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राम�सादराई गाउँपा�लकाको अस��ठत क्ष�ेमा कायर्रत 

��मक वगर् तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने 
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राम�सादराई गाउँपा�लका, बैकुण्ठे, भोजपरु 

 

राम�सादराई गाउँपा�लकाको अस��ठत क्ष�ेमा कायर्रत ��मक वगर् तथा 

असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ 
�स्तावना 

को�भड–१९ को संभा�वत सं�मणको कारण उत्प� ��तकूल अवस्थाबाट �भा�वत अस��ठत क्षे�मा कायर्रत 

��मक वगर् तथा असहायहरुलाई दै�नक जीवनयापनको ला�ग स्थानीय तहबाट राहत उपलब्ध गराउने गर� 

नेपाल सरकार मिन्�प�रष�ाट भएको �नणर्य कायार्न्वयन गनर्को ला�ग स्थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ 

को दफा १०२ बमोिजम राम�सादराई गाउँ कायर्पा�लकाले देहायको मापदण्ड  बनाइ लाग ुगरेको छ । 

१. संिक्ष� नाम र �ारम्भ : (१) यस मापदण्डको नाम ‘राम�सादराई गाउँपा�लकाको अस��ठत क्षे�मा कायर्रत 

��मक वगर् तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ रहेको छ ।  

(२) यो मापदण्ड नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको अव�धसम्मको ला�ग लागू हनुेछ ।  

२. प�रभाषा : �वषय वा �संगले अक� अथर् नलागेमा यस मापदण्डमा 

(क) ‘अस��ठत क्ष�ेमा कायर्रत ��मक वगर्’ भ�ाले दै�नक रुपमा कामकाज गर� पटके वा दै�नक ज्याला 

आम्दानी गन� दफा ३ बमोिजमका ��मक कामदार तथा मजदरु सम्झन ुपदर्छ ।  

(ख) ‘असहाय’ भ�ाले कसैको लालन पालनमा नरह� अश� तथा आवास �व�हन भई मिन्दर, आ�म, 

धमर्शाला, गमु्बा, मिस्जद, गरुु�ार, चचर् वा ब�ृाआ�ममा बस्ने व्यि� सम्झन ुपदर्छ ।  

(ग) ‘राहत’ भ�ाले नपेाल सरकारबाट �नणर्य भए बमोिजम गाउँपा�लकाले दफा ३ बमोिजमका ��मक 

वगर् तथा असहायहरुलाई �दान ग�रने दफा ५ बमोिजमको सामा�ी सम्झनपुदर्छ ।  

(घ) ‘स्थानीय तह’ भ�ाले राम�सादराई गाउँपा�लका सम्झनपुदर्छ ।  

३. लाभ�ाह� मापदण्ड : (१) यस मापदण्ड बमोिजमको राहत देहायका ��मक वगर् तथा असहायहरुलाई वडा 

कायार्लयले �दान गनुर्पन�छ ।  

क)  दफा ३ ‘क’ मा उल्लेख भए बमोिजमको स�म�तको बैठक ब�स तप�सलका मापदण्डका आधारमा 

रह� राहत आवश्यक पन� घर प�रवारको छनौट गनुर्पन�छ ।  

अ)  किम्तमा घरमा भएको उत्पादनले भन्डारण समय (मं�सर) बाट  ५ म�हना भन्दा कम  खान 

पगु्ने । 
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आ) प�रवारको कुनै सदस्य बैदेिशक रोजगार (खाडीमलुकु र मले�सया बाहेक ) वा आन्त�रक 

व्यापार वा कुनै �कारको सरकार�÷�नजी क्षे�, गैर सरकार� क्षे�मा रोजगार�मा आव� 

नभएको ।   

इ)   ज्यादै न्यून स्तरको आ�थर्क अवस्था तथा उच्च ग�रबी रहेको, ज्याला मजदरु� नगरेसम्म 

किम्तमा दईु छाक आफु र आफ्नो प�रवार पाल्ने क्षमता नभएको ।  

ई)   सामािजक न्यायको �स�ान्तको आधारमा उ� प�रवार राहत छनौटमा पदार् कुनै �कारको 

�ववाद सजृना नहनुे ।  

उ)  अ�वभावक नभएका, आ�थर्क आयआजर्न गनर् नसक्ने प�रवारका सदस्य नभएका, अरुको 

सहयोग एवं सहारामा बस्ने, अपांगता भई कुनै आम्दानी गनर् नसक्ने, अ�वभावक नभएका 

वालवा�लका र प�रवारामा ७० वषर् भन्दा मा�थका नाग�रक मा� भएका।  
 

३.(क)  ��मक र असहाय तथा आपतु�कतार् छनौट स�म�त : दफा ३ को मापदण्ड वमोिजम वडावाट लाभ�ाह� 

छनौट तथा दफा ५ वमोिजमको राहत �वतरणका ला�ग आपतु�कतार् छनौट �नम्न वमोिजमको वडास्तर�य 

स�म�त माफर् त गनुर् पन�छ । 

   सयोजक : वडाअध्यक्ष  

   सदस्य : सम्विन्धत वडाका कायर्पा�लका सदस्य स�हत वडा सदस्य सवै 

   सदस्य : वडाका मखु्य दईु दलका १÷१ जना ��त�न�ध 

   सदस्य : स�म�तले तोकेको समाजसेवी मध्येवाट १ जना  

   सदस्य सिचव  : वडा सिचव 

४. राहत �वतरण गनुर्पन� : दफा ३ बमोिजम सावर्ज�नक भएको ��मक वगर् तथा असहायहरुलाई सम्बिन्धत 

वडाले अनसूुची २ बमोिजमको ढाँचामा �ववरण रािख दफा ५ बमोिजमको राहत दफा ६ वमोिजमको 

�ब�ध अनसुार गाँउपा�लकाले �नधार्रण गरेको दररेटमा तत्काल �वतरण गनुर्पन�छ ।  

५. राहत सामा�ी : (१) खा� आवश्यकताको आधारमा ��मक वगर् तथा असहायकहरुलाई ��त प�रवारका 

ला�ग देहायका सामा�ी राहत स्वरुप �वतरण ग�रनछे । 

(क) चामल -  ��त प�रवार संख्या १ देिख ५ जना सम्म २५ के.िज. वाला एक बोरा, ५ जना 

भन्दा मा�थ २५ के.िज. वाला दईु बोरा 

(ख) ननु - ��त प�रवार संख्या १ देिख ५ जना सम्म १ के.िज., ५ जना भन्दा मा�थ २ के िज 
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(ग) खाने तेल- ��त प�रवार संख्या १ देिख ५ जना सम्म आधा �लटर वाला एक पोका, ५ जना 

भन्दा मा�थ १ �लटर   
(२) यस अिघका बदुामा जेसकैु लेिखएता प�न राहत �वतरण वापत नगद वाँड्न पाईने छैन ।  

(३) यस मापदण्डमा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप�न ��मक वगर् तथा असहाय तथा 

�तनसँग सँगै रहेका प�रवारका कुनै सदस्यले यस अव�धमा कुनै बैकिल्पक आय आजर्न गरेको अवस्थामा 

�नजलाई यस मापदण्ड बमोिजमको राहत समा�ी �वतरण ग�रने छैन 

(४) यस मापदण्डमा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता प�न एकै प�रवारको एकभन्दा बढ� 

सदस्यलाई राहत सामा�ी �वतरण ग�रने छैन ।  

५ राहत �वतरणको �ममा लाग्ने खा�य साम�ीको ढुवानी खचर् यसै प्याकेज अनसुार संलग्न 

गनर् स�कनेछ । 

६. �वतरण गन� �व�ध : (१) देहायको �व�ध अवलम्बन गर� दफा ५ बमोिजमको राहत सामा�ी �वतरण गनुर् 

पन�छः 

(क) दफा ३क वमोिजमको स�म�तले लाभ�ाह� छनौट गर� आवश्यक राहत सामा�ीको आकलन गन� ।   

(ख) गाउँपा�लकाले �च�लत काननु बमोिजम आप�ुतर्कतार्बाट ख�रद गर�  ��मक र असाहय तथा 

आप�ुतर्कतार् छनोट स�म�तलाई हस्तान्तरण ग�र सो स�म�तले राहतको गणुस्तर नापजाच ग�र अनसुचुी 

२ वमोिजम �वतरण गनुर् पन� छ ।  

७. राहत �वतरणको अ�भलेख र ��तवेदन : (१) सम्बिन्धत वडाले �वतरणको अनसूची–२ बमोिजमको राहत 

�वतरणको अ�भलेख आफ्नो कायार्लयमा सावर्ज�नक गनुर्पन�छ र एक ��त सम्बिन्धत स्थानीय तहका 

कायार्लयमा पठाउन ुपन�छ ।  

८. कारबाह� सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यस कायर्�व�धमा तो�कएको मापदण्ड परूा नभएका व्यि�ले झ�ुा �ववरण 

पेश गर� राहत �लन ुवा दोहोरा राहत �लन ुहुँदैन ।  

(२) यस कायर्�व�धको ��तकुल हनुे गर� राहत �वतरणको ला�ग �सफा�रस गन� पदा�धकार� समेत 

�च�लत काननु बमोिजम कारबाह�को भागीदार हनुेछ ।  
 

 

 
दफा नं ४ को उपदफा (१) को �नयम (क), (ख), (ग) संसो�धत 
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अनसूुची–१ 

(दफा ३ सँग सम्बिन्धत) 
�नवेदनको ढाचा 

राहत �ा� गन� व्यि�को �ववरण : 

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

४. स्थायी ठेगाना :    ५. हालको ठेगाना : 

६. टे�लफोन वा मोबाइल नम्बर (भएमा) : 

७. दै�नक ज्यालादार�मा कायर्रत स्थान : 

८. पेश गरेको कागजातको �ववरण : (किम्तमा कुनै एक कागजात संलग्न गनुर्पन�) 

(क) नेपाल� नाग�रकताको �माणप�को ��त�लपी वा  

(ख) ग�रब घर प�रवार प�रचयप�को ��त�लपी वा 

(ग) सवार� चालक अनमु�त प�को ��त�लपी वा  

(घ) अन्य : 

९. प�रवारका सदस्य संख्याः 

१० �वदेशी नाग�रक भए प�रचयप� नं................................................ जार� गन� �नकाय .............................. 

११ डेरामा बसेको भए घरधनीको नामः ....................................................... 

१२ राहत �लने व्यि�को स्वः घोषणा : 

म र मेरो प�रवारका सदस्यले रोजगार�, स्वरोजगार� वा अन्य कुनै माध्यमबाट आय आजर्न गरेका छैनन ्। 

मैले यस्तो राहत स�ुवधा दोहोरो �दएको छैन र �लने प�न छैन । मा�थ पेश गरेको �ववरण ठ�क साँचो हो । 

व्यहोरा फरक परेमा �च�लत कानून बमोिजम सहुँला बझुाउँला ।  

�नवेदक :           

दस्तखत :          औठँाको छाप 

�म�त :        

�सफा�रस गन� पदा�धकार� : 

दस्तखत : 

नाम :            पद :        

�म�त :                                              

दाँया    बाँया 
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स्थानीय तह :                   वडा नं: 

अनूसूची २ 
(दफा ७ को उपदफा १ सँग सम्बिन्धत) 

 

राम�सादराई गाउँपा�लका 

वडा नं. ...................... कायार्लय :  ................... 
 

राहत �वतरणको अ�भलेख 

�स.नं.

  
राहत �ा� गन� 

व्यि�को नाम 

ठेगाना तथा 

टे�लफोन नम्बर 

बाबकुो 

नाम 

बाजेको 

नाम 

राहतको 

�ववरण 

 प�रमाण राहत 

बिुझ�लनेको 

दस्तखत 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

राहत �वतरण गन�को : 

दस्तखत : 

नाम थर : 
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टे�लफोन नं.  
  

अनूसूची ३ 
(दफा ७ को उपदफा २ सँग सम्बिन्धत) 

 

राम�सादराई गाउँपा�लका 

वडा नं. ...................... कायार्लय :  ................... 

 

क. ��तवेदनको ढाँचा 

�स.नं.  राहत �ा� गन� 

व्यि�को नाम 

ठेगाना तथा 

टे�लफोन 

नम्बर 

बाबकुो नाम बाजेको नाम राहतको 

�ववरण 

�म�त कै�फयत 

        

        

        

        

        

        

 

��तवेदन गन�को : 

दस्तखत : 

नाम थर : 

टे�लफोन नं.  
   



8 
 

 

ख. राहत �वतरणको ला�ग व्यि� वा संस्थाबाट �ा� सहयोगको �ववरण 

 

�स.नं.  दाताको नाम दाताको ठेगना �ा� वस्त ु प�रमाण कै�फयत 

      

      

      

      

      

      

 

 

 

   

 

 

 

 

 �मािणकरण �म�त : २०७७।०१।२५                 

       आज्ञाले 
            जंगम राई  

�मखु �शास�कय अ�धकृत  
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	१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस मापदण्डको नाम ‘रामप्रसादराई गाउँपालिकाको असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ रहेको छ ।
	(२) यो मापदण्ड नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको अवधिसम्मको लागि लागू हुनेछ ।
	२. परिभाषा : विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस मापदण्डमा
	(क) ‘असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग’ भन्नाले दैनिक रुपमा कामकाज गरी पटके वा दैनिक ज्याला आम्दानी गर्ने दफा ३ बमोजिमका श्रमिक कामदार तथा मजदुर सम्झनु पर्दछ ।
	(ख) ‘असहाय’ भन्नाले कसैको लालन पालनमा नरही अशक्त तथा आवास विहिन भई मन्दिर, आश्रम, धर्मशाला, गुम्बा, मस्जिद, गुरुद्वार, चर्च वा बृद्धाआश्रममा बस्ने व्यक्ति सम्झनु पर्दछ ।
	(ख) ‘असहाय’ भन्नाले कसैको लालन पालनमा नरही अशक्त तथा आवास विहिन भई मन्दिर, आश्रम, धर्मशाला, गुम्बा, मस्जिद, गुरुद्वार, चर्च वा बृद्धाआश्रममा बस्ने व्यक्ति सम्झनु पर्दछ ।
	(ग) ‘राहत’ भन्नाले नेपाल सरकारबाट निर्णय भए बमोजिम गाउँपालिकाले दफा ३ बमोजिमका श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई प्रदान गरिने दफा ५ बमोजिमको सामाग्री सम्झनुपर्दछ ।
	(घ) ‘स्थानीय तह’ भन्नाले रामप्रसादराई गाउँपालिका सम्झनुपर्दछ ।
	३. लाभग्राही मापदण्ड : (१) यस मापदण्ड बमोजिमको राहत देहायका श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई वडा कार्यालयले प्रदान गर्नुपर्नेछ ।
	क)  दफा ३ ‘क’ मा उल्लेख भए बमोजिमको समितिको बैठक बसि तपसिलका मापदण्डका आधारमा रही राहत आवश्यक पर्ने घर परिवारको छनौट गर्नुपर्नेछ ।
	अ)  कम्तिमा घरमा भएको उत्पादनले भन्डारण समय (मंसिर) बाट  ५ महिना भन्दा कम  खान पुग्ने ।
	आ) परिवारको कुनै सदस्य बैदेशिक रोजगार (खाडीमुलुक र मलेसिया बाहेक ) वा आन्तरिक व्यापार वा कुनै प्रकारको सरकारी÷निजी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्रमा रोजगारीमा आवद्ध नभएको ।
	इ)   ज्यादै न्यून स्तरको आर्थिक अवस्था तथा उच्च गरिबी रहेको, ज्याला मजदुरी नगरेसम्म कम्तिमा दुई छाक आफु र आफ्नो परिवार पाल्ने क्षमता नभएको ।
	ई)   सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको आधारमा उक्त परिवार राहत छनौटमा पर्दा कुनै प्रकारको विवाद सृजना नहुने ।
	उ)  अविभावक नभएका, आर्थिक आयआर्जन गर्न नसक्ने परिवारका सदस्य नभएका, अरुको सहयोग एवं सहारामा बस्ने, अपांगता भई कुनै आम्दानी गर्न नसक्ने, अविभावक नभएका वालवालिका र परिवारामा ७० वर्ष भन्दा माथिका नागरिक मात्र भएका।
	३.(क)  श्रमिक र असहाय तथा आपुर्तीकर्ता छनौट समिति : दफा ३ को मापदण्ड वमोजिम वडावाट लाभग्राही छनौट तथा दफा ५ वमोजिमको राहत वितरणका लागि आपुर्तीकर्ता छनौट निम्न वमोजिमको वडास्तरीय समिति मार्फत गर्नु पर्नेछ ।
	सयोजक : वडाअध्यक्ष
	सदस्य : सम्वन्धित वडाका कार्यपालिका सदस्य सहित वडा सदस्य सवै
	सदस्य : वडाका मुख्य दुई दलका १÷१ जना प्रतिनिधि
	सदस्य : समितिले तोकेको समाजसेवी मध्येवाट १ जना
	सदस्य सचिव  : वडा सचिव
	४. राहत वितरण गर्नुपर्ने : दफा ३ बमोजिम सार्वजनिक भएको श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई सम्बन्धित वडाले अनुसूची २ बमोजिमको ढाँचामा विवरण राखि दफा ५ बमोजिमको राहत दफा ६ वमोजिमको बिधि अनुसार गाँउपालिकाले निर्धारण गरेको दररेटमा तत्काल वितरण गर्नुपर्नेछ ।
	५. राहत सामाग्री : (१) खाद्य आवश्यकताको आधारमा श्रमिक वर्ग तथा असहायकहरुलाई प्रति परिवारका लागि देहायका सामाग्री राहत स्वरुप वितरण गरिनेछ ।
	(क) चामल -  प्रति परिवार संख्या १ देखि ५ जना सम्म २५ के.जि. वाला एक बोरा, ५ जना भन्दा माथि २५ के.जि. वाला दुई बोरा
	(ख) नुन - प्रति परिवार संख्या १ देखि ५ जना सम्म १ के.जि., ५ जना भन्दा माथि २ के जि
	(ग) खाने तेल- प्रति परिवार संख्या १ देखि ५ जना सम्म आधा लिटर वाला एक पोका, ५ जना भन्दा माथि १ लिटर
	(२) यस अघिका बुदामा जेसुकै लेखिएता पनि राहत वितरण वापत नगद वाँड्न पाईने छैन ।
	(३) यस मापदण्डमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि श्रमिक वर्ग तथा असहाय तथा तिनसँग सँगै रहेका परिवारका कुनै सदस्यले यस अवधिमा कुनै बैकल्पिक आय आर्जन गरेको अवस्थामा निजलाई यस मापदण्ड बमोजिमको राहत समाग्री वितरण गरिने छैन
	(४) यस मापदण्डमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि एकै परिवारको एकभन्दा बढी सदस्यलाई राहत सामाग्री वितरण गरिने छैन ।
	५ राहत वितरणको क्रममा लाग्ने खाद्यय सामग्रीको ढुवानी खर्च यसै प्याकेज अनुसार संलग्न गर्न सकिनेछ ।
	६. वितरण गर्ने विधि : (१) देहायको विधि अवलम्बन गरी दफा ५ बमोजिमको राहत सामाग्री वितरण गर्नु पर्नेछः
	(क) दफा ३क वमोजिमको समितिले लाभग्राही छनौट गरी आवश्यक राहत सामाग्रीको आकलन गर्ने ।
	(ख) गाउँपालिकाले प्रचलित कानुन बमोजिम आपुर्तिकर्ताबाट खरिद गरी  श्रमिक र असाहय तथा आपुर्तिकर्ता छनोट समितिलाई हस्तान्तरण गरि सो समितिले राहतको गुणस्तर नापजाच गरि अनुसुची २ वमोजिम वितरण गर्नु पर्ने छ ।
	७. राहत वितरणको अभिलेख र प्रतिवेदन : (१) सम्बन्धित वडाले वितरणको अनसूची–२ बमोजिमको राहत वितरणको अभिलेख आफ्नो कार्यालयमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ र एक प्रति सम्बन्धित स्थानीय तहका कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
	८. कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यस कार्यविधिमा तोकिएको मापदण्ड पूरा नभएका व्यक्तिले झुट्टा विवरण पेश गरी राहत लिनु वा दोहोरा राहत लिनु हुँदैन ।
	(२) यस कार्यविधिको प्रतिकुल हुने गरी राहत वितरणको लागि सिफारिस गर्ने पदाधिकारी समेत प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीको भागीदार हुनेछ ।
	दफा नं ४ को उपदफा (१) को नियम (क), (ख), (ग) संसोधित
	अनुसूची–१
	(दफा ३ सँग सम्बन्धित)
	निवेदनको ढाचा
	राहत प्राप्त गर्ने व्यक्तिको विवरण :
	१. नाम थर :    २. बाबुको नाम :   ३ बाजेको नाम
	४. स्थायी ठेगाना :    ५. हालको ठेगाना :
	६. टेलिफोन वा मोबाइल नम्बर (भएमा) :
	७. दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत स्थान :
	८. पेश गरेको कागजातको विवरण : (कम्तिमा कुनै एक कागजात संलग्न गर्नुपर्ने)
	(क) नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी वा
	(ख) गरिब घर परिवार परिचयपत्रको प्रतिलिपी वा
	(ग) सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रतिलिपी वा
	(घ) अन्य :
	९. परिवारका सदस्य संख्याः
	१० विदेशी नागरिक भए परिचयपत्र नं................................................ जारी गर्ने निकाय ..............................
	११ डेरामा बसेको भए घरधनीको नामः .......................................................
	१२ राहत लिने व्यक्तिको स्वः घोषणा :
	म र मेरो परिवारका सदस्यले रोजगारी, स्वरोजगारी वा अन्य कुनै माध्यमबाट आय आर्जन गरेका छैनन् । मैले यस्तो राहत सुविधा दोहोरो दिएको छैन र लिने पनि छैन । माथि पेश गरेको विवरण ठीक साँचो हो । व्यहोरा फरक परेमा प्रचलित कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।
	निवेदक :
	दस्तखत :          औँठाको छाप
	मिति :
	सिफारिस गर्ने पदाधिकारी :
	दस्तखत :
	नाम :            पद :
	मिति :
	स्थानीय तह :                   वडा नं:
	अनूसूची २
	(दफा ७ को उपदफा १ सँग सम्बन्धित)
	रामप्रसादराई गाउँपालिका
	वडा नं. ...................... कार्यालय :  ...................
	राहत वितरणको अभिलेख
	राहत वितरण गर्नेको :
	दस्तखत :
	नाम थर :
	टेलिफोन नं.
	अनूसूची ३
	(दफा ७ को उपदफा २ सँग सम्बन्धित)
	रामप्रसादराई गाउँपालिका
	वडा नं. ...................... कार्यालय :  ...................
	क. प्रतिवेदनको ढाँचा
	प्रतिवेदन गर्नेको :
	दस्तखत :
	नाम थर :
	टेलिफोन नं.
	ख. राहत वितरणको लागि व्यक्ति वा संस्थाबाट प्राप्त सहयोगको विवरण

