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कोिभड-१९  को स�भािवत सं�मणको कारण उ�प�न �ितकूल अव�थावाट �भािवत असंगिठत "$ेमा काय&रत 'िमकवग& तथा 

असहायह)लाई दिैनक जीवनयापनको लािग �थानीय तहवाट राहत उपल/ध गराउन े ग1र बलेका नगर काय&पािलकाबाट भएको 

िनण&य काया&�वयन गन& यो मापद4ड तयार ग1रएको छ | 

१. सिं�� नाम र �ार�भ: (१) यस मापद4डको नाम  "असंगिठत "$ेमा काय&रत 'िमक वग& तथा असहायह)लाई उपल/ध 

गराईन ेराहत स�बि�ध मापद4ड, २०७६" रहकेो छ | 

(२)यो मापद4ड नपेाल सरकारल ेलकडाउन घोषणा गरेको अविधस�मको लािग लाग ूहBनछे | तर लकडाउनबाट 

�भािवतह)लाई राहत िवतारणकै �ममा लक डाउन खलुा भएको ख4डमा यो मापद4ड अनसुार श)ु ग1रएको 

राहत िवतरणको काय&लाई टंुगोमा पFु याउन बाधा पगुकेो मािनन ेछैन | 

२.प�रभाषा: िवषय वा �संगको अकH अथ& नलागमेा यस मापद4डमा : 

(क)"असंगिठत "$ेमा काय&रत 'िमक वग&" भ�नाल ेयस नगर "$ेमा बसोबास गनI दिैनक Jपमा कामकाज      

ग1र पटके वा दिैनक Kयालादारी गनI दफा ३ (२) बमोिजमका 'िमक, कामदार तथा मजदरु स�झन ुपद&छ | 

(ख) "असहाय" भ�नाल े यस नगर"$ेमा बसोबास गनI कसैको लालन पालनमा नरही अशO तथा आवास 

िविहन भई मि�दर, आ'म, धम&शाला, ग�ुबा, मि�जद, ग)ुQारा, चच& वा वTृा'ममा व�न ेUयिO स�झनपुद&छ । 

(ग) "राहत" भ�नाल ेनपेाल सरकार  �दशे नं १सरकार र बलेका नगर काय&पािलकाबाट िनण&य भए बमोिजम 

नगरपािलकाबाट दफा ३ बमोिजमका 'िमक वग& तथा असहायह)लाई �दान ग1रन े दफा –५ बमोिजमको 

समाYी स�झन ुपद&छ । 

(घ) "एक इकाई राहत" भ�नाल ेदफा ५ (१) बमोिजम राहत सामाYीह)को [याकेज स�झन ुपद&छ । 

३.अिभलेख रा�नु पन�: (१) यस मापद4ड बमोिजमको राहत 'िमकवग&  तथा असाहायह)लाई �दान गन& नगरपािलकाका 

��यके वडा काया&लयल ेअिभलखे तयार गनु&पनIछ । यसरी तयार ग1रएको अिभलखेको एक �ित राहत िवतरण 

काय& श)ु गनु& पवू& नगर काय&पािलकामा पठाउन ुपनIछ । नगर काय&पािलकाल ेवडा काया&लयबाट �ा\ सचूीमा 

नगर काय&पािलकामा रहकेो पा1रवा1रक त]यांकका आधारमा आव^यक प1रमाज&न ग1र वडा काया&लयलाई 

आव^यक िनदIशन िदन स_ नछे। 

(२) यस मापद4ड बमोिजम िवतरण ग1रन ेराहत दहेायका 'िमक वग& र असहायह)लाई िवतरण ग1रनछे ।  

(क) पसलबाट Yाहकको घरस�म समान ओसार पसार गनI 'िमक । 

(ख) िनमा&ण सामाYी भ1रया तथा सवारी साधन चaन ेवाटोमा आव^यक व�तहु) ओसारपसार गनI 

UयिO | 

(ग) bक, िटपर, cयान बाट समान लोड अनलोड गनI 'िमक । 
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(घ) अ�य UयिOको खतेवारीमा दिैनक Kयाला िलन ेगरी काम गनI कृिष मजदरु । 

(ङ) आeनो नातदेार बाहकेका UयिOको प1रवारमा दिैनक Kयालादारीमा सरसफाई िशश ुतथा Kयfे 

नाग1रक �याहार ज�ता सवेा गनI UयिO । 

(च) िगटी कुट्न,े वालवुा चाaन ेतथा ईटा भhामा काम गनI मजदरु,  

(छ) िनमा&ण काय&मा दिैनक Kयालादारीमा काम गनI डकमi, िसकमi, हaेपर लगायतका मजदरु 

(ज) नाङ्लो पसल,े दिैनक )पमा पि$का िवतरक, साना फुटपाथ पसल,े ठलेा गाडा तथा साईकलमा 

समान िव�j िवतरण ग1र गजुारा गनI, अ�य UयिOको पसलमा काम गनI मजदरु , िवkिुतय "$ेमा 

मजदरुी गनI, Uयटूी पाल&र तथा मनोरl जन "$ेमा काम गनI मजदरु । 

(झ) दहेायका यातायात मजदरु: 

१. अ�य UयिOको मालवाहक  सवारी तथा डिेलभरी cयान चलाउन े सवारी चालक, 

सहचालक 

२. दिैनक ठ_ेका वा Kयाला मजदरुीमा ट्या_सी तथा ट�ेपो चलाउन ेसवारी चालक, 

३. 1र_सा तथा ठलेा गाडा चालक, 

४. सवारी साधनको मम&त स�भार गनI nयारेज र िYल, फिन&चर उkोगमा काम गनI िमoी 

तथा मजदरु । 

(ञ) अ�य UयिOको गामI�ट, कापIट, टले1रङ्ग गलैचा, बhुा तथा जतi भनI र कपडा पसलमा 

दिैनकKयालादारीमा काम गनI मजदरु । 

(ट) नगरपािलका िभ$ दिैनक Kयालादारीका काम गनI अ�य UयिO । 

तर, मािथ जनुसकैु कुरा लिेखएको भएतापिन दहेायका UयिO वा प1रवारल ेनगरपािलकाबाट िवतरण 

ग1रन ेराहत पाउन ेछैन । 

क) सगोल प1रवारको कुनै सद�य बैदिेशक रोजगारीमा रहकेो तर िवदशेमा कोरोनाको कारणल े

वरेोजगार भएको वा िवरामी भए यो िनयम लाग ूहBन ेछैन । 

ख) सगोल प1रवारको कुनै सद�यल े नपेाल सरकार, �दशे सरकार वा �थानीय तह वा 

िम$राqbको सरकारबाट कुनै िकिसमको िनयिमत पा1र'िमक, िनविृrभरण वा सिुवधा 

पाईरहकेो भएमा । तर य�तो सिुवधा मािसक J. ३००० भ�दा कम भएमा र प1रवार संsया 

२ जना भ�दा बिढ भएमा य�तो राहत सिुवधा िदन बाधा पनI छैन । तर J ३००० मा$ वा 

सो  भ�दा कम मािसक आय र आि'त प1रवार बढी भएमा औिच�य हरेी राहत उपल/ध 

गराउन सिकनछे । 

ग) लकडाउनको कारणबाट िनजको पिहल े ग1ररहकेो Kयाला मजदरुीको काममा अवरोध 

नआएको । 

घ)  बलेका नगरल ेआ'य िविहन अित िवप�नलाई िदंद ैआएको  खाk सहयोग िलएको भए । 
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४. राहत िवतरण गनु# पन�: दफा ३ बमोिजमको लगतमा समावशे भएको 'िमक वग& तथा असहायह)लाई स�बि�धत वडाल े

अनसुचूी २ बमोिजमको ढाँचामा िववरण रािख दफा ५ बमोिजम राहत त�काल िवतरण गनु&पनIछ । 

५. राहत सामा%ी:  

(१) खाk आव^यकताको आधारमा 'िमक वग& तथा असहायह)लाई �ित प1रवारका लािग दहेाय बमोिजमका 

सामाYी राहत �वJप िवतरण गन& सिकनछे । 

क) चामल २५ िकलोYाम  

ख) दाल ३ िकलोYाम 

ग) ननु २ [याकेट 

घ) खानतेले २ िलटर 

ङ) िचउरा ३ िकलोYाम 

च) चना २ िकलोYाम 

छ) सावनु २ वटा 

(२) राहत िवतरण काय& एक UयिOलाई एक एकाई मानी स�बि�धत वडाल ेअिभलखे कायम गनु&पनIछ | यस 

मापद4ड बमोिजम राहत िवतरण गदा& दहेाय अनसुार ग1रनछे | 

  

 

 

 

 

 

 

(३) नगर "$ेमा संचािलत आयोजनामा बािहरबाट आएका कामदारह)लाई स�बि�धत ठकेेदारल े खाkा�न 

Uयव�थापन गन& लक डाउनको कारणबाट असहज भएको अव�थामा राहत िवतरण गदा& समते उaलिेखत ख4ड 

२ मा उaलिेखत आधारमा प1रवार संsयामा कायम ग1रनछे | 

(४) यस मापद4डमा अ�य$ जनुसकैु कुरा लिेखएको भएतापिन एकै प1रवारको एकभ�दा बढी सद�यलाई राहत 

सामाYी िवतरण ग1रन ेछैन | 

६. िवतरण गन� िविध:  (१) दहेायको िविध अवल�बन गरी दफा ५ बमोिजमको राहत सामाYी िवतरण गनु&पनIछ | 

(क) राहत िवतरणको लािग स�बि�धत नगरल े सामाYी ख1रद ग1र िवतरण गनI | यसरी ख1रद गदा& 

नगरपािलकाबाट �कािशत सचूना दर रेट पशे ग1र सबैभ�दा �यनू दर रेटमा स�बि�धत नगरपािलकाबाट राहत 

सामाYी िवि� गन&का लािग �वीकृित पाएको पसल, फम&, वा िवतरकल ेभ�दा �यनू दररेटमा र सोिह गणु�तरमा 

राहत सामाYी उपल/ध गराउन चाहमेा �य�तो पसल, फम& वा िवतरकबाट सामाYी ख1रद गन& स_ नछे | 

).स. खा* सामा%ी �ित +यि- /�ितिदन खपत 

१. चामल ५०० Yाम 
२. खान ेतले २५ िम.िलटर 
३. दाल १०० Yाम 
४. ननु १५ िदनको लािग �ित प1रवार १ के.िज 
५. आल ु १०० Yाम 
६. [याज २५ Yाम 
७. हात धनु ेसाबनु १५ िदनको लािग १ थान १ प1रवारको लािग 

८. चना १५ िदनको लािग १ के.िज 
९. िचउरा २ केिज १५ िदनको लािग 
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(ख) स�बि�धत वडा सिमतील े  हBनस_न ेस�भाUय िभड तथा अ�य Uयव�थापकjय सम�याका कारणल ेवडा 

सिमतीबाट िवतरण गन& नस_न ेअव�था भएमा दहेाय बमोिजम गनI : 

१. नगरपािलकाल े आeनो "$ेिभ$ दफा ५ बमोिजमको सामाYी उपल/ध गराउन स_न े �थानीय 

आपिुत&कता&वाट मaूय सचूी िलई सोको आधारमा सामाYीको गणु�तर तथा मaूय यिकन गनI र 

उपल/ध भए स�मका आपिूत&कता& छनौट गनI | 

२. दफा ३ बमोिजमको लागतमा परेका 'िमकवग& तथा असहायह) लाई वडा अyय"ल े कुपन 

उपल/ध गराई उपख4ड (१) बमोिजमको आपिूत&कता&बाट राहत समाYी उपल/ध गराउन स_ न े। 

३. ख4ड (२) बमोिजमका कुपन, वडा काया&लयको लगत र िसफा1रसका आधारमा नगरपािलकाल े

स�बि�धत वडा काया&लयमाफ& त वा सोझै पसललाई भOुानी िदन े। 
 

७. राहतिवतरणको अिभलेख र �ितवेदन: (१) स�बि�धत वडाल ेिववरणको अनसुचूी -२ बमोिजमको राहत िवतरणको िववरण 

नगरपािलकामापठाउनकुा साथै अिभलखे आeनो काया&लयमा राखी सा\ािहक Jपमा साव&जिनक गनु&पनIछ | 

(२) नगरपािलकाल ेराहतको �ितवदेन अनसुचूी ३ बिमिजमको ढांचामा पाि"क )पमा रािqbय प1रचयप$ तथा 

पंजीकरण िवभाग र संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म�$ालयमा पठाउन ेछ | 

(३) राहत िवतरण काय&को यस मापद4ड बमोिजमको अनगुमन र सम�वय सिमितल ेिनयिमत अनगुमन गनIछ | 
 

८. राहत िवतरण काय#को अनुगमन र सम3वय स�बि3ध +यव5था : (१) नगरपािलका "$ेमा राहत िवतरण काय&को सम�वय र 

अनगुमन गन&को लािग तपिशल बमोिजमको एक सम�वय तथा अनगुमन सिमित रहनछे | 

क) नगर �मखु        संयोजक  

ख) उप�मखु        सद�य  

(ग)�मखु �शासकjय अिधकृत     सद�य  

घ)वातावरण तथा िवपद Uयव�थापन सिमितका संयोजक`   सद�य  

ङ)सम�वय अिधकृत    सद�य  

च) बलेका नगर "$ेमा मा�यता �ा\ राजनीितक दलका १/१ जना �ितिनिध       सद�य  

  छ) �मखु वातावरण तथा िवपद Uयव�थापन शाखा    सद�य सिचव  

(२) यस सिमतील ेआeनो काय&िविध आफै िनधा&रण गनIछ | 

९. कारवाही स�बि3ध +यव5था: (१) यस मापद4डमा तोिकएको मापद4ड परूा नभएको UयिOल ेझhुा िववरण ग1र राहत िलन ुवा 

दोहोरो राहत िलन ुहBदँनै | 

(२) यस काय&िविधको �ितकूल हBन ेग1र राहत िवतरणको लािग िसफा1रस गनI, �मािणत गनI र िवतरण गनI पदािधकारीलाई 

समते �चिलत काननु बमोिजम कारवाही गरी�य�तो िसफा1रस गनI पदािधकारीबाट िनजल े िसफा1रस गरेको हदस�मको 

रकम स�बि�धत �थानीयतहल ेिनजबाट असलु गनु& पनIछ | 
 

१०. वाधा अड्काउ फुकाउने:  यस कय&िविधको पालना गदा& कुनै बाधा अड्काउ परेमा बलेका नगर काय&पािलकाल े�य�तो बाधा 

अड्काउ फुकाउन ेछ | 
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अनुसचूी –१ 

(दफा ३ र दफा ७ को उपदफा १ संग स�बि�धत) 

राहत �ा� गन� +यि-को अिभलेख 

बलेका नगरपािलका 

वडा नं ................. काया&लय 

राहत िलने +यि-को 5व–घोषणा: 

म र मेरो प�रवारका सद5यले रोजगारी, 5वरोजगारी वा अ3य कुनै मEयमबाट आय आज#न गरेका छैनन ्| मैले य5तो राहत 

सिुवधा दोहोरो िलएको छैन र िलने पिन छैन | तल पेश गरेको िववरण िठक साँचो हो | फरक +यहोरा परेमा �चिलत 

कानून बमोिजम सहNलँा बुझाउँला | 

िस.न िमित: 

राहत �ा\ 
गनI 

UयिOको 
नाम 

प1रवार 
सद�य 
संsया 

म|प|ुज�मा 

ना.�.न. 
ठगेाना:टोलिवकास 

स�पक& नं 
बावकुो 

नाम 
बाजकेो 

नाम 
राहतको 
िववरण 

विुझिलनकेो 
औठाछाप 

          
          
          
          
          
 

िसफा1रस गनI पदािधकारी:        �मािणत गनI पदािधकारी: 

द�तखत:          द�तखत: 

नामथर :          नामथर : 

पद:          पद: 

फोन न:          फोन न: 
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अनुसचूी –२ 

(दफा ७ को उपदफा २ संग स�बि�धत) 

बलेका नगरपािलका 

�ितवदेन ढांचा 

िस.
न 

राहत �ा\ गनI 
UयिOको नाम 

ठगेाना, 
टिेलफोन 

वाबकुो 
नाम 

बाजकेो 
नाम 

प1रवार संsया 
प1रवार सद�यको  अव�था 

राहतको 
िववरण 

िमित 

कै
िफ

यत म. प ु ज�मा वालवा
िलका 

अपांगता 
स�ुकेरी 

/गभ&वती 
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

            

             

 

�ितवदेन तयार गनIको:       �मािणत गनIको ह�ता"र: 

द�तखत:         वडाyय": 

नाम थार:          वडा नं: .......... 

पद: 

 

                                    cf1fn],cf1fn],cf1fn],cf1fn],    

                                    gfd M wdf{gGb hf]zL 

         k|d'vk|zf;sLoclws[t 
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