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हहभा गाउऩालरकाको ऺेत्रभा यहेका सम्ऩणुण घय धुयीहरूराइण 
उऩरब्ध गयाइने याहत सम्फन्धी भाऩदण्ड, २०७६ 
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हहभा गाउऩालरकाको ऺेत्रभा यहेका सम्ऩणुण घयधयुीहरूराइण उऩरब्ध गयाइने याहत सम्फन्धी 
भाऩदण्ड, २०७६ 

प्रस्तावना 
कोभबड–१९ को सॊबावित सॊक्रभणको कायण उत्ऩन्न प्रभतकूर अिस्थाफाट प्रबावित असङ्गठठत 
ऺेत्रभा कामययत श्रभभक िगय तथा असहामहरुराई दैभनक जीिनमाऩनको राभग स्थानीम तहफाट 
याहत उऩरब्ध गयाउने गयी नेऩार सयकाय भन्त्न्त्रऩरयषद्बाट बएको भनणयम कामायन्िमन गनयको 
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राभग स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा १०२ उऩदपा ३ फभोन्त्जभ हहभा गाउ 
कामयऩाभरकारे मो भाऩदण्ड  फनाइ रागु गयेको छ । 
१. सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मस भाऩदण्डको नाभ ‘हहभा गाउऩाभरकाको ऺेत्रभा कामययत 

यहेका सम्ऩुणाय घयधयुीराइय उऩरब्ध गयाइने याहत सम्फन्धी भाऩदण्ड, २०७६ यहेको छ ।  
(२) मो भाऩदण्ड नेऩार सयकायरे रकडाउन घोषणा गयेको अिभधसम्भको राभग 

रागू हुनेछ ।  
२. ऩरयबाषा : विषम िा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस भाऩदण्डभा 

 (क) ‘असहाम’ बन्नारे कसैको रारन ऩारनभा नयही अशक्त तथा आिास विठहन बई 
भन्त्न्दय, आश्रभ, धभयशारा, गुम्फा, भन्त्स्जद, गुरुद्वाय, चचय िा फदृ्धाआश्रभभा फस्ने 
व्मवक्त सम्झनु ऩदयछ ।  

(ख) ‘याहत’ बन्नारे नेऩार सयकायफाट भनणयम बए फभोन्त्जभ गाउऩाभरकारे दपा ३ 
फभोन्त्जभका श्रभभक िगय तथा असहामहरुराई प्रदान गरयने दपा ५ फभोन्त्जभको 
साभाग्री सम्झनुऩदयछ ।  

(ग) ‘स्थानीम तह’ बन्नारे हहभा गाउऩाभरका सम्झनुऩदयछ ।  
३. अलबरेख याख्नऩुननः (१) मस भाऩदण्ड िभोन्त्जभको याहत देहामका श्रभभक िगय तथा 

असहामहरुराइय प्रदान गनय सम्िन्त्न्धत िडा कामायरमरे अभबरेख तमाय गनुयऩनछेः 
क) ऩसरिाट ग्राहकको घयसम्भ साभान ओसायप्रसाय गन ेश्रभभक 
ख) ऩमयटक बरयमा भनभायण साभग्री बरयमा तथा सिायी साधन नचल्ने िाटोभा आिश्मक 

िस्तुहरु ओसायप्रसाय गन ेव्मवक्त 
ग) ट्रक ठट्रऩय भ्मानिाट साभान रोड अनरोड गन ेश्रभभक 
घ) अन्म व्मवक्तको खेतिायीभा दैभनक ज्मारा भरने गयी काभ गन ेकृवष भजदयु 
ङ) आफ्नो नातेदाय िाहेकको व्मवक्तको ऩरयिायभा दैभनक ज्मारादायीभा सयसपाइय भशशु तथा 

जेष्ठ नागरयक स्माहाय जस्ता सेिा गन ेव्मावक्त 
च) भगटी कुट्ने िारुिा चाल्ने तथा इयटा बट्टाभा काभ गन ेभजदयु 
छ) भनभायण कामयभा दैभनक ज्मारादायीभा काभ गन ेडकभभय भसकभी हेल्ऩय रगामतका भजदयु 
ज) नाङ्रो ऩसरे दैभनक रुऩभा ऩवत्रका वितयक साना पुटऩात ऩसरे ठेरा गाडा तथा 

साइठकरभा साभान विठक्र वितयण गयी गुजाया गन ेतथा अन्म व्मवक्तको ऩसरभा काभ 
गन ेभजदयु 
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झ) देहामका मातामत भजदयु 
१) अन्म व्मवक्तको भार िाहक सिायी तथा डेभरबयी भ्मान चराउने सिायी चारक सहचारक 
२) दैभनक ठेक्का िा ज्माराभा ट्माक्सी तथा टेम्ऩो चराउने सिायी चारक 
३) रयक्सा तथा ठेरागाडा चारक 
४) सिायी साधनको भभयत सम्बाय गन ेग्मायेजभा काभ गन ेभभस्त्री तथा भजदयु 
ञ) अन्म व्मवक्तको गाभने्ट काऩटे टेररयङ गरैचा िुट्टा तथा जभतय बन े य कऩडा ऩसरभा 

दैभनक ज्मारादायीभा काभ गन ेभजदयु । 
ट) स्थानीम तहभा दैभनक ज्मारादायीभा काभ गन ेअन्म व्मवक्त 
२) मस दपा फभोन्त्जभको याहत ऩाउने ऩरयिाय तथा व्मवक्तको अभबरेख अनुसूभच (१) फभोन्त्जभ 

सम्िन्त्न्धत िडा सभचिरे िडा सदस्म तथा िडा अध्मऺको सहमोग भरइय भतन ठदन भबत्र 
तमाय गयी साियजभनक गनुय ऩनछे । 

३ क. श्रलभक तथा असहाम याहात आऩुती सलभलत : दपा ५ िभोन्त्जभको याहत वितयणका 
राभग आऩुती व्मिस्थाऩन गनय भनम्न िभोन्त्जभको िडास्तयीम सभभभत भापय त गनुय ऩनछे 
। 
   समोजक : िडाअध्मऺ  
   सदस्म : िडा सदस्म सिै 
   सदस्म : िडाका याजभनभतक दरका २ जना प्रभतभनभध 

           सदस्म : स्थानीम प्रहयी प्रभुख िा प्रभतभनभध  
   सदस्म सभचि  : िडा सभचि 

४. याहत ववतयण गनुणऩनन : हहभा गउॉऩालरकाभा यहेका सम्ऩणुण घयधयुीराइण तत्कारका रागी 
चाभर ३० के.क्षज य ननु २५ के.क्षज सभानऩुालतक रूऩभा ववतयणा गनन साथ ै नुन य 
चाभर नेऩार खाBन सॊस्थान य नेऩार साल्ट« टेहडª  jf6 pknAw गयाइनेछ 
असहामहरुराई सम्फन्त्न्धत िडारे अनुसूची (२) फभोन्त्जभको ढाॉचाभा विियण यान्त्ख दपा 
५ फाभोन्त्जभको याहत  आिश्मकता अनुसाय वितयण गनुयऩनछे ।  

५. याहत साभाग्री : (१) खाद्य आिश्मकताको आधायभा श्रभभक िगय तथा असहामकहरुराई 
प्रभत ऩरयिायका राभग देहामका साभाग्री याहत स्िरुऩ वितयण गरयनेछ । 

(क) चाभर ३० ठकरोग्राभ 
 (ख) साफुन १ िटा 
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(ग) भाक्स आिसेकता अनुसाय 
(घ) नुन २५ के.न्त्ज. 

(२) मस भाऩदण्ड फाभोन्त्जभ याहत वितयण गदाय एक ऩरयिायराई एक इकाई 
भानी सम्फन्त्न्धत िडारे अभबरेख कामभ गनुयऩदयछ। साथ ै ऩरयिाय सॊख्मा कामभ गदाय दइुय 
जनासम्भ बए उऩदपा (१) िभोन्त्जभको याहत साभग्रीको आधा य सोबन्दा फठढ ऩरयिाय 
सॊख्मा बए ऩुयै याहत साभग्री वितयण गरयनेछ तय प्रथभ ऩटक याहत वितयणका रागी 
दप ४ jdf]lhd हुनेछ ।  

(३) मस भाऩदण्डभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रेन्त्खएको बएताऩभन श्रभभक िगय 
तथा असहाम तथा भतनसॉग सॉगै यहेका ऩरयिायका कुनै सदस्मरे मस अिभधभा कुनै 
फैकन्त्ल्ऩक आम आजयन गयेको अिस्थाभा भनजराई मस भाऩदण्ड फभोन्त्जभको याहत 
सभाग्री वितयण गरयने छैन । 
(४) मस भाऩदण्डभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रेन्त्खएको बएता ऩभन एकै ऩरयिायको एकबन्दा 
फढी सदस्मराई याहत साभाग्री वितयण गरयने छैन ।  

६. ववतयण गनन ववलध : (१) देहामको विभध अिरम्फन गयी दपा ५ फभोन्त्जभको याहत 

कामयऩाभरकाका ] भनणयम िभा]न्त्जभ साभाग्री वितयण गनुय ऩनछे  
(क) याहत वितयणको राभग सम्िन्त्न्धत िडा सभभभतरे वितयण गन े।   
(ख) सम्िन्त्न्धत िडा सभभभतरे हुन सक्ने सम्बाव्म भबड तथा अन्म व्मिस्थाऩकीम 

सभस्माका कायणरे िडा सभभभतिाट वितयण गनय नसक्ने अिस्था बएभा 
देहामिभोन्त्जभ गनःे 

७. याहत ववतयणको अलबरेख य प्रलतवेदन : (१) सम्फन्त्न्धत िडारे वितयणको अनसूची–२ 
फभोन्त्जभको याहत वितयणको अभबरेख आफ्नो कामायरमभा याखी साप्ताठहक रुऩभा 
साियजभनक गनुयऩनछे य एक प्रभत सम्फन्त्न्धत स्थानीम तहका कामायरमभा ऩठाउनु ऩनछे 
।  

(२) प्रत्मेक स्थानीम तहरे याहतको प्रभतिेदन अनुसूची (३) फभोन्त्जभको ढाॉचाभा 
ऩान्त्ऺक रुऩभा याविम ऩरयचम ऩत्र तथा ऩन्त्ञ्जकयण विबाग य सॊघीम भाभभरा तथा 
साभान्म प्रशासन भन्त्रारमभा ऩठाउनुयऩनछे ।  
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(३) सॊघीम भाभभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारमरे याहत वितयणको भनमभभत 
अनुगभन गनछे ।  

८. कायफाही सम्फन्धी व्मवस्था : (१) मस कामयविभधीभा तोठकएको भाऩदण्ड ऩूया नबएका 
व्मवक्तरे झुट्टा विियण ऩेश गयी याहत भरनु िा दोहोया याहत भरनु हुॉदैन ।  

(२) मस कामयविभधको प्रभतकुर हुने गयी याहत वितयणको राभग भसपारयस गन े
ऩदाभधकायीराई सभेत प्रचभरत कानुन फभोन्त्जभ कायफाही गयी त्मस्तो भसपारयस गन े
ऩदाभधकायीफाट भनजरे भसपारयस गयेको हदसम्भको यकभ सम्फन्त्न्धत स्थानीम तहरे 
भनजफाट असुर गनुयऩनछे ।  

९. विऩदको आऩतकाभरन अिस्थाभा कामयऩाभरकाको भनणयम अनुसाय जुनसुकै व्मिस्था गनय 
सठकन्छ । 
१०. ठहभा गॉउऩाभरकाको ऺेत्रभबत्र कुनै सॊघ सॊस्था, ब्मlQmरे याहत िाड्न चाहेभा सम्ऩुणय विियण 
खरुाइ भनिेदन ऩेश गनुयप्रने य कामयऩाभरकाको भनणयम jdf]lhd फाड्ने मठद कामायऩाभरकाको 
अनुभभत विना आपुखसुी फाडेको देन्त्खमभा गाउॉ ऩाभरका फाट कायिाहीको रागी प्रठक्रमा अभघ 
फढाइने छ साथ ैगहृ भन्त्रारमको प्राप्त ऩरयऩत्र jdf]lhd अगाडी फढ्ने । 
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अनुसूची–१ 
(दपा ३ सॉग सम्फक्षन्धत) 

लनवेदनको ढाचा 
याहत प्राप्त गनन व्मविको वववयण : 
१. नाभ थय :    २. फाफुको नाभ :   ३ फाजेको नाभ  
४. स्थामी ठेगाना :    ५. हारको ठेगाना : 
६. टेभरपोन िा भोफाइर नम्फय (बएभा) : 
७. दैभनक ज्मारादायीभा कामययत स्थान : 
८. ऩेश गयेको कागजातको विियण : (कन्त्म्तभा कुनै एक कागजात सॊरग्न गनुयऩने) 

(क) नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रभतभरऩी िा  
(ख) गरयफ घय ऩरयिाय ऩरयचमऩत्रको प्रभतभरऩी िा 
(ग) सिायी चारक अनुभभत ऩत्रको प्रभतभरऩी िा  
(घ) अन्म : 

९. याहत भरने व्मवक्तको स्िः घोषणा : 
भ य भेयो ऩरयिायका सदस्मरे योजगायी, स्ियोजगायी िा अन्म कुनै भाध्मभफाट आम आजयन 
गयेका छैनन ्। भैरे मस्तो याहत सुविधा दोहोयो ठदएको छैन य भरने ऩभन छैन । भाभथ ऩेश 
गयेको विियण ठीक साॉचो हो । व्महोया पयक ऩयेभा प्रचभरत कानून फभोन्त्जभ सहुॉरा 
फुझाउॉरा ।  

भनिेदक :           
दस्तखत :          औठँाको छाऩ 
भभभत :        
भसपारयस गन ेऩदाभधकायी : 
दस्तखत : 
नाभ :            ऩद :        
भभभत :                                              
स्थानीम तह :                   िडा नॊ: 

दाॉमा    फाॉमा 
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अनूसूची २ 
(दपा ७ को उऩदपा १ सॉग सम्फक्षन्धत) 

 
हहभा गाउऩाभरका 
िडा नॊ. ...................... कामायरम :  ................... 
 

याहत विियणको अभबरेख 
लस.नॊ.
  

याहत प्राप्त 
गनन 
व्मविको 
नाभ 

ठेगाना 
तथा 
टेलरपोन 
नम्फय 

फाफुको 
नाभ 

फाजेको 
नाभ 

याहतको 
वववयण 

याहत 
फुक्षझलरनेको 
दस्तखत 

       

       

       

       

       

       

 
याहत वितयण गनकेो : 
दस्तखत : 
नाभ थय : 
टेभरपोन नॊ.  
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अनूसूची ३ 
(दपा ७ को उऩदपा २ सॉग सम्फक्षन्धत) 

 
हहभा गाउऩाभरका 
िडा नॊ. ...................... कामायरम :  ................... 
 

प्रभतिेदनको ढाॉचा 
भस.नॊ.  याहत प्राप्त 

गन े व्मवक्तको 
नाभ 

ठेगाना तथा 
टेभरपोन 
नम्फय 

फाफुको 
नाभ 

फाजेको 
नाभ 

याहतको 
विियण 

भभभत कैठपमत 

        

        

        

        

        

        

 
प्रभतिेदन गनकेो : 
दस्तखत : 
नाभ थय : 
टेभरपोन नॊ.  

आऻारे 

नाभः 6f]k axfb'/ a'9f 
प्रभखु प्रशासकीम अभधकृत 

 


