
 

 

 

 

 

 

 

 

 

देवघाट गाउँपालिका 
तनह ँ जिल्िा, गण्डकी प्रदेश 

देवघाट गाउँपालिका रािपत्र 

गाउँ कार्यपालिकाद्वारा प्रकाजशत 
खण्डः ३      संखर्ाः १६       लिलतः २०७६/१२/२२ 

भाग – २ 

देवघाट गाउँपालिका 
देवघाट गाउँपालिकाको राहत ववतरण तथा 

व्र्वस्थापन िापदण्ड, २०७६ 
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1 देवघाट गाउँपालिकाको राहत ववतरण तथा व्र्वस्थापन िापदण्ड, २०७६ 

देवघाट गाउँपालिकाको राहत ववतरण तथा व्र्वस्थापन िापदण्ड, २०७६ 

कार्यपालिकावाट जस्वकृत लिलतः २०७६।१२।०५ 

प्रिाजणत लिलत: २०७६/१२/२२ 

प्रस्तावना 
देवघाट गाउँपालिकावाट ववतरण ह ने राहत रकििाई व्र्वजस्थत गनयको िागी 
स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ र देवघाट गाउँपालिकाको 
श्रोत पररचािन तथा व्र्वस्थापन लनर्िाविी, २०७४ को लनर्ि १२ बिोजिि 
देवघाट गाउँपालिकाको लिलतः २०७६।१२।०५ को ४६ औ ं वैठकिे र्ो 
देवघाट गाउँपालिकाको राहत ववतरण तथा व्र्वस्थापन िापदण्ड, २०७६ 
बनाएको छ । 

 

पररच्छेद १ 

प्रारजभभक 

१. संजिप्त नाि र प्रारभभ: १) र्स िापदण्डको नाि देवघाट 
गाउँपालिकाको राहत ववतरण तथा व्र्वस्थापन िापण्ड, २०७६ 
रहेकोछ । 

 २) र्ो िापदण्ड रािपत्रिा प्रकाशन भएको लिलत देजख प्रारभभ ह नेछ । 

२. पररभाषाः 
क) “सभा” भन्नािे देवघाट गाउँपालिकाको गाउँ सभा भने्न ब झ्न  पदयछ 

। 

ख) “गाउँपालिका” भन्नािे देवघाट गाउँपालिका भने्न ब झ्न  पदयछ । 

ग) “कार्ायिर्” भन्नािे देवघाट गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको 
कार्ायिर् भने्न ब झ्न  पदयछ ।  
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घ) “अध्र्ि” भन्नािे देवघाट गाउँपालिकाका अध्र्ि भने्न ब झ्न  पदयछ 
। 

ङ) “प्रि ख प्रशासकीर् अलिकृत” भन्नािे देवघाट गाउँपालिकाको प्रि ख 
प्रशासकीर् अलिकृत भने्न ब झ्न  पदयछ । 

च) “राहत” भन्नािे िापदण्ड नं. ५ बिोजिि ववतरण ह ने राहत रकि 
भने्न ब झ्न  पदयछ ।    

छ) “राहत िजित वगय” भन्नािे पररच्छेद-२ अन सार राहत पाउन े
व्र्जि वा पररवार भने्न बझ्न  पदयछ । 

ि) “ववपन्न व्र्जि” वा “पररवार” भन्नािे आलथयक अवस्था कििोर 
भएका, आफ  र आफ्नो   पररवारका क न ैपलन सदस्र्को क न ै
पलन पेशा, व्र्वसार्, रोिगार तथा कृवष आभदानी नभएका व्र्जि 
वा पररवार भने्न ब झ्न  पदयछ । 

झ) “असहार् व्र्जि” भन्नािे आलथयक अवस्था कििोर भएको, क न ै
पलन पेशा, व्र्वसार्, रोिगार तथा कृवष आभदानी नभएको, 
पररवारका क न ै पलन सदस्र् नभएको एकि व्र्जि भने्न ब झ्न  
पदयछ ।  

ञ) “िन्ििात ट ह रा, ट ह री” भन्नािे आिा अस रजित स त्केरीको 
कारणिे गदाय तत्कािै वा स त्केरीकै कारण स त्केरी भएको एक 
िवहना लभत्रिा ितृ्र्  भएिा र बच्चा जिववत रहेिा र्स िापदण्ड 
बिोजिि राहत पाउने प्रर्ोिनको िागी िन्ििात ट ह रा, ट ह री 
भने्न ब झ्न  पदयछ ।  

ट) “उद्धार गन य पने स त्केरी” भन्नािे नजिकको स्वास््र् चौकीिा 
स त्केरी वनाउन नसकी स्वास््र् चौकीवाट अस्पताििा ररफर 
गररएको िवटि अवस्थाको स त्केरी केस सभझन  पदयछ । 

३. िते्र: र्ो लनर्िाविी देवघाट गाउँपालिका िेत्रिा िाग  हनेछ । 
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पररच्छेद २ 

राहत िजित वगय र राहत ददन ददन सवकने रकि 

४. राहत िजित वगय: देहार्का व्र्जि वा पररवार राहत िजित वगयको 
रुपिा रहनेछन ्।  

 १) ववपन्न व्र्जि वा पररवार 

 २) असहार् व्र्जि 

 ३) उद्धार गन य पने स त्केरी 

५. राहत ददन सवकन े रकि: १) देहार्का रोग िागेका राहत िजित 
वगयिाई देहार् अन सारको नगद राहत रकि उपिब्ि गराईनेछ । 

क) क्र्ान्सर रोग  — रु. २००००/- 
ख) ि ट  रोग      — रु. १५०००/- 
ग) िगृौिा रोग  — रु. २००००/- 
घ) उद्धार गन य पने स त्केरी र्ातार्ात खचय एकातफी भाडा वडा नं. 

१ र ५ को िालग रु.५००/- र वडा नं. २, ३ र ४ को िालग 
रु. १०००/- नगद उपिब्ि गराईनेछ । 

२) आकजस्िक द घयटनावाट घाईते भई अप्रशेन गराउन पने िजित 
वगयिाई देहार् अन सारको नगद राहत रकि उपिब्ि गराईनेछ 
। 

क) िेरुदण्ड भाँजचएको अप्रशेन   — रु. २००००/- 
ख) हात ख ट्टा भाँजचएको अप्रशेन — रु २००००/- 
ग) टाउकोको अप्रशेन           — रु. २००००/- 

३) राहत िजित वगयका िन्ििात ट ह रा, ट ह रीिाई देहार् अन सार 
नगद रकि उपिब्ि गराईनेछ । 
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क) सि दावर्क ववद्यािर्िा आिारभ  त तह सभिको अध्र्र्नको 
िालग स्टेशनरी, पोशाक िगार्तको खचयको िालग प्रलत वषय 
रु. १२०००/- (बाह्र हिार ) छ वकस्तािा प्रत्रे्क द ई 
िवहनािा ५ वषय सभि उपिब्ि गराईनेछ ।  

 

पररच्छेद ३ 

बिेट तथा  खचय सीिा 

६. प्रत्रे्क आलथयक वषयको िागी गाउँ सभािे ववलनर्ोजित गरेको बिेट 
रकि, सोही आलथयक बषयको िागी राहतको िागी बिेट ह नेछ । 

७. ि न आलथयक वषयको िागी बिेट ववलनर्ोिन भएकोहो सोही आलथयक 
वषय लभत्रिा छट्टाएको  रकि सवकएिा गाउँ सभािे थप विेट व्र्वस्था 
गनय सक्नेछ । त्र्सरी बिेट थप नभएिा पलछ आउने लनवेदन अन सार 
रकि ददईने छैन । 

 

पररच्छेद ४ 

राहत पाउन ेप्रविर्ा र आवश्र्क कागिात 

८. राहत पाउन ेव्र्जििे अन सूची - १ अन सार वडा कार्ायिर्िा लनवेदन 
ददन  पनेछ । 

९. व्र्जििे ददएको लनवेदन अन सार िनालसव देजखएिा वडा कार्ायिर्िे 
अन स ची - २ बिोजिि गाउँपालिकािा लसफाररस गरर पठाउनेछ ।  

१०. िापदण्ड नं. ५ बिोजिि राहत पाउनको िालग अस्पतािको 
प्रपे्सवकप्सन र ववि भपायई सिेत आवश्र्क पनेछ । 
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११. वडा कार्ायिर्वाट आवश्र्क कागिात सवहत लसफाररस प्राप्त भएको 
७ ददन लभत्र अन सूची - ३ अन सार अध्र्ि स्तरको लनणयर्वाट राहत 
रकि उपिब्ि गराईनेछ । 

 

पररच्छेद ४ 

संशोिन र बचाउ 

१२. आवश्र्कता अन सार कार्यपालिकाको वैठकवाट संशोिन गनय सवकनेछ 
। 

१३. र्स अजघ ववतरण भएको राहत र्सै िापदण्ड अन सार ववतरण भएको 
िालननेछ । 
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अन सूची १ 

िापदण्ड - ८ संग सभबजन्ित 

 

श्री .......नं वडा कार्ायिर् 

देवघाट गाउँपालिका 
    

 

    ववषर्ः राहत उपिब्ि गराई पाउँ 

 

प्रस्त त ववषर्िा लिलतः.................................िा ि 
.........................................कारणिे ववरािी भई 
........................................अस्पताििा उपचार गराएकोिा िेरो आलथयक 
अवस्था कििोर भएको र आभदानीको क न ैस्रोत नभएकोिे ि ववपन्न वगयिा 
पदयछ  । त्र्सैिे राहत स्वरुप उपचार गदाय खचय भएको रकि िध्रे् 
रु...............................राहत उपिब्ि गराई पाउँ भलन तपलसिको कागिात 
संिग्न राखी लनवेदन गदयछ  ।   

 

तपलसि 

१) अस्पताििा भनाय भएको कागिात 

२) जचवकत्सकको पेजस्कप्सन  

३) लडस्चािय पेपर 
४) औषिीको वीि 

५) ल्र्ावको वीि 

६) एभव िेन्स वा गाडीको वीि 

७) नागररकताको प्रिाणपत्र ̷ िन्ि दताय प्रिाण पत्र ̷ वडावाट वसोवास प्रिाजणत 
पत्र  



देवघाट गाउँपालिका रािपत्र    खण्डः ३,   संखर्ाः १६    लिलतः २०७६/१२/२२ 

 

 

7 देवघाट गाउँपालिकाको राहत ववतरण तथा व्र्वस्थापन िापदण्ड, २०७६ 

 

िलथ उल्िेजखत व्र्होरा दठक साचँो हो झ ठा ठहरे कान न विोजिि सँह िा 
ब झाउँिा भलन हस्तािर गने: 
 

 

                                                                            
             औठंा छाप 

लनवेदकको नािः...................                    

ठेगानाः........................                 दार्ा ँ                   वाँर्ा 
हस्तािरः..........................                                         

  

 

 

 

(र्दी ववरािी अस्पताििा भएको वा अशि भई कार्ायिर्िा आउन नसकेिा 
ववरािीको नजिकको नातेदारिे लनवेदन ददने)  
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अन सूची २ 

िापदण्ड - ९ संग सभबजन्ित 

श्री देवघाट गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

   देवघाट  

    

 ववषर्ः लसफाररस गररएको । 

 

प्रस्त त ववषर्िा लिलतः.................................िा ि 
.........................................कारणिे ववरािी भई 
........................................अस्पताििा उपचार गराएकोिा िेरो आलथयक 
अवस्था कििोर भएको र आभदानीको क न ैस्रोत नभएकोिे ि ववपन्न वगयिा 
पदयछ  । त्र्सैिे राहत स्वरुप उपचार गदाय खचय भएको रकि िध्रे् 
रु...............................राहत उपिब्ि गराई पाउँ भलन तपलसिको कागिात 
संिग्न राखी लनवेदन गदयछ  भलन .....................................................िे 
र्स वडा कार्ायिर्िा लनवेदन ददएको र व्र्होरा ब झ्दा लनि ववपन्न वगयिा पने 
भएकोिे लनििे लनर्िान सार पाउन ेराहत रकि भ  िानी गररददन  ह न लनििे पेश 
गरेको सक्कि लनवेदन र कागिात सवहत पठाईएको व्र्होरा लसफाररस साथ 
अन रोि छ ।  

 

(र्दी ववरािी अस्पताििा भएको वा अशि भई कार्ायिर्िा आउन नसकेिा 
ववरािीको नजिकको नातेदारिे लनवेदन ददएको हो भन ेवडा कार्ायिर्िे नाता 
प्रिाजणत सवहत पठाउने)  

                                                                      ...................          
                           वडा अध्र्ि 

 

 



देवघाट गाउँपालिका रािपत्र    खण्डः ३,   संखर्ाः १६    लिलतः २०७६/१२/२२ 

 

 

9 देवघाट गाउँपालिकाको राहत ववतरण तथा व्र्वस्थापन िापदण्ड, २०७६ 

अन सूची ३ 

िापदण्ड - १० संग सभबजन्ित 

 

श्रीिान अध्र्िज्रू्,  

 

देवघाट गाउँपालिका वडा 
न...........को.....................................................िे 
लिलतः.................................िा  .........................................कारणिे 
ववरािी भई ...............................................अस्पताििा उपचार गराएको 
देजखएको, लनि ववपन्न वगयिा पने भएकोिे लनििे लनर्िान सार पाउन ेराहत रकि 
भ  िानी गररददनको िालग लनििे पशे गरेको सक्कि लनवेदन र कागिात सवहत 
.......नं. वडा कार्ायिर्वाट लसफाररस आएकोिे देवघाट गाउँपालिकाको राहत 
िापदण्ड, २०७६ को िापदण्ड नं. ५, १ ̷ २ बिोजिि विेट जशषयक 
नं..........................वाट रु......................रकि राहत स्वरुप भ  िानी ददन 
िनालसव देजख लनणयर्ाथय पेश गरेको छ  । 

 

 

   ................                           .............                              ........... 
प्रशासन शाखा         प्रि ख प्रि ख प्रशासकीर् अलिकृत            अध्र्ि       

   पेश गने                      लसफाररस गने             सदर गने                                                                                                                                                                                                   

 

आज्ञािे 

रिेश स वेदी 
प्रि ख प्रशासकीर् अलिकृत 


