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प्रस्तावना

भद्रपुर नगरपालिकाको नीतत, कानून तथा तनणयर्हरुिाई कार्ायन्र्र्न गनयको िाधग नेपािको

संवर्धान बमोजजम नगरपालिकािे सम्पादन गनुय पने, कार्ायन्र्र्न गनुय पने, तनर्मन गनुय
पने कार्यको िाधग नगरपालिकािे स्र्ीकृत गरे को दरर्जन्दको अधधनमा रही नगरप्रहरीको
ररक्त पदमा करार सम्झौताका आधारमा सेर्ा करारमा लिने कार्यिाई व्र्र्जस्थत गनयका
िाधग नगरपालिका, नगर कार्यपालिकािे र्ो कार्यवर्धध स्र्ीकृत गरी िागू गरे कोछ ।
१.संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः
क.

र्स

कार्यवर्धधको

नाम

"भद्रपरु

नगरपालिकामा

करारमा

नगर

प्रहरी

व्यवस्थापन सम्बन्धी काययववधध, २०७८" रहे को छ ।
ख. र्ो कार्यवर्धध कार्यपालिकािे तनणयर् गरे को लमततबाट प्रारम्भ हुनेछ ।
२.पररभाषाः

वर्षर् र्ा प्रसंगिे अको अथय निागेमा र्स कार्यवर्धधमा-

क."प्रमुख" भन्नािे नगरपालिकाको नगर प्रमुखिाई सम्झनु पदय छ ।

ख. "ऐन" भन्नािे “स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४” सम्झनु पदय छ ।

ग."कार्यवर्धध" भन्नािे “भद्रपुर नगरपालिकाको नगर प्रहरी व्र्र्स्थापन सम्बन्धी
कार्यवर्धध, २०७८” सम्झनु पदय छ ।

घ. "कार्ायिर्" भन्नािे भद्रपुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्

सम्झनप
ु दय छ ।

ङ."नगर प्रहरी" भन्नािे बद
ु ा ३(२)बमोजजम नगरप्रहरी सेर्ा उपिब्ध गराउने गरी
व्र्र्स्था भएका कमयचारी सम्झनु पदय छ ।

च."सलमतत" भन्नािे बद
ु ा ५ बमोजजम गठित अन्तर्ाताय तथा सधू चकरण
सलमतत सम्झनप
ु दय छ

३.काययववधध िागू हुने िेत्र, सेवार योग्यता:
(१)स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन,२०७४ को दफा ८३ को उपदफा(७)बमोजजम
कमयचारी

करारमा

राख्ने

प्रर्ोजनको

िाधग

गररएकोछ।

र्ो

कार्यवर्धध

स्र्ीकृत

गरी

िागू

(२) कार्ायिर्िे दे हार्को नगर प्रहरी पदहरुमा र्स कार्यवर्धध बमोजजम अर्धध
तोकी करारमा राख्न सक्नेछः

-s_
-v_

सहार्क नगरप्रहरी तनररक्षक
नगरप्रहरी हर्ल्दार

-ग_ नगरप्रहरी जर्ान
-घ_ र्ोग्र्ता
-क_ नगरप्रहरी सहायक ननररिक
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नेपािी नागररक भएको



मान्र्ता प्राप्त शैक्षक्षक संस्थाबाट प्रवर्णता प्रमाणपत्र तह र्ा सो सरह उततयण गरे को
।



उमेर १८ र्षय पुरा भर्य २८ र्षय ननागेको र्ा पूर्य नेपाि प्रहरी शसस्त्र प्रहरी र्ा
नेपािी सेनाबाट अर्काश प्राप्तको हकमा ३३ र्षय ननागेको ।



कुनै पतन नैततक पतन दे खखने फौजदारी अलभर्ोगमा सजार् नपाएको



मान्र्ता प्राप्त स्र्ास््र् संस्थािे ठदएको तनरोधगताको प्रमाणपत्र



सम्बजन्धत र्िाका र्ा र्डा प्रहरीबाट जारी भएको चारीबत्रक प्रमाणपत्र



।

।

पुरुषको हकमा घठटमा उचार्य ५ फफट २ र्न्च छाती ३१-३३ तौि ५० के.जी र
मठहिाको हकमा घठटमा उचार्य ५ फफट तौि ४२ के.जी भएको ।



आँखा मार्यनस २ र्ा प्िस २ भन्दा बढी कमजोर नभएको ।



कम्प्र्ूटर सम्बन्धी आधारभुत ज्ञान भएको ।

-v_ नगर प्रहरी हविदारको िाधग


नेपािी नागररक भएको



मान्र्ता प्राप्त शैक्षक्षक संस्थाबाट प्रवर्णता प्रमाणपत्र तह र्ा सो सरह उततयण गरे को
।




उमेर १८ र्षय परु ा भर्य २८ र्षय ननागेको ।

कुनै पतन नैततक पतन दे खखने फौजदारी अलभर्ोगमा सजार् नपाएको ।



मान्र्ता प्राप्त स्र्ास््र् संस्थािे ठदएको तनरोधगताको प्रमाणपत्र ।



सम्बजन्धत र्िाका र्ा र्डा प्रहरीबाट जारी भएको चारीबत्रक प्रमाणपत्र।



पुरुषको हकमा घठटमा उचार्य ५ फफट २ र्न्च छाती ३१-३३ तौि ५० के.जी र
मठहिाको हकमा घठटमा उचार्य ५ फफट तौि ४२ के.जी भएको।



आँखा मार्यनस २ र्ा प्िस २ भन्दा बढी कमजोर नभएको ।



कम्प्र्ूटर सम्बन्धी आधारभुत ज्ञान भएको ।

-u_ नगर प्रहरी जवानको िाधग


नेपािी नागररक भएको ।



मान्र्ता प्राप्त शैक्षक्षक संस्थाबाट प्रवर्णता प्रमाणपत्र तह र्ा सो सरह उततयण गरे को
।




उमेर १८ र्षय पुरा भर्य २८ र्षय ननागेको ।

कुनै पतन नैततक पतन दे खखने फौजदारी अलभर्ोगमा सजार् नपाएको ।



मान्र्ता प्राप्त स्र्ास््र् संस्थािे ठदएको तनरोधगताको प्रमाणपत्र ।



सम्बजन्धत र्िाका र्ा र्डा प्रहरीबाट जारी भएको चारीबत्रक प्रमाणपत्र ।



पुरुषको हकमा घठटमा उचार्य ५ फफट २ र्न्च छाती ३१-३३ तौि ५० के.जी र
मठहिाको हकमा घठटमा उचार्य ५ फफट तौि ४२ के.जी भएको ।



आँखा मार्यनस २ र्ा प्िस २ भन्दा बढी कमजोर नभएको ।
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कम्प्र्ूटर सम्बन्धी आधारभुत ज्ञान भएको ।

४.छनौट सम्बन्धी व्यवस्थाः बद
ु ा ३ बमोजजमका नगरप्रहरी कमयचारीहरु कार्ायिर्िे

करारमा राख्ने प्रर्ोजनको िाधग सधू चकरण, प्रर्ोगात्मक, लिखखत र अन्तर्ायताय गरी
छनौट सम्बन्धी व्र्र्स्था दे हार् बमोजजम हुनेछः
(१) नगरप्रहरी कमयचारीको अनुसूची-१ बमोजजम स्र्ीकृत कार्य वर्र्रण बमोजजम
पद

र्ासेर्ा क्षेत्र तथा सम्बजन्धत सेर्ा समूहको र्ोग्र्ता, पाररश्रलमक, सेर्ा शतय

समेत तोकी सम्बजन्धत कार्ायिर्को सूचनापाटी र अन्र् कुनै सार्यजतनक तनकर्मा

अनुसूची-२ बमोजजमको ढाँचामा कम्तीमा १५ (पन्र) ठदनको सूचना प्रकाशन गनुय
पनेछ।
(२)

आर्ेदन

फारामको

नमूना

अनुसूची-३

बमोजजम

हुनेछ।आर्ेदन

दस्तुर

नगरपालिकाबाट तनधायरण भए बमोजजम हुनेछ ।
(३) उपबुदा (२) बमोजजम पनय आएका आर्ेदनहरु दे हार्को आधारमा बुदा ५ को
सलमततिे

मूल्र्ाङ्कन गरी सुधचकृत गनप
ुय नेछ :

क. शैक्षक्षक र्ोग्र्ता र्ापत -४० (चािीस) अंक, (वर्लशष्ट श्रेणी र्ापत ४०,
प्रथम श्रेणी र्ापत ३५, द्धधतीर् श्रेणी र्ापत ३२.५०, तत
ृ ीर् श्रेणी र्ापत ३०,
(बत्रभुर्न वर्श्र्वर्धािर् अंक गणनाका आधारमा) ।

ख. कार्य अनुभर् र्ापत -१० (दश) अंक (प्रतत र्षय २ अंकको दरिे, प्रमाखणत
वर्र्रण संिग्न भएको हुनुपने) ।
ग. स्थानीर् बालसन्दािाई दे हार् बमोजजम -१० (दश) अंक

१. भद्रपुर नगरपालिकाको बालसन्दा भएमा -१० अंक
२. झापा जजल्िाको बालसन्दा भएमा -५ अंक

घ.अन्तर्ातायमा अधधकतम ४० अंक । र्स अनुसारअकं प्रदान गदाय न्र्ुनतम १६
(सोह्र) र अधधकतम २८ (अठ्िाईस) को सीमालभत्र रही प्रदान गनप
ुय नेछ ।
५.पदपूनतय सलमनतः

(क) माग पद संख्र्ाका आधारमा कार्यवर्धधको बुदा (४) को उपबुदा (३) बमोजजम

उच्चतम अंक प्राप्त गरे का उम्मेदर्ारिाई प्रारजम्भक छनौट गरी प्रर्ोगात्मक,लिखखत र
अन्तर्ायताय समेत लिई सफि उम्मेदर्ारिाई
रहनेछ।
(अ) प्रमुख प्रशासकीर् अधधकृत

लसफाररस गनय दे हार्को पदपूततय सलमतत
-संर्ोजक

(आ) प्रमुखिे तोकेको वर्ज्ञ

-सदस्र्

(र्) सामान्र् प्रशासन शाखा प्रमुख

-सदस्र्
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(ख) सलमततिे आर्श्र्कता अनुसार अन्र् वर्ज्ञ, कमयचारीिाई आमन्त्रण एर्म ् पररचािन
गनय सक्नेछ।

६.सूधचकरणको वववरण प्रकाशन गने : (१) बद
ु ा ४ बमोजजम सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त
गने

उम्मेदर्ारहरु

बुदा

५

बमोजजमको

सलमततको

लसफाररसको

आधारमा

कार्ायिर्िे

उम्मेदर्ारहरुको रोि नम्बर, नाम थर, िे गाना समेत उल्िेख गरी र्ोग्र्ताक्रम अनुसार
सूधचकरणको वर्र्रण प्रकाशन गनेछ ।

(२) उपबुदा(१) बमोजजम सूधचकरण प्रकाशन गदाय माग संख्र्ाको तीन गुणा,
प्रर्ोगात्मकको सफि सबै उम्मेदर्ारिाई लिखखत परीक्षामा सामेि गररने र लिखखत
परीक्षामा सफि सबै उम्मेदर्ारिाई अन्तर्ायतायमा समार्ेश गरी सर्यकृष्ट अक ल्र्ाउने

वर्ज्ञापनको माग बमोजजम सफि उम्मेदर्ारको सूची प्रकाशन गनप
ुय नेछ र माग
सख्र्ाको दोब्बर सख्र्ामा लसफाररश भएका उम्मेदर्ारहरुको सूची सूचना पाटीमा
समेत टाँस गनप
ुय नेछ ।

तर आर्ेदन नै कम परे को अर्स्थामा कम उम्मेदर्ार सधु चकरण गनय सफकनेछ ।

(३) उपबद
ु ा (१) बमोजजमका र्ोग्र्ताक्रममा रहे का उम्मेदर्ारिाई तछटो सञ्चार
माध्र्मबाट जानकारी गराई सोको अलभिेख समेत राख्नप
ु नेछ ।

(४) लिखखत परीक्षा ५०, प्रर्ोगात्मक ५० र अन्तर्ायताय २० अंक गरी जम्मा १२०
अकको पण
ु ायक राखी परीक्षा लिर्नेछ ।

(५) प्रर्ोगात्मक परीक्षाको हकमा नेपाि प्रहरी सेर्ािे लिने मापदण्डको आधारमा
लिने,
(६) लिखखत परीक्षाको हकमा समसामतर्क सामान्र् ज्ञान नेपाि प्रहरी सेर्ा
िगार्तकर् वर्षर्बस्तु समेटी बस्तुगत प्रश्नपत्रबाट लिईनेछ ।

(७) पदपूततय सलमततिे २० अकको अन्तर्ायताय परीक्षा लिनेछ र परीक्षामा कम्तीमा ८

अक र बढीमा १४ अक सम्म ठदनु पनेछ र्ठद ८ भन्दा कम र १४ भन्दा
बढी अक ठदएमा कारण सठहत पेश गनुय पनेछ ।

(८) र्सभन्दा अगाडड तनर्ुत्ती भएका नगर प्रहरी र्सै कार्यबबधध अनुसार भएक
लमतनने छ ।

७.करार गनेः (१) कार्ायिर्िे सफि भएका मख्
ु र् उम्मेदर्ारिाई ७ (सात) ठदनको म्र्ाद
ठदई

करार गनय सूचना ठदनुपनेछ ।
(२)

उपबुदा(१)बमोजजमको

अर्धी

लभत्र

करार

सम्झौता

गनय

आउने

सफि

उम्मेदर्ारसँग कार्ायिर्िे अनुसूची-१ बमोजजमको कार्य-वर्र्रण सठहत अनुसूची-4

बमोजजमको ढाँचामा करार गनप
ुय नेछ।उक्त अर्धध लभत्र सम्पकय राख्न नआएमा क्रमशः
र्ैकजल्पक उम्मेदर्ारिाई सूचना ठदई करार गनय सफकनेछ ।
(३)

उपबुदा(२)बमोजजम

करार

गरे

पश्चात

पत्रानुसारको करारपत्र कार्ायिर्िे ठदनुपनेछ ।
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अनुसूची-५

बमोजजमको

नमूना

(४) उपबुदा(२)बमोजजम कार्ायिर्िे कार्यवर्र्रण ठदँ दा वर्षर्गत शाखा समेत तोकी
काममा िगाउनु पनेछ ।

(५) र्स कार्यवर्धध बमोजजम करार गदाय सामान्र्त आधथयक र्षयको श्रार्ण १
(एक) दे खख अको र्षयको असारसम्मका िाधग मात्र करार गनुय पनेछ ।तर उक्त
पदिे गनप
ुय ने काम समाप्त भएमा र्ा

प्रर्ाप्त नभएमा र्ा कार्य प्रारम्भ नै

नभएको अर्स्थामा स्थानीर् तहिे कामको बोझ र अर्धी हे री करारको अर्धी
घटाउन

र्ा बढाउन

सक्नेछ।करार अर्धध समाप्त

भए

पतछ म्र्ाद थप

गनय

नगरपालिका र्ाध्र् हुनेछैन ।
(६)उपबुदा (५) बमोजजम एक आधथयक र्षयको तनजम्त सेर्ा करारमा लिएको

व्र्जक्तिाई पुनः अको र्षयको िाधग सेर्ा करारमा लिनु परे मा पुनः पररक्षण, छनौट
र शुरू करारसरह
(७)कमयचारीिे

मातन सम्झौता गररनेछ।

स्र्ेच्छािे

करार

तनरन्तरता

गनय

नचाहे मा

कम्तीमा

१

(एक)

मठहनाअगाडी कार्ायिर्मा लिखखत रुपमा जानकारी गराउनु पनेछ । र्सरी जानकारी
नगराई करार अन्त गरी काम छोडेमा त्र्स्तो व्र्जक्तिाई पन
ु ः करारमा कामगने
अर्सर ठदईने छै न।

८.कायय शतय, पाररश्रलमक र अवधध : (१) र्स कार्यवर्धध बमोजजम सेर्ा करार
सम्झौता गररएका नगर प्रहरीको पारीश्रलमक नेपाि प्रहरीमा समान तहिे पाउने शरु
ु
तहको तिब, भत्ता, राशन, पोशाक र करार सम्झौतामा उल्िेख भए बमोजजम

हुनेछ । कामको प्रकृती र सेर्ािाई वर्शेष ध्र्ानमा राखख जजम्मेर्ारी वर्शेषिाई थप
भत्ता उपिब्ध गराउन सफकनेछ ।
(२)कार्ायिर्िे

कार्य-वर्र्रणमा

उल्िेख

भए

बमोजजम

प्रगततको

स्थिगत

र्ा

र्स्तुगत प्रततर्ेदनका आधारमा कार्य सम्पादन अनुसार करारमा उल्िेख गरी भ्रमण
भत्ता र्ा फफल्ड भत्ता उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।

(३) कार्ायिर्िे करारका कमयचारीको पाररश्रलमक भुक्तानी गदाय तनजिे मठहनाभरी
गरे को हाजजरी प्रततर्ेदन सठहत सम्बजन्धत वर्षर्गत शाखाको लसफाररसको आधारमा
मात्र भुक्तानी गनुय पनेछ ।

(४) र्स कार्यवर्धध बमोजजम कमयचारीिे करारमा काम गरे कै आधारमा पतछ कुनै

पतन पदमा अस्थार्ी र्ा स्थार्ी तनर्ुक्ती हुनाका िाधग कुनै पतन दाबी गनय पाउँ ने
छै न
।
(५) उपबुदा (१) बमोजजम करार गदाय काम शुरु गने लमतत र अन्त्र् गने लमतत
समेत उल्िेख गनप
ुय नेछ।तर त्र्स्तो करारको अर्धी एकपटकमा१ (एक) र्षय भन्दा
बढी हुनेछैन ।

९ नगरप्रहरी कमयचारीको काम ,कतयव्य र अधधकार

१ नगरप्रहरी हमेशा आफ्नो ड्र्ुटीमा रहे को मातननेछ।तनजिाई जुनसुकै बखत पतन कामकाजमा
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िगाउन सफकनेछ ।
२) नगर प्रहरी कमयचारीको काम,कतयव्र् र अधधकार दे हार् अनुसार हुनेछ ।
क) सार्यजतनक आर्ागमनमा बाधा अर्रोध पुर्ायई राखखएका तनमायण सामग्रीहरु घर/पसिबाट

हटाउन िगाउने,नमानेमा आफै हटाई हटाउन िाग्ने खचय सम्बजन्धत ब्र्जक्तबाट असुि उपर गनय
पेश गने ।

ख) नगर क्षेत्रलभत्र दै तनक उत्पादन हुने फोहोरमैिा तनधायररत समर् र स्थानमा राख्न,व्र्र्स्थापन
गनय िगाउने,अटे र गनेिाई कानून बमोजजम कारर्ाठह गनय पेश गने ।
ग) सार्यजतनक जग्गा ,बाटो मिमजन्दर,ढिनािा,चोक,पोखरी लमधच कसैिे घर कम्पाण्ड,टहरा र्ा
त्र्स्तै अन्र् तनमायणकार्य गरे को अथर्ा व्र्जक्तगत रुपिे प्रर्ोग गरे को छ छै न तनररक्षण गने।
तनमायण र्ा अततक्रमण गरे को दे खखएमा तनमायणकार्य रोक्का गरी कानून शाखा माफयत तनणयर् गने
अधधकारी समक्ष पेश गने आदे शानुसार गने गराउने ।

घ) नगरक्षेत्रलभत्र कसैिे भर्न,टहरा तनमायण गदाय अतनर्लमत ढं गिे तनमायणकार्य गरे को दे खखएमा
नक्सापास भए नक्सापासको प्रमाणपत्र सठहतको प्रततर्ेदन सम्बजन्धत शाखा माफयत तनणयर् गने
अधधकारी समक्ष पेश गने,मापदण्ड बबपररत दे खखई भत्काउने आदे श भएमा आदे शानस
ु ार गने
गराउने ।

ङ) छाडा पशच
ु ौपार्ा पक्राउ गरी जररमाना गने, लििामका िाधग पेश गने ,लििाम हुन नसके
छाडा पशच
ु ौपार्ा नगरपालिकािे तोके बमोजजम ब्र्र्स्थापन गने गराउने ।
च) स्र्ास््र्कािाधग हातनकारक र्ा अखाद्र् र्स्तु बबक्रीवर्तरणमा रोक िगाउने। तोफकएको

मापदण्ड बबपररत सडेगिेको हातनकारक र्स्तु बबक्री गरे को पाईएमा पठहिोपटक भए जफत गरर

नष्ट गनय िगाउने ।पटकपटक र्स्तो कार्य दोहररएमा तनर्मानुसार जररर्ाना गनय र्ा पसि बन्द
गनय ,गराउन

रार्साथ पेश गने ।
छ) रोधग र्ा कानूनिे तनषेध गरे का पशुपंक्षी काटमार गनय नठदने र त्र्स्ता पशुपंक्षक्षको मासु

बबक्री वर्तरणमा रोक िगाउने,अटे र गरे मा जफत गरर नष्ट गने र तनर्मानुसार कारर्ाहीका िाधग
रार् सठहत पेश गने ।

ज) छाडा कुकुर तनर्न्त्रण सम्बजन्ध कार्य गने। र्ेर्ाररस,मरे को पशुपंक्षक्षको समर्मै उधचत
ब्र्र्स्थापन गनय िगाउने ।

झ) सडक आर्ागमन र्ा सर्यसाधारणको िाधग खतरा दे खखएका रुखहरु काट्न िगाउने ।
जोखखमपूणय घर,पखायि भए सो को लिखखत प्रततर्ेदन पेश गरर आदे शानुसार गने गराउने ।

ञ) र्डा सलमतत,टोि वर्कास संस्था र्ा अन्र् सामाजजक संघसंस्था र सुरक्षा तनकार्सँगको
सहकार्यमा सरसफार् ,सुरक्षा र सामाजजक वर्कृतत हटाउने कार्य गने गराउने ।

ट) नगर कार्ायपालिका,बबलभन्न सलमतत,उप सलमतत,बबभाग तथा शाखाहरुबाट िागु हुने नीतत
तनर्म,तनणयर् ,मापदण्ड र नगरपालिकाको वर्ध्र्मान कानून कार्ायन्र्र्न गने ।
ि) नगरमा सु-व्र्र्स्था गने, नगरपालिकाको चिअचि सम्पवत्त ,भर्न,जग्गा ,पाकय,मेलसन
,उपकरण आठदको संरक्षण तथा सुरक्षा गने ।
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ड) नगरपालिका क्षेत्रमा ईजाजत बबना पेशा ब्र्बशार् गरे को पार्एमा सम्बजन्धत तनकार्बाट
पेशा/व्र्र्शार्को दताय,दताय नवर्करण गनय िगाउने । त्र्स्ता पेशा व्र्र्शार् नगरपालिकामा दताय
भए नभएको र दताय भए पतन नबबकरण भए नभएका हे रर दताय र्ा दताय नबबकरण गनय िगाउने
।
ढ) नगर क्षेत्रमा लभत्ते िेखन,क्रस ब्र्ानर र बबज्ञापन नीततिे तनषेध गरे को बबज्ञापन ,प्रचार
सामग्री तथा पोष्टर टाँस्ने कार्यमा पुणत
य र्ा प्रततबन्ध िगाउने , अटे र गनेिाई कारर्ाही गने ।
ण) बबना ईजाजत ब्र्ानर,होडडयङ र्ोडय ,ग्िोबोडय िगार्तका अन्र् बबज्ञापन सामधग्र राखेको
पाईएमा पक्राउ गरर ईजाजत लिन िगाउने,नमानेमा कारर्ाही गने ।
त) नगरपालिकािे संचािन गने र्ा भाग लिने सभा ,सम्मेिन ,तालिम,अभ्र्ास आठद जस्ता
कार्यक्रमहरुमा सुरक्षा प्रदान गने र तोफकए बमोजजम नगरपालिकाको तफयबाट प्रतततनधधत्र् गने ।

थ) नापतौिका सामग्रीको चेकजाँच गने,पसि /ब्र्बशार् स्थिमा मुल्र्सुधच राख्न िगाई तनर्लमत
अनुगमन गने ।

द) होटि ,रे ष्टुरे न्ट ,गेष्टहाउस,मसाज,पाियर जस्ता ब्र्बसार्मा हुने गततबबधधहरुको तनररक्षण गने,
मापदण्डअनरू
ु प संचािन भएको नदे खखएमा कारर्ाठहका िाधग पेश गने ।
ध) नगरपालिका क्षेत्रलभत्र सार्यजतनक स्थिमा तास-जर्
ु ा,िागु अौौषधजन्र् पदाथयको सेर्न

िगार्तका बबकृततजन्र् कृर्ाकिापमा रोक िगाउने। अनम
ु तत बबना जाद,ु सकयस र आधथयक संकिन
गने प्रकृततका बबलभन्न खेितमासाहरु संचािन गनय नठदने ।

न) नगरपालिकाका क्षेत्रलभत्र संचािनमा आएका अस्थार्ी प्रकृततका बजारहरुको रे खदे ख
गने,ब्र्ापारीहरुको िगत राख्ने ।

प) अरुिाई बाधा अबरोध पुग्ने गरर िाउड जस्पकर,रे डडर्ो तथा ध्र्तन उत्पादन गने अन्र्
उपकरण प्रर्ोग गनय नठदने ।

फ) ध्र्तन,धर्
ु ाँ,प्रकाश र्ा अन्र् कुनै कारणिे सार्यजतनक रुपमा बाधा पुग्ने गरर उद्र्ोग

धन्धा,ब्र्ापार,ब्र्बशार् र्ा अन्र् कुनै फकलसमको कार्यक्रम संचािन गनय र्ा सार्यजतनक रुपमा

बाधा पुग्ने गरर ब्र्जक्त बबशेषिे कुनै कार्य गनय रोक िगाउने । कुनै उद्र्ोग ब्र्ापार ब्र्बशार्
र्ा ब्र्जक्तिे कुनै कार्य

गदाय प्रदश
य उत्पन्न भएमा त्र्सिाई तनर्न्त्रण गनय िगाउने ।
ु ण

ब) पाफकयङ स्थिको रे खदे ख र ब्र्बस्थापन गने ।

भ) नगर क्षेत्र लभत्रका तनजज सुरक्षागाडय आपूततय ब्र्बशार् संचािन गने फमय,कम्पनी
संचािकहरुको सुधच तर्ार गरर राख्ने र अनुगमन गने ।

म) बारुणर्न्त्र सेर्ािाई चौवर्सै घण्टा चस्
ु त दरु
ु स्त राख्नका िाधग बारुणर्न्त्र कमयचारीिाई
आर्श्र्क सहर्ोग पुर्ायउने ।

र्) बबपत, महामारर भएमा उद्र्ार तथा राहतका िाधग तुरुन्त पररचालित हुने ।
र) नगरपालिका मातहतका शाखा,आर्ोजना ,कार्यक्रम अन्तरगत तोफकए बमोजजमका कार्यहरु गने
गराउने ।
ि) माधथ खण्ड(र) बमोजजमका शाखा, आर्ोजनाबाट कार्ायन्र्र्नका िाधग प्राप्त भएका आदे श
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तथा तनदे शन कार्ायन्र्र्न गरर सो को वर्र्रण तोफकएको समर्लभत्र उपिब्ध गराउने ।
र्) न्र्ातर्क सलमततिे आदे श गरे बमोजजम म्र्ाि तामेि,हाजजर,पुजजय सुचना बुझाउने,लमिापत्र र्ा
तनणयर् कार्ायन्र्नमा सहर्ोग गने ।

श) नगरपालिकाको सुरक्षा गने,पािो पहरा ठदने।

ष) नगरपालिकाबाट तोफकएका अन्र् कार्यहरु गने गराउने ।
स) सामुदातर्क बनको सुरक्षा,नठदजन्र् पदाथय तथा प्राकृततक श्रोतको दोहन रोक्ने कार्य र बजार
अनुगमन िगार्तका कार्यहरु गने ।

२) उपदफा (१)बमोजजमका कार्यहरु गदाय नगर प्रहरी कमयचारीिे स्थानीर् प्रहरीसँग समन्र्र् गरे र
कार्य गनप
ुय नेछ ।

३) नगर प्रहरी कमयचारीको कार्य बबबरण तर्ार गदाय उपदफा(१)अन्तरगत उल्िेख भएका काम
,कतयब्र् र अधधकारिाईआधारमातन तर्ार गररनेछ ।
४) र्स दफा बमोजजम नगर प्रहरी कमयचारीिे कारर्ाही गदाय असुिफगने जररर्ाना रकम तथा

कुनै सामग्री हटाउदा िागेको खचय असि
ु सम्बजन्ध ब्र्बस्था आधथयक ऐनिे तोके बमोजजम हुनेछ
।

१०.करार समाप्तीः (१) र्स कार्यवर्धध बमोजजम करार गररएको पद नगरपालिका कमयचारी
तनर्मार्िी र्ा अन्र् कुनै कानून र्ा अन्र् तनणयर् बमोजजम पद नरहने र्ा खारे ज हुने
भएमा त्र्स्तो व्र्जक्तको करार स्र्तः अन्त्र् हुनेछ ।
(२) करार सम्झौता गररएको कमयचारीको कार्य सन्तोषजनक नभएको भतन कार्यरत

वर्षर्गत शाखा र्ा कार्ायिर्िे लसफाररश गरे मा प्रमुखिे आर्श्र्क छानवर्न गनय िगाई
सफार्को मौका ठदई कार्ायिर्िे जन
ु सक
ु ै अर्स्थामा करारबाट हटाउन सफकनेछ ।

११.बाधा अडकाउ फुकाउ: र्ो कार्यवर्धीमा उजल्िखखत ब्र्र्स्था कार्ायन्र्र्नमा कुनै समस्र्ा
र्ा दवु र्धा उत्पन्न भएमा नगरकार्यपालिकाबाट अनुमोदन गराउने गरी नगर प्रमुखिे बाधा
अडकाउ फुकाउने आदे श ठदन सक्नेछ ।
१२.

ववववधः र्स कार्यवर्धध कार्ायन्र्र्न क्रममा थप व्र्र्स्था गनुय परे मा र्स कार्यवर्धध

तथा प्रचलित कानुनसँग नबाखझने गरी नगरपालिकािे आर्श्र्क तनणयर् गनय सक्नेछ
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अनुसूची -१

(बँद
ु ा४.१ सँगसम्बजन्धत कार्यवर्र्रण कोढाँचा)
भद्रपुर,नगर काययपालिकको कायायिय
भद्रपुर झापा

प्रदे श नं. १, नेपाि
कायय वववरणको नमन
ु ाः
कमयचारीको पद नामः
कमयचारीको नामः
कायय वववरणः
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
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अनुसूची -२

(बँद
ु ा४.१सँगसम्बजन्धतसूचनाकोढाँचा)
भद्रपुर,नगर काययपालिकको कायायिय
भद्रपुर,झापा

प्रदे श नं. १, नेपाि
करारमा सेवा लिनेसम्बन्धी सच
ू ना

(सच
ु ना प्रकालशत लमतत : २०७

/

/

)

भद्रपुर नगरपालिकाको िागी ..............................(वर्षर्गत शाखा)
मा

रहने

गरी

.............................................................(प
द) को रुपमा दे हार्को संख्र्ा र र्ोग्र्ता भएको नगरप्रहरी

कमयचारी करारमा राख्नु पने

भएकािे र्ोग्र्ता पुगेका नेपािी नागररकहरुिे र्ो सूचना प्रकालशत भएको लमततिे १५
(पन्र) ठदन लभत्र ठदनको २:०० बजेसम्म राजस्र् ततरे को रलसद सठहत दरखास्त ठदन हुन
सम्र्जन्धत सर्ैको िाधग र्ो सूचना प्रकाशन गररएको छ । र्सको फाराम, दरखास्त

दस्तुर, कार्य–वर्र्रण, पाररश्रलमक, सेर्ाका शतयहरु सठहतको वर्स्तत
ृ वर्र्रण कार्ायिर्बाट
र्ा र्ेर्सार्ट www. ………………. बाट उपिब्ध हुनेछ ।
पद नाम

संख्र्ा

शैक्षिक योग्यता र अनुभव (नमुना) :
१. नेपािी नागररक ।

२. न्र्ूनतम र्ोग्र्ता (पद अनुसार खि
ु ाउने ) ।
३. अनुभर्को हकमा (पद अनुसार खि
ु ाउने ) ।
४. उमेर(पद अनुसार खुिाउने )।

५.तनरोधगताको प्रमाणपत्र (मान्र्ता प्राप्त धचकत्सकबाट प्रमाणीत भएको)
६. अन्र् प्रचलित कानुनद्र्ारा अर्ोग्र् नभएको ।
दरखास्तमा संिग्न गनप
ुय नेः उम्मेदर्ारको व्र्जक्तगत वर्र्रण, शैक्षक्षक र्ोग्र्ताको प्रमाखणत
प्रततलिवप, नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमाखणत प्रततलिवप, अनुभर्को प्रमाखणत

प्रततलिवप संिग्न हुनुपनेछ । पेश गररने सबै प्रततलिवपको पछाडी उम्मेदर्ार स्र्र्ंिे
हस्ताक्षर गरी प्रमाखणत गने ।
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अनुसूची -३
हािसािै खखचेको

(बँद
ु ा४.२सँग सम्बजन्धत दरखास्त फारामको ढाँचा)

पासपोटय साईजको परु ै
मख
ु ाकृतत दे खखने

भद्रपुर नगरपालिका, नगर काययपालिकको कायायिय

फोटो र्हाँ टास्ने र

भद्रपुर, झापा

फोटो र फाराममा

पने गरी उम्मेदर्ारिे

प्रदे श नं. १, नेपाि

(क) र्ैर्जक्तक वर्र्रण
नाम

(दे र्नागरीमा)

थर

(अंग्रेजी

करारको िाधग दरखास्त फाराम

अक्षरमा)

िूिो

नागररकता नं:
स्थार्ी

क)

िे गाना

जजल्िा
घ)

दस्तखत

लिङ्ग:
जारी गने जजल्िा :

लमतत :

ख) न.पा./गा.वर्.स.

ग) र्डा नं

ङ) मागय/घर नं. :

च) फो नं.

टोि :
पत्राचार गने िे गाना :

ईमेि

बाबुको नाम, थर :

जन्म लमतत :

(वर्.सं.मा)

(ईजस्र् संर्तमा)

बाजेको नाम, थर :

हािको उमेर :

र्षय

मठहना
(ख) शैक्षक्षक र्ोग्र्ता/तालिम (दरखास्त फाराम भरे को पदको िाधग चाठहने आर्श्र्क
न्र्न
ू तम शैक्षक्षक र्ोग्र्ता/तालिम मात्र उल्िेख गने)

आवश्यक

ववश्वववद्यािय/बोडय/तालि शैक्षिक

न्यूनतम योग्यता

म ददने संस्था

उपाधध/तालिम

संकाय

श्रेणी/प्रनत मूि ववषय
शत

शैक्षक्षक र्ोग्र्ता
तालिम

(ग) अनुभव सम्बन्धी वववरण
कायायिय

पद

सेवा/समूह/उपसमूह श्रेणी/तह स्थायी/अस्थायी/करार

अवधध
दे खख

सम्म

मैिे र्स दरखास्तमा खि
ु ाएका सम्पण
ू य वर्र्रणहरु सत्र् छन ् । दरखास्त बझ
ु ाएको पदको
सूचनाको िाधग अर्ोग्र् िहररने गरी कुनै सजार् पाएको छै न । कुनै कुरा ढाँटे र्ा िुकाएको

िहररएमा प्रचलित कानन
ू बमोजजम सहनेछु/बुझाउनेछु । उम्मेदर्ारिे पािना गने भनी प्रचलित
13

कानून तथा र्स दरखास्त फारामका पष्ृ िहरुमा उल्िेखखत सबै शतय तथा तनर्महरु पािना गनय
मन्जुर गदय छु । साथै करारमा उल्िेखखत शतयहरु पूणय रुपमा पािना गनेछु र करारको समर्भन्दा
अगार्ै करारको अन्त्र् गदाय कजम्तमा ३ मठहनाको पूर्य सूचना ठदई कार्ायिर्मा तनर्ेदन ठदनेछु ।
उम्मेदवारको ल्याप्चे सहीछाप
दायााँ

उम्मेदवारको दस्तखत

बायााँ
लमनत:

कार्ायिर्िे भनेः
रलसद/भौचर नं. :

रोि नं. :

दरखास्त अस्र्ीकृत भए सो को कारण :

दरखास्त रुजु गनेको नाम र दरखास्त
दस्तखतः
लमतत :

स्र्ीकृत/अस्र्ीकृत गनेको
दस्तखत
लमतत :

द्रष्टव्र् : दरखास्त साथ सूचनामा उल्िेखखत िगार्त तनम्नलिखखत कागजातहरु अतनर्ार्य रुपमा
उम्मेदर्ार आफैिे प्रमाखणत गरी पेश गनुय पनेछ ।

(१) नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रततलिवप,(२) समकक्षता र सम्बद्ध आर्श्र्क पनेमा सो
को प्रततलिवप,(३)न्र्ूनतम शैक्षक्षक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्र र चाररबत्रक प्रमाणपत्रको प्रततलिवप,
तालिम र अनुभर् आर्श्र्क पनेमा सो समेतको प्रततलिवप, आठद ।
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अनुसूची - ४

(बँद
ु ा ७.१सँग सम्बजन्धत करार सम्झौताको ढाँचा)
करार सम्झौता

भद्रपरु

नगरपालिका,

पक्ष

भतनएको)

र................जजल्िा,.............नगरपालिका/गाउँ पालिका,र्डा

नं.

.....

बस्ने

नगरकार्यपालिकाकोकार्ायिर्,

श्री...................

पठहिो

(र्सपतछ

(र्सपतछ

दोश्रो

पक्ष

भतनएको)

का

बीच..........................गाउँ पालिका/नगरपालिकाको
.................................................(पद

)

को

कामकाज गनय गराउन लमतत ......../......./...... को तनणयर् अनस
ु ार दे हार्का
कार्य/शतयको अधधनमा रठह दोश्रो पक्षिे पठहिो पक्षिाई सेर्ा उपिब्ध गराउन मन्जुर
१.

भएकािे र्ो करारको संझौता गरी एक/एक प्रतत आपसमा बुखझ लिर्ौं ठदर्ौं :

कामकाज सम्बन्धमा : दोस्रो पक्षिे आफुिाई तोफकएको संिग्न कार्य वर्र्रण अनुसारको

कार्य पठहिो पक्षिे तोकेको समर् र स्थानमा उपजस्थत भई गनुय पनेछ र आर्श्र्कतानुसार
२.

थप काम गनुय पनेछ ।
काम

गनुय

पने

स्थान:..........................................................
.... ।
३.

करारमा काम गरे बापत पााँउने पाररश्रलमक:प्रत्र्ेक मठहना व्र्ततत भएपतछ,पठहिो पक्षिे
दोश्रो

पक्षिाई

मालसक

रुपमा

रु............(अक्षरे पी

रु................................................पाररश्रलमक

उपिब्ध

गराउनेछ ।
४.
५.

आचरणको पािनाः दोश्रो पक्षिे भद्रपुर नगरपालिकाको प्रचलित कानूनमा ब्र्र्स्था भएका
आचरण तथा अनुशासन सम्बन्धी व्र्र्स्थाहरु पािना गनुय पनेछ ।

ववदाः दोस्रो पक्षिाई साबयजतनक बबदा बाहे क अन्र् कुनै पतन फकलसमको बबदा उपिब्ध हुने
छै न । साथै कार्ायिर्को िाधग आर्श्र्क परे को खण्डमा बबदाको ठदनमा पतन सेर्ा उपिब्ध
गराउनु पनेछ । र्सरी सार्यजतनक बबदाको ठदनमा कार्ायिर्मा काम िगाए बापत सट्टा
वर्दा

ठदन

सफकनेछ

।

र्ावषयक

रुपमा

करारको

समाजप्तसंगै

मालसक

करार

रकमको

दामासाहीिे रकम र्ांकी वर्दा र्ापत दोश्रो पक्षिाई ठदईनेछ ।
६.

कायायिय सम्पविको सरु िाः दोस्रो पक्षिे कार्ायिर्को चि अचि सम्पवत्तको नोक्सानी र्ा

ठहनालमना गरे मा सो को क्षततपतू तय र्ा हानी नोक्सानीको बबगो दोश्रो पक्षिे पठहिो पक्षिाई
७.

ठदनु पनेछ ।

गोप्यताः दोस्रो पक्षिे कार्ायिर्को कागजपत्र, जजन्सी सामान एर्ं गोप्र् कुरा र्ा कागजात

कुनै अनधधकृत व्र्जक्त र्ा दे शिाई उपिब्ध गराएको प्रमाखणत भएमा दोस्रो पक्षिाई
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करारबाट हटाई सोबाट भएको हानी नोक्सानीको जततपूततय दोश्रो पक्षबाट भराईनेछ र कािो
८.
९.

सूचीमा समेत राखखनेछ ।
करारअवधधः

र्ो

करार

लमतत

.......।......।....दे खख

िागु

भई

लमतत...।......।.....सम्मको िाधग हुनेछ ।
काययसम्पादन मूल्यांकनः पठहिो पक्षिे दोस्रो पक्षको कार्य सम्पादन मूल्र्ांकन गने र सो
मूल्र्ांकन गदाय सािर्सािी तनरन्तरता ठदन उपर्ुक्त दे खखएमा कार्यवर्धधको बुदा ९ बमोजजम

करार तनजश्चत अर्धधको िाधग थप हुन सक्नेछ ।
१०. पाररश्रलमक कट्टी र करार सेवाको शतयको अन््यः दोश्रो पक्षिे पठहिो पक्षिाई िगातार ७
(सात) ठदन भन्दा बढी उक्त सेर्ा उपिब्ध नगराएमा, सन्तोषजनक सेर्ा ठदन नसकेमा
अनुपजस्थत रहे को अर्धधको पाररश्रलमक दामासाठहिे कट्टा गररनेछ र सो भन्दा बढी सेर्ा
नगरे मा स्र्तः र्ो संझौता पठहिो पक्षिे रद्ध गरी अको ब्र्र्स्था गनय र्ाधा पने छै न ।

दोश्रो पक्षिे शारररीक रुपमा अस्र्स्थ भई र्ा अन्र् कुनै कारणिे सेर्ा ठदन असमथय भएमा

र्ा काम सन्तोषजनक नभएमा र्ा आचरण सम्बन्धी कुराहरु बराबर उल्िघंन गरे मा दोश्रो
पक्षसंगको संझौता रद्ध गनय सक्नेछ र तनजको सट्टा अको व्र्जक्त करारमा राखख काम
िगाउन बाधा पने छै न ।
११. दावी नपग्ु नेः दोश्रो पक्षिे र्स करार बमोजजम काम गरे कै आधारमा पतछ कुनै पतन पदमा

अस्थार्ी र्ा स्थार्ी तनर्ुजक्त हुनका िाधग दाबी गनय पाँउने छै न/गने छै न ।
१२. प्रचलित कानन
िागू हुनेः र्स संझौतामा उल्िेख नभएको कुरा प्रचलित नेपाि कानन
ू
ू
बमोजजम हुनेछ।

भद्रपुर गरपालिकाको तफयबाट :
हस्ताक्षर :

दोस्रोपि(करार गने व्यक्तत):

हस्ताक्षर :

नाम :

नाम :

पद :

िे गाना :
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अनुसूची -५

(बँद
ु ा७.3 सँग सम्बजन्धत करार सूचनापत्रको ढाँचा)
भद्रपुर नगरपालिका, नगर काययपालिकको कायायिय
भद्रपुर, झापा

प्रदे श नं. १, नेपाि
च.नं.

लमततः

प.सं.
श्री ........................................,
िे गाना .........................
वर्षर्ः करार सम्बन्धमा ।
तपाईिाईलमतत ...।...।...तनणयर्ानुसार सूधचकरण गररए बमोजजम.........(पदको
नाम

र्ा

काम)

कािाधग

र्सैसाथ

संिग्न

करार

(सम्झौता)बमोजजम

लमतत

....।...।...दे खख ...।..।...सम्म करारमा राखखएको हुँदा संिग्न कार्यशतय अनुरुप
आफनो काम र्मान्दारीपूर्क
य
र व्र्र्सातर्क

मूल्र् मान्र्ता अनुरुप

गनह
ुय ु न जानकारी

गरार्न्छ।साथै आफ्नो काम कतयव्र् पािना गदाय र्स नगरपालिकाको कमयचारीिे पािना
गनप
ुय ने आचार संठहता र आचरणको समेत पररपािना हुन जानकारी गरार्न्छ ।
बोधाथय

श्री .......... (आर्श्र्कता अनुसार ठदने)
.....................
प्रमख
ु प्रशासकीर् अधधकृत
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आज्ञािे
होमनाथ
भट्टरार्य
प्रमुख प्रशासकीर् अधधकृत
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