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खत्याड िाउँपाभलका 
 

कोरोना भाइरस (कोवभड-१९) ;+qmd0f /f]syfd tyf lgoGq0fsf qmddf ePsf] cfjfudg 

lgif]waf6 pTkGg kl/l:yltsf sf/0f k|efljt JolQm jf kl/jf/x?sf लावग राहत वितरण सम्बन्धी 

मापदण्ड, २०७६ 

 

१. प्रस्तावनााः 

विश्वव्यावप महामारी कोवभड-१९ को संक्रमण रोकथाम, वनयन्त्रणका लावग नेपाल सरकारले घोषणा गरेको 

आिागमन वनषेध िाट आय आर्जन गुम्न गइज दैवनक र्ीिन खतरामा परेका तथा कोरोना भाइजरसका 

कारण अन्य कुनै तररकािाट प्रभावित पररिारहरुका लावग वतवनहरुको दैवनक र्ीिन वनिाजहका वनम्ति 

व्यिस्थापन गनज िाञ्छनीय भएकाले खत्याड गाउँपावलकाको कोवभड-१९ संक्रमण रोकथाम, वनयन्त्रण तथा 

उपचार कोष सञ्चालन कायजविवध, २०७६ को अवधनमा रही खत्याड गाउँपावलका कोवभड-१९ वनयन्त्रण 

तथा व्यिस्थापन सवमवतले “कोरोना भाइरस (कोवभड-१९) ;+qmd0f /f]syfd tyf lgoGq0fsf qmddf ePsf] 

cfjfudg lgif]waf6 pTkGg kl/l:yltsf sf/0f k|efljt JolQm jf kl/jf/x?sf लावग राहत वितरण सम्बन्धी 

मापदण्ड, २०७६” बनाइको छ । 

२. संभिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस मापदण्डको नाम “कोरोना भाइरस (कोवभड-१९) ;+qmd0f 

/f]syfd tyf lgoGq0fsf qmddf ePsf] cfjfudg lgif]waf6 pTkGg kl/l:yltsf sf/0f k|efljt JolQm jf 

kl/jf/x?sf लावग राहत वितरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६” रहेको छ।  

(२) यो मापदण्ड तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ । 
 

३. पाररभाषााः 

(क) “कायजविवध” भन्नाले खत्याड गाउँपावलकाको कोवभड-१९ संक्रमण रोकथाम, वनयन्त्रण तथा उपचार 

कोष सञ्चालन कायजविवध, २०७६ सम्झनुपछज  । 

(ख) “मापदण्ड” भन्नाले खत्याड गाउँपावलकाको कोरोना भाइरस (कोवभड-१९) रोगबाट सङ््कक्रवमत 

तथा प्रभावितहरुका लावग राहत वितरण सम्बन्धी मापदण्ड, 2076 सम्झनुपछज  । 

(ग) “कोष” भन्नाले कोरोना भाइरस (कोवभड-१९) संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोष सञ्चालन 

सम्बन्धी कायजविवध, २०७६ को दफा १२ बमोवर्मको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम वनयन्त्रण 

तथा उपचार कोष सम्झनुपछज । 

(घ) “प्रभावित व्यम्ति” भन्नाले कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट िा नेपाल सरकारले घोषणा गरेको 

लकडाउनबाट पररिारका सदस्य गुमाएको, स्वास्थ्यर्न्य समस्या उत्पन्न भएको, आय िा रोर्गारी 

गुमाएको, सम्वम्तन्धत गन्तव्यमा नपुवग विचैमा अलपत्र परेको व्यम्ति र वनर्को पररिार िा कोरोना 

भाइरसका कारण अन्य कुनै तररकाबाट प्रभावित भई दैवनक र्ीविकोपार्जनमा समस्या परेका 

व्यम्तिलाई सम्झनुपछज । 

(ङ्क) “राहत” भन्नाले कोरोना महामारीिाट प्रभावित भई घर पररिारका सदस्यहरुलाई दैवनक छाक 

टानज मुम्तिल परेका घर पररिारका व्यम्तिलाई उपलब्ध गराईने नगद तथा िसु्तगत सहायता 

सामग्री समेत सम्झनुपछज । 

(च) “सवमवत” भन्नाले खत्याड गाउँपावलकाको कोवभड-१९ संक्रमण रोकथाम, वनयन्त्रण तथा उपचार 

कोष सञ्चालन कायजविवध, २०७६ को दफा ८ बमोवर्मको सवमवत सम्झनुपछज । 

(छ) “संयोर्क” भन्नाले खत्याड गाउँपावलकाको कोवभड-१९ संक्रमण रोकथाम, वनयन्त्रण तथा उपचार 

कोष सञ्चालन कायजविवध, २०७६ को दफा (८) बमोवर्मको सवमवतको संयोर्क सम्झनुपछज  । 

सो सव्दले व्यिस्थापवकय पररचालन वटमका सँयोर्कलाइज समेत र्नाउदछ ।   

(र्) "गाउँपावलका" भन्नाले खत्याड गाउँपावलका सम्झनुपछज  ।     



 

 

 

४. राहतको उदेश्याः 

कोरोना भाइरस (कोवभड-१९) को सङ््कक्रमण रोकथाम तथा वनयन्त्रणका वसलवसलामा प्रभावित तथा 

सङ््कक्रवमत व्यम्ति िा पररिारलाई वितरण गररने राहतको मूल उदेश्य कोरोना भाइरस (कोवभड-१९) को 

सङ््कक्रमण रोकथाम तथा वनयन्त्रणका वसलवसलामा प्रभावित तथा सङ््कक्रवमत व्यम्ति िा पररिार िा 

उवनहरूको घर पररिारमा रहेका अन्य आवित सदस्यहरुका लावग दैवनक रुपमा खान–िस्न पाउने 

अवधकारको सुवनवित गने ।  

 

५. राहत सहायता प्याकेजाः (१) यस मापदण्डको दफा (६) बमोवर्मका राहत सहायता प्राप्त गनज 

योग्य ब्यम्ति िा घर पररिारलाई खत्याड गाउँपावलकाको कोवभड-१९ संक्रमण रोकथाम, वनयन्त्रण तथा 

उपचार कोष सञ्चालन कायजविवध, २०७६ को दफा (१०) बमोवर्म वितरण हुने राहात सामाग्री राहत 

सहायता िापत वितरण गररने छ । 
 

(२) उपदफा (१) िमोवर्म वितरण हुने राहात साम्रावग्र आिश्यकताको आधारमा कोरोना प्रभावित 

व्यम्ति, िवमजक िगज, असहाय तथा विपन्नहरुलाई प्रवत पररिारका लावग प्रवत मवहना िा समग्रमा िढीमा 

देहायका समाग्री राहत स्वरुप वितरण गररनेछ ।  

(क) चामल ६० वकलोग्राम 

(ख) दाल ५ वकलोग्राम 

(ग) खाने तेल १ वलटर 

(घ) खाने नुन ५ पाकेट  

(ङ्क) अन्य ...... 

 

(३) प्रभावित व्यम्तिलाई राहत उपलब्ध गराउँदा कोषमा र्म्मा भएको रकम र िसु्तगत सामग्रीमधे्य 

आिश्यकता र औवचत्यका आधारमा दफा ११ मा वदइ वसमा ननागे्न गरर दुिै िा कुनै एक मात्र पवन उपलब्ध 

गराउन सवकनेछ ।  

(४) गाउपावलका के्षत्र िावहर अलपत्र परेका व्यम्तिहरुको लगत सँकलन, राहत तथा उद्धारका 

लगाएतका कायज गनजका लावग खत्याड गाउँपावलकाको कोवभड-१९ संक्रमण रोकथाम, वनयन्त्रण तथा 

उपचार कोष सञ्चालन कायजविवध, २०७६ को दफा (१०) बमोवर्म गवित व्यिस्थापवकय पररचालन 

टीमिाट वनणजय गरर गाउपावलका के्षत्र िावहर अलपत्र परेका व्यम्तिहरुको लगत सँकलन, राहत तथा 

उद्धारका लगाएतका कायजहरू संचालन गररनेछन । 

(५) दफा (४) िमोवर्म गाउपावलका के्षत्र िावहर अलपत्र परेका व्यम्तिहरुको लगत सँकलन, राहत 

तथा उद्धारका लावग व्यिस्थापवकय पररचालन टीमिाट प्रवत मवहना प्रवत पररिार देहायको रकम 

िरािरको राहात समाग्री वितरण गररनेछ ।  

(क) १ र्ना मात्र सदस्य भएको पररिारको हकमा रू २५०० िरािरको सामावग्र  

(ख) २ र्ना सदस्य भएको पररिारको हकमा रू ३७०० िरािरको सामावग्र  

   (ग) ३ र्ना सदस्य भएको पररिारको हकमा रू ४६०० िरािरको सामावग्र  

(घ) ४ र् सदस्य भएको पररिारको हकमा रू ५६०० िरािरको सामावग्र  

(ङ्क) ५ िा ५ र्ना भन्दा मावथ र्वतसुकै सदस्य भएपवन रू ७००० िरािरको सामावग्र  

 

६. राहत भवतरण प्रभियााः (१) देहायको विवध अिलम्बन गरी दफा (५) बमोवर्मको राहत सामाग्री  

वितरण गनुज पनेछः  

(क) उपदफा (१) बमोवर्म राहत उपलब्ध गराउनुपूिज कोवभड-१९ बाट प्रभावित व्यम्तिको वििरण 

सम्वम्तन्धत िडाबाट प्रमावणत भएको हुनु पनेछ ।   

(ख) उपदफा (क) मा रे् सुकै लेम्तखएको भएता पवन संकटग्रस्त अिस्थामा तत्काल राहत उपलब्ध 

नगराउँदा प्रभावित व्यम्ति िा पररिारहरू थप र्ोम्तखममा गनज सके्न अिस्थामा छन भने्न सवमवतलाई 



 

 

लागेमा त्यस्तो व्यम्ति िा पररिारलाई सवमवतले वनणजय गरेर तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सके्नछ 

। 

(ग) उपदफा (ख) िमोवर्म तत्काल राहत उपलब्ध नगराउँदा प्रभावित व्यम्ति थप र्ोम्तखममा गनज 

सके्न अिस्था छ भने्न तथ्यपुणज कारण भएको तर सवमवतको बैिक तुरुनै्त बस्न सके्न अिस्था 

नरहेको अिस्थामा तत्पिात लगतै्त बसे्न सवमवतको बैिकबाट अनुमोदन हुने गरी त्यस्तो 

व्यम्तिलाई संयोर्कको वनणजयबाट एक पटकमा बवढमा दश हर्ार रूपैयासम्मको राहत उपलव्ध 

गराउन बाधा पुगे्न छैन । 

(घ) यस कायजविवध बमोवर्म राहत वििरण गदाज एक पररिारलाई एक ईकाई मानी सम्बम्तन्धत 

िडाले अवभलेख कायम गनुजपनेछ ।  

(ङ्क) यस कायजविवध अन्यत्र रु्नसुकै कुरा लेम्तखएको भएतापवन गांउपावलका के्षत्रमै रहेका तर 

कोवभड-१९ बाट प्रभावित व्यम्ति, िवमक िगज तथा असहाय तथा वतन सँगसँगै रहेका 

पररिारका कुनै सदस्यले यस अिवधमा कुनै िैकम्तिक आय आर्जन गरररहेको अिस्थामा 

वनर्लाई यस मापदण्ड बमोवर्मको राहत सामाग्री वितरण गररने छैन ।  

 

  २. राहत वितरणका वसलवसलामा हुन सके्न सम्भाव्य वभड तथा अन्य व्यिस्थापकीय समस्याका 

कारणले राहत वितरण गने नसके्न अिस्था भएमा देहाय बमोवर्म गनुज पनेछ ।  

(क) गाउँपावलकाले आफ्नो के्षत्र वभत्र िा िावहर राहत वितरण गदाज दफा (५) बमोवर्मको 

सामाग्री उपलब्ध गराउन सके्न सम्वम्तन्धत के्षत्रमा रहेको स्थानीय आपूवतजकताजबाट मूल्य सूची 

वलई सोको आधारमा सामाग्रीको गुणस्तर तथा मूल्य एवकन गने र राहात सामाग्री छनौट गने 

।  

(ख) वनयम (७) उपवनयम (१) बमोवर्मको लगतमा परेका िवमक िगज तथा असहायहरुलाई 

िडा अध्यक्ष िा िडा अध्यक्षको वसफाररसमा गाउपावलकाले कुपन उपलब्ध गराई उपखण्ड 

(१) बमोवर्मको आपूवतजकताजबाट राहत सामाग्री उपलब्ध गराउने िा गाउँपावलकाले खरीद 

गरी दफा ७ बमोवर्म वितरण गनेछ ।  

३. वनयम (१०) िमोवर्म गाउपावलका के्षत्र िावहर अलपत्र परेका खत्याड िावसहरूको लगत 

सँकलन, राहत तथा उद्धारका लगाएतका कायज गनजका लावग गांउपावलका तथा सम्वम्तन्धत िडा 

कायाजलय संगको समन्वयमा अलपत्र परेका व्यम्तिहरुको लगत सँकलन तथा प्रमावणकरणका तत् 

तत् के्षत्रमा गवित व्यिस्थापवकय पररचालन टीमिाट हुनेछ ।  

(क) वनयम (१०) िमोवर्म लगत सँकलन तथा प्रमावणकरण भइ तत्काल राहत तथा उद्धारका 

गनुजपने नागररकहरूलाइ दफा (५) को उपदफा (५) िमोवर्म प्राप्त हुने रकम िरािरको कुपन 

उपलब्ध गराई वनयम (६) उपवनयम (२) क बमोवर्मको आपूवतजकताजबाट राहत सामाग्री उपलब्ध 

गराउने िा व्यिस्थापवकय पररचालन टीमले वनयमानुसार िसु्तगत सामाग्री खरीद गरी वितरण 

गनेछ ।  

 

७. भववरण संकलनाः (१) कोरोना भाइरस (कोवभड-१९) बाट सङ््कक्रवमत िा नेपाल सरकारिाट लागु 

गररएको Lockdown का कारण प्रभावित भई दैवनक र्ीिन वनिाजह गनज कविनाईमा परी राहत सहायता 

िापतको सामाग्री प्राप्त गनज यस मापदण्डको दफा (८) बमोवर्मको व्यम्ति िा घरपररिार छनोट 

गरर अनुसूची (१) बमोवर्मकको ढाँचामा सवमवतमा वसफाररस गने प्रमुख दावयत्व सम्बम्तन्धत 

िडाध्यक्षको हुनेछ । िडा कायाजलयले लवक्षत पररिारका मुख्य व्यम्तिको नाम पररिार सख्या टोल 

िम्तस्तको नाम र घरमुवलको नागररकता नम्वर सलग्न गरर वसफाररसका साथ पिाउनु पनेछ । पनुजपने 

लवक्षत पररिार कुनै कारणिश छुट्न गएको भवन सम्वम्तन्धत व्यम्तिले वनिेदन वदएमा गाउपावलकाले 

सम्वम्तन्धत िडा अध्यक्ष सगको समन्वयमा उि नाम मावथ थपघट गनज सके्नछ । यवद लवक्षत पररिार 

घर भाडामा िसेको भए घरधवनको नाम र िेगाना उले्लख गनुजपनेछ । 

 (२) गाउपावलका के्षत्र िावहर अलपत्र परेका व्यम्तिहरुका सन्दभजमा खत्याड गाउँपावलकाको कोवभड-

१९ संक्रमण रोकथाम, वनयन्त्रण तथा उपचार कोष सञ्चालन कायजविवध, २०७६ को दफा (९) 



 

 

उपदफा (१)  बमोवर्म गवित व्यिस्थापवकय पररचालन टीमको सामुवहक वनणजयिाट यस 

कायजविवधको अनुसूची (२) बमोवर्मकको ढाँचामा दफा (८) बमोवर्मको व्यम्ति िा घरपररिार 

हरुको वनिेदन सँकलन तथा आिश्यक र्ाँचिुझ गरर राहत उपलव्ध गराउने व्यम्ति िा 

घरपररिारहरुको छनोट गररनेछ । 
  

८. राहत उपलब्ध िराउनेाः 

कोरोना भाइरस (कोवभड-१९) बाट सङ््कक्रवमत िा नेपाल सरकारिाट लागु गररएको Lockdown का कारण 

प्रभावित भइज देहायका मापदण्डमा परेका व्यम्ति िा घर पररिारलाई यस मापदण्डको दफा (५) 

बमोवर्मको सामाग्री राहत सहायता िापत वितरण गररने छ । 

(क) दैवनक ज्यालादारी गरर आफू र आफ्नो पररिारलाई दैवनक र्ीिन वनिाजह गने व्यम्ति िा 

पररिार । 

(क) आफनो कृवष उत्वादनिाट ९ मवहना भन्दा कम खान पुगे्न, खेती गने र्वमन नभएका व्यम्ति 

िा पररिार । 

(क) हवलया भई काम गने व्यम्ति िा पररिार । 

(क) आम्दानीको स्रोत मावसक दश हर्ार भन्दा कम भएका (घरपररिारमा कम्तिमा ६ र्ना 

सदस्यहरु   रहेको) 

(क) िैदेवशक रोर्गारीमा संलग्न नभएको पररिार । 

(क) दवलत, असहाय, अपाङ्ग र अनाथ (घरमा प्रवत व्यम्ति मावसक १० हर्ार भन्दा कमको 

पाररिवमक भएको । 

(क) अिागमन वनषेधका कारणिाट गन्तव्यमा पुग्न नसवक विचमै अलपत्र परेका व्यम्तिहरु 

(क) वर्ल्ला िावहर रवह अध्ययनका वसलवसलामा लामो समय देम्तख घरिहालमा िवसरहेका तर 

अिागमन वनषेधका कारण घर फवकज न नसकेका लवक्षत पररिारका विध्यावथजहरु 

(क) असहायः अवभभािक नभएका, आवथकज  आय आर्जन गनज सके्न पररिारको सदस्य नभएका, 

अरुको साहारामा िसे्न, पुणज अपाग, अवभभािक नभएका िालिावलका र पररिारमा ७५ िषज 

भन्दा मावथका नागररक मात्र भएका । 
 

९. राहत उपलब्ध निराईनेाः 

  यस मापदण्डमा अन्यत्र रु्न सुकै व्यिस्था उले्लख गररएको भएता पवन देहायका मापदण्डमा परेका 

ब्यम्ति िा घरपररिारलाई यस मापदण्डको दफा (५) बमोवर्मको सामाग्री राहत सहायता िापत 

वितरण गररने छैन । 

(क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहमा कायजरत स्थायी, अस्थायी र करार 

कमजचारी, विद्यालयका वशक्षक, कमजचारीहरु (मावसक १० हर्ार भन्दा बढी तलि भत्ता 

पाउने) । 

(क) नेपाल सरकारका सङ्गवित सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थामा कायजरत स्थायी, 

अस्थायी र करार कमजचारी ((मावसक १० हर्ार भन्दा बढी तलि भत्ता पाउने) 

(क) संघीय संसद, प्रदेश संसद, वर्ल्ला समन्वय सवमवतका सदस्य र स्थानीय तहका 

पदावधकाररहरु । 

(क) नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, रावरि य अनुसन्धान र नेपाल प्रहरीमा कायजरत 

कमजचाररहरु। 

(क) मावसक २ लाख भन्दा बढीको कारोिारो गने उद्योगी िा व्यिासायी । 
 

१०. राहत भवतरणको अभभलेख र प्रभतवेदन M  

(क) िडा कायाजलयले राहत वितरणा गरेको हकमा सम्बम्तन्धत िडाले अनुसूची (२) बमोवर्मको 

राहत वितरणको अवभलेख आफ्नो कायाजलयमा राखी साप्तावहक रुपमा सािजर्वनक गनुज पनेछ र एक 

प्रवत गाउँपावलका कायाजलयमा पिाउनुपनेछ ।  



 

 

(ख) गाउँपावलकाले राहतको प्रवतिेदन अनुसूवच (३) बमोवर्मको ढाँचामा पावक्षक रुपमा रावरि य 

पररचय पत्र तथा पविकरण विभाग र सड्घीय मावमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पिाउनु 

पनेछ । 

(ग) खत्याड गाउँकायजपावलकाले राहत वितरणको वनयवमत अनुगमन गनेछ । 

 

विविध 

 

११. राहतको लावग वििरण संकलन तथा वितरणा कायजमा संलग्न कमजचारी र्नपवतवनवध र लवक्षत 

पररिारले नु्यनतम् दुरी कायम गने लगाएतका रोकथामका उपायहरु अिलम्वन गनुज पनेछ । 
 

१२. यवद कोही व्यम्तिले राहतका लावग योग्य नभएको अिस्थामा पवन गलत वििरण पेश गरी राहत 

िुवझवलएको पाइएमा वनर्लाइज प्रचवलत कानुन िमवर्म सर्ाए हुनेछ ।  

 

१३. राहत पाउन योग्य नभएको व्यम्ति िा पररिारलाइज राहतका लावग वसफाररसकताज समेत कारिाहीको 

भावगदार हुनेछ ।  

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                               अनुसूवच (१ ) 

(दफा ७ सँग सम्बम्तन्धत) 

अवभलेखको ढाँचा 

राहत प्राप्त गने व्यम्ति िा पररिारको वििरण 

 

१. नाम थर M                २. बािुको नाम M  

३.  बारे्को नाम M 

४.  स्थायी िेगाना  M                   ५. हालको िेगाना M 

६.  टेवलफोन िा मोबाईल नम्वर M                

७.  दैवनक ज्यालादारीमा कायजरत स्थान M  

८.  गने गरेको कामको वििरण M  

९.  पेशगरेको कागर्ातको वििरण  (किीमा कुनै एक कागर्ात संलग्न गनुज पने) 

   क. नेपाली नागरीकताको प्रमाण पत्रको प्रवतवलवप िा 

   ख. गररब घर पररिार पररचयपत्रको प्रवतवलवप  िा 

   ग. सिारी चालक अनुमवतपत्रको प्रवतवलवप िा  

   घ. अन्य ; 

       

१०. राहत वलने व्यम्तिको स्वःघोषणा M 

म  र मरो पररिारका सदस्यले  रोर्गारी, स्वरोर्गारी िा अन्य कुनै माध्यमबाट आय आर्जन गरेका छैनन् 

। मैले यस्तो राहत सुविधा दोहोरो वलएको  छैन र वलने पवन छैन । मावथ पेश गरेको वििरण िीक 

साँचो हो । व्यहोरा फरक परेमा प्रचवलत कानुन बमोवर्म सहँुला बुझाउँला । 
               

वनिेदक M                                        

दस्तखत M                                       

वमवत M                           औिाको छाप 

दायाँ   बायाँ 
  

 

वसफाररस गने पदावधकारी M  

दस्तखत M                                                             

कायाजलयको नाम  M 

पद M                                                िडा न. M  

नाम M                                               वमवत M 
 

 

 

 

अनुसूवच - 2 

(दफा ७ सँग सम्बम्तन्धत) 

खत्याड गाँउपावलका 
राहत प्राप्त िने व्यक्ति तथा पररवारको भववरण 

 

 

१. नाम थर M                २. बािुको नाम M 

३.  बारे्को नाम M 

४.  स्थायी िेगाना  M                    ५. हालको िेगाना M  

६.  टेवलफोन िा मोबाईल नम्वर M                

७.  अलपत्र परेको स्थान M   

८.  अलपत्र पनुजको कारण M  



 

 

९.      सगोलमा िसे्नहरु लाइज राहत तथा उद्धार गनुजपने भए सो को सख्या M  

९.  पेशगरेको कागर्ातको वििरण  (किीमा कुनै एक कागर्ात संलग्न गनुज पने) 

   क. नेपाली नागरीकता पररचय खुल्ने अन्य कुनै प्रमाणको प्रवतवलवप िा 

   ख. गररब घर पररिार पररचयपत्रको प्रवतवलवप िा 

   ग. सिारी चालक अनुमवतपत्रको प्रवतवलवप िा  

   घ. अन्य ; 

       

१०. राहत वलने व्यम्तिको स्वःघोषणा M 
 

म/मरो पररिारका सदस्यहरु                      कामको वशवलशलामा                         

cfइज    cfjfudg lgif]w का कारण घर फवकज न नसवक अलपत्र परेको र हाल मैले/हावमले रोर्गारी, 

स्वरोर्गारी िा अन्य कुनै माध्यमबाट आय आर्जन गरेका छैन/छैनौ । मैले/हावमले यस्तो राहत सुविधा 

दोहोरो वलएको छैन/छैनौ र वलने पवन छैन/छैनौ । मावथ पेश गरेको वििरण िीक साँचो हो । व्यहोरा 

फरक परेमा प्रचवलत कानुन बमोवर्म सहँुला बुझाउँला । 
     

           

वनिेदक M                                        

दस्तखत M                                       

वमवत M                           

 औिाको छाप 

 

दायाँ   बायाँ 

  

 

       

     अनुसूवच M ३ 

(दफा ५ सँग सम्बम्तन्धत) 

िडा नं. ..........कायाजलय................ 

राहत भवतरणको अभभलेख 

      

क्र.सं. प्राप्त गने व्यम्तिको 

नाम 

िेगाना तथा 

टेवलफोन 

बािुको 

नाम 

बारे्को 

नाम 

राहतको  

वििरण 

बुवझवलनेको 

दस्तखत 

 

       

       

  

राहत वितरण गनेको  

दस्तखत      M 

नाम थर,     M 

पद       M 

     टेवलफोन नं. M 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

अनुसूवच M ३ 

(दफा ६ को उपदफा २ (ग) सँग सम्बम्तन्धत) 

प्रभतवेदनको ढाँचा 

क्र.सं. प्राप्त गने व्यम्तिको 

नाम 

िेगाना 

तथा 

टेवलफोन 

बािुको 

नाम 

बारे्को 

नाम 

राहतको  वििरण वमवत कैवफयत 

        

        

  

 

वनिेदन गनेको  

दस्तखत M 

नाम थर M 

टेवलफोन नं. M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


