सूमोदम याजऩत्र
सूमोदम नगयऩालरकाद्वाया प्रकाशित
खण्ड (4), फपक्कर, इराभ, १ नॊ. प्रदे ि, नेऩार, असोज ९ गते २०७७ सार, सॊ ख्मा ७

बाग-२
नेऩारको सॊ लफधानको धाया 223 को उऩधाया (१) फभोशजभ गठन बएको मस सूमोदम
नगयऩालरकाको कामयऩालरकारे फनाएको तर रेखीए फभोशजभको लनमभावरी
, कामयलफलध तथा लनदे शिका
सफयसाधायणको जानकायीका रालग प्रकािन गरयएको छ ।
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सूमोदम नगयऩालरकाभा कयायभा प्राफवलधक कभयचायी व्मवस्थाऩन गने कामयफवलध2074राई दोस्रो
ऩटक सॊ िोधन गनय फनेको कामयफवलध,2077
कामयऩालरकाफाट स्वीकृत लभलत-2077/06/09
सूमोदम नगयऩालरकाभा कयायभा प्राफवलधक कभयचायी व्मवस्थाऩन गने कामयफवलध 2074 राई सभम
साऩेऺ सॊ िोधन गनय फान्छनीम बएकोरे सूमोदम नगयऩालरकाको कामयऩालरकारे मो कामयफवलध जायी
गयी रागू गरयएको छ।
१.

मो कामयफवलधको नाभ “सूमोदम नगयऩालरकाभा कयायभा प्राफवलधक कभयचायी व्मवस्थाऩन
गने कामयफवलध 2074राई दोस्रो ऩटक सॊ िोधन गनय फनेको कामयफवलध ,2077” यहेको
छ।

२.
३.

मो कामयफवलध कामयऩालरकाफाट ऩारयत बई याजऩत्रभा प्रकािन बएऩलछ रागू हुनेछ।
सूमोदम नगयऩालरकाभा कयायभा प्राफवलधक कभयचायी व्मवस्थाऩन गने कामयफवलध

2074

(मस ऩलछ “भूर कामयफवलध” बलनएको)दपा ४ को उऩदपा (४) ऩलछ उऩदपा (५) य (६)
थऩ गरयएको छ।

उऩदपा ५ “मस कामयफवलधभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रे शखएको बएता ऩलन कुनै ऩलन ऩदको

फवऻाऩन आव्हान गदाय भाग सॊ ख्माको ५ गुना वा सो बन्दा वढी उम्भेद्वायको दयखास्त

ऩये भा सूशचकयण नगयी लरशखत तथा भौशखक ऩरयऺा सॊ चारन गयी मोग्मता ऩुगेका सफैराई
ऩरयऺाभा साभेर गरयने छ”।

उऩदपा ६ “उऩदपा ४को अवस्थाभा लरशखत तथा भौशखक ऩरयऺा लरदा रोकसे वा

आमोगको ऩाठमक्रभ अनुसाय लरइनेछ”।

4. भूर कामयफवलधको दपा ७को उऩदपा (२) ऩलछ (२क) थऩ गरयएको छ।

(२क) “जुन आलथयक वर्यभा फवऻाऩन आव्हान गरय कयायभा कभयचायी लनमुक्ती

गरयएको हो सोफह आ.व.भा कुनै ऩलन कभयचायीरे याशजनाभा ददएभा याशजनाभा ददएको लभलतरे७
ददन लबत्र फैकशपऩक उम्भेद्वायराई प्राथलभकताका आधायभा कयाय सम्झौताका रालग सूचना

ददनुऩनेछ।मसयी तोफकएको अवधी लबत्र कयाय सम्झौता गनय आउने फैकशपऩक उम्भेदवायसॉग
कामायरमरे अनुसूची - १ फभोशजभको कामय-फववयण सफहत अनुसूची - 4 फभोशजभको ढाॉचाभा
कयाय गनुऩय नेछ । उक्त अवलध लबत्र सम्ऩकय याख्न नआएभा प्राथलभकताका आधायभा क्रभि्
अन्म वैकशपऩक उम्भेदवायराई सूचना ददई कयाय गनय सफक
नेछ”।
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सूमोदम नगयऩालरकाको रै फिक फहॊ सा लनवायण कोर्(सञ्चारन) कामयफवलध, २०७७
कामयऩालरका फैठक-2077/06/09
प्रस्तावना : सभाजभा फढ्दै गइयहेको रै फिक फहॊ सा लनवायणका रालग कोर् स्थाऩना गनय वान्छनीम
दे शखएकारे प्रिासकीम कामयफवलध (लनमलभत गने ) एन, २०७४ को दपा ४ रे ददएको अलधकाय
प्रमोग गयी सूमोदम नगयऩालरकारे मो कोर् सञ्चारन सम्फशन्ध कामयफवलध फनाई रागू गरयएको छ ।
१.सॊ शऺप्त

नाभ य प्रायम्ब

: (१) मो कामयफवलधको

नाभ

"रै फिक

फहॊ सा लनवायण कोर् (सॊ ञ्चारन

)"कामयफवलध, २०७७ यहेको छ ।

(२) मो कामयफवलध सूमोदम नगयऩालरका नगय कामयऩालरकाफाट स्वीकृत बई रागू हुनेछ ।
२.ऩरयबार्ा :फवर्म

वा प्रसॊ गरे अको अथय नरागेभा मस कामयफवलधभा ,

(क) "कामायरम" बन्नारे सूमोदम नगयऩालरका नगयकामयऩालरकाको कामायरम सम्झनु ऩछय ।
(ख) "कोर्"बन्नारे लनमभ ३ फभोशजभको रै फिक फहॊ सा लनवायण कोर् सम्झनु ऩछय ।
(ग) "ऩीलडत " बन्नारे रै फिक फहॊ साफाट ऩीलडत वा प्रबाफवत व्मशक्त सम्झनु ऩछय ।
(घ) "तत्कार उद्धाय तथा याहत सलभलत " बन्नारे लनमभ ८ फभोशजभको तत्कार उद्धाय तथा याहत
सलभलत सम्झनु ऩछय ।
(ङ) "रै फिक फहॊ सा" बन्नारे कामयस्थर, सावयजलनक स्थर, घयऩरयवायभा हुने भानलसक, िारयरयक तथा
मौनजन्म दुव्मयवहाय , साभाशजक कुयीलतजन्म व्मवहाय रगामत
ऩछय।

लरिका आधायभा हुने फहॊ सा सम्झनु

३. कोर्को स्थाऩना : (१) सूमोदम नगयऩालरकाभा रै फिक फहॊ सा लनवायण कोर् नाभको एक कोर्
स्थाऩना गरयएको छ ।
(२) कोर्भा दे हाम फभोशजभका यकभहरु यहनेछन् ।
(क) नेऩार सयकाय य प्रदे ि सयकायफाट प्राप्त यकभ ,
(ख) सूमोदम नगयऩालरकाको आफ्नै स्रोतको यकभ ,
(ग)फवदे िी व्मशक्त, अन्तयाफिम सॊ घ सॊ स्था वा सयकायफाट प्राप्त यकभ,
(घ)स्वदे िी व्मशक्त वा सॊ घ वा सॊ स्थाफाट प्राप्त यकभ,
(ङ) अन्म कुनै स्रोतफाट प्राप्त यकभ ।

४. कोर्भा यकभ जम्भा गने : रै फिक फहॊ साभा ऩये का व्मशक्तहरुका हक हीतको सॊ यऺणका रालग
नगयऩालरकारे फाफर्यक रुऩभा तोके फभोशजभको

यकभ कोर्भा जम्भा गनुय ऩनेछ ।

५.कोर्को उऩमोग: (१) कोर्को यकभ दे हामको काभको रालग ऩीलडतराई उऩरब्ध गयाउन उऩमोग
गरयनेछ :(क) तत्कार उद्धाय गनय,
(ख) और्लध उऩचाय गनय,
(ग) याहत प्रदान गनय तथा आलथयक सहमोग उऩरब्ध गयाउने,
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(घ) कानूनी सहामता,भनोवैऻालनक उऩचाय तथा भनोफवभसय प्रदान गनय,

ॉ ी (लसड भलन)को रुऩभा प्रदान गनय,
(ङ) कुनै व्मवसाम गनयको रालग वीउॉ ऩूज
(च) ऩुन स्थायऩना गयाउन,

(२)उऩलनमभ (१)भा जुनसुकै कुया रेशखएको बएताऩलन सञ्चारक सलभलतरे रै फिक फहॊ साफाट ऩीलडत
फारफालरका तथा फकिोय फकिोयी वा रै फिक फहॊ साफाट प्रबाफवत बई रागू ऩदाथयको दुव्मयसनभा
पसेका वा भानलस क योगी बई सडकभा आएका व्मशक्तराई प्राथलभकता ददई कोर्को यकभ
खचय गनय सक्नेछ ।
६. कोर्को यकभ अन्म काभभा उऩमोग गनय नसफकने

:(१) कोर्को यकभ लनमभ ५ भा रेशखए

फाहेकको अन्म कामयभा उऩमोग गनय सफकने छै न ।

(२)उऩलनमभ (१)भा जुनसुकै कुया रेशखएको बएताऩलन तत्कार उद्धाय तथा याहत सलभलतको फैठङ्क
सञ्चारन गनय राग्ने खचयको रालग कोर्को यकभ उऩमोग गनय सफकनेछ ।
७. फऩडीतराई यकभ उऩरब्ध गयाउने : ऩीलडतराई याहत तथा आलथयक सहमोग उऩरब्ध गयाउनको
रालग तत्कार उद्धाय तथा याहत सलभलतरे गये को लनणयमनुसाय कामायरमरे यकभ लनमभानुसाय
उऩरब्ध गयाउने छ ।
८. तत्कार उद्धाय तथा याहत सलभलतको गठन

:(१) ऩीलडतराई याहत तथा आलथयक सहमोग

उऩरब्ध गयाउनका रालग सूमोदम नगयऩालरकाभा एउटा तत्कार उद्धाय तथा याहत सलभलत
यहनेछ ।
(२)तत्कार उद्धाय तथा याहत सलभलतको गठन दे हाम फभोशजभ हुनेछ ।
(क) नगय उऩ-प्रभुख

- अध्मऺ

(ख) प्रभुख प्रिासकीम अलधकृत - सदस्म
(ग) प्रभुख, इराका प्रहयी कामायरम - सदस्म
(घ)नगय सबा सदस्म ( भफहरा-२जना)- सदस्म

(ङ)रै फिक फहॊ सा लनवायणको ऺेत्रभा कामययत स्थालनम तहभा गैय सयकायी सॊ स्थाहरु भध्मेफाट
सलभलतरे तोकेको सॊ स्थाको प्रलतलनलध १ जना - सदस्म

(च)भफहरा, फारफालरका तथा सभाजकपमाण

िाखा - सदस्म - सशचव

(३) उऩलनमभ(२)को खण्ड(ङ) फभोशजभको सदस्मको ऩदावलध ३ वर्यको हुनेछ ।

(४) तत्कार उद्धाय तथा याहत सलभलत सूमोदम नगयकामयऩालरकाको कामायरमभा यहनेछ ।
(५) तत्कार उद्धाय तथा याहत सलभलतको फैठक सम्वन्धी कामयफवलध सो सलभलत आपैरे
लनधाययण गये फभोशजभ हुनेछ ।

९. तत्कार उद्धाय तथा याहत सलभलतको काभ , कतयव्म य अलधकाय : तत्कार उद्धाय तथा याहत
सलभलतको

काभ, कतयव्म य अलधकाय दे हाम फभोशजभ हुनेछ :

(क) ऩीलडतराई याहत तथा आलथयक सहमोग उऩरब्ध गयाउने,
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(ख) याहत तथा

आलथयक सहमोगको सदुऩमोग बए वा नबएको सम्फन्धभा अनुगभन गने वा

गयाउन,
(ग) स्थानीम तहभा रै फिक फहॊ सा लनवायणको ऺेत्रभा कामययत फवलबन्न सॊ घ

, सॊ स्था तथा

लनकामहरु वीच सभन्वम गने,
(घ) रै फिक फहॊ सा हुन नददनको रालग स्थानीमस्तयभा जनचेतनाभूरक कामयक्रभ सञ्चारन गने,
१०. याहत तथा आलथयक सहमोग उऩरब्ध गयाउने यकभको हद य आधाय

:(१)मस लनमभावरी

फभोशजभ ऩीलडतराई याहत तथा आलथयक सहमोग उऩरब्ध गयाउॉ दा दे हामको आधायभा दे हामको
यकभभा नफढ्ने गरय उऩरब्ध गयाईनेछ ।
(क)ऩीलडतराई तत्कार उद्धाय गनुय ऩने बएभा सवायी साधन प्रमोग गनुय ऩने बए सावयजलनक
सवायी साधनफाट मात्रा गदाय राग्ने बाडा यकभ , खाना खचयवाऩत य फास फस्नु ऩने बए सो
वाऩत छु ट्टै यकभ ददने,
(ख) ऩीलडतराई अस्ऩतारभा बनाय गरय और्धी उऩचाय गनुय ऩने बएभा अस्ऩतार आॉउदा जाॉदा
सवायी साधन प्रमोग गनुय ऩने बए सावयजलनक सवायी

साधन प्रमोग गदाय राग्ने बाडा यकभ

,

खाना खचय, अस्ऩतारभा फस्ने व्मवस्था नबई फाफहय फस्नु ऩये भा फढीभा तीन ददनको फास खचय
य उऩचाय खचय , अस्ऩतारभा फस्ने व्मवस्था नबई वाफहय फस्नु ऩये भा फढीभा तीन ददनको फास
खचय सभेत उऩरब्ध गयाउने,
(ग) कानूनी सहामता, भनोवैऻालनक उऩचाय वा भनोफवभियका रालग ऩाॉच हजाय रुऩैमाॉभा नफढ्ने
गयी रागेको मथाथय खचय,

ॉ ीको रुऩभा फस्तुगत तथा नगद अनुदान सभेत गयी
(घ) कुने व्मवसाम गनयको रालग वीउॉ ऩूज
फढीभा वीस हजाय रुऩैमाॉ,
(ङ) ऩुन स्थाऩनाको रालग फढीभा ऩाॉच हजाय रुऩैमाॉ,

(च) तत्कार उद्धाय तथा याहत सलभलतरे तोकै फभोशजभको अन्म काभको रालग काभको प्रकृलत
हेयी फढीभा दि हजाय रुऩैमाॉ,

(२)उऩलनमभ(१)फभोशजभको यकभ अऩमायप्त बएको भनालसव आधाय य प्रभाण सफहत कुनै
ऩीलडतरे कामायरमभा लनवेदन ददएभा य सो व्महोया भनालसव दे शखएभा सलभलतरे त्मस्तो
ऩीलडतराई भनालसव यकभ थऩ गयी ददन सक्नेछ ।
११. याहत तथा आलथयक सहमोग प्राप्त गनय लनवेदन ददनु ऩने :(१)मस कामयफवलध फभोशजभ याहत तथा
आलथयक सहमोग प्राप्त गनय चाहने ऩीलडत वा सयोकायवारा व्मशक्तरे याहत तथा आलथयक सहमोग
ऩाउनु ऩने भनालसव कायण खुराई वडा कामायरमको लसपारयस सफहत भफहरा,फारफालरका तथा
सभाजकपमाण िाखाभा लनवेदन ददनु ऩनेछ ।

१२. तत्कार यकभ उऩरब्ध गयाउन सक्ने : (१) मस कामयफवलधभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रेशखएको
बएताऩलन ऩीलडतराई तत्कार उद्धाय , और्लध उऩचाय , ऩुनस्य थाऩना वा याहत तथा आलथयक
सहमोग प्रदान नगये भा गशम्बय तथा भानवीम ऺलत हुने दे शखएभा सञ्चारक सलभलतको अध्मऺरे
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सो प्रमोजनको रालग कोर्फाट रु .१००००।-(रु.दि हजाय भात्र) नवढ्ने गरय भनालसव यकभ
सम्फशन्धत ऩीलडतराई उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ ।
(२) उऩदपा(१)फभोशजभको अवस्था ऩरय

सलभलतको अध्मऺफाट ऩीलडतराई यकभ उऩरब्ध

गयाईएकोभा त्मसयी यकभ उऩरब्ध गयाईए ऩलछ फस्ने सलभलतको फैठकफाट सो फवर्मको
अनुभोदन गयाउनु ऩनेछ ।
१३. छु ट्टै खाता खोपनु ऩने

: (१) नगयऩालरकाफाट प्राप्त बएको यकभ नगयऩालरकाको सयकायी

कायोवाय गने फाशणज्म फैं कभा यहेको फवफवध कोर्को खाताभा जम्भा गनुय ऩने छ ।
(२) कोर्को कायोवायको अलबरेख याख्नका रालग छु ट्टै वजेट उ

ऩशिर्यकको व्मवस्था गनुय

ऩनेछ।

(३) उऩलनमभ (१) फभोशजभको खाताको सञ्चारन प्रभुख प्रिासकीम अलधकृत य
ु दस्तखतफाट हुनेछ ।
प्रिासन िाखा प्रभुखको सॊ मक्त

आलथयक

१४. कोर्को रेखा य रेखा ऩरयऺण : (१) कोर्को आम व्ममको रेखा प्रचलरत कानून फभोशजभ
याशखनेछ ।
(२) कोर्को अशन्तभ रेखा ऩयीऺण भहारेखा ऩरयऺकफाट हुनेछ ।

१५. आवलतय (रयबपबीङ ) कोर् : मो कोर् आवलतय (रयबपबीङ ) कोर्को रुऩभा यहनेछ ।
१६. प्रलतवेदन ऩेि गने

: (१)तत्कार उद्धाय तथा याहत सलभलतरे प्रत्मेक चौभालसकभा सो

सलभलतफाट बए गये का प्रलतवेदन कामयऩालरका सभऺ ऩेि गनुऩ
य नेछ ।
(२) कामायरमरे फाफर्यक रुऩभा प्रलतवेदन सावयजलनक गनुय ऩनेछ ।
१७. फैठक बत्ता : सञ्चारक सलभलतका अध्मऺ वा सदस्मरे सो सलभलतको फैठकभा बाग लरए
वाऩत नगयकामयऩालरकारे तोके फभोशजभको यकभ फैठक बत्ता वाऩत ऩाउनेछन् ।

१८. लनदे िन ददन सक्ने : कामयऩालरकारे तत्कार उद्धाय तथा याहत सलभलतको काभ का यवाहीको
सम्वन्धभा सो सलभलतराई आवश्मक लनदे िन ददन सक्नेछ ।

आऻारे
प्रकाियाज ऩौडेर

प्रभुख प्रिासकीम अलधकृत
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