
 

1 

 

 

x]6f}+8f pkdxfgu/kflnsf 

x]6f}+8f /fhkq 

v08M #                           ;ª\VofM ५                     ldltM @)&^.!@.@# 

 

 

efu–# 

हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको कोलिड १९ प्रिावितहरुिाई राहत वितरण 
कार्यविलि, २०७६ 

प्रस्तािनााः 

विश्वमा फैलिएको कोरोना िाइरस अर्ायत कोलिड १९ बाट देश िगार्त विश्विनै आतंकीत िइरहेको 
अवहिेको अिस्र्ामा हेटौंडा उपमहानगरपालिका पलन अछुतो रहने सम्िािना रहेन।र्स रोगिाई फैलिन 
नददनको िालग संघिर् सरकार बाट िकडाउन गररएको पररिेशमा हेटौंडा उप-महानगरपालिका क्षेत्र लित्र 
दैलनक ज्र्ािा मजदरुी गररखाने र अलत गररब पररिारिाई केवह मात्रामा अस्र्ाई राहत वितरणको व्र्िस्र्ा 
गनय स्र्ानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा २ िे ददएको अलिकार प्रर्ोग 
गरर हेटौंडा उप-महानगरपालिका नगरकार्यपालिकािे र्ो कार्यविलि बनाई जारी गररएको छ ।  

 

१. संघक्षप्त नाम र प्रारम्िाः (१) र्ो कार्यविलिको नाम “हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको कोलिड १९ 
प्रिावितहरुिाई राहत वितरण कार्यविलि, २०७६” रहेको छ। 

(२) र्ो कार्यविलि हेटौंडा उपमहानगरपालिका नगरकार्यपालिकािे पाररत गरेको लमलत देघख िालग िाग ु
हनुेछ। 

 

२. पररिाषााः विषर् िा प्रसड्गिे अको अर्य निागेमा र्स कार्यविलिमााः-  



 

2 

क. “कार्ायिर्” िन्नािे  हेटौंडा उपमहानगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्ायिर् सम्झन ुपछय। 

ख. “िघक्षत िगय” िन्नािे हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा बसोिास गने दफा ४ मा उल्िेघखत 
िगयिाई सम्झन ुपछय। 

ग. “उपमहानगरपालिका” िन्नािे  हेटौंडा उपमहानगरपालिकािाई जनाउँछ। 

ि. “कार्यपालिका” िन्नािे हेटौंडा उप-महानगरपालिका नगरकार्यपालिकािाई सम्झन ुपछय। 

ङ. “कार्यविलि”  िन्नािे कोलिड १९ प्रिावितहरुिाई राहत वितरण कार्यविलि २०७६ सम्झन ु
पछय। 

 

३. िघक्षत पररिार छनौट तर्ा अनगुमन सलमलताः (१) उपमहानगरपालिका लित्रका ज्र्ािादारी तर्ा अलत 
गररब पररिार छनौट गनय र अनगुमन गनय प्रत्रे्क िडामा देहार् िमोघजम एक सलमलत रहनेछ : 

 

िडा अध्र्क्ष                                               संर्ोजक 

िडा सदस्र्हरु र सम्बघधित िडामा िएका कार्यपालिका सदस्र्        सदस्र् 

टोि विकास िडा समधिर् सलमलत अध्र्क्ष                         सदस्र्  

िडा सघिि िा िडा अध्र्क्षिे तोकेको  िडा कार्ायिर्को कमयिारी    सदस्र् सघिि 

 

      (२)  छनौट तर्ा अनगुमन सलमलतको काम कतयव्र् र अलिकाराः 
क. िघक्षत िगयको पवहिान गरर उपमहानगरपालिकामा जानकारी गराउने। 

ख. संघिर् सरकार, प्रदेश सरकार, घजल्िा समधिर् सलमलत, उपमहानगरपालिका र 
अनमुलत प्राप्त संि संस्र्ाबाट प्राप्त राहत सामलि वितरण गने। 

ग. स्र्ालनर् बालसधदािाई सरुघक्षत िकडाउनमा राख्न।े 

ि. आिश्र्क परेमा तोवकएको पसि बाट कुपन ददई सामिी उपिब्ि गराईददन।े 

ङ. िघक्षत िगय छनौटमा कदिनाई िएमा विज्ञको सल्िाह लिने। 

ि. िकडाउन सम्बघधि जनिेतना फैिाउने। 

छ. राहत प्राप्त गने िाििाहीहरुको वििरण पाक्षीक रुपमा साियजलनक गनुय पने। 

ज. राहत प्राप्त गने व्र्घि/पररिारको अलििेख तर्ार अनसुिुी १ बमोघजम र राहत 
वितरणको अलििेख अनसुिुी २ बमोघजम तर्ार गनुय पने। 

 
४ िघक्षत िगय छनौटका मापदण्हरुाः- 

क. दौलनक ज्र्ािादारी गरी घजविकोपाजयन गदै आईरहेको हनुपुने। 

ख. उपमहानगरपालिका लित्र बसोबास गरी अनौपिाररक के्षत्रमा मजदरुी गरी रहेको हनुपुने। 

ग. िरका पररिारमा राज्र् तफय बाट कुनै सलुबिा िा तिब प्राप्त निएको हनुपुने। 

ि. लनर्लमत आर्आजयनको स्रोत निएको अलत विपन्न हनुपुने। 

ङ. अशि आिास विवहन िई मघधदर, आश्रम, िमयशािा, गमु्बा, मघस्जद र ििय िगार्तका 
विलिन्न आश्रर् स्र्िमा आश्रीत व्र्िी िा पररिार हनुपुने। 

       

५ राहत वितरणाः- (१) नेपाि सरकारिे िक डाउन गरेको अिलि लित्र उपमहानगरपालिका क्षते्रमा 
िघक्षत िगयिाई देहार् बमोघजमको राहत वितरण गररनछे : 
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िामि     १५ केघज 

दाि       २ केघज 

तेि        २ लिटर 

ननु        १ प्र्ाकेट 

नहुाउने साबनु ४ िटा 
 

(२)  मार्ी उल्िेघखत राहत सामािीहरु िा नगद अधर् व्र्घि िा संस्र्ािे प्रदान गनय िाहेमा 
उपमहानगरपालिकाको कार्ायिर् िा मातहतका िडा कार्ायिर्हरुमा प्रदान गनय सवकनछे। 
जस्िाई राहत कोषमा समािेश गरी र्स कार्यविलि बमोघजम एक द्वार प्रणािीिे वितरण 
गरीनेछ। 

 

६ वितरण विलिाः- िडा कार्ायिर्हरुिे आिश्र्कता अनसुार राहत माग गरेपलछ उपमहानगरपालिकािे 
राहत उपिब्ि गराउने र सरुघक्षत वितरणको प्रिधि िडा कार्ायिर्िे लमिाउने छ।  

 

७ राहत वितरण पश्चात हेटौंडा उपमहानगरपालिकािे अनसुघुि ३ िमोघजम प्रलतिेदन तर्ार गनुयपने र 
आिश्र्कता अनसुार संघिर् र प्रादेघशक मधत्रािर् िा सम्बघधित लनकार्हरुमा पिाउन ुपनेछ। 

 

८ कारिाही सम्बधिी व्र्िस्र्ााः- र्स कार्यविलिमा तोवकएको मापदण्ड परुा नगरी झठु्ठा वििरण पेश 
गरी राहत लिन ुददन ुहदैुन लिए ददएमा प्रिलित कानून बमोघजम हनुेछ। 

 

९ संशोिनाः- र्ो कार्यविलि संशोिन गनुय परेमा नगरकार्यपालिकािे संशोिन गनय सक्ने छ।  

 
१०  बिाउ र खारेजीाः- नेपाि सरकार तर्ा बागमती प्रदेश सरकारका लनलतगत लनणयर् अनसुार र्प िट 

गरी राहत प्र्ाकेज बनाई कार्ायिधर्न गररने छ र नेपाि सरकारको िकडाउन िोषणा अििी सम्म 
मात्र र्ो कार्यविलि िाग ुरहनेछ।  
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अनसुिुी १ 

दफा ३ (२) सगँ सम्बघधित  

राहत प्राप्त गने व्र्घि/पररिारको अलििेखको ढािँा 
 
 

१  नाम र्राः 
२  बाबकुो नाम र्राः 
३  िेगानााः    

४  टेलिफोन िा मोिाईि नम्बर (िएमा)ː- 

५  िर िलनको नामाः- 

६  िर िलनको सम्पकय  नम्िराः- 

७  राहत लिने व्र्घिको स्ििोषणा 

म र मेरो पररिारका सदस्र्िे रोजगारी, स्िरोजगारी िा अधर् कुनै माध्र्म बाट आर्आजयन गरेका 
छैनौं।मैिे र्स्तो राहत सवुििा दोहोरो लिएको छैन र लिने पलन छैन।मालर् पेश गरेको वििरण 
दिक साँिो हो झिुा िहरे प्रिलित कानून िमोघजम सहुिँा बझुाँउिा। 

 
 

लनिेदकाः- 
दस्तखताः- 
लमलताः 
  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

दाँर्ा बाँर्ा 
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अनसुिुी २ 

दफा ३ (२) सगँ सम्बघधित  

राहत वितरणको अलििेखको ढािँा 
 

हेटौंडा उपमहानगरपालिका 
िडा नं………. 

राहत वितरणको अलििेख 

लस.

नं. 

राहत प्राप्त गने व्र्घिको 
नाम 

सम्पकय  नम्बर बािकुो 
नाम 

बाजेको नाम राहतको 
वििरण 

राहत बघुझलिनेको 
दस्तखत 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

राहत वितरण गनेको 
दस्तखताः- 
नाम/र्राः- 
पदाः- 
सम्पकय  नाः- 
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अनसुिुी ३ 

दफा ७ सगँ सम्बघधित  

प्रलतिेदनको ढािँा 
 

हेटौंडा उपमहानगरपालिका 
प्रलतिेदनको ढाँिा 

लस.

नं. 

राहत प्राप्त गने 
व्र्घिको नाम 

िडा 
नं 

सम्पकय  नम्बर बािकुो नाम बाजेको नाम राहतको 
वििरण 

लमलत कैफीर्त 

         

         

         

         

         

         

         

 

लनिेदन गनेको 
दस्तखताः- 
नाम/र्राः- 
पदाः- 
सम्पकय  नाः- 
 
 

प्रमाघणकरण लमलताः २०७६ साि िैत्र मवहना २३ गते 

 

 

प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत  

                                                                गोपाि प्रसाद बगािे 

 हेटौंडा उपमहानगरपालिका 
 

 


