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स्थानीय सरकार संचालन ऐन,२०७४ को दफा १०२ को उपदफा २ बमोजिम पाल्हीनन्दन 
गाउँपालीकाको गाउँकाययपाललकाले लमलि २०७८/०१/०५ मा िारर गरेको 
काययविलि/लनयमािली/लनदेजिका सियसािारणको िानकारीको लालग स्थानीय संचालन 
ऐन,२०७४ को दफा १०२ को उपदफा ३ बमोजिम प्रकािन गररएको छ |  

संिि २०७८ सालको काययविलि नं. १ 

पाल्हीनन्दन गाउँपाललकाको गयाँस लसललण्डर िथा चलु्हो वििरण सम्बजन्ि काययविलि, २०७७  
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पाल्हीनन्दन गाउँपाललका िेत्र लभत्र रहेका आलथयक िथा सामाजिक रुपबाट पछाडी पाररएका दललि, आददिासी, िनिािी, मिेसी, 
मजुस्लम िथा विपन्न िगयका मवहलाहरुको स्िास््य जस्थलिमा सिुार ल्याउन मवहलाहरुको घरयासी कायय बोझ कम गरी अथोपाियनका 
वियाकलाप प्ररेरि गनय र वििेष गरी मवहलाहरुको इन्िन मालथ रहेको िङ्गलको परलनभयरिा घटाउन र खाना पकाउने प्रयोिनको 
लालग प्रयोग गररने इन्िनको सलुनजििा गनय नेपालको संलबिानको अनसूुची-८ िथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा 
१०२ को उपदफा ३ ले गाउँपालीकालाई आिश्यक पने स्थानीय काननु बनाउन सक्न ेकाननुी व्यिस्था गरेकोले सोवह अलिकार 
प्रयोग गरर पाल्हीनन्दन गाउँपाललकाको लजिि िगय विकास काययिम अन्िगयि गयाँस लसललण्डर िथा चलुो वििरण सम्बजन्ि काययविलि 
ििुयमा गरर काययपाललका बाट स्िीकृि गरी लाग ुगररएको | 

 

 

पररच्छेद-१ 

प्रारजम्भक  
१.संजिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस काययविलिको नाम "पाल्हीनन्दन गाउँपाललकाको गयाँस लसललण्डर िथा चलु्हो वििरण 
सम्बजन्ि काययविलि, २०७७ " रहेको छ |  
    (२) यो काययविलि काययपाललकाबाट स्िीकृि भएको लमलि देजख लाग ुहनुेछ | 
 २. पररभाषा : विषय िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस काययविलिमा - 
    (क) " अध्यि " भन्नाले पाल्हीनन्दन गाउँ काययपाललकाको गाउँपालीका अध्यिलाई  सम्झनपुछय | 
    (ख ) "उपाध्यि " भन्नाले पाल्हीनन्दन गाउँ काययपाललकाको गाउँपालीका उपाध्यिलाई  सम्झनपुछय | 
    (ग) "प्रमखु प्रिासवकय अलिकृि "  भन्नाले पाल्हीनन्दन गाउँ काययपाललकाको प्रमखु प्रिासवकय अलिकृिलाई 
        सम्झनपुछय | 
    (घ) "काययपाललका " भन्नाले पाल्हीनन्दन गाउँ काययपाललकालाई  सम्झनपुछय | 
    (ङ) "िडाअध्यि " भन्नाले पाल्हीनन्दन गाउँपाललकाको िडाअध्यि लाई  सम्झनपुछय | 
    (च) "िडा सलमलि" भन्नाले पाल्हीनन्दन गाउँपाललकाको िडा सलमलिलाई सम्झनपुछय | 
    (ि) " सदस्य" भन्नाले पाल्हीनन्दन गाउँ काययपाललकाको  सदस्य िथा िडा सदस्य सम्झनपुछय | 
    (झ) "ऐन" भन्नाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ लाई सम्झनपुछय | 
    (ञ) "सभा"  भन्नाले गाउँ सभा लाई सम्झनपुछय | 
    (ट) "गाउँ स्िरीय वििरण सलमलि " भन्नाले यस काययविलि बमोजिम गठन हनुे सलमलिलाई सम्झनपुछय | 
    (ठ) " संयोिक " भन्नाले यस काययविलि बमोजिम गदठि  सलमलिको संयोिक लाई  सम्झनपुछय | 
    (ड) " स्थानीय िह " भन्नाले पाल्हीनन्दन गाउँपाललका लाई सम्झनपुछय | 
    ( ढ) " लाभग्राही " भन्नाले गाउँपाललका िेत्र लभत्र कच्ची घरमा बसोबास गने नेपाली नागररकलाई सम्झनपुछय | 
     (ण) " कच्ची घर " भन्नाले फुसको छानो िथा िस्िा पािा खपडा प्लाजस्टकले छाएको घर अथायि पक्की ढलान 
         नभएको घर सम्झनपुछय | 
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पररच्छेद -२ 

गयासँ लसललण्डर िथा चलु्हो व्यिस्थापन सम्बन्िी प्रविया 
 

३. लाभग्राही घरपररिार छनौट प्रकृयााः 
(१)  िडा स्िरीय काययिमहरुको हकमा  लाभग्राही घर पररिार ि्यांक अनसूुची-१ बमोजिम संकलन  गरी िडा सलमलिको 
लनणयय बमोजिम अनसूुची-२ को ढाँचामा दफा ५ को सलमलि समि पठाउन ुपनेछ | 
(२) गाउँपाललकास्िरीय काययिमहरुको हकमा लाभग्राही घर पररिार ि्यांक अनसुचुी-१ को ढाँचामा  संकलन गरी 
िपजिलको सलमलिको लनययण बमोजिम अनसुचुी-२ को ढाँचामा दफा ५ को सलमलि समि पठाउन ुपनेछ |  
िपजिल  
        गा.पा.अध्यि  िा लनिले िोकेको िन-प्रलिलनलि - संयोिक  
        सम्बजन्िि िडाको िडाअध्यि - सदस्य  
        गा.पा.अध्यिले  िोकेको एकिना मवहला िनप्रलिलनलि - सदस्य  
         सम्बजन्िि िडाको एकिना िडा सदस्य - सदस्य  
         रोिगार सेिा केन्र प्रमखु 

        सामाजिक सरुिा िाखा प्रमखु 

         विपद ब्यिस्थापन िाखा प्रमखु 

४. लाभग्राही घरपररिार छनौटको आिार : 
   (१) गाउँपाललकाको स्थायी बालसन्दा | 
   (२) पाँच कठ्ठा भन्दा बढी िगगा नभएको | 
   (३) नेपाली नागररक | 
   (४) कुनै पलन पररिारको सदस्य िालगरमा नभएको | 
   (५) यस पिुय त्यस वकलसमको कुनैपलन सेिा सलुबिा प्राप्त नगरेको | 
 

५. गाउँपाललका स्िरीय लाभग्राही घरपररिार छनौट सलमलि सम्बजन्ि व्यिस्था : 
 (१) दफा ३ को उपदफा १ र उपदफा  २ बमोजिमको सलमलिहरुबाट छनौट भै आएका लाभग्राही घरपररिारहरुको  

       अजन्िम छनौट गनय िपलसल बमोजिमको गाउँपाललका स्िरीय छनौट सलमलि रहने छ | 
िपजिल  
        गा.पा. अध्यि - संयोिक | 
        गा.पा.उपाध्यि   - सदस्य | 
        प्रमखु प्रिासकीय अलिकृि िा लनिले िोकेको एक िना कमयचारी -  सदस्य | 
        सम्बजन्िि िडाको िडा अध्यि - सदस्य | 
        योिना िाखा प्रमखु -सदस्य  | 
        संयोिकले िोकेको १ िना मवहला िनप्रलिलनलि -सदस्य | 
        विपद ब्यिस्थापन िाखा प्रमखु 
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(२) प्रिासन िाखाका िाखा प्रमखुले सजचिको कायय गनेछन | 
(३) उपरोि सलमलिले अनसूुची-३ बमोजिमको ढाँचामा विविरण ियार गनेछ | 
(४) उि सलमलिको बैठक आिश्यकिा अनसुार बस्नेछ । 

६. िनिजि सम्बजन्ि व्यिस्था :  
(१) लाभग्राही घरपररिारको ि्यांक संकलन गने काययका िममा िनिजि अपगु भएमा यसै काययिमको रकमबाट खचय 
व्यहोररने गरर जिल्ला दररेटलाई आिार मालन दैलनक ज्यालादारीको रुपमा खटाई हाजिरी प्रामाजणि गरर सेिा सलुबिा उपलब्ि 
गराइनेछ | 
७. वििरण सम्बजन्ि व्यिस्था : 
  (१) दफा ५ को सलमलि माफय ि छनौट भएका लाभग्राही घरपररिारलाई गयाँस लसललण्डर िथा चलु्हो वििरण गनय िपजिल 
सलमलि  रहनेछ | 
       िपजिल  
              गा.पा. अध्यि - संयोिक । 

  गाउपाललका उपाध्यि – सदस्य ।  

              सम्बजन्िि िडाको िडा अध्यि - सदस्य । 

              संयोिकले िोकेको १ िना मवहला िनप्रलिलनलि -सदस्य । 

              सम्बजन्िि िडाको एकिना िडा सदस्य -सदस्य । 

              जिन्सी िाखा प्रमखु -सदस्य सजचि । 
 

(२) उपदफा १ मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भएिा पलन कुनै िडामा गाउँस्िरीय काययिम नपरेको खण्डमा सम्बजन्िि 
िडाको िडाअध्यि नै संयोिक हनुेछ | 
(३) एक घरमा एक भन्दा बढीलाई वििरण गररने छैन | 
(४) उपयिु सलमलिले अनसूुची-४ बमोजिमको ढाँचामा भरपाई ियार गनेछ | 
(५) गाउँपाललकास्िरीय योिनामा सामग्री वििरण पाललकाबाट र िडास्िरीय योिनमा सामाग्री वििरण सम्बजन्िि िडाबाट 
हनुेछ । 

८. खररद िथा भिुानी सम्बजन्ि व्यिस्था : 
(१) लाभग्राही घरपररिारलाई वििरण गररने गयास लसललण्डर िथा चलुो खररद सम्बजन्ि व्यिस्था साियिलनक खररद ऐन िथा  
     लनयमािली बमोजिम गररनेछ | 
(२) उपदफा १ बमोजिम खररद गररएको गयास लसललण्डर िथा चलु्होको भिुानी खररद लबल, वििरण भरपाई िथा अनगुमन  
     प्रलिबेदन प्राप्त भएपलछ  गररनेछ | 

 

 



6 
 

 

पररच्छेद-३ 

विविि 

९. दण्ड िररिाना : 
(१) यदी कसैले नक्कली लाभग्राहीको रुपमा सेिा सलुबिा ललएको  लबिी वििरण गरेको प्रमाजणि भएमा वििरण सामान 
िफि गरर काननु बमोजिम  कारिाही गररनेछ | 
(२) यदद कसैले वििरण गरेको गयाँस लसललण्डर िथा चलु्हो अन्य कुनै प्रयोिनको लालग प्रयोग गररएको पाइएमा लनिलाई 
उि  सामग्री बराबरको दण्ड िररिाना गरर लनिलाई गाउँपालीका बाट प्राप्त हनुे सम्पूणय सेिा सलुबिा बन्द गररनेछ | 
१०. अनगुमन : 
(१) गयाँस लसललण्डर िथा चलु्हो वििरण गनुय पिुय िा वििरणको दौरानमा िा वििरण पलछ काययिमको प्रभािकाररिाको 
अनगुमन गनय िपजिल बमोजिमको सलमलि रहनेछ | 
िपजिल  

            गा.पा. उपाध्यि  -  संयोिक | 
            प्रमखु प्रिासकीय अलिकृि  -  सदस्य | 
            सम्बजन्िि िडाको िडाअध्यि   -   सदस्य | 
            गाउँपाललका प्रमखुले िोकेको १ िना मवहला िनप्रलिलनलि  -  सदस्य | 
            सम्बजन्िि िडाको एकिना िडा सदस्य   - सदस्य | 
(२) उपयिु सलमलिले देजखएका व्यहोरा सवहि आिश्यक सल्लाह सझुाि गाउँपालीकाको काययलाई ददनपुनेछ | 
 

११. बािा अड्काउ फुकाउन े: 
  (१) यस काययविलिको कायायन्ियनमा कुनै बािा अड्काउ परेमा गाउँपाललकाको काययपाललकाले लनणयय गरी फुकाउन 
सक्नेछ | 
 

१२. पररमाियन िथा संिोिन : 
(१) काययविलिलाई आिश्यकिा अनसुार गाउँपाललकाको काययपाललकाले पररमाियन, संिोिन गनय सक्नेछ | 
 

 

प्रमाणीकरण लमलि : २०७८।०१।०५ 

आज्ञाले  

श्री प्रसाद गौिम  
प्रमखु प्रिासकीय अलिकृि  
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अनसूुची-१ 

(दफ़ा ३ (१) र (२) संग सम्बजन्िि ) 
लमलि : ....................... 

श्री सलमलि अध्यि/ िडा अध्यि ज्य ु, 
  पाल्हीनन्दन गाउँपालीका ....................... िडा कायायलय , निलपरासी |  
 

विषय : गयाँस लसललण्डर िथा चलुो सेट उपलब्ि गराई पाउन | 
महोदय ,  
प्रस्ििु विषयमा िँहा िडा कायायलय/गाउँपाललकाबाट प्रकाजिि सचुना बमोजिम म िथा मेरो घरपररिार िोवकएको लजिि 
िगयलभत्र पने भएकोले गयाँस लसललण्डर सवहि चलुो सलुबिा प्राप्त गनयका लालग म योगय भएकोले यो लनबेदन पेि गरेको छु | 
मेरो घरपररिारको विस्ििृ विविरण लनम्न बमोजिम रहेको छ | 
िपजिल  

१.घरमलुीको नाम थर :...................................................................... 

२.पाररिाररक विविरण : 
  नाम थर :                                                                                   
नािा : 
क)  ................................................................................................. 
ख ) .......................................................................................................................  
ग)   ..............................................................................                          

घ ) ..............................................................................                          

न.) ..............................................................................                          
च ) ..............................................................................                          

छ ) ..............................................................................                          

ि ) ..............................................................................                          

झ) ..............................................................................                          

िम्मा पररिार संख्या : ...................... 

३. घरको अिस्था : 
 क) पक्की        ख) कच्ची           ग)  टहरो           घ) घर नभएको           न. अन्य  
४ आम्दानीको स्रोि : 
क) कृवष        ख) िालगर            ग)  उिोग िन्दा            घ) मिदरुी            न. अन्य 

५खान पकाउन प्रयोग गरेको इन्िन : 
क) दाउरा        ख) गोबर गईुठा         ग)  गोबर गयासँ      घ) गयाँस लसललण्डर          न. अन्य 
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६मालथ मैले लेखाएका विविरण दठक साँचो हो यस पिुय मेरो पररिारले सो सम्बजन्ि कुनै सलुबिा ललईएको छैन |  फरक 
परेमा प्रचललि काननु बमोजिम सहुँला बझुाउला | 
संलगन कागिािहरु :   

 (क ) नेपाली नागररकिाको प्रलिललवप                                    लनिेदक नाम थर                                                    

(ख) अन्य कागिाि ..................                       ठेगाना 
 

 

 

लनिेदकले ददएको व्यहोरा दठक साचो हो भलन प्रामाजणि गदयछु | 
हस्िािर : 
नाम : 
पद :  गा.पा.अध्यि /गा.पा.उपाध्यि / िडाअध्यि/गा.पा.सदस्य/का.पा.सदस्य/ िडा सदस्य  
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अनसूुची-२ 

(दफ़ा ३ (१) र (२) संग सम्बजन्िि ) 
लमलि : ....................... 

छनौट सलमलि/ िडा सलमलिहरु बाट छनौट भएका लाभग्राही घर पररिारको वििरण   
 

लस.नं. लाभग्राहीको 
नाम, थर  

ठेगाना  कच्ची घर 
भए/नभएको  

िालगर 
भए/नभएको  

कैवफयि  

      

      

      

      

      

      

िम्मा       

 
  
िडा सदस्य    िडा सदस्य     िडा सदस्य      िडा सदस्य       िडा अध्यि         गा.पा.अध्यि संयोिक 

 

 

 

 

 



10 
 

 
अनसूुची-३ 

(दफा ५  संग सम्बजन्िि ) 
लमलि : ....................... 

गाउँ स्िरीय लाभग्राही घरपररिार छनौट सलमलिबाट छनौट भएका लाभग्राही घर पररिारको विविरण   
 

लस.नं. लाभग्राहीको नाम, 
थर  

ठेगाना  कच्ची घर 
भए/नभएको  

िालगर 
भए/नभएको  

कैवफयि  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

िम्मा       

 

िडा अध्यि       योिना िाखा प्रमखु        प्र.प्र.अ.         गा.पा.उपाध्यि           गा.पा.अध्यि संयोिक 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची-४ 

(दफ़ा ७  संग सम्बजन्िि ) 
लमलि : ....................... 
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गयाँस लसललण्डर िथा चलुो वििरण भरपाई 

 

लस.नं. लाभग्राहीको 
नाम, थर ठेगाना 

गयाँस लसललण्डर 
चलुो सेट-थान-

१ 

बजुझललनकेो 
सवहछाप 

कैवफयि 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

िम्मा       

 

मवहला सदस्य             िडा सदस्य                 िडा अध्यि                   गा.पा.अध्यि संयोिक 

 


