वराहताल गाउपाललका
वराहताल गाउपाललकाको असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रलमक
वगय तथा असहार्हरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी
मापदण्ड, २०७६

कार्यपाललकाबाट स्वीकृत लमतत :— २०७६।१२।२१
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वराहताल गाउपाललकाको असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रलमक वगय तथा असहार्हरुलाई उपलब्ध
गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६
प्रस्तावना
कोभिड–१९ को संिावित संक्रमणको कारण उत्पन्न प्रततकूल अिस्थाबाट प्रिावित असङ्गठित
क्षेत्रमा कार्यरत श्रभमक िगय तथा असहार्हरुलाई दै तनक जीिनर्ापनको लागग स्थानीर् तहबाट
राहत उपलब्ध गराउने गरी नेपाल सरकार मन्त्न्त्रपररषद्बाट िएको तनणयर् कार्ायन्िर्न गनयको
लागग स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ बमोन्त्जम िराहताल गाउ
कार्यपाभलकाले र्ो मापदण्ड

बनाइ लागु गरे को छ ।

१. संक्षक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) र्स मापदण्डको नाम ‘िराहताल गाउपाभलकाको असङ्गठित
क्षेत्रमा कार्यरत श्रभमक िगय तथा असहार्हरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी
मापदण्ड, २०७६ रहे को छ ।
(२) र्ो मापदण्ड नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा गरे को अिगधसम्मको लागग
लागू हुनेछ ।
२. पररभाषा : विषर् िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा र्स मापदण्डमा
(क) ‘असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रभमक िगय’ िन्नाले दै तनक रुपमा कामकाज गरी पटके
िा दै तनक ज्र्ाला आम्दानी गने दफा ३ बमोन्त्जमका श्रभमक कामदार तथा मजदरु
सम्झनु पदय छ ।
(ख) ‘असहार्’ िन्नाले कसैको लालन पालनमा नरही अशक्त तथा आिास विठहन िई
मन्त्न्दर, आश्रम, धमयशाला, गुम्बा, मन्त्स्जद, गुरुद्िार, चचय िा बद्
ृ धाआश्रममा बस्ने
व्र्न्त्क्त सम्झनु पदय छ ।
(ग) ‘राहत’ िन्नाले नेपाल सरकारबाट तनणयर् िए बमोन्त्जम गाउपाभलकाले दफा ३
बमोन्त्जमका श्रभमक िगय तथा असहार्हरुलाई प्रदान गररने दफा ५ बमोन्त्जमको
सामाग्री सम्झनुपदय छ ।
(घ) ‘स्थानीर् तह’ िन्नाले िराहताल गाउपाभलका सम्झनुपदय छ ।
३. अलभलेख राख्नप
ु ननेः (१) र्स मापदण्ड िमोन्त्जमको राहत दे हार्का श्रभमक िगय तथा
असहार्हरुलाइय प्रदान गनय सम्िन्त्न्धत िडा कार्ायलर्ले अभिलेख तर्ार गनुप
य नेछः
क) पसलिाट ग्राहकको घरसम्म सामान ओसारप्रसार गने श्रभमक
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ख) पर्यटक िररर्ा तनमायण सामग्री िररर्ा तथा सिारी साधन नचल्ने िाटोमा आिश्र्क
िस्तुहरु ओसारप्रसार गने व्र्न्त्क्त
ग) ट्रक ठट्रपर भ्र्ानिाट सामान लोड अनलोड गने श्रभमक
घ) अन्र् व्र्न्त्क्तको खेतिारीमा दै तनक ज्र्ाला भलने गरी काम गने कृवष मजदरु
ङ) आफ्नो नातेदार िाहेकको व्र्न्त्क्तको पररिारमा दै तनक ज्र्ालादारीमा सरसफाइय भशशु तथा
जेष्ि नागररक स्र्ाहार जस्ता सेिा गने व्र्ान्त्क्त
च) गगटी कुट्ने िालुिा चाल्ने तथा इयटा िट्टामा काम गने मजदरु
छ) तनमायण कार्यमा दै तनक ज्र्ालादारीमा काम गने डकभमय भसकमी हे ल्पर लगार्तका मजदरु
ज) नाङ्लो पसले दै तनक रुपमा पत्रत्रका वितरक साना फुटपात पसले िे ला गाडा तथा
साइककलमा सामान विकक्र वितरण गरी गुजारा गने तथा अन्र् व्र्न्त्क्तको पसलमा काम
गने मजदरु
झ) दे हार्का र्ातार्त मजदरु
१) अन्र् व्र्न्त्क्तको माल िाहक सिारी तथा डेभलिरी भ्र्ान चलाउने सिारी चालक सहचालक
२) दै तनक िे क्का िा ज्र्ालामा ट्र्ाक्सी तथा टे म्पो चलाउने सिारी चालक
३) ररक्सा तथा िे लागाडा चालक
४) सिारी साधनको ममयत सम्िार गने ग्र्ारे जमा काम गने भमस्त्री तथा मजदरु
ञ) अन्र् व्र्न्त्क्तको गामेन्ट कापेट टे लररङ गलैचा िुट्टा तथा जततय िने र कपडा पसलमा
दै तनक ज्र्ालादारीमा काम गने मजदरु ।
ट) स्थानीर् तहमा दै तनक ज्र्ालादारीमा काम गने अन्र् व्र्न्त्क्त
२) र्स दफा बमोन्त्जमको राहत पाउने पररिार तथा व्र्न्त्क्तको अभिलेख अनुसूगच (१)
बमोन्त्जम सम्िन्त्न्धत िडा सगचिले िडा सदस्र् तथा िडा अध्र्क्षको सहर्ोग भलइय ततन
ठदन भित्र तर्ार गरी साियजतनक गनुय पनेछ ।
३क. श्रलमक तथा असहार् राहात आपुती सलमतत : दफा ५ िमोन्त्जमको राहत वितरणका लागग
आपत
ु ी व्र्िस्थापन गनय तनम्न िमोन्त्जमको िडास्तरीर् सभमतत माफयत गनुय पनेछ ।
सर्ोजक : िडाअध्र्क्ष
सदस्र् : िडा सदस्र् सिै
सदस्र् : िडाका राजतनततक दलका २ जना प्रतततनगध
सदस्र् : स्थानीर् प्रहरी प्रमुख िा प्रतततनगध
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सदस्र् सगचि

: िडा सगचि

४. राहत ववतरण गनप
ुय नन : दफा (३) बमोन्त्जमको लगतमा समािेश िएको श्रभमक िगय तथा
असहार्हरुलाई सम्बन्त्न्धत िडाले अनुसूची (२) बमोन्त्जमको ढााँचामा वििरण राखख दफा
५ बामोन्त्जमको राहत

तत्काल वितरण गनप
ुय नेछ ।

५. राहत सामाग्री : (१) खाद्र् आिश्र्कताको आधारमा श्रभमक िगय तथा असहार्कहरुलाई
प्रतत पररिारका लागग दे हार्का सामाग्री राहत स्िरुप वितरण गररनेछ ।
(क) चामल ३० ककलोग्राम
(ख) दाल २ ककलोग्राम
(ग) नन
ु १ पाकेट
(घ) खाने तेल १ भलटर
(ङ) साबुन १ िटा
(२) र्स मापदण्ड बामोन्त्जम राहत वितरण गदाय एक पररिारलाई एक इकाई
मानी सम्बन्त्न्धत िडाले अभिलेख कार्म गनप
ुय दय छ। साथै पररिार संख्र्ा कार्म गदाय दइु य
जनासम्म िए उपदफा (१) िमोन्त्जमको राहत सामग्रीको आधा र सोिन्दा बठढ पररिार
संख्र्ा िए पुरै राहत सामग्री वितरण गररनेछ ।
(३) र्स मापदण्डमा अन्र्त्र जुनसुकै कुरा लेखखएको िएतापतन श्रभमक िगय
तथा असहार् तथा ततनसाँग साँगै रहे का पररिारका कुनै सदस्र्ले र्स अिगधमा कुनै
बैकन्त्ल्पक आर् आजयन गरे को अिस्थामा तनजलाई र्स मापदण्ड बमोन्त्जमको राहत
समाग्री वितरण गररने छै न ।
(४) र्स मापदण्डमा अन्र्त्र जुनसुकै कुरा लेखखएको िएता पतन एकै पररिारको एकिन्दा
बढी सदस्र्लाई राहत सामाग्री वितरण गररने छै न ।
६. ववतरण गनन ववधध : (१) दे हार्को विगध अिलम्बन गरी दफा ५ बमोन्त्जमको राहत सामाग्री
वितरण गनुय पनेछः
(क) राहत वितरणको लागग सम्िन्त्न्धत िडा सभमततले सामग्री खररद गरी वितरण गने ।
(ख) सम्िन्त्न्धत िडा सभमततले हुन सक्ने सम्िाव्र् भिड तथा अन्र् व्र्िस्थापकीर्
समस्र्ाका

कारणले

दे हार्िमोन्त्जम गनेः
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िडा

सभमततिाट

वितरण

गनय

नसक्ने

अिस्था

िएमा

१.

स्थानीर् तहले आफ्नो क्षेत्र भित्र दफा ५ बमोन्त्जमको सामग्री उपलव्ध गराउन सक्ने
स्थानीर् आपुततयकतायिाट मूल्र् सुची भलइय सोको आधारमा सामग्रीको गुणस्तर तथा
मूल्र् र्ककन गने र उपलव्ध िएसम्मका आपुततयकताय छनौट गने ।

२. दफा ३ बमोन्त्जमको लगतमा परे का श्रभमक िगय तथा असहार्हरुलाइय िडा सदस्र् िा
अध्र्क्षले कुपन उपलव्ध गराइय उपखण्ड (१) िमोन्त्जमको आपतु तयकतायिाट राहत
सामग्री उपलव्ध गराउने ।
७. राहत ववतरणको अलभलेख र प्रततवेदन : (१) सम्बन्त्न्धत िडाले वितरणको अनसूची–२
बमोन्त्जमको राहत वितरणको अभिलेख आफ्नो कार्ायलर्मा राखी साप्ताठहक रुपमा
साियजतनक गनप
ुय नेछ र एक प्रतत सम्बन्त्न्धत स्थानीर् तहका कार्ायलर्मा पिाउनु पनेछ
।
(२) प्रत्र्ेक स्थानीर् तहले राहतको प्रततिेदन अनुसूची (३) बमोन्त्जमको ढााँचामा
पाक्षक्षक रुपमा रान्त्ष्ट्रर् पररचर् पत्र तथा पन्त्ञ्जकरण वििाग र संघीर् माभमला तथा
सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्मा पिाउनप
ुय नेछ ।
(३) संघीर् माभमला तथा सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्ले राहत वितरणको तनर्भमत
अनुगमन गनेछ ।
८. कारबाही सम्बन्धी व्र्वस्था : (१) र्स कार्यविगधीमा तोककएको मापदण्ड पूरा निएका
व्र्न्त्क्तले झुट्टा वििरण पेश गरी राहत भलनु िा दोहोरा राहत भलनु हुाँदैन ।
(२) र्स कार्यविगधको प्रततकुल हुने गरी राहत वितरणको लागग भसफाररस गने
पदागधकारीलाई समेत प्रचभलत कानन
ु बमोन्त्जम कारबाही गरी त्र्स्तो भसफाररस गने
पदागधकारीबाट तनजले भसफाररस गरे को हदसम्मको रकम सम्बन्त्न्धत स्थानीर् तहले
तनजबाट असुल गनप
ुय नेछ ।

5

अनुसूची–१

(दफा ३ सँग सम्बन्न्धत)
तनवेदनको ढाचा

राहत प्राप्त गनन व्र्न्ततको वववरण :
१. नाम थर :

२. बाबुको नाम :

४. स्थार्ी िे गाना :

५. हालको िे गाना :

३ बाजेको नाम

६. टे भलफोन िा मोबाइल नम्बर (िएमा) :
७. दै तनक ज्र्ालादारीमा कार्यरत स्थान :
८. पेश गरे को कागजातको वििरण : (कन्त्म्तमा कुनै एक कागजात संलग्न गनप
ुय ने)
(क) नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रततभलपी िा
(ख) गररब घर पररिार पररचर्पत्रको प्रततभलपी िा
(ग) सिारी चालक अनुमतत पत्रको प्रततभलपी िा
(घ) अन्र् :
९. राहत भलने व्र्न्त्क्तको स्िः घोषणा :
म र मेरो पररिारका सदस्र्ले रोजगारी, स्िरोजगारी िा अन्र् कुनै माध्र्मबाट आर् आजयन
गरे का छै नन ् । मैले र्स्तो राहत सुविधा दोहोरो ठदएको छै न र भलने पतन छै न । मागथ पेश
गरे को वििरण िीक सााँचो हो । व्र्होरा फरक परे मा प्रचभलत कानून बमोन्त्जम सहुाँला
बझ
ु ाउाँ ला ।
तनिेदक :
दस्तखत :

औँिाको छाप

भमतत :

दााँर्ा

भसफाररस गने पदागधकारी :
दस्तखत :
नाम :

पद :

भमतत :
स्थानीर् तह :
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िडा नं:

बााँर्ा

अनूसूची २
(दफा ७ को उपदफा १ सँग सम्बन्न्धत)
िराहताल गाउपाभलका
िडा नं. ...................... कार्ायलर् :

...................

राहत वििरणको अभिलेख
भस.नं.

राहत

प्राप्त िे गाना

गने

तथा

व्र्न्त्क्तको

टे भलफोन

नाम

नम्बर

राहत वितरण गनेको :
दस्तखत :
नाम थर :
टे भलफोन नं.
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बाबुको

बाजेको

राहतको

राहत

नाम

नाम

वििरण

बुखझभलनेको
दस्तखत

अनूसूची ३
(दफा ७ को उपदफा २ सँग सम्बन्न्धत)
िराहताल गाउपाभलका
िडा नं. ...................... कार्ायलर् :

...................
प्रततिेदनको ढााँचा

भस.नं.

राहत प्राप्त िे गाना

बाबुको

बाजेको

राहतको

गने

तथा

नाम

नाम

वििरण

व्र्न्त्क्तको

टे भलफोन

नाम

नम्बर

प्रततिेदन गनेको :
दस्तखत :
नाम थर :
टे भलफोन नं.
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भमतत

कैकफर्त

