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मसुिकोट क्षते्रमा कार्यरत श्रसमक बर्य, अिहार् र सबपन्न पररवारलाई उपलब्ध र्राइन ेराहत 

िम्बसधध मापदण्ड, २०७६ 

िवंत ्२०७६ िालको को मापदण्ड   न ं२ 

कोसिड-१९ को िंिासवत िंक्रमणको कारण उत्पन्न प्रसतकुल अबस्थाबाट प्रिासवत मुसिकोट 

क्षेत्रमा कार्यरत श्रसमक बर्य, अिाहर्हरु र सबपन्न पररवारलाई दसैनक जीवन र्ापाधको लासर् 

मुसिकोट नर्रपासलकाबाट राहत उपलब्ध र्राउने प्रर्ोजनको लार्ी स्थानीर् िरकार 

िञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२  को उपदफा २ अनुिार  र्ो मापदण्ड तर्ार र्रर जारर 

र्ररएको छ । 

 



मुसिकोट के्षत्रमा कार्यरत श्रसमक बर्य, अिहार् र सबपन्न पररवारलाई उपलब्ध र्राइने राहत िम्बसधध मापदण्ड, २०७६ 



िंसक्षप्त नाम र प्रारम्ि: (१) र्ि मापदण्ड को  नाम "मुसिकोट क्षेत्रमा कार्यरत श्रसमक बर्य, 

अिहार् र सबपन्न पररवारलाई उपलब्ध र्राइने राहत िम्बसधध मापदण्ड, २०७६" रहेको छ 

। 

 (२) र्ो मापदण्ड नेपाल िरकारले लकडाउन घोषणा र्रेको अबसधिम्मको लासर् 

लार्ु हुनेछ । 

२. पररिाषा: सबषर् र प्रिंर्ले अको अथय नलार्ेमा र्ि मापदण्डमा- 

(क) "मुसिकोट क्षेत्रमा कार्यरत श्रसमक बर्य" िन्नाले दसैनक रुपमा कामकाजर्रर 

पटके वा दसैनक ज्र्ाला आम्दानी र्ने दफा (४) बमोसजमका श्रसमक, 

कामदार तथा मजदरु िम्झनु पछय । 

(ख) "अिहार्" िन्नाले किैको लालन पालनमा नरही अशक्त तथा आबाि सबसहन 

िइ मसधदर, आश्रम, धमयशाला, र्ुम्बा, मसस्जद, र्ुरुद्वार, चचय वा 

वृद्धाश्रममा बसे्न व्यसक्त िम्झनु पछय । 

(र्) "सबपन्न पररवार" िन्नाले आफ्नो खेतवारीमा िएको कृसष उत्पादन तथा अधर् 

आर् आजयनबाट धर्ुनतम आधारिुत आवश्र्कता पररपुर्तय र्नय निके्न 

पररवार िम्झनुपछय । 

(घ) "राहत" िन्नाले नेपाल िरकारबाट सनणयर् िए बमोसजम स्थानीर् तहले दफा 

(३) बमोसजमका श्रसमक बर्य, अिहार् र सबपन्न पररवारलाई प्रदान र्ररने 

दफा ५ बमोसजमका िामग्री िम्झनुपछय । 

 (ङ)  "स्थानीर् तह" िन्नाले मुसिकोट नर्रपासलका िम्झनु पछय । 

        -r_ ægu/ sfo{kflnsfÆ eGgfn] d'l;sf]6 gu/kflnsfsf] sfo{kflnsf 

;Demg' kb{5 . 

        -5_ æk|d'vÆeGGffn] d'l;sf]6 gu/kflnsfsf] k|d'vnfO{ ;Demg'k5{ . 

        -h_ æpkk|d'vÆeGGffn] d'l;sf]6 gu/kflnsfsf] pk k|d'vnfO{ 

;Demg'k5{ . 
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      -em_ æk|d'v k|zf;sLo clws[tÆ eGgfn] d'l;sf]6 gu/kflnsfsf] 

k|d'v k|zf;sLo clws[t ;Demg' k5{ . 

      -`_ j8f sfof{no eGgfn] d'l;sf]6 gu/kflnsfsf j8f 

sfof{nox?nfO{ ;Demg' kb{5 . 

      -6_ 6f]n ljsf; ;+:yf eGgfn] d'l;sf]6 gu/kflnsfåf/f j8f dftxt 

u7g ePsf 6f]n ljsf; ;+:yfnfO{ ;Demg' kb{5 . 

३. असिलेख राख्नुपने: (१) र्ि मापदण्ड बमोसजमको राहत दहेार्का श्रसमक वर्य, अिहार् र 

सबपन्न पररवारलाई प्रदान र्नय िम्बसधधत वडा  कार्ायलर्ले असिलेख तर्ार र्नुयपनेछ । 

 (क) पिलबाट ग्राहकको घर िम िामान  ओिार पिार र्ने श्रसमक,  

            (ख) पर्यटक िररर्ा, सनमायण िामग्री िररर्ा तथा िवारी िाधन नचल्लने बाटोमा 

आबश्र्क बस्तुहरु ओिर पिार र्ने व्यसक्त, 

 (र्) ट्रक, ट्रीपर भ्र्ानबाट िामान लोड अनलोड र्ने श्रसमक,  

(घ) अधर् व्यसक्तको खेतबारीमा दसैनक ज्र्ाला सलने  र्री काम र्ने कृसष मजदरु,  

(ङ) आफ्नो नातेदार बाहकेको व्यसक्तको पररवारमा दसैनक ज्र्ालादारीमा 

िरिफाई, सशशु तथा जेष्ठ नार्ररक स्र्ाहार जस्तो िेवा र्ने ब्र्सक्त,  

 (च) सर्ट्टी कुट्ने, बालुवा चाल्ने तथा इँटा िट्टामा काम र्ने  मजदरु, 

(छ) सनमायण कार्ायमा दसैनक ज्र्ालादारीमा काम र्ने डकमी, सिकमी, हले्पर  

लर्ार्तका मजदरु,    

 (ज) नाङलो पिले, दसैनक रुपमा पत्र पसत्रका सवतरक, िाना फुटपाथ पिले, 

ठेला र्ाडा तथा  िाइककलमा िामान सबकक्र सबतरण र्रर र्ुजारा र्ने  तथा 

अधर्  व्यसक्तको पिलमा काम र्ने मजदरु, 

(झ) दहेार्का र्ातार्ात मजदरु: 

 (१) अधर् व्यसक्तको माल बाहक िवारी तथा डेसलिरी भ्र्ान चलाउने  िवारी 

चाल, िहचालक, 

                (२) दसैनक ठेक्का वा ज्र्ालामा ट्याक्िी तथा टेम्पो चलाउने िवारी चालक,  

     (३) ररक्िा तथा ठेलार्ाडा चालक,  

(४) िवारी िाधनो ममयत िम्िार र्ने ग्र्ारेजमा काम र्ने समस्त्री तथा मजदरु । 

(ञ) अधर् व्यसक्तको र्ामेधट, कापेट, टेलररंर्, र्लैचा, बुट्टा तथा जती िने र कपडा 

पिलमा दसैनक ज्र्ालादारी काम र्ने मजदरु । 
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(ट) मुसिकोट नर्र क्षेत्रसित्र दसैनक ज्र्ालादारीमा काम र्ने अधर् व्यसक्त । 

 (ठ) मुसिकोट नर्र क्षेत्र सित्र रहकेा सबपन्न पररवार 

 (२) र्ि दफा बोसजमको राहत पाउने पररवार तथा  व्यसक्तको असिलेख अनुिचची-१ 

बमोसजम िम्बसधधत वडा  िसचबले वडा िदस्र् तथा वडा अध्र्क्षको िहर्ोर् सलइ  

सतन  कदन सित्र तर्ार र्रर िाबयजसनक र्नुयपनेछ । 

 (३) उपदफा २ बमोसजम िावायजसनक र्ररएको असिलेखमा सचत्त नबुझेमा दफा ४ को 

उपदफा २ (च) बमोसजमको िसमसतमा सलसखत वा मौसखक रुपमा उजुरर कदन िककनेछ 

। 

(४)  राहत सबतरण र्नुयपने:  (१) दफा ३ बमोसजमको लर्तमा िमाबेश िएको श्रसमक बर्य, 

अिहार् तथा सवपन्न पररवारहरुलाई िम्बसधधत वडाले अनुिचची-२ बमोसजमको 

ढाँचामा सबबरण राखी दफा ५ बमोसजमको राहत तत्काल सबतरण र्नुयपनेछ  । 

-@_ j8f :t/df /fxt ;+sng tyf ljt/0fsf nflu ;DalGwt j8fsf] j8f 

cWoIfn]    

    ;+of]hg ug]{ u/L b]xfo adf]lhd ul/g]5 M 

-s_ cfkm\gf] j8fleq /x]sf b}lgs Hofnfbf/Ldf hLjg lgjf{x ul//x]sf / ns 

8fpgsf] sf/0f b}lgs Hofnfbf/L sfd ug{ gkfPsf]n] b}lgs hLjgofkg 

ug{ sl7gfO{ ePsf 3/ kl/jf/sf] ljj/0f 6f]n ljsf; ;+:yf dfkm{t 

cg';"rL ! adf]lhdsf] lgj]bg lnO{ ;+sng ug]{ o;/L ljj/0f ;+sng 

ubf{ :yfoL jf c:yfoL ?kdf tf]lsP adf]lhdsf] tnj eQf lng] 

3/k/Ljf/, b'O{ kfu|] jf ;f]eGbf al9sf] ;jf/L jf dfnjfxfs ;fwgsf] 

dflns, :yfoL k|s[ltsf] Jofkf/ Joj;fo ePsf] k/Ljf/nfO{ 5gf}6 ul/g] 

5}g . 

-v_ bkmf # sf] pkbkmf @ cg';f/sf] ljj/0fnfO{  j8f cWoIfn] Plsg u/L 

k|dfl0ft u/L gu/kflnsfdf k]z ug'{kg]{5 .  
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-u_ clt czQm, ckfË, b[li6ljlxg nufot ;fd'lxs ?kdf cfjf; Joj:yf 

ldnfO{ vfglkgsf] Joj:yf u/]sf ;+3 ;+:yfx? / ltgn] xfn pQm ;]jf 

k|bfg ul//x]sf JolQmx?sf]  ljj/0f ;+3 ;+:yf dfkm{t lng'kg]{5 . 

-3_ ;xof]u ug{ rfxg] bftfx?;Fu ;dGjo ug]{ / pgLx?n] ;xof]u ug{ 

rfx]sf] gub jf lhG;L ;+sng ug]{ / ;f]sf] kl/df0f ;lxt ljj/0f 

/fVg'kg]{5  . 

-ª_  v08 -v_ adf]lhd j8f cWoIfn] k|dfl0ft u/]sf b}lgs Hofnfbf/Ldf 

hLjg lgjf{x u/]sf / xfn b}lgs u'hf/f rnfpg sl7gfO{ kl/ ;xof]u 

rflxg] /fxt Kofs]h 6f]n ljsf; ;+:yf dfkm{t ;DalGwt kl/jf/sf] 3/d} 

k'¥ofO{ cg';"rL @ adf]lhdsf] 9fFrfdf e/kfO{ u/fO{ a'emfpg] Joj:yf 

ldnfpg' kg]{5 . 

-r_ j8f txdf /fxt ;+sng tyf ljt/0f sfo{sf] ;dGjo tyf ;xlhs/0f 

ug]{ sfo{ gu/ k|d'v, pk k|d'v, k|d'v k|zf;sLo clws[t / laifout 

;ldltsf ;+of]hs /x]sf] ;ldltn] ug]{5 .  

-5_ /fxt ljt/0f j8f cWoIf jf lghn] tf]s]sf] j8f ;b:o / ;DalGwt 6f]n 

ljsf; ;+:yfsf] cWoIf jf kbflwsf/Lsf] /f]xj/df ug]{ ul/ Joj:yf 

ldnfpg] . /fxt ljt/0fsf nflu slDtdf Pshgf ;'/IffsdL{ ;lxt tLg 

hgfsf] l6d kl/rfng ug]{ . 

-h_  /fxt ljt/0fdf vl6g]n] sDtLdf ! dL6/sf] SOCIAL DISTANCE ;lxt ;'/Iff 

;DaGwL cfjZos ;fjwfgL ckgfpg] . 

-em_ ljt/0f k|0ffnL k"0f{t le8ef8 /lxt 9+un] Joj:yfkg ug]{ . 

-`_  v08 -3_ adf]lhd ;+slnt /fxt ;xof]u -lhG;L tyf gub_ n] j8fdf 

/fxt ljt/0f ubf{ ck'u ePdf / l5d]sL j8fdf art ePsf] ePdf 
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l5d]sL j8f;Fu ;dGjo u/L clen]v /fvL ;xof]u lng] / cfkm';Fu 

art ePdf / l5d]sL j8fnfO{ ck'u ePdf clen]vL /fvL l5d]sL 

j8fnfO{ pknAw u/fpg] . 

-6_  ;xof]u k|bfg ug]{ bftfx?sf] ljj/0f tyf /fxt ;xof]u kfpg] 6f]n 

;d]t v'Ng] ul/ kl/jf/ jf ;+3 ;+:yfsf] ljj/0f j8f ;lrjn] tof/ 

u/L j8f cWoIfn] k|dfl0ft u/L Ps k|lt j8fdf /fvL ! k|lt 

gu/kflnsfdf k7fpg] . /fxt ;xof]u ug]{ / /fxt lng]x?sf] gfdfjnL 

j8fn] cf cfkm\gf] j8fdf ;fj{hlgs ug]{ / gu/af6 ;a} j8faf6 /fxt 

ljt/0f ePsf] ljj/0f ;fj{hlgs ug{] . 

-7_  j8fdf ;+slnt ;xof]un] j8fdf /fxt ljt/0f ug{ ck'u ePdf gu/ 

k|d'v;Fu ;dGjo u/L cfjZos Joj:yfkg ug]{ . 

-8_  j8fdf 5'6 ePsf /fxft ;fdfu|L k|fKt ug]{ >lds au{, c;xfo tyf 

ljkGg k/Ljf/nfO{ v08 -r_ adf]lhdsf] ;ldltn] cfjZos 5fgljg 

ul/ /fxft ljt/0f ug{;Sg]5 . 

 

५. राहत िामग्री: 

 (१) खाद्य आबश्र्कताको आधारमा श्रसमक बर्य, अिहार् तथा सबपन्न पररवारहरुलाई प्रसत 

पररवारका लासर् दहेार्का िामाग्री राहत स्वरूप सवरण र्ररनेछ : 

 (क) चामल ३० के.सज. 

 (ख) दाल ३ के.सज. 

 (र्) नचन २ पाकेट 

 (घ) खाने तेल २ लीटर 

(२) र्ि मापदण्ड बमोसजम राहत सबतरण र्दाय एक पररवारलाई एक इकाई मानी 

िम्बसधधत वडाले असिलेख कार्म र्नुयपने छ  । िाथै, पररवार िंख्र्ा कार्म र्दाय २ 

जना िम्म िए उपदफा (१)बमोसजमको राहत िामग्रीको आधा १ जना मात्र िए 

चामल १० के.सज. दाल १ के.सज. नुन १ के.सज. तेल १ सलटर  २ जना मात्र िए 
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चामल २० के.सज. दाल १ के.सज. नुन १ के.सज. तेल १ सलटर र  ३ िधदा बढी पररवार 

िंख्र्ा िए पुरै राहत िामाग्री सबतरण र्ररने छ ।  

(३) र्ि  मापदण्ड  अधर्त्र जुनिुकै कुरा लेसखएको िएतापसन श्रसमक बर्य अिहार् तथा 

सवपन्न पररवार र सतनिँर् िंर्ै रहकेा पररवारका कुनै िदस्र्ले र्ि अवसधमा कुनै 

बैकसल्पक आर् आजयन र्रेको अबस्थामा सनजलाई र्ि मापदण्ड बमोसजमको राहत 

िामाग्री सबतरण र्ररने छैन ।  

(४) र्ि मापदण्डमा अधर्त्र जुनिुकै कुरा लेसखएको िएता पसन मकदरा उत्पादन तथा सवकक्र 

सवतरण र उपिोर् र्ने पररवारलाई मासथ उल्लेख िए अनुिारको राहात िामासग्र 

सबतरण र्ररने छैन  । 

(५) र्ि मापदण्डमा अधर्त्र जुनिुकै कुरा लेसखएको िएता पसन एकै पररवारको एकिधदा 

बढी िदस्र्लाई राहत िामाग्री सबतरण र्ररने छैन   

६. सबतरण र्ने सबसध: (१) दहेार्को सवसध अबलम्बन र्रर दफा ५ बमोसजमको राहत 

िामग्री सबतरण र्नुय पनेछ: 

(क) राहत सवतरणको लासर् िम्बसधधत वडा िसमसतले स्थानीर् आपुर्तयकतायबाट 

मुल्र् िचसच सलई िामाग्री खररद र्रर सबतरण र्नुय को िाथै वडा अध्र्क्षले 

राहात सवतरणका लासर् पेसश्क वा िुक्तानी मार् र्नय िके्नछन् ।  

(ख) िम्बसधधत वडा िसमसतले हुन िके्न िम्िाव्य सिड तथा अधर्  ब्र्बस्थापकीर् 

िमस्र्ाका कारणले वडा िसमसतबाट सबतरण र्नय निके्न अबस्था िएमा 

दहेार् बमोसजम र्ने: 

(१) स्थानीर् तहले आफ्नो क्षेत्रसित्र दफा ५ बमोसजमको िामग्री उपलब्ध र्राउन 

िके्न स्थानीर् आपुर्तयकतायबाट मचल्र् िुची सलई िोको आधारमा िामाग्रीको 

र्ुणस्तर तथा मचल्र् र्ककन र्ने र उपलब्ध िए िम्मका आपचर्तयकताय छनौट 

र्ने । 

(२) दफा (३) बमोसजमको  लर्तमा परेका श्रसमक बर्य, अिहार्हरु र सबपन्न 

पररवारलाई वडा िदस्र्ले वा वडा अध्र्क्षले कुपन उपलब्ध र्राई उपखण्ड 

(१) बमोसजमको आपुर्तयकतायबाट राहत िामाग्री उपलब्ध र्राउने । 

७. राहत सवतरणको असिलेख र प्रसतबेदन:  

(१) िम्बसधधत वडाले सबतरणको अनुिचची-२ बमोसजमको  राहत सबबरणको असिलेख 

आफ्नो कार्ायलर्मा राखी  िाप्तासहक रुपमा िाबयजसनक र्नुय पनेछ र एक प्रसत 

िम्बसधधत नर्रपासलकामा पठाउनुपने छ ।  
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(२) नर्रपासलकाले राहतको प्रसतबेदन अनुिचची ३ बमोसजमको ढाँचामा पासक्षक रुपमा 

रासिर् पररचर् पत्र तथा पसधजकरण सबिार् र िंघीर् मासमला तथा िामाधर् 

प्रशािन मधत्रालर्मा पठाउनु पनेछ । 

(३) नर्रपासलकाले राहत सवतरणको सनर्समत अनुर्मन र्नेछ । 

८. कारबाही िम्बसधधत ब्र्बस्था:  

(१) र्ि मापदण्डमा तोककएको मापदण्ड पुरा निएका व्यसक्तले झुट्टा सबबरण पेश र्रर 

राहत सलनु वा  दोहोरो राहत सलनु हुदनै । 

(२) र्ि मापदण्डको प्रसतकुल हुने र्रर राहत सवतरणको लासर् सिफाररि र्ने 

पदासधकारीलाई िमेत प्रचसलत कानचन बमोसजम कारबाही र्रर  त्र्स्तो सिफाररि 

र्ने पदासधकारीबाट सनजले सिफाररि र्रेको हदिम्मको  रकम िम्बसधधत स्थानीर् 

तहले सनजबाट अिुल र्नुय पनेछ ।   
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अनुिचची-१ 

(दफा ३ िंर् िम्बसधधत) 

असिलेख ढांचा 

राहत प्राप्त र्ने व्यसक्तको सबबरण:  

१.नाम थर:                  २. पसत पसिको नाम: ३. बाबुको नाम              ४. बाजेको 

नाम:            ५. स्थार्ी ठेर्ाना:   ६. हालको ठेर्ाना: 

७. टेसलफोन वा मोबाइल नम्बर (िएमा)    ८. दसैनक ज्र्ालादारीमा कार्यरत स्थान:  

९. र्ने र्रेको कामको सबबरण: 

१०. पेश र्रेको कार्जातको सबबरण: (कसम्तमा कुनै एक कार्जात िंलग्न र्नुयपने) 

 क. नेपासल नार्ररकताको प्रमाणपत्रको प्रसतसलसप वा  

 ख. र्ररब घर पररवार पररचर्पत्रको प्रसतसलसप वा  

 र्. िवारी चालक अनुमसतपत्रको प्रसतसलसप वा  

 घ. अधर्   

११. राहत सलने व्यसक्तको स्व:घोषणा: 

म र मेरो पररवारका िदस्र् ले रोजर्ारी, स्वोरोजर्ारी वा अधर् कुनै माध्र्ामबाट आर् 

आजयन र्रेका छैनन् । मैले र्स्तो राहत िुसबधा दोहोरो सलएको छैन र सलने पसन छैन । मासथ 

पेश र्रेको सबबरण रठक िाँचो हो । व्यहोरा फरक परेमा प्रचसलत कानचन बमोसजम िहुलँा 

बुझाउँला । 

सनवेदक:- 

दस्तखत:- 

समसत:- 

सिफाररि र्ने पदासधकारी:  

दस्तखत :  

नाम :      

पद: 

समसत: 

औठँाको छाप 

दार्ाँ बार्ा 

  

स्थानीर् तहको नाम: 

वडा नं. 



मुसिकोट के्षत्रमा कार्यरत श्रसमक बर्य, अिहार् र सबपन्न पररवारलाई उपलब्ध र्राइने राहत िम्बसधध मापदण्ड, २०७६ 



अनुिचची :२ 

(दफा ७ को  उपदफा १ िंर् िम्बसधधत) 

मुसिकोट नर्रपासलका 

वडा नं.............................को कार्ायलर् 

 

 

 

राहत सवतरणको असिलेख 

िी.न. राहत प्राप्त 

र्ने 

व्यसक्तको 

नाम  

ठेर्ाना 

तथा 

टेसलफोन  

बाबुको 

नाम  

बाजेको 

नाम  

राहतको 

सबबरण  

राहत 

बुसझसलनेको 

दस्तखत 

       

       

       

 

राहत सबतरण र्नेको : 

दस्तखत: 

नाम थर: 

टेसलफोन: 
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अनुिचची ३ 

(दफा ७ को उपदफा २ िंर् िम्बसधधत) 

मुसिकोट नर्रपासलका 

 

प्रसतबेदन ढांचा 

 

िी.न. राहत प्राप्त 

र्ने 

व्यसक्तको 

नाम 

ठेर्ाना 

तथा 

टेसलफोन 

बाबुको 

नाम 

बाजेको 

नाम 

राहतको 

सबबरण 

कैकफर्त 

        

       

 

 

प्रसतवेदन र्नेको: 

दस्तखत: 

नामथर: 

टेसलफोन: 

 cf1fn], 

      g/jL/ v8\sf 

                k|d'v k|zf;sLo clws[t  

  


