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शुक्लाफााँटा नगरपाललकामा भूलमहीन दललत, भूलमहीन सुकुम्वासी र
अव्यवस्थीत बसोबासीको वववरण र तथयाांक सांकलन इकाईमा
काययरत पदालिकारी र कमयचारीको सेवा सुवविा सम्वन्िी
काययववलि, २०७८
काययपाललकाबाट स्वीकृत लमलत: २०७८/०३/१८ गते

प्रस्तावनााः
शुक्लाफााँटा नगरपाललका लभत्र स्थायी रुपमा वसोवास गदै आएका
भूलमहीन दललत, भूलमहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्स्थत बसोवासीको
वववरण तथा तथयाांक सांकलन गरी प्रमाणीकरण गने र जग्गा
प्रदान गने काययलाई व्यवस्थीत गनय खवटने पदालिकारी र
कमयचारीलाई सेवा सुवविा प्रदान गने प्रयोजनको लालग यो
काययववलि तयार गररएको छ ।
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पररच्छे द १
प्रारस्म्भक
१. सांस्िप्त नाम र प्रारम्भाः (१)

यस काययववलिको नाम

“शुक्लाफााँटा नगरपाललकामा भूलमहीन दललत, भूलमहीन सुकुम्वासी
र अव्यवस्थीत बसोबासीको वववरण र तथयाांक सां कलन इकाईमा
काययरत

पदालिकारी

र

कमयचारीको

सेवा

सुवविा

सम्वन्िी

काययववलि, २०७८ रहेको छ ।
(२) यो काययववलि तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. पररभाषााः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा, यस
काययववलिमााः
(१) “तथयाांक सां कलन” भन्नाले शुक्लाफााँटा नगरपाललका अन्र्तगत
भलु मवहन दललत, भ ुलमहीन सुकुम्बासी र अब्यबस्स्थत बसोबासीको
तथयाांक सां कलन लाई सम्झनु पदयछ ।
(२)

“नगरपाललका” भन्नाले

शुक्लाफााँटा

नगरपाललका

लाई

जनाउनेछ ।
(३)

“काययपाललका”

भन्नाले

शुक्लाफााँटा

नगरपाललकाको

काययपाललका सम्झनुपदयछ ।
(४) “नगर प्रमुख” भन्नाले शुक्लाफााँट नगरपाललकाको नगर
प्रमुखको स्जम्मेवारी वहन गरे को व्यस्ि लाई सम्झनु पदयछ ।
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(५)

“प्रमुख

प्रशासकीय

अलिकृत”

भन्नाले

शुक्लाफााँटा

नगरपाललाकाको प्रमुख प्रशासकीय अलिकृतको स्जम्मेवारी वहन
गरे को व्यस्ि सम्झनु पदयछ ।
(६) “सहजीकरण सलमलत” भन्नाले नगर सहजीकरण सलमलत र
वडा सहजीकरण सलमलत लाई सम्झनु पदयछ ।
(७) “इकाई” शुक्लाफााँटा नगरपाललकाको भूलमहीन दललत,
भूलमहीन सुकुम्वसी र अव्यवस्स्थत बसोबासीको वववरण तथा
सां कलन लगायतका कायय गनय स्थापना गरे को इकाई लाई सम्झनु
पछय ।
(८) “तथयाङ्क प्रववष्ट कर्रताय” भन्नाले शुक्लाफााँटा नगरपाललकाको
भूलमहीन दललत, भूलमहीन सुकुम्वसी र अव्यवस्स्थत बसोबासीको
वववरण तथा सां कलन भएका लनवेदन र अन्य कागजपत्रलाई
स्क्यान सवहत कम््युटरमा प्रववष्ट गने कामलाई सम्झनु पदयछ

पररच्छे द २
बैठक सम्वन्िी व्यवस्था
३. (१) बैठकको अध्यिता सहजीकरण सलमलतको सां योजकले
गनेछ । र लनजको अनुपस्स्थलतमा उप सां योजकले र सो नभएमा
सलमलतका सदस्यहरुले आफुहरुमध्येबाट छनौट सदस्यले
बैठकको अध्यिता गनेछ ।
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(२) सहजीकरण सलमलतको सां योजकको लसफाररसमा सदस्य–
सस्चवले वैठक वोलाउने छ ।
(३) नगर सहजीकरण सलमलतको वैठकमा इकाई प्रमुख, वडा
अध्यि र भूलम ववज्ञ लाई आमस्न्त्रत सदस्यको रुपमा वोलाउन
सवकने छ । वडा सहजीकरण सलमलतको वैठकमा प्रमुख
प्रशासकीय अलिकृत, ईकाइ प्रमुख, र भूमी ववज्ञलाई आमस्न्त्रत
सदस्यको रुपमा

बोलाउन सवकने छ । वडा सहजीकरण

सलमलतमा ३ जना सम्म आमस्न्त्रत सदस्य वोलाउन सवकने छ ।
(४) सलमलतको बैठकमा वहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत
बरावर भएमा बैठकको अध्यिता गने व्यिीले लनणययक मत
ददन सक्नेछ ।
(५) सलमलतको लनणयय अध्यि र सदस्य–सस्चव द्वारा प्रमास्णत
गररने छ ।
(६) सलमलतको वैठक आवस्यकता अनुसार बस्नेछ ।

पररच्छे द –३

भत्ता सम्वन्िी व्यवस्था
४.(१) नगर सहजीकरण सलमलतलाई मवहनाको वढीमा ३ वैठक
सम्मको प्रलत वैठक रु १,५००।– ददइने छ ।
(२) वडा सहजीकरण सलमलतलाई मवहनाको वढीमा ३ वैठक
सम्मको प्रलत वैठक रु १,०००।– ददइने छ ।
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(३) इकाईमा भएको काययवोझको आिारमा नगरपाललका र वडा
ु ा ६:०० वजे सम्म
कायायलय ववहान ८:०० वजे दे स्ख वेलक
खोल्नु पनछे ।
(४) भ ुलमवहन दललत, भलु मवहन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्स्थत
वसोवासी तथयाकां सां कलनको इकाई सां ग सम्बस्न्ित काम गने
दे हायका

कमयचारीहरु लाई सुरु तलबको २५% भत्ता उपलब्ि

गररने छ ।
(क) प्रमुख प्रशासकीय अलिकृत – १ जना
(ख) इकाई प्रमुख

– १ जना

(ग) आलथयक प्रशासन प्रमुख– १ जना
(घ) स्जन्सी शाखा प्रमुख

– १ जना

(ङ) सूचना प्रववलि अलिकृत÷कम््युटर अपरे टर

– ३ जना

(च) वडा सस्चव – १२ जना
(छ) नापी समयमा खवटएका प्राववलिक कमयचारी- आवश्यकता
अनुसार
(ज) सुकुम्वासी इकाईमा काम गने कायायलय सहयोगी
जना
(झ) वडा कायायलयका कायायलय सहयोगी –१२ जना
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– ३

पररच्छे द – ४
पाररश्रलमक सम्वन्िी व्यवस्था
५.(१) तथयाङ्क प्रववष्ट कतायको प्रलत लनबेदन, अन्य कागजात
स्क्यालनङ समेत कम््यू टरमा प्रववष्ट गरे वाफत प्रलत लनबेदन रु
५० भ ुिानी ददईनेछ।
(२) पदालिकारी र कमयचारीलाई सां चार खचय वापत् आवश्यकता
अनुसार मोबाईल ररचाजय गनय सवकनेछ ।

पररच्छे द – ५
खाजा तथा स्टे सनरी खचय
६.(१) तथयाांक सां कलन तथा प्रमास्णकरणको अबलिभर प्रत्येक
वडा कायायलयलाई प्रलतमवहना खाजा बाफतको ववल बमोस्जमको
रु २५,०००।– का दरले २ मवहना सम्मको रु
ु ानी ददईने छ ।
५०,०००।– सम्म भि
(२) तथयाांक सां कलनको अबलिभरको लालग प्रत्येक वडा
कायायलय लाई स्टे सनरी खचय बाफतको ववल बमोस्जमको बढीमा
रु २०,०००।–सम्म भ ुिानी ददईने छ ।

पररच्छे द – ६
अनुगमन सम्बस्न्ि ब्यबस्था
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७.(१) भ ुलमवहन दललत, भलु मवहन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्स्थत
वसोवासी तथयाकां सां कलन एवांम जग्गा प्रालप्तको कामको नगर
प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अलिकृतको नेतत्ृ वमा आबश्यकता
अनुसार अनुगमन गनय सवकनेछ ।
(२)

अनुगमन बाफत प्रलत व्यस्ि रु १५००।– सम्म

भत्ता ददईनेछ ।

पररच्छे द – ७
ववववि
८. तथयाङ्क सां कलन र तथयाङ्क प्रववष्ट गने कामको लालग वडामा
खवटने कमयचारी सां ग सम्झौता

गने तथा काममा लगाउने

स्जम्मेवारी वडा कायायलयको हुनेछ ।
९. सुकुम्वासी समस्या सामािान सम्वन्िी हालसम्म भएका काम,
कारबाही यसै काययववलि बमोस्जम भएको मालननेछ ।
१०. बािा अड्काउ फुकाउने अलिकाराः यो काययववलि कायायन्वयन
गनय कुनै बािा अड्काउ परे मा नगर काययपाललकाले बािा अड्काउ
फुकाउनेछ ।
११. काययन्वयन िेत्राः यस कययववलिको काययन्वयन शुक्लाफााँटा
नगरपाललका भर हुनेछ ।
आज्ञाले,
ववशनलसां ह थापा

प्रमुख प्रशासकीय अलिकृत
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