
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मधवुन नगरपालिका नगर प्रहरी काययलवलध , २०७५ 
 

नेपािको संलबधान २०७२ को धारा २२६ ऄनुसूची ८ िे ददएको ऄलधकार तथा स्थानीय सरकार 

संचािन ऐन २०७४ को दफा ११ को ईपदफा २ (क) मा भएको  व्यवस्था प्रयोग गरर मधुवन 

नगरपालिकाको नगर सभाबाट नगर प्रहरी काययलवलध २०७५ बनाआ िागु गररएको छ | 
 

१. काययलवलधको नाम “नगर प्रहरी  काययलवलध २०७५” रहकेो छ | 
२. यो काययलवलध तरुुन्त प्रारम्भ हुनछे | 

:लबषय वा प्रसंग ऄको ऄथय निागेमा यस लनयमाविीमा  
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मधवुन नागरपलिका  



(क) “नगर प्रहरी” भGनािे मधुवन नगरपालिकाबाट यस लनय 
(ख) माविी बमोलजम लनयुक्त्त भएका नगरप्रहरी िाइ सम्झनु पछय | 
(ग) “प्रमुख “भGनािे मधुवन नगरपालिकाको प्रमुख िाइ सम्झनु पछय | 
(घ) “प्रमुख प्रशासकीय ऄलधकृत “भGनािे नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय ऄलधकृत िाइ 

जनाईने छ | 
(ङ) “कायायिय “भGनािे नगरपालिका नगरकायायपालिकाको कायायिय सम्झनु पछय | 
(च) “छनौट सलमलत “ भGनािे नगरपालिका नगर काययपालिका छनौट सलमलतिाइ जनाईने छ | 

 

३.मधुवन नगरपालिकाबाट दहेाय बमोलजमको नगर प्रहरी समहू गठन गरर दहेायका पद लसजयना गरर 

पद पूर्तत गररनछे | 
 (क) नगर प्रहरी ऄलधकृत स्तर छैठौ तह  
 (ख) नगर प्रहरी सहायक स्तर पााँचौ  
 (ग) नगर प्रहरी जवान  
  

४. (१) नगरपालिकाको काययपालिकाबाट अवश्यक नगर प्रहरीको दरबन्दी सृजना गररने छ | 
  

(२) ईपदफा (१) बमोलजम पदपूर्तत गनय यस काययलवलधको छनौट सलमलतिे ईम्मेदवारको छनौट 

गरर काययपालिका समक्ष लसफाररस गनेछ | 
 

(३) ईपदफा (१) बमोलजम नगर प्रहरीको पदपूर्तत हाििाआ करार मा रहने गरर पदपूर्तत 

गररनेछ | 
 

५.१ नगर प्रहरीको अवश्यकता योग्यता  
(क) प्रहरी ऄलधकृत छैठौ तहका िालग कुनै लबषयमा स्नातक तह ईलतणय गरर ४० वषय ईमेर 

नाघेको | 
 (ख) नगर प्रहरी पााँचौ तहका िालग १२ कक्षा ईलतणय गरर ४० वषय ईमेर नाघेको | 
 (ग) नगर प्रहरी जवानका िालग ८ कक्षा ईलतणय गरर १८ वषय पुरा भआ ४० वषय ननाघेको | 
 (घ) नेपालि नागररक | 
 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम नगर प्रहरी लनयुक्त गदाय नगरबासी युवाहरुिाइ  पलहिो 

प्रथालमकता ददआनेछ |   
 

 ६.१ दफा ५.१ (क,ख,ग) बमोलजम नगर प्रहरी को लनयुती  गदाय छनौट सलमलतको लसफाररस मा 

कायायियिे स्वीकृत गरेपलछ प्रमुख प्रशासकीय ऄलधकृतिे लनयुक्त ददनेछ | 
 

७. छनौट सलमलतको गठन  
(क) प्रमुख प्रशासकीय ऄलधकृत - ऄध्यक्ष 



(ख) नगरकाययपालिका काययरत  ऄलधकृत स्तरका  कमयचारी मध्य नगर प्रमुख  तोकेको एकजना – 

सदस्य  

(ग) प्रशासन शाखाको प्रमुख – सदस्य सलचब  

 

८.छनौट सलमलतको काम, कतयब्य र ऄलधकार  दहेाय बमोलजम हुनछे : 
 (क) खलु्िा प्रलतयोलगतावारारा पूर्तत गने ,  
 (ख ) पदपूर्तत काययतालिका बनाईने,  
 (ग) पररक्षा दकलसम तोSने, 
 (घ) पदपूर्ततका िालग लबज्ञापन प्रकाशन गने , 
 (ङ) पररक्षा संचािन तथा नलतजा प्रकाशन गने,  
 (च) लनयुलक्त्तका िालग लसफाररस गने , 
  

(२) छनौट सलमलतिे नगर प्रहरी सेवा मा खुल्िा प्रलतयोलगतावारारा  पदपूर्तत गने सम्बन्धमा 

अवश्यकता ऄनुसार काययलवलध बनाआ िागु गनय सSनेछ | 
 

८. (१) छनौट सलमलतिे पदपूर्ततका िालग लबज्ञापन  प्रकशन गदाय रालस्ियस्तरका पत्र-पलत्रकामा 

कलम्तमा १५ ददने  म्याद ददइ दहेायका लबषय समेत खुिाइ प्रलतयोलगताका िालग लबज्ञापन 

प्रकाशन गनुय पनेछ | 

(क) पदका नाम, 

(ख) अवश्यक संख्या (खुल्िा र समावेसी  ऄिग ऄिग दलेखने गरर , 

(ग) दरखास्त ददने म्याद र स्थान, 

(घ) दरखास्त दस्तुर , 

(ङ) अवश्यक न्युनतम शैलक्षक योग्यता , 

(च) पेश गनुयपने अवश्यक प्रमाण-पत्र कागजाजहरु  

(छ) सम्पकय  लमलत र स्थान 

(ज) पररक्षा तालिका, 

(झ) ऄन्य शतयहरु 

 

(२)  ईपलनयम (१) बमोलजम प्रकालशत लवज्ञापनमा ईम्मेदवार हुने व्यक्तीिे एक भन्दा बढी 

पदमा समावेसी कोटामा दरखास्त ददन पाईने छैन | 
 

(३) ईपलनयम (२) बमोलजम दरखास्त पेश गने व्यलक्तिे प्रत्येक थप खुल्िा तथा समाबेशी 

समुहका पदका िालग िाUने  पररक्षा दस्तुरको थप लबस प्रलतशत रकम दस्तुर बुझाईनु पनेछ | 
 

(४) ईपलनयम (१) बमोलजम प्रकालशत लवज्ञापनमा ईम्मेदवार हुन चाहाने ब्यलक्त्तिे खुल्िा 

प्रलतयोगीतात्मक पररक्षावारारा पूर्तत हुने पदका िालग लनधायररत दरखास्त फारम भरर पररक्षा 

दस्तुरसलहत लवज्ञापनमा तोदकएका स्थान र समयमा बुझाईनु पने छ | 



 

(५) छनौट सलमलतबाट लबज्ञापन प्रकाशन  भएपलछ थप वा खालि भइ पद ररक्त भएमा लिलखत 

परीक्षाका नलतजा प्रकाशन  हुनुभन्दा ऄगाडी सो छनौट सलमलतिे सावयजलनकरुपमा सुचना 

प्रकाशन गरर सोलह लबज्ञापन सो संख्यासमेत थप गनय सSनेछ | 
 

(६)  नगरपालिकािे स्थायी पदपूर्तत नगरी सेवा करार माफय त नगर प्रहरी भनाय गनय सुरक्षा गाडय 

अपूर्तत गने कम्पलन वा ब्यक्ती संग करार लनयम ऄनुसार भनाय गनय बाधा पने छैन | 

९. ईम्मेदवारका दखायस्त फारम र प्रवेशपत्रका ढााँचा (१) ईमेदवारका दरखास्त फारम र प्रवेशपत्रका 

ढााँचा ऄनुसूची-१ , र ऄनुसूची -२ बमोलजम हुनेछ | 
  

 (२) ईम्मेदवारिे कारणबश प्रवेशपत्र हराएको भलन नेवेदन पेश गरेका पदपूर्तत सलमलतिे 

तोकेको दस्तुर लिइ प्रवेशपत्रका प्रलतलिलप ईपिब्ध गरायइ पररक्षामा सामेि हुन सनुमलत ददन 

सदकने छ |  
 

१०. ऄन्तवायताय  सलमलतको गठन :  

छनौट सलमलतको एक जना संयोजक र सम्बलन्धत लवषयका दक्ष वा लबशेषज्ञसमेत कलम्तमा लतन 

जना सदस्य रहकेा ऄन्तवायताय सलमलत गठन गनुय पनेछ | 
 

११. ऄलन्तम नलतजा प्रकाशन :  

   (१) छनौट सलमलतिे ईम्मेदवारको छनौट सम्बलन्ध सम्पूणय प्रदाया सम्पGन भएपलछ सबभन्दा 

बढी ऄंक प्राप्त गने ईम्मेदवारहरेुका योग्यतााम ऄनुसार ऄलन्तम नलतजा प्रकाशन गनुय पनेछ | 

(२) ईपलनयम (१) बमोलजम नलतजा प्रकाशन गदाय ईम्मेदवार ईपिब्ध भएसम्म ररक्त पदका पन्र 

प्रलतशत वा घटीमा दइु जान योग्यतााम ऄनुसार बैकलल्पक ईम्मेदवारको सुची समेत प्रकाशन गनुय 

पनेछ | 
 

१२. (१) दफा ११ (१) २ बमोलजम छनौट सलमलतबाट सुची प्रकाशन भइ लसफाररस भइ नगर 

प्रहरीिाइ काययपालिकािे स्वीकृत गनुय पनेछ | 

(२) स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को अधारमा नगर प्रहरीको काम, कतयब्य र 

ऄलधकार दहेाय बमोलजम हुनेछ | 

 (क) नगरपालिकाको नीलत, कानुन, मापदण्ड तथा लनणयय काययन्वयनमा सहयोग  

 (ख) नगरपालिकाको सम्पतीको सुरक्षा तथा संरक्षण गने | 

(ग) स्थानीय स्तरमा हुने सभा, समारोह , परम्परा, जात्रा , मेिा, महोत्सबतथा चाडपवयको 

बेिामा सुरक्षाको व्यवस्थापन गने | 

(घ) स्थानीय बजार तथा के्षत्रको पार्ककग स्थिको रेखदखे र व्यवस्थापन गने | 

(ङ) नगर सरसफाइ सम्बलन्ध मापदण्डको कायायन्वयन गनय सहयोग गने | 

(च) न्यालयक सलमलतिे गरेका लमिापत्र तथा लनणययको काययन्वयनमा सहयोग गने | 

(छ) सावयजलनक, ऐिानी र पाटी जग्गा, सावयजलनक भवन,सम्पदा तथा भौलतक पूवायधारको 

संरक्षण र सुरक्षाको काम गने | 



(ज)लवपद व्यवस्थापन सम्बलन्ध खोलज, ईद्दार,राहत तथा पुस्थायपना मद्दत गने | 

(झ)ऄनालधकृत होददग बोडय तथा लबज्ञापनको लनयन्त्रण गने | 

(`) वातावरण दलुषत पाने गरर माआक, लडजे  ठुिो अवाजमा बजाईनेिाइ कारवाही गने 

| 

(ट) छाडा पश ुचौपायाको लनयन्त्रण गने | 

(ठ) ऄनालधकृत लनमायण तथा सावयजलनक सम्पलतमालथको ऄलतामण रोकथाम तथा 

लनयन्त्र गने | 

(ड) सडक पटेी फोहोर गने , ऄलतामण गरर ब्यापार गने मालथ लनयन्त्रण गने | 

(ढ) सडक पटेी फोहोर गने, ऄलतामण गरर ब्यापार गने मालथ लनयन्त्रण गने | 

(ण) नगर काययपालिकाि ेतोकेको ऄन्य काम गने | 

 

१३. नगर प्रहरीको सेवा सुलबधा सम्बलन्ध व्यवस्था काययपालिकािे तोके बमोलजम हुनेछ 

| 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ऄनसुचूी १ 

(दफा ९ ईपदफा १ (सगं सम्बलन्धत)) 
 

श्रीमान .................................................................................| 

त्यस कायायियका लमलत ...............................................का प्रकालशत लबज्ञापन 

ऄनुसार 

म...........................................पदमा सेवा गने ऄलभिाषा ददइ ऄलभिाषा ददइ 

लनबेदन गनय अएको छु | 

नाम, थर ................................................................................ 

जन्म लमलत .............................................................................. 

जन्म स्थान ............................................................................. 

शैलक्षक योग्यता १..................................................................... 

  २..................................................................... 

  ३.................................................................... 

राजनीलतक  दिको सदस्य रह/ेनरहकेो  

पेशा : 

बाजेको नाम: 

बाबुको नाम:  

नागररकता: 

मालथ िेलखएका लबवरण रठक सन्चो छ| जानी जानी झुट्टा कुरा िेलख लडएको तःहरे लनयम 

बमोलजम साहुिा बुझाईंिा | 
 

 

 

             औंठाका छाप 

 

 

          दायााँ 

 

 

      बायााँ 
 

       लमलत :- 

द्रस्टब्य: मालथ िेलखएका देलख बाहके ऄन्य कुरा खुल्िौना परेमा छुटै्ट पानामा िेलख अवेदन 

साथ राVनु होिा |  

पासपोट साआजका हािसाि लखलचएका २ प्रलत फोटो यसैसाथ समावेस गनुय होिा | 
 

लवभागीय ईम्मेदवारहरुका प्रयोजनाका िालग मात्र : १ हािका दजाय 



          :  २ दरवन्दी 

द्रस्टब्य:- दरखास्तसाथ् लवज्ञापनमा ईल्िेख भएका ऄलभररक्त दहेायका कागजाजहरु  

समेत ऄलनवायय रुपमा प्रमालणत गरर पेश गनुय पने छ | 

(१)नेपालि नागररकताको प्रलतलिलप  

(२)लबज्ञापन भएका पदका िालग तोदकएका न्युनतम शैलक्षक योग्यताका प्रमाणपत्र र चाररलत्रक 

प्रमाण-पत्रका प्रलतलिलप , 

(३)सम्बलन्धत व्यवसालयक पररषदमा दताय भएका प्रमाणपत्रका प्रलतलिलप  

(४)(सम्बलन्धत पदका िालग ऄनुभब मालगएकोमा ऄनुभवको प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप | 

 

 

ऄनसुचूी -२  
(दाफा ९ ईपदफा १(सगं सम्बलन्धत )) 

 

(नगर प्रहरी .................................... पदका खुल्िा प्रलतयोगीतात्मक परीक्षाका िालग )  
  

 (क)लबज्ञापन लमलत :- 
 (ख) लबज्ञापन नं :- 
 (ग) दताय नं :-  
 (घ) नाम, थर:- 
 (ङ) ईमेर :- 
 (च) श्रेणी ,तह :- 
 (छ) ईमेदवारको दस्तखत नमुना :- 
 

भनाय छनौट शाखाका सम्बलन्धत कमयचारीि ेभन े:- 
यस कायायियबाट लिइने ईक्त पररक्षामा तपाइिाइ लनम्न केन्द्रबाट सलम्मलित हुन ऄनुमलत 

लडएको छ | लवज्ञापनमा तोदकएको शतय नपुगेको ठहर भएमा जुनसुकै ऄवस्थामा पलन यो रद्द 

हुनसSने छ | 
 

पररक्षा केन्द्र :- 
नैलतक पतन दलेखने फौजदारी ऄलभयोगमा सजाए पाए/ नपाएका मैिे यश भन्दा ऄगाडी नगर 

प्रहरी सेवामाजालगर गरेको छ/छैन  भलन लमलत :-  
छोडकेो लमलत :-  
दजाय:-  
हटनुका कारण:- 
ठेगाना : स्थाइ.................................................................................... 
ऄस्थायी/करार ....................................सम्पकय  नं .................................. 
आमेि ठेगाना ............................................... 



 

 

आज्ञाऱे, 
        गोपाऱराज तितिल्सिना 

प्रिखु प्रशािकीय अतिकृि  
 

 
  


