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सानीभेरी गाउँपालिका, लसम्ली,रुकुम(पलिम),कर्ाािी प्रदेश,नेपाि 

स्थानीय राजपत्र 
खण्ड: ६                                                          संख्या :०७                               लमलि: २०७९/०६/०६ 

भाग-२ 

सानीभेरी गाउँपालिका 

गाउँ कायाापालिकाको कायाािय 
नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय गाउँ सभाले बनाएको तल लेजिए बमोजिमको ऐन काययविधध , 
धनयमािली, मापदण्ड सियसाधारणको िानकारीको लाधग प्रकाशन गररएको। 

 

       ४० िर्य परुा भएका अवििावित मविला भत्ता व्यिस्थापन  काययविधी, २०७९" 

प्रस्तािना: 
४० िर्य परुा भएका अवििावित  तथा वििाि पश्चात १२ िर्य सम्म श्रीमानिाट अलग रिी संरक्षणको 
समस्यामा रिेका मविलाको सशजिकरण, क्षमता तथा मयायदा अधभिवृि गरी सामाजिक न्यायका लाधग 
आधथयक तथा सामाजिक दृविले कम्िोर तथा विपन्न िगयका  मविलाको वित संरक्षण गदै आधथयक 
सशजिकरण एिं जिविकोपाियनमा सियोग पयुायउन बाञ्छनीय भएकोले सानीभेरी गाउँकाययपाधलकाले 
यस " ४० िर्य परुा भएका अवििावित मविला भत्ता व्यिस्थापन सम्िन्धी काययविधी, २०७९" िारी 
गररएको छ । 

 पररच्छेद १ 

प्रारजम्भक 

१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भ (१) यस काययविधधको नाम " ४० िर्य परुा भएका अवििावित मविला भत्ता 
व्यिस्थापन सम्िन्धी काययविधी, २०७९" रिेको छ । 

      (२) यो काययविधध तरुुन्त प्रारम्भ िनुेछ । 

२.पररभार्ााः विर्य िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस काययविधधमा:– 
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(क) ×गाउँपाधलका" भन्नाले सानीभेरी गाउँपाधलका रुकुम (पजश्चम) लाई सम्झन ुपछय । 

(ि) ×काययपाधलका" भन्नाले सानीभेरी गाउँपाधलका सरकारलाई सम्झन ुपछय । 

(ग) ×अध्यक्ष" भन्नाले सानीभेरी गाउँपाधलकाको अध्यक्षलाई सम्झन ुपछय । 

(घ) ×उपाध्यक्ष" भन्नाले सानीभेरी गाउँपाधलकाको उपाध्यक्षलाई सम्झन ुपछय । 

(ङ) ×प्रमिु प्रशासकीय अधधकृत" भन्नाले साधनभेरी गाउँपाधलकाको प्रमिु प्रशासकीय 
अधधकृत सम्झन ुपछय। 

(च) ×स्थानीय सरकार" भन्नाले सानीभेरी गाउँपाधलका र नेपाल सरकारले तोकेको स्थानीय 
तिलार्य सम्झन ुपछय । 

(छ) ×शासन संचालन ऐन" भन्नाले सानीभेरी गाउँपाधलका शासन संचालन ऐन २०७४ लार्य 
सम्झन ुपछय । 

(ि) ×शािा भन्नाले" सामाजिक सरुक्षा िेने शािालार्य सम्झनपुछय । 

(झ) ×अवििावित मविला" भन्नाले यस सानीभेरी गाउँपाधलका धभत्र बसोिास गने अथायत यस 
पाधलकामा स्थायी ठेगाना रिेका ४० िर्य परुा गदाय सम्म काननुी िा सामाजिक रुपमा 
बैिावित सम्िन्धमा नबाधधएका मविलालार्य िनाउने छ । साथै सो पररभार्ाधभत्र वििाि 
पश्चात १२ िर्य सम्म विधभन्न कारणले श्रीमानिाट अलग रवि एकल मविला सरि 
िीिनयापन गरेका मविलालाई समेत सम्झन ुपछय । 

३. काययक्रमको उद्दशे्य: 

१) यस सानीभेरी गाउँपाधलकाधभत्र स्थायी ठेगाना भएका ४० िर्य उमेर पगु्दा सम्म वििाि नगरेका 
एिं वििाि पश्चात १२ िर्य सम्म विधभन्न कारणले श्रीमानिाट अलग रवि एकल मविला सरि 
िीिनयापन गरेका , संरक्षणको समस्यामा परेका मविलािरुको संरक्षण स्िरुप माधसक रुपमा 
सामाजिक  सरुक्षा भत्ता प्रदान गनुय ।  

२) िोजिममा रिेका मविलािरुको संरक्षण गनुय । 

३) लैंधगक विंसा न्यूधनकरण गनुय । 

४) मविला सशजिकरणको प्रवक्रयामा टेिा पयुायउन।ु 
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पररच्छेद २ 

बिेट विधनयोिन तथा काययक्रम संचालन 

४. बिेट व्यिस्थापन:  (१) प्रत्येक िर्य गाउँसभाले ४० िर्य परुा भएका अवििावित मविलालाई भत्ता 
व्यिस्थापनका लाधग ििेट व्यिस्थापन गनुयपनेछ । 

(२) यसै क्षेत्रमा िचय गनय र्च्छुक धनकायिाट सिायता भएमा लैंधगक धनिारण कोर्मा िम्मा गरेर 
सोिी क्षेत्रमा िचय गनय सवकनेछ । 

५. काययक्रम कायायन्ियन तथा धसफाररस सधमधत: िोजिममा रिेका मविलालार्य संरक्षण गनयका लाधग 
लैंधगक विंसा धनिारण कोर्लार्य समेत आधार मानी काम गनय सवकनेछ ।लैधगंक विंसा धनिारण कोर्मा 
रिेको रकमलार्य समेत यस सधमधतको धनणययको आधारमा िचय गने गरी गाउँपाधलकामा उपाध्यक्षको 
संयोिकत्िमा एक काययक्रम कायायन्ियन तथा धसफाररस सधमधत गठन गररने छ । 

(क) गाउँपाधलकाको उपाध्यक्ष                                संयोिक 

(ि) सामाजिक विकास सधमधत संयोिक                         सदस्य 

(ग) सामाजिक सरुक्षा प्रमिु                                  सदस्य 

(घ) आधथयक प्रशासन  शािा प्रमिु                            सदस्य 

(ङ) मविला बालबाधलका तथा समाि कल्याण शािा              सदस्य सजचि 

 

६. शतय िमोजिम िचय गने: दफा ४ बमोजिम विधनयोजित रकम नेपाल सरकारले वितरण गने 
सामाजिक सरुक्षा काययक्रममा दोिोरो नपने गरी वितरण गनुय पनेछ ।विधनयोजित रकमलार्य एक 
आ.ि.को शरुुमा काययपाधलकाले धनणयय गनुयपनेछ भन ेतै्रमाधसक  रुपमा िचय गदाय यसै सधमधतको 
धनणयय बमोजिम आिश्यक कागिातको आधारमा आधथयक प्रशासन शािािाट लाभग्राविको िातामा    
भिुानी ददन ुपनेछ । 

७. सभािाट विधनयोजित रकम िचय सम्िन्धी: (१) पाधलकािाट विधनयोिन गरेको रकम लक्ष्य 
अनसुारको काययमा मात्र िचय गनुय पनेछ । 

पररच्छेद ३ 

लाभग्रािी समूि तथा तथयांक व्यिस्थापन  

८. लाभग्रािी समूि: यस काययक्रममा देिाय बमोजिमको लाधग मात्र लागू िनुेछ:  

(क) ४० िर्य उमेर पगेु का गाउँपाधलकामा स्थायी बसोिास गरेका अवििावित नेपाली नागररक 
मविला 
(ि)  ४० िर्य परुा गरेका अन्य पाधलकािाट बसार्यसरार्य गरी यस पाधलकामा आएका मविला । 
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(ग) वििाि भएको १२ िर्य सम्म  विधभन्न कारणले श्रीमानिाट अलग रवि एकल मविला सरि 
िीिनयापन गरेका मविलालाई रिेका मविला । 

(घ) श्रीमान बाट १२ िर्य सम्म अलग रिेको साथै ४० िर्य उमेर परुा भएका मविला । 

९. नगद अनदुानको दर: लाभग्रिीलार्य नगद भत्ता ददँदा प्रधत मविना रु २०००। अक्षरेपी दईु ििार 
का दरले  उपलब्ध गराईने छ ।  
१०. साियिधनक सूचना गनुयपने: (१) ४० िर्य उमेर परुा गरेका िा वििाि पश्चात १२ िर्य सम्म 
श्रीमानिाट अलग रिेका मविलाको अधभलेि प्रत्येक िर्यको भदौ मसान्त सम्ममा गाउँपाधलकाले  सूचना 
प्रकाशन गरी तथयाङ्क  अध्यािधधक गनुयपनेछ ।तथयांक संकलन गदाय धनम्न कागिातको प्रधतधलपी धलर्य 
िडाले तथयांक व्यिस्थापन गरी गाउँपाधलकाको सामाजिक सरुक्षा शािामा पेश गनुय पनेछ । 
गाउँपाधलकाले अनसुचुी १ अनसुारको सूचना प्रकाशन गनुय पनेछ ।  

(२) दफा १ बमोजिम सूचना प्रकाशन गरे पश्चात तोवकएको म्यादधभत्र पनय आएका धनिेदन उपर दफा 
५ बमोजिम गदठत सधमधतले छानविन गरी भत्ता प्राप्त गनय योग्य लाभग्रािीिरुको अधभलेि िडा गररनेछ 
। 

११. धनिेदनका लाधग आिश्यक प्रवक्रया: अवििावित ४० िर्य परुा भएका तथा १२ िर्य सम्म 
श्रीमानिाट अलग रवि ४० िर्य पगेुका  मविलाले भत्ता पाउनका लाधग धनम्नानसुारका कागिातको 
प्रधतधलपी संलग्न रािी अनसुचुी २ बमोजिमको ढाँचामा धनिेदन ददन ुपनेछ । 

(क) नेपाली नागररकताको प्रधतधलपी  

(ि) अवििावित तथा १२ िर्य सम्म श्रीमानिाट अलग रिेको भधन िडा कायायलयले िारी गरेको 
धसफाररस तथा सजियमन मचुलु्का । 

(ग) बसार्य सरी आएको भए सो को प्रमाण पत्र । 

(घ) सम्िन्ध विच्छेदको िकमा सम्बन्ध विच्छेद भएको  धनस्सा। 

१२. पररचय पत्र िारी गनुय पने: गाउँपाधलकाले अवििावित तथा १२ िर्य सम्म श्रीमानिाट अलग 
रिेका मविला भत्ता अधभलेि व्यिस्थापन गनयका लाधग अनसुचुी ३ बमोजिमको ढाँचामा पररचय पत्र 
गाउँकाययपाधलकाको काययलयको प्रमिु प्रशासकीय अधधकृत िा धनिले तोकेको अधधकृत स्तरको 
कमयचारीिाट िारी गनेछ । 

१३. लगत कट्टा िनुे अिस्था: देिायको अिस्थामा लाभग्रािीिरुको नाम गाउँपाधलकाको अधभलेििाट 
कट्टा  गररनेछ: 
(क) धनि बसार्यसरार्य गरर अनेत्र गएमा । 

(ि) धनिले वििाि गरेमा । 
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(ग) धनिले नेपाल सरकारको धनयमानसुार सामाजिक सरुक्षा भत्ता पाउने योग्य भएमा । 

(घ) धनिको मतृ्यू भएमा । 

(ङ) श्रीमानसँग पनुयधमलन भएमा । 

(च) स्िंम आफुले पाउने भत्ता रकम नधलने भधन स्िघोर्णा गरेमा । 

१४. कारिािीको भागेदारी िनुे 
(क) झटुा वििरण पेश गरी भत्ता रकम बजुझधलएको पार्यएमा धनििाट सो समय सम्म बझेुको रकम 
धनयमानसुार िियना सवित सरकारी बाँकी सरि अशलु उपर गररनेछ । 

(ि) झटुा धसफाररस गरर रकम बजुझधलएको पार्एमा उि रकम धसफाररस गने र धलने दिैुिाट प्रचधलत 
धनयमानसुार अशलु उपर गररनेछ । 

पररच्छेद ४ 

अनगुमन, लेिा प्रधतिेदन तथा अधभलेजिकरण 

१५.अनगुमन तथा प्रधतिेदन: (१) काययक्रमको बावर्यक प्रधतिेदन िेष्ठ मसान्त सम्ममा िडा कायायलयले 
तयार गरी गाउँपाधलकाको  सामाजिक सरुक्षा शािामा पेश गनुय पनेछ  

(२) प्रधतिेदनको ढाँचा सधमधतले तोवकए बमोजिम िनुेछ । 

(३) यस काययविधध बमोजिम कायायन्ियन िनु ेकाययक्रमको अनगुमन यस सधमधत एिं सामाजिक सरुक्षा 
शािाले गनेछ । 

(४) यस काययविधध बमोजिमको काययक्रम भए नभएको अनगुमन सधमधतले गनेछ । 

(५) सधमधतले स्थलगत अध्ययन गरी उदे्दश्य अनरुुप काम भए नभएको पाएमा अनदुान रकम रोक्का 
गनयका लाधग काययपाधलकामा धसफाररस गनय सक्नेछ । 

१६. भिुानी सम्िन्धी व्यिस्था: (१) गाउँसभािाट सम्िजन्धत जशर्यकमा विधनयोिन रकम आिश्यक 
कागिातको आधारमा स्िंय व्यजिको बैङ्क िातामा तै्रमाधसक रुपमा िम्मा गररने छ । 

१७.गनुासो दताय गनय सक्ने: (१) अनदुानको लाधग छनौट भएका लाभग्रािीिरुको नाम र अन्य प्रवक्रया 
उपर जचत्त नबझेुमा गाउँपाधलकाको  सामाजिक सरुक्षा शािामा दताय गराउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै गनुासो प्राप्त भएमा सामाजिक सरुक्षा शािाले सो उपर आिश्यक 
िाँचिझु गरी धनणययको लाधग काययपाधलकामा पेश गनेछ । 

१८. थपघट िेरफेर तथा संशोधन: काययपाधलकाले यस काययविधधलार्य आिश्यकता अनसुार थपघट, 

िेरफेर िा संशोधन गनय सक्नेछ । 

१९. बाधा अडकाउ फुकाउ: यस काययविधध कायायन्ियनका क्रममा कुन ै बाँधा अडकाउ परेमा 
काययपाधलकाको धनणयय बमोजिम िनुेछ । 
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अनसूुची १ 

(दफा १० को उपदफा (१) सँग सम्िजन्धत) 

सचुनाको ढाँचा 
   सानीभेरी गाउँकाययपाधलकाको धमधत.............को .................औ ंबैठकको धनणययिाट स्िीकृत "  

४० िर्य परुा भएका अवििावित मविला भत्ता व्यिस्थापन सम्िन्धी काययविधी, २०७९"बमोजिम माधसक 
रु.........( अक्षरेपी ...................................) भत्ता गाउँपाधलकाका अवििावित तथा १२ िर्य सम्म 
श्रीमानिाट अलग रिेकाको आन्तररक श्रोतिाट व्यिस्थापन गनय सचुना प्रकाशन भएको धमधतले १५ 
ददनधभत्र देिायका धबिरण तथा कागिात संलग्न रािी सम्िजन्धत िडा कायायलयमा धनिेदन ददनिुनु 
सम्िजन्धत सिैमा िानकारीको लाधग यो सचुना प्रकाजशत गररएको छ ।   

(क) नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र प्रधतधलपी  

(ि)  अवििावित तथा १२ िर्य सम्म श्रीमानिाट अलग रिेको भधन िडा काययलयले िारी 
गरेको धसफाररस पत्र । 

(ग)  िडाको सियधमन मचुलु्का । 

(घ) बसार् सरार्य गरी आएको भए सो को प्रमाण पत्र । 

(ङ)  पासपोटय सार्यिको ४ प्रधत फोटा 
(च) पाधलकाले कारोिारो संचालन गरेको स्थानीय बैङ्कको िाता नं  
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अनसूुची २ 

(दफा ११ को उपदफा (१) सँग सम्िजन्धत) 

धनिेदनको ढाँचा 
धमधत: 

श्रीमान प्रमिु प्रशासकीय अधधकृत ज्यू, 

सानीभेरी गाउँपाधलकाको कायायलय, रुकुम (पजश्चम) 

 

                          विर्य: भत्ता उपलव्ध गरार्य पाउँ भने्न िारे । 

मिोदय,  

                प्रस्ततु विर्यमा रुकुम (पजश्चम) सानीभेरी गाउँपाधलका िडा नं ......िस्ने ....................... 
को छोरी/श्रीमती िर्य.......की म ................................को िाल सम्म वििावित नभएको/ श्रीमानसँग 
अलग भर् बसेको १२ िर्य भएको िदुाँ धनयमानसुार भत्ता उपलव्ध गरार्य ददनिुनु तपधसलमा उल्लेजित 
कागिातिरु संलग्न रािी यो धनिेदन पेश गदयछु । 

संलग्न कागिमतिरु: 
(क) नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र प्रधतधलपी  

(ि) अवििावित तथा १२ िर्य सम्म श्रीमान िाट अलग रिेको भधन िडा काययलयले िारी गरेको 
धसफाररस पत्र । 

(ग) िडाको सियधमन मचुलु्का । 

(घ) बसार् सरार्य गरी आएको भए सो को प्रमाण पत्र । 

(ङ) पासपोटय सार्यिको ४ प्रधत फोटा 
(च) पाधलकाले कारोिारो संचालन गरेको स्थानीय बैङ्कको िाता नं  

                                                     धनिेदकको 
                                          दस्तित: 
                                          नाम: 
                                          ठेगाना: 
                                          सम्पकय  नं: 
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अनसूुची ३ 

(दफा १२ सँग सम्िजन्धत) 

                      लाभग्रािी पररचय पत्रको ढाँचा 
                             सानीभेरी गाउँपाधलका 

             गाउँ काययपाधलकाको कायायलय 

                          धसम्ली रुकुम (पजश्चम) 

                            कणायली प्रदेश, नपेाल 

 

                         लाभग्रािी पररचय पत्र 

पररचय पत्र नं: 
लाभग्रािीको नाम थर: 
िन्मधमधत:                    उमेर ...........                            

सम्पकय  नं:                    स्थायी ठेगाना:                        

ना.प्र.नं:                       संरक्षकको नाम:  

 

                                          पररचय पत्र प्रदान गनेको 
                                          िस्ताक्षर: 
                                          नाम थर: 
                                          पद: 
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                    भत्ता वितरणको ताधलका 
आधथयक िर्य चौमाधसक रकम  बझुाउनेको दस्तित: बजुझधलनेको दस्तित: 

 प्रथम    

 

दोश्रो    

 

तेस्रो    

 

 
 

 

                              आज्ञाले  

                            ददपक बढुाथोकी                               

                             प्रमिु प्रशासकीय अधधकृत 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


