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भजनी नगरपालिकाको कममचारी कल्याणकोष संचािन कायमलिलध,२०७८
प्रस्तािना :
भजनी नगरपालिका कममचारी कल्याण कोषको संचािन तथा व्यिस्थापन गनम बान्छनीय भएकोिे नेपािको संलबधान, स्थानीय
सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ र भजनी नगरपालिकाको प्रशासकीय कायमलिलध (लनयलमत गने ) ऐन, २०७४ को
दफा (४) िे ददएको ऄलधकार प्रयोग गरी भजनी नगरपालिकािे कममचारी कल्याण कोष संचािन कायमलिलध िनाएको छ ।
पररच्छे द –१
१. संलिप्त नाम र प्रारम्भः
क) यस कायमलिलधको नाम कममचारी कल्याणकोष संचािन कायमलिलध
,२०७८ रहनेछ ।
ख) यो कायमलिलध कायमपालिका िैठक िाट स्िीकृ त भएको लमलत देलख िागु हुनेछ ।
२. पररभाषाः
लिषय िा प्रसंगिे ऄकों ऄथम निागेमा यस कायमलिलधमा
क) “ऐन” भन्नािे स्थानीय सरकार संचािन ऐन , २०७४ तथा भजनी नगरपालिकाको प्रशासकीय कायमलिलध (लनयलमत गने )
ऐन, २०७४ सम्झनु पदमछ ।
ख) “कायमलिलध”भन्नािे कममचारी कल्याणकोष संचािन कायमलिलध २०७८ सम्झनु पदमछ ।
ग) “नगरसभा” भन्नािे स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४िमोलजम गरठत नगरसभा सम्झनु पदमछ ।
घ)“नगरपालिका” भन्नािे भजनी नगरपालिकािाइ सम्झनु पदमछ ।
ङ) “कायामिय” भन्नािे भजनी नगरपालिका नगर कायमपालिकाको कायामियिाइ सम्झनु पदमछ ।
च) “प्रमुख” भन्नािे भजनी नगरपालिकाको प्रमुख सम्झनु पदमछ ।
छ) “ईपप्रमुख” भन्नािे भजनी नगरपालिकाको ईपप्रमुखिाइ सम्झनु पदमछ ।
ज) “प्रमुख प्रशासकीय ऄलधकृ त” भन्नािे भजनी नगरपालिका नगर कायमपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय ऄलधकृ त सम्झनु पदमछ ।
झ) “कममचारी” भन्नािे सालिक स्थानीय लनकायमा स्थायी भै हाि

भजनी नगरपालिका कायामियमा कायमरत रहेका सेिा

ऄिकाश हुुँदाका बखत यस कोषबाट सेिा सुलबधा प्राप्त गने र भजनी नगरपालिकामा कायमरत स्थायी कममचारी

िाइ

सम्झनु पदमछ ।
ञ) “सेिा” भन्नािे भजनी नगरपालिकाको सेिािाइ सम्झनु पदमछ ।
ट) “तिब” भन्नािे पाररश्रलमक िापत मालसक रुपमा पाईने ग्रेड समेतको रकमिाइ सम्झनु पदमछ ।
ठ) “पररिार” भन्नािे भजनी नगरपालिका कायामियमा स्थायी पदमा कायमरत कममचारीहरुको एकाघर सगोिमा िस्ने अमा ,
बाबु, दाजुभाइ पलत/पत्नी छोरा/छोरी तथा ऄन्य कानूनमा ईल्िेलखत नातािाइ सम्झनु पदमछ ।
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ड) “सापटी” भन्नािे भजनी नगरपालिका नगर कायमपालिकामा स्थायी रुपमा कायमरत कममचारीहरुिे कममचारी कल्याण कोष
िाट लनलित ऄिलध लभत्र दफताम गने गरर लिइएको रकम िाइ सम्झनु पदमछ ।
ढ) “व्याज”भन्नािे कल्याण कोषिाट रकम सापटी लिइ ईपभोग गरे बापत ईपभोग कताम कममचारीबाट मालसक रुपमा प्राप्त हुने
ऄलतररक्त िाभ िाइ सम्झनु पदमछ ।
पररच्छे द –२
३. कोष सम्िलन्ध व्यिस्थाः - भजनी नगरपालिका

कममचारी कल्याण कोष नामको एक कोष रहनेछ र सो कोषमा

देहाय

िमोलजमका रकम जम्मा गररनेछ ।
क) हरे क अर्थथक िषम मा नगरपालिकामा कायमरत स्थायी कममचारीको कम्तीमा एक मलहना बराबरको तिब नगरसभा बाट
कममचारी कल्याण कोष लशषमकमा स्िीकृ त भएको रकम,
ख) सापटी सुलिधा लिने कममचारीबाट प्राप्त दकस्ता बापतको रकम,
ग) सापटी रकम ईपभोग गरे बापत कायमलिलध ऄनुसार प्राप्त व्याज रकम,
घ) बैंक ब्याजको रकम,
ङ) यस कायामियमा सरुिा भआ अएका कममचारी लनजिे रमानासंग ल्याएको लनजको संलचत लबदा, ईपदान र ईपचार खचमको
रकम र
च) लनयमानुसार प्राप्त हुने ऄन्य रकम ।
४. खाता संचािन सम्िलन्ध व्यिस्थाः - कममचारी कल्याण कोष को नाम मा रालिय बालणज्य िैंक लिलमटेडमा खाता खोल्नुपनेछ।
ईक्त कोषको संचािन प्रमुख प्रशासकीय ऄलधकृ त र

अर्थथक प्रशासन शाखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ। ऄलधकतम

व्याज ददने ऄन्य िालणज्य िैकमा समेत खाता खोल्न सदकने छ ।
५. कोषको पररचािन सम्िलन्ध व्यिस्थाः - कममचारी कल्याण कोषको संचािन गनम देहाय िमोलजमका कममचारी कल्याण कोष
संचािक सलमलत गठन गररनेछ ।
क) प्रमुख प्रशासकीय ऄलधकृ त

— ऄध्यि

ख) प्रमुख, कममचारी प्रशासन शाखा

— सदस्य

ग) सापटी सुलिधा पाईन योग्य कममचारीहरुको बैठकबाट लनणमय भइ अएका२ (दुइ) जना कममचारी प्रलतलनलध
घ) अर्थथक प्रशासन शाखा प्रमुख

- सदस्य

- सदस्य सलचि

बुदाुँ न.(ग) बमोलजमको सदस्यको पदािलध लनयुक्त भएको लमलत देलख ३ (लतन) िषमको हुनेछ ।अिश्यकता ऄनुसार लिषयगत
लिज्ञिाइ िैठकमा िोिाईन सदकनेछ । सलमलतको िैठक अिश्यकता ऄनुसार बस्नेछ।
पररचछेद –३
६. सापटी सम्िलन्ध सुलिधाः भजनी नगरपालिकामा कायमरत स्थायी कममचारीहरुिाइ मात्र सापटी सुलबधा ईपिव्ध गराआनेछ ।
७. सापटी रकमको सीमाः यस कोषबाट यस कायमलिलधको बमोलजम ईपिब्ध गराइने सापटी रकमको सीमा

र दकस्ता देहाय

िमोलजम रहने छ |
क. पररिण काि ऄिधी पुरा भएको कममचारीिाइ लनजको १८(ऄठार) मलहना िा ऄलधकतम ५(पांच) िाख मध्य जुन कम
हुन्छ सो रकममा नबढ्ने गरी हुन अईने रकम र लतनुमपने दकस्ता ऄिधी संख्या ६०( साठी) |
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- कायमलिलधको बुुँदा नं. ४ ऄनुसार ईपिव्ध गराइएको सापटी रकमिाइ

सोही बुुँदा

ऄनुसारको दकस्तामा लिभाजन गरी सो को घट्दो क्रमको मालसक व्याज सलहत सापटी प्राप्त गने कममचारीको मालसक
तिििाट ऄटु ट रुपमा कट्टा गररनेछ ।
९. सापटी रकमको व्याज दर:-यस कायमलबलध िमोलजम ईपिव्ध गराइएको सापटी रकममा िार्थषक

५(पाुँच) प्रलतशतका दरिे

व्याज िाग्नेछ ।
१०. सापटी रकम चुक्ता गनुमपने:कल्याण कोषिाट लिएको सापटी रकम पूणम रुपमा भुक्तान हुन नपाईं दै कु नै कममचारीजुन सुकै कारणिाट ऄिकास प्राप्त गने
भएमा, सरुिा भएमा लनजिे भुकानी गनम बाुँकी सापटी रकम नगरपालिकािाइ भुक्तानी गनुमपनेछ |

लनजिे सापटी लिएको

रकम फरफारक गरे पिात मात्र लनजिाइ रमाना, ऄिकाश पत्र ददनुपनेछ | लनज स्ियम िे भुक्तानी नगरे कायामियिे लनजिे
पाईने सेिा सुलिधाबाट ऄसुि ईपर गररनेछ|
११. सापटी लिनको िालग अिश्यक योग्यता:क.पररिण काि ऄिधी पुरा भएको,
ख.ऄिकाश हुन कलम्तमा एक बषम सेिा ऄिलध बाुँकी रहेको ।
१२. सापटी भुक्तानी नहुुँदै पुनः सापटी प्राप्त गनम नसदकनेः- यस कायमलिलध बमोलजम सापटी सुलिधा प्राप्त गरे को कममचारीिाइ ईक्त
सापटी चुक्ता नगरे सम्म पुनः सापटी ईपिब्ध गराइने छैन् । नगरपालिकािे ईपिव्ध गराईने सापटी ऄलधकारको कु रा होइन
सहुलियत मात्र हो ।
१३. कोषिाट सापटी प्रदान सम्िलन्ध कायमलिलधःक.कोषिाट सापटी लिन चाहने आच्छु क कममचारीिे ऄनुसूलच १ बमोलजमको लनिेदन फारामभरी कोष संचािक सलमलत समि
पेश गनुम पनेछ ।
ख. प्राप्त लनिेदन ईपर संचािक सलमलतिे छानलिन गरी अिश्यक लनणमय गनेछ ।
पररच्छे द –४
१४. ऄिकाश प्राप्त कममचारीिाआ सुलबधा प्रदान गने सम्बन्धमा:(क) स्थानीय स्िायत्त शासन ऐन, २०५५ र लनयमाििी, २०५६ ऄनुसार

स्थायी भै

भजनी नगरपालिका

नगरकायमपालिकाको कायामियमा कायमरत स्थायी कममचारी सेिाबाट ऄिकाश भएमा लनजिे कममचारी सेिा शतम सुलबधा
ऐन, लनयम ऄनुसार पाईने लबरामी लबदा, घर लबदा, ईपदान, औषधी ईपचार खचम िगायतका ऄन्य सेिा सुलबधा यसै
कोषबाट प्रचलित ऐन कानुन बमोलजम भुक्तानी गनुमपने छ |
(ख) स्थानीय तह घोषणा भए पिात सेिा प्रबेश गरे का कममचारीका िागी प्रदेश सरकार िा संघीय सरकारिे ऄिकाश
पिातको सेिा सुलिधाको सम्बन्धमा कु नै व्यिस्था गरे को खण्डमा सोही बमोलजम र कु नै व्यिस्था नभएको खण्डमा यसै
कोषबाट लनजको संलचत लबदा र ईपचार खचमको रकम भुक्तानी ददइने छ |
(ग) सालिक स्थानीय लनकायमा स्थायी भै

भजनी नगरपालिकमा कायमरतकममचारी ऄन्य स्थानीय तहमा सरुिा भआमा

लनजिाइ रमानाको ददन सम्मको संलचत लबदा, ईपदान र ईपचार खचमको एकमुष्ट रकम सलहत रमाना ददनु पनेछ |
१५. बचाई तथा खारे जीःक.यस कायमलिलधमा ईल्िेलखत िुंदाहरु स्थानीय सरकार संचािन ऐन , २०७४ र प्रचलित कानुन संग बालझएको हदसम्म
स्ितः ऄमान्य हुनेछ ।
ख.यो कायमलिलध िागु हुनु भन्दा पलहिे भए गरे को काम कारबाही यसै कायमलिलध बमोलजम भएको मालनने छ ।
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भजनी नगरपालिकाको कममचारी कल्याणकोष संचािन कायमलिलध,२०७८
कायमलिलधको बुदाुँ नम्बर १३(क) संग सम्बलन्धत
ऄनुसूलच –१
श्रीमान ऄध्यिज्यू
कममचारी कल्याणकोष संचािक सलमलत,

लमलतः-

नगर कायमपालिकाको कायामिय,भजनी , कै िािी ।

लिषयः- सापटी रकम ईपिव्ध गराइ पाई ।
महोदय,
सेिामा लनिेदन गनामको खास कारण यो छ दक मिाइ कममचारी कल्याणकोषिाट .................कामको िागी
रु.................... ऄिेरुपी........................................................ मात्र सापटी अिश्यक परे को हुंदा लनयमानुसार सापटी
रकम ईपिव्ध गराइ ददन हुन यो लनिेदन पेश गरे को छु । जो अदेश ।
लनिेदक कममचारीको नाम , थरःपदःदस्तखतः-

अर्थथक प्रशासन शाखाको रायः

कोष संचािक सलमलतको लनणमयः
कममचारी कल्याणकोष संचािक सलमलतको लमलत .............. ...........लनणमय न.........ऄनु सार यस न.पा.का
कममचारी श्री .............................................िाइ......
...........................प्रयोजनका िालग
रु..................../-ऄिेरुपी............................................................मात्र ईपिव्ध गराईने
/ नगराईने लनणमय गररयो ।
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