
सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम सम्बन्धी धेरैिसो सोजधने प्रश्नहरु 
१. सामाजिक सुरक्षा भत्ता कुन कुन वर्गका व्यक्तिहरुले पाउँछन् ? 

उत्तरः  नेपाल सरकारले हाल देहायका वर्गका नार्ररकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान र्दै आइरहेको छ । 

क्र.सं. लाभान्वित वर्य भत्ता प्राप्त र्नय र्ोग्य उमेर र 

अवस्था 

माजसक 

रकम रु. 

कैजिर्त 

१ जे्यष्ठ नार्ररक  अन्यः  ७० वर्ग पुरे्को 

 

रु ४०००।००  

कर्ागल ः  ६० वर्ग पुरे्को 

 

रु २६६०।०० 

दजलतः  ६० वर्ग पुरे्को 

 

रु २६६०।०० 

२ एकल मजहला जववाह नर्र  बसेका मजहलाः  ६० 

वर्ग पुरे्को 

 

रु २६६०।०० जववाह भएमा त्यस्ता व्यक्तिको लर्त 

स्वत: काजिने र जनिहरुले भत्ता प्राप्त 

र्ने छैनन् । 

 जववाह र्रेका तर सम्बन्ध जबचे्छद 

भएकाः  ६० वर्ग पुरे्को 

 

रु २६६०।०० 

जवधवाः  

पजतको मृतु्य भएका िुनसुकै 

उमेरका मजहला (नार्ररकता 

भएका) 

 

रु २६६०।०० 

३ पूर्ग अपाङ्गता  

 

पूर्ग अपाङ्गता भएका 

 

रु ३९९०।०० जसयार  र्ाउँकायागलयबाि ‘क’ वर्ग 

अर्ागत् रातो रंर्को अपाङ्गता पररचय 

पत्र प्राप्त र्रेका िुनसुकै उमेरका 

नार्ररकहरु 

 

४ अजत अशि 

अपाङ्गता  

 

अजत अशि अपाङ्गता भएका 

 

रु २१२८।०० जसयार  र्ाउँकायागलयबाि ‘ख’ वर्ग 

अर्ागत् जनलो रंर्को अपाङ्गता पररचय 

पत्र प्राप्त र्रेका िुनसुकै उमेरका 

नार्ररकहरु 

 

५ लोपोनु्मख 

आजदवास /िनिात   

लोपोनु्मख आजदवास /िनिात  रु ३९९०।०० बनकररया, राउिे, सुरेल, हायु, राि , 

जकसान, लेप्चा, मेचे र कुसवजिया 

(पत्थरकट्टा, जसलकि, कुशवजधया, 

कुचबजधया) िात का नार्ररकहरु 

 

६ बालबाजलका 

 

 पाँच वर्ग उमेर ननाघेका देहाय 

वमोजिमका बालबाजलका: 

कर्ागल  अञ्चलका जिल्लाहरुका 

एक आमाका बढ मा २ बालबाजलका 

देशभर का दजलत पररवारका एक 

आमाका बढ मा २ बालबाजलका तर्ा 

नेपाल सरकारले तोकेको के्षत्रको 

बालबाजलका 

 

रु ५३२।००  

 
 



२. सामाजिक सुरक्षा भत्ता जवतरर् कानून व्यवस्र्ाहरुः  

 सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ 

 सामाजिक सुरक्षा जनयमावल , २०७६ 

 सामाजिक सुरक्षा भत्ता जवतरर् कायागजवजध ,२०७७ 

३. भत्ता पाउने व्यक्तिको उमेर र्र्ना र्दाग के लाई आधार माजनन्छ ? 

 सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेरको र्र्न र्दाग सामाजिक सुरक्षा भत्ता जवतरर् कायागजवजध २०७७ को दफा ८ को 

उपदफा १ अनुसार भत्ता पाउने उमेर र्र्न र्दाग नेपाल  नार्ररकता प्रमार्पत्र ( बालबाजलकाको हकमा िन्म दताग 

प्रमार्पत्र)मा उले्लख जमजतलाई आधार माजननेछ । सोह  दफाको उपदफा ३ मा नार्ररकता प्रमार्पत्रमा िने्मको साल 

र उमेर उले्लख भएको हकमा िार  जमजतलाई आधार माजनने, यजद िने्मको साल र मजहना उले्लख भए सोह  मजहनाको 

मसान्त माजन सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर र्र्न र्ररनेछ । 

 

४. बाल पोर्र् भत्ताको लाजर् अस्पतालले प्रदान र्ने िन्मको प्रमार् पत्र भए पजन हुन्छ ? 

 हँुदैन । स्र्ान य जनकायले िार  र्रेको िन्म दताग प्रमार्पत्र अजनवायग पेश र्नुगपदगछ । 

५. कुन कुन अवस्र्ामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता जलन पाईदैन ? 

 सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ को दफा १५ अनुसार तपजसलको व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने छैन । 

 कुनै सरकार  वा सावगिाजनक पदमा जनयुक्ति, जनवागजचत, मनोजनत भएको व्यक्ति 

 सरकार  कोर्बाि जनबृत्तभरर् पाइरहेका व्यक्ति 

 अन्य कुनै प्रकारले जनयजमत रुपले पाररश्रजमक, जनवृत्तभरर्, अवकाश सुजवधा एवं अन्य सुजवधा पाइरहेको 

व्यक्ति 

६. कुनै व्यक्ति एकभन्दा बजढ लजक्षत समूहमा परेमा के सबै समुहबाि भत्ता जलन पाउँछ ? 

 पाउँदैन । कुनै व्यक्ति एकभन्दा बढ  लजक्षत समुहमा परेमा त्यस्तो व्यक्तिले सबैभन्दा बढ  रकम भएको एक समूहको 

भत्ता  पाउनेछ । 

७. सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनको लाजर् कजहले, कहाँ जनवेदन जदनु पदगछ ? 

 सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन योग्य भएका व्यक्ति आफु स्र्ाय  रुपमा बासोबास र्रर रहेको विाको विा कायागलयमा 

आफै उपक्तस्र्त भै जनवेदन जदन सके्नछन । योग्य भए पजछ तुरन्त जनवेदन जदन सके्नछ ।  

 

८. सामाजिक सुरक्षा भत्ता जलइरहेका व्यक्तिहरुले पजन सामाजिक सुरक्षा पररचय पत्र नव करर् र्नुगपदगछ ? 

 र्नुगपदगछ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका लाभग्राह हरुले चालु आ.ब. मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता जनरन्तर रुपमा 

पाइ रहनको लाजर् चालु आ.ब. को साउन देक्तख काजतगक मसान्त  जभत्र आफ्नो सामाजिक सुरक्षा पररचय पत्र नव करर् 

र्नगको लाजर् जनवेदन जदनुपदगछ । नव करर् नर्रेमा चालु आ.ब.  मा भत्ता प्राप्त र्नग सजकने छैन। 

९. सामाजिक सुरक्षा भत्ता वर्गमा कजत पिक जवतरर् हुन्छ ? के हरेक मजहना भत्ता जवतरर् हुन्छ ? 

 हरेक तै्रमाजसकमा एक पिक अर्ागत् वर्गमा चार पिक भत्ता जवतरर् र्ररन्छ । असोि, पौर्, चैत्र र आसार मजहनाको 

मसान्त  जभत्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता जवतरर् र्ररन्छ । 

१०. कुनै एक तै्रमाजसकमा भत्ता जवतरर् र्दाग उपक्तस्र्त हुन नसकेको खण्डमा त्यस्तो व्यक्तिले अको तै्रमाजसकमा भत्ता जलंदा 

पजहलाको तै्रमाजसकको भत्ता जलन पाउँछ क  पाउँदैन ? 

 पाउछ तर सामाजिक सुरक्षा भत्ता जवतरर्को लाजर् यस जसयार  र्ा.पा.ले सम्झौता र्रेको तपजसलको बैंकमा सामाजिक 

सुरक्षा पररचयपत्र आ आफ्नो विा कायागलयबाि प्राप्त सके पछ  अजनवायग बैंक खाता खोलेको भए सो खातामा 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापतको रकम जनकास िम्म भै रहेको हुन्छ भने सो बैंक खाता अजनवायग रुपमा बर्गको एक 

पिक कारोवार र्रेको हुनुपनेछ । 

तपजसल 

विा नं.  सामाजिक सुरक्षा भत्ता जवभतरर्को लाजर् सम्झौता भएको बैंकको नाम र ठेर्ाना 

विा नं. १ कामना सेवा जवकास बैंक , शाखा कायागलय कैलाशनर्र, जसयार  १ 

विा नं. २ र विा नं. ३ एन आई जस एजसया बैंक, शाखा कायागलय हनैया, जसयार  ३ हनैया 

विा नं. ४ र विा नं. ५ कृजर् जवकास बैंक, शाखा कायागलय दयानर्र, जसयार  ४ 

विा नं. ६ र विा नं. ७ मेर्ा बैंक नेपाल , शाखा कायागलय प. अमवा, जसयार  ७ 

 
 
 



 

११. कुनै व्यक्तिको भत्ता पररवारको सदस्य वा नजिकको कुनै अन्य व्यक्तिलाई हसे्त र्र  जदन जमल्छ क  जमलै्दन ? 

 जमलै्दन । हसे्त र्र  वा नर्र  सम्बक्तन्धत व्यक्ति बाहेक अन्य व्यक्तिलाई भत्ता रकम जवतरर् र्नग जमलै्दन । रातो कािग 

पाएका पूर्ग अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा पररचय पत्रमा उले्लक्तखत जनिको संरक्षकलाई तर्ा बालबाजलकाको 

भत्ता जनिको आमा वा अजभभावकलाई बुझाउन जमल्छ। 

१२. बैंक माफग त भत्ता जवतरर् र्नुग भनेको के हो ? 

 सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राह हरुको नाममा बैङ्कमा व्यक्तिर्त सामाजिक सुरक्षा बचत खाता खोल  सोह  

खातामा स्र्ान य तहले भत्ता वापतको रकम पठाइजदने र लाभग्राह ले आफ्नो इच्छा अनुसार रकम जनकाल्न जमल्ने 

ब्यवस्र्ालाई नै बैङ्क माफग त भत्ता जवतरर् र्नुग भजनन्छ 

१३. बैंक माफग त भत्ता जवतरर् हुने बैंकमा समेत लाभग्राह  उपक्तस्र्त हुनुपदगछ ? 

 बैंकमा खाता खोल्ने क्रममा उपक्तस्र्त भई खाता खोल्नु पदगछ । बैंक खाता खुलेपजछ बैंक खातामा रकम पठाइने 

भएकोले रकम जनकाल्न चाहेको समयमा बैंकमा उपक्तस्र्त हुनुपछग  ।  

१४. बैंक खातामा िम्मा भएको रकम कजत समयजभत्र जनकाजलसकु्नपदगछ ? 

 रकम जनकाल्ने समय जसमा हँुदैन । तर बर्गको एक पिक सो खातामा लाभग्राह ले कारोवार र्रेको हुनुपनेछ । 

१५. बैंकमा खाता खोल्दा कुनै रकम जतनुगपदगछ ? 

 पदैन । स्र्ान य तहले सामाजिक सुरक्षा भत्ता जवतरर्को लाजर् सम्झौता र्रेको सम्बक्तन्धत बैंकमा लाभग्राह ले 

नार्ररकताको प्रजतजलप , हालसालै क्तखचेको पासपोिग साइि २ र्ान  फोिो र विा कायागलयबाि िारर र्ररएको 

सामाजिक सुरक्षा पररचयपत्र जलएर र्ए पजछ  शुन्य मौज्दातमा सामाजिक सुरक्षा खाता खोजलजदनु पदगछ  । 

१४. कुन कुन अवस्र्ामा भत्ता पाइरहेका व्यक्तिहरुको लर्त कट्टा र्नुगपदगछ ? 

 देहायको अवस्र्ामा भत्ता पाइरहेका व्यक्तिको लर्त कट्टा र्नुगपदगछ : 

o मृतु्य भएमा 

o बसाइ सर  अन्यत्र र्एमा 

o एकल/ जबधवा मजहलाले अको जववाह र्रेमा 

o बालबाजलकाको उमेर ५ वर्ग पूरा भएमा 

o  झुिा जववरर् पेश र्र  भत्ता जलएको पुष्ट  भएमा 

o से्वच्छाले भत्ता जलन नचाहेमा 

o पररचयपत्र नजवकरर् नर्रेमा 

१५. र्लत व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा वापतको भत्ता रकम जलएमा वा र्लत व्यक्तिलाई भत्ताको लाजर् जसफाररश र्रेमा कुनै 

कारवाह  हुन्छ क  हँुदैन ? 

 र्लत व्यक्तिले झुठो जववरर् पेश र्र  सामाजिक सुरक्षा भत्ता जलएमा जसफाररस र्रेमा जनिहरुबाि व्यक्तिले जलएको 

रकम असुल र्रर जनिहरुबाि जबर्ो बराबरको िररवान असुल उपर र्ररन्छ । त्यसैर्र  र्लत व्यक्तिलाई भत्ता पाउन 

योग्य भजन जसफाररश र्रेमा त्यस्तो जसफाररश र्ने पदाजधकार हरुलाई कानून बमोजिम कारवाह  हुन्छ । 

 

श्रोत : सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५, सामािजक सुरक्षा जनयमावल  २०७६ तर्ा सामाजिक सुरक्षा भत्ता जवतरर् कायागजवजध २०७७ 
 


