
पुनर्निर्मिणको कमर्िगर्मि कोर्िड-१९ संक्रर्ण जोखिर् नू्यनीकरणको लमर्ग पमलनम गनुिपने र्मपर्ण्ड, २०७७ 

 

कमर्िकमरी सर्र्र्िबमट स्वीकृि र्र्र्ििः- २०७७/०२/१६ 

 

१. र्िषर् प्रिेश : 

विश्वव्यापी महाव्याविको रुपमा फैविएको कोविड-१९ को कारण जनस्वास्थ्य, सािवजवनक सेिा प्रिाह र अर्वतन्त्र 

समेतका मानि जीिनका विविन्न आयामहरूमा गम्भीर असर र प्रिाि परररहेको छ । नेपाि सरकारिे यो महाव्यावि 

रोकर्ाम तर्ा वनयन्त्रण गनव २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि देशव्यापी बन्दाबन्दी समेतका विविन्न उपाय अििम्वन गरेको 

कारण नेपाििे हािसम्म उक्त महाव्याविबाट जनस्वास्थ्यमा गम्भीर प्रवतकूिता िोगु्न परेको छैन तर्ावप पयावप्त 

सतकव ता अपनाउनुपने अिस्र्ा िने विद्यमान छ ।  

नेपाि सरकार मखन्त्रपररषद्को वमवत २०७७।०१।२४ गतेको वनणवय अनुसार स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी विविन्न 

मापदण्डहरूको पािना गरी विकास आयोजना सम्बन्धी कायव सुचारु गनव सवकने पृष्ठिूमीमा पुनवनवमावण सम्बन्धी काम 

गदाव कोविड - १९ संक्रमण जोखिमिाई नू्यनीकरण गदै स्वास्थ्य सुरक्षा र सचेतनाका विविन्न व्यािहाररक उपाय 

अििम्वन र पुनवनवमावणको कायवमा सम्बद्ध वनकाय तर्ा पक्षहरूबीच आिश्यक समन्वय तर्ा सहजीकरणिाई 

व्यिखस्र्त गनवको िावग िूकम्पबाट प्रिावित संरचनाको पुनवनवमावण गने सम्बन्धमा बनेको ऐन, २०७२ को दफा ३१ िे 

वदएको अविकार प्रयोग गरी रावरि य पुनवनवमावण प्राविकरणको कायवकारी सवमवतिे यो पुनर्निर्मिणको कमर्ि गर्मि 

कोर्िड-१९ संक्रर्ण जोखिर् नू्यनीकरणको लमर्ग पमलनम गनुिपने र्मपर्ण्ड, २०७७ बनाएको छ ।  

 

बन्दािन्दी कायम रहेको िा नरहेको अिस्र्ामा पुनवनवमावण सम्बन्धी काम गदाव सम्बद्ध सबै सरोकारिािाहरूिे 

अवनिायव रुपमा पािना गनुव गराउनु पनेछ । 

 

२. और्ित्यिः 

२.१ िूकम्प पीवडत नागररकको सुरवक्षत आिासमा पहुँच सुवनवित गनवको िावग वनजी आिास पुनवनवमावणको काम तर्ा 

स्वास्थ्य, वशक्षा, सम्पदा समेतको के्षत्रमा पुनवनवमावणका बाुँकी कामहरूिाई यर्ासक्य वछटो सम्पन्न गनव आिश्यक 

िएको हुँदा सो कायविाई सुचारु गदाव सम्बखन्धत कायवस्र्ि व्यिस्र्ापन, सामग्री आपूवतव र जनशखक्तको कायव 

व्यािहारमा कोविड-१९ संक्रमण जोखिम नू्यनीकरणका िावग अििम्बन गनुवपने उपायहरूको नू्यनतम मानक 

वनिावरण गनुव आिश्यक िएको, 

२.२ पुनवनवमावणको कायवमा सहजीकरण गनव कोविड-१९ संक्रमण जोखिम नू्यनीकरणका उपायहरूको अििम्बन गदै 

स्र्ानीय प्रशासन, स्र्ानीय तह र अन्य सरोकारिािा पक्षको समन्वायात्मक िूवमकािाई वनिावरण गनव आिश्यक 

िएको, 

२.३ पुनवनवमावण सम्बन्धी कायवमा संिग्न हने रावरि य पुनवनवमावण प्राविकरण र यस अन्तगवतका वनकायहरू, वनमावण 

व्यािसायीहरू, उपिोक्ता सवमवतहरू, पुनवनवमावण िािग्राहीहरूमा कोविड-१९ सम्बन्धी जोखिम नू्यनीकरण 

सम्बन्धी सचेतना अवििृखद्ध गनव सहयोग पुगे्न देखिएको,  

 

३. िौर्िक संरिनम पुनर्निर्मिण गर्मि संक्रर्ण जोखिर् नू्यनीकरणको लमर्ग अिलम्बन गनुिपने उपमर्हरिः 

 

िौर्िक पूिमिधमर -सडक, पुल, समििजर्नक ििन, सम्पर्म आर्र्_ संरिनम पुनर्निर्मिण 

िौवतक पूिाविार सम्बन्धी संरचनामा पुनवनवमावणको कायव गदाव सम्बखन्धत वनमावण व्यिसायी िा उपिोक्ता सवमवतिे 

देहायको व्यिस्र्ा अवनिायव रुपमा पािन गनुव गराउनु पने छ . 
 



३.१. कमर्र्मरको प्रमखि र बसोबमस सम्बन्धर्म :-  
 

३.१.१. उपिब्ध िएसम्म कायवस्र्ि रहेको बस्ती/िडा/स्र्ानीय तह/वजल्लाको जनशखक्त प्रयोग गने, 

३.१.२ सम्बखन्धत स्र्ानीय तह िन्दा बावहरको जनशखक्त पररचािन गनुव पदाव Quarantine मा राखे्न सम्बन्धमा 

सम्बखन्धत स्र्ानीय तहको िडा कायावियसुँग समन्वय गरी आिश्यक व्यिस्र्ा वमिाउने, 

३.१.३ कामदारिाई काममा विनु अवि स्र्ानीय स्तरमा उपिब्ध िएको स्वास्थ्य परीक्षणबाट कोविड-१९ को 

िक्षण निएको कुरा एकीन गने / पररक्षणको वििरण समेत राखे्न। 

३.१.४ काममा िगाउने कामदारको वििरण संिग्न अनुसूची - १ को ढाुँचामा तयार गरी वनयवमत रुपमा 

अिािविक गने । सो को प्रवत विद्युतीय माध्यम िा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट सम्बखन्धत स्र्ानीय 

तह, वजल्ला प्रशासन कायाविय र वजल्ला आयोजना कायावन्वयन इकाईमा अवनिायव रुपमा पेश गने, 

३.१.५ कामदारिाई कायवस्र्ि िा सोको नवजक उपयुक्त स्र्ानमा अस्र्ायी बसोबास स्र्ि (Camp) को 

व्यिस्र्ा गरी राखे्न । सुपरीिेक्षकको अनुमवत विना कामदारहरूिाई Camp िा कायवस्र्िबाट 

अन्यत्र आफूिुशी वहडडुि गनव वनयन्त्रण गने, 

३.१.६ सम्बखन्धत स्र्ानीय तहसुँग समन्वय गरी कायवस्र्िको नवजक बसोबासममा रहेका कामदारिाई सुरवक्षत 

उपाय अपनाई कायवस्र्िमा आउने र कायवस्र्िबाट आफ्नो बसोबास स्र्िमा जाने गरी काममा 

िगाउन सवकने तर काठमाण्डौ ं उपत्यकामा २०७६ चैत्र ११ पवछ काठमाण्डौ ं आएका/ल्याइएका 

कामदारहरूिाई अवनिायव रुपमा क्याम्पमा रािेर काममा िगाउनुपने, 

३.१.७ कायवस्र्ि रहेको िन्दा बावहरको वजल्लाबाट कामदार आपूवतव गनुवपदाव काठमाण्डौ ंउपत्यकाको हकमा 

रावरि य पुनवनवमावण प्राविकरण माफव त गृह मन्त्रािय र अन्य वजल्लाको हकमा वजल्ला आयोजना 

कायावन्वयन ईकाई माफव त कोविड-१९ वनयन्त्रण सम्बन्धी वजल्ला स्तरीय संकट व्यिस्र्ापन 

सवमवतसुँग समन्वय गने । 

 

 

३.२.  कोर्िड-१९ को संक्रर्ण जोिीर् नू्यनीकरणकम लमर्ग सरसफमइ िथम व्यखिगि व्यिहमर सुधमर सम्बन्धी 

अर्िरु्िीकरण सम्बन्धर्म:- 

सम्बखन्धत वनमावण व्यिसायी/उपिोक्ता सवमवतिे प्रते्यक कामदारिाई संक्रमण जोखिमबाट बचे्न उपायहरूको 

बारेमा स्पर पानव काममा िगाउनु पूिव कोविड-१९ सम्बन्धी अवनिायव रुपमा अविमुिीकरण प्रदान गने । यस्तो 

अविमुिीकरणमा देहायको सामान्य विषय र आिश्यकता अनुसारका र्प अन्य विषय समेट्न सवकनेछः-   

३.२.१ कोविड-१९  सम्बन्धी सामान्य जानकारी, िाइरससंक्रमण हने प्रवक्रया, संक्रवमत व्यखक्तमा देिापनवसके्न 

िक्षण र संक्रमण जोखिम रोकर्ाम र वनयन्त्रण सम्बन्धमा अपनाइएका उपायहरू,   

३.२.२ नाक, मुि र आुँिा छुन नहने, 

३.२.३ मास्कको अवनिायव र उवचत प्रयोग गनुवपने, 

३.२.४ हात वमिाउन/अंकमाि गने जस्ता काम गनव नहने, 

३.२.५ नू्यनतम सामावजक/िौवतक दुरी कायम गने, 

३.२.६ िानेपानीको आ-आफ्नो बोति/िाुँडो प्रयोग गने, 

३.२.७ अरुको हातिे असुरवक्षत रुपमा चिाएको तयारी िानेकुरा उपयोग नगने, 

३.२.८ काम शुरु गनव पवहिे, िाना िानु पूिव, वदसा वपसाब गरेपवछ र आिश्यकता अनुसार अवनिायव रुपमा साबुन 

पानीिे वमचीवमची हात िुने/सेवनटाइजरको प्रयोग गने, 

३.२.९ कायवस्र्ि/बसोबास स्र्ानमा उवचत सरसफाई/ Disinfection गने,  
 

३.३. कमर्िस्थल/क्यमम्पर्म उपलब्ध हुनु पने नू्यनिर् सुर्िधम सम्बन्धर्मिः- 
 

३.३.१ हात मुि िुनको िावग प्रयोग मैत्री सािुन पानी समेतको बन्दोबस्त, 

३.३.२ नाक मुि छोप्नको िावग मास्कको उपिब्धता, 



३.३.३. ज्वरो नाप्नको िावग र्मोवमटर -१० जना बढी जनशखक्त पररचावित हने स्र्िमा र्मोगनको उपिब्धता_ 

३.३.४ नू्यनतम सामावजक/िौवतक दुरी कायम हनुपने, 

३.३.५ िानेपानीको व्यिस्र्ाका िावग सबै कामदारिाई आ-आफ्नो बोति/िाुँडोको उपिब्धता, 

३.३.६ काम शुरु गनव पवहिे, िाना िानु पूिव, वदसा वपसाब गरेपवछ र आिश्यकता अनुसार अवनिायव रुपमा साबुन 

पानीिे वमचीवमची हात िुन उते्प्रररत गने पोरर/सूचना टाुँस गररएको हनुपने,  

३.३.७ कायवस्र्ि/बसोबास स्र्ानमा उवचत सरसफाई गरेको हनुपने, 

३.३.८ कुनै कामदारिाई कोविड-१९ को िक्षण देखिएमा िा अन्य आकखिक स्वास्थ्य उपचारको िावग स्वास्थ्य 

संस्र्ामा िग्न पदाव सहजै र शीघ्र एमु्बिेन्स उपिब्ध हन सके्न गरी त्यस्तो सेिा प्रदायको सम्पकव  नम्बर, 

चािक सम्बन्धी वििरण, तत्काि सेिा प्राप्तीको िावग पूरा गनुवपने अन्य शतव िए त्यसको जानकारी विइ 

सुरवक्षत र तत्काि उपिब्ध हन सके्न गरी राख्नुपने छ ।  
 

३.४. िमद्य आपूर्िि िथम ज्यमलम िुिमनीिः- 
 

३.४.१.क्याम्पमा बसोबास गने कामदारिे आिश्यक पने िाद्य बसु्त तर्ा अन्य अत्यािश्यक बसु्त सुरवक्षत रुपमा 

िररद गरी ल्याउने सम्बन्धमा सम्बखन्धत उपिोक्ता सवमवत िा वनमावण व्यिसायीिे सम्बखन्धत िडा 

कायावियसुँग समन्वय गरी वनजहरूिाई स्पर मागवदशवन गनुवपने छ, 

३.४.२.िाद्य िसु्त िा अन्य आिश्यक सामग्री िररद गनव नवजकको बजार जान परेमा कामदारहरूिे आपसी 

सरसल्लाह गरी आिोपािो वमिाई बढीमा २ जनािे क्याम्प बावहर गई सामग्री िररद गरी ल्याउने 

व्यिस्र्ा वमिाउनु पनेछ,  

३.४.३.कामदारिाई ज्यािा िुक्तानी सम्बन्धमा अनािश्यक िादवििाद नआउने गरी र कामदारिाई कवठनाई 

नपने गरी ज्यािा िुक्तानीको व्यिस्र्ा गने । कायवस्र्िमा नगद िुक्तानी गदाव नगदिाई Disinfect गरेर 

वदने, 
 

३.५. कोर्िड-१९ कम लक्षण रे्खिएर्म अपनमउने सिकि िम सम्बन्धर्मिः- 
 

३.५.१.तत्काि काममा निगाई अिग्याएर राखे्न र स्र्ानीय तहसुँग समन्वय गरी नवजकको स्वास्थ्य संस्र्ामा 

परीक्षणको िावग पठाउने, 

३.५.२.स्वास्थ्य परीक्षणबाट कोविड-१९ को आशंका गररएमा/परीक्षणबाट पुवर िएका कामदारिाई काममा 

निगाउने, स्वास्थ्य उपचारमा समन्वय गने, िर पररिारिाई जानकारी गराउने । 
 

४. र्नर्मिण समर्ग्रीको आपूर्िििः- 
 

४.१.वनमावण व्यिसायी तर्ा उपिोक्ता सवमवतिे संझौता बमोवजमको मापदण्ड पुगेको स्र्ानीय प्रकृवतको वनमावण 

सामग्रीहरू स्र्ानीय तहमा उपिब्ध िएसम्म सोही सामग्रीको प्रयोगिाई प्रार्ावमकता वदने। स्र्ानीय वनमावण 

सामग्री बाहेकका तोवकए अनुसारका गुणस्तरीय अन्य वनमावण सामग्रीहरूको हकमा सबै िन्दा नवजकको 

बजारबाट ल्याउने । नवजकको बजारमा उपिब्ध निएमा अन्य उपयुक्त बजारबाट ल्याउने, 

४.२.वनमावण सामग्री ढुिानीको िागी सिारी पासको आिश्यकता परेको अिस्र्ामा वनमावण व्यिसायी तर्ा उपिोक्ता 

सवमवतिे सामग्रीको वििरण, सामग्री ल्याउने स्र्ान, सिारी सािनको नम्वर, चािक तर्ा हेल्परको नाम, ठेगाना 

र नागररकता प्रमाणपत्र नम्बर िगाएतका वििरण िोिी अनुमवतको िावग सम्बखन्धत वजल्ला आयोजना 

कायावन्वयन इकाईको वसफाररस सवहत वजल्ला प्रशासन कायावियमा वनिेदन वदनुपने छ। यसरी वसफाररस 

सवहत वनिेदन प्राप्त िएपवछ वजल्ला प्रशासन कायावियिे वनमावण सामाग्री ढुिानीको िावग उपयुक्त सिारी पास 

उपिब्ध गराउने छ। काठमाण्डौ ंउपत्यका वित्रको हकमा केन्द्रीय आयोजना कायावन्वयन इकाईिे उले्लखित 

वििरण प्राप्त गरी आिश्यकता अनुसार सिारी पास उपिब्ध गराउन सम्बखन्धत वजल्ला प्रशासन कायावियिाई 

वसफाररस गनव सके्नछ, 



४.३.वनमावण सामग्री ढुिानी गने सिारीिे सामग्री ढुिानी गने क्रममा सम्बखन्धत सिारीको चािक र हेल्पर बाहेकका 

अन्य कुनै पवन ब्यखक्तिाई सिारीमा राख् न पाउने छैन । त्यसैगरी सिारी पासको प्रयोगको िावग वदइएको 

वनदेशनको पूणव रुपमा पररपािना गनुवपने छ। 

 

र्नजी आिमस पुनर्निर्मिण  
 

४.४. वनजी आिास पुनवनवमावण गदाव सम्बखन्धत िािग्राहीिे देहाय बमोवजम गनुव/गराउनु पनेछः- 

४.४.१.वनजी आिास पुनवनवमावणको कायव सुचारु गनुविन्दा पवहिे सम्बखन्धत िडा कायावियिाई सोको जानकारी 

गराई प्राप्त सुझाि बमोवजम मात्र कायव प्रारम्भ गनुव पने, 

४.४.२.उपिब्ध िएसम्म स्र्ानीय कामदारिाई काममा िगाउनु पनेछ । स्र्ानीय स्तरमा  कामदार उपिब्ध 

निई बावहरबाट कामदार ल्याउनु परेमा सम्बखन्धत स्र्ानीय तहको वसफाररस सवहत सहजीकरणको 

िावग वजल्ला आयोजना कायावन्वयन अनुरोि गनुवपनेछ। वजल्ला आयोजना कायावन्वयन इकाईिे 

आिश्यकता र औवचत्यको आिारमा वजल्ला प्रशासन कायावियसुँग सहजीकरणको िावग समन्वय 

गनुव पने, 

४.४.३.कामदारहरूको अनुसूची १ बमोवजको वििरण सम्बखन्धत िडा कायावियमा पेश गनुव पने, 

४.४.४.कामदारहरूिाई क्वारेन्टाइनमा राख्नु पने िा नपने सम्बन्धमा सम्बखन्धत स्र्ानीय  तहिे वदएको 

वनदेशनको पािना गनुव पने, 

४.४.५.कायव स्र्िमा अवनिायव रुपमा साबुन पानी, मास्क, शौचािय/शौच कक्ष र सरसफाइको व्यिस्र्ा 

वमिाउनु पने, 

४.४.६.कामदारहरूिाई काममा िगाउनु िन्दा पवहिे मास्कको अवनिायव रुपमा उवचत प्रयोग गनुवपने, सािुन 

पानीिे वमची वमची हात िुनु पने, जर्ािािी शौच नगरी शौच कक्षको सुरवक्षत प्रयोग गने, पानी तर्ा 

िानेकुरा प्रयोग गदाव आ-आफ्नो अिगै्ग िाडाकुडा प्रयोग गने, नाक आुँिा मुि कानमा हात निगे्न, 

िगै्न पदाव साबुन पानीिे अवनिायव रुपमा वमची वमची हात िुने र काम गदाव उवचत सामावजक/िौवतक 

दुरी कायम गनुवपने विषयमा अवनिायव रुपमा जनकारी गराउुँ ने र सोको पािना गराउन उवचत 

वनगरानी राख् नु पने, 

४.४.७.वनमावण सामग्रीको सम्बन्धमा मावर् बुुँदा नं ४.१ देखि ४.३ सम्म उले्लि िए बमोवजम गनुव पने,  
 

५. कमर्मिलर् िथम बैठक व्यिस्थमपन 

कमर्मिलर् सञ्चमलनिः- 

५.१.प्राविकरण र अन्तगवतका वनकायहरूिे कायाविय संचिनका सम्बन्धमा नेपाि सरकारको वनणवय बमोवजम गने,  

५.२.कायावियको सरसफाई, सामावजक तर्ा िौवतक दुरी कायम, साबुनपानीिे हात िुने व्यिस्र्ा/स्यावनटाइज गने, 

ज्वरो नापे्न कायवको उवचत व्यिस्र्ा वमिाउने, 

५.३.अत्यािश्यक कामको िावग कायावियमा आउने आगनु्तकहरूको नाम, ठेगाना, फोन नम्बर, िेट गरेको वमवत 

समय िुल्ने  वििरण तोवकएको कमवचारीबाट छुटै्ट पुखस्तका िने व्यिस्र्ा गने, 

५.४.कोविड-१९ सम्बन्धी आविकाररक वनकायबाट प्रकाशन िएका सामग्रीहरू कायाविय पररसरमा टाुँस गने, 

५.५.सम्भि िएसम्म विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी प्रते्यक्ष िेटिाट िा बैठकहरूिाई नू्यनीकरण गने, 

५.६.कोविड-१९ का िक्षण देखिएका कमवचारी िा अन्य व्यखक्तिाई नवजकको स्वास्थ्य संस्र्ामा जान सल्लाह वदने, 

५.७.कोविड-१९ को उपचारको िावग जानुपने िा सम्पकव  गनुवपने नवजकको स्वास्थ्य संस्र्ा तर्ा एमु्बिेन्स सम्बन्धी 

आिश्यक जानकारी संकिन गरी राख् ने, 

बैठक व्यिस्थमपनिः- 

५.८ प्राविकरण िा अन्तगवतका वनकाय, पुनवनवमावण सम्बन्धी वनमावण व्यिसायी िा उपिोक्ता सवमवतहरूिे बैठक 

गनुवपदाव देहाय बमोवजम गनुवपनेःः-  

५.८.१. सकिर उपिब्ध सुरवक्षत प्रविविको प्रयोग गरी Distance Meeting गने, 

५.८.२. कायाविय िा बैठक कक्षमा स्वयं उपखस्र्त िई बैठक गनुव पदाव; 



क. हात सफा गनविाई साबुनपानी िा स्यावनटाइजर उपिब्ध िएको हनु पने,  

ि. कम्तीमा ६ वफटको िौवतक/सामावजक दुरी कायम िएको हनु पने,  

ग. मास्कको अवनिायव र उवचत प्रयोग िएको हनु पने, 

ि. बैठक चविरहेको बेिामा वचया िा िाजा िाने व्यिस्र्ा नगने,  

ङ. वचया पानी िाजा िानुपूिव अवनिायव रुपमा साबुनपानी िा स्यावनटाइजर प्रयोग गरी हात सफा गरेको हनु 

पने ।  
 

६. सर्न्वर्, सहजीकरण र अनुगर्न 
 

६.१.यो मापदण्डको कायावन्वयन गदाव सम्बखन्धत वनकाय िा पक्षसुँग आिश्यक समन्वय र  सहजीकरण गनवको िावग 

प्राविकरणको केन्द्रीय कायाविय र प्रते्यक केन्द्रीय आयोजना कायावन्वयन इकाई र वजल्ला आयोजना 

कायावन्वयन इकाईमा एक एक जना फोकि पइन्ट तोकी नवःजको नाम र फोन नम्बर कायावियको 

िेिसाइटमा राखे्न व्यिस्र्ा वमिाउनु पनेछ ।  

६.२.नेपाि सरकारको वनणवय बमोवजम बन्दाबन्दीको समयमा विकास आयोजना संचािनको वसिवसिामा जनशखक्त 

तर्ा वनमावण सामग्रीको आपूवतविाई व्यिखस्र्त गनव सम्बखन्धत वजल्ला प्रशासन कायावियबाट 

स्वीकृवत/अनुमवत/सिारीपास विनुपने अिस्र्ामा वजल्ला प्रशासन कायावियिे पुनवनवमावणको कायवमा सहजता 

पुगे्न गरी उवचत प्रार्वमकता सवहत त्यस्तो स्वीकृवत/अनुमवत/सिारीपास उपिब्ध गराउनु पनेछ । 

६.३.प्राविकरणको केन्द्रीय कायावियिे प्रिानमन्त्री तर्ा मखन्त्रपररषद् को कायाविय, गृह मन्त्रािय र अन्य सम्बखन्धत 

वनकायसुँग प्रिािकारी र वनरन्तर समन्वय गनुव पनेछ ।  

६.४.यस मापदण्डको प्रिािकारी  कायावन्वयन गरी पुनवनवमावणको कायवमा प्रिािकाररता ल्याउन वजल्ला खस्र्त 

पुनवनवमावण समन्वय सवमवत तर्ा सवमवतका पदाविकारीहरूिे आिश्यक सहयोग गनुवपने छ । सम्बखन्धत वजल्ला 

आयोजना कायावन्वयन इकाईिे यस मापदण्ड कायावन्वयनको िावग वजल्ला खस्र्त पुनवनवमावण समन्वय सवमवत, 

पुनवनवमावण सहजीकरण सवमवत, वजल्ला समन्वय सवमवतको कायाविय, वजल्ला प्रशासन कायाविय र स्र्ानीय 

तहसुँग प्रिािकारी र वनयवमत समन्वय गनुवपने छ।  

६.५.यस मापदण्डमा रहेका मुख्य मुख्य व्यिस्र्ाहरू सम्बखन्धत सरोकारिािाहरूको जानकारीको िावग आम 

संचारको उपयुक्त माध्यमबाट प्रकाशन/प्रसारण गनव सवकने छ।  

७. र्िर्िधिः- 

७.१.यस मापदण्डमा रहेको कुनै व्यिस्र्ािाई संशोिन गनव आिश्यक परेमा प्राविकरणको सवचिको वसफाररसमा 

प्रमुि कायवकारी अविकृतको वनणवयिे संशोिन गनव सवकनेछ । यसरी गररएको संशोिनको व्यहोरा कायवकारी 

सवमवतको सदस्यहरूिाई ३ वदनवित्र उपिब्ध गराउनु पनेछ ।   

७.२.यो मापदण्ड कोविड-१९ पूणव वनयन्त्रण निईसकेको अिस्र्ामा पवन पुनवनवमावण सम्बन्धी काम गनव आिश्यक ठाने्न 

इचु्छक सरोकारिािा िाई उक्त रोगको संक्रमण जोखिम नू्यनीकरणको िावग जारी गररएको हुँदा यसको 

पािनाको कारण कुनै प्रकारको र्प व्ययिार िाग्न गएमा सोको व्यिस्र्ा सम्बखन्धत उपिोक्ता सवमवत, वनमावण 

व्यिसायी िा िािग्राहीिे गनुव पनेछ । यस िापत नेपाि सरकार िा रावरि य पुनवनवमावण प्राविकरण िा अन्तगवतको 

कुनै वनकाय िा कुनै पवन तहको सरकारी वनकाय सुँग कुनै पवन प्रकारिे माग िा दािी गनव सवकने छैन । 

७.३.कोविड-१९ संक्रमण जोखिम वनयमन्त्रणको िावग नेपाि सरकारबाट जारी हने कुनै आदेश िा वनणवय यो 

मापदण्ड सुँग बावझन गएमा नेपाि सरकारबाट हने वनणवय बमोवजम गनुव गराउनु पनेछ । 


