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मसुिकोट नगरपासिका नगर प्रहरी सनयमाविी, २०७५ 
िवंत ्२०७५ िािको सनमाविी न ं२ 

 

प्रस्तावना: स्थानीय तहिाई तोककएको असिकार क्षते्रसित्रका सवषयमा 

आवश्यक कानून बनाई नगरपासिका क्षेत्रसित्र कानूनको प्रिावकारी 

काययन्वयन गराउन िहयोग गनय, िावयजसनक िम्पसतको िंरक्षणमा िहयोग 

गनय, नगर मापदण्डको काययन्वयन गराउन र िावयजसनक िुरक्षा कायम गनय; 

नगर प्रहरी िम्बन्िी नीसत, कानुन र मापदण्डको सनमायण तथा काययन्वयन 

गनय वाञ्छनीय िएकोिे नपेािको िंसविानको अनुिचूी ८ तथा स्थानीय 
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िरकार िञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) क१िे कदएको 

असिकार प्रयोग गरी मुसिकोट नगरकाययपासिकाि ेयो सनयमाविी बनाएको 

छ । 

पररच्छेद–१ 

प्रारसम्िक 

१.  िसंक्षप्त नाम र प्रारम्ि:(१)यो सनयमाविीको नाम “मुसिकोट 

नगरपासिका नगर प्रहरी सनयमाविी, २०७५” रहकेो छ । 

       (२) यो सनयमाविी नगरकाययपासिकािे स्वीकृत 

गरेपसछ नगर क्षेत्रसित्र तुरुन्त िागू हुनेछ । 

२.  पररिाषााः सवषय र प्रिंगिे अको अथय निागेमा यि 

सनयमाविीमााः—  

क) "िंसविान" िन्नािे नेपािको िंसविान २०७२ िाई िम्झनुपछय । 

ख) “ऐन” िन्नािे स्थानीय िरकार िञ्चािन ऐन, २०७४ िाई 

िम्झनु पदयछ । 

ग) "सनयमाविी" िन्नािे मुसिकोट नगरपासिका नगरप्रहरी 

सनयमाविी, २०७५ िाई िम्झनुपछय । 

घ) “नगरपासिका” िन्नािे मुसिकोट नगरपासिकाको सनसित िूगोि 

क्षेत्र तथा शािकीय तह िम्झनु पदयछ । 

ङ) “प्रमुख” िन्नािे मुसिकोट नगरपासिका प्रमुख िाई िम्झन ुपदयछ। 

च) “असिकृत” िन्नािे नगरपासिकाको प्रमुख प्रशािकीय असिकृत 

तथा िो मातहत िम्बसन्ित काययको सजम्मेवारी तोककएको 

असिकृत स्तरको कमयचारीिाई िम्झनु पदयछ। 

छ) “िसमसत” िन्नािे मुसिकोट नगरपासिका पदपूर्तय िसमसतिाई 

िम्झनु पदयछ। 

ज) “नगरप्रहरी” िन्नािे मुसिकोट नगरपासिकाबाट सनयुक्त प्रहरी 

कमयचारीिाई िम्झनुपदयछ । 

झ) “अस्थायी पद” िन्नािे म्यादतोककएको र नगरपासिकाको 

नगरकाययपासिकाद्धारा स्वीकृत अस्थायी पदिाई िम्झन ुपदयछ। 
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ञ) “पररवार” िन्नािे नगरप्रहरी कमयचारीिँग बस्न ेसनज तथा आफैिे 

पािनपोषण गनुयपने कमयचारीको पसत, पत्नी, छोरा, असववाहीत 

छोरी, िमयपुत्र, असववासहता िमयपुत्री, बाबु, आमा वा िौतेनी 

आमा िम्झनु पदयछ र िो शब्दिे पुरुष प्रहरीको हकमा सनजको 

बाजे, बज्यै तथा मसहिा नगर प्रहरीको हकमा सनजको िाि ु

ििुरा िमेतिाइ जनाउँछ। 

ट) “ित्ता” िन्नािे मुसिकोट नगरकाययपासिकािे िमय िमयमा 

तोकककदए बमोसजमको ित्तािाई िम्झनुपदयछ । 

ठ) “आर्थयकवषय” िन्नािे प्रत्येक श्रावण १ गतेदसेख शुरुिई अको 

आषाढ मिान्तमा िमाप्त हुन ेअवसििाई िम्झनुपदयछ । 

ड) “काययपासिका” िन्नािे नगरपासिकाको नगरकाययपासिका 

िम्झनुपदयछ । 

ढ) “तोककएको” वा “तोककएवमोसजम” िन्नािे नगरपासिकाि ेिमय 

िमयमा सनणयय गरी तोककएका सवसिन्न मापदण्ड तथा नीसतगत 

व्यवस्थािाइ िम्झन ुपछय । 

ण) “नगर प्रहरी कमयचारी” िन्नािे नगर प्रहरी कमाण्डर र 

िदस्यिाई िम्झनुपछय । 

त) “कमाण्डर” िन्नािे टोसि प्रमुखिाइ िम्झनु पछय । 

थ) “िदस्य”िन्नािे कमाण्डर बाहकेका प्रहरी िदस्य िम्झनु पछय । 

३.सनयमाविीको व्याख्या नगरकाययपासिकाि ेगनाेः(१) कुनै असिकारीिे यि 

सनयमाविीको प्रयोग गदाय नगर प्रहरी कमयचारीिाई मकाय परेमा 

सनजि ेनगरकाययपासिका िमक्ष सनवेदन कदन िके्नछ । 

उपसनयम १ को िम्वन्िमा नगरकाययपासिकािे सनवदेन परेको 

समसतिे ३० कदन सित्रमा सनणयय गररिकु्न पनेछ। 

पररच्छेद २ 

नगर प्रहरी िवेाको गठन, रेखदखे, िञ्चािन तथा सनयन्त्रण 

४.नगर प्रहरीिवेाको गठनाः (१) नगरपासिकामा एक नगर प्रहरी िेवा िमुह 

रहनेछ । नगर प्रहरीिेवाको गठन र त्यिमा रहने नगर 

प्रहरीकमयचारीहरुको िंख्या नगरििािे तोकेबमोसजम हुनेछ। 



मसुिकोट नगरपासिका नगर प्रहरी सनयमाविी, २०७५ 

4 

 

५. नगरपासिकामा रहन े नगर प्रहरीको पद र तहाः (१) नगर प्रहरीको 

िंख्या िंगठन िंरचनाको सनसित पदिोपान तथा कमाण्डरको तहमा 

आिारीत हुनेछ ।  

(२) नगर िहायक प्रहरी सनरीक्षकको कमाण्ड तथा १२ दसेख १८ 

जनािम्मको फौजको िागी मुसिकोट नगरपासिका नगर प्रहरीका 

पदहरु सनम्न बमोसजम हुनेछन। 

 

क कमाण्डराः िहायक नगर प्रहरी सनररक्षक  १ 

ख हवल्दार     ३ 

ग नगर प्रहरी जवान    ८ दसेख ११ 

(२) नगरपासिकािे सनदसेशका बनाइ प्रत्येक पदको कायय सववरण 

िागु गनेछ र त्यस्तो कायय सववरणमा िम्वसन्ित पदको काम, कतयव्य, 

उत्तरदासयत्व तथा असिकार िमेत उल्िेख गररनेछ । 

३) नगर प्रहरी प्रमुखिगायत नगर प्रहरी कमयचारीहरुकोकतयव्य र 

असिकार नगर प्रहरी काययसववरणमा तोककएवमोसजम हुनछे ।  

४) नगर प्रहरी सनदसेशका नबनेिम्मको िासग नगरकाययपासिका तथा 

असिकृतिे तोकेबमोसजम हुनछे । 

 

पररच्छेद– ३ 

नगर प्रहरी कमयचारीको काम, कतयव्य र असिकार 

६. नगर प्रहरी कमयचारीको काम, कतयव्य र असिकाराः(१)िावयजसनक 

आवागमनमा बािा पुर् याई राखेका सनमायण िामाग्री पिि 

व्यविायबाट िएकोअवरोि हटाउन िगाउने नमानेमा आफै हटाई; 

हटाउन िाग् ने खचय िम्वसन्ित व्यसक्तबाट अिूि उपर गनय पेशगने। 

(२) नगरपासिका क्षेत्रसित्र दसैनक उत्पादन हुने फोहरमैिा 

सनिायररत िमय र स्थानमा राख्न िगाई कानुन बमोसजम कारवाही 

गनय पेश गने । 
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(३)िावयजसनक जग्गा बाटो मठ, मसन्दर, ढि, नािा, चोक, 

पोखरी जस्ता िावयजसनक िम्पदा र िम्पसतमा  किैिे घर 

कम्पाउण्ड, टहरा वा त्यस्तै अन्य सनमायण कायय गरेको अथवा 

व्यसक्तगत रुपिे उपिोग गरेको छ, छैनसनरीक्षण गने । सनमायण गरेको 

दसेखएमा सनमायण कायय रोक्का गरी कानून बमोसजम असिकृत 

माफय तसनणयय गने असिकारी िमक्ष प्रसतवेदन पेश गने र सनणययको 

काययन्वयन गनय िगाउने । 

(४) नगरपासिका क्षेत्रसित्रका िवन िगायत िरंचनामा 

सनमायण काययमा नगरपासिकािे सनिायरण गरेबमोसजम नक्िापाि 

मापदण्ड िागु िए निएको सनयसमत चेकजाँच गने र िो िम्बसन्ि 

प्रसतबेदन असिकृत िमक्ष पेश गने । मापदण्डसवपररत सनमायण िएको 

दसेखए ित्काउने आदशे कदएमा ित्काउने। 

(५) छाडा पशु चौपाया सनयन्त्रणमा सिएर  सििाम हुन 

निकेका छाडा पशु व्यवस्थापनका िागी आवश्यक प्रस्ताव िसहत 

पेश गने। 

(६) कुकुर िगायत घरपािुवा जनावरहरु छाडा छोड्न 

नकदने यकद छाडा गरेमा िम्वन्िी मासिकिाई काननू बमोसजम 

कारवाहीका िासग पेश गने । मरेका जीवजन्तु िमयमै गाड्न 

िगाउने वा व्यवस्थापन गने । 

 

 (७) खाद्य पदाथयमा अखाद्य बस्तु समिावट गरेको, म्याद 

गुज्रेका तथा िडकेा बस्तु सबकि सवतरण गरेको, अखाद्य वस्तुिाइ 

खाद्य वस्तुको नाम वा रुप कदइ सवकि सवतरण गरेको जस्ता 

उपिोक्ता सहत तथा स्वास््य प्रसतकुि वस्तुको व्यापारमा रोक 

िगाउने र िोको कावायहीका िागी िम्बसन्ित िरोकारवािा  

सनकायमा पेश गने । 

(८) रोगी वा कानूनिे सनषेि गरेका पशुपंक्षी र जीवजन्तुहरु 

काटमार तथा माि ु िगायत शरीरका कुनै पसन अंगको सबिी 
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सवतरणमा रोक िगाउने। अटेर गरेमा जफत गरी नष्टवा िम्बसन्ित 

सनकाय वा व्यसक्तिाइ कफताय गनय िगाइ जररवानाका िागी पेश गने। 

(९) मानवीय तथा अन्य िुरक्षाका दसृष्टिे जोसखमपुणय रुख 

वा अन्य कुन ैपसन ककसिमका िंरचनाहरुको सववरण सनयसमत रुपमा 

िंकिन गरी िो को व्ववस्थापनका िागी पेश गने र िम्बसन्ित 

पक्षिाइ सनणयय काययन्वयन गनय िगाउने वा गन े। 

(१०) वडा िसमसत, टोि सवकाि िमसत तथा अन्य 

िरोकारिँगको िहकाययमा िरिफाई, िुरक्षा र िामासजक सवकृसत 

हटाउने कायय गने गराउने। 

(११). नगरपासिका काययपासिका, िसमसत, उपिसमसत, 

सविाग तथा आयोजनाहरुबाट िागूहुने नीसत,सनणयय, सनयम र काननू 

कायायन्वयनमा िहयोग, िमन्वय र िहजीकरण गने । 

(१२) नगरपासिकाको िुव्यवस्था कायम गने, 

नगरापासिकाको चि, अचि िम्पसत्त, िवन, जग्गा, पाकय , मेसशन, 

उपकरण आकदको िुरक्षा गने व्यस्थापन  गने । 

(१३) ईजाजत सवना पेशा, व्यविाय गरे नगरेको सनयसमत 

चेकजाँच गने । नगरेको पाइएमा कानुन बमोसजम पेशा व्यविायको 

दताय/नवीकरण गनय िगाउने । 

(१४) मुसिकोट नगरपासिकाक्षेत्रमा सित्ते िेखन, पोि 

व्यानर, िि व्यानर र सवज्ञापन तथा काननु बमोसजम  सनषेसित 

सवज्ञापन प्रचारप्रिार िामाग्रीर पोष्टर टाँस्ने काययमा पूणयतया 

प्रसतवन्ि िगाउने अटेर गनिेाई जररवाना तथा कारवाहीका िागी 

पेश गने। 

(१५) सवना ईजाजत व्यानर, होसडङ्ग वोडय, ग्िोबोडय, 

सनयोनिाईन िगायतका अन्य सवज्ञापन िामाग्री राखेको पाईएमा 

ईजाजत सिन िगाउने नमानमेा जररवाना गन े। 
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(१६) नगरपासिकाि े िञ्चािन गन े वा िाग सिने, 

ििािम्मेिन, तासिम, अभ्याि आकद जस्ता काययिममा 

नगरपासिकाको तफय बाट तोककए बमोसजम प्रसतसनसित्वगने । 

(१७) नापतौिका िामाग्रीको चके जाचँ गने, पिि 

व्यविायमा मूल्य िूसच राख्न िगाउने तथा चेक गने। 

(१८) होटि, रेषु्टरेन्ट, गेष्ट हाउि, मिाज िेन्टर, 

ब्युरटपाियरजस्ता गसतसवसिहरुकोसनयसमत सनरीक्षण गने, दताय 

नसवकरणिगायत मापदण्डको काययन्वयन गराउने, अटेर गनेिाइ 

कारवाहीका िासग पेश गने । 

(१९) नगरपासिका क्षेत्रसित्र िावयजसनक स्थिमा जाद,ु 

िकयि, जुवा िगायतका सवकृतीजन्य कियाकिापमा नेपाि प्रहरीको 

िमन्यामा रोक िगाउने । 

(२०) मुसिकोट नगरपासिकाको सनणयय अनुिार अस्थायी 

प्रकृसतका बजार व्यवस्था गने, त्यस्तो व्यापारीहरुको िगत राख्ने । 

(२१) अरुिाई वािा पुग्ने गरी िाउड सस्पकर, रेसडयो अथवा 

ध्वनी उत्पादन गने अन्य उपकरण प्रयोगमा प्रसतबन्ि िगाउने, 

काययिमस्थिको सिसमत ध्वनी प्रणािीको काययन्वयन गराउने। 

(२२) नगरपासिका क्षेत्रसित्र ध्वनी, िुवा, प्रकाश अथवा 

अन्य कुनै कारणिे िावयजसनक रुपमावािा पुग्ने गरी उद्योग िन्दा 

िञ्चािनमा रोक िगाउने। 

(२३) मुसिकोट नगरक्षेत्र सित्रका सनजी िरुक्षा गाडय आपूर्तय 

व्यविायिञ्चािन गने फमय, कम्पनी िञ्चािकहरुको िूची तयार 

गरीिगत राख्न े र िोको सनयसमत अनुगमन गरी आवश्यक 

व्यवस्थाका िासग पेश गने । 

(२४) प्राकृसतक तथा अन्य ककसिमका सवपद, महामारीको 

पूवयतयारी योजना काययन्वयन गराउने प्रकोप प्रसतकायय, उद्धार, राहत 

सवतरण तथा पूनसनमायण काययमा खरटने। 
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(२५) नगरपासिका मातहतका सविाग, महाशाखा, 

आयोजना, काययिम वा कुन ै पररयोजना अन्तगयत तोककए 

बमोसजमका काययहरु गने गराउने। 

(२६) मुसिकोट नगरपासिका अन्तरतका सविाग, शाखा 

तथा आयोजनाबाट िएका सनणयय कायायन्वयनका िासग प्राप्त िएका 

आदशे तथा सनदशेन कायायन्वयन गरी िोको सववरण तोककएको िमय 

सित्र उपिब्ि गराउने । 

(२७) मासथ तोककए बमोसजमका कायय सजम्मेवारीको 

असिकृत िमक्ष सनयसमत सिसखत वा मौसखक प्रसतवेदन गने । 

(२८) असिकृतको सिफाररिमा नगरकाययपासिकािे िमय 

िमयमा तोकेकाअन्य काययहरु गने गराउने । 

 

पररच्छेद– ४ 

तह सविाजन र पदपरू्तय 

७. अस्थायी पद श्रजृना तथा दरवन्दी खारेजाः(१) नगरपासिकामा रहन े

नगर प्रहरीको सवसिन्न तहका दरवन्दीहरुको शृ्रजना तथा खारेजी 

नगरमकाययपासिकाको सिफाररिमा नगरििािे पाररतगरे वमोसजम 

हुनेछ । 

२) पद शृ्रजना तथा खारेजीकािासग प्रस्ताव पेश गनुय िन्दा 

असघ िो पद शृ्रजना गनुयपने कारण, प्रस्तासवत पदिे गनुयपने कामको 

सववरण, मौजुदा दरवन्दीिे थप िएको काययबोझिम्पादन गनय िके्न 

निके्न अवस्था, आर्थयक क्षमता तथा प्रस्तासवत पदिे िगंठनात्मक 

स्वरुपमा पाने प्रिाव स्पष्ट गरी असिकृतिे काययपासिका िमक्ष पेश 

गनुय पनेछ। 

८. नगर प्रहरीहरुको शरुु सनयसुक्त हुन े पदहरुाःनगर प्रहरीको दहेायका 

पदहरुमा खुल्िा प्रसतयोसगताद्धारापूर्तय गरीनेछ र अरु पदहरुमा 

बढुवाद्धारा पूर्तय गररनेछ । 
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१) नगर प्रहरी जवान  

२) नगर प्रहरी हवल्दार 

३ ) नगर प्रहरी िहायक सनररक्षक  

४)  नगर प्रहरी नायव सनररक्षक 

९ सनयसुक्त गन ेअसिकारीाः पदपूर्तय िसमसतको सिफाररिमा असिकृति े

नगर प्रहरीको सनयुसक्त गनेछ । 

१०. पदपरू्तय गन ेतररका: (१)सनयम ८(१) मा शत प्रसतशत खुिा र ८(३ ) 

मा ४० प्रसतशत आन्तररक  र ६० प्रसतशत खुिावाट  पदपूर्तय 

गररनेछ । 

२) नगर प्रहरी जवान पदमा िमावेसश सिद्धान्तको 

आिारमा पदपूर्तय गररनेछ। 

३) दफा १० (१) र (२) बमोसजम खुल्िा प्रसतयोसगताद्धारा 

पदपूर्तय गदाय नगर प्रहरीिाई िमावेशी बनाउन खुल्िा 

प्रसतयोसगताद्धारा पूर्तय हुने पदमा दहेायबमोसजम प्रसतशत सनिायरण 

गरी िोही क्षेत्रका प्रसतस्पर्ियिाइ छुट्टाछुटै्ट प्रसतस्पिाय गराई पदपूर्तय 

गररनेछ । 

१) खुिा      ५० प्रसतशत 

२)  मसहिा      २० प्रसतशत 

३) आकदबािी/जनजासत    १० प्रसतशत 

४) दसित      १० प्रसतशत 

५) द्धन्द्ध सपसडत, जनयुद्धका शसहद तथा घाइते पररवार १० 

प्रसतशत 

स्पष्टीकरणाः 

(१) यि सनयामाविीको खण्ड १,२,३,४,को प्रयोजनको िासग 

मसहिा, आकदवािी/जनजाती र दसित िन्नािे आर्थयक र 

िामासजक रुपमा सिमान्तकृत र पछासड परेका सवपन्न 

बगयिाई िम्झनु पछय। 

(४) उपदफा ३ वमोसजम पदपूर्तय गने प्रयोजनका िासग आर्थयक 

तथा िामासजक रुपमा पछासड परेका मसहिा, आकदवािी 
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/जनजासत र दसित िमुदायको सववरण नेपाि िरकारि े

नेपाि राजपत्रमा िूचना प्रकाशन गरी तोककएवमोसजम 

हुनेछ ।तर त्यिरी नतोकेिम्मको िासग जनुिुकै मसहिा, 

आकदवािी/जनजासत र दसित िमुदायिाई आर्थयक तथा 

िामासजक रुपमा पछासड परेको िमुदाय मासननेछ । 

(५) दफा १० (३) वमोसजम छुट्याइएका पदको िासग दरखास्त 

पेश गदाय दहेायवमोसजमका प्रमाण िंिग्न हुनुपनेछ । 

(क) आकदवािी जनजासतको िूचीमा स्पष्ट खुिेको जासत वाहके  

अन्यकोआकदवािीहकमा जनजासतका िासग नेपाि आकदवािी/ 

जनजासत उत्थान रासिय प्रसतष्ठानबाट आकदवािीजनजासत 

िनी प्रमासणत िएको । 

(ख)   दसितका िासग रासिय दसित आयोगबाट दसित िनी 

प्रमासणत िएको । 

(ग)  दफा  १०  (३)  वमोसजम  प्रसतशत  सनिायरण  गदाय  एक  

प्रसतशतिन्दा  कम  घतांक(फ्रयाक्िन) आएमा त्यस्तो घतांक 

जुन िमुदायको हकमा आएको हो िोिन्दा िगत ै

पसछकािमुदायमा िद ैजानछे। 

(घ) उपसनयम १० (३) वमोसजम छुट्याइएको पदमा कुनै दरखास्त 

नपरेवा आवश्यक िंख्यामाउम्मेदवार उत्तीणय हुन निकी 

आवश्यक िंख्यामा पदपूर्तय हुन निकेमा त्यिरी नपुग 

िएकोपद िंख्या खुल्िा प्रसतयोसगतामा िहिागी िई उसत्तणय 

िएका उम्मेदवारबाट पूर्तय गररनेछ । 

११. खलु्िा प्रसतयोसगतामािाग सिन िके्न व्यसक्तहरुाः नगर प्रहरी पदको 

िासग हुन े खुल्िा प्रसतयोसगतामा सनम्नसिसखत योग्यता 

िएकाव्यसक्तहरुिे िाग सिन िके्नछन्ाः 

१)उमेर र सशक्षााः 

क) नगर प्रहरी जवान  
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उमेराः दरखास्त बझुाउन े असन्तम म्यादिम्म१८ वषय पुरा िइ 

२५ वषय ननाघेको । 

सशक्षााः स्वीकृत माध्यसमक सवद्याियबाट कसम्तमा ८ कक्षा 

उत्तीणय गरेको । 

ख) नगर प्रहरी िहायक सनररक्षक  

उमेराः दरखास्त बझुाउन े असन्तम म्यादिम्म१८ वषय पुरा िइ 

२६ वषय ननाघेको। 

सशक्षााः नेपाि िरकारबाट मान्यताप्राप्त िंस्थाबाट कसम्तमा १२ 

कक्षा वा प्रसवणता प्रमाणपत्र वा उत्तरमध्यमा तह उसतणय । 

ग) नगर प्रहरी नायब  सनररक्षक (बढुवाद्धारा) 

उमेराः उमेर हद निाग्न े। 

सशक्षााः नेपाि िरकारबाट मान्यताप्राप्त सवश्वसवद्याियबाट 

कसम्तमा स्नातक तहउसतणय । 

२) नैसतकपतन दसेखने कुनै फौजदारी असियोगमा िजाय नपाएको 

। 

३)    कुनै राजनीसतक पाटीको िदस्य नरहकेो। 

४) मानवअसिकार र मानवीय काननूको उल्िंघनमा िजाय 

नपाएको । 

५) मसहिाहरुको िासग कसम्तमा ५ कफट र पुरुषको िासग कसम्तमा 

५ कफट २ इन्च उचाई िएको। 

६) छाती नफुिाउँदा घटीमा ३१ इन्च र फुिाउँदा ३३ इन्च 

िएको । 

७)    आँखा माइनि २ वा प्िि २ िन्दा बढी कमजोर निएको । 

८) स्वीकृत सचककत्िकबाट सनरोसगताको प्रमाणपत्र पाएको । 

९)    नागररकता प्रमाणपत्र प्राप्त नेपािी नागररक । 

       तर, खुल्िा प्रसतयोसगतामा िाग सिने वहािवािा नगर 

प्रहरीको हकमा ३८वषय ननाघेको तथा एक तह मुसनको शैसक्षक 

योग्यता िएको िए हुने । 
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१२. पदपरू्तय िसमसताः प्रमुख प्रशािककय असिकृत वा प्रशािन, योजना 

तथा अनुगमन शाखाको असिकृत स्तरको कमयचारीको ियंोजकत्वमा 

दहेाय बमोसजम एक नगर प्रहरी पदपुर्तय िसमसत रहनेछ । 

िंयोजकाः प्रमुख प्रशािककयअसिकृत वा प्रशािन, योजना तथा 

अनुगमन शाखाको असिकृतस्तरको शाखा प्रमुख । 

िदस्याः असिकृत स्तरको िेखा प्रमुख  

िदस्याः सशक्षा असिकृत 

िदस्याः सजल्िा प्रहरी कायायिय वा नसजकको प्रहरी इकाइबाट 

तोककएको प्रसतसनसि । 

िदस्य िसचवाः प्रशािन, योजना तथा अनुगमन शाखाको 

असिकृतस्तरको शाखा प्रमुख (िंयोजक नतोककएमा), शाखा प्रमुख 

िंयोजक तोककएमा, िंयोजकद्धारा तोककएको नगरकाययपासिकाको 

असिकृतस्तरको कमयचारी । 

     उल्िेसखत िसमसतिे स्वास््य तथा अन्य आवश्यक क्षेत्रबाट 

आवश्यकता अनुिार बकढमा ३ जनािम्म सवज्ञ प्रसतसनसि आमन्त्रण 

गनय िके्नछ ।  

१३. पदपरू्तय िसमसतको काम, कतयव्य र असिकाराः(१) पदपूर्तय िसमसतको 

काम, कतयव्य र असिकारदहेाय बमोसजम हुनेछ । 

(क) उपदफा१० बमोसजम पदपूर्तयको िासग प्रसतशत सनिायरण गने । 

(ख) खुल्िा प्रसतयोसगताद्वारा पूर्तय पदको पाठ्यिम सनिायरण गने। 

(ग) पदपूर्तय काययतासिका बनाउने । 

(घ) परीक्षाको ककसिम तोके्न । 

(ङ) पदपूर्तयका िासग सवज्ञापन प्रकाशन गने । 

(च) परीक्षा िंचािन तथा नसतजा प्रकाशन गने । 

(छ) सनयुक्तीका िासग सिफाररश गने । 

(ज) नेपाि िरकार तथा िोक िेवा आयोगबाट स्वीकृत नगर प्रहरी 

िेवाको पदमा सनयुक्ती र बढुवा गदाय अपनाउनु पने िामान्य 
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सिद्धान्तमा पदपूर्तय िसमसतिे गने िनी तोककएका पदपूर्तयिँग 

िम्बसन्ित अन्य काययगने। 

(२) पदपूर्तय िसमसतिे नगर प्रहरी िेवा िमूहको िासग खुल्िा 

प्रसतयोसगताद्वारा पदपूर्तय गने िम्बन्िमा आवश्यकता अनुिार 

काययसवसि र सनदसेशका बनाइ िागु गनय िके्नछ । 

१४. योग्यतािम िचूी तयार गने:(१) उम्मेदवारहरुिे कदइएको परीक्षा र 

अन्तवातायमा प्राप्त गरेको अंकको आिारमा योग्यतािम िूची तयार 

गरी पदपूर्तय िसमसतिे सनयुसक्तका िासग सिफाररि पेश गनेछ । कुि 

पदपूर्तय हुने पदको बढीमा १५ प्रसतशतिम्म योग्यतािमानुिार 

वैकसल्पक उम्मेदवार रासखनछे। 

(२) उपदफा १४ (१) वमोसजम सिफाररि गररएका व्यसक्तहरुिाई 

पदपूर्तय िसमसतिे सनयुसक्त गने असिकारी िमक्ष सनयुसक्तका िासग 

पेश गनेछ । 

(३) सनयुसक्तको िासग सिफाररश िएको समसति े३५ कदनसित्र सनयुसक्त 

गने असिकारीद्धारा सनयुसक्त पत्र कदने सनणयय गरी िकु्न पनेछ । 

४) ३५ कदनसित्र िफि उम्मेदवारिे िम्पकय मा आइ सनयुसक्त नसिएमा 

३६  औ कदनमा ७ कदनको म्याद कदइ वैकसल्पक उम्मेदवारको िासग 

िूचना प्रकासशत गररनेछ तर िो अबसिमा कुनै वैकसल्पक उम्मेदवार 

उपसस्थत िइ सनयुसक्त नसिएमा िो प्रकिया स्वताः िमाप्त हुनेछ । 

१५. जषे्ठतािम कायम गन:े (१) नगर प्रहरी तहगत कमाण्डरको 

जेष्ठतािम कायम गदाय सनजहरुिे आिारितू तासिममा प्राप्त गरेको 

अंकको आिारमा कायम गररनेछ। 

(२) वैकसल्पक उम्मेदवारहरुिे एक वषयिम्म पसन 

सनयुसक्तप्राप्त गनय निकेमा उक्त िूची स्वताः खारेज हुनेछ। 

१६. परीक्षणकािमा  रासखनाेः (१)  नयाँ  सनयुक्त  गररएका  नगर  प्रहरी  

कमयचारीिाई  एक  वषयको परीक्षणकािमा रासखनेछ । िो अवसिमा 

नगर प्रहरी कमयचारीि े िन्तोषजनक काम नगरेमा नगरप्रहरी 

प्रमुखको सिफाररिमा काययपासिकािे थप ६ मसहना परीक्षणकाि 
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राख्न िके्नछ। मसहिा नगर प्रहरी कमयचारीको हकमा ६ मसहना मात्र 

पररक्षणकाि रहनेछ । सतन मसहना पररक्षणकाि थप गनय िककनेछ । 

(२) उपदफा १६ (१) वमोसजम थप िएको परीक्षणकािमा 

रहकेो कुनै नगर प्रहरी कमयचारीको काम िन्तोषजनक निएमा 

सनजिाई सनयुसक्त गनेअसिकारीिे अवकाश कदनेछ। 

१७  सनयसुक्त िदराः(१) उपदफा १६ (१) वमोसजमको परीक्षण कािमा 

रहकेो नगर प्रहरी कमयचारीको काम िन्तोषजनक िएमा नगर प्रहरी 

असिकृत आिारिूत तासिममा उत्तीणय िएमा नगरपासिकाको झण्डा 

र नेपािको रासिय झण्डा छुवाई शपथग्रहण गराएर मात्र 

नगरपासिकाका प्रमुख प्रशािकीय असिकृतबाट सनयुसक्त िदर 

गररनेछ । 

(२) उपदफा १७ (१) वमोसजम सनयुसक्त िदर िएमा परीक्षणकािको 

अवसििाई नोकरीको अवसिमा गणना गररनेछ। 

 

पररच्छेद– ५ 

िरुवा  (खटनपटन)  

१८. िरुवा िम्बन्िी व्यवस्थााः असिकृतस्तरको नगर प्रहरी कमयचारीको 

िामान्यतया वषयको एक पटक नगर प्रहरी प्रमुखको 

सिफाररिमाप्रमुख प्रशािकीय असिकृतबाट िरुवा गनेछ।अन्य नगर 

प्रहरीकमयचारीहरुको िरुवा प्रमुख प्रशािकीय असिकृतको सनदशेन 

बमोसजम नगर प्रहरी प्रमुखि ेगनेछ। 

१९. वढुवा गन े असिकारीाः पदपूर्तय िसमसतको सिफाररिमा मुसिकोट 

नगरकायायपासिकािे बढुवा गनेछ । 

२०. वढुवाको िासग िम्िाव्य उम्मदेरवार बन्न े अवसि:(१) नगर प्रहरी 

जवान र हवल्दारको िागी कसम्तमा ३ बषय  र नगर प्रहरी िहायक 

सनररक्षकको ५ बषय िेवा अवसि पुगेमा बढुवाको िासग िक्िाव्य 

उम्मेदवार हुनेछ  

(२) दफा २१ (१) मा जुनिुकै कुरा िेसखको िएतापसन 

दहेायको अवस्थामा कुनै पसन नगर प्रहरी कमयचारी वढुवाको िासग 

िम्िाव्य उम्मेदरवार बन्न िके्न छैन । 
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क) सनिम्बन िए सनिम्बन िएकोअवसििर, 

ख) वढुवा रोक्का गररएकोमा िो अवसििर, 

ग) तल्िो पदमा घटुवा िएकोमा िो िएको समसतिे दईु वषयिम्म, 

घ) तिब वृसद्ध रोक्का िएकोमा वा तल्िो टायम स्केिमा वा त्यही 

टायम स्केिको तल्िो स्केिमा घटुवा िएको समसतिे एक 

वषयिम्म, 

ङ) हािको पदमा तीन पटकिम्म नसिहत पाएको िए असन्तम पटक 

नसिहत पाएको समसति ेएक वषयिम्म, 

च) िेवा पररवतयन गराई नगर प्रहरी िेवामा प्रवेश गरेको नगर प्रहरी 

कमयचारी िएमा िेवा पररवतयन िएको समसतिे एक वषयिम्म 

२१ वढुवा गदाय कायय क्षमताको मलू्याकंन गने आिार: १) नगर प्रहरी 

कमयचारीिाई वढुवा गदाय यि सनयमाविी वमोसजम कायय क्षमताको 

मूल्याकंन गरी िबैिन्दा वढी अंक प्राप्त गने कमयचारीिाई पसहि े

वढुवा गररनेछ।  

तर,िमान अंक प्राप्त गनेउम्मेदवारहरुको हकमा दहेायको िमि े

सनणयय गररनेछाः 

क) एकतह मुसनको पदमा िेवामा प्रवेश गदाय सनिायरण िएको 

योग्यतािमकोआिारमा 

ख) खण्ड (क) बमोसजम सनणयय हुन निकेमा त्यििन्दा एकतह 

मुसनकोपदमा नोकरीगरेको अवसिको आिारमा 

ग) खण्ड (ख) वमोसजम सनणययहुन निकेमा आिारिूत तासिमबाट 

कायमगररएको जेष्ठतािमको आिारमा 

२) नगर प्रहरी कमयचारीको काययक्षमताको मूल्याकंन गदाय दहेायका 

कुराहरुिाई आिार मासनने छ । 

१. नोकरीको जेष्ठता 

२. काययिम्पादन मूल्याकंन 

३. शैसक्षक योग्यता 

४. तासिम 
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क) जेष्ठताको अंक गणना गदाय हाि वहाि रहकेो पदमा काम गरेको 

प्रत्येक वषयको िासग २ अंकका दरिे वढीमा ३० अंक प्रदान 

गररनेछ । त्यिरी अंक गणना गदाय एक वषयिन्दा वढी चानचुन 

मसहना वा कदनको िासग दामािाहीका सहिाविे अंक कदइनेछ । 

ख)शैसक्षक योग्यताको अंक गणना गदाय, 

१) वढुवाका िासग नगर प्रहरीिवेाको कुनै पसन पदमा प्रवेश गनय 

आवश्यक पने न्यूनतम शैसक्षक योग्यता वापतको मात्र अंक कदईन े

छ । 

२)  शैसक्षक योग्यता वापत बढीमा १५(पन्र) अंक कदइनेछ र 

त्यस्तो योग्यतावापतको अंकको गणना दहेायमोसजमब गररनेछ ।  

शसैक्षक योग्यता प्रथम सद्धसतय तसृतय कैकफयत 

हाि वहाि रहकेो पदमा नयाँ 

सनयुसक्त कददाँ आवश्यक पन े

न्यूनतम शैसक्षक योग्यता 

िएमा 

१० ८ ६  

आवश्यक न्यूनतम योग्यता 

िन्दामासथल्िो िम्बसन्ित 

एउटा उपासििएमा 

५ ४ ३ 

 

 तर,शे्रणी नखुिेको शैसक्षकप्रमाण पत्रको हकमा 

सवश्वसवद्याियिे स्तरसनिायरण गरेकोमािोही अनिुारको शे्रणी 

कायम गरी र िो निएमा सद्वतीय श्रेणी िरहको अंक कदइनेछ। 

३) कम्पटयमेन्टि  परीक्षा पाि गरेको िए तृसतय शे्रणी मासननेछ। 

ग) कायय िम्पादन वापत काययिम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा उल्िेख 

िए अनुिार कायय िम्पादनमूल्याङ्कन गरी बढीमा ५० 

अंककदइनेछ। 

घ) तासिम वापत प्रथम, सद्वतीय र तृतीय शे्रणीको िासग िमशाः 

पाँच, चार र तीन अङ्क कदइनेछ। 

पररच्छेद-६ 

नगरपासिकाको प्रशािन र नगर प्रहरीको िम्वन्ि 
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२२. नगरकाययपासिका प्रशािनको सनयन्त्रण रहन:े नगर प्रहरी िम्बसन्ि 

नीसतगत व्यवस्थापन वाहके िमस्त पररचािन नगर प्रहरी 

नगरपासिकाको प्रमुख प्रशािकीय असिकृतर सवषयगत सजम्मेवारी 

तोककएको असिकार प्राप्त असिकारीको प्रत्यक्ष रेखदखे र सनयन्त्रणमा 

रहनेछन्। 

२३. नगर प्रहरी प्रमुख माफय त िखेापढी हुन:े नगरपासिकािे प्रहरी 

िंगठनिँग िेखापढी गदाय िामान्यतया नगर प्रहरी प्रमुखमाफय त न ै

गनुयपनेछ। 

२४. कारवाही गदाय परामशय सिनाेःनगर प्रहरी कमयचारीिाई अनुशािन 

िम्बसन्ि कारवाही गदाय आवश्यकता अनुिार नगर प्रहरी प्रमुखको 

परामशय सिनुपनेछ तर, नगर प्रहरी प्रमुखको हकमा प्रमुख 

प्रशािकीय असिकृतको सिफाररिद्धारा नगरकाययपासिकाको सनणयय 

नै असन्तम हुनेछ । 

 

 

पररच्छेद-७ 

सवदा 

२५. सवदा असिकार निइ िहुसियत मात्र हुने: (१) नगर प्रहरी 

कमयचारीिेसवदािाइ असिकार निइ िहुसियतको रुपमा बुझ्नुपने छ 

। 

२) कामको अनुकुि हरेी सवदा कदने असिकारीिे आफ्नो 

तजसबसजबाट सवदा कदन अथवा नकदन पसन िके्नछ ।िाथै आवश्यक 

परेमा सवदामा विेको नगर प्रहरी कमयचारीिाई सनजको स्वीकृत 

सवदा रद्द गरी बोिाई काममा िगाउन िके्नछ । 

(३) सवदाको ककसिमहरुाः नगर प्रहरी कमयचारीहरुि े

दहेायवमोसजमका सवदा पाउनेछनाः 

१) िैपरी आउने  

२) घर सवदा 

३) सवरामी सवदा 

४) ककररया सवदा 
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५) प्रिुती सवदा 

६) प्रिुसत स्याहार सवदा 

७) िट्टा सवदा 

८) अध्ययन सवदा 

९) अिािारण सवदा 

१०) अन्तरायसिय िंघ िंस्थामा काम गनय सवदा कदन िककने  

२६. सवदा नसिई घर वस्न े नगर प्रहरी कमयचारीिाई िवेाबाट हटाउने: 

यि सनयमाविी वमोसजम सवदा नसिई नगर प्रहरी कमयचारी 

गैरहासजर हुन पाउने छैन । 

(२) उपसनयम (१) को उल्िंघन गरी गैरहासजर हुननेगर 

प्रहरी कमयचारीिाई नगरकाययपासिकािे िेवाबाट हटाउन िके्नछ । 

तर सनकाि नहुदँ ैसवदा बिे पसछ गैर हासजरर िएको अवसिको िासग 

सवदाको सनवेदन गरी िो सवदा स्वीकृत िएमा यो सनयम उल्िंघन 

गरेको मसनन ेछैन। 

२७. िपैरी सवदााः (१) नगर प्रहरी कमयचारीि ेबषयमा १२ कदनमा नबढाई 

िैपरी सवदा पाउने छ । 

२) िैपरी सवदा िािारणतयााः एक पटकमा ४ कदनमा 

नबढाई सिन पाइने छ । 

३) िैपरी सवदा आउने अको बषयको िागी िसञ्चत हुनेछैन । 

४) कुनै आपतकासिन सस्थसतको सिजयना िइ तत्काि सवदा 

बस्नुपरेमा अनौपचारीक जानकारी िाइ मान्यता कदइ सवदा अवसि 

िुक्तान िएपसछ कारण र आिार िसहत सनवेदन कदएर सस्वकृत 

गराउन  िककने छ । 

५) िैपरी सवदा विेका नगरप्रहरी कमयचारीहरुिे पूरा तिव, 

ित्ता, राशनपाउनेछन् । 

६) िैपरी सवदा शसनवार वाहके अरु सवदाहरुिँग 

समिाईसिन पाइनेछैन । 

२८. घर सवदााः(१) नगर प्रहरी कमयचारीिे प्रत्येक िाि ३० कदनका दरि े

घर सवदा पाउनेछ। 
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(२) घर सवदा वढीमा एक िय अिी कदनिम्म िसञ्चत राख्न 

िककनेछ । 

(३) नगर प्रहरी कमयचारीिाई वषयमा एक पटक घर सवदा 

जाँदा र सवदा िुक्तान गरी घरबाट आफ्नो  कायायियमा आउँदा 

सहडनुपने िएमा ७ कोशको सनसमत्त एक कदनको दरिे तथा 

मोटरवाटोको िासग जसत कदन िाग्ने हो त्यसत कदन बाटोको म्याद 

कदन िककनेछ । 

(४) जुनिुकै रुपिे िेवाबाट हट्ने नगर प्रहरी कमयचारीिे सनजको 

बढीमा एक िय अिी कदनिम्मको घर सवदावापत सनजको 

पदासिकार रहकेो पदबाट खाईपाई आएको तिवको दरि ेहुन आउन े

रकम एकमुष्ट  पाउनेछ। 

(५) घर सवदामा विेको नगर प्रहरी कमयचारीि ेपूरा तिव, 

ित्ता र राशन पाउने छ । 

(६) सनिम्वनमा रहकेो नगर प्रहरी कमयचारीिे िो 

अवसििरको घर सवदा, रािन ित्ता र पोशाक िुसविा पाउने छैन । 

२९. सवरामी सवदााः(१) आफ्नो पदको कतयव्य पािन गदाय चोटपटक िाग्न 

गई वा सवरामी िई अस्पतािमा िनाय िई उपचार गराउँदा 

िम्वसन्ित सचककत्िकिे काम गनय निके्न िसन गरेको सिफाररि 

बमोसजम िाग्नेकदन वाहके प्रत्येक नगर प्रहरी कमयचारीि ेवषयको १२ 

कदन तिब, ित्ता र राशनिसहत सवरामी सवदा पाउने छ। 

(२) नगर प्रहरी कमयचारी अशक्त िई िंसचत सवरामी सवदािे 

नपुग िएमा सनजिाई बढीमा बाह्र कदनिम्मको पेश्की सवदा कदन 

िककनेछ । 

(३) नगर प्रहरी कमयचारीि ेसवरामी सवदािसञ्चत गनय िके्नछ 

र जनुिुकै व्यहोराबाट सनज िेवाबाट अिग िएमा सनजको िसञ्चत 

सवरामी सवदा वापत आफ्नो पदासिकार रहकेो पदबाट खाईपाई 

आएको मासिक तिवका दरिे हुन आउने रकम एकमुष्ट पाउनेछ। 
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तर िंसचत सवदाको रकम सिन नपाउँद ै कुनै नगर प्रहरी 

कमयचारीको मृत्यु िएमा सनजिे इच्छाएको व्यसक्तिे एकमुष्ट सिन 

पाउनेछ । 

(४) िात कदनिन्दा वढी अवसिको सवरामी सवदा माग गने 

नगर प्रहरी कमयचारीिे स्वीकृत सचककत्िकको प्रमाणपत्र पेश 

गनुयपनेछ । तर यस्तो प्रमाणपत्र पेश गनय िािारणतया िम्िव छैन 

िने्न कुरा सवदा कदन े असिकारीिाई सवश्वाि िएमा सनजिे िो 

व्यसक्तिाइ प्रमाणपत्र पेश नगरी पसनसवदा कदन िके्नछ । 

(५) कुन ै ठूिो वा कडा रोग िागेको छ िने्न कुरा स्वीकृत 

सचककत्िकि े प्रमासणत गरी कदइएको प्रमाण पत्र पेश गरेमा नगर 

प्रहरी कमयचारीिे वढीमा ४५ कदनिम्म पेश्की सवरामी सवदा पाउन 

िके्नछ । यस्तो सवरामी सवदा सिने नगर प्रहरी कमयचारीको मौज्दात 

रहकेो वा हुन आउनेघर सवदाबाट प्रत्येक दईु कदन थप सवरामी 

सवदावापत एक कदनका दरि ेघर सवदा कट्टा गररनेछ। 

(६) सवरामी सवदामा विेको नगर प्रहरी कमयचारीिे पूरा 

तिव, ित्ता र राशन पाउन ेछ । 

३०. ककररया सवदााः(१) नगर प्रहरी कमयचारीिे आफैं  ककररयामा वस्नु 

परेमा कुि िमय अनुिार वढीमा १५ कदन ककररया सवदा पाउनेछ । 

यस्तो सवदा मसहिा नगर प्रहरी कमयचारीको पसतिे ककररया 

वस्नुपरेमा त्यस्तो मसहिा कमयचारीिाई िमेत कदईनेछ । 

(२) यस्तो ककररया सवदाबस्ने नगर प्रहरी कमयचारीिे पूरा 

तिब, ित्ता र राशन पाउनछे । 

३१. प्रितूी सवदा:(१) मसहिा नगर प्रहरी कमयचारी गियवती िएमा 

सनजिे िुत्केरीको असघपसछ गरी ६० कदन प्रितूी सवदा पाउनेछ । 

(२) प्रिूती सवदा वस्ने मसहिा नगर प्रहरी कमयचारीिे पूरा 

तिब, ित्ता र राशन पाउनछे । 

(३) प्रिूती सवदा िेवा अवसििर दईु पटक मात्र कदइनेछ 

िाथै गाउँपासिकािे कदएको िुसविा उपिोग गनय पाउनेछ । 
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४) उल्िेख िएअनुिारको सवदाको असििेख कमयचारीको 

सवदा स्वीकृत गने कायायियि ेअध्यावसिक बनाई राख्नुपनछे । 

(५) यस्तो प्रिुसत स्याहार सवदाबस्ने नगर प्रहरी कमयचारीिे 

पूरा तिब, ित्ता र राशन पाउनेछ । 

३२. प्रितूी स्याहार सवदााः१) नगर प्रहरी कमयचारीको पत्नी िुत्केरी हुन े

िएमा त्यस्तो कमयचारीि ेिुत्केरी हुनुिन्दा असघ  पछी गरी पन्र 

कदन प्रिूसत स्याहार सवदा सिन िके्नछ ।  

(२) प्रिूसत स्याहार सवदा िेवाअवसििर दईु पटक मात्र 

कदइनेछ िाथै गाउँपासिकािे कदईएको िुसविा  उपिोग गनय 

पाउनेछ। 

३) प्रिूसत स्याहार सवदामा वस्ने कमयचारीिे पूरा तिब, 

ित्ता र राशन पाउनेछ । 

४) प्रिूसत स्याहार सवदा सिने नगर प्रहरी कमयचारीको सवदा 

स्वीकृत गने कायायियि ेअसििेख अध्यावसिक गरी राख्नुपनेछ । 

५) िुत्केरी स्याहार सवदामा बस्ने कमयचारीिे जन्म दताय 

प्रमाण पत्र वा िम्बसन्ित अस्पतािको सशशु जन्म प्रमाणपत्र पेश गनुय 

पनेछ । 

३३. िट्टा सवदााः कुनै पसन िावयजसनक सवदाको कदनडु्यटी गने नगर प्रहरी 

कमयचारीिाई आिोपािो समिाई िम्वसन्ित कायायिय प्रमुखिे िट्टा 

सवदा कदन िके्नछ । तर यस्तो िट्टा सवदा एकपटकमा िात कदनिन्दा 

वढी हुने छैन । 

३४. अध्ययन सवदााः (१) नगर प्रहरीको िेवािाई आवश्यक पने सवषयमा 

स्थानीय तहिाई प्राप्त िएको छात्रवृसत्तमा मन्त्राियको स्वीकृसत 

सिई खुिा प्रसतयोसगता वा अन्तर स्थानीय सनकाय प्रसतयोसगतामा 

वा स्थानीय सनकायबाट मनोनयन िई अध्ययन गनय जाने नगर प्रहरी 

कमयचारीिे अध्ययन अवसििर अध्ययन सवदा पाउन िके्नछ । 

(२) नगर प्रहरी कमयचारीि ेिेवा अवसििरमा एकैपटक वा 

पटक पटक गरी तीन वषयिम्म अध्ययन सवदा पाउनेछ । तर 
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कायायियिे आवश्यक ठानेको अवस्थामा अध्ययन सवदाको अवसिमा 

दईु वषयिम्म थप गनय िके्नछ। 

(३) मासथ जुनिुकै कुरा िेसखएको िएतापसन अध्ययनको 

सनसमत्त मनोनयन िई अध्ययन सवदा सिई गएको नगर प्रहरी 

कमयचारीिाई थप सवषयमा अध्ययन गनय वा थप उपासि हासिि 

गनयको सनसमत्त अध्ययन सवदा थसपने छैन र अिािारण सबदा कदइने 

छैन । 

(४) नगर प्रहरीको िेवा िँग िम्वसन्ित 

सवषयमाउपसनयम(२) बमोसजम अध्ययन सवदा सस्वकृत गराई 

सवदामा बस्ने नगर प्रहरी कमयचारीि े तिब, ित्ता,राशन र 

पोशाककोिुसविा पाउने छैन। 

(५) ३वषय स्थायी िेवा अवसि नपुगी कुनै पसन नगर प्रहरी 

कमयचारीिे अध्ययन सवदा पाउने छैन। 

स्पष्टीकरणाः यि सनयमाविी बमोसजम कुन ै नगर प्रहरी 

कमयचारीिे गरेको अस्थायी िेवा अवसि स्थायी िेवा अवसिमा 

गणना िएको रहछे िने यि सनयाविीमा ४०उपसनयामाविी (१) 

प्रयोजनको िासग िो अस्थायी िेवा अवसि िमेत गणना गररनेछ। 

(७) कुनै आयोजना वा काययिम कायायन्वयन गनयको सनसमत्त 

अत्यावश्यक िएको तासिम प्राप्त गनयकोिासग नगर काययपासिकािे 

नगर प्रहरी कमयचारीिाई मनोनयन गरी पठाउनु परेमा त्यस्तो 

तासिमअवसििर सनजिाई काजको रुपमा पठाइनेछ र िो अवसििर 

सनजिाई पूरा तिब, ित्ता र राशन कदइनेछ । (तासिम गरेर 

आइिकेपसछ प्रमाणपत्र पेश गरर ५ वषयिम्म िेवाबाट अिग हुन 

नपाउने  ) 

३५. अिािारण सवदााः (१) नगर प्रहरी कमयचारीिे अिािारण सवदा सिनु 

पदायसवदा सिनुपने कारण िसहत सनवेदन कदनु पनेछ र कारण 

मनासिव दसेखएमा नगरपासिकािे एक पटकमा एक वषय नबढाई र 

िेवा अवसििरमा तीन वषयमा नबढाई अिािारण सवदा कदन िके्नछ । 
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(२) अिािारण सवदामा बस्ने नगर प्रहरी कमयचारीिे िो 

अवसििर तिब, ित्ता र राशन िुसविा पाउनेछैन। 

तर सनयामाविी ३५ को उपसनयम(६) वमोसजम अिािारण 

सवदामावस्ने नगर प्रहरी कमयचारीिे त्यस्ता सवदामा विकेो अवसिका 

पूरा तिव पाउनेछ । 

(३) पाँच वषय नगर प्रहरी िवेामा काम नगरेको कमयचारीिे 

अिािारण सवदा पाउने छैन ।  

तर (क) सनयामाविी ३५ को उपसनयम (६) वमोसजमथप 

सवरामी सवदा वाफत अिािारण सवदामा वस्न यि सनयमिे वािा 

पुर् याएको मासनने छैन । 

(ख) सनजी प्रयािमा अध्ययन गनय चाहन े नगर प्रहरी 

कमयचारीिे सतन वषयको िेवा अवसि पूरा गरेपसछ सनयम  ३५ को 

असिनमा रही एकैपटक वा पटक पटक गरी वढीमा तीन वषयिम्म 

अिािारणसवदा पाउन िके्नछ। 

(४) नगर प्रहरी कमयचारीिे सिएको अिािारण सवदाको 

अवसि सनजको िेवा अवसिमा गणना गररने छैन । 

३६. अन्तरायसिय िघं, िसं्थामा िवेा गनय सवदा कदन िककनाेः कुन ै नगर 

प्रहरी कमयचारीि े सवदा सिई अन्तरायसिय िंघ, िंस्थामा िेवा गनय 

जान सनवेदन कदएमा नगर प्रहरीको कमयचारी िेवा िमूहिँग 

िम्बसन्ित िेवा िमूहिँग िम्बसन्ित सबषयमा सनजि े पाउन िके्न 

अिािारण सवदाबाट कट्टा हुनेगरी पसछ नगर प्रहरी िवेामा फर्कय  

आउने कवुसियत गराई सनजिाई त्यस्तो िेवा गनय जानका िासग 

अनुमसत कदन िके्नछ । 

३७. सबदा माग गनसेवसिाः (१) सवदाको सनकािाका सनसमत्त नगर प्रहरी 

कमयचारीिे आफूिाई चासहएको सवदाको अवसि, कारण र सवदशे 

जानुपने िए िो िमेत खिुाई सशिसशिेवार समिाई सबदा कदन े

असिकारी िमक्ष सनवेदन पेश गनुय पनेछ र सवदा कदने असिकारीि े
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पसन सबदा स्वीकृत वा अस्वीकृत िएको िूचना िो नगर प्रहरी 

कमयचारीिाई कदनु पनेछ। 

(२) दहेायको कुरामा सवदा कदने असिकारीिाई सचत्त बुझेमा 

सनजिे सनवेदनको समसतिन्दा असघका समसतबाट सबदा स्वीकृत गनय 

िके्नछ । 

क) सबदा कदने असिकारीको पूवय स्वीकृसत कदन िम्िव सथएन िने । 

ख) पूवय स्वीकृसत प्रासप्तको िासग सनवेदकिे िकिर प्रयाि गरेको 

सथयो िने। 

(३) अध्ययन सवदाको िासग सनवेदन दददंा अरु कुराको 

असतररक्त दहेायका कुराहरु उल्िेख गनुयपनेछ  

क) आफूिे अध्ययन गनय खोजकेो सवषयको सववरण, 

ख) अध्ययन गररन ेसवश्वसवद्यािय, िंस्था वा प्रसशक्षण केन्रमा प्रवेश 

गने स्वीकृसत प्राप्त िएका कागजात, 

ग) नगर प्रहरी कमयचारीिाई त्यस्तो सवदाको िम्वन्िमा िहयोग 

पुर् याउन िके्न अन्य आवश्यक कागजात । 

३८. सवदा कदन ेअसिकारी दहेायको सबदा स्वीकृत गन ेअसिकार दहेायको 

असिकारीिाई हुनछे:  

सवदाको ककसिम   सवदा स्वीकृत गन ेअसिकारी 

१. िैपरी आउने सवदा    नगर प्रहरी प्रमुख  

२. घर सवदा    प्रमुख प्रशािकीय असिकृत 

३. सवरामी सवदा   प्रमुख प्रशािकीय असिकृत 

४. प्रिूसत सवदा    प्रमुख प्रशािकीय असिकृत 

५. ककररया सवदा   प्रमुख प्रशािकीय असिकृत 

६. अध्ययन सवदा   नगर काययपासिका  

७. अिािारण सवदा   नगर काययपासिका 

८. अन्तरायसिय िंघ,िंस्थामा िेवा गनय सवदा कदन िककने  नगर 

काययपासिका 
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यस्ता स्वीकृत िएका सवदाहरुको असििेख १५ कदन 

सित्रनगरपासिका प्रशािन शाखामा असनवायय उपिब्ि गराउन ु

पनेछ । 

३९. सवदा पररणत नहुनाेः यि पररच्छेद बमोसजम नगर प्रहरी कमयचारीि े

जुन सवदा सिई बिेको हो िोही सवदा नै उपिोग गनुय पनेछ । पसहि े

कुनै एक ककसिमको सवदा स्वीकृत िएकोमा त्यि सवदा पसछ ककररया 

सवदा वा प्रिूसत सवदा वाहके अको ककसिमको सवदामा पररणत 

गराउन पाइने छैन । 

४०. िावयजसनक सवदा गासिनाेः िपैरी आउने र पवय सवदा वाहके अरु कुन ै

प्रकारको सवदा सिई बिे नगर प्रहरी कमयचारीिे िो सवदा िुक्तान 

हुदँा िावयजसनक सवदा पनय गएमा र िावयजसनक सवदा पसछ 

कायायियमा हासजर निएमा िो िावयजसनक सवदाको अवसि पसन 

सनज कमयचारीिे सिएको सवदा वा िो सवदा बाँकी निएमा सिन 

पाउने अरु सवदामा विेको मासननेछ । 

४१. कायायियमा अनपुसस्थत हुन े उपर कारवाही: सवदा नसिई 

कायायियमा अनुपसस्थत हुने नगर प्रहरी कमयचारीिाई गयि र 

तिवकट्टी गरी सविागीय िजाय िमेत गनय िककनेछ । यिरी गयि 

िएको अवसि िेवा अवसिमा गणना हुने छैन। 

४२ . सवदा सिन ेसवसि:(१) यि पररच्छेद बमोसजम सवदा सिन चाहने नगर 

प्रहरी कमयचारीिे आफुिाईचासहएको सवदाकोअवसि, कारण र 

सवदशे जानुपने िए िो िमेत खोिी रीतपूवयकको सिसखत दरखास्त 

आफू हासजर रहकेो शाखामाफय त सवदा स्वीकृत गने असिकारी िमक्ष 

पेश गनुय पनेछ सवदा स्वीकृत िए निएको जानकारी िम्वसन्ित 

शाखा प्रमुखिे िम्वसन्ित कमयचारीिाई कदनुपनेछ। 

(२) कुनै ककसिमको सवदा स्वीकृत कदने असिकारीिे 

पररसस्थसतको सवचार रासखकन मात्र सवदा कदन े वा नकदने सनणयय 

गनेछ । 

(३) िैपरी आउन े सवदाको िम्वन्िमा सवदा स्वीकृत गने 

असिकारीिे उपसनयम(१) वमोसजम दरखास्त नकदए पसन आफ्नो 



मसुिकोट नगरपासिका नगर प्रहरी सनयमाविी, २०७५ 

26 

 

तजसबसजबाट मौसखक अनुरोिको आिारमा पसन त्यस्तो सवदाको 

स्वीकृत कदन िके्नछ । 

 तर सवदा बिी िकेपसछ स्वीकृसतको िासग दरखास्त 

परेकोमा अस्वीकृसत हुन गई त्यिको फिस्वरुप सवदाको सनवेदन गन े

नगर प्रहरी कमयचारीिाई नोकरीबाट हटाइएमा सनजि े पुनरावेदन 

गनय िके्नछ । 

४३. सवदाको असििखेाः सवदा कदने असिकारीिे आफ्नो मातहतका िब ै

नगर प्रहरी कमयचारीको सवदाको असििेख ककताव खडा गरी िगत 

राख्न प्रशािन शाखामा १५ कदन सित्र असनवायय सिसखत जानकारी 

कदनु पनेछ। 

४४. सनकािा सिन नभ्याएमााः कुनै नगर प्रहरी कमयचारीिाई आवश्यक 

परी सवदामा नविी नहुन े अवस्था पनय आएको िने्न सनकटतम 

मासथल्िो असिकारीिाई िागेमा र िो सवदा सस्वकृत हुने दसेखएमा 

सनजिे त्यस्तो नगर प्रहरी कमयचारीिाई सवदामा बस्न सिसखत आदशे 

कदई त्यिको िूचना सवदा कदने असिकारी िमक्ष पठाउनुपछय । 

४५. गयि खािी जनाउनाेः कुन ै नगर प्रहरी कमयचारी गयिपरी िो 

कुराको जनाउ नगरपासिका प्रशािन शाखामा पठाई िके पसछ 

िम्वसन्ित नगर प्रहरी कमयचारीिे सवदा स्वीकृत हुन पने व्यहोरा 

दशायई आफू गयि परेको िूचना पाएको समसतिे १५ कदनसित्र आफू 

गयि गने असिकारी िन्दा एकतह मासथको िम्वसन्ित असिकारी 

िमक्ष प्रसतवेदन कदन िके्नछ । िो प्रसतवेदन उपर छानसवन र जाचँ 

पडतािगदाय नगर प्रहरी कमयचारीको प्रसतवेदन व्यहोरा िाँचो दसेखन 

आएमा िम्वसन्ित असिकृति ेआवस्यक कारण िसहत पचाय खडा गरर 

थमौती गरेको व्यहोरा िेखी पठाउन िके्नछ । 

४६. झुठो कारण दखेाएमा िजाय हुनाेः कुन ैनगर प्रहरी कमयचारीिे कुन ै

झुठ्ठा कारण दखेाईसवरामी सवदा, ककररया सवदा र प्रितूी सवदा सिई 

विेको ठहररएमा त्यस्तो नगर प्रहरी कमयचारी सविागीय िजायको 

िागी हुनेछ । 
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४७. तासिम अवसिमा सवदा वस्नवेारेाः यि सनयमाविीमा अन्यत्र जुनिकैु 

कुरा िेसखएको िए तापसन तासिम अवसििर िावयजसनक सवदा र 

ककररया सवदाबाहके िािारणतया अरु कुनै सवदा कदइने छैन। 

४८. िसञ्चत सवदा उपिोग गनय पाउनाेः यो सनयमाविी प्रारम्ि हुनुिन्दा 

असघ तत्काि प्रचसित िेवा ितय िम्वन्िी सनयामाविी वमोसजम कुन ै

नगर प्रहरी कमयचारीको घर सवदा वा सवरामी सवदा िसञ्चत रहकेो 

िए सनजिे िो िसञ्चत सवदा यि सनयमाविी वमोसजम उपिोग गनय 

पाउनेछ । 

 

 

पररच्छेद ८ 

आचरण 

४९. दान उपहार सिन नहुनाेः आफ्नो िरकारी काममा कुनै पसन प्रकारको 

अिर पनय िके्न गरी कुनै पसन नगर प्रहरी र सनजको पररवारका 

िदस्य िमेतिे नगरपासिकको पूवय स्वीकृत सवनास्वदशेी तथा सवदशेी 

िंघ िंस्था सनकाय वा व्यसक्त किैबाट कुन ै प्रकारको दान, बक्ि, 

पुरस्कार, कोिेिी र उपहार स्वीकार गनुय हुदनै । 

५०. चन्दा सिन नहुनाेः कुन ै नगर प्रहरी कमयचारीि े नगरपासिकको पूवय 

स्वीकृसत सवना कुनै पसन कामको सनसमत्त कुनै ककसिमको चन्दा माग्न 

अथवा स्वीकार गनुय हुदनै र अरु कुनै ककसिम आर्थयक िहायता प्राप्त 

गने काममा िमेत िाग सिन हुदँनै। 

५१. स्वीकृती सवना अचि िम्पसत्त खररद गनय नहुनाेः नगरपासिकािाई 

पूवय िूचना नकदई कुनै पसन नगर प्रहरी कमयचारीिे आफ्नो 

बिोबािको सनसमत्त चासहन े वाहके आफ्नो वा आफ्नो पररवारको 

कुनै िदस्यको नाममा कुनै अचि िम्पसत्त खररद गनय हुदनै । मुसिकोट 

नगरपासिका स्वीकृत सिएर मात्र खररद गनय िके्नछ । 

५२. िम्पसत्तको सववरण कदनपुने:(१) हाि वहािमा रहकेो नगर प्रहरी 

कमयचारीिे यो सनयमाविी िागू िएको तीन मसहना सित्र र नयाँ 

सनयूसक्त िएका नगर प्रहरी कमयचारीिे सनयुसक्त िएको समसतिे तीन 
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मसहना सित्र नगरपासिकािे तोककएको कमयचारी िमक्ष दहेायको 

िम्पसत्तको सववरण दासखिा गनुय पने छ । 

१) आफ्नो वा पररवारको िदस्यको नाममा िएको प्रत्येक अचि 

िम्पसत्त र शेयर, बैंक मौज्दातका सववरण । 

२) आफूिँग वा आफ्नो नाउँमा रहकेो नगद, जवाहररात, िुन, 

चाँदीको अन्दाजी मूल्य । 

३) उपसनयामाविी १ वमोसजमको सववरण दासखिा गदाय िंयुक्त 

पररवारमा रहकेो नगर प्रहरी कमयचारीिे आफ्नो पररवारको 

प्रमुखको नाममा सनजिँग रहकेो िम्पसत्तको सववरण दासखिा 

गनुयपनेछ । 

४) आफ्नो िम्पसत्तमा थपघट िएमा असख्तयारवािािाई िोको 

िूचना तीन मसहना सित्र कदनु प्रत्येक नगर प्रहरी कमयचारीको 

कतयव्य हुनेछ । 

५३. व्यापार व्यविाय गनय नहुनाेः कुनै पसन नगर प्रहरी कमयचारीि े

कायायियको स्वीकृती सवना दहेायका काम गनुय हुदँनैाः 

१. कुनै व्यापार गनय । 

२. कुनै फमयको सहस्िेदार िञ्चािक हुन । 

३. कुनै व्यविाय चिाउन । 

५४. नगरपासिकाको काममा थाहा पाएका कुराहरु प्रकाशन गनय नहुनाेः 

नगर प्रहरी कमयचारीिे नगरपासिकाद्धारा अथवा सवशेष रुपमा 

असख्तयार नपाई आफ्नो कतयव्यको पािना गदाय स्थानीय सनकाय वा 

गैह्रिरकारी िंघ िंस्थाबाट प्राप्त गरेको वा आफैिे िेखेको अथवा 

िंकिन गरेको कुनै कागजपत्र वा िमाचार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष 

रुपबाट अरु अनसिकृत नगर प्रहरी कमयचारीिाई वा गैह्रिरकारी 

व्यसक्तिाई अथवा पत्रपसत्रकािाई जानकारी कदनु हुदनै । 

५५. रेसडयो वा पसत्रकािगँ िम्पकय  राख्न नहुनाेःनगर प्रहरी कमयचारीिे 

नगरपासिकको अनुमसत प्राप्त नगरी कुन ै पत्रपसत्रकामा आफ्न ै

वास्तसवक अथवा काल्पसनक नामबाट अथवा बेनामी कुनै िेख 

प्रकासशत गनय अथवा रेसडयोद्धारा प्रिारण गनय हुदँनै ।तर यस्तो 

प्रकाशन वा प्रिारण िासहसत्यक, किात्मक, ऐसतहासिक अथवा 
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वैज्ञासनक र व्यविासयक सवषयको िएमा यस्तो स्वीकृती सिईरहन ु

पदनै र प्रकाशन वा प्रिारण गरेपसछ जाहरेी गनुयपदयछ । 

५६. नगरपासिकाको आिोचनााः नगर प्रहरी कमयचारीिे कुनै कुराको 

आिोचना गदा नगरपासिकाको नीसतको सबरुद्ध अिर पने गरी 

अथवा नगरपासिका र नगरपासिका  बािीमा खिि पुग्ने गरी 

िाषण, िम्वाद, िेख रचना गनुयहुदनै। 

५७. सनवायचनमा िाग सिन नहुने: नगरप्रहरी कमयचारीि े कुनै पसन 

राजनीसतक दिको िासग कुनै सनवायचनमा िाग सिन वा किैको 

सनसमत्त मत माग्न वा अन्य कुनै प्रकारिे प्रिाव पानय हुदनै । तर 

किैिाई मत कदएको वा कदने सवचार गरेको कुरा प्रकट नगरी 

प्रचसित काननुवमोसज आफ्नो मतासिकार प्रयोग गनय बािा पनेछैन । 

५८. राजनीसतमा िाग सिन नहुनाेःनगर प्रहरी कमयचारीिे कुनै राजनैसतक 

दि र िोिँग िम्बसन्ित िसं्थाको िदस्य बन्न, राजनीसतमा िाग 

सिन, राजनैसतक िंस्थािाई िहायताको सनसमत्त चन्दा कदन अथवा 

कुनै राजनैसतक िंस्था वा आन्दोिनिाईअन्य कुनै प्रकारिे आफ्नो 

प्रिाव पानय िहयोग गनय हुदँनै । 

५९. िमय पािन र सनयसमततााः नगर प्रहरी कमयचारीिे रठक िमयमा 

तथा सनयसमत रुपमा आफ्नो पािोमा हासजर हुनुपदयछ र 

िािारणतया पसहिे सवदाको सनकािा नसिई काममा अनपुसस्थत हुन ु

हुदँनै । 

६०. अनशुािन र आज्ञापािनाः(१) नगर प्रहरी कमयचारीिे आफ्नो कतयव्य 

तत्परताको िाथ पािन गनुयपदयछ । 

(२) नगर प्रहरी कमयचारीिे आफ्नो कायायियको 

कामिम्बन्िी कुरामा आफूिन्दा मासथका असिकृतिे कदएको 

आज्ञािाई तदारुकतािाथ पािन गनुयपदयछ । 

(३) नगर प्रहरी कमयचारीिे आफूिन्दा मासथका िबै 

असिकृतहरु प्रसत उसचत आदर दखेाउनुपनेछ । 

६१. नगर प्रहरी कमयचारीि े बासहरी प्रिाव पानय नहुनाेः नगर प्रहरी 

कमयचारीिे आफ्नो नोकरीिम्वन्िी कुरामा आफूिन्दा मासथका 
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असिकृतमासथ कुनै अनुसचत प्रिाब पानय अथवा प्रिाब पानेप्रयत्न गनय 

हुदँनै । 

६२. बहुसबबाह, बािसबबाह, अनमिे सबबाह प्रसतवन्िाः नगर प्रहरी 

कमयचारीिे मुिुकी दवेानी (िंसहता) ऐन, २०७४ सबबाहबारी 

िम्बसन्ि व्यवस्था सबपरीत हुने गरी सबबाह गनुय गराउन ुहुदँनै । 

 

पररच्छेद–९ 

िजाय र पनुरावदेन 

६३. िजायाः उसचत र पयायप्त कारण िएमा नगर प्रहरी कमयचारीिाई 

दहेायको िजाय गनय िककनेछाः 

१. नसिहत कदने । 

२. शारीररक थकाई हुने(फरटक) िजाय गने । 

३. तिव वृसद्ध वा पदोन्नसत रोक्का गने । 

४. तल्िो तहमा घटुवा गने। 

५. िापरवाही गरी नगरपासिकािाई नोक्िानी िएको िम्पूणय वा 

आंसशक रुपमा तिव ित्ताबाट कट्टी गरी अिुि गने। 

६. िसवष्यमा स्थानीय तहमा अयोग्य नठहररने गरी नोकरीबाट 

बखायस्त गने । 

७. िसवष्यमा स्थानीय तहमा अयोग्य ठहररने गरी नोकरीबाट 

हटाउने गने । 

६४. नसिहत कदन ेवा प्रसतकूि राय िखे् नाेः नगर प्रहरी कमयचारीिे काममा 

िािारण िापरवाही गरेमा नसिहत कदन िके्नछ। दईु पटकिम्म 

नसिहत दददँा पसन सनजि े काममा िापरवाही गरेमा सनजको 

चािचिन िम्बन्िी प्रसतवेदनमा प्रसतकूि राय िेसखनेछ । 

६५. तिब वसृद्ध वा पदोन्नसत रोके्नाः नगर प्रहरी कमयचारीको काम 

िन्तोषजनक निएमा िजाय गने असिकारीिे सनजको तिब वा 

पदोन्नसत रोक्का गनय िके्नछ । 

६६. दजाय र तिब घटाउनाेः कुनै नगर प्रहरी कमयचारीिाई दहेायको 

अवस्थामा िजाय गने असिकारीिे तल्िो पद वा तल्िो टाइम स्केि 

वा त्यही टाइम स्केिको तल्िो स्केिमा ओराल्न िके्न र मुसिकोट 
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नगरपासिकािाई हासन नोक्िानी पुर् याएकोमा िो िमेत सनजबाट 

िराउन िके्नछ । 

क) िन्तोषजनक काम नगरेमा । 

ख) अनुशािनहीन काम गरेमा । 

ग) आचरणिम्वन्िी सनयम उल्िंघन गरेमा । 

घ) सनयुसक्त िएको पाँच वषयसित्रै नोकरीबाट अिग हुन झुठा कारण 

दखेाएमा। 

ङ) कदएको आदशे सनदशेन नमानेमा वा कायायन्वयन नगरेमा । 

च) मनासिव कारण निई वा सवदा नसिई सवदा बिेकोमा वा 

गैरहासजर िएमा । 

छ) िापरवाही गरेमा वा सनयम आदशेको पािना नगरेमा । 

६७. नोकरीबाट हटाउन ेवा बखायस्त गनाेः दहेायका अवस्थामा िजाय गन े

असिकारीिे कुनै नगर प्रहरी कमयचारीिाई नोकरीबाट हटाउन 

वाखायस्त गनय िके्नछ । 

क) अयोग्यताको कारणिे आफ्नो पदीय सजम्मेवारी वा दासयत्व पुरा 

गनय निकेमा  

ख) राजनीसतमा िाग सिएमा 

ग) वरावर अनुशािनहीनताको काम गरेमा 

घ) नैसतक पतन दसेखन े फौजदारी असियोगमा अदाितबाट दोसष 

प्रमासणत िएमा । 

ङ) डु्यटीमा िएको अवस्थामा वा नरहकेो अवस्थामा वदीको 

पोशाक िगाई कुनै मादक पदाथय िेवन गरी सहडमेा वा 

जथािावी गरेमा 

च) भ्रष्टाचार गरेमा 

छ) आफ्नो पदको सजम्मेवारी अनुिार आचरणको पािना नगरेमा  

ज) आचरण िम्वन्िी सनयमहरु वरावर उल्िंघन गरेमा 

झ) मनासिव कारण निई वा सवदा नसिई सवदा विेमा वा गैरहासजर 

िएमा । 

६८. िजायको आदशे कदन:े जाँचवुझको काम िमाप्त िएपसछ िम्वसन्ित 

नगर प्रहरी कमयचारीिाई सनजसित स्पष्टीकरण मासगएको िए 

सनजिे तोककएको िमयसित्र स्पष्टीकरण नकदएमा वा सनजिे कदएको 
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स्पसष्टकरण िन्तोषजनक निागेमा िजाय गन े असिकारीिे िजाय 

कदन िके्नछ र िजायको आदशेको एक प्रसत सनजिाई कदनपुनेछ । 

६९. िवेाको अन्त गनाेः कुनै नगर प्रहरी कमयचारीिाई दहेायको अवस्थामा 

सनजको िेवा अन्त गनुयपदाय यि सनयावमािी वमोसजमको काययसवसि 

अपनाउनु पनेछैन । 

क) परीक्षणकािमा रहने गरी सनयुसक्त िएकोमा पररक्षणकाि सित्र 

बारम्बार आचरण उल्िंघन गरेमा । 

ख) स्वीकृत सचककत्िकको बोडयिे शारीररक दसृष्टिे अनुपयुक्त 

ठहर् याएमा, 

७०. नगर प्रहरी िवेामा पनुवयहािी िएपसछ परुा तिब ित्ता पाउन:े कुन ै

नगर प्रहरी कमयचारीिाई िवेाबाट हटाउने वा वखायस्त गने आदशे 

कुनै अदाित वा असिकारीबाट रद्द िई सनज िेवामा पुनवयहािी 

िएमा िेवाबाट हटाइएको वा वखायस्त गररएको समसतदसेख 

पुनवयहािी िएको समसतिम्मको पूरा तिव ित्ता र तिब वृसद्ध पाउन े

िए तिब बृसद्ध िमेत पाउनछे । 

 

पररच्छेद १० 

अवकाशर उपदान 

७१. असनवायय अवकाशाः(१) यो सनयमाविी जारी िएपसछ सनयुसक्त 

िएका दहेायका नगर प्रहरी कमयचारीको दहेायवमोसजमको उमेर 

पुगेपसछ वा नगर प्रहरी जवानको हकमा २० बषय, नगर प्रहरी 

हवल्दारको हकमा २२ बषय र िो िन्दा मासथका अन्य दजायको हकमा 

२५ वषय िेवा अवसि पूरा िए पछी सनजिाई िेवाबाट अवकाश 

कदइनेछ । 

क) नगर प्रहरी नायब  सनररक्षक  –५५ वषय 

 क) नगर प्रहरी िहायक सनररक्षक  –५३वषय 

 ख)नगर प्रहरी हवल्दार   – ५०वषय 

 ग) नगर प्रहरी जवान   -४५ बषय 
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(२) उमेरको हद, पदको अवसि वा िेवा अवसिमध्ये कुन ै

एक पुगेपसछ नगर प्रहरी कमयचारी िेवाबाट अवकाश पाउने छ । 

स्पष्टीकरणाः उमेर प्रयोजनको सनसमत्त नगर प्रहरी 

कमयचारीको उमेरको सहिाव गदाय दहेायवमोसजम गररनेछाः 

क) नोकरीमा प्रवेश गरेको वेिामा सनजिे पेश गरेको 

शैसक्षक िंस्थाको प्रमाणपत्रमा ककरटएको जन्म 

समसत वा वषयबाट हुन आउने उमेर । 

ख) त्यस्तो असििेख निएमा सनजिे नोकरीमा प्रवेश 

गने बेिा ब्यसक्तगत सववरणमा िेखीएको जन्म 

समसत वा वषयबाट हुन आउने उमेर। 

(४) यि सनयामाविी वमोसजम सनवृसत्तिरण पाउन ेअवसि 

पुगेकोकुनै नगर प्रहरी कमयचारीिाई नगरपासिकाि े

 नोकरीबाट अवकाश कदनेछ। 

(५) यो सनयम प्रारम्ि हुदँा नगर प्रहरी िेवामा वहाि रहकेा 

नगर प्रहरी कमयचारीिे उपसनयम(१)वमोसजम अवकाश प्राप्त गदाय 

प्रचसित नगरप्रहरी सनयमाविी वमोसजम अवकाश प्राप्त गनयजसत 

उमेर बाँकी रहकेो छ िो अवसििमेत सनजिे गरेको जम्मा नोकरी 

अवसिमा थसप सनजिे पाउने उपदानमा सहिाव गररनेछ। 

७२. उपदानाः(१)मुसिकोट नगरपासिका नगर प्रहरीको उपदान रकम 

गणना गदाय दहेाय बमोसजम गरीनेछ । 

क)पाँच बषय िन्दा कम स्थायी िेवा अवसिको िागी प्रत्येक 

बषयका सनसमत्त आिा मसहनाको तिबका दरिे  हुन आउने जम्मा 

रकम । 

ख)पाँच दसेख दश बषय स्थायी िेवा अवसिको िागी प्रत्येक 

बषयका सनसमत्त एक मसहनाको तिबका दरिे  हुन आउने जम्मा 

रकम । 

ग)दश दसेख पन्र बषय स्थायी िेवा अवसिको िागी प्रत्येक 

बषयका सनसमत्त डढे मसहनाको तिबका दरिे हुन आउने जम्मा रकम । 
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घ)पन्र दसेख सबि बषय स्थायी िेवा अवसिको िागी प्रत्येक 

बषयका सनसमत्त दइु मसहनाको तिबका दरिे  हुन आउने जम्मा 

रकम । 

ङ)सबि बषय िन्दा बकढस्थायी िेवा अवसिको िागी प्रत्यके 

बषयका सनसमत्त अढाइ मसहनाको तिबका दरिे  हुन आउने जम्मा 

रकम । 

(२) उपसनयम १ मा तोककए बाहके िेवाका शतय र िुसविा 

िम्बसन्ि अन्य कुरा मुसिकोट नगरपासिका कमयचारी सनयमाविीमा 

तोककए बमोसजम हुनेछ । 

 

७३. पाररवारीक उपदानाः (१) नगर प्रहरी कमयचारीको नोकरीमा छद ै

िरकारी कामको सििसििामा मृत्यु िएमा मृतक कमयचारीि े

इच्छाएको व्यसक्तिाई बकढमा पाँच बषय थप गदाय सनयमानुिार हुन 

आउने रकम एकमुष्ट उपदान कदइनेछ। 

तर, कायायियि े खटाएको काम वा कतयव्य सनवायहको िममा 

िसवतव्यबाट मृत्य ू िएमा िेवा अवसिमा १० बषयिम्म थप गरी 

उपदानका िासग सहिाब गनय बािा पने छैन ।यो व्यवस्था करार वा 

अस्थायीको हकमा िमेत िागु हुनेछ । 

 

७४. अशक्त वसृत्ताःकुनै नगर प्रहरी कमयचारी आफ्नो पदको कतयव्य पािना 

गदाय तासिम वा कामको सििसििामा दघुयटनामा परी वा आघातमा 

परी अंगिंग िएको छ वा चोट पटक िागेको छ र नगर प्रहरी 

िेवाको िासग अशक्त िएको छ िने त्यस्तो नगर प्रहरीिे पाउन े

उपदानरकम सहिाव गदाय सनजको अशक्तताको अवस्था हरेी जम्मा 

िेवा अवसिमा दहेाय अनुिार बषय थप गरी सहिाव गरीनछे । 

अशक्तता प्रसतशत करार वा अस्थायीको 

हकमा थप हुने बषय 

स्थायीको हकमा थप हुने 

बषय 

१०० १० १३ 

७५ िन्दा मासथ ८ ११ 

५० िन्दा मासथ ६ ९ 
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२५ िन्दा मासथ ४ ७ 

२५ िन्दा कम तर 

िेवाको िागी अयोग्य 

२ ५ 

 

अशक्तता सनिायरण िसमसताः अशक्तता सनिायरणका िासग दहेाय 

अनुिार एक अशक्तता सनिायरण िसमसत रहनेछ । 

प्रमुख प्रशािककय असिकृत     िंयोजक  

स्वास््य ियोजक     िदस्य 

काययपासिकाबाट मनोसनत एक जना काययपासिका िदस्य  

      िदस्य  

प्रशािन, योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुख  िदस्य  

नगर प्रहरी कमाण्डर            िदस्य िसचव 

७५. सनवसृत्तिरण िम्वन्िी काननु:नगर प्रहरी कमयचारीको िम्बन्िमा 

िसवष्यमा सनबृसत्तिरण िम्बसन्ि कानुनको सनमायण गरी िाग ु

गरीनेछ । 

७६. िन्तसत वसृत्त र शसैक्षक ित्तााः(१) कुनै नगर प्रहरी कमयचारी आफ्नो 

कतयव्य पािन गदाय वा तासिम लिँदा तत्काि मृत्य ुवा िोही कारणिे 

गदाय आजीवन काम गनय निके्न अशक्त िएमा त्यस्तो मृतक वा अशक्त 

नगर प्रहरी कमयचारीको प्रत्येक िन्तसतिाई रु. ५००(पाँच िय) को 

दरिे मासिक िन्तसतवृसत्त कदइनेछ (िन्तसत िन्नाि े सनजको छोरा, 

छोरीिाई जनाउँनेछ )  

 तर यस्तो िुसबिा बढीमा २ जनािम्म िाइ हुनेछ । 

(२) उपसनयम १ वमोसजम िन्तसत वृसत्त िम्वसन्ित 

िन्तसतिे २१ वषयको उमेर पुरा गरेमा वा सववाह वा िरकारी िेवा 

प्रवेश गरेको जुन अगासड हुन्छ िो समसत िम्म पाउँनेछ। 

७७. िवेा अवसिको गणनााः (१) नगर प्रहरीको स्थायी िेवा िम्बसन्ि 

प्राविान िागु िइ सनयुसक्त प्रकिया अगाडी बढेमा उपदान िम्बसन्ि 

प्रयोजनका िागी िेवा अवसि गणना गदाय असवसच्छन्न रुपमा िेवामा 

रहकेा नगर प्रहरीका सनसमत्त िो िन्दा अगाडीको करार वा अस्थायी 

िेवा अवसिको िमेत गणना गनय पाइनेछ । 
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(२) उपसनयम (१) मा जेिुकै िेसखएको िए तापसन 

एकपटक उपदान पाइिकेको व्यसत्त नगर प्रहरी िेवा वापदमा पुनाः 

सनयुसक्त िएमा सनजि ेपसहिे पाएको उपदानको रकम कफताय गरेमा 

मात्र सनजको पसहिेको नोकरी जोसडनेछ । 

(३) उपसनयम (१) अनुिार गणना गदाय सनिम्वनमा रहकेो 

अवसििाई िमेत गणना गररनेछ । 

७८. उपचार खचयाः (१) कुन ैनगर प्रहरी कमयचारी सवरामी िएमा औषसि 

उपचारको िासग दहेाय वमोसजम िएको खचयको रकम 

नगरपासिकािे उपचार खचयवापत कदनेछाः 

क) अस्पताि िनाय िई वा निई उपचार गराउँदा िागेको 

अस्पतािको सवि वमोसजमको खचय र अस्पतािको 

सचककत्िकको रोगको सनदान िसहतको पेशकिप्शन वमोसजम 

खचय । 

ख) अस्पताि निएको ठाउँमा वा अस्पताि िनाय िई अस्पतािबाट 

सनस्केपसछ पसन रोगको उपचारको सनसमत्त वा अस्पताि िए 

पसन अस्पतािमा िनाय हुन ु नपने वा िनाय हुन निकेको कुन ै

अवस्था वा ककसिमको रोगको िम्वन्िमा कुन ै दतायवाि वा 

स्वीकृत योग्यता प्राप्त डाक्टर,कसवराज,वैद्य वा हले्थ 

असिस्टेण्टिे जाँचगदाय सिएको शुल्क र रोगको सनदान 

िसहतको पे्रसस्िप्िन अनुिार गरेको औषसि खचय । 

ग) अस्पताि पसन निएको र डाक्टर, कसवराज, वैद्य वा हले्थ 

असिस्टेन्ट पसन निएको ठाउँमा िएको उपचारमा नगर प्रहरी 

प्रमुख मातहतका नगर प्रहरी कमयचारीको हकमा नगर प्रहरी 

प्रमुखिे तथा नगर प्रहरी प्रमुखको हकमा प्रशािन, योजना 

तथा अनुगमन शाखाको एक तह मासथको असिकारीि े

सिफाररि गरेको खचय । 

घ) प्िासष्टक िजयरी वा सनजी नर्ियङ्ग होममा गरेको 

सचरफार(िर्जयकि अपरेशन) बाहके िबै ककसिमको सचरफार 

गदाय िागेको सबि वमोसजमको खचय । 
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(२) उपसनयम (१) मा जुनिुकै कुरा िेसखएको िए तापसन 

नगर प्रहरी कमयचारीको तमाम नोकरी अवसििरमा असिकृत स्तरको 

िए १२ मसहना र िो िन्दा मुसनको पदकोिासग १८ 

मसहनावरावरको तिब रकमिम्म मात्र उपचार खचय कदइनेछ । 

(३) यि सनयमवमोसजम पाउने उपचार खचय कुनै नगर 

प्रहरी कमयचारीिे पेश्कीको रुपमा सिन चाहमे कारण मनासिब 

दसेखए उपसनयम(२) को असिनमा रही पसछ सहिाब बझुाउने गरी 

पेश्की कदन िके्नछ। 

(४) िसवष्यमा स्थानीयतहको सनसमत्त िामान्यतया अयोग्य 

ठहररने गरी बखायस्त गररएको अवस्थामा  वाहके  अरु जुनिुकै 

व्यहोराबाट नगर प्रहरी कमयचारीिे नोकरीबाट अिग हुदँा उपसनयम 

(५) वमोसजम नोकरी अवसििरमा पाउने उपचारखचय मध्ये केही 

सिई वा नसिई उपचारखचय वाँकी रहकेो िए त्यस्तो बाकँी िएजसत 

पुरै रकम र िेवा अवसििर िएको जम्मा उपचार खचयको १० 

प्रसतशत रकम िमेत एकमुष्ट सनजिे त्यिरी नोकरीबाट अिग हुदँा 

सिन पाउनेछ । 

(५) कुनै नगर प्रहरी कमयचारी दश वषयको िेवा अवसि नपुग्द ै

िसवष्यमा स्थानीय तहनको नोकरीको सनसमत्त िामान्यतया अयोग्य 

ठहररन े गरी बखायस्त गररएको अवस्थामा बाहके अरु जुनिकैु 

व्यहोराबाट नोकरीबाट अिग िएमा पसन दश वषयको नोकरी अवसि 

मानी त्यिकैो दामािाहीि े उपसनयम(२) अनुिार पाउने उपचार 

खचय पाउनेछ । 

(६) यि सनयमवमोसजम नगर प्रहरी कमयचारीिे पाएको 

उपचार खचयको सववरण कायायियिे नगर प्रहरीको सवदाको असििेख 

र व्यसक्तगत असििेखमा राख्नपुनेछ । 

 

 

पररच्छेद ११ 
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तिब, ित्ता 

७९. तिब ित्तााः नगर प्रहरी कमयचारीिे सनयुसक्तपाएको वा वढुवा िएको 

समसतदसेख तिबित्ता पाउने छ ।तिव र राशन ित्ता नेपाि प्रहरीि े

पाउनेिुसविािाई आिार सिई तोके अनुिारहुनेछ । 

८०. टाइम स्केिाः(१) टाइम स्केिअनुिार तिब पाउने पदमा नयाँ 

सनयुसक्त पाउने व्यसक्तिे िामान्यताः स्केिमा िेसखएको न्यूनतम तिब 

पाउने छ । 

तर असख्तयारवािाि े कारणिमेत जनाई सिसखत अनरुोि 

गरेमानगरपासिकािे सनजको प्रारसम्िक तिबिाई टाइम 

स्केिसित्रको कुनै मासथल्िो स्थानमा तोक्न िके्नछ । उत्कृट योग्यता 

िएका व्यसक्तहरुको हकमा मात्र असख्तयारवािाि े यस्तो अनरुोि 

गनय िके्नछ । 

(२) उच्चस्तर टाइम स्केिको कुनै पदमा स्थायी रुपमा वढुवा 

पाउने नगर प्रहरी कमयचारीिे पसन उक्त उच्चतम टाइम स्केिमा 

िेसखएका न्यूनतम तिब पाउने छ । 

८१.  तिब वसृद्धाः दहेायको अवस्थामा बाहके प्रत्येक नगर प्रहरी 

कमयचारीिे एक वषय िेवा पुरा गरेपसछगे्रडवृसद्ध पाउनेछ। 

(क) परीक्षणकाि, 

(ख) कायम मुकायम र 

(ग) तिब वृसद्ध रोक्का । 

तर सनयसुक्त िदर िएपसछ नगर प्रहरी कमयचारीहरुको 

परीक्षणकािमा रहकेो अवसििमेत तिब वृसद्धको सनसमत्त जोसडनेछ। 

८२. कायम मकुायम िई काम गरेको तिब ित्ता:कुनै नगर प्रहरी 

कमयचारीिे कुन ै मासथल्िो पदमा कायम मुकायम िई काम गरेमा 

काम गरेकै समसतदसेख सनजिे मासथल्िो पदको तिब ित्ता पाउने छ । 

८३ . अवकाश पाउन ेकमयचारी पाउन ेतिब र राशन:नगर प्रहरी कमयचारी 

राजीनामा कदई वा असनवायय अवकाश पाई िेवा सनवृत्त िएमा िोको 

िूचना पाएको समसतिम्म सनजिे खाईपाइ आएको तिब, ित्ता, 

रािन र अन्य िुसविािमेत पाउनेछ। 
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 तर कायायियमा गैरहासजर रही सविागीय कारवाही शुरु गररएको 

वा कारवाहीको िममा कायायियमा अनुपसस्थत रहेको नगर प्रहरी 

कमयचारीिे आफू अनुपसस्थतरहकेो समसतदसेखको तिब, ित्ता र रािन 

पाउने छैन । 
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पररच्छेद १२ 

कायम मकुायम र काययवाहकको व्यवस्था  

८४. कायम मकुायम करार गनय िके्नाः(१) नगर प्रहरी िेवाका कुन ैपदमा 

िािारणतया कायम मुकायम करार गररने छैन तर पदररक्त रहकेो 

अवस्था परी कायायियको दसैनककायय िंचािन गनय वािा पनय गएमा 

कायम मुकायम करार गनय िककने छ । 

(२) यि सनयामाविी वमोसजम कायम मुकायम करार गदाय 

एकतह मुसनका कमयचारीहरु मध्ये वढुवाकोिासग योग्य िएका मध्ये 

बाट िबैिन्दा जेष्ठनगर प्रहरी कमयचारीिाई मात्र कायम मुकायम 

करार गररनेछ 

(३) कुनै नगर प्रहरीकमयचारी जुन पदमा कायम मुकायम 

करार िएको हो सनजिे िो पदको दज् यायनी सचन्हिसहत िम्पूणय 

असिकार प्रयोग गनय पाउने छ ।     

   

८५. कायम मकुायम गन ेअसिकारीाः(१) नगर प्रहरी कमयचारीिाई कायम 

मुकायम करार प्रमुख प्रशािकीय असिकृतिेगने । 

(२) उपसनयम (१) वमोसजम काययवाहक तोक्दा तल्िो 

पदमा रहकेो िबिन्दा वररष्ठ नगर प्रहरी कमयचारीिाई काययवाहक 

तोककन ेछ । 

(३) उपसनयम (१) वमोसजम काययवाहक िई काम गनय 

तोककएको नगर प्रहरी कमयचारीि े त्यस्तो काययवाहक पदको िम्पूणय 

असिकार प्रयोग गनय पाउने छ । 

(४) दहेायको अवस्थामा कायम मुकायम करार गनय िककन े

छैनाः 

(क) नसिहत पाएकोमा िो िजाय पाएको समसतिे एक वषयको 

अवसििए,  

(ख) सनिम्बन िएकोमा िो अवसििर, 
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(ग) बढुवा रोक्का िएकोमा रोक्का िएको अवसििर, 

(घ) तिब बृसद्ध रोक्का िएकोमा रोक्का अवसििर । 

८६. सनसमत्त िई काम गन ेव्यवस्थााः(१) कायम मुकायम वा काययवाहक 

नतोककएको अवस्थामा एक मसहना ननाघ्ने गरी कुनै कारणि े

कायायिय प्रमुख अनुपसस्थत िएमा िोही कायायियका िबिन्दा 

बररष्ठ नगर प्रहरी कमयचारीि ेिो पदको सनसमत्त िई काम गनेछन । 

(२) यिरी सनसमत्त िई काम गरेको अवसिको िम्पूणय 

सजम्मेवारी सनसमत्त िई काम गने नगर प्रहरी कमयचारीको हुनेछ । 

८७. एक पदमा एक व्यसक्तमात्र कामय मकुायम वा काययवाहक हुन:े कुन ै

एक पदमा एक िमयमा एकिन्दा वढी व्यसक्त कायम मुकायम वा 

काययवाहक करार हुन िके्न छैन । 

८८. काम गरेको अवसिको तिब ित्ता:(१) कुनै पदमा कायम मुकायम वा 

काययवाहक वा सनसमत्त िई कामगन े नगर प्रहरी कमयचारीिे जुन 

पदमा काम गरेको हो िोही पदको तिब ित्ता र राशन पाउने छ। 

तर पन्रर कदनिम्म काययवाहक वा सनसमत्त िई काम गरे वापत कुन ै

ककसिमको तिब ित्ता र राशन कदइने छैन र पन्र कदनिन्दा बढी 

अवसि काययवाहक वा सनसमत्त िई काम गरेकोमा पूरै अवसिको तिब 

ित्ता र राशन कदइने छ । 

 

पररच्छेद १३ 

तासिम 

८९. तासिमको व्यवस्थााः नगर प्रहरी कमयचारीिाई काययकुशि एवं दक्ष 

तुल्याउन मुसिकोट नगरपासिकािे तोककए वमोसजम तथा 

आवश्यकता अनुिार अन्य तासिमहरु पसन कदन िके्नछ । 

९०. तासिम िचंािन हुन े स्थान: नगरपासिकािे तोककएको स्थानमा 

हुनेछ । 

९१. तासिमको अवसिाः नगर प्रहरी िेवाको िबै असिकृत तथा 

जवानहरुको तासिमको अवसि र पाठ्यिम मुसिकोट नगरपासिकाि े

तोके अनिुार हुनेछ । 
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९२. तासिमको असनवाययता: (१) नगर प्रहरी िेवामा रहकेा िबै नगर 

प्रहरी कमयचारीहरुिे तासिम सिनु असनवायय हुनेछ । यस्तो तासिममा 

िसम्मसित गराइएको नगर प्रहरी कमयचारीहरुिे िापरवाही दखेाई 

आफ्नो व्याविासयक ज्ञान प्रसत उदासिन तथा गैरसजम्मेवारी रहेको 

व्यहोरा असििेखमा जनाइनछे । 

(२) व्याविासयक तासिम हासिि गनय उदासिन रहकेो 

व्यहोरा असििेखमा जनाई िकेपसछ सनजहरुिाई पुनाः 

एकपटकतासिमको मौका कदइनेछ । त्यिपसछ पसन उदासिन र 

गैरसजम्मेवारी दखेाउनेिाई तल्िो पदमा झानय वा िेवाबाट हटाउन 

िककनेछ । 

९३. तासिमको पाठ्यिमाः सवसिन्न तासिमहरुको पाठ्यिम तयार गनय 

नगर प्रहरी प्रमुख िमेत रहन ेएक िसमसतको गठन हुनेछ । 

९४. प्रसशक्षाथीि े पाउन े िसुविा: (१) नगरपासिका वासहर 

प्रसशक्षाथीहरुिाईतासिम सिन आउँदा जाँदाको दसैनक भ्रमण ित्ता 

प्रचसित स्थानीय काननु अनिुार हुनेछ । 

(२) राशन पाउने नगर प्रहरी कमयचारीहरुिाई मुसिकोट 

नगरपासिकाको सनयमानुिार राशन र ित्ता पाउन ेछन्। 

९५. तासिम िफि िएमााः दहेायको तासिममा िफि हुने नगर प्रहरी 

कमयचारीहरुको हकमा दहेाय बमोसजम हुनेछाः 

(क) नगर प्रहरी असिकृत तथा जुसनयर असिकृत(आिारिूत) 

तासिममा िफि िएका र परीक्षण कािमा रहकेा असिकृतहरु 

अस्थायी सनयुसक्तका िासग िामान्यतया योग्य हुनेछन । 

(ख) ररिुटतासिममा िफि ररिुटहरु नगर प्रहरी जवानहरुमा 

अस्थायी सनयुसक्तको िासग योग्य हुनेछन । 

९६. तासिममा िामिे गराउन ेिखं्यााः नगर प्रहरीको काययमा दसैनक तथा 

िामान्य प्रशािनमा वािा नपने गरी नगर प्रहरी प्रमुखिे सनणयय िए 

अनुिार तासिम सिन नगर प्रहरी असिकृत कमयचारीहरु तोके्न छन्। 

९७. असतसथ प्रसशक्षकहरुको पाररश्रसमकाःगाउँपासिकािेतोककए 

बमोसजमहुनेछ । 
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९८. आन्तररक तासिमाः एकै पटक सनयुसक्त िएका वा वढुवा िएका नगर 

प्रहरी कमयचारीिाई आन्तररक तासिममा पठाउँदा िािारणतया 

िमान अविर प्राप्त हुनेगरी तासिमको व्यवस्था समिाउनुपनेछ र 

३५ वषय उमेर नाघेकािाई शारररीक तासिममा असनवाययता गररन े

छैन । 

 

पररच्छेद १४ 

पोशाक 

९९. प्रारसम्िक पोशाक (१) िबै नयाँ िनाय हुने असिकृत तथा 

जवानहरुिाई तासिमकेन्रबाट स्केि बमोसजम प्रारसम्िक पोशाक 

सवतरण गररनेछ । 

(२) नयाँ िनाय हुने प्रसशक्षाथीहरुको चासहने प्रारसम्िक 

पोशाक मुसिकोट नगरपासिकािे कदनेछ । 

१००. नगर प्रहरी पोशाकाः नगर प्रहरीको पोशाकको रंग र ककसिम र अन्य 

सववरण कायायपासिकािे तोकेबमोसजमहुनेछ । 

१०१. प्रारसम्िक पोशाक र िामान प्रत्यकेाः नगरप्रहरी कमयचारीिाई 

अनुिूसचमा तोकेबमसजमको पोशाक र िामान उपिब्ि गराईनेछ। 

१०२. जाडो मौिमका िासग कदइन े पोशाक:प्रत्येक नगर प्रहरी 

कमयचारीिाई जाडो मौिमको िासग पोशाक सनाःशुल्क कदइनेछ। 

१०३. िरेोमोसनयि पोशाकाःअसिकृत कमयचारीहरुिाई िरेीमोसनयि 

पोशाक तोककएको िासग रकम उपिब्ि गराईनेछ। 

१०४. तयारी पोशाक सवतरण गनय निककएमा कदन े िसुविा: नगर प्रहरी 

कमयचारीिाई अनिुूसचमा उल्िेख िएबमोसजमको तयारी पोशाक 

सवतरण गनय निककएको अवस्थामा स्थानीय दर रेट वमोसजम 

सििाई ज्यािा कदइनेछ । 

१०५. नगर प्रहरीको पोशाक िट्टािनायाः नगर प्रहरी कमयचारीहरुिाई 

सनजहरुको माििामान र पोशाक सनसित अवसि नपुगी वा 

कामकाजको सििसििामा फाटी गएमानगर प्रहरी प्रमुखिे पेश गरे 

वमोसजमिट्टा गरी नयाँ कदइनेछ । 
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पररच्छेद १५ 

सवसवि 

१०६.  िसमसत गठन हुनाेः तासिम र पोशाक िम्बसन्ि व्यवस्थािाई 

कायायन्वयन गनय प्रमुख प्रशािकीय असिकृतिे तोकेबमोसजमका 

असिकृतहरु िएको िसमसत गठन हुनेछ । त्यि िसमसतिे गरेको 

ठहरवमोसजम सनयुसक्त गने असिकारीिे सनणयय कदनेछ। 

 

१०७. सविागीय आदशे र सनदशेन: ऐन र यि सनयमाविीको पररसिसित्र 

रही दहेायका सवषयमा नगर प्रहरी प्रमुखिे प्रमुख प्रशाकीय 

असिकृतको सनदशेन बमोसजम आदशे तथा सनदशेन जारी गनय िके्नछ । 

(क) काययमा सछटो छररतोपन ल्याउने सवषय 

(ख) मातहतको नगर प्रहरी कायायियिाई सनयन्त्रण गने सवषय 

(ग) मातहत कायायियको काययमा िमन्वय कायम गराउने सवषय 

(घ) सनयममा उल्िेख िएका कुराहरु स्पष्ट तथा सवस्तृत गने सवषय  

(ङ) सविागीय अनुशािन िम्वन्िी व्यवस्था 

१०८. परुस्काराःनगरपासिकाको िमग्र सहत र इज्जतका िागी प्रशंिसनय 

कायय गने नगर प्रहरी कमयचारीिाइ पुरष्कृत गररनेछ । 

१०९. दश ै खचय पाउन:ेनगर प्रहरी कमयचारीिे खाईपाई आएको एक 

मसहनाको तिब बराबरको रकम प्रत्येक वषय घटस्थापनाको पन्र 

कदन अगासड दशै खचयको रुपमा पाउनेछ । 

११०. अन्य िसुविातथा व्यवस्थााः (१) मुसिकोट नगरपासिकािनेगर प्रहरी 

कमयचारीहरुिाई कदईने िुसविाहरुतोके बमोसजम हुनेछ। 

(२) िुरुमा करार िेवामा रहकेा नगर प्रहरी जवानहरुको 

हकमा यो सनयामाविीमा जुनिुकै कुरा िेसखएको िएतापसन 

सनयामाविी जारी िएपसछ हुने पसहिो नगर प्रहरी जवान पदको 

खुल्िा सवज्ञापनमा एक पटकिाई िाग सिन उमेरको हद िाग्ने छैन । 

(३) सनयामाविी १२३ (२) वमोसजमको खुल्िा सवज्ञापनमा 

िाग नसिई िेवाबाट स्वइच्छािे िेवाबाट हटनचाहने करार िेवामा 
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काययरत नगर प्रहरी जवानहरुिाई करार िेवामा काम गरेको 

अवसिको प्रसत वषयको आिा मसहनाको प्रचसित स्केि वमोसजमको 

तिव एक मुष्ट उपिब्ि गराईनेछ । चानचुन मसहना तथा कदनिाई 

दामाशाहीिे सहिाव गररनेछ। 

 

१११. नगर प्रहरी िम्बसन्ि िवेा र शतयहरुाःमुसिकोट नगरपासिका कायायिय 

अन्तगयत काययरत नगर प्रहरी कमयचारीहरुको िेवा, शतय, िुसविा र 

िंचािन यि सनयमाविीमा व्यवस्था िएको हदिम्म यिै 

सनयमाविी बमोसजम हुनेछ । सनयमाविीमा व्यवस्था निएका 

सवषयहरुको हकमा नेपाि प्रहरी सनयमाविी, २०७१ बमोसजम 

हुनेछ र िो सनयमाविीमा निएको व्यवस्थाहरुको हकमा स्थानीय 

मापदण्ड अनुिार कानुनमा उल्िेसखत व्यवस्था बमोसजम हुनेछ । 

११२. बािा अड्काउ फुकाऊाःयि सनयमाविीको पािना र काययन्वयनमा 

कुनै बािा परेमा िोको व्याख्या गरी बािा अड्काउ फुकाउन े

असिकार मुसिकोट नगर काययपासिकामा हुनेछ । 

११३. सनयमाविी िशंोिनाःयि सनयामविीमा आवश्यक िंशोिन 

मुसिकोट नगरपासिका नगरकाययपासिकािे गनय िके्नछ । 
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