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भाग-२ 

पथरी शधनश्चरे नगरपाधिका 
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प्रस्तािना: नेपािको संवििानिे आधथयक समानता, सम्ितवि र सामाणजक न्र्ार्को सधुनणश्चतता गनय 
समानपुाधतक, समािेशक र सिभाधगतामूिक धसिान्तका आिारमा समतामूिक समाजको धनमायि 
गने कुरा उल्िेख गरेको सन्दभयमा पथरीशधनश्चरे नगरपाधिकाक्षेत्र धभत्र अनौपचारीक क्षेत्रमा 
शारीररक श्रम गने श्रधमकिरुको वितमा र धनजिरुको पेशागत सरुक्षामा सघाउ पगु्ने गरी एउ ा 
वित कोष स्थापना गरी सञ्चािन गनय आिश्र्क देणखएकोिे स्थानकर् सरकार सञ्चािन 
ऐन,२.०७४ को दफा १०२ िे ददएको अधिकार प्रर्ोगगरर नगरकार्यपाधिकािे र्ो कार्यविधि 
ानाई जारी गरेको छ । 

१. संणक्षप्त नाम र प्रारम्भ:(१) र्स कार्यविधिको नाम “पथरीशधनश्चरे नगरपाधिका अनौपचाररक 
श्रधमक वित व्र्िस्थापन कार्यविधि,२०७८”  रिेको छ । 

(२)  र्ो कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशन भएको धमधत देणख िाग ुिनुेछ । 

२. पररभाषाः धाषर् िा प्रसंगिे अको अथय निागेमा र्स कार्यविधिमा, 
(क) “अध्र्क्ष” भन्नािे दफा ३ ामोणजमको सधमधतको अध्र्क्ष सम्झन ुपछय । 

(ख) “अनौपचारीक श्रधमक” भन्नािे धनमायि, पनुधनमायि, साियजधनक मठ मणन्दर, ाा ो, साना 
तथा ठूिा पररर्ोजनािरुमा काम गने, धाजिुी, रंगरोगन, प्िणम्ाङ्ग, धिि तथा आल्मधुनर्म, 

डकमी, धसकमी, ानजङ्खिसंग सम्ाणन्ित काम जस्तै दनुा,  परी, िन पािे, धगवि ााििुा 
चाल्ने, णचप माियिको काम गने, इिा भिा, ागैँचामा काम गने, आ य िोधडयङ्ग िोडय, कत षक 
मजदरु, सौन्दर्य कमी, घर आिारीत श्रधमक, ररक्सा, ठेिा, गाडा, र्ातार्ात मजदरु, िोड 
अनिोडगने मजदरु, अ ो मेकधनक र नाई श्रधमक सम्ान्िक काम गने साथै स्िोरोजगार 
सडक व्र्ापार श्रधमक संघ, स्िास््र् स्िर्मसेिक, माछामास ुब्र्िसार्क, आदद मजदरुिरु 
िाई सम्झन ुपदयछ। 

(ग) “उपाध्र्क्ष” भन्नािे दफा ३ ामोणजमको सधमधतको उपाध्र्क्ष सम्झन ुपछय । 

(घ) “नगरपाधिका” भन्नािे पथरीशधनश्चरे नगरपाधिकािाई जनाउने छ। 

(ङ) “प्रमखु” भन्नािे पथरीशधनश्चरे नगरपाधिकािाईको प्रमखु सम्झन ुपदयछ । 

(च) “सदस्र्” भन्नािे दफा ३ ामोणजमको सधमधतको सदस्र् सम्झनपुछय । 

(छ) “सधमधत” भन्नािे दफा ३ ामोणजम गठनभएको अनौपचारीक श्रधमक वितव्र्िस्थापन 
सधमधत सम्झन ुपछय । 

(ज) “स्ाोरोजगार धनमायि श्रधमक” भन्नािे घ िगयको धनमायि: व्र्िसार्क प्रमाि पत्र प्राप्त 
नगरेका धनमायि व्र्िसार्मा सम्िग्न भई नगरपाधिकामा सूणचकत त व्र्िसार्क सम्झन ु
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पछय । सूणचकत त िनुका िाधग अधनाार्यरुपमा भकूम्प प्रधतरोिक ताधिम धिएको 
िनुपुनेछ। 

(झ) “श्रधमक” भन्नािे पाररश्रधमक धिई.रोजगारदाताको िाधग शारीररक िा ाौविक कार्य गने 
कामदार िा कमयचारी िा जनुसकैु पदनाम धिई काममा िगाईएको व्र्णि सम्झन ु
पछय। 

 ३. सधमधतको गठन: (१) श्रधमक व्र्िस्थापन सधमधतमा देिार्का सदस्र्िरु रिनछे:-  

(क) नगरपाधिकाको, प्रमखु िा प्रमखुिे तोकेको कार्यपाधिका सदस्र् ...... अध्र्क्ष 

(ख) कार्यपाधिकािे तोकेको नगरपाधिका क्षेत्र धभत्र रिेका श्रम गने व्र्णि िा सो क्षेत्रको 
िक, अधिकारर विकासको क्षेत्रमा विर्ाशकि आधिकाररक टे्रड रू्धनर्नमा आिि भएको 
एक जना ...........उपाध्र्क्ष 

(ग) कार्यपाधिकािे तोकेको नगरपाधिकाक्षेत्र धभत्र रिेका श्रधमक क्षेत्रको िक, अधिकार र 
विकासको क्षेत्रमा विर्ाशकि आधिकाररक  ेड्र रू्धनर्नका दईु मवििा सवित चार 
जना............................... सदस्र् 

(घ) आधथयक विकास शाखा प्रमखु िा उि शाखािे तोकेको अधिकत त 
कमयचारी..............सदस्र् सणचि 

(२) उपदफा (१) ामोणजम गदठत सधमधतको सदस्र् सणचि ाािेकका पदाधिकारीको 
कार्यकाि २ िषयको िनुेछ। 

(३) सधमधतिे कार्ायपाधिकाको णस्िकत त धिई उपाध्र्क्षको संर्ोजकत्िमा कार्य सम्पादन उप 
सधमधत गठन गनय सक्नेछ। 

४.  सधमधतको काम, कतयव्र् र अधिकारः- श्रधमक व्र्िस्थापन सधमधतको काम, कतयव्र् र 
अधिकार देिार् ामोणजम िनुेछ:- 

१.श्रधमक वित कोष संचािन गने: 
र्ो कोष नगरपाधिकािे िावषयकरूपमा धाधनर्ोणजत रकमाा  िँनेछ साथै दातत धनकार्, 
गैह्रसरकारी संस्था तथा चन्दाका अििा ति उल्िेणखत स्रोताा  प्राप्त रकमिरु पधन र्स 
कोषमा रिनेछ। कोष सञ्चािन सधमधतको धसफाररसमा कार्ायिर् प्रमखु, िेखामा काम गने 
मखुर् कमयचारी र दफा ३ ामोणजमको सधमधतको उपाध्र्क्षको संर्िु दस्तखताा  िनुेछ । 

क. नगरपाधिकाक्षेत्र धभत्र अनौपचारीक क्षेत्रमा शारीररक श्रम गने साै श्रधमकिरुिे 
अधनिार्य रुपमा र्स वितकोषको सदस्र्ता धिनपुनेछ । 



3 | पथरीशधनश्चरे नगरपाधिका अनौपचाररक श्रधमक वित व्र्िस्थापन कार्यविधि,२०७८ 

ख. सदस्र् ान्न सम्ाणन्ित आधिकाररक  ेड्र रू्धनर्नको धसफाररस िा पररचर् खलु्ने प्रमाि 
धिएर र्स सधमधतमा अनसूुचक -१ ामोणजमको ढाँचामा धनिेदन ददन ुपनेछ। 

ग. दफा ३ ामोणजमको सधमधतको धनियर्. ामोणजम मात्र सदस्र् िनु सवकनछे। सदस्र्ता 
पत्र अनसूुचक २ ामोणजमको ढाँचामा िनुेछ। 

घ. स्िरोजगार धनमायि श्रधमकिे सदस्र्ता प्राप्त गनय रु१,०००।-., दक्ष श्रधमकिे 
५००।- , अदक्ष श्रधमकिे रु ३००।-- धतरी सदस्र्ता धिनपुनेछ। प्रत्रे्क िषय 
नविकरि गदाय सदस्र्ता शलु्कको पचास प्रधतशत शलु्क धतरी निककरि गनुय पनेछ।. प्रधत 
घर धनमायि ठेक्का सम्झौता ामोणजम घरिनकाा  प्राप्त ०.२½ प्रधतशत रकममा स्िोरोजगार 
धनमायि श्रधमकिे ०.२½ थपगरर र्स कोषमा ाझुाउन ुपनेछ । धनमायि कार्यको सम्झौता 
गदाय सूणचकत त धनमायि स्िोरोजगार श्रधमकसंग मात्र गनुयपनेछ । सम्झौता नगरी कुनै काम 
गनुय िदैुन। स्िोरोजगार धनमायि. श्रधमकिे र घर िधन धाचको सम्झौता अनसूुचक ३ 
ामोणजमको ढाँचामा िनुेछ। 

ङ. र्स कोषाा  िावषयक रुपमा ३० जनाको सात िाख रुपैर्ा सम्मको िकमा 
कम्पनकसँगको सिकार्यमा दूघय ना िकमा गररने छ । 

च. श्रधमकिरुको कार्य क्षेत्रमा दक्षता िाधसि गनय ताधिम संचािन गररन ेछ। सिर्ोग 
सम्िन्िक अन्र् व्र्िस्था सधमधतको धनियर्ानसुार गररने छ । 

छ. दघुय नामा परी उपचार गररएका मजदरुिाई िकमा सवुििा ाािेक २५ प्रधतशतसम्म 
सधमधतिे उपचार खचय थप गनय सक्ने छ । 

ज. िकमा िापतको शलु्क श्रम ऐन अनसुार रोजगारदातािे धतनुय ाझुाउन ुपनेछ। 

झ. कोषको िेखापरीक्षि मिािेखा पररक्षकाा  िनुेछ ।  

२. अनौपचारीक श्रधमकिरुिाई र्ोगदानमा आिाररत सामाजकक सरुक्षा कोषमा जोड्ने कामको 
थािनक दफा ३ ामोणजमको सधमधतिे धनियर् गने गरी र्ोजना तजुयमा गरीने छ। अनौपचारीक 
श्रधमकिरुको पंजककरि गनय स्थार्क प्रिािीको विकास गरीने छ।  

३. श्रधमक वित सम्ान्िक अन्र् विषर्िरु सधमधतिे धनियर् गरे ामोणजम िनुेछ । 

५. सधमधतको ाैठक सम्ान्िक कार्यविधि: (१) सधमधतको धनर्धमत ाैठक प्रत्रे्क धतन/धतन 
मविनामा ास्नेछ्। आिश्र्िा अनसुार थप ाैंठक ास्नसक्नेछ । 

(२) सधमधतको ाैठक अध्र्क्षिे तोकेको धमधत, समर् र स्थानमा ास्नेछ । 

(३) सधमधतको ाैठक ास्नभुन्दा कम्तकमा तकन ददन अगााै सधमधतको सदस्र् सणचििे ाैठकमा 
छिफि िनुे धाषर् सवितको सूचना साै सदस्र्िाई ददन ुपनेछ । 
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(४) सधमधतको कूि सदस्र् संखर्ाको पचास प्रधतशत भन्दा ाढी सदस्र्िरु उपणस्थत भएमा 
सधमधतको ाैठकका िाधग गिपूरक संखर्ा पगेुको माधननेछ । 

(४) सधमधतको ाैठकको अध्र्क्षता अध्र्क्षिे गनेछन । धनजको अनपुणस्थधतमा उपाध्र्क्षिे 
ाैठकको अध्र्क्षता गने छ । 

 

६. सेिा, शतय र सधुािा सम्िन्िक अन्र् व्र्िस्थाः (१) सधमधतको उपाध्र्क्षिे माधसकरुपमा सधमधतिे 
तोके ामोणजम धनर्धमत पाररश्रधमक पाउनेछ। उपाध्र्क्ष ाािेक अन्र् पदाधिकारीिरु र उप 
सधमधत सदस्र्िरुिे धनर्धमत पाररश्रधमक िा अन्र् सवुििा पाउने छैनन ् तर ाैठक भत्ता, भ्रमि 
खचय तथा अनगुमन सम्ान्िक खचयको व्र्िस्था प्रचधित धनर्मानसुार कोषतफय को सम्ाणन्ित 
शकषयकाा ै गनय सवकनेछ. 
(२) सधमधतको उपाध्र्क्षिे कामकी धसिधसिामा नगर िाविर भ्रमि गदाय सधमधतका अध्र्क्षाा  

भ्रमि आदेश स्िककत त गराउन ुपनेछ। भ्रमि आदेश स्िककत त गदाय भ्रमि प्रर्ोजन समेत 
स्पष्ट रुपमा खिुाउन ुपनेछ । 

(३) सधमधतको उपाध्र्क्षिे भ्रमि गरी फकेको पैंतकस ददनधभत्र भ्रमि प्रधतिेदन पेश गनुय पनेछ 
। 

 

७. सदस्र्ता ररि िनु े अिस्थाः दफा २ ामोणजमको सधमधतका पदाधिकारीिरुको देिार्को 
अिस्थामा संदस्र्ता ररि भएको माधननेछ । 

(क) राणजनामा ददएमा । 

(ख) मतत्र् ुभएमा । 

(ग) सूचना नददई िगातार धतन प क भन्दा ाढी सधमधतको ाैठमा अनपुणस्थत भएमा । 

(घ) फौजदारी कसरुमा अदािताा  सजार् पाएमा । 

(ङ) सधमधतको रकम विना धमना साथै श्रमकक र दफा ३ ामोणजकको सधमधतको वित धापररत 
कार्य गरेमा । 

 

८. सधमधतको कार्ायिर्ः सधमधतको कार्ायिर् नगरपाधिकामा रिनेछ । नगरपाधिकािे 
आिश्र्कताको आिारमा कार्ायिर्को व्र्िस्थापन गनेछ । 

 

९. प्रधताेदन पेश गनेः (१) दफा ३ ामोणजमको सधमधतिे प्रत्रे्क ६ मविनामा सो सधमधताा  
भएगरेका काम कारिािीको प्रधतिेदन कार्यपाधिका िाई ाझुाउन ुपनेछ । 

(२) कार्ायिर्िे िावषयक रुपमा प्रधतिेदन साियजधनक गनुय पनेछ  
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१०. धनदेशन ददन सक्नःे नगरकार्यपाधिकािे िा नगर सभािे दफा ३ ामोणजमको सधमधतिाई 
आिश्र्क धनदेशन ददन सक्नेछ । 

 

११. कार्यविधिको व्र्ाखर्ा:- र्ो कार्यविधिको अणन्तम व्र्ाखर्ा गने अधिकार कार्यपाधिकामा धनवित 
रिनेछ । 

 

१२. थपघ  र िेरफेरः मिुकुको आिश्र्कता, प्राथधमकता एिं सन्दभयिाई समेत मध्र्नजर गरी 
कार्यपाधिकािे प्रचधित कानूनसँग नााणझने गरी र्स कार्यविधिमा आिश्र्क थपघ  तथा 
िेरफेर गनय सक्नेछ । 
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अनसूुचक १ 

(दफा ४ को उपदफा १(ख) संग सम्ाणन्ित) 
 

श्रक अध्र्क्ष ज्रू् धमधतः- 

पथरीशधनश्चरे नगरपाधिका श्रधमक व्र्िस्थापन सधमधतः 
 

धाषर्ः- श्रधमक वित कोषको सदस्र्ता पाँउ। 

 

उल्िेणखत विषर्का सम्ान्िमा णज.मोरङ प.स.न.पा.िडा नं. ..ास्ने म धनिेदकिे धागत 
.... िषय देखक.................................क्षेत्र..................मा श्रम गदै  आइरिेको 
पथरीशधनश्च्चरे नगरपाधिका अनौपचाररकश्रधमक वित व्र्िस्थापन कार्यविधि, २०७८ को 
दफा ४ को उपदफा १(ख)ामोणजम श्रधमक वित कोषको सदस्र्ता पाँउ भधन धनिेदन 
गदयछु। 

आिश्र्क कागजातिरु 

१ नेपािी नागररकताको प्रधतधिपक 
२. सम्ाणन्ित आधिकाररक  ेड्र रू्धनर्नको धसफाररस/पररचर् खलु्ने प्रमाि 

 

धनिेदक 
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अनसूुचक २ 

(दफा ४ को उपदफा १(ग) संग सम्ाणन्ित) 
 

श्रधमक व्र्िस्थापन सधमधत 

पथरीशधनश्चरे नगरपाधिका 
पथरी, मोरङ 

१ नं. प्रदेश, नेपाि 

 

सदस्र्ता-पत्र 

दताय न:-            दताय धमधतः- 

प्रदेश..................... णजल्िा..............................न.पा/गा.पा.........................ाडा नं 
.......: (स्थाई ासोाास गरी िाि पथरीशधनश्चरे नगरपाधिका िडा नं ....... अस्थार्क ासोाास गने 
तपाई .........................................नाधत/नाधतधन/ािुारी:.....................................को 
छोरा/छोरी/पत्नक िषय........को तपाई 
श्रक...........................................ज्रू्............................................ 
आिि............................. क्षेत्रमा श्रम गदैं , आइरिेकोमा पथरीशधनश्चरे नगरपाधिका 
अनौपचाररक श्रधमक वित व्र्िस्थापन कार्यविधि, २०७७ दफा ४ को उपदफा १(ग)ामोणजम 
श्रधमक वित कोषको सदस्र्ता-पत्र प्रदान गररएको छ । 

 

फाँ िािाको दस्तखत         प्रमाणित गनेको 
दस्तखत 
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अनसूुचक ३ 

(दफा ४ को उपदफा १(घ) संग सम्ाणन्ित) 
 

स्िोरोजगार धनमायि श्रधमक र घर िधन धाचको सम्झौता 

धिणखतम णजल्िा मोरङ, पथरीशधनश्चरे नगरपाधिका िडा नं........मा स्थार्क ासोिास गने ना. प्र. 
न. ............. रिेको घरिधन (प्रथम पक्ष) र श्रक.......................................णजल्िा मोरङ, 
पथरीशधनश्चरे नगरपाधिका िडा नं.........मा स्थार्क ासोाास गने ना. प्र. न. ...................... 
रिेको स्िोरोजगार धनमायि श्रधमक (दोश्रो पक्ष)श्रक..................................... विच 
नगरपाधिकााा  णस्िकत त नक्सा ामोणजमको .................... तल्िा सम्मको सम्पूिय घर धनमायि 
कार्य ठेक्कामा रु........................(अक्षेरी ...................................मा आज धमधत 
............................... गते पथरीशधनश्चरे नगरपाधिकाको कार्ायिर्मा धिणखत सम्झौता भर्ो। 

सम्पन्न गनुयपने कामिरु:- 
 नक्सा ामोणजमको ............कोठाको ................तिा भिनको सम्पूिय कामको 

वफधनधसङ्ग ..............ठेक्का रू. ..............मा सम्पन्न गने। 

  ार्ि, माायि, णचप्स िगाउन ुपने िा नपने। 

 नक्शा ामोणजम ािुा ानाउन ुपने िा नपने। 

 कम्पाउण्ड र रेधिङ्ग ानाउन ुपने िा नपने। 

 अव्र्ायङ्ग छोप्न ुपनेछ। 

 रङ्ग, इिेणक्ट्रधसर्न, प्िम्िर, झ्र्ािढोका, पल्िा साििेु िाल्न ुपने िा नपने । 

 ट्िाइिे , ााश्रमु, पानक ट्याङ्कक र सेफ् ी ट्याङ्कक ानाउने िा नानाउने । 

 ढिानमा िाग्ने धमक्चर मेणशन धिफ्  भाईबे्र र पानक  घाङ्कक र खाजा खचयको-सम्पूिय 
रकम साििेु िा स्िोरोजगार 

 धनमायि श्रधमकिे व्र्िोनुयपने । 

कामको थािनक र सम्पन्न गनुय पने धमधतः- 
 धमधत .............गतेाा  सरुु गने उि धनमायिकार्य -मविना धभत्र सम्पन्न गररसक्नपुनेछ। 

र्दद सािाुा  धनमायि सामािक समर्मै उपिब्ि नभएर धनमायि कार्य रोवकएको खण्डमा 
स्िोरोजगार धनमायि श्रधमक जिाफदेिी िनुे छैन। तर स्िोरोजगार धनमायि श्रधमकिे काम 
समर्मै सम्पन्न गनय वढिा ससु्तक गरेको खण्डमा स्िरं् स्िोरोजगार धनमायि श्रधमक नै 
जिाफदेिी िनुेछ । 
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रकम भिुानक गने प्रवकर्ाः- 

 काम शरुु गदाय पेणश्क स्िरुप रु. ........रकम भिूानक ददने । 

 ाजुाय ढिान सम्पन्न गदाय रु. ........रकम भिूानक ददने । 

 जधमन. मधुन  ाईधाम ढिान सम्पन्न गदाय.रु. ........रकम भिूानक ददने । 

 जधमनमधुन  ाईधाम ढिान सम्पन्न गदाय रु. ........रकम भिूानक ददने । 

 वपल्िर उठाई जोडाई सम्पन्न गदाय रु. ........रकम भिूानक ददने । 

 तल्िाको दििान सम्पन्न गदाय रु. ........रकम भिूानक ददने । 

 तल्िाको धभधत्र प्िाष्टर सम्पन्न गदाय रु............रकम भिुानक ददने । 

 ....तल्िाको ााविरी प्िाष्टर सम्पन्न गदाय रु............रकम भिुानक ददने । 

 ......... तल्िाको  ार्ि, माियि र ढुङ्गा िा णचप्सको कार्य सम्पन्न गदाय रु. (रकम 
भिुानक ददने। 

 कम्पाउण्ड र भर्यर्ायङ्ग संवित सम्पूिय काम वफधनधसङ्ग भए पश्चात रु १,५०,०००।--रकम 
सात ददन धभत्र भिुानक गने। 

स्पवष्टकरिः ङि घर धनमायि गदाय िाग्ने सम्पूिय धनमायि सामािक घरिधनको र कामको िाधग 
चाविने काठको फमाय िगार्त अन्र् औजारिरु-स्िोरोजगार धनमायि श्रधमकाा ै उपिब्ि िुँनेछ । 

माथक सम्झौता,काम ाािेक थप काम गनुयपरेमा घरिधन र स्िोरोजगार धनमायि श्रधमक धाचको 
आपसक सिमतकमा कार्ायिर्िाई जानकारी ददई पनुः थप गनय सवकनेछ । नक्शा ामोणजमको 
काम नभएको खण्डमा स्िोरोजगार धनमायि श्रधमक स्िर्म जिाफदेिी िनुेछ। 

......................       ................ 
प्रथम पक्ष          दोश्रो पक्ष 

नामः-          नामः- 

फोन नं.          फोन नं. 
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