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कोरोना सम्बन्धि ऐन, २०७७ 

प्रस्तावनााः कारोना भाईरस (कोभभड–१९) को संक्रमण रोकथाम, उपचार तथा भनयधरणलाई 

प्रभावकारी तलु्याउन घरमा नै सरुन्ित साथ बस्न र लकडाउनको पररपालना गनकुा साथै 

जनजीवनमा पने प्रभावलाई व्यवन्स्थत गनन वाञ्छनीय भएकाले नेपालको संवविानको िारा २२६ 

बमोन्जम विमाली गाउँपाभलकाले यो ऐन बनाएको छ । 

१. संन्िप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम कोरोना भाईरसको संक्रमण रोकथाम तथा 

भनयधरण सम्बन्धि ऐन, २०७७ रिेको छ ।  

    (२) यो ऐन विमाली गाउँपाभलकाको स्थानीय राजपरमा प्रकान्ित गरेको 

भमभतदेन्ि प्रारम्भ िनुेछ । 

२. पररभाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा– 

(क) ऐन भन्नाले विमाली गाउँपाभलकाको सभाले पाररत गरेको कोरोना भाईरस संक्रमण 

रोकथाम तथा भनयधरण सम्बन्धि ऐन, २०७७ लाई सम्झन ुपदनछ । 

(ि) गाउँपाभलका भन्नाले विमाली गाउँपाभलकालाई सम्झन ुपदनछ ।  

(ग) कायनपाभलका भन्नाले विमाली गाउँपाभलकाको कायनपाभलकालाई सम्झन ुपदनछ । 

३. पररिण तथा जाचँ गने : गाउँपाभलका भभर कुनै व्यन्िमा कोरोना भाइरस संक्रमणको लिण 

देन्ियो वा पाईयो वा िंका लागेमा सो व्यन्िको पररिण तथा जाँच गरर यदद कोरोना भएको 

पवृि भएमा संक्रभमत व्यन्ििरुलाई गाउँपाभलकाले आवश्यकता िेरर छुटै्ट क्वारेधटाईन तथा 

आईसोलेिनमा राख्न ेछ । 

४. वविषे व्यवस्था गने : (१) गाउँपाभलकाले आफ्नो पाभलकाको िेर भभर कोरोना भाईरस 

फैलने सम्भावना देन्िएमा सो रोग भनमुनल गनन वा रोकथाम गनन आवश्यक कारवाई गनन 

सक्ने छ र कुनै व्यन्ि, टोल, समदुाय, वडा तथा भनन्ित िेरमा लाग ुिनु ेगरर वविेष आदेि 

जारी गनन सक्ने छ ।  



4|कोरोना सम्बन्धि ऐन, २०७७ 

    (२) गाउँपाभलकाले आफ्नो पाभलकाको िेर भभर कोरोना भाईरस संक्रमण 

देन्िएमा आवश्यकता िेरर भनन्ित घर, टोल, समदुाय, वडा र पाभलका नै भसल गरर राख्न सक्ने 

छ । 

    (३) गाउँपाभलकाले आफ्नो पाभलकाको िेर भभर कोरोना भाईरस संक्रमण 

फैलन सक्ने सम्भावना भएमा सो रोग भनमनल गनन वा सो रोग रोकथाम गननका लाभग 

आवश्यक व्यवस्था भमलाउन वडा कायानलयलाई आवश्यक अभिकार समु्पन सक्नेछ । 

५. आवत जावतमा रोक लगाउन सक्न े: (१) कोरोना भाईरस संक्रमण फैभलरिेको समयमा वा 

फैलन सक्ने आिंका देन्िएमा गाउँपाभलका बाविरबाट माभनसिरुलाई प्रवेि नगने गरर रोक 

लगाउन सक्ने छ । 

   (२) उपदफा १ बमोन्जमको अवस्था देन्िएमा पाभलकाको िेर भधदा बाविर 

जान समेत माभनसिरुलाई रोक लगाउन सक्ने छ । 

   (३) उपदफा १ बमोन्जमको अवस्था देन्िएमा भनन्ित समय तोकी 

गाउँपाभलका िेर भभर समेत कुनै एक टोल, समदुाय, वडा र भनन्ित िेरबाट अको टोल, 

समदुाय, वडा वा भनन्ित िेरमा जान तथा प्रवेि गनन रोक लगाउन सक्ने छ ।  

६. लकडाउन गनन सक्न े : (१) गाउँपाभलकाले आफ्नो पाभलकाको िेर भभरको कुनै स्थानमा 

कोरोना भाईरस संक्रमण देन्िएमा आवश्यकता िेरर कुनै टोल, गाउँ, समदुाय, वडा तथा भनन्ित 

िेर भभर पूणन वा आंन्िक रुपमा भनन्ित समय तोकी लकडाउन गनन सक्नेछ । 

   (२) उपदफा १ बमोन्जम गाउँपाभलकाले गरेको लकडाउन यदद कसैले 

उलंघन गरेमा कारवािी गररने छ । 

७. क्वारेधटाईनमा बस्न ु पने : कोरोना भाईरस संक्रमण फैभलरिेको समयमा कुनै व्यन्ि 

गाउँपाभलका बाविरको िेरबाट आएमा सो व्यन्िले पाभलकाले तोकेको ददनसम्म तोकेको 

स्थानमा अभनवायन क्वारेधटाईनमा बस्न ुपनेछ । 

८. आदेि जारी गनन सक्न े : कोरोना भाईरस संक्रमणको अवस्थामा गाउँपाभलकाले वविेष 

पररन्स्थती कायम गरर सवनसािारणमा प्रभतकुल असर नपने गरी पैदल वा जनुसकैु सवारी 

सािनबाट लभगने वा ल्याईने सफर गने यारकुो जाँचबझु गनन र त्यस्ता यारलुाई कुनै 
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संक्रमण रोग लागेको छ भने्न िंका लागेमा जाँचबझु गनन िवटएको कमनचारीले त्यस्तो 

यारलुाई अस्पताल, स्वास््य केधर तथा अधय स्थानिरुमा अलग गरी राख्न वा कुनै 

वकभसमबाट ल्याउन वा सफर गननमा समेत भनरीिण र भनयधरण गननको लाभग आवश्यक 

आदेि जारी गनन सक्ने छ । 

९. उपचार गररन े : (१) गाउँपाभलकाले पररिणको क्रममा आफ्नो पाभलका भभरका कुनै 

व्यन्िमा कोरोना भाईरस संक्रमण देन्िएमा सो व्यन्िको पाभलकाकै िचनमा उपचारको 

व्यवस्था गने छ । 

    (२) उपदफा (१) बमोन्जम गाउँपाभलकाले उपचार गदान संक्रभमतको अवस्था 

िेरर पाभलकाकै आईसोलेसन कि वा बाविर लगेर पभन उपचारको व्यवस्था गने छ ।  

१०. कायनपाभलकाले भनणनय गनन सक्न े: कोरोना भाईरस संक्रमणका सम्बधिमा गाउँपाभलकाले कुनै 

वविेष आदेि लगायत केिी भनणनय गनुन परेमा कायनपाभलकाले आकन्स्मक बैठक बसी 

बिमुतबाट सो भनणनय गनन सक्ने छ । 

११. उपचारमा संलग्न स्वास््यकमीलाई राम्रो व्यविार गनुनपने : (१) क्वारेधटाइन ,आईसोलेनमा 

रिेका र संक्रभमतिरुको उपचारमा रिेका स्वास््यकमीलाई राम्रो व्यविार गनुन पने छ । 

१२. क्वारेधटाईन र आईसोलेन कि बनाउन े : गाउँपाभलकाले संक्रभमत राख्नका लाभग छुटै्ट 

क्वारेधटाईन र आईसोलेिन कि भनमानण गने छ । 

१३. राित ववतरण गररन े: गाउँपाभलकाले कोरोना भाईरस संक्रमणको समयमा लकडाउन गदान वा 

अधय पररन्स्थती उत्पन्न भई गाउँ िेर भभरका जनतालाई जीवन िान्न अप्ठ्यारो पररन्स्थती 

उत्पन्न भएमा सो जनताको पविचान गरर राित ववतरण सम्बन्धिको कायनववभि बनाई 

आवश्यक मारामा जनतालाई राित ववतरण गररने छ ।  

१४. उपचार िचन र ववमाको गररन े : (१) कोरोना भाइरस रोकथाम भनयधरण तथा उपचारको 

काममा िवटदाको बित कुनै कारण दघुनटनामा परर अथवा कोरोना भाईरस संक्रभमतिरुको 

उपचार गने क्रममा कुनै स्वास््यकमी तथा अधय कमनचारीिरुनै संक्रभमत भई उि 

कमनचारीिरुको मतृ्य ुभएमा गाउँपाभलकाले सो कमनचारीिरुको पररवारलाई दिलाि बराबरको 
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भबमा ददईने छ र भबरामी अथवा घाइते भएमा त्यस्तो कमनचारीिरुको उपचार िचन 

गाउँपाभलकाले बेिोनेछ । 

    (२) कोरोना भाईरस संक्रमणको समयमा समाचार संकलन तथा सम्प्रषेण 

गने क्रममा कुनै परकार सो संक्रमण सरर मतृ्य ुभएमा सो परकारको पररवारलाई २ लाि 

बराबरको भबमा ददईने छ । 

    (३) कोरोना भाईरस संक्रमणको समयमा सरुिामा िवटएका सरुिाकमीलाई 

सो संक्रमण सरर मतृ्य ुभएमा सो सरुिाकमीको पररवारालाई २ लाि बराबरको भबमा ददईने 

छ । 

१५. कसूर : (१) कसैले देिाय बमोन्जमको कायन गरेमा यो ऐन अधतगनतको कसूर गरेको माभनन े

छ । 

(क) कोरोना भाईरस सने तथा फैलाउने कुनै पभन कायन गरेमा। 

(ि) ऐनको दफा ५ बमोन्जम गाउँपाभलकाले रोक लगाएको कायन उल्लंघन गरेमा।  

(ग) ऐनको दफा ६ बमोन्जम लकडाउन उल्लंघन गरेमा। 

(घ) ऐनको दफा ७ बमोन्जम ताकेको क्वारेधटाईनमा नबसेमा। 

(ङ) ऐनको दफा ८ बमोन्जमको आदेि उल्लंघन गरेमा। 

(च) ऐनको दफा ११ बमोन्जमको ववपररत कसैले उपचारमा संलग्न कमनचारीिरु माभथ 

गालीगलौज कुटवपट तथा अमानववय व्यविार तथा अभर ब्यबिार गरेमा । 

(छ) कोरोना भाईरस संक्रमण रोकथाम भनयधरण तथा उपचारको प्रयोजनका लाभग प्रयोग 

भएका मेभसनरी औजार उपकरण लगायतका कुनैपभन सामाग्रीमा िेती पयुानउन निनुे | 

१६. सजाय : दफा १५ बमोन्जमको कसूरमा देिाय बमोन्जमको सजाय िनुेछ । 

(क) िण्ड क बमोन्जमको कसूर गरेमा पाँच िजारदेन्ि पचास िजारसम्म जररवाना गररने 

छ।  

(ि) िण्ड ि बमोन्जमको कसूर गरेमा एक िजारदेन्ि दि िजारसम्म जररवाना गररने छ। 

(ग) िण्ड ग बमोन्जमको कसूर गरेमा एक िजारदेन्ि दि िजारसम्म जररवाना गररने छ। 

(घ) िण्ड घ बमोन्जमको कसूर गरेमा दईु िजारदेन्ि पधर िजारसम्म जररवाना गररने छ। 

(ङ) िण्ड ङ बमोन्जमको कसूर गरेमा दईु िजारदेन्ि दि िजारसम्म जररवाना गररने छ। 
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(च) िण्ड च बमोन्जमको कसूर गरेमा दि िजारदेन्ि पचास िजारसम्म जररवाना गररन े

छ। तर यो कसूरमा प्रचभलत संघीय कानून अनसुार उजरुी ददई सजाय गनन समेत 

बािा माभनने छैन । 

(छ) िण्ड छ बमोन्जमको कसूर गरेमा िेती पयुानउने व्यन्ि वा समूिले ितेी पयुानए 

बमोन्जमको भबगो बराबरको रकम र थप जम्मा भबगोको २०% गरर िनु आउने रकम 

भतनुनपने छ  | 

१७. कारवािी तथा वकनारा गने अभिकार : यस ऐन अधतगनत दतान िनुे मदु्दाको कारवािी तथा 

वकनारा गाउँपाभलकाको धयावयक सभमभतले गनेछ । 

१८. उजरुी ददन सक्न े: यस ऐन अधतगनतको कसूर गने व्यन्िका ववरुद्ध धयावयक सभमभतमा जसले 

पभन उजरुी दतान गनन सक्ने छ । 

१९. पनुरावेदन लाग्न े : यस ऐन अधतगनत वकनारा गरेको मदु्दामा न्चत्त नबझु्ने पिले फैसला 

भएको ३० ददन भभर न्जल्ला अदालतमा पनुरावेदन गनन सक्ने छ । 

२०. भनयम, मापदण्ड वा भनदेन्िका वा कायनववभि बनाउन सक्न े: कायनपाभलकाले यो ऐन अधतगनत 

अधय कायन गननका लाभग भनयम, मापदण्ड वा भनदेन्िका वा कायनववभि बनाउन सक्नेछ । 


