
याजवियाज नगय कामयऩालरकाको नगय प्रहयी सेिा सञ्चारन सम्फन्धी 
कामयविलध, २०७९ 

ऩरयच्छेद–१ 

प्रायम्म्बक 

१. सॊम्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब 

क) मो कामयविलधको नाभ “याजवियाज नगयऩालरकाको नगय प्रहयी सेिा सञ्चारन सम्फन्धी कामयविलध,  २०७९” 

यहेको छ । 

ख) मो कामयविलध नगय कामयऩालरकाको फैठकफाट स्िीकृत बएको लभलतदेम्ख राग ुहनुेछ । 

२. ऩरयबाषा् विषम य प्रसॊगरे अको अथय नरागभेा मस कामयविलधभा  

क) “ऐन” बन्नारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ राई सम्झन ुऩदयछ । 

ख) “नगयऩालरका” बन्नारे याजवियाज नगयऩालरका सप्तयीराई सम्झन ुऩदयछ ।  

ग) “कामायरम” बन्नारे याजवियाज नगयऩालरकाको प्रशासलनक केन्र यहेको कामायरमराई सम्झन ुऩदयछ । 

घ) “प्रभखु” बन्नारे याजवियाज नगयऩालरकाको प्रभखुराई सम्झन ुऩदयछ । 

ङ) “प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत” बन्नारे याजवियाज नगयऩालरकाको प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतराई सम्झन ुऩदयछ 
। 

च) “ऩदऩूलतय सलभलत” बन्नारे याजवियाज नगय कामयऩालरकाको नगय प्रहयी सेिा सञ्चारन सम्फन्धी कामयविलध, 

२०७९ को दपा ५ फभोम्जभ गठन हनुे सलभलतराई सम्झन ुऩदयछ ।  

छ) “नगय प्रहयी” बन्नारे याजवियाज नगयऩालरकाफाट लनमकु्त प्रहयी कभयचायीराई सम्झन ुऩदयछ । 

ज) “आलथयक िषय” बन्नारे प्रत्मेक फषयको श्रािण १ गतेदेम्ख शरुु बई आषाढ भसान्तभा   सभाप्त हनुे अिलधराई 
सम्झन ुऩदयछ । 

झ) “नगय कामयऩालरका” बन्नारे नेऩारको सॊविधानको धाया २१६ को उऩधाया (१), (२), (३) य (४) फभोम्जभ 
गठन बएको याजवियाज नगयऩालरकाको कामयऩालरकाराई सम्झनऩुदयछ ।  

ञ) “तोवकए िभोम्जभ” बन्नारे नगय कामयऩालरका िा नगय सबारे सभम सभमभा लनणयम गयी तोकेको व्मिस्था 
सम्झनऩुछय । 

ट) “जिान” बन्नारे नगय प्रहयी सेिा इकाई प्रभखु फाहेकका प्रहयी जिान सम्झनऩुछय ।  

ठ) “नगय प्रहयी हिल्दाय” बन्नारे नगय प्रहयी सेिा इकाइको प्रभखुराई सम्झनऩुछय । 

ऩरयच्छेद–२ 

नगय प्रहयी सेिा इकाइको गठन, ऩदऩूलतय, मोग्मता, सेिा सवुिधा य कामय विियण सम्फन्धी 
३. नगय प्रहयी सेिा इकाइको गठन :  

(१) नगयऩालरकाभा एक नगय प्रहयी सेिा इकाई यहनेछ जसभा देहाम फभोम्जभका ऩदहरू लसजयना गयी सेिा 
कयायफाट ऩदऩूलतय गरयनेछ । 

 क) प्रहयी हिल्दाय सहामक ततृीम स्तय – २ (जना)   

 ख) प्रहयी जिान सहामक द्वितीम स्तय – १९ (जना) 
(२) उऩदपा (१) फभोम्जभका ऩदहरूभा ऩदऩूलतय गनय ऩदऩूलतय सलभलतरे खलु्रा प्रलतमोलगतािाया उम्भेदिाय छनौट 

गयी लनममु्क्तका रालग प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत सभऺ लसपारयस गनेछ । 



(३) ऩदऩूलतय सलभलतरे आफ्नो कामय सम्ऩादनको क्रभभा आिश्मकता अनसुाय सम्फम्न्धत लफषमको विऻराई 
आभन्रण गनय सक्नेछ । 

(४) ऩदऩूलतय सलभलतफाट लनममु्क्तका रालग लसपारयस बएका उम्भेदिायहरूराई प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतरे नगय 
प्रहयी इकाई अन्तयगतको ऩदभा 1 िषयका रालग कयायभा लनममु्क्त द्वदनेछ । 

(५) सेिा विस्तायको आधायभा नगयऩालरकारे नगय प्रहयी सेिा इकाईभा यहने गयी नगय प्रहयीको थऩ दयिन्दी 
सजृना गनय सक्नेछ । 

(६)  कयाय अिधी सभाप्त बएभा  नगयऩालरकाको कामयऩालरका म्माद थऩ गनय सक्नेछ । 

४. नगय प्रहयी ऩदको रालग आिश्मक मोग्मता्  

(१) नगय प्रहयी सेिा इकाईभा यहने ऩदहरूका रालग आिश्मक मोग्मता देहाम फभोम्जभ हनुेछ । 

क) नेऩारी नागरयक, 

ख) छनौट ऩयीऺा सरुु हनुे द्वदनसम्भभा १८ फषय उभेय ऩयुा बई ३५ फषय ननाघेको,  
ग) नैलतक ऩतन देम्खने पौजदायी अलबमोगभा सजाम नऩाएको, 
घ) कुनै ऩलन याजनीलतक दरको सदस्म नयहेको, 
ङ) कुनै विध्िॊसात्भक वक्रमाकराऩभा सॊरग्न नबएको, 
च) नैलतक ऩतन हनुे पौजदायी अलबमोगभा सजाम नऩाएको, 
छ) प्रहयी हिल्दाय ऩदको रलग एस.एर.सी.िा सो सयह य जिान ऩदको रालग कऺा ८ (आठ) उतीणय  

गयेको । 

ज) ऩदऩूलतय सलभलतरे लनधाययण गये फभोम्जभको शायीरयक तन्दरुुस्ती बएको, 
(२) उम्भेदिाय छनौट गरयदा नेऩार प्रहयी िा नेऩारी सेनाफाट सेिा लनितृ्त बएका उम्भेदिायराई विशेष ग्राह्यता 

द्वदइनेछ । 

५. ऩदऩूलतय सलभलतको देहाम िभोम्जभको हनुछे: 
याजवियाज नगयऩारकाभा कयायभा नगय प्रहयी छनौट तथा लसपारयस सलभलतको गठन देहाम फभोम्जभ यहनेछ । 

क. प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत     – सॊमोजक  

ख. जनऩद प्रहयी िा शशर प्रहयी िा  

नेऩारी सेनाको िहारिारा अलधकृत स्तयको प्रलतलनलध  – सदस्म 

ग. नगय प्रभखुरे तोकेको एक /एक जना कम्म्तभा अलधकृत  

 स्तयको िहारिारा िा सेिालनितृ कभयचायी २ जना  – सदस्म 

घ. नगयऩालरकाको प्रशासलनक शाखा प्रभखु   – सदस्म सम्चि 

 

६. ऩदऩूलतय सलभलतको काभ, कतयव्म तथा अलधकाय :  

(१) ऩदऩूलतय सलभलतको काभ, कतयव्म य अलधकाय देहाम फभोम्जभ हनुेछ । 

क) खलु्रा प्रलतमोलगताको भाध्मभफाट नगय प्रहयी अन्तगयतका ऩदहरूको छनौट ऩयीऺाको   ऩाठ्यक्रभ 
लनधाययण गने, 

ख) छनौट ऩयीऺाको कामयतालरका फनाउने, 
ग) ऩयीऺाको वकलसभ तोक्ने, 
घ) ऩदऩूलतयका रालग विऻाऩन प्रकाशन गने, 

ङ) प्रकाम्शत विऻाऩन अनसुाय दयखास्त द्वदने उम्भेदिायहरूको छनौट ऩयीऺा सञ्चारन गने,  



च) उम्भेदिायहरूरे द्वदइएको ऩयीऺा य अन्तिातायभा प्राप्त गयेको अॊकको आधायभा मोग्मताक्रभ सूची 
तमाय गयी लनममु्क्तका रालग प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत सभऺ लसपारयस गने । 

छ) कुर रयक्त ऩदको फढीभा १५ प्रलतशतसम्भ मोग्मताक्रभानसुाय िैकम्ल्ऩक उम्भेदिायको सूची तमाय गयी 
प्रकाशन गने, 

(२) लनममु्क्तका रालग लसपारयश बएको लभलतरे ऩन्र द्वदनलबर प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतरे लनममु्क्त द्वदन ुऩनेछ 
। 

(३) लनममु्क्तका रालग लसपारयस बएको कुनै उम्भेदिाय लसपारयस बएको लभलतरे ऩन्र द्वदनलबर लनममु्क्त फझु्न 
नआएभा सो ऩदको रालग भखु्म फैकम्ल्ऩक सूचीभा यहेको उम्भेदिायराई लनममु्क्त द्वदइनेछ ।   

(४) ऩदऩूलतय सलभलतरे नगय प्रहयी सेिा इकाई अन्तयगतका ऩदहरूको छनौट ऩयीऺा सञ्चारन गदाय  प्रचलरत 
कानूनको फभोम्जभ कामयविलध फनाई कामायन्िमन गनय सक्नेछ ।   

(५) ऩदऩूलतय सलभलतका ऩदालधकायीहरूरे ऩदऩूलतय सम्फम्न्ध कामय सम्ऩादन गदाय प्रचलरत लनमभानसुायको फैठक 
बत्ता तथा अन्म सवुिधा ऩाउनेछन । 

७. नगय प्रहयी कभयचायीहरूको सवुिधा्  

नगय प्रहयी सेिा इकाई अन्तयगतका कभयचायीरे अनसूुची–१ भा  उल्रेख बए फभोम्जभको सवुिधा ऩाउने छन ्। 

 

८. कामय विियण्  

नगय प्रहयी कभयचायीहरूको कामय विियण अनसूुची–२ भा उल्रेख बए फभोम्जभ हनुेछ । 

 

ऩरयच्छेद–३ 

नगय प्रहयी सेिा इकाइको काभ कतयव्म य अलधकाय 
९. नगय प्रहयी कभयचायीका काभ, कतयव्म य अलधकाय :  

(१) साियजलनक आिागभनभा फाधा ऩरु् माई फाटोभा याम्खएका, साियजलनक स्थान ओगटेय याम्खएका लनभायण 
साभाग्री य ऩसर व्मिसामफाट बएका अियोध हटाउन रगाउने हटाउन नभानेभा आपैं  हटाई हटाउॉदा 
रागेको खचय सम्फम्न्धत व्मम्क्तफाट असूर उऩय गनय नगयऩालरकाभा ऩेश गने, 

(२) स्थानीम फजाय तथा ऩावकय ङ्ग स्थरको येखदेख य व्मिस्थाऩन गने, 

(३) नगय ऺेरलबर दैलनक रूऩभा लसजयना हनुे पोहयभैरा लनधायरयत प्रकृमा फभोम्जभ लनधायरयत सभम य स्थानभा 
याख्न रगाउने, 

(४) साियजलनक जग्गा फाटोभठ, भम्न्दय, ढर, नारा, चोक, ऩोखयी लभम्च कसैरे घय कम्ऩाउण्ड, टहया िा त्मस्त 
अन्म लनभायण कामय गयेको, अनालधकृत रूऩरे उऩबोग गयेको य नगयऩालरकाफाट लनभायण इजाजत नलरई 
बिन रगामतको सॊयचना लनभायण गयेको देम्खएभा सोको प्रलतिेदन नगय प्रभखु सभऺ ऩेश गने, 

(५) छाडा ऩशलुनमन्रणभा लरई नगय सबारे तोके फभोम्जभको जयीिाना लरई ऩश ु धनीराई म्जम्भा द्वदने । 
जरयिाना लतनय इन्काय गयेभा लनमन्रणभा लरइएको ऩश ुलरराभ प्रवक्रमाभा रैजाने,  

(६) स्िास््मका रालग हालनकायक, सडेगरेका य उऩबोग्म म्माद सभाप्त बएका खाद्य ऩदाथय लफक्री  वितयणभा 
योक रगाउने य त्मसयी योक रगाउॉदा ऩलन लफक्री गयेको ऩाइएभा त्मस्ता  साभानहरूको विियण 
तत्कार तमाय गयी नगयऩालरकाभा प्रलतिेदन ऩेश गने, 

(७) योगी िा कानूनरे लनषधे गयेका ऩशऩुॊऺी, जीिजन्तहुरू काटभाय गनय नद्वदन ेय त्मस्ता ऩशऩुॊऺी जीिजन्तकुा 
भास ुविक्री वितयणभा योक रगाउने। अटेय गयेभा त्मस्ता भास ुजपत गयी सयुम्ऺत रूऩभा नष्ट गने, 

(८) छाडा कुकुय लनमन्रण गने य भयेका जीिजन्त ुसभमभै गाडन रगाउने । 



(९) खतया उत्ऩन्न हनुे वकलसभका रुख, जोम्खभऩूणय घय ऩखायर, टेलरपोन तथा लफजरुीको ताय,  ऩोरको रगत 
तमाय गयी नगय प्रभखु सभऺ ऩेश गने, 

(१०) नगयका भखु्म फजायम्स्थत िडा सलभलत, टोर विकास सॊस्था, आभा सभूह तथा साभदुावमक प्रहयीसॉगको 
सहकामयभा सयसपाई अलबमान सञ्चारन गयी नगयऩालरकारे तोकेको सयसपाई सम्फन्धी भाऩदण्डको 
कामायन्िमन गने, 

(११) न्मावमक सलभलतरे गयेका लभराऩर तथा लनणयमको कामायन्िमन गनय सहमोग गने,  

(१२) साियजलनक, ऐरानी य ऩती जग्गा, साियजलनक बिन, सम्ऩदा तथा बौलतक ऩूिायधायको सॊयऺण य सयुऺा 
गने/गयाउन,े 

(११) नगय कामयऩालरका य नगय सबाफाट ऩारयत ऐन, कामयविलध, नीलत तथा लनणयम कामायन्िमन गने/ गयाउन,े 

(१२) नगयऩालरकाको चर, अचर सम्ऩम्त्त (बिन, जग्गा, ऩाकय , भेलसन, उऩकयण आद्वद) को सयुऺा  गने । 

(१३) इजाजत विना ऩेशा, व्मिसाम गयेको पेरा ऩयेभा सोको प्रलतिेदन तमाय गयी   नगयऩालरकाभा ऩेश गने, 

(१४) नगय ऺेरभा लबते्त रेखन, ऩोर ब्मानय, क्रस ब्मानय य विऻाऩन नीलतरे लनषधे गयेको विऻाऩन प्रचायप्रसाय 
साभाग्री तथा ऩोस्टय टाॉस्ने कामयभा ऩूणयतमा प्रलतफन्ध रगाउने अटेय गनेराई जरयिाना गनय लसपारयस गने, 

(१५) लफना इजाजत ब्मानय, होलडङ्ग िोडय, ग्रोफोडय, लनमोन साइन रगामतका अन्म विऻाऩन साभाग्री याखेको 
ऩाइएभा इजाजत लरन रगाउने,   

(१६) नगयऩालरकाफाट आमोजना हनुे सबा, सम्भेरन, तालरभ, अभ्मास कामयक्रभ आद्वद य स्थानीम  स्तयभा 
हनुे सबा सभायोह, ऩयम्ऩया तथा जारा चाडऩियभा सयुऺा व्मिस्थाऩन गने,  

(१७) नाऩतौरका साभाग्रीको चेक जाॉच गने, ऩसर व्मिसामभा भूल्मसूम्च याख्न रगाउने ।  

(१८) होटर, येस्टुयेन्ट, गेस्ट हाउस, भसाज ऩारयय जस्ता व्मिसामहरू स्िीकृत भाऩदण्ड फभोम्जभ  सञ्चारन 
बए नबएको विषमभा अनगुभन गने य भाऩदण्ड अनरुूऩ सञ्चारन नबएको ऩाइएभा कायिाहीका रालग 
नगयऩालरकाभा प्रलतिेदन ऩेश गने, 

(१९) अरुराई िाधा ऩगु्ने गयी राउड म्स्ऩकय येलडमो िा ध्िनी उत्ऩादन गने अन्म उऩकयण प्रमोग गनय नद्वदने । 

(२०) नगयभा ध्िनी, धिुा, प्रकाश अथिा अन्म कुनै कायणरे साियजलनक रूऩभा फाधा ऩगु्ने गयी उद्योग धन्दा 
सञ्चारनभा योक रगाउने। 

(२४) दभकर सेिाराई २४ सैं घण्टा चसु्त य दरुुस्त याख्न ेकामयभा सहमोग गयी आगरागी बएको अिस्थाभा 
तरुुन्त दभकर सवहत आगरागी स्थरभा गई आगरागी लनमन्रण गनय सहमोग गने, 

(२५) विऩद् तथा भहाभायी पैलरएको स्थानभा खोजी, उद्धाय तथा याहतका रालग तरुुन्त खवटएय  जाने,  
(२६) नगय प्रभखु य प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतफाट प्राप्त आदेश कामायन्िमन गने, 

(२७) नगय कामयऩालरकारे तोके फभोम्जभका अन्म कामयहरू गने । 

ऩरयच्छेद – ४ 

आचयण तथा विदा सम्फन्धी 
१०. आचयण सम्फन्धी व्मिस्था्  

नगय प्रहयी सेिा इकाई अन्तगयतका प्रहयी प्रभखु य जिानरे देहाम फभोम्जभको आचयण ऩारना गनुयऩनेछ ।   

क) दान उऩहाय लरन नहनुे् सयकायी काभको लसरलसराभा नगयऩालरकाको स्िीकृलत विना स्िदेशी िा विदेशी 
सॊघ सॊस्था, लनकाम िा व्मम्क्त कसैफाट ऩलन कुनै प्रकायको दान, फकस, ऩयुस्काय, कोसेरी य उऩहाय 
स्िीकाय गनुय हदैुन । 



ख) चन्दा लरन नहनुे : नगय प्रहयी कभयचायीरे नगयऩालरकाको ऩूिय स्िीकृलत लफना कुनै ऩलन काभको 
 लनलभत्त कुनै ऩलन वकलसभको चन्दा भाग्न, स्िीकाय गनय य अरु कुनै वकलसभको आलथयक सहामता लरन ु
हुॉदैन । 

ग) सम्ऩम्त्तको विियण द्वदनऩुने्  

(१) मो कामयविलध फभोम्जभ लनममु्क्त हनुे प्रहयी कभयचायीरे लनममु्क्त बएको लभलतरे दईु भवहना लबर य प्रत्मेक 
आलथयक िषय सरुु बएको लभलतरे साठी द्वदनलबर लनधायरयत ढाॉचा फभोम्जभको सम्ऩम्त्त विियण बयी 
कामायरमभा फझुाउन ुऩनेछ । 

घ) व्माऩाय व्मिसाम गनय नहनुे् कुनै ऩलन नगय प्रहयी कभयचायीरे नगयऩालरकाको स्िीकृती िेगय देहामका 
काभ गनुय हुॉदैन : 
१. कुनै व्माऩाय गनय, 
२. कुनै पभयको वहस्सेदाय िा सञ्चारक हनु य 

३ . आफ्नो नाभभा दताय गयी व्मिसाम चराउन । 

ङ) कामायरमसॉग सम्फम्न्धत कुयाहरू प्रकाश गनयनहनुे् नगय प्रहयी कभयचायीरे कामायरमसॉग सम्फम्न्धत 
 आपुरे थाहा ऩाएका कुयाहरू नगयऩालरकाको अनभुलत िेगय अरु कसैराई बन्नु, ऩर ऩलरकाराई 
 जानकायी द्वदन ुिा आपैरे रेखेय प्रकाशन गनुय हुॉदैन । तय, सावहम्त्मक, करात्भक, ऐलतहालसक अथिा 
िैऻालनक य व्मिसावमक विषमको रेख यचनाहरू प्रकाशन गदाय नगयऩालरकाको ऩूिय स्िीकृलत लरनऩुने छैन 
। 

च) आरोचना गनय नहनुे् नगय प्रहयी कभयचायीरे नगयऩालरकाको नीलत विरुद्ध हनुे गयी िा  नगयफासीको 
 बािनाभा खरर ऩगु्ने गयी बाषण, सम्िाद गनुय हुॉदैन । 

छ) लनिायचनभा बाग लरन नहनुे् नगय प्रहयी कभयचायीरे कुनैऩलन याजनैलतक दरफाट उम्भेदिाय बै लनिायचनभा 
बाग लरन, कसैको लनलभत्त भत भाग्न िा अन्म कुनै प्रकायरे प्रबाि ऩानुयहदैुन । तय कसैराइ भत द्वदएको 
िा द्वदने विचाय गयेको कुया प्रकट नगयी प्रचलरत काननु फभोम्जभ  आपनो भतालधकाय गोप्म रूऩभा 
प्रमोग गनय फाधा ऩने छैन । 

ज) याजनीलतभा बाग लरन नहनुे् नगय प्रहयी कभयचायीरे कुनै याजनैलतक दर य सो सॉग सम्फम्न्धत सॊस्थाको 
सदस्म फन्न, याजनीलतभा बाग लरन, याजनैलतक सॊस्थाराई सहामताको लनलभत्त चन्दा द्वदन अथिा कुनै 
याजनैलतक सॊस्था िा आन्दोरनराई अन्म कुनै प्रकायरे आफ्नो प्रबाि ऩाने  गयी  सहमोग गनय हुॉदैन 
। 

झ) सभम ऩारन य लनमलभतता् नगय प्रहयी कभयचायीरे ठीक सभम तथा लनमलभत रूऩभा  कामायरमभा हाम्जय 
हनुऩुदयछ य साधायणतमा लफदा स्िीकृत नगयाई कामायरमभा अनऩुम्स्थत यहन ुहुॉदैन । 

ञ) अनशुासन य आऻाऩारन्  

 (१) नगय प्रहयी कभयचायीरे अनशुाम्शत बई आफ्नो कतयव्म तत्ऩयताको साथ ऩारना गनुय ऩदयछ । 

 ट) नगय प्रहयी कभयचायीरे आपनो कामायरमको काभ सम्फन्धी कुयाभा आपूबन्दा भालथका अलधकृतरे द्वदएको 
आऻाराई तदारुकतासाथ ऩारन गनुयऩदयछ । 

ठ) नगय प्रहयी कभयचायीरे आपूबन्दा भालथका सफै अलधकृतहरू प्रलत उम्चत आदय प्रकट गनुयऩनेछ । 

ड) नगय प्रहयी कभयचायीरे फावहयी प्रबाि ऩानय नहनुे् नगय प्रहयी कभयचायीरे आपनो नोकयी सम्िन्धी कुयाभा 
आपूबन्दा भालथका अलधकृतभालथ कुनै अनमु्चत प्रबाि ऩानय अथिा प्रबाि ऩाने प्रमत्न गनुयहदैुन । 

ढ) फहवुििाह, फारवििाह, अनभेर वििाह गनय िा गयाउन हुॉदैन, 

ण) नगय प्रहयी कभयचायीरे भादक ऩदाथय सेिन गनुय हुॉदैन । 



११. लफदा : नगय प्रहयी कभयचायीरे िषयबरयभा देहाम फभोम्जभको लफदा ऩाउन ेछन ।  

१) बैऩयी आउने य ऩिय विदा् 
मो लफदा िषयबरयभा जम्भा फाह्र द्वदनभा नफढाई लरन सवकनेछ । फषयको अन्तभा सम्ञ्चत यहेको मो  लफदा 

आगाभी फषयको रालग म्जम्भेिायी सने छैन । 

२) वकरयमा विदा् 
 कुर धभय अनसुाय आपै वकरयमा फस्न ुऩयेभा िा प्रहयी कभयचायीको फाफआुभा, फाजेफज्मै, छोयाछोयी िा 

सास ु ससयुाको भतृ्मू बएको िा ऩरुुष कभयचायीको ऩत्नी य भवहरा कभयचायीको ऩलतको भतृ्मू बएको 
अिस्थाभा ऩन्र द्वदन वकरयमा लफदा द्वदइनेछ । 

३) प्रसतुी विदा् 
 भवहरा प्रहयी कभयचायी गबयिती बएभा लनजरे सतु्केयीको अम्घऩलछ गयी साठी द्वदन प्रसलुत लफदा लरन  

ऩाउनेछ । 

१) प्रसलुत लफदा सेिा अिलधबय दईु ऩटक भार द्वदइनेछ । 

२) मो कामयविलध फभोम्जभ लफदाभा फसेको प्रहयी कभयचायीरे लफदा फसे अिलधको ऩयुा तरफ ऩाउनेछ ।  

३) लफदा अलधकायको कुया होइन सहलुरमत भार हनुेछ । 

४) मो कामयविलध फभोम्जभको सफै लफदाहरू प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत िा लनजरे अम्ख्तमायी द्वदएको 
अलधकृतरे स्िीकृत गनेछ । 

१२. विदा नलरई घय फस्न नहनुे्  
(१) मो कामयविलध फभोम्जभ लफदा नलरई गैय हाम्जय फस्न ऩाइने छैन ।  

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ लफदा नलरई गैय हाम्जय फस्ने प्रहयी कभयचायीराई नगयऩालरकारे  सेिाफाट हटाउन 
सक्नेछ । 

ऩरयच्छेद – ५ 

सजाम तथा उत्तयदावमत्ि सम्फन्धी व्मिस्था 
१३ . सजाम सम्फन्धी व्मिस्था :  

(१) नगय प्रहयी कभयचायीराई देहामको अिस्थाभा सजाम गनय सवकनेछ ।  

(क) आफ्नो म्जम्भेिायीको काभ सन्तोषजनक रूऩभा सम्ऩादन नगयेभा, 
(ख) अनशुासनवहन कामय गयेभा, 
(ग) आचयण विऩरयत कामय गयेभा, 
(घ) द्वदइएको आदेश लनदेशनको ऩारना नगयेभा, 
(ङ) भनालसि कायणविना िा विदा नलरई गैयहाम्जय बएभा, 
(छ) राऩयिाही कामय गयी कामायरमराई हानी नोक्सानी ऩरु् माएभा, 
(ज) आचयण विऩरयतको कामय गयेभा, 
(झ) प्रचलरत कानून विऩरयतको कामय गयेभा । 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभको कामय गयेको प्रभाम्णत हनु आएभा सम्फम्न्धत प्रहयी कभयचायीराई देहाम फभोम्जभको 
सजाम गरयनेछ । 

 १. नलसमत द्वदने, 
२. शायीरयक थकाई हनुे (पवटक) सजाम गने, 



३. राऩयिाही गयी नगयऩालरकाराई नोक्सानी बए फभोम्जभको यकभ लनजको तरि बत्ता िा प्रचलरत 
कानून फभोम्जभ गयी लनज िा लनजको एकाघय सगोरका ऩरयिायको सदस्मको नाभभा यहेको चर 
अचर सम्ऩत्तीफाट अशरु गने, 

४. बविष्मभा स्थानीम लनकामभा अमोग्म नठहरयनेगयी नोकयीफाट फखायस्त गने, 

५. बविष्मभा स्थानीम लनकामभा अमोग्म ठहरयने गयी नोकयीफाट फखायस्त गने । 

६. भालथ उऩदपा (२) भा जेसकैु रेम्खएको बए ताऩलन कुनै प्रहयी कभयचायीराई सजाम द्वदनअुम्घ आफ्नो 
सपाई ऩेश गनयका रालग भनालसि सभम द्वदइनेछ । 

१४. प्रशासलनक लनमन्रण सम्फन्धी् नगय प्रहयीका सफै कभयचायीहरू नगयऩालरकाको प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत भापय त 
प्रशासन शाखाको प्रत्मऺ येखदेख य लनमन्रणभा यहनेछन ्। 

ऩरयच्छेद–६ 

विविध 

१५. सभािेशी सम्फन्धी व्मिस्था् नगय प्रहयी सेिाराई सभािेशी फनाउन सो सेिाभा ऩवहरो ऩटक  खलु्रा 
प्रलतमोलगताफाट ऩदऩूलतय हनुे ऩद सॊख्माराई सम प्रलतशत भानी सोको तेत्तीस प्रलतशत  भवहरा उम्भेदिायहरूको 
फीचभा भार प्रलतस्ऩधाय गयाई ऩदऩूलतय गरयनेछ । 

१६. तालरभ सम्फन्धी व्मिस्था् नगय प्रहयी सेिा इकाईभा यहने कभयचायीहरूको रालग आधायबतू  तालरभको व्मिस्था 
नगयऩालरकारे गनेछ । 

१७. ऩोशाक तथा दजयमानी म्चह्न:  

(१) नगय प्रहयी सेिा इकाईका प्रहयी कभयचायीहरूरे तोवकए फभोम्जभको औऩचारयक ऩोशाक तथा  दजयमानी 
म्चन्ह रगाउन ुऩनेछ । 

(२) नगय प्रहयीरे रगाउने ऩोशाक य दजयमानी म्चन्हको यॊग य ढाॉचा नगय कामयऩालरकारे तोवकद्वदए   फभोम्जभ 
हनुेछ । 

१८. चाडऩिय खचय्  नगय प्रहयी सेिा इकाइका कभयचायीहरूराई आफ्नो जातीम ऩयम्ऩया अनसुाय भनाइने  चाडऩिय खचय 
िाऩत फवषयक एक भवहनाको आधायबतू तरफ फयाफयको यकभ बकु्तानी द्वदइनेछ । तय, मो  सवुिधा छ भवहना सेिा 
अिलध बकु्तान नबई ऩाइने छैन । 

१९. कामयविलधको व्माख्मा् मो कामयविलध कामायन्िमनको क्रभभा कामयविलधभा यहेको कुनै िाक्मॊश य  हयपहरू 
सम्फन्धभा अस्ऩष्टता आई दवुिधा उत्ऩन्न बएभा नगय कामयऩालरकारे गयेको व्माख्मा फभोम्जभ कामायन्िमन हनुेछ । 

२०. कामयविलधको सॊशोधन् मो कामयविलधको सॊशोधन नगय कामयऩालरकाको फैठकफाट हनुेछ ।  

 

अनसूुची–१ 

(लनमभ ७ सॉग सम्फम्न्धत) 
नगय प्रहयी सेिा इकाई अन्तगयतका कभयचायीरे ऩाउने सवुिधा 

ऩद भालसक तरफ ऩोशाक िावषयक 

प्रहयी हिल्दाय सहामक ततृीम स्तय रू. २२,०१०/- रू. १००००/- 
प्रहयी जिान सहामक द्वितीम स्तय रू. २०,६८०/- रू. १०,०००/- 

 

 

अनसूुची–२ 

(लनमभ ८ सॉग सम्फम्न्धत) 



नगय प्रहयी सेिा इकाईका प्रहयी कभयचायीहरूको कामय विियण 

१. प्रहयी हिल्दायको कामय लफियण् 
क)  नगय प्रहयी सेिा इकाई प्रभखु बै काभकाज गने, 

ख)  प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत भातहत य प्रशासन शाखाको सभन्िमभा यही कामय सम्ऩादन गने,  

ग)  प्रहयी जिानहरूराई ड्युटी  खटाई लनजहरूको कामय सम्ऩादनको अनगुभन गने, 

घ)  नगय प्रहयी सेिा इकाइको काभ, कतयव्म य अलधकायभा उल्रेम्खत कामयहरू प्रबािकायी रूऩभा  कामायन्िमन 
गने/गयाउन,े 

ङ) कामय सम्ऩादन सम्फन्धी दैलनक तथा साप्तावहक रूऩभा प्रलतिेदन तमाय गयी प्रभखु प्रशासकीम  अलधकृत 
सभऺ ऩेश गने, 

च) नगय प्रहयी जिानहरूको भनोफर िवृद्ध हनुे खारका अलतरयक्त वक्रमाकराऩहरूको आमोजना गने,  

छ) उत्कृष्ट कामय सम्ऩादन गने जिानहरूको अलबरेख याखी ऩयुस्कृत गनय नगयऩालरकाभा लसपारयस गने,  

ज) नगय कामयऩालरकाफाट तोवकए फभोम्जभका अन्म कामयहरू गने । 

२. प्रहयी जिानको कामय विियण् 
क) नगय प्रहयी सेिा इकाई प्रभखुको प्रत्मऺ भातहतभा यही काभकाज गने, 

ख) आपु खवटएको ऺेरभा इभान्दायी, िपादायी य सभन्िमात्भक रूऩभा कामय सम्ऩादन गने,  

ग) कामय सम्ऩादन सम्फन्धी दैलनक तथा साप्तावहक रूऩभा प्रलतिेदन तमाय गयी नगय प्रहयी सेिा इकाई प्रभखु 
सभऺ ऩेश गने, 

घ) नगय कामयऩालरकाफाट तोवकए फभोम्जभका अन्म कामयहरू गने । 

 


