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कभमचायी कल्माणकायी कोष संचारन काममविधध २०७५ राई संशोधन गनम 
फनेको काममविधध २०७७ 
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प्रस्तािना  ् 

कभमचायी कल्माणकायी कोष संचारन काममविधध २०७५ राई संशोधन गनम 
िाञ्छनीम बएकोरे , भण्डनदेउऩयु नगय काममऩाधरकारे आफ्नो अधधकाय 
प्रमोग गयी देहामका काममविधधहरु फनाएको छ् 
१. संक्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब्  (१) मो काममविधधको नाभ कभमचायी 

कल्माणकायी कोष संचारन (ऩवहरो संशोधन) काममविधध २०७७  
यहेको छ। 

      (२) मो काममविधध तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ। 

२. कभमचायी कल्माणकायी कोष संचारन काममविधध २०७५ को 
प्रस्तािनाभा संशोधन  ्कभमचायी कल्माणकायी कोष संचारन काममविधध 
२०७५(मस ऩधछ “काममविधध” बधनएको) को प्रस्तािनाको सट्टा 
देहामको प्रस्तािना याक्षिएको छ:- 

 “नगयऩाधरका तथा अन्तयगतका विषमगत शािा , िडा कामामरमहरु य 
स्िास््म संस्थाहरुभा कयाय सेिाभा काममयत कभमचायीहरुको कयाय 
सभाप्त िा अिकाश ऩधछ एकभषु्ठ रुऩभा केवह यकभ सवुिधाको रुऩभा 
प्रदान गयी कभमचायीराई प्रोत्सावहत गनम तथा सेिा ऩधछको बविष्म 
सधुनक्षित गनम कल्माणकायी कोष स्थाऩना गनम फाञ्छनीम बएकारे, 

स्थानीम सयकाय संचारन ऐन, २०७४ को दपा १०२ रे ददएको 
अधधकाय प्रमोग गयी कभमचायी कल्माणकायी कोष स्थाऩना गनम 
भण्डनदेउऩयु नगय काममऩाधरकारे मो काममविधध फनाएको छ।” 
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३. काममविधधको फुुँदा नं २ भा संशोधन् काममविधधको फुुँदा नं २ को (च) 
ऩधछ देहामको िण्ड (छ) थऩ गरयएको छ:- 

 “(छ) "स्िास््म संस्था " बन्नारे नगयऩाधरका अन्तयगत संचाधरत 
स्िास््म चौकी तथा संस्थाहरुराई फझुाउनेछ।” 

4.काममविधधको फुुँदा नं ३ भा संशोधन् काममविधधको फुुँदा नं ३ को िण्ड 
(क) भा यहेका “नगयऩाधरका तथा िडा कामामरमभा ” बन्ने शब्दहरुको 
सट्टा “नगयऩाधरका, नगयऩाधरका अन्तयगतका विषमगत शािा , स्िास््म 
संस्थाहरु तथा िडा कामामरमभा” बने्न शब्दहरु याक्षिएका छन।् 

5. काममविधधको फुुँदा नं ४ भा संशोधन्  काममविधधको फुुँदा नं 4 को 
िण्ड (क) भा यहेका “नगयऩाधरका तथा िडा कामामरमभा ” बन्ने 
शब्दहरुको सट्टा “नगयऩाधरका, नगयऩाधरका अन्तयगतका विषमगत 
शािा, स्िास््म संस्थाहरु तथा िडा कामामरमभा ” बन्ने शब्दहरु याक्षिएका 
छन।् 

6. काममविधधको फुुँदा नं 6 भा संशोधन ्(1) काममविधधको फुुँदा नं 6 को 
िण्ड (क) भा यहेका “नगयऩाधरका तथा िडा कामामरमभा ” बन्ने 
शब्दहरुको सट्टा “नगयऩाधरका, नगयऩाधरका अन्तयगतका विषमगत 
शािा, स्िास््म संस्थाहरु तथा िडा कामामरमभा ” बन्ने शब्दहरु याक्षिएका 
छन।् 

 (2) काममविधधको फुुँदा नं 6 को िण्ड (ग) हटाइएको छ।  
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7. काममविधधको फुुँदा नं 7 भा संशोधन ्(1) काममविधधको फुुँदा नं 7 को 
िण्ड (7.1) भा जसभा बने्न शब्द ऩधछ यहेका “नगयऩाधरका तथा िडा 
कामामरमभा” बन्ने शब्दहरुको सट्टा “नगयऩाधरका, नगयऩाधरका 
अन्तयगतका विषमगत शािा , स्िास््म संस्थाहरु तथा िडा कामामरमभा ” 

बने्न शब्दहरु याक्षिएका छन।् 

8. काममविधधको फुुँदा नं 8 भा संशोधन ्(1) काममविधधको फुुँदा नं 8 को 
िण्ड (8.1) भा यहेका “नगयऩाधरका तथा िडा कामामरमभा ” बन्ने 
शब्दहरुको सट्टा “नगयऩाधरका, नगयऩाधरका अन्तयगतका विषमगत 
शािा, स्िास््म संस्थाहरु तथा िडा कामामरमभा ” बन्ने शब्दहरु याक्षिएका 
छन।् 
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