नमोबुद्ध नगरपालिकाको नगर प्रहरी सं िािन
तथा व्यवस्थापन सम्बन्िी काययववलि,
२०७७
(नगर काययपालिकाद्वारा लमलत २०७७/०६/१८ मा स्वीकृत)

नगर काययपालिकाबाट स्वीकृत लमलत: २०७७/०६/१८

नमोबुद्ध नगरपालिका
नगर काययपालिकाको कायायिय

नमोबुद्ध नगरपालिकाको बोलिचित्त मािा सं रक्षण तथा ब्यवस्थापन काययववलि, २०७७

भकुण्डेबेशी, काभ्रेपिाञ्चोक
बागमती प्रदे श, नेपाि

नमोबुद्ध नगरपालिकाको नगर प्रहरी संिािन तथा व्यवस्थापन सम्बन्िी काययववलि,
२०७७
प्रमाचणकरण लमलतिः २०७७/०६/१८
प्रस्तावना:
नमोबुद्ध नगरपालिकामा प्रलतस्पिायको आिारमा से वा करारमा नगर प्रहरीको लनयुचि गरी स्थानीय
सरकार सं िािन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उप दफा (२) को दे हाय (क) मा व्यवस्था भएका
काययहरुमा सहयोग पुयायउनको िालग नगर प्रहरी सं िािन तथा व्यवस्थापन सम्बन्िी काययववलि,
२०७७ लनमायण गनय वान्छनीय भएकोिे,
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२) एवं प्रशासकीय काययववलि
(लनयलमत गने) ऐन, २०७४ को दफा ३ िे ददएको अलिकार प्रयोग गरी नमोबुद्ध नगर
काययपालिकािे यो नगर प्रहरी सं िािन तथा व्यवस्थापन सम्बन्िी काययववलि, २०७७ बनाएको छ।

पररच्छे द-१ (एक)
प्रारचम्भक
१. संचक्षप्त नाम र प्रारम्भ :
(१) यस काययववलिको नाम "नमोबुद्ध नगरपालिका नगर प्रहरी सं िािन तथा व्यवस्थापन
सम्बन्िी काययववलि, २०७७" रहे को छ ।
(२) यो काययववलि नमोबुद्ध नगरपालिका नगर काययपालिकािे स्वीकृत गरी नगर प्रमुखबाट
प्रमाचणकरण भए पलछ िागु हुनेछ ।
२. पररभाषा : ववषय वा प्रसङ्गगिे अको अथय निागेमा यस काययववलिमा,
(क) "ऐन " भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िाई सम्झनु पदयछ।
(ख) "नगरपालिका" भन्नािे नमोबुद्ध नगरपालिकािाई सम्झनु पदयछ।
(ग) "कायायिय" भन्नािे नगरपालिका रहे को कायायियिाई सम्झनु पदयछ।

(घ) "सलमलत" भन्नािे नमोबुद्ध नगरपालिकाको यस काययववलि बमोचिम गदित पदपूलतय
सलमलतिाई सम्झनु पदयछ।
(ङ) "नगर

प्रहरी" भन्नािे

नमोबुद्ध नगरपालिकाबाट लनयुि प्रहरी कमयिारीिाई सम्झनु

पदयछ।
(ि) "भत्ता" भन्नािे

नमोबुद्ध नगरपालिकािे

समय

समयमा तोवकददएको बमोचिमको

भत्तािाई सम्झनु पदयछ।
(छ) "आलथयक वषय" भन्नािे श्रावण १ गते दे चख शुरु भई असार मसान्तमा समाप्त हुने
अवलििाई सम्झनु पदयछ।
(ि) "काययपालिका" भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ बमोचिम गिन हुने नगर
काययपालिकािाई सम्झनु पदयछ।
(झ) "नगर सभा" भन्नािे नगरपालिकाको सभा सम्झनु पदयछ।
(ञ) "प्रमुख प्रशासकीय अलिकृत" भन्नािे

नमोबुद्ध

नगरपालिकाको प्रमुख

प्रशासकीय

अलिकृतको रुपमा काम गनय नेपाि सरकारबाट खटाईएको अलिकृतिाई सम्झनु पदयछ।

(ट) "तोवकएको" वा "तोवकए बमोचिम" भन्नािे नगर काययपालिकािे समयमा समयमा लनणयय
गरी तोवकएको वा तोवकए बमोचिम सम्झनु पछय ।
(ि) "िवान" भन्नािे अलिकृत बाहे कका प्रहरी िवान सम्झनु पछय ।
(ढ) "नगर प्रहरी कमयिारी" भन्नािे नगर प्रहरी अलिकृत र िवानिाई सम्झनु पछय ।
३. काययववलिको व्याख्या नगर काययपालिका गने:
(क) कुनै अलिकारीिे यस काययववलिको प्रयोग गदाय नगर प्रहरी कमयिारीिाई मकाय परे मा
लनििे नगर काययपालिका समक्ष लनवेदन ददन सक्नेछ ।
(ख)

ुँ ा ३ (क) को सम्बन्िमा नगर काययपालिकािे लनवेदन परे को लमलतिे
काययववलिको बुद

३० (लतस) ददन लभत्रमा लनणयय गररसक्नु पनेछ ।

पररच्छे द-२ (दुई)
नगर प्रहरी सेवा गिन, रे खदे ख र लनयन्त्रण
४. नगर प्रहरीको सेवाको गिन :
नगरपालिकामा एक नगर प्रहरी सेवाको गिन गररनेछ। नगर प्रहरी सेवाका ववलभन्न पदहरु, ववलभन्न
पद अन्तगयत रहने प्रहरी कमयिारीहरुको दरबन्दी सं ख्या र पदपूलतय सम्बन्िी व्यवस्था यो काययववलि
अनुसार हुनेछ।
५. नगरपालिकामा रहने नगर प्रहरीको पद:
(१) नगरपालिकामा रहने नगर प्रहरीको पद दे हाय अनुसार हुनेछ।
(क) नगर प्रहरी लनरीक्षक
(ख) नगर प्रहरी सहायक लनरीक्षक
(ग) नगर प्रहरी िवान
(२) उप-दफा (१) अनुसारका पदहरु मध्ये आवश्यकता अनुसारका पदहरु र लत पद अन्तगयत रहने
नगर प्रहरी कमयिारीको दरबन्दी र सं ख्या नगर सभािे स्वीकृत गनेछ।

(३) उप-दफा (२) बमोचिम स्वीकृत दरबन्दीमा यो काययववलि बमोचिम नयाुँ भनाय र बढु वा
प्रवियाद्वारा पदपूलतय गररनेछ।
(४) नगरपालिकािे प्रत्येक पदको कायय वववरण बनाउने छ र त्यस्तो कायय वववरणमा उि पदको
काम, कतयव्य, अलिकार र उत्तरदावयत्व समेत उल्िे ख गररनेछ।
(५) नगर प्रहरी प्रमुख िगायत नगर प्रहरी कमयिारीको काम, कतयव्य र अलिकार यसै काययववलिमा
व्यवस्था गररए अनुसार हुनेछ।

पररच्छे द-३ (लतन)
नगर प्रहरी कमयिारीको काम, कतयव्य र अलिकार
६. नगर प्रहरी कमयिारीको काम, कतयव्य र अलिकार :

(१) स्थानीय सरकार सं िािन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उप दफा (२) को दे हाय (क) मा
उल्िे चखत काम, कतयव्य र अलिकारहरुका अलतररि नगर प्रहरीको काम, कतयव्य र अलिकार दे हाय
बमोचिम हुनेछ:
(क) नगरपालिकाको नीलत, कानून, मापदण्ड तथा लनणयय कायायन्वयन गने,
(ख) नगरपालिकाको सम्पचत्तको सुरक्षा र सं रक्षण गने,
(ग) स्थानीयस्तरमा हुने सभा समारोह, परम्परा तथा िात्रा िाडपवयको सुरक्षा व्यवस्थापन,
(घ) स्थानीय बिार तथा पावकयङ्ग स्थिको रे खदे ख र व्यवस्थापन,
(ङ) नगर सरसफाई सम्बन्िी मापदण्ड कायायन्वयन गने ,
(ि) न्यावयक सलमलतिे गरे का लमिापत्र तथा लनणयय कायायन्वयन,
(छ) सावयिलनक ऐिानी र पतती  ि्गा, सावयिलनक भवन, सम्पदा भौलतक तथा पूवायिार सं रक्षण
र सुरक्षा,
(ि) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्िी खोि, उद्धार, राहत तथा पुनस्थायपना,
(झ) अनालिकृत ववज्ञापन तथा होलडङ्ग बोडय लनयन्त्रण,
(ञ) छाडा िौपायको लनयन्त्रण,
(ट) अनालिकृत लनमायण तथा सावयिलनक सम्पचत्त अलतिमण रोकथाम तथा लनयन्त्रण,
(ि) सावयिलनक आवागमनमा बािा पुयायई राखेका लनमायण सामग्री, पसि व्यवसायबाट भएको
अवरोि हटाउन िगाउने नमानेमा आफै हटाई हटाउन िा्ने खिय सम्बचन्ित व्यचिबाट
असूि उपर गनय पेश गने,

(ड) सावयिलनक ि्गा बाटो मि, मचन्दर, ढि, नािा, पोखरी लमिी कसै िे घर कम्पाउण्ड टहरा

वा त्यस्तै अन्य लनमायण कायय गरे को अथवा व्यचिगत रुपिे उपभोग गरे को छ, छै न लनरीक्षण
गने। यस्तो लनमायण कायय गरे को दे चखएमा लनमायण कायय रोक्का गरी कानून शाखा माफयत
लनणयय गने अलिकारी समक्ष प्रलतवेदन पेशत्काउनेगनेआदे शरभ भएमा भत्काउने,

(ढ) नगर क्षेत्रमा अलनयलमत लनमायण कायय गरे को दे चखएमा नक्शापास भए नक्शापासको

प्रमाण पत्र सवहतको प्रलतवेदन कानुन शाखा माफयत प्रमुख प्रशासकीय अलिकृत समक्ष पेश
गने। मापदण्ड ववपररत लनमायण भएको दे चखए भत्काउने आदे श ददएको भत्काउने,
(ण) स्वास््यका िालग हालनकारक चिि तथा सडे गिे को खाद्यपदाथय वववि ववतरणमा रोक
िगाउने र तोवकएको मापदण्ड ववपररत सडे गिे का हालनकारक चिि वस्तु वविी गरे को
पाईएमा पवहिो पटक भए िफत गरी गाड्न िगाउने। पटक पटक यस्तो कायय दोहोररएको
िररवाना गनय वा पसि बन्द गराउन राय साथ पेश गने,
(त) रोगी वा कानूनिे लनषेि गरे का पशुपंक्षी, िीविन्तुहरु काटमार गनय नददने र त्यस्ता
पशुपंशी िीविन्तुको मासु लबवि ववतरण रोक िगाउने अटे र गरे मा िफत गरी नष्ट गने साथै
िररवाना समेत गनय राय साथ पेश गने,
(थ) छाडा कुकुर लनयन्त्रण सम्वन्िी कारवाही गने तथा मरे का िीविन्तु समयमै गाडन
िगाउने,
(द) खतरा उत्पन्न हुने रुख काट्न िगाउने तथा िोचखमपूण य घर पखायि भए सोको लिचखत
प्रलतवेदन पेश गने र भत्काउन आदे श भए भत्काउने,
(ि) वडा सलमलत, टोि सुिार सलमलत, तथा सामुदावयक प्रहरीसुँगको सहकाययमा सरसफाई,
सुरक्षा र सामाचिक ववकृलत हटाउने कायय गने गराउने,

(न) नगर काययपालिका, सलमलत, उपसलमलत तथा आयोिनाहरुबाट िागू हुने नीलत, लनणयय, दफा र
कानून कायायन्वयन गने,

(प) ईिाित ववना पेशा, व्यवसाय गरे को फेिा परे मा पेशा व्यवसायको दताय/नवीकरण गनय
िगाउने,

(फ) नमोबुद्ध नगर क्षेत्रमा लभत्ते िे खन, पोि व्यानर, िस व्यानर र ववज्ञापन नीलतिे लनषेि
गरे को ववज्ञापन प्रिारप्रसार सामाग्री तथा पोष्टर टाुँस्ने काययमा पूणत
य या प्रलतवन्ि िगाउने,
अटे र गनेिाई िररवाना कारवाही गने,
(ब) नगरपालिकािे सञ्चािन गने वा भाग लिने सभा, सम्मेिन, तालिम अभ्यास िस्ता
काययिममा नगरपालिकाको तफयबाट तोवकए बमोचिम प्रलतलनलित्व गने ,

(भ) नाप तौिका सामाग्रीको िेक िाुँि गने , पसि व्यवसायमा मूल्य सूिी राख्न िगाउने
तथा िेक गने,
(म) होटि, रे ष्टुरेन्ट, गेष्ट हाउस, पाियर गलतववलिहरुको लनरीक्षण गने, मापदण्ड अनुरुप नििेका
पाईएमा कारवाहीको िालग पेश गने,

(य) नगरपालिका क्षेत्र लभत्र सावयिलनक स्थिमा िादु, सकयस िुवा िगायतका ववकृलत िन्य
वियाकिापमा रोक िगाउने,
(र) नगरपालिकाको लनणयय अनुसार अस्थायी प्रकृलतका बिार व्यवस्था गने, त्यस्तो
व्यापारीहरुको िगत राख्ने,
(ि) अरुिाई वािा पु्ने गरी िाउड चस्पकर, रे लडयो अथवा ध्वलन उत्पादन गने अन्य
उपकरण प्रयोग गनय नददने,
(व) शहरमा ध्वनी, िुवा, प्रकाश अथवा अन्य कुनै कारणिे सावयिलनक रुपमा बािा पु्ने गरी
उद्योग सं िािनमा रोक िगाउने,
(श) दमकि, एम्बुिेन्स सेवािाई २४ सै घण्टा ि ुस्त र दुरुस्त राखी माग भएको िाउुँमा
तुरुन्त राहत काययमा सहयोग पुयायउने,
(ष) ववपद्, महामारी भएमा उद्धार तथा राहतका िालग तुरुन्त खटी िाने,
(स) नगरपालिका मातहतका शाखा, आयोिना, काययिम वा कुनै पररयोिना अन्तगयत तोवकए
बमोचिमका काययहरु गने गराउने,
(ह) नगरपालिका अन्तगयत शाखा तथा आयोिनाबाट कायायन्वयनका िालग प्राप्त भएका आदे श
तथा लनदे शन कायायन्यन गरी सोको वववरण तोवकएको समय लभत्र उपिब्ि गराउने,
(क्ष) मालथ तोवकए बमोचिमका काययहरु समन्वय गरी चिम्मेवारी िवाफदे हीता समेत बहन
गने,
(त्र) नगरपालिकािे तोवकएका अन्य काययहरु गने गराउने।
(२) नगर प्रहरी सहायक लनरीक्षकिे नगर प्रहरी िवानहरुिाई आदे श बमोचिम खटनपटनमा नेतत्ृ व
र सहयोग गनु,य नगरपालिकाको आदे शहरु कायायन्वयन गनुक
य ा अिावा मालथ दफा ६ उपदफा (१) मा

उल्िे चखत काम, कतयव्य र अलिकारहरु पािना गनुप
य नेछ भने नगर प्रहरी िवानहरुिे नगर प्रहरी

सहायक लनरीक्षकको नेतत्ृ विाई स्वीकानुय र सहयोग गनुक
य ा अिावा मालथ दफा ६ उपदफा (१) मा
उल्िे चखत काम, कतयव्य र अलिकारहरु पािना गनुप
य नेछ।

पररच्छे द-४ (िार)
तह ववभािन र पदपूलतय
७. नगर प्रहरीको दरबन्दी लसियना प्रकृया:
(१) नगरपालिकामा रहने नगर प्रहरीको ववलभन्न तहका दरबन्दीहरुको लसियना तथा खारे िी नगर
काययपालिकािे लनणयय गरे बमोचिम हुनेछ।
(२) लसियना तथा खारे िीका िालग प्रस्ताव पेश गनुय भन्दा अचघ सो पद लसियना गनुप
य ने कारण,
प्रस्ताववत पदिे गनुप
य ने कामको वववरण, मौिुदा दरबन्दीिे थप गरे को काययबोझ सम्हाल्न सक्ने
नसक्ने अवस्था, आलथयक तथा प्रस्ताववत पदिे सङ्गिनात्मक स्वरूपमा पाने प्रभाव स्पष्ट गरी सभा
समक्ष पेश गनुय पनेछ।
८. नगर प्रहरीहरुको शुरु लनयुचि हुने पदहरु:
(१) नगर प्रहरीको दे हायका पदहरु खुल्िा प्रलतयोलगताद्धारा पूलतय गरी

लनयुचि हुनेछ र अरु

पदहरुमा बढु वा गररनेछ।
(क) नगर प्रहरी लनरीक्षक
(ख) नगर प्रहरी सहायक लनरीक्षक
(ग) नगर प्रहरी िवान
९. लनयुचि गने अलिकारी:
(१) पदपूलतय सलमलतको लसफाररसमा नगर काययपालिकाको कायायियिे नगर प्रहरीको लनयुचि गनेछ।
(२) नगर प्रहरी करार सेवाको पदमा शत प्रलतशत खुल्िा प्रलतयोलगताद्वारा पदपूलतय गररनेछ।
(३) खुल्िा प्रलतयोलगताद्धारा पदपूलतय गदाय नगर प्रहरीिाई समावेशी बनाउन खुल्िा प्रलतयोलगताद्धारा
पूलतय पदमध्ये पैतािीस प्रलतशत पद छु ट्याई सो प्रलतशतिाई शत प्रलतशत मानी दे हाय बमोचिमका
उम्मेदवार लबिमा छु ट्टाछु ट्टै प्रलतस्पिाय गराई पदपूलतय गररनेछ।

(क) मवहिा: ४० प्रलतशत
(ख) आददबासी/िनिालत: ३० प्रलतशत
(ग) दलित: २० प्रलतशत
(घ) अल्पसंख्यक: १० प्रलतशत
स्पष्टीकरण:
(१) यस काययववलिको प्रयोिनको िालग मवहिा, आददवासी, िनिाती, दलित, अल्पसं ख्यक भन्नािे
आलथयक र सामाचिक रुपमा पछालड परे का मवहिा, आददवासी/िनिालत, अल्पसं ख्यक र दलितिाई
सम्झनु पछय।
(२) उप दफा वमोचिम पदपूलतय गने प्रयोिनका िालग आलथयक तथा सामाचिक रुपमा पछालड परे का
मवहिा, आददवासी/िनिालत, अल्पसं ख्यक र दलित समुदायको वववरण नेपाि सरकारिे नेपाि
रािपत्रमा सूिना प्रकाश गरी तोवकए वमोचिम हुनेछ। तर त्यसरी नतोके सम्मको िालग िुनसुकै

मवहिा, आददवासी/िनिालत, अल्पसं ख्यक र दलित समुदायिाई आलथयक तथा सामाचिक रुपमा पछालड
परे को समुदाय मालननेछ।
(३) उप दफा (१) वमोचिम छु ट्याइएका पदको िालग दरखास्त पेश गदाय दे हाय वमोचिमका प्रमाण
सं ि्न हुनपु नेछ।

(४) आददवासी िनिालतको सूिीमा स्पष्ट खुिेको िालत वाहे क अन्यको हकमा आददवासी/िनिातीका

िालग नेपाि आददवासी/िनिालत उत्थान राविय प्रलतष्ठानबाट आददवासी/िनिालत भनी प्रमाचणत
भएको।
(५) दलितका िालग राविय दलित आयोगबाट दलित भनी प्रमाचणत भएको।
(६) उप दफा (१) वमोचिम प्रलतशत लनिायरण गदाय एक प्रलतशतभन्दा कम घताक (फ्रयाक्सन)
आएमा त्यस्तो घतांक िुन समुदायको हकमा आएको हो सोभन्दा िगतै पलछको समुदायमा सदै
िानेछ।
(७) उप दफा (१) वमोचिम छु ट्याइएको पदमा कुनै दरखास्त नपरे मा वा आवश्यक सं ख्यामा

उम्मेदवार उत्तीणय हुन नसकी आवश्यक सं ख्यामा पदपूलतय हुन नसकेमा त्यसरी नपुग भएको पद
सं ख्या खुल्िा प्रलतयोलगतामा भई उचत्तणय भएका उम्मेदवारबाट पूलतय गररनेछ।

१०. पदपूलतय गने तररका:
(१) नगर प्रहरी कमयिारीको पदपूलतय दे हाय बमोचिम गररनेछ।
लस.नं.

पद

खुल्िा प्रलतयोलगता

िम्मा

१

नगर प्रहरी लनरीक्षक

१००%

१००%

२

नगर प्रहरी सहायक लनरीक्षक

१००%

१००%

३

नगर प्रहरी िवान

१००%

१००%

११. खुल्िा प्रलतयोलगताद्वारा पदपूलतय हुने पदको आवश्यक यो्यता:
(१) नगर प्रहरी लनरीक्षक पदको आवश्यक यो्यता दे हाय अनुसार हुनेछ।
(क) दरखास्त आव्हान भएको लमलतमा २० वषय उमेर पुगेको र २५ वषय ननाघेको।तर
खुल्िा प्रलतयोलगतामा भाग लिने बहािवािा स्थायी नगर प्रहरीको हकमा ३५ वषय ननाघेको
हुन ु पनेछ।

(ख) मान्यता प्राप्त ववश्वववद्याियबाट कम्तीमा स्नातक वा सो सरह उत्तीणय गरे को।
(ग) नैलतक पतन दे चखने कुनै फौिदारी अलभयोगमा सिाय नपाएको।
(घ) मवहिाहरुको िालग घटीमा उिाई ५ वफट, तौि ४५ के.िी. भएको र पुरुषको िालग
घटीमा उिाई ५ वफट २ इन्ि, तौि ५० के.िी. भएको।
(ङ) पुरुष हकमा छालत नफुल्िाउुँदा घटीमा ३१ इन्ि र फुल्िाउुँदा ३३ इन्ि भएको।
ुँ ा माइनस २ वा प्िस २ भन्दा बढी कमिोर नभएको।
(ि) आख
(छ) नेपािी नागररकताको प्रमाण पत्र भएको।
(ि) स्वीकृत चिवकत्सक वा मान्यता प्राप्त स्वास््य सं स्थािे ददएको लनरोलगताको प्रमाण पत्र
भएको।
(झ) सम्बचन्ित इिाका वा वडा प्रहरीबाट िारी भएको िाररलत्रक प्रमाण पत्र भएको।

(ञ) मोटरसाइकि/गाडीको सवारी िािक अनुमलतपत्र प्राप्त भएको।
(२) नगर प्रहरी सहायक लनरीक्षक पदको आवश्यक यो्यता दे हाय अनुसार हुनेछ।
(क) दरखास्त आव्हान भएको लमलतमा १८ वषय उमेर पुगेको र २४ वषय ननाघेको।तर
खुल्िा प्रलतयोलगतामा भाग लिने बहािवािा स्थायी नगर प्रहरीको हकमा ३५ वषय ननाघेको
हुन ु पनेछ।

(ख) मान्यता प्राप्त शैचक्षक सं स्थाबाट कम्तीमा प्रवीणता वा सो सरह उत्तीणय गरे को।
(ग) नैलतक पतन दे चखने कुनै फौिदारी अलभयोगमा सिाय नपाएको।
(घ) मवहिाहरुको िालग घटीमा उिाई ५ वफट, तौि ४२ के.िी. भएको र पुरुषको िालग
घटीमा उिाई ५ वफट २ इन्ि, तौि ५० के.िी. भएको।
(ङ) पुरुष हकमा छालत नफुल्िाउुँदा घटीमा ३१ इन्ि र फुल्िाउुँदा ३३ इन्ि भएको।
ुँ ा माइनस २ वा प्िस २ भन्दा बढी कमिोर नभएको।
(ि) आख
(छ) नेपािी नागररकताको प्रमाण पत्र भएको।
(ि) स्वीकृत चिवकत्सक वा मान्यता प्राप्त स्वास््य सं स्थािे ददएको लनरोलगताको प्रमाण पत्र
भएको।
(झ) सम्बचन्ित इिाका वा वडा प्रहरीबाट िारी भएको िाररलत्रक प्रमाण पत्र भएको।
(ञ) मोटरसाइकि/गाडीको सवारी िािक अनुमलतपत्र प्राप्त भएको।
(३) नगर प्रहरी िवान पदको आवश्यक यो्यता दे हाय अनुसार हुनेछ।
(क) दरखास्त आव्हान भएको लमलतमा १८ वषय उमेर पुगेको र २३ वषय ननाघेको।तर
खुल्िा प्रलतयोलगतामा भाग लिने बहािवािा स्थायी नगर प्रहरीको हकमा ३५ वषय ननाघेको
हुन ु पनेछ।

(ख) मान्यता प्राप्त शैचक्षक सं स्थाबाट कम्तीमा एस.ई.ई. वा सो सरह उत्तीणय गरे को।
(ग) नैलतक पतन दे चखने कुनै फौिदारी अलभयोगमा सिाय नपाएको।

(घ) मवहिाहरुको िालग घटीमा उिाई ५ वफट, तौि ४२ के.िी. भएको र पुरुषको िालग
घटीमा उिाई ५ वफट २ इन्ि, तौि ५० के.िी. भएको।
(ङ) पुरुष हकमा छालत नफुल्िाउुँदा घटीमा ३१ इन्ि र फुल्िाउुँदा ३३ इन्ि भएको।
ुँ ा माइनस २ वा प्िस २ भन्दा बढी कमिोर नभएको।
(ि) आख
(छ) नेपािी नागररकताको प्रमाण पत्र भएको।
(ि) स्वीकृत चिवकत्सक वा मान्यता प्राप्त स्वास््य सं स्थािे ददएको लनरोलगताको प्रमाण पत्र
भएको।
(झ) सम्बचन्ित इिाका वा वडा प्रहरीबाट िारी भएको िाररलत्रक प्रमाण पत्र भएको।
(ञ) मोटरसाइकि/गाडीको सवारी िािक अनुमलतपत्र प्राप्त भएको।
१२. पदपूलतय सलमलत:
(१) नगरपालिकाको नगर प्रहरी पदपूलतय सलमलत लनम्नानुसार हुनेछ।
(क) प्रमुख प्रशासकीय अलिकृतवा लनििे तोकेको दिाय पुगेको कमयिारी: अध्यक्ष
(ख) योिना तथा प्राववलिक ववकास शाखा प्रमुख: सदस्य
(ग) प्रशासन शाखा प्रमुख: सदस्य-सचिव
नगर प्रहरीहरुको नयाुँ पदपूलतयका िालग छनौट प्रकृयामा नचिकैको प्रहरी कायायियको
प्रलतलनलि र नगर प्रहरी प्रमुखिाई ववज्ञको रुपमा आमचन्त्रत गररनेछ।
१३. पदपूलतय सलमलतको काम, कतयव्य र अलिकार:
(१) पदपूलतय सलमलतको काम, कतयव्य र अलिकार दे हाय बमोचिम हुनेछ।
(क) काययववलिको दफा ९ को उप दफा (३) र दफा १० बमोचिम पदपूलतयको िालग
प्रलतशत लनिायरण गने।

(ख) खुल्िा प्रलतयोलगताद्वारा पूलतय हुने पदको पाठ्यिम नेपाि प्रहरीको सम्बद्ध पदको िालग
तोवकएको पाठ्यिम र छनौट ववलििाई आिार मान्ने र आवश्यिानुसार पदपूलतय सलमलतिे
पाठ्यिम हे रफेर र पररमाियन गरी लनिायरण गनय सवकनेछ।
(ग) पदपूलतय काययतालिका बनाउने।
(घ) परीक्षाको वकलसम तोक्ने।
(ङ) पदपूलतयका िालग ववज्ञापन प्रकाशन गने।
(ि) शारररीक तन्दुरुस्ती परीक्षा सं िािन गरी लिचखत परीक्षाको िालग सं ख्या लनिायरण
नलतिागरी प्रकाशन गने।
(छ) लनयुिीका िालग लसफाररश गने ।
(ि) िोक सेवा आयोगबाट स्वीकृत प्रहरी सेवाको पदमा लनयुिी र बढु वा गदाय अपनाउनु
पने सावयिलनक लसद्धान्तमा पदपूलतय सलमलतिे गने भनी तोवकएका पदपूलतयसुँग सम्बन्िीत अन्य
कायय गने।
(२) पदपूलतय सलमलतिे नगर प्रहरी सेवा समूहको िालग खुल्िा प्रलतयोलगताद्वारा पदपूलतय गने
आवश्यकता अनुसार काययववलि गत लनणयय गरी कायायन्वयन गनय सक्नेछ ।
(३) खुल्िा प्रलतयोलगताद्धारा पदपूलतयका िालग ववज्ञापन गदाय दरखास्त पेश गने म्याद पन्र ददन
रावियस्तरको पत्रीकामा सूिना प्रकालसत गनुय पनेछ।
१४. छनौट सम्बन्िी व्यवस्था:
(१) दफा ११ बमोचिम नगर प्रहरी कमयिारीहरु कायायियिे करारमा राख्ने प्रयोिनको िालग
सूिीकरण तथा छनौट सम्बन्िी व्यवस्था दे हाय बमोचिम हुनेछ।
(क) नागर प्रहरी कमयिारीको अनुसूिी-१ बमोचिम स्वीकृत कायय वववरण बमोचिम पद वा

सेवा क्षेत्र तथा सम्बचन्ित सेवा समुहको यो्यता, पाररश्रलमक, सेवा शतय समेत तोकी
सम्बचन्ित कायायियको सुिना पाटी र अन्य

कुनै

सावयिलनक लनकायमा अनुसूिी-२

बमोचिमको ढाुँिामा कम्तीमा १५ (पन्र) ददनको सुिना प्रकाशन गनुप
य नेछ।
(ख) आवेदन फारमको नमुना अनुसूिी-३ बमोचिम हुनेछ। आवेदन दस्तुर नगरपालिकाबाट
लनिायरण भए बमोचिम हुनेछ।

(ग) ररत पुवक
य
पनय आएका आवेदनहरु दे हायको आिारमा दफा १२ को सलमलतिे
मूल्यांकन गरी सुचिकृत गनुप
य नेछ।

१. शैचक्षक यो्यता वापत - २० अंक
ववचशष्ट श्रे णी वापत - २०,
प्रथम श्रे णी वापत - १५,
दद्वतीय श्रे णी वापत - १२.५०,
तृतीय श्रे णी वापत - १०,
ु न ववश्वववद्याियको अं क गणना आिारमा)
(लत्रभव
२. कायय अनुभव वापत - १० अंक (प्रलत वषय २ अं कको दरिे , प्रमाचणत वववरण
सं ि्न भएको हुनपु ने)

३. स्थानीय बालसन्दािाई दे हाय बमोचिम - ५ अंक
नमोबुद्ध नगरपालिकाको बालसन्दा भएमा - ५ अंक
काभ्रेपिाञ्चोक चिल्िाको बालसन्दा भएमा - २.५ अंक
४. अन्तवातायमा अलिकतम - १५ अंक ( यस अनुसार अंक प्रदान गदाय न्यू नतम ६ र
अलिकतम १२ को लसमा लभत्र रही प्रदान गनुप
य नेछ)
५. लिचखत परीक्षा- ५० अंक ( सेवासुँग तोवकएको पाठ्यिम अनुसार)
१५. यो्यतािम सुिी तयार गने:
(१) उम्मेदवारहरुिे ददइएको परीक्षा र अन्तरवातायमा प्राप्त गरे को अं कको आिारमा यो्यतािम सूिी

तयार गरी पदपूलतय सलमलतिे लनयुचि/सम्झौताका िालग लसफाररस पेश गनेछ। कुि ररि पदको
बढीमा १५ प्रलतशतसम्म यो्यतािमानुसार वैकचल्पक उम्मेदवार राचखनेछ।
(२) काययववलिको दफा १५ को उप दफा (१) वमोचिम लसफाररस गररएका व्यचिहरुिाई पदपूलतय
सलमलतिे लनयुचि/सम्झौता गने अलिकारी समक्ष लनयुचिका िालग पेश गनेछ।

(३) लनयुचि/सम्झौताको िालग लसफाररश भएको लमलतिे ३० (लतस) ददन लभत्र नगर काययपालिकािे
लनयुचि/सम्झौतापत्र ददने लनणयय गरी सक्नु पनेछ।
(४) काययववलिको दफा १५ को उप दफा (३) वमोचिम लनणयय भएको लमलतिे सात ददन लभत्र प्रमुख
प्रशासकीय अलिकृतिे लनयुचिपत्र ददनेछ।

(५) वैकचल्पक उम्मेदवारिे १ वषय सम्म पलन लनयुचि प्राप्त गनय नसकेमा उि सुिी स्वत: खारे ि
हुनेछ।
१६. करार गने:
(१) कायायियिे सुचिकृत गरे का मुख्य उम्मेदवारिाई ७ (सात) ददनको म्याद ददई करार गनय
सुिना ददनुपनेछ।
(२) उप दफा (१) बमोचिमको अवलि लभत्र करार सम्झौता गनय आउने सुचिकृत उम्मेदवारसुँग
कायायियिे अनुसूिी-१ बमोचिमको कायय वववरण सवहत अनुसूिी-४ बमोचिमको ढाुँिामा करार

गनुप
य नेछ। उि अवलि लभत्र सम्पकय राख्न नआएमा िमशिः वैकचल्पक उम्मेदवारिाई सुिना ददई
करार गनय सवकनेछ।
(३) उप दफा (२) बमोचिम करार गरे पश्चात अनुसूिी-५ बमोचिमको नमुना पत्रानुसार करारपत्र
कायायियिे ददनुपनेछ।
(४) उप दफा (२) बमोचिम कायायियिे कायय वववरण ददुँदा ववषयगत शाखा समेत तोकी काममा
िगाउनु पनेछ।
(५) यस काययववलि बमोचिम करार गदाय प्रमुख प्रशासकीय अलिकृतिे सेवा शतयहरु र सुवविाका

कुराहरु स्पष्ट उल्िेख गरी सामान्यतया आलथयक वषयको श्रावण १ दे चख अको वषयको असारसम्मका
िालग मात्र करार गनुय पने छ। तर उि पदिे गनुप
य ने काम समाप्त भएमा वा प्रयाप्न भएमा वा कायय
प्रारम्भ नै नभएको अवस्थामा स्थानीय तहिे कामको बोझ र अवलि हे री करारको अवलि घटाउन
सक्नेछ। करार अवलि समाप्त भए पलछ म्याद थप गनय नगरपालिका बाध्य हुनेछैन।
(६) उप दफा (५) बमोचिम एक आलथयक वषयको लनचम्त सेवा करारमा लिएको व्यचििाई पुन: अको

वषयको िालग सेवा करारमा लिनु परे मा पुन:पररक्षण, छनौट र सुरु करार सरह मालन सम्झौता
गररनेछ।

(७) कमयिारीिे स्वेच्छािे करार लनरन्तरता गनय निाहे मा कचम्तमा १५ ददन अगाडी कायायियमा
लिचखत रुपमा िानकारी गराउनु पनेछ। यसरी िानकारी नगराई करार अन्त गरी काम छोडे मा
त्यस्तो व्यचििाई पु:करारमा काम गने अवसर ददईने छै न।कायायियिे करार सेवा नवीकरण वा थप
नगने िानकारी १५ ददन अगाडी नै गराउनु पनेछ।
(८) सेवा करारमा लनयुचि हुने व्यचििे सम्झौतामा उल्िे ख भए बाहे कका अन्य कुनै सुवविा,
सहुलियतको दावी गनय पाउने छै न।
१७. िेष्ठतािम कायम गने:
(१) नगर प्रहरी िेष्ठतािम कायम लनिहरुिे आिारभूत तालिममा प्राप्त गरे को अं कको आिारमा
कायम गररनेछ।
(२) वैकचल्पक उम्मेदवारहरुिे एक वषयसम्म पलन लनयुचि प्राप्त गनय नसकेमा उि सुिी स्वत: खारे ि
हुनेछ।
१८. पररक्षणकािमा राख्ने:
(१) नयाुँ लनयुि गररएका नगर प्रहरी कमयिारीिाई एक वषयको परीक्षणकाि राचखनेछ। सो अवलिमा
नगर प्रहरी कमयिारीिे सन्तोष िनक काम नगरे मा नगरप्रहरी प्रमुखको लसफाररसमा प्रमुख प्रशासकीय

अलिकृतिे थप छ मवहना परीक्षणकािमा राख्न सक्नेछ। मवहिा नगर प्रहरी कमयिारीको हकमा ६
मवहना मात्र पररक्षणकाि रहनेछ।
(२) काययववलिको दफा १८ को उप दफा (१) वमोचिम थप भएको परीक्षणकािमा रहे को कुनै नगर
प्रहरी कमयिारीको सन्तोषिनक नभएमा लनििाई लनयुचि/सम्झौता गने अलिकारीिे अवकाश ददनेछ।
१९. लनयुचि सदर:
(१) काययववलिको दफा १८ को उप दफा (१) वमोचिमको परीक्षण कािमा रहेको नगर प्रहरी
कमयिारीको सन्तोषिनक काम भएमा, नगर प्रहरी आिारभूत तालिममा उत्तीणय भएमा, नेपािको राविय

झण्डा छु वाई शपथग्रहण गराएर मात्र नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अलिकृतबाट लनयुचि/सम्झौता
सदर गररनेछ।
(२) काययववलिको दफा १९ को उप दफा (१) वमोचिम लनयुचि सदर भएमा परीक्षणकािको
अवलििाई नोकरीको अवलिम गणना गररनेछ।

ुँ बाट सेवा करारमा सुरक्षा िनशचि प्राप्त गनय सवकने:
२०. आपूलतयकतायसग
(१) नगरपालिकािे सुरक्षा िनशचि आपूलतय व्यवसाय सं िािन गने कुनै फमय, कम्पनी सं िािक
हरुबाट सेवा करारका ववलभन्न शतयहरु तोकी लनचश्चत समयका िालग लनयमानुसार सेवा करार
सम्झौताद्वारा आपूलतयको व्यवस्था गनय सक्नेछ।

पररच्छे द-५ (पाुँि)
नगरपालिकाको प्रशासन र नगर प्रहरीको सम्बन्ि
२१. नगरपालिका प्रशासनको लनयन्त्रण रहने:
(१) प्रहरीको अनुशासन र आन्तररक व्यवस्था वाहे क समस्त नगर प्रहरी नगर काययपालिकाको
कायायियको प्रमुख प्रशासकीय अलिकृत र

ववषयगत चिम्मेवारी तोवकएको अलिकार प्राप्त अलिकारीको

प्रत्यक्ष रे खदे ख र लनयन्त्रणमा रहनेछन्।
(२) नगरपालिकािे नगर प्रहरी सं गिनसुँग िे खापढी गदाय सामान्यतया नगर प्रहरी प्रमुख माफयत नै
गनुप
य नेछ।
(३) कुनै पलन अलिकृत तहका नगर प्रहरी कमयिारीिाई अनुशासनहीनताको कारवाही गदाय
आवश्यकतानुसार नगर प्रहरी प्रमुखको परामशय लिन सक्नेछ।

पररच्छे द-६ (छ)
ववदा
२२. ववदा अलिकारको कुरा होइन:
(१) नगर प्रहरी कमयिारीिे अलिकारको रुपमा ववदाको दावी गनय पाउने छै न।
(२) कामको अनुकुि हेरी ववदा ददने अलिकारीिे तिबीिबाट ववदा ददन अथवा नददन पलन सक्नेछ
साथै आवश्यक परे मा ववदामा वसेको नगर प्रहरी कमयिारीिाई लनिको स्वीकृत ववदा रद्द गरी बोिाई
काममा िगाउन सक्नेछ।
२३. ववदाको वकलसमहरु:
(१) नगर प्रहरी कमयिारीहरुिे दे हाय वमोचिमका ववदा पाउनेछन:

(क) भै परी आउने र पवय ववदा
(ख) वकररया ववदा
(ग) प्रसुती ववदा
(घ) सट्टा ववदा
(ङ) प्रसुलत स्याहार ववदा
(ि) ववरामी ववदा
२४. ववदा स्वीकृत नगराई घर वस्ने नगर प्रहरी कमयिारीिाई सेवाबाट हटाउने:
(१) यस काययववलि बमोचिम ववदा स्वीकृत नगराई बस्ने नगर प्रहरी कमयिारी कायायियमा हाचिर हुन
पाउने छै न।
(२) उप दफा (१) को उल्िं घन गरी गैर हाचिर हुने नगर प्रहरी कमयिारीिाई नगर काययपालिकाको
कायायियिे सेवाबाट हटाउन सक्नेछ।
तर ववदाको लनकास नहुुँदै ववदा बसी पलछ सो गैर हाचिर भएको अवलिको िालग ववदाको लनवेदन गरी
सो स्वीकृत भएमा यो दफा उल्िं घन गरे को मलनने छै न।
२५. भैपरी/पवय ववदा:
(१) नगर प्रहरी कमयिारीिे प्रत्येक सािमा १२ ददनमा नबढाई भै परी/पवय ववदा पाउनेछ।
(२) भैपरी/पवय आउने ववदा सािारणत: एक पटकमा २ ददनमा नबढाई लिन पाइनेछ।
(३) भैपरी/पवय आउने ववदा एक सािको अको सािमा लिन पाइने छै न।
(४) ववदा बस्नु परे मा कुनै प्रहरी कमयिारीिे ववदाको स्वीकृत लिई रहन नभ्याएमा ववदा वसेपलछ
स्वीकृत गराए पलन हुन्छ।

(५) भैपरी/पवय ववदा वसेका नगर प्रहरी कमयिारीहरुिे पूरा सेवा/सुवविा पाउनेछ।
(६) भैपरी/पवय ववदा शलनवार वाहेक अरु ववदाहरुसुँग लमिाई लिन पाइने छै न।
२६. वकररया ववदा:

(१) नगर प्रहरी कमयिारी आफैंिे वकररयामा वस्नु परे मा कुि िमय अनुसार वढीमा १५ ददन वकररया
ववदा पाउनेछ।यस्तो ववदा मवहिा नगर प्रहरी कमयिारीको पलतिे वकररया वस्नुपरे मा त्यस्तो मवहिा
कमयिारीिाई ददईनेछ।
(२) यस्तो वकररया ववदा बस्ने नगर प्रहरी कमयिारीिे पूरा सेवा/सुवविा पाउनेछ।
२७. प्रसूती ववदा:
(१) मवहिा नगर प्रहरी कमयिारी गभयवती भएमा लनििे सुत्केरीको अचघपलछ गरी ददन ९८ प्रसूती
ववदा पाउनेछ।
(२) प्रसूती ववदा वस्ने मवहिा नगर प्रहरी कमयिारीिे पूरा सेवा/सुवविा पाउनेछ।
(३) प्रसूती ववदा सेवा अवलि भर दुई पटक मात्र ददइनेछ साथै नगरपालिकािे ददएको सुवविा उपभोग
गनय पाउनेछ।
(४) उल्िेख भएअनुसारको ववदाको अलभिे ख कमयिारीको ववदा स्वीकृत गने कायायियिे अध्यावलि
राख्नुपनेछ।
२८. प्रसूती स्याहार ववदा:
(१) प्रसूलत स्याहार ववदा सेवा अवलिभर दुई पटक मात्र ददइनेछ साथै नगरपालिकािे ददईएको सुवविा
उपभोग गनय पाउनेछ।
ु न्दा अचघ वा
(२) नगर प्रहरी कमयिारीको पनी सुत्केरी हुने भएमा त्यस्तो कमयिारीिे सुत्केरी हुनभ
पलछपन्र ददन प्रसूलत स्याहार ववदा लिन सक्नेछ। यो ववदा सेवा अवलिमा दुई पटकसम्म पाउनेछ।
(३) प्रसूलत स्याहार ववदामा वस्ने कमयिारीिे पूरा सेवा/सुवविा पाउनेछ।
(४) प्रसूलत स्याहार ववदा लिने नगर प्रहरी कमयिारीको ववदा स्वीकृत गने कायायियिे अध्यावलिक
राख्नुपनेछ।
(५) सुत्केरी स्याहार ववदामा बस्ने कमयिारीिे िन्म दताय प्रमाण पत्र वा सम्बचन्ित अस्पतािको
प्रमाणपत्र गनुय पनेछ।
२९. सट्टा ववदा:

(१) कुनै पलन सावयिलनक ववदाको ददन लडयुटी गने नगर प्रहरी कमयिारीिाई आिोपािो लमिाई
सम्वचन्ित कायायिय प्रमुखिे सट्टा ववदा ददन सक्नेछ। तर यस्तो सट्टा ववदा एकपटकमा सात
ददनभन्दा वढी हुने छै न। तर करार सेवामा लनयू ि नगर प्रहरी सेवाका कमयिारीहरुको हकमा
करारनामामा उल्िे ख भए अनुसारको ववदा मात्र पाउनेछ।
३०. ववरामी ववदा:
(१) नगर प्रहरी कमयिारीिे प्रत्येक सािमा १२ ददन ववरामी ववदा पाउनेछ।तर ववरामी भएको
भरपदो प्रमाण पेश नगरी ववरामी ववदा पाईने छै न तर सेवा करारमा लनयुि कमयिारीिाई यो सुवविा
वषयको ६ ददन मात्र प्राप्त हुनेछ एवं ववदा सं चित हुुँने छै न।
३१. ववदा ददने अलिकारीिः
(१) सम्पूणय प्रकारका लबदा स्वीकृत गने अलिकार प्रमुख प्रशासकीय अलिकृत वा लनििे तोकेको
अलिकृतिाई हनेछ। यस्ता स्वीकृत भएका ववदाहरुको अलभिे ख प्रशासन शाखामा अलनवायय उपिब्ि
गराउनु।
३२. ववदा पररणत नहुन:े
(१) यस पररच्छे द बमोचिम नगर प्रहरी कमयिारीिे िुन ववदा लिई बसेको हो सो नै उपभोग गनुय
पनेछ। पवहिे कुनै एक वकलसमको ववदा स्वीकृत भएकोमा त्यस्तो ववदा पलछ वकररया वा प्रसुलत ववदा
बाहेक अको वकलसमको ववदामा पररणत गराउन पाइने छै न।
३३. सावयिलनक ववदा गालभने:
(१) भैपरी आउने र पवय ववदा वाहेक अरु कुनै प्रकारको ववदा लिई बसेका प्रहरी कमयिारीिे सो

ु ान हुुँदा सावयिलनक ववदा पनय गएमा र सावयिलनक ववदापलछ कायायियमा हाचिर नभएमा सो
ववदा भि
सावयिलनक ववदाको अवलि पलन लनि कमयिारीिे लिएको ववदा वा सो ववदा बाुँकी नभएमा पाउने अरु
ववदामा बसेको मालननेछ।
३४. कायायियमा अनुपचस्थत हुने उपर कारवाही:
(१) ववदा स्वीकृत नगराई कायायियमा अनुपचस्थत हुने नगर प्रहरी कमयिारीिाई गयि र तिवकट्टी
गरी ववभागीय सिाय समेत गनय सवकनेछ। यसरी गयि भएको अवलि से वा अवलिमा गणना हुने
छै न।

३५. ववदा लिने ववलि:
(१) यस पररच्छे द बमोचिम ववदा लिन िाहने नगर प्रहरी कमयिारीिे आफुिाई िावहएको ववदाको
अवलि, कारण भए सो समेत खोिी रीतपूवक
य को लिचखत दरखास्त वा तोवकएको नमुना फारम भरी
आफू हाचिर रहे को शाखा मफयत ववदा स्वीकृत गने अलिकारी समक्ष पेश गनुय पनेछ। ववदा स्वीकृत
भए नभएको सम्वचन्ित शाखा प्रमुखिे सम्बचन्ित कमयिारी ददनुपनेछ।
(२) कुनै वकलसमको ववदा स्वीकृत ददने अलिकारीिे पररचस्थलतको वविार राचखकन मात्र ववदा ददने वा
नददने लनणयय गनेछ।
(३) भैपरी आउने ववदाको सम्वन्िमा ववदा स्वीकृत गने अलिकारीिे उप दफा (१) वमोचिम

दरखास्त नददए पलन आफ्नो लतिलबिबाट मौचखक अनुरोिको आिारमा पलन त्यस्तो ववदाको स्वीकृत
ददन सक्नेछ।
ुँ ामा िेचखए बमोचिम कुरामा ववदा ददने अलिकारीिाई चित्त बुझेमा लनििे ववदाको िालग
(४) दे हाय बुद

लनििे ववदाको िालग दरखास्त परे को लमलत भन्दा अगालडदे चख पलन ववदा बस्न पाउने गरी लनवेदकिाई
ववदा ददन सक्नेछ।
(क) ववदा ददने अलिकारीको पूव य स्वीकृलत लिई रहन सम्भव लथएन भने वा
(ख) पूव य स्वीकृलतको िालग लनवेदकिे सकभर प्रयास गरे को लथयो भने।
तर ववदा बसी सकेपलछ स्वीकृलतको िालग दरखास्त परे कोमा अस्वीकृलत हुन गई त्यसको
फिस्वरुप ववदा लनवेदन गने नगर प्रहरी कमयिारीिाई नोकरीबाट हटाइएमा लनििे
पुनरावेदन गनय सक्नेछ।
३६. ववदाको अलभिेख:
(१) ववदा ददने अलिकारीिे आफ्नो मातहतका सबै नगरप्रहरी कमयिारीको ववदाको अलभिे ख वकताव
खडा गरी िगत राख्ने र प्रशासन शाखािाई १५ ददन लभत्र अलनवायय लिचखत िानकारी ददनु पनेछ।
३७. लनकासा लिन नभ्याएमा:
(१) कुनै नगर प्रहरी कमयिारीिाई आवश्यक परी ववदामा नवसी नहुने अवस्था पनय आएको भन्ने
लनकटतम मालथल्िो अलिकारीिाई िागेमा र

सो ववदा चस्वकृत हुने दे चखएमा लनििे त्यस्तो नगर

प्रहरी कमयिारीिाई ववदामा बस्न लिचखत आदे श ददई त्यसको सूिना ववदा ददने अलिकारी समक्ष
पिाउनुपछय।
३८. गयि खािी िनाउनेिः
(१) कुनै नगर प्रहरी कमयिारी गयि परी सो कुराको िनाउ नगरपालिका प्रशासन शाखामा पिाई

सके पलछ सम्बचन्ित नगर प्रहरी कमयिारीिे ववदा स्वीकृत हुन पने व्यहोरा दशायई आफुिे सुिना
पाएको लमलतिे १५ ददन लभत्र आफूिाई गयि गने अलिकारी भन्दा एकतह मालथको सम्बचन्ित

अलिकारी समक्ष प्रलतवेदन ददन सक्नेछ। सो प्रलतवेदन उपर छानववन र िाुँि पड्ताि गदाय नगर

प्रहरी कमयिारीको प्रलतवेदन व्यहोरा साुँिो दे चखन आएमा सम्बचन्ित अलिकृतिे ववदा स्वीकृत गरी
थमौती व्यहोरा िे चख पिाउन सक्नेछ।
३९. झुिो कारण दे खाएमा सिाय हुन:े
(१) कुन नगर प्रहरी कमयिारीिे कुनै झुिो कारण दे खाई ववरामी ववदा, वकररया ववदा र प्रसूती ववदा
लिई बसेको िहररएमा त्यस्तो नगर प्रहरी कमयिारी ववभागीय सिायको भागी हुनेछ।
४०. तालिम अवलिमा ववदा बस्ने बारे :
(१) यस काययववलिमा अन्यत्र िुनसुकै कुरा िे चखएको भए तापलन तालिम अवलिभर सावयिलनक ववदा र
वकररया ववदा बाहेक सािारणतया अरु कुनै ववदा ददइने छै न।

पररच्छे द-७ (सात)
आिरण
४१. दान उपहार लिन नहुन:े
(१) आफ्नो सरकारी काममा कुनै पलन प्रकारको असर पनय सक्ने गरी कुनै नगर प्रहरी र लनिको
पररवारका सदस्य समेतिे नगरपालिकाको पूव य स्वीकृत लबना स्वदे शी तथा ववदे शी सं घ सं स्था लनकाय
वा व्यचि कसै बाट कुनै प्रकारको दान, बक्स, पुरस्कार, कोसेिी उपहार स्वीकार गनुय हुदैन।
४२. िन्दा लिन नहुन:े

(१) कुनै नगर प्रहरी कमयिारीिे नगरपालिकाको पूव य स्वीकृलत ववना कुनै पलन कामको लनलमत्त कुनै

वकलसमको िन्दा मा्न अथवा स्वीकार गनुय हुदैन र अरु कुनै वकलसमको आलथयक सहायता पाउने
काममा समेत भाग लिन हुुँदैन।

४३. स्वीकृती ववना अिि सम्पचत्त खररद गनय नहुन:े
(१) नगरपालिकािाई पूव य सूिना नददई कुनै पलन नग प्रहरी कमयिारीिे आफ्नो बसोबासको लनलमत्त

िावहने बाहेक आफ्नो वा आफ्नो पररवारको कुनै सदस्यको नाममा कुनै अिि सम्पचत्त खररद गनय
हुदैन यदी खररद गनुय पने भएमा नमोबुद्ध नगरपालिकाको स्वीकृत लिएर मात्र खररद गनय सक्नेछ।
४४. सम्पचत्तको वववरण ददनुपने:
(१) हाि वहािमा रहेको नगरप्रहरी कमयिारीिे यो काययववलि िागू भएको तीन मवहना लभत्र र नयाुँ
लनयूचि भएका नगर प्रहरी कमयिारीिे लनयुचि भएको लमलतिे तीन मवहना लभत्र नगरपालिकािे
तोवकएको कमयिारी समक्ष दे हायको सम्पचत्तको वववरण दाचखिा गनुय पनेछ।
(क) आफ्नो वा पररवारको सदस्यको नाममा भएको प्रत्येक अिि सम्पचत्त र शेयर, बैंक
मौज्दातको वववरण।
(ख) आफूसुँग वा आफ्नो नाउुँमा रहे को नगद, िवाहररात, सुन, िाुँदीको अन्दािी मूल्य।

ु
(२) सम्पचत्त वववरण दाचखिा गदाय सं यि
पररवारमा रहे को नगर प्रहरी कमयिारीिे आफ्नो पररवारको
प्रमुखको नाममा लनिसुँग रहे को सम्पचत्तको वववरण दाचखिा गनुप
य नेछ।

(३) आफ्नो सम्पचत्तमा थपघट भएमा अचख्तयारवािािाई सोको सूिना तीन मवहना लभत्र ददनु प्रत्येक
नगर प्रहरी कमयिारीको कतयव्य हुनेछ।
४५. व्यापार व्यवसाय गनय नहुन:े
(१) कुनैपलन नगर प्रहरी कमयिारीिे कायायियको स्वीकृती वेगर दे हायका काम गनुय हुुँदैन।
(क) कुनै व्यापार गनय,
(ख) कुनै फमयको वहस्सेदार वा सञ्चािक हुन र
(ग) कुनै व्यवसाय ििाउन।

४६. नगरपालिकाको काममा थाहा पाएका कुराहरु प्रकाशन गनय नहुन:े
(१) नगर प्रहरी कमयिारीिे नगरपालिकाद्धारा अथवा ववशेष रुपमा अचख्तयार नपाई आफ्नो कतयव्यको
पािना गदाय स्थानीय तह वा गैह्रसरकारी सं घ सं स्थाबाट प्राप्त गरे को वा आफैिे िे खेको अथवा
सं किन गरे को कुनै कागि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपबाट अरु अनलिकृत नगर प्रहरी कमयिारीिाई वा
गैह्रसरकारी व्यचििाई अथवा पत्रपलत्रकािाई िानकारी ददन हुदैन।
ुँ सम्पकय राख्न नहुनिःे
४७. रे लडयो वा पलत्रकासग
(१) नगर प्रहरी कमयिारीिे नगरपालिकाको अनुमलत प्राप्त नगरी कुनै पत्रपलत्रकामा आफ्नै वास्तववक

अथवा काल्पलनक नामबाट अथवा बेनामी कुनै प्रकाचशत िे ख गनय अथवा रे लडयोद्धारा प्रसारण गनय
हुुँदैन।

तर यस्तो प्रकाशन वा प्रसारण सावहचत्यक, किात्मक, ऐलतहालसक अथवा वैज्ञालनक र व्यवसावयक
ववषयको भएमा यस्तो स्वीकृती लिई रहनु पदै न र प्रकाशन वा प्रसारण गरे पलछ िाहेरी गनुप
य दयछ।
४८. नगरपालिकाको आिोिनािः
(१) नगर प्रहरी कमयिारीिे कुनै कुराको आिोिना गदाय नगरपालिकाको नीलतको लबरुद्ध असर पने
गरी अथवा नगरपालिका नगरबासीमा खल्ि पु्ने गरी भाषण, सम्वाद, िे ख रिना गनुय हुुँदैन।
४९. लनवायिनमा भाग लिन नहुन:े
(१) नगर प्रहरी कमयिारीिे कुनै पलन रािनीलतक दिको िालग कुनै लनवायिन भाग लिन वा कसै को

लनलमत्त मत मा्न वा अन्य कुनै प्रकारिे प्रभाव पानय हुदैन।तर कसैिाई मत ददएको वा ददने वविार
गरे को कुरा प्रकट नगरी प्रिलित कानुन वमोचिम आफ्नो मतालिकार प्रयोग गनय बािा पनेछैन।
५०. रािनीलतमा भाग लिन नहुनिःे
(१) नगर प्रहरी कमयिारीिे कुनै रािनैलतक दि र सोसुँग सम्बचन्ित सं स् सदस्य बन्न, रािनीलतमा
भाग लिन, रािनैलतक सं स्थािाई सहायताको लनलमत्त िन्दा ददन अथवा कुनै रािनैलतक सं स्था वा
आन्दोिनिाई अन्य कुनै प्रकारिे आफ्नो प्रभाव पानय हुुँदैन।
५१. समय पािन र लनयलमतता:
(१) नगर प्रहरी कमयिारीिे दिक समयमा तथा लनयलमत रुपमा आफ्नो पािोमा हाचिर हुनपु दयछ र
सािारणतया पवहिे ववदाको लनकासा नलिई काममा अनुपचस्थत हुन ु हुुँदैन।

५२. अनुशासन र आज्ञापािनिः
(१) नगर प्रहरी कमयिारीिे आफ्नो कतयव्य तत्परताको साथ पािन गनुप
य दयछ।
(२) नगर प्रहरी कमयिारीिे आफ्नो कायायियको काम सम्बन्िी कुरामा आफूभन्दा मालथका अलिकृतिे
ददए आज्ञािाई तदारुकता साथ पािन गनुप
य दयछ।
(३) नगर प्रहरी कमयिारीिे आफूभन्दा मालथका सबै अलिकृतहरु प्रलत उचित आदर दे खाउनु पने
५३. नगर प्रहरी कमयिारीिे बावहरी प्रभाव पानय नहुन:े
(१) प्रहरी कमयिारीिे आफ्नो नोकरी सम्बन्िी कुरामा आफूभन्दा मालथका अलिकृत मालथ कुनै
अनुचित प्रभाब पानय अथवा प्रभाब पाने प्रयन गनय हुुँदैन।
५४. बहुलबबाह, बािलबबाह, अनमेि लबबाह प्रलतवन्ििः
ु ी दे वानी सं वहताको लबपरीत हुने गरी लबबाह गनुय गराउनु हुुँदैन।
(१) नगर प्रहरी कमयिारीिे मुिक

पररच्छे द-८ (आि)
सिाय र पुनरावेदन
५५. सिाय:
(१) उचित र पयायप्त कारण भएमा नगर प्रहरी कमयिारीिाई दे हायको सिाय गनय सवकनेछ।
(क) नलसहत ददने।
(ख) शारीररक थकाई हुने (फवटक) सिाय गने।
(ग) तिव वृवद्धरोक्का गने।
(घ) तल्िो तहमा घटु वा गने।
(ङ) िापरवाही गरी नगरपालिकािाई नोक्सानी भएको सम्पूण य वा आंचशक रुपमा तिव
भत्ताबाट कट्टी गरी असुि गने।
(ि) भववष्यमा स्थानीय तहमा अयो्य निहररने गरी नोकरीबाट बखायस्त गने।

(छ) भववष्यमा स्थानीय तहमा अयो्य िहररने गरी नोकरीबाट बखायस्त गने।
५६.नलसहत ददने वा प्रलतकूि राय िेख्न:े
(१) नगर प्रहरी कमयिारीिे काममा सािारण िापरवाही गरे मा नलसहत ददन सक्नेछ। दुई पटकसम्म

नलसहत ददुँदा पलन लनििे काममा िापरवाही गरे मा लनिको िािििन सम्बन्िी प्रलतवेदनमा प्रलतकूि
राय िे चखनेछ।
५७. तिब वृवद्ध वा पदोन्नलत रोक्ने:
(१) नगर प्रहरी कमयिारीको काम सन्तोषिनक नभएमा सिाय गने अलिकारीिे लनिको तिब वा
पदोन्नलत रोक्का गनय सक्नेछ।
५८. दिाय र तिब घटाउने:
(१) कुनै नगर प्रहरी कमयिारीिाई दे हायको अवस्थामा सिाय गने अलिकारीिे पद वा तल्िो टाइम
स्केि वा त्यही टाइम स्केिको तल्िोस्केिमा ओराल्न सक्ने, नगरपालिकािाई हालन नोक्सानी
ु ायएकोमा सो समेत लनिबाट भराउन सक्नेछ।
पुपय
(क) सन्तोषिनक काम नगरे मा।
(ख) अनुशासनहीन काम गरे मा।
(ग) आिरणसम्वन्िी काययववलि उल्िं घन गरे मा।
(घ) लनयुचि भएको पाुँि वषय लभत्रै नोकरीबाट अिग हुन ् झुठ्ठा कारण दे खाएमा।
(ङ) ददएको आदे श लनदे शन नमानेमा वा कायायन्वयन नगरे मा।
(ि) मनालसव कारण नभई वा ववदा नलिई ववदा बसेकोमा वा गैरहाचिर भएमा।
(छ) िापरवाही गरे मा वा दफा आदे शको पािना नगरे मा।
५९. नोकरीबाट हटाउने वा बखायस्त गने:
(१) दे हायका अवस्थामा सिाय गने अलिकारीिे कुनै नगर प्रह कमयिारीिाई नोकरीबाट हटाउन वा
बखायस्त गनय सक्नेछ।

(क) अयो्यताको कारणिे आफ्नो पदीय चिम्मेवारी पूरा र दावयत्व पूरा गनय नसकेमा,
(ख) रािनीलतमा भाग लिएमा,
(ग) वरावर अनुशासनहीनताको काम गरे मा,
(घ) नैलतक पतन दे चखनेफौिदारी अलभयोगमा अदाितबाट अपरािी दोवष प्रमाचणत भएमा,
(ङ) लडउटीमा भएको अवस्थामा वा नरहे को अवस्थामा वदीको पोशाक िगाई कुनै मादक
पदाथय सेवा गरे मा वा िथाभावी गरे मा,
(ि) भ्रष्टािार गरे मा,
(छ) आफ्नो पदको चिम्मेवारी अनुसार आिरण नगरे मा,
(ि) आिरण सम्वन्िी दफाहरु वरावर उल्िं घन गरे मा,
(झ) मनालसव कारण नभई वा ववदा नलिई ववदा वसे मा वा गैरहाचिर भएमा।
६०. सिाय सम्बन्िी व्यवस्था:
(१) नगर प्रहरी कमयिारीिाई सिाय गने अलिकार नगर प्रमुकको परामशयमा प्रमुख प्रशासकीय
अलिकृतिाई हुनेछ।

(२) नगर प्रहरी कमयिारीिाई सिायको आदे श ददनु अचघ कारवाही गनय िालगएको उल्िे ख गरी, हुन
सक्ने सिाय समेत खुिाई सूिना ददई लनििाई आफ्नो सफाई पेश गने मौका ददनुपनेछ। त्यस्तो
सुिना िगाइएका आरोप स्पष्ट रुपिे वकवटएको हुनपु नेछ। त्यस्तो नगर प्रहरी कमयिारीिे सिाय गने

तोवकएको म्याद लभत्र आफ्नो सफाईको र प्रस्ताववत सिायको सम्वन्िमा लिचखत स्पष्टीकरण पेश
गनुप
य नेछ। तर भागी पत्ता निागेको वा अरु कुनै कारणिे सम्पकय स्थावपत गनय असम्भव भएको नगर
प्रहरीको सम्बन्िमा यस काययववलि बमोचिम ररत पुयायउनु पने छै न।
(क) नैलतक पतन दे चखने फौिदारी अलभयोगमा अदाितबाट अपरािी प्रमाचणत भइसकेको
आिारमा कुनै नगर प्रहरी कमयिारीिाई सिाय ददनुपने भएमा सिाय गने अलिकारीिे
लनििाई गनय िागेको सिाय सूिनासम्म ददनुपनेछ।
(ख) सफाई पेश गने मौका ददन मनालसव नपने भएमा सो कुराको वटप्पणी खडा गरी त्यस्तो
नगर प्रहरी कमयिारीिाई सफाई पेश गने मौका ददनु पनेछैन।

(३) सिाय गने अलिकारीिे आवश्यक िानेमा स्वयम वा अन्य कुनै अलिकृतद्धारा िाुँिबुझ गराउन
सक्नेछ, िाुँिबुझ गने अलिकारीिे आवश्यकतानुसार सम्बचन्ित नगर प्रहरी कमयिारीको राय समेत
बुझी कारण सवहत आफ्नो िहरको प्रलतवेदन तथा भएको सबुद प्रमाण दाचखिा गनुप
य नेछ।
(४) कुनै फौिदारी अलभयोगमा लगरफ्तार भई थुलनएको नगर प्रहरी कमयिारी थुलनएको अवलिभर स्वत:
लनिचम्वत हुनेछ।तर
(क) लनिचम्वत कमयिारी उपर िागेको अलभयोग प्रमाचणत नभई सफाई पाएमा लनििे सो
अवलिको तिव पाएको भए सो कट्टा गरी र नपाएको भए पुरै (तिव वृवद्ध हुने भएमा सो

समेत) पाउने छ। कसुर िहररएमा लनिम्वन भएका लमलत दे चखको बाुँकी तिव भत्ता पाउने
छै न।
(ख) कुनै कमयिारी नगरपालिकाको कामको सम्बन्िमा वा नेपाि सरकारबाट भएको
कारवाहीको लसिलसिामा लनिम्वन भएको नभई अरु नै कारणबाट लनिम्वन रहन गएको
रहेछ भने त्यसरी लनिम्वन रहे को अवलिको तिव भत्ता पाउने छै न।
६१. सिायको आदे श ददने:
(१) िाुँिबुझको काम समाप्त भएपलछ सम्वचन्ित नगर प्रहरी कमयिारीिाई लनिलसत स्पष्टीकरण
मालगएको भए लनििे तोवकएको समय लभत्र स्पष्टीकरण नददएमा वा लनििे ददएको स्पवष्टकरण
सन्तोषिनक निागेमा सिाय गने अलिकारीिे सिाय ददन सक्नेछ र सिायको आदे शको एक प्रलत
लनििाई ददनुपनेछ।
६२. सेवाको अन्त गने:
(१) कुनै नगर प्रहरी कमयिारीिाई दे हायको अवस्थामा लनिको से वा अन्त गनुप
य दाय काययववलि र यस
काययववलि बमोचिमको प्रकृया अपनाउनु पनेछैन।

(क) परीक्षणकािमा रहने गरी लनयुचि भएकोमा लनयुचि सदर नहुदै,
(ख) स्वीकृत चिवकत्सकको बोडयिे शारीररक दृवििे अनुपयुि िहराएमा,
(२) यस दफामा अन्यत्र कुरा िेचखएको भए तापलन नगर प्रहरी कमयिारी लडउटीमा खवटएको वेिा वा

दै वी प्रकोप उद्धारको समयमा कुनै आकचस्मक दुघट
य नामा परी वा िडी अशि भएमा त्यस्तो नगर

प्रहरी कमयिारीिाई सेवाबाट अवकाश ददईनेछ र लनििे काययपालिका वा स्वीकृत कानुनिे तोके
बमोचिम एकमुष्ट सुवविा ददन सवकनेछ।

(३) नगर प्रहरी कमयिारीको अशिताको लनिायरण गनय दे हाय बमोचिमका सलमलत रहनेछ।
(क) प्रमुख प्रशासकीय अलिकृत - अध्यक्ष
(ख) प्रलतलनलि चिवकत्सक, नेपाि सरकार मातहतको अस्पताि - सदस्य
(ग) सम्बचन्ित शाखा - सदस्य सचिव
(४) उपदफा (३) वमोचिम गदित सलमलतिाई कुनै नगर प्रहरी कमयिारको मृत्यु आफ्नो कतयव्य
पािन गदाय वा तालिम लिुँदा दुघट
य ना वा ववपद् वा अन्य कुनै यस्तै प्रकारको घटनामा परी भएको हो
वा होइन भन्ने लनणयय गने समेत अलिकार हुनछ
े ।
६३. उपिार खिय:
(१) कुनै स्थायी नगर प्रहरी कमयिारी लनयलमत काययसम्पादनको लसिलसिामा लबरामी भएमा औषलि
उपिारको िालग दे हाय बमोचिम भएको खियको रकम नगरपालिकािे उपिार खिय वापत ददनेछ।
(क) अस्पताि भनाय भई वा नभई उपिार गराउुँदा िागेको अस्पतािको ववि वमोचिमको
खिय र चिवकत्सकको रोगको लनदान सहलतको प्रेसविप्सन बमोचिम खररद गरे को औषलि
खिय।
(ख) प्िावष्टक सियरी वा लनिी नलसयङ्ग होममा गरे को चिरफार (सचियकि अपरे शन) बाहे क सबै
वकलसमको चिरफार गदायिागेको लबि वमोचिमको खिय।
(ग) आफ्नो घर वा डे रा छाडी अको चिल्िामा वा ववदे शमा गई औषलि उपिार गराउुँदा

त्यस्तो स्थान पु्दाको र फकयदाको ववरामीको र कुरुवा िावहने अवस्था भए एक िना
कुरुवासम्मको यातायात खिय रकम र खाना खिय वापत लनि ववरामी नगर प्रहरी कमयिारीको
लनयमानुसार पाउने दै लनक भत्ताको पिहत्तर प्रलतशत रकम।
(२) काययववलिको उप दफा (१) मा िुनसुकै कुरा िे चखएको भए तापलन नगर प्रहरी कमयिारीको सेवा
अवलिभरमा स्थायी प्रहरी कमयिारीहरुिे अलिकृत स्तरको भए १२ मवहना र सो भन्दा मुलनको पदको

िालग १८ मवहना बराबरको तिब रकमसम्म मात्र उपिार खिय ददइनेछ। तर कायायियको कामको
लसिलसिामा िोटपटक िा्न गई घाईते भएको नगर प्रहरीको उपिार गनय सम्पूण य खिय वा नेपाि
राज्य लभत्र औषलि उपिार हुन नसक्ने भनी नेपाि सरकारद्धारा लनयुि मेलडकि लसफाररस गरे को
नगर प्रहरी कमयिारीिे ववदे शमा गई उपिार गराउन िाहे मा लनििाई नगरपालिकािे उपिार खिय र
एक िना ववरामी कुरुवाको खिय समेत उपिब्ि गराउनेछ।

(३) यस दफा बमोचिम पाउने उपिार खिय कुनै नगर प्रहरी कमयिारीिे पेश्कीको रुपमा लिन िाहे मा
मनालसब दे चखए काययववलिको अलिनमा रही पलछ वहसाब बुझाउने गरी पेश्की ददन सक्नेछ।
(४) झुट्टा व्यहोरा पेश गरी दफा बमोचिम उपिार खिय माग गने वा प्राप्त गने नगर प्रहरी
कमयिारीिाई ववभागीय कारवाही गररनेछ। त्यसरी उपिार खिय लिई सकेको भए सो रकम समेत
त्यस्तो नगर प्रहरी कमयिारीबाट असुि गररनेछ।

पररच्छे द-९ (नौ)
तिव/भत्ता
६४. तिब भत्ता:
(१) नगर प्रहरी कमयिारीिे लनयुचि पाएको वा वढु वा भएको लमलतदे चख तिब भत्ता पाउनेछ। तिव
नेपाि प्रहरीिे पाउने सुवविािाई आिार लिई तोके अनुसार हुनेछ।
(२) कायायियिे स्थिगत वा वस्तुगत प्रलतवेदनका आिारमा कायय सम्पादन अनुसार करारमा उल्िे ख
गरी भ्रमण भत्ता वा वफल्ड भत्ता उपिब्ि गराउन सक्नेछ।
ु ानी गदाय लनििे मवहना भरर गरे को
(३) कायायियिे करारका नगर प्रहरी कमयिारीको पाररश्रलमक भि
कामको वववरण (Time Sheet) सवहतको प्रलतवेदन तयार गनय िगाई सम्बचन्ित शाखाको
ु ानी गनुय पनेछ।
लसफाररसको आिारमा मात्र भि
(४) यस काययववलि बमोचिम नगर प्रहरी कमयिारीिे करारमा काम गरकै आिारमा पलछ कुनै पलन
पदमा अस्थायी वा स्थायी लनयुचि हुनाका िालग कुनै पलन दाबी गनय पाउने छै न।
६५. टाइम स्केििः
(१) टाइम स्केि अनुसार तिब पाउने पदमा नयाुँ लनयुचि पाउने व्यचििे सामान्यतता स्केि
िेचखएको न्यू नतम तिब पाउनेछ। र अचख्तयारवािािे कारण समेत िनाई लिचखत अनुरोि गरे मा

नगरपालिकािे लनिको प्रारचम्भक तिबिाई टाइम स्केि लभत्रको कुनै मालथल्िो स्थानमा तोक्न

सक्नेछ। यो्यता असािारण भएका व्यचिहरुको हकमा मात्र अचख्तयारवािािे यस्तो अनुरोि गनय
सक्नेछ।
६६. तिब वृवद्ध:

(१) दे हायको अवस्थामा बाहेक प्रत्येक स्थायी नगर प्रहरी कमयिारीिे एक वषय सेवा पुरा गरे पश्चात
ग्रेड वृवद्ध पाउनेछ।
(क) परीक्षणकाि,
(ख) कायम मुकायम र
(ग) तिब वृवद्ध रोक्का ।
तर लनयुचि सदर भएपलछ नगर प्रहरी कमयिारीहरुको परीक्षणकािमा रहे को अवलि समेत
तिब वृवद्धकोमा िोलडने छ ।
(२) कायायियमा गैर-हाचिर रही ववभागीय कारवाही शुरु गररएको वा कारवाहीको िममा कायायियमा
अनुपचस्थत रहेको नगर प्रहरी कमयिारीिे भने आफू अनुपचस्थत रहे को लमलत दे चखको सेवा सुवविा
पाउने छै न।

पररच्छे द-१० (दश)
लनलमत्त
६७. लनलमत्त भई काम गने व्यवस्था:
(१) एक मवहना ननाध्ने गरी कुनै कारणिे कायायिय प्रमुख अनुपचस्थत भएमा सोही कायायियका सब
भन्दा िेष्ठ नगर प्रहरी कमयिारीिे सो पदको लनलमत्त भई काम गनेछन।
(२) यसरी लनलमत्त भई काम गरे को अवलिको सम्पूण य चिम्मेवारी लनलमत्त भई काम गने नगर प्रहरी
कमयिारी हुनेछ।
६८. एक पदमा एक व्यचिमात्र कामय मुकाय वा काययवाहक हुन:े
(१) कुनै एक पदमा एक समयमा एकभन्दा वढी व्यचि कायम मुकायम वा काययवाहक मुकरर हुन
सक्ने छै न।
६९. काम गरे को अवलिको तिब भत्ता:
(१) कुनै पदमा काययवाहक वा लनलमत्त भई काम गने नगर प्रहरी कमयिारीिे िुन पदमा काम गरे को
छ सोही पदको तिब भत्ता पाउने छ। तर पन्र ददन काययवाहक वा लनलमत्त भई काम गरे वापत

कुनै वकलसमको तिब भत्ता ददइने छै न र पन्र ददन बढी अवलि काययवाहक वा लनलमत्त भई काम
गरे कोमा पूरै अवलिको काययवाहक वा लनलमत्त भई काम गरे व तिब भत्ता ददइनेछ।

पररच्छे द-११ (एघार)
तालिम
७०. तालिमको व्यवस्था:
(१) नगर प्रहरी कमयिारीिाई कायय कुशि एवं दक्ष तुल्याउन नमोबुद्ध नगरपालिकािे तोवकए
वमोचिमको आवश्यकतानुसार अन्य तालिमहरु पलन ददन सवकनेछ।
७१. तालिम संिािन हुने स्थान:
(१) नगरपालिकािे तोवकएको स्थानमा हुनेछ।
७२. तालिमको अवलि:
(१) नगर प्रहरी सेवाको सबै अलिकृत तथा िवानहरुको तालिमको अवलि नमोबुद्ध नगरपालिकािे
तोकेको पाियिम अनुसार हुनेछ।
७३. तालिमको अलनवाययता:
(१) नगर प्रहरी सेवामा रहेका सबै नगर प्रहरी कमयिारीहरुिाई आवश्यकतानुसार तालिम लिन
अलनवायय हुनेछ। यस्तो तालिममा सचम्मलित गराइएको नगर प्रहरी कमयिारीहरुिे िापरबाही दे खाई
आफ्नो

व्यावसावयक

ज्ञान

प्रलत

उदालसनता

तथा

गैरचिम्मेवारी

दे खाएको

व्यहोरा

अलभिे खमा

िनाइनेछ।
(२) व्यावसावयक तालिम हालसि गनय उदालसनता दे खाएको व्यहोरा अलभिेखमा िनाई सकेपलछ
लनिहरुिाई एकपटक तालिमको मौका ददइनेछ। त्यसपलछ पलन उदालसनता र गैर चिम्मेवारी
दे खाउनेिाई तल्िो पदमा वा सेवाबाट हटाउन सवकनेछ।
७४. तालिमको पाठ्यिम:
(१) ववलभन्न तालिमहरुको पाठ्यिम तयार गनय प्रमुख प्रशासकीय अलिकृत समेत रहने एक सलमलतको
गिन हुनेछ।

७५. प्रचशक्षाथती िे पाउने सुवविा:
(१) नमोबुद्ध नगरपालिका बावहरका प्रचशक्षाथती हरुिाई तालिम लिन आउुँदा िाुँदाको दै लनक भ्रमण
भत्ता प्रिलित कानून बमोचिम हुनेछ।
७६. तालिम सफि भएमा:
(१) दे हाय तालिममा सफि हुने नगर प्रहरी कमयिारीहरुको हकमा दे हाय बमोचिम हनेछ।
(क) नगर प्रहरी अलिकृत (आिारभूत) तालिममा सफि भएका र परीक्षण कािमा रहे का
अलिकृतहरु करारमा लनयूिीका िालग सामान्यतया यो्य हुनछ
े न।

(ख) ररिुट तालिममा सफि ररिुटहरु नगर प्रहरी िवानहरुमा करार सेवामा लनयुचिको
िालग यो्य हुनेछन।

७७. सलमलत गिन हुन:े
(१) काययववलिको दफा ७५ र ७६ मा उल्िेख भएको व्यवस्थािाई कायायन्वयन गनय प्रमुख
प्रशासकीय अलिकृतिे तोके बमोचिमका अलिकृतहरु भएको एक सलमलत गिन हुनेछ। त्यस सलमलतिे
िहर बमोचिम लनयुचि गने अलिकारीिे लनणयय ददनेछ।
७८. प्रारचम्भक पोशाक:
(१) सबै नयाुँ भनाय हुने अलिकृत तथा िवानहरुिाई तालिम केन्रबाट स्केि बराबरको प्रारचम्भक
पोशाक ववतरण गररनेछ ।
(२) नयाुँ भनाय हुने प्रचशक्षाथती हरुको िावहने पोशाक नमोबुद्ध नगरपालिकािे ददनेछ।
७९. तालिममा सामेि गराउने संख्या:
(१) नगर प्रहरीको दै लनक काययमा तथा सामान्य प्रशासनमा बािा नपने गरी प्रमुख प्रशासकीय
अलिकृतिे लनणयय भए अनुसार तालिम लिन प्रहरी कमयिारीहरु तोक्नेछन्।
८०. प्रचशक्षण भत्ता:
(१) राविय प्रहरी प्रचशक्षण प्रलतष्ठानका प्रचशक्षकहरुिे पाए सरह प्रचशक्षण भत्ता ददइनेछ।

८१. अलतलथ प्रचशक्षकहरुको पाररश्रलमकिः
(१) नगरपालिकािे तोवकए बमोचिम हुनेछ।
८२. आन्तररक तालिम:
(१) एकैपटक लनयुचि भएमा नगर प्रहरी कमयिारीिाई आन्तररक तालिममा पिाउुँदा सािारणतया
समान अवसर प्राप्त हुने गरी तालिमको व्यवस्था लमिाउनु पनेछ।

पररच्छे द-१२ (बाह्र)
पोशाक
८३. नगर प्रहरी पोशाक नगरिः
(१) प्रहरीको पोशाकको रं ग र वकलसम र अन्य वववरण नगर काययपालिकािे तोके बमोचिम हुनेछ।
८४. प्रारचम्भक पोशाक र सामान:
(१) प्रत्येक नगर प्रहरी कमयिारीिाई नगर काययपालिकाको कायायियिे तोक बमोचिमको पोशाक र
सामान उपिब्ि गराईनेछ।
८५. िाडो मौसमका िालग ददइने पोशाक:
(१) प्रत्येक नगर प्रहरी कमयिारीिाई िाडो मौसमको िालग पोशाक लनिःशुल्क ददइनेछ।हरे क तीन
बषयको िालग एक सेट पोशाक उपिव्ि गरईनेछ।
८६. सेरोमोलनयि पोशाक:
(१) अलिकृत कमयिारीहरुिाई सेरीमोलनयि पोशाकको िालग तोवकएको रकम उपिब्ि गराईनेछ।
८७. तयारी पोशाक ववतरण गनय नसवकएमा ददने सुवविा:
(१) नगर प्रहरी कमयिारीिाई तयारी पोशाक ववतरण गनय नसवकएको अवस्थामा स्थानीय दर रे ट
वमोचिम लसिाई ज्यािा ददइनेछ।
८८. नगर प्रहरीको पोशाक सटटा भनायिः

(१) नगर प्रहरी कमयिारीहरुिाई लनिहरुको मािसामान र पोशाक लनचश्चत अवलि नपुगी वा

कामकािको लसिलसिामा फाटी गएमा प्रमुख प्रशासकीय अलिकृतिे स्वीकृत गरे बमोचिम सटटा गरी
नयाुँ ददइनेछ।

पररच्छे द-१३ (तेह्र)
अवकाश र उपदान
८९. अलनवायय अवकाश:
(१) यो काययववलि िारी भएपलछ लनयुचि भएका दे हायका नगर प्रहरी कमयिारीको दे हाय बमोचिम
उमेर पुगेपलछ वा लनिको सेवा अवलि ३० वषय पुरा भएपलछ लनििाई सेवाबाट अवकाश ददईनेछ।
(क) नगर प्रहरी लनरीक्षक- ५८ वषय
(ख) नगर प्रहरी सहायक लनरीक्षक - ५५ वषय
(ग) नगर प्रहरी िवान - ५५ वषय
(२) उमेरको हद वा सेवा अवलि मध्ये कुनै एक पुगेपलछ नगर प्रहरी कमयिारी सेवाबाट अवकाश
पाउनेछ।
(३) कायम मुकायम मुकरर भएमा पदकोअवलि िालग हुने छै न तर तल्िो पदमा नोकरीको अवलि
िागु हुने रहेछ भने कायम मुकायम मुकरर भएको पदमा पदोन्नलत हुन नसके तल्ि पदको अवलि नै
हुनेछ।
स्पष्टीकरण: दफाको प्रयोिनको लनलमत्त नगर प्रहरी कमयिारीको उमेरको वहसाव गदाय दे हाय बमोचिम
गररनेछ।
(क) नकारीमा प्रवेश गरे को बेिामा लनििे पेश गरे को शैचक्षक सं स्थाको प्रमाणपत्रमा लनिको
िन्म लमलत वा वषयबाट हुन आउने उमेर।
(ख) त्यस्तो अलभिे ख नभएमा लनििे नोकरीमा प्रवेश गरे को बेिामा लसटरोिमा िे चखएको
िन्म लमलत वा वषयबाट आउने उमेर।
(४) यस काययववलि बमोचिम लनवृचत्तभरण पाउने अवलि पुगेको कुनै नगर प्रहरी कमयिारीिाई
नगरपालिकािे नोकरीबाट अवकाश ददनेछ।

९०. उपदान:
(१) स्थायी नगर प्रहरी कमयिारीिे प्राप्त गने उपदान तथा सुवविा नगरपालिकािे िागु गने कमयिारी
सेवा, शतय र सुवविा सम्बन्िी प्रिलित कानुन बमोचिम हुनेछ।
९१. पाररवाररक उपदान:
(१) स्थायी नगर प्रहरी कमयिारीको नोकरीमा छदै मृत्यु भएमा से वा प्रवेश गदाय लसटरोिमा
कमयिारीिे इच्छाएको व्यचििाई वा प्रिलित कानुन अनुसार नचिकको हकवािािाई लनयमानुसार
हुन आउने उपदान ददईनेछ।

पररच्छे द-१४ (िौि)
ववववि
९२. ववभागीय आदे श र लनदे शन ऐनिः
(१) यस काययववलिको पररलिलभत्र रही दे हायका ववषयमा नगर प्रहरी प्रमुखिे प्रमुख प्रशासकीय
अलिकृतको लनदे शन बमोचिम आदे श तथा लनदे शन िारी गनय सक्नेछ।
(क) काययमा लछटो छररतोपन ल्याउने ववषय,
(ख) मातहतका नगर प्रहरी कायायियिाई लनयन्त्रण गने ववषय,
(ग) मातहत कायायियको काययमा समन्वय कायम ल्याउने ववषय,
(घ) दफामा उल्िेख भएका कुराहरु स्पष्ट तथा ववस्तृत गने ववषय,
(ङ) ववभागीय अनुशासन सम्वन्िी व्यवस्था,
९३. पुरस्कार:
(१) दे हायका पदालिकारीहरुिे आफ्नो र आफ्ना मातहत कायायियका नगर प्रहरी कमयिारीहरुिे

आफ्नो कतयव्य पािनको लसिलसिामा प्रसं शनीय काम गरे मा त्यस्तो नगर प्रहरी कमयिारीहरुिाई
पुरस्कार स्वरुप रकम उपिब्ि गराउन लसफाररस गनय सक्नेछन।
९४. िाडपवय खिय पाउने:

(१) नगर प्रहरी कमयिारीिे खाईपाई आएको एक मवहनाको तिब बराबरको र प्रत्येक वषय िाडपवय
खियको रुपमा पाउनेछ।तर ६ मवहना भन्दा कम अवलि सेवा गरे को कमयिारीिे िाडपवय खिय पाउने
छै न।
९५. अन्य सुवविा तथा व्यवस्था:
(१) नगर प्रहरी कमयिारीहरुिाई ददईने सुवविाहरु नगर काययपालिकािे तोके बमोचिम हुनेछ।
(२) हाि करार सेवामा रहेका नगर प्रहरी िवानहरुको हकमा यो काययववलिमा िनसुकै कुरा
िेचखएको भए तापलन काययववलि िारी भएपलछ हुने पवहिो नगर प्रहरी िवान पदको खुल्िा ववज्ञापनमा
एक पटकिाई भाग लिन उमेरको हद िा्ने छै न।
(३) यो काययववलि िारी भए पश्चात ररि नगर प्रहरी िवान पदमा खुल्िा ववज्ञापन माफयत पदपूलतय
गरे पलछ सेवा करारमा काययववलििारी हुुँदाको बखत काययरत बाहे क नगर प्रहरी राचखने छै न।
९६. बािा अड्काउ फुकाऊिः
(१) नमोबुद्ध नगर काययपालिकाको कायायियमा काययरत नगर प्रहरी कमयिारीहरुको सेवा, शतय, सुवविा
र सं िािन यस काययववलिमा व्यवस्था भएको हदसम्म यसै काययववलि बमोचिम हुनेछ। यस
काययववलिमा व्यवस्था नभएका ववषयहरुको हकमा प्रिलित नेपाि कानुन बमोचिम हुनेछ।
(२) यो काययववलिमा उल्िेचखत व्यवस्था कायायन्वयनमा कुनै समस्या दद्ववविा उत्पन्न भएमा वविेयक
सलमलतको प्रलतवेदन माग गरी नगर काययपालिकाबाट अनुमोदन गराउने गरी नगर प्रमुखिे बािा
अड्काउ फुकाउने आदे श ददन सक्नेछ।
९४. काययववलि संशोिनिः
(१) यस काययववलिमा आवश्यक सं शोिन नमोबुद्ध नगर काययपालिकािे गनय सक्नेछ।
९५. ववववि:
(१) यस काययववलि कायायन्वयनको िममा थप व्यवस्था गनुय परे मा यस काययववलि तथा प्रिलित
कानूनसुँग नबाचझने गरी नगर काययपालिकाबाट अनुमोदन गराउने गरी नगर प्रमुखिे आवश्यक लनणयय
गनय सक्नेछ।

अनुसूिी-१

(दफा १४ सुँग सम्बचन्ित कायय वववरणको ढाुँिा)
नमोबुद्ध नगरपालिका
नगर काययपालिकाको कायायिय

बागमती प्रदे श, भकुण्डे बेशी, काभ्रेपिाञ्चोक
कायय वववरणको नमुना
कायय वववरणको नमुना:
कमयिारीको पद नाम:
कमयिारीको नाम:
कायय वववरण:
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.

अनुसूिी-२

(दफा १४ सुँग सम्बचन्ित कायय वववरणको ढाुँिा)
नमोबुद्ध नगरपालिका
नगर काययपालिकाको कायायिय

बागमती प्रदे श, भकुण्डे बेशी, काभ्रेपिाञ्चोक
करार सेवा लिने सम्बन्िी सुिनाको नमुना
(सूिना प्रकाशन लमलत:२०७७/

/

)

नमोबुद्ध नगरपालिकाको प्रशासन शाखा अन्तगयत रहने गरी दे हायको पद, सं ख्या र यो्यता भएको
नगर प्रहरी कमयिारी करारमा राख्नु पने भएकोिे यो्यता पुगेका नेपािी नागररकहरुिे यो सूिना
प्रकाचशत भएको लमलतिे १५ (पन्र) ददन लभत्र ददनको २:०० बिे सम्म रािश्व लतरे को रलसद सवहत
दरखास्त ददन हुन सम्बचन्ित सबैको िालग यो सूिना प्रकाशन गररएको छ। यसको फारम, दरखास्त
दस्तुर, कायय वववरण, पाररश्रलमक, सेवाका शतयहरु सवहतको ववस्तृत वववरण कायायियबाट वा
वेवसाइटमा www.namobuddhamun.gov.np बाट उपिब्ि हुनेछ।
१)
ि.म.

पदको नाम

आवश्यक संख्या

कैवफयत

१
२
२) खुल्िा प्रलतयोलगताद्वारा पदपूलतय हुने पदको आवश्यक यो्यता:
(१) नगर प्रहरी लनरीक्षक पदको आवश्यक यो्यता दे हाय अनुसार हुनेछ।
(क) दरखास्त आव्हान भएको सािको वैशाख १ गते २० वषय उमेर पुगेको र २५ वषय
ननाघेको।तर खुल्िा प्रलतयोलगतामा भाग लिने बहािवािा स्थायी नगर प्रहरीको हकमा ३५
वषय ननाघेको हुन ु पनेछ।

(ख) मान्यता प्राप्त ववश्वववद्याियबाट कम्तीमा स्नातक वा सो सरह उत्तीणय गरे को।
(ग) नैलतक पतन दे चखने कुनै फौिदारी अलभयोगमा सिाय नपाएको।

(घ) मवहिाहरुको िालग घटीमा उिाई ५ वफट, तौि ४२ के.िी. भएको र पुरुषको िालग
घटीमा उिाई ५ वफट २ इन्ि, तौि ५० के.िी. भएको।
(ङ) पुरुष हकमा छालत नफुल्िाउुँदा घटीमा ३१ इन्ि र फुल्िाउुँदा ३३ इन्ि भएको।
ुँ ा माइनस २ वा प्िस २ भन्दा बढी कमिोर नभएको।
(ि) आख
(छ) नेपािी नागररकताको प्रमाण पत्र भएको।
(ि) स्वीकृत चिवकत्सक वा मान्यता प्राप्त स्वास््य सं स्थािे ददएको लनरोलगताको प्रमाण पत्र
भएको।
(झ) सम्बचन्ित इिाका वा वडा प्रहरीबाट िारी भएको िाररलत्रक प्रमाण पत्र भएको।
(२) नगर प्रहरी सहायक लनरीक्षक पदको आवश्यक यो्यता दे हाय अनुसार हुनेछ।
(क) दरखास्त आव्हान भएको सल्ल्को वैशाख १ गते १८ वषय उमेर पुगेको र २४ वषय
ननाघेको।तर खुल्िा प्रलतयोलगतामा भाग लिने बहािवािा स्थायी नगर प्रहरीको हकमा ३५
वषय ननाघेको हुन ु पनेछ।

(ख) मान्यता प्राप्त ववश्वववद्याियबाट कम्तीमा प्रमाण पत्र वा सो सरह उत्तीणय गरे को।
(ग) नैलतक पतन दे चखने कुनै फौिदारी अलभयोगमा सिाय नपाएको।
(घ) मवहिाहरुको िालग घटीमा उिाई ५ वफट, तौि ४२ के.िी. भएको र पुरुषको िालग
घटीमा उिाई ५ वफट २ इन्ि, तौि ५० के.िी. भएको।
(ङ) पुरुष हकमा छालत नफुल्िाउुँदा घटीमा ३१ इन्ि र फुल्िाउुँदा ३३ इन्ि भएको।
ुँ ा माइनस २ वा प्िस २ भन्दा बढी कमिोर नभएको।
(ि) आख
(छ) नेपािी नागररकताको प्रमाण पत्र भएको।
(ि) स्वीकृत चिवकत्सक वा मान्यता प्राप्त स्वास््य सं स्थािे ददएको लनरोलगताको प्रमाण पत्र
भएको।
(झ) सम्बचन्ित इिाका वा वडा प्रहरीबाट िारी भएको िाररलत्रक प्रमाण पत्र भएको।

(३) नगर प्रहरी िवान पदको आवश्यक यो्यता दे हाय अनुसार हुनेछ।
(क) दरखास्त आव्हान भएको सल्ल्को वैशाख १ गते १८ वषय उमेर पुगेको र २३ वषय
ननाघेको।तर खुल्िा प्रलतयोलगतामा भाग लिने बहािवािा स्थायी नगर प्रहरीको हकमा ३५
वषय ननाघेको हुन ु पनेछ।

(ख) मान्यता प्राप्त ववश्वववद्याियबाट कम्तीमा एस.ई.ई. वा सो सरह उत्तीणय गरे को।
(ग) नैलतक पतन दे चखने कुनै फौिदारी अलभयोगमा सिाय नपाएको।
(घ) मवहिाहरुको िालग घटीमा उिाई ५ वफट, तौि ४२ के.िी. भएको र पुरुषको िालग
घटीमा उिाई ५ वफट २ इन्ि, तौि ५० के.िी. भएको।
(ङ) पुरुष हकमा छालत नफुल्िाउुँदा घटीमा ३१ इन्ि र फुल्िाउुँदा ३३ इन्ि भएको।
ुँ ा माइनस २ वा प्िस २ भन्दा बढी कमिोर नभएको।
(ि) आख
(छ) नेपािी नागररकताको प्रमाण पत्र भएको।
(ि) स्वीकृत चिवकत्सक वा मान्यता प्राप्त स्वास््य सं स्थािे ददएको लनरोलगताको प्रमाण पत्र
भएको।
(झ) सम्बचन्ित इिाका वा वडा प्रहरीबाट िारी भएको िाररलत्रक प्रमाण पत्र भएको।
३) दरखास्तमा संि्न गनुप
य ने:
उम्मेदवारको व्यचिगत वववरण, शैचक्षक यो्यता (िब्िांक र िाररलत्रक) को प्रमाचणत प्रलतलिवप,
नेपािी नागररकताको प्रमाण पत्रको प्रमाचणत प्रलतलिवप, लनरोलगताको प्रमाण पत्र, अन्य प्रिलित

कानुनद्वारा अयो्य नभएको, पेश गररने सबै प्रलतलिवपको पछाडी उम्मेदवार स्वयं िे हस्ताक्षर गरी

प्रमाचणत गनुप
य नेछ। पुव य नेपािी सेना, नेपाि प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बििे सम्बचन्ित लनकायबाट
तोवकएको सेवा अनुभव पत्र दरखास्त सं गै बुझाउनु पनेछ भने पुव य िनमुचि सेनाको हकमा भने
अनलमनिे सुचिकृत गरे को कागिात दरखास्त सं गै बुझाउनु पनेछ।
४) परीक्षाको वकलसम:
शारीररक पररक्षण, लिचखत र अन्तवायताय।

५) परीक्षा केन्र:
नगरपालिकािे तोके बमोचिम हुनेछ।
६) दरखास्त दस्तुर:
पदपूलतय सलमलतिे लनिायरण गरे बमोचिम।
७) तिव स्केि:
नगर काययपालिकािे तोके बमोचिम।

अनुसूिी-३

(दफा १४ सुँग सम्बचन्ित कायय वववरणको ढाुँिा)
करार सेवाको िालग दरखास्त फारम नमुना

gdf]a'4 gu/kflnsf
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no
afudtL k|b]z, es'08]a]zL, sfe|]knf~rf]s
kf;kf]6{ ;fOhsf]
d'vfs[lt k'/} b]lvg]
t:jL/ 6fF:g] /
t:jL/ / kmf/ddf
kg]{ u/L pd]bjf/n]
;xL ug]{ .

k|j]z—kq
!_ gfd y/ M

===================================================================================

@_ /f]n g+= M

===================================================================================

#_ lj1fkg g+= M ===================================================================================
$_ kb M

===================================================================================

%_ ;]jf M

===================================================================================

^_ >]0fL M

===================================================================================

&_ k/LIffyL{sf] b:tvt gd"gf M

=========================================================

gu/kflnsfsf] ;DalGwt sd{rf/Ln] eg]{ M–
o; gu/kflnsfaf6 ldlt ============================= df lnOg] pQm kbsf] k/LIffdf tkfO{nfO{ ;lDdlnt
x'g cg'dlt lbOPsf] 5 . lj1fkgdf tf]lsPsf] zt{ gk'u]sf] 7x/ ePdf h'g;'s} cj:yfdf klg of] cg'dlt /2
x'g]5 .
========================
-clws[tsf] b:tvt_
k/LIffyL{n] Wofg lbg' kg]{ s'/fx? M
!= k|j]z kq ljgf k/LIffdf a:g lbOg] 5}g .
@= k/LIff z'? x'g' eGbf !% ldg]6 cuf8L k/LIff xndf k|j]z lbOg] 5 .
#= k/LIff xndf xNnf ug{, df]jfOn tyf cGo sfuhft Nofpg kfOg] 5}g .
$= cGt/jftf{df klg k|j]z kq clgjfo{ Nofpg' kg]{5 .
%= s'g} s'/f ;f]Wg' k/]df xft p7fP/ kfn}kfnf] ;f]Wg' kg]{5 .
^= s'g} sf/0fn] k/LIff 5'6\g uPdf k'gM k/LIff lnOg] 5}g .

gdf]a'4 gu/kflnsf
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no
afudtL k|b]z, es'08]a]zL, sfe|]knf~rf]s
kf;kf]6{ ;fOhsf]
d'vfs[lt k'/} b]lvg]
t:jL/ 6fF:g] /
t:jL/ / kmf/ddf
kg]{ u/L pd]bjf/n]
;xL ug]{ .

sd{rf/L b/vf:t kmf/d
sfof{no
k|of]hgsf] nflu

b/vf:t btf{ g+=
btf{ ldlt
lj1fkg g+=

/f]n g+=

!= lj1fkg g+= M– =========================== @= kb M– ========================
#= ;]jf M– ======================
$= >]0fL M– ========================================================================================================================
%= pDd]bjf/sf] k"/f gfd y/ M g]kfnLdf M ==============================================================================
c+u|]hLdf 7"nf] cIf/df M ==============================================================
^= :yfoL 7]ufgf M
!= lhNnf M ============================ @= g=kf=÷uf=kf============================
#= j8f g+= ===========================
$= 6f]n M ==================================
%= kmf]g g+=÷ df]jfOn g+=M– ====================================================================
&= kqfrf/ ug]{ 7]ufgf M– ========================================================================================================
*= pDd]bjf/sf] M != afa'sf] gfd y/ M ========================================================================================
gful/stf g+= M ==========================================================================================
@= cfdfsf] gfd y/ M ======================================================================================
gful/stf g+= M ==========================================================================================
#= afh]sf] gfd y/ M =======================================================================================
gful/stf g+= M ==========================================================================================
(= ljjflxtf dlxnfsf] lgldQM
!= kltsf] gfd y/ M ===================================================================
gful/stf g+= M =====================================================================
!)= pDd]bjf/sf]M
!=hGd ldlt -lj=;+_ ==================================================================
@= hGd ldlt -O{:jL ;g\_ ===========================================================
#= gful/stf g+= M ====================================================================
!!= z}lIfs of]Uotf / tflndsf] ljj/0fM
cWoog u/]sf] ;+:yfsf]
qm=;=

gfd

pQL0f{ tx

pQL0f{
u/]sf]
ldlt

pQL0f{
>]0fL

k/LIff lng] ;+:yf

s"n
k|fKtf+s
k|ltzt

d'Vo ljifox?

१२. अनुभव सम्बन्िी वववरण:
ि.म.

कायायिय

पद

सेवा/समुह/उपसमूह

श्रे णी/तह

स्थायी/अस्थायी/करार

अवलि

कैवफयत

मैिे यस दरखास्तमा खुिाएका सम्पूणय वववरणहरु सत्य छन। दरखास्त बुझाएको पदको सूिनाको िालग अयो्य
िहररने गरी कुनै सिाय पाएको छै न। कुनै कुरा ढाुँटे वा िुकाएको िहररएमा प्रिलित कानून बमोचिम सहने छु र
बुझाउने छु ।उम्मेदवारिे पािना गने भनी प्रिलित कानून तथा यस दरखास्त फारामका पृष्ठहरुमा उल्िेचखत सबै शतय
तथा दफाहरु पािना गनय मन्िुर गदयछु। साथै करारमा उल्िेचखत शतयहरु पूणय रुपमा पािना गनेछु र करारको
समयभन्दा अगावै करारको अन्त्य गदाय कचम्तमा ३ महीनाको पूव य सूिना ददई कायायियमा लनवेदन ददनेछु।

ldlt M ============================

b/vf:tjfnfsf] n\ofKr] / ;xL M ======================

रष्टव्य: दरखास्त साथ सूिनामा उल्िेचखत िगायत लनम्नलिचखत कागिातहरु अलनवायय रुपमा उम्मेदवार आफैिे प्रमाचणत
गरी पेश गनुय पनेछ।
(१) नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप,
(२) समकक्षता र सम्बद्ध आवश्यक पनेमा सो को प्रलतलिवप,
(३) न्यूनतम शैचक्षक यो्यताको प्रमाणपत्र र िाररलत्रक प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप।

अनुसूिी-४

(दफा १६ सुँग सम्बचन्ित कायय वववरणको ढाुँिा)
नमोबुद्ध नगरपालिका
नगर काययपालिकाको कायायिय

बागमती प्रदे श, भकुण्डे बेशी, काभ्रेपिाञ्चोक
करार सम्झौताको नमुना
नमोबुद्ध

नगर

काययपालिकाको

कायायिय

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

(यसपलछ

पवहिो

पक्ष

भलनएको)

र

चिल्िा.............................नगरपालिका÷गाउुँपालिका,

वडा नं.........बस्ने श्री......................................... (यसपलछ दोश्रो पक्ष भलनएको का बीि
िौतारा

साुँगािोकगढी

नगरपालिकाको

नगर

प्रहरी

को

कामकाि

गनय

गराउन

लमलत

२०७...../....../.....को लनणयय अनुसार दे हायका कायय र शतयको अलिनमा रवह दोश्रो पक्षिे पवहिो
पक्षिाई सेवा उपिब्ि गराउन मन्िुर भएकािे यो करारको सं झौता गरी एक।एक प्रलत आपसमा
बुचझ लियौं ददयौं।
१) कामकाि सम्बन्िमा: दोस्रो पक्षिे आफूिाई तोवकएको सं ि्न कायय चिम्मेवारी अनुसारको कायय
पवहिो पक्षिे ता समय र स्थानमा उपचस्थत भई गनुय पनेछ र आवश्यकतानुसार थप काम गनुय
पनेछ।
२) काम गनुप
य ने स्थान: नमोबुद्ध नगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्र लभत्र।
३) करारमा काम गरे बापत पाुँउने पाररश्रलमक तथा सेवा सुवविा: प्रत्येक मवहना व्यलतत भएपलछ, पवहिो
पक्षिे दोश्रो पक्षिाई मालसक रुपमा रु....................................................................(अक्षरे पी
रु.........................................................) पाररश्रलमक उपिब्ि गराउनेछ। सेवा सुवविाको
हकमा भने नगर काययपालिकािे तोके बमोचिम हुनेछ।
४) आिरणको पािना: दोश्रो पक्षिे नमोबुद्ध नगरपालिकाको प्रिलित कानूनमा ब्यवस्था भएका
आिरण तथा अनुशासन सम्बन्िी व्यवस्थाहरु पािना गनुय पनेछ ।
५) ववदा: सेवा करारमा लनयुि नगर प्रहरीिे अलिकारको रुपमा ववदाको दावी गनय पाउने
छै न।कामको अनुकुि हेरी ववदा ददने अलिकारीिे आफ्नो तिबीिबाट ववदा ददन अथवा नददन पलन

सक्नेछ। साथै कायायियको िालग आवश्यक परे को खण्डमा लबदाको ददनमा पलन सेवा उपिब्ि
गराउनु पनेछ। अन्य ववदाको हकमा भने काययपालिकािे तोके बमोचिम हुनपु नेछ।

६) कायायिय सम्पचत्तको सुरक्षािः दोस्रो पक्षिे कायायियको िि अिि सम्पचत्तको नोक्सानी वा
वहनालमना गरे मा सो को क्षलतपूलतय वा हानी नोक्सानीको लबगो दोश्रो पक्षिे पवहिो पक्षिाई ददनु
पनेछ।
७) गोप्यतािः दोस्रो पक्षिे कायायियको कागिपत्र, चिन्सी सामान एवं गोप्य कुरा वा कागिात कुनै
अनलिकृत व्यचि वा दे शिाई उपिब्ि गराएको प्रमाचणत भएमा दोस्रो पक्षिाई करारबाट हटाई

सोबाट भएको हानी नोक्सानीको क्षलतपूलतय दोश्रो पक्षबाट भराईनेछ र कािो सूिीमा समेत राचख
कानून बमोचिम कारवाही गररनेछ।
८) करार अवलि: यो करार २०७...../......./.....दे चख िागू

भई २०७.... असार मसान्त सम्मको

िालग हुनेछ।
९) काययसम्पादन मूल्यांकनिः पवहिो पक्षिे दोस्रो पक्षको कायय सम्पादन मूल्यांकन गने र सो मूल्यांकन
गदाय सािवस लनरन्तरता ददन उपयुि दे चखएमा काययववलि बमोचिम करार लनचश्चत अवलिको िालग थप
हुन सक्नेछ।
११) पाररश्रलमक कट्टी र करार सेवाको शतयको अन्त्यिः दोश्रो पक्षिे पवहिो पक्षिाई िगातार ७
(सात) ददन भन्दा बढी उि सेवा उपिब्ि नगराएमा, सन्तोषिनक सेवा ददन नसकेमा अनुपचस्थत

रहेको अवलिको पाररश्रलमक दामासावहिे कट्टा गररनेछ र सो भन्दा बढी सेवा नगरे मा स्वतिः यो
सम्झौता पवहिो पक्षिे रद्ध गरी अको वव्यवस्था गनय वािा पने छै न। दोश्रो पक्षिे शाररररक रुपमा
अस्वस्थ भई वा अन्य कुनै कारणिे सेवा ददन असमथय भएमा वा काम सन्तोषिनक नभएमा वा

आिरण सम्बन्िी कुराहरु बराबर उल्िघं न गरे मा पवहिो पक्षिे करार सं झौता रद्ध गनय सक्नेछ र
लनिको सट्टा अको व्यचि करारमा राचख काम िगाउन बािा पने छै न।
१२) दावी नपु्नेिः दोश्रो पक्षिे यस करार बमोचिम काम गरे कै आिारमा पलछ कुनै पलन पदमा
अस्थायी वा स्थायी लनयुचि हुनाका िालग दाबी गनय पाुँउने छै न र गने छै न।

१३) प्रिलित कानून िागू हुन:े यस सं झौतामा उल्िे ख नभएको कुरा प्रिलित नेपाि कानुन र
काययववलि बमोचिम हुनेछ।
प्रथम पक्ष:
नमोबुद्ध नगरपालिकाको तफयबाट:
हस्ताक्षर:
नाम थर:
पद:
लमलत:
कायायियको छाप:

दोस्रो पक्ष:
करार गने व्यचिको तफयबाट:
हस्ताक्षर:
नाम थर:
पद:
लमलत:

अनुसूिी-५

(दफा १६ सुँग सम्बचन्ित कायय वववरणको ढाुँिा)
नमोबुद्ध नगरपालिका
नगर काययपालिकाको कायायिय

बागमती प्रदे श, भकुण्डे बेशी, काभ्रेपिाञ्चोक
करार सम्झौताको पत्र
ि.नं.

लमलत:

प.सं .
श्री..................................,
.....................................।
ववषय: करार सम्बन्िमा।
तपाईिाई लमलत २०७....../......../.......... लनणययानुसार सूचिकरण गररए बमोचिम......................
(पदको

नाम

वा

काम)

का

िालग

यसै

साथ

सं ि्न

करार

(सम्झौता)

बमोचिम

लमलत

२०७......./......../..... दे चख २०७......../........./.....सम्म करारमा राचखएको हुुँदा सं ि्न
काययशतय अनुरुप आफ्नो काम इमान्दारीपुवक
य र व्यावसावयक मूल्य मान्यता अनुरुप गनुय हुन िानकारी
गराइन्छ।
साथै आफ्नो काम कतयव्य पािना गदाय यस नमोबुद्ध नगरपालिकाको कमयिारीिे पािना गनुप
य ने
आिारसं वहता र आिरणको समेत पररपािना गनुह
य न
ु िानकारी गराईन्छ।

...................................
प्रमुख प्रशासकीय अलिकृत

बोिाथयिः
श्री ..................... (आवश्यकता अनुसार ददने)

नमोबुद्ध नगरपालिका
नगर काययपालिकाको कायायिय

बागमती प्रदे श, भकुण्डे बेशी, काभ्रेपिाञ्चोक
पोशाक
ि.म.

वववरण

१

सं ख्या

खपत अवलि

टे ररकटन सटय र पाइन्ट

२

१ वषय

२

ब्यारे ट क्याप

१

३

लसट्ठी र लसट्ठी काडय

१

४

वेभ बेल्ट

१

५

बुट

१ िोर

६

कुम ब्याि

१ िोर

७

टोपी ब्याि

१

८

बसायदी

१

९

मोिा

२ िोर

१०

चस्वटर

१

११

ज्याकेट

१

१२
१३
१४
१५

रङ

२ वषय
१ वषय
२ वषय
१ वषय
५ वषय
५ वषय
३ वषय
१ वषय
३ वषय
३ वषय

