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राहत सािाग्री ववतरण सम्बन्धी कार्यववलध,  
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प्रिाजणत लिलत: २०७६/१२/२२ 

 

प्रवतावना: ववश्व िहािारीको रुपिा फैलिएको COVID-19 (कोरोना भाइरस) बाट 
नेपाि पलन प्रभाववत ह न प गेको छ । र्स िहा ववपजिको संक्रिणबाट उत्पन्न 
खतारप्रलत नागररकहरुिाई सचेत गराउँदै र्सबाट उन्ि जि पाउनका िालग संघीर् 
सरकार, प्रदेश सरकार र वथानीर् सरकारबाट हर सम्भव प्रर्ासहरु भइरहेका 
छन ्। र्स वकलसिको िहािारी फैलिएका ववश्वका ि ि क सवहत हाम्रो देश नेपाि 
पलन ११ चैत्र २०७६ देजख िकडाउनको अववथािा छ । र्स ववषि पररजवथलतिा 
दैलनक ज्र्ािादारीिा िीवन लनवायह गरररहेका अलत ववपन्न र अशि पररवारहरुका 
िालग राहत ववतरण गनय वाञ्छनीर् भएकोिे वथानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, 

२०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२) एवं प्रशासकीर् कार्यववलध (लनर्लित 
गने) ऐन, २०७४ को दफा ३ िे ददएको अलधकार प्रर्ोग गरी देवघाट 
गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकािे र्ो राहत ववतरण सम्बन्धी कार्यववलध, २०७६ 
बनाई िारी गरेको छ । 

१. संजिप्त नाि र प्रारम्भ: 

(क) र्स कार्यववलधको नाि “राहत सािाग्री ववतरण सम्बन्धी कार्यववलध, 
२०७६” रहेको छ । 

 (ख) र्ो कार्यववलध त रुन्त प्रारम्भ ह नेछ । 

२. पररभाषा: ववषर् वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा र्स कार्यववलधिा, 
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क) “कार्यववलध” भन्नािे देवघाट गाउँपालिकाको “राहत सािाग्री ववतरण 
सम्बन्धी कार्यववलध, २०७६” सम्झन पदयछ । 

ख) “गाउँपालिका” भन्नािे देवघाट गाउँपालिका सम्झन पदयछ । 

ग) “गाउँ कार्यपालिका” भन्नािे देवघाट गाउँपालिकाको कार्यपालिका 
सम्झन पदयछ । 

घ) “अध्र्ि” भन्नािे देवघाट गाउँपालिकाको अध्र्ििाई सम्झन पदयछ 
। 

ङ) “उपाध्र्ि” भन्नािे देवघाट गाउँपालिकको उपाध्र्ििाई 
सम्झन पदयछ । 

च) “प्रि ख प्रशासकीर् अलधकृत” भन्नािे देवघाट गाउँपालिकाको प्रि ख 
प्रशासकीर् अलधकृत सम्झन पदयछ । 

छ) “वडा कार्ायिर्” भन्नािे देवघाट गाउँपालिकाको वडा 
कार्ायिर्हरुिाई सम्झन पदयछ । 

ि) “टोि ववकास संवथा” भन्नािे देवघाट गाउँपालिकाद्वारा वडा 
िातहत गठन भएका टोि ववकास संवथािाई सम्झन पदयछ । 

३. उद्दशे्र्:  

र्स कार्यववलधको उद्देश्र् COVID-19 (कोरोना भाइरस) को 
लनर्न्त्रणका िालग देवघाट गाउँपालिका िेत्रलभत्र दैलनक ज्र्ािादारीिा 
िीवन लनवायह गरररहेका अलत ववपन्न र अशि पररवारहरुका िालग 
व्र्वजवथत तवरिे राहत ववतरण गन य रहेको छ । 

४. राहत व्र्ववथापन तथा ववतरण गाउँ सिन्वर् सलिलत: 
क) गाउँपालिका तहिा राहत ववतरण कार्यको सिन्वर् गनय देहार् 

अन सारको राहत व्र्ववथापन तथा ववतरण गाउँ सिन्वर् सलिलत 
रहने छ: 
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(१) श्री ववििा थापा (गाउँपालिका उपाध्र्ि)  – अध्र्ि 

(२) श्री पदि बहाद र ग रुङ (४ नं. वडाध्र्ि) – सदवर् 

(३) श्री र्ाि बहाद र ग रुङ (५ नं. वडाध्र्ि) – सदवर्  

(४) श्री लभि बहाद र ग रुङ (वातावरण तथा ववपद् व्र्ववथापन 
सलिलतका संर्ोिक)   – सदवर् 

(५) श्री चन्र प्रकाश वव.क. (कार्यपालिका सदवर्)– सदवर् 

(६) ईजन्िलनर्र लतथयराि ढ ङ्गाना – सदवर्–सजचव 

५. राहत व्र्ववथापन तथा ववतरण गाउँ सिन्वर् सलिलतको काि, कतयव्र् 
र अलधकार: 
क) प्रभाववत अलत ववपन्न र अशि पररवारको िगत वडा िाफय त 

संकिन गने,  

ख) पररजवथलत र आवश्र्कता अन सारको राहतको िात्रा (package) 

तर् गने,  

ग) राहत सािाग्री ववतरण एवं व्र्ववथापनको जिम्िेवारी तोक्ने,  
घ) राहत सिाग्री ववतरणका िालग आवश्र्क िनशजिको व्र्ववथापन 

गने र 
ङ) आवश्र्कता अन सार अन्र् कार्यहरु गने ।  

६. राहत संकिन तथा ववतरण व्र्ववथापन: 
१) गाउँ वतरका राहत सहर्ोग संकिन तथा ववतरण कार्य गाउँ 

सिन्वर् सलिलतबाट तर् भए बिोजिि ह नेछ ।  

२) वडा वतरिा राहत संकिन तथा ववतरणका िालग सम्बजन्धत 
वडाको वडा अध्र्ििे संर्ोिन गने गरी देहार् बिोजिि गररनेछ: 

 देहार्: 
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क) आफ्नो वडा लभत्र रहेका दैलनक ज्र्ािादारीिा िीवन लनवायह 
गरररहेका र िकडाउनका कारण दैलनक ज्र्ािादारीिा काि गनय 
नपाएकािे दैलनक िीवनर्ापन गनय कदठनाइ भएका घरपररवारको 
वववरण वडा अध्र्ि िाफय त अन सूची–१ बिोजििको लनवेदन 
लिई संकिन गने । 

ख) वडा अध्र्ि िाफय त प्राप्त वववरणिाइे एवकन गरी प्रिाजणत गने 

ग) अलत अशि, अपाङ्ग, दृविवववहन िगार्त सािूवहक रुपिा आवास 
व्र्ववथा लििाई खानवपनको व्र्ववथा गरेका संघ संवथाहरु र 
लतनको हाि उि सेवा प्रदान गरररहेका व्र्जिहरुको वववरण 
संघ संवथा िाफय  लिने । 

घ) सहर्ोग गनय चाहने दाताहरुसँग सिन्वर् गने र उनीहरुिे 
सहर्ोग गनय चाहेको नगद वा जिन्सी संकिन गने र सो को 
पररिाण सवहत वववरण राख्न े। 

ङ) खण्ड (ख) बिोजिि वडा अध्र्ििे प्रिाजणत गरेका दैलनक 
ज्र्ािादारीिा िीवन लनवायह गरेका र हाि दैलनक ग िारा चिाउन 
कदठनाइ परेकािाई तपलसि अन सार राहत सािाग्री ववरुप 
ववतरण गररने छ । 

(१) चािि जिरा िलसनो     - २५ वकिोग्राि 

(२) दाि  - २ वकिोग्राि 

(३) न न  - २ पाकेट 

(४) खाने तेि  - २ लिटर  

(५) साब न  - १ वटा 

र्स िापदण्ड बिोजिक राहतववतरण कार्य एक पररवारिाई एक 
इकाई िानी सम्बजन्धत वडािे अलभिेख कार्िगन यपनेछ । साथै, 
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पररवार संखर्ा कार्ि गदाय द ई िना सम्ि भए उपदफा (१) 
बिोजििको राहत सािाग्रीआधा र सोभन्दा बढी पररवार संखर्ा 
भए प रै राहत सािाग्रीववतरण गररनेछ ।  

च) खण्ड (ग) बिोजििका असहार् संघसंवथािा सहर्ोग गन यपने 
अववथा भए वडा सलिलतिे एवकन गरी प्रलत व्र्जि ३ के.िी 
का दरिे चािि र प्रलत दश िना बराबर ३ के.िी का दरिे 
दाि र प्रलत दश िना बराबर २ लि. का दरिे खाने तेि 
उपिब्ध गराउने । 

छ) वडा तहिा राहत संकिन तथा वववरण कार्यको सिन्वर् तथा 
सहिीकरण गने कार्य ववपद् व्र्ववथापन ऐन को दफा(६) 
बिोजिि गदठत वडा वतरीर् ववपद् व्र्ववथापन सलिलतको बैठक 
राखी प्रारम्भ गने । राहत ववतरण वडा अध्र्ि िाफय त वडा 
अध्र्ििे तोकेको वडा सदवर् र सम्बजन्धत टोि ववकास 
संवथाको अध्र्ि वा पदालधकारीको रोहवरिा गने गरी व्र्ववथा 
लििाउने । 

ि) राहत ववतरणका िालग कम्तीिा एकिना स रिाकिी सवहत तीन 
िनाको वटि पररचािन गने । 

झ) राहत ववतरणिा खवटनिेे कम्तीिा १ लिटरको social distance 
सवहत स रिा सम्बन्धी आवश्र्क सावधानी अपनाउने । 

ञ) ववतरण प्रणािी पूणयतः लभडभाड रवहत ढंगिे व्र्ववथापन गने । 

ट) खण्ड (घ) बिोजिि संकलित राहत सहर्ोग (जिन्सी तथा नगद) 
िे वडािा राहत ववतरण गदाय अप ग भएिा र लछिेकी वडािा 
बचत भएको भएिा लछिकेी वडासँग सिन्वर् गरी अलभिेख 
राखी सहर्ोग लिन ेर आफूसँग बचत भएिा र लछिेकी वडािाई 
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अप ग भएिा अलभिेख राखी लछिेकी वडािाई उपिब्ध गराउन े
। 

ठ) सहर्ोग प्रदान गने दाताहरुको वववरण तथा राहत सहर्ोग पाउन े
टोि सिेत ख ल्न ेगरी पररवार वा संघ संवथाको वववरण वडा 
सजचविे तर्ार गरी वडा अध्र्ििे प्रिाजणत गरी एक प्रलत वडािा 
राखी १ प्रलत गाउँपालिकािा पठाउने । राहत सहर्ोग गने र 
राहत लिनेहरुको नािाविी वडािे आ–आफ्नो वडािा 
सावयिालनक गने र गाउँपालिकाबाट सबै वडाबाट ववतरण भएको 
वववरण सावयिालनक गने । 

ड) वडािा संकलित सहर्ोगिे वडािा राहत ववतरण गनय अप ग 
भएिा अध्र्िसँग सिन्वर् गरी आवश्र्क व्र्ववथापन गने । 

७. अन गिन सलिलत: राहत ववतरणको अन गिन गनय र स झाव ददन देहार् 
अन सारको सलिलत रहनेछ । 

 १) गाउँपालिका अध्र्ि    - संर्ोिक 

 २) प्रि ख प्रशासकीर् अलधकृत   - सदवर् 

 ३) नेकपा गाउँ कलिलत अध्र्ि  - सदवर् 

 ४) ने. काँग्रसे गाउँ सभापलत  - सदवर् 

 ५) िेखा अलधकृत    - सदवर् 

 ६) गाउँपालिका उद्योग वाजणज्र् संघ अध्र्ि - सदवर् 

 ७) प्रशासन शाखा प्रि ख  -सदवर्-सजचव 

८. र्स कार्यववलधिा उल्िेख भएका क रा र्सै कार्यववलध अन सार तथा 
अन्र् क राहरु गाउँपालिकाको प्रचलित कान न अन सार ह नेछन ्। 

९. र्ो कार्यववलधको व्र्ाखर्ा, संशोधन तथा खारेिी गने सम्पूणय अलधकार 
गाउँपालिकािा लनवहत रहन ेछ । 
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१०. कोरोना भाइरसको िहािारी अन्त्र् भएपलछ र्ो कार्यववलध ववतः लनष्कृर् 
ह नेछ । 
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अन सूची १ 

(कार्यववलधको दफा ६ को उपदफा(२) को खण्ड (क) बिोजिि) 
अलभिेखको ढाचँा 

राहत प्राप्त गने व्र्जिको वववरण: 
१. नाि थरः   २.बाब को नािः ३.बािेको नािः 
४. वथार्ी ठेगाना:   ५.हािको ठेगाना: 
६. टेलिफोन वा िोबाइि नम्बर (भएिा): 
७. दैलनक ज्र्ािादारीिा कार्यरत वथानः    

८.गने कािको वववरणः 
९.पेश गरेको कागिातको वववरण: (कम्तीिा क न ैएक कागिात संिग्न ह न पने) 

क.नेपािी नागररकताको प्रिाणपत्रको प्रलतलिपी वा, 
ख.गररब घर पररबार पररचर्पत्रको प्रलतलिपी वा, 
ग.सबारी चािक अन िलतपत्रको प्रलतलिपी वा 
घ.अन्र् 

१०. राहत लिने व्र्जिको ववःघोषणा: 
ि र िेरो पररबारका सदवर्िे रोिगारी, ववरोिगारी वा अन्र् क न ैिाध्र्िबाट 
आर् आियन गरेका छैनन ्। िैिे र्वतो राहत स ववधा दोहोरो लिएको छैन र 
लिने पलन छैन । िालथ पेश गरेको वववरण ठीक साँचो हो । व्र्होरा फरक 
परेिा प्रचलित कानून बिोजिि सह िँा ब झाउँिा । 

 

लनवेदक:                          औठाको छाप 

दवतखत:                     दार्ा ँ         बार्ाँ 
लिलत: 
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लसफाररश गने पदालधकारी: 
दवतखत: 
नािः 
पद:    वडा नं.     

लिलतः    
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अन सूची – २ 

(दफा ६ को उपदफा (२)(ङ) सँग सम्बजन्धत) 
अलभिेखको ढाचँा 
देवघाट गाउँपालिका 

.............. नं. वडा कार्ायिर् 

 

राहत ववतरणको अलभिेख 

लस.नं. 

राहत प्राप्त 
गने 

व्र्जिको 
नाि 

ठेगाना 
तथा 

टेलिफोन 
नं. 

बाब को 
नाि 

बािेको 
नाि 

राहतको 
ववतरण 

राहत 
ब जझलिनेको 
दवतखत 

 

 

      

       

       

       

       

राहत ववतरण गनेको 
दवतखत: 
नाि थर: 
पद: 
टेलिफोन नं. 
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  रोहवर 
वडाध्र्ििे तोकेको वडा सदवर् 

टोि ववकास सलिलत अध्र्ि 
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अन सूची – ३ 

(दफा ६ को उपदफा (२)(ठ) सँग सम्बजन्धत) 
देवघाट गाउँपालिका 

 

प्रलतवेदनको ढाचँा 

 

लस.नं
. 

राहत 
प्राप्त गने 
व्र्जि
को नाि 

ठेगाना 
तथा 

टेलिफो
न नं. 

बाब 
को  
नाि 

बािे
को 
नाि 

राहत
को 

वववरण 

लि
लत 

कैवफर्
त 

        

        

        

        

        

        

        

 

 

आज्ञािे 

रिेश स वेदी 
प्रि ख प्रशासकीर् अलधकृत 


