
स्थानीय तह र बैक/वित्तीय संस्थाबीच हुन ेसम्झौता पत्र 
 

सफै साभाजिक सुयऺा बत्ता फैँक खाता भापफ त उऩरब्ध गयाउन ेनऩेार सयकायको नीतत फभोजिभ ................................गाउॉ  वा 
नगयऩालरकाको कामाफरम............................... (मस ऩति गाउॉ  वा नगयऩालरका बतनने) य श्री 
..........................................फैँक/ववत्तीम सॊस्था ...........................................(मस ऩति फैँक बतनने) फीच ……… वडाको 
साभाजिक सुयऺा बत्ता फैंककङ् प्रणारी भापफ त ववतयण गने प्रमोिनको रागग तनम्न शतफहरूको अधीनभा यही सम्झौता ऩत्रभा 
हस्ताऺय गयी लरमौँ य ददमौँ । 
शततहरू 

1. गाउॉ  य नगयऩालरकारे साभाजिक सुयऺा बत्ता ऩाउने रक्षऺत सभूह अनुसाय राबग्राहीहरूको नाभ, नागयीकता प्रभाण ऩत्र नॊ., 
साभाजिक सुयऺा बत्ता ऩरयचम ऩत्र नॊ. (एभ आइ एस फाट आउन े १३ अङ्कको साभाजिक सुयऺा ऩरयचमऩत्र नॊ., ठेगाना, 
तनिरे चौभालसक ऩाउन ेयकभ सभेतको ऩूणफ वववयण MIS प्रणारीभा आधारयत ववद्मुतीम भाध्मभफाट (Forward Feed) फैँकराई 
उऩरब्ध गयाउनेि । 

2. फैँकरे गाउॉ  य नगयऩालरकाफाट प्राप्त वववयण फभोजिभ राबग्राहीको नाभभा शून्म भौज्दातभा साभाजिक सुयऺा फचत खाता 
खोल्नेि । मसयी खाता खोल्दा राबग्राहीको साभाजिक सुयऺा बत्ता कायोफायको वववयण देखखन सक्ने गरय १३ अॊङ्कको 
साभाजिक सुयऺा ऩरयचमऩत्र नम्फय फैंक तथा ववत्तीम सॊस्थाको भखु्म कायोफाय गने प्रणारीभा अतनवामफ सेब गन ेव्मवस्था 
गनुफ ऩनेि । 

3. ऩाॉच वषफ भुतनका फारफालरकाको हकभा आभा वा सॊयऺकफाट खाता सञ्चारन हुने गयी फचत खाता खोलरददने य आभा वा 
सॊयऺकको दस्तखतफाट खाता सञ्चारन गनेि । 

4. फैँकरे राबग्राहीको खाता खोरीसकेऩति राबग्राहीको नाभ य खाता नॊ. सदहतको वववयण ववद्मुतीम भाध्मभफाट गाउॉ  य 
नगयऩालरकाराई उऩरब्ध गयाउनिे । 

5. गाउॉ  य नगऩालरकारे प्रत्मेक राबग्राहीको वववयण Forward Feed भापफ त नाभ, रक्षऺत सभूह य ऩाउने यकभ खुराई एकभुष्ट 
यकभको चेक हयेक चौभालसकभा फैँकराई उऩरब्ध गयाउनिे । 

6. गाउॉ  य नगयऩालरकाफाट प्राप्त यकभ राबग्राहीको खाताभा फैँकरे १५ ददनलबत्र िम्भा गयी प्रत्मेक खाताभा िम्भा बएको 
यकभ देखखने वववयण (Reverse Feed) सदहत फाॉकी यकभ बए सो सभते गाउॉ  य नगयऩालरकाराई उऩरब्ध गयाउनेि । 

7. तथ्माङ्क आदान प्रदान गदाफ सुयक्षऺत API, Forward Feed/Reverse Feed िस्ता ववद्मुतीम भाध्मभफाट भात्र गरयनेि ।  

8. कुनै राबग्राहीको रगत कट्टा बएभा रगत कट्टा बएको लभतत य ऩाउने यकभ सभेतको िानकायी गाउॉ  य नगयऩालरकारे 
तत्कार प्रणारी भापफ त फैँकराई उऩरब्ध गयाउनेि । सो िानकायी प्राप्त बएऩति फैँकरे रगत कट्टा बएको राबग्राहीको 
खाताभा उक्त लभतत ऩतिको यकभ िम्भा नगयी गाॉउ य नगयऩालरकाभा कपताफ ऩठाउनिे । 

9. फैँकरे  तनष्कृम (Dormat) खाताको वववयण प्रत्मेक श्रावण य भाघ भदहना लबत्र गाउॉ  य नगयऩालरकाराई ददनुऩनेि । 

10. फैँकरे प्रत्मेक चौभालसकभा प्रत्मेक खातावारको उक्त खाताको कायोवाय झल्कन ेप्रततवेदन गाउॉ  य नगयऩालरकाराई ददनेि । 
उक्त खाताभा िम्भा यहेको यकभ भध्मे केही वा सफ ैयकभ योक्का याख्न वा कपताफ गनफ गाउॉ  य नगयऩालरकाफाट रेखी आएभा 
फैँकरे सोही फभोजिभ योक्का वा कपताफ गनिे । 

11. ९० फषफ वा सो बन्दा फढी उभेयका िेष्ठ नागरयक य यातो काडफ (क फगफको) प्राप्त गयेका ऩूणफ अऩाङ्गता बएका राबग्राही, 
अतत असक्तता बएको प्रभाणीत बएका राबग्राहीहरूको हकभा साभाजिक सुयऺा बत्ता ववतयण गदाफ फैंक वा ववत्तीम सॊस्था य 
नगयऩालरकायगाउॉ ऩालरकाको सभन्वमभा सेवाग्राहीको घयदैरोफाट साभजिक सुयऺा बत्ता ववतयण व्मवस्था लभराई फैंक तथा 
ववत्तीम सॊस्था भापफ त दहसाव लभरान गरयनेि । 

12. दफुै ऩऺको सहभततफाट राबग्राहीहरूराई सहि ढङ्गफाट यकभ उऩरब्ध गयाउन थऩ प्रमासहरू गयीनिे । 

13. मो सम्झौता कजम्तभा ततन आगथफक फषफको रागग रागु हुनेि । मो सम्झौताको सभमावगध आऩसी सभझदायीभा थऩ गनफ 
सककनेि ।  

14. मस सम्झौताभा रेखखएका कुयाहरु सोही फभोजिभ य अन्मभा प्रचलरत कानुन फभोजिभ हुनेि ।  
 

 .............................................                    ......................................... 
नगयऩालरका वा गाउॉ ऩालरकाको तपफ फाट                   फैँक तथा ववत्तीम सॊस्थाको तपफ फाट 


