
 

लिखु गाउँपालिका यसम, ओखिढुुंगा  

प्रदेश नुं.-१ 

 

लिखु गाउँपालिकाद्वारा प्रकालशत  

 

भाग-२ 

नेपालको संविधानको धारा २२२ िमोवजम गवठत गाईँ सभाले धारा २२६ को ईपधारा १ र स्थानीय सरकार 

संचालन ऐन २०७४ दफा १०२ ईपदफा ३ को ऄवधनमा रवह ऄसंगवठत के्षत्रमा काययरत श्रवमक िगय तथा 

ऄसहायहरूलाइ ईपलब्ध गराईने राहत सम्िवधध मापदण्ड, २०७६ वलख ु गाईँपावलकाले सियसाधारणको 

जानकारीका लावग प्रकाशन गररएको छ ।  

असुंगलित के्षत्रमा काययरत श्रलमक वगय तथा असहायहरूिाई उपिब्ध गराउने राहत सम्वलधध मापदण्ड, 

२०७६ 

कोवभड १९ को संभावित संक्रमणको कारण ईत्पधन प्रवतकुल ऄिस्थाबाट प्रभावित ऄसंगवठत के्षत्रमा काययरत 

श्रवमक िगय तथा ऄसहायहरूलाइ दवैनक जीिन यापनको लावग स्थानीय तहबाट राहत ईपलब्ध गराईने गरी नेपाल 

सरकार, मवधत्रपररषदबाट भएको वनणयय काययधियन गनय यो मापदण्ड तयार गररएको छ । 

१. सुंलक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस मापदण्डको नाम "ऄसंगवठत के्षत्रमा काययरत श्रवमक िगय तथा 

ऄसहायहरूलाइ ईपलब्ध गराईने राहत सम्िवधध मापदण्ड, २०७६ " रहकेो छ। 

        (२) यो मापदण्ड नेपाल सरकारले लकडाईन घोषणा गरेको ऄिवधसम्मको लावग लाग ुहुनेछ । 
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२. पररभाषा : विषय िा प्रसंगले ऄको नलागेमा  यस मापदण्डमाः- 

(क) "ऄसंगवठत  क्षेत्रमा  काययरत श्रवमक िगय" भधनाले दवैनक रुपमा कामकाज गरी पटके िा दवैनक ज्याला 

अम्दानी गने दफा ३ िमोवजमका श्रवमक, कामदार तथा मजदरु सम्झन ुपछय । 

(ख) " ऄसहाय " भधनाले कसैको लालन पालनमा नरही ऄशक्त तथा अिास विवहन भइ मवधदर, अश्रम, 

धमयशाला, गमु्बा, मवस्जद, गरुुद्वार, चचय िा िदृ्धाश्रममा बस्ने व्यवक्त सम्झन ुपछय । 

(ग) " राहत " भधनाले  नेपाल सरकारबाट वनणयय भए बमोवजम सम्िवधधत स्थानीय तहले  दफा ३ बमोवजम  

श्रवमक िगय तथा ऄसहायहरूलाइ प्रदान गररने दफा ५ बमोवजमको सामाग्री सम्झनपुछय ।  

(घ) " स्थानीय तह " भधनाले वलख ुगाईँपावलकालाइ सम्झनुपछय । 

३. अलभिेख राख्नुपने: (१) यस मापदण्ड बमोवजमको राहत दहेायको श्रवमक िगय तथा ऄसहायहरूलाइ प्रदान 

गनय सम्िवधध िडा कायायलयले ऄवभलेख तयार गनुयपनेछ: 

(क) पसलबाट ग्राहकको घरसम्म समान ओसारपसार गने श्रवमक, 

(ख) पययटक भररया, वनमायण, सामाग्री भररया तथा सिारी साधन नचनने बाटोमा अिश्यक िस्तहुरु ओसारपसार 

गने व्यवक्त, 

(ग) ट्रक, ट्रीपर, भ्यानबाट सामान लोड ऄनलोड गन ेश्रवमक, 

(घ) ऄधय व्यवक्तको खतेीबारीमा दवैनक ज्याला वलने गरी काम गने कृवष मजदरु, 

(ङ) अफ्नो नातेदार बाहकेको व्यवक्तको पररिारमा दवैनक ज्यालादारीमा सरसफाइ, वशश ु तथा ज्येष्ठ नागररक 

स्याहार जस्ता सेिा गने व्यवक्त, 

(च) दवैनक रुपमा वगटी कुट्ने, बालिुा चानने तथा इटा भट्टामा काम गने मजदरु, 

(छ) वनमायण काययमा दवैनक ज्यालादारीमा काम गने डकमी,  वसकमी, हनेपर लगायतका मजदरु, 

(ज) नाङ्लो पसले, दवैनक रुपमा पवत्रका वितरक, साना फुटपाथमा पसले, ठेला, गाडा, तथा साआकलमा सामान 

विक्री वितरण गरी गजुारा गने तथा ऄधय व्यवक्तको पसलमा काम गने मजदरु, 

(झ) दहेायका यातायात मजदरु : 

    (१) ऄधय व्यवक्तको माल िाहक सिारी तथा डेवलभरी भ्यान चलाईने सिारी चालक, सचालक , 

    (२) दवैनक ठेक्का िा ज्यालामा ट्याक्सी तथा टेम्पो चलाईने सिारी चालक, 

    (३) ररक्सा तथा ठेलागाडा चालक, 



खण्डः -३                                 संखयाः -६                              वमवतः२०७ -६ / १२/ २६ 

 

2 

 

    (४) सिारी साधनको ममयत संभार गने ग्यारेजमा काम गने वमस्त्री तथा मजदरु । 

(ञ) ऄधय व्यवक्तको गामधेट, कापेट, टेलररङ, गलैंचा,बटु्टा तथा जती भने र कपडा पसलमा दवैनक ज्यालादारीमा 

काम गने मजदरु । 

(ट) स्थानीय तहमा दवैनक ज्यालादारीमा काम गने ऄधय व्यवक्त । 

(२) यस दफा बमोवजमको राहत पाईने परीिार तथा व्यवक्तको ऄवभलेख ऄनसुचूी-१  बमोवजम सम्िवधधत िडा 

सवचिले िडा सदस्य तथा िडा ऄध्यक्षको सहयोग वलइ तीन वदन वभत्र तयार गरी साियजवनक गनुयपनेछ । 

४. राहत लवतरण गनुयपने: दफा ३ बमोवजमको लगतमा समािेश  भएको श्रवमक िगय तथा ऄसहायहरूलाइ  

सम्िवधधत िडाले ऄनसुचूी २ बमोवजमको ढाँचामा वििरण रावख दफा ५ बमोवजमको राहत तत्काल वितरण 

गनुयपनेछ । 

५. राहत सामाग्री: (१) खाद्य अिश्यकताको अधारमा श्रवमक िगय तथा ऄसहायहरूलाइ प्रवत पररिारका लावग 

दहेायका सामाग्री राहत स्िरूप वितरण गररनेछ: 

(क) चामल ३० वकलोग्राम   

(ख) दाल ३ वकलोग्राम 

(ग) ननु २ पाकेट 

(घ) खाने तेल २ वलटर  

(ङ) साबुन ४ िटा  

(च)वचनी २ वकलोग्राम 

(२) यस मापदण्ड बमोवजम राहत वितरण गदाय एक पररिारलाइ एक आकाइ मानी सम्िवधधत िडाले ऄवभलेख 

कायम गनुयपनेछ । साथै, पररिार संखया कायम गदाय दइु जनासम्म भए ईपदफा (१) बमोवजमको राहत 

सामग्रीको अधा र सो भधदा बढी पररिार संखया भए परैु राहत सामाग्री वितरण गररनेछ । 

 (३) यस मापदण्डमा ऄधयत्र जनुसकैु कुरा लेवखएको भएतापवन श्रवमक िगय तथा ऄसहाय तथा वतनसँग सँग ैरहकेा 

पररिारका कुनै सदस्यले यस ऄिवधमा कुनै िकैवनपक अय अजयन गरेको ऄिस्थामा वनजलाइ यस मापदण्ड 

बमोवजमको राहत सामाग्री वितरण गररने छैन । 

(४) यस मापदण्डमा ऄधयत्र जनुसकैु कुरा लेवखएको भए तापवन एकै पररिारको एकभधदा बढी सदस्यलाइ राहत 

सामाग्री वितरण गररने छैन । 
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(६)लवतरण गने लवलध: (१) दहेायको विवध ऄिलम्बन गरी दफा ५ बमोवजमको राहत सामाग्री वितरण गनुयपनेछ: 

(क) राहत वितरणको लावग गाईँपावलकाले खररद गरर िडा सवमवत माफय त ्वितरण गने । 

(ख) सम्िवधधत िडा सवमवतले हुन ् सक्ने सम्भाव्य वभड तथा ऄधय व्यिस्थापन समस्यका कारणले िडा 

सवमवतबाट वितरण गनय नसवकने ऄिस्था भएमा दहेाय बमोवजम गने: 

(१) स्थानीय तहले अफ्नो क्षेत्र वभत्र दफा ५ बमोवजमको सामाग्री ईपलब्ध गराईन सक्ने स्थानीय अपवुतयकतायबाट 

मनुय सचूी वलइ सोको अधारमा सामग्रीको गणुस्तर तथा मनुय यवकन गने र ईपलब्ध भए सम्मका 

अपवुतयकताय छनौट गने । 

(२) दफा ३ बमोवजमको लगतमा परेका श्रवमक िगय तथा ऄसहायहरूलाइ िडा सदस्य िा ऄध्यक्षले कुपन 

ईपलब्ध (१) बमोवजमको अपवुतयकतायबाट  राहत सामाग्री ईपलब्ध गराईने । 

(७)राहत लवतरणको अलभिेख र प्रलतवेदन: (१) सम्िवधधत िडाले वितरणको ऄनसुूची-२ बमोवजमको राहत 

वितरणको ऄवभलेख अफ्नो कायायलयमा राखी साप्तावहक रुपमा साियजवनक गनुयपनेछ र एक प्रवत सम्िवधधत 

स्थानीय तहका कायायलयमा पठाईन ुपनेछ । 

(२) प्रत्येक स्थानीय तहले राहतको प्रवतिदेन ऄनुसचूी ३ बमोवजमको ढाँचामा पावक्षक रुपमा रावरट्रय पररचयपत्र 

तथा पंजीकरण विभाग र संघीय मावमला तथा सामाधय प्रशासन मधत्रालयमा पठाईन ुपनेछ । 

(३) संवघय मावमला तथा सामाधय प्रशासन मधत्रालयले राहत वितरणको वनयवमत ऄनगुमन गनेछ । 

(८) कारवाही सम्वलधध व्यवस्था : (१) यस काययविवधमा तोवकएको मापदण्ड परूा नभएका व्यवक्तले झटु्टा 

वििरण पेश गरी राहत वलन ुिा दोहोरो राहत वलन ुहुदँनै । 

(२) यस काययविवधको प्रवतकूल हुने गरी राहत वितरणको लावग वसफाररस गने पदावधकारीलाइ समेत प्रचवलत 

काननु बमोवजम कारिाही गरी त्यस्तो वसफाररस गने पदावधकारीबाट वनजले वसफाररस गरेको हदसम्मको रकम 

गाईँपावलकाले  वनजबाट ऄसुल गनुयपनेछ । 
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अनुसूची-१ 

(दफा ३ सँग सम्वलधधत) 

अलभिेख ढाँचा 

राहत प्राप्त गने व्यवक्तको वििरण: 

१. नाम थर :                                                    २. बाबकुो नाम:                           ३. बाजकेो नाम: 

४. स्थायी ठेगाना:         ५. हालको ठेगाना: 

६. टेवलफोन िा मोबाआल नं. (भएमा): 

७. दवैनक ज्यालादारीमा काययरत स्थान:                      ८.गने गरेको कामको वििरण: 

८. पेश गरेको कागजातको वििरण: (कम्तीमा कुनै एक कागजात संलग्न गनुयपने)  

क. नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र प्रवतवलवप िा 

ख, गररि घर पररिार पररचयपत्रको प्रवतवलवप िा 

ग. सिारी चालक ऄनमुवतपत्रको प्रवतवलवप िा 

घ. ऄधय 
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९. राहत वलने व्यवक्तको स्ि:घोषणा : म र मरेो पररिारका सदस्यले रोजगारी, स्िरोजगारी िा ने कुन ैमाध्यमबाट 

अय अजयन गरेका छैन । मलेै यस्तो राहत सवुिधा दोहोरो वलएको छैन र वलने पवन छैन । मावथ पेश गरेको 

वििरण वठक साँचो हो । व्यहोरा फरक परेमा प्रचवलत काननु बमोवजम सहुलँा बझुाँईला। 

 

वनिदेक :-                                              औठंाको छाप 

दस्तखत : 

वमवत: 

 

  

वसफाररस गने पदावधकारी :                                       स्थानीय तहको नाम: 

दस्तखत :                                                  िडा नं.: 

नाम :                            

पद:                             वमवत: 

 

 

 

 

 

 

अनुसूची-२ 

(दफा ७ को उपदफ १ सँग  सम्वलधधत ) 

लिखु गाउँपालिका 

वडा नुं................... कायायिय :...................... 

राहत वितरणको ऄवभलेख 

वस.

नं. 

राहत प्राप्त गने व्यवक्तको 

नाम 

ठेगाना तथा 

टेवलफोन नं. 
बाबकुो नाम बाजकेो नाम 

राहतको 

वििरण 

राहत 

बवुझवलनेको 

दस्तखत 

       

       

दायााँ बााँया 
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राहत वितरण गनेको 

दस्तखत: 

नाम थर : 

टेवलफोन/मोबाआल नं.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसूची-३ 

(दफा ७ को उपदफ २ सँग  सम्वलधधत ) 

लिखु गाउँपालिका 

प्रलतवेदनको ढाँचा 

वस.

नं. 

राहत प्राप्त गने व्यवक्तको 

नाम 

ठेगाना तथा 

टेवलफोन नं. 
बाबकुो नाम बाजकेो नाम 

राहतको 

वििरण 
वमवत कैवफयत 
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प्रवतिदेन पेश गनेको 

दस्तखत: 

नाम थर : 

टेवलफोन/मोबाआल नं.: 

प्रवतिदेन प्रमावणत गनेको 

दस्तखत: 

नाम थर : 

 

 

अज्ञाले 

वदनानाथ चौधरी 

वन. प्रमखु प्रशासकीय ऄवधकृत 
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