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   बेलका नगरपाललकाबाट जारी भएको असगंठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रलमक वगय तथा असाहर्लाई उपलब्ध गराईने राहत 

सम्बन्धध मापदण्ड, २०७७ 

       कार्यपाललकाबाट स्वीकृत लमतत: २०७७/०१/०२ 

कोलिड-१९  को सम्िावित सकं्रमणको कारण उत्पन्न प्रततकूल अिस्थािाट प्रिावित असगंठित क्षते्रमा काययरत 

श्रलमकिगय तथा असहायहरुलाई दैतनक जीिनयापनको लागग स्थानीय तहिाट राहत उपलब्ध गराउने गरर बेलका 
नगर काययपाललकाबाट िएको तनणयय कायायन्ियन गनय यो मापदण्ड तयार गररएको छ | 

१. सकं्षक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१)  यस मापदण्डको नाम  "असंगठित क्षते्रमा काययरत श्रलमक िगय तथा 
असाहयहरुलाई उपलब्ध गराईने राहत सम्बन्न्ध मापदण्ड, २०७६ " रहेको छ  

(२)यो मापदण्ड नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको अिगधसम्मको लागग लाग ूहुनेछ | तर 
लकडाउनबाट प्रिावितहरुलाई राहत वितारणकै क्रममा लक डाउन खुला िएको खण्डमा यो 
मापदण्ड अनसुार शरुु गररएको राहत वितरणको काययलाई टंुगोमा परु्याउन बाधा पगेुको मातनने 

छैन | 

    २.  पररभाषा: विषय िा प्रसगंको अको अथय नलागेमा यस मापदण्डमा : 

(क)  " असगंठित क्षेत्रमा काययरत श्रलमक िगय " िन्नाल ेयस नगर क्षेत्रमा बसोबास गने दैतनक 

रूपमा कामकाज      गरर पटके िा दैतनक ज्यालादारी गने दफा ३ (२) बमोन्जमका श्रलमक, 

कामदार तथा मजदरु सम्झन ुपदयछ | 

(ख) "असहाय" िन्नाल ेयस नगरक्षेत्रमा बसोबास गने कसकैो लालन पालनमा नरही अशक्त 

तथा आिास विठहन िई मन्न्दर, आश्रम, धमयशाला, गमु्बा, मन्स्जद, गरुुद्िारा, चचय िा 
िदृ्धाश्रममा िस्ने व्यन्क्त सम्झन ुपदयछ । 

(ग) "राहत" िन्नाल ेनेपाल सरकार  प्रदेश न ं१ सरकार र बेलका नगर काययपाललकाबाट तनणयय 

िए बमोन्जम नगरपाललकाबाट दफा ३ बमोन्जमका श्रलमक िगय तथा असाहयहरुलाई प्रदान गररने 

दफा ५ बमोन्जमको समाग्री सम्झन ुपदयछ । 

(घ) " एक इकाई राहत " िन्नाल ेदफा ५ (१) बमोन्जम राहत सामाग्रीहरुको प्याकेज सम्झन ुपदयछ 

। 

   ३.अलभलेख राख्न ुपने:  



(१) यस मापदण्ड बमोन्जमको राहत श्रलमकिगय  तथा असाहायहरुलाई प्रदान गनय 
नगरपाललकाका प्रत्येक िडा कायायलयल े अलिलेख तयार गनुयपनेछ । यसरी तयार गररएको 
अलिलेखको एक प्रतत राहत वितरण कायय शरुु गनुय पिूय नगर काययपाललकामा पिाउन ुपनेछ । 
नगर काययपाललकाले िडा कायायलयबाट प्राप्त सचूीमा नगर काययपाललकामा रहेको पाररिाररक 

तथयांकका आधारमा आिश्यक पररमाजयन गरर िडा कायायलयलाई आिश्यक तनदेशन ठदन 

सक््नेछ। 

(२) यस मापदण्ड बमोन्जम वितरण गररने राहत देहायका श्रलमक िगय र असहायहरुलाई वितरण 

गररनेछ ।  

(क) पसलबाट ग्राहकको घरसम्म समान ओसार पसार गने श्रलमक । 

(ख) तनमायण सामाग्री िररया तथा सिारी साधन चल्न े िाटोमा आिश्यक िस्तहुरु 

ओसारपसार गने व्यन्क्त 

(ग) ट्रक, ठटपर, भ्यान बाट समान लोड अनलोड गने श्रलमक । 

(घ) अन्य व्यन्क्तको खेतिारीमा दैतनक ज्याला ललने गरी काम गने कृवष मजदरु । 

(ङ) आफ्नो नातदेार बाहेकका व्यन्क्तको पररिारमा दैतनक ज्यालादारीमा सरसफाई लशश ु

तथा ज्येष्ि नागररक स्याहार जस्ता सेिा गने व्यन्क्त । 

(च) गगटी कुट्ने, िालिुा चाल्ने तथा ईटा िट्टामा काम गने मजदरु,  

(छ) तनमायण काययमा दैतनक ज्यालादारीमा काम गने डकमी, लसकमी, हेल्पर लगायतका 
मजदरु 

(ज) नाङ्लो पसले, दैतनक रुपमा पत्रत्रका वितरक, साना फुटपाथ पसले, िेला गाडा तथा 
साईकलमा समान विक्रक्र वितरण गरर गजुरा गने, अन्य व्यन्क्तको पसलमा काम गने 

मजदरु , विद्यतुतय क्षेत्रमा मजदरुी गने, व्यठूट पालयर तथा मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गने 

मजदरु । 

(झ) देहायका यातायात मजदरु: 

१. अन्य व्यन्क्तको मालिाहक  सिारी तथा डलेलिरी भ्यान चलाउने सिारी 
चालक, सहचालक 



२. दैतनक िेक्का िा ज्याला मजदरुीमा ट्याक्सी तथा टेम्पो चलाउने सिारी 
चालक, 

३. ररक्सा तथा िेला गाडा चालक, 

४. सिारी साधनको ममयत सम्िार गने ग्यारेज र गग्रल, फतनयचर उद्योगमा काम 

गने लमस्त्री तथा मजदरु । 

(ञ) अन्य व्यन्क्तको गामेन्ट, कापेट, टेलरीङ्ग, गलचैा, बटु्टा तथा जती िने र कपडा 
पसलमा दैतनक  ज्यालादारीमा काम गने मजदरु । 

 (ट) नगरपाललका लित्र दैतनक ज्यालादारीका काम गने अन्य व्यन्क्त । 

 तर, मागथ जुनसकैु कुरा लेखखएको िएतापतन देहायका व्यन्क्त िा पररिारले 

नगरपाललकाबाट वितरण गररने राहत पाउने छैन । 

क) सगोल पररिारको कुन ै सदस्य बदेैलशक रोजगारीमा रहेको तर विदेशमा 
कोरोनाको कारणल ेिेरोजगार िएको िा विरामी िए यो तनयम लाग ूहुने छैन । 

ख) सगोल पररिारको कुन ैसदस्यले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार िा स्थानीय तह 

िा लमत्रराष्ट्रको सरकारबाट कुन ैक्रकलसमको तनयलमत पाररश्रलमक, तनिवृििरण 

िा सवुिधा पाईरहेको िएमा । तर यस्तो सवुिधा मालसक रू. ३००० िन्दा कम 

िएमा र पररिार सखं्या २ जना िन्दा बठि िएमा यस्तो राहत सवुिधा ठदन 

बाधा पने छैन । तर रू ३००० मात्र िा सो  िन्दा कम मालसक आय र आगश्रत 

पररिार बिी िएमा औगचत्य हेरी राहत उपलब्ध गराउन सक्रकनेछ । 
ग) लकडाउनको कारणबाट तनजको पठहल ेगरररहेको ज्याला मजदरुीको काममा 

अिरोध नआएको । 
घ)  बेलका नगरले आश्रय विठहन अतत विपन्नलाई ठददैं आएको  खाद्य सहयोग 

ललएको िए । 

४. राहत ववतरण गनुय पने:  दफा ३ बमोन्जमको लगतमा समािेश िएको श्रलमक िगय तथा असहायहरुलाई 

सम्बन्न्धत िडाल ेअनसुचूी २ बमोन्जमको िााँचामा वििरण राखख दफा ५ बमोन्जम राहत तत्काल वितरण गनुयपनेछ 

। 

५. राहत सामाग्री:  



(१) खाद्य आिश्यकताको आधारमा श्रलमक िगय तथा असहायहरुलाई प्रतत पररिारका लागग देहाय 

बमोन्जमका सामाग्री राहत स्िरूप वितरण गनय सक्रकनेछ । 

क) चामल २५ क्रकलोग्राम  

ख) दाल ३ क्रकलोग्राम 

ग) ननु २ प्याकेट 

घ) खानेतले २ ललटर 

ङ) गचउरा ३ क्रकलोग्राम 

च) चना २ क्रकलोग्राम 

छ) सािनु २ िटा 

(२) राहत वितरण कायय एक व्यन्क्तलाई एक एकाई मानी सम्बन्न्धत िडाले अलिलखे कायम 

गनुयपनेछ | यस मापदण्ड बमोन्जम राहत वितरण गदाय देहाय अनसुार गररनेछ | 

  

 

 

 

 

 

 

(३) नगर 
क्षेत्रमा 

सचंाललत आयोजनामा बाठहरबाट आएका कामदारहरुलाई सम्बन्न्धत िेकेदारले खाद्यान्न 

व्यिस्थापन गनय लक डाउनको कारणबाट असहज िएको अिस्थामा राहत वितरण गदाय समेत 

उल्लेखखत खण्ड २ मा उल्लेखखत आधारमा पररिार सखं्यामा कायम गररनेछ | 

(४) यस मापदण्डमा अन्यत्र जुनसकैु कुरा लेखखएको िएतापतन एकै पररिारको एकिन्दा बिी 
सदस्यलाई राहत सामाग्री वितरण गररने छैन | 

६. ववतरण गने ववधध:  (१) देहायको विगध अिलम्बन गरी दफा ५ बमोन्जमको राहत सामाग्री वितरण गनुयपनेछ | 

क्र.स खाद्य सामाग्री प्रतत व्यन्क्त /प्रततठदन खपत  

१. चामल ५०० ग्राम 

२. खान ेतले २५ लम.ललटर 

३. दाल १०० ग्राम 

४. ननु १५ ठदनको लागग प्रतत पररिार १ के.न्ज 

५. आल ु १०० ग्राम 

६. प्याज २५ ग्राम 

७. हात धुने साबनु १५ ठदनको लागग १ थान १ पररिारको लागग 

 

८. चना १५ ठदनको लागग १ के.न्ज 

९. गचउरा २ केन्ज १५ ठदनको लागग 



(क) राहत वितरणको लागग सम्बन्न्धत नगरले सामाग्री खररद गरर वितरण गने | यसरी खररद 

गदाय नगरपाललकाबाट प्रकालशत सचूना दर रेट पेश गरर सबिैन्दा न्यनू दर रेटमा सम्बन्न्धत 

नगरपाललकाबाट राहत सामाग्री विक्रक्र गनयका लागग स्िीकृतत पाएको पसल, फमय, िा वितरकल े

िन्दा न्यनू डर रेटमा र सोठह गणुस्तरमा राहत सामाग्री उपलब्ध गराउन चाहेमा त्यस्तो पसल, 

फमय िा वितरकबाट सामाग्री खररद गनय सक््नेछ | 

(ख) सम्बन्न्धत िडा सलमततल े  हुन ्सक्न ेसम्िाव्य लिड तथा अन्य व्यिस्थापकीय समस्याका 
कारणले िडा सलमततबाट वितरण गनय नसक्ने अिस्था िएमा देहाय बमोन्जम गने : 

१. नगरपाललकाल ेआफ्नो क्षते्रलित्र दफा ५ बमोन्जमको सामाग्री उपलब्ध गराउन सक्ने 

स्थानीय आपतुतयकतायिाट मलू्य सचूी ललई सोको आधारमा सामाग्रीको गणुस्तर तथा 
मलू्य यक्रकन गने र उपलब्ध िए सम्मका आपतूतयकताय छनौट गने | 

२. दफा ३ बमोन्जमको लागतमा परेका श्रलमकिगय तथा असहायहरु लाई िडा अध्यक्षल े

कुपन उपलब्ध गराई उपखण्ड (१) बमोन्जमको आपतूतयकतायबाट राहत समाग्री उपलब्ध 

गराउन सक््ने । 

३. खण्ड (२) बमोन्जमका कुपन, िडा कायायलयको लगत र लसफाररसका आधारमा 
नगरपाललकाले सम्बन्न्धत िडा कायायलयमाफय त िा सोझै पसललाई िकु्तानी ठदने । 

७. राहतववतरणको अलभलखे र प्रततवेदन:  

(१) सम्बन्न्धत िडाल े वििरणको अनसुचूी -२ बमोन्जमको राहत वितरणको वििरण 

नगरपाललकामा तरुन्त पिाउनकुा साथै अलिलेख आफ्नो कायायलयमा राखी साप्ताठहक रूपमा 
साियजतनक गनुयपनेछ | 

(२) नगरपाललकाले राहतको प्रततिेदन अनसुचूी ३ बलमन्जमको िाचंामा पाक्षक्षक रुपमा रान्ष्ट्रय 

पररचयपत्र तथा पजंीकरण वििाग र सघंीय मालमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पिाउने 

छ | 

(३) राहत वितरण काययको यस मापदण्ड बमोन्जमको अनगुमन र समन्िय सलमततल े तनयलमत 

अनगुमन गनेछ | 

८. राहत ववतरण कार्यको अनगुमन र समधवर् सम्बन्धध व्र्वस्था :  



(१) नगरपाललका क्षते्रमा राहत वितरण काययको समन्िय र अनगुमन गनयको लागग तपलशल 

बमोन्जमको एक समन्िय तथा अनगुमन सलमतत रहनेछ | 

क) नगर प्रमखु          

सयंोजक  

ख) उपप्रमखु           सदस्य  

(ग) प्रमखु प्रशासकीय अगधकृत          

सदस्य  

घ) िातािरण तथा विपद व्यिस्थापन सलमततका सयंोजक  `     

सदस्य  

ङ) समन्िय अगधकृत                                             

सदस्य  

च) बेलका नगर क्षते्रमा मान्यता प्राप्त राजतनततक दलका १/१ प्रतततनगध                 

सदस्य  

  छ) प्रमखु िातािरण तथा विपद व्यिस्थापन शाखा                     सदस्य 

सगचि  

    (२) यस सलमततल ेआफ्नो काययविगध आफै तनधायरण गनेछ | 

९. कारवाही सम्बन्धध व्र्वस्था:  

(१) यस मापदण्डमा तोक्रकएको मापदण्ड परूा निएको व्यन्क्तले झुट्टा वििरण गरर राहत ललन ुिा दोहोरो 
राहत ललन ुहुाँदैन | 

(२) यस काययविगधको प्रततकूल हुने गरर राहत वितरणको लागग लसफाररस गने, प्रमाखणत गने र वितरण 

गने पदागधकारीलाई समेत प्रचललत काननु बमोन्जम कारिाही गरीत्यस्तो लसफाररस गने पदागधकारीबाट 

तनजले लसफाररस गरेको हदसम्मको रकम सम्बन्न्धत स्थानीयतहल ेतनजबाट असलु गनुय पनेछ | 

१०. वाधा अड्काउ फुकाउने:  यस कययविगधको पालना गदाय कुन ैबाधा अड्काउ परेमा बलेका नगर काययपाललकाल े

त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउने छ | 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसुचूी १ 

(दफा ३ र दफा ७ को उपदफा १ सगं सम्बन्न्धत) 

राहत प्राप्त गने व्यन्क्तको अलिलेख 

बेलका नगरपाललका 

िडा न ं................. कायायलय 

राहत ललने व्र्न्ततको स्व: घोषणा:  

म र मेरो पररवारका सदस्र्ल ेरोजगारी, स्वरोजगारी वा अधर् कुन ैमध्र्मबाट आर् आजयन गरेका छैनन ्| मलै ेर्स्तो 
राहत सवुवधा दोहोरो ललएको छैन र ललने पतन छैन | तल पेश गरेको वववरण ठिक सााँचो हो | फरक व्र्होरा परेमा प्रचललत 

काननू बमोन्जम सहुाँला बझुाउाँला | 

लस.न लमतत: राहत 

प्राप्त गने 

व्यन्क्तको 

पररिार 
सदस्य 

सखं्या  

ना.प्र.न. िेगाना:टोलविकास 

सम्पकय नं  

बािकुो 
नाम 

बाजेको 
नाम 

राहतको 
वििरण  

िखुझललनेको 
औिाछाप 



नाम  म|प|ुजम्मा 
          

          

          

          

          

 

लसफाररस गने पदागधकारी:        प्रमाखणत गने पदागधकारी: 

दस्तखत:          दस्तखत: 

नामथर :          नामथर : 

पद:          पद: 

फोन न:          फोन न: 

  

 

 

 

 

अनसुचूी २ 

(दफा ७ को उपदफा २ सगं सम्बन्न्धत) 

बेलका नगरपाललका 

प्रततिेदन िांचा 

लस
.

न  

राहत प्राप्त 

गने 

व्यन्क्तको 
नाम 

िेगाना, 
टेललफोन 

िाबकुो 
नाम 

बाजेको 
नाम  

पररिार 
सखं्या  

पररिार सदस्यको  
अिस्था 

राहतको 
वििरण 

लम
तत 

कै
क्रफ
यत म

. 

प ु ज
म्मा िाल

िा
लल

अ
पां
ग

सतु्के
री 
/गिय



का  ता िती 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

प्रततिेदन तयार गनेको:          प्रमाखणत गनेको हस्ताक्षर: 

दस्तखत:            िडाध्यक्ष: 

नाम थार:           िडा न:ं ..........  

पद: 


