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सैनामैना नगरपालिकाका करार कममचारीहरुिाई योगदानमा आधाररत सामाजिक 
सरुक्षा कोषमा आवद्ध  गराउने कायमववधी, २०७८ 

प्रस्तावना: 

नेपािको संववधानको धारा ३४ को उपधारा २ अनसुार श्रलमकिाई योगदानमा आधाररत सामाजिक 
सरुक्षाको हकिाई सलुनजितता गनम ञाछनिलनय काकािे सैनामैना नगर कायमपालिकािे स्थानीय 
सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा २ िे ददाको अलधकार प्रयोग गरर 
यो कायमववलध ञनाई िाग ुगरेको ि । 

१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्क : (१) यस कायमववलधको नाम सैनामैना नगरपालिकाका करार 
कममचारीहरुिाई योगदानमा आधाररत सामाजिक सरुक्षा कोषमा आवद्ध  गराउने कायमववधी, 
२०७८ रहेको ि । 

          (२) यो कायमववलध नगर कायमपालिकािे पाररत गरेको लमलत देखी िाग ुहनेुि । 

२. पररकाषा: लञषय र प्रसंगिे अको अथम निागेमा यस कायमलञलधमा, - 

(क) "कायमववलध" कन्नािे सैनामैना नगरपालिकाका करार कममचारीहरुिाई योगदानमा आधाररत   

सामाजिक सरुक्षा कोषमा आवद्ध गराउने कायमववधी, २०७८ सम्झन ुपदमि । 

(ख) " नगरकायमपालिका" कन्नािे सैनामैना नगरकायमपालिका सम्झन ुपदमि । 

(ग) "नगरपालिका" कन्नािे सैनामैना नगरपालिकािाई सम्झन ुपदमि । 

(घ) "सका" कन्नािे सैनामैना नगरपालिकाको सकािाई सम्झन ुपदमि । 

(ङ) "वडा" कन्नािे सैनामैना नगरपालिकाका सवै वडा कायामियहरुिाई सम्झन ुपदमि । 

(च) "प्रमखु" कन्नािे सैनामैना नगर कायमपालिकाका नगर प्रमखु सम्झन ुपदमि । 

(ि) "उप-प्रमखु" कन्नािे सैनामैना नगर कायमपालिकाका नगर उप- प्रमूख सम्झन ुपदमि । 

 (ि) "प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत" कन्नािे सैनामैना नगरकायमपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत सम्झन ुपदमि । 
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(झ) "सामाजिक सरुक्षा कोष" कन्नािे संघीय सरकारञाट ञनााको योगदानमा आधाररत  
सामाजिक सरुक्षा ऐन, २०७४ को कोषिाई सम्झन ुपदमि । 

(ञ)  “करारका कममचारी” कन्नािे  सैनामैना नगरपालिका, नगरपालिकाको कायामियिे 
तिञ कत्ता ककु्तान गने स्वीकृत दरवन्दीमा रहेका करार सेवाका कममचारीहरुिाई सम्झन ु
पदमि । 

३. जिम्मेवारी र उत्तरदावयत्व: (१) नगरपालिका लकत्र, वडा कायामिय र यस मातहत रहेका सैनामैना 
नगरपालिका नगर कायमपालिकाको कायामियिे तिञ कत्ता ककु्तान गने करार कममचारीहरुिाई 
योगदानमा आधाररत सामाजिक सरुक्षा कोषमा आवद्ध गराउदै िैिान ुसैनामैना नगरपालिका 
नगर कायमपालिका कायामियको जिम्मेवारी रहने ि । 

(२) नगरकायमपालिकािे आफ्ना करार कममचारीहरुिाई ञावषमक रुपमा आवश्यक पने                
कममचाररहरुको िालग रोिगारदातािे ञझुाउन ु पने २० प्रलतशत रकम सलुनजितता गरी                 
नगरसकाञाट लञलनयोजित गराउन ुपनेि । 

(३) सैनामैना नगरपालिका नगर कायमपालिका कायामिय वा नगरपालिका कायामिय मातहत 
रहेका वडा कायामिय तथा  कायमरत करार कममचारीहरुिाई योगदानमा आधाररत सामाजिक 
सरुक्षा कोषमा आवद्ध गराउन यो कायमववलध नगर कायमपालिकाञाट पाररत का पिात स्वत: 
िाग ुहनेुि । कममचारीहरुको सामाजिक सरुक्षा कोषमा आवद्ध गराउने कायम सैनामैना 
नगरपालिका नगर कायमपालिकाको कायामियिे गनुमपनेि । 

(४) सैनामैना नगरपालिका नगर कायमपालिकाको कायामियिे योगदानमा आधाररत सामाजिक 
सरुक्षा कोषमा आवद्ध कममचारीहरुको योगदानको रकम प्रत्येक मवहना योगदानकतामको 
तफम ञाट ११ प्रलतशत र रोिगारदाताको तफम ञाट २० प्रलतशत गरर िम्मा ३१ प्रलतशत 
रकम सामाजिक सरुक्षा कोषमा िम्मा गनेि ।  

४.  सलमलत गठन: (१) करार कममचारीहरुिाई योगदानमा आधाररत सामाजिक सरुक्षा कोषमा  
सूजचकृत गरर आवद्ध गराउन देहाय ञमोजिमको सलमलत गठन गररनेि । 

     (क)  प्रमूख प्रशासकीय अलधकृत   - संयोिक 

     (ख) आलथमक प्रशासन शाखा   - सदस्य 
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     (ग) कममचारी प्रशासन शाखा प्रमखु  - सदस्य सजचव 

(२) उपदफा (१) ञमोजिमको काम, कतमव्य र अलधकार देहाय ञमोजिमको हनेुि: 

(क) नगरकायमपालिकाका स्वीकृत दरवन्दीमा लनरन्तर ६ मवहना वा सो समय कन्दा ञढी सेवा 
अवलध कायम गरेका करार कममचारीहरु योगदानमा आधाररत सामाजिक सरुक्षा कोषमा 
आवद्ध वा सूजचकृत हनेु संख्याको ावकन गने । 

(ख) नेपाि सरकारिे िारी गरेको योगदानमा आधाररत सामाजिक सरुक्षा ऐन, सो सम्वन्धमा 
वनेका लनयमाविी, कायमववलध, रािपत्र तथा संघीय मालमिा तथा सामान्य प्रशासन  
मन्त्राियद्धारा गरराका पररपत्रहरुमा सम्वजन्धत रहेर करारका कममचारीहरुिाई       

सामाजिक सरुक्षा कोषमा आवद्धता गराउने । 

(ग) अनिाईन माध्यमञाट नगरकायमपालिकािाई रोिगारदाताको रुपमा र करारका      
कममचारीहरुिाई योगदानकतामको रुपमा सूजचकृत गनम सामाजिक सरुक्षा कोषसंग समन्वय 
गरर सूजचकरण गने वा गराउने । 

(घ) करारका कममचारीहरुिाई योगदानकतामको रुपमा सूजचकृत गनम अन्य आवश्यक कायम गने 
। 

५. थपघट, हेरफेर वा संशोधन:  कायमपालिकािे यस कायमलञलधिाई आवश्यकता अनसुार थपघट वा 
हेरफेर वा संशोधन गनम सक्नेि । 

६.  ञाधा अड्काउ फुकाउ: यो कायमलञलध कायामन्वयनको सम्वन्धमा कुनै ञाधा अड्काउ परेमा नगर 
कायमपालिकािे त्यस्तो ञाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक व्यवस्था गनम सक्नेि ।  

7. खारेिी तथा ञचाउः यस कायमववलधमा व्यवस्था काका कुराहरु प्रचलित कानूनसँग 
ञाजझाको हकमा ञाजझाको हदसम्म अमान्य हनेुि । 


