मेलौली नगरपाललका एकल पुरुष, टु हरु ा बालबाललका सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण
सम्बजधि बनेको कार्यविलि, २०७५
प्रस्तािना
मेलौली नगरपाललका अधतगयत रहका एकल पुरुष सामाजिक सुरक्षा नागररकको सामाजिक सुरक्षा
र लै विक समानता सुलनजित गने उद्देश्र्ले मेलौली नगरपाललकाको प्रशासकीर् कार्यविलि (लनर्लमत
गने) ऐन, २०७४ को दफा ४ बमोजिम मेलौली नगर कार्यपाललकाले र्ो कार्यविलि िारी गरे को
छ ।
१.

संजक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) र्स कार्यविलिको नाम “मेलौली नगरपाललका एकल पुरुष
टुहरु ा बालबाललका सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बधिी कार्यविलि, २०७५” रहे को छ
।
(२) र्ो कार्यविलि नगर कार्यपाललकाको बैठकले पाररत गरर स्थानीर् रािपत्रमा
प्रकाशन

२.

भए पिात प्रारम्भ हुनेछ ।

पररभाषा : (१) विषर् िा प्रसिले अको अथय नलागेमा र्स कार्यविलिमा :क. “एकल पुरुष” भन्नाले आफ्नो पजनको मृर्ु पिात अको वििाह नगरी बसेका पुरुषलाई
सम्झनु पनेछ ।
ख. "टुहरु ा बालबाललका भन्नाले "

आमा बुबा नभएका बालबाललकाहरुलाई सम्झनु पनेछ

।
ग. “नगरपाललका” भन्नाले मेलौली नगरपाललका सम्झनु पनेछ।
घ. “कार्ायलर्” भन्नाले मेलौली नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर् सम्झनु पनेछ।
ङ. “िडा कार्ायलर्” भन्नाले मेलौली नगरपाललका अधतगयतका सम्पूण य िडा कार्ायलर्लाई
सम्झनु पनेछ।
च. "प्रमुख" भन्नाले मेलौली नगरपाललकाको प्रमुखलाई सम्झनु पदयछ ।
छ. “उप-प्रमुख” भन्नाले नगरपाललकाको उप-प्रमुखलाई सम्झनु पनेछ।
ि. “भत्ता” भन्नाले दफा ३ बमोजिमको रकम सम्झनु पनेछ।

३. एकल पुरुष भत्ता पाउने: (१) दे हार्का बमोजिमकानागररकले मात्र एकल पुरुष भत्ता पाउन
र्ोग्र् हुनेछ :
0

क. नेपाली नागररक,
ख. मेलौली नगरपाललका क्षेत्र लभत्र स्थार्ी बसोबास गने ,
ग. पजनको मृर्ु भई अको वििाह नगरे को,
घ. एकल पुरुषको उमेर कम्तीमा ५० िषय हुनपु ने ।
४. एकल पुरुष भत्ता नपाउने : दफा (३) बमोजिम र्ोग्र्ता पुगेका भएतापलन दे हार्
बमोजिमकोनागररकले र्स कार्यविलि बमोजिमको एकल पुरुष सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने
छै न:
क. कुनै सरकारी िा साियिलनक पदमा लनर्ुक्त, लनिायजचत, मनोनीत भएका नागररक,
ख. सरकारी कोषबाट लनिृजत्तभरण पाइरहेका नागररक,
ग. प्रचललत कानुनबमोजिम अधर् सामाजिकसुरक्षा भत्ता ललई रहे का नागररक िा ललने
नागररक।
५. भत्ता रकम र वितरण : (१) एकल पुरुषले मालसक १५००।- का दरले भत्ता पाउने छ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको भत्ता सम्बजधित िडा कार्ायलर्बाट भत्ता वितरण
गने अलिकारीले अधर् सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गने समर्मा वितरण गररनेछ।
६. लनिेदन ददनु पने :(१) दफा (३) बमोजिमको भत्ता पाउने नागररकले सम्बजधित िडा
कार्ायलर्मा अनुसूची १ बमोजिमको लनिेदन ददनुपनेछ।
(२)उपदफा (१) बमोजिमको लनिेदन साथ दे हार्को कागिात लनिेदकले प्रमाजणत
गरर सं लग्न गनुप
य नेछ।
क. नागररकता प्रमाण-पत्र प्रलतललवप
ख. पजनको मृर्ु दताय प्रमाण-पत्रको प्रलतललवप
(३) उपदफा (१) बमोजिम लनिेदन प्राप्त भएमा िडा कार्ायलर्ले पधर ददनलभत्र
आिश्र्ककारबाही गरर लनणयर् गनुय पनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम कारबाही गदाय एकल पुरुष भत्ता नपाउने दे जखएमा
कारण खुलाई सोको ललजखत िानकारी लनिेदकलाई ददनु पनेछ ।
(३) उपदफा (३) बमोजिमको कारबाही गदाय एकल पुरुष भत्ता पाउने दे जखएमा
िडा कार्ायलर्ले नगरपाललकामा लसफाररस गरर पठाउनु पनेछ।
७. पररचर्पत्र

:(१)र्स

कार्यविलि

बमोजिम

एकल

पुरुष

नगरपाललकाले अनुसूची-२ बमोजिम पररचर् पत्र ददनु पनेछ।
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भत्ता

पाउने

नागररकलाई

(२) उपदफा (१) बमोजिम पररचर्पत्र नललएका नागररकले एकल पुरुष भत्ता
पाउने छै न ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको पररचर्-पत्र हराए िा प्रर्ोग गनय नलमल्ने
भएमारु.

१००।–प्रलतललवप

दस्तुर

सं लग्न

गररकार्ायलर्मा

अनुसूची-३

बमोजिमको

लनिेदन ददई प्रलतललवप लीन सवकनेछ ।
८. अलभलेख राख्नु पने :(१)नगरपाललकाले र्स कार्यविलि बमोजिम एकल पुरुष भत्ता पाउने
ु ी-४ बमोजिम
नागररकको वििरण र वितरण गररएको एकल पुरुष भत्ताको अलभले ख अनुसच
राख्नु पनेछ ।
(२)िडा कार्ायलर्ले दफा ६ बमोजिम परे को लनिेदनको अलभले ख अनुसूची-५
बमोजिम राख्नु पनेछ ।
९. अलभलेखबाट नाम हटाउने : (१) नगरपाललकाले दे हार्को अिस्थामा एकल पुरुष भत्ता
पाउने नागररकको नाम अलभलेखबाट हटाउनेछ:
क. एकल पुरुषले वििाह गरे मा,
ख. बसाइ सरी अधर्त्र गएमा,
ग. प्रचललत कानुन बमोजिम अधर् सुरक्षा भत्ता ललएमा,
घ. मृर्ु भएमा।
१०. कसुर र सिार्: (१) कसै ले दे हार्को कार्य गरे मा र्स कार्यविलि बमोजिम कसुर गरे को
मालननेछ :
क. वििरण ढााँटी एकल पुरुष भत्ता ललएमा,
(२) कसै ले उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको कसुर गरे मा र्स्तो कसुर
गने व्र्जक्तले ललएको रकम असुल गरर लनिलाई लबगो बराबरको िररिाना हुनेछ ।
११. अनुगमनसम्बधिी व्र्िस्था: (१) एकल पुरुष सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्र्जक्तको
अलभले ख व्र्िस्थापन तथा भत्ता वितरणको अनुगमन उपाध्र्क्ष िा लनिले तोकेको
नगरपाललकामा कुनै सदस्र् िा कमयचारीले गनेछ ।
१२. प्रलतिेदन ददनु पने: (१) एकल पुरुष सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरे को वििरण िडा
कार्ायलर्ले चौमालसक रुपमा नगरपललकलाई ददनु पनेछ ।
१३. संशोिन: (१) नगर कार्यपाललका बैठकको लनणयर्ले र्स कार्यविलि सं शोिन गनय सवकने छ
।
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१४. बािा अड्काउ फुकाउने : (१) र्स कार्यविलि कार्ायधिर्नगदाय कुनै बािा परे मा नगर
कार्यपाललकाले आिश्र्क लनणयर् गरर र्स्तो बािा अड्काउ फुकाई कार्ायधिर्न गनय
सक्नेछ ।
१५. बचाउ: (१) र्स कार्यविलि लागू हुन ु भधदा अगािै कुनै लनिेदन सम्बजधित िडा
कार्ायलर्मा पररसकेको भए र्सै कार्यविलि बमोजिम भएको मालननेछ ।
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अनुसूची १

(दफा ६ को उपदफा १ साँग सम्बजधित)
नाम दतायको लालग ददने लनिेदनको ढााँचा
लमलत:........................
श्रीमान् ,अध्र्क्ष ज्र्ू
.... नं िडा कार्ायलर्
मेलौलीनगरपाललका

फोटो

मेलौली, बैतडी
विषर्: नाम दताय गने सम्बधिमा ।

म लनिेदक मेलौलीनगरपाललकाएकल पुरुष सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणसम्बधिी कार्यविलि, २०७६ को दफा ३

बमोजिम भत्ता पाउनका लालग र्ोग्र् भएकोले नर्ााँ नाम दताय गरी ददनु हुन दे हार्को वििरण सवहत र्ो लनिेदन पेश
गरे को छु ।
व्र्जक्तगत वििरण
नाम, थर

: ............................................................

बाबु/आमाको नाम र थर ...............................................
िधम लमलत (वि.स) : ..................................................
स्थार्ी ठे गान : जिल्ला: बैतडी, नगरपाललका: मेलौली
िडा नं. ..................., टोल/नगर ..............
ना.प्र.प. नं ............................ िारी लमलत: ....................
पत्नीको नाम, थर .........................................................
पत्नीको मृर्ु भएको लमलत: ................ मृर्ु दताय नं. ..........
मृर्ु दताय िारी गने लनकार् : .........................................
सं लग्न कागिात :
१. लनिेदकको नागररकताको प्रमाजणत प्रलतललवप
२. पत्नीको मृर्ु दतायको प्रमाजणत प्रलतललवप
३. फोटो २ प्रलत

(मैले राज्र्कोष बाट कुनै पररश्रलमक, लनिृजत्तभरण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता िा र्स्तै प्रकारका कुनै अधर् सुवििा

पाएको छै न । उजल्लजखत व्र्होरा ठीक, सााँचो हो, झुट्टा ठहरे कानुन बमोजिम सहुाँला बुझाउला।)

लनिेदक
(हस्ताक्षर)
सम्बजधित िडा कार्ायलर्ले भने:
दताय नं. ...................

लनिेदनरुिु गनेको नाम, थर र पद : .............

दताय लमलत :....................

सवह:.............

---------------------------------------------------------------------------------------नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्ले भने :
नाम दताय गने लनणयर् लमलत :.................
पररचर् पत्र नं :.................................
भत्ता पाउने सुरु आ.िा. २०.../......

वििरण भने को नाम, थर र पद :: ...........
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सवह:..................
कार्ायलर्को छाप:

अनुसूची २

(दफा ७ को उपदफा १ साँग सम्बजधित)
पररचर्पत्रको नमुना
स्थानीर् सरकार
मेलौली नगरपाललका
नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्
मेलौली, बैतडी

सुदूरपजश्चम प्रदे श, नेपाल
एकल पुरुष सामाजिक सुरक्षा पररचर्-पत्र
पररचर्-पत्र नं. ...........

फोटो

नाम, थर : ....................................................
नागररकता प्रमाण-पत्र नं. .................................
ठे गाना :जिल्ला: बझाङ नगरपाललका : मेलौली
िडा नं : ................., टोल/नगर : ..................
िधम लमलत (वि.स.): .......................................
बाबुको नाम, थर : ........................................
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प्रमाजणत गने अलिकारी
दस्तखत:
नाम, थर:
पद :

अनुसूची -३
(दफा ७ को उपदफा ३ सं ग सम्बजधित)
प्रलतललवप पाउ भलन ददने लनिेदनको ढााँचा
लमलत:........................
श्रीमान् ,
कार्ायलर् प्रमुख ज्र्ू
मेलौली नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्
मेलौली, बैतडी ।
विषर्: प्रलतललवप पाउ भन्ने सम्बधिमा ।
उपरोक्त सम्बधिमा म लनिेदकको एकल पुरुषसामाजिक सुरक्षा भत्ता पररचर्-पत्र
नं .......... को पररचर्-पत्र (हराएको / प्रर्ोग गनय नलमल्ने भएको)हुनाले एकल पुरुष
भत्ता वितरण सम्बधिी कार्यविलिको दफा ७ को उपदफा (३) बमोजिम प्रलतललवप दस्तुर
लनिेदन साथै राखी पररचर्-पत्र को प्रलतललवप पाउ भलन सदर अनुरोि गदयछु ।
सं लग्न कागिात:
( ) १. नागररकता प्रमाण-पत्रको प्रमाजणत प्रलतललवप
( )२. एकल पुरुषको पररचर्-पत्रको प्रमाजणत प्रलतललवप
( ) ३. फोटो १ प्रलत

(सं लग्न गररएको कागिातमा

लगाउने)

लनिेदक
नाम,थर :
पुरा ठे गाना:
सम्पकय नं.:
हस्ताक्षर:
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अनुसूची-४
(दफा ८ को उपदफा १ सं ग सम्बजधित)
एकल पुरुष सामाजिक सुरक्षा भत्ताप्राप्त गने लाभग्राहीहरुको मूल अलभले ख
नगरपाललका: मेलौली
लस.नं.

पररचर् पत्र
नं.

आलथयक िषय: .................... वकस्ता: .....................
नाम

िधम
लमलत

उमेर

िडा
नं.

(वि.स.)
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नागररकता नं

मालसक

िम्मा

भत्ता

पाउने

दस्तखत

कैवफर्त

अनुसूची-५
(दफा ८ को उपदफा २सं ग सम्बजधित)
एकल पुरुष सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बधिी लनिेदनको अलभले ख
नगरपाललका: मेलौली िडा नं. .................. आलथयक िषय: ....................
लस.नं.

लनिेदन
नं.

लनिेदकको नाम

लनिेदन दताय
भएको

उमेर

लमलत

िधम

नागररकता नं र

लनिेदन उपर

लनिेदन

लमलत

िारी भएको लमलत

भएको

उपर भएको

कारिाही

कारिाही

(वि.स.)

कैवफर्त

लमलत

आज्ञाले ,
लोकेधर लसं ह नेगी

प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृत
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