
 

भालरका गाउॉऩालरका कोयोना बाइयस (कोलबड-१९) 
विऩद व्मिस्थाऩन याहत वितयण कामयविलध-२०७६ 

जायी लभलत: २०७६/१२/१८ 

विश्वव्माऩी रुऩभा पैलरएको कोयोना बाइयस COVID-19 भहाभायी प्रकोऩको कायणरे 
सजृना बएको बमािह अिस्थाराई मस गाउॉऩालरकाभा व्मिस्थाऩन गरय नागरयकहरुको 
दैलनकीराई सहज फनाउन साथै विऩन्नताको कायणरे कुनै नागरयकरे थऩ सॊकटको अिस्था 
बोग्न नऩयोस ्बने्न उदे्दश्मरे मो कामयविलध तमाय गरयएको छ। 

१. िडा स्तयीम सलभलत गठन। 

क) नागरयकको ऩवहचान तथा याहत व्मिस्थाऩनको रालग zz िडा स्तयभा तऩशिर फभोशजभको 
फवढभा ९ सदस्मीम सलभलत गठन गने। मस्तो सलभलत मदद िडा सॊघीमता कामयन्िमन 
बन्दा अगालडको गा वि स यहेछ बने तत्कारका सिै िडाफाट सभेत प्रलतलनलध यहने गरय 
सलभलत गठन गनुय ऩनेछ। 

तऩशिर 

सॊमोजक   िडा अध्मऺ  

सदस्म   िडा सलभलत सदस्म सिै(कामयऩालरका सदस्म सभेत)  

सदस्म  भखु्म याजलनलतक दरका १/१ जना प्रलतलनलध हनुे गरय २ जना  

सदस्म सलभलतरे तोकेको स्थानीम िवुिशजवि,सभाजसेिी तथा उद्यभीफाट १ जना  

सदस्म सशचि  िडा सशचि  

२. याहत आिश्मक ऩने नागरयकको ऩवहचान गने। 

 

क) दपा १ 'क' भा उल्रेख बए फभोशजभको सलभलतको िैठक िलस तऩशिरका भाऩदण्डका 
आधायभा यही याहत आिश्मक ऩने घय ऩरयिायको छनौट गनुयऩनेछ। 

 

अ) कशततभा घयभा बएको उत्ऩादनरे १ भवहना बन्दा कभ खान ऩगु्ने। 

आ) ऩरयिायको कुनै सदस्म िैदेशिक योजगाय िा आन्तरयक व्माऩाय िा कुनै प्रकायको 
सयकायी/लनशज ऺेत्र, गैय सयकायी ऺेत्रभा योजगायीभा आिि नबएको। 

इ) ज्मादै न्मून स्तयको आलथयक अिस्था तथा उच्च गरयिी यहेको, ज्मारा भजदयुी 
नगयेसतभ कशततभा दईु छाक आपु य आफ्नो ऩरयिाय ऩाल्ने ऺभता नबएको। 

ई) साभाशजक न्मामको लसिान्तको आधायभा उक्त ऩरयिाय याहत छनौटभा ऩदाय कुनै 
प्रकायको वििाद सजृना नहनुे। 

उ) घयभा कुनै खाद्य साभाग्री कोदो,भकै,चाभरको बण्डायण नगयेको प्रमाप्त आधाय 
बएको। 

ऊ) ३ योऩनी बन्दा कभ जग्गा बएको। 

३. ऩवहचान गरयएको नागरयकको रालग याहत व्मिस्थाऩन गने। 



 

क) भालथ उल्रेशखत '१(क)' फभोशजभको सलभलतरे लनतन आधायभा यही याहत वितयण तथा 
व्मिस्थाऩन गनुय ऩनेछ। 

अ) प्रलत ऩरयिाय फवढभा ५ जना सदस्मको रालग ऩगु्ने गरय एक ऩटको रालग लनतन खाद्य 
साभाग्रीको उऩरब्ध गयाउने। ५ जना बन्दा िवढ सदस्म बएको नागरयकको 
ऩरयिायभा प्रलतसदस्म ५ केजी का दयरे थऩ चाभर उऩरब्ध गयाईने छ। 

चाभर ३० केजी 
ननु १ केजी 
तेर १ लरटय 

दार ३ केजी 
आ) मसयी याहत उऩरब्ध गयाउदा अन्म कुनै सॊस्था िा लनकाम िाट याहत प्राप्त गये 

नगयको मवकनहनुे न गरय दोहोयोऩना नहनुे गरय उऩरब्ध गयाउने। 

इ) याहत उऩरब्ध गयाउने ऩरयिाय छनौट गयेको लनणयम दपा(१) 'क' फभोशजभको 
सलभलतको फैठकरे प्रभाशणत गरय सो को विियण गाउॉऩालरका ऩठाउने 
 

अनसूुची-१ 

१. याहत प्राप्त गने नागरयक ऩवहचान पायभ 

घयभरुीको नाभ थय: 

ठेगाना: भालरका गाउॉऩालरका िडा नॊ. .............. 

सतऩकय  नॊ. ................................. 

ऩरयिाय सदस्म सॊख्मा:............ 

ऩरयिायको सदस्मको नाभ थय 

नाभ थय                          उभेय 

क) 

ख) 

ग) 

घ) 

ङ) 

      च) 



 

      छ) 

छनौट भाऩदण्ड (दपा १ फभोशजभ) 
भाऩदण्ड अिस्था बएभा(दठक) 

नबएभा(िेदठक) शचन्ह 

ऩणुायङ्क प्राप्ताङ्क 

अ)  १५  

आ)  २०  

इ)  ३०  

ई)  १०  

उ)  १०  

ऊ)  १५  

जतभा   

नोट: अनसूुची १ फभोशजभ पायभ बयेका नागरयकरे याहत ऩाउनको रालग कशततभा ७० अङ्क ल्माउनै 
ऩने छ। मसयी याहत ऩाउने सतऩणुय नागरयको नाभ सािायजालनक गरयने छ।  

लसपारयस गनेको नाभ थय:       हस्ताऺय  

१) 

२) 

३) 

४) 

५) 

६) 

७) 

८) 

९)                               

 
 
 
 
 



 

अनूसचुी-२ 

याहत प्राप्त गने ऩरयिायरे याहत फशुझलरनेको बयऩाई 

फशुझलरएको साभाग्री 
चाभर: ............. केजी 
ननु: ..................केजी 
तेर. ................लरटय 

दार. ................केजी 
 

घयभलुरको  नाभ थय: 
हस्ताऺय: 
लभती: 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


