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सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, 

२०७२  

ललिाङ नगरपाललका कार्ायलर्,रोल्पा 
पररच्छेद १ 

प्रारजभिक 

१. प्रस्तािनााः नेपालको संविधानका ननरे्दशक ससद्धान्त तथा नीनतहरूले ननरे्दश गरे अनुरूप सिवसाधारण नागररकलाइ 
सामाजिक सुरक्षा कार्वक्रम मार्व त सामाजिक सरंक्षण प्रर्दान गनव, सामाजिक सरुक्षा भत्ता प्रणाली व्र्िजथथत गनव,  
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्वक्रममा प्रभािकाररता ल्र्ाउन तथा ननर्मन गनव थथानीर् थिार्त्त शासन 
ऐन, २०५५ को र्दर्ा २३६ को उपर्दर्ा (२) अनुसार र्ो सामाजिक सुरक्षा कार्वक्रम सञ्चालन कार्वविधध, २०७२ 
नेपाल सरकार ( उप प्रधान मन्रीथतर) बाट समनत २०७२।१२।२४ मा थिीकृत गरी लागू गररएको छ ।  

२. उद्देश्र्ाः र्स कार्वविधधका उद्देश्र्हरू रे्दहार् बमोजिम रहेका छन  ्ः 
(क)  सामाजिक सुरक्षा लक्षक्षत समूह पररभावित गने, 

(ख)  सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीलाई सरसलकरण गने, 

(ग)  सामाजिक सुरक्षा असभलेख व्र्िथथापनमा सूचना प्रविधधको प्रर्ोग गरी अद्र्ािधधक गने  
(घ)  सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्वको प्रभािकारी अनुगमन तथा मुल्र्ाङकन गने,   

(ङ)  सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीमा पारर्दसशवता कार्म गने, 

३. पररिाषााः वििर् िा प्रसंगले अको अथव नलागेमा र्स कार्वविधधमा  

(क) लक्षक्षत समहू िन्नालेाः र्स कार्वविधध बमोजिम भत्ता पाउन र्ोग्र् रहेका सब ैिषे्ठ नागररक, एकल महहला, 
अपाङ्ग, लोपोन्मूख आहर्दिासस िनिाती तथा बालबासलका र नेपाल सरकारले समर् समर्मा सामाजिक 
सुरक्षा भत्ता पाउने भनी तोकेका समूहलाइ समेत िनाउछ । 

(ख) लािग्राही िन्नालेाः र्स कार्वविधध बमोजिम लक्षक्षत समूहमा परेका भत्ता पाउने सबै नागररकहरुलाई 
िनाउछ । 

(ग)  पररचर्पत्र िन्नालेाः र्स कार्वविधध को र्दर्ा १० अनुसार अनुसूची ६ क र ६ ख बमोजिम िारी गररएको 
सामाजिक सुरक्षा पररचर्परलाई िनाउछ । 

(घ) संरक्षक िन्नालेाः र्स कार्वविधध बमोजिम भत्ता पाउन र्ोग्र् ठहर भएका लाभग्राहीहरु मध्रे् अपाङ्गता 
भएका व्र्जतत र िालिासलकाको हेरचाह तथा संरक्षण गनव तोककएको एक िना व्र्जततलाई िनाउछ । 

(ङ) एम आई एस िन्नालेाः विभागले लागू गरेको सूचना प्रविधधमा आधाररत लाभग्राहीहरुको विद्रु्तीर् सूचना 
प्रणालीलाई िनाउछ। 
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(च) िेष्ठ नागररक िन्नाले कणावली अञ्चलमा िथने र अनुसूची १ मा उल्लेख भएका र्दसलत नागररकका हकमा 
६० ििव उमेर पूरा भएका एिम   अन्र् नागररकका हकमा ७० ििव उमेर पूरा भएका नेपाली नागररकलाइ 
िनाउछ । 

  

(छ) लोपोन्मुख आददिासी िनिातत िन्नाले- अनुसूची–२ मा उल्लेख भए बमोजिमका लोपोन्मुख आहर्दिासी 
िनिानतका सबै नागररकलाइ िनाउछ । 

(ि) एकल मदहला िन्नाले साठी ििव उमेर पुगेका वििाह नगरी बसेका िा सम्बन्ध विच्छेर्द भएका एकल महहला 
लाइ िनाउछ ।  

(झ) विििा मदहला िन्नाले पनतको मतृ्रू् भएका िुनसुकै उमेरका एकल महहलालाइ िनाउछ । 
(ञ) पूर्य अशक्त अपाङ्गता िएका व्र्जक्त िन्नाले जिल्लाजथथत महहला तथा बालबासलका कार्ावलर्बाट रातो 

रङ्गको अपाङ्गताको पररचर्पर प्राप्त गरेका नागररकहरू लाइ िनाउछ । 
(त) अतत अशक्त अपांगता िएका व्र्जक्त िन्नाले जिल्लाजथथत महहला तथा बालबासलका कार्ावलर्बाट ननलो 

रङ्गको अपाङ्गताको पररचर्पर प्राप्त गरेका नागररकहरू लाइ िनाउछ । 
 

(थ) बालबाललका िन्नाले पााँच ििव ननाघेका नेपालभरका अनुसूची १ मा उजल्लखखत र्दसलत पररिार र कणावली 
क्षेरका हुम्ला, िुम्ला, मुग,ु कासलकोट र डोल्पा जिल्लाका एक आमािाट िन्मेका बढीमा र्दईु बालबासलकालाई 
िनाउछ ।   

(द) मन्त्रालर् भन्नाले संघीर् मासमला तथा थथानीर् विकास मन्रालर्लाइ िनाउछ ।  

(ि) वििाग िन्नाले केन्रीर् पञ्िीकरण विभागलाइ िनाउछ । 
(र्) स्थानीर् तनकार् िन्नाले जिल्ला विकास ससमनत(जिविस), नगरपासलका र गाउाँ  विकास ससमनत ( गाविस) 

लाइ िनाउछ ।  
(ठ) नगरपाललका िन्नाले उपमहानगर तथा महानगरपासलका समेतलाइ िनाउछ । 

४. ित्ता पाउने उमेरको गर्नााः र्स कार्वविधध बमोजिम भत्ता पाउन र्ोग्र् िेष्ठ नागररक, एकल महहला र 
बालबासलकाको उमेरको गणना रे्दहार्बमोजिम हुनेछ । 
(क) नेपाली नागररकताको प्रमाणपरको उमेरलाई आधार सलइनेछ । 
(ख) िजन्मएको साल र महहना खुलेको तर गत ेनखुलेको भए उजल्लखखत महहनाको मसान्त र सालमार खुलेको 

भए सो सालको चैर मसान्तलाई आधार मानी िन्म समनत गणना गररनेछ । 
(ग) लक्षक्षत समूहको व्र्जततको उमेरको गणना गर्दाव र्रक परेमा िा वििार्द उत्पन्न हुन गएमा ननराकरणको 

लाधग सम्बजन्धत जिल्ला प्रशासन कार्ावलर्मा लेखी पठाउने र उतत कार्ावलर्बाट प्रचसलत कानून अनुसार 
भएको ननणवर्लाई अजन्तम मानी उमेर गणना गररनेछ । 

(घ) बालबासलकाको हकमा िन्म र्दताव प्रमाणपरमा उजल्लखखत उमेरलाई आधार सलइनेछ । उमेरको गणना गर्दाव 
िुन महहनामा पााँच ििव उमेर पुग्ने हो सो महहनाको पूरा अिधध गणना गरी उतत महहनाको पूरा भत्ता 
हर्दइनेछ ।  
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५. ित्ता पाउने सुरु लमतत गर्नााः र्स कार्वविधध अनुसार भत्ता पाउने सुरु समनतको गणना रे्दहार् बमोजिम हुनेछ 
। 
(क) िेष्ठ नागररकका हकमा उमेर पुगेको पनछल्लो चौमाससक रे्दखख ।  
(ख) एकल तथा विधिाको हकमा सम्बन्ध विच्छेर्द िा पनतको मतृ्रू् र्दताव प्रमाण पर सहहत र्दरखाथत हर्दएको 

पनछल्लो चौमाससक रे्दखख । 
(ग) अपांङ्गता भएको व्र्जततको हकमा अपांङ्गता पररचर् पर सहहत र्दरखाथत हर्दएको पनछल्लो चौमाससक रे्दखख 

। 
(घ) बालबासलकाको हकमा िन्म र्दताव प्रमाण पर सहहत र्दरखाथत हर्दएको पनछल्लो चौमाससक रे्दखख । 
(ङ) लोपोन्मुख आहर्दिासी िनिातीका बालबासलका भए उपखण्ड (घ) अनुसार र अन्र्का हकमा र्दरखाथत हर्दएको 

पनछल्लो चौमाससक रे्दखख । 

पररच्छेद २ 

लािग्राहीको नाम दताय तथा निीकरर् 

 

६. नाम दताय:   
(१) र्स कार्वविधध बमोजिमको सुविधा उपभोग गनव इच्छुक र र्ोग्र् नागररकले अननिार्व रूपमा सम्िजन्धत गाउाँ  

विकास ससमनत िा नगरपासलका कार्ावलर्मा रे्दहार्को समनत सभर र्दरखाथत हर्दनुपनेछ । 
(क) िेष्ठ नागररकहरुले आगामी आ ि मा उमेर पुग्ने समनत उल्लेख गरी प्रत्रे्क आधथवक ििवको श्रािण १ 

गत ेरे्दखख मागव १५ सभर । 
(ख) लोपोन्मुख आहर्दिासी िनिातीले प्रत्रे्क आधथवक ििवको श्रािण १ गत ेरे्दखख मागव १५ सभर । तर ५ ििव 

मुननका बालबासलकाका हकमा िन्म र्दताव भएपनछ िहहले सुकै । 
(ग) अन्र् लाभग्राहीले आफ्नो प्रमाण सहहत िहहले सुकै । 

(२)  उपर्दर्ा (१) बमोजिम गनव थथानीर् ननकार्ले प्रत्रे्क आधथवक ििवको श्रािण मसान्त सभर सािविननक सूचना 
गरी प्रचार प्रसार गनुवपनेछ । 

(३)  नाम र्दतावका लाधग आिश्र्क र्दरखाथत र्ाराम गाउाँ  विकास ससमनत तथा नगरपासलकाले ननशुल्क रुपमा 
उपलव्ध गराउनु पनेछ । र्दरखाथतको ढााँचा अनसूची ३ (क) रे्दखख ३ (ग) बमोजिम हुनेछ । 

   

 तर भत्ता पाउन र्ोग्र् कुनै पनन नागररकले थिेच्छाले भत्ता नसलने घोिणा गनव सतनेछन । र्थता 
ब्र्जततहरुको नामािली सम्बजन्धत थथानीर् ननकार्ले अननिार्व रुपमा सािविननक गरी उनीहरुलाई सम्मान 
गनव सतनेछन ।  

(४)  र्दरखाथतका साथ ननम्नानुसारका कागिातहरु अननिार्व संलग्न गनुवपनेछ्ः 
 (क) सबै लाभग्राहीको हकमा २ प्रनत पासपोटव साइिको र्ोटो 
 (ख) बालबासलका बाहेकका सब ैलाभग्राहीको हकमा नेपाली नागररकताको प्रमाणपरको प्रनतसलवप 
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(ग) बालबासलकाको हकमा िन्म र्दताव प्रमाणपरको प्रनतसलवप र आमा िा आमा नभए सरक्षककको 
नागररकताको प्रमाणपरको प्रनतसलवप  

 (घ) एकल महहलाको हकमा सम्िन्ध विच्छेर्द र्दतावको प्रमाणपरको प्रनतसलवप 

 (ङ) विधिाको हकमा पनतको मतृ्रू्र्दताव प्रमाणपरको प्रनतसलवप 

(च) अपांङ्गताको हकमा महहला तथा बालबासलका कार्ावलर्िाट िारी भएको अपांगता पररचर् परको 
प्रनतसलवप । 

७. नाम निीकरर्ाः  

(१) हाल भत्ता प्राप्त गरररहेका सबै प्रकारका लाभग्राहीहरुले आगामी आधथवक ििवमा पनन भत्ता सलन चाहेमा र्दर्ा 
६ को उपर्दर्ा १ मा उल्लेखखत  समर्ािधध सभर सम्बजन्धत गाउाँ  विकास ससमनत िा नगरपासलकामा 
र्दरखाथत हर्दनुपनेछ । निीकरणका लाधग अनुसूची ४ बमोजिमको ढााँचाको र्दरखाथत र्ाराम गाउाँ  विकास 
ससमनत िा नगरपासलकाले ननशुल्क उपलव्ध गराउनु पनेछ । 

(२) उपर्दर्ा (१) बमोजिम निीकरण नगने लाभग्राहीहरुले पनछल्लो आधथवक ििवमा भत्ता पाउन सतने छैनन   । 

पररच्छेद ३ 

लािग्राहीको अलिलेख 

८. सामाजिक सुरक्षा ित्ता पाउने लािग्राहीहरु देहार् बमोजिम हुने छनाः 
(क) िेष्ठ नागररक 

(ख) एकल महहला 
(ग) विधिा 
(घ) पूणव अपाङ्गता भएका व्र्जततहरु 

(ङ) अनत अशतत अपाङ्गता भएका व्र्जततहरु 

(च) लोपोन्मुख आहर्दिासी िनिाती 
(छ) बालबासलका 
तर नेपाल सरकार िा नेपाल सरकारबाट मान्र्ता प्राप्त संघ संथथाबाट माससक रुपमा तलब, भत्ता, पेन्सन िा 
र्थतै प्रकारका अन्र् कुनै माससक सुविधा पाइरहेका व्र्जततहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने छैनन   ।  

९. लािग्राहीको अलिलेखाः गाउाँ  विकास ससमनत िा नगरपासलकाले भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको र्ोटो सहहतको 
अनुसुची ५ िमोजिमको मुल असभलेख अद्र्ािधधक गरी राख्नुपनेछ ।  

१०. पररचर् पत्र प्रदान गननाः ररतपूिवक र्दरखाथत हर्दइ नाम र्दताव भएका लाभग्राहीहरुलाइ सम्बजन्धत गाउाँ  विकास 
ससमनत िा नगरपासलकाले अनुसूची ६ बमोजिमको पररचर् पर िारी गनेछ । र्थतो पररचर्पर लाभग्राहीले भत्ता 
पाउन सुरु गने चौमाससक भन्र्दा अनघल्लो चौमाससक सम्ममा उपलब्ध गराइ सतनुपनेछ । 

११. लगत कट्टा गननाः  रे्दहार्को अिथथामा लाभग्राहीको नाम सम्बजन्धत गाउाँ  विकास ससमनत िा नगरपासलकाको मूल 
असभलेखिाट कट्टा गररनेछ । लगत कट्टा गररएको व्र्होरा असभलेखमा थपष्ट िनाइ सम्बजन्धत गाउाँ  विकास 
ससमनत िा नगरपासलकाका जिम्मेिार पर्दाधधकारीले प्रमाखणत गनुवपनेछ । 

  (क) मतृ्रु् भएमा, 
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  (ख) बसाइाँसरी गएमा, 
  (ग) एकल िा विधिा महहलाले वििाह गरेमा, 
  (घ) बालबासलकाको हकमा पााँच ििव (साठी महहना) उमेर परुा भएमा, 
  (ङ) निीकरण नगरेमा, 
   (च) एक आधथवक ििवको कुनै पनन ककथता रकम निुझमेा, 
  (ि) अर्ोग्र् व्र्जततले भत्ता प्राप्त गरेको प्रमाखणत भएमा । 
१२. लािग्राहीको वििरर् पठाउनेाः 

१. नाम र्दताव र निीकरणिाट आगामी आधथवक ििवका लाधग कार्म हुन आएको लाभग्राहीको संख्र्ात्मक 
वििरण प्रत्रे्क गाउाँ  विकास ससमनत तथा नगरपासलकाले पौि मसान्त सभर अनुसूची ७ बमोजिम 

जिविसको कार्ावलर्मा पठाउनु पनेछ । तर ससधै अजख्तर्ारी पाउने नगरपासलकाहरुले उतत वििरण 
विभागमा पठाइ जिविसलाइ िानकारी हर्दनुपनेछ । तर एम.आई.एस. लागु भएका जिल्लाका गाउाँ  
विकास ससमनत तथा नगरपासलकाको हकमा माघ मसान्त सभर एम.आई.एस.मा नाम र्दताव तथा 
प्रमाखणकरण र नविकरण समेत गरी अनुसुची ७ बमोजिमको एम.आई.एस. प्रनतिेर्दन विभागमा पठाउनु 
पने छ। 

२. गाउाँ  विकास ससमनत र जिविस मार्व त ननकाशा प्राप्त गने नगरपासलकाले प्रत्रे्क चौमाससकमा 
लाभग्राहीको अद्र्ािधधक वििरण अनुसूची ८ बमोजिम जिविसमा पठाउनुपनेछ । अन्र् 
नगरपासलकाहरुले सोही बमोजिमको वििरण ससधै विभागमा पठाइ जिविसलाइ िानकारी हर्दनुपनेछ ।  

३. जिविसको कार्ावलर्ले उपखण्ड (१) अनुसार प्राप्त जिल्ला भरीको वििरण एकीकृत गरी गाउाँ  विकास 
ससमनत/नगरपासलकागत रुपमा खुलाइ आगामी आधथवक ििवका लाधग कार्म हुन आएका लाभग्राहीको 
वििरण अनुसूची ७ बमोजिम माघ मसान्त सभर विभागमा पठाउनुपनेछ । तर गाविसविहहन जिल्लाका 
जिविसका हकमा र्ो प्रािधान लागू हुने छैन । 

पररच्छेद ४ 

ित्ता रकमको तनकाशा, वितरर् तथा लेखापरीक्षर् 

१३. लािग्राहीले पाउने सुवििााः (१) र्स कार्वविधधको अधधनमा रही लाभग्राहीले पाउने सवुिधा नेपाल सरकारले समर् 
समर्मा ननधावरण गरे बमोजिम हुनेछ । तर कुनै व्र्जतत एकभन्र्दा बढी लक्षक्षत समूहमा परेमा त्र्थतो व्र्जततले 
सबैभन्र्दा बढी रकम भएको एक समूहको भत्ता मार पाउनेछ ।  

१४. रकम तनकाशााः  
(१)  जिल्ला विकास ससमनत, महानगरपासलका र उपमहानगरपासलकाबाट प्राप्त लक्षक्षत समूहको वििरणको 

आधारमा नेपाल सरकारले केन्रीर् पञ्िीकरण विभाग मार्व त आिश्र्क रकम सशतव अनुर्दानका रुपमा 
उपलब्ध गराउनेछ  ।  

      तर विभागले उपरु्तत ठानेका नगरपासलकाहरुलाइ पनन प्राप्त लक्षक्षत समूहको वििरणका आधारमा ससधै 
अनुर्दान उपलव्ध गराउन सतनेछ । 
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(२)  जिविस, महानगरपासलका, उपमहानगरपासलका तथा तोककएका नगरपासलकाहरुिाट तोककए बमोजिम 
लाभग्राहीको र्थाथव वििरण र गत आधथवक ििवको अनुसूची ८ बमोजिमको िाविवक प्रगनत वििरण प्राप्त 
भएपनछ विभागले श्रािण महहनासभर सामाजिक सुरक्षा कार्वक्रमको बिेट अजख्तर्ारी पठाउनेछ । 

(३) कोि तथा लेखा ननर्न्रक कार्ावलर्ले सम्बजन्धत जिविस, महानगरपासलका, उपमहानगरपसलका िा 
नगरपासलकालाइ प्रचसलत ननर्मानुसार चौमाससक ननकाशा हर्दनेछ ।  

(४)  ननकासा सलएको रकम खचव गरी प्रचसलत ऐन कानुन बमोजिम लेखापरीक्षण गराउने जिम्मेिारी कोि तथा 
लेखा ननर्न्रक कार्ावलर्िाट ननकासा सलने कार्ावलर्को हुनेछ ।   

(५)  सामाजिक सुरक्षा कार्वक्रमको लाधग ननकासा भएको रकम सोही आधथवक ििवमा खचव नभएमा किि हुनेछ । 
तर बैंक मार्व त भत्ता वितरण हुने भएमा लाभग्राहीको खातामा आ. ि. सभर िम्मा भएको रकम किि हुने 
छैन । 

(६) जिल्ला विकास ससमनतले आरू्लाई प्राप्त अनुर्दान रकम सम्बजन्धत गाउाँ  विकास ससमनत/नगरपासलकाको 
लगत (अनुसूची ८) को आधारमा सम्बजन्धत गाउाँ  विकास ससमनत/नगरपासलकालाई चौमाससक रूपमा पेश्की 
उपलब्ध गराउनेछ ।  

(७) गाउाँ  विकास ससमनत/नगरपासलकाले अनघल्लो ककथताबाट वितरण गरेको प्रगनत वििरण अनुसूची ८ र 
भुततानी गरेको अनुसूची ९ बमोजिमको भपावइको एक प्रनत प्राप्त भएपनछ जिल्ला विकास ससमनतको 
कार्ावलर्ले सम्बजन्धत गाविस/नगरपासलकाको खातामा पन्र हर्दनसभरमा अको ककथता रकम ननकासा 
हर्दनुपनेछ । अनघल्लो ककथताको पेश्की र्र्छ्र्ौट नभई अको ककथता ननकासा हर्दईने छैन ।  

(८) जिल्ला विकास ससमनतले रकम ननकासा हर्दरं्दा लाभग्राहीको तथ्र्ाङ्क र रकम खुलाई सम्बजन्धत गाविस 

/नगरपासलकालाई िानकारी हर्दनुपनेछ । 
(९)  विभागिाट अजख्तर्ारी प्राप्त गरेका जिविस, महानगरपासलका, उपमहानगरपासलका तथा नगरपासलकाले प्राप्त 

रकम नपुग हुने भएमा र्दोस्रो ककथता वितरणको प्रगनत (अनुसचूी ८) र पषु््र्ाइ सहहत चैर मसान्त सभर थप 
रकम माग गरी सतनुपनेछ । 

१५. ित्ता रकम वितरर् व्र्िस्थााः 
(क) गाविस/नगरपासलकाले प्रथम चौमाससक असोिको १ गतबेाट र्दोश्रो हप्ता सभर, र्दोस्रो चौमाससक माघको १ 

गतबेाट र्दोश्रो हप्ता सभर र तसे्रो चौमाससक िेठको १ गतबेाट र्दोश्रो हप्ता सभर भुततानी गरी सतनु पनेछ ।  

(ख) भत्ता वितरण गर्दाव सम्बजन्धत व्र्जततलाइ मार वितरण गनुवपनेछ िा ननिको व्र्जततगत नाममा खोसलएको 
िैंक खातामा उल्लेखखत म्र्ार्द सभर िम्मा गररहर्दनु पनेछ । अन्र् व्र्जततलाइ वितरण गरेको पाइएमा र्सरी 
वितरण गने र रकम िुझ्ने र्दिुैलाइ प्रचसलत कानून बमोजिम कार्विाही हुनेछ । 
तर भत्ता खाइपाई आएको कुनै व्र्जततको मतृ्रु् भएमा मतृ्रु् भएको महहना सम्मको भत्ता मतृकको 
नजिकको हकिालालाई भुततानी हर्दन र रातो काडव प्राप्त पूणव अपाङ्गको भत्ता ननिले इच्र्छ्र्ाएको ननिको 
संरक्षकलाइ िुझाउन सककनेछ । साथै बालबासलकाको नामको रकम ननिको आमा िा असभभािकलाइ 
िुझाउनु पनेछ । 
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(ग) तोककएको समनतमा भत्ता वितरण गनव गाविस/नगरपासलकाका िनशजततले मार नभ्र्ाउने भएमा वििर्गत 
कार्ावलर्का कमवचारीहरूको समेत सहर्ोग सलई भुततानी गने व्र्िथथा समलाउनु पनेछ ।  

(घ)  भत्ता पाउने व्र्जततले सोही आधथवक ििवसभर रकम बुखझसतनुपनेछ ।  

तर बैङ्कबाट भुततानी पाउने लाभग्राहीले आफ्नो खातामा िम्मा भएको रकम चाहेको समर्मा खझतन 
सतनेछन   । 
      (ङ) भत्ता रकम नगर्द भुततानी गर्दाव रे्दहार्को प्रकक्रर्ा समलाई भुततानी गने व्र्िथथा समलाउनुपनेछ्ः 

(अ) प्रत्रे्क गाविस/नगरपासलकामा भत्ता वितरण गर्दाव िडा नागररक मञ्च तथा थथानीर् रािनैनतक र्दल 
एिं समुर्दार्मा आधाररत संघ–संथथाका प्रनतननधध र थथानीर् भरभलाद्मीको रोहिरमा वितरण गरेको 
मुचुल्का समेत तर्ार गरी एक प्रनत गाविस/नगरपासलकाको कार्ावलर्को सूचना पाटीमा टााँस गने र एक 
प्रनत लेखा परीक्षणको लाधग भपावईसाँग राख्नु पनेछ । 

(आ) भत्ता भुततानी गर्दावको समर्मा कुनै व्र्जतत उपजथथत हुन नसकेको भए सोही आधथवक ििवको अको 
चौमाससकमा भत्ता बुझाउन सककने छ । तर एक आधथवक ििवको रकम अको आधथवक ििवमा हर्दन 
समल्नेछैन ।  

(इ) भत्ता रकम भुततानी गर्दाव पररचर्परमा भुततानी गररएको रकम र अिधध उल्लेख गरी प्रमाखणत गरी 
हर्दनुपनेछ । 

(ई) प्रत्रे्क चौमाससकमा भुततानी गरेको रकमको भपावई रे्दहार् बमोजिम पेश्की र्र्छ्र्ौटको लाधग सम्बजन्धत 
कार्ावलर्मा पठाउनु पनेछ ।  

पहहलो चौमाससक कानतवक मसान्त सभर 

र्दोश्रो चौमाससक र्ागुन मसान्त सभर 

तशे्रो चौमाससक अिाढ २० गते सभर, 

(उ) पेश्की प्रर्दान गने कार्ावलर्ले पनन प्राप्त वििरणको आधारमा पन्र हर्दनसभर पेश्की र्छवर्ौट गररसतनु 
पनेछ ।  

तर तसे्रो चोमाससकको पेश्की अिाढ २५ गत ेसभर र्छवर्ौट गररसतनु पनेछ ।  

 

 

पररच्छेद ५ 

िसाइ सराइ गननको ित्ता वितरर् सभबन्िी व्र्िस्था 
१६. िसाइ सराइ गननको ित्ता वितरर् व्र्िस्थापनाः कुनै लाभग्राही आरु् बसोबास गरै्द आएको 

गाविस/नगरपासलकाबाट जिल्लासभर िा जिल्लाबाहहरको अको गाविस/नगरपासलकामा बसाई सरी गएमा िा 
आएमा त्र्थतो व्र्जततलाई रे्दहार् बमोजिम भत्ता रकम उपलब्ध गराउनु पनेछ्ः 
(क) बसाई सरी गएको प्रमाणपर िारी गने गाविस/नगरपासलकाले बसाई सरी िाने व्र्जततले खाइपाई आएको 

भत्ताको प्रकृनत, खाइपाई आएको रकम र भुततानी पाएको अिधध खुलाई बसाई सरी िाने  
गाविस/नगरपासलकामा पर लेखी पठाउनु पनेछ । त्र्सरी लेखी पठाउाँ र्दा सो को बोधाथव सम्बजन्धत जिल्ला 
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विकास ससमनतलाई समेत हर्दनुपनेछ । साथै सम्बजन्धत लाभग्राहीको नाम आफ्नो कार्ावलर्मा रहेको 
लगतिाट कट्टा गनुवपनेछ । 

(ख) बसाई सरी आएको प्रमाणपर िारी गने गाविस/नगरपासलकाले बसाई सरी आएको व्र्जततले खाइपाई आएको 
भत्ताको प्रकृनत, चाल ुआ.ि. मा भतुतानी पाउन बााँकी अिधध र रकम र्ककन गरी सो को वििरण सम्बजन्धत 
जिल्ला विकास ससमनतमा पठाई लगत अद्र्ािधधक गराउनु पनेछ । तर विभागबाट अजख्तर्ारी पाएका 
नगरपासलकाले सो को िानकारी विभागलाई पनन हर्दनुपनेछ ।  

(ग) खण्ड (ख) बमोजिम गाविस/नगरपासलकाबाट लेखी आएमा जिल्ला विकास ससमनतले जिल्ला विकास 
ससमनतमा रहेको सामाजिक सरुक्षा बिेट सशिवकमा बचत रकमबाट पेश्की उपलब्ध गराउनु पनेछ ।  

तर भत्ता उपलब्ध गराउन जिल्ला विकास ससमनतमा पर्ावप्त बचत रकम नभएमा के कनत रकम अपुग हुने 
हो सो को पुष््र्ाई सहहत विभागसंग िेठ मसान्तसभर थप बिेट माग गनुव पनेछ ।  

(घ) खण्ड (ख) िा (ग) बमोजिम नगरपासलका/जिल्ला विकास ससमनतबाट थप बिेट माग भई आएमा विभागले 
आिश्र्क िााँचबुझ गरी थप बिेट उपलब्ध गराउन सतनेछ । 

 

पररच्छेद ६ 

व्र्िस्थापन सचूना प्रर्ाली 
१७. केजन्िकृत व्र्िस्थापन सूचना प्रर्ालीको स्थापनााः विभागले जिल्ला विकास ससमनत, गाविस/नगरपासलकाका 

सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी सूचनालाई ब्र्िजथथत गनव केजन्रकृत ब्र्िथथापन सूचना प्रणाली कार्ावन्िर्नमा 
ल्र्ाउनेछ । 

१८. लािग्राहीको अलिलेखाः  

(क) विभागले भत्ता पाउने लाभग्राहीको सम्पूणव वििरण व्र्िथथापन सूचना प्रणालीमा प्रविजष्ट गराउनेछ । 
(ख) उतत वििरण प्रविष्टी गने पद्धनत क्रमश सिै जिल्लामा लागू गररनेछ । र्सका लाधग विभागले सम्बजन्धत 

कमवचारीहरुलाइ तासलम प्रर्दान गनेछ । 
(ग) उतत पद्धनत लागू भएपनछ सब ैवििरण सो प्रणालीमा प्रविष्टी गरी अद्र्ािधधक गने जिम्मेिारी सामाजिक 

सुरक्षाको अजख्तर्ारी पाउने सम्बजन्धत थथानीर् ननकार्को हुनेछ । 
१९. वििरर् प्रविष्टी िएको िानकारी ददनुपननाः वििरण प्रविष्टी र प्रमाखणकरण सम्पन्न गरी सो को िानकारी 

सम्बजन्धत थथानीर् ननकार्ले विभागलाइ हर्दनुपनेछ । 
२०. अजततर्ारी पठाउनेाः प्रविष्टी कार्व सम्पन्न भएको िानकारी प्राप्त भए पनछ सोही आधारमा विभागले भत्ता 

रकमको अजख्तर्ारी सम्बजन्धत जिविस िा नगरपासलकालाइ पठाउनेछ । 
२१. पररचर् पत्र व्र्िजस्थत गननाः वििरण प्रविष्टी भएपनछ प्राप्त हुने नम्बर लाई नै पररचर् पर नम्बर कार्म गरी 

सम्बजन्धत लाभग्राहीको पररचर् पर व्र्िजथथत गने कार्व थथानीर् ननकार्ले गनुवपनेछ । 
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पररच्छेद ७ 

बैंक मार्य त ित्ता वितरर् सभबन्िी व्र्िस्था 
२२. बैंक मार्य त ित्ता वितरर्ाः  र्स कार्वविधधमा अन्र्र िुनसुकै कुरा लेखखएको भए तापनने रे्दहार्को व्र्िथथा गरी 

बैंकबाट भत्ता वितरण गनव सककने छ ।  

(क) नगरपासलका क्षेरमा िैंक मार्व त भत्ता वितरण गररनेछ ।  

(ख) गाउाँ  विकास ससमनतमा बैककङ सुबबधा भए सो क्षेरका लाभग्राहीहरुलाई पनन बैकं मार्व त भत्ता वितरण गनव 
सककने छ । 

(ग) बैकमार्व त भत्ता वितरण गनव सम्बजन्धत लाभग्राहीहरुको नाममा बैकमा व्र्जततगत बचत खाता खोसलने छ 
। तर बालबासलकाको हकमा आमा िा आमा नभए असभभािकको नाममा तथा शारीररक अशततताका कारण 
बैङ्कसम्म आर्ैं  आउन नसतने पूणव अपांगताको पररचर् पर (रातो काडव) प्राप्त लाभग्राहीहरूको हकमा 
लाभग्राही र संरक्षकको संरु्तत नाममा खाता खोली कुनै एकको र्दथतखतिाट सो खाता संचालन हुनेछ ।   

(घ) भत्ता वितरण गनव तोककएको बैकले खण्ड (ग) अनुसार खोसलएको सम्बजन्धत लाभग्राहीको नामको बचत 
खातामा तोककएको रकम िम्मा गनुव पनेछ । 

 

 

२३. बैंक छनौट व्र्िस्था 
(क) सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको लाधग नेपाल राष्र बैंकको ईिाित प्राप्त (क) िा (ख) िगवको िकै छनोट 

गनुवपनेछ । 
(ख) नगरपासलका क्षेरमा नगरथतरीर् सामाजिक सुरक्षा समन्िर् ससमनतको ससर्ाररसमा एउटा िडामा एक भन्र्दा 

बढी बैक नपने गरी नगरपासलकाले बैंक छनौट गनुवपनेछ । 
(ग) गाउाँ  विकास ससमनतको हकमा सामाजिक सुरक्षा जिल्ला समन्िर् ससमनतको ससर्ाररसमा एउटा गाउाँ  विकास 

ससमनतमा एक भन्र्दा बढी बैंक नपने गरी थथानीर् विकास अधधकारीले बैक छनौट गनुवपनेछ ।  

(घ) बैंक छनौट कार्व सम्पन्न भएपनछ नगरपासलकाको हकमा नगरपासलका कार्ावलर् र बकै विचमा द्िीपक्षीर् र 
गाउाँ  विकास ससमनतको हकमा जिल्ला विकास ससमनत, गाउाँ  विकास ससमनत र बैक विच रीपक्षीर् सम्झौता 
गनुव पने छ । 

(ङ) बैङ्क छनोट भई सम्झौता भएको सात हर्दनसभरमा सो को िानकारी विभागमा पठाउनु पनेछ । 
२४. रकम तनकासा र वितरर् व्र्िस्थााः  

(क) बैकमार्व त भत्ता वितरण गनव गाविस/ नगरपासलकाले लाभग्राहीहरूको अद्र्ािधधक नाम नामेसी, ठेगाना, 
पररचर्पर नम्बर, नागररकता/िन्म र्दताव प्रमाणपर नम्बर सहहतको वििरण सम्िजन्धत बैकमा पठाउनु पने 
छ । 
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 (ख) सम्िजन्धत बैकले गाविस/ नगरपासलकाको ससर्ाररसमा लाभग्राहीहरुको नाममा व्र्जततगत िचत खाता 
खोली बैङ्क खाता नम्बर सहहतको वििरण गाविस/नगरपासलकालाई पठाउनु पनेछ । गाउाँ  विकास ससमनतको 
हकमा सो को िानकारी जिल्ला विकास ससमनतलाई पनन हर्दनु पनेछ ।  

(ग) गाउाँ  विकास ससमनतले िकैिाट प्राप्त वििरण अनुसार लक्षक्षत िगव अनुसारका लाभग्राहीहरुको नाम, खाता नं., 

भत्ता रकमको र्दर, भत्ता पाउने अिधध खुलाई जिल्ला विकास ससमनतमा पठाउनु पनेछ ।  

(घ) खण्ड (ग) बमोजिमको वििरण प्राप्त भए पनछ सो वििरण रुिु गरी लाभग्राहीको नाम, बैंक खाता नम्िर र 
िम्मा गने रकम खुलाई आिश्र्क रकम जिल्ला विकास ससमनतको कार्ावलर्ले चौमाससक रुपमा सम्बजन्धत 
बैकमा पठाई सोको िानकारी गाउाँ  विकास ससमनतलाई हर्दनु पनेछ । 

(ङ) खण्ड (ख) अनुसारको िानकारी बैकिाट प्राप्त भएपनछ सो वििरण रुिू गरी लाभग्राहीको नाम, बैंक खाता 
नम्िर र िम्मा गने रकम खुलाई आिश्र्क रकम नगरपासलकाले सम्बजन्धत बैकलाई पठाउनु पने छ । 

(च) खण्ड घ र ङ अनुसार रकम प्राप्त भए पनछ सो बमोजिमको खातामा तोककएको रकम बकैले िम्मा गनुव पने 
छ । 

(च) बैंकले लाभग्राहीको खातामा रकम िम्मा भएको थपष्ट रे्दखखने गरी लाभग्राहीको नाम, बैङ्क खाता नम्बर र 
िम्मा भएको रकम सहहतको वििरण चौमाससक रूपमा सम्बजन्धत गाविस/नगरपासलका र जिल्ला विकास 
ससमनतलाई अननिार्व रूपमा पठाउनु पनेछ र र्सै वििरणलाई रकम बबतरण भएको भरपाई मानननेछ ।   

(छ) खाता संचालन सम्बन्धी अन्र् व्र्िथथा नेपाल राष्र बकैले तोकेको बैककङ प्रणाली अनुसार हुने छ ।  

(ि) एक आधथवक ििव भरी कुनै कारोबार नगने लाभग्राहीको खाता रोतका गरी बैंकले सो को िानकारी श्रािण 
मसान्त सभर सम्िजन्धत गाविस/नगरपासलका र जिविसलाई हर्दनुपने छ । र्थतो िानकारी प्राप्त भएपनछ 
गाविस/नगरपासलकाले तत्काल िााँचबुाँझ गरी खाता सञ्चालन गररराख्नु पने नपने व्र्होरा १५ हर्दनसभर 
सम्िजन्धत बैंकलाई लेखी पठाउनुपनेछ । 

२५. शाखारदहत िैंक मार्य त ित्ता वितरर्ाः  

(क) विभागले शाखारहहत िैंक मार्व त भत्ता वितरणको व्र्िथथा समलाउन सतनेछ । सो कार्वका लाधग विभागले 
िैंक छनोट गनेछ । तर मन्रालर्ले उपरू्तत ठानेमा सम्बजन्धत लाभग्राहीले छनौट गरेको िैक मार्व त भत्ता 
उपलब्ध गराउने व्र्िथथा गनव सतनेछ । 

(ख) शाखारहहत िैंक मार्व त भत्ता वितरण गनव छनोट भएको िैंकले विभाग िा सम्िजन्धत थथानीर् ननकार्को 
व्र्िथथापन सूचना प्रणालीबाट प्राप्त विद्रु्तीर् नामािलीका आधारमा प्रत्रे्क गाविस/नगरपासलकाको िडामा 
गई लाभग्राहीको खाता खोल्ने असभर्ान सञ्चालन गनुवपनेछ । उतत असभर्ान सञ्चालन गर्दाव लाभग्राहीको 
िैविक वििरण समेत संकलन गनुवपनेछ ।  

(ग) खण्ड (ख) िमोजिम असभर्ान सञ्चालन गनव कम्तीमा १५ हर्दन अगाडड रे्दखख थथानीर् सञ्चार माध्र्मबाट 
प्रचार प्रसार गनुवपनेछ । 

(घ) खण्ड (ख) िमोजिम असभर्ान सञ्चालन गर्दाव बैकंले सम्बजन्धत थथानीर् ननकार्साँग समन्िर् गनुवपनेछ ।  

(ङ) बैकंले खण्ड (ख) िमोजिम लाभग्राहीको खाता खोली सकेपनछ सो को वििरण गाउाँ  विकास ससमनतको हकमा 
जिविसलाई एिं नगरपासलकाको हकमा सम्बन्धीत नगरपासलकालाई उपलब्ध गराउनु पनेछ । 
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(च) बैंकले खाता खोल्ने िखत संकलन गरेको लाभग्राहीको औठंाको िैविक छाप आफ्नो सफ्टिेर्र प्रणाली 
सभरिाट रुि ुगरी कुनै पनन लाभग्राहीले र्दोहोरो भत्ता बुझ्न नसतने गरी लाभग्राहीको पहहचान सुननजश्चत 
(De-duplication) गनुव पनेछ ।  

(छ) बैंकको सफ्टिेर्र प्रणालीले बालपोिण भत्ता बुझ्ने कुनै पनन अविभािकले र्दइु भन्र्दा िढी बालबासलकाको 
भत्ता बुझ्न नसतने व्र्िथथा सुननजश्चत गनुव पनेछ । 

(ि)  बैकंले लाभग्राहीलाई िैङ्ककङ्ग कारोिार गनव समल्ने काडव उपलब्ध गराउनुपने छ ।  

(झ) भत्ता भुततानी गर्दाव औठंाको िैविक छाप रुिु गनुव पने्ः  

(अ) बैंकले लाभाग्राहीलाइ भत्ता रकम वितरण गर्दाव लाभग्राहीको औठाको िैविक छाप रुिु गनुव पनेछ । 
(आ) कुनै लाभग्राहीको औठाको िैविक छाप रुिु हुन नसकेमा एिणे्टले तुरुन्त बैंक शाखालाई र बैंक शाखाले 

जिल्ला विकास ससमनत एि ंबैंकको केजन्रर् कार्ावलर् मार्व त विभागलाई िानकारी गराउनु पनेछ । 
(ञ) कुनै मतृ लाभग्राहीको हकिालाले लाभग्राहीको खातामा िम्मा भएको रकम बुझ्न चाहेमा बैंकले हकिालालाई 

उपलव्ध गराउनु पनेछ । 
(ट) प्रत्रे्क भुततानी चक्र पुरा भएको १५ हर्दनमा एिेण्टले सम्बजन्धत नगरपासलका िा गाउाँ  विकास ससमनत तथा 

िैंक शाखालाइ, बैंक शाखाले सम्बजन्धत जिल्ला विकास ससमनत र िैंकको केन्रीर् कार्ावलर्लाई र िैंकको 
केजन्रर् कार्ावलर्ले विभागलाइ भुततानी प्रनतिेर्दन पेश गनुवपनेछ । भुततानन प्रनतिेर्दनमा रकम िुझ्ने र 
रकम निुझ्ने लाभग्राहीहरुको छुट्टाछुटै्ट नामािली समािेश भएको हुनु पनेछ । 

(ठ) बैंकले लाभग्राहीको गुनासो सुनुिाई गनुव पनेछ । र्सका लाधग बैंकले एउटा गुनासो सनुुिाइको संर्न्र खडा 
गनुव पनेछ । 

(ड) लाभाग्राहीको नामािलीको आधारमा विभागले सम्बजन्धत जिविस िा नगरपासलकालाइ समेत िानकारी हर्दइ 
आिश्र्क रकम िैंकलाइ प्रिाह गनेछ । र्सरी प्रिाह हुने रकम सूचना प्रणाली (MIS) ले ससिवना गरेको 
Transaction Id सहहतको वििरणको आधारमा गररनेछ ।  

(ढ) बैंकले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भुततानीलाई समनत र थथानगत लाभग्राहीको नाम, नागररकता नम्िर, 

भुततानी गने मेसशनको वििरण आहर्दको माध्र्मिाट पत्ता लगाउाँन सककने गरी विद्रु्तीर् असभलेख तर्ार 
गनुव पनेछ । उतत असभलेख विभागमा थथावपत व्र्िथथापन सचूना प्रणाली (MIS) मा (Reverse Feed) प्राप्त 
हुने गरी तर्ार गनुव पनेछ । 

(ण) शाखारहहत िैंक मार्व त भत्ता वितरण सम्बन्धी अन्र् व्र्िथथा िैंक संग भएको सम्झौता बमोजिम हुनेछ । 
२६. प्रविधिमा आिाररत वितरर् व्र्िस्थााः विभागले आिश्र्क ठानेमा आधुननक प्रविधधमा आधाररत विसभन्न 

तरीकािाट भत्ता वितरण व्र्िथथापन गनव सतनेछ । 
 

 

पररच्छेद ८ 

अनगुमन तथा मलू्र्ांकन र प्रततिेदन 

२७. तनरीक्षर् तथा अनुगमन सभबन्िी व्र्िस्थााः  
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(क) मन्रालर्ले र्स कार्वक्रमको ननर्समत अनुगमन ननरीक्षण गनेछ । 
(ख) विभागले विशेि सूचक समेत िनाइ र्स कार्वक्रमको अनुगमन तथा ननरीक्षण गनेछ । 
 (ग) जिल्ला विकास ससमनतको कार्ावलर्ले सामाजिक सुरक्षा जिल्ला समन्िर् ससमनतसाँग समन्िर् गरी भत्ता 

वितरण प्रकक्रर्ाको ननरीक्षण तथा अनुगमन गनेछ ।  

२८. कार्य सभपादन परीक्षर् : विभागले ननजश्चत मापर्दण्डका आधारमा छनोट भएका थथानीर् ननकार्हरुबाट 
सम्पाहर्दत सामाजिक सुरक्षा कार्वक्रमको कार्व सम्पार्दन परीक्षण गनेछ । कार्व सम्पार्दन परीक्षणका विधध तथा 
सुचकहरु विभागले तिुवमा गनेछ । कार्व सम्पार्दन परीक्षणको िाविवक प्रनतिेर्दन मन्रालर्मा पेश गनुवपनेछ । 

२९. प्रततिेदन पेश गनुयपननाः  

(क) गाविस/नगरपासलकाले आफ्नो क्षेरसभर वितरण गररएको भत्ताको चौमाससक/िाविवक वििरण अद्र्ािधधक गरी 
अनूसुची ८ बमोजिमको ढााँचामा जिल्ला विकास ससमनतको कार्ावलर्मा पठाउनु पनेछ । 

(ख) गाविस/नगरपासलकाले भुततानी गरेको रकम बुझी सलनेहरूको नामािली गाविस/नगरपासलकाको कार्ावलर्मा 
सािविननक गरी एकप्रनत जिल्ला विकास ससमनतको कार्ावलर्मा पठाउनु पनेछ । 

(ग) गाविस/नगरपासलकालाई हर्दएको ननकासा रकम र वितरण गरेको लक्षक्षत समूहको संख्र्ा सहहतको 
चौमाससक/बाविवक प्रगनत अनुसूची–८ बमोजिमको ढााँचामा जिल्ला विकास ससमनतले ननर्समत रूपमा 
विभागमा पठाउनु पनेछ । 

(घ) ससधै अजख्तर्ारी प्राप्त गरेका नगरपासलकाहरुले अनुसूची ८ बमोजिमको चौमाससक/िाविवक प्रगनत वििरण 
विभागमा पठाइव जिविस लाइव िानकारी हर्दनुपनेछ ।  

(ङ) जिविसमा पठाउनु पने पहहलो चौमाससक प्रगनत वििरण मागव ७ सभर, र्दोस्रो चौमाससक प्रगनत वििरण चैर ७ 
सभर र तसे्रो तथा िाविवक प्रगनत वििरण श्रािण ७ गत ेसभर पठाइ सतनु पनेछ । 

(च) विभागमा पठाउनु पने पहहलो चौमाससक प्रगनत वििरण मागव १५ सभर, र्दोस्रो चौमाससक प्रगनत वििरण चैर 
१५ सभर र तसे्रो तथा िाविवक प्रगनत वििरण श्रािण १५ गते सभर पठाइ सतनु पनेछ । 

 

           

३०. पारदलशयता कार्म गनुयपननाः  

(क) आगामी आधथवक ििवको लाधग बिेट/कार्वक्रम तिुवमाको ससलससलामा अनुसूधच–१० बमाजिमको ढााँचामा 
थथानीर् समन्िर् ससमनतको ससर्ाररसका आधारमा गाविस/नगरपासलकाबाट भत्ता पाउनेहरूको नामािली 
सहहतको वििरण जिल्ला विकास ससमनतमा पठाउनु पनेछ र र्ो वििरण सम्बजन्धत गाउाँ /नगरपररिर्दमा पेश 
गनुवपनेछ ।  

(ख) थथानीर् ननकार्ले सञ्चालन गरेको कार्वक्रमको चौमाससक िा िाविवक रूपमा ससमक्षा गर्दाव सामाजिक सुरक्षा 
कार्वक्रममा भएको ननकासा तथा खचवको पनन समीक्षा गनुवपनेछ ।  

(ग) गाविस/नगरपासलकाको कार्ावलर्ले नर्ााँ नाम र्दताव गर्दाव, निीकरण गर्दाव र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण 
गर्दाव थथानीर् सामाजिक संघसंथथा, गैरसरकारी संथथा, सामाजिक पररचालनमा संलग्न संथथाहरू आहर्दको 
सहर्ोग सलएर अननिार्व रूपमा प्रचारप्रसार गनुवपनेछ । जिल्ला विकास ससमनतको कार्ावलर् तथा  
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नगरपसलकाहरुले र्स सम्बन्धी सूचना थथानीर् एर्.एम. लगार्तका सञ्चार माध्र्महरूबाट प्रचारप्रसार गने 
व्र्िथथा समलाउनु पनेछ ।  

(घ) सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गने लाभग्राहीहरूको नाम नामेसी सम्बजन्धत जिल्ला विकास 
ससमनत/नगरपासलकाको िेभसाइटमा राख्ने व्र्िथथा समलाउनु पनेछ । 

३१. साियितनक गननाः गाउँ विकास सलमतत र नगरपाललकाले देहार्का विषर्हरू चौमालसक/िावषयक रूपमा साियितनक 
गनुयपननछाः 
 

(क) नर्ााँ नाम र्दताव, 
(ख) चौमाससक भत्ता वितरण, 

(ग) मतृ्रु् र बसाइाँ सराईको लगत कट्टा/थप 

 

 

 

 

 

 

पररच्छेद ९ 

सलमतत सभबन्िी व्र्िस्था 
३२. सहजिकरण ससमनत्ः सामाजिक सुरक्षा कार्वक्रम कार्ावन्िर्नमा सहर्ोग पुर्ावउन रे्दहार् िमोजिमको 

सामाजिक सुरक्षा कार्वक्रम सहजिकरण ससमनत गठन गररनेछ   

 केजन्रर् पञ्िीकरण विभागका महाननरे्दशक ..............     अध्र्क्ष 

 नेपाल राष््बैकंका प्रनतननधध .................................     सर्दथर् 

 बैकसव संघका प्रनतननधध .....................................      सर्दथर् 

 विकास बैकंसव संघका प्रनतननधध ...........................      सर्दथर्  
 केन्र्दीर् पञ्िीकरण विभागका सामाजिक सुरक्षा शाखा प्रमूख (ननरे्दशक)  ..   सर्दथर् सधचि 

 (ससमनतको बैठक आिश्र्कता अनुसार िथनेछ) 

 

३३. सामाजिक सुरक्षा जिल्ला समन्िर् ससमनत्ः सामाजिक सुरक्षा कार्वक्रमलाई प्रभािकारी रूपमा सञ्चालन गनव 
प्रत्रे्क जिल्लामा रे्दहार्बमोजिमको सामाजिक सुरक्षा जिल्ला समन्िर् ससमनत गठन गररनेछ्ः   

(क) जिल्ला विकास ससमनतको सभापनत िा सभापनतको काम गनव तोककएको व्र्जतत        संर्ोिक 

(ख) प्रमुख जिल्ला अधधकारी िा ननिले तोकेको जिल्ला प्रशासन कार्ावलर्को अधधकृतथतरको प्रनतननधध  

           सर्दथर् 

(ग) थथानीर् विकास अधधकारी                सर्दथर्             
(घ) महहला तथा बालबासलका कार्ावलर्का प्रमुख      सर्दथर् 
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(ङ) जिल्ला िेष्ठ नागररक कल्र्ाण ससमनतको प्रनतननधध एकिना    सर्दथर्             
(च) राजष्टर् अपाङ्ग महासंघ जिल्ला कार्व ससमनतको प्रनतननधध    सर्दथर् 

(छ) जिल्ला परकार महासंघको प्रनतननधध एकिना      सर्दथर् 

(ि) सामाजिक पररचालन सम्िन्धी काम गने संथथा मध्रे्बाट जिल्ला विकास ससमनतले तोकेको प्रनतननधध एकिना   
            सर्दथर् 

(झ) जिल्लामा कृर्ासशल िाखणज्र् तथा विकास िैंक मध्रे्िाट जिससले तोकेको िढीमा र्दइु िटा िैंकका शाखा प्रमुख 
सर्दथर् 

(ञ) थथानीर् विकास अधधकारीले तोकेको जिल्ला विकास ससमनतको अधधकृत कमवचारी           सर्दथर्–सधचि 

(ससमनतको बैठक ििवमा कजम्तमा तीन पटक िथने छ ।) 
३४. सामाजिक सुरक्षा जिल्ला समन्िर् सलमततको काम, कतयव्र्, अधिकाराः सामाजिक सुरक्षा जिल्ला समन्िर् 

सलमततको काम, कतयव्र् र अधिकार देहार्बमोजिम हुनेछाः  

(क) गाउाँ  विकास ससमनतमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैङ्क मार्व त वितरण गनव बैङ्क छनौट गरी ससर्ाररस गने, 

(ख) सामाजिक सुरक्षा कार्वक्रमको आिश्र्कता अनुसार वििर्गत कार्ावलर्साँग समेत समन्िर् गरी जिल्लामा 
ननर्समत अनुगमन गने, 

(ग) भत्ता वितरणको पारर्दसशवता कार्म गनव जिल्लागत कार्वक्रमहरू ननधावरण गने, 

(घ) सामाजिक सुरक्षा कार्वक्रम सम्बन्धी िनचेतना असभिवृद्ध गने, 

(ङ) असभलेख व्र्िथथापन गने कार्वमा जिल्ला विकास ससमनत, गाविस/नगरपासलका लाई सहर्ोग एिं समन्िर् गने, 

(च) भत्ता वितरण सहि र प्रभािकारी रूपमा भए नभएको ननर्समत अनुगमन गने,  

३५. नगरपाललकाको हकमा देहार् िमोजिमको नगरस्तरीर् सामाजिक सुरक्षा समन्िर् सलमतत रहनेछ ।  

 १. नगरपासलकाको प्रमुख िा सो कार्व गनव तोककएको पर्दाधधकारी    संर्ोिक 

२. िडाध्र्क्षहरु िा ननिावचन नभएको भए िडा नागररक मञ्चका सरं्ोिकहरु मध्रे्िाट नगरपासलकाले तोकेको 
बढीमा ५ िना                सर्दथर् 

 २. कार्वकारी अधधकृत .............        सर्दथर् 

 ३. नगर क्षेरमा कृर्ासशल िैंकहरु मध्रे् नगरपासलकाले तोकेको िढीमा र्दइु िटा िैंकका प्रनतननधध सर्दथर् 

 ४. िेष्ठ नागररक महासंघको प्रनतननधध        सर्दथर्  

 ५. राजष्टर् अपांग महासंघको प्रनतननधध       सर्दथर् 

 ६. परकार महासंघको प्रनतननधध       सर्दथर् 

 ७. सामाजिक सुरक्षा सम्बजन्ध काम गने नगरपासलकाको कमवचारी     सर्दथर् सधचि 

(ससमनतको बैठक प्रत्रे्क चौमाससकमा एक पटक पने गरी बिवमा कजम्तमा तीन पटक िथने छ ।) 
३६. नगरस्तरीर् सामाजिक सुरक्षा समन्िर् सलमततको काम कतयव्र् र अधिकाराः 
(१) नर्ााँ नाम र्दताव तथा निीकरणका लाधग प्राप्त हुन आएका र्दरखाथत उपर छानविन गरी ससर्ाररस गने 

(२) िैंक मार्व त भत्ता वितरण गनव ससर्ाररश गने 

(३) सामाजिक सुरक्षा कार्वक्रमको अनुगमन गने 
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(४) भत्ता वितरण कार्वलाइ पारर्दशी र प्रभािकारी िनाउन सहर्ोग तथा सहजिकरण गने  

३७. गाउँ स्तरीर् सामाजिक सुरक्षा समन्िर् सलमतताः रे्दहार् बमोजिमको गाउाँ थतरीर् सामाजिक सुरक्षा समन्िर् 
ससमनत रहनेछ्ः 
(१) गाउाँ  विकास ससमनतका अध्र्क्ष िा सो काम गनव तोककएको पर्दाधधकारी                     

 संर्ोिक 

(२) िडाध्र्क्षहरु िा ननिावचन नभएको भए िडा नागररक मञ्चका संर्ोिकहरु मध्रे् गाउाँ  विकास ससमनतले 
तोकेको ३ िना           सर्दथर्  

(३) थथानीर् थिाथथ्र् केन्र िा थिाथथ्र् चौकी उपथिाथथ्र् चौकी प्रमुख       सर्दथर् 

(४) गाउाँ  विकास क्षरेमा कृर्ासशल िैंकहरु मध्रे् गाउाँ  विकास ससमनतले तोकेको िैकका प्रनतननधध एकिना  

           

 सर्दथर् 

(५) गाउाँ  विकास ससमनतले तोकेको िढीमा र्दइु िना िेष्ठ नागररक प्रनतननधध (कजम्तमा १ महहला)  सर्दथर् 

(६) गाउाँ  विकास ससमनतको सधचि         सर्दथर् सधचि 

(ससमनतको बैठक प्रत्रे्क चौमाससकमा एक पटक पने गरी बिवमा कजम्तमा तीन पटक िथने छ ।) 
३८. गाउँ स्तरीर् सामाजिक सुरक्षा समन्िर् सलमततको काम कतयव्र् र अधिकार 

(१) नर्ााँ नाम र्दताव तथा निीकरणका लाधग प्राप्त हुन आएका र्दरखाथत उपर छानविन गरी ससर्ाररस गने 

(२) िैंक मार्व त भत्ता वितरण गनव जिविसलाइव ससर्ाररश गने 

(३) भत्ता वितरण कार्वलाइ पारर्दशी र प्रभािकारी िनाउन सहर्ोग तथा सहजिकरण गने । 
 

पररच्छेद १० 

विविि 

३९. उिुरी तथा छानविन सभबन्िी व्र्िस्थााः 
(क) सिवसाधारणको िानकारी र उिुरी/प्रनतकक्रर्ाको लाधग गाविस/नगरपासलकाले सात हर्दनको म्र्ार्द हर्दई आगामी 

आ ि मा भत्ता पाउनेको सचूी मागव मसान्त सभर सािविननक रूपमा प्रकासशत गनेछ र प्राप्त भएका 
उिुरी/प्रनतकक्रर्ामा समेत छानविन गरी लाभग्राहीहरुको नामनामेसी सहहत ससर्ाररश गनेछ ।  

(ख) सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउनुपने व्र्जततले पाएको, पाउनु पनेले नपाएको िा अन्र् अननर्समतता भएको 
वििर्मा आिश्र्क कारिाहीका लाधग सम्बजन्धत गाविस/नगरपासलका तथा जिविसमा उिुरी हर्दन सककनेछ । 

(ग) अपाङ्गता भएको व्र्जततले जिल्लाजथथत महहला तथा बालबासलका कार्ावलर्बाट प्राप्त अपाङ्गता 
पररचर्परको वििर्मा शंका लागेमा सम्बजन्धत थथानीर् सामाजिक सुरक्षा समन्िर् ससमनत तथा सामाजिक 
सुरक्षा जिल्ला समन्िर् ससमनत समेतमा उिुरी हर्दन सककनेछ । र्सरी परेको उिुरी उपर छानविन हुाँर्दा 
गलत व्र्जततले पररचर्पर प्राप्त गरेको शंका लागेमा सम्िजन्धत प्रमुख जिल्ला अधधकारीलाई लेखी पठाउनु 
पनेछ ।  
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४०. पररचर्पत्र रोक्का, स्थधगत र रकम असुल गनन व्र्िस्थााः कुनै नागररकले र्स कार्वविधध बमोजिमको 
सुविधा प्राप्त गने उद्देश्र्ले झुठ्ठा वििरण पेश गरी भत्ताको लाधग पररचर्पर प्राप्त गरेको िा र्दोहोरो 
भुततानी सलएको पाइएमा गाविस/नगरपासलकाको प्रमुखले भत्ता रोतका गनव, ननजश्चत समर्सम्मका लाधग 
पररचर्पर थथधगत गनव र गलत गरेको ठहरेमा भुततानी भईसकेको रकम असूल उपर गनव आरे्दश हर्दनेछ । 

तर र्स कार्वविधध बमोजिम भत्ता प्राप्त गनव र्ोग्र् नेपाली नागररकलाई सामान्र् वििरण र्रक परेका आधारमा 
मार भत्ता प्राप्त गनवबाट बजञ्चत गररने छैन । 

४१. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन ताललकााः र्स कार्वविधध बमोजिम सम्पन्न गनुवपने कक्रर्ाकलापहरू, 

सम्पन्न गने समर्ािधध र सोको लाधग जिम्मेिार संथथासहहतको कार्व सञ्चालन तासलका अनुसूची–११ 
बमोजिम हुनेछ । सो बमोजिम गनुव गराउनु कार्वक्रममा सलंग्न सबै ननकार् तथा पर्दाधधकारीहरूको कतवव्र् 
हुनेछ ।  

४२. प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकाराः कसैले र्ोग्र्ता नपुगेका िा गैर–नेपाली नागररकलाई भत्ता वितरणका 
लाधग पररचर्पर उपलब्ध गराएमा सो रद्द गनुवको साथै र्थता पर्दाधधकारीहरू र भत्ता रकम हहनासमना गने 
उपर छानविन गरी प्रचसलत कानून बमोजिम कारिाही गने अधधकार सम्बजन्धत जिल्लाको प्रमुख जिल्ला 
अधधकारीलाई हुनेछ । 

४३. बािा अड्काउ रु्काउनेाः सङ्घीर् मासमला तथा थथानीर् विकास मन्रालर्ले र्ो कार्वविधध कार्ावन्िर्नमा 
बाधा अड्काउ रु्काउने र संशोधन गरी कार्ावन्िर्नमा सहिीकरण गनव सतनेछ । 

४४. खारेिी र बचाऊाः  

(क) सामाजिक सुरक्षा कार्वक्रम सञ्चालन कार्वविधध, २०६९ खारेि गररएको छ । 
(ख) उपर्दर्ा (१) बमोजिम खारेि गररएका कार्वविधध अनुसार हालसम्म भए गरेका कार्वहरू र्स ैकार्वविधध बमोजिम 
भए गरेको मानननेछ । 
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अनसुचूी-१ 

(र्दर्ा ३ को खण्ड ‘च’ र खण्ड ‘थ’ साँग सम्बजन्धत) 

दललत िगयमा सचूीकृत िातिाततहरुको सचूी 
 

(क) पहाड ेमलू 

१. गन्धिव (गाईने)   

२. पररर्ार (र्दमाई, र्दिी, सधूचकार, नगची, ढोली, हुड्के)  

३. बार्दी 
४. विश्िकमाव (कामी, लोहार, सनुार, ओड, चुराँरा, पाकी, टमटा)  
५. साकी (समिार, चमवकार, भलु) 

(ख) मधेशी मलु 

१. कलर   २. ककैहहर्ा 
३. कोरी   ४. खहटक 

५. खत्िे (मण्डल, खङ्ग)  ६. चमार, मोची, हररिन, रविर्दास) 

७. धचडडमार   ८. डोम (मररक) 

९. तत्मा (तााँती, र्दास)   १०. र्दसुाध (पासिान, हरिा) 
११. घोिी (रिक) हहन्र्द ू  १२. पासी 
१३. बााँतर    १४. मसुहर 
१५. मेथतर (हलखोर)   १६. सरभङ्ग (सरिररर्ा)  

     

 

          

   

अनसुचूी-२ 

 (र्दर्ा ३ को खण्ड (छ) सगं सम्बजन्धत) 

लोपोन्मखु आददिासी िनिाततमा पनन समहूहरु 

१. कुसणु्डा    २. िनकररर्ा 
३. राउटे    ४.  सरेुल 

५. हार् ु    ६. रािी 
७. ककससन   ८. लोप्चा 
९. मेच े    १०. कुशिाडडर्ा  
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        (पत्थरकट्टा, ससलकट, कुशबधधर्ा र कुचबधधर्ा) 
 

  

 

अनसुचूी – ३ (क) 

(र्दर्ा ६ को उपर्दर्ा ३ साँग सम्बजन्धत) 

नाम दतायका लाधग ददने दरखास्तको ढाँचा 
 

लमतताः ........................... 
 

श्री अध्र्क्ष/प्रमखुज्र्,ू  

................................ गाविस/नगरपाललकाको कार्ायलर् । 
 

बबषर्ाः- नाम दताय सभबन्िमा । 
महोर्दर्, 

उपरोतत वििर्मा सामाजिक सरुक्षा भत्ता पाउनका लागी नर्ााँ नाम र्दताव गरीहर्दन ुहुन रे्दहार्का वििरण सहहत र्ो 
र्दरखाथत पेश गरेको छु । मलैे राज्र्कोििाट माससक पाररश्रसमक, पेन्सन िा र्थत ैप्रकारका कुन ैअन्र् सवुिधा 
पाएको छैन । व्र्होरा ठीक सााँचो हो, झुट्ठा ठहरे प्रचसलत काननू िमोजिम सहूाँला बझुाऊाँ ला । 

 

लक्षक्षत समहू्ः-  िेष्ठ नागररक/एकल मदहला/विििा/लोपोन्मखू आददिासी िनिाती 
(उपर्तुत कुन ैएकमा धचन्ह लगाउन)े 

 

तनिेदक 

नाम, थर्ः- 
बाबकुो नाम्ः- 
आमाको नाम्ः- 
ठेगाना्ः- 
िन्मसमनत्ः- 
ना.प्र.न.ं................................... िारी जिल्ला्ः- ............... 
सम्पकव  मोबाईल न ं:- 

बबििाको हकमा  
पनतको मतृ्र्ू र्दताव न ं:-.................. पनतको मतृ्र् ूभएको समनत्ः.................. 
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र्दथतखत्ः................................. 
 

 

 

 

  

कार्ायलर् प्रर्ोिनको लाधग 

नाम र्दताव ननणवर् समनत्ः 
भत्ताको ककससम्ः-  
पररचर्पर न.ं 

भत्ता पाउने सरुु समनत्ः आ.ि. २०_ _/ _ _  को पहहलो/र्दोश्रो/तशे्रो चौमाससक रे्दखख 
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अनसुचूी ३(ख) 

(र्दर्ा ६ को उपर्दर्ा ३ साँग सम्बजन्धत) 

नाम दतायका लाधग ददने दरखास्तको ढाँचा 
लमतताः ........................... 

 

श्री अध्र्क्ष / प्रमखुज्र्,ू  

................................ गाविस/ नगरपाललकाको कार्ायलर् । 
 

बबषर्ाः- नाम दताय सभबन्िमा । 
महोर्दर्, 

उपरोतत वििर्मा सामाजिक सरुक्षा भत्ता पाउनका लागी नर्ााँ नाम र्दताव गरीहर्दन ुहुन रे्दहार्का वििरण सहहत र्ो 
र्दरखाथत पेश गरेको छु । मलैे राज्र्कोििाट माससक पाररश्रसमक, पेन्सन िा र्थत ैप्रकारका कुन ैअन्र् सवुिधा 
पाएको छैन । व्र्होरा ठीक सााँचो हो, झुट्ठा ठहरे प्रचसलत काननू िमोजिम सहूाँला बझुाऊाँ ला । 
 

 

लक्षक्षत समहूाः-  अतत असक्त अपाङ्गता/परु्य असक्त अपाङ्ता  
(उपर्तुत कुन ैएकमा धचन्ह लगाउन)े 

 

तनिेदक 

नाम, थर्ः- 
बाबकुो नाम्ः- 
आमाको नाम्ः- 
ठेगाना्ः- 
िन्मसमनत्ः- 
िन्मर्दताव िा ना.प्र.न.ं.......... िारी जिल्ला्ः- ........ 
महहला तथा िालिासलका कार्ावलर्िाट िारी भएको 
अपाङ्ताको पररचर्पर न.ं-............. 

र्दथतखत्ः-........................... 
 

सरंक्षकको वििरर् 

नाम, थर्ः- 
ठेगाना्ः- 
बाबकुो नाम्ः- 
बािेको नाम्ः-  
ना.प्र.न.ं-............. िारी जिल्ला्ः- ................. 
ननिेर्दक साँगको नाता्ः- 
र्दथतखत्ः- 
सम्पकव  मोबाईल न.ं..................................... 
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कार्ायलर् प्रर्ोिनको लाधग 

नाम र्दताव ननणवर् समनत्ः 
भत्ताको ककससम्ः-  
पररचर्पर न.ं 

भत्ता पाउने सरुु समनत्ः आ.ि. २०_ _/ _ _  को पहहलो/र्दोश्रो/तशे्रो चौमाससक रे्दखख 
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अनसुचूी ३(ग) 

(र्दर्ा ६ को उपर्दर्ा ३ साँग सम्बजन्धत) 

नाम दतायका लाधग ददने दरखास्तको ढाँचा 
लमतताः ........................... 

 

श्री अध्र्क्ष/प्रमखुज्र्,ू  

........................... गाविस/नगरपाललकाको कार्ायलर् । 
 

बबषर्ाः- नाम दताय सभबन्िमा । 
महोर्दर्, 

उपरोतत वििर्मा सामाजिक सरुक्षा भत्ता पाउनका लागी नर्ााँ नाम र्दताव गरीहर्दन ुहुन रे्दहार्का वििरण सहहत र्ो 
र्दरखाथत पेश गरेको छु । । व्र्होरा ठीक सााँचो हो, झुट्ठा ठहरे प्रचसलत काननू िमोजिम सहूाँला बझुाऊाँ ला । 

 

लक्षक्षत समहूाः- िालिाललका  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

सरंक्षक (तनिेदक) को वििरर् 

नाम, थर्ः- 
ठेगाना्ः- 
बाबकुो नाम्ः- 
बािेको नाम्ः-  
ना.प्र.न.ं-...................... िारी जिल्ला्ः- ................. 
ननिेर्दक साँगको नाता्ः-……………… 

ननिेर्दकको र्दथतखत्ः-………………. 

सम्पकव  मोबाईल न.ं.............................. 

 

लािग्राहीको वििरर्  

नाम, थर्ः- 
बाबकुो नाम्ः- 
आमाको नाम्ः- 
ठेगाना्ः- 
िन्मसमनत्ः- 
िन्मर्दताव प्रमाणपर न्ः-............ िारी जिल्ला्ः- ........... 
 

कार्ायलर् प्रर्ोिनको लाधग 

नाम र्दताव ननणवर् समनत्ः 
भत्ताको ककससम्ः-  
पररचर्पर न.ं- 

भत्ता पाउने सरुु समनत्ः आ.ि. २०_ _/ _ _  को पहहलो/र्दोश्रो/तशे्रो चौमाससक रे्दखख 
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अनसुचूी – ४ 

(र्दर्ा ७ को उपर्दर्ा १ साँग सम्बजन्धत) 

नाम निीकरर्का लाधग ददने दरखास्तको ढाचँा 
 

लमतताः ........................... 
 

श्री अध्र्क्ष/प्रमखुज्र्,ू  

................................ गाविस/नगरपाललकाको कार्ायलर् । 
  

बबषर्ाः- नाम निीकरर् सभबन्िमा । 
 

उपरोतत वििर्मा आगामी आधथवक ििवमा पनन सामाजिक सरुक्षा भत्ता पाउने गरी नाम नविकरण गरी हर्दन ुहुन 

रे्दहार्को वििरण सहहत र्ो र्दरखाथत पेश गरेको छु । मलै े राज्र्कोििाट माससक पाररश्रसमक, पेन्सन िा र्थत ै

प्रकारका कुन ैअन्र् सवुिधा पाएको छैन । व्र्होरा ठीक सााँचो हो, झुट्ठा ठहरे प्रचसलत काननू िमोजिम सहूाँला 
बझुाऊाँ ला । 
 

सामाजिक सरुक्षा ित्ताको ककलसमाः (उपर्तुत कुन ैएकमा धचन्ह लगाउन)े 

िेष्ठ नागररक/एकल महहला/विधिा/पुणव अपाङ्गता/अनत असतत अपाङ्गता/लोपोन्मूख आहर्दिासी िनिाती/बालबासलका 
        

 

       तनिेदक 

लाभग्राहीको नाम, थर्ः- 
पररचर्-पर न्ः- 
ठेगाना्ः- 
र्दथतखत्ः-  
सम्पकव  मोबाइल न ं:- 

        

       िालिाललका िा अपाङ्गताको हकमा  

       सरक्षकको नाम, थर:-........................ 
सरंक्षकको र्दथतखत्ः-................... 

      सम्पकव  मोबाईल न.ं..........................  
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  कार्ायलर् प्रर्ोिनको लाधग    

नाम निीकरण ननणवर् समनत्ः- 
भत्ताको ककससम्ः-  
पररचर्पर न.ं- 
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अनसुचूी-५ 

 (र्दर्ा ९ साँग सम्बजन्धत) 

िता पाउनेहरुको मलू अलिलेख  

(क) िेष्ठ नाधगरक भत्ता पाउने व्र्जततहरुको मूल असभलेख्ः 
......................... गाविस / नगरपासलका          

   जिल्ला्ः..........................      आधथवक ििव्ः 
क्र.स पररचर्पर 

नं. 

लाभग्राहीको नाम, 

थर 
िडा नं. सल

ङ्ग 

िन्म 
समनत 

ना.प्र.नं िारी 
जिल्ला 

र्ोटो मोबाइल नं 

१          

२          

३          

 

(ख) िेष्ठ नाधगरक (र्दसलत) भत्ता पाउने व्र्जततहरुको मूल असभलेख्ः 
......................... गाविस / नगरपासलका 

   जिल्ला्ः..........................                       आधथवक ििव्ः………………  

क्र.स. पररचर्पर नं. लाभग्राहीको नाम, थर िडा नं. सलङ्ग िन्म 
समनत 

ना.प्र.नं िारी 
जिल्ला 

र्ोटो मोबाइल 
नं 

१          

२          

३          

 

(ग) एकल महहला भत्ता पाउने व्र्जततहरुको मूल असभलेख्ः 
......................... गाविस / नगरपासलका          

   जिल्ला्ः..........................      आधथवक ििव्ः………………………… 

क्र.स पररचर्पर नं. लाभग्राहीको नाम, थर िडा नं. सलङ्ग िन्म समनत ना.प्र.नं िारी 
जिल्ला 

र्ोटो मोबाइल 
नं 

१          

२          

३          
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(घ) विधिा भत्ता पाउने व्र्जततहरुको मूल असभलेख्ः 
......................... गाविस / नगरपासलका          

   जिल्ला्ः..........................       आधथवक ििव्ः 
क्र.स पररचर्पर 

नं. 

लाभग्राहीको नाम, 

थर 
िडा नं. सल

ङ्ग 

िन्म 
समनत 

ना.प्र.

नं 

िारी 
जिल्ला 

र्ोटो मोबाइल नं 

१          

२          

३          

 

 

 

 

 

(ङ) पुणव अशतत अपाङ्गता भत्ता पाउने व्र्जततहरुको मूल असभलेख्ः 
......................... गाविस / नगरपासलका          

   जिल्ला्ः..........................       आधथवक ििव्ः 
क्र.स पररचर्पर 

नं. 

लाभग्राहीको नाम, 

थर 
िडा नं. सल

ङ्ग 

िन्म 
समनत 

अपाङ्गता 
पररचर्पर 
नं. 

िारी 
जि
ल्ला 

संरक्षकको 
नाम 

र्ोटो मोबाइल 
नं 

१           

२           

३           

 

(च)  अनत अशतत अपाङ्गता भत्ता पाउने व्र्जततहरुको मूल असभलेख्ः 
......................... गाविस / नगरपासलका          

   जिल्ला्ः..........................       आधथवक ििव्ः 
क्र.स
. 

पररचर्प
र नं. 

लाभग्राहीको नाम, 

थर 
िडा 
नं. 

सल
ङ्ग 

िन्म 
समनत 

अपाङ्गता 
पररचर्पर 
नं. 

िारी 
जिल्ला 

संरक्षकको 
नाम 

र्ोटो मोबाइल 
नं 

१           

२           

३           
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(ि) लोपोन्मुख आर्दीिासी / िनिाती भत्ता पाउने व्र्जततहरुको मूल असभलेख्ः 
......................... गाविस / नगरपासलका          

   जिल्ला्ः..........................       आधथवक ििव्ः 
क्र.स
. 

पररचर्प
र नं. 

लाभग्राहीको नाम, 

थर 
िडा 
नं. 

सल
ङ्ग 

िन्म 
समनत 

िन्म 
र्दताव िा 
ना.प्र.नं. 

िारी 
जिल्ला 

िालिासलका 
भए संरक्षकको 
नाम 

र्ोटो मोबाइल नं 

१           

२           

३           

(झ) बाल संरक्षण भत्ता पाउने व्र्जततहरुको मूल असभलेख्ः 
......................... गाविस/नगरपासलका        
   जिल्ला्ः..........................       आधथवक ििव्ः 
क्र.स िालिासलकाको 

नाम, थर 
िन्मसमनत ि.र्द.प्र.नं िडा न ं आमाको 

नाम 

बाबुको 
नाम 

बािेको 
नाम 

संरक्षकको 
नाम 

पााँच ििव पुरा हुन े
समनत 

(....साल....महहना) 

र्ोटो संरक्षकको 
मोबाइल 

नं 

१            

२            

३            

 

 

 

अनसुचूी ६(क) 

(र्दर्ा १० साँग सम्बजन्धत) 

..................गाविस/नगरपाललकाको कार्ायलर् 

सामाजिक सरुक्षा ित्ता पररचर्-पत्र 

लक्षक्षत समहूाः- िेष्ठ नागररक/ एकल मदहला/विििा 
/लोपोन्मखू आददिासी िनिाती 

 

पररचर्-पत्र नाः-………………………………… 

लािग्राहीको नामाः-……………………………. 

ठेगानााः-……………………………………......     
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 िङै्क मार्य त वितरर् हुने िए िङै्कको नाम र खाता 
नभिर 

 

िारी गननाः 
............गाविस/नगरपाललका कार्ायलर् 

......... जिल्ला 
ित्ता पाएको वििरर् :  

लमतत िुक्तानी पाएको चौमालसक बुझकेो कुल रकम बुझझललनेको नाम बुझझललनेको दस्तखत कैकर्र्त 

      

      

      

      

      

      
 

पररचर्पत्र निीकरर् सभबन्िी वििरर्ाः 
क्र.स. अिधि निीकरर् गननको दस्तखत लमतत 

   रे्दखख सम्म   

१     

२     

३     

४     
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अनसुचूी ६(ख) 

(र्दर्ा १० साँग सम्बजन्धत) 

..................गाविस/नगरपाललकाको कार्ायलर् 

सामाजिक सरुक्षा ित्ता पररचर्-पत्र 

लक्षक्षत समहूाः- परु्य असक्त आपाङ्गता/अतत असक्त 

अपाङ्गता/िालिाललका 
 

पररचर्पत्र नाः-………………………………… 

लािग्राहीको नामाः-……………………………. 

ठेगानााः-……………………………………...... 

िङै्क मार्य त वितरर् हुने िए िङै्कको नाम र खाता 
नभिर 

 

 

िारी गननाः 
............गाविस/नगरपाललका कार्ायलर् 

......... जिल्ला 
ित्ता पाएको वििरर् :  

समनत भुततानी पाएको चौमाससक बझुेको कुल रकम बखुझसलने/अविभािक/संरक्षकको 
नाम 

बखुझसलनेको र्दथतखत कैकर्र्त 

      

      

      

      

      

      
 

पररचर्पत्र निीकरर् सभबन्िी वििरर्ाः 
क्र.स. अिधध निीकरण गनेको र्दथतखत समनत 

    रे्दखख सम्म   

१     

२     

३     

४     
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अनसुचूी ७ 

(र्दर्ा १२ को उपर्दर्ा ‘१’ र ‘३’ साँग सम्िजन्धत) 

लािग्राहीहरुकको एकककृत सतंर्ात्मक वििरर् 

..................गाविस/नगरपासलका/जिल्ला विकास ससमनत 

जिल्ला:................                  र्दताव आ.ि.:-          लाग ूआ.ि.:- 

(क) िेष्ठ नागररक दललत 

क्र.स 

गा
उँ|
नप

ा|ि
डा 

नर्ाँ नाम दताय नाम नविकरर् 

कूल िभमा 
पदहलो चौमालसक दोश्रो चौमालसक तेश्रो चौमालसक िावषयक 

लाभग्राही संख्र्ा 

अनुमाननत 

रकम 

लाभग्राही संख्र्ा 

अनुमानन
त रकम 

लाभग्राही संख्र्ा 

अनुमाननत 

रकम 

 

लाभग्राही संख्र्ा 
उपचार 
खचव 
पाउने 
संख्र्ा 

अनुमाननत 

रकम 
संख्र्ा 

रक
म 

म पु िम्मा 

उपचार 
खचव 
पाउनेको 
संख्र्ा म प ु िम्मा 

उपचार 
खचव 

म प ु िम्मा 
उपचार 
खचव म पु िम्मा 

१ 
                                             

२ 
                                             

                                               

                                               

  िभमा                                            

(ख) िेष्ठ नागररक अन्र् 

     

क्र.स
. 

गा
ँउ|
नप

ा|ि
डा 

नर्ाँ नाम दताय नाम नविकरर् 

कूल िभमा 
पदहलो चौमालसक दोश्रो चौमालसक तेश्रो चौमालसक िावषयक 

लाभग्राही संख्र्ा 

अनुमाननत 
रकम 

लाभग्राही संख्र्ा 

अनुमानन
त रकम 

लाभग्राही संख्र्ा 

अनुमाननत 
रकम 

लाभग्राही संख्र्ा 
उपचार 
खचव 
पाउने 
संख्र्ा 

अनुमाननत 
रकम 

संख्र्ा 
रक
म 

म पु िम्मा 

उपचार 
खचव 
पाउने 
संख्र्ा म प ु िम्मा 

उपचार 
खचव 
पाउने 
संख्र्ा 

म 

प ु िम्मा 

उपचार 
खचव 
पाउने 
संख्र्ा म पु िम्मा 

१ 
                                             

२ 
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िभमा 

                                           

 

 

 

 

                               

      (ग) एकल मदहला/विििा 
     

क्र.स 

गा
उँ|
नप

ा|ि
डा 

नर्ाँ नाम दताय नाम नविकरर् कूल िभमा 

पदहलो चौमालसक दोश्रो चौमालसक तेश्रो चौमालसक िावषयक 

संख्र्ा 
रक
म लाभग्राही 

उपचार खचव पाउने 
संख्र्ा 

अनुमाननत 
रकम 

लाभग्राही 
उपचार खचव पाउने 
संख्र्ा 

अनुमानन
त रकम 

लाभग्राही 
उपचार खचव 
पाउने संख्र्ा 

अनुमाननत 
रकम 

लाभग्राही 
उपचार खचव 
पाउने संख्र्ा 

अनुमाननत 
रकम 

१ 
                           

 

२ 
                             

                               

                               

  
िभमा     

  
    

  
    

  
    

     

 
 

                     (घ) लोपोन्मूख आददिालस िनिाती 
 

क्र.स
. 

गा
ँउ|
नप

ा|ि
डा 

नर्ाँ नाम दताय नाम नविकरर् 

कूल िभमा 
िावषयक पदहलो चौमालसक दोश्रो चौमालसक तेश्रो चौमालसक 

लाभग्राही संख्र्ा 

अनुमाननत 

रकम 

लाभग्राही संख्र्ा 

अनुमानन
त रकम 

लाभग्राही संख्र्ा 

अनुमाननत 

रकम 

लाभग्राही संख्र्ा 
उपचार 
खचव 
पाउने 
संख्र्ा 

अनुमाननत 

रकम 
संख्र्ा 

रक
म 

म पु िम्मा 

उपचार 
खचव 
पाउने 
संख्र्ा म प ु िम्मा 

उपचार 
खचव 
पाउने 
संख्र्ा 

म 

प ु िम्मा 

उपचार 
खचव 
पाउने 
संख्र्ा म पु िम्मा 

१ 
                                             

२ 
                                             

                                               

                                               

  िभमा                                            
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(ङ) परु्य अपाङ्ग 

क्र.स. 

गा
ँउ|
नप

ा|ि
डा 

नाम दताय नाम नविकरर् 
कूल िभमा 

िाविवक िाविवक 

लाभग्राही संख्र्ा 
अनमुाननत रकम 

लाभग्राही संख्र्ा 
उपचार खचव पाउने 
संख्र्ा 

अनमुाननत रकम संख्र्ा रकम 

म प ु िम्मा 
उपचार खचव पाउने 
संख्र्ा   िम्मा 

                           

                           

                           

िम्मा                        

(च) अतत असक्त अपाङ्गता 

क्र.स. 

गा
ँउ|
नप

ा|ि
डा 

नाम दताय नाम नविकरर् 
कूल िभमा 

िावषयक िावषयक 

लािग्राही संतर्ा 
अनमुातनत रकम 

लािग्राही संतर्ा 
अनमुातनत रकम संख्र्ा रकम 

म प ु िम्मा म प ु िम्मा 

                       

                       

                       

िम्मा                    

              (छ) िालबाललका 
    

क्र.स
. 

गा
ँउ|
नप

ा|ि
डा 

नर्ाँ नाम दताय नाम नविकरर् 
कूल िभमा 

िावषयक प्रथम चौमालसक दोश्रो चौमालसक तेश्रो चौमालसक 

लाभग्राही संख्र्ा 
अनमुाननत रकम 

लाभग्राही संख्र्ा 
अनमुाननत रकम 

लाभग्राही संख्र्ा 
अनमुाननत रकम 

लाभग्राही संख्र्ा 
अनमुाननत 
रकम 

संख्र्ा रकम 

म प ु

ि
म्मा म प ु

ि
म्मा 

म पु 
िम्मा म प ु

ि
म्मा 
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िभमा                                    

 

 

 



 

34 
 

अनसुचूी – ८ 
दर्ा १२ को उपदर्ा (२) र दर्ा २९ सँग सभबजन्ित 

गाविस / नगरपासलका / जिल्ला विकास ससमनतले पठाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको चौमाससक / िाविवक प्रगनत वििरण 

................. चौमाससक / िाविवक प्रगनत वििरण र्ारम 

जिल्ला्ः-        जिविस/गाविस/नगरपासलका:-   आधथवक ििव्ः— 

र्स चौमाससक / आधथवक ििवमा गाविस / नगरपासलका /  जिविसलाई ननकासा हर्दईएको रकम रू.................. वितरण गररएको रकम रू......... वितरण गरी बााँकी  

 रहेको रकम रु..................................नपुग रकम रु…………. 

िाविवक ननकाशा रकम मध्रे् किि रकम रु ………………..पेश्की बााँकी रु ……………………   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

क्र.स लक्षक्षत समूह संख्र्ा भत्ता वितरण संख्र्ा वितरण गररएको 
रकम 

लगत कट्टा लगत थप 
कुल कार्म 
संख्र्ा म पु िम्मा उपचार खचव 

पाउने संख्र्ा १ िेष्ठ नागररक र्दसलत                   

२ िेष्ठ नागररक अन्र्                   

३ एकल महहला                   

४ विधिा                   

५ पुणव असतत अपाङ्ग                   

६ अनत असतत अपाङ्ग                   

७ लोपेन्मुख आहर्दिासस िनिाती                   

८ िालिासलका                  

  िम्मा                   
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अनसुचूी-९ 

(र्दर्ा १४ को उपर्दर्ा ७ साँग सम्बजन्धत) 

ित्ता वितरर् िरपाई 

....................... गाविस/नगरपासलका कार्ावलर् 

.................जिल्ला  

लक्षक्षत समहू:- ............... 

  

           आ.ि.-......... 

 

               चौमाससक:-..... 

क्र.स प.पर नं. लाभग्राहीको नाम, थर सलङ्ग िडा नं. िन्म समनत ना.प्र.नं.|ि.र्द.नं. रकम 

बुझीसलनेको 
नाम बुझीसलएको सही कैकर्र्त 

१            

२            

३            

४            

५            

६            
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अनसुचूी - १० 

(र्दर्ा ३० को खण्ड ‘क’ साँग सम्बजन्धत) 

लािग्राहीहरुको एकककृत नामािली 
................. गाविस/नगरपाललका/जिल्ला विकास सलमतत 

जिल्ला:- ....................        लाग ुआधथवक ििव:-...................... 
क्र.स. लक्षक्षत 

समहू 

पररचर्पर 
न.ं 

लाभग्राहीको नाम, 

थर 
ठेगाना िन्म 

समनत 

ना.प्र.न ं/ 
ि.र्द.न.ं 

कैकर्र्त 

१        

२        

३        

४        

५        

६        

७        

८        

९        
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अनुसचूी-११ 

दफा ४१ सगँ सम्बन्धित 

सामाजिक सरुक्षा कार्यक्रम सञ्चालन ताजलका 

क्र

.स 

कार्य 

जििर

ण 

श्रािण भाद्र आजिन काजतयक मंजसर पौष माध फाल्र्गूण चैत्र बैशाख िेष्ठ आषाढ 
जिम्मेिार 

जनकार् 

१ 

न्िन्िस

लाई 

अन्तत

यारी 

पठाउ

ने 

                                                                                                

केधरीय 

पञ्िीकरण 

न्िभाग 

२ 

को.ले.

न्न.का 

बाट 

न्नका

सा 

माग 

गने 

                                                                                                न्िन्िस 

३ 

गान्िस

/न.पा 

को 

खाता

मा 

न्नका

सा 

पठाउ

ने 

  

    

                                                                                          न्िन्िस 

४ 

गान्िस

/ 

न.पाले 

भत्ता 

न्ितर

ण गने 

        

  

        
 

                                                                            गान्िस / न.पा 

५ 

अनसूु

न्ि ८ 

बमोन्ि

मको 

ढाँिा

मा 

िौमा

                                                                                                गान्िस / न.पा 
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न्सक 

प्रगन्त 

न्ििरण 

न्िन्िस

लाई 

पठाउ

ने 

६ 

अनसूु

न्ि ८ 

बमोन्ि

मको 

ढाँिा

मा 

िौमा

न्सक 

प्रगन्त 

न्ििरण 

न्िभाग

लाई 

पठाउ

ने 

                                                                                                न्िन्िस 

७ 

नया ँ

पररिय 

पत्र 

न्सफा

ररस र 

पुरानो 

नन्िक

रण गनन 

प्रिार-

प्रसार 

गने 

                                                                                                
गान्िस / न.पा 

/ न्िन्िस 

८ 

दरखा

स्त 

संकल

न (िेष्ठ 

नागरर

कको 

हाकमा

) 

                                                                                                गान्िस / न.पा 

९ 

दरखा

स्त 

संकल

न (िेष्ठ 

नागरर

                                                                                                गान्िस / न.पा 
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क 

िाहेक

को 

हाकमा

) 

१

० 

दरखा

स्त 

उपर 

छानन्ि

न  

न्सफा

ररस र 

प्रकाश

न 

                                                                                                
गान्िस / न.पा 

/ न्िन्िस 

१

१ 

 पुरानो 

पररिय

-पत्र 

नन्िक

रण र 

नयाँ 

परिय

-पत्र 

न्ितर

ण 

                                                                                                गान्िस / न.पा 

१

२ 

अनसूु

िी ७  

बमोन्ि

मको 

ढाँिा

मा 

न्ििरण 

भरी 

न्िन्िस

मा 

पठाउ

ने 

(िडाग

त) 

                                                                                                गन्िस / न.पा 

१

३ 

अनसूु

िी ७ 

बमोन्ि

मको 

न्ििरण 

भरी 

 

                                                                                                न्िन्िस 
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न्िभाग 

पठाउ

ने 

१

४ 

आगा

मी 

िर्नको 

लान्ग 

अनदुा

नको 

बिेट 

प्रस्ताप 

गरी 

मधत्राल

यमा 

पठाउ

ने 

                                                                                                

केधरीय 

पञ्िीकरण 

न्िभाग 

१

५ 

अनसूु

िी ८ 

बमोन्ि

मको 

ढाँिा

मा 

बान्र्नक 

प्रगन्त 

न्ििरण 

न्िन्िस

लाई 

पठाउ

ने 

                                                                                                गान्िस / न.पा 

१

६ 

अनसूु

िी ८ 

बमोन्ि

मको 

ढाँिा

मा 

बान्र्नक 

प्रगन्त 

न्ििरण 

न्िभाग

लाई 

पठाउ

ने 

                                                                                                न्िन्िस 
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