
अनसूुची- २ 

(दफा ५ को उपदफा (२) संग सम्बन्धित) 
कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रिावित अभतविपन्न पररिार नगद हस्ताधतरण भनिेदन 

भमभतिः २०७८/  /    

श्रीमान ्िडा अध्यक्षज्यू,  

िोजपरु नगरपाभिका 

िडा नं.    , िोजपरु ।  

विषयिः नगद हस्ताधतरणको रकम पाउँ । 

म र मेरो पररिार कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रिावित अभतविपन्न पररिारको समूहमा पने र धयूनतन जीिन 
भनिााहका िाभग अधय विकल्प समेत निएको हुखँा "कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रिावित अभतविपन्न पररिार नगद 
हस्ताधतरण कायाविभि, २०७८" बमोन्जम नेपाि सरकारिे उपिब्ि गराउने नगद राहत उपिब्ि गरार्ा ददनहुनु 
अनरुोि गदाछ । म र मेरो पररिारका अधय कुनै पभन सदस्यिे हािसम्म यस प्रकारको राहत सवुििा प्राप्त नगरेको 
तथा यस प्रयोजनका िाभग अधय कुनै स्थानीय तहमा भनिेदन पेश नगरेको समेत अनरुोि गदाछु ।  

भनिेदकको नाम (नेपािीमा)  

भनिेदकको नाम (अंग्रजेीमा) 

बाब/ुससरुाको नाम                            आमा/सासकुो नाम 

नागररकता नं                 नागररकता जारी िएको न्जल्िा           जारी भमभत 

स्थायी ठेगाना                             िडा नं.            टोि 

अस्थायी ठेगाना                            िडा नं.            टोि 

नगद हस्ताधतरण प्राप्त गने आिार (सम्बन्धित कोठामा दठक () िगाउन)े 

क्र.सं. आिार हो होर्न 

१ विगतमा गदै आएको रोजगारी पंूणरूपमा गमुाएको र रोजगरीको अको अिसर समेत प्राप्त 
गना नसकी बेरोजगार िएको असङ्गदठत के्षत्रको मजदरु िा कामदार  

  

२ खिुा सडक, फुटपाथ िा चौरमा खपान, नाङ्िो, डोको आददमा सामान बेच्ने अभतविपन्न 
व्यिसायी  

  

३ दैभनक ज्यािा-मजदरुी गने िररया, कृवष मजदरु, गोठािा, खेतािा, ज्यािादारी श्रभमक, 
ररक्साचािक, ठेिागाडा मजदरु, सािाजभनक यातायातका मजदरु पयाटक िररया 

  

४ कोभिड-१९ को सङ्क्रमणको कारणबाट एकाघरपररिारको आयआजान गने मखु्य सदस्यको 
मतृ्य ु िर्ा आभथाक सङ्कट झेल्न ु परेको पररिार तथा अभििािक गमुाएका असहाय 
नाबािकिार्ा स्याहार गने पररिार  

  



नगद हस्ताधतरण प्राप्त गना नसवकन ेअिस्था (सम्बन्धित कोठामा दठक () िगाउन)े 

क्र.सं. आिार हो होर्न 

१ भनिेदन ददँदा समयमा भनिेदको एकाघरपररिारका कुनै सदस्यिे सरकारी, भनजी िा अधय 
कुनै सङ्घसंस्था िा िैदेन्शक रोजगारीमा स्थायी, अस्थायी िा करारमा रोजगारीको अिसर 
प्राप्त गरी आय-आजान गरररहेको 

  

२ पररिारकका कुनै सदस्यिे नपाि सरकारबाट उपिब्ि हनुे अधय सामान्जक सरुक्षा (जेष्ठ 
नागररक, एकि मवहिा, दभित िा अपाङ्ग) बापतको ित्ता िा नेपाि सरकारबाट भनिृत्तिरण 
िा विदेशी सरकारबाट पेधसन सवुििा प्राप्त गरररहेको  

  

३ सन्ित आय िा पैभत्रक सम्पभतबाट तत्कािको खचा आिश्यकता परुा गना सक्ने अिस्थामा 
रहेको 

  

४ प्रिानमधत्री रोजगार कायाक्रम िा नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार िा स्थानीय तहको कायाक्रम 
बमोन्जम यस प्रयोजनका िाभग एक पटक राहतको रूपमा नगद प्राप्त गरेको पररिार 

  

 

सम्पका  टेभिफोन/मोबार्ाि नं  

बैङ्क खाता नं.  

बैङ्कको नाम                                           शाखा 

पररिारमा रहेका अधय सदस्य (संरक्षकिे भनिेदन पेश गरेको हकमा सम्बन्धित असहाय नाबािक) को नाम  

(१) श्री                       बषा   

(२) श्री                       बषा 
(३) श्री                       बषा 
(४) श्री                       बषा 
 यस भनिेदनका आिारमा मैिे/मेरो पररिारिे प्राप्त गने नगद हस्ताधतरण बापत नेपाि सरकारको स्कीकृत 

दैभनक ज्यािादारका आिारमा हनु आउने धयूनतम काददान बराबर कनै सािाजभनक विकास भनमााणको 
आयोजनामा स्ियंसेिकको रूपमा काया गने प्रभतबद्धता व्यक्त गदाछु (...........)/ गददान (............) ।  

स्िघोषणािः यसमा उन्ल्िन्खत वििरणहरू साँचो हनु, झठुा ठहरेमा कानून बमोन्जम सहुँिा, बझुाउँिा ।  

भनिेदकको दस्तख्तिः ....................................                     

भमभतिः २०७८/   /     

संिग्निः नागररकता प्रमाणपत्रको प्रभतभिवप ।    

 

 

 

 

 

 

दाया ँ बाया ँ
  



अस्थायी बाभसधदाको हकमा गररददएको सनाखतिः 

भनिेदक श्री ...................................... सवहत भनजको पररिारका सदस्य सङ्ख्या ........ िापत ........... 
मवहनादेन्ख मेरो स्िाभमत्िको घरमा/मेरो भछमेकीको रूपमा ............................................................ 
म.न.पा./उ.म.न.पा./न.पा./गा.पा. िडा नं. ........, .............................. मा अस्थायी बसोबास गदै आउनिुएको 
व्यहोरा सनाखत गदाछु ।  

भछमेकी/घरिनीको नाम  

सम्पका  टेभिफोन/मोबार्ाि नं.                            टोि 

दस्तख्त                                             भमभतिः २०७८/   /  

 

िडा अध्यक्षको भसफाररस  

भनिेदक श्री ........................................................................................................ "कोभिड-१९ को 
महामारीबाट प्रिावित अभतविपन्न पररिार नगद हस्ताधतरण कायाविभि, २०७८" बमोन्जम नेपाि सरकारको उपिब्ि 
गराउने नगद हस्ताधतरणका िाभग योग्य रहेको (..........) / नरहेको (..........) व्यहोरा भसफाररस गदाछु ।  

 योग्य नरहेको िए सोको संन्क्षप्त कारणिः  

िडा अध्यक्ष 

नामिः  

स्थानीय तहको नामिः                                    िडा नं.  

न्जल्िा 

दस्तख्त        भमभतिः २०७८/   /     


