परिच्छे द १
प्रािम्भिक
१. प्रस्तावनााः नेपालको सं ववधानका ननदे शक नसद्धान्त तथा नीनतहरूले ननदे श
गिे अनुरूप सववसाधािण नागरिकलाइ सामाम्िक सुिक्षाकार्वक्रम मार्वत
सामाम्िक सं िक्षण प्रदान गनव, सामाम्िक सुिक्षा ित्ता प्रणाली व्र्वम्स्थत गनव,
सामाम्िक सुिक्षा ित्ता ववतिण कार्वक्रममा प्रिावकारिता ल्र्ाउन तथा
ननर्मन गनव स्थानीर् स्वार्त्त शासन ऐन, २०५५ को दर्ा २३६ को
उपदर्ा (२) अनुसाि र्ो सामाम्िक सुिक्षा कार्वक्रम सञ्चालन कार्वववनध,
२०७२

नेपाल

सिकाि

(उप

प्रधान

मन्रीस्ति)

बाट

नमनत

२०७२।१२।२४ मा स्वीकृत गिी लागू गरिएको छ ।
२. उद्देश्र्ाः र्स कार्वववनधका उद्देश्र्हरू दे हार् बमोम्िम िहे का छनाः

(क) सामाम्िक सुिक्षा लम्क्षत समूह परििावित गने,
(ख) सामाम्िक सुिक्षा ित्ता ववतिण प्रणालीलाई सिनलकिण गने,
(ग) सामाम्िक सुिक्षा अनिलेख व्र्वस्थापनमा सूचना प्रववनधको प्रर्ोग गिी
अद्यावनधक गने

(घ)

सामाम्िक सुिक्षा ित्ता ववतिण कार्वको प्रिावकािी अनुगमन तथा

मुल्र्ाङकन गने,

(ङ) सामाम्िक सुिक्षा ित्ता ववतिण प्रणालीमा पािदम्शवता कार्म गने,
३. परििािााः वविर् वा प्रसं गले अको अथव नलागेमा र्स कार्वववनधमा
(क) लम्क्षत समूह िन्नालेाः र्स कार्वववनध बमोम्िम ित्ता पाउन र्ोग्र् िहेका
सबै िेष्ठ नागरिक, एकल मवहला, अपाङ्ग, लोपोन्मूख आददवानस िनिाती
तथा बालबानलका ि नेपाल सिकािले समर् समर्मा सामाम्िक सुिक्षा
ित्ता पाउने िनी तोकेका समूहलाइ समेत िनाउछ ।
(ख) लािग्राही िन्नालेाः र्स कार्वववनध बमोम्िम लम्क्षत समूहमा पिे का ित्ता
पाउने सबै नागरिकहरुलाई िनाउछ ।
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(ग)

परिचर्पर िन्नालेाः र्स कार्वववनध को दर्ा १० अनुसाि अनुसूची६
क ि ६ ख बमोम्िम िािी गरिएको सामाम्िक सुिक्षा परिचर्परलाई
िनाउछ ।

(घ) सं िक्षक िन्नालेाः र्स कार्वववनध बमोम्िम ित्ता पाउन र्ोग्र् ठहि िएका
लािग्राहीहरु मध्र्े अपाङ्गता िएका व्र्म्ि ि वालवानलकाको हेिचाह
तथा सं िक्षण गनव तोवकएको एक िना व्र्म्िलाई िनाउछ ।
(ङ) एमआई एस िन्नालेाः वविागले लागू गिे को सूचना प्रववनधमा आधारित
लािग्राहीहरुको ववद्युतीर् सूचना प्रणालीलाई िनाउछ।

(च) िेष्ठ नागरिक िन्नालेकणावली अञ्चलमा वस्ने ि अनुसूची १ मा उल्लेख
िएका दनलत नागरिकका हकमा ६० विव उमेि पूिा िएका एवम
अन्र्

नागरिकका

हकमा

७०

विव

उमेि

पूिा

िएका

नेपाली

नागरिकलाइ िनाउछ ।

(छ) लोपोन्मुख आददवासी िनिानत िन्नाले- अनुसूची–२ मा उल्लेख िए
बमोम्िमका

लोपोन्मुख

आददवासी

िनिानतका

सबै

नागरिकलाइ

िनाउछ ।

(ि) एकल मवहला िन्नाले साठी विव उमेि पुगेका वववाह नगिी बसेका वा
सभबन्ध ववच्छे द िएका एकल मवहला लाइ िनाउछ ।

(झ) ववधवा मवहला िन्नाले पनतको मृत्र्ू िएका िुनसुकै उमेिका एकल
मवहलालाइ िनाउछ ।

(ञ) पूणव अशि अपाङ्गता िएका व्र्म्ि िन्नाले म्िल्लाम्स्थत मवहला तथा
बालबानलका कार्ावलर्बाट िातो िङ्गको अपाङ्गताको परिचर्पर प्राप्त
गिे का नागरिकहरू लाइ िनाउछ ।

(त) अनत अशि अपाङ्गता िएका व्र्म्ि िन्नाले म्िल्लाम्स्थत मवहला तथा
बालबानलका कार्ावलर्बाट ननलो िङ्गको अपाङ्गताको परिचर्पर प्राप्त
गिे का नागरिकहरू लाइ िनाउछ ।
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(थ) बालबानलका िन्नालेपााँच विव ननाघेका नेपालििका अनुसूची १ मा
उम्ल्लम्खत दनलत परिवाि ि कणावली क्षेरका हुभला, िुभला, मुग,ु
कानलकोट तथा डोल्पा एवम मानव गिीवी सूचकाङ्कमा पनछ पिे का
अछाम िौतहट तथा वझाङ म्िल्लाका एक आमावाट िन्मेका बढीमा
दुई बालबानलकालाई िनाउछ । साथै नेपाल सिकािले ननणवर् गिी
बाल पोिण ित्ता अन्र् म्िल्लामा ववस्ताि गिे मा सो म्िल्लाका एक
आमाका बढीमा दुइ बालबानलकालाइ समेत िनाउछ ।

(द) मन्रालर् िन्नाले सं घीर् मानमला तथा स्थानीर् ववकास मन्रालर्लाइ
िनाउछ ।

(ध) वविाग िन्नाले केन्रीर् पञ्जीकिण वविागलाइ िनाउछ ।
(ण) स्थानीर् ननकार् िन्नाले म्िल्ला ववकास सनमनत(म्िववस), नगिपानलका ि
गाउाँ ववकास सनमनत( गाववस) लाइ िनाउछ ।

(ठ) नगिपानलका िन्नाले उपमहानगि तथा महानगिपानलका समेतलाइ
िनाउछ ।
४. ित्ता पाउने उमेिको गणनााः र्स कार्वववनध बमोम्िम ित्ता पाउन र्ोग्र् िेष्ठ
नागरिक, एकल मवहला ि बालबानलकाको उमेिको गणना दे हार्बमोम्िम
हुनेछ ।

(क) नेपाली नागरिकताको प्रमाणपरको उमेिलाई आधाि नलइनेछ ।
(ख) िम्न्मएको साल ि मवहना खुलेको ति गते नखुलेको िए उम्ल्लम्खत
मवहनाको मसान्त ि सालमार खुलेको िए सो सालको चै र मसान्तलाई
आधाि मानी िन्म नमनत गणना गरिनेछ ।

(ग) लम्क्षत समूहको व्र्म्िको उमेिको गणना गदाव र्िक पिे मा वा वववाद
उत्पन्न हुन गएमा ननिाकिणको लानग सभबम्न्धत म्िल्ला प्रशासन
कार्ावलर्मा लेखी पठाउने ि उि कार्ावलर्बाट प्रचनलत कानून
अनुसाि िएको ननणवर्लाई अम्न्तम मानी उमेि गणना गरिनेछ ।
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(घ) बालबानलकाको हकमा िन्म दताव प्रमाणपरमा उम्ल्लम्खत उमेिलाई
आधाि नलइनेछ । उमेिको गणना गदाव िुन मवहनामा पााँच विव उमेि
पुग्ने हो सो मवहनाको पूिा अवनध गणना गिी उि मवहनाको पूिा ित्ता
ददइनेछ ।
५. ित्ता पाउने सुरु नमनत गणनााः र्स कार्वववनध अनुसाि ित्ता पाउने सुरु
नमनतको गणना दे हार् बमोम्िम हुनेछ ।

(क)

िेष्ठ नागरिकका हकमा उमेि पुगेको पनछल्लो चौमानसक दे म्ख
। ति िेष्ठ नागरिकले आफ्नो उमेि पुग्ने नमनत उल्ले ख गिी अम्घल्लो
आ व मा नै तोवकएको भर्ाद निर दिखास्त ददनुपनेछ ।

(ख) एकल तथा ववधवाको हकमा सभबन्ध ववच्छे द वा पनतको मृत्र्ू दताव
प्रमाण पर सवहत दिखास्त ददएको पनछल्लो चौमानसक दे म्ख ।

(ग) अपांङ्गता िएको व्र्म्िको हकमा अपांङ्गता परिचर् पर सवहत दिखास्त
ददएको पनछल्लो चौमानसक दे म्ख ।

(घ) बालबानलकाको हकमा िन्म दताव प्रमाण पर सवहत दिखास्त ददएको
पनछल्लो चौमानसक दे म्ख । ति अछाम िौतहट ि वझाङ म्िल्लाको
हकमा

२०७३

पौि

मसान्त

निर

रितपूवक
व

दिखास्त

पिे का

बालबालकाहरुका लानग २०७३ माघ मवहनादे म्खको ित्ता प्रदान गनव
सवकनेछ ।

(ङ) लोपोन्मुख आददवासी िनिातीका बालबानलका िए उपखण्ड (घ)
अनुसाि ि अन्र्का हकमा दिखास्त ददएको पनछल्लो चौमानसक
दे म्ख ।

परिच्छे द २
लािग्राहीको नाम दताव तथा नवीकिण
६. नाम दताव:
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(१) र्स कार्वववनध बमोम्िमको सुववधा उपिोग गनव इच्छु क ि र्ोग्र्
नागरिकले

अननवार्व

रूपमा

सभवम्न्धत

गाउाँववकास

सनमनत

वा

नगिपानलका कार्ावलर्मा दे हार्को नमनत निर दिखास्त ददनुपने छ ।

(क) िेष्ठ नागरिकहरुले आगामी आ. व. मा उमेि पुग्ने नमनत उल्लेख
गिी प्रत्र्ेक आनथवक विवको श्रावण १ गते दे म्ख मागव १५ निर ।

(ख) लोपोन्मुख आददवासी िनिातीले प्रत्र्ेक आनथवक विवको श्रावण १
गते दे म्ख मागव १५ निर । ति ५ विव मुननका बालबानलकाका
हकमा िन्म दताव िएपनछ िवहले सुकै ।

(ग) अन्र् लािग्राहीले आफ्नो प्रमाण सवहत िवहले सुकै ।
(२)

उपदर्ा (१) बमोम्िम गनव स्थानीर् ननकार्ले प्रत्र्ेक आनथवक
विवको श्रावण मसान्त निर सावविननक सूचना गिी प्रचाि प्रसाि
गनुप
व नेछ ।

(३) नाम दतावका लानग आवश्र्क दिखास्त र्ािाम गाउाँ ववकास सनमनत
तथा

नगिपानलकाले

ननशुल्क

रुपमा

उपलव्ध

गिाउनु पनेछ

।

दिखास्तको ढााँचा अनसूची ३ (क) दे म्ख ३ (ग) बमोम्िम हुनेछ ।
ति ित्ता पाउन र्ोग्र् कुनै पनन नागरिकले स्वेच्छाले ित्ता ननलने
घोिणा गनव सक्नेछन । र्स्ता ब्र्म्िहरुको नामावली सभबम्न्धत
स्थानीर् ननकार्ले अननवार्व रुपमा सावविननक गिी उनीहरुलाई सभमान
गनव सक्नेछन ।

(४)

दिखास्तका

साथ

ननभनानुसािका

कागिातहरु

अननवार्व

सं लग्न

गनुप
व नेछाः

(क) सबै लािग्राहीको हकमा २ प्रनत पासपोटव साइिको र्ोटो
(ख)

बालबानलका

बाहे कका

सबै

लािग्राहीको

हकमा

नेपाली

नागरिकताको प्रमाणपरको प्रनतनलवप

(ग) बालबानलकाको हकमा िन्म दताव प्रमाणपरको प्रनतनलवप ि आमा
वा आमा निए स+िक्षकको नागरिकताको प्रमाणपरको प्रनतनलवप
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(घ) एकल मवहलाको हकमा सभवन्ध ववच्छे द दतावको प्रमाणपरको
प्रनतनलवप

(ङ) ववधवाको हकमा पनतको मृत्र्ूदताव प्रमाणपरको प्रनतनलवप
(च) अपाङ्गताको हकमा मवहला तथा बालबानलका कार्ावलर्वाट िािी
िएको अपाङ्गता परिचर् परको प्रनतनलवप ।

७. नाम नवीकिणाः
(१) हाल ित्ता प्राप्त गरििहे का सबै प्रकािका लािग्राहीहरुले आगामी
आनथवक विवमा पनन ित्ता नलन चाहेमा दर्ा ६ को उपदर्ा १ मा
समर्ावनध निर सभबम्न्धत गाउाँ ववकास सनमनत वा

उल्लेम्खत

नगिपानलकामा दिखास्त ददनुपनेछ । नवीकिणका लानग अनुसूची ४
बमोम्िमको

ढााँचाको

दिखास्त

र्ािाम

गाउाँ

ववकास

सनमनत

वा

नगिपानलकाले ननशुल्क उपलव्ध गिाउनु पनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोम्िम नवीकिण नगने लािग्राहीहरुले पनछल्लो
आनथवक विवमा ित्ता पाउन सक्ने छै नन ।

परिच्छे द ३
लािग्राहीको अनिलेख
८. सामाम्िक सुिक्षा ित्ता पाउने लािग्राहीहरु दे हार् बमोम्िम हुनछ
े नाः

(क) िेष्ठ नागरिक
(ख) एकल मवहला
(ग) ववधवा
(घ) पूणव अपाङ्गता िएका व्र्म्िहरु
(ङ) अनत अशि अपाङ्गता िएका व्र्म्िहरु
(च) लोपोन्मुख आददवासी िनिाती
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(छ) बालबानलका
ति नेपाल सिकाि वा नेपाल सिकािबाट मान्र्ता प्राप्त सं घ सं स्थाबाट
मानसक रुपमा तलब, ित्ता, पेन्सन वा र्स्तै प्रकािका अन्र् कुनै मानसक
सुववधा पाइिहेका व्र्म्िहरुले सामाम्िक सुिक्षा ित्ता पाउने छै नन । साथै
कुनै बालबानलकाको आमा वा वावु मध्र्े कुनै एक सिकािी वा ओपचारिक
सेवामा कार्वित िएमा वा कुनै व्र्वसार् दताव गिी सञ्चालन गरििहेको िएमा
र्ो ित्ता प्राप्त हुने छै न । उपिोिानुसाि सेवा वा व्र्वसार् सञ्चालन गिे
नगिे को वािे ननवेदक ( आमा वा बाबु) ले स्वघोिणा गनुप
व नेछ ।
९. लािग्राहीको अनिलेखाःगाउाँ ववकास सनमनत वा नगिपानलकाले ित्ता पाउने
ु ी ५ वमोम्िमको मुल अनिलेख
लािग्राहीहरुको र्ोटो सवहतको अनुसच
अद्यावनधक गिी िाख्नुपनेछ ।
१०. परिचर् पर प्रदान गनेाः

रितपूवक
व
दिखास्त ददइ नाम

दताव

िएका

लािग्राहीहरुलाइ सभबम्न्धत गाउाँ ववकास सनमनत वा नगिपानलकाले अनुसूची
६ बमोम्िमको परिचर् पर िािी गनेछ । र्स्तो परिचर्पर लािग्राहीले
ित्ता पाउन सुरु गने चौमानसक िन्दा अम्घल्लो चौमानसक सभममा उपलब्ध
गिाइ सक्नुपनेछ ।
११. लगत कट्टा गनेाः

दे हार्को अवस्थामा लािग्राहीको नाम सभबम्न्धत गाउाँ

ववकास सनमनत वा नगिपानलकाको मूल अनिले खवाट कट्टा गरिनेछ । लगत
कट्टा गरिएको व्र्होिा अनिले खमा स्पष्ट िनाइ सभबम्न्धत गाउाँ ववकास
सनमनत वा नगिपानलकाका म्िभमेवाि पदानधकािीले प्रमाम्णत गनुप
व नेछ ।

(क) मृत्र्ु िएमा,
(ख) बसाइाँसिी गएमा,
(ग) एकल वा ववधवा मवहलाले वववाह गिे मा,
(घ) बालबानलकाको हकमा पााँच विव (साठी मवहना) उमेि पुिा िएमा,
(ङ) नवीकिण नगिे मा,
(च) एक आनथवक विवको कुनै पनन वकस्ता िकम नवुझेमा,
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(ि) अर्ोग्र् व्र्म्िले ित्ता प्राप्त गिे को प्रमाम्णत िएमा ।
१२. लािग्राहीको ववविण पठाउनेाः
१. नाम दताव ि नवीकिणवाट आगामी आनथवक विवका लानग कार्म
हुन आएको लािग्राहीको सं ख्र्ात्मक ववविण प्रत्र्ेक गाउाँ ववकास
सनमनत

तथा

नगिपानलकाले

बमोम्िमम्िववसको

पौि

कार्ावलर्मा

मसान्त

पठाउनु

अनुसूची

निर

पनेछ

।

ति

७
नसधै

अम्ख्तर्ािी पाउने नगिपानलकाहरुले उि ववविण वविागमा पठाइ
म्िववसलाइ िानकािी ददनुपनेछ । ति एम.आई.एस. लागु िएका
म्िल्लाका गाउाँ ववकास सनमनत तथा नगिपानलकाको हकमा माघ
मसान्त निर एम.आई.एस.मा नाम दताव तथा प्रमाम्णकिण ि
नववकिण

समेत

गिी

ु ी
अनुसच

७

बमोम्िमको

एम.आई.एस.

प्रनतवेदन वविागमा पठाउनु पने छ।
२. गाउाँ

ववकास

सनमनत

नगिपानलकाले

ि

प्रत्र्ेक

म्िववस

मार्वत

चौमानसकमा

ननकाशा

लािग्राहीको

प्राप्त

गने

अद्यावनधक

ववविण अनुसूची ८ बमोम्िम म्िववसमा पठाउनुपनेछ । अन्र्
नगिपानलकाहरुले सोही बमोम्िमको ववविण नसधै वविागमा पठाइ
म्िववसलाइ िानकािी ददनुपनेछ ।
३. म्िववसको कार्ावलर्ले उपखण्ड (१) अनुसाि प्राप्त म्िल्ला ििीको
ववविण एकीकृत गिी गाउाँववकास सनमनत/नगिपानलकागत रुपमा
खुलाइ

आगामी

आनथवक

विवका

लानग

कार्म

हुन

आएका

लािग्राहीको ववविण अनुसूची ७ बमोम्िम माघ मसान्त निर
वविागमा पठाउनुपनेछ । ति गाववसवववहन म्िल्लाका म्िववसका
हकमा र्ो प्रावधान लागू हुने छै न ।

परिच्छे द ४
ित्ता िकमको ननकाशा, ववतिण तथा लेखापिीक्षण
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१३. लािग्राहीले पाउने सुववधााः (१) सामाम्िक सुिक्षा कार्वक्रम सञ्चालन
कार्वववनध,२०७२

अनुसाि

दे हार्

बमोम्िमका

लािग्राहीहरुलाइ

नेपाल

सिकािबाट तोवकए वमोम्िम दे हार्का दिले ित्ता उपलब्ध हुनेछ ।

(क)िेष्ठ नागरिक मानसक रु १०००। (ख) एकल/ववधवा मानसक रु
१०००। (ग) पूणव अपाङ्गता मानसक रु २०००। (घ) अनत अशि
अपाङ्गता मानसक रु ६००। (ङ) लोपोन्मुख आददवासी िनिानत मानसक रु
२०००। (च) बालबानलका मानसक रु ४००। (छ) ७० विव पूिा िएका
िेष्ठ नागरिक उपचाि खचव मानसक रु १०००। (ि) नेपाल ििका दनलत
ि कणावली अञ्चलमा नविात म्शसुको िन्म िएको नमनतले ३५ ददन निर
िन्म दताव गनव आउने परिवािलाइ प्रोत्साहन स्वरुप रु १०००।
१४. िकम ननकाशााः
(१) म्िल्ला ववकास सनमनत, महानगिपानलका ि उपमहानगिपानलकाबाट
प्राप्त लम्क्षत समूहको ववविणको आधािमा नेपाल सिकािले केन्रीर्
पञ्जीकिण वविाग मार्वत आवश्र्क िकम सशतव अनुदानका रुपमा
ति

उपलब्ध गिाउनेछ

।

वविागले

ठानेका

उपर्ुि

नगिपानलकाहरुलाइ पनन

प्राप्त लम्क्षत

समूहको ववविणका आधािमा नसधै अनुदान उपलव्ध गिाउन सक्नेछ ।

(२)

म्िववस,

महानगिपानलका,

उपमहानगिपानलका

तथा

तोवकएका

नगिपानलकाहरुवाट तोवकए बमोम्िम लािग्राहीको र्थाथव ववविण ि गत
आनथवक विवको अनुसूची ८ बमोम्िमको वाविवक प्रगनत ववविण प्राप्त
िएपनछ वविागले श्रावण मवहनानिर सामाम्िक सुिक्षा कार्वक्रमको
बिेट अम्ख्तर्ािी पठाउनेछ ।

(३)

कोि

तथा

लेखा

ननर्न्रक

महानगिपानलका, उपमहानगिपनलका

कार्ावलर्ले
वा

ननर्मानुसाि चौमानसक ननका;f ददनेछ ।
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सभबम्न्धत

म्िववस,

नगिपानलकालाइ

प्रचनलत

(४) ननकासा नलएको िकम खचव गिी प्रचनलत ऐन कानुन बमोम्िम
लेखापिीक्षण

गिाउने

म्िभमेवािी

कोि

तथा

लेखा

ननर्न्रक

कार्ावलर्वाट ननकासा नलने कार्ावलर्को हुनेछ ।

(५) सामाम्िक सुिक्षा कार्वक्रमको लानग ननकासा िएको िकम सोही
आनथवक विवमा खचव निएमा विि हुनेछ । ति बैं क मार्वत ित्ता
ववतिण हुने िएमा लािग्राहीको खातामा आ. व. निर िभमा िएको
िकम विि हुने छै न ।

(६) म्िल्ला ववकास सनमनतले आर्ूलाई प्राप्त अनुदान िकम सभबम्न्धत गाउाँ
ववकास सनमनत/नगिपानलकाको लगत (अनुसूची ८) को आधािमा
सभबम्न्धत गाउाँ ववकास सनमनत/नगिपानलकालाई चौमानसक रूपमा
पेश्की उपलब्ध गिाउनेछ ।

(७) गाउाँ ववकास सनमनत/नगिपानलकाले अम्घल्लो वकस्ताबाट ववतिण गिे को
प्रगनत ववविण अनुसूची ८ ि ि ुिानी गिे को अनुसूची ९ बमोम्िमको
िपावइको एक प्रनत प्राप्त िएपनछ म्िल्ला ववकास सनमनतको कार्ावलर्ले
सभबम्न्धत

गाववस/नगिपानलकाको

खातामा

पन्र

ददननिरमा

अको

वकस्ता िकम ननकासा ददनुपनेछ । अम्घल्लो वकस्ताको पेश्की र्र्छ्यौट
निई अको वकस्ता ननकासा ददईने छै न ।

(८) म्िल्ला ववकास सनमनतले िकम ननकासा ददं दा लािग्राहीको तथ्र्ाङ्क ि
िकम खुलाई सभबम्न्धत गाववस/नगिपानलकालाई िानकािी ददनुपनेछ
।

(९)

वविागवाट

अम्ख्तर्ािी

प्राप्त

गिे का

म्िववस,

महानगिपानलका,

उपमहानगिपानलका तथा नगिपानलकाले प्राप्त िकम नपुग हुने िएमा
दोस्रो वकस्ता ववतिणको प्रगनत(अनुसूची ८) ि पुष्ट्याइ सवहत चै र
मसान्त निर थप िकम माग गिी सक्नुपनेछ ।
१५. ित्ता िकम ववतिण व्र्वस्थााः
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(क) गाववस/नगिपानलकाले प्रथम चौमानसक असोिको १ गतेबाट दोश्रो
हप्ता निर, दोस्रो चौमानसक माघको १ गतेबाट दोश्रो हप्ता निर ि तेस्रो
चौमानसक िेठको १ गतेबाट दोश्रो हप्ता निर ि ुिानी गिी सक्नु पनेछ
।
(ख) ित्ता ववतिण गदाव सभबम्न्धत व्र्म्िलाइ मार ववतिण गनुप
व नेछ वा
ननिको व्र्म्िगत नाममा खोनलएको वैंक खातामा उल्लेम्खत भर्ाद
निर िभमा गरिददनु पनेछ । अन्र् व्र्म्िलाइ ववतिण गिे को पाइएमा
र्सिी ववतिण गने ि िकम वुझ्ने दुवैलाइ प्रचनलत कानून बमोम्िम
कार्ववाही हुनेछ ।
ति ित्ता खाइपाई आएको कुनै व्र्म्िको मृत्र्ु िएमा मृत्र्ु िएको
मवहना सभमको ित्ता मृतकको नम्िकको हकवालालाई ि ुिानी ददन ि
िातो काडव प्राप्त पूणव अपाङ्गको ित्ता ननिले इच्र्छ्याएको ननिको
सं िक्षकलाइ वुझाउन सवकनेछ । साथै बालबानलकाको नामको िकम
ननिको आमा वा अनििावकलाइ वुझाउनु पनेछ ।
(ग) तोवकएको नमनतमा ित्ता ववतिण गनव गाववस/नगिपानलकाका िनशम्िले
मार नभ्र्ाउने िएमा वविर्गत कार्ावलर्का कमवचािीहरूको समेत
सहर्ोग नलई ि ुिानी गने व्र्वस्था नमलाउनु पनेछ ।
(घ)

ित्ता पाउने व्र्म्िले सोही आनथवक विवनिर िकम बुम्झसक्नुपनेछ ।
ति बैङ्कबाट ि ुिानी पाउने लािग्राहीले आफ्नो खातामा िभमा िएको
िकम चाहेको समर्मा म्झक्न सक्नेछन ।

(ङ) ित्ता िकम नगद ि ुिानी गदाव दे हार्को प्रवक्रर्ा नमलाई ि ुिानी गने
व्र्वस्था नमलाउनुपनेछाः
(अ)प्रत्र्ेक गाववस/नगिपानलकामा ित्ता ववतिण गदाव वडा नागरिकमञ्च
तथा स्थानीर् िािनैनतक दल एवं समुदार्मा आधारित सं घ–
सं स्थाका प्रनतनननध ि स्थानीर् िरिलाद्मीको िोहविमा ववतिण
गिे को मुच ुल्का समेत तर्ाि गिी एक प्रनत गाववस/नगिपानलकाको
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कार्ावलर्को सूचना पाटीमा टााँस गने ि एक प्रनत लेखा पिीक्षणको
लानग िपावईसाँग िाख्नु पनेछ ।
(आ)ित्ता ि ुिानी गदावको समर्मा कुनै व्र्म्ि उपम्स्थत हुन नसकेको
िए सोही आनथवक विवको अको चौमानसकमा ित्ता बुझाउन सवकने
छ । ति एक आनथवक विवको िकम अको आनथवक विवमा ददन
नमल्नेछैन ।
(इ)ित्ता िकम ि ुिानी गदाव परिचर्परमा ि ुिानी गरिएको िकम ि
अवनध उल्लेख गिी प्रमाम्णत गिी ददनुपनेछ ।
(ई)प्रत्र्ेक चौमानसकमा ि ुिानी गिे को िकमको िपावई दे हार् बमोम्िम
पेश्की र्र्छ्यौटको लानग सभबम्न्धत कार्ावलर्मा पठाउनु पनेछ ।
पवहलो चौमानसक कानतवक मसान्त निर
दोश्रो चौमानसक र्ागुन मसान्त निर
तेश्रो चौमानसक अिाढ २० गते निर,
(उ) पेश्की प्रदान गने कार्ावलर्ले पनन प्राप्त ववविणको आधािमा पन्र
ददननिर पेश्की र्छवर्ौट गरिसक्नुपनेछ ।
ति तेस्रो चोमानसकको पेश्की अिाढ २५ गते निर र्छवर्ौट
गरिसक्नु पनेछ ।

परिच्छे द ५
वसाइ सिाइ गनेको ित्ता ववतिण सभबन्धी व्र्वस्था
१६. वसाइ सिाइ गनेको ित्ता ववतिण व्र्वस्थापनाः कुनै लािग्राही आर्ु बसोबास
गदै आएको गाववस/नगिपानलकाबाट म्िल्लानिर वा म्िल्लाबावहिको अको
गाववस/नगिपानलकामा बसाई सिी गएमा वा आएमा त्र्स्तो व्र्म्िलाई
दे हार् बमोम्िम ित्ता िकम उपलब्ध गिाउनु पनेछाः
(क) बसाई सिी गएको प्रमाणपर िािी गने गाववस/नगिपानलकाले बसाई
सिी िाने व्र्म्िले खाइपाई आएको ित्ताको प्रकृनत, खाइपाई आएको
िकम

ि

ि ुिानी

पाएको
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अवनध

खुलाई

बसाई

सिी

िाने

गाववस/नगिपानलकामा पर लेखी पठाउनु पनेछ । त्र्सिी लेखी
पठाउाँदा सो को बोधाथव सभबम्न्धत म्िल्ला ववकास सनमनतलाई समेत
ददनुपनेछ । साथै सभबम्न्धत लािग्राहीको नाम आफ्नो कार्ावलर्मा
िहेको लगतवाट कट्टा गनुप
व नेछ ।
(ख) बसाई सिी आएको प्रमाणपर िािी गने गाववस/नगिपानलकाले बसाई
सिी आएको व्र्म्िले खाइपाई आएको ित्ताको प्रकृनत, चालु आ.व. मा
ि ुिानी पाउन बााँकी अवनध ि िकम र्वकन गिी सो को ववविण
सभबम्न्धत म्िल्ला ववकास सनमनतमा पठाई लगत अद्यावनधक गिाउनु
पनेछ । ति वविागबाट अम्ख्तर्ािी पाएका नगिपानलकाले सो को
िानकािी वविागलाई पनन ददनुपनेछ ।
(ग) खण्ड (ख) बमोम्िम गाववस/नगिपानलकाबाट लेखी आएमा म्िल्ला
ववकास सनमनतले म्िल्ला ववकास सनमनतमा िहेको सामाम्िक सुिक्षा
बिेट म्शिवकमा बचत िकमबाट पेश्की उपलब्ध गिाउनु पनेछ ।
ति ित्ता उपलब्ध गिाउन म्िल्ला ववकास सनमनतमा पर्ावप्त बचत िकम
निएमा के कनत िकम अपुग हुने हो सो को पुष्ट्याई सवहत वविागसं ग
िेठ मसान्तनिर थप बिेट माग गनुव पनेछ ।
(घ) खण्ड (ख) वा (ग) बमोम्िम नगिपानलका/म्िल्ला ववकास सनमनतबाट
थप बिेट माग िई आएमा वविागले आवश्र्क िााँचबुझ गिी थप
बिेट उपलब्ध गिाउन सक्नेछ ।

परिच्छे द ६
व्र्वस्थापन सूचना प्रणाली
१७. केम्न्रकृत व्र्वस्थापन सूचना प्रणालीको स्थापनााः वविागले म्िल्ला ववकास
सनमनत, गाववस/नगिपानलकाका
ब्र्वम्स्थत

गनव

केम्न्रकृत

सामाम्िक

ब्र्वस्थापन

ल्र्ाउनेछ ।
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सुिक्षा
सूचना

सभबन्धी
प्रणाली

सूचनालाई

कार्ावन्वर्नमा

१८. लािग्राहीको अनिलेखाः
(क) वविागले ित्ता पाउनेलािग्राहीको सभपूणव ववविण व्र्वस्थापन सूचना
प्रणालीमा प्रवववष्ट गिाउनेछ ।
(ख)उि

ववविण

प्रववष्टी

गने

पद्धनत

क्रमश

सवै

म्िल्लामा

लागू

गरिनेछ । र्सका लानग वविागले सभबम्न्धत कमवचािीहरुलाइ तानलम
प्रदान गनेछ ।
(ग)उि पद्धनत लागू िएपनछ सबै ववविण सो प्रणालीमा प्रववष्टी गिी
अद्यावनधक गने

म्िभमेवािी सामाम्िक सुिक्षाको अम्ख्तर्ािी पाउने

सभबम्न्धत स्थानीर् ननकार्को हुनेछ ।
१९. ववविण प्रववष्टी िएको िानकािी ददनुपनेाः ववविण प्रववष्टी ि प्रमाम्णकिण
सभपन्न गिी सो को िानकािी सभबम्न्धत स्थानीर् ननकार्ले वविागलाइ
ददनुपनेछ ।
२०. अम्ख्तर्ािी पठाउनेाः प्रववष्टी कार्व सभपन्न िएको िानकािी प्राप्त िए पनछ
सोही आधािमा वविागले ित्ता िकमको अम्ख्तर्ािी सभबम्न्धत म्िववस वा
नगिपानलकालाइ पठाउनेछ ।
२१. परिचर् पर व्र्वम्स्थत गनेाः ववविण प्रववष्टी िएपनछ प्राप्त हुने नभबि लाई नै
परिचर् पर नभबि कार्म गिी सभबम्न्धत लािग्राहीको परिचर् पर
व्र्वम्स्थत गने कार्व स्थानीर् ननकार्ले गनुप
व नेछ ।

परिच्छे द ७
बैंक मार्वत ित्ता ववतिण सभबन्धी व्र्वस्था
२२. बैंक मार्वत ित्ता ववतिणाः

र्स कार्वववनधमा अन्र्र िुनसुकै कुिा लेम्खएको

िए तापनने दे हार्को व्र्वस्था गिीबैं कबाट ित्ता ववतिण गनव सवकने छ ।
(क) नगिपानलका क्षेरमा वैंक मार्वत ित्ता ववतिण गरिनेछ ।
(ख) गाउाँ ववकास सनमनतमा बैवकङ सुनबधा िए सो क्षेरका लािग्राहीहरुलाई
पनन बैकं मार्वत ित्ता ववतिण गनव सवकने छ ।
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(ग) बैकमार्वत ित्ता ववतिण गनव सभबम्न्धत लािग्राहीहरुको नाममा बैकमा
व्र्म्िगत बचत खाता खोनलने छ । ति बालबानलकाको हकमा आमा
वा आमा निए अनििावकको नाममा तथा शािीरिक अशिताका
कािण बैङ्कसभम आर्ैं आउन नसक्ने पूणव अपांगताको परिचर् पर
(िातो काडव) प्राप्त लािग्राहीहरूको हकमा लािग्राही ि सं िक्षकको
ु
सं र्ि
नाममा खाता खोली कुनै एकको दस्तखतवाट सो खाता
सं चालन हुनेछ ।
(घ) ित्ता ववतिण गनव तोवकएको बैकले खण्ड (ग) अनुसाि खोनलएको
सभबम्न्धत लािग्राहीको नामको बचत खातामा तोवकएको िकम िभमा
गनुव पनेछ ।
२३. बैंक छनौट व्र्वस्था
(क) सामाम्िक सुिक्षा ित्ता ववतिणको लानग नेपाल िाष्ट्र बैं कको ईिाित
प्राप्त (क),(ख)वा (ग)वगवको वैक छनोट गनुप
व नेछ ।
(ख) नगिपानलका क्षेरमा नगिस्तिीर् सामाम्िक सुिक्षा समन्वर् सनमनतको
नसर्ारिसमा

एउटा

वडामा

एक

िन्दा

बढी

बैक

नपने

गिी

नगिपानलकाले बैं क छनौट गनुप
व नेछ ।
(ग) गाउाँ ववकास सनमनतको हकमा सामाम्िक सुिक्षा म्िल्ला समन्वर्
सनमनतको नसर्ारिसमा एउटा गाउाँ ववकास सनमनतमा एक िन्दा बढी
बैं क नपने गिी स्थानीर् ववकास अनधकािीले बैक छनौट गनुप
व नेछ ।
(घ) बैं क छनौट कार्व सभपन्न िएपनछ नगिपानलकाको हकमा नगिपानलका
कार्ावलर् ि बै क ववचमा द्वीपक्षीर् ि गाउाँ ववकास सनमनतको हकमा
म्िल्ला ववकास सनमनत, गाउाँ ववकास सनमनत ि बैक ववच रीपक्षीर्
सभझौता गनुव पने छ ।
(ङ) बैङ्क छनोट िई सभझौता िएको सात ददननिरमा सो को िानकािी
वविागमा पठाउनु पनेछ ।
२४. िकम ननकासा ि ववतिण व्र्वस्थााः
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(क) बैकमार्वत ित्ता ववतिण गनव गाववस/ नगिपानलकाले लािग्राहीहरूको
अद्यावनधक नाम नामेसी, ठे गाना, परिचर्पर नभबि, नागरिकता/िन्म दताव
प्रमाणपर नभबि सवहतको ववविण सभवम्न्धत बै कमा पठाउनु पने छ ।
(ख)सभवम्न्धत बैकले गाववस/ नगिपानलकाको नसर्ारिसमा लािग्राहीहरुको
नाममा व्र्म्िगत वचत खाता खोली बैङ्क खाता नभबि सवहतको ववविण
गाववस/नगिपानलकालाई पठाउनु पनेछ । गाउाँ ववकास सनमनतको
हकमा सो को िानकािी म्िल्ला ववकास सनमनतलाई पनन ददनु पनेछ ।
(ग) गाउाँ ववकास सनमनतले वैकवाट प्राप्त ववविण अनुसाि लम्क्षत वगव
अनुसािका लािग्राहीहरुको नाम, खाता नं., ित्ता िकमको दि, ित्ता
पाउने अवनध खुलाई म्िल्ला ववकास सनमनतमा पठाउनु पनेछ ।
(घ) खण्ड (ग) बमोम्िमको ववविण प्राप्त िए पनछ सो ववविण रुिु गिी
लािग्राहीको नाम, बैं क खाता नभवि ि िभमा गने िकम खुलाई
आवश्र्क िकम म्िल्ला ववकास सनमनतको कार्ावलर्ले चौमानसक रुपमा
सभबम्न्धत बैकमा पठाई सोको िानकािी गाउाँ ववकास सनमनतलाई ददनु
पनेछ ।
(ङ) खण्ड (ख) अनुसािको िानकािी बैकवाट प्राप्त िएपनछ सो ववविण रुिू
गिी लािग्राहीको नाम, बैं क खाता नभवि ि िभमा गने िकम खुलाई
आवश्र्क िकम नगिपानलकाले सभबम्न्धत बैकलाई पठाउनु पने छ ।
(च) खण्ड घ ि ङअनुसाि िकम प्राप्त िए पनछ सो बमोम्िमको खातामा
तोवकएको िकम बैकले िभमा गनुव पने छ ।
(छ) बैं कले लािग्राहीको खातामा िकम िभमा िएको स्पष्ट दे म्खने गिी
लािग्राहीको नाम, बैङ्क खाता नभबि ि िभमा िएको िकमसवहतको
ववविण चौमानसक रूपमा सभबम्न्धत गाववस/नगिपानलका ि म्िल्ला
ववकास सनमनतलाई अननवार्व रूपमा पठाउनु पनेछ ि र्सै ववविणलाई
िकम नबतिण िएको ििपाई मानननेछ ।
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(ि) खाता सं चालन सभबन्धी अन्र् व्र्वस्था नेपाल िाष्ट्र बै कले तोकेको
बैवकङ प्रणाली अनुसाि हुने छ ।
(em)एक आनथवक विव ििी कुनै कािोबाि नगने लािग्राहीको खाता िोक्का गिी
बैं कले

सो

को

िानकािी

श्रावण

मसान्त

निर

सभवम्न्धत

गाववस/नगिपानलका ि म्िववसलाई ददनुपने छ । र्स्तो िानकािी प्राप्त
िएपनछ गाववस/नगिपानलकाले तत्काल िााँचबुाँझ गिी खाता सञ्चालन
गरििाख्नु पने नपने व्र्होिा १५ ददननिर सभवम्न्धत बैं कलाई लेखी
पठाउनुपनेछ ।
२५. शाखािवहत वैंक मार्वत ित्ता ववतिणाः
(क) वविागले शाखािवहत वैंक मार्वत ित्ता ववतिणको व्र्वस्था नमलाउन
सक्नेछ । सो कार्वका लानग वविागले वैंक छनोट गनेछ । ति
मन्रालर्ले उपर्ूि ठानेमा सभबम्न्धत लािग्राहीले छनौट गिे को वैक
मार्वत ित्ता उपलब्ध गिाउने व्र्वस्था गनव सक्नेछ ।
(ख) शाखािवहत वैं क मार्वत ित्ता ववतिण गनव छनोट िएको वैंकले वविाग
वा सभवम्न्धत स्थानीर् ननकार्को व्र्वस्थापन सूचना प्रणालीबाट प्राप्त
ववद्युतीर् नामावलीका आधािमा प्रत्र्ेक गाववस/नगिपानलकाको वडामा
गई लािग्राहीको खाता खोल्ने अनिर्ान सञ्चालन गनुप
व नेछ । उि
अनिर्ान सञ्चालन गदाव लािग्राहीको िैववक ववविण समेत सं कलन
गनुप
व नेछ ।
(ग) खण्ड (ख)वमोम्िम अनिर्ान सञ्चालन गनव कभतीमा १५ ददन अगानड
दे म्ख स्थानीर् सञ्चाि माध्र्मबाट प्रचाि प्रसाि गनुप
व नेछ ।
(घ) खण्ड (ख)वमोम्िम अनिर्ान सञ्चालन गदाव बैकंले सभबम्न्धत स्थानीर्
ननकार्साँग समन्वर् गनुप
व नेछ ।
(ङ) बैकंले खण्ड (ख)वमोम्िम लािग्राहीको खाता खोली सकेपनछ सो को
ववविण गाउाँ ववकास सनमनतको हकमा म्िववसलाई एवं नगिपानलकाको
हकमा सभबlन्धतनगिपानलकालाई उपलब्ध गिाउनु पनेछ ।
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(च) बैं कले खाता खोल्ने वखत सं कलन गिे को लािग्राहीको औ ंठाको िैववक
छाप आफ्नो सफ्टवेर्ि प्रणाली निरवाट रुिु गिी कुनै पनन लािग्राहीले
दोहोिो ित्ता बुझ्न नसक्ने गिी लािग्राहीको पवहचान सुननम्ित (Deduplication) गनुव पनेछ ।
(छ)

बैं कको

सफ्टवेर्ि

अवविावकले

प्रणालीले

बालपोिण

ित्ता

बुझ्ने

कुनै

पनन

दुइ िन्दा वढी बालबानलकाको ित्ता बुझ्न नसक्ने

व्र्वस्था सुननम्ित गनुव पनेछ ।
बैकंले

(ि)

लािग्राहीलाई

वैवङ्कङ्ग

कािोवाि

गनव

नमल्ने

काडव

उपलब्ध गिाउनुपने छ ।
(झ) ित्ता ि ुिानी गदाव औ ंठाको िैववक छाप रुिु गनुव पनेाः
(अ) बैं कले लािाग्राहीलाइ ित्ता िकम ववतिण गदाव लािग्राहीको
औठाको िैववक छाप रुिु गनुव पनेछ ।
(आ)कुनै लािग्राहीको औठाको िैववक छाप रुिु हुन नसकेमा एिेण्टले
तुरुन्त बैं क शाखालाई ि बैं क शाखाले म्िल्ला ववकास सनमनत एवं
बैं कको केम्न्रर् कार्ावलर् मार्वत वविागलाई िानकािी गिाउनु
पनेछ ।
(ञ) कुनै मृत लािग्राहीको हकवालाले लािग्राहीको खातामा िभमा िएको
िकम बुझ्न चाहेमा बैं कले हकवालालाई उपलव्ध गिाउनु पनेछ ।
(ट) प्रत्र्ेक ि ुिानी चक्र पुिा िएको १५ ददनमा एिेण्टले सभबम्न्धत
नगिपानलका वा गाउाँ ववकास सनमनततथा वैं क शाखालाइ, बैं क शाखाले
सभबम्न्धत म्िल्ला ववकास सनमनत ि वैंकको केन्रीर् कार्ावलर्लाई ि
वैंकको केम्न्रर् कार्ावलर्ले वविागलाइ ि ुिानी प्रनतवेदन पेश गनुप
व नेछ
। ि ुिानन प्रनतवेदनमा िकम वुझ्ने ि िकम नवुझ्ने लािग्राहीहरुको
छु ट्टाछु ट्टै

नामावली

समावेश

पनेछ ।
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िएको

हुन ु

ु ाई गनुव पनेछ । र्सका लानग बैं कले
(ठ) बैं कले लािग्राहीको गुनासो सुनव
ु ाइको सं र्न्र खडा गनुव पनेछ ।
एउटा गुनासो सुनव
(ड) लािाग्राहीको नामावलीको आधािमा वविागले सभबम्न्धत म्िववस वा
नगिपानलकालाइ

समेत

िानकािी

ददइ

आवश्र्क

िकमJoj:yfkg

वैंकलाइ प्रवाह गनेछ । र्सिी प्रवाह हुने िकम सूचना प्रणाली (MIS)
ले नसिवना गिे को Transaction Id सवहतको ववविणको आधािमा
गरिनेछ ।
(ढ) बैं कले सामाम्िक सुिक्षा ित्ताको ि ुिानीलाई नमनत ि स्थानगत
लािग्राहीको नाम, नागरिकता नभवि, ि ुिानी गने मेम्शनको ववविण
आददको माध्र्मवाट पत्ता लगाउन सवकने गिी ववद्युतीर् अनिलेख तर्ाि
गनुव पनेछ । उि अनिलेख वविागमा स्थावपत व्र्वस्थापन सूचना
प्रणाली (MIS) मा (Reverse Feed) प्राप्त हुने गिी तर्ाि गनुव पनेछ ।
(ण) शाखािवहत वैंक मार्वत ित्ता ववतिण सभबन्धी अन्र् व्र्वस्था वैंक सं ग
िएको सभझौता बमोम्िम हुनेछ ।
२६. प्रववनधमा आधारित ववतिण व्र्वस्थााः वविागले आवश्र्क ठानेमा आधुननक
प्रववनधमा आधारित ववनिन्न तिीकावाट ित्ता ववतिण व्र्वस्थापन गनव सक्नेछ
।

परिच्छे द ८
अनुगमन तथा मूल्र्ांकन ि प्रनतवेदन
२७. ननिीक्षण तथा अनुगमन सभबन्धी व्र्वस्थााः
(क) मन्रालर्ले र्स कार्वक्रमको ननर्नमत अनुगमन ननिीक्षण गनेछ ।
(ख) वविागले ववशेि सूचक समेत वनाइ र्स कार्वक्रमको अनुगमन तथा
ननिीक्षण गनेछ ।
(ग) म्िल्ला ववकास सनमनतको कार्ावलर्ले सामाम्िक सुिक्षा म्िल्ला समन्वर्
सनमनतसाँग

समन्वर् गिी

ित्ता

अनुगमन गनेछ ।
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ववतिण प्रवक्रर्ाको

ननिीक्षण तथा

२८. कार्व सभपादन पिीक्षण :वविागले ननम्ित मापदण्डका आधािमा छनोट
िएका स्थानीर् ननकार्हरुबाट सभपाददत सामाम्िक सुिक्षा कार्वक्रमको कार्व
सभपादन पिीक्षण गनेछ । कार्व सभपादन पिीक्षणका ववनध तथा सुचकहरु
वविागले तिुम
व ा गनेछ । कार्व सभपादन पिीक्षणको वाविवक प्रनतवेदन
मन्रालर्मा पेश गनुप
व नेछ ।
२९. प्रनतवेदन पेश गनुपव नेाः
(क) गाववस/नगिपानलकाले

आफ्नो क्षेरनिर ववतिण गरिएको ित्ताको

ु ी ८ बमोम्िमको
चौमानसक/वाविवक ववविण अद्यावनधक गिी अनूसच
ढााँचामा म्िल्ला ववकास सनमनतको कार्ावलर्मा पठाउनु पनेछ ।
(ख) गाववस/नगिपानलकाले ि ुिानी गिे को िकम बुझी नलनेहरूको नामावली
गाववस/नगिपानलकाको कार्ावलर्मा सावविननक गिी एकप्रनत म्िल्ला
ववकास सनमनतको कार्ावलर्मा पठाउनु पनेछ ।
(ग) गाववस/नगिपानलकालाई ददएको ननकासा िकम ि ववतिण गिे को
लम्क्षत समूहको सं ख्र्ा सवहतको चौमानसक/बाविवक प्रगनत अनुसूची–८
बमोम्िमको ढााँचामा म्िल्ला ववकास सनमनतले ननर्नमत रूपमा वविागमा
पठाउनु पनेछ ।
(घ) नसधै अम्ख्तर्ािी प्राप्त गिे का नगिपानलकाहरुले अनुसूची ८ बमोम्िमको
चौमानसक/वाविवक प्रगनत ववविण वविागमा पठाइव म्िववस लाइव िानकािी
ददनुपनेछ ।
(ङ)म्िववसमा पठाउनु पने पवहलो चौमानसक प्रगनत ववविण मागव ७ निर,
दोस्रो चौमानसक प्रगनत ववविण चै र ७ निर ि तेस्रो तथा वाविवक प्रगनत
ववविण श्रावण ७ गते निर पठाइ सक्नु पनेछ ।
(च) वविागमा पठाउनु पने पवहलो चौमानसक प्रगनत ववविण मागव १५ निर,
दोस्रो चौमानसक प्रगनत ववविण चै र १५ निर ि तेस्रो तथा वाविवक
प्रगनत ववविण श्रावण १५ गते निर पठाइ सक्नु पनेछ ।
३०. पािदम्शवता कार्म गनुपव नेाः
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(क) आगामी आनथवक विवको लानग बिेट/कार्वक्रम तिुम
व ाको नसलनसलामा
अनुसूम्च–१०
नसर्ारिसका

बमाम्िमको
आधािमा

ढााँचामा

स्थानीर्

गाववस/नगिपानलकाबाट

समन्वर्
ित्ता

सनमनतको
पाउनेहरूको

नामावली सवहतको ववविण म्िल्ला ववकास सनमनतमा पठाउनु पनेछ ि
र्ो ववविण सभबम्न्धत गाउाँ/नगिपरििदमा पेश गनुप
व नेछ ।
(ख) स्थानीर् ननकार्ले सञ्चालन गिे को कार्वक्रमको चौमानसक वा वाविवक
रूपमा सनमक्षा गदाव सामाम्िक सुिक्षा कार्वक्रममा िएको ननकासा तथा
खचवको पनन समीक्षा गनुप
व नेछ ।
(ग) गाववस/नगिपानलकाको कार्ावलर्ले नर्ााँ नाम दताव गदाव, नवीकिण गदाव
ि सामाम्िक सुिक्षा ित्ता ववतिण गदाव स्थानीर् सामाम्िक सं घसं स्था,
गैिसिकािी सं स्था, सामाम्िक परिचालनमा सं लग्न सं स्थाहरू आददको
सहर्ोग नलएि अननवार्व रूपमा प्रचािप्रसाि गनुप
व नेछ । म्िल्ला ववकास
सनमनतको कार्ावलर् तथा

नगिपनलकाहरुले र्स सभबन्धी सूचना

स्थानीर् एर्.एम. लगार्तका सञ्चाि माध्र्महरूबाट प्रचािप्रसाि गने
व्र्वस्था नमलाउनु पनेछ ।
(घ)

सामाम्िक

सुिक्षा

ित्ता

प्राप्त

गने

लािग्राहीहरूको

नाम

नामेसी

सभबम्न्धत म्िल्ला ववकास सनमनत/नगिपानलकाको वेिसाइटमा िाख्ने
व्र्वस्था नमलाउनु पनेछ ।
३१. सावविननक गनेाः गाउाँ ववकास सनमनत ि नगिपानलकाले दे हार्का वविर्हरू
चौमानसक/वाविवक रूपमा सावविननक गनुप
व नेछाः
(क) नर्ााँ नाम दताव,
(ख) चौमानसक ित्ता ववतिण,
(ग) मृत्र्ु ि बसाइाँ सिाईको लगत कट्टा/थप
ु ीमा हेिर्ेि: र्स कार्वववनधको अनुसूची १ ि २ बाहेक अन्र्
३१क. अनुसच
अनुसूचीहरु वविागले हेिर्ेि वा सं शोधन गनव सक्नेछ ।
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परिच्छे द ९
सनमनत सभबन्धी व्र्वस्था
३२.

सहम्िकिण सनमनताः सामाम्िक सुिक्षा कार्वक्रम कार्ावन्वर्नमा सहर्ोग

पुर्ावउन दे हार् वमोम्िमको सामाम्िक सुिक्षा कार्वक्रम सहम्िकिण सनमनत
गठन गरिनेछ
केम्न्रर् पञ्जीकिण वविागका महाननदे शक ..............

अध्र्क्ष

नेपाल िाष्ट््बैकंका प्रनतनननध .................................

सदस्र्

बैकसव सं घका प्रनतनननध .....................................

सदस्र्

ववकास बैकंसव सं घका प्रनतनननध ...........................

सदस्र्

केन्दीर् पञ्जीकिण वविागका सामाम्िक सुिक्षा शाखा प्रमूख (ननदे शक)
..

सदस्र् सम्चव

(सनमनतको बैठक आवश्र्कता अनुसाि वस्नेछ)
३३.

सामाम्िक

कार्वक्रमलाई

सुिक्षा
प्रिावकािी

म्िल्ला

समन्वर्

रूपमा

सञ्चालन

सनमनताः
गनव

सामाम्िक
प्रत्र्ेक

सुिक्षा
म्िल्लामा

दे हार्बमोम्िमको सामाम्िक सुिक्षा म्िल्ला समन्वर् सनमनत गठन गरिनेछाः

(क) म्िल्ला ववकास सनमनतको सिापनत वा सिापनतको काम गनव तोवकएको
व्र्म्ि

सं र्ोिक

(ख) प्रमुख म्िल्ला अनधकािी वा ननिले तोकेको म्िल्ला प्रशासन कार्ावलर्को
अनधकृतस्तिको प्रनतनननध

सदस्र्

(ग)

स्थानीर् ववकास अनधकािी

सदस्र्

(घ)

मवहला तथा बालबानलका कार्ावलर्का प्रमुख

सदस्र्

(ङ)

म्िल्ला िेष्ठ नागरिक कल्र्ाण सनमनतको प्रनतनननध
एकिना

(च)

सदस्र्

िावष्ट«र् अपाङ्ग महासं घ म्िल्ला कार्व सनमनतको प्रनतनननध
सदस्र्

(छ)

म्िल्ला परकाि महासं घको प्रनतनननध एकिना
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सदस्र्

(ि)

सामाम्िक परिचालन सभवन्धी काम गने सं स्था मध्र्ेबाट
म्िल्ला

ljsf;

सनमनतले तोकेको प्रनतनननध एकिना

सदस्र्

(झ) म्िल्लामा कृर्ाम्शल वाम्णज्र् तथा ववकास वैं क मध्र्ेवाट

lhlj;n]तोकेको
(ञ)

वढीमा दुइ वटा वैंकका शाखा

प्रमुख सदस्र्

स्थानीर् ववकास अनधकािीले तोकेको म्िल्ला
ववकास सनमनतको अनधकृत कमवचािी

सदस्र्–सम्चव

(सनमनतको बैठक विवमा कम्भतमा तीन पटक वस्ने छ ।)
३४.

सामाम्िक सुिक्षा म्िल्ला समन्वर् सनमनतको काम, कतवव्र्, अनधकािाः

सामाम्िक सुिक्षा म्िल्ला समन्वर् सनमनतको काम, कतवव्र् ि अनधकाि
दे हार्बमोम्िम हुनछ
े ाः

(क)

गाउाँ ववकास सनमनतमा सामाम्िक सुिक्षा ित्ता बैङ्क मार्वत ववतिण
गनव बैङ्क छनौट गिी नसर्ारिस गने,

(ख)

सामाम्िक

सुिक्षा

कार्वक्रमको

आवश्र्कता

अनुसाि

वविर्गत

कार्ावलर्साँग समेत समन्वर् गिी म्िल्लामा ननर्नमत अनुगमन गने,

(ग)

ित्ता ववतिणको पािदम्शवता कार्म गनव म्िल्लागत कार्वक्रमहरू
ननधाविण गने ,

(घ)

सामाम्िक सुिक्षा कार्वक्रम सभबन्धी िनचेतना अनिवृवद्ध गने ,

(ङ)

अनिलेख

व्र्वस्थापन

गने

कार्वमा

म्िल्ला

ववकास

सनमनत,

गाववस/नगिपानलका लाई सहर्ोग एवं समन्वर् गने ,

(च)

ित्ता

ववतिण

सहि

ि

प्रिावकािी

रूपमा

िए

निएको

ननर्नमतअनुगमन गने,
३५. नगिपानलकाको हकमा दे हार् वमोम्िमको नगिस्तिीर् सामाम्िक सुिक्षा
समन्वर् सनमनत िहनेछ ।
१.
नगिपानलकाको प्रमुख वा सो कार्व गनव तोवकएको पदानधकािी
सं र्ोिक
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२. वडाध्र्क्षहरु वा ननवावचन निएको िए वडा नागरिक
मञ्चका सं र्ोिकहरु मध्र्ेवाट नगिपानलकाले तोकेको
बढीमा ५ िना

सदस्र्

२. कार्वकािी अनधकृत .............

सदस्र्

३. नगि क्षेरमा कृर्ाम्शल वैंकहरु मध्र्े नगिपानलकाले
तोकेको वढीमा दुइ वटा वैं कका प्रनतनननध

सदस्र्

४. िेष्ठ नागरिक महासं घको प्रनतनननध

सदस्र्

५. िावष्टर् अपांग महासं घको प्रनतनननध

सदस्र्

६. परकाि महासं घको प्रनतनननध

सदस्र्

७. सामाम्िक सुिक्षा सभबम्न्ध काम गने नगिपानलकाको
कमवचािी

सदस्र् सम्चव

(सनमनतको बैठक प्रत्र्ेक चौमानसकमा एक पटक पने गिी बिवमा
कम्भतमा तीन पटक वस्ने छ ।)
३६. नगिस्तिीर्

सामाम्िक

सुिक्षा

समन्वर्

सनमनतको

काम

कतवव्र्

ि

अनधकािाः

(१) नर्ााँ नाम दताव तथा नवीकिणका लानग प्राप्त हुन आएका दिखास्त
उपि छानववन गिी नसर्ारिस गने

(२) वैंक मार्वत ित्ता ववतिण गनव नसर्ारिश गने
(३) सामाम्िक सुिक्षा कार्वक्रमको अनुगमन गने
(४) ित्ता ववतिण कार्वलाइ पािदशी ि प्रिावकािी वनाउन सहर्ोग तथा
सहम्िकिण गने
३७. गाउाँkflnsf स्तिीर् सामाम्िक सुिक्षा समन्वर् सनमनताः दे हार् बमोम्िमको
गाउाँस्तिीर् सामाम्िक सुिक्षा समन्वर् सनमनत िहनेछाः

(१)

गाउाँkflnsfका अध्र्क्ष वा सो काम गनव तोवकएको पदानधकािी
सं र्ोिक

(२)

वडाध्र्क्षहरु वा ननवावचन निएको िए वडा नागरिक
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मञ्चका सं र्ोिकहरु मध्र्े गाउाँkflnsfले
तोकेको ३ िना

(३)

सदस्र्

स्थानीर् स्वास्थ्र् केन्र वा स्वास्थ्र् वा चौकी उपस्वास्थ्र्
चौकी प्रमुख
गाउाँkflnsf

(४)

सदस्र्
क्षेरमा

कृर्ाम्शल

वैंकहरु

मध्र्े

गाउाँkflnsfकाले

तोकेको वैकका प्रनतनननध एकिना

सदस्र्

गाउाँkflnsfकाले तोकेको वढीमा दुइ िना

(५)

िेष्ठ नागरिक प्रनतनननध(कम्भतमा १ मवहला)
गाउाँkflnsfकाको सम्चव

(६)

सदस्र्
सदस्र् सम्चव

(सनमनतको बैठक प्रत्र्ेक चौमानसकमा एक पटक पने गिी बिवमा कम्भतमा तीन
पटक वस्ने छ ।)
गाउाँ स्तिीर् सामाम्िक सुिक्षा समन्वर् सनमनतको काम कतवव्र् ि

३८.

अनधकाि

(१) नर्ााँ नाम दताव तथा नवीकिणका लानग प्राप्त हुन आएका
दिखास्तउपि छानववन गिी नसर्ारिस गने

(२) वैंक मार्वत ित्ता ववतिण गनव म्िववसलाइव नसर्ारिश गने
(३) ित्ता ववतिण कार्वलाइ पािदशी ि प्रिावकािी वनाउन सहर्ोग तथा
सहम्िकिण गने ।

परिच्छे द १०
ववववध
३९. उिुिी तथा छानववन सभबन्धी व्र्वस्थााः
(क)

सववसाधािणको

िानकािी

ि

उिुिी/प्रनतवक्रर्ाको

लानग

गाववस/नगिपानलकाले सात ददनको भर्ाद ददई आगामी आ. व. मा ित्ता
पाउनेको सूची मागव मसान्त निर सावविननक रूपमा प्रकाम्शत गनेछ ि
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प्राप्त िएका उिुिी/प्रनतवक्रर्ामा समेत छानववन गिी लािग्राहीहरुको
नामनामेसी सवहत नसर्ारिश गनेछ ।
(ख) सामाम्िक सुिक्षा ित्ता नपाउनुपने व्र्म्िले पाएको, पाउनु पनेले
नपाएको वा अन्र् अननर्नमतता िएको वविर्मा आवश्र्क कािवाहीका
लानग

सभबम्न्धत

गाववस/नगिपानलका

तथा

म्िववसमा

उिुिी

ददन

सवकनेछ ।
(ग) अपाङ्गता िएको व्र्म्िले म्िल्लाम्स्थत मवहला तथा बालबानलका
कार्ावलर्बाट

प्राप्त अपाङ्गता

परिचर्परको

वविर्मा

शं का

लागेमा

सभबम्न्धत स्थानीर् सामाम्िक सुिक्षा समन्वर् सनमनत तथा सामाम्िक
सुिक्षा म्िल्ला समन्वर् सनमनत समेतमा उिुिी ददन सवकनेछ । र्सिी
पिे को उिुिी उपि छानववन हुाँदा गलत व्र्म्िले परिचर्पर प्राप्त
गिे को शंका लागेमा सभवम्न्धत प्रमुख म्िल्ला अनधकािीलाई ले खी
पठाउनु पनेछ ।
४०.

परिचर्पर िोक्का, स्थनगत ि िकम असुल गने व्र्वस्थााः कुनै नागरिकले

र्स कार्वववनध बमोम्िमको सुववधा प्राप्त गने उद्देश्र्ले झुठ्ठा ववविण पेश गिी
ित्ताको लानग परिचर्पर प्राप्त गिे को वा दोहोिो ि ुिानी नलएको पाइएमा
गाववस/नगिपानलकाको प्रमुखले ित्ता िोक्का गनव, ननम्ित समर्सभमका लानग
परिचर्पर स्थनगत गनविगलत गिे को ठहिे मा ि ुिानी िईसकेको िकम
असूल उपि गनव आदे श ददनेछ ।
ति र्स कार्वववनध बमोम्िम ित्ता प्राप्त गनव र्ोग्र् नेपाली नागरिकलाई सामान्र्
ववविण र्िक पिे का आधािमा मार ित्ता प्राप्त गनवबाट बम्ञ्चत गरिने छै न ।
४१.

सामाम्िक सुिक्षा कार्वक्रम सञ्चालन तानलकााः र्स कार्वववनध बमोम्िम

सभपन्न गनुप
व ने वक्रर्ाकलापहरू, सभपन्न गने समर्ावनध ि सोको लानग
म्िभमेवाि सं स्थासवहतको कार्व सञ्चालन तानलका अनुसूची–११ बमोम्िम
हुनेछ । सो बमोम्िम गनुव गिाउनु कार्वक्रममा सं लग्न सबै ननकार् तथा
पदानधकािीहरूको कतवव्र् हुनेछ ।
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४२. प्रमुख म्िल्ला अनधकािीलाई अनधकािाः कसै ले र्ोग्र्ता नपुगेका वा गैि–
नेपाली नागरिकलाई ित्ता ववतिणका लानग परिचर्पर उपलब्ध गिाएमा सो
िद्द गनुक
व ो साथै र्स्ता पदानधकािीहरू ि ित्ता िकम वहनानमना गने उपि
छानववन गिी प्रचनलत कानून बमोम्िम कािवाही गने अनधकाि सभबम्न्धत
म्िल्लाको प्रमुख म्िल्ला अनधकािीलाई हुनेछ ।
४३. बाधा अड्काउ र्ुकाउनेाः सङ्घीर् मानमला तथा स्थानीर् ववकास मन्रालर्ले
र्ो कार्वववनध कार्ावन्वर्नमा बाधा अड्काउ र्ुकाउने ि सं शोधन गिी
कार्ावन्वर्नमा सहिीकिण गनव सक्नेछ ।
४४.

खािे िी ि बचाऊाः
(क) सामाम्िक सुिक्षा कार्वक्रम सञ्चालन कार्वववनध, २०६९ खािे ि
गरिएको छ ।
(ख) उपदर्ा (१) बमोम्िम खािे ि गरिएका कार्वववनध अनुसाि हालसभम
िए गिे का कार्वहरू र्सै कार्वववनध बमोम्िम िए गिे को मानननेछ ।
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अनुसूची-१
(दर्ा ३ को खण्ड 'च' ि खण्ड 'थ' साँग सभबम्न्धत)
दनलत वगवमा सूचीकृत िातिानतहरुको सूची

28

29

30

31

32

33

अनुसूची-२
(दर्ा ३ को खण्ड (छ) सं ग सभबम्न्धत)
लोपोन्मुख आददवासी िनिानतमा पने समूहहरु
१. कुसुण्डा

२. वनकरिर्ा

३. िाउटे

४. सुिेल

५. हार्ु

६. िािी

७.

८. लोप्चा

ls;fg

१०. कुशवानडर्ा (पत्थिकट्टा,

९. मेचे

नसलकट, कुशबनधर्ा ि कुचबनधर्ा)
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अनुसूची – ३ (क)
(दर्ा ६ को उपदर्ा ३ साँग सभबम्न्धत)

नाम दतावका लानग ददने दिखास्तको ढााँचा

नमनताः .........................

श्री अध्र्क्ष/प्रमुखज्र्ू,

................................गाउाँपानलका/नगिपानलकाको कार्ावलर्।
नबिर्ाः- नाम दताव सभबन्धमा।
महोदर्,
उपिोि वविर्मा सामाम्िक सुिक्षा ित्ता पाउनका लागी नर्ााँ नाम दताव गिी ददनु हुन
दे हार्का ववविण सवहत र्ो दिखास्त पेश गिे को छु । मैले िाज्र् कोि वाट मानसक
पारिश्रनमक, पेन्सन वा र्स्तै प्रकाि का कुनै अन्र् सुववधा पाएको छै न । व्र्होिा ठीक
सााँचो हो, झुट्ठा ठहिे प्रचनलत कानून वमोम्िम सहू ाँला बुझाऊाँला।
लम्क्षत समूहाः-

िेष्ठनागरिक (दनलत) /िेष्ठ नागरिक (अन्र्) / एकलमवहला /

ववधवा / लोपोन्मूख आददवानस िनिाती
(उपर्ुि कुनै एकमा म्चन्ह लगाउने)
ननवेदक
नाम, थिाः-

lnË M–

बाबुको नामाः-

आमाको नामाः-

ठे गानााः-

िन्म नमनताः-

ना.प्र.नं.....................

िािी म्िल्लााः- ...............

िेष्ठ नागरिsको हकमा उमेि पुग्ने नमनत:

सभपकव मोबाईल नं :-

नबधवाकोहकमा
पनतको मृत्र्ू दताव नं :-.................. पनतको मृत्र्ू िए को नमनताः..................
दस्तखताः.................................
कार्ावलर् प्रर्ोिनको लानग
नाम दताव ननणवर् नमनताः

ित्ताको वकनसमाः-

परिचर्पर नं.
ित्ता पाउने सुरु नमनताः आ.व. २०_ _/ _ _
चौमानसक दे म्ख
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को पवहलो/दोश्रो/तेश्रो

अनुसूची३(ख)

(दर्ा ६ को उपदर्ा ३ साँग सभबम्न्धत)
नाम दतावका लानग ददने दिखास्तको ढााँचा
नमनताः ...........................
श्री अध्र्क्ष / प्रमुखज्र्ू,

................................गाउाँपानलका/नगिपानलका कोकार्ावलर्।
नबिर्ाः-नाम दताव सभबन्धमा ।
महोदर्,
उपिोि वविर्मा सामाम्िक सुिक्षा ित्ता पाउनका लागी नर्ााँ नाम दताव गिीददनुहन
ु
दे हार्का ववविण सवहत र्ो दिखास्त पेश गिे कोछु । मैले िाज्र्कोि वाट मानसक
पारिश्रनमक, पेन्सन वा र्स्तै प्रकािका कुनै अन्र् सुववधा पाएको छै न । व्र्होिा ठीक
सााँचो हो, झुट्ठा ठहिे प्रचनलत कानून वमोम्िम सहू ाँला बुझाऊाँला ।
लम्क्षत समूहाः- अनत अशि अपाङ्गता/पुणव अशि अपाङ्गता
(उपर्ुि कुनै एक मा म्चन्ह लगाउने)
ननवेदक

सं िक्षकको ववविण

नाम, थिाः-lnË M–

नाम, थिाः-lnË M–

बाबुको नामाः-

ठे गानााः-

आमाको नामाः-

बाबुको नामाः-

ठे गानााः-

बािेको नामाः-

िन्म नमनताः-

ना.प्र.नं.-.......... िािी म्िल्लााः-

िन्मदताव वा ना.प्र.नं.......... िािी म्िल्लााः-

ननवेदक साँगको नातााः-

मवहला तथा वालवानलका कार्ावलर्बाट

दस्तखताः-

िािी िएको अपाङ्ताको परिचर्पर नं.-.

सभपकव मोबाईल नं...........

दस्तखताः-...................
कार्ावलर् प्रर्ोिनको लानग
नाम दताव ननणवर् नमनताः
ित्ताको वकनसमाः- परिचर्पर नं........................
ित्ता पाउने सुरु नमनताः आ.व. २०_ _/ _ _
चौमानसक दे म्ख
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को पवहलो/दोश्रो/तेश्रो

अनुसूची ३ ग
( दर्ा ६ को उपदर्ा ३ साँग सभबम्न्धत )
नाम दतावको लानग ददने दिखास्तको ढााँचा
नमनताः ....................
श्रीमान अध्र्क्ष/प्रमुखज्र्ू,
................ गा.पा/न.पा.को ......वडा कार्ावलर्
वविर्ाः

नाम दताव सभबन्धमा ।

महोदर्,
उपिोि वविर्मा सामाम्िक सुिक्षा ित्ता पाउनका लानग नर्ााँ नाम दताव गरिददनुहन
ु दे हार्का ववविण
सवहत र्ो दिखास्त पेश गिे को छु । म ननवेदक ( नाम ..................................) को
छोिा/छोिी ( नाम .........................) सामाम्िक सुिक्षा अन्तगवत बालपोिण ित्ता पाउन र्ोग्र्
िएको अनुिोध गदवछु । हामी दभपत्ती दुवै िना वा हामी मध्र्े कुनै एक मार पनन कुनै सिकािी वा
औपचारिक सेवामा कार्वित छै नौँ । साथै कुनै व्र्वसार् दताव गिी सञ्चालन गरििहेका पनन छै नौँ ।
उल्लेम्खत ववविण सााँचो हो, झुटा ठवहिए नलएको िकम वर्ताव गनुक
व ा साथै कानुन बमोम्िम सिार्
िोग्न तर्ाि छु ।
लम्क्षत समूहाः ५ विव ननाघेका बालबानलका
लािग्राहीको ववविण
नाम, थिाः –

नलङ्गाः–

बाबुको नामाः–

आमाको नामाः–

ठे गानााः–

िन्म नमनताः–

िन्म दताव प्रमाणपर नाः–

िािी गने गा.पा/न.पााः–

म्िल्लााः–

वडा नाः-

सं िक्षक (ननवेदक) को ववविण
नाम, थिाः–

ठे गानााः–

बाबुको नामाः–

बािेको नामाः–

ना.प्र.नाः–

िािी म्िल्लााः–

लािग्राही साँगको नातााः–

ननवेदकको दस्तखताः–

सभपकव मोबाईल नं.–
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अनुसूची–४
(दर्ा ७ को उपदर्ा १ साँग सभबम्न्धत)

नाम नववकिणका लानग ददने दिखास्तको ढााँचा

नमनताः ...........................

श्रीअध्र्क्ष/प्रमुखज्र्ू,

................................गाउाँपानलका/नगिपानलका कोकार्ावलर्।
नबिर्ाः- नाम नववकिण सभबन्धमा।

उपिोि वविर्मा आगामी आनथवक विवमा पनन सामाम्िक सुिक्षा ित्ता
पाउने गरि नाम नववकिण गिी ददनुहन
ु दे हार्को ववविण सवहत र्ो

दिखास्त पेश गिे को छु । मैले िाज्र्कोिबाट मानसक पारिश्रनमक, पेन्सन
वा र्स्तै प्रकािका कुनै अन्र् सुववधा पाएको छै न। व्र्होिा ठीक सााँचो
हो, झुट्ठा ठहिे प्रचनलत कानून वमोम्िम सहू ाँला बुझाऊाँला।

सामाम्िक सुिक्षा ित्ताको वकनसमाः(उपर्ुि कुनै एकमा म्चन्ह लगाउने)

िेष्ठनागरिक/एकलमवहला/ववधवा/पुणअ
व पाङ्गता/अनतअशिअपाङ्गता/लोपोन्मूखआदद
वानसिनिाती/बालबानलका

लािग्राहीको नाम, थिाः-

ननवेदक

lnË M–

परिचर्-परनं=-

ठे गानााः-

दस्तखताः-

सभपकव मोबाइल नं :-

वालवानलका वा अपाङ्गताको हकमा

सं िक्षकको नाम, थि:-.................... सं िक्षकको दस्तखताः-..............
सभपकव मोबाईल नं....................
कार्ावलर् प्रर्ोिनको लानग

नाम नववकिण ननणवर् नमनताःित्ताको वकनसमाः-

परिचर्पर नं.38

अनुसूची-५

(दर्ा ९ साँग सभबम्न्धत)

िता पाउनेहरुको मूल अनिलेख

(क) िेष्ठ नानगिक ित्ता पाउने व्र्म्िहरुको मूल अनिलेखाः

....................................................... गाउाँपानलका/ नगिपानलका
म्िल्लााः..........................
क्र.

परिचर्प

लािग्राहीको

;+=

र नं .

नाम, थि

afa'sf]
gfd

आनथवक विवाः..................................
cfdfsf]
gfd

वडा नं .

नलङ्ग

िन्म
नमनत

ना.प्र.नं

िािी म्िल्ला

र्ोटो

मोबाइल नं

a}+ssf] gfd
s}lkmot
/ vftf g+=

१
२
३

(ख) िेष्ठ नानगिक (दनलत) ित्ता पाउने व्र्म्िहरुको मूल अनिलेखाः

....................................................... गाउाँपानलका/ नगिपानलका
म्िल्लााः..........................
क्र.
परिचर्प
लािग्राहीको
afa'sf]
र
नं
.
नाम,
थि
;+=
gfd

cfdfsf]
gfd

वडा नं .

नलङ्ग

िन्म
नमनत

१
२
३
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ना.प्र.नं

िािी

आनथवक विवाः..................................
a}+ssf] gfd
म्िल्ला
र्ोटो
मोबाइल नं
s}lkmot
/ vftf g+=

(ग) एकल मवहला ित्ता पाउने व्र्म्िहरुको मूल अनिलेखाः

....................................................... गाउाँपानलका/ नगिपानलका
म्िल्लााः..........................
क्र.
परिचर्प
लािग्राहीको
afa'sf]
र नं .
नाम, थि
;+=
gfd

cfdfsf]
gfd

वडा नं .

नलङ्ग

िन्म
नमनत

ना.प्र.नं

िािी

आनथवक विवाः..................................
a}+ssf] gfd
म्िल्ला
र्ोटो
मोबाइल नं
s}lkmot
/ vftf g+=

१
२
३

(घ) ववधवा ित्ता पाउने व्र्म्िहरुको मूल अनिले खाः

....................................................... गाउाँपानलका/ नगिपानलका
म्िल्लााः..........................
क्र.
परिचर्प
लािग्राहीको
afa'sf]
र नं .
नाम, थि
;+=
gfd

cfdfsf]
gfd

वडा नं .

नलङ्ग

िन्म
नमनत

१
२
३
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ना.प्र.नं

िािी

आनथवक विवाः..................................
a}+ssf] gfd
म्िल्ला
र्ोटो
मोबाइल नं
s}lkmot
/ vftf g+=

(ङ) पुणव अशि अपाङ्गता ित्ता पाउने व्र्म्िहरुको मूल अनिलेखाः
....................................................... गा.पा/ नगिपानलका
म्िल्लााः..........................
क्र.

परिचर्प

लािग्राहीको

;+=

र नं .

नाम, थि

afa'sf]
gfd

cfdfsf]
gfd

वडा
नं .

नलङ्ग

िन्म
नमनत

अपाङ्गता
परिचर्पर नं .

िािी
म्िल्ला

आनथवक विवाः..................................
a}+ssf]
मोबाइल
;+/Ifssf]
gfd / s}lkmot
र्ोटो
नं
gfd
vftf g+=

१
२
३

(च) अनत अशि अपाङ्गता ित्ता पाउने व्र्म्िहरुको मूल अनिलेखाः
....................................................... गा.पा/ नगिपानलका
म्िल्लााः..........................
क्र.

परिचर्प

लािग्राहीको

;+=

र नं .

नाम, थि

afa'sf]
gfd

cfdfsf]
gfd

वडा
नं .

नलङ्ग

िन्म
नमनत

१
२
३
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अपाङ्गता
परिचर्पर नं .

िािी
म्िल्ला

आनथवक विवाः..................................
a}+ssf]
मोबाइल
;+/Ifssf]
gfd / s}lkmot
र्ोटो
नं
gfd
vftf g+=

(छ) लोपोन्मुख आदीवासी / िनिाती ित्ता पाउने व्र्म्िहरुको मूल अनिलेखाः
....................................................... गाउाँपानलका/ नगिपानलका
म्िल्लााः..........................
क्र
.

;+=

परिचर्प

लािग्राहीको

र नं .

नाम, थि

afa'sf]
gfd

cfdfsf]
gfd

वडा नं .

िन्म दताव

िन्म

नलङ्ग

वा ना.प्र.नं

नमनत

िािी
म्िल्ला

आनथवक विवाः..................................
a}+ssf]
बालबानलका
मोबाइल
र्ोटो
gfd / s}lkmot
नं
िए;+/Ifssf] gfd
vftf g+=

१
२
३

(ि) बाल सं िक्षण ित्ता पाउने व्र्म्िहरुको मूल अनिलेखाः
....................................................... गाउाँपानलका/ नगिपानलका
म्िल्लााः..........................
क्र.

;+=

afnaflnsfsf]
gfd, y/

afa'sf]
gfd

cfdfsf]
gfd

afh]]sf]
gfd

वडा
नं .

नलङ्ग

िन्म
नमनत

िन्म दताव
प्र.प.नं

१
२
३
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;+/Ifs
sf] gfd

आनथवक विवाः..................................
kfFr jif{ k"/f x'g]
;+/Ifssf] a}+ssf] gfd
र्ोटो
s}lkmot
ldlt -;fn dlxgf_
मोबाइल नं / vftf g+=

अनुसूची ६ (क)

(दर्ा१० साँग सभबम्न्धत)

..................गाउाँपानलका/नगिपानलका कोकार्ावलर्
सामाम्िक सुिक्षा ित्ता परिचर्-पर

लम्क्षतसमूहाः- िेष्ठनागरिक/ एकल मवहला / ववधवा / लोपोन्मूख आददवानस
िनिाती

परिचर्-परनाः-…………………………………

लािग्राहीको नामाः-…………………………….
ठे गानााः-……………………………………......

वैङ्कको नाम ि शाखा: ...........................................
वैङ्कको खाता नभवि ............................................
िािीगनेाः

............गाउाँपानलका/नगिपानलका कार्ावलर्
......... म्िल्ला

ित्ता पाएको ववविण :
नमनत

िुिानी पाएको चौमानसक

बुझेको कुल

बुम्झनलनेको नाम

िकम

बुझाउनेको दस्तखत

परिचर्पर नववकिण सभबन्धी ववविणाः
क्र.स.

अवनध
दे म्ख

नववकिण गनेको दस्तखत
सभम

१
२
३
४
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नमनत

कैवर्र्त

अनुसूची६(ख)
(दर्ा१० साँगसभबम्न्धत)

..................गा.पा/नगिपानलकाकोकार्ावलर्
सामाम्िक सुिक्षा ित्ता परिचर्-पर

लम्क्षतसमूहाः- पूणव अशि आपाङ्गता/अनत अशि अपाङ्गता / वालवानलका
परिचर् पर नाः-…………………………………
लािग्राहीको नामाः-…………………………….
ठे गानााः-……………………………………......

वैङ्कको नाम िशाखा: ...........................................

वैङ्कको खाता नभवि ............................................
िािी गनेाः

............ गाउाँपानलका /नगिपानलका कार्ावलर्
......... म्िल्ला

ित्ता पाएको ववविण :
नमनत

ि ुिानी पाएको

बुझेको कुल

बुम्झनलने/अवविावक

बुझाउनेको

चौमानसक

िकम

संिक्षकको नाम

दस्तखत

कैवर्र्त

परिचर्पर नववकिण सभबन्धी ववविणाः
क्र.स

अवनध

.

दे म्ख

नववकिण गनेको दस्तखत

सभम

१
२
३
४

44

नमनत

अनुसूची ७

(दर्ा १२ को उपदर्ा १ ि ३ साँग सभवम्न्धत)
लािग्राहीहरुको एवककृत सं ख्र्ात्मक ववविण

................ गाउाँपानलका /नगिपानलका/म्िल्ला समन्वर् सनमनत
म्िल्ला:................

दताव आ.व.:-

लागू आ.व.:-

(क) िेष्ठ नागरिक दनलत
नर्ााँ नाम दताव

गााँउ|नपा|वडा

क्र
.स

पवहलोचौमानसक दे म्ख ित्ता पाउने

दोश्रो चौमानसक दे म्ख ित्ता पाउने

लािग्राहीसं ख्र्ा

पु

िभमा

तेश्रो चौमानसक दे म्ख ित्ता पाउने

लािग्राही सं ख्र्ा

उपचाि
म

नाम नववकिण

खचवपाउनेको
सं ख्र्ा

अनुमाननति
कम

म

पु

िभमा

लािग्राही सं ख्र्ा

उपचाि
खचव

अनुमाननति
कम

उपचाि
म

पु

िभमा

खचवपाउनेको
सं ख्र्ा

१
२

िभमा

45

कूल िभमा

वाविवक

अनुमाननति
कम

लािग्राही सं ख्र्ा

म

पु

िभमा

उपचाि
खचवपाउनेको
सं ख्र्ा

अनुमाननति
कम

सं ख्र्ा

िकम

(ख) िेष्ठ नागरिक अन्र्
नर्ााँ नाम दताव

स.

गााँउ|नपा|वडा

क्र.

पवहलोचौमानसक दे म्ख ित्ता पाउने

दोश्रो चौमानसक दे म्ख ित्ता पाउने

लािग्राहीसं ख्र्ा

पु

िभमा

तेश्रो चौमानसक दे म्ख ित्ता पाउने

लािग्राही सं ख्र्ा

उपचाि
म

नाम नववकिण

खचवपाउनेको
सं ख्र्ा

अनुमाननत
िकम

लािग्राही सं ख्र्ा

उपचाि
म

पु

िभमा

खचवपाउनेको

अनुमाननत
िकम

म

सं ख्र्ा

१
२

िभमा
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पु

िभमा

उपचाि खचव
पाउनेको सं ख्र्ा

कूल िभमा

वाविवक
लािग्राही सं ख्र्ा

अनुमाननत
िकम

म

पु

िभमा

उपचाि खचव
पाउनेको सं ख्र्ा

सं ख्र्ा
अनुमाननत
िकम

िकम

(ग) एकल मवहला/ववधवा
नर्ााँ नाम दताव

स.

वाविवक

गााँउ|नपा|वडा

क्र.

नाम नववकिण
पवहलो चौमानसक दे म्ख

लािग्राहीसं ख्र्ा

िभमा

उपचाि खचवपाउनेको
सं ख्र्ा

दोश्रो चौमानसक दे म्ख

लािग्राही सं ख्र्ा
अनुमाननतिक
म

िभमा

उपचाि
खचवपाउनेको सं ख्र्ा

लािग्राही सं ख्र्ा
अनुमाननतिक
म

उपचाि
िभमा

खचवपाउनेको
सं ख्र्ा

१
२

िभमा
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कूल िभमा

तेश्रो चौमानसक दे म्ख

िकम

लािग्राही सं ख्र्ा
अनुमाननतिक
म

िभमा

उपचाि

अनुमाननतिक

खचवपाउनेको सं ख्र्ा

म

सं ख्र्ा

(घ) लोपोन्मूख आददवानस िनिाती
नर्ााँ नाम दताव

.

वाविवक

गााँउ|नपा|वडा

क्र.स

नाम नववकिण
पवहलो चौमानसकदे म्ख

लािग्राहीसं ख्र्ा
उपचाि
म

पु

िभमा

खचवपाउनेको
सं ख्र्ा

दोश्रो चौमानसक दे म्ख

लािग्राही सं ख्र्ा
अनुमाननति
कम

लािग्राही सं ख्र्ा
उपचाि

म

पु

िभमा

खचवपाउनेको

अनुमाननतिक
म

सं ख्र्ा

लािग्राही सं ख्र्ा
उपचाि

म

पु

िभमा

खचवपाउनेको
सं ख्र्ा

१
२

िभमा

48

कू ल िभमा

तेश्रो चौमानसक दे म्ख

अनुमाननत
िकम

उपचाि
म

पु

िभमा

खचवपाउनेको
सं ख्र्ा

सं ख्र्ा
अनुमाननति
कम

िकम

(ङ) पुण व अपाङ्ग
नर्ााँ नाम दताव

.

वाविवक

गााँउ|नपा|वडा

क्र.स

नाम नववकिण
पवहलो चौमानसकदे म्ख

लािग्राहीसं ख्र्ा

लािग्राही सं ख्र्ा

उपचाि
म

पु

िभमा

दोश्रो चौमानसक दे म्ख

खचवपाउनेको
सं ख्र्ा

अनुमाननति
कम

लािग्राही सं ख्र्ा
उपचाि

म

पु

िभमा

खचवपाउनेको

अनुमाननतिक
म

सं ख्र्ा

लािग्राही सं ख्र्ा
उपचाि

म

पु

िभमा

कू ल िभमा

तेश्रो चौमानसक दे म्ख

खचवपाउनेको
सं ख्र्ा

अनुमाननत
िकम

उपचाि
म

पु

िभमा

खचवपाउनेको
सं ख्र्ा

सं ख्र्ा
अनुमाननति
कम

१
२
िभमा

गााँउ/नपा वडा

(च) अनत असिअपाङ्गता
क्र.
स.

नाम दताव

नाम नववकिण

वाविवक

वाविवक

लािग्राही सं ख्र्ा
म

पु

िभमा

अनुमाननत िकम

लािग्राही सं ख्र्ा
म

पु

१
२
िभमा

49

िभमा

कूल िभमा

अनुमाननत िकम

सं ख्र्ा

िकम

िकम

(छ) वालबानलका

.स
.

गााँउ|नपा|वडा

नर्ााँ नाम दताव
क्र

नाम नववकिण

वाविवक
लािग्राही सं ख्र्ा
म

पु

िभमा

प्रथम चौमानसक
लािग्राही सं ख्र्ा

अनुमाननत
िकम

म

पु

िभमा

दोश्रो चौमानसक
लािग्राही सं ख्र्ा

अनुमाननत
िकम

म

पु

१
२

िभमा
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लािग्राही सं ख्र्ा

अनुमाननत
िभमा

कूल िभमा

तेश्रो चौमानसक

िकम

म

पु

िभमा

अनुमाननत
िकम

सं ख्र्ा

िकम

अनुसूची – ८ -क_
ाँ सभबम्न्धत
दर्ा १२ को उपदर्ा (२) ि दर्ा २९ सग
गाउाँपानलका /नगिपानलका / म्िल्ला ववकास सनमनतले पठाउने सामाम्िक सुिक्षा
ित्ता ववतिणको चौमानसक / वाविवक प्रगनत ववविण
................. चौमानसक / वाविवक प्रगनत ववविण र्ािम
म्िल्लााःम्िसस/गा.पा/नगिपानलका:-

आनथवक विवाः—

र्स चौमानसक /आनथवक विवमा गा.पा/नगिपानलका / म्िववसलाई ननकासा
ददईएको िकम रू................ ववतिण गरिएको िकम रू......... ववतिण गिी
बााँकी
िहेको िकम रु..................................नपुग िकम रु………….
वाविवक ननकाशा िकम मध्र्े विि िकम रु ………………..पेश्की बााँकी रु
……………………
qm=
;+=

लम्क्षत समू ह

१

िेष्ठ नागरिक

२

सं ख्र्ा

ित्ता ववतिण सं ख्र्ा

ववतिण

उपचाि

गरिएको

म पु िभमा

खचवपाउने

िकम

सं ख्र्ा

िेष्ठदनलत
नागरिक

३

अन्र्
एकल मवहला

४

ववधवा

५ पुणव अशि अपाङ्ग
६

७
८

अनत अशि
अपाङ्ग

nf]kf]Gd'vआददवा
नस िनिाती
वालवानलका
िभमा
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लगतकट्टा
म पु िभमा

लगतथप
म

पु

िभमा

कुल कार्म
म

सं ख्र्ा
पु िभमा

नेपाल सिकाि
सङ्घीर् मानमला तथा स्थानीर् ववकास मन्रालर्
केन्रीर् पञ्जीकिण वविाग
बबिमहल, काठमाडौं
गाउाँपानलका/नगिपानलका हरु बाट ववतिण गरिने बालबानलमा िन्म दताव
प्रोत्साहन ित्ता ववतिणको मानसक प्रगनत ववविण

(िन्मेको ३५ ददन निर दताव गिाउने कणावली क्षेरका सबै ि दे श ििीका दनलत
बालबानलका का अनििावकहरुलाई प्रदान गरिने)
प्रनतवेदन
पठाएको साल:
नस.
नं.

म्िल्ला

मवहना:
महानगिपानलका/
उपमहानगिपानलका/
नगिपानलका/
गाउाँ पानलका

दताव बालबानलका को ववविण
दनलत ( दे श िरिका
कणावली क्षेर

सबै)

बानलका

बालक

बालक

बानलका

सं ख्र्ा

सं ख्र्ा

सं ख्र्ा

सं ख्र्ा
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िभमा
ववतरित
िकम
(रु.)

कैवर्र्त

अनुसूची-९
ाँ सभबम्न्धत)
(दर्ा १४ को उपदर्ा ७सग
ित्ता ववतिण ििपाई
....................... गाउाँपानलका /नगिपानलका कार्ावलर्
.................म्िल्ला
लम्क्षत समूह:-...............
आ.व.-.........
चौमानसक:-.....
क्र.स

प.पर लािग्राहीको
नं.

नाम, थि

नलङ्ग

वडा
नं.

िन्म
नमनत

ना.प्र.नं.
ि.द.नं.

१
२
३
४
५
६
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िकम

बुम्झनलनेको बुम्झनलनेको
नाम

सही

कैवर्र्त

अनुसूची - १०
(दर्ा ३० को खण्ड ‘क’ साँग सभबम्न्धत)
लािग्राहीहरुको एवककृत नामावली

................. गाउाँपानलका /नगिपानलका/म्िल्ला समन्वर् सनमनत
म्िल्ला:- ....................
लागु आनथवक विव:-......................
क्र.स.

लम्क्षत

परिचर्पर

लािग्राहीको

समूह

नं.

नाम, थि

१
२
३
४
५
६
७
८
९
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ठे गाना

िन्म

ना.प्र.नं /

नमनत

ि.द.नं.

कैवर्र्त
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