केन्द्रीय पञ्जिकरण विभागको
२०७३।९।१६ गते सम्मको प्रगती वििरण
नीततगत सध
ु ार:
१. सामाजिक सरु क्षा भत्ताको वितरणलाई प्रभािकारी बनाउन र त्यसमा एकरुपता ल्याउन ननर्दे शक
विशाल भारद्वाजको नेतत्ृ िमा कममटि गठन गरर अध्ययन अगाडी बढाईएको ।
२. घिना र्दताा ऐन २०३४ मा संसोधन गर्दाा समािेश गनप
ुा ने विषयहरु:
 अनस
ु च
ू ी संसोधनको लागी तयारी।
 पाररिाररक लगतलाई व्यिजथित गना आिश्यक कानन
ु ी आधारको तयारी।
 िन्म र मत्ृ यक
ु ो घिना र्दताालाई अन्ताराजरियथतरको बनाउन कोडको अध्ययनको िालनी।
अनलाईन प्रणालीको विस्तार:
१. काठमाडौं उपत्यककालाई complete online based VERS मा आधाररत क्षेत्र बनाउन कायाकारी अधधकृत
तिा थिानीय विकास अधधकारी सटहतको िैठक बसी िैशाख १ गते उपत्यककालाई online based
VERS प्रणालीमा आधाररत क्षेत्र घोषण गने गरी कायाक्रम िामलएको ।
२. अनलाईनबाि घिना र्दताा गने र सामाजिक सरु क्षा लाभग्राहीको लगत MIS मा राख्ने कायामा भएको
प्रगती र्दे हाय बमोजिम छ ।
३. नेपालभरका जिल्ला तिा गा.वि.स.मा MIS System संचालनको लागी internet connectivity को
assessment गना शरु
ु गररएको । Internet Connectivity प्राप्त गना NCell र नेपाल िे मलकमसँग
छलफलको काया शरु
ु भएको।
४. ११ जिल्लालाई complete online based VERS प्रणालीमा आधाररत क्षेत्र बनाउन जिल्लासँग सम्पका
गरी तामलम प्रर्दान गने र system संचालन गने सम्िन्धमा छलफल अगाडी बढाईएको ।

दे हाय:
Progress of last 15 days
Components
Social Security Data
Entered in MIS
Vital Registration
Implementation Unit
Online Vital Events
Declaration Assessment

Before 15 days
1226339

Progress within 15
days
44000 added

148

28 units added

0

14

Remarks

समन्द्िय र सहकायय:
१. सामाजिक सरु क्षा र घिना र्दताा सम्िन्धमा सक्रक्रय विकास साझेर्दारसँग छलफल सािै भविरयमा
विभागको कायायोिनालाई सहयोग हुने गरी कायाक्रम संचालन।

२. थिाथ्य मन्त्रालयसँग िैठक गरी घिना र्दतााको प्ररजम्भक वििरण संकलन र िन्म प्रमाणणकरणको
आधारमा थिाथ्य संथिा र थिानीय ननकायबीच सहकाया बढाउने तयारी।
क्षमता विकास:
१. धचतिनमा MIS संचालनको लागी तामलम संचालन गररएको ।
२. MTOT सािै जिल्लामा MIS संचालनको लागी क्षमता विकासको तामलम संचालनको तयारी परू ा हुने

क्रममा रहे को । गा.वि.स. मा पररषद् परे कोले तामलम पौष सक्रकएपनछ संचालन गने योिना बनाइएको
।

SSPCRVP पररयोिना सम्िन्द्धमा:
१. आगामी मटहना मभत्र अिा मन्त्रालय र विश्ि बैंक बीच सम्झौता हुने गरी काया अगाडी बढे को ।
२. Effectiveness condition प्राजप्त गना आिश्यक गह
ृ काया िामलएको ।

३. आगामी १८ मटहनामा गने कायाको गह
ृ काया गरी सो बमोजिम procurement ननमााण िामलएको ।

