
 
 

 
जनयदु्ध तथा सबै प्रकारका जनआन्दोलनमा शहिद भएका तथा वेपत्ता 
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जनयदु्ध तथा सबै प्रकारका जनआन्दोलनमा शहिद भएका तथा वेपत्ता पाररएका पररवारलाई सिायता गने 
सम्बन्धी काययहवधध-२०७९  

                                                    प्रमाणिकरि धमधतिः2079/11/12 

प्रस्तावनािः संघीय लोकताणन्िक गितन्ि प्राधिका लाधग भएका जनयदु्ध ,जनआन्दोलन लगायतका राजनैधतक 
आन्दोलनिरुमा जीवन उत्सगय गने शिीद,मतृक ,बेपत्ता पररवारलाई द्धन्दको पीडा कम गनय “जनयदु्ध तथा सबै 
प्रकारका जनआन्दोलनमा शहिद भएका तथा वेपत्ता पाररएका पररवारमा  साथ चौंरीदेउराली गाउँपाधलका” भन् ने 
नाराका साथ जनयदु्ध ,जनआन्दोलनमा शहिद,मतृक तथा वेपत्ता पाररएका व्यणि वा धतनका पररवारलाई जीवन 
धनवायि आधथयक सिायता राित अनदुान काययक्रममा सियोग गने अधभप्रायले आ.व २०७९/८० को नीधत,काययक्रम 
तथा वजेटमा भएको व्यवस्था कायायन् वयन गनय चौंरीदेउराली गाउँपाधलकाले यो काययहवधध बनाई कायायन्वयनमा 
ल्याइएको छ ।  

१.संणिप् त नाम र प्रारम्भिः 

    १.यस काययहवधधको नाम जनयदु्ध तथा सबै प्रकारका जनआन्दोलनमा शहिद भएका तथा वेपत्ता 
पाररएका पररवारलाई सिायता गने सम्बन्धी काययहवधध-२०७९ रिेको छ ।  

   २.यो काययहवधध चौंरीदेउराली काययपाधलकाबाट स्वीकृत भएको धमधतबाट लागू िनुछे ।  

२.पररभाषािः 

   १.”शहिद,मतृक ,वेपत्ता पररवार” भन् नाले संघीय लोकताणन्िक गितन्ि प्राणप् तका लाधग भएका सबै 
हकधसमका राजनैधतक आन्दोलनािरुमा जीवन उत्सगय गने शिीद,मतृक तथा वेपत्ता पाररएका पररवार भन् ने 
सम्झन ुपदयछ ।  

    2.”पररवार” भन् नाले संघीय लोकताणन्िक गितन्ि प्राणप् तका लाधग भएका सबै हकधसमका राजनैधतक 
आन्दोलनिरुमा जीवन उत्सगय गने शिीद,मतृक तथा वेपत्ता पाररएका पररवारसँग वस्ने तथा धनज आफैले 
पालनपोषि गनुयपने पधत,पत्नी ,छोरा,छोरी नाधतनाधतना,बाबआुमा  वा सो शब्दले परुुष र महिलाको िकमा 
बाजेब्यै तथा हववाहित महिलाको िकमा धनजको सास ु/ससरुा समेलतलाई जनाउँछ ।  

   3.”चौरीदेउराली” भन् नाले चौरीदेउराली गाउँपाधलका सम्झन ुपदयछ ।  

   ४.”सिायता प्राप् त गने व्यणि” भन् नाले संघीय लोकताणन्िक गितन्ि प्राणप् तका लाधग भएका सबै 
हकधसमका राजनैधतक आन्दोलनिरुमा जीवन उत्सगय गने शिीद,मतृक तथा वेपत्ता पाररएका पररवारका 
व्यणि भन् न ेसम्झन ुपदयछ ।  

3.सिायताको लाधग धनवेदन ददनपुने 



 
 

1.यस काययहवधध बमोणजम सिायता प्राप् त गनयका लाधग जनयदु्ध,जनआम्दोलन लगायतका राजनैधतक 
आन्दोलनिरुमा शिीद,मतृक तथा वेपत्ता पररवारले अनसूुची १ बमोणजमको ढाँचामा गाउँपाधलकामा 
धनवेदन ददनपुछय ।  

२.दफा ३ बमोणजम प्राप् त धनवेदनका आधारका चौरीदेउराली गाउँकाययपाधलका कायायलयले सिायता प्राप् त 
गने पररवार र व्यणिको सूची प्रकाशन गनेछ ।  

4.सिायताको सीमािः 

   यस काययहवधध बमोणजम सिायता प्राप् त गनय देिाय बमोणजम अनदुान रकम पाउनछेन ।  

   1. “शहिद,मतृक ,वेपत्ता पररवार” भन् नाले संघीय लोकताणन्िक गितन्ि प्राणप् तका लाधग भएका सबै     
हकधसमका राजनैधतक आन्दोलनािरुमा जीवन उत्सगय गने शिीद,मतृक तथा वेपत्ता पाररएका पररवारका एक 
जनाको दरले प्रधतव्यणि प्रधत महिना  रु ३०००/- (तीन िजार) दरले जीवन धनवायि आधथयक राित 
उपलब्ध गराइनछे ।  

5.सिायता प्राप् त गने काययहवधधिः 

1.यस काययहवधध बमोणजम सिायता णजल्ला प्रशासन कायायलय काभ्रपेलाञ् चोक बाट प्राप् त अधभलेखलाई 
आधार मानी चौरीदेउराली धभिका दफा ३  को उपदफा २ बमोणजम सूचीमा समावेश भएका पररवारका 
व्यणिलाई माि हवतरि गररनेछ ।  

तर यस व्यवस्थाले णजल्ला प्रशासन कायायलय काभ्रपेलाञ् चोकको अधभलेखका नरिेको िकमा सत्य धनरुपि 
तथा मेलधमलाप आयोगबाट  जारी गरेको पररचयपि पेश गरेको व्यणिलाई सिायता रकम उपलब्ध 
गराउन बाधा पगेुको माधनने छैन ।  

2.यस काययहवधध बमोणजम सिायत प्राप् त गने व्यणिले सिायत माग गदाय अनसुणुच १ बमोणजमको ढाँचामा   
देिायको कागजात संलग्न गरी चौरीदेउराली गाउँकाययपाधलका कायायलयमा धनवेदन पेश गनुय पदयछ ।  

क.नेपाली नागररकताको प्रधतधलहप  

ख.आधधकाररक धनकायबाट जनयदु्ध तथा सबै प्रकारका जनआन्दोलन शहिद भएका तथा वेपत्ता पाररएका 
पररवार जारी भएको पररचय पि वा नेपाल सरकारको आधधकाररक धनकायबाट सो व्यिोरा बमोणजमको 
व्यणि भनी सूणचकरि भएको पषु्टयाई कागजात।  

ग.सम्बणन्धत माग धनवेदनसग ँपषु्टयाई िनुे अन्य  कागजातिरु ।  

घ.चौरीदेउराली गाउँपाधलकामा स्थायी बसोबास गरेको प्रमाि ।  

ङ.सम्बणन्धत वडाको धसफाररस पि ।  



 
 

6.सिायता सधमधतिः 

१.यस काययहवधध बमोणजम सिायता धसफाररस गनय र काययक्रमको सदपुयोग सधुनश्चता प्रदान गनय देिाय 
बमोणजमको एक सिायता धसफाररस सधमधत िनुेछ ।  

क.अध्यि,चौरीदेउराली गाउँपाधलका                     संयोजक  

ख.उपाध्यि, चौरीदेउराली गाउँपाधलका                     सदस्य 

ग.प्रमखु प्रशासकीय अधधकृत, चौरीदेउराली गाउँपाधलका              सदस्य  

घ.काननु शाखा चौरीदेउराली गाउँपाधलका                         सदस्य  

ङ. प्रमखु प्रशासकीय अधभकृतले तोकेको कमयचारीले सिायता सधमधतको सणचवको रुपमा सणचवको 
रुपमा काम गनेछ ।  

2.सिायता सधमधतको काम,कतयव्य र अधधकारिरु देिाय बमोणजम िनुेछ ।  

क.प्राप् त िनु आएका धनवेदन उपर छानधमन गने  

ख.मनाधसब देणखएका धनवेदन उपर तोहकए बमोणजम सिायता रकम उपलब्ध गराउन धसफाररस गने ।  

ग.सिायता रकम प्रभावकाररताको अनगुमन गने ।  

7.वजेट  धनकासा प्रकृयािः सिायता धसफाररस सधमधतको धनिययबाट धसफाररस भई आएका धनवेदन अनसुार 
लाभग्रािीलाई बैक खातामाफय त सिायता रकम उपलब्ध  गराउने ।  

८.सिायता रकमको सीमािः यस काययहवधध बमोणजमको सिायता रकम हवधनयोणजत रकमको सीमाधभि रिेर 
उपलब्ध गराईनेछ ।  

९.दोिोरो सिायता धलन निनुिेः संगोलमा वसेमा एक पररवारका लाधग एक सदस्यलाई माि सिायता 
उपलब्ध गराइने छ । अशि ,एकल,र जेष्ठ नागररक सरुिा भत्ता तथा धनवधृतभरि पाउनेको िकमा यसले 
बाधा परु् याएको माधनने छैन ।  

10.झठुा हववरि पेश गरी आधथयक सिायता धलनलेाई कारबािीिः झठुा हववरि पेश गरी रकम सिायता 
धलएको पाइएमा सम्बणन्धत व्यणिबाट  वणुझ लगेको रकम  र झठुा हववरि पेश गरी धलएको रकम  असलु 
उपर गररनेछ ।  

 

 



 
 

अनसूुची १ 

दफा ५ को उपदफा (२) सँग सम्बणन्धत 

 

 

श्री संयोजक ्यू, 
सिायता धसफाररस सधमधत, 
चौरीदेउराली गाउँपाधलका 
गाउँकाययपाधलकाको कायायलय  

ढाडखकय  भञ् ् याङ ,काभ्रपेलाञ् चोक 

           म राजनैधतक आन्दोलनमा शहिद,मतृक तथा वेपत्ता पररवार भएकाले “जनयदु्ध तथा सबै प्रकारका 
जनआन्दोलनमा शहिद भएका तथा वेपत्ता पाररएका पररवारलाई सिायत गने सम्बन्धी काययहवधध-२०७९” को 
दफा ३ बमोणजमको धनम्न धलणखत कागजात संलग्न गरी सिायता रकम उपलब्ध गराई ददन ुधनवेदन गदयछु । 
यसमा लेणखएको व्यिोरा सिी सत्य िनु । झटु्टा ठिरे बमोणजम सिुँला /बझुाउला ।  

संलग्न कागजात 

1.नेपाली नागररकताको प्रधतधलहप १ प्रधत । 

2.िालसालै णखचेको फोटोकहप २ प्रधत ।  

3. जनयदु्ध तथा सबै प्रकारका जनआन्दोलनमा शहिद भएका तथा वेपत्ता पाररएका पररवार खलु्ने कागजात ।  

४.चौरीदेउराली गाउँपाधलका धभि स्थायी बसोबास गरेको प्रमाि ।  

५.सम्बणन्धत माग पषु्टाई िनु ेअन्य कागजातिरु । 

6.सम्बणन्धत वडा कायायलयको धसफाररस ।  

 

 

बैक खाता सम्बन्धी हववरििः 
बैकको नामिः 
शाखािः 
खाता निः 

                                                                धनवेदकको नाम/थरिः 
                                                                ठेगानािः 
                                                                दस्तखतिः 
                                                                धमधतिः 
                                                                सम्पकय  निः 

पासपोटय साइजको 
फोटो  



 
 

 

 

 


