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हेटौंडा उपमहानगरपालिका

अनौपचाररक श्रलमक हहत व्यवस्थापन काययहवलि, २०७७
प्रस्तावनााः
नेपािको

सं हविानिे

आलथयक

समानता,

सम्वृहि

र

सामाजिक

न्यायको

सुलनजितता

गनय

समानुपालतक, समावेशी र सहभालगतामूिक लसिान्तका आिारमा समतामूिक समािको लनमायण

गने कुरा उल्िे ख गरे को सन्दभयमा हे टौंडा उपमहानगरपालिकाक्षेत्र लभत्रअनौपचारीक क्षेत्रमा
शारीररक श्रम गने श्रलमकहरुको हहतमा र लनिहरुको पेशागत सुरक्षामा सघाउ पुग्ने गरी एउटा
हहत

कोष स्थापना गरी सञ्चािन

ऐन,२०७४को

दफा

१०२

िे

गनय आवश्यक
ददएको

अलिकार

नगरकाययपालिकािे यो काययहवलि बनाई िारी गरे को छ ।
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दे जखएकोिे
प्रयोग

गरर

स्थानीय सरकार सञ्चािन
हेटौंडा

उपमहानगरपालिका

१.

संजक्षप्त नाम र प्रारम्भाः

(१)

यस काययहवलिको नाम “हेटौंडा उपमहानगरपालिका अनौपचाररकश्रलमक हहत
व्यवस्थापन काययहवलि,२०७७” रहे को छ ।

(२)
२.

यो काययहवलि रािपत्रमा प्रकाशन भएको लमलत दे जख िागु हुनेछ ।

पररभाषााः लबषय वा प्रसं गिे अको अथय निागेमा यस काययहवलिमा,

(क)
(ख)

“अध्यक्ष” भन्नािे दफा ३ बमोजिमको सलमलतको अध्यक्ष सम्झनु पछय ।
“अनौपचारीक श्रलमक” भन्नािे लनमायण, पुनलनमायण, सावयिलनक मठ मजन्दर, बाटो,
साना तथा ठू िा पररयोिनाहरुमा काम गने, लबिुिी, रं गरोगन, प्िजम्बङ्ग, लिि तथा
आल्मुलनयम, डकमी, लसकमी, बनिङ्गिसं ग सम्बजन्ित काम िस्तै दुना, टपरी, वन
पािे, लगहि बािुवा चाल्ने, जचप मावयिको काम गने, इिा भिा, बगैंचामा काम
गने, आटय होलडयङ्ग वोडय, कृषी मिदुर, सौन्दयय कमी, घर आिारीत श्रलमक, ररक्सा,
ठे िा, गाडा, मयुरी, अटो र नाई श्रलमक सम्बन्िी काम गने साथै स्वोरोिगार
सडक व्यापार श्रलमक सं घ, स्वास््य स्वयमसेवी आदद मिदुरहरु िाई सम्झनु
पदयछ।

(ग)
(घ)
(ङ)
(च)
(छ)

“उपाध्यक्ष” भन्नािे दफा ३ बमोजिमको सलमलतको उपाध्यक्ष सम्झनु पछय ।
“उपमहानगरपालिका” भन्नािे हेटौंडा उपमहानगरपालिकािाई िनाउने छ ।
“प्रमुख” भन्नािे हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख सम्झनु पदयछ ।
“सदस्य” भन्नािे दफा ३ बमोजिमको सलमलतको सदस्य सम्झनु पछय ।
“सलमलत” भन्नािे दफा ३ बमोजिम गठन भएको अनौपचारीक श्रलमक
हहतव्यवस्थापन सलमलत सम्झनु पछय ।

(ि)

“स्वोरोिगार लनमायण श्रलमक” भन्नािे घ वगयको लनमायण व्यवसायी प्रमाण पत्र प्राप्त
नगरे का

लनमायण

व्यवसायमा

सम्िग्न

भई

उपमहानगरपालिकामा

सूजचकृत

व्यवसायी सम्झनु पछय । सूजचकृत हुनका िालग अलनबाययरुपमा भूकम्प प्रलतरोिी
तालिम लिएको हुनपु नेछ ।

(झ)

“श्रलमक” भन्नािे पाररश्रलमक लिई रोिगारदाताको िालग शारीररक वा बौहिक
कायय गने कामदार वा कमयचारी वा िुनसुकै पदनाम लिई काममा िगाईएको
व्यजि सम्झनु पछय ।

३.

सलमलतको गठनाः (१) श्रलमक व्यवस्थापनसलमलतमा दे हायका सदस्यहरु रहनेछाः–

(क)

उपमहानगरपालिकाको

प्रमुख

वा

………अध्यक्ष
(ख)

प्रमुखिे

तोकेको

काययपालिका

सदस्य

काययपालिकािे तोकेको उपमहानगरपालिका क्षेत्र लभत्र रहे का श्रम गने व्यजि वा

सो क्षेत्रको हक, अलिकारर हवकासको क्षेत्रमा हियाशीि आलिकाररक ट्रेड
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यूलनयनमा

आवि

भएको

एक

िना

………………………………………………………………..उपाध्यक्ष
(ग)

काययपालिकािे तोकेको उपमहानगरपालिका क्षेत्र लभत्र रहे का श्रलमक क्षेत्रको हक,
अलिकार र हवकासको क्षेत्रमा हियाशीि आलिकाररक टे ड्र यू लनयनका दुई महहिा
सहहत चार िना……………………………………………………………………….सदस्य

(घ)

आलथयक

हवकास

महाशाखा

प्रमुख

वा

उि

महाशाखािे

तोकेकोअलिकृत

कमयचारी………………………………………………………………………………सदस्य
सजचव

(२)
(३)

उपदफा (१) बमोजिम गदठत सलमलतको पदे न सदस्य बाहे कका पदालिकारीको
काययकाि २ वषयको हुनेछ।

सलमलतिे कायायपालिकाको जस्वकृत लिई उपाध्यक्षको सं योिकत्वमा काययसम्पादन
उप सलमलत गठन गनय सक्नेछ।

४.

सलमलतको काम, कतयव्य र अलिकाराः– श्रलमक व्यवस्थापन सलमलतको काम, कतयव्य र
अलिकार दे हाय बमोजिम हुनेछाः–
१.

श्रलमक हहत कोष सं चािन गनेाः
यो कोष उपमहानगरपालिकािे अनुदान वापत ददएको रकमबाट शुरुवात गररनेछ
। यसका अिवा ति उल्िे जखत स्रोतबाट प्राप्त रकमहरु पलन यस कोषमा
रहनेछ। कोष सञ्चािन सलमलतको लसफाररसमा कायायिय प्रमुख, िेखामा काम गने मुख्य
ु दस्तखतबाट हुनछ
कमयचारी र दफा ३ बमोजिमको सलमलतको उपाध्यक्षको सं यि
े ।

क.

हे टौंडा उपमहानगरपालिकाक्षेत्र लभत्र अनौपचारीक क्षेत्रमा शारीररकश्रम
गने सबै श्रलमकहरुिे अलनवायय रुपमा यस हहतकोषको सदस्यता लिनुपनेछ
।

ख.

सदस्य बन्न सम्बजन्ित आलिकाररक टे ड्र यू लनयनको लसफाररस वा पररचय
खुल्ने प्रमाण लिएर यस

सलमलतमा अनुसूची -१ बमोजिमको ढााँचामा

लनवेदन ददनु पनेछ।
ग.

दफा

३

बमोजिमको

सलमलतको

लनणयय

बमोजिम

मात्र

सदस्य

घ.

स्वरोिगार लनमायण श्रलमकिे सदस्यता प्राप्त गनय रु२,०००।—, दक्ष

सहकनेछ।सदस्यता पत्र अनुसूची २ बमोजिमको ढााँचामा हुनेछ।

हुन

श्रलमकिे ५००।— , अदक्ष श्रलमकिे रु ३००।— लतरी सदस्यता
लिनुपनेछ। प्रत्येक वषय नहवकरण गदाय सदस्यता शुल्कको पचास प्रलतशत
शुल्क लतरी नवीकरण गनुय पनेछ। प्रलत घर लनमायण ठे क्का सम्झौता
बमोजिमको ०.५ प्रलतशत रकमस्वोरोिगार लनमायण श्रलमकिे यस कोषमा
बुझाउनु पनेछ।लनमायण काययको सम्झौता गदाय सूजचकृत लनमायण स्वोरोिगार

3

श्रलमकसं ग

मात्र

गनुप
य नेछ।सम्झौता

नगरी

कुनै

काम

गनुय हुदैन।

स्वोरोिगार लनमायण श्रलमकिे र घर िलन लबचको सम्झौता अनुसूची ३
बमोजिमको ढााँचामा हुनेछ।

ङ.

यस कोषबाट वाहषयक रुपमा ३० िनाको सात िाख रुपैया सम्मको वीमा
कम्पनीसाँगको सहकाययमा दू घट
य ना वीमा गररने छ ।

च.

श्रलमकहरुको कायय क्षेत्रमा दक्षता हालसि गनय तालिम सं चािन गररने छ।
सहयोग सम्वन्िी अन्य व्यवस्था सलमलतको लनणययानुसार गररने छ ।

छ.

दुघट
य नामा परी उपचार गररएका मिदुरिाई वीमा सुहविा बाहे क २५
प्रलतशतसम्म सलमलतिे उपचार खचय थप गनय सक्ने छ ।

ि.

वीमा वापतको शुल्क श्रम ऐन अनुसार रोिगारदातािे लतनुय बुझाउनु पनेछ
।

झ.
२.

कोषको िेखापरीक्षण महािेखा पररक्षकबाट हुनेछ ।

अनौपचारीक श्रलमकहरुिाई योगदानमा आिाररत सामािीक सुरक्षा कोषमा िोड्ने
कामको थािनी दफा ३ बमोजिमको सलमलतिे लनणयय गने गरी योिना तिुम
य ा
गरीने छ। अनौपचारीक श्रलमकहरुको पंिीकरण गनय स्थायी प्रणािीको हवकास
गरीने छ।

३.
५.

श्रलमक हहत सम्बन्िी अन्य हवषयहरु सलमलतिे लनणयय गरे बमोजिम हुनेछ ।

सलमलतको बैठक सम्बन्िी काययहवलिाः (१) सलमलतको लनयलमत बैठक प्रत्येक लतन/लतन
महहनामा बस्नेछ। आवश्यिा अनुसार थप बैंठक बस्नसक्नेछ ।

(२)
(३)
(४)
(५)

सलमलतको बैठक अध्यक्षिे तोकेको लमलत, समय र स्थानमा बस्नेछ ।

सलमलतको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा तीन ददन अगाबै सलमलतको सदस्य सजचविे
बैठकमा छिफि हुने हवषय सहहतको सूचना सबै सदस्यिाई ददनु पनेछ ।

सलमलतको कूि सदस्य सं ख्याको पचास प्रलतशत भन्दा बढी सदस्यहरु उपजस्थत
भएमा सलमलतको बैठकका िालग गणपूरक सं ख्या पुगेको मालननेछ ।
सलमलतको

बैठकको

अध्यक्षता

अध्यक्षिे

गनेछ

।

लनिको

अनुपजस्थलतमा

उपाध्यक्षिे बैठकको अध्यक्षता गने छ ।
६.

सेवा, शतय र सुहविा सम्वन्िी अन्य व्यवस्थााः
सलमलतिे

तोके

पदालिकारीहरु र

बमोजिम

लनयलमत

(१) सलमलतको उपाध्यक्षिे मालसक रुपमा

पाररश्रलमक

पाउनेछ।

उपाध्यक्ष

बाहे क

अन्य

उप सलमलत सदस्यहरुिे लनयलमत पाररश्रलमक वा अन्य सुहविा पाउने

छै नन् तर बैठंक भत्ता, भ्रमण खचय तथा अनुगमन सम्बन्िी खचयको व्यवस्था प्रचलित
लनयमानुसारकोषतफयको सम्बजन्ित शीषयकबाटै गनय सहकनेछ ।
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(२)

सलमलतको उपाध्यक्षिे कामको लसिलसिामा नगर वाहहर भ्रमण गदाय सलमलतका
अध्यक्षबाट भ्रमण आदे श स्वीकृत गराउनु पनेछ। भ्रमण आदे श स्वीकृत गदाय
भ्रमण प्रयोिन समेत स्पष्ट रुपमा खुिाउनु पनेछ ।

(३)

सलमलतको उपाध्यक्षिे भ्रमण गरी फकेको पैंतीस ददनलभत्र भ्रमण प्रलतवेदन पेश गनुय
पनेछ ।

७.

सदस्यता ररि हुने अवस्थााः

दफा ३ बमोजिमको सलमलतका पदालिकारीहरुको दे हायको

अवस्थामा सदस्यता ररि भएको मालननेछ ।

(क) राजिनामा ददएमा।
(ख) मृत्यु भएमा।
(ग) सूचना नददई िगातार लतन पटक भन्दा बढी सलमलतको बैठमा अनुपजस्थत भएमा ।
(घ) फौिदारी कसुरमा अदाितबाट सिाय पाएमा
(ङ) सलमलतको रकम हहना लमना साथै श्रमीक र दफा ३ बमोजिकको सलमलतको हहत
हवपररत कायय गरे मा
८.

सलमलतको

कायायियाः

सलमलतको

कायायिय

उपमहानगरपालिकामा

रहनेछ

।

उपमहानगरपालिकािे आवश्यकताको आिारमा कायायियको व्यवस्थापन गनेछ ।
९.

प्रलतवेदन पेश गनेाः (१) दफा ३ बमोजिमको सलमलतिे प्रत्येक ६ महहनामा सो सलमलतबाट
भएगरे का काम कारवाहीको प्रलतवेदन काययपालिका िाई बुझाउनु पनेछ ।

(२)
१०.

कायायियिे वाहषयक रुपमा प्रलतवेदन सावयिलनक गनुय पनेछ ।

लनदे शन ददन सक्नेाः नगरकाययपालिकािे वा नगर सभािे दफा ३ बमोजिमको सलमलतिाई
आवश्यक लनदे शन ददन सक्नेछ ।

११.

काययहवलिको व्याख्यााः- यो काययहवलिको अजन्तम व्याख्या गने अलिकार काययपालिकामा
लनहहत रहनेछ ।

१२.

ु को आवश्यकता, प्राथलमकता एवं सन्दभयिाई समेत मध्यनिर गरी
थपघट र हेरफेराः मुिक
काययपालिकािे प्रचलित कानूनसाँग नबाजझने गरी यस काययहवलिमा आवश्यक थपघट तथा
हेरफेर गनय सक्नेछ ।
ू ी १
अनुसच

(दफा ४ को उपदफा १(ख) सं ग सम्बजन्ित)
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श्री अध्यक्ष ज्यू

हेटौंडा उपमहानगरपालिका श्रलमक व्यवस्थापन सलमलत

लमलताः-

लबषयाः- श्रलमक हहत कोषको सदस्यता पााँउ।
उपयुि
य
लबषयमा जि.म.हे.उ.म.न.पा. वडा नं…… बस्ने म लनवेदक ……………………………… िे हवगत
बषय……दे जख

….………………………….………………………….क्षेत्र…………………………मा

श्रम

गदै

आइरहेकोमाहे टौंडा उपमहानगरपालिका अनौपचाररकश्रलमक हहत व्यवस्थापन काययहवलि, २०७७ को
दफा ४ को उपदफा १(ख)बमोजिमश्रलमक हहत कोषको सदस्यता पााँउ भलन लनवेदन गदयछु।
आवश्यक कागिातहरु

१ नेपािी नागररकताको प्रलतलिपी

२ सम्बजन्ित आलिकाररक टे ड्र यू लनयनको लसफाररस/पररचय खुल्ने प्रमाण

लनवेदक
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ू ी २
अनुसच

(दफा ४ को उपदफा १(ग) सं ग सम्बजन्ित)

श्रलमक व्यवस्थापन सलमलत
हेटौंडा उपमहानगरपालिका
हेटौंडा, मकवानपुर

बागमती प्रदे श, नेपाि

सदस्यता-पत्र
दताय नाः-

दताय लमलताः-

प्रदे श………………… जिल्िा………………………………….न.पा/गा.पा……………………………वडा नं ……..स्थाई
बसोबास गरी हाि हे टौंडा उपमहानगरपालिका वडा नं

…………………….को
……..को/की

……. अस्थायी बसोबास गने तपाई
नालत/नालतलन/वुहारी………………………………..को
छोरा/छोरी/पजिवषय
तपाई
श्री…………………………………………......ज्यू

………………………….आवि……………….…………क्षेत्रमा श्रम गदै आइरहेकोमाहेटौंडा उपमहानगरपालिका
अनौपचाररकश्रलमक हहत व्यवस्थापन काययहवलि, २०७७दफा ४ को उपदफा १(ग)बमोजिमश्रलमक
हहत कोषको सदस्यता-पत्र प्रदान गररएको छ ।

फााँटवािाको दस्तखत

प्रमाजणत गनेको दस्तखत
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ू ी ३
अनुसच

(दफा ४ को उपदफा १(घ) सं ग सम्बजन्ित)
स्वोरोिगार लनमायण श्रलमक र घर िलन लबचको सम्झौता

लिजखतम जिल्िा मकवानपुरहेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नं………मा स्थायी बसोबास गने ना. प्र. न…………… रहेको
घरिलन(प्रथम पक्ष)श्री…………………………..र जिल्िा मकवानपुरहेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नं………मा स्थायी बसोबास गने
ना. प्र. न……………………… रहेकोस्वोरोिगार लनमायण श्रलमक (दोश्रो पक्ष)श्री……………………. हवच नक्सा बमोजिमको ……… तल्िा
सम्मको

सम्पूण य

घर

लनमायण

कायय

………ठे क्कामा

रु

………….(अक्षेरुपी…………………………………..)मा

आि

लमलत

………………………..गते हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको कायायियमा लिजखत सम्झौता भयो।
सम्पन्न गनुप
य ने कामहरुाः-

 नक्सा बमोजिमको …………..कोठाको …….. तल्िा भवनको सम्पूण य कामको हफलनलसङ्ग ………..ठे क्कामा रु……………मा
गने।

 टायि, मावयि, जचप्स िगाउनु पने वा नपने।
 नक्शा बमोजिम बुिा बनाउनु पने वा नपने।
 कम्पाउण्ड र रे लिङ्ग बनाउनु पने वा नपने।
 भर्रयायङ्ग छोप्नु पनेछ।
 रङ्ग, इिेजक्ट्रलसयन, प्िम्वर, झ्यािढोका, पल्िा साहुिे हाल्नु पने वा नपने।
 ट्वाइिेट, बाथ्र ुम, पानी ट्याङ्की र सेफ्टी ट्याङ्की बनाउने वा नबनाउने।

 ढिानमा िाग्ने लमक्चर मेजशन लिफ्ट भाईब्रे टर पानी ट्याङ्की र खािा खचयको सम्पूण य रकम साहुिे वा स्वोरोिगार
लनमायण श्रलमकिे व्यहोनुप
य ने।

कामको थािनी र सम्पन्न गनुय पने लमलताः-

 लमलत …………..गतेबाट सुरु गने उि लनमायण कायय ………………महहना लभत्र सम्पन्न गररसक्नुपनेछ। यदद साहुबाट
लनमायण सामािी समयमै उपिब्ि नभएर लनमायण कायय रोहकएको खण्डमास्वोरोिगार लनमायण श्रलमक िवाफदे ही हुने
छै न। तर स्वोरोिगार लनमायण श्रलमकिे काम समयमै सम्पन्न गनय हढिा सुस्ती गरे को खण्डमा स्वयं स्वोरोिगार लनमायण
श्रलमक नै िवाफदे ही हुनेछ।

रकम भ ुिानी गने प्रहकयााः-

 काम शुरु गदाय पेजश्क स्वरुप रु………….रकम भ ुिानी ददने।
 बुिाय ढिान सम्पन्न गदाय रु………….रकम भ ुिानी ददने।

 िलमन मुलन टाईलबम ढिान सम्पन्न गदाय रु………….रकम भ ुिानी ददने।


िलमन मुलन टाईलबम ढिान सम्पन्न गदाय रु………….रकम भ ुिानी ददने।

 हपल्िर उठाई िोडाई सम्पन्न गदाय रु………….रकम भ ुिानी ददने।

 ……………तल्िाको ढिान सम्पन्न गदाय रु………….रकम भ ुिानी ददने।

 ……………तल्िाको लभलत्र प्िाष्टर सम्पन्न गदाय रु………….रकम भ ुिानी ददने।

 ……………तल्िाको बाहहरी प्िाष्टर सम्पन्न गदाय रु………….रकम भ ुिानी ददने।

 ……………तल्िाको टायि, मावयि र ढु ङ्गा वा जचप्सको कायय सम्पन्न गदाय रु………….रकम भ ुिानी ददने।

 कम्पाउण्ड र भर्रयायङ्ग सहहत सम्पूण य काम हफलनलसङ्ग भए पिात रु १,५०,०००।–रकम सात ददन लभत्र भ ुिानी गने।
स्पहष्टकरणाः उि घर लनमायण गदाय िाग्ने सम्पूण य लनमायण सामािी घरिलनको र कामको िालग चाहहने काठको फमाय िगायत अन्य
औिारहरु स्वोरोिगार लनमायण श्रलमकको िाग्नेछ।
माथी सम्झौता काम बाहेक थप काम गनुप
य रे मा घरिलन रस्वोरोिगार लनमायण श्रलमक लबचको आपसी सहमतीमा कायायियिाई
िानकारी ददई पुनाः थप गनय सहकनेछ।नक्शा बमोजिमको काम नभएको खण्डमा स्वोरोिगार लनमायण श्रलमक स्वयम िवाफदे ही
हुनेछ।

……………………..

……………………..

प्रथम पक्ष

दोश्रो पक्ष

नामाः-

नामाः-

फोन नं.

फोन नं.
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प्रमुख प्रशासकीय अलिकृत
प्रमाणीकरण लमलताः-२०७७/०७/२३

नमराि जघलमरे
हेटौंडा उपमहानगरपालिका
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