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हहभा गाउऩालरकाको ऺेत्रभा यहे का सम्ऩुणण घय धुयीहरूराइण
उऩरब्ध गयाइने याहत सम्फन्धी भाऩदण्ड, २०७६

कामणऩालरकाफाट स्वीकृत लभतत :— २०७६।१ २।२० गते

हहभा गाउऩालरकाको ऺेत्रभा यहे का सम्ऩुणण घयधयु ीहरूराइण उऩरब्ध गयाइने याहत सम्फन्धी
भाऩदण्ड, २०७६
प्रस्तावना
कोलबड–१ ९ को सॊबाववत सॊक्रभणको कायण उत्ऩन्न प्रततकूर अवस्थाफाट प्रबाववत असङ्गहठत
ऺेत्रभा कामणयत श्रलभक वगण तथा असहामहरुराई दै तनक जीवनमाऩनको रागग स्थानीम तहफाट
याहत उऩरब्ध गयाउने गयी नेऩार सयकाय भन्त्न्त्रऩरयषद्फाट बएको तनणणम कामाणन्वमन गनणको
2

रागग स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा १ ०२ उऩदपा ३ फभोन्त्जभ हहभा गाउ
कामणऩालरकारे मो भाऩदण्ड

फनाइ रागु गये को छ ।

१ . सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१ ) मस भाऩदण्डको नाभ ‘हहभा गाउऩालरकाको ऺेत्रभा कामणयत
यहे का सम्ऩण
ु ाण घयधयु ीराइण उऩरब्ध गयाइने याहत सम्फन्धी भाऩदण्ड, २०७६ यहे को छ ।
(२) मो भाऩदण्ड नेऩार सयकायरे रकडाउन घोषणा गये को अवगधसम्भको रागग
रागू हुनेछ ।
२. ऩरयबाषा : ववषम वा प्रसॊगरे अको अथण नरागेभा मस भाऩदण्डभा
(क) ‘असहाम’ बन्नारे कसैको रारन ऩारनभा नयही अशक्त तथा आवास ववहहन बई
भन्त्न्दय, आश्रभ, धभणशारा, गम्
ु फा, भन्त्स्जद, गरु
ु द्वाय, चचण वा फद्
ृ धाआश्रभभा फस्ने
व्मन्त्क्त सम्झनु ऩदण छ ।
(ख) ‘याहत’ बन्नारे नेऩार सयकायफाट तनणणम बए फभोन्त्जभ गाउऩालरकारे दपा ३
फभोन्त्जभका श्रलभक वगण तथा असहामहरुराई प्रदान गरयने दपा ५ फभोन्त्जभको
साभाग्री सम्झनुऩदण छ ।
(ग) ‘स्थानीम तह’ बन्नारे हहभा गाउऩालरका सम्झनऩ
ु दण छ ।
३. अलबरेख याख्नऩ
ु ननः (१ ) मस भाऩदण्ड वभोन्त्जभको याहत दे हामका श्रलभक वगण तथा
असहामहरुराइण प्रदान गनण सम्वन्त्न्धत वडा कामाणरमरे अलबरेख तमाय गनुऩ
ण ननछः
क) ऩसरवाट ग्राहकको घयसम्भ साभान ओसायप्रसाय गनन श्रलभक
ख) ऩमणटक बरयमा तनभाणण साभग्री बरयमा तथा सवायी साधन नचल्ने वाटोभा आवश्मक
वस्तह
ु रु ओसायप्रसाय गनन व्मन्त्क्त
ग) ट्रक हट्रऩय भ्मानवाट साभान रोड अनरोड गनन श्रलभक
घ) अन्म व्मन्त्क्तको खेतवायीभा दै तनक ज्मारा लरने गयी काभ गनन कृवष भजदयु
ङ) आफ्नो नातेदाय वाहेकको व्मन्त्क्तको ऩरयवायभा दै तनक ज्मारादायीभा सयसपाइण लशशु तथा
जेष्ठ नागरयक स्माहाय जस्ता सेवा गनन व्मान्त्क्त
च) गगटी कुट्ने वारव
ु ा चाल्ने तथा इणटा बट्टाभा काभ गनन भजदयु
छ) तनभाणण कामणभा दै तनक ज्मारादायीभा काभ गनन डकलभण लसकभी हे ल्ऩय रगामतका भजदयु
ज) नाङ्रो ऩसरे दै तनक रुऩभा ऩत्रत्रका ववतयक साना पुटऩात ऩसरे ठे रा गाडा तथा
साइककरभा साभान ववकक्र ववतयण गयी गुजाया गनन तथा अन्म व्मन्त्क्तको ऩसरभा काभ
गनन भजदयु
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झ) दे हामका मातामत भजदयु
१ ) अन्म व्मन्त्क्तको भार वाहक सवायी तथा डेलरबयी भ्मान चराउने सवायी चारक सहचारक
२) दै तनक ठे क्का वा ज्माराभा ट्माक्सी तथा टे म्ऩो चराउने सवायी चारक
३) रयक्सा तथा ठे रागाडा चारक
४) सवायी साधनको भभणत सम्बाय गनन ग्माये जभा काभ गनन लभस्त्री तथा भजदयु
ञ) अन्म व्मन्त्क्तको गाभनन्ट काऩनट टे ररयङ गरैचा वुट्टा तथा जततण बनन य कऩडा ऩसरभा
दै तनक ज्मारादायीभा काभ गनन भजदयु ।
ट) स्थानीम तहभा दै तनक ज्मारादायीभा काभ गनन अन्म व्मन्त्क्त
२) मस दपा फभोन्त्जभको याहत ऩाउने ऩरयवाय तथा व्मन्त्क्तको अलबरेख अनस
ु गू च (१ )
फभोन्त्जभ सम्वन्त्न्धत वडा सगचवरे वडा सदस्म तथा वडा अध्मऺको सहमोग लरइण ततन
हदन लबत्र तमाय गयी सावणजतनक गनुण ऩननछ ।
३ क. श्रलभक तथा असहाम याहात आऩुती सलभतत : दपा ५ वभोन्त्जभको याहत ववतयणका
रागग आऩुती व्मवस्थाऩन गनण तनम्न वभोन्त्जभको वडास्तयीम सलभतत भापणत गनुण ऩननछ
।
समोजक : वडाअध्मऺ
सदस्म : वडा सदस्म सवै
सदस्म : वडाका याजतनततक दरका २ जना प्रतततनगध
सदस्म : स्थानीम प्रहयी प्रभुख वा प्रतततनगध
सदस्म सगचव

: वडा सगचव

४. याहत ववतयण गनऩ
ुण नन : हहभा गउॉ ऩालरकाभा यहे का सम्ऩुणण घयधयु ीराइण तत्कारका रागी
चाभर ३० के.न्त्ज य नुन २५ के.न्त्ज सभानुऩाततक रूऩभा ववतयणा गनन साथै नुन य
चाभर नेऩार खाBन सॊस्थान य नेऩार साल्ट« टे डडª

jf6 pknAw

गयाइनेछ

असहामहरुराई सम्फन्त्न्धत वडारे अनुसूची (२) फभोन्त्जभको ढाॉचाभा वववयण याखख दपा
५ फाभोन्त्जभको याहत

आवश्मकता अनस
ु ाय ववतयण गनऩ
ुण ननछ ।

५. याहत साभाग्री : (१ ) खाद्म आवश्मकताको आधायभा श्रलभक वगण तथा असहामकहरुराई
प्रतत ऩरयवायका रागग दे हामका साभाग्री याहत स्वरुऩ ववतयण गरयनेछ ।
(क) चाभर ३० ककरोग्राभ
(ख) साफुन १ वटा
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(ग) भाक्स आवसेकता अनुसाय
(घ) नुन २५ के.न्त्ज.
(२) मस भाऩदण्ड फाभोन्त्जभ याहत ववतयण गदाण एक ऩरयवायराई एक इकाई
भानी सम्फन्त्न्धत वडारे अलबरेख कामभ गनऩ
ुण दण छ। साथै ऩरयवाय सॊखमा कामभ गदाण दइु ण
जनासम्भ बए उऩदपा (१ ) वभोन्त्जभको याहत साभग्रीको आधा य सोबन्दा फहढ ऩरयवाय
सॊखमा बए ऩुयै याहत साभग्री ववतयण गरयनेछ तय प्रथभ ऩटक याहत ववतयणका रागी
दप ४ jdf]lhd हुनेछ ।
(३) मस भाऩदण्डभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रेखखएको बएताऩतन श्रलभक वगण
तथा असहाम तथा ततनसॉग सॉगै यहे का ऩरयवायका कुनै सदस्मरे मस अवगधभा कुनै
फैकन्त्ल्ऩक आम आजणन गये को अवस्थाभा तनजराई मस भाऩदण्ड फभोन्त्जभको याहत
सभाग्री ववतयण गरयने छै न ।
(४) मस भाऩदण्डभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रेखखएको बएता ऩतन एकै ऩरयवायको एकबन्दा
फढी सदस्मराई याहत साभाग्री ववतयण गरयने छै न ।
६. ववतयण गनन ववगध : (१ ) दे हामको ववगध अवरम्फन गयी दपा ५ फभोन्त्जभको याहत

]

कामणऩालरकाका तनणणम वभा]न्त्जभ साभाग्री ववतयण गनुण ऩननछ
(क) याहत ववतयणको रागग सम्वन्त्न्धत वडा सलभततरे ववतयण गनन ।
(ख) सम्वन्त्न्धत वडा सलभततरे हुन सक्ने सम्बाव्म लबड तथा अन्म व्मवस्थाऩकीम
सभस्माका

कायणरे

वडा

सलभततवाट

ववतयण

गनण

नसक्ने

अवस्था

बएभा

दे हामवभोन्त्जभ गननः
७. याहत ववतयणको अलबरेख य प्रततवेदन : (१ ) सम्फन्त्न्धत वडारे ववतयणको अनसूची–२
फभोन्त्जभको याहत ववतयणको अलबरेख आफ्नो कामाणरमभा याखी साप्ताहहक रुऩभा
सावणजतनक गनऩ
ुण ननछ य एक प्रतत सम्फन्त्न्धत स्थानीम तहका कामाणरमभा ऩठाउनु ऩननछ
।
(२) प्रत्मेक स्थानीम तहरे याहतको प्रततवेदन अनुसूची (३) फभोन्त्जभको ढाॉचाभा
ऩाक्षऺक रुऩभा यान्त्ष्ट्रम ऩरयचम ऩत्र तथा ऩन्त्ञ्जकयण ववबाग य सॊघीम भालभरा तथा
साभान्म प्रशासन भन्त्रारमभा ऩठाउनऩ
ुण ननछ ।
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(३) सॊघीम भालभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारमरे याहत ववतयणको तनमलभत
अनुगभन गननछ ।
८. कायफाही सम्फन्धी व्मवस्था : (१ ) मस कामणववगधीभा तोककएको भाऩदण्ड ऩूया नबएका
व्मन्त्क्तरे झट्
ु टा वववयण ऩेश गयी याहत लरनु वा दोहोया याहत लरनु हुॉदैन ।
(२) मस कामणववगधको प्रततकुर हुने गयी याहत ववतयणको रागग लसपारयस गनन
ऩदागधकायीराई सभेत प्रचलरत कानुन फभोन्त्जभ कायफाही गयी त्मस्तो लसपारयस गनन
ऩदागधकायीफाट तनजरे लसपारयस गये को हदसम्भको यकभ सम्फन्त्न्धत स्थानीम तहरे
तनजफाट असुर गनऩ
ुण ननछ ।
९. ववऩदको आऩतकालरन अवस्थाभा कामणऩालरकाको तनणणम अनस
ु ाय जन
ु सक
ु ै व्मवस्था गनण
सककन्छ ।
१ ०. हहभा गॉउऩालरकाको ऺेत्रलबत्र कुनै सॊघ सॊस्था, ब्मlQmरे याहत वाड्न चाहे भा सम्ऩुणण वववयण
खर
ु ाइ तनवेदन ऩेश गनप्र
ुण ने य कामणऩालरकाको तनणणम

jdf]lhd

फाड्ने महद कामाणऩालरकाको

अनुभतत ववना आपुखस
ु ी फाडेको दे खखमभा गाउॉ ऩालरका फाट कायवाहीको रागी प्रकक्रमा अतघ
फढाइने छ साथै गह
ृ भन्त्रारमको प्राप्त ऩरयऩत्र jdf]lhd अगाडी फढ्ने ।
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अनुसूची–१

(दपा ३ सॉग सम्फन्त्न्धत)
तनवेदनको ढाचा

याहत प्राप्त गनन व्मन्त्क्तको वववयण :
१ . नाभ थय :

२. फाफुको नाभ :

४. स्थामी ठे गाना :

५. हारको ठे गाना :

३ फाजेको नाभ

६. टे लरपोन वा भोफाइर नम्फय (बएभा) :
७. दै तनक ज्मारादायीभा कामणयत स्थान :
८. ऩेश गये को कागजातको वववयण : (कन्त्म्तभा कुनै एक कागजात सॊरग्न गनऩ
ुण नन)
(क) नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रततलरऩी वा
(ख) गरयफ घय ऩरयवाय ऩरयचमऩत्रको प्रततलरऩी वा
(ग) सवायी चारक अनुभतत ऩत्रको प्रततलरऩी वा
(घ) अन्म :
९. याहत लरने व्मन्त्क्तको स्वः घोषणा :
भ य भेयो ऩरयवायका सदस्मरे योजगायी, स्वयोजगायी वा अन्म कुनै भाध्मभफाट आम आजणन
गये का छै नन ् । भैरे मस्तो याहत सुववधा दोहोयो हदएको छै न य लरने ऩतन छै न । भागथ ऩेश
गये को वववयण ठीक साॉचो हो । व्महोया पयक ऩये भा प्रचलरत कानून फभोन्त्जभ सहुॉरा
फझ
ु ाउॉ रा ।
तनवेदक :
दस्तखत :

औँठाको छाऩ

लभतत :

दाॉमा

लसपारयस गनन ऩदागधकायी :
दस्तखत :
नाभ :

ऩद :

लभतत :
स्थानीम तह :
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वडा नॊ:

फाॉमा

अनूसूची २
(दपा ७ को उऩदपा १ सॉग सम्फन्त्न्धत)
हहभा गाउऩालरका
वडा नॊ. ...................... कामाणरम : ...................
याहत वववयणको अलबरेख
लस.नॊ.

याहत

प्राप्त ठे गाना

गनन

तथा

व्मन्त्क्तको

टे लरपोन

नाभ

नम्फय

याहत ववतयण गननको :
दस्तखत :
नाभ थय :
टे लरपोन नॊ.
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फाफक
ु ो

फाजेको

याहतको

याहत

नाभ

नाभ

वववयण

फुखझलरनेको
दस्तखत

अनूसूची ३
(दपा ७ को उऩदपा २ सॉग सम्फन्त्न्धत)
हहभा गाउऩालरका
वडा नॊ. ...................... कामाणरम : ...................
प्रततवेदनको ढाॉचा
लस.नॊ.

याहत

प्राप्त

ठे गाना

गनन

टे लरपोन

व्मन्त्क्तको

नम्फय

तथा

फाफुको

फाजेको

याहतको

नाभ

नाभ

वववयण

लभतत

कैकपमत

नाभ

प्रततवेदन गननको :
दस्तखत :
नाभ थय :
टे लरपोन नॊ.
आऻारे

नाभः 6f]k axfb'/ a'9f

9

प्रभख
ु प्रशासकीम अगधकृत

