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नेऩार सयकाय 

गहृ भन्त्रारम 

याष्ट्रिम ऩरयचमऩर तथा ऩञ्जीकयण विबाग 
........................ गाउॉ/नगय/उऩभहानगय/भहानगय ऩालरकाको कामाारम, 

.............. ष्ट्जल्रा। 

साभाष्ट्जक सुयऺा तथा व्मष्ट्ततगत घटना दताा प्रणारी सुदृढीकयण आमोजना 
व्मष्ट्ततगत घटना दताा तथा साभाष्ट्जक सुयऺा सम्फन्त्धी दताा लिवियको कामाऺ ेरगत िता   

(Non-Consulting Service) 

१. ऩषृ्ठबमूभ 

याष्ट्रिम ऩरयचमऩर तथा ऩञ्जीकयण ऐन, २०७६ फभोष्ट्जभ व्मष्ट्ततगत घटना दताा; जन्त्भ, भतृ्मु, 
वििाह, फसाइॉ-सयाई य सम्फन्त्ध विच्छेद घटना घटेको ३५ ददन लबर सम्फष्ट्न्त्धत स्थानीम तहभा 
दताा गयाउन ुऩदाछ। स्थानीम ऩष्ट्ञ्जकाधधकायीको कामाारम स्थाऩना गयी व्मष्ट्ततगत घटना दताा 
तथा साभाष्ट्जक सुयऺा बत्ता प्रदान हुदै आएको सन्त्दबाभा नागरयकराई घयदैरो नष्ट्जक सेिा 
प्रदान गने उद्देश्मरे नेऩार सयकायरे दताा लिविय सञ्चारन गने कामाक्रभ यहेको छ।सो लिविय 
सञ्चारनको राधग विश्ि फैंकको सहमोगभा मस विबाग अन्त्तगात सञ्चालरत साभाष्ट्जक सुयऺा 
तथा व्मष्ट्ततगत घटना दताा प्रणारी सुदृढीकयण (SSSPCR )आमोजना अन्त्तयगत चारु आ. ि. 

२०७७/०७८ को स्िीकृत फजेट अनुसाय सफै (७५३) स्थानीम तह राइा फजटे व्मिस्थाऩन बएको 
छ।  

 

दताा लिवियभा व्मष्ट्ततगत घटना दतााको ननिेदन सॊकरन, रुजु तथा प्रभाणऩर जायी, 
साभाष्ट्जक सुयऺा बत्ता प्राप्त गने राबग्राहीको ननिेदन सॊकरन, रगत कट्टा रगामतका कामा 
य व्मष्ट्ततगत घटना तथा साभाष्ट्जक सुयऺा सम्फन्त्धी गुनासो व्मिस्थाऩन गने कामा यहनेछन ्। 

 

२. दतता मिवियको उद्देश्म 

क) अनराईन प्रणारी भापा त व्मष्ट्ततगत घटना (जन्त्भ, भतृ्म,ु बफफाह, सम्फन्त्ध विच्छेद 
तथा फसाइॉ-सयाइ) दताा गने, 

ख) साभाष्ट्जक सुयऺा बत्ता प्राप्त गना मोग्म राबग्राहीको ननिेदन सॊकरन गयी प्रणारीभा 
प्रविष्ट्रट गने, 

ग) व्मष्ट्ततगत घटना दताा तथा साभाष्ट्जक सुयऺा बत्ता सम्फन्त्धी गुनासो दताा तथा 
सम्फोधन गने। 

घ) साभाष्ट्जक सुयऺा तथा घटना दताा अलबमानभा जोखिभभा यहेका व्मष्ट्ततको ऩहुॉच 
अलबिदृ्धी गने। 
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३. कतमाऺ ेत्र 

क) ........................  गाउॉ/नगय/उऩभहानगय/भहानगयऩालरकाको 
ऺेरलबरका ..... िडाका ...... स्थानभा फसोफास गने नागरयकको व्मष्ट्ततगत 
घटना दताा तथा साभाष्ट्जक सुयऺा बत्ता सम्फन्त्धी दताा लिविय सञ्चारन गनुा ऩनेछ। 
मसयी दताा लिविय सञ्चारन हुने दताा लिवियको स्थान, कामाददन, आिश्मक 
जनिष्ट्तत, दताा लिवियको प्रकाय (अनराईन/अपराईन) तथा दताा स्थरभा हुने 
अनुभाननत घटना दतााको सॊख्मा अनुसूची -१ भा उल्रेि बए फभोष्ट्जभ हुनेछ। 

ख) लिविय सञ्चारनका फित आिश्मक ऩन ेजनिष्ट्तत, बौनतक उऩकयणको व्मिस्था गनुा 
ऩनेछ।  

 

४. दतता मिविय सञ्चतरन प्रकृमत 
क)  मिविय सञ्चतरन मभतत 

लिविय सञ्चारन गनुा ऩूिा लिविय सञ्चारन हुने सभम, स्थान, लभनत साथ ै लिवियफाट 
प्रिाह हुन े सेिा, सेिा प्राप्त गना ऩुया गनुा ऩने प्रक्रक्रमा य आिश्मक कागजऩरका 
सम्फन्त्धभा ब्माऩकरूऩभा नागरयकभा सूचना तथा प्रचाय प्रसाय गयेय भार लिविय 
सञ्चारनको लभनत तम गनुा ऩनेछ। 

ख)  जनिक्तत छनौट तथत ततमरभ 

दताा लिविय सञ्चारन ऩूिा गाउॉ/नगय/उऩभहानगय/भहानगयऩालरकासॉग सभन्त्िम गयी 
लिविय सञ्चारनभा िदटने कभाचायीरे तालरभ तथा अलबभुिीकयण लरनु ऩनेछ बन े
गाउॉ/नगय/उऩ- भहानगय/भहानगयऩालरकारे तालरभ तथा अलबभुिीकयण नन:िुल्क उऩरव्ध 
गयाउन ुऩनेछ। 

ग)  बौततक सतधन तथत मिविय स्थरको व्मिस्थतऩन 

१. लिविय सञ्चारन फित आिश्मक ऩने पननाचय, टेन्त्ट, स्टेिनयी, िानेऩानी, न्त्मूनतभ 
प्राथलभक उऩचाय साभाग्री रगामत अन्त्म आिश्मक बौनतक उऩकयणहरूको व्मिस्था गयी 
लिविय सञ्चारन स्थरको व्मिस्थाऩन गनुाऩनेछ। साथ ैईन्त्टयनेट ऩहुॉच बएका स्थानभा 
लिविय सञ्चारन गदाा आिश्मक ल्माऩटऩ, वप्रन्त्टय, विद्मुत आऩुनता य इन्त्टयनेट 
कनेष्ट्तटलबदटको व्मिस्था गनुाऩनेछ। 

२. लिविय सञ्चारन गदाा व्मष्ट्ततगत घटना दतााका सूचना पायाभ, गुनासो दताा पायाभ, 

साभाष्ट्जक सुयऺा बत्ताको ननिेदन पायाभ सेिाग्राहीराई नन:िुल्क उऩरब्ध गयाउनु 
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ऩनेछ। उतत पायाभहरू सेिा प्रदामकरे स्थानीम तहफाट नन:िुल्क प्राप्त गयी लिविय 
सञ्चारन स्थरसम्भ रैजानु ऩनेछ। 

३. लिविय सञ्चारन स्थरभा सेिाग्राही/राबग्राहीहरूको राईन/लबडबाड  व्मिस्थाऩनको 
राधग उधचत प्रफन्त्ध लभराउनु ऩनेछ। सोको व्मिस्थाऩन गदाा अितत य भदहरा भैरी 
फनाउन उधचत ध्मान ददन ुऩनेछ।  

घ)  जनिक्तत ऩरयचतरन 

१. अनुसूची -१ फभोष्ट्जभ तालरभ प्राप्त जनिष्ट्तत हयेक लिवियभा ऩरयचारन गनुा ऩनेछ। 

ङ)  दतता मिविय सञ्चतरन विधध 

१. इन्टयनेटको ऩह ॉच नऩ गेकत दतता स्थरभत 
 सोधऩुछ तथा रयतऩूिाक ननिेदन अनुसूची -२ फभोष्ट्जभ बए नबएको जाॉच गयी मस 

अनघ दताा बएका व्मष्ट्ततगत घटना दतााका (डडष्ट्जटाईज) विियण लबडाई ऩदहरा 
दताा नबएको बए प्रकृमा अनघ फढाउनु ऩनेछ। 

 घटना दतााका विियण डडष्ट्जटाईजेिन नबएको अिस्थाभा स्थानीम तहभा बएको 
ढड्डाभा विियण लबडाई ऩदहरा दताा नबएको बए भार प्रक्रक्रमा अगाडड फढाउन ु
ऩनेछ। 

 सेिाग्राही/राबग्राहीराई दोहोयो सेिा लरएभा ऐनभा बएको जरयिाना य सजामको 
व्मिस्थाको सभेत जानकायी ननिदेन लरनु ऩूिा गयाउनु ऩनेछ।  

 व्मष्ट्ततगत घटना दतााको राधग याष्ट्रिम ऩरयचमऩर तथा ऩञ्जीकयण ऐन, २०७६ 
फभोष्ट्जभ रयतऩुिाक दताा हुन आएका व्मष्ट्ततगत घटना दतााका सूचना पायाभ बयी 
सोको राधग आिश्मक ऩने प्रभाणहरू सॊकरन गने तथा साभाष्ट्जक सुयऺा ऐन, 
२०७५ तथा ननमभािरी, २०७६ फभोष्ट्जभ साभाष्ट्जक सुयऺा बत्ता प्राप्त गना छुट 
बएका राबग्राहीको ननिेदन तथा आिश्मक कागजऩर/प्रभाण सदहत सॊकरन गनुा 
ऩनेछ। 

 सूचना पायाभ/ननिेदन बना सहमोग गनुाऩने बएभा सेिाग्राहीराई सहमोग गनुा ऩनेछ 
मसयी बरयएका सूचना पायाभ/ननिेदन सम्फष्ट्न्त्धत व्मष्ट्ततराई ऩढेय सुनाई रुजु 
गनुाऩनेछ। घटना दताा तथा साभाष्ट्जक सुयऺाको सूचना पायाभ तथा दताा पायाभ बयी 
सेिाग्राहीराई सोको ननस्सा उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ। 
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 प्राप्त बएका सूचना पायाभ तथा ननिेदन अनुसायको दताा प्रभाणऩर/ऩरयचमऩर प्राप्त 
गने प्रकृमा, सभम य स्थानको जानकायी सम्फष्ट्न्त्धत सेिाग्राही तथा राबग्राहीराई 
गयाउनु ऩनेछ। 

 दताा बएका विियणहरूको तेरयज तमाय गनुा ऩनेछ, कागजऩर पाइलरङ्ग गनुा ऩनेछ य 
गुनासो दताा गनुा ऩनेछ। 

 गुनासो सुनुिाई बएको जानकायी गयाउने भाध्मभ के (टेलरपोन, एस एभ मस िा 
प्रणारी भापा त) हुने हो ? सो को फायेभा सम्फष्ट्न्त्धत व्मष्ट्ततराई ननस्सा लरने 
फेराभा जानकायी गयाउनु ऩछा। 

ित 
२. इन्टयनेटको ऩह ॉच ऩ गेकत दतता स्थरभत दतता कतमा सञ्चतरन  

लिविय सञ्चारन गदाा घटना दतााका सूचना पायभहरू अनराइन भापा त सेिाग्राही 
स्िमभरे बयी टोकन नम्फय लरएय आउन सतनेछन।् सेिाग्राहीरे अनराईन भापा त 
सूचना पायाभ बना नसकेभा दताा लिवियभा अनराईन भापा त ननिुल्क घटना दतााका 
सूचना पायाभ बरयददने व्मिस्था लभराउनु ऩनेछ। 

 ऩेि बएको ननिेदन अनुसूची -२ फभोष्ट्जभ जाॉच गयी मस अनघ दताा नबएको बए 
प्रकृमा अगाडड फढाउनु ऩनेछ।  

 सूचना पायाभ/ननिेदन बना सेिाग्राहीराई सहमोग गनुा ऩनेछ। घटना दतााका सूचना 
पायाभ/ साभाष्ट्जक सुयऺा बत्ता सम्फन्त्धी ननिेदन सूचना प्रणारीभा प्रविष्ट्रट गयी 
ननस्सा प्रदान गनुा ऩनेछ। उतत कामा स्थानीम तहभा कामायत एभ.आई.मस. 
अऩयेटय िा स्थानीम तहरे िटाएको कभाचायी भापा त गनुा ऩनेछ। 

 स्थानीम ऩष्ट्ञ्जकाधधकायी उऩष्ट्स्थत बएको िण्डभा घटना दतााका प्रभाणऩर तथा 
साभाष्ट्जक सुयऺा ऩरयचमऩर जायी गनुा ऩनेछ। 

 लिवियभा प्रभाणऩर/ऩरयचमऩर जायी हुन नसकेभा प्रभाणऩर/ऩरयचमऩर प्राप्त गन े
प्रकृमा, सभम य स्थानको जानकायी सम्िष्ट्न्त्धत सेिाग्राही तथा राबग्राहीराई ननस्सा 
सदहत जानकायी गयाउनु ऩनेछ। 

 दताा बएका विियणहरूको तेरयज तमाय गने,, कागजऩर पाइलरङ्ग गने य गुनासो 
दताा गनुा ऩनेछ। 

५.  तनिेदन/सूचनत पतयतभको व्मिस्थतऩन 
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लिवियभा सङ्कलरत व्मष्ट्ततगत घटना दताा सूचना पायाभ, साभाष्ट्जक सुयऺा बत्ताको 
दताा/निीकयणको ननिेदन तथा गुनासो दताा पायाभ सम्बि बए सोदह ददन िा अको 
ददनसम्भभा सेिा इकाइभा अननिामा ऩुर ्माउनु ऩनछे। 

 

६. स्ितस््म सतिधतनी अऩनतउने 
दताा लिवियभा हार पैलरयहेको कोयोना बाईयसफाट फच्न नेऩार सयकायरे तोकेको स्िास््म 
सम्फन्त्धी भाऩदण्ड अनुरूऩ लिविय सञ्चरान गयाउने साथ ै भास्क, सेननटाईजयको प्रमोग य 
बौनतक दयुी कामभ गना आिश्मक व्मिस्था लभराउनु ऩनेछ। 

 

७. सेित प्रदतमकको मोग्मतत य जनिक्तत 

क) कष्ट्म्तभा (एक/दईु/.. फर्ाको) अनुबि बएको हुनु ऩनेछ। (फजेटको आकाय एिॊ 
स्थानीम तहभा उऩरब्ध हुनसतने सेिा प्रदामकको आधायभा अनुबिको अिधध थऩ/घट 
गना सक्रकनेछ।) 

ख) सबे िा क्रपल्ड िका  सम्फन्त्धी कामागत मोग्मता बएको, सम्िष्ट्न्त्धत ऺेर (डटेा इन्त्िी िा 
डटेा सॊकरन िा डटेा कम्ऩाईर िा MIS भा अऩरोड ) को कामा अनुबि बएको। 

(फजेटको आकाय अनुसाय स्थानीम तहरे कामा अनुबिको अिधध थऩ/घट गना 
सतनेछ।) 

ग) अनुसूची -१ फभोष्ट्जभ ......... जना प्रविणता प्रभाणऩर िा सो सयह अध्ममन 
गयेको जनिष्ट्तत हुनुऩनेछ बने जनिष्ट्तत व्मिस्थाऩन गदाा रैङ्गीक सभता तथा 
साभाष्ट्जक सभािेिीकयणराई ध्मान ददइनेछ । 

 

८. सभमतिधध 

गाउॉ/नगय लबरका सिै िडाभा तोक्रकए फभोष्ट्जभका .......... स्थानभा 
.............. ददनको लिविय सञ्चारन ............. कामाददन लबर सम्ऩन्त्न 
गनुाऩनेछ बने अधधकतभ कामा भदहना/सम्झौता अफधध ........ को हुनेछ।  
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९. ब तततनी ततमरकत 
 

मस.नॊ. ब तततनीको विियण ब तततनी 
प्रततित 

आिश्मक प्रभतण कैफपमत 

१ ऩेश्की १०% दताा लिविय सञ्चारन 
कामामोजना तथा फैंक 
जभानत 

 

२ ..... िडा लिविय 
सम्ऩन्त्न गये ऩश्चात (िडा 
सॊख्माराई चाय बागभा 
विबाजन गयी एक बाग 
सॊख्मा उल्रेि गनुा 
ऩनेछ।) 

२०% उल्रेखित िडाभा 
लिविय सम्भन्त्न 
प्रनतिेदन य कामादरको 
कामा सम्ऩन्त्न 
प्रनतिेदन। 

२५% 
भोविराईजेिन 
ऩेश्की घटाएय 
बुततानी गरयनेछ। 

३ ..... िडा लिविय 
सम्ऩन्त्न गये ऩश्चात (िडा 
सॊख्माराई चाय बागभा 
विबाजन गयी एक बाग 
सॊख्मा उल्रेि गनुा 
ऩनेछ।) 

२०% उल्रेखित िडाभा 
लिविय सम्भन्त्न 
प्रनतिेदन य कामादरको 
कामा सम्ऩन्त्न 
प्रनतिेदन। 

२५% 
भोविराईजेिन 
ऩेश्की घटाएय 
बुततानी गरयनेछ। 

४ ..... िडा लिविय 
सम्ऩन्त्न गये ऩश्चात (िडा 
सॊख्माराई चाय बागभा 
विबाजन गयी एक बाग 
सॊख्मा उल्रेि गनुा 
ऩनेछ।) 

२०% उल्रेखित िडाभा 
लिविय सम्भन्त्न 
प्रनतिेदन य कामादरको 
कामा सम्ऩन्त्न 
प्रनतिेदन। 

२५% 
भोविराईजेिन 
ऩेश्की घटाएय 
बुततानी गरयनेछ। 

५ ..... िडा लिविय 
सम्ऩन्त्न गये ऩश्चात (िडा 
सॊख्माराई चाय बागभा 
विबाजन गयी एक बाग 
सॊख्मा उल्रेि गनुा 

२०% उल्रेखित िडाभा 
लिविय सम्भन्त्न 
प्रनतिेदन य कामादरको 
कामा सम्ऩन्त्न 
प्रनतिेदन। 

२५% 
भोविराईजेिन 
ऩेश्की घटाएय 
बुततानी गरयनेछ। 
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ऩनेछ।) 

६ अष्ट्न्त्तभ बुततानी २०% सफै लिविय सम्ऩन्त्न 
प्रनतिेदन य कामादरको 
कामा सम्ऩन्त्न 
प्रनतिेदन। 

 

नोट: िडा सॊख्मा/उऩमुततताको आधायभा स्थानीम तहरे उऩमुतत बुततानी तालरका ननधाायण 
गना सतनेछन।् 
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१०. स्थतनीम तहको क्जम्भेितयी 
क) सेिा प्रदामकफाट लिविय सञ्चारनभा िदटने कभाचायीराई नन्िुल्क 

तालरभ/अलबभुिीकयण प्रदान गरयनेछ। 

ख) लिविय सञ्चारन गदाा घटना दतााका सूचना पायाभ तथा गुनासो दताा पायाभ, साभाष्ट्जक 
सुयऺा बत्ता सम्फन्त्धी (दताा तथा निीकयण) ननिेदन स्थानीम तहरे सेिा प्रदामकराई 
नन:िुल्क उऩरब्ध गयाईनेछ। 

ग) दताा लिविय सञ्चारन गदाा दोहोयो घटना दताा नहोस बन्त्ने उद्देश्मका राधग मस अनघ 
बएका व्मष्ट्ततगत घटना दतााका विियणहरू डडष्ट्जटाइजेसन गयी सूची उऩरव्ध गयाउनु 
ऩनेछ। दताा लिविय सञ्चारन गने अफधधसम्भभा डडष्ट्जटाइजेसन हुन नसकेभा 
विबागफाट ऩूिा स्िीकृती लरइा दताा लिविय सञ्चारन गरयनेछ। 

घ) प्रत्मेक लिवियभा स्थानीम तहरे िडा सधचि (स्थानीम ऩञ्जीकाधीकायी) लिवियको 
सञ्चारन, प्रभाणीकयण, गुनासो सुनुिाई गनाका राधग अननिामा िटाईनेछ। 

ङ) दताा लिवियको अनुगभन तथा भुल्माङ्कन गनुा ऩनेछ। अनुगभन, भुल्माङ्कन तथा 
ननयीऺणको राधग स्थानीम तहफाट अन्त्म कभाचायी तथा जनप्रनतननधीराई ऩरयचारन 
गरयनेछ। 

च) स्थानीम तहफाट अनराईन तथा अपराईन प्रणारीभा हुने दताा लिवियफाट प्राप्त सूचना 
पायाभ/ननिेदन एभ.आई.एस. प्रणारीभा प्रविरट गयी/गयाई प्रभाणऩर तथा ऩरयचमऩर 
उऩरव्ध गयाईनेछ। सोको राधग आिश्मकता अनुसाय एभ.आई.एस. अऩयेटय तथा 
क्रपल्ड सहामकराई लिविय सञ्चारनका राधग ऩरयचारन गरयनेछ। 

छ) स्थानीम तहफाट लिविय सञ्चारन स्थरभा प्रविष्ट्रट हुन नसकेको िण्डभा लिवियफाट 
प्राप्त सूचना पायाभ तथा ननिेदन सेिा इकाइाभा ल्माइा व्मस्थाऩन सूचना प्रणारीभा 
प्रविरट गयी सूचना पायाभ तथा प्रभाण-ऩर वप्रन्त्ट गयी क्रपल्ड सहामक भापा त िडा 
कामाारमभा ऩुर ्माईनेछ। दताा लिवियभापा त सॊकरन बएका घटना दतााका ननिेदकरे िडा 
कामाारमफाट फढीभा एक हप्ताभा प्रभाण-ऩर प्राप्त गने सुननष्ट्श्चतता गरयनेछ। 

 

११. प्रततिेदन 

सेिा प्रदामकरे अनुसूची -३ (क) य ३(ि) फभोष्ट्जभको प्रनतिेदन य अन्त्म थऩ विियण 
प्रनतिेदनका साथ सॊरग्न गनुा ऩनेछ। 

क) दताा लिविय सञ्चारन कामा मोजना् सम्झौता बएको ७ ददनलबर। 
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ख) प्रनतिेदन् दताा लिविय सञ्चारन अिधधभा प्रत्मेक ददनको बोलरऩल्ट। 

ग) िडागत लिविय सञ्चारन प्रनतिेदन: िडाको लिविय सम्ऩन्त्न बएको ५ ददनलबर। 

घ) अष्ट्न्त्तभ कामा सम्ऩन्त्न प्रनतिेदन: सम्ऩूणा लिविय सम्ऩन्त्न बएको १० ददनलबर। 

 

१२. सेित प्रदतमकरे कोटेिन/फोरऩत्र प्रस्ततिकत सतथ ऩेि गन ा ऩन ेकतगजततको विियण 

क) सॊस्था दताा/निीकयण प्रभाणऩर, आ.ि. २०७६/०७७ को कय चतुता प्रभाणऩर य 
२०७५/०७६ को कय चुतता प्रभाणऩर, सभमािधध थऩ ऩर (ऩौर् भसान्त्त सम्भको 
राधग) ऩेि गनुा ऩनेछ। 

ख) अनुसूची -४ भा तोक्रकएको ढाॉचाभा आधथाक प्रस्ताि। 

ग) भाधथ उल्रेि बए फभोष्ट्जभको जनिष्ट्ततको नाभािरी, िैमष्ट्ततक विियण (सम्िष्ट्न्त्धत 
व्मष्ट्ततफाट प्रभाखणत)। 

घ) प्रचलरत ननमभ अनुसाय/फोरऩर कागजातभा उल्रेि बए फभोष्ट्जभ ऩेि गनुाऩने अन्त्म 
आिश्मक प्रभाण/कागजात। 

ङ) ऩेि बएका कागजातहरुभा सॊस्थाको छाऩ तथा दस्तित बएको हुनुऩनेछ। 

 

१३. सेित प्रदतमकको छनौट विधध 

सािाजननक िरयद ऐन, २०६३ तथा ननमभािरी, २०६४ फभोष्ट्जभ सेिा प्रदामकको छनौट गनुा 
ऩनेछ। 

 

१४. मिविय सञ्चतरन सम्फन्धभत वििषे व्मिस्थत 
लिविय सञ्चारनका फित लिविय स्थरभा सेिाग्राहीको.......जना बन्त्दा कभ उऩष्ट्स्थनत 
बएभा स्थानीम तहरे सो स्थरभा लिविय स्थगन गयी अको स्थानभा स्थानान्त्तयण गनुा 
ऩनेछ। लिविय सञ्चारन गदाा नागरयकको अधधकतभ ्उऩष्ट्स्थनत हुने स्थर य सभमराई ध्मान 
ददनु ऩनेछ। 
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अनूसूची १ 

(फ ॉदत ४(घ) सॉग सम्फक्न्धत) 

.................. गतउॉ/नगय/उऩभहतनगय/भहतनगय ऩतमरकत मबत्र दतता मिविय 
सञ्चतरन ह ने स्थतन, कतमाददन, आिश्मक जनिक्ततको विियण 

लस
.नॊ
. 

िडा 
नॊ. 

दताा लिविय सञ्चारन हुने 
स्थान 

दताा लिवियको प्रकाय 

(अनराईन/अपराईन
) 

दताा हुने 
अनुभाननत 
सॊख्मा 

कामाददन  आिश्मक 
जनिष्ट्तत 

(सॊख्मा) 
 १ .........., 

........., 

...... 

    

 २      

 ३      

 ४      

 ..

.. 

     

 ..

.. 

     

       

(सेिा िरयद गने प्रक्रक्रमा एक्रकन गये ऩश्चात कोटेिन, लिरफन्त्दी कोटेिन, फोरऩर जायी गनुा ऩूिा स्थानीम तहरे 
मस अनुसूचीभा ऩुया विियण बयेय भार अगाडड फढाउनु ऩनेछ।) 
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अन सूची २ 

(फ ॉदत ४(ङ) सॉग सम्फक्न्धत) 

दतता मिविय सम्फन्धी भतगादिान 

१) दतता मिवियको तमतयी 
१.१ सेिा प्रदामक व्मष्ट्तत/सॊस्थारे सम्फष्ट्न्त्धत स्थानीम तहफाट दताा लिविय सञ्चारन 

सम्फन्त्धी तऩलसरका कामा गनुा ऩनेछ:  

 अननिामा तालरभ लरन। 

 अनुसूची -१ फभोष्ट्जभ लिविय सञ्चारन। 

 स्थर, सेिाग्राही/राबग्राहीको अनुभाननत सॊख्मा सम्फन्त्धी जानकायी लरन। 

१.२ देहामका आिश्मक साभाग्रीको व्मिस्था गनुा ऩनेछ: 

 सफै व्मष्ट्ततगत घटना दतााको ननस्सा नम्फय सदहतको सूचना पायाभ (जन्त्भ, 
भतृ्मु, वििाह, सम्फन्त्ध विच्छेद, फसाइॉ-सयाई दताा)। 

 व्मष्ट्ततगत ऩरयचम पायाभ। 

 अनराईन ऩहुॉच बई प्रभाणऩर जायी गने अिस्थाभा नेऩार सयकायको यङ्धगन 
रोगो बएको नेऩारी कागज (A4 साईज)। 

 मस अनघ दताा बएका घटना दतााका डडष्ट्जटाइज्ड विियणको वप्रन्त्ट प्रनत। 

 साभाष्ट्जक सुयऺा बत्ता प्राप्त गरययहेका राबग्राहीको विियण, (लिविय स्थरभा 
सफैरे देख्न ेठाउॉभा टाॉस्ने प्रमोजन)। 

 लिविय स्थरभा लिविय सञ्चारन सम्फन्त्धी ब्मानय टाॉस्ने। 

 दताा लिविय स्थरभा साभाष्ट्जक सुयऺा तथा  व्मष्ट्ततगत घटना दतााका ऩोस्टय 
टाॉस्ने तथा स्थानीम तहफाट प्राप्त प्रचाय साभाग्रीहरू वितयण गने व्मिस्था 
लभराउने। 

 

२) मिष्टतचतयको प्रमोग 

 सेिाग्राहीराई सिाप्रथभ नभस्काय सदहत राईनभा फस्नको राधग अनुयोध गनुा 
ऩनेछ। 

 सेिाग्राहीसॉग नम्र फोरी, आदय य लिरट व्मिहाय गनुा ऩनेछ। 

 सेिाको प्रकृनतको (घटना दताा, साभाष्ट्जक सुयऺा तथा गुनासो दताा) जानकायी 
लरनु ऩनेछ। 

 लिविय स्थरभा उऩष्ट्स्थत बएका सि ैव्मष्ट्ततराई अनुसूची -३(क) फभोष्ट्जभको 
पायाभ बना अनुयोध गनुा ऩनेछ। 

 साभाष्ट्जक सुयऺा, व्मष्ट्ततगत घटना, गनुासो दतााको सूचना पायाभ बनाको 
राधग अनुयोध गनुा ऩनेछ। 

 

३) सेितसम्फन्धी जतनकतयी गयतउने 
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 प्रभाणऩर/ऩरयचमऩर हप्ता ददनलबर सम्फष्ट्न्त्धत िडा कामारमफाट प्राप्त हुने। 

 प्रभाणऩर लरन जाॉदा सॊरग्न गनुाऩन ेआधायबूत कागजातको सतकर प्रनत य 
ननस्सा सदहत उऩष्ट्स्थत हुनु ऩन।े 

 

४) घटनत दतता सम्फन्धी 
४.१ जन्भ दतता प्रकृमत 

 सेिाग्राही सम्फष्ट्न्त्धत िडाको बए नबएको एक्रकन गनुा ऩनेछ (नागरयकता िा िडा 
अध्मऺको लसपारयस/नाता प्रभाखणत िा अदारतको ननणाम), 

 सेिाग्राही य सूचकिीचको नाता सम्फन्त्ध िलु्ने कागजात,  

४.१.१ मिवियभत दतता नगयी िडत कतमारमभत ऩठतउने अिस्थत  

(लिविय सञ्चारन स्थरभा स्थानीम ऩष्ट्ञ्जकाधधकायी उऩष्ट्स्थत नबएको 
अिस्थाभा) 

 नेऩारी नागरयकको हकभा नेऩारभा जन्त्भ बए नबएको एक्रकन गयी नेऩार फादहय  
जन्त्भ बएको,  

 विदेिी नागरयकको हकभा, 

 सूचक निलु्ने सेिाग्राहीको हकभा, 

 सेिाग्राही ऩदहचान नहुने जस्तै जन्त्भ प्रनतिेदन िा िोऩ रगाएको प्रभाण िा 
नाता िलु्ने प्रभाण नबएभा, 

 प्रनतलरवऩ जायी य सॊिोधन सम्फन्त्धी सेिाको राधग,  

४.१.२ सूचक सम्फन्धी व्मिस्थत 
 फाफु य आभा, 

 फाफु य आभा उऩष्ट्स्थत हुन नसकेभा िाि ुिा आभा, 

 िािु िा आभा नबएको प्रभाखणत बएभा फाफु तपा को हजुयफुफा िा हजुयआभा िा 
ऩरयिायको १८ िर्ा उभेय ऩुगेको व्मष्ट्तत, 

४.१.३ चकेजतॉच गयी अतनितमा अमबरेख यतख्न ऩने कतगजतत 

 सूचकको सदहछाऩ सदहतको सूचना पायाभ, 

 सूचकको नागरयकताको प्रभाणऩर, 

 स्िास््म सॊस्थाभा जन्त्भ बएको बए जन्त्भ प्रनतिेदन िा प्रभाण, 

 घयभा जन्त्भ बएको बए िोऩ रगाएको प्रभाण, 

४.२ भतृ्म  दतता प्रकृमत् 
 भतृक सम्फष्ट्न्त्धत िडाको बए नबएको एक्रकन गनुा ऩनेछ,  

 भतृक य सूचकिीचको नाता सम्फन्त्ध िलु्ने कागजात,  
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४.२.१ मिवियभत दतता नगयी िडत कतमारमभत ऩठतउने अिस्थत  

(लिविय सञ्चारन स्थरभा स्थानीम ऩष्ट्ञ्जकाधधकायी उऩष्ट्स्थत नबएको 
अिस्थाभा) 

 नेऩार फादहय भतृ्मु बएको नेऩारी नागरयक बएभा, 

 विदेिी नागरयकको नेऩारभा भतृ्म ुबएभा, 

 सूचना ददनुऩने कताव्म बएको व्मष्ट्तत (सूचक) नबएभा, 

 भतृकको ऩदहचान िलु्ने कागजात नबएभा, 

 प्रनतलरवऩ जायी य सॊिोधन सम्फन्त्धी सेिाको राधग, 

४.२.२ सूचक सम्फन्धी व्मिस्थत 
 फाफु िा आभा िा ऩनत िा ऩष्ट्त्न िा छोया िा छोयी, 

 उल्रेखित सुचक नबएको प्रभाखणत बएभा ऩरयिायको १८ िर्ा उभेय ऩुगेको 
व्मष्ट्तत, 

४.२.३ चके जतॉच गयी अतनितमा अमबरेख यतख्न ऩने कतगजतत 

 सूचकको सदहछाऩ सदहतको सूचना पायाभ, 

 भतृकको नागरयकता प्रभाणऩर िा जन्त्भ दताा िा िडा कामाारमको लसपारयस, 

 सूचकको नागरयकता प्रभाणऩर, 

 स्िास््म सॊस्थाभा भतृ्मु बएको बए भतृ्मु प्रनतिेदन िा प्रभाण, 

४.३ विितह दतता  प्रकृमत 
 ऩनत सम्फष्ट्न्त्धत िडाको बए नबएको एक्रकन गनुा ऩनेछ, 

 ऩनत ऩत्नी दिुै उऩष्ट्स्थत बए नबएको एक्रकन गनुा ऩनेछ, 

४.३.१ मिवियभत दतता नगयी िडत कतमारमभत ऩठतउने अिस्थत  

(लिविय सञ्चारन स्थरभा स्थानीम ऩष्ट्ञ्जकाधधकायी उऩष्ट्स्थत नबएको 
अिस्थाभा) 

 नेऩारी य विदेिीफीच बएको वििाह दताा गनुा ऩन ेबएभा, 

 ऩनत िा ऩत्नीभध्मे कुन ैएक उऩष्ट्स्थत बएभा, 

 प्रनतलरवऩ जायी य सॊिोधन सम्फन्त्धी सेिाको राधग, 

४.३.२ सूचक सम्फन्धी व्मिस्थत 
 ऩनत य ऩत्नी दिुै जना, 

४.३.३ चके जतॉच गयी अतनितमा अमबरेख यतख्न ऩने कतगजतत 

 सूचकको सदहछाऩ सदहतको सूचना पायाभ, 

 ऩनत को नागरयकता प्रभाणऩर, 

 ऩत्नीको नागरयकता प्रभाणऩर (बएभा), 
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 ऩनत ऩत्नीको २/२ प्रनत हारचार ैखिचकेो ऩासऩोटा साइजको पोटो, 
४.४ सम्फन्ध विच्छेद दतता प्रकृमत 

 ऩनत सम्फष्ट्न्त्धत िडाको बए नबएको एक्रकन गनुा ऩनेछ,  

 अदारतफाट बएको सम्फन्त्ध विच्छेद सम्फन्त्धी ननणाम िा पैसरा, 
४.४.१ मिवियभत दतता नगयी िडत कतमारमभत ऩठतउने अिस्थत  

(लिविय सञ्चारन स्थरभा स्थानीम ऩष्ट्ञ्जकाधधकायी उऩष्ट्स्थत नबएको 
अिस्थाभा) 

 विदेिी अदारतफाट बएको ननणाम/पैसरा, 
 ऩत्नीको स्थामी ठेगानाभा ननिेदन ऩयेभा, 

 प्रनतलरवऩ जायी य सॊिोधन सम्फन्त्धी सेिाको राधग, 

४.४.२ सूचक सम्फन्धी व्मिस्थत 
 ऩनत िा ऩत्नी कुनै एक जना 

४.४.३ चके जतॉच गयी अतनितमा अमबरेख यतख्न ऩने कतगजतत 

 सूचकको सदहछाऩ सदहतको सूचना पायाभ, 

 सूचकको नागरयकता प्रभाणऩर, 

 अदारतको ननणाम िा पैसराको प्रनतलरवऩ, 

४.५ फसतइॉ-सयतई दतता ( सयी जतने दतता प्रकृमत) 

 सयी जाने व्मष्ट्तत सम्फष्ट्न्त्धत िडाको स्थामी फालसन्त्दा बएको एक्रकन गनुा ऩनेछ, 

 स्थामी फालसन्त्दा एक्रकन गदाा नागरयकता िा वििाह दताा िा फसाइॉ-सयाई दताा 
प्रभाणऩरफाट एक्रकन गनुा ऩनेछ,  

 सयी जाने ऩरयिायका सदस्महरूको मस अनघ जन्त्भ, भतृ्म,ु बफफाह, सम्फन्त्ध 
विच्छेद जस्ता घटना घटेको बए सो दताा बएको एक्रकन गनुा ऩनेछ,  

 दताा बएको बए रगत हस्तान्त्तयण पायाभ बने, दताा नबएको बए फाॉकी यहेका 
घटना दतााको सूचना पायाभ बयी रगत हस्तान्त्तयण पायाभ बनुा ऩनेछ, 

 सयी जाने ऩरयिायका सदस्म भध्मेफाट १८ िर्ा उभेय ऩुगेको व्मष्ट्तत भार सूचक 
बएको सुननष्ट्श्चत गनुा ऩनेछ, 

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

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

 सयी जाने ऩरयिायको १८ िर्ा उभेय नऩुगेको सदस्म छुट बएभा, १८० ददन बन्त्दा 
कभ फसोफास गयेको, प्रनतलरवऩ जायी य सॊिोधन सम्फन्त्धी सेिाको राधग िडा 
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कामाारमभा ऩठाउनु ऩनेछ, 

 विदेिी नागरयकको फसाइॉ-सयाई दताा गनुा नऩन,े 

४.५.१ सूचक सम्फन्धी व्मिस्थत 
 सयी जाने सदस्म भध्मे ऩरयिायको भुख्म व्मष्ट्तत (नागरयकता प्राप्त गयेको) 

 सयी जाने सदस्म भध्मे ऩरयिायको भुख्म व्मष्ट्तत नबएभा १८ िर्ा उभेय ऩुगेको 
सयी जाने सदस्म भध्मे कुन ैएक (नागरयकता अननिामा) 

 सयी जाने व्मष्ट्तत स्िमॊ सूचक फस्न सतने (नागरयकता अननिामा) 

४.५.२ सॊरग्न गन ाऩने कतगजतत 

 सूचकको सदहछाऩ सदहतको रगत हस्तान्त्तयण पायाभ 

 सूचकको नागरयकता प्रभाणऩर 

 ऩरयिायका फसाईसयी जाने सदस्महरूको नागरयकता प्रभाणऩर (बएभा) 

४.६ सयी आएको दतता प्रकृमत 
 रगत हस्तान्त्तयण पायभभा उष्ट्ल्रखित सयी जाने ठेगाना (स्थानीम तह, िडा) 

सम्फष्ट्न्त्धत िडा बएको एक्रकन गनुा ऩनेछ 

 रगत हस्तान्त्तयण पायाभ हेरय सयी आएका सफ ैसदस्महरूको सफ ैव्मष्ट्ततगत 
घटना दताा बएको एक्रकन गनुा ऩनेछ 

 सफै घटना दताा नबएको बएभा सयी आएको सम्फष्ट्न्त्धत िडाभा क्रपताा ऩठाई 
घटना दताा गना रगाई प्राप्त गनुा ऩनेछ 

 सयी आउन ेऩरयिायका सदस्मभध्मेफाट १८ िर्ा उभेय ऩुगेको व्मष्ट्तत भार सूचक 
बएको सुननष्ट्श्चत गनुा ऩनेछ 

 प्रनतलरवऩ जायी य सॊिोधन सम्फन्त्धी सेिाको राधग िडा कामारमभा ऩठाउने 
 विदेिी नागरयकको फसाइॉ-सयाइ दताा गनुा नऩने। 

४.६.१ सूचक सम्फन्धी व्मिस्थत 
 सयी आउन ेसदस्म भध्मे ऩरयिायको भुख्म व्मष्ट्तत (नागरयकता प्राप्त गयेको) 

 सयी जाने सदस्म भध्मे ऩरयिायको भुख्म व्मष्ट्तत नबएभा १८ िर्ा उभेय ऩुगेको 
सयी आउन ेसदस्म भध्मे कुन ैएक (नागरयकता अननिामा) 

 सयी आउन ेव्मष्ट्तत स्िमॊ सूचक फस्न सतने (नागरयकता अननिामा) 

४.६.२ चके जतॉच गयी अतनितमा अमबरेख यतख्न ऩन ेकतगजतत 

 सूचकको सदहछाऩ सदहतको फसाइॉ-सयाइको सतकर रगत हस्तान्त्तयण  पायाभ 

 सूचकको नागरयकता प्रभाणऩर, 

 ऩरयिायका फसाईसयी जाने सदस्महरूको नागरयकता प्रभाणऩर (बएभा) 
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५. प्रभतणऩत्र जतयी गन ा ऩने प्रकृमत 
५.१ मिविय स्थरभत इन्टयनेट ऩह ॉच ऩ गेको अिस्थतभत 

 दताा लिवियभा सॊकरन बएका सूचना पायाभ घटना दताा तथा साभाष्ट्जक सुयऺा 
व्मिस्थाऩन सूचना (VERSP-MIS) प्रणारीभा प्रविरट गनुा ऩनेछ, 

 दताा लिवियभा िडा सधचि उऩष्ट्स्थत बएभा प्रभाणऩर जायी गनुा ऩनेछ, नबएभा 
ननस्सा उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ। 

५.२ मिविय स्थरभत इन्टयनेट ऩह ॉच नऩ गेको अिस्थतभत 
 दताा लिवियभा सॊकरन बएका सूचना पायाभ सेिा एकाईभा ऩठाउनु ऩनेछ। 

 

६. दण्ड जयीितनत 
दताा लिवियभा प्रदान नगने/नगयाउने बनी भाधथ उष्ट्ल्रखित सेिा दताा लिवियफाट सेिा 
प्रदान गयेभा सम्फष्ट्न्त्धत सेिा प्रदामकराई, झुटा विियण ऩेि गयी सेिा लरएभा 
सम्फष्ट्न्त्धत सफैराई य त्मस्ता प्रभाणऩर जायी गयाउने स्थानीम ऩष्ट्ञ्जकाधधकायीराई 
प्रचलरत कानुन फभोष्ट्जभ सजाम हुनेछ।  

 

७. सतभतक्जक स यऺत बत्तत सम्फन्धी 
७.१ तनिेदन सङ्करन 

साभाष्ट्जक सुयऺा बत्ता प्राप्त गनुा ऩनेछ राबग्राहीको देहाम फभोष्ट्जभका रक्षऺत सभुहका 
देहाम फभोष्ट्जभका कागजात सदहत ननिेदन प्राप्त गयी विियण सॊकरन गनुाऩनेछ। तय 
मसअनघ साभाष्ट्जक सुयऺा बत्ता प्राप्त गरययहेका िा िडा कामारमभा ननिेदन ददईसकेका 
राबग्राहीको ननिेदन सॊकरन गनुाऩने छैन। 

रक्षऺत 
सभहू उऩसभहू 

 

िताहरू 
सॊरन गन ाऩने कतगजतत 

जेरठ 
नागरयक 
बत्ता 

जेरठ 
नागरयक ७० 
फर्ा उभेय 
ऩगेुका 
 

 

७० फर्ा उभेय ऩयुा बएका नेऩारी 
नागरयक 

नेऩारी नागरयकता 
प्रभाणऩर, 

स्थामी ठेगाना पयक 
ऩयेभा फसाइॉ-सयाइ 
दतााको प्रभाणऩर 

जेरठ 
नागरयक 
दलरत 

६० फर्ा उभेय ऩयुा बएका य याष्ट्रिम 
दलरत आमोगभा सधूचकृत नेऩारी 
नागरयक 

नेऩारी नागरयकता 
प्रभाणऩर य दलरत 
जाती िुल्ने प्रभाण 
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एकर भदहरा 
 

 

 

 

 

 

अबफफादहता प्रभाण िा अदारतफाट 
बएको सम्फन्त्ध विच्छेद िा न्त्मानमक 
ऩथृक्रककयण बएको प्रभाण य ६० फर्ा 
उभेय ऩयुा बएका भदहरा 

नेऩारी नगरयकता 
प्रभाणऩर, ऩनतको भतृ्म ु
दताा िा अबफफादहता 
प्रभाण िा अदारतफाट 
बएको सम्फन्त्ध 
विच्छेद/न्त्मानमक 
ऩथृक्रककयण बएको 
प्रभाण 

जेरठ 
नागरयक ऺेर 
तोक्रकएका 

उभेय ६० िर्ा उभेय ऩयुा बएका, नेऩार 
सयकायर े तोकेका ऺरे लबर ऩयेका 
ष्ट्जल्रा ( हुम्रा, जुम्रा, डोल्ऩा, कालरकोट, 

भगु)ु का स्थानीम तहभा स्थामी ठेगाना 
बएका नेऩारी नागरयक, 

नेऩारी नागरयकता 
प्रभाणऩर, फसाइॉ सयी 
आएको बएभा फसाइॉ-
सयाइ प्रभाणऩर 

विधिा विधिा  

ऩनतको भतृ्म ु दताा प्रभाणऩर  य अको 
वििाह  नगयेको लसपारयस बएकत नेऩतरी 
नतगरयक 

नेऩारी नागरयकताको 
प्रभाणऩरको प्रनतलरवऩ,  

ऩनतको भतृ्म ु दताा 
प्रभाणऩरको प्रनतलरवऩ 

अऩाङ्गता 
बत्ता 

क फगा 
 

 

नेऩारी नागरयक, प्रचलरत काननु 
फभोष्ट्जभ क फगाको अऩाङ्गता 
ऩरयचमऩर प्राप्त गयेको 

नेऩारी नागरयकताको 
प्रभाणऩर, 

 क फगाको अऩाङ्गता 
ऩरयचमऩर 

ि फगा 
 

 

नेऩारी नागरयक, प्रचलरत काननु 
फभोष्ट्जभ ि फगाको अऩाङ्गता 
ऩरयचमऩर प्राप्त गयेको 

नेऩारी नागरयकताको 
प्रभाणऩर,  

ि फगाको अऩाङ्गता 
ऩरयचमऩर 

फार ऩोर्ण 
बत्ता 

ऺेर 
तोक्रकएका 
फारफालरका 
 

 

 

नेऩारी नागरयक, उभेय ५ फर्ा उभेय 
भनुनका, स्थानीम ऩष्ट्ञ्जकाधधकायीको 
कामारमभा जन्त्भ दताा गयाएको, नेऩार 
सयकायर े तोकेका ऺेरका ष्ट्जल्राका 
(जुम्रा, हुम्रा, भगु,ु कालरकोट, डोल्ऩा, 
फझाङ,अछाभ, यौतहट,  फाजुया, जाजयकोट, 

भहोत्तयी, सरााही, लसयाहा, डोटी) स्थानीम 
तह लबर ऩने। 

सॊयऺकको 
नागरयकताको 
प्रभाणऩर य 
फाफालरकाको जन्त्भदताा 
प्रभाणऩर 
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दलरत 
फारफालरका 
 

 

५  फर्ा  उभेय ऩयुा नबएका  नेऩारी 
नागरयकका सन्त्तान य  स्थानीम 
ऩष्ट्ञ्जकाधधकायीको कामारमभा जन्त्भ दताा 
गयाएका। 

सॊयऺकको 
नागरयकताको 
प्रभाणऩर य 
फाफालरकाको जन्त्भदताा 
प्रभाणऩर 

रोऩोन्त्भिु 
जानत 

  

याउटे, कुसणु्डा, भेच,े क्रकसान, सयेुर, हाम,ु 

रेप्चा, फनकरयमा, याजी, कुिफडडमा 
(ऩ्थयकट्टा, कुसफधधमा, कुचफधधमा, 
लसरकट) 

नेऩारी नागरयकताको 
प्रभाणऩर, १६ िर्ा उभेय 
नऩगेुकाको हकभा 
जन्त्भ दताा प्रभाणऩर 
रोऩोन्त्भिू जानत िलु्ने 
प्रभाण 

 दताा लिवियभा प्राप्त ननिेदन अनराईन बएको स्थानभा प्रणारीभा प्रविष्ट्रट गनुाऩनेछ 
य अनराईन नबएको स्थानभा सेिा ईकाईभा (स्थानीम तहको कामाारमभा) ऩुर ्माउनु 
ऩनेछ। 

 दताा लिविय सञ्चारन बइयहेका िडा लबर स्थामी ठेगाना (नागरयकता िा फसाइॉ-
सयाइ प्रभाणऩर अनुसाय) नबएका व्मष्ट्ततको ननिेदन सॊकरन गनुा नऩन।े 

 विदेिी नागरयकको साभाष्ट्जक सुयऺा बत्ता प्राप्त गनाको राधग ननिेदन सॊकरन गनुा 
नऩने। 

 नागरयकता प्रभाणऩर, ऩनतको भतृ्मु दताा प्रभाणऩर, जन्त्भ दताा प्रभाणऩर जस्ता 
कागजऩर नबएभा िा नफुखझने बएभा िडा कामारमभा जान अनुयोध गनुा ऩनेछ। 

 

 ७.२ सतभतक्जक स यऺत बत्ततभत रगत कट्टत सम्फन्धी 
 भतृ्मु दताा प्रभाणऩरको राधग ननिेदन ददन आएकोभा भतृक व्मष्ट्तत साभाष्ट्जक 

सुयऺा बत्ता प्राप्त गरययहेको बएभा साभाष्ट्जक सुयऺाफाट रगत कट्टा गना विियण 
सॊकरन गयी स्थानीम तहराई उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ। 

 साभाष्ट्जक सुयऺा बत्ता प्राप्त गरययहेका राबग्राहीको फसाइॉ-सयाइ दतााको सूचना ददन 
आएभा त्मस्ता व्मष्ट्ततको साभाष्ट्जक सुयऺाफाट रगत कट्टा गना विियण सॊकरन 
गयी स्थानीम तहराई उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ। 

 स्िेष्ट्च्छक रूऩभा साभाष्ट्जक सुयऺा बत्ता त्माग गयी सम्भान ऩर ग्रहण गना ननिेदन 
ददएभा ननिेदन सॊकरन गयी स्थानीम तहराई उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ। 

 भतृ्मु बएका िा साभाष्ट्जक सुयऺा बत्ता ऩाउन अमोग्म व्मष्ट्ततरे बत्ता ऩाईयहेको 
सूचना प्राप्त बएभा त्मस्ता व्मष्ट्ततको विियण सॊकरन गयी स्थानीम तहराई 
उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ। 
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८. ग नतसो दतता 
साभाष्ट्जक सुयऺा य व्मष्ट्ततगत घटना दताा सम्फन्त्धी गुनासो प्राप्त बएभा सॊकरन गयी 
स्थानीम तहराई उऩरब्ध गयाउने य गुनासो दताा प्रणारीभा प्रविष्ट्रट गनुा ऩनेछ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अन सूची ३ (क) 

फ ॉदत ११  सॉग सम्फक्न्धत 

घटनत दतताको तेरयज 

 

क्जल्रत  ----------    स्थतनीम तह  -----------          िडत नॊ.   ---
- 

मिविय सञ्चतरन स्थर   -----------------   मिविय सञ्चतरन मभतत 

 

मस.नॊ. सेितग्रतही/रतबग्रतहीको नतभ थय मरङ्ग सम्ऩका  नम्फय तनस्सत 
नम्फय 

कैफपमत 

      

      

      

      

 

नोट् मो तेरयज प्रत्मेक ददनको छ ट्टत छ ट्टै बन ा ऩनेछ। 



20 
 

 

अन सूची ३ (ख) 

फ ॉदत ११  सॉग सम्फक्न्धत 

सतभतक्जक स यऺतको तेरयज 

 

क्जल्रत  ----------    स्थतनीम तह  -----------          िडत नॊ.   ---
- 

मिविय सञ्चतरन स्थर   -----------------   मिविय सञ्चतरन मभतत 

 

मस.नॊ. सेितग्रतही/रतबग्रतहीको 
नतभ थय 

मरङ्ग सम्ऩका  
नम्फय 

सेितको प्रकतय (घटनत 
दतता, सतभतक्जक 
स यऺत, ग नतसो दतता) 

तनस्सत 
नम्फय 

कैफपमत 

       

       

       

नोट् मो तेरयज प्रत्मेक ददनको छ ट्टत छ ट्टै बन ा ऩनेछ। 

 

अन सूची ३ (ग) 

फ ॉदत ११  सॉग सम्फक्न्धत 

ग नतसो दतताको तेरयज 

 

क्जल्रत  ----------    स्थतनीम तह  -----------          िडत नॊ.   ---
- 

मिविय सञ्चतरन स्थर   -----------------   मिविय सञ्चतरन मभतत 

 

मस.नॊ. सेितग्रतही/रतबग्रतहीको 
नतभ थय 

मरङ्ग सम्ऩका  
नम्फय 

सेितको प्रकतय (घटनत 
दतता, सतभतक्जक 
स यऺत, ग नतसो दतता) 

तनस्सत 
नम्फय 

कैफपमत 
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नोट् मो तेरयज प्रत्मेक ददनको छ ट्टत छ ट्टै बन ा ऩनेछ। 
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अन सूची ३(घ) 

फ ॉदत ११ सॉग सम्फक्न्धत 

दतता मिविय सञ्चतरन प्रततिेदनको ढतचतॉ 
 

क्जल्रत्              स्थतनीम तह्                              िडत नॊ.:          दतता मिविय प्रकतय: 

 

लस.नॊ. दताा 
लिविय 

सञ्चारन 
बएको 
स्थान 

लिविय 
सञ्चारन 

िुरू 
लभनत 

लिविय 
सञ्चारन 
अष्ट्न्त्तभ 
लभनत 

जन्त्भ दताा 
सॊख्मा 

भतृ्मु दताा 
सॊख्मा 

वििाह 
दताा 
सॊख्मा 

सम्फन्त्ध 
विच्छेद 
दताा 
सॊख्मा 

फसाइॉ-
सयाइ 
दताा 
सॊख्मा 

साभाष्ट्जक 
सुयऺा 
ननिेदन 
सॊख्मा  

गुनासो 
दताा 
सॊख्मा 

दताा 
स्थरफाट 
प्रभाणऩर 
जायी 
बएको 
सॊख्मा 

भ ऩु जम्भा भ ऩु जम्भा 

                

                

                

                

                

                

                

 

तमतय गने                   रूज  गने 
हस्ततऺय                 हस्ततऺय                                                                                                                                           
नतभ                नतभ   

ऩद्                            ऩद   
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आधथाक प्रस्तति 

 

 

 

 

 

 

 

 

अन सूची ४ 

फ ॉदत १२(ख) सॉग सम्फक्न्धत 

क्र.सॊ. विियण सॊख्मा
/ददन 

दय जम्भा 
यकभ रू. 

कैक्रपमत 

१ जनिष्ट्तत ऩारयश्रलभक     

२ जनिष्ट्ततको दै.भ्र.ब., िाना, िाजा िचा, 
मातामत िचा 

    

३ लिविय सञ्चारनको राधग आिश्मक पननाचय, 
टेन्त्ट (बाडा) तथा स्टेिनयी, िानेऩानी, न्त्मुनतभ 
प्राथलभक उऩचाय साभाग्री (िरयद) 

    

४ ल्माऩटऩ, वप्रन्त्टय, विद्मुत आऩूनता य इन्त्टयनेट 
कनेष्ट्तटलबदट (अनराईन लिवियको हकभा भार 
रागु हुने) 

    

५ ढुिानी बाडा रगामत अन्त्म विविध 

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

    

 जम्भा यकभ (रू.)   

 सेिा प्रदामकको नापा यकभ (रू.)    

 सेिा प्रदामकको नापा सदहत जम्भा यकभ (रू.)   

 भु.अ. कय यकभ (रू.)    

 कुर जम्भा यकभ (रू.)   


