अनुसच
ू ी - ८
(दफा २४ को (ग) सँग सम्बन्धित)
ँ न्बच हुने सम्झौता पत्रको नमुना)
(स्थानीय तह र बक

ँ खाता माफफ त सामान्िक सुरक्षा भत्ता न्ितरण सम्बधिी सम्झौता पत्रको नमुना
बक
ँ खाता माफफ त उपलब्ि गराउने नेपाल सरकारको नीन्तबमोन्िम
सब सामान्िक सुरक्षा भत्ता बक
............................................गाउँ
िा
नगरपान्लकाको
कायाफलय...............................(यस पन्ि गाउँ िा नगरपान्लका भन्नने) र
ँ
श्री
..........................................बक
न्ल.
ँ
...........................................(यस पन्ि बक भन्नने) बीच
सामान्िक सुरक्षा भत्ता बैंककङ् प्रणाली माफफ त न्ितरण गने प्रयोिनको लान्ग न्नम्न शतफहरूको अिीनमा
रही सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरी न्लयौ/ँ कदयौ ँ ।
शतफहरु
१.गाँउ/नगरपान्लकाले सामान्िक सुरक्षा भत्ता पाउने लन्क्षत समूह अनुसार लाभग्राहीहरूको नाम,
नागरीकता प्रमाण पत्र नं., सामान्िक सुरक्षा भत्ता पररचय पत्र नं. (एम आइ एस बाट आउने
१३ अङ्कको सङ्के त नं.), ठे गाना, न्निले चौमान्सक पाउने रकम समेतको पूणफ न्ििरण अनलाइनमा
ँ लाई उपलब्ि गराउनेि ।
आिाररत न्िद्युतीय माध्यमबाट बक
ँ
२. बकले
गाउँ /नगरपान्लकाबाट प्राप्त न्ििरण बमोन्िम लाभग्राहीको नाममा शूधय मौज्दातमा सामान्िक
सुरक्षा
३. पाँच
खाता
ँ
४. बकले

न्िशेष बचत खाता खोल्नेि ।
िषफ मुन्नका बालबान्लकाको हकमा आमा िा संरक्षकबाट खाता सञ्चालन हुने गरी बचत
खोन्लकदने र आमा िा संरक्षकको दस्तखतबाट खाता सञ्चालन गनेि ।
लाभग्राहीको खाता खोलीसके पन्ि लाभग्राहीको नाम र खाता नं. अनलाइनमा आिाररत

न्िद्युतीय माध्यमबाट गाउँ /नगरपान्लकालाई उपलब्ि गराउनेि ।
५. गाँउ/नगपान्लकाले प्रत्येक लाभग्राहीको नाम, लन्क्षत समूह, खाता नं. र पाउने रकम खुलाई एकमुस्ट
ँ लाई उपलब्ि गराउनेि ।
रकमको चेक हरे क चौमान्सकमा बक
ँ ले १५ कदनन्भत्र िम्मा गरी प्रत्येक
६. गाँउ/नगरपान्लकाबाट प्राप्त रकम लाभग्राहीको खातामा बक
खातामा िम्मा भएको रकम देन्खने न्ििरण ( Reverse Feed) सन्हत बाँकी रकम भए सो समेत
गाउँ /नगरपान्लकालाई उपलब्ि गराउनेि ।
७. तथ्याङ्क आदान प्रदान गदाफ अनलाइनमा आिाररत न्िद्युतीय माध्यमबाट मात्र गरीनेि। यो सम्भि
नभएमा के न्धिय पञ्जीकरण न्िभागसंग सम्पकफ गरी तँहाबाट प्राप्त न्नदेशन अनुसार गरीनेि ।
८. कु न लाभग्राहीको लगत कट्टा भएमा लगत कट्टा भएको न्मन्त र पाउने रकम समेतको िानकारी
ँ लाई उपलब्ि गराउनेि । सो िानकारी प्राप्त भएपन्ि बक
ँ ले
गाउँ / नगरपान्लकाले तत्काल बक

लगत कट्टा भएको लाभग्राहीको खातामा उक्त न्मन्त पन्िको रकम िम्मा नगरी गाँउ/नगरपान्लकामा
कफताफ पठाउनेि ।
ँ
१०. बकले
न्नष्कृ य ( Dormant) खाताको न्ििरण प्रत्येक श्रािण र माघ मन्हना न्भत्र के धिीय
गाउँ /नगरपान्लकालाई कदनुपनेि ।
ँ
११.बकले

प्रत्येक

चौमान्सकमा

प्रत्येक

खातािालको

उक्त खाताको

कारोिार

झल्कने

प्रन्तिेदन

गाउँ /नगरपान्लकालाई कदनेि । उक्त खातामा िम्मा रहेको रकम मध्ये के ही िा सब रकम रोक्का
ँ ले सोही बमोन्िम रोक्का िा कफताफ
राख्न िा कफताफ गनफ गाउँ /नगरपान्लकाबाट लेखी आएमा बक
गनेि ।
१२. दुब पक्षको सहमन्तबाट लाभग्राहीहरूलाई सहि ढङ्गबाट रकम उपलब्ि गराउन थप प्रयासहरू
गरीनेि ।

ँ को
कायाफलयको
तफफ बाट.................................बक
तफफ बाट.........................

