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"असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रममक वर्य तथा असहार्हरूलाई उपलब्ध र्राइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड,२०७६"
कोमिड-१९ को सं िाववत सं क्रमणको कारण उत्पन्न प्रमतकूल अवस्थाबाट प्रिाववत असङ्गठित क्षेत्रमा
कार्यरत श्रममक वर्य तथा असहार्हरूलाई दै मनक जीवन र्ापनको लामर् स्थानीर् तहबाट राहत उपलब्ध र्राउने
र्री नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद्बाट िएको मनणयर् कार्ायन्वर्न र्नय बान्छमनर् िएकाले िाकुरबाबा नर्रपामलका
ववपद जोन्त्िम न्र्ूमनकरण तथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७५ को दफा १८ को उपदफा २ को अमधनमा रवह
"असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत

श्रममक

मापदण्ड,२०७६" तर्ार र्ररएको छ ।

वर्य तथा

असहार्हरूलाई

उपलब्ध

र्राइने

राहत

सम्बन्धी
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१. सं न्त्क्षप्त नाम र प्रारम्िः (१) र्स मापदण्डको नाम “असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रममक वर्य तथा असहार्हरुलाई
उपलब्ध र्राइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड,२०७६” रहे को छ।
(२) र्ो मापदण्ड नेपाल सरकार/प्रदे श सरकार/िाकुरबाबा नर्रपामलकाले लकडाउन घोषणा र्रे को
अवमधसम्मको लामर् लार्ू हुनेछ ।
२.पररिाषाः ववषर् वा प्रसं र्ले अको अथय नलार्ेमा र्स मापदण्डमा.
(क) “असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रममक वर्य” िन्नाले दै मनक रूपमा कामकाज र्री पटके वा दै मनक
ज्र्ाला आम्दानी र्ने दफा ४ बमोन्त्जमका श्रममक, कामदार तथा मजदुर सम्झनु पछय ।
(ि) “असहार् िन्नाले कसैको लालन पालनमा नरही अशक्त तथा आवास वववहन िई मन्त्न्दर, आश्रम,
धमयशाला, र्ुम्बा, मन्त्स्जद, र्ुरुद्वारा, चचय वा बृद्धाश्रममा बस्ने व्र्न्त्क्त सम्झनु पछय ।
(र्) राहत” िन्नाले नेपाल सरकारबाट मनणयर् िए बमोन्त्जम सम्बन्त्न्धत स्थानीर् तहले दफा ३
बमोन्त्जमका श्रममक वर्य तथा असहार्हरूलाई प्रदान र्ररने दफा ५ बमोन्त्जमको सामाग्री
सम्झनुपछय ।
(घ) “स्थानीर् तह िन्नाले िाकुरबाबा नर्रपामलकालाई सम्झनुपछय ।
३. अमिलेि राख्नुपने : (१) र्स मापदण्ड बमोन्त्जमको राहत दे हार्का श्रममक वर्य तथा असहार्हरूलाई प्रदान र्नय
सम्बन्त्न्धत वडा कार्ायलर्ले अमिलेि तर्ार र्नुप
य नेछ:
(क) पसलबाट ग्राहकको घरसम्म सामान ओसारपसार र्ने श्रममक,
(ि) पर्यटक िररर्ा, मनमायण सामाग्री िररर्ा तथा सवारी साधन नचल्ने, बाटोमा आवश्र्क वस्तुहरू
ओसारपसार र्ने व्र्न्त्क्त,
(र्) ट्रक, वट्रपर भ्र्ानबाई सम्मान लोड अनलोड र्ने श्रममक,
(घ) अन्र् व्र्न्त्क्तको िेतबारीमा दै मनक ज्र्ाला मलने र्री काम र्ने कृवष मजदुर,
(ङ) आफ्नो नातेदार बाहेकको व्र्न्त्क्तको पररवारमा दै मनक ज्र्ालादारीमा सरसफाई, न्त्शशु तथा ज्र्ेष्ठ
नार्ररक स्र्ाहार जस्ता सेवा र्ने व्र्न्त्क्त,
(च) मर्टी कुट्ने, बालुवा चाल्ने तथा ईंटा िट्टामा काम र्ने मजदुर,
(छ) मनमायण कार्यमा दै मनक ज्र्ालादारीमा काम र्ने डकमी, मसकमी, हेल्पर लर्ार्तका मजदुर,
(ज) नाङलो पसले, दै मनक रुपमा पमत्रका ववतरक, साना फुटपाथ पसले, िे ला र्ाडा तथा साइवकलमा
सामान मबक्री ववतरण र्री र्ुजारा र्ने तथा अन्र् व्र्न्त्क्तको पसलमा काम र्ने मजदुर,
(झ) दे हार्का र्ातार्ात मजदुरः
(१) अन्र् व्र्न्त्क्तको माल वाहक सवारी तथा डेलीिरर भ्र्ान चलाउने सवारी चालक,
सहचालक,
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(२) दै मनक िे क्का वा ज्र्ालामा ट्याक्सी तथा टे म्पो चलाउने सवारी चालक,
(३) ररक्सा तथा िे लार्ाडा चालक,
(४) सवारी साधनको ममयत सम्िार र्ने ग्र्ारे जमा काम र्ने ममस्त्री तथा मजदुर।
(अ) अन्र् व्र्न्त्क्तको र्ामेन्ट, कापेट, टे लररङ, र्लैं चा, बुट्टा तथा जती िने र कपडा पसलमा दै मनक
ज्र्ालादारीमा काम र्ने मजदुर ।
(ट) स्थानीर् तहमा दै मनक ज्र्ालादारीमा काम र्ने अन्र् व्र्न्त्क्त ।
(२) र्स दफा बमोन्त्जमको राहत पाउने पररवार तथा व्र्न्त्क्तको अमिलेि अनुसूची-१ बमोन्त्जम सम्बन्त्न्धत वडा
सन्त्चवले वडा सदस्र् तथा वडा अध्र्क्षको सहर्ोर् मलई तीन ठदन मित्र तर्ार र्री सावयजमनक र्नुय पनेछ।
४. राहत ववतरण र्नुप
य नेः दफा ३ बमोन्त्जमको लर्तमा समावेश िएको श्रममक वर्य तथा असहार्हरुलाई सम्बन्त्न्धत
वडाले अनुसूची २ बमोन्त्जमको ढााँचामा वववरण रान्त्ि दफा ५ बमोन्त्जमको राहत तत्काल ववतरण र्नुप
य नेछ।
५. राहत सामाग्री: (१) िाद्य आवश्र्कताको आधारमा श्रममक वर्य तथा असहार्हरुलाई प्रमत पररवारका लामर्
दे हार्का सामाग्री राहत स्वरुप ववतरण र्ररनेछः
(क) चामल ३० वकलोग्राम
(ि) दाल ३ वकलोग्राम
(र्) नुन २ पाकेट
(घ) िाने तेल २ मलटर
(ङ) सावुन ४ वटा
(च) न्त्चनी २ वकलोग्राम ।
(२) र्स मापदण्ड बमोन्त्जम राहत ववतरण र्दाय एक पररवारलाई एक इकाई मानी सम्बन्त्न्धत वडाले अमिलेि
कार्म र्नुप
य नेछ । साथै, पररवार सं ख्र्ा कार्म र्दाय दुई जनासम्म िए उपदफा (१) बमोन्त्जमको राहत
सामाग्रीको आधा र सोिन्दा बढी पररवार सं ख्र्ा िए पुरै राहत सामाग्री ववतरण र्ररनेछ ।
(३) र्स मापदण्डमा अन्र्त्र जुनसुकै कुरा लेन्त्िएको िएतापमन श्रममक वर्य तथा असहार् तथा मतनसाँर् साँर्ै
रहेका पररवारका कुनै सदस्र्ले र्स अवमधमा कुनै वैकन्त्ल्पक आर् आजयन र्रे को अवस्थामा मनजलाई
र्स मापदण्ड बमोन्त्जमको राहत सामाग्री ववतरण र्ररने छै न।
(४) र्स मापदण्डमा अन्र्त्र जुनसुकै कुरा लेन्त्िएको एकै पररवारको एकिन्दा बढी सदस्र्लाई राहत सामाग्री
ववतरण र्ररने छै न ।
(५) घरमा िाने िाद्यन्ननै निई िोकमरर पने न्त्स्थमत दे न्त्िएमा मात्र राहत ववतरण र्ररनेछ ।
(६) राहत सामाग्रीको उपलब्धता र ववतरण र्नुप
य ने पररवार सं ख्र्ाका आधारमा राहत सामाग्रीको
प्र्ाकेज बनाई ववतरण र्नय सवकनेछ ।
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६. ववतरण र्ने ववमधः (१) दे हार्को ववमध अवलम्बन र्री दफा ५ बमोन्त्जमको राहत सामाग्री ववतरण र्नुय पनेछः
(क) राहत ववतरणको लामर् सम्िव िए सम्बन्त्न्धत वडा समममतले सामाग्री िररद र्री ववतरण र्ने ।
(ि) सम्बन्त्न्धत वडा समममतले हुन सक्ने सम्िाव्र् मिड तथा अन्र् व्र्वस्थापकीर् समस्र्ाका कारणले वडा
समममतबाट ववतरण र्नय नसक्ने अबस्था िएमा दे हार् बमोन्त्जम र्नेः
(१) स्थानीर् तहले आफ्नो क्षेत्र मित्र दफा ५ बमोन्त्जमको सामाग्री उपलब्ध र्राउन सक्ने स्थानीर्
आपूमतयकतायबाट मूल्र् सूची मलई सोको आधारमा सामाग्रीको र्ुणस्तर तथा मूल्र् र्वकन र्ने र
उपलब्ध िए सम्मका आपूमतयकताय छनौट र्ने
(२) दफा ३ बमोन्त्जमको लर्तमा परे का श्रममक वर्य तथा असहार्हरूलाई वडा सदस्र् वा अध्र्क्षले

कुपन उपलब्ध र्राई उपिण्ड (१) बमोन्त्जमको आपूमतयकतायबाट राहत सामाग्री उपलब्ध
र्राउने ।

(३) लकडाउनको पुणय पालना र्राउदै राहत सामाग्री ववतरण र्नयका लार्ी ढु वानी साधनबाट
घर दै लोमै पुर्ायउने व्र्वस्था र्ररनेछ ।

७. राहत ववतरणको अमिलेि र प्रमतवेदनः (१) सम्बन्त्न्धत वडाले ववतरणको अनुसूची-२ बमोन्त्जमको राहत वववरणको
अमिलेि आफ्नो कार्ायलर्मा रािी साप्तावहक रूपमा सावयजमनक र्नुय पनेछ र एक प्रमत सम्बन्त्न्धत स्थानीर् तहका
कार्ायलर्मा पिाउनु पनेछ ।

(२) प्रत्र्ेक स्थानीर् तहले राहतको प्रमतवेदन अनुसूची ३ बमोन्त्जमको ढााँचामा पान्त्क्षक रूपमा

राविर् पररचर् पत्र तथा पन्त्िकरण वविार् र सङ्घीर् माममला तथा सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्मा पिाउनु पनेछ ।
(३) सङ्घीर् माममला तथा सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्ले राहत ववतरणको मनर्ममत अनुर्मन र्नेछ।
८. कारवाही सम्बन्धी व्र्वस्थाः (१) र्स कार्यववमधमा तोवकएको मापदण्ड पूरा निएका व्र्न्त्क्तले झुट्टा वववरण पेश
र्री राहत मलनु वा दोहोरो राहत मलनु हुाँदैन ।
(२) र्स कार्यववमधको प्रमतकूल हुने र्री राहत ववतरणको लामर् मसफाररस र्ने पदामधकारीलाई
समेत प्रचमलत कानुन बमोन्त्जम कारवाही र्री त्र्स्तो मसफाररस र्ने पदामधकारीबाट मनजले मसफाररस र्रे को
हदसम्मको रकम सम्बन्त्न्धत स्थानीर् तहले मनजबाट असुल र्नुय पनेछ ।
९. बचाउ :
१) र्समा उल्लेि निएका अन्र् व्र्वस्था नर्र कार्यपामलकाको मनणयर् बमोन्त्जम हुनेछ ।

२) र्स कार्यववमधको व्र्ाख्र्ा, सं शोधन र पररमाजयन र्ने अन्त्न्तम अमधकार नर्र कार्यपामलकामा
रहनेछ ।

३) र्स मापदण्ड प्रकान्त्शत हुन ु िन्दा अन्त्घ ववतरण र्ररएको राहत र्सै बमोन्त्जम िएको मामननेछ।
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अनुसूची-१

(दफा ३ साँर् सम्बन्त्न्धत)
अमिलेिको ढााँचा
राहत प्राप्त र्ने व्र्न्त्क्तको वववरण:
१. नाम थर:

२. बावुको नाम:

३. बाजेको नाम

४. स्थार्ी िे र्ाना:

५. हालको िे र्ाना:

६. टे मलफोन वा मोबाइल नम्बर (िएमा):
७. दै मनक ज्र्ालादारीमा कार्यरत स्थान:

८. र्ने र्रे को कामको वववरण:

८. पेश र्रे को कार्जातको वववरण: (कम्तीमा कुनै एक कार्जात सं लग्न र्नुप
य ने)
क. नेपाली नार्ररकताको प्रमाणपत्रको प्रमतमलवप वा
ि. र्ररब घर पररवार पररचर्पत्रको प्रमतमलवप वा
र्. सवारी चालक अनुममतपत्रको प्रमतमलवप वा
घ. अन्र्:
९. राहत मलने व्र्न्त्क्तको स्व:घोषणा:
म र मेरो पररवारका सदस्र्ले रोजर्ारी, स्वरोजर्ारी वा अन्र् कुनै माध्र्मबाट आर् आजयन र्रे का छै नन्। मैले र्स्तो
राहत सुववधा दोहोरो मलएको छै न र मलने पमन छै न । मामथ पेश र्रे को वववरण िीक सााँचो हो। व्र्होरा फरक परे मा
प्रचमलत कानून बमोन्त्जम सहुाँला बुझाउाँला।
दार्ााँ

मनवेदक:
दस्तित:
मममत:
मसफाररस र्ने पदामधकारी:

स्थानीर् तहको नाम :

दस्तित:

वडा नं.:

नाम:
. मममत:

पद:

बार्ााँ
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अनुसूची

(दफा ७ को उपदफा १ साँर् सम्बन्त्न्धत)
िाकुरबाबा नर्रपामलका
वडा नं. ....... कार्ायलर् : .......................
राहत ववतरणको अमिलेि
मस.नं.

राहत प्राप्त र्ने

िे र्ाना तथा

बाबुको

बाजेको

राहतको

राहत

व्र्न्त्क्तको नाम

टे मलफोन नं

नाम

नाम

वववरण

बुन्त्झमलनेको
दस्तित

राहत ववतरण र्नेको
दस्तितः
नाम थरः
टे मलफोन नंः
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अनुसूची २

(दफा ७ को उपदफा २ साँर् सम्बन्त्न्धत)
िाकुरबाबा नर्रपामलका
प्रमतवेदनको ढााँचा
मस.न.

राहत प्राप्त र्ने

िे र्ाना तथा

बाबुको

बाजेको

राहतको

व्र्न्त्क्िको नाम

टे मलफोन नं.

नाम

नाम

वववरण

मममत

कैवफर्त

मनवेदन र्नेको:
दस्तितः
नाम थरः
टे मलफोन नं:

आज्ञाले
रामहरर ररजाल
मनममि प्रमुि प्रशासकीर् अमधकृत

