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कोिभड-१९ को स�भािवत सं�मणको कारण उ�प�न �ितकूल अव�थाबाट 
�भािवत असङ्गिठत !े#मा काय%रत &िमक वग% तथा असहायह(लाई दिैनक 
जीवन यापनको लािग छ#दवे गाउँपािलकाबाट राहत उपल0ध गराउने गरी 
गाउँ  काय%पािलकाबाट  भएको िनण%य काया%�वयन गन% यो मापद3ड तयार 
ग5रएको छ ।  
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१. संि�� नाम र �ार�भ:  

(१)  यस मापद3डको नाम "असङ्गिठत !े#मा काय%रत &िमक वग% 
तथा असहायह(लाई उपल0ध गराइने राहत स�ब�धी मापद3ड, 
२०७६" रहकेो छ ।  

(२) यो मापद3ड नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको 
अविधस�मको लािग मा# लाग ूह:नेछ ।  

२.   प�रभाषा: िवषय वा �संगले अक; अथ% नलागमेा यस मापद3डमा – 

(क) "असङ्गिठत !े#मा काय%रत &िमक वग%" भ�नाले दिैनक (पमा 
कामकाज गरी पटके वा दिैनक <याला आ�दानी गन> दफा ३ 
बमोिजमका &िमक, कामदार तथा मजदरु स�झन ुपछ% ।  

(ख) "असहाय" भ�नाले कसैको लालन पालनमा नरही अशC तथा 
आवास िविहन भई मि�दर, आ&म, धम%शाला, ग�ुबा, मि�जद, 
ग(ुDारा, चच% वा वDृा&म र अ( कसैको घरमा आ&य िलई 
ब�ने GयिC स�झन ुपद%छ ।  

(ग) "राहत" भ�नाले नेपाल सरकारबाट िनण%य भए बमोिजम 
स�बि�धत छ#दवे गाउँपािलकाले  दफा ३ बमोिजमका &िमक 

वग% तथा असहायह(लाई �दान ग5रने दफा ५ बमोिजमको 
सामाHी स�झनपुछ% ।  

(घ) "�थानीय तह" भ�नाले छ#दवे गाउँपािलका स�झन ुपद%छ ।  

३.  अिभलेख रा�नुपन�:  

(१)  यस मापद3ड बमोिजमको राहत दहेायका &िमक वग% तथा 
असहायह(लाई �दान गन% स�बि�धत वडा काया%लयले वडा 
सिमितको िसफा5रस सिहत अनसुचूी -१ संलIन गरी अिभलेख 
तयार गनु%पन>छ: 
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(क)  पसलबाट Hाहकको घरस�म सामान ओसार-पसार गन> 

&िमक, 

(ख)  पय%टक, भ5रया, िनमा%ण सामाHी भ5रया तथा सवारी 
साधन नचKने, बाटोमा आवLयक व�तहु( ओसार-पसार 
गन> GयिC, 

(ग) Mक, िटNपर, Oयानबाट सामान लोड-अनलोड गन> GयिC, 

(घ) अ�य GयिCको खतेबारीमा दिैनक <याला िलने गरी काम 
गन> कृिष मजदरु, 

(ङ) आQनो नातेदार बाहकेको GयिCको प5रवारमा दिैनक 
<यालादारीमा सरसफाई, िशश ु तथा <येR नाग5रक 
�याहार ज�ता सेवा गन> GयिC, 

(च) िगSी कुट्ने, बालुवा चाKने तथा ईटा भSामा काम गन> 
मजदरु, 

(छ) िनमा%ण काय%मा दिैनक <यालादारीमा काम गन> डकमT, 
िसकमT, हKेपर लगायतका मजदरु, 

(ज) नाङ्लो पसले, दिैनक (पमा पि#का िवतरक, साना 
फुटपाथ पसले, ठेला गाडा तथा साइिकलमा सामान 
िबि� िवतरण गरी गजुारा गन> तथा अ�य GयिCको 
पसलमा काम गन> मजदरु, 

(झ) भोज/भतेरमा भाँडा माUने मजदरु/<यामी¸ 

(ञ) दहेायका यातयात मजदरु: 

(१) अ�य GयिCको माल बाहक सवारी तथा डेलीभरी 
Oयान चलाउने सवारी चालक, सहचालक, 
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(२) दिैनक ठेVका वा <यालामा ट्याVसी तथा टे�पो 

चलाउने सवारी चालक , 

(३) 5रVसा तथा ठेलागाडा चालक, 

(४) सवारी साधनको मम%त स�भार गन> Iयारेजमा काम 
गन> िमWी तथा मजदरु ।  

(ट)  अ�य GयिCको गाम>�ट, काप>ट, टेल5रङ, गलैचा, बSुा 
तथा जित% भन> र कपडा पसलमा दिैनक <यालादारीमा 
काम गन> मजदरु ।  

(ठ)  �थानीय तहमा दिैनक <यालादारीमा काम गन> अ�य 
GयिC ।  

(२) यस दफा बमोिजमको राहत पाउने प5रवार तथा GयिCको 
अिभलेख अनुसचूी-१ बमोिजम स�बि�धत वडा सिचवले वडा 
सद�य तथा वडा अXय!को सहयोग िलई तीन िदन िभ# तयार 
गरी साव%जिनक गनु% पन>छ र गाउँपािलकामा िसफा5रस गनु%   
पन>छ । वडाबाट िसफा5रस भएको नामावलीलाई नै राहत 
सामHी िवतरणको लािग मYुय आधार िलईनेछ । 

४.  राहत िवतरण गनु�पन�: दफा ३ बमोिजमको लगतमा समावेश भएको 

&िमक वग% तथा असहायह(लाई स�बि�धत वडाले अनसुचूी -२ 
बमोिजमको ढाँचामा िववरण रािख दफा ५ बमोिजमको राहत त�काल 
िवतरण गनु% पन>छ ।  

५.  राहत सामा�ीः 

(१)  खाZ आवLयकताको आधारमा &िमक वग% तथा 
असहायह(लाई �ित प5रवारका लािग दहेायका सामाHी राहत 
�व(प िवतरण ग5रनेछ । 
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दुई जनास	म �यि� भएको प�रवार 

भए 

दुई जना भ�दा वढी �यि� भएको 
प�रवार भए 

(क) चामल १५ िकलो�ाम 
(ख) दाल १.५ िकलो�ाम 
(ग) ननु १ पाकेट 
(घ) खाने तेल १ िलटर 
(ङ) साबनु २ वटा (कपडा धनेु -१¸ 
नहुाउने -१) 

(क) चामल ३० िकलो�ाम 
(ख) दाल ३ िकलो�ाम 
(ग) ननु २ पाकेट 
(घ) खाने तेल २ िलटर 
(ङ) साबनु ४ वटा (कपडा धनेु -२¸ 
नहुाउने -२) 

(२)  यस मापद3ड बमोिजम राहत िवतरण एक प5रवारलाइ% एक 
इकाइ% मानी स�बि�धत वडाले अिभलेख कायम गनु%पन>छ ।साथै 
प5रवार संYया कायम गदा% दइु% जनास�म GयिC भएको प5रवार 
भए र दईु जना भ�दा वढी GयिC भएको प5रवार भए भनी दईु 
त5रकाले उपदफा (१) मा उKलेख भए बमोिजमको राहत 
सामाHी िवतरण ग5रनेछ ।  

(३)  यस मापद3डमा अ�य# जनु सकैु कुरा लेिखएको भएतापिन 
&िमक वग% तथा असहाय तथा ितनी सँग-सँग ैरहकेा प5रवारका 
कुनै सद�यले यस अविधमा कुनै वकैिKपक आय आज%न गरेको 
अव�थामा िनजलाइ% यस मापद3ड बमोिजमको राहत सामाHी 
िवतरण  ग5रने छैन । 

(४)  यस मापद3डमा अ�य# जनुसुकै कुरा लेिखएको भएता पिन एकै 
प5रवारको एकभ�दा बढी सद�यलाइ% राहत सामाHी िवतरण 
ग5रने छैन । 

(५)  तपिसल बमोिजमका GयिC प5रवारले यस मापद3ड बमोिजम 
राहत �ा\ गन> छैनन ्। 

क.  प5रवारको कुनै GयिC सरकारी लाभको पदमा रहकेो¸ 
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ख.  सामािजक सरु!ा भ]ा/पे�शन �ा\ गन> GयिC¸ 

ग.  कुनै Gयापार/Gयवसाय अगंालेको GयिC¸ 

घ.  कुनै गैर सरकारी संघ-सं�थामा रही कामकाज गन� �यि� । 

६.  िवतरण गन� िविध:  

(१)  दहेायको िविध अवल�वन गरी दफा ५ बमोिजमको राहत 
सामHी िवतरण गनु% पन>छ । 

क.  �थानीय तहले आQनो !े# िभ# दफा ५ बमोिजमको 
सामHी उपल0ध गराउन सVने �थानीय आपिूत%कता%बाट 
मKूय-सचूी िलई सो को आधारमा सामHीको गणु�तर 
तथा मKूय एक^न गन> र उपल0ध भए स�मका 
आपिूत%कता%को छनौट गन> । सो अन(ुप वडाह(बाट राहत 
�ा\ गन> GयिCह(को िववरण पेश गन% वडा काया%लयलाई 
िनद>शन गन> । 

ख.  दफा ३ बमोिजमको लगतमा परेका &िमक वग% तथा 
असहायह(लाई वडा सद�य वा वडा अXय!ले कुपन 
उपल0ध गराई ख3ड (क) बमोिजमका आपिूत%कता%बाट 
सामHी उपल0ध गराउने । 

ग.  वडा काया%लयबाट कुपन उपल0ध गराई सोही आधारमा 
छनौट भएका आपिूत%कता%बाट राहत पाएको कुपन र 
भरपाई पेश ह:न आए प`ात गाउँपािलकाबाट सामHीको 
भCुानी ह:नेछ । 
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७.  राहत िवतरणको अिभलेख र �ितवेदन:  

(१) स�बि�धत वडाले िवतरणको अनसुचूी-२ बमोिजमको राहत 
िवतरणको अिभलेख आQनो काया%लयमा राखी सा\ािहक 
(पमा साव%जिनक गनु% पन>छ र एक �ित स�बि�धत �थानीय 
तहका काया%लयमा पठाउन ुपन>छ ।   

(२)  ��येक �थानीय तहले राहतको �ितवदेन अनसुचूी ३ 
बमोिजमको ढाँचामा पाि!क (पमा रािaMय प5रचय-प# तथा 
पिbजकरण िवभाग र सङ्घीय मािमला तथा सामा�य �शासन 
म�#ालयमा पठाउन ुपन>छ ।  

(३)  सङ्घीय मािमला तथा सामा�य �शासन म�#ालयले राहत 
िवतरणको िनयिमत अनुगमन गन>छ ।  

८. कारबाही स�ब&धी 'यव)था:  

(१)  यस काय%िविधमा तोिकएको मापद3ड परूा नभएका GयिCले 
झSुा िववरण पेश गरी राहत िलन ुवा दोहोरो राहत िलन ुह:दनै ।  

(२)  यस काय%िविधको �ितकूल ह:ने गरी राहत िवतरणको लािग 
िसफा5रस गन> पदािधकारीलाई समते �चिलत काननु बमोिजम 
कारबाही गरी �य�तो िसफा5रस गन> पदािधकारीबाट िनजले 
िसफा5रस गरेको हदस�मको रकम स�बि�धत �थानीय तहले 
िनजबाट असलु गनु% पन>छ ।  
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अनुसचूी -१ 

(दफा ३ सगँ स	बि�धत) 

अिभलेखको ढाँचा 

राहत �ा� गन
 �यि�को िववरणः 

१. नाम¸ थरः २. बाबकुो नामः बाजेको नामः 

४. �थायी ठेगानाः ५. हालको ठेगानाः 

६. टेिलफोन वा मोबाइल न�बर (भएमा) 

७. दिैनक �यालादारीमा काय�रत �थानः   

८. गन� गरेको कामको िववरणः 

९. पेश गरेको कागजातको िववरणः (क�तीमा कुनै एक कागजात संल#न गनु�पन�) 

क. नेपाली नाग%रकताको &माण-प(को &ितिलिप वा 

ख. ग%रब घर प%रवार प%रचय-प(को &ितिलिप वा 

ग. सवारी चालक अनमुित-प(को &ितिलिप वा 

घ. अपाङ्गता प%रचय प( (वग� -ग वा वग� -घ) 

घ. अ.यः 
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१०. राहत िलने 0यि1को �वःघोषणाः 

म र मेरो प%रवारका सद�यले रोजगारी¸ �वरोजगारी वा अ.य कुनै 

मा3ययमबाट आय आज�न गरेका छैनन ् । मैले य�तो राहत सिुवधा दोहोरो 

िलएको छैन र िलने पिन छैन । मािथ पेश गरेको िववरण ठीक साँचो हो । 

0यहोरा फरक परेमा &चिलत काननू बमोिजम सह9लँा बझुाउँला । 

 

िनवेदकः 

द�तखतः 

िमितः 

 

 

िसफा%रस गन� पदािधकारीः �थानीय तहको नामः 

द�तखतः वडा नं. 

नामः  

पदः 

िमितः 

औठंाको छाप 

दायाँ वायाँ 
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अनुसचूी -२ 

(दफा ७ को उपदफा १ सगँ स	बि�धत) 

छ�देव गाउँपािलका 

... वडा काया�लय¸ ........................ 

राहत िवतरणको अिभलेख 

िस. 
नं. 

राहत �ा� 

गन
 
�यि�को 

नाम 

ठेगाना 
तथा 

टेिलफोन 
नं. 

बाबुको 
नाम 

बाजेको 
नाम 

राहतको 
िववरण 

राहत 
बुिझिलनेको 

द�तखत 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

 

राहत िवतरण गन�को 
द�तखतः                      नाम¸ थरः       टेिलफोन नं. 
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अनुसचूी -३ 

(दफा ७ को उपदफा २ सगँ स	बि�धत) 

छ�देव गाउँपािलका 

 गाउँ काय�पािलकाको काया�लय 

�ितवेदनको ढाँचा 

िस. 
नं. 

राहत �ा� 

गन
 
�यि�को 

नाम 

ठेगाना 
तथा 

टेिलफोन 
नं. 

बाबुको 
नाम 

बाजेको 
नाम 

राहतको 
िववरण 

िमित 

कै
िफ

य
त

 

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

 

&ितवेदन गन�को 
द�तखतः                   नाम¸ थरः       टेिलफोन नं. 
 
 
�मािणकरण िमितः २०७६/१२/२३  
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