सूमोदम नगय मुवा ऩरयषद् सञ्चारन कामयववधध
, २०७६
प्रस्तावना्
मुवाहरुको हक, वहत य अधधकायको सॊ यऺण एवभ् सम्वर्द्यन गयी सभृर्द् सूमोदम नगयऩाधरका धनभायणका राधग सऺभ नागरयक

तमाय

गनय तथा १६-४० वषय उभेय सभूहका सफैखारे मुवाहरुको सवायविण ववकास , सशक्तिकयण गयी मुवा सम्वक्तधध ववषमको नीधत धनभायण
दे खी कामायधवमन तहसम्भ आवश्मकता अनुसाय उनीहरुराई सॊ रग्न गयाई नगय ववकासको भूर प्रवाहभा सभावेश गने सम्फधधभा
आवश्मक व्मवस्था गनय वाञ्छनीम बएकोरे, सूमोदम नगय मुवा ऩरयषद्को स्थाऩना य सञ्चारन गनय नेऩारको सॊ ववधानको धाया २१८ य
स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा १०२ (२) रे ददएको अधधकायको प्रमोग गयी मो कामयववधध जायी गरयएको छ ।
ऩरयच्छे द – १
प्रायक्तम्बक
१. सॊ क्तऺद्ऱ नाभ य प्रायम्ब् (१) मस कामयववधधको नाभ "सूमोदम नगय मुवा ऩरयषद् सञ्चारन कामयववधध, २०७६ यहेको छ ।
(२) मो कामयववधध नगय कामयऩाधरकाफाट स्वीकृत बई स्थानीम याजऩत्रभा प्रकाशन बएऩधछ रागू हुनेछ ।

२. ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसिरे अको अथय नरागेभा मस कामयववधधभा्
क) "नगयऩाधरका" बन्नारे सूमोदम नगयऩाधरका सम्झनुऩछय ।

ख) "कामयऩाधरका" बन्नारे सूमोदम नगय कामयऩाधरका सम्झनुऩछय ।
ग) "वडा सधभधत" बन्नारे सूमोदम नगयऩाधरकाको वडा सधभधत सम्झनुऩछय ।
घ) "प्रभुख" बन्नारे सूमोदम नगयऩाधरकाको नगय प्रभुखराई सम्झनुऩछय ।
ङ) "उऩप्रभुख" बन्नारे सूमोदम नगयऩाधरकाको नगय उऩप्रभुखराई सम्झनुऩछय ।
च) "वडा अध्मऺ" बन्नारे सूमोदम नगयऩाधरकाको वडाको वडा अध्मऺराई सम्झनुऩछय।

छ) "प्रभुख प्रशासकीम अधधकृत" बन्नारे सूमोदम नगयऩाधरका, नगय कामयऩाधरकाको कामायरमको प्रभुख प्रशासकीम अधधकृतराई
सम्झनुऩछय ।
ज) "सबा" वा "नगय सबा" बन्नारे सूमोदम नगयऩाधरकाको नगय सबाराई सम्झनुऩछय।
झ) "ऩरयषद्" बन्नारे मस कामयववधध फभोक्तजभ स्थाऩना तथा सञ्चारन हुने सूमोदम नगय मुवा ऩरयषद्राई सम्झनुऩछय ।
ञ) "मुवा" बन्नारे १६ दे खी ४० वषय उभेय सभूहको उभेय बएको व्मक्तिराई सम्झनुऩछय ।
ट) "अध्मऺ" बन्नारे ऩरयषद्को अध्मऺराई सम्झनुऩछय ।
ठ) "सदस्म सक्तचव" बन्नारे ऩरयषद्को सदस्म सक्तचवराई सम्झनुऩछय ।
ऩरयच्छे द २
ऩरयषद्को गठन तथा काभ, कतयव्म य अधधकाय
३. सूमोदम नगयऩाधरकाधबत्र मुवाहरुको हकवहत य अधधकायको सॊ यऺण एवभ् सम्वर्द्यन गयी सभृद्ब सूमोदम नगयऩाधरका धनभायणका
राधग नगय कामयऩाधरकारे मो कामयववधधको ऩरयच्छे द – २ को दपा ९ भा व्मवस्था बएको मोग्मता ऩुगक
े ो विमाशीर व्मक्तिहरु
भध्मेफाट नगय कामयऩाधरकारे दे हाम फभोक्तजभको २४ सदस्मीम ऩरयषद् गठन गनेछ:
क) नगय कामयऩाधरकारे धनमुि गये को व्मक्ति

- अध्मऺ

ख) मुवासॉग सम्वक्तधधत ववधबन्न सॊ घसॊ स्थाफाट प्रधतधनधधत्व हुने गयी २जना - सदस्म

ग) मुवाको हक , वहत सॊ यऺणभा ववशेष मोगदान ऩुमायएका मुवाहरुभध्मेफाट आददवासी जनजा
अल्ऩसॊ ख्मकको प्रधतधनधधत्व हुने गयी ३ जना

धत, दधरत, अऩाॊगता बएका ,

- सदस्म

घ) उद्योग, कृवष, ऩमयटन, खेरकूद, ववऻान प्रववधध, सावहत्म तथा कराको ऺेत्रफाट प्रधतधनधधत्व हुने गयी ३ जना ङ) नगयऩाधरकाको १४ वटा वडाफाट एकजना प्रधतधनधधत्व गने गयी १४ जना
च) क्तशऺा, मुवा तथा खेरकूद शाखाको शाखा प्रभुख -

सदस्म
- सदस्म

सदस्म सक्तचव

४. दपा ३ फभोक्तजभका सदस्महरुको भनोनमन सभावेशी धसर्द्ाधतका आधायभा गरयनेछ।
५. दपा ३ फभोक्तजभ गठन बएको ऩरयषद्को ऩदावधध गठन बएको धभधतदे खी चाय वषय हुनेछ ।

६. अध्मऺरे कुनै कायणफाट आफ्नो ऩदफाट याजीनाभा ददन चाहेभा प्रभुख सभऺ य अधम ऩदाधधकायीरे तथा सदस्मरे अध्मऺ सभऺ
याजीनाभा ऩेश गनुऩ
य नेछ ।

७. ऩदावधधको ववचभा याक्तजनाभा ददई , भृत्मु बई, असत्त बई, पौजदायी अधबमोगभा सजाम ऩाई , फसाई सयी फावहय गएभा , ऩददम दावमत्व
सधतोषजनक ढिरे वहन नगयी ऩदफाट वपताय फोराई वा अधम कायणरे सधभधतको ऩद रयि बएभा फाॉकी यहेको ऩदावधधको
राधग भात्र नगय कामयऩाधरकारे भनोनमन गनेछ ।
८. ऩरयषद्माऩ नगयऩाधरकारे भनोनमन गये का ऩदाधधकायी तथा सदस्महरुको कामय
गये भा कुनैऩधन ऩदाधधकायी तथा सदस्मराई आफ्नो ऩदफाट वपताय फोराई

सधतोषजनक नबएको नगय कामयऩाधरकारे ठहय
फाॉकी ऩदावधधको राधग रयि ऩदभा भनोनमन गनय

सक्नेछ ।

९. ऩरयषद्माद ऩदाधधकायी तथा सदस्मभा भनोनमन गनय दे हाम फभोक्तजभको मोग्मता हुनऩु नेछ ।
(क) १६ फषय ऩूया बई ४० फषय ननाघेको नेऩारी नागरयक,
(ख) ऩरयषद्को कामयवाये ऩमायद्ऱ जानकायी बई मोगदान ऩुमायउन सक्ने,
(ग) मुवाहरुको ऺेत्रभा भहत्वऩूण य मोगदान ऩुमायएको,
(घ) नगयऩाधरकाको नागरयक/ नगयऩाधरका धबत्र फसोफास गयी मोगदान ऩुमायइयहेको,
(ङ) पौजदायी अधबमोगभा सजाम नऩाएको व्मक्ति

(च) कुनैऩधन याजनैधतक दर तथा बातृ सॊ गठनको केक्तधिम प्रधतधनधध बई काभ नगये को व्मक्ति,
(छ) भानधसक सधतुरन नगुभाएको व्मक्ति,

(ज) फैं क तथा ववक्तत्तम सॊ स्थाको कारो सूचीभा नऩये को व्मक्ति ।
१०. ऩरयषद्को काभ, कतयव्म य अधधकाय : मस कामयववधधभा अधमत्र उक्तल्रक्तखत काभ, कतयव्म य अधधकायको अधतरयि ऩरयषद्को काभ,
कतयव्म य अधधकाय दे हाम फभोक्तजभ हुनेछ :

(क) मुवा सम्वक्तधध दीघयकाधरन नीधत तजुभ
य ा गयी नगयऩाधरका सभऺ धसपारयस गने ,

(ख) नगयऩाधरकाफाट स्वीकृत नीधत, कामयिभको अधधनभा यही मुवा सम्वक्तधध मोजना तथा कामयिभ फनाई रागू गने,
(ग) ऩरयषद्सॉग आफर्द्ता प्राद्ऱ गने सॊ घ, सॊ स्थाहरुरे ऩारना गनुऩ
य ने सतयहरु धनधाययण गने,
(घ) ववकास धनभायण तथा सभाज सेवाको ऺेत्रभा मुवाराई स्वमॊ सेवकको रुऩभा ऩरयचारन गने सम्फधधभा आवश्मक नीधत धनधाययण
गने,

(ङ) ऩरयषद्को फावषयक मोजना, कामयिभ तथा फजेट स्वीकृत गने,
(च) मुवा ववकास, सशक्तिकयण एवभ् भूरप्रवावहकयण सम्वक्तधध धफषमभा नगयऩाधरकाराई सुझाव ददने,
(छ) मुवाराई सभृवर्द्को भूर प्रवाहभा ऩरयचाधरत गनय अधबमानभूरक कामय सॊ चारन गने/गयाउने,
(ज) मुवाका राधग स्वयोजगाय प्रवर्द्यन तथा उद्यभशीरता अधबफृवर्द् सम्वक्तधध कामयिभहरु सञ्चारन गने/गयाउने,
(झ) मुवाको सवायविण ववकासका राधग खोज, अध्ममन, अनुसधधानभूरक कामय गने/गयाउने,
(ञ) मुवाराई आत्भधनबयय हुन सहमोग ऩुग्ने वकधसभका कामयिभहरु सञ्चारन गने/गयाउने,
(ट) मुवाराई नगयऩाधरकाको नीधत धनभायणदे खी कामायधवमन तहसम्भ सॊ रग्न गयाउन ऩहर गने,
(ठ) मुवा सम्वक्तधध ववधबन्न धनकामद्राया सञ्चाधरत कामयिभहरुको सभधवम गने,
(ड) मुवा सम्वक्तधध सॊ घ, सॊ स्थाको ऺभता अधबफृवर्द् गने/गयाउने,

(ढ) मुवाहरु फीचभा दे खाऩने अनुशासनवहनता, कुरत य दुव्मयसनीको धनमधत्रण य धनमभन गयी मुवाहरुभा अनुशासन चेतना, सीऩ य
श्रभप्रधतको सम्भान गने फानीको ववकास गदै सभ्म य सभृर्द् सभाजको धनभायणभा टे वा ऩुमायउने ।
(ञ) तोवकए फभोक्तजभको अधम काभकाज गने, गयाउने ।
११. ऩरयषद्को फैठक : ऩरयषद्को फैठक आवश्मकतानुसाय फस्नेछ । ऩरयषद्को

फैठकको धनणयमराई अध्मऺद्राया प्रभाक्तणत गरय

याक्तखनेछ । ऩरयषद्को फैठक सम्वक्तधध अधम कामयववधध ऩरयषद् आपैंरे धनधाययण गये फभोक्तजभ हुनेछ । ऩरयषद्रे आवश्मक
ठानेभा ऩरयषद्को काभसॉग
आभधत्रण गनय सक्नेछ ।

सम्वक्तधधत कुनै धफशेषऻ वा ऩदाधधकायीराई ऩरयषद्को फैठकभा ऩमयवेऺकको रुऩभा बाग धरन
ऩरयच्छे द–४

ऩरयषद्का ऩदाधधकायी तथा सदस्महरुको काभ, कतयव्म य अधधकाय
१२. ऩरयषद्का ऩदाधधकायी तथा सदस्मको काभ, कतयव्म य अधधकाय दे हाम फभोक्तजभ हुनेछ:
(क) अध्मऺको काभ, कतयव्म य अधधकाय :

(१) ऩरयषद्को नेतत्ृ व गने,

(२) ऩरयषद्को फैठकको अध्मऺता गने य फैठकभा कुनै ववषम सवयसम्भधतफाट धनणयम हुन नसवक भत फयाफय बए धनणायमक
भत ददने,
(३) सदस्म सक्तचवराई फैठक फोराउन आदे श ददने,
(४) फैठकभा मोजना तथा प्रस्ताव ऩेश गने,
(५) फैठकको धनणयम प्रभाक्तणत गने, फैठकको धनणयम कामयधवमन गने, गयाउने,
(६) नगयऩाधरका तथा प्रभुखसॊ ग सम्ऩकय, सभधवम गने,
(७) ऩरयषद्को कोषको खाता सदस्म सक्तचवसॉग सञ्चारन गने,
(८) आम व्ममको स्रे स्ता दुरुस्त याख्न रगाउने,
(९) ऩदाधधकायी तथा सदस्महरुराई काभको क्तजम्भेवायी तोक्ने,
(१०) ऩदाधधकायी तथा सदस्महरुको याजीनाभा स्वीकृत गने,

(११) ऩरयषद्को काभको अनुगभन तथा धनमभन गने/गयाउने,
(१२) ऩरयषद्रे धनणयम गये का अधम कामयहरु गने गयाउने ।
(ख) सदस्म सक्तचवको काभ, कतयव्म य अधधकाय :
(१) अध्मऺराई सहमोग गने,
(२) ऩरयषद्को कामयहरुको अनुगभन गने/गयाउने,
(३) ऩरयषद् तथा अध्मऺरे तोकेको अधम काभहरु गने/गयाउने,
(४) अध्मऺको ऩयाभशयभा सधभधतको फैठक फोराउने,

(५) ऩरयषद्को तपयफाट गनुऩ
य ने प्रशासधनक सम्ऩूण य कामय गने/गयाउने,
(६) ऩरयषद्को सम्ऩूण य आधथयक कायोफायको क्तजम्भेवायी धरई कामय गने, गयाउने।
(७) ऩरयषद्को कोष सञ्चारन गने ।

ु रुऩभा सञ्चारन गने।
(८) ऩरयषद्को नाभभा यहेको फैं क खाता अध्मऺसॉग सॊ मि
(९) कानून फभोक्तजभ आधथयक कायोफायको स्रे स्ता याख्ने, याख्न रगाउने ।

(१०) नगयऩाधरकारे तोकेको रेखा ऩयीऺकर्द्ाया रेखा ऩयीऺण गयाउने य प्राद्ऱ बएका फेरुजु पर्छ्यौट गने ।

(ग) सदस्महरुको काभ, कतयव्म य अधधकाय :

(१) अध्मऺ तथा ऩरयषद्राई सहमोग गने ।
(२) फैठकभा सहबागी हुने ।

(३) ऩरयषद् तथा अध्मऺरे तोकेको अधम कामयहरु गने ।

ऩरयच्छे द–५

ऩरयषद्सॉगको आफर्द्ता य कामयिभ सञ्चारन
१३. मुवा सम्वक्तधध सॊ घ, सॊ स्थाराई आफर्द्ता प्रदान गने : (१) मुवाको हक, वहत य अधधकायको सॊ यऺण गने उद्देश्म याखी
कानून फभोक्तजभ दताय बएका मुवा सम्वक्तधध कुनै सॊ घ , सॊ स्था ऩरयषद्मा्

प्रचधरत

आफर्द् हुन चाहेभा दे हामको वववयण खुराई ऩरयषद् सभऺ

धनवेदन ददनुऩनेछ :
– सॊ घ वा सॊ स्थाको नाभ
– सॊ घ वा सॊ स्थाको उद्देश्म
– सॊ घ वा सॊ स्थाको नवीकयण फहार यहने अवधध,
– सॊ घ वा सॊ स्थाको कामय सधभधतको ऩूण वववयण ।
(२) दपा १३ को उऩदपा (१) फभोक्तजभ धनवेदन ददॉ दा सम्वक्तधधत सॊ घ वा सॊ स्थाको ववधान सभेत सॊ रग्न गनुऩ
य नेछ ।
(३) उऩदपा (१) य (२) फभोक्तजभ प्राद्ऱ धनवदे न सवहत कागजात जाॉचफुझ गदाय धनवेदकको भाग फभोक्तजभ त्मस्तो सॊ घ, सॊ स्थाराई
ऩरयषद्सॉग आफर्द्ता प्रदान गनय उऩमुि
य दे खीएभा ऩरयषद्रे तोके फभोक्तजभको दस्तुय धरई सो सॊ घ वा सॊ स्थाराई ऩरयषद्रे आफर्द्ता
प्रदान गनेछ ।

(४) उऩदपा (३) फभोक्तजभ ऩरयषद्रे आफर्द्ता ऩाएका सॊ घ वा सॊ स्थारे आपूरे फषयबरय

गये को काभको प्रधतवेदन आधथयक फषय

सभाद्ऱ बएको ३ भवहनाधबत्र ऩरयषद् सभऺ ऩेश गनुऩ
य नेछ ।
ऩरयच्छे द–६
ऩरयषद्को कोष
१४. ऩरयषद्को कोष : (१) ऩरयषद्को आफ्नो छु ट्टै कोष हुनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोक्तजभको कोषको स्रोत दे हाम फभोक्तजभ हुनेछ :

(क) नगयऩाधरकाको फावषयक फजेटको रुऩभा उऩरब्ध हुने यकभ,

(ख) कुनै व्मक्ति वा सॊ घ, सॊ स्थाफाट प्राद्ऱ हुने दान, दातव्म, अनुदान यकभ,
(ग) ववदे शी सयकाय, अधतयायविम सॊ घ, सॊ स्था वा व्मक्तिफाट प्राद्ऱ यकभ,
(घ) मुवा सम्वक्तधध सॊ घ, सॊ स्थाराई आफर्द्ता प्रदान गदाय प्राद्ऱ यकभ,
(ङ) प्रकाशन धफिीफाट प्राद्ऱ हुने यकभ,

(च) प्रधतमोधगता सञ्चारनफाट प्राद्ऱ हुने यकभ,
(छ) सेवा सञ्चारनफाट प्राद्ऱ हुने यकभ,

(ज) अधम कुनै स्रोतफाट प्राद्ऱ यकभ ।
(३) ऩरयषद्को नाभफाट गरयने सफै खचयहरु उऩदपा (१) फभोक्तजभको कोषफाट व्महोरयनेछ।

(४) ऩरयषद्को कोषभा यहने सम्ऩूण य यकभ ऩरयषद्रे तोकेको कुनै फैं कभा खाता खोरी जम्भा गरयनेछ ।
ु दस्तखतफाट गरयनेछ ।
(५) ऩरयषद्को फैं क खाताको सञ्चारन अध्मऺ य सदस्म सक्तचवको सॊ मि
(६) ऩरयषद्को आधथयक फषय नगयऩाधरकाको आधथयक फषय सयह हुनेछ ।
(७) ऩरयषद्को कोष सञ्चारन तोवकए फभोक्तजभ हुनेछ ।

१५. रेखाऩयीऺण : (१) ऩरयषद्रे आफ्नो आम - व्मम नेऩार सयकायरे अऩनाएको रेखा प्रणारी फभोक्तजभ याख्नुऩनेछ ।
(२) आधथयक फषय सभाद्ऱ बएको दुई भवहनाधबत्र नगयऩाधरकारे तोकेको

रेखा ऩयीऺकफाट रेखा ऩयीऺण गयाई नगयऩाधरकाभा

प्रधतवदे न ऩेश गनुऩ
य नेछ ।

(३) नगयऩाधरकारे ऩरयषद्को आम –व्ममको रेखा, तत् सम्वक्तधध कागजात य अधम नगदी , क्तजधसी जुनसुकै फखत जाॉच्न य जाॉच्न
रगाउन सक्नेछ।
ऩरयच्छे द–७
कामायरम, कभयचायी व्मवस्था, छाऩ तथा सेवा सुधफधा
१६. ऩरयषद्को फेग्रै कामायरम यहनेछ ।
१७. ऩरयषद्को कामायरम नगयऩाधरकारे धनधाययण य उऩरब्ध गयाएको स्थान य बवनभा यहनेछ ।
१८. ऩरयषद्राई आवश्मक ऩने कभयचायी व्मवस्था नगयऩाधरकारे गनेछ य कभयचायीको आधथयक दावमत्व सभेत नगयऩाधरकारे वहन
गनेछ ।
१९. कभयचायी य अधम आवश्मकताफाये ऩरयषद्रे नगयऩाधरकाराई जानकायी गयाउनुऩनेछ ।
२०. ऩरयषद्को फेग्रै छाऩ, रेटय प्माड, साइन फोडय हुनेछ ।

२१. ऩरयषद्को छाऩ ऩरयषद्को सधभधत गठनऩधछ ऩरयषद्को फैठकरे धनधाययण गये फभोक्तजभ हुनेछ ।

२२. ऩरयषद्का अध्मऺराई भाधसक दश हजाय व्मवस्थाऩन खचय उऩरब्ध गयाइनेछ । ऩरयषद्को फैठक एक आधथयक वषयभा

५

ऩटकसम्भ फस्नेछ । फैठक बत्ता नगय कामयऩाधरकारे तोकेफभोक्तजभ हुनेछ ।
ऩरयच्छेद–८
ववववध
२३. सॊ शोधन : (१) सूमोदम नगय मुवा ऩरयषद् सॊ चारन कामयववधध –२०७५ को सॊ शोधन गनय आवश्मक बएभा ऩरयषद्रे तमाय गरय
प्रभुख सभऺ ऩेश गनुऩ
य नेछ।

(२) प्रस्ताववत सॊ शोधन प्रस्ताव उऩमुि रागेभा प्रभुखरे कामयऩाधरकाभा ऩेश गयी कामयऩाधरकारे स्वीकृत ददएऩधछ भात्र कामयववधध
सॊ शोधन बई कामायधवमन हुनेछ ।

(३) कुनै ववषमभा अस्ऩष्टता बए, वववाद बई धनरुऩण हुन नसके सो ववषमभा नगय कामयऩाधरकारे गये को धनणयम अक्तधतभ हुनेछ ।

२४. फचाउ तथा खाये जी् सूमोदम नगय मुवा ऩरयषद् सञ्चारन कामयववधध, २०७६ नेऩारको सॊ ववधान तथा प्रचधरत कानूनसॉग फाक्तझएभा
फाक्तझएको हदसम्भ फदयबागी हुनेछ ।

२४. सऩथ : ऩरयषद्को ऩदे न फाहेक ऩदाधधकायी तथा सदस्महरुरे आ

–आफ्नो ऩदबाय सम्हाल्नु अक्तघ अध्मऺरे प्रभुखफाट य

सदस्महरुरे अध्मऺफाट तोवकए फभोक्तजभ सऩथ धरनुऩनेछ ।
आऻारे
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