
चिचिरा गाॉउकामयऩालरकाको कामायरम  

“याहत वितयण सम्फन्धी भाऩदण्ड २०७८” (ऩवहरो सॊशोधन) 
 

 

मस चिचिरा गाॉउऩालरकाको िडा नॊ २ य १ भा अलसना ऩानीरे ऩाकेको धान िारी रगामत कोदो , तयकायी, परपूरभा 
ऺलत ऩमुायएको छ । विशेष गरय ऩावकसकेय लबत्र्माउने सभम बएको धान फारीभा अलसनारे ऩूणय रुऩभा ऺलत ऩमुायउदा 
बविष्मभा उत्ऩन्न हनुे खाद्य सॊकट व्मिस्थाऩन गनय नागरयकहरुको खाद्य अलधकायको सलुनचित गनय फारफालरकाहरुराई 
कुऩोषणफाट फिाउन कृषकहरुराई गरयफीको दषु्िक्रभा ऩनय नददन मस चिचिरा गाॉउऩारकारे उऩमकु्त व्मिस्थाऩन गनुय 
ऩने देचखन्छ ।  

अलसनारे फारी ऺलत बएका िास्तविक ऩीलडत कृषकहरुराई न्माम ऩूणय ढॊगरे याहत वितयण गनय , एक द्धाय याहत वितयण 
प्रणारी रागू गनय , याहत वितयण प्रणारीराई सयर सहज य प्रबािकायी िनाउन , वितयण गरयएका याहत साभाग्रीको 
गणुस्तय सलुनचित गनय ,याहत वितयण ऩिात मसको प्रबािकारयताको भूलमाॊकन एिभ ्रेखाजोखा गनय “याहत वितयण 
सम्फन्धीभाऩदण्ड २०७८” जायी गरयएको छ । 

1. मस लनदेचशकाको नाभ “याहत वितयण सम्फन्धीभाऩदण्ड २०७८” यहने छ ।  

2. मो लनदेचशका कामयऩालरकाफाट ऩारयत बएको लभलत देचख रागू हनुे छ । 

3. मस लनदेचशकाभा “गाॉउ ऩालरका बन्नारे” चिचिरा गाॉउऩालरका सम्झन ुऩदयछ । 

4. “िडा कामायरम” बन्नारे चिचिरा गाॉउऩालरकाको िडा कामायरम सम्झन ुऩदयछ ।  

5. “जन प्रलतलनलध” बन्नारे चिचिरा गाॉउऩालरकाको जनप्रलतलनलध सम्झन ुऩदयछ । 

6. “याहत” बन्नारे चिचिरा गाॉउ कामयऩालरकारे लनणयम गयी उऩरब्ध गयाउने गाॉउऩालरका भापय त ददइने सॊघीम 
सयकाय प्रदेश सयकाय कुनै सॊघ , सॊगठन िा व्मचक्तरे उऩरब्ध गयाउने नगद िा चजन्सी साभाग्री सम्झन ुऩदयछ 
। 

7. विऩद व्मिस्थाऩन सलभलतरे गठन गयेको सलभलतरे सॊकरन गयेको ऺलतको विियणराई कामायऩालरकारे स्िीकृत 
गनुय ऩने छ । 

8. मस लनदेचशका फभोचजभ याहत प्राप्त गनय आउदा अलनिामय रुऩभा ऺलतको विियण सॊकरन गदाय उलरेख गरयएको 
नागरयकता प्रभाण ऩत्रको प्रलतलरवऩ अथायत ्पोटोकवऩलमाइ अलनिामय रुऩभा लबडाउन ुऩनेछ ।  

9. याहतका रालग ऺलतको भात्रराई आॊचशक (एक िौथाइ ), आॊचशक (आधा) य ऩूणय ऺलत तीन प्रकायभा िगीकयण 
गरयनेछ । 

10. फारीभा अलधमा स्िलभत्ि बएको वकसानरे सोही फभोचजभ आधा उत्ऩादनको भूलमॊकनका आधायभा याहत प्राप्त 
गने छ । तय जग्गा धनीको स्िीकृती बएभा ऩूणय भूलमाॊकन गनय सवकने छ ।अन्मथा जग्गा धनी सॊखिुा सबा 
चजलरा लबत्र फसोफास गयेको अिस्थाभा आधा फारीको भूलमॊकन गनय सवकने छ ।सम्फचन्धत चजलरा सयहद बन्दा 
फावहय फसोिास गने जग्गा धनीको हकभा भूलमाॊकन गरयने छैन । िारी रगाउने वकसानको भात्र भूलमॊकन 
गरयने छ । 



11. याहत वितयण गदाय याहत साभाग्रीको वितयण व्मिस्थाऩन तथा अलबरेखीकयणभा सम्फचन्धत िडारे गनुय ऩने छ 
।िडाको जनप्रलतलनलध मसको चजम्भेिाय हनुऩुने छ । 

12. अलसना ऩीलडतहरुका रालग सहमोग गनय िाहाने कुनै दाता सयकाय , सॊस्था, व्मचक्तरे ऩीलडतहरुका रालग खोरेको 
खाताभा यकभ जम्भा गयी एक द्धाय प्रणारीराई ऩूणय रुऩभा अिरम्िन गनुय ऩने छ। 

13. याहत ददने प्रमोजनका रालग चिचिराभा स्थामी फसोफास गनेऩरयिाय सदस्म सॊख्माराई भात्र गणना गरयने छ 
।अलधमा रगाएको अिस्थाभा जग्गा धनी चजलरा बन्दा फावहय फस्ने अिस्थभा जग्गा धनीरे याहत नऩाउने ।  
चजलरा लबत्र फसोफास गयेको अिस्थाभा योप्ने वकसानराई याहत चजम्भा रगाउने य वकसानरे जग्गाधनी सॊग 
सभन्िम गयेय फाॉडपाॉड गनय सक्ने ।  

 

14. अॊक गणना गदाय खाद्य फारी , तयकायी फारी , परपूर फारी गयी तीन सभूहभा छुट्याइ ऺलतको विियण गणना 
गरयने छ । उक्त तीन प्रकायका फारीहरु भध्मे सत्तयी प्रलतशत बन्दा फढी ऺेत्रपरभा जनु फालर रगाएको छ 
सोही फारीराई भात्र याहत ददने प्रमोजनका रालग गणना गरयने छ ।  

 

क) याहत वितयण गदाय सगोरको धनीऩजुाय बएको घयऩरयिाय छुवटएको अिस्थाभा मस कामयविलध िभोचजभ 
एकाघय भानी याहत वितयण गरयएकारे कुर जग्गाको ऺेत्रपरराई ऩरयिाय (घयधयुी) रे बाग गदाय आउने 
दाभासाही ऺेत्रपरराई आधाय भानी याहत वितयण गयीनेछ । 

15. याहत वितयण गदाय लनम्न फभोचजभको आधायभा याहत उऩरब्ध गयाइने छ । 

 

क्र.सॊ. आधाय अॊकबाय कैवपमत 

१ ऺलतको वकलसभ  ३०   

२ ऩरयिाय सॊख्मा ४०   

३ फारी रगाइएको ऺेत्रपर  ३०   
 

 
 

 ऺलतकोवकलसभभा ऩूणय ऺलत बएभा ३० अॊक, आॊचशक ऺलत (आधा) बएभा य आॊचशक१५ अॊक ऺलत 
एकिौथाइ बएभा २० अॊक प्रदान गरयने छ । 

 ऩरयिाय सॊख्माभा ४ जना सम्भकारालग २० अॊक, ५देचख ७ जनाका रालग ३० अॊक,८जना बन्दा फढी 
सदस्म सॊख्माकोरालग ४०अॊक प्रदाने छ । 

 ५ योऩनी बन्दा कभ फारी रगाइएको ऺेत्रपर बएभा १० अॊक य ५ योऩनी  देचख २० योऩनी सम्भ २० 
अॊक २० योऩनी बन्दा फढी बएभा ३० अॊक प्रदान गरयने छ । 

 छुट बएको अिस्थाभा िडाअध्मऺको लसपारयभा विऩद व्मिस्थाऩन सलभलतभा छूट सूिी ऩेश गने य उक्त सूिी 
भाथी प्रायचम्बक ऺलतको विियणको सॊकरनको आधायभा रेखाजोखा गयी कामयविलध फभोचजभ लनणयम गने । 

16. मो भाऩदण्डराई कामयऩालरकारे आिश्मक सॊशोधन गनय सक्ने छ । 
 

 


