
 

 

 

 

 

 

सप्तकोशी नगरपालिका 
कोरोना भाइरस सङ्क्रमण (कोलभड-१९) प्रभावित मजदरु, श्रलमक, गररब तथा आलथिक 

रूपमा विपन्न वकसानिाई राहत वितरण (मापदण्ड तथा अनगुमन) लनदेशशका, २०७६/७७ 
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कोरोना भाइरस सङ्क्रमण (कोलभड-१९) प्रभावित मजदरु, श्रलमक, गररब तथा आलथिक रूपमा विपन्न 
वकसानिाई राहत वितरण (मापदण्ड तथा अनगुमन) लनदेशशका, २०७६/७७ 

 

प्रस्तािना: 
कोरोना भाइरस सङ्क्रमण (कोलभड-१९) को सङ्क्रमण रोकथाम, उपचार तथा लनर्न्त्रणिाई प्रभािकारी 
तलु्र्ाउन घरमा नै सरुशित साथ बस्ने नीलत र सो का िालग जारी देशव्र्ापी िकडाउन पािना गने रममा 
उपभोग्र् खाद्यान्न जटुाउन असमथि दैलनक हातमखु जोड्ने समस्र्ािे ग्रलसत, दैलनक ज्र्ािादारीमा मजदरुी 
गने मजदरु, श्रलमक, गररब तथा आलथिक रूपमा विपन्न वकसानिाई आिश्र्क खाद्यान्न, राहत िा अनदुान 
उपिब्ध गराउन िाञ्छनीर् भएकोिे स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ बमोशजम 
सप्तकोशी नगरपालिकािे र्ो "कोरोना भाइरस सङ्क्रमण (कोलभड-१९) प्रभावित मजदरु, श्रलमक, गररब 
तथा आलथिक रूपमा विपन्न वकसानिाई राहत वितरण (मापदण्ड तथा अनगुमन) लनदेशशका, २०७६/७७" 
तजुिमा गरी िागू गरेको छ।  

  

१. संशिप्त नाम र प्रारम्भ: र्स लनदेशशकाको नाम "कोरोना भाइरस सङ्क्रमण (कोलभड-१९) प्रभावित 
मजदरु, श्रलमक, गररब तथा आलथिक रूपमा विपन्न वकसानिाई राहत वितरण (मापदण्ड तथा 
अनगुमन) लनदेशशका, २०७६/७७" रहनेछ र र्ो लनदेशशका तरुून्त्त िागू हनुेछ। 

 

२.  पररभाषा- विषर् िा प्रसङ्गिे अको अथि निागेमा र्स लनदेशशकामा, 
(क) "लनदेशशका" भन्नािे "कोरोना भाइरस सङ्क्रमण (कोलभड-१९) प्रभावित मजदरु, श्रलमक, गररब तथा 

आलथिक रूपमा विपन्न वकसानिाई राहत वितरण (मापदण्ड तथा अनगुमन) लनदेशशका, २०७६/७७" 
सम्झन ुपदिछ। 

(ख) "सलमलत" भन्नािे दफा ३ अनसुार गठित सलमलत सम्झन ुपदिछ। 

(ग) "िशित समूह" भन्नािे दफा ३ अनसुार िडा अध्र्िको संर्ोजकत्िमा गठित सलमलतिे र्वकन गरेको 
व्र्शि िा पररिार सम्झन ुपदिछ। 

(घ) "नगरपालिका" िा "नगर" भन्नािे सप्तकोशी नगरपालिकािाई सम्झन ुपदिछ। 

 

३. सलमलतको गिन, काम, कतिव्र् र अलधकार: 
(१) कोरोना भाइरस सङ्क्रमण (कोलभड-१९) को सङ्क्रमण रोकथाम, उपचार तथा लनर्न्त्रणिाई 

प्रभािकारी तलु्र्ाउन घरमा नै सरुशित साथ बस्ने नीलत र सो का िालग जारी देशव्र्ापी िकडाउन 
पािना गने रममा दैलनक हातमखु जोड्ने समस्र्ािे ग्रलसत, दैलनक ज्र्ािादारीमा मजदरुी गने 
मजदरु, श्रलमक, गररब तथा आलथिक रूपमा विपन्न वकसान व्र्शि िा पररिार पवहचान गनि र 
समानपुालतक एिम ् समन्त्र्ावर्क तिरिे र्स लनदेशशका बमोशजम राहत िा अनदुान वितरण गने 
कार्िको िालग प्रत्रे्क िडामा देहार् बमोशजमको एक सलमलत रहनेछ: 
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क) सम्बशन्त्धत िडा अध्र्ि       -संर्ोजक 

ख) िडा लभर रहेका राविर् मान्त्र्ता प्राप्त राजनीलतक दिका प्रलतलनलधहरू -सदस्र् 

ग) िडामा रहेको सामदुावर्क विद्यािर्का प्रधानाध्र्ापक    -सदस्र् 

घ) नेपािी सेनाको प्रलतलनलध       -सदस्र् 

ङ) नेपाि प्रहरीको प्रलतलनलध       -सदस्र् 

च) सशस्त्र प्रहरी बि नेपािको प्रलतलनलध      -सदस्र् 

छ) सम्बशन्त्धत िडा सशचि       -सदस्र् सशचि 

 

(२) सलमलतिे आफ्नो िडा लभरका राहत उपिब्ध गराउन ुपने िशित समूहको पवहचान गरी अनसूुची-१ 
अनसुारको वििरण तर्ार गरी िडा कार्ाििर् िगार्त सञ्चार माध्र्ममा समेत साििजलनक गरी 
सम्बशन्त्धत नगरपालिकामा तरुून्त्त पिाउन ुपनेछ। नगरपालिकािे नगर िेरको सूची एकीकृत गरी 
शजल्िा समन्त्िर् सलमलतको कार्ाििर् र कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम, उपचार तथा लनर्न्त्रण 
कोषको सशचिािर्मा पिाउन ुपनेछ। 

 

(३) सलमलत माफि त ्िशित समूहिाई वितरण गरेको खाद्यान्न राहत िा अनदुानको वििरण अनसूुची-२ 
अनसुारको ढााँचामा राख्न ुपनेछ। 

 

(४) सलमलतिे िशित समूहिाई वितरण गरेको खाद्यान्न राहत िा अनदुानको वििरण नगरपालिकामा 
पिाउन ुपनेछ। 

 

(५) सलमलतिे पिाएको अनसूुची-२ अनसुारको वििरणिाई नगरपालिकािे अनसूुची-३ अनसुारको ढााँचामा 
एकीकृत गरी कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम, उपचार तथा लनर्न्त्रण कोषको सशचिािर्मा 
पिाउन ुपनेछ। 

 

(६) खाद्यान्न राहत िा अनदुान नगद िा िस्तगुत िा दिैु वकलसमको हनु सक्नेछ। 

 

(७) िशित समूहिाई खाद्यान्न राहत िा अनदुान उपिब्ध गराउाँदा िस्तगुत रूपमा प्रलत पररिार एक 
हप्ताका िालग 1/2 लि. खाने तेि, १ के.जी. ननु तथा प्रलत व्र्शि एक हप्ताका िालग ३.५ के.जी. 
चामि, 1/2 के.जी. दाि हनुे गरी समानपुालतक र समन्त्र्ावर्क रूपिे वितरण गनुि पनेछ। 

 

(८) राहत हस्तान्त्तरण गदाि हस्तान्त्तरण गने र लिने व्र्शिहरूको बीचको दूरी न्त्रू्नतम ३ वफटको हनु ु
पनेछ। 
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(९) खाद्यान्न राहत िा अनदुान वितरण स्थिमा साबनु, पानी र स्र्ालनटाइजरको व्र्िस्था गनुि पनेछ र 
राहत िा अनदुान बझु्न ुअशघ र पलछ समेत हात धनु ुपनेछ। 

 

(१०) िडा कार्ाििर्िे िशित समूह पवहचान सलमलतको रोहबरमा राहत िा अनदुान वितरण गनुि पदिछ। 

 

४. राहत िा अनदुान वितरणको मापदण्ड: 
(१) िशित िाभग्राही िा पररिारको पवहचान गदाि देहार्का आधारहरू अििम्बन गररनेछ: 

क) पररिारका कुनै पलन सदस्र् प्रशासलनक र साििजलनक पदमा नरहेको, 
ख) घरार्सी/पाररिाररक कुनै रोजगार, पेशा िा व्र्िसार् र आम्दानीको स्रोत िा िेतनभोगी नभएको, 
ग) दैलनक ज्र्ािा मजदरुी गने बाहेक अन्त्र् कुनै आर् स्रोत नभएको, 
घ) सरकारी िा साििजलनक िा कुनै संघसंस्थाबाट तिब, पेन्त्सन िा अन्त्र् आर् आजिन नभएको। 

 

(२) नगरपालिकािाई प्राप्त हनुे स्रोतको आधारमा राहत िा अनदुान वितरण हनुेछ। 

 

(३) उपदफा (१) मा उल्िेख भएको आधारमा िशित समूहको सूची तर्ार भएपलछ मार राहत िा 
अनदुान पररचािन हनुेछ। 

 

(४) नगरपालिकािे आफूिे प्राप्त गरेको स्रोत साधनहरू िशित समूहिाई वितरण गरी सो को वििरण 
शजल्िा समन्त्िर् सलमलतको कार्ाििर् र प्रदेश सरकारको कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम, उपचार 
तथा लनर्न्त्रण कोषको सशचिािर्मा पिाउन ुपनेछ। 

 

५. अनगुमन र मूल्र्ाङ्कन व्र्िस्था: 
(१) खाद्यान्न राहत िा अनदुान वितरणको अनगुमन र मूल्र्ाङ्कनको कार्ि नगरपालिका तथा सम्बशन्त्धत 

लनकार्हरूबाट हनुेछ। 

 

६. राहत िा अनदुान वितरणको साििजलनकीकरण, िेखा र िेखा परीिण: 
(१) र्स लनदेशशका अनसुार राहत िा अनदुान वितरणको सम्पूणि वििरण प्रत्रे्क िडा कार्ाििर् र 

नगरपालिकािे सरुशित राख्न ुपनेछ र सो को वििरण िडा कार्ाििर् र नगरपालिकािे समेत लिशखत 
रूपमा साििजलनक गनुि पनेछ। 

 

(२) र्स लनदेशशका अनसुार राहत िा अनदुान वितरणको िेखा र िेखा परीिण प्रचलित काननु बमोशजम 
हनुेछ। 
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७. लनदेशन ठदन सक्न:े 
(१) र्स लनदेशशकाको कार्ािन्त्िर्नको सम्बन्त्धमा नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारिे आिश्र्क लनदेशन 

ठदन सक्नेछ र र्स्तो लनदेशन पािना गनुि सम्बशन्त्धत सबैको कतिव्र् हनुेछ। 

 

८. लनदेशशकाको खारेजी: 
(१) नपेाि सरकार तथा प्रदेश सरकारिे र्स लनदेशशकाको उदे्दश्र् बमोशजम कार्ि समाप्त भएको िा 

कार्िरमको औशचत्र् नभएको िा उि रोगको सङ्क्रमणको अिस्था नरहेको भनी राहत कार्िरम 
स्थलगत गरेको अिस्थामा बााँकी रकमको हकमा प्रचलित काननु बमोशजम हनुेछ र र्ो लनदेशशका 
स्ित: खारेज भएको मालननेछ। 
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अनसूुची-१ 

राहत िा अनदुान उपिब्ध गराउन ुपने िशित समूहको वििरण 

 

शजल्िा: सप्तरी  स्थानीर् तहको नाम: सप्तकोशी नगरपालिका िडा नं.: गाउाँ/टोि: 
िडा अध्र्िको नाम:      िडा सशचिको नाम:  

 

सङ्कलित लमलत: 

लस.नं. घरमूिीको नाम/थर 
पररिार 
संख्र्ा 

खाद्यान्न अन्त्र् िस्त ु नगद कैवफर्त 

१.       

२.       

३.       

४.       

५.       

६.       

७.       

८.       

९.       

१०.       

११.       

१२.       

 

िडा अध्र्िको हस्तािर     िडा सशचिको हस्तािर 

मोबाइि नं.       मोबाइि नं. 
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अनसूुची-२ 

राहत िा अनदुान उपिब्ध गराइएका िशित समूहको वििरण 

 

शजल्िा: सप्तरी  स्थानीर् तहको नाम: सप्तकोशी नगरपालिका िडा नं.: गाउाँ/टोि: 
िडा अध्र्िको नाम:      िडा सशचिको नाम:  

 

राहत वितरण लमलत: 

लस.नं. घरमूिीको नाम/थर 
पररिार 
संख्र्ा 

खाद्यान्न अन्त्र् िस्त ु नगद कैवफर्त 

१.       

२.       

३.       

४.       

५.       

६.       

७.       

८.       

९.       

१०.       

११.       

१२.       

 

िडा अध्र्िको हस्तािर     िडा सशचिको हस्तािर 

मोबाइि नं.       मोबाइि नं. 
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अनसूुची-३ 

राहत िा अनदुान उपिब्ध गराइएका िशित समूहको वििरण 

 

शजल्िा: सप्तरी    स्थानीर् तहको नाम: सप्तकोशी नगरपालिका 
नगर प्रमखुको नाम:     राहत वितरण लमलत: 

लस.नं. घरमूिीको नाम/थर 
पररिार 
संख्र्ा 

खाद्यान्न अन्त्र् िस्त ु नगद कैवफर्त 

१.       

२.       

३.       

४.       

५.       

६.       

७.       

८.       

९.       

१०.       

११.       

१२.       

 

नगर प्रमखुको हस्तािर    प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृतको हस्तािर 

मोबाइि नं.      मोबाइि नं. 
 

 


