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8'Ë]Zj/ गाईपालिका कममचारी कर्ऱयाण कोष 

लिलनयमाििी, २०७% 

यस uf+pkflnsfमा कायमरत कममचारीहरुको कानून बमोलजम ईपिब्ध गराईनु पने सेिालनिृत bfloTj 

स'लनश्चत गनम र कममचारी कर्ऱयाण सम्बलधध लिलिध लियाकिापहरुमा िगालन प्रिर्द्मन गनमका िालग 

कर्ऱयाण कोषाको स्थापना तथा सञ्चािन गनम िाञ्छलनय भएकाि,े 

g]kfnsf] ;+lawfg @)&@ ददएको ऄलधकार प्रयोजन गरी 8'u]Zj/ uf+pkflnsf t];|f] uf+p;efn] 

दहेायको लिलनयमाििी बनाइ िागु गरेको गरेको छ । 

 

पररच्छेद एक 

सलिप्त नाम र प्रारम्भ 

s_ ;+lIfKt gfd र प्रारम्भः  

यो लिलनयमािलिको नाम æ8'u]Zj/ uf+pkflnsf को कममचारी कर्ऱयाण कोष 

लिलनयमाििी,"२०७%रहकेो छ । 

 यो लिलनयमालिि ;efबाट स्िीकृत भएको लमलतदलेख िागु हुनेछ । 

 पररभाषाः लिषय िा प्रसगंिे ऄको ऄथम निागेमा यस लिलनयमालििमा 

!= æकोषÆ भन्नाि े8'u]Zj/ गाईपालि sf] sममचारीहरुको कर्ऱयाणको िालग स्थालनय ;/sf/  

  ;+rfng P]g, २०&$ को लनयम २५६ को प्रयोजनको लनलम्त यस लिलनयमािलिको    

   लिलनयम ३= बमोलजम स्थापना गरेको कोषिाइ सम्झनुपछम । 

२= æP]gÆ भन्नाि ेस्थानीय सरकार सचािन ए]}न २०७४ ;Demg' k5{ । 

३= æलनयमfििीÆ भन्नाि ेस्थालनय स्िायत्त शासन लनयमाििी, २०५६ सम्झनु पछम । 

४= æगाईपालिकाÆ भन्नािे 8'u]Zj/  गाईपालिकािाआ   सम्झनु पछम । 

५= æसभाÆ भन्नाि े8'u]Zj/  गाईपालिकाको सभा  सम्झनुपछम । 

६= æjf8{Æ भन्नाि ेगाईपालिका बाडमिाइ सम्झनुपछम । 

७= æसञ्चािक सलमलतÆ भन्नाि ेकोष सञ्चािनको िालग यस लिलनयमाििीको लिलनयम ७   

   बमोलजम गठन भएको सञ्चािन सलमलत सम्झनुपदमछ । 

८= æकममचारीÆ भन्नाि ेगाईपालिकाका स्थायी कममचारी सम्झनुपदमछ । 

९ æअथीक िषमÆ भGन्नाि ेश्रािण एक गतेबाट सुरु भइ ऄसार मसाधतमा समाप्त हुने ऄिलधिाइ   

    सम्झनुपदमछ । 

१०æप्रमुख प्रशासकीय ऄलधकृतÆ भन्नाि ेगाईपालिकाका प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृतिाइ सम्झनुपदमछ । 
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पररच्छेद दइु 

कर्ऱयाण कोषको स्थापना सम्बलधध व्यिस्था 

 कर्ऱयाण कोषको स्थापनाः  

(१=) लनयमािलिको लनयम २६५ को प्रयोजनको िालग 8'u]Zj/ ufpपलिकाका कममचारीहरुि े

कानून बमोलजम पाईने सेिालनिृत दालयत्िको व्यिस्था र कममचारी कर्ऱयाण सम्बलधध लिलिध 

दियाकिायहरुमा िगानी प्रिर्द्म गनमका िालग कममचारी कर्ऱयाण कोषनामको एक कोष स्थापना 

गररएको छ । 

(२=) ईपलिलनयम १ बमोलजमको कोषमा दहेायबमोलजमका रकमहरु रहनेछन् । 

o कममचारी कर्ऱयाण कोषका िालग हािसम्म छुट्याइईको सम्पुणम रकमहरु 

o प्रत्येक अर्थथक िषममा कममचारीका िालग भकु्तानी गररने एक मलहनाको तिब बराबरको 

रकम,  

o सदस्यता शुर्ऱकबाट प्राप्तहुने रकम, 

o गाईपालिकाबाट कोषिाइ ऄनुदान स्िरुप प्राप्त रकम, 

o कोषको सलञ्चत पूंजीिाइ ईपfजमलनय कायममा पररचािन गरी त्यसबाट प्राप्त हुने रकम, 

o लनयमािलिको लनयम २६७ बमोलजम कममचारीिाइ ईपिब्ध गराईन गाईपालिकाबाट 

प्राप्त थप अथीक सहायता िापतको रकम, 

o कोषको रकम ऋण िगानी गरी त्यसबाट प्राप्त सााँिा तथा व्याज रकम, 

o कुनै व्यलक्त िा संस्था िा लनकायर्द्ारा कोषिाइ प्राप्त हुने सहयोग िा ऄनुदान रकम, 

o औषलध ईपचारको िालग गाईपालिकाि ेप्रत्येक िषम जम्मा गरेको रकम, 

o गाईपालिकाि े कोषको ददगो व्यिस्थापनका िालग समय समयमा ईपिब्ध गराएको 

रकम, 

o कममचारीहरुका िालग लिमा िा lिमाको लप्रलमयम भुक्तानीका िालग ufpपालिकािे 

प्रत्येक िषम ईपिब्ध गराएको रकम, 

o कुनै कममचारी ऄधय स्थालनय लनकायबाट सरुिा भै अाँईदा ईक्त लनकायबाट 

हस्ताधतररtभै अएको लनजको नाममा लसर्थजत दालयत्िको रकम, 

o नेपाि सरकारबाट कममचारी कर्ऱयाण कोषका िालग ईपिब्ध गराएको रकम, 

o िैदलेशक सरकार, व्यलक्त िा लनकायबाट प्राप्त हुने सहयोग रकम । 

तर, यस्तो सहयोग प्राप्त गनुम ऄलघ नेपाि सरकारको पुिम :jLकृलत लिनु ऄलनिायम हुनेछ । 

 (३) ईपलिलनयम (२) बमोलजम कोषमा भएको रकम संचािन सलमलतिे लनणमय गरी 

तोकेको   

        बैंकमा कममचारी कर्ऱयाणकोषनामक खाता खोलि अथीक कारोबारको सञ्चािन गररनेछ । 
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४= सदस्यताः  

(१) गाईपालिकाका स्थायी कममचारी स्ितः कममचारी कर्ऱयाण कोषको सदस्यता 

हुनेछन् । संचािक सलमलतिे सदस्यता िापत लनलश्चत शुर्ऱक तोदक ददन सके्नछ । 

तर यस्तो सदस्यता शुर्ऱक सेिा ऄिलधमा एक पटक माि लिन सदकनेछ । 

५. खाता सञ्चािनः  

कोषको अथीक कारोबारको िालग बैंक खाताको सञ्चािन संचािक सलमलतका ऄध्यि 

िा लनजिे तोकेको संचािक सदस्य र सदस्य सलचिको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ । 

६.कोषको प्रयोगः  

दहेाय बमोलजमका कामको िालग कममचारी कर्ऱयाण कोषको रकम प्रयोग गनम सदकनेछः 

क_ कममचारीिे ईमेरको कारणको कारणि ेऄिकाश पाएमा िा जुनसुकै तिरि े

नोकरीबाट ऄिग भएमा लनयमािलि ऄनुसार लनजिे ईपदान पाईने रहछे भने 

त्यस्तो ईपदान िापत पाईने रकम, 

ख_ कममचारी िा लनजका पररिारका अलश्रत सदस्यिाइ औषलधपचार गनेपरेमा 

कममचारीको सलञ्चत रकम मध्येबाट सञ्चािन सलमलतको लनणमय बमोलजम ईपिब्ध 

गराआने रकम, 

ग_सेिामा िहाि रहाँद ै कुनै कममचारी मृत्यु भएमा लनजको पररिारिाइ अथीक 

सहयोगको रुपमा सञ्चािक सलमलतको लसफाररसमा sfo{kflnsfिे स्िीकृत गरी 

कोषमा ईपिब्ध गराएको अथीक सहायता बापतको एकमुष्ट रकम, 

घ_ कुनै कममचारी िा लनजको पररिारको कुनै सदस्यको मृत्य ु भएमा सञ्चािक 

सलमलतको लसफाररसमा sfo{kflnsfि े स्िीकृत गरी कोषमा ईपिब्ध गराएको 

दाह संस्कार र दकररया खचम िापतको रकम, 

ङ_ औषलध ईपचारको िालग लनयमािलि र यस लिलनयममा व्यिस्था भए 

बमोलजम कममचारी पाईने रकम, 

च} कममचारीहरुका िालग लिमा िषा लिमाको लप्रलमयम भुक्तानीका िालग 

गाईपालिकाबाट प्राप्त भए ऄनुसारको रकम, 

छ_ संञ्चािक सलमलतको स्िीकृत गरेको योजना बमोलजम कममचारीहरुिाइ 

ईपिब्ध गराआने सापटी तथा कजामको रकम, 

ज_गाई सभा िा कायमपालिका िा सलमलति ेलनणमय गरी यस कोष माफम त ईपिब्ध 

गराएका ऄधय रकम, 

 

 

पररच्छेदM # 
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सञ्चािक सलमलतको गठन र बठैक प्रदिया 

सञ्चािक सलमलतको गठनः   

१_कोषको सञ्चािन तथा व्यिस्थापनको िालग एक सञ्चािक सलमलतको गठन गररनेछ । 

२_ ईपलिलनयम १ बमोलजम गठन गररने सञ्चािक सलमलतमा दहेाय बमोलजमका ऄध्यि तथा   

    सदस्यहरु रहनेछन्  

क_गाईपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत  ================================ ऄध्यि 

ख_ प्रशासन शाखा प्रमखु =================================================== = सदस्य 

ग_ समाज कर्ऱयाण शाखा प्रमुख ===========================================   सदस्य 

घ_ योजना तथा प्रालिलधक शाखा प्रमखु ===================================  सदस्य 

ङ_ गाईपालिकाको अलधकाररक कममचारी यूलनयनको ऄध्यि िा प्रलतनलध == सदस्य 

च_ सञ्चािक सलमलतर्द्ारा मनोलनत मलहिा कममचारी ========================== सदस्य 

छ_ गाईपालिकाको अथीक प्रशासन शाखा प्रमखु ===============      सदस्य सलचि 

-३_ सलमलतका सदस्यि ेऄनुसुची ५ मा तोदकएको ढााँचामा शपथ ग्रहण गरेपलछ माि पदभार 

ग्रहण गनम सके्नछन् । 

सचंािक सलमलतको बैंठकः  

-!_ संचािक सलमलतको बैठक दइु मलहनामा कलम्तमा एकपटक र अिश्यकता ऄनुसार बस्न 

सक्न]छ । 

-२_ संचािक सलमलतको बैठक ऄध्यिि ेतोकेको समयमा गाईपालिकामा बस्नेछ ।  

-३_ बैठकको लनणमय सामाधयता सिमसम्मत रुपमा गररनेछ । यदद सिमसम्ित रुपमा लनणमय हुन 

नसकेमा बहुमतको लनणमयिाइ संचािक सलमलतको लनणमय मालननेछ । कुनै लिषयमा बहुमतबाट 

लनयमण हुन नसकी मत बराबर भएमा ऄध्यििे लनयमणक मत ददन सके्नछ । 

-४_ सलमलतिे बैठकमा कुनै व्यलक्तिाइ लिशेषज्ञको रुपमा अमधिण गनम सके्नछ । तर त्यस्ता 

लिशेषज्ञिाइ मतदान गने ऄलधकार हुने छैन । 

-५_ संचािक सलमलतको बैठकमा भएको काम कारबाही तथा लनयमण संचािक सलमलतमा कुनै 

ररक्त भएको िा कुनै सदस्य ऄनुपलस्थत भएको कारणिे माि ऄिैध हुने छैन ।  

-६_ संचािक सलमलतको बैठकमा भाग लिए िापत सामधयतःभत्ता तथा सलुिधा ईपिब्ध गराइने 

छैन । तर कायामिय समय भधदा ऄलघपलछ र लिदाका ददन बैठक बस्न ु परेमा गाईपालिका 

सदस्यिे पाए सरह बैठक भत्ता ददन सदकनेछ । 
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-७_ संचािक सलमलतको प्रशासलनक खचम ufpपालिकाबाट व्यहोनुम पईनेछ । यस कोषबाट 

प्रशासलनक काममा खचम गनम सदकने छैन ।  

बठैकको गणपरुक सखंयाः 

कममचारी कर्ऱयाण कोष संचािक सलमलतको जम्मा सदस्य संखयाको ७५ प्रलतशत सदस्यको 

ईपलस्थलत नभइ बैठकको गणपुरक सखंया पुगेको मालननेछैन । 

 

पररच्छेद चारः  

सापटी तथा कजाम व्यिस्था  

!= सापटी तथा कजाम प्रदान व्यिस्था गने ऄिस्थाः   

-१_ कममचारी सेिा लनिृत हुदााँ भुक्तानी गनुमपने लनयलमत दालयत्ििाइ ऄसर पने गरी 

कोषबाट सापटी तथा कजाम प्रदान गररने छैन । 

-२_ यस कोषबाट सापटी तथा कजाम प्रदान गदाम ufpपालिकाको सेिामा स्थायी भएको 

५ िषम व्यलतत भएको र सापटी तथा कजामका िालग लनिेदन ददनुभधदा कलम्तमा ६ 

मलहना ऄलघ दलख ऄलिलच्छत कायमरत रहकेो कममचारीिाइ माि प्रदान गररनेछ । 

तर कुराि े कममचारीहरुि े ufp ;ef िा sfo{kflnsf बाट लनयमण प्राप्त गनम ऄधय 

सुलिधाको प्रालप्तमा बाधा पुर्रयामएको मालननेछैन । 

-३_ ईपलिलनयम २ बमोलजम सापटी तथा कजाम रकमको लनणमय गदाम ऄपनाईने 

कायमलिलध र प्राथलमताका अधार तथा ििेहरु सलमलतिे लनधामरण गरे बमोलजम हुनेछ । 

@= अर्थथक सहायता पाईनेः 

यस कोषको कै सदस्यिाइ ufpपालिकाबाट अथीक सहायता िा थप अथीक सहयोग िा ऄधय 

लिलत्तय सहयोग लनयमानुसार लनणमय भै यस कोषमा हस्ताधिण भएको रकम माि सम्बलधधत 

कममचारीिाइ अथीक सहायता िा थप अथीक सहयोग िा ऄधय लिलत्तय सहयोग ईपिब्ध 

गराइनेछ । 

#=कोषको संचािनको सम्बधधमा सलमलतिे प्रत्येक अथीक िषमको शुरुमा कोषको संचािक 

सम्बलधध िाषीक कायमयोजना बनाइ शो ऄनुसार कायामधियन गनेछ । यसरी कायामयोजना बनाईाँदा 

कममचारीहरु सेिा लनिृत हुदााँ भुक्तानी गनुमपने लनयलमत दालयत्ि, औषधी ईपचारको रकम, सापटी 

रकम, सापटी तथा कजाम प्रिाहको िालग छुट्याईने रकमाका ऄलतररक्त कोषमा हुने श्रोतको 

लिश्लेषण समेत गनुमपनेछ । 
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$=अथीक सहयोग िा ऋण नपाईनेः 

दहेायका कममचारीि ेअथीक सहयोग िा ऋण पाईने छे }नन् . 

o कममचारी कर्ऱयाण कोषमा योगदान नगने िा योगदान नभएका कममचारी । 

o ज्यािादारी िा ऄलतररक्त समय(Part Time)काम गने कममचारी। 

o करारमा लनयुक्त कममचारी 

o यो लिलनयमाििी प्रारम्भ भएका बखत सेिाबाट ऄिकाश पाआसकेका कममचारी । 

o ufpपालिकाको सम्पलत्त लहनालमना गरेको िा भ्रष्टाचार गरेको ऄलभयोगमा कारबाही 

चलिरहकेो कममचारी । 

%= कबुलियतनामा गनुमपनेः 

यो लिलनयमालििी बमोलजम ऋण प्राप्त गने कममचारीिे त्यस्तो ऋण प्राप्त गनुम ऄलघ ऄनसुलुच-१ 

मा तोदकए बमोलजमको ढााँचामा कबुलियतनामा गनुमपनेछ । 

^=  सलमलतका पदालधकारीहरुको काम,कतमव्य र ऄलधकारः 

o ऄध्यिको काम, कतमव्य र ऄलधकार दहेायबमोलजम हुनेछः 

 कोषको बैठकको ऄध्यिता गने । 

 कोषको सम्पूणम गलतलिलधको नेतृत्ि गने । 

 कोषको हरेक दियाकिापको जिाफदलेहता िहन गने । 

 बैठकमा मत बराबर भएमा लनणामयक मत ददने। 

 बैठको लनयमण कायामधियन गराईने । 

o सदस्य-सलचिको काम, कतमव्य र ऄलधकार दहेायबमोलजम हुनेछः 

 कोषको कायामिय संचािन गने । 

 कोषको बैठकमा पेश गने छिफिका लिषयहरु ऄध्यिसाँग परामशम गरी 

तयार गने । 

 बैठकको लनयमण ऄलभिेखन गरी राख्ने । 

 बैठकको लनणमय कायामधियन गने । 

 ऄध्यिको लनदशेन ऄनुसार कायम संचािन गने । 

 कोषको चि ऄचि सम्पलत्तको लजम्मा लिन े। 

o सदस्यको काम, कतमव्य र ऄलधकार दहेायबमोलजम हुनेछः 

 सलमलतको बैठकमा लनयलमत रुपमा भाग लिने। 

 सलमलतको बैठक र कायमहरुमा ऄधय पदालधकारीिाइ सघाईने । 

 सलमलतद ेददएको लजम्मेिारीमो िहन गने । 
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&=  सलमलतको काम, कतमव्य र ऄलधकारः  

कोष संचािक सलमलतको काम,कतमव्य र ऄलधकार दहेायबमोलजम हुनेछः  

o बैठकबाट पाररत लनयमण कायामधियन गने। 

o ufpपालिकाको sfo{kflnsf, ;ef;Fu सुसम्बधध कायम राखी ufpपालिकाबाट कोषको 

िालग अथीक स्रोत जुटाईने प्रयास गने । 

o कोषका सदस्यहरुिाइ समानताको अभारमा सुलिधाहरु ईपिब्ध गराईने। 

o कममचारको कर्ऱयाणमा योगदान पर्ययामईने कायमहरु गने । 

o कोषको संलचत पूाँजीिाइ ईपजमनीय कायममा ईपयकू्त तररकािे पररचािन गने । 

o गत अथीक िषमको हर लहसाबको िेखापरीिण गराईने व्यिसथा लमिाईने । 

o कोषका प्रत्येक सदस्यप्रलत ईत्तरदायी हुन े। 

*=  सलमलतका सदस्य तथा कममचारीको ईत्तरदालयत्िः  

o सलमलतिे ऄधयथा लनयमण गरेकोमा बाहके कुनै पलन कममचारीिे कोषबाट पाईने कुनै पलन 

सुलिधािाइ अफ्नो हकको रुपमा दालि गनम पाईने छैन। 

o कोष संचािन सलमलतकन सदस्य तथा कममचारी यस लिलनयमाििीको ईर्द्शे्य लिपररत 

हुने गरी कोषको लितरणमा भेदभाि गनम िा कोषको दरुुपयोग गनम पाईने छैन । 

o ईपलिलनयम -२_ को प्रलतकुि हुने गरी काम गरेको प्रमालणत भएमा त्यस्तो कायममा 

संिग्न सलमलतका सदस्य िा कममचारीिे पाईने सुलिधा रकम जफत गनम सदकनेछ । 

o कुनै कममचारीको खराि अचारण िा ऄधय कुनै कारणिे सलमलति े रोक्का गरी राखेको 

सुलिधा बापतको रकम लनजिे अफ्नो अचरण सुधार गरेको पाआएमा िा लनज ईपर 

िागेको ऄलभयोगबाट सफाआ पाएमा रोक्का रकम समेत फुकुिा गरी लनजिाइ एकमुष्ट 

रुपमा सुलिधा रमक सलमलतिे ईपिब्ध गराईन सके्नछ । 

(= ईपदान पाईनेः  

o यो लिलनयमािnL बमोलजम जम्मा भएको रकमबाट गाईपालिका कायमरत कममचारीि े

ऄिकाश प्राप्त गदाम पाईने ईपदान यसै कोषबाट प्रदान गररनेछ । 

o पााँच िषम दलेख दश िषमसम्म सेिा गरेका कममचारीिे अफुिे काम गरेको प्रत्येक िषमको 

लनलमत्त खाआपाआ अएको अधा मलहनाको तबि बराबरको रकम । 

o दश िषम दलेख पधर िषमसम्म सेिा गरेका कममचारीिे अफ्नो काम गरेको प्रत्येक िषमको 

लनलमत्त खाआपाआ अएको अधा मलहनाको तिब बराबरको रकम। 

o पधर िषमदलेख jL; jif{ ;म्म सेिा गरेका कममचारीिे अफुि ेकाम गरेको प्रत्येक िषमको 

लनलमत्त खाआपाआ अएको डढे मलहनाको तिब बराबरको रकम। 

o लबस िषमदलेख पलिस िषमसम्म सेिा गरेका लनिृत्तभरण कोषमा योदान नददएका र 

लनिृतभरण लिन नचाएका कममचारीि े अफुिे काम गरेको प्रत्येक िषमको लनलमत्त 

खाआपाआ अएको दइु मलहनाको तिब बराबरको रकम। 
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o पलिस िषमभधदा बढी सिेा गरेका कममचारीि ेअफुि ेकाम गरेको प्रत्येक िषमको लनलमत्त 

खाआपाआ अएको ऄढाआ मलहनाको तिब बराबरको रकम। 

!)= लिमा सम्बलधध व्यिस्थाः 

o ufpपालिकाि ेअफ्ना स्थायी कममचारीको िालग अिलधक लिमा सम्बलधध व्यिस्था गनम 

सके्नछ । 

o ईपलिलनयम -१_ बमोलजम गररएको लिमा िापत िाग्ने लप्रलमयम िापतको रकम लहसाब 

गरर प्रत्येक अथीक िषम ufpपालिका sfo{kflnsfिे यस कोषमा ईपिब्ध गराईनुपनेछ 

। 

o यो लिलनयम िागु हुनुभधदा पलहिे गररसकेको लिमा सम्बलधध व्यिस्था यस 

लिलनयमािलि बमोलजम हस्तारण नभएसम्म सोलह बमोलजम संचािन गरररहन लसमनेछ 

। तर यो लिलनयमािलि प्रारम्भ गररन े लिमा सम्बलधध व्यिस्था यस ै लिलनयमािलि 

बमोलजम व्यिस्था गररनछे । 

 

!!= थप अथीक सहायता सम्बलधध व्यिस्थाः  
लनयमािलिको २६७ बमोलजम थप अथीक सहायता ईपिब्ध गराईाँदा दहेायबमोलजम गनपेनछेः 

o ufpपालिकाको कामको लसिलसिामा चोटपटक िाग्न गइ ईपचार गराईनु परेमा। 

o नेपाि ऄलधराज्य लभि ईपचार हुन नसके्न भनी मेडीकि jf]8{ jf6 l;kmfl/; eO 

sfo{kflnsf बाट लसफाररस भएको ऄिस्थामा । 

o ufpपालिकाको sfo{kflnsfिे थप अथीक सहायता ददन मनालसि ठहर्ययामएमा । 

!@= ईपचार खचम सम्बलधध व्यिस्थाः 

o लनयमालििको लनयम २६६ बमोलजम ईपचार खचम िापत िाग्ने रकम ufpपालिकाको 

प्रत्येक अथीक िषममा लहसाब गरी यस कोषमा जम्मा गररददनु पनेछ। 

o ईपलिनयम -१_ बमोलजम रकम ईपिब्ध गराईाँदा यस कोषबाट रकम ईपिब्ध गराईाँ नु 

पनेछ । 

o ईपलिलनयम-१_ बमोिलजम ईपिब्ध गराईने रकम कममचारी िा लनजको पररिारको 

सदस्य लिरामी भएमा  दहेाय बकोलजम भएको खचम यस कोषबाट ईपिब्ध गराआनेछः 

 रोगको ईपचार लनलमत्त स्िीकृत लचदकत्सकि ेजााँच गदाम िागेको शुर्ऱक तथा जााँच 

गरी िखेेददएको प्रेसदिप्सन ऄनुसार औषलध दकनेको खचम । 

 ऄस्पतािमा भनाम हुाँदा र ईपचार गाराईाँदा िागेको लबि बमोलजम खचम । 
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 ऄस्पताि र स्िीकृत लचदकत्सक पलन नभएको ठाईाँमा भएको ईपचारको हकमा 

कायमकारी ऄलधकृति ेर कायमकारी ऄलधकृतको हकमा sfo{kflnsfिे लसफाररस 

गरेको खचम । 

स्पष्टीकरणः  स्िीकृत लचदकत्सक भGन्नfिे सरकारी सेिामा रहकेा िा प्रचलित 

कनून बमोलजम लचदकत्साकको रुपमा दताम भएका डाक्टर, कलिराज, हरे्ऱथ 

ऄलसष्टधेट िा िैध समेतिाइ जनाईनेछ । 

 प्िाष्टीक सजमरी बाहके सबै दकलसमको लचरफार –सजीकि ऄपरेशन_ गदाम 

िागेको लबि बमोलजमको खचम । 

 अफ्नो घर िा डरेा छाडी ऄको लजर्ऱिा िा लिदशेमा गइ औषधीईचार गराईाँदा 

त्यस्तो स्थानसम्म पुग्दाको र फकम दाको लिरामीको र कुरुिा चालहने ऄिस्था भए 

एकजना कुरुिासम्मको यातायात खचमको पुरै रकम र खाना खचम िापत 

सम्बलधधत कममचारीिे प्रचलित कानून बमोलजम पाईने दलैनक भत्ताको पचहत्तर 

प्रलतशत रकम। 

o यस लिलनमय बमोलजम पाईने ईपचार खचम कुनै कममचारीि ेपेश्कीको रुपमा लिg चाहमेा 

सोको कारण मुनालसि दलखएdf यस लिलनयमको ऄलधरमा रही पलछ लहसाब गदाम ईपचार 

िापत पाईने रकम भधदा बढी हुन अएमा बढी भए जलत रकम सम्बलधधत कममचारीको 

तिबबाट दकस्ताबधदीमा कट्टी गररनेछ । त्यसरी कट्टी गनुमपने रकम भकु्तानी नहुाँद ै त्यस्तो 

कममचारी िा लनजको पररिारको सदस्यको मृत्यु भएमा कट्टी गनम बााँकी रकम लमधहा हुनेछ ।  

o झुट्टा व्यहोरा पेश गरी यस लिलनयम बमोलजम ईपचार खचम माग गने िा प्राप्त गने कममचारी 

िगायत त्योस्तो झुट्टा व्यहोरा प्रमालणत गने स्िीकृत लचदकत्सक-कममचारी भएमा_ ईपचार 

लिभागीय कारबाही हुन सके्नछ । 

o कुनै ऄस्थायी कममचारी लिरामी भएमा औषलधईचारको िालग लनकासा दददा लबस िषमको 

ऄिलधिाइ सेिाको परूा ऄिलध मानी त्यसको ऄनुपातमा लिरामी हुने ऄस्थायी कममचारीि े

गरेको सेिा ऄिलधि ेलहसाब गरी यस लिलनयम बमोलजम ईपचार खचम ददआनेछ । 

तर ऄस्थायी कममचारी सिेाबाट ऄिग हुाँदा भने यस लिलनयम बमोलजम ईपचार खचम पाईने 

छैन  

o भलिष्यमा ufpपालिकको सेिाको लनलमत्त सामाधयतया ऄयोग्य ठहररने गरी सेिबाट 

बरखास्त गररएको ऄिस्थामा बाहके ऄरु जुनसकैु व्यहोराबाट कुनै कममचारी सेिाबाट ऄिग 

हुाँदा यस लिलनय बमोलजम सेिा ऄिलधभरमा पाईने रकम मानी दामासालहि े हुन अईने 

रकम माि ददआनेछ । 

o दश िषम सेिा ऄिलध नपुगेको कुनै कममचारीिाइ औषधी ईपचारको िालग खचम दददा यस 

लिलनयममा तोदकएको रकमिाइ दश िषम सेिा गरेिपत पाईने रकम मानी दामासाहीि ेहुन 

अईने रकम माि ददआनेछ । 
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o यस लिलनयम बमोलजम ईपचार खचम माग गने कममचारीिे कायामियमा हालजर हुन नसके्न 

गरी लिरालम भएको ऄिस्थामा लिरामी लिदा बााँकी भएसम्म लिरालम लिदा नै माग गनुमपनेछ 

। लिरालम लिदा बााँकी नभएमा माि ऄधय लिदा माग गनम सके्नछ । 

o यस लिलनयम बमोलजम ऄस्पतािमा भनाम भइ िा लिदशेिाइ गइ ईपचार गराआएकोमा 

बाहके कुनै कममचारीिाइ ईपलनयम-१_ को ऄलधनमा रही एक िषममा लनजिे खाआपाआ 

अएको डढे मलहनाको तिब बराबरको रकमसम्म ईपचार खचम ददन सदकनेछ ।  

o यस लनयम बमोलजम कुनै कममचारीिाइ िागेको रोग स्थालनय ऄस्पतािबाट ईपचार हुन 

नसके्न भइ लनजको ज्यानिाइ नै जोलखम हुने ऄिस्था परेमा बाडमको स्िीकृलत लिइ त्यस्तो 

कममचारीको ईपचारको िालग त्यस ठााँईबाट सबैभधदा नलजकको कुनै सुलिधायुक्त 

ऄस्पतािबाट लछटो साधनर्द्ारा िैजााँदा र त्यहााँबाट फकम ईदा िाग्न े खचम ufpपालिकाि े

व्यहोनेछ । 

!#= सलमलतको िेखा र िखेापरीिणः  

o सलमलतिे कोषको िेखा प्रचलित िखेा प्रणािी स्थालनय लनकाय-अथीक प्रशासान_ 

लनयमािलि, २०६४ ि ेतोकेको प्रदिया तथा ढााँचामा राख्नेछ । 

o ईपनलिलनयम-१_ बमोलजम रालखएको िखेा ufp;ef बाट लनयुक्त भएको 

िेखापरीिकबाट परीिण गराईनु पनेछ । 

!$= सुलिधा तथा सहुलियतबाट िलञ्चत गररन ेऄिस्थाः 

o दहेायको ऄिस्थामा ufpपालिकाका कममचारीिाइ पुरै िा अंलशक रुपमा कममचारी 

कर्ऱयाण कोष ऄधतगमत सचंालित कायमिमबाट सुलिधाबाट िंलञ्चत गनम सदकनेछः 

 ufpपालिकािाइ अाँच परु्रयामईने कायम गरेको प्रमालणत भएमा। 

 प्रचलति कानून लिपररत काम गरेको प्रमालणत भएमा। 

 यस लिलनयमिािी बमोलजम प्राप्त सुलिधा तथा सहुलियत दरुुपयोग गरेको 

प्रमलणत भएमा। 

 नैलतक पतन दलुखने फौजदारी ऄलभयोगमा सजाय पाएमा । 

!%= िगfनी गनम सSg] 

कोषमf जम्मा रहकेो रकम ufpFपालिका को स्िीकृलत lिइ सलमलतिे नेपाि सरकार िा नेपाि 

राष्ट्र बैङ्किे जारी गरेको ऋणपि, जमानतपि िा बचतपिमा िगानी गनम सके्नछ । 

!^= कोषको रकम सापटी ददन सदकनःे 
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o पााँच िषम स्थायी सेिा ऄिलघ पुगेका ufpपालिकाका कममचारीिाइ लनजको कर्ऱयाण 

कोषमा जम्मा भएको रकमको नव्िे ९) प्रलतशत रकम बराबर माि सापटी प्रदान गनम 

सदकनेछ । 

o सलमलतिे यस लिलनयमाििी ऄनुसार प्रदान गरेको सापटी रकमिाइ दइु÷दइु  िषममा 

नलिकरण गनम सके्नछ । 

o सलमलतिे सापटी प्रदान गदाम कममचारी एक पटक लिएको रकम भुक्तानी नगरेसम्म 

पुनःसापटी ददआने छैन । 

!&= सापटी सरुिाः 

ufpपालिकामा कायमरत कममचारीहरुिे कममचारी कर्ऱयाण कोषमा जम्मा हरेको सलञ्चत 

रकम मध्येबाट लिएको सापटी रकम दफताम नगरेसम्म कोषमा बााँकी रहकेो रकमिाइ 

सुरिणको रुपमा रोक्का रालखनेछ । 

!*= िगानी ििे र व्याज दरः 

o कममचारी कर्ऱयाण कोषबाट यस लिलनयमािलि बमोलजम सापटी तथा कजाम प्रदान गदाम 

अिास लनमामण तथा मममत सम्भार, घरजग्गा खररद, सािरी खररद, सदस्यका 

छोराछोरीको ईि लशिा, पररिारको स्िास््य ईपचार अदद िेिमा प्रदान गनम सदकनेछ । 

o ईपलिलनयम -१_ बमोलजम सापटी तथा कजाम प्रिाह गदाम अिास लनमामण तथा मममत 

सम्भार, घरजग्गा खररद, सिारी साधन खररद जस्ता िगानीका िेिमा ददआएको रकममा 

सात प्रलतशत व्याि िाग्नछे । 

o यस कोषमा जम्मा भएको कममचारीहरुको सेिा लनिृत दालयत्ि, सापटी तथा कजाम प्रिाह, 

तोदकएको लनयलमत भूक्तानी र सलमलतबाट लनणमय भए ऄनुसारका कममचारी कर्ऱयाण 

सम्बधधी कायम ऄधय प्रयोजनका लनलम्त कोषबाट रकम लझक्न सदकनेछैन । 

o यस लिलनयमािलि व्यिस्थाको नहुनेगरी सापटी तथा कजाम प्रिाह ऄधय व्यिस्था 

सलमलतिे लनणमय गरे बमोलजम हुनेछ । 

!(= सापटी तथा कजाम ऄिलध र दफताम भकु्तानीः 

o यस लिलनयमािलि बमोलजम कममचारीि े लिएको सापटी तथा कजाम रकमको भकु्तानी 

ऄिलध लिएको लमलतबाट बदढमा दइु िषमको हुनेछ । सेिा ऄिलध दइु िषम भधदा कम 

बााँकी रहकेा कममचारीको हकमा सापटीको चुक्ता ऄिलध बााँकी सेिा ऄिलध नै हुनेछ । 

चुक्ता ऄिलध बााँकी छद ै एकमुष्ट िा दकस्ताबधदी रमक चुक्ता गनम चाहमेा चुक्ता गनम 

सदकनेछ । 

o सापटी तथा कजाम लिएका ufpपालिकाको कममचारी जुनसुकै कारणबाट सेिा लनिृत भए 

तापलन कोषि ेलिनुपने सम्पूणम रकम ऄसिु नभएसम्म कोषमा सलञ्चत रहकेो रकम दफताम 

भुक्तानी ददआने छैन । 
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पररच्छेद पााँच 

लिलिध 

 लनदशेन ददन सSg] M  

कोष सञ्चािन सम्बलधध लिषयमा ufpपालिकाको sfo{kflnsfिे सलमलतिाइ अिश्यक लनदशेन 

ददन सके्नछ र त्यसरी ददएको लनदशेन पािना गनुम सलमलतको कतमव्य हुनछे । 

 ऄनगुमन तथा रेखदखेः  

कोष सञ्चािन कायमको ऄनुगमन तथा रेखदखे ufpपालिकाको अथीक प्रशासन महािेखाि े

गनुमपनेछ । 

 ऄलधकार प्रत्यायोजनः 

यस लिलनयमाििी बमोलजम सलमलतिाइ प्राप्त ऄलधकारमध्ये कुनै िा सबै ऄलधकार अिश्यकता 

ऄनुसार कुनै ईपसलमलत, कायमदि िा व्यलक्तिाइ प्रत्यायोजन गनम सदकनेछ । 

 दालयत्ि सनःे 

यो लिलनयमािी प्रारम्भ हुनुभधदा ऄलघ श्रृजना भएका ufpपालिकाको कममचारीको कर्ऱयाण 

कोषसाँग सम्बलधधत हक तथा दालयत्ि यस लिलनयमािलि बमोलजमको कोषमा सनेछन् । 
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ऄनसुूची १ 

किुलियतनामा 

 

8'u]Zj/ uf+pपालिकाको =================================== तहको स्थायी कममचारी म ================================= 

िे ===================================================================== कामको िालग कममचारी कर्ऱयाण कोषबाट रकम 

सापटी लिनुपने ऄिस्था भएकािे मैिे लमलत ==================== मा पेश गरेको लनिेदनको अधारमा त्यस सलमलतबाट 

स्िीकृत भएको रु   ======================= ऄिरुपी 

======================================================================== अजका लमलतमा बुलझलिए । ईक्त रकमको 

सयकडा ========== प्रलतशत व्याज र सााँिा रकम ================== लभि चुक्ता गनेछु । यदी सो ऄिलध लभि सााँिा तथा 

व्याज रकम चुक्ता गनम नसकेमा मेरो नाममा कर्ऱयाण कोषमा जम्माभएको रकम रोक्का गरी रकमिे नखामे जलत मेरो 

ऄधय चिऄचि सम्पलत्तबाट ऄसुि ईपर गरी लिएमा मेरो मधजुरी छ । पलछ यस सम्बधधमा हुने कुन ैईजुरिाजरु गने छैन 

भनी यो किुलियतनामा गररददएको छु ।  

 

लमलतः 

र्ऱयाप्चे          दस्तखत 

  किुलियतनामा गनकेो दस्तखत 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

दााँया बााँया 
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ऄनुसूलच २ 

सापटीको िालग पेश गने लनिेदनको ढााँचाः 

 

श्री ऄध्यि ज्यू 

कममचारी कर्ऱयाण कोष सञ्चािन सलमलत, 

8'Ë]Zj/ ufpपालिका, दिैेख । 

 

 ईपरोक्त लिषयमा मिाइ ============================================================== कामको 

िालग त्यस कोषबाट रु =================== ऄिरुपी ===================================================== 

सापटी चालहएको हुनािे यो लनिेदन पेश गरेको छु । प्रचलित ऐन, लनयम तथा लिलनयम बमोलजम 

पािना गनुमपने शतम पािना गनम मधजुर छ भनी सापटी पाईन यो लनिेदन पेश गरेको छु । 

 

लमलतः     

          लनिेदक 

========================== 
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ऄनसुचूीः ३ 

पास बकुको नमनुा 

सदस्यता न ं 

8'Ë]Zj/ गाईपालिका  

कममचारी कर्ऱयाण कोष 

स्थालपत २०७४ 

डााँडापराजिु, सखुते  

कोष जम्मा दकताब 

कममचारीको नामः 

पदः 

ठेगानाः 

नागररकता नं\ जारर लमलत लजर्ऱिाः 

मोबाआि नः 

कोष कट्टी सरुु लमलतः 

मलहना लिमा िापत ईपदान िापत करट्ट रकम 

औषलधpपचार िापत 

ऄधय 
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ऄनुसूचीः ४ -चार_ 

 

सदस्यता दताम दकताब  

8'Ë]Zj/ गाईपालिका  

कममचारी कर्ऱयाण कोष 

स्थालपत २०७% 

डााँडापराजुि 

सदस्यता दताम दकताब 

कट्टीरकमका लशषमकहरु 

लमलत कममचारीको नाम दजाम िीमा ईपदान औषलधपचार ऄधय 

              

              

              

              

 

प्रमालणत गनेः 

दस्तखतः 

नामथरः 

दजामः 

लमलत 
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ऄनुसूची ५-पााँच_ 

शपy ग्रहण फारम 

म 8'Ë]Zj/ गाईपालिकाका कममचारी कर्ऱयाण लिलनयमाििी, २०५५ प्रलतj4 रही सत्यत्य, लनष्ठा र 

आमाधदाररतापूिमक यो सपथ लिधछु की मिैे कोषको सञ्चािक सलमलतको 

============================================ पदको हलैसयति े कोषको लिलनयमाििीऄनुसार गनुमपने र कोष4fरा 

सञ्चालित कायमिमिाइ पुरा गनम जस्तो सुकै पररलस्थतीको पलन सामना गनेछु ।4]if, किह, व्यलक्तगत र 

ऄलनयलमतता दलेख सदा टाढा रहने प्रणे गदमछु । 

दस्तखतः 

नामथरः 

दजामः 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


