


 

 

 

 

गन्यापधुरा गाउँपालिका 

 

खण्डः ३     सखंयाः४  चैत्र २३  गते आइतबार, २०७६ 

भाग-२ 

गन्यापधुरा गाउँपालिकामा रहेका असंगलित के्षत्रमा काययरत श्रलमक वगय तथा असहायहरुिाई 

उपिब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ 

प्रस्तावनाः  कोभिड-१९ को संिाभित संक्रमणको कारण उत्पन्न प्रभतकूल अिस्थाबाट प्रिाभित असंगभित के्षत्रमा कार्यरत 

श्रभमत िगय तथा असहार्हरुलाई दभैनक जीिन र्ापनको लभग स्थानीर् तहबाट राहत उपलब्ध गराउने गरी नेपाल सरकार, 

मन्त्रीपररषदबाट तर्ार िएको मापदण्डलाई गन्र्ापधरुा गाउँपाभलका पभन कार्ायन्िर्न गनयका लाभग गन्यापधुरा 

गाउँपालिकामा रहेका असगंलित श्रलमक वगय तथा असहायहरुिाई उपिब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड, 

२०७६  कार्यपाभलकाबाट भमभत २०७६ साल चैत्र २२ गते स्िीक त गरी लाग ूगरेको ।    

१. संलक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१)र्स मापदण्डको नाम "गन्यापधुरा गाउँपालिकामा रहेका असंगलित के्षत्रमा 

काययरत श्रलमक वगय तथा असहायहरुिाई उपिब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६" रहकेो ।                                            

(२) र्ो मापदण्ड नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको अिस्थामा र्स गाउँपाभलकामा पभन लकडाउन िएको 

अिभधसम्म मात्र लाग ूहुने।   

२. पररभाषाः भिषर् िा प्रसंङ्गले अको अथय नलागेमा र्स मापदण्डमा- 

क) "असंगभित के्षत्रमा कार्यरत श्रभमक िगय" िन्नाले दभैनक रुपमा कामकाज गरर पटके िा दभैनक ज्र्ाला 

आम्दानी गने दफा ४ बमोभजमका श्रभमक, कामदार तथा मजदरु सम्झनपु।य   

ख) "असहार्" िन्नाले कसैको लालन पालनमा नरही अशक्त तथा आिासभिहीन िई मभन्दर, आश्रम, धमयशाला, 

गमु्बा, मभस्जद, गरुुद्बारा, चचय िा ि द्धाश्रममा बस्ने व्र्भक्त तथा ि द्धाि द्धा जसको कुनै सहारा निएका 

व्र्भक्तहरुलाई सम्झनपु।य   

ग) "राहत" िन्न्ले नेपाल सरकारबाट भनणयर् िए बमोभजम गन्र्ापधरुा गाउपाभलकाले दफा ३ बमोभजमका श्रभमक 

िगय तथा असहार्हरुलाई प्रदान गररने दफा ५ बमोभजमको सामग्री सम्झनपु।य   

स्थानीय राजपत्र 





 

 

घ) "स्थानीर् तह" िन्नाले गन्र्ापधरुा गाउँपाभलकालाई सम्झनपु।य   

३. अलभिेख राखनुपननः (१) र्स मापदण्ड बमोभजमको राहत दहेार्का श्रभमक िगय तथा असहार्हरुलाई प्रादन गनय 

सम्बभन्धत िडा कार्ायलर्ले अभिलेख तर्ार गनुयपने।ः 

क) पसलबाट ग्राहकको घरसम्म सामान आसारपसार गने श्रभमक, 

ख) पर्यटक िररर्ा, भनमायण सामग्री िररर्ा तथा सिारी साधन नचल्ने, बाटोमा आिश्र्क बस्तुहरु ओसारपसार 

गने व्र्भक्त, 

ग) ट्रक, भट्रपर, भ्र्ानबाट सामान लोड अनलोड गने श्रभमक, 

घ) अन्र् व्र्भक्तको खतेबारीमा दभैनक ज्र्ाला भलने गरी काम गने क भष मजदरु, 

ङ) आफ्नो नातेदार बाहकेको व्र्भक्तको पररिारमा दभैनक ज्र्ालादारीमा सरसफाई, भशश ुतथा ज्र्ेष्ठ नागररक 

स्र्ाहार जस्ता सेिा गने व्र्भक्त, 

च) भगभट कुट्ने, बालिुा चाल्न तथा ईटा िट्टामा काम गने मजदरु, 

।) भनमायण कार्यमा दभैनक ज्र्ालादारीमा काम गने डकमी, भसकमी,हले्पर लगार्तका मजदरु, 

ज) नाङ्लो पसले, दभैनक रुपमा पभत्रका भितरक, साना फुटपाथ पसले, िेलागाडा तथा साइभकलमा सामान भिक्री 

भितरण गरी गजुारा गने तथा अन्र् व्र्भक्तको पसलमा काम गनय मजदरु, 

झ) दहेार्का र्ातार्ात मजदरुः 

१) अन्र् व्र्भक्तको मालिाहक सिारी तथा डेभलिरी भ्र्ान चलाउने सिारी चालक, सहचालक, 

२) दभैनक िेक्का िा ज्र्ालामा ट्र्ाक्सी तथा टेम्पो चलाउने सिारी चालक, 

३) ररक्सा तथा िेलागाडा चालक, 

४) सिारी साधनको ममयत सम्िार गने ग्र्ारेजमा काम गनय भमस्त्री तथा मजदरु   

ञ) अन्र् व्र्भक्तको गामने्ट, कापेट, टेलररङ, गलैंचा, बटु्टा तथा जती िने र कपडा पसलमा दभैनक ज्र्लादारीमा 

काम गनय मजदरु, 

ट) र्स गाउँपाभलकामा दभैनक ज्र्ालादारीमा काम गने अन्र् व्र्भक्त   

      २) र्स दफा बमोभजमको राहत पाउन पररिार तथा व्र्भक्तको अभिलेख अनसुचुी-१ बमोभजम सम्बभन्धत 

िडा सभचिले िडा सदस्र् तथा िडा अध्र्क्षको सहर्ोग भलई तीन भदन भित्र तर्ार गरी साियभजभनक गनेपने।   

४. राहत लवतरण गनुयपननः दफा ३ बमोभजमको लागतमा समािशे िएको श्रभमक िगय तथा असहार्हरुलाई 

सम्बभन्धत िडाले अनसुचुी-२ बमोभजमको िाँचामा भििरण राखी दफा ५ बमोभजमको राहत तत्काल भितरण 

गनुयपने।   

५. राहत सामग्ीः (१) खाद्य आिश्र्कताको आधारमा श्रभमक िगय तथा असहार्हरुलाई प्रभत पररिारका लाभग 

दहेार्कका सामग्री राहत स्िरुप भितरण गररने।ः 

 





 

 

क) चामल  ३० भकलोग्राम 

ख) दाल  ३ भकलोग्राम 

ग) ननु  २ पाकेट 

घ) खाने तेल  २ भलटर 

ङ) साबनु  ४ िटा 

च) भचनी  २ भकलोग्राम   

२) र्स मापदण्ड बमोभजम राहत भितरण गदाय एक पररिारलाई एक इकाई मानी सम्बभन्धत िडाले अभिलेख 

कार्म गनुयपने।   साथै, पररिार संख्र्ा कार्म गदाय  दईु जनासम्म  िए उपदफा (१) बमोभजमको राहत 

सामग्रीको आधा र सो िन्दा बिी पररिार संख्र्ा िए परैु राहत सामग्री भितरण गररने।   

३) र्स मापदण्डमा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेभखएको िएतापभन श्रभमक िगय तथा असहार् तथा भतभनहरुसँग ै

रहकेा पररिारका कुन ैसदस्र्ले र्स अिभधमा कुनै िकैभल्पक आर् आजयन गरेको अिस्थामा भनजलाई र्स 

मापदण्ड बमोभजमको राहत सामग्री भितरण गररन ।ैन   

४) र्स मापदण्डमा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेभखएको उकै पररिारको एकिन्दा बिी सदस्र्हरुलाई राहत सामग्री 

भितरण गररने ।ैन     

      ६. लवतरण गनन लवलधः (१) दहेार्को भिभध अिलम्बन गरी दफा ५ बमोभजमको राहत सामग्री भितरण गनुय पने।ः 

              क) राहत भितरणको लाभग सम्बभन्धत िडा सभमभतले सामग्री खररद गरी भितरण गने   

              ख) सम्बभन्धत िडा सभमभतले हुन सक्ने सम्िाव्र् िीडिाड तथा अन्र् व्र्िस्थापकीर् समस्र्ाका कारणले    िडा 

सभमभतबाट भितरण गनय नसक्ने िएमा दहेार्बमोभजम गनेः 

               १) गाउँपाभलकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र दफा ५ बमोभजमको सामग्री उपलब्ध गराउन सक्ने स्थानीर् आपभूतयकतायबाट 

मलू्र् सचुी भलई सोको आधारमा सामभग्रको गणुस्तर तथा मलू्र् र्भकन गने र उपलब्ध िए सम्मका आपभूतयकताय 

।नौट गने   

               २) दफा ३ बमोभजमको लागतमा परेका श्रभमक िगय तथा असहार्हरुलाई िडा सदस्र् िा अध्र्क्षले कुपन 

उपलब्ध गराई उपखण्ड (१) बमोभजमको आपभूतयकतायबाट राहत सामग्री उपलब्ध गराउने   

       ७. राहत लवतरणको अलभिेख र प्रलतवेदनः (१) सम्बभन्धत िडाले भितरणको अनसुचुी- २ बमोभजमको राहत 

भितरणको अभिलेख आफ्नो कार्ायलर्मा राखी साप्ताभहक रुपमा साियभजभनक गनुयपने। र एकप्रभत गाउँपाभलकाको  

कार्ायलर्मा पिाउनपुने।    

२) गाउँपाभलकाले राहतको प्रभतिदेन अनसुचुी-३ बमोभजमको िाँचामा पाभक्षक रुपमा राभरट्रर् पररचर्पत्र तथा 

पभजजकरण भििाग र संघीर् माभमला तथा समान्र् प्रशासन मन्त्रालर्मा पिाउनपुने।   





 

 

               ३) संघीर् माभमला तथा सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्ले राहत भितरणको भनर्भमत अनगुमन गने।   

        ८. कारवाही सम्बन्धी यवयवस्थाः (१) र्स कार्यभिभधमा तोभकएको मापदण्ड परूा निएका झटु्टा भििरण पेश गरी 

राहत भलन ुिा दोहोरो राहत भलनहुुदँनै   

२) र्स कार्यभिभधको प्रभतकूल हुने गरी राहत भितरणकोका लाभग भसफाररस गने पदाभधकारीलाई समते 

प्रचभलत कानन ु बमोभजम कारिाही गरी त्र्स्तो भसफाररस गने पदाभधकारीबाट भनजले भसफाररस गरेको 

हदसम्मको रकम सम्बभन्धत स्थानीर् तहले भनजबाट असुल उपर गने।   

  





 

 

अनुसुची-१ 

(दफा ३ सँग सम्बलन्धत) 

अलभिेखको ढाँचा 

राहत प्राप्त गने व्र्भक्तको भििरणः 

१. नाम, थरः 

२. बाबकुो नाम, थरः 

३. बाजकेो नाम, थरः 

४. स्थार्ी िेगानाः 

५. हालको िेगानाः 

६. सम्पकय  नं (िएमा)  

७. दभैनक ज्र्ालादारीमा कार्यरत स्थानः 

८. गने गरेको कामको भििरणः 

९. पेश गरेको कागजातको भििरणः (कम्तीमा कुनै एक कागजात संलग्न राख्नपुने) 

क) नेपाभल नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रभतभलपी िा 

ख) गररि घर पररिार पभहचान पररचर्पत्रको प्रभतभलपी िा 

ग) सिारी चालक अनमुभतपत्रको प्रभतभलपी िा 

घ) अन्र्   

१०. राहत भलनेको व्र्भक्तको स्िःघोषणाः 

म र मरेो पररिारका सदस्र्ले रोजगारी, स्िरोजगारी िा अन्र् कुनै माध्र्मबाट आर् आजयन गरेका ।ैनन ्  

मलेै र्स्तो राहत सभुिधा दोहोरो भलएको ।ैन र भलने पभन ।ैन   माभथ पेश गरेको भििरण िीकसाँचो हो   

व्र्होरा फरक परेमा प्रचभलत काननु बमोभजम सहुलँा बझुाँउला   

भनिदेकः               औिाको ।ाप 

दस्तखतः 

भमभतः    

                                                                        

 

     

 

                  भसफाररस गने पदाभधकारीः     स्थानीर् तहको नामः 

दस्तखतः     िडा नं 

नाम थरः  पदः  

भमभतः                                     

दाँर्ा बाँर्ा 

  





 

 

अनुसुची २ 

(दफा ७ को उपदफा १ सँग सम्बलन्धत) 

गन्यपधुरा गाउँपालिका 

व८ नं………… कायायिय …… 

राहत लवतरणको अलभिेख 

लस 

नं 

राहत प्राप्त गनन 

यवयलिको नाम 

िेगाना तथा 

सम्पकय  नं 

बाबुको नाम बाजेको नाम राहतको 

लववरण 

राहत 

बुलिलिनेको 

दस्तखत 

       

       

       

       

       

       

       

 

राहत लवतरण गननको  

दस्तखतः 

नाम, थरः 

सम्पकय  नः 

 





 

 

अनुसुची ३ 

िफा ७ को उपदफा २ सँग सम्बलन्धत 

गन्यापधुरा गाउँपालिका 

प्रलतवेदनको ढाँचा 

लस 

नं 

राहत प्राप्त गनन यवयलिको 

नाम 

िेगाना 

तथा 

सम्पकय  नं 

बाबुको 

नाम 

बाजेको 

नाम 

राहतको 

लववरण 

लमलत कैलफयत 

        

        

        

        

        

 

लनवेदन गननको  

दस्तखतः 

नाम, थरः 

सम्पकय  नः 

 आज्ञािे 

लदलिप कुमार तामाङ 

प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत 


