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भाग २
लेटाङ नगरपाललका
नगर प्रहरी सञ्चालन िथा व्यवस्थापन काययववधि, २०७५

नेपालको संवविानको िारा २२६ बिोजजि िथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १०२ र लेटाङ
नगरपाललका काययसम्पादन तनयिावली २०७४ को तनयि ३० बिोजजि नगरसभाले बनाएको यो काययववधि
सवयसािारणको जानकारीको लाधग प्रकाशन गररएको छ ।
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लेटाङ नगरपाललका

नगर प्रहरी सञ्चालन िथा व्यवस्थापन काययववधि-२०७५
प्रिाणणकरण लिति २०७५। ११।१४
प्रस्िावना
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ (क) (१) र लेटाङ नगरपाललाको कायय
सम्पादन तनयिावलीको तनयि ३० ले ददएको अधिकार प्रयोग गरी लेटाङ नगर काययपाललकाले यो “लेटाङ
नगरपाललका नगर प्रहरी सञ्चालन िथा व्यवस्थापन काययववधि, २०७५ बनाई लागू गरे को छ।
पररच्छे द -१
१. संक्षिप्ि नाि र प्रारम्भ:

संक्षिप्ि नाि र प्रारम्भ

(१) यो काययववधिको नाि “लेटाङ नगरपाललका नगर प्रहरी सञ्चालन िथा व्यवस्थापन काययववधि,
२०७५” रहे को छ।
(२) यो काययववधि िुरुन्ि लागू हुनेछ ।
२. पररभाषा: ववषय र प्रसंगले अको अथय नलागेिा यस काययववधििा:(१) “ऐन” भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाई सम्झनु पदय छ ।
(२) “नगरपाललका” भन्नाले लेटाङ नगरपाललकालाई सम्झनु पदय छ ।

(३) “कायायलय"भन्नाले नगरपाललका रहे को केन्रीय कायायलयलाई सम्झनु पदय छ ।

(४) “सलिति” भन्नाले दफा १३ बिोजजि गठन भएको पदपतू िय सलितिलाई सम्झनु पदय छ ।

(५)“नगर प्रहरी” भन्नाले लेटाङनगरपाललकाबाट तनयुक्ि प्रहरी कियचारीलाई सम्झनु पदय छ ।

(६) “भत्ता” भन्नाले लेटाङनगरपाललकाले सिय सियिा िोककददए विोजजिको भत्तालाई सम्झनु
पदय छ ।

(७) “आधथयक वषय” भन्नाले श्वावण १ गिे दे णख शुरु भई आषाढ िसान्ििा सिाप्ि हुने अवधिलाई
सम्झनु पदय छ ।
(८) “काययपाललका” भन्नाले लेटाङनगर काययपाललकालाई सम्झनु पदय छ ।
(९) “नगर सभा" भन्नाले नगरपाललकाको सभालाईसम्झनु पदय छ ।

(१०) “प्रिुख प्रशासकीय अधिकृि" भन्नाले नगरपाललकाको प्रिुख प्रशासकीय अधिकृिको काि काज गनय
नेपाल सरकारबाट िोककएको अधिकृिलाई सम्झनु पदय छ ।

(११) “िोककएको” वा “िोककए विोजजि” भन्नाले नगर काययपीलकाले सिय सियिा तनणययगरी िोककएको
वा िोककए बिोजजि सम्झनु पछय ।

(१२)“जवान" भन्नाले यसकाययबबधि बिोजजि तनयुक्िअधिकृि बाहे कका प्रहरी जवानलाई सम्झनु पछय ।
(१३)“नगर प्रहरी कियचारी" भन्नाले यस काययबबधि बिोजजि तनयुक्ि भएकाअलसस्टे न्ट सहायक
तनरीिक र जवानलाई सिेि लाई सम्झनप
ु छय ।
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पररच्छे द -२
सेवा गठन सम्बजन्ि ब्यबस्था
३. नगर प्रहरी सेवाको गठन : (१) नगरपाललकािा एक नगर प्रहरी सेवा रहनेछ । नगर प्रहरी
सेवाको गठन र त्यसिा रहने नगर प्रहरी कियचारीहरुको संख्या सभाले िोके बिोजजि हुनेछ ।
४. नगर प्रहरी कियचारीको पद र िह :(१)नगर प्रहरी सेवािा दे हाय बिोजजिका पद र िह रहनेछन ्
।

(क)अलसस्टे न्ट सहायक तनरीिक
(ख) प्रहरी हवल्दार
(ग) प्रहरी जवान

सहायक स्िर चौथों

सहायक स्िर िेश्रो
सहायक स्िर द्धििीय

(२) नगरपाललकाले प्रत्येक पदको कायय वववरण बनाउनेछ र त्यस्िो कायय वववरणिा सम्वजन्िि
पदको काि, कियव्य, उत्तरदातयत्व िथा अधिकार सिेि उल्लेख गररनेछ ।

(३) नगर प्रहरी कियचारीहरुको काि, कियव्य र अघजववकार दफा ५ बिोजजि हुनेछ ।
पररच्छे द -३
काि, कियव्य र अधिकार
५.काि कियव्य र अधिकार :1१) नगर प्रहरीको काि कियब्य र अधिकार दे हाय बिोजजि हुनेछ
(क) नगरपाललकाको नीति, कानून, िापदण्ड िथा तनणयय कायायन्वयन गनय सहयोग गने,
(ख) नगरपाललकाको सम्पवत्तको सरु िा र संरिण गने,

(ग) स्थानीयस्िरिा हुने सभा सिारोह, परम्परा, जात्रा िथा चाडपवयको सुरिा व्यवस्था गने,
(घ) स्थानीय बजार िथा पाककयङ्ग स्थलको रे खदे ख र व्यवस्थापन गने,
(ड) नगर सरसफाई सम्बन्िी िापदण्ड कायायन्वयन गने,
(च) न्यातयक सलितिले गरे का लिलापत्र िथा तनणयय कायायन्वयनिा सहयोग गने,
(छ) सावयजतनक ऐलानी र पिी जग्गा, सावयजतनक भवन, सम्पदा िथा भौतिक पूवायिार संरिण र

सुरिा गने

(ज) ववपद व्यवस्थापन सम्बन्िी खोजी, उद्दार, राहि िथा पन
ु स्थायपन काययिा सहयोग गने,
(झ) अनाधिकृि ववज्ञापन िथा होडडङ्ग बोडय तनयन्त्रण गने,
(ज) छाडा चौपायाको तनयन्त्रण गने,

(ट) अनाधिकृि तनिायण िथा सावयजतनक सम्पवत्तको अतिक्रिण रोकथाि िथा तनयन्त्रण गने,

(ठ) सावयजतनक आवागिनिा बािा पप्ु याई राखेका तनिायण सािाग्री, पसल व्यवसायबाट भएको

अवरोि हटाउन लगाउने र निानेिा आफै हटाई र हटाउन लाग्ने खचय सम्वजन्िि व्यजक्िबाट असूल
उपर गनय सोको बबवरण कायायलयिा पेश गने ।

(ड) सावयजतनक जग्गा बाटो िठ, िजन्दर, ढल, नाला, चोक, पोखरी लिधच कसैले घर, कम्पाउण्ड,
टहरा बा अन्य तनिायण कायय गरे को अिवा व्यजक्िगि रुपले उपभोग गरे को छ, छै न सो को
प्रतिवेदन पेश गने
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(ढ) नगर िेत्रिा अतनयलिि तनिायण कायय गरे को दे णखएिा नक्शापास भए नक्शापासको प्रिाण
पत्रसदहिको प्रतिवेदन प्रिख
ु प्रशासकीय अधिकृि सिि पेश गने । िापदण्ड ववपररि
तनिायणभएको दे णखए भत्काउने आदे श ददएिा भत्काउने ।

(ण) स्वास््यका लाधग हातनकारक वस्िु िथा सडेगलेको खाद्य पदाथय ववकक्र वविरणिा रोक लगाउने र

िोककएको िापदण्ड ववपररि सडेगलेका हातनकारकवस्िु ववकक्र गरे को पाईएिा पदहलो पटक भए जफि गरी
गाड्न लगाउने ।

(ि) रोगी वा कानूनले तनषेि गरे का पशुपंिी, जीवजन्िुहरु काटिार गनय नददने र त्यस्िा पशुपंिी
जीवजन्िुको िासु बबकक्र वविरणिा रोक लगाउने ।

(थ) छाडा कुकुर तनयन्त्रण सम्वन्िी कारवाही गने िथा िरे का जीवजन्िु सियिै उधचि ब्यबस्थापन गने ।

(द) जोणखि उत्पन्न हुने रुख ,घर, पखायल भए सोको ललणखि प्रतिवेदन पेश गने र आदे श भए बिोजजि गने
।
(ि) बडा सलिति, टोल बबकास संस्था, िथा सािुदातयक प्रहरीसँगको सहकाययिा सरसफाई, सुरिा कायि
गने र सािाजजक ववकृति हटाउने कायय गने गराउने ।

(न) नगर काययपाललका, सलिति, उपसलिति िथा आयोजनाहरुबाट लागू हुने नीति, तनणयय, तनयि र कानून
कायायन्वयनिा सहयोग गने ।
(प) ववना ईजाजि पेशा, व्यवसाय संचालन गरे को फेला परे िा पेशा व्यवसायको दिाय िथा नवीकरण गनय
लगाउने ।
(फ) नगर िेत्रिा लभत्ते लेखन, पोल व्यानर, क्रस व्यानर र तनषेि गरे को ववज्ञापन प्रचारप्रसार सािाग्री िथा
पोष्टर टाँस्ने काययिा पूणि
य या प्रतिवन्ि लगाउने अटे र गनेलाई कारवाही गने ।

(ब)नगरपाललकाले सञ्चालन गने वा भाग ललने सभा, सम्िेलन, िाललि, अभ्यास आदद जस्िा काययक्रििा
नगरपाललकाको िफयबाट िोककए बिोजजि प्रतितनधित्व गने ।
(भ)बजार अनुगिन काययिा अनुगिन सलितिलाई सहयोग गने ।

(ि) नगरपाललका िेत्रलभत्र सावयजतनक स्थलिा ववना स्वीकृि संचालन भएका जाद,ु सकयस, जुवा लगायिका
असािाजजक कक्रयाकलापिा रोक लगाउने ।

(य) अरुलाई बािा पुग्ने गरी लाउड जस्पकर, रे डडयो अथवा ववनी उत्पादन गने यन्त्र उपकरण प्रयोग गनय
नददने,

(र) ववनी, िव
ु ा, प्रकाश वा अन्य कुनै कारणले सावयजतनक रुपिा वािा पग्ु ने गरी संचालन भएका उद्योग
िन्दा सञ्चालनिा रोक लगाउने ।

(ल) ववपदउत्पन्न भएिा उद्िार, राहि बबिरण र पुनस्थायनाका काययिा िुरुन्ि खटी जाने ।

(ब) नगरपाललका कायालयय,शाखा,उपशाखा, आयोजना, काययक्रि वा कुनै पररयोजना अन्िगयि िोककए
बिोजजिका काययहरु गने काययिा सहयोग गने ।

(श) नगरपाललका अन्ियगिका शाखा उपशाखा िथा आयोजनाबाट कायायन्वयनका लाधग प्राप्ि भएका आदे श
िथा तनदे शन कायायन्यन गरी सोको वववरण िोककएको सिय लभत्र उपलब्ि गराउने ।
(ष) िाधथ िोककए बिोजजिका काययहरु सिन्वय गरी जजम्िेवारी ललई जवाफदे दहिा सिेि बहन गने ।
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(स) नगरपाललकाले सिय सियिा िोककएका अन्य काययहरु गने गराउने ।
पररच्छे द - ४
पद श्रज
ृ ना र पदपतू िय

६नगर प्रहरी कियचारीको दरवन्दी लसजयना प्रकृया: (१) नगरपाललकािा रहने नगर प्रहरीको ववलभन्न
िहका दरवन्दीहरुको श्रज
ृ ना िथा खारे जी नगर सभाले गनेछ ।

(२) दरबन्दी श्रज
ुय ने
ृ ना िथा खारे जीका लाधग प्रस्िाव पेश गनुय भन्दा अतघ सो पद श्रज
ृ ना गनप
कारण,

प्रस्िाववि पदले गनुप
य ने कािको वववरण, िौजुदा दरवन्दीले थप गरे को काययबोझको अवस्था,
आधथयक

िििा िथा प्रस्िाववि पदले संगठनात्िक स्वरुपिा पाने प्रभाव स्पष्ट गरी सभा सिि पेश गनुय
पनेछ ।

७. खुल्ला प्रतियोधगिाद्वारा पदपूतिय: (१) नगरपाललकाको स्वीकृि दरबन्दी अनुसारका नगर प्रहरी

कियचारीहरुको पदपतिय करार सेवा बाट िात्र हुनेछ ।
(२) नगर प्रहरीको पदिा श्रज
ृ ना भएका पदहरुिा खुल्ला प्रतियोधगिाद्वारा५० प्रतिशि र ५०

प्रतिशि सिावेशीलाई आिारिा िातन पदपूतिय गररनेछ । सिावेशीिाको पदपूतियको लागी दे हाय
बिोजजिको आिारिा शिप्रतिशि िातन प्रतिस्पिायत्िक रुपिा पदपूतिय गररनेछ ।
(क) िदहला ३३ प्रतिशि

(ख) आददबासी/जनजाति २७ प्रतिशि
(ग) ििैसी २५ प्रतिशि
(घ) दललि १५ प्रतिशि
स्पष्टीकरण:यस काययववधिको प्रयोजनको लाधग िदहला आददवासी, जनजािी, िवचेसी र दललि
भन्नाले आधथयक र सािाजजक रुपिा पछाडड परे का िदहला, आददवासी /जनजाति र दललि र
िध्रेसीलाई सम्झनु पछय ।पदपूतिय गने प्रयोजनका लाधग आधथयक िथा सािाजजक रुपिा पछाडड

परे का िदहला,आददवासी /जनजाति, ििेसी र दललि सिुदायको वववरण नेपाल सरकारले नेपाल
राजपत्रिा सूचना प्रकाशन गरी िोककए विोजजि हुनेछ ।िर त्यसरी निोकेसम्िको लाधग जुनसुकै
िदहला,आददवासी /जनजाति, ििेसी र दललि सिुदायलाई आधथयक िथा सािाजजक रुपिा पछाडड
परे को सिुदाय िातन यस काययववधि बिोजजि कारवाही गनय बािा पग्ु ने छै न ।

(३ ) दफा २ बिोजजि छुदयाइएका पदको लाधग दरखास्ि पेश गदाय दे हायबिोजजिका प्रिाण संलग्न

हुनुपनेछ ।
(क) आददवासी जनजातिको सूचीिा स्पष्ट खुलेको जाति बाहे क अन्यको हकिा आददवासी

जनजातिका लाधग नेपाल आददवासी/जनजाति उत्थान राजष्िय प्रतिष्ठानबाट आददवासी /जनजाति
भनी प्रिाणणि भएको सूची ।

(ख) ििेसीका लाधग राजष्िय ििेसी आयोगबाट ििैसी भनी प्रिाणणि भएको सूची।
(ग) दललिका लाधग राजष्िय दललि आयोगबाट दललि भनी प्रिाणणि भएको सूची ।
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(४) उपदफा (२) बिोजजि प्रतिशि तनिायरण गदाय एक प्रतिशिभन्दा कि घिांक (फ्रयाक्सन)
आएिा त्यस्िो घिांक जन
ु सिुदायको हकिा आएको हो सोभन्दा लगिै पतछको सिुदायिा सदै
जानेछ ।

५) उपदफा (२) बिोजजि छुट्याइएको पदिा कुनै दरखास्ि नपरे िा वा आवश्यक संख्यािा
उम्िेदवार उत्तीणय हुन नसकी आवश्यक संख्यािा पदपूतिय हुन नसकेिा त्यसरी नपुग भएको पद
संख्या खल्
ु ला प्रतियोधगिािा सहभागी भई उवत्तणय भएका उम्िेदवारबाट हुन दे हाय पतू िय गररनेछ ।
८) योग्यिा:
(१)नगर प्रहरी कियचारीको पदिा उम्िेदवार बिोजजिको योग्यिा आवश्यक पनेछ ।
(क) १८ बषय उिेर पुरा भएको ।

(ख) पुरुष उम्िेदवारको हकिा ३५ बषय र िदहला उम्िेदवारको हकिा ४० बषय उिेर ननाघेको ।

(ग) अलसस्टे न्ट सहायक तनरीिक नगर प्रहरी पदको लाधग िान्यिा प्राप्ि लशिण संस्थाबाट १२
किा वा प्रिाणपत्र िह वा सो सरह उत्तीणय, नगर प्रहरी हवल्दार एसएलसी वा एसईईवा सो सरह
उतिणयर नगर प्रहरी जवानको लाधग किा ८ उतिणय गरे को ।
(घ) नैतिकपिन दे णखने कुनै फौजदारी अलभयोगिा सजाय नपाएको ।
(ड) कुनै राजनीतिक पाटीको सदस्य नरहे को ।

(च) िानवअधिकार र िानवीय कानूनको उल्लंघनिा सजाय नपाएको ।

(छ) िदहलाहरुको लाधग घटीिा ५ कफट र पुरुषको लाधग घटीिा ५ कफट २ इन्च उचाई भएको ।
(ज) छािी नफुलाउँ दा घटीिा ३१ इन्च र फलाउँ दा ३३ इन्च भएको ।
(झ) आँखा िाइनस २ वा प्लस २ भन्दा बढी किजोर नभएको ।
(ज) स्वीकृि धचककत्सकबाट तनरोधगिाको प्रिाणपत्र पाएको ।
(ट) नेपाली नागररकिा प्रिाणपत्र ।

(ठ। भबबष्यिा सरकारी सेवाको तनलित्त अयोग्य ठहरीनेगरी कुनै पतन सेवा बाट नहटाईएको ।

९. पदपतू िय सलिति : १) यस काययबबधि बिोजजि करार सेवािानगर प्रहरी सेवाको पदिा पदपतू िय
गदाय दे हाय बिोजजिको पदपूतिय सलिति रहनेछ ।
(क) प्रिुख प्रशासकीय अधिकृि - अवयि,
(ख) योजना शाखा प्रिख
ु - सदस्य,

(ग) प्रशासन शाखा प्रिुख - सदस्य सधचव

नोट: नगर प्रहरीहरुको नयाँ पदपूतियका लाधग छनौट प्रकृयािा नजजकैको प्रहरी कायायलयको प्रिुख
िथा प्रतितनधि र नगर प्रहरी प्रिख
ु लाई ववज्ञको रुपिा आिजन्त्रि गने सककनेछ ।

१०. पदपतू िय सलितिको काि, कियव्य र अधिकार: (१) पदपतू िय सलितिको काि, कियव्य र अधिकार
दे हाय बिोजजि हुनेछ ।
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(क) लोक सेवा आयोगद्वारा स्वीकृि खुल्ला प्रतियोधगिाद्वारा पूतिय हुने नेपाल प्रहरीको
सम्बद्ि पदको लाधग िोककएको पाठयक्रि र छनौट ववधिलाई आिार िान

आवश्यक्िानस
ु ार पदपतू िय सलितिले पाठ्यक्रििा हे रफेर र पररिाजयन गरी तनिायरण गनय
सक्नेछ ।

(ख) पदपूतिय काययिाललका बनाउने ।

(ग) यस काययबबधि बिोजजि सञ्चालनहुने परीिाको लागी ललणखि, िौणखक, प्रयोगात्िक
िवये कुनै एक वा एक भन्दा बदढ बबधि िोकक परीिा सञ्चालन गने ।
(घ) पदपूतियका लाधग ववज्ञापन प्रकाशन गने ।

(ङ) शारररीक िन्दरु
ु स्िी परीिा संचालन गरी ललणखि परीिाको लाधग संख्या तनिायरण
गरी

नतिजा प्रकाशन गने ।

(च) लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृि प्रहरी सेवाको पदिा तनयुक्िी गदाय अपनाउनु पने

सािान्य लसद्िान्ििा पदपतू िय सलितिले गने भनी िोककएका पदपतू ियसँग सम्बन्िीि
अन्य कायय गने ।

(छ) तनयुक्िी सम्झौिाका लाधग लसफाररश गने ।
(२) पदपूतिय सलितिले नगर प्रहरी सेवा सिूहको लाधग खुल्ला प्रतियोधगिाद्वारा पदपूतिय गनय
सम्बन्ििा आवश्यकिा अनुसार ववधिवि तनणयय गरी कायायन्वयन गनय सक्नेछ ।

(३) खल्
ु ला प्रतियोधगिाद्वारा पदपतू ियका लाधग ववज्ञापन गदाय दरखास्ि पेश गने म्याद न्यूनिि २१
ददन राखी राजष्ियस्िरको पबत्रकािा सूचना प्रकालशि गनुय पनेछ ।

११. योग्यिाक्रि सूची ियार गने: [१) उम्िेदवारहरुले ददइएको परीिा र अन्िरवािायिा प्राप्ि गरे को

अंकको आिारिा योग्यिाक्रि सच
ू ी ियार गरी पदपतू िय सलितिले तनयजु क्ि / सम्झौिाका लाधग

लसफाररस गनुय पनेछ । कुल ररक्ि पद संख्याको बढीिा २० प्रतिशिसम्ि योग्यिाक्रिानुसार
वैकजल्पक उम्िेदवारको नािावलीसिेि प्रकालशि गनुय पनेछ ।

(२)उपदफा(१) बिोजजि लसफाररस गररएका व्यजक्िहरुलाई पदपूतिय सलितिले नगर काययपालीकाको

कायायलय सिि लसफाररस गनुय पनेछ ।

(३) उपदफा ।२) बिोजजि पदपूतिय सलितिले लसफाररश गरे को लितिले १५ ददनलभत्र नगर

काययपाललकाले तनयुजक्ि /सम्झौिा गने तनणयय गरी सक्नु पनेछ ।िर पदपूतिय सलितिले लसफाररस

गरे को लितिले १५ ददन लभत्र पतन नगर काययपाललकाको वैठक बस्न नसकेिा प्रिख
ु प्रशासककय

अधिकृिले पदपतू िय सलितिले लसफाररस गरे को योग्यिाक्रिलाई आिारिानी तनयजू क्ि वा संझौिा
गनुय पनेछ । सोको जानकारी काययपाललकािा ददनु पनेछ ।

(४) उपदफा (३) बिोजजि तनणयय भएको लितिले ७ ददनलभत्र प्रिुख प्रशासकीय अधिक्िलेतनयुजक्ि
वा सम्झौिा गनुय पनेछ ।

पररच्छे द - ५

लेटाङ नगरपाललकाको राजपत्र भाग २,खण्ड २, संख्या २, लिति २०७७।१२।०१

नगरपाललकाको प्रशासन र नगर प्रहरीको सम्वन्ि
१२. नगरपाललका प्रशासनको तनयन्त्रण रहने: [१)नगर प्रहरीको अनश
ु ासन र आन्िररक व्यवस्थाको

कुरािा वाहे क सिस्ि नगर प्रहरी नगर काययपाललकाको कायायलयको प्रिख
ु प्रशासकीय अधिकृि र
ववषयगि जजम्िेवारी िोककएको अधिकार प्राप्ि अधिकारीको प्रत्यि रे खदे ख र तनयन्त्रणिा
रहनेछन ् ।

१३. नगर प्रहरी प्रिख
ु िाफयि लेखापढी हुने: (१)नगरकाययपाललकाको कायायलयले नगर प्रहरी
संगठनसँग लेखापढी गदाय सािान्यिया नगर प्रहरी प्रिुखिाफयि नै गनप
ुय नेछ ।

१४. कारबाही गदाय परािशय ललने:१)कुने पतन नगर प्रहरी कियचारीलाई अनुशासनहीनिाको कारवाही
गदाय आवश्यकिानुसार नगर प्रहरी प्रिुखको परािशय ललन सक्नेछ ।
पररच्छे द -६
बबदा

१५. बबदा अधिकारको कुरा होइन: 1१) ववदा अधिकार कुरा नभएर सहुललयि भएको हुदाँ नगर प्रहरी
कियचारीले अधिकारको रुपिा ववदाको दावी गनय पाउने छै न ।
(२) कािको अवस्था हे री ववदा स्वीकृि ददने अधिकारीले ववदा स्वीकृि गनय वा नगनयसक्नेछ । साथै
आवश्यक परे िा ववदािा बसेको नगर प्रहरी कियचारीलाई तनजको स्वीकृि ववदा रह गरी काििा
बोल्लाई काििा लगाउन सक्नेछ ।

१६. बबदाको ककलसि: (१)नगर प्रहरी कियचारीहरुले िपलशल अनस
ु ारको बबदा पाउने छन ् िर एक
आधथयक बषयको बबदा अको आधथयक बषयिा संधचि हुने छै न ।
(क) भैपरी /पवय ववदा :

(१) नगर प्रहरी कियचारीले प्रत्येक सालिा १२ ददनिा नबढाई भैपरी /पवय ववदा पाउने छन ् ।
(३) भैपरी /पवय आउने ववदा एक सालको संधचि गरी अको सालिा ललन पाइने छै न ।
४) भैपरी /पवय ववदा वसेका नगर प्रहरी कियचारीहरुले पूरा िलव पाउनेछ ।

(५) भ ्ैैपरी /पवय ववदा शतनवार वाहे क अरु ववदाहरुसँग लिलाई ललन पाइने छै न ।
(६) यो ववदा आिा ददन पतन ललन पाईनेछ ।
(ख) ककररया ववदा :
(१) नगर प्रहरी कियचारी आफैं ककररयािा वस्नु परे िा कूल ििय अनुसार वढीिा १५ ददन सम्ि

ककररया ववदा पाउनेछ। यस्िो ववदा िदहला नगर प्रहरी कियचारीको पतिले ककररया बस्नु परे िा
त्यस्िो िदहला कियचारीलेसिेि पाउनेछ ।

(२) ककररया ववदा बस्ने नगर प्रहरी कियचारीले पूरा िलब पाउनेछ ।

(३) ककररया ववदा बस्ने कियचारीले जसको ककररयािा बसेको हो उसको ित्ृ यु दिाय प्रिाण पत्रको
प्रतिललवप पेश गनुय पनेछ ।

(ग) प्रसूिी ववदा :

(१) िदहला नगर प्रहरी कियचारी गभयविी भएिा तनजले सुत्केरीको अतघपतछ गरी ९८ ददन प्रसूिी
ववदा पाउनेछ ।
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(२) प्रसूिी ववदा वस्ने िदहला नगर प्रहरी कियचारीले पूरा िलब पाउनेछ ।
(३) प्रसि
ू ी ववदा सेवा अवधिभर दई
ु पटक िात्र ददइनेछ ।

४) प्रसि
ु ी ववदािा बस्ने कियचारीले जन्ि दिाय प्रिाण पत्र वा सम्बजन्िि अस्पिालको प्रिाणपत्र
पेश गनुय पनेछ ।

(घ) प्रसूिी स्याहार ववदा :

(१) परु
ू ष नगर प्रहरी कियचारीको पत्नी सत्ु केरी भएिा त्यस्िो कियचारीले सत्ु केरी हुनभ
ु न्दा अतघ वा
पतछ गरी पन्ध्र ददन प्रसूति स्याहार ववदा ललन सक्नेछ । यो ववदा सेवा अवधििा दई
ु पटकसम्ि
पाउनेछ ।

(२) प्रसूति स्याहार ववदािा वस्ने कियचारीले पूरा िलब पाउनेछ ।

(३) प्रसतू ि स्याहार ववदा ललने नगर प्रहरी कियचारीको ववदा स्वीकृि गने कायायलयले
अवयावधिकबनाई राख्नुपनेछ ।

(४) प्रसुति स्याहार ववदािा बस्ने कियचारीले जन्िदिाय प्रिाण पत्र वा सम्बजन्िि अस्पिालको
प्रिाणपत्र पेश गने पनेछ ।

(५) ववदाको अलभलेख कियचारीको ववदा स्वीकृि गने कायायलयले अवयावधिक बनाई राख्नुपनेछ ।
(ड) ववरािी ववदा :
(१)नगर प्रहरी कियचारीले प्रत्येक िदहना १ ददनका दरले ववरािी ववदा पाउने छ।
(२) बबरािी बबदािा बस्ने प्रहरी कियचारीले पुरा िलब पाउनेछ ।

(२) यस काययववधि विोजजि तनयक्
ु ि कियचारी ववदा स्वीकृि नगराई बबदािा बस्नपाउने छै न ।

(३)बबदा स्वीकृि नगराई अनप
ु जस्थि हुने नगर प्रहरी कियचारीलाई नगर काययपाललकाको कायायलयले
सेवाबाट हटाउन सक्नेछ ।
१७. ववदा स्वीकृि गने अधिकार:(१)दे हायको बबदा स्वीकृि गने अधिकार दे हायको अधिकारीलाई
हुनेछ
क) भैपरी आउने र पवय ववदा - प्रिुख प्रशासकीय अधिकृि
(ख) ककररया ववदा - प्रिुख प्रशासकीय अधिकृि
(ग) प्रसुिी ववदा - प्रिुख प्रशासकीय अधिकृि

(ड) प्रसतु ि स्याहार ववदा - प्रिख
ु प्रशासकीय अधिकृि
(च) बबरािी ववदा - प्रिुख प्रशासकीय अधिकृि

(२) ववदाको अलभलेख प्रशासन शाखाले अवयाबधिक गरी अतनवायय राख्नु पनेछ ।

१८. बबदा पररणि नहुने: 1१) यस काययबबधि बिोजजि तनयुक्ि नगर प्रहरी कियचारीले जन
ु ववदा
ललई बसेको हो सोही ववदा ने उपभोग गनुय पनेछ । पतछ अको ववदािा पररणि गराउन पाइने छै न।
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१९. सावयजतनक बबदा नगालभने: [१) यस काययबबधि बिोजजि तनयुक्ि प्रहरी कियचारी बबदािा
बसेको बखि बबचिा साबयजतनक बबदा परे िा त्यस्िो साबयजतनक बबदालाई किचारीले ललएको
ववदािा गणना गरीने छै न ।
२०.कायायल्यिा अनुपजस्थि हुने उपर कारवाही: (१) ववदा स्वीकृि नगराई कायायलयिा अनुपजस्थि
हुने नगर प्रहरी कियचारीलाई गयल र िलवक्िी गरी ववभागीय सजाय सिेि गनय सककनेछ ।
पररच्छे द -७
आचरण
२१. दान उपहार ललन नहुने: 1१) सरकारी काििा कुनै पतन प्रकारको असर पनय सक्ने गरी कुनै
पतन नगर प्रहरी कियचारी र तनजको पररवारका सदस्यसिेिले नगरपाललकाको पूवय स्वीकृि ववना
स्वदे शी िथा ववदे शी संघ संस्था तनकाय वा व्यजक्ि कसैबाट कुनै प्रकारको दान, बकस, परु स्कार,
कोसेली र उपहार स्वीकार गनुय हुदै न ।
२२. चन्दा ललन नहुने (१)कुने पतन नगर प्रहरी कियचारीले नगरपाललकाको पूवय स्वीकृति ववना कुनै

पतन कािको तनलित्त कुने ककलसिको चन्दा िाग्न अिवा स्वीकार गनुय हुदै न र अरु कुनै ककलसिको
आधथयक सहायिा प्राप्ि गने काििा सिेि भाग ललन हुँदैन ।
२३. सम्पवत्तको वववरण पेशगनप
ुय ने: १) तनयूजक्ि भएका नगर प्रहरी कियचारीले तनयुजक्ि भएको

लितिले ६० ददन लभत्र नगरकाययपाललकाको कायायलय सिि दे हाय बिोजजिको सम्पवत्त वववरण पेश
गनुय पनेछ । साथै प्रत्येक आधथयक वषय सिाप्ि भएको लितिल्ले ६0 ददन लभत्र सम्पवत्त वववरण पेश
गनुय पनेछ ।

(क) आफनो वा पररवारका सदस्यको नाििा भएको प्रत्येक अचल सम्पवत्त र शेयर, बैंक िौज्दािको
वववरण ।
(ख) आफूसँग वा आफनो नाउँ िा रहे को नगद, जबाहरराि, सुन, चाँदीको अन्दाजी िूल्य ।

(ग) यस दफा विोजजिको वववरण दाणखला गदाय संयुक्ि पररवारिा रहे को नगर प्रहरी कियचारीले
आफनो पररवारको प्रिुखको नाििा तनजसँग रहे को सम्पवत्तको वववरण दाणखला गनप
ुय नेछ ।

(घ) आफनो सम्पवत्तिा थपघट भएिा अजख्ियारवालालाई सोको सच
ू ना िीन िदहना लभत्र ददनु

प्रत्येक नगर प्रहरी कियचारीको कियव्य हुनेछ ।
२४. व्यापार व्यवसाय गनय नहुने: (१) कुनेपतन नगर प्रहरी कियचारीले कायायलयको स्वीकृिी ववना

दे हायका काि गनुय हुँदैन
क) कुनै व्यापार गनय,

ख) कुने फियको दहस्सेदार वा सञ्चालक हुन,
(ग) कुनै व्यवसाय चलाउन ।

२५.नगरपाललकाको काििा थाहा पाएका कुराहरु प्रकाशन गनय नहुने: (१) नगर प्रहरी कियचारीले
नगरपाललकाद्वारा अथवा ववशेष रुपिा अजख्ियार नपाई आफनो कियव्यको पालना गदाय स्थानीय
िह वा गैरसरकारी संघसंस्थाबाट प्राप्ि गरे को वा आफैंले लेखेको अथवा संकलन गरे को कुनै
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कागजपत्र वा सिाचार प्रत्यि वा अप्रत्यि रुपबाट अरु अनधिकृि नगर प्रहरी कियचारीलाई वा

गैह्रसरकारी व्यजक्िलाई अिवा पत्रपबत्रकालाई जानकारी ददन हुदै न ।
२६ रे डडयो वा पबत्रकासँग सम्पकय राख्न नहुने: (१) नगर प्रहरी कियचारीले नगरपाललकाको अनि
ु ति

प्राप्ि नगरी कुनै पत्रपबत्रकािा आफनै वास्िववक अथवा काल्पतनक नािबाट अिवा बेनािी कुनै
लेख प्रकालशि गनय अथवा रे डडयोद्वारा प्रसारण गनय हुँदैन । िर यस्िो प्रकाशन वा प्रसारण

सादहजत्यक, कलात्िक, ऐतिहालसक अिवा वैज्ञातनक र व्यवसातयक ववषयको भएिा यस्िो स्वीकृिी
ललई रहनु पदै न र प्रकाशन वा प्रसारण गरे पतछ जाहे री गनप
ुय दय छ ।

२७.नगरपाललकाको आलोचना:१)नगर प्रहरी कियचारीले कुनै कुराको आलोचना गदाय नगरपाललकाको

नीतिको बबरुद्ि असर पने गरी अिवा नगरपाललका र नगरबासीिा खलल पुग्ने गरी भाषण,

सम्वाद, ल्लेख रचना प्रकाशन गनुय हुँदैन ।
२८. तनवायचनिा भाग ललन नहुने:१)नगर प्रहरी कियचारीले कुने पतन राजनीतिक दलको लाधग कुनै
तनवायचनिा भाग ललन वा कसैको तनलित्त िि िाग्न वा अन्य कुने प्रकारले प्रभाव पानय हुदै न ।

िर कसैलाई िि ददएको वा ददने ववचार गरे को कुरा प्रकट नगरी प्रचललि कानन
ु विौजजि आफनो
ििाधिकार गोप्य रुपिा प्रयोग गनय बािा पनेछैन ।

२९. राजनीतििा भाग ललन नहुने: (१)नगर प्रहरी कियचारीले कुनै राजनैतिक दल र सोसँग
सम्बजन्िि संस्थाको सदस्य बन्न, राजनीतििा भाग ललन, राजनैतिक संस्थालाई सहायिाको
तनलित्त चन्दा ददन अथवा कुनै राजनैतिक संस्था वा आन्दोलनलाई अन्य कुनै प्रकारले आफ्नो
प्रभाव पानय सहयोग गनय हुँदैन ।
३०. सियपाल्नन र तनयलिििा: (१) नगर प्रहरी कियचारीले नगरपाललकाले िोकेको सिय र

तनयलिि रुपिा हाजजर हुनप
ु दय छ र सािारणिया पदहले ववदाको तनकासा नललई काििा अनप
ु जस्थि
हुनु हुँदैन ।
३१. अनुशासन र आज्ञापालन: (१) नगर प्रहरी कियचारीले आफ्नो कियव्य ित्परिाको साथ पालन

गनुप
य दय छ ।

(२) नगर प्रहरी कियचारीले सबै जनप्रतितनधिहरुलाई आदर सम्िान गन
ु य पनेछ ।

(३) नगर प्रहरी कियचारीले कायायलयले ददएको आदे श पूणय रुपिा पालना गनुप
य नेछ ।

३२. नगर प्रहरी कियचारीले बादहरी प्रभाव पानय नहुने: | 1१) नगर प्रहरी कियचारीले आफनो नोकरी
क्रािा आफूभन्दा िाधथका अधिकृििाधथ कुने अनधु चि प्रभाव पानय अिवा प्रभाब पाने प्रयत्न

गनय हुँदैन ।
३३. बहुबबबाह, बालबबबाह, अनिेल बबबाह प्रतिबन्ि: (१) नगर प्रहरी कियचारीले दे वानी संदहिा
२०७४ को बबहावारीको िहलको बबपरीि हुने गरी बबवाह गनुय गराउनु हुँदैन ।
पररच्छे द -८
सजाय र पुनरावेदन
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३४. सजाय: (१) उधचि र पयायप्ि कारण भएिा नगर प्रहरी कियचारीलाई दे हायको सजाय
गनयसककनेछ
१. नलसहि ददने ।
२ िलब कटटा गने ।
३. िल्लो िहिा घटुवा गने ।

४. लापरवाही गरी नगरपाललकालाई नोक्सानी भए सम्पण
ू य वा आंलशक रुपिा नगरपाललकाबाट
उपलब्ि हुने सेवा सुवविाबाट असुल गने सककनेछ ।
५. भववष्यिा स्थानीय िहिा अयोग्य नठहररने गरी नोकरीबाट बखायस्ि गने ।
६. भववष्यिा स्थानीय िहिा अयोग्य ठहररने गरी नोकरीबाट बखायस्ि गने ।
३५. नलसहि ददने वा प्रतिकूल राय लेख्न:े 1१) नगर प्रहरी कियचारीले काििा सािारण लापरवाही

गरे िा नलसहि ददन सक्नेछ । दई
ु पटकसम्ि नलसहि ददँ दा पतन तनजले काििा पुनःलापरवाही
गरे िा तनजको चालचलन सम्बन्िी प्रतिवेदनिा प्रतिकूल राय लेणखनेछ ।

३६. िलब कटौिी गने:१) नगर प्रहरी कियचारीको काि सन्िोषजनक नभएिा प्रिख
ु प्रशाशककय
अधिकृिल्ले तनजको िलब कटौिी गनय सक्नेछ ।

३७. दजाय र िलब घटाउने: ।१)कूनै नगर प्रहरी कियचारीलाई दे हायको अवस्थािा सजाय गने

अधिकारीले िल्लो पद वा िल्लो टाइि स्केल वा त्यही टाइि स्केलको िल्लो स्केलिा ओराल्न
सक्ने र नगरपीलकालाई हातन नोक्सानी पग्ु याएकोिा सो सिेि तनजबाट भराउन सक्नेछ ।
(क) सन्िोषजनक काि नगरे िा ।
(ख) अनुशासनहीनिा गरे िा ।
(ग) आचरणउल्लंघन गरे िा ।

(घ) ददएको आदे श तनदे शन निानेिा वा कायायन्वयन नगरे िा ।
(ङ) िनालसव कारण नभई वा ववदा नललई ववदा बसेकोिा वा गैरहाजजर भएिा ।
(च) लापरवाही गरे िा ।
३८.नोकरीबाट हटाउने वा बखायस्ि गने: ।१)दे हायका अवस्थािा प्रिख
ु प्रशासककय अधिकृिले कुनै
नगर प्रहरी कियचारीलाई नोकरीबाट हटाउन वा बखायस्ि गनय सक्नेछ । सो को जानकारी नगर
काययपाललकालाई ददनु पनेछ ।

(क) अयोग्यिाको कारणले आफनो पदीय जजम्िेवारी र दातयत्व परू ा गनय नसकेिा,
(ख) राजनीतििा भाग ललएिा,

(ग) बरावर अनुशासनहीनिाको काि गरे िा,

(घ) नैतिक पिन दे णखने फौजदारी अलभयोगिा अदालिबाट अपरािी दोवष प्रिाणणि भएिा,
ङ) डडउटीिा भएको अवस्थािा वा नरहे को अवस्थािा वदीको पोशाक लगाई कुनै िादक पदाथय सेवन

गरी दहड्डेिा वा जथाभावी गरे िा
(च) भ्रष्टाचार गरे िा,
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(छ) आफनो पदको जजम्िेवारी अनुसार आचरण नगरे िा,

(ज) आचरण सम्वन्िी तनयिहरु बारम्बार उल्लंघन गरे िा,
(झ) िनालसव कारण नभई ववदा नललई कायायलयिा लगािर ३० ददन सम्ि अनप
ु जस्थि भएिा ।
३९. सजाय सम्बन्िी काययववधि: (१) नगर प्रहरी कियचारीलाई सजाय गने अधिकार प्रिुख

प्रशासकीय अधध्रकृिलाई हुनेछ ।
(२) नगर प्रहरी कियचारीलाई सजायको आदे श ददनु अतघ कारबाही गनय लाधगएको उल्लेख गरी, हुन सक्ने
सजायसिेि खुलाई सूचना ददई तनजलाई आफनो सफाई पेश गने िौका ददनुपनेछ । त्यस्िो सूचना ददँ दा

लगाइएका आरोप स्पष्ट रुपले ककदटएको हुनुपनेछ । त्यस्िो नगर प्रहरी कियचारीले सजाय गने अधिकारीले
िोककएको म्यादलभत्र आफनो सफाइको र प्रस्िाववि सजायको सम्वन्ििा ललणखि स्पष्टीकरण पेश
गनप
ुय नेछ िर भागी पत्ता नलागेको वा अरु कुने कारणले सम्पकय स्थावपि गनय असम्भव भएको नगर
प्रहरीकियचारीको सम्वन्ििा यस काययववधि विोजजिको काययववधिको रीि पुग्याउनु पने छै न ।

(३) नैतिक पिन दे णखने फौजदारी अलभयोगिा अदालिबाट अपरािी प्रिाणणि भइसकेको आिारिा कुनै
नगर प्रहरी कियचारीलाई सजाय ददनुपने भएिा सजाय गने अधिकारीले तनजलाई गनय लागेको सजायको
बारे िा सूचनासम्ि ददनुपनेछ ।

४) सफाई पेश गने िौका ददन िनालसव नपने भएिा सो कुराको दटप्पणी खडा गरी त्यस्िो नगर प्रहरी
कियचारीलाई सफाई पेश गने िौका ददनु पनेछैन ।

(५) सजाय गने अधिकारीले आवश्यक ठानेिा स्वयं वा अन्य कुनै अधिकृिद्वारा जाँचबुझ गराउन सक्नेछ ।
जाँचबुझ गने अधिकारीले आवश्यकिानुसार सम्बजन्िि नगर प्रहरी कियचारीसँग बुझी कारण सदहि आफनो
ठहरको प्रतिवेदन िथा भएको सबद
ु प्रिाण दाणखला गनप
ुय नेछ ।

(६) कुनै फौजदारी अलभयोगिा धगरफिार भई िुतनएको नगर प्रहरी कियचारी थुतनएको अवधिभर स्विः:

तनल्लजम्वि हुनेछ िर (क) तनलजम्बि कियचारी उपर लागेको अलभयोग प्रिाणणि नभई सफाई पाएिा तनजले
सो अवधिको चौथाइ िलव पाएको भए सो कट्टा गरी र नपाएको भए पुरै (िलव वद्
ृ धि हुने भएिा सो सिेि)
पाउने छ । कसुरदार ठहररएिा तनलम्वन भएका लितिदे णखको बाँकी िल्लव भत्ता पाउने छै न ।

(ख) कुनै कियचारी नगरपाललकाको कािको सम्वन्ििा वा नेपाल सरकारबाट भएको कारवाहीको

लसललसलािा तनलम्बन भएको नभई अरु नै कारणबाट तनलम्वन रहन गएको रहे छ भने त्यसरी तनलम्वन
रहे को अवधिको िलव भत्ता पाउने छै न ।
४०. सजायको आदे श ददने: (१) जाँचबुझको काि सिाप्ि भएपतछ सम्बजन्िि नगर प्रहरी कियचारीलाई

तनजलसि स्पष्टीकरण िाधगएको भए तनजले िोककएको सियलभत्र स्पष्टीकरण नददएिा वा तनजले ददएको
स्पजष्टकरण सन्िोषजनक नलागेिा सजाय गने अधिकारीले सजाय ददन सक्नेछ र सजायको आदे शको एक
प्रति तनजलाई ददनुपनेछ ।

४१. सेवाको अन्ि गने: 1१) कुनै नगर प्रहरी कियचारीलाई दे हायको अवस्थािा तनजको सेवा अन्ि
गनुप
य दाय काययववधि र यस काययववधि विोजजिको काययववधि अपनाउनु पनेछैन ।
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(क) स्वीकृि धचककत्सकको बोडयले शारीररक दृजष्टले अनुपयुक्ि ठहप्याएिा,

पररच्छे द -९

सेवा सुवविा

४२. िलब भनत्ता१) नगर प्रहरी कियचारीले तनयजु क्िकरार सम्झौिा लितिदे णख िलब भत्ता पाउने छ

।र त्यस्िो िलव र अन्य सुबबिा सम्झौिािा िोके अनुसार हुनेछ ।
(२) दफा १६ (ग) (घ) बिोलिको ववदािा बसेको नगर प्रहरी कियचारीले रु. ५०००।०० प्रसुिी स्याहर

खचय पाउनेछ । यस्िो सवु विा दई
ु पटक सम्ि िात्र पाउनेछ ।

४३. टाइि स्केल: (१) टाइि स्केलअनुसार िलब पाउने पदिा नयाँ तनयजु क्ि पाउने व्यजक्िले
सािान्यि: स्केलिा लेणखएको न्यूनिि िलब पाउनेछ ।

४४. िाललिको व्यवस्था: नगर प्रहरी कियचारीलाई काययकुशल एवं दि िुल्याउन नगरपाललकाले

िोककए विोजजिको आवश्यकिानुसार अन्य िाललिहरु ददन सककनेछ ।

४५. आन्िररक िाललि: एकै पटक तनयुजक्ि करार भएिा नगर प्रहरी कियचारीलाई आन्िररक

िाललििा पठाउँ दा सािारणिया सिान अवसर प्राप्ि हुने गरी िाललिको व्यवस्था लिलाउने छ ।

पररच्छे द - १०
पोशाक

४६.पोशाक: (१) नगर प्रहरी कियचारीलाई अनुसूची १ िा िोककएबिोजजिको पोशाक उपहब्ि

गराईनेछ । प्रत्येक नगर प्रहरी कियचारीलाई प्रत्येक बषय एकसेट पोशाक उपलब्ि गराईनेछ ।िर
नयाँ
तनयजू क्ि हुदाँको हकिा भने दई
ु सेट पोशाक उपलब्ि गराईनेछ ।
(२)अनुसूची २ िा उल्लेणखि सिानहरु प्रत्येक नगर प्रहरी कियचारीलाई प्रत्येक दई
ु बषयिा उपलब्ि
गराईनेछ ।

(३)नगर प्रहरी कियचारीहरुलाई तनजहरुको िालसािान र पोशाक तनजश्चि अबजवच नपग
ु ी वा

कािकाजको लसललसलािा फाटी गएिा सो को िूल्याकन गरी अको पोशाक िथा सािाग्री उपलब्ि
गराईने

पररच्छे द -११
ववववि

४७ संशोिन: यस काययववधििा आवश्यक संशोिन लेटाङ नगर काययपाललकाले गनय सक्नेछ ।
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४८-बचाउ: यस अतघ करार सेवािा तनयूक्ि भएका नगर प्रहरी यसै काययववधि बिोजजि भए गरे को

िातननेछ ।
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