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कोभिड-१९ को सम्िाभित संक्रमणको कारण उत्पन्न प्रभतकूल अिस्थाबाट प्रिाभित असङ्गभित क्षेत्रमा कार्यरत श्रभमक िगय तथा 

असहार्हरुलाई दभैनक जीिन र्ापनको लाभग स्थानीर् तहबाट राहत उपलब्ध गराउने गरी नेपाल सरकार, मभन्त्रपररषद्बाट िएको भनणयर् 

कार्ायन्िर्न गनय र्ो मापदण्ड तर्ार गररएको छ ।  

  

१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) र्स मापदण्डको नाम " असङ्गठित के्षत्रमा कार्यरत श्रठमक वगय तथा 

असहार्कहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६" रहेको छ ।  
(२) र्ो मापदण्ड नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको अवमधसम्मको लामग लागू हनुेछ ।  

२. पररभाषााः ववषर् र प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा र्स मापदण्डमा -  
(क) "असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रममक वगय" भन्नाले दैमनक रुपमा कामकाि गरी पटके वा दैमनक 

ज्र्ाला आम्दानी गने दफा ४ बमोजिमका श्रममक, कामदार तथा मिदरु सम्झन ुपछय ।  

(ख) "असहार्" भन्नाले कसैले लालन पालनमा नरही असशक्त तथा आवास वववहन भई मजन्दर, आश्रम, 
धमयशाला, गमु्बा, मजस्िद, गरुूद्वार, चचय वा बदृ्धाश्रममा बस्ने व्र्जक्त सम्झन ुपछय ।  

(ग) "राहत" भन्नाले नेपाल सरकारबाट मनणयर् भए बमोजिम सम्बजन्धत स्थानीर् तहले दफा ३ 
बमोजिमका श्रममक वगय तथा असहार्हरुलाई प्रदान गररने दफा ५ बमोजिमको सामाग्री सम्झनपुछय 
।  

(घ) "स्थानीर् तह" भन्नाले गाउँपामलका सम्झनपुछय ।  
 

३. अमभलेख राख्नपुनेाः (१) र्स मापदण्ड बमोजिमको राहत देहार्का श्रममक वगय तथा असहार्हरुलाई प्रदान 
गनय सम्बजन्धत वडा कार्ायलर्ले अनसूुची १ बमोजिमको अमभलेख तर्ार गनुयपनेछ ।  

(क) पसलबाट ग्राहकको घरसम्म सामान ओसारपसार गने श्रममक 

(ख) पर्यटक भररर्ा, मनमायण सामाग्री भररर्ा तथा सवारी साधन नचल्ने, बाटोमा आवश्र्क वस्तहुरु 
ओसारपसार गने व्र्जक्त 

(ग) ट्रक, वट्रप्पर, भ्र्ानबाट सामान लोड अनलोड गने श्रममक 

(घ) अन्र् व्र्जक्तको खेतबारीमा दैमनक ज्र्ाला मलने गरी काम गने कृवष मिदरु 

(ङ) आफ्नो नातेदार बाहेकको व्र्जक्तको पररवारमा दैमनक ज्र्ालादारीमा सरसफाई, जशश ुतथा ज्रे्ष्ठ 
नागररक स्र्ाहार िस्ता सेवा गने व्र्जक्त 

(च) मगट्टी कुट्ने, बालवुा चाल्ने तथा ईंटाभट्टामा काम गने मिदरु, 

(छ) मनमायण कार्यमा दैमनक ज्र्ालादारीमा काम गने डकमी, मसकमी, हेल्पर लगार्तका मिदरु, 
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(ि) नाङ्लो पसले, दैमनक रुपमा पमत्रका ववतरक, साना फुटपाथ पसले, िेला गाडा तथा साइकलमा 
सामान मबक्री ववतरण गरी गिुारा गने तथा अन्र् व्र्जक्तको पसलमा काम गने मिदरु, 

(झ) देहार्का र्ातार्ात मिदरुाः 
१. अन्र् व्र्जक्तको मालबाहक सवारी तथा डेमलभरी भ्र्ान चलाउने सवारी चालक, सहचालक 

२. दैमनक िेक्का वा ज्र्ालामा ट्याक्सी तथा टेम्पो चलाउने सवारी चालक, 

३. ररक्सा तथा िेलागाडा चालक, 

४. सवारी साधनको ममयत सम्भार गने ग्र्ारेिमा काम गने ममस्त्री तथा मिदरु 

(ञ) अन्र् व्र्जक्तको गामेन्ट, कापेट, टेलररङ, गलैंचा, बटु्टा तथा िती भने र कपडा पसलमा दैमनक 
ज्र्ालादारीमा काम गने मिदरु  

(ट) स्थानीर् तहमा दैमनक ज्र्ालादारीमा काम गने अन्र् व्र्जक्त ।  

 

(२) र्स दफा बमोजिमको राहत पाउने पररवार तथा व्र्जक्तको अमभलेख अनसूुची – १ 
बमोजिम सम्बजन्धत वडा सजचवले वडा सदस्र् तथा वडा अध्र्क्षको सहर्ोग मलई तीन ठदनमभत्र 
तर्ार गरी सावयिमनक गनुय पनेछ ।  

४. राहत ववतरण गनुयपनेाः दफा ३ बमोजिमको लगतमा समावेश भएको श्रममक वगय तथा असहार्हरुलाई 
सम्बजन्धत वडाले अनसूुची २ बमोजिमको ढाँचामा वववरण राखी दफा ५ बमोजिमको राहत तत्काल 
ववतरण गनुयपनेछ ।  

५. राहत सामाग्रीाः (१) खाद्य आवश्र्कताको आधारमा श्रममक वगय तथा असहार्हरुलाई प्रमत पररवारका 
लामग देहार्का सामाग्री राहत स्वरुप ववतरण गररनेछाः 
(क) चामल ३० वकलोग्राम 

(ख) दाल ३ वकलोग्राम 

(ग) ननु २ प्र्ाकेट 

(घ) खाने तेल २ मलटर 

(ङ) साबनु ४ वटा 
(च) जचनी २ वकलोग्राम 

 

(२) र्स मापदण्ड बमोजिम राहत ववतरण गदाय एक पररवारलाई एक एकाई मानी सम्बजन्धत 
वडाले अमभलेख कार्म गनुयपनेछ । साथै, पररवार संखर्ा कार्म गदाय दईु िनासम्म भए उपदफा 
(१) बमोजिमको राहत सामाग्रीको आधा र सो भन्दा बढी ५ िनासम्म पररवार सङ्खर्ा भए परैु 
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सामाग्री र ५ िनाभन्दा बढी पररवारका सदस्र् भएको खण्डमा २५ प्रमतशतसम्म थप गरी ववतरण 
गररनेछ ।  

(३) र्स मापदण्डमा अन्र्त्र िनुसकैु कुरा लेजखएको भएता पमन श्रममक वगय तथा असहार् 
तथा मतनसँग सँगै रहेका पररवारका कुनै सदस्र्ले र्स अवमधमा कुन ैवैकजल्पक आर् आियन गरेको 
अवस्थामा मनिलाई र्स मापदण्ड बमोजिमको राहत सामाग्री ववतरण गररने छैन ।  

(४) र्स मापदण्डमा अन्र्त्र िनुसकैु कुरा लेजखएको भएता पमन राहत वापत नगद बाडँ्न 
पाइनेछैन र एकै पररवारको एकभन्दा बढी सदस्र्लाई राहत सामाग्री ववतरण गररने छैन ।  

 
६. ववतरण गने ववमधाः (१) देहार्को ववमध अवलम्बन गरी दफा ५ बमोजिमको राहत सामाग्री ववतरण 

गनुयपनेछाः  

(क) राहत ववतरणको लामग सम्बजन्धत वडा समममतले सामाग्री खररद गरी ववतरण गने ।  

(ख) सम्बजन्धत वडा समममतले हनु सक्ने सम्भाव्र् मभड तथा अन्र् व्र्वस्थापकीर् समस्र्ाका कारणले 
वडा समममतबाट ववतरण गनय नसक्ने अवस्था भएमा देहार् बमोजिम गनेाः 

१. गाउँपामलकाले आफ्नो क्षेत्रमभ दफा ५ बमोजिमको सामाग्री उपलब्ध गराउन सक्ने स्थानीर् 
आपूमतयकतायबाट मूल्र् सूची मलई सोको आधारमा सामाग्रीको गणुस्तर तथा मूल्र् र्कीन गने 
र उपलब्ध भएसम्मका आपूमतयकताय छनौट गने ।  

२. दफा ३ बमोजिमको लगतमा परेका श्रममक वगय तथा असहार्हरुलाई वडा सदस्र् वा 
अध्र्क्षले कुपन उपलब्ध गराई उपखण्ड (१) बमोजिमको आपूमतयकतायबाट राहत सामाग्री 
उपलब्ध गराउने ।  

 

७. राहत ववतरणको अमभलेख र प्रमतवेदनाः (१) सम्बजन्धत वडाले ववतरणको अनसूुची-२ बमोजिमको राहत 
ववतरणको अमभलेख आफ्नो कार्ायलर्मा राखी साप्तावहक रुपमा सावयिमनक गनुयपनेछ र एक प्रमत 
गाउँपामलका कार्ायलर्मा पिाउनपुनेछ ।  

(२) गाउँपामलकाले राहतको प्रमतवेदन अनसूुची – ३ बमोजिमको ढाँचामा पाजक्षक रुपमा 
राविर् पररचर्पत्र तथा पजिकरण ववभाग र सङ्घीर् माममला तथा सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्मा 
पिाउनपुनेछ ।  

(३) सङ्घीर् माममला तथा सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्ले राहत ववतरणको मनर्ममत अनगुमन 
गनेछ ।  
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८. कारबाही सम्बन्धी व्र्वस्थााः (१) र्स कार्यववमधमा तोवकएको मापदण्ड पूरा नभएका व्र्जक्तले झटु्टा 
वववरण पेश गरी राहत मलन ुवा दोहोरो राहत मलन ुहुँदैन । 

(२) र्स कार्यववमधको प्रमतकूल हनुे गरी राहत ववतरणको लामग मसफाररश गने 
पदामधकारीलाई समेत प्रचमलत कानून बमोजिम कारबाही गरी त्र्स्तो मसफाररस गने पदामधकारीबाट 
मनिले मसफाररस गरेको हदसम्मको रकम गाउँपामलका कार्ायलर्ले मनिबाट असलु गनुयपनेछ ।  
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दार्ा ँ बार्ाँ 
  

 

अनसूुची-१ 

(दफा ३ सगँ सम्बजन्धत) 

मनवेदन/अमभलेख ढाचँा 

राहत प्राप्त गने व्र्जक्तको वववरण 

१. नाम थराः    पमत/पत्नीको नामाः    बाब/ुबािेको नामाः 

४. स्थार्ी िेगानााः   ५. हालको िेगाना र सम्पकय  नं.   

६. डेरामा बस्ने भए, घरधनीको नामाः ७. पररवार सदस्र् संखर्ा :   

८. लजक्षत पररवार वगीकरणाः असहार्/अमत ववपन्न/दैमनक ज्र्ालादारी 

९. पेशा/कामाः    १०. गने गरेको कामको वववरणाः 

११. पेश गरेको कागिातको वववरणाः (कजम्तमा कुन ैएक कागिातको प्रमतमलपी संलग्न गनुयपने) 

(क) नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमतमलपी वा 
(ख) गररब घर पररवार पररचर्पत्रको प्रमतमलपी वा  

(ग) सवारी चालक अनमुमत पत्रको प्रमतमलपी 
(घ) अन्र्ाः 

 

१२. राहत मलने व्र्जक्तको स्वाःघोषणााः 
म र मेरो पररवारका सदस्र्ले रोिगारी, स्वरोिगारी वा अन्र् कुन ैमाध्र्र्मबाट आर् आियन गरेका 
छैनन ्। मैले र्स्तो राहत सवुवधा दोहोरो मलएको छैन र मलन ेपमन छैन । मामथ पेश गरेको वववरण 
िीक साँचो हो । व्र्होरा फरक परेमा प्रचमलत कानून बमोजिम सहुँला बझुाउँला ।  

मनवेदकाः        औिंाको छाप 

दस्तखताः 
 

 

 

 

 

मसफाररस गने पदामधकारीाः     गाउँपामलकाको नामाः भमेू गाउँपामलका 

दस्तखताः       वडा नं. : 

नामाः   पदाः वडा अध्र्क्ष/सदस्र्   मममताः
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अनसूुचीाः २ 

(दफा ७ को उपदफा १ सगँ सम्बजन्धत) 

 

भमेू गाउँपामलका 

……… नं. वडा कार्ायलर् 

…………………………………… 

 

राहत ववतरणको अमभलेख 

क्र.सं. मममत राहत प्राप्त 
गने 

व्र्जक्तको 
नाम 

िेगाना 
तथा 

टेमलफोन 
नं. 

बाबकुो 
नाम 

बािेको 
नाम 

राहतको 
वववरण 

राहत 
बजुझमलनेको 
दस्तखत 

राहत 
ठदइने 
कारण 

कैवफर्त 

          

          

          

          

          

 

 

राहत ववतरण गनेकोाः 
दस्तखताः 
नाम थराः 
टेमलफोन नं. : 

 

 



असङगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रममक वगय तथा असहार्हरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६  

7 

 

अनसूुचीाः ३ 

(दफा ७ को उपदफा २ सँग सम्बजन्धत) 

 

भमेू गाउँपामलका 

गाउँ कार्यपामलकाको कार्ायलर् 

खाबाङबगर, रुकुम (पूवय)  

 

क) राहत ववतरणको प्रमतवेदन 

क्र.सं. मममत राहत प्राप्त गने 
व्र्जक्तको नाम 

िेगाना तथा 
टेमलफोन नं. 

बाबकुो 
नाम 

बािेको 
नाम 

राहतको 
प्रकार 

राहत 
ठदइने 
कारण 

कैवफर्त 

         

         

         

         

         

 

 

क) राहत ववतरणको लामग व्र्जक्त वा संस्थाबाट प्राप्त सहर्ोगको वववरण 

क्र.सं. दाताको नाम दाताको िेगाना सम्पकय  फोन प्राप्त वस्त ु पररमाण कैवफर्त 
       

       

       

 

 


