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ककनी गाउँपालिका 

  गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

रानिपौवा, िवुाकोट 

स्थापिााः २०७३ 

बागमती प्रदेश, िेपाल 

 

 

कोलिड -१ ९ को महामारीबाट प्रिालित अलतलिपन्न पररिारिाई नगद हस्तान्तरण सम्बन्धी सनाना ! 

( प्रकालित : २०७८/०८/०७ ) 

 

 कोनिड -१ ९ को प्रिावबाट रोजगारी र आय आजजिको अबसर गमुाएका अिौपचाररक तथा असङ्गनित क्षेत्रमा रहकेा 

अनतनवपन्ि गररब ५ लाख पररवारलाई चाल ुआनथजक वर्ज २०७८/७ ९ मा राहत स्वरूप एक पटकका लानग प्रनत पररवार रू .१० 

हजारका दरले िगद अिदुाि प्रदाि गिे िेपाल सरकारको कायजक्रम रहकेो छ । त्यस्तो अिदुाि प्राप्त गिज तल खण्ड ( क ) मा 

उल्लेनखत मापदण्ड नित्र पिे र खण्ड ( ख ) बमोनजम अयोग्य ििएको दहेाय बमोनजमका पररवारको कुिै एक मात्र सदस्यले यो 

सचूिा प्रकानशत िएको नमनतले ७ लदन नित्र आफू स्थायी वा अस्थायी ( न्यिूतम नवगत ६ मनहिादनेख ) रूपमा बस्द ैआएको 

वडा कायाजलयमा " कोनिड १९ को महामारीबाट प्रिानवत अनतनवपन्ि पररवारलाई िगद हस्तान्तरण कायजनवनि , २०७८ " को 

अिसुचूी -२ बमोनजमको ढााँचामा निवेदि पेश गिुजहुि यो सचूिा प्रकानशत गररएको छ ।  

( क ) नगद राहत प्राप्त गनय र्ोग्र् िािग्राही : 

१.  नवगतमा गद ैआएको रोजगारी पणूजरूपमा गमुाएको र रोजगारीको अको अवसर समेत प्राप्त गिज िसकी बेरोजगार िएको 

असङ्गनित क्षेत्रको मजदरु वा कामदार , 

२.  खलुा सडक , फुटपाथ वा चौरमा खपजि , िाङ्लो , डोको आनदमा सामाि बेच्िे अनत नवपन्ि व्यवसायी , 

३.  दनैिक ज्याला मजदरुी गिे िररया , कृनर् मजदरु , गोिाला , खेताला , ज्यालादारी श्रनमक , ररक्साचालक , िेलागाडा 

मजदरु , सावजजनिक यातायातका मजदरु , पयजटक िररया ,  

४.  कोनिड १९ सङ्क्रमणको कारणबाट एकाघरपररवारको आयआजजि गिे मखु्य सदस्यको मतृ्य ुिई आनथजक सङ्कट 

झेल्ि ुपरेको पररवार तथा अनििावक गमुाएका असहाय िाबालकलाई स्याहार गिे पररवार । 

 ( ख ) नगद राहत प्राप्त गनय अर्ोग्र् पररिार :  

१.  निवेदि नदाँदाको समयमा निवेदकको एकाघरपररवारका कुिै सदस्यले सरकारी , निजी वा अन्य कुिै सङ्घसंस्था वा 

वैदनेशक रोजगारीमा स्थायी , अस्थायी वा करारमा रोजगारीको अवसर प्राप्त गरी आयआजजि गरररहकेो , 

२. पररवारको कुिै सदस्यले िेपाल सरकारबाट उपलब्ि हुिे अन्य सामानजक सरुक्षा ( जेष्ठ िागररक , एकल मनहला , दनलत 

वा अपाङ्ग ) बापतको ित्ता वा िेपाल सरकार वा िेपाल सरकारको पणूज वा अनिकांश स्वानमत्व िएको संस्थाबाट 

निवतृ्तिरण वा नवदशेी सरकारबाट पेन्सि सनुविा प्राप्त गरररहकेो ,          

३. सनचचत आय वा पैनत्रक सम्पनत्तबाट तत्कालको खचज आवश्यकता परूा गिज सक्िे अवस्थामा रहकेो , 

४. प्रिािमन्त्री रोजगार कायजक्रम वा िेपाल सरकार , प्रदशे सरकार वा स्थािीय तहको कायजक्रम बमोनजम यस प्रयोजिका 

लानग एक पटक राहतको रूपमा िगद प्राप्त गरेको पररवार । |  

यससाँग सम्बनन्ित अन्य जािकारी िेपाल सरकार अथज मन्त्रालयको वेबसा ट www.mof.gov.np र ककिी गाउाँपानलकाको  

वेबसा टमा www.kakanimun.gov.np समेत उपलब्ि रहकेो व्यहोरा जािकारी गरा न्छ । 

 

          

   प्रमखु प्रशासनकय अनिकृत 
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