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सूमोदम नगयऩालरकाद्वाया प्रकाशित 
 

खण्ड (३), फपक्कर, इराभ, १ नॊ. प्रदेि, नेऩार, असोज १३ गते २०७६ सार, सॊख्मा ६ 
 

 

बाग-२ 
 

नेऩारको सॊलफधानको धाया 223 को उऩधाया (१) फभोशजभ गठन बएको मस सूमोदम 
नगयऩालरकाको कामयऩालरकारे फनाएको तर रेखीए फभोशजभको लनमभावरी, कामयलफलध तथा 
लनदेशिका सफयसाधायणको जानकायीका रालग प्रकािन गरयएको छ । 



सूमोदम नगयऩालरका  
नगय साफहत्म करा तथा सङ्गीत प्रलतष्ठान सञ्चारन कामयफवलध, २०७६ 

प्रस्तावना् सूमोदम नगयऩालरका ऺेत्रलबत्रको साफहत्म, करा, सङ्गीत तथा सॊस्कृलतको गौयवऩूणय 
इलतहासराई सॊयऺण , सम्वर्द्यन य फवकास गदै मस नगय ऺेत्रभा फिमािीर सष्टाहरुको 
भौलरक लसजयना तथा प्रलतबाको प्रस्पूटन गने उर्द्ेश्मरे “नगय साफहत्म, करा तथा सङ्गीत 
प्रलतष्ठान ” स्थाऩना य सञ्चारन गनय वाञ्छनीम बएकारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन , 

२०७४ को दपा १०२(२) रे ददएको अलधकाय प्रमोग गयी मो कामयफवलध जायी गरयएको छ 
।  

ऩरयच्छेद -१  
प्रायशम्बक  

१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) सूमोदम नगयऩालरका “नगय साफहत्म, करा तथा सङ्गीत 
प्रलतष्ठान सञ्चारन कामयफवलध, २०७६" यहेकोछ । 
(२) मो कामयफवलध नगय कामयऩालरकाफाट स्वीकृत बई स्थानीम याजऩत्रभा प्रकाशित 
बएऩलछ रागू हनुेछ । 

२. ऩरयबाषा  ्फवषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागभेा मस कामयफवलधभा:- 
(क) नगयऩालरका् बन्नारे सूमोदम नगयऩालरकाराई सम्झनऩुछय । 

(ख) कामयऩालरका् बन्नारे सूमोदम नगय कामयऩालरकाराई सम्झनऩुछय ।  

(ग) वडा सलभलत  ्बन्नारे सूमोदम नगयऩालरकाको वडा सलभलतराई सम्झनऩुछय ।  
(घ) प्रभखु् बन्नारे सूमोदम नगय कामयऩालरकाको नगय प्रभखुराई सम्झनऩुछय ।  
(ङ) उऩप्रभखु् बन्नारे सूमोदम नगय कामयऩालरकाको नगय उऩप्रभखुराई सम्झनऩुछय। 

(च) वडाअध्मऺ  ्बन्नारे सूमोदम नगयऩालरकाको वडाको वडाअध्मऺराई सम्झनऩुछय ।  
(छ) प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत्  बन्नारे सूमोदम नगयऩालरकाको प्रभखु प्रिासकीम 

अलधकृतराई सम्झनऩुछय ।  

(ज) सबा वा नगय सबा बन्नारे सूमोदम नगयऩालरकाको नगयसबाराई सम्झनऩुछय।  
(झ) प्रलतष्ठान् बन्नारे सूमोदम नगयऩालरका अन्तगयत गदठत “नगय साफहत्म, करा तथा 

सङ्गीत प्रलतष्ठान”राई सम्झनऩुछय । 

(ञ) अध्मऺ् बन्नारे प्रलतष्ठानको अध्मऺराई सम्झनऩुछय । 

(ट) सदस्म् बन्नारे प्रलतष्ठानको सदस्मराई सम्झनऩुछय । 

(ठ) सदस्म-सशचव् बन्नारे प्रलतष्ठानको सदस्म-सशचवराई सम्झनऩुछय ।  

  



ऩरयच्छेद-२ 

प्रलतष्ठान स्थाऩना, प्रभखु सॊयऺक, सॊयऺक य गठन, ऩदावलध, मोग्मता, याशजनाभा, ऩनु्ऩदऩूलतय 
तथा फपताय फोराउने  ्

३.  प्रलतष्ठानको स्थाऩना् (१) सूमोदम नगयऩालरका ऺेत्रको साफहत्म , करा, सङ्गीत य 
सॊस्कृलतको सॊयऺण, सम्वर्द्यन य फवकास गनय नगय कामयऩालरकारे “नगय साफहत्म, करा, 
तथा सङ्गीत प्रलतष्ठान” नाभक एक नगय स्तयीम प्रलतष्ठानको स्थाऩना गनेछ । 

४. सॊयऺक् नगय प्रभखु प्रलतष्ठानको सॊयऺक हनुेछ ।  
५. प्रलतष्ठानको अध्मऺ  ्नगय उऩप्रभखु प्रलतष्ठानको अध्मऺ हनुेछ ।  
६. प्रलतष्ठानको गठन् (१) दपा ३ फभोशजभ स्थाऩना बएको प्रलतष्ठानको गठन दपा १२ 

फभोशजभ मोग्मता बएका सम्वशन्धत ऺेत्रभा ख्मालत प्राप्त , जागरुक य फिमािीर 
व्मशिहरुभध्मेफाट देहाम फभोशजभ हनुेछ्  

(क) मस नगय कामयऩालरकाको उऩप्रभखु   -  अध्मऺ 

(ख) सू.न.ऩा.साभाशजक फवकास सलभलतको सॊमोजक  -  सदस्म 

(ग) नगय ऺेत्रलबत्र साफहत्म , करा, सङ्गीत ऺेत्रभा ख्मालत प्राप्त जागरुक य फिमािीर 
व्मशिहरु भध्मेफाट नगय कामयऩालरकारे तोकेका ३ जना व्मशि -  सदस्म 

(घ) नगय ऺेत्रलबत्र साफहत्म , करा य सङ्गीत ऺेत्रभा फिमािीर सॊघ- सॊस्थाहरुभध्मेफाट 
प्रलतलनलधत्व हनुे गयी नगय कामयऩालरकारे तोकेका ३ जना व्मशि -  सदस्म 

(ङ) नगय कामयऩालरकारे तोकेको सम्वशन्धत फवषमगत िाखा प्रभखु - सदस्म सशचव   

(२) दपा ६ को उऩदपा (१) फभोशजभको ऩदालधकायी तथा सदस्महरुको भ नोनमन नगय 
कामयऩालरकारे सभावेिी लसर्द्ान्तका आधायभा गनेछ।  

(३) दपा ६ को उऩदपा (१) फभोशजभ भनोनमन बएका ऩदालधकायी तथा सदस्महरुराई 
अनसूुशच-१ फभोशजभ भनोनमन-ऩत्र प्रदान गयाउन ुऩनेछ ।  

(४) दपा ६ को उऩदपा (१) को खण्ड (ग) फभोशजभका सॊघ- सॊस्थाहरु सूमोदम 
नगयऩालरकाभा दताय बएको हनुऩुनेछ। 

७. ऩदावलध  ्दपा ६ को उऩदपा (१) फभोशजभ गठन बएको प्रलतष्ठानको ऩदालधकायी तथा 
सदस्मको ऩदावलध गठन बएको लभलतरे चाय वषयको हनुेछ।  

८. याजीनाभा  ्अध्मऺरे कुनै कायणवि आफ्नो ऩदफाट याजीनाभा ददन चाहेभा नगय प्रभखु 
सभऺ य अन्म सदस्मरे अध्मऺ सभऺ याशजनाभा ऩेि गनुयऩनेछ ।  

९. ऩद रयि हनुे अवस्था् (१) दपा ६ को उऩदपा (१) फभोशजभ गठन बएको 
प्रलतष्ठानको ऩदालधकायी तथा सदस्महरुको देहामको अवस्थाभा ऩद रयि बएको 
भालननेछ्   

(क) कुनै ऩदालधकायी तथा सदस्मरे ऩदावलध यहॉदै याशजनाभा ददएभा, 
(ख) अन्म कुनै कायणरे याशजनाभा ददएभा । 

(ग) पौजदायी अलबमोगभा सजाम ऩाएभा । 



(घ) स्थामी तवयरे फसाईं सयी नगयऩालरका ऺेत्र फाफहय गएभा । 

(ङ) ऩदीम दाफमत्व सन्तोषजनक ढङ्गरे वहन नगयी नगय कामयऩालरकारे ऩदफाट फपताय 
फोराइएभा। 

(च) लनजको ऩदावलध सभाप्त बएभा। 

(छ) लनजको भतृ्म ुबएभा। 

१०.  ऩनु्ऩदऩूलतय सम्वशन्ध व्मवस्था् (१) दपा ९ फभोशजभका कायणरे प्रलतष्ठानको ऩद 
रयि बएभा वा अन्म कायणरे प्रलतष्ठानको ऩद रयि बई फाॉकी ऩदावलध २ वषय बन्दा 
फढी बएभा नगय कामयऩालरकारे दपा १२ फभोशजभ मोग्मता ऩगुकेा व्मशिहरु 
भध्मेफाट नगय कामयऩालरकारे प्रलतष्ठानको रयि ऩदभा भनोनमन गनय सक्नेछ । 

११. फपताय फोराउन सक्ने  ्प्रलतष्ठानभा भनोनमन बएका ऩदालधकायी तथा सदस्महरुको कामय 
सन्तोषजनक नबएको नगय कामयऩालरकारे ठहय गयेभा कुनै ऩलन ऩदालधकायी तथा 
सदस्मराई नगय कामयऩालरकारे आफ्नो ऩदफाट फपताय फोराउन सक्नेछ ।  

१२.  प्रलतष्ठानको ऩदालधकायी तथा सदस्मभा भनोनमन गनय देहाम फभोशजभको मोग्मता 
हनुऩुनेछ्  

(क) २२ वषय उभेय ऩगुकेो नेऩारी नागरयक, 

(ख) प्रलतष्ठानको कामय फाये ऩमायप्त जानकायी बई मोगदान ऩ-ुमाउन सक्ने व्मशि, 

(ग) साफहत्म, करा, सङ्गीत तथा सॊस्कृलतको ऺेत्रभा भहत्वऩूणय मोगदान ऩ-ु माएको 
व्मशि, 

(घ) नगयऩालरकाको नागरयक /नगयऩालरका लबत्र स्थामी फसोफास गयी मोगदान ऩ-ु
माइयहेको व्मशि, 

(ङ) पौजदायी अलबमोगभा सजाम नऩाएको व्मशि, 

(च) भानलसक सन्तरुन ठीक बएको व्मशि, 

(छ) फैंक तथा फवत्तीम सॊस्थाको कारो सूचीभा नऩयेको व्मशि, 

(ज) भनोनमन हुॉदाको फखत कुनै ऩलन याजनैलतक दर तथा बात ृसॊगठनको केन्रीम 
सदस्म/प्रलतलनलधभा फहार नयहेको व्मशि, 

(झ) अन्म कुनै प्रचलरत कानूनरे अमोग्म नठहयाएको व्मशि ।  
ऩरयच्छेद-३ 

प्रलतष्ठानको काभ, कतयव्म य अलधकाय, ऩदालधकायी तथा सदस्मको काभ, कतयव्म य अलधकाय 
१३.  प्रलतष्ठानको काभ, कतयव्म य अलधकाय देहाम फभोशजभ हनुेछ ् 

(क) साफहत्म, करा, सङ्गीत तथा सॊस्कृलतको सॊयऺण, सम्वर्द्यन य फवकास गने ।  

(ख) फवलबन्न जातजालत , बाषा-बाषीहरुको साफहत्म , करा, सङ्गीतको सॊयऺण , सम्वर्द्यन य 
फवकास गने । 



(ग)  नगय प्रभखु , नगय उऩप्रभखु, वडाअध्मऺ/वडासलभलतसॉग याम ऩयाभिय लरई 
साफहत्म, करा, सङ्गीत तथा सॊस्कृलत सम्वशन्ध फाफषयक कामयमोजना तमाय गयी नगय 
सबाको फैठक अगालड नगय कामयऩालरका सभऺ ऩेि गने । 

(घ)  साफहत्म, करा, सङ्गीत तथा सॊस्कृलतको ऺेत्रभा नगयऩालरका तथा अन्म सॊघ-
सॊस्थासॉग सभन्वम य सहकामय गयी काभ गने । 

(ङ) साफहत्म, करा, सङ्गीत तथा सॊस्कृलतको ऺेत्रभा नगयऩालरकारे स्वीकृत गयेका 
कामयिभहरु सञ्चारन गने ।  

(च) साफहत्म, करा, सङ्गीत सम्वशन्ध फवलबन्न ददवस , सभायोह, जमन्ती रगामतका 
कामयिभहरु आमोजना गने ।  

(छ) साफहत्म, करा, सङ्गीत सम्वशन्ध यचनात्भक कामयिभहरु आमोजना गने साथै अन्म 
सॊघ-सॊस्थाहरुरे आमोजना गयेका कामयिभहरुराई सहमोग गने ।  

(ज) प्रलतष्ठानरे वाफषयकरुऩभा कृलत तथा गीत एल्फभ प्रकाशित गने , फविी फवतयण गने 
।  

(झ) साफहत्म, करा, सङ्गीत य सॊस्कृलतको ऺेत्रभा फिमािीर व्मशित्वहरुराई सम्भान य 
ऩयुस्कायका रालग लसपारयस गने ।  

(ञ) चाडऩवय, भेरा, भहोत्सव, जात्रा तथा अन्म साॉस्कृलतक ऩवयहरुको आमोजना गने 
गयाउने ।  

(ट) साफहत्म, करा, सङ्गीत य सॊस्कृलत सम्वशन्ध तालरभ, प्रशिऺण, कामयिारा, 
फवचायफवभिय गोष्ठी कामयिभको आमोजना गने, गयाउने ।  

(ठ) साफहत्म, करा, सङ्गीत य सॊस्कृलत सम्वशन्ध अध्ममन, अनसुन्धान गने , गयाउने य 
प्रकािन गने ।  

(ड) ऩसु्तकारम, वाचनरम तथा प्रशिऺण केन्रहरु स्थाऩना य सञ्चारन गने, गयाउने।  

(ढ) स्भायक, ऩाकय  रगामतका बौलतक लनभायणको रा लग नगयऩालरका सभऺ आवश्मक 
सझुाव ऩेि गने य लनभायण कामयभा सहमोग गने ।  

(ण) स्थानीम रोक साफहत्मको सॊयऺण, सम्वर्द्यन य फवकास गने । 

(त) तोफकएको फभोशजभ अन्म काभहरु गने, गयाउने ।  

१४.  प्रलतष्ठानको ऩदालधकायी तथा सदस्महरुको काभ , कतयव्म य अलधकाय देहाम  फभोशजभ 
हनुेछ्  

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

(२) प्रलतष्ठानको फैठकको अध्मऺता गने य फैठकभा कुनै फवषम सवयसम्भलतफाट लनणयम 
हनु नसकी भत फयाफय बए लनणायमक भत ददने । 

(३) सदस्म-सशचवराई फैठक फोराउन लनदेिन ददने ।  
(४) फैठकभा मोजना तथा प्रस्ताव ऩेि गने ।  



(५) फैठकको लनणयम प्रभाशणत गने, फैठकको लनणयम कामायन्वमन गने गयाउने ।  
(६) नगयऩालरका तथा नगय प्रभखुसॉग सम्ऩकय , सभन्वम गने ।  

(७) प्रलतष्ठानको कोषको खाता सदस्म-सशचवसॉग सञ्चारन गने ।  

(८) आम व्ममको से्रस्ता दरुुस्त याख्न रगाउने ।  
(९)  ऩदालधकायी तथा सदस्महरुराई काभको शजम्भेवायी तोक्ने ।  
(१०) ऩदालधकायी तथा सदस्महरुको याशजनाभा स्वीकृत गने ।  
(११) प्रलतष्ठानरे लनणयम गयेका अन्म कामयहरु गने गयाउने । 

(ख) सदस्म-सशचवको काभ, कतयव्म य अलधकाय्  
(१) प्रलतष्ठानको प्रिासकीम प्रभखुको हैलसमतभा काभ गने । 

(२) अध्मऺको ऩयाभियभा प्रलतष्ठानको फैठक फोराउने ।  
(३) फैठकको लनणयम उताय गयी अध्मऺराई प्रभाशणत गयाई फैठक ऩशुस्तका सयुशऺत 

याख्न,े याख्न रगाउने ।  

(४) कभयचायीको येखदेख, लनमन्त्रण लनदेिन गने ।  

(५) प्रलतष्ठानको तपय फाट गनुयऩने प्रिासनीक सम्ऩूणय कामय गने, गयाउने ।  

(६) प्रलतष्ठान तथा अध्मऺरे तोकेको अन्म कामयहरु गने, गयाउने । 

(७) प्रलतष्ठानको सम्ऩूणय आलथयक कायोफायको शजम्भेवायी लरई कामय गने, गयाउने।  

(८) प्रलतष्ठानको कोष सञ्चारन गने । 

(९) प्रलतष्ठानको नाभभा यहेको फैंक खाता अध्मऺसॉग सॊमिु रुऩभा सञ्चारन गने। 

(१०) कानून फभोशजभ आलथयक कायोफायको से्रस्ता याख्न,े  याख्न रगाउने ।  

(११) नगयऩालरकारे तोकेको रेखाऩयीऺकर्द्ाया रेखाऩयीऺण गयाउने य प्राप्त बएका 
फेरुज ु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 । 

ऩरयच्छेद-४ 

फैठक, गण ऩयुक सॊख्मा, प्रलतष्ठानको कोष सञ्चारन प्रणारी 
१५. प्रलतष्ठानको फैठक देहाम फभोशजभ सञ्चारन गरयनेछ् 

(क) प्रलतष्ठानको फैठक आवश्मकतानसुाय फस्नेछ । 

(ख) फैठकको गणऩयुक सॊख्मा ऩगु्न एकाउन्न प्रलतित सदस्मको उऩशस्थलत अलनवामय 
हनुेछ ।  

(ग) गणऩयुक सॊख्मा नऩगुी स्थलगत बएको फैठक एकददन ऩलछ फस्नेछ । सो फैठकभा 
उऩशस्थत सॊख्मा नै गणऩयुक सॊख्मा ऩगुकेो भालननेछ ।  

(घ) फैठकभा अध्मऺरे प्रस्ताव गयेको फवषमभा भात्र छरपर य लनणयम हनुेछ ।  



(ङ) फैठकभा कुनै सदस्मरे प्रस्ताव ऩेि गनुयऩदाय अध्मऺरे स्वीकृलत ददएऩलछ भात्र ऩेि 
गनय सफकनेछ ।  

(च) फैठकभा लनणयम सकबय सवयसहभलतफाट गरयनेछ । मदद सवयसहभलतफाट लनणयम हनु 
नसके फहभुतफाट लनणयम गरयनेछ ।  

(छ) प्रलतष्ठानको फैठक अध्मऺरे लनधाययण गयेको लभलत , सभम य स्थानभा भात्र 
फस्नऩुनेछ ।  

१६. प्रलतष्ठानको आम व्मम सञ्चारन गनय देहाम फभोशजभ कोष य सञ्चारन प्रणारी हनुेछ  ्

(क) प्रलतष्ठानको रालग प्राप्त हनुे सम्ऩूणय यकभ प्रलतष्ठानको नाभभा यहेको फैंक खाताभा 
जम्भा गयेय भात्र खचय गरयनेछ ।  

(ख) प्रलतष्ठानको कोषभा देहाम फभोशजभ यकभ प्राप्त हनुेछ्  
 (१) नगयऩालरकारे वाफषयक फजेटको रुऩभा उऩरब्ध गयाउने यकभ ।  
 (२) दान, दातव्म, अनदुान सहमोगफाट प्राप्त हनुे यकभ ।  
 (३) प्रकािन फविीफाट प्राप्त हनुे यकभ ।  
 (४) सेवा सञ्चारनफाट प्राप्त हनुे यकभ ।  
 (५) अन्म यकभ । 

१७. कोषको सञ्चारन प्रचलरत रेखा प्रणारीफाट गनुयऩनेछ ।  
१८. प्रलतष्ठानको आलथयक वषय नगयऩालरकाको आलथयक वषय सयह हनुेछ ।  

१९. प्रलतष्ठानको कोष सञ्चारनको रालग फवकास वा वाशणज्म फैंकभा खाता खोरी अध्मऺ य 
सदस्म-सशचवको सॊमिु दस्तखतफाट सञ्चारन गरयनेछ ।  

२०. आलथयक वषय सभाप्त बएको दईु भफहनालबत्र नगयऩालरकारे तोकेको रेखाऩयीऺकफाट 
रेखाऩयीऺण गयाई नगयऩालरकाभा प्रलतवेदन ऩेि गनुयऩनेछ।  

ऩरयच्छेद-५ 

कामायरम, कभयचायी व्मवस्था, छाऩ 

२१. प्रलतष्ठानको फेग्रै कामायरम यहनेछ ।  
२२. प्रलतष्ठानको कामायरम नगयऩालरकारे लन धाययण य उऩरब्ध गयाएको स्थान य बवनभा 

यहनेछ ।  

२३. प्रलतष्ठानराई आवश्मक ऩने कभयचायी व्मवस्था नगयऩालरकारे गनेछ य कभयचायीको 
आलथयक दाफमत्व सभेत नगयऩालरकारे वहन गनेछ ।  

२४. कभयचायी तथा अन्म आवश्मकता फाये प्रलतष्ठानरे नगयऩालरकाराई जानकायी गयाउन ु
ऩनेछ ।  

२५. प्रलतष्ठानको फेग्रै छाऩ, रेटय प्माड, साइन फोडय हनुेछ ।  

२६. प्रलतष्ठानको छाऩ, रेटय प्माड य साइन फोडय प्रलतष्ठान गठन बएऩलछ प्रलतष्ठानको ऩफहरो 
फैठकरे लनधाययण गये फभोशजभ हनुेछ । 

ऩरयच्छेद-६ 



फवफवध  
२७. सॊिोधन् (१) प्रलतष्ठानको सञ्चारन कामयफवलध सॊिोधन गनय आवश्मक बएभा प्रलतष्ठानरे 

तमाय गयी नगय प्रभखु सभऺ ऩेि गनुयऩनेछ ।  
(२) दपा (१) फभोशजभको प्रस्ताव उऩमिु रागभेा नगय प्रभखुरे कामयऩालरकाभा ऩेि 
गयी कामयऩालरकाफाट स्वीकृत बएभा भात्र सञ्चारन कामयफवलध सॊिोधन  बई कामायन्वमन 
हनुेछ । 

(३)कुनै फवषमभा अस्ऩष्टता बए , फववाद बई लनरुऩण हनु नसके सो फवषमभा नगय 
कामयऩालरकारे गयेको लनणयम अशन्तभ हनुेछ । 

२८. फचाउ तथा खयेजी्  सूमोदम नगयऩालरका “नगय साफहत्म , करा, सङ्गीत प्रलतष्ठान 
सञ्चारन कामयफवलध , २०७६” नेऩारको सॊफवधान तथा प्रचलरत कानूनसॉग फाशझएभा 
फाशझएको हदसम्भ फदयबागी हनुेछ ।  

२९. सऩथ् प्रलतष्ठानको ऩदेन फाहेक ऩदालधकायी तथा सदस्महरुरे आ- आफ्नो ऩदबाय 
सम्हाल्न ुअशघ अध्मऺरे नगय प्रभखु सभऺ य अन्म ऩदालधकायी तथा सदस्महरुरे 
अध्मऺफाट अनसूुशच-२ फभोशजभ सऩथ लरनऩुनेछ । 

अनसूुशच-१ 

 (दपा-६ को उऩदपा (३) सॉग सम्वशन्धत) 
सूमोदम नगयऩालरका 

ऩ.सॊ. 
च.नॊ.                 
     लभलत् २०७..।......... 

फवषम् भनोनमन गरयएको सम्वन्धभा । 
श्री ..................  
 उऩयोि सम्वन्धभा , मस सूमोदम नगयऩालरका नगय कामयऩालरकाको लभलत 
............ को लनणयमानसुाय सूमोदम नगयऩालरकाको नगय साफहत्म , करा तथा सङ्गीत 
प्रलतष्ठान सञ्चारन कामयफवलध , २०७६ को दपा ६ को उऩदपा (१) को खण्ड 
(क)/(ख)/(ग)/(घ)/(ङ) अनसुाय तऩाईंराई सूमोदम नगयऩालरकाको “नगय साफहत्म, करा 
तथा सङ्गीत प्रलतष्ठान ” को ............ऩदभा सोही कामयफवलधको दपा ७ फभोशजभ ऩदावलध 
कामभ हनुे गयी भनोनमन गरयएको व्महोया सादय अनयुोध गरयन्छ । 

तऩाईंरे उि शजम्भेवायी प्राप्त गनुयबएकोभा फधाई ऻाऩन गदै आफ्नो ऩद अनरुुऩको कतयव्म 
ऩारन तथा आचयण प्रकट हनुेछ बने्न अऩेऺा गरयएको छ।  

........................ 
फोधाथय्   
श्रीभान ्नगय प्रभखुज्मू, सू.न.ऩा.नगय प्रभखुज्मूको लनजी सशचवारम, फपक्कर, इराभ।  

श्रीभान ्नगय उऩप्रभखुज्मू, सू.न.ऩा.नगय उऩप्रभखुज्मूको लनजी सशचवारम, फपक्कर, इराभ।  



श्री नगय साफहत्म, करा तथा सङ्गीत प्रलतष्ठान, सूमोदम नगयऩालरका, फपक्कर, इराभ। 

अनसूुशच-२ 

 (दपा-२९ सॉग सम्वशन्धत) 
 

िऩथ 

 

भ .......................................... नगयऩालरका य नगयका जनताप्रलत ऩूणय फपादाय 
यही लनष्ठाऩूवयक प्रलतऻा गछुय / नगयऩालरका य नगयका जनताको नाभभा िऩथ लरन्छु फक 
नगयऩालरका य नगयका जनताप्रलत ऩूणय फपादाय यही “सूमोदम नगयऩालरकाको नगय साफहत्म, 
करा तथा सङ्गीत प्रलतष्ठान ”को ........................ ऩदको काभकाज प्रचलरत कानूनको 
अधीनभा यही, कसैको डय नभानी, ऩऺऩात नगयी, कसैप्रलत ऩूवायग्रह वा खयाफ बावना नलरई , 

इभानदायीसाथ गनेछु य आफ्नो कतयव्म ऩारनाको लसरलसराभा आपू राई जानकायी बएको 
कुया भ ऩदभा फहार यहॉदा वा नयहॉदा जनुसकैु अवस्थाभा ऩलन प्रचलरत कानूनको ऩारना 
गदाय फाहेक अरु अवस्थाभा कुनै फकलसभफाट ऩलन प्रकट वा सॊकेत गने छैन । 

 
 

लभलत्  

नाभ्- 
ऩद्-  

 
 
 
 

 

आऻारे 

प्रकाियाज ऩौडेर 

प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत 


