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i 

 

Abbreviations 

 

 

ATM    Automated Teller Machine 

BLB    Branch less Banking 

IPS    Inter Bank Payment System 

MIS    Management Information System 

POS    Point of Sale 

प्रमुख बैंक (Principal Bank) केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागको बैंकरका रुपमा काम गर्न े गरी छर्नौट 

भएको क शे्रणीको बैंक 

अ म ं अर्थ मन्द्रालय 

के प वि केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग  

वि स स विल्ला समन्द्िय सवमवि 

दोहोरो ित्ि प्रमाणीकरण लाभग्राहीको पररचय पर र िैविक सचूर्ना िा वपर्न र्नम्िरबाट 

लाभग्राही प्रमाणीकरण  

र्ने रा बैंक र्नेपाल राष्ट्र बैंक 

भूक्तार्नी सेिा प्रदायक (PSP)    बैंककङ िा गैरबैंककङ भूक्तार्नी सेिा प्रदायक  

(Banking or Non-Banking Payment Service Provider)  

म ले वर्न का महालेखा वर्नयन्द्रक कायाथलय  

र्ने द ूस ंप्रा र्नेपाल दरू सञ्चार प्राविकरण 

विद्युिीय अवभलेखीकरण अर्नलाइर्नमा आिाररि MIS मा प्रविवि गर्ने कायथ 
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१. पषृ्ठभवूम  

 

१.१ विषय प्रिशे 

नेपाल सरकारले आ ि २०५१/५२ देवि सामाविक सुरक्षा भत्ता वितरण काययक्रम कायायन्ियनमा ल्याएको छ 

। प्रारम्भमा उक्त रकम पूणयत स्थानीय वनकायका पदाविकारी िा कमयचारी मार्य त नगद ैवितरण गने गररएकोमा विगत 

केही िषयदवेि स्थानीय वनकाय/ सरकारहरुको समन्ियमा बैंक शािाहरुिाट वितरण गनय प्रारम्भ गररएको छ । हालको 

पद्धवत झञ्झरटलो छ । यसको प्रभािकाररता सम्बन्िमा विवभन्न पक्षहरुिाट उठाइएका मुद्दा, सरोकार िा वचन्तालाइ 

समयमै सम्िोिन गद ैहालको नगद भुक्तानी प्रणाली र स्थानीय सरकारबाट भइआएको बैंक मार्यतको भुक्तानीलाइ 

स्िचावलत¸प्रभािकारी¸ र्राककलो¸ पारदशी र सुदढृ िनाउन उपयुक्त सयंन्र स्थापना गनुय पने िााँचो छ । उक्त चासो 

वचन्ता िा सरोकारहरु र त्यसलाइ सम्िोिन गनय चाल्नुपन ेकदमहरु सकं्षेपमा अनुसचूी १ मा उल्लेि गररएको छ । 

उल्लेवित चासो वचन्ता र सरोकारहरुलाइ उवचत सम्िोिन गद ैसामाविक सुरक्षा भत्ता नगदमा आिाररत प्रणालीको 

साटो बैंककङ् प्रणालीबाट प्रदान गन ेगरी र्ड्को मानय (Paradi gm Shift) विद्युतीय भुक्तानीलाई अिसरका रुपमा वलइ 

बिारसंिेदन (Market Sensitive) र लाभग्राहीमुिी यो रणनीवत तयार गररएको हो । यो रणनीवतपर गवतशील 

दस्तािेि भएकाले संघीय संरचना अनुसार भविष्यमा सुिार गदै िान सककने गुन्िायस छ । 

 

१.२  लवक्षत समहूः 

संघीय मावमला तथा स्थानीय विकास मन्रालयले केन्रीय पञ्जीकरण विभाग मार्य त् कायायन्ियन गरी आएको 

सामाविक सुरक्षा भत्ता वितरण काययक्रम नेपालमा सञ्चावलत सामाविक सहायताका काययक्रमहरु मध्ये सिैभन्दा ठूलो 

र महत्िपूणय काययक्रमका रुपमा रहेको छ। सामाविक सुरक्षा भत्ता योिना अन्तरगत िेष्ठ नागररक, एकल/विििा, 

अपाङ्गता भएका व्यवक्तहरु, लोपोन्मुि आकदिासी िनिावत तथा तोककएका क्षेर र समदुायका बालबावलकाहरु 

समेरटएका छन ्। सामाविक सुरक्षा भत्ता प्रत्येक ४ मवहनामा - चौमावसक रुपमा_ स्थानीय तह मार्यत वितरण गररन्छ 
. 

 

१.३ लाभग्राही र भकु्तानी वििरण पररदशृ्य  

सामाविक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको संख्या 

हाल २३ लाि भन्दा िढी छ  िसमध्ये सबभन्दा बढी पहाडमा, 

त्यसपवछ तराईमा अवन वहमाली भेगमा रहेका छन् । नेपालमा बैंक 

र वित्तीय संस्थाहरुको अिवस्थवत पवन त्यस्त ैिालको पाइएको छ 

। अथायत विद्यमान बैंककंङ् प्रणालीबाट ती लाभग्राहीहरुलाई सिेा 

गने िालको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सबभन्दा बढी 

उपवस्थवत पहाडी क्षेरमा रहेको छ । क¸ि र ग िगयका बैंक तथा 

वित्तीय संस्थाका २ हिार ८ सय ९५ िटा शािाका अवतररक्त घ 

िगयका लघुवित्त संस्थाहरुका १ हिार १ सय ९८ िटा शािा र 

विप्रेषण कम्पनीहरुका हिारौं वितरण कक्षहरु रहेका छन् ।1
 

 

 

 

 

 

                                                
1Monthly Banking & Financial Statistics, NRB, Mid-July (2016) 

4%

43%53%

क¸ ख र ग वगगका बैंक तथा ववत्तीय

संस्थाहरुको संख्या

Mountain Terai Hill



विद्युतीय प्रणालीबाट सामाविक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी रणनीवत, २०७४ 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१.४ नेपालमा विद्यतुीय प्रणालीबाट सामाविक सरुक्षा भत्ता भकु्तानीको आिार  

नेपालमा विद्यमान वित्तीय पूिायिार वभर रहेर सामाविक सुरक्षा सवहतका नगद लाभ हस्तान्तरण विद्युतीय 

प्रणालीिाट गनय सककने प्रचुर सम्भािना रहेको छ । यसको पक्षमा वनम्नानुसार बवलया आिारहरु िडा भएका छन्: 

 विश्व बैंकको एक तथयांक अनसुार हाल नेपालमा ३४% ियस्क िनसंख्याको बैंक िाता छ र कूल 

िातािालमध्ये २४% िातािाल गरीबीको रेिामुवन रहेका छन् । तर केिल ०.५% ियस्क नेपालीले 

मार आफ्नो िैङ्क िाताबाट सरकारी रकम प्राप्त गने गरेका छन् । 

 विगतमा शािारवहत बैंककङ् सेिा (Branchless Banking-BLB) प्रयोग गरी बााँके, बाग्लुङ र सिुेत 

विल्लाहरुमा सामाविक सुरक्षा भत्ता तथा डडेलिुरा र कञ्चनपुर विल्लामा बाल छारिृवत्त रकम 

वितरण गरेको अनुभि छ ।  

 नेपाल सरकारको आ ि ०७३/७४ को ििेट िक्तव्य तथा नपेाल सरकारको आ ि २०७४/७५ को 

ििेट कायायन्ियन सम्बन्िी मागयदशयनमा समेत सिै सामाविक सरुक्षा भत्ता बैंक िाता मार्य त वितरण 

गररने व्यहोरा उल्लेि भएको र सरकारिाट िनतामा िाने नगद बैंक िाता मार्य त उपलब्ि गराउने 

सरकारको नीवत रहेको छ । 

 नेपाल सरकारले एक व्यवक्त एक बैंक िाताको नीवत वलएको छ । 

 कागिरवहत (e- Governance) प्रणालीलाइ प्रिद्धयन गने नेपाल सरकारको नीवत रहेको छ । 

 हिारौ व्यवक्तहरुको िाता केन्रबाट एकैचोटी िोल्न सककने प्रविविगत क्षमता बैंकहरुमा विद्यमान 

छ, िसको उपयोग गरी भूकम्प प्रभावितहरुलाइ वितरण गररन ेअनुदान सहायता बैंक िाता मार्य त 

वितरण गररसककएको छ । 

 केन्रिाट एकै कदन सबै िातामा रकमा िम्मा गनय सककने क्षमतायुक्त संस्थाको उपवस्थवत हुनु पवन 

यस तर्यको सकारात्मक उपलवब्िका रुपमा रहेका छन् ।  
 

१.५ अन्तरायविय अनभुिहरु 

नगद हस्तान्तरणमा आिाररत सामाविक सुरक्षा काययक्रमहरुको अन्तरायविय प्रिृवत्त हदेाय सरकारी कमयचारीहरु 

मार्य त नगद वितरण पद्धवतबाट वित्तीय समािेशीकरण सयंन्र अनुरुप बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेिा िरीद गरी 

विद्युतीय वितरण प्रणाली तर्य  र्ड्को मारेको दवेिन्छ । यसिाट पारदर्शयता बढ्ने¸लागत घट्ने र चुहािट वनयन्रण 

हुनुका साथै अवत विपन्न र िोविममा रहेका समूहहरुलाइ समेत वित्तीय सेिामा पहुाँच पुर् याउन मद्दत पुगेको देविन्छ।2 

सामाविक सुरक्षा सम्बन्िमा ४३ िटा देशका ८४ िटा काययक्रमका १७ करोड ४० लाि िना लाभग्राही 

बारे सन् २०१२ मा गररएको एउटा अध्ययनले विद्युतीय प्रणालीबाट भुक्तानी वलन ेलाभग्राही सन ्२००९ मा २५ 

प्रवतशत रहेकामा सन ्२०१२ मा ६२ प्रवतशत पुगेको देिाएको छ िुन विद्युतीय नगद हस्तान्तरण प्रणालीको पक्षमा 

राम्रो प्रमाण हो।3. 

                                                
2ISPA Payments Guidance Note, 2016; CGAP Focus note, 2012. 
3Zimmerman, Ravi, and Tosh, 2012 
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त्यसैगरी सन् २०१२ मै ठूलो संख्याका विपन्न िगयलाई सहयोग गने परामशयदातृ समूह (Consultative Group 

to Assist the Poor- CGAP) ले चार िटा मध्यम आय भएका देशहरुका सवु्यिवस्थत सामाविक सुरक्षा काययक्रम 

सम्बन्िमा गरेको अध्ययनले विद्युतीय भुक्तानी (e-payments) र वित्तीय समािेशी प्रिाह संयन्रहरु तर्य को र्ड्को 

सर्लतापूियक मारेको दिेायो । उक्त अध्ययन अनसुार सन् २००९ मा कोलवम्बयाको पररिार सहयोग काययक्रम 

(Familias en Accion program) ले ७६% लाइ हाताहाती नगद कदने गरेकोमा सन ्२०११ मा यो संख्या ९% मा 

झरेको देिाएको छ । त्यस्त ैविश्वकै ठूला काययक्रम मध्येको एक ब्रािीलको पररिार सहयोग काययक्रम (Bolsa Familia 

Program) ले कूल नगद हस्तान्तरण मध्य े९९%  नगद प्रिाह विद्युतीय प्रणालीबाट गरी आएको छ। 
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२.रणनीवतक सोच, उदे्दश्य र वसद्धान्तहरु 

 

 

२.१ दरूदवृि िा सोच (Vision):   

सामाविक सुरक्षा भत्ता पारदशी र प्रभािकारी ढंगले वितरण गने । 

२.२ उद्देश्यहरुः 

 यस रणनीवतले देहाय बमोविमका उदे्दश्यहरु रािेको छ : 

 विद्युतीय प्रणालीबाट बैंक िाता मार्य त सही व्यवक्तलाइ सही समयमा सही रकम प्रदान गने । 

 लाभग्राहीको पवहचान स्थानीय सरकारहरु मार्य त केन्रीय पञ्जीकरण विभागले गने र बैंक तथा 

वित्तीय संस्था मार्य त् लाभग्राहीको पवहचान, प्रमाणीकरण र भकु्तानी गरी पारदर्शयतालाई सदुढृ 

गने ।    

 लाभग्राहीहरुलाई सुिाररएको र थप सेिाहरु (Value Added Services) सवहतको वित्तीय सेिामा 

सहि पहुाँच प्रदान गन े। 

 

२.३ प्रमुि वसद्धान्तहरु 
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३. रणनीवतको क्षरे  

यो रणनीवतको क्षेर देहाय बमोविम रहेको छ: 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

१. केन्रीय पञ्जीकरण विभागमा 

लाभग्राही पवहचान तथा भुक्तानी 

सम्बन्िी Platform वनमायण गने ।

२. रकम हस्तान्तरण, लेिाको 

केन्रीकृत प्रकक्रया, वहसाि वमलान,

तथयांकको िैिता  र प्रवतिेदन 

व्यिस्थापनका लावग बैंककङ् प्रणाली 

अिलम्िन गने  ।

३. रकम हस्तान्तरण, लेिाको 

केन्रीकृत प्रकक्रया, वहसाि वमलान,

तथयांकको िैिता  र प्रवतिेदन 

व्यिस्थापनका लावग  प्रविविको 

सुदढृीकरण गने

४. विद्युतीय सामाविक सुरक्षा भत्ता 

वितरण प्रणालीको स्थापना गरी सो 

मार्य त रकम वितरणको थालनी गने।

५. गुनासो सुनुिाई संयन्र मार्य त् 

सामाविक सुरक्षा भत्ता पाउने 

लाभग्राहीहरुको संरक्षण, 

सशवक्तकरण गरी सेिा प्रिाह गने ।

६. रािब्यापी प्रयोग र लागत 

बचतका लावग वनपूणय र लवचलो 

सूचना प्रविवि प्रयोग गरी

समन्ियकारी तथा सामञ्जस्यपूणय 

पद्धवतको विकास गने 

७. दीघयकालका लावग न्यून नगद समाि (Cashless 

Society) को सृिना र नगदरवहत सामाविक सुरक्षा

भत्ता वितरणका लावग सियस्िीकायय पूिायिारहरुको 

विकास हुन सके्न गरी संस्थागत क्षमता विकास र 

साझेदारी वनमायण गने ।
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४. रणनीवतको ढााँचाः 

मावथ उल्लेवित सेिा प्रिाह प्रभािकाररताका तीन वसद्धान्तहरुले रणनीवतको उदे्दश्य प्रावप्तका लावग संचालन 

गररने कृयाकलापहरु वनिायरण गने आिार प्रदान गदयछन् । सहि व्यिस्थापनका लावग यी कृयाकलापहरुलाइ  देहाय 

बमोविम सेिा प्रिाह सयंन्र, प्रविवि, अनुगमन र गुनासो व्यिस्थापन तथा साझदेार व्यिस्थापन गरी चार स्तम्भमा 

विभािन गररएको छ ।  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

५. रणनीवत कायायन्ियनका कृयाकलापहरू:- 
 

५.१ सिेाप्रिाह सयंन्र  
      

५.१.१ सिेा प्रिाहको ढााँचा 

 लाभग्राहीहरुलाई बैंक िाता मार्य त सामाविक सुरक्षा भत्ता प्रदान गनय आिश्यकता अनुसार 

देशभरका लावग एउटै िा प्रत्येक प्रदेशका लावग एक एक िटा प्रमुि बैंक (Principal Bank) प्रचवलत 

कानून बमोविम केन्रीय पञ्जीकरण विभागबाट छनौट गररनछे । छनौट भएका प्रमिु बैंकले स्थानीय 

स्तरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु िा बैंककंङ् िा गैरबैंककङ् भकु्तानी सेिा प्रदायकसंग समन्िय गरी 

बैंङ्क िाता मार्य त सामाविक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी सेिा प्रदान गनेछ । 

 प्रत्येक लाभग्राहीका नाममा सामाविक सुरक्षा विशेष बचत िाता िोवलनेछ । यस्तो बचत िाता 

िोल्नेप्रकृया तथा अन्य शतयहरुका विषयमा नेपाल राि बैंकसंग छलर्ल गरी वनदेवशका िारी  

गररनेछ । 

 िैंक िाता मार्यत भुक्तानी गररन े वहडडुल गनय नसके्न ९० िषय िा सो भन्दा िढी उमेरका िषे्ठ 

नागररकहरु र रातो रङ्गको पररचय पर प्राप्त गरेका अवत अशक्त अपांगता भएका नागररकहरुको 

रकम भुक्तानी सेिा प्रदायक मार्य त प्रत्यके चौमावसकमा वनिहरुको घर दैलोमा नै वितरण गररन े

व्यिस्था वमलाइनेछ ।  

 छनौट भएको प्रमिु बैंकले लाभग्राहीहरुलाइ बैंक शािा, एरटएम (ATM),  शािारवहत बैंक, भुक्तानी 

केन्र, नगद वशविर (Cash Camp), बैंककंङ् िा गैरबैंककङ् भुक्तानी सेिा प्रदायक िस्ता माध्यमबाट 

भुक्तानी सेिा प्रदान गनेछ । 

सेिा प्रिाह संयन्र प्रविवि
अनुगमन र गुनासो

व्यिस्थापन

साझेदार 

व्यिस्थापन

सिेाप्रिाह र पहुाँच-  सब ै

लाभग्राहीलाई रकमको सहि 

पहुाँचको सवुनवितता 

 

सदुढृीकरण -  

लाभग्राही केन्रीत 

विद्यतुीय भुक्तानी 

 

कुशलता - विद्यतुीय  

भुक्तानीको केन्रीकरण र 

समन्िय 
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५.१.२ सिेा क्षरेको िगीकरण 
 

 प्रत्येक विल्लावभर बैंककङ सेिा पुगेका र नपुगेका स्थानहरुको पवहचान गररनेछ । बैंक शािा भएका 

स्थानहरुमा शािाबाट र शािा नभएका स्थानहरुमा नेपाल राि बैंकको नीवत अनुसार शािारवहत 

बैंक तथा बैंककंङ् िा गैरबैंककङ् भुक्तानी सेिा प्रदायकबाट भुक्तानी सेिा प्रदान गररनेछ । शािारवहत 

बैंक तथा बैंककंङ् िा गैरबैंककङ् भुक्तानी सेिा प्रदायकबाट भुक्तानी सम्भि नभएका स्थानीय तहका 

िडाहरुमा बैंककंङ् िा गैरबैंककङ् भुक्तानी सेिा प्रदायकहरुबाट प्रत्येक चौमावसकमा नगद वशविरहरु 

मार्य त भत्ता वितरण गररनछे । देहायका मापदण्डका आिारमा स्थानीय तहका िडाहरुलाई बैंककङ् 

सुवििा पुगेको िा नपुगेको स्थानका रुपमा पवहचान गररनेछ:- 

क्षरे पररभाषा पहुाँचविन्द ु

बैंककङ् सुवििा 

पुगेका 

 एक िा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको 

उपवस्थवत रहकेो  

 बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट स्थानीय तहका िडाका 

केन्रसम्मको पैदल दरूी २ घण्टाभन्दा बढी हुन नहुन ेर 

मोटरबाटोबाट २० ककलोवमटरभन्दा कम दरुी हुन ुपन े

  सबै महानगर र उपमहानगरपावलकाहरु 

 बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शािा 

बैंककङ् सुवििा 

नपुगकेा तर 

व्यापाररक 

सम्भािना भएका 

क्षेरहरु  

 

 बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शािा नभएका 

 बैंक रहकेा समूहका स्थानीय तहहरुसंग िोवडएका 

 सडक पहुाँच (कालोपर िा ग्राभेल) सवहत स्थानीय 

व्यापाररक केन्र भएका 

 वबिुली र दरुसंचार सेिा उपलव्ि भएका 

 िडाको केन्रबाट २० दवेि ३० ककलोवमटर सम्म टाढा 

  सुरक्षा (प्रहरी) चौकी भएको 

 शािारवहत बैंकहरुको विन्द ु

 बैंककंङ् िा गैरबैंककङ् भुक्तानी सेिा 

प्रदायक 

 नगद वशविर– शािारवहत 

बैंकहरुको विन्द ु स्थापना गनय 

असम्भि क्षरेहरु 
 

बैंककङ् सेिा 

नपुगकेा दगुयम 

क्षेरहरु 

मावथ उल्लेवित कुनै सेिा सुवििा नभएका  शािारवहत बैंक, बैंककङ/गैरबैंककङ 

भकु्तानी सेिा प्रदायक िा नगद 

वशविरहरु 

 

मावथको तावलकाका आिारमा समूहगत रुपमा लाभग्राहीहरुलाइ देहाय बमोविम तीन समूहमा विभािन गररनेछ : 

समूह १: बैंककङ् सवुििा पुगेका क्षेरमा बसे्न लाभग्राहीहरु 

समूह २: बैंककङ् सवुििा नपुगेका तर व्यापाररक सम्भािना भएका क्षेरमा िसे्न लाभग्राहीहरु 

समूह ३: बैंककङ् सेिा नपुगेका दगुयम क्षेरमा बसे्न लाभग्राहीहरु 
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 ५.१.३ सिेा सञ्चालनका चरणहरु 

 विवभन्न चरणमा गरी सबै लाभग्राहीहरुलाई विद्युतीय भुक्तानी प्रिाहमा समरेटनेछ । यसको चरणिद्ध 

कायायन्ियनका लावग स्थानीय तह छनौट गदाय केन्रीय पञ्जीकरण विभागको व्यिस्थापन सूचना प्रणाली (MIS) मा 

उपलब्ि लाभग्राहीहरुको समग्र वििरणलाइ पवन आिार मावननेछ । प्रत्येक चरणमा मावथ उल्लेवित तीन िटै 

समूहमा गररने विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्िी काययहरु देहाय बमोविम हुनेछः 

चरण समूह गररने काययहरु 

चरण १ समहू १  MIS मा लाभग्राहीको नाम दताय तथा निीकरण गने । 

 लाभग्राहीको तथयांक रुिु गन ेर अद्यािविक गन े। 

 तथयांक अद्यािविक गनयका लावग स्थानीय तहहरुलाई सहयोग गने । 

 विद्युतीय भुक्तानी शुरु गन े। 

समहू २  MIS मा लाभग्राहीको नाम दताय सम्पन्न गने। 

 लाभग्राहीको वििरण रुिु गरी प्रमाणीकरण गने । 

समहू ३  MIS मा लाभग्राहीको नाम दताय गने । 

 लाभग्राहीको वििरण रुिु गरी प्रमाणीकरण गने ।  

 प्रचार प्रसार र सूचना अवभयान सञ्चालन गन े। 

 पूिायिार तयारी तथा बैंककङ सेिा विस्तारमा पहल गन े। 

चरण २ समहू १  लाभग्राहीहरुको नाम निीकरण र तथयांक अद्यािविक गने । 

 विद्युतीय भुक्तानी सेिा वनरन्तर गने । 

समहू २  MIS मा लाभग्राहीको नाम दताय गने । 

 लाभग्राहीको तथयांक रुिु गन ेर अद्यािविक गन े। 

 तथयांक अद्यािविक गनयका लावग स्थानीय तहहरुलाई सहयोग गने । 

 विद्युतीय भुक्तानी शुरु गन े। 

समहू ३  MIS मा लाभग्राहीको नाम दताय गने । 

 लाभग्राहीको वििरण रुिु गरी प्रमाणीकरण गने । 

चरण ३ 

 

 

समहू १  लाभग्राहीहरुको नाम निीकरण र तथयांक अद्यािविक गने । 

 निीकरण तथा दतायमा वनरन्तरता र सुिार गने । 

 विद्युतीय भुक्तानी सेिा वनरन्तर गन े

समहू २  विद्युतीय भुक्तानी सेिा वनरन्तर गने । 

 निीकरण तथा दतायमा वनरन्तरता र सुिार गने । 

समहू ३  MIS मा लाभग्राहीको नाम दताय गरर सके्न । 

 लाभग्राहीको तथयांक रुि ुगन,े  विद्युतीय अवभलेिीकरण गन ेर अद्यािविक 

गने । 

 तथयांक अद्यािविक गनयका लावग स्थानीय तहहरुलाई सहयोग गने । 

 विद्युतीय भुक्तानी शुरु गन े। 

 

 

 

 

५.१.४ लाभग्राहीहरुको तथयाकं व्यिस्थापन 
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 भत्ता वितरण सेिाको प्रभािकाररता लाभग्राहीहरुको तथयाकंको कुशल व्यिस्थापनमा वनवहत रहन्छ । 

तसथय केन्रीय पञ्जीकरण विभागले तथयाकं प्रमाणीकरण, विद्यतुीय अवभलेिीकरण (Digitization) गरी अद्यािविक 

गनुयका साथै देहायका कृयाकलापहरुमा िोड कदनछे: 

 प्रचवलत कानून बमोविम सामाविक सुरक्षा भत्ता पाउन योग्य नागररकहरुले आरू् भत्ता पाउन योग्य भएको तथय 

प्रमाण सवहत सम्बवन्ित स्थानीय तहमा तोककएको समय सीमावभर दरिास्त कदनुपन ेर सम्बवन्ित स्थानीय तहले 

पवन तथय प्रमाण िााँचिुझ गरी योग्य व्यवक्तहरुको तथयाकं सूची ( Database) तयार गरी विभागले तोकेको समय 

सीमावभर अनलाइनमा आिाररत प्रणाली ( MIS )  मा विद्युतीय अवभलेिीकरण गनुयपन ेव्यिस्था गररनछे । 

 स्थानीय तहहरु मार्य त दोहोरो नहुन ेगरी नाम¸ ठेगाना¸ सम्पकय  नम्बर¸ नागररकता प्रमाणपर नम्िर¸ बैंक िाताको 

वििरण आकद िस्ता लाभग्राहीका िैयवक्तक वििरण MIS मा प्रवििी गराउन े। बैंक िाता नम्िर बैंकिाट प्राप्त हुन े

Reverse Feed िा लाभग्राहीबाट प्राप्त वििरण अनुसार अद्यािविक गररनेछ । 

यस प्रयोिनका लावग विद्यमान MIS  लाइ सदुढृ गदै यस्ता कायय गनय सके्न गरी स्थानीय तहको सूचना प्रविविगत 

क्षमता िृवद्धमा सहयोग गररनछे । 

 लाभग्राहीहरुका केन्रीकृत तथयांकका आिारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था/भुक्तानी सेिा प्रदायकहरुबाट सबै 

लाभग्राहीहरुको नाममा क्रमश सामाविक सुरक्षा विशेष बचत िाता िोलाइनछे । 

 बैंक तथा वित्तीय संस्था/भुक्तानी सेिा प्रदायकहरुद्वारा विभागमा स्थावपत MIS मार्य त सामाविक सुरक्षा विशेष 

बचत िातामा भएको भत्ता भुक्तानी वििरण सवहत वहसाब वमलान गने व्यिस्था वमलाइनेछ ।  
 

 ५.१.५ सिेा प्रिाहको प्रकृया (Business Process) 

 केन्रीय पञ्जीकरण विभागको तथयांकमा पवहचान र रुिु गररएका बैंक मार्य त विद्युतीय भुक्तानी हुन े

क्षेरका सबै लाभग्राहीहरुको नाममा सामाविक सुरक्षा विशेष बचत िाता िोल्न े।  

 केन्रीय पञ्जीकरण विभागले बैंकहरुलाई प्रदान गरेको लाभग्राहीहरुको सूचीका आिारमा बैंकहरुले 

केन्रीय स्तरमा सबै लाभग्राहीहरुको एकैपटक ठूलो संख्यामा िाता िोवलने । 

 अन्तरबैंक भुक्तानी प्रणाली (IPS) को माध्यमिाट केन्रीय पञ्जीकरण विभागले समन्िय गरी प्रमुि 

बैंक तथा अन्य बैंक/विवत्तय सस्थाहरु मार्य तकेन्रीकृत विद्युतीय सामाविक सुरक्षा भत्ता रकम वितरण 

तथा वहसाब वमलान प्रणालीमा पररितयन गररन े। 

 भुक्तानी काययमा संलग्न बैंक/विवत्तय संस्थाले दोहोरो तत्ि प्रमाणीकरण (Two Factor 

Authentication) मा आिाररत लाभग्राही पवहचानका आिारहरु वनिायरण गने ।  

 
  

 ५.१.६  सिेा प्रिाह विस्तार कायय योिनाः 

१. लाभग्राहीको वििरण

अद्यािविक ( नया थप 

तथा लगत कट्टा) तथा 

विद्युतीय अवभलेिीकरण

२. भुक्तानी सेिा प्रदायकको 

िररद प्रकृया संचालन

३. भुक्तानी सेिा प्रदायक 

छनौट

४. भुक्तानी सेिा प्रदायक र 

विभागको प्रणाली एकीकरण

५. लाभग्राहीको नाममा

सामाविक सुरक्षा विशेष बचत

िाता िोल्ने

६. लाभग्राही प्रमाणीकरण 

तथा रकम हस्तान्तरण

७. प्रारवम्भक भुक्तानी वििरण 

प्राप्ती

८. लगतकट्टाको वििरण र

बैंकको वििरणको आिारमा 

अवन्तम प्रवतिेदन तयारी 

९. र्रर्ारक र वहसाब 

वमलान
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 समूह १ आ ि २०७४/७५ देवि २०७५/७६ सम्म (2017/18-18/19) 

 समूह २ आ ि २०७५/७६ देवि२०७६/७७ सम्म (2018/19-19/20) 

 समूह ३ आ ि २०७६/७७ देवि २०७७/७८ सम्म (2019/20-20/21) 
 

 नोटः बैंककङ् सेिा सवुििाको विस्तार, बैंक/वित्तीय संस्थाको तयारीपन, स्थानीय तहको सचूना 

प्रविविगत क्षमता आकद अिस्था हेरी तीन िा सो भन्दा िढी चरणमा पवन विद्युतीय भुक्तानी सेिा विस्तार 

गनय सककनेछ । 

यो रणनीवत चरणिद्ध कायायन्ियनका लावग िगीकृत विल्लाहरुको वििरण अनुसचूी २ बमोविम हुनेछ । 

 

५.२ प्रविवि 

प्रविवि सम्बन्िी कृयाकलापहरु देहाय बमोविम हुनछेन:् 
 

 ५.२. १ व्यिस्थापन सचूना प्रणाली (MIS) को व्यिस्थापन: 

 केन्रीय पञ्जीकरण विभागमा लाभग्राहीहरुको दोहोरोपना नहुने गरी िवैिक सूचना सवहतको पणूय 

विद्युतीय वििरण, बैंक िाता वििरण सवहत अयोग्य लाभग्राहीहरुलाई हटाउन सके्न क्षमतायुक्त 

व्यिस्थापन सचूना प्रणाली ( MIS) स्थापना गने । 

तर िैविक सूचनालाइय तत्कालका लावग अवनिायय गररने छैन । 

 लाभको वहसाब¸ बिेट व्यिस्थापन र बैंकहरुलाइय भुक्तानी सम्बन्िी वनदेशन कदन सककने िालको संयन्र 

विकास गने । 

 विभागमा स्थावपत MIS लाइ अन्तर बैंककंग भुक्तानी प्रणाली र साझदेार बैंक/वित्तीय संस्थाहरुको 

मूलभूत बैंककंग कायय (Core Banking Solutions) संग आिद्ध गनय सके्न गरी विकास गन े।  
 

५.२.२ लाभग्राही प्रमाणीकरण तथा भकु्तानी 

 लेिा परीक्षणको आिश्यकता पूरा गनय भुक्तानीका लावग कदइएका वनदेशनहरु, लाभग्राहीहरुलाइय 

बैंककंग प्रणालीबाट भएको भुक्तानी, वहसाब वमलान तथा र्रर्ारक, प्रवतिेदन आकद वििरणहरु MIS 

मा आिद्ध गररनेछ । 
 

५.२.३ लाभग्राहीहरुका लावग प्रविवि उपयोगका विकल्पहरु  (Technological Options to the 

Beneficiaries) 

सामाविक सुरक्षा भत्ताका लाभग्राहीहरुका लावग देहाय बमोविम प्रविविमा पहुाँचका साथै प्रविविको 

उपयोग सम्बन्िी िैकवल्पक अिसर समेत उपलब्ि गराइनेछः 

 सामाविक सुरक्षा भत्ताका लावग विद्युतीय प्रणाली (Online system) बाट आिेदन कदन सके्न व्यिस्था 

वमलाइनछे । 

 सामाविक सुरक्षा विशेष बचत िातामा रकम िम्मा भएको िानकारी, वित्तीय साक्षरता सम्बन्िी 

न्यूनतम िानकारीमूलक सूचना आकद SMS मार्य त िानकारी प्राप्त गनय सके्न व्यिस्था वमलाइनेछ । 

 उपलब्ि प्रविविको प्रयोग गदै लाभग्राहीहरुलाइ सहि ढंगले रकम प्राप्त गने अिसर प्रदान गनय ATM, 

शािारवहत बैंककङ सेिा, मोिाइल बैंककङ, विद्युतीय बैंककङ (e-banking), मोिाइल िालेट (Mobile 

Wallet) िस्ता सवुििाहरु क्रमशः विस्तार गद ैलवगनेछ । 

 बैंकको िातािालका हवैसयतले सामाविक सुरक्षा विशेष बचत िाता िोल्ने लाभग्राहीहरुलाइ पवन बैंककङ 

क्षेरमा उपलब्ि प्रविविको उपयोगमा बैंकको वनयमानुसार अन्य िातािाल सरह सहि पहुाँच तथा 

उपयोगको अिसर प्राप्त हुनछे । 

 लाभग्राहीहरुले आफ्ना गुनासाहरु विद्यतुीय प्रणालीबाट दताय गनय सके्न र सोही प्रणालीबाट सम्बोिन गन े

पद्धवत विकास गररनछे । 

 

५.३ साझदेार व्यिस्थापन 
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सामाविक सुरक्षा भत्ता विद्युतीय प्रणालीिाट भुक्तानी गदाय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसंग साझदेारी 

गनुयपने हुन्छ । यस्तो साझदेारी व्यिस्थापनमा करारका तररका¸ वतनले पाउने सेिा शुल्क¸ कायायन्ियन योिना 

र बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै तहमा गररने गुनासो व्यिस्थापनका विषय समाविि हुन्छन ्। त्यसका लावग गररने 

कृयाकलापहरु देहाय बमोविम हुनछेन:्- 

 करार व्यिस्थापन :  

 केन्रीय पञ्जीकरण विभागले लागत प्रभािकारी हुने गरी प्रवतस्पिायत्मक ढङ्गले केन्रीय स्तरिाटै बैंक 

तथा वित्तीय संस्था/भुक्तानी सेिा प्रदायक छनौट गन ेपद्धवत अिलम्िन गनेछ । विभागले आिश्यकता अनुसार 

देशभरका लावग एउटै िा एक प्रदेशमा एउटाका दरले प्रमिु बैंक (Principal Bank) छनौट गनेछ । स्थानीय 

स्तरका बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुको छनौट विभागिाट वनयुक्त प्रमुि बैंकबाट हुनछे । स्थानीय स्तरका बैंक 

तथा वित्तीय सस्थाहरुको छनौट गने काययमा प्रमिु बैंकले अनरुोि गरेमा विभागले स्थानीय तहहरु मार्य त 

सहयोग उपलव्ि गराउनेछ । तर विभागले प्रमुि बैंकसंग मार करार गनेछ । 

करारमा सामाविक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी गने बैंक तथा वित्तीय संस्था/भुक्तानी सेिा प्रदायकलाई कदइन े

प्रोत्साहन रकम स्पि रुपमा उल्लेि गररनेछ । प्रोत्साहन िा सेिा शुल्क िापत  बैंक तथा वित्तीय संस्था/भुक्तानी 

सेिा प्रदायकलाई सामाविक सुरक्षा भत्ता िापत वितरण गररने रकम  अग्रीम रुपमा प्रदान गररनछे । यकद 

अग्रीम भुक्तानीको प्राििान कायायन्ियन हुन नसकेमा िा कायायन्ियनका क्रममा िरटलता उत्पन्न भएमा केन्रीय 

पञ्जीकरण विभागले कारोबारमा आिाररत सेिाशुल्क प्रस्ताि गनेछ । उत्कृि कायय गन ेसाझेदार बैंकहरुलाई 

केन्रीय पञ्जीकरण विभागले पुरष्कृत िा सम्मान गनेछ । तर छनौट भएका साझेदार बैंक तथा वित्तीय 

संस्था/भुक्तानी सेिा प्रदायकले तोककएभन्दा कम गुणस्तरको सेिा प्रदान गरेमा िा तोककएको समयमा भुक्तानी 

लगायत र्रर्ारक कायय नगरेमा त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्था/भुक्तानी सेिा प्रदायकलाइ दण्डात्मक व्यिस्था 

समेत गररनेछ । केन्रीय पञ्जीकरण विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्था र बैंककंङ् िा गैरबैंककङ् भुक्तानी सेिा 

प्रदायकहरुको सेिा विस्तार र लाभग्राहीहरुको सहि पहुाँचका लावग सघाउ पुयायउन बैंक तथा वित्तीय 

सस्थाहरुको समूह (कन्सोर्टययम)  वनमायण सम्बन्िी वनदेवशका बनाउनेछ । 
 

 भकु्तानी कायययोिना :  

 विशेषत शािारवहत बैंक िा बैंक प्रवतवनविको कदगोपन सुवनवित गनय बैंक रहेका र बैक नरहकेा क्षेरहरुमा 

सामाविक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्िी मावथ उल्लेवित चरणबद्ध कायायन्ियन योिना बमोविम यथाथयमा 

आिाररत भुक्तानी कायय योिना बनाइनछे । आगामी ३ िषयवभर यथासम्भि अविकतम लाभग्राहीहरुलाई 

बैंककङ् पद्धवतमा आिद्ध गररनछे । 
 

 केन्रीकृत  भकु्तानी गनुासो मापक :- 

 स्थानीय तहमा रकम हराउने¸ भुक्तानी कागिात चोररने¸ गलत वपन नम्बर वथच्ने¸  पुन: वपन नम्बर वलन ु

पने¸  एिेन्टसंगसम्बवन्ित विषयहरु¸  ATM/POS टर्मयनल सम्बन्िी सूचना दताय गनय¸  अवभलेि राख्न र 

अद्यािविक गनय एकीकृत तथा केन्रीकृत भुक्तानी गुनासो सुनिुाइ मापक (Module) बनाइ लाभग्राहीहरु 

नठवगने गरी वनिहरुको अविकार सुवनवित गररनेछ । 
 

५.४ अनगुमन तथा गनुासो समािान 

यस दर्ालाई अनुगमन र गुनासो समािान गरी दईु उपदर्ामा विभािन गररएको छ । 

 

५.४.१ अनगुमन: 

 लाभग्राहीको नाम दताय, अद्यािविकतथा प्रमाणीकरण, भुक्तानी सम्बन्िी गुनासो¸ वशकायत सम्बन्िमा 

अनुगमन गनय व्यिस्थापन सूचना प्रणालीमा आिाररत पररमाणात्मक विशे्लषण (MIS based 

quantitative analysis) र स्थानीय तहहरुको स्थलगत भ्रमण गरी गुणात्मक (Qualitative) विशे्लषण 

गने समेतको स्थानीयस्तरको अनुगमन सचूकहरु र अनुगमन प्रणाली बनाइनछे ।   

 लाभग्राही भुक्तानी प्रकक्रया¸ वहसाब वमलान िा र्रर्ारक¸ िाताबाट समयसमयमा भएको िचय 

वििरण¸ रकम वझककएको आकद सम्बन्िमा अनुगमन गनय केन्रमा एकीकृत अनुगमन सूचकहरु सवहतको 

एक प्रणाली विकास गररनेछ । समग्र प्रणाली हेनय केन्रीय पञ्जीकरण विभागका एक िना वनदेशकको 

नेतृत्िमा अनुगमन तथा मूल्याकंन टोली बनाइनेछ । 
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 बैंक तथा वित्तीय संस्था/भुक्तानी सेिा प्रदायकहरुको सेिा र काययसम्पादन¸ संलग्न एिेन्टहरु र भुक्तानी 

विन्दहुरुको काययसम्पादनस्तरलाई अनुगमनको ढााँचा (Framework) मा आिद्ध गररनेछ । यसमा 

एिेन्टको नगद वितरणस्थल¸ कारोिार¸  भुक्तानीको प्रमाण¸  िालसािी¸  उिुरी र र्रर्ारकको 

अनुगमन समेत पनेछन ्।  

 समयमै रुटी सच्याउन MIS मा आिाररत स्िचावलत केन्रीकृत सााँचो (Templates) बाट वनयवमत 

समीक्षा गररनेछ ।  

 प्रभािकारी भुक्तानी प्रणालीको सुवनवितता गनय तेस्रो पक्षीय अनगुमन तथा मूल्याकंन प्रणालीको समेत 

विकास गररनेछ । 
 

५.४.२ गनुासो सनुिुाइ: 

 स्थानीय र केन्रीयस्तरका गुनासोहरु समािानका लावग मागयदशयन/वनदेवशकाहरु बनाइनछे । सोही 

वनदेवशका मार्य त गुनासो समािानका लावग गररएका कामहरुको अिस्थाबारे लाभग्राहीलाई 

अद्यािविक गराउने प्रणाली विकास गररनेछ । गुनासो समािान काययमा नागररक समािका 

संस्थाहरुको समते सहयोग वलइनेछ । 

 काययक्रम सम्बन्िी र बैंक तथा वित्तीय संस्था/भुक्तानी सेिा प्रदायकहरुबाट भएका भुक्तानी सम्बन्िी 

वशकायतहरुलाई अनुगमन गनय स्थानीय र केन्रीय स्तरका गुनासो मापकहरुलाई MIS  मा आबद्ध 

गररनेछ । 

 MIS मा स्िचावलत रुपमा प्राप्त गुनासाहरुको समयमै सुनुिाइ गरी रुटी सच्याउन वनयवमत समीक्षा 

गररनेछ । 
 

५.५ अन्तरसम्बवन्ित रणनीवतक क्षरेहरु–सञ्चार तथा तावलम 

 भुक्तानी सम्िन्िी आिारभूत सचूना प्रदान गनय उपयुक्त िातािरणको प्रबद्धयन– लाभग्राहीहरुलाई सही 

समयमा सही रकम पारदशी तिरले पाउने सवुनवितताका लावग भुक्तानी सम्बन्िी प्रमुि सूचनाहरु 

विवभन्न माध्यम (छापा तथा विद्युतीय माध्यम¸ वसिै भेटघाट गरेर¸ सामूवहक छलर्ल आकद) द्वारा 

उपलव्ि गराइनेछ । 

 भुक्तानी सेिा प्रदायक र काययक्रमका कमयचारीहरुलाई वनयवमत रुपमा लाभग्राहीहरुसंग सम्पकय मा रही 

अद्यािविक सूचनाबारे िानकारी गराउन लाभग्राहीसंग वनरन्तर प्रभािकारी सम्बन्ि संयन्र बनाउन े

र स्थानीय लाभग्राही वसकाइ समूहहरु¸ काययक्रम हेल्पलाइन, कल सेन्टर आकद मार्य त् वित्तीय साक्षरता 

अवभयान सञ्चालन गररनेछ । 

 लाभग्राही वसकाइ समूहहरुलाई भुक्तानीमा प्रभािकारी तिरले पहुाँच पुयायउन¸ गुनासो दताय गनय र िाता 

वििरण वलनेबारे सहिीकरण गदै सूचना आदान प्रदान गनय तथा तावलम प्रदान गनय गवतशील प्रमुि 

प्रवशक्षक लगायतको समूह बनाइनेछ । 

 नयााँ प्रणालीबारे लाभग्राहीहरुलाई िानकारी गराउन वित्तीय साक्षरताका तत्िहरु समेत समािेश गरी 

तावलम तथा िनचेतना अवभयान सचंालन गररनेछ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

६. क्षमता अविवृद्धि  
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 यो रणनीवत कायायन्ियनका लावग केन्रीय तथा स्थानीय तहको संस्थागत सुदकृढकरण गररनुका साथै 

िनशवक्तको समेत क्षमता अवभिृवद्धका काययक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ । 

  केन्रीय र स्थानीय तहका सूचना प्रविविगत क्षमता अवभिृवद्धका काययक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ । 

 लाभग्राहीहरुको विद्यतुीय अवभलेि व्यिस्थापन गनय र भुक्तानी सम्िन्िी वहसाि वमलान गनय  स्थानीय तहमा 

योग्य Data Entry Operator को सुवनवित गनय केन्रीय पञ्जीकरण विभागको MIS इकाइको क्षमता 

सुदढृीकरण गररनेछ । 

 लाभग्राहीहरुको नाम दताय समयमै वनयवमत तिरले पारदशी रुपमा गराउन र लाभग्राहीहरुको अद्यािविक 

अवभलेि व्यिस्थापन गनय स्थानीय तहलाइ सहयोग गररनेछ । 

 

 

७. विमे्मवारी ताविका 

 

 रणनीवतको कायायन्ियन विवभन्न वनकायको समन्ियात्मक प्रयासबाट मार सम्भि हुन्छ । यो रणनीवतको 

सर्ल कायायन्ियनका लावग संलग्न वनकायहरुको विम्मेिारीलाइय देहायको तावलकामा स्पि गररएको छः 
 

क्र.स.ं विषय कृयाकलाप विम्मेिार 

वनकाय 

सहयोगी 

वनकाय 

समय सीमा 

१ 
बिेट विवनयोिन तथा 

वनकासा 

लाभग्राहीहरुको तथयाकं 

सूची तयारी 

स्थानीय 

तहहरु 

के प वि काययविवि अनुसार 

लाभग्राहीको वििरण 

विदु्यतीय अवभलेिन 

स्थानीय 

तहहरु 

के प वि वनयवमत 

ििेट विवनयोिन अ मं सम्बवन्ित 

मन्रालय 

प्रत्यके िषय 

के प वि 

ििेट वनकाशा म ले वन 

का/को ले वन 

का 

स्थानीय 

तहहरु 

प्रत्यके चौमावसक 

प्रमुि 

बैंक/भुक्तानी 

सेिा प्रदायक 

२ 
समन्िय केन्रीयस्तरका 

वनकायसंगको समन्िय 

सम्बवन्ित 

मन्रालय 

के प वि वनयवमत 

विल्लास्तरका 

वनकायसंगको समन्िय 

वि स स स्थानीय 

तहहरु 

वनयवमत 

विवभन्न 

सरोकारिालाहरुसंगको 

समन्िय 

के प वि सम्बवन्ित 

मन्रालय 

वनमवमत 

३ 
लेिाङ्कन तथा 

र्रर्ारक  

लेिांकन सम्बन्िी 

काययविवि वनदेवशका 

वनमायण 

म ले वन का के प वि 
 

आ ि २०७४/७५  

र्रर्ारक तथा वहसाि 

वमलान 

प्रमुि बैंक भुक्तानी सेिा 

प्रदायक 

चौमावसक तथा िार्षयक 

के प वि 

को ले वन का 

स्थानीय तह 

४ 
प्रमुि बकैको छनौट काययके्षरगत शतय वनमायण 

तथा स्िीकृवत 

के प वि सम्बवन्ित 

मन्रालय 

 

२०७४ चैर मसान्त  

अ मं 

ने रा बैक 
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क्र.स.ं विषय कृयाकलाप विम्मेिार 

वनकाय 

सहयोगी 

वनकाय 

समय सीमा 

बैंक छनौटका लावग 

प्रस्ताि आह्िान 

के प वि सम्बवन्ित 

मन्रालय 

२०७५ िैशाि 

बैंक छनौट कायय सम्पन्न के प वि सम्बवन्ित 

मन्रालय 

२०७५ आषाढ 

 ने रा बैंक 

५ 
बैक तथा वित्तीय 

संस्थाहरुको वनयमन 

तथा पररचालन 

 ने रा बैक  अ मं वनयवमत 

६ 
सा सु भत्ता सम्बन्िी 

नीवत वनदेवशका तथा 

काययविवि वनमायण 

तथा पररमाियन 

 के प वि सम्बवन्ित 

मन्रालय  

आिश्यकतानुसार 

७ 
सामाविक सुरक्षा 

विशेष बचत िाता 

संचालन  

िाता सचंालन वनदेवशका 

वनमायण तथा स्िीकृवत 

के प वि सम्बवन्ित 

मन्रालय 

२०७४ चैर 

अ मं 

ने रा बैंक 

िाता िोल्ने तथा सचंालन 

गने 

प्रमुि बैंक  के प वि २०७५ श्रािण र त्यस पवछ 

वनयवमत  भुक्तानी सेिा 

प्रदायक 

स्थानीय 

तहहरु 

८ 

 

बैक तथा वित्तीय 

संस्थाको कायय 

सम्पादन अनुगमन 

अनुगमन तथा मूल्यांकन  

वनदेवशका वनमायण 

के प वि सम्बवन्ित 

मन्रालय 

२०७५ बैशाि 

ने रा बैंक 

कायय सम्पादन अनुगमन के प वि वि स स २०७५ आषाढ र त्यसपवछ 

वनयवमत 

९ 
वित्तीय साक्षरता 

तावलम तथा सचेतना 

अवभयान संचालन 

तावलम तथा सचेतना  

सामग्री वनमायण 

के प वि ने रा बैंक २०७५ श्रािण 

तावलम तथा सचेतना 

अवभयान संचालन 

के  प वि ने रा बैंक २०७५ श्रािण र त्यसपवछ 

वनयवमत प्रमुि बैंक 

भुक्तानी सेिा 

प्रदायक 

स्थानीय 

तहहरु 

१० 
स्थानीय तहहरुको 

क्षमता अवभिवृद्ध 

क्षमता अवभिवृद्ध काययक्रम 

तिुयमा 

के प वि सम्बवन्ित 

मन्रालय 

िार्षयक रुपमा वनयवमत 

अ मं 

क्षमता अवभिवृद्ध काययक्रम 

संचालन 

के प वि स्थानीय 

तहहरु 

वनयवमत 

११ 
लाभग्राहीको पवहचान, 

दताय, निीकरण तथा 

प्रमाणीकरण 

दरिास्त संकलन स्थानीय 

तहहरु 

के प वि काययविवि अनुसार 

वनयवमत छानविन 

प्रमाणीकरण 

१२ 
लाभग्राहीहरुको 

वििरण विदु्यतीय 

अवभलेिन 

 स्थानीय 

तहहरु 

के प वि काययविवि अनुसार 

वनयवमत 

१३ 
लाभग्राही पररचयपर 

िारी तथा वितरण 

 स्थानीय 

तहहरु 

के प वि वनयवमत 

१४ 
गुनासो सुनुिाइ गुनासो सुनुिाइ वनदेवशका 

वनमायण तथा स्िीकृवत 

के प वि सम्बवन्ित 

मन्रालय 

२०७५ श्रािण 
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क्र.स.ं विषय कृयाकलाप विम्मेिार 

वनकाय 

सहयोगी 

वनकाय 

समय सीमा 

 प्राप्त गुनासो MIS मा 

आिद्ध गने प्रणाली 

विकास 

के प वि सम्बवन्ित 

मन्रालय 

२०७६ आषाढ 

अ मं 

गुनासो सुनुिाइ तथा 

समािान 

के प वि 
 

सम्बवन्ित 

मन्रालय 

वनयवमत 

प्रमुि बैंक 

भुक्तानी सेिा 

प्रदायक 

वि स स 

स्थानीय 

तहहरु 

नागररक 

समाि 

१५ 
लाभग्राहीको नाम दताय 

निीकरण तथा भत्ता 

वितरण प्रणाली 

अनुगमन 

अनुगमन प्रणाली तथा 

सूचक वनमायण 

के प वि सम्बवन्ित 

मन्रालय 

२०७५ आषाढ 

अनुगमन तथा मूल्यांकन के प वि सम्बवन्ित 

मन्रालय 

२०७५ श्राबण र त्यसपवछ 

वनयवमत 

वि स स  

स्थानीय 

तहहरु 

तेस्रो पक्षीय 

संस्थाहरु 

१६ 
विल्ला वभर बैंककङ् 

सेिा विस्तार भएका र 

नभएका स्थानहरुको 

पवहचान 

पवहचान पद्धवत सवहतको 

वनदेशन िारी 

के प वि सम्बवन्ित 

मन्रालय 
 

तत्काल 

बैंककङ् सिेा विस्तार भए 

नभएका स्थानहरुको 

पवहचान तथा प्रवतिेदन 

वि स स स्थानीय 

तहहरु 

२०७५ आषाढ 

बैंक/वित्तीय 

संस्थाहरु 

१७ 
MIS सञ्चालन, क्षमता 

अवभिवृद्ध तथा 

स्थानीय तहहरुलाइ 

सहिीकरण 

 के प वि सम्बवन्ित 

मन्रालय 

वनयवमत 

अ मं 

स्थानीय 

तहहरु 

१८ 
िडास्तरसम्म बैंककङ् 

सेिा सुवििा विस्तार 

 ने रा बैंक अ मं २०७६ आषाढ 

१९  
घर दैलो भुक्तानी सेिा लाभग्राही पवहचान स्थानीय तह के प वि प्रत्यके चौमावसकमा एक 

पटक भुक्तानी सेिा प्रदान प्रमुि बैंक भुक्तानी सेिा 

प्रदायक 

भुक्तानी सेिा प्रदायक 

तथा नगद सुरक्षा व्यिस्था 

गृह मन्रालय स्थानीय 

तहहरु 

२० 
नगद वशविर नगद वशविर राखु्नपने 

स्थान पवहचान 

वि स स के प वि प्रत्यके चौमावसकमा 

एकपटक स्थानीय 

तहहरु 

नगद वशविर संचालन प्रमुि बैंक भुक्तानी सेिा 

प्रदायक 

स्थानीय 

तहहरु 

नगद वशविरको सुरक्षा 

व्यिस्था 

गृह मन्रालय स्थानीय 

तहहरु 
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क्र.स.ं विषय कृयाकलाप विम्मेिार 

वनकाय 

सहयोगी 

वनकाय 

समय सीमा 

२१ 
इन्टरनेट सेिा विस्तार 

तथा क्षमता अवभिवृद्ध 

 ने द ुसं प्रा सूचना तथा 

सञ्चार 

मन्रालय 

वनयवमत 

 
८. उपलवब्ि मापन पररसचूकहरु 

यस रणनीवत कायायन्ियनको प्रभािकाररता देहायका उपलवब्ि पररसचूकहरुबाट मापन गनय सककनछे । यी 

प्रमुि काययसम्पादन पररसूचकहरु अनुगमन योिनाकै अंगको रुपमा रहेकोले समयबद्ध नवतिा संरचना (Timeline-

Based Results Framework) मार्य त् अनुगमन गररनेछ । 

क. पहुाँच 

अ. नगद वशविरविहीन िाताहरुबाट भुक्तानी वलएका लाभग्राहीहरुको प्रवतशत 

आ. शत प्रवतशत नगद वशविरविहीन प्रणालीले समेटेका स्थानीय तहको सखं्या 

इ. प्रवत भुक्तानी विन्दमुा सेिा प्राप्त गरेका लाभग्राहीहरुको संख्या (कुन प्रणाली अिलम्बन गने भने्नबारे 

रणनीवतले पहुाँचका आिारमा वनर्दयि गरेको छ । उदाहरण: २ घण्टाको पैदल िा २० ककलोवमटरको 

पहुाँचयोग्य सडक) 

ि. सक्षमता 

अ. MIS मा वहसाब वमलान/र्रर्ारक गरी राविएका भुक्तानीका अवभलेिहरुको संख्या (सही व्यवक्तलाइ 

सही समयमा सही रकम)  

ग. काययकुशलता 

अ. विद्युतीय भुक्तानी अन्तरगत अिलम्िन गररन े दोहोरो तत्ि प्रमाणीकरण (Two Factor 

Authentication) का आिारमा लाभग्राहीको तथयाकंसचूी (Database) बाट हटाइएका छद्म लाभग्राही 

(Ghost Beneficiaries) हरुको संख्या । 

यो रणनीवत कायायन्ियनको प्रगवत अनुगमन सचूक (Check List) अनसुूची २ मा समािेश गररएको छ। 
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अनुसूची१ 

भत्ता वितरण प्रभािकारी िनाउन ेसम्बन्िमा विवभन्न पक्षिाट उठाइएका चासो, वचन्ता िा सरोकार रयो रणनीवत मार्य त गररने 

सम्बोिन 

क्र.स.ं पक्ष चासो, वचन्ता िा सरोकार रणनीवत मार्य त गररने सम्बोिन 

१ लाभग्राहीहरु 

क. भत्ताप्रावप्तको सुवनवितता नभएको सम्बवन्ित व्यवक्तको नाममा िचत 

िाता िोली तोककएको रकम िम्मा 

गररने 

ि. अको व्यवक्तले भत्ता रकम लवगकदन ेगरेको 

ग. प्राप्त गनुयपने पूरा रकम प्राप्त नभएको 

बैंक शािा टाढा भएकाल ेभत्ता िुझ्न करठन भएको 

प्रत्येक िडामा बैंक शािा िा 

शािारवहत बैंक, ATM िा भुक्तानी 

सेिाप्रदायक िा बैंक/वित्तीय 

संस्थाका नगद वशविरबाट रकम 

भुक्तानी गररन े

२ 
स्थानीय तहका वनिायवचत 

प्रवतवनविहरु 
बैंक शािा टाढा भएकाल ेभत्ता बुझ्न करठन भएको 

प्रत्येक िडामा बैंक शािा िा 

शािारवहत बैंक, ATM िा भुक्तानी 

सेिाप्रदायक िा बैंक/वित्तीय 

संस्थाका नगद वशविरिाट रकम 

भुक्तानी गररन े

३ 
स्थानीय तहका 

कायायलयहरु 

कम िनशवक्त सािन स्रोतका कारण लाभग्राहीको 

विद्युतीय अवभलिेीकरणकायय करठन भएको 

स्थानीय तहका सूचना प्रविविगत 

क्षमता विस्तार गनय दक्ष िनशवक्तका 

साथै अन्य सािन स्रोत उपलब्ि 

गराइने 

नगद व्यिस्थापन कायय करठन र िोविमयुक्त 

भएको 

सामाविक सुरक्षा भत्ताको सम्पूणय 

रकम बैंक िाता मार्य त उपलब्ि 

गराइने 

४ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु 

सािन स्रोत तथा िनशवक्त कवम भएका कारण 

लाभग्राहीहरुको सही व्यिस्थापन गरी प्रभािकारी 

ढंगल ेभत्ता वितरण गनय नसककएको  

सामाविक सुरक्षा भत्ता वितरण 

सम्बन्िी कायय गने िैंक तथावित्तीय 

संस्थाहरुलाइ सेिा शुल्क िा 

सहुवलयत प्रदान गने प्राििान 

राविएको 

सािारण बचत िातामा िम्मा भएकोरकम उपर 

सम्बवन्ित व्यवक्तको हक हुन ेहुाँदा लगत कट्टा िा 

अन्य कारणिाट उक्त रकमकर्ताय गनय िा उक्त 

िाता उपर वनगरानी गनय नसककन ेभएको 

सरकारका तर्य िाट अनुगमन गनय 

सककने गरी छुट्टै सामाविक 

सुरक्षाविशेष बचत िाता िोवलने र 

त्यसको सञ्चालनका लावग 

वनदवेशका समते वनमायण गररन े

५ वनगरानी वनकायहरु 

उमेर नपगुेका िेष्ठ िा उमेर नाघेका 

बालबावलकालाइ पवन भत्ता वितरणगरेको 

अयोग्य लाभग्राहीहरुको प्रविवि हुन 

नसके्न तथा छद्म लाभग्राहीकोनाम 

स्ित हट्न सके्न सक्षम व्यिस्थापन 

सूचना प्रणाली स्थापना तथा 

सञ्चालन गररन े

सवह व्यवक्तल ेरकम नपाएको 
बैंक मार्य त विद्युतीय प्रणालीिाट 

रकम हस्तान्तरण गररन े

समयमा भत्ता नपाएको 
बैंक मार्य त विद्युतीय प्रणालीिाट 

रकम हस्तान्तरण गररन े

लगत कायम नगरी हचिुाका भरमा रकमवनकाशा 

हुने गरेको 

सिै लाभग्राहीको वििरण अनलाइन 

MIS मा प्रविवि तथा अद्यािविक 

गररने 

अवभलेि दरुुस्त नभएको 

सिै लाभग्राहीको वििरण अनलाइन 

MIS मा प्रविवि तथा अद्यािविक 

गररने 
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अनुसूची २ 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपवस्थवत र लाभग्राहीहरुको वििरण विद्यतुीय अवभलेिीकरणका आिारमा चरणिद्ध विद्यतुीय 

भुक्तानीका लावग विल्लाहरुको िगीकरण दहेाय बमोविम हुनेछः 

 
प्रथम चरण 

क्र.स.ं विल्ला स्थानीय तह 

संख्या 

लाभग्राही विद्युतीय 

अवभलेिीकरण  

बैंकको पहुाँच भएका 

लाभग्राही प्रवतशत  

कैकर्यत 

१  झापा  १५ सम्पन्न ८०   

२ िनकुटा ७ सम्पन्न ८७  

३ मोरङ १६ सम्पन्न ९७  

४ सुनसरी १२ सम्पन्न ८९  

५ ओिलढुगंा ८ सम्पन्न ८४  

६ रामेछाप ८ सम्पन्न ९१  

७ नुिाकोट १२ सम्पन्न ९४  

८ काठमान्डौ ११ सम्पन्न १००  

९ लवलतपुर ६ सम्पन्न १००  

१०  भक्तपुर ४ सम्पन्न १००  

११ काभ्रे १३ सम्पन्न ८७  

१२ मकिानपुर १० सम्पन्न ८०  

१३ स्याङ्िा ११ सम्पन्न ९३  

१४ पाल्पा १० सम्पन्न ८०  

१५ रुपन्दहेी १६ सम्पन्न ८७  

१६ निलपरासी १५ सम्पन्न ९१  

१७ कवपलिस्त ु १० सम्मन्न ८३  

१८ म्याग्दी ६ सम्पन्न ८४  

१९ दाङ १० सम्पन्न ९२  

२० बाके ८ सम्पन्न ८४  

२१ िर्दयया ८ सम्पन्न १००  

२२ कैलाली १३ सम्पन्न ८८  

२३ कञ्चनपुर ९ सम्पन्न १००  

२४ डडलेिुरा ७ सम्पन्न १००  

 

दोस्रो चरण 

क्र.स.ं विल्ला स्थानीय तह 

संख्या 

लाभग्राही विद्युतीय 

अवभलेिीकरण  

बैंकको पहुाँच भएका 

लाभग्राही प्रवतशत 

कैकर्यत 

१ पाचथर ८ सम्पन्न ५३  

२ इलाम १० सम्पन्न ५६  

३ संिुिासभा १० सम्पन्न ४१  

४ तेह्रथमु ६ सम्पन्न ५५  

५ भोिपुर ९ सम्पन्न ४९  

६ िोटाङ १० सम्पन्न ७०  

७ उदयपुर ८ सम्पन्न ७२  

८ दोलिा ९ सम्पन्न ६६  

९ वसन्िुली ९ सम्पन्न ७१  

१० महोत्तरी १५ सम्पन्न ६५  

११ रौतहट १६ सम्पन्न ४५  

१२ वसन्िुपाल्चोक १२ सम्पन्न ६९  

१३ गोरिा ११ सम्पन्न ७१  
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१४ लमिुङ ८ सम्पन्न ६६  

१५ कास्की ५ सम्पन्न ६६  

१६ तनहुाँ १० सम्पन्न ७३  

१७ गुल्मी १२ सम्पन्न ६८  

१८ मुस्ताङ ५ सम्पन्न ५०  

१९ िागलुङ १० सम्पन्न ५८  

२० पियत ७ सम्पन्न ६८  

२१ रुकुम ९ सम्पन्न ५७  

२२ प्यूठान ९ सम्पन्न ७४  

२३ दलैेि ११ सम्पन्न ५९  

२४ सुिेत ९ सम्पन्न ६२  

२५ िैतडी १० सम्पन्न ४७  

२६ अछाम  १० सम्पन्न ७६  

२७ डोटी ९ सम्पन्न ४०  

 

तेस्रो चरण 

क्र.स.ं विल्ला स्थानीय तह 

संख्या 

लाभग्राही विद्युतीय 

अवभलेिीकरण  

बैंकको पहुाँच भएका 

लाभग्राही %  

कैकर्यत 

१ ताप्लिेुङ ९ सम्पन्न २५  

२ सोलुिुम्ि ु ८ सम्पन्न २९  

३ सप्तरी १७ नभएको   

४ वसराहा १७ नभएको   

५ िनषुा १७ नभएको   

६ सलायही १७ नभएको   

७ रसुिा ५ नभएको   

८ िाकदङ १३ नभएको   

९ िारा १५ नभएको   

१० पसाय १३ नभएको   

११ वचतिन ७ नभएको   

१२ मनाङ ४ नभएको   

१३ अघायिााँची ६ नभएको   

१४ रोल्पा १० नभएको   

१५ सल्यान १० भएको ३५  

१६ डोल्पा ८ भएको २१  

१७ मुग ु ४ भएको ३२  

१८ िुम्ला ८ भएको १५  

१९ कावलकोट ९ भएको २१  

२० हुम्ला ७ भएको १६  

२१ िािरकोट ७ भएको २८  

२२ िािुरा ९ भएको ३७  

२३ िझाङ १२ भएको १८  

२४ दाचुयला ९ नभएको   

नोटः कुनै स्थानीय तहमा बैंक िा वित्तीय संस्थाको उपवस्थवत भएमा सो स्थानीय तहका लाभग्राहीलाइय बैंकको पहुाँच 

भएको भनी िगीकरण गररएको छ । 
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अनुसूची ३ 

अनुगमन सचूक (Check List) 

स्थानीय तहको नामः 

प्रदेशः 

अनुगमन गररएको आ िः 

१. िनसंख्या 

कुल िनसंख्या मवहला पुरुष िम्मा 

   

 

२. सामाविक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्याः 

लाभग्राही कूल संख्या 

मवहला पुरुष िम्मा  

िेष्ठ नागररक 

 दवलत 

 अन्य 

िम्मा 

    

एकल/विििा     

अपांगता  

  पूणय अशक्त 

  अवत अशक्त 

  िम्मा 

    

लोपोन्मिु     

बालबावलका     

िम्मा     

 

३. MIS online मा आबद्ध लाभग्राहीहरुको संख्याः 

क. िेष्ठ नागररक 

ि. एकल/विििा 

ग. अपांगता भएका व्यवक्तहरु 

घ. लोपोन्मिु आकदिासी िनिावत 

ङ. बालबावलका  

िम्मा 

 

४. बैंक/वित्तीय संस्था तथा भुक्तानी सेिा प्रदायकहरुको संख्याः 

बैंक/वित्तीय संस्था तथा भुक्तानी सेिा 

प्रदायकको नाम 

रहकेो िडा  

   

 

५. बैंक िाता मार्य त रकम प्रदान गररएका लाभग्राहीको संख्याः 

क्र. सं. लाभग्राही िाता मार्य त पाउनकेो संख्या वसिै नगद पाउनेको संख्या िम्मा 

१ िेष्ठ नागररक    

२ एकल/विििा    

३ अपांगता    

४ लोपोन्मिु    

५ बालबावलका    

 

६. भुक्तानीको माध्यम र लाभग्राही संख्याः 

क. बैंक/वित्तीय संस्थाको शािाबाट पाउनेः 

ि. शािारवहत बैंक ( एिेन्ट) िा ATM िाट पाउनेः 

ग. अन्य भुक्तानी सेिा प्रदायकबाट पाउनेः 
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घ. नगद वशविरबाट पाउनेः 

ङ. सीिै नगद पाउनेः 

 

७. बैंक िाता मार्य त भुक्तानी पाउने लाभग्राही मध्ये Online MIS बाट वहसाि वमलान भएका लाभग्राही संख्याः 

क. बैंक िाता मार्य त भकु्तानी पाउन ेकुल लाभग्राही संख्याः 

ि. Online MIS बाट वहसाब वमलान भएका लाभग्राही संख्याः 

८. तथयांक सूचीबाट नाम हटाइएका छद्म (Ghost) लाभग्राही संख्याः 
 

पद्धवत नाम हटेकाको संख्या 

ििे नागररक एकल/विििा अपांगता लोपोन्मिु बालबावलका िम्मा 

MIS प्रविवि 

गदाय 

      

विद्युतीय 

भुक्तानी गदाय 

      

कुल िम्मा       

 




