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कोरोना भाइरस  (covid-19) संक्रमणबाट मृत्यु भएका पररवारहरुलाई राहत ववरतण 

सम्बन्धी काययवववध -२०७८ 

प्रस्तावना: 

विश्वभरि नै महामािीको रुपमा फैविएको Covid 19 (कोिोना भाइिस) बाट नेपािका सबै पाविकाहरु नै आक्रान्त 

भई िहकेो सन्दभभमा यस गाउँपाविकामा पवन यस िोगबाट संक्रवमत भइ उपचाि गिाउन ुपने ि उपचािका क्रममा 

अस्पताि कोवभड अस्थायी अस्पताि िा होम आइसोिेशन मा उपचािको क्रममा मतृ्यिुिण भइ िहकेो ि 

गाउँपाविका पवन covid-19 का कािण जीिन गुमाउने परििाििाई गाउँपाविकाको वनणभय  बमोवजम प्रवत मतृक 

परििाििाई रु २००००।– अक्षरुपी िीस हजाि रुपैया मात्र िाहत उपिब्ध गिाउने उदशे्यिे काठेखोिा गाउँपाविका 

गाउँकायभपािकािे यो िाहत वितिण कायभविवध २०७८  जािी गरिएको छ । 

संविप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस कायभविवधको नाम 'कोिोना भाइिस covid-19 संक्रमणबाट मतृ्य ु भएका 

परििािहरुिाई िाहत विितण  सम्बन्धी कायभविवध -२०७८ िहकेो छ ।  

(२)यो कायभविवध तरुुन्तै िाग ूहुनेछ ।  

(३) पररभाषाः विषय िा प्रसंगिे अको अथभ निागेमा यस कायभविवधमा, 

(क) “कायभविवध” भन्नािे काठेखोिा गाउँपाविकाबाट जािी कोिोना भाइिस (covid-19) संक्रमणबाट मतृ्यु 

भएकाहरुका परििाििाई िाहत विितण सम्बन्धी कायभविवध -२०७८ सम्झन ुपदभछ । 

(ख) “गाउँपाविका” भन्नािे काठेखोिा गाउँपाविका सम्झन ुपदभछ । 

(ग) “गाउँ कायभपाविका” भन्नािे काठेखोिा गाउँ कायभपाविका सम्झन ुपदभछ । 

(घ) “प्रमुख” भन्नािे गाउँपाविका अध्यक्ष सम्झन ुपदभछ । 

(ङ) “उपप्रमखु” भन्नािे गाउँपाविका उपाध्यक्ष सम्झन ुपदभछ । 

(च) “प्रमखु प्रशासकीय अवधकृत” भन्नािे काठेखोिा गाउँपाविकाको प्रमखु प्रशासकीय अवधकृत सम्झन ुपदभछ 

। 

(छ)  “िडा कायाभिय” भन्नािे गाउँपाविका अन्तगभतका ८ िटै िडा कायाभियहरुिाई सम्झन ुपदभछ । 

(ज)  “िडा अध्यक्ष” भन्नािे गाउँपाविकाका िडाका िडा अध्यक्षहरुिाई सम्झन ुपदभछ । 

३.उदे्दश्य 

Covid 19 (कोिोना भाइिस) संक्रमण पवुि भइ मतृ्य ुभएका मतृकका आवित परििािहरुिाई िाहत वितिण गनुभ 

यस कायभविवधको उद्दशे्य िहकेो छ ।  

४. वववरण संकलन तथा अवभलेख राख्नु पननः (१) प्रत्येक िडा कायाभिय/स्िास््य चौकी/स्िास््य 

शाखा/गाउँपाविकािे कोिोना भाइिस संक्रमण पवुि भइ सके पवछ मतृ्य ुभएको विििण संकिन गरि अद्यािवधक 

गरि िाख्न ुपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोवजम संकवित विििण फािाम िडा कायाभियमा अद्यािवधक गरि अवभिेख िाख्ने । 

(३) उपदफा (२) बमोवजम संकवित विििण सम्बवन्धत िडा अध्यक्षिे दफा ७ (१) बमोवजम  गाउँपाविका स्तरिय 

िाहत वितिण तथा व्यिस्थापन सवमवतिे अनसुवूच-२ बमोवजम वसफारिस गरि पठाउनेछ ।  



५. कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरुका पररवारलाई राहत ववरतण व्यवस्थापन तथा समन्वय 

सवमवतः (१)  गाउँपाविका तहमा िाहत वितिण कायभ संचािन गनभका िावग दहेाय बमोवजमको िाहत व्यस्थापन 

तथा समन्िय सवमवत  िहने छः-  

(क) गाउँपाविका अध्यक्ष-संयोजक 

(ख) उपाध्यक्ष – सहसंयोजक 

 (ग) प्रमखु प्रशासकीय अवधकृत- सदस्य 

(घ) अध्यक्ष सबै िडाका- सदस्य 

(ङ) िाताििण तथा विपद व्यिस्थापन सवमवत संयोजक-  सदस्य  

(च) सािभजवनक सेिा तथा क्षमता विकास सवमवतका संयोजक- सदस्य 

(छ) आवथभक विकास सवमवतको संयोजक- सदस्य 

(ज) सामावजक विकास सवमवतका संयोजक- सदस्य 

(झ) स्िास््य शाखा प्रमुख- सदस्य सवचि 

(२) उपदफा (१) बमोवजमको सवमवतको बैठकमा िावरिय मान्यता प्राप्त िाजवनवतक दिका गाउँपाविका स्तरिय 

प्रमखु िा प्रवतवनधी, उद्योग िावणज्य संघका अध्यक्ष िा प्रमखु पाविकामा िहकेा सिुक्षा वनकायका प्रमखु िा 

प्रवतवनवध चौकी प्रमखु, स्थावनय िेडक्रस सोसाइटी शाखाका प्रमखु िा प्रवतवनवधिाई आमन्त्रण गनभ सवकनेछ । 

६. गाउँस्तरीय राहत व्यवस्थापन तथा समन्वय सवमवतको काम, कतयव्य र अवधकारः  

(क) कोिोना भाइिसका कािण मतृ्य ुभएका परििािहरुको िडा माफभ त िगत संकिन गनभ िगाउन े। 

(ख) िडाबाट प्राप्त अद्यािवध िेकडभ िाख्ने । 

(ग) मतृकका परििाििाई िाहत उपिब्ध गिाउने । 

(घ) अनगुमन कायभिाई व्यिवस्थत गिाउने । 

(ङ) िाहत वितिणको समयवसमा वनधाभिण गने । 

 (च) िडास्तिीय िाहत वितिण तथा व्यिस्थापन सवमवतिाई आिश्यक वनदशेन वदने । 

(छ) यस वबषम परिवस्थवतमा सहयोग गनभ चाहने दाताहरुसँग समन्िय गने ि उनीहरुिे सहयोग गनभ चाहकेो भए 

सोको संकिन गने ि अवभिेख िाख्ने । 

(ज) आिश्यकता अनसुाि अन्य कायभहरु गने । 

(झ) बैठक आिश्यकता अनसुाि संयोजकको वनदशेनमा सदस्य सवचििे बोिाउनेछ । 

७. कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भएका पररवारका लावग वडास्तरीय राहत ववतरण तथा व्यवस्थापन 

सवमवतः (१) िडास्तिमा कोिोना भाइिसका कािण मतृ्य ुभएकाहरुको विििण संकिन, विििण मावथ छानविन 

तथा िाहत वितिणको साथै आिश्यक सहयोग तथा समन्िय गनभ वनम्नानसुािको एक सवमवत गठन हुनेछ । 

(क) िडा अध्यक्ष -संयोजक 

(ख) सम्बवन्धत िडाबाट प्रवतवनवधत्ि गने कायभपाविका सदस्य- सदस्य 

(ग) िडा सदस्यहरु - सदस्य 

(घ) स्िास््य इकाईका प्रमखु- सदस्य 



(ङ) िडा सवचि -सदस्य-सवचि 

(२) उपदफा (१) बमोवजमको सवमवतको बैठकमा िावरिय मान्यता प्राप्त िाजनीवतक दिका िडास्तिीय प्रमुख िा 

प्रवतवनवधहरु, सामावजक संस्था, विद्याियका प्र.अ.िाई अमन्त्रण गनभ सवकनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोवजमको सवमवतको बैठकमा सम्बवन्धत िडामा सिुक्षा वनकायमा िहकेा सो वनकायका प्रमखु 

िा प्रवतवनधीिाई प्रहिी आमन्त्रण गनभ सवकनेछ । 

(४) बैठक संयोजकको वनदशेनमा आिश्यकता अनसुाि सदस्य सवचििे बोिाउनेछ । 

८. वडास्तरीय कोरोना भाइरसबाट मृत्य भएका पररवारका लावग राहत ववतरण तथा व्यवस्थापन 

सवमवतको काम, कतयव्य र अवधकारः (१) आफ्नो िडावभत्र कोिोना भाइिसका कािण मतृ्य ु भएकाहरुको 

विििण सचूना जािी िडा माफभ त अनसुचूी -१ बमोवजमको वनिेदन विई संकिन गने । 

(२) िडा माफभ त प्राप्त विििणिाई सवमवतिे आिश्यक छानविन गिी प्रमाणीतको िावग िडा अध्यक्ष समक्ष पेश 

गने  

। 

(३) उपदफा (२) बमोवजम पेश भएको विििणिाई िडा अध्यक्षिे प्रमाणीत गिी अनसुचूी -२ बमोवजमको िगत 

तयाि गिी गाउँपाविकामा पेश गनुभ पनेछ । 

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुिा िेवखएको भएतापवन मतृ्य ुभएका व्यविका परििाििे गाउँपाविकामा वनिेदन 

वदन सक्ने छन ्। 

९. राहत ववतरण तथा व्यवस्थापनः (१) गाउँपाविका क्षेत्रमा िाहत वितिण कायभ एकद्धाि प्रणािीद्धािा गरिनेछ 

। िाहत वितिण कायभको नेततृ्ि  गाउँिपाविकािे गनेछ ।  

(२) यस वबषम परिवस्थवतमा सहयोग गनभ चाहने सहयोगदाताहरुिे सहयोग गनभ चाहकेो खण्डमा गाउँपाविकामा 

सम्पकभ  गरि सहयोग वदन सक्नेछन । 

(३) सहयोगदाताहरुिे सहयोग गिेको नगद तथा वजन्सी सामानको अवभिेख गाउँपाविकािे िाख्नेछ । त्यस्तो 

अवभिेखिाई गाउँपाविकाको िेभसाईड, तथा अन्य माध्यमद्धािा सािभजवनक गरिनेछ । 

(४) दफा ७ को उपदफा (३) बमोवजम िडा अध्यक्षिे प्रमावणत गिेका परििाििाई दफा ४ को उपदफा (१) 

बमोवजमको स्िास््य संस्थािे वदएको विििणको आधािमा िाहत वितिण कायभिाई स्िीकृत गनेछ । 

(५) िडा तहमा िाहत वितिण कायभको समन्िय तथा सहवजकिण गने कायभ दफा ६ को उपदफा (१) बमोवजमको 

सवमवतिे गनेछ ।  

(६) दफा ७ को उपदफा (१) बमोवजमको सवमवतिे सम्बवन्धत िडाको अध्यक्ष तथा िडािासीको िोहििमा िाहत 

वितिण गने व्यिस्था वमिाउनेछ । 

(७) िाहत वितिण गदाभ अनसुचूी – ३ बमोवजमको भपाभई गिी वितिण गनुभपनेछ । 

(८) यस मापदण्डमा अन्यत्र जनुसकैु कुिा िेवखएको भएतापवन कोिोना भाइिसका कािण मतृ्य ु भएको यथेष्ठ 

प्रमाणका आधािमा (कोिोना प्रमावणत गिेको अस्पतािको विििण ल्याि प्रवतिेदनका नेपािी नागरिकताको 

प्रमाणपत्र, मतृ्यदुताभ िा अन्य आिश्यक कागजपत्र) यस कायभविवध बमोवजम िाहत वितिण गिाईने छ । 



(९) अन्यत्र जुनसकैु कुिा िेवखएको भएतापवन एकै परििािको एक भन्दा बढी सदस्यको कोिोना भाइिस covid-

19 को कािणबाट मतृ्य ुभएमा मतृ्य ुभएका सबैिाई िाहत उपिब्ध गिाईने छ । 

(१०) िाहत वितिणमा खवटंदा सामावजक दरुि कायम गरि सािधानी अपनाइ वितिण गरिने छ  ।  

(११) िाहत वितिणको िावग विििण संकिन गने फािाम भनभ िगाउने, विििण संकिन गिी िडा कायाभियमा पेश 

गने ि िाहत वितिणमा आिश्यक सहयोग स्थावनय स्िास््य संस्था िगायतका पदावधकािीहरुको कतभव्य हुनेछ । 

१०. कारबाही सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) यस कायभविवधमा तोवकएको मापदण्ड पिुा नभएका परििािि े झटु्टा 

विििण पेश गिी िाहत विन ुिा दोहोिो िाहत विन ुहुदनै । 

(२) कायभविवधमा तोवकएका मापदण्ड पिुा नभएका मतृकका परििाििाई िाहत वितिण गनभ गाउँ कायभपाविका 

िाध्य हुने छैन । 

(३) यस कायभविवधमा उल्िेख भएका कुिा यसै कायभविवध अनसुाि तथा अन्य कुिाहरु गाउँपाविकाको प्रचवित 

काननू अनसुाि हुनेछन ्। 

(४) यस कायभविवधको प्रवतकुि हुने गिी िाहत पाउने गित विििण पेश गिेमा िा वसफारिस गिेको पाईएमा गित 

विििण विििण पेश गने िा वसफारिस गनभिाई प्रचवित कानुन बमोवजम कािाभही गनेछ । 

११. यस काययवववधमा उल्लेख भएका कुरा यसै काययवववध अनुसार तथा अन्य कुराहरु गाउँपावलकाको 

प्रचवलत कानून अनुसार हुनेछन ्। 

१२. यो काययवववधको व्यख्या, संसोधन तथा खारेजी गनन सम्पूणय अवधकार गाउँपावलकामा वनवहत रहने 

छ । 

१३. यस काययवववध जारी हुनु भन्दा अगावड गाउँपावलकाद्धारा यस covid-19  सकं्रमणको कारण ज्यान 

गुमाएका पररवारका लावग   

ववतरण गरेको राहत यसै काययवववध बमोवजम भए गरेको मावननेछ । 

१४. कोरोना भाइरसको महामारी अन्त्य भएपवछ वा गाउँकाययपावलकाको बैठकले बन्द गनन वनणयय 

गरेपवछ यो काययवववध स्वत वनवरक्रय हुनेछ । 

  

 

 

  



 

अनुसूची १ 

वमवतः २०७८।     । 

(कायभविवधको दफा ४ को उपदफा (१) संग सम्बवन्धत) 

िीमान ्अध्यक्षज्य ू 

.................... िडा नं    को कायाभिय  काठेखोिा बागिुङ । 

 

वबषयः राहत उपलब्ध गराई वदने सम्बन्धमा । 

महोदय, 

उपिोि सम्बन्धमा मेिो वनम्नानसुाि विििण सवहत िाहत उपिब्ध गिाई वदनहुुनहुन  अनिुोध गदभछु । 

व्यविगत विििणः 

(१) नाम  

(२) स्थायी ठेगानाः                                                               (३) हािको ठेगानाः 

(५) बाबकुो नामः                                                                  (६) बाजेको नामः 

(६) मतृकको नाम                                                                (७) मतृ्य ुभएको वमवत: 

(८) मतृ्य ुभएको स्थान      (९) नागरिकता प्र.प.न. 

(१०)आवित परििाि संख्याः 

(११) िाहत माग गने व्यविको स्िःघोषणः 

म ि मेिो परििािको सदस्यको कोिोना भाइिस कोवभड १९का कािण मतृ्य ुभएको हुदंा ताँहा गाउँपाविका माफभ त् 

वितिण हुन ेिाहत सवुबधा दोहोिो विएको छैन ि विने पवन छैन । मावथ पेश गिेको विििण ठीक साँचो हो । व्यहोिा 

फिक पिेमा प्रचवित काननू बमोवजम कािबाही भएमा सहुिँा बझुाँउिा ।  

 औठाको छाप 

वनिेदककोःः 

दस्तखतः 

वमवतः 

वसफारिश गने पदावधकािीको नामः  

दस्तखतः 

प्रमाणीत गने िडा अध्यक्षको दस्तखतः 

पदः 

वमवतः  

  

दाँया बायाँ 

 

  



 

अनुसूची २ 

(कायभविवधको दफा ४ को उपदफा (३) संग सम्बवन्धत) 

 

काठेखोिा गाउँपाविका 

गाउँ कायभपाविकाको कायाभिय, बागिङु  

 

(क) राहत ववतरणको अवभलेख फाराम 

  

...... िडा नं   को  कायाभिय  काठेखोिा गाउँपाविका बागिङु 

क्र.सं. 

िाहत प्राप्त गने  

व्यविको नामः 

ठेगानाः 

मोिाईि नं. 

बाबकुो नाम बाजेको नामः 

परििाि संख्याः 

 प्रमाणीत गने िडा अध्यक्षको दस्तखतः 

 

(ख) वडा स्तरीय रेकडय 

वस.न. िडा नं नाम बाबकुो नाम बाजेको नाम मतृ्य ू

वमवत 

िाहत प्राप्त 

गिेको/ नगिेको 

वमवत 

 

 

      

 

(ग) पावलका स्तरीय अद्याववधक रेकडय 

 

 

 

 

 

  



 

अनुसूची ३ 

(कायभविवधको दफा ९ को उपदफा (७) संग सम्बवन्धत) 

 

 

काठेखोिा गाउँपाविका 

गाउँ कायभपाविकाको कायाभिय, बागिङु 

(क) िाहत बझेुको भपाभई 

 ...... िडा नं    को कायाभिय काठेखोिा गाउँपाविका बागिङु 

क्र.सं. 

िाहत प्राप्त गने व्यविको नामः 

हािको ठेगानाः 

मोिाईि नं.  

िाहतको विििणः 

दस्तखतः 

प्रमावणत गने िडा अध्यक्षको दस्तखतः 

 

 

 

 

 


