
 

असङगठित के्षत्रमा कार्यरत अतत विपन्न श्रतमक िगय तथा असहार्हरूलाइ उपल्िध गराउने राहत सम्िन्न्ध 
मापदण्ड २०७६ । 

कार्यपालिका वठैकवाट पारित लिलत २०७७/०१/०३ 

र्स सनुछहिी गाउँपालिका अन्तगयत कोलिड -१९ को सिंाववत सकं्रिणको कािण उत्पन्न प्रलतकुि 
अवस्थावाट प्रिाववत असङंगठठत के्षत्रिा कार्यित अलत ववपन्न श्रलिक वगय तथा असहार्हरूिाइ दैलनक 
जीवनर्ापन गनयकोिालग स्थालनर्तहवाट ववतिण गरिने िाहतिाइ व्र्वस्स्थत गनय वाञ्छलनर् िएकोि ेर्स 
सनुछहिी गाउँकार्यपालिका वठैकिे असङगठीत के्षत्रिा कार्यित अलत ववपन्न श्रलिक वगय तथा 
असहार्हरूिाइ उपिव्ध गिाउने िाहत सम्वस्न्ध िापदण्ड २०७६ जािी गरिएको छ ।  

१ ससं्क्षप्त नाि ि प्रािम्ि –  (क)  र्स िापदण्डको नाि असङगठीत के्षत्रिा कार्यित अलत ववपन्न श्रलिक 
वगय तथा असहार्हरूिाइ उपिव्ध गिाउने िाहत सम्वस्न्ध िापदण्ड २०७६ िहेको छ ।  

             (ख) र्ो िापदण्ड नेपाि सिकािि े िकडाउन घोषणा गिेको अववलधसम्िकोिालग िात्र  
हुनेछ ।  

२ परििाषा – ववषर् वा प्रसगंिे अको अथय निागेिा र्स िापदण्डिा – 

(क) असङंगठठत के्षत्रिा कार्यित श्रलिक वगय िन्नािे दैलनक रूपिा कािकाज गिी पटके वा दैलनक 
ज्र्ािा आम्दानी गन ेदफा ४ विोस्जिका श्रलिक कािदाि तथा िजदिु सम्झन ुपदयछ ।  

(ख)  असहार् िन्नािे कसकैो िािन पािनिा निही अशक्त तथा आवास ववठहन िइ िस्न्दि आश्रि 
,धियशािा गमु्वा िस्स्जद चचय वा वदृाश्रििा वस्ने व्र्वक्त सम्झनपुदयछ ।  

(ग) िाहत िन्नािे नेपाि सिकािवाट लनणयर् िए विोस्जि सम्वस्न्धत स्थालनर् तहिे दफा ३ 
विोस्जिका श्रलिक वगय तथा असहार्हरूिाइ प्रदान गरिने दफा ५ विोस्जिको सािाग्री 
सम्झनपुदयछ ।  

(घ) स्थालनर् तह िन्नाि ेसनुछहिी गाउँपालिका सम्झनपुदयछ ।  

३ अलििखे िाख्नुपन े– (क) र्स िापदण्ड विोस्जिको िाहत देहार्का श्रलिक वगय तथा असहार्हरूिाइ 
प्रदान गन ेसम्वस्न्धत वडािे अनसुचुी १ विोस्जि िगत सकंिन गिी वडा कार्यिर्िे अलििेख तर्ाि 
गनुयपनछे ।  

(१) पसिवाट ग्राहकको घिसम्ि सािान ओसािपसाि गन ेश्रलिक ।  



(२) पर्यटक िरिर्ा लनिायण सािाग्री िरिर्ा तथा सवािी साधन नचल्ने वाटोिा आवश्र्क वस्तहुरू 
ओसािपसाि गन ेव्र्वक्त। 

(३) टृक ठटपि ट्र्ाक्टि भ्र्ान तथा स्जपवाट सािान अनिोड गन ेश्रलिक  

(४) अन्र् व्र्वक्तको खेतवािीिा दैलनक ज्र्ािा लिने गिी काि गन ेकृवष िजदिु  

(५) आफ्नो नातेदाि वाहेकका व्र्वक्तहरूको परिवाििा दैलनक ज्र्ािादािीिा सिसफाइ लशश ुतथा ज्रे्ष्ठ 
नागरिक स्र्ाहाि जस्ता सेवा गन ेव्र्वक्त  

(६) कागज फिाि खािी वोति वा कुडा ककय ट सकंिन गन े 

(७) लगठट कुटने वािवुा चाल्ने तथा इटा िट्टािा काि गन ेिजदिु  

(८) लनिायण कार्यिा दैलनक ज्र्ािादािीिा काि गन ेडकिी लसकिी हेल्पि िगार्तका िजदिु  

(९) नाङिो पसिे दैलनक पवत्रका ववतिक साना फुटपाथे पसिे ठेिा गाडा तथा साइठकििा सािान 
ववठक्र ववतिण गिी गजुािा गन ेतथा अन्र् व्र्वक्तको पसििा काि गन ेिजदिु 

(१०) सवािी साधन िियत सम्िाि गन ेग्र्ािेजिा काि गन ेलिस्त्री तथा िजदिु  

(११) गािने्ट कापटे टेिरिङ तथा कपडा पसििा दैलनक ज्र्ािािा काि गन ेिजदिु  

(१२) स्थालनर्तहिा दैलनक ज्र्ािादािीिा काि गन ेअन्र् व्र्वक्त । 

(ख) िालथ उल्िसे्खत श्रलिक िलनएता पलन िाहत प्राप्त गन े सन्दियिा िने उल्िेस्खत श्रलितहरू अलत 
ववपन्न तथा असाहर् िएको हुनपुनछे ।  

 

४ िाहत ववतिण गनुयपन े– दफा ३ विोस्जि अनसुलुच १ अनसुाि िगतिा सिावशे िएको अलत ववपन्न 
श्रलिक वगय तथा असहार्हरूिाइ सम्वस्न्धत वडाि ेअनसुचुी २ विोस्जिको ढाँचािा ववविण िास्ख दफा ५ 
विोस्जिको िाहत तत्तकाि ववतिण गरिनपुदयछ ।  

५ िाहत सािाग्री – (१) खाध्र् आवश्र्कताको आधाििा १५ ठदनकोिालग अलत ववपन्न श्रलिक वगय तथा 
असहार्हरूिाइ प्रलत परिवािकािालग देहार्का सािाग्री िाहत स्वरूप ववतिण गरिनेछ ।  

(क) चािि  ३० के.स्ज. 
(ख) दाि ३ के.स्ज. 
(ग) ननु २ प्र्ाकेट  

(घ) खानेतेि २ लिटि 

(ङ)  सावनु २ वटा  

(च) लचलन २ के.स्ज.  



 (२) र्स िापदण्ड विोस्जि िाहत ववतिण कार्य एक परिवाििाइ एक इकाइ िानी सम्वस्न्धत वडाि े
अलििेख कार्ि गनुयपनछे । परिवाि सख्र्ा कार्ि गदाय दइुजना सम्ि िए उपदफा  (१) (क) वाहेक  
विोस्जिको िाहत सािाग्रीको आधा (क) को हकिा प्रलत व्र्वक्त ६ के.स्ज. ि  पाच जना सम्िको 
परिवािकोिालग उपदफा १ विोस्जिको िाहत उपल्वध गिाइने छ  

(३) र्ठद िस्क्षत परिवाि अस्थार्ी वसोवासवािा िएको ि एकि वा २ जना लिलि सरं्कु्त िान्सा 
व्र्वस्थापन गरििहेको िए औसत िाहत प्र्ाकेजिा ५० प्रलतशत सम्ि ्कि गनय सठकनेछ ।  

(४) र्स िापदण्डिा अन्र्त्र जुनसकैु कुिा िसे्खएको िएतापलन श्रलिक वगय तथा असाहार् तथा लतनसगं 
सग ैिहेका परिवािका कुन ैसदस्र्िे र्स अववलधिा कुन ैवकैस्ल्पक आर् आजयन गिेको अवस्थािा लनजिाइ 
र्स िापदण्ड विोस्जिको िाहत सािाग्री ववतिण गरिने छैन ।  

(५) िालथ जुनसकैु कुिा िेखीएता िएता पलन िाहत वाफत नगद वाड्न पाइने छैन ।  

(६) र्स िापदण्डिा अन्र्त्र जुनसकैु कुिा िेस्खएको िएता पलन एकै परिवािको एक िन्दा वढी सदस्र्िाइ 
िाहत ववतिण गरिने छैन ।  

(७) सािास्जक सिुक्षा प्राप्त गन ेिािग्राठह (दलित वािवालिका वाहेक) को हकिा िाहत उपल्वध नहुने ति 
सािास्जक सिुक्षा िािग्राठह अलत ववपन्न तथा असाहार् हो िलन वडावाट प्रिास्णत िइ लसफारिस िइ 
आएको खण्डिा िाहत ठदन सठकनेछ ।  

(६) ववविण सकंिन  ववलध -   (क) असाहर् अलत ववपन्न ि दैलनक ज्र्ािादािी परिवािको ववविण 
सकंिनकािालग गाउँकार्यपालिका कार्ायिर्िे अनसुलुच १ विोस्जिको ढाँचािा फािि तर्ाि पािी वडा 
कार्ायिर्िा पठाइनेछ ।  

( ख) वडा कार्ायिर्िे आफ्नो के्षत्रलित्र वसोवासगन ेपरिवािहरूको र्स अलघन ैअलििेख गरिसकेको िहेछ 
िने उक्त ववविण सचुना फािििा सलुचकृत गनय सक्नछे ।  

(ग) सकंलित ववविण फािििा सम्वस्न्धत वडाको वडा अध्र्क्ष वा लनजिे तोकेको वडा सदस्र्िे प्रिास्णत 
गरि गाउँकार्यपालिका वठैकिा पेश गनुयपनछे ।  

(घ) वडा कार्ायिर्वाट िाहत ववतिण व्र्वस्थापन अनुगिन तथा सिन्वर् सलिलतका सिक्ष पेश गिी  
अस्न्ति रूप ठदइ कार्यपालिका वठैकिा पेश िएको ववविणिा थपघट वा ससंोधन हुनेछैन ।  



(७) ववतिण गन ेववलध- (१) देहार्को ववलध अविम्वन गरि दफा ५ विोस्जिको िाहत सािाग्री ववतिण 
गनुयपनछे ।  

(क) िाहत ववतिणकोिालग सम्वस्न्धत गाउँपालिकािे सािाग्री खरिद गरि ववतिण गन े।  

(ख) सम्वस्न्धत वडािा हुन सक्ने सम्िाव्र् लिड तथा अन्र् व्र्वस्थापठकर् सिस्र्ाका कािणि े
गाउँपालिकावाट ववतिण गनय नसक्ने अवस्था िएिा देहार् विोस्जि गन े 

 स्थालनर्तहिे आफ्नो के्षत्र लित्र दफा ५ विोस्जिको सािाग्री उपिव्ध गिाउन सक्ने स्थालनर् 
आपलुतयकतायवाट िलु्र् सचुी लिइ सोको आधाििा सािाग्रीको गणुस्ति तथा िलु्र् एठकन गन े ि 
उपिव्ध िए सम्िका आपलुतयकताय छनौट गन े।  

 दफा ३ विोस्जिको िगतिा पिेका श्रलिक वगय तथा असहार्हरूिाइ वडा सदस्र् वा अध्र्क्षिे 
कुपन उपखण्डवाट (१) विोस्जिको आपलुतयकतायवाट िाहत सािाग्री उपिव्ध गिाउने ।  

(८) िाहत ववतिणको अलििेख ि प्रलतवेदन – (१) सम्वस्न्धत वडािे ववतिणको अनसुचुी २ विोस्जिको 
ढाचाँिा िाहत ववविणको अलििेख आफ्नो कार्ायिर्िा िाखी त्र्सको एक प्रलत प्रलतवेदन िाहत ववतिण 
व्र्वस्थापन अनगुिन तथा सिन्वर् सलिलतका पेश गिी सोको ववविण सम्वस्न्धत वडा तथा गाउँपालिका 
कार्ायिर्िे साप्ताठहकरूपिा सावयजलनक गनुयपनछे ।   

(२) प्रत्रे्क स्थालनर् तहिे िाहतको प्रलतवेदन अनसुचुी ३ विोस्जिको ढाचािँा पास्क्षक रूपिा िाविर् 
परिचर् पत्र तथा पस्ञ्जकिण वविाग ि सङ्घीर् िालििा तथा सािान्र् प्रशासन िन्त्रािर्िा पठाउनपुनछे  

(३)  स्थालनर्तहिा िाहत ववतिण कार्यिाइ प्रिावकािी ि व्र्वस्स्थत तथा आवश्र्क सिन्वर् गनयकोिालग  
गाउँपालिकाको अध्र्क्षको सर्ोजकत्विा िाहत ववतिण व्र्वस्थपन  अनगुिन तथा सिन्वर्  सलिलत 
िहनेछ  । 

   क) गाउँपालिका अध्र्क्ष – अध्र्क्ष  

   ख) उपाध्र्क्ष – सदस्र्  

   ग) प्रिखु प्रशासठकर् अलधकृत – सदस्र्  

   घ) वाताविण तथा ववपद व्र्वस्थापन सलिलतको सरं्ोजक – सदस्र्  

   ङ) ववपद व्र्वस्थापन सम्पकय  व्र्वक्त – सदस्र् सलचव  



िाहत ववतिण व्र्वस्थापन अनगुिन तथा सिन्वर् सलिलतका काि कतयव्र् ि अलधकाि – 

क) प्रिाववत श्रलिक वगय असहार् तथा ववपन्न परिवािको िगत वडा िाफय त सकंिन गन े। 

ख) सकंलित िगत सखं्र्ािाइ पषृ्टर्ाइ सठहत कार्यपालिका वठैकिा लसफारिस गन े।  

ग) स्रोत व्र्वस्थापन तथा आवश्र्कतािाइ िध्र्नजि िाख्दै िाहत प्र्ाकेज वनाइ कार्यपालिका 
वठैकिा लसफारिस गन े।  

घ)  िाहत सािाग्री ववतिण एव ंव्र्वस्थापनकोिालग आवश्र्क पन ेजनशवक्त व्र्वस्थापन गन े। 

ङ) िाहत ववतिणिा पािदलशय निएको अलनर्लितता िएको सन्दियिा अनगुिन गिी तत्तकाि 
कावायठहकोिालग कार्यपालिकािा लसफारिस गन े  

च) िाहत ववतिणकार्यिा हुन सक्ने लिडिाडिाइ िध्र् नजि िाख्दै तहा िहेका सिुक्षा लनकार्िाइ 
व्र्वस्स्थत वनाउनकोिालग लनदेशन ठदने । 

छ) िाहत सािाग्री ववतिणको िालसक प्रगलत प्रलतवेदन तर्ाि गिी कार्यपालिका वठैकिा पेश गन े 

ज) िाहत ववतिणको नाििा कुन ैसहर्ोगी ससं्था वा सहर्ोगी दाताहरूिे अन्र् सलुनर्ोस्जत प्रार्ोस्जत 
उदेश्र्पिुाहुने गिी िाहत ववतिण गिेको पाइएिा तत्काि अनगुिन गिी कावायहीकोिालग 
गाउँकार्ायपालिका वठैकिा लसफारिस गन े  

झ) आवश्र्कता अनसुाि अन्र् कार्य गन े।  

(९) िाहत ववतिणिा सहर्ोग गन ेससं्था वा सहर्ोगीदाताकोहकिा सहर्ोग गन ेससं्था िएिा एकदवाि 
प्रणालि िाफय त ि सहर्ोगीदाता िएिा सम्वस्न्धत वडा िाफय त गनय ववतिण गनय सठकने ि सोको ववविण 
सिस्न्धत वडा कार्ायिर्िे अलििेख िाखी सोको जानकािी गाउँपालिका कार्ायिर्िा तत्तकाि पठाउने ।  

(१०) िाहत ववतिणिा खठटनेिे कस्म्तिा १ लिटिको SOCIAL DISTANCE  सठहत सिुक्षा प्रम्वन्धको 
व्र्वस्थापन लििाउने ।  

(११) िाहत ववतिण कार्यिाइ त्र्हाका िाजनलैतक दिका प्रलतलनलध र्वुा क्िव वठुदस्जवव सिाजसेवी पत्रकाि 
आदीको िोहवििा प्रचािात्िक शलैििाइ िन्दा ववतिण कार्यिाइ व्र्वस्स्थत वनाउन े । 

(१०) कािवाठह सम्वस्न्ध व्र्वस्था – ( १) र्स कार्यववलधिा तोठकएको िादण्ड पिुा निएको व्र्वक्तिे झुट्टा 
ववविण िाखी िाहत लिन ुवा दोहोिो िाहत लिन ुहुदैन । 

(२)  र्स कार्यववलधको प्रलतकुि हुने गिी िाहत ववतिणकोिालग लसफारिस गन े पदालधकािीिाइ सिेत 
प्रचलित काननु विोस्जि कािवाही गिी त्र्स्तो लसफारिस गन े पदालधकािीवाट लनजिे लसफारिस गिेको 
हदसम्िको िकि असिु उपि गरिनेछ । 



अनसचुी १ 

(दफा ३ संग सम्िन्न्धत) 

लन्क्षत पररिारको वििरण सकंलन फारम 

राहत प्राप्त गन ेव्र्विको वििरण – 

१ नाि थि     २ वावकुो नाि     ३ वाजेको नाि  

४ स्थार्ी ठेगाना       ५ हािको ठेगाना  

६ सम्पकय  न ं ( िएिा)      ७ परिवाि सखं्र्ा --      

८ िस्क्षत परिवािको वलगयकिण – असाहर् /अलतववपन्न/ दैलनक ज्र्ािादािी 

९ पेशा-        १० काि गन ेस्थान-  

११ पेश गिेको कागजात ( कस्म्तिा कुन ैएक कागजात सगं्िन हुनपुन)े  

 नेपािीको नागिीकताको प्रिाणपत्रको प्रलतलिपी वा 
 गरिव घि परिवाि परिचर्पत्रको प्रलतलिपी वा  

 सवािी चािक अनिुलतपत्रको प्रलतलिपी वा अन्र्  

१२ िाहत लिने व्र्वक्तको स्व-घोषणा -ि ि िेिो परिवािको सदस्र्िे िोजगािी स्विोजगािी वा अन्र् कुनै िाध्र्िवाट 
सिकािी सेवा सुववधा तथा कुनै ठकलसिको आर् आजयन गिेका छैन ।िैिे र्स्तो िाहत सुववधा दोहोिो लिएको छैन ि 
लिने पलन छैन । िालथ पशे गिेको ववविण ठठक साँचो हो । उल्िेस्खत व्र्होिा फिक पिेिा प्रचलित कानुन विोस्जि 
सँहुिा वुझाउिा  

लनवेदकको नाि  

दस्तखत  

तसफाररस गने पदातधकारी  

नाि  

पद  

दस्तखत  

वडा न 



अनसुचुी 

( दफा ७ को उपदफा १ सगं सम्िन्न्धत ) 

अतिलेखको ढााँचा 

सुनछहरी गाउाँपातलका 

िडा न ं---   कार्ायलर् 

क्र.स. राहत प्राप्त गन े
व्र्विको नाम 

िेगाना  िािकुो नाम  िाजेको नाम राहतको 
वििरण 

राहत 
िनु्िलेनेको 
दस्तखत  

       

       

       

       

       

       

       

 

  राहतको वितरण गनकेो  

दस्तखत – 

नाि थि – 

सम्पकय  न ं--      



अनसुचुी ३ 

( दफा  को उपदफा  सगं सम्िन्न्धत ) 

सनुछहरी गाउाँ पातलका 

प्रततिेदनको ढााँचा 

क्र.स. राहत प्राप्त गन े
व्र्विको नाम  

िेगाना  िािकुो 
नाम  

िाजेको 
नाम  

राहतको 
वििरण  

तमतत  कैठफर्त  

        

        

        

        

        

 

लनवेदनको गनकेो  

दस्तखत – 

नाि थि  

सम्पकय  न ं      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


