
  



नपेाल सरकार 

गहृ मन्त्रालय 

राष्ट्रिय पररचयपर तथा पञ्जीकरण ष्ट्रिभाग 

ष्ट्रिरुिा गाउँ काययपाष्ट्रलकाको कायायलय, स्याङ्जा 

सामाष्ट्रजक सरुक्षा तथा व्याष्ट्रिगत घटना दताय प्रणाली सदुढृीकरण आयोजना 

 

व्याष्ट्रिगत घटना दताय तथा सामाष्ट्रजक सरुक्षा सम्बन्त्धी दताय ष्ट्रिष्ट्रिरको काययक्षेरगत ितय 

(Non-Consulting Service) 

१. पषृ्ठभमूी 
राष्ट्रिय पररचयपत्र तथा पञ्जिकरण ऐन, २०७६ बमोञ्जिम व्याञ्जिगत घटना दताताः िन्म, मतृ्य,ु 
ष्ट्रििाह, बासइँ-सराई र सम्बन्ध ष्ट्रिच्छेद घटना घटेको ३५ ददन भभत्र सम्बञ्जन्धत स्थानीय तहमा 
दतात गराउन ुपदतछ । स्थानीय पञ्जिकाभधकारीको कायातलय स्थापना गरी व्याञ्जिगत घटना दतात 
तथा सामाञ्जिक सरुक्षा भत्ता प्रदान हुँदै आएको सन्दभतमा नागररकलाई घरदैलो नञ्जिक सेिा प्रदान 
गने उदेश्यले नेपाल सरकारले दतात ञ्जिष्ट्रिर सञ्चालन गने कायतक्रम रहेको छ । सो ञ्जिष्ट्रिर सञ्चालको 
लाभग ष्ट्रिश्व बैंकको सहयोगमा यस ष्ट्रिभाग अन्तगतत सञ्चाभलत सामाञ्जिक सरुक्षा तथा व्याञ्जिगत 
घटना दतात प्रणाभल सदुृढीकरण (SSSPCR) आयोिना अन्तगतत चाल ु आ.ि. २०७७।०७८ को 
स्िीकृत बिेट अनसुार सबै स्थानीय तहलाई बिेट व्यिस्थापन गरेको छ ।  

दतात ञ्जिष्ट्रिरमा व्याञ्जिगत घटना दतातको भनिेदन संकलन, रुि ुतथा प्रमाणपत्र िारी, सामाञ्जिक 
सरुक्षा भत्ता प्राप्त गने लाभग्राहीको भनिेदन संकलन, लागत कट्टा लगायतका कायत र व्याञ्जिगत 
घटना तथा सामाञ्जिक सरुक्षा सम्बन्धी गनुासो व्यिस्थापन गने कायत रहनेछन ्।  

२. दतात ञ्जिष्ट्रिरको उदेश्य 

क. अनलाईन प्रणाली मार्त त व्याञ्जिगत घटना (िन्मा, मतृ्य,ु भबबाह, सम्बन्ध ष्ट्रिच्छेद तथा 
बसाइँ-सराइ दतात गने), 

ख. सामाञ्जिक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गनत योग्य लाभग्राहीको भनिेदन संकलन गरी प्रणालीमा प्रष्ट्रिष्ट्रि 
गने, 

ग. व्याञ्जिगत घटना दतात तथा सामाञ्जिक सरुक्षा भत्ता सम्बन्धी गनुासो दतात तथा सम्बोधन 
गने, 

घ. सामाञ्जिक सरुक्षा तथा घटना दतात अभभयानमा िोञ्जखममा रेहका ब्याञ्जिको पहुँच अभभिदृ्धी 
गने ।  

३. कायतके्षत्र 

क. ष्ट्रिरुिा गाउँपाभलकाको क्षेत्रभभत्रका ८ िडाका १६ स्थानमा बसोबास गने नागररकको 
व्याञ्जिगत घटना दतात तथा सामाञ्जिक सरुक्षा भत्ता सम्बन्धी दतात ञ्जिष्ट्रिर संचालन गनुत पनेछ 
। यसरी दतात ञ्जिष्ट्रिर संचालन हनेु दतात ञ्जिष्ट्रिरको स्थान, कायतददन, आिश्यक िनिञ्जि, 



दतात ञ्जिष्ट्रिरको प्रकार (अनलाइन/अर्लाइन) तथा दतात स्थलमा हनेु अनमुाभनत घटना दतातको 
संख्या अनसूुची-१ बमोञ्जिम उल्लेख भए बमोञ्जिम हनेुछ ।  

ख. ञ्जिष्ट्रिर सञ्चालनका बखत आिश्यक पनेु िनिञ्जि, भौभतक उपकरणको व्यिस्था गनुत पनेछ 
।  

४. ञ्जिष्ट्रिर सञ्चालन प्रकृया 
क. ञ्जिष्ट्रिर संचालन भमभत 

ञ्जिष्ट्रिर संचालन गनुत पूित ञ्जिष्ट्रिर संचालन हनेु समय, स्थान, भमभत साथै ञ्जिष्ट्रिरबाट प्रिाह हनेु 
सेिा, सेिा प्राप्त गनत परुा गनुतपने प्रकृया र आिश्यक कागिपत्रका सम्बन्धमा ब्यपरुपमा 
नागररकमा सूचाना तथा प्रचार प्रसार गरेर मात्र ञ्जिष्ट्रिर संचालनको भमभत तय गनुत पनेछ । 

ख. िनिञ्जि छनौट तथा ताभलम 

दतात ञ्जिष्ट्रिर संचालन पूित गाउँपाभलका संग समन्िय गरी ञ्जिष्ट्रिर संचालनमा खटीने कमतचारीले 
ताभलम तथा अभभमखुीकरण भलन ुपनेछ भने गाउँपाभलकाले ताभलम तथा अभभमखुीकरण भनिलु्क 
उपलब्ध गराउन ुपनेछ ।  

ग. भौभतक साधन तथा ञ्जिष्ट्रिर स्थलको व्यिस्थापन 

१. ञ्जिष्ट्रिर संचालन िखत आिश्यक पने र्भनतचर, टेन्ट, स्टेिनरी, खानेपानी, न्यूनतम प्राथभमक 
उपचार सामाग्री लगायत अन्य आिश्यक भौतीक उपकरणहरुको व्यिस्था गरी ञ्जिष्ट्रिर 
संचालनको स्थलको व्यिस्थापन गनुतपने छ । साथै ईन्टरनेट पहुँच भएका स्थानमा ञ्जिष्ट्रिर 
संचालन गदात आिश्यक ल्यापटप, ष्ट्रप्रन्टर, ष्ट्रिद्यतु आपभुतत र इन्टरनेट कनेक्टीभभटीको व्यिस्था 
गनुतपनेछ ।  

२. ञ्जिष्ट्रिर संचालन गदात व्यञ्जिगत घटना दतातका सूचना र्राम, गनुाो दतात र्ाराम, सामाञ्जिक 
सरुक्षा भत्ताको भनिेदन र्ाराम सेिाग्राहीलाई भनाःिलु्क उपलब्ध गराउन ु पनेछ । उि 
र्ारामहरु सेिा प्रदायक संस्थाले स्थानीय तहबाट भनाःिलु्क प्राप्त गरी ञ्जिष्ट्रिर संचालन स्थलसम्म 
लैिान ुपनेछ ।  

३. ञ्जिष्ट्रिर संचालन स्थलमा सेिाग्राही/लाभग्राहीहरुको लाइन/भभडभाड व्यिस्थापनको लागी उञ्जचत 
प्रिन्ध भमलाउन ुपनेछ ।  

४. सोको व्यिस्थापन गदात अिि र मष्ट्रहला मैत्री बनाउन उञ्जचत ध्यान ददन ुपनेछ ।  

घ. िनिञ्जि पररचालन 

१. अनसूुची – १ बमोञ्जिम ताभलम प्राप्त िनिञ्जि हरेक ञ्जिष्ट्रिरमा पररचालन गनुतपनेछ ।  

ङ. दतात ञ्जिष्ट्रिर संचालन ष्ट्रिभध 

१. इन्टरनेटको पहुँच नपगुेको दतात स्थलमा 



 सोधपछु तथा ररतपूितक भनिेदन अनसूुची-२ बमोञ्जिम भए नभएको िाँच गरी यस अञ्जघ 
दतात भएका व्याञ्जिगत घटना (भडञ्जिटाइिेसन) ष्ट्रििरण भभडाइ पष्ट्रहला दतात नभएको भए 
प्रकृया अगाडी बढाउन ुपनेछ ।  

 घटना दतातका ष्ट्रििरण भडञ्जिटाइिेिन नभएको अिस्थामा स्थानीय तहमा भएको ढड्डामा 
ष्ट्रििरण भभडाइ पष्ट्रहला दतात नभएकि भए मात्र प्रकृया अगाडी बढाउन ुपनेछ । 

 सेिाग्राही/लाभग्राही दोहोरो सेिा लएमा ऐेनमा भएको ञ्जिरिाना र सिायको व्यिस्था 
समेत िानकारी भनिेदन भलन ुपूित गराउन ुपनेछ ।  

 व्याञ्जिगत घटना दतातको लागी राष्ट्रिय पररचयपत्र तथा पञ्जिकरण ऐन, २०७६ बमोञ्जिम 
रतपूितक दतात हनु आएका व्याञ्जिगत घटना सूचना र्ाराम भरी सोको लागी आिश्यक 
पने प्रमाणहरु संकलन गने तथा सामाञ्जिक सरुक्षा ऐन, २०७५ तथा भनयमािली, 
२०७६ बमोञ्जिम सामाञ्जिक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गनत छुट भएका लाभग्राहीको भनिेदन 
तथा आिश्यक कागिपत्र/प्रमाणपत्र सष्ट्रहत संकलन गनुतपनेछ ।  

 सूचना र्ाराम/भनिेदन भनत सहयोग गनुतपने भएमा सेिाग्राहीलाई सहयोग गनुत पनेछ 
यसरी भररएका सूचना र्ाराम/भनिेदन सम्बञ्जन्धत व्याञ्जिलाई पढेर सनुाई रुि ुगनुतपनेछ 
। घटना दतात तथा सामाञ्जिक सरुक्षाको सूचना र्ाराम तथा दतात भएका र्ाराम भरी 
सेिाग्राहीलाई सोको भनस्सा उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

 प्राप्त भएका सूचना र्ाराम तथा भनिेदन अनसुारको दतात प्रमाणपत्र/पररचयपत्र प्राप्त गने 
प्रकृया, समय र स्थानको िानकारी सम्बञ्जन्धत सेिाग्राही तथा लाभग्राहीलाई गराउन ु
पनेछ ।  

 दतात भएका ष्ट्रििरणहरुको तेररि तयार गनुत पनेछ, कागिात र्ाइभलङ्ग गनुतपनेछ र 
गनुासो दतात गनुतपनेछ ।  

 गनुासो सनुिुाई भएको िानकारी गराउने माध्याम के (टेभलर्ोन, एस एम एस िा 
प्रणाभल मार्त त) हनेु हो ? सोको बारेमा सम्बन्धीत व्याञ्जिलाई भनस्सा भलने बेलामा 
िानकारी गराउन ुपनेछ ।  

िा 
२. इन्टरनेटको पहुँच नपगुेको दतात स्थलमा दतात कायत संचालन 

ञ्जिष्ट्रिर संचालन गदात घटना दतातका सूचान र्ारामहरु अनलाइन मार्त त सेिाग्राही 
स्ियमले भरी टोकन भनम्बर भलएर आउन सक्नेछन ्। सेिाग्राहीले अनलाइन मार्त त 
सूचना र्ाराम भनत नसेकमा दतात ञ्जिष्ट्रिरमा अनलाईन मार्त त भनिलु्क घटना दतातका 
सूचना र्ाराम भररददने व्यिस्था भमलाउन ुपनेछ ।  

 



 पेि भएको भनिेदन अनसूुची-२ बमोञ्जिम िाँच गरी यस अञ्जघ दतात नभएको भए प्रकृया 
अगाभड बढाउन ुपनेछ ।  

 सूचना र्ाराम/भनिेदन भनत सेिाग्राहीलाई सहयोग गनुत पनेछ । घटना दतातका सूचना 
र्ाराम/सामाञ्जिक सरुक्षा भत्ता सम्बन्धी भनिेदन सूचना प्रणालीमा प्रष्ट्रिि गरी भनस्सा 
प्रदान गनुत पनेछ । उि कायत स्थानीय तहमा कायतरत एम आई एस अपरेटर िा 
स्थानीय तहले खटाएको कमतचारी मार्त त गनुतपनेछ ।  

 स्थानीय पञ्जिकाभधकारी उपस्थीत भएको खण्डमा घटना दतातका प्रमाणपत्र तथा 
सामाञ्जिक सरुक्षा पररचयपत्र िारी गनुत पनेछ ।  

 ञ्जिष्ट्रिरमा प्रमाणपत्र/पररचयपत्र िारी हनु नसकेमा प्रमाणपत्र/पररचयपत्र प्राप्त गने 
प्रकृया, समय र स्थानको िानकारी सम्बन्धीत सेिाग्राही तथा लाभग्राहीलाई भनस्सा 
सष्ट्रहत िानकारी गराउन ुपनेछ ।  

 दतात भएका ष्ट्रििरणहरुको तेररि तयार गने, कािगपत्र र्ाइभलङ् गने र गनुासो दतात 
गनुतपनेछ ।  

५. भनिेदन/सूचाना र्ारामको व्यिस्थापन 

ञ्जिष्ट्रिरमा संकभलत व्याञ्जिगत घटना दतात सूचना र्ाराम, सामाञ्जिक सरुक्षा भत्ताको 
दतात/निीकरणको भनिेदन तथा गनुासो दतात र्ाराम सम्भि भए सोष्ट्रह ददन िा अको ददनसम्ममा 
सेिा ईकाइमा अनिुायत पयुातउन ुपनेछ ।  

६. स्िास््य सािधानी अपनाउने 

दतात ञ्जिष्ट्रिरमा हाल रै्भलरहेको कोरोना भाईरसबाट बच्न नेपाल सरकारले तोकेको स्िास््य 
सम्बन्धी मापदण्ड अनरुुप ञ्जिष्ट्रिर संचालन गराउने साथै मास्क, सेनीटाईिरको प्रयोग र भौभतक 
दरुी कायम गनत आिश्यक व्यिस्था भमलाउन ुपनेछ ।  

7. सेिा प्रदायकको योग्यता र िनििी 
क. कञ्जम्तमा (एक िर्तको ) अनभुि भएको हनुपने छ । (बिेटको आकार एिं स्थानीय तहमा 
उपलब्ध हनु सक्ने सेिा प्रदायकको आधारमा अनभुिको अभिभध थप/घट गनत सष्ट्रकनेछ) 

ख. सभे िा ष्ट्रर्ल्ड िकत  सम्बन्धी कायतगत योग्यता भएको, सम्बन्धीत क्षेत्र (डेटा इन्री िा डेटा 
संकलन कम्पाइल िा MIS मा अपलोड) को कायत अनभुि भएको । ( बिेटको आकार अनसुार 
स्थानीय तहले कायत अनभुिको अष्ट्रिध थप/घट गनत सक्नेछ ।) 

ग. अनसूुची-१ बमोञ्जिम ४ िना प्रष्ट्रिणता प्रमाणपत्र िा सो सरह अध्ययन गरेको िनिञ्जि 
हनुपनेछ भने िनिञ्जि व्यिस्थापन गदात लैङ्गीष्ट्रक समता तथा सामाञ्जिक समािेिीकरणलाई ध्यान 
ददइनेछ ।  

 

 



८. समयािधी 
गाउँ पाभलका भभत्रका सबै िडामा तोष्ट्रकए बमोञ्जिमका ०८ स्थानमा १६ ददनको ञ्जिष्ट्रिर संचालन 
१६ कायतददन भभत्र सम्पन्न गनुतपने भने अभधकतम कायत मष्ट्रहना/सम्झौता अिभध २ मष्ट्रहना १५ 
ददनको हनेुछ ।   
  



९. भिुानी ताभलका  

भस.न. भिुानीको ष्ट्रििरण 
भिुानी 
प्रभतित 

आिश्यक प्रमाण कैष्ट्रर्यत 

१ पेश्की १०% दतात ञ्जिष्ट्रिर संचालन 
कायतयोिना तथा बैंक 
िमानत 

 

२ ४ िटा ञ्जिष्ट्रिर सम्पन्न गरे 
पश्चात (िडा संख्यालाई चार 
भागमा ष्ट्रिभािन गरी एक 
भाग संख्या उल्लेख 
गनुतपनेछ । ) 

२०% उल्लेञ्जखत िडामा ञ्जिष्ट्रिर 
सम्पन्न प्रभतिेदन र 
कायतदलको कायत सम्पन्न 
प्रभतिेदन। 

२५% 
मोष्ट्रिलाइिेिन 
पेश्की घटाएर 
भिुानी गररनेछ 
।  

३ ८ िटा ञ्जिष्ट्रिर सम्पन्न गरे 
पश्चात (िडा संख्यालाई चार 
भागमा ष्ट्रिभािन गरी एक 
भाग संख्या उल्लेख 
गनुतपनेछ । ) 

२०% उल्लेञ्जखत िडामा ञ्जिष्ट्रिर 
सम्पन्न प्रभतिेदन र 
कायतदलको कायत सम्पन्न 
प्रभतिेदन। 

२५% 
मोष्ट्रिलाइिेिन 
पेश्की घटाएर 
भिुानी गररनेछ 
।  

४ १२ िटा ञ्जिष्ट्रिर सम्पन्न गरे 
पश्चात (िडा संख्यालाई चार 
भागमा ष्ट्रिभािन गरी एक 
भाग संख्या उल्लेख 
गनुतपनेछ । ) 

२०% उल्लेञ्जखत िडामा ञ्जिष्ट्रिर 
सम्पन्न प्रभतिेदन र 
कायतदलको कायत सम्पन्न 
प्रभतिेदन। 

२५% 
मोष्ट्रिलाइिेिन 
पेश्की घटाएर 
भिुानी गररनेछ 
।  

४ १६ िटा ञ्जिष्ट्रिर सम्पन्न गरे 
पश्चात (िडा संख्यालाई चार 
भागमा ष्ट्रिभािन गरी एक 
भाग संख्या उल्लेख 
गनुतपनेछ । ) 

२०% उल्लेञ्जखत िडामा ञ्जिष्ट्रिर 
सम्पन्न प्रभतिेदन र 
कायतदलको कायत सम्पन्न 
प्रभतिेदन। 

२५% 
मोष्ट्रिलाइिेिन 
पेश्की घटाएर 
भिुानी गररनेछ 
।  

५ अञ्जन्तम भिुानी २०% सबै ञ्जिष्ट्रिर सम्पन्न 
प्रभतिेदन र कायतदलको 
कायत सम्पन्न प्रभतिेदन। 

 

 
  



 

ष्ट्रििरण संकलक भनयिु गरी ञ्जिष्ट्रिर सञ्चालन गदात स्थानीय तहको भभूमका: 
१) ञ्जिष्ट्रिर सञ्चालन भमभत तय : सूचना तथा प्रचार प्रसार गरी ञ्जिष्ट्रिर सञ्चालन हनेु समय, स्थान, 

भमभत तय गने । 

२) िनिञ्जि छनौट तथा ताभलम : दतात ञ्जिष्ट्रिर सञ्चालन पूित ञ्जिष्ट्रिर सञ्चालनमा खष्ट्रटने ष्ट्रििरण 
संकलकहरु छनौट गरी तालीम तथा अभभमखुीकरण गराउने । 

३) भौभतक साधन तथा ञ्जिष्ट्रिर स्थलको व्यिस्थापन :  

a. ञ्जिष्ट्रिर सञ्चालन बखत आिश्यक पने र्भनतचर, टेन्ट, स्टेिनरी, खानेपानी, न्यूनतम प्राथभमक 
उपचार सामाग्री लगायत अन्य आिश्यक भौभतक उपकरणहरूको व्यिस्था गरी ञ्जिष्ट्रिर 
सञ्चालन स्थलको व्यिस्थापन गने । साथै ईन्टरनेट पहुँच भएका स्थानमा ञ्जिष्ट्रिर सञ्चालन 
गदात आिश्यक ल्यापटप, ष्ट्रप्रन्टर, ष्ट्रिद्यतु आपभुतत र इन्टरनेट कनेञ्जक्टभभष्ट्रटको व्यिस्था गने 
। 

b. ञ्जिष्ट्रिर सञ्चालन गदात व्यञ्जिगत घटना दतातका सूचना र्ाराम, गनुासो दतात र्ाराम, सामाञ्जिक 
सरुक्षा भत्ताको भनिेदन र्ाराम व्यिस्थापन गने ।  

c. ञ्जिष्ट्रिर सञ्चालन स्थलमा सेिाग्राही/लाभग्राहीहरूको लाईन/भभडभाड व्यिस्थापनको लाभग 
उञ्जचत प्रबन्ध भमलाउने । सोको व्यिस्थापन गदात अिि र मष्ट्रहला मैत्री बनाउन उञ्जचत 
ध्यान ददने ।  

४)  िनिञ्जि पररचालन : अनसूुची -१ बमोञ्जिम ताभलम प्राप्त िनिञ्जि हरेक ञ्जिष्ट्रिरमा पररचालन 
गने । 

५) स्थानीय पिीकाधीकारीको पररचालन: ञ्जिष्ट्रिरमा स्थानीय तहले िडा सञ्जचि (स्थानीय 
पिीकाधीकारी) ञ्जिष्ट्रिर सञ्चालन, प्रमाणीकरण, गनुासो सनुिुाई गनतका लाभग खटाउने । 

६) ञ्जिष्ट्रिरको अनगुमन, मलु्याकंन: दतात ञ्जिष्ट्रिरको अनगुमन, मलु्याङ्कन तथा भनरीक्षणको लाभग 
स्थानीय तहबाट अन्य कमतचारी तथा िनप्रभतभनधीलाई पररचालन गने । 

७) प्रमाणपत्र तथा पररचयपत्र ष्ट्रितरण:  स्थानीय तहबाट अनलाईन तथा अर्लाईन प्रणालीमा 
हनेु दतात ञ्जिष्ट्रिरबाट प्राप्त सूचना र्ाराम/भनिेदन एम.आई.एस. प्रणालीमा प्रष्ट्रिि गरी/गराई 
प्रमाणपत्र तथा पररचयपत्र उपलव्ध गराउन ुपनेछ । सोको लाभग आिश्यकता अनसुार 
एम.आई.एस. अपरेटर तथा ष्ट्रर्ल्ड सहायकलाई ञ्जिष्ट्रिर सञ्चालनका लाभग पररचालन गने । 
ञ्जिष्ट्रिर सञ्चालन अनलाईन मार्त त हनु नसकेमा प्राप्त सूचना र्ाराम तथा भनिेदन सेिा 
इकाइतमा ल्याइत व्यस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रष्ट्रिि गरी सूचना र्ाराम तथा प्रमाण-पत्र ष्ट्रप्रन्ट 
गने र स्थानीय पिीकाभधकारीबाट प्रमाञ्जणकरण गराई सेिाग्राहीले प्राप्त गने सभुनञ्जश्चतता गने 
। 



८) ञ्जिष्ट्रिर व्यिस्थापन: ञ्जिष्ट्रिर सञ्चालनका बखत अपेक्षाकृत उपञ्जस्थभत भएमा स्थानीय तहले सो 
स्थलमा ञ्जिष्ट्रिर स्थगन गरी अको स्थानमा स्थानान्तरण गने । ञ्जिष्ट्रिर सञ्चालन गदात 
नागररकको अभधकतम ्उपञ्जस्थभत हनेु स्थल र समयलाई ध्यान ददने । 

 

ष्ट्रििरण संकलक भनयिु गरी ञ्जिष्ट्रिर सञ्चालन गदात ष्ट्रििरण संकलकको कायत ष्ट्रििरण देहाय बमोञ्जिम 
हनेुछाः  

१) सूचना, भनिेदन, गनुसो र्ारामहरू स्थानीय तहबाट प्राप्त गने र ञ्जिष्ट्रिर सञ्चालन स्थलसम्म 
लैिाने । 

२) ञ्जिष्ट्रिर स्थल व्यिस्थापन तथा भौभतक साधन व्यिस्थापनमा स्थानीय तहलाई सहयोग गने 
। 

३) ञ्जिष्ट्रिर स्थलमा भभडभाड व्यिस्थापन गनत आिश्यक कायत गने । िेष्ठ नागररक, अपाङ्गता 
तथा मष्ट्रहला मैत्री िातािरण बनाउन आिश्यक आिश्यक व्यिस्था भमलाउने । 

४) दतात ञ्जिष्ट्रिर सञ्चालन गनत:  

क) इन्टरनेटको पहुँच नपगुकेा दतात स्थलमा 
 सोधपछु तथा ररतपूितक भनिेदन (अनसूुची -२) बमोञ्जिम भए नभएको िाँच गरी यस अञ्जघ 

दतात भएका व्यञ्जिगत घटना दतातका (भडञ्जिटाईि) ष्ट्रििरण भभडाई (उपलव्ध भएमा) 
पष्ट्रहला दतात नभएको भए प्रकृया अञ्जघ बढाउने ।  

 सेिाग्राही/लाभग्राहीलाई दोहोरो सेिा भलएमा ऐनमा भएको िररिाना र सिायको 
व्यिस्थाको समेत िानकारी भनिेदन भलन ुपूित गराउने ।  

 व्यञ्जिगत घटना दतातको लाभग राष्ट्रिय पररचयपत्र तथा पिीकरण ऐन, २०७६ बमोञ्जिम 
ररतपिुतक दतात हनु आएका व्यञ्जिगत घटना दतातका सूचना र्ाराम भरी सोको लाभग 
आिश्यक पने प्रमाणहरू संकलन गने तथा सामाञ्जिक सरुक्षा ऐन, २०७५ तथा 
भनयमािली, २०७६ बमोञ्जिम सामाञ्जिक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गनत छुट भएका लाभग्राहीको 
भनिेदन तथा आिश्यक कागिपत्र/प्रमाण सष्ट्रहत संकलन गने । 

 सूचना र्ाराम/भनिेदन भनत सहयोग गनुतपने भएमा सेिाग्राहीलाई सहयोग गनुत पनेछ यसरी 
भररएका सूचना र्ाराम/भनिेदन सम्बञ्जन्धत व्यञ्जिलाई पढेर सनुाई रुि ुगनुत पनेछ। 
घटना दतात तथा सामाञ्जिक सरुक्षाको सूचना र्ाराम तथा दतात र्ाराम भरी सेिाग्राहीलाई 
सोको भनस्सा उपलब्ध गराउने । 

 प्राप्त भएका सूचना र्ाराम तथा भनिेदन अनसुारको दतात प्रमाणपत्र/पररचयपत्र प्राप्त गने 
प्रकृया, समय र स्थानको िानकारी सम्बञ्जन्धत सेिाग्राही तथा लाभग्राहीलाई गराउने । 

 दतात भएका ष्ट्रििरणहरूको तेररि तयार गनुत पनेछ, कागिपत्र र्ाइभलङ्ग गनुत पनेछ र 
गनुासो दतात गने । 



 गनुासो सनुिुाई भएको िानकारी गराउने माध्यम के (टेभलर्ोन, एस एम यस िा प्रणाली 
मार्त त) हनेु हो ? सो को बारेमा सम्बञ्जन्धत व्यञ्जिलाई भनस्सा भलने बेलामा िानकारी 
गराउने । 

िा 
ख) इन्टरनेटको पहुँच पगुकेा दतात स्थलमा दतात कायत सञ्चालन  

 ञ्जिष्ट्रिर सञ्चालन गदात घटना दतातका सूचना र्ारमहरू अनलाइन मार्त त सेिाग्राही स्ियमले 
भरी टोकन नम्बर भलएर आउन सक्नेछन।् सेिाग्राहीले अनलाईन मार्त त सूचना र्ाराम 
भनत नसकेमा दतात ञ्जिष्ट्रिरमा अनलाईन मार्त त भनिलु्क घटना दतातका सूचना र्ाराम 
भररददने व्यिस्था भमलाउने । (व्यिस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालानाथत एम. आई. यस. 
अपरेटर िा स्थानीय तहले तोकेको आभधकाररक व्यञ्जि खष्ट्रटईनेछ ।) 

 पेि भएको भनिेदन अनसूुची -२ बमोञ्जिम िाँच गरी यस अञ्जघ दतात नभएको भए प्रकृया 
अगाभड बढाउने ।  

 सूचना र्ाराम/भनिेदन भनत सेिाग्राहीलाई सहयोग गनुत पनेछ। घटना दतातका सूचना 
र्ाराम/ सामाञ्जिक सरुक्षा भत्ता सम्बन्धी भनिेदन सूचना प्रणालीमा प्रष्ट्रिष्ट्रि गरी भनस्सा 
प्रदान गने । (उि कायत स्थानीय तहमा कायतरत एम.आई.यस. अपरेटर िा स्थानीय 
तहले खटाएको कमतचारी मार्त त हनेुछ ।) 

 स्थानीय पञ्जिकाभधकारी उपञ्जस्थत भएको खण्डमा घटना दतातका प्रमाणपत्र तथा सामाञ्जिक 
सरुक्षा पररचयपत्र िारी गने । 

 ञ्जिष्ट्रिरमा प्रमाणपत्र/पररचयपत्र िारी हनु नसकेमा प्रमाणपत्र/पररचयपत्र प्राप्त गने प्रकृया, 
समय र स्थानको िानकारी सम्िञ्जन्धत सेिाग्राही तथा लाभग्राहीलाई भनस्सा सष्ट्रहत 
िानकारी गराउने । 

 दतात भएका ष्ट्रििरणहरूको तेररि तयार गने, कागिपत्र र्ाइभलङ्ग गने र गनुासो दतात गने 
। 

५) ञ्जिष्ट्रिरमा सङ्कभलत व्यञ्जिगत घटना दतात सूचना र्ाराम, सामाञ्जिक सरुक्षा भत्ताको 
दतात/निीकरणको भनिेदन तथा गनुासो दतात र्ाराम सम्भि भए सोष्ट्रह ददन िा अको 
ददनसम्ममा सेिा इकाइमा अभनिायत परु् याउने । 

६) प्रभतिेदन : ष्ट्रििरण संकलकले अनसूुची -३ बमोञ्जिमको प्रभतिेदन र अन्य थप ष्ट्रििरण 
प्रभतिेदनका साथ संलग्न गनुत पनेछ । प्रभतिेदन तपभसल अनसुारको अिभधभभत्र उपलव्ध 
गराउन ुपनेछ : 
क) प्रभतिेदनाः दतात ञ्जिष्ट्रिर सञ्चालन अिभधमा प्रत्येक ददनको भोभलपल्ट । 

ख) िडागत ञ्जिष्ट्रिर सञ्चालन प्रभतिेदन: िडाको ञ्जिष्ट्रिर सम्पन्न भएको ५ ददनभभत्र । 
 



अनूसूची १ 

(बुदँा ४ (घ) सँग सम्बञ्जन्धत) 

ष्ट्रिरुिा गाउँपाभलका भभत्र दतात ञ्जिष्ट्रिर सञ्चालन हनेु स्थान, कायतददन, आिश्यक िनिञ्जिको ष्ट्रििरण 

भस.
नं. 

ि
डा 
नं. 

दतात ञ्जिष्ट्रिर सञ्चालन हनेु 
स्थान 

दतात ञ्जिष्ट्रिरको प्रकार 

(अनलाईन/अर्लाईन
) 

दतात हनेु 
अनमुाभनत 
संख्या 

कायतददन  आिश्यक 
िनिञ्जि 
(संख्या) 

१ १ ष्ट्रिरुिा बिार, मालमलु अनलाइन/अर्लाइन १00 २ ६ 

२ २ अचतले भन््याङ्ग 
आधारभतु स्िास््य 
इकाइ , श्यामपोखरी 
आ.ष्ट्रि. िेसारडाँडा 

अनलाइन/अर्लाइन 120 २ ६ 

३ ३ खाली आमा समूह भिन, 
धोिादी सामदुाष्ट्रयक भिन 

अनलाइन/अर्लाइन 125 २ ६ 

४ ४ भष्ट्रिश्य भनमातण मा. ष्ट्रि., 
खदुी आ.ष्ट्रि.  

अनलाइन/अर्लाइन 145 २ ६ 

५ ५ देििाणी आ.ष्ट्रि., 
ष्ट्रकचनास आ.ष्ट्रि 

अनलाइन/अर्लाइन १४० २ ६ 

६ ६ ञ्जचने्निास स्िास््य चौकी, 
धारादी आमा समूह भिन 

अनलाइन/अर्लाइन १४० २ ६ 

७ ७ कुसमु भन््याङ्ग 
सामदुाष्ट्रयक भिन, 
माभथल्लो बलेउ समूह 
भिन 

अनलाइन/अर्लाइन १30 २ ६ 

८ ८ भीरकोट स्िास््य चौकी, 
पान्धारा आ.ष्ट्रि. 

अनलाइन/अर्लाइन १०० २ ६ 

िम्मा १००० १६ ४८ 
 

 



अनसूचूी १ 

(बुदँा ४ (घ) सगँ सम्बष्ट्रन्त्धत) 

ष्ट्रिरुिा गाउँपाष्ट्रलका ष्ट्रभर दताय ष्ट्रिष्ट्रिर सञ्चालन हुने स्थान, काययददन, आिश्यक जनिष्ट्रिको ष्ट्रििरण 

ष्ट्रस.न ं. िडा 

नं. 

दताय ष्ट्रििर सञ्चालन 

हुने स्थान 

दताय ष्ट्रिष्ट्रिरको प्रकार 

(अनलाइन/अफलाईन) 

दताय हुने 

अनुमाष्ट्रनत 

संख्या 

काययददन आश्यक 

जनिष्ट्रि 

(संख्या) 

१       

२       

३       

४       

५       

६       

७       

८       

९       

१०       

११       

१२       

१३       

१४       

१५       

१६       

 

 

 

 

तयार गन े    रुजु गन े    प्रमाष्ट्रणत गन े

हस्ताक्षरः    हस्ताक्षरः    हस्ताक्षरः 

नामः     नामः     नामः 

पदः     पदः     पदः 

 



अनसुचूी ३ (क) 

बुदँा ११ सगँ सम्बष्ट्रन्त्धत 

घटना दतायको तरेरज 

ष्ट्रजललाः स्याङ्जा   स्थानीय तहः ष्ट्रिरुिा गाउँपाष्ट्रलका    िडा नः 

ष्ट्रिष्ट्रिर सञ्चालन स्थलः     ष्ट्रिष्ट्रिर सञ्चालन ष्ट्रमष्ट्रतः 

ष्ट्रस.नं. सेिाग्राही/लाभग्राहीको नाम थर ष्ट्रलङ्ग सम्पकय  नं. ष्ट्रनस्सा नं. कैदफयत 

१      

२      

३      

४      

५      

६      

७      

८      

९      

१०      

११      

१२      

१३      

१४      

१५      

नोटः यो तेररज प्रत्येक ददनको छुट्टा छुटै्ट भनुय पने छ ।  

 

तयार गन े    रुजु गन े    प्रमाष्ट्रणत गन े

हस्ताक्षरः    हस्ताक्षरः    हस्ताक्षरः 

नामः     नामः     नामः 

पदः     पदः     पदः 

  



अनसुचूी ३ (ख) 

बुदँा ११ सगँ सम्बष्ट्रन्त्धत 

सामाष्ट्रजक सरुक्षाको तरेरज 

ष्ट्रजललाः स्याङ्जा   स्थानीय तहः ष्ट्रिरुिा गाउँपाष्ट्रलका    िडा नः 

ष्ट्रिष्ट्रिर सञ्चालन स्थलः     ष्ट्रिष्ट्रिर सञ्चालन ष्ट्रमष्ट्रतः 

ष्ट्रस.नं. सेिाग्राही/लाभग्राहीको 

नाम थर 

ष्ट्रलङ्ग सम्पकय  नं. सेिाको प्रकार (घटना 

दताय, सामाष्ट्रजक 

सुरक्षा, गुनासो दताय) 

ष्ट्रनस्सा नं. कैदफयत 

१       

२       

३       

४       

५       

६       

७       

८       

९       

१०       

११       

१२       

१३       

१४       

१५       

नोटः यो तेररज प्रत्येक ददनको छुट्टा छुटै्ट भनुय पने छ ।  

 

तयार गन े    रुजु गन े    प्रमाष्ट्रणत गन े

हस्ताक्षरः    हस्ताक्षरः    हस्ताक्षरः 

नामः     नामः     नामः 

पदः     पदः     पदः 



अनसुचूी ३ (ग) 

बुदँा ११ सगँ सम्बष्ट्रन्त्धत 

गनुासो दतायको तरेरज 

ष्ट्रजललाः स्याङ्जा   स्थानीय तहः ष्ट्रिरुिा गाउँपाष्ट्रलका    िडा नः 

ष्ट्रिष्ट्रिर सञ्चालन स्थलः     ष्ट्रिष्ट्रिर सञ्चालन ष्ट्रमष्ट्रतः 

ष्ट्रस.नं. सेिाग्राही/लाभग्राहीको 

नाम थर 

ष्ट्रलङ्ग सम्पकय  नं. सेिाको प्रकार (घटना 

दताय, सामाष्ट्रजक 

सुरक्षा, गुनासो दताय) 

ष्ट्रनस्सा नं. कैदफयत 

१       

२       

३       

४       

५       

६       

७       

८       

९       

१०       

११       

१२       

१३       

१४       

१५       

नोटः यो तेररज प्रत्येक ददनको छुट्टा छुटै्ट भनुय पने छ ।  

 

तयार गन े    रुजु गन े    प्रमाष्ट्रणत गन े

हस्ताक्षरः    हस्ताक्षरः    हस्ताक्षरः 

नामः     नामः     नामः 

पदः     पदः     पदः





 

 

अनसुचूी ३ (घ) 

बुदँा ११ सगँ सम्बष्ट्रन्त्धत 

दताय ष्ट्रिष्ट्रिर सञ्चालन प्रष्ट्रतिदेनको ढाचँा 

ष्ट्रजललाः स्याङ्जा   स्थानीय तहः ष्ट्रिरुिा गाउँपाष्ट्रलका    िडा नः    दताय ष्ट्रिष्ट्रिर प्रकारः 

ष्ट्रस.नं. 

दताय ष्ट्रिष्ट्रिर 

सञ्चालन 

भएको 

स्थान 

ष्ट्रिष्ट्रिर 

सञ्चालन 

िुरु ष्ट्रमष्ट्रत 

ष्ट्रिष्ट्रिर सञ्चालन 

अष्ट्रन्त्तम ष्ट्रमष्ट्रत 

जन्त्म दताय संख्या मृत्यु दताय संख्या 
ष्ट्रििाह दताय 

संख्या 

सम्बन्त्ध 

ष्ट्रिच्छेद 

दताय संख्या 

बसाई – 

सराई 

दताय 

संख्या 

सामाष्ट्रजक 

सुरक्षा 

ष्ट्रनिेदन 

संख्या 

गुनासो 

दताय 

संख्या 

दताय स्थल 

बाट 

प्रमाणपर 

जारी भएको 

संख्या 
म पु जम्मा म पु जम्मा 

                

                

                

                

                

 

 

तयार गन े      रुजु गन े      प्रमाष्ट्रणत गन े

हस्ताक्षरः      हस्ताक्षरः      हस्ताक्षरः 

नामः       नामः       नामः 

पदः       पदः       पदः



 

अनसुचूी ४ 

बुदँा १२ (ख) सगँ सम्बष्ट्रन्त्धत 

आथीक प्रस्ताि 

 

क्र.स. ष्ट्रििरण संख्या/ददन दर जम्मा रकम रु. कैदफयत 

१ जनिष्ट्रि पाररश्रष्ट्रमक     

२ जनिष्ट्रिको द.ैभ्र.भ, खाना, खाजा 

खचय, यातायात खचय 
    

३ ष्ट्रिष्ट्रिर संचालनको लाष्ट्रग आिश्यक 

फर्नयचर, टेन्त्ट भाडा तथा स्टेिनरी, 

खानेपानी, न्त्यनूतम प्राथष्ट्रमक उपचार 

सामाग्री (खररद) 

    

४ लयापटप, ष्ट्रप्रन्त्टर, ष्ट्रिद्युत आपुती र 

इन्त्टरनेट कनेक्टीष्ट्रभटी (अनलाईन 

ष्ट्रिष्ट्रिरको हकमा मार लागु हुने ) 

    

५ ढुिानी भाडा अन्त्य  

ष्ट्रिष्ट्रिध (…………) 

    

 जम्मा रकम रु.   

 सेिा प्रदायकको नाफा रकम रु.   

 सेिा प्रदायकको नाफा सष्ट्रहतको रकम रु.   

 मु. अ. कर रकम रु.   

 कुल जम्मा रकम रु.   

 

  



 

प्राविधिक प्रस्ताि मुल्याङ्कनको आिार 

क्र.स. ष्ट्रििरण अंक कैदफयत 

१ कायय अनभुिः  १५  

 क. प्रस्ताष्ट्रित फमयले नेपाल सरकारबाट मान्त्यता प्राप्त संगरित संस्थाबाट  डाटा 

इष्ट्रन्त्ि सम्बष्ट्रन्त्ध काम गरेको प्रमाणको आधार 

१०  

 अ. ४ भन्त्दा बढी डाटा इन्त्िीको कायायनुभि बापत १०  

 आ. २ दषे्ट्रख ३ िडा डाटा इष्ट्रन्त्िको कायायनुभि बापत ८  

 इ. एउटा डाटा इष्ट्रन्त्िको कायायनुभि बापत ६  

 ख. दताय ष्ट्रिष्ट्रिरको संचालन गरेको कायायनभुि ५  

 अ. ४ भन्त्दा बढी दताय ष्ट्रिष्ट्रिर संचालन गरेबापत बापत ५  

 आ. २ दषे्ट्रख ३ िटा दताय ष्ट्रिष्ट्रिर संचालन कायायनुभि बापत ४  

 इ. एउटा दताय ष्ट्रििर संचालन गरेको कायायनुभि बापत ३  

२ जनिष्ट्रिको कायायनभुि ५०  

 २.१. रटम ष्ट्रलडरको कायायनुभि- १ जना २०  

 क. ४ िर्य भन्त्दा बढी कायायनुभि बापत २०  

 ख. २ दषे्ट्रख ३ िर्य कायायनुभि बापत १८  

 ग. एक िर्य कायायनुभि बापत १६  

 २.२. रटम सदस्यहरुको कायायनभुि -  २ जना (प्रष्ट्रत १ जना- १५ अंक) ३०  

 क. ३ िर्य भन्त्दा बढी कायायनुभि बापत (प्रष्ट्रत १ जना- १५ अंक) ३०  

 ख. १ दषे्ट्रख २ िर्य कायायनुभि बापत (प्रष्ट्रत १ जना- १२ अंक) २४  

 ग. १ िर्य कायायनुभि बापत (प्रष्ट्रत १ जना- ९ अंक) १८  

३ फमय रहकेो िेगाना १०  

 क. सम्बष्ट्रन्त्धत स्थानीय तह भएमा १०  

 ख. सम्बष्ट्रन्त्धत ष्ट्रजललामा भएमा ९  

 ग. सम्बष्ट्रन्त्धत प्रदिे भएमा ८  

४ प्रष्ट्रिष्ट्रध हस्तान्त्तरण िा ताष्ट्रलम ५  

 क. कायय सम्बन्त्धी आइपनय सके्न, आएका समस्या तथा दताय ष्ट्रिष्ट्रिर काययको 

गुणस्तर कायम राख्ने तररका तथा प्रष्ट्रिष्ट्रध हस्तान्त्तरण गने सम्बष्ट्रन्त्ध उललेख 

भएको  

५  

५ कायय सम्पादन गन ेतररका र कायय क्षेरगत ितय प्रष्ट्रतको प्रभािग्राष्ट्रहता २०  

 क. Understanding the TOR ५  

 ख. Task Schedule ५  

 ग. HR Schedule १०  

 जम्मा   

 

 


