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नगर प्रहरी सम्बन्धी कार्यविधध, २०७६
प्रस्तािना:
बडीमाधिका नगरपाधिकामा नगर प्रहरीको गठन, सञ्चािन, व्र्िस्थापन र
धनर्मन गनय अधत आिश्र्क भएकोिे स्थानीर् सरकार सं चािन ऐन, २०७४
को दफा १०२ को उपदफा २ िे ददएको अधधकार प्रर्ोग गरी धमधत
२०७६ माघ ४ गतेको कार्यपाधिका बैठकबाट स्िीकृत भई धमधत २०७६

माघ ६ गतेको छै ठौं नगरसभाबाट अनुमोदन गरी नगर प्रहरी सम्िन्धी
कार्यविधध, २०७६ बनाई िागू गरे को छ ।

पररच्छे द -१
प्रारम्म्भक
१.

२.

सं म्िप्त नाम र प्रारम्भ
क.

र्ो कार्यविधधको नाम “बडीमाधिका नगरपाधिका नगर प्रहरी

ख.

र्ो कार्यविधध नगर कार्यपाधिकािे स्िीकृत गरे पधछ िागू

सम्िम्न्ध कार्यविधध,२०७६” रहे को छ।
हुनेछ।

पररभाषााः विषर् िा प्रसं गिे अको अथय निागेमा र्स कार्यविधधमा,
क)
ख)
ग)
घ)
ङ)

“ऐन” भन्नािे स्थानीर् सरकार सं चािन ऐन, २०७४ िाई
सम्झनु पदयछ ।

“नगर प्रहरी” भन्नािे बडीमाधिका नगरपाधिकाबाट धनर्ुक्त
प्रहरी कमयचारीिाई सम्झनु पदयछ ।

“नगरपाधिका” भन्नािे बडीमाधिका नगरपाधिकािाई सम्झनु
पदयछ ।
“मुख्र्

कार्ायिर्”

“सधमधत”

भन्नािे

भन्नािे

नगरपाधिका

कार्यपाधिकाको कार्ायिर्िाई सम्झनु पदयछ ।
बडीमाधिका

सधमधतिाई सम्झनु पदयछ ।
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रहेको

नगरपाधिकाको

नगर
पदपूधतय

च)

“स्थार्ी पद” भन्नािे म्र्ाद नतोवकएको नगरपाधिकाको

छ)

“कार्यपाधिका” भन्नािे स्थानीर् सरकार सं चािन ऐन, २०७४

सभाद्वारा स्िीकृत स्थार्ी पदिाई सम्झनु पदयछ।

बमोम्िम गठन हुने नगरपाधिकाको कार्यपाधिकािाई सम्झनु
ि)

पदयछ ।

“पररिार” भन्नािे नगर प्रहरी कमयचारीसँग बस्ने तथा धनि
आफैिे पािनपोषण गनुप
य ने कमयचारीको पधत, पत्नी, छोरा,
ु , अवििावहता धमयपत्र
ु ी, बाबु, आमा िा
अवििावहता छोरी, धमयपत्र
सौतेनी आमा सम्झनु पदयछ र सो शब्दिे पुरुष नगर प्रहरीको
हकमा धनिको बािे, िज्र्ै तथा मवहिा नगर प्रहरीको हकमा

झ)
ञ)
ट)
ठ)
ड)

ढ)

३)

ण)

धनिको सासु ससुरािाई समेत िनाउँछ ।

“भत्ता” भन्नािे बडीमाधिका नगरपाधिकािे समर् समर्मा
तोवकददए िमोम्िमको भत्तािाई सम्झनु पदयछ।

“आधथयक िषय” भन्नािे श्रािण १ गते दे म्ख शुरु भई आषाढ
मसान्तमा समाप्त हुने अिधधिाई सम्झनु पदयछ।

“नगर प्रहरी कमयचारी” भन्नािे नगर प्रहरी अधधकृत र
ििानिाई सम्झनुपछय ।

“सभा” भन्नािे नगरपाधिकाको सभािाई सम्झनु पदयछ।

“प्रमुख प्रशासकीर् अधधकृत” भन्नािे नगरपाधिकाको प्रमुख
प्रशासकीर् अधधकृतको रुपमा काम गनय नेपाि सरकारबाट
खटाईएको अधधकृतिाई सम्झनु पदयछ।

“तोवकएको” िा “तोवकए िमोम्िम” भन्नािे नगरपाधिकािे

समर् समर्मा धनणयर् गरी तोवकएको िा तोवकए बमोम्िम
सम्झनु पछय ।

“ििान” भन्नािे अधधकृत बाहेकका प्रहरी ििान सम्झनु पछय ।

कार्यविधधको व्र्ाख्र्ा नगरपाधिकािे गने
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क)

ख)

कुनै अधधकारीिे र्स कार्यविधधको प्रर्ोग गदाय नगर प्रहरी
कमयचारीिाई मकाय परे मा धनििे नगर कार्यपाधिका समि
धनिेदन ददन सक्नेछ ।

उपदफा ३ (क) को सम्िन्धमा नगर कार्यपाधिकािे धनिेदन
परे को धमधतिे ३० ददन धभत्रमा धनणयर् गररसक्नु पनेछ।

पररच्छे द २
नगर प्रहरी सेिाको गठन, रे खदे ख र धनर्न्त्रण
४)

नगर प्रहरी सेिाको गठन : नगरपाधिकामा एक नगर प्रहरी सेिा

रहने छ । नगर प्रहरी सेिाको गठन र त्र्समा रहने नगर प्रहरी
कमयचारीहरुको सं ख्र्ा सभािे तोके बमोम्िम हुनेछ ।

५)

नगरपाधिकामा रहने नगर प्रहरीको पद र तह :
१)
२)

नगर प्रहरी सेिामा सभािे तोकेको पद र तह रहनेछन ।

नगरपाधिकािे प्रत्र्ेक पदको कार्य वििरण बनाउनेछ र
त्र्स्तो कार्य वििरणमा सम्िम्न्धत पदको काम, कतयव्र्,

३)

उत्तरदावर्त्ि तथा अधधकार समेत उल्िे ख गररनेछ ।

नगर प्रहरी प्रमुख िगार्त नगर प्रहरी कमयचारीहरुको कतयव्र्
र अधधकार तोवकए िमोम्िम हुनेछ।

पररच्छे द – ३
नगर प्रहरी कमयचारीको काम, कतयव्र् र अधधकार
६)

नगर प्रहरी कमयचारीको काम, कतयव्र् र अधधकार : स्थानीर् सरकार
सं चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा तोवकएको अधतररक्त नगर
प्रहरीको कतयव्र् र अधधकार दे हार् बमोम्िमको हुनेछ :
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(१)

साियिधनक आिागमनमा बाधा पुर ्र्ाई राखेका धनमायण
सामाग्री, पसि व्र्िसार्बाट भएको अिरोध हटाउन िगाउने,
नमानेमा

आफै

हटाई

हटाउन

िाग्ने

व्र्म्क्तबाट असूि उपर गनय पेश गने ।
(२)

खचय सम्िम्न्धत

नगर िेत्रधभत्र दै धनक उत्पादन हुने फोहरमैिा धनधायररत समर्
र स्थानमा राख्न िगाउने। सो नगरे मा कानुन बमोम्िम
कारिाहीका िागी पेश गने ।

(३)

साियिधनक िग्गा, बाटो, मठ, मम्न्दर, ढि, नािा, चोक, पोखरी
धमम्च कसैिे घर, कम्पाउण्ड, टहरा िा त्र्स्तै अन्र् धनमायण
कार्य गरे को अथिा व्र्म्क्तगत रुपिे उपभोग गरे को छ, छै न
धनरीिण गने। धनमायण गरे को दे म्खएमा धनमायण कार्य रोक्का
गरी प्रशासन शाखा माफयत धनणयर् गने अधधकारी समि
प्रधतिेदन पेश गने । भत्काउने आदे श भएमा भत्काउने ।

(४)

नगर िेत्रमा अधनर्धमत धनमायण कार्य गरे को दे म्खएमा
नक्शापास भए नक्शापासको प्रमाणपत्र सवहतको प्रधतिेदन

शाखा माफयत प्रमुख समि पेश गने।मापदण्ड विपररत धनमायण
भएको दे म्खए भत्काउने आदे श ददएमा भत्काउने ।
(५)

छाडा पशु पक्राउ गरी धििाम गने । धििाम हुन नसकेका
छाडा पशु व्र्िस्थापन गने/गराउने।

(६)

स्िास््र्का िाधग हाधनकार म्चि तथा सडेगिेका खाद्यपदाथय
विक्री वितरणमा रोक िगाउने। तोवकएको मापदण्ड विपररत
सडे गिेका हाधनकारक म्चि िस्तु विक्री गरे को पाईएमा

पवहिोपटक भए िफत गरी गाड्न िगाउने । पटक पटक

र्स्तो कार्य दोहोररएमा िररिाना गनय िा पसि बन्द गराउन
रार् साथ पेश गने ।
(७)

रोगी िा कानूनिे धनषेध गरे का पशुपंिी, िीििन्तुहरु
काटमार गनय नददने र त्र्स्ता पशुपंिी, िीििन्तुका मासु
धबक्री वितरणमा रोक िगाउने । अटे र गरे मा िफत गरी
नष्ट गने साथै िररिाना समेत गनय रार् साथ पेश गने।
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(८)

छाडा कुकुर धनर्न्त्रण सम्िन्धी कारिाही गने। मरे का
िीििन्तु समर्मै गाड्न िगाउने ।

(९)

खतरा उत्पन्न हुने रुख काट्न िगाउने । िोम्खमपूणय घर
पखायि भए सोको धिम्खत प्रधतिेदन पेश गने र भत्काउन
आदे श भए भत्काउने।

(१०) िडा सधमधत, टोि सुधार सधमधत तथा सामुदावर्क प्रहरीसँगको
सहकार्यमा सरसफाई, सुरिा र सामाम्िक विकृधत हटाउने
कार्य गने/ गराउने ।
(११) नगर

कार्यपाधिका,

आर्ोिनाहरुबाट

सधमधत,

उपसधमधत,

विभाग

हुने

नीधत, धनणयर्,

ऐन,

िागू

तथा
कानून

कार्ायन्िर्न गने ।
(१२) नगरको शाम्न्त सुव्र्िस्था कार्म गने, नगरपाधिकाको चि,
अचि सम्पम्त्त, भिन, िग्गा, पाकय, मेम्शन, उपकरण आददको
सुरिा गने ।
(१३) ईिाित विना पेशा, व्र्िसार् गरे को फेिा परे मा पेशा
व्र्िसार्को दताय/निीकरण गनय िगाउने।
(१४) बडीमाधिका नगर िेत्रमा धभत्ते िे खन, पोि व्र्ानर, क्रस व्र्ानर र
विज्ञापन नीधतिे धनषेध गरे को विज्ञापन प्रचारप्रसार सामाग्री तथा
पोष्टर टाँस्ने कार्यमा पूणत
य र्ा प्रधतिन्ध िगाउने ।अटे र गनेिाई
िररिाना कारिाही गने ।

(१५) विना ईिाित व्र्ानर, होधडङ्ग िोडय, ग्िोबोडय, धनर्ोनसाईन
िगार्तका अन्र् विज्ञापन सामाग्री राखेको पाईएमा पक्राउ
गरी ईिाित धिन िगाउने, नमानेमा िररिाना गने ।

(१६) नगरपाधिकािे सञ्चािन गने िा भाग धिने सभा, सम्मेिन,
ताधिम, अभ्र्ास आददिस्ता कार्यक्रममा नगरपाधिकाको
तफयबाट तोवकए बमोम्िम प्रधतधनधधत्ि गने ।
(१७) नापतौिका सामाग्रीको चेक िाँच गने, पसि व्र्िसार्मा मूल्र्
सूम्च राख्न िगाउने तथा चेक गने।
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(१८)

होटि, रे ष्टुरे न्ट, गेष्ट

हाउस, मसाि

पाियर

िस्ता

गधतविधधहरुको धनरीिण गने । मापदण्डअनुरुप नचिेको
पाईएमा कारिाहीको िाधग पेश गने ।

(१९) नगरपाधिका िेत्रधभत्र साियिधनक स्थिमा िादु, सकयस, िुिा
िगार्तका विकृतीिन्र् वक्रर्ाकिापमा रोक िगाउने।

(२०) बडीमाधिका नगरपाधिकाको धनणयर् अनुसार अस्थार्ी प्रकृधतका
बिार व्र्िस्था गने, त्र्स्तो व्र्ापारीहरुको िगत राख्ने।
(२१) अरुिाई िाधा पुग्ने गरी िाउड म्स्पकर, रे धडर्ो अथिा ध्िनी
उत्पादन गने अन्र् उपकरण प्रर्ोग गनय नददने।
(२२) शहरमा ध्िनी, धुिा, प्रकाश अथिा अन्र् कुनै कारणिे
साियिधनक रुपमा िाधा पुग्ने गरी उद्योग धन्दा सञ्चािनमा
रोक िगाउने ।

(२३) नगरपाधिका िेत्र धभत्रका धनिी सुरिा गाडय आपूधतय व्र्िसार्
सञ्चािन गने फमय, कम्पनी सञ्चािकहरुको सूची तर्ार गरी
िगत राख्ने र धनिहरुको अनुगमन गने ।
(२४) दमकि (fire

Brigade )

सेिािाई २४ सैं घण्टा च ुस्त

र दुरुस्त राखी माग भएको ठाउँमा तुरुन्त राहत कार्यमा
सहर्ोग पुर ्र्ाउने ।

(२५) प्रकोप, महामारी भएमा उद्धार तथा राहतका िाधग तुरुन्त
खटी िाने ।
(२६) नगरपाधिका मातहतका विभाग, महाशाखा, शाखा, आर्ोिना,
कार्यक्रम िा कुनै पररर्ोिना अन्तगयत तोवकए बमोम्िमका
कार्यहरु गने/ गराउने ।

(२७) बडीमाधिका नगरपाधिका अन्तगयतका विभाग, महाशाखा,
शाखा तथा आर्ोिनाबाट कार्ायन्िर्नका िाधग प्राप्त भएका

आदे श तथा धनदे शन कार्ायन्र्न गरी सोको वििरण तोवकएको
समर्धभत्र उपिब्ध गराउने ।

(२८) नगरपाधिकािे तोवकएका अन्र् कार्यहरु गने गराउने ।
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पररच्छे द – ४
तह विभािन र पदपूधतय
७)

स्थार्ी पद श्रृिना तथा दरिन्दी खारे ि :
१)

२)

नगरपाधिकामा

रहने

नगर

प्रहरीको

विधभन्न

तहका

दरिन्दीहरुको श्रृिना तथा खारे िी सभािे धनणयर् गरे िमोम्िम
हुनेछ ।

श्रृिना तथा खारे िीका िाधग प्रस्ताि पेश गनुय भन्दा अम्घ सो
पद श्रृिना गनुप
य ने कारण, प्रस्तावित पदिे गनुप
य ने कामको
वििरण, मौिुदा दरिन्दीिे थप गरे को कार्यबोझ सम्हाल्न
सक्ने नसक्ने अिस्था, आधथयक िमता तथा प्रस्तावित पदिे
सं गठनात्मक स्िरुपमा पाने प्रभाि स्पष्ट गरी सभासमि पेश
गनुय पनेछ ।

तर, पवहिो पटकको िाधग नगर कार्यपाधिकािे त्र्स्तो पद
र दरिन्दी श्रृिनाको धनणयर् गनय सक्नेछ । त्र्सरी श्रृिना
भएको
८)

पद

र

दरिन्दीको

धनणयर्िाई

नगरसभाबाट अनुमोदन गराउनु पनेछ ।

त्र्सपधछ

बस्ने

नगर प्रहरीहरुको शुरु धनर्ुम्क्त हुने पदहरुाः नगर प्रहरीको
दे हार्का पदहरु खुल्िा प्रधतर्ोधगताद्धारा पूधतय गरी धनर्ुम्क्त
हुनेछ र अरु पदहरुमा बढु िाद्धारा पूधतय गररनेछ ।
१)

९)

धनर्ुम्क्त

२)

नगर प्रहरी सहार्क धनरीिक

गने

नगर प्रहरी ििान
अधधकारी

:

पदपूधतय

सधमधतको

नगरपाधिकािे नगर प्रहरीको धनर्ुम्क्त गनेछ।
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धसफाररसमा

१०) पदपूधतय गने तररका :
१)

नगर प्रहरी सहार्क धनरीिक पदमा चाधिस प्रधतशत खुल्िा

प्रधतर्ोधगताद्वारा र बाँकी साठी प्रधतशत बढु िाद्धारा पदपूधतय
गररनेछ ।

तर, पवहिो पटकको िाधग खुिा प्रधतर्ोधगताद्वारा पदपुधतय

२)
३)

गररनेछ।

नगर प्रहरी ििान पदमा शतप्रधतशत खुल्िा प्रधतर्ोधगताद्वारा
पदपूधतय गररनेछ ।

दफा १० को उपदफा (१) र (२) बमोम्िम खुल्िा
प्रधतर्ोधगताद्वारा पदपूधतय गदाय नगर प्रहरीिाई समािेशी बनाउन
खुल्िा प्रधतर्ोधगताद्वारा पूधतय हुने पदमध्र्े चाधिस प्रधतशत पद

छु ट्याई सो प्रधतशतिाई शत प्रधतशत मानी दे हार् बमोम्िमका
उम्मेदरिारका धबचमा छु ट्टाछु ट्टै
गररनेछ।

प्रधतस्पधाय गराई पदपूधतय

१)

मवहिा

५० प्रधतशत

३)

दधित

२५ प्रधतशत

२)
स्पष्टीकरण :
(१)

आददबासी/िनिाधत

२५ प्रधतशत

र्स कार्यविधधको खण्ड १, २ र ३ को प्रर्ोिनको
िाधग मवहिा, आददिासी/िनिाती र दधित भन्नािे
आधथयक र सामाम्िक रुपमा पछाधड परे का मवहिा,
आददिासी /िनिाधत, र दधितिाई सम्झनु पछय ।

(२)

उपदफा ३ िमोम्िम पदपूधतय गने प्रर्ोिनका िाधग
आधथयक तथा सामाम्िक रुपमा पछाधड परे का मवहिा,
आददिासी/िनिाधत र दधित समुदार्को वििरण

नेपाि सरकारिे नेपाि रािपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी
तोवकए िमोम्िम हुनेछ।तर त्र्सरी नतोकेसम्मको

िाधग िुनसुकै मवहिा, आददिासी/िनिाधत र दधित
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समुदार्िाई आधथयक तथा सामाम्िक रुपमा पछाडी
परे को समुदार् माधननेछ।
(३)

उपदफा १० (३) िमोम्िम छु ट्याइएका पदको िाधग
दरखास्त पेश गदाय दे हार् िमोम्िमका प्रमाण सं िग्न
ु नेछ।
हुनप

(४)

आददिासी/िनिाधतको सूचीमा स्पष्ट खुिेको िाधत
िाहे क अन्र्को हकमा आददिासी/िनिाधतका िाधग
नेपाि आददिासी/िनिाधत उत्थान राविर् प्रधतष्ठानबाट
आददिासी/िनिाधत भनी प्रमाम्णत भएको।

(५)

दधितका

िाधग

राविर्

दधित

आर्ोग िा

िडा

कार्ायिर्बाट दधित भनी प्रमाम्णत भएको ।

११) खुल्िा प्रधतर्ोधगतामा भाग धिन सक्ने व्र्म्क्तहरु :
(क)

नगर प्रहरी सहार्क धनरीिक पदको िाधग हुने खुल्िा
प्रधतर्ोधगतामा धनम्न धिम्खत र्ोग्र्ता भएका व्र्म्क्तहरुिे भाग
धिन सक्नेछन्:
१)

दरखास्त आब्हान भएको सािको िैशाख १ गते २१
िषय उमेर पुगेको र ३५ िषय ननाघेको।

तर खुल्िा प्रधतर्ोधगतामा भाग धिने िहाििािा नगर
२)
३)
४)
५)
६)

प्रहरीको हकमा ४० िषय ननाघेको ।

मान्र्ताप्राप्त विश्वविद्यािर्बाट कम्म्तमा प्रमाणपत्र तह
िा सो सरह उत्तीणय गरे को ।

नैधतक पतन दे म्खने कुनै फौिदारी अधभर्ोगमा सिार्
नपाएको ।

कुनै रािनीधतक पाटीको सदस्र् नरहेको।

मानि अधधकार र मानिीर् कानूनको उल्िं घनमा
सिार् नपाएको ।

मवहिाहरुको िाधग घटीमा ५ वफट र पुरुषको िाधग
घटीमा ५ वफट ३ इन्च उचाई भएको।
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७)

छाती नफुिाउँदा घटीमा ३१ इन्च र फुिाउँदा ३३

८)

ँ ा माइनस २ िा प्िस २ भन्दा बढी कमिोर
आख

९)
(ख)

इन्च भएको ।
नभएको ।

स्िीकृत म्चवकत्सकबाट धनरोधगताको प्रमाणपत्र पाएको ।

१०) नेपािी नागररकता प्रमाणपत्र पाएको ।

नगर प्रहरी ििान पदको िाधग हुने खुल्िा प्रधतर्ोधगतामा

धनम्न धिम्खत र्ोग्र्ता भएका व्र्म्क्तहरुिे
सक्नेछन्:

भाग धिन

१)

दरखास्त आब्हान भएको सािको िैशाख १ गते १८

२)

मान्र्ता प्राप्त विद्यािर्बाट कम्म्तमा एस. एि. सी. िा

३)
४)
५)
६)
७)
८)
९)

िषय उमेर पुगेको र ३० िषय ननाघेको।
सो सरह उत्तीणय गरे को ।

नैधतक पतन दे म्खने कुनै फौिदारी अधभर्ोगमा सिार्
नपाएको ।

कुनै रािनीधतक पाटीको सदस्र् नरहेको।

मानि अधधकार र मानिीर् कानूनको उल्िं घनमा
सिार् नपाएको।

मवहिाहरुको िाधग घटीमा ५ वफट र पुरुषको िाधग
घटीमा ५ वफट ३ इन्च उचाई भएको।

छाती नफुिाउँदा घटीमा ३१ इन्च र फुिाउँदा ३३
इन्च भएको ।

ँ ा माइनस २ िा प्िस २ भन्दा बढी कमिोर
आख
नभएको ।

स्िीकृत म्चवकत्सकबाट धनरोधगताको प्रमाणपत्र पाएको ।

१०) नेपािी नागररकता प्रमाणपत्र पाएको ।

१३) पदपूधतय सधमधत : नगर प्रहरीको पदपूधतय सधमधत दे हार् अनुसार हुनेछ।
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(क)

प्रमुख प्रशासवकर् अधधकृत िा नीििे तोकेको अधधकृत

(ख)

म्िल्िा प्रशासन कार्ायिर्को प्रधतधनधध

(ग)

(घ)
(ङ)

कमयचारी

म्िल्िा प्रहरी कार्ायिर्को प्रधतधनधी

नगर कार्यपाधिका प्रमुखद्धारा तोवकएको
सुरिा सम्बन्धी विज्ञ

- सं र्ोिक
- सदस्र्

- सदस्र्
- सदस्र्

प्रशासन, र्ोिना तथा अनुगमन शाखा प्रमुख -सदस्र् सम्चि

१४) पदपूधतय सधमधतको काम, कतयव्र् र अधधकार : (१) पदपूधतय सधमधतको
काम, कतयव्र् र अधधकार दे हार् बमोम्िम हुनेछ :
(क)

दफा १० बमोम्िम पदपूधतयको िाधग प्रधतशत धनधायरण गने ।

(ख)

खुल्िा प्रधतर्ोधगताद्वारा पूधतय हुने पदको पाठ्यक्रम धनधायरण
गने ।

(ग)

पदपूधतय कार्यताधिका बनाउने ।

(घ)

परीिाको वकधसम तोक्ने।

(ङ)

पदपूधतयका िाधग विज्ञापन प्रकाशन गने।

(च)

परीिा सं चािन तथा नधतिा प्रकाशन गने।

(छ)

धनर्ुक्तीका िाधग धसफाररश गने।

(ि)

िोक सेिा आर्ोगबाट स्िीकृत प्रहरी सेिाको पदमा धनर्ुक्ती
र बढु िा गदाय अपनाउनु पने सामान्र् धसद्धान्तमा पदपूधतय
ँ सम्बम्न्धत अन्र्
सधमधतिे गने भनी तोवकएका पदपूधतयसग
कार्य गने ।परीिा सधमधतिे परीिा सम्बन्धी कार्यविधध तर्
गदाय नगरपाधिकाका स्थार्ी बाधसन्दािाई प्राथधमकता प्रदान
गने गरी गनुप
य नेछ ।

(२)

पदपूधतय सधमधतिे नगर प्रहरी सेिा समूहको िाधग खुल्िा
प्रधतर्ोधगताद्वारा पदपूधतय गने सम्बन्धमा आिश्र्कता अनुसार
कार्यविधधगत धनणयर् गरी कार्ायन्िर्न गनय सक्नेछ ।
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१५) र्ोग्र्ताक्रम सूची तर्ार गने :
(१)

उम्मेदिारहरुिे ददइएको परीिा र अन्तिातायमा प्राप्त गरे को

अं कको आधारमा र्ोग्र्ताक्रम सूची तर्ार गरी पदपूधतय
सधमधतिे धनर्ुम्क्तका िाधग धसफाररस पेश गनेछ । कुि ररक्त
पदको बढीमा १५ प्रधतशतसम्म र्ोग्र्ताक्रमानुसार िैकम्ल्पक
उम्मेदिार राम्खनेछ ।

(२)

उपदफा (१) िमोम्िम धसफाररस गररएका व्र्म्क्तहरुिाई
पदपूधतय सधमधतिे धनर्ुम्क्त गने अधधकारी समि धनर्ुम्क्तका
िाधग पेश गनेछ ।

(३)

धनर्ुम्क्तको िाधग धसफाररश भएको धमधतिे पैतीस ददनधभत्र
नगरपाधिकािे धनर्ुम्क्तपत्र ददने धनणयर् गरी सक्नुपनेछ।

(४)

उपदफा (३) िमोम्िम धनणयर् भएको धमधतिे सात ददनधभत्र
प्रमुख प्रशासकीर् अधधकृतिे धनर्ुम्क्तपत्र ददनेछ ।

१६) परीिणकािमा राम्खने : (१) नर्ाँ धनर्ुक्त गररएका नगर प्रहरी

कमयचारीिाई एक िषयको परीिणकािमा राम्खनेछ । तर, मवहिा नगर
प्रहरी कमयचारीको हकमा ६ मवहना मात्र पररिणकाि रहनेछ । सो
अिधधमा नगर प्रहरी कमयचारीिे सन्तोषिक काम नगरे मा नगर प्रहरी
प्रमुखको धसफाररसमा प्रमुख प्रशासकीर् अधधकृतिे पुरुष नगर प्रहरी

कमयचारीिाई थप छ मवहना परीिणकािमा राख्न सक्नेछ भने मवहिािाई
धतन मवहना पररिणकाि थप गनय सवकनेछ ।
(२)

उपदफा (१) िमोम्िम थप भएको परीिणकािमा रहे को
कुनै नगर प्रहरी कमयचारीको काम सन्तोषिनक नभएमा
धनििाई धनर्ुम्क्त गने अधधकारीिे अिकाश ददनेछ ।

१७) धनर्ुम्क्त सदर : (१) दफा १६ (१) िमोम्िमको परीिण कािमा
रहे को नगर प्रहरी कमयचारीको काम सन्तोषिनक भएमा र नगर

प्रहरी आधारभूत ताधिममा उत्तीणय भएमा नगरपाधिकाको झण्डा र

राविर् झण्डा छु िाई शपथग्रहण गराएर मात्र नगरपाधिकाका प्रमुख
प्रशासकीर् अधधकृतबाट धनर्ुम्क्त सदर गररनेछ ।
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(२)

उपदफा (१) िमोम्िम धनर्ुम्क्त सदर भएमा परीिणकािको
अिधधिाई नोकरीको अिधधमा गणना गररनेछ।

(३) िैकम्ल्पक उम्मेदिारको रुपमा रहे का व्र्म्क्तहरुिाई पदपूधतय
सधमधतिे धनर्ुम्क्त गने अधधकारी समि धनर्ुम्क्तका िाधग
धसफाररस पेश गनेछ ।
(४)

धनर्ुम्क्तको िाधग धसफाररस भएको धमधतिे पैतीस ददनधभत्र
नगरपाधिकािे धनर्ुम्क्तपत्र ददन धनणयर् गरी सक्नु पनेछ ।

(५)

उपदफा (४) िमोम्िम धनणयर् भएको धमधतिे सात ददनधभत्र
प्रमुख प्रशासकीर् अधधकृतिे धनर्ुम्क्तपत्र ददनेछ।

१८) िेष्ठताक्रम कार्म गने : (१) नगर प्रहरी सहार्क धनरीिकको

िेष्ठताक्रम कार्म गदाय धनिहरुिे आधारभूत ताधिममा प्राप्त गरे को
अं कको आधारमा कार्म गररनेछ ।िहाििािा नगर प्रहरीको हकमा

पदपूधतय सधमधतिे धसफाररस गरे को र्ोग्र्ताक्रमिाई नै िेष्ठताक्रम
माधननेछ ।
(२)

िैकम्ल्पक उम्मेदिारहरुिे एक िषयसम्म पधन धनर्ुम्क्त प्राप्त
गनय नसकेमा उक्त सूची स्िताःखारे ि हुनेछ ।

पररच्छे द – ५
सरुिा तथा िढु िा

१९) सरुिा सम्बन्धी व्र्िस्था : सामान्र्तर्ा नगर प्रहरी कमयचारीहरुको

सरुिा गररने छै न।तर आश्र्कता अनुसार िडा तथा अन्र् िेत्रमा

खटाउनु परे मा नगर प्रहरी प्रमुखको धसफाररस बमोम्िम प्रमुख
प्रशासकीर् अधधकृतिे कािमा खटाउन सक्नेछ ।

२०) िढुिा गने अधधकारी : पदपूधतय सधमधतको धसफाररसमा बडीमाधिका
नगरपाधिकािे बढु िा गनेछ ।

२१) िढुिाको िाधग सम्भाव्र् उम्मेदरिार बन्ने अिधध : (१) नगर प्रहरी
हिल्दारसम्म एकतह मुधनको पदमा कम्म्तमा ५ (पाँच) िषयको अिधध
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पुगेको र अधधकृतस्तरका प्रहरी कमयचारीको हकमा एक तह मुधनको
ु नेछ ।
पदमा कम्म्तमा ८ (आठ) िषय स्थार्ी सेिा अिधध पुगेको हुनप
(२)

उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा िे म्खएको भए तापधन दे हार्को
अिस्थामा कुनै पधन नगर प्रहरी कमयचारीको िढु िाको िाधग
सम्भाव्र् उम्मेदरिार बन्न सक्ने छै न ।
क)

धनिम्बन भएकोमा धनिम्बन भएको अिधधभर,

ख)

िढु िा रोक्का गररएकोमा सो अिधधभर,

ग)

तल्िो पदमा घटु िा भएकोमा सो भएको धमधतिे दुई
िषयसम्म,

घ)

तिब िृवद्ध रोक्का भएकोमा िा तल्िो टार्म स्केिमा

िा त्र्ही टार्म स्केिको तल्िो स्केिमा घटु िा भएको
धमधतिे एक िषयसम्म,

ङ)

हािको पदमा तीन पटकसम्म नधसहत पाएको भए
अम्न्तम पटक नधसहत पाएको धमधतिे एक िषयसम्म,

च)

२२)

सेिा पररितयन गराई नगर प्रहरी सेिामा प्रिेश गरे को
नगर प्रहरी कमयचारी

धमधतिे एक िषयसम्म,

भएमा सेिा पररितयन भएको

िढुिा गदाय कार्य िमताको मूल्र्ाकंन गने आधार : नगर प्रहरी

कमयचारीिाई िढु िा गदाय र्स ऐन िमोम्िम कार्य िमताको मूल्र्ाकंन
गरी सबैभन्दा िढी अंक प्राप्त गने कमयचारीिाई पवहिे िढु िा गररनेछ ।

तर समान अंक प्राप्त गने उम्मेदिारहरुको हकमा दे हार्को क्रमिे धनणयर्
गररनेछ :
क)

एकतह मुधनको पदमा सेिामा प्रिेश गदाय धनधायरण भएको

ख)

खण्ड (क) बमोम्िम धनणयर् हुन नसकेमा त्र्सभन्दा एकतह

ग)

र्ोग्र्ताक्रमको आधारमा

मुधनको पदमा गरे को नोकरी अिधधको आधारमा
खण्ड

(ख)

िमोम्िम

धनणयर्

हुन

नसकेमा

आधारभूत

ताधिमबाट कार्म गररएको िेष्ठताक्रमको आधारमा
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घ)

नगर प्रहरी कमयचारीको कार्यिमताको मूल्र्ाकंन गदाय
दे हार्का कुराहरुिाई आधार माधनने छ ।
१. नोकरीको िेष्ठता

२. कार्यसम्पादन मूल्र्ाकंन
३. शैम्िक र्ोग्र्ता
ङ)

४. ताधिम

िेष्ठताको अंक गणना गदाय हाि िहाि रहेको पदमा काम

गरे को प्रत्र्ेक िषयको िाधग २ अं कका दरिे िढीमा ३०
अं क प्रदान गररनेछ । त्र्सरी अं कगणना गदाय एक िषयभन्दा
िढी चानच ुन मवहना िा ददनको िाधग दामासाहीका वहसाििे

च)

छ)

१.

अं क ददइनेछ ।

िढु िाका िाधग नगर प्रहरी सेिाको कुनै पधन पदमा प्रिेश

गनय आिश्र्क पने न्र्ूनतम शैम्िक र्ोग्र्ता िापतको मात्र
अं क ददईने छ ।

शैम्िक र्ोग्र्ता िापत बढीमा १५ (पन्र) अं क ददइनेछ र

त्र्स्तो र्ोग्र्ता िापतको अंकको गणना दे हार् बमोम्िम
गररनेछ ।

हाि बहाि रहेको पदमा नर्ाँ धनर्ुम्क्त हुँदा आिश्र्क पने
न्र्ूनतम शैम्िक र्ोग्र्ताको हकमा
शैम्िक र्ोग्र्ता: प्रथम श्रे णी

२.

दद्वधतर् श्रे णी तृधतर्

१०

८

श्रे णी
६

आिश्र्क न्र्ूनतम र्ोग्र्ता भन्दा माधथल्िो तहको एउटा
उपाधध भएमा - प्रथम श्रे णी ५, दद्वधतर् श्रे णी ४ र तृधतर्
श्रे णीिाई ३ अंक प्रदान गररनेछ।
तर,
(१)

श्रे णी

नखुिेको

विश्वविद्यािर्िे

शैम्िक
स्तर

प्रमाण

धनधायरण

पत्रको
गरे कोमा

हकमा
सोही

अनुसारको श्रे णी कार्म गरी र सो नभएमा दद्वतीर्
श्रे णी सरहको अंक ददइनेछ ।
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(२)

कम्पाडयमेन्टि परीिा पास गरे को भए तृतीर् श्रे णी
माधननेछ ।

(ि)

कार्य सम्पादन िापत कार्यसम्पादन मूल्र्ाङ्कन फाराममा
उल्िे ख भए अनुसार कार्य सम्पादनमूल्र्ाङ्कन गरी बढीमा ५०
अं क ददइनेछ ।

(झ)

ताधिम िापत प्रथम, दद्वतीर् र तृतीर् श्रे णीको िाधग क्रमशाः
पाँच, चार र तीन अङ्क ददइनेछ ।

पररच्छे द – ६
नगरपाधिकाको प्रशासन र नगर प्रहरीको सम्िन्ध
२३) नगरपाधिका प्रशासनको धनर्न्त्रण रहने : नगर प्रहरीको

अनुशासन र आन्तररक व्र्िस्थाको कुरामा िाहेक समस्त
नगर प्रहरी नगरपाधिकाको प्रमुख प्रशासकीर् अधधकृत र

विषर्गत म्िम्मेिारी तोवकएको अधधकार प्राप्त अधधकारीको
प्रत्र्ि रे खदे ख र धनर्न्त्रणमा रहनेछन् ।

२४) नगर प्रहरी प्रमुख माफयत िेखापढी हुने: नगरपाधिकािे नगर
ँ िे खापढी गदाय सामान्र्तर्ा नगर प्रहरी प्रमुख
प्रहरी सं गठनसग
माफयत नै गनुप
य नेछ ।

२५) कारिाही गदाय परामशय धिने: कुनै पधन अधधकृत तहका नगर
प्रहरी

कमयचारीिाई

आिश्र्कतानुसार
सक्नेछ।

नगर

अनुशासनको
प्रहरी

पररच्छे द – ७
विदा
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कारिाही

प्रमुखको

परामशय

गदाय

धिन

२६) विदा अधधकारको कुरा होइनाः (१)

नगर

प्रहरी

कमयचारीिे

अधधकारको रुपमा विदाको दािी गनय पाउने छै न ।
(२)

कामको अनुकुि हे री विदा ददने अधधकारीिे विदा ददन
सक्नेछ साथै आिश्र्क परे मा विदामा िसेको नगर प्रहरी
कमयचारीिाई धनिको स्िीकृत विदा रद्दगरी बोिाई काममा
िगाउन सक्नेछ ।

(३)

नगर प्रहरी कमयचारीहरुिे दे हार् िमोम्िमका विदा पाउनेछन:
१) भैपरी आउने र पिय विदा
२) घर विदा

३) विरामी विदा

४) वकररर्ा विदा
५) प्रसुती विदा
(४)

६) प्रसुधत स्र्ाहार विदा

विदा नधिई घर िस्ने नगर प्रहरी कमयचारीिाई सेिाबाट

हटाउने : (१) र्स ऐनिमोम्िम विदा नधिई नगर प्रहरी
कमयचारी गैर हाम्िर हुन पाउने छै न ।
(२)

उपदफा (१) को उल्िं घन गरी विना सूचना िगातार
३० ददन भन्दा बढी गैर हाम्िर हुने नगर प्रहरी
कमयचारीिाई

नगरपाधिकािे

सेिाबाट

हटाउन

सक्नेछ ।तर धनकास नहुँदै विदा बसी पधछ सो गैर
हाम्िर भएको अिधधको िाधग विदाको धनिेदन गरी
सोविदा स्िीकृत भएमा र्ो ऐन उल्िं घन गरे को मधनने
छै न ।

२७) भैपरी आउने र पिय विदा : (१) नगर प्रहरी कमयचारीिे प्रत्र्ेक
सािमा १२ ददनमा नबढाई भैपरी/पियविदा पाउने छ।
२)

भैपरी आउने /पिय विदा साधारणत एक पटकमा २ ददनमा
नबढाई धिन पाइने छ ।
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३)

भैपरी आउने /पिय विदा एक सािको अको सािमा धिन

४)

विदा बस्नु परे मा कुनै प्रहरी कमयचारीिे विदाको स्िीकृधत धिई

५)

पाइने छै न ।

रहन नभ्र्ाएमा विदा िसेपधछ स्िीकृत गराए पधन हुन्छ ।

भैपरी आउने /पिय विदा िसेका नगर प्रहरी कमयचारीहरुिे
पूरा तिि, भत्ता, राशन पाउनेछ ।

६)

ँ
भैपरी आउने /पिय विदा शधनिार िाहेक अरु विदाहरुसग
धमिाई धिन पाइने छै न ।

२८) घर विदा : (१) नगर प्रहरी कमयचारीिे प्रत्र्ेक साि ३० ददनका
दरिे घर विदा पाउने छ ।
(२)

घर विदा िढीमा एक सर् बीस ददनसम्म सं म्चत राख्न सवकनेछ ।

(३)

नगर प्रहरी कमयचारीिाई िषयमा एक पटक घर विदा िाँदा

र विदा भुक्तान गरी घरबाट आफ्नो कार्ायिर्मा आउँदा
वहड्नु पने भएमा ७ कोशको धनधमत्त एक ददनको दरिे तथा

मोटर, रे ि, हिाईिहािको िाटोको िाधग िधत ददन िाग्ने हो
त्र्धत ददन बाटोको म्र्ाद ददनसवकनेछ ।
(४)

िुनसुकै रुपिे सेिाबाट हट्ने नगर प्रहरी कमयचारीिे धनिको
बढीमा एक सर् बीस ददनसम्मको घर विदा िापत धनिको
पदाधधकार रहेको पदबाट खाईपाई आएको तििको दरिे
हुन आउने रकम एकमुष्ट पाउनेछ।

(५)

घर विदामा िसेको नगर प्रहरी कमयचारीिे पूरा तिि, भत्ता
र राशन पाउने छ ।

(६)

धनिम्िनमा रहेको प्रहरी कमयचारीिे सो अिधधभरको घर
विदा, रासन भत्तार पोशाक सुविधा पाउने छै न ।

२९) विरामी विदा :
(१)

आफ्नो पदको कतयव्र् पािन गदाय चोटपटक िाग्न गई िा विरामी
भई अस्पतािमा भनाय भई उपचार गराउँदा सम्िम्न्धत म्चवकत्सकिे

काम गनय नसक्ने भधन गरे को धसफाररस बमोम्िम िाग्नेददन िाहेक
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प्रत्र्ेक नगर प्रहरी कमयचारीिे िषयको १२ ददन तिब, भत्ता र
राशनसवहत विरामी विदा पाउने छ ।
(२)

नगर प्रहरी कमयचारी अशक्त भई सं म्चत विरामी विदािे नपुग
भएमा धनििाई बढीमा बाह्र ददनसम्मको पेश्की विदा ददन
सवकनेछ ।

(३)

प्रहरी कमयचारीिे विरामी विदा सं म्चत गनय सक्नेछ र िुनसुकै
व्र्होराबाट धनि सेिाबाट अिग भएमा धनििे सं म्चत विरामी
विदािापत आफ्नो पदाधधकार रहे को पदबाट खाईपाई आएको

माधसक तििका दरिे हुन आउने रकम एकमुष्ट पाउनेछ ।तर
सं म्चत विदाको रकम धिन नपाउँदै कुनै नगर प्रहरी कमयचारीको

मृत्र्ु भएमा धनििे इच्छाएको व्र्म्क्तिे एकमुष्ट धिन पाउनेछ ।
(४)

सात ददनभन्दा िढी अिधधको विरामी विदा माग गने नगर

प्रहरी कमयचारीिे स्िीकृत म्चवकत्सकको प्रमाणपत्र पेश
गनुप
य नेछ । तर र्स्तो प्रमाणपत्र पेश गनय साधारणतर्ा सम्भि
छै न भन्ने विदा ददने अधधकारीिाई विश्वास भएमा धनििे सो
व्र्होरा खुिाई प्रमाणपत्र पेश नगरीविदा ददन सक्नेछ ।
(५)

कुनै ठू िो िा कडा रोग िागी सो कुरो स्िीकृत म्चवकत्सकिे
प्रमाम्णत गरी ददइएको प्रमाणपत्र पेश गरे मा नगर प्रहरी कमयचारीिे

िढीमा ४५ ददनसम्म थप विरामी विदा पाउन सक्नेछ।र्स्तो
विरामी विदा धिने नगर प्रहरी कमयचारीको पाकी सकेको िा पाक्ने

घर विदाबाट प्रत्र्ेक दुई ददनथप विरामी विदा िापत एक ददनका
दरिे घर विदा कट्टा गररनेछ ।
(६)

कुनै ठू िो िा कडा रोग िागी उपचार गनय विरामी विदा र
घर विदाबाट नपुग हुने भएमा स्िीकृत म्चवकत्सकको

प्रमाणपत्र पेश गरी नगर प्रहरी कमयचारीिे पधछ पाउने विरामी
विदा र घरविदाबाट कट्टा हुने गरी पैतािीस ददनसम्म थप
विरामी विदा पेश्कीको रुपमा धिन सक्नेछ ।त्र्सरी पेश्की

विरामी विदा धिई बसेको नगर प्रहरी कमयचारीिे पुरा तिि,
भत्ता र राशन पाउनेछ ।
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(७)

उपदफा (५) िमोम्िम धिएको विदािे नपुग भई थप विदा
धिनु परे मा नेपाि सरकारिे तोकेको मेधडकि िोडयको
धसफाररसमा नगर प्रहरी कमयचारीिे असाधारण विदा धिन
सक्नेछ ।

(८)

उपदफा (५) िमोम्िम पेश्की विरामी विदा धिने नगर प्रहरी
कमयचारीको मृत्र्ु भएमा त्र्सरी पेश्की धिएको विरामी विदा
स्िताः धमनाहा हुनेछ ।

(९)

धनिम्िनमा रहेको नगर प्रहरी कमयचारीिे सो अिधधभरको
विरामी विदा पाउने छै न ।

३०) वकररर्ा विदा :
(१)

नगर प्रहरी कमयचारी आफैं वकररर्ामा िस्नु परे मा कुि धमय
अनुसार िढीमा १५ ददन वकररर्ा विदा पाउनेछ । र्स्तो
विदा

मवहिा

नगर

प्रहरी

कमयचारीको

पधतिे

िस्नुपरे मा त्र्स्तोमवहिा कमयचारीिाई ददईनेछ।
(२)

वकररर्ा

र्स्तो वकररर्ा विदा बस्ने नगर प्रहरी कमयचारीिे पूरा तिब,
भत्ता र राशन पाउनेछ ।

३१) प्रसूती विदा :
(१)

मवहिा नगर प्रहरी कमयचारी गभयिती भएमा धनििे सुत्केरीको
अम्घपधछ गरी६० ददन प्रसूती विदा पाउनेछ ।

(२)

प्रसूती विदा िस्ने मवहिा नगर प्रहरी कमयचारीिे पूरा तिब,
भत्ता र राशन पाउनेछ ।

(३)
६)

प्रसती विदा सेिा अिधधभर दुई पटक मात्र ददइनेछ साथै
नगरपाधिकािे ददएको सुविधा उपभोग गनय पाउनेछ।

उल्िे ख भएअनुसारको विदाको अधभिेख कमयचारीको विदा
स्िीकृत गने कार्ायिर्िे अध्र्ािधधक बनाई राख्नुपनेछ।

३२) प्रसूती स्र्ाहार विदा : (१) प्रसूधत स्र्ाहार विदा सेिा अिधधभर दुई
पटक मात्र ददइनेछ साथै नगरपाधिकािे ददईएको सुविधा उपभोग
गनय पाउनेछ ।
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२)

नगर प्रहरी कमयचारीको पत्नी सुत्केरी हुने भएमा त्र्स्तो

ु न्दा अम्घ िापधछ गरी पन्र ददन
कमयचारीिे सुत्केरी हुनभ
प्रसूधत स्र्ाहार विदा धिन सक्नेछ । र्ो विदा सेिा अिधधमा
दुई पटकसम्म पाउनेछ ।

३)
४)
५)

प्रसूधत स्र्ाहार विदामा िस्ने कमयचारीिे पूरा तिब, भत्ता र
राशन पाउनेछ ।

प्रसूधत स्र्ाहार विदा धिने नगर प्रहरी कमयचारीको विदा
स्िीकृत गने कार्ायिर्िे अध्र्ािधधक बनाई राख्नुपनेछ।

सुत्केरी स्र्ाहार विदामा बस्ने कमयचारीिे िन्म दताय प्रमाण
पत्र िा सम्बम्न्धत अस्पतािको प्रमाणपत्र पेश गनुप
य नेछ।

३३) धबदा माग गने विधध : (१) विदाको धनकासाका धनधमत्त नगर प्रहरी
कमयचारीिे आफूिाई चावहएको विदाको अिधध, कारण र विदे श
िानुपने भए सो समेत खुिाई आफ्नो कार्ायिर्माफयत धबदा ददने
अधधकारी समि धनिेदन पेश गनुय पनेछ र विदा ददने अधधकारीिे

पधन धबदास्िीकृत िा अस्िीकृत भएको सूचना सो नगर प्रहरी
कमयचारीिाई ददनु पनेछ ।
(२)

दे हार्को कुरामा विदा ददने अधधकारीिाई म्चत्त बुझेमा धनििे

धनिेदनको धमधतभन्दा अम्घको धमधतबाट धबदा स्िीकृत गनय
सक्नेछ ।
क)

धबदा ददने अधधकारीको पूि य स्िीकृधत ददन सम्भि
धथएन भन्ने,

ख)

पूि य स्िीकृधत प्राधप्तको िाधग धनिेदकिे सकभर प्रर्ास
गरे को धथर्ो भन्ने ।

३४) विदा ददने अधधकारीाः दे हार्को धबदा स्िीकृत गने अधधकार दे हार्को
अधधकारीिाई हुनेछ :
विदाको वकधसम

विदा स्िीकृत गने अधधकारी

१.

प्रमुख प्रशासकीर् अधधकृत

२.

भैपरी आउने र पिय विदा
घर विदा
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प्रमुख प्रशासकीर् अधधकृत

३.

विरामी विदा

प्रमुख प्रशासकीर् अधधकृत

५.

वकररर्ा विदा

प्रमुख प्रशासकीर् अधधकृत

४.
६.

प्रमुख प्रशासकीर् अधधकृत

प्रसूधत विदा

प्रमुख प्रशासकीर् अधधकृत

प्रसुती स्र्ाहार विदा

र्स्ता स्िीकृत भएका विदाहरुको अधभिे ख १५ ददन धभत्र
प्रशासन शाखामा अधनिार्य उपिब्ध गराउनु पनेछ।

३५) विदा पररणत नहुने : र्स पररच्छे द बमोम्िम नगर प्रहरी कमयचारीिे
िुन विदा धिई बसेको हो सोही विदा नै उपभोग गनुय पनेछ।पवहिे

कुनै एक वकधसमको विदा स्िीकृत भएकोमा त्र्स्तोविदा पधछ वकररर्ा

विदा िा प्रसूधत विदा िाहेक अको वकधसमको विदामा पररणत गराउन
पाइनेछैन ।

३६) साियिधनक विदा गाधभने : भैपरी आउने र पिय विदा िाहेक अरु कुनै

प्रकारको विदा धिई बसेकोनगर प्रहरी कमयचारीिे सो विदा भुक्तान

हुँदा साियिधनक विदा पनय गएमा र साियिधनक विदापधछ कार्ायिर्मा
हाम्िर नभएमा सो साियिधनक विदाको अिधध पधन धनि कमयचारीिे

धिएकोविदा िा सो विदा बाँकी नभएमा धिन पाउने अरु विदामा
िसेको माधननेछ ।

३७) कार्ायिर्मा अनुपम्स्थत हुने उपर कारिाही : विदा नधिई कार्ायिर्मा
अनुपम्स्थत हुने नगर प्रहरी कमयचारीिाई गर्ि र तििकट्टी गरी

विभागीर् सिार् समेत गनय सवकनेछ । र्सरी गर्ि भएकोअिधध
सेिा अिधधमा गणना हुने छै न ।
३८) विदा धिने विधध :
(१)

र्स पररच्छे द िमोम्िम विदा धिन चाहने नगर प्रहरी
कमयचारीिे आफुिाई चावहएको विदाको अिधध, कारण र
विदे श िानुपने भए सो समेत खोिी रीतपूिक
य को धिम्खत

दरखास्त आफू हाम्िर रहेको शाखा/महाशाखा माफयत विदा

स्िीकृत गने अधधकारी समि पेश गनुय पनेछ ।विदा स्िीकृत
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भए

नभएको

सम्िम्न्धत

कमयचारीिाई ददनुपनेछ ।
(२)

शाखा

प्रमुखिे

सम्िम्न्धत

कुनै वकधसमको विदा स्िीकृत ददने अधधकारीिे पररम्स्थधतको
विचार राम्ख मात्र विदा ददनेिा नददने धनणयर् गनेछ ।

(३)

भैपरी

आउने

विदाको

सम्िन्धमा

विदा

स्िीकृत

गने

अधधकारीिे उपदफा (१) िमोम्िमदरखास्त नददए पधन

आफ्नो तज्बीिबाट मौम्खक अनुरोधको आधारमा पधन त्र्स्तो
विदाकोस्िीकृत ददन सक्नेछ ।
(४)

दे हार्मा िे म्खए िमोम्िमका कुरामा विदा ददने अधधकारीिाई
म्चत्त बुझेमा धनििे विदाको िाधग दरखास्त परे को धमधतभन्दा
अगाधडदे म्ख पधन विदा िस्न पाउने गरी धनिेदकिाई विदा
ददन सक्नेछ ।
(क)

विदा ददने अधधकारीको पूि य स्िीकृधत धिई रहन सम्भि
धथएन भने िा

(ख)

पूि य स्िीकृधतको िाधग धनिेदकिे सकभर प्रर्ास गरे को
धथर्ो भने ।

तर विदा बसी सकेपधछ स्िीकृधतको िाधग दरखास्त

परे कोमा अस्िीकृधत हुन गई त्र्सको फिस्िरुप
विदाको

धनिेदन

नोकरीबाट

सक्नेछ ।

गने

हटाइएमा

नगर

धनििे

प्रहरी

कमयचारीिाई

पुनरािेदन

गनय

३९) विदाको अधभिेख : विदा ददने अधधकारीिे आफ्नो मातहतका सबै

नगर प्रहरी कमयचारीको विदाको अधभिे ख वकताि खडा गरी िगत

राख्ने र प्रशासन तथा सं गठन विकास विभागिाई १५ददन धभत्र
अधनिार्य धिम्खत िानकारी ददनु पनेछ ।

४०) धनकासा धिन नभ्र्ाएमा : कुनै नगर प्रहरी कमयचारीिाई आिश्र्क
परी विदामा निसी नहुने अिस्था पनय आएको भन्ने धनकटतम

माधथल्िो अधधकारीिाई िागेमा र सो विदा म्स्िकृत हुने दे म्खएमा
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धनििे त्र्स्तो नगर प्रहरी कमयचारीिाई विदामा बस्न धिम्खत आदे श
ददई त्र्सको सूचना विदा ददने अधधकारी समि पठाउनुपछय ।

४१) गर्ि खािी िनाउने : कुनै नगर प्रहरी कमयचारी गर्ि परी सो
कुराको िनाउ नगरपाधिका प्रशासन तथा सं गठन विकास विभागमा

पठाई सके पधछ सम्िम्न्धत नगर प्रहरी कमयचारीिे विदा स्िीकृत
हुन पने व्र्होरा दशायई आफू गर्ि परे को सूचना पाएको धमधतिे

१५ ददनधभत्र आफूिाई गर्ि गने अधधकारी भन्दा एक तह माधथको
सम्िम्न्धत अधधकारी समि प्रधतिेदन ददन सक्नेछ ।सो प्रधतिेदन
उपर छानविन र िाँच पड्ताि गदाय नगर प्रहरी कमयचारीको प्रधतिेदन

व्र्होरा साँचो दे म्खन आएमा सम्िम्न्धत अधधकृतिे विदा स्िीकृत
गरी थमौती गरे को व्र्होरा िे म्खपठाउन सक्नेछ ।

४२) झुठो कारण दे खाएमा सिार् हुने : कुनै नगर प्रहरी कमयचारीिे कुनै
झुठ्ठा कारण दे खाई विरामी विदा, वकररर्ा विदा र प्रसूती विदा धिई
िसेको ठहररएमा त्र्स्तो नगर प्रहरी कमयचारी विभागीर् सिार्को
भागी हुनेछ ।

४३) ताधिम अिधधमा विदा िस्ने िारे : र्स कार्यविधधमा अन्र्त्र िुनसुकै
कुरा िे म्खएको भए तापधन ताधिम अिधधभर साियिधनक विदा र
वकररर्ा विदाबाहेक साधारणतर्ा अरु कुनै विदा ददइने छै न ।

पररच्छे द ८
आचरण
४४) दान उपहार धिन नहुने : आफ्नो सरकारी काममा कुनै पधन प्रकारको

असर पनय सक्ने गरी कुनै पधन नगर प्रहरी र धनिको पररिारका
सदस्र् समेतिे नगरपाधिकाको पूि य स्िीकृत विना स्िदे शी तथा

विदे शी सं घ-सं स्था धनकार् िा व्र्म्क्त कसैबाट कुनै प्रकारको दान,
बक्स, पुरस्कार,कोसेिी र उपकार स्िीकार गनुय हुदैन ।
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४५) चन्दा धिन नहुने : कुनै नगर प्रहरी कमयचारीिे नगरपाधिकाको पूि य
स्िीकृधत विना कुनैपधन कामको धनधमत्त कुनै वकधसमको चन्दा माग्न
अथिा स्िीकार गनुय हुदैन र अरु कुनै वकधसमको आधथयक सहार्ता
प्राप्त गने काममा समेत भाग धिन हुँदैन ।

४६) स्िीकृती विना अचि सम्पम्त्त खररद गनय नहुने : नगरपाधिकािाई

पूि य सूचना नददई कुनै पधन नगर प्रहरी कमयचारीिे आफ्नो
बसोबासको धनधमत्त चावहने िाहेक आफ्नो िा आफ्नो पररिारको कुनै
सदस्र्को नाममा कुनै अचि सम्पम्त्त खररद गनय हुदैन ।

बडीमाधिका नगरपाधिकाको स्िीकृत धिएर मात्र खररद गनय
सक्नेछ ।

४७) सम्पम्त्तको वििरण ददनुपने (१) हाि िहािमा रहेको नगर प्रहरी
कमयचारीिे र्ो कार्यविधध िागू भएको तीन मवहना धभत्र र नर्ाँ
धनर्ूम्क्त भएका नगर प्रहरी कमयचारीिे धनर्ुम्क्त भएको धमधतिे तीन

मवहना धभत्र नगरपाधिकािे तोवकएको कमयचारी समि दे हार्को
सम्पम्त्तको वििरण दाम्खिा गनुय पने छ ।
१.

आफ्नो िा पररिारको सदस्र्को नाममा भएको प्रत्र्ेक अचि
सम्पम्त्त र शेर्र, बैंक मौज्दातको वििरण ।

२.
३.

आफूसँग िा आफ्नो नाउँमा रहे को नगद, ििाहररात, सुन,
चाँदीको अन्दािी मूल्र् ।

ु
उपदफा १ िमोम्िमको वििरण दाम्खिा गदाय सं र्क्त
पररिारमा रहेको नगर प्रहरी कमयचारीिे आफ्नो पररिारको

प्रमुखको नाममा धनिसँग रहेको सम्पम्त्तको वििरण दाम्खिा
४.

गनुप
य नेछ ।

आफ्नो सम्पम्त्तमा थपघट भएमा अम्ख्तर्ारिािािाई सोको

सूचना तीन मवहना धभत्र ददनु प्रत्र्ेक नगर प्रहरी कमयचारीको
कतयव्र् हुनेछ ।

४८) व्र्ापार व्र्िसार् गनय नहुने : कुनै पधन नगर प्रहरी कमयचारीिे
कार्ायिर्को स्िीकृती िेगर दे हार्का काम गनुय हुँदैन :
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१. कुनै व्र्ापार गनय

२. कुनै फमयको वहस्सेदार िा सञ्चािक हुन र
३. कुनै व्र्िसार् चिाउन ।

४९) नगरपाधिकाको काममा थाहा पाएका कुराहरु प्रकाशन गनय नहुने :
नगर प्रहरी कमयचारीिे नगरपाधिकाद्धारा अथिा विशेष रुपमा

अम्ख्तर्ार नपाई आफ्नो कतयव्र्को पािना गदाय स्थानीर् धनकार् िा
गैह्रसरकारी सं घ सं स्थाबाट प्राप्त गरे को िा आफैिे िे खेको अथिा
सं किन गरे को कुनै कागिपत्र िा समाचार प्रत्र्ि िा अप्रत्र्ि
रुपबाट अरु अनधधकृत नगर प्रहरी कमयचारीिाई िा गैह्रसरकारी
व्र्म्क्तिाई अथिा पत्रपधत्रकािाई िानकारी ददन हुदैन ।

ँ सम्पकय राख्न नहुने : नगर प्रहरी कमयचारीिे
५०) रे धडर्ो िा पधत्रकासग
नगरपाधिकाको

अनुमधतप्राप्त

नगरी

कुनै

पत्रपधत्रकामा

आफ्नै

िास्तविक अथिा काल्पधनक नामबाट अथिा बेनामी कुनै िे ख
प्रकाम्शत गनय अथिा रे धडर्ोद्धारा प्रसारण गनय हुँदैन ।तर र्स्तो

प्रकाशन िा प्रसारण सावहम्त्र्क, किात्मक, ऐधतहाधसक अथिा
िैज्ञाधनक र व्र्िसावर्क विषर्को भएमा र्स्तो स्िीकृती धिई रहनु
पदै न र प्रकाशन िा प्रसारण गरे पधछ िाहे री गनुप
य दयछ ।

५१) नगरपाधिकाको आिोचना : नगर प्रहरी कमयचारीिे कुनै कुराको
आिोचना गदाय नगरपाधिकाको नीधतको विरुद्ध असर पने गरी अथिा

नगरपाधिका र नगरिासीमा खिि पुग्ने गरी भाषण, सम्िाद, िे ख
रचना प्रकाशन / प्रशारण गनुय हुँदैन ।

५२) धनिायचनमा भाग धिन नहुने : नगर प्रहरी कमयचारीिे कुनै पधन
रािनीधतक दिको िाधग कुनै धनिायचनमा भाग धिन िा कसैको

धनधमत्त मत माग्न िा अन्र् कुनै प्रकारिे प्रभाि पानय हुदैन ।तर
कसैिाई मत ददएको िा ददने विचार गरे को कुरा प्रकट नगरी
प्रचधित कानुन िमोम्िम आफ्नो मताधधकार प्रर्ोग गनय बाधा
पनेछैन।
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५३) रािनीधतमा भाग धिन नहुने : नगर प्रहरी कमयचारीिे कुनै रािनैधतक

ँ सम्बम्न्धत सं स्थाको सदस्र् बन्न, रािनीधतमा भाग
दि र सोसग
धिन, रािनैधतक सं स्थािाई सहार्ताको धनधमत्त चन्दा ददन अथिा
कुनै रािनैधतक सं स्था िा आन्दोिनिाई अन्र् कुनै प्रकारिे आफ्नो
प्रभाि पानय सहर्ोग गनय हुँदैन ।

५४) समर् पािन र धनर्धमतता: नगर प्रहरी कमयचारीिे दठक समर्मा

ु दयछ र साधारणतर्ा
तथा धनर्धमत रुपमा आफ्नो पािोमा हाम्िर हुनप
पवहिे विदाको धनकासा नधिई काममा अनुपम्स्थत हुन ु हुँदैन ।

५५) अनुशासन र आज्ञापािन : (१) नगर प्रहरी कमयचारीिे आफ्नो
कतयव्र् तत्परताको साथ पािन गनुप
य दयछ ।
(२)

नगर प्रहरी कमयचारीिे आफ्नो कार्ायिर्को काम सम्बन्धी
कुरामा आफूभन्दा माधथका अधधकृतिे ददएको आज्ञािाई
तदारुकतासाथ पािन गनुप
य दयछ ।

(३)

नगर प्रहरी कमयचारीिे आफूभन्दा माधथका सबै अधधकृतहरु
प्रधत उम्चत आदर दे खाउनुपनेछ ।

५६) नगर प्रहरी कमयचारीिे बावहरी प्रभाि पानय नहुने : नगर प्रहरी

कमयचारीिे आफ्नो नोकरी सम्िन्धी कुरामा आफूभन्दा माधथका

अधधकृतमाधथ कुनै अनुम्चत प्रभाब पानय अथिा प्रभाब पाने प्रर्त्न गनय
हुँदैन ।

५७) बहुधबबाह, बािधबबाह, अनमेि

धबबाह

प्रधतिन्धाः

नगर

प्रहरी

ु ी ऐन धबहाबारीको महिको धबपरीत हुने गरी धबबाह
कमयचारीिे मुिक
गनुय गराउनु हुँदैन।कुनै प्रहरी कमयचारीिे बहुवििाह गरे मा स्ित:
सेिाबाट हटाइनेछ।

पररच्छे द – ९
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सिार् र पुनरािेदन

५८) सिार् : उम्चत र पर्ायप्त कारण भएमा नगर प्रहरी कमयचारीिाई
दे हार्को सिार् गनयसवकनेछ
१.

चेतािनी ददने ।

३.

तिि िृवद्ध िा पदोन्नधत रोक्का गने।

२.
४.
५.
६.
७.

नधसहत ददने िा प्रधतकुि रार् िे ख्न।
े
तल्िो तहमा घटु िा गने।

िापरिाही गरी नगरपाधिकािाई नोक्सानी भएको सम्पूणय िा
आंम्शक रुपमा तिि भत्ताबाट कट्टी गरी असुि गने।
भविष्र्मा

स्थानीर्

नोकरीबाट हटाउने ।

धनकार्मा

अर्ोग्र्

नठहररने

गरी

भविष्र्मा स्थानीर् धनकार्मा अर्ोग्र् ठहररने गरी नोकरीबाट
बखायस्त गने ।

५९) चेतािनी ददनेाः - नगर प्रहरी कमयचारीिे आफुिाई तोवकएको
म्िम्मेिारी पुरा नगरे मा र सामान्र् आचरणको पािना नगरे मा
चेतािनी ददन सवकनेछ।

६०) नधसहत ददने िा प्रधतकूि रार् िेख्न:े नगर प्रहरी कमयचारीिे काममा
िापरिाही गरे मा िा २ पटकसम्म चेतािनी पाएमा नधसहत ददन

सक्नेछ।दुई पटकसम्म नधसहत ददँदा पधन धनििे काममा िापरिाही

गरे मा धनिको चािचिन सम्बन्धी प्रधतिेदनमा प्रधतकूि रार्
िे म्खनेछ।

६१) तिब िृवद्ध िा पदोन्नधत रोक्ने : नगर प्रहरी कमयचारीको काम
सन्तोषिनक नभएमा, चािचिन सम्बन्धी प्रतिेदनमा प्रधतकुि रार्
िे म्खएमा सिार् गने अधधकारीिे धनिको तिब िा पदोन्नधत रोक्का
गनय सक्नेछ।

६२) दिाय र तिब घटाउने : कुनै नगर प्रहरी कमयचारीिाई दे हार्को
अिस्थामा सिार् गने अधधकारीिे तल्िो पद िा तल्िो टाइम स्केि
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िा त्र्ही टाइम स्केिको तल्िो स्केिमा ओराल्न सक्ने र
बडीमाधिका नगरपाधिकािाई हाधन नोक्सानी पुर ्र्ाएकोमा सो समेत
धनिबाट भराउन सक्नेछ ।
क)

सन्तोषिनक काम नगरे मा ।

ग)

आचरण सम्िन्धी दफा उल्िं घन गरे मा ।

ख)
घ)
ङ)

च)
छ)

अनुशासनहीन काम गरे मा ।

धनर्ुम्क्त भएको पाँच िषयधभत्रै नोकरीबाट अिग हुन झुठ्ठा
कारण दे खाएमा ।

ददएको आदे श धनदे शन नमानेमा िा कार्ायन्िर्न नगरे मा ।

मनाधसि कारण नभई िा विदा नधिई विदा बसेकोमा िा
गैरहाम्िर भएमा ।

िापरिाही गरे मा िा ऐन आदे शको पािना नगरे मा ।

६३) नोकरीबाट हटाउने िा बखायस्त गने : दे हार्का अिस्थामा सिार्
गने अधधकारीिे कुनै नगर प्रहरी कमयचारीिाई नोकरीबाट हटाउन
िा बखायस्त गनय सक्नेछ ।
क)

अर्ोग्र्ताको कारणिे आफ्नो पदीर् म्िम्मेिारी पूरा र दावर्त्ि

ख)

रािनीधतमा भाग धिएमा ।

ग)

घ)
ङ)

च)

छ)
ि)

पूरा गनय नसकेमा ।

िरािर अनुशासनहीनताको काम गरे मा ।

नैधतक पतन दे म्खने फौिदारी अधभर्ोगमा अदाितबाट
अपराधी दोवष प्रमाम्णत भएमा ।

धडउटीमा भएको अिस्थामा िा नरहेको अिस्थामा िदीको

पोशाक िगाई कुनै मादक पदाथय सेिन गरी वहडे मा िा
िथाभािी गरे मा ।
भ्रष्टाचार गरे मा।

आफ्नो पदको म्िम्मेिारी अनुसार आचरण नगरे मा।
आचरण सम्िन्धी ऐनहरु िरािर उल्िं घन गरे मा।
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झ)

मनाधसि कारण नभई िा विदा नधिई विदा िसेमा िा
गैरहाम्िर भएमा ।

६४) सिार् सम्बन्धी कार्यविधध: (१) नगर प्रहरी कमयचारीिाई सिार्
सिार् गने अधधकार प्रमुख प्रशासकीर् अधधकृतिाई हुनेछ ।
(२)

नगर प्रहरी कमयचारीिाई सिार्को आदे श ददनु अम्घ
कारिाही गनय िाधगएको उल्िेख गरी हुन सक्ने सिार् समेत
खुिाई सूचना ददई धनििाई आफ्नो सफाई पेश गने मौका
ददनुपनेछ । त्र्स्तो सूचना ददँदा िगाइएका आरोप स्पष्ट
ु नेछ । त्र्स्तो नगर प्रहरी कमयचारीिे
रुपिे वकवटएको हुनप

सिार् गने अधधकारीिे तोवकएको म्र्ादधभत्र आफ्नो सफाइको

र प्रस्तावित सिार्को सम्िन्धमा धिम्खत स्पष्टीकरण पेश
गनुप
य नेछ ।तर भागी पत्ता निागेको िा अरु कुनै कारणिे

सम्पकय स्थावपत गनय असम्भि भएको नगर प्रहरीकमयचारीको

सम्िन्धमा र्स दफा िमोम्िमको कार्यविधधको रीत पुर्ायउनु
पने छै न ।
क)

नैधतक पतन दे म्खने फौिदारी अधभर्ोगमा अदाितबाट
अपराधी प्रमाम्णत भइसकेको आधारमा,
तर, कुनै नगर प्रहरी कमयचारीिाई सिार् ददनुपने
भएमा सिार् गने अधधकारीिे धनििाई गनयिागेको

ख)

३)

सिार्को बारे मा सूचनासम्म ददनुपनेछ।

सफाई पेश गने मौका ददन मनाधसि नपने भएमा सो

कुराको वटप्पणी खडा गरी त्र्स्तो नगर प्रहरी
कमयचारीिाई सफाई पेश गने मौका ददनु पनेछैन ।

सिार् गने अधधकारीिे आिश्र्क ठानेमा स्िर्म िा अन्र्
कुनै अधधकृतद्धारा िाँचबुझ गराउन सक्नेछ । िाँचिुझ गने
अधधकारीिे

आिश्र्कतानुसार

सम्बम्न्धत

नगर

प्रहरी

कमयचारीसमेत बुझी कारण सवहत आफ्नो ठहरको प्रधतिेदन
तथा भएको सबुद प्रमाण दाम्खिा गनुप
य नेछ ।
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४)

कुनै नगर प्रहरी कमयचारी माधथ िागेको कुनै अधभर्ोगको िाँचिुझ
गनुप
य रे मा सिार् गने अधधकारीिे िाँचिुझ समाप्त नहुन्िेि सो

नगर प्रहरी कमयचारीिाई धनिम्िन गनय सक्नेछ । तर र्स्तो
५)

६)

धनिम्िनको अिधध ६ मवहनाभन्दा िढी हुनेछैन ।

उपदफा (४) िमोम्िम धनिम्िन अिस्थामा रहेको नगर प्रहरी

कमयचारीिाई धनििे पाउने तिब भत्ताको एक चौथाई
ददइनेछ ।

कुनै फौिदारी अधभर्ोगमा धगरफ्तार भई थुधनएको नगर प्रहरी
कमयचारी थुधनएको अिधधभरस्िताः धनिम्म्ित हुनेछ।

तर,
(क)

धनिम्म्ित कमयचारी उपर िागेको अधभर्ोग प्रमाम्णत
नभई सफाई पाएमा धनििे सो अिधधको चौथाइ तिि

पाएको भए सो कट्टा गरी र नपाएको भए पुरै (तिि
िृवद्ध हुने भएमासो समेत) पाउने छ । कसुरदार

ठहररएमा धनिम्िन भएका धमधतदे म्खको बाँकी तिि
भत्तापाउने छै न ।
(ख)

कुनै कमयचारी नगरपाधिकाको कामको सम्िन्धमा िा
नेपाि सरकारबाट भएको कारिाहीको धसिधसिामा
धनिम्िन भएको नभई अरु नै कारणबाट धनिम्िन

रहन गएको रहे छ भने त्र्सरी धनिम्िन रहेको
अिधधको तिि भत्ता पाउने छै न ।

६५) सिार्को आदे श ददने : िाँचिुझको काम समाप्त भएपधछ सम्िम्न्धत
नगर प्रहरी कमयचारीिाई धनिसं ग स्पष्टीकरण माधगएको भए धनििे
तोवकएको

समर्धभत्र

स्पष्टीकरण

नददएमा

िा

धनििे

ददएको

स्पवष्टकरण सन्तोषिनक निागेमा सिार् गने अधधकारीिे सिार्
ददन सक्नेछ र सिार्को आदे शको एक प्रधत धनििाई ददनुपनेछ ।
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६६) सेिाको अन्त गने : कुनै नगर प्रहरी कमयचारीिाई दे हार्को
अिस्थामा धनिको सेिा अन्त गनुप
य दाय र्स दफा िमोम्िमको
कार्यविधध अपनाउनु पनेछैन ।
क)

परीिणकािमा रहने गरी धनर्ुम्क्त भएकोमा धनर्ुम्क्त सदर
नहुदै,

ख)

स्िीकृत म्चवकत्सकको बोडयिे शारीररक दृवििे अनुपर्ुक्त
ठहर ्र्ाएमा,

६७) पुनरािेदनको कार्यविधध : (१) दफा ६५ अन्तगयत ददइएको आदे शमा
म्चत्त नबुझी पुनरािेदन गने कमयचारीिे आफ्नो नामबाट पुनरािेदन
ददनुपनेछ ।
(२)

पुनरािेदन गने व्र्म्क्तिे पुनरािेदनमा आफ्नो सफाइको
धनधमत्त िो भएको प्रमाण राखी पुनरािेदन म्शष्ट भाषामा
ु नेछ । पुनरािेदनका साथमा िुन आदे शको
िे म्खएको हुनप
विरुद्ध पुनरािेदन गररएको हो सो आदे शको नक्कि पधन
राख्नुपनेछ।

(३)

पुनरािेदन ददँदा प्रमुख प्रशासकीर् अधधकृत माफयत सं घीर्
माधमिा तथा स्थानीर् विकास मन्त्रािर्को सम्चि समि पेश
गनुय पनेछ।

(४)

सिार्को सूचना पाएको पैतीस ददनधभत्र पुनरािेदन ददनुपनेछ ।

(५)

पुनरािेदन तहबाट भएको धनणयर् अम्न्तम हुनेछ।

६८) नगर प्रहरी सेिामा पुनियहािी भएपधछ पुरा तिब भत्ता पाउने : कुनै

नगर प्रहरी कमयचारीिाई सेिाबाट हटाउने िा िखायस्त गने आदे श

कुनै अदाित िा अधधकारीबाट रद्द भई धनि सेिामा पुनियहािी भएमा
सेिाबाट हटाइएको िा िखायस्त गररएको धमधतदे म्ख पुनियहािी भएको
धमधतसम्मको पूरा तिि भत्ता र तिब िृवद्ध पाउने भए तिब बृवद्ध
समेत धनििे पाउनेछ ।
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पररच्छे द १०
अिकाश र उपदान
६९) अधनिार्य अिकाश: (१) र्ो कार्यविधध िारी भएपधछ धनर्ुम्क्त भएका
दे हार्का नगर प्रहरी कमयचारीको दे हार् िमोम्िमको उमेर पुगेपधछ

िा धनिको सेिा अिधध ३० िषय पूरा भएपधछ धनििाई सेिाबाट
अिकाश ददइनेछ।

क) नगर प्रहरी सहार्क धनररिक

ख) नगर प्रहरी हिल्दार/नगर प्रहरी ििान
(२)

५५ िषय

५० िषय

उमेरको हद, पदको अिधध िा सेिा अिधधमध्र्े कुनै एक
पुगेपधछ नगर प्रहरी कमयचारीिे सेिाबाट अिकाश पाउने
छन।

(३)

कार्म मुकार्म मुकरर भएमा पदको अिधध िागू हुने छै न ।
तर तल्िो पदमा नोकरीको अिधध िागू हुने रहे छ भने कार्म
मुकार्म मुकरर भएको पदमा पदोन्नधत हुन नसके तल्िोपदको
अिधध नै िागू हुनेछ ।
स्पष्टीकरण

:

ऐनको

प्रर्ोिनको

धनधमत्त

नगर

प्रहरी

कमयचारीको उमेरको वहसाि गदाय दे हार् िमोम्िम गररनेछ :
क)

नोकरीमा प्रिेश गरे को िेिामा धनििे पेश गरे को
शैम्िक सं स्थाको प्रमाणपत्रमा वकवटएको िन्म, धमधत

ख)

िा िषयबाट हुन आउने उमेर ।

त्र्स्तो अधभिेख नभएमा धनििे नोकरीमा प्रिेश गरे को
बेिामा धसटरोिमा िे खीएको िन्मधमधत िा िषयबाट
हुन आउने उमेर ।

(४)

र्स दफा िमोम्िम २० िषय सेिा अिधध पुगेको कुनै नगर
प्रहरी कमयचारीिाई नगरपाधिकािे नोकरीबाट अिकाश ददन
सक्नेछ ।

(५)

र्ो ऐन प्रारम्भ हुँदा नगर प्रहरी सेिामा िहाि रहेका नगर प्रहरी
कमयचारीिे उपदफा (१) िमोम्िम अिकाश प्राप्त गदाय प्रचधित
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नगर प्रहरी ऐन िमोम्िम अिकाश प्राप्त गनयिधत उमेर बाँकी रहे को
छ सो अिधधसमेत धनििे गरे को िम्मा नोकरी अिधधमा थवप
धनििे पाउने उपदानको वहसाि गररनेछ ।

७०) उपदान : पाँच िषय िा सोभन्दा िढी नोकरी गरे को तर रािीनामा

स्िीकृधत गराई सेिाबाट हटे मा िा भविष्र्मा स्थानीर् धनकार्को

सेिामा सामान्र्ताः अर्ोग्र् नठहररने गरी सेिाबाट हटाइएमा
दे हार्िमोम्िम उपदान पाउनेछ।
क)

ख)

ग)

घ)

पाँच िषयदेम्ख दश िषयसम्म नोकरी गरे को नगर प्रहरी

कमयचारीिे आफूिे काम गरे को प्रत्र्ेक िषयको धनधमत्त
आम्खरी आधा मवहनाको तिि ।

दश िषयभन्दा िढी पन्र िषयसम्म नोकरी गरे को नगर प्रहरी
कमयचारीिे आफूिे काम गरे को प्रत्र्ेक मवहनाको धनधमत्त
आम्खरी एक मवहनाको तिि ।

पन्र िषय दे म्ख २० िषयसम्म नोकरी गरे को नगर प्रहरी

कमयचारीिे आफुिे काम गरे को प्रत्र्ेक मवहनाको धनधमत्त
आम्खरी दुई मवहनाको तिि ।

बीस िषयदेम्ख माधथ नोकरी गरे को नगर प्रहरी कमयचारीिे

आफुिे काम गरे को प्रत्र्ेक मवहनाको धनधमत्त आम्खरी अढाई
मवहनाको तिि ।

७१) अशक्त िृम्त्ताः (१) कुनै नगर प्रहरी कमयचारी आफ्नो पदको कतयव्र्
पािना गदाय िा ताधिमको धसिधसिामा दुघट
य नामा परी िा आघातमा

परी अं गभंग भएको छ िा चोट पटक िागेको छ र नगर प्रहरी

सेिाको िाधग अशक्त भएको छ भने त्र्स्तो नगर प्रहरी कमयचारीको

िाधग धनिको िीविकाको धनधमत्त बाच ुन्िेिसम्म अशक्त िृम्त्तको
रुपमा अशक्त भत्ता पाउनेछ ।
(२)

र्स ऐनमा अन्र्त्र कुरा िे म्खएको भए तापधन नगर प्रहरी
कमयचारी धडउटीमा खवटएकोिेिा िा दै विक प्रकोप उद्धारको
समर्मा कुनै आकम्स्मक दुघट
य नामा परी िा िडी अशक्त

35

भएमा त्र्स्तो नगर प्रहरी कमयचारीिाई सेिाबाट अिकाश
ददईनेछ र धनििे उमेरको हदिे अिकाश प्राप्त गने अिधध

ननाघ्ने गरी ७ िषयसम्म खाईपाई आएको पुरा तिब भत्ता
पाउनेछर उक्त पूरा तिब भत्ता पाउने अिधध व्र्धतत भएपधछ
धनर्मानुसार उपदान पाउनेछ ।
(३)

नगर

प्रहरी

कमयचारीको

अशक्तताको

धनधायरण

गनय

दे हार्िमोम्िमका सधमधत रहने छन्:
(१)

प्रमुख प्रशासकीर् अधधकृत

(२)

प्रधतधनधध,

म्चवकत्सक, नेपाि

अस्पताि
(३)
(४)

-अध्र्ि
सरकार

मातहतको
-सदस्र्

नगर प्रहरी प्रमुख

-सदस्र् सम्चि

उपदफा (४) िमोम्िम गदठत सधमधतिाई कुनै नगर प्रहरी
कमयचारको मृत्र्ु आफ्नो कतयव्र्पािन गदाय िा ताधिम धिँदा

दुघट
य ना िा विपद् िा अन्र् कुनै र्स्तै प्रकारको घटनामा परी
भएको हो िा होइन भन्ने अशक्तताको सम्िन्धमा धनणयर् गने
समेत अधधकार हुनेछ ।

७२) अशक्त िृम्त्तको अंक धनधायरण : अशक्तिृम्त्त पाउने हुँदा नगर प्रहरी

कमयचारी कुनै माधथल्िो पदमा कार्म मुकार्म िा कार्यिाहक भएको
रहे छ भने सोही कार्म मुकार्म िा कार्यिाहक भएको पदको
आधारबाट र अशक्त भएपधछ सेिाबाट हट्दासम्म बढु िा पाइसकेको
रहे छ भने िढु िा पाएको पदको आधारबाट धनििे पाउने अशक्त
िृम्त्तको अंक धनधायरण गररनेछ ।

७३) असाधारण पाररिाररक िृम्त्त र उपदान (१) कुनै नगर प्रहरी कमयचारी
आफ्नो कतयव्र् पािनगदाय िा ताधिम धिँदा तत्कािै मृत्र्ु भएमा िा
त्र्सैको कारणबाट धनको नहुँदै मृत्र्ु भएमा धनिको नोकरी िधतसुकै

िषय पुगको भए तापधन मृतक नगर प्रहरी कमयचारीको सबैभन्दा
नम्िकको हकिािािाई दे हार् िमोम्िम असाधारण पाररिाररक
उपदान समेत ददइनेछ ।
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क)

ख)

ग)

१० िषयसम्मको सेिा अिधध नपुग्दै मृत्र्ु भएमा धनििे

खाईपाई आएको प्रधत िषय १ मवहनाको तिि िरािरको
रकम ।

१० िषय दे म्ख २० िषयसम्मको सेिा अिधध पूरा गरी मृत्र्ु
भएमा धनििे खाईपाई आएको प्रधत िषय२ मवहनाको तिि
िरािरको रकम ।

२० िषयभन्दा िढी िधतसुकै सेिा अिधध पूरा गरी मृत्र्ु भएमा

धनििे खाईपाई आएको प्रधत िषय ३मवहनाको तिि िरािरको
रकम ।

७४) असाधारण पाररिाररक िृम्त्तको अंक धनधायरण : कुनै नगर प्रहरी

कमयचारी आफ्नो कतयव्र् पािनगदाय िा ताधिम धिँदा तत्काि मृत्र्ु
भएको रहेछ भने सोही कार्म मुकार्म िा कार्यिाहक भएकोपदको

आधारबाट र तत्काि मृत्र्ु नभएमा सो घटना घटे को धमधतदे म्ख
मृत्र्ु भएको धमधतसम्ममा िढु िा पाइसकेको रहेछ भने सो िढु िा
भएको पदको आधारबाट असाधारण पाररिाररक िृम्त्तको अंक
धनधायरण गररनेछ ।

७५) सन्तधतिृम्त्त र शैम्िक भत्तााः (१) कुनै नगर प्रहरी कमयचारी आफ्नो
कतयव्र् पािन गदाय िाताधिम धिँदा तत्काि मृत्र्ु िा सोही कारणिे

गदाय आिीिन काम गनय नसक्ने अशक्त भएमात्र्स्तो मृतक िा

अशक्त नगर प्रहरी कमयचारीको प्रत्र्ेक सन्नधतिाई रु. ५०० (पाँच
सर्) कोदरिे माधसक सन्तधत िृम्त्त ददइनेछ ।(सन्तधत भन्नािे पम्त्न,
छोरा, छोरीिाई िनाउँनेछ।
(२)

उपदफा १ िमोम्िम िृम्त्त सम्िम्न्धत सन्तधतिे २१ िषयको
उमेर पुरा गरे मा िा वििाह िा सरकारी सेिा प्रिेश गरे को
िुन अगाढी हुन्छ सो धमधतसम्म पाउँनेछ ।

७६) नोकरी अिधधको गणना :(१) र्स पररच्छे दको प्रर्ोिनको धनधमत्त

नोकरी अिधधको गणना गदाय नगर प्रहरी सेिा िा पदमा स्थार्ी
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धनर्ुम्क्त भई नोकरी गरे को िम्मा अिधध (बीचमा टु टेको अिधध
कटाई) िाई गणना गररनेछ।
(२)

ु ै िेम्खएको भए तापधन उपदान
उपदफा (१) मा िेसक
पाइसकेको व्र्म्त्त नगर प्रहरी सेिा िापदमा धनर्ुम्क्त भएमा

धनििे पवहिे पाएको उपदानको रकम वफताय गरे मा मात्र
धनिको पवहिेको नोकरी िोधडनेछ ।
(३)

उपदफा (१) अनुसार गणना गदाय धनिम्िनमा रहेको
अिधधिाई समेत गणना गररनेछ ।

७७) उपचार खचय : (१) कुनै नगर प्रहरी कमयचारी विरामी भएमा औषधध
उपचारको िाधग दे हार् िमोम्िम भएको खचयको रकम नगरपाधिकािे
उपचार खचय िापत ददनेछाःक)

अस्पताि भनाय भई िा नभई उपचार गराउँदा िागेको
अस्पतािको

विि

िमोम्िमको

खचय

र

अस्पतािको

म्चवकत्सकको रोगको धनदान सवहतको पेर् शवक्रप्शन िमोम्िम
ख)

खररद गरे को औषधध खचय ।
अस्पताि

नभएको

ठाउँमा

िा

अस्पताि

भनाय

भई

अस्पतािबाट धनस्केपधछ पधन रोगको उपचारको धनधमत्त िा
अस्पताि भए पधन अस्पतािमा भनाय हुन ु नपने िा भनाय हुन
नसकेको अिस्था िा कुनै वकधसमको रोगको सम्िन्धमा कुनै

दतायिािा िा स्िीकृत र्ोग्र्ता प्राप्त डाक्टर, कविराि, िैद्य
िाहे ल्थ अधसस्टे ण्टिे िाँचगदाय धिएको शुल्क र रोगको धनदान
सवहतको प्रेशवक्रप्शन अनुसार खररद गरे को औषधध खचय ।
ग)

अस्पताि पधन नभएको र डाक्टर, कविराि, िैद्य िा हे ल्थ
अधसस्टे न्ट पधन नभएको ठाउँमा भएको उपचारमा कार्ायिर्
प्रमुख, मातहतका नगर प्रहरी कमयचारीको हकमा कार्ायिर्
प्रमुखिे,

कार्ायिर्

प्रमुखको

हकमा

अधभकारीिे धसफाररस गरे को खचय ।

38

एक

तहमाधथको

घ)

ङ)

प्िावष्टक सियरी िा धनिी नधसयङ्ग होममा गरे को म्चरफार
(सम्ियकि अपरे शन) बाहे क सबै वकधसमको म्चरफार गदाय
िागेको धबि िमोम्िमको खचय ।

आफ्नो घर िा डे रा छाडी अको म्िल्िामा िा विदे शमा गई

औषधध उपचार गराउँदा त्र्स्तो स्थानसम्म पुग्दाको र

फकयदाको विरामीको र कुरुिा चावहने अिस्था भए एक िना

कुरुिासम्मको र्ातार्ात खचयको पूरै रकम र खाना खचयिापत
धनि विरामी नगर प्रहरी कमयचारीको धनर्मानुसार पाउने
दै धनक भत्ताको पचहत्तर प्रधतशत रकम ।
(२)

उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा िे म्खएको भए तापधन नगर
प्रहरी कमयचारीको तमाम नोकरी अिधधभरमा अधधकृत
स्तरको भए १२ मवहना र सो भन्दा मुधनको पदको िाधग

१५ मवहना िरािरको तिब रकमसम्म मात्र उपचार खचय
ददइनेछ ।तर कार्ायिर्को कामको धसिधसिामा चोटपटक

िाग्न गई घाईते भएको नगर प्रहरीको उपचार गनय िागेको
सम्पूणय खचय र एक िना विरामी कुरुिाको खचय मात्र उपिब्ध
गराउनेछ ।
(३)

र्स कार्यविधध िमोम्िम पाउने उपचार खचय कुनै नगर प्रहरी
कमयचारीिे पेश्कीको रुपमा धिन चाहे मा कारण मनाधसब
दे म्खए उपदफा (२) को अधधनमा रही पधछ वहसाब बुझाउने
गरी पेश्की ददनसक्नेछ ।

(४)

नगर प्रहरी कमयचारीको सं गोिको पधत िा पत्नी, आमा, बाबु
िा नािािक छोरा छोरी विरामीिे र्स ऐन िमोम्िम पाउने

अधधकतम उपचार खचयको रकमबाट कट्टा हुने गरी सो
रकमको आधारसम्म धबिबमोम्िमको भएको उपचार खचयको

नब्बे प्रधतशत रकम सम्िम्न्धत कमयचारीिे धिन पाउनेछ ।
त्र्स्तो उपचार खचयको माग गदाय रोगको धनदान उल्िेख
गररएको म्चवकत्सकको वप्रम्श्क्रप्शन पधन पेश गनुप
य नेछ ।

र्स उपदफा िमोम्िम पाउने उपचार खचय एकपटकमा
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सम्िम्न्धत नगर प्रहरी कमयचारीको एक मवहनाको तिबभन्दा
बढी हुने छै न ।
(५)

र्स धनर्मा र्स अम्घ िुनसुकै कुरा िे म्खएको भए तापधन
एक पटकमा १,०००।- (एक हिार) भन्दा घटी रकम
खचय भएको उपचार खचय पाउने छै न ।

(६)

झुट्टा व्र्होरा पेश गरी ऐन िमोम्िम उपचार खचय माग गने िा
प्राप्त गने नगर प्रहरी कमयचारी उपर विभागीर् कारिाही

गररनेछ । त्र्सरी उपचार खचय धिई सकेको भए सो रकमसमेत
त्र्स्तो नगर प्रहरी कमयचारीबाट असुि गररनेछ ।
(७)

भविष्र्मा स्थानीर् धनकार्को धनधमत्त सामान्र्तर्ा अर्ोग्र्
ठहररने गरी बखायस्त गररएको अिस्थामा िाहेक अरु िुनसुकै
व्र्होराबाट नगर प्रहरी कमयचारीिे नोकरीबाट अिग हुँदा

उपदफा (२) िमोम्िम नोकरी अिधधभरमा पाउने उपचार
खचयमध्र्े केही धिई िा नधिई उपचार खचय िाँकी रहे को भए
त्र्स्तो बाँकी भएिधत रकमको दुई धतहाइको वहसाििे हुने

एकमुष्ट रकम धनििे त्र्सरी नोकरीबाट अिग हुँदा धिन

पाउनेछ ।तर धनिृम्त्तभरण पाउने गरी सेिाबाट अिकाश
पाएका नगर प्रहरी कमयचारीिे त्र्स्तो बाँकी भएिधत पूरै
रकम र पच्चीस िषय सेिा अिधध पूरा गरे को रहेछ भने
त्र्समा १० प्रधतशत थप गररहुन आउने रकम एकमुष्ट धनििे
त्र्सरी नोकरीबाट अिग हुँदा धिन पाउनेछ ।
(८)

कुनै नगर प्रहरी कमयचारी दश िषयको सेिा अिधध नपुग्दै
भविष्र्मा स्थानीर् धनकार्को नोकरीको धनधमत्त सामान्र्तर्ा
अर्ोग्र् ठहररने गरी बखायस्त गररएको अिस्थामा बाहेक अरु
िुनसुकै व्र्होराबाट नोकरीबाट अिग भएमा पधन दश िषयको

नोकरी अिधध मानी त्र्सैको दामासाहीिे उपदफा (१)
अनुसार पाउने उपचार खचय पाउनेछ ।
(९)

दश िषय सेिा अिधध नपुगेको कुनै नगर प्रहरी कमयचारीिाई
औषधध उपचारको िाधग खचय दददा उपदफा (२) मा
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तोवकएको रकमिाई दश िषय नोकरी गरे िापत पाउने रकम
मानी दामासाहीिे हुन आउने रकम मात्र ददइनेछ।

(१०) र्स कार्यविधध िमोम्िम नगर प्रहरी कमयचारीिे पाएको
उपचार खचयको वििरण कार्ायिर्िे नगर प्रहरीको विदाको
अधभिे ख र व्र्म्क्तगत अधभिेखमा राख्नुपनेछ ।

पररच्छे द ११
तिब, भत्ता
७८) तिब भत्ता : नगर प्रहरी कमयचारीिे धनर्ुम्क्त पाएको िा िढु िा
भएको धमधतदे म्ख तिब, भत्ता र राशन पाउने छ । तिब, भत्ता र
राशन नगर कार्यपाधिकािे तोकेअनुसार हुनछ
े ।
७९) टाइम स्केिाः (१) टाइम स्केिअनुसार तिब पाउने पदमा नर्ाँ

धनर्ुम्क्त पाउने व्र्म्क्तिे सामान्र्तर्ा स्केिमा िे म्खएको न्र्ूनतम
तिब पाउने छ।तर अम्ख्तर्ारिािािे कारणसमेत िनाई धिम्खत

अनुरोध गरे मा नगरपाधिकािे धनिको प्रारम्म्भक तिबिाई टाइम

स्केिधभत्रको कुनै माधथल्िो स्थानमा तोक्न सक्नेछ । असाधारण
र्ोग्र्ता भएका व्र्म्क्तहरुको हकमा मात्र अम्ख्तर्ारिािािे र्स्तो
अनुरोध गनय सक्नेछ ।

(२) उच्चस्तर टाइम स्केिको कुनै पदमा स्थार्ी रुपमा िढु िा
पाउने नगर प्रहरी कमयचारीिे पधन उक्त उच्चतम टाइम
स्केिमा िे म्खएका न्र्ूनतम तिब पाउने छ ।

८०) तिब िृवद्ध : दे हार्को अिस्थामा बाहेक प्रत्र्ेक नगर प्रहरी
कमयचारीिे एक िषय सेिा पुरागरे पधछ एक ग्रेड िृवद्ध पाउनेछ ।
(क) परीिणकाि,
(ख) कार्म मुकार्म र
(ग) तिब िृवद्ध रोक्का ।
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तर धनर्ुम्क्त सदर भएपधछ नगर प्रहरी कमयचारीहरुको

परीिणकािमा रहेको अिधधसमेत तिबिृवद्धको धनधमत्त
िोधडने छ ।

८१) कार्म मुकार्म भई काम गरे को तिब भत्ता : कुनै नगर प्रहरी कमयचारीिे

कुनै माधथल्िो पदमा कार्म मुकार्म भई काम गरे मा काम गरे कै
धमधतदे म्ख धनििे माधथल्िो पदको तिब भत्तापाउने छ ।

८२) अिकाश पाउने कमयचारीिे पाउने तिब र राशन : नगर प्रहरी
कमयचारी रािीनामा ददई िा अधनिार्य अिकाश पाई सेिा धनिृत्त

भएमा सोको सूचना पाएको धमधतसम्म धनििे खाईपाई आएको तिब,
भत्ता, रासन र अन्र् सुविधा समेत पाउनेछ ।तर कार्ायिर्मा गैरहाम्िर रही विभागीर् कारिाही शुरु गररएको िा कारिाहीको क्रममा

कार्ायिर्मा अनुपम्स्थत रहे को नगर प्रहरी कमयचारीिे भने आफू
अनुपम्स्थत रहेको धमधतदे म्खको तिब, भत्ता र रासन पाउने छै न।

पररच्छे द १२
कार्म मुकार्म र कार्यिाहकको व्र्िस्था
८३) कार्म मुकार्म मुकरर गनय सक्ने :
(१)

नगर प्रहरी सेिाका कुनै पदमा साधारणतर्ा कार्म मुकार्म
मुकरर गररने छै न । तर पद ररक्त रहेको अिस्था परी
कार्ायिर्को दै धनक कार्य सं चािन गनय िाधा पनय गएमा
कार्म मुकार् मुकरर गनय सवकने छ ।

(२)

र्स दफा िमोम्िम कार्म मुकार्म मुकरर गदाय एक तह
मुधनका कमयचारीहरु मध्र्े िढु िाको िाधग र्ोग्र् भएका

मध्र्ेबाट सबै भन्दा िेष्ठ नगर प्रहरी कमयचारीिाई मात्र
कार्म मुकार्म मुकरर गररनेछ ।
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(३)

कुनै नगर प्रहरी कमयचारी िुन पदमा कार्म मुकार्म मुकरर
भएको हो धनििे सो पदको दज्र्र्ानी म्चन्ह सवहत सम्पूणय
अधधकार प्रर्ोग गनय पाउने छ ।

८४) कार्म मुकार्म मुकरर गने अधधकारी : (१) नगर प्रहरी कमयचारीिाई
कार्म मुकार्म मुकरर नगरपाधिका प्रमुख प्रशासकीर् अधधकृतिे
गने ।
(२)

उपदफा (१) िमोम्िम कार्यिाहक तोक्दा तल्िो पदमा रहेको
सबभन्दा िररष्ठ नगर प्रहरी कमयचारीिाई कार्यिाहक तोवकने
छ ।

(३)

उपदफा (१) िमोम्िम कार्यिाहक भई काम गनय तोवकएको
नगर प्रहरी कमयचारीिे त्र्स्तो कार्यिाहक पदको सम्पूणय
अधधकार प्रर्ोग गनय पाउने छ ।

(४)

दे हार्को अिस्थामा कार्म मुकार्म मुकरर गनय सवकने छै नाः
(क)

नधसहत पाएकोमा सो सिार् पाएको धमधतिे एक
िषयको अिधधभर,

(ख)

धनिम्बन भएकोमा सो अिधधभर,

(ग)

बढु िा रोक्का भएकोमा रोक्का भएको अिधधभर,

(घ)

तिब बृवद्ध रोक्का भएकोमा रोक्का अिधधभर ।

८५) धनधमत्त भई काम गने व्र्िस्था :
(१)

कार्म मुकार्म िा कार्यिाहक नतोवकएको अिस्थामा एक
मवहना ननाध्ने गरी कुनै कारणिे कार्ायिर् प्रमुख अनुपम्स्थत
भएमा सोही कार्ायिर्का सबभन्दा बररष्ठ नगर प्रहरी
कमयचारीिे सो पदको धनधमत्त भई काम गनेछन।

(२)

र्सरी धनधमत्त भई काम गरे को अिधधको सम्पूणय म्िम्मेिारी
धनधमत्त भई काम गने नगर प्रहरीकमयचारीको हुनेछ ।

८६) एक पदमा एक व्र्म्क्तमात्र कामर् मुकार् िा कार्यिाहक हुने : कुनै
एक पदमा एक समर्माएकभन्दा िढी व्र्म्क्त कार्म मुकार्म िा
कार्यिाहक मुकरर हुन सक्ने छै न ।
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८७) काम गरे को अिधधको तिब भत्ता (१) कुनै पदमा कार्म मुकार्म िा
कार्यिाहक िा धनधमत्त भई काम गने नगर प्रहरी कमयचारीिे िुन पदमा
काम गरे को छ सोही पदको तिब, भत्ता र राशन पाउने छ । तर पन्र
ददनसम्म कार्यिाहक िा धनधमत्त भई काम गरे िापत कुनै वकधसमको

तिब भत्ता र राशन ददइने छै न र पन्र ददनभन्दा बढी अिधध कार्यिाहक
िा धनधमत्त भई काम गरे कोमा पूरै अिधधको कार्यिाहक िा धनधमत्त भई
काम गरे िापत तिब भत्ता र राशन ददइने छ।

पररच्छे द १३
ताधिम
८८) ताधिम को व्र्िस्था : नगर प्रहरी कमयचारीिाई कार्यकुशि एिं दि

तुल्र्ाउन बडीमाधिका नगरपाधिकािे तोवकए िमोम्िमको ताधिम र
आिश्र्कतानुसार अन्र् ताधिमहरु पधन ददन सवकनेछ ।

८९) ताधिम सं चािन हुने स्थान : नगरपाधिकािे तोवकएको स्थानमा हुनेछ
।

९०) ताधिमको अिधध : नगर प्रहरी सेिाको सबै अधधकृत तथा
ििानहरुको

ताधिमका

बडीमाधिका

पाठर्क्रम अनुसार हुनेछ ।

नगरपाधिकािे

तोकेको

९१) ताधिमको अधनिार्यता : (१) नगर प्रहरी सेिामा रहे का सबै नगर प्रहरी

कमयचारीहरुिाई आिश्र्कतानुसार ताधिम धिन अधनिार्य हुनेछ । र्स्तो
ताधिममा सम्म्मधित गराइएको नगरप्रहरी कमयचारीहरुिे िापरिाही दे खाई

आफ्नो व्र्ािसावर्क ज्ञान प्रधत उदाधसनता तथा गैरम्िम्मेिारी दे खाएको
व्र्होरा अधभिे खमा िनाइनेछ।
(२)

व्र्ािसावर्क ताधिम हाधसि गनय उदाधसनता दे खाएको व्र्होरा
अधभिे खमा िनाई सकेपधछ धनिहरुिाई पुनाः एकपटक

ताधिमको मौका ददइनेछ।त्र्सपधछ पधन उदाधसनता र
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गैरम्िम्मेिारी दे खाउनेिाई तल्िो पदमा घटु िा गनय िा
सेिाबाट हटाउन सवकनेछ ।

९२) ताधिमको पाठ्यक्रम : विधभन्न ताधिमहरुको पाठ्यक्रम तर्ार गनय
नगर प्रहरी प्रमुख समेत रहने एक सधमधतको गठन हुनेछ ।

९३) प्रम्शिाथीिे पाउने सुविधा : (१) प्रम्शिाथीहरुिाई ताधिम धिन
आउँदािाँदाको

अनुसारहुनेछ ।
(२)

दै धनक

भ्रमण

भत्ता

प्रचधित

स्थानीर्

प्रचिन

राशन पाउने नगर प्रहरी कमयचारीहरुिाई उपत्र्काका नेपाि
प्रहरीिे पाए सरह राशन र भत्ता पाउने छन् ।

९४) ताधिम सफि भएमा : दे हार् ताधिममा सफि हुने नगर प्रहरी
कमयचारीहरुको हकमा दे हार्बमोम्िम हुनेछ :
(क)

नगर प्रहरी अधधकृत (आधारभूत) ताधिममा सफि भएका र
परीिण कािमा रहेका अधधकृतहरु स्थार्ी धनर्ुम्क्तका िाधग
सामान्र्तर्ा र्ोग्र् हुनेछन ।

(ख)

ररक्रुट ताधिममा सफि ररक्रुटहरु नगर प्रहरी ििानहरुमा
स्थार्ी धनर्ुम्क्तको िाधग र्ोग्र् हुनेछन ।

९५) प्रारम्म्भक पोशाक : (१) सबै नर्ाँ भनाय हुने अधधकृत तथा
ििानहरुिाई तोवकएको स्केि बमोम्िम प्रारम्म्भक पोशाक वितरण
गररनेछ ।
(२)

नर्ाँ
पोशाक

भनाय

हुने प्रम्शिाथीहरुको िाधग चावहने प्रारम्म्भक

बडीमाधिका

नगरपाधिकािे ददनेछ ।

९६) ताधिममा सामेि गराउने सं ख्र्ा : नगर प्रहरीको दै धनक कार्यमा तथा

सामान्र् प्रशासनमा िाधा नपने गरी नगर प्रहरी प्रमुखिे धनणयर् भए अनुसार
ताधिम धिन नगर प्रहरी अधधकृतकमयचारीहरु तोक्नेछन् ।

९७) प्रम्शिण भत्ता : राविर् प्रहरी प्रम्शिण प्रधतष्ठानका प्रम्शिकहरुिे
पाए सरह प्रम्शिण भत्ता ददइनेछ ।
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९८)

अधतधथ

प्रम्शिकहरुको

पाररश्रधमकाः

अधतधथ

प्रम्शिकहरुको

पनररश्रधमक नगरपाधिकािे तोवकए बमोम्िम हुनेछ ।

९९) आन्तररक ताधिम : एकै पटक धनर्ुम्क्त भएमा िा िढु िा भएमा नगर
प्रहरी कमयचारीिाई आन्तररक ताधिममा पठाउँदा साधारणतर्ा समान

अिसर प्राप्त हुने गरी ताधिमको व्र्िस्था धमिाउनुपनेछ र नर्ाँ
धनर्ुक्त हुने बाहेक ३५ िषय उमेर नाघेकािाई शारररीक ताधिममा
अधनिार्यता गररने छै न ।

पररच्छे द १४
पोशाक
१००) नगर प्रहरी पोशाक : नगर प्रहरीको पोशाकको रं ग र वकधसम र
अन्र् वििरण कार्यकारीअधधकृतिे तोके बमोम्िम हुनेछ ।

१०१) प्रारम्म्भक पोशाक र सामान : प्रत्र्ेक नगर प्रहरी कमयचारीिाई
तोवकए बमोम्िमको पोशाक र सामान उपिब्ध गराईनेछ ।

१०२) िाडो मौसमका िाधग ददइने पोशाक : प्रत्र्ेक नगर प्रहरी
कमयचारीिाई िाडो मौसमको िाधग पोशाक धनाःशुल्क ददइनेछ ।

१०३) सेरोमोधनर्ि पोशाक : अधधकृत कमयचारीहरुिाई सेरीमोधनर्ि
पोशाकको िाधग तोवकएको रकम उपिब्ध गराईनेछ।

१०४) तर्ारी पोशाक वितरण गनय नसवकएमा ददने सुविधा : नगर प्रहरी
कमयचारीिाई नगर सभािे तोके बमोम्िमको तर्ारी पोशाक वितरण

गनय नसवकएको अिस्थामा स्थानीर् दर रे ट िमोम्िम धसिाई ज्र्ािा
ददइनेछ ।

१०५) नगर प्रहरीको पोशाक सट्टा भनायाः नगर प्रहरी कमयचारीहरुिाई

धनिहरुको मािसामान र पोशाक धनम्ित अिधध नपुगी िा
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कामकािको धसिधसिामा फाटी गएमा नगर प्रहरी प्रमुखिे पेश गरे
िमोम्िम सट्टा गरी नर्ाँ ददइनेछ।

पररच्छे द १५
विविध
१०६) विभागीर् आदे श र धनदे शन : प्रचधित ऐन र र्स कार्यविधधको
पररधधधभत्र रही दे हार्का विषर्मा नगर प्रहरी प्रमुखिे प्रमुख
प्रशासकीर् अधधकृतको धनदे शन बमोम्िम आदे श तथा धनदे शन िारी
गनयसक्नेछ ।
(क)

कार्यमा धछटो छररतोपन ल्र्ाउने विषर् ।

(ख)

मातहतको नगर प्रहरी कार्ायिर्िाई धनर्न्त्रण गने विषर् ।

(ग)

मातहत कार्ायिर्को कार्यमा समन्िर् कार्म ल्र्ाउने विषर्।

(घ)

कार्यविधधमा उल्िे ख भएका कुराहरु स्पष्ट तथा विस्तृत गने
विषर्।

(ङ)

विभागीर् अनुशासन सम्िन्धी विषर्।

१०७) पुरस्कार: दे हार्का पदाधधकारीहरुिे आफ्नो र आफ्ना मातहत
कार्रर्ायिर्का नगर प्रहरीकमयचारीहिे आफ्नो कतयव्र् पािनको
धसिधसिामा

प्रसं शनीर्

काम

गरे मा

त्र्स्तो

नगर

प्रहरीकमयचारीहरुिाई पुरस्कार स्िरुप रकम उपिब्ध गराउन
धसफाररस गनय सक्नेछन् ।

१०८) चाडपिय खचय पाउने : नगर प्रहरी कमयचारीिे प्रत्र्ेक िषय खाईपाई
आएको एक मवहनाको तिब बराबरको रकम चाडपिय खचयको रुपमा
पाउनेछ ।

१०९) अन्र् सुविधा तथा व्र्िस्था : बडीमाधिका नगरपाधिकािे नगर
प्रहरी कमयचारीहरुिाई ददईने सुविधाहरु तोवकए बमोम्िम हुनेछ ।
११०) बाधा अड्काउ फुकाऊाः बडीमाधिका नगरपाधिका कार्ायिर्मा
कार्यरत नगर प्रहरी कमयचारीहरुको सेिा, शतय, सुविधा र सं चािन
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र्स कार्यविधधमा व्र्िस्था भएकोमा र्सै कार्यविधध बमोम्िम
हुनेछ।र्स कार्यविधधमा व्र्िस्था नभएका विषर्हरुको हकमा

प्रचधित कानून बमोम्िम एिं नगर सभािे गरे को व्र्िस्था बमोम्िम
हुनेछन।

१११) कार्यविधधको

संशोधन : र्स कार्यविधधमा आिश्र्क सं शोधन

बडीमाधिका नगरपाधिकाको नगर कार्यपाधिकािे गनय सक्नेछ।

cf1fn],
o1/fh cof{n
k|d'v k|zf;sLo clws[t
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