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१. व्यवस्थापन सूचना प्रणाली 
 

पररचय (INTRODUCTION) 

नेपाल सरकार संघीय माममला तथा स्थानीय मिकास मन्त्रालय, केन्त्रीय पञ्जीकरण मिभागले स्थापना गरकेो अधमुनक 

प्रमिमध यिु यस व्यिस्थापन सूचना प्रणालीले दैमनक रुपमा घटेका व्यमिगत घटना(जन्त्म, मतृ्यू, मििाह, सम्िन्त्ध-मिके्षद र 

िसाइ-सराइ) को दताड  तथा नेपाल सरकारिाट संचामलत सामामजक सरुक्षा कायडक्रम ऄन्त्तरगत लाभग्राहीहरुको 

मििरणऄद्यािमधकराख्नेर सोही िमोमजम प्रमाणपर तथा प्रमतिेदनईपलब्ध गराईनयस व्यिस्थापन सूचना प्रणाली (MIS) 

को स्थापना भएको छ ।  

नेपाली युननकोड (NEPALI UNICODE) 

युननकोड पररचय 

यो एईटा दवेनागरी फोन्ट हो । यनुनकोड फोन्ट कुनै नननित कम्प्यटूर प्रणालीमा ननभभर नभइ सवै नकनसमको कम्प्यटूरमा प्रयोग गनभ सनकने 

भएकोले नेपाली यनुनकोड लाइ नेपाल सरकारले सरकारी काम-काजको फोन्टको रुपमा मान्यता नदएको छ। यस फोन्टमा टाइप गररएको 

ऄनभलेख तथा निठी-पत्र संसारको जनुसकैु ठाईँमा जस्तो सकैु कम्प्यटूरमा खोल्न र हनेभ सनकन्छ । यसका लानग कुनै ऄनतररक्त फोन्टको 

अवश्यक्ता पदनै ्। यो फोन्टमा टाइप गररएको हरेक ऄक्षर फोटोको रुपमा बसेको हुन्छ । ऄिेल यसको प्रयोग बहृत रुपमा गररएको पाइन्छ । 

यसको प्रयोगले फेसबकु तथा ऄन्य सामानजक संजालमा पानन नेपाली वाकयांस राख्न सम्पभब भएको छ।  

नेपाली यूनीकोडको प्रकार 

नेपली यनूनकोड लाइ दइु प्रकारले प्रयोग गररएको छ।  

a. परम्पपरागत यनूनकोड (Traditional Unicode) 

b. रोमनाआज यनूनकोड (Romanized Unicode) 

a. परम्परागत यूननकोड (Traditional Unicode) 

प्रयोगकताभको ऄनभरुनिलाइ मध्यनजर गरी परम्पपरागत फोन्ट प्रणाली  (Preeti, Kantipur, PCS_Nepali अदी)लाइ अधारमानी 

परम्पपरागत फोन्टमा कीबोडभमा प्रयोगहुने ऄक्षरहरुको स्थानलाइ यथावत राखी टाइप गररने यनूनकोडलाइ परम्पपरागत यनूनकोड (Traditional 

Unicode) भननन्छ । यसमा प्रयोग हुने ऄक्षरहरुको श्रेणीक्रम Preeti फोन्टमा जास्तै हुन्छ । जस्तै “ब क मा न ज व प नस” अदी । 

नोटः- परम्परागत किबोर्ड लेआउट अिो पेजमा समावेश गररएिो छ । 

b. रोमनाइज्ड यूननकोड (Romanized Unicode) 

यो नवनध एकदमै सरल तथा ऄगं्रजेी वणभमालाको ईच्िारणको अधारमा ननधाभररत हुने भएकोले यो सवै नकनसमको प्रयोग कताभको लानग 

प्रभावकारी दनेखएको छ । यो यनूनकोडमा प्रयोग हुने शब्द र ऄगं्रजेीमा प्रयोग हुने शब्द ईस्ता-ईस्तै भएकोले पनन यसको अवश्यकता नदन 

प्रनतनदन बढ्द ैगइ रहकेो पाइन्छ । जस्तैः 

 

नोटः- रोमनाइज्र् युकनिोर् किबोर्ड लेआउट अिो पेजमा समावेश गररएिो छ । 

युननकोड प्रयोग गने तररका 

१. सबभप्रथम कम्प्यटूरमा यनुनकोड आन्सटर(Install) गररएको वा नगररएको कुरा यनकन गने । 

२. आन्सटल नभए वेवसाइटबाट यनुनकोड software डाईनलोड गरी  setup मा नकलक गरी आन्स्टल गने । 

३. आन्सटलेशन सफल्ता पवुभक सम्पपन्न भए पनछ Desktop मनुनको भागमा ENGबटन दनेखन थाल्छ । 

४. यनुनकोड प्रयोग गने बेलामा ENGबटनमा नकलक गरी NEPसेलेकट गरी नेपाली यनुनकोड टाइप गनभ सनकन्छ ऄथवा ALT  + SHIFT एकै 

पटक नथिेर पनन टाइप गनभ सनकन्छ । 

नोटः- युकनिोर् टाईप सकिए पकछ पनुः EN मा किताड हुन ुपर्डछ । 

 

sunita = सनुनता sita = नसता ram= राम 

himal = नहमाल rana = राना kitab = नकताब 
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१. युननकोडका फाइदाहरूः 

 सञ्िालन प्रणालीमा नेपाली भाषाको प्रयोग 

 ऄङ््गग्रजेी र नेपालीका ऄक्षरहरूलाइ नमसाएर सनजलै लेख्न र फेनभ सनकने 

 फाआलको नाम पनन नेपालीभाषामै राख्न सनकने 

 नननित नेपाली फन्ट नभए पनन कम्प्यटुरको पवुभननधाभररत फन्टले फाआल खोल्न र पढ्न सनकने 

 नोट्याड, एकसेल, फ्रन्टपेज जनुसकैु प्रोग्राममा पनन िल्ने 

 नेपालीभाषामा आमेल पठाईन सनकने 

 नेपालीमा 'च्याट' गनभ सनकने 

 नेपालीभाषामा आन्टरनेट पेज हनेभ सनकने 

 नेपाली शब्द टाआप गरी गगुलमाखोजी गनभ सनकने, अनद । 
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केही कनठन ऄक्षरहरु(Romanized) 

 

प +/+ र   = प्र    क +/+shift r= कृ   श  + / + र  = श्र     

क + / + ष  = क्ष    त + / + र    =  त्र   द +/+ ध  = द्ध 

Shift + y  = ञ      ज  + / + ञ  = ज्ञ    द + / + य  = द्य 

त + / + त  = त्त    द + / + व  = द्व    ट + / + ट  = ट्ट 

 

१.२ एम.आई.एस. लगइन (MIS LOGIN) 

MIS सोफ्टिेयरको प्रयोग अमधकाररक कमडचारीिाट मार हुने भएकोले दोहोरो सरुक्षा प्रणाली (Two Steps 

Authentication) को ऄिधारणा ऄपनाइएको छ । प्रयोगकताडले अफ्नो व्यमिगत इमेल अइ.डी. र पासिडड पेश गरी लग-

आन गरी सकेपमछ प्रयोगकताडको मोिाइलमा गोप्य टोकन सन्त्देश पठाइ  टोकन प्रमिष्ट गर ेपश्चयात सफल लगइन हुन्त्छ ।  

एम.आई.एस. लग-इन गने क्तवक्तधिः 

- Firefox Mozilla ब्राईजर मा मक्लक गने  

- केन्त्रीय पञ्जीकरण मिभागले ईपलब्ध गराएको ठेगाना (जस्तै 202.166.206.117:808) ब्राईजरमा राखी खोल्ने 

-  

-  
- एम.अइ.एस.मा खाता खोमलएको भए कमडचारीको व्यमिगत इमेल ठेगाना र पासिडड राखी Login िटनमा मक्लक 

गने 
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मचरः एम.अइ.एस. लग-आन 

 

- लग.इन. पश्चात प्रयोगकताडको मोिाइलमा प्राप्त भएको ७ ऄंकको टोकन नम्िर टाइप गरी एम.अइ.एस.मा 

लग-आन गने ।  

- स्थानीय ननकायका MIS प्रयोग कतााले User ID र Password सम्वनधित निनवस वा 

नगरपानलकावाट प्राप्त गने व्यवस्था निलाईएको छ । User ID र Password को प्रयोग 

कताा MIS िा प्रनवष्ट भएको नववरण प्रनत पुणारुपिा निम्िेवार हुने हुनाले Password 

अरुवाट गोप्य राख्न आवश्यक छ ।  
-  
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क्तचत्रिः टोकन नम्वर इन्द्री 

१.३ ड्यासवोडा 

सफलतापिुडक लग-आन भए पश्चात ड्यासिोडड  देमखन्त्छ । एम.अइ.एस.मा दताड  भएका सेिाग्राहीहरुको मििरण समक्षप्त रुपमा 

प्रस्ततु हुने पमहलो पेज नै ड्यासिोडड  हो । ड्यासिोडडमा मूख्यतः तामलका र मचर गरी दइु मकमसमले मििरणहरुको सारांश 

प्रस्ततु गररएको छ । तामलका  ढााँचाकामििरणहरुमा सदस्य प्रमतिेदन, घरमूली प्रमतिेदन, व्यमिगत घटना दताड  प्रमतिेदन र 

सामामजक सरुक्षाको प्रमतिेदन रहेका छन भने मचरको ढााँचामा सदस्यको ग्राफ, मलङ्ग ऄनसुारको मििरण, ईमेर ऄनसुारको 

मििरण, धमड ऄनसुारको मििरण, मशक्षा ऄनसुारको मििरण अदी रामखएका छन।  मिष्ततृ मचरमा ईल्लेख गररएको छ ।  
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२. सेटअप (SETUP) 

 

२.१ सेटअप पररचय  

MIS SETUP लेMIS साँग सम्िमन्त्धत अधारभतु कुराहरु सेटऄप गदडछ । जस्तै कायाडलयको नाम, कमडचारीको नाम, 

ठेगाना अदी सूचनाहरु व्यवस्थापन गने काया गदडछ । एक पटक सेटऄप गरी सकेपमछ सधैभरी सोही मििरण रहने 

हुदााँ सेटऄपको प्रयोग  सािधानी पिुडक गनड अिश्यक छ ।  

स्थानीय ननकायका MIS प्रयोग कतााले User ID र Password सम्वनधित निनवस वा 

नगरपानलकावाट प्राप्त गने व्यवस्था निलाईएको छ । User ID र Password को प्रयोग कताा 

MIS िा प्रनवष्ट भएको नववरण प्रनत पुणारुपिा निम्िेवार हुने हुनाले Password अरुवाट 

गोप्य राख्न आवश्यक छ ।  
२.२ MIS SETUP का केही मखू्य आधारभुत क्तवषयहरुिः 

 
मचरः एम.अइ.एस. सेटऄप 

२.२.१ ठेगाना 

यस मेन ुमभर देश, राज्य  / के्षर, ऄञ्चल, मजल्ला, गामिस नगरपामलकाको प्रकार, गामिस नगरपामलका, िाडड  नं. अदीको 

मििरण राख्ने कायड गररन्त्छ । 

ठेगाना वििरण भने विव िः-  

- एम.अइ.एस. मा सपुर यजुर अइ.डी.ले लगआन गने  

- सेटअप मा मक्लक गने 

- ठेगानामा मक्लक गने 

- देश, क्षेत्र /राज्य, अञ्चल, क्तजल्ला, गाक्तवस नगरपाक्तलका प्रकार, गाक्तवस नगरपाक्तलका वडा न . माध्ये 

रोज्ने 

- सूचीमा मक्लक गरी भनड खोजेको मििरण छ िा छैन यमकन गने  

- सूचीमा मििरण नभए नयााँ थपनुसमा मक्लक गने 

- सही मििरण भरी पेश गने  

- भरकेो मििरण स्िीकृत गने(स्वीकृत गर्न ताल्चामा क्लिक गरी Approve गरे्) 

२.२.२ कमाचारी 

यस मेनुमा कायाालयमा कायारत कमाचारीको क्तववरण राख्ने काया गररन्द्छ । यसका लागी सम्वक्तन्द्धत कमाचारीको नाम, 

थर, स्थायी ठेगाना, कायारत कायाालय, कायालयको ठेगाना, तह, श्रेणी, पद, सकेंत न.ं, कायाालय प्रवेश क्तमक्तत, ईमेल 

आई डी. कमाचारीको मवाईल न.ं आदी आवश्यक पदाछ । 

कमाचारीको क्तववरण भने तररकािः 
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- - सपुरयजुर भइ लग इन गने 

- - सेटऄपमा मक्लक गने 

- - कायाडलयमा मक्लक गने 

- - कमडचारीमा मक्लक गने 

- - न्त्यााँ थपनसुमा मक्लक गरी तलको मचरमा ईल्लेख भएका मििरणहरु भने  

- - सही मििरण भरी पेश गने  

- - सचुीिाट सम्िमन्त्धत कमडचारीको मििरण खोजी स्िीकृत गने ।  

 

 
क्तचत्रिः- प्रयोगकतााको क्तववरण भने 

२.२.३ कायाालय 

कायाडलय सिमेनलेु नेपाल सरकारका कायाडलय तथा कायडरत कमडचारीहरुको मििरण प्रमिष्टी गने गदडछ ।  

नेपाल सरकार संघीय माममला तथा स्थानीय मिकास मन्त्रालय, मन्त्रालय ऄन्त्तगडतका मिभाग, स्थानीय मनकाय 

कायडलयहरुको मििरण कायाडलयहरुकको सूची तयार गने कायड यस मेनलेु गदडछ ।  
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२.२.४ स्थानीय पञ्जीकाक्तधकारीतोक्ने 

स्थानीय स्तरमा दैमनक रुपमा घटेका घटनाहरुको मििरण राख्ने र सोही िमोमजमको प्रमाणपर जारी गने स्थानीय ऄमधकार 

प्राप्त कमडचारी (गामिसमा समचि, नगरपामलकामा िडा समचि) को मििरण ईल्लेख गरी स्थानीय पञ्जीकामधकारी तोक्ने कायड 

यस मेनिुाट गररन्त्छ । स्थानीय पञ्जीकामधकारीको मििरण नराखी एम.अइ.एस.मा घटना दताड  तथा सामामजक सरुक्षाका 

सूचना प्रमिष्टी गनड नसमकने हुदााँ सिडप्रथम स्थानीय पञ्जीकामधकारी कायडगनड अिश्यक हुन जान्त्छ ।  

स्थानीय पञ्जीकाक्तधकारी तोक्ने क्तवक्तध 

- सेटऄपमा मक्लक गने 

- व्यमिगत घटना दताड  मा मक्लक गने 

- स्थानीय पञ्जीकामधकारीमा मक्लक गने 

- नयााँ थपनसुमा मक्लक गरी मििरण भरी पेश गने  

(थर को दामहने भागमा देमखएको बटन मक्लक गरी पञ्जीकामधकारी रोज्ने र सक्तक्रय छ बक्समा मक्लक गरी 

पेश गनुडहोस) 

नोटः- पमञ्जकामधकारी तोक्न ुपिुड  सो कमडचारीको मििरण एम.अइ.एस.कमडचारीको सूचीमा ऄमनिायड हुन ुपछड  ।  
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३. व्यक्तिगत घटना दताा 
नया ंजन्द्म दताागने 

 
जन्द्म दताागने क्तबक्तध 

१. व्यमिगत घटना main menu मा click गन े

२. जन्त्म दताड  sub menu मा click गन े

३. नयााँ थप्नहुोस् sub menu मा click गन े

 

 

जन्द्म दतााको खाली फारम क्तनम्न प्रकार पाउनेहुने छ 

 

 
 

 

 

४. जन्त्म दताडको फारममा ईल्लेख भएनसुार जस्तै निजात मशशकुो पमहलो नाम, मबचको नाम थर नेपाली र ऄंग्रजी दबैु भाषमा लेख्ने । त्यसै गरी निजात मशशकुो जन्त्म 

मममत, जन्त्मस्थान, जन्त्म मद्दतदाता, मलङ्ग, जात/जामत, जन्त्म प्रकार, बच्चाको तौलभने। 

५. यमद निजात मशशकुो कुनै शारीररक मिकृती छ भने ‚शारीररक मिकृती छ‛ मा मचन्त्ह लगाईने र शाररररक मिकृती नेपाली र ऄंग्रजी दबैु भाषमा लेख्ने। 
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६. त्यसैगरी जन्त्म ठेगाना भने।  

७. यमद मिदशेी हो भने “मिदशेी हो”मा मचन्त्ह लगाईने साथै दशे र ठेगाना भने।  

 

 

 

८.निजात मशशकुो बाब ुअमाको मििरण भन े

 
र्ोटः यक्द बाजे क्वदशेी हो भर्े “क्वदशेी हो”मा क्चन्ह िगाउर्े साथै दशे र ठेगार्ा भर्े। 
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यमद बाब ु| अमा मिदशेी हो भने “मिदशेी हो”मा मचन्त्ह लगाईने साथै दशे र ठेगाना भने। 

९. सामान्त्यतया जन्त्म दताड  बाजे, बाब ुर अमाले गने चलन बढी भएकोले प्रयोग गने समजलोको लामग  मा मचन्त्ह लगाईने। यमद बाजे, 

बाब ुिा अमा भन्त्दा ऄरु नै छ भने सो सचुकको मिबरण भने। 
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१०. सूचकको मििरण भरपेमछ फाराम भरकेो मममत, शलु्क(रु.), यमद कैमफयत छ भने भने । 

११. यमद परुानो दताड  हो भने “Is BackLog” मा मचन्त्ह लगाईने र परुानो दताड  फाराम नं., अमथडक िषड र स्थानीय पमञ्जकामधकारीको नामको भने। 

 

१२. ऄन्त्तमा  मा पेश गनडहोस् button मा Click गने। 

 

जन्द्म दताागने खोज्ने 

 
 

जन्द्म दतााखोज्ने क्तबक्तध 

१. व्यमिगत घटना main menu मा click गन े

२. जन्त्म दताड  sub menu मा click गन े

३. सचुी sub menu मा click गने 

 
“खोज्ने अधारहरु” जस्तै पररचयपर न,ं निजात मशशकुो नाम(ऄंग्रेजीमा) ऄथिा ऄन्त्य कनै अधारबाट खोज्न समकन्त्छ। र खोज्नहुोस् button मा Click गने। 
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सुचना फारम तयार गने क्तवक्तध 

१.. व्यमिगत पररचयपर नं मा Right Mouse Click गने (जस्तैः २०५०११११०००२३)  

२.‚Open Link in New Tab‛ मा Click गने 

 
३. जन्त्मको सूचना फाराम खोल्छ, एक पटक रुज ुगनुडपछड ।  

 

 
४. यमद कुनै ठाईंमा सच्चाईन ुपने छ भने सच्चाईनहुोस् button मा Click गने। 

http://202.166.206.117:803/BirthRegistrationMain/BirthRegistrationView?p=keedWv7Yfp4QnELSqvm92DyqCco8cia0UAlpEQc6V%2FFbVzmlAX6Rzw%3D%3D
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५. ऄब सच्चाईनपुने ठाईंहरुमा र  मा पेश गनडहोस् button मा Click गने। 

६. सूचना फारम मठक छ भने 

 

 
७. ऄब printer छान्त्ने र ‚OK‛ button Click गने। 

 

 

जन्द्म दतााप्रमाणपत्र तयार गने क्तबक्तध 
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१. स्िीकृत मा ‚Click‛ गने। 

 
२.‚OK‛ button मा ‚Click‛ गने। 

 
३. “छाप्नहुोस”् मा ‚Click‛ गने। 

४.‚OK‛ button मा ‚Click‛ गने। 

५. “छाप्नहुोस”् मा ‚Click‛ गने। 

६.‚OK‛ button मा ‚Click‛ गने। 

 

Sample certificate paste 

 

( ख )क्तववाह दताा गने क्तवक्तध 

१. व्यमिगत घटना main menu मा click गन े

२. मििाह दताड  sub menu मा click गन े

३. नयााँ थप्नहुोस् sub menu मा click गन े
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४. यमद मििाह सम्पन्त्न भएको स्थान मिदशे हो भने “मिदशेी हो” मा click गने र ठेगान भने। 

५. मििाह दताड  फारमको महरहरु (Fields) जस्तै दताड  मममत (मि सं), मििाह प्रकार, िैिामहक मममत (मि स)ं र स्थान भने। 

६. पमतको  पररचयपर नं राख्ने र TAB button press गने यमद पररचयपर नं छैन भने जन्त्म दताड/व्यमिगत फारमभने। 

७. त्यसै गरी पत्नीको पमन मििरण भने। 

८. सूचकको मििरण भने। 

९. ‚पेश गनुडहोस”् button मा click गने। 
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क्तववाह दताा सूचना फारम तयार पाने क्तबक्तध 

 

१. ‚Open Link in New Tab‛मा  click गने। 

२. “छाप्नहुोस्” मा  click गने। 

३. Printer छान्त्ने र ‚Ok‛ button click गने। 
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क्तववाह दताा प्रमाणपत्र तयार पाने क्तबक्तध 

 
 

१. “स्िीकृत” मा click गने। 

२. “छाप्नहुोस्” मा click गने। 

३. “OK” मा click गने। 

४. “छाप्नहुोस्” मा click गने। 
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मृत्यु दताा गने क्तवक्तध 

१. व्यमिगत घटना main menu मा click गन े

२. मतृ्य ुदताड  sub menu मा click गन े

३. नयााँ थप्नहुोस् sub menu मा click गन े

 
 

४. यमद मतृकको पररचयपर नं छ भने पररचयपर नं राख्ने र ‚TAB‛ button click गने। 

५. यमद मतृकको पररचयपर नं छैन भने जन्त्म दताड/व्यमिगत फारम भने। 

६. मतृ्य ु भएको स्थान, मतृ्य ुभएको मममत, मतृ्यकुो कारण महलहरु (Fields) भने। 

७. यमद मिदशेी हो भने “मिदशेी हो” मा click गने। 

८. यमद मतृक मििामहत हो भने पमत/पत्नीको नाम राख्ने। यमद मतृकको एक भन्त्दा बढी पत्नीहरु छन् भने “नयां थप्नहुोस्” मा click गने र सोही ऄनसुार थप्ने।

 
९. सूचकको मििरण जस्तै नाम, मतृकसंगको नाता अमद भने। 
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.  
१०. ‚पेश गनुडहोस”् button मा click गने। 
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मृत्यु दताा सूचना फारम तयार पाने क्तबक्तध 

 

१. ‚Open Link in New Tab‛मा  click गने। 

२. “छाप्नहुोस्” मा  click गने। 

३. Printer छान्त्ने र ‚Ok‛ button click गने। 

 

मृत्यु दताा प्रमाणपत्र तयार पाने क्तबक्तध 

 

१. “स्िीकृत” मा click गने। 

२. “छाप्नहुोस्” मा click गने। 

३. “OK” मा click गने। 

४. “छाप्नहुोस्” मा click गने। 

 

बसाई सराई दताा गने क्तवक्तध 

१. व्यमिगत घटना main menu मा click गन े

२. बसाइ सराइ दताड  sub menu मा click गन े

३. नयााँ थप्नहुोस् sub menu मा click गन े

४. यमद सरी जाने हो भने “सरी जान”े मा click गने। हालको ठेगाना र सरी जाने ठेगाना भने। 
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५. यमद सरी अएको हो भने “सरी अएको” मा click गने। सरी अएको दताड  न,ं सरी अएको ठेगाना र ऄब बस्ने ठेगाना भने। 
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६. घरमूलीको मििरण  पररचयपर न,ं दताड  मममत, बसाइ सराइको मममत, बसाइ सराइको कारण भने 

 
७. िसाइ सराइ प्रिासी संख्या भने जस्तै ६, पररिारको सदस्यको नाम, सचुकसंगको नाता अदी भने र ऄको सदस्य थप्न “नयां थप्नहुोस्” मा  click गने। 

८. सूचकको मििरण, यमद घरमूली अफैं  सूचक हो भने “घरमूली अफैं ” मा click गने। 

 
९. ‚पेश गनुडहोस”् button मा click गने। 

 

बसाई सराई सूचना फारम तयार पाने क्तबक्तध 
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१. ‚Open Link in New Tab‛मा  click गने। 

२. “छाप्नहुोस्” मा  click गने। 

३. Printer छान्त्ने र ‚Ok‛ button click गने। 

 

बसाई सराई दताा प्रमाणपत्र तयार पाने क्तबक्तध 

 

१. “स्िीकृत” मा click गने। 

२. “छाप्नहुोस्” मा click गने। 

३. “OK” मा click गने। 

४. “छाप्नहुोस्” मा click गने। 

 

सम्बन्द्ध क्तबच्छेददताा गने क्तवक्तध 

१. व्यमिगत घटना main menu मा click गन े

२. सम्बन्त्ध मबच्छेद दताड  sub menu मा click गन े

३. नयााँ थप्नहुोस् sub menu मा click गन े

४. दताड  मममत, ऄदालत प्रकार, दशे, ऄदालत मजल्ला, ऄदालतको मनणडय नं, ऄदालतको मनणडय मममत भने। 
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५. यमद यसै प्रणालीबाट मििाह दताड  गरीएको छ भने “मििाह दताड  नं” राख्ने र “TAB” button press गने। 

६. यमद “मििाह दताड  न”ं छैन भने पमतको पररचयपर नं, पत्नीको पररचयपर न ंराख्ने र “TAB” button press गने।

 
७. सूचकको मििरण पमत भए “पमत अफै” पत्नी भए “पत्नी अफै” मा मचन्त्ह लगाईने। 

 
८. ‚पेश गनुडहोस”् button मा click गने। 
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सम्बन्द्ध क्तबच्छेदसूचना फारम तयार पाने क्तबक्तध 

 

१. ‚Open Link in New Tab‛मा  click गने। 

२. “छाप्नहुोस्” मा  click गने। 

३. Printer छान्त्ने र ‚Ok‛ button click गने। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सम्बन्द्ध क्तबच्छेददताा प्रमाणपत्र तयार पाने क्तबक्तध 
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१. “स्िीकृत” मा click गने। 

२. “छाप्नहुोस्” मा click गने। 

३. “OK” मा click गने। 

४. “छाप्नहुोस्” मा click गने। 
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प्रक्ततवेदन क्तनकाल्ने तररका  

१. व्यमिगत घटना main menu मा click गन े

२. प्रमतिेदन sub menu मा click गन े

 

 

जन्द्मको प्रकार अनुसार प्रक्ततवेदन तयार पाने क्तवक्तध 

१. व्यमिगत घटना main menu मा click गन े

२. प्रमतिेदन sub menu मा click गन े

३ प्रमतिेदन sub menu मा click गन े

४ “जन्त्म” मा click गने 

५ “जन्त्मप्रकार ऄनसुार” मा click गन े

६ अिश्यकता ऄनसुार महलहरु (fields) select गन े

७ मिस्ततृ भए “मिस्ततृ” मा click गने, सारांश भए “सारांश” click गने 

८ ‚पेश गनुडहोस”् button मा click गने 
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ऄब प्रमतबेदन “Excel”ऄथिा “PDF” Export गनड समकन्त्छ। 
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व्यक्तिगत घटनाको संक्षक्ति प्रक्ततवेदन तयार पाने क्तवक्तध 

१. व्यमिगत घटना main menu मा click गन े

२. प्रमतिेदन sub menu मा click गन े

३ प्रमतिेदन sub menu मा click गन े

४ “सारांश” मा click गन े

५ “व्यमिगत घटनाको संक्षमप्त प्रमतिेदन” मा click गने 

६ अिश्यकता ऄनसुार महलहरु (fields) select गन े

७ मिस्ततृ भए “मिस्ततृ” मा click गने, सारांश भए “सारांश” click गने 

८ ‚पेश गनुडहोस”् button मा click गने 
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४. सामाक्तजक सुरक्षा कायाक्रम 
४.१ दताा 

श्रािण १ गते देमख ममंसरको १५ गते सम्म प्राप्त मनिेदन ईपर छलफल भइ मसफाररस भएका  लाभग्राहीहरुको मििरणलाइ 

दताड  गनड यस मेनिुाट गररन्त्छ । यसमा दताड  भए पश्चयात लाभग्राहीहरुको २५ ऄंकको पररचयपर कायम हुन जान्त्छ । पररचय 

परको ढााँचा मनम्न ऄनसुार रहेको छ  

  03207008155618190102271 
 
 
 
 

दताा गने क्तवक्तधिः 

- सामामजक सरुक्षा मेनमुा मक्लक गने  

- दताडमा मक्लक गने 

- नयााँ थप्नसुमा मक्लक गने 

- लाभग्राहीको सही मििरण भरी पेश गने 

नोटः- रातो धको भएका मििरणहरु ऄमनिायड भनुड  पने छ ।  

 

सा.स.ु मकमसम दताड मममत मजल्ला, गामिस, िडा कोड सास ुनं. 
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नोटः- मििरण भदाड  दताड  अमथडक िषड र लाग ुहुने अमथडक िषड सािधानी पिुडक राख्न ुहोला ।  

 

४.२ दताा प्रमणीकरण 

दताड भइसकेका लाभग्राहीहरुको मििरण सही भररएको नभररएको यमकन गरी दताड  प्रमाणीकरण गररन्त्छ ।  

 

साथै सामामजक सरुक्षा लमक्षत समहुमा योग्य ठहररने व्यमिहरुको व्यमिगत घटना दताड  गदाड  सो व्यमिलाइ सामामजक सरुक्षा 

भत्ता पाईन आक्छुक भएको खण्डमा दताड  प्रमाणीकरण गरी सो व्यमिलाइ लाभग्राहीको सूचीमा नाम मसफाररस गनड समकन्त्छ 

। 

दताा प्रमाणीकरण गने क्तवक्तधिः 

- सामामजक सरुक्षा मा मक्लक गने 

- दताड प्रमाणीकरणमा मक्लक गने 

- सूचीमा मक्लक गरी दताड  गररएको लाभग्राहीको मििरण खोज्ने  

- दताड प्रमाणीकरण गनुडपनेलाभग्राहीको मििरणको दाया पट्टी दताड  नमिकरणको िक्समा मक्लक गरी पेश गने  

- दताड प्रमाणीकरण भए नभएको यमकन गनड दताडमा गइ दताड  मकमसममा नमिकरण गररएको छानी खोजेर हेनड 

समकन्त्छ । 
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४.३ दताा नक्तवकरण 

सामिक देमख सामामजक सरुक्षा भिा बझु्दै अएका लाभग्राहीले अगामी अ.ि.मा पमन सो भिा ईपलब्ध गराइ मदन ुहुन भनी 

सामामजक सरुक्षा कायडक्रम संचालन कायडमिमध २०६९ को ऄनशुचुी ५ िमोमजमको नमिकरण फारम पेश गरकेा 

लाभग्राहीहरुको मििरण एम.अइ.एस. प्रणालीमा दताड  नमिकरण गनुड  पदडछ ।  

दताा नक्तवकरण गने क्तवक्तधिः 

- सामामजक सरुक्षा मा मक्लक गने 

- दताड नमिकरण मा मक्लक गने 

- पररचयपर नं िा अ.ि. िा सा.स.ुमकमसम िा ठेगाना िा ऄन्त्य मििरण िा सिै छनौट गरी खोज्नसुमा मक्लक 

गने 

- नमिकरण गनुड  पने लाभग्राहीको नाम यमकन गरी नक्तवकरणमा मक्लक गने 
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४.४ लगत कट्टा 

सामामजक सरुक्षा भिाका लामग मसफाररस गररएका लाभग्राहीहरु मध्ये कुनै लाभग्राही िसाइ सरर गएमा िा मनजको मतृ्यू 

भएमा िा ऄन्त्य कुनै कारणले भिा पाईनिाट िमन्त्चत हुन गएको खण्डमा सो लाभग्राहीको मििरण ऄद्यािमधक गनड 

एम.अइ.एस.मा लगत कट्टा गनुड  पने हुन्त्छ ।  

लगतकट्टा गने क्तवक्तधिः 

- सामामजक सरुक्षामा मक्लक गने 

- लगतकट्टामा मक्लक गने 

- सूचीमा मक्लक गने 

- लगतकट्ट गनुड  पने व्यमिको मििरण भरी खोज्नसुमा मक्लक गने  

- व्यमिको मििरण साँगै दामहने भागमा “लगतकट्टा” मा मक्लक गरी सो व्यमिको लगतकट्ट गने  

- लगतकट्टा गनड OK मा मक्लक गने र लगतकट्टको कारण खलुाइ पेश गने ।  
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क्तचत्रिः- लगतकट्टा 

नोटः- लगत कट्टा भइसकेका व्यमिको मििरणमा लगतकट्टाको मचन्त्ह मदमखदैन । 

 
क्तचत्रिः- कन्द्फमेशन वक्स 
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क्तचत्रिः- लगतकट्टाको कारण 

४.५ प्रक्ततवेदन 

 सामामजक सरुक्षा कायडक्रम संचालन कायडमिमध २०६९ साँग सम्िमन्त्धत प्रमतिेदन एम.अइ.एस. िाट तयार पानड समकन्त्छ 

। 

प्रक्ततवेदन तयार पने क्तवक्तधिः 

- सामाक्तजक सुरक्षा मा मक्लक गने 

- प्रक्ततवेदन मा मक्लक गने 

- अ.ि. तथा ऄन्त्य सूचक छनौट गरी खोज्नुस मा मक्लक गने 

- प्रमतिेदन देमखए पमछ Export Excel िा Export PDF मा मक्लक गरी प्रमतिेदन तयार गने 

 

अनुसूची ८ वमोक्तजमको प्रक्ततवेदन 
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अनुसुची १० 

 

 

अनुसूची ११  
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अनुसूची ७ 
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वारम्वार सोक्तधएका केही प्रश्नहरु 
 

१. VDC Secretary not assigned सूचना देक्तखयो र व्यक्तिगत घटना दताामा न्द्यााँ थप्नुसमा क्तक्लक गदाा स्थानीय 

पञ्जीकाक्तधरीको क्तववरण देक्तखएन ? 

समाधानिः- सफ्टवेयरमा स्थानीय पञ्जीकाक्तधकारी तोक्ने व्यवस्था भएकोले तपाईको कायाालयको लागी स्थानीय 

पञ्जीकरण तोक्नु पने भएकोले माक्तथल्लो क्तनकायमा जानकारी गराई स्थानीय पञ्जीकाक्तधकारी कायम गना सक्तकन्द्छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(क)  व्यक्तिगत घटना दताा सम्बन्द्धी धेरैजसो सोक्तधने प्रश्नहरु 

 

 

(ख) सामाक्तजक सुरक्षा भत्ता कायाक्रम सम्बन्द्धी धेरैजसो सोक्तधने प्रश्नहरु 

१. सामाक्तजक सुरक्षा भत्ता कुन कुन वगाका व्यक्तिहरुले पाउाँछन ्? 

ईिरः नेपाल सरकारले हाल देहायका िगडका नागररकहरुलाइ सामामजक सरुक्षा भिा प्रदान गदै अआरहेको छ  

क्र.सं. लाभामन्त्ित िगड  भिा प्राप्त गनड योग्य ईमेर र ऄिस्था मामसक 

रकम रु. 

कैमफयत 

१. ज्येष्ठ नागररक       कणाडलीः ६० िषड पगेुको 

दमलतः ६० िषड पगेुको 

ऄन्त्यः ७० िषड पगेुको  

५००।–  नोटः- ७० िषड पगेुका सिै जेष्ठ 

नागररकलाइ रु. ५०० को 

दरले थप रकम ईपल्ब्ध 

गराईने नेपाल सरकारको 

मनदेशन 

२. एकल ममहला मििाह नगरी बसेका ममहलाः ६० िषड 

पगेुको 

मििाह गरकेा तर सम्बन्त्ध मबच्छेद 

भएकाः ६० िषड पगेुको 

५००।– मििाह भएमा त्यस्ता व्यमिको 

लगत स्ित.. कामटने र 

मनजहरुले भिा प्राप्त गने छैनन् 

। 

३. मिधिा        पमतको मतृ्य ुभएका जनुसकैु ईमेरका 

ममहला 

५००।– मििाह भएमा त्यस्ता व्यमिको 

लगत स्ित.. कामटने र 

मनजहरुले भिा प्राप्त गने छैनन् 

। 

४. पूणड ऄपाङ्गता भएका ममहला, बालबामलका कायाडलयबाट १०००।–   
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‘क’ िगड ऄथाडत् रातो रगंको 

ऄपाङ्गता पररचय पर प्राप्त गरकेा 

जनुसकैु ईमेरका नागररकहरु 

५. ऄमत ऄशि ऄपाङ्गता 

भएका 

ममहला, बालबामलका कायाडलयबाट 

‘ख’ िगड ऄथाडत् मनलो रगंको 

ऄपाङ्गता पररचय पर प्राप्त 

गरकेा  जनुसकैु ईमेरका नागररकहरु 

३००।–   

६. लोपोन्त्मखु 

अमदिासी÷जनजाती        

बनकररया, राईटे, सरुले, हायु, राजी, 

मकसान, लेप्चा, मेचे र कुसिमडया 

(पत्थरकट्टा, मसलकट, कुशिमधया, 

कुचबमधया) जातीका नागररकहरु 

१०००।–   

७.   बालबामलका      पााँच िषड ईमेर ननाघेका देहाय 

िमोमजमका बालबामलका: 

कणाडली ऄञ्चलका मजल्लाहरुका 

एक अमाका बढीमा २ बालबामलका 

देशभरीका दमलत पररिारका एक 

अमाका बढीमा २ बालबामलका 

२००।–   

२. सामाक्तजक सुरक्षा भत्ता क्तवतरण गने सम्बन्द्धमा कुनै कानून लागू भएको छ ? 

ईिरः सामामजक सरुक्षा भिा मितरणकायडक्रमलाइ ब्यिमस्थत बनाईनको लामग सामामजक सरुक्षा कायडक्रम 

सञ्चालनकायडमिमध जारी गरी सोही ऄनसुार यो कायडक्रम सञ्चालन भआ रहेको छ ।  

३. भत्ता पाउने व्यक्तिको उमेर गणना गदाा के लाई आधार माक्तनन्द्छ ? 

ईिरः नेपाली नागररकताको प्रमाणपरको ईमेरलाइ अधार मलआनेछ ।  

४. नागररकतामा जन्द्मेको साल र मक्तहना खुलेको तर गते नखुलेको अवस्थामा केलाई आधार माक्तनन्द्छ ? 

ईिरः जमन्त्मएको साल र ममहना खलेुको तरगते नखलेुको भए ईमल्लमखत ममहनाको मसान्त्त र सालमार खलेुको िा ईमेर 

मारईल्लेख भएको भए सम्बमन्त्धत िषड(साल) को चैर मसान्त्तलाइ अधार मानी जन्त्ममममत गणना गररनेछ ।  

५. बाल सरंक्षण अनुदान प्राि गनेको हकमा उमेरको गणनाको लाक्तग केलाई आधार माक्तनन्द्छ ? 

ईिरः जन्त्म दताड  प्रमाणपर । 

६. बाल सरंक्षण अनुदानको लाक्तग अस्पतालले प्रदान गने जन्द्मको प्रमाण पत्र भए पक्तन हुन्द्छ ? 

ईिरः हुाँदैन । स्थानीय मनकायले जारी गरकेो जन्त्म दताड  प्रमाणपर ऄमनिायड पेश गनुडपदडछ ।  

७. कुन कुन अवस्थामा दोहोरो भत्ता क्तलन पाईदैन ? 

ईिरः नेपाल सरकार िा नेपाल सरकारकोमान्त्यता प्राप्त संघसंस्था , कम्पनीबाट तलि , भिा, पेन्त्सन िा यस्तै ऄन्त्यनाममा 

मामसक रुपमा प्राप्त गनेहरुले सामामजक सरुक्षा भिा मलन पाआदैन ।  

८. कुनै व्यक्ति एकभन्द्दा बक्तढ लक्तक्षत समहूमा परमेा के सबै समहुबाट भत्ता क्तलन पाउछ ? 

ईिरः पाईदैन । कुनै व्यमि एकभन्त्दा बढीलमक्षत समहुमा परमेा त्यस्तो व्यमिले सबैभन्त्दा बढी रकम भएको एक 

समूहकोभिा िा िमृि मार पाईनेछ ।  

९. सामाक्तजक सुरक्षा भत्ता पाउनको लाक्तग कक्तहले, कहााँ क्तनवेदन क्तदनु पदाछ ? 

ईिरः सामामजक सरुक्षा भिा पाईनको लामगहरके अमथडक िषड(श्रािण देमख अषाढ मसान्त्त सम्म)को ममंसर १५ 

मभरसम्बमन्त्धत गाईाँ मिकास समममत िा नगरपामलका कायाडलयमा मनिेदन मदन ुपदडछ ।कायडमिमधले तोकेको ढााँचामा अिश्यक 

कागजात संलग्न गरी मनिेदन मदएका योग्यव्यमिहरुले ऄको अमथडक िषडदेमख भिा पाईन सक्नेछन् ।  
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१०. के मकं्तसर १५ क्तभत्र क्तनवेदन क्तदने व्यक्तिहरुले सोही वषादेक्तख नै भत्ता पाउाँछन ्? 

ईिरः पाईाँदैनन् । चाल ुअमथडक िषडकोममंसर १५ गते मभर मनिेदन मदने व्यमिहरु योग्य ठहररएमा मनजहरुले ऄकोअमथडक 

िषडको प्रारम्भ देमख मार सामामजक सरुक्षा भिा पाईाँछन् ।  

११. चालु आ.व.को मकं्तसर १५ भन्द्दा पक्तछ तर अको आक्तथाक वषा शुरु हुनुभन्द्दा अक्तघ उमेर पुग्ने व्यक्तिले कक्तहले 

क्तनवेदन क्तदनुपदाछ ? 

ईिरः चाल ुअ.ि.को अषाढ मसान्त्तसम्म ईमेरपगु्ने नागररकहरुले समेत ऄमनिायड रुपमा अिश्यक कागजात समहत चाल ु

अिकोममंसर १५ मभर मनिेदन पेश गरकेो हुनपुदडछ । ममंसर १५ गतेमभर त्यस्तोमनिेदन नमदएमा त्यस्ता व्यमिले अगामी 

अमथडक िषडमा भिा पाईाँदैनन् । 

१२. चालु आ.व.को मकं्तसर १५ क्तभत्र क्तनवेदन क्तदने व्यक्तिहरुलाई पररचय पत्र कसले क्तदने गदाछ ? 

ईिरः त्यस्ता व्यमिहरुको मनिेदन ईपरछानमिन गरी गाईाँ िा नगर सामामजक सरुक्षा समन्त्िय समममतको 

मसफाररशमासम्बमन्त्धत गाईाँ मिकास समममत िा नगरपामलका कायाडलयले पररचय पर मदनेव्यिस्था छ ।  

१३. के पररचय पत्र पाएपक्तछ सोही आक्तथाक वषाको तेश्रो चौमाक्तसकको रकम पाउन सक्तकन्द्छ त ? 

ईिरः समकदैन । ईनीहरुले ऄको अमथडक िषडबाट मार सामामजक सरुक्षा भिा पाईाँछन् ।  

१४. के पररचय पत्र नभएका व्यक्तिहरुले पक्तन सामाक्तजक सुरक्षा भत्ता पाउन सक्छन ्? 

ईिरः सक्दैनन् । सामामजक सरुक्षा भिा प्राप्त गनड पररचय पर प्राप्त गरकैे हुनपुछड  ।  

१५. सामाक्तजक सुरक्षा भत्ता क्तलइरहकेा व्यक्तिहरुले पक्तन पररचय पत्र नवीकरण गनुापदाछ ? 

ईिरः गनुडपदडछ । सामामजक सरुक्षाभिा पाआरहेका नागररकहरुले अ.ि.को सामामजक सरुक्षा भिा प्राप्त गनडहरके अ.ि. को 

मागड १५ मभर अफ्नो पररचय पर निीकरण गनडको लामग मनिेदनमदनपुदडछ ।  

१६. सामाक्तजक सुरक्षा भत्ता वषामा कक्तत पटक क्तवतरण हुन्द्छ ? के हरके मक्तहना भत्ता क्तवतरण हुन्द्छ ? 

ईिरः हरके चौमामसकमा एक पटक ऄथाडत्िषडमा तीन पटक भिा मितरण गररन्त्छ । ऄसोज ममहनाको १ गते , माघ ममहनाको 

१२गते र जेष्ठ ममहनाको १५ गते देमख सामामजक सरुक्षा भिा मितरण प्रारम्भगररन्त्छ ।  

१७. कुनै एक चौमाक्तसकमा भत्ताक्तवतरण गदाा उपक्तस्थत हुन नसकेको खण्डमा त्यस्तो व्यक्तिले अको चौमाक्तसकमाभत्ता 

क्तलदंा पक्तहलाको चौमाक्तसकको भत्ता क्तलन पाउाँछ की पाउाँदैन ? 

ईिरः ऄमघल्लो चौमामसकको भिा रकमदोश्रो िा तेश्रो चौमामसकमा प्राप्त गनड समकन्त्छ तर एक अमथडक िषडको भिाऄको 

अमथडक िषडमा मलन समकदैन । 

१८. अक्तघल्लो आ.व.मा भत्ता क्तलन नआएका व्यक्तिले चालु आ.व.मा भत्ता पाउाँछन ्की पाउाँदैनन ्? 

ईिरः एक अमथडक िषडको भिा ऄकोअमथडक िषडमा मितरण गनड नममल्ने ऄथाडत् मिज हुने भएकोले ऄमघल्लोअ.ि.को भिा 

पाईाँदैनन् । त्यस्ता व्यमिहरुले ऄसारको २० गते सम्म रकमनबझेुमा त्यस्तो रकम सरकारी ढुकुटी(राजस्ि) मा मफताड 

दामखला हुन्त्छ । 

१९. के सामाक्तजक सुरक्षा भत्ता सबैको घर घरमा गएर क्तवतरण गररन्द्छ ? 

ईिरः सामामजक भिा मितरण गने मदन रसमयमा लाभग्राहीहरु स्थानीय मनकायले तोकेको मममत र स्थानमा पररचयपर 

समहतईपमस्थत भइ भिा मलन ुपदडछ । तर महडंडुल गनड नसक्ने पूणड ऄपाङ्गता भएकाव्यमिलाइ सम्बमन्त्धत कमडचारीले नै 

भिा पयुाडआमदने ब्यिस्था छ । 

२०. सामाक्तजक सुरक्षा कायाक्रम माफा त प्राि भत्ता कुन प्रयोजनको लाक्तग प्रयोग गना सक्तकन्द्छ ? 

ईिरः व्यमिले प्राप्त गरकेो भिामामथ सम्बमन्त्धत व्यमिकै ऄमधकार हुने भएकोले व्यमिले अफ्नो आच्छा ऄनसुारखचड गनड 

सक्दछन् । तर बाल पोषण भिाको रकम बालबामलकाको लामग अिश्यकपौमष्टक खानामा खचड गनड मदआन्त्छ ।  

२१. कुनै व्यक्तिको भत्ता पररवारको सदस्य वा नक्तजकको कुनै अन्द्य व्यक्तिलाई हस्ते गरी क्तदन क्तमल्छ की क्तमल्दैन ? 

ईिरः ममल्दैन । हस्ते गरी िा नगरीसम्बमन्त्धत व्यमि बाहेक ऄन्त्य व्यमिलाइ भिा रकम मितरण गनड ममल्दैन ।रातो काडड  

पाएका पूणड ऄपाङ्गता भएका व्यमिको हकमा पररचय परमाईल्लेमखत मनजको संरक्षकलाइ बझुाईन ममल्छ ।  
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२२. बैंक माफा त भत्ता क्तवतरण गनुा भनेको के हो ? 

ईिरः सामामजक सरुक्षा भिा पाईनेसेिाग्राहीहरुको नाममा व्यमिगत बचत खाता खोली सोही खातामा स्थानीयमनकायले 

भिा िापतको रकम पठाआमदने र सेिाग्राहीले अफ्नो आच्छा ऄनसुार रकममनकाल्न ममल्ने ब्यिस्थालाइ नै बैठक माफड त भिा 

मितरण गनुड  भमनन्त्छ । 

२३. बैंक माफा त भत्ता क्तवतरण हुने बैंकमा समेत सेवाग्राही उपक्तस्थत हुनुपदाछ ? 

ईिरः बैंकमा खाता खोल्ने क्रममा ईपमस्थतभइ खाता खोल्न ुपदडछ । बैंक खाता खलेुपमछ   बैंक खातामा रकम पठाआने 

भएकोलेरकम मनकाल्न चाहेको समयमा बैंकमा ईपमस्थत हुनपुछड  । तर चेकमा सही गरीऄन्त्य व्यमिलाइ पठाएर पमन रकम 

प्राप्त गनड समकन्त्छ । 

२४. बैंक खातामा जम्मा भएको रकम कक्तत समयक्तभत्र क्तनकाक्तलसक्नुपदाछ ? 

ईिरः रकम मनकाल्ने समय मसमा हुाँदैन ।  

२५. बैंकमा खाता खोल्दा कुनै रकम क्ततनुापदाछ ? 

ईिरः पदैन । स्थानीय मनकायलेसम्बमन्त्धत बैंकसाँग समन्त्िय गरी शनु्त्य मौज्दातमा खाता खोमलमदन ुपदडछ । तरसेिाग्राहीले 

अफ्नो खातामा थप समुिधाहरु मलन चाहेमा बैंकको मनयमानसुारहुन्त्छ ।  

२६. कुन कुन अवस्थामा भत्ता पाइरहकेा व्यक्तिहरुको लगत कट्टा गनुापदाछ ? 

ईिरः देहायको ऄिस्थामा भिा पाआरहेका व्यमिको लगत कट्टा गनुडपदडछ :  

-मतृ्य ुभएमा 

- बसाआ सरी ऄन्त्यर गएमा 

- एकल/ मबधिा ममहलाले ऄकाडेे मििाह गरमेा  

- बालबामलकाको ईमेर ५ िषड पूरा भएमा  

- झटुा मििरण पेश गरी भिा मलएको पषु्टी भएमा  

- स्िेच्छाले भिा मलन नचाहेमा 

- पररचयपर नमिकरण नगरमेा 

२७. गलत व्यक्तिले सामाक्तजकसुरक्षा वापतको भत्ता रकम क्तलएमा वा गलत व्यक्तिलाई भत्ताको लाक्तग क्तसफाररशगरमेा 

कुनै कारवाही हुन्द्छ की हुाँदैन ? 

ईिरः गलत व्यमिले झठुो मििरण पेश गरीसामामजक सरुक्षा भिा मलएमा मनजबाट मबगो बमोजीम ऄसलु ईपर गररन्त्छ 

।त्यसैगरी गलत व्यमिलाइ भिा पाईन योग्य भमन मसफाररश गरमेा त्यस्तोमसफाररश गने पदामधकारीहरुलाइ कानून बमोमजम 

कारिाही हुन्त्छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 


