नेऩार सयकाय
गृह भन्त्रारम
याष्ट्रिम ऩरयचमऩर तथा ऩञ्जीकयण ष्ट्रिबाग
ऩाथीबया माङियक गाउॉ ऩालरकाको कामाारम, ताप्रेजङ
ु जजल्रा।
साभाजजक सुयऺा तथा व्मजिगत घटना दताा प्रणारी सुदृढीकयण आमोजना
व्मजिगत घटना दताा तथा साभाजजक सुयऺा सम्फन्त्धी दताा जिष्ट्रियको कामाऺेरगत िता

(Non-Consulting Service)
१. ऩृष्ठबूलभ
याष्ट्रिम ऩरयचमऩर तथा ऩञ्जीकयण ऐन, २०७६ फभोजजभ व्मजिगत घटना दताा; जन्त्भ, भृत्मु, ष्ट्रििाह,
फसाइॉ-सयाई य सम्फन्त्ध ष्ट्रिच्छे द घटना घटे को ३५ ददन लबर सम्फजन्त्धत स्थानीम तहभा दताा गयाउनु
ऩदाछ। स्थानीम ऩजञ्जकालधकायीको कामाारम स्थाऩना गयी व्मजिगत घटना दताा तथा साभाजजक
सुयऺा बत्ता प्रदान हुदै आएको सन्त्दबाभा नागरयकराई घयदै रो नजजक से िा प्रदान गने उद्देश्मरे

नेऩार सयकायरे दताा जिष्ट्रिय सञ्चारन गने कामाक्रभ यहे को छ।सो जिष्ट्रिय सञ्चारनको रालग ष्ट्रिश्व
फैंकको सहमोगभा मस ष्ट्रिबाग अन्त्तगात सञ्चालरत साभाजजक सुयऺा तथा व्मजिगत घटना दताा
प्रणारी सुदृढीकयण (SSSPCR )आमोजना अन्त्तगात चारु आ. ि. २०७७/०७८ को स्िीकृत फजेट
अनुसाय सफै (७५३) स्थानीम तह राइा फजेट व्मिस्थाऩन बएको छ।
दताा जिष्ट्रियभा व्मजिगत घटना दतााको लनिेदन सॊ करन, रुजु तथा प्रभाणऩर जायी, साभाजजक सुयऺा
बत्ता प्राप्त गने राबग्राहीको लनिेदन सॊ करन, रगत कट्टा रगामतका कामा य व्मजिगत घटना तथा
साभाजजक सुयऺा सम्फन्त्धी गुनासो व्मिस्थाऩन गने कामा यहनेछन् ।
२. दताा जिष्ट्रियको उद्देश्म

क)

अनराईन प्रणारी भापात व्मजिगत घटना (जन्त्भ, भृत्मु, लफफाह, सम्फन्त्ध ष्ट्रिच्छे द तथा
फसाइॉ-सयाइ) दताा गने,

ख) साभाजजक

सुयऺा बत्ता प्राप्त गना मोग्म राबग्राहीको लनिेदन सॊ करन गयी प्रणारीभा प्रष्ट्रिष्ट्रि

गने,

ग)
घ)

व्मजिगत घटना दताा तथा साभाजजक सुयऺा बत्ता सम्फन्त्धी गुनासो दताा तथा सम्फोधन गने।

साभाजजक सुयऺा तथा घटना दताा अलबमानभा जोजिभभा यहे का व्मजिको ऩहुॉच अलबिृद्धी
गने।
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३. कामाऺर
े

क)

ऩाथीबया माङियक गाउॉ ऩालरका ऺेरलबरका ६ िटा िडाका २६ स्थानभा फसोफास गने
नागरयकको व्मजिगत घटना दताा तथा साभाजजक सुयऺा बत्ता सम्फन्त्धी दताा जिष्ट्रिय सञ्चारन
गनुा ऩनेछ। मसयी दताा जिष्ट्रिय सञ्चारन हुने दताा जिष्ट्रियको स्थान, कामाददन, आिश्मक
जनिजि, दताा जिष्ट्रियको प्रकाय (अनराईन/अपराईन) तथा दताा स्थरभा हुने अनुभालनत
घटना दतााको सॊ ख्मा अनुसूची -१ भा उल्रेि बए फभोजजभ हुनेछ।

ख) जिष्ट्रिय

सञ्चारनका फित आिश्मक ऩने जनिजि, बौलतक उऩकयणको व्मिस्था गनुा ऩनेछ।

४. दताा जिष्ट्रिय सञ्चारन प्रकृमा

क)

जिष्ट्रिय सञ्चारन लभलत

जिष्ट्रिय सञ्चारन गनुा ऩूि ा जिष्ट्रिय सञ्चारन हुने सभम, स्थान, लभलत साथै जिष्ट्रियफाट प्रिाह हुने
से िा, से िा प्राप्त गना ऩुया गनुा ऩने प्रष्ट्रक्रमा य आिश्मक कागजऩरका सम्फन्त्धभा
ब्माऩकरूऩभा नागरयकभा सू चना तथा प्रचाय प्रसाय गये य भार जिष्ट्रिय सञ्चारनको लभलत तम
गनुा ऩनेछ।

ख)

जनिजि छनौट तथा तालरभ
दताा जिष्ट्रिय सञ्चारन ऩूि ा गाउॉ ऩालरकासॉग सभन्त्िम गयी जिष्ट्रिय सञ्चारनभा िष्ट्रटने कभाचायीरे
तालरभ तथा अलबभुिीकयण लरनु ऩनेछ बने गाउॉ ऩालरकारे तालरभ तथा अलबभुिीकयण लन:िुल्क
उऩरव्ध गयाउनु ऩनेछ।

ग)

बौलतक साधन तथा जिष्ट्रिय स्थरको व्मिस्थाऩन
१. जिष्ट्रिय सञ्चारन फित आिश्मक ऩने पलनाचय, टे न्त्ट, स्टे िनयी, िानेऩानी, न्त्मूनतभ प्राथलभक
उऩचाय साभाग्री रगामत अन्त्म आिश्मक बौलतक उऩकयणहरूको व्मिस्था गयी जिष्ट्रिय
सञ्चारन स्थरको व्मिस्थाऩन गनुऩ
ा नेछ। साथै ईन्त्टयनेट ऩहुॉच बएका स्थानभा जिष्ट्रिय
सञ्चारन गदाा आिश्मक ल्माऩटऩ, ष्ट्रप्रन्त्टय, ष्ट्रिद्युत आऩुलता य इन्त्टयनेट कनेजटटलबष्ट्रटको व्मिस्था
गनुऩ
ा नेछ।
२. जिष्ट्रिय सञ्चारन गदाा व्मजिगत घटना दतााका सू चना पायाभ, गुनासो दताा पायाभ, साभाजजक
सुयऺा बत्ताको लनिेदन पायाभ से िाग्राहीराई लन:िुल्क उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ। उि
पायाभहरू से िा प्रदामकरे स्थानीम तहफाट लन:िुल्क प्राप्त गयी जिष्ट्रिय सञ्चारन स्थरसम्भ
रैजानु ऩनेछ।
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३. जिष्ट्रिय सञ्चारन स्थरभा से िाग्राही/राबग्राहीहरूको राईन/लबडबाड

व्मिस्थाऩनको रालग

उजचत प्रफन्त्ध लभराउनु ऩनेछ। सोको व्मिस्थाऩन गदाा अिि य भष्ट्रहरा भैरी फनाउन
उजचत ध्मान ददनु ऩनेछ।

घ)

जनिजि ऩरयचारन
१. अनुसूची -१ फभोजजभ तालरभ प्राप्त जनिजि हये क जिष्ट्रियभा ऩरयचारन गनुा ऩनेछ।

ङ)

दताा जिष्ट्रिय सञ्चारन ष्ट्रिलध
१. इन्त्टयनेटको ऩहुॉच नऩुगेका दताा स्थरभा
 सोधऩुछ तथा रयतऩूिक
ा लनिेदन अनुसूची -२ फभोजजभ बए नबएको जाॉच गयी मस अजघ
दताा बएका व्मजिगत घटना दतााका (लडजजटाईज) ष्ट्रिियण लबडाई ऩष्ट्रहरा दताा नबएको
बए प्रकृमा अजघ फढाउनु ऩनेछ।
 घटना दतााका ष्ट्रिियण लडजजटाईजेिन नबएको अिस्थाभा स्थानीम तहभा बएको ढड्डाभा
ष्ट्रिियण लबडाई ऩष्ट्रहरा दताा नबएको बए भार प्रष्ट्रक्रमा अगालड फढाउनु ऩनेछ।
 से िाग्राही/राबग्राहीराई

दोहोयो

से िा

लरएभा

ऐनभा

बएको

जरयिाना

य

सजामको

व्मिस्थाको सभेत जानकायी लनिेदन लरनु ऩूि ा गयाउनु ऩनेछ।
 व्मजिगत घटना दतााको रालग याष्ट्रिम ऩरयचमऩर तथा ऩञ्जीकयण ऐन, २०७६ फभोजजभ
रयतऩुिक
ा
दताा हुन आएका व्मजिगत घटना दतााका सू चना पायाभ बयी सोको रालग
आिश्मक ऩने प्रभाणहरू सॊ करन गने तथा साभाजजक सुयऺा ऐन, २०७५ तथा
लनमभािरी, २०७६ फभोजजभ साभाजजक सुयऺा बत्ता प्राप्त गना छु ट बएका राबग्राहीको
लनिेदन तथा आिश्मक कागजऩर/प्रभाण सष्ट्रहत सॊ करन गनुा ऩनेछ।
 सू चना पायाभ/लनिेदन बना सहमोग गनुऩ
ा ने बएभा से िाग्राहीराई सहमोग गनुा ऩनेछ मसयी
बरयएका सू चना पायाभ/लनिेदन सम्फजन्त्धत व्मजिराई ऩढे य सुनाई रुजु गनुऩ
ा नेछ। घटना
दताा तथा साभाजजक सुयऺाको सू चना पायाभ तथा दताा पायाभ बयी से िाग्राहीराई सोको
लनस्सा उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ।
 प्राप्त बएका सू चना पायाभ तथा लनिेदन अनुसायको दताा प्रभाणऩर/ऩरयचमऩर प्राप्त गने
प्रकृमा, सभम य स्थानको जानकायी सम्फजन्त्धत से िाग्राही तथा राबग्राहीराई गयाउनु
ऩनेछ।
 दताा बएका ष्ट्रिियणहरूको तेरयज तमाय गनुा ऩनेछ, कागजऩर पाइलरङ्ग गनुा ऩनेछ य
गुनासो दताा गनुा ऩनेछ।
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 गुनासो सुनि
ु ाई बएको जानकायी गयाउने भाध्मभ के (टे लरपोन, एस एभ मस िा प्रणारी
भापात) हुने हो ? सो को फाये भा सम्फजन्त्धत व्मजिराई लनस्सा लरने फेराभा जानकायी
गयाउनु ऩछा।
िा
२. इन्त्टयनेटको ऩहुॉच ऩुगक
े ा दताा स्थरभा दताा कामा सञ्चारन
जिष्ट्रिय सञ्चारन गदाा घटना दतााका सू चना पायभहरू अनराइन भापात से िाग्राही स्िमभरे
बयी टोकन नम्फय लरएय आउन सटनेछन्। से िाग्राहीरे अनराईन भापात सू चना पायाभ
बना नसकेभा दताा जिष्ट्रियभा अनराईन भापात लनिुल्क घटना दतााका सू चना पायाभ
बरयददने व्मिस्था लभराउनु ऩनेछ।
 ऩेि बएको लनिेदन अनुसूची -२ फभोजजभ जाॉच गयी मस अजघ दताा नबएको बए प्रकृमा
अगालड फढाउनु ऩनेछ।
 सू चना पायाभ/लनिेदन बना से िाग्राहीराई सहमोग गनुा ऩनेछ। घटना दतााका सू चना
पायाभ/ साभाजजक सुयऺा बत्ता सम्फन्त्धी लनिेदन सू चना प्रणारीभा प्रष्ट्रिष्ट्रि गयी लनस्सा प्रदान
गनुा ऩनेछ। उि कामा स्थानीम तहभा कामायत एभ.आई.मस. अऩये टय िा स्थानीम तहरे
िटाएको कभाचायी भापात गनुा ऩनेछ।
 स्थानीम ऩजञ्जकालधकायी उऩजस्थत बएको िण्डभा घटना दतााका प्रभाणऩर तथा साभाजजक
सुयऺा ऩरयचमऩर जायी गनुा ऩनेछ।
 जिष्ट्रियभा प्रभाणऩर/ऩरयचमऩर जायी हुन नसकेभा प्रभाणऩर/ऩरयचमऩर प्राप्त गने प्रकृमा,
सभम य स्थानको जानकायी सम्िजन्त्धत से िाग्राही तथा राबग्राहीराई लनस्सा सष्ट्रहत
जानकायी गयाउनु ऩनेछ।
 दताा बएका ष्ट्रिियणहरूको तेरयज तमाय गने,, कागजऩर पाइलरङ्ग गने य गुनासो दताा गनुा
ऩनेछ।
५. लनिेदन/सू चना पायाभको व्मिस्थाऩन
जिष्ट्रियभा सङ्कलरत व्मजिगत घटना दताा सू चना पायाभ, साभाजजक सुयऺा बत्ताको दताा/निीकयणको
लनिेदन तथा गुनासो दताा पायाभ सम्बि बए सोष्ट्रह ददन िा अको ददनसम्भभा से िा इकाइभा अलनिामा
ऩुर्माउनु ऩनेछ।
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६. स्िास््म सािधानी अऩनाउने
दताा जिष्ट्रियभा हार पैलरयहे को कोयोना बाईयसफाट फच्न नेऩार सयकायरे तोकेको स्िास््म सम्फन्त्धी
भाऩदण्ड अनुरूऩ जिष्ट्रिय सञ्चरान गयाउने साथै भास्क, से लनटाईजयको प्रमोग य बौलतक दुयी कामभ
गना आिश्मक व्मिस्था लभराउनु ऩनेछ।
७. से िा प्रदामकको मोग्मता य जनिजि

क)

कजम्तभा (एक िर्ाको) अनुबि बएको हुन ु ऩनेछ। (फजेटको आकाय एिॊ स्थानीम तहभा
उऩरब्ध हुनसटने से िा प्रदामकको आधायभा अनुबिको अिलध थऩ/घट गना सष्ट्रकनेछ।)

ख) सबे

िा ष्ट्रपल्ड िका सम्फन्त्धी कामागत मोग्मता बएको, सम्िजन्त्धत ऺेर (डेटा इन्त्री िा डेटा

सॊ करन िा डेटा कम्ऩाईर िा MIS भा अऩरोड ) को कामा अनुबि बएको। (फजेटको
आकाय अनुसाय स्थानीम तहरे कामा अनुबिको अिलध थऩ/घट गना सटनेछ।)

ग)

अनुसूची -१ फभोजजभ ४ जना प्रष्ट्रिणता प्रभाणऩर िा सो सयह अध्ममन गये को जनिजि
हुनऩु नेछ बने जनिजि व्मिस्थाऩन गदाा रैङ्गीक सभता तथा साभाजजक सभािेिीकयणराई
ध्मान ददइनेछ ।

८. सभमािलध
गाउॉ लबरका सिै िडाभा तोष्ट्रकए फभोजजभका ६ स्थानभा २५ ददनको जिष्ट्रिय सञ्चारन २० कामाददन
लबर सम्ऩन्न गनुऩ
ा नेछ बने अलधकतभ कामा भष्ट्रहना/सम्झौता अफलध २ भष्ट्रहनाको हुनेछ।
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९. बुिानी तालरका
लस.नॊ.

बुिानीको ष्ट्रिियण

बुिानी

आिश्मक प्रभाण

कैष्ट्रपमत

प्रलतित
१

ऩेश्की

१०%

दताा जिष्ट्रिय सञ्चारन
कामामोजना तथा फैंक
जभानत

२

३ िडा जिष्ट्रिय सम्ऩन्न गये

४०%

ऩश्चात

६

फाॉकी
जिष्ट्रिय
(सफै

३

िटा

सम्ऩन्न
िडा

िडा
गये

दताा

दताा ५०%

उल्रेजित िडाभा जिष्ट्रिय

२५%

सम्ऩन्न प्रलतिेदन य

भोष्ट्रिराईजेिन

कामादरको कामा सम्ऩन्न

ऩेश्की घटाएय

प्रलतिेदन।

बुिानी गरयनेछ।

सफै जिष्ट्रिय सम्ऩन्न

ऩश्चात

प्रलतिेदन य कामादरको

जिष्ट्रिय)

कामा सम्ऩन्न प्रलतिेदन।

अजन्त्तभ बुिानी
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१०.

क)

स्थानीम तहको जजम्भेिायी
से िा प्रदामकफाट जिष्ट्रिय सञ्चारनभा िष्ट्रटने कभाचायीराई लन्िुल्क तालरभ/अलबभुिीकयण
प्रदान गरयनेछ।

ख) जिष्ट्रिय

सञ्चारन गदाा घटना दतााका सू चना पायाभ तथा गुनासो दताा पायाभ, साभाजजक सुयऺा

बत्ता सम्फन्त्धी (दताा तथा निीकयण) लनिेदन स्थानीम तहरे से िा प्रदामकराई लन:िुल्क
उऩरब्ध गयाईनेछ।

ग)

दताा जिष्ट्रिय सञ्चारन गदाा दोहोयो घटना दताा नहोस बन्ने उद्देश्मका रालग मस अजघ बएका
व्मजिगत घटना दतााका ष्ट्रिियणहरू लडजजटाइजेसन गयी सू ची उऩरव्ध गयाउनु ऩनेछ। दताा
जिष्ट्रिय सञ्चारन गने अफलधसम्भभा लडजजटाइजेसन हुन नसकेभा ष्ट्रिबागफाट ऩूि ा स्िीकृती लरइा
दताा जिष्ट्रिय सञ्चारन गरयनेछ।

घ)

प्रत्मेक जिष्ट्रियभा स्थानीम तहरे िडा सजचि (स्थानीम ऩञ्जीकाधीकायी) जिष्ट्रियको सञ्चारन,
प्रभाणीकयण, गुनासो सुनि
ु ाई गनाका रालग अलनिामा िटाईनेछ।

ङ)

दताा जिष्ट्रियको अनुगभन तथा भुल्माङ्कन गनुा ऩनेछ। अनुगभन, भुल्माङ्कन तथा लनयीऺणको
रालग स्थानीम तहफाट अन्त्म कभाचायी तथा जनप्रलतलनधीराई ऩरयचारन गरयनेछ।

च)

स्थानीम तहफाट अनराईन तथा अपराईन प्रणारीभा हुने दताा जिष्ट्रियफाट प्राप्त सू चना
पायाभ/लनिेदन एभ.आई.एस. प्रणारीभा प्रष्ट्रिि गयी/गयाई प्रभाणऩर तथा ऩरयचमऩर उऩरव्ध
गयाईनेछ। सोको रालग आिश्मकता अनुसाय एभ.आई.एस. अऩये टय तथा ष्ट्रपल्ड सहामकराई
जिष्ट्रिय सञ्चारनका रालग ऩरयचारन गरयनेछ।

छ)

स्थानीम तहफाट जिष्ट्रिय सञ्चारन स्थरभा प्रष्ट्रिष्ट्रि हुन नसकेको िण्डभा जिष्ट्रियफाट प्राप्त सू चना
पायाभ तथा लनिेदन से िा इकाइाभा ल्माइा व्मस्थाऩन सू चना प्रणारीभा प्रष्ट्रिि गयी सू चना
पायाभ तथा प्रभाण-ऩर ष्ट्रप्रन्त्ट गयी ष्ट्रपल्ड सहामक भापात िडा कामाारमभा ऩुर्माईनेछ। दताा
जिष्ट्रियभापात सॊ करन बएका घटना दतााका लनिेदकरे िडा कामाारमफाट फढीभा एक हप्ताभा
प्रभाण-ऩर प्राप्त गने सुलनजश्चतता गरयनेछ।
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११.

प्रलतिेदन

से िा प्रदामकरे अनुसूची -३ (क) य ३(ि) फभोजजभको प्रलतिेदन य अन्त्म थऩ ष्ट्रिियण प्रलतिेदनका
साथ सॊ रग्न गनुा ऩनेछ।
दताा जिष्ट्रिय सञ्चारन कामा मोजना् सम्झौता बएको ७ ददनलबर।

क)
ख)
ग)
घ)
१२.

प्रलतिेदन् दताा जिष्ट्रिय सञ्चारन अिलधभा प्रत्मेक ददनको बोलरऩल्ट।
िडागत जिष्ट्रिय सञ्चारन प्रलतिेदन: िडाको जिष्ट्रिय सम्ऩन्न बएको ५ ददनलबर।
अजन्त्तभ कामा सम्ऩन्न प्रलतिेदन: सम्ऩूण ा जिष्ट्रिय सम्ऩन्न बएको १० ददनलबर।
से िा प्रदामकरे कोटे िन/फोरऩर प्रस्तािका साथ ऩेि गनुा ऩने कागजातको ष्ट्रिियण
सॊ स्था दताा/निीकयण प्रभाणऩर, आ.ि. २०७६/०७७ को कय च ुिा प्रभाणऩर य

क)

२०७५/०७६ को कय च ुिा प्रभाणऩर, सभमािलध थऩ ऩर (ऩौर् भसान्त्त सम्भको रालग)
ऩेि गनुा ऩनेछ।
अनुसूची -४ भा तोष्ट्रकएको ढाॉचाभा आलथाक प्रस्ताि।

ख)
ग)

भालथ उल्रेि बए फभोजजभको जनिजिको नाभािरी, िैमजिक ष्ट्रिियण (सम्िजन्त्धत
व्मजिफाट प्रभाजणत)।
प्रचलरत लनमभ अनुसाय/फोरऩर कागजातभा उल्रेि बए फभोजजभ ऩेि गनुऩ
ा ने अन्त्म

घ)

आिश्मक प्रभाण/कागजात।
ऩेि बएका कागजातहरुभा सॊ स्थाको छाऩ तथा दस्तित बएको हुनऩु नेछ।

ङ)
१३.

से िा प्रदामकको छनौट ष्ट्रिलध

सािाजलनक िरयद ऐन, २०६३ तथा लनमभािरी, २०६४ फभोजजभ से िा प्रदामकको छनौट गनुा
ऩनेछ।
१४.

जिष्ट्रिय सञ्चारन सम्फन्त्धभा ष्ट्रििेर् व्मिस्था

जिष्ट्रिय सञ्चारनका फित जिष्ट्रिय स्थरभा से िाग्राहीको ५ जना बन्त्दा कभ उऩजस्थलत बएभा स्थानीम
तहरे सो स्थरभा जिष्ट्रिय स्थगन गयी अको स्थानभा स्थानान्त्तयण गनुा ऩनेछ। जिष्ट्रिय सञ्चारन गदाा
नागरयकको अलधकतभ् उऩजस्थलत हुने स्थर य सभमराई ध्मान ददनु ऩनेछ।
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अनूसूची १

ॉ ा ४(घ) सॉग सम्फजन्त्धत)
(फुद
ऩाथीबया माङियक गाउॉ ऩालरका लबर दताा जिष्ट्रिय सञ्चारन हुने स्थान, कामाददन, आिश्मक जनिजिको ष्ट्रिियण
लस.
नॊ.
१

िडा

दताा जिष्ट्रिय सञ्चारन हुने स्थान

दताा जिष्ट्रियको प्रकाय

नॊ.
१

(अनराईन/अपराईन)
लछऩलछऩे

चौक,

१

नॊ.

िडा

कामाारम, रक्ष्भी आ.ष्ट्रि. ऩञ्चभी,
मुिा

दताा हुने

अनुभालनत

कामाददन

सॊ ख्मा

आिश्मक

जनिजि (सॊ ख्मा)

(अनराईन/अपराईन)

१७०

५

५

(अनराईन/अपराईन)

१६०

५

५

(अनराईन/अपराईन)

१०८

४

४

(अनराईन/अपराईन)

९५

३

४

(अनराईन/अपराईन)

४९

३

३

(अनराईन/अपराईन)

१४४

४

५

२४

२६

आधायबूत ष्ट्रिद्यारम टाट्ने,

भेिािा फजाय भेिािा

२

२

२

नॊ.

िडा

कामाारम,

थेचम्फु

आ.ष्ट्रि., थाटऩारु आ.ष्ट्रि.,चण्डेश्वयी
आ.ष्ट्रि. भहाकारी आ.ष्ट्रि.

३

३

३ नॊ. िडा कामाारम, कालरका
भा.ष्ट्रि., कुम्बकणा आ.ष्ट्रि.,
लसद्धकुभायी आ.ष्ट्रि.

४

४

ृ े,
४ नॊ. िडा कामाारम, डुभस
डाॉडा आ.ष्ट्रि., ष्ट्रऩप्रेश्वयी आ.ष्ट्रि.,

रार फहादुय भेन्त्माङ्िोको घय
साष्ट्रिक ४ नॊ. िडा
५

५

५ नॊ. िडा कामाारम, दे ि

कुभायी ऩारुङ्िाको घय साष्ट्रिक
९

नॊ.

िडा,

िड्क

भेरयङ

साम्सोहाङको घय साष्ट्रिक ७ नॊ.
िडा
६

६

६ नॊ. िडा कामाारम,

ने.या.आ.ष्ट्रि., जनता आ.ष्ट्रि.,
साङ्था आ.ष्ट्रि.

जम्भा ७२२
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अनुसूची २

ॉ ा ४(ङ) सॉग सम्फजन्त्धत)
(फुद
दताा जिष्ट्रिय सम्फन्त्धी भागादिान
१) दताा जिष्ट्रियको तमायी
१.१ से िा प्रदामक व्मजि/सॊ स्थारे सम्फजन्त्धत स्थानीम तहफाट दताा जिष्ट्रिय सञ्चारन सम्फन्त्धी
तऩलसरका कामा गनुा ऩनेछ:
 अलनिामा तालरभ लरन।
 अनुसूची -१ फभोजजभ जिष्ट्रिय सञ्चारन।
 स्थर, से िाग्राही/राबग्राहीको अनुभालनत सॊ ख्मा सम्फन्त्धी जानकायी लरन।
१.२ दे हामका आिश्मक साभाग्रीको व्मिस्था गनुा ऩनेछ:

 सफै व्मजिगत घटना दतााको लनस्सा नम्फय सष्ट्रहतको सू चना पायाभ (जन्त्भ, भृत्मु,
ष्ट्रििाह, सम्फन्त्ध ष्ट्रिच्छे द, फसाइॉ-सयाई दताा)।
 व्मजिगत ऩरयचम पायाभ।

 अनराईन ऩहुॉच बई प्रभाणऩर जायी गने अिस्थाभा नेऩार सयकायको यष्ट्रङ्गन रोगो
बएको नेऩारी कागज (A4 साईज)।
 मस अजघ दताा बएका घटना दतााका लडजजटाइज्ड ष्ट्रिियणको ष्ट्रप्रन्त्ट प्रलत।
 साभाजजक सुयऺा बत्ता प्राप्त गरययहे का राबग्राहीको ष्ट्रिियण, (जिष्ट्रिय स्थरभा सफैरे
दे ख्ने ठाउॉ भा टाॉस्ने प्रमोजन)।

 जिष्ट्रिय स्थरभा जिष्ट्रिय सञ्चारन सम्फन्त्धी ब्मानय टाॉस्ने।
 दताा जिष्ट्रिय स्थरभा साभाजजक सुयऺा तथा

व्मजिगत घटना दतााका ऩोस्टय टाॉस्ने

तथा स्थानीम तहफाट प्राप्त प्रचाय साभाग्रीहरू ष्ट्रितयण गने व्मिस्था लभराउने।
२) जििाचायको प्रमोग


से िाग्राहीराई सिाप्रथभ नभस्काय सष्ट्रहत राईनभा फस्नको रालग अनुयोध गनुा ऩनेछ।



से िाग्राहीसॉग नम्र फोरी, आदय य जिि व्मिहाय गनुा ऩनेछ।



से िाको प्रकृलतको (घटना दताा, साभाजजक सुयऺा तथा गुनासो दताा) जानकायी लरनु
ऩनेछ।



जिष्ट्रिय स्थरभा उऩजस्थत बएका सिै व्मजिराई अनुसूची -३(क) फभोजजभको पायाभ
बना अनुयोध गनुा ऩनेछ।



साभाजजक सुयऺा, व्मजिगत घटना, गुनासो दतााको सू चना पायाभ बनाको रालग
अनुयोध गनुा ऩनेछ।

३) से िासम्फन्त्धी जानकायी गयाउने



प्रभाणऩर/ऩरयचमऩर हप्ता ददनलबर सम्फजन्त्धत िडा कामारमफाट प्राप्त हुने।

प्रभाणऩर लरन जाॉदा सॊ रग्न गनुऩ
ा ने आधायबूत कागजातको सक्कर प्रलत य लनस्सा
सष्ट्रहत उऩजस्थत हुन ु ऩने।
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४) घटना दताा सम्फन्त्धी
४.१ जन्त्भ दताा प्रकृमा
 से िाग्राही सम्फजन्त्धत िडाको बए नबएको एष्ट्रकन गनुा ऩनेछ (नागरयकता िा िडा
अध्मऺको लसपारयस/नाता प्रभाजणत िा अदारतको लनणाम),
 से िाग्राही य सू चकिीचको नाता सम्फन्त्ध िुल्ने कागजात,
४.१.१ जिष्ट्रियभा दताा नगयी िडा कामारमभा ऩठाउने अिस्था
(जिष्ट्रिय सञ्चारन स्थरभा स्थानीम ऩजञ्जकालधकायी उऩजस्थत नबएको अिस्थाभा)
 नेऩारी नागरयकको हकभा नेऩारभा जन्त्भ बए नबएको एष्ट्रकन गयी नेऩार फाष्ट्रहय
जन्त्भ बएको,
 ष्ट्रिदे िी नागरयकको हकभा,

 सू चक निुल्ने से िाग्राहीको हकभा,
 से िाग्राही ऩष्ट्रहचान नहुने जस्तै जन्त्भ प्रलतिेदन िा िोऩ रगाएको प्रभाण िा नाता िुल्ने
प्रभाण नबएभा,

 प्रलतलरष्ट्रऩ जायी य सॊ िोधन सम्फन्त्धी से िाको रालग,
४.१.२ सू चक सम्फन्त्धी व्मिस्था


फाफु य आभा,



फाफु य आभा उऩजस्थत हुन नसकेभा िािु िा आभा,



िािु िा आभा नबएको प्रभाजणत बएभा फाफु तपाको हजुयफुफा िा हजुयआभा िा
ऩरयिायको १८ िर्ा उभेय ऩुगेको व्मजि,

४.१.३ चेकजाॉच गयी अलनिामा अलबरेि याख्नुऩने कागजात


सू चकको सष्ट्रहछाऩ सष्ट्रहतको सू चना पायाभ,



सू चकको नागरयकताको प्रभाणऩर,



स्िास््म सॊ स्थाभा जन्त्भ बएको बए जन्त्भ प्रलतिेदन िा प्रभाण,



घयभा जन्त्भ बएको बए िोऩ रगाएको प्रभाण,

४.२ भृत्मु दताा प्रकृमा्


भृतक सम्फजन्त्धत िडाको बए नबएको एष्ट्रकन गनुा ऩनेछ,



भृतक य सू चकिीचको नाता सम्फन्त्ध िुल्ने कागजात,

४.२.१ जिष्ट्रियभा दताा नगयी िडा कामारमभा ऩठाउने अिस्था
(जिष्ट्रिय सञ्चारन स्थरभा स्थानीम ऩजञ्जकालधकायी उऩजस्थत नबएको अिस्थाभा)


नेऩार फाष्ट्रहय भृत्मु बएको नेऩारी नागरयक बएभा,



ष्ट्रिदे िी नागरयकको नेऩारभा भृत्मु बएभा,
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सू चना ददनुऩने कताव्म बएको व्मजि (सू चक) नबएभा,



भृतकको ऩष्ट्रहचान िुल्ने कागजात नबएभा,



प्रलतलरष्ट्रऩ जायी य सॊ िोधन सम्फन्त्धी से िाको रालग,

४.२.२ सू चक सम्फन्त्धी व्मिस्था


फाफु िा आभा िा ऩलत िा ऩजि िा छोया िा छोयी,



उल्रेजित सुचक नबएको प्रभाजणत बएभा ऩरयिायको १८ िर्ा उभेय ऩुगेको व्मजि,

४.२.३ चेक जाॉच गयी अलनिामा अलबरेि याख्नुऩने कागजात


सू चकको सष्ट्रहछाऩ सष्ट्रहतको सू चना पायाभ,



भृतकको नागरयकता प्रभाणऩर िा जन्त्भ दताा िा िडा कामाारमको लसपारयस,



सू चकको नागरयकता प्रभाणऩर,



स्िास््म सॊ स्थाभा भृत्मु बएको बए भृत्मु प्रलतिेदन िा प्रभाण,

४.३ ष्ट्रििाह दताा प्रकृमा


ऩलत सम्फजन्त्धत िडाको बए नबएको एष्ट्रकन गनुा ऩने छ,



ऩलत ऩिी दुिै उऩजस्थत बए नबएको एष्ट्रकन गनुा ऩने छ,

४.३.१ जिष्ट्रियभा दताा नगयी िडा कामारमभा ऩठाउने अिस्था

(जिष्ट्रिय सञ्चारन स्थरभा स्थानीम ऩजञ्जकालधकायी उऩजस्थत नबएको अिस्थाभा)


नेऩारी य ष्ट्रिदे िीफीच बएको ष्ट्रििाह दताा गनुा ऩने बएभा,



ऩलत िा ऩिीभध्मे कुनै एक उऩजस्थत बएभा,



प्रलतलरष्ट्रऩ जायी य सॊ िोधन सम्फन्त्धी से िाको रालग,

४.३.२ सू चक सम्फन्त्धी व्मिस्था


ऩलत य ऩिी दुिै जना,

४.३.३ चेक जाॉच गयी अलनिामा अलबरेि याख्नुऩने कागजात


सू चकको सष्ट्रहछाऩ सष्ट्रहतको सू चना पायाभ,



ऩलत को नागरयकता प्रभाणऩर,



ऩिीको नागरयकता प्रभाणऩर (बएभा),



ऩलत ऩिीको २/२ प्रलत हारचारै जिचेको ऩासऩोटा साइजको पोटो,

४.४ सम्फन्त्ध ष्ट्रिच्छे द दताा प्रकृमा


ऩलत सम्फजन्त्धत िडाको बए नबएको एष्ट्रकन गनुा ऩने छ,



अदारतफाट बएको सम्फन्त्ध ष्ट्रिच्छे द सम्फन्त्धी लनणाम िा पैसरा,

४.४.१ जिष्ट्रियभा दताा नगयी िडा कामारमभा ऩठाउने अिस्था

(जिष्ट्रिय सञ्चारन स्थरभा स्थानीम ऩजञ्जकालधकायी उऩजस्थत नबएको अिस्थाभा)


ष्ट्रिदे िी अदारतफाट बएको लनणाम/पैसरा,
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ऩिीको स्थामी ठे गानाभा लनिेदन ऩये भा,



प्रलतलरष्ट्रऩ जायी य सॊ िोधन सम्फन्त्धी से िाको रालग,

४.४.२ सू चक सम्फन्त्धी व्मिस्था


ऩलत िा ऩिी कुनै एक जना

४.४.३ चेक जाॉच गयी अलनिामा अलबरेि याख्नुऩने कागजात


सू चकको सष्ट्रहछाऩ सष्ट्रहतको सू चना पायाभ,



सू चकको नागरयकता प्रभाणऩर,



अदारतको लनणाम िा पैसराको प्रलतलरष्ट्रऩ,

४.५ फसाइॉ-सयाई दताा ( सयी जाने दताा प्रकृमा)


सयी जाने व्मजि सम्फजन्त्धत िडाको स्थामी फालसन्त्दा बएको एष्ट्रकन गनुा ऩनेछ,



स्थामी फालसन्त्दा एष्ट्रकन गदाा नागरयकता िा ष्ट्रििाह दताा िा फसाइॉ-सयाई दताा
प्रभाणऩरफाट एष्ट्रकन गनुा ऩनेछ,



सयी जाने ऩरयिायका सदस्महरूको मस अजघ जन्त्भ, भृत्मु, लफफाह, सम्फन्त्ध ष्ट्रिच्छे द
जस्ता घटना घटे को बए सो दताा बएको एष्ट्रकन गनुा ऩनेछ,



दताा बएको बए रगत हस्तान्त्तयण पायाभ बने, दताा नबएको बए फाॉकी यहे का घटना
दतााको सू चना पायाभ बयी रगत हस्तान्त्तयण पायाभ बनुा ऩनेछ,



सयी जाने ऩरयिायका सदस्म भध्मेफाट १८ िर्ा उभेय ऩुगेको व्मजि भार सू चक बएको
सुलनजश्चत गनुा ऩनेछ,



कुनै व्मजि िा ऩरयिायका सदस्महरूको कुनै एक िडाफाट अको िडा िा स्थानीम
तहभा फसाइॉ-सयाई जाने बएभा दताा गनुा ऩनेछ,



सयी जाने ऩरयिायको १८ िर्ा उभेय ऩुगेको सदस्म छु ट बएभा फसाइॉ-सयाई दताा गनुा
ऩनेछ,



सयी जाने ऩरयिायको १८ िर्ा उभेय नऩुगेको सदस्म छु ट बएभा, १८० ददन बन्त्दा कभ
फसोफास गये को, प्रलतलरष्ट्रऩ जायी य सॊ िोधन सम्फन्त्धी से िाको रालग िडा कामाारमभा
ऩठाउनु ऩनेछ,



ष्ट्रिदे िी नागरयकको फसाइॉ-सयाई दताा गनुा नऩने,

४.५.१ सू चक सम्फन्त्धी व्मिस्था


सयी जाने सदस्म भध्मे ऩरयिायको भुख्म व्मजि (नागरयकता प्राप्त गये को)



सयी जाने सदस्म भध्मे ऩरयिायको भुख्म व्मजि नबएभा १८ िर्ा उभेय ऩुगेको सयी
जाने सदस्म भध्मे कुनै एक (नागरयकता अलनिामा)



सयी जाने व्मजि स्िमॊ सू चक फस्न सटने (नागरयकता अलनिामा)

४.५.२ सॊ रग्न गनुऩ
ा ने कागजात
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सू चकको सष्ट्रहछाऩ सष्ट्रहतको रगत हस्तान्त्तयण पायाभ



सू चकको नागरयकता प्रभाणऩर



ऩरयिायका फसाईसयी जाने सदस्महरूको नागरयकता प्रभाणऩर (बएभा)

४.६ सयी आएको दताा प्रकृमा


रगत हस्तान्त्तयण पायभभा उजल्रजित सयी जाने ठे गाना (स्थानीम तह, िडा)
सम्फजन्त्धत िडा बएको एष्ट्रकन गनुा ऩनेछ



रगत हस्तान्त्तयण पायाभ हे रय सयी आएका सफै सदस्महरूको सफै व्मजिगत घटना
दताा बएको एष्ट्रकन गनुा ऩनेछ



सफै घटना दताा नबएको बएभा सयी आएको सम्फजन्त्धत िडाभा ष्ट्रपताा ऩठाई घटना
दताा गना रगाई प्राप्त गनुा ऩनेछ



सयी आउने ऩरयिायका सदस्मभध्मेफाट १८ िर्ा उभेय ऩुगेको व्मजि भार सू चक बएको
सुलनजश्चत गनुा ऩनेछ



प्रलतलरष्ट्रऩ जायी य सॊ िोधन सम्फन्त्धी से िाको रालग िडा कामारमभा ऩठाउने



ष्ट्रिदे िी नागरयकको फसाइॉ-सयाइ दताा गनुा नऩने।

४.६.१ सू चक सम्फन्त्धी व्मिस्था


सयी आउने सदस्म भध्मे ऩरयिायको भुख्म व्मजि (नागरयकता प्राप्त गये को)



सयी जाने सदस्म भध्मे ऩरयिायको भुख्म व्मजि नबएभा १८ िर्ा उभेय ऩुगेको सयी
आउने सदस्म भध्मे कुनै एक (नागरयकता अलनिामा)



सयी आउने व्मजि स्िमॊ सू चक फस्न सटने (नागरयकता अलनिामा)

४.६.२ चेक जाॉच गयी अलनिामा अलबरेि याख्नुऩने कागजात


सू चकको सष्ट्रहछाऩ सष्ट्रहतको फसाइॉ-सयाइको सक्कर रगत हस्तान्त्तयण



सू चकको नागरयकता प्रभाणऩर,



ऩरयिायका फसाईसयी जाने सदस्महरूको नागरयकता प्रभाणऩर (बएभा)

पायाभ

५. प्रभाणऩर जायी गनुा ऩने प्रकृमा

५.१ जिष्ट्रिय स्थरभा इन्त्टयनेट ऩहुॉच ऩुगक
े ो अिस्थाभा


दताा जिष्ट्रियभा सॊ करन बएका सू चना पायाभ घटना दताा तथा साभाजजक सुयऺा
व्मिस्थाऩन सू चना (VERSP-MIS) प्रणारीभा प्रष्ट्रिि गनुा ऩनेछ,



दताा जिष्ट्रियभा िडा सजचि उऩजस्थत बएभा प्रभाणऩर जायी गनुा ऩनेछ, नबएभा लनस्सा
उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ।

५.२ जिष्ट्रिय स्थरभा इन्त्टयनेट ऩहुॉच नऩुगेको अिस्थाभा

 दताा जिष्ट्रियभा सॊ करन बएका सू चना पायाभ से िा एकाईभा ऩठाउनु ऩनेछ।
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६. दण्ड जयीिाना
दताा जिष्ट्रियभा प्रदान नगने /नगयाउने बनी भालथ उजल्रजित से िा दताा जिष्ट्रियफाट से िा प्रदान
गये भा सम्फजन्त्धत से िा प्रदामकराई, झुटा ष्ट्रिियण ऩेि गयी से िा लरएभा सम्फजन्त्धत सफैराई य
त्मस्ता प्रभाणऩर जायी गयाउने स्थानीम ऩजञ्जकालधकायीराई प्रचलरत कानुन फभोजजभ सजाम
हुनेछ।
७. साभाजजक सुयऺा बत्ता सम्फन्त्धी
७.१ लनिेदन सङ्करन
साभाजजक सुयऺा बत्ता प्राप्त गनुा ऩनेछ राबग्राहीको दे हाम फभोजजभका रजऺत सभुहका दे हाम
फभोजजभका कागजात सष्ट्रहत लनिेदन प्राप्त गयी ष्ट्रिियण सॊ करन गनुऩ
ा नेछ। तय मसअजघ
साभाजजक सुयऺा बत्ता प्राप्त गरययहे का िा िडा कामारमभा लनिेदन ददईसकेका राबग्राहीको
लनिेदन सॊ करन गनुऩ
ा ने छै न।
रजऺत
सभूह

उऩसभूह

जेष्ठ नागरयक

७० फर्ा उभेय
ऩुगेका

िताहरू

सॊ रन गनुऩा ने कागजात
नेऩारी नागरयकता

७० फर्ा उभेय ऩुया बएका नेऩारी
नागरयक

प्रभाणऩर,

स्थामी ठे गाना पयक
ऩये भा फसाइॉ-सयाइ
दतााको प्रभाणऩर

जेष्ठ नागरयक
जेष्ठ

दलरत

६० फर्ा उभेय ऩुया बएका य याष्ट्रिम

दलरत आमोगभा सूजचकृत नेऩारी नागरयक

नेऩारी नागरयकता

प्रभाणऩर य दलरत
जाती िुल्ने प्रभाण
नेऩारी नगरयकता

नागरयक
बत्ता

एकर भष्ट्रहरा

अलफफाष्ट्रहता प्रभाण िा अदारतफाट बएको
सम्फन्त्ध ष्ट्रिच्छे द िा न्त्माष्ट्रमक ऩृथष्ट्रककयण

बएको प्रभाण य ६० फर्ा उभेय ऩुया बएका
भष्ट्रहरा

प्रभाणऩर, ऩलतको भृत्मु
दताा िा अलफफाष्ट्रहता

प्रभाण िा अदारतफाट
बएको सम्फन्त्ध

ष्ट्रिच्छे द/न्त्माष्ट्रमक

ऩृथष्ट्रककयण बएको
प्रभाण

जेष्ठ नागरयक

ऺेर तोष्ट्रकएका

उभेय ६० िर्ा उभेय ऩुया बएका, नेऩार

सयकायरे तोकेका ऺेर लबर ऩये का जजल्रा
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नेऩारी नागरयकता

प्रभाणऩर, फसाइॉ सयी

( हुम्रा, जुम्रा, डोल्ऩा, कालरकोट, भुग)ु का
स्थानीम तहभा स्थामी ठे गाना बएका
नेऩारी नागरयक,

ष्ट्रिधिा

ष्ट्रिधिा

क फगा

ऩलतको भृत्मु दताा प्रभाणऩर य अको

ष्ट्रििाह नगये को लसपारयस बएका नेऩारी
नागरयक

सयाइ प्रभाणऩर

नेऩारी नागरयकताको

प्रभाणऩरको प्रलतलरष्ट्रऩ,
ऩलतको भृत्मु दताा

प्रभाणऩरको प्रलतलरष्ट्रऩ

नेऩारी नागरयक, प्रचलरत कानुन फभोजजभ

क फगाको अऩाङ्गता ऩरयचमऩर प्राप्त गये को

अऩाङ्गता
बत्ता

ि फगा

आएको बएभा फसाइॉ-

नेऩारी नागरयक, प्रचलरत कानुन फभोजजभ

ि फगाको अऩाङ्गता ऩरयचमऩर प्राप्त गये को

नेऩारी नागरयकताको
प्रभाणऩर,

क फगाको अऩाङ्गता
ऩरयचमऩर

नेऩारी नागरयकताको
प्रभाणऩर,

ि फगाको अऩाङ्गता
ऩरयचमऩर

नेऩारी नागरयक, उभेय ५ फर्ा उभेय
भुलनका, स्थानीम ऩजञ्जकालधकायीको

कामारमभा जन्त्भ दताा गयाएको, नेऩार
ऺेर तोष्ट्रकएका
फार ऩोर्ण

फारफालरका

बत्ता

सयकायरे तोकेका ऺेरका जजल्राका
(जुम्रा, हुम्रा, भुग,ु कालरकोट, डोल्ऩा,

सॊ यऺकको

भहोत्तयी, सरााही, लसयाहा, डोटी) स्थानीम तह

य फाफालरकाको

फझाङ,अछाभ, यौतहट, फाजुया, जाजयकोट,
लबर ऩने।

दलरत

फारफालरका

जालत

जन्त्भदताा प्रभाणऩर

५ फर्ा उभेय ऩुया नबएका नेऩारी

सॊ यऺकको

ऩजञ्जकालधकायीको कामारमभा जन्त्भ दताा

य फाफालरकाको

नागरयकका सन्त्तान य स्थानीम
गयाएका।

ु
रोऩोन्त्भि

नागरयकताको प्रभाणऩर

याउटे , कुसुण्डा, भेचे, ष्ट्रकसान, सुयेर, हामु,
रेप्चा, फनकरयमा, याजी, कुिफलडमा

(ऩ्थयकट्टा, कुसफलधमा, कुचफलधमा,
लसरकट)

नागरयकताको प्रभाणऩर
जन्त्भदताा प्रभाणऩर
नेऩारी नागरयकताको

प्रभाणऩर, १६ िर्ा उभेय
नऩुगेकाको हकभा जन्त्भ
दताा प्रभाणऩर

रोऩोन्त्भूि जालत िुल्ने
प्रभाण
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दताा जिष्ट्रियभा प्राप्त लनिेदन अनराईन बएको स्थानभा प्रणारीभा प्रष्ट्रिष्ट्रि गनुऩ
ा नेछ य
अनराईन नबएको स्थानभा से िा ईकाईभा (स्थानीम तहको कामाारमभा) ऩुर्माउनु ऩनेछ।



दताा जिष्ट्रिय सञ्चारन बइयहे का िडा लबर स्थामी ठे गाना (नागरयकता िा फसाइॉ-सयाइ
प्रभाणऩर अनुसाय) नबएका व्मजिको लनिेदन सॊ करन गनुा नऩने।



ष्ट्रिदे िी नागरयकको साभाजजक सुयऺा बत्ता प्राप्त गनाको रालग लनिेदन सॊ करन गनुा नऩने।



नागरयकता प्रभाणऩर, ऩलतको भृत्मु दताा प्रभाणऩर, जन्त्भ दताा प्रभाणऩर जस्ता कागजऩर
नबएभा िा नफुजझने बएभा िडा कामारमभा जान अनुयोध गनुा ऩनेछ।

७.२ साभाजजक सुयऺा बत्ताभा रगत कट्टा सम्फन्त्धी


भृत्मु दताा प्रभाणऩरको रालग लनिेदन ददन आएकोभा भृतक व्मजि साभाजजक सुयऺा बत्ता
प्राप्त गरययहे को बएभा साभाजजक सुयऺाफाट रगत कट्टा गना ष्ट्रिियण सॊ करन गयी स्थानीम
तहराई उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ।



साभाजजक सुयऺा बत्ता प्राप्त गरययहे का राबग्राहीको फसाइॉ-सयाइ दतााको सू चना ददन
आएभा त्मस्ता व्मजिको साभाजजक सुयऺाफाट रगत कट्टा गना ष्ट्रिियण सॊ करन गयी
स्थानीम तहराई उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ।



स्िेजच्छक रूऩभा साभाजजक सुयऺा बत्ता त्माग गयी सम्भान ऩर ग्रहण गना लनिेदन ददएभा
लनिेदन सॊ करन गयी स्थानीम तहराई उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ।



भृत्मु बएका िा साभाजजक सुयऺा बत्ता ऩाउन अमोग्म व्मजिरे बत्ता ऩाईयहे को सू चना प्राप्त
बएभा त्मस्ता व्मजिको ष्ट्रिियण सॊ करन गयी स्थानीम तहराई उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ।

८. गुनासो दताा
साभाजजक सुयऺा य व्मजिगत घटना दताा सम्फन्त्धी गुनासो प्राप्त बएभा सॊ करन गयी स्थानीम
तहराई उऩरब्ध गयाउने य गुनासो दताा प्रणारीभा प्रष्ट्रिष्ट्रि गनुा ऩनेछ।
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अनुसूची ३ (क)

ॉ ा ११ सॉग सम्फजन्त्धत
फुद
घटना दतााको तेरयज
जजल्रा ---------जिष्ट्रिय सञ्चारन स्थर
लस.नॊ.

स्थानीम तह -----------

-----------------

सेिाग्राही/राबग्राहीको नाभ थय

िडा नॊ.

----

जिष्ट्रिय सञ्चारन लभलत
लरङ्ग

सम्ऩका नम्फय

लनस्सा
नम्फय

नोट् मो तेरयज प्रत्मेक ददनको छु ट्टा छु ट्टै बनुा ऩनेछ।
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अनुसूची ३ (ि)

ॉ ा ११ सॉग सम्फजन्त्धत
फुद
साभाजजक सुयऺाको तेरयज
जजल्रा ---------जिष्ट्रिय सञ्चारन स्थर
लस.नॊ.

स्थानीम तह -----------

-----------------

सेिाग्राही/राबग्राहीको

लरङ्ग

िडा नॊ.

----

जिष्ट्रिय सञ्चारन लभलत
सम्ऩका नम्फय

नाभ थय

सेिाको

प्रकाय

(घटना

लनस्सा

दताा, साभाजजक सुयऺा,

नम्फय

कैष्ट्रपमत

गुनासो दताा)

नोट् मो तेरयज प्रत्मेक ददनको छु ट्टा छु ट्टै बनुा ऩनेछ।
अनुसूची ३ (ग)

ॉ ा ११ सॉग सम्फजन्त्धत
फुद
गुनासो दतााको तेरयज
जजल्रा ---------जिष्ट्रिय सञ्चारन स्थर
लस.नॊ.

स्थानीम तह -----------

-----------------

सेिाग्राही/राबग्राहीको

लरङ्ग

िडा नॊ.

----

जिष्ट्रिय सञ्चारन लभलत
सम्ऩका नम्फय

नाभ थय

सेिाको

प्रकाय

(घटना

लनस्सा

दताा, साभाजजक सुयऺा,

नम्फय

गुनासो दताा)

नोट् मो तेरयज प्रत्मेक ददनको छु ट्टा छु ट्टै बनुा ऩनेछ।
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अनुसूची ३(घ)

ॉ ा ११ सॉग सम्फजन्त्धत
फुद
दताा जिष्ट्रिय सञ्चारन प्रलतिेदनको ढाचाॉ
जजल्रा्
लस.नॊ .

स्थानीम तह्

िडा नॊ.:

दताा जिष्ट्रिय प्रकाय:

दताा

जिष्ट्रिय

जिष्ट्रिय

जन्त्भ दताा

भृत्मु दताा

ष्ट्रििाह

सम्फन्त्ध

फसाइॉ-

साभाजजक

गुनासो

दताा

जिष्ट्रिय

सञ्चारन

सञ्चारन

सॊ ख्मा

सॊ ख्मा

दताा

ष्ट्रिच्छे द

सयाइ

सुयऺा

दताा

स्थरफाट

सञ्चारन

िुरू

अजन्त्तभ

सॊ ख्मा

दताा

दताा

लनिेदन

सॊ ख्मा

प्रभाणऩर

बएको

लभलत

लभलत

सॊ ख्मा

सॊ ख्मा

सॊ ख्मा

भ

ऩु

जम्भा

भ

ऩु

जम्भा

स्थान

जायी
बएको
सॊ ख्मा

तमाय गने

रूजु गने

हस्ताऺय

हस्ताऺय

नाभ

नाभ

ऩद्

ऩद
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अनुसूची ४

ॉ ा १२(ि) सॉग सम्फजन्त्धत
फुद
आलथाक प्रस्ताि
क्र.सॊ .

ष्ट्रिियण

सॊ ख्मा

दय

/ददन
१

जनिजि ऩारयश्रलभक

२

जनिजिको दै .भ्र.ब., िाना, िाजा िचा, मातामत िचा

३

जिष्ट्रिय सञ्चारनको रालग आिश्मक पलनाचय, टे न्त्ट
(बाडा) तथा स्टे िनयी, िानेऩानी, न्त्मुनतभ प्राथलभक
उऩचाय साभाग्री (िरयद)

४

ल्माऩटऩ, ष्ट्रप्रन्त्टय, ष्ट्रिद्युत आऩूलता य इन्त्टयनेट
कनेजटटलबष्ट्रट (अनराईन जिष्ट्रियको हकभा भार रागु
हुने)

५

ढु िानी बाडा रगामत अन्त्म ष्ट्रिष्ट्रिध (.....................)
जम्भा यकभ (रू.)
से िा प्रदामकको नापा यकभ (रू.)
से िा प्रदामकको नापा सष्ट्रहत जम्भा यकभ (रू.)
भु.अ. कय यकभ (रू.)
कुर जम्भा यकभ (रू.)
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जम्भा
यकभ रू.
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