
1 

 

सामाजिक सरुक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७७ 

प्रस्तािनााः नेपाल सरकारले प्रदान गने सामाजिक सरुक्षा भत्ता वितरण गदाय व्र्िजस्ित, प्रभािकारी र 
पारदर्शी ढङ्गले वितरण गनय र सो को प्रकृर्ा धनिायरण गनय िाञ्छनीर् भएकोले, 
सामाजिक सरुक्षा ऐन, २०७५ को दफा ३० ले ददएको अधिकार प्रर्ोग गरी नेपाल सरकार, गहृ 
मन्त्रालर्ले देहार्को कार्यविधि बनाई लागू गरेको छ । 

 

पररच्छेद -१ 

प्रारजभभक 
 

1. संजक्षप्त नाम र प्रारभभाः (१) र्स कार्यविधिको नाम ''सामाजिक सरुक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, 
२०७७'' रहेको छ। 
(2) र्ो कार्यविधि तरुुन्त्त प्रारभभ हनुछे। 

2. पररभाषााः विषर् िा प्रसङ्गले अको अिय नलागेमा र्स कार्यविधिमा,- 
(क)  “ऐन” भन्नाले सामाजिक सरुक्षा ऐन, २०७५ सभझन ुपछय। 
(ख) “धनर्मािली” भन्नाले सामाजिक सरुक्षा धनर्मािली, २०७६ सभझन ुपछय। 
(ग) “पररचर्पर” भन्नाले सामाजिक सरुक्षा भत्ता पाउने व्र्जिलाई धनर्मािलीको धनर्म ८ को 

उपधनर्म (१) बमोजिम िारी गररएको सामाजिक सरुक्षा पररचर्पर सभझन ुपछय। 
(घ) “प्रणाली” भन्नाले विभागले संचालनमा ल्र्ाएको सामाजिक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गने लाभग्राहीको 

वििरण व्र्िस्िापन गनय प्रर्ोग भएको व्र्जिगत घटना दताय तिा सामाजिक सरुक्षा 
व्र्िस्िापन सूचना प्रणाली सभझन ुपछय। 

(ङ) "फिायर्य वफर्" भन्नाले व्र्जिगत घटना दताय तिा सामाजिक सरुक्षा व्र्िस्िापन सूचना प्रणालीमा 
रहेका सामाजिक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गने लाभग्राहीको वििरण बैंक र स्िानीर् तहको सभमझौता 
बमोजिम खाता खोल्ने प्रर्ोिनको लाधग स्िानीर् तहले बैंकलाई चौमाधसक रुपमा उपलब्ि गराउन े
धर्जिटल माध्र्ममा रहेका वििरणहरूको एकमषु्ट सूची (व्र्ाच) सभझन ुपछय । 

(च) ''बैंङ्क'' भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैंङ्कबाट स्िीकृधत प्राप्त "क", "ख" िा "ग" िगयको बैंङ्क िा वित्तीर् 
संस्िा सभझन ुपछय। 

(च) “भत्ता” भन्नाले ऐन बमोजिम प्रदान गररन ेसामाजिक सरुक्षा भत्ता सभझन ुपछय। 
(छ) “मन्त्रालर्” भन्नाले नेपाल सरकार गहृ मन्त्रालर् सभझन ुपछय। 
(ि) “माििर व्र्जि” भन्नाले कानून बमोजिम कुनै संरक्षक नभएका र भत्ता पाउन र्ोग्र् ठहर 

भएका लाभग्राही मध्रे् अपाङ्गता भएका व्र्जि, असहार् िा अर्शि अिस्िामा  
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     रहेका व्र्जि िा आफ्नो हेरचाह आफै गनय नसक्न ेव्र्जिको हेरचाह, पालन पोषण तिा 
संरक्षण गने व्र्जि सभझन ुपछय। 

(झ) “लजक्षत समूह” भन्नाले ऐनको दफा ३ बमोजिम सामाजिक सरुक्षा भत्ता पाउने समूह सभझन ु
पछय।  

(ञ) “लाभग्राही” भन्नाले लजक्षत समूहमा परेका भत्ता पाउन ेनागररक सभझन ुपछय। 
(ट) “विभाग” भन्नाले रावष्ट्रर् पररचर्पर तिा पञ्जीकरण विभाग सभझन ुपछय। 
(ठ) “संरक्षक” भन्नाले मलुकुी देिानी संवहता, २०७४ को दफा १३५ बमोजिमको संरक्षकलाई 

सभझन ु पछय। सािै र्ो र्शब्दले भत्ता पाउन र्ोग्र् बालबाधलकाको संरक्षण तिा पालन 
पोषण गने धनिको आमा र आमा नभएमा बाब ुिा संरक्षण गने व्र्जि समेतलाई सभझन ु
पछय।  

(र्)  “स्िानीर् तह” भन्नाले गाउँपाधलका िा नगरपाधलका सभझन ुपछय। 
(ढ) “स्र्ाहार ससुार गने व्र्जि” भन्नाले अर्शि, असहार्, असक्षम िा अियसक्षम लाभग्राहीको 

भोिन, सरसफाई, औषिोपचारको व्र्िस्िा गने र दैधनक िीिनर्ापनमा सहजिकरण गने 
तिा सो कार्यका लाधग लाभग्राहीले पाररश्रधमक ददने िा नददने गरी काममा लगाएको िा 
आफ्नो रुची भएको व्र्जि सभझन ुपछय। 

  
पररच्छेद -२ 

लाभग्राहीको नाम दताय तिा निीकरण 
 

३. नाम दतायका लाधग धनिेदन: (१) ऐन बमोजिम भत्ता पाउन र्ोग्र् र इच्छुक नेपाली नागररकले 
सामाजिक सरुक्षा भत्ताको लाभग्राहीको रुपमा सूचीकृत हनुका लाधग सभबजन्त्ित स्िानीर् तहको िर्ा 
कार्ायलर्मा धनर्मािलीको धनर्म ५ को उपधनर्म (३) मा उजल्लजखत कागिातका अधतररि 
देहार्का लाभग्राहीले देहार्का प्रमाण कागिात सवहत धनिदेन ददन सक्नेछन् :  

(क) आफ्नो हेरचाह आफै गनय नसक्न े व्र्जिको हकमा ऐनको दफा २ को खण्र् (ङ)  
बमोजिम नेपाल मेधर्कल काउजन्त्सलबाट स्िीकृधत प्राप्त जचवकत्सकबाट प्रमाजणत 
कागिात। 

(ख) एकल मवहला भत्ता प्राप्त गनयको लाधग पधत बेपत्ता भएका मवहलाको हकमा प्रचधलत    
कान्ून बमोजिम मतृ्र्कुो न्त्र्ावर्क घोषणा भएको प्रमाण। 

(ग) बसाई सरी आएको भए साविक स्िानीर् तहमा रहेको प्रणालीको लाभग्राही सूचीबाट 
लगत कट्टा गरी अनसूुची -१ बमोजिमको बसाइँ सराइ गनेको लगत स्िानान्त्तरण फाराम र 
बसाई सराई गरेको प्रमाण पर। 
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          (२) र्स दफा बमोजिम प्राप्त धनिदेनमा धनर्मािलीको धनर्म ५ बमोजिम िर्ा कार्ायलर्ले 
छानविन गरी ररतपूियक भएमा िर्ा सधमधतमा पेर्श गनुय पनेछ। ररतपिुयक कागिात नपगेुको 
अिस्िामा सभबजन्त्ित व्र्जिलाई िानकारी गराउन ुपनेछ।  

          (३) धनर्मािलीको धनर्म ६ बमोजिम िर्ा सधमधतले प्रारजभभक छानविन तिा आिश्र्क 
िाँचबझु गदाय मनाधसि देजखएमा धसफाररससाि स्िानीर् तहको कार्ायलर्मा पठाउन ुपनेछ।  

          (४) स्िानीर् तहले प्राप्त धनिेदन उपर आिश्र्क िाँचबझु गदाय व्र्होरा मनाधसि देजखएमा 
धनिेदन स्िीकृत गनुयपनेछ। 
     (५) स्िीकृत धनिेदन अनसुारको लाभग्राहीको वििरण १५ ददन धभरमा अधनिार्य रुपमा 
प्रणालीमा प्रविष्ट गरी सो को िानकारी सभबजन्त्ित िर्ा कार्ायलर्लाई ददनपुनेछ। 

४. पररचर्पर निीकरणाः (१) सामाजिक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गरररहेका लाभग्राहीले चाल ु आ.ि. मा 
सामाजिक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गनय चाहेमा धनर्मािलीको धनर्म ९ बमोजिम प्रत्रे्क आधियक िषयको काधतयक 
मसान्त्तधभर अनसूुची -२ बमोजिमको ढाँचामा सभबजन्त्ित िर्ा कार्ायलर्मा निीकरणको लाधग धनिेदन 
ददन ुपनेछ।  

            (२) उपदफा (1) बमोजिम परेको धनिेदनमा लाभग्राही स्िर्म  उपजस्ित भई धनिेदन गरेको 
भए धनिको दस्तखत/सवहछाप रुि ुगरी िर्ा सधमधतमा पेर्श गने र िर्ा सधमधतबाट निीकरण भई 
आए पश्चात प्रणालीमा प्रविवष्ट गरी लाभग्राही पररचर्पर निीकरण गनुय पनेछ। 

            (३) संरक्षक िा माििर िा स्र्ाहार ससुार गने व्र्जि माफय त धनिेदन पेर्श गरेको भए 
धनिको सनाखत गराई िर्ा सजचिले धनिेदन रुि ुगरी ररत पगेुको भए िर्ा सधमधतमा पेर्श गने र िर्ा 
सधमधतबाट निीकरण भई आए पश्चात प्रणालीमा प्रविवष्ट गरी लाभग्राही पररचर्पर निीकरण गनुय 
पनेछ। ररत नपगेुको भए धलजखत कारण सवहत धनिेदकलाई वफताय गनुय पनेछ। 

            (४) उपदफा (1) बमोजिमको धनिेदन फाराम स्िानीर् तहले िर्ा कार्ायलर्बाट धन:र्शलु्क 
उपलव्ि गराउन ुपनेछ।  

             (५) निीकरण गररएका लाभग्राहीको अधभलेखको सूची अनसूुची -३ बमोजिमको ढाँचामा 
राख्नपुनेछ। 

            (६)उपदफा (१) बमोजिमको भर्ादधभर निीकरण नभएका लाभग्राहीको लगत कट्टा गररनेछ। 
धनिले पनुाःलाभग्राहीमा सूजचकृत हनु चाहेमा ऐनको दफा १२ बमोजिम धनिेदन ददन सक्नेछन । 

५. निीकरणको वििरण अद्यािधिक गनेाः (१) स्िानीर् तहले प्रत्रे्क आधियक िषयको लाधग काधतयक 
मसान्त्तधभर धनर्मािलीको धनर्म ९ बमोजिम लाभग्राहीको निीकरणको अधभलेख अधनिार्य रुपमा 
प्रणालीमा अद्यािधिक गनुयपनेछ। 
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          (२) उपदफा (1) बमोजिमको वििरण अद्यािधिक नभई सामाजिक सरुक्षा भत्ता वितरण गनय 
पाईने छैन। 

          (३) उपदफा (१) बमोजिम लाभग्राहीको नाम प्रणालीमा अद्यािधिक नगरी भत्ता वितरण 
भएमा उि रकम भिुानी खचय लेख्न ेअधिकारी र लेखा राख्न ेकमयचारीबाट दामासाहीले असलु उपर 
गररने छ। 

६. पररचर्पर प्रदान गनेाः (१) धनर्मािलीको धनर्म ६ को उपधनर्म (५) बमोजिम सामाजिक सरुक्षा 
भत्ता प्राप्त गने व्र्जिको अधभलेख राखी िर्ा कार्ायलर्लाई िानकारी दददा स्िानीर् तहले त्र्स्तो 
लाभग्राहीको पररचर्पर समेत िारी गनुय पनेछ।  
(2) प्रणालीमा वििरण प्रविवष्ट भएपधछ प्राप्त हनु े १३ अंकको नभबरलाई नै सामाजिक सरुक्षा 

पररचर्पर नभबर कार्म गरी सभबजन्त्ित लाभग्राहीको पररचर्पर व्र्िजस्ित गने कार्य स्िानीर् 
तहले गनुयपने छ। 

(३) लाभग्राहीलाई पररचर्पर प्रदान नगरी भत्ता रकम उपलब्ि गराइने छैन। 
७. बिेट व्र्िस्िााः दफा ५ बमोजिमको लाभग्राहीको वििरणको आिारमा विभागले अनसूुची -४ बमोजिम 

अनमुाधनत बिेट र संख्र्ात्मक वििरणको आिारमा प्रत्रे्क स्िानीर् तहलाई बिेट व्र्िस्िा गनेछ।  
८. भत्ता पाउने उमेरको गणनााः (१) भत्ता पाउन र्ोग्र् लाभग्राहीको उमेरको गणना गदाय नेपाली 

नागररकताको प्रमाणपरमा उजल्लजखत िन्त्म धमधतलाई आिार माधननेछ। 
(२) उपदफा (1) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापधन बालबाधलकाको हकमा उमेर गणना गदाय 
िन्त्म दताय प्रमाणपरमा उजल्लजखत उमेरलाई आिार धलइनेछ।  
(3) नागररकता प्रमाणपरमा िजन्त्मएको साल र उमेर खलेुको भए िारी धमधतलाई आिार माधननेछ। 
साल र मवहना खलेुको तर गते नखलेुको हकमा सोवह मवहनाको मसान्त्तलाई माधननेछ।  

 

पररच्छेद -३ 
लाभग्राहीको अधभलेख 

 

९. भत्ता पाउने्ाः देहार् बमोजिमका लाभग्राहीले सामाजिक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गनेछनाः- 
(क) ऐनको दफा ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० र ११ मा उजल्लजखत नेपाली नागररक, 
(ख) ऐनको दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकारले तोकेको िा तोकेको क्षेरमा 

बसोबास गने साठी िषय उमेर पगेुका सबै िेष्ठ नागररक, 
(ग) ऐनको दफा ९ बमोजिम नेपाल सरकारले तोकेका नेपाल भरका पाँच िषय उमेर पूरा नगरेका 

अनसूुची -१३ बमोजिमका दधलत समदुार्का बालबाधलका र नेपाल सरकारले तोकेका अनसूुची 
-५ बमोजिमका जिल्लाका पाँच िषय उमेर पूरा नगरेका बालबाधलका। 
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(२) कुनै सरकारी िा साियिधनक पदमा धनर्जुि भएको धनिायजचत िा मनोधनत भई िहाल रहेको 
व्र्जि, नेपाल सरकार, स्िानीर् तह िा नेपाल सरकार, प्रदेर्श सरकार िा स्िानीर् तहको पणूय 
िा आंजर्शक स्िाधमत्ि भएको संगदठत संस्िाबाट धनर्धमत रुपले पाररश्रधमक, धनितृ्तभरण, 
अिकार्श सवुििा िा अन्त्र् सवुििा पाइरहेको व्र्जिले समेत दफा १५ को खण्र् (ग) 
बमोजिमको सवुििा पाएको माधननेछ र त्र्स्ता व्र्जिले भत्ता पाउन ेछैनन ।  

(३) लाभग्राहीले नाम दताय तिा निीकरणका लाधग ददएको धनिेदनमा उप दफा (२) बमोजिम अन्त्र् 
धनकार्बाट माधसक रुपमा कुनै सवुििा नपाएको स्ि:घोषणा गनुय पनेछ। 

(४) उपदफा १, २, ३ र ४ को व्र्िस्िा विपररत कसैले दोहोरो हनुेगरी भत्ता पाएको िानकारी हनु 
आएमा तत्काल भत्ता ददन रोकी ऐनको दफा २१ बमोजिमको कसूरमा सोही दफाको उपदफा 
(२) र (३) अनरुूपको सिार् हनुेछ। 

१०. लाभग्राहीको अधभलेखाः भत्ता पाउने लाभग्राहीको फोटो सवहतको मूल अधभलेख धनर्मािलीको 
अनसूुची - ३ बमोजिम लजक्षत समूह अनसुार छुट्टाछुटै्ट अद्यािधिक गरी स्िानीर् तह र प्रत्रे्क िर्ा 
कार्ायलर्मा राख्न ुपनेछ।  

11. लगत कट्टा गनेाः (1) ऐनको दफा १९ बमोजिम सभबजन्त्ित स्िानीर् तहको अधभलेखबाट नाम 
हटाउन ु पने लाभग्राहीको नाम कार्ायलर् प्रमखुबाट धनणयर् गराई प्रणालीबाट लगत कट्टा गरी 
स्िानीर् तहको मूल अधभलेखमा समेत िनाउन ुपनेछ।  
(2)  कुनै लाभग्राहीको मतृ्र् ुभएमा, एकल मवहला लाभग्राहीले वििाह गरेमा, िा ऐन, धनर्ामािली 
तिा कार्यविधि बमोजिम लगत कट्टा हनुपुने लाभग्राहीको हकिाला िा प्रचधलत कानून बमोजिमका 
सूचकले सभबजन्त्ित स्िानीर् तहको िर्ा कार्ायलर्मा त्र्स्तो घटना भएको ३५ ददनधभर घटना 
दताय गराउन ुपदयछ। र्सरी घटना दताय गदाय लाभग्राही वििरण समेत अद्यािधिक गरी लगत कट्टा 
गनुय पदयछ। कुनै लाभग्राहीका प्रचधलत कानून बमोजिमका सूचकले घटना दताय नगराएको 
अिस्िामा पधन स्िानीर् तहका िर्ा अध्र्क्ष, िर्ा सदस्र् िा िर्ा सजचि िा कार्यरत कमयचारीले 
घटना भएको िानकारी कुनै श्रोतबाट पाएमा आिश्र्क सत्र् तथ्र् बझुी िर्ा कार्ायलर्ले 
लाभग्राहीको लगत कट्टा गनुय पनेछ। र्सरी लगत कट्टा गदाय स्िानीर् तहलाई िानकारी गराई 
लगत अद्यािधिक गनुयपनेछ। 

12. केन्त्रीकृत व्र्िस्िापन सूचना प्रणालीको व्र्िस्िााः विभागले स्िानीर् तहका सामाजिक सरुक्षा 
सभबन्त्िी सूचनालाई व्र्िजस्ित गनय, स्िानीर् तह, विभाग र बैंङ्क तिा वित्तीर् संस्िाबीच प्रणालीगत 
सभबन्त्ि स्िापना गरी सामाजिक सरुक्षा भत्ता वितरणलाई प्रभािकारी र पारदर्शी बनाउन केन्त्रीकृत 
व्र्िस्िापन सूचना प्रणाली कार्ायन्त्िर्नमा ल्र्ाउनेछ। उि प्रणालीमा लाभग्राहीको वििरण प्रविवष्ट 
गरी अद्यािधिक गने प्रािधमक जिभमेिारी सभबजन्त्ित स्िानीर् तहको हनुेछ। 
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पररच्छेद ४ 
भत्ता रकमको भिुानी तिा लेखा परीक्षण 

 
१३. लाभग्राहीले पाउने भत्ता रकमाः लाभग्राहीलाई नेपाल सरकारले तोकेको दर बमोजिम भत्ता उपलब्ि 

गराउनपुनेछ। र्सरी तोवकएको दर अनसूुची- ६ तिा नेपाल सरकारले समर् समर्मा तोके 
बमोजिम हनुेछ। 

14. रकम भिुानी तिा खचयाः (१) प्रत्रे्क स्िानीर् तहले प्रणालीमा प्रधबवष्ट गरेको लाभग्राहीको 
अद्यािधिक वििरणका आिारमा कोष तिा लेखा धनर्न्त्रक कार्ायलर्बाट रकम धनकासा/भिुानी 
प्राप्त गनेछन । 
(२) उपदफा १ बमोजिम सभबजन्त्ित स्िानीर् तहले तर्ार गरेको लाभग्राहीको अद्यािधिक वििरण 

र भिुानी आदेर्शको आिारमा कोष तिा लेखा धनर्न्त्रक कार्ायलर्बाट सभबजन्त्ित लाभग्राहीको 
बैंङ्क खातामा धसिै्ं रकम भिुानी गनय सवकनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोजिमको रकम सामाजिक सरुक्षा भत्ता बाहेक अन्त्र् कार्यमा खचय गनय पाइने छैन र 

भत्ता पाइरहेका लाभग्राहीका लाधग नेपाल सरकारबाट प्राप्त भत्ता रकममा प्रदेर्श सरकार िा स्िानीर् 

तहले आफ्नो कोषबाट कुनै पधन रकम िप गरी प्रदान गनय सक्ने छैन। 

(4) स्िानीर् तहले कोष तिा लेखा धनर्न्त्रक कार्य् ालर्बाट सामाजिक सरुक्षा भत्ताको 
धनकासा/भिुानी माग गदाय अधनिार्य रुपमा अजघल्लो चौमाधसकको वहसाब धमलानको प्रधतिेदन 
पेर्श गनुय पनेछ।  

(५) लाभग्राहीलाई सामाजिक सरुक्षा भत्ता भिुानी गदाय प्रणालीमा रहेको अनसूुची -७ बमोजिमको 
भरपाई प्रधतिेदन तिा अनसूुची -८ बमोजिमको फिायर् वफर्को आिारमा गनुयपनेछ। 

(६) अिय मन्त्रालर्को जस्िकृधत विना अजघल्लो आ.ि. मा भएको खचय चाल ुआ.ि. को बिेटबाट 
भिुानी गनय पाईनेछैन। 

(७) काि ु बावहरको पररजस्िती परी िा बिेटको अभाि भई भिुानी गनय नसवकएको अिस्िामा 
स्िानीर् तहले श्रािण मवहनाधभर देहार्का वििरण राजख विभागमा लेजख पठाउन ु पनेछ। 
विभागले आिश्र्क िाँचबझु गरी व्र्होरा मनाधसि देखेमा स्िीकृतीका लाधग गहृ मन्त्रालर् 
माफय त अिय मन्त्रालर्मा पठाउने छ। 

(क) कोष तिा लेखा धनर्न्त्रक कार्यलर्बाट प्रमाजणत भएको भिुानीको वििरण, 
(ख) प्रणालीमा रहेको लाभग्राही संख्र्ा, बिेट धनकार्शा र खचयको वििरण र 
(ग) विभागले माग गरेका अन्त्र् कागिात तिा प्रमाणहरु। 
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15. रकम वितरणको व्र्िस्िााः (1) स्िानीर् तहले लाभग्राहीको भत्ता आधियक िषयको प्रत्रे्क 
चौमाधसकको अन्त्तसभममा भिुानी गरी सक्न ुपनेछ।  
तर धनर्मािलीको धनर्म १० को उपधनर्म (७) अनसुार माधसक रूपमा भत्ता वितरण गरीने भएमा 
सोही अनरुूप भत्ता भिुानी गनय सवकनेछ। 
     (२) उपदफा (१) बमोजिम भत्ता भिुानी गदाय सभबजन्त्ित लाभग्राहीको बैंङ्क खातामा िभमा 
गनुय पनेछ। लाभग्राही बाहेक अन्त्र् व्र्जिलाई भिुानी गरेको पाइयएमा र्सरी भिुानी गने र रकम 
बझु्ने दिैुलाई प्रचधलत कानून बमोजिम कारबाही हनुेछ। 

तर भत्ता खाइपाई आएको कुनै व्र्जिको मतृ्र् ु भएमा मतृ्र् ु भएको ददन सभमको भत्ता 
मतृकको नजिकको हकिालालाई भिुानी ददन, बालबाधलका, आफ्नो हेरचाह आफैं  गनय नसक्ने, 
अर्शि, असहार् िा नब्बे बषय माधिका िेष्ठ नागररकको हकमा धनर्मािलीको धनर्म ५ को 
उपधनर्म (२) बमोजिम संरक्षक िा माििर व्र्जि माफय त वितरण गररनेछ।  
     (३) भत्ता प्राप्त गने लाभग्राहीले सोही आधियक िषयधभर रकम बजुझसक्न ुपनेछ।  
    (4) मतृ्र् ु भएका लाभग्राहीको मतृ्र् ु भएको ददनसभमको सामाजिक सरुक्षा भत्ता धनिका 
नजिकको हकिालाले प्राप्त गनय सक्नेछन । 

16. भिुानी वििरण प्रणालीमा प्रविवष्ट गनुयपनेाः लाभग्राही सूचीका आिारमा प्रत्रे्क चौमाधसकको भिुानी 
वििरण सभबजन्त्ित स्िानीर् तहले प्रणालीमा प्रविवष्ट गनुय पनेछ। 

17. खचय लेख्न ेअधिकारी जिभमेिार हनुपुनेाः बैंवकङ्ग पहुँच भएको स्िानीर् तहमा बैंवकङ्ग प्रणाली माफय त 
भत्ता वितरण नगरी नगद कारोबार गरी लाभग्राहीले झठु्ठा भरपाई बनाई रकम वहनाधमना गरेमा िा 
वकते दस्तखत गरेमा िा अन्त्र् कुनै प्रकारले बदधनर्त पूियक रकम दरुुपर्ोग, हानी नोक्सानी भएमा 
त्र्स्तो गने राष्ट्रसेिकका अधतररि खचय लेख्न ेअधिकारी र लेखा प्रमखु समेतलाई जिभमेिार ठानी 
कानूनी कारिाही गररनेछ। 

18. रकम विि हनुेाः (१) स्िानीर् तहले भत्ता िापत धनकासा प्राप्त भएको रकम आधियक िषय समाप्त 
हनुभुन्त्दा कभतीमा सात ददन अगािै वितरण कार्य सभपन्न गरी आधियक कारोबार बन्त्द गनुय पनेछ।  
(२) उपदफा (1) बमोजिम आधियक कारोिार बन्त्द गरेपधछ प्रचलीत कानून बमोजिम धनकासा र 

खचयको लेखा अद्यािधिक बैंङ्क सँगको वहसाब धमलान गरी बाँकी रहेको रकम कोष तिा लेखा 
धनर्न्त्रक कार्ायलर्मा वफताय गनुय पनेछ। 

(३) भत्ता वितरणका लाधग धनकासा भएको रकम सोही आधियक िषयमा खचय नभएमा बाकँी रकम 
विि भई नेपाल सरकारको संघीर् कोषमा दाजखला गनुयपछय। 

19. आधियक कारोबारको लेखा परीक्षणाः भत्ता वितरणको लाधग धनकासा धलएको रकम धनर्मानसुार खचय 
गरी प्रचधलत कानून बमोजिम लेखा परीक्षण गराउने जिभमेिारी सभबजन्त्ित स्िानीर् तहको हनुेछ। 
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20. बसाइँ सराइय गनेको भत्ता भिुानीाः कुनै लाभग्राही आफू बसोबास गदै आएको स्िानीर् तहबाट 
अको स्िानीर् तहमा बसाइँ सरी गएमा िा आएमा त्र्स्तो व्र्जिको सभबन्त्िमा देहार् बमोजिम गनुय 
पनेछाः 
(क)  बसाइँ सरी गएको लगत हस्तान्त्तरण फारम प्रमाणपर िारी गने स्िानीर् तहका िर्ा 

कार्ायलर्ले बसाई सरी िाने व्र्जिले खाइपाई आएको भत्ताको प्रकृधत, खाइपाई आएको 
रकम र भिुानी पाएको अिधि समेत प्रणालीमा खलुाई बसाइँ सरेको िनाइ धनिको नाम 
प्रणालीबाट लगत कट्टा गनुय पने र र्सरी लगत कट्टा गदाय कुन स्िानमा बसाइँ सरी गएको हो 
सो समेत िनाई अनसूुची -१ बमोजिमको ढाँचामा लेखी पठाउन ुपने। 

(ख)  खण्र् (क) बमोजिम बसाइँ सरी आएको खण्र्मा प्रणाली अनसुार बसाइँ सराइय दताय गरी 
हालको स्िानीर् तहले त्र्स्तो व्र्जिको तेह्र अङ्कको साविकको पररचर्पर नभबरको प्रर्ोग 
गरी प्रणालीमा लगत कार्म गनुय पने र लगत कार्म भएपधछ त्र्स्तो लाभग्राहीले पाउन बाँकी 
रकम समेत धनर्धमत रूपमा प्रदान गनुय पने। 

(ग) लाभग्राहीले बसाइँ सरी आएको स्िानीर् तहमा बसाई सराई गरेको धमधतले ३० ददनधभर बसाई 
सराईको प्रमाण पेर्श गरी लाभग्राहीमा सूचीकृत हनुपुनेछ। उि भर्ादधभर सभपकय  गनय 
नआएमा नर्ाँ लाभग्राहीको रूपमा सूचीकृत गरी अको मवहनादेजख मार भत्ता भिुानी 
गररनेछ। 

पररच्छेद-५ 
बैंङ्क माफय त भत्ता वितरण 

 
21. बैंङ्क माफय त भत्ता वितरणाः स्िानीर् तहले ऐनको दफा १७ को उपदफा (३) बमोजिम नेपाल 

सरकारबाट नेपाल रािपरमा धमधत २०७७/०७/२४ मा प्रकाजर्शत अनसूुची -९ बमोजिमको सूचना 
अनसुार बैंङ्क माफय त सामाजिक सरुक्षा भत्ता वितरण गनुय पनेछ।  

22. बैंङ्क छनौटको व्र्िस्िा: (1) दफा २१ बमोजिम बैंङ्क माफय त भत्ता वितरण गनय स्िानीर् तहले नपेाल 
राष्ट्र बैंङ्कबाट इिाित प्राप्त 'क' 'ख' र 'ग' िगयको बैंङ्क मध्रे् एउटा िर्ामा एउटा मार बैंङ्क पनेगरी 
सेिा प्रदार्क बैंङ्कको छनौट गर्नु परे्छ। तर बैंङ्कको उपलब्िता र क्षमता अनसुार एक िा एक 
भन्त्दा बढी िर्ाहरूमा एकै बैंङ्कले सेिा प्रिाह गनय बािा पने छैन। 
(2) उपदफा (1) बमोजिम बैंङ्क छनौट भएपधछ स्िानीर् तह र त्र्सरी छनौट भएको बैंङ्कबीच 

अनसूुची -१० अनसुारको ढाँचामा दिपक्षीर् सभझौता गनुय पनेछ। 
(३) उपदफा (२) बमोजिम बैंङ्क छनौट भई सभझौता भएको सात ददनधभर सभबजन्त्ित स्िानीर् तहले 

सभझौताको प्रधतधलवप सवहत सोको िानकारी विभागमा पठाउन ुपनेछ। 
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23. खाता सञ्चालन सभबन्त्िी व्र्िस्िा: नेपाल सरकारबाट सामाजिक सरुक्षा भत्ता िापत विधभन्न प्रकारका 
लाभग्राहीलाई प्रदान गररने रकम बैंङ्क खाता माफय त सरल र प्रभािकारी ढंगले वितरण गनय देहार् 
बमोजिम सामाजिक सरुक्षा बचत खाता सञ्चालन तिा व्र्िस्िापन गररनेछ। 
(१) सामाजिक सरुक्षा भत्ता पाउने व्र्जिका नाममा सोही बैंङ्क तिा वित्तीर् संस्िामा अगाधर् नै 
बचत खाता खोलेको भएमा सो खाता नै सञ्चालन गनय सवकनेछ। 
(२) र्स प्रकारको खातामा िभमा भएको रकममा सािारण बचत खातामा प्रदान गररने ब्र्ािदर 
लगार्तका अन्त्र् सबै प्रकारका सवुििाहरू प्रदान गनुयपनेछ। 
(३) बैंङ्क िा वित्तीर् संस्िाले र्स्ता खातािाललाई ए.वट.एम. िा रे्विट कार्य िारी गनुयपनेछ। 
(४) खाता सञ्चालन गने बैंङ्क िा वित्तीर् संस्िाले अन्त्र् बचत खातािाललाई सरह विधभन्न माध्र्मबाट 
कारोबारको िानकारी ददनपुनेछ। 
(५) र्स्तो खाता सञ्चालन गने बैंङ्क तिा वित्तीर् संस्िाले र्स प्रकारका खाताहरू मध्रे् धनष्कृर् 
खाताको वििरण प्रत्रे्क श्रािण मवहनाधभर सभबजन्त्ित स्िानीर् तहका सािै विभागलाई ददनपुनेछ। 
(६) उि खातामा िभमा रहेको रकम मध्रे् केही िा सबै रकम रोक्का राख्न िा वफताय गनय 
सभबजन्त्ित स्िानीर् तह िा विभागबाट लेखी आएमा सोवह बमोजिम रोक्का िा वफताय गनुय पनेछ।  

24.  बैक खाता खोल्ने तिा भत्ता वितरण गने प्रकृर्ााः (१) बैंङ्क माफय त भत्ता वितरण गदाय दफा २२ 
बमोजिम छनौट भएको बैंङ्कले स्िानीर् तहबाट प्रणाली माफय त अनसूुची -८ फिायर् वफर् बमोजिमको 
लाभग्राहीको वििरण प्राप्त गनेछ। 
(२) बैंङ्कले उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त वििरणको आिारमा सभबजन्त्ित लाभग्राहीका नाममा धनिको 

उपजस्िधत विना रू्शन्त्र् मौज्दातमा िचत खाता खोल्नपुनेछ। 
(३) उपदफा (२) बमोजिम खोधलएको खाता सभबजन्त्ित लाभग्राहीले आिश्र्क कागिात पेर्श 

गरेपधछ विर्ार्शील हनुेछ। 
(४) उपदफा (३) बमोजिम लाभग्राहीको खाता विर्ार्शील गदाय बालबाधलकाको हकमा आमा िा 

बाब ुिा आमा र बाब ुनभए संरक्षकको दस्तखतबाट, अपाङ्गता भएका िा नब्बे बषय उमेर पूरा 
गरेका अर्शि िेष्ठ नागररक िा आफ्नो हेरचाह आफै गनय नसक्न ेव्र्जिको हकमा लाभग्राहीले 
इच्छाएको धनिको संरक्षक, माििर िा स्र्ाहारससुार गने व्र्जि र लाभग्राहीको संर्िु 
ल्र्ाप्चे/सवहछाप िा दस्तखतबाट सञ्चालन गनय सवकनेछ। 
तर अधत अर्शि अिस्िामा रहेका िा मानधसक सन्त्तलुन गमुाएका िा होस ठेगानमा नभएका िा 
नब्बे िषय माधिका अर्शि िेष्ठ नागररक आफैले दस्तखत गनय तिा सवहछाप समेत गनय नसक्न े
भनी मान्त्र्ता प्राप्त जचवकत्सकबाट प्रमाजणत भएका लाभग्राहीको हकमा िर्ा कार्यलर्बाट प्राप्त 
धसफाररर्शको आिारमा संरक्षक िा माििर िा स्र्ाहारससुार गने व्र्जिको दस्तखतबाट 
लाभग्राहीको नाममा खाता सञ्चालन गनय सवकनेछ।  



10 

 

(५) स्िानीर् तहले बैंङ्कलाई प्रणालीमा रहेको लाभग्राहीको स्िीकृत वििरण अनसुारको रकम उपलब्ि 
गराउन ुपनेछ। बैंङ्कले स्िानीर् तहबाट रकम प्राप्त गनाय साि सभबजन्त्ित लाभग्राहीको खातामा 
िभमा गनुयपनेछ। 

(६) बैंङ्कले लाभग्राहीको खातामा रकम िभमा गररसकेपधछ पवहलो चौमाधसकको मंधसर सात गते धभर, 
दोस्रो चौमाधसकको चैर सात गते धभर र तेस्रो चौमाधसकको असार मसान्त्त धभर िा माधसक 
रुपमा भत्ता वितरण गररने भएमा अको मवहनाको सात गतेधभर भत्ता वितरणको वििरण 
अनसूुची- ८ बैंङ्कबाट प्राप्त गनुयपनेछ। 

25. रकम वितरणको व्र्िस्िााः  (१) लाभग्राहीलाई सहि रुपमा भत्ता प्राप्त गने सधुनजश्चतता गनय स्िानीर् 
तहले बैंङ्कसँग समन्त्िर् गरी र्शाखा, एवटएम, र्शाखारवहत बैंङ्क, भिुानी केन्त्र, नगद भिुानी जर्शविर, इय-
बैंवकङ्ग, आदद माफय त भत्ता भिुानी सेिा प्रदान गनेछ। 
(२) नब्बे िषय िा सो भन्त्दा बढी उमेरका िेष्ठ नागरीक, पूणय अपाङ्गता भएका नागररक, आफ्नो 

हेरचाह आफैं  गनय नसक्ने भनी प्रमाजणत भएका असि अिस्िाका नागररकले पाउरे् भत्ता रकम 
बैंङ्कसँग भएको सभझौता बमोजिम वितरण गनय स्िानीर् तहले आिश्र्क सहिीकरणको व्र्िस्िा 
धमलाउन ुपनेछ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको कार्यमा स्िानीर् तह, िर्ा कार्ायलर् र सरुक्षा धनकार्ले   
बैंङ्कलाई आिश्र्क सहर्ोग गनुयपनेछ। 

2६. भिुानी प्रणालीाः (१) सामाजिक सरुक्षा कार्यिमको लाधग धनकासा भएको रकम सोही आधियक   
िषयमा खचय नभएमा संघीर् संजचत कोषमा दाजखला हनुेछ। 

          (२) स्िानीर् तहबाट वितरण गने सामाजिक सरुक्षा भत्ता रकम तोवकएको आधियक िषयमा 
खचय नभएमा िा लाभग्राहीको खातामा िभमा हनु नसकेमा िा स्िानीर् तहमा नगद मौज्दात भएमा 
आधियक िषयको अन्त्त्र्मा सो रकम सभबजन्त्ित संघीर् सरकारको विधनर्ोिन खातामा कोष तिा 
लेखा धनर्न्त्रक कार्ायलर्ले तोवकददए बमोजिम िभमा गनुयपनेछ। 

         (३) एक आधियक िषयसभम एकपटक पधन रकम नजझकेका लाभग्राहीको वििरण सेिा 
प्रदार्क बैंङ्कबाट अनसूुची-११ बमोजिमको ढाँचामा प्राप्त गरी त्र्स्ता लाभग्राहीका सभबन्त्िमा 
स्िानीर् तहले आिश्र्क छानविन गरी कुनै लाभग्राहीको मतृ्र् ुभएको िा कुनै कारणले भत्ता प्राप्त 
गनय र्ोग्र् नभएको पाईएमा सभबजन्त्ित बैंङ्कबाट लगत कट्टा हनुे धमधत सभमको रकम सभबजन्त्ित 
हकिालालाई भिुानी गरी सो धमधत भन्त्दा पधछको रकम वफताय गरी संघीर् संजचत कोषमा दाजखला 
गनुयपनेछ। 

       (४) र्स दफामा अन्त्र्र िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापधन केन्त्रीकृत भिुानी प्रणाली 
अिलभबन गरी भत्ता वितरण गनय सवकनेछ। 
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पररच्छेद ६ 
अनगुमन तिा धनरीक्षण र प्रधतिेदन 

 
२७. अनगुमन तिा धनरीक्षण सभबन्त्िी व्र्िस्िााः (१) मन्त्रालर् तिा विभागले सूचक समेत बनाई भत्ता 

वितरण सभबन्त्िी कार्यको धनर्धमत अनगुमन तिा धनरीक्षण गनय सक्नेछन ।  
          (२) प्रदेर्श सरकारको सभबजन्त्ित मन्त्रालर्ले भत्ता वितरण कार्य प्रविर्ाको धनरीक्षण तिा 

अनगुमन गनय सक्नेछन ।  
          (३) गाउँ कार्यपाधलकाका अध्र्क्ष िा नगर कार्यपाधलकाका प्रमखुले िा स्िानीर् तहका प्रमखु 

प्रर्शासवकर् अधिकृतले भत्ता वितरण कार्य प्रविर्ाको धनरीक्षण तिा अनगुमन गनेछन ।  
 २८.  कार्य सभपादन परीक्षण: (१) विभागले धनजश्चत मापदण्र्का आिारमा छनोट भएका स्िानीर् तहबाट 

सभपाददत भत्ता सभबन्त्िी कार्यहरुको कार्य सभपादन परीक्षण गनय सक्नेछ।  
         (२) उपदफा (1) बमोजिम गररने कार्य सभपादन परीक्षणको विधि तिा स्ूचक विभागले 

तिुयमा गरे अनसुार हनुेछ।  
          (३) र्स दफा बमोजिम गररएको कार्य सभपादन परीक्षणको िावषयक प्रधतिेदन विभागले   

मन्त्रालर्मा पेर्श गनुय पनेछ।  
29. प्रणालीमा प्रधतिेदन गनुयपनेाः (१) स्िानीर् तहले आफ्नो क्षेरधभर वितरण गररएको भत्ताको चौमाधसक 

तिा िावषयक वििरण अद्यािधिक गरी धनर्मािलीको अनसूुची-६ बमोजिमको ढाँचामा तर्ार गनुय 
पनेछ। 
       (२) सेिा प्रदार्क माफय त  सामाजिक सरुक्षा भत्ता वितरण गने स्िानीर् तहले अनसूुची -१२ 
बमोजिमको ढाँचामा वहसाब धमलानको भिुानी प्रधतिेदन प्रणाली माफय त विभागमा उपलब्ि गराउन ु
पनेछ। 

30. प्रधतिेदन फाराम सभबन्त्िी व्र्िस्िााः  भत्ता सभबन्त्िी प्रधतिेदन तिा तथ्र्ाङ्क फाराम, त्र्स्ता फाराम 
भने तिा पठाउने अिधि र तरज्का विभागले आिश्र्कता अनसुार धनिायरण गरे बमोजिम हनुेछ। 

 
पररच्छेद -७ 

पारदर्शीता तिा ििाफदेवहता 
 

३१.  वििरण पेर्श तिा समीक्षा गनुय पनेाः (१) भत्ता प्राप्त गने व्र्जिको वििरण स्िानीर् तहले सभबजन्त्ित 
गाउँ सभा िा नगर सभामा पेर्श गनुय पनेछ। 
      (२) स्िानीर् तहले सञ्चालन गरेको कार्यिमको चौमाधसक िा िावषयक रूपमा समीक्षा गदाय 
सामाजिक सरुक्षा भत्ता कार्यिममा भएको धनकासा तिा खचयको पधन समीक्षा गनुय पनेछ।  
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32. पारदर्शीता कार्म गनुयपनेाः  (१) स्िानीर् तहको कार्ायलर्ले लाभग्राहीको नाम दताय तिा निीकरण 
प्रकृर्ा, भत्ताको दर, प्राप्त हनुे बैंङ्क, लाभग्राहीले पूरा गनुयपने प्रकृर्ा िस्ता भत्ता सभबन्त्िी िानकारी 
स्िानीर् सामाजिक संघसंस्िा, गैरसरकारी संस्िा, सामाजिक पररचालनमा संलग्न संस्िा समेतको 
सहर्ोग धलएर अधनिार्य रूपमा प्रचार प्रसार गनुयपनेछ र त्र्स्ता विषर् सभबन्त्िी सूचना स्िानीर् 
एफ.एम. लगार्तका सञ्चार माध्र्महरूबाट प्रचार प्रसार गने व्र्िस्िा धमलाउन ुपनेछ। 
      (२) स्िानीर् तहले भिुानी गरेको रकम र बझुी धलने व्र्जिको नामािली स्िानीर् तहका 
कार्ायलर्का अधतररि सभबजन्त्ित िर्ा कार्ायलर्मा समेत साियिधनक गनुयपनेछ। 
      (३) भत्ता प्राप्त गने लाभग्राहीको नाम नामािली सभबजन्त्ित स्िानीर् तहको िेभसाइटमा 
राख्न ेव्र्िस्िा धमलाउन ुपनेछ। 

33.  उिरुी तिा छानविन सभबन्त्िी ब्र्िस्िााः  (१) सियसािारणको िानकारी र उिरुी प्रधतविर्ाको लाधग 
स्िानीर् तहले सात ददनको भर्ाद ददई प्रत्रे्क आधियक िषयको मंधसर मवहनामा भत्ता पाउने 
लाभग्राहीको सूची स्िानीर् तहको कार्ायलर्, िर्ा कार्ायलर् लगार्तका साियिधनक स्िानहरूमा 
प्रकाजर्शत गनुयपनेछ। 

          (२) ऐन तिा धनर्मािली अनसुार कसूर गरेकोमा िा प्रकाजर्शत सूची सभबन्त्िमा उिरुी तिा 
प्रधतकृर्ा प्राप्त भएमा स्िाधनर् तहको न्त्र्ावर्क सधमधतले उिरुी उपरको कािायही टुङ्गो लगाउन ु
पनेछ। 

            (३) सामाजिक सरुक्षा भत्ता नपाउन ुपने व्र्जिले पाएको, पाउन ुपने व्र्जिले नपाएको िा 
अन्त्र् अधनर्धमतता भएको विषर्मा िा ऐन, धनर्मािली र र्स कार्यविधि बमोजिमको सवुििा प्राप्त गने 
उदेश्र्ले झटु्टा वििरण पसे गरी भत्ताको लाधग पररचर्पर प्राप्त गरेको िा दोहोरो भिुानी धलएको 
पाइयएमा स्िानीर् तहले भत्ता रोक्का गनय, धनजश्चत समर् सभमका लाधग पररचर्पर स्िधगत गनय िा रद्द 
गनय र वहनाधमना िा दरुुपर्ोग गरेको िा कानून बमोजिम भत्ता नपाउने व्र्जिलाई भत्ता ददएको 
ठहरेमा स्िानीर् तहको न्त्र्ावर्क सधमधतले आिश्र्क कारबाही गरी भिुानी भइय सकेको रकम असलु 
उपर गने र धबगो बमोजिम िररिाना गनय सक्नेछ।  

           (४) स्िानीर् तहले उपदफा (३) बमोजिम कारबाही नगरेमा िा अपर्ायप्त गरेमा िा 
सामाजिक सरुक्षा भत्ता वितरण गदाय कुनै िनप्रधतधनधि िा पदाधिकारी िा कमयचारीले धमलेमतो गरी िा 
नगरी वहनाधमना, हानी नोक्सानी िा दरुुपर्ोग गरेमा िा कानून बमोजिम अर्ोग्र् व्र्जिलाई भत्ता 
वितरण गरी भष्ट्राचार िन्त्र् कसरु गरेको देजखएमा अधिकार प्राप्त धनकार् िा अधिकारी समक्ष 
कािायहीको लाधग लेजख पठाउन ुपनेछ। 

३४. साियिधनक सनुिुाईाः (१) स्िानीर् तह तिा िर्ा सधमधतले प्रचधलत कानून बमोजिम साियिधनक 
सनुिुाइ गदाय भत्ता सभबन्त्िी विषर् समेत समािेर्श गनुय पनेछ।  

            (२) उपदफा (१) बमोजिम गररएको साियिधनक सनुिुाईबाट प्राप्त गनुासा तिा सझुाि 
मध्रे् स्िानीर् तहले आफूले सक्ने कुरा सभिोिन गरी स्िानीर् तहबाट सभिोिन हनु नसक्ने गनुासा 
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तिा सझुाि सभिोिनका लाधग स्िानीर् तह, प्रदेर्श सरकार िा नेपाल सरकारको सभबजन्त्ित धनकार्मा 
पठाउन ुपनेछ। 

 
पररच्छेद- ८ 

विविि 
 

३५. लाभग्राहीहरुको दावर्त्ि तिा जिभमेिारीाः लाभग्राहीले देहार् बमोजिम दावर्त्ि तिा जिभमेिारी िहन   
गनुय पनेछाः- 
 (क) ऐनको दफा १५ बमोजिमका नागरीकले दोहोरो पने गरी भत्ता धलन ुनहनु,े 
 (ख) व्र्िजस्ित रुमपा सामाजिक सरुक्षा भत्ता वितरण गने गराउने कार्यमा आिश्र्क सहर्ोग गने, 
 (ग) झटु्टा वििरण पेर्श गरी भत्ता प्राप्त गनुय नहनु,े 
 (घ) भत्ता रकम प्राधप्तका लाधग तोवकएको बैंङ्क िा वित्तीर् संस्िामा िचत खाता खोल्न ुपने, 
 (ङ) प्रत्रे्क िषयको श्रािण १ गते देजख काधतयक मसान्त्तधभर आफ्नो पररचर्पर निीकरणका लाधग 

धनिेदन ददन ुपने,  
 (च) प्राप्त भत्ता रकम स्िास्थ्र्मा प्रधतकूल असर पने िा गैर कानूनी िा आपराधिक कार्यमा खचय 

गनुय नहनुे, 
(छ) भत्ता पाउने बालबाधलकाको संरक्षक, माििर व्र्जि िा स्र्ाहार ससुार गने व्र्जिले प्राप्त भत्ता 

रकम धनिहरुको पोषणका लाधग खचय गनुय पने। 
(ि) संरक्षक, माििर िा स्र्ाहार ससुार गने व्र्जिले सामाजिक सरुक्षा भत्ता बजुझधलएकोमा सो 

रकम लाभग्राहीलाई बझुाउन ुपनेछ धनिले लाभग्राहीलाई रकम नबझुाएमा सो को िानकारी 
स्िानीर् तहलाई गराउने। 

(झ) स्िानीर् तहका प्रमखु, उप-प्रमखु िर्ा अध्र्क्ष, सदस्र् िा प्रमखु प्रर्शासकीर् अधिकृत समक्ष 
खण्र् (ि) बमोजिम िानकारी आएमा तत्काल त्र्स्ता संरक्षक िा माििर िा स्र्ाहार ससुार 
गने व्र्जि माफय त भत्ता वितरण गने व्र्िस्िा खारेि गरी अन्त्र् उपर्िु ईच्छाएको व्र्जि 
कार्म गनुयपने छ। 

३६. प्रमखु जिल्ला अधिकारीले छानविन गनय सक्नेाः (1) र्ोग्र्ता नपगेुको िा गैर नेपाली नागररकलाई 
भत्ता वितरणका लाधग पररचर्पर उपलब्ि गराएमा, स्िीकृत मापर्ण्र् विपररत लाभग्राही हनुका 
लाधग झठु्ठा पररचर्पर वितरण गरेमा, भत्ता नपाउने व्र्जिलाई भत्ता रकम प्रदान गरेमा िा पाउनपुने 
व्र्जिलाई िदधनर्त पिुयक रकम प्रदान नगरेमा त्र्स्ता पररचर्परहरू रद्द गरी पररचर्पर प्रदान 
गने पदाधिकारी र अधनर्धमत ढङ्गले भत्ता वितरण गरी रकम वहनाधमना गने िा पाउनपुने व्र्जिलाई 
िदधनर्त पूियक रकम प्रदान नगने उपर िनुसकैु बखत छानविन गरी प्रचधलत कानून बमोजिम 
कारबाहीका लाधग प्रमखु जिल्ला अधिकारीले सभबजन्त्ित धनकार्मा लेखी पठाउन सक्नेछ। 
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           (2) प्रमखु जिल्ला अधिकारीले जिल्लाधभर सामाजिक सरुक्षा भत्तालाई बैंवकङ्ग प्रणाली 
अनसुार वितरण गनयको लाधग तिा असि, असहार् लाभग्राहीलाई सरल सहि र पारदर्शी रुपमा 
वितरण गने व्र्िस्िा धमलाउन सभबद्ध सरोकारिाला िीच आिश्र्क सहिीकरण तिा समन्त्िर् गनय 
सक्नेछ। 
       (३) प्रमखु जिल्ला अधिकारीले अनगुमन र धनररक्षणको िममा सामाजिक सरुक्षा भत्ता 
पारदर्शी रूपमा वितरणको व्र्िस्िा धमलाउन तिा हाधन नोक्सानी, वहनाधमना िा दरुुपर्ोग भएको 
देखेमा आिश्र्क छानविन गनय िा गराउन सक्नेछ।  

३७. सहिीकरण सधमधत बनाउन सक्नेाः सामाजिक सरुक्षा भत्तालाई सरल, पारदर्शी र विश्वसनीर् रुपमा 
वितरणको व्र्िस्िा धमलाउन तिा सामाजिक सरुक्षा ऐन तिा सामाजिक सरुक्षा धनर्ामािली 
कार्ायन्त्िर्नका लाधग आिश्र्क सहजिकरण गनय तिा सामाजिक सरुक्षा धनर्मािली २०७६ को 
धनर्म १९ (ग) बमोजिम समस्र्ा समािान गनय र नीधतगत सिुारका लाधग मन्त्रालर् समक्ष 
धसफाररस गनयका लाधग सभबद्ध सरोकारिाला धनकार् िा पदाधिकारीहरू रहने गरी मन्त्रालर्को 
स्िीकृती प्राप्त गरी विभागले सहिीकरण सधमधत बनाउन सक्नेछ। 

३८. िप कार्यिम सञ्चालन गनय सक्नेाः स्िानीर् तहले भत्ताको उपर्ोग र प्रभािकाररता बढाउन आफैं  िा 
नेपाल सरकार, प्रदेर्श सरकार िा अन्त्र् संघ सस्िाको सहर्ोगमा देहार् बमोजिम िप कार्यिम 
सञ्चालन गनय सक्नेछ: 
(क)  लाभग्राही तिा अन्त्र् नागरज्कको लाधग सचेतनामूलक कार्यिम,  
(ख)  बैंङ्कलाइय लाभग्राहीको नजिक परु् र्ाउने कार्यिम, 
(ग)  बालबाधलका, अर्शि तिा असहार् व्र्जि, अपाङ्गता भएका व्र्जि तिा िेष्ठ नागररकको 

हेरचाह, संरक्षण तिा पनुस्िायपना सभबन्त्िी कार्यिम, 
(घ)  विपद्को पररजस्ितीमा आपतकालीन सहर्ोग कार्य्यकमको र्ोिना धनमायण तिा कार्ायन्त्िर्न।     

३९. ऐन तिा धनर्मािली अनसुार हनुे: ऐन तिा धनर्मािलीमा उल्लेख भएका विषर्हरु सोही बमोजिम र 
अन्त्र् विषर्हरु र्स कार्यविधि बमोजिम हनुेछ। 

४०. बािा अड्काउ फुकाउनेाः (१) र्ो कार्यविधि कार्ायन्त्िर्नमा बािा अड्काउ परेमा मन्त्रालर्ले बािा 
अड्काउ फुकाउन र आिश्र्क व्र्िस्िा धमलाउन सक्नेछ। 
      (२) धबभागले नेपाल सरकारबाट भएका धनणयर्हरु समाबेर्श गरी मन्त्रालर्को सहमधतमा 
कार्यधबधिको अनूसूचीमा हेरफेर गनय सक्नेछ । 

४१. खारेिी र बचाउाः (१) सामाजिक सरुक्षा कार्यिम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ खारेि गररएको छ। 
        (२) सामाजिक सरुक्षा कार्यिम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ बमोजिम भए गरेका काम 

कारबाही र्सै कार्यविधि बमोजिम भए गरेको माधननेछ। 
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अनसूुची १ 
(दफा ३ (ग)सँग सभबजन्त्ित) 

बसाइँ सराइ गनेको लगत स्िानान्त्तरण फारामको ढाचँा 
..............................नगर/गाउँ क्ार्यपाधलकाको कार्ायलर् 

िर्ा नं....................... 
जिल्ला..................प्रदेर्श.................. 

धमधताः ....।..।... 
विषर्ाः लाभग्राहीको लगत स्िानान्त्तरण सभबन्त्िमा। 

श्री नगर/गाउँ कार्यपाधलकाको कार्ायलर् 
िर्ा नं. ......... 
जिल्ला..................  
प्रदेर्श.................. 
प्रस्ततु विषर्मा देहार्को वििरण भएको लाभग्राहीले तहा ँकार्ायलर्मा सामाजिक सरुक्षा भत्ता स्िानान्त्तरण 
गनयका लाधग धनिेदन ददएकाले आधियक िषय......... को ........ चौमाधसक देजख धनिको धनिेदन माग 
बमोजिम सामाजिक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गने गरी लगत कार्म गररददनहुनु अनरुोि छ। 
लाभग्राहीको वििरण 
नाम िर 

 

नागररकता प्रमाणपर नं. 
 

सामाजिक सरुक्षा पररचर्पर  नं. 
 

अजन्त्तम पटक भत्ता प्राप्त गरेको  आ.ि.  .......... चौमाधसक  .......... 
 

   .................. 
(हस्ताक्षर) 
नाम िराः  
पदाः िर्ा सजचि 

तपर्श्ील 
1. धनिेदकको नागररकताको प्रमाण परको प्रधतधलवप िान एक, 
2. बसाइँ सर्ी आएको प्रमाण परको प्रधतधलवप िान एक, 
3. भत्ता बझु्ने पररचर्परको सक्कलै िान एक,     
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अनसूुची २ 
(दफा ४ को उपदफा (१)सँग सभबजन्त्ित) 

पररचर्पर निीकरणका लाधग ददने धनिेदनको ढाचँा 
 

धमधताः ....।..।... 
 

विषर्ाः पररचर्पर निीकरण सभबन्त्िमा। 
 

श्री अध्र्क्षज्रू्,  
................................गाउँपाधलका / नगरपाधलका 
िर्ा नं. ............... 
जिल्ला..................  
प्रदेर्श.................. 
 
प्रस्ततु विषर्मा चाल ुआधियक िषयमा सामाजिक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गनयका लाधग पररचर्पर निीकरण 
गररददन ुहनु देहार्को वििरण सवहत धनिेदन पेर्श गरेको छु।  

म सरकारी िा साियिधनक पदमा धनर्जुि, धनिायजचत, मनोधनत भएको व्र्जि होइन र मैले नेपाल सरकार 
,प्रदेर्श सरकार र स्िानीर् तहको पूणय िा आंजर्शक स्िाधमत्िमा भएको संगदठत संस्िाबाट धनर्धमत रुपले 
पाररश्रधमक, धनितृभरण, अिकार्श सवुििा िा अन्त्र् सवुििा पाएको छैन। व्र्होरा ठीक साँचो हो, झटु्ठा 
ठहरे प्रचधलत कानून बमोजिम सहुँला बझुाउँला। 

६० िषय भन्त्दा मूधनका विििा मवहला लाभग्राहीको हकमा अको वििाह नभएको र सामाजिक सरुक्षा भत्ता 
पाउन कुनै कानूनले अर्ोग्र् नभएको व्र्होरा प्रमाजणत भएको हनुपुनेछ। 

    
लाभग्राहीको वििरणाः 
नाम िर:-       धलङ्ग:-  
लजक्षत समूह:-           सामाजिक सरुक्षा पररचर्पर नं:- 
रावष्ट्रर् पररचर्पर नं.:-      सभपकय  मोबाइल नं:-  
दस्तखत:-       धमधत:-     
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संरक्षक/माििर/स्र्ाहारससुार गने व्र्जिको वििरण (बालबाधलका िा आफैँ  उपजस्ित हनु नसक्ने 
व्र्जिको हकमा) 

 र्स धनिेदनमा भएको लाभग्राहीको दस्तखत/सवहछाप मेरो रोहिरमा भएको दठक साँचो हो। 
र्समा भएको दस्तखत िा धमधतमा फरक परेमा कानून बमोजिम सहुँला बझुाउँला भनी सवहछाप गने 
इच्छाएको व्र्जिको:-   
  
नाम िर:-.................................                   दस्तखताः-.............. 
भत्ता प्राप्त गने व्र्जिसँगको नातााः    सभपकय  मोबाईल नं.:-  
रावष्ट्रर् पररचर्पर नं.:-                        नागरीकता प्रमाणपर नं. :-        
        िारी भएको जिल्ला र धमधताः- 
 
कार्ायलर् प्रर्ोिनको लाधग 
दताय नं.:- 
रुि ुगने कमयचारीकोाः  
नाम िराः        दस्तखताः 
पदाः         धमधताः 
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अनसूुची ३ 
(दफा ४ को उपदफा (५)सँग सभबजन्त्ित) 

निीकरण भएका लाभग्राहीको सूची  
 

प्रदेर्श:   जिल्ला:    गाउँ/नगरपाधलका:       िर्ा नं.:   

 

आधियक िषय: ......... को लाधग निीकरण भएका लाभग्राहीको सचुी 

ि.सं. लाभग्राहीको नाम 

सामाजिक सरुक्षा 
पररचपर नं. लजक्षत समूह 

दताय नविकरण 
धनिेदन धमधत 

िर्ा सजचिको 
हस्ताक्षर 
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अनसूुची ४  
(दफा ७ सँग सभबजन्त्ित) 

लाभग्राहीहरुको एकीकृत संख्र्ात्मक वििरण र अनमुाधनत बिेट 
(क) अनमुाधनत बिेट 

प्रदेर्शाः       जिल्लााः    गाउँ/नगरपाधलकााः   आधियक िषयाः    चौमाधसकाः 
िर्ा 
नं 

एकल 
मवहला 
िेष्ठ 
नागररक 

दधलत 
िेष्ठ 
नागररक 

अन्त्र् 
िेष्ठ 
नागररक 

आधियक 
रूपले 
विपन्न 

अर्शि 
र   
असहार् 
अिस्िा
मा 
रहेका 
व्र्जि    

असहार् 
एकल 
मवहला 

अपाङ्गता 
भएका 

बालबाधल
का 

आफ्नो 
हेरचाह 
आफै 
गनय 
नसक्न े

लोपोन्त्मु
ख िाधत 

िभमा 

 संख्
र्ा
 

रक
म 

संख्
र्ा
 

रक
म 

संख्
र्ा
 

रक
म 

संख्
र्ा
 

रक
म 

संख्
र्ा
 

रक
म 

संख्
र्ा
 

रक
म 

संख्
र्ा
 

रक
म 

संख्
र्ा
 

रक
म 

संख्
र्ा
 

रक
म 

संख्
र्ा
 

रक
म 

संख्
र्ा
 

रक
म 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

ि
भमा  
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(ख) संख्र्ात्मक वििरण 

प्रदेर्शाः       जिल्लााः   गाउँ/नगरपाधलकााः  आधियक िषयाः    चौमाधसकाः 
लजक्षत समूह निीकरण 

भएको 
संख्र्ा 
(१) 

पवहलो चौमाधसक दोस्रो चौमाधसक तेस्रो चौमाधसक िावषयक कार्म संख्र्ा 
िप 
संख्र्ा 
(२) 

लगत 
कट्टा 
(३) 

िभमा 
संख्र्ा 
(क=१+२-
३) 

िप 
संख्र्ा 
(४) 

लगत 
कट्टा 
(५)  

िभमा 
संख्र्ा 
(ख=क+ 
४- ५) 

िप 
संख्र्ा 
(६) 

लगत 
कट्टा 
(७) 

िभमा 
संख्र्ा 
(ग=ख 
+६ - 
७) 

मवहला परुुष अन्त्र् िभमा 
संख्र्ा 

एकल मवहला 
िेष्ठ नागररक 

              

दधलत िेष्ठ 
नागररक 

              

अन्त्र् िेष्ठ 
नागररक 

              

आधियक 
रुपले 
विपन्न 

              

अर्शि र   
असहार् 
अिस्िामा 
रहेका 
व्र्जि    

              

असहार् एकल 
मवहला 

              

अपांगता 
भएका 

              

बालबाधलका               
आफ्नो 
हेरचाह आफै 
गनय नसक्न े

              

लोपोन्त्मखु 
िाधत 

              

िभमा               
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अनसूुची ५ 
(दफा ९ (ग)सँग सभबजन्त्ित) 

१. बाल पोषणसँग सभबजन्त्ित नेपाल सरकारले तोकेका क्षरे र जिल्ला  
(एक आमाबाट िजन्त्मएका बढीमा दईु सन्त्तानलाई) 

 
१. हभुला 
२. िभुला 
३. र्ोल्पा 
४. मगु ु
५. काधलकोट 
६. अछाम 
७. बझाङ्ग 
८. रौतहट 
९. महोत्तरी 
१०. सलायही 
११. धसराहा  
१२. र्ोटी 
१३. बािरुा 
१४. िािरकोट 
१५. सप्तरी 
१६. बारा 
१७. िनषुा 
१८. रसिुा 
१९. रुकुम पूिय 
२०. रुकुम पजश्चम 

२१. रोल्पा 
२२. कवपलिस्त ु

२३. बैतर्ी 
२४. सल्र्ान 

२५. दैलेख 
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अनसूुची ६ 
(दफा १३सँग सभबजन्त्ित) 
सामाजिक सरुक्षा भत्ताको दर 

 

ि.सं. लाभाजन्त्ित िगय भत्ता प्राप् त गनय र्ोग्र् उमेर र अिस्िा माधसक 
रकम रु . 

१  ज्रे्ष्ठ नागररक ७० िषय उमेर पगेुको  ३०००। 

२. अन्त्र् ज्रे्ष्ठ नागररक साविक कणायलीका जिल्लाहरु: ६० िषय उमेर पगेुको 
दधलत: ६० िषय उमेर पगेुको 

२०००/- 

3. एकल मवहला वििाह नगरी बसेका ६० िषय उमेर पगेुक्ा मवहला,  
सभबन्त्ि विच्छेद िा न्त्र्ावर्क पिृकीकरण गरी बसेका  
६० िषय उमेर पगेुका र पधतको मतृ्र् ु भएका ६० िषय 
उमेर पगेुका 

२०००/- 
 

४. विििा पधतको मतृ्र् ुभएका िनुसकु्ै उमेरका  २०००/- 
५. पूणय अपाङ्गता भएका सभबजन्त्ित धनकार्बाट —क िगय‘ अिायत  रातो रंगको 

अपाङ्गता पररचर् पर प्राप् त गरेका िनुसकैु उमेरका 
नागररकहरू 

३०००/- 

६. अधत अर्शि अपाङ्गता सभबजन्त्ित धनकार्बाट —ख िगय‘ अिायत  नीलो रंगको 
अपाङ्गता पररचर् पर प्राप् त गरेका िनुसकैु उमेरका 
नागररकहरू 

16००/- 

७. लोपोन्त्मखु आददिासी/ 
िनिातज् 

कुसनु्त्र्ा, बनकररर्ा, राउटे, सरेुल, हार्,ु रािी, वकसान, लेप्चा, 
मेचे र कुसिधर्र्ा, पत्िरकट्टा, धसलकट, कुर्शिधिर्ा, 
कुचबधिर्ा  

३०००/- 

८. बालबाधलका अनसूुची ५ बमोजिम नेपाल सरकारले तोकेका क्षरे तिा 
जिल्ला र  देर्शभरज्का दधलत पररिारका पाँच िषय उमेर 
ननाघेका एक आमाबाट िजन्त्मएका बढीमा दईु सन्त्तानलाई 

४००/- 
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अनसूुची ७ 

 (दफा १४ को उपदफा ५ सँग सभबजन्त्ित)  
भरपाई प्रधतिेदन 

प्रदेर्श:       जिल्ला:       गा.पा/न.पा.:         िर्ा नं.:    लागू हनु ेआधियक िषय:      चौमाधसक:   
ि. सं. लजक्षत समूह सामाजिक 

सरुक्षा 
पररचर्पर 

नं. 

नाम 
िर 

धलङ्ग िन्त्म 
धमधत 

नागररकता 
नं 

लागू 
हनुे 
धमधत 

(वि.सं.) 

संरक्षकको 
नाम 

भत्ता 
रकम 
(रू) 

भत्ता 
बझु्नेको 
दस्तखत 

कैवफर्त 
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अनसूुची ८ 
(दफा १४ को उपदफा ५सँग सभबजन्त्ित)  

फिायर्/ररभसय वफर्को ढाँचा 
 

प्रदेर्श:   जिल्लााः      गा.पा./न.पा.:              आधियक िषयाः        चौमाधसक / मवहना:                      

बैंङ्क कोर्ाः     र्शाखा कोर्ाः     सेिा प्रदार्क संस्िाको नामाः                  व्र्ाच नं.: 

 ि
.सं
. 

िर्
ा नं

. 

लज
क्षत

 स
मूह

 

सा
मा
जि
क 

सरु
क्षा

 पर
रच
र्प
र 

नं.
 

ला
भग्र

ाही
को
 न
ाम

 

धल
ङ्ग 

िन्त्
म 
धम
धत 

(वि
.सं
.) 

ना
गर
रक

ता
 प्र
मा
णप

र 
नं.

 

ना
गर
रक

ता
 ि

ारी
 धम

धत 
(वि
.सं
.) 

ना
गर
रक

ता
 ि

ारी
 जि

ल्ल
ा 

िन्त्
म 
दत
ाय नं

. 

हि
रुब
बुा
को
 न
ाम

 

बा
बकु

ो न
ाम

 

आ
मा
को
 न
ाम

 

संर
क्षक

को
 न
ाम

 

ना
ता

 

परु
ा ह

नुे 
धम
धत(

वि.
सं.
) 

भत्त
ा र

कम
 

खा
ता
 नं
. 

िभ
मा
 भ
एक

ो  र
कम

 

िभ
मा
 ग
ररए

को
 धम

धत 

अज
न्त्त
म 
पट
क 

खा
ता
बा
ट 

रक
म 
धनक

ाले
को
 

ट्रा
न्त्िे
क्स

न 
नं.

 

कैव
फ
र्त
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अनसूुची ९ 
दफा २१सँग सभबजन्त्ित 

नेपाल रािपरमा प्रकाजर्शत धमधत २०७७।०७।२४ को सूचना 
 

नेपाल सरकारले सामाजिक सरुक्षा ऐन, २०७५ को दफा १७ को उपदफा (३) ले ददएको अधिकार 
प्रर्ोग गरी नेपालका सात सर् धरपन्न स्िानीर् तह मध्रे् देहार्का स्िानीर् तहमा देहार्को धमधत देजख 
अधनिार्य रुपमा बैवङ्कङ्ग प्रणाली माफय त  सामाजिक सरुक्षा भत्ता वितरण गने व्र्िस्िा लाग ु गने धनणयर् 
गरेकोले र्ो सूचना प्रकार्शन गररएको छाः- 
 
(क) देहार्का स िानीर् तहमा धमधत २०७७/०८/०१ देजख्ाः- 
ि.सं. स्िानीर् तह पाधलका जिल्ला 
१ फुङधलङ नगरपाधलका ताप्लेिङु 
२ आठराई धरिेणी गाउँपाधलका ताप्लेिङु 
३ धसददङ्िा गाउँपाधलका ताप्लेिङु 
४ मेररङदेन गाउँपाधलका ताप्लेिङु 
५ पािीभरा र्ाङिरक गाउँपाधलका ताप्लेिङु 
६ वफददम नगरपाधलका पाँचिर 
७ वहधलहाङ गाउँपाधलका पाँचिर 
८ कुभमार्क गाउँपाधलका पाँचिर 
९ र्ाङिरक गाउँपाधलका पाँचिर 
१० ईलाम नगरपाधलका ईलाम 
११ माई नगरपाधलका ईलाम 
१२ सूर्ोदर् नगरपाधलका ईलाम 
१३ चलुाचलुी गाउँपाधलका ईलाम 
१४ माईिोगमाई गाउँपाधलका ईलाम 
१५ सन्त्दकपरु गाउँपाधलका ईलाम 
१६ मेचीनगर नगरपाधलका झापा 
१७ दमक नगरपाधलका झापा 
१८ कनकाई नगरपाधलका झापा 
१९ भरपरु नगरपाधलका झापा 
२० अिुयनिारा नगरपाधलका झापा 
२१ जर्शिसताक्षी नगरपाधलका झापा 
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२२ गौरादह नगरपाधलका झापा 
२३ धबतायमोर् नगरपाधलका झापा 
२४ कमल गाउँपाधलका झापा 
२५ झापा गाउँपाधलका झापा 
२६ बदु्धर्शाजन्त्त गाउँपाधलका झापा 
२७ हल्दीबारी गाउँपाधलका झापा 
२८ कचनकिल गाउँपाधलका झापा 
२९ खाँदिारी नगरपाधलका स ंखिुासभा 
३० भर्ाङलङु नगरपाधलका तेह्रिमु 
३१ छिर गाउँपाधलका तेह्रिमु 
३२ फेदाप गाउँपाधलका तेह्रिमु 
३३ भोिपरु नगरपाधलका भोिपरु 
३४ षर्ानन्त्द नगरपाधलका भोिपरु 
३५ रामप्रसादराई गाउँपाधलका भोिपरु 
३६ साल्पाधसधलछो गाउँपाधलका भोिपरु 
३७ आमचोक गाउँपाधलका भोिपरु 
३८ पाजििास नगरपाधलका िनकुटा 
३९ िनकुटा नगरपाधलका िनकुटा 
४० विराटनगर महानगरपाधलका मोरङ 
४१ लेटाङ नगरपाधलका मोरङ 
४२ पिरी र्शधनश्चरे नगरपाधलका मोरङ 
४३ रंगेली नगरपाधलका मोरङ 
४४ सनुिषी नगरपाधलका मोरङ 
४५ सनु्त्दरहरैंचा नगरपाधलका मोरङ 
४६ बढुीगंगा गाउँपाधलका मोरङ 
४७ िनपालिान गाउँपाधलका मोरङ 
४८ ग्रामिान गाउँपाधलका मोरङ 
४९ िहदा गाउँपाधलका मोरङ 
५० कानेपोखरी गाउँपाधलका मोरङ 
५१ कटहरी गाउँपाधलका मोरङ 
५२ केराबारी गाउँपाधलका मोरङ 
५३ धमक्लािङु गाउँपाधलका मोरङ 
५४ ईटहरी उप महानगरपाधलका सनुसरी 
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५५ िरान उप महानगरपाधलका सनुसरी 
५६ ईनरूिा नगरपाधलका सनुसरी 
५७ रामिनुी नगरपाधलका सनुसरी 
५८ कोर्शी गाउँपाधलका सनुसरी 
५९ भोिाहा नरधसंह गाउँपाधलका सनुसरी 
६० हररनगर गाउँपाधलका सनुसरी 
६१ सोलदुिुकुण्र् नगरपाधलका सोलखुभुब ु
६२ िलुङु दिुकोर्शी गाउँपाधलका सोलखुभुब ु
६३ ददिेल रुपाकोट मझिुागढी नगरपाधलका खोटाङ 
६४ धसवद्धचरण नगरपाधलका ओखलढुङ्गा 
६५ जचरं्शखगुढी गाउँपाधलका ओखलढुङ्गा 
६६ मानेभञ्ज्र्ाङ गाउँपाधलका ओखलढुङ्गा 
६७ कटारी नगरपाधलका उदर्परु 
६८ धरर्गुा नगरपाधलका उदर्परु 
६९ िेलका नगरपाधलका उदर्परु 
७० रािधबराि नगरपाधलका सप्तरी 
७१ कञ्चनरुप नगरपाधलका सप्तरी 
७२ र्ाक्नशे्वरी नगरपाधलका सप्तरी 
७३ खर्क नगरपाधलका सप्तरी 
७४ र्शभभनुाि नगरपाधलका सप्तरी 
७५ सरुुङ्गा नगरपाधलका सप्तरी 
७६ हनमुाननगर कंकाधलनी नगरपाधलका सप्तरी 
७७ महादेिा गाउँपाधलका सप्तरी 
७८ धतरहतु गाउँपाधलका सप्तरी 
७९ रुपनी गाउँपाधलका सप्तरी 
८० लहान नगरपाधलका धसराहा 
८१ िनगढीमाई नगरपाधलका धसराहा 
८२ धसरहा नगरपाधलका धसराहा 
८३ गोलबिार नगरपाधलका धसराहा 
८४ धमचैर्ा नगरपाधलका धसराहा 
८५ कल्र्ाणपरु नगरपाधलका धसराहा 
८६ भगिानपरु गाउँपाधलका धसराहा 
८७ सखुीपरु नगरपाधलका धसराहा 
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८८ निरािपरु गाउँपाधलका धसराहा 
८९ धभमेश्वर नगरपाधलका दोलखा 
९० मन्त्िली नगरपाधलका रामेछाप 
९१ गोकुलगङ्गा गाउँपाधलका रामेछाप 
९२ कमलामाई नगरपाधलका धसन्त्िलुी 
९३ दिुौली नगरपाधलका धसन्त्िलुी 
९४ घ्र्ाङलेख गाउँपाधलका धसन्त्िलुी 
९५ िनकपरु उप महानगरपाधलका िनषुा 
९६ जक्षरेश्वरनाि नगरपाधलका िनषुा 
९७ गणेर्शमान चारनाि नगरपाधलका िनषुा 
९८ र्शवहदनगर नगरपाधलका िनषुा 
९९ बटेश्वर गाउँपाधलका िनषुा 
१०० मजुखर्ापट्टी मसुहरधमर्ा गाउँपाधलका िनषुा 
१०१ लजममधनर्ा गाउँपाधलका िनषुा 
१०२ औरवह गाउँपाधलका िनषुा 
१०३ िनौिी गाउँपाधलका िनषुा 
१०४ िलेश्वर नगरपाधलका महोत्तरी 
१०५ बददयबास नगरपाधलका महोत्तरी 
१०६ गौर्शाला नगरपाधलका महोत्तरी 
१०७ एकर्ारा गाउँपाधलका महोत्तरी 
१०८ रामगोपालपरु नगरपाधलका महोत्तरी 
१०९ मनराजर्शस्िा नगरपाधलका महोत्तरी 
११० मवटहानी नगरपाधलका महोत्तरी 
१११ ईश्वरपरु नगरपाधलका सलायही 
११२ लालबन्त्दी नगरपाधलका सलायही 
११३ हररपरु नगरपाधलका सलायही 
११४ हररपिुाय नगरपाधलका सलायही 
११५ हररिन नगरपाधलका सलायही 
११६ बरहििा नगरपाधलका सलायही 
११७ मलंगिा नगरपाधलका सलायही 
११८ कविलासी नगरपाधलका सलायही 
११९ ब्रभहापरुी गाउँपाधलका सलायही 
१२० विष्ण ु गाउँपाधलका सलायही 
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१२१ गोसाईकुण्र् गाउँपाधलका रसिुा 
१२२ आमाछोददङमो गाउँपाधलका रसिुा 
१२३ िनुीबेंर्शी नगरपाधलका िाददङ 
१२४ नीलकण्ठ नगरपाधलका िाददङ 
१२५ गिरुी गाउँपाधलका िाददङ 
१२६ गल्छी गाउँपाधलका िाददङ 
१२७ िािे गाउँपाधलका िाददङ 
१२८ बेनीघाट रोराङ्ग गाउँपाधलका िाददङ 
१२९ धसद्धलेक गाउँपाधलका िाददङ 
१३० विदरु नगरपाधलका निुाकोट 
१३१ ककनी गाउँपाधलका निुाकोट 
१३२ वकस्पाङ गाउँपाधलका निुाकोट 
१३३ दपु्चेश्वर गाउँपाधलका निुाकोट 
१३४ काठमार्ौँ महानगरपाधलका काठमाण्र्ौ 
१३५ कागशे्वरी मनोहरा नगरपाधलका काठमाण्र्ौ 
१३६ कीधतयपरु नगरपाधलका काठमाण्र्ौ 
१३७ गोकणेश्वर नगरपाधलका काठमाण्र्ौ 
१३८ चन्त्राधगरी नगरपाधलका काठमाण्र्ौ 
१३९ टोखा नगरपाधलका काठमाण्र्ौ 
१४० तारकेश्वर नगरपाधलका काठमाण्र्ौ 
१४१ दजक्षणकाली नगरपाधलका काठमाण्र्ौ 
१४२ नागािुयन नगरपाधलका काठमाण्र्ौ 
१४३ बढुाधनलकण्ठ नगरपाधलका काठमाण्र्ौ 
१४४ र्शङ्खरापरु नगरपाधलका काठमाण्र्ौ 
१४५ चाँगनुारार्ण नगरपाधलका भिपरु 
१४६ भिपरु नगरपाधलका भिपरु 
१४७ मध्र्परु धिधम नगरपाधलका भिपरु 
१४८ सूर्यविनार्क नगरपाधलका भिपरु 
१४९ लधलतपरु महानगरपाधलका लधलतपरु 
१५० गोदािरी नगरपाधलका लधलतपरु 
१५१ महालममी नगरपाधलका लधलतपरु 
१५२ कोन्त्ज्र्ोसोम गाउँपाधलका लधलतपरु 
१५३ िधुलखेल नगरपाधलका काभ्रपेलान्त्चोक 
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१५४ बनेपा नगरपाधलका काभ्रपेलान्त्चोक 
१५५ पनौती नगरपाधलका काभ्रपेलान्त्चोक 
१५६ पाँचखाल नगरपाधलका काभ्रपेलान्त्चोक 
१५७ तेमाल गाउँपाधलका काभ्रपेलान्त्चोक 
१५८ बेिानचोक गाउँपाधलका काभ्रपेलान्त्चोक 
१५९ भभुल ु गाउँपाधलका काभ्रपेलान्त्चोक 
१६० मण्र्नदेउपरु नगरपाधलका काभ्रपेलान्त्चोक 
१६१ चौतारा साँगाचोकगढी नगरपाधलका धसन्त्िपुाल्चोक 
१६२ िाह्रविसे नगरपाधलका धसन्त्िपुाल्चोक 
१६३ मेलभची नगरपाधलका धसन्त्िपुाल्चोक 
१६४ पाँचपोखरी िाङपाल गाउँपाधलका धसन्त्िपुाल्चोक 
१६५ भोटेकोर्शी गाउँपाधलका धसन्त्िपुाल्चोक 
१६६ सनुकोर्शी गाउँपाधलका धसन्त्िपुाल्चोक 
१६७ धरपरुासन्त्दरी गाउँपाधलका धसन्त्िपुाल्चोक 
१६८ हेटौर्ा उप महानगरपाधलका मकिानपरु 
१६९ िाहा नगरपाधलका मकिानपरु 
१७० राजक्सराङ्ग गाउँपाधलका मकिानपरु 
१७१ चन्त्रपरु नगरपाधलका रौतहट 
१७२ गरुर्ा नगरपाधलका रौतहट 
१७३ गौर नगरपाधलका रौतहट 
१७४ बौिीमाई नगरपाधलका रौतहट 
१७५ देिाही गोनाही नगरपाधलका रौतहट 
१७६ परोहा नगरपाधलका रौतहट 
१७७ र्मनुामाई गाउँपाधलका रौतहट 
१७८ कलैर्ा उप महानगरपाधलका बारा 
१७९ िीतपरुधसमरा उप महानगरपाधलका बारा 
१८० धनिगढ नगरपाधलका बारा 
१८१ धसम्रौनगढ नगरपाधलका बारा 
१८२ करैर्ामाई गाउँपाधलका बारा 
१८३ देिताल गाउँपाधलका बारा 
१८४ धबरगंि महानगरपाधलका पसाय 
१८५ पोखररर्ा नगरपाधलका पसाय 
१८६ धछपहरमाई गाउँपाधलका पसाय 
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१८७ भरतपरु महानगरपाधलका जचतिन 
१८८ काधलका नगरपाधलका जचतिन 
१८९ खैरहनी नगरपाधलका जचतिन 
१९० मार्ी नगरपाधलका जचतिन 
१९१ रत्ननगर नगरपाधलका जचतिन 
१९२ राप्ती नगरपाधलका जचतिन 
१९३ इच्छाकामना गाउँपाधलका जचतिन 
१९४ गोरखा नगरपाधलका गोरखा 
१९५ पालङुटार नगरपाधलका गोरखा 
१९६ धभमसेनिापा गाउँपाधलका गोरखा 
१९७ र्शवहद लखन गाउँपाधलका गोरखा 
१९८ नासोँ गाउँपाधलका मनाङ 
१९९ चामे गाउँपाधलका मनाङ 
२०० बेसीर्शहर नगरपाधलका लभिङु्ग 
२०१ क्व्होलासोिार गाउँपाधलका लभिङु्ग 
२०२ पोखरा महानगरपाधलका कास्की 
२०३ रुपा गाउँपाधलका कास्की 
२०४ भान ु नगरपाधलका तनहुँ 
२०५ धभमाद नगरपाधलका तनहुँ 
२०६ व्र्ास नगरपाधलका तनहुँ 
२०७ र्शकु्लागण्र्की नगरपाधलका तनहुँ 
२०८ भर्ाग्दे गाउँपाधलका तनहुँ 
२०९ बजन्त्दपरु गाउँपाधलका तनहुँ 
२१० चापकोट नगरपाधलका स्र्ाङ्िा 
२११ पतुलीबिार नगरपाधलका स्र्ाङ्िा 
२१२ भीरकोट नगरपाधलका स्र्ाङ्िा 
२१३ िाधलङ नगरपाधलका स्र्ाङ्िा 
२१४ अिुयनचौपारी गाउँपाधलका स्र्ाङ्िा 
२१५ आधँिखोला गाउँपाधलका स्र्ाङ्िा 
२१६ कालीगण्र्की गाउँपाधलका स्र्ाङ्िा 
२१७ रेसङु्गा नगरपाधलका गलु्मी 
२१८ रुरु गाउँपाधलका गलु्मी 
२१९ तानसेन नगरपाधलका पाल्पा 
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२२० मािागढी गाउँपाधलका पाल्पा 
२२१ सजन्त्िखकय  नगरपाधलका अघायखाँची 
२२२ जर्शतगंगा नगरपाधलका अघायखाँची 
२२३ भधुमकास्िान नगरपाधलका अघायखाँची 
२२४ पाजणनी गाउँपाधलका अघायखाँची 
२२५ बदयघाट नगरपाधलका निलपरासी-पजश्चम 
२२६ रामग्राम नगरपाधलका निलपरासी-पजश्चम 
२२७ सनुिल नगरपाधलका निलपरासी-पजश्चम 
२२८ सरािल गाउँपाधलका निलपरासी-पजश्चम 
२२९ बटुिल उप महानगरपाधलका रुपन्त्देही 
२३० लजुभबनी सांस्कृधतक नगरपाधलका रुपन्त्देही 
२३१ धसद्धाियनगर नगरपाधलका रुपन्त्देही 
२३२ देिदह नगरपाधलका रुपन्त्देही 
२३३ सैनामैना नगरपाधलका रुपन्त्देही 
२३४ धतलोत्तमा नगरपाधलका रुपन्त्देही 
२३५ धसर्ारी गाउँपाधलका रुपन्त्देही 
२३६ गैर्हिा गाउँपाधलका रुपन्त्देही 
२३७ ओमसधतर्ा गाउँपाधलका रुपन्त्देही 
२३८ कवपलिस्त ु नगरपाधलका कवपलिस्त ु
२३९ बदु्दभमुी नगरपाधलका कवपलिस्त ु
२४० जर्शिराि नगरपाधलका कवपलिस्त ु
२४१ महारािग ंि नगरपाधलका कवपलिस्त ु
२४२ कृष्णनगर नगरपाधलका कवपलिस्त ु
२४३ बाणगंगा नगरपाधलका कवपलिस्त ु
२४४ र्र्शोिरा गाउँपाधलका कवपलिस्त ु
२४५ घरपझोङ गाउँपाधलका मसु्ताङ्ग 
२४६ िासाङ गाउँपाधलका मसु्ताङ्ग 
२४७ िारागङु मजुिक्षेर गाउँपाधलका मसु्ताङ्ग 
२४८ बेनी नगरपाधलका भर्ाग्दी 
२४९ अन्नपूणय गाउँपाधलका भर्ाग्दी 
२५० मंगला गाउँपाधलका भर्ाग्दी 
२५१ माधलका गाउँपाधलका भर्ाग्दी 
२५२ बागलङु नगरपाधलका बाग्लङु 
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२५३ गल्कोट नगरपाधलका बाग्लङु 
२५४ काठेखोला गाउँपाधलका बाग्लङु 
२५५ कुश्मा नगरपाधलका पियत 
२५६ फलेिास नगरपाधलका पियत 
२५७ िलिला गाउँपाधलका पियत 
२५८ महाजर्शला गाउँपाधलका पियत 
२५९ मधुसकोट नगरपाधलका रुकुम-पजश्चम 
२६० रोल्पा नगरपाधलका रोल्पा 
२६१ मार्ी गाउँपाधलका रोल्पा 
२६२ लङुग्री गाउँपाधलका रोल्पा 
२६३ सधुनल स्मधृत गाउँपाधलका रोल्पा 
२६४ प्र्ठुान नगरपाधलका प्र्ठुान 
२६५ स्िगयिारी नगरपाधलका प्र्ठुान 
२६६ मल्लरानी गाउँपाधलका प्र्ठुान 
२६७ सारदा नगरपाधलका सल्र्ान 
२६८ बनगार् कुवपण्रे् नगरपाधलका सल्र्ान 
२६९ धसद्ध कुमाख गाउँपाधलका सल्र्ान 
२७० तलु्सीपरु उप महानगरपाधलका दाङ 
२७१ घोराही उप महानगरपाधलका दाङ 
२७२ लमही नगरपाधलका दाङ 
२७३ बगँलाचलुी गाउँपाधलका दाङ 
२७४ दँगीर्शरण गाउँपाधलका दाङ 
२७५ गढिा गाउँपाधलका दाङ 
२७६ राप्ती गाउँपाधलका दाङ 
२७७ बबइय गाउँपाधलका दाङ 
२७८ छार्ानािरारा नगरपाधलका मगु ु
२७९ चन्त्दननाि नगरपाधलका िभुला 
२८० तातोपानी गाउँपाधलका िभुला 
२८१ पातारासी गाउँपाधलका िभुला 
२८२ खार्ाचि नगरपाधलका काधलकोट 
२८३ नरहरीनाि गाउँपाधलका काधलकोट 
२८४ सकेगार् गाउँपाधलका हभुला 
२८५ भेरी नगरपाधलका िािरकोट 
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२८६ नारार्ण नगरपाधलका दैलेख 
२८७ दलु्ल ु नगरपाधलका दैलेख 
२८८ भगिधतमाइ गाउँपाधलका दैलेख 
२८९ गरुास गाउँपाधलका दैलेख 
२९० िीरेन्त्रनगर नगरपाधलका सखेुत 
२९१ भेररगंगा नगरपाधलका सखेुत 
२९२ गभुायकोट नगरपाधलका सखेुत 
२९३ पञ्चपरुी नगरपाधलका सखेुत 
२९४ नेपालगिँ उप महानगरपाधलका बाँके 
२९५ कोहलपरु नगरपाधलका बाँके 
२९६ राप्तीसोनारी गाउँपाधलका बाँके 
२९७ खिरुा गाउँपाधलका बाँके 
२९८ गलुररर्ा नगरपाधलका बददयर्ा 
२९९ मििुन नगरपाधलका बददयर्ा 
३०० रािापरु नगरपाधलका बददयर्ा 
३०१ ठाकुरबाबा नगरपाधलका बददयर्ा 
३०२ बाँसगढी नगरपाधलका बददयर्ा 
३०३ बारबददयर्ा नगरपाधलका बददयर्ा 
३०४ बधर्माधलका नगरपाधलका बािरुा 
३०५ बवुढगंगा नगरपाधलका बािरुा 
३०६ स्िाधमकाधतयक खापर गाउँपाधलका बािरुा 
३०७ खप्तर् छेरे्दह गाउँपाधलका बािरुा 
३०८ वहमाली गाउँपाधलका बािरुा 
३०९ मंगलसेन नगरपाधलका अछाम 
३१० साँफेबगर नगरपाधलका अछाम 
३११ चौरपाटी गाउँपाधलका अछाम 
३१२ मेल्लेख गाउँपाधलका अछाम 
३१३ बान्नीगढी िर्गढ गाउँपाधलका अछाम 
३१४ िर्पथृ्िी नगरपाधलका बझाङ्ग 
३१५ ददपार्ल धसलगढी नगरपाधलका र्ोटी 
३१६ िनगढी उप महानगरपाधलका कैलाली 
३१७ वटकापरु नगरपाधलका कैलाली 
३१८ घोर्ाघोर्ी नगरपाधलका कैलाली 
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३१९ लजभकचहुा नगरपाधलका कैलाली 
३२० भिनी नगरपाधलका कैलाली 
३२१ गोदािरी नगरपाधलका कैलाली 
३२२ गौरीगंगा नगरपाधलका कैलाली 
३२३ माहाकाली नगरपाधलका दाच ुयला 
३२४ दर्शरिचन्त्द नगरपाधलका बैतर्ी 
३२५ दोगर्ाकेदार गाउँपाधलका बैतर्ी 
३२६ अमरगढी नगरपाधलका र्रे्लिरुा 
३२७ परर्शरुाम नगरपाधलका र्रे्लिरुा 
३२८ गन्त्र्ापिरुा गाउँपाधलका र्रे्लिरुा 
३२९ भीमदत्त नगरपाधलका कन्त्चनपरु 
३३० पनुिायस नगरपाधलका कन्त्चनपरु 
३३१ बेदकोट नगरपाधलका कन्त्चनपरु 
३३२ माहाकाली नगरपाधलका कन्त्चनपरु 
३३३ र्शकु्लाफाँटा नगरपाधलका कन्त्चनपरु 
३३४ बेलौरी नगरपाधलका कन्त्चनपरु 
३३५ कृष्णपरु नगरपाधलका कन्त्चनपरु 
३३६ कािासोती नगरपाधलका निलपरासी- पूिय 
३३७ गैंर्ाकोट नगरपाधलका निलपरासी- पूिय 
३३८ देिचलुी नगरपाधलका निलपरासी- पूिय 
३३९ मध्र्विन्त्द ु नगरपाधलका निलपरासी- पूिय 
३४० हपु्सेकोट गाउँपाधलका निलपरासी- पूिय     

(ख) देहार्का स िानीर् तहमा धमधत २०७७/१२/०१ देजख्ाः- 
ि.सं. स्िानीर् तह पाधलका जिल्ला 
१ देउमाई नगरपाधलका ईलाम 
२ गौररगंि गाउँपाधलका झापा 
३ बाह्रदर्शी गाउँपाधलका झापा 
४ चैनपरु नगरपाधलका स ंखिुासभा 
५ िमयदेिी नगरपाधलका स ंखिुासभा 
६ मादी नगरपाधलका स ंखिुासभा 
७ पाँचखपन नगरपाधलका स ंखिुासभा 
८ लालीगरुाँस नगरपाधलका तेह्रिमु 
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९ महालममी नगरपाधलका िनकुटा 
१० बेलिारी नगरपाधलका मोरङ 
११ रतिुामाई नगरपाधलका मोरङ 
१२ उलायबारी नगरपाधलका मोरङ 
१३ दहुिी नगरपाधलका सनुसरी 
१४ बराहक्षेर नगरपाधलका सनुसरी 
१५ देिानगञ्ज गाउँपाधलका सनुसरी 
१६ गढी गाउँपाधलका सनुसरी 
१७ बिुय गाउँपाधलका सनुसरी 
१८ हलेसीतिुाचङु नगरपाधलका खोटाङ 
१९ रािा बेसी गाउँपाधलका खोटाङ 
२० चौदण्र्ीगढी नगरपाधलका उदर्परु 
२१ बोदेबरसाइन नगरपाधलका सप्तरी 
२२ अजग्नसाइर कृष्णासिरन गाउँपाधलका सप्तरी 
२३ धछन्नमस्ता गाउँपाधलका सप्तरी 
२४ सप्तकोर्शी नगरपाधलका सप्तरी 
२५ धतलाठी कोईलार्ी गाउँपाधलका सप्तरी 
२६ रािगढ गाउँपाधलका सप्तरी 
२७ धबष्णपुरु गाउँपाधलका सप्तरी 
२८ बलान-विहलु गाउँपाधलका सप्तरी 
२९ औरही गाउँपाधलका धसराहा 
३० धबष्णपुरु गाउँपाधलका धसराहा 
३१ कियन्त्हा नगरपाधलका धसराहा 
३२ बररर्ारपट्टी गाउँपाधलका धसराहा 
३३ लममीपरु पतारी गाउँपाधलका धसराहा 
३४ नरहा गाउँपाधलका धसराहा 
३५ सखिुानान्त्कारकट्टी गाउँपाधलका धसराहा 
३६ अनयमा गाउँपाधलका धसराहा 
३७ जिरी नगरपाधलका दोलखा 
३८ रामेछाप नगरपाधलका रामेछाप 
३९ िनषुािाम नगरपाधलका िनषुा 
४० नगराइन नगरपाधलका िनषुा 
४१ विदेह नगरपाधलका िनषुा 
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४२ धमधिला नगरपाधलका िनषुा 
४३ सबैला नगरपाधलका िनषुा 
४४ कमला नगरपाधलका िनषुा 
४५ िनकनजन्त्दनी गाउँपाधलका िनषुा 
४६ धमधिला धबहारी नगरपाधलका िनषुा 
४७ हंसपरु नगरपाधलका िनषुा 
४८ सोनमा गाउँपाधलका महोत्तरी 
४९ साभसी गाउँपाधलका महोत्तरी 
५० लोहरपट्टी नगरपाधलका महोत्तरी 
५१ महोत्तरी गाउँपाधलका महोत्तरी 
५२ भँगाहा नगरपाधलका महोत्तरी 
५३ बलिा नगरपाधलका महोत्तरी 
५४ वपपरा गाउँपाधलका महोत्तरी 
५५ औरही नगरपाधलका महोत्तरी 
५६ बलरा नगरपाधलका सलायही 
५७ गोरै्टा नगरपाधलका सलायही 
५८ बागमती नगरपाधलका सलायही 
५९ चिघट्टा गाउँपाधलका सलायही 
६० चन्त्रनगर गाउँपाधलका सलायही 
६१ िनकौल गाउँपाधलका सलायही 
६२ रामनगर गाउँपाधलका सलायही 
६३ बसबररर्ा गाउँपाधलका सलायही 
६४ कौरे्ना गाउँपाधलका सलायही 
६५ पसाय गाउँपाधलका सलायही 
६६ बेलकोटगढी नगरपाधलका निुाकोट 
६७ नमोबदु्ध नगरपाधलका काभ्रपेलान्त्चोक 
६८ बनृ्त्दािन नगरपाधलका रौतहट 
६९ दगुाय भगिती गाउँपाधलका रौतहट 
७० गढीमाई नगरपाधलका रौतहट 
७१ गिुरा नगरपाधलका रौतहट 
७२ कटहररर्ा नगरपाधलका रौतहट 
७३ मािि नारार्ण नगरपाधलका रौतहट 
७४ मौलापरु नगरपाधलका रौतहट 
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७५ फतिुा वििर्परु नगरपाधलका रौतहट 
७६ ईर्शनाि नगरपाधलका रौतहट 
७७ रािपरु नगरपाधलका रौतहट 
७८ रािदेिी नगरपाधलका रौतहट 
७९ कोल्हिी नगरपाधलका बारा 
८० महागढीमाई नगरपाधलका बारा 
८१ आदर्शय कोटिाल गाउँपाधलका बारा 
८२ पचरौता नगरपाधलका बारा 
८३ परिानीपरु गाउँपाधलका बारा 
८४ प्रसौनी गाउँपाधलका बारा 
८५ फेटा गाउँपाधलका बारा 
८६ बारागढी गाउँपाधलका बारा 
८७ सिुणय गाउँपाधलका बारा 
८८ विश्रामपरु गाउँपाधलका बारा 
८९ ठोरी गाउँपाधलका पसाय 
९० िगरनािपरु गाउँपाधलका पसाय 
९१ िोबीनी गाउँपाधलका पसाय 
९२ पकाहा मैनापरु गाउँपाधलका पसाय 
९३ धबन्त्दबाधसनी गाउँपाधलका पसाय 
९४ बहदुरमाई नगरपाधलका पसाय 
९५ पसायगढी नगरपाधलका पसाय 
९६ सखिुा प्रसौनी गाउँपाधलका पसाय 
९७ पटेिाय सगुौली गाउँपाधलका पसाय 
९८ काधलकामाई गाउँपाधलका पसाय 
९९ जिराभिानी गाउँपाधलका पसाय 
१०० मध्र्नपेाल नगरपाधलका लभिङु्ग 
१०१ राइयनास नगरपाधलका लभिङु्ग 
१०२ सनु्त्दरबिार नगरपाधलका लभिङु्ग 
१०३ गल्र्ाङ नगरपाधलका स्र्ाङ्िा 
१०४ मधुसकोट नगरपाधलका गलु्मी 
१०५ रामपरु नगरपाधलका पाल्पा 
१०६ ससु्ता गाउँपाधलका निलपरासी-पजश्चम 
१०७ पाजल्हनन्त्दन गाउँपाधलका निलपरासी-पजश्चम 
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१०८ प्रतापपरु गाउँपाधलका निलपरासी-पजश्चम 
१०९ मार्ादेिी गाउँपाधलका कवपलिस्त ु
११० वििर्नगर गाउँपाधलका कवपलिस्त ु
१११ र्शदु्दोिन गाउँपाधलका कवपलिस्त ु
११२ िैधमनी नगरपाधलका बाग्लङु 
११३ ढोरपाटन नगरपाधलका बाग्लङु 
११४ चौरिहारी नगरपाधलका रुकुम-पजश्चम 
११५ आठधबसकोट नगरपाधलका रुकुम-पजश्चम 
११६ बागचौर नगरपाधलका सल्र्ान 
११७ रािपरु गाउँपाधलका दाङ 
११८ र्शाजन्त्तनगर गाउँपाधलका दाङ 
११९ ठुधलभेरी नगरपाधलका र्ोल्पा 
१२० धरपरुासनु्त्दरी नगरपाधलका र्ोल्पा 
१२१ गठुीचौर गाउँपाधलका िभुला 
१२२ रास्कोट नगरपाधलका काधलकोट 
१२३ धतलागफुा नगरपाधलका काधलकोट 
१२४ छेर्ागार् नगरपाधलका िािरकोट 
१२५ नलगार् नगरपाधलका िािरकोट 
१२६ चामणु्र्ा विन्त्रासैनी नगरपाधलका दैलेख 
१२७ आठविस नगरपाधलका दैलेख 
१२८ लेकिेर्शी नगरपाधलका सखेुत 
१२९ चौकुन े गाउँपाधलका सखेुत 
१३० बराहताल गाउँपाधलका सखेुत 
१३१ जचङ्गार् गाउँपाधलका सखेुत 
१३२ धसभता गाउँपाधलका सखेुत 
१३३ नरैनापरु गाउँपाधलका बाँके 
१३४ बैिनाि गाउँपाधलका बाँके 
१३५ रु्रु्िा गाउँपाधलका बाँके 
१३६ िानकी गाउँपाधलका बाँके 
१३७ बढैर्ाताल गाउँपाधलका बददयर्ा 
१३८ गेरुिा गाउँपाधलका बददयर्ा 
१३९ धरिेणी नगरपाधलका बािरुा 
१४० बवुढनन्त्दा नगरपाधलका बािरुा 
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१४१ कमलबिार नगरपाधलका अछाम 
१४२ पंचदेिल विनार्क नगरपाधलका अछाम 
१४३ बुंगल नगरपाधलका बझाङ्ग 
१४४ जर्शखर नगरपाधलका र्ोटी 
१४५ िानकी गाउँपाधलका कैलाली 
१४६ बदयगोररर्ा गाउँपाधलका कैलाली 
१४७ मोहन्त्र्ाल गाउँपाधलका कैलाली 
१४८ कैलारी गाउँपाधलका कैलाली 
१४९ िोजर्शपरु गाउँपाधलका कैलाली 
१५० चरेु गाउँपाधलका कैलाली 
१५१ रै्शल्र्जर्शखर नगरपाधलका दाच ुयला 
१५२ पाटन नगरपाधलका बैतर्ी 
१५३ मेलौली नगरपाधलका बैतर्ी 
१५४ पचुौर्ी नगरपाधलका बैतर्ी 
१५५ बेलर्ाँर्ी गाउँपाधलका कन्त्चनपरु 
१५६ लालझार्ी गाउँपाधलका कन्त्चनपरु 
१५७ बौदीकाली गाउँपाधलका निलपरासी- पूिय 
१५८ बधुलङटार गाउँपाधलका निलपरासी- पूिय 
१५९ विनर्ी धरबणेी गाउँपाधलका निलपरासी- पूिय     

(ग) देहार्का स िानीर् तहमा धमधत २०७८/०४/०१ देजख्ाः- 
ि.सं. स्िानीर् तह पाधलका जिल्ला 
१ फक्त्ताङलङु गाउँपाधलका ताप्लेिङु 
२ मैिाखोला गाउँपाधलका ताप्लेिङु 
३ धसरीिङ्घा गाउँपाधलका ताप्लेिङु 
४ फालेलङु गाउँपाधलका पाँचिर 
५ फाल्गनुन्त्द गाउँपाधलका पाँचिर 
६ धमक्लािङु गाउँपाधलका पाँचिर 
७ तभुिेिा गाउँपाधलका पाँचिर 
८ फाकफोकिमु गाउँपाधलका ईलाम 
९ माङसेबङु गाउँपाधलका ईलाम 
१० रोङ गाउँपाधलका ईलाम 
११ भोटखोला गाउँपाधलका स ंखिुासभा 
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१२ जचजचला गाउँपाधलका स ंखिुासभा 
१३ मकाल ु गाउँपाधलका स ंखिुासभा 
१४ सभापोखरी गाउँपाधलका स ंखिुासभा 
१५ धसलीचोङ गाउँपाधलका स ंखिुासभा 
१६ आठराई गाउँपाधलका तेह्रिमु 
१७ मेन्त्छर्ारे्म गाउँपाधलका तेह्रिमु 
१८ टेभकेमैर्ङु गाउँपाधलका भोिपरु 
१९ अरुण गाउँपाधलका भोिपरु 
२० पौिादङुमा गाउँपाधलका भोिपरु 
२१ हतिुागढी गाउँपाधलका भोिपरु 
२२ साँगरुीगढी गाउँपाधलका िनकुटा 
२३ सवहदभधूम गाउँपाधलका िनकुटा 
२४ छिर िोरपाटी गाउँपाधलका िनकुटा 
२५ चौधबसे गाउँपाधलका िनकुटा 
२६ माप्र् दिुकोर्शी गाउँपाधलका सोलखुभुब ु
२७ खभुब ुपासाङल्हाम ु गाउँपाधलका सोलखुभुब ु
२८ नेचासल्र्ान गाउँपाधलका सोलखुभुब ु
२९ महाकुलङु गाउँपाधलका सोलखुभुब ु
३० धलख ुवपके गाउँपाधलका सोलखुभुब ु
३१ सोताङ गाउँपाधलका सोलखुभुब ु
३२ ऐसेलखुकय  गाउँपाधलका खोटाङ 
३३ िन्त्तेढुङ्गा गाउँपाधलका खोटाङ 
३४ खोटेहाङ गाउँपाधलका खोटाङ 
३५ केवपलासगढी गाउँपाधलका खोटाङ 
३६ ददप्रङु चइुचभुमा गाउँपाधलका खोटाङ 
३७ साकेला गाउँपाधलका खोटाङ 
३८ बराहपोखरी गाउँपाधलका खोटाङ 
३९ जखिीदेभिा गाउँपाधलका ओखलढुङ्गा 
४० चभपादेिी गाउँपाधलका ओखलढुङ्गा 
४१ मोलङु गाउँपाधलका ओखलढुङ्गा 
४२ धलख ु गाउँपाधलका ओखलढुङ्गा 
४३ सनुकोर्शी गाउँपाधलका ओखलढुङ्गा 
४४ उदर्परुगढी गाउँपाधलका उदर्परु 
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४५ ताप्ली गाउँपाधलका उदर्परु 
४६ रौतामाई गाउँपाधलका उदर्परु 
४७ धलभचङु्बङु गाउँपाधलका उदर्परु 
४८ काधलन्त्चोक गाउँपाधलका दोलखा 
४९ गौरररं्शकर गाउँपाधलका दोलखा 
५० तामाकोर्शी गाउँपाधलका दोलखा 
५१ मेलङु गाउँपाधलका दोलखा 
५२ विग ु गाउँपाधलका दोलखा 
५३ िैतेश्वर गाउँपाधलका दोलखा 
५४ रै्शलङु गाउँपाधलका दोलखा 
५५ उमाकुण्र् गाउँपाधलका रामेछाप 
५६ खाँर्ादेिी गाउँपाधलका रामेछाप 
५७ दोरभबा गाउँपाधलका रामेछाप 
५८ धलख ुतामाकोर्शी गाउँपाधलका रामेछाप 
५९ सनुापती गाउँपाधलका रामेछाप 
६० गोलन्त्िोर गाउँपाधलका धसन्त्िलुी 
६१ तीनपाटन गाउँपाधलका धसन्त्िलुी 
६२ वफक्कल गाउँपाधलका धसन्त्िलुी 
६३ मररण गाउँपाधलका धसन्त्िलुी 
६४ सनुकोर्शी गाउँपाधलका धसन्त्िलुी 
६५ हररहरपरुगढी गाउँपाधलका धसन्त्िलुी 
६६ उत्तरगर्ा गाउँपाधलका रसिुा 
६७ काधलका गाउँपाधलका रसिुा 
६८ नौकुण्र् गाउँपाधलका रसिुा 
६९ खधनर्ाबास गाउँपाधलका िाददङ 
७० गङ्गािमनुा गाउँपाधलका िाददङ 
७१ ज्िालामूखी गाउँपाधलका िाददङ 
७२ धरपरुासनु्त्दरी गाउँपाधलका िाददङ 
७३ तादी गाउँपाधलका निुाकोट 
७४ तारकेश्वर गाउँपाधलका निुाकोट 
७५ पञ्चकन्त्र्ा गाउँपाधलका निुाकोट 
७६ धलख ु गाउँपाधलका निुाकोट 
७७ भर्ागङ गाउँपाधलका निुाकोट 
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७८ जर्शिपरुी गाउँपाधलका निुाकोट 
७९ सूर्यगढी गाउँपाधलका निुाकोट 
८० िाग्मती गाउँपाधलका लधलतपरु 
८१ महाङ्काल गाउँपाधलका लधलतपरु 
८२ खानीखोला गाउँपाधलका काभ्रपेलान्त्चोक 
८३ चौंरीदेउराली गाउँपाधलका काभ्रपेलान्त्चोक 
८४ महाभारत गाउँपाधलका काभ्रपेलान्त्चोक 
८५ रोर्शी गाउँपाधलका काभ्रपेलान्त्चोक 
८६ इन्त्रािती गाउँपाधलका धसन्त्िपुाल्चोक 
८७ िगुल गाउँपाधलका धसन्त्िपुाल्चोक 
८८ बलेफी गाउँपाधलका धसन्त्िपुाल्चोक 
८९ धलसंख ुपाखर गाउँपाधलका धसन्त्िपुाल्चोक 
९० हेलभब ु गाउँपाधलका धसन्त्िपुाल्चोक 
९१ इन्त्रसरोिर गाउँपाधलका मकिानपरु 
९२ कैलार्श गाउँपाधलका मकिानपरु 
९३ बकैर्ा गाउँपाधलका मकिानपरु 
९४ िाग्मती गाउँपाधलका मकिानपरु 
९५ धभमफेदी गाउँपाधलका मकिानपरु 
९६ मकिानपरुगढी गाउँपाधलका मकिानपरु 
९७ मनहरी गाउँपाधलका मकिानपरु 
९८ बारपाक सलुीकोट गाउँपाधलका गोरखा 
९९ धसरानचोक गाउँपाधलका गोरखा 
१०० अजिरकोट गाउँपाधलका गोरखा 
१०१ आरुघाट गाउँपाधलका गोरखा 
१०२ गण्र्की गाउँपाधलका गोरखा 
१०३ चमुनवु्री गाउँपाधलका गोरखा 
१०४ िाचे गाउँपाधलका गोरखा 
१०५ मनाङ वङस्र्ाङ गाउँपाधलका मनाङ 
१०६ दूिपोखरी गाउँपाधलका लभिङु्ग 
१०७ दोदी गाउँपाधलका लभिङु्ग 
१०८ मस्र्ायङदी गाउँपाधलका लभिङु्ग 
१०९ अन्नपूणय गाउँपाधलका कास्की 
११० माछापछेु्र गाउँपाधलका कास्की 
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१११ मादी गाउँपाधलका कास्की 
११२ आबँखैुरेनी गाउँपाधलका तनहुँ 
११३ ऋवषङ गाउँपाधलका तनहुँ 
११४ जघररङ गाउँपाधलका तनहुँ 
११५ देिघाट गाउँपाधलका तनहुँ 
११६ फेदीखोला गाउँपाधलका स्र्ाङ्िा 
११७ धबरुिा गाउँपाधलका स्र्ाङ्िा 
११८ हररनास गाउँपाधलका स्र्ाङ्िा 
११९ इस्मा गाउँपाधलका गलु्मी 
१२० कालीगण्र्की गाउँपाधलका गलु्मी 
१२१ गलु्मीदरबार गाउँपाधलका गलु्मी 
१२२ सत्र्िती गाउँपाधलका गलु्मी 
१२३ चन्त्रकोट गाउँपाधलका गलु्मी 
१२४ छरकोट गाउँपाधलका गलु्मी 
१२५ िकुोट गाउँपाधलका गलु्मी 
१२६ मदान े गाउँपाधलका गलु्मी 
१२७ माधलका गाउँपाधलका गलु्मी 
१२८ धनजस्द गाउँपाधलका पाल्पा 
१२९ पिुयखोला गाउँपाधलका पाल्पा 
१३० रभभा गाउँपाधलका पाल्पा 
१३१ धतनाउ गाउँपाधलका पाल्पा 
१३२ बगनासकाली गाउँपाधलका पाल्पा 
१३३ ररजब्दकोट गाउँपाधलका पाल्पा 
१३४ रैनादेिी छहरा गाउँपाधलका पाल्पा 
१३५ छरदेि गाउँपाधलका अघायखाँची 
१३६ मालारानी गाउँपाधलका अघायखाँची 
१३७ सभमरीमाइय गाउँपाधलका रुपन्त्देही 
१३८ कन्त्चन गाउँपाधलका रुपन्त्देही 
१३९ कोटहीमाइय गाउँपाधलका रुपन्त्देही 
१४० मचयिारी गाउँपाधलका रुपन्त्देही 
१४१ मार्ादेिी गाउँपाधलका रुपन्त्देही 
१४२ रोवहणी गाउँपाधलका रुपन्त्देही 
१४३ सदु्धा्ेिन गाउँपाधलका रुपन्त्देही 
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१४४ लो-घेकर दामोदरकुण्र् गाउँपाधलका मसु्ताङ्ग 
१४५ लोमन्त्िाङ गाउँपाधलका मसु्ताङ्ग 
१४६ ििलाधगरी गाउँपाधलका भर्ाग्दी 
१४७ रघगंुगा गाउँपाधलका भर्ाग्दी 
१४८ िरेङ गाउँपाधलका बाग्लङु 
१४९ तमानखोला गाउँपाधलका बाग्लङु 
१५० ताराखोला गाउँपाधलका बाग्लङु 
१५१ धनसीखोला गाउँपाधलका बाग्लङु 
१५२ िधर्गार् गाउँपाधलका बाग्लङु 
१५३ पैरंू् गाउँपाधलका पियत 
१५४ मोदी गाउँपाधलका पियत 
१५५ विहादी गाउँपाधलका पियत 
१५६ बाँवफकोट गाउँपाधलका रुकुम-पजश्चम 
१५७ धरिेणी गाउँपाधलका रुकुम-पजश्चम 
१५८ सानीभेरी गाउँपाधलका रुकुम-पजश्चम 
१५९ धरिेणी गाउँपाधलका रोल्पा 
१६० पररितयन गाउँपाधलका रोल्पा 
१६१ रुन्त्टीगढी गाउँपाधलका रोल्पा 
१६२ गंगादेि गाउँपाधलका रोल्पा 
१६३ सनुछहरी गाउँपाधलका रोल्पा 
१६४ िबाङ गाउँपाधलका रोल्पा 
१६५ गौमखुी गाउँपाधलका प्र्ठुान 
१६६ माण्र्िी गाउँपाधलका प्र्ठुान 
१६७ सरुमारानी गाउँपाधलका प्र्ठुान 
१६८ नौबवहनी गाउँपाधलका प्र्ठुान 
१६९ जझमरुक गाउँपाधलका प्र्ठुान 
१७० ऐरािती गाउँपाधलका प्र्ठुान 
१७१ कालीमाटी गाउँपाधलका सल्र्ान 
१७२ धरिेणी गाउँपाधलका सल्र्ान 
१७३ कपरुकोट गाउँपाधलका सल्र्ान 
१७४ छरेश्वरी गाउँपाधलका सल्र्ान 
१७५ कुमाख गाउँपाधलका सल्र्ान 
१७६ दामाय गाउँपाधलका सल्र्ान 
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१७७ र्ोल्पा िदु्ध गाउँपाधलका र्ोल्पा 
१७८ र्शे फोक्सणु्र्ो गाउँपाधलका र्ोल्पा 
१७९ िगदलु्ला गाउँपाधलका र्ोल्पा 
१८० मडु्केचलुा गाउँपाधलका र्ोल्पा 
१८१ काइके गाउँपाधलका र्ोल्पा 
१८२ छाकाय ताङसोङ गाउँपाधलका र्ोल्पा 
१८३ कुमगुकामायरोग गाउँपाधलका मगु ु
१८४ सोरु गाउँपाधलका मगु ु
१८५ खत्र्ाङ गाउँपाधलका मगु ु
१८६ कनकासनु्त्दरी गाउँपाधलका िभुला 
१८७ धसंिा गाउँपाधलका िभुला 
१८८ वहमा गाउँपाधलका िभुला 
१८९ धतला गाउँपाधलका िभुला 
१९० पचालझरना गाउँपाधलका काधलकोट 
१९१ सान्नी रीिेणी गाउँपाधलका काधलकोट 
१९२ र्शभु कालीका गाउँपाधलका काधलकोट 
१९३ महाि ै गाउँपाधलका काधलकोट 
१९४ पलता गाउँपाधलका काधलकोट 
१९५ धसधमकोट गाउँपाधलका हभुला 
१९६ नाभखा गाउँपाधलका हभुला 
१९७ खापुयनाि गाउँपाधलका हभुला 
१९८ चंखेली गाउँपाधलका हभुला 
१९९ अदानचलुी गाउँपाधलका हभुला 
२०० तािाकोट गाउँपाधलका हभुला 
२०१ कुसे गाउँपाधलका िािरकोट 
२०२ बारेकोट गाउँपाधलका िािरकोट 
२०३ धसिालर् गाउँपाधलका िािरकोट 
२०४ रु्ङे्गश्वर गाउँपाधलका दैलेख 
२०५ नौमलेु गाउँपाधलका दैलेख 
२०६ महाि ु गाउँपाधलका दैलेख 
२०७ भैरिी गाउँपाधलका दैलेख 
२०८ ठाँटीकाि गाउँपाधलका दैलेख 
२०९ गौमलु गाउँपाधलका बािरुा 
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२१० िगन्नाि गाउँपाधलका बािरुा 
२११ रामारोर्शन गाउँपाधलका अछाम 
२१२ ढकारी गाउँपाधलका अछाम 
२१३ तमुायखाद गाउँपाधलका अछाम 
२१४ तलकोट गाउँपाधलका बझाङ्ग 
२१५ मष्टा गाउँपाधलका बझाङ्ग 
२१६ खप्तर्छान्ना गाउँपाधलका बझाङ्ग 
२१७ वित्िर्जचर गाउँपाधलका बझाङ्ग 
२१८ सूमाय गाउँपाधलका बझाङ्ग 
२१९ छविसपाधिभेरा गाउँपाधलका बझाङ्ग 
२२० दगुायिली गाउँपाधलका बझाङ्ग 
२२१ केदारस्र्ु ँ गाउँपाधलका बझाङ्ग 
२२२ पवुियचौकी गाउँपाधलका र्ोटी 
२२३ बधर्केदार गाउँपाधलका र्ोटी 
२२४ िोरार्ल गाउँपाधलका र्ोटी 
२२५ सार्ल गाउँपाधलका र्ोटी 
२२६ आदर्शय गाउँपाधलका र्ोटी 
२२७ के.आइ.सी गाउँपाधलका र्ोटी 
२२८ बोगटान गाउँपाधलका र्ोटी 
२२९ माधलकािुयन गाउँपाधलका दाच ुयला 
२३० अवपवहमाल गाउँपाधलका दाच ुयला 
२३१ दहुुँ गाउँपाधलका दाच ुयला 
२३२ नौगार् गाउँपाधलका दाच ुयला 
२३३ मामाय गाउँपाधलका दाच ुयला 
२३४ लेकम गाउँपाधलका दाच ुयला 
२३५ व्र्ास गाउँपाधलका दाच ुयला 
२३६ सनुयर्ा गाउँपाधलका बैतर्ी 
२३७ धसगास गाउँपाधलका बैतर्ी 
२३८ जर्शिनाि गाउँपाधलका बैतर्ी 
२३९ पन्त्चेश्वर गाउँपाधलका बैतर्ी 
२४० धर्लासैनी गाउँपाधलका बैतर्ी 
२४१ आधलताल गाउँपाधलका र्रे्लिरुा 
२४२ भागेश्वर गाउँपाधलका र्रे्लिरुा 
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२४३ निदगुाय गाउँपाधलका र्रे्लिरुा 
२४४ अिर्मेरु गाउँपाधलका र्रे्लिरुा 
२४५ पिु उत्तरगगँा गाउँपाधलका रुकुम (पूिय भाग) 
२४६ भमेू गाउँपाधलका रुकुम (पूिय भाग) 
२४७ धसस्न े गाउँपाधलका रुकुम (पूिय भाग)     

(घ) देहार्का स्िानीर् तहमा धमधत २०७८/०८/०१ देजख्ाः- 
ि.सं. 

स्िानीर् तह पाधलका जिल्ला 
१ धमक्िाखोला गाउँपाधलका ताप्लेिङु 
२ नेरािती र्बिोङ गाउँपाधलका िाददङ 
३ रुिी भ्र्ाली गाउँपाधलका िाददङ 
४ नाफुय  गाउँपाधलका मनाङ 
५ िधुनचादे गाउँपाधलका िािरकोट 
६ िलारा गाउँपाधलका बझाङ्ग 
७ साई पाल गाउँपाधलका बझाङ्ग 

 

http://s.no/
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अनसूुची १० 
(दफा २२ को उपदफा (२)सँग सभबजन्त्ित) 

बैंङ्क/वित्तीर् संस्िास्ँग गररने सभझौताको नमूना 
 

सबै सामाजिक सरुक्षा भत्ता बैंङ्क खाता माफय त उपलब्ि गराउन े नेपाल सरकारको धनणयर् बमोजिम 
............................................गाउँ िा नगर कार्यपाधलकाको कार्ायलर्...............................(र्स 
पधछ "गाउँ" िा "नगरपाधलका" भधनने) र श्री .......................................... धल. 
........................................... (र्स पधछ “बैंङ्क भधनन)े बीच सामाजिक सरुक्षा भत्ता बैवङ्कङ् प्रणाली 
माफय त वितरण गने प्रर्ोिनको लाधग धनभन र्शतयहरुको अधिनमा रही सभझौता परमा हस्ताक्षर गरी 
धलर्ौं/ददर्ौं। 
र्शतयहरु 
१. गाउँ/नगरपाधलकाले सामाजिक सरुक्षा भत्ता पाउन े लजक्षत समूह अनसुार लाभग्राहीहरुको नाम, 

नागररकता प्रमाण पर नं., सामाजिक सरुक्षा भत्ता पररचर्पर नं.(MIS बाट आउने १३ अङ्कको 
पररचर्पर नं.), ठेगाना, धनिले चौमाधसक पाउने रकम समेतको पूणय वििरण MIS प्रणालीमा 
आिाररत विद्यतुीर् माध्र्मबाट (Forward Feed) बैंङ्कलाई उपलब्ि गराउनेछ। 

२.  बैंङ्कले गाउँ/नगरपाधलकाबाट प्राप्त वििरण बमोजिम लाभग्राहीको नाममा रू्शन्त्र् मौज्दातमा बचत 
खाता खोल्नेछ। र्सरी खाता खोल्दा लाभग्राहीको सामाजिक सरुक्षा भत्ता कारोिारको वििरण देजखन 
सक्न ेगरी सामाजिक सरुक्षा पररचर्पर नभबर बैंङ्क/वित्तीर् संस्िाको मखु्र् कारोिार गने प्रणालीमा 
अधनिार्य रुपमा सरुक्षा गने व्र्िस्िा गनुयपनेछ। 

३.  पाँच िषय मधुनका बालबाधलकाको हकमा आमा िा संरक्षकबाट खाता सञ्चालन हनु ेगरी बचत खाता 
खोधल ददने र आमा िा संरक्षकको दस्तखतबाट खाता सञ्चालन गनेछ।  

४. गाउँ/नगरपाधलकाले प्रत्रे्क लाभग्राहीको वििरण Forward Feed माफय त नाम, लजक्षत समूह र पाउन े
रकम खलुाई एकमषु्ट रकमको चेक हरेक चौमाधसकमा बैंङ्कलाई उपलब्ि गराउनेछ। 

६. गाउँ/नगरपाधलकाबाट रकम प्राप्त हनुासाि बैंकले लाभग्राहीको खातामा िभमा गरी प्रत्र्ेक खातामा िभमा 
भएको रकम देजखन े वििरण ( Reverse Feed) र बाँकी रकम भए सो समेतको िानकारी 
गाउँ/नगरपाधलकालाई गराइ उि बाँकी रकम अको चौमाधसकमा समार्ोिन गरी धबतरण गनुयपनेछ। 

७. तथ्र्ाङ्क आदान प्रदान गदाय सरुजक्षत API, Forward Feed/Reverse Feed िस्ता विद्यतुीर् माध्र्मबाट 
मार गरीनेछ।  

८. कुन ैलाभग्राहीको लगत कट्टा भएमा लगत कट्टा भएको धमधत र पाउन ेरकम समेतको िानकारी 
गाउँ/नगरपाधलकाले तत्काल प्रणाली माफय त बैंङ्कलाई उपलब्ि गराउनेछ। सो िानकारी प्राप्त 
भएपधछ बैंङ्कले लगत कट्टा भएको लाभग्राहीको खातामा उि धमधत पधछको रकम िभमा नगरी अको 
चौमाधसकमा उि रकम समार्ोिन गरी भत्ता वितरण गनुयपनेछ। 
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९. बैंङ्कले धनष्कृर् (Dormant) खाताको वििरण प्रत्रे्क श्रािण र माघ मवहनाधभर गाउँ/ 
नगरपाधलकालाई ददनपुनेछ। 

१०. बैंङ्कले प्रत्रे्क चौमाधसकमा प्रत्रे्क खातािालको उि खाताको कारोिार झल्कने प्रधतिेदन गाउँ/ 
नगरपाधलकालाई ददनेछ। उि खातामा िभमा रहेको रकम मध्रे् केही िा सबै रकम रोक्का राख्न 
िा वफताय गनय गाउँ/नगरपाधलकाबाट लेखी आएमा बैंङ्कले सोही बमोजिम रोक्का िा वफताय गनेछ। 

११. ९० िषय िा सो भन्त्दा बढी उमेरका िेष्ठ नागरज्क र रातो कार्य ("क" िगयको) प्राप्त गरेका पूणय 
अपांगता भएका लाभग्राही, अधत अर्शिता भएको प्रमाजणत भएका लाभग्राहीहरुको हकमा सामाजिक 
सरुक्षा भत्ता वितरण गदाय स्िानीर् तह र बैंङ्क िा वित्तीर् संस्िा दिैु पक्षको समन्त्िर्मा सेिाग्राहीको 
घरदैलोबाट वितरण व्र्िस्िा धमलाइ बैंङ्क तिा वित्तीर् संस्िा माफय त वहसाब धमलान गररनेछ। 

१२. दबैु पक्षको सहमधतबाट लाभग्राहीहर्ूलाई सहि ढंगबाट रकम उपलब्ि गराउन िप प्रर्ासहरू 
गररनेछ। 

१३. र्ो सभझौता कभतीमा तीन आधियक िषयका लाधग लागू हनुेछ। र्सको समर्ािधि आपसी 
समझदारीमा िप गनय सवकनेछ। 

१४. र्स सभझौतामा लेजखएका कुराहरु सोही बमोजिम र अन्त्र्मा प्रचधलत कानून बमोजिम हनुेछ।  
 

 

 

………………………………                              ……………………………… 
गाउँ िा नगरपाधलकाको तफय बाट                            बैंङ्क िा वित्तीर् संस्िाको तफय बाट 
धमधताः            धमधताः 
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अनसूुची १1 
(दफा २६ को उपदफा (३)सँग सभबजन्त्ित) 

एक आधियक िषयसभम रकम नजझकेका लाभग्राहीको वििरण 
 

प्रदेर्श:    जिल्लााः    गा.पा./न.पा.      िर्ा नं.:          आधियक िषयाः   

 

ि.सं. नाम िर बाबकुो 
नाम 

आमाको 
नाम 

सामाजिक 
सरुक्षा 
पररचर्पर नं. 

खाता नं. अजन्त्तम 
पटक 
रकम 
जझकेको 
धमधत 

कैवफर्त 
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अनसूुची १2 
(दफा २९ को उपदफा (२)सँग सभबजन्त्ित) 

भिुानी प्रधतिेदन 
 

प्रदेर्श:  जिल्लााः       गा.पा./न.पा.:                                         िर्ा नं.:     
 

ि.सं.  
पररचर्पर 

नं.  
नाम  धलङ्ग  

प्रिम चौमाधसक दोस्रो चौमाधसक तेश्रो चौमाधसक  

 

 

 

 

लाभग्राहीको खातामा 
िभमा गरेको कुल रकम 

  

लाभग्री
को 

खातामा 
धनकास 
रकम 

सामा
जिक 
सरुक्षा
को 
वकधस
म 

िास्तवक 
खचय 
रकम 

सेिा  
प्रदार्क 

खाता 
नं. 

धबधन
र्ोजि
त 

बिेट 

सामा
जिक 
सरुक्षा
को 
वकधस
म 

ि
भमा 
गरे
को 
रक
म 

सेिा  
प्रदार्
क 

खाता 
नं. 

धबधन
र्ोजि
त 
बिे
ट 

सामा
जिक 
सरु
क्षा
को 
वक
धसम 

ि
भमा
 
ग
रे
को
 
र
क
म 

सेिा  
प्रदार्क 

खा
ता 
नं. 

कुल धनकासा बिेट 

सेिा प्रदार्क 
बैंङ्कबाट वफताय 
गनुयपने रकम 

    

 
    

 
    

 
       

                  

िभमा                
   

 

नगद कारोिार भएकोमा  

गत आधियक िषयको फछौट हनु बाँकी पेश्की रकम रु. …………………… 

गत आधियक िषयको पेश्की फछौट रकम रु. ………………… 

पेश्की फछौट धमधत:-…………../…../….. 
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अनसूुची १3 
(दफा ९ (ग)सँग सभबजन्त्ित) 

दधलत िगयमा सूचीकृत िातिाधतको वििरण  
(क) पहार्ी मूल 

१. गन्त्ििय (गाईने) 
२. पररर्ार (दमाई, दिी, सजुचकार, नगची, ढोली, हडु्के) 
३. बादी 
४. विश्वकमाय (कामी, लोहार, सनुार, ओर्, चनुरँा, पाकी, टमटा)  

५. धमिार (साकी, चमयकार, भलू)  

६. पोरे् (देउला, पूिारी, िलारी, िालन्त्िर)  
७. च्र्ामे (कुचीकार, च्र्ाभखल) 
८. विटाल ु 
९. मगन्त्त 

(ख) मिेर्शी मूल 

१०. कलर  
११. ककैवहर्ा 
१२. कोरी 
१३. खवटक 

१४. खत्ि े(मण्र्ल, खङ्ग) 
१५. चमार (राम, मोची, हररिन, रविदास)  
१६. जचधर्मार 
१७. र्ोम (मररक)  
१८. तत्मा (तातँी, दास)  
१९. दसुाि (पासिान, हिरा)  
२०. िोिी (रिक, वहन्त्द)ु  
२१. पासी 
२२. बाँतर  

२३. मसुहर  

२४. मेस्तर (हलखोर)  

२५. सरभङ्ग(सरिररर्ा)  
२६. नटुिा  
२७. ढाँर्ी  
२८. िररकर / िन्त्का 
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नोटाः माधि उजल्लजखत बाहेक र गैर दधलत िरका दधलतको सभबन्त्िमा दधलत आर्ोगको धसफाररस र 
जिल्ला प्रर्शासन कार्ायलर्को दधलत िाधतर् प्रमाणपरको आिारमा हनुेछ।  


