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१. प�ृठभमूी

को�भड १९ को महामार�बाट �सज�त �व�व�यापी �वपद र �यसको �नय��णका ला�ग नेपाल सरकारले पटक-पटक             
घोषणा गरेको ब�दाब�द�को कारणबाट सं�थाको दै�नक काय� स�चालनमा असर परेको छ । प�रयोजनाका ग�त�ब�धह�             
लगभग २ म�हना दे�ख �ाय ठ�प भएका छन ् । नेपाल सरकारले ब�दाब�द�लाई �ब�तारै आं�शक �पमा खकुुलो पाद�                
जनजीवन सचुा� गन� रणनी�त �लएको भएता प�न को�भड १९ बाट सं��मत हुनेको सं�या �दन��त �दन ब�ने �ममा                
रहेकाले आवतजावतमा थप कडाई ग�रएको छ । काेराेना माहामार�काे बावजदु प�न �ब�भ�न प�रयाेजना अ�तग�त             
कृ�षका कामह� माैसम अनुसार नै स�चालन गनु� पन� भएकाले ल�-बड�का कम�चार�ह� कोरोना भाइरसको स�भा�वत             
सं�मणबाट जो�गदै समदुायमा प�रचा�लत हुनपुन� अव�था सजृना भएको छ l यस स�दभ�मा, सबै कम�चार�को             
�यि�तगत सरु�ा तथा स�भा�वत जाे�खमलाई म�यनजर गर� एक लाख �बमांक रकमको कोरोना बीमा समेत ग�रएको              
छ । यस �वषम प�रि�थतीमा कम�चार�ह�ले दै�नक काय� स�चालन गदा� कोरोना भाइरसको सं�मणबाट बचेर काम गनु�               
पन� भएकाले सो �ममा अपनाउनु पन� �यि�तगत तथा साम�ुहक सरु�ाका ला�ग माग��नदेश गन� यो �नद��शका तयार               
गर� जार� ग�रएको छ l

२. कम�चार�ह�ले �यि�तगत �पमा अपनाउन ुपन� सरु�ा सावधानीह�
● अ�त आव�यक काम बाहेक घर वा काया�लय बा�हर घमु�फर नगन� l

● कसैसँग प�न हात न�मलाउने र अंकमाल प�न नगनु�का साथै अनाव�यक �चजब�तहु� नछुने/नचलाउने l

● अनाव�यक �पमा हातले मखु, आँखा तथा नाक नछुने l

● �यि�तगत वा सं�थागत कामका ला�ग घर वा काया�लय बा�हर जाँदा अ�नवाय� �पमा मा�क लगाउने र बा�हर
गएर फ�क� ए प�छ साबनु पानीले हात सफा गन� वा �या�नटाइजरका े�याेग गन� l

● �यि�तगत वा सं�थागत कामका ला�ग घर वा काया�लय बा�हर जाँदा, या�ा गदा� कि�तमा ६ �फटको भौ�तक दरु�
कायम गन� l

● �घा-खोक�/�वरो आएकाे वा शंका�पद �बरामीह� बाट टाढा ब�ने र आव�यक सतक� ता अपनाउने l

● मा�थ उ�ले�खत सावधानीका उपायह� प�रवारका सद�य, काया�लयका सहकम�ह�, घरबेट� प�रवारका
सद�यह� र आफु काय�रत समहू तथा समदुायमा प�न अपनाउन सझुाव �दने l

३.  काया�लयमा अपनाउन ुपन� सरु�ा सावधानीह�

● काया�लयमा सबैले दे� ेग�र को�भड १९ बारेको जनचेतानामलुक पो�टर रा� ेl

● �नय�मत �पमा काया�लयका साम�ीह� �नसं��मत/�या�नटाईज गन� �ब�ध �मलाउने ।

● काया�लय �वेश�वारमा सचूना स�हत साबनु पानीले हात धनेु वा �या�ड �या�नटाइजर रा� ेl

● काया�लयका �योजनका ला�ग प�रयोजनाको उपय�ुत �शष�कबाट मा�क, साबनु, �या�ड �या�नटाइजर, प�जा
ख�रद गन� र के�ह सं�यामा �टक रा� ेl यी साम�ी ख�रद गदा� सं�थाको �नयमानसुार ख�रद ���या परुा गन� l
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● सामा�य सरसफाईको अ�त�र�त �नय�मत छुने ठाउँमा �वशषेत: काम गन� टेबल, फाई�लगं �या�बनेटको बा�हर� 
�ह�सा, कुस�को हात रा� ेठाँऊ, कफ�/�चया �टेसन, वाटर �ड�पे�सर, फोन, �रमोट, �टेसनर� साम�ी, �ोजे�टर, 
काया�लयका कोठा र बाथ�मका ढोकाका च�ुकल, हे�डल आ�दकाे सरसफाइ र �या�नटाईिजंगमा �बशषे �यान 
�दने । 

● बा�हरबाट कुन ै�यि�तले काया�लयमा �याएका साम�ी तथा समाचार प�/प��काह� कि�तमा ७२ घ�टा स�म 
कसलेै नछुने ।  

● सानो समहूमा बठैक गदा� समेत कि�तमा ६ �फटको भाै�तक दरू� स�ुनि�चत गन� l काया�लयका साम�ीह� ज�त ै
माउस, �कबोड�, मोबाइल फोन आ�द साझा �योग नगन� l  

● पवू�-ल�ण नदे�खएका �यि�तले प�न रोग सान� स�ने भएकाले उपरो�त काय�ह�मा सबलेै उ��कै �यान �दन ु
ज�र� छ र ��येक कम�चार�ले आ�नाे वक� �टेशन र व�तहु�को सरसफाइकाे िज�मेवार� �वयं �लन ुपन�छ । 

४. सं�मण �यव�थापन 
● य�द कुन ैकम�चार�मा को�भड १९ सँग �म�दोज�ुदाे ल�ण दे�खएमा उ�त �यि�तले वा �नजको सहकम�ले सोको 

जानकार� ल�-बड�को �धान काया�लयमा को�भड १९ फाेकल पस�नलाइ त�काल ैगराउने l  

● य�द कुन ैकम�चार�मा को�भड १९ सँग �म�दोज�ुदाे ल�ण दे�खएमा उ�त �यि�त त�ु�त ैएका�तवास तथा 
पी.सी.आर.प�र�णका ला�ग स�बि�धत अ�पताल जाने वा �थानीय �वा��य �नकायसँग सम�वय गन� वा 
अ�य सहकम�ले �यसको �ब�ध �मलाउने ।  

● को�भड १९ सँग �म�दोज�ुदाे ल�ण दे�खएमा उ�त ल�ण दे�खएको �यि�तको �बगत १४ �दन स�म स�पक� मा 
आएका �यि�तह�को सचुी तयार ग�र उनीह�लाई प�न सावधानीका ला�ग एका�तवासमा जाने वा पठाउने 
�यव�था �मलाउने l यी �यि�तह� को�भड १९ सँग �म�दो ल�ण दे�खएको �यि�तको को�भड १९ पर��णको 
न�तजा नकारा�मक �मा�णत नभए स�म �वयं एका�तवासमा ब�ने वा �यसको �ब�ध �मलाउने l 

● ल�-बड�को प�रयोजना �े�मा को�भड १९ सँग �म�दो ल�ण दे�खएका �यि�त भे�टएमा वा �यसको जानकार� 
पाएमा ती �यि�त तथा �तनका प�रवारका सद�यसँग आव�यक सम�वय गर� निजकको �वा��य �नकायमा 
जानकार� गराउने l 

५. काया�लयले लागु गन� आग�तकु नी�त  
 
याे नी�त सं�थामा आउने सब ैआग�तकु, सेवा�ाह�, �व�ेता र आप�ूत�कता�ह�लाई लागु हुने ।  
 

● अ�तअवा�यक नभएस�म सेवा�ाह� वा सेवा �दायकसँग ��य� भेटघाट नगन� l भ�यु�ल बठैक वा टे�लफोनबाट 
स�भव नभए मा� आग�तकु वा �व�ेता वा आप�ूत�कता�लाई काया�लय बोलाउने । भेटघाट गरेर गनु� पन� बठैकको 
सं�या कम गन� l 

● काया�लयमा �वेश गनु� अ�घ उनीह�लाई  हात धनु वा �या�नटाईज गन� लगाउने l 

● काया�लयमा आउने �यि�तह�को अ�भलेख (ठेगाना, स�पक�  न�बर) रा� े�यव�था �मलाउने l क��या�ट �ेस 
गनु�पन� भए य�तो �ववरण आव�यक पन� स�छ । 

● काया�लयमा आउने �यि�तह�सँग कलम, फोन र सं�मण हुनस�ने सामानह� साझा �याेग नगन� ।  

● बा�य आग�तकु भे�नको ला�ग कुन ै�थान �न�द��ठ गन� र सो �थानको बारे सब ैकम�चार�लाई जानकार� �दने  । 

६. काया�लय �योजनको साम�ी संकलन  
 

● काया�लयको ला�ग आव�यक सामा�ी मगाँउदा �ा�त साम�ी रा�को ला�ग एक �न�द��ट �थान तो�ने । 

● सामा�ी आएप�चात स�भव भएस�म ७२ घ�टा स�म सो सामा�ीलाइ �न�द��ट �े�मा नछोईकन रहन �दने ।  



● त�ु�त सामा�ी �योग गन� पन� भएमा �या�नटाईज गन� ।

● वाटर�फु सामान भएका एि�टमाइ�ो�बयल �या�डवाश (साबनु) �वारा २०+ सेके�ड स�म धनेु ।

● साम�ी संकलन गन� �यि�तले सामान छुनासाथ हात धनेु वा �य�नटाइज गन� र सो नगर� अनहुारमा हात
नल�न सचेत रहने ।

● बा�हरबाट सामान मगाँउदा सं�मणको खतरा रह�छ, तसथ� �बशषे सजग रहने ।

७. कम�चार� या�ा र �फ�ड �मण

● लकडाउनको अव�धमा या�ा गनु� पन� भए या�ा गनु� अ�घ यातायात स�चालनको स�दभ�मा गहृ म��ालयको
�नद�शन अ�तग�त िज�ला �शासन काया�लय र �थानीय सरकारले �थानीय ि�थ�तको �व�लेषण ग�र जार�
गरेकाे �बशषे �नद�शनकाे स�बि�ध जानकार� �लने र �यसको पालना गन� ।

● या�ा गनु� पवू� आव�यक सवार� पास, �धानकाया�लयबाट या�ा गन� �यि�त तथा सवार� साधनको �ववरण भएको
�चठ� लगायत आव�यक कागजात तयार� गन� l स�बि�धत �थानीय सरकार, निजकको सरु�ा �नकाय,
प�रयोजना �मखु र सपु�रवे�कसँग सम�वय गरेर कम�चार� प�रचयप� साथमा राखी मा� या�ा गन� ।

● �थानीय �तरमा सहकार� वा अ�य साझदेार �नकायसँगको साझदेार�मा काय�स�चालन गरेको भए �थानीय
सं�थाको अगुवाईमा सवार�को पास �लने ।

● या�ा गनु� पवू� १०० एमएलको �या�नटाईजर, मा�क तथा प�जा ज�ता सरु�ा साम�ी तयार� गन�, साथमा रा� ेर
आव�यकता आनसुार �योग गन� ।

● �थानीय तवरमा �हडडुल र या�ामा, भेलामा ��तब�ध भए �फ�ड �मण नगन�, �फ�ड �मण गनु�पवू� सो �े�को
अव�था ब�ुने, �बगत १४ �दनमा उ�त �थान वा गाउँमा सं��मत भएमा �मणको बारे पनु�व�चार गन� l

● उमेर समूह र �दघ� रोगको �हसाबले जो�खममा पन� कम�चार� भएमा सं��मत �े�मा या�ा नगन� l

● भाै�तक दरु� अ�यास गन� र हात �मलाउने अंकमाल गन� काय� नगन� र कलम, फोनह� आ�नो अ�लाई �योग
गन� न�दने र अ�को आफुले �योग प�न नगन� ।

● या�ामा हँुदा के�ह ल�ण दे�खए त�ु�तै एका�तबासमा जाने ।

८. बैठक स�चालन गदा� �न�न कुराह� स�ुनि�चत गन�

● स�भव भए अनलाइन बैठक गन�, स�भव नभए मा� भौ�तक �पमा भे�ट बैठक गन� l

● कोरोनाको बारेमा जानकार�मलूक साम�ी सबैले दे� ेग�र रा� ेl

● बैठक स�ु गनु� पवू� सबैले पालना गनु�पन� �नयम र सतक� ताह�बारे भ�ने l

● काय��म स�चालन �थलमा �या�नटाईजर र �ट�यपेुपरको �यब�था गदा� सहभागी सं�याको आधारमा गन� l

● �योग गरेका �ट�य ुरा�को ला�ग पया��त �यब�था गन� l

● हािजर� आव�यक भए कुनै कम�चार�ले नोट गन� र उपि�थ�त उठाई इमेलबाट शयेर गन� l

● बैठक गदा� सहभागी बीच कि�तमा ६ �फटको भाैतक दरु� कायम गन� �यब�था �मलाएर मा� स�चालन गन� l

● बैठक वा काय��म गदा� सबै �यालह� खोलेर भेि�टलेसनको �यब�था गन� ।



८.१ आ�त�रक कम�चार�को ला�ग बैठक स�चालन गदा�

● य�द अक� �टेसनमा रहेको कम�चार�लाई बैठकको ला�ग बोलाउने हो भने आ�नो �यटु� �टेसन दे�ख बैठक�थल
स�म आउदा सरु�ा �नद��शका पालना गन�, काे�भड सरू�ा फोकल �य�तीलाई प�न जानकार� �दने।

● या�ा गदा� सकेस�म जो�खम �यनु रहने ग�र गन� ।

● आफु बसेको होटलको �ववरण काया�लयमा �दान गन� ।

८.२  बा�य सहभागीह�लाई समावेश ग�र बैठक स�चालन गदा� �न�न कुरामा �यान �दने

● �वास��वासमा सम�या दे�खने सहभागीको स�भावनालाई �यानमा रा�दै मा�कको �यब�था गन� ।

● को�भड १९ को उ�च सं�मणको ठाउँ बारे जानकार रहने र �य�ता ठाउँबाट सहभागी संल�न नगराउने ।

● कमजाेर �वा��य अब�था भएका, �नय�मत अ◌ाैषधी सेवन गन� तथा �बरामी �यि�तलाई  छनाैट नगन�,
सहभागी नगराउने l

● कसैलाई सं�मणको शंका लागेमा वा स�चो नभएमा �नजलाई रा� अलगै कोठाको �यब�था गन� l

● सबै सहभागीको �ब�ततृ �बबरणह�, उनीह�को या�ा, बस, गाडी, �लाईटको �ववरण, उनीह� ब�ने होटेल
समेतको मोबाईल/टे�लफोन संकलन गन� l

८.३ काय��म प�चात: काय��म स�प�न भएको कि�तमा एक म�हनाको ला�ग सबै सहभागीको नाम र स�पक� �ववरण               
रा�ुपद�छ। कथंकदा�चत बैठकको सहभागीलाई को�भड १९ दे�खएको ख�डमा अ� सहभागीको क��या�ट �ेस गन�            
र जन�वा��य अ�धकार�ह�लाई ती �यि�तह� फेला पान� म�दत गद�छ ।

९. कामबाट घर फ�क� दा प�रवारलाई सरु�ा

● घरको डोरबेल, हे�डल र ढोकाको च�ुकुलमा सबै भ�दा बढ� जो�खम हुने भएकोले हातको कु�हनोले घरको घ�ट�
बजाउने l

● य�द स�भव छ भने, ज�ूा बा�हर रा�,े सकेस�म घरको मलू ढोका �भ� ज�ुा नल�ने l

● काया�लय जादा बो�ने झोला, चाबीह� प�न स�भब भएस�म �या�नटाईज गन� l

● �सधा वास�ममा गई साबनु पानीले हात धनेु, तर बाथ�मको ढोकाको हे�डल र च�ुकुल नछुने, यसको ला�ग
प�रवारका सद�यको सहयोग �लने, य�द आफैले ढोका खोले अ�नवाय� �पमा �या�नटाईजरको �योग ग�र
�नसं�मण गन� l

● स�भव भएस�म नहुाएर, लगुा फेरेर मा� घरको अ�य कोठामा प�ने l

● बा�हर लगाएको लगुा अ�नवाय� �पमा धनेु l

● यी कुराह� कम�चार�का प�रवारका सद�यह�का ेहकमा प�न �य�तकै सा�द�भ�क छन ्।

याे नीित २०७७ जेठ ६ गतेबाट लागु हुनेछ । 




