
 

कोन्ज्योसोम गाउँपालिका 

स्थानीय राजपत्र 

कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाद्धारा प्रकाशित 

खण्डः३   संखयाः१   लमलतः२०७७।०१।०७ 

भाग–२ 

कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको 

असंगठित क्षते्रमा काययरत श्रलमक वगय तथा असहायहरुिाई उपिब्ध गराइन ेराहत सम्बन्जधी 
मापदण्ड,२०७७ 

 

प्रस्तावनाः 
कोलभड-१९ को संभाववत संक्रमणको कारण उत्पन्न प्रलतकुि अवस्थाबाट प्रभाववत असंगठित के्षत्रमा काययरत 
श्रलमक वगय तथा असहायहरुिाई दैलनक जीवन यापनको िालग कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाबाट राहत उपिब्ध 
गराउने गरी कोन्ज्योसोम गाउँ काययपालिकाकाबाट लमलत:२०७७।०१।०७ गते स्वीकृत गरर यो मापदण्ड 
तयार गररएको छ। 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस मापदण्डको नाम असंगठित के्षत्रमा काययरत श्रलमक वगय 
तथाअसहायहरुिाई उपिब्ध गराईन ेराहत सम्बन्जधी मापदण्ड, २०७७ रहेको. छ ।(२) यो मापदण्ड नेपाि 
सरकारिे िकडाउन घोषणा गरेको अवलध सम्मको िालग िागू हनुेछ ।  

२. पररभाषा: ववषय वा प्रसंगिे अको अथय निागेमा यस मापदण्डमा 



क) “असंगठित के्षत्रमा काययरत श्रलमक वगय” भन्नािे दैलनक रुपमा कामकाज गरी पिके वा दैलनक्यािा 
आम्दानी गने दफा ४ बमोशजमका श्रलमक, कामदार तथा मजदरु सम्झन ुपछय । 

ख) “असहाय” भन्नािे कसैको िािन पािनमा नरही अिक्त तथा आवास वववहन भई मशन्जदर, आश्रम,धमयिािा, 
गमु्बा, मशस्जद, गरुुद्वारा, चचय वा वदृ्धाश्रममा बस्ने व्यशक्त सम्झन ुपछय । 

ग) “राहत” भन्नािे कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाबाट लनणयय भए बमोशजम यस गाउँपालिकािे दफा ३बमोशजमका 
श्रलमक वगय तथा असहायहरुिाई प्रदान गररने दफा ५ बमोशजमको सामाग्री सम्झन ुपछय । 

(घ) “स्थानीय तह” भन्नािे कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाका सम्झनपुछय । 

३. अलभिेख राख्नपुने: (१) यस मापदण्ड बमोशजमको राहत देहायका श्रलमक वगय तथा असहायहरुिाई 

प्रदान गनय सम्बशन्जधत वडा कायायियिे अलभिेख तयार गनुयपनेछ : 

क) पसिबाट ग्राहकको घरसम्म सामान ओसारपसार गने श्रलमक  

ख) पययटक भररया, लनमायण सामाग्री भररया तथा सवारी साधन नचल्न,े बाटोमा आवश्यक  वस्तहुरुओसारपसा 
गने व्यशक्त,  

ग) ट्रक, वटपर, भ्यानबाट सामान िोड, अनिोड गने श्रलमक 

घ) अन्जय व्यशक्तको खेतबारीमा दैलनक ्यािा लिने गरी काम गने कृवष मजदरु 

ङ) आफ्नो नातेदार बाहेकको व्यशक्तको पररवारमा दैलनक ्यािादारीमा सरसफाई, शिि ुतथा ्येष्ठनागररक 
स्याहार जस्ता सेवा गने व्यशक्त, 

च) लगटी कुट्न,े बािवुा चाल्ने तथा इँटा भट्टामा काम गने मजदरु 

छ) लनमायण काययमा दैलनक रुपमा पलत्रका ववतरक, साना फुटपाथ पसिे, िेिा गाडा तथा साईवकिमासामान 
वववक्र ववतरण गरी गजुारा गने तथा अन्जय व्यशक्तको पसिमा काम गने मजदरु, 

ज) यस गाउँपालिका लभत्रका ३(लतन) मवहना भन्जदाकम खान पगु्ने वकसानहरु, 

झ) देहायका यातायात मजदरु: 

१) अन्जय व्यशक्तको माि बाहक सवारी तथा डेिीभरर भ्यान चिाउने सवारी चािक, सहचािक 

२) दैलनक िेक्का वा ्यािामा ट्याक्सी तथा टेम्पो चिाउने सवारी चािक, 



३) ररक्सा तथा िेिागाडा चािक 

४) सवारी साधनको ममयत संभार गने ग्यारेजमा काम गने लमस्त्री तथा मजदरु । 

ज) अन्जय व्यशक्तको गामेन्जट, कापेट, टेिररङ, गिैचा, बटु्टा तथा जती भने र कपडा पसिमा दैलनक ्यािादारीमा 
काम गने मजदरु । 

ट) स्थानीय तहमा दैलनक ्यािादारीमा काम गने अन्जय व्यशक्त ।  

२) यस दफा बमोशजमको राहत पाउने पररवार तथा व्यशक्तको अलभिेख अनसूुची-१ बमोशजम सम्बशन्जधतवडा 
सशचविे वडा सदस्य तथा वडा अध्यक्षको सहयोग लिई तीन ठदन लभत्र तयार गरी सावयजलनक गनुयपनेछ । 

४. राहत ववतरण गनुयपने: दफा ३ बमोशजमको िगतमा समावेि भएको श्रलमक वगय, तथा असहायहरुिाई 
सम्बशन्जधत वडािे अनसूुची २ बमोशजमको ढाँचामा वववरण राशख दफा ५ बमोशजमको राहत ववतरण गनुय 
पनेछ।  

५. राहत सामाग्री (१) खाद्य आवश्यकताको आधारमा श्रलमक वगय तथा असहायहरुिाई प्रलत पररवारका िालग 
देहायका सामाग्री राहत स्वरुप ववतरण गररनछे । 

क) चामि ३० वकिोग्राम  

ख) दाि ३ वकिोग्राम  

ग) ननु २ पाकेट  

घ) खाने तेि २ लिटर  

(२) यस मापदण्ड बमोशजम राहत ववतरण गदाय एक पररवारिाई एक इकाई मानी सम्बशन्जधत वडािे अलभिेख 
कायम गनुयपनेछ । साथै, पररवार संखया कायम गदाय दईु जनासम्म भए उपदफा (१) बमोशजमको राहत 
सामाग्रीको आधा र सो भन्जदा बढी पररवार संखया भए पूरै राहत सामाग्री ववतरण गररनेछ । (३) यस 
मापदण्डमा अन्जयत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता पलन श्रलमक वगय तथा असहाय तथा लतनसँग सँगै रहेको 
पररवारका कुनै सदस्यिे यस अवलधमा कुनै वैकायल्पक आय आजयन गरेको अवस्थामा लनजिाई यस मापदण्ड 
बमोशजम राहत सामाग्री ववतरण गररने छैन । (४) यस मापदण्डमा अन्जयत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता 
पलन एकै पररवारको एकभन्जदा बढी  सदस्यिाई राहत सामाग्री ववतरण गररन ेछैन । 



६. ववतरण गने ववलध: (१) देहायको ववलध अबिम्बन गरी दफा ५ बमोशजमको राहत सामाग्री ववतरण गनुय 
पनेछ : 

क) राहत ववतरणको िालग सम्बशन्जधत वडा सलमलतिे सामाग्री खररद गरी ववतरण गने । 

 ख) सम्बशन्जधत वडा सलमलतिे हनु सक्ने सम्भाव्य लभड तथा अन्जय व्यवस्थापकयय समस्याका कारणिे वडा 
सलमलतबाट ववतरण गनय नसक्ने अवस्था भएमा देहाय बमोशजम गनेः 

1) गाउँपालिकािे आफ्नो के्षत्र लभत्र दफा ५ बमोशजमको सामाग्री उपिब्ध गराउन सक्न े स्थानीय 
आपलुतयकतायबाट मूल्य सूची लिई सोको आधारमा सामाग्रीको गणुस्तर तथा मूल्य यवकन गने र उपिब्ध भए 
सम्मका आपूलतयकताय छनौट गने । 

(२) दफा ३ बमोशजमको िगतमा परेका श्रलमक वगय तथा असहायहरुिाई वडा सदस्य वा अध्यक्षिे कुपन 
उपिब्ध गराई उपखण्ड (१) बमोशजमको आपूलतयकतायबाट सामाग्री उपिब्ध गराउने । 

७. राहत ववतरणको अलभिेख र प्रलतवेदन: (१) सम्बशन्जधत वडािे ववतरणको अनसूुची-२ बमोशजमको राहत 
ववतरणको अलभिेख आफ्नो कायायियमा राखी साप्तावहक रुपमा सावयजलनक गनुय पनेछ र एक प्रलत यस 
गाउँपालिकाको कायायियमा पिाउन ु पनेछ ।  २) प्रत्येक गाउँपालिकािे राहतको प्रलतवेदन अनसूुची ३ 
बमोशजमको ढाँचामा पाशक्षक रुपमा राविय पररचय पत्र तथा पशिकरण ववभाग र संघीय मालमिा तथा सामान्जय 
प्रिासन मन्जत्राियमा पिाउन ुपनेछ ।(३) संघीय मालमिा तथा सामान्जय प्रिासन मन्जत्राियिे राहत ववतरणको  
लनयलमत अनगुमन गनय सक्नछे । 

5. कारबाही सम्बन्जधी व्यवस्था: (१) काययववलधमा तोवकएको मापदण्ड पूरा नभएका व्यशक्तिे झटु्टा ववबरण 
पेि गरी राहत लिन ुवा दोहोरो राहत लिन ुहुँदैन । (२) यस मापदण्डको प्रलतकूि हनुे गरी राहत ववतरणको 
िालग लसफाररस गने पदालधकारीिाई समेत प्रचलित काननु बमोशजम कारबाही गरी त्यस्तो लसफाररस गने 
पदालधकारीबाट लनजिे लसफाररस गरेको हदसम्मको रकम यस गाउँपालिकािे लनजबाट असिु गनुय पनेछ । 

(दफा ३ सँग सम्बशन्जधत) 

अलभिेखको ढाँचा 

राहत प्राप्त गने व्यशक्तको वववरणः 

१. नाम थर: २. बाबकुो नामः ३. बाजेको नामः ४. स्थायी िेगाना: ५. हािको िेगाना: ६. टेलिफोन वा 
मोबाइि नम्बर (भएमा): ७. दैलनक ्यािादारीमा काययरत स्थान: 



८. गने गरेको कामको वववरण: 

९. पेि गरेको कागजातको वववरणः (कम्तीमा कुनै एक कागजात संिग्न गनुयपने) 

क) नेपािी नागररकतको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप वा  

ख) गररब घर पररवार पररचयपत्रको प्रलतलिवप वा  

ग) सवारी चािक अनमुलतपत्रको प्रलतलिवप वा  

घ) अन्जय:  

१०. राहत लिने व्यशक्तको स्व: घोषणा: 

म र मेरो पररवारका सदस्यिे रोजगारी, स्वरोजगारी वा अन्जय कुनै माध्यमबाट आय आजयन गरेका छैनौं । 
मैिे यस्तो राहत सवुवधा दोहोरो लिएको छैन र लिन ेपलन छैन । मालथ पेि गरेको वववरण िीक साचो हो । 
व्यहोरा फरक परेमा प्रचलित कानून बमोशजम सहुिँा बझुाउँिा । 

लनवेदक:-  

दस्तखत:- 

लमलत:- 
लसफाररस गने पदालधकारी:- 

दस्तखत: 
नाम:  

लमलतः                 पद:                                   स्थानीय तहको नामः 
                                                            वडा नं: 

 

 

दफा ७ को उपदफा १ सँग सम्बन्जधीत 

कोन्ज्योसोम गाउँपालिका 

वडा नं. ...................... कायायिय ............................. 

राहत ववतरणको अलभिेख 

दाया ँ बायाँ  

 

 



लस.नं राहत प्राप्त गने 
व्यशक्तको नाम 

िेगाना तथा 
टेलिफोन नं. 

बाबकुो 
नाम 

बाजेको 
नाम 

राहत 
वववरण 

लमलत कैवफत 

        

        

        

लनवेदन गनेकोः 

दस्तखतः 

नाम, थर 

टेलिफोन नं. 

 

 

 

 

 

आज्ञािे, 

ववकाि िमाय ररजाि 

प्रमखु प्रिासकयय अलधकृत 


