
gu/ sfo{kflnsfjf6 :jLs[t ldlt @)&^÷!@÷@! 

uf]bfj/L gu/kflnsfsf]  

अस ग ठत े मा कायरत िमक वग तथा असहायह लाई उपल ध गराइन ेराहत स ब धी मापद ड, २०७६  

कोिभड–१९ को संभािवत सं मणको कारण उ प  ितकूल अव थाबाट भािवत अस ग ठत े मा कायरत 

िमक वग तथा असहायह लाई दिैनक जीवन यापनको uf]bfj/L gu/kflnsfjf6 राहत उपल ध गराउन jf~5fgLo 

ePsf]n] :yfgLo सरकार ;~rfng P]g @)&$ sf] tyf !)@ sf] pkbkmf -@_ Pjd\ k|zf;sLo sfo{ljlw lgoldt ug]{ P]g @)&$ 
sf] bkmf -$_ n] lbPsf] clwsf/nfO{ k|of]u u/L uf]bfj/L gu/kflnsf sfof{non] of] c;+ul7t If]qdf sfo{/t >lds ju{ tyf 

c;xfox?nfO{ pknAw u/fOg] /fxt ;DaGwL dfkb08 @)&^ hf/L u/]sf] छ ।  

 

!=  सिं  नाम र ार भः  

!=!  यस मापद डको नाम gfd uf]bfj/L gu/kflnsfsf]  “अस ग ठत े मा कायरत िमक वग तथा असहायह लाई 

उपल ध गराइन ेराहत स ब धी मापद ड,२०७६” रहकेो छ।  

!=@  यो मापद ड नेपाल सरकारल ेलकडाउन घोषणा गरेको अविधस मको लािग लागू नेछ ।  

२= प रभाषाः  िवषय वा संगले अक  अथ नलागमेा यस मापद डमा M 

s=  “अस ग ठत े मा कायरत िमक वग” भ ाले दिैनक पमा कामकाज गरी पटके वा दिैनक याला 
आ दानी गन दफा -&_ बमोिजमका िमक, कामदार तथा मजदरु स झन ुपछ ।  

v=  “असहाय भ ाले कसैको लालन पालनमा नरही अश  तथा आवास िविहन भई मि दर, आ म, धमशाला, 
गु बा, मि जद, गु ारा, चच वा बृ ा ममा ब े ि  स झन ुपछ ।  

u=  “राहत” भ ाले नेपाल सरकारबाट िनणय भए बमोिजम uf]bfj/L gu/kflnsfn] दफा -^_ बमोिजमका  िमक 

वग तथा असहायह लाई दान ग रन ेदफा -*_ बमोिजमको सामा ी स झनुपछ ।  
3=   “gu/kflnsf भ ाले uf]bfj/L नगरपािलका स झनुपछ ।  
 

#= /fxt Joj:yfkg tyf ljt/0f gu/ ;dGjo ;ldlt 
#=! gu/kflnsfdf /fxt ljt/0f sfo{sf] ;dGjo ug{ b]xfo cg';f/f] /fxt Joj:yfkg tyf ljt/0f gu/ ;dGjo ;ldlt /xg] 

5 . 
-s_ gu/k|d'v       cWoIf 
-v_ pkk|d'v       ;b:o 



-u_ k|d'v k|zf;sLo clws[t     ;b:o 
-3_ jftfj/0f tyf ljkb Joj:yfkg ;ldltsf ;+of]hs   ;b:o 
-ª_ cfly{s k|zf;g zfvf k|d'v     ;b:o ;lrj 
 

$= /fxt Joj:yfkg tyf ljt/0f gu/ ;dGjo ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/ 
-s_ k|efljt clt ljkGg, czQm / cª\ul7r If]qdf sfo{/t >lds ju{sf] kl/jf/x?sf] nfut j8f dfkm{t ;+sng ug]{ 
-v_ j8fsf] nfut cg'dfg, l;kmfl/; / cfjZostf cg';f/ /fxtsf] dfqf -Kofs]h_ tof/ ug]{ jf j8f ;dGjo ;ldltnfO{ 

lhDd]jf/L lbg] . 
-u_ /fxt ;fdfu|L ljt/0f Pjd\ Joj:yfkgsf] lhDd]jf/L tf]Sg], cg'udg ug]{ jf u/fpg] / cfjZos hgzlQmsf] Joj:yfkg 

ug]{ . 
-3_ cfjZostf cg';f/ cGo sfo{x? ug]{ . 

%= /fxt Joj:yfkg tyf ljt/0f j8f ;dGjo ;ldlt 
%=! j8f :t/df /fxt ;fdfu|L ljt/0f tyf Joj:yfkgsf nflu b]xfo adf]lhdsf] j8f ;dGjo ;ldlt /xg]5 M 
-s_ j8f cWoIf     ;+of]hs 
-v_ j8f ;ldltsf ;b:ox?   ;b:o 
-u_ k|x/L k|ltlglw    ;b:o 
-3_ ljleGg /fhlgtL bnsf k|ltlglwx?  ;b:o 

^= अिभलेख रा पुन 

^=!  यस मापद ड बमोिजमको राहत दहेायका िमक वग तथा असहायह लाई दान गन स बि धत वडा        
कायालयले अिभलेख तयार गनुपनछ M 

क=  पसलबाट ाहकको घरस म सामान ओसारपसार गन िमक,  

ख=  पयटक भ रया, िनमाण सामा ी भ रया तथा सवारी साधन नच न,े बाटोमा आव यक व तुह  

ओसारपसार गन ि , पाल र  

ग=   क, पर यानबाई स मान लोड अनलोड गन िमक,  

घ=   अ य ि को खेतबारीमा दिैनक याला िलन ेगरी काम गन कृिष मजदरु, आ नो नातेदार बाहकेको 
ि को प रवारमा दिैनक यालादारीमा सरसफाई, िशशु तथा ये  नाग रक याहार ज ता सेवा गन 

ि , िगटी कु न,े बालुवा चा ने तथा टा भ ामा काम गन मजदरु, िनमाण कायमा दिैनक यालादारीमा 
काम गन डकम , िसकम , हे पर लगायतका मजदरु,  

ª=    नाङलो पसल,े दिैनक पमा पि का िवतरक, साना फुटपाथ पसल,े ठेला गाडा तथा साइ कलमा सामान 

िब  िवतरण गरी गुजारा गन तथा अ य ि को पसलमा काम गन मजदरु, दहेायका यातायात मजदरुः  

r=   अ य ि को माल वाहक सवारी तथा डलेीभ र यान चलाउने सवारी चालक, सहचालक, दिैनक ठे ा वा 
यालामा ा सी तथा टे पो चलाउने सवारी चालक,  

5=   र सा तथा ठेलागाडा चालक,  

h=   सवारी साधनको ममत स भार गन यारेजमा काम गन िम ी तथा मजदरु ।  



em=   अ य ि को गाम ट, कापट, टेल रङ, गलचा, बु ा तथा जत  भन र कपडा पसलमा दिैनक यालादारीमा 
काम गन मजदरु ।  

`=   थानीय तहमा दिैनक यालादारीमा काम गन अ य ि  ।  
6=   यस दफा बमोिजमको राहत पाउने प रवार तथा ि को अिभलेख अनुसूची-१ बमोिजम स बि धत 

वडा सिचवले वडा सद य तथा वडा अ य को सहयोग िलई तीन दन िभ  तयार गरी सावजिनक गन ु

पनछ ।  
&= राहत िवतरण गनपुनः दफा ३ बमोिजमको लगतमा समावेश भएको िमक वग तथा असहायह लाई स बि धत 

वडाल ेअनसुचूी २ बमोिजमको ढाचँामा िववरण रािख दफा * बमोिजमको राहत त काल िवतरण गनुपनछ।  

*= राहत सामा ी  

*=! खा  आव यकताको आधारमा िमक वग तथा असहायह लाई ित प रवारका लािग दहेायका 
सामा ी राहत व प िवतरण ug]{ 

 

 

-k'gZr M of] 
/fxt kfpg] 
kl/jf/df 
;'Ts]/L klg 
eP 
NofS6f]lhg 
! s]hL yk 
ug]{ . ;fy} 
;'Ts]/L / 
cGo nlIft 
kl/jf/nfO{ 
klg oxL 
dfkb08 
sfod ug]{ ._ 

*=@ यस 

मापद ड 

बमोिजम 

राहत िवतरण गदा एक प रवारलाई एक इकाई मानी स बि धत वडाले अिभलेख कायम गनुपनछ ।  

*=# यस मापद डमा अ य  जुनसुकै कुरा लेिखएको भएतापिन िमक वग तथा असहाय तथा ितनसँग सँगै 
रहकेा प रवारका कुन ैसद यले यस अविधमा कुन ैवैकि पक आय आजन गरेको अव थामा िनजलाई यस 

@ hgf;Dd ;b:o  

ePsf] kl/jf/     

$ hgf;Dd ;b:o  

ePsf] kl/jf/ 

;f] eGbf dfly kl/jf/  

;b:o ePsf]nfO{ 

 

qm= ;+= ljj/0f kl/df0f qm= ;+= ljj/0f kl/df0f qm= ;+= ljj/0f kl/df0f 

! rfdn % s]hL ! rfdn !) s]hL ! rfdn !% s]hL 

@ bfn cfwf s]hL @ bfn ! s]hL @ bfn !=% s]hL 

# g'g  ! kfs]6 # g'g  ! kfs]6 # g'g  ! kfs]6 

$ vfg] t]n cfwf ln6/ $ vfg] t]n ! ln6/ $ vfg] t]n !=% ln6/ 

% ;fj'g @ j6f % ;fj'g @ j6f % ;fj'g @ j6f 

^ lrp/f ! s]hL ^ lrp/f @ s]hL ^ lrp/f # s]hL 

& d:of}/f ! kfp & d:of}/f @ kfp & d:of}/f # kfp 



मापद ड बमोिजमको राहत सामा ी िवतरण ग रन ेछैन ।  

 

*=$ यस मापद डमा अ य  जुनसुकै कुरा लेिखएको ePtf klg एकै प रवारको एकभ दा बढी सद यलाई 

राहत सामा ी िवतरण ग रन ेछैन ।  
 

(= िवतरण गन िविधः 
  (=! दहेायको िविध अवल बन गरी दफा * बमोिजमको राहत सामा ी िवतरण गनु पनछः  

s= /fxt ljt/0f gu/ ;dGjo ;ldltn] /fxt ;fdfu|L Joj:yfkg tyf vl/b u/L ljt/0fsf] nflu j8fdf k7fpg] 5 . 

v= o; uf]bfj/L gu/kflnsfsf] cfsl:ds sf]if÷ljkb Joj:yfkg sf]ifjf6 j8faf6 k|fKt ljj/0f / nfut cg'dfgsf] 
cfwf/df /fxt ;fdfu|L vl/b u/L ljt/0fsf] nflu j8f cWoIfnfO{ pknAw u/fO{g]5 . 

u= gu/kflnsfn] gu/ ;dGjo ;ldltsf] lg0f{o cg';f/ o; dfkb08df tf]lsP adf]lhdsf] ;fdfu|L vl/b ug]{ 5 . 

3= /fxt ljt/0f gu/ ;dGjo ;ldltn] vl/b P]gsf] ljz]if kl/l:ylt cg';f/ /fxt ;fdfu|L cfk'lt{stf{ 5gf}6 ug{ ;Sg]5 
. 

ª= j8f ;dGjo ;ldltn] /fxt ;fdfu|Lsf] nfut cg'dfg ubf{ b]xfosf cfwf/x? lng ;SG]5 M 

 cfjZostfsf] lnlvt ljj/0f 

 u'0f:t/, kl/df0f / zt{ 

 sfo{ ;DkGg ug]{ cjlw 

r= gu/ ;dGjo ;ldltn] cfk'lt{stf{ 5gf}6 / /fxt ljt/0f b]xfo adf]lhd ug]{5 . 

!= gu/kflnsfn] आ नो े  िभ  दफा * बमोिजमको सामा ी उपल ध गराउन स े  थानीय 

आपू तकताबाट मू य सूचीsf] lnlvt b/efpkq lnO{ सोको आधारमा सामा ीको गुण तर तथा मू य 

य कन गन र उपल ध भए स मका आपू तकता छनौट ग/L vl/b ug]{ . d"No ;"rL / cfk'lt{stf{ 5gf}6df 
uf]bfj/L pBf]u jfl0fHo ;+3n] ;xof]u ug'{ kg]{5 . 

@= दफा ^ बमोिजमको लगतमा परेका िमक वग तथा असहायह लाई /fxt ;fdfu|L lngnfO{ tf]lsPsf] 

cfk'lt{stf{df hfg j8fsf] ljj/0fsf] cfwf/df gu/k|d'vn] s'kg j8fdf k7fpg] / वडा अ य ले कुपन ;DalGwt 

JolQmnfO{ उपल ध गराई उपख ड ! बमोिजमको आपू तकताबाट राहत सामा ी ;DalGwt JolQmn] lng] .  

#= /fxt ;fdfu|L vl/bsf] ljn ekf{Ox? /fxt lj/t0f gu/ ;dGjo ;ldlt / gkf sfo{kflnsf a]7sjf6 :jLs[t ePkl5 
dfq e"QmfgL jf k]ZsL km5\of}6 ul/g]5 . 

!)= राहत िवतरणको अिभलखे र ितवदेनः  

s=  स बि धत वडाले िवतरणको अनुसूची-२ बमोिजमको राहत िववरणको अिभलेख आ नो कायालयमा राखी 
सावजिनक गनु पनछ र एक ित gu/kflnsf कायालयमा पठाउनु पनछ ।  



v=  gu/kflnsfn] अनुसूची ३ बमोिजमको ढाँचामा राि य प रचय प  तथा पि करण िवभाग र स घीय 

मािमला तथा सामा य शासन म ालयमा पठाउनु पनछ ।  

   u=  स घीय मािमला तथा सामा य शासन म ालयले राहत िवतरणको िनयिमत अनुगमन गनछ।  

!!= कारवाही स ब धी व थाः  

s=  यस कायिविधमा तो कएको मापद ड पूरा नभएका ि ले झु ा िववरण पेश गरी राहत िलन ुवा 
दोहोरो राहत िलनु दँनै ।  

v=  यस कायिविधको ितकूल न े गरी राहत िवतरणको लािग िसफा रस गन पदािधकारीलाई समेत 

चिलत कानुन बमोिजम कारवाही गरी य तो िसफा रस गन पदािधकारीबाट िनजल े िसफा रस गरेको 
हदस मको रकम gu/kflnsfn] िनजबाट असुल गन ुपनछ ।  

!@= sf]if ;~rfng M o; gu/kflnsfsf] /fxt ;fdfu|L vl/b tyf ljt/0fsf] nflu gu/ ;dGjo ;ldltsf] lg0f{o cg';f/ vr{ ug]{ 
u/L cfsl:ds÷ljkb Joj:yfkg sf]if k|d'v k|zf;sLo cls[t / n]vf clws[tsf] b:tvtjf6 ;~rfng x'g]5 . 

!#= j8fdf hfg] k]ZsL ;DaGwdf M o; gu/kflnsfsf] ldlt @)&^÷!@÷!% sf] sfo{kflnsf j}7ssf] lg0f{o cg';f/ j8fdf uPsf] 
k]ZsL /sdjf6 b]xfosf sfo{x? ul/g]5 M 

!= sf]/f]gf efO/; lj?4sf] ;r]tgf÷dfOlsª sfo{qmd 

@= cf}iflw vl/b / 5s{g] 

#= df:s / ;]lg6fOh/sf] Joj:yfkg 

$= lj/fdLx?nfO{ c:ktfn k'¥ofpg PDj'n]G; vr{ 

%= afFsL /sd /fxt ;fdfu|L vl/b tyf Joj:yfkgdf 

!$= ljljw M ns8fpgsf] cjlwel/ /fxt ;fdfu|L lj/t0f ;DaGwL ;d:of cfOk/]df pQm ;d:ofsf] jfwf c8sfp km'sfp ug]{ 
clwsf/ /fxt ;fdfu|L ljt/0f gu/ ;dGjo ;ldltsf] lg0f{ojf6 x'g]5 . 

 

 

 

 

 

 

अनुसूची ! 

   दफा ^ सँग स बि धत 

अिभलेखको ढाँचा  

राहत ा  गन ि को िववरण M 

१= नाम थर M    २= बावुको नाम M     ३= बाजेको नाम M 

४= थायी ठेगाना M   
५= हालको ठेगाना M   

६= टेिलफोन वा मोबाइल न बर -भएमा_ M 

७= दिैनक यालादारीमा कायरत थान M 



८= गन गरेको कामको िववरण M 

(= पेश गरेको कागजातको िववरणMMक तीमा कुन ैएक कागजात संल  गनुपन_ 

क= नेपाली नाग रकताको माणप को ितिलिप वा  

ख= ग रब घर प रवार प रचयप को ितिलिप वा  

ग= सवारी चालक अनुमितप को ितिलिप वा  

घ= अ यM 

!)= राहत िलने ि को व:घोषणा M  

म र मेरो प रवारका सद यले रोजगारी, वरोजगारी वा अ य कुन ैमा यमबाट आय आजन गरेका छैनन्। मैले य तो राहत सुिवधा 
दोहोरो िलएको छैन र िलने पिन छैन । मािथ पेश गरेको िववरण ठीक साँचो हो। होरा फरक परेमा चिलत कानून बमोिजम 

स लँा बुझाउँला।  

िनवेदक M 

   ठाको छाप  

       द तखत M 

दायाँ   बायाँ  
 

िमित M 

िसफा रस गन पदािधकारी M 
थानीय तहको नाम M 

 वडा नंM 
द तखत M  

नाम M    पद M  

 

िमित M  

 

 

अनुसूची @ 

दफा !! को उपदफा ! सँग स बि धत  

     uf]bfj/L gu/kflnsf 

                                           वडा नं =============कायालय M==========================  
 

l;=g+ /fxt k|fKt ug]{ 
JolQmsf] gfd 

7]ufgf tyf 
6]lnkmf]g g+ 

afj'sf] gfd afh]sf] gfd /fxtsf] ljj/0f /fxt 
a'lemlng]sf] 
b:tvt 

       
       



       
       
 

 

/fxt ljt/0f ug]{sf] 

b:tvt M 

gfd, y/ M 

6]lnkmf]g g+ M 

 

अनुसूची # 

दफा !! को उपदफा ! सँग स बि धत  

     uf]bfj/L gu/kflnsf 
 

                                               k|ltj]bg 9fFrf 

l;=g+ /fxt k|fKt ug]{ 
JolQmsf] gfd 

7]ufgf tyf 
6]lnkmf]g g+ 

afj'sf] gfd afh]sf] gfd /fxtsf] ljj/0f /fxt 
a'lemlng]sf] 
b:tvt 

       
       
       
       
 

lgj]bg ug]{sf]M 

b:tvt M 

gfd, y/ M 

6]lnkmf]g g+ M 

 


