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स्थानीय राजपत्र 

चिशंखुगढी गाउँपाचिका अन्तगगतका सचिद तथा वेपत्ता परिवाििाई जीवन 

चनवागि भत्ता सम्बन्धी कार्गचवचध, २०७८ 

 स्थानीय काययपालिकाबाट स्विकृत मिततिः २०७८/०५/२९ 
स्थानीय राजपत्रिा प्रकालित मिततिः२०७८/०५/३० 

 
प्रस्तावना : इततहासका तवमिन्न कािखण्डिा सकरात्मक पररवतयनका खाततर िोकतान्त्रिक 
आन्दोिनहरुका क्रििा राष्ट्रका िाति आफ्नो प्राणको आहुतत दिइ प्राणोत्सिय िननय हुने िदहिहरुिाई उच्च 
सम्मान ििै मििंखनिढी िाउँपालिका अन्तियतका नेपाि सरकारिे घोषणा िरेको िदहि तथा वेपत्ता पररवार 
पदहिान िरी लजवन तनवायह ित्ता उपिब्ध िराउने उद्देश्यिे मििंखनिढी िाउँ काययपालिकािे यो काययतवमि 
तयार िरेको छ ।  
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परिच्छेद-१  

प्रारस्विक 
१. सलंिप्त नाि र प्रारि : (१) यस काययतवमिको नाि “मििंखनिढी िाउँपालिका अन्तियतका सदहि तथा 
वेपत्ता पररवारिाई जीवन तनवायह ित्ता सम्बन्धी काययतवमि, २०७८” रहेको छ ।  

(२) यो काययतवमि मििंखिढी िाउँपालिकाको स्थानीय रजपत्रिा प्रकािन पश्चात तनरुन्त प्रारि हुनेछ ।  

२. पररिाषा : तवषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निािेिा यस काययतवमििा,  

(क) “िाउँपालिका” िन्नािे मििंखनिढी िाउँ काययपालिका सम्झनन पियछ । 

(ख) "अध्यि" िन्नािे िाउँपालिका प्रिनख/अध्यि सम्झनन पियछ । 

(ि) "उपाध्यि" िन्नािे िाउँपालिका उप-प्रिनख/उपाध्यि सम्झनन पियछ । 

(घ) "प्रिनख प्रिासकीय अमिकृत" िन्नािे मििंखनिढी िाउँ काययपालिकाको कायायिय प्रिनख सम्झनन 
पियछ । 

(ङ) "कायायिय" िन्नािे मििंखनिढी िाउँ काययपालिकाको कायायिय सम्झनन पियछ । 

(ि) "सदहि तथा वेपत्ता पररवार" िन्नािे नेपाि सरकारिे घोषणा िरेका सदहि एवं आन्दोिनका क्रििा 
वेपत्ता पाररएका व्यति ितन तोककएका व्यतिका पररवार सम्झनन पियछ । 

(छ) "िािग्राही पदहिान, पननराविकोन तथा लसफाररस समितत" िन्नािे िफा ४ बिोलजि िरित समितत 
सम्झनन पियछ । 

 (ज) "िािग्राही" िन्नािे सदहि तथा वेपत्ता पररवारका सिस्यहरुिधे्यका िफा ४ बिोलजि िरित 
समिततिे पदहिान िरी लसफाररि िरेको व्यतिहरु सम्झनन पियछ । 

(झ) "जीवन तनवायह ित्ता" िन्नािे सदहि तथा वेपत्ता पररवारिाई िाउँपालिकािे उपिब्ध िराउने रकि 
सम्झनन  सम्झनन पियछ । 

३. सदहि तथा वपेत्ता पररवारको िित सकंिन िन े : (१) यस मििंखिढी िाउँपालिका अन्तियतका 
सदहि तथा वेपत्ता पररवारको िित संकिन नेपाि सरकार िातहतको लजल्ला प्रिासन कायायिय, 
मििंखनिढी िाउँपालिका अन्तियतका वडा कायायिय एवं अन्य सरोकारवािा तनकायहरु बीििा 
सिन्वय िरी सोको अमििेखखकरण िररने छ । 
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(२) उपिफा (१) बिोलजिको िित संकिनका िाति प्रते्यक आ.व.को श्रावण १५ (पन्ध्र) मित्र ७ 
(सात) दिने सूिना प्रकािन िरी िािग्राहीहरुको अद्यावमिक तथ्ांक संकिनको व्यवस्था 
मििाइने छ ।  

४. सदहि तथा वपेत्ता पररवार िािग्राही पदहिान, पननराविोकन तथा लसफाररस समितत : (१) िफा ३ 
बिोलजि संकिन हुन आएको िित एवं तथ्ाङ्कको आिारिा वास्ततवक सदहि तथा वेपत्ता 
पररवार/िािग्रही पदहिान िरी लसफाररस िनय िेहाय अननसारको  समितत रहने छ । 

(क) िाउँपालिका प्रिनख                                                         -संयोजक 

(ख) िाउँपालिका उप-प्रिनख                                                         -सिस्य 

(ि) सािालजक तवकास समिततको संयोजक                                               -सिस्य 

(घ) सदहि तथा वेपत्ता पररवारका सिस्यहरु िधे्यबाट िाउँपालिका  
प्रिनखिे तोकेको १ जना                         -सिस्य 

(ङ)  प्रिनख प्रिासकीय अमिकृत                                                           -सिस्य-समिव 

५. सदहि तथा वपेत्ता पररवार िािग्राही पदहिान, पननराविोकन तथा लसफाररस समिततको काि, कतयव्य 
र अमिकार : (१) सदहि तथा वेपत्ता पररवारिाई जीवन तनवायह ित्ता उपिब्ध िराउन एवं सदहि तथा 
वेपत्ता पररवारका सिस्यहरु िधे्यबाट िािग्राही पदहिान िने, 

(२) सदहि तथा वेपत्ता पररवारका सिस्यहरु िधे्य िािग्राहीहरु पदहिान एवं तनिायरण ििाय उत्पन्न िनतविा 
तथा तववािको तनर्क्यौि एवं िािग्राहीहरुको पननराविोकन िने, 

(३) िफा १ र २ बिोलजि िािग्राहीहरुको पदहिान तथा पननराविोकन पश्चात िािग्राहीहरुको लसफाररस 
िने, 

(४) सदहि तथा वेपत्ता पररवार िािग्राही पदहिान, पननराविोकन तथा लसफाररस समिततको बैिक 
सम्बन्धी काययतवमि समितत आफैं िे तनिायरण िरे बिोलजि हुनेछ । 

(५) सदहि तथा वेपत्ता पररवार सम्बन्धी अन्त्रन्ति तनणयय िने अमिकार िाउँ काययपालिकािा तनदहत रहनेछ 
। 
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६. िािग्राहीहरुिाई जीवन तनवायह ित्ता उपिब्ध िराउन ेआिारहरु: (१) सदहि तथा वेपत्ता पररवारिाई 
जीवन तनवायह ित्ता उपिब्ध िराउन एवं सदहि तथा वेपत्ता पररवारका सिस्यहरु िधे्यबाट पदहिान 
तथा लसफाररस िएका िािग्राहीहरुिाई जीवन तनवायह ित्ता उपिब्ध िराउने आिारहरु िेहाय 
बिोलजि हुनेछ ।  

(क) सदहि तथा वेपत्ता पररवारको पररिय पत्र,   

ख) सदहि तथा वेपत्ता व्यति सँिको नाता प्रिाखणत प्रिाण पत्र, 

(ि) सम्बन्धन्धत वडाको लसफाररस, 

(घ) नािररकताको प्रिाण पत्र, 

(ङ) िफा ४ बिोलजि िरित लसमिततको लसफाररस । 

७. पररियपत्र सम्बन्धी व्यवस्था : (१) िािग्राहीहरुको पररियपत्र अननसूिी-१ बिोलजिको ढाँिािा 
हुनेछ । 

८. जीवन तनवायह ित्ता सम्बन्धी व्यवस्था : (१) सदहि तथा वेपत्ता पररवारका सिस्यहरु िधे्यबाट पदहिान 
िएका िािग्राहीहरुिाई प्रतत िदहना रु. २०००/- (अिरेपी रु िनई हजार िात्र ) को िरिे जीवन 
तनवायह ित्ता वापतको रकि उपिब्ध िराइनेछ । 

(२) उपिफा (१) बिोलजिको रकि उपिब्ध िराउन मििंखनिढी िाउँपालिकाको आन्तररक श्रोतबाट 
व्यवस्था मििाइनेछ । 

(३) िाउँ काययपालिकाको कायायियिे सम्बन्धन्धत िािग्राहीहरु अद्यावमिक िरी िफा ४ बिोलजि िरित  
समिततको लसफाररसको आिारिा त्रैिालसक रुपिा ित्ता उपिब्ध िराउनन पनेछ । 

(४) िाउँ काययपालिकाको कायायियिे िािग्राही सँि सम्बन्धन्धत वडाको सिन्वय तथा लसफाररसको 
आिारिा िािग्राहीहरुको त्रैिालसक रुपिा तववरण अद्यावमिक िनेछ । 

 ९. काययतवमि बिोलजि हुन:े (१) यस काययतवमििा िेखखएका तवषयहरुका हकिा यसै काययतवमि 
बिोलजि र यसिा उले्लख निएका तवषयहरुको हकिा प्रिलित कानून बिोलजि हुनेछ । 

१०. बािा अड्काउ फन काउने: (१) यस काययतवमि बिोलजिका कन नै प्राविानिे काययसम्पािन िनय व्यविान 
िएिा िाउँ काययपालिकािे बािा अड्काउ फन काउनेछ ।  
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११. तवतवि:  

(क) एकै पररवारिा एक िन्दा बढी सदहि तथा वेपत्ता व्यतिहरु एवं सदहि तथा वेपत्ता िनवै 
व्यति िएको खण्डिा प्रतत व्यतिका िरिे हुन आउने एकिनष्ट रकि सम्बन्धन्धत 
िािग्राहीिाई उपिब्ध िराइनेछ ।  

(ख) सदहि तथा वेपत्ता पररवार िाउँपालिका िेत्र बादहर बसोवास िने तथा बसाइसराइ िई 
िएको खण्डिा जीवन तनवायह ित्ता उपिब्ध िराईने छैन । 

(ि) सदहि तथा वेपत्ता पररवारको तीन पनस्ता सम्मका िर सन्तानिाई जीवन तनवायह ित्ता 
उपिब्ध िराईनेछ । 

(घ) सदहि तथा वेपत्ता पररवारका तीन पनस्ता सम्मका िर सन्तान िन्नािे पदहिो पनस्ताको 
प्राथमिकता सदहि तथा वेपत्ता व्यतिको श्रीिान् वा श्रीिती, िोस्रो पनस्ता बाबन वा आिा र 
तेस्रो पनस्ता छोरा वा अतववादहता छोरी िन्ने बनझ्नु पियछ ।  
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अननसिूी-१ 

सदहि तथा वपेत्ता पररवार िािग्राही पररियपत्रको ढािँा 

क्र.सं. सदहि तथा वेपत्ता व्यतिको 
नाि िेिाना िािग्राहीको 

नाि 

सदहि तथा 
वेपत्ता व्यति सँि 

िािग्राहीको 
नाता 

िेिाना कैकफयत 

 

प्रिाखणत िनकेो हस्तािर: 

 

 

 


