
नेपालको संबिधान अनुरुप नव गठठत यस गाउँ पाबलकामा समाबहत भएका गाबिसहरु मा काययरतरहकेा   स्थायी ,अस्थायी तथा 

बनजामती कमयचारी समेत िाट समायोजन भइ आएका बनवृतभरण पेन्सन प्राप्त नगने कमयचारीहरुको िहाल र अवकाशको समयमा 

प्राप्त गने उपदान औषबध उपचार बनवृतभरण लगायतका कमयचारीहरुले प्राप्त गने आर्थथक सुबवधालाई व्यवबस्थत र बजम्मेिार रुपमा 

संचालन र सुरक्षण को प्रत्याभूत गनय धनौजीगाउँ पाबलका का कमयचारीहरुको लाबग कमयचारी कल्याणकारी कोष मार्य त सम्िोधन गठर 

स्थानीय सरकार को प्रत्याभूत गनय तथा कोष को पठरचालन लाई व्यवबस्थत िनाउनको लाबग धनौजीगाउँ पाबलकाको आठौ गाउँ 

सभाको बनणयय अनुसार र नेपालको संबिधान को अनुसूची -८ समेतले ददएको अबधकार प्रयोग गठर स्थानीय सरकार  संचालन एन 

२०७४ को दर्ा १०२ को उपदर्ा २ िमोबजम धनौजीगाउँ पाबलकाले यो बनयमावली िनाई लागु गरेको छ  

 

१. सबंक्षप्त न ंर प्रारम्भ :-(१ ) यी बनयम हरुको नाम “धनौजी गाउँपाबलका को कमयचारी कल्याणकारी कोष बनयमावली, २०७७’’ 

रहेको छ | 

(२) यो बनयमावली आर्थथक िषय २०७७/२०७८ दबेख लागु हुने गठर धनौजी गाउँपाबलका राज पत्रमा प्रकाशन भए पशचातप्रारम्भ 

हुनेछ| 

२. पठरभाषा र ब्याख्या :-बिषय वा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस बनयमावलीमा – 

(क) “कमयचारी ’’ भन्नाले धनौजी गाउँपाबलकाबस्थत गाउँ पाबलकाको कायायलय मा बनरन्त्रण पाँच िषय वा सो भन्दा िढी अिबध सम्म 

स्थायी ,अस्थायी  रुपमा काययरत रही सेवािाट अलग हुने कमयचारी, कायायलय सहयोगी,चौकीदार , गाउँ पाबलका प्रहरी समेत लाई 

सम्झनु पछय र यो शब्द ले कोष िाट खचय व्यहोने प्रयोजन को लाबग कमयचारी सेवा िाट अलग हुदा प्रचबलत सेवा सुबिधा पाउने गाउँ 

पाबलका क स्थायी ,अस्थायी कमयचारी समेतलाई सम्झनुपछय | 

(ख) ‘’काययपाबलका’’ भन्नाले धनौजी गाउपाबलकालाइ सम्झनुपछय | 

(ग)’’कायायलय’’भन्नाले धनौजी गाउपाबलकातथा आवश्यकता अनुसार मातहतका वडा कायायलय समेतलाइ सम्झनुपछय | 

(घ)’’बनयमावली’’ भन्नाले ‘’धनौजी गाउपाबलकाको कमयचारी कल्याणकारी कोष,२०७६’’ लाई सम्झनुपछय | 

(ड.)’’कोष’’भन्नाले यसै बनयमावलीको बनयम ९ िमोबजमको कोषलाई सम्झनुपछय | 

(च)’’सबमबत’’भन्नाले यसै बनयमावलीको बनयम ५ िमोबजमको सबमबतलाई सम्झनुपछय | 

३. सवेा सबुवधा प्राबप्तका लाबग कमयचारील ेआवेदन गनुयपने : यस बनयमावलीले व्यवस्था गरे िमोबजमको सेवा सुबवधा पाउन योग्य 

कमयचारी सेवािाट अलग हुने भएमा आरु् काययरत बनकायमा सबमबतले तोकेको ढाचामा आवेदन गनुय पनेछ |                                                           

४.कमयचारी काययरत बनकायल े सबमबतमा बसर्ाठरश गनुयपने : बनयम (१) िमोबजम पेश हुन् आएको आवेदन कमयचारी काययरत 

बनकायले आवेदनसाथ पेश गठरएका सम्पूणय कागजातहरुको रुजु /पठरक्षण गरी सेवा सुबवधा पाउनका लाबग योग्य दबेखएमा बसर्ाठरश 

सबहत सबमबतले तोकेको ढाचामा बनयम ५ िमोबजमको सबमबत समक्ष पेश गनुय पनेछ |                                                    

(५)कमयचारी कल्याण सबमबत : (१) यस बनयमावली िमोबजम कमयचारीलाइ उपलब्ध गराइने सेवा सुबवधालाई व्यवबस्थत र पारदशी 

िनाउन तथा सेवा सुबवधा प्रदान गनय योग्य कमयचारी छनौट समेत गरी कायायलयमा बसर्ाठरश गनयका लाबग गाउपाबलकामा दहेाय 

िमोबजमको एक कमयचारी कल्याण सबमबत रहनेछ |   

 (क) कायायलयको कायायलय प्रमुख                                                   -संयोजक                              

 (ख) कायायलयको आर्थथक प्रशान शाखा प्रमुख                                      -सदस्य                                  

 (ग) कायायलय प्रमुखले तोकेको एकजना कमयचारी                                -सदस्य सबचव                              

 

 



६.कमयचारी कल्याण सबमबतको िठैक र बनणयय : 

(१) सबमबतको िैठक आवश्यकता अनुसार संयोजकले तोकेको बमबत र समयमा कायायलयमा िसे्नछ |                                                                    

(२ ) सबमबतको िैठक िसु्नभन्दा कबम्तमा चौबिस घन्टा अगािै सदस्य-सबचिले िैठकमा छलर्ल हुने बवषयहरुको सुची सबहतको 

सुचना सिै सदस्यहरुलाई ददनु पनेछ |                                                   

 (३) सबमबतले आफ्नो िैठकमा िढीमा दईु जना सम्म सम्िबन्ध क्षेत्रक अन्य पदाबधकारी लाई आमबन्त्रत सदस्य को रुपमा आमन्त्रण 

गनय सकने छ | 

(४) सबमबतको िैठक मा भाग बलन िापत सबमबतका पदाबधकारीहरुलाई  गाउकाययपाबलका िाट िैठक भता खचय उपलब्ध गराउने छ | 

७. कमयचारी कल्याण सबमबतको काम ,कतयब्य र अबधकार :- यस बनयमावलीमा अन्यत्र लेबखएका काम , कतयब्य र अबधकारका  

अबतठरक्त कमयचारी कल्याण सबमबतको काम , कतयब्य र अबधकारदेहाय िमोबजम हुनेछ | 

(क )कोष लाई ददघयकाबलन तथा प्रभािकारी िनाउनक लाबग काययपाबलका लाई  परामसय उपलब्ध गराउने | 

(ख) कोष िाट कमयचारीलाई उपलब्ध गराइने सेवा सुबिधा गणना गठर कायायलय मा बसर्ाठरश गने , 

(ग) कोषिाट गठरने खचयको क्षेत्र पबहचान गने 

(घ) कोष को बहसािदकताि अधािबधक गने , 

(ड.) कोषको बििरण वार्थषकरुपमा साियजबनक गने, 

(च) काययपाबलकाले तोकेको कोष संग सम्िबन्धत अन्य काम गने , 

(छ) गाउँपाबलकाको िोडय ,सभा संग सु- सम्िन्ध कायम राखी कोषको लाबग आर्थथक स्रोत जुटाउन प्रयास गने 

(ज) गत िषयको हर बहसाि को ले.प.गराउने व्यवस्था बमलाउने 

(झ)कोषको आयवृदि गनय बिबिध कायय गने : 

( ञ )कोषको संबचत पुजीलाई उपजयबनय काययमा उपयुक्त तठरकाले पठरचालन गने 

(ट)कोषका प्रत्येक सदस्यप्रबत उतरदाई  हुने 

८. कोषिाट ब्योहोठरन े खचय ( उपदान पाउन े) : (१)यस बनयमािबलको अन्यत्र बनयमहरुमाजुनसुकै कुरा लेबखएको भए तापबन 

स्थानीय सेवाका कमयचारीले सेवािाट अलगभएमा  वा कानुन िमोबजम अवकास हुदाँ प्राप्त गने योगदानमाआधाठरत उपदान वा 

बनवृतभरण ,औषबध उपचार,संबचत बवदा लगायतका अन्य सुबवधा एकमुष्ट देहाय िमोबजम   प्रदान गठरने छ 

(क ) एक िषय दबेखपाँच  िषय सम्म सेवा गरेका कमयचारीले आरु्ले काम गरेको प्रत्येकिषयको  बनबमत्त खाईपाएको आधा मबहना को 

तलि िरािर को रकम ददने 

(ख) पाँच  िषय दबेख दश िषय सम्म सेवा गरेका कमयचारीले आरु्ले काम गरेको प्रत्येकिषयको  बनबमत्त खाईपाएको एक  मबहना को 

तलि िरािर को रकम ददने 

(ग) ) दश िषय दबेख पन्र िषय सम्म सेवा गरेका कमयचारीले आरु्ले काम गरेको प्रत्येकिषयको  बनबमत्त खाईपाएको डेढ मबहना को तलि 

िरािर को रकम ददने 



(घ) पन्र  िषय दबेख बिष िषय सम्म सेवा गरेका कमयचारीले आरु्ले काम गरेको प्रत्येकिषयको  बनबमत्त खाईपाएको दइु मबहना को तलि 

िरािर को रकम ददने 

(ड.)बिष िषय दबेख माबथ सम्म सेवा गरेका कमयचारीले आरु्ले काम गरेको प्रत्येकिषयको  बनबमत्त खाईपाएको अढाई मबहना को तलि 

िरािर को रकम ददने 

(च)सेवामा वहाल रहेको बमबत दबेख अवकासप्राप्त सम्म संबचतघरबवदा,बवरामीबवदा समेतको रकम  कमयचारीले खाइपाई आएको 

एकददनको तलव वरावर को रकम एकमुष्ट ददने 

९.कमयचारी कल्याणकारी कोष र यसको लेखा पठरक्षण :(१) यस बनयमावलीको रकम कमयचारीलाई उपलब्ध गराउनको लाबग गाउँ 

पाबलका मा एउटा छुटै कमयचारी कल्याणकारी कोष रहने छ र सो कोषमा दहेायका रकम हरु रहनेछ 

(क) सभा र काययपाबलका को बनणययिाट गतआ.व.तथा हाल सम्म बवबनयोबजत सम्पूणय  रकम                                          

(ख) दात्री बनकाय /व्यबक्तिाट उपलब्ध गराइने रकम                                                    

(ग)कोषको रकम पठरचालन गठर आर्थजत रकम                                                                                                                   

(घ) गाउपाबलकाले औषबध उपचारको लाबग प्रत्येक वषय बवबनयोजन गरेको रकम                                       

 (ड.) गाउपबलका िाट अनुदान स्वरूप प्राप्त रकम                                                                                

(च) प्रत्येक आर्थथकवषयमा कमयचारीका लाबग भुक्तानी गठरने एक मबहना वरावर को रकम 

(२) उपबनयम (१) िमोबजमको कोषमा जम्मा भएको रकम यस बनयमिबलले तोकेको क्षेत्रमा मात्र खचय गनय सदकने छ 

(३) उपबनयम (१) िमोबजमको कोषको खाता संचालन प्रमुख प्रशासकीय अबधकृत ,आर्थथक प्रशासन शाखा प्रमुख र सबमबतका सदस्य 

सबचि समेतको संयुक्त दस्खतिाट हुनेछ 

(४) उपबनयम (१) िमोबजमको कोषको आन्तठरक तथा अबन्तम लेखा पठरक्षण प्रचबलत कानुन िमोबजम हुनेछ 

१०.कोष िाट सवेा सबुिधा उपलब्ध नगठरने : यस बनयमावलीको को अन्यन्त्र बनयम हरुमा जुन सुकै कुरालेबखएको भएता पबन 

दहेायको अिस्तामा कमयचारीलाई कोषिाट सेवा सुबिधा दीईने छैन  |                                                                                                                        

(क) र्ौजदारी कसुरमा अदालतिाट दोषी प्रमाबणत भएमा 

(ख) अवकास पस्चात गने सेवा सुबिधा अन्यन्त्र सरकारी बनकाय िाट बलसकेमा              

(ग) सेवा सुबिधा प्राबप्तका लाबग झुठा बििरणहरु पेश गरेको प्रमाबणत भएमा             

 (घ) सेवामा रहदा कायायलय को इज्जत मा आच आउने कुनै कायय गरेको प्रमाबणत भएमा 

(११) िार्थषक प्रबतिदेन प्रकाशन गनुयपने: (१) सबमबतले आफ्नो कम कारिाहीको िार्थषक प्रबतिेदन काययपाबलका समक्ष आर्थथक िषय 

समाप्त भएको दश ददन बभत्र पेश गनुय पने छ        (२) उपबनयम (१) िमोबजम पेश भएको प्रबतिेदन काययपाबलकाले एक मबहना बभत्र 

साियजबनक गनेछ |                                                                                                       

१२.अन्य सबुवधा:  सबमबत को बसर्ाठरशमा अवकाश प्राप्त स्थनीय तह का कमयचारीलाइ अन्य सुबवधा ददनेछ| 

१३ .िाधा अड्काउ रु्काउन सदकन े: यस बनयमावलीमा उलेख गठरएका कुनै व्यवस्था कायायन्यन गने सम्िन्धमा कुनै िाधा अड्चन 

परेमा सबमबतको बसर्ाठरशमा काययपाबलकाले आवश्यक बनणयय गठर त्यस्तो िाधा अड्काउ रु्काउन सकनेछ|                                                              



१४. सवेा सबुवधा आवदेन : यस बनमावबलको बनयम ३ िमोबजम सेवा सुबवधा प्राप्त गनयको लाबग तल ददईएको ढाचा अनुसारको 

आवेदन पेश गनुयपनेछ 

 

श्री मान् प्रमुख प्रसाश्कीय अबधकृत ज्यु                                                                                              

...............गाउपाबलका ..................                                                                 

 बवषय :- सेवा सुबवधा पाऊ वारे  | 

महोदय 

 

 

 

............................................................................................................................... 

 

 

भवदीय 

कमयचारीको नाम :- 

काययरत कायायलयकोनाम :- 

पद :- 

कमयचारीको दस्तखत :- ........ 

               

             

             


