
सिद्ध कुमाख गाउँपासिका के्षत्रमा कार्यरत श्रसमक वगय, अिहार् र सिपन्न घरपररवारिाई 
उपिब्ध गाररन ेराहत िम्िन्धध मापदण्ड, २०७६ 

गाउँ कार्यपासिकािाट पाररत समसतिः २०७६।१२।२२ गते 

 

    कोसिड-१९ को िंिाववत िंक्रमणको कारण उत्पन्न प्रसतकुि अिस्थािाट प्रिाववत सिद्ध कुमाख 
क्षेत्रमा कार्रत श्रसमक वगय, अिहार्हरु र सिपन्न घरपररवारिाई दैसनक जीवनर्ापनको िासग सिद्ध 
कुमाख गाउँपासिकािाट राहत उपिब्ध गराउने गरर नेपाि िरकार, मन्धत्रपररषद्बाट िएको सनणयर्  
कार्ायधवर्न गनय र्ो मापदण्ड तर्ार गररएको छ । 

िंन्क्षप्त नाम र प्रारम्ि: (१) र्ि मापदण्ड को  नाम " सिद्ध कुमाख गाउँपासिका क्षते्रमा कार्यरत श्रसमक 
वगय, अिहार् र सिपन्न घरपररवारिाई उपिब्ध गाररन ेराहत िम्िन्धध मापदण्ड, २०७६" रहेको छ ।  

 (२) र्ो मापदण्ड नेपाि िरकारिे िकडाउन घोषणा गरेको अिसधिम्मको िासग िाग ुहनुेछ । 

२. पररिाषा: सिषर् र प्रिंगिे अको अथय निागेमा र्ि मापदण्डमा- 

 (क) " सिद्ध कुमाख गाउँपासिका क्षेत्रमा कार्यरत श्रसमक वगय" िन्नािे दैसनक रुपमा कामकाज 

गरर पटके वा दैसनक ज्र्ािा आम्दानी गरे दफा (४) िमोन्जमका श्रसमक, कामदार तथा मजदरु िम्झन ु
पछय । 

 (ख) "अिहार्" िन्नािे किैको िािन पािनमा नरही अशक्त तथा आवाि सिवहन िई मन्धदर,  
आश्रम, धमयशािा, गमु्िा, मन्स्जद, गरुुद्वार, चचय वा वदृ्धाश्रममा िस्ने व्र्न्क्त िम्झन ुपछय । 

 (ग) "राहत" िन्नािे नपेाि िरकारिाट सनणयर् िए िमोन्जम स्थानीर् तहिे दफा (३ ) 
िमोन्जमका श्रसमक वगय, अिहार् र सिपन्न घरपररवारिाई प्रदान गररने दफा ५ िमोन्जमका िामग्री 
िम्झनपुछय । 

 (घ)  "स्थानीर् तह" िन्नािे सिद्ध कुमाख गाउँपासिका िम्झन ुपछय । 

३. असििेख राख्नपुने: (१) र्ि मापदण्ड िमोन्जमको राहत देहार्का श्रसमक वगय, अिहार् र सिपन्न 
घरपररवारिाई प्रदान गनय िम्िन्धधत वडा  कार्ायिर्िे असििेख तर्ार गनुयपनेछ । 

 (क) पिििाट ग्राहकको घर िम िामान ओिार पिार गने श्रसमक,  

 (ख) पर्यटक िररर्ा, सनमायण िामग्री िररर्ा तथा िवारी िाधन नचल्ने िाटोमा आिश्र्क िस्तहुरु 
ओिारपिार गने व्र्न्क्त, 
 (ग) ट्रक, ट्रीपर भ्र्ानिाट िामान िोड अनिोड गने श्रसमक,  

 (घ) अधर् व्र्न्क्तको खेतिारीमा दैसनक ज्र्ािा सिने  गरी काम गने कृवष मजदरु,  

 (ङ) आफ्नो नातेदार िाहेकको व्र्न्क्तको पररवारमा दैसनक ज्र्ािादारीमा िरिफाई, न्शश ुतथा 
जेष्ठ नागररक स्र्ाहार जस्तो िेवा गने ब्र्न्क्त,  

 (च) सगट्टी कुट्ने, िािवुा चाल्ने तथा इँटा िट्टमा काम गने  मजदरु, 
 (छ) सनमायण कार्यमा दैसनक ज्र्ािादारीमा काम गने डकमी, सिकमी, हेल्पर िगार्तका मजदरु,  

 (ज) नाङिो पििे, दैसनक रुपमा पत्र पसत्रका ववतरक, िाना फुटपाथ पििे, ठेिा गाडा तथा 
िाइवकिमा िामान सिवक्र सितरण गरर गजुारा गने  तथा अधर्  व्र्न्क्तको पििमा काम गने मजदरु, 
 (झ) देहार्का र्ातार्ात मजदरु: 
  (१ ) अधर् व्र्न्क्तको माि िाहक िवारी तथा डेसििरी भ्र्ान चिाउने  िवारी चाि, 
िहचािक, 



  (२) दैसनक ठेक्का वा ज्र्ािामा ट्याक्िी तथा टेम्पो चिाउने िवारी चािक,  

  (३) ररक्िा तथा ठेिागाडा चािक,  

  (४) िवारी िाधन ममयत िम्िार गने ग्र्ारेजमा काम गने समस्त्री तथा मजदरु । 

 (ञ) अधर् व्र्न्क्तको गामेधट, कापेट, तेिाररंग, गिैचा, िटु्टा तथा जती िने र कपडा पििमा 
दैसनक ज्र्ािादारी काम गने मजदरु । 

 (ट) सिद्ध कुमाख गाउँपासिका क्षेत्रसित्र दैसनक ज्र्ािादारीमा काम गने अधर् व्र्न्क्त । 

 (ठ) सिद्ध कुमाख गाउँपासिका क्षेत्र सित्र रहेका सिपन्न वगय 
 (२) र्ि दफा िोन्जमको राहत पाउने पररवार तथा  व्र्न्क्तको असििेख अनिूुची-१ िमोन्जम 
िम्िन्धधत वडा  िन्चििे वडा िदस्र् तथा वडा अध्र्क्षको िहर्ोग सिएर सतन  ददन सित्र तर्ार गरर 
िाियजसनक गनुयपनेछ । 

(४) राहत सितरण गनुयपने: दफा ३ िमोन्जमको िागतमा िमािेश िएको श्रसमक वगय तथा 
अिहार्हरुिाई िम्िन्धधत वडािे अनिूुची-२ िमोन्जमको ढाँचामा सििरण राखी दफा ५ िमोन्जमको 
राहत तत्काि सितरण गनुयपनेछ  । 

५. राहत िामग्री: (१) खाद्य आिश्र्कताको आधारमा श्रसमक वगय, अिहार् तथा सिपन्न वगयहरुिाई प्रसत 
पररवारका िासग देहार्का िामाग्री राहत स्वरूप ववरण गररनेछ : 
 (क) चामि २५ के.न्ज. 
 (ख) दाि २ के.न्ज. 
 (ग) नून १ पाकेट  

 (घ) खाने तेि १ िी 
 (२) र्ि मापदण्ड िमोन्जम राहत सितरण गदाय एक पररवारिाई एक इकाई मानी िम्िन्धधत 
वडािे असििेख कार्म गनुयपने छ  । िाथै, पररवार िंख्र्ा कार्म गदाय दइु जना िम्म िए उपदफा 
(१)िमोन्जमको राहत िामग्रीको आधा अथायत १२.५ के.जी. चामि, १ के.जी. दाि, १ प्र्ाकेट ननु, र 
१ सि. तेि िो िधदा िढी पररवार िंख्र्ा िए परैु राहत िामाग्री सितरण गररने छ ।  

 (३) र्ि  मापदण्ड  अधर्त्र जनुिकैु कुरा िेन्खएको िएतापसन श्रसमक वगय तथा अिहार् तथा 
सतन िँग िंगै रहेका पररवारका कुनै िदस्र्िे र्ि अवसधमा कुनै िैकन्ल्पक आर् आजयन गरेको 
अिस्थामा सनजिाई र्ि मापदण्ड िमोन्जमको राहत िामाग्री सितरण गररने छैन । 

 (४) र्ि मापदण्डमा अधर्त्र जनुिकैु कुरा िेन्खएको एकै पररवारको एकिधदा िढी िदस्र्िाई 
राहत िामाग्री सितरण गररने छैन  । 

६. सितरण गने सिसध: (१) देहार्को ववसधहरु अििम्िन गरर दफा ५ िमोन्जमको राहत िामग्री सितरण 
गनुय पनेछ: 
 (क) राहत ववतरणको िासग िम्िन्धधत वडा िसमसतिे सितरण गने, 
 (ख) िम्िन्धधत वडा िसमसतिे हनु िक्ने िम्िाव्र् सिड तथा अधर्  ब्र्िस्थापकीर् िमस्र्ाका 
कारणिे वडा िसमसतिाट सितरण गनय निक्ने अिस्था िएमा देहार् िमोन्जम गने: 
  (१) स्थानीर् तहिे आफ्नो क्षेत्रसित्र दफा ५ िमोन्जमको िामग्री उपिब्ध गराउन िक्ने 
स्थानीर् आपसुतयकतायिाट मूल्र् िचुी सिई िोको आधारमा िामग्रीको गणुस्तर तथा मूल्र् र्वकन गने र 
उपिब्ध िए िम्मका आपूसतयकताय छनौट गने । 



  (२) दफा (३) िमोन्जमको  िागतमा परेका श्रसमक वगय, अिहार्हरु र सिपन्न 
घरपररवारिाई वडा िदस्र्िे वा वडा अध्र्क्षिे कुपन उपिब्ध गराई उपखण्ड (१) िमोन्जमको 
आपसुतयकतायिाट राहत िामाग्री उपिब्ध गराउने । 

७. राहत ववतरणको असििेख र प्रसतिेदन: (१) िम्िन्धधत वडािे सितरणको अनिूुची-२ िमोन्जमको  
राहत सििरणको असििेख आफ्नो कार्ायिर्मा राखी  िाप्तावहक रुपमा िाियजसनक गनुय पनेछ र एक प्रसत 
िम्िन्धधत गाउँपासिकामा पठाउनपुने छ ।  

 (२) प्रत्रे्क स्थानीर् तहिे राहतको प्रसतिेदन अनिूुची ३ िमोन्जमको ढाँचामा पान्क्षक रुपमा 
राविर् पररचर् पत्र तथा पन्धजकरण सििाग र िंघीर् मासमिा तथा िामाधर् प्रशािन मधत्रािर्मा पठाउन ु
पनेछ ।  

 (३) िंघीर् मासमिा तथा िामाधर् प्रशािन मधत्रािर्िे राहत ववतरणको सनर्समसत अनगुमन गनेछ 
। 

८. कारिाही िम्िन्धधत ब्र्िस्था: (१) र्ि कार्यववसधमा तोवकएको मापदण्ड परुा निएका व्र्न्क्तिे झटु्टा 
सििरण पेश  गरर राहत सिन ुवा दोहोरो राहत सिन ुहदैुन । 

 (२ ) र्ि कार्यववसधको प्रसतकुि हनुे गरर राहत ववतरणको िासग सिफाररि गने पदासधकारीिाइ 
िमेत प्रचसित कानून िमोन्जम कारिाही गरर  त्र्स्तो सिफाररि गने पदासधकारीिाट सनजिे सिफाररि 
गरको हदिम्मको  रकम िम्िन्धधत स्थानीर् तहिे सनजिाट अििु गनुय पनेछ ।   
  



अनिूुची-१ 

(दफा ३ िंग िम्िन्धधत) 

असििेख ढांचा 
राहत प्राप्त गने व्र्न्क्तको सििरण:  

१.नाम थर:     २. िािकुो नाम:    ३. िाजेको नाम: 
४. स्थार्ी ठेगाना:     ५. हािको ठेगाना: 
६. टेसिफोन वा मोिाइि नम्िर (िएमा) 

७. दैसनक ज्र्ािादारीमा कार्यरत स्थान:     ८. गने गरेको कामको सििरण: 
९. पेश गरेको कागजातको सििरण: (कन्म्तमा कुनै एक कागजात िंिग्न गनुयपने) 

 क. नेपासि नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रसतसिवप वा  

 ख. गररि घर पररवार पररचर्पत्रको प्रसतसिवप वा  

 ग. िवारी चािक अनमुसतपत्रको प्रसतसिवप वा  

 घ. अधर्   
१०. राहत सिने व्र्न्क्तको स्व:घोषणा: 
म र मेरो पररवारका िदस्र् िे रोजगारी, स्वोरोजगारी वा अधर् कुनै माध्र्मिाट आर् आजयन गरेका 
छैनन ्। मैिे र्स्तो राहत िसुिधा दोहोरो सिएको छैन र सिन ेपसन छैन । मासथ पेश गरेको सििरण 
दठक िाँचो हो । व्र्होरा फरक परेमा प्रचसित कानून िमोन्जम िहुँिा िझुाउँिा । 

सनवेदक:- 

दस्तखत:- 

समसत:- 

 

 

सिफाररि गने पदासधकारी: 
दस्तखत : 
नाम :     पद: 
समसत: 
  

औठँाको छाप 

दाया ँ बाया 

 

 

 

 

 

 

स्थानीय तहको नाम: 

वडा नं. 



अनिूुची :२ 

(दफा ७ को  उपदफा १ िंग िम्िन्धधत) 

सिद्ध कुमाख गाउँपासिका  

वडा नं.............................को कार्ायिर् 

 

 

 

राहत ववतरणको असििेख 

सि.न. राहत प्राप्त 
गने 
व्र्न्क्तको 
नाम  

ठेगाना तथा 
टेसिफोन  

िािकुो नाम  िाजेको नाम  राहतको 
सििरण  

राहत 
िनु्झसिनेको 
दस्तखत 

       
       
       
       
       
       
 

 

राहत सितरण गनेको : 
दस्तखत: 
नाम थर: 
टेसिफोन: 
  



अनिूुची ३ 

(दफा ७ को उपदफा २ िंग िम्िन्धधत) 

सिद्ध कुमाख गाउँपासिका 
प्रसतिेदन ढांचा 

 

िी.न. राहत प्राप्त 
गने 
व्र्न्क्तको 
नाम  

ठेगाना तथा 
टेसिफोन  

िािकुो नाम  िाजेको नाम  राहतको 
सििरण  

कैवफर्त  

       
       
       
       
       
       
 

 

सनिेदन गनेको: 
दस्तखत: 
नामथर: 
टेसिफोन: 
  



   सिश्वब्र्ापी महामारीको रुपमा फैसिरहेको कोरोना िाइरि (COVID-19) को जोन्खम सनर्धत्रण तथा 
प्रसतकार्यको िागी वडा स्तरमा िािन,ु मास्क तथा अधर्  िामग्री सितरण गनयको िासग आिस्र्क पेश्की स्वरुप 
सनम्न िमोन्जमको रकम िझुी सिर्ौ ददर्ौं  । 

 

क्र.ि. वडा 
न. 

रकम िनु्झसिनेको नाम पद िझेुको रकम समसत  दस्तखत  

१.        

२.       

३.       

४.       

५.       

६.       

७ .       

८.       

९.       

१०.       

११.       

१२.       

१३.       

१४.       

 


