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सामाजिक सरुक्षा नियमावली, २०७६ 

रािपत्रमा प्रकाजित नमनत 

 २०७६÷१२÷०३ 

संिोधि 

सामाजिक सरुक्षा (पहिलो संिोधि) नियमावली, २०७७       २०७७÷०५÷१९ 

 

सामाजिक सरुक्षा ऐि, २०७५ को दफा २९ ले ददएको अनधकार प्रयोग गरी िेपाल सरकारले 
देिायका नियमिरु बिाएको छ ।  

१. संजक्षप्त िाम र प्रारम्भः (१) यी नियमिरुको िाम “सामाजिक सरुक्षा नियमावली, २०७६” 
रिेको छ । 

(२) यो नियमावली तरुुन्त प्रारम्भ ििुेछ ।  
 

२. पररभाषाः हवषय वा प्रसङ्गले अको अर्थ िलागेमा यस नियमावलीमा,– 

(क) “ऐि” भन्नाले सामाजिक सरुक्षा ऐि, २०७५ सम्झि ुपछथ । 

(ख)  “न्याहयक सनमनत” भन्नाले िेपालको संहवधािको धारा २१७ बमोजिम गदित 
सम्बजन्धत स्र्ािीय तिको न्याहयक सनमनत सम्झि ुपछथ । 

(ग) “मन्त्रालय” भन्नाले िेपाल सरकारको गिृ मन्त्रालय सम्झि ुपछथ । 

(घ) “वडा कायाथलय” भन्नाले स्र्ािीय तिको सम्बजन्धत वडा कायाथलय सम्झि ु   
पछथ । 

(ङ) “वडा सनमनत” भन्नाले स्र्ािीय तिको सम्बजन्धत वडा सनमनत सम्झि ुपछथ । 

(च) “हवभाग” भन्नाले राहिय पररचयपत्र तर्ा पञ्जीकरण हवभाग सम्झि ुपछथ । 

 

३. स्र्ािीय ति माफथ त सामाजिक सरुक्षा भत्ता उपलब्ध गराउिःे (१) िेपाल सरकारले 
ऐिको दफा ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० र ११ बमोजिमको सामाजिक सरुक्षा भत्ता 
सम्बजन्धत स्र्ािीय ति माफथ त उपलब्ध गराउिेछ । 
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(२) िपेाल सरकारले िपेाल रािपत्रमा सूचिा प्रकािि गरी तोकेका लोपोन्मखु िानतको 
व्यजिलाई नििले प्राप्त गरेको पररचयपत्रको आधारमा त्यस्तो व्यजिले चािेको ििुसकैु स्र्ािीय 
तिबाट सामाजिक सरुक्षा भत्ता उपलब्ध गराउि सक्िेछ । 

(३) उपनियम (२) बमोजिम अन्य स्र्ािीय तिले सामाजिक सरुक्षा भत्ता उपलब्ध 
गराएकोमा त्यसरी उपलब्ध गराएको भत्ता वापतको रकम सोधभिाथको लानग त्यस्तो सामाजिक 
सरुक्षा भत्ता प्राप्त गिे व्यजिको अनभलेख रिेको स्र्ािीय तिमा लेखी पिाउि ुपिेछ । 

(४) उपनियम (३) बमोजिम सोधभिाथको लानग लेखी आएमा सम्बजन्धत स्र्ािीय तिले 
सामाजिक सरुक्षा भत्ता उपलब्ध गराउिे स्र्ािीय तिलाई त्यसरी उपलब्ध गराएको भत्ता 
वापतको रकम सोधभिाथ ददि ुपिेछ ।  

 

४. सम्बजन्धत व्यजिलाई उपलब्ध गराउिःे (१) नियम ३ बमोजिम सामाजिक सरुक्षा भत्ता उपलब्ध 
गराउँदा सम्बजन्धत व्यजिलाई उपलब्ध गराउि ुपिेछ । 

(२) उपनियम (१) मा ििुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनि देिायको व्यजिले पाउि े
सामाजिक सरुक्षा भत्ता देिायको व्यजिलाई उपलब्ध गराउि सहकिेछः– 

(क)  अिि ज्येष्ठ िागररक, अिि र असिाय िागररक, असिाय एकल 
महिला वा आफ्िो िेरचाि आफैँ  गिथ िसक्िे िागररकले पाउिे सामाजिक 
सरुक्षा भत्ता नििको संरक्षक, मार्वर वा स्यािार ससुार गिे व्यजिलाई, 

(ख) अनत हवपन्न, लोपोन्मखु र िेपाल सरकारले तोकेका पाँच वषथ उमेर पूरा 
िभएका बालबानलकालाई उपलब्ध गराउिे बालपोषण भत्ता नििको 
आमा, बाब,ु संरक्षक, मार्वर वा स्यािार ससुार गिे व्यजिलाई ।  

स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोििको लानग “अनत हवपन्न” भन्नाले िेपाल 
सरकारले िेपाल रािपत्रमा सूचिा प्रकािि गरी तोकेको भन्दा कम 
पाररवाररक आय भएको व्यजि सम्झि ुपछथ । 

 

५. सामाजिक सरुक्षा भत्ताको लानग निवेदि ददि ु पिेः (१) ऐि तर्ा यस नियमावली बमोजिम 
सामाजिक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गिथ योग्य व्यजिले आफू बसोबास गरी आएको वडाको वडा 
कायाथलयमा आफैँ  उपजस्र्त भई अिसूुची–१ बमोजिमको ढाँचामा निवेदि ददि ुपिेछ । 
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(२) उपनियम (१) मा ििुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनि बालबानलकाको िकमा 
नििको आमा, बाब,ु संरक्षक, मार्वर वा स्यािार ससुार गिे व्यजिले र आपंैैm उपजस्र्त ििु 
िसक्िे सामाजिक सरुक्षा भत्ता पाउि ेअन्य व्यजिको िकमा नििको संरक्षक, मार्वर वा स्यािार 
ससुार गिे व्यजिले त्यस्तो निवेदि ददि सक्िेछ । 

(३) यस नियम बमोजिम निवेदि ददँदा सामाजिक सरुक्षा भत्ता पाउिे व्यजिको दईु 
प्रनत पासपोटथ साइिको फोटो सहित देिायका कागिात संलग्ि गिुथ पिेछः– 

(क)  बालबानलका बािेक अन्य व्यजिको िकमा िागररकताको प्रमाणपत्रको 
प्रनतनलहप,  

(ख) बालबानलकाको िकमा िन्मदताथको प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप,  

(ग)  अपाङ्गता भएका व्यजिको िकमा प्रचनलत कािूि बमोजिम िारी भएको 
अपाङ्गता पररचयपत्रको प्रनतनलहप, 

(घ)  देिायका एकल महिलाको िकमा देिायको प्रमाण वा कागिातः- 

(१)  सम्बन्ध हवच्छेद गरी अको हववाि िगरेकी महिलाको िकमा 
सम्बन्ध हवच्छेद दताथको प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप र अको हववाि 
िगरेको प्रमाण, 

(२)  हवधवा महिलाको िकमा पनतको मतृ्य ु दताथको प्रमाणपत्रको 
प्रनतनलहप, 

(३) न्याहयक परृ्कीकरण गरी बसेकी महिलाको िकमा न्याहयक 
परृ्कीकरण भएको प्रमाण, र 

(४)  हववाि िगरेका महिलाको िकमा स्र्ािीय तिको    
नसफाररसपत्र । 

(४) उपनियम (३) मा ििुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनि सो उपनियम बमोजिमका 
कागिातको प्रनतनलहप तत्काल उतार गिथ वा पेि गिथ िसहकि ेभएमा सक्कलै कागिात पेि गिथ 
सहकिेछ ।  

(५) उपनियम (४) बमोजिम सक्कल कागिात पेि भएमा वडा कायाथलयले सोको 
प्रनतनलहप उतार गरी प्रमाजणत गरी राख्न ुपिेछ । 
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(६) उपनियम (१) बमोजिम ददइिे निवेदिको फाराम स्र्ािीय ति वा वडा कायाथलयले 
सम्बजन्धत व्यजिलाई निःिलु्क उपलब्ध गराउि ुपिेछ ।  

(७) उपनियम (१) बमोजिम परेको निवेदि र कागिात उपर सम्बजन्धत वडा 
कायाथलयले आवश्यक छािनबि गरी दताथ गिुथ पिेछ । 

 

६. निवेदि उपर छािनबिः (१) नियम ५ बमोजिम दताथ ििु आएका निवेदि उपर वडा सनमनतले 
प्रारजम्भक छािनबि गिुथ पिेछ । त्यसरी छािनबि गदाथ कुिै हववरणको बारेमा र्प स्पष्ट ििुपुिे 
देजखएमा वडा अध्यक्षले आफैं  वा सम्बजन्धत वडा सदस्य वा कुिै कमथचारी खटाई त्यस्तो 
व्यजिको सम्बन्धमा आवश्यक िाँचबझु गिुथ पिेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोजिम िाँचबझु गदाथ नियम ५ को उपनियम (२) बमोजिमको 
व्यजिले निवेदि ददएको अवस्र्ामा सम्बजन्धत व्यजिको बासस्र्ािमा स्र्लगत अवलोकि समेत 
गिुथ पिेछ ।  

(३) उपनियम (१) बमोजिम वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य वा कमथचारीले िाँचबझु गरी 
सोको प्रनतवेदि वडा सनमनत समक्ष पेि गिुथ पिेछ । 

(४) उपनियम (३) बमोजिम पेि भएको प्रनतवेदि िाँचबझु गदाथ व्यिोरा मिानसब 
देजखएमा वडा सनमनतले नसफाररस सहित त्यस्तो निवेदि स्र्ािीय तिको कायाथलयमा पिाउि ु
पिेछ । 

(५) उपनियम (४) बमोजिम प्राप्त निवेदि उपर सम्बजन्धत स्र्ािीय तिले आवश्यक 
िाँचबझु गदाथ व्यिोरा मिानसब देखेमा त्यस्तो व्यजिलाई ऐि तर्ा यस नियमावली बमोजिम 
सामाजिक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गिे व्यजिको रुपमा अनभलेख राखी सोको िािकारी सम्बजन्धत 
वडा कायाथलयलाई ददि ुपिेछ ।  

 

७. सामाजिक सरुक्षा भत्ता रोज्ि सक्िःे ऐि बमोजिम सामाजिक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गिथ सक्ि ेिेपाली 
िागररकले एक भन्दा बढी सामाजिक सरुक्षा भत्ता पाउि सक्ि ेअवस्र्ा भएमा नियम ५ बमोजिम 
निवेदि ददँदा ऐिको दफा ३ मा उजल्लजखत सामाजिक सरुक्षा भत्तामध्ये कुिै एक प्रकारको 
भत्ता छिौट गरी निवेदि ददि ुपिेछ ।  

तर ऐिको दफा ९ बमोजिम बालबानलकाले पाउि े बालपोषण भत्ताको िकमा यो 
व्यवस्र्ा लागू ििुे छैि । 
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८. पररचयपत्र उपलब्ध गराउि ुपिेः (१) ऐि तर्ा यस नियमावली बमोजिम सामाजिक सरुक्षा 
भत्ता प्राप्त गिे व्यजिलाई सम्बजन्धत स्र्ािीय तिले अिसूुची–२ बमोजिमको ढाँचामा सामाजिक 
सरुक्षा पररचयपत्र निःिलु्क उपलब्ध गराउि ुपिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोजिमको पररचयपत्रको मान्य अवनध एक आनर्थक वषथको    
ििुेछ । 

(३) उपनियम (१) बमोजिमको पररचयपत्र िराएमा वा िानसएमा सम्बजन्धत स्र्ािीय 
तिबाट प्रनतनलहप नलि सहकिेछ र यसरी प्रनतनलहप नलि ुपदाथ एकसय रुपैयाँ िलु्क लाग्िेछ ।  

 

९. िवीकरण गिेः (१) नियम ८ बमोजिमको पररचयपत्र प्रत्येक आनर्थक वषथको काजत्तक 
मसान्तनभत्र िवीकरणको लानग सामाजिक सरुक्षा भत्ता पाउिे व्यजि आफैँ  उपजस्र्त भई 
सम्बजन्धत वडा कायाथलयमा निवेदि ददि ुपिेछ । 

(२) उपनियम (१) मा ििुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनि बालबानलका वा आफैँ  
उपजस्र्त ििु िसक्िे व्यजिको िकमा नियम ५ को उपनियम (२) बमोजिमको व्यजिले 
त्यस्तो निवेदि ददि सक्िछे । 

(३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम परेको निवेदि सम्बन्धमा सम्बजन्धत वडा 
सनमनतले नियम ६ को उपनियम (१) बमोजिम िाँचबझु गरी त्यस्तो पररचयपत्र िवीकरण गरी 
ददि ुपिेछ । 

(४) उपनियम (३) बमोजिम पररचयपत्र िवीकरण गररएको हववरण अद्यावनधक गरी 
सम्बजन्धत वडा कायाथलयले सोको िािकारी स्र्ािीय तिलाई ददि ुपिेछ । 

(५) उपनियम (४) बमोजिम िािकारी प्राप्त भए पनछ स्र्ािीय तिले सोको हववरण 
अद्यावनधक गिुथ पिेछ । 

 

१०. सामाजिक सरुक्षा भत्ता हवतरण गिे प्रहिया र माध्यमः (१) ऐि तर्ा यस नियमावली बमोजिम 
हवतरण गररिे सामाजिक सरुक्षा भत्ता सम्बजन्धत व्यजिलाई चौमानसक रुपमा हवतरण गिुथ   
पिेछ । 

 

 

 

                                                 
  पहिलो संिोधिद्वारा संिोनधत ।  
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(२) उपनियम (१) मा ििुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनि बालबानलका, आफ्िो िेरचाि 
आफैँ  गिथ िसक्िे, अिि, असिाय वा िब्बे वषथ मानर्का ज्येष्ठ िागररकको िकमा नियम ५ 
को उपनियम (२) बमोजिमको व्यजि माफथ त त्यस्तो सामाजिक सरुक्षा भत्ता हवतरण गिथ 
सहकिेछ ।  

(३) उपनियम (१) र (२) मा ििुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनि ऐिको दफा १७ 
को उपदफा (३) बमोजिमको क्षेत्रमा सामाजिक सरुक्षा भत्ता हवतरण गदाथ बैहिङ्ग प्रणालीबाट 
मात्र हवतरण गिुथ पिेछ । 

तर यो व्यवस्र्ाले अन्य स्र्ािमा समेत बैहिङ्ग प्रणालीबाट सामाजिक सरुक्षा भत्ता हवतरण 
गिथ बाधा पिे छैि ।  

(४) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम सामाजिक सरुक्षा भत्ता हवतरण गररएकोमा सोको 
भरपाई र उपनियम (३) बमोजिम बैहिङ्ग प्रणालीबाट सामाजिक सरुक्षा भत्ता हवतरण गररएकोमा 
सम्बजन्धत व्यजिको खातामा रकम िम्मा गरेको प्रमाणको अनभलेख राख्न ु पिेछ । 

(५) उपनियम (३) बमोजिम बैहिङ्ग प्रणालीबाट सामाजिक सरुक्षा भत्ता हवतरण गदाथ 
सम्बजन्धत व्यजिको िाममा िेपाल राि बैिबाट इिाित प्राप्त िजिकको बैि वा हवत्तीय संस्र्ामा 
खाता खोली त्यस्तो खातामा िम्मा गररददिे व्यवस्र्ा नमलाउि ुपिेछ । 

(६) उपनियम (५) को प्रयोििको लानग बैिमा खाता खोल्दा नियम ८ बमोजिमको 
पररचयपत्रको प्रनतनलहप समेत पेि गिुथ पिेछ ।  

(७) उपनियम (१) मा ििुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनि बैहिङ्ग प्रणालीबाट सामाजिक 
सरुक्षा भत्ता हवतरण गदाथ मानसक रुपमा हवतरण गिथ सहकिेछ । 

 

११. सामाजिक सरुक्षा भत्ता पाउि ेअवनधः नियम ५ बमोजिम निवेदि ददिे सामाजिक सरुक्षा भत्ता 
पाउि योग्य व्यजिले निवेदि ददए पनछको महििादेजख सामाजिक सरुक्षा भत्ता पाउिेछि ्।  

 

१२. हवतरणको हववरण तर्ा अनभलेख राख्नःे (१) ऐि तर्ा यस नियमावली बमोजिम सामाजिक 
सरुक्षा भत्ता पाउिे व्यजिको अनभलेख राख्न े तर्ा त्यस्तो अनभलेख व्यवजस्र्त गिे प्रमखु 
जिम्मेवारी सम्बजन्धत स्र्ािीय तिको ििुेछ । 
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(२) उपनियम (१) बमोजिम स्र्ािीय तिले सामाजिक सरुक्षा भत्ता पाउि ेव्यजिको 
अनभलेख राख्दा ऐिको दफा १७ बमोजिम आफूले भत्ता हवतरण गिे िागररकको वडागत रुपमा 
अजन्तम सूची तयार गरी अिसूुची–३ बमोजिमको ढाँचामा अनभलेख राख्न ुपिेछ ।  

(३) उपनियम (२) बमोजिम तयार गररएको अनभलेख स्र्ािीय तिले सम्बजन्धत वडा 
कायाथलयमा समेत पिाउि ु पिेछ । वडा कायाथलयले सो अनभलेखको आधारमा सामाजिक 
सरुक्षा भत्ता हवतरण गिुथ पिेछ । 

(४) उपनियम (३) बमोजिम भत्ता हवतरण गरे पनछ वडा कायाथलयले सोको हववरण 
नियम ८ बमोजिमको पररचयपत्रमा ििाउि ुपिेछ र त्यसरी भत्ता हवतरण गरेको चौमानसक 
हववरण तयार गरी स्र्ािीय तिमा पिाउि ुपिेछ । 

(५) उपनियम (४) मा ििुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनि नियम १० को उपनियम  
(७) बमोजिम मानसक रुपमा सामाजिक सरुक्षा भत्ता उपलब्ध गराइएको अवस्र्ामा सम्बजन्धत 
वडा कायाथलयले सोको मानसक हववरण स्र्ािीय तिमा पिाउि ुपिेछ । 

(६) उपनियम (४) वा (५) बमोजिम प्राप्त हववरणको आधारमा स्र्ािीय तिले एकीकृत 
प्रनतवेदि तयार गरी हवभाग र प्रदेिको सामाजिक सरुक्षा सम्बन्धी हवषय िेिे निकायमा पिाउि ु
पिेछ ।  

(७) यस नियम बमोजिम सामाजिक सरुक्षा भत्ता हवतरण गरेको हववरण हवभागले तोके 
बमोजिम सम्बजन्धत स्र्ािीय तिले हवद्यतुीय प्रणालीमा समेत प्रहवष्ट गिुथ पिेछ । 

 

१३. सामाजिक सरुक्षा भत्ता पाइरिेको व्यजिको िाम िटाउिःे (१) ऐि बमोजिम सामाजिक सरुक्षा 
भत्ता पाइरिेको व्यजिको मतृ्य ुभएमा वा त्यस्तो व्यजि सामाजिक सरुक्षा भत्ता पाउि योग्य 
िरिेमा सम्बजन्धत वडा सनमनतको नसफाररसमा स्र्ािीय तिले नििको िाम सामाजिक सरुक्षा 
भत्ता पाउिे व्यजिको अनभलेखबाट िटाउि ुपिेछ ।  

(२) कसैले ऐि हवपरीत ििु ेगरी सामाजिक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गरेको व्यिोरा त्यस्तो 
भत्ता हवतरण भएपनछ िािकारी ििु आएमा सम्बजन्धत स्र्ािीय तिले सो सम्बन्धमा छािनबि 
गिुथ वा गराउि ुपिेछ । 

(३) उपनियम (२) बमोजिमको छािनबि सम्बजन्धत वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य वा 
कमथचारी माफथ त गराउि सहकिेछ र यसरी छािनबि गिे पदानधकारी वा कमथचारीले सोको 
प्रनतवेदि स्र्ािीय ति समक्ष पेि गिुथ पिेछ ।  
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(४) उपनियम (२) बमोजिम गररएको छािनबिबाट कसैले ऐि हवपरीत ििुे गरी 
सामाजिक सरुक्षा भत्ता नलएको देजखएमा स्र्ािीय तिले नििको िाम सामाजिक सरुक्षा भत्ता 
पाउिे व्यजिको अनभलेखबाट तत्काल िटाई त्यस्तो भत्ता रकम सरकारी बाँकी सरि असूल 
उपर गिुथ वा गराउि ुपिेछ । 

(५) उपनियम (२) बमोजिम गररएको छािनबिबाट कुिै कमथचारी वा पदानधकारीको 
समेत नमलेमतो वा संलग्ितामा ऐि हवपरीत ििु ेगरी सामाजिक सरुक्षा भत्ता हवतरण भएको 
देजखएमा त्यस्तो कमथचारी वा पदानधकारीलाई प्रचनलत कािूि बमोजिम कारबािी गरी नििबाट 
त्यस्तो रकम सरकारी बाँकी सरि असूल उपर गिथ सम्बजन्धत निकायमा लेखी पिाउि ु     
पिेछ । 

(६) कुिै व्यजिले ऐिको दफा १५ बमोजिम सामाजिक सरुक्षा भत्ता िपाउिे भएमा 
वा नियम ९ बमोजिम पररचयपत्र िवीकरण िगराएमा सम्बजन्धत स्र्ािीय तिले त्यस्तो व्यजिको 
िाम सामाजिक सरुक्षा भत्ता पाउिे व्यजिको अनभलेखबाट िटाउि ुपिेछ । 

(७) उपनियम (६) बमोजिम िाम िटाइएको व्यजिले पिुः सामाजिक सरुक्षा भत्ता 
पाउिको लानग यस नियमावली  बमोजिम अनभलेखमा पिुः िाम समावेि गराउि ुपिेछ । 

 

१४. स्वेजच्छक घोषणा गिेः (१) ऐिको दफा ३ बमोजिमको कुिै सामाजिक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गिे 
व्यजिले त्यस्तो सामाजिक सरुक्षा भत्ता स्वेच्छाले नलि िचािेमा निि आफैँ ले वा नििको 
संरक्षक, मार्वर वा स्यािार ससुार गिे व्यजिले सम्बजन्धत वडा कायाथलयमा अिसूुची–४ 
बमोजिमको ढाँचामा निवेदि ददि सक्िेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदि परेमा वडा कायाथलयले सोको सिाखत गरी त्यस्तो 
व्यजिको िाम सामाजिक सरुक्षा भत्ता पाउिे व्यजिको सूचीबाट िटाउि ुपिेछ ।   

(३) उपनियम (२) बमोजिम सूचीबाट िाम िटाईएको व्यजिले पिुः सामाजिक सरुक्षा 
भत्ता नलि चािेमा यस नियमावली बमोजिमको प्रहिया पूरा गरी नििको िाम पिुः अनभलेखमा 
समावेि गिुथ पिेछ र यसरी पिुः अनभलेखमा िाम समावेि भएको व्यजिलाई अको महििा 
देजख त्यस्तो भत्ता उपलब्ध गराइिेछ । 
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१५. सम्माि गिेः नियम १४ बमोजिम स्वेजच्छक रुपमा सामाजिक सरुक्षा भत्ता नलि िचािि ेिेपाली 
िागररकलाई स्र्ािीय तिले सम्माि गरी अिसूुची–५ बमोजिमको ढाँचामा सम्मािपत्र उपलब्ध 
गराउिेछ ।  

 

१६. हववरण सावथिनिक गिेः (१) स्र्ािीय तिले देिायका हववरण चौमानसक तर्ा वाहषथक रुपमा 
सावथिनिक गिुथ पिेछः– 

(क)  सामाजिक सरुक्षा भत्ताको लानग ियाँ िाम दताथ, िवीकरणकोैे हववरण, 

(ख)  सामाजिक सरुक्षा भत्ता हवतरण गरेको हववरण र त्यस्तो भत्ता बजुझनलिेको 
िामावली, 

(ग)   सामाजिक सरुक्षा भत्ता पाउि ेव्यजिको मतृ्य ुभएको वा त्यस्तो व्यजि 
बसाई सराइ गरी अन्यत्र गएको वा हवधवाले पिुः हववाि गरेको कारणले 
लगत कट्टा गररएको हववरण,  

(घ)  ऐि तर्ा यस नियमावली बमोजिम सामाजिक सरुक्षा भत्ता िपाउिे भई 
अनभलेखबाट िाम िटाइएको व्यजिको हववरण, 

(ङ) सामाजिक सरुक्षा भत्ता िनलि ेस्वेजच्छक घोषणा गिे व्यजिको िाम तर्ा 
सम्माि गररएको हववरण । 

(२) उपनियम (१) बमोजिमको हववरण सावथिनिक गदाथ सम्बजन्धत स्र्ािीय ति र 
वडा कायाथलयमा तर्ा उपलब्ध भएसम्म हवद्यतुीय प्रणाली माफथ त प्रकािि गरी सोको िािकारी 
हवभाग तर्ा प्रदेिको सामाजिक सरुक्षा सम्बन्धी हवषय िेिे निकायलाई समेत गराउि ुपिेछ ।  

 

१७. निवेदि ददि सक्िःे  (१) ऐि तर्ा यस नियमावली बमोजिम सामाजिक सरुक्षा भत्ताको लानग 
निवेदि ददएको व्यजिले सामाजिक सरुक्षा भत्ता िपाएमा वा सामाजिक सरुक्षा भत्ता पाइरिेको 
व्यजिको िाम अनभलेखबाट कट्टा भई सामाजिक सरुक्षा भत्ता िपाउिे भएमा त्यस्तो व्यजिले 
आफूले सामाजिक सरुक्षा भत्ता पाउि ुपिे दाबी गरी सम्बजन्धत गाउँ कायथपानलका वा िगर 
कायथपानलकामा निवेदि ददि सक्िेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोजिम परेको निवेदि सम्बन्धमा सम्बजन्धत गाउँ कायथपानलका 
वा िगर कायथपानलकाले आवश्यक िाँचबझु गरी त्यस्तो व्यजिले ऐि तर्ा यस नियमावली 
बमोजिम सामाजिक सरुक्षा भत्ता पाउिे देजखएमा नििको िाम अनभलेखमा दताथ गरी सामाजिक 
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सरुक्षा भत्ता उपलब्ध गराउि ुपिेछ र सामाजिक सरुक्षा भत्ता िपाउिे देजखएमा सोिी व्यिोराको 
निणथय गरी निवेदि ददिे व्यजिलाई िािकारी गराउि ुपिेछ ।  

(३) उपनियम (२) बमोजिम गाउँ कायथपानलका वा िगर कायथपानलकाले गरेको निणथयमा 
जचत्त िबझु्िे व्यजिले सम्बजन्धत जिल्ला प्रिासि कायाथलय समक्ष निवेदि ददि सक्िेछ र 
जिल्ला प्रिासि कायाथलयले आवश्यक िाँचबझु गरी निवेदि ददिे व्यजिले सामाजिक सरुक्षा 
भत्ता पाउिे देजखएमा त्यस्तो व्यजिको िाम अनभलेखमा समावेि गिथ र सामाजिक सरुक्षा भत्ता 
उपलब्ध गराउि हवभाग तर्ा सम्बजन्धत स्र्ािीय तिमा लेखी पिाउि ुपिेछ ।  

 

१८. िेरचाि केन्र स्र्ापिा र सञ्चालिः (१) िेपाल सरकारले प्रदेि सरकार वा स्र्ािीय तिसँग 
समन्वय गरी आवश्यकता अिसुार ऐिको दफा २७ बमोजिम िेरचाि केन्र स्र्ापिा गिथ 
सक्िेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोजिम स्र्ापिा गररएका िेरचाि केन्रको सञ्चालिको लानग 
आवश्यक पिे स्रोत र साधिको व्यवस्र्ा िेपाल सरकार आफैले गिे वा प्रदेि सरकार वा 
स्र्ािीय ति माफथ त ििुे गरी आवश्यक व्यवस्र्ा गिथ सक्िेछ । 

(३) उपनियम (२) मा ििुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनि प्रदेि सरकार वा स्र्ािीय 
तिले आफ्िै स्रोतबाट ऐिको दफा २७ बमोजिम िेरचाि केन्र स्र्ापिा गरी सञ्चालि गिथ 
सक्िेछि ्। 

(४) ऐि, यस नियमावली तर्ा अन्य प्रचनलत कािूि बमोजिम स्र्ापिा भई सञ्चालिमा 
रिेका िेरचाि केन्रमा रििे अिि, असिाय व्यजि, अिार् बालबानलका, अपाङ्गता भएका व्यजि 
तर्ा ज्येष्ठ िागररकले त्यस्तो िेरचाि केन्रमा रिँदा कुिै िलु्क नतिुथ पिे छैि ।  

 

१९. हवभागको काम, कतथव्य र अनधकारः यस नियमावलीमा अन्यत्र उजल्लजखत काम, कतथव्य र 
अनधकारका अनतररि हवभागको काम, कतथव्य र अनधकार देिाय बमोजिम ििुेछः– 

(क)  सामाजिक सरुक्षा भत्ताको लानग आवश्यक पिे रकमको प्रक्षेपण गरी स्वीकृनतको 
 लानग मन्त्रालय माफथ त िपेाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयमा पिाउि,े 

(ख) सामाजिक सरुक्षा भत्ताको लानग आवश्यक पिे रकम सम्बजन्धत स्र्ािीय तिलाई 
उपलब्ध गराउिे,  
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(ग)  सामाजिक सरुक्षा भत्ता उपलब्ध गराउि ेसम्बन्धमा परेका समस्यालाई समाधाि 
गिे तर्ा सामाजिक सरुक्षा प्रदाि गिे कायथलाई चसु्त र दरुुस्त बिाउि े
सम्बन्धमा िीनतगत सधुारको लानग मन्त्रालय समक्ष नसफाररस गिे,  

(घ) सामाजिक सरुक्षा भत्ता उपलब्ध गराउि ेसम्बन्धमा अध्ययि अिसुन्धाि गरी 
सधुारका उपाय पहिचाि गिे, 

(ङ)  सामाजिक सरुक्षा भत्ता उपलब्ध गराउिे कायथलाई भरपदो र हवश्वसिीय बिाउि 
अनभलेख व्यवस्र्ालाई व्यवजस्र्त गिे र यसका लानग हवद्यतुीय माध्यमको 
प्रयोगलाई सिि बिाउिे, 

(च) सामाजिक सरुक्षा भत्ता उपलब्ध गराउिे कायथमा संलग्ि कमथचारी तर्ा 
पदानधकारीलाई तानलम तर्ा अनभमखुीकरणको व्यवस्र्ा गिे, 

(छ)  सामाजिक सरुक्षा सम्बन्धी अन्य आवश्यक कायथ गिे । 

 

२०. उिरु गिथ सक्िःे (१) ऐि अन्तगथतको कसूर गरेको र्ािा पाउिे व्यजिले सम्बजन्धत स्र्ािीय 
तिको न्याहयक सनमनतमा उिूरी ददि सक्िेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोजिम उिूरी परेमा न्याहयक सनमनतले तत्काल सम्बजन्धत वडा 
कायाथलयलाई आवश्यक िाँचबझु गरी प्रनतवेदि पेि गिथ आदेि ददि सक्िेछ । 

(३) उपनियम (२) बमोजिम आदेि प्राप्त भएको नमनतले पन्र ददिनभत्र आवश्यक 
िाँचबझु गरी प्रनतवेदि पेि गिुथ सम्बजन्धत वडा कायाथलयको कतथव्य ििुेछ ।  

(४) उपनियम (१) बमोजिम परेको उिरुीका सम्बन्धमा निणथय गिुथ अजघ न्याहयक 
सनमनतले िसको हवरुद्धमा उिरुी परेको िो सो व्यजिलाई आफ्िो भिाई नलजखत रुपमा पेि 
गिे अवसर सहितको सिुवुाइको मौका ददि ुपिेछ । 

(५) यस नियम बमोजिम परेको उिरुी सम्बन्धमा न्याहयक सनमनतले आधार र कारण 
खलुाई निणथय गिुथ पिेछ ।  

(६) कसैले ऐिको दफा २१ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम कसूर गरेकोमा 
न्याहयक सनमनतले त्यस्तो व्यजिलाई आवश्यक कारबािीको लानग अनधकार प्राप्त अनधकारी 
समक्ष लेखी पिाउि ुपिेछ । 
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(७) उपनियम (६) बमोजिम लेखी आएमा अनधकार प्राप्त अनधकारीले प्रचनलत कािूि 
बमोजिम कारबािी गरी सोको िािकारी न्याहयक सनमनतलाई समेत ददि ुपिेछ । 

 

२१. िागररक सचेतिा कायथिम सञ्चालि गिेः हवभाग, प्रदेिको सामाजिक सरुक्षा सम्बन्धी हवषय िेिे 
निकाय वा स्र्ािीय तिले सामाजिक सरुक्षा भत्ताको उपलब्धता तर्ा यसको उपयोगको 
सम्बन्धमा िागररकलाई िािकारी गराउिको लानग सचेतिा कायथिम सञ्चालि गिथ      
सक्िेछि ्। 

 

२२. अिगुमि तर्ा निरीक्षण गिेः (१) ऐि तर्ा यस नियमावली बमोजिम राजखएको अनभलेख तर्ा 
सामाजिक सरुक्षा भत्ता हवतरण सम्बन्धमा सम्बजन्धत गाउँ कायथपानलकाका अध्यक्ष वा  िगर 
कायथपानलकाका प्रमखुले निरन्तर अिगुमि गिुथ वा गराउि ुपिेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोजिम अिगुमि गदाथ सामाजिक सरुक्षा भत्ता पाउि ेव्यजिको 
संरक्षक, मार्वर वा स्यािार ससुार गिे व्यजि माफथ त सामाजिक सरुक्षा भत्ता हवतरण गररएकोमा 
सामाजिक सरुक्षा भत्ता नलिे व्यजिले प्राप्त गरेको रकम सामाजिक सरुक्षा पाउिे व्यजिको 
हितमा उपयोग गरे िगरेको सम्बन्धमा समेत अिगुमि गिुथ पिेछ । 

(३) ऐि तर्ा यस नियमावली बमोजिम सामाजिक सरुक्षा भत्ता हवतरणको सम्बन्धमा 
हवभाग वा प्रदेिको सामाजिक सरुक्षा सम्बन्धी हवषय िेिे निकाय वा जिल्ला प्रिासि कायाथलयले 
आवश्यकता अिसुार अिगुमि तर्ा निरीक्षण गिथ वा गराउि सक्िेछ । 

(४) ऐि तर्ा यस नियमावली बमोजिम सामाजिक सरुक्षा भत्ता हवतरणको सम्बन्धमा 
मन्त्रालयले हवभाग वा स्र्ािीय तिको अिगुमि तर्ा निरीक्षण गिथ वा गराउि सक्िेछ ।  

 

२३. प्रनतवेदिः (१) स्र्ािीय तिले आफ्िो क्षेत्रनभत्र हवतरण गररएको सामाजिक सरुक्षा भत्ताको 
चौमानसक तर्ा वाहषथक प्रनतवेदि अिसूुची–६ बमोजिमको ढाँचामा तयार गरी हवभाग तर्ा 
प्रदेिको सामाजिक सरुक्षा सम्बन्धी हवषय िेिे निकायमा पिाउि ुपिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोजिम चौमानसक प्रनतवेदि पिाउँदा पहिलो चौमानसक प्रनतवेदि 
मङ्सीर सात गते नभत्र, दोस्रो चौमानसक प्रनतवेदि चैत सात गतेनभत्र र तेस्रो चौमानसक प्रनतवेदि 
तर्ा वाहषथक प्रनतवेदि अको आनर्थक वषथको साउि पन्र गतेनभत्र हवभागले तोके बमोजिम 
पिाउि ुपिेछ ।  
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(३) यस नियम बमोजिम प्राप्त प्रनतवेदिको आधारमा प्रदेिको सामाजिक सरुक्षा सम्बन्धी 
हवषय िेिे निकायले आनर्थक वषथ समाप्त भएको तीि महििानभत्र सामाजिक सरुक्षा सम्बन्धी 
वाहषथक प्रनतवेदि तयार गरी प्रदेि सरकार समक्ष पेि गरी हवभागलाई समेत उपलब्ध गराउि ु
पिेछ ।  

(४) यस नियम बमोजिम प्राप्त प्रनतवेदिको आधारमा प्रनतवेदि प्राप्त भएको एक 
महििानभत्र हवभागले सामाजिक सरुक्षा सम्बन्धी वाहषथक प्रनतवेदि तयार गरी मन्त्रालयमा पेि 
गिुथ पिेछ । 

(५) उपनियम (३) वा (४) बमोजिमको वाहषथक प्रनतवेदि हवद्यतुीय प्रणाली माफथ त 
सावथिनिक गिुथ पिेछ । 

 

२४. अिसूुचीमा िेरफेरः मन्त्रालयले िपेाल रािपत्रमा सूचिा प्रकािि गरी आवश्यकता अिसुार 
अिसूुचीमा िेरफेर गिथ सक्िेछ । 
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अिसूुची–१ 

(नियम ५ को उपनियम (१) सँग सम्बजन्धत) 

निवेदिको ढाचँा 
 

श्री वडा अध्यक्षज्यू, 

वडा िं. ..., ........................ गाउँपानलका ÷ िगरपानलका, 

..................... जिल्ला, .......................... प्रदेि । 

 

हवषयः सामाजिक सरुक्षा भत्ता उपलब्ध गराई पाउँ । 

सामाजिक सरुक्षा ऐि, २०७५ तर्ा सामाजिक सरुक्षा नियमावली, २०७६ बमोजिम मैले सामाजिक 
सरुक्षा भत्ता पाउिे अवस्र्ा रिेकोले सामाजिक सरुक्षा भत्ता उपलब्ध गराई पाउँ भिी देिायको हववरण 
तर्ा कागिात सहित यो निवेदि ददएको छु । 

१.  सामाजिक सरुक्षा भत्ता पाउिे व्यजिको, 

(क) पहिलो िाम  .............................बीचको िाम ..................... र्र .................... 

First Name ................         Middle Name ..................       Surname ..................  

(ख) िन्मनमनतः (हव.सं. मा साल–महििा-गते) ................,  

िेगािाः 

जिल्लाः............... 

गाउँपानलका÷ िगरपानलकाः............... 

वडा िंः............... 

टोलः............... 

घर िंः............... 

(ग) नलङ्गः परुुष   महिला   अन्य   

(घ) सम्पकथ  िं.ैः....................... 

(ङ) वैवाहिक जस्र्नत .........................., धमथ ..................., िातिाती .................... 
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(च) िागररकता प्रमाणपत्र िं. .........,िारी भएको जिल्ला .............,िारी नमनत .................. 

(छ) राहिय पररचय िम्बर नलएको भए सो िम्बरः ......................... 

(ि) बालबानलकाको िकमा िन्मदताथ िंः.............. 

(झ) बािेको हववरण  

पहिलो िाम........................... बीचको िाम ................... र्र ..................  

First Name =================   Middle Name ==================  Surname ================== 

(ञ) बाबकुो हववरण 

पहिलो िाम........................... बीचको िाम ................... र्र ..................  

First Name =================   Middle Name ==================  Surname ================== 

(ट) आमाको हववरण 

पहिलो िाम........................... बीचको िाम ................... र्र ..................  

First Name =================   Middle Name ==================  Surname ================== 

२. सामाजिक सरुक्षा भत्ता पाउिे समूि (कुिै एकमा जचन्ि लगाउि)े 

(क) ज्येष्ठ िागररक     (ख) आनर्थक रुपले हवपन्न 

(ग) अिि र असिाय अवस्र्ामा रिेका व्यजि (घ) असिाय एकल महिला 

(ङ) अपाङ्गता भएका      

(च) बालबानलका (अनत हवपन्न÷लोपोन्मखु÷िेपाल सरकारले तोकेको) 

(छ) आफ्िो िेरचाि आफैँ  गिथ िसक्ि े   

(ि) लोपोन्मखु िाती 

३.  असिाय एकल महिला भत्ताको लानगः 

(क)  हवधवाको िकमा, 

पनतको मतृ्य ुदताथ िं. .............,   पनतको मतृ्य ुभएको नमनत ............. 

(ख) सम्बन्ध हवच्छेद गरेका महिलाको िकमा, 
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सम्बन्ध हवच्छेद दताथ िं. र नमनत  ............. 

(ग) न्याहयक परृ्कीकरण गरी बसेका महिलाको िकमा, 

न्याहयक परृ्कीकरण दताथ िं. र नमनत ...... 

(घ) हववाि िगरेका महिलाको िकमा, 

अहववाहिताको दताथ िं. र नमनत  ............. 

४.  अपाङ्गता भत्ताको लानगः 

(क) अपाङ्गताको वगथ र अपाङ्गताका प्रकार........ 

(ख) अपाङ्गता पररचयपत्र िं. ........ पररचयपत्र िारी नमनत ............ 

५.  संरक्षक÷ मार्वर÷ स्यािार ससुार गिे व्यजिको हववरण (आपैm उपजस्र्त ििु िसक्ि ेव्यजिको 
िकमा) 

पहिलो िाम  .............................बीचको िाम ..................... र्र ....................  

First Name ======================    Middle Name ================   Surname ================== 

सामाजिक सरुक्षा भत्ता पाउिे व्यजिसँगको िाताः ....................... 

िागररकता प्रमाणपत्र िं. .........., िारी भएको जिल्ला ..........., िारी नमनत ................... 
 

६. संलग्ि कागिातिरु (जचन्ि लगाउिे) 

(क)  सामाजिक सरुक्षा भत्ता पाउिे व्यजिको िपेाली िागररकताको प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप            
(बालबानलका िकमा बािेक), 

(ख)  बालबानलकाको िकमा िन्मदताथको प्रमाणपत्रको प्रनतनलहपका सारै् आमाको वा आमा 
िभए संरक्षक वा स्यािार ससुार गिे व्यजिको िागररकताको प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप र 
िजिकको स्वास््य संस्र्ामा खोप लगाएको वा तौल िाँच गराएको प्रमाण, 

(ग)  सम्बन्ध हवच्छेद गरी अको हववाि िगरेकी महिलाको िकमा सम्बन्ध हवच्छेद दताथको 
प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप र अको हववाि िगरेको प्रमाण, 

(घ)  हवधवा महिलाको िकमा पनतको मतृ्य ुदताथको प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप, 

(ङ) न्याहयक परृ्कीकरण गरी बसेकी महिलाको िकमा न्याहयक परृ्कीकरण भएको प्रमाण,  
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(च)  हववाि िगरेका महिलाको िकमा स्र्ािीय तिको नसफाररस, 

(छ)  अपाङ्गता भएका व्यजिको िकमा प्रचनलत कािूि बमोजिम िारी भएको अपाङ्गता 
पररचयपत्रको प्रनतनलहप, 

(ि)  सामाजिक सरुक्षा भत्ता पाउिे व्यजि आफैं  उपजस्र्त ििु िसकी संरक्षक, मार्वर वा 
स्यािार ससुार गिे व्यजिले निवेदि ददएकोमा नििको िागररकताको प्रमाणपत्रको  
प्रनतनलहप । 

मैले िेपाल सरकार वा िेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त सङ्घ संस्र्ा तर्ा अन्य कुिै अन्तराथहिय 
सङ्घ संस्र्ाबाट मानसक रुपमा तलब, भत्ता, पेन्सि वा यस्तै प्रकारका अन्य कुिै मानसक सहुवधा 
पाएको छैि । व्यिोरा िीक साँचो िो, झटु्टा ििरे प्रचनलत कािूि बमोजिम सिुँला         
बझुाउँला ।  

 

निवेदि ददएको नमनतः 

निवेदकको रेखात्मक  

सिी छाप 

 

                        

                           दायाँ         बाया ँ

निवेदक (सामाजिक सरुक्षा भत्ता पाउिे व्यजि÷संरक्षक÷मार्वर÷स्यािार ससुार गिे व्यजि) को,–         

 दस्तखतः................ 

कायाथलय प्रयोििको लानग 

निवेदकको व्यिोरा िीक छ भिी प्रमाजणत गिे,– 

वडा अध्यक्षको दस्तखत......... 

िाम ........... 

िाम दताथ निणथय नमनतः .......... 

सामाजिक सरुक्षा भत्ताको हकनसम ............ 

पररचयपत्र िं. ........... सामाजिक सरुक्षा भत्ता पाउि िरुु ििुे नमनत ........... 
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अिसूुची–२ 

(नियम ८ को उपनियम (१) सँग सम्बजन्धत) 

पररचय–पत्रको ढाचँा 

िेपाल सरकार 

राहिय पररचयपत्र तर्ा पञ्जीकरण हवभाग 

.................... गाउँपानलका ⁄ िगरपानलका 

वडा िं. ...... 

................. जिल्ला, .............. प्रदेि 

सामाजिक सरुक्षा पररचयपत्र 

सामाजिक सरुक्षा भत्ता पाउिे व्यजिको िामः 

देविागररमाः 

अङ्रिेीमाः 

पररचयपत्र िम्बरः  

लजक्षत समूिः 

िन्म नमनतः 

सम्पकथ  िम्बरः 

भत्ता प्राप्त गिथ िरुु ििुे नमनतः  

िागररकता िम्बर⁄िन्म दताथ िम्बरः 

राहिय पररचय िम्बर नलएको भए सो िम्बरः  

पूणथ अपाङ्गता भएका व्यजि, बालबानलका वा आफैं  उपजस्र्त ििु िसक्ि ेव्यजि भएमा संरक्षक, मार्वर 
वा स्यािार ससुार गिे व्यजिको िाम र सहिछापः  

पररचयपत्र िारी नमनतः 

िस्ताक्षर ........ 

िामः ..........  

 पदः वडा सजचव 

फोटो 
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पछानडको भाग 

आनर्थक वषथ पररचयपत्र 
िारी वा 
िवीकरण 
नमनत 

सामाजिक सरुक्षा भत्ता हवतरणको हववरण 

 
 चौमानसक रकम बझुाउिेको 

दस्तखत 
बजुझनलिेको दस्तखत 

 
     

    

    

 
     

    

    

 
     

    

    

कसैले यो पररचयपत्र फेला पारेमा िजिकको वडा कायाथलय वा प्रिरी कायाथलयमा बझुाई ददि ुिोला । 
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अिसूुची–३ 

(नियम १२ को उपनियम (२) सँग सम्बजन्धत) 

सामाजिक सरुक्षा भत्ता पाउि ेव्यजिको अनभलेख 

..................जिल्ला, ....................गाउँपानलका⁄िगरपानलका 

वडा िं. ....., ..................प्रदेि 

आनर्थक वषथ ............, सामाजिक सरुक्षा भत्ता पाउिे समूि ............ 

ि.सं
.  

पररचयपत्र 
िं.
  

िाम, र्र बाब ुको 
िाम 

आमाक
ैो िाम 

िाररकता 
प्रमाणपत्र िं 

(बालबानलकाको 
िकमा 

संरक्षकको) 

िारी 
जिल्ला 

िारी 
नमनत 

िन्मदताथ िं. 

(बालबानलकाको 
िकमा) 

अपाङ्गता 
पररचयप
त्र िं.  

(अपाङ्गता 
भएका 

व्यजिको 
िकमा) 

राहिय 
पररचय 
िं. 

(उपलब्ध 
भएमा) 

संरक्षकक
ैो िाम  

(बालबानलका 
र आफ्िो 

िेरचाि आफै 
गिथ िसक्ि े
व्यजिको 
िकमा 

सम्पकथ  
िं. 

फोटो कैहफयत 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

    

   

             

         स्र्ािीय पञ्जीकानधकारीको,– 

        दस्तखतः  

        िामः  

        दिाथः  

        नमनतः 
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अिसूुची–४ 

(नियम १४ को उपनियम (१) सँग सम्बजन्धत) 

सामाजिक सरुक्षा भत्ता िनलि ेघोषणा 
 

श्रीमाि प्रमखु÷ अध्यक्षज्यू 

.....................िगरपानलका÷ गाउँपानलका कायाथलय, 

माफथ त, 

वडा िं..... को कायाथलय । 

 

हवषयः सामाजिक सरुक्षा भत्ता िनलि ेघोषणा । 

सामाजिक सरुक्षा ऐि, २०७५ तर्ा सामाजिक सरुक्षा नियमावली, २०७६ बमोजिम 
म.......................ले ................गाउँपानलका÷िगरपानलका माफथ त...................सामाजिक सरुक्षा 
भत्ता पाइरिेको÷.....................देजख ................सामाजिक सरुक्षा भत्ता पाउि े अवस्र्ा भएकोले 
िेपाल सरकारको तफथ बाट मलाई उपलब्ध गराउँदै आएको÷गराउि े सामाजिक सरुक्षा 
भत्ता............महििादेजख÷ नमनत..........देजख उपलब्ध गराइिे..........सामाजिक सरुक्षा भत्ता मैले िनलि े
व्यिोरा मेरो स्वेच्छाले घोषणा गरी यो िािकारी गराएको छु । 

 

 घोषणा गिे व्यजिको, 

सहिछापः 

िाम, र्रः  

िेगािाः 

नमनतः 

रेखात्मक सहिछापः 

दायाँ                बायाँ 
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अिसूुची–५ 

(नियम १५ सँग सम्बजन्धत) 
 

सम्माि–पत्र 

 

....................... गाउँपानलका÷िगरपानलका वडा िं.........बस्िे तपाई श्री...............ले 
आपूmले सामाजिक सरुक्षा ऐि, २०७५ तर्ा सामाजिक सरुक्षा नियमावली, २०७६ बमोजिम पाएको÷ 

पाउिे ......... सामाजिक सरुक्षा भत्ता िनलिे स्वेजच्छक घोषणा गिुथ भएकोले तपाईको योगदािको कदर 
गदै तपाईलाई सम्माि स्वरुप यो सम्माि पत्र प्रदाि गररएको छ । 

 

   

(............................) 

    अध्यक्ष÷प्रमखु 

                               .........................गाउँ कायथपानलका÷िगर कायथपानलका 
 

 

इनत संवत ्............. साल...................... महििा  गते...  रोि िभुम ्। 
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अिसूुची–६ 

(नियम २३ को उपनियम (१) सँग सम्बजन्धत) 
सामाजिक सरुक्षा भत्ता हवतरणको हववरण 

आ.व........... .................. चौमानसक÷वाहषथक 

.................. जिल्ला ...................... गाउँपानलका÷िगरपानलका.................. प्रदेि 

सामाजिक 
सरुक्षा भत्ता 
पाउिे समूि 

पहिलो चौमानसक दोस्रो चौमानसक तेस्रो चौमानसक 

कायम 
सङ्ख्या

  

रकम हवतरण 
गरेको 
सङ्ख्या 

हवतरण 
गरेको 
रकम 

कायम 
सङ्ख्या

  

रकम हवतरण 
गरेको 
सङ्ख्या 

हवतरण 
गरेको 
रकम 

कायम 
सङ्ख्या

  

रकम हवतरण 
गरेको 
सङ्ख्या 

हवतरण 
गरेको 
रकम 

ज्येष्ठ 
िागररक 

            

आनर्थक 
रुपले हवपन्न 

            

अिि र 
असिाय 
अवस्र्ामा 
रिेका व्यजि
  

            

असिाय 
एकल महिला 

            

अपाङ्गता 
भएका  

            

बालबानलका             

आफ्िो 
िेरचाि आफै 

गिथ िसक्ि े

            

लोपोन्मखु 
िानत  

            

िम्मा  
            

    

        स्र्ािीय पञ्जीकानधकारीको,– 
        दस्तखतः  
        िामः  
        दिाथः  

        नमनतः 


