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नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (३) बमोजिम 

आठविसकोट नगर काययपाललकाबाट स्िीकृत काययविलधहरु सियसाधरणका लालग स्थानीय रािपत्रमा प्रकाशन 

गररएको छ । 

आठविसकोट नगरपाविका के्षत्रमा कार्यरत श्रवमक िगय, असहार् र विपन्न घरपररिारिाई उपिब्ध 

गराईने राहत सम्िवन्ध मापदण्ड, २०७६ 

 

प्रस्तािना : कोलिड-१९ (नोिल कोरोना िाइरस) को संिावित संक्रमणको कारण उत्पन्न प्रलतकूल 
अबस्थाबाट प्रिावित आठविसकोट क्षेत्रमा काययरत श्रलमक िगय, असहायहरु र लबपन्न घरपररिारलाई दैलनक 
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िीिनयापनको लालग आठविसकोट नगरपाललकाबाट राहत उपलब्ध गराउने गरी नेपाल सरकार 
मन्त्त्रीपररषदबाट िएको लनणयय कायायन्त्ियन गनय यो मापदण्ड तयार गररएको छ । 

१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्ि: (१) यस मापदण्ड को नाम "आठविसकोट नगरपाललका क्षते्रमा काययरत श्रलमक 
िगय, असहाय र लबपन्न घरपररिारलाई उपलब्ध गराईन ेराहत सम्बजन्त्ध मापदण्ड, २०७६" रहेको छ । 

    (२) यो मापदण्ड नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको अबलधसम्मको लालग लाग ुहनुेछ । 

२. पररिाषा : लबषय र प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस मापदण्डमा, 

 (क) "आठविसकोट नगरपाललका क्षते्रमा काययरत श्रलमक िगय" िन्नाले दैलनक रुपमा कामकाि 
 गरी पटके िा दैलनक ज्याला िा आम्दानी गने दफा (३) बमोजिमका श्रलमक, कामदार तथा 
 मिदरु सम्झन ु पछय । 

 (ख) "असहाय" िन्नाले कसैको लालनपालनमा नरही अशक्त तथा आिासलबवहन िई  मजन्त्दर, 
 आश्रम, धमयशाला, गमु्बा, मजस्िद, गरुुद्वार, चचय िा िदृ्धाश्रममा बस्ने व्यजक्त सम्झन ुपछय । 

 (ग) "राहत" िन्नाले नेपाल सरकारबाट लनणयय िए बमोजिम नगरपाललकाले दफा ३  बमोजिमका 
श्रलमक िगय, असहाय र लबपन्न घरपररिारलाई प्रदान गररने दफा ५ बमोजिमका  सामग्री सम्झनपुछय 
। 

 (घ)  "नगरपाललका" िन्नाले आठविसकोट नगरपाललका सम्झन ुपछय । 

३. अलिलेख राख्नपुने: (१) यस मापदण्ड बमोजिमको राहत देहायका श्रलमक िगय, असहाय र लबपन्न 
 घरपररिारलाई प्रदान गनय सम्बजन्त्धत िडा कायायलयले अनसूुची -१ बमोजिमको ढााँचामा 
 अलिलेख तयार गनुयपनेछ । 

 (क) पसलबाट ग्राहकको घरसम्म सामान ओसारपसार गने श्रलमक,  

 (ख) पययटक िररया, लनमायण सामग्री िररया तथा सिारी साधन नचल्ने बाटोमा आबश्यक 
 बस्तहुरु ओसारपसार गने व्यजक्त, 

 (ग) ट्रक, वटप्पर, भ्यानबाट सामान लोड अनलोड गने श्रलमक,  

 (घ) अन्त्य व्यजक्तको खेतबारीमा दैलनक ज्याला ललने गरी काम गने कृवष मिदरु,  

 (ङ) आफ्नो नातेदार बाहेकको व्यजक्तको पररिारमा दैलनक ज्यालादारीमा सरसफाई, जशश ु
 तथा िेष्ठ नागररक स्याहार िस्तो सेिा गने ब्यजक्त,  
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 (च) लगट्टी कुट्ने, बालिुा चाल्ने तथा इाँटा िट्टामा काम गने मिदरु, 

 (छ) लनमायण काययमा दैलनक ज्यालादारीमा काम गने डकमी, लसकमी, हेल्पर लगायतका 
 मिदरु,  

 (ि) नाङ्लो पसले, दैलनक रुपमा पत्रपलत्रका वितरक, साना फुटपाथ पसले, ठेलागाडा तथा 
 साईकलमा सामान लबवक्र लबतरण गरी गिुारा गने तथा अन्त्य व्यजक्तको पसलमा काम गने 
 मिदरु, 

 (झ) देहायका यातायात मिदरु: 

  (१) अन्त्य व्यजक्तको मालबाहक सिारी तथा डेललिरी भ्यान चलाउने सिारी चालक,  
  सहचालक, 

  (२) दैलनक ठेक्का िा ज्यालामा ट्याक्सी तथा टेम्पो चलाउने सिारी चालक,  

  (३) ररक्सा तथा ठेलागाडा चालक,  

  (४) सिारी साधन ममयत सम्िार गने, ग्यारेिमा काम गने लमस्त्री तथा मिदरु, 

(ञ) अन्त्य व्यजक्तको गामेन्त्ट, कापेट, तेलाररंग, गलैंचा, बटु्टा तथा िती िने र कपडा पसलमा 
दैलनक ज्यालादारी काम गने मिदरु, 

 (ट) आठविसकोट नगरपाललका क्षेत्रलित्र दैलनक ज्यालादारीमा काम गने अन्त्य व्यजक्त, 

 (ठ) आठविसकोट नगरपाललका क्षेत्रलित्र रहेका लबपन्न िगय,  

 (२) यस दफा बमोजिमको राहत पाउने पररिार तथा व्यजक्तको अलिलेख सम्बजन्त्धत िडा 
 सजचबले िडा सदस्य तथा िडा अध्यक्षको सहयोग ललई तीन ददनलित्र तयार गरी 
 नगरपाललकामा एकीकृत वििरण पेश गनुयपनेछ । 

 (३) नगरपाललकाले उक्त वििरणमा थप छानविन गरी राहत प्याकेिसवहतको एकीकृत 
 वििरण साियिलनक गनुयपनेछ । 

४. राहत लबतरण गनुयपने : दफा ३ बमोजिमको लगतमा समाबेश िएको श्रलमक िगय तथा 
 असहायहरुलाई सम्बजन्त्धत िडाले अनसूुची -२ बमोजिमको ढााँचामा लबबरण राखी दफा ५ 
 बमोजिमको राहत तत्काल लबतरण गनुयपनेछ  । 
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५. राहत सामग्री : (१) खाद्य आबश्यकताको आधारमा श्रलमक िगय, असहाय तथा लबपन्न िगयहरुलाई 
 प्रलत पररिारका लालग देहायका सामग्री राहत स्िरूप वितरण गररनेछ :- 

 (क) चामल 30 के.जि. 

 (ख) दाल ३  के.जि. 

 (ग) आयोलडन ननु 2 के.जि.  

 (घ) खानेतेल 2 ललटर 

 (ङ) साबनु 4 ओटा  

 (च) जचनी 2 के.जि. 

 (२) यस मापदण्ड बमोजिम राहत वितरण गदाय एक पररिारलाई एक इकाई मानी सम्बजन्त्धत 
 िडाले  अलिलेख कायम गनुयपनेछ । साथै, पररिार संख्या कायम गदाय दईु िनासम्म िए 
 उपदफा (१)  बमोजिमको राहत सामाग्रीको आधा िा सो िन्त्दा बवढ पररिार संख्या राहत सामग्री 
लबतरण गररनेछ ।  

 (३) यस मापदण्ड अन्त्यत्र िनुसकैु कुरा लेजखएको िएतापलन श्रलमक िगय तथा असहाय तथा 
 लतनीहरुसाँग संगोलमा रहेका पररिारका कुनै सदस्यले यस अिलधमा कुनै िैकजल्पक आय 
 आियन  गरेको अबस्थामा लनिलाई यस मापदण्ड बमोजिमको राहत सामग्री लबतरण गररने  छैन ्
। 

 (४) यस मापदण्डमा अन्त्यत्र िनुसकैु कुरा लेजखएको िएतापलन एकै पररिारको एकिन्त्दा 
 बढी सदस्यलाई राहत सामग्री लबतरण गररने छैन ्। 

६. लबतरण गने लबलध : (१) देहायको विलध अबलम्बन गरी दफा ५ बमोजिमको राहत सामग्री 
 लबतरण गनुय पनेछ:- 

 (क) राहत वितरणको लालग नगरपाललकाले आपूलतय व्यिस्थापन सलमलतको लनणययानसुारको 
 दररेटमा खररद गरी कम्बो प्याकेि बनाएर सम्बजन्त्धत िडा माफय त लबतरण गने, 

 (ख) सम्बजन्त्धत िडा कायायलयले हनुसक्ने सम्िाव्य लिड तथा अन्त्य ब्यबस्थापकीय समस्याका 
 कारणले िडा कायायलयबाट लबतरण गनय नसक्ने अबस्था िएमा देहाय बमोजिम गने: 
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  १. नगरपाललकाले आफ्नो क्षेत्रलित्र दफा ५ बमोजिमको सामग्री उपलब्ध गराउन 
 सक्ने स्थानीय अपलुतयकतायबाट आपूलतय व्यिस्थापन सलमलतले तोकेको दररेटको आधारमा 
 सामग्रीको गणुस्तर तथा मूल्य एवकन गने र उपलब्ध िएसम्मका आपूलतयकताय छनौट गरी 
 वितरणको व्यिस्था लमलाउने । 

  २. दफा ३ बमोजिमको लगतमा परेका श्रलमक िगय, असहायहरु र लबपन्न 
 घरपररिारलाई  िडा अध्यक्ष िा िडा सदस्य िा िडा सजचिले आिश्यकता अनसुार कुपन 
 उपलब्ध गराई उपदफा (१) को खण्ड (ख) को १. बमोजिमको आपलुतयकतायबाट राहत 
 सामग्री उपलब्ध गराउने । 

७. राहत वितरणको अलिलेख र प्रलतबेदन: (१) सम्बजन्त्धत िडाले लबतरणको अनसूुची-२ बमोजिमको 
 राहत लबबरणको अलिलेख आफ्नो कायायलयमा राखी साप्तावहक रुपमा साबयिलनक गनुय पनेछ  । 
सोको एकप्रलत सम्बजन्त्धत नगरपाललकामा पठाउन ुपनेछ ।  

 (२) नगरपाललकाले राहतको प्रलतबेदन अनसूुची -३ बमोजिमको ढााँचामा पाजक्षक रुपमा 
 राविय  पररचयपत्र तथा पजिकरण लबिाग र संघीय मालमला तथा सामान्त्य प्रशासन  मन्त्त्रालयमा 
पठाउन ुपनेछ ।  

 (३) नगरपाललकाले राहत वितरणको लनयलमत अनगुमन गनेछ । 

८. कारबाही सम्बजन्त्धत ब्यबस्था : (१) यस मापदण्डमा तोवकएको मापदण्ड पूरा निएका व्यजक्तले 
 झटु्टा लबबरण पेश गरी राहत ललन ुिा दोहोरो राहत ललन ुहदैुन । 

 (२) यस मापदण्डको प्रलतकूल हनुे गरी राहत वितरणको लालग लसफाररस गने 
 पदालधकारीलाई समेत  प्रचललत कानून बमोजिम कारबाही गरी त्यस्तो लसफाररस गने 
 पदालधकारीबाट लनिले लसफाररस गरेको हदसम्मको रकम नगरपाललकाले लनिबाट असलुउपर 
 गनुय पनेछ ।   
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अनसूुची -१ 

(दफा ३ साँग सम्बजन्त्धत) 

अलिलेख ढााँचा 
 

राहत प्राप्त गने व्यजक्तको लबबरण:  

१.नाम थर:      २. बाबकुो नाम:   ३. बािेको नाम: 
४. स्थायी ठेगाना:     ५. हालको ठेगाना: 
६. टेललफोन िा मोबाइल नम्बर (िएमा) 

७. दैलनक ज्यालादारीमा काययरत स्थान:      

८. गने गरेको कामको लबबरण: 
९. पेश गरेको कागिातको लबबरण : (कजम्तमा कुनै एक कागिात संलग्न गनुयपने) 

 क. नेपालल नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतललवप िा  

 ख. गररब घर पररिार पररचयपत्रको प्रलतललवप िा  

 ग. सिारी चालक अनमुलतपत्रको प्रलतललवप िा  

 घ. अन्त्य   
१०. राहत ललने व्यजक्तको स्ि:घोषणा : 
म र मेरो पररिारका सदस्यले रोिगारी, स्िरोिगारी िा अन्त्य कुनै माध्यमबाट आय आियन गरेका 
छैनन ्। मैले यस्तो राहत सलुबधा दोहोरो ललएको छैन ्र ललने पलन छैन ्। मालथ पेश गरेको लबबरण 
दठक सााँचो हो । व्यहोरा फरक परेमा प्रचललत कानून बमोजिम सहुाँला बझुाउाँला । 

लनिेदक:- 

दस्तखत:- 

लमलत:- 

 

लसफाररस गने पदालधकारी: 
दस्तखत : 
नाम :      

पद: 
लमलत

औठँाको छाप 

दायाँ बायाँ 

 

 

 

 

नगरपालिकाको नाम: 

वडा नं. 
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अनसूुची -२ 

(दफा ४ र दफा ७ को  उपदफा (१) साँग सम्बजन्त्धत) 

आठविसकोट नगरपाललका 
िडा नं......... को कायायलय 

 

 

राहत वितरणको अलिलेख 

 

लस.नं. राहत प्राप्त गने 
िव्यजक्तको नाम  

ठेगाना तथा 
टेललफोन  

बाबकुो नाम  बािेको नाम  राहतको 
लबबरण  

राहत बजुझललनेको 
दस्तखत 

       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
 

 

 

 

राहत लबतरण गनेको : 
दस्तखत : 
नाम थर : 
टेललफोन : 
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अनसूुची -३ 

(दफा ७ को उपदफा (२) साँग सम्बजन्त्धत) 

आठविसकोट नगरपाललका 
 

प्रलतबेदन ढााँचा 
 

लस.नं. राहत प्राप्त 
गने 
व्यजक्तको 
नाम  

ठेगाना तथा 
टेललफोन  

बाबकुो नाम  बािेको नाम  राहतको 
लबबरण  

कैवफयत  

       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
 

 

प्रमाजणत गनेको : 
दस्तखत : 
नाम थर : 
टेललफोन : 

 
आज्ञाले 

ध्रिुप्रसाद लम्साल 
लन.प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 

 


