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          कार्यपाठलका बाट पारित मिमत : २०७६/१२/२१ 
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कोमिड-१९ को संिामित संक्रिणको कािण उत्पन्न प्रमतकुल अिस्थाबाट प्रिामित असËमित क्षते्रिा 

कार्यित श्रमिक िर्य तथा असहार्हरुलाई दमैनक जीिन र्ापनको लामर् स्थामनर् तहबाट िाहत उपलब्ध 

र्िाउने र्िी नपेाल सिकाि िमन्त्रपरिषदबाट िएको मनणयर् कार्ायन्िर्न र्नय र्ो िापदण्ड तर्ाि र्रिएको 

छ । 

 

१. सठंक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) र्स िापदण्डको नाि "असËमित क्षते्रिा कार्यित श्रमिक िर्य तथा 

असहार्हरुलाई उपलब्ध र्िाइन ेिाहत सम्बन्धी िापदण्ड,२०७६ िहकेो छ ।" 

२. र्ो िापदण्ड मिमत नपेाल सिकािले लकडाउन घोषणा र्िेको अिमधसम्िको लामर् लार् ूहुनछे । 

(२) पररभाषाः मबषर् िा प्रसंर्ले अको अथय नलार्िेा र्स िापदण्डिााः 

 (क) "असËमित क्षेत्रिा कार्यित श्रमिक िर्य " िन्नाले दमैनक रुपिा कािकाज र्ािी पटके िा 

दमैनक ज्र्ाला आम्दनी र्ने  दफा ४ बिोमजिका श्रमिक , कािदाि तथा िजदिु सम्झनन ुपछय । 

 (ख) "असहार्" िन्नाले कसैको लालन पालनिा निही अशक्त तथा आिास मिमहन िई 

िमन्दि, आश्रि, धियसाला,  र्मु्बा,चचय िा बदृ्धाश्रििा बस्न ेव्र्मक्त  सम्झननपुछय । 

 (र्) "िाहत" िन्नाले नपेाल सिकािबाट मनणयर् िए बिोमजि सम्बमन्धत स्थामनर् तहले दफा 

३ बिोमजि श्रमिक िर्य तथा  असहार्हरुलाई प्रदान र्रिने दफा ५ बिोमजिको सािग्री सम्झननपुछय । 

 (घ) "स्थामनर् तह" िन्नाले िहानर्िापामलका, उप िहानर्िापामलका, नर्िापामलका तथा 

र्ाउँपामलका सम्झननपुछय । 

३. अठभलेख राख्नज पननः (१) र्स िापदण्ड बिोमजि िाहत दहेार्को श्रमिक िर्य तथा 

असहार्हरुलाई प्रदान र्नय सम्बमन्धत िडा कार्ायलर्ले अमिलेख तर्ाि र्नुयपनेछ । 

 (क) पसलबाट ग्राहकको घिसम्ि सािान ओसािपसाि र्न ेश्रमिक 

 (ख) पर्यटक िरिर्ा, मनिायण सािाग्री िरिर्ा तथा सिािी साधन नचल्ने, बाटोिा आिश्र्क 

िस्तुहरु ओसािपसाि र्ने व्र्मक्त (र्) ट्रक, मटपि भ्र्ानबाट लोड अनलोड र्न ेश्रमिक 

 (घ) अन्र् व्र्मक्तको खतेबािीिा दमैनक ज्र्ालादािीिा काि र्ने कृमष िजदिु 

 (ङ) आफ्नो नातेदाि बाहकेको व्र्मक्तको परििाि दमैनक ज्र्ालादािीिा सिसफाई,मशश ुतथा 

ज्र्ेष्ठ नार्रिक स्र्ाहाि जस्ता  सेिा र्न ेिर्मक्त 

 (च) मर्टी कुटन,े बालुिा चाल्न ेतथा ईटा िट्टािा काि र्ने िजदिु 

 (छ) मनिायण कार्यिा दमैनक ज्र्ालादािी काि र्न ेडकिी, मसकिी,हले्पि लर्ार्तका िजदिु 
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 (ज) नाङलो पसले, दमैनक रुपिा पमत्रका मबतिक, साना फुटपाथ पसले, िेला र्ाडा तथा 

साइकलिा सािान मबक्री मबतिण  र्िी र्जुािा र्ने तथा अन्र् व्र्मक्तको पसलिा काि र्ने 

िजदिु 

 (झन) दहेार्का र्ातार्ात िजदिुाः 

  (१) अन्र् व्र्मक्तको िाल बाहक सिािी तथा डेमलिरि भ्र्ान चलाउन ेसिािी 

चालक,सहचालक 

  (२) दमैनक िेक्का िा ज्र्ालादािीिा टर्ाक्सी तथा टेम्पो चलाउने सािािी चालक 

  (३) रिक्सा, तथा िेलार्ाडा चालक 

  (४) सबािी साधनको िियत सम्िाि र्ने ग्र्ािेजिा काि र्न ेमिस्त्री 

 (ञ) अन्र् व्र्मक्तको र्ािने्ट, कापेन्ट, टेलरिङ र्लैचा तथा बटु्टा जमतय िने ि कपडा पसलिा 

दमैनक ज्र्ालादािीिा काि र्न े िजदिु 

 (ट) स्थामनर् तहिा दमैनक ज्र्ालादािीिा काि र्ने अन्र् व्र्मक्त 

 (२) र्स दफा बिोमजिको िाहत पाउने परििाि तथा व्र्मक्तको अमिलेख अनसुमुच-१ 

बिोमजि सम्बमन्धत िडा समचिले िडा  सदस्र् तथा अध्र्क्षको साहर्ोर् मलई तीन मदन मित्र तर्ाि 

र्रि साियजमनक र्नुय पनछे । 

 (३) साियजमनक र्रिएको मिििणिा दािी मििोधको सिर् (सच्र्ाउन ेसिर्) कम्तीिा १ मदन 

मदई सो पश्चात कार्यपामलकाबाट  अनिुोदन र्िी अमन्ति मिििण स्िीकृत र्नुय पछय । 

(४) राहत ठबतरण र्नजय पननः दफा ३ बिोमजिको लर्तिा सिािेश िएको श्रमिक िर्य तथा 

असहार्हरुलाई सम्बमन्धत िडाले अनसुमुच-२ बिोमजि ढाँचािा मिििण िामख दफा ५ बिोमजिको 

िाहत तत्काल मितिण र्नुय पनेछ । 

(५) राहत सामाग्ीः (१) खाध आिश्र्कताको आधाििा श्रमिक िर्य तथा असहार्हरुलाई प्रमत 

परििािका लामर् दहेार्का सािामग्र िाहत स्िरुप मबतिण र्रिनेछ। 

 चािल २० के.मज. 

 दाल २ के.मज. 

 ननु १ पाकेट 

 खाने तेल १ मलटि 

 (२) र्स िापदण्ड बिोमजि िाहत मितिण र्दाय एक परििािलाइ एक ईकाइ िामन सम्बमन्धत 

िडाले अमिलेख कार्ि  र्नुयपनेछ। साथै परििाि संख्र्ा कार्ि र्दाय दईु जना सम्ि िए उपदफा १ 

बिोमजि िाहत सािाग्रीको आधा ि सो िन्दा बदी  परििाि संख्र्ा िए पिैु िाहत सािाग्री मबतिण 

र्रिनेछ । 

 (३) र्स िापदण्डिा अन्र्त्र जनुसकैु कुिा लेमखएको िएतापमन श्रमिक िर्य तथा असहार् 

तथा मतनसँर्सरँ्ै िहकेा परििािका  कुनै सदस्र्ले र्स अिमधिा कुन ैिैकमल्पक आर् आजयन 

र्िेको अिस्थािा मनजलाई र्स िापदण्ड बिोमजि िाहत सािाग्री  मबतिण र्रिन ेछैन । 
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 (४) र्स िापदण्डिा अन्र्त्र जनुसकैु कुिा लेमखएको िएतापमन एकै परििािको एकिन्दा 

बदी सदस्र्लाई िाहत सािाग्री  मबतिण र्रिन ेछैन । 

 

(६) ठबतरण र्नन ठबठधः (१) दहेार्को मबमध अिलम्िन र्रि दफा ५ बिोमजिको िाहत सािाग्री 

मबतिण र्नुय पनेछाः 

 (क) िाहत मबतिणको लामर् सम्बमन्धत र्ाउँपामलकाले सािाग्री खरिद र्िी िडा समिमत 

िाफय त मितिण र्न े। 

 (ख) सम्बमन्धत िडा समिमतले हुन सक्ने सम्िाव्र् मिड तथा अन्र् ब्र्िस्थापमकर् 

सिस्र्ाका कािणले िडा समिमतिाट  मबतिण र्नय नसक्न ेअबस्था िएिा दहेार् बिोमजि र्नाेः 

 (१) स्थामनर् तहले आफ्नो क्षते्र मित्र दफा ५ बिोमजि सािाग्री उपल्बध र्िाउन सक्ने 

स्थामनर् आपमुतयलतायबाट िलू्र् सचूी  मलइ सोको आधाििा सािाग्रीको र्णुस्ति तथा िलू्र् र्मकन 

र्ने ि उपलब्ध िए सम्िका आपमुतयकताय छनौट र्न े। 

 (२) दफा ३ बिोमजिको लार्तिा पिेका श्रमिक िर्य तथा असहार्हरुलाई िडा सदस्र् िा 

अध्र्क्षले कुपन उपल्ध र्िाई  उपखण्ड(१) बिोमजि आपमुतयकतायिाट िाहत सािाग्री उपलब्ध र्िाउन े

। 

(७) राहत ठबतरणको अठभलेख र प्रठतबेदनः (१) सम्बमन्धत िडाले अनसुचूी २ बिोमजिको िाहत 

मबतिणको अमिलेख आफ्नो कार्ायलर्िा िाखी साियजमनक र्नुय पनछे ि एक प्रमत र्ाउँपामलका 

कार्यलार्िा पिाउन ुपनछे। 

(२) प्रत्रे्क स्थामनर् तहले िाहतको प्रमतबदेन अनसुमूच ३ बिोमजि ढाँचािा पामक्षक रुपिा िामरट्रर् 

परिचर् पत्र तथा पमजजकिण मबिार् ि सङ्मघर् िामिला तथा सािान्र् प्रशासन िन्त्रालर्िा पिाउन ु

पनेछ। 

(३) सङ्मघर् िामिला तथा सािान्र् प्रशासन िन्त्रालर्ले िाहत मबतिणको मनर्मित अनरु्िन र्नेछ। 

(८) कारवाही सम्बणधी व्र्वसथाः (१) र्स कार्ायमबमधिा तोमकएको िापदण्ड पिूा निएिा 

व्र्मक्तले झनटुा मबबिण पेश र्िी िाहत मलन ुिा दोहोिो िाहत मलन ुहुदँनै । 

(२) र्स कार्ायमबमधको प्रमतकूल हुने र्िी िाहत मबतिणको मनिेदन मदन,े िाहत बझु्न ेि िाहतका लामर् 

मसफारिस र्ने पदामधकािीलाई सिते प्रचमलत काननु बिोमजि काििाही र्िी त्र्स्तो िाहत बझु्ने व्र्मक्त 

ि मसफारिस र्ने पदामधकािीबाट िकि सम्बमन्धत स्थामनर् तहले मनजबाट असलु र्नुय पनेछ । 
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अनसुचूी १ 

(दफा ३ संर् सम्बमन्धत) 

राहत प्राप्त र्नन ठनवेदन 

राहत प्राप्त र्नन व्र्ाठिको ठबबरण  

१. नाि थि:                                             २. बाबकुो नाि: 

३. बाजेको नाि:                                        ४. स्थाई िेर्ाना: 

५. हालको िेर्ाना:                                     ६. टेमलफोन िा िोबाइल नम्बि(िएिा): 

७. दमैनक ज्र्ालादािी कार्यित स्थान:  ८. र्न ेर्िेको कािको मिििण: 

९. पेश र्िेको कार्जातको मिििण(कमम्तिा कुनै एक कार्जात सलंग्न र्नुयपने) 

क. नपेाली नार्रिताको प्रिाणपत्रको प्रमतमलमप िा  

ख. र्रिब घि परििाि परिचर् पत्र प्रमतमलमप िा  

र्. सिािी चालक अनिुमतको प्रमतमलमप िा 

घ. अन्र्  

१०. िाहत मलने ब्र्ामक्तको स्ि: घोषणा: 

ि ि िेिो परििािका सदस्र्ले िोजर्ािी, स्ििोजर्ािी िा अन्र् कुनै आर् आजयन र्िेकाका छैनन ्| िलेै 

र्स्तो िाहत समुबधा दोहोिो मलएको छैन ि मलने पमन छैन | िामथ पेश र्िेको मिििण मिक साँचो हो | 

व्र्होिा फिक पिेिा प्रचमलत काननु बिोमजि साहुला बझुनलुा | 

 

 

मनिेदक:-         

           औिंा छाप  

दस्तखत:  

मिमत: 

 

     

मसफारिस र्ने पदामधकािी:-    स्थानीर् तहको नाि: 

दस्तखत:      िडा नं: 

नाि:       पद:  

मिमत: 

 

  

दाँर्ा बाँर्ा 

  



बर्ज ुगाउँपालिकाको रार्पत्रको रार्पत्र भाग १, खण्ड १, संख्या ११ लिति २०७६/१२/२८ 

 
 

असËठित के्षत्रमा कार्यरत श्रठमक वर्य तथा असहार्हरुलाई उपलब्ध र्राइने राहत सम्बन्धी 

मापदण्ड २०७६, 

अनसुचूी २ 

(दफा ७ को उपदाफा १ संर् सम्बमन्धत) 

बजुय र्ाउँपामलका 

िडा नं.......            

         िाहत मबतिणको अमिलेख 

 

सी. 

न.  

िाहत प्राप्त र्ने 

व्र्मक्त को नाि  

िेर्ाना तथा 

टेमलफोन न. 

बाबकुो 

नाि 

बाजेको 

नाि 

िाहतको 

मबबिण 

िाहत 

बमुझनमलनेको 

दस्ताखत  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

मिििण तर्ाि र्नेको        प्रिामणत 

र्नेको 

दस्तखत:                      

दस्तखत: 

नाि:          नाि: 

टेलीफोन न.  

 


