नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
राष्ट्रिय पररचयपर तथा पञ्जीकरण ष्ट्िभाग
फुष्ट्िलि नगर काययपाष्ट्लकाक कायायलय,ताप्लेजिु ।
सामाष्ट्जक सरु क्षा तथा व्यष्ट्िगत घटना दताय प्रणाली सदृु ढीकरण आय जना
व्यक्तिगत घटना दताा तथा सामाक्तिक सरु क्षा सम्बन्धी दताा क्तिक्तिरको कायाक्षेत्रगत िता
(Non-Consulting Service)
१. पृष्ठभूक्तम
राष्ट्रिय पररचयपर तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ बम ष्ट्जम व्यष्ट्िगत घटना दताय; जन्त्म, मृत्यु, ष्ट्ििाह, बसाइँ-सराई र
सम्बन्त्ध ष्ट्िच्छे द घटना घटेक ३५ ष्ट्दन ष्ट्भर सम्बष्ट्न्त्धत स्थानीय तहमा दताय गराउनु पदयछ। स्थानीय पष्ट्ञ्जकाष्ट्धकारीक
कायायलय स्थापना गरी व्यष्ट्िगत घटना दताय तथा सामाष्ट्जक सरु क्षा भत्ता प्रदान हुदै आएक सन्त्दभयमा नागररकलाई
घरदैल नष्ट्जक सेिा प्रदान गने उद्देश्यले नेपाल सरकारले दताय ष्ट्िष्ट्िर सञ्चालन गने काययक्रम रहेक छ।स ष्ट्िष्ट्िर
सञ्चालनक लाष्ट्ग ष्ट्िश्व बैंकक सहय गमा यस ष्ट्िभाग अन्त्तगयत सञ्चाष्ट्लत सामाष्ट्जक सुरक्षा तथा व्यष्ट्िगत घटना
दताय प्रणाली सदृु ढीकरण (SSSPCR )आय जना अन्त्तरगत चालु आ. ि. २०७७/०७८ क स्िीकृ त बजेट अनसु ार सबै
(७५३) स्थानीय तह लाइय बजेट व्यिस्थापन भएक छ।
दताय ष्ट्िष्ट्िरमा व्यष्ट्िगत घटना दतायक ष्ट्निेदन संकलन, रुजु तथा प्रमाणपर जारी, सामाष्ट्जक सरु क्षा भत्ता प्राप्त गने
लाभग्राहीक ष्ट्निेदन संकलन, लगत कट्टा लगायतका कायय र व्यष्ट्िगत घटना तथा सामाष्ट्जक सरु क्षा सम्बन्त्धी गनु ास
व्यिस्थापन गने कायय रहनेछन् ।
२ दताा क्तिक्तिरको उद्देश्य
क) अनलाईन प्रणाली माफय त व्यष्ट्िगत घटना (जन्त्म, मृत्य,ु ष्ट्बबाह, सम्बन्त्ध ष्ट्िच्छे द तथा बसाइँ-सराइ) दताय गने,
ख) सामाष्ट्जक सरु क्षा भत्ता प्राप्त गनय य ग्य लाभग्राहीक ष्ट्निेदन संकलन गरी प्रणालीमा प्रष्ट्िष्ट्ि गने,
ग) व्यष्ट्िगत घटना दताय तथा सामाष्ट्जक सरु क्षा भत्ता सम्बन्त्धी गनु ास दताय तथा सम्ब धन गने।
घ) सामाष्ट्जक सरु क्षा तथा घटना दताय अष्ट्भयानमा ज ष्ट्खममा रहेका व्यष्ट्िक पहुचँ अष्ट्भिृद्धी गने।
३ कायाक्षेत्र
क) फुिष्ट्लि नगरपाष्ट्लकाक क्षेरष्ट्भरका ११ िडाका ४४ स्थानमा बस बास गने नागररकक व्यष्ट्िगत घटना
दताय तथा सामाष्ट्जक सरु क्षा भत्ता सम्बन्त्धी दताय ष्ट्िष्ट्िर सञ्चालन गनयु पनेछ। यसरी दताय ष्ट्िष्ट्िर सञ्चालन हुने
दताय ष्ट्िष्ट्िरक स्थान, काययष्ट्दन, आिश्यक जनिष्ट्ि, दताय ष्ट्िष्ट्िरक प्रकार (अनलाईन/अफलाईन) तथा दताय
स्थलमा हुने अनमु ाष्ट्नत घटना दतायक संख्या अनसु चू ी -१ मा उल्लेख भए बम ष्ट्जम हुनेछ।
ख) ष्ट्िष्ट्िर सञ्चालनका बखत आिश्यक पने जनिष्ट्ि, भौष्ट्तक उपकरणक व्यिस्था गनयु पनेछ।
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४ दताा क्तिक्तिर सञ्चालन प्रकृया
क) क्तिक्तिर सञ्चालन क्तमक्तत
ष्ट्िष्ट्िर सञ्चालन गनयु पिू य ष्ट्िष्ट्िर सञ्चालन हुने समय, स्थान, ष्ट्मष्ट्त साथै ष्ट्िष्ट्िरबाट प्रिाह हुने सेिा, सेिा प्राप्त
गनय परु ा गनयु पने प्रष्ट्क्रया र आिश्यक कागजपरका सम्बन्त्धमा ब्यापकरूपमा नागररकमा सचू ना तथा प्रचार
प्रसार गरे र मार ष्ट्िष्ट्िर सञ्चालनक ष्ट्मष्ट्त तय गनयु पनेछ।
ख) िनिक्ति छनौट तथा ताक्तलम
दताय ष्ट्िष्ट्िर सञ्चालन पिू य नगरपाष्ट्लकासँग समन्त्िय गरी ष्ट्िष्ट्िर सञ्चालनमा खष्ट्टने कमयचारीले ताष्ट्लम तथा
अष्ट्भमख
ु ीकरण ष्ट्लनु पनेछ भने गाउँ/नगर/उप- महानगर/महानगरपाष्ट्लकाले ताष्ट्लम तथा अष्ट्भमख
ु ीकरण ष्ट्न:िल्ु क
उपलव्ध गराउनु पनेछ।
ग) भौक्ततक साधन तथा क्तिक्तिर स्थलको व्यिस्थापन
१. ष्ट्िष्ट्िर सञ्चालन बखत आिश्यक पने फष्ट्नयचर, टेन्त्ट, स्टेिनरी, खानेपानी, न्त्यनू तम प्राथष्ट्मक उपचार सामाग्री
लगायत अन्त्य आिश्यक भौष्ट्तक उपकरणहरूक व्यिस्था गरी ष्ट्िष्ट्िर सञ्चालन स्थलक व्यिस्थापन
गनयपु नेछ। साथै ईन्त्टरनेट पहुचँ भएका स्थानमा ष्ट्िष्ट्िर सञ्चालन गदाय आिश्यक ल्यापटप, ष्ट्प्रन्त्टर, ष्ट्िद्यतु
आपष्ट्ु तय र इन्त्टरनेट कनेष्ट्टटष्ट्भष्ट्टक व्यिस्था गनयपु नेछ।
२. ष्ट्िष्ट्िर सञ्चालन गदाय व्यष्ट्िगत घटना दतायका सचू ना फाराम, गनु ास दताय फाराम, सामाष्ट्जक सरु क्षा भत्ताक
ष्ट्निेदन फाराम सेिाग्राहीलाई ष्ट्न:िल्ु क उपलब्ध गराउनु पनेछ। उि फारामहरू सेिा प्रदायकले स्थानीय तहबाट
ष्ट्न:िल्ु क प्राप्त गरी ष्ट्िष्ट्िर सञ्चालन स्थलसम्म लैजानु पनेछ।
३. ष्ट्िष्ट्िर सञ्चालन स्थलमा सेिाग्राही/लाभग्राहीहरूक लाईन/ष्ट्भडभाड व्यिस्थापनक लाष्ट्ग उष्ट्चत प्रबन्त्ध
ष्ट्मलाउनु पनेछ। स क व्यिस्थापन गदाय अिि र मष्ट्हला मैरी बनाउन उष्ट्चत ध्यान ष्ट्दनु पनेछ।
घ) िनिक्ति पररचालन
१. अनसु चू ी -१ बम ष्ट्जम ताष्ट्लम प्राप्त जनिष्ट्ि हरे क ष्ट्िष्ट्िरमा पररचालन गनयु पनेछ।
ङ) दताा क्तिक्तिर सञ्चालन क्तिक्तध
१. इन्टरनेटको पहुँच नपुगेका दताा स्थलमा
 स धपछ
य ष्ट्निेदन अनसु चू ी -२ बम ष्ट्जम भए नभएक जाँच गरी यस अष्ट्घ दताय भएका
ु तथा ररतपिू क
व्यष्ट्िगत घटना दतायका (ष्ट्डष्ट्जटाईज) ष्ट्ििरण ष्ट्भडाई पष्ट्हला दताय नभएक भए प्रकृ या अष्ट्घ बढाउनु पनेछ।
 घटना दतायका ष्ट्ििरण ष्ट्डष्ट्जटाईजेिन नभएक अिस्थामा स्थानीय तहमा भएक ढड्डामा ष्ट्ििरण ष्ट्भडाई
पष्ट्हला दताय नभएक भए मार प्रष्ट्क्रया अगाष्ट्ड बढाउनु पनेछ।
 सेिाग्राही/लाभग्राहीलाई द ह र सेिा ष्ट्लएमा ऐनमा भएक जररिाना र सजायक व्यिस्थाक समेत
जानकारी ष्ट्निेदन ष्ट्लनु पिू य गराउनु पनेछ।
 व्यष्ट्िगत घटना दतायक लाष्ट्ग राष्ट्रिय पररचयपर तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ बम ष्ट्जम ररतपिु क
य दताय हुन
आएका व्यष्ट्िगत घटना दतायका सचू ना फाराम भरी स क लाष्ट्ग आिश्यक पने प्रमाणहरू संकलन गने तथा
सामाष्ट्जक सरु क्षा ऐन, २०७५ तथा ष्ट्नयमािली, २०७६ बम ष्ट्जम सामाष्ट्जक सरु क्षा भत्ता प्राप्त गनय छुट
भएका लाभग्राहीक ष्ट्निेदन तथा आिश्यक कागजपर/प्रमाण सष्ट्हत संकलन गनयु पनेछ।
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 सचू ना फाराम/ष्ट्निेदन भनय सहय ग गनयपु ने भएमा सेिाग्राहीलाई सहय ग गनयु पनेछ यसरी भररएका सचू ना
फाराम/ष्ट्निेदन सम्बष्ट्न्त्धत व्यष्ट्िलाई पढेर सनु ाई रुजु गनयपु नेछ। घटना दताय तथा सामाष्ट्जक सरु क्षाक सचू ना
फाराम तथा दताय फाराम भरी सेिाग्राहीलाई स क ष्ट्नस्सा उपलब्ध गराउनु पनेछ।
 प्राप्त भएका सचू ना फाराम तथा ष्ट्निेदन अनसु ारक दताय प्रमाणपर/पररचयपर प्राप्त गने प्रकृ या, समय र
स्थानक जानकारी सम्बष्ट्न्त्धत सेिाग्राही तथा लाभग्राहीलाई गराउनु पनेछ।
 दताय भएका ष्ट्ििरणहरूक तेररज तयार गनयु पनेछ, कागजपर फाइष्ट्लि्ग गनयु पनेछ र गनु ास दताय गनयु पनेछ।
 गनु ास सनु िु ाई भएक जानकारी गराउने माध्यम के (टेष्ट्लफ न, एस एम यस िा प्रणाली माफय त) हुने ह ?
स क बारे मा सम्बष्ट्न्त्धत व्यष्ट्िलाई ष्ट्नस्सा ष्ट्लने बेलामा जानकारी गराउनु पछय ।
िा
२. इन्टरनेटको पहुँच पगु ेका दताा स्थलमा दताा काया सञ्चालन
ष्ट्िष्ट्िर सञ्चालन गदाय घटना दतायका सचू ना फारमहरू अनलाइन माफय त सेिाग्राही स्ियमले भरी ट कन
नम्बर ष्ट्लएर आउन सटनेछन।् सेिाग्राहीले अनलाईन माफय त सचू ना फाराम भनय नसके मा दताय ष्ट्िष्ट्िरमा
अनलाईन माफय त ष्ट्निल्ु क घटना दतायका सचू ना फाराम भररष्ट्दने व्यिस्था ष्ट्मलाउनु पनेछ।
 पेि भएक ष्ट्निेदन अनसु चू ी -२ बम ष्ट्जम जाँच गरी यस अष्ट्घ दताय नभएक भए प्रकृ या अगाष्ट्ड बढाउनु
पनेछ।
 सचू ना फाराम/ष्ट्निेदन भनय सेिाग्राहीलाई सहय ग गनयु पनेछ। घटना दतायका सचू ना फाराम/ सामाष्ट्जक सरु क्षा
भत्ता सम्बन्त्धी ष्ट्निेदन सचू ना प्रणालीमा प्रष्ट्िष्ट्ि गरी ष्ट्नस्सा प्रदान गनयु पनेछ। उि कायय स्थानीय तहमा
काययरत एम.आई.यस. अपरे टर िा स्थानीय तहले खटाएक कमयचारी माफय त गनयु पनेछ।
 स्थानीय पष्ट्ञ्जकाष्ट्धकारी उपष्ट्स्थत भएक खण्डमा घटना दतायका प्रमाणपर तथा सामाष्ट्जक सरु क्षा
पररचयपर जारी गनयु पनेछ।
 ष्ट्िष्ट्िरमा प्रमाणपर/पररचयपर जारी हुन नसके मा प्रमाणपर/पररचयपर प्राप्त गने प्रकृ या, समय र स्थानक
जानकारी सम्िष्ट्न्त्धत सेिाग्राही तथा लाभग्राहीलाई ष्ट्नस्सा सष्ट्हत जानकारी गराउनु पनेछ।
 दताय भएका ष्ट्ििरणहरूक तेररज तयार गने,, कागजपर फाइष्ट्लि्ग गने र गनु ास दताय गनयु पनेछ।
५.क्तनिेदन/सूचना फारामको व्यिस्थापन
ष्ट्िष्ट्िरमा सि्कष्ट्लत व्यष्ट्िगत घटना दताय सचू ना फाराम, सामाष्ट्जक सरु क्षा भत्ताक दताय/निीकरणक ष्ट्निेदन तथा
गनु ास दताय फाराम सम्भि भए स ष्ट्ह ष्ट्दन िा अको ष्ट्दनसम्ममा सेिा इकाइमा अष्ट्निायय पर्ु याउनु पनेछ।
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६.स्िास््य सािधानी अपनाउने
दताय ष्ट्िष्ट्िरमा हाल फै ष्ट्लरहेक क र ना भाईरसबाट बच्न नेपाल सरकारले त के क स्िास््य सम्बन्त्धी मापदण्ड अनरू
ु प
ष्ट्िष्ट्िर सञ्चलान गराउने साथै मास्क, सेष्ट्नटाईजरक प्रय ग र भौष्ट्तक दरु ी कायम गनय आिश्यक व्यिस्था ष्ट्मलाउनु
पनेछ।
७.सेिा प्रदायकको योग्यता र िनिक्ति
क) कष्ट्म्तमा (एक बर्यक ) अनभु ि भएक हुनु पनेछ। (बजेटक आकार एिं स्थानीय तहमा उपलब्ध हुनसटने सेिा
प्रदायकक आधारमा अनभु िक अिष्ट्ध थप/घट गनय सष्ट्कनेछ।)
ख) सभे िा ष्ट्फल्ड िकय सम्बन्त्धी काययगत य ग्यता भएक , सम्िष्ट्न्त्धत क्षेर (डेटा इन्त्िी िा डेटा संकलन िा डेटा
कम्पाईल िा MIS मा अपल ड ) क कायय अनभु ि भएक । (बजेटक आकार अनसु ार स्थानीय तहले कायय
अनभु िक अिष्ट्ध थप/घट गनय सटनेछ।)
ग) अनसु चू ी -१ बम ष्ट्जम ४ जना प्रष्ट्िणता प्रमाणपर िा स सरह अध्ययन गरे क जनिष्ट्ि हुनपु नेछ भने जनिष्ट्ि
व्यिस्थापन गदाय लैि्गीक समता तथा सामाष्ट्जक समािेिीकरणलाई ध्यान ष्ट्दइनेछ ।
८.समयािक्तध
नगर ष्ट्भरका सिै िडामा त ष्ट्कए बम ष्ट्जमका ११ स्थानमा ४४ ष्ट्दनक ष्ट्िष्ट्िर सञ्चालन ४४ काययष्ट्दन ष्ट्भर सम्पन्त्न
गनयपु नेछ भने अष्ट्धकतम कायय मष्ट्हना/सम्झौता अबष्ट्ध २ मष्ट्हना १५ ष्ट्दनक हुनेछ।
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९ भुिानी ताक्तलका
क्तस.नं.

भुिानीको क्तििरण

१

पेश्की

२

..... िडा ष्ट्िष्ट्िर सम्पन्त्न गरे पश्चात
(िडा संख्यालाई चार भागमा
ष्ट्िभाजन गरी एक भाग संख्या
उल्लेख गनयु पनेछ।)
..... िडा ष्ट्िष्ट्िर सम्पन्त्न गरे पश्चात
(िडा संख्यालाई चार भागमा
ष्ट्िभाजन गरी एक भाग संख्या
उल्लेख गनयु पनेछ।)
..... िडा ष्ट्िष्ट्िर सम्पन्त्न गरे पश्चात
(िडा संख्यालाई चार भागमा
ष्ट्िभाजन गरी एक भाग संख्या
उल्लेख गनयु पनेछ।)
..... िडा ष्ट्िष्ट्िर सम्पन्त्न गरे पश्चात
(िडा संख्यालाई चार भागमा
ष्ट्िभाजन गरी एक भाग संख्या
उल्लेख गनयु पनेछ।)
अष्ट्न्त्तम भि
ु ानी

३

४

५

६

भुिानी
आिश्यक प्रमाण
प्रक्ततित
१०%
दताय ष्ट्िष्ट्िर सञ्चालन
काययय जना तथा बैंक
जमानत
२०%
उल्लेष्ट्खत िडामा ष्ट्िष्ट्िर
सम्मन्त्न प्रष्ट्तिेदन र
काययदलक कायय सम्पन्त्न
प्रष्ट्तिेदन।
२०%
उल्लेष्ट्खत िडामा ष्ट्िष्ट्िर
सम्मन्त्न प्रष्ट्तिेदन र
काययदलक कायय सम्पन्त्न
प्रष्ट्तिेदन।
२०%
उल्लेष्ट्खत िडामा ष्ट्िष्ट्िर
सम्मन्त्न प्रष्ट्तिेदन र
काययदलक कायय सम्पन्त्न
प्रष्ट्तिेदन।
२०%
उल्लेष्ट्खत िडामा ष्ट्िष्ट्िर
सम्मन्त्न प्रष्ट्तिेदन र
काययदलक कायय सम्पन्त्न
प्रष्ट्तिेदन।
२०%
सबै ष्ट्िष्ट्िर सम्पन्त्न प्रष्ट्तिेदन
र काययदलक कायय सम्पन्त्न
प्रष्ट्तिेदन।
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कै क्तफयत

२५% म ष्ट्िलाईजेिन
पेश्की घटाएर भि
ु ानी
गररनेछ।
२५% म ष्ट्िलाईजेिन
पेश्की घटाएर भि
ु ानी
गररनेछ।
२५% म ष्ट्िलाईजेिन
पेश्की घटाएर भि
ु ानी
गररनेछ।
२५% म ष्ट्िलाईजेिन
पेश्की घटाएर भि
ु ानी
गररनेछ।

११.स्थानीय तहको क्तिम्मेिारी
क) सेिा प्रदायकबाट ष्ट्िष्ट्िर सञ्चालनमा खष्ट्टने कमयचारीलाई ष्ट्निःिल्ु क ताष्ट्लम/अष्ट्भमख
ु ीकरण प्रदान गररनेछ।
ख) ष्ट्िष्ट्िर सञ्चालन गदाय घटना दतायका सचू ना फाराम तथा गनु ास दताय फाराम, सामाष्ट्जक सरु क्षा भत्ता सम्बन्त्धी
(दताय तथा निीकरण) ष्ट्निेदन स्थानीय तहले सेिा प्रदायकलाई ष्ट्न:िल्ु क उपलब्ध गराईनेछ।
ग) दताय ष्ट्िष्ट्िर सञ्चालन गदाय द ह र घटना दताय नह स भन्त्ने उद्देश्यका लाष्ट्ग यस अष्ट्घ भएका व्यष्ट्िगत घटना
दतायका ष्ट्ििरणहरू ष्ट्डष्ट्जटाइजेसन गरी सचू ी उपलव्ध गराउनु पनेछ। ष्ट्डष्ट्जटाइजेसन हुन नसके मा स्थानीय तहमा
रहेक दताय ष्ट्कताबलाई आधार ष्ट्लई ष्ट्िष्ट्िर सञ्चालन गनय सष्ट्कनेछ ।
घ) प्रत्येक ष्ट्िष्ट्िरमा स्थानीय तहले िडा सष्ट्चि (स्थानीय पञ्जीकाधीकारी) ष्ट्िष्ट्िरक सञ्चालन, प्रमाणीकरण,
गनु ास सनु िु ाई गनयका लाष्ट्ग अष्ट्निायय खटाईनेछ।
ि) दताय ष्ट्िष्ट्िरक अनगु मन तथा मल्ु याि्कन गनयु पनेछ। अनगु मन, मल्ु याि्कन तथा ष्ट्नरीक्षणक लाष्ट्ग स्थानीय
तहबाट अन्त्य कमयचारी तथा जनप्रष्ट्तष्ट्नधीलाई पररचालन गररनेछ।
च) स्थानीय तहबाट अनलाईन तथा अफलाईन प्रणालीमा हुने दताय ष्ट्िष्ट्िरबाट प्राप्त सचू ना फाराम/ष्ट्निेदन
एम.आई.एस. प्रणालीमा प्रष्ट्िि गरी/गराई प्रमाणपर तथा पररचयपर उपलव्ध गराईनेछ। स क लाष्ट्ग
आिश्यकता अनसु ार एम.आई.एस. अपरे टर तथा ष्ट्फल्ड सहायकलाई ष्ट्िष्ट्िर सञ्चालनका लाष्ट्ग पररचालन
गररनेछ।
छ) स्थानीय तहबाट ष्ट्िष्ट्िर सञ्चालन स्थलमा प्रष्ट्िष्ट्ि हुन नसके क खण्डमा ष्ट्िष्ट्िरबाट प्राप्त सचू ना फाराम तथा
ष्ट्निेदन सेिा इकाइयमा ल्याइय व्यस्थापन सचू ना प्रणालीमा प्रष्ट्िि गरी सचू ना फाराम तथा प्रमाण-पर ष्ट्प्रन्त्ट गरी
ष्ट्फल्ड सहायक माफय त िडा कायायलयमा पर्ु याईनेछ। दताय ष्ट्िष्ट्िरमाफय त संकलन भएका घटना दतायका ष्ट्निेदकले
िडा कायायलयबाट बढीमा एक हप्तामा प्रमाण-पर प्राप्त गने सष्ट्ु नष्ट्श्चतता गररनेछ।
११.प्रक्ततिेदन
सेिा प्रदायकले अनसु चू ी -३ (क) र ३(ख) बम ष्ट्जमक प्रष्ट्तिेदन र अन्त्य थप ष्ट्ििरण प्रष्ट्तिेदनका साथ संलग्न गनयु
पनेछ।
क) दताय ष्ट्िष्ट्िर सञ्चालन कायय य जनािः सम्झौता भएक ७ ष्ट्दनष्ट्भर।
ख) प्रष्ट्तिेदनिः दताय ष्ट्िष्ट्िर सञ्चालन अिष्ट्धमा प्रत्येक ष्ट्दनक भ ष्ट्लपल्ट।
ग) िडागत ष्ट्िष्ट्िर सञ्चालन प्रष्ट्तिेदन: िडाक ष्ट्िष्ट्िर सम्पन्त्न भएक ५ ष्ट्दनष्ट्भर।
घ) अष्ट्न्त्तम कायय सम्पन्त्न प्रष्ट्तिेदन: सम्पणू य ष्ट्िष्ट्िर सम्पन्त्न भएक १० ष्ट्दनष्ट्भर।
१२.सेिा प्रदायकले कोटेिन/बोलपत्र प्रस्तािका साथ पेि गनाु पने कागिातको क्तििरण
क) सस्ं था दताय/निीकरण प्रमाणपर, आ.ि. २०७६/०७७ क कर चि
ु ा प्रमाणपर र २०७५/०७६ क कर चि
ु ा
प्रमाणपर, समयािष्ट्ध थप पर (पौर् मसान्त्त सम्मक लाष्ट्ग) पेि गनयु पनेछ।
ख) अनसु चू ी -४ मा त ष्ट्कएक ढाँचामा आष्ट्थयक प्रस्ताि।
ग) माष्ट्थ उल्लेख भए बम ष्ट्जमक जनिष्ट्िक नामािली, िैयष्ट्िक ष्ट्ििरण (सम्िष्ट्न्त्धत व्यष्ट्िबाट प्रमाष्ट्णत)।
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घ) प्रचष्ट्लत ष्ट्नयम अनसु ार/ब लपर कागजातमा उल्लेख भए बम ष्ट्जम पेि गनयपु ने अन्त्य आिश्यक
प्रमाण/कागजात।
ि) पेि भएका कागजातहरुमा संस्थाक छाप तथा दस्तखत भएक हुनपु नेछ।
१३.सेिा प्रदायकको छनौट क्तिक्तध
साियजष्ट्नक खररद ऐन, २०६३ तथा ष्ट्नयमािली, २०६४ बम ष्ट्जम सेिा प्रदायकक छनौट गनयु पनेछ।
१४.क्तिक्तिर सञ्चालन सम्बन्धमा क्तििेष व्यिस्था
ष्ट्िष्ट्िर सञ्चालनका बखत ष्ट्िष्ट्िर स्थलमा सेिाग्राहीक ५ जना भन्त्दा कम उपष्ट्स्थष्ट्त भएमा स्थानीय तहले स स्थलमा
ष्ट्िष्ट्िर स्थगन गरी अको स्थानमा स्थानान्त्तरण गनयु पनेछ। ष्ट्िष्ट्िर सञ्चालन गदाय नागररकक अष्ट्धकतम् उपष्ट्स्थष्ट्त हुने
स्थल र समयलाई ध्यान ष्ट्दनु पनेछ।
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अनस
ू ूची १
(बुुँदा ४(घ) सुँग सम्बक्तन्धत)
फुङक्तलङ नगर पाक्तलका क्तभत्र दताा क्तिक्तिर सञ्चालन हने स्थान, कायाक्तदन, आिश्यक िनिक्तिको क्तििरण
ष्ट्स. िडा दताय ष्ट्िष्ट्िर सञ्चालन हुने स्थान
दताय ष्ट्िष्ट्िरक प्रकार दताय हुने
कायय आिश्यक
नं. नं.
(अनलाईन/अफलाईन अनमु ाष्ट्नत
ष्ट्दन
जनिष्ट्ि
)
संख्या
(संख्या)
१ १
ष्ट्पपलब ट ढुि्गे साइं लाक घर , नाि्गे प्रा ष्ट्ि, अनलाईन/अफलाईन) १५० जना
३
५
महेन्त्र अधारभतू ष्ट्िद्यालय आम्ब टे
२ २
हान्त्रुि बालष्ट्िकासक भिन, ष्ट्िरे न्त्र मा. ष्ट्ि अनलाईन/अफलाईन) ११५ जना
४
५
देउष्ट्लि्गे, िडा कायायलय भिन, ष्ट्िक्षा ष्ट्िकास
तथा समन्त्िय इकाइक कायायलय
३ ३
माष्ट्थल्ल मेष्ट्दििु , ३ नं. िडा कायायलयक भिन अनलाईन/अफलाईन) २५० जना
५
८
, टयाष्ट्नम,पालिु ् िाच क, श्री िरडाँडा आ. ष्ट्ि.
आँगष्ट्े दम
४ ४
श्री भानजु न मा. ष्ट्ि., ४ नं. िडा कायायलयक अनलाईन/अफलाईन) १०० जना
३
४
भिन, जौिारी
५ ५
श्री पाष्ट्थभरा आ ष्ट्ि क प्राि्गण, ५ नं. िडा अनलाईन/अफलाईन) ६० जना
२
३
कायायलयक भिन
६ ६
सक
६
३
ु े टार बजार बगरिारी आ ष्ट्ि डाँडबरी अनलाईन/अफलाईन) ७० जना
बाज गरा चौतारा प्रेम आचाचाययक घर ष्ट्बष्ट्हबारे
७ ७
७ नं. िडा कायायलयक भिन, बाहन्त्नदे बजार, अनलाईन/अफलाईन) १०० जना
४
४
ख प्रे, स्िास््य के न्त्र भिन
८ ८
ष्ट्हटी छष्ट्िन्त्र पौडेलक घरमा, ८ नं िडा अनलाईन/अफलाईन) १५० जना
३
५
कायायलयक भिनमा, नाम्लेपाटी स्िस््य चौष्ट्क
भिनमा
९ ९
कटहरे ख प के न्त्र, पानीसार ख पके न्त्र, भण्डारी अनलाईन/अफलाईन) २५० जना
६
६
सामदु ाष्ट्यक भिन, ष्ट्िि आ. ष्ट्ि. भ टेगाँउ, ९ नं.
िडा कायायलययक भिन, ष्ट्सष्ट्दडाँडा
सामदु ाष्ट्यक भिन
१० १० मत्लिु , दल बहादरु भट्टराईक घर, यमनु ा अनलाईन/अफलाईन) ५७ जना
४
३
ष्ट्लम्बक
ु घर, १० नं िडा कायायलयक भिन
११ ११ ष्ट्मलघर ष्ट्चष्ट्चन्त्तेम्िेबा, ११ नं िडा कायायलयक अनलाईन/अफलाईन) १०० जना
४
४
भिन, ष्ट्दनेि राईक घर, धमेनर राईक घर
जम्मा
१४०२ जना ४४ ५७
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अनस
ु ूची २
(बुुँदा ४(ङ) सुँग सम्बक्तन्धत)
दताा क्तिक्तिर सम्बन्धी मागादिान
१) दताा क्तिक्तिरको तयारी
१.१ सेिा प्रदायक व्यष्ट्ि/संस्थाले सम्बष्ट्न्त्धत स्थानीय तहबाट दताय ष्ट्िष्ट्िर सञ्चालन सम्बन्त्धी तपष्ट्सलका
कायय गनयु पनेछ:
 अष्ट्निायय ताष्ट्लम ष्ट्लन।
 अनसु चू ी -१ बम ष्ट्जम ष्ट्िष्ट्िर सञ्चालन।
 स्थल, सेिाग्राही/लाभग्राहीक अनमु ाष्ट्नत संख्या सम्बन्त्धी जानकारी ष्ट्लन।
१.२ देहायका आिश्यक सामाग्रीक व्यिस्था गनयु पनेछ:
 सबै व्यष्ट्िगत घटना दतायक ष्ट्नस्सा नम्बर सष्ट्हतक सचू ना फाराम (जन्त्म, मृत्य,ु ष्ट्ििाह, सम्बन्त्ध
ष्ट्िच्छे द, बसाइँ-सराई दताय)।
 व्यष्ट्िगत पररचय फाराम।
 अनलाईन पहुचँ भई प्रमाणपर जारी गने अिस्थामा नेपाल सरकारक रि्ष्ट्गन ल ग भएक नेपाली
कागज (A4 साईज)।
 यस अष्ट्घ दताय भएका घटना दतायका ष्ट्डष्ट्जटाइज्ड ष्ट्ििरणक ष्ट्प्रन्त्ट प्रष्ट्त।
 सामाष्ट्जक सरु क्षा भत्ता प्राप्त गरररहेका लाभग्राहीक ष्ट्ििरण, (ष्ट्िष्ट्िर स्थलमा सबैले देख्ने ठाउँमा
टाँस्ने प्रय जन)।
 ष्ट्िष्ट्िर स्थलमा ष्ट्िष्ट्िर सञ्चालन सम्बन्त्धी ब्यानर टाँस्ने।
 दताय ष्ट्िष्ट्िर स्थलमा सामाष्ट्जक सरु क्षा तथा व्यष्ट्िगत घटना दतायका प स्टर टाँस्ने तथा स्थानीय
तहबाट प्राप्त प्रचार सामाग्रीहरू ष्ट्ितरण गने व्यिस्था ष्ट्मलाउने।
२)क्तिष्टाचारको प्रयोग





सेिाग्राहीलाई सियप्रथम नमस्कार सष्ट्हत लाईनमा बस्नक लाष्ट्ग अनरु ध गनयु पनेछ।
सेिाग्राहीसँग नम्र ब ली, आदर र ष्ट्िि व्यिहार गनयु पनेछ।
सेिाक प्रकृ ष्ट्तक (घटना दताय, सामाष्ट्जक सरु क्षा तथा गनु ास दताय) जानकारी ष्ट्लनु पनेछ।
ष्ट्िष्ट्िर स्थलमा उपष्ट्स्थत भएका सिै व्यष्ट्िलाई अनसु चू ी -३(क) बम ष्ट्जमक फाराम भनय अनरु ध
गनयु पनेछ।
 सामाष्ट्जक सरु क्षा, व्यष्ट्िगत घटना, गनु ास दतायक सचू ना फाराम भनयक लाष्ट्ग अनरु ध गनयु पनेछ।
३) सेिासम्बन्धी िानकारी गराउने
प्रमाणपर/पररचयपर हप्ता ष्ट्दनष्ट्भर सम्बष्ट्न्त्धत िडा काययलयबाट प्राप्त हुने।
प्रमाणपर ष्ट्लन जाँदा संलग्न गनयपु ने आधारभतू कागजातक सटकल प्रष्ट्त र ष्ट्नस्सा सष्ट्हत उपष्ट्स्थत हुनु
पने।
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४) घटना दताा सम्बन्धी
४.१ िन्म दताा प्रकृया
 सेिाग्राही सम्बष्ट्न्त्धत िडाक भए नभएक एष्ट्कन गनयु पनेछ (नागररकता िा िडा अध्यक्षक
ष्ट्सफाररस/नाता प्रमाष्ट्णत िा अदालतक ष्ट्नणयय),
 सेिाग्राही र सचू किीचक नाता सम्बन्त्ध खल्ु ने कागजात,
४.१.१ क्तिक्तिरमा दताा नगरी िडा कायालयमा पठाउने अिस्था
(ष्ट्िष्ट्िर सञ्चालन स्थलमा स्थानीय पष्ट्ञ्जकाष्ट्धकारी उपष्ट्स्थत नभएक अिस्थामा)
 नेपाली नागररकक हकमा नेपालमा जन्त्म भए नभएक एष्ट्कन गरी नेपाल बाष्ट्हर जन्त्म भएक ,
 ष्ट्िदेिी नागररकक हकमा,
 सचू क नखल्ु ने सेिाग्राहीक हकमा,
 सेिाग्राही पष्ट्हचान नहुने जस्तै जन्त्म प्रष्ट्तिेदन िा ख प लगाएक प्रमाण िा नाता खल्ु ने प्रमाण
नभएमा,
 प्रष्ट्तष्ट्लष्ट्प जारी र संि धन सम्बन्त्धी सेिाक लाष्ट्ग,
४.१.२ सूचक सम्बन्धी व्यिस्था
 बाबु र आमा,
 बाबु र आमा उपष्ट्स्थत हुन नसके मा िािु िा आमा,
 िािु िा आमा नभएक प्रमाष्ट्णत भएमा बाबु तफय क हजरु बबु ा िा हजरु आमा िा पररिारक १८ िर्य
उमेर पगु क
े व्यष्ट्ि,
४.१.३ चेकिाुँच गरी अक्तनिाया अक्तभलेख राख्नपु ने कागिात
 सचू कक सष्ट्हछाप सष्ट्हतक सचू ना फाराम,
 सचू कक नागररकताक प्रमाणपर,
 स्िास््य संस्थामा जन्त्म भएक भए जन्त्म प्रष्ट्तिेदन िा प्रमाण,
 घरमा जन्त्म भएक भए ख प लगाएक प्रमाण,
४.२ मृत्यु दताा प्रकृयााः
 मृतक सम्बष्ट्न्त्धत िडाक भए नभएक एष्ट्कन गनयु पनेछ,
 मृतक र सचू किीचक नाता सम्बन्त्ध खल्ु ने कागजात,
४.२.१ क्तिक्तिरमा दताा नगरी िडा कायालयमा पठाउने अिस्था
(ष्ट्िष्ट्िर सञ्चालन स्थलमा स्थानीय पष्ट्ञ्जकाष्ट्धकारी उपष्ट्स्थत नभएक अिस्थामा)
 नेपाल बाष्ट्हर मृत्यु भएक नेपाली नागररक भएमा,
 ष्ट्िदेिी नागररकक नेपालमा मृत्यु भएमा,
10

 सचू ना ष्ट्दनपु ने कतयव्य भएक व्यष्ट्ि (सचू क) नभएमा,
 मृतकक पष्ट्हचान खल्ु ने कागजात नभएमा,
 प्रष्ट्तष्ट्लष्ट्प जारी र सि
ं धन सम्बन्त्धी सेिाक लाष्ट्ग,
४.२.२ सूचक सम्बन्धी व्यिस्था
 बाबु िा आमा िा पष्ट्त िा पष्ट्त्न िा छ रा िा छ री,
 उल्लेष्ट्खत सचु क नभएक प्रमाष्ट्णत भएमा पररिारक १८ िर्य उमेर पगु क
े व्यष्ट्ि,
४.२.३ चेक िाुँच गरी अक्तनिाया अक्तभलेख राख्नुपने कागिात
 सचू कक सष्ट्हछाप सष्ट्हतक सचू ना फाराम,
 मृतकक नागररकता प्रमाणपर िा जन्त्म दताय िा िडा कायायलयक ष्ट्सफाररस,
 सचू कक नागररकता प्रमाणपर,
 स्िास््य संस्थामा मृत्यु भएक भए मृत्यु प्रष्ट्तिेदन िा प्रमाण,
४.३ क्तििाह दताा प्रकृया
 पष्ट्त सम्बष्ट्न्त्धत िडाक भए नभएक एष्ट्कन गनयु पनेछ,
 पष्ट्त पत्नी दिु ै उपष्ट्स्थत भए नभएक एष्ट्कन गनयु पनेछ,
४.३.१ क्तिक्तिरमा दताा नगरी िडा कायालयमा पठाउने अिस्था
(ष्ट्िष्ट्िर सञ्चालन स्थलमा स्थानीय पष्ट्ञ्जकाष्ट्धकारी उपष्ट्स्थत नभएक अिस्थामा)
 नेपाली र ष्ट्िदेिीबीच भएक ष्ट्ििाह दताय गनयु पने भएमा,
 पष्ट्त िा पत्नीमध्ये कुनै एक उपष्ट्स्थत भएमा,
 प्रष्ट्तष्ट्लष्ट्प जारी र संि धन सम्बन्त्धी सेिाक लाष्ट्ग,
४.३.२ सूचक सम्बन्धी व्यिस्था
 पष्ट्त र पत्नी दिु ै जना,
४.३.३ चेक िाुँच गरी अक्तनिाया अक्तभलेख राख्नुपने कागिात
 सचू कक सष्ट्हछाप सष्ट्हतक सचू ना फाराम,
 पष्ट्त क नागररकता प्रमाणपर,
 पत्नीक नागररकता प्रमाणपर (भएमा),
 पष्ट्त पत्नीक २/२ प्रष्ट्त हालचालै ष्ट्खचेक पासप टय साइजक फ ट ,
४.४ सम्बन्ध क्तिच्छे द दताा प्रकृया
 पष्ट्त सम्बष्ट्न्त्धत िडाक भए नभएक एष्ट्कन गनयु पनेछ,
 अदालतबाट भएक सम्बन्त्ध ष्ट्िच्छे द सम्बन्त्धी ष्ट्नणयय िा फै सला,
४.४.१ क्तिक्तिरमा दताा नगरी िडा कायालयमा पठाउने अिस्था
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(ष्ट्िष्ट्िर सञ्चालन स्थलमा स्थानीय पष्ट्ञ्जकाष्ट्धकारी उपष्ट्स्थत नभएक अिस्थामा)
 ष्ट्िदेिी अदालतबाट भएक ष्ट्नणयय/फै सला,
 पत्नीक स्थायी ठे गानामा ष्ट्निेदन परे मा,
 प्रष्ट्तष्ट्लष्ट्प जारी र संि धन सम्बन्त्धी सेिाक लाष्ट्ग,
४.४.२ सूचक सम्बन्धी व्यिस्था
 पष्ट्त िा पत्नी कुनै एक जना
४.४.३ चेक िाुँच गरी अक्तनिाया अक्तभलेख राख्नपु ने कागिात
 सचू कक सष्ट्हछाप सष्ट्हतक सचू ना फाराम,
 सचू कक नागररकता प्रमाणपर,
 अदालतक ष्ट्नणयय िा फै सलाक प्रष्ट्तष्ट्लष्ट्प,
४.५ बसाइुँ-सराई दताा ( सरी िाने दताा प्रकृया)
 सरी जाने व्यष्ट्ि सम्बष्ट्न्त्धत िडाक स्थायी बाष्ट्सन्त्दा भएक एष्ट्कन गनयु पनेछ,
 स्थायी बाष्ट्सन्त्दा एष्ट्कन गदाय नागररकता िा ष्ट्ििाह दताय िा बसाइँ-सराई दताय प्रमाणपरबाट एष्ट्कन गनयु
पनेछ,
 सरी जाने पररिारका सदस्यहरूक यस अष्ट्घ जन्त्म, मृत्य,ु ष्ट्बबाह, सम्बन्त्ध ष्ट्िच्छे द जस्ता घटना
घटेक भए स दताय भएक एष्ट्कन गनयु पनेछ,
 दताय भएक भए लगत हस्तान्त्तरण फाराम भने, दताय नभएक भए बाँकी रहेका घटना दतायक सचू ना
फाराम भरी लगत हस्तान्त्तरण फाराम भनयु पनेछ,
 सरी जाने पररिारका सदस्य मध्येबाट १८ िर्य उमेर पगु क
े व्यष्ट्ि मार सचू क भएक सष्ट्ु नष्ट्श्चत गनयु
पनेछ,
 कुनै व्यष्ट्ि िा पररिारका सदस्यहरूक कुनै एक िडाबाट अको िडा िा स्थानीय तहमा बसाइँ-सराई
जाने भएमा दताय गनयु पनेछ,
 सरी जाने पररिारक १८ िर्य उमेर पगु क
े सदस्य छुट भएमा बसाइँ-सराई दताय गनयु पनेछ,
 सरी जाने पररिारक १८ िर्य उमेर नपगु क
े सदस्य छुट भएमा, १८० ष्ट्दन भन्त्दा कम बस बास गरे क ,
प्रष्ट्तष्ट्लष्ट्प जारी र संि धन सम्बन्त्धी सेिाक लाष्ट्ग िडा कायायलयमा पठाउनु पनेछ,
 ष्ट्िदेिी नागररकक बसाइँ-सराई दताय गनयु नपने,
४.५.१ सूचक सम्बन्धी व्यिस्था
 सरी जाने सदस्य मध्ये पररिारक मख्ु य व्यष्ट्ि (नागररकता प्राप्त गरे क )
 सरी जाने सदस्य मध्ये पररिारक मख्ु य व्यष्ट्ि नभएमा १८ िर्य उमेर पगु क
े सरी जाने सदस्य मध्ये कुनै
एक (नागररकता अष्ट्निायय)
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 सरी जाने व्यष्ट्ि स्ियं सचू क बस्न सटने (नागररकता अष्ट्निायय)
४.५.२ संलग्न गनाुपने कागिात
 सचू कक सष्ट्हछाप सष्ट्हतक लगत हस्तान्त्तरण फाराम
 सचू कक नागररकता प्रमाणपर
 पररिारका बसाईसरी जाने सदस्यहरूक नागररकता प्रमाणपर (भएमा)
४.६ सरी आएको दताा प्रकृया
 लगत हस्तान्त्तरण फारममा उष्ट्ल्लष्ट्खत सरी जाने ठे गाना (स्थानीय तह, िडा) सम्बष्ट्न्त्धत िडा भएक
एष्ट्कन गनयु पनेछ
 लगत हस्तान्त्तरण फाराम हेरर सरी आएका सबै सदस्यहरूक सबै व्यष्ट्िगत घटना दताय भएक एष्ट्कन
गनयु पनेछ
 सबै घटना दताय नभएक भएमा सरी आएक सम्बष्ट्न्त्धत िडामा ष्ट्फताय पठाई घटना दताय गनय लगाई प्राप्त
गनयु पनेछ
 सरी आउने पररिारका सदस्यमध्येबाट १८ िर्य उमेर पगु क
े व्यष्ट्ि मार सचू क भएक सष्ट्ु नष्ट्श्चत गनयु
पनेछ
 प्रष्ट्तष्ट्लष्ट्प जारी र संि धन सम्बन्त्धी सेिाक लाष्ट्ग िडा काययलयमा पठाउने
 ष्ट्िदेिी नागररकक बसाइँ-सराइ दताय गनयु नपने।
४.६.१ सूचक सम्बन्धी व्यिस्था
 सरी आउने सदस्य मध्ये पररिारक मख्ु य व्यष्ट्ि (नागररकता प्राप्त गरे क )
 सरी जाने सदस्य मध्ये पररिारक मख्ु य व्यष्ट्ि नभएमा १८ िर्य उमेर पगु क
े सरी आउने सदस्य मध्ये
कुनै एक (नागररकता अष्ट्निायय)
 सरी आउने व्यष्ट्ि स्ियं सचू क बस्न सटने (नागररकता अष्ट्निायय)
४.६.२ चेक िाुँच गरी अक्तनिाया अक्तभलेख राख्नपु ने कागिात
 सचू कक सष्ट्हछाप सष्ट्हतक बसाइँ-सराइक सटकल लगत हस्तान्त्तरण फाराम
 सचू कक नागररकता प्रमाणपर,
 पररिारका बसाईसरी जाने सदस्यहरूक नागररकता प्रमाणपर (भएमा)
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५. प्रमाणपत्र िारी गनाु पने प्रकृया
५.१ क्तिक्तिर स्थलमा इन्टरनेट पहच
ुँ पुगेको अिस्थामा
 दताय ष्ट्िष्ट्िरमा संकलन भएका सचू ना फाराम घटना दताय तथा सामाष्ट्जक सरु क्षा व्यिस्थापन सचू ना
(VERSP-MIS) प्रणालीमा प्रष्ट्िि गनयु पनेछ,
 दताय ष्ट्िष्ट्िरमा िडा सष्ट्चि उपष्ट्स्थत भएमा प्रमाणपर जारी गनयु पनेछ, नभएमा ष्ट्नस्सा उपलब्ध गराउनु
पनेछ।
५.२ क्तिक्तिर स्थलमा इन्टरनेट पहच
ुँ नपगु ेको अिस्थामा
 दताय ष्ट्िष्ट्िरमा सक
ं लन भएका सचू ना फाराम सेिा एकाईमा पठाउनु पनेछ।
६. दण्ड िरीिाना
दताय ष्ट्िष्ट्िरमा प्रदान नगने/नगराउने भनी माष्ट्थ उष्ट्ल्लष्ट्खत सेिा दताय ष्ट्िष्ट्िरबाट सेिा प्रदान गरे मा सम्बष्ट्न्त्धत
सेिा प्रदायकलाई, झटु ा ष्ट्ििरण पेि गरी सेिा ष्ट्लएमा सम्बष्ट्न्त्धत सबैलाई र त्यस्ता प्रमाणपर जारी गराउने
स्थानीय पष्ट्ञ्जकाष्ट्धकारीलाई प्रचष्ट्लत काननु बम ष्ट्जम सजाय हुनेछ।
७. सामाक्तिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी
७.१ क्तनिेदन सङ्कलन
सामाष्ट्जक सरु क्षा भत्ता प्राप्त गनयु पनेछ लाभग्राहीक देहाय बम ष्ट्जमका लष्ट्क्षत समहु का देहाय बम ष्ट्जमका
कागजात सष्ट्हत ष्ट्निेदन प्राप्त गरी ष्ट्ििरण संकलन गनयपु नेछ। तर यसअष्ट्घ सामाष्ट्जक सरु क्षा भत्ता प्राप्त गरररहेका
िा िडा काययलयमा ष्ट्निेदन ष्ट्दईसके का लाभग्राहीक ष्ट्निेदन सक
ं लन गनयपु ने छै न।
लक्तक्षत
उपसमूह
िताहरू
समूह
संलन गनापु ने कागिात
जेष्ठ नागररक
नेपाली
नागररकता
७० बर्य उमेर
प्रमाणपर,
पगु क
े ा
७० बर्य उमेर परु ा भएका नेपाली नागररक
स्थायी ठे गाना फरक परे मा
बसाइँ-सराइ
दतायक
प्रमाणपर
नेपाली
नागररकता
जेष्ठ नागररक
६० बर्य उमेर परु ा भएका र राष्ट्रिय दष्ट्लत
जेष्ठ नागररक
प्रमाणपर र दष्ट्लत जाती
भत्ता
आय गमा सष्ट्ू चकृ त नेपाली नागररक
दष्ट्लत
खल्ु ने प्रमाण
एकल मष्ट्हला
नेपाली
नगररकता
अष्ट्बबाष्ट्हता प्रमाण िा अदालतबाट भएक
प्रमाणपर, पष्ट्तक मृत्यु
सम्बन्त्ध ष्ट्िच्छे द िा न्त्याष्ट्यक पृथष्ट्ककरण
दताय िा अष्ट्बबाष्ट्हता
भएक प्रमाण र ६० बर्य उमेर परु ा भएका
प्रमाण िा अदालतबाट
मष्ट्हला
भएक
सम्बन्त्ध
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ष्ट्िच्छे द/न्त्याष्ट्यक
पृथष्ट्ककरण भएक प्रमाण
उमेर ६० िर्य उमेर परु ा भएका, नेपाल
सरकारले त के का क्षेर ष्ट्भर परे का ष्ट्जल्ला (
हुम्ला, जम्ु ला, ड ल्पा, काष्ट्लक ट, मगु )ु का
जेष्ठ नागररक स्थानीय तहमा स्थायी ठे गाना भएका नेपाली
क्षेर त ष्ट्कएका नागररक,
ष्ट्िधिा

ष्ट्िधिा

पष्ट्तक मृत्यु दताय प्रमाणपर र अको ष्ट्ििाह
नगरे क ष्ट्सफाररस भएका नेपाली नागररक

क बगय

नेपाली नागररक, प्रचष्ट्लत काननु बम ष्ट्जम क
बगयक अपाि्गता पररचयपर प्राप्त गरे क

ख बगय

नेपाली नागररक, प्रचष्ट्लत काननु बम ष्ट्जम ख
बगयक अपाि्गता पररचयपर प्राप्त गरे क

अपाि्गता
भत्ता

नेपाली नागररक, उमेर ५ बर्य उमेर मष्ट्ु नका,
स्थानीय पष्ट्ञ्जकाष्ट्धकारीक काययलयमा जन्त्म
क्षेर त ष्ट्कएका दताय गराएक , नेपाल सरकारले त के का
बालबाष्ट्लका क्षेरका ष्ट्जल्लाका (जम्ु ला, हुम्ला, मगु ,ु
काष्ट्लक ट, ड ल्पा, बझाि,अछाम, रौतहट,
बाल प र्ण
बाजरु ा, जाजरक ट, मह त्तरी, सलायही, ष्ट्सराहा,
भत्ता
ड टी) स्थानीय तह ष्ट्भर पने।
दष्ट्लत
५ बर्य उमेर परु ा नभएका नेपाली नागररकका
बालबाष्ट्लका
सन्त्तान र स्थानीय पष्ट्ञ्जकाष्ट्धकारीक
काययलयमा जन्त्म दताय गराएका।
ल प न्त्मख
ु
जाष्ट्त

नेपाली
नागररकता
प्रमाणपर, बसाइँ सरी
आएक भएमा बसाइँसराइ प्रमाणपर
नेपाली नागररकताक
प्रमाणपरक प्रष्ट्तष्ट्लष्ट्प,
पष्ट्तक मृत्यु दताय
प्रमाणपरक प्रष्ट्तष्ट्लष्ट्प
नेपाली नागररकताक
प्रमाणपर,
क बगयक अपाि्गता
पररचयपर
नेपाली नागररकताक
प्रमाणपर,
ख बगयक अपाि्गता
पररचयपर

सरं क्षकक नागररकताक
प्रमाणपर
र
बाबाष्ट्लकाक जन्त्मदताय
प्रमाणपर
संरक्षकक नागररकताक
प्रमाणपर
र
बाबाष्ट्लकाक जन्त्मदताय
प्रमाणपर

राउटे, कुसण्ु डा, मेचे, ष्ट्कसान, सरु े ल, हाय,ु
नेपाली नागररकताक
लेप्चा, बनकररया, राजी, कुिबष्ट्डया
प्रमाणपर, १६ िर्य उमेर
(प्थरकट्टा, कुसबष्ट्धया, कुचबष्ट्धया,
नपगु क
े ाक हकमा जन्त्म
ष्ट्सलकट)
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दताय प्रमाणपर ल प न्त्मख
ू
जाष्ट्त खल्ु ने प्रमाण
 दताय ष्ट्िष्ट्िरमा प्राप्त ष्ट्निेदन अनलाईन भएक स्थानमा प्रणालीमा प्रष्ट्िष्ट्ि गनयपु नेछ र अनलाईन नभएक
स्थानमा सेिा ईकाईमा (स्थानीय तहक कायायलयमा) पर्ु याउनु पनेछ।
 दताय ष्ट्िष्ट्िर सञ्चालन भइरहेका िडा ष्ट्भर स्थायी ठे गाना (नागररकता िा बसाइँ-सराइ प्रमाणपर अनसु ार)
नभएका व्यष्ट्िक ष्ट्निेदन संकलन गनयु नपने।
 ष्ट्िदेिी नागररकक सामाष्ट्जक सरु क्षा भत्ता प्राप्त गनयक लाष्ट्ग ष्ट्निेदन सक
ं लन गनयु नपने।
 नागररकता प्रमाणपर, पष्ट्तक मृत्यु दताय प्रमाणपर, जन्त्म दताय प्रमाणपर जस्ता कागजपर नभएमा िा नबष्ट्ु झने
भएमा िडा काययलयमा जान अनरु ध गनयु पनेछ।
७.२ सामाक्तिक सुरक्षा भत्तामा लगत कट्टा सम्बन्धी
 मृत्यु दताय प्रमाणपरक लाष्ट्ग ष्ट्निेदन ष्ट्दन आएक मा मृतक व्यष्ट्ि सामाष्ट्जक सरु क्षा भत्ता प्राप्त गरररहेक
भएमा सामाष्ट्जक सरु क्षाबाट लगत कट्टा गनय ष्ट्ििरण सक
ं लन गरी स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ।
 सामाष्ट्जक सरु क्षा भत्ता प्राप्त गरररहेका लाभग्राहीक बसाइँ-सराइ दतायक सचू ना ष्ट्दन आएमा त्यस्ता
व्यष्ट्िक सामाष्ट्जक सरु क्षाबाट लगत कट्टा गनय ष्ट्ििरण संकलन गरी स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ।
 स्िेष्ट्च्छक रूपमा सामाष्ट्जक सरु क्षा भत्ता त्याग गरी सम्मान पर ग्रहण गनय ष्ट्निेदन ष्ट्दएमा ष्ट्निेदन सक
ं लन
गरी स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ।
 मृत्यु भएका िा सामाष्ट्जक सरु क्षा भत्ता पाउन अय ग्य व्यष्ट्िले भत्ता पाईरहेक सचू ना प्राप्त भएमा त्यस्ता
व्यष्ट्िक ष्ट्ििरण संकलन गरी स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ।
८. गनु ासो दताा
सामाष्ट्जक सरु क्षा र व्यष्ट्िगत घटना दताय सम्बन्त्धी गनु ास प्राप्त भएमा संकलन गरी स्थानीय तहलाई उपलब्ध
गराउने र गनु ास दताय प्रणालीमा प्रष्ट्िष्ट्ि गनयु पनेछ।
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अनस
ु च
ू ी ३ (क)
बुुँदा ११ सुँग सम्बक्तन्धत
घटना दतााको तेररि
क्तिल्ला ---------- स्थानीय तह ----------क्तिक्तिर सञ्चालन स्थल ----------------- क्तिक्तिर सञ्चालन क्तमक्तत
क्तस.नं.

सेिाग्राही/लाभग्राहीको नाम क्तलङ्ग
थर

नोटाः यो तेररि प्रत्येक क्तदनको छुट्टा छुट्टै भनाु पनेछ।
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सम्पका नम्बर

िडा नं. ----

क्तनस्सा
नम्बर

कै क्तफयत

अनस
ु च
ू ी ३ (ख)
बुुँदा ११ सुँग सम्बक्तन्धत
सामाक्तिक सुरक्षाको तेररि
क्तिल्ला ---------- स्थानीय तह ----------क्तिक्तिर सञ्चालन स्थल ----------------- क्तिक्तिर सञ्चालन क्तमक्तत
क्तस.नं.

सेिाग्राही/लाभग्राहीक क्तलङ्
ोो नाम थर
ग

सम्पका
नम्बर

िडा नं. ----

सेिाको प्रकार (घटना क्तनस्सा कै क्तफयत
दताा,
सामाक्तिक नम्बर
सुरक्षा, गुनासो दताा)

नोटाः यो तेररि प्रत्येक क्तदनको छुट्टा छुट्टै भनाु पनेछ।
अनस
ु ूची ३ (ग)
बुुँदा ११ सुँग सम्बक्तन्धत
गनु ासो दतााको तेररि
क्तिल्ला ---------- स्थानीय तह ----------क्तिक्तिर सञ्चालन स्थल ----------------- क्तिक्तिर सञ्चालन क्तमक्तत
क्तस.नं.

सेिाग्राही/लाभग्राहीक क्तलङ्
ोो नाम थर
ग

सम्पका
नम्बर

नोटाः यो तेररि प्रत्येक क्तदनको छुट्टा छुट्टै भनाु पनेछ।
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िडा नं. ----

सेिाको प्रकार (घटना क्तनस्सा कै क्तफयत
दताा,
सामाक्तिक नम्बर
सुरक्षा, गुनासो दताा)
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अनस
ु च
ू ी ३(घ)
बुुँदा ११ सुँग सम्बक्तन्धत
दताा क्तिक्तिर सञ्चालन प्रक्ततिेदनको ढाचाुँ
क्तिल्लााः
ष्ट्स.नं.

स्थानीय तहाः

िडा नं.:

दताा क्तिक्तिर प्रकार:

दताय
ष्ट्िष्ट्िर
ष्ट्िष्ट्िर जन्त्म दताय संख्या मृत्यु दताय संख्या ष्ट्ििाह
ष्ट्िष्ट्िर सञ्चालन सञ्चालन
दताय
सञ्चालन िरू
ु ष्ट्मष्ट्त अष्ट्न्त्तम म पु जम्मा म पु जम्मा संख्या
भएक
ष्ट्मष्ट्त
स्थान

तयार गने
हस्ताक्षर
नाम
पदाः

सम्बन्त्ध
ष्ट्िच्छे द
दताय
सख्ं या

बसाइँसराइ
दताय
सख्ं या

सामाष्ट्जक
सरु क्षा
ष्ट्निेदन
सख्ं या

रूिु गने
हस्ताक्षर
नाम
पद
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गनु ास
दताय
संख्या

दताय
स्थलबाट
प्रमाणपर
जारी
भएक
संख्या

अनस
ु च
ू ी४
बुुँदा १२(ख) सुँग सम्बक्तन्धत
आक्तथाक प्रस्ताि

क्र.स.ं
१
२
३

४
५

ष्ट्ििरण

सख्ं या/
ष्ट्दन

दर

जनिष्ट्ि पाररश्रष्ट्मक
जनिष्ट्िक दै.भ्र.भ., खाना, खाजा खचय, यातायत खचय
ष्ट्िष्ट्िर सञ्चालनक लाष्ट्ग आिश्यक फष्ट्नयचर, टेन्त्ट (भाडा)
तथा स्टेिनरी, खानेपानी, न्त्यनु तम प्राथष्ट्मक उपचार सामाग्री
(खररद)
ल्यापटप, ष्ट्प्रन्त्टर, ष्ट्िद्यतु आपष्ट्ू तय र इन्त्टरनेट कनेष्ट्टटष्ट्भष्ट्ट
(अनलाईन ष्ट्िष्ट्िरक हकमा मार लागु हुने)
ढुिानी भाडा लगायत अन्त्य ष्ट्िष्ट्िध (.....................)
जम्मा रकम (रू.)
सेिा प्रदायकक नाफा रकम (रू.)
सेिा प्रदायकक नाफा सष्ट्हत जम्मा रकम (रू.)
म.ु अ. कर रकम (रू.)
कुल जम्मा रकम (रू.)
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जम्मा रकम कै ष्ट्फयत
रू.

