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चम्पादेवी गाउँपालिका, ओखिढ ुंगा 

१ न. प्रदेश, नेपाि 

स्थानीय राजपत्र 
खण्ड ५                                           संख्या १                       मिमि २०७९/०५/२२ 

भाग २  

चम्पादेवी गाउँपालिका 
 

 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १०२ को उपदफा २ बिोमजि चम्पादवेी गाउँ काययपामलकाले स्वीकृि 

गरी जारी गरेको िल लेमखए बिोमजिको काययमवमि सवयसािारणको लामग प्रकाशन गररएको छ ।  

 

गाउँ कार्यपालिकाबाट स्वीकृत लिलत २०७९/०५/२०        प्रिालिकरि लिलत २०७९/०५/२१ 

 

चम्पादेवी गाउँपालिका प्रहरी व्र्वस्थापन तथा सुंचािन सम्बन्धी कार्यलवलध, २०७९ 

प्रस्िावनााः गाउँपामलकाको क्षेत्रमित्र सशुासन मनयिन िथा व्यवस्थापन गनय पामलकाको नीमि, मनयि िापदण्ड िथा मनणयय काययन्वयनलाई 

सहयोग पयुायउन, पामलकाको सम्पमिको सरुक्षा र संरक्षण गनय, न्यायीक समििीले गरेका आदशे मनणयय काययन्वयन गनय सहयोग पयुायउन पामलका 

प्रहरीको वस्थापन र परीचालन गनय वान्छमनय िएकोले, 

 नेपालको संमविान २०७२ को िारा २२६ अनसुचूी ८ िथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ लाई कायायन्वयनिा 

ल्याउन उक्त ऐनको दफा १०२ ले मदएको अमिकार प्रयोग गरी चम्पादवेी गाँउपामलकाको काययपामलका बठैकले पाररि गरी यो काययमवमि बनाई 

लाग ुगरेको छ । 

पररच्छेद - १ 

प्रारमम्िक 

१. सुंलिप्त नाि र प्रारम्भः- (१) यस काययमवमिको नाि "चम्पादवेी गाउँपामलका प्रहरी व्यवस्थापन िथा संचालन सम्बन्िी काययमवमि,२०७९"  

रहकेो छ । 

(२) यो काययमवमि कायायपामलकाबाट स्वीकृि िएको मिमि दखेी लाग ुहुनछे । 

२. पररभाषाः- मवषय वा प्रसंगले अको अथय नलागेिा यस काययमवमििा: 

(क) " ऐन " िन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लाई सम्झन ुपदयछ । 

(ख) "गाउँपामलका" िन्नाले चम्पादवेी गाउँ पामलकालाई सम्झन ुपदयछ । 
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(ग) "कायायलय" िन्नाले चम्पादवेी गाउँपामलकाको कायायलय सम्झन ुपदयछ । 

(घ)  'अध्यक्ष'  िन्नाले चम्पादवेी गाउँपामलकाको अध्यक्षलाई सम्झन ुपदयछ । 

(ङ) "प्रिखु प्रशासकीय अमिकृि" िन्नाले चम्पादवेी गाउँपामलकाको प्रिखु प्रशासकीय अमिकृिलाई जनाउदछ ।  

(च) 'काययमवमि' िन्नाले चम्पादवेी गाउँपामलकाको पामलका प्रहरी व्यवस्थापन िथा संचालन काययमवमि २०७९ लाई सम्झन ुपदयछ । 

(छ) "पदपिुी समिमि" िन्नाले दफा १० बिोमजिको पदपिुी समिमिलाई जनाउदछ ।  

(ज) " पामलका प्रहरी " िन्नाले यस काययमवमि अन्िगयि चम्पादवेी गाउँपामलकाबाट  मनयतु्ती िएका पामलका प्रहरी  कियचारीलाई सम्झन ु

पदयछ । 

पररच्छेद - २ 

पामलका प्रहरी सेवा गठन 

३. पालिका प्रहरी सेवाको गठन: 

(क) चम्पादवेी गाउँपामलकािा एक पामलका प्रहरी सेवा सिहु रहनछे । यसको गठन प्रकृया, प्रहरीको कियचारी दरबन्दी यस काययमवमििा 

िोमकए बिोमजि हुनेछ। 

(ख) चम्पादवेी गाउँपामलकािा रहने पामलका प्रहरीको पद र िह  

(१) चम्पादवेी गाउँपामलकाको काययमवमििा िोमकएको पद र िह रहनेछ । 

(२) चम्पादवेी गाउँ काययपामलकाले प्रत्येक पदको कायय मववरण बनाउनेछ । त्यसको कायय मववरणिा सम्बमन्िि पदको काि, कियव्य 

र अमिकार यस काययमवमििा  िोकोए बािोमजि हुनछे ।  

 

पररच्छेद - ३ 

पामलका प्रहरी कियचारीको काि, कियव्य र अमिकार 

४. पालिका प्रहरी कियचारीको कतयव्र् र अलधकारः- (१) सावयजमनक आवागिनिा बािा पयुायई राखेका मनिायण सािाग्री, पसल 

व्यवसायबाट िएको अबरोि हटाउन लगाउन ेनिान ेआफै हटाइ हटाउन लागेको खचय सम्बमन्िि व्यमक्तबाट असलु उपर गनय काययपामलकािा 

प्रमिवेदन  पेश गन े।  

(२) सावयजामनक जग्गा बाटो, िठ िमन्दर, ढल नाला, चोक, पोखरी मिमच कसैले घर कम्पाउण्ड टहरा वा त्यसिै अन्य मनिायण कायय गरेको 

अथवा व्यमक्तगि रुपले उपिोग गरेको छ छैन मनररक्षण गन,े  मनिायण गरेको दमेखएिा मनिायण कायय रोक्का गरी पामलका सिक्ष प्रमिवदेन 

पेश गने । त्यस उपर काययपामलकाले ित्काउन आदशे िएिा ित्काउने ।  

(३) छाडा पश ुपक्राउ गरी मललाि गने, मललाि हुन नसकेिा व्यवस्थापन गने/गराउने । 

(४) पामलका क्षेत्रिा अमनयमिि मनिायण कायय गरेको दमेखएिा नक्सा पास िए नक्सा पासको प्रिाणपत्र समहि प्रमिवेदन पामलका अध्यक्ष 

सिक्ष पेश गन े। िापदण्ड मवपररि मनिायण िएको दमेखए ित्काउने आदशे मदएिा ित्काउन े। 

(५) स्वास््यका लामग हामनकारक मचज िथा सडेगलेको खाद्य पदाथय मबमक्र मविरणिा रोक लगाउने । िोकीएको िापदण्ड मवपररि सडेगलेका 

मचज वस्ि ुमबमक्र गरेको पाएिा पमहलो पटक िए जफि गरी गाड्न लगाउने । पटक पटक यस्िो कायय दोहोराएिा जररवाना गनय वा पसल 

बन्द गराउन राय साथ प्रमिवेदन पामलका अध्यक्ष सिक्ष पशे गने । 

(६) रोमग वा काननुले मनषेि गरेका पश ुपंक्षी जीवजन्िुहरु काटिार गनय नमदने र त्यस्िा पशपुंक्षी जीवजन्िुका िास ुमबमक्र मविरणिा रोक 

लगाउने । अटेर गरेिा जफि गरी नष्ट गने  साथै जररवाना सििे गनय राय पेश गन े। 

(७) छाडा कुकुर मनयन्त्रण सम्बमन्ि कारवामह गन े। िरेका जीवजन्ि ुसियि ैगाड्न लगाउन े। संरक्षक निएका मजवजन्ि ुिरेिा गाड्न लगाई 

आवश्यक खचय अनिुोदनको लामग काययपामलकािा पेस गन े।  

(८) खिरा उत्पन्न हुन ेरुख काट्न लगाउने । जोमखि पणुय घर पखायल िए सोको मलमखि प्रमिवेदन पेस गने र ित्काउन आदशे िए ित्काउन े

। 
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(९) वडा समििी, टोल सिुार समििी िथा सािदुायीक प्रहरीको सहकाययिा सरसफाई, सरुक्षा र सािामजक मवकृमि हटाउन ेकायय गने, गराउन े

।  

(१०) काययपामलका अन्िगयि गठन िएका समििी, उपसमििी, मबिाग िथा आयोजनाबाट लाग ुहुन ेनीमि, मनणयय, मनयि र काननु काययन्वयन 

गने । 

(११) पामलका को सवु्यवस्था कायि गने, पामलकाको चल अचल सम्पिी, िवन, जग्गा, पाकय , िमेसन, उपकरण आदीको सरुक्षा गन े। 

(१२) ईजाजि मवना पेसा, व्यवसाय गरेको फेला परेिा पेशा व्यवसायको दिाय/नमवकरण गनय लगाउन े। 

(१३) पामलका क्षते्रिा मित्त ेलेखन, पोल व्यानर, क्रस व्यानर र मबज्ञापन नीमिले मनषेि गरेको मबज्ञापन  प्रचार प्रसार सािाग्री िथा पोस्टर 

टास्ने काययिा पणुयिया प्रमिबन्ि लगाउन,े अटेर गनेलाई जररवाना गनय पेश गने । 

(१४) मबना ईजाजि व्यानर, होमडङ बोडय लगायिका अन्य मबज्ञापनका सािामग्र राखेको पाईएिा पक्राउ गरी ईजाजि मलन लगाउन ेनिानिेा 

जररवाना गनय सझुाव पशे गने । 

(१५) नाप िौलका सािामग्रको चेक जाच गने, पसल व्यवसायिा िलु्य समुच राख्न लगाउने । 

(१६) होटेल, रेषु्टरेन्ट, गेष्ट हाउस, पालयर जस्िा गमिमवमिको मनररक्षण गने, िापदण्ड अनरुुप नचलेको पाइएिा कावायमहको लामग पेश गन े। 

(१७) पामलकाको क्षेत्रमित्र सावयजमनक स्थलिा जाद,ु सकय स, जवुा िास लगायिका मवकृमिजन्य कृयाकलापिा रोक लगाउन े। 

(१८) अरुलाई बािा पगु्ने गरी लाउड मस्पकर, रेमडयो िथा ध्वनी उत्पादन गने अन्य उपकरण प्रयोग गनय नमदने । 

(१९) पामलका मित्र ध्वमन, िवुा, प्रकाश अथवा अन्य कुन ैकारणले सावयजामनक रुपिा बािा पगु्न ेगरी उिोग सञ्चालन गरेिा रोक लगाउन 

काययपामलका सिक्ष प्रमिवेदन पेश गने ।  

(२०) मवपद, िाहािारी िएिा उध्दार िथा राहिका लामग िुरुन्ि खमटजाने । 

(२१) न्यायीक समििीले गरेका मिलापत्र, आदशे िथा मनणययको कायायन्वयन गनय सहयोग पयुायउने । 

(२२) सावयजमनक ऐलामन र प्रमि जग्गा, सावयजमनक िवन, सम्पदा िथा िौमिक पवुायिारको संरक्षण गने । 

(२१) गाउँ काययपामलकाले िोकेका अन्य कायय गन े। 

पररच्छेद - ४ 

पदपूलतय र र्ोग्र्ता 

५. चम्पादेवी गाँउपालिकाको पालिका प्रहरीको श रु लनर् लि हुने पदहरुः- 

चम्पादवेी गाँउपामलकाको पामलका प्रहरीको दहेायका पदहरु खलुा प्रमियोमगिा द्वारा पिूी गरी मनयमुक्त हुनछे र अरु पदहरुिा बढुवा 

द्वारा पिुी गररनेछ ।  

(१) प्रहरी सहायक मनररक्षक 

(२) प्रहरी जवान 

(३) प्रहरी सहयोगी 

६.  लनर् लि गने अलधकारीः- पदपमूिय समििीको मशफाररसिा प्रिखु प्रशासकीय अमिकृिले पामलका प्रहरी मनयमुक्त गनछे । 

७. पदप ती गने तररकाः- (१) पामलका प्रहरी सहायक मनररक्षक पदिा ४०% खलुा प्रमियोमगिा र बामक बढुवा द्वारा पदपमुिय गररनछे । 

(२) पामलका प्रहरी जवान पद र सहयोगी पदिा सिप्रमिशि खलुा प्रमियोमगिा द्वारा पदपमुिय गररनछे । 
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(३) मनयि ७ उपमनयि (१) र (२) विोमजि खलुा प्रमियोमगिा द्वारा पदपमुिय गदाय पामलका प्रहरीलाई सिावेशी बनाउन खलुा प्रमियोमगिाबाट 

पदपमुिय हुन ेिध्ये ४५% पद छुट्टाई सो प्रमिशिलाई सिप्रमिशि िामन दहेाए विोमजिका उिेद्वारका मबचिा छुट्टा छुटै्ट प्रमिस्पिाय गराई 

पदपमुिय गररनछे । 

१. िमहला                                                   २०% 

२. आमदवामस जनजामि                                ३२% 

३. दमलि       १५% 

४. मपछमडएको क्षेत्र |जािी    ५% 

५. खस आयय/अन्य     २८% 

स्पलस्टकरिः  

१. यस ऐनको प्रयोजनका लामग मपछमडएका क्षेत्रहरु िन्नाले आमथयक रुपले किजोर, लोपउन्िखु जामि, पहाडी िगेिा बसोबास गन े

जामि, जनाजामि आमदवासी । 

२. दमलि िन्नाले आमथयक िथा सािामजक रुपिा पमछ परेका दमलि सिदुायलाई सम्झन ुपदयछ । 

३. मनयि ७ को  उपमनयि ३ विोमजि पदपमुियको प्रयोजनका लामग आमथयक िथा सािामजक रुपिा पछामड परेका िमहला, आमदवामस 

जनजामि र दमलि सिदुायको मववरण नेपाल सरकारले राजपत्रिा सचुना प्रकामशि गरी िोमकए बिोमजि हुनेछ । 

४.  मनयि ७ को  उपमनयि ३ विोमजि छुट्टाएको पदको लामग  दहेाए बिोमजिको दरखास्ि पेश गदाय दहेाए बिोमजिको प्रिाण पत्र 

पेश गनुयपनेछ । 

१. आमदबामस जनजामिको समुचिा स्पस्ट खलेुको जामि बाहके अन्यको हकिा आमदबामस जनजामिका लामग नपेाल 

आमदबामस जनजामि उत्थान रामरिय प्रमिष्ठानबाट आमदबामस जनजामि िमन प्रिामणि िएको  

२. दमलिका लामग रामरिय दमलि आयोग बाट दमलि िमन प्रिामणि िएको वा वडा कायायलयबाट दमलि प्रिामणि िएको । 

३. मनयि ७ को  उपमनयि ३ विोमजि प्रमिशि मनिायरण गदाय एक प्रमिशि िन्दा घािांक  (fraction) कि आएिा त्यसिो 

घािाङक जनु सिदुायको हकिा आएको हो सो िन्दा लगिै पमछको सिदुायिा सद ैजानेछ । 

४. मनयि ७ को  उपमनयि ३ विोमजि छुट्टाएको पदिा कुनै दरखास्ि नपरेिा वा आवश्यक संख्यािा उिदे्वार उमत्तणय हुन नसमक 

आवश्यक संख्या पदपमुिय हुन नसकेिा त्यसरी नपगु िएको पद संख्या खलुा प्रमियोमगिािा सहिागी िई उमत्तणय िएका 

उिेद्वारबाटपदपमुिय गररन्छ । 

८. ख िा प्रलतर्ोलगतािा भाग लिन सक्ने व्र्लिहरुः-  

(क) पामलका प्रहरी  सहायक मनररक्षक पदका लामग हुने खलुा प्रमियोमगिािा मनम्नमलमखि योग्यिा िएका व्यमक्तहरुले िाग मलन सक्नछेन ्

। 

१. दरखास्ि आव्हान िएको सालको वैशाख १ गिे १८ बषय उिरे पगुेको र ३० बषय ननाघकेो िर खलुा प्रमियोमगिािा िाग मलन े

बहालवाल/पवूय प्रहरी/सैमनक को हकिा ३८ बषय ननाघकेो । 

२. नेपाल सरकारबाट िान्यिा प्राप्त मशक्षण संस्थाबाट प्रिाण पत्र वा सो सरह उमत्तणय गरेको ।  

३. नैमिक पिन दमेखने कुनै फैजदारी अमियोगिा सजाय नपाएको । 

४. कुनै राजमनमिक पामटयिा सदस्य नरहकेो । 

५. िानव अमिकार र िानमवय काननुको उल्लंघनिा सजाय नपाएको । 

६. िमहलाको लामग घमटिा ५ मफट र परुुषको लामग घमटिा ५ मफट २ ईन्च उचाई िएको । 

७. छामि नफुलाउदा घमटिा ३१ ईन्च र फुलाउदा ३३ ईन्च िएको । 

८. आँखा िाइनस २ वा पल्स २ िन्दा बमढ किजोर निएको । 

९. स्वीकृि मचमकत्सकबाट मनरोमगिाको प्रिाण पत्र पाएको । 

१०. नेपामल नागररकिाको प्रिाण पत्र पाएको । 

(ख) पामलका प्रहरी जवान पदका लामग हुने खलुा प्रमियोमगिािा मनम्नमलमखि योग्यिा िएका व्यमक्तहरुले िाग मलन सक्नेछन ्। 

१. दरखास्ि आव्हान िएको सालको वैशाख १ गिे १८ बषय उिरे पगुेको र ३० बषय ननाघकेो िर खलुा प्रमियोमगिािा िाग मलन े

बहालवाल/पवूय प्रहरी/सैमनक को हकिा ३८ बषय ननाघकेो । 
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२. नेपाल सरकारबाट िान्यिा प्राप्त मशक्षण संस्थाबाट एस.ई.ई. वा सो सरह उमत्तणय गरेको ।  

३. अन्य दफा ९ को (क) िा िोमकए बिोमजि हुनेछ । 

 (ग) पामलका प्रहरी  सहयोगी पदका लामग हुने खलुा प्रमियोमगिािा मनम्नमलमखि योग्यिा िएका व्यमत्तहरुले िाग मलन सक्नेछन ्। 

१. दरखास्ि आव्हान िएको सालको वैशाख १ गिे १८ बषय उिरे पगुेको र २४ बषय ननाघकेो िर खलुा प्रमियोमगिािा िाग मलन े

बहालवाल/पवूय प्रहरीको हकिा ३८ बषय ननाघकेो । 

२. नेपाल सरकारबाट िान्यिा प्राप्त मशक्षण संस्थाबाट कक्षा ८ उमत्तणय गरेको ।  

३. अन्य दफा ९ को (क) िा मिकोए बिोमजि हुनेछ । 

स्पलस्टकरि उिरेवार छनौट गररदा नेपाल प्रहरी वा नेपाली सेनाबाट सेवा मनविृ िएका उिेदवारलाई मवशेष ग्राह्यिा मदइनछे । 

९. पदप लतय सलितीः- १) गाउँ प्रहरीको पदपमूिय का लामग दहेाय बिोमजिका एक पदपमूिय समिमि रहनछे । 

क)  प्रिखु प्रशासकीय अमिकृि     अध्यक्ष 

ख) मजल्ला प्रहरी /सथानीय प्रहरी कायायलयबाट अमिकृि स्िरको प्रमिमनमि  सदस्य 

ग) प्रशासन शाखा हने ेअमिकृि स्िरको कियचारी     सदस्य समचव 

२) पामलका प्रहरीको नयाँ पदपमुियको लामग छनोट प्रकृयािा स्थानीय प्रहरी काययलयका प्रिखुलाई मवज्ञका रुपिा आिमन्त्रि गररनछे । 

१० पदपूलतय सलिलतको काि, कतयव्र् र अलधकार 

-१_ पदपमूिय समिमिको काि, कियव्य र अमिकार दहेाय बिोमजि हुनछे । 

s= v'Nnf k|ltof]lutfåf/f पमूिय x'g] kbsf kf7\oqmd lgwf{/0f ug]{ . 

v= पदपमूिय sfo{tflnsf agfpg]  

u= k/LIffsf lsl;d tf]Sg] . 

3= kbk"मियsf nflu lj1fkg k|sfzg ug]{ .  

ª= k/LIff ;~rfng tyf glthf k|sfzg ug]{ .  

r= lgo'lQmsf nflu l;kmfl/; ug]{ . 

-@_ kb k'tL{ ;ldltn] kflnsf k|x/L ;]jfdf v'Nnf k|ltof]lutfåf/f पदपमूिय ug]{ ;DaGwdf lgDg cg';f/ kf7\oqmd 

5gf}6 u/L k/LIff ;~rfng ug'{ kg]{5 .  

s= kflnsf k|x/L ;xfos lgl/Ifs  

    ljifo  k'0ff{ª\s  plQ0ff{Í 

!= g]kfnL /rgf÷c+u|]hL !))  $) 

@= ;fdfGo 1fg / af}l4s k/LIff !))  $) 

#= g]kfnsf] ;+ljwfg / ;]jf ;DaGwL !))  $) 

$= zfl//Ls tGb'?:tL !))  $) 

-#_ k|x/L hjfg / ;xof]uLsf] nflu kb k'tL{ ;ldltn] v'Nnf k|ltof]lutfåf/f kbपमूिय ug]{ ;DaGwdf cfjZostf 

cg';f/ sfo{ljlw agfO{ nfu' ug{ ;Sg]5 .  
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-४_ kbk'tL{ ;ldltn] kbk'tL{sf nflu lj1fkg ubf{ /fli6«o :t/sf klqsfdf slDtdf #) lbgsf] Dofb lbO{ b]xfPsf 

ljifo ;d]t v'nfO{ k|ltof]lutfsf nflu lj1fkg k|sfzg ug'{ kg]{5 .  

s= kbsf] gfd  

v= cfjZos ;+Vof -v'Nnf / ;dfj]zL cnu cnu b]lvg] u/L_ 

u= b/vf:t lbg] Dofb / :yfg, b/vf:t b:t'/  

3= k/LIff b:t'/ 

ª= cfjZos Go'gtd z}lIfs of]Uotf  

r= k]z ug'{ kg]{ cfjZos sfuhftx?  

5= ;Dks{ ldlt / :yfg  

h= k/LIffsf] lsl;d  

em= cGo zt{x? eP 

-५_ pklgod -४_ adf]lhd k|sflzt lj1fkgdf pd]åf/ x'g rfxfg] JolQmn] Pp6f kbdf ;dfj]zL tyf v'Nnf tkm{ 

b/vf:t lbg ;Sg]5 .  

-६_ pklgod -५_ adf]lhd b/vf:t k]z ug]{ JolQmn] k|To]s yk v'Nnf tyf ;dfj]zL ;d"xsf kbsf nflu nfUg] 

k/LIff b:t'/df yk @)Ü /sd a'emfpg' kg]{5 . 

-६_ pklgod -४_ adf]lhd k|sflzt lj1fkgdf pd]åf/ x'g rfxfg] JolQmn] v'Nnf k|ltof]lutfTds k/LIffåf/f k'tL{ 

x'g] kbsf nflu lgwf{l/t b/vf:t kmf/fd e/L b:t'/ ;lxt lj1fkgdf tf]lsPsf :yfg / ;dodf a'emfpg' 

kg]{5 .  

११= pd]åf/sf] b/vf:t kmf/fd / k|j]z kqsf] 9fFrfM– -!_ pd]åf/sf b/vf:t kmf/fd / k|j]z kqsf 9fFrf cg';"rL–!, 

cg';"rL–@ adf]lhd x'g]5 .  

-@_ pd]åf/n] sf/0fa; k|j]z kq x/fPsf] egL lgj]bg k]z u/]df kbk'tL{ ;ldltn] tf]s]sf] b:t'/ lnO{ k|j]z kqsf] 

k|ltlnkL pknAw u/fO{ k/LIffdf ;fd]n x'g cg'dlt lbg' kg{]5 .  

-#_ v'Nnf k|ltof]lutfåf/f kbk'tL{sf] nflu b/vf:t cfXjfg ubf{ nfUg] z'Ns kbk'tL{ ;ldltn] lgwf{/0f u/] adf]lhd 

x'g]5 . 

१२= cGt{jftf{ ;ldltsf] u7gM– -!_ kbk'tL{ ;ldltn] Ps hgf cWoIf / ;DalGwt ljifosf bIf jf ljz]if1 ;d]t 

slDtdf tLg hgf ;b:o /x]sf] cGt{jftf{ ;ldlt u7g ug'{ kg]{5 .  

-@_ lgod !$ sf] -!_ adf]lhd ul7t cGt{jftf{ ;ldltaf6 b]xfPsf ljifodf ५० k'0ff{Ísf] cGt{jftf{ lng]5 . 

-s_ pd]åf/sf] df}lvs cleJolQm 

-v_ pd]åf/sf] ts{ zlQm  

-u_ ljifout 1fg 

१३= clGtd glthf k|sfzgM -!_ kbk'tL{ ;ldltn] pd]åf/sf] 5gf}6 ;DaGwL ;Dk'0f{ k|lqmof ;DkGg ePkl5 ;aeGbf 

a9L cÍ k|fKt ug]{ pd]åf/sf of]Uotfqmd cg';f/ clGtd glthf k|sfzg ug'{ kg]{5 .  
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-@_ pklgod -!_ adf]lhd glthf k|sfzg ubf{ pd]åf/ pknAw eP;Dd l/Qm kbsf !%Ü jf 3l6df @ hgf 

of]Uotf qmdfg';f/ a}slNks pd]åf/sf] ;"rL ;d]t k|sfzg ug'{ kg]{5 .  

kl/R5]b–५ 

कार्य शतय पाररश्रलिक र अवलध 

१४= गाउँ प्रहरीको कार्य शतय पाररश्रलिक र अवलध 

-१_ यस काययमवमि बिोमजि सेवा करार सम्झौिा गररएका गाउँ प्रहरी कियचारीको िामसक पाररश्रमिक काययपामलकाको मनणयय अनसुार करार 

सम्झौिािा उल्लेख िए बिोमजि हुनेछ । स्थानीय ित्ता पाउन ेस्थानिा नपेाल सरकारको दररेट बिोमजि करारिा उल्लेख िए अनसुार 

स्थानीय ित्ता उपलब्ि गराउन समकनेछ । 

-@_ कायायलयले स्थलगि वा वस्िगुि प्रमिवेदनका आिारिा कायय सम्पादन अनसुार करारिा उल्लेख गरी भ्रिण ित्ता वा मफल्ड ित्ता उपलब्ि 

गराउन सक्नछे । िर करार सम्झौिािा उल्लेख गररएको भ्रिण ित्ता मफल्ड ित्ता बाहके अन्य ित्ता उपलब्ि गराउन समकने छैन । 

-३_ कायायलयले करारिा गाउँ प्रहरी कियचारीको पाररश्रमिक िकु्तानी गदाय मनजले िमहनािरी गरेको कािको मववरण समहिको प्रमिवेदन ियार गनय 

लगाई सम्बमन्िि शाखाको मसफाररसको आिारिा िात्र िकु्तानी गनुयपनेछ ।  

-४_ यस काययमवमि बिोमजि गाउँ प्रहरी कियचारीले करारिा काि गरेकै आिारिा पमछ कुन ैपमन पदिा अस्थायी वा स्थायी मनयकु्ती हुनका लामग 

कुनै पमन दामब गनय पाउन ेछैन ।  

-५_ उपदफा -१_ बिोमजि करार गदाय काि सरुु गन ेमिमि र अन्य गने मिमि सििे उल्लेख गनुयपनेछ । िर त्यस्िो करारको अविी एक पटकिा ६ 

िमहना वा बषय िन्दा बढी हुनछैेन । 

kl/R5]b–८ 

ljljw 

१५ ufpF k|x/Lsf] ;]jf ;'ljwfM ufpF k|x/Lsf] rf8kj{ vr{, kf]zfs vr{ nufot cGo ;]jf / ;'ljwfsf ljifodf ufpF 

sfo{kflnsfn] lg0f{o u/L tf]s] adf]lhd x'g]5 .  

१६= tflndsf] Joj:yf, :yfg / cjlwM k|x/L sd{rf/LnfO{ sfo{s'zn Pj+ bIf t'Nofpg rDkfb]jL ufFpkflnsfn] tf]lsPsf] 

;dofjlw / :yfgdf sfo{klnfsfsf] a}7sn] lgwf{/0f u/] adf]lhd tflndsf] Joj:yf ul/g]5 .  

१७= k|f/lDes kf]iffsM ;a} k|x/L sd{rf/L egf{ ePsf clws[t tyf k|x/L hjfgx?nfO{ olx sfo{ljlw cg';f/ clgjfo{ 

kf]iffs pknAw u/fOg]5 . kf]iffssf] /Ë / lsl;d sfo{kflnsfn] tf]lsP adf]lhd x'g]5 .  

१८= ljbf M ufpF k|x/Lsf] ljbf s/f/ s/f/ ;Demf}tfdf pNn]v eP adf]lhd x'g]5 . cGo ljbfsf] ljifodf eg] sfo{kflnsfn]  

lg0f{o u/L tf]s] adf]lhd x'g]5 .  

१९= kf]zfsM ufpF k|x/Ln] l8p6L ;dodf nufpg] kf]zfs sfo{kflnsfn] tf]s] adf]lhd x'g]5 .   

२०= l8p6L cjlwM ufFp k|x/Lsf] l8p6L sfof{non] tf]s] cg';f/ x'g]5 . k|To]s ufpF k|x/Ln] tflnsf adf]lhd b}lgs 

?kdf slDtdf !) 306f l8p6L ug'{kg]{ ;do ldnfOg]5 . 

२१= JofVof, vf/]hL jf arfp ug]{ clwsf/ M o; sfo{ljlw sfof{Gjog ug]{ qmddf yk JofVof, vf/]hL jf arfp ug'{k/]df 

To:tf] clwsf/ ufpF sfo{kflnsfnfO{ /xg]5 .  

२२ cdfGo x'g] M o; sfo{ljlwdf n]lvPsf s'/fx? ;+3Lo jf k|fb]lzs jf rDkfb]jL ufpFkflnsfsf] :yfgLo sfg"g;Fu 

aflemPdf aflemPsf] xb;Dd cdfGo x'g]5 .  
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२३= jfwf c8\sfp km'sfpg]M o; sfo{ljlw sfof{Gjogsf] ;DaGwdf k/]sf jfwf c8\sfp km'sfpg sfo{kflnsfn] cfjZos 

lg0f{o ug{ ;Sg]5 .  
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cg';"rL–! 

-bkmf !# sf pkbkmf ! ;Fu ;DalGwt_ 

lgo'Qm x'g rfx]sf] kbM  

lj1fkg gDa/ M  

cfj]bg k]z u/]sf] sfof{noM ====================================================================================================================== 

JolQmut ljj/0f 

gfd, y/ ================================================================================hGd ldltM ================================================ 

:yfoL 7]ufgfM========================================================================================================================================= 

afa'sf] gfdM===========================================================afh]sf] gfd================================================================== 

cfdfsf] gfdM =========================================================== 

k]zfM========================================= 

ljjflxt jf cljjflxtM  

z}lIfs of]UotfM != =========================================    @= ========================================= 

#= ========================================= 

gful/Stf gDa/M    gful/Stf hf/L ePsf] ldlt÷lhNnfM 

cg'ej ePsf] ;f] sf] k|ltlnkLM  

;+nUg u/]sf] k|df0fkqsf] k|ltlnkLx?M 

!================================ 

@=============================== 

#===================================== 

===============================================    

         bfofF  afofF 

dfly n]lvPsf] ljj/0f l7s ;fFrf] 5 . hfgLhfgL em'7f s'/f n]lv lbPsf] 7x/] lgod adf]lhd ;x'Fnf a'emfpnf .   

                                  lgj]bssf] x:tfIf/ 

ldltM  

b|i6JoM -!_ dfly n]lvPsf b]lv afx]s cGo s'/f v'nfpg k/]df 5'§} kfgfdf n]lv cfj]bg ;fy /fVg'xf]nf .  

kf;kf]6{ ;fO{hsf] xfn;fn lvlrPsf] @ k|lt kmf]6f] o;};fy ;dfj]z ug'{ xf]nf .  

ljefluo pDd]åf/x?sf k|of]hsf nflu dfqM ! xfnsf] bhf{M 

       @= b/aGbL 

-@_ b/vf:t lj1kgdf pNN]v ePsf cltl/Qm b]xfosf sfuhftx? ;d]t clgjfo{ ?kdf k]z ug'{ kg]{5 .  

!= g]kfnL gful/stfsf] k|ltlnkL  

@= lj1fkg ePsf kbsf nflu tf]lsPsf Go'gtd z}lIfs of]Utfsf k|df0f kq / rfl/lqs k|df0fkqsf k|ltlnkL . 

 

kf;kf]6{ ;fOhsf]  

kmf]6f] 

cf}F7fsf] 5fk 
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cg';"rL–@ 

bkmf !# sf] pkbkmf -!_ ;Fu ;DalGwt 

k/LIff k|j]z kq 

lgo'Qm x'g rfx]sf] kbM  

lj1fkg gDa/ M  

lj1fkg ldltM 

btf{ gDa/M  

gfd, y/M 

>]0fL, txM 

pd]åf/sf] b:tvt gd'gf  

egf{ 5gf}6 zfvfsf ;DalGwt sd{rf/Ln] eg]{ . 

o; sfof{noaf6 lng] pQm kbsf] k/LIffdf tkfO{ ;+nUg x'g cg'dlt lbOPsf] 5 . lj1fkgdf tf]lsPsf]  zt{ gk'u]sf] 7x/ 

ePdf h'g;'s} cj:yfdf klg of] cg'dlt /2 x'g ;Sg]5 . 

       =============================  

       clws[tsf] b:tfvt 

k/LIff k|j]z kq 

lgo'Qm x'g rfx]sf] kbM  

lj1fkg gDa/ M  
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