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गाउँ कायर्पा�लकाबाट पा�रत �मतीः २०७७।०८।१० 

��ाचार शनु्यतामा �ोत्साहन भ�ा तथा कमर्चार� आवास स�ुवधा सम्बन्धी कायर्�व�ध, २०७७ 

�स्तावना 

हेलम्ब ुगाउँपा�लकाको कमर्चार�लाई उच्च मनोबलका साथ दै�नक �शास�नक लगायतका कायर्हरु चसु्तदरुुस्त, 

��ाचार म�ुा र समयमै कायर् सम्पादन गनर्, कायार्लय समयप�छ समेत जनताको आवश्यकतालाई मध्यनजर 

गर� जनताका कामकाजलाई सम्पादन गनर् कायार्लयको कायर्प�रमाणका आधारमा स्थानीय सरकारलाई 

पणुर्रुपमा जनता��त उ�रदा�य र सेवा �वाहलाई चसु्त दरुुस्त बनाउन तथा कमर्चार�लाई स्थानीय सरकार 

��त अपनत्वको भावना �ृजना गराउन कमर्चार�हरुलाई �दइने �ोत्साहन भ�ा तथा सरकार� आवास स�ुवधा 

नभएका तथा घर बहाल �लएर बस्न ु पन� कमर्चार�हरुलाई आवासको लागी उपलब्ध ग�रने घर बहाल 
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रकमलाई व्यविस्थत गनर् हेलम्ब ुगाउँपा�लकाको �शासक�य कायर्�व�ध (�नय�मत गन�) ऐन, २०७५ को दफा 

४ बमोिजम हेलम्ब ुगाउँ कायर्पा�लकाले यो कायर्�व�ध जार� गरेको छ ।  

प�रच्छेद १ 

संिक्ष� नाम र �ारम्भ 
 

1. संिक्ष� नाम र �ारम्भः  (१) यस कायर्�व�धको नाम “��ाचार शनु्यतामा �ोत्साहन भ�ा तथा 

कमर्चार� आवास स�ुवधा सम्बन्धी कायर्�व�ध, २०७७" रहेको छ । 

(२) यो कायर्�व�ध कायर्पा�लकाले स्वीकृत ग�र स्थानीय राजप�मा �कािशत गरे प�ात 

लाग ुहनुेछ ।  

2. प�रभाषाः (१) �वषय वा �संगले अक� अथर् नलागेमा यस कायर्�व�धमा  

क. "कायर्�व�ध" भ�ाले “��ाचार शनु्यतामा �ोत्साहन भ�ा तथा कमर्चार� आवास स�ुवधा सम्बन्धी 

कायर्�व�ध, २०७७" लाई सम्झन ुपन�छ । 

ख. "कमर्चार�" भ�ाले गाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लय, वडा कायार्लय र �वषयगत कायार्लयका स्थायी, 

अस्थायी, करार, ज्यालादार� कमर्चार� सम्झन ुपन�छ । सो शब्दले �मखु �शासक�य अ�धकृतलाई 

समेत जनाउनेछ । 

ग. “�ोत्साहन भ�ा" भ�ाले कमर्चार�लाई तो�कएको/ठे�कएको काम गरे बापत �ोत्साहन स्वरुप �दने 

स�ुवधा (नगद) लाई सम्झन ुपन�छ।  

घ. “कमर्चार� आवास स�ुवधा” भ�ाले सरकार� आवास स�ुवधा नभएका तथा कोठा बहालमा �लएर 

बस्न ुपन� कमर्चार�हरुलाई आवासको लागी उपलब्ध ग�रने स�ुवधा (नगद) लाई सम्झन ुपन�छ । 

ङ. "गाउँपा�लका" भ�ाले हेलम्ब ुगाउँपा�लका सम्झन ुपन�छ । 

च. "कायार्लय" भ�ाले हेलम्ब ुगाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लय सम्झन ुपन�छ । 

छ. “अध्यक्ष” भ�ाले हेलम्ब ुगाउँपा�लकाको अध्यक्ष सम्झन ुपन�छ । 

ज. “�मखु �शासक�य अ�धकृत” भ�ाले हेलम्ब ुगाउँपा�लकाको �मखु �शासक�य अ�धकृत सम्झन ु

पन�छ । 

प�रच्छेद २ 

�ोत्साहन भ�ा तथा �वि�य �ोत व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था 

3. �ोतः यस कायर्�व�ध बमोिजम �दान ग�रने �ोत्साहन भ�ा तथा कमर्चार� आवास स�ुवधा गाउँपा�लकाको 

नाममा रहेको चाल ुखचर् खाताबाट उपलब्ध गराउन ुपन�छ। 
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4. �ोत्साहन भ�ाः (१) यस कायर्�व�ध बमोिजम �त्यके मा�हना काज र स्वीकृत �बदा बाहेक २० �दन 

रुज ुहािजर� भएको कमर्चार�हरुलाई कायार्प�लकाले �नणर्य गर� �ोत्साहन भ�ा �दान ग�रनेछ । 

(२) कमर्चार�हरु �फल्डमा गएको �दनलाई रुज ुहािजर� सरह गणना ग�रने छ।  

(३) उपदफा (१) बमोिजमको �ोत्साहन भ�ा दर मा�सक तलबको १० वा २० वा २५ 

��तशत �दन सक्नेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोिजम �ोत्साहन भ�ा दर सम्बिन्ध �नणर्य गदार् कामर्चार�को काम गन� 

क्षमता र सम्पा�दत कामको स्तर र ��तफल, �नद�शन अनसुार काम गनर् सक्ने क्षमता, इमन्दार�, 

नै�तकता, िशस्टता, अनशुासन, �नया�मत हािजर� र काम ��तको उत्साह लगनिशलताको समेतलाई 

आधार मा�ु पन�छ ।   

(५) उपदफा (४) बमोिजम ग�रने �ोत्साहन भ�ामा कुनै कमर्चार�को काम सतोषजानाक रहे 

नरेको आधारमा कायार्प�लकाले �नणर्य गर� कुनै कमर्चार�को �ोत्साहन भ�ा दर बढाउन, घटाउन वा 

कटौती गनर्सक्नेछ । 

(६) यस दफा बमोिजम पाउन े �ोत्साहन भ�ामा �चा�लत कानून बमोिजमको कर क�ी 

ग�रनेछ ।  

5. सतु्केर� प�रक्षण भ�ाः (१) नेपाल सरकारको �नयमानसुार सतु्केर� प�छ �ोटोकल अनसुार ३ पटक 

ग�रने सतु्केर� प�रक्षण (२४ घण्टा �भ�, ३ �दनमा र ७ �दनमा) का लागी घरमै हनुे सतु्केर�का 

लागी ३ पटक र स्वास्थ्य संस्थामा भएका सतु्केर�का लागी २ पटक घरमा गई सतु्केर� जाँच गरे 

वापत अनसूुची-१ बमोिजमको भ�ा उपलब्ध गराइनछे ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको भ�ा पाउन सतु्केर� सेवा �दएको बेहोरा सम्बिन्धत 

स्वास्थ्य चैक� �मखुले �मािणत गरेको ��तवेदन पेश गनुर् पन�छ ।     

6. �ोत्साहन भ�ा पाउनेः कमर्चार�ले �ोत्साहन भ�ा पाउने भ�न �म�त �नणर्यमा खुलेको भए सो�ह बमोिजम 

र �म�त नखुलेको हकमा �नणर्य भएको म�हना देिख �ोत्साहन भ�ा पाउनेछ । 

7. उत्कृ� कमर्चार�: (१) प�छल्लो आ.व. को कायर् ता�लका बमोिजमको काम गन� क्षमता र सम्पा�दत 

कामको स्तर र ��तफल, �नद�शन अनसुार काम गनर् सक्ने क्षमता, इमन्दार�, नै�तकता, िशस्टता, 

अनशुासन, �नया�मत हािजर� र काम ��तको उत्साह लगनिशलताको आधारमा कायर्प�लकाले बढ�मा 

५ जान उत्कृत कमर्चार� तोक्न सक्नेछ । 

(२) उत्कृत कमर्चार�हरुलाई कायार्प�लकाले �नणर्य गर� �माण प� र नगद वा �वदेश �मण 

गएमा ��त कमर्चार� दईु लाख रुपैयाँ सम्मको खचर् भरई �दन सक्नेछ ।  
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(३) उपदफा (२) बमोिजम �वदेश �मणमा जाने कमर्चार�हरुले �मण प�ात �मण गदार् 

लागेको खचर्को �बल, भरपाई र �मण ��तवेदन समेत कायार्लयमा अ�नवायर् बझुाउन ुपन�छ ।    

प�रच्छेद ३ 

कमर्चार� आवास स�ुवधा सम्बन्धी व्यवस्था 

८. आवास स�ुवधा पाउनेः (१) सरकार� आवास स�ुवधा नभएका तथा कोठा बहालमा �लएर बस्न ुपन� 

कमर्चार�हरुले आवासको स�ुवधा  पाउनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको स�ुवधा पाउन कमर्चार�ले अनसूुची-२ बमोिजमको �नवेदन 

�दनपुन�छ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजमको �नवेदन देहायको कागजात �नवेदकले �मािणत ग�र संलग्न 

गनुर्पन�छ। 

क. कमर्चार� प�रचय प� वा नाग�रकता �माण-प� ��त�लपी,  

ख. घरधनीको जग्गा धनी �माण प�को ��त�लपी । 

९. आवास स�ुवधा रकमः (१) दफा ८ बमोिजम आवास स�ुवधा पाउने कमर्चार�ले मा�सक रु. २५००।- 

(पच्चीस सय रुपैयाँ मा�) पाउने छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम पाउने आवास स�ुवधा रकममा हेलम्ब ुगाउँपा�लकाको आ�थर्क 

(संशो�धत) ऐन, २०७७ बामोिजमको घरजग्गा बहाल कर क�ी ग�रनेछ । 

प�रच्छेद ४ 

नेपालको पयर्टन �व�र्नमा हेलम्ब ुसम्बन्धी 

१०. नेपालको पयर्टन �व�र्नमा हेलम्बःु (१) सम� नेपालको पयर्टनमा टेवा परु् याउन हेलम्ब ु

गाउँपा�लकाले “नेपालको पयर्टन �व�र्नमा हेलम्ब”ु अ�भयान गनर् सक्नेछ ।  

  (२) हेलम्ब ुगाउँपा�लकाका सम्पूणर् जन��त�न�ध तथा कमर्चार�ले �त्येक आ.व. मा स्थानीय 

वा रा��य पयर्टन �व�र्नमा टेवा परु् याउन ७ �दन �बदा र तीस हजार रुपैयाँ सम्म पयर्टन �व�र्न 

खचर् पाउनेछ ।  

  (३) जन��त�न�ध तथा कमर्चार�ले उपदफा (२) बमोिजमको �बदा �लदा कायार्लय तथा 

कायार्लयले �दान गन� सेवामा कुनै बाधा अवरोध नपगु्ने गर� �बदा �लन ुपन�छ । 

  (४) यस दफा बमोिजमको पयर्टन �व�र्नमा जाँदा कायर्पा�लकाले तोकेको िजल्लाको स्थानीय 

तहहरुमा जान ुपन�छ। 
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  (५) यस दफा बमोिजमको पयर्टन �व�र्नमा जाँदा �मण गन� स्थानीय तहमा हेलम्ब ु

गाउँपा�लकाको पयर्टन, कृ�ष, सांस्कृ�तक, �वकास नी�त तथा कायर्�मको समेत अ�नवायर् �व�र्न गनुर् 

पन�छ ।      

  (६) यस दफा बमोिजम पयर्टन �व�र्नमा जाने जन��त�न�ध तथा कमर्चार�हरुले पयर्टन �व�र्न 

प�ात पयर्टन �व�र्न गदार् लागेको खचर्को �बल, भरपाई, पयर्टन �व�र्न ��तवेदन र �मण गरेको 

स्थानीय तहको प� समेत कायार्लयमा अ�नवायर् बझुाउन ुपन�छ । 

  (७) यस दफा जनु सकैु कुरा लेिखएको भएता प�न उपदफा (५) बमोिजम �व�र्न गनर् सक्ने 

योग्यता भएका जन��त�न�ध र कमर्चार�हरुलाई मा� जन��त�न�धका हकमा अध्यक्ष र कमर्चार�का 

हकमा �मखु �शासक�य अ�धकृतबाट पवुर् स्वीकृत गराएर मा� पयर्टन �व�र्नमा जान ुपन�छ ।     

प�रच्छेद ५ 

�व�वध 

 

११. सरकार� बाकँ� सरह असलु उपर ग�रनेः कुनै कमर्चार� वा जन��त�न�धले झटुो �ववरण पेश गर� वा 

यस कायर्�व�ध �वरु� हनुे गर� भ�ा तथा स�ुवधा �लएको �मािणत भएमा सरकार� बाँक� सरह सो 

रकम असलु उपर ग�रनेछ । 

१२. बाधा अड्काउ फुकाउने अ�धकारः यस कायर्�व�धको कायार्न्वयनको �सल�सलामा कुन ैबाधा अडकाउ 

परेमा सो फुकाउने अ�धकार गाउँ कायार्प�लकालाई हनुेछ । 

१३. संशोधन: गाउँ कायर्पा�लका बैठकबाट बहमुतको  �नणर्यले यस कायर्�व�धमा संशोधन गनर् स�कने 

छ । 

१४. बचाउः (१) यस कायर्�व�धमा लेिखएकोमा यसै बमोिजम र नलेिखएकोमा �च�लत संघीय र �देश 

कानून बमोिजम हनुेछ । 

(२) यस कायर्�व�ध बामोिजम पाउने भ�ा तथा स�ुवधाहरु २०७७ �ावण १ देिख नै पाउने 

छ । 

(३) �ोत्सहन भ�ाको हकमा २०७७ �ावण १ देिख का�तर्क मसान्तसम्मको कायर्पा�लका 

�नणर्य बमोिजम र मं�सर म�हना प�ात हकमा �मखु �शासक�य अ�धकृत वा �वषयगत शाख �मखुको 

�सफ�रसको आधारमा कायर्पा�लकाले �नणर्य गरे बमोिजमको भ�ा पाउने छ । 

(४) यो कायर्�व�ध जार� हनु ुयस भन्दा अगा�ड गाउँपा�लकाले �दान गरेका �ोत्साहन भ�ा 

तथा आवास स�ुवधा यसै कायर्�व�ध बमोिजम भएको मा�नने छ । 
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अनसूुची १ 
(दफा ५ संग सम्बिन्धत) 
सतु्केर� प�रक्षण भ�ा  

�.स. भ�ा �क�सम प�र��मक/ भ�ा 
(रु.) 

कै�फयत 

१ सतु्केर� प�रक्षण भ�ा 
क. घरमा सतु्केर� भएको 

५००  ३ पटक मा� 

 ख. स्वास्थ्य संस्थामा सतु्केर� 
भएको 

५०० २ पटक मा� 
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अनसूुची २ 
(दफा ८ को उपदफा (२) संग सम्बिन्धत) 

�नवेदनको ढाँचा 

 
�म�त:........................ 

�ीमान,् 
�मखु �शासक�य अ�धकृत ज्यू  
हेलम्ब ुगाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लय   
हेलम्ब,ु �सन्धपुाल्चोक ।      
 

�वषय: कमर्चार� आवास स�ुवधा पाउ भ�े सम्बन्धमा । 
 

  उपरो� सम्बन्धमा म �नवेदकले हेलम्ब ुगाउँपा�लकाबाट सरकार� आवास स�ुवधा नभएको 
तथा कोठा बहालमा �लएर बस्न ुपन� कमर्चार� भएकाले “�ोत्साहन भ�ा तथा कमर्चार� आवास स�ुवधा 
सम्बन्धी कायर्�व�ध, २०७७" दफा ९ को उपदफा (१) बमोिजम आवास स�ुवधा वपतको रकम उपलब्ध 
गराई पाउन आवश्यक कागजात स�हत यो �नवेदन पेश गदर्छु । 
 
संलग्न कागजात: 
१. कमर्चार� प�रचय प�को ��त�लपी, 

२. घरधनीको जग्गा धनी �माण प�को ��त�लपी ।  
 
 

        �नवेदक 

        नाम,थर :  

        सम्पकर्  नं.:  

        हस्ताक्षर: 
 

रु. ५ मा�  
आज्ञाले, 

भीमराज कोइराला  
�मखु �शासक�य अ�धकृत  

 
   


