलैनक प्रलतवेदन तर्ार गरी सावयजलनक गने 

• कोलिड संग संबलन्द्धत हाि सम्मको अवस्थाको प्रलतवेदन संबलन्द्धत लनकार्हरुमा पेश गने 

• प्रलतवेदन पेश गनुय अगाडी प्र.प्र.अ. समक्ष पेश गने 

• आबश्र्क औषलधजन्द्र् सामानहरु प्रचलित कानून बमोलजम िररद गने 

• िररद संग संबलन्द्धत आबश्र्क कागजात तर्ार गरी प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत समक्ष पेश गने\ 

• िररद गररएका सामालग्रहरुको प्रलतवेदन (जम्मा प्राप्त पररमाण, मलु्र्, िचय गरेको पररमाण, लबतरण गरेको िरपाई, 

मौजदुा अवस्था) प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत तथा स्थानीर् संकट ब्र्बस्थापन केन्द्र समक्ष पेश गने 

• लबदशेबाट वा प्रिालवत के्षर वा अन्द्र्र लजल्िाबाट आएका ब्र्लिहरुको लववरण स्थानीर् संकट ब्र्बस्थापन 

केन्द्र समक्ष पेश गने 

• होम आइसोिसनमा रहेका ब्र्लिहरुको लववरण र स्वास््र् अवस्थाबारे प्र.प्र.अ. र स्थानीर् संकट ब्र्बस्थापन 

केन्द्र समक्ष प्रलतवेदन पेश गने 



• कन्द्ट्र्ाक्ट टे्रलसङको आधारमा िक्षण तथा लचन्द्ह देलिएका ब्र्लिहरुको लपलसआर तथा एलन्द्टजेन परीक्षण गने 

गराउने 

२. स्वास््र् उप-संर्ोजकको लजम्मेवारी, दालर्त्व, कार्यक्षेरगत शतय (TOR)  

• सम्पणुय दलैनक प्रशासलनक (लचठी, पर दताय, चिानी, लसर्ाररस, पराचार) कामकाज गनेद 

• प्रलतवेदन तर्ार गनय स्वास््र् संर्ोजकिाई सहर्ोग गने 

३. सचूना प्रलवलध अलधकृतको लजम्मेवारी, दालर्त्व, कार्यक्षेरगत शतय (TOR)  

• प्रशासलनक कामकाजमा स्वास््र् संर्ोजक, तथा उपसंर्ोजकिाई सहर्ोग गने 

• प्रलतवेदन तर्ार गनय सहर्ोग गने 

• सङ्घीर् मालमिा तथा सामान्द्र् प्रशासन मन्द्रािर्को CIMS मा प्रलतवेदनहरु प्रत्रे्क लदन अपडेट गने 

४. अ.न.लम. को लजम्मेवारी, दालर्त्व, कार्यक्षेरगत शतय (TOR)  

• संक्रलमत ब्र्लिहरुसंग पलछल्िो हप्ता लदन अगाडी देलिको कन्द्ट्र्ाक्ट टे्रलसङको काम गने 

• होम आइसोिेसनमा बसेका संक्रलमत ब्र्लिहरुको दलैनक स्वास््र् अवस्थाको रेकडय लिने 

• उि रेकडय स्वास््र् संर्ोजक ज्र्ू समक्ष पेश गनय 

५. अ.हे.ब. को लजम्मेवारी, दालर्त्व, कार्यक्षेरगत शतय (TOR)  

• स्वास््र् सामाग्रीहरुको लववरण अधावलधक गने (प्राप्त िएको पररमाण, मलु्र्, िचय िएको पररमाण) 

• लबतरण गररएका सामानहरुको लववरण राख्ने, िरपाई गराउने 

• मौजदुा अवस्थाको लबशे्लषण गरी आबश्र्क सामानहरुको लववरण स्वास््र् संर्ोजक ज्र्ू समक्ष पेश गने 

• स्वास््र् चौकी इन्द्चाजय हरुबाट प्रत्रे्क लदनको त्र्ांक माग गने 

• उि रेकडय स्वास््र् संर्ोजक ज्र्ू समक्ष पेश गने 

६. ल्र्ाव अलसस्टेन्द्टको लजम्मेवारी, दालर्त्व, कार्यक्षेरगत शतय (TOR)  

• शंकास्पद ब्र्लिहरुको लपलसआर तथा एलन्द्टजेन परीक्षण गने 

• परीक्षण बाट प्राप्त नलतजा संबलन्द्धत ब्र्लि तथा स्वास््र् संर्ोजक ज्र्ूिाई उपिब्ध गराउने 

• परीक्षण तथा परीक्षणबाट प्राप्त नलतजाको रेकडय अद्यावलधक राख्ने 

७. कार्ायिर् सहर्ोगीको लजम्मेवारी, दालर्त्व, कार्यक्षेरगत शतय (TOR)  

• कन्द्ट्रोि रुमबाट प्रारलम्िक औषलधहरु संबलन्द्धत वडाको स्वास््र् चौकी समक्ष परु्ायइलदने 

• कन्द्ट्रोिरुमको सरसर्ाइ गने 

• लचठी पर दताय चिानी गने 

• लचठी पर संबलन्द्धत वडा, स्वास््र् चौकी समक्ष परु्ायउने 



• आरु् िन्द्दा मालथको कमयचारीिे अह्राए, िटाएको काम गने 

विावथय चौकीको भिम्मेिारी, दाभयत्ि, काययके्षरगत शतय (TOR) - तथयांक संकलि संबभन्त्ि काययहरु 

• मलहिा स्वास््र् स्वरं्सेलवकाहरु मार्य त प्रिालवत के्षरबाट तथा अन्द्र्र गाउँपालिका वा लजल्िा तथा लबदशेबाट 

आएका ब्र्लिहरुको प्रत्रे्क लदनको त्र्ांक लिने 

• उि ब्र्लिहरु होम आइसोिेसनमा बसे नबसेको र्लकन गने, बस्न िगाउने 

• उि त्र्ांक कोलिड कन्द्ट्रोि रुम समक्ष पेश गने 

• आफ्नो के्षरमा शंकास्पद िक्षण दलेिएका नागररकहरुको त्र्ांक लिने, कोलिड कन्द्ट्रोि रुममा िबर गने 

• कोलिड कन्द्ट्रोि रुमबाट प्राप्त औषलधहरु संक्रलमत ब्र्लिको घरसम्म परु्ायउने 

• सक्रलमत ब्र्लिहरुको दलैनक स्वास््र् अवस्था बझुी प्रत्रे्क लदन कोलिड कन्द्ट्रोि रुम समक्ष पेश गने 

 

मभहला विावथय वियंसेभिकाको भिम्मेिारी, दाभयत्ि, काययके्षरगत शतय (TOR) – तथयांक संकलि, प्रचार-

प्रसार, भिररक्षण संबभन्त्ि काययहरु 

• कोलिड १९ को प्रिालवत क्षेरबाट तथा अन्द्र्र गाउँपालिका वा लजल्िा तथा लबदशेबाट आएका ब्र्लिहरुको 

प्रत्रे्क लदनको त्र्ांक लिने 

• उि ब्र्लिहरु होम आइसोिेसनमा बसे नबसेको र्लकन गने, बस्न िगाउने 

• उि त्र्ांकहरु स्वास््र् चौकी इन्द्चाजय ज्र्ू समक्ष पेश गने 

• कोलिड १९ बाट बच्ने उपार्हरुबारे प्रचार प्रसार गने 

• गाउँपालिकाबाट जारी िएका सचूनाहरुको प्रचार प्रसार गने 

• गाउँघरमा हुने लबबाह, िोज, ब्रतबन्द्ध जस्ता लिडिाड हुने कृर्ाकिापमा सहिागी नहुने र सहिागी नहुन प्रचार 

प्रसार गने 

• स्वास््र् चौकी इन्द्चाजयिे अह्राए, िटाएका अन्द्र् काम गने 
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