Semso Scheme, 2018

སེམས་གསོ་འཆར་གཞི། ༢༠༡༨།

Dzongkhag Administration Tsirang

རྩི་རང་རྫོག་ཁག་བདག་སྐྱོང་།

Preamble གཞི་དོན།
Whereas, the Dzongkhag Administration considers the welfare as equally
important as health and safety, this administration has initiated the Semso
scheme “of, by and for” civil servants working in the Dzong premises and the
municipal office; and decided to review the on-going practices of providing these
semso, do hereby enacts this bye-law, here-inafter to be called and referred to as the
“Semso scheme” on August 21, 2018 as follows.

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྐྱིད་སྡུག་འདི་གསོ་བ་དང་སྲུང་སྐྱོབ་བཟུམ་སྦེ་ཁག་ཆེཝ་སྦེ་ཆ་བཞག་སྟེ་ སེམས་གསོ་
འཆར་གཞི་ཟེར་འགོ་བརྩམས་གནང་མི་འདི་ རྫོང་ཁག་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་གཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་སེམས་
གསོ་ལག་ལེན་འདི་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། སྤྱི་ཚེས་༢༡/༠༨/༢༠༡༨ ལས་ བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ སེམས་
གསོའི་འཆར་གཞི་ཟེར་ཆ་གནས་འབད་མི་འདི་གཤམ་གསལ་ལྟར།

Article 1: Purpose

དོན་ཚན ༡ པ། དགོས་པ།

This semso scheme shall apply to all the civil servants whether in station or on
studies, during whose incidence of demise, as provided below:

སེམས་གསོའི་འཆར་གཞི་འདི་ ཞི་གཡོགཔ་ལཱ་གཡོག་གི་ས་ཁོངས་ནང་ཡོད་མི་དང་ཡང་ན་ཤེས་ཡོན་ལྷབ་པར་འགྱོ་
མི་གང་རུང་ཅིག་ལུ་ ཤི་རྐྱེན་འབྱུང་པའི་སྐབས་ཀྱི་ཐོབ་ལམ་ཚུ་ཡང་གཤམ་གསལ་ལྟར།
i.
The member himself or
herself; or

༡. འཐུས་མི་ཁོ་ར་/མོ ཡང་ན།

ii.
or

The spouse of the member;

༢. འཐུས་མི་གི་གཉེན་གྲོགས། ཡང་ན་
iii. The children of the member aged above one year at the time
of demise; or

༣. ཤི་རྐྱེན་འབྱུང་བའི་སྐབས་ལུ་སྐྱེས་ལོ་གཅིག་ཡན་ཆད་ལང་མི་འཐུས་མི་གི་ཨ་ལུ། ཡང་ན

iv. The biological parents of member; or

༤. འཐུས་མི་གི་ཕམ། ཡང་ན།
v. The biological parent-in law.

༥. གཉེན་གྲོགས་ཀྱི་ཕམ།
Provided that the civil servants on Extra Ordinary Leave (EOL), whether
short-term or long-term, shall not be eligible under this rule. However, upon
joining the regular service, the entitlement shall remain status quo and shall be
eligible whatever benefits here in after mentioned.

གལ་སྲིད་
ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ཡུན་ཐུང་དང་ཡུན་རིང་གང་རུང་གི་དམིགས་བསལ་གྱི་ངལ་གསོའི་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་
སེམས་གསོའི་འཆར་གཞིའི་འཐུས་མིའི་གྲངས་སུ་མི་ཚུད། ཨིན་རུང་ སྒྲིག་གཡོག་ནང་ལོག་འཛུལ་ཞུགས་འབད་
ཞིནམ་ལས་ རང་འཇགས་སྦེ་བརྩིས་ཏེ་ ཁེ་ཕན་འདི་ཚུ་འཐོབ་ལམ་ཡོད།
Article 2: Membership

དོན་ཚན་ ༢ པ། འཐུས་མི།

All the civil servants “Working in Dzong Premises and municipal office”shall
be a member. The membership shall remain recorded after his/her appointment
order perse.

རྫོང་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཡིག་ཚང་ནང་ལཱ་འབད་མི་ ཞི་གཡོགཔ་ག་ར་འཐུས་མི་ཨིན། འཐུས་མི་གི་ཐོ་བཀོད་དེ་ཡང་གསར་
སྐོས་བཀའ་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བརྩི་འཇོག་འབད་དགོ།
Provided that this scheme shall not apply to those civil servants working in
Gewog, Basic Health Units, Hospital and other institution that has been
delineated and stationed in their respective working place.

རྒེད་འོག་དང་། གཞི་རྟེན་གསོ་བའི་སྨན་ཁང་། སྨན་ཁང་། གཞན་ཡང་རང་སོའི་ས་ཁོངས་སོ་སོའི་ནང་ལཱ་འབད་མི་ཞི་
གཡོགཔ་ཚུ་ སེམས་གསོའི་འཆར་གཞི་འདི་གི་འཐུས་མིའི་གྲངས་སུ་མི་ཚུད།
However, the member shall cease to be a member upon transfer or suspension
or resignation or termination, whichever is applicable.

གལ་སྲིད་འཐུས་མི་ཅིག་ གནས་སོར། དགོངས་ཕོག། དགོངས་ཞུ། རྩ་སྐྲད་གང་རུང་ཅིག་འགྱོ་བ་ཅིན་ དེའི་ཉིན་མ་
ལས་ མི་ངོ་དེའི་ འཐུས་མིའི་ཆ་འཇོག་གནས་ཡུན་ཆ་མེད་གཏང་དགོ།
Provided further that the persons who was “a member of similar scheme in the
past” shall be eligible for such claims under this scheme.

མི་ངོམ་འདི་ཧེ་མ་ལས་ དེ་བཟུམ་མའི་འཆར་གཞི་གི་འཐུས་མི་ཨིན་པ་ཅིན་ འཐོབ་ལམ་ཚུ་སེམས་གསོའི་འཆར་གཞི་
འདིའི་ནང་ལས་འཐོབ་དགོ།
Article 3: Admissibility of the Semso

དོན་ཚན་༣པ། སེམས་གསོའི་འཛུལ་ཞུགས།

Notwithstanding anything contained in Article 2 of this Rule, all the civil
servants, whose tenure while serving in the Dzongkhag Administration and the
Municipality, shall be eligible for the following scheme categorized here under:

དོན་ཚན་ ༢ པ་ལུ་མ་ལྟོས་པར་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཞི་གཡོགཔ་ག་ར་ འོག་གི་འཆར་གཞི་དབྱེ་ཁག་
ནང་ཚུད་དགོ།
i. Category A:Demise of the member

༡. དབྱེ་ཁག་ ཀ་པ། འཐུས་མི་ཤི་རྐྱེན་བྱུང་བའི་སྐབས།

If a member under this scheme demises, then such member shall be eligible for
lump sum of Nu. 30, 000.00 (Ngultrum thirty thousand only).

གལ་སྲིད་འཆར་གཞི་འདིའི་ནང་གི་འཐུས་མི་ཅིག་ལུ་ཤི་རྐྱེན་བྱུང་པ་ཅིན་ འཐུས་མིདེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ ༣༠,༠༠༠
༼སུམ་ཁྲི་ཐམ་པ།༽སྟབས་ཅིག་ལུ་སྤྲོད་དགོ། །

ii. Category B: Demise of the member’s spouse

༢. དབྱེ་ཁག་ ཁ་ པ། འཐུས་མིའི་གཉེན་གྲོགས་ཤི་རྐྱེན་འབྱུང་པའི་སྐབས།
If the spouse of a member passes away, such member shall be eligible
for a lump sum of Nu. 20, 000.00 (Ngultrum twenty thousand only).

གལ་སྲིད་འཐུས་མི་ཅིག་གི་གཉེན་གྲོགས་ཤི་རྐྱེན་འབྱུང་པ་ཅིན འཐུས་མི་དེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ ༢༠,༠༠༠ ༼ཉིས་
ཁྲི་ཐམ་པ།༽ སྟབས་ཅིག་ལུ་སྤྲོད་དགོ།

iii.

Category C: Demise of member’s children aged above one year

༣. དབྱེ་ཁག་ ག་པ། སྐྱེས་ལོ་གཅིག་ཡན་ཆད་ལངས་པའི་འཐུས་མི་གི་ཨ་ལུ་ཤི་རྐྱེན་བྱུང་པའི་སྐབས།
If the children of a member aged above one year and above passes
away, such member shall be eligible for a lump sum of Nu. 20, 000.00
(Ngultrum twenty thousand only).

གལ་སྲིད་འཐུས་མི་ཅིག་གི་ཨ་ལུ་སྐྱེས་ལོ་གཅིག་ཡན་ཆད་ལང་མི་ཅིག་ལུ་ཤི་རྐྱེན་བྱུང་པ་ཅིན་ འཐུས་
མི་དེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༢༠,༠༠༠ ༼ཉིས་ཁྲི་ཐམ་པ།༽ སྟབས་ཅིག་ལུ་སྤྲོད་དགོ།

iv. Category D: Demise of biological parents of the member
༤. དབྱེ་ཁག་

ང་པ། འཐུས་མིའི་ཕམ་ཤི་རྐྱེན་འབྱུང་བའི་སྐབས།

If the biological parent of a member passes away, such member shall
be eligible for a lump sum of Nu. 15, 000.00 (Ngultrum fifteen
thousand only).

གལ་སྲིད་འཐུས་མི་ཅིག་གི་ཕམ་ཤི་རྐྱེན་བྱུང་པ་ཅིན་ འཐུས་མི་དེ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་༡༥,༠༠༠ ༼གཅིག་
ཁྲི་ལྔ་སྟོང་ཐམ་པ།༽ སྟབས་ཅིག་ལུ་སྤྲོད་དགོ།

v. Category 1: Demise of the member’s parent in law“whose spouse is a
member or a non-member”

༥. དབྱེ་ཁག་༡ པ། འཐུས་མི་ཅིག་གི་གཉེན་གྲོགས་དེ་ འཆར་གཞི་འདི་གི་འཐུས་མི་ཨིན་རུང་མེན་རུང་ འཐུས་
མིའི་གཉེན་གྲོགས་ཀྱི་ཕམ་ལུ་ཤི་རྐྱེན་འབྱུང་བའི་སྐབས།
If the member’s parent in law “whose spouse is a member or a
non-member” shall be eligible for a lump sum of Nu. 10, 000.00
(Ngultrum ten thousand only).

འཐུས་མི་ཅིག་གི་གཉེན་གྲོགས་དེ་ འཆར་གཞི་འདི་གི་འཐུས་མི་ཨིན་རུང་མེན་རུང་ འཐུས་མིའི་གཉེན་གྲོགས་ཀྱི་ཕམ་
ལུ་ཤི་རྐྱེན་བྱུང་པ་ཅིན་ དེ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་༡༠,༠༠༠ ༼ཅིག་ཁྲི་ཐམ་པ།༽སྟབས་ཅིག་ལུ་སྤྲོད་དགོ།
Article 4: Deductions

བཏོག་ནི།

The respective accountant, under the juristic control of the Accounts Officer as
the disbursement officer, shall deduct the “equivalent net amount payable to the

aggrieved member” as maybe applicable. Provided that such deductions shall be
notified to all the members whose money has been deducted from his/her
monthly salary

རྩིས་ཁྲ་འགོ་དཔོན་གྱི་དབང་ཚད་མངའ་འོག་ལུ་དངུལ་སྤྲོད་འགོ་དཔོན་སྦེ་ རང་སོའི་རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ དངུལ་
སྡོམས་ངེས་ཏིག་ཉམས་རྒུད་པ་འཐུས་མི་ལུ་སྤྲོད་དགོ་མི་དེ་བཏོག་ནི། ཟླ་རིམ་གྱི་དངུལ་ཕོག་ནང་ལས་བཏོག་མི་འདི་
འཐུས་མི་ག་ར་ལུ་ཁྱབ་སྒྲགས་འབད་དགོ།
Article 5: Co-ordination

དོན་ཚན་༥ པ། འགོ་འདྲེན།

The respective sector heads, in whose absence the officiating sector head as the
case maybe, shall coordinate in providing the semso to the aggrieved member
within such reasonable time line. Further, the sector heads shall submit such list
of claimant to the human resource officer who shall then keep a record there
under. However, the human resource officer shall be the rightful custodian of
this bye law.

རང་སོའི་ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་ ཡང་ན་ངོ་ཚབ་ག་འབད་རུང་ཅིག་གིས་འགོའདྲེན་འཐབ་ཐོག་ ཉམས་རྒུད་པ་འཐུས་མི་
ལུ་དུས་ཚོད་ཁར་སྤྲོད་དགོ། ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་ཚུ་གིས་ ཐོབ་ཐངས་བཀོད་མི་གི་ཐོ་བཞག་ནི་དོན་ལུ་མི་སྟོབས་འགོ་
དཔོན་ལུ་ཕུལ་དགོ། མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་འདི་བཅའ་ཁྲིམས་འདི་གི་ཁྲིམས་མཐུན་བདག་འཛིན་པ་ཨིན།

Article 6: Orientation of New Member (s)

དོན་ཚན་༦ པ། འཐུས་མི་གསརཔ་ལུ་གོམས་འདྲིས་

ལས་རིམ།
Any new member, upon joining this agency, shall be oriented on this rule by the
Human Resource section and the concerned Sector Head.

འཐུས་མི་གསརཔ་ ཡིག་ཚང་ནང་འཛུལ་ཞུགས་འབད་ཞིནམ་ལས་ མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་དང་ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་
གྱིས་བཅའ་ཁྲིམས་འདི་གི་སྐོར་ལས་གོམས་འདྲིས་ལས་རིམ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

Article 7: Amendment

དོན་ཚན ༧པ། ལེགས་བཅོས།

The amendment of this bye law by way of addition, variation or repeal shall be
affected on the decision of the Dzongdag and the committee (ad hoc committee)
constituted thereon.

བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ནང་ལུ་ གནད་དོན་གསརཔ་བཙུགས་ནི་དང། འགྱུར་བཅོས་འབད་ནི། ཆ་མེད་གཏང་ནི་ལ་སོགས་
པའི་ ནང་དོན་ལེགས་བཅོས་འདི་ཡང་ རྫོང་བདག་དང་ཚོགས་ཆུང་གིས་གྲོས་ཐག་གཅད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དགོ།

