
असंगठित के्षत्रमा काययरत श्रठमक वगय तथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराउने राहत सम्वठधध मापदण्ड, 

२०७६ 

प्रमाणणकरण णमणतः- २०७६/१२/२६ 

णनयमावली नं. - २३ 

कोणभड १९ को संभाणवत संक्रमणको कारण ईत्पन्न प्रणतकुल ऄवस्थाबाट प्रभाणवत ऄसंगणठत के्षत्रमा काययरत 

श्रणमक वगय तथा ऄसहायहरूलाइ दणैनक जीवन यापनको लाणग स्थानीय तहबाट राहत ईपलब्ध गराईने गरी नेपाल 

सरकार, मणन्त्रपररषदबाट भएको णनणयय काययन्वयन गनय यो मापदण्ड तयार गररएको छ । 

१. संठक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस मापदण्डको नाम "ऄसंगणठत के्षत्रमा काययरत श्रणमक वगय तथा 

ऄसहायहरूलाइ ईपलब्ध गराईने राहत सम्वणन्ध मापदण्ड, २०७६ " रहकेो छ। 

        (२) यो मापदण्ड नेपाल सरकारले लकडाईन घोषणा गरेको ऄवणधसम्मको लाणग लाग ुहुनेछ । 

२. पररभाषा : णवषय वा प्रसंगले ऄको नलागेमा  यस मापदण्डमाः- 

(क) "ऄसंगणठत  क्षेत्रमा  काययरत श्रणमक वगय" भन्नाले दणैनक रुपमा कामकाज गरी पटके वा दणैनक ज्याला 

अम्दानी गने दफा ३ वमोणजमका श्रणमक, कामदार तथा मजदरु सम्झन ुपछय । 

(ख) " ऄसहाय " भन्नाले कसैको लालन पालनमा नरही ऄशक्त तथा अवास णवणहन भइ मणन्दर, अश्रम, 

धमयशाला, गमु्बा, मणस्जद, गरुुद्वार, चचय वा वदृ्धाश्रममा बस्ने व्यणक्त सम्झन ुपछय । 

(ग) " राहत " भन्नाले  नेपाल सरकारबाट णनणयय भए बमोणजम सम्वणन्धत स्थानीय तहले  दफा ३ बमोणजम  

श्रणमक वगय तथा ऄसहायहरूलाइ प्रदान गररने दफा ५ बमोणजमको सामाग्री सम्झनपुछय ।  

(घ) " स्थानीय तह " भन्नाले णलख ुगाईँपाणलकालाइ सम्झनुपछय । 

३. अठभलेख राख्नुपने: (१) यस मापदण्ड बमोणजमको राहत दहेायको श्रणमक वगय तथा ऄसहायहरूलाइ प्रदान 

गनय सम्वणन्ध वडा कायायलयले ऄणभलेख तयार गनुयपनेछ: 

(क) पसलबाट ग्राहकको घरसम्म समान ओसारपसार गने श्रणमक, 

(ख) पययटक भररया, णनमायण, सामाग्री भररया तथा सवारी साधन नचनने बाटोमा अवश्यक वस्तहुरु ओसारपसार 

गने व्यणक्त, 

(ग) ट्रक, ट्रीपर, भ्यानबाट सामान लोड ऄनलोड गन ेश्रणमक, 

(घ) ऄन्य व्यणक्तको खतेीबारीमा दणैनक ज्याला णलने गरी काम गने कृणष मजदरु, 
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(ङ) अफ्नो नातेदार बाहकेको व्यणक्तको पररवारमा दणैनक ज्यालादारीमा सरसफाइ, णशश ु तथा ज्येष्ठ नागररक 

स्याहार जस्ता सेवा गने व्यणक्त, 

(च) दणैनक रुपमा णगटी कुट्ने, बालवुा चानने तथा इटा भट्टामा काम गने मजदरु, 

(छ) णनमायण काययमा दणैनक ज्यालादारीमा काम गने डकमी,  णसकमी, हनेपर लगायतका मजदरु, 

(ज) नाङ्लो पसले, दणैनक रुपमा पणत्रका णवतरक, साना फुटपाथमा पसले, ठेला, गाडा, तथा साआकलमा सामान 

णवक्री णवतरण गरी गजुारा गने तथा ऄन्य व्यणक्तको पसलमा काम गने मजदरु, 

(झ) दहेायका यातायात मजदरु : 

    (१) ऄन्य व्यणक्तको माल वाहक सवारी तथा डेणलभरी भ्यान चलाईने सवारी चालक, सचालक , 

    (२) दणैनक ठेक्का वा ज्यालामा ट्याक्सी तथा टेम्पो चलाईने सवारी चालक, 

    (३) ररक्सा तथा ठेलागाडा चालक, 

    (४) सवारी साधनको ममयत संभार गने ग्यारेजमा काम गने णमस्त्री तथा मजदरु । 

(ञ) ऄन्य व्यणक्तको गामने्ट, कापेट, टेलररङ, गलैंचा,बटु्टा तथा जती भने र कपडा पसलमा दणैनक ज्यालादारीमा 

काम गने मजदरु । 

(ट) स्थानीय तहमा दणैनक ज्यालादारीमा काम गने ऄन्य व्यणक्त । 

(२) यस दफा बमोणजमको राहत पाईने परीवार तथा व्यणक्तको ऄणभलेख ऄनसुचूी-१  बमोणजम सम्वणन्धत वडा 

सणचवले वडा सदस्य तथा वडा ऄध्यक्षको सहयोग णलइ तीन णदन णभत्र तयार गरी सावयजणनक गनुयपनेछ । 

४. राहत ठवतरण गनुयपने: दफा ३ बमोणजमको लगतमा समावेश  भएको श्रणमक वगय तथा ऄसहायहरूलाइ  

सम्वणन्धत वडाले ऄनसुचूी २ बमोणजमको ढाँचामा णववरण राणख दफा ५ बमोणजमको राहत तत्काल णवतरण 

गनुयपनेछ । 

५. राहत सामाग्री: (१) खाद्य अवश्यकताको अधारमा श्रणमक वगय तथा ऄसहायहरूलाइ प्रणत पररवारका लाणग 

दहेायका सामाग्री राहत स्वरूप णवतरण गररनेछ: 

(क) चामल ३० णकलोग्राम   

(ख) दाल ३ णकलोग्राम 

(ग) ननु २ पाकेट 

(घ) खाने तेल २ णलटर  
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(ङ) साबुन ४ वटा  

(च)णचनी २ णकलोग्राम 

(२) यस मापदण्ड बमोणजम राहत णवतरण गदाय एक पररवारलाइ एक आकाइ मानी सम्वणन्धत वडाले ऄणभलेख 

कायम गनुयपनेछ । साथै, पररवार संख्या कायम गदाय दइु जनासम्म भए ईपदफा (१) बमोणजमको राहत 

सामग्रीको अधा र सो भन्दा बढी पररवार संख्या भए परैु राहत सामाग्री णवतरण गररनेछ । 

 (३) यस मापदण्डमा ऄन्यत्र जनुसकैु कुरा लेणखएको भएतापणन श्रणमक वगय तथा ऄसहाय तथा णतनसँग सँग ैरहकेा 

पररवारका कुनै सदस्यले यस ऄवणधमा कुनै वकैणनपक अय अजयन गरेको ऄवस्थामा णनजलाइ यस मापदण्ड 

बमोणजमको राहत सामाग्री णवतरण गररने छैन । 

(४) यस मापदण्डमा ऄन्यत्र जनुसकैु कुरा लेणखएको भए तापणन एकै पररवारको एकभन्दा बढी सदस्यलाइ राहत 

सामाग्री णवतरण गररने छैन । 

(६)ठवतरण गने ठवठध: (१) दहेायको णवणध ऄवलम्बन गरी दफा ५ बमोणजमको राहत सामाग्री णवतरण गनुयपनेछ: 

(क) राहत णवतरणको लाणग गाईँपाणलकाले खररद गरर वडा सणमणत माफय त ्णवतरण गने । 

(ख) सम्वणन्धत वडा सणमणतले हुन ् सक्ने सम्भाव्य णभड तथा ऄन्य व्यवस्थापन समस्यका कारणले वडा 

सणमणतबाट णवतरण गनय नसणकने ऄवस्था भएमा दहेाय बमोणजम गने: 

(१) स्थानीय तहले अफ्नो क्षेत्र णभत्र दफा ५ बमोणजमको सामाग्री ईपलब्ध गराईन सक्ने स्थानीय अपणुतयकतायबाट 

मनुय सचूी णलइ सोको अधारमा सामग्रीको गणुस्तर तथा मनुय यणकन गने र ईपलब्ध भए सम्मका 

अपणुतयकताय छनौट गने । 

(२) दफा ३ बमोणजमको लगतमा परेका श्रणमक वगय तथा ऄसहायहरूलाइ वडा सदस्य वा ऄध्यक्षले कुपन 

ईपलब्ध (१) बमोणजमको अपणुतयकतायबाट  राहत सामाग्री ईपलब्ध गराईने । 

(७)राहत ठवतरणको अठभलेख र प्रठतवेदन: (१) सम्वणन्धत वडाले णवतरणको ऄनसुूची-२ बमोणजमको राहत 

णवतरणको ऄणभलेख अफ्नो कायायलयमा राखी साप्ताणहक रुपमा सावयजणनक गनुयपनेछ र एक प्रणत सम्वणन्धत 

स्थानीय तहका कायायलयमा पठाईन ुपनेछ । 

(२) प्रत्येक स्थानीय तहले राहतको प्रणतवदेन ऄनुसचूी ३ बमोणजमको ढाँचामा पाणक्षक रुपमा राणरट्रय पररचयपत्र 

तथा पंजीकरण णवभाग र संघीय माणमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाईन ुपनेछ । 

(३) संणघय माणमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राहत णवतरणको णनयणमत ऄनगुमन गनेछ । 
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(८) कारवाही सम्वठधध व्यवस्था : (१) यस काययणवणधमा तोणकएको मापदण्ड परूा नभएका व्यणक्तले झटु्टा 

णववरण पेश गरी राहत णलन ुवा दोहोरो राहत णलन ुहुदँनै । 

(२) यस काययणवणधको प्रणतकूल हुने गरी राहत णवतरणको लाणग णसफाररस गने पदाणधकारीलाइ समेत प्रचणलत 

काननु बमोणजम कारवाही गरी त्यस्तो णसफाररस गने पदाणधकारीबाट णनजले णसफाररस गरेको हदसम्मको रकम 

गाईँपाणलकाले  णनजबाट ऄसुल गनुयपनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसूची-१ 

(दफा ३ सँग सम्वठधधत) 
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अठभलेख ढाँचा 

राहत प्राप्त गने व्यणक्तको णववरण: 

१. नाम थर :                                                    २. बाबकुो नाम:                           ३. बाजकेो नाम: 

४. स्थायी ठेगाना:         ५. हालको ठेगाना: 

६. टेणलफोन वा मोबाआल नं. (भएमा): 

७. दणैनक ज्यालादारीमा काययरत स्थान:                      ८.गने गरेको कामको णववरण: 

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

क. नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र प्रणतणलणप वा 

ख, गररव घर पररवार पररचयपत्रको प्रणतणलणप वा 

ग. सवारी चालक ऄनमुणतपत्रको प्रणतणलणप वा 

घ. ऄन्य 

९. राहत णलने व्यणक्तको स्व:घोषणा : म र मरेो पररवारका सदस्यले रोजगारी, स्वरोजगारी वा ने कुन ैमाध्यमबाट 

अय अजयन गरेका छैन । मलेै यस्तो राहत सणुवधा दोहोरो णलएको छैन र णलने पणन छैन । माणथ पेश गरेको 

णववरण णठक साँचो हो । व्यहोरा फरक परेमा प्रचणलत काननु बमोणजम सहुलँा बझुाँईला। 

 

णनवदेक :-                                              औठंाको छाप 

दस्तखत : 

णमणत: 

 

  

णसफाररस गने पदाणधकारी :                                       स्थानीय तहको नाम: 

दस्तखत :                                                  वडा नं.: 

नाम :                            

पद:                             णमणत: 

 

 

 

 

 

 

दायााँ बााँया 
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अनुसूची-२ 

(दफा ७ को उपदफ १ सँग  सम्वठधधत ) 

ठलखु गाउँपाठलका 

वडा नं................... कायायलय :...................... 

राहत णवतरणको ऄणभलेख 

णस.

नं. 

राहत प्राप्त गने व्यणक्तको 

नाम 

ठेगाना तथा 

टेणलफोन नं. 
बाबकुो नाम बाजकेो नाम 

राहतको 

णववरण 

राहत 

बणुझणलनेको 

दस्तखत 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

राहत णवतरण गनेको 

दस्तखत: 

नाम थर : 

टेणलफोन/मोबाआल नं.: 
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अनुसूची-३ 

(दफा ७ को उपदफ २ सँग  सम्वठधधत ) 

ठलखु गाउँपाठलका 

प्रठतवेदनको ढाँचा 

णस.

नं. 

राहत प्राप्त गने व्यणक्तको 

नाम 

ठेगाना तथा 

टेणलफोन नं. 
बाबकुो नाम बाजकेो नाम 

राहतको 

णववरण 
णमणत कैणफयत 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

प्रणतवदेन पेश गनेको 

दस्तखत: 

नाम थर : 

टेणलफोन/मोबाआल नं.: 

प्रणतवदेन प्रमाणणत गनेको 

दस्तखत: 

नाम थर : 

 

 


