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गाउँ कायर्पा�लकाबाट पा�रत �मतीः २०७७।०४।२९  

हेलम्ब ु गाउँकायर्पा�लकाले बनाएको तल लेिखए बमोिजमको कायर्�व�ध सवर्साधारणको 

जानका�रको लागी �काशन ग�रएको छ । 

सम्वत ्२०७७ सालको कायर्�व�ध नं. ५ 

एकल परुुष भ�ा �वतरण सम्बन्धी कायर्�व�ध, २०७7 

�स्तावना 

हेलम्ब ुगाउँपा�लका अन्तगर्त रहका एकल परुुष नाग�रकको सामािजक सरुक्षा र लै��क समानता 

स�ुनि�त गन� उ�ेश्यले हेलम्ब ुगाउँपा�लकाको �शासक�य कायर्�व�ध (�नय�मत गन�) ऐन, २०७५ 

को दफा ४ बमोिजम हेलम्ब ुगाउँ कायर्पा�लकाले यो कायर्�व�ध जार� गरेको छ ।    

१. संिक्ष� नाम र �ारम्भ: (१) यस कायर्�व�धको नाम “एकल परुुष भ�ा �वतरण सम्बन्धी 

कायर्�व�ध, २०७7” रहेको छ । 
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(२) यो कायर्�व�ध गाउँ कायर्पा�लकाको बैठकले पा�रत ग�र स्थानीय राजप�मा 

�काशन भए प�ात �ारम्भ हनुेछ । 

२. प�रभाषा : (१) �वषय वा �स�ले अक� अथर् नलागेमा यस कायर्�व�धमा :-  

क. “एकल परुुष” भ�ाले आफ्नो प�ीको मतृ्य ु प�ात अक� �ववाह नगरेको र अन्य 

समदुायको हकमा ६० वषर् र द�लत समदुायको हकमा ५० वषर् नागेको अ�ववाह�त 

परुुषलाई सम्झन ुपन�छ । 

ख. “गाउँपा�लका” भ�ाले हेलम्ब ुगाउँपा�लका सम्झन ुपन�छ।  

ग. “कायार्लय” भ�ले गाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लय सम्झन ुपन�छ।  

घ. “वडा कायार्लय” भ�ले गाउँपा�लका अन्तगर्तका सम्पूणर् वडा कायार्लयलाई सम्झन ु

पन�छ। 

ङ. “उपध्यक्ष” भ�ाले गाउँपा�लकाको उपध्यक्षलाई सम्झन ुपन�छ। 

च.  “भ�ा” भ�ाले दफा 5 बमोिजमको रकम सम्झन ुपन�छ। 

३. एकल परुुष भ�ा पाउने: (१) देहायका बमोिजमका नाग�रकले मा� एकल परुुष भ�ा 

पाउन योग्य हनुेछ :  

क. नेपाल� नाग�रक,  

ख. हेलम्ब ुगाउँपा�लका �भ� स्थायी बसोबास गन�,   

ग. प�ीको मतृ्य ुभई अक� �ववाह नगरेको, 

घ. अ�ववाह�त द�लत समदुायको परुुषको हकमा ५० वषर् नागेको, 

ङ. अ�ववाह�त अन्य समदुायको परुुषको हकमा ६० वषर् नागेको । 

४. एकल परुुष भ�ा नपाउने : दफा (३) बमोिजम योग्यता पगेुका भएताप�न देहाय 

बोमोिजमको नाग�रकले यस कायर्�व�ध बमोिजमको एकल परुुष भ�ा पाउने छैन: 

क. कुनै सरकार� वा सावर्ज�नक पदमा �नय�ु, �नवार्िचत, मनो�नत भएका नाग�रक, 

ख. सरकार� कोषबाट �नव�ृभरण पाइरहेका नाग�रक, 

ग. �च�लत कानून बमोिजम अन्य सामािजक सरुक्षा भ�ा �लई रहेका नाग�रक वा 

�लने नाग�रक। 

५. भ�ा रकम र �वतरण : (१) एकल परुुषले मा�सक १,०००।– (अक्षरु�प एक हजार 

रुपैयाँ मा�) का दरले भ�ा पाउने छ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको भ�ा सम्ब�धत वडा कायार्लयबाट भ�ा �वतरण 

गन� अ�धकार�ले अन्य सामािजक सरुक्षा भ�ा �वतरण गन� समयमा �वतरण ग�रनेछ। 



3 
 

६. �नवेदन �दन ु पन� : (१) दफा (३) बमोिजमको भ�ा पाउन योग्य नाग�रकले सम्बिन्धत 

वडा कायार्लयमा अनसूुची-१ बमोिजमका ढाँचामा �नवेदन �दनपुन�छ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको �नवेदन साथ देहायको कागजात �नवेदकले 

�मािणत ग�र संलग्न गनुर्पन�छ। 

क. नाग�रकता �माण-प� ��त�लपी,  

ख. प�ीको मतृ्यदुतार् �माण-प�को ��त�लपी, 

ग. अ�ववाह�तको हकमा वडा �सफा�रस, 

घ. द�लतको समदुायको परुुषको हकमा द�लत प�रचय-प�, �नस्सा वा सो 

बमोिजमको वडा �सफा�रस ।   

  (३) उपदफा (१) बमोिजम �नवेदन �ा� भएमा वडा कायार्लयले पन्� �दन�भ� 

आवश्यक कारवाह� ग�र �नणर्य गनुर् पन�छ । 

  (४) उपदफा (३) बमोिजम कारवाह� गदार् एकल परुुष भ�ा नपाउने देिखएमा 

कारण खलुाई सोको �लिखत जानकार� �नवेदकलाई �दन ुपन�छ ।   

(३) उपदफा (३) बमोिजमको कारवाह� गदार् एकल परुुष भ�ा पाउने देिखएमा 

वडा कायार्लयले गाउँपा�लकामा �सफा�रस ग�र पठाउन ुपन�छ।       

७. प�रचयप�: (१) यस कायर्�व�ध बमोिजम एकल परुुष भ�ा पाउने नाग�रकलाई 

गाउँपा�लकाले अनसूुची-२ बमोिजम प�रचय प� �दन ुपन�छ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम प�रचयप� न�लएका नाग�रकले एकल परुुष भ�ा 

पाउने छैन ।  

(३) उपदफा (१) बमोिजम �ा� भएको प�रचय-प� हराए वा �योग गनर् न�मल्न े

भएमा रू. १००।- (अक्षरुपी एक सय रुपैयाँ मा�) ��त�ल�प दस्तरु संलग्न ग�र 

कायार्लयमा अनसूुची-३ बमोिजमको  �नवेदन �दई ��त�ल�प �लन स�कनेछ ।     

८. अ�भलेख रा� ु पन� : (१) कायार्लयले यस कायर्�व�ध बमोिजम एकल परुुष भ�ा पाउने 

नाग�रकको �ववरण र �वतरण ग�रएको एकल परुुष भ�ाको अ�भलेख अनसुचुी-४ 

बमोिजमको ढाँचामा रा� ुपन�छ ।  

(२) वडा कायार्लयले दफा ६ बमोिजम परेको �नवेदनको अ�भलेख अनसूुची-५ 

बमोिजमको ढाँचामा रा� ुपन�छ ।    

९. अ�भलेखबाट नाम हटाउन े: (१) कायार्लयले देहायको आवस्थामा एकल परुुष भ�ा पाउने 

नाग�रकको नाम अ�भलेखबाट हटाउनेछ । 

क. एकल परुुषले �ववाह गरेमा, 
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ख. बसाइ सर� अन्य� गएमा, 

ग. �च�लत कानून बमोिजम अन्य सरुक्षा भ�ा �लएमा,    

घ. मतृ्य ुभएमा ।       

१०.न�वकरणः (१) यस कायर्�व�ध बमोिजम भ�ा पाउने एकल परुषले �त्येक आ.व. स�कन ु

एक म�हना आगी कायार्लय समक्ष अनसुचुी-६ बमोिजमको ढाँचामा नवीकरणको ला�ग  

�नवेदन �दनपुन�छ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको �नवेदन साथ देहायको कागजात �नवेदकले 

�मािणत ग�र संलग्न गनुर्पन�छ। 

क. एकल परुुष प�रचय-प�को ��त�लपी,  

ख. प�ीको मतृ्य ुभएको हकमा अक� �ववाह नगरेको वडा �सफा�रस,  

ग. अ�ववाह�तको हकमा हालसम्म अ�ववाह�त रहेको वडा �सफा�रस । 

११. कसरु र सजाय: (१) कसैले �ववरण ढाँट� यस कायर्�व�ध बमोिजम एकल परुुष भ�ा 

�लएमा कसरु गरेको मा�ननेछ ।  

(२) कसैले उपदफा (१) बमोिजमको कसरु गरेमा त्यस्तो कसरु गन� व्यि�ले 

�लएको रकम असलु ग�र �नजलाई �वगो बराबरको ज�रवाना हनुेछ ।  

१२.अनगुमन सम्बिन्ध व्यवस्था: (१) एकल परुुष भ�ा पाउने व्यि�को अ�भलेख व्यवस्थापन 

तथा भ�ा �वतरणको अनगुमन उपध्यक्ष वा �नजले तोकेको गाउँपा�लकाका कुनै सदस्य वा 

कमर्चार�ले गन�छ । 

१३.  ��तवेदन �दन ु पन�: (१) एकल परुुष भ�ा �वतरण गरेको �ववरण वडा कायार्लयले 

चौमा�सक रुपमा गाउँ कायर्प�लकको कायार्लयलाई �दन ुपन�छ । 

१४. संशोधन: (१) गाउँ कायर्पा�लका बैठकको �नणर्यले यस कायर्�व�ध संशोधन गनर् स�कने छ 

। 

१५.बाधा अड्काउ फुकाउन े : (१) यस कायर्�व�ध कायर्न्यवन गदार् कुनै बाधा परेमा गाउँ 

कायर्पा�लकाले आवश्यक �नणर्य ग�र त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाई कायार्न्वयन गनर् 

सक्नेछ ।       

१६. बचाउ: (१) एकल परुुष भ�ा �वतरण सम्बिन्ध कायर्�व�ध, २०७६ बमोिजम भए गरेका 

सम्पूणर् काम कारवाह� यसै कायर्�व�ध बमोिजम भएको मा�ननेछ ।   

१७. खारेजीः (१) एकल परुुष भ�ा �वतरण सम्बिन्ध कायर्�व�ध, २०७६ खारेज ग�रएको छ 

। 
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अनसूुची १ 
(दफा ६ को उपदफा (१) संग सम्बिन्धत) 
नाम दतार्को ला�ग �दने �नवेदनको ढाँचा 

 
�म�त:........................ 

�ीमान ्,अध्यक्ष ज्यू  
.... नं वडा कायार्लय  
हेलम्ब ुगाउँपा�लका  
.........., �सन्धपुाल्चोक      

�वषय: नाम दतार् गन� सम्बन्धमा । 
 
म �नवेदक एकल परुुष भ�ा �वतरण सम्बन्धी कायर्�व�ध, २०७७ को दफा ३ बमोिजम भ�ा पाउनका ला�ग योग्य 
भएकोले नयाँ नाम दतार् गर� �दन ुहनु देहायको �ववरण स�हत यो �नवेदन पेश गरेको छु । 
व्यि�गत �ववरण  

नाम, थर  : ............................................................ 
बाब/ुआमाको नाम र थर ............................................... 
जन्म �म�त (�व.स) : .................................................. 
स्थायी ठेगान : िजल्ला: �सन्धपुल्चोक, गाउँपा�लका: हेलम्ब ु  
    वडा नं. ..................., टोल/गाउँ .............. 
ना.�.प. नं ............................ जार� �म�त: .................... 
प�ीको नाम, थर ......................................................... 
प�ीको मतृ्य ुभएको �म�त: ................ मतृ्य ुदतार् नं. .......... 
मतृ्य ुदतार् जार� गन� �नकाय : .........................................   

संलग्न कागजात : 
१. �नवेदकको नाग�रकताको �मािणत ��त�ल�प  
२. प�ीको मतृ्य ुदतार्को �मािणत ��त�ल�प  
३. फोटो २ ��त,   
४. अ�ववाह�तको हकमा वडा �सफा�रस, 
५. द�लतको समदुायको अ�ववाह�तपरुुषको हकमा द�लत प�रचय-प�, �नस्सा वा सो बमोिजमको वडा 

�सफा�रस ।   
 (मैले राज्यकोष बाट कुनै प�र��मक, �नवृ�भरण, सामािजक सरुक्षा भ�ा वा यस्तै �कारक कुनै अन्य स�ुवधा 
पाएको छैन । उिल्लिखत व्यहोरा �ठक, साँचो हो, झ�ुा ठहरे कानून बमोिजम सहुँला बझुाउला।)  
 
 

�नवेदक 
(हस्ताक्षर) 

 

 

 

सम्बिन्धत वडा कायार्लयले भन�: 

दतार् नं. ...................    �नवेदन रुज ुगन�को नाम, थर र पद : ............. 
दतार् �म�त :....................   स�ह:............. 
 

 

फोटो 
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---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

गाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लयले भन� : 

नाम दतार् गन� �नणर्य �म�त :.................       �ववरण भन�को नाम, थर र पद :: ........... 

प�रचय प� नं :.................................     स�ह:.................. 

भ�ा पाउने सरुु आ.वा. २०.../......   कायार्लयको छाप:  
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स 

अनसूुची २  

(दफा ७ को उपदफा १ संग सम्बिन्धत) 
प�रचयप�को ढाँचा  

 
 

स्थानीय सरकार  

हेलम्ब ुगाउँपा�लका  

गाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लय 

हेलम्ब,ु �सन्धपुल्चोक  

बागम�त �देश, नेपाल  
 

एकल परुुष प�रचय-प�  
 

प�रचय-प� नं. ........... 
नाम, थर : .................................................... 
नाग�रकता �माण-प� नं. ................................. 
ठेगाना : िजल्ला: �सन्धपुाल्चोक  गाउँपा�लका : हेलम्ब ु 

वडा नं : ................., टोल/गाउँ : ..................         

जन्म �म�त (�व.स.): ....................................... 
बाबकुो नाम, थर : ........................................ 

      
 
 

 
भ�ा �लन आउँदा यो प�रचय-प� अ�नवायर् �लई आउन ुहोला । 

 
साल 

 म�हना  
दर 

 
जम्मा 

 
बझुाउनेको 
दस्तखत 

देखी सम्म 

      

      

      

      

      

 

फोटो 

�मािणत गन� अ�धकार�  
दस्तखत : 
नाम, थर : 
पद :    
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अनसूुची-३   

(दफा ७ को उपदफा ३ संग सम्बिन्धत) 
��त�ल�प पाउ भ�न �दने �नवेदनको ढाँचा 

 
 

�म�त:........................ 

�ीमान ्, 
कायार्लय �मखु ज्यू  
हेलम्ब ुगाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लय   
.........., �सन्धपुाल्चोक      
 

�वषय: ��त�ल�प पाउ भ�े सम्बन्धमा । 
 

  उपरो� सम्बन्धमा म �नवेदकको एकल परुुष प�रचय-प� नं .......... ले यस 
कायर्�व�ध प�रचय-प� (हराएको / �योग गनर् न�मल्ने भएको) हनुाले एकल परुुष भ�ा 
�वतरण सम्बिन्ध कायर्�व�धको दफा ७ को उपदफा (३) बमोिजम ��त�लप दस्तरु �नवेदन 
साथै राखी प�रचय-प� को ��त�ल�प पाउ भ�न सदर अनरुोध गदर्छु । 
 
संलग्न कागजात: 
( ) १. नाग�रकता �माण-प�को �मािणत ��त�ल�प  

( ) २. एकल परुुषको प�रचय-प�को �मािणत ��त�ल�प 

( ) ३. फोटो १ ��त 
 

 
(संलग्न ग�रएको कागजातमा  लगाउन)े           
 

        �नवेदक 

        नाम,थर :  

        परुा ठेगाना: 
        सम्पकर्  नं.:  

        हस्ताक्षर:    
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अनसूुची-४  

(दफा ८ को उपदफा १ संग सम्बिन्धत) 
एकल परुुष भ�ा गन� लाभ�ाह�हरुको मूल अ�भलेखको ढाँचा 

गाउँपा�लका: हेलम्ब ु  आ�थर्क वषर्: .................... �कस्ता: .....................   
 
�स.नं. प�रचयप� 

नं. 
नाम जन्म 

�म�त 
(�व.स.) 

उमेर वडा 
नं. 

नाग�रकता नं मा�सक 
भ�ा 

जम्मा 
पाउने 

दस्तखत कै�फयत 
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अनसूुची-५   

(दफा ८ को उपदफा २ संग सम्बिन्धत) 
एकल परुुष भ�ा सम्बिन्ध �नवेदनको अ�भलेखको ढाँचा 

गाउँपा�लका: हेलम्ब ु  वडा नं. ..................  आ�थर्क वषर्: ....................  
 
�स.नं. �नवेदन 

नं. 
�नवेदकको नाम �नवेदन दतार् 

भएको  �म�त  

उमेर जन्म 
�म�त 

(�व.स.) 

नाग�रकता नं र 
जार� भएको �म�त  

�नवेदन उपर 
भएको 
कारवाह�  

�नवेदन 
उपर भएको 
कारवाह� 
�म�त  

कै�फयत 
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अनसूुची-६   

(दफा १० को उपदफा १ संग सम्बिन्धत) 
न�वकरणको �नवेदन ढाँचा 

 
 

�म�त:........................ 

�ीमान ्, 
कायार्लय �मखु ज्यू  
हेलम्ब ुगाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लय   
.........., �सन्धपुाल्चोक      
 

�वषय: न�वकरण गर� पाउ। 
 

  उपरो� सम्बन्धमा म �नवेदक (एकल परुुष प�रचय-प� नं ..........) ले एकल 
परुुष भ�ा �वतरण सम्बन्धी कायर्�व�ध, २०७7 बमोिजम �लई रहेकोमा ऐ. कायर्�व�धको दफा 
१० को उपदफा (२) बमोिजमका कागजातहरु साथै राखी एकल परुुष भ�ाको लाभ�ाह�को 
सूचीमा मेरो नाम न�वकरण गर� पाउ भ�न सदर अनरुोध गदर्छु । 
 
संलग्न कागजात: 
( ) १. एकल परुुष प�रचय-प�को �मािणत ��त�लपी,  

( ) २. अक� �ववाह नगरेको वडा �सफा�रस,  

( ) ३. अ�ववाह�त रहेको वडा �सफा�रस । 

(संलग्न ग�रएको कागजातमा  लगाउन)े           
 

        �नवेदक 

        नाम,थर :  

        परुा ठेगाना: 
        सम्पकर्  नं.:  

         हस्ताक्षर:    
 
 

आज्ञाले  
भीमराज कोइराला 

�मखु �शासक�य अ�धकृत 
मूल्य रु. १०।- मा� 
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