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कोरोना भाइरस सङ्क्रमण, रोकथाम र राहत तथा उद्धार कार्य सञ्चािन कार्यविलि, 20७७ 

प्रस्तािना:  

हाि विश्वव्र्ापी रूपमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोलभड-१९) सङ्क्रमणबाट 
नेपािमा रोकथाम र लनर्न्त्रण गने सन्त्दभयमा सप्तकोशी नगरपालिकाका नगरबासीहरूको जीिन सहज 
रूपमा व्र्लतत गनय, सहजीकरण गनय र महामारीका कारण दैलनक जीविकोपाजयन पद्धलतमा बािा 
अिरोि भई दैलनक खानपीनको व्र्िस्था गनय नसकी रहेका दैलनक ज्र्ािादारीमा मजदरुी गने मजदरु, 
श्रलमक, गररब तथा आलथयक रूपमा विपन्न वकसान पररिारहरूका िालग राहत व्र्िस्था गनय िाञ्छनीर् 
भएकोिे स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) को खण्ड (न) विपद् 
व्र्िस्थापनको (२) मा स्थानीर्स्तरमा विपद् पूिय तर्ारी तथा प्रलतकार्य र्ोजना, पूिय सूचना प्रणािी, 
खोज तथा उद्धार, राहत सामग्रीको पूिय भण्डारण, वितरण र समन्त्िर् गने काम, कतयव्र् र अलिकार 
अनसुार कोरोना भाइरस सङ्क्रमण, रोकथाम र लनर्न्त्रण गने सन्त्दभयमा आिश्र्क कार्य सञ्चािन गनय 
स्थानीञ सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा २ बमोजजम सप्तकोशी नगरपालिकािे र्ो "कोरोना 
भाइरस सङ्क्रमण, रोकथाम र राहत तथा उद्धार कार्य सञ्चािन कार्यविलि, 20७७" तजुयमा गरी िागू 
गरेको छ।  

  

पररच्छेद-१ 

प्रारजभभक 

१. संजिप्त नाम र प्रारभभ: र्स कार्यविलिको नाम कोरोना भाइरस सङ्क्रमण, रोकथाम र राहत तथा 
उद्धार कार्य सञ्चािन कार्यविलि, 20७७  रहनेछ र र्ो कार्यविलि तरुून्त्त िागू हनुेछ। 

 

२.  पररभाषा- विषर् िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा र्स लनदेजशकामा, 
(क) "कार्यविलि" भन्नािे "कोरोना भाइरस सङ्क्रमण, रोकथाम र राहत तथा उद्धार कार्य सञ्चािन 

कार्यविलि, 20७७" सभझन ुपदयछ। 

(ख) "नगरपालिका" भन्नािे सप्तकोशी नगरपालिका सभझन ुपदयछ। 

(ग) "कार्यपालिका" भन्नािे सप्तकोशी नगरपालिकाको नगर कार्यपालिका सभझन ुपदयछ। 

(घ) "प्रमखु" भन्नािे सप्तकोशी नगरपालिकाको प्रमखुिाई सभझन ुपदयछ। 

(च) “प्राविलिक सहर्ोग” भन्नािे नगरपालिकाद्वारा स्िरं्सेिक पररचािन माफय त ्विलभन्न लनकार्हरूमा 
सभपादन गररने कार्यमा सहर्ोग परु्ायउन ेउदे्दश्र्बाट खटाइएका जनशजििाई सभझन ुपदयछ। 
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पररच्छेद-२ 

उद्दशे्र् 

३. स्िरं्सेिक पररचािनका उद्दशे्र् तथा आिारहरू 

(१) कोरोना भाइरस (कोलभड-१९) सङ्क्रमण जस्ता मानि स्िास््र् समस्र्ा जस्तै प्राकृलतक तथा 
मानिीर् विपद्को अिस्थामा नगर िेर लभर स्िरं्सेिक सेिा माफय त ्स्िरं्सेिक पररचािन तथा 
स्िरं्सेिाको प्रिद्धयन कार्यिाई प्रभािकारी रूपमा सञ्चािन गरी स्िरं्सेिाको माध्र्मबाट र्ोगदान 
परु्ायउन र्िुा स्िरं्सेिकिाई पररचािन गदै समदुार् स्तरबाटै स्िरं्सेिी भािनाको प्रिद्धयन गने 
प्रमखु उदे्दश्र् रहनेछ। 

 (२) स्िरं्सेिक सेिा अन्त्तगयत देहार् बमोजजमका विषर्िेरहरूसँग सभबजन्त्ित जनशजििाई 
स्िरं्सेिकको रूपमा पररचािन गररनेछ: 
(क) स्िास््र्, सामदुावर्क जशिा, बाि/ज्रे्ष्ठ नागररक संरिण तथा सामाजजक सरुिा, 
(ख) कृवष सेिा, पश ुसेिा, िन र जडीबटुी, 
(ग) िातािरण संरिण, प्राकृलतक प्रकोप तथा जोजखम व्र्िस्थापन, 
(घ) नगरपालिकािे तोकेका अन्त्र् िेरहरू। 

(३) स्िरं्सेिक सेिाबाट स्िरं्सेिक पररचािन गदाय देहार् बमोजजमका विषर्हरूिाई प्रमखु आिारको 
रूपमा लिइनेछ: 

   (क) नगरको प्रशासलनक सङ्गठनबाट आिश्र्क मारामा जनतािाई अप्राविलिक िा प्राविलिक 
 सेिा परु्ायउन नसवकएका िेरहरूमा सहजीकरण गने, 

 (ख) नगरबासीहरूको स्िस्थ जीिन र्ापनका िालग सरकारी स्तरबाट समेत िगानी भई िा 
नभई मानि स्िास््र् िेरमा कार्यरत सहकारी, संघ, संस्थाहरूद्वारा सञ्चालित  कार्यरमहरूमा 
प्राविलिक सहर्ोग गने, 

   (ग) नगर िा समदुार्द्वारा सामाजजक वहतको िालग सञ्चालित सामदुावर्क सेिा कार्यरमहरूमा 
    प्राविलिक सहर्ोग गने, 
   (घ) समािेशी लसद्धान्त्त अििभबन गने। 

 

(४) स्िरं्सेिक पररचािन गनयका िालग सहकार्य गररने लनकार् देहार् बमोजजम रहनेछन:् 
     (क) नगरपालिकाको कार्ायिर्, विषर्गत शाखा/उपशाखाहरू तथा िडा कार्ायिर्हरू, 
     (ख) सहकारी तथा सामदुावर्क संघ, संस्थाहरू 

     (ग) शैजिक लनकार्हरू 

     (घ) नगरपालिकािे तोकेको अन्त्र् लनकार्हरू। 
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(५) स्िरं्सेिक पररचािन गने लनकार्हरूिे देहार् बमोजजमको जजभमेिारी बहन गनुयपनेछ: 
(क) खवटई आएका स्िरं्सेिकहरूिाई तत्काि जजभमेिारी ददई काममा िगाउने, 
(ख) स्िरं्सेिकहरूको कार्य सभपादनको मूल्र्ाङ्कन र सपुरीिेिण गने, 
(ग) खवटई आएका स्िरं्सेिकहरूिाई िमता विकास र व्र्जित्ि विकाससभबन्त्िी  स्थानीर् 

स्तरमा उपिब्ि अिसरहरूमा सहभागी गराउने, 
(घ) स्िरं्सेिकहरूका पीरमकाय/गनुासो सभबोिन गने। 

 

पररच्छेद-३ 

स्िरं्सेिक पररचािन सभबन्त्िी व्र्िस्था 
४. स्िरं्सेिक छनौटका आिारहरू: स्िरं्सेिक छनौट गदाय देहार् बमोजजमका प्रवरर्ाहरू अििभबन 

गररनेछन;् 
(१) न्त्रू्नतम र्ोग्र्ता: कुनै पलन व्र्जि स्िरं्सेिक रूपमा छनौट हनु देहार् बमोजजमका न्त्रू्नतम 

र्ोग्र्ता भएको हनुपुनेछ: 
(क) नेपािी नागररक भएको, 
(ख) भ.ूपू. सेना, प्रहरी आददिाई समेत स्िरं्सेिकको रूपमा पररचािन गररने, 
(ग) समदुार्मा घिुलमि हनु सक्ने िमता भएको हनु ुपने। 

 

(२) स्िरं्सेिक छनौट तथा पररचािन: स्िरं्सेिक सेिा अन्त्तगयत पररचािन हनुे स्िरं्सेिकहरूको 
छनौट देहार् बमोजजमका आिारहरूमा गररनेछ: 
(क) िडा लभर रहेका प्रत्रे्क टोि विकास संस्थाबाट न्त्रू्नतम २ जना देजख अलिकतम ७ 

जनासभम व्र्जििाई स्िरं्सेिक छनौटका िालग िडा कार्ायिर्मा लसफाररस गनुय पने। 

(ख) स्िरं्सेिक सेिाका िालग िडा कार्ायिर्को लसफाररस सवहत प्राप्त आिेदनहरूिाई 
प्राथलमकताका आिारमा नगर प्रमखुिे छनौट गरी पररचर् पर प्रदान गनय सवकने। 

(ग) स्िरं्सेिक लनर्जुिका िालग आिेदन गने व्र्जिहरूका िालग नगर प्रमखुद्वारा सामान्त्र् 
अन्त्तिायतायको र्ोग्र्तारमको आिारमा, 

(घ) सामाजजक समूह, भौगोलिक िेर र अपाङ्गताका आिारमा लनिायरण गररन ेसमािेजशताको 
भारको आिारमा, 

 

 

५. स्िरं्सेिकको शतय : र्स लनदेजशका बमोजजम पररचािन गररन ेस्िरं्सेिकका शतयहरू देहार् बमोजजम 
हनुेछन:् 

(क) स्िरं्सेिकिे अनशुालसत भई जशष्ट र विलि सभमत व्र्िहार गदै 
आफूिाई आदशयिान ्र नमनुा पारका रूपमा प्रस्ततु गनुय पने। 
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(ख) स्िरं्सेिकिे सामाजजक सद्भाि र शाजन्त्त व्र्िस्था तथा िातािरणीर् अनकूुितामा खिि 
परु्ायउने कार्य गनय नहनु।े 

(ग) स्िरं्सेिकिे नगर र जनताको बहृत्तर वहतमा आघात पगु्ने कुनै पलन कार्य गनय नपाइने। 

(घ) स्िरं्सेिकिे नगरपालिकािे ददएको लनदेशन पािना गनुय पने। 
(ङ) स्िरं्सेिक नगरपालिका प्रलत उत्तरदार्ी हनु ुपने। 
(च) िषाय, बाढी, पवहरो, आगिागी, भकूभप, हरुीबतास, सङ्क्रामक महामारी, िन्त्र्जन्त्त ुआतङ्क 

आददको रोकथाम न्त्रू्नीकरणमा सहर्ोग परु्ायउने। 
(छ) विपद् पीलडतको खोज, उद्धार, राहत र पनुस्थायपना गने कार्यमा सहर्ोग परु्ायउने। 
(ज) विदेशबाट आएका र अन्त्र्रबाट आएका व्र्जिहरूको पवहचान गने, स्िास््र् परीिण 

गराउने र क्िारेन्त्टाइनमा राख्न/ेनराख्न ेलनक्र्ोि गराउने। 
(झ) िडा सलमलत र िडा विपद् व्र्िस्थापन सलमलतसँगको समन्त्िर्मा आफ्नो जजभमेिारी लनिायह 

गने। 
(ञ) समाजका सभपूणय व्र्जि, समदुार्हरूसँग लनष्पि भलूमका लनभाउने। 
(ट) कुनै पलन आपत विपद् रहेको जानकारी हनुा साथ आफ्नो स्िरं्सेिक वटम िडा र नगर 

विपद् व्र्िस्थापन सलमलतमा जानकारी ददई तरुून्त्त उद्धार कार्यमा िागी हाल्ने। 
(ठ) स्िरं्सेिकका िालग तोवकएको लनिायह भत्ता र स्िरं्सेिक कार्यरत लनकार्बाट कुनै सवुििा 

उपिब्ि गराउने लनणयर् भएको भए सो अिस्थामा बाहेक स्िरं्सेिकिे कुनै संघ, संस्था 
िा व्र्जिबाट कुनै सवुििा लिन नपाउने।  

 

पररच्छेद-४ 

विविि 

 

६. स्िरं्सेिकको आचार संवहता  

(१) स्िरं्सेिकिे देहार् बमोजजमका आचार संवहता पािना गनुयपनेछ: 
(क) स्िरं्सेिकिे तोकेको िेरमा उपजस्थत भई कार्य गनुय पनेछ। 

(ख) स्िरं्सेिकिे राजनैलतक वरर्ाकिापमा संिग्न हनुहुुँदैन र कार्य सभपादन गदाय आफ्नो 
राजनैलतक आस्थाको प्रभाि पनय ददनहुुँदैन। 

(ग) स्िरं्सेिकिे आफूिाई सजुभपएको जजभमेिारी स्िरं्सेिाको भािना, विश्वव्र्ापी मान्त्र्ता 
अनरुूप इमानदारीतापूियक पूरा गनुयपनेछ। 

(घ) स्िरं्सेिकका िालग तोवकएको लनिायह भत्ता र स्िरं्सेिक कार्यरत लनकार्बाट कुनै सवुििा 
उपिब्ि गराउने लनणयर् भएको भए सो अिस्थामा बाहेक 
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स्िरं्सेिकिे कुनै संघ, संस्था िा व्र्जिबाट कुनै सवुििा लिन पाइनेछैन। 

(ङ) स्िरं्सेिकिे अनशुालसत भई जशष्ट र विलिसभमत व्र्िहार गदै आफूिाई आदशयिान ्र 
नमनुा पारका रूपमा प्रस्ततु गनुयपनेछ। 

(च) स्िरं्सेिकिे सामाजजक सद्भाि र शाजन्त्त व्र्िस्था तथा िातािरणीर् अनकूुितामा खिि 
परु्ायउने कार्य गनुय हुँदैन। 

(छ) स्िरं्सेिकिे नगर र जनताको बहृत्तर वहतमा आघात पगु्ने कुनै पलन कार्य गनय पाइने 
छैन। 

(ज) नगरपालिकािे ददएका लनदेशन पािना गनुयपनेछ। 

(झ) स्िरं्सेिक नगरपालिका प्रलत उत्तरदार्ी हनुपुनेछ। 

(२) कुनै स्िरं्सेिकिे उपदफा (१) बमोजजमको आचार संवहताको पािना नगरेमा नगरपालिकािे 
त्र्स्ता स्िरं्सेिकिाई अिकाश ददनेछ। तर सनुिुाइको मौका नददई कुनै स्िरं्सेिकिाई 
अिकाश ददइने छैन। 

 

७. स्िरं्सेिकहरूको अिकाश: नगरपालिकािे स्िरं्सेिकहरूिाई देहार् बमोजजमको अिस्थामा 
अिकाश ददन सक्नेछ: 

 (क) स्िरं्सेिकको तोवकएको कार्य जजभमेिारी पूरा भएमा, 
 (ख) खटाएको कार्यस्थिमा समर्मा र लनर्लमत उपजस्थत भई जजभमेिारी पूरा नगरेमा, 
 (ग) सन्त्तोषजनक रूपमा कार्य सभपादन नगरेमा, 
 (घ) खराब आचरण प्रदशयन गरेमा, 
 (ङ) स्िरं्सेिकिे कुनै राजनैलतक भेदभाि गरेमा। 

(च) तोवकएको शतय तथा आचारसंवहताको उल्िङ्घन गरेमा। 

 

८. स्िरं्सेिकको अनगुमन: पररचािन गररएका स्िरं्सेिकिे गरेका कार्यहरूको अनगुमन सभबजन्त्ित 
शाखा, उपशाखा, िडा कार्ायिर्, विपद् व्र्स्थापन सलमलत, नगरपालिका िा नगरपालिकािे 
तोकेको लनकार्बाट गररनेछ। 

 
९. स्िरं्सेिकिे प्रलतिेदन बझुाउन ुपने: स्िरं्सेिकिे मालसक रूपमा आफ्नो कार्य प्रगलत प्रलतिेदन 

नगरपालिकाको कार्ायिर्मा बझुाउन ुपनेछ। 

 

 

 


