सुदूयऩश्चिभ प्रदे श कोयोना बाइयस रकडाउन याहत भाऩदण्ड, २०७६
कोभबड-१९ को सॊ बावित सॊ क्रभणको कायण उत्ऩन्न प्रभतकुर अिस्थाफाट प्रबावित असङ्गठठत ऺेत्रभा कामययत

श्रभभक िगय तथा असहामहरूराई दै भनक जीिनमाऩनको राभग स्थानीम तहफाट याहत उऩरब्ध गयाउने गयी
प्रदे श सयकाय भश्चरत्रऩरयषदफाट बएको भनणयम कामायरिमन गनय मो भाऩदण्ड तमाय गरयएको छ ।

१. सॊश्चऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस भाऩदण्डको नाभ “सुदूयऩश्चिभ प्रदे श कोयोना बाइयस रकडाउन याहत
भाऩदण्ड, २०७६” यहेको छ।

(२) मो भाऩदण्ड नेऩार सयकाय िा प्रदे श सयकायरे रकडाउन घोषणा गये को अिभधसम्भको राभग

रागू हुनेछ।

२. ऩरयबाषा् विषम िा प्रसॊ गरे अको अथय नरागेभा मस भाऩदण्डभा्(क) “असङ्गठठत ऺेत्रभा कामययत श्रभभक िगय" बन्नारे दै भनक रूऩभा काभकाज गयी ऩटके िा

दै भनक ज्मारा आम्दानी गने दपा ४ फभोश्चजभका श्रभभक, काभदाय तथा भजदुय
सम्झनु ऩछय ।

(ख) “असहाम बन्नारे कसै को रारन ऩारनभा नयही अशक्त तथा आिास विवहन बई भश्चरदय,

आश्रभ, धभयशारा, गुम्फा, भश्चस्जद, गुरुद्वाया, चचय िा िृद्धाश्रभभा फस्ने व्मश्चक्त सम्झनु
ऩछय।

(ग) “याहत बन्नारे नेऩार सयकायफाट भनणयम बए फभोश्चजभ सम्फश्चरधत स्थानीम तहरे दपा ३

फभोश्चजभका श्रभभक िगय तथा असहामहरूराई प्रदान गरयने दपा ५ फभोश्चजभको
साभाग्री सम्झनुऩछय ।

(घ) “स्थानीम तह बन्नारे उऩभहानगयऩाभरका, नगयऩाभरका तथा गाॉउऩाभरका सम्झनुऩछय ।
३. अभबरेख याख्नुऩने: (१) मस भाऩदण्ड फभोश्चजभको याहत दे हामका श्रभभक िगय तथा असहामहरूराई
प्रदान गनय सम्फश्चरधत िडा कामायरमरे अभबरेख तमाय गनुऩ
य नेछ:

(क) ऩसरफाट ग्राहकको घयसम्भ साभान ओसायऩसाय गने श्रभभक,
(ख) ऩमयटक बरयमा, भनभायण साभाग्री बरयमा तथा सिायी साधन नचल्ने, फाटोभा आिश्मक
िस्तुहरू ओसायऩसाय गने व्मश्चक्त,

(ग) ट्रक, वट्रऩय, भ्मानिाई सम्भान रोड अनरोड गने श्रभभक,
(घ) अरम व्मश्चक्तको खेतफायीभा दै भनक ज्मारा भरने गयी काभ गने कृवष भजदुय
(ङ) आफ्नो नातेदाय फाहेकको व्मश्चक्तको ऩरयिायभा दै भनक ज्मारादायीभा सयसपाई, श्चशशु
तथा ज्मेष्ठ नागरयक स्माहाय जस्ता सेिा गने व्मश्चक्त,

(च) भगटी कुट्ने, फारुिा चाल्ने तथा ईंटाबट्टाभा काभ गने भजदुय,
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(छ) भनभायण कामयभा दै भनक ज्मारादायीभा काभ गने डकभी, भसकभी, हेल्ऩय रगामतका
भजदुय,

(ज) नाङरो ऩसरे, दै भनक रुऩभा ऩभत्रका वितयक, साना पुटऩाथ ऩसरे, ठे रा गाडा तथा
साइवकरभा साभान भफक्री वितयण गयी गुजाया गने तथा अरम व्मश्चक्तको ऩसरभा
काभ गने भजदुय,

(झ) दे हामका मातामात भजदुय्
(१) अरम व्मश्चक्तको भार िाहक सिायी तथा डेरीबरय भ्मान चराउने सिायी चारक,
सहचारक,

(२) दै भनक ठे क्का िा ज्माराभा ट्याक्सी तथा टे म्ऩो चराउने सिायी चारक,
(३) रयक्सा तथा ठे रागाडा चारक,
(४) सिायी साधनको भभयत सम्बाय गने ग्माये जभा काभ गने भभस्त्री तथा भजदुय ।
(ञ) अरम व्मश्चक्तको गाभे रट, काऩेट, टे ररयङ, गरैं चा, फुट्टा तथा जती बने य कऩडा ऩसरभा
दै भनक ज्मारादायीभा काभ गने भजदुय ।

(ट) स्थानीम तहभा दै भनक ज्मारादायीभा काभ गने अरम व्मश्चक्त ।
(ठ) रकडाउनका कायणरे गदाय योजगायी गुभेका एिॊ कुनै आमस्रोत नबएका व्मश्चक्त ।
(४) मस दपा फभोश्चजभको याहत ऩाउने ऩरयिाय तथा व्मश्चक्तको अभबरे ख अनुसूची-१ फभोश्चजभ
सम्फश्चरधत िडा सश्चचिरे िडा सदस्म तथा िडा अध्मऺको सहमोग भरई तीन ठदन भबत्र तमाय गयी
साियजभनक गनुय ऩनेछ।

४. याहत वितयण गनुऩय ने् दपा ३ फभोश्चजभको रगतभा सभािेश बएको श्रभभक िगय तथा असहामहरुराई

सम्फश्चरधत िडारे अनुसूची २ फभोश्चजभको ढाॉचाभा विियण याश्चख दपा ५ फभोश्चजभको याहत तत्कार वितयण
गनुऩ
य नेछ ।

५. याहत साभाग्री: (१) खाद्य आिश्मकताको आधायभा श्रभभक िगय तथा असहामहरुराईप्रभत ऩरयिायका राभग
दे हामका साभाग्री याहत स्िरुऩ वितयण गरयनेछ्
(क) चाभर ३० वकरोग्राभ
(ख) दार ३ वकरोग्राभ
(ग) नुन २ ऩाकेट
(घ) खाने तेर २ भरटय
(ङ) सािुन ४ िटा
(च) श्चचनी २ वकरोग्राभ ।

2

(२) मस भाऩदण्ड फभोश्चजभ याहत वितयण गदाय एक ऩरयिायराई एक इकाई भानी सम्फश्चरधत िडारे

अभबरेख कामभ गनुऩ
य नेछ । साथै, ऩरयिाय सॊ ख्मा कामभ गदाय दुई जनासम्भ बए उऩदपा (१)
फभोश्चजभको याहत साभाग्रीको आधा य सोबरदा फढी ऩरयिाय सॊ ख्मा बए ऩुयै याहत साभाग्री वितयण
गरयनेछ ।

(३) मस भाऩदण्डभा अरमत्र जुनसुकै कुया रे श्चखएको बएताऩभन श्रभभक िगय तथा असहाम तथा

भतनसॉग सॉगै यहेका ऩरयिायका कुनै सदस्मरे मस अिभधभा कुनै िैकश्चल्ऩक आम आजयन गये को
अिस्थाभा भनजराई मस भाऩदण्ड फभोश्चजभको याहत साभाग्री वितयण गरयने छै न ।

(४) मस भाऩदण्डभा अरमत्र जुनसुकै कुया रे श्चखएको एकै ऩरयिायको एकबरदा फढी सदस्मराई याहत
साभाग्री वितयण गरयने छै न ।

६. वितयण गने विभध् (१) दे हामको विभध अिरम्फन गयी दपा ५ फभोश्चजभको याहत साभाग्री वितयण गनुय
ऩनेछ्

(क) याहत वितयणको राभग सम्फश्चरधत िडा सभभभतरे साभाग्री खरयद गयी वितयण गने ।
(ख) सम्फश्चरधत िडा सभभभतरे हुन सक्ने सम्बाव्म भबड तथा अरम व्मिस्थाऩकीम सभस्माका कायणरे
िडा सभभभतफाट वितयण गनय नसक्ने अफस्था बएभा दे हाम फभोश्चजभ गने:

(2) स्थानीम तहरे आफ्नो ऺेत्र भबत्र दपा ५ फभोश्चजभको साभाग्री उऩरब्ध गयाउन सक्ने स्थानीम

आऩूभतयकतायफाट भूल्म सूची भरई सोको आधायभा साभाग्रीको गुणस्तय तथा भूल्म मवकन गने य
उऩरब्ध बएसम्भका आऩूभतयकताय छनौट गने

(3) दपा ३ फभोश्चजभको रगतभा ऩये का श्रभभक िगय तथा असहामहरूराई िडा सदस्म िा अध्मऺरे
कुऩन उऩरब्ध गयाई उऩखण्ड (१) फभोश्चजभको आऩूभतयकतायफाट याहत साभाग्री उऩरब्ध गयाउने ।

(४) मस भाऩदण्डभा जुनसुकै कुया उल्रेख गरयएको बएताऩभन मसयी याहत उऩरब्ध गयाउॉदा
घयऩरयिायको वहसाफरे गणना गयी उऩरब्ध गयाइने छ। मठद घयऩरयिायभा कसैको ऩभन आमस्रोत
नबएको अिस्थाभा भात्रै याहत प्रदान गरयनेछ।

७. याहत वितयणको अभबरेख य प्रभतिेदन् (१) सम्फश्चरधत िडारे वितयणको अनुसूची-२ फभोश्चजभको याहत
विियणको अभबरेख आफ्नो कामायरमभा याखी साप्तावहक रूऩभा साियजभनक गनुय ऩनेछ य एक प्रभत सम्फश्चरधत
स्थानीम तहका कामायरमभा ऩठाउनु ऩनेछ ।

(२) प्रत्मेक स्थानीम तहरे याहतको प्रभतिेदन अनुसूची ३ फभोश्चजभको ढाॉचाभा ऩाश्चऺक रूऩभा

आरतरयक भाभभरा तथा कानून भरत्रारमभा ऩठाउनु ऩनेछ। सोको एक प्रभत भुख्मभरत्री तथा
भश्चरत्रऩरयषदको कामायरम, आभथयक भाभभरा तथा मोजना भरत्रारम य आरतरयक भाभभरा तथा कानून
भरत्रारमभा ऩठाउनु ऩनेछ।

(३) आरतरयक भाभभरा तथा कानून भरत्रारमरे याहत वितयणको भनमभभत अनुगभन गनेछ ।
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८. कायिाही सम्फरधी व्मिस्था् (१) मस कामयविभधभा तोवकएको भाऩदण्ड ऩूया नबएका व्मश्चक्तरे झुट्टा विियण
ॉ ैन ।
ऩेशगयी याहत भरनु िा दोहोयो याहत भरनु हुद
(२)

याहत

भाऩदण्ड

य

व्मश्चक्त

ऩवहचानभा

वििाद

बएभा

स्थानीम

तहका

प्रभुख/अध्मऺ,

उऩप्रभुख/उऩाध्मऺ, िडा अध्मऺ, िडा सदस्म य स्थानीम याजनैभतक दरका प्रभतभनहरुको योहियभा
वििाद टु ङ्गग्माउनु ऩनेछ।

(३) मस कामयविभधको प्रभतकूर हुने गयी याहत वितयणको राभग भसपारयस गने ऩदाभधकायीराई सभेत
प्रचभरत कानुन फभोश्चजभ कायिाही गयी त्मस्तो भसपारयस गने ऩदाभधकायीफाट भनजरे भसपारयस गये को
हदसम्भको यकभ सम्फश्चरधत स्थानीम तहरे भनजफाट असुर गनुय ऩनेछ।

(९) यकभ वपताय हुन्े (१) प्रदे श सयकायफाट प्रदान गरयएको याहत यकभ रकडाउनको अिभधभबत्र दपा ३

फभोश्चजभ रगतभा सभािेश बएका व्मश्चक्तहरुराई दपा ५ फभोश्चजभको याहत साभाग्री व्मिस्थाऩन कामयभा खचय
गयी यकभ फचत हुन गएभा “सुदूयऩश्चिभ कोयोना बाइयस (COVID-19) योगको जोश्चखभ भनमरत्रण, उऩचाय
तथा व्मिस्थाऩन कोष” भा वपताय गनुऩ
य ने छ।
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अनुसूची-१
(दपा ३ सॉग सम्फश्चरधत)
अभबरेखको ढाॉचा
याहत प्राप्त गने व्मश्चक्तको विियण:
१. नाभ थय:

२. फािुको नाभ:

४. स्थामी ठे गाना:

५. हारको ठे गाना:

३. फाजेको नाभ

६. टे भरपोन िा भोफाइर नम्फय (बएभा):
७. दै भनक ज्मारादायीभा कामययत स्थान:
८. गने गये को काभको विियण:
९. ऩेश गये को कागजातको विियण: (कम्तीभा कुनै एक कागजात सॊ रग्न गनुऩ
य ने)
क. नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रभतभरवऩ िा
ख. गरयफ घय ऩरयिाय ऩरयचमऩत्रको प्रभतभरवऩ िा
ग. सिायी चारक अनुभभतऩत्रको प्रभतभरवऩ िा
घ. अरम:
९. याहत भरने व्मश्चक्तको स्ि:घोषणा:
भ य भेयो ऩरयिायका सदस्मरे योजगायी, स्ियोजगायी िा अरम कुनै भाध्मभफाट आम आजयन गये का
छै नन्। भैरे मस्तो याहत सुविधा दोहोयो भरएको छै न य भरने ऩभन छै न। भाभथ ऩेश गये को विियण ठीक
साॉचो हो। व्महोया पयक ऩये भा प्रचभरत कानून फभोश्चजभ सहुॉरा फुझाउॉरा।
भनिेदक:

औ ॊठाको छाऩ

दस्तखत:

दामाॉ

भभभत:

भसपारयस गने ऩदाभधकायी:

फामाॉ

स्थानीम तहको नाभ :

दस्तखत:

िडा नॊ.:

नाभ:
ऩद:

भभभत:
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अनुसूची: २
ॉ सम्फश्चरधत)
(दपा ७ को उऩदपा १ सग
......... ऩाभरका
िडा नॊ. ........ कामायरम: ........
याहत वितयणको अभबरे ख
भस.नॊ.

याहत प्राप्त गने व्मश्चक्तको
नाभ

ठे गाना तथा

फािुको नाभ

टे भरपोन नॊ

फाजेको नाभ

याहत विियण

याहत

फुश्चझभरनेको
दस्तखत

याहत वितयण गनेको :
दस्तखत्
नाभ थय्
टे भरपोन नॊ:
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अनुसूची ३
ॉ सम्फश्चरधत)
(दपा ७ को उऩदपा २ सग
…………. ऩाभरका
प्रभतिेदनको ढाॉचा
भस.नॊ.

याहत प्राप्त

गने व्मश्चक्तको
नाभ

ठे गाना तथा
टे भरपोन नॊ

फािुको नाभ

भनिेदन गनेको:
दस्तखत्
नाभ थय:
टे भरपोन नॊ:
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फाजेको नाभ

याहतको
विियण

भभभत

कैवपमत

