
 

 

 

 

सामाजिक सुरक्षा तथा व्यजिगत घटना दताा प्रणाली सुदृढीकरण आयोिना 

ढकारी गाउँपाजलका सेवा इकाईको आ.व. २०७८/७९ को 

प्रगजत प्रजतवेदन 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

तयार गननेः 

गोकुल कुुँ वर 

एम.आई.एस.अपरेटर 

ढकारी गाउुँपाललकाको कार्ाालर्  

ढकारी,अछाम  । 



 

 

 

 

रालरिर् पररचर्पत्र तथा पञ्जीकरण लवभागको आर्ोजनामा सामालजक सरुक्षा भत्ता बैंलकङ्ग प्रणाली मार्ा त 

लवतरण गने तथा व्र्लिगत घटना दताा पणूा रुपमा अनलाईन प्रणाली मार्ा त गने लक्ष्र् सलित दशे भरका 

७५३ वटै स्थानीर् तििरुमा सामालजक सरुक्षा तथा व्र्लिगत घटना दताा प्रणाली सदुृढीकरण आर्ोजनाको 

सेवा इकाई स्थापना तथा सो सेवा इकाई सञ्चालनाथा आवश्र्क कमाचारीको व्र्वस्थापन गरी 

आर्ोजनाको लक्ष्र् प्रालिको लालग आवश्र्क कार्ािरुिरु भईरिकेो व्र्िोरा जानकारी गराउुँदछु । 

 

यस ढकारी गाउँपाजलका अन्तगातको सेवा इकाई मार्ा त भए/गरेका कायाहरुको बुँदागत ररपोटा 

यस प्रकार छेः 

१. आ.व. २०७६/०७७ को प्रथम चौमालसक बाटै सामालजक सरुक्षा भत्ता बैंक मार्ा त लवतरण सरुु 

गररएको, 

२. सामालजक सरुक्षा भत्ता प्राि गने लाभग्रािीिरुको लववरण अध्र्ावलिक तथा अर्ोग्र् तथा दोिोरो 

दताा भएका लाभग्रािीिरुको लववरण िटाई स्पष्ट र पारदशी बनाईएको, 

३. आ.व. २०७६/०७७ असार मसान्तमा १ करोड २६ लाख भन्दा बढी सामालजक सरुक्षा भत्ता रकम 

बैंक मार्ा त सम्बलन्ित सरकारी खातामा लर्ताा गररएको, 

४. वडा कार्ाालर्का कमाचारीिरुलाई प्रणाली सम्बलन्ि आवश्र्क ताललम प्रदान गररएको, 

५. सामालजक सरुक्षा भत्ता वार्त आएको अलतररि रकम लनर्मानसुार सम्बलन्ित सरकारी खातामा 

लर्ताा पठाईएको, 

६. आ.व. २०७७/०७८ बाट पाललकाका ८ वटै वडा कार्ाालर् मार्ा त व्र्लिगत घटना दताा अनलाईन 

प्रणाली मार्ा त सरुु गररएको, 

७. िाल सामालजक सरुक्षा तथा व्र्लिगत घटना दताा सम्बलन्ि सम्पणूा कामिरु वडा कार्ाालर् मार्ा त 

नै िुने गरी व्र्वस्था लमलाईएको, 

८. प्रणाली सम्बलन्ि कुनै पलन समस्र्ा तथा गनुासो आएमा सो को समािान तथा सनुवुाई गररएको, 

९.  सेवाग्रािी तथा लाभग्रािीिरुले सिज रुपमा सेवा पाउनपुने कुरालाई उच्च प्राथलमकतामा राखी 

सोिी अनरुुप कामिरु गने गररएको । 

 

 

 

 



 

 

 

  आजथाक वर्ा २०७८/०७९ मा यस सेवा इकाई तथा वडा कायाालयहरु मार्ा त भए/गरेका कामहरेः 

१. जनप्रलतलनलि तथा वडा कार्ाालर्का कमाचारीिरुलाई सामालजक सरुक्षा भत्ता तथा व्र्लिगत घटना 

दताा सम्बलन्ि अलभमलुखकरण ताललम सञ्चालन गरेको, 

२. तै्रमालसक रुपमा सामालजक सरुक्षा भत्ता को Forward Feed डाउनलोड गरी बैंकलाई उपलब्ि 

गराईएको, 

३. सामालजक सरुक्षा भत्ता प्राि गने र्ोग्र् लाभग्रािीको लवलवि कारणवश लगतकट्टा भएको भए 

लनर्मानसुार आवश्र्क प्रलिर्ा परुा गरी लगत कार्म गने गररएको, 

४. सामालजक सरुक्षा भत्ता प्राि ग्रने लाभग्रािीको मतृ्र् ुभएको खण्डमा लनजको िकवाला व्र्लिले 

लनर्ामानसुार लाभग्रािीको मतृ्र् ुलमलत सम्मको पाउन ुपने रकमको लालग बैंकलाई लसर्ाररस गरी 

रोक्का/लर्ताा गनुापने रकम रोक्का/लर्तााको लालग लसर्ाररस गने गररएको, 

५. सामालजक सरुक्षा तथा व्र्लिगत घटना दताा प्रणाली (VERSP-MIS) सम्बलन्ि वडा 

कार्ाालर्िरुलाई आवश्र्क सिलजकरण तथा सपोटा प्रदान गने गरेको, 

 

आजथाक वर्ा २०७८/०७९ मा यस ढकारी गाउँपाजलकाका ८ वटै वडा कायालय अन्तगात दताा 

भएका व्यजिगत घटना दतााको संजक्षप्त जववरणेः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

स्रोतेःVERSP-MIS 



 

 

 

आजथाक वर्ा २०७८/०७९ मा यस ढकारी गाउँपाजलका अन्तगात जवतरण गररएको सामाजिक 

सुरक्षा भत्ताको तै्रमाजसक जववरणेः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 स्रोतेःVERSP-MIS 

 



 

 

 

 आलथाक वर्ा २०७८/०७९ असार मासान्त मा  २ लाख ७९ िजार ९ सर् ५३ रुपैंर्ा सामालजक 

सरुक्षा भत्ताको(तेस्रो तै्रमालसक सम्मको लवतरण भेसकेको अवस्थामा) रोक्का रकम सम्बलन्ित 

सरकारी खातामा बैंक मार्ा त लर्ताा गररएको । 

 सामालजक सरुक्षा भत्ता तथा व्र्लिगत घटना दताा सम्बलन्ि प्रालवलिक तथा प्रशासलनक समस्र्ा 

तथा गनुासोिरु समािान तथा सनुवुाई गने गररएको । 

सारांशेः  

आ.व. २०७६/०७७ को दोस्रो चौमालसक मा स्थापना भएको र्स ढकारी गाउुँपाललकाको सामालजक सरुक्षा 

तथा व्र्लिगत घटना दताा सदुृढीकरण आर्ोजना-सेवा इकाई ले िाल सम्म सरोकारवाला सबै 

कार्ाालर्,शाखा सुँग समन्वर् गरी वडा कार्ाालर्िरुको समस्र्ा तथा गनुासोिरुको समािान तथा 

सनुवुाईको लालग आवश्र्क प्रलिर्ा गने गरेको  छ । र्स सेवा इकाई मार्ा त िुन ुपने र गररन ुपने सम्पणूा 

कार्ािरु सकारात्मक तथा नतीजामखुी रुपमा सम्पन्न भईरिकेा छन । रालरिर् पररचर्पत्र तथा पञ्जीकरण 

लवभागको लक्ष्र् र उद्दशे्र् प्रालिका लालग गररन ुपने सम्परूण कार्ािरु सेवा इकाईले परुा गरेको छ । 

आगामी लदनिरुमा पलन सबैको सिर्ोग,सल्लाि तथा सझुावमा िाल सम्म दलेखएका कमीकमजोरीिरुलाई 

औलं्र्ाई त्र्स्तो के्षत्रमा सिुार गद ैसेवा इकाईबाट िुने काम-कारवािीिरु अझ प्रभावकारी ढंगले गने वाचा 

समेत गदाछु । 

 

प्रजतवेदकेः 

गोकुल कँुवर 

एम.आई.एस.अपरेटर 

ढकारी गाउँपाजलकाको कायाालय 

ढकारी अछाम 


