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 कनकाई नगयऩालरकाभा  कामययत जनप्रलतलनलध एवभ कभयचायीहरूको अकास्भात कुनै 
प्रकायका दघुयटना वा  असाभान्म योग रागेभा आलथयक सहमोग गने अलबप्रामरे कनकाई 
नगयऩालरका अन्तगयत एउटा स्वास््म उऩचाय कल्माण कोष सञ्चारन ऐन तमाय गयी रागू 
गयीएको छ । 

(१)सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (क) मस ऐनको नाभ स्वास््म उऩचाय कल्माण कोष सञ्चारन 
ऐन,२०७५ यहेको छ । 

(ख) मो ऐन कनकाई नगय कामयऩालरकाको फैठकरे ऩारयत गयेको लभलतदेक्षख रागू हनुे 
छ। 

(२) ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस ऐनभा् 

 

कनकाई नगरपालिकाद्वारा प्रकालित 

कनकाई  राजपत्र 
खण्डः १  सङ्ख्ाः ३   प्रकािन लिलतः २०७६/१२/२८ 

          नगरसभावाट स्वीकृत लिलत २०७५/०९/२९ 

                        

                        भाग - १ 

स्वास््म उऩचाय कल्माणकोष सञ्चारन 
ऐन,२०७५ 



भाग १       खण्डः१                        सङ्ख्ाः३              लिलतः २०७६/१२/२८ 

स्वास््म उऩचाय कल्माणकोष सञ्चारन ऐन,२०७५                                     2 

 

(क) ऐन बन्नारे स्वास््म उऩचाय कल्माणकोष सञ्चारन ऐन, २०७५ राई सम्झन ुऩछय । 

(ख) कभयचायी बन्नारे कनकाई नगयऩालरकाभा कामययत सम्ऩूणय कभयचायीराई सम्झन ु
ऩछय। 

(ग) जनप्रलतलनलध बन्नारे कनकाई नगयऩालरकाभा लनवायक्षचत वहारवारा जनप्रलतलनलधराई 
सम्झन ुऩछय । 

(३) कामय सलभलतको गठन् मस कल्माण कोषको सञ्चारन एवभ ्व्मवस्थाऩनका रालग 
ऩाॉच सदस्मीम एक कामय सलभलत यहने  छ । 

(क) कनकाई नगय कामयऩालरकारे तोकेको कामयऩालरका सदस्म  -अध्मऺ 

(ख) कामयऩालरकारे तोकेको जनप्रलतलनलध भध्मे २जना  -सदस्म 

(ग) नगयऩालरकाका कभयचायीहरूभध्मे वाट कभयचायीहरूको फैठकरे तोकेको १ जना  -
सदस्म 

(घ) स्वास््म शाखाको प्रभखु  -सदस्म सक्षचव 

(४) सॊयऺक् कोषको सॊयऺकभा मस कनकाई नगयऩालरकाका नगय प्रभखु यहने छन  । 

(५) सल्राहाकाय् कामय सलभलतराई आवश्मक सल्राह सझुाव ददन एक सल्राहाकाय 
सलभलत यहने छ  । 

                   (क) नगय उऩप्रभखु 

                   (ख) प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत 

(६)कामय सलभलतको फैठक् कामय सलभलतको फैठक आवश्मकता अनसुाय फस्न ेछ । 

(७)कामयकार् कामय सलभलतको कामयकार २ वषय यहने छ । 

(८)साधायण सदस्म्कनकाई नगयऩालरकाका लनवायक्षचत ऩदालधकायी एॊव कामययत 
सम्ऩूणयकभयचायीहरू मसका साधायण सदस्म यहने छन   । 

(९) सदस्मता प्राप्त्मस कोषको साधायण सदस्मता प्राप्त देहाम फभोक्षजभ हनुे  छ । 

       (क) लनवायक्षचत जनप्रलतलनलध एवॊ कामययत कभयचायीहरू स्वत् मस कोषको साधायण 
सदस्म यहने छन । 

(१०) सदस्मताको सभालप्त् मस कोषको सदस्मताको सभालप्त देहाम फभोक्षजभ हनुे छ । 

        (क) लनवायक्षचत जनप्रलतलनलधहरूको कामयकार सभाप्त बएभा । 
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        (ख) कभयचारयको हकभा मस नगयऩालरकाभा कामययत नयहेभा  । 

        (ग)लनजको भतृ्म ुबएभा । 

(११) कोषको आलथयक स्रोत् कोषको आलथयक स्रोत देहाम फभोक्षजभ हनुे छ । 

     (क)  कोषको स्थाऩनाको रालग नगयऩालरका वाट रू. ५राख (अऺेरूऩी रू. ऩाॉच 
राख)यकभ ऩवहरो ऩटक  प्राप्त हनुे छ  । 

  (ख) नगयऩालरकारे कोषको आवश्मकता य अवस्था हेयी थऩ यकभ जम्भा गदै जान 
सक्ने छ । 

(१२) कोषको खाता सञ्चारन्मस कोषको खाता सञ्चारन देहाम फभोक्षजभ हनु ेछ । 

    (क) नगयऩालरकाको प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत य रेखा हेने अलधकृतको सॊमकु्त 
दस्तखतफाट सञ्चारन गरयने छ । 

(१३) कोषको सञ्चारन् मस कोषको ऩरयचारन लनम्नानसुाय हनुे छ । 

  (क) भटुु योग,क्मान्सय,भगृौरा सम्फन्धी योग,ऩऺघात,जस्ता गम्बीय प्रकृलतको योग रागेय 
लफयाभी बएको वा दघुयटनाभा ऩयी गम्बीय घाइते बई अशक्त बएको अवस्थाभा कोषको 
यकभ फाट सहमोग गरयने  छ  । तय मस्तो सहमोग प्रदान गदाय नेऩार सयकायवाट 
स्वस््म ववभा सवुवधा तथा लन्शलु्क उऩचाय गने व्मवस्था बएकोभा  त्मस्तो ववयाभी य 
एक जना कुरुवा राई स्वस््म सॊस्थाभा जान आउनका रालग वषयभा एक ऩटक सम्भ 
आतेजाते वाऩतको यकभ बकु्तानी गरयनेछ। 

 (ख) कोषको यकभ भाग गने सदस्म आपैं  वा आफ्ना नक्षजकको आपन्त भापय त आफ्नो 
डाक्टयको जाॉचको प्रलतवेदन(भेलडकर रयऩोटय) सवहतक कल्माणकोष सञ्चारक सलभलत 
सभऺ लनवेदन  ददन ुऩने छ  । 

 (ग) कल्मणकोष सञ्चारन सलभलतरे प्राप्त लनवेदन उऩय छानववन गयी  औक्षचत्म हेयी 
कामयऩालरकाभा लसपारयस गनुय ऩने छ  ।  

 (घ) लसपारयसका आधायभा  कामयऩालरकाको फैठक फाट लनवेदकको योगको अवस्था, 
दघुयटनाको अवस्था य लनजको आलथयक अवस्था सभेत हेयेय उक्षचत लनणयम गनुय ऩने  छ  । 

(ङ) लनवेदकको योगको वा दघुयटनाको अवस्था हेयेय सहमोग यकभ साभान्मतमा मस प्रकाय 
हनुेछ  । 
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  (i) सहमोग यकभ सदस्महरू राई  भात्र उऩरब्ध हनुे छ । 

(ii)रु. ५० हजायदेक्षख रू. १ राख सम्भ को रागतभा कूर रागतको ५०%   

(iii) रू. १ राखदेक्षख भालथ रू२ राख सम्भको रागतभा कूर रागतको ४०% 

(iv) रू. २ राखदेक्षख भालथ रू३राख सम्भको रागतभा कूर रागतको ३०% 

(v) रू. ३ राखदेक्षख भालथ रू४राख सम्भको रागतभा कूर रागतको २०% 

(iv) रू. ४ राखदेक्षख भालथ रू५ राख सम्भको रागतभा कूर रागतको १०% 

(च) भालथ उल्रेखलतव आवस्था वाहेक कुनै ऩलनकुनै ऩलन जनप्रलतलनलध कभयचायीको भतृ्म ु
बएभा एकभषु्ट ६० हजाय रुऩमा सहमोग गरयनेछ। 
भालथ उल्रेक्षखत दपा (ङ) भा जे बलनएता ऩलन भालथको सहमोग यकभको वहसाफ गदाय 
प्रत्मेक नम्वय को  फेग्रावेग्रै वहसाव लनकारी जोड गरयन े छ।जलत ऩटक बएऩलन  एक 
कामयकार अवलधबय वढीभा रू. १राख ५० हजाय सम्भ भात्र सवुवधा उऩरब्ध गयाइने  
छ। 

 (१४) फाधा अड्काउ पुकाउ अलधकाय् मस ऐनभा व्मवस्था बएको ववषम नेऩारको 
सॊववधान य प्रचलरत काननु सॊग फाक्षझएभा, फाक्षझएको हदसम्भ स्वत् अभान्म हनुेछ। 
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