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कानपेोखरी गााँउपालिकाको कायाािय 

बयरवन,मोरङ 

जारी लमलतिः२०७६/१२/१९ 

असङंगठठत  क्षते्रमा कायारत श्रलमक वगा तथा असहायहरुिाई उपिब्ध गराईन ेराहत सम्बन्धी मापदण्ड,२०७६ 

कोलभड-१९ को सभंालवत सकं्रमणको कारण उत्पन्न प्रलतकूि अवस्थाबाट प्रभालवत असङगठठत क्षते्रमा कायारत 

श्रलमक वगा तथा असहायहरुिाई दलैनक जीवन यापनको िालग स्थानीय तहबाट राहत उपिब्ध गराउन ेगरी 

नपेाि सरकार, मलन्त्रपठरषदबाट भएको लनणाय कायाान्वयन गना स्थानीय सरकार सचंािन ऐन,२०७४ को दफा 

१०२ को (२) र प्रशासकीय कायालवलध (लनयलमत गन)े ऐन,२०७४ को दफा ३ ि ेददएको अलधकार प्रयोग गरी 

यो मापदण्ड तयार गठरएको छ | 

१. सलंक्षप्त नाम र प्रारम्भिः 

१. यस मापदण्डको नाम “ असङगठठत क्षते्रमा कायारत श्रलमक वगा तथा असहायहरुिाई उपिब्ध गराइन े

राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६” रहकेो छ | 

२.यो मापदण्ड नपेाि सरकारि ेिकडाउन घोषना गरेको अवलधसम्मको िालग िाग ूहुनछे | 

३.यो मापदण्ड गााँउपालिकाको बठैकि ेलनणाय गरेपलछ तरुुन्तै िाग ुहुनछे | 

२.पठरभाषािः लवषय वा प्रसगंि ेअको अथा निागमेा यस मापदण्डमािः- 

क) “असङ्गठठत क्षते्रमा कायारत श्रलमक वगा” भन्नाि ेदलैनक रुपमा कामकाज गरी पटके वा दलैनक 

ज्यािा आम्दानी गन ेदफा ४ बमोलजमका श्रलमक, कामदार तथा मजदरु सम्झन ुपछा | 

ख) “असहाय” भन्नाि ेकसकैो िािन पािनमा नरही अशक्त तथा आवासलवलहन भई मलन्दर ,आश्रम 

,धमाशािा, गमु्बा, मलस्जद ,गुरुद्वार , चचा वा वदृ्धाश्रममा बस्न ेव्यलक्त सम्झन ुपछा | 

ग) “राहत” भन्नाि ेनपेाि सरकारबाट लनणाय भए बमोलजम सम्बलन्धत स्थानीय तहि ेदफा ३ 

बमोलजमका श्रलमक वगा तथा असहायहरुिाई प्रदान गठरन ेदफा ५ बमोलजमको सामाग्री 

सम्झनपुछा | 

घ) “स्थानीय तह” भन्नाि ेकानपेोखरी गााँउपालिका सम्झनपुछा | 

३. अलभिखे राख्नपुनिेः 

(१) यस मापदण्ड बमोलजमको राहत दहेायका श्रलमक वगा तथा असहायहरुिाई प्रदान गना सम्बलन्धत वडा 

कायााियि ेअलभिखे तयार गनुापनछे | 

क) पसिबाट ग्राहकको घरसम्म सामान ओसारपसार गन ेश्रलमक, 

ख) पयाटक भठरया, लनमााण सामाग्री भठरया तथा सवारी साधन नचल्न,े बाटोमा आवश्यक वस्तहुरु 

ओसारपसार गन ेव्यलक्त, 

ग) ट्रक,ठट्रपर, भ्यानबाट सामान िोड अनिोड गन ेश्रलमक, 

घ) अन्य व्यलक्तको खतेबारीमा दलैनक ज्यािा लिन ेगरी काम गन ेकृलष मजदरु, 
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ङ) आफ्नो नातदेार बाहकेको व्यलक्तको पठरवारमा दलैनक ज्यािादारीमा सरसफाई,लशश ुतथा जषे्ठ नागठरक 

स्याहार जस्ता सवेा गन ेव्यलक्त, 

च) लगटी कुटन,े बािवुा चाल्न ेतथा इटा भट्टामा काम गन ेमजदरु, 

छ) लनमााण कायामा दलैनक ज्यािादारीमा कान गन ेडकमी,लसकमी,हले्पर िगायतका मजदरु, 

ज) नाङिो पसि,ेदलैनक रुपमा पलत्रका लवतरक, साना फुटपाथ पसि,े ठेिा गाडा तथा साइदकिमा सामान 

लवक्री लवतरण गरी गजुारा गन ेतथा अन्य व्यलक्तको पसिमा काम गन ेमजदरु, 

झ) दहेायका यातायात मजदरुिः 

१) अन्य व्यलक्तको माि वाहक सवारी तथा डलेिभठर भ्यान चिाउन ेसवारी चािक ,सहचािक, 

२) दलैनक ठेक्का वा ज्यािामा ट्याक्सी तथा टेम्पो चिाउन ेसवारी चािक, 

३) ठरक्सा तथा ठेिागाडा चािक, 

४) सवारी साधनको ममात सम्भार गने ग्यारेजमा काम गन ेलमस्री तथा मजदरु | 

ञ) अन्य व्यलक्तको गामेन्ट , कापेट,टेिठरङ,गिैंचा,बटु्टा तथा जर्तत भन ेर कपडा पसिमा दलैनक ज्यािादरीमा 

काम गन ेमजदरु | 

ट) स्थानीय तहमा दलैनक ज्यािदारीमा काम गन ेअन्य व्यलक्त | 

२) यस दफा बमोलजमको राहत पाउन ेपठरवार तथा व्यलक्तको अलभिेख अनसुचूी-१ बमोलजम सम्बलन्धत वडा 

सलचवि ेवडा सदस्य तथा वडा अध्यक्षकको सहयोग लिई तीन ददन लभत्र तयार गरी सावाजलनक गनुा पनछे | 

३) िाभाग्राही सदस्यहरुको पाठरवाठरक िगत लववरण अनसुचूी-१(क) अनसुार भनुा पनछे | 

४) राहत लवतरण गनुापनिेः दफा ३ बमोलजमको िगतमा समावेश भएको श्रलमक वगा तथा असहायहरुिाई 

सम्बलन्धत वडाि ेअनसुचूी २ बमोलजमको ढााँचामा लववरण रालख दफा ५ बमोलजमको राहत तत्काि लवतरण 

गनुा पनछे | 

५) राहत सामाग्रीिः 

१) खाद्य आवश्यकताको आधारमा श्रलमक वगा तथा असहायहरुिाई प्रलत पठरवारका िालग दहेायका सामाग्री 

अलधकतम कायम गरी राहत स्वरुप लवतरण गठरनछे | 

क) चामि ३० दकिोग्राम 

ख) दाि ३ दकिोग्राम 

ग)ननु २ पाकेट 

घ) खान ेतिे २ लिटर 

ङ) सावनु ४ वटा 

च) लचनी २ दकिोग्राम | 
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२) यस मापदण्ड बमोलजम राहत लवतरण गदाा एक पठरवारिाई एक इकाई मानी सम्बलन्धत वडाि ेअलभिखे 

कायम गनुापनछे | साथ,ै पठरवार सखं्या कायम गदाा दईु जनासम्म भए उपदफा(१) बमोलजमको राहत 

सामाग्रीको आधा र सोभन्दा बढी पठरवार सखं्या भए परैु राहत सामाग्री लवतरण गठरनछे | तर घरपठरवार 

सखं्या ६ भन्दा बढी सखं्या भएका पठरवारको हकमा लबस प्रलतशत प्रलत सदस्यका दरि ेथप राहत सामाग्रीको 

पठरमाण लवतरण गनुा पनछे |   

३) यस मापदण्डमा अन्यन्त्र जनुसकैु कुरा िलेखएको भएतापलन श्रलमक वगा तथा असहाय तथा लतनसाँग साँग ै

रहकेा पठरवारका कुन ैसदस्यि ेयस अवलधमा कुन ैवकैलल्पक आय आजान गरेको अवस्थामा लनजिाई यस 

मापदण्ड बमोलजमको राहत सामाग्री लवतरण गठरन ेछैन | 

४) यस मापदण्डमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िलेखएको भए पलन एकै पठरवारको एकभन्दा बढी सदस्यिाई राहत 

सामाग्री लवतरण गठरन ेछैन | 

५) मालथको दफा ५(१) अनसुारको राहत सामाग्रीको पठरमाण नबढन ेगठर गााँउपालिकाि ेआवश्यकता अनसुार 

राहत लवतरण गना सके्नछ |  

६) लवतरण गन ेलवलधिः 

(१) दहेायको लवलध अविम्बन  गरी दफा ५ बमोलजमको राहत सामाग्री लवतरण गनुा पनछे | 

क) राहत लवतरणको िालग सम्बलन्धत वडा सलमलति ेसामाग्री खठरद गरी लवतरण गन े| 

ख) सम्बलन्धत वडा सलमलति ेहुन सके्न सम्भाव्य लभड तथा अन्य व्यवस्थापकीय समस्याका कारणि ेवडा 

सलमलतबाट लवतरण गना नसके्न अवस्था भएमा दहेाय बमोलजम गनिेः 

१) स्थानीय तहि ेआफ्नो क्षते्र दफा ५ बमोलजमको सामाग्री उपिब्ध गराउन सके्न स्थानीय आपरू्ततकतााबाट 

मलू्य सचूी लिइ सोको आधारमा सामाग्रीको गणुस्तर तथा मलू्य यदकन गन ेर उपिब्ध भए सम्मका आपरू्ततकताा 

छनौट गन े| 

२) दफा ३ बमोलजमको िगतमा परेका श्रलमक वगा तथा असहायहरुिाई वडा सदस्य वा अध्यक्षि ेकुपन 

उपिब्ध गराई उपखण्ड (१) बमोलजमको आपरू्ततकतााबाट राहत सामाग्री उपिब्ध गराउन े| 

३) रालिय दिका स्थानीय प्रलतलनलध समतेिाई श्रलमक वगा तथा असहायको लववरण सकंिन र राहत लवतरण 

कायामा समावेश गना सदकनछे | 

७.राहत लवतरणको अलभिखे र प्रलतवदेनिः  

(१) सम्बलन्धत वडाि ेलवतरणको अनसुचूी-२ बमोलजमको राहत लववरणको अलभिखे आफ्नो कायााियमा 

राखी साप्तालहक रुपमा  सावाजलनक गनुा पनछे, र एक प्रलत सम्बलन्धत स्थानीय तहका कायााियमा पठाउन ु

पनछे ।  

   (२) प्रत्यके स्थानीय तहि े राहतको प्रलतवदेन अनसुचूी ३ बमोलजमको ढााँचामा पालक्षक रुपमा सघंीय 

मालमिा र सामान्य प्रशासन मन्त्रािय र रालिय पठरचय पत्र तथा पलिकरण लवभागमा पठाउन ुपनछे ।  
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  (३) सघंीय मालमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्राियि ेराहत लवतरणको लनयलमत अनगुमन गनछे ।  

 

८.  कावााही सम्बन्धी व्यवस्थािः 

 (१) यस कायालवलधमा तोदकएको मापदण्ड परूा नभएका व्यलक्ति ेझटु्टा लववरण पशे गरी राहत लिन ुवा दोहोरो 

राहत लिन ुहुाँदनै ।  

(२) यस कायालवलधको प्रलतकूि हुन ेगरी राहत लवतरणको िालग लसफाठरस गन ेपदालधकारीिाई समते प्रचलित 

काननु बमोलजम कावााही गरी त्यस्तो लसफाठरस गन ेपदालधकारीबाट लनजि ेलसफाठरस गरेको हदसम्मको रकम 

सम्बलन्धत स्थानीय तहि ेलनजबाट असिु गनुा पनछे ।  
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अनसुचूी-१ 

(दफा ३ साँग सम्बलन्धत) 

अलभिखेको ढााँचा 

राहत प्राप्त गन ेव्यलक्तको लववरणिः 

१. नाम थरिः......………………………… २. बाबकुो नाम:………………………………. 

३. बाजकेो नामिः…………………….. 

४. स्थायी ठेगानािः…………………….. 

५. हािको ठेगानािः…………………… 

६. टेलिफोन वा मोवाइि नम्बर (भएमा)……………………………....... 

७. दलैनक ज्यािादारीमा कायारत स्थानिः……………………………........ 

८. पेश गरेको कागजातको लववरण (कम्तीमा कुन ैएक कागजात सिंग्न गनपेन)े 

 क. नपेािी नागठरकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप वा 

 ख. गठरव घर पठरवार पठरचयपत्रको प्रलतलिलप वा 

 ग.  सवारी चािक अनमुलतपत्रको प्रलतलिलप वा  

 घ. अन्य 

     ९. राहत लिन ेव्यलक्तको स्विः घोषणािः 

 म र मरेो पठरवारका सदस्यि ेरोजगारी स्वरोजगारी वा अन्य कुन ैमाध्यमबाट आय आजान गरेका छैनन 

। मिै ेयस्तो राहत सलुवधा दोहोरो लिएको छैन र लिन ेपलन छैन । मालथ पशे गरेको लववरण ठीक सााँचो हो । 

व्यहोरा फरक परेमा प्रचलित काननू बमोलजम सहुाँिा बझुाउाँिा । 

                                                                                                                         औ ाँठाको छापा 

लनवदेकिः 

नाम थरिः............................ 

दस्तखतिः............................ 

लमलतिः............................... 

 

लसफाठरस गन ेपदालधकारीिः-     स्थानीय तहको नामिः......................... 

दस्तखतिः..............................      वडा न.ं  ...........  

नामिः................................... पदिः....................................... 

लमलतिः..................................  

 दायााँ   वााँया 
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अनुसूची १(क) 

दफा ३ को उपदफा ३ साँग सम्बलन्धत 

कानपेोखरी गाउाँपालिका 

वडा न.ं ………………….. कायाािय………………. 

 

पठरवाठरक िागत लववरणिः 

घरमूलिको नामिः................................ 

पठरवार सदस्य संख्यािः............................. 

लस .नं.  राहत प्राप्त  व्यलक्तको नाम उमरे  राहत प्राप्त गन े 

व्यलक्तसाँगको नाता 

हािको 

बसोबास 

व्यवसाय 

१.      

२.      

३.      

४.      

५.      

६.      

नोटिः मालथ उल्िेलखत लववरण सलह सत्य छ यदद झुठ्ठा ठहरे कानुन बमोलजम संहुिा बुझाउिा | 

 

 

घरमिुीको नाम थरिः................................ 

हस्ताक्षरिः......................... 

लमलतिः.............................. 
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अनसुचूीिः २ 

दफा ७ को उपदफा १ साँग सम्बलन्धत 

कानपेोखरी गाउाँपालिका 

वडा न.ं ………………….. कायाािय………………. 

 

राहत लवतरणको अलभिखेिः 

लस.न.ं राहत प्राप्त गन े

व्यलक्तको नाम 

ठेगाना तथा 

टेलिफोन न.ं 

बाबकुो नाम बाजकेो नाम राहतको 

लववरण 

राहत बलुझलिनकेो 

दस्तखत 

१       

२       

३       

४       

५       

६       

७       

 

राहत लवतरण गनकेो  

दस्तखतिः 

नाम थरिः 

टेलिफोन न.ं 
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अनसुचूीिः ३ 

(दफा ७ को उपदफा २ साँग सम्बलन्धत) 

कानपेोखरी गाउाँपालिका 

प्रलतवदेनको ढााँचा 

लस.न.ं राहत प्राप्त गन े

व्यलक्तको नाम 

ठेगाना तथा 

टेलिफोन 

न.ं 

बाबकुो 

नाम 

बाजकेो 

नाम 

राहतको 

लववरण 

लमलत कैदफयत 

१        

२        

३        

४        

५        

६        

७        

 

लनवदेन गनकेोिः 

दस्तखतिः 

नाम थरिः 

टेलिफोन न.ं 

 

 


