
क्र. सं.
लक्षित समहु

उपसमहु मापदण्ड संलग्न गनुपुने कागजात
साविकको फारममा थप संकलन गनुपुने 
वििरण ननिेदन ददन ेसमय भत्ता प्राप्त गने समय

नविकरण गने 
समय कैवफयत

जेष्ठ नागररक ७० बर् ुमाथी नपेाली नागरीक र उमेर ७० बर् ुभन्दा माथी नपेाली नागररकता प्रमाणपत्र

जेष्ठ नागररक दनलत
नपेाली नागरीक, उमेर ६० बर् ुभन्दा माथी र राविय दनलत आयोगमा दनलत 
भनन सकु्षिकृत जाती ।

नपेाली नागररकता प्रमाणपत्र र दनलत जाती 
खलु्न ेप्रमाण

जेष्ठ नागररक एकल मवहला

नपेाली नागररक, उमेर ६० िर् ुमानथ, पनतको मतृ्य ुदताु िा अनबबावहता प्रमाण 
िा अदालतबाट भएको सम्बन्ध विच्छेद /न्यावयक पथृवककरण भएको प्रमाण ।

नपेाली नगररकता प्रमाणपत्र, पनतको मतृ्य ुदताु 
िा अनबबावहता प्रमाण िा अदालतबाट भएको 
सम्बन्ध विच्छेद /न्यावयक पथृवककरण भएको 
प्रमाण

अनबबावहता प्रमाण दताु नमनत, दताु नं., पनतको 
मतृ्य ुनमनत र दताु नं., अदालतको सम्बन्ध 

विच्छेद/न्यीक पथृवककरण दताु नमनत, दताु नं.

जेष्ठ नागररक िेत्र तोवकएका
नपेाली नागररक, उमेर ६० िर् ुमानथ, नपेाल सरकारले तोकेका िेत्र नभत्र परेका 
।

नपेाली नागररकता प्रमाणपत्र, बसाई सरी 
गएको भएमा बसाईसराई प्रमाणपत्र नपेाल सरकारले िेत्र तोके पनछ लाग ुहनु े।

२
नबपन्न नागररक भत्ता

नपेाली नागररक, नपेाल सरकारले नपेाल राजपत्रमा सूिना प्रकाशन गरी तोकेको 
भन्दा न्यून आय भई क्षजिन यापन गने कुनै आधार, आयस्रोत िा सम्पक्षत्त नभएको 
।

नपेाल सरकारले नपेाल राजपत्रमा सूिना प्रकाशन 
गरेपनछ लाग ुहनु े।

३
अशक्त र असाहाय भत्ता

१. नपेाल सरकारले नपेाल राजपत्रमा सूिना प्रकाशन गरी आनथकु रुपले विपन्न, 
शाररररक िा माननसक रुपले श्रम गन ुअशक्त भएको, 
२.पालन पोर्ण तथा हेरिाह गन ुपररिारको कुनै सदस्य नभएको व्यक्षक्त ।

नपेाल सरकारले नपेाल राजपत्रमा सूिना प्रकासन 
गरेपछी लाग ुहनु े।

सम्बन्ध विच्छेद गरी अको 
वििाह नगरेका

नपेाली नागररक, अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद भएका, अको वििाह नगरेका, 
नपेाल सरकारले नपेाल राजपत्रमा सूिना प्रकाशन गरी तोकेको भन्दा न्यून आय 
भएको (साठी बर् ुभन्दा कम उमेर को हकमा) ।

विधिा

नपेाली नागररक, पनतको मतृ्य ुदताु  भएका, अको वििाह  नगरेका रनपेाल 
सरकारले नपेाल राजपत्रमा सूिना प्रकाशन गरी तोकेको भन्दा न्यून आय भएको 
(साठी बर् ुभन्दा कम उमेर को हकमा) ।

न्यायीक पथृकीकरण गरी 
बसेका

नपेाली नागररक, अदालतबाट न्यायीक पथृवककरण भएका, अको नबबाह नगरेका 
नपेाल सरकारले नपेाल राजपत्रमा सूिना प्रकाशन गरी तोकेको भन्दा न्यून आय 
भएको (साठी बर् ुभन्दा कम उमेर को हकमा) ।

५
अपाङ्गता भत्ता पणु ुअशक्त अपाङ्गता

नपेाली नागररक, पणु ुअशक्त अपाङ्गता भएका (प्रिनलत काननु बमोक्षजम क बगकुो 
अपाङ्गता पररियपत्र प्राप्त गरेको) ।

नपेाली नागररकताको प्रमाणपत्र, क बगकुो 
अपाङ्गता पररियपत्र

अनत अशक्त अपाङ्गताको (ख बगकुो अपाङ्गता 
पररियपत्र) लानग ऐनमा ब्यबस्था नरहेको ।

 अनत नबपन्न र नपेाल 
सरकारले तोकेका 
बालबानलका

नपेाली नागररक, ५ बर् ुउमेर परुा नगरेका, स्थानीय पञ्जीकानधकारीको 
कायाुलयमा जन्म दताु गराएको, नपेाल सरकारले तोकेका ।

संरिकको नागररकताको प्रमाणपत्र, 
बालबानलकाको जन्मदताु प्रमाणपत्र नपेाल सरकारले तोकेपनछ मात्र लाग ुहनु े।

लोपन्मूख बालबानलका

नपेाली नागररक, ५ बर् ुउमेर परुा नगरेका, स्थानीय पञ्जीकानधकारीको 
कायाुलयमा जन्म दताु गराएको, ऐनको अनसुीमा रहेका लोपोन्मखु जानत ।

संरिकको नागररकताको प्रमाणपत्र, 
बालबानलकाको जन्मदताु प्रमाणपत्र, लोपोन्मखु 
जाती खलु्न ेप्रमाण

साविकमा लोपोन्मखु जानत भत्ता प्राप्त गरररहेका ५ िर् ु
उमेर परुा नगरेका लोपोन्मखु जानतका 
बालबानलकालाई बालपोर्ण भत्ता मात्र उपलब्ध 
गराउन े।

७

आफ्नो हेरिाह आफै 
गन ुनसक्नलेाई 
स्याहार भत्ता

 नपेाली नागररक, अल्जाइमसु, पावकुन्सस, स्पाईनल कड ुइन्जरुी, बे्रन ह्यमरेज, 
ससु्त मनक्षस्थनत, पिघात, नसकल सेल एनननमया, माननसक अिस्था दठक नभएको, 
अवटजम जस्ता रोगबाट ग्रनसत भै आफ्नो हेरिाह आफै गन ुनसक्न ेअिस्थामा 
रहेका भनी क्षिवकत्सकबाट प्रमाक्षणत भएका ।

लाभग्राहीको नपेाली नागररकताको प्रमाणपत्र, 
स्याहार गनेको नागरीकता प्रमाणपत्र, रोग 
लागेको भनन क्षिवकत्सकबाट प्रमाक्षणत कागजात

रोगको प्रकार, प्रमाक्षणत गने क्षिवकत्सकको नाम, 
दताु नं., दताु नमनत, संरिकको नाम नपेालीमा, 
नाम अङ्ग्ग्रजेीमा, संरिक संगको नाता, 
नागररकता नं. जारी क्षजल्ला, जारी नमनत

नपेाल सरकारले भत्ता रकम तोकेपनछ मात्र लाग ुहनु े
।

८
लोपोन्मखु जानत सामाक्षजक सरुिा ऐन, २०७५ को अनसूुक्षिमा उक्षल्लक्षखत जानतलाई

नपेाली नागररकताको प्रमाणपत्र, लोपोन्मूख 
जानत खलु्न ेप्रमाण ५ बर् ुउमेर परुा गरेकाले मात्र प्राप्त गने ।

थप ब्यहोराको लानग सामाक्षजक सरुिा ऐन, २०७५ तथा ननयमािली, २०७६ बाट प्राप्त गन ुसक्नहुनुछे र विभागको ऐन तथा ननयमािली विभागको िेबसाईटबाट समेत प्राप्त गन ुसवकनछे ।

१

४

६

सामाक्षजक सरुिा ऐन, २०७५ र सामाक्षजक सरुिा ननयमािली , २०७६मा भएको सामाक्षजक सरुिा भत्ता सम्बन्धी ब्यिस्था

आगानम आनथकु 
िर्मुा भत्ता प्राप्त 
गन ुइच्छुक 

लाभग्राहीले  िाल ु
आ. ि. को 

साउन मसान्तनभत्र 
नविकरणको लानग 
ननिेदन ददनपुने

मापदण्ड परुा भएपछी 
जवहलेसकैु

ननिेदन ददएको अको 
मवहना देक्षख

१) साठी बर् ुउमेर परुा गरेका एकल मवहला 
लाभग्राही ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) बमोक्षजम 
जेष्ठ नागररक भत्ता समहुमा समािेस भएको 
२)  साठी बर् ुउमेर परुा नगरेका असहाय एकल 
मवहलाका लानग नपेाल सरकारले नपेाल राजपत्रमा 
सूिना प्रकाशन गरी  न्यून आय तोक्न ेलगायतका 
अन्य मापदण्ड परुा गरेपनछ लाग ुहनु े।

असहाय एकल मवहला 
भत्ता

जेष्ठ नागररक भत्ता

बाल पोर्ण भत्ता


