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प्रस्तावनताः 
नेपालको संविधानमा उललेख गरीएको मौवलक हक प्रचलन गन्नु राज्यको दाव्यति भएको, 
नेपालको संविधानद्ारा स्ानी्यतहलाई प्राप्त व्यिस्ापवक्य र का्यनुपावलकी्य अवधकार अन्तगत 
स्ानी्य क्ेत्रका विपनन त्ा बेरोजगार नागररकहरुको पवहचान गरी वतनीहरुको व्यिस्ापन गननु 
बान्छनी्य भएकाले नेपालको संवबधानको धारा २२१ त्ा स्ानी्य सरकार संचालन ऐन, २०७४ 
को दफा १०२ को अवधकार प्र्योग गरी  ्यो का्यनुविवध बनाई जारी गररएको्छ ।  

परिच छ्ेद– १ 
प्रतािम्भिक

१) समंषिप्त नताम ि प्रताि्भिः  
(१) ्यस का्यनुवबवधको नाम वबपननता पवहचान का्यनुविवध –२०७९ रहने्छ । 
(२) ्यो का्यनुविवध नगर का्यनुपावलकाबाट पाररत भई नगर प्रमख्ले प्रमावित गरी स्ानी्य 

राजपत्रमा प्रकासन भएको वमवतिाट लाग ूहुने्छ। 

२ परिभिताषताः विष्य िा प्रसंगले अकको अ न्ु नलागेमा ्यस का्यनुविवधमा 
२.१ “अवत वबपनन” भननाले आफनो आव न्ुक अिस्ा कमजोर भएको, न्यनूतम क्यालोरी 

परूा हुने गरी खान नपगूने, वन्यवमत स्ा्यी आमदानीको श्ोत नभएको, आफनो आमदानीले 
प्यानुप्त खान, लाउन, बसन  विक्ा, सिास्थ्य, उपचार गराउन नपग्ने पररिारलाई जनाउ्छ  । 

२.२ “नगरपावलका” भननालेः विरेनद्रनगर नगरपावलकालाई जनाउने ्छ । 
२.३ “सवमत” भननाले विपनन नागररक पवहचान सवमवतलाई सम्झन ्पनने ्छ ।
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परिच छ्ेद– २
३. मिपनन्ता पमिचतानको आधताििरः 

(१) सामान्यत्या विपननता पवहचानका आधारहरु दहेा्य बमोवजम हुने्छः  
(क) आफनो वनव्यवमत आमदानीको श्ोत नभएको, 
(ख) आफनो आमदानीले आफू र आफनो पररिारमा सनतव्लत भोजन ग्रहि गननु नपग्ने 

भएको,  
(ग) आफनो घर बास नभएको िा भएपवन सामान्य र प्यानुप्त नभएको, 
(घ) हातमा वसप र क्मता नभएको,  
(ङ) विक्ामा पहुचँ नभएको, सामान्य लेखपढ भएको िा औपचाररक विक्ा हासील 

गरे पवन वनदनेविकाको अनस्चूी ५ को बगगीकरि वभत्र परी बेरोजगार भएको 
(च) प्रकोप िा उपचारका कारिबाट समपवत सवकएको ब्यवति िा पररिार भएको ।
(्छ) अन्य उप्यतूि आधारहरु नभएको । 

४. मिपनन्ताको  श्छेणीः वबपननताको  श्िेी  तपविलको  बमोवजम हुने्छ। 
१) श्छेणी कः वनमन मध्यम बगगी्य  विपनन  पररिार  

क) मावसक आमदानी १० दवेख १५ हजार समम वन्यवमत भएको र पररिार संख्या ३ 
दवेख ५ जनाको पररिार भएको , 

ख) आफनो घरधर्ी नमिरी िा ऐलानीमा भई सामान्य प्रकारको 
ईटाको गाह्ो, वटनको ्छानो भएको, घर सवहत िौचाल्य भएको,  
ग) ज्ान वसप भएको तर रोजगार नभएको  
घ) खवचनुलो औषधी वन्यवमत सेिन गन्नुपनने सदस्य भएको पररिार  

२) श्छेणी खः वनमन बगगी्य  विपनन पररिार 
क) पररिारको मावसक आमदानी १२०००।– बाह् हजार समम भई १ 
दवेख ५ जनाको पररिार भएको, 
ख) प्यानुप्त खान लाउन नपग्ने पररिार , 
ग) बालबचचालाई विक्ा वदन नसकने पररिार, 
घ) आफनो बसोिास भएपवन सामान्य अिस्ामा भएको, 

३)  श्छेणी गः विपनन पररिार 
क) पररिारको मावसक आमदानी ८०००। आठहजार समम भएको  
ख) पररिारमा दईू ्छाक पेटभरी खान र न्यनूतम क्यालोरी पर्ा गननु नसकने पररिार,  
ग) हातमा वसप नभएको िा पररिारमा १ जनापवन १२ कक्ा उवतिनु नगरेको 

४)  श्छेणी घः अवतविपनन पररिार माव् ४ (३) को अिस्ा समते नभएको 
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परिच छ्ेद– ३
मवपनन पमिचतान कतार्य मवमध एवं सममम् स्िनधी वरवस्ता 

५. मिपनन पमिचतान कतार्यमवमधः 
(१) वबपनन पवहचान गननु अनस्चूी १ अनस्ारको ढाँचामा  फारम भररने ्छ । 
(२) ्यसरी तोवकएको ढाँचाको फारम भरेको व्यवति, पररिारको ्य्ानुत िसतग्त वििरि एवकन 

गननु दहेा्य बमोवजमको सवमवत गठन गररने ्छ, 
सं्योजकः नगर प्रमखू १ जना 
सदस्यः मवहला सदस्य सवहत नगर सभाबाट सं्योजकको वसफाररसमा नगर प्रमखूले 

तोकेको ब्यवति २ जना 
सदस्य समबवनधत िडाको अध्यक् १ जना 
सदस्य सवचबः प्रमख् प्रिासवक्य अवधकृत १ जना

 (३) सवमवतको काम, कतनुब्य, अवधकार दहेा्य बमोवजम हुने्छः    
क) वबपनन पररिार पवहचान त्ा ्छानवबन गनने ,    
ख) वबपनन पवहचान अवभलेख ब्यिवस्त गनने, 
ग) वबपनन पवहचानको सा्ै वतनको ब्यिस्ापन र रोजगारको ्योजना बनाई न.पा. मा 

स््झाि पेि गनने, 
घ) नगर प्रमख् माफनु त कामको प्रवतिेदन न.पा.मा पेि गनने,    
ङ) वबपनन र बेरोजगारको श्िेी वनधानुरि गरी नगर प्रमख् समक् पेि गनने, 

६. मिपनन ््ता वछेिोजगताि सभिभेषिणः 
वबपनन त्ा िेरोजगार ्छनौटका लागी अनस्चूी २ क र २ ख मा उललेख भएको वििरि 
सि्यम ब्यवति िा घरमल्ीले आफै िा कमनुचारीको सह्योगमा भन्नु पनने्छ ।  

परिच छ्ेद– ४
्नौट ि प्रमताणीकिण

७. मवपनन परिवताि ्नौट ््ता प्रमताणीकिणः 
१) विपननको प्रमािीकरि प्रमख् प्रिासकी्य अवधकृतले गनने्छन । प्रमािीकरि गररएको 

अवभलेख प्रिासकी्य अवधकृतले नगरप्रमखू समक् पेि गन्नु पनने्छ । 
२) दफा ७.१ बमोवजम प्रमावित भएको विपनन त्ा िेरोजगारको  प्रमािपत्र तोवकए 

बमोवजमको ढाँचामा रवजष्टरमा रेकडनु राखी प्रिासकी्य अवधकृतले प्रमािपत्र त्ा 
पररच्य पत्रमा प्रमावित गन्नु पनने्छ । 

३) पररच्य त्ा प्रमाि पत्रको ्झठूा वििरि वदई वलएको ठहर भएमा प्रमािपत्र वदने 
अवधकारीले त्यसतो पररच्य त्ा प्रमािपत्र रद्द गननु सकने्छन । ्यसरी रद्द गररएको पररच्य 
त्ा प्रमाि पत्र कारि सवहत नगर प्रमखूमा जाहरे गन्नु पनने्छ । त्यसतो रद्द गररएको 
पररच्यपत्र स्ानी्य राजपत्रमा प्रकािन गररने्छ । 

४) प्रमाि त्ा पररच्य पत्रको मान्यता अिवध ४ बषनुको हुने्छ । प्रत्ेयक ४ बषनुमा पनू 
अध्यािवधक गन्नु पनने्छ । 



4

५) विपनन पवहचानको प्रमाि पत्र र पररच्यपत्रको रङ्ग अनस्चूी ३ मा उललेख भए अनस्ार 
हुने्छ ।

परिच छ्ेद– ५
सछेवता समुवधता

८. प्रमताण पत्र प्रदतानः 
१) सामान्यता विपनन र बेरोजगार प्रमािपत्र प्रदान गररएको ब्यवतिका पररिारलाई तपविल 

बमोवजमको सेिा सवूिधा प्रदान गररने्छ । 
क. सिरोजगार समबनधी तावलम, 
ख. रािन काडनुको सवूिधा (दाल, चामल, तेल, वपठो, वचनी, गेडागड्ी, ननू, सािन्,) 
ग. नगर हवसपटलमा ५० प्रवतित सहुवल्यतमा उपचार, 
घ. सिास्थ्य वबमामा वतन्नु पनने रकम श्िेी अनस्ार ५० दवेख१०० प्रवतित अनद्ान सा्ै 

अन्य असपतालमा पवन सहुवल्यत दरमा उपचार गराउने , 
ड. रोजगारको लावग प्रदिे त्ा संघमा पहल त्ा सहवजकरि, 
च. कमतीमा बषनुमा १० जनालाई घम्ती कोषमा प्राविवधक त्ा व्यिसाव्यक विक्ा 

अध्य्यन गराउने,
्छ. ब्यवतिगत वसप र क्मता वबकास तावलम गराउने, 
ज. नगरपावलकाबाट वलईने वसफारीस वनःिल्क गनने, 
्झ. बैदवेिक रोजगारमा जान इच््छक भए समह्गत रुपमा वनिल्क तावलमको व्यिस्ा 

गनने 

९. लतागू िुनछे अवमधः 
सेिा सव्िधाका समिनधमा का्यनुपावलकाले आिश्यक वनिनु्य गददै जाने्छ । 

१०. मवपनन वरमति परिवतािलताई नगिपतामलकतालछे परिचर पत्र उपलबध गिताउनछे
 पररच्य पत्रको रंग र वकवसम अनस्चूी ३ मा व्यिस्ा भए अनस्ार हुने्छ । 



5

अनस्चूी १
दफता ७ को ४ सगँ स्िमनध्

मवपनन सवभेषिण फतािताम
घर मल्ीको नामः 
१. पाररिाररक वििरि            
क्र.सं. नाम ्र ठेगाना जनम वमवत नाता पेिा कै.

          
२. आव्नुक अिस्ाः

क्र.
सं.

 घर वकवसम कोठा िौचाल्य वपउने 
पानी विद्त् इनधन 

प्र्योग कै.

                 
३. जगगा जवमनः       क्ेत्रफलः 

वकवसमः नमबरी  ऐलानी     वभटा  खतेी ्योग्यः 

४. आमदानीको स्ोतः 
क. मख््य श्ोतः    ख. सहा्य अन्यः     ग. वन्यवमत

५. खचनुः मख््य खचनु हुने
१.    २.    ३.      

६. तीन पस्ते वििरि 
नाम :    बाबक्ो पेिा :
बसाई आएको वमवत :    हजर्िि्ाको नाम :
बाबक्ो नाम :    हाल िा पिूनु ठेगाना :
हालको ठेगाना :    हजर्िाले गरेको पेिा :
पिूनु ठेगाना :
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अनुसचूी २
पररच्ेछद ५ को १० सँग समबवनधत

मवपनन परिचर पत्र

परिचर पत्रको ढतँाचता

वीिछेनदिनगि नगिपतामलकता
वीिछेनद्रनगि, सखुभे्

ljkGg kl/ro–kq
 
                                                                                               फोटो
पररच्य पत्र नं.
नाम ्रः 
ठेगानाः 
विक्ाः 
पररिार संख्याः 
विपननताको श्िेीः  
मान्य अिवधः        प्रमतामण् गनभे 
जारी वमवतः         दसतखत :
                                                                    नाम, ्र : 
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अनुसमुच ३

परिचर पत्रको श्छेणी ि िङ्ग
श्छेणी कतार्यको िङ्ग

श्िेी (क) वनमन मध्यम िवगनु्य विपनन पररिार हरर्यो र सेतो वमश्ीत

श्िेी (ख) वनमन िवगनु्य विपनन पररिार पहलेो र हरर्यो वमश्ीत

श्िेी (ग) विपनन पररिार रातो र पहलेो वमश्ीत

श्िेी (घ) अवत विपनन पररिार रातो वमश्ीत
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