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प्रस्तािन  

नेऩारको सॊहिधानरे आधथयक सभानता, सॊिहृि य साभाजजक न्मामको सधुनजितता गनय 
सभानऩुाधतक, भािेशी य सहबाधगताभूरक धसिान्तका आधायभा सभताभूरक सभाजको 
धनभायण गने कुया उल्रेख गयेको सन्दबयभा कनकाई नगयऩाधरकाभा यहेका शायीरयक श्रभ 
भजदयुहरुको हहतभा य धनजहरुको सयुऺाभा सघाउ ऩगु्ने गयी एउटा हहत कोष स्थाऩना 
गयी सञ्चारन गनय आिश्मक देजखएकोरे कनकाई नगयऩाधरकाको प्रशासकीम कार्रमयहिधध 
धनमधभत गने ऐन २०७४  रे ददईएको अधधकाय प्रमोग गयी कनकाई नगयऩाधरकारे 
“भजदयु हहत कोष सञ्चारन कामयहिधध,२०७५” जायी गयी रागू गयेको छ ।  

 

१. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस कामयहिधधको नाभ “भजदयु हहत कोष सञ्चारन 
कामयहिधध,२०७५” यहेको छ ।  

                      (२) मो कामयहिधध कनकाई नगय कामयऩाधरकारे स्िीकृत 
गयेऩधछ तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ । 

 

२. ऩरयबाषा  ्धफषम िा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस कामयहिधधभा,  
(क) “अध्मऺ” बन्नारे सधभधतको अध्मऺ सम्झन ुऩछय ।  

(ख) “उऩाध्मऺ” बन्नारे दपा ६ फभोजजभको उऩाध्मऺ सम्झन ुऩछय ।  

(ग) “सदस्म” बन्नारे सधभधतको सदस्म सम्झन ुऩछय ।  

(घ) “सधभधत” बन्नारे दपा ३ फभोजजभ गठन बएको भजदयु हहत कोष सञ्चारक सधभधत 
सम्झन ुऩछय ।  

(ङ) “साना धनभायण व्मिसामी” बन्नारे घ िगयको प्रभाण ऩत्र प्राप्त नगयेका धनभायण 
व्मिसामभा सॊरग्न बई नगयऩाधरकाभा सूजचकृत व्मिसामी सम्झन ुऩछय । 

(च) “भजदयु”  बन्नारे धनभायण, मातामात, उद्योग, जडान ,यॊगयोगन जस्ता कामयभा शायीरयक 
श्रभ गने भजदयुराई जनाउने छ । 

(छ) “नगयऩाधरका” बन्नारे कनकाई नगयऩाधरकाराई जनाउने छ । 

३. सधभधतको गठन्  
(१) भजदयु हहत कोष सञ्चारक सधभधत देहामका सदस्महरु यहनेछन ् 
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(क) नगयऩाधरकाको प्रभखु िा प्रभखुको काभकाज गनय तोहकएको व्मजि     – अध्मऺ 

(ख) सधभधतरे तोकेको नगयऩाधरका ऺेत्र धबत्र यहेका श्रभ भजदयुी गने व्मजि िा सो 
ऺेत्रको हक, अधधकाय य हिकासको ऺेत्रभा हिमाशीर सॊघ सॊस्थाभा आिि बएको एक 
जना – उऩाध्मऺ 

(ग) नगय साभाजजक हिकास सधभधतको सॊमोजक — सदस्म 

(घ) प्रभखु प्रशासकीम अधधकृत — सदस्म 

(ङ) नगयऩाधरका ऺेत्र धबत्र यहेका श्रभ भजदयु ऺेत्रको हक, अधधकाय य हिकासको ऺेत्रभा 
हिमाशीर सॊघ सॊस्थाका अध्मऺहरु भध्मेफाट सधभधतरे तोकेका तीन जना    – सदस्म 

(च) भजदयुहरुफाट नगय प्रभखुरे तोकेका तीन जना — सदस्म 

(छ) साभाजजक हिकास सधभधतको सजचि —     सदस्म–सजचि 

 

 ४. सधभधतको काभ, कतयव्म य अधधकाय  ्  भजदयु हहत कोष सञ्चारक सधभधतको काभ 
कतयव्म य अधधकाय देहाम फभोजजभ हनुेछ। 

 १. भजदयु हहतकोष सॊचारन गने  

 मो कोष नगयऩाधरकारे अनदुान िाऩत ददएको यकभफाट शरुुिात गरयनेछ । मसका 
अरिा तर उल्रेजखत श्रोतफाट प्राप्त यकभहरु ऩधन मस कोषभा यहनेछ । मसको खाता 
सॊचारन अध्मऺ य सदस्म सजचििाया सॊचारन गरयनेछ ।  

 क) कनकाई न.ऩा ऺेत्रधबत्र कामय गने धनभायण,मातामात,उद्योग,जडान,यॊगयोगन जस्ता 
कामयभा शायीरयक श्रभ गने भजदयु जस्ता सफै ऺेत्रका ठेकेदाय िा भजदयुहरुरे अधनिामय 
रुऩभा मस हहतकोषको सदस्मता धरनऩुनेछ । 

      ख) सदस्म फन्न सजुचकृत भजदयु सॊगठनको धसपारयस बएभा िा सो नबएभा 
भजदयु हहत कोष सञ्चारक सधभधतभा धनिेदन ददई सधभधतको धनणयम फभोजजभ सदस्म हनु 
सहकनेछ । 

 ग) साना धनभायण व्मिसामीरे सदस्मता प्राप्त गनय रु.५,०००।—, दऺ भजदयुरे 
७००।— , अदऺ भजदयुरे रु  ५००।— धतयी सदस्मता धरनऩुनेछ । सोही फभोजजभ 
फाहषयक निीकयण गनुय ऩनेछ । साथै प्रधत घय धनभायण ठेक्का सम्झौता फभोजजभ एक 
प्रधतशत यकभ (घय धनी य व्मिसामीफाट आधा आधा) मस कोषभा फझुाउन ुऩनेछ । 
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      घ) मस कोषफाट िाहषयक रुऩभा ३० जनाको दश राख रुऩैमा सम्भको िीभा 
कम्ऩनीसॉगको सहकामयभा दघुयटना िीभा गरयने छ । भजदयुहरुको कामय ऺेत्रभा दऺता 
हाधसर गनय ताधरभ सॊचारन गरयने छ । साथै कामय ऺेत्रभा दघुयटना तथा हियाभी ऩदाय 
सधभधतरे कामय हिधध फनाई उऩचाय सहहत आिश्मक सहमोग गनेछ । सहमोग सम्िन्धी 
अन्म व्मिस्था सधभधतको धनणयमानसुाय गरयने छ । 

     ङ) गैय नेऩारी भजदयुरे भाधसक रु.५००।—मस कोषभा जम्भा गनुय ऩनेछ । 
नगय ऺेत्र धबत्रको िा फाहहय जहाॉ िसोिास गयेको बए ऩधन मस नगय ऺेत्रभा दघुयटना 
बएभा धनजरे ऩाउन ेसहुिधा उऩरव्ध गयाइनेछ । 

   च. दघुयटनाभा ऩयी उऩचाय गरयएका भजदयुराई िीभा सहुिधा फाहेक २५ प्रधतशतसम्भ 
सधभधतरे उऩचाय खचय थऩ गनय सक्ने छ । 

   छ. कोषको रेखा ऩयीऺण कामयऩाधरकारे तोकेको अनभुधत प्राप्त रेखा ऩयीऺकफाट 
गरयने छ । 

२. भजदयु हहत सम्फन्धी अन्म हिषमहरु सधभधतरे धनणयम गये फभोजजभ हनुेछ । 

 

५. सधभधतको फैठक सम्फन्धी कामयहिधध  ् 
(१)सधभधतको फैठक आिश्मिा अनसुाय फस्नेछ ।  

(२)सधभधतको फैठक अध्मऺरे तोकेको धभधत, सभम य स्थानभा फस्नेछ ।  

(३)सधभधतको फैठक फस्नबुन्दा कम्तीभा तीन ददन अगाफै सधभधतको सदस्म सजचिरे 
फैठकभा छरपर हनुे हिषम सहहतको सूचना सफै सदस्मराई ददन ुऩनेछ । 

(४) सधभधतको कूर सदस्म सॊख्माको ऩचास प्रधतशत बन्दा फढी सदस्महरु उऩजस्थत बएभा 
सधभधतको फैठकका राधग गणऩूयक सॊख्मा ऩगुेको भाधननेछ ।  

(५) सधभधतको फैठकको अध्मऺता अध्मऺरे गनेछ। धनजको अनऩुजस्थधतभा उऩाध्मऺरे 
फैठकको अध्मऺता गने छ ।  
 

६. उऩाध्म  ऺसम्िन्धी व्मिस्था  ्

  (१) भजदयु हहत कोष सञ्चारक सधभधतभा एक जना उऩाध्मऺ यहनेछ जसको धनमजुिको 
धनणयम सधभधतफाट हनुेछ ।  
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 (२) उऩाध्मऺको ऩदािधध फढीभा २ िषयको हनुेछ ।  

 (४) उऩाध्मऺरे कामय सम्ऩादन उऩ सधभधत गठन बएभा सो को सॊमोजक बई कामय गनुय 
ऩनेछ । 

 

७. सेिा, शतय य सहुिधा सम्िन्धी अन्म व्मिस्था  ् 
(१) सधभधतको उऩाध्मऺरे भाधसक रुऩभा सधभधतरे तोके फभोजजभ धनमधभत ऩारयश्रधभक 
ऩाउनेछ । उऩाध्मऺ फाहेक अन्म ऩदाधधकायीहरुरे धनमधभत ऩारयश्रधभक िा अन्म सहुिधा 
ऩाउने छैनन ्। सधभधतरे फैठक बत्ता, भ्रभण खचय तथा अनगुभन सम्फन्धी खचयको व्मिस्था 
कोषतपय को सम्फजन्धत शीषयकफाटै गनय सक्नेछ । 

(२) सधभधतको उऩाध्मऺरे काभको धसरधसराभा नगय िाहहय भ्रभण गदाय सधभधतका 
अध्मऺफाट भ्रभण आदेश स्िीकृत गयाउन ु ऩनेछ । भ्रभण आदेश स्िीकृत गदाय भ्रभण 
प्रमोजन सभेत स्ऩष्ट रुऩभा खरुाउन ुऩनेछ । 

(३) सधभधतको उऩाध्मऺरे भ्रभण गयी पकेको ऩैंतीस ददनधबत्र भ्रभण प्रधतिेदन ऩेश गनुय 
ऩनेछ ।  
  

८. उऩाध्मऺको आचयण एिॊ दाहमत्ि  ्धनज नेऩारको प्रचधरत सॊहिधान, कानून तथा नेऩार 
सयकायको नीधत तथा कामयिभप्रधत ऩूणय रुऩभा िपादाय हनुऩुनेछ । याहिम स्ितन्त्रता, 
साियबौभसत्ता, बौगोधरक अखण्डता, याहिम स्िाधीनता स्िाधबभान य साभाजजक एिॊ 
साॊस्कृधतक सद्भािको सम्भान, सॊयऺण य प्रिद्र्धन गनुय धनजको दाहमत्ि हनुेछ । 

 

९. सधभधतको सम्ऩकय  कामायरम  ् सधभधतको सम्ऩकय  कामायरम नगयऩाधरकाभा यहनेछ । 
नगयऩाधरकारे आिश्मकताको आधायभा कामायरमको व्मिस्थाऩन गनेछ ।  

 

१०. कामय सम्ऩादन उऩ सधभधत्  सधभधतरे कामय सम्ऩादनभा सहजताका राधग 
उऩाध्मऺको सॊमोजकत्िभा फढीभा तीन जनाको कामय सम्ऩादन उऩ सधभधत गठन गनय 
सक्ने छ । सॊमोजकरे उऩ सधभधतफाट सम्ऩादन बएका हिमाकराऩहरु सधभधतको 
फैठकभा ऩेश गनुय ऩनेछ । 
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११. धनदेशन ददन सक्ने्  नगय कामयऩाधरकारे िा नगय सबारे  सधभधतराई आिश्मक 
धनदेशन ददन सक्नेछ । त्मसको ऩारना गनुय सधभधतको कतयब्म हनुेछ ।  
 

१२. थऩघट य हेयपेय् भरुकुको आिश्मकता, प्राथधभकता एिॊ सन्दबयराई सभेत भध्मनजय 
गयी कामयऩाधरकारे काननुसॉग नफाजझन े गयी मस कामयहिधधभा आिश्मक थऩघट तथा 
हेयपेय गनय सक्नेछ । 

 

 

                    
 
 
 

 

आऻारे  
रुद्रप्रसाद न्मौऩाने 

प्रभखु प्रशासकीम अधधकृत 
 


