
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
प्रस्तावना  
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ (१) ले ददएको अधिकार प्रयोग गरी भान ुनगर 
काययपाधलकाले यो “बन्ददपरु गाउँपाधलका नगर प्रहरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बदिी काययववधि, २०७६ बनाई लागू 
गरेको छ । 

 

 

बन्ददपरु गाउँपाधलका 
बन्ददपरु गाउँपाधलकाद्वारा प्रकान्ित राजपत्र 

खण्ड: ३    संख्या: ३   धिधत: २०७6/०३/२५ 
 भाग २ 

बन्ददपरु गाउँपाधलका 

गाउँ काययपाधलका कायायलयको सचुना 

 

बन्दिपुर गाउँपान्िका नगर प्रहरी सञ्चािन तथा व्यवस्थापन 

काययन्वन्ि २०७६ 
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पररच्छेद – १ 

प्रारन्म्भक 

 १. संन्िप्त नाि र प्रारम्भ  
क. यो काययववधिको नाि “बन्ददपरु गाउँपाधलका नगर प्रहरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बदिी काययववधि, २०७६ 

” रहेको छ ।  
ख. यो काययववधि तरुुदत लागू हनुेछ ।  

२. पररभाषााः ववषय र प्रसंगले अको अथय नलागेिा यस काययववधििााः—  
क) “ऐन” भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाई सम्झन ुपदयछ ।  
ख) “गाउँपाधलका” भन्नाले बन्ददपरु गाउँपाधलकालाई सम्झन ुपदयछ ।  
ग) “कायायलय” भन्नाले बन्ददपरु गाउँपाधलका नगर काययपाधलकाको कायायलयलाई सम्झन ुपदयछ ।  
घ) “सधिधत” भन्नाले बन्ददपरु गाउँपाधलकाको यस काययववधिको दफा १३ बिोन्जि गदित पदपूधतय सधिधतलाई सम्झन ु

पदयछ ।  
ङ) “नगर प्रहरी” भन्नाले बन्ददपरु गाउँपाधलकाबाट धनयकु्त प्रहरी कियचारीलाई सम्झन ुपदयछ ।  
च) “काययपाधलका” भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बिोन्जि गिन हनुे नगर काययपाधलकालाई सम्झन ु

पदयछ ।  
छ) “नगर सभा” भन्नाले गाउँपाधलकाको सभा सम्झन ुपदयछ ।  
ज) “प्रिखु प्रिासकीय अधिकृत” भन्नाले गाउँपाधलकाको प्रिखु प्रिासकीय अधिकृतको रुपिा काि गनय नेपाल 

सरकारबाट खटाईएको अधिकृतलाई सम्झन ुपदयछ ।  
झ) “तोवकएको” वा “तोवकए विोन्जि” भन्नाले नगर काययपाधलकाले सिय सियिा धनर्यय गरी तोवकएको वा तोवकए 

बिोन्जि सम्झन ुपछय ।  
ञ) “जवान” भन्नाले अधिकृत बाहेकका प्रहरी जवान सम्झन ुपछय ।  
ट) “नगर प्रहरी कियचारी” भन्नाले नगर प्रहरी अधिकृत र जवानलाई सम्झनपुछय ।  

 

३. काययववधिको व्याख्या नगर काययपाधलकाले गननाः  
क) कुनै अधिकारीले यस काययववधिको प्रयोग गदाय नगर प्रहरी कियचारीलाई िकाय परेिा धनजले नगर काययपाधलका 

सिि धनवेदन ददन सक्नेछ ।  
ख) काययववधिको बुँदा ३ (क) को सम्वदििा नगर काययपाधलकाले धनवेदन परेको धिधतले ३० ददन धभत्रिा धनर्यय 

गररसक्न ुपननछ ।  
 

 

पररच्छेद २ 

नगर प्रहरी सेवा गिन रेखदेख र धनयदत्रर् 

४. नगर प्रहरी सेवाको गिनाः गाउँपाधलकािा एक नगर प्रहरी सेवा सिहु रहन ेछ । नगर प्रहरी सेवाको गिन र 
त्यसिा रहने नगर प्रहरी कियचारीहरुको संख्या सभाले तोके बिोन्जि हनुेछ ।  

५. गाउँपाधलकािा रहने नगर प्रहरीको पद र तहाः  
१) नगर सभाले तोकेको पद र तह रहने छन ।  
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२) गाउँपाधलकाले प्रत्येक पदको कायय वववरर् बनाउनेछ र त्यस्तो कायय वववरर्िा सम्वन्दित पदको काि, कतयव्य, 

उत्तरदावयत्व तथा अधिकार सिेत उल्लेख गररनेछ ।  
३) नगर प्रहरी प्रिखु लगायत नगर प्रहरी कियचारीहरुको कतयव्य र अधिकार तोवकए विोन्जि हनुेछ ।  

 

पररच्छेद – ३ 

नगर प्रहरी कियचारीको कतयव्य र अधिकार 
६. नगर प्रहरी कियचारीको कतयव्य र अधिकाराः  

१) गाउँपाधलकाको नीधत, कानून, िापदण्ड तथा धनर्यय कायायदवयनिा सहयोग गनन,  
२) गाउँपाधलकाको सम्पन्त्तको सरुिा र संरिर् गनन,  
३) स्थानीयस्तरिा हनुे सभा सिारोह, परम्परा तथा जात्रा चाडपवयको सरुिा व्यवस्थापन गनन,  
४) स्थानीय बजार तथा पावकय ङ्ग स्थलको रेखदेख र व्यवस्थापन गनन,  
५) नगर सरसफाई सम्बदिी िापदण्ड कायायदवयन गनन,  
६) दयावयक सधिधतले गरेका धिलापत्र तथा धनर्यय कायायदवयन गनन,  
७) सावयजधनक ऐलानी र पती जग्गा, सावयजधनक भवन, सम्पदा तथा भौधतक पूवायिार संरिर् र सरुिा गनन,  
८) ववपद व्यवस्थापन सम्बदिी खोजी, उद्धार, राहत तथा पनुस्र्थापना गनन,  
९) अनाधिकृत ववज्ञापन तथा होधडङ्ग बोडय धनयदत्रर् गनन,  
१०) छाडा चौपायको धनयदत्रर् गनन,  
११) अनाधिकृत धनिायर् तथा सावयजधनक सम्पन्त्त अधतक्रिर् रोकथाि तथा धनयदत्रर् गनन,  
१२) सावयजधनक आवागिनिा बािा प¥ुयाई राखेका धनिायर् सािाग्री पसल व्यवसायबाट भएको अवरोि हटाउन 

लगाउने निानेिा आफै हटाई , हटाउन लाग्ने खचय सम्वन्दित व्यन्क्तबाट असूल उपर गनय पेि गनन ।  
(१३) सावयजधनक जग्गा बाटो िि, िन्ददर, ढल, नाला, चोक, पोखरी धिन्च कसैले घर कम्पाउण्ड टहरा वा त्यस्तै 

अदय धनिायर् कायय गरेको अथवा व्यन्क्तगत रुपले उपभोग गरेको छ, छैन धनरीिर् गनन । धनिायर् गरेको 
देन्खएिा धनिायर् कायय रोक्का गरी कानून िाखा िाफय त धनर्यय गनन अधिकारी सिि प्रधतवेदन पेि गनन र 
भत्काउने आदेि भएिा भत्काउने ।  

(१४) नगर िेत्रिा अधनयधित धनिायर् कायय गरेको देन्खएिा नक्िापास भए नक्िापासको प्रिार् पत्र सवहतको 
प्रधतवेदन योजना प्रिासन तथा अनगुिन िाखा िाफय त प्रिखु प्रिासकीय अधिकृत सिि पेि गनन । िापदण्ड 
ववपररत धनिायर् भएको देन्खए भत्काउने आदेि ददएिा भत्काउने ।  

(१५) स्वास््यका लाधग हाधनकारक न्चज तथा सडेगलेको खाद्य पदाथय वववक्र ववतरर्िा रोक लगाउने र तोवकएको 
िापदण्ड ववपररत सडेगलेका हाधनकारक न्चज वस्त ुवववक्र गरेको पाईएिा पवहलो पटक भए जफत गरी गाड्न 
लगाउने । पटक पटक यस्तो कायय दोहोररएिा जररवाना गनय वा पसल बदद गराउन राय साथ पेि गनन ।  

(१६) रोगी वा कानूनले धनषेि गरेका पिपंुिी, जीवजदतहुरु काटिार गनय नददने, त्यस्ता पिपंुिी जीवजदतकुा िास ु
धबवक्र ववतरर्िा रोक लगाउने र अटेर गरेिा जफत गरी नष्ट गनन साथै जररवाना सिेत गनय राय साथ पेि 
गनन।  

(१७) छाडा कुकुर धनयदत्रर् सम्वदिी कारवाही गनन तथा िरेका जीवजदत ुसियिै गाड्न लगाउने ।  
(१८) खतरा उत्पन्न हनुे रुख काट्न लगाउने तथा जोन्खिपूर्य घर पखायल भए सोको धलन्खत प्रधतवेदन पेि गनन       

र भत्काउन आदेि भए भत्काउने ।  
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(१९) वडा सधिधत, टोल ववकास सधिधत, तथा सािदुावयक प्रहरीसँगको सहकाययिा सरसफाई, सरुिा र सािान्जक 
ववकृधत हटाउने कायय गनन गराउने ।  

(२०) नगर काययपाधलका, सधिधत, उपसधिधत तथा आयोजनाहरुबाट लागू हनुे नीधत, धनर्यय, धनयि र कानून 
कायायदवयन गनन ।  

(२१) ईजाजत ववना पेिा, व्यवसाय गरेको फेला परेिा पेिा व्यवसायको दताय÷नवीकरर् गनय लगाउने ।  
(२२) भान ुनगर िेत्रिा धभत्ते लेखन, पोल व्यानर, क्रस व्यानर र ववज्ञापन नीधतले धनषेि गरेको ववज्ञापन प्रचारप्रसार 

सािाग्री तथा पोष्टर टाँस्ने काययिा पूर्यतया प्रधतवदि लगाउने अटेर गननलाई जररवाना कारवाही गनय पेि गनन ।  
(२४) नापतौलका सािाग्रीको चेक जाँच गनन, पसल व्यवसायिा िूल्य सून्च राख्न लगाउने तथा चेक गनन ।  
(२५) होटल, रेषु्टरेदट, गेष्ट हाउस, पालयर जस्ता गधतववधिहरुको धनरीिर् गनन िापदण्ड अनरुुप नचलेको पाईएिा 

कारवाहीको लाधग पेि गनन ।  
(२६) गाउँपाधलका िेत्रधभत्र सावयजधनक स्थलिा जाद,ु सकय स जवुा लगायतका ववकृतीजदय वक्रयाकलापिा रोक 

लगाउने ।  
(२७) गाउँपाधलकाको धनर्यय अनसुार अस्थायी प्रकृधतका बजार व्यवस्था गनन, त्यस्तो व्यापारीहरुको लगत राख्ने । 

(२८) अरुलाई वािा पगु्ने गरी लाउड न्स्पकर रेधडयो अथवा ध्वनी उत्पादन गनन अदय उपकरर् प्रयोग गनय नददने।  
(२९) िहरिा ध्वनी, िवुा, प्रकाि अथवा अदय कुनै कारर्ले सावयजधनक रुपिा वािा पगु्ने गरी उद्योग िददा 

सञ्चालनिा रोक लगाउने ।  
(३०) ववपद्, िहािारी भएिा उद्धार तथा राहतका लाधग तरुुदत खटी जाने ।  
(३१) गाउँपाधलका िातहतका िाखा, आयोजना, काययक्रि वा कुनै पररयोजना अदतगयत तोवकए बिोन्जिका काययहरु 

गनन गराउने ।  
(३२) गाउँपाधलका अन्र्तगतका िाखा तथा आयोजनाबाट कायायदवयनका लाधग प्राप्त भएका आदेि तथा धनदनिन 

कायायदयन गरी सोको वववरर् तोवकएको सिय धभत्र उपलब्ि गराउने ।  
(३३) िाधथ तोवकए बिोन्जिका काययहरु सिदवय गरी न्जम्िेवारी धलई जवाफदेवहता सिेत बहन गनन ।  
(३४) गाउँपाधलकाबाट तोवकएका अदय काययहरु गनन गराउने ।  

 

 

 

 

 

 

 

पररच्छेद – ४ 

तह ववभाजन र पदपूधतय 
७. नगर प्रहरीको दरवददी धसजयना प्रकृयााः  

१) गाउँपाधलकािा रहन ेनगर प्रहरीको ववधभन्न तहका दरवददीहरुको श्रृजना तथा खारेजी नगर सभाले धनर्यय गरे 
विोन्जि हनुेछ ।  

२) श्रृजना तथा खारेजीका लाधग प्रस्ताव पेि गनुय भददा अन्घ सो पद श्रृजना गनुयपनन कारर्, प्रस्ताववत पदले गनुयपनन 
कािको वववरर्, िौजदुा दरवददीले थप गरेको काययबोझ सम्हाल्न सक्ने नसक्ने अवस्था, आधथयक ििता तथा 
प्रस्ताववत पदले संगिनात्िक स्वरुपिा पानन प्रभाव स्पष्ट गरी सभा सिि पेि गनुय पननछ ।  
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८. नगर प्रहरीहरुको िरुु धनयनु्क्त हनेु पदहरुाः नगर प्रहरीको देहायका पदहरु खुल्ला प्रधतयोधगताद्धारा पूधतय गरी धनयनु्क्त 
हनुेछ ।  
क) नगर प्रहरी सहायक धनरीिक 

ख) नगर प्रहरी जवान  
९. धनयनु्क्त गनन अधिकारीाः पदपूधतय सधिधतको धसफाररसिा नगर काययपाधलकाको कायायलयले नगर प्रहरीको धनयनु्क्त 

गननछ। 

१०. नगर प्रहरी करार सेवाको पदिा ितप्रधतित खुल्ला प्रधतयोधगताद्वारा पदपूधतय गररनेछ ।  
११. खुल्ला प्रधतयोधगताद्धारा पदपूधतय गदाय नगर प्रहरीलाई सिावेिी बनाउन खुल्ला प्रधतयोधगताद्धारा पूधतय हनुे पद िध्ये 

पच्चीस प्रधतित िवहला पद छुट्याई सो प्रधतितलाई ित प्रधतित िानी देहाय बिोन्जिका उम्िेदरवारका धबचिा 
छुट्टाछुटै्ट प्रधतस्पिाय गराई पदपूधतय गररनेछ ।  
स्पष्टीकरर्ाः  
(१) बुँदा (११) विोन्जि प्रधतित धनिायरर् गदाय एक प्रधतितभददा कि घताक (फ्रयाक्सन) आएिा त्यस्तो घतांक 

जनु सिदुायको हकिा आएको हो सोभददा लगतै पधछको सिदुायिा सदै जानेछ ।  
(२) बुँदा (११) विोन्जि छुट्याइएको पदिा कुनै दरखास्त नपरेिा वा आवश्यक संख्यािा उम्िेदवार उत्तीर्य हनु 

नसकी आवश्यक संख्यािा पदपूधतय हनु नसकेिा त्यसरी नपगु भएको पद संख्या खुल्ला प्रधतयोधगतािा सहभागी 
भई उन्त्तर्य भएका उम्िेदवारबाट पूधतय गररनेछ ।  

१२. खुल्ला प्रधतयोधगतािा भाग धलन सक्ने व्यन्क्तहरुाः नगर प्रहरीको लाधग हनुे खुल्ला प्रधतयोधगतािा धनम्नधलन्खत 
योग्यता भएका व्यन्क्तहरुले भाग धलन सक्नेछन ाः  
१) दरखास्त आब्हान भएको सालको वैिाख १ गते १८ वषय उिेर परुा भई र ३) वषय ननाघेको । तर खुल्ला 

प्रधतयोधगतािा भाग धलने सेवा धनवृत्त प्रहरी, सेनाको हकिा ४० वषय ननाघेको ।  
२) नगर प्रहरी सहायक धनरीिक पदको लाधग स्वीकृत ववश्वववद्यालयबाट प्रिार्पत्र तह वा सो सरह उत्तीर्य भएको 

र नगर प्रहरी पदको लागी एस.एल.सी वा सो सरह उधतर्य गरेको ।  
३) नैधतक पतन देन्खने कुनै फौजदारी अधभयोगिा सजाय नपाएको ।  
४) कुनै राजनीधतक पाटीको सदस्य नरहेको ।  
५) िानवअधिकार र िानवीय कानूनको उल्लंघनिा सजाय नपाएको ।  
६) िवहलाहरुको लाधग घटीिा ५ वफट र परुुषको लाधग घटीिा ५ वफट २ इदच उचाई भएको ।  
७) छाती नफुलाउँदा घटीिा ३१ इदच र फुलाउँदा ३३ इदच भएको ।  
८) आखँा िाइनस २ वा प्लस २ भददा बढी किजोर नभएको ।  
९) स्वीकृत न्चवकत्सकबाट धनरोधगताको प्रिार्पत्र पाएको ।  
१०) नेपाली नागररकता प्रिार्पत्र पाएको ।  

१३. पदपूधतय सधिधताः गाउँपाधलकाको नगर प्रहरी पदपूधतय सधिधत धनम्नानसुार हनुेछ ।  
(क) प्रिखु प्रिासकीय अधिकृत – अध्यि,  

(ख) योजना अनगुिन तथा प्रिासन िाखा का बररस्ि अधिकृत – सदस्य,  

(ग) प्रिखु प्रिासकीय अधिकृतले तोकेको कियचारी – सदस्य सन्चव नगर प्रहरीहरुको नया ँपदपूधतयका लाधग छनौट 
प्रकृयािा स्थानीय प्रहरी कायायलयको प्रधतधनधि र नगर प्रहरी प्रिखुलाई ववज्ञको रुपिा आिन्दत्रत गररनेछ ।  
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१४. पदपूधतय सधिधतको काि, कतयव्य र अधिकाराः(१) पदपूधतय सधिधतको काि, कतयव्य र अधिकार देहाय बिोन्जि 
हनुेछ।  

(क) काययववधिको बुँदा ११ बिोन्जि पदपूधतयको लाधग प्रधतित धनिायरर् गनन । 

(ख) खुल्ला प्रधतयोधगताद्वारा पूधतय हनु े पदको पाठ्यक्रि नेपाल प्रहरीको सम्बद्ध पदको लाधग तोवकएको 
पाठ्यक्रि र छनौट ववधिलाई आिार िान्ने र आवश्यक्तानसुार पदपूधतय सधिधतले पाठ्यक्रििा हेरफेर र 
पररिाजयन गरी धनिायरर् गनय सवकने छ ।  

(ग) पदपूधतय काययताधलका बनाउने ।  
(घ) परीिाको वकधसि तोक्ने ।  
(ङ) पदपूधतयका लाधग ववज्ञापन प्रकािन गनन ।  
(च) िारररीक तददरुुस्ती परीिा संचालन गरी धलन्खत परीिाको लाधग संख्या धनिायरर् गरी नधतजा प्रकािन 

गनन।  
(छ) धनयकु्तीका लाधग धसफाररि गनन ।  
(ज) लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृत प्रहरी सेवाको पदिा धनयकु्ती र बढुवा गदाय अपनाउन ु पनन सािादय 

धसद्धादतिा पदपूधतय सधिधतले गनन भनी तोवकएका पदपूधतयसँग सम्बदिीत अदय कायय गनन ।  
(२) पदपूधतय सधिधतले नगर प्रहरी सेवा सिूहको लाधग खुल्ला प्रधतयोधगताद्वारा पदपूधतय गनन सम्बदििा आवश्यकता 

अनसुार काययववधिगत धनर्यय गरी कायायदवयन गनय सक्नेछ ।  
(३) खुल्ला प्रधतयोधगताद्धारा पदपूधतयका लाधग ववज्ञापन गदाय दरखास्त पेि गनन म्याद पदर ददन राखी रावियस्तरको 

पत्रीकािा सूचना प्रकाधसत गनुय पननछ ।  
१५. योग्यताक्रि सूची तयार गननाः (१) उम्िेदवारहरुले ददइएको परीिा र अदतरवातायिा प्राप्त गरेको अंकको आिारिा 

योग्यताक्रि सूची तयार गरी पदपूधतय सधिधतले धनयनु्क्त÷सम्झौताका लाधग धसफाररस पेि गननछ । कुल ररक्त पदको 
बढीिा १५ प्रधतितसम्ि योग्यताक्रिानसुार वैकन्ल्पक उम्िेदवार रान्खनेछ ।  
(२) काययववधिको बुँदा १५ को (१) विोन्जि धसफाररस गररएका व्यन्क्तहरुलाई पदपूधतय सधिधतले धनयनु्क्त÷सम्झौता 

गनन अधिकारी सिि धनयनु्क्तका लाधग पेि गननछ ।  
(३) धनयनु्क्त÷सम्झौताको लाधग धसफाररि भएको धिधतले पैतीस ददनधभत्र नगर काययपाधलकाले धनयनु्क्त÷सम्झौता पत्र 

ददने धनर्यय गरी सक्न ुपननछ ।  
(४) धनयनु्क्त / सम्झौताको धनर्यय भएको १५ ददन धभत्र धनयनु्क्त नबझुेिा वा सम्झौता नगरेिा धसफाररस सचुीको 

बैकन्ल्पक उम्िेदवारलाई योग्यताक्रिको आिारिा धनयनु्क्त गररनेछ । 

(५) काययववधिको बुँदा १५ को (३) विोन्जि धनर्यय भएको धिधतले सात ददनधभत्र प्रिखु प्रिासकीय अधिकृतले 
धनयनु्क्तपत्र ददनेछ ।  

१६. जेष्ठताक्रि कायि गननाः (१) नगर प्रहरी जेष्ठता क्रि कायि गदाय धनजहरुले आिारभूत ताधलििा प्राप्त गरेको 
अंकको आिारिा कायि गररनेछ ।  
(२) अन्दति नधतजा प्रकािन भएको १ वषय धभत्र िखु्य उम्िेदवारले धनयनु्क्त धलई उक्त पद ररक्त हनु आएिा उक्त 

ररक्त पदिा योग्यता क्रि अनसुार वैकन्ल्पक उम्िेदवार लाई धनयनु्क्त गररनेछ । 

१७. सेवा करार धनयनु्क्ताः स्थायी रुपिा पदपधुतय नभए सम्ि काययवोझ एवं आवश्यकतालाई िध्य नजर गरी यस 
काययवीधि बिोन्जि प्रवक्रया परुा गरी नगर प्रहरी पदहरुिा सेवा करारिा धनयनु्क्त गनय सवकनेछ ।  
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१८. सेवा धनरदतरतााः (१) प्रत्येक वषय गत वषयको अवधििा नगर प्रहरी कियचारीले सदतोषजनक काि नगरेिा नगर 
प्रहरी प्रिखु र योजना अनगुिन तथा प्रिासन िाखाको प्रिखुको धसफाररसिा प्रिखु प्रिासकीय अधिकृतले सेवा 
करारिा धनयकु्त नगर प्रहरी कियचारीको म्याद थप गरर सेवा धनरदतरता गनय सक्नेछ । 

(२)  परीिर्कालाः नगर प्रहरी कियचारीको पररिर्काल ६ िवहनाको रहेनछ । 

(३) काययववधिको बुँदा १७ को (१)  परीिर्कालिा कुनै नगर प्रहरी कियचारीको काि सदतोषजनक नभएिा 
धनजलाई धनयनु्क्त÷सम्झौता गनन अधिकारीले अवकाि ददनेछ ।  

१९. धनयनु्क्त सदराः (१) काययववधिको बुँदा १७ (१) विोन्जिको परीिर् कालिा रहेको नगर प्रहरी कियचारीको काि 
सदतोषजनक भएिा नगर प्रहरी आिारभूत ताधलििा उत्तीर्य भएिा नेपालको राविय झण्डा छुवाई िपथग्रहर् गराएर 
िात्र गाउँपाधलकाका प्रिखु प्रिासकीय अधिकृतबाट धनयनु्क्त÷सम्झौता सदर गररनेछ ।  

 

 

पररच्छेद – ५ 

गाउँपाधलकाको प्रिासन र नगर प्रहरीको सम्वदि 

२०. गाउँपाधलका प्रिासनको धनयदत्रर् रहनेाः नगर प्रहरीको अनिुासन र आदतररक व्यवस्थाको कुरािा वाहेक सिस्त 
नगर प्रहरी नगर काययपाधलकाको कायायलयको प्रिखु प्रिासकीय अधिकृत, योजना प्रिासन तथा अनगुिन िाखा 
प्रिखु र ववषयगत न्जम्िेवारी तोवकएको अधिकार प्राप्त अधिकारीको प्रत्यि रेखदेख र धनयदत्रर्िा रहनेछन ।  

२१. नगर प्रहरी प्रिखु िाफय त लेखापढी हनेुाः गाउँपाधलकाले नगर प्रहरी संगिनसँग लेखापढी गदाय सािादयतया नगर 
प्रहरी प्रिखुिाफय त नै गनुयपननछ ।  

२२. कारवाही गदाय पराििय धलनेाः नगर प्रहरी कियचारीलाई अनिुासनहीनताको कारवाही गदाय आवश्यकतानसुार नगर 
प्रहरी प्रिखु र योजना अनगुिन तथा प्रिासन िाखा प्रिखुको पराििय धलन सक्नेछ ।  

 

 

पररच्छेद – ६ 

ववदा 
२३. ववदा अधिकारको कुरा होइन । (१) नगर प्रहरी कियचारीले अधिकारको रुपिा ववदाको दावी गनय पाउने छैन ।  

(२) कािको अनकुुल हेरी ववदा ददने अधिकारीले आफ्नो तजबीजबाट ववदा ददन अथवा नददन पधन सक्नेछ साथै 
आवश्यक परेिा ववदािा वसेको नगर प्रहरी कियचारीलाई धनजको स्वीकृत ववदा रद्द गरी बोलाई काििा 
लगाउन सक्नेछ ।  

(३) ववदाको वकधसिहरुाः नगर प्रहरी कियचारीहरुले देहाय विोन्जिका ववदा पाउनेछन   
 (!) घर ववदााः प्रत्येक काि गरेको िवहनाको १ ददनका दरले वावषयक १२ ददन  

(@)  वकररया ववदााः (क)  नगर प्रहरी कियचारी आफैं  वकररयािा बस्न ुपरेिा कुल ििय अनसुार वढीिा   १५ 
ददन वकररया ववदा पाउनेछ । यस्तो ववदा िवहला नगर प्रहरी कियचारीको पधतले वकररया बस्नपुरेिा 
त्यस्तो िवहला कियचारीलाई सिेत ददइनेछ । 

 (ख)  यस्तो वकररया ववदा बस्ने नगर प्रहरी कियचारीले परुा तलब भत्ता पाउनेछ । 

 

(४) प्रसूती ववदााः (क) िवहला नगर प्रहरी कियचारी गभयवती भएिा धनजले सतु्केरीको अन्घपधछ गरी ९० ददन प्रसूती 
ववदा पाउनेछ ।  
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(ख) प्रसूती ववदा वस्ने िवहला नगर प्रहरी कियचारीले पूरा तलब, भत्ता र रािन पाउनेछ ।  
(ग) प्रसूती ववदा सेवा अवधिभर दईु पटक िात्र ददइनेछ साथै गाउँपाधलकाले ददएको सवुविा        

उपभोग गनय पाउनेछ । 

 (५) प्रसूती स्याहार ववदााः (क) प्रसूधत स्याहार ववदा सेवा अवधिभर दईु पटक िात्र ददइनेछ साथै गाउँपाधलकाले 
ददईएको सवुविा उपभोग गनय पाउनेछ । 

ख) नगर प्रहरी कियचारीको पत्नी सतु्केरी हनु ेभएिा त्यस्तो कियचारीले सतु्केरी हनुभुददा अन्घ  वा पधछ 
गरी पदर ददन प्रसूधत स्याहार ववदा धलन सक्नेछ । यो ववदा सेवा अवधििा दईु पटकसम्ि पाउनेछ। 

ग) प्रसूधत स्याहार ववदािा वस्ने कियचारीले पूरा तलब, भत्ता र रािन पाउनेछ ।  
घ) प्रसूधत स्याहार ववदा धलने नगर प्रहरी कियचारीको ववदा स्वीकृत गनन कायायलयले  अध्यावधिक बनाई 

राख्नपुननछ । 

ङ) सतु्केरी स्याहार ववदािा बस्ने कियचारीले जदि दताय प्रिार् पत्र वा सम्बन्दित अस्पतालको प्रिार्पत्र 
पेि गनुय पननछ ।  

 

(६) सट्टा ववदााः कुनै पधन सावयजधनक ववदाको ददन डू्यटी गनन नगर प्रहरी कियचारीलाई आलोपालो धिलाई 
सम्वन्दित कायायलय प्रिखुले सट्टा ववदा ददन सक्नेछ । तर यस्तो सट्टा ववदा एकपटकिा सात ददनभददा वढी 
हनुे छैन ।  

२४. ववदा स्वीकृत नगराई घर वस्ने नगर प्रहरी कियचारीलाई सेवाबाट हटाउनेाः (१) यस काययववधि विोन्जि ववदा 
स्वीकृत नगराई नगर प्रहरी कियचारी अनपुन्स्थत रहन पाउने छैन ।  
(२) काययववधि (१) को उल्लंघन गरी गैर हान्जर हनुे नगर प्रहरी कियचारीलाई नगर काययपाधलकाको कायायलयले 

सेवाबाट हटाउन सक्नेछ ।तर ववदाको धनकास नहुँदै ववदा बसी पधछ सो गैर हान्जर भएको अवधिको लाधग 
िनाधसव कारर् सवहत ववदाको धनवेदन पेि गरी सो ववदा स्वीकृत भएिा यो धनयि उल्लंघन गरेको िधनने 
छैन।  

२५.  ववदााः (१) कुनै पधन ववदा एक सालको अको सालिा धलन पाइने छैन र संन्चधत सिेत हनुे छैन ।  
(२) कुनै नगर प्रहरी कियचारीले पवुय स्वीकृधत धलई ववदािा बस्न असिथय भएिा ववदा स्वीकृत अधिकारीलाई 

िौन्खक जानकारी ददई ववदािा बस्न पाइने छ । तर कायायलयिा उपन्स्थत हनुसाथ उक्त अवधिको ववदा 
स्वीकृत गराउनपुननछ  ।  

(३) ववदा वसेका नगर प्रहरी कियचारीहरुले पूरा तलव, भत्ता पाउनेछ ।  
(४) ववदा िधनवार वाहेक अरु ववदाहरुसँग धिलाई धलन पाइने छैन ।  

२6. ववदा ददने अधिकारीाः यस धनयिावली अनसुार पाउने धबदा स्वीकृत गनन अधिकार प्रिखु प्रिासकीय अधिकृतलाई 
हनुेछ। यस्ता स्वीकृत भएका ववदाहरुको अधभलेख १५ ददन धभत्र नगर काययपाधलकाको प्रिासन िाखािा अधनवायय 
उपलब्ि गराउन ुपननछ ।  

२७. ववदा पररर्त नहनेुाः यस पररच्छेद बिोन्जि नगर प्रहरी कियचारीले जनु ववदा धलई बसेको हो सोही ववदा नै उपभोग 
गनुय पननछ । पवहले कुनै एक वकधसिको ववदा स्वीकृत भएकोिा त्यस्तो ववदा पधछ वकररया ववदा वा प्रसूधत ववदा 
वाहेक अको वकधसिको ववदािा पररर्त गराउन पाइने छैन ।  
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२८. सावयजधनक ववदा गाधभनेाः कुनै प्रकारको ववदा धलई बसेको नगर प्रहरी कियचारीले सो ववदा भकु्तान हुँदा सावयजधनक 
ववदा पनय गएिा र सावयजधनक ववदा पधछ कायायलयिा हान्जर नभएिा सो सावयजधनक ववदाको अवधि पधन धनज 
कियचारीले धलएको ववदा वा सो ववदा बाँकी नभएिा धलन पाउने अरु ववदािा वसेको िाधननेछ ।  

२९. कायायलयिा अनपुन्स्थत हनेु उपर कारवाहीाः ववदा स्वीकृत नगराई कायायलयिा अनपुन्स्थत हनुे नगर प्रहरी 
कियचारीलाई गयल र तलवकट्टी गरी ववभागीय सजाय सिेत गनय सवकनेछ ।  

३०. ववदा धलने ववधिाः (१) यस पररच्छेद विोन्जि ववदा धलन चाहने नगर प्रहरी कियचारीले आफुलाई चावहएको ववदाको 
अवधि, कारर् भए सो सिेत खोली रीतपूवयकको धलन्खत दरखास्त आफू हान्जर रहेको िाखा िाफय त ववदा स्वीकृत 
गनन अधिकारी सिि पेि गनुय पननछ । ववदा स्वीकृत भए नभएको सम्वन्दित िाखा प्रिखुले सम्वन्दित 
कियचारीलाई ददनपुननछ ।  
(२) कुनै वकधसिको ववदा स्वीकृत ददने अधिकारीले पररन्स्थधतको ववचार गरी ववदा ददने वा नददने धनर्यय गनय 

सक्नेछ।  
(३) देहायिा लेन्खएविोन्जिका कुरािा ववदा ददने अधिकारीलाई न्चत्त बझुेिा धनजले ववदाको लाधग दरखास्त परेको 

धिधतभददा अगाधडदेन्ख पधन ववदा वस्न पाउने गरी धनवेदकलाई ववदा ददन सक्नेछ ।  
(क) ववदा ददने अधिकारीको पूवय स्वीकृधत धलई रहन सम्भव धथएन भने्न वा  
(ख) पूवय स्वीकृधतको लाधग धनवेदकले सकभर प्रयास गरेको धथयो भने्न । तर ववदा बसी सकेपधछ स्वीकृधतको 

लाधग दरखास्त परेकोिा अस्वीकृधत हनु गई त्यसको फलस्वरुप ववदाको धनवेदन गनन नगर प्रहरी 
कियचारीलाई नोकरीबाट हटाउन ु पनन देन्खएिा त्यस्तो नगर प्रहरी कियचारीलाई सफाई पेि गनन िौका 
प्रदान गररनेछ ।  

३१. ववदाको अधभलेखाः ववदा ददने अधिकारीले आफ्नो िातहतका सबै नगर प्रहरी कियचारीको ववदाको अधभलेख वकताव 
खडा गरी लगत राख्ने र प्रिासन िाखालाई १५ ददन धभत्र अधनवायय धलन्खत जानकारी ददन ुपननछ ।  

३२. धनकासा धलन नभ्याएिााः कुन ैनगर प्रहरी कियचारीलाई आवश्यक परी ववदािा नवसी नहनुे अवस्था पनय आएको 
भने्न धनकटति िाधथल्लो अधिकारीलाई लागेिा र सो ववदा न्स्वकृत हनुे देन्खएिा धनजले त्यस्तो नगर प्रहरी 
कियचारीलाई ववदािा बस्न धलन्खत आदेि ददई त्यसको सूचना ववदा ददने अधिकारी सिि पिाउनपुछय ।  

३३. गयल खाली जनाउनेाः कुनै नगर प्रहरी कियचारी गयल परी सो कुराको जनाउ गाउँपाधलका प्रिासन िाखािा पिाई 
सके पधछ सम्वन्दित नगर प्रहरी कियचारीले ववदा स्वीकृत हनु पनन व्यहोरा दिायई आफू गयल परेको सूचना पाएको 
धिधतले १५ ददनधभत्र आफूलाई गयल गनन अधिकारी भददा एकतह िाधथको सम्वन्दित अधिकारी सिि प्रधतवेदन 
ददन सक्नेछ । सो प्रधतवेदन उपर छानववन र जाँच पड्ताल गदाय नगर प्रहरी कियचारीको प्रधतवेदन व्यहोरा साँचो 
देन्खन आएिा सम्वन्दित अधिकृतले ववदा स्वीकृत गरी थिौती गरेको व्यहोरा लेन्ख पिाउन सक्नेछ ।  

३४. झिुो कारर् देखाएिा सजाय हनेुाः कुनै नगर प्रहरी कियचारीले कुनै झठु्ठा कारर् देखाई ववरािी ववदा, वकररया ववदा 
र प्रसूती ववदा धलई वसेको िहररएिा त्यस्तो नगर प्रहरी कियचारी ववभागीय सजायको भागी हनुेछ ।  

३५. ताधलि अवधििा ववदा वस्ने वारेाः यस धनयिावलीिा अदयत्र जनुसकैु कुरा लेन्खएको भए तापधन ताधलि अवधिभर 
सावयजधनक ववदा र वकररया ववदाबाहेक सािारर्तया अरु कुनै ववदा ददइने छैन ।  
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पररच्छेद ७ 

आचरर् 

३६. दान उपहार धलन नहनेुाः आफ्नो सरकारी काििा कुनै पधन प्रकारको असर पनय सक्ने गरी कुनै पधन नगर प्रहरी र 
धनजको पररवारका सदस्यसिेतले गाउँपाधलकाको पवूय स्वीकृत ववना स्वदेिी तथा ववदेिी संघ संस्था धनकाय वा 
व्यन्क्त कसैबाट कुनै प्रकारको दान, बक्स, परुस्कार, कोसेली र उपकार स्वीकार गनुय हदैुन ।  

३७. चददा धलन नहनेुाः कुन ैनगर प्रहरी कियचारीले गाउँपाधलकाको पूवय स्वीकृधत ववना कुनै पधन कािको धनधित्त कुनै 
वकधसिको चददा िाग्न अथवा स्वीकार गनुय हदैुन र अरु कुनै वकधसिको आधथयक सहायता प्राप्त गनन काििा सिेत 
भाग धलन हुँदैन ।  

३८. सम्पन्त्तको वववरर् ददनपुननाः (१) हाल वहालिा रहेको नगर प्रहरी कियचारीले यो काययववधि लागू भएको तीन 
िवहना धभत्र र नयाँ धनयून्क्त भएका नगर प्रहरी कियचारीले धनयनु्क्त भएको धिधतले ६० ददन धभत्र नगर 
काययपाधलकाको कायायलयिा भ्रष्टाचार धनवारर् ऐन २०५९ को दफा ५० को उपदफा १ तथा अन्ख्तयार दरुुपयोग 
अनसुदिान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३१ क को उपदफा १ को प्रयोजनको लागी सम्पन्त्त वववरर् फाराि 
अनसुार को वववरर् दान्खला गनुय पनन छ ।  

३९. व्यापार व्यवसाय गनय नहनेुाः कुनै पधन नगर प्रहरी कियचारीले कायायलयको स्वीकृती वेगर देहायका काि गनुय हुँदैनाः  
१. कुनै व्यापार व्यवसाय गनय  
२. कुनै फियको वहस्सेदार वा सञ्चालक हनु र  

४०. गाउँपाधलकाको काििा थाहा पाएका कुराहरु प्रकािन गनय नहनेुाः नगर प्रहरी कियचारीले गाउँपाधलकाद्धारा अथवा 
वविेष रुपिा अन्ख्तयार नपाई आफ्नो कतयव्यको पालना गदाय स्थानीय तह वा गैह्रसरकारी संघ संस्थाबाट प्राप्त गरेको 
वा आफैले लेखेको अथवा संकलन गरेको कुनै कागजपत्र वा सिाचार प्रत्यि वा अप्रत्यि रुपबाट अरु अनधिकृत 
नगर प्रहरी कियचारीलाई वा गैह्रसरकारी व्यन्क्तलाई अथवा पत्रपधत्रकालाई जानकारी ददन हदैुन ।  

४१. रेधडयो वा पधत्रकासँग सम्पकय  राख्न नहनेुाः नगर प्रहरी कियचारीले गाउँपाधलकाको अनिुधत प्राप्त नगरी कुन ै
पत्रपधत्रकािा आफ्नै वास्तववक अथवा काल्पधनक नािबाट अथवा बेनािी कुनै लेख प्रकान्ित गनय अथवा रेधडयोद्धारा 
प्रसारर् गनय हुँदैन । तर यस्तो प्रकािन वा प्रसारर् सावहन्त्यक, कलात्िक, ऐधतहाधसक अथवा वैज्ञाधनक र 
व्यवसावयक ववषयको भएिा यस्तो स्वीकृती धलई रहन ुपदैन र प्रकािन वा प्रसारर् गरेपधछ जाहेरी गनुयपदयछ ।  

४२. गाउँपाधलकाको आलोचनााः नगर प्रहरी कियचारीले कुनै कुराको आलोचना गदाय गाउँपाधलकाको नीधतको धबरुद्ध 
असर पनन गरी अथवा गाउँपाधलका र नगरबासीिा खल्ल पगु्ने गरी भाषर्, सम्वाद, लेख रचना गनुय हुँदैन ।  

४३. धनवायचनिा भाग धलन नहनेुाः नगर प्रहरी कियचारीले कुनै पधन राजनीधतक दलको लाधग कुनै धनवायचनिा भाग धलन 
वा कसैको धनधित्त ित िाग्न वा अदय कुनै प्रकारले प्रभाव पानय हदैुन । तर कसैलाई ित ददएको वा ददने ववचार 
गरेको कुरा प्रकट नगरी प्रचधलत काननुविोन्जि आफ्नो िताधिकार प्रयोग गनय बािा पननछैन ।  

४४. राजनीधतिा भाग धलन नहनेुाः नगर प्रहरी कियचारीले कुनै राजनैधतक दल र सोसँग सम्बन्दित संस्थाको सदस्य बन्न, 

राजनीधतिा भाग धलन, राजनैधतक संस्थालाई सहायताको धनधित्त चददा ददन अथवा कुनै राजनैधतक संस्था वा 
आददोलनलाई अदय कुनै प्रकारले आफ्नो प्रभाव पानय सहयोग गनय हुँदैन ।  

४५. सिय पालन र धनयधिततााः नगर प्रहरी कियचारीले दिक सियिा तथा धनयधित रुपिा आफ्नो पालोिा हान्जर 
हनुपुदयछ र सािारर्तया पवहले ववदाको धनकासा नधलई काििा अनपुन्स्थत हनु ुहुँदैन ।  

४६. अनिुासन र आज्ञापालनाः (१) नगर प्रहरी कियचारीले आफ्नो कतयव्य तत्परताको साथ पालन गनुयपदयछ ।  
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(२) नगर प्रहरी कियचारीले आफ्नो कायायलयको काि सम्बदिी कुरािा आफूभददा िाधथका अधिकृतले ददएको 
आज्ञालाई तदारुकतासाथ पालन गनुयपदयछ ।  

(३) नगर प्रहरी कियचारीले आफूभददा िाधथका सबै अधिकृतहरु प्रधत उन्चत आदर देखाउनपुननछ ।  
४७. नगर प्रहरी कियचारीले बावहरी प्रभाव पानय नहनेुाः नगर प्रहरी कियचारीले आफ्नो नोकरी सम्वदिी कुरािा आफूभददा 

िाधथका अधिकृतिाधथ कुनै अननु्चत प्रभाब पानय अथवा प्रभाब पानन प्रयत्न गनय हुँदैन ।  
 

 

पररच्छेद – ८ 

सजाय र पनुरावेदन 
४८. सजायाः उन्चत र पयायप्त कारर् भएिा नगर प्रहरी कियचारीलाई देहायको सजाय गनय सवकनेछाः  

१. नधसहत ददने ।  
२. िारीररक थकाई हनुे (फवटक) सजाय गनन ।  
३. तल्लो तहिा घटुवा गनन  
४. लापरवाही गरी गाउँपाधलकालाई नोक्सानी भएको सम्पूर्य वा आंन्िक रुपिा तलव भत्ताबाट कट्टी गरी असलु 

गनन।  
५. भववष्यिा सरकारी नोकरीको लागी अयोग्य निहररने गरी नोकरीबाट बखायस्त गनन ।  

४९. नधसहत ददने वा प्रधतकूल राय लेख्नेाः नगर प्रहरी कियचारीले काििा सािारर् लापरवाही गरेिा नधसहत ददन सक्नेछ 
। दईु पटकसम्ि नधसहत ददँदा पधन धनजले काििा लापरवाही गरेिा धनजको चालचलन सम्बदिी प्रधतवेदनिा 
प्रधतकूल राय लेन्खनेछ ।  

५०. दजाय र तलब घटाउनेाः कुनै नगर प्रहरी कियचारीलाई देहायको अवस्थािा सजाय गनन अधिकारीले तल्लो पद वा 
तल्लो टाइि स्केल वा त्यही टाइि स्केलको तल्लो स्केलिा ओराल्न सक्न े र गाउँपाधलकालाई हाधन नोक्सानी 
परु् याएकोिा सो सिेत धनजबाट भराउन सक्नेछ ।  

क) सदतोषजनक काि नगरेिा ।  
ख) अनिुासनहीनता गरेिा ।  
ग) आचरर्सम्वदिी काययववधि उल्लंघन गरेिा ।  
घ) धनयनु्क्त भएको पाँच वषयधभतै्र नोकरीबाट अलग हनु झठु्ठा कारर् देखाएिा ।  
ङ) ददएको आदेि धनदनिन निानेिा वा कायायदवयन नगरेिा ।  
च) िनाधसव कारर् नभई वा ववदा नधलई ववदा बसेकोिा वा गैरहान्जर भएिा ।  
छ) लापरवाही गरेिा वा धनयि आदेिको पालना नगरेिा ।  
ज_ यस काययवविीको दफा २९ को ३ अनसुार । 
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पररच्छेद ९ 

तलब, भत्ता 
५१. तलब भत्तााः नगर प्रहरी कियचारीले धनयनु्क्त पाएको वा वढुवा भएको धिधतदेन्ख तलब भत्ता पाउने छ । तलव र  

भत्ता नेपाल प्रहरी कियचारीको तत  तत  पद अनसुारको तलब भत्ता पाउने छ ।  
 

पररच्छेद १० 

धनधित्त भई काि गनन व्यवस्था 
५२. धनधित्त भई काि गनन व्यवस्थााः (१) एक िवहना ननाघ्न ेगरी कुनै कारर्ले नगर प्रहरी प्रिखु अनपुन्स्थत भएिा 

सोही कायायलयका सबभददा बररष्ठ नगर प्रहरी कियचारीले सो पदको धनधित्त भई काि गननछन ।  
(२) यसरी धनधित्त भई काि गरेको अवधिको सम्पूर्य न्जम्िेवारी धनधित्त भई काि गनन नगर प्रहरी कियचारीको 

हनुेछ ।  
 

पररच्छेद ११  
ताधलि 

५3. ताधलिको व्यवस्थााः नगर प्रहरी कियचारीलाई काययकुिल एवं दि तलु्याउन बन्ददपरु गाउँपाधलकाले तोवकए 
विोन्जिको आवश्यकतानसुार अदय ताधलिहरु पधन ददन सवकनेछ ।  

५४. ताधलि संचालन हनेु स्थानाः गाउँपाधलकाले तोवकएको स्थानिा हनुेछ ।  
५५. ताधलिको अवधिाः नगर प्रहरी सेवाको सबै अधिकृत तथा जवानहरुको ताधलिको अवधि बन्ददपरु गाउँपाधलकाले 

तोकेको पाियक्रि अनसुार हनुेछ ।  
५६. प्रन्ििाथीले पाउने सवुविााः (१) बन्ददपरु गाउँपाधलका बावहरका प्रन्ििाथीहरुलाई ताधलि धलन आउँदा जाँदाको 

दैधनक भ्रिर् भत्ता प्रचधलत कानून बिोन्जि हनुेछ ।  
५७. प्रारन्म्भक पोिाकाः (१) सबै नयाँ भनाय हनुे अधिकृत तथा जवानहरुलाई ताधलि केदरबाट स्केल बिोन्जि प्रारन्म्भक 

पोिाक ववतरर् गररनेछ ।  
(२) नयाँ भनाय हनुे प्रन्ििाथीहरुको लाधग चावहने प्रारन्म्भक पोिाक बन्ददपरु गाउँपाधलकाले ददनेछ ।  

५८. प्रन्ििर् भत्तााः नगर काययपाधलकाको धनर्ाययानसुार प्रन्ििर् भत्ता ददइनेछ ।  
५९. अधतधथ प्रन्ििकहरुको पाररश्रधिकाः गाउँपाधलकाले तोवकए बिोन्जि हनुेछ ।  
६०. आदतररक ताधलिाः एकै पटक धनयनु्क्त भएिा नगर प्रहरी कियचारीलाई आदतररक ताधलििा पिाउँदा सािारर्तया 

सिान अवसर प्राप्त हनुे गरी ताधलिको व्यवस्था धिलाउनपुननछ ।  
 

 

पररच्छेद १२ 

पोिाक 

६१. नगर प्रहरी पोिाकाः नगर प्रहरीको पोिाकको रंग र वकधसि र अदय वववरर् नगर काययपाधलकाले तोके बिोन्जि 
हनुेछ ।  

६२. प्रारन्म्भक पोिाक र सािानाः प्रत्येक नगर प्रहरी कियचारीलाई नगर काययपाधलकाको कायायलयले तोके बिोन्जिको 
पोिाक र सािान उपलब्ि गराईनेछ ।  
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६३. जाडो िौसिका लाधग ददइने पोिाकाः प्रत्येक नगर प्रहरी कियचारीलाई जाडो िौसिको लाधग पोिाक धनाःिलु्क 
ददइनेछ । हरेक तीन बषयको लाधग एक सेट पोिाक उपलव्ि गराईने छ ।  

६४. सेरोिोधनयल पोिाकाः अधिकृत कियचारीहरुलाई सेरीिोधनयल पोिाकको लाधग तोवकएको रकि उपलब्ि गराईनेछ।  
६५. तयारी पोिाक ववतरर् गनय नसवकएिा ददने सवुविााः नगर प्रहरी कियचारीलाई तयारी पोिाक ववतरर् गनय 

नसवकएको अवस्थािा स्थानीय दर रेट विोन्जि धसलाई ज्याला ददइनेछ ।  
६६. नगर प्रहरीको पोिाक सट्टा भनायाः नगर प्रहरी कियचारीहरुलाई धनजहरुको िालसािान र पोिाक धनन्ित अवधि 

नपगुी वा कािकाजको धसलधसलािा फाटी गएिा नगर प्रहरी प्रिखुले पेि गरे विोन्जि सट्टा गरी नयाँ ददइनेछ ।  
 

 

 

पररच्छेद १३ 

ववववि 

६७. ववभागीय आदेि र धनदनिनाः ऐन र यस काययववधिको पररधिधभत्र रही देहायका ववषयिा नगर प्रहरी प्रिखुले 
काययकारी अधिकृतको धनदनिन बिोन्जि आदेि तथा धनदनिन जारी गनय सक्नेछ ।  
(क) काययिा धछटो छररतोपन ल्याउने ववषय  
(ख) िातहतको नगर प्रहरी कायायलयलाई धनयदत्रर् गनय ववषय बन्ददपरु गाउँपाधलका नगर प्रहरी सञ्चालन तथा 

व्यवस्थापन सम्बदिी काययववधि, २०७५   
(ग) िातहत कायायलयको काययिा सिदवय कायि ल्याउने ववषय  
(घ) धनयििा उल्लेख भएका कुराहरु स्पष्ट तथा ववस्ततृ गनन ववषय  
(ङ) ववभागीय अनिुासन सम्वदिी व्यवस्था  

६८. परुस्काराः देहायका पदाधिकारीहरुले आफ्नो र आफ्ना िातहत कायायलयका नगर प्रहरी कियचारीहले आफ्नो 
कतयव्यपालनको धसलधसलािा प्रसंिनीय काि गरेिा त्यस्तो नगर प्रहरी कियचारीहरुलाई परुस्कार स्वरुप रकि 
उपलब्ि गराउन धसफाररस गनय सक्नेछन ाः  

६९. चाडपवय खचय पाउनेाः नगर प्रहरी कियचारीले खाईपाई आएको एक िवहनाको तलब बराबरको रकि प्रत्येक वषय 
चाडपवय खचयको रुपिा पाउनेछ ।  

७०. अदय सवुविा तथा व्यवस्थााः नगर प्रहरी कियचारीहरुलाई ददईने सवुविाहरु नगर काययपाधलकाले तोके बिोन्जि 
हनुेछ ।  

७१. बािा अड्काउ फुकाऊाः भान ु नगर काययपाधलकाको कायायलयिा काययरत नगर प्रहरी कियचारीहरुको सेवा, ितय, 
सवुविा र संचालन यस काययववधििा व्यवस्था भएको हदसम्ि यसै काययववधि बिोन्जि हनुेछ । यस काययववधििा 
व्यवस्था नभएका ववषयहरुको हकिा नेपाल प्रहरी धनयिावली, २०७१ बिोन्जि हनुेछ ।  

७२. काययववधि संिोिनाः यस काययववधििा आवश्यक संिोिन बन्ददपरु गाउँ काययपाधलकाले गनन सक्नेछ । 

 

 

 

आज्ञाले 

सकुदेव लम्साल 

प्रिखु प्रिासकीय अधिकृत 


