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प्रस्तावनााः स्थाननय सरकारले प्रदान गने ववगत द्धन्दको क्रममा राज्यबाट र ववद्रोवि पक्षबाट बेपत्ता पररवारका पत् निलाला  
अको व्यवस्था नभएका एकल मविलाका लानग जीवन ननवाािा भत्ता ववतरण गना व्यवत्स्थत, प्रभावकारी र पारदर्शी ढङ्गले 
ववतरण गना र सो को प्रकृया ननर्ाारण गना वाञ्छनीय भएकोले,  

 

                                                                           पररच्छेद -१ 

                                                                             प्रारत्भभक 

१. संत्क्षप्त नाम र प्रारभभ: (१) : यस कायाववनर्को नाम "जीवन ननवाािा  भत्ता ववतरण कायाववनर्, २०७९" रिेको छ। 

(२) यो कायाववनर् नगरकायापानलकाको बैठक बाट पास भएपनछ तलुान्त प्रारभभ िनुेछ। 

 

२. पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस कायाववनर्मा,- 
(क) “कायाववनर्” भन्नाले जीवन ननवाािा भत्ता ववतरण कायाववनर्, २०७९ सभझन ुपछा। 

(ख) "बैङ्क" भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृनत प्राप्त "क", "ख" वा "ग" वगाको बैँङ्क वा ववत्तीय संस्था सभझन ुपछा। 

(ग) “भत्ता” भन्नाले कायाववनर् बमोत्जम प्रदान गररने जीवन ननवाािा भत्ता ववतरण सभझन ुपछा। 

 (घ) “माथवर व्यत्ि” भन्नाले ववगत द्धन्दको क्रममा पनत वेपत्ता भै िाल सभम वववाि नभ  बसेका मविला सभझन ुपछा। 

(ङ) “लत्क्षत समूि” भन्नाले कायाववनर् बमोत्जम जीवन ननवाािा भत्ता पाउने समूि सभझन ुपछा। 

(च) “लाभग्रािी” भन्नाले लत्क्षत समूिमा परेका भत्ता पाउने नागररक सभझन ुपछा। 

(छ) “स्थानीय ति” भन्नाले राजापरु नगरपानलका सभझन ुपछा। 

(ज) “स्यािार ससुार गने व्यत्ि” भन्नाले अर्शि, असिाय, असक्षम वा अर्ासक्षम लाभग्रािीको भोजन, सरसफा , 
औषर्ोपचारको व्यवस्था गने र दैननक जीवनयापनमा सित्जकरण गने तथा सो कायाका लानग लाभग्रािीले पाररश्रनमक ददने 
वा नददने गरी काममा लगाएको वा आफ्नो लाची भएको व्यत्ि सभझन ुपछा। 

 

                                       पररच्छेद -२ 

                              लाभग्रािीको नाम दताा तथा नवीकरण 

 

३. नाम दतााका लानग ननवेदनाः (१) यस कायाववर्ी बमोत्जम भत्ता पाउन योग्य र इच्छुक नेपाली नागररकले जीवन ननवाािा 
भत्ता लाभग्रािीको लापमा सूचीकृत िनुका लानग ववगतको द्धन्दमा पनत बेपत्ता भएको त्जल्ला प्रर्शासनको प्रमात्णत कागजात, 
िालसभम अको वववाि नगरको वडाको नसफाररस , नाता प्रमात्णत, नागररकताको प्रमाण पत्र सवित अननसचुी १ बमोत्जमको 
ननवेदन पेर्श गना पने छ ।  

४. पररचयपत्र नवीकरणाः (१) जीवन ननवाािा भत्ता प्राप्त गरररिेका लाभग्रािीले चाल ुआ.व. मा जीवन ननवाािा भत्ता  प्राप्त 
गना चािेमा प्रयेक आनथाक वषाको भाद्र मसान्तनभत्र राजापरु नगरपानलकाको कायाालयमा नवीकरणको लानग ननवेदन ददन ु
पनेछ।यसरर ननवेदन दददा वडाबाट प्राप्त  दोस्रो वववाि नगरेको नसफाररस पत्र समेत पेर्श गना पनेछ ।  

(२) संरक्षक वा माथवर वा स्यािार ससुार गने व्यत्ि माफा त ननवेदन पेर्श गरेको भए पत्जजकरण उपर्शाखा बाट लाज ुगरर  
ननवेदन दताा-नववकरण गनुा पनेछ। 

(३) ननवेदन फाराम स्थानीय तिले ननाःर्शलु्क उपलव्र् गराउन ुपनेछ।   

 

  



 
 

५. पररचयपत्र प्रदान गनेाः (१) जीवन ननवाािा भत्ता प्राप्त गने व्यत्िको अनभलेख राखी स्थाननय ति ला  जानकारी दददा 
स्थानीय तिले यस्तो लाभग्रािीको अनसुचुी २ अनसुारको पररचयपत्र समेत जारी गनुा पनेछ। 

(२) दताा नभबरला  नै जीवन ननवाािा भत्ता पररचयपत्र नभबर कायम गरी सभबत्न्र्त लाभग्रािीको पररचयपत्र व्यवत्स्थत 
गने काया स्थानीय तिले गनुापने छ। 

(३) लाभग्रािीला  पररचयपत्र प्रदान नगरी भत्ता रकम उपलब्र् गराइने छैन। 

 

६. बजेट व्यवस्था:  िालला  मानसक ला २००० (द ु िजार) का दरले  लाभग्रािीको वववरणको आर्ारमा अनमुाननत 
बजेट र संख्यामक वववरणको आर्ारमा स्थानीय तिले बजेट व्यवस्था गनेछ। 

 
 

                                   पररच्छेद -३ 

                                   लाभग्रािीको अनभलेख 

 
 

(१) भत्ता नपाउने: देिाय बमोत्जमका लाभग्रािीले जीवन ननवाािा भत्ता प्राप्त गनेछैन् न । 

 

 (२) कुनै सरकारी वा सावाजननक पदमा ननयतु्ि भएको ननवाात्चत वा मनोननत भ  विाल रिेको व्यत्ि, नेपाल सरकार, 

स्थानीय ति वा नेपाल सरकार, प्रदेर्श सरकार वा स्थानीय तिको पूणा वा आंत्र्शक स्वानमव भएको संगदठत संस्थाबाट 
ननयनमत लापले पाररश्रनमक, ननवतृ्तभरण, अवकार्श सवुवर्ा वा अन्य सवुवर्ा पाइरिेको व्यत्िले समेत सवुवर्ा पाएको मानननेछ 
र यस्ता व्यत्िले भत्ता पाउने छैनन  । 

(३).सभबत्न्र्त स्थानीय तिको अनभलेखबाट नाम िटाउन ुपने लाभग्रािीको नाम कायाालय प्रमखुबाट ननणाय गरा  पत्िकरण 
उपर्शाखामा रिेको मूल अनभलेखमा समेत जनाउन ुपनेछ। 

 

(४) कुनै लाभग्रािीको मृय ुभएमा, ३५ ददननभत्र नगरपानलकाको कायाालयमा घटना दताा गराउन ुपदाछ। यसरी घटना 
दताा गदाा लाभग्रािी वववरण समेत अद्यावनर्क गरी पत्िकरण उपर्शाखामा रिेको मूल अनभलेख बाट िटाउन ुपदाछ। कुनै 
लाभग्रािीका प्रचनलत कानून बमोत्जमका सूचकले घटना दताा नगराएको अवस्थामा पनन स्थानीय तिका वडा अध्यक्ष, वडा 
सदस्य वा वडा सत्चव वा कायारत कमाचारीले घटना भएको जानकारी कुनै श्रोतबाट पाएमा आवश्यक सय तथ्य बझुी 
वडा कायाालयले लाभग्रािीको लगत कट्टा गनुा पनेछ। यसरी लगत कट्टा गदाा स्थानीय तिला  जानकारी गरा  लगत 
अद्यावनर्क गनुापनेछ। 

 
 

७. केन्द्रीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको व्यवस्थााः  जीवन ननवाािा भत्ता ववतरणला  प्रभावकारी र पारदर्शी बना  
अद्यावनर्क गने प्राथनमक त्जभमेवारी सभबत्न्र्त स्थानीय तिको िनुेछ। 

 
                                          
 
 

                                           
  



 
 

पररच्छेद ४ 

भत्ता रकमको भिुानी तथा लेखा परीक्षण 

 

(८) 'लाभग्रािीले पाउन ेभत्ता रकमाः लाभग्रािीला  स्थाननय सरकारले तोकेको दर बमोत्जम भत्ता उपलब्र् गराउनपुनेछ।  

 

(१) सभबत्न्र्त स्थानीय तिको पत्िकरण उपर्शाखाले तयार गरेको लाभग्रािीको अद्यावनर्क वववरण र भिुानी आदेर्शको 
आर्ारमा स्थाननय तिबाट सभबत्न्र्त लाभग्रािीको बैङ्क खातामा नसरै्; रकम भिुानी गना सवकनेछ। 

 
 

(९) रकम ववतरण 

(१) भत्ता खाइपा  आएको कुनै व्यत्िको मृय ुभएमा मृय ुभएको ददन सभमको भत्ता मतृकको नत्जकको िकवालाला  
वा माथवर व्यत्ि माफा त नबतरण गररनेछ। 

 

(१०).भिुानी वववरण प्रणालीमा प्रवववि गनुापनेाः लाभग्रािी सूचीका आर्ारमा प्रयेक तै्रमानसकको भिुानी वववरण सभबत्न्र्त 
स्थानीय तिले प्रणालीमा प्रवववि गनुा पनेछ। 

 
 

(११). आनथाक कारोबारको लेखा परीक्षणाः भत्ता ववतरणको लानग ननकासा नलएको रकम ननयमानसुार खचा गरी प्रचनलत 
कानून बमोत्जम लेखा परीक्षण गराउने त्जभमेवारी सभबत्न्र्त स्थानीय तिको िनुेछ। 

 
  

(१२). खाता सञ्चालन सभबन्र्ी व्यवस्थााः जीवन ननवाािा भत्ता वापत ववनभन्न प्रकारका लाभग्रािीला  प्रदान गररने रकम 
बैंङ्क खाता माफा त सरल र प्रभावकारी ढंगले ववतरण गना देिाय बमोत्जम जीवन ननवाािा भत्ता बचत खाता सञ्चालन तथा 
व्यवस्थापन गररनेछ। 

(१) जीवन ननवाािा भत्ता पाउने व्यत्िका नाममा सोिी बैङ्क तथा ववत्तीय संस्थामा अगानड नै बचत खाता खोलेको भएमा 
सो खाता नै सञ्चालन गना सवकनेछ। 

(२) यस प्रकारको खातामा जभमा भएको रकममा सार्ारण बचत खातामा प्रदान गररने ब्याजदर लगायतका अन्य सबै 
प्रकारका सवुवर्ािरू प्रदान गनुापनेछ। 

(३) बैङ्क वा ववत्तीय संस्थाले यस्ता खातावालला  ए.वट.एम. वा डेववट काडा जारी गनुापनेछ ।  

(४) खाता सञ्चालन गने बैङ्क वा ववत्तीय संस्थाले अन्य बचत खातावालला  सरि ववनभन्न माध्यमबाट कारोबारको जानकारी 
ददनपुनेछ। 

 (५) उि खातामा जभमा रिेको रकम मध्ये केिी वा सबै रकम रोक्का राख्न वा वफताा गना सभबत्न्र्त स्थानीय ति वा 
ववभागबाट लेखी आएमा सोवि बमोत्जम रोक्का वा वफताा गनुा पनेछ। 

 

(१३). बैक खाता खोल्न ेतथा भत्ता ववतरण गने प्रकृया:  

 (१)अनत अर्शि अवस्थामा रिेका वा माननसक सन्तलुन गमुाएका वा िोस ठेगानमा नभएका वा नब्बे वषा मानथका अर्शि 
जेष्ठ नागररक आफैले दस्तखत गना तथा सवि छापसमेत गना नसक्ने भनी मान्यता प्राप्त त्चवकसकबाट प्रमात्णत भएका 
लाभग्रािीको िकमा नगरपानलका बाट प्राप्त नसफाररर्शको आर्ारमा संरक्षक वा माथवर वा स्यािारससुार गने व्यत्िको 
दस्तखतबाट "लाभग्रािीको नाममा खाता सञ्चालन गना सवकनेछ । 

 



 
 

(२) स्थानीय तिले बैँङ्कला  प्रणालीमा रिेको लाभग्रािीको स्वीकृत वववरण अनसुारको रकम उपलब्र् गराउन ुपनेछ। 
बैङ्कले स्थानीय तिबाट रकम प्राप्त गनाा साथ सभबत्न्र्त लाभग्रािीको खातामा जभमा गनुापनेछ। 

 
 

(१४). रकम ववतरणको व्यवस्था: (१) लाभग्रािीला  सिज लापमा भत्ता प्राप्त गने सनुनत्ितता गना स्थानीय तिले बैँङ्कसँग 
समन्वय गरी र्शाखा, एवटएम, र्शाखारवित बैङ्क, भिुानी केन्द्र, नगद भिुानी त्र्शववर,  - बैंवकङ्ग, आदद माफा त भत्ता भिुानी सेवा 
प्रदान गनेछ। 

 

(२) नब्बे वषा वा सो भन्दा बढी उमेरका जेष्ठ नागरीक, पूणा अपाङ्गता भएका नागररक, आफ्नो िेरचाि आफैं  गना नसक्न े

भनी प्रमात्णत भएका असि अवस्थाका नागररकले पाउने भत्ता रकम बैंङ्कसँग भएको सभझौता बमोत्जम ववतरण गना स्थानीय 
तिले आवश्यक सिजीकरणको व्यवस्था नमलाउन ुपनेछ। 

 

                                                                                पररच्छेद ५ 

                                                          अनगुमन तथा ननरीक्षण र प्रनतवेदन 

 

(१५). अनगुमन तथा ननरीक्षण सभबन्र्ी व्यवस्था: नगर कायापानलकाका प्रमखु, स्थानीय तिका प्रमखु प्रर्शासवकय अनर्कृत 
वा पत्िकरण उपर्शाखा द्धारा भत्ता ववतरण काया प्रवक्रयाको ननरीक्षण तथा अनगुमन गनेछन  । 

 
 

                                                                                   पररच्छेद -६ 

                                                                    पारदर्शीता तथा जवाफदेविता 
 

(१६). वववरण पेर्श तथा समीक्षा गनुा पने: (१) भत्ता प्राप्त गने व्यत्िको वववरण स्थानीय तिले सभबत्न्र्त 

नगर सभामा पेर्श गनुा पनेछ। 

(२) स्थानीय तिले सञ्चालन गरेको कायाक्रमको चौमानसक वा वावषाक रूपमा सनमक्षा गदाा जीवन ननवाािा भत्ता कायाक्रममा 
भएको ननकासा तथा खचाको पनन सनमक्षा गनुा पनेछ। 

 
 

(१७). पारदर्शीता कायम गनुापनेाः (१) स्थानीय तिको कायाालयले लाभग्रािीको नाम दताा तथा नवीकरण प्रकृया, भत्ताको 
दर, प्राप्त िनुे बैङ्क, लाभग्रािीले पूरा गनुापने प्रकृया जस्ता भत्ता सभबन्र्ी जानकारी स्थानीय सामात्जक संघसंस्था, गैरसरकारी 
संस्था, सामात्जक पररचालनमा संलग्न संस्था समेतको सियोग नलएर अननवाया रूपमा प्रचार प्रसार गनुापनेछ र यस्ता ववषय 
सभबन्र्ी सूचना स्थानीय एफ.एम. लगायतका सञ्चार माध्यमिरूबाट प्रचार प्रसार गने व्यवस्था नमलाउन ुपनेछ। 

(२) स्थानीय तिले भिुानी गरेको रकम र बझुी नलने व्यत्िको नामावली स्थानीय तिका कायाालयका अनतररि सभबत्न्र्त 
वडा कायाालयमा समेत सावाजननक गनुापनेछ। 

 

(३) भत्ता प्राप्त गने लाभग्रािीको नाम नामावली सभबत्न्र्त स्थानीय तिको वेभसाइटमा राख्न ेव्यवस्था नमलाउन ुपनेछ। 

 

(१८). सावाजननक सनुवुा : (१) स्थानीय ति तथा वडा सनमनतले प्रचनलत कानून बमोत्जम सावाजननक सनुवुाइ गदाा भत्ता 
सभबन्र्ी ववषय समेत समावेर्श गनुा पनेछ। 

 
 



 
 

                                          पररच्छेद- ७ 

                                            ववववर् 

(१९). लाभग्रािीिलाको दावयव तथा त्जभमेवारी: लाभग्रािीले देिाय बमोत्जम दावयव तथा त्जभमेवारी विन गनुा पनेछाः- 
(क) नागरीकले दोिोरो पने गरी भत्ता नलन ुनिनु,े 

(ख) व्यवत्स्थत लामपा जीवन ननवाािा भत्ता ववतरण गने गराउने कायामा आवश्यक सियोग गने, 

(ग) झटु्टा वववरण पेर्श गरी भत्ता प्राप्त गनुा निनु,े 

(घ) भत्ता रकम प्रानप्तका लानग तोवकएको बैङ्क वा ववत्तीय संस्थामा वचत खाता खोल्न ुपने, 

(ङ) प्रयेक वषाको श्रावण १ गते देत्ख भाद्र मसान्तनभत्र आफ्नो पररचयपत्र नवीकरणका लानग ननवेदन ददन ुपने, 

(च) प्राप्त भत्ता रकम स्वास्थ्यमा प्रनतकूल असर पने वा गैर कानूनी वा आपरानर्क कायामा खचा गनुा निनुे, 
(छ) संरक्षक, माथवर वा स्यािार ससुार गने व्यत्िले जीवन ननवाािा भत्ता बतु्झनलएकोमा सो रकम लाभग्रािीला  बझुाउन ु
पनेछ ननजले लाभग्रािीला  रकम नबझुाएमा सो को जानकारी स्थानीय तिला  गराउने । 

 
 
 
 

(२०) थप कायाक्रम सञ्चालन गना सक्नाेः स्थानीय तिले भत्ताको उपयोग र प्रभावकाररता बढाउन आफैं  वा नेपाल सरकार, 

प्रदेर्श सरकार वा अन्य संघ सस्थाको सियोगमा देिाय बमोत्जम थप कायाक्रम सञ्चालन गना सक्नेछाः 
(क) लाभग्रािी को लानग सचेतनामूलक कायाक्रम, 

(ख) बैंड्ला  लाभग्रािीको नत्जक पसु्याउने कायाक्रम, 

(ग) बालबानलका, अर्शि तथा असिाय व्यत्ि, अपाङ्गता भएका व्यत्ि तथा जेष्ठ नागररकको िेरचाि, संरक्षण तथा पनुस्थाापना 
सभबन्र्ी कायाक्रम, 

(घ) ववपद्को पररत्स्थतीमा आपतकालीन सियोग कार्य्ाकमको योजना ननमााण तथा कायाान्वयन । 

 

(२१) बार्ा अड्काउ फुकाउनाेः (१) यो कायाववनर् कायाान्वयनमा बार्ा अड्काउ परेमा कायापानलकाले बार्ा 
अड्काउ फुकाउन र आवश्यक व्यवस्था नमलाउन सक्नेछ। 

 
 


