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छलर्लका ववषयहरु


हाल VERSP-MIS को अिस्था



व्यक्तिगि घटनादिाा िथा सामाक्जक सरु क्षा व्यिस्थापन सच
ू ना

प्रणालीको प्रभािकाररिा


पि
ू ााधार व्यिस्थापन



उपत्यकाका तिन क्जल्ला सहहि ११ क्जल्लालाइ आनलाइन
मार्ाि घटना दिाा क्जल्ला घोषणा



घटना दिाा ऐन संसोधन
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OPERATION MODEL OF VERSP-MIS
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व्यक्तिगि घटना दिाा िथा सामाक्िक सरु क्षा व्यवस्थापन सच
ू ना
प्रणाली बाट गना सतने कायाहरु


घटना दिाा :जन्द्म, मत्ृ यु, बसाईसराइ, वििाह, सम्बन्द्ध विच्छे द िथा
प्रतिललवप जारी



सामाक्िक सरु क्षा: तनिेदन दिाा, दिाा निीकरण, लगि कट्टा, पररचयपत्र
वप्रन्द्ट, अनम
ु ातनि बजेट प्रतििेदन िथा अन्द्य अनस
ु च
ू ी प्रतििेदन हु



एक्रककृि प्रणाली: घटना दिाा मार्ाि सामाक्जक सुरक्षा भत्ता प्राप्ि गने

लाभग्राही वििरण स्ििः अध्यािधधक हुने

(लगि कट्टा, बालबाललका सुरक्षा

भत्ता, आहद)


बैंक्रकंग: सामाक्जक सरु क्षा भत्ता प्राप्ि गने लाभग्राहीको वििरण आिस्यक

रकम सहहि बैंक लाइ पठाउने र प्रगति प्रतििेदन बैंकहु स्ियंले यस
प्रणालीमा राख्ने व्यिस्था भएको


अनलाईन पोटा ल: नागररक स्ियंले घटना दिााको सूचना र्ारम भने व्यिस्था

भएको
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ववशेषिाहरु


JolQmut 36gf btf{ jf ;fdflhs ;'/Iffsf] nutdf ;dfj]z x'g] JolQmsf] hf]8 gePsf] gbf]xf]l/g]_ kl/ro g+ (Unique ID) aGg] u/]sf],



JolQmut 36gf btf{ k|df0fkq jf ;fdflhs ;'/Iff nfeu|fxL kl/rokq o;} k|0ffnLaf6
aGg] u/]sf],



JolQmut 36gf btf{ eP cg'?k ;fdflhs ;'/Iffsf] nut cBfjlws x'g] u/]sf],



;fdflhs ;'/Iffsf] ljj/0f a}+sdf vftf vf]Ng] k|of]hgsf nflu k|of]u ug{ ;lsg] ePsf],



;a} :yfgLo lgsfoaf6 ;DalGwt ljj/0f cgnfO{g eg{ ;lsg] ePsf] .
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ववशेषिाहरु..


hGdbtf{ af6 /fli6«o kl/rokq , gful/stf, सिारीसाधन
l8lh6n ljj/0f, k|0ffnLaf6} pknAw x'g],

चालक अनम
ु तिपत्र



a;fO{F ;/fO{F, ljjfx jf d[To'sf] btf{af6 dtbftf gfdfjnLsf] cBfjlws ug{ o;
k|0ffnLaf6} l8lh6n ljj/0f pknAw x'g],



c:ktfn / :yfgLo kl~hsflwsf/Lsf] sfof{noaLr l8lh6n ljj/0f k|0ffnLaf6} pknAw x'g
;Sg],

sf nflu
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हाल संचालनमा रहे का क्िल्ला िथा
नगरपाललकाहरु


सामाक्िक सुरक्षा :
क्जल्ला:

३९ पूणा कायाान्द्ियनमा आएका
१८ क्जल्लामा लाभग्राहीको वििरण इन्द्री िथा प्रमाणीकरण भैरहे को
नगरपाललका: १६८ पूणा कायाान्द्ियनमा आएका
११ नगरपाललकामा लाभग्राहीको वििरण इन्द्री िथा प्रमाणीकरण भैरहे को


घटना दिाा
क्जल्ला: २५

नगरपाललका: ५०
गाविस : ६४
संयत
ु ि िडा कायाालय सहहि जम्मा १४८ िटा इकाई िाट कायाान्द्ियनमा आएको
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अनलाईन मार्ाि घटना दिाा घोषणा गना लागगएका
क्िल्लाहरु र त्यसका गाववस िथा वडाको संख्या


काठमाडौं (२१०), लाललिपुर (११५),भतिपुर (९३)



कंचनपुर(१०६), कैलाली (१००), दाङ (८६)





अघााखााँची (५०), ुपन्द्दे ही (१४५), धचििन (१३४), स्यांग्जा(१०६), कास्की
(७८)
सुनसरी (१२६), मोरङ (१५५), झापा (१२०), इलाम (७६)
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उपत्यकाका तिन क्जल्लामा हालको अिस्था
क्िल्ला

गाववस/नगरपाललका

लागु भएका इकाई

काठमाडौं

अनलाईन

अर्लाइन

0/11

0/6

0/5

19/5

2/5

17/0

0/6

0/1

0/5

लललिपुर
भतिपरु
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उपत्यकालभत्रका स्थानीय ननकायमा पूवाािारको
अवस्था








सम्पण
ू ा स्थानीय तनकायमा विद्यि
ु पग
ु ेको
Internet Connectivity अधधकााँसमा रहे को र नपुगेका
तनकायमा पतन ित्काल जडान गना सम्भि रहे को
कम्प्यट
ु र/वप्रन्द्टर रहे को

कक्म्िमा नेपाली युतनकोड चलाउन सतने जनशक्ति
आिस्यक पने हुाँदा यहद कुनै गाविस/नगरपाललकामा उति
जनशक्ति नभएमा विभाग बाट िाललमको व्यिस्था गररने
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ववभागले गने काया र ददन सतने प्रत्त्याभि
ु ीहरु








यस प्रणाली मार्ाि वििरण गररएका घटना दिााहुको अलभलेख सरु क्षक्षिसाथ
विद्यि
ु ीय माध्यममा राख्ने (DC: GIDC, DR: Hetauda)
चौबबसै घण्टा MIS प्रणाली चालु रहने व्यिस्था लमलाउने
प्रयोगकिााको सुझाबको आधारमा VERSP-MIS को तनरन्द्िर विकास िथा पररमाजान
गने व्यिस्था लमलाउने
यस अतघ वििररि कररि १ करोड सूचना र्ारमहु क्रमसः Digitize गने र
प्रतिललवप जारर गदाा यस प्रणालीमार्ाि नै जारी गने व्यिस्था गने



िाललम प्रदानको लाधग जनशतिी उपलब्ध गराउने



समयमा प्राविधधक Support हदन सतने व्यिस्था लमलाउने
11

ववभागले गरे का अपेक्षाहरु










उपत्यकाका VERSP-MIS प्रणाली संचालनमा ल्याउन बााँकी रहे का स्थानीय
तनकायहुमा ित्काल संचालनमा ल्याउने
कक्म्िमा ११ क्जल्लामा "अनलाईन मार्ाि घटना दिाा" घटना दिाा हदिस बैशाख १
गिे घोषणा हुने हदन भन्द्दा अगाडी नै यो प्रणाली सच
ु ाु भएको हुनुपने
सामाक्जक सरु क्षा भत्ता वििरण बैक मार्ाि गदाा यस प्रणालीमा रहे को Forward
Feed/Reverse Feed को प्रयोग गनुा पने
सामाक्जक सुरक्षा भत्ता प्राप्ि गने लाभग्राहीको वििरण समयमा इन्द्री िथा
अध्यािधधक गना लागाउने
घटना दिाा ऐन संसोधनको लाधग शुझाबहु पेश गने
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धन्द्यिाद!!!!
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