सूमोदम नगयऩालरका
नगय साहहत्म करा तथा सङ्गीत प्रलतष्ठान सञ्चारन कामयहिलध
, २०७६
लभलत-2076/06/12

प्रस्तािना् सूमोदम नगयऩालरका ऺेत्रलबत्रको साहहत्म, करा, सङ्गीत तथा सॊ स्कृलतको गौयिऩूण य
इलतहासराई सॊ यऺण , सम्िर्द्यन य हिकास गदै मस नगय ऺेत्रभा हिमाशीर सष्टाहरुको
भौलरक लसजयना तथा प्रलतबाको प्रस्पूटन गने उर्द्ेश्मरे

“नगय साहहत्म, करा तथा सङ्गीत

प्रलतष्ठान ” स्थाऩना य सञ्चारन गनय िाञ्छनीम बएकारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन

,

२०७४ को दपा १०२(२) रे ददएको अलधकाय प्रमोग गयी मो कामयहिलध जायी गरयएको छ
।
ऩरयच्छे द -१
प्रायम्म्बक
१.

सॊ म्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) सूमोदम नगयऩालरका “नगय साहहत्म, करा तथा सङ्गीत
प्रलतष्ठान सञ्चारन कामयहिलध, २०७६" यहेकोछ ।

(२) मो कामयहिलध नगय कामयऩालरकाफाट स्िीकृत बई स्थानीम याजऩत्रभा प्रकाम्शत
२.

बएऩलछ रागू हुनेछ ।

ऩरयबाषा् हिषम िा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयहिलधभा:(क) नगयऩालरका् बन्नारे सूमोदम नगयऩालरकाराई सम्झनुऩछय ।
(ख) कामयऩालरका् बन्नारे सूमोदम नगय कामयऩालरकाराई सम्झनुऩछय ।
(ग) िडा सलभलत् बन्नारे सूमोदम नगयऩालरकाको िडा सलभलतराई सम्झनुऩछय ।
(घ) प्रभुख् बन्नारे सूमोदम नगय कामयऩालरकाको नगय प्रभुखराई सम्झनुऩछय ।
(ङ) उऩप्रभुख् बन्नारे सूमोदम नगय कामयऩालरकाको नगय उऩप्रभुखराई सम्झनुऩछय।
(च) िडाअध्मऺ् बन्नारे सूमोदम नगयऩालरकाको िडाको िडाअध्मऺराई सम्झनुऩछय ।
(छ) प्रभुख प्रशासकीम अलधकृत्
अलधकृतराई सम्झनुऩछय ।

बन्नारे सूमोदम नगयऩालरकाको प्रभुख प्रशासकीम

(ज) सबा िा नगय सबा बन्नारे सूमोदम नगयऩालरकाको नगयसबाराई सम्झनुऩछय।
(झ) प्रलतष्ठान् बन्नारे सूमोदम नगयऩालरका अन्तगयत गदठत “नगय साहहत्म, करा तथा
सङ्गीत प्रलतष्ठान”राई सम्झनुऩछय ।
(ञ) अध्मऺ् बन्नारे प्रलतष्ठानको अध्मऺराई सम्झनुऩछय ।
(ट) सदस्म् बन्नारे प्रलतष्ठानको सदस्मराई सम्झनुऩछय ।
(ठ) सदस्म-सम्चि् बन्नारे प्रलतष्ठानको सदस्म-सम्चिराई सम्झनुऩछय ।

ऩरयच्छे द-२
प्रलतष्ठान स्थाऩना, प्रभुख सॊ यऺक, सॊ यऺक य गठन, ऩदािलध, मोग्मता, याम्जनाभा, ऩुन्ऩदऩूलतय
तथा हपताय फोराउने्
३.

प्रलतष्ठानको स्थाऩना् (१) सूमोदम नगयऩालरका ऺेत्रको साहहत्म

, करा, सङ्गीत य

सॊ स्कृलतको सॊ यऺण, सम्िर्द्यन य हिकास गनय नगय कामयऩालरकारे “नगय साहहत्म, करा,
तथा सङ्गीत प्रलतष्ठान” नाभक एक नगय स्तयीम प्रलतष्ठानको स्थाऩना गनेछ ।

४. सॊ यऺक् नगय प्रभुख प्रलतष्ठानको सॊ यऺक हुनेछ ।

५. प्रलतष्ठानको अध्मऺ् नगय उऩप्रभुख प्रलतष्ठानको अध्मऺ हुनेछ ।

६. प्रलतष्ठानको गठन् (१) दपा ३ फभोम्जभ स्थाऩना बएको प्रलतष्ठानको गठन दपा
फभोम्जभ मोग्मता बएका सम्िम्न्धत ऺेत्रभा ख्मालत प्राप्त
व्मम्िहरुभध्मेफाट दे हाम फभोम्जभ हुनेछ्

(क) मस नगय कामयऩालरकाको उऩप्रभुख

-

(ख) सू.न.ऩा.साभाम्जक हिकास सलभलतको सॊ मोजक

१२

, जागरुक य हिमाशीर
अध्मऺ

-

सदस्म

(ग) नगय ऺेत्रलबत्र साहहत्म , करा, सङ्गीत ऺेत्रभा ख्मालत प्राप्त जागरुक य हिमाशीर
व्मम्िहरु भध्मेफाट नगय कामयऩालरकारे तोकेका ३ जना व्मम्ि -

(घ) नगय ऺेत्रलबत्र साहहत्म , करा य सङ्गीत ऺेत्रभा हिमाशीर सॊ घ-

सदस्म
सॊ स्थाहरुभध्मेफाट

प्रलतलनलधत्ि हुने गयी नगय कामयऩालरकारे तोकेका ३ जना व्मम्ि - सदस्म

(ङ) नगय कामयऩालरकारे तोकेको सम्िम्न्धत हिषमगत शाखा प्रभुख -

सदस्म सम्चि

(२) दपा ६ को उऩदपा (१) फभोम्जभको ऩदालधकायी तथा सदस्महरुको भनोनमन नगय
कामयऩालरकारे सभािेशी लसर्द्ान्तका आधायभा गनेछ।
(३) दपा ६ को उऩदपा (१) फभोम्जभ भनोनमन बएका ऩदालधकायी तथा सदस्महरुराई
अनुसूम्च-१ फभोम्जभ भनोनमन-ऩत्र प्रदान गयाउनु ऩनेछ ।

(४) दपा ६ को उऩदपा

(१) को खण्ड

नगयऩालरकाभा दताय बएको हुनऩु नेछ।

(ग) फभोम्जभका सॊ घ- सॊ स्थाहरु सूमोदम

७. ऩदािलध् दपा ६ को उऩदपा (१) फभोम्जभ गठन बएको प्रलतष्ठानको ऩदालधकायी तथा
सदस्मको ऩदािलध गठन बएको लभलतरे चाय िषयको हुनेछ।

८. याजीनाभा् अध्मऺरे कुनै कायणिश आफ्नो ऩदफाट याजीनाभा ददन चाहेभा नगय प्रभुख
सभऺ य अन्म सदस्मरे अध्मऺ सभऺ याम्जनाभा ऩेश गनुऩ
य नेछ ।
९. ऩद रयि हुने अिस्था्

(१) दपा ६ को उऩदपा

(१) फभोम्जभ गठन बएको

प्रलतष्ठानको ऩदालधकायी तथा सदस्महरुको दे हामको अिस्थाभा ऩद रयि बएको
भालननेछ्

(क) कुनै ऩदालधकायी तथा सदस्मरे ऩदािलध यहॉदै याम्जनाभा ददएभा,
(ख) अन्म कुनै कायणरे याम्जनाभा ददएभा ।
(ग) पौजदायी अलबमोगभा सजाम ऩाएभा ।

(घ) स्थामी तियरे फसाईं सयी नगयऩालरका ऺेत्र फाहहय गएभा ।
(ङ) ऩदीम दाहमत्ि सन्तोषजनक ढङ्गरे िहन नगयी नगय कामयऩालरकारे ऩदफाट हपताय
फोराइएभा।
(च) लनजको ऩदािलध सभाप्त बएभा।
(छ) लनजको भृत्मु बएभा।
१०. ऩुन्ऩदऩूलतय सम्िम्न्ध व्मिस्था् (१) दपा ९ फभोम्जभका कायणरे प्रलतष्ठानको ऩद
रयि बएभा िा अन्म कायणरे प्रलतष्ठानको ऩद रयि बई फाॉकी ऩदािलध
फढी बएभा नगय कामयऩालरकारे दपा

२ िषय बन्दा

१२ फभोम्जभ मोग्मता ऩुगक
े ा व्मम्िहरु

भध्मेफाट नगय कामयऩालरकारे प्रलतष्ठानको रयि ऩदभा भनोनमन गनय सक्नेछ ।

११. हपताय फोराउन सक्ने् प्रलतष्ठानभा भनोनमन बएका ऩदालधकायी तथा सदस्महरुको कामय
सन्तोषजनक नबएको नगय कामयऩालरकारे ठहय गये भा कुनै ऩलन ऩदालधकायी तथा
सदस्मराई नगय कामयऩालरकारे आफ्नो ऩदफाट हपताय फोराउन सक्नेछ ।
१२. प्रलतष्ठानको ऩदालधकायी तथा सदस्मभा भनोनमन गनय
हुनऩु नेछ्

दे हाम फभोम्जभको मोग्मता

(क) २२ िषय उभेय ऩुगक
े ो नेऩारी नागरयक,

(ख) प्रलतष्ठानको कामय फाये ऩमायप्त जानकायी बई मोगदान ऩु-माउन सक्ने व्मम्ि,
(ग) साहहत्म, करा, सङ्गीत तथा सॊ स्कृलतको ऺेत्रभा भहत्िऩूण य मोगदान ऩु-

माएको

व्मम्ि,
(घ) नगयऩालरकाको नागरयक/नगयऩालरका लबत्र स्थामी फसोफास गयी मोगदान ऩुमाइयहेको व्मम्ि,
(ङ) पौजदायी अलबमोगभा सजाम नऩाएको व्मम्ि,
(च) भानलसक सन्तुरन ठीक बएको व्मम्ि,

(छ) फैं क तथा हित्तीम सॊ स्थाको कारो सूचीभा नऩये को व्मम्ि,
(ज) भनोनमन हुॉदाको फखत कुनै ऩलन याजनैलतक दर तथा
सदस्म/प्रलतलनलधभा फहार नयहेको व्मम्ि,

बातृ सॊ गठनको केन्रीम

(झ) अन्म कुनै प्रचलरत कानूनरे अमोग्म नठहयाएको व्मम्ि ।
ऩरयच्छे द-३
प्रलतष्ठानको काभ, कतयव्म य अलधकाय, ऩदालधकायी तथा सदस्मको काभ, कतयव्म य अलधकाय
१३. प्रलतष्ठानको काभ, कतयव्म य अलधकाय दे हाम फभोम्जभ हुनेछ्

(क) साहहत्म, करा, सङ्गीत तथा सॊ स्कृलतको सॊ यऺण, सम्िर्द्यन य हिकास गने ।
(ख) हिलबन्न जातजालत , बाषा-बाषीहरुको साहहत्म , करा, सङ्गीतको सॊ यऺण , सम्िर्द्यन य
हिकास गने ।

(ग)

नगय प्रभुख , नगय उऩप्रभुख , िडाअध्मऺ/िडासलभलतसॉग याम ऩयाभशय लरई

साहहत्म, करा, सङ्गीत तथा सॊ स्कृलत सम्िम्न्ध फाहषयक कामयमोजना तमाय गयी नगय
सबाको फैठक अगालड नगय कामयऩालरका सभऺ ऩेश गने ।

(घ) साहहत्म, करा, सङ्गीत तथा सॊ स्कृलतको ऺेत्रभा नगयऩालरका तथा अन्म सॊ घसॊ स्थासॉग सभन्िम य सहकामय गयी काभ गने ।

(ङ) साहहत्म, करा, सङ्गीत तथा सॊ स्कृलतको ऺेत्रभा नगयऩालरकारे स्िीकृत गये का
कामयिभहरु सञ्चारन गने ।
(च) साहहत्म, करा, सङ्गीत सम्िम्न्ध हिलबन्न ददिस , सभायोह, जमन्ती रगामतका
कामयिभहरु आमोजना गने ।
(छ) साहहत्म, करा, सङ्गीत सम्िम्न्ध यचनात्भक कामयिभहरु आमोजना गने साथै अन्म
सॊ घ-सॊ स्थाहरुरे आमोजना गये का कामयिभहरुराई सहमोग गने ।

(ज) प्रलतष्ठानरे िाहषयकरुऩभा कृलत तथा गीत एल्फभ प्रकाम्शत गने , हििी हितयण गने
।

(झ) साहहत्म, करा, सङ्गीत य सॊ स्कृलतको ऺेत्रभा हिमाशीर व्मम्ित्िहरुराई सम्भान य
ऩुयस्कायका रालग लसपारयस गने ।

(ञ) चाडऩिय, भेरा, भहोत्सि, जात्रा तथा अन्म साॉस्कृलतक ऩियहरुको आमोजना गने
गयाउने ।

(ट) साहहत्म, करा, सङ्गीत य सॊ स्कृलत

सम्िम्न्ध

तालरभ,

प्रम्शऺण, कामयशारा,

हिचायहिभशय गोष्ठी कामयिभको आमोजना गने, गयाउने ।

(ठ) साहहत्म, करा, सङ्गीत य सॊ स्कृलत सम्िम्न्ध अध्ममन, अनुसन्धान गने , गयाउने य
प्रकाशन गने ।
(ड) ऩुस्तकारम, िाचनरम तथा प्रम्शऺण केन्रहरु स्थाऩना य सञ्चारन गने, गयाउने।

(ढ) स्भायक, ऩाकय रगामतका बौलतक लनभायणको रालग नगयऩालर का सभऺ आिश्मक
सुझाि ऩेश गने य लनभायण कामयभा सहमोग गने ।
(ण) स्थानीम रोक साहहत्मको सॊ यऺण, सम्िर्द्यन य हिकास गने ।
(त) तोहकएको फभोम्जभ अन्म काभहरु गने, गयाउने ।
१४. प्रलतष्ठानको ऩदालधकायी तथा सदस्महरुको काभ , कतयव्म य अलधकाय दे हाम फभोम्जभ
हुनेछ्

(क) अध्मऺको काभ, कतयव्म य अलधकाय्
(१) प्रलतष्ठानको नेतत्ृ ि गने ।

(२) प्रलतष्ठानको फैठकको अध्मऺता गने य फैठकभा कुनै हिषम सियसम्भलतफाट लनणयम
हुन नसकी भत फयाफय बए लनणायमक भत ददने ।
(३) सदस्म-सम्चिराई फैठक फोराउन लनदे शन ददने ।
(४) फैठकभा मोजना तथा प्रस्ताि ऩेश गने ।

(५) फैठकको लनणयम प्रभाम्णत गने, फैठकको लनणयम कामायन्िमन गने गयाउने ।
(६) नगयऩालरका तथा नगय प्रभुखसॉग सम्ऩकय, सभन्िम गने ।
(७) प्रलतष्ठानको कोषको खाता सदस्म-सम्चिसॉग सञ्चारन गने ।
(८) आम व्ममको स्रे स्ता दुरुस्त याख्न रगाउने ।
(९) ऩदालधकायी तथा सदस्महरुराई काभको म्जम्भेिायी तोक्ने ।
(१०) ऩदालधकायी तथा सदस्महरुको याम्जनाभा स्िीकृत गने ।
(११) प्रलतष्ठानरे लनणयम गये का अन्म कामयहरु गने गयाउने ।
(ख) सदस्म-सम्चिको काभ, कतयव्म य अलधकाय्
(१) प्रलतष्ठानको प्रशासकीम प्रभुखको है लसमतभा काभ गने ।
(२) अध्मऺको ऩयाभशयभा प्रलतष्ठानको फैठक फोराउने ।
(३) फैठकको लनणयम उताय गयी अध्मऺराई प्रभाम्णत गयाई फैठक ऩुम्स्तका सुयम्ऺत
याख्ने, याख्न रगाउने ।
(४) कभयचायीको ये खदे ख, लनमन्त्रण लनदे शन गने ।
(५) प्रलतष्ठानको तपयफाट गनुऩ
य ने प्रशासनीक सम्ऩूण य कामय गने, गयाउने ।
(६) प्रलतष्ठान तथा अध्मऺरे तोकेको अन्म कामयहरु गने, गयाउने ।

(७) प्रलतष्ठानको सम्ऩूण य आलथयक कायोफायको म्जम्भेिायी लरई कामय गने, गयाउने।
(८) प्रलतष्ठानको कोष सञ्चारन गने ।

ु रुऩभा सञ्चारन गने।
(९) प्रलतष्ठानको नाभभा यहेको फैं क खाता अध्मऺसॉग सॊ मि
(१०) कानून फभोम्जभ आलथयक कायोफायको स्रे स्ता याख्ने, याख्न रगाउने ।
(११) नगयऩालरकारे तोकेको रेखाऩयीऺकर्द्ाया रेखाऩयीऺण गयाउने य प्राप्त बएका
फेरुजु पर्छ्यौट गने,गयाउने ।

(ग) सदस्मको काभ, कतयव्म य अलधकाय्

(१) अध्मऺ तथा प्रलतष्ठानराई सहमोग गने ।
(२) फैठकभा सहबागी बै आफ्नो भत व्मि गने ।
(३) प्रलतष्ठान तथा अध्मऺरे तोकेको अन्म कामयहरु गने ।
ऩरयच्छे द-४

फैठक, गण ऩुयक सॊ ख्मा, प्रलतष्ठानको कोष सञ्चारन प्रणारी
१५. प्रलतष्ठानको फैठक दे हाम फभोम्जभ सञ्चारन गरयनेछ्
(क) प्रलतष्ठानको फैठक आिश्मकतानुसाय फस्नेछ ।
(ख) फैठकको गणऩुयक सॊ ख्मा ऩुग्न एकाउन्न प्रलतशत सदस्मको उऩम्स्थलत अलनिामय
हुनेछ ।

(ग) गणऩुयक सॊ ख्मा नऩुगी स्थलगत बएको फैठक एकददन ऩलछ फस्नेछ । सो फैठकभा
उऩम्स्थत सॊ ख्मा नै गणऩुयक सॊ ख्मा ऩुगक
े ो भालननेछ ।

(घ) फैठकभा अध्मऺरे प्रस्ताि गये को हिषमभा भात्र छरपर य लनणयम हुनेछ ।

(ङ) फैठकभा कुनै सदस्मरे प्रस्ताि ऩेश गनुऩ
य दाय अध्मऺरे स्िीकृलत ददएऩलछ भात्र ऩेश
गनय सहकनेछ ।
(च) फैठकभा लनणयम सकबय सियसहभलतफाट गरयनेछ । मदद सियसहभलतफाट लनणयम हुन
नसके फहुभतफाट लनणयम गरयनेछ ।

(छ) प्रलतष्ठानको फैठक अध्मऺरे लनधाययण गये को लभलत

, सभम य स्थानभा भात्र

फस्नुऩनेछ ।
१६. प्रलतष्ठानको आम व्मम सञ्चारन गनय दे हाम फभोम्जभ कोष य सञ्चारन प्रणारी हुनेछ्

(क) प्रलतष्ठानको रालग प्राप्त हुने सम्ऩूण य यकभ प्रलतष्ठानको नाभभा यहेको फैं क खाताभा
जम्भा गये य भात्र खचय गरयनेछ ।

(ख) प्रलतष्ठानको कोषभा दे हाम फभोम्जभ यकभ प्राप्त हुनेछ्

(१) नगयऩालरकारे िाहषयक फजेटको रुऩभा उऩरब्ध गयाउने यकभ ।
(२) दान, दातव्म, अनुदान सहमोगफाट प्राप्त हुने यकभ ।
(३) प्रकाशन हििीफाट प्राप्त हुने यकभ ।
(४) सेिा सञ्चारनफाट प्राप्त हुने यकभ ।
(५) अन्म यकभ ।

१७. कोषको सञ्चारन प्रचलरत रेखा प्रणारीफाट गनुऩ
य नेछ ।
१८. प्रलतष्ठानको आलथयक िषय नगयऩालरकाको आलथयक िषय सयह हुनेछ ।

१९. प्रलतष्ठानको कोष सञ्चारनको रालग हिकास िा िाम्णज्म फैं कभा खाता खोरी अध्मऺ य
ु दस्तखतफाट सञ्चारन गरयनेछ ।
सदस्म-सम्चिको सॊ मि

२०. आलथयक िषय सभाप्त बएको दुई भहहनालबत्र नगयऩालरकारे तोकेको रेखाऩयीऺकफाट
रेखाऩयीऺण गयाई नगयऩालरकाभा प्रलतिेदन ऩेश गनुऩय नेछ।
ऩरयच्छे द-५

कामायरम, कभयचायी व्मिस्था, छाऩ
२१. प्रलतष्ठानको फेग्रै कामायरम यहनेछ ।
२२. प्रलतष्ठानको कामायरम नगयऩालरकारे लनधाययण य उऩरब्ध गयाएको स्थान य बिनभा
यहनेछ ।
२३. प्रलतष्ठानराई आिश्मक ऩने कभयचायी व्मिस्था नगयऩालरकारे गनेछ य कभय

चायीको

आलथयक दाहमत्ि सभेत नगयऩालरकारे िहन गनेछ ।
२४. कभयचायी तथा अन्म आिश्मकता फाये प्रलतष्ठानरे नगयऩालरकाराई जानकायी गयाउनु
ऩनेछ ।
२५. प्रलतष्ठानको फेग्रै छाऩ, रेटय प्माड, साइन फोडय हुनेछ ।

२६. प्रलतष्ठानको छाऩ, रेटय प्माड य साइन फोडय प्रलतष्ठान गठन बएऩलछ प्रलतष्ठानको ऩहहरो
फैठकरे लनधाययण गये फभोम्जभ हुनेछ ।

ऩरयच्छे द-६

हिहिध
२७. सॊ शोधन् (१) प्रलतष्ठानको सञ्चारन कामयहिलध सॊ शोधन गनय आिश्मक बएभा प्रलतष्ठानरे
तमाय गयी नगय प्रभुख सभऺ ऩेश गनुऩ
य नेछ ।
(२) दपा (१) फभोम्जभको प्रस्ताि उऩमुि रागेभा नगय प्रभुखरे कामयऩालरकाभा ऩेश
गयी कामयऩालरकाफाट स्िीकृत बएभा भात्र सञ्चारन कामयहिलध सॊ शोधन बई कामायन्िमन
हुनेछ ।

(३)कुनै हिषमभा अस्ऩष्टता बए , हििाद बई लनरुऩण हुन नसके सो हिषमभा नगय

कामयऩालरकारे गये को लनणयम अम्न्तभ हुनेछ ।
२८. फचाउ तथा खये जी्

सूमोदम नगयऩालरका

“नगय साहहत्म , करा, सङ्गीत प्रलतष्ठान

सञ्चारन कामयहिलध , २०७६” नेऩारको सॊ हिधान तथा प्रचलरत कानूनसॉग फाम्झएभा
फाम्झएको हदसम्भ फदयबागी हुनेछ ।

२९. सऩथ् प्रलतष्ठानको ऩदे न फाहेक ऩदालधकायी तथा सदस्महरुरे आ-

आफ्नो ऩदबाय

सम्हाल्नु अम्घ अध्मऺरे नगय प्रभुख सभऺ य अन्म ऩदालधकायी तथा सदस्महरुरे
अध्मऺफाट अनुसूम्च-२ फभोम्जभ सऩथ लरनुऩनेछ ।
अनुसूम्च-१

(दपा-६ को उऩदपा (३) सॉग सम्िम्न्धत)
सूमोदम नगयऩालरका
ऩ.सॊ .
च.नॊ.
लभलत् २०७..।.........
हिषम् भनोनमन गरयएको सम्िन्धभा ।
श्री ..................

उऩयोि सम्िन्धभा , मस सूमोदम नगयऩालरका नगय कामयऩालरकाको लभलत

............ को लनणयमानुसाय सूमोदम नगयऩालरकाको नगय साहहत्म
प्रलतष्ठान सञ्चारन कामयहिलध

, २०७६

को दपा

६

, करा तथा सङ्गीत

को उऩदपा

(१)

को खण्ड

(क)/(ख)/(ग)/(घ)/(ङ) अनुसाय तऩाईंराई सूमोदम नगयऩालरकाको “नगय साहहत्म, करा
तथा सङ्गीत प्रलतष्ठान ” को ............ऩदभा सोही कामयहिलधको दपा

७ फभोम्जभ ऩदािलध

कामभ हुने गयी भनोनमन गरयएको व्महोया सादय अनुयोध गरयन्छ ।

तऩाईंरे उि म्जम्भेिायी प्राप्त गनुब
य एकोभा फधाई ऻाऩन गदै आफ्नो ऩद अनुरुऩको कतयव्म
ऩारन तथा आचयण प्रकट हुनेछ बन्ने अऩेऺा गरयएको छ।

फोधाथय्

........................

श्रीभान् नगय प्रभुखज्मू, सू.न.ऩा.नगय प्रभुखज्मूको लनजी सम्चिारम, हपक्कर, इराभ।

श्रीभान् नगय उऩप्रभुखज्मू, सू.न.ऩा.नगय उऩप्रभुखज्मूको लनजी सम्चिारम, हपक्कर, इराभ।

श्री नगय साहहत्म, करा तथा सङ्गीत प्रलतष्ठान, सूमोदम नगयऩालरका, हपक्कर, इराभ।
अनुसूम्च-२

(दपा-२९ सॉग सम्िम्न्धत)
शऩथ
भ .......................................... नगयऩालरका य नगयका जनताप्रलत ऩूण य फपादाय
यही लनष्ठाऩूिक
य प्रलतऻा गछु य / नगयऩालरका य नगयका जनताको नाभभा शऩथ लरन्छु हक
नगयऩालरका य नगयका जनताप्रलत ऩूण य फपादाय यही “सूमोदम नगयऩालरकाको नगय साहहत्म,
करा तथा सङ्गी त प्रलतष्ठान ”को ........................ ऩदको काभकाज प्रचलरत कानूनको
अधीनभा यही, कसैको डय नभानी, ऩऺऩात नगयी, कसैप्रलत ऩूिायग्रह िा खयाफ बािना नलरई ,
इभानदायीसाथ गनेछु य आफ्नो कतयव्म ऩारनाको लसरलसराभा आपूराई जानकायी बएको

कुया भ ऩदभा फहार यहॉदा िा नयहॉ दा जुनसुकै अिस्थाभा ऩलन प्रचलरत कानूनको ऩारना
गदाय फाहेक अरु अिस्थाभा कुनै हकलसभफाट ऩलन प्रकट िा सॊ केत गने छै न ।
लभलत्
नाभ्ऩद्-

आऻारे

प्रभुख प्रशासकीम अलधकृत

