सूमोदम नगयऩालरकाको श्रलभक दस्ता (स्थाऩना य सञ्चारन) कामयविलध, २०७६
प्रस्तािना्
नेऩारको सॊ विधानको धाया ३३ रे योजगायीको हकराई भौलरक हकका रुऩभा सभािेश गये को छ । सोही भौलरक हकको कामायन्िमन
गनय जायी बएको योजगायीको हक सम्फन्धी ऐन , २०७५ को भभय अनुसाय मस सूमोदम नगयऩालरका लबत्र
प्रविलधको उऩमोग गयी सञ्चारन गरयने साियजलनक ऺेत्रका विकास लनभायण

ॉ ी य
स्थानीम श्रोत, साधन, ऩूज

सम्फन्धी कामयक्रभ तथा आमोजनाहरूभा योजगायी को अिसय

लसजयना गयी फेयोजगाय व्मक्तीहरुराई योजगायी प्रदान गनय य त्मस्ता साियजलनक आमोजनाहरु तथा लनजी, सहकायी िा गैय सयकायी ऺेत्रफाट
सभेत भाग हुने सीऩमुक्त श्रलभकहरूको ऩूलतय गनयको रालग सूमोदम नगयऩालरकाको ऩाॉचौं नगय सबाफाट स्िीकृत

प्रधानभन्त्री योजगाय

कामयक्रभ य सूमोदम नगयऩालरकाको साझेदायीभा सूमोदम श्रलभक दस्ता स्थाऩना गने नीलत अनुरुऩ नेऩारको सॊ विधान २०७२ को बाग १७

धाया २१८ रे ददएको अलधकाय प्रमोग गयी "सूमोदम नगयऩालरकाको श्रलभक दस्ता (स्थाऩना य सञ्चारन ) कामयविलध, २०७६" स्िीकृत
गयी रागू गरयएको छ ।
ऩरयच्छे द -१
प्रायम्म्बक
१.

सॊ म्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मो कामयविलधको नाभ "सूमोदम नगयऩालरकाको श्रलभक दस्ता (स्थाऩना य सञ्चारन) कामयविलध,
२०७६" यहेको छ ।
(२) मो कामयविलध तुरून्त प्रायम्ब हुनेछ ।

२.

ऩरयबाषा : विषम िा प्रसॊ गरे अको अथय नरागेभा मस कामयविलधभा,
क) "ऐन" बन्नारे स्थानीम सयकाय सॊ चारन ऐन, २०७४ सम्झनुऩछय ।
ख) "कामयऩालरका" बन्नारे सूमोदम नगय कामयऩालरका सम्झनुऩछय ।
ग) "नगयऩालरका" बन्नारे सूमोदम नगयऩालरका सम्झनुऩछय ।
घ) "कामयविलध" बन्नारे सूमोदम नगयऩालरकाको श्रलभक दस्ता ( स्थाऩना य सञ्चारन) कामयविलध, २०७६ सम्झनुऩछय ।
ङ) "श्रलभक दस्ता" बन्नारे सूमोदम नगयऩालरकाको श्रलभक दस्ता (स्थाऩना य सञ्चारन ) कामयविलध, २०७६ को दपा ३ फभोम्जभ
स्थाऩना गरयएको श्रलभक दस्ता सम्झनुऩछय ।

च) "सञ्चारन य व्मिस्थाऩन सलभलत" बन्नारे कामयविलधको दपा १० फभोम्जभको श्रलभक दस्ता सॊ चारन य व्मिस्थाऩन सलभलत सम्झनु
ऩछय ।
छ) "सॊ मोजक" बन्नारे कामयविलधको दपा १० फभोम्जभको सलभलतको सॊ मोजक सम्झनु ऩछय ।
ज) "ऩरयचारन एकाई" बन्नारे कामयविलधको दपा १२ फभोम्जभको श्रलभक दस्ता ऩरयचारन एकाई सम्झनु ऩछय।
झ) "एकाई प्रभुख" बन्नारे कामयविलधको दपा १२ फभोम्जभ तोवकएको श्रलभक दस्ता ऩरयचारन एकाई प्रभुख सम्झनु ऩछय ।
ऩरयच्छे द- २
श्रलभक दस्ताको स्थाऩना, उद्देश्म, व्मिस्थाऩन तथा सञ्चारन य ऩरयचारन

ॉ ी य प्रविलधको उऩमोग गयी
३. श्रलभक दस्ताको स्थाऩना: (१) स्थानीम श्रोत , साधन, ऩूज

सञ्चारन गरयने साियजलनक ऺेत्रका विकास

लनभायण सम्फन्धी कामयक्रभ तथा आमोजनाहरूभा योजगायी को अिसय लसजयना गयी नगयऩालरका लबत्रका फेयोजगाय व्मक्तीहरुराई
योजगायी प्रदान गने

य त्मस्ता साियजलनक आमोजनाहरु तथा लनजी, सहकायी िा गैय सयकायी

ऺेत्रफाट सभेत भाग हुने सीऩमुक्त

श्रलभकहरूको ऩूलतय गने उद्देश्मरे प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभसॉगको साझेदायीभा सूमोदम नगयऩालरका अन्तगयत एक सूमोदम श्रलभक
दस्ता स्थाऩना गरयनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोम्जभको सूमोदम श्रलभक दस्ताभा यहने श्रलभकहरुको सॊ ख्मात्भक विियण दे हाम फभोम्जभ हुनेछ्

सूमोदम श्रलभक दस्ता (सभूह) भा यहने श्रलभकहरुको सॊ ख्मात्भक विियण
काभको प्रकृलत

क्र.स.

दऺ श्रलभक सॊ ख्मा

१

डकभी

१५

२

लसकभी

७

३

इरेम्रिलसमन

४

प्रम्फय

५

५

ऩेन्टय

८

६

कुक (अधयदऺ)

२

७

ऩारे

सुऩयीिेऺक

अदऺ श्रलभक सॊ ख्मा

३

४४

३

४४

जम्भा श्रलभक सॊ ख्मा

१५

१
जम्भा

५३

१००

(३) उऩदपा (२) फभोम्जभको सूमोदम श्रलभक दस्ताभा यहने श्रलभकहरुको बनाय (सूचीकयण), छनौट सम्िन्धी व्मिस्था दे हाम

फभोम्जभ

हुनेछ् (४) उऩदपा (२) फभोम्जभको सूमोदम श्रलभक दस्ताभा यहने श्रलभकहरुको सॊ ख्मात्भक विियणआिश्मकता अनुसाय थऩघट हुन
सरनेछ ।

कैवपमत

क) श्रलभक बनाय /सूचीकयण् मस कामयविलध अनुसाय सञ्चारन तथा ऩरयचारन हुने श्रलभक दस्ताका रालग प्रत्मेक आलथयक िषय सभाप्त

बएको लभलतरे २ भवहना लबत्रभा आिश्मक प्रवक्रमा ऩुया गरय श्रलभकहरुको बनाय / सूचीकयण गनुय ऩदयछ। तय चारु आ .ि.भा
एक ऩटक श्रलभक सूचीकयण बैसकेऩलछ थ

ऩ श्रलभक आिश्मक ऩये भा नगयऩालरकारे ऩुन् श्रलभक सूचीकयण गनय सुचना

लनकाल्न सरनेछ।

ख) सूचना प्रकाशन् श्रलभक सूचीकयणका रालग प्रत्मेक आलथयक िषयको श्रािण भसान्त लबत्रभा

१ भवहना अिलध याखी सूचना

प्रकाशन गनुऩ
य नेछ।
ग) सूचीकयणका रालग श्रलभकरे लनिेदन ददनुऩने्
नगयऩालरकाफाट

सूचना प्रकाशन बएको लभलतरे

प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभ सञ्चारन लनदे म्शका
लनिेदनका साथ मस कामयविलधको अनुसूची

सूमोदम श्रलभक दस्ताभा सहबागी हुन ईच्छु क फेयोजगाय व्मम्क्तरे
१ भवहना लबत्र सम्फम्न्धत िडा कामायरमभा िा योजगाय सेिाकेन्रभा

, २०७५ को अनुसूची

१ फभोम्जभको फेयोजगाय दताय को रालग ददईने

१ फभोम्जभको पायभ बयी लनिेदन ददनुऩनेछ। िडा कामायरमरे प्राप्त लनिेदनहरु

छानविन गयी सॊ म्ऺप्त विियण तमाय गयी लनिेदन ददने अम्न्तभ लभलतरे

७ ददन लबत्रभा नगयऩालरकाको कामायरमभा लसपायीस

सवहत ऩेश गनुय ऩदयछ।

घ) भालथ उल्रेम्खत उऩदपा (क, ख, य ग) भा सूचीकयण सम्फम्न्ध जुनसुकै कुया रेम्खएको बए ऩलन योजगायीको हक सम्फन्धी

लनमभािरी, २०७५ अन्तगयत योजगाय सेिा केन्रभा सूचीकृत बईसकेका फेयोजगाय व्मम्क्तहरुराई मसै कामयविलध अनुसाय स्ित्
सूचीकृत बएको भालननेछ।

ङ) मस कामयविलध अनुसाय श्रलभ क दस्ताको श्रलभकको रुऩभा सूचीकृत गरयनका रालग िडा कामायरमफाट लसपारयस बई आएका
लनिेदन उऩय छानविन गयी श्रलभकको अम्न्तभ सूची तमाय गनय य काभका रालग आिश्मक श्रलभक छनौट गनय लनम्न
अनुसायको सलभलत गठन गनुऩ
य नेछ।


सॊ मोजक, साभाम्जक विकास सलभलत

- सॊ मोजक



प्रशासकीम अलधकृत



प्राविलधक शाखा प्रभुख

- सदस्म



मोजना शाखा प्रभुख

- सदस्म



- सदस्म

प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभ प्रभुख

- सदस्म सम्चि

४. श्रलभक दस्ता स्थाऩनाको उद्देश्म: सूमोदम श्रलभक दस्ता स्थाऩनाको उद्देश्म दे हाम फभोम्जभ हुनेछ्

(क) नगय ऺेत्रका नागरयकराई योजगायीको प्रत्माबूलत गयाई भौलरक हकका रुऩभा यहेको योजगायीको हकको कामायन्िमन गने ।
(ख) आन्तरयक योजगायीको प्रिर्द्यन गयी िैदेम्शक योजगायीको फढ्दो लनबययताराई कभ गने ।
(ग) योजगायीको भाध्मभर्द्ाया गरयफी न्मूनीकयण य साभाम्जक सॊ यऺणभा मोगदान ऩुमायउने ।

ॉ ी लनभायण गयी स्थानीम जनताको
(घ) स्थानीम स्तयभा विकास लनभायण कामयभापयत साियजलनक ऩूज

जीिनस्तय सुधाय गनय भद्दत

ऩुमायउने।
(ङ) स्थानीम स्तयभा फढ्दो श्रलभकको भागराई ऩूलतय गने ।
५. कामय ऺेत्र् श्रलभक दस्ताका श्रलभकहरुको काभ गने ऺेत्र दे हाम फभोम्जभ हुनेछ्
क. नगय ऺेत्र लबत्र सञ्चालरत साियजलनक ऺेत्रका विकास लनभायण

सम्फन्धी कामयक्रभ तथा आमोजनाहरू तथा लनजी िा अन्म ऺेत्र

फाट सञ्चालरत लनभायण कामयहरुभा भाग फभोम्जभ आिश्मकता अनुसाय श्रलभक दस्ताको कामय ऺेत्र यहने छ।
ख. मस फाहेक श्रलभक दस्ताका श्रलभकहरुरे नगयऩालरकारे खटाएको स्थान िा ऺेत्रभा गई तोवकए फभोम्जभ काभ गनुय ऩने छ।
६. कामय सभम् श्रलभक दस्ताका श्रलभकहरुको काभ गने सभम दे हाम फभोम्जभ हुनेछ्

क. श्रलभक दस्ताका श्रलभकहरुरे िषयको ९ भवहना (असाय, श्रािण य बार फाहेक) काभ गनुय ऩने छ।
ख. प्रत्मेक श्रलभकरे ददनको ८ घण्टा य हप्ताको ४८ घण्टा काभ गनुय ऩने छ।
ग.
घ.

ु ा ५ फजे छु ट्टी हुनेछ।
प्रत्मेक ददन विहान ९ फजे तोवकएको कामयस्थरभा उऩम्स्थत हुन ु ऩने छ। य फेरक

हप्ताभा १ ददन (शलनिाय) विदा ददईने छ। (शुक्रफाय ददनको ४ फजे छु ट्टी लरन सवकने छ य त्मसयी छु ट्टी लरईएको खण्डभा
आईतफाय विहान ८ फजे काभभा उऩम्स्थत हुनऩु ने छ।)

ङ.

कुनै ऩलन श्रलभक विना जानकायी कामयस्थरभा अनुऩम्स्थत बएभा लनजको २ ददन फयाफयको ऩारयश्रलभक कट्टा गरयने छ।

च.

आऩतकालरन विदा फस्नु ऩये को खण्डभा काभभा

उऩम्स्थत बएको ददन कायण सवहत आिश्मक कागजात

(लनिेदन, लफयाभी

बएको बए सो सम्फम्न्ध कागजात आदद) ऩेश गनुय ऩने छ।
छ. प्रत्मेक श्रलभकरे दै लनक ४ घण्टाको दयरे अलतरयक्त सभम काभ गनय सरनेछन्।
ज. प्रत्मेक श्रलभकरे दै लनक ८ घण्टाको कामायिलधभा १ घण्टा खाजा िा विश्राभका रालग सभम ऩाउनेछन्।
झ. प्रत्मेक श्रलभकरे दशैं य लतहाय जस्ता राभा चाड ऩियभा फवढभा
७.
८.

१५ ददनको विदा ऩाउनेछन्। मसयी विदा फसेको ददनको

ऩारयश्रलभक प्राप्त हुने छै न।

श्रलभक दस्ताको सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन : (१) दपा ३ को उऩदपा (१) य (२) फभोम्जभको सूमोदम श्रलभक दस्ताको
सञ्चारन य व्मिस्थाऩन सूमोदम श्रलभक दस्ताको सञ्चारन य व्मिस्थाऩन सलभलतफाट हुनेछ ।

श्रभवक दस्ताको ऩरयचारन: (१) श्रलभक दस्ताको ऩरयचारन सूमोदम श्रलभक दस्ताको ऩरयचारन एकाईफाट हुनेछ ।

९.

साझेदायी् (१) प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभसॉगको साझेदायीभा श्रलभक दस्ताको सञ्चारन एिॊ ऩरयचारन हुनेछ।
(२) योजगायीको हक सम्फन्धी ऐन, २०७५, योजगायीको हक सम्फन्धी लनमभािरी, २०७५ य प्रधानभन्त्री

योजगाय कामयक्रभ

सञ्चारन लनदे म्शका, २०७५ रे व्मिस्था गये को प्रािधान अनुरुऩ योजगाय कामयक्रभ सञ्चारन हुनेछ।
ऩरयच्छे द- ३

सूमोदम श्रलभक दस्ता सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन सलभलत गठन तथा काभ, कतयव्म य अलधकाय
१०.

सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन सलभलतको गठन : (१) सूमोदम श्रलभक दस्ता सञ्चारन य व्मिस्थाऩनका रालग दे हामका ऩदालधकायी
यहेको एक सूमोदम श्रलभक दस्ता सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन सलभलत गठन हुनेछ ।
क) सॊ मोजक, साियजलनक सेिा तथा ऺभता विकास सलभलत

- सॊ मोजक

ख) सॊ मोजक, साभाम्जक विकास सलभलत

- सदस्म

ग) सॊ मोजक, ऩूिायधाय विकास सलभलत

- सदस्म

घ) सॊ मोजक, आलथयक विकास सलभलत

- सदस्म

ङ) सॊ मोजक, िन, िाताियण तथा विऩद् व्मिस्थाऩन सलभलत - सदस्म
च) प्रशासकीम अलधकृत

- सदस्म सम्चि

२) सलभलतरे सॊ स्थागत प्रलतलनलधको रुऩभा नगय ऺेत्रभा स्थाऩना बई सॊ चारनभा यहेका श्रलभकको हकवहत सॊ यऺण सम्िन्धी सॊ स्थाका
प्रभुखराई फैठकभा आभन्त्रण गनय सरनेछ ।

३) सलभलतरे नगय कामयऩालरकाको कुनै ऩलन सदस्म िा

श्रभ तथा योजगायका ऺेत्रभा मोगदान ददन सरने साभाम्जक , फौवर्द्क िा

दऺ व्मम्क्तराई सलभलतको फैठकभा आभन्त्रण गनय सरनेछ ।
४) सलभलतको फैठक आिश्मकता य औम्चत्मको आधायभा सलभलतको अध्मऺरे तोकेको लभलत, सभम य स्थानभा फस्नेछ।

११. सूमोदम श्रलभक दस्ता सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन सलभलतको काभ, कतयव्म य अलधकाय: (१) श्रलभक दस्ता सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन
सलभलतको काभ, कतयव्म य अलधकाय दे हाम फभोम्जभ हुनेछ्-

क) श्रलभक दस्ता सम्फम्न्ध नीलत, मोजना, भाऩदण्ड य कामयविलधहरु तजुभ
य ा गने।
ख) श्रलभक दस्ता व्मिस्थाऩन तथा सञ्चारन सम्फन्धभा
लनदे शन ददने।

श्रलभक दस्ता ऩरयचारन एकाईराई आिश्मक याम , सल्राह- सुझाि तथा

ग) मस कामयविलध फभोम्जभ सञ्चारन हुने काभ कायिाहीको क्रभभा ऩनय आउने वििाद सभाधान गनय िा िाधा अड्चन पुकाउनका
रालग नगय कामयऩालरका सभऺ आिश्मक याम-सुझाि ऩेश गने।

घ) योजगायीको हक सम्फन्धी लनमभिारी, २०७५ को लनमभ १४ फभोम्जभको स्थानीम लनदे शक सलभलत सॉग आिश्मक सभन्िम
गयी तोवकएको कामयहरु गने।
ऩरयच्छे द- ६
सूमोदम श्रलभक दस्ता ऩरयचारन एकाई गठन तथा काभ, कतयव्म य अलधकाय
१२.

ऩरयचारन एकाईको गठन : (१) सूमोदम श्रलभक दस्ता ऩरयचारनको रालग दे हामका ऩदालधकायी यहेको एक सूमोदम श्रलभक
दस्ता ऩरयचारन एकाई गठन हुनेछ ।

क)

प्रभुख प्रशासकीम अलधकृत -

ख)

मोजना शाखा प्रभुख

- सदस्म

ग)

प्राविलधक शाखा प्रभुख

-सदस्म

घ)

रेखा शाखा प्रभुख

- सदस्म

ङ)

प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभ प्रभुख -

२) सलभलतको फैठक प्रत्मेक
१३.

सॊ मोजक

सदस्म सम्चि

भवहनाभा एकऩल्ट फस्नेछ , तय आिश्मकता य

औम्चत्मको आधायभा सॊ मोजकको आदे शरे

आिश्मकता अनुसाय फैठक फोराउन फाधा ऩुगक
े ो भालनने छै न ।

सूमोदम श्रलभक दस्ता ऩरयचारन सलभलतको काभ, कतयब्म य अलधकाय: (१) श्रलभक दस्ता ऩरयचारन सलभलतको काभ, कतयव्म य
अलधकाय दे हाम अनुसाय हुनछ
े ्

क) सूचीकृत फेयोजगाय व्मक्तीहरु भध्मेफाट आिश्मक श्रलभक सॊ ख्मा छनोट गने।
ख) नगय ऺेत्र लबत्र सञ्चारन हुने विलबन्न आमोजनाहरुभा आिश्मक ऩने अनुभालनत श्रलभक सॊ ख्मा लनधाययण गने।
ग) विलबन्न आमोजनाहरुफाट भाग बई आए फभोम्जभ आिश्मकता अनुसाय श्रलभक ऩरयचारन गने।
घ) आमोजना/ काभभा खवटएका श्रलभकहरुको रगत विियण याख्ने।
ङ) श्रलभकहरुको ऩारयश्रलभक वितयण गने।
च) योजगायी लसजयनाका रालग लनजी तथा गैयसयकायी सॊ स्थाहरुसॉग सभन्िम, साझेदायी य सहकामय गने।
ऩरयच्छे द- ४
श्रलभकको ऩारयश्रलभक तथा अन्म सुविधा सम्िन्धी व्मिस्था
१४.

ऩारयश्रलभक : १) सूमोदम श्रलभक दस्ताभा यहने श्रलभकहरुरे दे हाम फभोम्जभ ऩारयश्रलभक एिॊ अन्म सुविधा प्राप्त गनेछन्:
क. श्रलभक दस्ताका प्रत्मेक श्रलभकरे िावषयक ९ भवहनाको (असाय, श्रािण य बार फाहेकको) ऩारयश्रलभक प्राप्त गने छन्।

ख. मसयी प्रदान गरयने ऩारयश्रलभक सूमोदम याजऩत्रभा उल्रेख बए अनुसाय हुने छ।
ग.

प्रत्मेक श्रलभकराई भालसक १८० घण्टा फयाफयको भालसक ऩारयश्रलभक उऩरब्ध गयाईने छ।

घ.

प्रत्मेक श्रलभकराई भालसक ऩारयश्रलभकको ८० प्रलतशत बन्दा कभ नहुने गयी िषयको एक ऩटक प्रोत्साहन बत्ता ददईने छ।

२)

उऩदपा (१) को खण्ड (ग) भा जुनसुकै कुया रेम्खएको बए ऩलन कुनै श्रलभकरे भालसक १८० घण्टा बन्दा फढी सभम

काभ गये भा उक्त अलतरयक्त घण्टा अको भवहनाको लनमलभत सभम घण्टाभा गणना गरयने छ। मसयी गणना गदाय कुनै भवहना थऩ
१ भवहना फयाफयको कामय घण्टा ऩुगभ
े ा भालसक ऩारय श्रलभकको अलतरयक्त थऩ १ भवहना फयाफयको ऩारयश्रलभक उऩरब्ध गयाईने
छ।

२) उऩदपा (१) फभोम्जभ श्रलभकहरुरे प्राप्त गने ऩारयश्रलभक यकभ भालसक रुऩभा उऩरब्ध गयाईने छ ।
१५.

आिास् कामयस्थरफाट टाढा िसोिास गने श्रलभकहरुका रालग आिास गृहको व्मिस्था गरयने छ।
ु ाको खाना
खाना-खाजा् आिास गृहभा फसोफास गने प्रत्मेक श्रलभकराई विहान य फेरक

१६.

य ददउॉ सोको खाजा उऩरब्ध गयाईने

छ। सो फाऩत राग्ने खचयका रालग श्रलभक स्िमॊको भालसक ऩारयश्रलभकफाट लनम्ित यकभ कट्टा गरयने छ।
(१) दपा (१५) य (१६) का प्रमोजनका रालग आिश्मक ऩने खाट , ओढ्ने- ओछ्याउने, खाने थार , फटु का रगामतका
साभाग्री श्रलभक स्िमॊ आपैरे व्मिस्था गनुय ऩनेछ।
१७. फीभा तथा कामयस्थर सुयऺा : (१) सूमोदम श्रलभक दस्ताका प्रत्मेक श्रलभकहरुको दुघट
य ना फीभा गयाईनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोम्जभको फीभा गदाय राग्ने खचयको

६० प्रलतशत नगयऩालरकारे य फाॉकी

४० प्रलतशत सम्फम्न्धत श्रलभकरे

व्महोनुय ऩनेछ।

(३) उऩदपा (१) फभोम्जभको फीभा फाऩतको सुविधा य सोको ब ुक्तानी प्रचलरत कानून फभोम्जभ हुनेछ।

(४) सुयऺा सािधानी् श्रलभक दस्ताका श्रलभकहरुराई काभभा खटाउॉ दा श्रलभकको सुयऺाका रालग आिश्मक

सािधानी अऩनाउनु

ऩनेछ।
(५) प्राथलभक उऩचाय् हये क कामयस्थरभा श्रलभकको प्राथलभक तथा आकम्स्भक उऩचायका रालग आिश्मक ऩने आधायबूत साभाग्री य
औषधी बएको प्राथलभक उऩचाय फाकस याख्ने व्मिस्था लभराउनु ऩनेछ।
१८.

श्रलभक कल्माण कोष: (१) श्रलभकहरुको वहत य साभाम्जक सुयऺाको रालग एक श्रलभक कल्माण कोषको स्थाऩना गरयनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोम्जभको कोषको स्थाऩना तथा सञ्चारन नगयऩालरकाको लनमभानुसाय हुनेछ।
ऩरयच्छे द- ५

फजेट व्मिस्थाऩन
१९.

वित्तम श्रोत् श्रलभक दस्ता सञ्चारन, व्मिस्थाऩन तथा ऩरयचारनका रालग आिश्मक फजेट नगयऩालरका य प्रधानभन्त्री योजगाय

कामयक्रभ भापयत उऩरब्ध हुनेछ।
२०.

खचय व्मिस्थाऩन प्रवक्रमा् दपा (१९) सॉग सम्िम्न्धत सम्ऩूण य विम्त्तम खचय प्रवक्रमा, रेखाॊकन, स्रे स्ता व्मिस्थाऩन, रेखा ऩरयऺण

तथा प्रलतिेदन कामय नगयऩालरकाको

लनमलभत फजेट तथा कामयक्रभको खचयको प्रवक्रमा अनुरुऩ प्रचलरत कानुन अनुसाय हुनेछ।
ऩरयच्छे द- ६
विविध

२१.

श्रलभकरे ऩारना गनुऩ
य ने आचयणहरु्
(१) सूमोदम श्रलभक दस्ताभा यहेका श्रलभकहरुरे कामयस्थरभा दे हाम अनुसायको आचयण य अनुशासनको ऩारना गनुय ऩनेछ्
क) सभमको ऩारना गने ।
ख) सभूहभा लभरेय काभ गने ।
ग) भादक ऩदाथयको सेिन तथा धू भऩान नगने।
घ) सुऩयीिेऺकको लनदे शन फभोम्जभ कामय गने ।
ङ) असर आचयण य अनुशासन कामभ गने ।
च) कामयस्थरभा आमोजनारे उऩरब्ध गयाएका सुयऺा साभग्रीहरु रगाउने ।
छ) आमोजना स्थरभा खवटएको प्राविलधकरे ददएको लनदे शन फभोम्जभ कामयस्थर सुयऺाका उऩामहरुको अफरम्िन गने ।
ज) कामयस्थरभा सुयऺाकभी तथा अन्म कुनै व्मम्क्तसॉग झैँ झगडा नगने नगयाउने।

झ) कामयस्थरभा रैं लगक, जातीम, ऺेत्रीम, धालभयक, साॉस्कृलतक तथा मौनजन्म वहॊ सा य विबेद नगने नगयाउने ।
ञ) कामयस्थरभा भोिाईर पोनको प्रमोग नगने।
ट)

मदी कुनै ऩलन श्रलभकरे उल्रेम्खत लनमभ एिॊ आचायण विरूर्द्को कामय गये भा
ऩलन आचायण विरुर्द्को कामय जायी याखेभा ऩाउने यकभको

२ ऩटक सम्भ चेतािनी ददईने छ य तत्ऩिात

२५ प्रलतशत यकभ कट्टा गयी फाॉकी यकभ ददई लनजराई फखायस्त

गरयने छ।
२२.

अनुगभन: (१) मस कामयविलध फभोम्जभ श्रलभक दस्ता ऩरयचारन तथा सोफाट बएका काभको लनमलभत अनुगभन नगय उऩप्रभुखको
सॊ मोजकत्िभा यहेको नगय स्तयीम अनुगभन तथा सुऩयीिेऺण सभीलत भापयत हुनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ अनुगभन सलभलत िा सो सलभलतरे गठन गये को अनुगभन टोरीरे प्राप्त कामायदेश य सुचकको आधायभा
अनुगभन गयी सोको प्रलतिेदन कामयऩालरका सभऺ ऩेश गनुय ऩनेछ ।

(३) उऩदपा (२) फभोम्जभ ऩेश हुन आएको प्रलतिेदन सभेतका आधायभा श्रलभक दस्ता ऩरयचारनभा कुनै कलभ कभजोयी बएको दे म्खएभा
त्मसराई सुधाय गनय सलभलतरे आिश्मक लनदे शन ददन सरनेछ य त्मस्तो लनदे शनको ऩारना गनुय सम्फम्न्धत सफैको कतयव्म हुनेछ ।

(४) उऩदपा (३) भा जुनसुकै कुया रेम्खएको बएता ऩलन श्रलभक दस्ता ऩरयचारनभा कुनै गम्म्बय त्रुटी यहेको य सोराई तत्कार योरन
आिश्मक दे म्खएभा सॊ मोजकरे त्मस्तो कामय योरन लनदे शन ददन सरनेछ ।

(५) अनुगभनका क्रभभा कुनै व्मम्क्तरे झुठा विियण ऩेश गयी श्रलभक दस्ता ऩरयचारन का रालग/ फाट प्राप्त यकभ दुरूऩमोग गये को
२३.

ऩाईएभा दोषी उऩय प्रचलरत कानून फभोम्जभ कायिाही हुनेछ ।

ऩयाभशय सेिा लरन सरने : नगय कामयऩालरकाफाट सलभलतराई प्रत्मामोम्जत अलधकाय िा

श्रलभक दस्ता सञ्चारन य व्मिस्थाऩन

सम्फम्न्ध मस कामयविलध फभोम्जभको कामय सम्ऩादन गनय फा ह्य ऩयाभशयदाता आिश्मक बएभा सलभलतरे उऩमुक्त विषम विऻ व्मम्क्त
िा सेिा प्रदामक ऩयाभशयदाता सॊ स्थासॊ ग लनमभ अनुसाय ऩयाभशय सेिा लरन सरनेछ ।
२४.

अलबरेख याख्ने : (१) सलभलतरे श्रलभक दस्ता ऩरयचारन सम्फन्धभा गये को लनणयम य श्रलभकहरुको सीऩ य ऺभता विकास सम्फन्धभा
गये का सफै काभ कायिाहीको अलबरेख व्मिम्स्थत रुऩभा सुयम्ऺत य दुरुस्त याख्नु ऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोम्जभको अलबरेख सलभलतको सदस्म-सम्चिको म्जम्भाभा यहनेछ ।

(३) दपा (१) फभोम्जभको अलबरेख सयोकायिारा कुनै व्मम्क्त िा सॊ स्थारे भाग गये भा लनजराई लनमभानुसाय त्मस्तो अलबरेख उऩरब्ध
गयाईनेछ ।
२५.

थऩ भाऩदण्ड फनाउने सरने : उऩदपा (१) फभोम्जभ श्रलभक दस्ता सञ्चारन य व्मिस्थाऩन सम्िन्धी
सयकायफाट स्िीकृत भाऩदण्डसॊ ग लभल्ने

सॊ घीम सयकाय य प्रदे श

गयी व्मिम्स्थत गनय सलभलतरे आिश्मकता अनुसाय खचय तथा जनशम्क्त ऩरयचारन

सम्िन्धी थऩ भाऩदण्ड फनाई नगय कामयऩालरका भापयत नगयसबाफाट स्िीकृत गयी रागु गनय सरनेछ ।
२६.

लनदे शन ददन सरने : नगयसबारे श्रलभक दस्ता सॊ चारनका विषमभा कुनै नीलतगत भागयदशयन एिॊ लनदे शन प्रदान गये को बए सो
आधायभा कामयऩालरकारे सलभलतको काभ कायफाहीको सम्फन्धभा आिश्मक लनदे शन ददन सरनेछ ।

२७.
२८.

थऩघट िा हेयपेय गनय सरने : मो कामयविलध कामायन्िमनको क्रभभा कुनै अस्ऩष्टता िा दिविधा बएभा
आिश्मकता अनुसाय व्माख्मा गनय, थऩघट तथा हेयपेय गनय सरनेछ ।

खाये जी य फचाउ: मो कामयविलध रागू हुन ु ऩूि य नगयऩालरका िा नगय कामयऩालरकाफाट

नगय कामयऩालरकारे

नगय स्तयीम श्रलभक दस्ता स्थाऩना य

सञ्चारन सम्फन्धभा कुनै काभ कायिाहीहरु बए गये को बए सो काभ कायिाहीहरु मसै कामयविलध फभोम्जभ बए गये को भालननेछ
।
***
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