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कोरोना भाइरस (कोभभड-१९) संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोष सञ्चालन तथा राहात उपलब्ध
गराउने सम्बन्धी कार्यविभध, २०७६
गाउँ कार्यपाभलकाबाट स्िीकृत भमभतिः २०७६।१२।२७
प्रस्तािनािः

वकस्पाङ गाउँपाभलका क्षेत्रभभत्र गैरप्राकृभतक विपद् कोरोना भाइरस (कोभभड-१९) बाट हुन सक्ने

जोखिम न्र्ूनीकरण तथा व्र्िस्थापनका लाभग स्थापना भएको कोरोना भाइरस सं क्रमण रोकथाम,
भनर्न्त्रण तथा उपचार कोषको सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविभध बनाउन बाञ्छनीर् भएकाले नेपाल

सरकार (मन्त्रीपररषद्) को भमभत २०७६ चै त्र १६ गते को भनणयर् बमोखजम नेपाल सरकार अथय
मन्त्रालर्बाट कोभभड १९ को कारण प्रभावित क्षेत्रहरुका लाभग राहत सुविधा प्रदान गनय नेपाल
सरकार, मन्त्रीपररषद्को

भनणयर्

कार्ायन्िर्न

कार्यर्ोजना,

२०७६

तथा

गाउँपाभलकाको

विपद्

न्र्ुभनकरण तथा व्र्िस्थापन ऐन, २०७६ को दफा २७ ले ददएको अभधकार प्रर्ोग गरी र्स गाउँ
कार्यपाभलकाले र्ो कार्यविभध बनाएको छ।

पररच्छे द – १
१.

प्रारखम्भक

संखक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) र्स कार्यभबभधको नाम “कोभभड-१९ सं क्रमण रोकथाम,
भनर्न्त्रण तथा उपचार कोष सञ्चालन तथा राहात उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविभध,
२०७६” रहेको छ।
(२) र्ो कार्यविभध तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ।

२.

पररभाषा : विषर् िा प्रसं गले अको अथय नलागेमा र्स कार्यविभधमा,
(क)
(ि)

“ऐन” भन्नाले वकस्पाङ गाउँपाभलका विपद् जोखिम न्र्ू नीकरण तथा व्र्िस्थापन ऐन,
२०७६ सम्झनुपछय।

“कार्यविभध” भन्नाले कोभभड-१९ सं क्रमण रोकथाम, भनर्न्त्रण तथा उपचार कोष
सञ्चालन तथा राहात उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविभध, २०७६ सम्झनुपछय।

(ग)

“कोष” भन्नाले ऐनको दफा १२ बमोखजमको कोरोना भाइरस सं क्रमण रोकथाम
भनर्न्त्रण तथा उपचार कोष सम्झनुपछय।

(घ)

“प्रभावित व्र्खि” भन्नाले कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट िा नेपाल सरकारले घोषणा
गरे को लकडाउनबाट पररिारका सदस्र् गुमाएको, स्िास््र्जन्र् समस्र्ा उत्पन्न
भएको, आर् िा रोजगारी गुमाएका व्र्खि र भनजको पररिार िा कोरोना भाइरसका
कारण अन्र् कुनै तररकाबाट प्रभावित व्र्खिलास सम्झनुपछय।

(ङ)

“राहत” भन्नाले कोरोना महामारी प्रभावित व्र्खिलास उपलब्ध गरासने नगद तथा
िस्तुगत सहार्ता सामग्री समेत सम्झनुपछय।

(च)

(छ)

“सभमभत” भन्नाले र्सै कार्यविभधको दफा ८ बमोखजमको सभमभत सम्झनुपछय ।
“सं र्ोजक” भन्नाले सभमभतको सं र्ोजक सम्झनुपछय।

पररच्छे द – २
कोषको स्थापना, उद्देश्र् तथा प्रर्ोग
३.

कोषको स्थापना: (१) कोरोना भाइरसको कारण उत्पन्न भएको िा हुनसक्ने जोखिम
न्र्ूनीकरण तथा व्र्िस्थापन सम्बन्धी कार्य स्थानीर्स्तरबाटै सञ्चालन गनयका लाभग आिश्र्क
पने स्रोत सं कलन र पररचालन गनय गाउँपाभलकामा एक कोभभड-१९ सं क्रमण रोकथाम,
भनर्न्त्रण तथा उपचार कोष रहनेछ।
(२)

कोषको

आर्

रकम

सं कलन

तथा

व्र्र्

रकम

पररचालनका

लाभग

वकस्पाङ

गाउँपाभलकाको विपद् व्र्िस्थापन िातामा जम्मा गरी अलग्गै वहसाि राखिनेछ ।

(३) कोषको आर् अन्तगयत र्स कार्यविभधको दफा ६ बमोखजम कोषमा जम्मा हुनग
े री प्राप्त
रकम तथा कोषमा मौज्दात रहेको रकमबाट प्राप्त ब्र्ाजलास समािेश गररनेछ।

(४) कार्यविभधको दफा ७ बमोखजम कोषको नाममा प्राप्त हुन आउने िस्तुगत सहार्ता
सामाग्रीको छु ट्टै मौज्दात वकताब स्थापना गरी अभभलेि गररनेछ।
४.

कोष सम्बन्धी विशेष व्र्िस्थािः (१) कोषको रकम कोरोना भाइरस सं क्रमण भनर्न्त्रणसँग
सम्बखन्धत कार्यर्ोजना बमोखजमका क्षेत्रमा मात्र िचय गनय सवकनेछ।

(२) कोरोना भाइरस सं क्रमण पूणरु
य पमा भनर्न्त्रणमा आएको भनी नेपाल सरकारले घोषणा
गरे को तीन मवहनाभभत्र र्स कोषमा रहे को रकम विपद व्र्िस्थापन कोषमा स्ितिः
स्थानान्तरण हुनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोखजम स्थानान्तरण गदाय कोषको श्रे स्ता र दावर्त्ि बाँकी भए सो समेत
विपद व्र्िस्थापन कोषमा स्थानान्तरण हुनेछ।
५.

कोषको उद्देश्र्: (१) कोभभड-१९ ले हाल पारे को प्रभाि र पानय सक्ने प्रभािको सं क्रमण
रोकथाम, भनर्न्त्रण तथा न्र्ूनीकरण गदै प्रभावित व्र्खिलाइय आभथयक तथा िस्तुगत सहार्ता
राहात उपलब्ध गराउनु कोषको उद्देश्र् हुनेछ।
(२) कोषले दे हार्का क्षेत्रमा काम गने छिः
(क)

कोभभड-१९ बाट सं क्रभमत िा प्रभावित व्र्खिहरूको िोज तथा उद्धार गरी
अत्र्ािश्र्क स्िास््र् सेिा उपलब्ध गराउने।

(ि)
६.

प्रकोप जोखिम न्र्ूनीकरण र प्रभावितहरूलाइय तत्काल राहत उपलव्ध गराउने।

कोषको आम्दानी : (१) कोषमा दे हार् बमोखजमका रकम आम्दानीको रूपमा जम्मा हुनेछ:
(क)

वकस्पाङ गाउँपाभलकाको िावषयक बजेटमाफयत विपद् व्र्िस्थापन कोषमा जम्मा हुने
गरी स्िीकृत रकमबाट कार्यपाभलकाको भनणयर् अनुसार र्स कोषमा स्थान्तररत रकम,

(ि)
(ग)
(घ)

प्रचभलत कानून बमोखजम गाउँ कार्यपाभलकाको भनणयर् बमोखजम अन्र् खशषयकबाट र्स
कोषमा साररएको रकम,

अन्र् स्थानीर् तहबाट सहार्तािापत प्राप्त रकम,
नेपाल सरकार र प्रदे श सरकारबाट कोभभड-१९ सं क्रमण रोकथाम, भनर्न्त्रण तथा
व्र्िस्थापन कार्यका लाभग प्राप्त रकम,

(ङ)

गाउँ

सभा

सदस्र्,

गाउँ

कार्यपाभलका

सदस्र्

तथा

गाउँपाभलकाका

कमयचारी

खशक्षकहरूबाट प्राप्त सहर्ेग रकम,
(च)

(छ)
(ज)

स्िदे शी विभभन्न सरकारी तथा गैरसरकारी सं घ सं स्थाहरू र त्र्समा कार्यरत
कमयचारीहरू, उद्योगी, व्र्िसार्ी, पेशाकमी, राजनीभतक दल, नागररक समाज, सं घ
सं स्था र आम सियसाधारणबाट स्िेखच्छक रूपमा प्राप्त हुने रकम,

गैर आिासीर् नेपाली, िैदेखशक सरकार तथा सं घ सं स्थाको तफयबाट प्रचभलत
कानूनको अभधनमा रही प्राप्त हुने रकम,

कोषमा मौज्दात रहेको रकममा उपलब्ध हुने ब्र्ाज आर्,

(झ) दफा ७ को उपदफा (३) बमोखजम िस्तुगत सहार्ता सामाग्रीको भबक्रीबाट प्राप्त आर्,
(ञ) प्रचभलत कानूनको अभधनमा रही कोषमा जम्मा हुने गरी अन्र् कुनै स्रोतबाट प्राप्त
रकम।

(२) उपदफा (१) बमोखजम कोषलास उपलब्ध हुने रकम सम्बखन्धत व्र्खि िा सं स्थाले र्स
कार्यविभधको दफा ३ को उपदफा (२) बमोखजमको कोषको बैंक िातामा भसधै जम्मा

गररददन िा गाउँपाभलकाको आभथयक प्रशासन शािामा नगद जम्मा गनय सक्नेछ। त्र्सरी
नगदै जम्मा हुन आएमा आभथयक प्रशासन शािाले सम्बखन्धत व्र्खि िा सं स्थालास सोको
भपायस उपलब्ध गराउनुपनेछ।

(३) कोषमा रकम जम्मा गने व्र्खि तथा सं स्थाको नाम र प्राप्त सहार्ता रकम सम्बन्धी
माभसक वििरण अको मवहनाको सात गते भभत्र साियजभनक गररनेछ।

तर कुनै व्र्खि िा सं स्थाले सहार्ता उपलब्ध गराउँदा आफ्नो नाम साियजभनक नगनय
अनुरोध गरे को रहेछ भने भनजको नाम उल्लेि नगरी वििरण साियजभनक गनय बाधा पने
छै न।
७.

िस्तुगत सहार्ता सामग्री: (१) कुनै व्र्खि िा सं स्थाबाट िस्तुगत सहार्ता सामग्री प्राप्त हुन
आएमा र त्र्सरी प्राप्त सामाग्री कोभभड-१९ भनदान सं बखन्ध स्िास््र् उपकरण, औषधी,

सं क्रमण भनर्न्त्रण सं बखन्ध अन्र् सामाग्री र प्रभावितहरूलाइय राहत प्रदान गने सम्बन्धी कार्यमा
उपर्ोग हुने दे खिएमा त्र्स्तो िस्तुगत सहार्ता सामग्रीलास स्िीकार गररनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोखजम स्िीकार गररएको िस्तुगत सहार्ता सामग्रीलास अलग्गै मौज्दात
वकताबमा अभभले ि जनास त्र्स्तो सामग्रीको उपलब्ध भएसम्म मूल्र् जनाइ िा नजनाइ
कोषको आम्दानीको रूपमा समेत अभभले ि गररनेछ।

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले खिएको भए तापभन कुनै िस्तुगत सहार्ता सामग्री
कोरोना भाइरस सं क्रमण भनर्न्त्रण िा राहत सहर्ोगको कार्यमा उपर्ोग नहुने िा उपर्ोग
गनय उपर्ुि नहुने दे खिएमा त्र्स्तो सहर्ोग आंखशक िा पूणरू
य पमा अस्िीकार गनय सवकनेछ।

(४) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा ले खिएको भए तापभन कुनै िस्तुगत सहार्ता सामग्री
प्रचभलत मापदण्ड बमोखजमको न्र्ू नतम गुणस्तरर्ुि नभएको अिस्थामा त्र्स्तो सामग्रीलास
८.

अस्िीकार गनय सवकनेछ।

कोभभड-१९ भनर्न्त्रण तथा व्र्िस्थापन सभमभतिः (१) गाउँपाभलका भभत्रको कोभभड-१९
भनर्न्त्रण तथा व्र्िस्थापन सम्बन्धी कार्यलास प्रभािकारी रूपमा सञ्चालन गनयको लाभग दे हार्
बमोखजम गाउँ कोभभड-१९ भनर्न्त्रण तथा व्र्िस्थापन सभमभत रहनेछ।



गाउँपाभलका अध्र्क्ष

गाउँपाभलका उपाध्र्क्ष

-सं र्ोजक
-सदस्र्



प्रमुि प्रशासकीर् अभधकृत



सबै िडाका िडा अध्र्क्षहरु

-सदस्र्



प्रभतभनभध, स्थानीर् प्रहरी कार्ायलर्

-सदस्र्

-सदस्र्



स्िास््र् शािा प्रमुि

-सदस्र्



नेपाल रे डक्रस सोसासटीका स्थानीर् प्रभतभनभध (एकजना)

-सदस्र्



विपद् व्र्िस्थापन सम्बन्धी कार्य हे ने गरी तोवकएको शािा प्रमुि िा प्रमुि प्रशासकीर्
अभधकृतले तोकेको कमयचारी

-सदस्र् सखचि

(२) सभमभतले स्थानीर् विपद् व्र्िस्थापन सम्बन्धी कार्यमा र्ोगदान पुर्र्ाउन सक्ने अन्र्
व्र्खि िा गैर सरकारी सं स्थालास आिश्र्कतानुसार आमन्त्रण गनय सक्नेछ।
९.

कोषको प्रर्ोग : (१) कोभभड-१९ सं क्रमण भनर्न्त्रण र राहतका लाभग कोषमा जम्मा भएको
रकम तथा िस्तुगत सहार्ता सामाग्री िचय गनयका लाभग सभमभतले आिश्र्कतानुसार भनणयर्
गनेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले खिएको भए तापभन कोभभड-१९ सं क्रमण विरूद्ध
तत्काल प्रभतकार्य गनुय पने अिस्था रहे को तर सभमभतको बैठक तुरुन्तै बस्न सक्ने
अिस्था नरहे मा तत्पश्चात लगत्तै बस्ने सभमभतको बैठकबाट अनुमोदन हुने गरी

सं र्ोजकको भनणयर्बाट एक पटकमा बविमा एकलाि रूपैर्ासम्म िचय गनय बाधा पुग्ने
छै न।
(३) कोषको रकम तथा सामग्री दे हार् बमोखजमको कार्यमा िचय गररनेछ:
(क)

कोभभड-१९ सं क्रमण िा जोखिममा रहे का िा त्र्सबाट प्रभावित भएको िा हुनसक्ने
व्र्खि िा समुदार्को तत्काल िोजी, उद्दार उपचार सम्बन्धी कार्य गनय,

(ि)

कोभभड-१९ सम्बन्धी सचे तनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गनय,

(ग)

कोभभड-१९ सं क्रमणबाट बच्ने सामग्री िररद तथा वितरणको कार्य गनय,

(घ)

कोभभड-१९ उपचार सम्बन्धी कार्यमा सं लग्न स्िास््र् सं स्थालाइय आिश्र्क पने
औषभध,

(ङ)

स्िास््र्

उपकरणहरु,

सेभनटाइजर,

मास्क,

पञ्जा

लगार्तका

सामग्री,

स्िास््र्कमीको सुरक्षाका लाभग व्र्खिगत सुरक्षा सामाग्री िररद र िु िानी गनय,

कोभभड-१९ प्रभावित व्र्खिको तत्काल राहतका लाभग आिश्र्क पने िाद्यान्न,
िानेपानी, लत्ता कपडा, औषधी, सरसफाइका सामग्री जस्ता िस्तुहरू िररद गरी
उपलब्ध गराउन तथा तत्सम्बन्धी अन्र् आिश्र्क कार्य गनय,

(च)

कोभभड-१९ प्रभावित िा जोखिममा परे का व्र्खिहरूलाइय राख्ने सुररक्षत स्थल भनमायण

गनय,
(छ)

कोभभड-१९ बाट सं क्रभमत व्र्खिको औषधोपचार गनय,

(ज)

कोरोना भाइरस सं क्रभमत तथा प्रभावित व्र्खिलास मनोपरामशय तथा उपचार गनय,

(झ)

कोरोना भाइरसको कारणबाट मृत्र्ु भएका व्र्खिको काजवक्रर्ाका लाभग भनजको

(ञ)

कोरोना भाइरस सम्बन्धी विमारी िा जोखिम समूहको िोज, उद्धार तथा परामशयका

पररिारलास सहार्ता उपलब्ध गराउन,

लाभग स्िर्म्सेिक तथा विशेषज्ञको पररचालन र सामग्री िररद तथा भण्डारण गनय,
(ट)
(ठ)
(ड)

कोरोना भाइरसका कारण नेपाल सरकारबाट घोवषत लकडाउनको अिभधमा स्थानीर्
उत्पादनको बजार पहुंच सुचारू गनय तथा आपूभतय व्र्िस्था सुचारू गनय,

जोखिमर्ुि स्थानको पवहचान तथा उि स्थानमा रहे का विमारी िा जोखिममा रहेका
व्र्खिलाइय सुरखक्षत क्िारे न्टाइन िा आइसोले सन स्थलसम्म स्थानान्तरण गनय,

सभमभतले तोके बमोखजमको कोरोना भाइरस भनर्न्त्रण तथा राहत सम्बन्धी अन्र् काम
गनय, गराउन।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा ले खिएको भए तापभन भनर्भमत रूपमा सम्पादन गररने
प्रकृभतका कार्यलाइय र्स कोषसं ग आिद्ध गरास कोषबाट कुनै पभन वकभसमको िचय गनय
पासने छै न।

पररच्छे द – ३
प्रभावित व्र्खिको वििरण सं कलन तथा राहात वितरण प्रवक्रर्ा
१०.

राहत वितरणका लाभग लखक्षत पररिारको पवहचान : (१) राहात वितरणका लाभग लखक्षत
पररिारको पवहचान गनय भनम्नानुसारका आधारहरु भलनुपने छ :
क.

अभत विपन्न: मौदिक आम्दानीको कुनै स्रोत नभएका र आफ्नो स्िाभमत्िमा िेभतर्ोग्र्
जग्गाको अभािमा आफनो कृवष उत्पादनले ३ मवहना भन्दा कम िान पुग्ने पररिार
।

ि.

दै भनक ज्र्ालादारीिः विगत दे खि विभभन्न असं गदठत क्षेत्रका ब्र्िसार् िा सेिा प्रदार्क
क्षेत्रमा दै भनक ज्र्ाला पाउने गरी मजदुरी गदै आएका ब्र्खि ।

ग.

असहार्: अविभािक नभएका, आभथयक आर्आजयन गनय सक्ने पररिारको सदस्र्

नभएका, अरुको सहर्ोग एिं सहारामा बस्ने, अपांगता भस कुनै आम्दानी गनय नसक्ने,
अविभािक नभएका िालिाभलका र पररिारमा ७५ िषय भन्दा माभथका नागररक मात्र
भएका (असहार् भन्नाले अनाथ आश्रम, िृद्धाश्रम, सं रक्षण गृह, मखन्दर, गुम्बा िा अन्र्
धाभमयक सं स्थामा आश्रर् भलस बभसरहेका व्र्खि/पररिारलास समेत जनाउँदछ ।)

(२) अभत विपन्नको पवहचानका लाभग र्सअखघ गाउँपाभलकाद्िारा कुनै आधार िा मापदण्ड
बनास पररिार त्र्ांक अद्यािभधक गरे को भए सोलास समेत आधार बनाउन सवकनेछ ।
(३)
:

असं गदठत क्षेत्रमा दै भनक ज्र्ालादारी भन्नाले भनम्नानुसार प्रकृभतको कामलास जनाउँदछ

(क)

पसलबाट ग्राहकको घरसम्म सामान ओसारपसार गने श्रभमक

(ि)

पर्यटक भररर्ा भनमायण सामाग्री भररर्ा तथा सिारी साधन नचल्ने बाटोमा आिश्र्क

(ग)

िस्तुहरु ओसारपार गने व्र्खि

ट्रक वट्रपर भ्र्ानबाट सामान लोड अनलोड गने व्र्खि

(घ)

अन्र् व्र्खिको िेतबारीमा दै भनक ज्र्ाला गरी काम गने मजदुर

(ङ)

आफ्नो नाते दार बाहे कको व्र्खिको पररिारमा दै भनक ज्र्ालादारीमा सरसफास खशशु

(च)

तथा ज्र्ेष्ठ नागररक स्र्ाहार जस्ता सेिा गने व्र्खि

भगटी कुट्ने बालुिा चाल्ने तथा सटा भट्टामा काम गने मजदुर

(छ) भनमायण कार्यमा दै भनक ज्र्ालादारीमा काम गने डकमी भसकमी हे ल्पर लगार्तका मजदुर

(ज) नाङलो पसले दै भनक रुपमा पभत्रका वितरक साना फुटपाथ पसले ठे लागाडा तथा
साइकलमा सामान विक्री वितरण गरी गुजारा तथा अन्र् व्र्खिको पसलमा काम गने
(झ)

मजदुर

दे हार्का र्ातार्ात मजदुर

अ. अन्र् व्र्खिको मालबाहक सिारी तथा डे भलभरी भ्र्ान चलाउने सिारी चालक
सहचालक ।
आ. दै भनक ठे क्का िा ज्र्ालामा ट्याक्सी तथा टे म्पो चलाउने सिारी चालक ।

(ञ)

इ.

ररक्सा तथा ठे लागाडा चालक ।

स.

सिारी साधनको ममयत सम्भार गने ग्र्ारे जमा काम गने भमस्त्री तथा मजदुर ।

अन्र् व्र्खिको गामेन्ट कापे ट टे लररङ गलैँ चा बुट्टा तथा जती भने र कपडा पसलमा
दै भनक ज्र्ालादारीमा काम गने मजदुर ।

(ट)

ग्रामीण क्षेत्रमा असं गदठत क्षेत्रका दै भनक ज्र्ालादारी भन्नाले िेत िनजोत गने , घर
टहरा बनाउने, सडक

भनमायण

गनेलगार्तका

ज्र्ालादारी

कामदारहरु

समेतलास

जनाउँदछ ।
ु ी-१ बमोखजम
(४) र्स दफा बमोखजम राहात पाउने पररिार तथा व्र्खिको अभभले ि अनुसच
सम्बखन्धत िडा सखचिले िडा सदस्र् तथा िडा अध्र्क्षको सहर्ोग भलइ तीन ददन भभत्र तर्ार
गरी साियजभनक गनुप
य नेछ ।
११.

वििरण संकलन गने प्रवक्रर्ा (१) असहार्, अभत विपन्न र दै भनक ज्र्ालादारी पररिारको
वििरण सं कलनका लाभग गाउँपाभलकाले अनुसूची १ मा ददइए िमोखजम फारम तर्ार गरी
िडा कार्ायलर्हरुमा पठाउनुपनेछ ।
(२) िडा कार्ायलर्ले आफ्नो क्षेत्रभभत्र िसोिास गने पररिारहरुको र्सअखघ नै अभभले ि
गररएको सूचनाका आधारमा समेत आफै वििरण सं कलन फारम भरर सुखचकृत गनयसक्नेछ ।
(३) सं कभलत फारममा उल्ले खित सूचनाका आधारमा िडा कार्ायलर्ले लखक्षत पररिारका
मूख्र् ब्र्खिको नाम, पररिारका सदस्र् सं ख्र्ा, पररिारका सदस्र्हरुको नाम, टोलिस्तीको
नाम र घरमुलीको नागररकता नम्बर सं लग्न गरर साियजभनक जानकारीको लाभग ३ ददनको
म्र्ाद ददस साियजभनक सूचना जारी गनुप
य ने छ ।
(४) र्दद लखक्षत पररिारको आफ्नो स्थार्ी घर नभस डे रामा िसेको भए फारममा घरधनीको
नाम र ठे गाना उल्ले ि गनुप
य ने छ ।
(५) लखक्षत पररिारको सं कभलत फारममा िडा अध्र्क्ष िा सदस्र् मध्र्े कुनै एकले राहतका
लाभग र्ोग्र् भएको भसफाररस गनय हस्ताक्षर गनुप
य नेछ ।
(६) साियजभनक सूचनामा सं लग्न वििरण उपर िडाका कुनैपभन नागररकले कुनै पररिारको
सूचना छु ट हुन गएमा त्र्स्ता पररिारलास सो सूचीना समािेश गराउन र कोही गलत वििरण
वटपास सं लग्न भएको भए भनजको वििरण हटाउन सू चना ददन सक्नेछन्।

(७) वििरण थपघटका लाभग ददइएको समर्ािभध सवकएको २ ददनभभत्र िडा सभमभतले राहत
पाउने

लाभग्राहीहरुको

वििरणलास

अखन्तम

रुप

ददस

गाउँकार्यपाभलकाको

कार्ायलर्मा

पठाउनुपनेछ ।एक पटकका लाभग िडा कार्ायलर्बाट अखन्तम रुप ददस प्रमाखणत गरी सभमभत
समक्ष पठाइएको वििरणमा सभमभतको अनुमभतविना थपघट िा सं सोधन हुनेछैन ।
१२.

राहात सहार्त वितरण (१) िाद्य आिश्र्कताको आधारमा लखक्षत पररिार, अभत विपन्न
दै भनक ज्र्ालादारी श्रभमक र असहार्लास राहत सामाग्री वितरणको रुपमा पररिारको सदस्र्
सं ख्र्ालास मुख्र् आधारको रुपमा भलइएको छ । राहत प्र्ाकेजमा प्रभत पररिार १५ ददनको
लाभग चावहने िाद्य सामाग्री पुग्ने गरर दे हार्को पररिार सं ख्र्ाको आधारमा िाद्यान्न सामाग्री
वितरण गररनेछ ।
(क) पररिार सदस्र् सं ख्र्ा ४ जना सम्म भएको पररिारलास िाद्यान्न पररमाण (रु. १६
सर्मा ननाध्ने गरी )
चामल

–

१५ के.जी.

दाल (रातो)

– २ के.जी.

िाने ते ल सनफ्लोर

– १ भल.

नुन आर्ोभडनर्ुि

– १ प्र्ाकेट

आलु

– ३ के.जी.

नुहाउने साबुन

– २ वपस

(ि) पररिार सदस्र् सं ख्र्ा ४ जना भन्दा ििी भएको पररिारलास िाद्यान्न पररमाण (रु. 25
सर्मा ननाध्ने गरी )
चामल

– 30 के.जी.

दाल (रातो)

– 3 के.जी.

तोरीको िाने तेल
नुन

– १.5 भल.
–

2 प्र्ाकेट

आलु

– 5 के.जी.

नुहाउने साबुन

– ३ वपस

(२) प्रभावित व्र्खिलास राहत उपलब्ध गराउँदा कोषमा जम्मा भएको रकम तथा राहत
सामग्रीको उपलब्धता र औखचत्र् समेतका आधारमा सभमभतले उखचत ठहर्र्ाए बमोखजम
वितरण गररनेछ।

(३) तत्काल राहत उपलब्ध नगराउँदा प्रभावित व्र्खि थप जोखिममा पनय सक्ने अिस्था छ
भन्ने सभमभतलास लागेमा त्र्स्तो व्र्खिलास सभमभतले भनणयर् गरे र तत्काल राहत उपलब्ध
गराउन सक्नेछ।
(४) पररिार बाहे कका मजदुरको हकमा ४ जना बराबर १ पररिार मानेर राहत वितरण
गररनेछ ।

(५) र्स कार्यविभधमा अन्र्त्र जुनसुकै कुरा ले खिएको भएतापभन श्रभमक िगय तथा असहार्

तथा भतनसँग सँगै रहेका पररिारका कुनै सदस्र्ले र्स अिभधमा कुनै िैकखल्पक आर् आजयन
गरे को अिस्थामा भनजलास र्स मापदण्ड बमोखजमको राहत सामाग्री वितरण गररने छै न ।
(६) एकै पररिारको एकभन्दा बिी सदस्र्लाइ राहात सामाग्री वितरण गररने छै न ।
१३. राहत सामाग्रीको िररद तथा व्र्स्थापन : (१) दे हार्को विभध अिलम्बन गरी दफा १२
बमोखजमको राहत सामाग्री वितरण गनुय पनेछिः
(क) राहत वितरणको लाभग सम्बखन्धत िडा सभमभतले सामाग्री िररद गरी वितरण गने ।
(ि) सम्बखन्धत िडा सभमभतले हुन सक्ने सम्भाव्र् भभड तथा अन्र् व्र्िस्थापकीर् समस्र्ाका
कारणले िडा सभमभतबाट वितरण गने नसक्ने अिस्था भएमा दे हार् बमोखजम गने ।

(१) गाउँपाभलकाले आफ्नो क्षेत्र भभत्र दफा १२ बमोखजमको सामाग्री उपलब्ध गराउन
सक्ने स्थानीर् आपूभतयकतायबाट मूल्र् सूची भलस सोको आधारमा सामाग्रीको गुणस्तर
तथा मूल्र् र्वकन गने र उपलब्ध भएसम्मका आपूभतयकताय छनौट गने ।
(२) दफा ११ बमोखजम सं कलन भएको वििरण बमोखजमका व्र्खिलाइ िडा सदस्र्
िा अध्र्क्षले कुपन उपलब्ध गराइ उपिण्ड १ बमोखजकको आपूभतयकतायबाट राहत
सामाग्री उपलब्ध गराउने ।

(३) माभथ उल्लेखित प्रवक्रर्ाहरुबाट समेत वितरण गनय पररखस्थभत अनुकुल नभएमा
गाउँपाभलका कार्ायलर्माफयत िररद गरी सम्बन्धीत िडा कार्ायलर्बाट वितरण गने ।

(२) उपदफा १ को उपिण्ड ि(३) बमोखजम गाउँपाभलकाबाट िररद गरी वितरण गदाय िडा
कार्ायलर्हरुबाट प्राप्त लखक्षत राहत प्राप्त गने पररिार सं ख्र्ा तथा दफा १२ बमोखजमको राहात
पररमाणहरु ले िाजोिा गरर गाउँकार्यपाभलकाले गाउँपाभलका भरर वितरण गनुप
य ने राहत
सामाग्रीको पररमाण र्वकन गनुप
य नेछ ।
(३) छनौट भएको आपूभतयकतायले गाउँकार्यपाभलकाले उपलब्ध गराएको वििरणको आधारमा
सम्बखन्धत िडामा तथा सम्भि भएसम्म सम्बखन्धत वितरण केन्िमा उपलब्ध गराएको
सामाग्रीको मात्रा अनुसार प्र्ाकेखजङ गरर उपलब्ध गराउनु पनेछ ।

(४) राहत वितरणका क्रममा लाग्ने िाद्य सामाग्रीको िु िानी िचय र्सै प्र्ाकेज अन्तगयत
सं लग्न गनय सवकनेछ ।
(५) भनधायररत राहत सामाग्री सम्िखन्धत िडा कार्ायलर्सम्म िु िानीको ब्र्िस्था गाउँपाभलकाले
भमलाउनेछ भने िडा कार्ायलर् िा तोवकएको साियजभनक स्थलबाट लै जाने खजम्मेिारी सम्िखन्धत
लखक्षत पररिारको हुनेछ तर असहार् पररिार िा नाबालक र ७५ िषयभन्दा माभथका िृद्धिृद्धा
मात्र भएको पररिारको हकमा िडा कार्ायलर्ले स्थानीर् स्िर्ं सेिक िा टोल विकास सं स्थाको
खजम्मा सम्िखन्धत पररिारलास राहत पुर्ायउने ब्र्िस्था भमलाउने छ ।
(६) राहत वितरणको अभभलेल र प्रभतिेदन:
(क) सम्बखन्धत िडाले अनुसूची–२ बमोखजमको िाँचामा राहत वितरणको अभभलेि आफ्नो
कार्यलर्मा रािी साप्तावहक रुपमा साियजभनक गनुय पनेछ र एक प्रभत गाउँपाभलका कार्ायलर्मा
पठाउनुपनेछ ।
(ि) गाउँपाभलकाले राहत वितरणको प्रभतिेदन अनुसूखच ३ बमोखजमको िाँचामा पाखक्षक रुपमा
सम्बखन्धत भनकार्मा पेशगनुप
य नेछ ।
१४.

कोषको प्रर्ोग गनय नपासने: (१) र्स कार्यविभधमा अन्र्त्र जुनसुकै कुरा ले खिएको भए तापभन
दे हार्को प्रर्ोजनका लाभग कोषमा जम्मा भएको रकम िचय गनय पासने छै निः
(क)
(ि)

भनर्भमत प्रशासभनक कार्यको लाभग,

कुनै सरकारी िा गैरसरकारी पदाभधकारी िा कमयचारीलास भनर्भमत रूपमा तलब,
भत्ता िा अन्र् सुविधा उपलब्ध गराउन,

(ग)

कुनै सरकारी िा गैरसरकारी पदाभधकारी िा कमयचारीलास भ्रमण िचय िा अन्र् त्र्स्तै

(घ)

कोरोना भाइरस प्रभावितलास ददसने तोवकए बमोखजमको राहत बाहेक अन्र् कुनै पभन

प्रकारको िचय उपलब्ध गराउन,

वकभसमको चन्दा, पुरस्कार, उपहार िा आभथयक सहार्ता उपलब्ध गराउन,
(ङ)

कुनै पभन वकभसमको गोवष्ठ, सेभमनार, अन्तरवक्रर्ा िा सभा सम्मेलन सञ्चालन गनय,
गराउन,

(च)

कोरोना भाइरस सं क्रमण भनर्न्त्रण, न्र्ू नीकरण िा प्रभावितलाइय राहत व्र्िस्थापनसँग
प्रत्र्क्ष सम्बन्ध नभएको अन्र् कुनै पभन कार्य गनय, गराउन।

(२) कोषलास प्राप्त भएको िस्तुगत सहार्ता सामग्रीमध्र्े कुनै पभन सामग्री पूणय िा
आंखशकरूपमा कार्ायलर्को िा कार्ायलर्को कुनै पदाभधकारी िा कमयचारीको भनर्भमत
प्रर्ोजनका लाभग प्रर्ोग गररनेछैन।

पररच्छे द – ४
कोषको सञ्चालन, लेिा तथा लेिा पररक्षण

१५.

कोषको सञ्चालन : (१) कोषको िाता सञ्चालन गाउँपाभलकाको प्रमुि प्रशासकीर् अभधकृत र
ु दस्तितबाट हुनछ
लेिा प्रमुि िा भनजले तोकेको ले िाको कमयचारीको सं र्ि
े ।

(२) कोषबाट नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड िा अिस्था अनुसार सभमभतले तोकेको
मापदण्ड अनुसार सामग्री िा नगदमा सहार्ता ददन सवकने छ।

(३) कोषलास प्राप्त िस्तुगत सहार्ता सामग्रीको भनकासा तथा आिश्र्क व्र्िस्थापन गने
खजम्मेिारी प्रमुि प्रशासकीर् अभधकृत िा भनजले तोकेको अभधकृतस्तरको कमयचारी र खजन्सी
शािा प्रमुिबाट हुनेछ।

(४) उपदफा (३) बमोखजम िस्तुगत सहार्ता सामग्री कोरोना भाइरस सं क्रमण भनर्न्त्रण,
राहत तथा व्र्िस्थापन सम्बन्धी कार्यमा उपर्ोगका लाभग भनकासा गदाय खजन्सी वकताबमा
िचय अभभले ि जनास भनकासा ददनुपनेछ र त्र्स्तो सामग्रीको अभभले ि मूल्र्लास कोषको
िचयको रूपमा समेत अभभले ि गररनेछ।
१६.

कोषको आर् व्र्र्को लेिा तथा सोको साियजभनकरण : (१) कोषको आर् व्र्र्को ले िा
प्रचभलत कानून बमोखजम राखिनेछ ।
(२) कोषले कार्यपाभलकाले तोकेबमोखजम आन्तररक भनर्न्त्रण प्रणाली कार्म गनुय पनेछ ।

(३) कोषको माभसकरूपमा भएको आम्दानी र िचयको वििरण अको मवहनाको सात गते भभत्र
साियजभनक गनुप
य नेछ ।

(४) आभथयक िषय समाप्त भएको भमभतले तीन मवहनाभभत्र सभमभतले कोषको िावषयक आर्

व्र्र्को वििरण समेत िुल्ने िावषयक प्रभतिेदन तर्ार गरी कार्यपाभलकामाफयत गाउँ सभा समक्ष
पेश गनुय पनेछ ।
१७.

लेिा परीक्षण : (१) कोषको आन्तररक ले िापरीक्षण गाउँपाभलकाको आन्तररक ले िा
पररक्षण शािाबाट हुनेछ ।

(२) कोषको अखन्तम ले िापरीक्षण महाले िा परीक्षकबाट हुनेछ ।

(३) गाउँ कार्यपाभलकाले चाहे मा जुनसुकै बित सभमभतको वहसािवकताि जाँच्न िा जाँच
गराउन सक्नेछ ।

(४) गाउँ कार्यपाभलकाले उि कोष स्थानीर् कानूनअनुसार सामाखजक र साियजभनक
लेिापरीक्षणको व्र्िस्था भमलाउने छ।
पररच्छे द –५
विविध

१८.

सहर्ोगका लाभग आह्वान गने : (१) कोरोना भाइरसका कारण आपत्काभलन अिस्था भसजयना
भस स्थानीर् स्रोत साधन र क्षमताले विपद्को सामना गनय गाउँपाभलकाले व्र्िी, सं स्था,

स्थानीर् तह, प्रदे श सरकार तथा नेपाल सरकारलास कोषमा आभथयक तथा िस्तुगत सहार्ता
उपलब्ध गराउन अनुरोध गनय सक्नेछ ।
१९.

अभभलेि राख्ने : (१) सभमभतले कोष पररचालन सम्बन्धमा गरे को भनणयर् र अन्र् काम
कारिाहीको अभभले ि दुरुस्त राख्नु पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोखजमको अभभले ि सभमभतको सदस्र्-सखचिको खजम्मामा रहनेछ ।
२०.

अनुगमन: (१) र्स कार्यविभध बमोखजम कोष पररचालन तथा सोबाट भएका कामको भनर्भमत
तथा आकखस्मक अनुगमन गनय गाउँपाभलकका उपाध्र्क्षको सं र्ोजकत्िमा सियपक्षीर् अनुगमन
सभमत गठन गनय सवकनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोखजम िवटएको अनुगमन टोलीले आफूलास प्राप्त कार्ायदेशका आधारमा
अनुगमनका क्रममा दे खिएको सत्र् त्र् वििरण सवहतको प्रभतिेदन सभमभतसमक्ष पेश
गनुप
य नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोखजम पेश हुन आएको प्रभतिेदन समेतका आधारमा कोष पररचालनमा
कुनै कभम कमजोरी भएको दे खिएमा त्र्सलास सुधार गनय सभमभतले आिश्र्क भनदे शन ददन
सक्नेछ र त्र्स्तो भनदे शनको पालना गनुय सम्बखन्धत सबैको कतयव्र् हुनेछ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा ले खिएको भए तापभन कोष पररचालनमा कुनै गखम्भर
त्रुटी रहेको र सोलास तत्काल रोक्न आिश्र्क दे खिएमा सं र्ोजकले त्र्स्तो कार्य रोक्न
२१.

भनदे शन ददन सक्नेछ।
कारिाही:

(१) र्स कार्यविभधमा तोवकएको मापदण्ड पुरा नभएका व्र्खिले झुट्टा वििरण

पेश गरी राहात भलनु िा दोहोरो राहत भलनु हुदैँन ।

(२) अनुगमनका क्रममा कुनै व्र्खिले झुठा वििरण पेश गरी कोषबाट राहत प्राप्त गरे को िा
कोषले उपलब्ध गराएको राहतको दुरूपर्ोग गरे को पासएमा दोषी उपर प्रचभलत कानून
बमोखजम कारिाही हुनेछ।
(३)

र्स

कार्यविभधको

प्रभतकूल

हुने

गरी

राहत

वितरणको

लाभग

भसफाररस

गने

पदाभधकारीलास समेत प्रचभलत कानुन बमोखजम कारिाही गरी त्र्स्तो भसफाररस गने
पदाभधकारबाट भनजले भसफाररस गरे को हदसम्मको रकम गाउँकार्यपाभलकाले भनजबाट असुल
गनेछ ।
२२.

बाधा अड्काउ फुकाउनेिः र्स कार्यविभधको कार्ायन्िर्नको भसलभसलामा कुनै दिविधा उत्पन्न

भएमा कार्यपाभलकाले आिश्र्क व्र्ाख्र्ा गरी बाधा अड्काउ फुकाउन िा सं सोधन गनय
सक्नेछ।

२३.

र्सै बमोखजम हुनिःे र्स गाउँपाभलकाबाट कोभभड-१९ रोकथाम तथा व्र्स्थापनका लाभग
हालसम्म भए गरे का कार्य तथा िचयहरु र्सै कार्यविभध बमोखजम भएको माभननेछ।

अनुसूखच - १
(दफा १० को उपदफा ४ सँग सम्बखन्धत)
राहत प्राप्त गने व्र्खिको वििरण

१.

नाम थर :

३.

बाजेको नाम :

४.

स्थार्ी ठे गाना

६.

टे भलफोन िा मोबासल नम्िर :

७.

दै भनक ज्र्ालादारीमा कार्यरत स्थान :

८.

गने गरे को कामको वििरण :

९.

२. बािुको नाम:

:

५. हालको ठे गाना :

पेशगरे को कागजातको वििरण : (कम्तीमा कुनै एक कागजात सं लग्न गनुय पने)
क. नेपाली नागरीकताको प्रमाण पत्रको प्रभतभलवप िा
ि. गररब घर पररिार पररचर्पत्रको प्रभतभलवप िा
ग. सिारी चालक अनुमभतपत्रको प्रभतभलवप िा
घ. अन्र् ;

१०. राहत भलने व्र्खिको स्ििःघोषणा :
म

रोजगारी, स्िरोजगारी िा अन्र् कुनै माध्र्मबाट आर्

र मरो पररिारका सदस्र्ले

आजयन गरे का छै नन् । मैले र्स्तो राहत सुविधा दोहोरो भलएको
माभथ पेश गरे को वििरण
सहुँला बुझाउँला ।

ठीक

छै न र भलने पभन छै न ।

साँचो हो । व्र्होरा फरक परे मा प्रचभलत कानुन बमोखजम

भनिेदक :

दस्तित :
भमभत :

औठाको छाप

भसफाररस गने पदाभधकारी :

दार्ाँ

बार्ा

दस्तित :
कार्ायलर्को नाम
पद :

:
िडा न. :

नाम :
भमभत :

अनुसूखच : २
(दफा १३ को उपदफा ६ सँग सम्बखन्धत)
िडा नं. ..........कार्ायलर्................
राहत वितरणको अभभलेि
क्र.सं . प्राप्त गने व्र्खिको ठे गाना
नाम

तथा
टे भलफोन

राहत वितरण गनेको
दस्तित

:

नाम थर,

:

टे भलफोन नं.

:

बािुको

बाजेको

राहतको

बुखझभलनेको

नाम

नाम

वििरण

दस्तित

अनुसूखच : ३
(दफा १३ को उपदफा ६ सँग सम्बखन्धत)
प्रभतिेदनको िाँचा
क्र.सं . प्राप्त गने व्र्खिको ठे गाना
नाम

तथा

बािुको

बाजेको

राहतको

नाम

नाम

वििरण

भमभत

कैवफर्त

टे भलफोन

आज्ञाले ,
िुम बहादुर घती
प्रमुि प्रशासकीर् अभधकृत

