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सााँफेबगर नगरपालिकाको नगर प्रहरी (सचंािन िथा व्यवस्थापन) लनयिाविी -२०७७  

कायापालिकाबाट स्वीकृि लिलि -२०७७/११/१५  

प्रस्िावना : 

सााँफेबगर नगरपालिकाको भूस्वालित्व भएको के्षत्र लभत्र कानुनको शासन स्थालपि गदै आि नगरवासी जन-

सिुदायिाई न्याय िथा सुरक्षा व्यवस्थाको प्रत्याभूलि गना, बजार के्षत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन गना,नगर 

के्षत्र लभत्रका प्राकृलिक िथा सास्कृलिक स्रोि र सम्पदाको संरक्षण र सम्बर्द्ान गना िथा जुन सुकै बखि 

आउन सके्न लवपद र अन्य आकलस्िक घटनाहरुको ित्काि सम्बोिन र सिन्वय गरर नागररकको लजउिनको 

सुरक्षा गदै नगर के्षत्रिा सुव्यवस्था कायि गरर नगरवासीिाई स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष अनुभूलि प्रदान 

गनाको िालग नगर प्रहरी सिुह संचािन िथा व्यवस्थापन गना वान्छनीय भएकोिे “नेपािको संलबिान 

२०७२ को अनुसूची ८ िे ददएको अलिकार प्रयोग गरर स्थानीय संचािन ऐन २०७४ को दफा ११ 

उपदफा २(क१)” कायाान्वयन गना सााँफेबगर नगर कायापालिकािे यो लनयिाविी स्वीकृि गरर िागु गरेको 

छ । 

 

पररच्छेद -१  

( प्रारलम्भक ) 

१. सलंक्षप्त नाि र प्रारम्भ :  

१. यो लनयिाविीको नाि “सााँफेबगर नगरपालिकाको नगर प्रहरी संचािन िथा व्यवस्थापन 

लनयिाविी -२०७७” रहेको छ । 

२. यो लनयिाविी कायापालिकािे स्वीकृि गरर राजपत्रिा प्रकाशन भएको लिलि देलख िाग ु

हुनेछ । 

२. पररभाषा: लवषय वा प्रसंगिे अको अथा निागेिा यस लनयिाविीिा, 

क) “नगर प्रहरी “ भन्नाि ेसााँफेबगर नगरपालिकािे यस लनयिाविी बिोलजि लनयुक्त गरेको नगर 

प्रहरीिाई सम्झनु पदाछ । 

ख) “नगर प्रहरी प्रिुख “ भन्नािे नगरी प्रहरी सिुहको प्रिुखिाई सम्झनु पदाछ । 

ग) “नगर प्रिुख” भन्नािे सााँफेबगर नगरपालिकाको नगर प्रिुखिाई सम्झनु पदाछ । 

घ) “प्रिुख प्रशासकीय अलिकृि“ भन्नािे सााँफेबगर नगरपालिकाको प्रिुख प्रशासकीय अलिकृििाई 

जनाउाँदछ । 

ङ) “ऐन” भन्नािे स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ िाई सम्झनु पदाछ । 

च) “कायाािय” भन्नािे सााँफेबगर नगरकायापालिकाको कायाािय िथा वडा कायाािय सिेििाई 

सम्झनु पदाछ । 

छ) “कायाके्षत्र” भन्नािे यस नगरपालिकािे ओगटेको भूभाग वा नगरपालिकाको लभलत्र ठाउाँ लबशेष 

िथा वडािे ओगटेको भूभाग सिेििाई सम्झनु पदाछ । 

ज) “िोदकए वा िोदकए बिोलजि” भन्नािे यस लनयिाविीिे िोके बिोलजि भन्न ेसम्झनु पदाछ । 

झ) “पद पूर्िा सलिलि” भन्नािे यस लनयिको दफा ९ बिोलजिको पदपूर्िा सलिलििाई सम्झनु पदाछ 

। 

ञ) “किाचारी” भन्नािे सााँफेबगर नगरपालिका के्षत्र लभत्रका स्थायी, अस्थायी िथा करार सेवाका 

सम्पूणा किाचारीिाई जनाउाँदछ । 
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ट) “पद” भन्नािे यस लनयिाविीको दफा ३ बिोलजि िोदकएको नगर प्रहरीको पदिाई सम्झनु 

पदाछ । 

ठ) करार सम्झौिा भन्नािे अनुसूची १ बिोलजिको ढााँचािा लनयुलक्त पश्चाि ददईने दईु पक्ष लवचको 

सेवा र सिा सलहिको काया सम्पादन करार सम्झौिािाई सम्झनु पदाछ । 

ड) “न्युनिि योग्यिा “ भन्नािे दफा ७ बिोलजिको नगर  प्रहरीको िालग चालहने योग्यिािाई 

सम्झनु पदाछ । 

ढ) “आचरण” भन्नािे यस लनयिाविीको अनुसूची ४ बिोलजिको नगर प्रहरीिा हुनुपने आचरण 

सम्झनु पदाछ । उक्त आचरणको स्वघोषणा सलहि दरखास्ि फाराि भनुा पनेछ । 

ण) “छनौट पररक्षा “ भन्नािे पदपूर्िा सलिलििे लनिाारण गरेको लिलखि, िौलखि िगायि अन्य 

िापदण्ड सिेििाई सम्झनु पदाछ । 
 

पररच्छेद -२  

( नगर प्रहरीको पद सखं्या,  कायाािय िथा काया क्षते्र सम्बन्िी व्यवस्था ) 

३. नगर प्रहरीको पद : 

सााँफेबगर नगरपालिका नगर कायापालिकािे आवश्यक ठानेको खण्डिा आवश्यकिा अनुसार नगर 

प्रहरी सिुहिा देहायको पद सृजना गरर पद पूर्िा गना सके्नछ । 

क) नगर प्रहरी प्रिुख –प्रहरी सहायक लनरीक्षक स्िर चौथो  

ख) नगर प्रहरी जवान – सहायक स्िर श्रेणी लवलहन  

४. नगर प्रहरीको सखं्या : 

१. नगर प्रहरी प्रिुख एक ( १ ) जना सलहि िलहिा र पुरुष गरर जम्िा ७ जनाको नगर 

प्रहरी सिुह गठन गना सदकने छ । 

२. उप-दफा १ िा जुनसुकै कुरा िेलखएको भएिा पलन काया प्रकृलि, काया बोझ िथा 

कायाके्षत्रको आंकिन गरर कायापालिकाको लनणायबाट नगर प्रहरी सिुहिा पद संख्या लनिाारण 

गना बािा पुगेको िालनने छैन । 

५. कायाािय सम्बन्िी व्यवस्था: नगर प्रहरी कायाािय भनेको नगर कायापालिकाको कायाािय वा नगर 

कायापालिकािे िोके बिोलजिको अन्य कायाािय हुनेछ । 

६. कायाक्षते्र : नगर प्रहरीको कायाके्षत्र सम्पणूा नगर के्षत्र वा कायापालिकाि े िोकेको के्षत्र वा काया 

लववरणिा उल्िेलखि के्षत्र हुनेछ । 

पररच्छेद -३  

(योग्यिा िथा पदपूर्िा सम्बन्िी व्यवस्था ) 

७. योग्यिा : नगर प्रहरी सिुहिा दहेाय बिोलजिको न्युनिि योग्यिा भएको नेपािी नागररकिाई 

योग्य िालननेछ । 

१. नगर प्रहरी प्रिखुको न्यनुिि योग्यिा : 

क) २५ बषा पुरा भई ४५ बषा ननाघेको । 

ख) कलम्ििा नेपाि सरकारबाट िान्यिा प्राप्त शैलक्षक संस्थाबाट एस.एि.सी वा 

एस.ई.ई उत्तीणा गरेको । 

ग) पुरुषको हकिा शरीरको उचाई घटीिा ५ दफट २ ईन्च र वजन घटीिा ५५ 

के.जी, िलहिाको हकिा शरीरको उचाई घटीिा ५ दफट र शरीरको िौि घटीिा 

४५ के.जी हुनुपन े। 

घ) कुन ैप्रकारको गैह्र-कानुनी कायािा संिग्निा नरहेको । 
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ङ) न्यालयक लनकायहरुबाट प्रिालणि भई कुनै दकलसिको कसुर वा सजायको भागेदार 

नभएको । 

च) शारीररकरुप कािगना सके्न प्रिालणि भएको ।  

छ) नेपािी नागररकिा भएको । 

२. नगर प्रहरी जवानको न्यनुिि योग्यिा : 

क) १८ बषा पुरा भई ३५ बषा ननाघेको ( िलहिाको हकिा ४० बषा ननाघेको )। 

ख) कलम्ििा कक्षा ८ उत्तीणा गरेको । 

ग) पुरुषको हकिा शरीरको उचाई घटीिा ५ दफि २ ईन्च र वजन घटीिा ५० 

के.जी, िलहिाको हकिा शरीरको उचाई घटीिा ५ दफट र शरीरको िौि घटीिा 

४५ के.जी हुनुपन े। 

घ) कुन ैप्रकारको गैह्र-कानुनी कायािा संिग्निा नरहेको । 

ङ) न्यालयक लनकायहरुबाट प्रिालणि भई कुनै दकलसिको कसुर वा सजायको भागेदार 

नभएको । 

च) शारीररकरुप कािगना सके्न प्रिालणि भएको ।  

छ) नेपािी नागररकिा भएको । 
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ज)  

८. नगर प्रहरी सिहुको पदपरू्िा सम्बन्िी व्यवस्था : 

क) नगर प्रहरी प्रिुख र प्रहरी जवान पदको पदपूर्िा गदाा दफा ७ को उपदफा १ र 

२ बिोलजिको योग्यिा पुगेका नेपािी नागररक िध्येबाट खुिा प्रलिष्पिाात्िक 

प्रलियोलगिाद्वारा हुनेछ । 

ख) दफा ४ बिोलजि िोदकए बिोलजिको संख्या लभत्रै रहन ेगरर नगर प्रहरी पदपूर्िा 

सम्बन्िी अन्य कायालविी दफा ९ बिोलजिको पदपूर्िा सलिलििे िोके बिोलजि 

हुनेछ । 

९. पदपरू्िा सलिलिको गठन : 

क) नगरपालिकािा नगर प्रहरी सिूहिा खुल्िा प्रलिष्पिाात्िक प्रलियोलगिा द्वारा प्रहरी 

प्रिुख िथा प्रहरी जवान लनयुलक्तको िालग अलख्ियारवािा सिक्ष लसफाररश गना 

देहाय बिोलजिको पदपूर्िा सलिलि गठन गना सदकनेछ । 

१. प्रिुख प्रशासकीय अलिकृि वा लनजिे िोकेको अलिकृि स्िरको किाचारी – 

संयोजक  

२. ईिाका प्रहरी कायाािय सााँफेबगर प्रिुख (नगर प्रहरी प्रिुखको हकिा ) – 

सदस्य  

३. नगर प्रिुखिे िोकेको एक जना कायापालिका सदस्य – सदस्य  

४. नगर प्रहरी प्रिुख (प्रहरी जवानको हकिा ) – सदस्य  

१०. पदपरू्िा सलिलिको काि, किाव्य र अलिकार :  

क) पद पूर्िा सलिलिको काि किाव्य र अलिकार देहाय बिोलजि हुनेछ । 

१. नगर प्रहरी प्रिुख र प्रहरी जवानको छनौट परीक्षाको पाठ्यक्रि लनिाारण गन े 

२. पदपूर्िा कायािालिका बनाउन,े 

३. लवषय लवज्ञ िोक्न सके्न  

४. परीक्षाको दकलसि िोके्न, 

५. िाग भई आए बिोलजि पदपूर्िाको िालग लवज्ञापन प्रकाशन गन ेगराउन,े 

६. पररक्षा संचािन गन ेर नलिजा प्रकाशन गन ेर  

७. लनयुलक्तको िालग अलख्ियारवािा सिक्ष लसफाररस गने  

ख) पदपूर्िा सलिलिको काि किाव्य र अलिकार सम्बन्ििा अन्य व्यवस्था गनुापन ेआईपरेिा 

कायापालिकाको लनणायानुसार बािा अड्काउ फुकाउन सदकनेछ । 
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११. लवज्ञापन प्रकाशन :  

क) पदपूर्िा सलिलििे पदपूर्िाका िालग लवज्ञापन गदाा स्थानीय पत्र पलत्रका िथा एफ.एि 

िगायि अन्य संचार िाध्यिबाट देहाय बिोलजिको लववरण खुिाई १५ ददनको 

दरखास्ि ददन सके्न अविी िोकी लवज्ञापन प्रकाशन गनुापनेछ । 

१) पदको नाि  

२) आवश्यक संख्या (िलहिा पुरुष छुट्टाछुटै्ट सलहि ) 

३) दरखास्ि ददने म्याद र स्थान  

४) दरखास्ि दस्िुर  

५) आवश्यक न्युनिि शैलक्षक योग्यिा  

६) पेश गनुापन ेआवश्यक प्रिाणहरु  

७) सम्पका लिलि र स्थान  

८) परीक्षाको दकलसि  

९) अन्य सिाहरु  

ख) पदपूर्िा सलिलििे दफा १० को उपदफा (क) बिोलजि लवज्ञापन गदाा िाग 

बिोलजिको संख्या एवि ् शिा अनुसारको दरखास्ि नपरेिा सलिलिको बैठकको 

लनणायानुसार शिाहरु थपघट गरर पुन: लवज्ञापन प्रकाशन गना गराउन सके्नछ । 

१२. दरखास्ि फाराि र प्रवशे पत्रको ढााँचा : 

१. उम्िेदवारको दरखास्ि फाराि र प्रवेश पत्रको ढााँचा क्रिशःअनुसूची २ र ३ अनुसार हुनेछ 

। 

२. उम्िेदवारको प्रवेश पत्र हराएिा लनजसाँग िोदकएको शुल्क लिई प्रवेश पत्रको प्रलिलिलप 

उपिब्ि गराउन सदकनेछ । 

१३. पररक्षा सचंािन :  

१. पदपूर्िा सलिलििे आवश्यकिा अनुसारको परीक्षाको दकलसि िय गरर पररक्षा संचािन गना 

सके्नछ । 

२. उपदफा १ बिोलजि पररक्षा संचािन गदाा हरेक परीक्षाको नलिजा प्रकाशन भए पश्चाि 

क्रलिक रुपिा संचािन हुनेछ । 

१४. नलिजा प्रकाशन : 

१. उम्िेदवारिे प्रथि पररक्षा ददए पश्चाि सो को नलिजा प्रकाशन गरेर प्रकालशि नलिजा 

अनुसार अको पररक्षािा सािेि हुन पाउनेछन । 

२. उम्िेदवारको िालग िय गररएको अलन्िि प्रकारको पररक्षा अलघको नलिजा प्रकाशन गदाा 

आवश्यक िाग संख्यािा सो को दईु लिहाई संख्यािे नबढ्ने गरर उत्तीणा भएका 

उम्िेदवारहरुको नलिजा प्रकाशन गररन ेछ । 

३. पदपूर्िा सलिलििे अलन्िि नलिजा प्रकाशन गदाा वैकलल्पक उम्िेदवारको रुपिा आवश्यक िाग 

संख्यािा उत्तीणा बाहेक एक लिहाई संख्यािे हुन् आउन े उम्िेद्वारहरु वैकलल्पक रहने गरर 

नलिजा प्रकाशन गनेछ । 

४. पदपूर्िा सलिलििे अलन्िि नलिजा प्रकाशन पश्चाि उम्िेदवारहरुको लनयुलक्तको िालग सााँफेबगर 

नगरपालिका नगर कायापालिकाको कायााियिा लसफाररस गनेछ । 
 

 

१५. लनयुलक्त गन ेअलिकारी : 
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१. पदपूर्िा सलिलिको लसफाररस सलहिको लनवेदन पेश भएिा सााँफेबगर नगरपालिकाका प्रिुख 

प्रशासकीय अलिकृििे सफि उम्िेदवारिाई लसफाररस भएको साि ददन लभत्र लनयुलक्त 

ददनुपनेछ । 

२. िोदकएको सियावलििा पलन सफि उम्िदेवारिे लनयुलक्तको िालग लनवेदन पेश नगरेिा 

वैकलल्पक योग्यिा क्रि अनुसार लनयुलक्त गन ेअलिकारीिे लनयुलक्त ददन सके्नछ । 

१६. पररक्षण काि : 

१. नगर प्रहरी प्रिुख िगायि नगर प्रहरीििाई लनयुलक्त गररएको लिलि देलख िाग ुहुन ेगरर 

एक िलहना पररक्षण काि रहन ेछ । 

२. उपदफा १ बिोलजिको पररक्षण काििा काया सन्िोषजनक देलखएिा लनयुलक्त सदर गरर एक 

बषा नघट्ने गरर थप कायाकािको िालग लनयुलक्त ददईनेछ । 
 

१७. लनयुलक्त बदर हुनसके्न अवस्था : 

१. देहायको अवस्थािा लनयुलक्त ददने अलिकारीिे नगर प्रहरी (प्रिुख) सिेिको लनयुलक्त बदर 

गना सके्नछ । 

क) पररक्षण काििा काया सम्पादन सन्िोष जनक नदेलखएिा वा लजम्िेवारी बहन गना 

असक्षि देलखएिा वा अनुसूची ४ बिोलजिको आचरण नदेलखएिा वा अनुसूची १ 

बिोलजिको करार सम्झौिा अनुसार काया सम्पादन नगरेको  अवस्थािा । 

ख) उपदफा १ को क िा जुनसुकै कुरा िेलखएको भएिा पलन नगर प्रहरीिे गना नहुने 

भनी कसुरदार सालवि हुन ेसवुि प्रिाण सलहि फेिा परेिा लनजको लनयुलक्त स्वि: 

बदर हुनेछ । 
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पररच्छेद ४  

( नगर प्रहरीको काि किाव्य र अलिकार ) 

१८. नगर प्रहरीको काि किाव्य र अलिकार : 

१. नगर प्रहरीको काि किाव्य र अलिकार देहाय बिोलजि हुनेछ । 

क) नगरपालिका के्षत्र लभत्रका साबाजलनक सम्पलि जस्ि ै बाटो,ढि,पाटी-पौवा,िठ 

िलन्दर, पेटी, चौर आदद हालन नोक्सानी हुन नददन लनयलिि रुपिा रेखदेख र 

सुरक्षाको व्यवस्था गने र सो को जानकारी सााँफेबगर नगरपालिका प्रशासनिाई 

गराउने । 

ख) सडे गिेका र वासी खानेकुराहरु लबदक्र गरेको फेिा परेिा प्रारलम्भक कारवाही 

चिाउने । 

ग) ईजाजि वेगर पेशा व्यवसाय गरेको िथा लवज्ञापन गरेको भेट्टीएिा आवश्यक 

कारबाहीको िालग सााँफेबगर नगरपालिकािाई जानकारी गराउने । 

घ) बहाि कर र फुटपाथ, हाट बजार कर उठाउन ेकायािा आवश्यक सहयोग गन े। 

ङ) सावाजलनक आवागिनिा वािा पुयााउन ेगरर थुपारेका लनिााण सािान्रीहरु हटाउन 

िगाउने । 

च) लवना ईजाजि घर लनिााण काया भएको भेरटएिा रोक्का गरर सम्बलन्िि वडा 

कायाािय िाफा ि कारबाही चिाउने व्यवस्था गन े। 

छ) नगरपालिकाको ऐन,लनयि र आदेशको बर्खािाप गन ेिालनस िथा सिुदायिाई सो 

नगना अनुरोि गने र निानेिा आवश्यक कारवाहीको िालग कायााियिा पेश गन े। 

ज) नगरपालिकाको सम्पलत्तको रेखदेख गन ेगराउने । 

झ) कायााियको अत्यन्ि जरुरर पत्र बुझाउने  काििा सहयोग गन े। 

ञ) लबना ईजाजि जथाभावी बसोबास गन,े टहरा, छाप्रा आदद आदेशानुसार हटाउने 

कायािा सहयोग गन े। 

ट) आफु खरटएको कायााियको लनदेशानुसार अन्य कायाहरु गने । 

ठ) िेिा, जात्रा, पवा संचािन हुन ेस्थानिा सम्बलन्िि के्षत्रको टोि लवकास संस्था र 

वडा कायाािय संग सहकाया गरर शालन्ि सुरक्षा कायि गना सहयोग गन े। 
 

पररच्छेद ५  

लवदा िथा पाररश्रलिक सम्बन्िी व्यवस्था  

१९. लवदा सम्बन्िी व्यवस्था : 

१. नगर प्रहरीिे नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारिे िोकेको सावाजलनक लवदा वाहेक देहाय 

बिोलजिको थप लवदा पाउन सके्नछन ।  

क) घर लवदा बार्षाक १२ ददन  

ख) लबरािी लवदा बार्षाक ६ ददन  

ग) भैपरी आउन ेलवदा बार्षाक ६ ददन  

घ) पुरुष किाचारीको हकिा कायाकाि भरर २ पटक सम्ि प्रत्येक पटक १५ ददनको 

दरिे सुत्केरी स्याहार लबदा 

ङ) िलहिा किाचारीको हकिा कायाकाि भरर जम्िा २ पटक सम्ि प्रत्येक पटक ६०  

ददनको दरिे सुत्केरी लवदा  

च) दक्रया लबदा १५ ददन  

२. उपदफा १ बिोलजिको लबदा बाहेक अन्य दकलसिको कुन ैलवदा ददईने छैन । 
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३. उपदफा १ िा उल्िेख  भए अनुसारको लवदाहरु अको बषाको िालग संलचि गना पाईने छैन 

। 

२०. पाररश्रलिक सम्बन्िी व्यवस्था : नगर प्रहरीको पाररश्रलिक िथा अन्य सेवा सुलविा नगर 

कायापालिकाको लनणायानुसार स्रोि सुलनलश्चि गरर लनिाारण गररनेछ । 
 

पररच्छेद ६  

लवलवि  

२१. पोशाक:  

१. नगर प्रहरीको पोशाक रंग िथा प्रकार नेपािको संलविानको प्रलिकुि नहुने गरर नगर 

कायापालिकािे िोके बिोलजि हुनेछ । 

२. पोशाक खचा वापिको िागि रकि नगर कायापालिकािे िोके बिोलजि हुनेछ । 

२२. लजन्सी सािारंी : 

१. दफा २१ को उपदफा(१) बाहेकको आवश्यक पने लजन्सी सािांरी नगर प्रहरी (प्रिुख 

सिेििाई ) उपिब्ि गराईन ेछ । 

२. नगर प्रहरीिे आफुिे पाएको लजन्सी सािांरीको अलिकिि लहफाजि गन ेस्वयि् किाचारीको 

लजम्िेवारी हुनेछ । 

२३. सशंोिन सम्बन्ििा : यो लनयिाविीिा गररएको व्यवस्थाहरु पररिाजान गना िनुालसब 

देलखएिा सााँफेबगर नगरपालिका नगर कायापालिकाको बैठकको लनणाय अनुसार संशोिन गरर 

पररिाजान गना सदकनेछ । 

२४. बचाउ र खारेजी : संलघय िथा प्रदेश कानुनिा गररएको व्यवस्था संग बालझएको हकिा 

उक्त दफा िथा उपदफा स्वि: रद्द भएको िालननेछ । 
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अनुसूची -१  

( करार सम्झौिाको निुना फाराि ) 

( लनयि २ को उपलनयि ठ संग सम्बलन्िि ) 

नगर प्रहरीको करार सेवा सम्झौिा-पत्र  

सााँफेबगर नगरपालिकाको कायाािय र अछाि लजल्िा सााँफेबगर नगरपालिका वडा नं 

............बस्ने श्री ..................................बीच भएको करार 

लिने ददने सम्बन्िी करार पत्र । 

सााँफेबगर नगरपालिका, नगर कायापालिकाको कायाािय ( यस पछी प्रथि पक्ष भलनने ) र लजल्िा अछाि सााँफेबगर 

नगरपालिका वडा नं .........बसे्न श्री ......................को छोरा/छोरी बषा ...............को 

श्री ................................( यस पछी दोस्रो पक्ष भलनने ) का बीच सााँफेबगर नगरपालिका के्षत्र 

लभत्रको शालन्ि सुरक्षा िथा रेखदेख कायाको िालग नगरपालिकाको ......................पदिा सेवा करार लिने ददने 

कायाको िालग देहायको शिाको अलिनिा रही दोस्रो पक्षिे प्रथि पक्षिाई सेवा उपिब्ि गराउन िन्जुर भई करार सम्झौिा गरर 

एक/एक प्रलि आपसिा बुझी लियौं ददयौं । 

१. यो करार नािाको अविी लिलि ......(साि)/.......(िलहना)./.......(गिे )बाट लिलि 

......(साि)/.......(िलहना)./.......(गिे ) सम्ि जम्िा ..............िलहनाको हुनेछ ।  

२. सेवा गरे बापि िलहनाको भुक्तानी भए पछी िालसक पाररश्रलिक बापि रु...................(अक्षरुपी 

.....................) प्रथि पक्षिे दोस्रो पक्षिाई उपिब्ि गराउने छ । 

३. कुनै कारणबस दोस्रो पक्षिे आफुिे गदै आएको सेवा काया त्यालग रालजनािा ददन चाहिेा वा करार सम्झौिा भंग गना 

चाहिेा एक िलहना अलघ नै प्रथि पक्षिाई लिलखि जानकारी ददनु पनेछ । 

४. दोस्रो पक्षिे सेवा त्याग गदाा आफु संग रहकेो लजन्सी सािान र लिनुा पने बााँकी बुझाई फरफारक गनुा पनेछ र सो 

बिोलजि नभएिा प्रथि पक्षिे दोस्रो पक्षिाई लनयिानुसार कारबाही गनेछ । 

५. दोस्रो पक्षिे यस करार पत्रका साथ संिग्न कायालववरण अनुरुपको काि, किाव्य र अलिकार सम्बन्िी लजम्िेवारीिा कुनै 

प्रकारको दढिा सुस्िी, िापरवाही,गरेिा वा कुनै िोदकएको काि सियिा लजम्िेवारी पूवाक पुरा नगरेिा वा दोस्रो 

पक्षको काि प्रथि पक्षिाई सन्िोषजनक निागेिा प्रथि पक्षिे कुनै पलन सिय करार सम्झौिा भंग गना वा काि 

नभएको अवलिको सुलविा कट्टा गना सके्नछ । 

६. दोस्रो पक्षिे गैह्र लजम्िेवारी ढंगिे काि गरर प्रथि पक्षिाई हालन नोक्सानी पुयााएिा हालन नोक्सानीको रकि हजााना 

स्वरूप दोस्रो पक्षिे प्रथि पक्षिाई बुझाउने छ । 

७. दोस्रो पक्षिे करार सम्झौिा पत्र िथा संिग्न कायालववरण अनुसारको काि, किाव्य र अलिकार अनुसार काि गदाा 

पाउने लवदा िथा अन्य सुलविाहरु सााँफेबगर नगरपालिकाको नगर प्रहरी संचािन िथा व्यवस्थापन लनयिाविी २०७७ 

िा व्यवस्था भए बिोलजि प्राप्त गना सके्नछ । 

८. दोस्रो पक्षको काया प्रथि पक्षिाई सन्िोषजनक िागेिा प्रथि पक्षिे दोस्रो पक्ष संगको करार लनयुलक्त सदर गरर अविी 

थप गना सके्न छ । 

९. प्रथि पक्षिे दोस्रो  पक्षिाई पोशाक उपिब्ि गराउने छ । 

१०. यस करारनािािा हस्िाक्षर गने दवुै पक्षको लववरण देहाय अनुसार रहकेो छ । 

प्रथि पक्षको िफबाट       दोस्रो पक्षको िफा बाट  

हस्िाक्षर:.......................     हस्िाक्षर 
:......................... 

नाि थर :.........................     नाि थर 
:.......................... 

पद : प्रिुख प्रशासकीय अलिकृि     ठेगाना: ............................. 

कायााियको छाप :  

ईलि सम्बि साि ..........िलहना ...........गिे ..........रोज ...........शुभि् । 
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अनुसूची २ 

(लनयि १२ को उपलनयि १ संग सम्बलन्िि ) 

सााँफेबगर नगरपालिका  

नगर कायापालिकाको कायाािय  

सााँफेबगर, अछाि  

( दरखास्ि फारािको निुना ढााँचा ) 

लनयुलक्त हुन चाहेको पद :.................................... 

लवज्ञापन नं :........................... 

आवेदन पेश गन ेकायाािय :........................... 

व्यलक्तगि लववरण : 

नाि थर :.................................. 

जन्ि लिलि :............................  

स्थायी ठेगाना :................................... 

बाबुको नाि :....................................... 

आिाको  नाि :........................................... 

पेशा :.......................................... 

लववालहि वा अलववालहि :...................................... 

शैलक्षक योग्यिा :........................................... 

नागररकिा नं :...............................नागररकिा जारर भएको लजल्िा र 

लिलि : .................. 

संिग्न गरेको प्रिाण पत्रहरुको प्रलिलिलप : 
१. .................... 
२. ....................         

३. ................... 
४. ....................... 

 

 

 
 

दााँ

या

        बााँया  

 

िालथ उल्िेख गरेका र संिग्न गरेका जानकारी एबं कागजािहरु सलह सााँचो हुन । फरक परे कानुन 

बिोलजि सहुाँिा बुझाउाँिा । 

  

औठा छाप 

  

 

 

रु.१० को हुिाक 

रटकट  

 

 

पासपोटा साईजको 

फोटो 
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अनुसूची -३  

(लनयि १२ को उपलनयि १ संग सम्बलन्िि ) 

पररक्षा प्रवेश पत्रको ढांचा  

लनयुलक्त हुन ्चाहेको पद :.................. 

लवज्ञापन नं :............................ 

लवज्ञापन लिलि :...................... 

दिाा नं :................... 

नाि थर :.......................... 

पदको श्रेणी /िह :................... 

यस कायााियबाट िीईने उक्त पदको पररक्षािा िपईिाई संिग्न हुन अनुिलि ददईएको छ । लवज्ञापनिा 

िोदकएको शिा नपुगे्न ठहर भएिा जंुसुकै बखि पलन यो अनुिलि रद्व हुन सक्छ । 

लिलि :............................       

 .............................. 

           अलिकृिको दस्िखि  
 

.....................................................................

.....................................................................

........ 

 

 

पररक्षा प्रवेश पत्रको ढांचा  

लनयुलक्त हुन ्चाहेको पद :.................. 

लवज्ञापन नं :............................ 

लवज्ञापन लिलि :...................... 

दिाा नं :................... 

नाि थर :.......................... 

पदको श्रेणी /िह :................... 

यस कायााियबाट लिईन ेउक्त पदको पररक्षािा िपईिाई संिग्न हुन अनुिलि ददईएको छ । लवज्ञापनिा 

िोदकएको शिा नपुगे्न ठहर भएिा जंुसुकै बखि पलन यो अनुिलि रद्व हुन सक्छ । 
 

लिलि :............................       

 .............................. 

           अलिकृिको दस्िखि  
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अनुसूची ४  

( लनयि २ को उपलनयि ढ बिोलजि ) 

सााँफेबगर नगरपालिकाको नगर प्रहरीिा हुनपुने आचरणहरु : 

१. कुन ैदकलसिको कुिििा नपरेको  

२. सरि, ईिान्दार र सहयोग गना ित्पर रहने  

३. कुन ैप्रकारको आपरालिक लगरोहिा आवद्व नभएको र नरहेको  

४. कुन ैप्रकारको फौजदारी अलभयोग निागेको  

५. काििा खरटएको सियिा कुन ैप्रकारको िादक पदाथा सेवन गना नहुने र 

६. काििा खरटएको सियिा कोलह व्यलक्त संग झगडा एवि् ररस राग गना नहुने  

 

 

यो आचरणको लिलखि स्व: घोषणा दरखास्ि फाराि भदाा संिग्न गनुा पनेछ । 


