कनकाई नगरपालिकाद्वारा प्रकालित

कनकाई राजपत्र
खण्डः १ सङ्ख्ाः २८ प्रकािन लिलतः २०७६/१२/२८
का्यपालिकावाट स्वीकृ त लिलत २०७६/१२/१८

भाग - २
"COVID19 सं क्रभण योकथाभ तथा व्मवस्थाऩन याहत कोष
तथा सं चारन कामभववलध २०७६

प्रस्तावना
हार ववश्वभा भहाभायीको रुऩभा पैलरएको कोयोना बाइयसको योकथाभ तथा लनमन्त्रणको
सन्त्दबभभा नगयवासीराई सहज जीवन व्मलतत गनभ आवश्मक सहजजकयण गननऩ
भ ने ,अलत ववऩन्न
गरयव,असहाम तथा अशक्तहरुको दै लनक जीववकोऩाजभनका रालग अत्मावश्मक सेवा य वस्तन
उऩरब्ध गयाउन आवश्मक दे जिएकोरे स्थानीम सयकाय सं चारन ऐन २०७४ को दपा
११ भा बएको व्मवस्था अननसाय कनकाई नगय याहतकोष

सं चारन कामाभन्त्वमन गने

सम्फन्त्धी कामभववलध २०७६ लभलत २०७६ /१२/१८ को कनकाई नगय कामभऩालरकाको
फैठकफाट लनणभम गयी रागन गरयएको छ ।
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१) सं जऺप्त नाभ य प्रायम्ब :
१) मो कामभववलध नाभ "COVID19 सं क्रभण योकथाभ तथा व्मवस्थाऩन याहत
कोषगठन तथा सं चारन कामभववलध २०७६" यहेको छ ।
२) मो कामभववलध कनकाई नगयऩालरका ऺेरबय रागू हननेछ ।
३) मो कामभववलध लभलत २०७६/१२/१८ फाट रागन हननेछ ।
२) ऩरयबाषा :
क)

कोयोना बन्नारे ववश्व स्वास््म सं गठनरे भहाभायीको रुऩभा ऩरयबावषत गये को
कोयोना बाइयस (COVID-19) राई फनजझन्त्छ ।

ि) याहत बन्नारे मस कामभववलधको भाऩदण्डभा ऩने अलत ववऩन्न गरयव अशक्त य
असहामराई उऩरब्ध गयाउने अत्मावश्मक सेवा य फस्तनराई फनजझन्त्छ ।
ग)

कोष बन्नारे कोयोना बाइयस सं क्रभण योकथाभ य याहत व्मवस्थाऩनका
रालग नगयऩालरकारे स्थाऩना गये को कोषको िाताराई फनजझन्त्छ ।

३) याहत कोषभा प्राप्त हनने यकभ :
क)

नगयऩालरकाफाट जम्भा गरयने यकभ

ि)

सं घीम सयकाय य प्रदे श सयकायफाट प्राप्त हनने यकभ

ग) ववलबन्न सं घ सं स्था य व्मजक्तफाट प्राप्त यकभ

घ) याविम तथा अन्त्तयाविम दाताहरुफाट प्राप्त सहमोग यकभ
४)

अलत ववऩन्न गरयव, असहाम य अशक्त ऩवहचानका भाऩदण्डहरु :
१) दै लनक ज्मारादायी, भजदनयी गयी जीववकोऩाजभन गने व्मजक्त वा ऩरयवाय
२) अशक्त, अऩाङ्ग घयभनरी बइ दै लनक अत्मावश्मक वस्तन हनन नसक्ने ऩरयवाय
३) लसभान्त्तकृत सभनदाम लबर ऩने ववऩन्न ऩरयवाय जसको घयभा ७ ददनराई
सभेत ऩनग्ने िाद्य साभाग्री नबएको अवस्था ।

५) COVID19 सं क्रभण योकथाभ तथा याहत व्मवस्थाऩन कोष २०७६ सं चारन
तथा कामाभन्त्वमनका रालग दे हाम फभोजजभको नगय स्तरयम सलभलत यहनेछ ।
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१) नगय प्रभनि सं मोजक
२) उऩप्रभनि सह सं मोजक
३) सफै वडाध्मऺज्मूहरु सदस्म
४) कामभऩालरकाका सदस्महरु सदस्म
५) उद्योग वाजणज्म सं घको प्रलतलनलध सदस्म
६) भान्त्मताप्राप्त

तथा वक्रमालसर याजनैलतक दरका नगयप्रभनिहरु सदस्म

७) स्थानीम सभाजसेवी/ ववषमववऻ /दाता भध्मेफाट नगयप्रभनिरे तोकेका ३ जना
सदस्म

८)

स्थानीम ये डक्रसका सबाऩलत सदस्म

९) स्वास््म शािा प्रभनि सदस्म

१०)प्रभनि प्रशासवकम अलधकृत सदस्म सजचव
६) नगयस्तरयम सलभलतको कामभ वववयण:
१. सं जघम सयकाय तथा प्रदे श सयकायरे मस ववषमभा गये का लनणभम तथा
लनदे शनहरुराई ऩरयऩारन तथा कामाभन्त्वमन गने / गयाउने ।
२. टोर ववकास सं स्थाहरुराई ऩरयचारन गयी नगयलबर यहेका अलत ववऩन्न
गरयव असहाम य अशक्तहरुको ऩवहचान गयी प्रभाजणकयण गने ।
३. रऺीत वगभ ऩवहचाहन गनभ आवश्मक भाऩदण्ड तमाय गने।

४. प्रभाजणकयण गरयएका व्मजक्त तथा ऩरयवायराई आवश्मकता य सलभलतको
लनणभमाननसाय याहत प्माकेज उऩरब्ध गयाउने ।

५. याहत प्माकेजको ववतयणको प्रबावकायी अननगभन गने ।

६. ववलबन्न सं घसं स्था तथा दाताहरुरे ददने सहमोग स्वीकाय गयी एकद्वाय
प्रणारीफाट ववतयणको व्मवस्थाऩन गने ।
७) नगयस्तरयम सलभलतराई सहमोग गनभ दे हामफभोजजभको सजचवारम गठन गने य
उक्त सजचवारमरे नगयस्तरयम सलभलतको फैठक फस्न नसकेको अवस्थाभा
नगयस्तरयम सलभलतभा अननभोदन गने

गयी सो सलभलतरे गने

सम्ऩूणभ कामभ गनभ

सक्नेछ ।
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सं मोजक : नगयप्रभनि
सदस्म : उऩप्रभनि
सदस्म : वडाध्मऺफाट २ जना

सदस्म सजचव : प्रभनि प्रशासवकम अलधकृत
८) सल्राहकाय सलभलत गठन गने
क) सक्रभण योकथाभ तथा व्मास्थाऩन तथा याहत ववतयण सम्फन्त्धभा आवस्मक
सल्राह को रालग दे हाम फभोजजभको १ सल्राकाय सलभलत गठन गरयने छ।
१) नगयलबर कामभऺेर बएका सफै सं जघम सांसदज्मूहरु - सदस्म
२) नगयलबर कामभऺेर बएका सफै प्रदे श सांसदज्मूहरु - सदस्म
३)

नगयलबर कामभऺेर बएका सफै सं ववधान सबा सदस्महरु- सदस्म

ख) जेष्ठ सदस्म सल्राहकाय सलभलतको सं मोजकको रुऩभा यहनेछन।
ग) सलभलतको फैठक आवश्मक्ता अननसाय फस्नेछ।
९) वडा स्तरयम याहत व्मवस्थाऩन सलभलत
कनकाई नगय लबरका सवै वडाभा याहत व्मवस्थाऩनको रालग लनम्नाननसायको
एक सलभलत यहनेछ।
१) वडाध्मऺ सं मोजक
२) वडासदस्महरु सदस्म
३) सम्फजन्त्धत वडाभा यहेका कामाभऩालरका सद्समहरु सदस्म
४) वक्रमालसर याजनीलतक दरका वडा प्रभनि सदस्म
५) सम्फजन्त्धत वडाका स्वास््म सं स्थाका प्रभनि सदस्म
६) सनयऺा लनकामको प्रलतलनलध सदस्म
७) वडा सजचव सदस्म सजचव
वडा स्तरयम याहत व्मवस्थऩाऩन सलभलतको कामभ वववयण
१. टोर ववकास सं स्थाहरुराई ऩरयचारन गयी वडालबर यहेका अलत ववऩन्न
गरयव असहाम य अशक्तहरुको ऩवहचान गयी प्रभाजणकयणका रालग
नगयस्तरयम सलभलतभा लसपारयस गने ।
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२. प्रभाजणकयण गरयएका व्मजक्त तथा ऩरयवायराई आवश्मकता य सलभलतको
लनणभमाननसाय वडाभा प्राप्त बएको याहत प्माकेज सम्फजन्त्धत व्मजक्त
ऩरयवायराई उऩरब्ध गयाउने ।

३. याहत प्माकेजको ववतयणको कामभभा टोर ववकास सं स्थाहरुराई सभेत
सहबालगता गयाउने ।

१०) कोषको िाता सं चारन
मस कोषको िाता कोयोना सं क्रभण योकथाभ तथा याहत व्मवस्थाऩन कोष२०७६
को नाभभा यहने छ य उक्त फैं क िाता प्रभनि प्रशासवकम अलधकृत य

न हस्ताऺयफाट सं चारन
नगयऩालरकाका रेिा अलधकृत वा रेिाऩार को सं मक्त
हननेछ । सो कोषको रेिा ऩरयऺण प्रचलरत लनमभाननसाय हननेछ।
११) याहात स्वरुऩ प्राप्त जजन्त्सी साभाग्री व्मवस्थाऩन सम्फजन्त्ध कामभ :


ववलबन्न सं घ सं स्था य व्मजक्तफाट प्राप्त हनने जजन्त्सी याहत प्माकेजहरु
नगयऩालरका कामाभरमभा बण्डायण गने



याहत साभाग्री ग्रहण , बण्डायण य ववतयण कामभको रालग नगयऩालरकाको
जजन्त्सी शािाराई जजम्भेवायी ददने

१२) सम्फजन्त्धत सलभलतहरुरे आवश्मक्ता अननसाय उऩसलभलत गठन गयी कामभराई
१३)
१४)

सहजजकयण गनभ सक्नेछ ।

मस सलभलतको छन ट्टै छाऩ हननेछ ।
मस कामभ ववलधभा थऩघट वा सं शोधन गननऩ
भ ने बएभा भालथ उल्रेजित नगय
स्तरयम सलभलतको लसपारयसभा कामभऩालरकारे गनेछ ।

आऻारे

रुद्रप्रसाद न्त्मौऩाने

प्रभनि प्रशासकीम अलधकृत
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