
आज मिमि २०७८।०७।२७ गिे शमिवार का मिि यस मिमििाङ गाउँपामिकाको कायाािय, पंचिी पाँचथरका 

अध्यक्ष श्री भवूािी प्रसाि मिङििे ज्यकूो अध्यक्षिािा िपमसि बिोमजिका कायापामिका सिस्यिरुको उपमस्थमििा 

आ.व २०७८/७९ को पाँचॏ कायापामिका बैठक द्वारा िि उल्िेमिि प्रस्िाविरु िामथ छिफि गरी ििेायिसुारका 

मिर्ायिरु पाररि गररयो ।     

 

उपस्थिस्ि : 

१. अध्यक्ष : श्री भवूािी प्रसाि मिङििे ………………………………........................................... 

२. उपाध्यक्ष : श्री समुित्रा उप्रेिी सेढाई ………………………………............................................ 

३. वडा अध्यक्ष : श्री गोपीकृष्र् भण्डारी ………………………………......................................... 

४. वडा अध्यक्ष : श्री मभि प्रसाि िमे्व्या …………………………………..................................... 

५. वडा अध्यक्ष : श्री ििि गॏिि .......…………………………….................................. 

६. कायावािक वडा अध्यक्ष : श्री ििेकुा िवेी बजगाई ं……………………........................................ 

७. वडा अध्यक्ष : श्री िक्ष्िी प्रसाि सिुाङ …………………………………….............................. 

८. वडा अध्यक्ष : श्री कृष्र् ब. यवा ………………………………………….............................. 

९. वडा अध्यक्ष : श्री मििमबक्रि ईमिङगो ……………………………………............................. 

१०.  का पा सिस्य श्री काििुा गरुुङ …………………………………........................................... 

११.  का पा सिस्य श्री िाया कन्िङवा ………………………………............................................ 

१२.  का पा सिस्य श्री मवष्र्कुिा उभरकोटी ……………………………….................................... 

१३.  का पा सिस्य श्री मटकाराि िििा ……………………………………………....................... 

१४.  का पा सिस्य श्री िगुाािाया पररयार ……………………………………………...................... 

१५.  सिस्य समचव श्री मबक्रि मिम्वब ु………………………………………………...................... 

     

 

  



प्रस्िाविरु:- 

१. किाचारी कल्यार् कोष सञ्चािि सम्वबन्ििा । 

२. परािशा सेवा िररिका िामग िम्वस मििाारर् सम्वबन्ििा । 

 

 

  



स्िर्णय िं. - १ 

गाउँपामिकाको सिग्र मवकास िक्ष्य िथा सेवा प्रवािको समुिमिििाका िामग यस गाउँपामिकािा कायारि 

किाचारीिरुको मिि र सेवाप्रमि उत्तरिायी र किाचारीिाई सेवा प्रवाि प्रमि उत्सामिि बिाउिको िामग मिमििाङ 

गाउँपामिकाको प्रशासकीय कायामवमि (मियमिि गिे) ऐि २०७५ बिोमजि गाउँ कायापामिकाको कायाािय र 

अन्िरगिका वडा कायााियिा कायारि स्थायी करार किाचारीिरुको सािामजक सरुक्षाको समुिमिििाका िामग 

स्थािीय किाचारी ऐि िबिेसम्वि ििेायिसुारको मिमििाङ गाउँपामिकाको किाचारी कल्यार्कोष सञ्चािि 

कायामवमि, २०७८ िाई अिुिोिि गरी िाग ूगिे मिर्ाय गररयो । 

स्िस्ििाङ गाउँपास्िका 

“कर्णचारी कल्यार् कोष सञ्चािि कायणस्िस्ि, २०७८” 

प्रस्िाविााः  गाउँपामिकाको सिग्र मवकास िक्ष्य िथा सेवा प्रवािको समुिमिििाका िामग यस गाउँपामिकािा कायारि किाचारीिरुको 

मिि र सेवाप्रमत्त उिरिामय र किाचारीिाई सेवा प्रवाि प्रमि उत्सामिि बिाउिको िामग “मिमििाङ गाउँपामिकाको प्रशासकीय 

कायामवमि (मियमिि गिे) ऐि २०७५” को िफा ४ उपिफा १) विोजीि यस गाउँ कायापामिकाको कायाािय र अन्िरगिका वडा 

कायााियिा कायारि स्थायी करार किाचारीिरुको सािामजक सरुक्षाको समुिमििाका िामग स्थािीय किाचारी ऐि िबिेसम्वि “किाचारी 

कल्यार् कोष सञ्चािि कायामवमि, २०७८” जारी गररएको छ ।  

पररच्छेि १ 

प्रारमम्वभक 

१. ससं्िप्त िार् र प्रारम्भः (१) यस कायामवमिको िाि “किाचारी कल्यार् कोष सञ्चािि कायामवमि,२०७८” रिकेो छ 

(२) यो कायामवमि िुरुन्ि प्रारम्वभ िुिेछ ।  

२. पररभाषाः मवषय वा प्रसङ्गिे अको अथा ििागिेा यस कायामवमििा ।  

(क) “गाउँपामिका” भन्िािे मिमििाङ गाउँपामिका पाँचथरिाई सम्वझि ुपछा ।  

(ि) “कायापामिका” भन्िािे मिमििाङ गाउँ कायापामिका पाँचथरिाई सम्वझि ुपछा ।  

(ग) “अध्यक्ष” भन्िािे मिमििाङ गाउँपामिका अध्यक्ष भन्िे सम्वझिपुिाछ । 

(घ) “उपाध्यक्ष” भन्िािे मिमििाङ गाउँपामिका उपाध्यक्ष भन्िे सम्वझिपुिाछ ।  

(ङ) “प्रििु प्रशासकीय अमिकृि” भन्िािे मिमििाङ गाउँपामिकाको प्रििु प्रशासकीय अमिकृििाई सम्वझिपुिाछ ।  

(च) “स्थािीय सरकार” भन्िािे मिमििाङ गाउँपामिका वा िेपाि सरकारिे िोकेको स्थािीय िििाई सम्वझिपुिाछ ।  

(छ) “प्रशासकीय कायामवमि” भन्िािे मिमििाङ गाउँपामिकाको प्रशासकीय कायामवमि २०७५ सम्वझिपुछा ।  

(ज) “किाचारी” भन्िािे यस मिमििाङ गाउँपामिका गाउँ कायापामिकाको कायाािय र अन्िरगिको वडा कायााियिा 

कायारि मिजािमि किाचारी,सामवकका स्थामिय मिकायका  

किाचारी, सामवक गा.मव.स. िमेि िाि सम्वि कायारि अस्थामय िथा करारिा मियकु्त गररएका किाचारी, अन्य कायाियबाट 

सिायोजि भई आएका किाचारीिरुिाई  

(झ) “कोष” भन्िािे यस गाउँपामिकाको गाउँ सभािे किाचारी कल्यार् कोष मशषाकिा मवमियोजि गरेको रकििाई 

सम्वझि ुपछा ।  

३. कायणक्रर्को उदे्धश्यः  

१) सिग्र गाउँपामिकाको मवकास िक्ष्य र सेवा प्रवािको िेरुिण्डको रुपिा रिकेा किाचारीको िकमिि र सेवा प्रवाि प्रमि 

उिरिामय र प्रोत्सामिि गि े। 

२) किाचारीिरुको सेवा पिािको भमवष्यिाई सियोग पयुााउि े।  

३) किाचारीिाई सेवा प्रवाि प्र थमिप उिरिामयक र सेवािाई ियाामिि बिाउिे ।  

  



पररच्छेि २ 

४. कोषको व्यिथिापि र सञ्चािि सम्िस्धि व्यिथिा 

(१) प्रत्येक आमथाक वषाको गाउँसभाबाट आवश्यक्ता अिसुारको रकि कोषिा मवमियोजि गररिछे उक्त रकििाई छुटै्ट 

कोषिा रामि सञ्चािि गररि ेछ ।  

(२) किाचारी कल्यार् कोषिा गाउँ सभाबाट रकि मवमियोजि भए पिाि सोमि कोषिा रकि जम्विा गरर िोमकएको कायािा 

िात्र िचा गररिेछ र उक्त रकि िचा िभएको िण्डिा उक्त कोषि ैबचि भई मजम्विेवारी सरेर जािेछ । उक्त कोषको रकि 

िोमकएको काया बािके अन्यत्र िचा गिा पाइिे छैि ।  

(३) उक्त कोषको संचािि गाउँपामिका प्रििु प्रशासकीय अमिकृि र आमथाक प्रशासि प्रििुको संयकु्त िस्ििििा 

संचािि िुिेछ ।  

५. कोष प्रिािका शिणिरु  

(१) कोषिा जम्विा भएको रकिबाट किाचारीिरुिा िपेाि सरकारिे पररभामषि गरेको जमटि प्रकृमिका रोग िागेिा, 

कायााियको कािको मशिमसिािा कुि ैिघुाटिा भएिा, सेवा बिािि ैरिकेो अवस्थािा ितृ्य ुभएिा, उिेरको िि वा अन्य 

कुिै प्रकारिे सेवावाट अवकास वा पि िकु्त भएिा अिसुचुी १ िा िोमकए बिोमजिको रकि प्रवाि गिुापिेछ ।  

(२)  १० बषा भन्िा िामथ अमबमछन्ि रुपिा करारिा कायारि किाचारी सेवाबाट अवकास भएिा एकािषु्ठ एक िाि रकि 

भकु्तािी गिा समकिेछ । 

(३) सेवा समुविा प्रवाि िुिँा प्रचमिि काििु बिोमजि कट्टा िुिे कर कट्टा गरेर िात्र भकु्तामि िुिेछ ।  

(४) प्रचमिि काििु मवपररि काया गरेको कारर् वा मिजािमि ऐि बिोमजि गिा ििुिे भमिएका काया गरेिा वा कुि ैकारर् 

बरिास्ि भएिा कुि ैपमि सेवा समुविा पाउिे छैि ।  

(५) सेवा मिरििा िभई मवचिा सेवा भङग भई पिु सेवािा प्रवेस गरेको िण्डिा पमछल्िो सेवा प्रवेशिाई सरुु मियमुक्त 

िामििेछ ।  

(६) यस कायामवमििा उल्िेि िभएको िकिा प्रचमिि काििु बिोमजि िुिेछ । कुिैसेवा समुविा िोिोरो िुिेगरर पाइिे छैि ।  

६ भुत्तािी प्रकृया  

(१) यस कायामवमि को िफा ५ को बिुा ि.ं १ अिसुार अवकास वा पििकु्त भएको िण्डिा पििकु्त भएपिाि सरुु मियमुक्त 

पत्र, पििकु्त भएको पत्र, िागररकिाको प्रमिमिमप, समिि गाउँ कायापामिकाको कायााियिा मिवेिि मिए पिाि आवश्यक 

छािमवि गरर भकु्तामि मिि ििामसव िमेिएिा उक्त कोषवाट मिजको िाििा िोमिएको बैक िािा िाफा ि भतु्तामि िुिेछ ।  

(२) यसै कायामवमिको िफा ५ को बिुा िं. १ बिोमजि िेपाि सरकारिे पररभामषि गरकेा कुि ैघािक रोग िागेिा उक्त रोग 

िागेका सम्वबन्िीि मवशेषज्ञ डाक्टरिे प्रिामर्ि गरकेो मसफाररसको आिारिा आवश्यक जाँचबझु गरर कोषबाट रकि 

भकु्तामि िुिेछ ।  

(३) कायााियको कािको मशिमसिािा िघुाटिािा परर घाइिे भएिा प्रिरर सजामवि िचुलु्काको आिार र उपचारिा िाग्ि े

िचाको आिारिा आवश्यक जाँचबझु गरर उपचार िचा रकि र अिसुचूी १ िध्येको न्यिूिि रकि भकु्तामि िुिछे ।  

(४) कायााियको कािको मशिमसिािा िघुाटिािा परर ितृ्य ु भएिा प्रिरी सजामिि िचुलु्का पोस्टिाटाि ररपोटा, ितृ्यिूिाा 

प्रिार् पत्र िकिार सगाको िािा प्रिामर्ि िकिारको िागररकिाको प्रमिमिमप संिग्ि रामि सम्वबमन्िि िकिामव मिवििे 

मिएपिाि आवश्यक जाँचबझु गरर अिसुचूी १ बिोमजिको रकि वा सेवा अवमिको आिारिा अमिकिि रिि भकु्तामि 

िुिछे ।  

(५) कायााियिा बिाि रिकेो अवस्थािा ितृ्य ु भएिा ितृ्यिूिाा प्रिार् पत्र िकिारसंगको िािा प्रिामर्ि िकिारको 

िागररकिाको प्रमिमिमप संिग्ि रामि सम्वबमन्िि िकिािे मिवेिि मिएपिाि आवश्यक जाँचबझु गरर अिसुचूी १ 

बिोमजिको रकि वा सेवा अवमिको आिारिा अमिकिि रिि भकु्तामि िुिछे ।  

७. कायणधियि सम्िस्धि स्िम्रे्िारी ििा दास्यत्िः  

(१) किाचारी कल्यार् कोषिा रकि मवमियोजि गिे िखु्य िामयत्व गाउँ सभाकोिुिछे ।  



(२) मवमियोजि भएको रकििाई आवश्यक जाँचबझु गिे, मियन्त्रर् गिे र कायान्वयि गिे िामयत्व गाउँ कायापामिकाको 

कायााियिाई िुिछे ।  

(३) भकु्तािी पाउँिको िामग सत्यिथ्य प्रिार् उपिब्ि गराउि ेिामयत्व सम्वबमन्िि किाचारी, कायाािय र मिवेिकको िुिछे । 

पररच्छेद ३ 

स्िस्ििः 

८. आस्िणक प्रशासि सेिा 

कोषको िेिा ्यवस्थापि, परीक्षर् िथा कायामवमि प्रचमिि काििु अिसुार िुिेछ साथै सम्वपरु्ा कायाको मिि्यमयिा, 

िचाको िापिण्ड र कायामवमि सम्ववमन्िि क्षते्रको िचा गिे कायामवमि, मििमेशका, र िररि ऐि मियिाविीको पररमिमभत्र 

िुिेछ ।  

९ प्रचस्िि कािुि िागु िुिेः  

कायामवमििा उल्िेमिि प्राविाििरु प्रचमिि संघीय र प्रािमेशक काििु सँग वामझएको भएिा वामझएको िि सम्वि िाग ु

िुिेछैि ।  

१० िािा अड्काउ ििा खारेिी एिर् ्सशँोिि  

(१) यस अघी कोषबाट भएको जे जमि कायािरु यसै विोजीि भएको िामििछे । साथै आवश्यक थपघट गिुापिे मस्थमि 

भएिा गाउँ कायापामिकावाट आवश्यक संशोिि िथा िारेजी गिा सक्िेछ ।  

(२) स्थािीय किाचारी ऐि बिे पिाि यो कायामवमि स्वि िारेज भएको िामििेछ । 

 

 

स्िर्णय िं.- २ 

मिमििाङ गाउँपामिकाको परािशा सेवा िररिका िामग आवश्यक िम्वस मििाारर्का सम्वबन्ििा स्थािीय सरकार 

सञ्चािि ऐि २०७४ को िफा १३ बिोमजि गमठि मिमििाङ गाउँपामिकाको स्थािीय िररेट मििाारर् समिमििे 

मिमि २०७८ कामिाक २७ गि ेपेश गरेको प्रमिविेििाई अििुोिि गरी परािशा सेवा िररि काया जस्िै सम्वभा्यिा 

अध्ययि, मवस्ििृ पररयोजिा प्रमिविेि, संमक्षप्त/प्रारमम्वभक वािावरर्ीय अध्ययि, भॏगमभाक अध्ययि जस्िा मवषयमवज्ञ 

सेवा िररि गिुापिाा स्थािीय िररेट मििाारर् समिमििे मसफाररस गरेको िम्वस/िापिण्ड (Norms) बिोमजि 

कायाान्वयि गि/ेगराउिे मिर्ाय गररयो । 

 

 

 


