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पर्स्तावनाः  
                बसेीशहर नगरपािलका क्षेतर्िभतर् पर्चिलत कानून तथा समय समयमा हुन े
िनणर्य, िनयम, मापदण्ड तथा पर्शासिनक आदशेहरुको कायार्न्वयनमा सहयोग र 
सहिजकरण गनर्, सावर्जिनक तथा नीिज सम्पि को सरुक्षा र संरक्षण गरी नगरपािलकामा 
कानूनको शासन स्थािपत गद नागिरकलाई न्याय, सुरक्षा तथा वस्थाको पर्त्याभूत गनर्, 
बजार क्षेतर्को पर्भावकारी वस्थापन गनर्, नगरक्षतेर् िभतर्का पर्ाकृितक तथा सांस्कृितक 
साधन सर्ोत र सम्पदाको सरंक्षण र सम्वधर्न गनर् तथा जनुसुकै वेला आउन सके्न िवपद र 
अन्य आकिस्मक घटनाहरुको तत्काल संवोधन र समन्वय गरी नागिरकको जीउ धनको 
सुरक्षा गद नगरवासीलाई स्थानीय सरकारको अनुभतूी पर्दान गनर्को लािग नगर पर्हरीको 
गठन, स ालन तथा वस्थापन गनर् वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संिवधानको धारा 
५७ (४) र २२६ तथा स्थानीय सरकार स ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ (१) 
बमोिजम बसेीशहर नगरपािलकाको छैठौ नगर सभाल े यो ऐन बनाइ कायार्न्वयनमा 
ल्याएको छ।  
 

पिरच्छेद– १  
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पर्ारिम्भक  
१. संिक्ष  नाम  
क) यस ऐनको नाम “ बेसीशहर नगरपािलका नगर पर्हरी वस्थापन ऐन , २०७६” 
रहकेो छ।  
ख) यो ऐन नगर सभा ारा पािरत गरेपिछ स्थानीय राजपतर्मा पर्कािशत भएको िमित 
दिेख लाग ुहुनेछ।  
२. पिरभाषाः िवषय वा पर्संगले अक  अथर् नलागमेा यस ऐन मा :  
क) “ऐन” भ ाल ेबसेीशहर नगरपािलकाको नगर पर्हरी वस्थापन ऐन , २०७६ लाई 
सम्झन ुपदर्छ।  
ख) “नगरपािलका” भ ाल ेबसेीशहर नगरपािलकालाई सम्झन ुपदर्छ।  
ग) “सभा” भ ाल ेनगरपािलकाको नगर सभा सम्झन ुपदर्छ।  
घ) “ पर्मखु “ भ ाल ेनगरपािलको पर्मुखलाई सम्झन ुपदर्छ।  
ङ) “ उप-पर्मखु “ भ ाले नगरपािलको उप-पर्मखुलाई सम्झन ुपदर्छ। 
  

च) “पर्मुख पर्शासकीय अिधकृत” भ ाले नगरपािलकाको पर्मखु पर्शासकीय अिधकृतलाई 
सम्झन ुपदर्छ।  
छ) “तोिकएको” वा “तोिकए वमोिजम” भ ाल े यस ऐन वा सो ऐन अन्तगर्त बनेको 
िनयम ारा तोिकएको वा तोिकए बमोिजम सम्झन ुपछर्।  
ज) जवान भ ाले अिधकृत बाहकेका नगर पर्हरी जवान सम्झन ुपछर्।  
झ) नगर पर्हरी कमर्चारी भ ाले नगर पर्हरी अिधकृत र जवानलाई सम्झनपुछर्।  
 
 

           पिरच्छेद २  
                       नगर पर्हरी सेवाको गठन, रेखदखे र िनयन्तर्ण  
३. नगर पर्हरी सेवाको गठन : (१) नगरपािलकामा एक नगर पर्हरी सेवा रहनेछ। नगर 
पर्हरी सवेाको गठन र त्यसमा रहने नगर पर्हरी कमर्चारीहरुको सखं्या कायर्पािलकाले तोके 
बमोिजम हुनेछ।  
-@_ नगर पर्हरी अिधकृत र जवानहरुको तलब र सेवाको अन्य शतर् कायर्पािलकाल ेसमय 
समयमा िनधार्रण गरेबमोिजम हुनछे।  
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-#_ नगर पर्हरीको रेखदखे, िनयन्तर्ण र िनदशन गन अिधकार कायर्पािलकाको हुनेछ र 
कायर्पािलकाको आदशे र िनदशन पालन गनुर्पन पर्त्यके नगर पर्हरी कमर्चारीको कतर्  
हुनछे।  
४. नगरपािलकामा रहन ेनगर पर्हरीको पद  :  
क) नगरपािलकामा रहन ेनगर पर्हरीको पद र तह कायर्पािलकाल ेतोके बमोिजमको हुनेछ।  
ख) नगरपािलकाल े पर्त्यके पदको कायर्िववरण बनाउनछे र त्यस्तो कायर्िववरणमा 
सम्विन्धत पदको काम, कतर् , उ रदाियत्व तथा अिधकार समेत उल्लेख गिरनछे।  
ग) नगर पर्हरी पर्मुख लगायत नगर पर्हरी कमर्चारीहरुको काम, कतर् र अिधकार 
स्थानीय सरकार संचालन ऐन,२०७४ वमोिजम हुनेछ । अन्य कायर्को हकमा 
कायर्पािलकाल ेतोकेबमोिजम हुनछे।  
 

    पिरच्छेद– ३  
  नगर पर्हरी कमर्चारीको काम, कतर्  र अिधकार 

५. नगर पर्हरी कमर्चारीको काम, कतर्  र अिधकार :  
क) नगरपािलकाको सम्पितको सुरक्षा र सरंक्षण, 

ख) नगरमा हुन ेसभा, समारोह , परम्परा तथा जातर्ा, चाडपवर्को सरुक्षा, वस्थापन ,  
ग) नगरको बजार तथा पािकर् ङ्ग स्थलको रेखदखे र वथापन ,  
घ) नगरको सरसफाई सम्बन्धी मापदण्डको कायार्न्वयन ,  
ङ) न्याियक सिमितल ेगरेका िमलापतर् तथा िनणर्यको कायार्न्वयन ,  
च) सावर्जिनक , ऐलानी र पर्ितजग्गा, सावर्जिनक भवन, सम्पदा तथा भौितक पवूार्धारको 
संरक्षण र सरुक्षा,  
छ) िवशेष गरी नगरपािलकाको वडा एिरयामा हुने आगलागीका घटना िनयन्तर्ण गन 
कायर्मा उपलब्ध जनशिक्त, दमकल र अन्य सर्ोत साधन सिहत तत्काल पिरचालन हुन।े  
ज) अन्य िवपद वस्थापन सम्बन्धी घटनाहरुमा पिरचालन भई तत्काल खोजी, उ ार, 

राहत तथा पुनस्थापनामा कायर्मा सिकर्य भूिमका िनवार्ह गन,  

झ) अनािधकृत िवज्ञापन तथा होिडर्ङ्ग बोडर् िनयन्तर्ण,  

ञ) छाडा पश ुचौपायाको िनयन्तर्ण,  

ट) अनािधकृत िनमार्ण तथा सावर्जिनक सम्पित अितकर्मण रोकथाम तथा िनयन्तर्ण,  

ठ) वडाको सुरक्षाथर् आवश्यक वस्था िमलाउन,े  

ड) पयर्टनमतैर्ी हुन ुपन,  

ढ) कायर्पािलकाल ेतोकेको अन्य कायर् ।  
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    पिरच्छेद– ४  
      तह िवभाजन र पदपिूतर् 
६. पद िसजर्ना तथा दरवन्दी खारेज :  
क) नगरपािलकामा रहन े नगर पर्हरीको िविभ  तहका दरवन्दीहरुको िसजर्ना तथा 
खारेजी कायर्पािलकाल ेिनणर्य गरे वमोिजम हुनेछ।  
ख) दरवन्दी िसजर्ना तथा खारेजीका लािग पर्स्ताव पशे गनुर् भन्दा अिघ सो पद िसजर्ना गनुर् 
पन कारण, पर्स्तािवत पदल े गनुर् पन कामको िववरण, मौजुदा दरवन्दीले थप गरेको 
कायर्बोझ सके्न/नसके्न अवस्था, आिथर्क क्षमता तथा पर्स्तािवत पदल ेसंगठनात्मक स्वरुपमा 
पान पर्भाव स्प  गरी कायर्पािलका समक्ष पशे गनुर् पनछ।  
ग) आवश्यकता अनसुार कायर्पािलकाल े िनणर्य गिर पर्चिलत काननु बमोिजम ससं्थागत 
सेवा करार माफर् त नगर पर्हरीको सवेा िलन सके्नछ ।  
घ) नगर पर्हरी पद स्थायी हुन ेछैनन ्।   
ङ) वडा कायार्लयहरुमा समते नगर पर्हरीको कर्मश वस्था गिरनेछ।  
७. नगर पर्हरीहरुको शुरु िनयुिक्त हुन े पदहरुः नगर पर्हरीको दहेायका पदहरु खलु्ला 
पर्ितयोिगता ारा र अरु पदहरु बढुवा ारा पूितर् गिरनेछ।  
क) नगर पर्हरी िनरीक्षक  
ख) नगर पर्हरी सहायक िनरीक्षक  
ग) नगर पर्हरी जवान  
घ) नगर पर्हरी सहयोगी  
८. िनयिुक्त गन अिधकारी : पदपूितर्सिमितको िसफािरसमा छनौट भएका नगर पर्हरीलाई 
कायर्पािलकाको िनणर्य बमोिजम पर्मखु पर्शासकीय अिधकृतल ेिनयुिक्त गनछ।  
९. खलु्ला पर्ितयोिगतामा भाग िलन  सके्न िक्तहरु :  
-क_ नगर पर्हरी िनरीक्षक पदको लािग हुन े खलु्ला पर्ितयोिगताको योग्यता अनसुचूी १ 
वमोिजम हुनेछ।  
-ख) नगर पर्हरी सहायक िनरीक्षकको पदको लािग हुने खलु्ला पर्ितयोिगताको योग्यता 
अनसुचूी २ वमोिजम हुनेछ।  
-ग) नगर पर्हरी जवानका लािग हुन ेखलु्ला पर्ितयोिगताको योग्यता अनसुूची ३ वमोिजम 
हुनछे।  
-घ) नगर पर्हरी सहायक पदको लािग हुन े खलु्ला पर्ितयोिगताको योग्यता अनसुूची ४ 
वमोिजम हुनेछ।  
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१०. पदपूितर् सिमित: कायर्पािलकाबाट पदपूितर् सिमित गठन हुनेछ । नगर पर्हरीहरुको 
नया ँपदपूितर्का लािग छनौट पर्कृयामा िवषय िवज्ञहरुलाई आमन्तर्ण गनर् सिकनेछ।  
११. पदपूितर् सिमितको काम, कतर्  र अिधकारः पदपूितर् सिमितको काम, कतर्  र 
अिधकार दहेाय बमोिजम हुनछे।  
-क) दफा ७ बमोिजम पदपूितर्को लािग पर्ितशत िनधार्रण गन।  
-ख) खलु्ला पर्ितयोिगताको लािग पा कर्म िनधार्रण गन।  
-ग) पदपूितर् कायर्तािलका बनाउन।े  
-घ) परीक्षाको िकिसम तोके्न।  
-ङ) पदपूितर्का लािग िवज्ञापन पर्काशन गन।  
-च) परीक्षा सचंालन तथा नितजा पर्काशन गन।  
-छ) िनयकु्तीका लािग िसफािरश गन ।  
-ज) लोक सवेा आयोगबाट स्वीकृत पर्हरी सवेाको पदमा िनयकु्ती र बढुवा गदार् अपनाउनु 
पन सामान्य िस ान्तमा पदपूितर् सिमितल े गन भनी तोिकएका पदपूितर्सँग सम्बन्धीत 
अन्य कायर् गन ।   
झ) पदपूितर् सिमितल ेनगर पर्हरी सेवा समहूको लािग खलु्ला पर्ितयोिगता ारा पदपूितर् गन 
सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार कायर् िविध बनाउन ेिनणर्य गरी कायार्न्वयन गनर् सके्नछ।  
 

१२. योग्यताकर्म सचूी तयार गन  
क) उम्मदेवारहरुल े पर्ा  गरेको अकंको आधारमा योग्यताकर्म सचूी तयार गरी पदपूितर् 
सिमितल े िनयुिक्तका लािग िसफािरस पेश गनछ। कुल िरक्त पदको बढीमा १५ पर्ितशत 
सम्म योग्यताकर्मानुसार वैकिल्पक उम्मेदवार रािखनेछ।  
ख) िसफािरस गिरएका िक्तहरुलाई पदपूितर् सिमितल े िनयिुक्त गन अिधकारी समक्ष 
िनयुिक्तका लािग पेश गनछ।  
ग) िनयुिक्तको लािग िसफािरश भएको िमितल े पैतीस(३५) िदनिभतर् कायर्पािलकाले 
िनयुिक्त िदन ेिनणर्य गरी सकु्नपनछ।  
घ) िनणर्य भएको िमितल ेसात(७) िदन िभतर् पर्मुख पर्शासकीय अिधकृतले िनयुिक्त पतर् 
िदन ुपनछ।  
ङ) वैकिल्पक उम्मेदवारहरुल ेछ मिहनासम्म पिन िनयिुक्त पर्ा  गनर् नसकेमा उक्त सचूी 
स्वतः खारेज हुनेछ।  
 

१३. ज्ये ताकर्म कायम गन  
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क) नगर पर्हरी िनरीक्षक र नगर पर्हरी सहायक िनरीक्षकको ज्ये ताकर्म कायम गदार् 
िनजहरुलेआधारभतू तािलममा पर्ा  गरेको अकंको आधारमा कायम गिरनेछ।  
ख)वहालवाला नगर पर्हरीको हकमा पदपिूतर् सिमितल ेिसफािरस गरेको योग्यताकर्मलाई 
न ैज्ये ताकर्म मािननेछ।  
१४. परीक्षणकालमा रािखन े: नया ँिनयिुक्त गिरएका नगर पर्हरी कमर्चारीलाई ितन (३) 
मिहनाको परीक्षणकालमा रािखनेछ । सो अविधमा नगर पर्हरी कमर्चारीले सन्तोषजक 
काम नगरेमा नगर कायर्पािलकाको िनणर्य बमोिजम पर्मखु पर्शासकीय अिधकृतल ेकरार 
भंग गनर् सके्नछन ।  
१५िनयिुक्त सदर: परीक्षणकालमा रहकेो नगर पर्हरी कमर्चारीको काम सन्तोषजनक 
भएमा र आधारभतू तािलममा उ ीणर् भएमा नेपालको राि य झण्डा र नगरपािलकाको 
झण्डा साम ुशपथ गर्हण गराई पर्मखु पर्शासकीय अिधकृतबाट िनयुिक्त सदर गिरनेछ।  
 
 

    पिरच्छेद ५  
      आचरण  
१६. दान उपहार िलन नहुन े : नगर पर्हरीले नगरपािलकाको पूवर् स्वीकृत िवना स्वदशेी 
तथा िवदशेी सघं संस्था, िनकाय वा िक्त कसैबाट कुन ै पर्कारको दान, बक्स, परुस्कार, 

कोसलेी र उपहार स्वीकार गनुर्हुदनै ।  
१७. चन्दा िलन नहुन े : कुनै नगर पर्हरी कमर्चारीले नगरपािलकाको पवूर् स्वीकृित िवना 
कुन ैपिन कामको िनिम  कुन ैिकिसमको चन्दा माग्न अथवा स्वीकार गनुर्हुदनै र अरु कुनै 
िकिसमको आिथर्क सहायता पर्ा  गन काममा समते भाग िलन ुहुदँनै ।  
१८. सम्पि को िववरण पशे गनुर्पन : नगर पर्हरी कमर्चारील ेिनयुिक्त भएको िमितल ेतीन 
(३) मिहना िभतर् तोिकएको ढाचँामा सम्पि  िववरण दािखला गनुर्पनछ।  
१९. ापार वसाय गनर् नहुन े: नगर पर्हरी कमर्चारील ेकायार्लयको पवूर्स्वीकृती वगेर 
कुन ैपिन ापार वसाय गनुर्हुदँनै ।  
२०. कतर्  पालनाको िशलिशलामा जानकारीमा आएका कुराहरु पर्काशन गनर्  नहुने : 
नगर पर्हरी कमर्चारील ेनगरपािलका ारा अथवा िवशषे रुपमा अिख्तयार नपाई आफ्नो 
कतर् को पालना गदार् स्थानीय तह वा गहैर्सरकारी सघं संस्थाबाट पर्ा  गरेका वा आफैल े
लेखकेो अथवा संकलन गरेको कुन ैकागजपतर् वा समाचार पर्त्यक्ष वा अपर्त्यक्षरुपबाट यस 
ऐन वमोिजमको अिधकार पर्ा  िक्त बाहके अन्य िक्त वा संस्थालाई जानकारी गराउन ु
हुदँनै ।  
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२१. रेिडयो वा पितर्कासँग सम्पकर्  राख्न नहुन े(१) नगर पर्हरी कमर्चारील ेनगरपािलकाको 
अनमुित पर्ा  नगरी कुन ैपतर्पितर्कामा आफ्न ैवास्तिवक अथवा काल्पिनक नामबाट अथवा 
बेनामी कुन ैलखे पर्कािशत गनर् अथवा रेिडयो ारा पर्सारण गनर् हुदँनै । तर यस्तो पर्काशन 
वा पर्सारण सािहित्यक, कलात्मक, ऐितहािसक अथवा वैज्ञािनक र वसाियक िवषयको 
भएमा यस्तो स्वीकृती िलईरहन ुपदन ।  
(२) उपदफा (१) बमोिजमको पर्काशन वा पर्शारणप ात आफ्नो संगठनलाई सो को पणूर् 
िववरण बारे जानकारी गराउन ुपछर् ।  
२२. नगरपािलकाको आलोचना: नगर पर्हरी कमर्चारील े नगरपािलकाको नीितको 
िवपिरत अथवा नगरपािलका र नगरपािलकामा आंच आउनगेरी िवचार क्त गन, 

सम्वाद, लखे रचना पर्काशन गन गनुर् हुदनै ।  
२३. िनवार्चनमा भाग िलन नहुन:े नगर पर्हरी कमर्चारील े कुनै पिन राजनीितक दलको 
िनवार्चनमा भाग िलन वा मत माग्न वा कुन ैपर्कारल ेपर्भाव पानर् हुदनै । तर कसैलाई मत 
िदएको वा िदन े िवचार गरेको कुरा पर्कट नगरी पर्चिलत काननु वमोिजम आफ्नो 
मतािधकार पर्योग गनर् बाधा पनछैन ।  
२४. राजनीितमा भाग िलन नहुन:े नगर पर्हरी कमर्चारील ेकुन ैराजनैितक दल र सो सँग 
सम्बिन्धत संस्थाको सदस्य ब , राजनीितमा भाग िलन, राजनैितक संस्थालाई चन्दा िदन 
अथवा कुन ैराजनैितक संस्था वा आन्दोलन लाई सहयोग गनर् हुदँनै ।  
२५. समय पालन िनयिमतता: नगर पर्हरी कमर्चारीले िठक समयमा तथा िनयिमत रुपमा 
आफ्नो पालोमा हािजर हुन ुपदर्छ र स्वीकृत गराएर मातर् िवदामा ब ुपनछ।  
२६. अनुशासन र आज्ञापालन:  
क) नगर पर्हरी कमर्चारील े अनशुािसत भई तत्परताका साथ आफ्नो कतर्  पालना 
गनुर्पनछ।  
ख) नगर पर्हरी कमर्चारील ेआफ्नो कायार्लयको काम सम्बन्धी कुरामा आफू भन्दा मािथका 
अिधकृतल ेिदएको आदशेलाई पालना गनुर्पनछ ।  
ग) नगर पर्हरी कमर्चारील ेChain of Command मा रही कायर्सम्पादन गनुर्पनछ।  
२७. बािहरी पर्भाव पानर् नहुन:े नगर पर्हरी कमर्चारील े कायर् सम्पादनको िसलिसलामा 
कुन ैअनुिचत पर्भाब पानर् वा पान पर्य  गनर् हुदँनै ।  
२८. नगर पर्हरी कमर्चारील ेनपेाल सरकार िबपरीत हुन ेगरी िबबाह गनुर्गराउन ुहुदँनै ।  
२९. लिगक सबंेदनिशल हुनु पन : कुन ै पिन नगर पर्हरी कमर्चारी लिगक संवदेनिशल 
रहनपुनछ ।   
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३०.  हातपात वा जोरजुलमु गनर् नहुन े : कुन ै पिन नगर पर्हरी कमर्चारील े आफु भन्दा 
मािथल्लो वा मातहत नगर पर्हरी कमर्चारी उपर हातपात वा कुन ैपर्कारको आकर्मण वा 
जोरजुलमु गनर् वा गराउन हुदनै । 
३०  हातपात वा जोरजलुमु गनर् नहुन े : कुनै पिन नगर पर्हरी कमर्चारीले आफु भन्दा 
मािथल्लो वा मातहत नगर पर्हरी कमर्चारी उपर हातपात वा कुन ैपर्कारको आकर्मण वा 
जोरजुलमु गनर् वा गराउन हुदनै ।  
 

    पिरच्छेद– ६  
          सजाय पनुरावेदन  
३१. सजाय: मनािशव मािफकको आधार पर्माण भएमा नगर पर्हरी कमर्चारीलाई 
दहेायको सजाय हुन सके्नछ।  
क) शारीिरक थकाई हुन(ेफिटक) सजाय गन।  
ख) निसहत िदन।े  
ग) तलव वृि  वा पदो ित रोक्का गन ।  
घ) लापरवाहीको कारण नगरपािलकालाई हानी नोक्सानी भएको ठहर भएमा िवगो 
बमोिजमको रकम असुल उपर गिरनेछ ।  
ङ) एक तह तलको पदमा घटुवा गन।  
च) भिवष्यमा स्थानीय तहमा अयोग्य नठहिरन ेगरी नोकरीबाट बखार्स्त गन।  
छ) भिवष्यमा  स्थानीय तहमा अयोग्य ठहिरनगेरी नोकरीबाट बखार्स्त गन।  
३२. निसहत िदन े वा पर्ितकूल राय लखे्न:े नगर पर्हरी कमर्चारील े काममा साधारण 
लापरवाही गरेमा निसहत िदन सिकनेछ। दईु पटक सम्म निसहत िददँा पिन िनजल े
काममा लापरवाही गरेमा िनजको चाल चलन सम्बन्धी पर्ितवेदनमा पर्ितकूल राय 
लेिखनेछ।  
३३. तलब वृि  वा पदो ित रोके्न: नगर पर्हरी कमर्चारीको काम सन्तोषजनक नभएमा 
सजाय गन अिधकारील ेिनजको तलब वा पदो ित रोक्का गनर् सके्नछ।  
३४. दजार् र तलब घटाउन:े कुन ैनगर पर्हरी कमर्चारीलाई दहेायको अवस्थामा सजाय गन 
अिधकारील े तल्लो पद वा तल्लो टाइम स्केल वा त्यही टाइम स्केलको तल्लो स्केलमा 
ओराल्न सके्न र बेसीशहर नगरपािलकालाई हािन नोक्सानी पयुार्एकोमा सो समेत 
िनजबाट भराउन सके्नछ ।  
क) सन्तोषजनक काम नगरेमा ।  
ख) अनुशासनहीन वहार पर्दशर्न गरेमा ।  
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ग) आचरण उल्लंघन गरेमा ।  
घ) मनािशव कारण नभई िनयिुक्त भएको एक वषर्िभतर् ैनोकरीबाट अलग हुन कारण झु ा 
दखेाएमा ।  
ङ) आदशे िनदशन पालना नगरेमा वा कायार्न्वयन नगरेमा ।  
च) मनािसव कारण नभई वा िवदा निलई िवदा बसकेोमा वा गैर हािजर भएमा ।  
छ) लापरवाही गरेमा वा िनयम आदशेको पालना नगरेमा ।  
३५. सजाय सम्बन्धी कायर्िविध:  
क) नगर पर्हरी कमर्चारीलाई सजाय गन अिधकार पर्मखु पर्शासकीय अिधकृतलाई हुनछे।  
ख) सजाय गन अिधकारील ेआवश्यक ठानमेा स्वयम वा अन्यकुन ैअिधकृत ारा जाचँबुझ 
गराउन सके्नछ । जाचँवझु गन अिधकारील े आवश्यकतानुसार सम्बिन्धत नगर पर्हरी 
कमर्चारी समेत बुझी कारण सिहत आफ्नो ठहरको पर्ितवदेन तथा भएको सबुद पर्माण 
दािखला गनुर्पनछ ।  
ग) कुन ैफौजदारी अिभयोगमा पुपर्क्षको लािग थनुामा रहकेो नगर पर्हरी कमर्चारी पुपर्क्षको 
अविधभर स्वतः िनलिम्वत हुनछे ।  
घ) दफा ३५ बमोिजम सजायको पर्कृया अवलम्बन गनुर् पवूर् नगर पर्हरी कमर्चारीलाई 
सफाइको मौका िदनपुनछ।  
ङ) फौजदारी अिभयोग लागकेो नगर पर्हरी कमर्चारील ेअिभयोगबाट सफाई पाएमा िनज 
पूवर्वत: सवेा सिुवधा पाउनेछ।  
३६. सजायको आदशे जाचँवझुको लािग िदन े : काम समा  भएपिछ सम्विन्धत नगर 
पर्हरी कमर्चारीलाई िनजसंग स्प ीकरण मािगएको भए िनजल े तोिकएको समय िभतर् 
स्प ीकरण निदएमा वा िनजले िदएको स्पि करण िच  बझु्दो नभएमा सजाय गन 
अिधकारील े सजाय िदन सके्नछ र सजाय आदशेको एक पर्ित िनजलाई उपलव्ध गराउनु 
पनछ।  
 
 
 
 

    पिरच्छेद ७  
     पोशाक  
३७. नगर पर्हरी पोशाक: नगर पर्हरीको पोशाकको रंग, िकिसम र अन्य िववरण 
नगरपािलकाल ेतोके बमोिजम हुनछे।  
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३८. पर्ारिम्भक पोशाक र सामान : नगर पर्हरी कमर्चारीलाई कायर्पािलकाल े तोिकए 
बमोिजमको पोशाक र सामान उपलव्ध गराइनेछ।  
३९. जाडो मौसमका लािग िदइन े पोशाक: पर्त्यके नगर पर्हरी कमर्चारीलाई जाडो 
मौसमको लािग पोशाक कायार्लयले उपलव्ध गराइनछे।  
४०. सरेेमोिनयल पोशाक : अिधकृत कमर्चारीहरुलाई सेरेमोिनयल पोशाकको लािग 
तोिकएको रकम उपलब्ध गराइनेछ।  
४१. तयारी पोशाकको सुिवधा : नगर पर्हरी कमर्चारीलाई तोिकए बमोिजमको तयारी 
पोशाक उपलव्ध गराइनेछ।  
 
 

    पिरच्छेद ८ 

      िविवध 

४२. परुस्कार तथा पर्ोत्साहन: नगरपािलकाका पदािधकारीहरुल े आफु र मातहतका 
कमर्चारीहरूल े कतर्  पालनको िसलिसलामा उल्लेखनीय पर्संशनीय कायर् गरेमा त्यस्तो 
नगर पर्हरी कमर्चारीहरु लाई परुस्कार तथा पर्ोत्साहन स्वरुप रकम वा अन्य सिुवधा 
उपलब्ध गराउन सिकनेछ।  
४३. दश ै खचर् पाउन:े नगर पर्हरी कमर्चारीले खाईपाई आएको एक मिहनाको तलब 
बराबरको रकम पर्त्येक वषर्दश ैखचर्को रुपमा पाउनेछ ।  
४४.बाधा अड्काउ फुकाऊः नगर पर्हरी कमर्चारीहरुको सेवा, शतर्, सुिवधा र सचंालन यस 
ऐन मा वस्था भएकोमा यस ै ऐन बमोिजम हुनेछ। यस ऐनमा वस्थान भएका 
िवषयहरुको हकमा पर्चिलत कानुन बमोिजम हुनछे।  
४५. िनयम , िनदिशका, कायर्िविध र मापदण्ड बनाउन ेअिधकार : यस ऐनको कायार्न्वयन 
गनर्को लािग कायर्पािलकाल े आवश्यक िनयम , िनदिशका, कायर्िविध र आचारसंिहता 
बनाई लागु गनर् सके्नछ।  
४६. ऐन सशंोधन: यस ऐनमा आवश्यक संशोधन बसेीशहर नगरपािलकाको नगर सभाले 
गनर् सके्नछ ।  
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    अनसुचूी १  
(दफा ९ (क) बमोिजम )  
नगर पर्हरी िनरीक्षक पदको लािग आवश्यक न्यूनतम योग्यता :  
क) दरखास्त फारम दतार् गन अिन्तम िमित सम्म२० वषर् उमरे पुगकेो र २५ वषर् ननाघकेो 
। तर खलु्ला पर्ितयोिगतामा भाग िलन े वहालवाला नगर पर्हरीको हकमा ३५ वषर् 
ननाघकेो ।  
ख) मान्यता पर्ा  िव िव ालयबाट किम्तमा ातक वा सो सरह उ ीणर् गरेको ।  
ग) नैितक पतन दिेखनेकुन ैफौजदारी अिभयोगमा सजाय नपाएको ।  
घ) कुन ैराजनीितक दल र सो दलको भात ृसदस्य नरहकेो ।  
ङ) मानवअिधकार र मानवीय कानूनको उल्लघंनमा सजाय नपाएको ।  
च) परुुषको हकमा घटीमा उचाई ५ िफट २ इन्च, छाित ३१-३३ , तौल ५० के.जी. 
भएको ।  
छ) मिहलाको हकमा घटीमा उचाई ५ िफट र तौल ४२ के.जी. भएको ।  
ज) आँखा माइनस २ वा प्लस २ भन्दाबढी कमजोर नभएको ।  
झ) नेपाल सरकारको सरकारी अस्पतालबाट िनरोिगताको पर्माणपतर् पर्ा  गरेको ।  
ञ) नेपाली नागिरकताको पर्माणपतर् भएको ।  
ट) िवध्वंशात्मक कायर्मा संलग्न नरहकेो । 
ड) भिवष्यमा सामान्यतया सरकारी नोकरीको िनिम  अयोग्य ठहिरन ेगिर नोकरी बाट 
वखार्स्त नभएको ।  
 

अनसुचूी १ (क) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता पिन नपेाल सरकारको सरुक्षा 
िनकायबाट सेवा िनवृत भइसकेकाको हकमा ४१ वषर्उमरे ननाघकेो हुनपुनछ।  
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    अनसुचूी २  
9दफा ९ (ख) बमोिजम )  
नगर पर्हरी सहायक िनरीक्षकको पदको लािगआवश्यक न्यनूतम योग्यता :  
क) दरखास्तफारम दतार् गन अिन्तम िमित सम्म१८ वषर् उमेर पगुेको र २४ वषर् ननाघकेो । 
वहालवाला नगर पर्हरीको हकमा पुरुषको हकमा ३५ वषर्, मिहलाको हकमा ४० वषर् 
ननाघकेो ।  
ख) मान्यता पर्ा  िव िव ालयबाट किम्तमा पर्माणपतर् वा सो सरह उ ीणर् गरेको ।  
ग) नैितक पतन दिेखन ेकुन ैफौजदारी अिभयोगमा सजाय नपाएको ।  
घ) कुन ैराजनीितक दलको सदस्य नरहकेो ।  
ङ) मानव अिधकार र मानवीय कानूनको उल्लघंनमा सजाय नपाएको ।  
च) परुुषको हकमा घटीमा उचाई ५ िफट २ इन्च, छाित ३१-३३ , तौल ५० के.जी. 
भएको ।  
छ) मिहलाको हकमा घटीमा उचाई ५ िफट र तौल ४२ के.जी. भएको ।  
ज) आँखा माइनस २ वा प्लस २ भन्दा बढी कमजोर नभएको ।  
झ) नेपाल सरकारको सरकारी अस्पतालबाट िनरोिगताको पर्माणपतर् पर्ा  गरेको ।  
ञ) नेपाली नागिरकता पर्माणपतर् भएको ।  
ट) िवध्वंशात्मक कायर्मा संलग्न नरहकेो ।  
ड) भिवष्यमा सामान्यतया सरकारी नोकरीको िनिम  अयोग्यठहिरन े गिर नोकरी बाट 
वखार्स्त नभएको ।  
 

अनसुचूी २ (क) मा जुनसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन नपेाल सरकारको सरुक्षा 
िनकायबाट सेवा िनवृत भइसकेकाको हकमा ४० वषर्उमरे ननाघकेो हुनपुनछ।  
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    अनसुचूी ३  
(दफा ९ (ग) बमोिजम )  
नगर पर्हरी जवान पदको लािगआवश्यक न्यनूतम योग्यता :  
क) दरखास्त फारम दतार् गन अिन्तम िमित सम्म १८ वषर्उमरे पुगकेो र २३ वषर् ननाघकेो 
।  
ख) किम्तमा १० कक्षा वा सो सरह उ ीणर् गरेको ।  
ग) नैितक पतन दिेखन ेकुन ैफौजदारी अिभयोगमा सजाय नपाएको ।  
घ) कुन ैराजनीितक दलको सदस्य नरहकेो ।  
ङ) मानवअिधकार र मानवीय कानूनको उल्लघंनमा सजाय नपाएको ।  
च) परुुषको हकमा घटीमा उचाई ५ िफट २ इन्च, छाित ३१-३३ , तौल ५० के.जी. 
भएको ।  
छ) मिहलाको हकमा घटीमा उचाई ५ िफट र तौल ४२ के.जी. भएको ।  
ज) आँखा माइनस २ वा प्लस २ भन्दाबढी कमजोर नभएको ।  
झ) नेपाल सरकारको सरकारी अस्पतालबाट िनरोिगताको पर्माणपतर् पर्ा  गरेको ।  
ञ) नेपाली नागिरकता पर्माणपतर् भएको ।  
ट) िवध्वंशात्मक कायर्मा संलग्न नरहकेो ।  
ड) भिवष्यमा सामान्यतया सरकारी नोकरीको िनिम  अयोग्य ठहिरनेगिर नोकरी बाट 
वखार्स्त नभएको ।  
अनसुचूी ३ (क) मा जुनसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन नपेाल सरकारको सरुक्षा 
िनकायबाट सेवा िनवृत भइसकेकाको हकमा ३७ वषर्उमरे ननाघकेो हुनपुनछ।  
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      अनसुचूी ४  
(दफा ९ (घ) बमोिजम )  
नगर पर्हरी कायार्लय सहयोगी पदको लािगआवश्यक न्यनूतम योग्यता :  
क) दरखास्त फारम दतार् गन अिन्तम िमित सम्म१८ वषर् उमरे पुगकेो र २५ वषर् ननाघकेो 
।  
ख) किम्तमा ८ कक्षा वा सो सरह उ ीणर् गरेको ।  
ग) नैितक पतन दिेखन ेकुन ैफौजदारी अिभयोगमा सजाय नपाएको ।  
घ) कुन ैराजनीितक दलको सदस्यनरहकेो ।  
ङ) मानवअिधकार र मानवीय कानूनको उल्लघंनमा सजाय नपाएको ।  
च) परुुषको हकमा घटीमा उचाई ५ िफट २ इन्च, छाित ३१-३३ , तौल ५० के.जी. 
भएको ।  
छ) मिहलाको हकमा घटीमा उचाई ५ िफट र तौल ४२ के.जी. भएको ।  
ज) आँखा माइनस २ वा प्लस २ भन्दाबढी कमजोर नभएको ।  
झ) नेपाल सरकारको सरकारी अस्पतालबाट िनरोिगताको पर्माणपतर् पर्ा  गरेको ।  
ञ) नेपाली नागिरकता पर्माणपतर् भएको ।  
ट) िवध्वंशात्मक कायर्मा संलग्न नरहकेो ।  
ड) भिवष्यमा सामान्यतया सरकारी नोकरीको िनिम  अयोग्य ठहिरनेगिर नोकरी बाट 
वखार्स्त नभएको ।  
अनसुचूी ४ (क) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन नपेाल सरकारको सरुक्षा 
िनकायबाट सेवा िनवृत भइसकेकाको हकमा ४५ वषर् उमरे ननाघकेो हुनपुनछ। 
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