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जानक� गाउँपा�लका अ�य�संग छोर� क�याण काय��मको काया��वयन काय��व�ध,२०७९ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

��तावना: 

   जानक� गाउँपा�लकाबासी छोर�ह�को सरु�ीत एवं �व��य जीवनका साथ सफल जीवनयापनका 

ला�ग सहयोग गन� �थानीय सरकार कट�व� रहेको छ I यस �ममा जानक� गाउँपा�लका �भ� �थायी 

बसोबास गन� �यि�ह�को सरकार� �वा��य सं�थामा छोर�को ज�म भएमा जानक� गाउँपा�लकाको 

तफ� बाट रकम �.१ लाख �पैया बराबरको २० वष� जीवन बीमा गन� गाउँपा�लका अ�य��यूबाट भएको 

�नण�य काया��वयन गन� जानक� गाउँपा�लका अ�य�संग छोर� क�याण काय��मको काया��वयन 

काय��व�ध, २०७९ बनाइ काया��वयनमा �याइएको छ I 

 

१. संि�� नाम र �ार�भ: 

 १. यस काय��व�धको नाम जानक� गाउँपा�लका अ�य�संग छोर� क�याण काय��मको काया��वयन 

    काय��व�ध,२०७९ रहेको छ I    

 २. यो काय��व�ध जानक� गाउँपा�लका गाउँपा�लका अ�य��यू �नवा�िचत भई पद बहाल� गरेको �म�त  

    २०७९/०४/०१ गतेदेिख लागू हनुेगर� जानक� गाउँपा�लकाबाट �वीकृत भए प�ात काया��वयन 

    हनुेछ I 

२.  प�रभाषा: 

 १. "छोर�" भ�ाले �म�त २०७९/०४/०१ गतेदेिख जानक� गाउँपा�लकाबाट ज�मेका छोर� (�ी 

  �ल�) लाई स�झन ुपछ� I 

  २. जनुसकैु समदुाय, वग�, �े�मा ज�मेको भएताप�न जानक� गाउँपा�लका�भ� �थायी बसोबास गन� 

    बाब ु/ आमाबाट ज�मेको स�तान छोर�लाई जनाउँछ I 

 ३. "गाउँपा�लका" भ�ाले जानक� गाउँपा�लकालाई स�झनपुछ� I 

 ४. "जीवन बीमा गन� �यि�" भ�ाले उपदफा (२) बमोिजमको प�रवारका ९० �दन मू�नका  

    स�तानलाई स�झनपुछ� I 

  ५. "सरकार� �वा��य सं�था" भ�ाले नेपाल सरकार, �देश सरकार तथा �थानीय तह मातहातका 

  स�ुकेर� सेवा (व�थ�� से�टर) भएका सरकार� �वा��य सं�थालाई स�झनपुछ� I 

 

३. जीवन बीमाको ला�ग �नवेदन �दनपुन� : 

  १. यस काय��व�ध बमोिजम जीवन बीमा गन�को ला�ग छोर� स�तान सरकार� �वा��य सं�थामा   

     ज�मेको �माण स�हत जानक� गाउँपा�लका�भ� �थायी बसोबास गन� प�रवारले अनसूुची १  

    बमोिजमको ढाँचामा गाउँपा�लकामा छोर� ज�मेको ९० �दन�भ� �नवेदन �दनपुछ� I 

 

४. बीमाको सीमा : 

 १. यस काय��व�ध बमोिजम जानक� गाउँपा�लकाले २० वष� अव�धको १ लाखको जीवन बीमा  

    ग�र�दनेछ I 

 २. बुदँा नं. १ बमोिजमको बीमा गाउँपा�लकाको सम�वयमा �रलाई�स लाइफ इ�सरेु�स क�पनीको 

    �नयमानसुार हनुेछ I 



  

५. बीमा गन� काय��व�ध : 

  १. यस काय��व�ध बमोिजम जानक� गाउँपा�लका �भ�का छोर� (दफा २ को उपदफा २ बमोिजम) 

    लाई जीवन बीमा ग�रनेछ I 

 २. यस काय��व�ध बमोिजम बीमाको ला�ग अनसुचुी १ बमोिजमको ढाँचामा देहायको कागजात  

    संल�न गर� जानक� गाउँपा�लका, गाउँकाय�पा�लकाको काया�लयमा �नवेदन पेश गनु� पद�छ I 

  क. बाब/ुआमाको नेपाल� नाग�रकताको �माण प� I 

  ख. �ववाह दता� �माण प� I 

  ग. सरकार� �वा��य सं�थामा ज�मेको �न�सा �माण I 

  घ. जानक� गाउँपा�लकामा �थायी बसोबास गरेको �माण प� (नाग�रकता/बसाईसराई) I 

      ङ. बीमा गन� छोर�को ज�म दता� �माण प�/हालसालै िखिचएको फोटो I 

  च. स�ब�धीत वडा काया�लयको �सफा�रस प� I 

  ३. यो �वमा गन�का ला�ग मा�थका कागजात �लइ �वमा क�प�नको काया�लयमा �नवेदक जानपुन�छ I   

 ४. यो �वमाको बा�ष�क ���मयम ��त �यि� � ५०००। का दरले हनु आउने रकम �वमा क�प�नले  

      माग गरेमा पे�क�का �पमा गाउँपा�लका काया�लयले उपल�ध गराउनेछ ।यसको वापत �वमा 

 ग�रएको �माणीत �न�सा क�प�नले गाउँपा�लकालाई उपल�ध गराउनेछ । 

  

६. बीमा काया��वयन स�म�त : 

 १. यस काय��व�ध बमोिजम बीमा �सफा�रस गन� र काय��मको सदपुयोग स�ुनि�तता �दान गन�  

    देहाय बमोिजमको एक बीमा काया��वय स�म�त हनुेछ I 

   क.  गाउँपा�लका अ�य�, जानक� गाउँपा�लका               संयोजक 

   ख.  गाउँपा�लका उपा�य�, जानक� गाउँपा�लका              सद�य 

   ग.  �मखु �शासक�य अ�धकृत,  जानक� गाउँपा�लका              सद�य 

   घ.  �वा��य तथा सामािजक शाखा �मखु       सद�य 

   ङ.  आ�थ�क �शासन शाखा �मखु      सद�य 

   च.  �वा��य शाखा �मखु        सद�य 

   छ.  काननुी स�लाहकार       सद�य 

   ज.  म�हला बालबा�लका तथा समाजक�याण शाखा �मखु   सद�य-सिचव 

 

 २. बीमा काया��वयन स�म�तको काम,कत��य र अ�धकार : 

   क. �ा� हनु आएका �नवेदनह�को छान�बन गन�, 

   ख. मना�सव देिखएका �नवेदनउपर काय��व�ध बमोिजमको बीमा काय�को ला�ग �नण�य 

      गन� I 

   ग. बीमा �भावका�रताको अनगुमन गन� I 

   घ. �रलाई�स लाइफ इ�सरेु�स क�पनीसँग सम�वय र सहजीकरण गन� I 

 
 
 



 
 

७. रकम �नकासा / िझ�न े�ावधान : 

 मा�थ उ�लेख ग�रएको २० वष�को बीमा भ�नएता प�न गाउँपा�लकाका आगा�म सरकारले वा 

 �नजका आमाबाबलेु ५ वष� प�छ ��येक वष� बझुाउने ���मयम बझुाइरहेमा वा �नज बा�लका / 

 छोर�को अ�भभावकले वा�ष�क ���मयम बझुाएका बीमा २० वष� स�म परुा अव�ध रहने छ I यो   

 ज�मा भएको रकम �नज बा�लका १६ वष� पगेुप�छ २० वष�को उमेरमा िझ�न स�नेछन। 

 य�द २० वष�को �वमा गन� अव�था नरहेमा अ�यथा ५ वष� प�छ ज�मा भएको रकम �च�लत �याजदर 

 र सावाँ स�ब�धीत बालबा�लकालाई �रलाई�स लाइफ इ�सरेु�स क�पनीले �फता� �दनेछ I 

   

८. बीमा रकम :  

 यस काय��व�ध बमोिजमको बीमा रकम गाउँपा�लकाबाट उपल�ध गराईने छ I 

 

९. दोहोरो बीमा नग�रने :  

  �नण�य भई आएका �नवेदनह�को १ पटक मा� बीमा ग�रने छ I 

 

१०. झठुा �ववरण : 

   झठुा �ववरण पेश गर� बीमा गराएको पाइएमा �य�तो बीमा काय� �रलाई�स लाइफ इ�सरेु�स  

  क�पनीसँग सम�वय गर� खारेज ग�रनेछ I 

 

११. �रलाई�स लाइफ इ�सरेु�स क�पनी र जानक� गाउँपा�लका बीच स�झौता गर� सोह� बमोिजम  

   जीवन बीमाको काय�लाई अगा�ड बढाइनेछ I 

 

१२. �व�वध : 

   क. यस काय��व�धले समे�न नसकेका प�रवारबाट प�र�य� भई असहाय म�हला, जबरज�ती  

    करणीबाट सरकार� अ�पताल वा �वा��य सं�थामा ज�म भएका बा�लका छोर�को हकमा  

    यस स�म�तको बैठकले �नण�य गन� स�नेछ I 

   ख. काय��व�धको �या�या गन� वा बाधा अ�काउ फुकाउने आ�धकार : काय��व�ध काया��वयनको 

    �सल�सलामा कुनै द�ुवधा हनु गएमा सोको �या�या वा बाधा अ�काउ फुकाउने अ�धकार  

    बीमा काया��वयन स�म�तलाई हनुेछ I 

                
                        cf1fn],  
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    अनसुचुी - १ 

     दफा ३ सँग स�बि�धत 
 
 

 

 

�ी संयोजक �य,ु 

बीमा काय��वयन स�म�त 

जानक� गाउँपा�लका 

गाउँकाय�पा�लकाको काया�लय 

खजरुाखदु�, बाँके I 

   �वषय : छोर� जीवन बीमा ग�र�दने स�ब�धमा I 

 

बाँके िज�ला जानक� गाउँपा�लका वडा नं. .................... ि�थत .................... टोल ब�ने म वष� 

......... को ................................. को �म�त ................... गते ..................... मा छोर� 

.................. को ज�म भएको हुँदा जानक� गाउँपा�लका अ�य�संग छोर� क�याण काय��मको 

काया��वयन काय��व�ध,२०७९ बमोिजम दफा ५ को उपदफा (२) बमोिजम �न�न �लिखत 

कागजात संल�न गर� मेरो छोर�को जीवन बीमा ग�र�दने �यव�था हनु �नवेदन गद�छु I यसमा 

लेिखएको �यहोरा सह� स�य हनु/झठुा ठहरे कानून बमोिजम सहुँला/बझुाउँला I 

 

संल�न कागजात 

१. आमा/बाबकुो नेपाल� नाग�रकताको �माण प� I 

२. �ववाह दता� �माण प� I 

३. जानक� गाउँपा�लका �भ� �थायी बसोवास गरेको �माण I 

४. सरकार� �वा��य सं�थामा ज�मेको �न�सा �माण I 

५. बीमा गन� छोर�को ज�म दता� �माण प� र फोटो I 

६. स�बि�धत वडा काया�लयको �सफा�रस I 

 

        �नवेदकको नाम/थर : 

             ठेगाना  : 

            द�तखत : 

          नाता : 

          �म�त : 

           स�पक�  नं. : 

 

पासपोट� साईजको फोटो 


