ससामसाजजिक ससरकसा भतसा ववितरण समम्बनन्धमसा आठवविसककोट नगरपसाललिकसाकको अतत्यनत जिरुररी ससचनसा
आ.वि. २०७४÷०७५ कको दकोसको चचौमसालसक विसापतकको ससामसाजजिक ससरकसा भतसा ववितरण कसात्यर्यक्रमलिसाई अलभत्यसानककै रुपमसा ससंचसालिन गनर्यकको
लिसागग ददेहसात्य म्बमकोजजिम गनसर्य गरसाउनस हसन समम्बजनन्धत सम्बकैलिसाई जिसानकसाररीकको लिसागग अनसरकोन्ध छ ।



ससामसाजजिक ससरकसा भतसा विसापतकको दकोसको चचौमसालसक विसापतकको रकम विडसा कसात्यसार्यलित्यहरुकको नसाममसा खचर्य खसातसा सञचसालिन गनर्य

ततकसालि समभवि नभएककोलिदे समम्बजनन्धत विडसाकसा विडसा सगचवि विसा आगरर्यक प्रशसासन सहसात्यकलिसाई पदेशकश्की सविरुप भसकतसाननी ददनदे । पदेशकश्की
सविरुपकको उकत रकम समम्बजनन्धत विडसा कसात्यसार्यलित्यम्बसाट समम्बजनन्धत लिककत समसहकसा समम्बजनन्धत वत्यजकतलिसाई फसालग’न १५ गतदेलभत्र
भसकतसाननी गररसकनदे वत्यविसरसा विडसा अधत्यक र विडसा सगचविलिदे नकै गनर । त्यस कसात्यर्यमसा विडसा अधत्यक, विडसा सदसत्य एविसं. अनत्य विडसा
कसात्यसार्यलित्यमसा कसात्यर्यरत कमर्यचसाररीलिदे आविशत्यक सहत्यकोग र समनवित्य गनर ।



समम्बजनन्धत विडसा कसात्यसार्यलित्यमसा आमभदेलिसा म्बकोलिसाएर विडसा सलमततकसा अधत्यक, सदसत्यहरु, विडसा नसागररक मञच, सरसाननीत्य

रसाजिननीततक दलि एविम म समद
स सात्यमसा आन्धसाररत ससंघ ससंसरसाकसा प्रतततनगन्ध र सरसाननीत्य भद्रभलिसादमनीकको रकोहविरमसा भतसा ववितरणकको लिसागग
मच
स ल
स कसा तत्यसार गनर ।



उकत मसचल
स कसाकको ससचनसा विडसा कसात्यसार्यलित्यकको ससचनसा पसाटरीमसा टसासंस गररी एकप्रतत लिदेखसापररकणकको लिसागग भरपसाईससंग रसाखदे ।



लिककत समसहकको पररचत्यपत्रमसा भसकतसाननी गररएकको रकम र अविगन्ध उललिदेख गररी प्रमसाणणत गनर ।



ससामसाजजिक ससरकसा विसापतकको रकम समम्बजनन्धत वत्यजकतलिसाईमसात्र भसकतसाननी ददनदे ।



भतसा पसाउनदे कसनकै वत्यजकतकको मतम त्यस भएमसा मतम त्यस भएकको मदहनसासममकको रकम मत
स तसाननी ददन
म ककको नजजिककको हकविसालिसालिसाई भक

सककनदे ।



रसातको कसाडर्य प्रसापत पसणर्य अपसासंगतसाकको भतसा तनजिलिदे इचचत्यसाएकको तनजिकको ससंरककलिसाई म्बसझसाउन सककनदे तरसा म्बसालिम्बसाललिकसाकको

नसामकको रकम तनजिकको आमसाम्बवि
स सा विसा अलभभसाविकलिसाई म्बझ
स साउनदे ।



भतसा ववितरण गदसार्य

MIS Entry लिसाई आन्धसार मसाननदे ।

MIS Entry नभएकसा लिसाभगसाहरीहरुकको भतसा प्रसापत नभएककोलिदे MIS Entry हसन छसटदेकसा लिसाभगसाहरीहरुकको वविविरण त्यरसालशघ्र
नगरपसाललिकसा कसात्यसार्यलित्यमसा पदेश गररी MIS Entry कको वत्यविसरसा गनर ।



तकोककएकको समत्यलसमसालभत्र भतसा ववितरणकको कसात्यर्य समपनन गररी मसागर उललिदेणखत आमभदेलिसाम्बसाट भतसा ववितरणकको लिसागग तत्यसार

पसारदेकको मसचल
स कसा, ससामसाजजिक ससरकसा कसात्यर्यक्रम ससंचसालिन कसात्यर्यवविगन्ध, २०७२ कको अनसससचनी ९ म्बमकोजजिमकको भतसा ववितरण भरपसाई र ऐ

कसात्यर्यवविगन्धकको अनसससचनी ८ म्बमकोजजिमकको भतसा ववितरणकको चचौमसालसक÷विसावरर्यक प्रगतत वविविरण, गकोशविसारसा भचौचर र अनत्य आविशत्यक कसागजिसात
सदहत पदेशकश्की फचत्यचौटकको लिसागग नगर कसात्यर्यपसाललिकसाकको कसात्यसार्यलित्यमसा सवित्यम म उपजसरत भई फसालगन
स २० गतदेलभत्र पदेशकश्की पचत्यचौट
गररसकनदे ।

रसामम्बहसादरस कदे.सनी.
तन. प्रमख प्रशसासकश्कीत्य अगन्धकमt

