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       मेचीनगर नगरपालिका 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

मेचीनगर नगरपालिकाको राजपत्र 

मेचीनगर नगरपालिका कोरोना भाइरस 
संक्रमण रोकथाम र राहत तथा उदद्वार कार्य 

संचािन कार्यववधि, २०७६ 

 

२०७६ सािको कार्यलिलि न. ४ 

 

प्रमाणीकरण गनेको दस्तखत : 
नाम, थर : ववमि आचार्य 
पद : नगर प्रमुख  

नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत लमतत :२०७६-१२-२० 

प्रमाणीकरण लमतत : २०७६-१२-२० 
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मेचीनगर नगरपालिका कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र 
राहत तथा उदद्वार कार्य संचािन कार्यववधि, २०७६ 

 

प्रस्तावना :  हाल ववश्वमा महामारीको रुपमा फैललएको कोरोना भाइरसको 
नेपालमा  रोकथाम तथा ननयन्त्रणको सन्त्दभभमा नगरवासीलाई सहज जीवन 
व्यनतत गनभ आवश्यक सहजीकरण गननभपने, महामारीका कारण दैननक 
जीववकोपाजभन पद्दनतमा बाधा भइ दैननक खानवपनको व्यवस्थापन गनभ 
नसकेका असंगठित के्षरमा कायभरत श्रलमक वगभ तथा असहाय पररवारहरुको 
दैननक जीववकोपाजभनका लागग अत्यावश्यक सेवा र वस्तन उपलब्ध गराउन 
आवश्यक देखखएकोले स्थानीय सरकार संचालन (सम्सोधनसठहत) ऐन, २०७४ 
को दफा ११ (२) को खण्ड (न) ववपद व्यवस्थापनको (२) मा स्थानीयस्तरमा 
ववपद पनवभ तयारी तथा प्रनतकायभ योजना, पनवभ सनचना प्रणाली, खोज तथा 
उद्द्वार, राहत सामग्रीको पनवभ भण्डारण, ववतरण र समन्त्वय गने काम, 
कतभव्य, र अगधकार अननसार मचेीनगर नगरपाललकामा कोरोना भाइरसको 
संक्रमण रोकथाम र ननयन्त्रण गन े सन्त्दभभमा राहत तथा उद्द्वार कायभ 
संचालन कायाभन्त्वयन गनभ स्थानीय सरकार संचालन (सम्सोधन्त्साठहत) ऐन, 
२०७४ को दफा १०२ अननसार यो कायभववगध लमनत २०७६/१२/२० को मेचीनगर 
नगर कायभपाललकाको बैिकबाट स्वीकृत गरी लागन गररएको छ ।  

 

  १. कायभववगध नाम : (१) यो कायभववगधको नाम मेचीनगर नगरपाललका, कोरोना 
भाइरस सकं्रमण रोकथाम तथा व्यवस्थापन राहत र उदद्वार कायभ संचालन 
कायभववगध, २०७६ रहेको छ ।  

(२) यो कायभववगध मेचीनगर नगरपाललका के्षरभर लागू हननेछ । 

(३) यो कायभववगध तनरुन्त्त प्रारम्भ हननेछ ।  

  

२. पररभाषा : ववषय वा प्रसंगले अको अथभ नलागेमा, 
क)  कोरोना भन्त्नाले ववश्व स्वास््य संगिनले महामारीको रुपमा 

पररभावषत गरेको कोरोना भाइरस (COVID-19) लाई सम्झननपछभ ।  
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ख)  राहत भन्त्नाले यस कायभववगधको मापदण्डमा पन े असंगठित के्षरमा 
कायभरत श्रलमक वगभ तथा असहायलाई उपलब्ध गराउने अत्यावश्यक 
सेवा र बस्तनलाई सम्झननपछभ । 

ग)  कोष भन्त्नाले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र राहत 
व्यवस्थापनका सन्त्दभभमा नगरपाललकाको खचभ लेखन नगरपाललकाको 
हाल प्रचलनमा रहेको प्रकोप व्यवस्थापन कोषको खातालाई सम्झननपछभ 
। 

घ)  अन्त्य पररभाषा स्थानीय सरकार (सम्सोधन्त्साठहत) संचालन ऐन, 
२०७४ र नगरपाललकाको राजपरमा व्यवस्था भए अननसार हननेछ ।   

३. राहत कोषमा प्राप्त हनने रकम : यस कोषमा ननम्नाननसारको रकम रहनेछ ।  

क)  नगरपाललकाबाट जम्मा गररने रकम,  
ख)  संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनन ेरकम, 
ग) ववलभन्त्न संघ संस्था र व्यक्ततबाट प्राप्त रकम, 
घ) राक्रिय तथा अन्त्तराक्रिय दाताहरुबाट प्राप्त सहयोग रकम र  

ङ) अन्त्य रकम ।  

४. राहत पाउने व्यक्तत र असंगठित के्षरमा कायभरत श्रलमक वगभ तथा असहाय 
पठहचानका आधारहरु :  

१) यस कायभववगध अननसारको राहत पाउन ेव्यक्ततको अलभलेख अननसचूी 
१ अननसार को ढााँचामा वडा कायाभलयले तयार गरी सावभजननक गननभपछभ , 
सो वववरण नगर कायभपाललकाको वेव साइटमा समेत राख्ननपनछे । 

२) असंगठित के्षरमा दैननक ज्यालादारी, मजदनरी गरी जीववकोपाजभन गन े
व्यक्तत वा पररवार,  

३) अशतत, अपाङ्ग घरमनली भइ दैननक अत्यावश्यक वस्तन हनन नसतने 
पररवार, 

४) लसमान्त्तकृत समनदायलभर पन े७ ठदनलाई पनग्ने खाद्य सामाग्री घरमा 
नभएको पररवार । 
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५. सचंालन तथा कायाभन्त्वयन सलमनत : कोरोना भाइरस सकं्रमण रोकथाम तथा 
व्यवस्थापन राहत र उद्द्वार   संचालन तथा कायाभन्त्वयनका लागग देहाय 
बमोक्जमको नगर स्तररय सलमनत रहनेछ । 

१) नगर प्रमनख, संयोजक  

२) उपप्रमनख, सह संयोजक 

३) सबै वडाध्यक्षज्यूहरु, सदस्य 

४) कायभपाललकाका सदस्यहरु, सदस्य 

५) मान्त्यताप्राप्त राजनैनतक दलका नगरप्रमनखहरु, सदस्य 

६) स्थानीय समाजसेवी/ ववषयववज्ञ /दाता मध्येबाट नगरप्रमनखले 
तोकेका, ३ जना सदस्य 

७) स्थानीय रेडक्रसका सभापनत, सदस्य 

८) सामाक्जक ववकास शाखा प्रमनख,  सदस्य सगचव 
 

६. नगरस्तररय सलमनतको कायभ वववरण : नगरस्तरीय सलमनतको कायभ वववरण 
देहायाननसार हननेछ : 

१)   संनघय सरकार तथा प्रदेश सरकारले यस ववषयमा गरेका ननणभय 
तथा ननदेशनहरुलाई पररपालन तथा कायाभन्त्वयन गन े/ गराउन े। 

२)  टोल ववकास संस्थाहरुलाई पररचालन माफभ त  नगरलभर रहेका 
असंगठित के्षरमा कायभरत श्रलमक वगभ तथा असहायहरुको वडा 
सलमनतको लसफाररसमा पठहचान गरी प्रमाखणकरण गन े। 

३) प्रमाखणकरण गररएका पररवारलाई आवश्यकता र सलमनतको 
ननणभयाननसार सम्बक्न्त्धत वडास्तरीय राहत व्यवस्थापन 
सलमनतमाफभ त राहत प्याकेज उपलब्ध गराउने । वडास्तरीय राहत 
व्यवस्थापन सलमनतले सो कायभमा टोल ववकास संस्थाहरुलाई समेत 
सहभागगता गराउन े।  

४) राहत प्याकेजको ववतरणको प्रभावकारी अननगमन गन े।  
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५) एकद्वार प्रणालीबाट ववलभन्त्न संघसंस्था तथा दाताहरुले ठदन े
सहयोग स्वीकार गरी ववतरणको व्यवस्थापन गन े। 

 

७. सल्लाहकार सलमनत : दफा ५ को नगर स्तरीय सलमनतको कायभ व्यवस्थापनमा 
सहजीकरण गनभ ननम्नाननसारको एक सल्लाहाकार सलमनत रहनछे । 

१) नगरलभर कायभके्षर भएका सबै संनघय सासंदज्यूहरु - सदस्य  

२) नगरलभर कायभके्षर भएका सबै प्रदेश सासंदज्यूहरु - सदस्य  

३) नगरलभर कायभके्षर भएका सबै संववधान सभा सदस्यहरु - सदस्य  

४) जेरि सदस्य सल्लाहकार सलमनतको सयंोजकको रुपमा रहन े 

८. वडा स्तररय राहत व्यवस्थापन सलमनतको गिन र काम, कतभव्य र अगधकार 
तथा राहतको प्रकार तथा राहत प्याकेजको व्यवस्था र खरीद व्यवस्था : (१) 
वडामा राहत ववतरण गनभ ननम्नाननसारको एक वडास्तरीय राहत व्यवस्थापन 
सलमनत रहनेछ ।   

क) वडाध्यक्ष, सयंोजक 

ख) वडासदस्यहरु, सदस्य 

ग) सम्बक्न्त्धत वडाको कायभपाललकाको सदस्य, सदस्य 

घ) राजनीनतक दलका वडा प्रमनख, सदस्य 

ङ्ग) वडा सगचव सदस्य सगचव 

(२) वडा स्तररय राहत व्यवस्थपापन सलमनतको कायभ वववरण 

क) टोल ववकास संस्थाहरुलाई पररचालन गरी वडालभर रहेका अनत 
असंगठित के्षरमा कायभरत श्रलमक वगभ तथा असहायको 
पठहचान गरी गराई  सत्यताको जवाफदेठहता सम्बक्न्त्धत टोल 
बक्स्त संस्था र वडास्तरीय राहत व्यवस्थापन  सलमनतमा 
रहने गरी प्रमाखणकरणका लागग नगरस्तररय सलमनतमा 
लसफाररस गने । 

ख) प्रमाखणकरण गररएका पररवारलाई सलमनतको ननणभयाननसार 
वडामा प्राप्त भएको राहत प्याकेज सम्बक्न्त्धत पररवारलाई 
उपलब्ध गराउने । 
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ग) राहत प्याकेजको ववतरणको कायभमा टोल ववकास संस्थाहरुलाई 
समेत सहभागगता गराउन े।  

(३) राहत क्जक्न्त्समा मार ववतरण हननेछ । राहत प्याकेज  अननसूची २ अननसार 
हननेछ । साथै नगरपाललकाको अननमनत वा समन्त्वयमा कन न ैव्यक्तत,  संघ 
संस्थाबाट ववतरण हनन े राहत प्याकेज पनन यसैअननसार हनननपनछे । 
सामान्त्यतया राहत सामग्री दोहोरो पने गरर ववतरण गननभ हनदैन ।   

(४) राहतको लागग कक्म्तमा २४ घन्त्टाको म्याद ठदई खररद हनन ेमलू्य सनची 
सेवाप्रदायकबाट सावभजननक सूचना ( एफ एम रेडडयो, अनालाइन पत्ररका, 
पत्ररका आठद ) बाट आह्वान गरी कम मनल्यमा स्पेलसफफकेसन अननसारको 
सामग्रीको लागग कबोल गने सेवाप्रदायकबाट राहत सामग्री खरीद 
गननभपनेछ । यस्तो कबोल गन ेसेवाप्रदायक एक  मार  भए पनन सामग्री 
खरीद गनभ  बाधा पने छैन । 

(५) वडा कायाभलयबाट ववतरण गररएको राहत सामग्रीको दैननक वववरण 
अननसूची ३ अननसारको ढााँचामा दैननकरुपमा वडा कायाभलयमा सावभजननक 
गरी साप्ताठहकरुपमा नगरकायभपाललकाको कायाभलयमा अननवायभरुपमा 
पिाउननपनेछ, सो वववरणको समक्स्टगत तयार गरी सावभजननक 
जानकारीको लागग कायाभलयले वेव साइट र संघीय मालमला तथा सामान्त्य 
प्रशासन मन्त्रालय, वातावरण तथा ववपद व्यवस्थापन शाखामा र राक्रिय 
पंजीकरण ववभागमा तोफकएको प्रनतवेदनको ढााँचामा पाक्षक्षकरुपमा 
पिाउननपनेछ  ।  

९. ववशेष अवस्थामा काम गने व्यवस्था : नगरस्तररय सलमनतलाई सहयोग गनभ 
देहायबमोक्जमको सगचवालय गिन गने र उतत सगचवालयले नगरस्तररय 
सलमनतको बैिक बस्न नसकेको अवस्थामा नगरस्तररय सलमनतमा अननमोदन 
गने  गरी सम्पूणभ कायभ गनभ सतनछे ।  

संयोजक : नगरप्रमनख  

सदस्य : उपप्रमनख  

सदस्य : वडाध्यक्षबाट २ जना 
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सदस्य : सामाक्जक ववकास र ववपद व्यव्स्थापन सलमनतका संयोजक 
२ जना 
सदस्य सगचव : नगरस्तरीय सलमनतको सदस्य सगचव 

१०. कोषको खाता सचंालनको दानयत्व  : नगरपाललकाको प्रकोप व्यवस्थापन 
कोषको खातामा न ै कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा व्यवस्थापन राहत र 
उद्द्वारको लागग खचभ हनन ेरकमको आय व्यय खनल्ने गरर दनरुस्त वववरण  
राखी प्रमनख प्रशासफकय अगधकृत  र नगरपाललकाको आगथभक प्रशासन शाखा 
प्रमनखको संयनतत हस्ताक्षरबाट साववक झैँ सचंालन गरी लेखा ठहसाव 
व्यवस्थापनको दानयत्व समेत रहनेछ । 

११. राहत स्वरुप प्राप्त क्जन्त्सी सामाग्री व्यवस्थापन र कारवाही सम्बन्त्धी 
व्यवस्था : (१) नगरपाललकामा ववलभन्त्न व्यक्तत तथा संस्थाहरुबाट प्राप्त 
हनन ेक्जन्त्सी राहत ननम्नाननसार व्यवस्थापन गननभपनछे । 

क) ववलभन्त्न संघ संस्था र व्यक्ततबाट प्राप्त हनने क्जन्त्सी राहत 
प्याकेजहरु नगरपाललका कायाभलयमा भण्डारण गननभपनेछ, 

ख) राहत ववतरण गदाभ भण्डारण भएका सामग्री ववतरणमा 
प्राथलमकता ठदननपनेछ,  

ग) राहत सामाग्री ग्रहण, भण्डारण र ववतरण कायभको लागग 
नगरपाललकाको क्जन्त्सी इकाइको क्जम्मेवारी रहनेछ । 

(२) यस कायभववगधमा तोफकएको मापदण्ड पूरा नभएको व्यक्ततले 
झनट्टा वववरण पेश गरी राहत ललनन वा दोहोरो राहत ललनन हनदैन 
। यस कायभववगधको प्रनतकूल हनन ेगरी राहत ववतरणको लागग 
लसफाररस गने पदागधकारीबाट लसफाररस गरेको हदसम्म रकम 
सम्बक्न्त्धत पदागधकारीबाट असनलउपर तथा प्रचललत काननू 
अननसार कारवाही हननेछ ।  

१२. उद्द्वार कायभ : नगरपाललका के्षरमा कोरोना भाइरसको कारण महामारी 
आठद भइ कन नै व्यक्तत वा पररवारको तत्काल उद्द्वार गननभपरेमा सलमनतको 
सदस्यहरु जो जनत उपलध हनन्त्छन, बाट न ैननणभय गरी नेपाल सरकार वा 
प्रदेश सरकार वा सरोकारवाला अन्त्य ननकाय वा स्थानीय सरकारहरुसंग 
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समन्त्वय गरी उद्द्वारको कायभ सचंालन गननभपनेछ । यस्तो कायभमा लाग्न े
खचभ समेत यसै कोषमा प्राप्त हनन ेरकमबाट भनततानी हननेछ । 

१३. कायभववगधमा संसोधन वा खारेज वा वदर हनन ेर बचाउ : (१) यस कायभववगधमा 
भएको व्यवस्थामा नगर कायभपाललकाले आंलशक वा पनरै संसोधन वा खारेज 
गनभ सतनेछ । 

(२) यस कायभववगधमा रहेको कन न ै व्यवस्था नेपाल सरकार वा प्रदेश 
सरकारको राहत तथा उद्द्वार सम्बक्न्त्ध कन न ैव्यवस्थासंगा बाखझएमा सो 
हदसम्म स्वत: बदर भएको मानननेछ ।  

(३) मेचीनगर नगर कायभपाललकाको कायाभलय र अन्त्तगभतका शाखा 
तथा वडा कायाभलयबाट भए गररएका कामहरु यसै अननसार भएको मानननेछ 
। 
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अननसूची — १ 

( दफा ४ को उप दफा (१) को राहत पाउनेको व्यक्ततको अलभलेख ) 
मेचीनगर नगरपाललका वडा न. .........झापा 

राहत पाउने व्यक्ततको वववरण 

१. नाम, थर :      २. बाबनको नाम, थर :          

३. बाजेको नाम :          ४. स्थायी िेगाना :        

५. हालको िेगाना :     ६. सम्पकभ  न. : 
७. दैननक ज्यालादारीमा काम गने स्थान :             ८. कामको वववरण: 
९. पररवार संख्या :  
१०. पेश गरेको कागजात : नेपालल नागररकताको वा सवारीचालक अननमनत पर वा टोल 

ववकास सलमनतको कीतानी लसफाररस वा घर भाडामा बसेको घरधनीको लसफाररस पर 

११. राहत ललने व्यक्ततको स्वघोषणा :  
म र मेरो पररवारका सदस्यले रोजगारी, स्वरोजगारी वा अन्त्य कन नै माध्यमबाट आय 

आजभन गरेका छैनन ्। मैले यस्तो सनत्रबधा दोहोरो ललएको छैन र ललने पनन छैन । 
मागथ पेश गरेको वववरण ठिक सााँचो हो । व्यहोरा फरक परेमा प्रचललत कानूनबमोक्जम 
सहन ाँला बनझौला । 

ननवेदक :                                     

दस्तखत :    

लमनत :         औिंाको छाप  

                        

  दायााँ   बायााँ 
 
 

 

लसफाररस गने टोि ववकास संस्थाको पदाधिकारी       वडा न. : 
दस्तखत :            टोल ववकास सलमनत : 
नाम :                    पद : 
लमनत : 
प्रमानीकरणको िाधग लसफाररस गने पदाधिकारी           

दस्तखत :            वडा कायाभलय : 
नाम :                   पद : 
लमनत : 
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अननसूची — २ 

( दफा ८ को उप दफा (३) को राहत सामग्री वववरण ) 
क्र. 

स. 
राहत सामग्री ४ जना 

सम्मको पररवार 
( १ हप्ताको 
लागग ) 

४ जनाभन्त्दा 
बढीको पररवार ( 
१ हप्ताको लागग 
)  

१. चामल १० केजी. १५ केजी. 
२. दाल  २ केजी. ३ केजी. 
३. तेल आधा ललटर  आधा ललटर  

४. आलन ३ केजी. ३ केजी. 
५.  नून १ केजी. १ केजी. 
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अननसूची — ३ 

( दफा ८ को उप दफा (५) को राहत सामग्री ववतरणको वववरण ) 
मेचीनगर नगरपाललका  

वडा न. .................... कायाभलय ................... 
राहत ववतरण अलभलेख  

क्र. 
स. 

राहत प्राप्त गन े
व्यक्ततको नाम 

िेगाना र 
सम्पकभ  न. 

बाबनको 
नाम 

बाजेको 
नाम 

राहतको 
वववरण 

राहत 
बनखझललनेको 
दस्तखत  

       

       

       

       

       

       
       

 

राहत ववतरण गनेको 
दस्तखत : 
नाम, थर : 
टेललफोन न. : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


