बानु नगयऩालरकाdf नगय प्रहयी सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामयववलध, २०७५
स्वीकृत लभलत् २०७५।!)।@#
प्रस्तावना
स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ११ को उऩदपा २ (१) रे ददएको अलधकाय प्रमोग गयी बानु नगय
कामयऩालरकारे मो “बानु नगयऩालरका नगय प्रहयी सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामयववलध, २०७५ फनाई रागू
गये को छ ।
ऩरयच्छे द – १
प्रायम्म्बक
१. सॊ म्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब
क. मो कामयववलधको नाभ “बानु नगयऩालरका नगय प्रहयी सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामयववलध, २०७५ ” यहेको
छ ।
ख. मो कामयववलध तुरुन्त रागू हुनेछ ।
२. ऩरयबाषा् ववषम य प्रसॊ गरे अको अथय नरागेभा मस कामयववलधभा्—
क) “ऐन” बन्नारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ राई सम्झनु ऩदयछ ।
ख) “नगयऩालरका” बन्नारे बानु नगयऩालरकाराई सम्झनु ऩदयछ ।
ग) “कामायरम” बन्नारे बानु नगयऩालरका नगय कामयऩालरकाको कामायरमराई सम्झनु ऩदयछ ।
घ) “सलभलत” बन्नारे बानु नगयऩालरकाको मस कामयववलधको दपा १३ फभोम्जभ गदठत ऩदऩूलतय सलभलतराई सम्झनु ऩदयछ
।
ङ) “नगय प्रहयी” बन्नारे बानु नगयऩालरकाफाट लनमुक्त प्रहयी कभयचायीराई सम्झनु ऩदयछ ।
च) “कामयऩालरका” बन्नारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ फभोम्जभ गठन हुने नगय कामयऩालरकाराई सम्झनु
ऩदयछ ।
छ) “नगय सबा” बन्नारे नगयऩालरकाको सबा सम्झनु ऩदयछ ।
ज) “प्रभुख प्रशासकीम अलधकृत” बन्नारे नगयऩालरकाको प्रभुख प्रशासकीम अलधकृतको रुऩभा काभ गनय नेऩार
सयकायफाट खटाईएको अलधकृतराई सम्झनु ऩदयछ ।
झ) “तोवकएको” वा “तोवकए वभोम्जभ” बन्नारे नगय कामयऩालरकारे सभम सभमभा लनणयम गयी तोवकएको वा तोवकए
फभोम्जभ सम्झनु ऩछय ।
ञ) “जवान” बन्नारे अलधकृत फाहेकका प्रहयी जवान सम्झनु ऩछय ।
ट) “नगय प्रहयी कभयचायी” बन्नारे नगय प्रहयी अलधकृत य जवानराई सम्झनुऩछय ।
३) कामयववलधको व्माख्मा नगय कामयऩालरकारे गनन्
क) कुनै अलधकायीरे मस कामयववलधको प्रमोग गदाय नगय प्रहयी कभयचायीराई भकाय ऩये भा लनजरे नगय कामयऩालरका सभऺ
लनवेदन ददन सक्नेछ ।
ख) कामयववलधको फुॉदा ३ (क) को सम्वन्धभा नगय कामयऩालरकारे लनवेदन ऩये को लभलतरे ३० ददन लबत्रभा लनणयम
गरयसक्नु ऩननछ ।
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ऩरयच्छे द २
नगय प्रहयी सेवा गठन ये खदे ख य लनमन्त्रण
४) नगय प्रहयी सेवाको गठन् नगयऩालरकाभा एक नगय प्रहयी सेवा सभुह यहने छ । नगय प्रहयी सेवाको गठन य
त्मसभा यहने नगय प्रहयी कभयचायीहरुको सॊ ख्मा सबारे तोके फभोम्जभ हुनेछ ।
५) नगयऩालरकाभा यहने नगय प्रहयीको ऩद य तह्
१) नगय सबारे तोकेको ऩद य तह यहनेछन ।
२) नगयऩालरकारे प्रत्मेक ऩदको कामय वववयण फनाउनेछ य त्मस्तो कामय वववयणभा सम्वम्न्धत ऩदको काभ, कतयव्म,
उत्तयदावमत्व तथा अलधकाय सभेत उल्रेख गरयनेछ ।
३) नगय प्रहयी प्रभुख रगामत नगय प्रहयी कभयचायीहरुको कतयव्म य अलधकाय तोवकए वभोम्जभ हुनेछ ।
ऩरयच्छे द – ३
नगय प्रहयी कभयचायीको कतयव्म य अलधकाय
६) नगय प्रहयी कभयचायीको कतयव्म य अलधकाय्
१) नगयऩालरकाको नीलत, कानू न, भाऩदण्ड तथा लनणयम कामायन्वमनभा सहमोग गनन,
२) नगयऩालरकाको सम्ऩम्त्तको सुयऺा य सॊ यऺण गनन,
३) स्थानीमस्तयभा हुने सबा सभायोह, ऩयम्ऩया तथा जात्रा चाडऩवयको सुयऺा व्मवस्थाऩन गनन,
४) स्थानीम फजाय तथा ऩावकयङ्ग स्थरको ये खदे ख य व्मवस्थाऩन गनन,
५) नगय सयसपाई सम्फन्धी भाऩदण्ड कामायन्वमन गनन ,
६) न्मावमक सलभलतरे गये का लभराऩत्र तथा लनणयम कामायन्वमन गनन,
७) सावयजलनक ऐरानी य ऩती जग्गा, सावयजलनक बवन, सम्ऩदा तथा बौलतक ऩूवायधाय सॊ यऺण य सुयऺा गनन,
८) ववऩद व्मवस्थाऩन सम्फन्धी खोजी, उद्धाय, याहत तथा ऩुनस्र्थाऩना गनन,
९) अनालधकृत ववऻाऩन तथा होलडङ्ग फोडय लनमन्त्रण गनन,
१०) छाडा चौऩामको लनमन्त्रण गनन,
११) अनालधकृत लनभायण तथा सावयजलनक सम्ऩम्त्त अलतक्रभण योकथाभ तथा लनमन्त्रण गनन,
१२) सावयजलनक आवागभनभा फाधा ऩु¥माई याखेका लनभायण साभाग्री ऩसर व्मवसामफाट बएको अवयोध हटाउन रगाउने
नभानेभा आपै हटाई , हटाउन राग्ने खचय सम्वम्न्धत व्मम्क्तफाट असूर उऩय गनय ऩेश गनन ।
(१३) सावयजलनक जग्गा फाटो भठ, भम्न्दय, ढर, नारा, चोक, ऩोखयी लभम्च कसै रे घय कम्ऩाउण्ड टहया वा त्मस्तै अन्म
लनभायण कामय गये को अथवा व्मम्क्तगत रुऩरे उऩबोग गये को छ, छै न लनयीऺण गनन । लनभायण गये को दे म्खएभा लनभायण
कामय योक्का गयी कानून शाखा भापयत लनणयम गनन अलधकायी सभऺ प्रलतवेदन ऩेश गनन य बत्काउने आदे श बएभा बत्काउने
।
(१४) नगय ऺेत्रभा अलनमलभत लनभायण कामय गये को दे म्खएभा नक्शाऩास बए नक्शाऩासको प्रभाण ऩत्र सवहतको प्रलतवेदन
मोजना प्रशासन तथा अनुगभन शाखा भापयत प्रभुख प्रशासकीम अलधकृत सभऺ ऩेश गनन । भाऩदण्ड ववऩरयत लनभायण
बएको दे म्खए बत्काउने आदे श ददएभा बत्काउने ।
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(१५) स्वास््मका रालग हालनकायक म्चज तथा सडेगरे को खाद्य ऩदाथय वववक्र ववतयणभा योक रगाउने य तोवकएको
भाऩदण्ड ववऩरयत सडेगरेका हालनकायक म्चज वस्तु वववक्र गये को ऩाईएभा ऩवहरो ऩटक बए जपत गयी गाड्न रगाउने
। ऩटक ऩटक मस्तो कामय दोहोरयएभा जरयवाना गनय वा ऩसर फन्द गयाउन याम साथ ऩेश गनन ।
(१६) योगी वा कानूनरे लनषेध गये का ऩशुऩॊऺी, जीवजन्तुहरु काटभाय गनय नददने, त्मस्ता ऩशुऩॊऺी जीवजन्तुका भासु
लफवक्र ववतयणभा योक रगाउने य अटे य गये भा जपत गयी नष्ट गनन साथै जरयवाना सभेत गनय याम साथ ऩेश गनन ।
(१७) छाडा कुकुय लनमन्त्रण सम्वन्धी कायवाही गनन तथा भये का जीवजन्तु सभमभै गाड्न रगाउने ।
(१८) खतया उत्ऩन्न हुने रुख काट्न रगाउने तथा जोम्खभऩूणय घय ऩखायर बए सोको लरम्खत प्रलतवेदन ऩेश गनन
य बत्काउन आदे श बए बत्काउने ।
(१९) वडा सलभलत, टोर ववकास सलभलत, तथा साभुदावमक प्रहयीसॉगको सहकामयभा सयसपाई, सुयऺा य साभाम्जक ववकृलत
हटाउने कामय गनन गयाउने ।
(२०). नगय कामयऩालरका, सलभलत, उऩसलभलत तथा आमोजनाहरुफाट रागू हुने नीलत, लनणयम, लनमभ य कानून कामायन्वमन
गनन ।
(२१) ईजाजत ववना ऩेशा, व्मवसाम गये को पेरा ऩये भा ऩेशा व्मवसामको दताय÷नवीकयण गनय रगाउने ।
(२२) बानु नगय ऺेत्रभा लबत्ते रेखन, ऩोर व्मानय, क्रस व्मानय य ववऻाऩन नीलतरे लनषेध गये को ववऻाऩन प्रचायप्रसाय
साभाग्री तथा ऩोष्टय टाॉस्ने कामयभा ऩूणत
य मा प्रलतवन्ध रगाउने अटे य गननराई जरयवाना कायवाही गनय ऩेश गनन ।
(२४) नाऩतौरका साभाग्रीको चेक जाॉच गनन, ऩसर व्मवसामभा भूल्म सूम्च याख्न रगाउने तथा चेक गनन ।
(२५) होटर, ये ष्टुयेन्ट, गेष्ट हाउस, ऩारयय जस्ता गलतववलधहरुको लनयीऺण गनन भाऩदण्ड अनुरुऩ नचरेको ऩाईएभा
कायवाहीको रालग ऩेश गनन ।
(२६) नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र सावयजलनक स्थरभा जादु, सकयस जुवा रगामतका ववकृतीजन्म वक्रमाकराऩभा योक रगाउने
।
(२७) नगयऩालरकाको लनणयम अनुसाय अस्थामी प्रकृलतका फजाय व्मवस्था गनन, त्मस्तो व्माऩायीहरुको रगत याख्ने ।
(२८) अरुराई वाधा ऩुग्ने गयी राउड म्स्ऩकय ये लडमो अथवा ध्वनी उत्ऩादन गनन अन्म उऩकयण प्रमोग गनय नददने ।
(२९) शहयभा ध्वनी, धुवा, प्रकाश अथवा अन्म कुनै कायणरे सावयजलनक रुऩभा वाधा ऩुग्ने गयी उद्योग धन्दा सञ्चारनभा
योक रगाउने ।
(३०) ववऩद्, भहाभायी बएभा उद्धाय तथा याहतका रालग तुरुन्त खटी जाने ।
(३१) नगयऩालरका भातहतका शाखा, आमोजना, कामयक्रभ वा कुनै ऩरयमोजना अन्तगयत तोवकए फभोम्जभका कामयहरु गनन
गयाउने ।
(३२) नगयऩालरका अन्र्तगतका शाखा तथा आमोजनाफाट कामायन्वमनका रालग प्राप्त बएका आदे श तथा लनदन शन
कामायन्मन गयी सोको वववयण तोवकएको सभम लबत्र उऩरब्ध गयाउने ।
(३३) भालथ तोवकए फभोम्जभका कामयहरु सभन्वम गयी म्जम्भेवायी लरई जवापदे वहता सभेत फहन गनन ।
(३४) नगयऩालरकाफाट तोवकएका अन्म कामयहरु गनन गयाउने ।

3

ऩरयच्छे द – ४
तह ववबाजन य ऩदऩूलतय
७) नगय प्रहयीको दयवन्दी लसजयना प्रकृमा्
१) नगयऩालरकाभा यहने नगय प्रहयीको ववलबन्न तहका दयवन्दीहरुको श्रृजना तथा खाये जी नगय सबारे लनणयम गये
वभोम्जभ हुनेछ ।
२) श्रृजना तथा खाये जीका रालग प्रस्ताव ऩेश गनुय बन्दा अम्घ सो ऩद श्रृजना गनुऩ
य नन कायण, प्रस्ताववत ऩदरे गनुऩ
य नन
काभको वववयण, भौजुदा दयवन्दीरे थऩ गये को कामयफोझ सम्हाल्न सक्ने नसक्ने अवस्था, आलथयक ऺभता तथा प्रस्ताववत
ऩदरे सॊ गठनात्भक स्वरुऩभा ऩानन प्रबाव स्ऩष्ट गयी सबा सभऺ ऩेश गनुय ऩननछ ।
८) नगय प्रहयीहरुको शुरु लनमुम्क्त हुने ऩदहरु् नगय प्रहयीको दे हामका ऩदहरु खुल्रा प्रलतमोलगताद्धाया ऩूलतय गयी लनमुम्क्त
हुनेछ ।
क) नगय प्रहयी सहामक लनयीऺक
ख) नगय प्रहयी जवान
९) लनमुम्क्त गनन अलधकायी् ऩदऩूलतय सलभलतको लसपारयसभा नगय कामयऩालरकाको कामायरमरे नगय प्रहयीको लनमुम्क्त गननछ
।
१०) नगय प्रहयी कयाय सेवाको ऩदभा शतप्रलतशत खुल्रा प्रलतमोलगताद्वाया ऩदऩूलतय गरयनेछ ।
११) खुल्रा प्रलतमोलगताद्धाया ऩदऩूलतय गदाय नगय प्रहयीराई सभावेशी फनाउन खुल्रा प्रलतमोलगताद्धाया ऩूलतय हुने ऩद भध्मे
ऩच्चीस प्रलतशत भवहरा ऩद छु ट्याई सो प्रलतशतराई शत प्रलतशत भानी दे हाम फभोम्जभका उम्भेदयवायका लफचभा
छु ट्टाछु ट्टै प्रलतस्ऩधाय गयाई ऩदऩूलतय गरयनेछ ।
स्ऩष्टीकयण्
(१) फुॉदा (११) वभोम्जभ प्रलतशत लनधाययण गदाय एक प्रलतशतबन्दा कभ घताक (फ्रमाक्सन) आएभा त्मस्तो घताॊक जुन
सभुदामको हकभा आएको हो सोबन्दा रगतै ऩलछको सभुदामभा सदै जानेछ ।
(२) फुॉदा (११) वभोम्जभ छु ट्याइएको ऩदभा कुनै दयखास्त नऩये भा वा आवश्मक सॊ ख्माभा उम्भेदवाय उत्तीणय हुन नसकी
आवश्मक सॊ ख्माभा ऩदऩूलतय हुन नसकेभा त्मसयी नऩुग बएको ऩद सॊ ख्मा खुल्रा प्रलतमोलगताभा सहबागी बई उम्त्तणय बएका
उम्भेदवायफाट ऩूलतय गरयनेछ ।
१२) खुल्रा प्रलतमोलगताभा बाग लरन सक्ने व्मम्क्तहरु्
नगय प्रहयीको रालग हुने खुल्रा प्रलतमोलगताभा लनम्नलरम्खत मोग्मता बएका व्मम्क्तहरुरे बाग लरन सक्नेछन्
१) दयखास्त आब्हान बएको सारको वैशाख १ गते १८ वषय उभेय ऩुया बई य ३) वषय ननाघेको ।
तय खुल्रा प्रलतमोलगताभा बाग लरने सेवा लनवृत्त प्रहयी, सेनाको हकभा ४० वषय ननाघेको ।
२) नगय प्रहयी सहामक लनयीऺक ऩदको रालग स्वीकृत ववश्वववद्यारमफाट प्रभाणऩत्र तह वा सो सयह उत्तीणय बएको य
नगय प्रहयी ऩदको रागी एस.एर.सी वा सो सयह उलतणय गये को ।
३) नैलतक ऩतन दे म्खने कुनै पौजदायी अलबमोगभा सजाम नऩाएको ।
४) कुनै याजनीलतक ऩाटीको सदस्म नयहेको ।
५) भानवअलधकाय य भानवीम कानूनको उल्रॊ घनभा सजाम नऩाएको ।
६) भवहराहरुको रालग घटीभा ५ वपट य ऩुरुषको रालग घटीभा ५ वपट २ इन्च उचाई बएको ।
७) छाती नपुराउॉदा घटीभा ३१ इन्च य पुराउॉदा ३३ इन्च बएको ।
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ॉ ा भाइनस २ वा प्रस २ बन्दा फढी कभजोय नबएको ।
८) आख
९) स्वीकृत म्चवकत्सकफाट लनयोलगताको प्रभाणऩत्र ऩाएको ।
१०) नेऩारी नागरयकता प्रभाणऩत्र ऩाएको ।
१३) ऩदऩूलतय सलभलत्
नगयऩालरकाको नगय प्रहयी ऩदऩूलतय सलभलत लनम्नानुसाय हुनेछ ।
क) प्रभुख प्रशासकीम अलधकृत – अध्मऺ,
ख) मोजना अनुगभन तथा प्रशासन शाखा का फरयस्ठ अलधकृत – सदस्म,
ग) प्रभुख प्रशासकीम अलधकृतरे तोकेको कभयचायी – सदस्म सम्चव
नगय प्रहयीहरुको नमाॉ ऩदऩूलतयका रालग छनौट प्रकृमाभा स्थानीम प्रहयी कामायरमको प्रलतलनलध य नगय प्रहयी प्रभुखराई
ववऻको रुऩभा आभम्न्त्रत गरयनेछ ।
१४) ऩदऩूलतय सलभलतको काभ, कतयव्म य अलधकाय्
(१) ऩदऩूलतय सलभलतको काभ, कतयव्म य अलधकाय दे हाम फभोम्जभ हुनछ
े ।
(क) कामयववलधको फुॉदा ११ फभोम्जभ ऩदऩूलतयको रालग प्रलतशत लनधाययण गनन ।
(ख) खुल्रा प्रलतमोलगताद्वाया ऩूलतय हुने ऩदको ऩाठ्यक्रभ नेऩार प्रहयीको सम्फद्ध ऩदको रालग तोवकएको ऩाठ्यक्रभ य
छनौट ववलधराई आधाय भान्ने य आवश्मक्तानुसाय ऩदऩूलतय सलभलतरे ऩाठ्यक्रभभा हेयपेय य ऩरयभाजयन गयी लनधाययण गनय
सवकने छ ।
(ग) ऩदऩूलतय कामयतालरका फनाउने ।
(घ) ऩयीऺाको वकलसभ तोक्ने ।
(ङ) ऩदऩूलतयका रालग ववऻाऩन प्रकाशन गनन ।
(r) लनमुक्तीका रालग लसपारयश गनन ।
(२) ऩदऩूलतय सलभलतरे नगय प्रहयी सेवा सभूहको रालग खुल्रा प्रलतमोलगताद्वाया ऩदऩूलतय गनन सम्फन्धभा आवश्मकता
अनुसाय कामयववलधगत लनणयम गयी कामायन्वमन गनय सक्नेछ ।
(३) खुल्रा प्रलतमोलगताद्धाया ऩदऩूलतयका रालग ववऻाऩन गदाय दयखास्त ऩेश गनन म्माद ऩन्र ददन याखी यावष्डमस्तयको
ऩत्रीकाभा सूचना प्रकालसत गनुय ऩननछ ।
१५) मोग्मताक्रभ सूची तमाय गनन्
(१) उम्भेदवायहरुरे ददइएको ऩयीऺा य अन्तयवातायभा प्राप्त गये को अॊ कको आधायभा मोग्मताक्रभ सूची तमाय गयी ऩदऩूलतय
सलभलतरे

लनमुम्क्त÷सम्झौताका

रालग

लसपारयस

ऩेश

गननछ

।

कुर

रयक्त

ऩदको

फढीभा

१५

प्रलतशतसम्भ

मोग्मताक्रभानुसाय वैकम्ल्ऩक उम्भेदवाय याम्खनेछ ।
(२) कामयववलधको फुॉदा १५ को (१) वभोम्जभ लसपारयस गरयएका व्मम्क्तहरुराई ऩदऩूलतय सलभलतरे लनमुम्क्त÷सम्झौता गनन
अलधकायी सभऺ लनमुम्क्तका रालग ऩेश गननछ ।
(३) लनमुम्क्त÷सम्झौताको रालग लसपारयश बएको लभलतरे ऩैतीस ददनलबत्र नगय कामयऩालरका कामायरमरे लनमुम्क्त÷सम्झौता
ऩत्र ददने लनणयम गयी सक्नु ऩननछ ।
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(४) लनमुम्क्त / सम्झौताको लनणयम बएको १५ ददन लबत्र लनमुम्क्त नफुझेभा वा सम्झौता नगये भा लसपारयस सुचीको
फैकम्ल्ऩक उम्भेदवायराई मोग्मताक्रभको आधायभा लनमुम्क्त गरयनेछ ।
(५) कामयववलधको फुॉदा १५ को (३) वभोम्जभ लनणयम बएको लभलतरे सात ददनलबत्र प्रभुख प्रशासकीम अलधकृतरे
लनमुम्क्तऩत्र ददनेछ ।
१६) जेष्ठताक्रभ कामभ गनन् (१) नगय प्रहयी जेष्ठता क्रभ कामभ गदाय लनजहरुरे आधायबूत तालरभभा प्राप्त गये को
अॊ कको आधायभा कामभ गरयनेछ ।
(२) अम्न्तभ नलतजा प्रकाशन बएको १ वषय लबत्र भुख्म उम्भेदवायरे लनमुम्क्त लरई उक्त ऩद रयक्त हुन आएभा उक्त रयक्त
ऩदभा मोग्मता क्रभ अनुसाय वैकम्ल्ऩक उम्भेदवाय राई लनमुम्क्त गरयनेछ ।
१७ सेवा कयाय लनमुम्क्त् स्थामी रुऩभा ऩदऩुलतय नबए सम्भ कामयवोझ एवॊ आवश्मकताराई भध्म नजय गयी मस कामयवीलध
फभोम्जभ प्रवक्रमा ऩुया गयी नगय प्रहयी ऩदहरुभा सेवा कयायभा लनमुम्क्त गनय सवकनेछ ।
१७) सेवा लनयन्तयता् (१) प्रत्मेक वषय गत वषयको अवलधभा नगय प्रहयी कभयचायीरे सन्तोषजनक काभ नगये भा नगय
प्रहयी प्रभुख य मोजना अनुगभन तथा प्रशासन शाखाको प्रभुखको लसपारयसभा प्रभुख प्रशासकीम अलधकृतरे सेवा कयायभा
लनमुक्त नगय प्रहयी कभयचायीको म्माद थऩ गरय सेवा लनयन्तयता गनय सक्नेछ ।
(२)

ऩयीऺणकार् नगय प्रहयी कभयचायीको ऩरयऺणकार ६ भवहनाको यहेनछ ।

(३) कामयववलधको फुॉदा १७ को (१)

ऩयीऺणकारभा कुनै नगय प्रहयी कभयचायीको काभ सन्तोषजनक नबएभा लनजराई

लनमुम्क्त÷सम्झौता गनन अलधकायीरे अवकाश ददनेछ ।
१८) लनमुम्क्त सदय्
(१) कामयववलधको फुॉदा १७ (१) वभोम्जभको ऩयीऺण कारभा यहेको नगय प्रहयी कभयचायीको काभ सन्तोषजनक बएभा
नगय प्रहयी आधायबूत तालरभभा उत्तीणय बएभा नेऩारको यावष्डम झण्डा छु वाई शऩथग्रहण गयाएय भात्र नगयऩालरकाका
प्रभुख प्रशासकीम अलधकृतफाट लनमुम्क्त÷सम्झौता सदय गरयनेछ ।

ऩरयच्छे द – ५
नगयऩालरकाको प्रशासन य नगय प्रहयीको सम्वन्ध
१९) नगयऩालरका प्रशासनको लनमन्त्रण यहने् नगय प्रहयीको अनुशासन य आन्तरयक व्मवस्थाको कुयाभा वाहेक सभस्त
नगय प्रहयी नगय कामयऩालरकाको कामायरमको प्रभुख प्रशासकीम अलधकृत, मोजना प्रशासन तथा अनुगभन शाखा प्रभुख य
ववषमगत म्जम्भेवायी तोवकएको अलधकाय प्राप्त अलधकायीको प्रत्मऺ ये खदे ख य लनमन्त्रणभा यहनेछन।
२०) नगय प्रहयी प्रभुख भापयत रेखाऩढी हुन्े नगयऩालरकारे नगय प्रहयी सॊ गठनसॉग रेखाऩढी गदाय साभान्मतमा नगय
प्रहयी प्रभुखभापयत नै गनुऩ
य ननछ ।
२१) कायवाही गदाय ऩयाभशय लरने् नगय प्रहयी कभयचायीराई अनुशासनहीनताको कायवाही गदाय आवश्मकतानुसाय नगय
प्रहयी प्रभुख य मोजना अनुगभन तथा प्रशासन शाखा प्रभुखको ऩयाभशय लरन सक्नेछ ।

ऩरयच्छे द – ६
ववदा
२२) ववदा अलधकायको कुया होइन । (१) नगय प्रहयी कभयचायीरे अलधकायको रुऩभा ववदाको दावी गनय ऩाउने छै न ।

6

(२) काभको अनुकुर हेयी ववदा ददने अलधकायीरे आफ्नो तजफीजफाट ववदा ददन अथवा नददन ऩलन सक्नेछ साथै
आवश्मक ऩये भा ववदाभा वसेको नगय प्रहयी कभयचायीराई लनजको स्वीकृत ववदा यद्द गयी फोराई काभभा रगाउन सक्नेछ
।
(३) ववदाको वकलसभहरु् नगय प्रहयी कभयचायीहरुरे दे हाम वभोम्जभका ववदा ऩाउनेछन
(!) घय ववदा् प्रत्मेक काभ गये को भवहनाको १ ददनका दयरे वावषयक १२ ददन
(@)

वकरयमा ववदा् (क)

नगय प्रहयी कभयचायी आपैं वकरयमाभा फस्नु ऩये भा कुर धभय अनुसाय वढीभा

१५

ददन वकरयमा ववदा ऩाउनेछ । मस्तो ववदा भवहरा नगय प्रहयी कभयचायीको ऩलतरे वकरयमा फस्नुऩये भा त्मस्तो
भवहरा कभयचायीराई सभेत ददइनेछ ।
(ख)

मस्तो वकरयमा ववदा फस्ने नगय प्रहयी कभयचायीरे ऩुया तरफ बत्ता ऩाउनेछ ।

(४) प्रसूती ववदा् (क) भवहरा नगय प्रहयी कभयचायी गबयवती बएभा लनजरे सुत्केयीको अम्घऩलछ गयी ९० ददन प्रसूती
ववदा ऩाउनेछ ।
(ख) प्रसूती ववदा वस्ने भवहरा नगय प्रहयी कभयचायीरे ऩूया तरफ, बत्ता य याशन ऩाउनेछ ।
(ग) प्रसूती ववदा सेवा अवलधबय दुई ऩटक भात्र ददइनेछ साथै नगयऩालरकारे ददएको सुववधा
उऩबोग गनय ऩाउनेछ ।
५) प्रसूती स्माहाय ववदा् (क) प्रसूलत स्माहाय ववदा सेवा अवलधबय दुई ऩटक भात्र ददइनेछ साथै नगयऩालरकारे
ददईएको सुववधा उऩबोग गनय ऩाउनेछ ।
ु न्दा अम्घ
ख) नगय प्रहयी कभयचायीको ऩत्नी सुत्केयी हुने बएभा त्मस्तो कभयचायीरे सुत्केयी हुनब

वा

ऩलछ गयी ऩन्र ददन प्रसूलत स्माहाय ववदा लरन सक्नेछ । मो ववदा सेवा अवलधभा दुई ऩटकसम्भ
ऩाउनेछ।
ग) प्रसूलत स्माहाय ववदाभा वस्ने कभयचायीरे ऩूया तरफ, बत्ता य याशन ऩाउनेछ ।
घ) प्रसूलत स्माहाय ववदा लरने नगय प्रहयी कभयचायीको ववदा स्वीकृत गनन कामायरमरे

अध्मावलधक

फनाई याख्नुऩननछ ।
ङ) सुत्केयी स्माहाय ववदाभा फस्ने कभयचायीरे जन्भ दताय प्रभाण ऩत्र वा सम्फम्न्धत अस्ऩतारको
प्रभाणऩत्र ऩेश गनुय ऩननछ ।
६) सट्टा ववदा् कुनै ऩलन सावयजलनक ववदाको ददन ड्यूटी गनन नगय प्रहयी कभयचायीराई आरोऩारो लभराई सम्वम्न्धत
कामायरम प्रभुखरे सट्टा ववदा ददन सक्नेछ । तय मस्तो सट्टा ववदा एकऩटकभा सात ददनबन्दा वढी हुने छै न ।
२३) ववदा स्वीकृत नगयाई घय वस्ने नगय प्रहयी कभयचायीराई सेवाफाट हटाउने् (१) मस कामयववलध वभोम्जभ ववदा
स्वीकृत नगयाई नगय प्रहयी कभयचायी अनुऩम्स्थत यहन ऩाउने छै न ।
(२) कामयववलध (१) को उल्रॊ घन गयी गैय हाम्जय हुने नगय प्रहयी कभयचायीराई नगय कामयऩालरकाको कामायरमरे
सेवाफाट हटाउन सक्नेछ ।
तय ववदाको लनकास नहुॉदै ववदा फसी ऩलछ सो गैय हाम्जय बएको अवलधको रालग भनालसव कायण सवहत ववदाको लनवेदन
ऩेश गयी सो ववदा स्वीकृत बएभा मो लनमभ उल्रॊ घन गये को भलनने छै न ।
२४) ववदा्
१) कुनै ऩलन ववदा एक सारको अको सारभा लरन ऩाइने छै न य सॊ म्चलत सभेत हुने छै न ।
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२) कुनै नगय प्रहयी कभयचायीरे ऩुव य स्वीकृलत लरई ववदाभा फस्न असभथय बएभा ववदा स्वीकृत अलधकायीराई भौम्खक
जानकायी ददई ववदाभा फस्न ऩाइने छ । तय कामायरमभा उऩम्स्थत हुनसाथ उक्त अवलधको ववदा स्वीकृत गयाउनुऩननछ
।
३) ववदा वसेका नगय प्रहयी कभयचायीहरुरे ऩूया तरव, बत्ता ऩाउनेछ ।
४) ववदा शलनवाय वाहे क अरु ववदाहरुसॉग लभराई लरन ऩाइने छै न ।
२५) ववदा ददने अलधकायी्

gu/ k|x/Ln] o; lgodfjnL cg';f/ kfpg]

लफदा स्वीकृत गनन अलधकाय

k|d'v k|zf;sLo

clws[tnfO{ x'g]5 .
मस्ता स्वीकृत बएका ववदाहरुको अलबरेख १५ ददन लबत्र नगय कामयऩालरकाको प्रशासन शाखाभा अलनवामय उऩरब्ध
गयाउनु ऩननछ ।
२६) ववदा ऩरयणत नहुन्े मस ऩरयच्छे द फभोम्जभ नगय प्रहयी कभयचायीरे जुन ववदा लरई फसे को हो सोही ववदा नै उऩबोग
गनुय ऩननछ । ऩवहरे कुनै एक वकलसभको ववदा स्वीकृत बएकोभा त्मस्तो ववदा ऩलछ वकरयमा ववदा वा प्रसूलत ववदा वाहे क
अको वकलसभको ववदाभा ऩरयणत गयाउन ऩाइने छै न ।
२७) सावयजलनक ववदा गालबने् कुनै प्रकायको ववदा लरई फसेको नगय प्रहयी कभयचायीरे सो ववदा ब ुक्तान हुॉदा सावयजलनक
ववदा ऩनय गएभा य सावयजलनक ववदा ऩलछ कामायरमभा हाम्जय नबएभा सो सावयजलनक ववदाको अवलध ऩलन लनज कभयचायीरे
लरएको ववदा वा सो ववदा फाॉकी नबएभा लरन ऩाउने अरु ववदाभा वसेको भालननेछ ।
२८) कामायरमभा अनुऩम्स्थत हुने उऩय कायवाही् ववदा स्वीकृत नगयाई कामायरमभा अनुऩम्स्थत हुने नगय प्रहयी
कभयचायीराई गमर य तरवकट्टी गयी ववबागीम सजाम सभेत गनय सवकनेछ ।
२९) ववदा लरने ववलध्
(१) मस ऩरयच्छे द वभोम्जभ ववदा लरन चाहने नगय प्रहयी कभयचायीरे आपुराई चावहएको ववदाको अवलध, कायण बए सो
सभेत खोरी यीतऩूवक
य को लरम्खत दयखास्त आपू हाम्जय यहेको शाखा भापयत ववदा स्वीकृत गनन अलधकायी सभऺ ऩेश गनुय
ऩननछ । ववदा स्वीकृत बए नबएको सम्वम्न्धत शाखा प्रभुखरे सम्वम्न्धत कभयचायीराई ददनुऩनन छ ।
(२) कुनै वकलसभको ववदा स्वीकृत ददने अलधकायीरे ऩरयम्स्थलतको ववचाय गयी ववदा ददने वा नददने लनणयम गनय सक्नेछ ।
(३) दे हामभा रेम्खएवभोम्जभका कुयाभा ववदा ददने अलधकायीराई म्चत्त फुझेभा लनजरे ववदाको रालग दयखास्त ऩये को
लभलतबन्दा अगालडदे म्ख ऩलन ववदा वस्न ऩाउने गयी लनवेदकराई ववदा ददन सक्नेछ ।
(क) ववदा ददने अलधकायीको ऩूव य स्वीकृलत लरई यहन सम्बव लथएन बन्ने वा
(ख) ऩूव य स्वीकृलतको रालग लनवेदकरे सकबय प्रमास गये को लथमो बन्ने ।
तय ववदा फसी सकेऩलछ स्वीकृलतको रालग दयखास्त ऩये कोभा अस्वीकृलत हुन गई त्मसको परस्वरुऩ ववदाको लनवेदन गनन
नगय प्रहयी कभयचायीराई नोकयीफाट हटाउनु ऩनन दे म्खएभा त्मस्तो नगय प्रहयी कभयचायीराई सपाई ऩेश गनन भौका प्रदान
गरयनेछ ।
३०) ववदाको अलबरेख् ववदा ददने अलधकायीरे आफ्नो भातहतका सफै नगय प्रहयी कभयचायीको ववदाको अलबरेख वकताव
खडा गयी रगत याख्ने य प्रशासन शाखाराई १५ ददन लबत्र अलनवामय लरम्खत जानकायी ददनु ऩननछ ।
३१) लनकासा लरन नभ्माएभा् कुनै नगय प्रहयी कभयचायीराई आवश्मक ऩयी ववदाभा नवसी नहुने अवस्था ऩनय आएको
बन्ने लनकटतभ भालथल्रो अलधकायीराई रागेभा य सो ववदा म्स्वकृत हुने दे म्खएभा लनजरे त्मस्तो नगय प्रहयी कभयचायीराई
ववदाभा फस्न लरम्खत आदे श ददई त्मसको सूचना ववदा ददने अलधकायी सभऺ ऩठाउनुऩछय ।
३२) गमर खारी जनाउने् कुनै नगय प्रहयी कभयचायी गमर ऩयी सो कुयाको जनाउ नगयऩालरका प्रशासन शाखाभा ऩठाई
सके ऩलछ सम्वम्न्धत नगय प्रहयी कभयचायीरे ववदा स्वीकृत हुन ऩनन व्महोया दशायई आपू गमर ऩये को सूचना ऩाएको
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लभलतरे १५ ददनलबत्र आपूराई गमर गनन अलधकायी बन्दा एकतह भालथको सम्वम्न्धत अलधकायी सभऺ प्रलतवेदन ददन
सक्नेछ । सो प्रलतवेदन उऩय छानववन य जाॉच ऩड्तार गदाय नगय प्रहयी कभयचायीको प्रलतवेदन व्महोया साॉचो दे म्खन
आएभा सम्वम्न्धत अलधकृतरे ववदा स्वीकृत गयी थभौती गये को व्महोया रेम्ख ऩठाउन सक्नेछ ।
३३) झुठो कायण दे खाएभा सजाम हुन्े कुनै नगय प्रहयी कभयचायीरे कुनै झुठ्ठा कायण दे खाई ववयाभी ववदा, वकरयमा ववदा
य प्रसूती ववदा लरई वसेको ठहरयएभा त्मस्तो नगय प्रहयी कभयचायी ववबागीम सजामको बागी हुनेछ ।
३४) तालरभ अवलधभा ववदा वस्ने वाये ् मस लनमभावरीभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रेम्खएको बए ताऩलन तालरभ अवलधबय
सावयजलनक ववदा य वकरयमा ववदाफाहेक साधायणतमा अरु कुनै ववदा ददइने छै न ।

ऩरयच्छे द ७
आचयण
३५) दान उऩहाय लरन नहुन्े आफ्नो सयकायी काभभा कुनै ऩलन प्रकायको असय ऩनय सक्ने गयी कुनै ऩलन नगय प्रहयी य
लनजको ऩरयवायका सदस्मसभेतरे नगयऩालरकाको ऩूव य स्वीकृत ववना स्वदे शी तथा ववदे शी सॊ घ सॊ स्था लनकाम वा व्मम्क्त
कसै फाट कुनै प्रकायको दान, फक्स, ऩुयस्काय, कोसेरी य उऩकाय स्वीकाय गनुय हुदैन ।
३६) चन्दा लरन नहुन्े कुनै नगय प्रहयी कभयचायीरे नगयऩालरकाको ऩूव य स्वीकृलत ववना कुनै ऩलन काभको लनलभत्त कुनै
वकलसभको चन्दा भाग्न अथवा स्वीकाय गनुय हुदैन य अरु कुनै वकलसभको आलथयक सहामता प्राप्त गनन काभभा सभेत बाग
लरन हुॉदैन ।
३७) सम्ऩम्त्तको वववयण ददनुऩनन् (१) हार वहारभा यहेको नगय प्रहयी कभयचायीरे मो कामयववलध रागू बएको तीन भवहना
लबत्र य नमाॉ लनमूम्क्त बएका नगय प्रहयी कभयचायीरे लनमुम्क्त बएको लभलतरे ६० ददन लबत्र नगय कामयऩालरकाको
कामायरमभा भ्रष्टाचाय लनवायण ऐन २०५९ को दपा ५० को उऩदपा १ तथा अम्ख्तमाय दुरुऩमोग अनुसन्धान आमोग
ऐन २०४८ को दपा ३१ क को उऩदपा १ को प्रमोजनको रागी सम्ऩम्त्त वववयण पायाभ अनुसाय को वववयण
दाम्खरा गनुय ऩनन छ ।
३८) व्माऩाय व्मवसाम गनय नहुन्े कुनै ऩलन नगय प्रहयी कभयचायीरे कामायरमको स्वीकृती वेगय दे हामका काभ गनुय हुॉदैन्
१. कुनै व्माऩाय व्मवसाम गनय
२. कुनै पभयको वहस्सेदाय वा सञ्चारक हुन य
३९) नगयऩालरकाको काभभा थाहा ऩाएका कुयाहरु प्रकाशन गनय नहुन्े नगय प्रहयी कभयचायीरे नगयऩालरकाद्धाया अथवा
ववशेष रुऩभा अम्ख्तमाय नऩाई आफ्नो कतयव्मको ऩारना गदाय स्थानीम तह वा गैह्रसयकायी सॊ घ सॊ स्थाफाट प्राप्त गये को वा
आपैरे रे खेको अथवा सॊ करन गये को कुनै कागजऩत्र वा सभाचाय प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺ रुऩफाट अरु अनलधकृत नगय
प्रहयी कभयचायीराई वा गैह्रसयकायी व्मम्क्तराई अथवा ऩत्रऩलत्रकाराई जानकायी ददन हुदैन ।
४०) ये लडमो वा ऩलत्रकासॉग सम्ऩकय याख्न नहुन्े नगय प्रहयी कभयचायीरे नगयऩालरकाको अनुभलत प्राप्त नगयी कुनै
ऩत्रऩलत्रकाभा आफ्नै वास्तववक अथवा काल्ऩलनक नाभफाट अथवा फेनाभी कुनै रेख प्रकाम्शत गनय अथवा ये लडमोद्धाया
प्रसायण गनय हुॉदैन ।
तय मस्तो प्रकाशन वा प्रसायण सावहम्त्मक, करात्भक, ऐलतहालसक अथवा वैऻालनक य व्मवसावमक ववषमको बएभा मस्तो
स्वीकृती लरई यहनु ऩदै न य प्रकाशन वा प्रसायण गये ऩलछ जाहे यी गनुऩ
य दयछ ।
४१) नगयऩालरकाको आरोचना् नगय प्रहयी कभयचायीरे कुनै कुयाको आरोचना गदाय नगयऩालरकाको नीलतको लफरुद्ध
असय ऩनन गयी अथवा नगयऩालरका य नगयफासीभा खल्र ऩुग्ने गयी बाषण, सम्वाद, रेख यचना गनुय हुॉदैन ।
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४२) लनवायचनभा बाग लरन नहुन्े नगय प्रहयी कभयचायीरे कुनै ऩलन याजनीलतक दरको रालग कुनै लनवायचनभा बाग लरन
वा कसै को लनलभत्त भत भाग्न वा अन्म कुनै प्रकायरे प्रबाव ऩानय हुदैन ।
तय कसै राई भत ददएको वा ददने ववचाय गये को कुया प्रकट नगयी प्रचलरत कानुनवभोम्जभ आफ्नो भतालधकाय प्रमोग गनय
फाधा ऩननछैन ।
४३) याजनीलतभा बाग लरन नहुन्े नगय प्रहयी कभयचायीरे कुनै याजनैलतक दर य सोसॉग सम्फम्न्धत सॊ स्थाको सदस्म फन्न,
याजनीलतभा बाग लरन, याजनैलतक सॊ स्थाराई सहामताको लनलभत्त चन्दा ददन अथवा कुनै याजनैलतक सॊ स्था वा
आन्दोरनराई अन्म कुनै प्रकायरे आफ्नो प्रबाव ऩानय सहमोग गनय हुॉदैन ।
४४) सभम ऩारन य लनमलभतता् नगय प्रहयी कभयचायीरे दठक सभमभा तथा लनमलभत रुऩभा आफ्नो ऩारोभा हाम्जय
हुनऩु दयछ य साधायणतमा ऩवहरे ववदाको लनकासा नलरई काभभा अनुऩम्स्थत हुन ु हुॉदैन ।
४५) अनुशासन य आऻाऩारन् (१) नगय प्रहयी कभयचायीरे आफ्नो कतयव्म तत्ऩयताको साथ ऩारन गनुऩ
य दयछ ।
(२) नगय प्रहयी कभयचायीरे आफ्नो कामायरमको काभ सम्फन्धी कुयाभा आपूबन्दा भालथका अलधकृतरे ददएको आऻाराई
तदारुकतासाथ ऩारन गनुऩ
य दयछ ।
(३) नगय प्रहयी कभयचायीरे आपूबन्दा भालथका सफै अलधकृतहरु प्रलत उम्चत आदय दे खाउनुऩननछ ।
४६) नगय प्रहयी कभयचायीरे फावहयी प्रबाव ऩानय नहुन्े नगय प्रहयी कभयचायीरे आफ्नो नोकयी सम्वन्धी कुयाभा आपूबन्दा
भालथका अलधकृतभालथ कुनै अनुम्चत प्रबाफ ऩानय अथवा प्रबाफ ऩानन प्रमत्न गनय हुॉदैन ।

ऩरयच्छे द – ८
सजाम य ऩुनयावेदन
४७) सजाम् उम्चत य ऩमायप्त कायण बएभा नगय प्रहयी कभयचायीराई दे हामको सजाम गनय सवकनेछ्
१. नलसहत ददने ।
२. शायीरयक थकाई हुने (पवटक) सजाम गनन ।
३. तल्रो तहभा घटु वा गनन
४. राऩयवाही गयी नगयऩालरकाराई नोक्सानी बएको सम्ऩूणय वा आॊम्शक रुऩभा तरव बत्ताफाट कट्टी गयी असुर गनन ।
५. बववष्मभा सयकायी नोकयीको रागी अमोग्म नठहरयने गयी नोकयीफाट फखायस्त गनन ।
४८) नलसहत ददने वा प्रलतकूर याम रेख्न्े नगय प्रहयी कभयचायीरे काभभा साधायण राऩयवाही गये भा नलसहत ददन सक्नेछ
। दुई ऩटकसम्भ नलसहत ददॉदा ऩलन लनजरे काभभा राऩयवाही गये भा लनजको चारचरन सम्फन्धी प्रलतवेदनभा प्रलतकूर
याम रेम्खनेछ ।
४९) दजाय य तरफ घटाउने् कुनै नगय प्रहयी कभयचायीराई दे हामको अवस्थाभा सजाम गनन अलधकायीरे तल्रो ऩद वा
तल्रो टाइभ स्केर वा त्मही टाइभ स्केरको तल्रो स्केरभा ायाल्न सक्ने य नगयऩालरकाराई हालन नोक्सानी
ऩु¥माएकोभा सो सभेत लनजफाट बयाउन सक्नेछ ।
क) सन्तोषजनक काभ नगये भा ।
ख) अनुशासनहीनता गये भा ।
ग) आचयणसम्वन्धी कामयववलध उल्रॊ घन गये भा ।
घ) लनमुम्क्त बएको ऩाॉच वषयलबत्रै नोकयीफाट अरग हुन झुठ्ठा कायण दे खाएभा ।
ङ) ददएको आदे श लनदन शन नभानेभा वा कामायन्वमन नगये भा ।
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च) भनालसव कायण नबई वा ववदा नलरई ववदा फसेकोभा वा गैयहाम्जय बएभा ।
छ) राऩयवाही गये भा वा लनमभ आदे शको ऩारना नगये भा ।
ज_ मस कामयववधीको दपा २९ को ३ अनुसाय ।

ऩरयच्छे द ९
तरफ, बत्ता
५०) तरफ बत्ता् नगय प्रहयी कभयचायीरे लनमुम्क्त ऩाएको वा वढु वा बएको लभलतदे म्ख तरफ बत्ता ऩाउने छ । तरव य
बत्ता नेऩार प्रहयी कभयचायीको तत तत ऩद अनुसायको तरफ बत्ता ऩाउने छ ।
ऩरयच्छे द १०
लनलभत्त बई काभ गनन व्मवस्था
५१) लनलभत्त बई काभ गनन व्मवस्था् (१) एक भवहना ननाघ्ने गयी कुनै कायणरे नगय प्रहयी प्रभुख अनुऩम्स्थत बएभा
सोही कामायरमका सफबन्दा फरयष्ठ नगय प्रहयी कभयचायीरे सो ऩदको लनलभत्त बई काभ गननछन ।
(२) मसयी लनलभत्त बई काभ गये को अवलधको सम्ऩूणय म्जम्भेवायी लनलभत्त बई काभ गनन नगय प्रहयी कभयचायीको हुनेछ ।

ऩरयच्छे द ११
तालरभ
५२) तालरभको व्मवस्था् नगय प्रहयी कभयचायीराई कामयकुशर एवॊ दऺ तुल्माउन बानु नगयऩालरकारे तोवकए
वभोम्जभको आवश्मकतानुसाय अन्म तालरभहरु ऩलन ददन सवकनेछ ।
५३) तालरभ सॊ चारन हुने स्थान् नगयऩालरकारे तोवकएको स्थानभा हुनेछ ।
५४) तालरभको अवलध् नगय प्रहयी सेवाको सफै अलधकृत तथा जवानहरुको तालरभको अवलध बानु नगयऩालरकारे
तोकेको ऩाठमक्रभ अनुसाय हुनेछ ।
५५) प्रम्शऺाथीरे ऩाउने सुववधा् (१) बानु नगयऩालरका फावहयका प्रम्शऺाथीहरुराई तालरभ लरन आउॉदा जाॉदाको दै लनक
भ्रभण बत्ता प्रचलरत कानून फभोम्जभ हुनेछ ।
५६) प्रायम्म्बक ऩोशाक् (१) सफै नमाॉ बनाय हुने अलधकृत तथा जवानहरुराई तालरभ केन्रफाट स्केर फभोम्जभ प्रायम्म्बक
ऩोशाक ववतयण गरयनेछ ।
(२) नमाॉ बनाय हुने प्रम्शऺाथीहरुको रालग चावहने प्रायम्म्बक ऩोशाक बानु नगयऩालरकारे ददनेछ ।
५७) प्रम्शऺण बत्ता् नगय कामयऩालरकाको लनणायमानुसाय प्रम्शऺण बत्ता ददइनेछ ।
५८) अलतलथ प्रम्शऺकहरुको ऩारयश्रलभक् नगयऩालरकारे तोवकए फभोम्जभ हुनेछ ।
५९) आन्तरयक तालरभ् एकै ऩटक लनमुम्क्त बएभा नगय प्रहयी कभयचायीराई आन्तरयक तालरभभा ऩठाउॉदा साधायणतमा
सभान अवसय प्राप्त हुने गयी तालरभको व्मवस्था लभराउनुऩननछ ।

11

ऩरयच्छे द १२
ऩोशाक
६०) नगय प्रहयी ऩोशाक् नगय प्रहयीको ऩोशाकको यॊ ग य वकलसभ य अन्म वववयण नगय कामयऩालरकारे तोके फभोम्जभ
हुनेछ ।
६१) प्रायम्म्बक ऩोशाक य साभान् प्रत्मेक नगय प्रहयी कभयचायीराई नगय कामयऩालरकाको कामायरमरे तोके फभोम्जभको
ऩोशाक य साभान उऩरब्ध गयाईनेछ ।
६२) जाडो भौसभका रालग ददइने ऩोशाक् प्रत्मेक नगय प्रहयी कभयचायीराई जाडो भौसभको रालग ऩोशाक लन्शुल्क
ददइनेछ । हये क तीन फषयको रालग एक सेट ऩोशाक उऩरव्ध गयाईने छ ।
६३) सेयोभोलनमर ऩोशाक् अलधकृत कभयचायीहरुराई सेयीभोलनमर ऩोशाकको रालग तोवकएको यकभ उऩरब्ध गयाईनेछ
।
६४) तमायी ऩोशाक ववतयण गनय नसवकएभा ददने सुववधा् नगय प्रहयी कभयचायीराई तमायी ऩोशाक ववतयण गनय नसवकएको
अवस्थाभा स्थानीम दय ये ट वभोम्जभ लसराई ज्मारा ददइनेछ ।
६५) नगय प्रहयीको ऩोशाक सट्टा बनाय् नगय प्रहयी कभयचायीहरुराई लनजहरुको भारसाभान य ऩोशाक लनम्ित अवलध
नऩुगी वा काभकाजको लसरलसराभा पाटी गएभा नगय प्रहयी प्रभुखरे ऩेश गये वभोम्जभ सट्टा गयी नमाॉ ददइनेछ ।

ऩरयच्छे द १३
ववववध
६६) ववबागीम आदे श य लनदन शन् ऐन य मस कामयववलधको ऩरयलधलबत्र यही दे हामका ववषमभा नगय प्रहयी प्रभुखरे
कामयकायी अलधकृतको लनदन शन फभोम्जभ आदे श तथा लनदन शन जायी गनय सक्नेछ ।
(क) कामयभा लछटो छरयतोऩन ल्माउने ववषम
(ख) भातहतको नगय प्रहयी कामायरमराई लनमन्त्रण गनय ववषम बानु नगयऩालरका नगय प्रहयी सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन
सम्फन्धी कामयववलध, २०७५
(ग) भातहत कामायरमको कामयभा सभन्वम कामभ ल्माउने ववषम
(घ) लनमभभा उल्रेख बएका कुयाहरु स्ऩष्ट तथा ववस्तृत गनन ववषम
(ङ) ववबागीम अनुशासन सम्वन्धी व्मवस्था
६७) ऩुयस्काय् दे हामका ऩदालधकायीहरुरे आफ्नो य आफ्ना भातहत कामायरमका नगय प्रहयी कभयचायीहरे आफ्नो
कतयव्मऩारनको लसरलसराभा प्रसॊ शनीम काभ गये भा त्मस्तो नगय प्रहयी कभयचायीहरुराई ऩुयस्काय स्वरुऩ यकभ उऩरब्ध
गयाउन लसपारयस गनय सक्नेछन्
६८) चाडऩवय खचय ऩाउने् नगय प्रहयी कभयचायीरे खाईऩाई आएको एक भवहनाको तरफ फयाफयको यकभ प्रत्मेक वषय
चाडऩवय खचयको रुऩभा ऩाउनेछ ।
६९) अन्म सुववधा तथा व्मवस्था् नगय प्रहयी कभयचायीहरुराई ददईने सुववधाहरु नगय कामयऩालरकारे तोके फभोम्जभ
हुनेछ ।
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७०) फाधा अड्काउ पुकाऊ् बानु नगय कामयऩालरकाको कामायरमभा कामययत नगय प्रहयी कभयचायीहरुको सेवा, शतय,
सुववधा य सॊ चारन मस कामयववलधभा व्मवस्था बएको हदसम्भ मसै कामयववलध फभोम्जभ हुनेछ । मस कामयववलधभा व्मवस्था
नबएका ववषमहरुको हकभा नेऩार प्रहयी लनमभावरी, २०७१ फभोम्जभ हुनेछ ।
७१) कामयववलध सॊ शोधन् मस कामयववलधभा आवश्मक सॊ शोधन बानु नगय कामयऩालरकारे गनन सक्नेछ ।
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