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नेपाल सरकार 

गहृ मन्त्रालय 

राष्ट्रिय पररचयपर तथा पञ्जीकरण विभाग 
बनेपा नगरपाललकाको कायाालय, काभ्रेपलाञ्चोक ष्ट्जल्ला। 

सामाष्ट्जक सुरक्षा तथा व्यष्ट्ततगत घटना दताा प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना 
व्यक्तिगि घटना दिाा िथा सामाक्िक सुरक्षा सम्बन्धी दिाा शिविरको कायाक्षेत्रगि ििा   

(Non-Consulting Service) 

१. पषृ्ठभशूम 

राष्ट्रिय पररचयपर तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ बमोष्ट्जम व्यष्ट्ततगत घटना दताा; जन्त्म, मतृ्यु, वििाह, 

बसाइँ-सराई र सम्बन्त्ध विच्छेद घटना घटेको ३५ ददन लभर सम्बष्ट्न्त्धत स्थानीय तहमा दताा गराउन ु
पदाछ। स्थानीय पष्ट्ञ्जकाधधकारीको कायाालय स्थापना गरी व्यष्ट्ततगत घटना दताा तथा सामाष्ट्जक 
सुरक्षा भत्ता प्रदान हुदै आएको सन्त्दभामा नागररकलाई घरदैलो नष्ट्जक सेिा प्रदान गने उद्देश्यले 
नेपाल सरकारले दताा लिविर सञ्चालन गने कायाक्रम रहेको छ। सो लिविर सञ्चालनको लाधग विश्ि 
बैंकको सहयोगमा यस विभाग अन्त्तगात सञ्चाललत सामाष्ट्जक सुरक्षा तथा व्यष्ट्ततगत घटना दताा 
प्रणाली सुदृढीकरण (SSSPCR )आयोजना अन्त्तरगत चालु आ. ि. २०७७/०७८ को स्िीकृत बजेट अनुसार 

सबै (७५३) स्थानीय तह लाइा बजेट व्यिस्थापन भएको छ।  

 

दताा लिविरमा व्यष्ट्ततगत घटना दतााको ननिेदन संकलन, रुजु तथा प्रमाणपर जारी, सामाष्ट्जक 
सुरक्षा भत्ता प्राप्त गन ेलाभग्राहीको ननिेदन संकलन, लगत कट्टा लगायतका काया र व्यष्ट्ततगत 
घटना तथा सामाष्ट्जक सुरक्षा सम्बन्त्धी गुनासो व्यिस्थापन गने काया रहनेछन ्। 

 

२. दिाा शिविरको उद्देश्य 

क) अनलाईन प्रणाली मार्ा त व्यष्ट्ततगत घटना (जन्त्म, मतृ्यु, बबबाह, सम्बन्त्ध विच्छेद तथा 
बसाइँ-सराइ) दताा गने, 

ख) सामाष्ट्जक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गना योग्य लाभग्राहीको ननिेदन संकलन गरी प्रणालीमा प्रविष्ट्रट 
गने, 

ग) व्यष्ट्ततगत घटना दताा तथा सामाष्ट्जक सुरक्षा भत्ता सम्बन्त्धी गुनासो दताा तथा सम्बोधन 
गने। 

घ) सामाष्ट्जक सुरक्षा तथा घटना दताा अलभयानमा जोखिममा रहेका व्यष्ट्ततको पहँुच अलभिदृ्धी 
गने। 

 

 

 



2 
 

३. कायाक्षेत्र 

क) बनेपा नगरपाललकाको क्षेरलभरका १ देखि १४ िडामा बसोबास गने नागररकको व्यष्ट्ततगत 
घटना दताा तथा सामाष्ट्जक सुरक्षा भत्ता सम्बन्त्धी दताा लिविर सञ्चालन गनुा पनेछ। यसरी 
दताा लिविर सञ्चालन हुने दताा लिविरको स्थान, कायाददन, आिश्यक जनिष्ट्तत, दताा 
लिविरको प्रकार (अनलाईन/अर्लाईन) तथा दताा स्थलमा हुने अनुमाननत घटना दतााको 
संख्या अनुसूची -१ मा उल्लेि भए बमोष्ट्जम हुनेछ। 

ख) लिविर सञ्चालनका बित आिश्यक पने जनिष्ट्तत, भौनतक उपकरणको व्यिस्था गनुा 
पनेछ।  

 

४. दिाा शिविर सञ्चालन प्रकृया 
क)  शिविर सञ्चालन शमति 

लिविर सञ्चालन गनुा पिूा लिविर सञ्चालन हुने समय, स्थान, लमनत साथै लिविरबाट प्रिाह 
हुने सेिा, सेिा प्राप्त गना पुरा गनुा पने प्रक्रक्रया र आिश्यक कागजपरका सम्बन्त्धमा 
ब्यापकरूपमा नागररकमा सूचना तथा प्रचार प्रसार गरेर मार लिविर सञ्चालनको लमनत 
तय गनुा पनेछ। 

ख)  िनिक्ति छनौट िथा िाशलम 

दताा लिविर सञ्चालन पूिा नगरपाललकासँग समन्त्िय गरी लिविर सञ्चालनमा िदटने कमाचारीले 
ताललम तथा अलभमुिीकरण ललनु पनेछ भने नगरपाललकाले ताललम तथा अलभमुिीकरण 
नन:िुल्क उपलव्ध गराउनु पनेछ। 

ग)  भौतिक साधन िथा शिविर स्थलको व्यिस्थापन 

१. लिविर सञ्चालन बित आिश्यक पने र्ननाचर, टेन्त्ट, स्टेिनरी, िानेपानी, न्त्यूनतम 
प्राथलमक उपचार सामाग्री लगायत अन्त्य आिश्यक भौनतक उपकरणहरूको व्यिस्था गरी 
लिविर सञ्चालन स्थलको व्यिस्थापन गनुापनेछ। साथै ईन्त्टरनेट पहँुच भएका स्थानमा 
लिविर सञ्चालन गदाा आिश्यक ल्यापटप, वप्रन्त्टर, विद्यतु आपुनत ा र इन्त्टरनेट 
कनेष्ट्तटलभदटको व्यिस्था गनुापनेछ। 

२. लिविर सञ्चालन गदाा व्यष्ट्ततगत घटना दतााका सूचना र्ाराम, गुनासो दताा र्ाराम, 

सामाष्ट्जक सुरक्षा भत्ताको ननिेदन र्ाराम सेिाग्राहीलाई नन:िुल्क उपलब्ध गराउनु पनेछ। 
उतत र्ारामहरू सेिा प्रदायकले स्थानीय तहबाट नन:िुल्क प्राप्त गरी लिविर सञ्चालन 
स्थलसम्म लैजानु पनेछ। 
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३. लिविर सञ्चालन स्थलमा सेिाग्राही/लाभग्राहीहरूको लाईन/लभडभाड  व्यिस्थापनको लाधग 
उधचत प्रबन्त्ध लमलाउनु पनेछ। सोको व्यिस्थापन गदाा अितत र मदहला मैरी बनाउन 
उधचत ध्यान ददनु पनेछ।  

घ)  िनिक्ति पररचालन 

१. अनुसूची -१ बमोष्ट्जम ताललम प्राप्त जनिष्ट्तत हरेक लिविरमा पररचालन गनुा पनेछ। 

ङ)  दिाा शिविर सञ्चालन विधध 

१. इन्टरनेटको पहुुँच नपुगेका दिाा स्थलमा 
• सोधपुछ तथा ररतपूिाक ननिेदन अनुसूची -२ बमोष्ट्जम भए नभएको जाँच गरी यस अनघ 

दताा भएका व्यष्ट्ततगत घटना दतााका (डडष्ट्जटाईज) वििरण लभडाई पदहला दताा नभएको 
भए प्रकृया अनघ बढाउनु पनेछ। 

• घटना दतााका वििरण डडष्ट्जटाईजेिन नभएको अिस्थामा स्थानीय तहमा भएको ढड्डामा 
वििरण लभडाई पदहला दताा नभएको भए मार प्रक्रक्रया अगाडड बढाउनु पनेछ। 

• सेिाग्राही/लाभग्राहीलाई दोहोरो सेिा ललएमा ऐनमा भएको जररिाना र सजायको 
व्यिस्थाको समेत जानकारी ननिेदन ललनु पूिा गराउनु पनेछ।  

• व्यष्ट्ततगत घटना दतााको लाधग राष्ट्रिय पररचयपर तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ बमोष्ट्जम 
ररतपुिाक दताा हुन आएका व्यष्ट्ततगत घटना दतााका सूचना र्ाराम भरी सोको लाधग 
आिश्यक पने प्रमाणहरू संकलन गने तथा सामाष्ट्जक सुरक्षा ऐन, २०७५ तथा ननयमािली, 
२०७६ बमोष्ट्जम सामाष्ट्जक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गना छुट भएका लाभग्राहीको ननिेदन तथा 
आिश्यक कागजपर/प्रमाण सदहत संकलन गनुा पनेछ। 

• सूचना र्ाराम/ननिेदन भना सहयोग गनुापने भएमा सेिाग्राहीलाई सहयोग गनुा पनेछ यसरी 
भररएका सूचना र्ाराम/ननिेदन सम्बष्ट्न्त्धत व्यष्ट्ततलाई पढेर सुनाई रुजु गनुापनेछ। घटना 
दताा तथा सामाष्ट्जक सुरक्षाको सूचना र्ाराम तथा दताा र्ाराम भरी सेिाग्राहीलाई सोको 
ननस्सा उपलब्ध गराउनु पनेछ। 

• प्राप्त भएका सूचना र्ाराम तथा ननिेदन अनुसारको दताा प्रमाणपर/पररचयपर प्राप्त गन े
प्रकृया, समय र स्थानको जानकारी सम्बष्ट्न्त्धत सेिाग्राही तथा लाभग्राहीलाई गराउन ु
पनेछ। 

• दताा भएका वििरणहरूको तेररज तयार गनुा पनेछ, कागजपर र्ाइललङ्ग गनुा पनेछ र 
गुनासो दताा गनुा पनेछ। 
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• गुनासो सुनुिाई भएको जानकारी गराउने माध्यम के (टेललर्ोन, एस एम यस िा प्रणाली 
मार्ा त) हुने हो ? सो को बारेमा सम्बष्ट्न्त्धत व्यष्ट्ततलाई ननस्सा ललने बेलामा जानकारी 
गराउनु पछा। 

िा 
२. इन्टरनेटको पहुुँच पुगेका दिाा स्थलमा दिाा काया सञ्चालन  

लिविर सञ्चालन गदाा घटना दतााका सूचना र्ारमहरू अनलाइन मार्ा त सेिाग्राही स्ियमले 
भरी टोकन नम्बर ललएर आउन सतनेछन।् सेिाग्राहीले अनलाईन मार्ा त सूचना र्ाराम 
भना नसकेमा दताा लिविरमा अनलाईन मार्ा त ननिुल्क घटना दतााका सूचना र्ाराम 
भररददने व्यिस्था लमलाउनु पनेछ। 

• पेि भएको ननिेदन अनुसूची -२ बमोष्ट्जम जाँच गरी यस अनघ दताा नभएको भए प्रकृया 
अगाडड बढाउनु पनेछ।  

• सूचना र्ाराम/ननिेदन भना सेिाग्राहीलाई सहयोग गनुा पनेछ। घटना दतााका सूचना र्ाराम/ 
सामाष्ट्जक सुरक्षा भत्ता सम्बन्त्धी ननिेदन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट्रट गरी ननस्सा प्रदान 
गनुा पनेछ। उतत काया स्थानीय तहमा कायारत एम.आई.यस. अपरेटर िा स्थानीय तहले 
िटाएको कमाचारी मार्ा त गनुा पनेछ। 

• स्थानीय पष्ट्ञ्जकाधधकारी उपष्ट्स्थत भएको िण्डमा घटना दतााका प्रमाणपर तथा 
सामाष्ट्जक सुरक्षा पररचयपर जारी गनुा पनेछ। 

• लिविरमा प्रमाणपर/पररचयपर जारी हुन नसकेमा प्रमाणपर/पररचयपर प्राप्त गने प्रकृया, 
समय र स्थानको जानकारी सम्िष्ट्न्त्धत सेिाग्राही तथा लाभग्राहीलाई ननस्सा सदहत 
जानकारी गराउनु पनेछ। 

• दताा भएका वििरणहरूको तेररज तयार गने,, कागजपर र्ाइललङ्ग गने र गुनासो दताा 
गनुा पनेछ। 

५.  तनिेदन/सूचना फारामको व्यिस्थापन 

लिविरमा सङ्कललत व्यष्ट्ततगत घटना दताा सूचना र्ाराम, सामाष्ट्जक सुरक्षा भत्ताको 
दताा/निीकरणको ननिेदन तथा गुनासो दताा र्ाराम सम्भि भए सोदह ददन िा अको ददनसम्ममा 
सेिा इकाइमा अननिाया पुर् याउनु पनेछ। 
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६. स्िास््य सािधानी अपनाउने 
दताा लिविरमा हाल रै्ललरहेको कोरोना भाईरसबाट बच्न नेपाल सरकारले तोकेको स्िास््य सम्बन्त्धी 
मापदण्ड अनुरूप लिविर सञ्चलान गराउने साथै मास्क, सेननटाईजरको प्रयोग र भौनतक दरुी कायम 
गना आिश्यक व्यिस्था लमलाउनु पनेछ। 

 

७. सेिा प्रदायकको योग्यिा र िनिक्ति 

क) कष्ट्म्तमा दईु बर्ाको अनुभि भएको हुनु पनेछ। (बजटेको आकार एिं स्थानीय तहमा उपलब्ध 
हुनसतने सेिा प्रदायकको आधारमा अनुभिको अिधध थप/घट गना सक्रकनेछ।) 

ख) सभे िा क्रर्ल्ड िका  सम्बन्त्धी कायागत योग्यता भएको, सम्िष्ट्न्त्धत क्षेर (डेटा इन्त्िी िा डेटा 
संकलन िा डेटा कम्पाईल िा MIS मा अपलोड ) को काया अनुभि भएको। (बजेटको आकार 
अनुसार स्थानीय तहले काया अनुभिको अिधध थप/घट गना सतनेछ।) 

ग) अनुसूची -१ बमोष्ट्जम कम्प्यूटरमा त्याङ्क प्रविरठ गने १४ जना युननकोडमा टाइप गना 
सतने प्रविणता प्रमाणपर िा सो सरह अध्ययन गरेको जनिष्ट्तत र ७ जना सहयोगी 
प्रविणता प्रमाणपर िा सो सरह अध्ययन गरेको जनिष्ट्तत हुनुपनेछ भने जनिष्ट्तत 
व्यिस्थापन गदाा लैङ्गीक समता तथा सामाष्ट्जक समािेिीकरणलाई ध्यान ददइनेछ । 

 

८. समयािधध 

नगर लभरका सिै िडामा तोक्रकए बमोष्ट्जमका ३ स्थानमा ३ ददनको लिविर सञ्चालन ९ कायाददन 
लभर सम्पन्त्न गनुापनेछ भने अधधकतम काया मदहना/सम्झौता अबधध एक मदहना को हुनेछ।  
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९. भुतिानी िाशलका 
 

शस.नं. भुतिानीको वििरण भुतिानी 
प्रतििि 

आिश्यक प्रमाण कैफफयि 

१ पेश्की १०% दताा लिविर सञ्चालन 
कायायोजना तथा बैंक 
जमानत 

 

२ १ देखि ७ िडा लिविर 
सम्पन्त्न गरे पश्चात (िडा 
संख्यालाई चार भागमा 
विभाजन गरी एक भाग 
संख्या उल्लेि गनुा पनेछ।) 

३०% सबै लिविर सम्पन्त्न 
प्रनतिेदन र कायादलको 
काया सम्पन्त्न 
प्रनतिेदन। 

२५% 
मोविलाईजेिन 
पेश्की घटाएर 
भुततानी गररनेछ। 

३ ८ देखि १४ िडा लिविर 
सम्पन्त्न गरे पश्चात  

३०% सबै लिविर सम्पन्त्न 
प्रनतिेदन र कायादलको 
काया सम्पन्त्न 
प्रनतिेदन। 

२५% 
मोविलाईजेिन 
पेश्की घटाएर 
भुततानी गररनेछ। 

४ अष्ट्न्त्तम भुततानी ३०% सबै लिविर सम्पन्त्न 
प्रनतिेदन र कायादलको 
काया सम्पन्त्न 
प्रनतिेदन। 

 

नोट: िडा संख्या/उपयुततताको आधारमा स्थानीय तहले उपयुतत भुततानी ताललका ननधाारण गना 
सतनेछन।् 
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१०. स्थानीय िहको क्िम्मेिारी 
क) सेिा प्रदायकबाट लिविर सञ्चालनमा िदटने कमाचारीलाई ननिःिुल्क ताललम/अलभमुिीकरण 

प्रदान गररनेछ। 

ख) लिविर सञ्चालन गदाा घटना दतााका सूचना र्ाराम तथा गुनासो दताा र्ाराम, सामाष्ट्जक 
सुरक्षा भत्ता सम्बन्त्धी (दताा तथा निीकरण) ननिेदन स्थानीय तहले सेिा प्रदायकलाई 
नन:िुल्क उपलब्ध गराईनेछ। 

ग) दताा लिविर सञ्चालन गदाा दोहोरो घटना दताा नहोस भन्त्ने उद्देश्यका लाधग यस अनघ 
भएका व्यष्ट्ततगत घटना दतााका वििरणहरू डडष्ट्जटाइजेसन गरी सूची उपलव्ध गराउनु पनेछ। 
डडष्ट्जटाइजेसन हुन नसकेमा स्थानीय तहमा रहेको दताा क्रकताबलाई आधार ललई लिविर 
सञ्चालन गना सक्रकनेछ । 

घ) प्रत्येक लिविरमा स्थानीय तहले िडा सधचि (स्थानीय पञ्जीकाधीकारी) लिविरको सञ्चालन, 

प्रमाणीकरण, गुनासो सुनुिाई गनाका लाधग अननिाया िटाईनेछ। 

ङ) दताा लिविरको अनुगमन तथा मुल्याङ्कन गनुा पनेछ। अनुगमन, मुल्याङ्कन तथा 
ननरीक्षणको लाधग स्थानीय तहबाट अन्त्य कमाचारी तथा जनप्रनतननधीलाई पररचालन गररनेछ। 

च) स्थानीय तहबाट अनलाईन तथा अर्लाईन प्रणालीमा हुने दताा लिविरबाट प्राप्त सूचना 
र्ाराम/ननिेदन एम.आई.एस. प्रणालीमा प्रविरट गरी/गराई प्रमाणपर तथा पररचयपर उपलव्ध 
गराईनेछ। सोको लाधग आिश्यकता अनुसार एम.आई.एस. अपरेटर तथा क्रर्ल्ड सहायकलाई 
लिविर सञ्चालनका लाधग पररचालन गररनेछ। 

छ) स्थानीय तहबाट लिविर सञ्चालन स्थलमा प्रविष्ट्रट हुन नसकेको िण्डमा लिविरबाट प्राप्त 
सूचना र्ाराम तथा ननिेदन सेिा इकाइामा ल्याइा व्यस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविरट गरी 
सूचना र्ाराम तथा प्रमाण-पर वप्रन्त्ट गरी क्रर्ल्ड सहायक मार्ा त िडा कायाालयमा पुर् याईनेछ। 

दताा लिविरमार्ा त संकलन भएका घटना दतााका ननिेदकले िडा कायाालयबाट बढीमा एक 
हप्तामा प्रमाण-पर प्राप्त गने सुननष्ट्श्चतता गररनछे। 

 

११. प्रतििेदन 

सेिा प्रदायकले अनुसूची -३ (क) र ३(ि) बमोष्ट्जमको प्रनतिेदन र अन्त्य थप वििरण प्रनतिेदनका 
साथ संलग्न गनुा पनेछ। 

क) दताा लिविर सञ्चालन काया योजनािः सम्झौता भएको ७ ददनलभर। 

ख) प्रनतिेदनिः दताा लिविर सञ्चालन अिधधमा प्रत्येक ददनको भोललपल्ट। 
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ग) िडागत लिविर सञ्चालन प्रनतिेदन: िडाको लिविर सम्पन्त्न भएको ५ ददनलभर। 

घ) अष्ट्न्त्तम काया सम्पन्त्न प्रनतिेदन: सम्पूणा लिविर सम्पन्त्न भएको १० ददनलभर। 

 

१२. सेिा प्रदायकले कोटेिन/बोलपत्र प्रस्िािका साथ पेि गनुा पने कागिािको वििरण 

क) संस्था दताा/निीकरण प्रमाणपर, आ.ि. २०७६/०७७ को कर चुतता प्रमाणपर र २०७५/०७६ 
को कर चुतता प्रमाणपर, समयािधध थप पर (पौर् मसान्त्त सम्मको लाधग) पेि गनुा पनेछ। 

ख) अनुसूची -४ मा तोक्रकएको ढाँचामा आधथाक प्रस्ताि। 

ग) माधथ उल्लेि भए बमोष्ट्जमको जनिष्ट्ततको नामािली, िैयष्ट्ततक वििरण (सम्िष्ट्न्त्धत 
व्यष्ट्ततबाट प्रमाखणत)। 

घ) प्रचललत ननयम अनुसार/बोलपर कागजातमा उल्लेि भए बमोष्ट्जम पेि गनुापने अन्त्य 
आिश्यक प्रमाण/कागजात। 

ङ) पेि भएका कागजातहरुमा संस्थाको छाप तथा दस्तित भएको हुनुपनेछ। 

 

१३. सेिा प्रदायकको छनौट विधध 

सािाजननक िररद ऐन, २०६३ तथा ननयमािली, २०६४ बमोष्ट्जम सेिा प्रदायकको छनौट गनुा पनेछ। 

 

१४. शिविर सञ्चालन सम्बन्धमा वििेष व्यिस्था 
लिविर सञ्चालनका बित लिविर स्थलमा सेिाग्राहीको १५ जना भन्त्दा कम उपष्ट्स्थनत भएमा 
स्थानीय तहले सो स्थलमा लिविर स्थगन गरी अको स्थानमा स्थानान्त्तरण गनुा पनेछ। लिविर 
सञ्चालन गदाा नागररकको अधधकतम ्उपष्ट्स्थनत हुने स्थल र समयलाई ध्यान ददनु पनेछ। 
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अनूसूची १ 

(बुुँदा ४(घ) सुँग सम्बक्न्धि) 
बनेपा नगरपाशलका शभत्र दिाा शिविर सञ्चालन हुने स्थान, कायाददन, आिश्यक िनिक्तिको 

वििरण 

लस.
नं. 

िडा 
नं. 

दताा लिविर सञ्चालन हुने 
स्थान 

दताा लिविरको प्रकार 

(अनलाईन/अर्लाईन) 

दताा हुने 
अनुमाननत 
संख्या 

कायाददन  आिश्यक 
जनिष्ट्तत 

(संख्या) 
१ १ िडा लभरका तीन स्थान अनलाईन २०० ९ २१ 

२ २ िडा लभरका तीन स्थान अनलाईन २०० ९ २१ 

३ ३ िडा लभरका तीन स्थान अनलाईन २०० ९ २१ 

४ ४ िडा लभरका तीन स्थान अनलाईन २०० ९ २१ 

५ ५ िडा लभरका तीन स्थान अनलाईन २०० ९ २१ 

६ ६ िडा लभरका तीन स्थान अनलाईन २०० ९ २१ 

७ ७ िडा लभरका तीन स्थान अनलाईन २०० ९ २१ 

८ ८ िडा लभरका तीन स्थान अनलाईन २०० ९ २१ 

९ ९ िडा लभरका तीन स्थान अनलाईन २०० ९ २१ 

१० १० िडा लभरका तीन स्थान अनलाईन २०० ९ २१ 

११ ११ िडा लभरका तीन स्थान अनलाईन २०० ९ २१ 

१२ १२ िडा लभरका तीन स्थान अनलाईन २०० ९ २१ 

१३ १३ िडा लभरका तीन स्थान अनलाईन २०० ९ २१ 

१४ १४ िडा लभरका तीन स्थान अनलाईन २०० ९ २१ 
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अनुसूची २ 

(बुुँदा ४(ङ) सुँग सम्बक्न्धि) 
दिाा शिविर सम्बन्धी मागादिान 

१) दिाा शिविरको ियारी 
१.१ सेिा प्रदायक व्यष्ट्तत/संस्थाले सम्बष्ट्न्त्धत स्थानीय तहबाट दताा लिविर सञ्चालन 

सम्बन्त्धी तपलसलका काया गनुा पनेछ:  

• अननिाया ताललम ललन। 

• अनुसूची -१ बमोष्ट्जम लिविर सञ्चालन। 

• स्थल, सेिाग्राही/लाभग्राहीको अनुमाननत संख्या सम्बन्त्धी जानकारी ललन। 

१.२ देहायका आिश्यक सामाग्रीको व्यिस्था गनुा पनेछ: 
• सबै व्यष्ट्ततगत घटना दतााको ननस्सा नम्बर सदहतको सूचना र्ाराम (जन्त्म, मतृ्यु, 

वििाह, सम्बन्त्ध विच्छेद, बसाइँ-सराई दताा)। 

• व्यष्ट्ततगत पररचय र्ाराम। 

• अनलाईन पहँुच भई प्रमाणपर जारी गने अिस्थामा नेपाल सरकारको रङ्धगन लोगो 
भएको नेपाली कागज (A4 साईज)। 

• यस अनघ दताा भएका घटना दतााका डडष्ट्जटाइज्ड वििरणको वप्रन्त्ट प्रनत। 

• सामाष्ट्जक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरररहेका लाभग्राहीको वििरण, (लिविर स्थलमा 
सबैले देखे्न ठाउँमा टाँस्ने प्रयोजन)। 

• लिविर स्थलमा लिविर सञ्चालन सम्बन्त्धी ब्यानर टाँस्ने। 

• दताा लिविर स्थलमा सामाष्ट्जक सुरक्षा तथा  व्यष्ट्ततगत घटना दतााका पोस्टर 
टासँ्ने तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त प्रचार सामाग्रीहरू वितरण गने व्यिस्था 
लमलाउने। 

 

२) शिष्टाचारको प्रयोग 

• सेिाग्राहीलाई सिाप्रथम नमस्कार सदहत लाईनमा बस्नको लाधग अनुरोध गनुा 
पनेछ। 

• सेिाग्राहीसँग नम्र बोली, आदर र लिरट व्यिहार गनुा पनेछ। 

• सेिाको प्रकृनतको (घटना दताा, सामाष्ट्जक सुरक्षा तथा गुनासो दताा) जानकारी ललनु 
पनेछ। 

• लिविर स्थलमा उपष्ट्स्थत भएका सिै व्यष्ट्ततलाई अनुसूची -३(क) बमोष्ट्जमको 
र्ाराम भना अनुरोध गनुा पनेछ। 

• सामाष्ट्जक सुरक्षा, व्यष्ट्ततगत घटना, गुनासो दतााको सूचना र्ाराम भनाको लाधग 
अनुरोध गनुा पनेछ। 
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३) सेिासम्बन्धी िानकारी गराउने 
• प्रमाणपर/पररचयपर हप्ता ददनलभर सम्बष्ट्न्त्धत िडा कायालयबाट प्राप्त हुने। 

• प्रमाणपर ललन जाँदा संलग्न गनुापन ेआधारभूत कागजातको सतकल प्रनत र 
ननस्सा सदहत उपष्ट्स्थत हुनु पने। 

 

४) घटना दिाा सम्बन्धी 
४.१ िन्म दिाा प्रकृया 

• सेिाग्राही सम्बष्ट्न्त्धत िडाको भए नभएको एक्रकन गनुा पनेछ (नागररकता िा िडा 
अध्यक्षको लसर्ाररस/नाता प्रमाखणत िा अदालतको ननणाय), 

• सेिाग्राही र सूचकिीचको नाता सम्बन्त्ध िुल्ने कागजात,  

४.१.१ शिविरमा दिाा नगरी िडा कायालयमा पठाउने अिस्था  

(लिविर सञ्चालन स्थलमा स्थानीय पष्ट्ञ्जकाधधकारी उपष्ट्स्थत नभएको अिस्थामा) 
• नेपाली नागररकको हकमा नेपालमा जन्त्म भए नभएको एक्रकन गरी नेपाल बादहर  

जन्त्म भएको,  

• विदेिी नागररकको हकमा, 
• सूचक निुल्ने सेिाग्राहीको हकमा, 
• सेिाग्राही पदहचान नहुने जस्तै जन्त्म प्रनतिेदन िा िोप लगाएको प्रमाण िा नाता 

िुल्न ेप्रमाण नभएमा, 
• प्रनतललवप जारी र संिोधन सम्बन्त्धी सेिाको लाधग,  

४.१.२ सूचक सम्बन्धी व्यिस्था 
• बाबु र आमा, 
• बाबु र आमा उपष्ट्स्थत हुन नसकेमा िािु िा आमा, 
• िािु िा आमा नभएको प्रमाखणत भएमा बाबु तर्ा को हजुरबुबा िा हजुरआमा िा 

पररिारको १८ िर्ा उमेर पुगेको व्यष्ट्तत, 

४.१.३ चेकिाुँच गरी अतनिाया अशभलेख राखु्नपने कागिाि 

• सूचकको सदहछाप सदहतको सूचना र्ाराम, 
• सूचकको नागररकताको प्रमाणपर, 
• स्िास््य संस्थामा जन्त्म भएको भए जन्त्म प्रनतिेदन िा प्रमाण, 
• घरमा जन्त्म भएको भए िोप लगाएको प्रमाण, 

४.२ मतृ्यु दिाा प्रकृयााः 
• मतृक सम्बष्ट्न्त्धत िडाको भए नभएको एक्रकन गनुा पनेछ,  

• मतृक र सूचकिीचको नाता सम्बन्त्ध िुल्ने कागजात,  
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४.२.१ शिविरमा दिाा नगरी िडा कायालयमा पठाउने अिस्था  

(लिविर सञ्चालन स्थलमा स्थानीय पष्ट्ञ्जकाधधकारी उपष्ट्स्थत नभएको अिस्थामा) 
• नेपाल बादहर मतृ्यु भएको नेपाली नागररक भएमा, 
• विदेिी नागररकको नेपालमा मतृ्यु भएमा, 
• सूचना ददनुपने कताव्य भएको व्यष्ट्तत (सूचक) नभएमा, 
• मतृकको पदहचान िुल्ने कागजात नभएमा, 
• प्रनतललवप जारी र संिोधन सम्बन्त्धी सेिाको लाधग, 

४.२.२ सूचक सम्बन्धी व्यिस्था 
• बाबु िा आमा िा पनत िा पष्ट्त्न िा छोरा िा छोरी, 
• उल्लेखित सुचक नभएको प्रमाखणत भएमा पररिारको १८ िर्ा उमेर पुगेको व्यष्ट्तत, 

४.२.३ चेक िाुँच गरी अतनिाया अशभलेख राखु्नपने कागिाि 

• सूचकको सदहछाप सदहतको सूचना र्ाराम, 

• मतृकको नागररकता प्रमाणपर िा जन्त्म दताा िा िडा कायाालयको लसर्ाररस, 

• सूचकको नागररकता प्रमाणपर, 

• स्िास््य संस्थामा मतृ्यु भएको भए मतृ्यु प्रनतिेदन िा प्रमाण, 

४.३ वििाह दिाा  प्रकृया 
• पनत सम्बष्ट्न्त्धत िडाको भए नभएको एक्रकन गनुा पनेछ, 
• पनत पत्नी दिुै उपष्ट्स्थत भए नभएको एक्रकन गनुा पनेछ, 

४.३.१ शिविरमा दिाा नगरी िडा कायालयमा पठाउने अिस्था  

(लिविर सञ्चालन स्थलमा स्थानीय पष्ट्ञ्जकाधधकारी उपष्ट्स्थत नभएको अिस्थामा) 
• नेपाली र विदेिीबीच भएको वििाह दताा गनुा पने भएमा, 
• पनत िा पत्नीमध्ये कुनै एक उपष्ट्स्थत भएमा, 
• प्रनतललवप जारी र संिोधन सम्बन्त्धी सेिाको लाधग, 

४.३.२ सूचक सम्बन्धी व्यिस्था 
• पनत र पत्नी दिुै जना, 

४.३.३ चेक िाुँच गरी अतनिाया अशभलेख राखु्नपने कागिाि 

• सूचकको सदहछाप सदहतको सूचना र्ाराम, 

• पनत को नागररकता प्रमाणपर, 

• पत्नीको नागररकता प्रमाणपर (भएमा), 
• पनत पत्नीको २/२ प्रनत हालचालै खिचेको पासपोटा साइजको र्ोटो, 
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४.४ सम्बन्ध विच्छेद दिाा प्रकृया 
• पनत सम्बष्ट्न्त्धत िडाको भए नभएको एक्रकन गनुा पनेछ,  

• अदालतबाट भएको सम्बन्त्ध विच्छेद सम्बन्त्धी ननणाय िा रै्सला, 
४.४.१ शिविरमा दिाा नगरी िडा कायालयमा पठाउने अिस्था  

(लिविर सञ्चालन स्थलमा स्थानीय पष्ट्ञ्जकाधधकारी उपष्ट्स्थत नभएको अिस्थामा) 
• विदेिी अदालतबाट भएको ननणाय/रै्सला, 
• पत्नीको स्थायी ठेगानामा ननिेदन परेमा, 
• प्रनतललवप जारी र संिोधन सम्बन्त्धी सेिाको लाधग, 

४.४.२ सूचक सम्बन्धी व्यिस्था 
• पनत िा पत्नी कुनै एक जना 

४.४.३ चेक िाुँच गरी अतनिाया अशभलेख राखु्नपने कागिाि 

• सूचकको सदहछाप सदहतको सूचना र्ाराम, 

• सूचकको नागररकता प्रमाणपर, 

• अदालतको ननणाय िा रै्सलाको प्रनतललवप, 

४.५ बसाइुँ-सराई दिाा ( सरी िाने दिाा प्रकृया) 
• सरी जाने व्यष्ट्तत सम्बष्ट्न्त्धत िडाको स्थायी बालसन्त्दा भएको एक्रकन गनुा पनेछ, 
• स्थायी बालसन्त्दा एक्रकन गदाा नागररकता िा वििाह दताा िा बसाइँ-सराई दताा 

प्रमाणपरबाट एक्रकन गनुा पनेछ,  

• सरी जाने पररिारका सदस्यहरूको यस अनघ जन्त्म, मतृ्यु, बबबाह, सम्बन्त्ध विच्छेद 
जस्ता घटना घटेको भए सो दताा भएको एक्रकन गनुा पनेछ,  

• दताा भएको भए लगत हस्तान्त्तरण र्ाराम भने, दताा नभएको भए बाँकी रहेका 
घटना दतााको सूचना र्ाराम भरी लगत हस्तान्त्तरण र्ाराम भनुा पनेछ, 

• सरी जाने पररिारका सदस्य मध्येबाट १८ िर्ा उमेर पुगेको व्यष्ट्तत मार सूचक 
भएको सुननष्ट्श्चत गनुा पनेछ, 

• कुनै व्यष्ट्तत िा पररिारका सदस्यहरूको कुनै एक िडाबाट अको िडा िा स्थानीय 
तहमा बसाइँ-सराई जाने भएमा दताा गनुा पनेछ, 

• सरी जाने पररिारको १८ िर्ा उमेर पुगेको सदस्य छुट भएमा बसाइँ-सराई दताा गनुा 
पनेछ, 

• सरी जाने पररिारको १८ िर्ा उमेर नपुगेको सदस्य छुट भएमा, १८० ददन भन्त्दा कम 
बसोबास गरेको, प्रनतललवप जारी र संिोधन सम्बन्त्धी सेिाको लाधग िडा कायाालयमा 
पठाउनु पनेछ, 

• विदेिी नागररकको बसाइँ-सराई दताा गनुा नपने, 
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४.५.१ सूचक सम्बन्धी व्यिस्था 
• सरी जाने सदस्य मध्ये पररिारको मुख्य व्यष्ट्तत (नागररकता प्राप्त गरेको) 
• सरी जाने सदस्य मध्ये पररिारको मुख्य व्यष्ट्तत नभएमा १८ िर्ा उमेर पुगेको सरी 

जाने सदस्य मध्ये कुनै एक (नागररकता अननिाया) 
• सरी जाने व्यष्ट्तत स्ियं सूचक बस्न सतने (नागररकता अननिाया) 

४.५.२ संलग्न गनुापने कागिाि 

• सूचकको सदहछाप सदहतको लगत हस्तान्त्तरण र्ाराम 

• सूचकको नागररकता प्रमाणपर 

• पररिारका बसाईसरी जाने सदस्यहरूको नागररकता प्रमाणपर (भएमा) 
४.६ सरी आएको दिाा प्रकृया 

• लगत हस्तान्त्तरण र्ारममा उष्ट्ल्लखित सरी जाने ठेगाना (स्थानीय तह, िडा) 
सम्बष्ट्न्त्धत िडा भएको एक्रकन गनुा पनेछ 

• लगत हस्तान्त्तरण र्ाराम हेरर सरी आएका सबै सदस्यहरूको सबै व्यष्ट्ततगत घटना 
दताा भएको एक्रकन गनुा पनेछ 

• सबै घटना दताा नभएको भएमा सरी आएको सम्बष्ट्न्त्धत िडामा क्रर्ताा पठाई घटना 
दताा गना लगाई प्राप्त गनुा पनेछ 

• सरी आउने पररिारका सदस्यमध्येबाट १८ िर्ा उमेर पुगेको व्यष्ट्तत मार सूचक 
भएको सुननष्ट्श्चत गनुा पनेछ 

• प्रनतललवप जारी र संिोधन सम्बन्त्धी सेिाको लाधग िडा कायालयमा पठाउने 
• विदेिी नागररकको बसाइँ-सराइ दताा गनुा नपने। 

४.६.१ सूचक सम्बन्धी व्यिस्था 
• सरी आउने सदस्य मध्ये पररिारको मुख्य व्यष्ट्तत (नागररकता प्राप्त गरेको) 
• सरी जाने सदस्य मध्ये पररिारको मुख्य व्यष्ट्तत नभएमा १८ िर्ा उमेर पुगेको सरी 

आउने सदस्य मध्ये कुनै एक (नागररकता अननिाया) 
• सरी आउने व्यष्ट्तत स्ियं सूचक बस्न सतने (नागररकता अननिाया) 

४.६.२ चेक िाुँच गरी अतनिाया अशभलेख राखु्नपने कागिाि 

• सूचकको सदहछाप सदहतको बसाइँ-सराइको सतकल लगत हस्तान्त्तरण  र्ाराम 

• सूचकको नागररकता प्रमाणपर, 
• पररिारका बसाईसरी जाने सदस्यहरूको नागररकता प्रमाणपर (भएमा) 
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५. प्रमाणपत्र िारी गनुा पने प्रकृया 
५.१ शिविर स्थलमा इन्टरनेट पहुुँच पुगेको अिस्थामा 

• दताा लिविरमा संकलन भएका सूचना र्ाराम घटना दताा तथा सामाष्ट्जक सुरक्षा 
व्यिस्थापन सूचना (VERSP-MIS) प्रणालीमा प्रविरट गनुा पनेछ, 

• दताा लिविरमा िडा सधचि उपष्ट्स्थत भएमा प्रमाणपर जारी गनुा पनेछ, नभएमा ननस्सा 
उपलब्ध गराउनु पनेछ। 

५.२ शिविर स्थलमा इन्टरनेट पहुुँच नपुगेको अिस्थामा 
• दताा लिविरमा संकलन भएका सूचना र्ाराम सेिा एकाईमा पठाउनु पनेछ। 

 

६. दण्ड िरीिाना 
दताा लिविरमा प्रदान नगने/नगराउने भनी माधथ उष्ट्ल्लखित सेिा दताा लिविरबाट सेिा प्रदान 
गरेमा सम्बष्ट्न्त्धत सेिा प्रदायकलाई, झुटा वििरण पेि गरी सेिा ललएमा सम्बष्ट्न्त्धत सबैलाई 
र त्यस्ता प्रमाणपर जारी गराउने स्थानीय पष्ट्ञ्जकाधधकारीलाई प्रचललत कानुन बमोष्ट्जम 
सजाय हुनछे।  

 

७. सामाक्िक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी 
७.१ तनिेदन सङ्कलन 

सामाष्ट्जक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गनुा पनेछ लाभग्राहीको देहाय बमोष्ट्जमका लक्षक्षत समुहका देहाय 
बमोष्ट्जमका कागजात सदहत ननिेदन प्राप्त गरी वििरण संकलन गनुापनेछ। तर यसअनघ 
सामाष्ट्जक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरररहेका िा िडा कायालयमा ननिेदन ददईसकेका लाभग्राहीको 
ननिेदन संकलन गनुापने छैन। 

लक्षक्षि 
समूह 

उपसमूह 

 
ििाहरू 

संलन गनुापने कागिाि 

जेरठ 
नागररक 
भत्ता 

जेरठ नागररक 
७० बर्ा उमेर 
पुगेका 
 
 

७० बर्ा उमेर पुरा भएका नेपाली नागररक 

नेपाली नागररकता 
प्रमाणपर, 

स्थायी ठेगाना र्रक 
परेमा बसाइँ-सराइ 
दतााको प्रमाणपर 

जेरठ नागररक 
दललत 

६० बर्ा उमेर पुरा भएका र राष्ट्रिय दललत 
आयोगमा सूधचकृत नेपाली नागररक 

नेपाली नागररकता 
प्रमाणपर र दललत 
जाती िलु्ने प्रमाण 
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एकल मदहला 
 

 

 

 

 
 

अबबबादहता प्रमाण िा अदालतबाट भएको 
सम्बन्त्ध विच्छेद िा न्त्यानयक पथृक्रककरण 
भएको प्रमाण र ६० बर्ा उमेर पुरा भएका 
मदहला 

नेपाली नगररकता 
प्रमाणपर, पनतको मतृ्यु 
दताा िा अबबबादहता 
प्रमाण िा अदालतबाट 
भएको सम्बन्त्ध 
विच्छेद/न्त्यानयक 
पथृक्रककरण भएको 
प्रमाण 

जेरठ नागररक 
क्षेर तोक्रकएका 

उमेर ६० िर्ा उमेर पुरा भएका, नेपाल 
सरकारले तोकेका क्षेर लभर परेका ष्ट्जल्ला 
( हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, काललकोट, मुगु) का 
स्थानीय तहमा स्थायी ठेगाना भएका 
नेपाली नागररक, 

नेपाली नागररकता 
प्रमाणपर, बसाइँ सरी 
आएको भएमा बसाइँ-
सराइ प्रमाणपर 

विधिा विधिा  

पनतको मतृ्यु दताा प्रमाणपर  र अको 
वििाह  नगरेको लसर्ाररस भएका नेपाली 
नागररक 

नेपाली नागररकताको 
प्रमाणपरको प्रनतललवप,  

पनतको मतृ्यु दताा 
प्रमाणपरको प्रनतललवप 

अपाङ्गता 
भत्ता 

क बगा 
 

 

नेपाली नागररक, प्रचललत कानुन बमोष्ट्जम 
क बगाको अपाङ्गता पररचयपर प्राप्त 
गरेको 

नेपाली नागररकताको 
प्रमाणपर, 

 क बगाको अपाङ्गता 
पररचयपर 

ि बगा 
 

 

नेपाली नागररक, प्रचललत कानुन बमोष्ट्जम 
ि बगाको अपाङ्गता पररचयपर प्राप्त 
गरेको 

नेपाली नागररकताको 
प्रमाणपर,  

ि बगाको अपाङ्गता 
पररचयपर 

बाल पोर्ण 
भत्ता 

क्षेर तोक्रकएका 
बालबाललका 
 

 

 

नेपाली नागररक, उमेर ५ बर्ा उमेर मुननका, 
स्थानीय पष्ट्ञ्जकाधधकारीको कायालयमा 
जन्त्म दताा गराएको, नेपाल सरकारल े
तोकेका क्षरेका ष्ट्जल्लाका (जुम्ला, हुम्ला, 
मुगु, काललकोट, डोल्पा, बझाङ,अछाम, 

रौतहट,  बाजुरा, जाजरकोट, महोत्तरी, सलााही, 
लसराहा, डोटी) स्थानीय तह लभर पने। 

संरक्षकको 
नागररकताको प्रमाणपर 
र बाबाललकाको 
जन्त्मदताा प्रमाणपर 

दललत 
बालबाललका 
 

५  बर्ा  उमेर पुरा नभएका  नेपाली 
नागररकका सन्त्तान र  स्थानीय 

संरक्षकको 
नागररकताको प्रमाणपर 
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 पष्ट्ञ्जकाधधकारीको कायालयमा जन्त्म दताा 
गराएका। 

र बाबाललकाको 
जन्त्मदताा प्रमाणपर 

लोपोन्त्मुि 
जानत 

  

राउटे, कुसुण्डा, मेचे, क्रकसान, सुरेल, हायु, 

लेप्चा, बनकररया, राजी, कुिबडडया 
(प्थरकट्टा, कुसबधधया, कुचबधधया, 
लसलकट) 

नेपाली नागररकताको 
प्रमाणपर, १६ िर्ा उमेर 
नपुगेकाको हकमा जन्त्म 

दताा प्रमाणपर 
लोपोन्त्मूि जानत िलु्ने 
प्रमाण 

• दताा लिविरमा प्राप्त ननिदेन अनलाईन भएको स्थानमा प्रणालीमा प्रविष्ट्रट गनुापनेछ र 
अनलाईन नभएको स्थानमा सेिा ईकाईमा (स्थानीय तहको कायाालयमा) पुर् याउनु पनेछ। 

• दताा लिविर सञ्चालन भइरहेका िडा लभर स्थायी ठेगाना (नागररकता िा बसाइँ-सराइ 
प्रमाणपर अनुसार) नभएका व्यष्ट्ततको ननिेदन संकलन गनुा नपने। 

• विदेिी नागररकको सामाष्ट्जक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गनाको लाधग ननिेदन संकलन गनुा नपने। 

• नागररकता प्रमाणपर, पनतको मतृ्यु दताा प्रमाणपर, जन्त्म दताा प्रमाणपर जस्ता कागजपर 
नभएमा िा नबुखझने भएमा िडा कायालयमा जान अनुरोध गनुा पनेछ। 

 

 ७.२ सामाक्िक सुरक्षा भत्तामा लगि कट्टा सम्बन्धी 
• मतृ्यु दताा प्रमाणपरको लाधग ननिेदन ददन आएकोमा मतृक व्यष्ट्तत सामाष्ट्जक सुरक्षा 

भत्ता प्राप्त गरररहेको भएमा सामाष्ट्जक सुरक्षाबाट लगत कट्टा गना वििरण संकलन गरी 
स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ। 

• सामाष्ट्जक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरररहेका लाभग्राहीको बसाइँ-सराइ दतााको सूचना ददन 
आएमा त्यस्ता व्यष्ट्ततको सामाष्ट्जक सुरक्षाबाट लगत कट्टा गना वििरण संकलन गरी 
स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ। 

• स्िेष्ट्च्छक रूपमा सामाष्ट्जक सुरक्षा भत्ता त्याग गरी सम्मान पर ग्रहण गना ननिेदन ददएमा 
ननिेदन संकलन गरी स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ। 

• मतृ्यु भएका िा सामाष्ट्जक सुरक्षा भत्ता पाउन अयोग्य व्यष्ट्ततले भत्ता पाईरहेको सूचना 
प्राप्त भएमा त्यस्ता व्यष्ट्ततको वििरण संकलन गरी स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनु 
पनेछ। 

 

८. गुनासो दिाा 
सामाष्ट्जक सुरक्षा र व्यष्ट्ततगत घटना दताा सम्बन्त्धी गुनासो प्राप्त भएमा संकलन गरी 
स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने र गुनासो दताा प्रणालीमा प्रविष्ट्रट गनुा पनेछ। 
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अनुसूची ३ (क) 
बुुँदा ११  सुँग सम्बक्न्धि 

घटना दिााको िेररि 

 

क्िल्ला  काभ्रेपलाञ्चोक    स्थानीय िह  बनेपा          िडा नं.   ---- 
शिविर सञ्चालन स्थल   -----------------   शिविर सञ्चालन शमति 

 

शस.नं. सेिाग्राही/लाभग्राहीको नाम थर शलङ्ग सम्पका  नम्बर तनस्सा 
नम्बर 

कैफफयि 

      

      

      

      

 

नोटाः यो िेररि प्रत्येक ददनको छुट्टा छुट्टै भनुा पनेछ। 

 

अनुसूची ३ (ख) 
बुुँदा ११  सुँग सम्बक्न्धि 

सामाक्िक सुरक्षाको िेररि 

 

क्िल्ला  काभ्रेपलाञ्चोक    स्थानीय िह  बनेपा          िडा नं.   ---- 
शिविर सञ्चालन स्थल   ----------------- शिविर सञ्चालन शमति 

 

शस.नं. सेिाग्राही/लाभग्राहीको 
नाम थर 

शलङ्ग सम्पका  
नम्बर 

सेिाको प्रकार (घटना 
दिाा, सामाक्िक सुरक्षा, 
गुनासो दिाा) 

तनस्सा 
नम्बर 

कैफफयि 

       

       

       

नोटाः यो िेररि प्रत्येक ददनको छुट्टा छुट्टै भनुा पनेछ। 
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अनुसूची ३ (ग) 
बुुँदा ११  सुँग सम्बक्न्धि 

गुनासो दिााको िेररि 

 

क्िल्ला  काभ्रेपलाञ्चोक    स्थानीय िह  बनेपा         िडा नं.   ---- 
शिविर सञ्चालन स्थल   -----------------  शिविर सञ्चालन शमति 

 

शस.नं. सेिाग्राही/लाभग्राहीको 
नाम थर 

शलङ्ग सम्पका  
नम्बर 

सेिाको प्रकार (घटना 
दिाा, सामाक्िक सुरक्षा, 
गुनासो दिाा) 

तनस्सा 
नम्बर 

कैफफयि 

       

       

       

       

 

नोटाः यो िेररि प्रत्येक ददनको छुट्टा छुट्टै भनुा पनेछ। 
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अनुसूची ३(घ) 
बुुँदा ११ सुँग सम्बक्न्धि 

दिाा शिविर सञ्चालन प्रतििेदनको ढाचाुँ 
 

क्िल्लााः काभ्रेपलाञ्चोक             स्थानीय िहाः बनेपा नगरपाशलका             िडा नं.:          दिाा शिविर प्रकार: 

 

लस.नं. दताा 
लिविर 

सञ्चालन 
भएको 
स्थान 

लिविर 
सञ्चालन 

िुरू 
लमनत 

लिविर 
सञ्चालन 
अष्ट्न्त्तम 
लमनत 

जन्त्म दताा 
संख्या 

मतृ्यु दताा 
संख्या 

वििाह 
दताा 
संख्या 

सम्बन्त्ध 
विच्छेद 
दताा 
संख्या 

बसाइँ-
सराइ 
दताा 
संख्या 

सामाष्ट्जक 
सुरक्षा 
ननिेदन 
संख्या  

गुनासो 
दताा 
संख्या 

दताा 
स्थलबाट 
प्रमाणपर 
जारी 
भएको 
संख्या 

म प ु जम्मा म प ु जम्मा 

                

                

                

                

                

                

                

 

ियार गने                   रूिु गने 
हस्िाक्षर                 हस्िाक्षर                                                                                                                                           
नाम                नाम   

पदाः               पद        
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