नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
राष्ट्रिय पररचयपर तथा पञ्जीकरण ष्ट्रिभाग
फिफिम नगरपाष्ट्रलकाको कायाालय, पााँचथर ष्ट्रिल्ला।
सामाष्ट्रिक सुरक्षा तथा व्यष्ट्रिगत घटना िताा प्रणाली सुिृढीकरण आयोिना
व्यष्ट्रिगत घटना िताा तथा सामाष्ट्रिक सुरक्षा सम्बन्त्धी िताा ष्ट्रिष्ट्रिरको कायाक्षेरगत िता

(Non-Consulting Service)
१. पृष्ठ भूष्ट्र म
राष्ट्रिय पररचयपर तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ बमोष्ट्रिम व्यष्ट्रिगत घटना िताा; िन्त्म, मृत्यु,
ष्ट्रििाह, बसाइाँ -सराई र सम्बन्त्ध ष्ट्रिच्छेि घटना घटेको ३५ फिन ष्ट्रभर सम्बष्ट्रन्त्धत स्थानीय तहमा िताा
गराउनु पिा छ। स्थानीय पष्ट्रञ्ज काष्ट्रधकारीको कायाालय स्थापना गरी व्यष्ट्रिगत घटना िताा तथा
सामाष्ट्रिक सुरक्षा भत्ता प्रिान हुिै आएको सन्त्िभामा नागररकलाई घरिै लो नष्ट्रिक सेिा प्रिान गने
उद्देश्यले नेपाल सरकारले िताा ष्ट्रिष्ट्रिर सञ्चालन गने कायाक्रम रहेको छ।सो ष्ट्रिष्ट्रिर सञ्चालनको लाष्ट्रग
ष्ट्रिश्व बैंकको सहयोगमा यस ष्ट्रिभाग अन्त्तगात सञ्चाष्ट्रलत सामाष्ट्रिक सुरक्षा तथा व्यष्ट्रिगत घटना िताा
प्रणाली सुिृढीकरण (SSSPCR )आयोिना अन्त्तरगत चालु आ. ि. २०७७/०७८ को स्िीकृ त बिेट
अनुसार सबै (७५३) स्थानीय तह लाइा बिेट व्यिस्थापन भएको छ।
िताा ष्ट्रिष्ट्रिरमा व्यष्ट्रिगत घटना ितााको ष्ट्रनिेिन संकलन, रुिु तथा प्रमाणपर िारी, सामाष्ट्रिक
सुरक्षा भत्ता प्राप्त गने लाभग्राहीको ष्ट्रनिेिन संकलन, लगत कट्टा लगायतका काया र व्यष्ट्रिगत
घटना तथा सामाष्ट्रिक सुरक्षा सम्बन्त्धी गुनासो व्यिस्थापन गने काया रहनेछन् ।
२. िताा ष्ट्रिष्ट्रिरको उद्दे श् य
क) अनलाईन प्रणाली मािा त व्यष्ट्रिगत घटना (िन्त्म, मृत्यु, ष्ट्रबबाह, सम्बन्त्ध ष्ट्रिच्छेि तथा
बसाइाँ -सराइ) िताा गने,

ख) सामाष्ट्रिक
गने,

सुरक्षा भत्ता प्राप्त गना योग्य लाभग्राहीको ष्ट्रनिेिन संकलन गरी प्रणालीमा प्रष्ट्रिष्ट्रि

ग) व्यष्ट्रिगत घटना िताा तथा सामाष्ट्रिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्त्धी
घ) सामाष्ट्रिक सुरक्षा तथा घटना िताा अष्ट्रभयानमा िोष्ट्रखममा
गने।

गुनासो िताा तथा सम्बोधन गने।
रहेका व्यष्ट्रिको पहुाँच अष्ट्रभिृद्धी

३. कायाक्ष ेर

क) फिफिम

नगरपाष्ट्रलकाको क्षेरष्ट्रभरका १४ िडाका ५८ स्थानमा बसोबास गने नागररकको
व्यष्ट्रिगत घटना िताा तथा सामाष्ट्रिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्त्धी िताा ष्ट्रिष्ट्रिर सञ्चालन गनुा
पनेछ। यसरी िताा ष्ट्रिष्ट्रिर सञ्चालन हुने िताा ष्ट्रिष्ट्रिरको स्थान, कायाफिन, आिश्यक
िनिष्ट्रि, िताा ष्ट्रिष्ट्रिरको प्रकार (अनलाईन/अिलाईन) तथा िताा स्थलमा हुने अनुमाष्ट्रनत
घटना ितााको संख्या अनुसूची -१ मा उल्लेख भए बमोष्ट्रिम हुनेछ।

ख) ष्ट्रिष्ट्रिर

सञ्चालनका बखत आिश्यक पने िनिष्ट्रि, भौष्ट्रतक उपकरणको व्यिस्था गनुा पनेछ।
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४. िताा ष्ट्रिष्ट्रिर सञ्चालन प्रकृ या

क)

ष्ट्रिष्ट्रिर सञ्चालन ष्ट्रमष्ट्रत
ष्ट्रिष्ट्रिर सञ्चालन गनुा पूिा ष्ट्रिष्ट्रिर सञ्चालन हुने समय, स्थान, ष्ट्रमष्ट्रत साथै ष्ट्रिष्ट्रिरबाट प्रिाह
हुने सेिा, सेिा प्राप्त गना पुरा गनुा पने प्रफक्रया र आिश्यक कागिपरका सम्बन्त्धमा
ब्यापकरूपमा नागररकमा सूचना तथा प्रचार प्रसार गरे र मार ष्ट्रिष्ट्रिर सञ्चालनको ष्ट्रमष्ट्रत
तय गनुा पनेछ।

ख)

िनिष्ट्रि छनौट तथा ताष्ट्रलम
िताा ष्ट्रिष्ट्रिर सञ्चालन पूिा नगरपाष्ट्रलकासाँग समन्त्िय गरी ष्ट्रिष्ट्रिर सञ्चालनमा खरटने कमाचारीले
ताष्ट्रलम तथा अष्ट्रभमुखीकरण ष्ट्रलनु पनेछ भने नगरपाष्ट्रलकाले ताष्ट्रलम तथा अष्ट्रभमुखीकरण
ष्ट्रन:िुल्क उपलव्ध गराउनु पनेछ।

ग)

भौष्ट्रतक साधन तथा ष्ट्रिष्ट्रिर स्थलको व्यिस्थापन
१. ष्ट्रिष्ट्रिर सञ्चालन बखत आिश्यक पने िर्नाचर,

टेन्त्ट, स्टेिनरी, खानेपानी, न्त्यूनतम

प्राथष्ट्रमक उपचार सामाग्री लगायत अन्त्य आिश्यक भौष्ट्रतक उपकरणहरूको व्यिस्था गरी
ष्ट्रिष्ट्रिर सञ्चालन स्थलको व्यिस्थापन गनुापनेछ। साथै ईन्त्टरनेट पहुाँच भएका स्थानमा ष्ट्रिष्ट्रिर
सञ्चालन गिाा आिश्यक ल्यापटप, ष्ट्रप्रन्त्टर, ष्ट्रिद्युत आपुर्ता र इन्त्टरनेट कनेष्ट्रटटष्ट्रभरटको व्यिस्था
गनुापनेछ।
२. ष्ट्रिष्ट्रिर सञ्चालन गिाा व्यष्ट्रिगत घटना ितााका सूचना िाराम, गुनासो िताा िाराम,
सामाष्ट्रिक सुरक्षा भत्ताको ष्ट्रनिेिन िाराम सेिाग्राहीलाई ष्ट्रन:िुल्क उपलब्ध गराउनु पनेछ।
उि िारामहरू सेिा प्रिायकले स्थानीय तहबाट ष्ट्रन:िुल्क प्राप्त गरी ष्ट्रिष्ट्रिर सञ्चालन
स्थलसम्म लैिानु पनेछ।
३. ष्ट्रिष्ट्रिर सञ्चालन स्थलमा सेिाग्राही/लाभग्राहीहरूको लाईन/ष्ट्रभडभाड

घ)
ङ)

व्यिस्थापनको लाष्ट्रग

उष्ट्रचत प्रबन्त्ध ष्ट्रमलाउनु पनेछ। सोको व्यिस्थापन गिाा अिि र मष्ट्रहला मैरी बनाउन उष्ट्रचत
ध्यान फिनु पनेछ।
िनिष्ट्रि पररचालन
१. अनुसूची -१ बमोष्ट्रिम ताष्ट्रलम प्राप्त िनिष्ट्रि हरे क ष्ट्रिष्ट्रिरमा पररचालन गनुा पनेछ।
िताा ष्ट्रिष्ट्रिर सञ्चालन ष्ट्रिष्ट्रध
१. इन्त्टरनेट को पहुाँ च नपुग ेक ा िताा स्थलमा
 सोधपुछ तथा ररतपूिाक ष्ट्रनिेिन अनुसूची -२ बमोष्ट्रिम भए नभएको िााँच गरी यस अष्ट्रघ
िताा भएका व्यष्ट्रिगत घटना ितााका (ष्ट्रडष्ट्रिटाईि) ष्ट्रििरण ष्ट्रभडाई पष्ट्रहला िताा नभएको
भए प्रकृ या अष्ट्रघ बढाउनु पनेछ।
 घटना ितााका ष्ट्रििरण ष्ट्रडष्ट्रिटाईिेिन नभएको अिस्थामा स्थानीय तहमा भएको ढड्डामा
ष्ट्रििरण ष्ट्रभडाई पष्ट्रहला िताा नभएको भए मार प्रफक्रया अगाष्ट्रड बढाउनु पनेछ।
 सेिाग्राही/लाभग्राहीलाई िोहोरो सेिा ष्ट्रलएमा ऐनमा भएको िररिाना र सिायको
व्यिस्थाको समेत िानकारी ष्ट्रनिेिन ष्ट्रलनु पूिा गराउनु पनेछ।
 व्यष्ट्रिगत घटना ितााको लाष्ट्रग राष्ट्रिय पररचयपर तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ बमोष्ट्रिम
ररतपुिाक िताा हुन आएका व्यष्ट्रिगत घटना ितााका सूचना िाराम भरी सोको लाष्ट्रग
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आिश्यक

पने

प्रमाणहरू

संकलन

गने

तथा

सामाष्ट्रिक

सुरक्षा ऐन,

२०७५ तथा

ष्ट्रनयमािली, २०७६ बमोष्ट्रिम सामाष्ट्रिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गना छु ट भएका लाभग्राहीको
ष्ट्रनिेिन तथा आिश्यक कागिपर/प्रमाण सष्ट्रहत संकलन गनुा पनेछ।
 सूचना िाराम/ष्ट्रनिेिन भना सहयोग गनुापने भएमा सेिाग्राहीलाई सहयोग गनुा पनेछ
यसरी भररएका सूचना िाराम/ष्ट्रनिेिन सम्बष्ट्रन्त्धत व्यष्ट्रिलाई पढेर सुनाई रुिु गनुापनेछ।
घटना िताा तथा सामाष्ट्रिक सुरक्षाको सूचना िाराम तथा िताा िाराम भरी सेिाग्राहीलाई
सोको ष्ट्रनस्सा उपलब्ध गराउनु पनेछ।
 प्राप्त भएका सूचना िाराम तथा ष्ट्रनिेिन अनुसारको िताा प्रमाणपर/पररचयपर प्राप्त गने
प्रकृ या, समय र स्थानको िानकारी सम्बष्ट्रन्त्धत सेिाग्राही तथा लाभग्राहीलाई गराउनु
पनेछ।
 िताा भएका ष्ट्रििरणहरूको तेररि तयार गनुा पनेछ, कागिपर िाइष्ट्रलङ्ग गनुा पनेछ र
गुनासो िताा गनुा पनेछ।
 गुनासो सुनुिाई भएको िानकारी गराउने माध्यम के (टेष्ट्रलिोन, एस एम यस िा
प्रणाली मािा त) हुने हो ? सो को बारे मा सम्बष्ट्रन्त्धत व्यष्ट्रिलाई ष्ट्रनस्सा ष्ट्रलने बेलामा
िानकारी गराउनु पछा।
िा
२. इन्त्टरनेट को पहुाँ च पुग ेक ा िताा स्थलमा िताा काया सञ्चालन
ष्ट्रिष्ट्रिर सञ्चालन गिाा घटना ितााका सूचना िारमहरू अनलाइन मािा त सेिाग्राही स्ियमले
भरी टोकन नम्बर ष्ट्रलएर आउन सक्नेछन्। सेिाग्राहीले अनलाईन मािा त सूचना िाराम
भना नसके मा िताा ष्ट्रिष्ट्रिरमा अनलाईन मािा त ष्ट्रनिुल्क घटना ितााका सूचना िाराम
भररफिने व्यिस्था ष्ट्रमलाउनु पनेछ।
 पेि भएको ष्ट्रनिेिन अनुसूची -२ बमोष्ट्रिम िााँच गरी यस अष्ट्रघ िताा नभएको भए प्रकृ या
अगाष्ट्रड बढाउनु पनेछ।
 सूचना िाराम/ष्ट्रनिेिन भना सेिाग्राहीलाई सहयोग गनुा पनेछ। घटना ितााका सूचना
िाराम/ सामाष्ट्रिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्त्धी ष्ट्रनिेिन सूचना प्रणालीमा प्रष्ट्रिष्ट्रि गरी ष्ट्रनस्सा
प्रिान गनुा पनेछ। उि काया स्थानीय तहमा कायारत एम.आई.यस. अपरे टर िा स्थानीय
तहले खटाएको कमाचारी मािा त गनुा पनेछ।
 स्थानीय पष्ट्रञ्ज काष्ट्रधकारी उपष्ट्रस्थत भएको खण्डमा घटना ितााका प्रमाणपर तथा सामाष्ट्रिक
सुरक्षा पररचयपर िारी गनुा पनेछ।
 ष्ट्रिष्ट्रिरमा प्रमाणपर/पररचयपर िारी हुन नसके मा प्रमाणपर/पररचयपर प्राप्त गने
प्रकृ या, समय र स्थानको िानकारी सम्िष्ट्रन्त्धत सेिाग्राही तथा लाभग्राहीलाई ष्ट्रनस्सा
सष्ट्रहत िानकारी गराउनु पनेछ।
 िताा भएका ष्ट्रििरणहरूको तेररि तयार गने,, कागिपर िाइष्ट्रलङ्ग गने र गुनासो िताा
गनुा पनेछ।
५. ष्ट्रनिेि न/सूच ना िारामको व्यिस्थापन
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ष्ट्रिष्ट्रिरमा सङ्कष्ट्रलत व्यष्ट्रिगत घटना िताा सूचना िाराम, सामाष्ट्रिक सुरक्षा भत्ताको
िताा/निीकरणको ष्ट्रनिेिन तथा गुनासो िताा िाराम सम्भि भए सोष्ट्रह फिन िा अको फिनसम्ममा
सेिा इकाइमा अष्ट्रनिाया पुर््याउनु पनेछ।
६. स्िास््य सािधानी अपनाउने
िताा ष्ट्रिष्ट्रिरमा हाल िै ष्ट्रलरहेको कोरोना भाईरसबाट बच्न नेपाल सरकारले तोके को स्िास््य सम्बन्त्धी
मापिण्ड अनुरूप ष्ट्रिष्ट्रिर सञ्चलान गराउने साथै मास्क, सेष्ट्रनटाईिरको प्रयोग र भौष्ट्रतक िुरी कायम
गना आिश्यक व्यिस्था ष्ट्रमलाउनु पनेछ।
७. सेि ा प्रिायकको योग्यता र िनिष्ट्रि

क) कष्ट्रम्तमा

एक बर्ाको अनुभि भएको हुनु पनेछ। (बिेटको आकार एिं स्थानीय तहमा
उपलब्ध हुनसक्ने सेिा प्रिायकको आधारमा अनुभिको अिष्ट्रध थप/घट गना सफकनेछ।)

ख) सभे

िा फिल्ड िका सम्बन्त्धी कायागत योग्यता भएको, सम्िष्ट्रन्त्धत क्षेर (डेटा इन्त्री िा डेटा
संकलन िा डेटा कम्पाईल िा MIS मा अपलोड ) को काया अनुभि भएको। (बिेटको
आकार अनुसार स्थानीय तहले काया अनुभिको अिष्ट्रध थप/घट गना सक्नेछ।)

ग) अनुसूची

-१ बमोष्ट्रिम ३ िना प्रष्ट्रिणता प्रमाणपर िा सो सरह अध्ययन गरे को िनिष्ट्रि
हुनुपनेछ भने िनिष्ट्रि व्यिस्थापन गिाा लैङ्गीक समता तथा सामाष्ट्रिक समािेिीकरणलाई
ध्यान फिइनेछ ।

८. समयािष्ट्रध
फिफिम नगरपाष्ट्रलका ष्ट्रभरका सिै िडामा तोफकए बमोष्ट्रिमका १४ स्थानमा ५८ फिनको ष्ट्रिष्ट्रिर
सञ्चालन ६० कायाफिन ष्ट्रभर सम्पन्न गनुापनेछ भने अष्ट्रधकतम काया मष्ट्रहना/सम्झौता अबष्ट्रध ६५
फिनको हुनेछ।
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९. भुि ानी ताष्ट्रलका
ष्ट्रस.नं.

भुि ानीको ष्ट्रििरण

१

पेश्की

२

७ िटा
िडा
सम्पन्न गरे पश्चात

भुि ानी
प्रष्ट्रतित
१०%

आिश्यक प्रमाण
िताा ष्ट्रिष्ट्रिर सञ्चालन
कायायोिना तथा बैंक
िमानत
उल्लेष्ट्रखत िडामा
ष्ट्रिष्ट्रिर सम्मन्न प्रष्ट्रतिेिन
र कायािलको काया
सम्पन्न प्रष्ट्रतिेिन।
सबै ष्ट्रिष्ट्रिर सम्पन्न
प्रष्ट्रतिेिन र कायािलको
काया सम्पन्न प्रष्ट्रतिेिन।

ष्ट्रिष्ट्रिर ४०%

कै फियत

२५%
मोष्ट्रिलाईिेिन
पेश्की घटाएर
भुिानी गररनेछ।

बााँकी ७ िडा िताा ष्ट्रिष्ट्रिर ५०%
सम्पन्न गरे पश्चात (सबै
िडा िताा ष्ट्रिष्ट्रिर) अष्ट्रन्त्तम
भुिानी
नोट: िडा संख्या/उपयुिताको आधारमा स्थानीय तहले उपयुि भुिानी ताष्ट्रलका ष्ट्रनधाारण गना
सक्नेछन्।
३
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१०.

स्थानीय तहको ष्ट्रिम्मेि ारी

क) सेिा

प्रिायकबाट ष्ट्रिष्ट्रिर सञ्चालनमा खरटने कमाचारीलाई ष्ट्रनिःिुल्क ताष्ट्रलम/अष्ट्रभमुखीकरण

प्रिान गररनेछ।

ख) ष्ट्रिष्ट्रिर

सञ्चालन गिाा घटना ितााका सूचना िाराम तथा गुनासो िताा िाराम, सामाष्ट्रिक
सुरक्षा भत्ता सम्बन्त्धी (िताा तथा निीकरण) ष्ट्रनिेिन स्थानीय तहले सेिा प्रिायकलाई
ष्ट्रन:िुल्क उपलब्ध गराईनेछ।

ग) िताा

ष्ट्रिष्ट्रिर सञ्चालन गिाा िोहोरो घटना िताा नहोस भन्ने उद्देश्यका लाष्ट्रग यस अष्ट्रघ भएका
व्यष्ट्रिगत घटना ितााका ष्ट्रििरणहरू ष्ट्रडष्ट्रिटाइिेसन गरी सूची उपलव्ध गराउनु पनेछ। िताा
ष्ट्रिष्ट्रिर सञ्चालन गने अबष्ट्रधसम्ममा ष्ट्रडष्ट्रिटाइिेसन हुन नसके मा ष्ट्रिभागबाट पूिा स्िीकृ ती
ष्ट्रलइा िताा ष्ट्रिष्ट्रिर सञ्चालन गररनेछ।

घ) प्रत्येक

ष्ट्रिष्ट्रिरमा स्थानीय तहले िडा सष्ट्रचि (स्थानीय पञ्जीकाधीकारी) ष्ट्रिष्ट्रिरको सञ्चालन,

प्रमाणीकरण, गुनासो सुनुिाई गनाका लाष्ट्रग अष्ट्रनिाया खटाईनेछ।

ङ) िताा

ष्ट्रिष्ट्रिरको अनुगमन तथा मुल्याङ्कन गनुा पनेछ। अनुगमन, मुल्याङ्कन तथा ष्ट्रनरीक्षणको

लाष्ट्रग स्थानीय तहबाट अन्त्य कमाचारी तथा िनप्रष्ट्रतष्ट्रनधीलाई पररचालन गररनेछ।

च) स्थानीय

तहबाट अनलाईन तथा अिलाईन प्रणालीमा हुने िताा ष्ट्रिष्ट्रिरबाट प्राप्त सूचना
िाराम/ष्ट्रनिेिन एम.आई.एस. प्रणालीमा प्रष्ट्रिि गरी/गराई प्रमाणपर तथा पररचयपर
उपलव्ध गराईनेछ। सोको लाष्ट्रग आिश्यकता अनुसार एम.आई.एस. अपरे टर तथा फिल्ड

सहायकलाई ष्ट्रिष्ट्रिर सञ्चालनका लाष्ट्रग पररचालन गररनेछ।

छ) स्थानीय

तहबाट ष्ट्रिष्ट्रिर सञ्चालन स्थलमा प्रष्ट्रिष्ट्रि हुन नसके को खण्डमा ष्ट्रिष्ट्रिरबाट प्राप्त
सूचना िाराम तथा ष्ट्रनिेिन सेिा इकाइा मा ल्याइा व्यस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रष्ट्रिि गरी
सूचना िाराम तथा प्रमाण-पर ष्ट्रप्रन्त्ट गरी फिल्ड सहायक मािा त िडा कायाालयमा
पुर््याईनेछ। िताा ष्ट्रिष्ट्रिरमािा त संकलन भएका घटना ितााका ष्ट्रनिेिकले िडा कायाालयबाट
बढीमा एक हप्तामा प्रमाण-पर प्राप्त गने सुष्ट्रनष्ट्रश्चतता गररनेछ।

११. प्रष्ट्रतिेि न
सेिा प्रिायकले अनुसूची -३ (क)
प्रष्ट्रतिेिनका साथ संलग्न गनुा पनेछ।

र

३(ख)

बमोष्ट्रिमको

प्रष्ट्रतिेिन र

अन्त्य

थप

ष्ट्रििरण

क) िताा ष्ट्रिष्ट्रिर सञ्चालन काया योिनािः सम्झौता भएको ७ फिनष्ट्रभर।
ख) प्रष्ट्रतिेिनिः िताा ष्ट्रिष्ट्रिर सञ्चालन अिष्ट्रधमा प्रत्येक फिनको भोष्ट्रलपल्ट।
ग) िडागत ष्ट्रिष्ट्रिर सञ्चालन प्रष्ट्रतिेिन: िडाको ष्ट्रिष्ट्रिर सम्पन्न भएको ५ फिनष्ट्रभर।
घ) अष्ट्रन्त्तम काया सम्पन्न प्रष्ट्रतिेिन: सम्पूणा ष्ट्रिष्ट्रिर सम्पन्न भएको १० फिनष्ट्रभर।

१२.

सेि ा प्रिायकले कोटे ि न/बोलपर प्रस्तािका साथ पेि गनुा पने कागिातको ष्ट्रििरण
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क) संस्था

िताा/निीकरण प्रमाणपर,

आ.ि.

२०७६/०७७ को कर

चुिा प्रमाणपर र

२०७५/०७६ को कर चुिा प्रमाणपर, समयािष्ट्रध थप पर (पौर् मसान्त्त सम्मको लाष्ट्रग)

पेि गनुा पनेछ।

ख) अनुसूची -४ मा
ग) माष्ट्रथ उल्लेख

तोफकएको ढााँचामा आर्थाक प्रस्ताि।

भए बमोष्ट्रिमको
व्यष्ट्रिबाट प्रमाष्ट्रणत)।

िनिष्ट्रिको

नामािली,

ष्ट्रनयम अनुसार/बोलपर
आिश्यक प्रमाण/कागिात।

कागिातमा

उल्लेख

घ) प्रचष्ट्रलत
ङ) पेि

भए

िैयष्ट्रिक

ष्ट्रििरण

बमोष्ट्रिम पेि

(सम्िष्ट्रन्त्धत
गनुापने

अन्त्य

भएका कागिातहरुमा संस्थाको छाप तथा िस्तखत भएको हुनुपनेछ।

१३. सेि ा प्रिायकको छनौट ष्ट्रिष्ट्रध
सािािष्ट्रनक खररि ऐन, २०६३ तथा ष्ट्रनयमािली, २०६४ बमोष्ट्रिम सेिा प्रिायकको छनौट गनुा
पनेछ।
१४. ष्ट्रिष्ट्रिर सञ्चालन सम्बन्त्धमा ष्ट्रििेर् व्यिस्था
ष्ट्रिष्ट्रिर सञ्चालनका बखत ष्ट्रिष्ट्रिर स्थलमा सेिाग्राहीको ५ िना भन्त्िा कम उपष्ट्रस्थष्ट्रत भएमा
स्थानीय तहले सो स्थलमा ष्ट्रिष्ट्रिर स्थगन गरी अको स्थानमा स्थानान्त्तरण गनुा पनेछ। ष्ट्रिष्ट्रिर
सञ्चालन गिाा नागररकको अष्ट्रधकतम् उपष्ट्रस्थष्ट्रत हुने स्थल र समयलाई ध्यान फिनु पनेछ।
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अनूस ूच ी १
(बुाँि ा ४(घ) साँग सम्बष्ट्रन्त्धत)
फिफिम नगरपाष्ट्रलका ष्ट्रभर िताा ष्ट्रिष्ट्रिर सञ्चालन हुने स्थान, कायाफ िन, आिश्यक िनिष्ट्रिको
ष्ट्रििरण
ष्ट्रस
.नं
.

िडा
नं.

िताा ष्ट्रिष्ट्रिर सञ्चालन हुने स्थान

१

ष्ट्रपपलबोटे
आ.ष्ट्रि , काष्ट्रत्तके
आ.ष्ट्रि, साभ्राङ बाल ष्ट्रबकास
चेधुङ
बालष्ट्रबकास
के न्त्र
मष्ट्रिटे,आधारभुत स्िा.चौ तालखका ,
साष्ट्रम्िन घुष्ट्रम्त मोष्ट्रत ढु ङगानाको
घर, २ नं िडा कायाालय भिन,
मुस्कानचोक
ष्ट्रसचाई
एररया
बसपाका
िनता मा.ष्ट्रि ष्ट्रसलौटी, सुम्नीमा
आ.ष्ट्रि,
िनकल्याण
मा.ष्ट्रि
लाष्ट्रलखका
थापाटार स्कु ल, िोरसाल स्कु ल,
सालघारी स्कु ल, गढी स्कु ल
ष्ट्रििधार आ.ष्ट्रि, पारुहाङ आ.ष्ट्रि,५
नं िडा कायाालय भिन
नेपाल रे डक्रस उपिाखा कायाालय
पात्लेभञ्याङ, िहरी स्िास््य के न्त्र
िे िायक, ६ िडा कायाालय भिन
राष्ट्रनटार आ.ष्ट्रि, काष्ट्रलका आ.ष्ट्रि
नाङलपा,
पन्त्चकन्त्या
आ.ष्ट्रि,
ष्ट्रसद्धकाष्ट्रलका
आ.ष्ट्रि
अष्ट्रसने,
प्रगष्ट्रतष्ट्रिल आ.ष्ट्रि
इथुङ मा.ष्ट्रि इथुङ, ८ नं िडा
कायाालय भिन, राष्ट्रनटार स्िा.चौ,
बुद्ध प्रा.ष्ट्रि
ष्ट्रसद्धकाष्ट्रलका आ.ष्ट्रि, ९ नं िडा
कायाालय भिन, िडा सिस्य तेि
बहािुर ष्ट्रलम्बुको घर, खोप के न्त्र
भिन,याङष्ट्रसबुङ
तेि
बहािुर
लािष्ट्रतको घर
प्रगष्ट्रत आ.ष्ट्रि, ष्ट्रसद्ध िे िी आ.ष्ट्रि,

२

३

४
५
६

७

८

९

१०

िताा ष्ट्रिष्ट्रिरको
प्रकार
(अनलाईन/अि
लाईन)
(अनलाईन/अि
लाईन)

िताा हुने
अनुम ाष्ट्रनत
संख्या
(२६१२)

कायाफिन

आिश्यक
िनिष्ट्रि
(संख्या)

३

३

(अनलाईन/अि
लाईन)

५

४

(अनलाईन/अि
लाईन)

३

३

(अनलाईन/अि
लाईन)

४

३

(अनलाईन/अि
लाईन)

३

३

(अनलाईन/अि
लाईन)

३

३

(अनलाईन/अि
लाईन)

५

३

(अनलाईन/अि
लाईन)

४

३

(अनलाईन/अि
लाईन)

५

३

(अनलाईन/अि

५

३
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११

१२

१३

१४

रघुनन्त्ि ििेगूको घर, साष्ट्रिक िडा
नं ४
डाडेष्ट्रन, िडा कायाालय
भिन
ष्ट्रसद्धिे िी
आ.ष्ट्रि
िे िाफिन,
िनचेतना
आ.ष्ट्रि
ष्ट्रसष्ट्रगम्टार,
कस्तुरी आ.ष्ट्रि आहाले, काष्ट्रलका
मा ष्ट्रि बाबुङगा, ११ नं िडा
कायाालय भिन तृष्ट्रतया
बुधुक स्कु ल, ष्ट्रसद्धिे बी मा ष्ट्रि
ष्ट्रपपलबोटे,
ष्ट्रछन्त्तापु
ष्ट्रचया
सहकारीको कायाालय, १२ नं
िडा कायाालय भिन पुलभञ्याङ
ष्ट्रसहं ष्ट्रसद्ध मा ष्ट्रि िरबुटे, ससंह
ष्ट्रसद्ध आ.ष्ट्रि िेभाले, ष्ट्रसद्धेश्वर मा
ष्ट्रि िे िुङ,१३ नं िडा कायाालय
भिन
लुङरुपा स्िा.चौ, कु िापाष्ट्रन आ.ष्ट्रि,
गौमुखी आ.ष्ट्रि खेतघारी, साष्ट्रिक
रानीटार ९ सानोभालुखोप, साष्ट्रिक
राष्ट्रनटार ९ गुधुाम

लाईन)

(अनलाईन/अि
लाईन)

५

३

(अनलाईन/अि
लाईन)

४

३

(अनलाईन/अि
लाईन)

४

३

(अनलाईन/अि
लाईन)

५

३

५८
फिन

४३ िना

िम्मा
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अनुस ूच ी २
(बुाँि ा ४(ङ) साँग सम्बष्ट्रन्त्धत)
िताा ष्ट्रिष्ट्रिर सम्बन्त्धी मागाि िान

१) िताा ष्ट्रिष्ट्रिरको तयारी
१.१ सेिा प्रिायक व्यष्ट्रि/संस्थाले सम्बष्ट्रन्त्धत स्थानीय तहबाट िताा ष्ट्रिष्ट्रिर सञ्चालन सम्बन्त्धी
तपष्ट्रसलका काया गनुा पनेछ:
 अष्ट्रनिाया ताष्ट्रलम ष्ट्रलन।
 अनुसूची -१ बमोष्ट्रिम ष्ट्रिष्ट्रिर सञ्चालन।
 स्थल, सेिाग्राही/लाभग्राहीको अनुमाष्ट्रनत संख्या सम्बन्त्धी िानकारी ष्ट्रलन।
१.२ िे हायका आिश्यक सामाग्रीको व्यिस्था गनुा पनेछ:
 सबै व्यष्ट्रिगत घटना ितााको ष्ट्रनस्सा नम्बर सष्ट्रहतको सूचना िाराम (िन्त्म, मृत्यु,
ष्ट्रििाह, सम्बन्त्ध ष्ट्रिच्छेि , बसाइाँ -सराई िताा)।
 व्यष्ट्रिगत पररचय िाराम।
 अनलाईन पहुाँच भई प्रमाणपर िारी गने अिस्थामा नेपाल सरकारको रष्ट्रङ्गन लोगो
भएको नेपाली कागि (A4 साईि)।
 यस अष्ट्रघ िताा भएका घटना ितााका ष्ट्रडष्ट्रिटाइज्ड ष्ट्रििरणको ष्ट्रप्रन्त्ट प्रष्ट्रत।
 सामाष्ट्रिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरररहेका लाभग्राहीको ष्ट्रििरण, (ष्ट्रिष्ट्रिर स्थलमा सबैले
िे ख्ने ठाउाँ मा टााँस्ने प्रयोिन)।
 ष्ट्रिष्ट्रिर स्थलमा ष्ट्रिष्ट्रिर सञ्चालन सम्बन्त्धी ब्यानर टााँस्न।े
 िताा ष्ट्रिष्ट्रिर स्थलमा सामाष्ट्रिक सुरक्षा तथा व्यष्ट्रिगत घटना ितााका पोस्टर टााँस्ने
तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त प्रचार सामाग्रीहरू ष्ट्रितरण गने व्यिस्था ष्ट्रमलाउने।
२) ष्ट्रििाचारको प्रयोग
 सेिाग्राहीलाई सिाप्रथम नमस्कार सष्ट्रहत लाईनमा बस्नको लाष्ट्रग अनुरोध गनुा पनेछ।
 सेिाग्राहीसाँग नम्र बोली, आिर र ष्ट्रिि व्यिहार गनुा पनेछ।
 सेिाको प्रकृ ष्ट्रतको (घटना िताा, सामाष्ट्रिक सुरक्षा तथा गुनासो िताा) िानकारी
ष्ट्रलनु पनेछ।
 ष्ट्रिष्ट्रिर स्थलमा उपष्ट्रस्थत भएका सिै व्यष्ट्रिलाई अनुसूची -३(क) बमोष्ट्रिमको
िाराम भना अनुरोध गनुा पनेछ।
 सामाष्ट्रिक सुरक्षा, व्यष्ट्रिगत घटना, गुनासो ितााको सूचना िाराम भनाको लाष्ट्रग
अनुरोध गनुा पनेछ।
३) सेि ासम्बन्त्ध ी िानकारी गराउने
 प्रमाणपर/पररचयपर हप्ता फिनष्ट्रभर सम्बष्ट्रन्त्धत िडा कायालयबाट प्राप्त हुने।
 प्रमाणपर ष्ट्रलन िााँिा संलग्न गनुापने आधारभूत कागिातको सक्कल प्रष्ट्रत र ष्ट्रनस्सा
सष्ट्रहत उपष्ट्रस्थत हुनु पने।
४) घटना िताा सम्बन्त्धी
४.१ िन्त्म िताा प्रकृ या
 सेिाग्राही सम्बष्ट्रन्त्धत िडाको भए नभएको एफकन गनुा पनेछ (नागररकता िा िडा
अध्यक्षको ष्ट्रसिाररस/नाता प्रमाष्ट्रणत िा अिालतको ष्ट्रनणाय),
 सेिाग्राही र सूचकिीचको नाता सम्बन्त्ध खुल्ने कागिात,
४.१.१ ष्ट्रिष्ट्रिरमा िताा नगरी िडा कायालयमा पठाउने अिस्था
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(ष्ट्रिष्ट्रिर सञ्चालन स्थलमा स्थानीय पष्ट्रञ्ज काष्ट्रधकारी उपष्ट्रस्थत नभएको अिस्थामा)
 नेपाली नागररकको हकमा नेपालमा िन्त्म भए नभएको एफकन गरी नेपाल बाष्ट्रहर
िन्त्म भएको,
 ष्ट्रििे िी नागररकको हकमा,
 सूचक नखुल्ने सेिाग्राहीको हकमा,
 सेिाग्राही पष्ट्रहचान नहुने िस्तै िन्त्म प्रष्ट्रतिेिन िा खोप लगाएको प्रमाण िा नाता
खुल्ने प्रमाण नभएमा,
 प्रष्ट्रतष्ट्रलष्ट्रप िारी र संिोधन सम्बन्त्धी सेिाको लाष्ट्रग,
४.१.२ सूच क सम्बन्त्धी व्यिस्था
 बाबु र आमा,
 बाबु र आमा उपष्ट्रस्थत हुन नसके मा िािु िा आमा,
 िािु िा आमा नभएको प्रमाष्ट्रणत भएमा बाबु तिा को हिुरबुबा िा हिुरआमा िा
पररिारको १८ िर्ा उमेर पुगेको व्यष्ट्रि,
४.१.३ चेक िााँच गरी अष्ट्रनिाया अष्ट्रभलेख राख्नुप ने कागिात
 सूचकको सष्ट्रहछाप सष्ट्रहतको सूचना िाराम,
 सूचकको नागररकताको प्रमाणपर,
 स्िास््य संस्थामा िन्त्म भएको भए िन्त्म प्रष्ट्रतिेिन िा प्रमाण,
 घरमा िन्त्म भएको भए खोप लगाएको प्रमाण,
४.२ मृत् यु िताा प्रकृ यािः
 मृतक सम्बष्ट्रन्त्धत िडाको भए नभएको एफकन गनुा पनेछ,
 मृतक र सूचकिीचको नाता सम्बन्त्ध खुल्ने कागिात,
४.२.१ ष्ट्रिष्ट्रिरमा िताा नगरी िडा कायालयमा पठाउने अिस्था
(ष्ट्रिष्ट्रिर सञ्चालन स्थलमा स्थानीय पष्ट्रञ्ज काष्ट्रधकारी उपष्ट्रस्थत नभएको अिस्थामा)
 नेपाल बाष्ट्रहर मृत्यु भएको नेपाली नागररक भएमा,
 ष्ट्रििे िी नागररकको नेपालमा मृत्यु भएमा,
 सूचना फिनुपने कताव्य भएको व्यष्ट्रि (सूचक) नभएमा,
 मृतकको पष्ट्रहचान खुल्ने कागिात नभएमा,
 प्रष्ट्रतष्ट्रलष्ट्रप िारी र संिोधन सम्बन्त्धी सेिाको लाष्ट्रग,
४.२.२ सूच क सम्बन्त्धी व्यिस्था
 बाबु िा आमा िा पष्ट्रत िा पष्ट्रि िा छोरा िा छोरी,
 उल्लेष्ट्रखत सुचक नभएको प्रमाष्ट्रणत भएमा पररिारको १८ िर्ा उमेर पुगेको व्यष्ट्रि,
४.२.३ चेक िााँच गरी अष्ट्रनिाया अष्ट्रभलेख राख्नुपने कागिात
 सूचकको सष्ट्रहछाप सष्ट्रहतको सूचना िाराम,
 मृतकको नागररकता प्रमाणपर िा िन्त्म िताा िा िडा कायाालयको ष्ट्रसिाररस,
 सूचकको नागररकता प्रमाणपर,
 स्िास््य संस्थामा मृत्यु भएको भए मृत्यु प्रष्ट्रतिेिन िा प्रमाण,
४.३ ष्ट्रििाह िताा प्रकृ या
 पष्ट्रत सम्बष्ट्रन्त्धत िडाको भए नभएको एफकन गनुा पनेछ,
 पष्ट्रत पिी िुिै उपष्ट्रस्थत भए नभएको एफकन गनुा पनेछ,
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४.३.१ ष्ट्रिष्ट्रिरमा िताा नगरी िडा कायालयमा पठाउने अिस्था
(ष्ट्रिष्ट्रिर सञ्चालन स्थलमा स्थानीय पष्ट्रञ्ज काष्ट्रधकारी उपष्ट्रस्थत नभएको अिस्थामा)
 नेपाली र ष्ट्रििे िीबीच भएको ष्ट्रििाह िताा गनुा पने भएमा,
 पष्ट्रत िा पिीमध्ये कु नै एक उपष्ट्रस्थत भएमा,
 प्रष्ट्रतष्ट्रलष्ट्रप िारी र संिोधन सम्बन्त्धी सेिाको लाष्ट्रग,
४.३.२ सूच क सम्बन्त्धी व्यिस्था
 पष्ट्रत र पिी िुिै िना,
४.३.३ चेक िााँच गरी अष्ट्रनिाया अष्ट्रभलेख राख्नुपने कागिात
 सूचकको सष्ट्रहछाप सष्ट्रहतको सूचना िाराम,
 पष्ट्रत को नागररकता प्रमाणपर,
 पिीको नागररकता प्रमाणपर (भएमा),
 पष्ट्रत पिीको २/२ प्रष्ट्रत हालचालै ष्ट्रखचेको पासपोटा साइिको िोटो,
४.४ सम्बन्त्ध ष्ट्रिच्छेि िताा प्रकृ या
 पष्ट्रत सम्बष्ट्रन्त्धत िडाको भए नभएको एफकन गनुा पनेछ,
 अिालतबाट भएको सम्बन्त्ध ष्ट्रिच्छेि सम्बन्त्धी ष्ट्रनणाय िा िै सला,
४.४.१ ष्ट्रिष्ट्रिरमा िताा नगरी िडा कायालयमा पठाउने अिस्था
(ष्ट्रिष्ट्रिर सञ्चालन स्थलमा स्थानीय पष्ट्रञ्ज काष्ट्रधकारी उपष्ट्रस्थत नभएको अिस्थामा)
 ष्ट्रििे िी अिालतबाट भएको ष्ट्रनणाय/िै सला,
 पिीको स्थायी ठे गानामा ष्ट्रनिेिन परे मा,
 प्रष्ट्रतष्ट्रलष्ट्रप िारी र संिोधन सम्बन्त्धी सेिाको लाष्ट्रग,
४.४.२ सूच क सम्बन्त्धी व्यिस्था
 पष्ट्रत िा पिी कु नै एक िना
४.४.३ चेक िााँच गरी अष्ट्रनिाया अष्ट्रभलेख राख्नुपने कागिात
 सूचकको सष्ट्रहछाप सष्ट्रहतको सूचना िाराम,
 सूचकको नागररकता प्रमाणपर,
 अिालतको ष्ट्रनणाय िा िै सलाको प्रष्ट्रतष्ट्रलष्ट्रप,
४.५ बसाइाँ -सराई िताा ( सरी िाने िताा प्रकृ या)
 सरी िाने व्यष्ट्रि सम्बष्ट्रन्त्धत िडाको स्थायी बाष्ट्रसन्त्िा भएको एफकन गनुा पनेछ,
 स्थायी बाष्ट्रसन्त्िा एफकन गिाा नागररकता िा ष्ट्रििाह िताा िा बसाइाँ -सराई िताा
प्रमाणपरबाट एफकन गनुा पनेछ,
 सरी िाने पररिारका सिस्यहरूको यस अष्ट्रघ िन्त्म, मृत्यु, ष्ट्रबबाह, सम्बन्त्ध ष्ट्रिच्छेि
िस्ता घटना घटेको भए सो िताा भएको एफकन गनुा पनेछ,
 िताा भएको भए लगत हस्तान्त्तरण िाराम भने, िताा नभएको भए बााँकी रहेका
घटना ितााको सूचना िाराम भरी लगत हस्तान्त्तरण िाराम भनुा पनेछ,
 सरी िाने पररिारका सिस्य मध्येबाट १८ िर्ा उमेर पुगेको व्यष्ट्रि मार सूचक
भएको सुष्ट्रनष्ट्रश्चत गनुा पनेछ,
 कु नै व्यष्ट्रि िा पररिारका सिस्यहरूको कु नै एक िडाबाट अको िडा िा स्थानीय
तहमा बसाइाँ -सराई िाने भएमा िताा गनुा पनेछ,
 सरी िाने पररिारको १८ िर्ा उमेर पुगेको सिस्य छु ट भएमा बसाइाँ -सराई िताा गनुा
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पनेछ,
सरी िाने पररिारको १८ िर्ा उमेर नपुगेको सिस्य छु ट भएमा, १८० फिन भन्त्िा
कम बसोबास गरे को, प्रष्ट्रतष्ट्रलष्ट्रप िारी र संिोधन सम्बन्त्धी सेिाको लाष्ट्रग िडा
कायाालयमा पठाउनु पनेछ,
 ष्ट्रििे िी नागररकको बसाइाँ -सराई िताा गनुा नपने,
४.५.१ सूच क सम्बन्त्धी व्यिस्था
 सरी िाने सिस्य मध्ये पररिारको मुख्य व्यष्ट्रि (नागररकता प्राप्त गरे को)
 सरी िाने सिस्य मध्ये पररिारको मुख्य व्यष्ट्रि नभएमा १८ िर्ा उमेर पुगेको सरी
िाने सिस्य मध्ये कु नै एक (नागररकता अष्ट्रनिाया)
 सरी िाने व्यष्ट्रि स्ियं सूचक बस्न सक्ने (नागररकता अष्ट्रनिाया)
४.५.२ संल ग्न गनुाप ने कागिात
 सूचकको सष्ट्रहछाप सष्ट्रहतको लगत हस्तान्त्तरण िाराम
 सूचकको नागररकता प्रमाणपर
 पररिारका बसाईसरी िाने सिस्यहरूको नागररकता प्रमाणपर (भएमा)
४.६ सरी आएको िताा प्रकृ या
 लगत हस्तान्त्तरण िारममा उष्ट्रल्लष्ट्रखत सरी िाने ठे गाना (स्थानीय तह, िडा)
सम्बष्ट्रन्त्धत िडा भएको एफकन गनुा पनेछ
 लगत हस्तान्त्तरण िाराम हेरर सरी आएका सबै सिस्यहरूको सबै व्यष्ट्रिगत घटना
िताा भएको एफकन गनुा पनेछ
 सबै घटना िताा नभएको भएमा सरी आएको सम्बष्ट्रन्त्धत िडामा फिताा पठाई घटना
िताा गना लगाई प्राप्त गनुा पनेछ
 सरी आउने पररिारका सिस्यमध्येबाट १८ िर्ा उमेर पुगेको व्यष्ट्रि मार सूचक भएको
सुष्ट्रनष्ट्रश्चत गनुा पनेछ
 प्रष्ट्रतष्ट्रलष्ट्रप िारी र संिोधन सम्बन्त्धी सेिाको लाष्ट्रग िडा कायालयमा पठाउने
 ष्ट्रििे िी नागररकको बसाइाँ -सराइ िताा गनुा नपने।
४.६.१ सूच क सम्बन्त्धी व्यिस्था
 सरी आउने सिस्य मध्ये पररिारको मुख्य व्यष्ट्रि (नागररकता प्राप्त गरे को)
 सरी िाने सिस्य मध्ये पररिारको मुख्य व्यष्ट्रि नभएमा १८ िर्ा उमेर पुगेको सरी
आउने सिस्य मध्ये कु नै एक (नागररकता अष्ट्रनिाया)
 सरी आउने व्यष्ट्रि स्ियं सूचक बस्न सक्ने (नागररकता अष्ट्रनिाया)
४.६.२ चेक िााँच गरी अष्ट्रनिाया अष्ट्रभलेख राख्नुपने कागिात
 सूचकको सष्ट्रहछाप सष्ट्रहतको बसाइाँ -सराइको सक्कल लगत हस्तान्त्तरण िाराम
 सूचकको नागररकता प्रमाणपर,
 पररिारका बसाईसरी िाने सिस्यहरूको नागररकता प्रमाणपर (भएमा)


५. प्रमाणपर िारी गनुा पने प्रकृ या
५.१ ष्ट्रिष्ट्रिर स्थलमा इन्त्टरनेट पहुाँ च पुग ेक ो अिस्थामा
 िताा ष्ट्रिष्ट्रिरमा संकलन भएका सूचना िाराम घटना िताा तथा सामाष्ट्रिक सुरक्षा
व्यिस्थापन सूचना (VERSP-MIS) प्रणालीमा प्रष्ट्रिि गनुा पनेछ,
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िताा ष्ट्रिष्ट्रिरमा िडा सष्ट्रचि उपष्ट्रस्थत भएमा प्रमाणपर िारी गनुा पनेछ, नभएमा
ष्ट्रनस्सा उपलब्ध गराउनु पनेछ।
५.२ ष्ट्रिष्ट्रिर स्थलमा इन्त्टरनेट पहुाँ च नपुग ेक ो अिस्थामा
 िताा ष्ट्रिष्ट्रिरमा संकलन भएका सूचना िाराम सेिा एकाईमा पठाउनु पनेछ।


६. िण्ड िरीिाना
िताा ष्ट्रिष्ट्रिरमा प्रिान नगने/नगराउने भनी माष्ट्रथ उष्ट्रल्लष्ट्रखत सेिा िताा ष्ट्रिष्ट्रिरबाट सेिा प्रिान
गरे मा सम्बष्ट्रन्त्धत सेिा प्रिायकलाई, झुटा ष्ट्रििरण पेि गरी सेिा ष्ट्रलएमा सम्बष्ट्रन्त्धत सबैलाई
र त्यस्ता प्रमाणपर िारी गराउने स्थानीय पष्ट्रञ्ज काष्ट्रधकारीलाई प्रचष्ट्रलत कानुन बमोष्ट्रिम
सिाय हुनेछ।
७. सामाष्ट्रिक सुर क्षा भत्ता सम्बन्त्धी
७.१ ष्ट्रनिेिन सङ्कलन
सामाष्ट्रिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गनुा पनेछ लाभग्राहीको िे हाय बमोष्ट्रिमका लष्ट्रक्षत समुहका िे हाय
बमोष्ट्रिमका कागिात सष्ट्रहत ष्ट्रनिेिन प्राप्त गरी ष्ट्रििरण संकलन गनुापनेछ। तर यसअष्ट्रघ
सामाष्ट्रिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरररहेका िा िडा कायालयमा ष्ट्रनिेिन फिईसके का लाभग्राहीको
ष्ट्रनिेिन संकलन गनुापने छैन।
लष्ट्रक्षत
समूह

िताह रू

उपसमूह
िेष्ठ नागररक
७० बर्ा उमेर ७० बर्ा
पुगेका
नागररक

उमेर

पुरा

भएका

नेपाली

६० बर्ा उमेर पुरा भएका र राष्ट्रिय
िेष्ठ नागररक
िष्ट्रलत आयोगमा सूष्ट्रचकृ त नेपाली नागररक
िष्ट्रलत
िेष्ठ
नागररक
भत्ता

एकल मष्ट्रहला

अष्ट्रबबाष्ट्रहता प्रमाण िा अिालतबाट भएको
सम्बन्त्ध ष्ट्रिच्छे ि िा न्त्याष्ट्रयक पृथफककरण
भएको प्रमाण र ६० बर्ा उमेर पुरा
भएका मष्ट्रहला

उमेर ६० िर्ा उमेर पुरा भएका, नेपाल
सरकारले तोके का क्षेर ष्ट्रभर परेका ष्ट्रिल्ला
( हुम्ला, िुम्ला, डोल्पा, काष्ट्रलकोट, मुगु)
िेष्ठ नागररक का स्थानीय तहमा स्थायी ठे गाना भएका
क्षेर तोफकएका नेपाली नागररक,
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संल न गनुाप ने कागिात
नेपाली
नागररकता
प्रमाणपर,
स्थायी ठे गाना िरक
परेम ा
बसाइाँ -सराइ
ितााको प्रमाणपर
नेपाली
नागररकता
प्रमाणपर
र
िष्ट्रलत
िाती खुल्ने प्रमाण
नेपाली
नगररकता
प्रमाणपर, पष्ट्रतको मृत्यु
िताा िा अष्ट्रबबाष्ट्रहता
प्रमाण िा अिालतबाट
भएको
सम्बन्त्ध
ष्ट्रिच्छे ि/न्त्याष्ट्रयक
पृथफककरण
भएको
प्रमाण
नेपाली
नागररकता
प्रमाणपर, बसाइाँ सरी
आएको भएमा बसाइाँ सराइ प्रमाणपर

नेपाली
नागररकताको
पष्ट्रतको मृत्यु िताा प्रमाणपर र अको
प्रमाणपरको प्रष्ट्रतष्ट्रलष्ट्रप,
ष्ट्रिधिा
ष्ट्रिधिा
ष्ट्रििाह नगरेको ष्ट्रसिाररस भएका नेप ाली
पष्ट्रतको
मृत्यु
िताा
नागररक
प्रमाणपरको प्रष्ट्रतष्ट्रलष्ट्रप
नेपाली
नागररकताको
नेपाली नागररक, प्रचष्ट्रलत कानुन बमोष्ट्रिम
प्रमाणपर,
क बगा
क बगाको अपाङ्गता पररचयपर प्राप्त
क बगाको अपाङ्गता
गरेको
पररचयपर
अपाङ्गता
भत्ता
नेपाली
नागररकताको
नेपाली नागररक, प्रचष्ट्रलत कानुन बमोष्ट्रिम
प्रमाणपर,
ख बगा
ख बगाको अपाङ्गता पररचयपर प्राप्त
ख बगाको अपाङ्गता
गरेको
पररचयपर
नेपाली नागररक, उमेर ५ बर्ा उमेर
मुष्ट्रनका,
स्थानीय
पष्ट्रञ्जकाष्ट्रधकारीको
कायालयमा िन्त्म िताा गराएको, नेपाल
सरकारले तोके का क्षेरका ष्ट्रिल्लाका
क्षेर तोफकएका
(िुम्ला, हुम्ला, मुगु, काष्ट्रलकोट, डोल्पा, संरक्षकको नागररकताको
बालबाष्ट्रलका
बझाङ,अछाम, रौतहट, बािुरा, िािरकोट, प्रमाणपर
र
बाल पोर्ण
महोत्तरी, सलााही, ष्ट्रसराहा, डोटी) स्थानीय बाबाष्ट्रलकाको िन्त्म िताा
भत्ता
तह ष्ट्रभर पने।
प्रमाणपर
५ बर्ा उमेर पुरा नभएका नेपाली संरक्षकको नागररकताको
िष्ट्रलत
नागररकका
सन्त्तान
र
स्थानीय प्रमाणपर
र
बालबाष्ट्रलका
पष्ट्रञ्जकाष्ट्रधकारीको कायालयमा िन्त्म िताा बाबाष्ट्रलकाको िन्त्म िताा
गराएका।
प्रमाणपर
नेपाली
नागररकताको
राउटे , कु सुण्डा, मेचे, फकसान, सुरेल, हायु, प्रमाणपर, १६
िर्ा
लोपोन्त्म ुख
लेप्चा, बनकररया, रािी, कु िबष्ट्रडया उमेर नपुगेकाको हकमा
(प्थरकट्टा,
कु सबष्ट्रधया,
कु चबष्ट्रधया, िन्त्म िताा प्रमाणपर
िाष्ट्रत
लोपोन्त्म ूख िाष्ट्रत खुल्ने
ष्ट्रसलकट)
प्रमाण






िताा ष्ट्रिष्ट्रिरमा प्राप्त ष्ट्रनिेिन अनलाईन भएको स्थानमा प्रणालीमा प्रष्ट्रिष्ट्रि गनुापनेछ र
अनलाईन नभएको स्थानमा सेिा ईकाईमा (स्थानीय तहको कायाालयमा) पुर््याउनु पनेछ।
िताा ष्ट्रिष्ट्रिर सञ्चालन भइरहेका िडा ष्ट्रभर स्थायी ठे गाना (नागररकता िा बसाइाँ -सराइ
प्रमाणपर अनुसार) नभएका व्यष्ट्रिको ष्ट्रनिेिन संकलन गनुा नपने।
ष्ट्रििे िी नागररकको सामाष्ट्रिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गनाको लाष्ट्रग ष्ट्रनिेिन संकलन गनुा नपने।
नागररकता प्रमाणपर, पष्ट्रतको मृत्यु िताा प्रमाणपर, िन्त्म िताा प्रमाणपर िस्ता
कागिपर नभएमा िा नबुष्ट्रझने भएमा िडा कायालयमा िान अनुरोध गनुा पनेछ।

७.२ सामाष्ट्रिक सुर क्षा भत्तामा लगत कट्टा सम्बन्त्धी
 मृत्यु िताा प्रमाणपरको लाष्ट्रग ष्ट्रनिेिन फिन आएकोमा मृतक व्यष्ट्रि सामाष्ट्रिक सुरक्षा भत्ता
प्राप्त गरररहेको भएमा सामाष्ट्रिक सुरक्षाबाट लगत कट्टा गना ष्ट्रििरण संकलन गरी
स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ।
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सामाष्ट्रिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरररहेका लाभग्राहीको बसाइाँ -सराइ ितााको सूचना फिन
आएमा त्यस्ता व्यष्ट्रिको सामाष्ट्रिक सुरक्षाबाट लगत कट्टा गना ष्ट्रििरण संकलन गरी
स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ।
स्िेष्ट्रच्छक रूपमा सामाष्ट्रिक सुरक्षा भत्ता त्याग गरी सम्मान पर ग्रहण गना ष्ट्रनिेिन
फिएमा ष्ट्रनिेिन संकलन गरी स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ।
मृत्यु भएका िा सामाष्ट्रिक सुरक्षा भत्ता पाउन अयोग्य व्यष्ट्रिले भत्ता पाईरहेको सूचना
प्राप्त भएमा त्यस्ता व्यष्ट्रिको ष्ट्रििरण संकलन गरी स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनु
पनेछ।

८. गुन ासो िताा
सामाष्ट्रिक सुरक्षा र व्यष्ट्रिगत घटना िताा सम्बन्त्धी गुनासो प्राप्त भएमा संकलन गरी स्थानीय
तहलाई उपलब्ध गराउने र गुनासो िताा प्रणालीमा प्रष्ट्रिष्ट्रि गनुा पनेछ।

अनुस ूच ी ३ (क)
बुाँि ा ११ साँग सम्बष्ट्रन्त्धत
घटना ितााक ो तेर रि
ष्ट्रिल्ला

----------

ष्ट्रिष्ट्रिर सञ्चालन स्थल
ष्ट्रस.न .
ं

स्थानीय तह

----------िडा नं.
----------------ष्ट्रिष्ट्रिर सञ्चालन ष्ट्रमष्ट्रत

सेि ाग्राही/लाभग्राहीक ो न ाम थर

ष्ट्रलङ्ग

सम्पका न म्बर

ष्ट्रन स्सा
न म्बर
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कै फियत

---

नोटिः यो तेर रि प्रत्येक फिनको छु ट्टा छु ट्टै भनुा पनेछ ।
अनुस ूच ी ३ (ख)
बुाँि ा ११ साँग सम्बष्ट्रन्त्धत
सामाष्ट्रिक सुर क्षाको तेर रि
ष्ट्रिल्ला

----------

ष्ट्रिष्ट्रिर सञ्चालन स्थल
ष्ट्रस.न .
ं

स्थानीय तह

----------िडा नं.
----------------ष्ट्रिष्ट्रिर सञ्चालन ष्ट्रमष्ट्रत

सेि ाग्राही/लाभग्राहीक ो

ष्ट्रलङ्ग

सम्पका न म्बर

न ाम थर

सेि ाक ो प्रक ार (घट न ा

ष्ट्रन स्सा

ित ाा,

न म्बर

सामाष्ट्रिक

---

कै फियत

सुर क्षा, गुन ासो ित ाा)

नोटिः यो तेर रि प्रत्येक फिनको छु ट्टा छु ट्टै भनुा पनेछ ।
अनुस ूच ी ३ (ग)
बुाँि ा ११ साँग सम्बष्ट्रन्त्धत
गुन ासो ितााक ो तेर रि
ष्ट्रिल्ला

----------

ष्ट्रिष्ट्रिर सञ्चालन स्थल
ष्ट्रस.न .
ं

----------िडा नं.
----------------ष्ट्रिष्ट्रिर सञ्चालन ष्ट्रमष्ट्रत

सेि ाग्राही/लाभग्राहीक ो

स्थानीय तह

ष्ट्रलङ्ग

सम्पका न म्बर

न ाम थर

सेि ाक ो प्रक ार (घट न ा

ष्ट्रन स्सा

ित ाा,

न म्बर

सामाष्ट्रिक

सुर क्षा, गुन ासो ित ाा)
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---

कै फियत

नोटिः यो तेर रि प्रत्येक फिनको छु ट्टा छु ट्टै भनुा पनेछ ।
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अनुस ूच ी ३(घ)
बुाँि ा ११ साँग सम्बष्ट्रन्त्धत
िताा ष्ट्रिष्ट्रिर सञ्चालन प्रष्ट्रतिेि नको ढाचााँ
ष्ट्रिल्लािः
ष्ट्रस.नं.

स्थानीय तहिः
िताा
ष्ट्रिष्ट्रिर
सञ्चालन
भएको
स्थान

ष्ट्रिष्ट्रिर
सञ्चालन
िुरू
ष्ट्रमष्ट्रत

ष्ट्रिष्ट्रिर
सञ्चालन
अष्ट्रन्त्तम
ष्ट्रमष्ट्रत

िडा नं.:
िन्त्म िताा
संख्या
म

पु

िम्मा

मृत्यु िताा
संख्या
म

पु

िम्मा

तयार गने
हस्ताक्षर
नाम
पििः

ष्ट्रििाह
िताा
संख्या

सम्बन्त्ध
ष्ट्रिच्छेि
िताा
संख्या

बसाइाँ सराइ
िताा
संख्या

िताा ष्ट्रिष्ट्रिर प्रकार:
सामाष्ट्रिक
सुरक्षा
ष्ट्रनिेिन
संख्या

रूिु गने
हस्ताक्षर
नाम
पि
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गुनासो
िताा
संख्या

िताा
स्थलबाट
प्रमाणपर
िारी
भएको
संख्या

अनुस ूच ी ४
बुाँि ा १२(ख) साँग सम्बष्ट्रन्त्धत
आर्थाक प्रस्ताि
क्र.सं.

ष्ट्रििरण

१
२

िनिष्ट्रि पाररश्रष्ट्रमक
िनिष्ट्रिको िै .भ्र.भ., खाना, खािा खचा, यातायत
खचा
ष्ट्रिष्ट्रिर सञ्चालनको लाष्ट्रग आिश्यक िर्नाचर, टेन्त्ट
(भाडा) तथा स्टेिनरी, खानेपानी, न्त्युनतम
प्राथष्ट्रमक उपचार सामाग्री (खररि)
ल्यापटप, ष्ट्रप्रन्त्टर, ष्ट्रिद्युत आपूर्ता र इन्त्टरनेट
कनेष्ट्रटटष्ट्रभरट (अनलाईन ष्ट्रिष्ट्रिरको हकमा मार लागु
हुने)

३

४

५

संख्या
/फिन

ढु िानी भाडा लगायत अन्त्य ष्ट्रिष्ट्रिध
(.....................)

िम्मा
सेिा प्रिायकको नािा
सेिा प्रिायकको नािा सष्ट्रहत िम्मा
मु.अ. कर
कु ल िम्मा
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रकम
रकम
रकम
रकम
रकम

िर

(रू.)
(रू.)
(रू.)
(रू.)
(रू.)

िम्मा
रकम रू.

कै फियत

