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प्रस्तावना : 
याज्मरे सङ्घीम शासन प्रणारी अवरम्वन गयेसॉगै नमाॉ स्थाऩना बएका 
गाउॉऩालरकाभा कामययत कभयचायीहरु फहारभा ह ॉदा य अवकासको सभमभा प्राप्त 
गने उऩदान, औषलध उऩचाय, लनवतृ्तीबयण रगामतका कभयचायीहरुरे प्राप्त गने 
आलथयक स ववधाराई व्मवस्स्थत य स्जम्भेवायऩूणय रुऩभा सञ्चारन य स यऺाको 
प्रत्माबतू गनय जानकी गाउॉऩालरकाका कभयचायीहरुको रालग कभयचायी कल्माण 
कोष स्थाऩना य सञ्चारन गनय नेऩारको सॊववधान, २०७२ को अन सूची ८ रे 
ददएको एकर अलधकाय तथा स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को 
ऩरयच्छेद ३ को दपा ११ उऩदपा (२) ङ.रे ददएको अलधकाय प्रमोग गयी 
जानकी गाउॉऩालरकारे देहामको लनदेस्शका फनाई रागू गयेको    छ ।  
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ऩरयच्छेद - एक 
सॊक्षऺप्त नाभ  य प्रायम्ब 

१. सॊक्षऺप्त नाभ  य प्रायम्ब : 
क) मस ननदेशिकाको नाभ "जानकी गाउॉ ऩालरकाको कभमचायी कल्माण कोष 
 सॊचारन ननदेलिका,  २०७८" यहेको छ ।  
ख) मो ननदेशिका गाउॉसबाफाट स्वीकृत बएको शभनतदेखि रागू हुनेछ ।  
२. ऩरयबाषा : ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथथ नरागेभा मस ननदेशिकाभा,  
क) "कोष" बन्नारे जानकी गाउॉऩाशरकाका कभथचायीहरुको कल्माणको रागग 
 स्थाऩना बएको कोष सम्झनु ऩदथछ ।  
ि) "ऐन" बन्नारे स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ सम्झनु ऩदथछ ।  
ग) "ननमभावरी" बन्नारे स्थानीम स्वमत्त िासन ननमभावरी, २०५६ 
 सम्झनु ऩदथछ । 
घ) "गाउॉ ऩालरका" बन्नारे जानकी गाउॉ ऩाशरका,कैरारी सम्झनु ऩदथछ ।  
ङ) "सबा" बन्नारे गाउॉ ऩाशरकाको सबा सम्झनु ऩदथछ ।  
च) "फोडम" बन्नारे गाउॉ ऩाशरकाको फोडथ सम्झनु ऩदथछ ।  
छ) "सॊचारक सलभनत" बन्नारे कोष सञ्चारनको रागग गठन बएको 
 सञ्चारक सशभनत सम्झनु ऩदथछ ।  
ज) "आर्थमक वषम" बन्नारे श्रावण एक गतफेाट सुरु बई आषाढ भसान्तभा 
 सभाप्त हुने अवगधराई सम्झनु ऩदथछ ।  
झ) "कभमचायी" बन्नारे जानकी गाउॉ ऩाशरकाका स्थामी कभथचायी सम्झनु 
 ऩदथछ। 
ञ) "प्रभुख प्रिासकीम अर्धकृत" बन्नारे जानकी गाउॉ ऩाशरका कामाथरमको 
 प्रभुि प्रिासकीम अगधकृत सम्झनु ऩदथछ ।  
ट) "तोककएको" वा "तोककए फभोजजभ" बन्नारे फोडथरे ननणथम गयी सभम 
 सभमभा तोककएको वा तोककए फभोजजभ सम्झनु ऩदथछ ।  
 

ऩरयच्छेद - दईु 
कल्माण कोषको स्थाऩना य सॊचारन सम्फन्धी व्मवस्था 

 
३. कल्माण कोषको स्थाऩना : 
(१)ननमभावरीको ननमभ २६५ को प्रमोजनको रागग जानकी गाउॉ ऩाशरकाभा 
 कभथचायी कल्माण कोषको नाभभा एक कोष स्थाऩना गरयनेछ । मो 
 ननदेशिका तमाय हुनुबन्दा अगाडी ननमभावरीको ननमभ २६५ अनुसाय 
 जम्भा बएको यकभ सभेत मसै कोषको यकभ भाननने छ ।  
(२) उऩननमभ (१) फभोजजभको कोषभा देहाम फभोजजभका यकभहरु यहनेछन ्।  
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(क) कभथचायी कल्माण कोषको रागग हारसम्भ छुट्माईएको सम्ऩूणथ 
 यकभ,  
(ि) प्रत्मेक आगथथक वषथभा कभथचायीका रागग बु्तानी गरयने एक 
 भहहनाको तरफ फयाफयको यकभ,  
(ग)  सदस्मता िूल्कफाट प्राप्त यकभ,  
(घ)  गाउॉ ऩाशरकाफाट कोषराई अनुदान स्वरुऩ प्राप्त यकभ,  
(ङ)  कोषको सॊगचत ऩूॉजीराई उऩाजथनीम कामथभा ऩरयचारन गयी त्मसफाट 
 प्राप्त हुने यकभ, 
(च)  कभथचायीराई उऩरब्ध गयाउनगाउॉ ऩाशरकाफाट प्राप्त थऩ आगथथक सहामता 
 फाऩतको यकभ,  
(छ) कोषको यकभ ऋण रगानी गयी त्मसफाट प्राप्त साॉवा तथा ब्माज 
 यकभ,  
(ज) कुनै व्मज्त, सॊस्था वा ननकामद्वाया कोषराई प्राप्त हुने सहमोग वा 
 अनुदान यकभ,  
(झ) कोषको हदगो व्मवस्थाऩनको रागग गाउॉ ऩाशरकारे सभम सभमभा 
 उऩरब्ध गयाएको यकभ,  
(ञ)  कभथचायीका रागग फीभा वा फीभाको वप्रशभमभ बु्तानीका रागग 
 गाउॉ ऩाशरकारे प्रत्मेक वषथ उऩरब्ध गयाएको यकभ, 
(ट)  कुनै कभथचायी अन्म स्थानीम ननकामफाट सरुवा बई आउॉदा उ्त 
 ननकामफाट हस्तान्तरयत बई आएको ननजको नाभभा शसजजथत दानमत्वको 
 यकभ,  
(ठ)  नेऩार सयकायफाट कभथचायी कल्माण कोषका रागग उऩरब्ध गयाएको 
 यकभ, 
(ड)  औषधी उऩचायको रागग गाउॉऩाशरकारे प्रत्मेक वषथ जम्भा गयेको यकभ,  
(ढ)  वैदेशिक सयकाय, ननकाम वा व्मज्तफाट प्राप्त हुने सहमोग यकभ। तय, 
 मस्तो सहमोग प्राप्त गनुथ अनघ नेऩार सयकायको ऩूवथ स्वीकृनत शरनु 
 अननवामथ हुनेछ ।  
(३) उऩववननमभ (२) फभोजजभ कोषभा जम्भा बएको यकभ सॊचारक 
 सशभनतको ननणथमफाट कुनै फैंक वा ववत्तीम सॊस्थाभा "कभमचायी कल्माण 
 कोष" नाभक िाता िोरी आगथथक कायोफायको सॊचारन गरयनेछ ।  
४. सदस्मता :  
१) गाउॉ ऩाशरकाका स्थामी कभथचायी स्वत: कभथचायी कल्माण कोषको सदस्म 
 हुनेछन ् । सॊचारक सशभनतरे सदस्मता वाऩत ननजचचत िूल्क तोकीहदन 
 स्नेछ । 
(२) उऩववननमभ (१) फभोजजभ प्राप्त सदस्मता कभथचायी जुनसुकै कायणफाट 
 सेवा ननवतृ्त बएताऩनन सेवा ननवतृ्त बएऩनछ स्वत: सभाप्त हुनेछ ।  



4 

५. खाता सञ्चारन : कोषको आगथथक कायोफायको रागग िाता सॊचारन 
 सशभनतका अध्मऺ, सदस्म य सदस्म-सगचव भध्मे दईु जनाको सॊमु्त 
 दस्तितफाट हुनेछ, जसभा सदस्म सगचवको दस्तित अननवामथ हुनेछ ।  
६. कोषको प्रमोग : देहाम फभोजजभका काभको रागग कभथचायी कल्माण 
 कोषको यकभ प्रमोग गनथ सककनेछ ।  
(क) कभथचायी उभेयको कायण अननवामथ अवकाि ऩाएभा वा जुनसुकै 
 कायणफाट नोकयीफाट अरग बएभा ननमभावरी अनुसाय ननजरे सो 
 अवगधसम्भको सॊगचत घयबफदा, बफयाभी बफदा य उऩदान फाऩत ऩाउने यकभ 
 प्रदान गनथ, 
(ि) कभथचायी वा ननजको ऩरयवायका आगश्रत सदस्मराई औषधोऩचाय गनुथ 
 ऩयेभा कभथचायीको सॊगचत यकभ भध्मेफाट सॊचारक सशभनतको शसपारयसभा 
 फोडथरे स्वीकृत गये फभोजजभ उऩरब्ध गयाउने यकभ, 
(ग)  सेवाभा फहार यहदै कुनै कभथचायीको भतृ्मु बएभा ननजको ऩरयवायराई 
 आगथथक सहमोगको रुऩभा सॊचारक सशभनतको शसपारयसभा फोडथरे स्वीकृत 
 गयेको आगथथक सहामता फाऩतको एकभुष्ट यकभ, 
(घ)  कभथचायीका छोयाछोयीराई शिऺा हदनको रागग साऩटी चाहहएभा 
 कभथचायीको सॊगचत यकभ भध्मेफाट सॊचारक सशभनतको शसपारयसभा 
 फोडथफाट स्वीकृत यकभ, 
(ङ)  कुनै कभथचायीराई दैवी प्रकोऩ वा दघुथटनाको कायण आगथथक सङ्कट ऩयेभा 
 वा घय ननभाथण वा घय भभथत गनुथ ऩयेभा तोककएको ब्माजदयभा सॊचारक 
 सशभनतको शसपारयसभा फोडथरे स्वीकृत गयेको यकभ, 
(च)  कुनै कभथचायी वा ननजको ऩरयवायको कुनै सदस्मको भतृ्मु बएभा 
 सॊचारक सशभनतको शसपारयसभा फोडथरे स्वीकृत गयेको दाह सॊस्काय य 
 ककरयमा िचथ वाऩतको यकभ,  
 

ऩरयच्छेद - तीन 
सॊचारक सलभनतको गठन य फठैक प्रकिमा 

७. सॊचारक सलभनतको गठन ववर्ध :  
(१) कभथचायी कल्माण कोषको सॊचारन तथा व्मवस्थाऩनको रागग एक 
 सॊचारक सशभनतको गठन गरयनेछ ।  
(२) उऩननमभ (१) फभोजजभ गठन गरयने सॊचारक सशभनतभा देहाम 
 फभोजजभका ऩदागधकायीहरु यहनेछन ्।  
(क) प्रभुि प्रिासकीम अगधकृत        अध्मऺ  
(ि) प्रिासन िािा प्रभुि         सदस्म 
(ग) साभाजजक ववकास िािा प्रभिु        सदस्म  
(घ) मोजना तथा ऩूवाथधाय िािा प्रभुि       सदस्म  
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(ङ) गाउॉ ऩाशरकाको स्थानीम तह कभथचायी हकहहत भॊचका  
अध्मऺ वा प्रनतननधी            सदस्म 
(च) अध्मऺरे भनोननत गयेको एक जना भहहरा कभथचायी   सदस्म  
(छ) आगथथक प्रिासन िािा प्रभुि        सदस्म-सगचव 
८. सॊचारक सशभनतको फैठक : 
(१) सॊचारक सशभनतको फैठक सभान्मतमा: दईु भहहनाको कजम्तभा एक ऩटक 
 य आवचमकता अनुसाय फस्न स्नेछ । 
(२) सॊचारक सशभनतको फैठक अध्मऺरे तोकेको सभमभा गाउॉ ऩाशरकाको 
 कामाथरमभा फस्नेछ ।  
(३) फैठकको ननणथम साभान्मता: सवथसम्भत रुऩभा गरयनेछ । महद सवथसम्भत 
 रुऩभा ननणथम हुन नसकेभा फहुभतको ननणथमराई सॊचारक सशभनतको 
 ननणथम भानननेछ । कुनै ववषमभा फहुभतफाट ननणथम हुन नसकी भत 
 फयाफय बएभा अध्मऺरे ननणाथमक भत हदन स्नेछ ।  
(४)  सशभनतरे फैठकभा कुनै व्मज्तराई वविेषऻको रुऩभा आभन्रण गनथ 
 स्नेछ । तय, त्मस्ता वविेषऻराई भतदात गने अगधकाय हुने छैन ।  
(५)  सॊचारक सशभनतको फैठकभा बएको काभ तथा ननणथम सॊचारक 
 सशभनतभा कुनै ऩद रय्त बएको वा कुनै सदस्म अनुऩजस्थत बएको 
 कायणरे भार अवैध हुने छैन ।  
(६)  सॊचारक सशभनतको फैठकभा बाग शरए वाऩत कुनै ऩनन ककशसभको बत्ता 
 तथा सुववधा उऩरब्ध गयाईने छैन ।  
(७)  सॊचारक सशभनतको प्रिासननक िचथ गाउॉ ऩाशरकाफाट व्महोनुथ ऩनेछ । 
 मस कोषफाट प्रिासननक काभभा िचथ गनथ सककने छैन ।  
९. फैठकको गणऩूयक सङ्ख्मा : कभथचायी कल्माण कोष सॊचारक सशभनतको 
 जम्भा सदस्म सॊख्माको ऩचास प्रनतित सदस्मको उऩजस्थनत नबई 
 फैठकको गणऩूयक सॊख्मा ऩुगेको भाननने छैन ।  
 

ऩरयच्छेद - चाय 
आर्थमक सहमोग  तथा ऋण 

१०. आर्थमक सहमोग तथा ऋण ऩाउने:  
(१) कजम्तभा ५ (ऩाॉच) वषथ गाउॉ ऩाशरकाको सेवा गयेका स्थामी कभथचायीरे भार 
 कोषफाट आगथथक सहमोग वा ऋण भाग गनथ स्नेछन ्।  
(२) आगथथक सहामता वा ऋण यकभ उऩरब्ध गयाउॉ दा ऋण भाग गने 
 कभथचायीको भागको औगचत्मता हेयी फढीभा ननजरे िाईऩाई आएको एक 
 फषथको तरफ फयाफयको यकभ स्वीकृनतको रागग सशभनतरे फोडथ सभऺ 
 शसपारयस गनुथ ऩनेछ । 



6 

(३) कोषफाट कभथचायीरे शरएको ऋण यकभ फढीभा २ फषथशबर चु्ता हुने गयी 
 साॉवा तथा ब्माज ननजको तरफ बु्तानी गदाथ कट्टी गरयनेछ ।  
(४) सशभनतरे आगथथक सहामता वा ऋण हदन नशभल्ने बनी ननणथम गयेको 
 शसपारयसभा फोडथरे आगथथक सहामता वा ऋण हदने गयी ननणथम गनथ ऩाउने 
 छैन ।  
(५) ननदेशिका ६ को िण्ड (ग), (ङ) य (च) को हकभा मस कोषफाट सुववधा 
 शरन सेवा अवगधको शसभा यहने छैन ।  
(६) कभथचायी सेवा ननवतृ्त हुॉदा बु्तानी गनुथऩने ननमशभत दानमत्वराई असय 
 ऩने गयी कोषफाट साऩटी तथा ऋण प्रदान गरयने छैन ।  
११.  आर्थमक सहमोग वा ऋण नऩाउने : देहामका कभथचायीरे कभथचायी 
 कल्माण कोषफाट आगथथक सहमोग वा ऋण ऩाउने छैनन ्: 
(क) कभथचायी कल्माण कोषको सदस्मता नशरएको य कोषभा मोगदान 
 नगने कभथचायी 
(ि) ज्मारादायी वा अनतरय्त सभमभा काभ गने कभथचायी 
(ग)  अस्थामी वा कयायभा ननमु्त कभथचायी  
(घ)  मो ननदेशिका प्रायम्ब बएका फित सेवाफाट अवकाि ऩाईसकेका 
 कभथचायी  
(ङ)  गाउॉ ऩाशरकाको सम्ऩवत्त हहनाशभना गयेको वा भ्रष्टाचाय गयेको 
 अशबमोगभा कायफाही चशरयहेको कभथचायी । 
१२.  कफुलरमतनाभा गनुमऩने :मो ननदेशिका फभोजजभ ऋण प्राप्त गने 
 कभथचायीरे त्मस्तो ऋण प्राप्त गनुथ अनघ अनुसूची - १ भा तोककए 
 फभोजजभको ढाॉचाभा कफुशरमतनाभा गनुथ ऩनेछ। 
 

ऩरयच्छेद - ऩाॉच 
सलभनत तथा सलभनतका ऩदार्धकायीहरुको काभ, कतमव्म य अर्धकाय 

१३. अध्मऺको काभ, कतमव्म य अर्धकाय देहाम फभोजजभ हुनेछ : 
(क) फैठकको अध्मऺता गने,  
(ि) कोषको सम्ऩूणथ गनतववगधको नेततृ्व गने,  
(ग)    कोषका हयेक किमाकराऩको जवापदेहहता फहन गने,  
(घ)    फैठकभा भत फयाफय बएभा ननणाथमक भत हदने,  
(ङ)    फैठकको ननणथम कामाथन्वमन गयाउने,  
(च)    फैठक याख्न ननदेिन हदने,  
(छ) सशभनतका अन्म सदस्महरुराई आवचमक ननदेिन हदने,  
(ज) सशभनतको ननणथम कामाथन्वमन गयाउने, 
(झ) सशभनतफाट ऩारयत बई आएका ववषमहरु फोडथभा ऩेि गने । 
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१४. सदस्म सर्चवको काभ, कतमव्म य अर्धकाय देहाम फभोजजभ हुनेछ : 
(क) कोषको सगचवारमको कामथ सॊचारन गने,  
(ि) कोषको फैठकभा ऩेि गने छरपरका ववषमहरु अध्मऺसॉग ऩयाभिथ  
  गयी तमाय गने,  
(ग)  फैठकको ननणथम अशबरेिीकयण गने,  
(घ)  फैठकको ननणथम कामाथन्वमन गने,  
(ङ)  अध्मऺको ननदेिन अनुसाय कामथ सॊचारन गने,  
(च)  कोषको चर, अचर सम्ऩवत्तको जजम्भा शरने, 
(छ) ननणथम ऩुजस्तका याख्ने,  
(ज) अध्मऺको ननदेिनभा फैठक फोराउने ।  
१५.  सदस्मको काभ, कतमव्म य अर्धकाय देहाम फभोजजभ हुनेछ : 
(क) सशभनतको फैठकभा ननमशभत रुऩभा बाग शरने,  
(ि) सशभनतको फैठक य कामथहरुभा अन्म ऩदागधकायीराई सघाउने,  
(ग)  सशभनतरे हदएको जजम्भेवायी फहन गने ।  
१६.  सलभनतको काभ, कतमव्म य अर्धकाय : कोष सॊचारक सशभनतको काभ, 
 कतथव्म य अगधकाय देहाम फभोजजभ हुनेछ ।  
(क) फैठकफाट ऩारयत ननणथम कामाथन्वमन गने,  
(ि) गाउॉ ऩाशरका फोडथ, गाउॉसबासॉग स-ुसम्फन्ध कामभ यािी 
 गाउॉ ऩाशरकाफाट कोषको रागग आगथथक स्रोत जुटाउन प्रमास गने, 
(ग)  कोषको आम फदृ्गध गनथ ववववध कामथिभ सॊचारन गने, 
(घ)  कोषका सदस्महरुराई सभानताको आधायभा सुववधाहरु उऩरब्ध गयाउने, 
(ङ)  कोषको सॊगचत ऩूॉजीराई उऩाजथनीम कामथभा उऩमु्त तरयकारे ऩरयचारन 
 गने,  
(च)  आगथथक वषथ सभाप्त बएऩनछ हय हहसाफको रेिाऩयीऺण गयाउने 
 व्मवस्था शभराउने,  
(छ) कोषको प्रत्मेक सदस्मप्रनत उत्तयदामी हुने ।  
१७.  सलभनतका सदस्म तथा कभमचायीहरुको उत्तयदानमत्व :  
 कोष सॊचारक सशभनतका सदस्म तथा कभथचायीहरुको उत्तयदानमत्व देहाम 
फभोजजभ हुनेछ ।  
(क) सशभनतरे अन्मथा ननणथम गयेकोभा फाहेक कुनै ऩनन कभथचायीरे 
 कोषफाट ऩाउने कुनै ऩनन सुववधाराई आफ्नो हकको रुऩभा दाफी गनथ 
 ऩाउने छैन ।  
(ि) कोष सॊचारक सशभनतका सदस्म तथा कभथचायीरे मस ननदेशिकाको 
 उद्देचम ववऩरयत हुने गयी कोषको ववतयणभा बेदबाव गनथ वा कोषको 
 दरुुऩमोग गनथ ऩाउन छैन ।  
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(ग)  उऩननमभ (ि) को प्रनतकूर हुने गयी काभ गयेको प्रभाखणत बएभा 
 त्मस्तो कामथभा सॊरग्न सशभनतका सदस्म वा कभथचायीरे ऩाउने सुववधा 
 यकभ जपत गनथ सककनेछ ।  
(घ)  कुनै कभथचायीको ियाफ आचयण वा अन्म कुनै कायणरे सशभनतरे यो्का 
 गयी यािेको सुववधा फाऩतको यकभ ननजरे आफ्नो आचयण सुधाय गयेको 
 ऩाईएभा वा ननज उऩय रागेको अशबमोगफाट सपाई ऩाएभा यो्का यकभ 
 सभेत पुकुवा गयी ननजराई एकभुष्ठ यकभ सशभनतरे उऩरब्ध गयाउन 
 स्नेछ ।  
१८.  उऩदान ऩाउने : 
(१) मो ननदेशिका फभोजजभ जम्भा बएको यकभफाट गाउॉ ऩाशरकाभा कामथयत 
 कभथचायीरे अवकाि ऩाएभा वा याजीनाभा स्वीकृत गयाई ऩदफाट अरग 
 बएभा वा बववष्मभा स्थानीम सेवाको ननशभत्त अमोग्म नठहरयने गयी 
 ऩदफाट हटाईएभा वा अवकाि हदइएभा देहामको दयरे उऩदान उऩदान 
 ऩाउनेछ । 
(२) उऩववननमभ (१) फभोजजभ ऩाउने उऩदान देहाम फभोजजभ उऩरब्ध 
 गयाईनेछ ।  
(क) ऩाॉच वषथ देखि दि वषथसम्भ सेवा गयेका कभथचायीरे आपूरे काभ 
 गयेको प्रत्मेक वषथको ननशभत्त िाइऩाइ आएको आधा भहहनाको तरफ 
 फयाफयको यकभ ।  
(ि) दि वषथ देखि ऩन्र वषथसम्भ सेवा गयेका कभथचायीरे आपूरे काभ 
 गयेको प्रत्मेक वषथको ननशभत्त िाइऩाइ आएको एक भहहनाको तरफ 
 फयाफयको यकभ ।  
(ग)  ऩन्र वषथ देखि फीस वषथसम्भ सेवा गयेका कभथचायीरे आपूरे काभ गयेको 
 प्रत्मेक वषथको ननशभत्त िाइऩाइ आएको डढे भहहनाको तरफ फयाफयको 
 यकभ ।  
(घ)  फीस वषथ देखि ऩजचचस वषथसम्भ सेवा गयेका ननववृत्तबयण कोषभा 
 मोगदान नहदएका य ननववृत्तबयण शरन नचाहेका कभथचायीरे आपूरे काभ 
 गयेको प्रत्मेक वषथको ननशभत्त िाइऩाइ आएको दईु भहहनाको तरफ 
 फयाफयको यकभ ।  
(ङ)  ऩजचचस वषथबन्दा फढी सेवा गयेका कभथचायीरे आपूरे काभ गयेको प्रत्मेक 
 वषथको ननशभत्त िाइऩाइ आएको अढाई भहहनाको तरफ फयाफयको यकभ ।  
१९. फीभा सम्फन्धी व्मवस्था : 
(१) गाउॉ ऩाशरकारे आफ्ना स्थामी कभथचायीको रागग आवगधक फीभा सम्फन्धी 
 व्मवस्था गनथ स्नेछ ।  
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(२) उऩववननमभ (१) फभोजजभ गरयएको फीभा फाऩत राग्ने वप्रशभमभ फाऩतको 
 यकभ हहसाफ गयी प्रत्मेक आगथथक वषथ गाउॉ  कामथऩाशरकारे मस कोषभा 
 उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ ।  
(३) मो ननदेशिका राग ू हुनुबन्दा ऩहहरे गरयसकेको फीभा सम्फन्धी व्मवस्था 
 मस ननदेशिका फभोजजभ हस्तान्तयण नबएसम्भ सोही फभोजजभ सॊचारन 
 हुनेछ । तय मो ननदेशिका प्रायम्ब बए ऩचचात फीभा सम्फन्धी व्मवस्था 
 मसै ननदेशिका फभोजजभ हुनेछ ।  
२०. थऩ आर्थमक सहामता सम्फन्धी व्मवस्था : ननमभावरीको २६७ फभोजजभ 
 थऩ आगथथक सहामता उऩरब्ध गयाउॉ दा देहाम फभोजजभ गनुथऩनेछ । 
(क) गाउॉ ऩाशरकाको काभको शसरशसराभा चोटऩटक राग्न गई उऩचाय 
 गयाउनु ऩयेभा ।  
(ि) नेऩार अगधयाज्मशबर उऩचाय हुन नस्ने बनी भेडडकर फोडथफाट 
 शसपारयस बई कामथऩाशरकाफाट शसपारयस बएभा ।  
(ग)  गाउॉ  कामथऩाशरकारे थऩ आगथथक सहामता हदन भनाशसफ ठहर् माएभा ।  
२१. उऩचाय खचम सम्फन्धी व्मवस्था :  
(१) ननमभावरीको ननमभ २६६ फभोजजभ उऩचाय िचथ वाऩत राग्ने यकभ 
 गाउॉ ऩाशरकारे प्रत्मेक आगथथक फषथभा हहसाफ गयी मस कोषभा जम्भा 
 गरयहदनु ऩनेछ ।  
(२) उऩववननमभ (१) फभोजजभ यकभ उऩरब्ध गयाउॉ दा मस कोषफाट यकभ 
 उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ ।  
(३) उऩववननमभ (१) फभोजजभ उऩरब्ध गयाउने यकभ कभथचायी वा ननजको 
 ऩरयवायको सदस्म ववयाभी बएभा देहाम फभोजजभ बएको उऩचाय िचथ मस 
 कोषफाट उऩरब्ध गयाईनेछ ।  
(क) योगको उऩचायको ननशभत्त स्वीकृत गचककत्सकरे जाॉच गदाथ रागेको 
 िुल्क तथा जाॉच गयी रेखिहदएको पे्रजस्िप्सन अनुसाय  औषधी ककनेको 
 िचथ, 
(ि) अस्ऩतार बनाथ हुॉदा य उऩचाय गयाउॉ दा रागेको बफर फभोजजभको िचथ, 
(ग)  अस्ऩतार य स्वीकृत गचककत्सक ऩनन नबएको ठाउॉभा बएको उऩचायको 
 हकभा प्रभुि प्रिासकीम अगधकृत वा वोडथरे शसपारयस गयेको िचथ,  
(घ)  प्राजष्टक सजथयी फाहेक सफै ककशसभको गचयपाय (सजजथकर अऩयेिन) 
 गदाथ रागेको बफर फभोजजभको िचथ,  
(ङ)  आफ्नो घय वा डयेा छाडी अको जजल्रा वा ववदेिभा गई औषधी उऩचाय 
 गयाउॉ दा त्मस्तो स्थानसम्भ जाॉदा य पककथ दा ववयाभीको य कुरुवा चाहहने 
 अवस्था बए एकजना कुरुवाको मातामात िचथको ऩूयै यकभ य िाना िचथ 
 फाऩत सम्फजन्धत कभथचायीरे प्रचशरत कानून फभोजजभ ऩाउने दैननक 
 बत्ता फभोजजभको यकभ,  
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 (४) मस ननदेशिका फभोजजभ ऩाउने िचथ कुनै कभथचायीरे ऩेचकीको रुऩभा 
 शरन चाहेभा सोको कायण भनाशसफ देखिए मस ननदेशिकाको अगधनभा 
 यही ऩनछ हहसाफ फुझाउने गयी ऩेचकी हदन सककनेछ । त्मसयी ऩेचकी 
 शरएको यकभ ऩनछ हहसाफ गदाथ उऩचाय फाऩत ऩाउने यकभ बन्दा फढी हुन 
 आएभा फढी जनत यकभ सम्फजन्धत कभथचायीको तरफफाट ककस्ताफन्दीभा 
 कट्टी गरयनेछ । त्मसयी कट्टा गनुथऩने यकभ बु्तानी नहुॉदै त्मस्तो 
 कभथचायी वा ननजको ऩरयवायको सदस्मको भतृ्मु बएभा कट्टा गनथ फाॉकी 
 यहेको यकभ शभनाहा हुनेछ ।  
(५) झुठ्ठा व्महोया ऩेि गयी मस ननदेशिका फभोजजभ उऩचाय िचथ भाग गने 
वा  प्राप्त गने कभथचायी रगामत त्मस्तो झुठ्ठा व्महोया प्रभाखणत गने, 
स्वीकृत  गने गचककत्सक (कभथचायी बएभा) ववबागीम कायवाही हुन स्नेछ 
।  
(६) कुनै स्थामी कभथचायी ववयाभी बएभा औषधी उऩचायको रागग ननकासा 
 हदॉदा फीस फषथको अवगधराई सेवाको अवगध भानी त्मसको अनुऩातभा 
 ववयाभी हुने कभथचायीरे गयेको सेवा अवगधरे हहसाफ गयी मस ननदेशिका 
 फभोजजभ उऩचाय िचथ हदइनेछ ।  
(७) बववष्मभा गाउॉ ऩाशरकारे सेवाको ननशभत्त सभान्मतमा अमोग्म ठहरयने 
 गयी सेवाफाट फयिास्त गरयएको अवस्थाभा फाहेक अरु जुनसुकै व्महोयाफाट 
 कुनै स्थामी कभथचायी सेवाफाट अरग हुॉदा मस ननदेशिका फभोजजभ सेवा 
 अवगधबयभा ऩाउने उऩचाय िचथ भध्मे केही शरई वा नशरई उऩचाय िचथ 
 शरन फाॉकी यहेको बए त्मस्तो फाॉकी यकभ ननज वा ननजको ऩरयवायराई 
 एकभुष्ठ उऩरब्ध गयाईनेछ ।  
(८) दि वषथ सेवा अवगध नऩुगेको कुनै कभथचायीराई औषधी उऩचायको रागग 
 िचथ हदॉदा मस ननदेशिकाभा तोककएको यकभराई दि वषथ सेवा गये वाऩत 
 ऩाउने यकभ भानी दाभासाहीरे हुन आउने यकभ भार हदईनेछ ।  
(९) मस ननदेशिका फभोजजभ उऩचाय िचथ भाग गने कभथचायीरे कामाथरमभा 
 हाजजय हुन नस्ने गयी बफयाभी बएको अवस्थाभा बफयाभी बफदा फाॉकी 
 बएसम्भ बफयाभी बफदा नै भाग गनुथऩनेछ । बफयाभी बफदा फाॉकी नबएभा 
 भार अन्म बफदा भाग गनथ स्नेछन ्।  
(१०) मस ननदेशिका फभोजजभ अस्ऩतार बनाथ बई वा ववदेिभा गई उऩचाय 
 गयाईएकोभा फाहेक कुनै कभथचायीराई उऩववननमभ (१) को अगधनभा यही 
 एक फषथभा ननजरे िाईऩाई फएको डढे भहहनाको तरफ फयाफयको 
 यकभसम्भ उऩचाय िचथ हदन सककनेछ ।  
(११) मस ननमभ फभोजजभ कुनै कभथचायीराई रागेको योग स्थानीम 
 अस्ऩतारफाट उऩचाय हुन नस्ने बई ननजको ज्मानराई नै जोखिभ हुने 
 अवस्था ऩयेभा फोडथको स्वीकृनत शरई त्मस्तो कभथचायीको उऩचायको रागग 
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 त्मस ठाउॉ फाट सफैबन्दा नजजकको कुनै सुववधामु्त अस्ऩतारभा नछटो 
 साधनद्वाया रैजाॉदा य त्महाॉफाट पकाथउॉ दा राग्ने िचथ गाउॉ ऩाशरकारे 
 व्महोने छ ।  
२२. सलभनतको रेखा य रेखाऩयीऺण :  
(१) सशभनतरे कोषको रेिा प्रचशरत रेिा प्रणारी स्थानीम ननकाम (आगथथक 
 प्रिासन) ननमभावरी, २०६४ रे तोकेको प्रकिमा तथा ढाॉचाभा याखु्न   
 ऩनेछ ।  
(२) उऩववननमभ (१) फभोजजभ याखिएको रेिा प्रत्मेक वषथ गाउॉ ऩाशरकाको 
 अजन्तभ रेिाऩयीऺण गने रेिाऩयीऺकफाट गयाईनेछ ।  
२३. सुववधा तथा सहुलरमतफाट फजञ्चत गरयने : देहामको अवस्थाभा 
 गाउॉ ऩाशरकाका कभथचायीराई ऩयैु वा आॊशिक रुऩभा कभथचायी कल्माण कोष 
 अन्तगथत सॊचाशरत कामथिभफाट सुववधाफाट फजञ्चत गनथ सककनेछ ।  
(क) गाउॉ ऩाशरकाराई आॉच ऩुर् माउनेकामथ प्रभाखणत बएभा,  
(ि) प्रचशरत कानून ववऩयीत काभ गयेको प्रभाखणत बएभा,  
(ग)  मस ननदेशिका फभोजजभ प्राप्त सुववधा तथा सहुशरमत दरुुऩमोग गयेको 
  प्रभाखणत बएभा,  
(घ)  नैनतक ऩतन देखिने पौजदायी अशबमोगभा सजाम ऩाएभा ।  
२४. रगानी गनम सक्ने : कोषभा जम्भा यहेको यकभ सॊचारक सशभनतको 
 ननणथम अनुसाय नेऩार सयकायफाट स्वीकृनत प्राप्त बफत्तीम ननकाम, 
 सहकायी सॊघसॊस्था वा नेऩार याष्र फैंकरे जायी गयेको ऋणऩर, 
 जभानतऩर वा फचतऩरभा रगानी गनथ स्नेछ ।  
२५. कोषको यकभ साऩटी ददन सककने : 
(१) ऩाॉच फषथ स्थामी सेवा अवगध ऩुगेका गाउॉ ऩाशरका कभथचायीराई ननजको 
 कल्माण कोषभा जम्भा बएको यकभको ९०(नब्फे) प्रनतित फयाफयको यकभ 
 भार साऩटी प्रदान गनथ सककनेछ ।  
(२) सशभनतरे मस ननदेशिका अनुसाय प्रदान गयेको साऩटी यकभराई ऩाॉच 
 फषथसम्भ प्रत्मेक भहहनाभा हहसाफ गयी तरफफाट कट्टा गरयनेछ । तय 
 नोकयी अवगध उभेयका हहसाफरे ऩाॉच वषथ फाॉकी नबएभा उ्त साऩटी 
 यकभ उऩरब्ध गयाईने छैन ।  
(३) सशभनतरे साऩटी प्रदान गदाथ कभथचायीरे एक ऩटक शरएको यकभ चु्ता 
 बु्तानी नगये सम्भ ऩुन: साऩटी हदईने छैन ।  
२६.  साऩटी सुयऺा : गाउॉ ऩाशरकाभा कामथयत कभथचायीहरुरे कभथचायी कल्माण 
 कोषभा जम्भा यहेको सॊगचत यकभ भध्मेफाट शरएको साऩटी यकभ कपताथ 
 नगयेसम्भ कोषभा फाॉकी यहेको यकभराई सुयऺणको रुऩभा यो्का 
 याखिनेछ ।  
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२७. रगानी ऺेत्र य व्माजदय :  
(१) कभथचायी कल्माण कोषफाट मस ननदेशिका फभोजजभ साऩटी तथा कजाथ 
 प्रवाह गदाथ आवास ननभाथण तथा भभथत सम्बाय, घयजग्गा िरयद, सवायी 
 िरयद,कभथचायीका छोयाछोयीको उचच शिऺा, ऩरयवायको स्वास््म उऩचाय 
 आदी ऺेरभा प्रदान गनथ सककनेछ ।   
(२) उऩववननमभ (१) फभोजजभ साऩटी तथा कजाथ प्रवाह गदाथ आवास ननभाथण 
 तथा भभथत सम्बाय, घयजग्गा िरयद, सवायी साधन िरयद जस्ता 
 रगानीको ऺेरभाहदईएको यकभभा ७ (सात) प्रनतित व्माज राग्नेछ । 
(३) मस ननदेशिकाभा व्मवस्था नबएका साऩटी तथा कजाथ प्रवाह सम्फन्धी 
 अन्म व्मवस्था सशभनतरे ननणथम गये फभोजजभ हुनेछ ।  
२८.  साऩटी तथा कजाम अवर्ध य कपताम बुक्तानी :  
(१) मस ननदेशिका फभोजजभ कभथचायीरे शरएको साऩटी शरएको शभनतफाट ऩाॉच 
 वषथको हुनेछ । चु्ता अवगध फाॉकी छॉदै एकभुष्ट वा ककस्ताफन्दीभा यकभ 
 चु्ता गनथ चाहेभा चु्ता गनथ सककनेछ ।  
(२) साऩटी शरएका कभथचायीको जुनसुकै कायणफाट सेवा ननवतृ्त बएताऩनन 
 कोषरे शरनुऩने सम्ऩूणथ यकभ असूर नबएसम्भ कोषभा सॊगचत यहेको 
 यकभ कपताथ बु्तानी हदईने छैन ।  
(३) साऩटी शरएको यकभबन्दा ननजरे ऩाउने फाॉकी यकभ कभ बई कोषको 
 रगानी नउठ्ने अवस्था ऩयेभा त्मस्तो साऩटी शरने कभथचायी जुनसुकै फाॉकी 
 फ्मौता यकभ वा सयकायी सयह असूर उऩय गरयनेछ ।  
२९.  ननदेिन ददन सक्ने : कोष सॊचारन सम्फन्धी ववषमभा गाउॉ ऩाशरकाको 
 फोडथरे सशभनतराई आवचमक ननदेिन हदन स्नेछ य त्मसयी हदएको 
 ननदेिन ऩारना गनुथ सशभनतको कतथब्म हुनेछ ।  
३०.  अनुगभन तथा येखदेख : कोष सॊचारन सम्फन्धी कामथको अनुगभन तथा 
 येिदेि आन्तरयक रेिाऩयीऺण िािारे गनुथऩनेछ ।  
३१.  अर्धकाय प्रत्मामोजन : मस ननदेशिका फभोजजभ सशभनतराई प्राप्त 
 अगधकाय भध्मे कुनै वा सफै अगधकाय आवचमकता अनुसाय कुनै 
 उऩसशभनत, कामथदर वा व्मज्तराई प्रत्मामोजन गनथ सककनेछ ।  
३२. दानमत्व सने :  
(१) मो ननदेशिका प्रायम्ब हुनुबन्दा अनघ शसजथना बएका गाउॉ  ववकास 
 सशभनतका कभथचायी कल्माण कोषसॉग सम्फजन्धत हक तथा दानमत्व मस 
 ननदेशिका फभोजजभ कोषभा सनेछन ्।  
(२) गाउॉ ऩाशरका स्थाऩना हुनु ऩूवथ चाय गा.वव.स. (दगुौरी, ऩथयैमा, भुनुवा, 
 जानकीनगय) यहॉदाको अवस्थाभा तत ् तत ् गा.वव.स. रे व्मवस्था गयेको 
 कभथचायी कल्माण कोषको सम्ऩूणथ यकभ य जजम्भेवायी तथा दानमत्व मस 
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 ननदेशिका फभोजजभ जानकी गाउॉ ऩाशरकाको कभथचायी कल्माण कोष 
 िाताभा सनेछ ।  
३३. फचाउ : मो ननदेशिका प्रायम्ब हुनुबन्दा अनघ गाउॉ ऩाशरकाको कभथचायी 
 कल्माण कोषको नाभभा बए गयेका सम्ऩूणथ कामथहरु मसै ननदेशिका 
 फभोजजभ बए गयेको भानननेछ ।  
३४.  ववननमभ सॊिोधन :गाउॉसबारे आवचमक ठानेको फित मो ननदेशिकाभा 
 सॊिोधन गनथ स्नेछ तय मसयी सॊिोधन गदाथ मस ननदेशिका फभोजजभको 
 सुववधाफाट कभथचायीहरुराई वजञ्चत गनथ स्ने छैन ।  
 

अनसुचूी - १ 
उऩववननमभ १२ सॉग सम्फजन्धत 

कफलुरमतनाभा 
 
जानकी गाउॉ ऩाशरकाको ……………………………….  तहको स्थामी कभथचायी भ 
…………………………. रे …………………………………………  काभको रागग कभथचायी कल्माण 
कोषफाट यकभ साऩटी शरनुऩने अवस्था बएकारे भरेै शभनत …………………………… 
भा ऩेि गयेको ननवेदनको आधायभा त्मस सशभनतफाट स्वीकृत बएको यकभ 
रु. ………………………………… (अऺरुऩी …………………………………..) आजको शभनतभा 
फुखझशरए । उ्त यकभको ………..प्रनतित व्माज य साॉवा यकभ ………………… 
शबर चु्ता गनेछुॉ । महद सो अवगधशबर साॉवा तथा ब्माज यकभ चु्ता गनथ 
नसकेभा भेयो नाभभा कल्माण कोषभा जम्भा बएको यकभ यो्का गयी 
यकभरे निाभे जनत भेयो अन्म चर अचर सम्ऩवत्तफाट असुर उऩय गयी 
शरएभा भेयो भन्जुयी छ । ऩनछ मस सम्फन्धभा हुने कुनै उजुयफजुय गने छैन 
बनी मो कफुशरमतनाभा गरयहदएको छुॉ ।  
शभनत :-  
 औॊठा छाऩ  

दाॉमा फाॉमा 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
……………………………… 

कफ लरमतनाभा गनेको दस्तखत 
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अनसुचूी - २ 
साऩटीको रार्ग ऩेि गरयने ननवेदको ढाॉचा 

 
 
 
श्री अध्मऺज्मू, 
कभथचायी कल्माण कोष सॊचारन सशभनत, 
जानकी गाउॉ ऩाशरका, कैरारी ।  
 
 

ववषम :- यकभ साऩटी सम्फन्धभा । 
 
 उऩयो्त सम्फन्धभा भराई …………………………………… काभको रागग कभथचायी 
कल्माण कोषफाट रु. ………………………………….. (अऺरुऩी …………………………………….) 
साऩटी चाहहएको हुनारे प्रचशरत ऐन, ननमभ तथा ववननमभ फभोजजभ ऩारना 
गनुथऩने ितथ ऩारना गनथ भन्जुय छ बनी साऩटी ऩाउन मो ननवेदन ऩेि गयेको 
छु ।  
शभनत :-  
 
                ननवेदक  
               …………………………………… 
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अनसुचूी - ३ 
ऩास फकुको नभनुा 

 
जानकी गाउॉ ऩालरका कभमचायी कल्माण कोष 
स्थाऩना : २०७८ 
दगुौरी,  कैरारी 
कोष जम्भा ककताफ 
सदस्मता नॊ. : 
कभमचायीको नाभ : 
ऩद : 
शे्रणी/तह: 
ठेगाना : 
ना.प्र.नॊ., जायी लभनत य जजल्रा : 
सम्ऩकम  नॊ. : ई-भेर : 
कोष कट्टी सुरु लभनत : 

लभनत ववभा वाऩत उऩदान वाऩत औषर्ध उऩचाय 
वाऩत अन्म 
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अनसुचूी - ४ 
सदस्मता दताम ककताफ 

जानकी गाउॉ ऩालरका कभमचायी कल्माण कोष 
स्थाऩना : २०७८ 
दगुौरी,  कैरारी 

सदस्मता दताम ककताफ 
कट्टी यकभका िीषथकहरु 
शभनत कभथचायीको नाभ दजाथ फीभा उऩदान  औषगध उऩचाय अन्म 
       
       
       
       

 
प्रभाणणत गने : 
दस्तखत : 
नाभ थय : 
दजाम : 
लभनत : 
 

अनसुचूी -५ 
सॊचारक सलभनतका ऩदार्धकायीहरुरे लरने िऩथ ग्रहणको ढाॉचा 

 
 भ ……………………………………………. जानकी गाउॉ ऩालरकाको कभमचायी कल्माण 
कोष ननदेलिका, २०७८ प्रनत प्रनतवद्ध यही ईश्वयको नाभभा सत्मननष्ठ य 
इभान्दायीऩूवमक मो िऩथ लरन्छु कक भैरे कोषको सञ् चारक सलभनतको 
………………………… हैलसमतरे कोषको ननदेलिका अनुसाय गनुमऩने कतमब्म य 
कोषद्वाया सॊचालरत काममिभराई ऩुया गनम जस्तोसुकै ऩरयजस्थनतको ऩनन 
साभना गनेछु । द्वेष, करह, व्मजक्तगत स्वाथम य अननमलभतता देणख सदा 
टाढा यहने प्रण गदमछु ।  
दस्तखत : 
नाभ थय : 
दजाम : 
लभनत :                cf1fn], 

gf/fo0f axfb'/ lai6 

k|d'v k|zf;lso clws[t 


