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पनुर्वास नगरपवलिकवको असंगठित क्षते्रमव कवर्ारत श्रलमक तथव असहवर्हरूिवई उपिब्ध गरवईन ेरवहत 
सम्बन्धध मवपदण्ड,२०७६ 

कोभिड-१९ को संिाभित संक्रमणको कारण उत्पन्न प्रभतकुल प्रिाभित असङ्गभित के्षत्रमा कार्यरत  

श्रभमक िगय तथा असहार्हरुलाई दभैनक जीिन र्ापनको लाभग स्थाभनर् तहबाट राहत उपलब्ध गराउने 

गरी नेपाल सरकार, मभन्त्रपररषद्बाट िएको भनणयर् कार्ायन्िर्न गनय र्ो मापदण्ड तर्ार गररएको छ । 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः(१) यस मापदण्डको नाम "असङ्गक्षित  िेत्रमा काययरत श्रक्षमक वगय तथा 

असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड,२०७६"रहेको छ । 

२. पररभाषाः क्षवषय वा प्रसंगले अको अथय नलागेमा  

मापदण्ड- 

(क) "असङ्गक्षित िेत्रमा काययरत श्रक्षमक वगय" भन्नाले दैक्षनक रूपमा कामकाज गरी पटके वा दैक्षनक 

ज्याला आम्दानी गने दफा ४ बमोक्षजमका श्रक्षमक,कामदार तथा मजदुर सम्झनु पछय । 

(ख) "असहाय"भन्नाले कसैको लालन पालनमा नरही अशत्त तथा आवास क्षवक्षहन भई 

मक्षन्दर,आश्रम,धमयशाला,गुम्बा,मक्षजजत,गुरुहरुबाट,चचय वा वृदायआश्रममा बजने व्यक्षि सम्झनु पछय 

। 

(ग) "राहत"भन्नाले नेपाल सरकारबाट क्षनर्यय भए बमोक्षजम सम्बक्षन्धत जथाक्षनय तहले दफा ३ 

बमोक्षजमका श्रक्षमक वगय तथा असहायहरुलाई प्रदान गररने दफा ५ बमोक्षजमको सामाग्री सम्झनु 

पछय । 

(घ) "जथाक्षनय तह"भन्नाले पुनवायस नगरपाक्षलकालाई सम्झनु पछय । 

३.अक्षभलेख गनुयपनेः(१)यस मापदण्ड बमोक्षजमको राहत देहायका श्रक्षमक वगय तथा असहायहरुलाई 

प्रदान गनय सम्बक्षन्धत वडा कायायलयले अक्षभलेख तयार गनुयपनेछः 

  (क) पसलबाट ग्रहाकको घरसम्म सामान ओसारपसार गने श्रक्षमक, 



(ख) पययटक भररया,क्षनमायर् सामाग्री भररया तथा सवारी साधन नचल्ने,बाटोमा आवश्यक वजतुहरु 

ओसारपसार गने व्यक्षि, 

(ग) ट्रक,क्षट्रपर,भ्यानबाट सामान लोड अनलोड गने श्रक्षमक, 

(घ) अन;्य व्यक्षिको खेतबारीमा दैक्षनक ज्याला क्षलने गरी काम गने कृक्षष मजदुर, 

(ङ)  आफ्नो नातेदार बाहेकको व्यक्षिको पररवारमा दैक्षनक ज्यालादारीमा सरसफाई,क्षशशु तथा 

ज्येष्ठ नागररक जयाहार जजता सेवा गने व्यक्षि, 

(च) क्षगटी कुट्ने,बालुवा चाल्ने तथा ईटँा भट्टामा काम गने मजदुर, 

(छ) क्षनमार्य काययमा दैक्षनक ज्यालादारीमा काम गने डकमी,क्षसकमी,हेल्पर लगायतका मजदुर, 

(ज) नाङलो पसले,दैक्षनक रुपमा पक्षत्रका क्षवतरक,साना फुटपात पसले,िेला गाडा तथा साइक्षकलमा 

सामान क्षवक्री क्षवतरर् गरी गुजारा गने तथा अन्य व्यक्षिको पसलमा काम गने मजदुर, 

(झ) देहायका यातायात मुजदुरः 

(१)अन्य व्यक्षिको माल वाहक सवारी तथा डेक्षलभरर भ्यान चलाउने सवारी चालक,सहचालक, 

(२) दैक्षनक िेक्का वा ज्यालामा ट्याक्सी तथा टेम्पो चलाउने सवारी चालक, 

(३) ररक्सा तथा िेलागाडा चालक, 

(४) सवारी साधनको ममयत सम्भार गने ग्यारेजमा काम गने क्षमस्त्री तथा मजदुर । 

(ञ) अन्य व्यक्षिको गामेन्ट,कापेट,टेलररङ,गलैंचा,बुट्टा तथा जती भने र कपडा पसलमा दैक्षनक 

ज्यालादारीमा काम गने मजदुर । 

(ट) जथाक्षनय तहमा दैक्षनक ज्यालादारीमा काम गने अन्य व्यक्षि । 

(२) यस दफा बमोक्षजमको राहत पाउने पररवार तथा व्यक्षिको अक्षभलेख अनुसुची-१ बमोक्षजम 

सम्बक्षन्धत वडा सक्षचवले वडा सदजय तथा वडा अध्यिको सहयोग क्षलई तीन क्षदन क्षभत्र तयार गरी 

सावयक्षजल गनुय पनेछ । 

४.राहत क्षवतरर् गनुयपनेःदफा ३ बमोक्षजमको लगतमा समावेश भएको श्रक्षमक वगय तथा 

असहायहरुलाई सम्बक्षन्धत वडाले अनुसुची २ बमोक्षजमको ढाँचामा क्षववरर् राक्षख दफा ५ 

बमोक्षजमको राहत तत्काल क्षवतरर् गनुय पनेछ । 

५.राहत सामाग्रीः(१) खाद्य आवश्यकताको आधारमा श्रक्षमक वगय तथा असहायहरुलाई प्रक्षत 

पररवारका लाक्षग देहायका सामाग्री उल्लेक्षखत पररमार्मा नघट्ने गरी राहत जवरुप क्षवतरर् गररनेछः 

(क) चामल १० क्षकलोग्राम 

(ख) दाल १ क्षकलोग्राम 

(ग) नुन १ पाकेट 

(घ) खाने तेल १/२ क्षलटर 

(ङ) सावुन १ वटा 

 (२) यस मापदण्ड बमोक्षजम राहत क्षवतरर् गदाय एक पररवारलाई एक इकाई मानी सम्बक्षन्धत वडाले 

अक्षभलेख कायम गनुयपनेछ । साथै,पररवार संख्या कायम गदाय दुई जनासम्म भए 

उपदफा(१)बमोक्षजमको राहत सामाग्रीको आधा र सोभन्दा बढी पररवार सखं्या भए पुरै राहत 

सामाग्री क्षवतरर् गररनेछ ।(३) यस मापदण्डमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेक्षखएको भएतापक्षन श्रक्षमक 



वगय तथा असहाय तथा क्षतनसँग सँगै रहेका पररवारका कुनै सदजयले यस अवक्षधमा कुनै वैकक्षल्पक 

आय आजयन गरेका अवजथामा क्षनजलाई यस मापदण्ड बमोक्षजमको राहत सामाग्री क्षवतरर् गररने 

छैन । 

(४) यस मापदण्डमा अन्यन्त्र जुनसुकै कुरा लेक्षखएको एकै पररवारको एकभन्दा बढी सदजयलाई 

राहत सामाग्री क्षवतरर् गररने छैन । 

    ६. क्षवतरर् गने क्षवक्षधः(१) देहायको क्षवक्षध अवलम्बन गरी दफा ५ बमोक्षजमको राहत सामाग्री 

क्षवतरर् गनुय पनेछ । 

(क) राहत क्षवतरर्को लाक्षग सम्बक्षन्धत वडा सक्षमक्षतले सामाग्री खररद गरी क्षवतरर् गने । 

(ख) सम्बक्षन्धत वडा सक्षमक्षतले हुन सक्ने सम्भाव्य क्षभड तथा अन्य व्यवजथापकीय समजयाका 

कारर्ले वडा सक्षमतबाट क्षवतरर् गनय नसक्ने अवजथा भएमा देहाय बमोक्षजम गनेः 

(१) जथानीय तहले आफ्नो िेत्र क्षभत्र दफा ५ बमोक्षजमको सामाग्री उपलब्ध गराउन सक्ने जथाक्षनय 

आपुक्षतयकतायबाट मुल्य सुची क्षलई सोको आधारमा सामाग्रीको गुर्जतर तथा मुल्य यक्षकन गने र 

उपलब्ध भए सम्मका आपुक्षतयकताय छनौट गने 

(२) दफा ३ बमोक्षजमको लगतमा परेका श्रक्षमक वगय तथा असहायहरुलाई वडा सदजय वा अध्यिले 

कुपन उपलब्ध गराई उपखण्ड (१) बमोक्षजमको आपुक्षतयकतायबाट राहत सामाग्री उपलब्ध गराउने । 

 ७. राहत क्षवतरर्को अक्षभलेख र प्रक्षतवेदनः (१) सम्बक्षन्धत वडाले क्षवतरर्को अक्षनसुची-२ 

बमोक्षजमको राहत क्षववरर्को अक्षभलेख आफ्नो कायायलयमा राखी साप्ताक्षहक रुपमा सावयजक्षनक 

गनुय पनेछ र एक प्रक्षत सम्बक्षन्धत जथानीय तहका कायायलयमा पिाउनु पनेछ । 

(२) प्रत्येक जथानीय तहले राहतको प्रक्षतवेदन अनुसचुी ३ बमोक्षजमको ढाँचामा पाक्षिक रुपमा 

राक्षरट्रय पररचय पत्र तथा क्षवभाग र सङ्घीय माक्षमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पिाउनु 

पनेछ । 

(३) सङ्घीय माक्षमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राहत क्षवतरर्को क्षनयक्षमत अनुगमन गनेछ 

। 

८. कारवाही सम्बन्धी व्यवजथाः (१) यस काययक्षवक्षधमा तोक्षकएको मापदण्ड पुरा नभएका व्यक्षिले 

झुट्टा क्षववरर् पेश गरी राहत क्षलनु वा दोहोरो राहत क्षलनु हुदैँन । 

(२) यस काययक्षवक्षधको प्रक्षतकुल हुने गरी राहत क्षववरर्को लाक्षग क्षसफाररक गने पदाक्षधकारीलाई 

समेत प्रचक्षलत कानुन बमोक्षजम कारवाही गरी त्यजतो क्षसफाररस गने पदाक्षधकारीबाट क्षनजले 

क्षसफाररस गरेको हदसम्मको रकम सम्बक्षन्धत जथानीय तहले क्षनजबाट असुल गनुय पनेछ । 

 

 

 

 

 

 



 (दफा ३ सँग सम्बक्षन्धत) 

अक्षभलेखको ढाँचा 

राहत प्राप्त गने व्यक्षिको क्षववरर्ः 

१. नाम थरः          २. बावुको नामः             ३.बाजेको नाम    ४. जथाक्षनय िेगानाः     ५.हालको 

िेगानाः 

६. टेक्षलफोन वा मोबाइल नम्बर (भएमा) ; 

७. दैक्षनक ज्यालादारीमा काययरत जथानः         

८. गने गरेको कामको क्षववरर्ः 

८. पेश गरेको कागजातको क्षववरर्ः(कम्तीमा कुनै एक कागजात संलग्न गनुयपने) 

क. नेपाली नागररकताको प्रमार्पत्रको प्रक्षतक्षलक्षप वा  

ख. गररब घर पररवार पररचयपत्रको प्रक्षतक्षलक्षप वा 

ग. सवारी चालक अनुमक्षतपत्रको प्रक्षतक्षलक्षप वा  

घ. अन्यः 

९.राहत क्षलने व्यक्षिको जवःघोषर्ाः 

म र मेरो पररवारका सदजयले रोजगारी,जवरोजगारी वा अन्य कुनै माध्यमबाट आय आजयन 

गरेका छैनन ्। मैले यजतो राहत सुक्षवधा दोहोरो क्षलएको छैन र क्षलने पक्षन छैन । माक्षथ पेश गरेका 

क्षववरर् िीक साँचो हो । व्याहोरा फरक परेमा प्रचक्षलत कानुन बमोक्षजम सहुलँा बुझाउँला । 

क्षनवेदकः-                                                             औिँाको छाप  

दजतखतः 

क्षमक्षतः 

 क्षसफाररस गने पदाक्षधकारीः-                                              जथाक्षनय तहको नामः 

दजतखतः-                                                                                 वडा नं. : 

नामः                           पदः 

क्षमक्षतः 

 

 

 

 

 

 

 

दायाँ बायाँ 

  



अनुसुचीः२ 

(दफा ७ को उपदफा १ सँग सम्बक्षन्धत) 

पुनवायस नगर पाक्षलका 

वडा नं.........कायायलयः.......... 

राहत क्षवतरर्को अक्षभलेख 

क्षस.नं. राहत प्राप्त गने व्याक्षिको 

नाम 

िेगाना तथा  

टेक्षलफोन नं. 

बावुको 

नाम 

बाजेको नाम राहतको क्षववरर् राहत बुक्षझक्षलनेको 

दजतखत 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

राहत क्षवतरर् गनेको  

दजतखतः  

टेक्षलफोन नं . 

नाम थरः 

 

 

 

 

 

 

 



 

(दफा ७ को उपदफा २ सँग सम्बक्षन्धत) 

पुनवायस नगरपाक्षलका 

प्रक्षतवेदनको ढाँचा 

क्षस 

नं. 

राहत प्राप्त गने  

व्यक्षिको नाम 

िेगाना तथा 

टेक्षलफोन नं. 

बाबुको नाम बाजेको नाम राहतको 

क्षववरर् 

क्षमक्षत कैक्षफयत  

        

        

        

        

क्षनवेदन गनेकोः 

दजतखतः 

नाम थरः 

टेक्षलफोन नं.  

 

आज्ञाले 

क्षपताम्बर पाण्डे 

प्रमुख प्रशासकीय अक्षधकृत 

प्रमाक्षर्करर् क्षमक्षतः२०७७/०१/०५ 

 

 


