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कर्यचारी कल्र्ाणकोष सञ्चालन (कार्यववधि) ऐन, २०७९ 
कार्यपाधलकाको बैठकबाट स्वीकृत धर्धतिः- २०७९।०४।१९   

प्रस्तावनािः- उदर्परुगढी गाउँपाधलकार्ा कार्यरत कर्यचारीहरुका लाधग उपदान लगार्तका 
सधुबिाहरु उपलब्ि गराउने प्रर्ोजनको लाधग कर्यचारी कल्र्ाण कोषको स्थापना तथा सञ्चालन 
गनय  प्रशासकीर् कार्यववधि (धनर्धर्त गने) ऐन, २०७९ को दफा ४ ले ददएको अधिकार प्रर्ोग 
गरी उदर्परुगढी गाउँपाधलकाका कर्यचारी कल्र्ाण कोष सञ्चालन (कार्यववधि) ऐन, २०७९ पाररत 
गरर लागू गररएको छ । 

पररच्छेद १ 
प्रारम्म्भक 

(१) संम्िप्त नार् र प्रारम्भिः- (१) र्ो ऐनको नार् उदर्परुगढी गाउँपाधलकाका कर्यचारी 
कल्र्ाण कोष  सञ्चालन (कार्यववधि), २०७९ रहेको छ । 
 (२) र्ो ऐन उदर्परुगढी गाउँपाधलकाको स्थानीर् राजप त्रर्ा प्रकाम्शत 
भएको धर्धतदेम्ि लागू हनेुछ । 

(२) पररभाषािः ववषर् वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेर्ा र्स ऐनर्ा, 
(क) “आधथयक वषय” भन्नाले श्रावण एक गतेदेम्ि आषाढ र्सान्तसम्र्को 

अवधिलाई सम्झन ुपछय । 
(ि) "कर्यचारी" भन्नाले उदर्परुगढी गाउँपाधलकाको स्थानीर् तह तफय का 

स्थार्ी, अस्थार्ी र करार सेवाका कर्यचारी सम्झन ुपछय । 
(ग) "कार्यपाधलका" भन्नाले उदर्परुगढी गाउँ कार्यपाधलका सम्झन ुपछय । 
(घ) "कार्यववधि ऐन" भन्नाले उदर्परुगढी गाउँपाधलकाको कर्यचारी कल्र्ाण 

कोष सञ्चालन (कार्यववधि) ऐन, २०७९ सम्झन ुपछय । 
(ङ) "कोष" भन्नाले उदर्परुगढी गाउँपाधलकाको कर्यचारीहरुलाई उपदान 

जस्ता सवुविाहरु प्रदान गने प्रर्ोजनका लाधग स्थापना भएको कोष 
सम्झन ुपछय । 

(च) "तोवकए" वा "तोवकए बर्ोम्जर्"  भन्नाले उदर्परुगढी गाउँ 
कार्यपाधलकाले धनणयर् गरी सर्र् सर्र्र्ा तोवकएको वा तोवकए बर्ोम्जर् 
सम्झन ुपछय । 

(छ) "गाउँपाधलका"  भन्नाले उदर्परुगढी गाउँपाधलका सम्झन ुपछय । 
(ज) "अध्र्ि" भन्नाले उदर्परुगढी गाउँपाधलकाको अध्र्ि सम्झन ुपछय । 
(झ) "प्रर्िु प्रशासकीर् अधिकृत" भन्नाले उदर्परुगढी गाउँपाधलकाको प्रर्िु 

प्रशासकीर् अधिकृत सम्झन ुपछय । 
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(ञ) "संघीर्" ऐन भन्नाले स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ सम्झन ुपछय 
। 

(ट) "सञ्चालक सधर्धत" भन्नाले कोष सञ्चालनका लाधग गठन भएको सञ्चालक 
सधर्धत सम्झन ुपछय । 

(ठ) "सभा" भन्नाले उदर्परुगढी गाउँपाधलकाको सभा सम्झन ुपछय । 
 
 

पररच्छेद २ 
कल्र्ाण कोषको स्थापना, उद्देश्र् तथा प्रर्ोग सम्बन्िी व्र्वस्था  

 
(३) कल्र्ाण कोषको स्थापनािः- १. गाउँपाधलकाका कर्यचारी कल्र्ाणकोष (सञ्चालन) प्रर्ोजनको 

लाधग गाउँपाधलका कर्यचारी कल्र्ाण कोष नार्को एक कोष रहने छ । 
2. उपदफा (१) बर्ोम्जर् स्थापना हनेु कोषर्ा पवहलो वषय गाउँपाधलकार्ा हालसम्र् 

कर्यचारी कल्र्ाण कोष शीषयकर्ा ववधनर्ोम्जत रकर् जम्र्ा गररने छ । कोष सञ्चालनका 
लाधग गाउँपाधलकार्ा स्थानीर् सेवा तफय का स्थार्ी, अस्थाई तथा करार तफय का कर्यचारीहरुले 
पाउने शूरु तलव स्केलको वावषयक कम्म्तर्ा एक र्वहना बराबरको रकर् गाउँपाधलकाबाट 
उक्त कोषर्ा जम्र्ा गररने छ । 

3. स्थानीर् सेवा तफय का स्थार्ी प्रकृधतका कर्यचारीहरुको सेवा सवुविा तथा कोषको 
हकर्ा संघीर् तथा प्रदेश काननु नबन्दासम्र् र्सै कार्यववधि अनसुार हनेुछ । 

4. र्ाधथ उम्ल्लम्ित रकर् बाहेकका उपदफा (१) बर्ोम्जर्को कोषर्ा देहार् 
बर्ोम्जर्को रकर् रहने छिः- 

(क) कर्यचारी कल्र्ाण कोषको लाधग गाउँपाधलकाले हालसम्र् छुट्याएको रकर्, 
(ि) अन्र् धनकार्बाट गाउँपाधलकाको उक्त कोषलाई अनदुान स्वरुप प्राप्त रकर्, 
(ग) कुनै व्र्म्क्त, संस्था वा धनकार्द्वारा कोषलाई प्राप्त हनेु सहर्ोग वा अनदुान रकर्, 
(घ) कोषर्ा रहेको रकर्बाट प्राप्त व्र्ाज रकर् 
(ङ) कर्यचारीलाई सवुविा ददने प्रर्ोजनका लाधग गाउँपाधलकाले ववधनर्ोजन गरेको अन्र् 

रकर्, 
५. उपदफा (२) बर्ोम्जर् कोषर्ा जम्र्ा भएको रकर् सञ्चालक सधर्धतले तोकेको 
नेपाल सरकारबाट र्ान्र्ता प्राप्त बैंकर्ा "कर्यचारी कल्र्ाण कोष उदर्परुगढी" को 
नार्र्ा बचत िाता िोधल राम्िनेछ । 

(४) सदस्र्तािः (१) गाउँपाधलकाको स्थानीर् तह तफय का स्थार्ी, अस्थार्ी र करार कर्यचारी 
स्वतिः कल्र्ाण कोषको सदस्र् हनेुछन ्। 
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(२) उपदफा (१) बर्ोम्जर् प्राप्त सदस्र्ता प्राप्त त्र्स्तो कर्यचारी जनुसकैु 
कारणबाट सेवा धनवतृ भएपधछ सदस्र्ता स्वतिः सर्ाधप्त हनेुछ । 

(५) कोषको उद्देश्र्िः (१) स्थानीर् तहका स्थार्ी, अस्थार्ी तथा करारका कर्यचारीहरुलाई 
उपदान, सेवा वापतको आधथयक सहर्ोग प्रदान गनुय कोषको उदे्दश्र् हनेुछ । 

(६) कोषको प्रर्ोगिः- देहार् बर्ोम्जर्को कार्को लाधग कर्यचारी कल्र्ाण कोषको रकर् प्रर्ोग 
गनय सवकने छिः 

(क) स्थानीर् सेवा तफय का स्थार्ी, अस्थार्ी तथा करारका कर्यचारी जनुसकैु तवरले 
नोकरीबाट अलग भएकोर्ा उपदान लगार्तका सवुविा उपलब्ि गराउन । 

(७) कोषको प्रर्ोग गनय नपाईनेिः र्स ऐनर्ा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेम्िएको भए तापधन 
देहार्को प्रर्ोजनका लाधग कोषर्ा जम्र्ा भएको रकर् िचय गनय पाइने छैनिः 
(क) धनर्धर्त प्रशासकीर् कार्यका लाधग िचय गनय, 
(ि) कुनै सरकारी  वा गैरसरकारी पदाधिकारी वा कर्यचारीलाई धनर्धर्त रुपर्ा तलब, 

भत्ता वा अन्र् सवुविा उपलव्ि गराउन, 
(ग) कुनै सरकारी वा गैरसरकारी पदाधिकारी वा कर्यचारीलाई भ्रर्ण िचय वा अन्र् 

त्र्स्तै प्रकारको िचय उपलब्ि गराउन, 
(घ) कुनै पधन प्रकारको चन्दा, परुस्कार, उपहार वा आधथयक सहार्ता उपलब्ि 

गराउन, 
(ङ) गोष्ठी, अन्तरकृर्ा वा सभा सम्रे्लन सञ्चालन गनय, 
(च) कुनै पधन पूवायिार धनर्ायणका कार् गनय गराउन, 
(छ) कर्यचारी कल्र्ाण बाहेक अन्र् कुनै पधन कार्य गराउन, 

 
पररच्छेद ३ 

सञ्चलक सधर्धत गठन र बैठक प्रविर्ा 
(८) सञ्चलक सधर्धतिः (१) कर्यचारी कल्र्ाण कोषको सञ्चलन तथा व्र्वस्थापनका लाधग एक 

सञ्चालक सधर्धत रहने छ । 
 (२) उपदफा (१) बर्ोम्जर् गठन गररने सञ्चलक सधर्धतर्ा देहार् 
बर्ोम्जर्का पदाधिकारी रहने छनिः 

(क) गाउँपाधलकाका अध्र्ि   अध्र्ि 
(ि) कार्यपाधलकाले तोकेको कार्यपाधलकाको  

एक र्वहला सदस्र् सवहत २ जना   सदस्र् 
(ग) प्रर्िु प्रशासकीर् अधिकृत   सदस्र्     
(घ) गाउँपाधलकाको प्रशासन शािा प्रर्िु  सदस्र् 
(ङ) गाउँपाधलकाको लेिा शािा प्रर्िु  सदस्र् 

(९) सञ्चालक सधर्धतको बैठकिः (1) बैठकको धनणयर् सर्ान्र्ता सवयसहर्धतबाट गररनेछ 
।सवयसहर्धत कार्र् हनु नसकेर्ा अध्र्ि सरे्तको बहरु्तको धनणयर्लाई सञ्चालक 
सधर्धतको धनणयर् र्ाधनने छ । 
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(२) सञ्चलक सधर्धतको बैठकको कार् कारवाही तथा धनणयर् अध्र्ि बाहेक अन्र् कुनै 
पद ररक्त भएको वा कुनै सदस्र्को अनपुम्स्थत भएको कारणले र्ात्र अर्न्र् हनेु छैन । 

(१०) सञ्चलक सधर्धतको कार्, कतयव्र् र अधिकारिः  
(१) बैठकबाटद पाररत धनणयर् कार्ायन्वर्न गने,  
(२) कार्यपाधलका, गाउँसभा, र पदाधिकारीसँग सर्न्वर् राम्ि कोषका लाधग आधथयक 

श्रोत जटुाउन प्रर्ास गने, 
(३) कोष सञ्चलनका लाधग नीधत तथा कार्यिर् धनर्ायण गने, 
(४) कोषको आर् ववृि गने ववववि कार्यिर् सञ्चलन गने, 
(५) हरेक आधथयक वषयको हर वहसावको लेिा परीिण गने व्र्वस्था धर्लाउने, 

(११) सधर्तका सदस्र् तथा कर्यचारीको उत्तरदावर्त्विः 
(१) कोष सञ्चलक सधर्धतका सदस्र् तथा कर्यचारीहरुले र्स ऐनको उदे्दश्र् ववपररत 

हनेुगरर कोषको ववतरणर्ा भेदभाव गनय वा कोषको दरुुपर्ोग गनय पाउने छैन । 
(२) उपदफा (१) को प्रधतकूल हनेुगरी कार् गरेको प्रर्ाम्णत भएर्ा त्र्स्तो कार्यर्ा 

सम्लग्न सधर्धतका सदस्र् वा कर्यचारीले पाउने सवुविा रकर्बाट जफत गनय 
सवकने छ । 

(१२) उपदान पाउनेिः (१) र्ो ऐन बर्ोम्जर् जम्र्ा भएको रकर्बाट गाउँपाधलकार्ा 
कर्यरत स्थानीर् तह तफय का स्थार्ी, अस्थार्ी तथा करार तफय का कर्यचारीहरुले अवकाश 
प्राप्त गदाय वा राजीनार्ा स्वीकृत गराई पदबाट अगल हुँदा पाउने उपदान लगार्तका 
सवुविाहरु र्सै कोषबाट प्रदान गररनेछ । 

   (२) उपदफा (१) बर्ोम्जर् पाउने उपदान देहार् बर्ोम्जर् उपलब्ि गराईनेछिः 
(क) स्थार्ी कर्यचारीको हकर्ा सघीर् प्रदेश काननु अनसुार र अस्थार्ी तथा करार 
कर्यचारीको हकर्ा कर्यचारी सेवा व्र्वस्थापन गनय बनेको ऐन, २०७९ ले तोके 
बर्ोम्जर् हनेुछ 

(१३) सवुविा तथा सहधुलर्तबाट बम्ञ्चत गररने अवस्थािः देहार्को अवस्थार्ा गाउँपाधलकाका 
अस्थार्ी तथ करारका कर्यचारीलाई परैु वा आंम्शक रुपर्ा कर्यचारी कल्र्ाण कोष अन्तरगत 
सञ्चाधलत कार्यिर्र्ा ददइने सवुविाबाट बम्ञ्चत गनय सवकने छ । 

(क) प्रचधलत काननु ववपररत कार् गरेको प्रर्ाम्णत भएर्ा । 
(ि) र्स ऐन बर्ोम्जर् प्राप्त सवुविा वा सहधुलर्त दरुुपर्ोग गरेको प्रर्ाम्णत भएर्ा । 
(ग)  नैधतक पतन देम्िने फौजदारी अधभर्ोगर्ा सजार् पाएर्ा । 

(१४) जनुसकैु शीषयकबाट भकु्तानी हनेुिः स्थार्ी, अस्थार्ी वा करारका कर्यचारी अवकाश 
हुँदा वा अन्र् कारणले ती कर्यचारीलाई रकर् उपलब्ि गराउन ुपने अवस्थार्ा कोषर्ा 
रकर्को अभाव वा कर्ी भएर्ा अन्र् जनुसकैु शीषयकबाट कर्यचारी कल्र्ाण कोषर्ा बजेट 
रकर्ान्तर गरी भकु्तानी गररनेछ । 

 
 

पररच्छद ४ 
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कोषको सञ्चालन , लेिा तथा लेिा परीिण 
(१५) कोषको िातािः 

(१) गाउँपाधलकाले कर्यचारी कल्र्ाण कोषका लाधग अलग्गै ववशेष बचत िाता 
नेपाल सरकारबाट र्ान्र्ता प्राप्त बैंकर्ा िोल्ने छ । 

(१६) िाता सञ्चालनिः 
(१) कोषको आधथयक कारोबारको लाधग बैंक िाताको सञ्चालन प्रर्िु प्रशासकीर् 

अधिकृत वा धनजले तोकेकोव अधिकृत स्थरको कर्यचारी र वीत्तीर् 
व्र्ाव्र्स्थापन शािा प्रर्िु वा धनजले तोकेको लेिाको कर्यचारीको संर्कु्त 
दस्तितबाट हनेुछ । 

(१७) कोषको आर् व्र्को लेिा तथा सो को सावयजनीकरणिः 
(१) कोषको आर् व्र्को लेिा प्रचधलत काननु बर्ोम्जर् राम्िनेछ । 
(२) कोषले कार्यपाधलकाले तोके बर्ोम्जर् आन्तररक धनर्न्त्रण प्रणाली कार्र् गनुय 

पनेछ । 
(३) आधथयक वषय सर्ाप्त भएको तीन र्वहना धभत्र वावषयक आर् व्र्र्को वववरण 

सरे्त िलु्ने गरी वावषयक प्रधतवेदन तर्ार गरी कार्यपाधलका र्ाफय त गाउँसभा 
सर्ि पेश गनुय पनेछ । 

(१८) लेिापरीिणिः (१) कोषको आन्तररक लेिा परीिण गाउँपाधलकाको आन्तररक लेिा 
परीिण शािा वा प्रदेश काननुलले तोके बर्ोम्जर् हनेुछ । 

(२) कोषको अम्न्तर् लेि परीिण र्हालेिा परीिकको कार्ायलर्बाट हनेुछ । 
(३) लेिापरीिण प्रधतवेदन कार्यपाधलका र्ाफय त नगरसभार्ा पेश गनुय पनेछ । 

(१९) रकर् विज नहनेुिः 
(१) दफा (३) उपदफा (२) बर्ोम्जर् कोषर्ा जम्र्ा भएको रकर् र्ध्रे् आंम्शक 

वा परैु रकर् कुनै आधथयक वषयर्ा िचय नभइ बाँकी रहेर्ा त्र्स्तो रकर् विज 
नभई कोषर्ा नै रहने छ । 

 
 
 
 
 

पररच्छेद ५ 
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(२०) धनदेशन ददन सकनेिः कोष सञ्चलन सम्बन्िी ववषर्र्ा कार्यपाधलका वा गाउँसभाले 
सधर्धतलाई आवश्र्क धनदेशन ददन सकनेछ  र त्र्सरी ददएको धनदेशन पालना गनुय 
सधर्धतको कतयव्र् हनेुछ । 

(२१) सहर्ोगका लाधग आव्हान गनय सकनेिः कुनै कारणले कर्यचारी कल्र्ाण कोषर्ा रकर् 
अभाव भइ भकु्तानी गनय सर्स्र्ा उत्पन्न भएर्ा प्रदेश तथा केन्र सरकार सर्ि सहर्ोगका 
लाधग आव्हान गनय सकनेछ । 

(२२) दावर्त्व सनेिः र्ो ऐन प्रारम्भ हनु ुभन्दा अम्घ धसजयना भएका गाउँपाधलकाको कर्यचारी 
कल्र्ाणकोषसँग सम्बम्न्ित हक तथा दावर्त्व र्स ऐन बर्ोम्जर् कोषर्ा सनेछ । 

(२३) बचाउिः र्ो ऐन प्रारम्भ हनुभुन्दा अम्घ गाउँपाधलकाको कर्यचारी कल्र्ाणकोषको नार्र्ा 
भए गरेका सम्पूण कार्यहरु र्सै ऐन बर्ोम्जर् भए गरेको र्ाधननेछ ।स्थार्ी प्रकृधतका 
कर्यचारी कल्र्ाण कोषको हकर्ा संघीर् वा प्रदेश काननु नबन्दा सम्र् र्सै ऐनर्ा 
व्र्वस्था भए बर्ोम्जर् कार्यववधि धनर्ायण गरी कार्ायन्वर्नर्ा लधगनेछ । 

 


