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कानेपोखरी गाउँपामिका 
कानपेोखरी राजपत्र 

खण्ड ५                          संख्या 5       मिमििः २०७९।०७।०१ 

भाग २ 

कानपेोखरी गाउँपामिका 
गाउँ काययपामिकाको कायायिय 

बयरवन, िोरङ, प्रदेश नं. १, नपेाि 

मिमि २०७९ साि असोज ०९ गिे बसेको कानेपोखरी गाउँ काययपामिकाको बैठक (बैठक संख्या २/११/०७९/०८०) 
िे देहाय बिोजजिको काययववमि पाररि गरेकािे सवयसािारणको जानकारीका िामग प्रकाजशि गररएको छ। 

 ‘ग’ वगयका अपाङ्गिा पररचयपत्रवाहक व्यजिहरुिाई सािाजजक सरुक्षा भत्ता उपिब्ि गराउन ेसम्बन्िी 
काययववमि, २०७९ 

गाउँपामिका अध्यक्षज्यूबाट प्रिाणीकरण मिमििः २०७९।०६।३१ 

प्रस्िावनािः आमथयकरुपिे ववपन्न भएका ‘ग’ वगयका अपाङ्गिा पररचयपत्रवाहक कानेपोखरीबासीहरुिाई िामसक एकहजार 
रुपैंयाका दरिे सािाजजक सरुक्षा भत्ता उपिब्ि गराइनेछ भनी कानेपोखरी गाउँपामिकाको बाह्रौं गाउँ सभा अमिवेशनद्वारा 
पाररि नीमि िथा काययक्रिको बुँदा नम्बर (५३) िे मनदेश गरेकोिा उि सािाजजक सरुक्षा भत्ता वविरण प्रणािीिाई 
व्यवजस्थि र पारदशी िवरिे कायायन्वयन गनय र सोको प्रकृया सिेि मनिायरण गनय वाञ्छनीय देजखएकािे, 

कानेपोखरी गाउँपामिकाको ववमनयोजन ऐन, २०७९ को दफा ५ िे ददएको अमिकार प्रयोग गरी कानेपोखरी गाउँ 
काययपामिकािे यो काययववमि िजुयिा गरी िागू गरेको छ। 

१. संजक्षप्त नाि र प्रारम्भिः (१) यस काययववमिको नाि ‘ग’ वगयका अपाङ्गिा पररचयपत्रवाहक व्यजिहरुिाई सािाजजक 
सरुक्षा भत्ता उपिब्ि गराउन ेसम्बन्िी काययववमि, २०७९ रहेको छ। 

(२) यो काययववमि कानेपोखरी राजपत्रिा प्रकाशन भएको मिमिदेजख कानेपोखरी गाउँपामिका क्षेत्रभर िागू हनुेछ। 

२. ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागिेा, यस काययववमििा-, 
(क) “आमथयकरुपिे ववपन्न” भन्नािे आमथयकरुपिे ववपन्न भनी नेपाि सरकार वा प्रदेश सरकार वा गाउँपामिकािे 
उपिब्ि गराउन ेपररचयपत्र प्राप्त गरेको पररवार सिहुका ‘ग’ वगयका पररचयपत्रवाहक कानेपोखरीबासी घरपररवारका 
व्यजिहरुिाई सम्झनपुछय। िर, उजलिजखि बिोजजि पररचयपत्र प्राप्त नभई सकेको अवस्थािा सो वगयका व्यजि 
स्वयंिे आमथयकरुपिे ववपन्न भनी स्विःघोषणा गरेको अवस्थािाई सम्झनपुछय। 

(ख) “काययपामिका” भन्नािे कानेपोखरी गाउँपामिका, िोरङको गाउँ काययपामिकािाई सम्झनपुछय। 

(ग) “कायायिय” भन्नािे कानेपोखरी गाउँ काययपामिकाको कायायिय, बयरवन, िोरङिाई सम्झनपुछय। 
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(घ) “गाउँपामिका” भन्नािे कानेपोखरी गाउँपामिका, िोरङिाई सम्झनपुछय। 

(ङ) “िाभग्राही” भन्नािे कानेपोखरी गाउँपामिकाको अपाङ्गिा भएका व्यजिको पररचयपत्र वविरण काययववमि 
बिोजजि ‘ग’ वगयको पररचयपत्रवाहक (पहेंिो रंगको पररचयपत्र) गाउँपामिका क्षेत्रमभत्र स्थायीरुपिा बसोबास गने 
व्यजििाई सम्झनपुछय। 

(च) “वडा” भन्नािे कानेपोखरी गाउँपामिकाको जनुसकैु वडािाई सम्झनपुछय। 

(छ) “स्थानीय सिन्वय समिमि” भन्नािे कानेपोखरी गाउँपामिकाको अपाङ्गिा भएका व्यजिको पररचयपत्र वविरण 
काययववमििा व्यवस्था भएको स्थानीय सिन्वय समिमििाई सम्झनपुछय। 

(ज) “स्वीकृि बजेट” भन्नािे “ग” वगयका पररचयपत्रवाहक व्यजििाई सािाजजक सरुक्षा भत्ता उपिब्ि गराउन े
भनी सभाद्वारा स्वीकृि बजेटिाई सम्झनपुछय। 

(झ) “सािाजजक सरुक्षा भत्ता” भन्नािे “ग” वगयका पररचयपत्रवाहक व्यजििाई यस काययववमि बिोजजि 
गाउँपामिकाबाट उपिब्ि गराइने सािाजजक सरुक्षा भत्तािाई सम्झनपुछय। 

३. कायायियिे िाभग्राही िजक्षि सावयजमनक सूचना प्रकाशन गनुयपनेिः कायायियिे यो काययववमि िागू भए पश्चाि ्
काययववमि बिोजजि उपिब्ि गराइने सािाजजक सरुक्षा भत्ता पाउने सम्भाव्य िाभग्राहीिे सािाजजक सरुक्षा भत्ता 
प्रामप्त गनय अपनाउन ुपने ववमि, प्रकृया िगायिका अन्य आवश्यक वववरण सवहिको कम्िीिा १५ ददने सावयजमनक 
सूचना प्रकाशन गनुय पनेछ। 

४. सम्भाव्य िाभग्राहीिे वडािा आवेदन गनुयपनेिः (१) दफा ३ बिोजजि प्रकाजशि सूचना अनसुार सािाजजक सरुक्षा 
भत्ताका िामग योग्य हनुे सम्भाववि िाभग्राहीिे अनसूुची १ बिोजजिको ढाँचािा आ/आफ्नो वडा कायायियिा 
आवेदन गनुय पनेछ। 

(२) सािाजजक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गरी रहेका िाभग्राहीिे प्रत्येक आमथयक वषयको भाद्र िसान्िसम्ििा अनसूुची २ 
बिोजजिको ढाँचािा आ/आफ्नो वडा कायायियिा नवीकरणका िामग आवेदन गनुय पनेछ। 

५.  सम्भाव्य िाभग्राहीको आवेदन वडािे छानवीन गरी स्थानीय सिन्वय समिमििा पठाउन ुपनेिः सािाजजक सरुक्षा 
भत्ता प्रामप्तका िामग दफा ४ को उपदफा (१) र (२) बिोजजि वडािा आवेदन गने सम्भाव्य िाभग्राहीहरुको 
नयाँ र नवीकरणको वववरण वडािे रुज/ुमभडान गरी अनसूुची ३ बिोजजिको ढाँचािा भत्ता प्रामप्तको मसफाररस 
सवहि स्थानीय सिन्वय समिमििा पठाउन ुपनेछ। 

६. सािाजजक सरुक्षा भत्ता पाउन ेिाभग्राहीको नाि/नािेसी सवहिको अजन्िि मनणयय स्थानीय सिन्वय समिमििे गनुयपनेिः 
गाउँपामिका क्षेत्रमभत्रका सबै वडाबाट सम्भाव्य िाभग्राहीिाई सािाजजक सरुक्षा भत्ता उपिब्ि गराउने भनी 
मसफाररससाथ प्राप्त कागजाि सिेिको अजन्िि रुज/ुमभडान गरी काययववमि बिोजजि सािाजजक सरुक्षा भत्ता पाउन 
योग्य देजखएका िाभग्राहीहरुिाई सािाजजक सरुक्षा भत्ता उपिब्ि गराउने अजन्िि मनणयय अनसूुची ४ बिोजजिको 
ढाँचािा स्थानीय सिन्वय समिमििे गनुय पनेछ। 

७. कायायियिे स्थानीय सिन्वय समिमिको मनणयय बिोजजिका िाभग्राहीिाई सािाजजक सरुक्षा भत्ता उपिब्ि गराउन ु
पनेिः  कायायियिे यस काययववमिको दफा ६ बिोजजि स्थानीय सिन्वय समिमििे गने मनणययका आिारिा 
सम्बजन्िि िाभग्राहीको बैंक खािा िाफय ि ्सािाजजक सरुक्षा भत्ता उपिब्ि गराउने व्यवस्था स्वीकृि बजेटमभत्रबाट 
मििाउन ुपनेछ। 

८. सािाजजक सरुक्षा भत्ता नमिन ेिाभग्राहीिाई सम्िान गररनिेः (१) यो काययववमि बिोजजि सािाजजक सरुक्षा भत्ता 
प्रामप्तका िामग आवेदन गने वा नगने िाभग्राहीिे काययववमि बिोजजि उपिब्ि गराइने सािाजजक सरुक्षा भत्ता 
नमिने भनी स्विः घोषणा गरेिा त्यस्िा िाभग्राहीिाई गाउँपामिकाको िफय बाट सम्िान गररनेछ। 
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(२) यो काययववमििे व्यवस्था गरे बिोजजिको सािाजजक सरुक्षा भत्ता मिन चाहने िाभग्राहीिे अनसूुची ५ 
बिोजजिको ढाँचािा आमथयकरुपिे ववपन्न हो भनी स्विः घोषणा गनुय पनेछ।   

९. प्रचमिि कानून बिोजजि हनुिेः यस काययववमििा उलिेख भएका ववषय जमि यसै काययववमि बिोजजि िथा अन्य 
ववषयका हकिा सािाजजक सरुक्षा भत्ता उपिब्ि गराउने सम्बन्िी सङ्घीय एवि ्प्रादेजशक कानून बिोजजि हनुेछ। 

१०. बािा अड्काउ फुकाउन सवकनिेः यो काययववमि कायायन्वयनिा कुनै वािा वा अड्चन आई परेिा स्थानीय 
सिन्वय समिमिको मसफाररसिा काययपामिकािे त्यस्िो वािा वा अड्चन फुकाउन सक्नेछ। 

११. सािाजजक सरुक्षा भत्ता उपिब्ि गराउन ेसम्बन्िी ववशेष व्यवस्थािः (१) यो काययववमििे व्यवस्था गरेको 
सािाजजक सरुक्षा भत्ता आमथयक वषय २०७८।०७९ को अन्त्यसम्ििा “ग” वगयका अपाङ्गिा पररचयपत्र प्राप्त 
गरेका व्यजिहरुिाई मिमि २०७९ साि श्रावण १ गिेदेजख िागू हनुेगरी उपिब्ि गराइनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोजजि पवहचान भएका िाभग्राहीहरुिाई स्थानीय सिन्वय समिमिको मनणययिे सािाजजक 
सरुक्षा भत्ता उपिब्ि गराउने सम्बन्ििा एकपटकका िामग आवश्यक मनणयय गनय सक्नेछ। 
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अनसूुची १ 

(काययववमिको दफा ४ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्िि) 
मनवेदनको ढाचँा 

श्री वडा अध्यक्षज्यू, 
…… नं. वडा, कानेपोखरी गाउँपामिका, िोरङ  

ववषयिः ‘ग’ वगयको अपाङ्गिा पररचयपत्रवाहक व्यजििाई उपिब्ि गराइन ेसािाजजक सरुक्षा भत्ता पाउँ। 

कानपेोखरी गाउँपामिकाको ‘ग’ वगयका अपाङ्गिा पररचयपत्रवाहक व्यजिहरुिाई सािाजजक सरुक्षा भत्ता उपिब्ि गराउन ेसम्बन्िी काययववमि, २०७९ 

बिोजजि िैिे सािाजजक सरुक्षा भत्ता पाउने अवस्था रहेकोिे सािाजजक सरुक्षा भत्ता उपिब्ि गराई पाउँ भनी देहायको वववरण िथा कागजाि सवहि 
यो मनवदेन ददएको छु। 

१. सािाजजक सरुक्षा भत्ता पाउन ेव्यजिको- 
(क)  नाि थर नपेािीिािः 
(ख)  In English 

(ग)  जन्ि मिमििः (वव.सं. िा साि-िवहना-गिे) .........................., 
(घ)  मिङ्गिः परुुष  िवहिा        अन्य 

(ङ)  सम्पकय  नं.: ............................ 
(च)  वैवावहक जस्थमििः ..................., ििय ............................, जािजामि............................ 
(छ)  नागररकिा प्रिाणपत्र नं. ....................,जारी भएको जजलिा.................जारी मिमि ............................ 
(ज)  राविय पररचय नम्बर मिएको भए सो नम्बर: ............................ 
(झ)  बािबामिकाको हकिा जन्िदिाय नं.: ............................ 
(ञ)  बाजेको नाििः ……………………………………………………… 

(ट)  बवुाको नाििः …………………………………………………………… 

(ठ)  आिाको नाििः……………………………………………………………… 

(ड)  संरक्षकको नाि थरिः ………………………………………………………………… 

२.  कागजािहरु (जचन्ह िगाउन)े 
(क)  नेपािी नागररकिाको प्रिाणपत्रको प्रमिमिवप (बािबामिकाका हकिा जन्िदिाय प्रिाणपत्र को प्रमिमिवप, 

(ख)  “ग” वगयको अपाङ्गिा पररचयपत्रको प्रमिमिवप, 

(ग)  कानेपोखरी गाउँपामिका, िोरङिा स्थायी वसोवास भएको खलुन ेकागजािको प्रमिमिवप, 

(घ)  संरक्षक वा स्याहारससुार गने व्यजििे मनवदेन ददएकोिा मनजको नेपािी नागररकिाको प्रिाणपत्रको प्रमिमिवप, 

(ङ)  िैिे राज्यबाट िामसकरुपिा ििब, भत्ता, पेन्सन वा यस्िै प्रकारका अन्य कुनै िामसक सेवा/सवुविा पाएको छैन। व्यहोरा ठीक साचँो हो, 
झठु्ठा ठहरे प्रचमिि कानून बिोजजि सहुँिा बझुाउँिा। 

(च)  स्विःघोषणाको सक्किै प्रमि।   मनवदेन ददएको मिमििः ............................ 
मनवदेकको रेखात्िक  

सही छाप 

 

                                                                                            

मनवदेक (सािाजजक सरुक्षा भत्ता पाउने व्यजि/संरक्षक/िाथवर/स्याहारससुार गने व्यजि) कोिः- ............................ 
कायायिय प्रयोजनको िामग 

मनवदेकको व्यहोरा ठीक छ भनी प्रिाजणि गने- 
वडा अध्यक्षको दस्िखििः ............................ 
नाििः ............................ 
नाि दिाय मनणयय मिमििः............................ 
सािाजजक सरुक्षा भत्ताको वकमसििः ............................ 
पररचयपत्र नं. ........... सािाजजक सरुक्षा भत्ता पाउन शरुु हनु ेमिमििः .................... 

 

  

दाया ँबाया ँ
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अनसूुची २ 

(काययववमिको दफा ४ को उपदफा (२) सँग सम्बजन्िि) 
मनवेदनको ढाचँा पररचयपत्र नवीकरणका िामग ददन ेमनवेदनको ढाचँा 

मिमििः 
 

श्री वडा अध्यक्षज्यू, 
…… नं. वडा कायायिय, कानेपोखरी गाउँपामिका, िोरङ।  

ववषयिः पररचयपत्र नवीकरण सम्बन्ििा । 

प्रस्ििु ववषयिा चाि ुआमथयक वषयिा “ग” वगयको सािाजजक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गनयका िामग पररचयपत्र नवीकरण गरी ददन ुहनु देहायको 
वववरण सवहि मनवेदन पेश गरेको छु। 

ि सरकारी वा सावयजमनक पदिा मनयजुि, मनवायजचि, िनोमनि भएको व्यजि होइन र िैिे नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय 
िहको पूणय वा आंजशक स्वामित्विा भएको संगदठि संस्थाबाट मनयमिि रुपिे पाररश्रमिक ,मनवमृिभरण, अवकाश सवुविा वा अन्य सवुविा 
पाएको छैन। व्यहोरा ठीक साँचो हो, झटु्ठा ठहरे प्रचमिि कानून बिोजजि सहुँिा बझुाउँिा। 

क) िाभग्राहीको वववरणिः                                               

ख) नाि थरिः-                                                                                  

ग) िजक्षि सिूहिः 
घ) राविय पररचयपत्र नं.- 
ङ) सािाजजक सरुक्षा पररचयपत्र नं.- 
च) मिङ्गिः 
छ) सम्पकय  िोवाइि नम्बरिः- 
ज) दस्िखििः- 
झ) हकवािा वा संरक्षको दस्िखििः 
कायायिय प्रयोजनको िामग 

मनवेदकको व्यहोरा ठीक छ भनी प्रिाजणि गने- 
वडा अध्यक्षको दस्िखििः ............................ 
नाििः ............................ 
नाि दिाय मनणयय मिमििः............................ 
सािाजजक सरुक्षा भत्ताको वकमसििः ............................ 
पररचयपत्र नं. ........... सािाजजक सरुक्षा भत्ता पाउन शरुु हनुे मिमििः .................... 
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अनसुचुी ३ 

( दफा ५ सँग सम्बजन्िि) 

नवीकरण/नया ँिाभग्राहीको सूची 
प्रदेशिः प्रदेश नं. १,  जजलिािः िोरङ,  कानेपोखरी गाउँपामिका,       नं. वडा 

आमथयक वषयिः............................................को िामग अद्यावमिक भएका िाभग्राहीहरुको सूची 

क्र.स. िाभग्राहीको नाि 
अपाङ्गिा पररचयपत्र 

नं. 

नागररकिा नं./ 
जन्िदिाय प्रिाणपत्र 
नं. र जारी मिमि 

दिाय/नवीकरण  

मनवेदन मिमि 

वडा सजचवको 
हस्िाक्षर 
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अनसूुची ४ 
(दफा ६ सँग सम्बजन्िि) 

(स्थानीय सिन्वय समिमििे सािाजजक सरुक्षा भत्ता उपिब्ि गराउने सम्बन्िी गने मनणययको ढाँचा) 
आ.व.     

तै्रिामसक      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

क्र.स. नाि थर मिङ्ग अपाङ्ग 
पररचयपत्र नं. 

नागररकिा 
नं./ जन्िदिाय 

नं. 

जन्ि 
मिमि 

िाग ु
भएको 
मिमि 

हजरुबबुाको 
नाि 

बबुाको 
नाि 

आिाको 
नाि 

संरक्षकको 
नाि 

भत्ता 
रकि 

खािा 
नं. 

भत्ता प्राप्त 
गने मिमि 

िगि कट्टा/ 
कायि 

भएको मिमि 

जम्िा 
िाग 
रकि 
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अनसूुची ५ 

( काययववमिको दफा ८ को उपदफा (२) सँग सम्बजन्िि) 

(स्विः घोषणाको ढाचँा) 
                                                                 मिमििः २०   ।    । 

 

श्री वडा अध्यक्षज्यू, 
… नं. वडा, कानेपोखरी गाउँपामिका, िोरङ। 

ववषयिः स्विः घोषणा- पत्र। 

कानेपोखरी गाउँपामिका, िोरङको … नं. वडा बस्ने श्री …………………………… को नामि/नामिनी श्री  
………………………… को छोरा/छोरी श्री ………………………………… वषय …………, नेपािी नागररकिा 
नं./जन्िदिाय प्रिाणपत्र नं. …………………………… बाहक ि स्वयि ्………………………………… कानेपोखरी 

गाउँपामिका, िोरङको ‘ग’ वगयका अपाङ्गिा पररचयपत्रवाहक व्यजिहरुिाई सािाजजक सरुक्षा भत्ता उपिब्ि गराउन े
सम्बन्िी काययववमि, २०७९ िे मनददयष्ट गरे बिोजजि सािाजजक सरुक्षा भत्ता प्रामप्तका िामग योग्य ठहर गदै उि 
काययववमि बिोजजि हाि सम्ि िेरो वावषयक आय अत्यन्िै किजोर भई ववपन्न अवस्थािा रहेको भनी स्व: घोषणा गदयछु। 
िैिे पेश गरेको वववरण ठीक साँचो हो, झठु्ठा ठहरे कानून बिोजजि सहुँिा/बझुाउँिा। 

 मनवेदकको- 

 नाि थरिः 
 दस्िखििः 
 सम्पकय  नं. 

 मिमििः 
आज्ञािे-  

सन्िोष जघमिरे 

 प्रिखु प्रशासकीय अमिकृि 

  कानपेोखरी गाउँपामिका, िोरङ। 


