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असंगठित के्षत्रमा कार्यरत श्रममक वगय तथा असहार् वा कमजोर वगय वा गरीव वा आर्स्रोत 
नभएका खान लाउन नपगु्नहेरुलाई राहत ववतरण मापदण्ड २०७६ 

 

  नोभेल कोरोना भाइरस (Covid-19) को सम्भाववत संक्रमणको उत्पन्न प्रमतकूल 
अवस्थाबाट प्रभाववत असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रममक वगय तथा असहार् वा कमजोर वगय वा गरीव वा 
आर्स्रोत नभएका खान लाउन नपगु्नेहरुलाई दैमनक जीवन र्ापनका लामग मत्रवेणी नगरपामलकाले राहत 
ववतरण सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ कार्यपामलकाले मनणयर् गरी लाग ुगररएको छ ।  

 

१. संक्षक्षप्त नाम र प्रारम्भ : 
      (१) र्स मापदण्डको नाम असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रममक वगय वा असहार् वा 
कमजोर वगय र गरीव वा आर्स्रोत न्रू्न भएका दैमनक ज्र्ालादारी गरी खाने वगय वा खान लाउन नपगु्न े
लाई राहत ववतरण सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ रहेको छ ।  

  (२) र्ो मापदण्ड मत्रवेणी नगरपामलका तोली बाजरुा मभत्र नेपाल सरकारले लकडाउन 
घोषणा गरेको मममत देक्षख अक्षन्तम अवमध सम्म लाग ुहनुे छ ।  

 

२. पररभाषा :  

ववषर् वा प्रसंगले अको अथय नलागेमा र्स मापदण्डमा  

  (क) 'असंगठित कार्यरत श्रममक वगय' भन्नाले दैमनकरुपमा कामकाज गरी वा ज्र्ाला 
मजदरुी गने दफा ४ बमक्षजमका कामदार तथा मजदरुलाई सम्झन ुपछय ।  

  (ख) 'असहार्' भन्नाले असक्त वा कसैको सहाराले बाच्ने सम्झन ुपछय ।  

  (ग) 'कमजोर' वगय भन्नाले आर्स्रोत न्रू्न भएको व्र्क्षक्त वा परीवारलाई सम्झन ुपछय ।  

  (घ) 'गरीव' भन्नाले जग्गा जममन नभएको र कुनै अचल सम्पक्षि नभएको सम्झन ुपछय ।  

  (ङ) 'आर्स्रोत' भन्नाले मनर्ममतरुपमा दैमनक गजुरा गनयका लामग आर्आजयन नभएको 
व्र्क्षक्तको परीवारलाई सम्झन ुपछय ।  



  (च) 'खानलाउन' नपगु्ने भन्नाले खेतीबाट वा मजदरुीबाट परीवारका सदस्र्हरुलाई खान 
नपगु्ने व्र्क्षक्तका परीवारलाई सम्झन ुपछय ।  

  (छ) 'राहत' भन्नाले मत्रवेणी नगरपामलका नगरकार्यपामलकाको बैिकको मनणयर् बमोक्षजम 
मापदण्डको साथै  नेपाल सरकारले तर्ार गरेको मापदण्ड बमोक्षजम दफा ४ बमोक्षजमका राहत प्राप्त गने 
वगय र दफा ५ बमोक्षजमको सामाग्री सम्झन ुपछय ।  

  (ज) 'स्थामनर् तह' भन्नाले मत्रवेणी नगरपामलका सम्झन ुपछय ।  

३. अमभलेख राख्न ुपने : 
                             (१) र्स मादण्ड बमोक्षजम राहत प्राप्त गने वगयको अमभलेख वडा कार्ायलर्ले तर्ार गनुय 

पने छ ।  

  (क) मालसामान ओसारपोसार गने व्र्क्षक्त  

  (ख) अकायको भारी बोक्ने व्र्क्षक्त  

  (ग) अकायको खेतमा ज्र्ालादारी काम गने व्र्क्षक्त  

  (घ) मसकमी, डकमी र हेल्पर लगार्तका व्र्क्षक्त   

  (ङ) ज्र्ालादारीमा ढुङ्गा र मगट्टी फुटाउने व्र्क्षक्त  

  (च) साना पसल थापेर गजुरा चलाउने व्र्क्षक्त  

  (छ) दाउरा बेचेर वा अन्र् काम गरेर गजुरा गने व्र्क्षक्त  

  (ज) दैमनक ज्र्ालादारीमा काम गने अन्र् व्र्क्षक्त  

  (झ) खेतीपाती गरी ३ मवहनाभन्दा कम खान लाउन पगु्ने भई ज्र्ाला मजदरुी गने 
व्र्क्षक्त वा परीवार  

  (२) र्स दफा बमोक्षजमको राहत पाउने परीवार तथा व्र्क्षक्तको अमभलेख सम्बक्षन्धत ्वडा 
सक्षचवले वडा समममतको सहर्ोग मलई नामावली तर्ार गरी मत्रवेणी नगरपामलकाको कार्ायलर्मा पेश गरी 
कार्यपामलकाको मनणयर् बमोक्षजम सावयजमनक गनुयपने छ ।  

 

४. राहत ववतरण गनुयपने : 
  (१) दफा ३ बमोक्षजमका लागतमा समावेश भएका वगयहरु अनसूुची १ बमोक्षजम आवेदन 
मलई दफा ५ बमोक्षजमको वडा समममतले राहत ववतरण गनुय पने छ ।  
 
५. राहत सामाग्री : 
  (१) खाद्य सामाग्री आवश्र्कताको आधारमा दफा २ बमोक्षजमका वगय र दफा ३ 
बमोक्षजम अमभलेखमा सचुीकृत भएका व्र्क्षक्त वा परीवारलाई देहार्का सामाग्री राहत स्वरुप ववतरण 
गररने छ ।  
  (क) चामल २५ वकलोग्राम  



  (ख) दाल २ वकलोग्राम  
  (ग) खाने तेल १ मलटर  
  (घ) सावनु २ चक्की  
  (ङ) ननु १ वकलोग्राम  
  (च) क्षचनी १ वकलोग्राम 
  (२) र्स मापदण्ड बमोक्षजम राहत ववतरण गदाय परीवार संख्र्ाको आधारमा वडा समममतले 
मनणयर् गरी ववतरण गनय सक्ने छ ।  
नोट : वडा सममतले मापदण्ड मभत्र रही थप सामाग्री ठदन सक्ने छ ।  
 
 
 
६. ववतरण गने ववमध : 
  (१) देहार्को ववमध अवलम्बन गरी दफा ५ बमोक्षजमको राहत सामाग्री ववतरण गनुयपने 
छ ।   
  (क) र्स मापदण्ड बमोक्षजम वडा समममतले मनणयर् गरी सामाग्री खरीद गने छ ।   
  (ख) प्रमखु वा उपप्रमखुको उपक्षस्थमत गराई प्रहरीको रोहवरमा वडा समममतले राहत 
सामाग्री ववतरण गने छ ।  
  (ग) दफा ५ बमोक्षजमको राहत सामाग्री वडा समममतको मनणयर् गराई मापदण्ड बमोक्षजम 
वडा अध्र्क्षले ववतरणको व्र्वस्था ममलाउन ुपने छ ।  
 (२) उपदफा (१) वमोक्षजम खररद भएको राहत सामग्रीहरुको वववरण सम्वक्षन्धत वडावाट रुजू भई 
लगत वववरण तर्ार भएको हनुपुनेछ।  
 
७. राहत ववतरणको अमभलेख र प्रमतवेदन : 
  (१) दफा ३ बमोक्षजमको अमभलेखमा परेका दफा ५ बमोक्षजमको राहत सामाग्री 
सम्बक्षन्धत ्वडाले अनसूुची २ बमोक्षजम अमभलेख राख्नपुने छ । 
  (२) अनसूुची १ बमोक्षजमको आवेदन नामावली बमोक्षजम अनसूुची २ बमोक्षजमको राहत 
ववतरणको अमभलेख सावयजमनक गनुयपने छ ।  
  (२) दफा ५ बमोक्षजमको राहत ववतरणको सामाग्री अनसूुची २ बमोक्षजम तर्ार गरेको 
अमभलेख मत्रवेणी नगरपामलका नगरकार्यपामलकाको कार्ायलर्मा पिाउन ुपने छ ।  
  (३) वडा समममतबाट दफा ५ बमोक्षजमको राहत सामाग्री अनसूुची २ बमोक्षजम ववतरण 
गरेको नामावली मत्रवेणी नगरपामलकाको कार्ायलर्मा प्राप्त हनुासाथ मत्रवेणी नगरपामलकाले सावयजमनक 
गनुयपने छ ।  



  (४) अनसूुची २ बमोक्षजमको राहत ववतरणको अमभलेख क्षजल्ला प्रशासन कार्ायलर् बाजरुा, 
क्षजल्ला समन्वर् समममत बाजरुा, सदूुरपक्षिम प्रदेश सामाक्षजक ववकास मन्त्रालर् धनगढी कैलाली, संक्षघर् 
माममला तथा समान्र् प्रशासन मन्त्रालर् मसंहदरबार कािमाण्डौ, गहृ मन्त्रालर् (ववपद् व्र्वस्थापन 
माहाशाखा) मसंहदरबार कािमाण्डौमा जानकारीका लामग पिाउन ुपने छ ।  
  (५) मत्रवेणी नगरपामलका नगरकार्यपामलकाको बैिकले मनणयर् गरेको राहत ववतरण 
सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ बमोक्षजम ववतरणको नगरपामलकाका प्रमखु उपप्रमखुले मनर्ममत अनगुमन 
गनुयपने छ ।  
  (६) राहत ववतरणको मनर्ममत अनगुमन गरेको प्रमतवेदन तर्ार पारी नगर प्रमखुले 
कार्यपामलकाको बैिकमा प्रमतवेदन पेश गरी मनणयर् गराउन ुपने छ । 
 
८. कावायही सम्बन्धी व्र्वस्था : 
  (१) राहत ववतरण सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ बमोक्षजम मापदण्ड पूरा नभएका व्र्क्षक्तले 
झटु्टा वववरण पेश गरी राहत मलन ुहुुँदैन ।  
  (२) एउटै प्रकृमतका व्र्क्षक्त वा परीवारले दोहोरो राहत मलन ुहुुँदैन ।  
  (३) र्स राहत ववतरण सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ प्रमतकूल हनुे गरी मसफारीस गने 
पदामधकारी वा कमयचारीलाई प्रचमलत काननु बमोक्षजम कावायही गरीने छ ।  
  (४) COVID-19 को रोकथाम तथा मनर्न्त्रणका लामग गररएको लकडाउनका कारण 
गजुरा गनय नसक्न ेव्र्क्षक्त वा पररवारका लामग राहत ववतरण सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ लाई कार्यन्वर्न 
गनय असहर्ोग गने कमयचारीहरुलाई काननु बमोक्षजम कावायही गरीनेछ ।  
  (५) झटु्टा मसफारीस गने पदाधीकारी वा कमयचारीबाट हदै सम्मको रकम मनजहरुबाट 
असलुउपर गनुयपने छ ।  
 
९. साुँझा दावर्त्व र क्षजमेवारी : 
  (१) राहत ववतरण सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ लाई नगरबासीले पालना गनुयपने छ ।   
  (२) र्ो मापदण्ड बमोक्षजम कार्य गनयगराउन मत्रवेणी नगरपामलकाका पदामधकारीको 
दावर्त्व र क्षजम्मेवारी हनुे छ ।  
  (३) राहत सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ लाई पालना गरी कार्यन्वर्न गनय नगरपामलकाका 
सम्पूणय कमयचारीको दावर्त्व र क्षजम्मेवारी हनुे छ ।  
  (४) ववश्व महामारीको रुपमा फैमलएको नोभेल कोरोना भाइरस (कोमभड-१९) को 
संक्रमणबाट जोक्षखममा परेकाको उद्धार गनुय सबैको साुँझा कतयब्र् हनुे छ ।  
  (५) कोमभड-१९ को रोकथाम तथा मनर्न्त्रणका लामग गरीएको लकडाउनका कारण 
प्रभाववत वगयहरुलाई मापदण्ड अनसुार राहत उपलब्ध गनुय गराउन ुमानववर् कतयब्र् हनुे छ ।  



 
१०. राहत ववतरण तथा उपचार गनय कोमभड-१९ राहत ववतरण तथा उपचार कोष : 
  (१) महामारीकारुपमा फैमलएको कोमभड-१९ सुँग लड्न साुँझा प्रर्ासको आवश्र्कता 
भएकोले संकल्पकासाथ ववपद् परेकालाई राहत ठदन ु बान्छमनर् भएकाले मत्रवेणी नगरपामलका 
नगरकार्यपामलकाको बैिकले कोमभड-१९ उपचार कोष स्थापना गने छ ।  
  (२) राहत ववतरण ववपद् कोषमा मनम्नानसुारको रकम जम्मा हनुे छ  
  (क) मत्रवेणी नगरपामलका नगरकार्यपामलकाको मनणयर् अनसुारको रकम   
           (ख) मत्रववेणी नगरपामलका नगरकार्यपामलका अन्तरगतका कार्यरत कमयचारीबाट प्राप्त 

रकम  
            (ग) मत्रवेणी नगरपामलका अन्तरगतका संघ प्रदेश र स्थामनर् तहका कमयचारीबाट प्राप्त 

रकम  
  (घ) मत्रवेणी नगरपामलकाका कार्यरत क्षशक्षकहरुबाट प्राप्त रकम  
  (ङ) साह ुमहारजन र ब्र्पारी र उद्योगपमत र िेकेदार बाट प्राप्त रकम  
  (च) सरकारी वा गैर सरकारी संघसंस्थाबाट अनदुान रकम  
  (छ) दाता महानभुावहरुबाट प्राप्त सहर्ोग रकम 
  (ज) दात ृमनकार्बाट सहर्ोग गररने रकम  
  (झ) अन्र् स्रोतबाट प्राप्त रकम  
 
११. कोमभड-१९ राहत ववतरण उपचार कोष सञ्चालन र खचय व्र्वस्थापन : 
  (१) नेपाल बैंक मलममटेड मत्रवेणी शाखा तोली बाजरुामा कोमभड-१९ राहत ववतरण तथा 
उपचार कोषको खाता खोमलने छ ।  
  (२) कोमभड-१९ राहत ववतरण तथा उपचार कोषको सञ्चालन  प्रमखु प्रशासवकर् 
अमधकृत र लेखापालको संर्कु्त दस्तखत बाट खाता सञ्चालन गरीने छ ।  
  (३) कोषमा जम्मा भएको रकम राहत ववतरण  सम्बन्धी मापदण्ड २०७६  बमोक्षजम 
मत्रवेणी नगरपामलका स्तरीर् नोभेल कोरना भाइरस (कोमभड-१९) संक्रमण व्र्वस्थापन स्थामनर् समन्वर् 
समममतको बैिकको मनणयर्का आधारमा गरीने छ ।  
  (४) असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रममक वगय तथा असहार्, कमजोर बगय वा गरीब वा 
आर्स्रोत नभएका खानलाउन नपगु्नेलाई राहत ववतरण मापदण्ड २०७६ मभत्र रही  कार्यर्ोजना मनमायण 
गरी नगरकार्यपामलकावाट स्वीकृत भएपिात नगर कार्यपामलकाको कार्ायलर्वाट लागू गररनेछ। 
  (५) मापदण्ड अनसुारको कार्यर्ोजना मनमायण गरी कार्ायन्वर्नका लागी आवश्र्क प्रवक्रर्ा 
अगाडी वढाईनेछ।  



  (६) नोभेल कोरना भाइरक (कोमभड-१९) को रोकथाम तथा मनर्न्त्रण गदाय गरीएको 
लकडाउनमा प्रभाववत परेका राहत ववतरणको मापदण्डमा परेका व्र्क्षक्त वा परीवार का लामग मत्रवेणी 
नगर स्तररर् समन्वर् समममतले बैिकका आधारमा गररएको खचयको वववरण नगरपामलका 
नगरकार्यपामलकाको बैिकमा पेश गरी अनमुोदन गराउन ुपने छ ।  
  (७) राहत ववतरण तथा उपचारमा खचय गरीएको रकमको लेखा मत्रवेणी नगरपामलकाको 
लेखा शाखाले राख्न ुपने छ ।  
  (८) कोमभड-१९ राहत ववतरण तथा उपचार कोषबाट खचय गरीएको रकम सावयजमनक 
गनुयपने छ ।  
  (९) कोमभड-१९ राहत ववतरण तथा उपचार कोषको रकम लेखापरीक्षण गराउन मत्रवेणी 
नगरपामलकाको लेखा शाखालाई हनुे छ ।  
 
१२. संसोधन खारीजी : 
  (१) र्ो मापदण्ड आवश्र्कता अनसुार संसोधन हनु सक्ने छ ।  
  (२) ववश्व महामारीकोरुपमा फैमलएको नोभेल कोरना भाइरस (कोमभड-१९) को रोकथाम 
तथा मनर्न्त्रणका लामग गररएको लकडाउनको समर्ावधी समाप्त भएमा वा महा संकटबाट मकु्त भएको 
ववश्व स्वास््र् संगिनले प्रमाक्षणत गरेमा वा नेपाल सरकाले उक्त महामारीबाट मकु्त भएको घोषणा गरेमा 
र्ो मापदण्ड स्वत: खारेज भएको हनुे छ ।  
  (३) नोभेल कोरोना भाइरस (COVID-19) को रोकथाम तथा मनर्न्त्रण गनय गररएको 
लकडाउनमा प्रभाववत दैमनक गजुरा गनय नसक्ने व्र्क्षक्त वा पररवारलाई कोमभड-१९ राहत ववतरण तथा 
उपचार कोषमा जम्मा भएको रकम खचय गनय बाुँकी रहेमा स्वत: मत्रवेणी नगरपामलकाको सम्पक्षि हनुेछ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



अनसूुची १ 
(दफा ३ सुँग समबक्षन्धत)् 

अमभलेखको ढाुँचा 
राहत प्राप्त गने व्र्क्षक्तको वववरण 

१. नाम, थर    २. बाबकुो नाम  ३. बाजेको नाम 
४. स्थार्ी िेगाना   ५. हालको िेगाना    
६. टेमलफोन वा मोबाइ नं. (भएमा)  
७ दैमनक ज्र्ालादारीमा कर्यरत स्थान  
८. गने गरेको कामको वववरण : 
९. पेश गरेको कागजातको वववरण (कक्षम्तमा कुनै एक कागजात संलग्न गनुयपने)  
 क. नेपाली नागररताको प्रमाणपत्रको प्रमतमलवप वा  
 ख. गरीब घरपरीवार परीचर् पत्रको प्रमतमलपी वा  
 ग. सवारी चालक अनमुती पत्रको प्रमतमलवप वा 
 घ. अन्र्  
१०. राहत मलने व्र्क्षक्तको स्व:घोषणा: 
म र मेरो परीवारका सदस्र्ले रोजगारी, स्व:रोजगारी वा अन्र् कुनै माध्र्मबाट आर्आजयन गरेका छैनन ्
। मैले र्स्तो राहत सवुवधा दोहोरो मलएको छैन र मलने पमन छैन । मामथ पेश गरेको वववरण ठिक 
साुँचो हो । व्र्होरा फरक परेमा प्रचमलत काननु बमोक्षजम सहुुँला बझुाउला ।  

मनवेदक :               औिाको छाप  

दस्तखत : 

मममत : 
 
 
मसफाररस गने पदामधकारी     स्थामनर् तहको नाम : 

दस्तखत :       वडा नं. 
नाम : 

पद :  

मममत : 

 
 
 
 
  

दायााँ बायााँ  

  



अनसूुची २ 

(दफा ७ को उपदफा १ सुँग समबक्षन्धत)् 

…………………… पामलका 
वडा नं. ……………. कार्ायलर् ……………… 

राहत ववतरणको अमभलेख 

मस.नं. राहत प्राप्त गने 
व्र्क्षक्तको नाम 

िेगाना तथा 
टेलीफोन नं. 

बाबकुो नाम बाजेको नाम राहतको 
वववरण 

राहत 
बकु्षझमलनेको 
दस्तखत  

       

       

       

       

       

       

 

 राहत ववतरण गनेको  

 दस्तखत : 

 नाम, थर : 

 टेलिफो नं. :  
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