
मायादेवी गाउँपालिकाको नगर प्रहरी संचािन तथा व्यवस्थापन काययलवलध,२०७७ 


 

मायादेवी गाईँपालिकाको  

नगर प्रहरी संचािन तथा व्यवस्थापन काययलवलध-२०७७ 

प्रस्तावनाः 

गाईँपालिका के्षत्रमा अवश्यक शालतत तथा सवु्यवस्था कायम गरी गाईँपालिका एव ं गाईँपालिका क्षेत्र लभत्रको 

साववजलनक सम्पलतको सरुक्षा गनव, गाईँपालिकाका लवलवध लनणवयहरुको कायावतवयन गनव, अपतकािीन ऄवस्थामा 

राहत र ईद्धारको कायव गनव, ऄनलधकृत लनमाणव तथा साववजलनक सम्पलतको ऄलतक्रमण रोकथाम तथा लनयतत्रण गनव र 

छाडा पश ुचौपायाको लनयतत्रण सम्बतधी कायव गनव स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ११ को ईपदफा (२) 

दहेाय खण्ड (क) मा ईल्िेख भएको नगर प्रहरी सम्बतधी व्यवस्थािाइ कायावतवयन गनव वा्छनीय भएकोिे मायादवेी 

गाईँपालिकाको सातौं गाईँ सभािे यो æमायादेवी गाईँपालिकाको नगर प्रहरी संचािन तथा व्यवस्थापन 

काययलवलध- २०७७Æ तजुवमा गरी जारी गरेको छ । 

पररच्छेद-१ 

प्रारलभभक 

१. संलिप्त नाम र प्रारभभः 

 यो कायवलवलधको नाम “मायादेवी गाईँपालिकाको नगर प्रहरी संचािन तथा व्यवस्थापन कायवलवलध-२०७७” रहकेो छ । 

 यो कायवलवलध तरुुतत िाग ुहुनेछ ।  

२. पररभाषाः  लवषय वा प्रसङ्गिे ऄको ऄथव निागेमा यस कायवलवलधमा 

 “ अलथयक वषय” भतनािे श्रावण १ गते दलेख शरुु गरी ऄषाढ मसाततमा समाप्त हुने ऄवलधिाइ सम्झन ुपदवछ ।  

 “ऐन” भतनािे स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ सम्झन ुपदवछ ।  

 “ तोलकएको वा तोलकए बमोलजम”  भतनािे यो कायवलवलध कायवस्थापन गन ेक्रममा कायवपालिकािे समय समयमा 

लनणवय गरी तोलकएको वा तोलकए बमोलजमको व्यवस्था सम्झनु पदवछ ।  

 “ नगरपालिका”  भतनािे मायादवेी गाईँपालिका सम्झन ुपदवछ । 

 “ गाईँ काययपालिका”  भतनािे मायादवेी गाईँ कायवपालिका सम्झन ुपदवछ । 

 “नगर प्रहरी”  भतनािे यस कायवलवलध बमोलजम मायादवेी गाईँपालिकाबाट लनयकु्त प्रहरी कमवचारी सम्झन ुपदवछ । 

 “नगर प्रहरी कमयचारी ”  भतनािे  नगर प्रहरी ऄलधकृत र जवानिाइ सम्झन ुपदवछ । 

 “नगर प्रहरी प्रमुख” भतनािे अफू मातहतको जनशलक्तिाइ अततररक रुपमा कमाण्ड गने लसलनयर नगर प्रहरी भतने 

बझु्न ुपदवछ । 

 “ऄध्यि” भतनािे गाईँपालिकाको ऄध्यक्ष सम्झन ुपदवछ । 

 “प्रमुख प्रशासकीय ऄलधकृत” भतनािे मायादवेी गाईँपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत सम्झन ुपदवछ । 

 “सभा” भतनािे गाईँपालिकाको गाईँ सभा सम्झन ुपदवछ । 

 “सलमलत” भतनािे  मायादवेी गाईँपालिकाको पदपलूतव सलमलतिाइ सम्झन ुपदवछ । 

 “स्थायी पद” भतनािे  म्याद  नतोलकएको  गाईँपालिकाको सभाद्वारा स्वीकृत स्थायी पद सम्झन ुपदवछ ।  

 “सेवा करार”  भतनािे यस कायवलवलध बमोलजम स्वीकृत दरवतदीमा कुनै व्यलक्तको सेवा करारमा लिने सम्झौता गरी 

सेवा करारमा लिने कायव सम्झन ुपदवछ । 
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३. काययलवलधको व्याख्या गाईँ काययपालिकािे गननः  

 (१)  यो कायवलवलधको व्याख्या गाईँ कायावपालिकािे गनेछ । 

 (२) कुनै ऄलधकारीिे यो कायवलवलधको प्रयोग गदाव नगर प्रहरी कमवचारीिाइ मकाव परेमा लनजिे गाईँ कायवपालिका समक्ष  

      लनवदेन लदन सक्नेछ  । 

 (३) ईपदफा (२) बमोलजम परेको लनवदेन ईपर लनवदेन परेको लमलतिे ३० लदन लभत्रमा गाईँ कायवपालिकािे लनणवय             

           गरर सक्न ुपनेछ ।  

पररच्छेद–२ 

नगर प्रहरी सेवा गठन, रेखदेख र लनयन्त्रणः 

४. नगर प्रहरी सेवाको गठनः  

 गाईँपालिकामा एक नगर प्रहरी सेवाको गठन गररनेछ । नगर प्रहरी सेवाका लवलभतन पदहरु, लवलभतन पद 

 ऄततरगत रहने प्रहरी कमवचारीहरुको दरवतदी संख्या र पदपतूी सम्वतधी व्यवस्था यो कायावलवलध ऄनसुार हुनेछ ।  

५.गाईँपालिकामा रहने नगर प्रहरीको पदः  

 (१) गाईँपालिकामा रहने नगर प्रहरीको पद दहेाय ऄनसुार हुनछे । 

   (क) नगर प्रहरी लनरीक्षक  

   (ख)  नगर प्रहरी नायव लनरीक्षक 

   (ग) नगर प्रहरी सहायक लनरीक्षक 

   (घ) नगर प्रहरी हवल्दार   

   (ङ) नगर प्रहरी जवान  

 (२) ईप–दफा (१) ऄनुसारका पदहरु मध्ये अवश्यकता ऄनुसारका पदहरु र ती पद ऄततरगत रहने   

      नगर प्रहरी कमवचारीको दरवतदी संख्या गाईँ सभािे स्वीकृत गनेछ । 

 (३) ईप–दफा (२) बमोलजम स्वीकृत दरवतदीमा यो कायावलवलध बमोलजम नयाँ भनाव र बढुवा    

      प्रलक्रयाद्वारा पदपलूतव गररनेछ । 

 (४)  गाईँपालिकािे प्रत्येक पदको कायव लववरण बनाईने छ र त्यस्तो कायव लववरणमा ईक्त पदको काम,              

               कतवव्य, ऄलधकार र ईत्तर दालयत्व समते ईल्िेख गररनेछ ।  

 (५)  नगर प्रहरी प्रमखु िगायत नगर प्रहरी कमवचारीको काम, कतवव्य र ऄलधकार यसै कायावलवलधमा         

               व्यवस्था गररए ऄनसुार हुनेछ । 

पररच्छेद ३ 

नगर प्रहरी कमयचारीको काम, कतयव्य र ऄलधकार 

६. नगर प्रहरी कमयचारीको काम, कतयव्य र ऄलधकारः 

(१) नगर प्रहरी कमवचारीको काम कतवव्य र ऄलधकार दहेाय ऄनसुार हुनेछः  

 (क)  साववजलनक अवागमनमा बाधा ऄवरोध पयुाइ रालखएका लनमावण सामाग्रीहरु त्यस्ता पसि/ व्यवसायबाट  

       हटाईन िगाईने, नमानेमा अफै हटाइ हटाईन िाग्ने खचव सम्बलतधत व्यलक्तबाट  ऄसिू ईपर गनव पेशगने । 

 (ख) गाईँपालिका के्षत्रलभत्र दलैनक ईत्पादन हुने फोहरमिैा लनधावररत समय र स्थानमा राख्न िगाईने, ऄटेर  

        गनेिाइ काननू बमोलजम कारवाही गनव पेश गने । 

 (ग) साववजलनक  जग्गा,  बाटो,  मठ  मलतदर,  ढि नािा, चोक, पोखरी लमची कसैिे घर कम्पाईण्ड, टहरा वा  

       त्यस्तै ऄतय लनमावण कायव गरेको ऄथवा व्यलक्तगत रुपिे प्रयोग गरेको छ, छैन लनरीक्षण गने । लनमावण वा  

       ऄलतक्रमण गरेको दलेखएमा लनमावण कायव रोक्का गरी काननू  शाखा  माफव त  लनणवय  गने  ऄलधकारी समक्ष        

    पेश  गने,  भत्काईने  अदशे भएमा अदेशानसुार गने गराईने । 
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 (घ) गाईँपालिका क्षेत्र लभत्र कसैिे भवन लनमावण गदाव ऄलनयलमत लनमावणकायव गरेको दलेखएमा नक्सा पास भए  

  नक्सापासको प्रमाण पत्र सलहतको प्रलतवदेन  सम्बलतधत  शाखा माफव त लनणवय  गने ऄलधकारी समक्ष पेश   

  गन,े मापदण्ड  लवपररत  दलेखइ  भत्काईने अदेश भएमा अदेशानसुार गने गराईने । 

 (ङ) छाडा पश ुचौपाया पक्राई गरी लििामका िालग पेश गने, लििाम हुन  नसकेका छाडा पश ुचौपाया  

       गाईँपालिकािे तोके बमोलजम व्यवस्थापन गने, गराईने । 

 (च) स्वास््यका िालग हालनकारक वस्त ुतथा सडेगिेको खाद्य पदाथव लवक्री लवतरणमा रोक िगाईने । तोलकएका  

मापदण्ड  लवपररत सडेगिेको हालनकारक वस्त ुलवलक्र गरेको पाइएमा पलहिो पटक भए जफत गरी  गाड्न  

िगाईने  ।  पटक  पटक  यस्तो  कायव दोहररएमा जररवाना गनव वा पसि वतद गनव, गराईन राय साथ पेश गने ।  

 (छ) रोगी वा काननूिे लनषधे गरेका पश ुपंक्षी काटमार गनव नलदने र त्यस्ता पश ुपंक्षीको मास ुलवक्री लवतरणमा  

       रोक िगाईने । ऄटेर गरेमा जफत गरी नष्ट गने र लनयमानुसार कारवाहीका िालग राय साथ पेश गने ।  

 (ज) छाडा  कुकुर  लनयतत्रण  सम्वतधी  कायव  गने  । मरेका  जीवजतत ुसमयम ैईलचत स्थानमा गाडन िगाईने । 

  (झ) सडक  अवागमन  वा  सववसाधारणको  िालग  खतरा  देलखएका रुखहरु  काट्न  िगाईने  ।  जोलखमपणूव   

      घर, पखावि  भए  सो को लिलखत प्रलतवदेन पेश गरी भत्काईन अदशेानसुार गने गराईने । 

 (ञ) वडा  सलमलत,  टोि  सधुार  सलमलत वा टोि लवकास संस्था, ऄतय सामालजक  संघ  संस्था  र  सामदुालयक   

       प्रहरी  संगको  सहकायवमा सरसफाइ, सरुक्षा र सामालजक लवकृलत हटाईने कायव गने, गराईने । 

 (ट)  गाईँ  कायवपालिका, लवलभतन सलमलत, ईप-सलमलत  लवभाग तथा अयोजनाहरुबाट िाग ुहुने  नीलत लनयम,                    

             लनणवय, मापदण्ड  र गाईँपालिकाको लवद्यमान कानून कायावतवयन गने । 

 (ठ) गाईँपालिकामा  सु-व्यवस्था  कायम  गने,  गाईँपालिकाको  चि  ऄचि  सम्पत्ती,  भवन,  जग्गा,  पाकव ,    

             मलेशन, ईपकरण अलदको सरुक्षा गने । 

 (ड) आजाजत लवना पेशा व्यवसाय गरेको फेिा परेमा पेशा/ व्यवसायको दताव नलवकरण गनव िगाईने । 

 (ढ) गाईँपालिका क्षेत्रमा लभत्त ेिेखन, पोि व्यानर, क्रस व्यानर र लवज्ञापन लनतीिे लनषधे गरेको लवज्ञापन प्रचार,    

      प्रसार सामाग्री तथा पोष्टर टाँस्ने कायवमा  पणूवतया प्रलतवतध िगाईने, ऄटेर गनेिाइ कारवाही गने ।  

 (ण) लवना आजाजत व्यानर, होलडङ्ग बोडव  ग्िोबोडव िगाएतका ऄतय लवज्ञापन  सामाग्री राखकेो पाआएमा     

            पक्राई गरी आजाजत लिन िगाईने,  नमानेमा कारवाही गने । 

 (त)  गाईँपालिकािे संचािन गने वा भाग लिने  सभा, सम्मेिन, तालिम, ऄभ्यास अलद जस्ता कायवक्रमहरुमा  

      सरुक्षा प्रदान गने र तोलकए बमोलजम गाईँपालिकाको तफव बाट प्रलतलनलधत्व गने । 

      (थ)  नापतौिका सामाग्रीको चेक जाँच गने,पसि/ व्यवसायमा मलू्य सचूी राख्न िगाइ लनयलमत ऄनगुमन गने । 

 (द)  होटि, रेषु्टरेण्ट, गषे्ट हाईस, मसाज, पािवर जस्ता गलतलवलधहरुको लनरीक्षण गने, मापदण्ड ऄनरुुप संचािन     

            भएको  नदलेखएमा कारवाहीको िालग पेश गने । 

       (ध) गाईँपालिका क्षेत्रलभत्र साववजलनक स्थिमा तासजवुा िगायतका लवकृलतजतय लक्रयाकिापमा रोक िगाईने,                 

             ऄनमुलत लवना जाद,ु सकव स र अलथवक संकिन गने प्रकृलतका लवलभतन खिेहरु स्चािन गनव नलदने । 

 (न) गाईँपालिकाका  के्षत्रलभत्र  संचािनमा  अएका  ऄस्थायी  प्रकृलतका बजारहरुको रेखदखे  गन,े                                   

             ब्यापारीहरुको िगत राख्ने । 

 (प) ऄरुिाइ बाधा पगु्ने  गरी िाईड लस्पकर,  रेलडयो  तथा ध्वनी ईत्पादन गने ऄतय ईपकरण प्रयोग गनव नलदने । 

 (फ) ध्वनी, धुँवा, प्रकाश ऄथवा ऄतय कुनै कारणिे साववजलनक रुपमा बाधा पगु्ने गरी ईद्योग धतदा संचािनमा  

        रोक िगाईने ।  

 (ब)  पालकव ङ्ग स्थिको रेखदेख र व्यवस्थापन गने । 
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 (भ) गाईँपालिका क्षेत्र लभत्रका लनजी सरुक्षा गाडव अपलूतव व्यवसाय संचािन गने  फमव, कम्पनी संचािकहरुको   

       सचूी तयार  गरी  राख्ने  र ऄनगुमन गने । 

 (म) दमकि सेवािाइ २४सै घण्टा चसु्त र दरुुस्त राखी माग भएको ठाईँमा तरुुतत राहत कायवमा सहयोग     

            प¥ुयाईने ।     

    (य)  लवपद,् माहामारी  भएमा  ईद्धार  तथा  राहतका  िालग  तरुुतत पररचालित हुने । 

 (र)  गाईँपालिका  मातहत  लवभाग/ महाशाखा, अयोजना, कायवक्रम ऄततरगत तोलकए बमोलजमका कायवहरु               

             गने गराईने ।  

 (ि)  मालथ  खण्ड (र)  बमोलजम  लवभाग/ महाशाखा,  अयोजनाबाट कायावतवयनका िालग प्राप्त भएका     

              अदशे तथा लनदशेन कायावतवयन गरी सो को लववरण तोलकएको समय लभत्र ईपिव्ध गराईने ।  

 (व) तयालयक  सलमलतिे  अदेश  गरे  बमोलजम  सम्बलतधत  पक्षहरु कहाँ म्याद तामिेी गने र पजूी, सचूना  

            बझुाईने ।  

 (श)  तयालयक सलमलतिे गरेका लमिापत्र तथा लनणवय कायावतवयन गने । 

 (ष)  गाईँपालिकाबाट तोलकएका ऄतय कायवहरु गने गराईने । 

   (२)  नगर  प्रहरी  कमवचारीको  कायव  लववरण  तैयार  गदाव  ईप  दफा (१) ऄततरगत ईल्िेख भएका काम,   

    कतवव्य र ऄलधकारिाइ अधार मानी तयार गररनेछ ।  

 

पररच्छेद–४ 

दरवन्त्दी श्रृजना र पदपूती सभवन्त्धी व्यवस्था 

७.  पद तथा दरवन्त्दी श्रृजना सभवन्त्धी व्यवस्थाः 

 (१) गाईँपालिकामा रहने नगर प्रहरीको लवलभतन पद/ तह तथा दरवतदीको श्रजृना र खारेजी सम्बतधी   

       व्यवस्था गाईँ सभािे लनणवय गरे बमोलजम हुनेछ ।  

  (२) दरवतदी श्रजृना तथा खारेजीका िालग प्रस्ताव पेश गनुव भतदा ऄलघ सो पद श्रजृना गनुव पने कारण,   

       प्रस्तालवत पदिे गनुव पने कामको लववरण, मौजदुा  दरवतदीबाट  थप  गरेको  कायवबोझ  सम्हाल्न    

       सक्ने  नसक्ने ऄवस्था, अलथवक क्षमता तथा प्रस्तालवत पदिे संगठनात्मक स्वरुपमा पने प्रभाव   

       समतेका लवषयहरु स्पष्ट गरी सभा समक्ष पेश गनुव पनेछ ।  

८. नगर प्रहरीको शुरु लनयुलि हुने पदहरुः 

 (१)  नगर प्रहरीको दहेायका पदहरु खिुा प्रलतयोलगता द्वारा पलूतव गरी लनयलुक्त हुने र ऄरु पदहरुमा बढुवाद्वारा पद  

        पलूतव हुनेछ ।  

  (क)  नगर प्रहरी लनरीक्षक 

  (ख) नगर प्रहरी सहायक लनरीक्षक 

  (ग) नगर प्रहरी जवान 

 (२) ईपदफा १ ऄनसुार हाििाइ नगर प्रहरीको पद संख्या गाईँपालिकामा १ (एक) सहायक लनररक्षक र ४(चार)       

            जवान गरी जम्मा पद संख्या ५ (पाँच) र प्रत्येक वडामा  २/२ जनाका दरिे ८  वटै  वडामा  जम्मा १६  जना  

            प्रहरी जवान गरी कूि २१ पद संख्या रहने छन ्। अवश्यकता ऄनसुारका पदहरु र ती पद ऄततरगत रहने नगर    

           प्रहरी कमवचारीको दरबतदी र संख्या गाईँ सभा वा तत्काि अवश्यक परेको खण्डमा गाईँ कायवपालिकािे             

समते स्वीकृत तथा थपघट गनेछ । 

  (३) ईपदफा २ बमोलजम स्वीकृत दरबतदीमा यो कायवलवलध बमोलजम नयाँ भनावद्धारा पद पलूतव गररनेछ ।   
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९. लनयुलि गनन ऄलधकारीः 

 सलमलतको लसफाररसमा गाईँ कायवपालिकािे लनणवय गरी प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृतिे नगर प्रहरीको लनयलुक्त 

 गनेछन ्।  

१०. पदपूलतय गनन तररकाः 

(१) नगर प्रहरी कमवचारीको पदपतूी दहेाय बमोलजम गररनेछ ।  

लस.नं. पद तह/ शे्रणी खुल्िा प्रलतयोलगता बढुवा जभमा 

१ नगर प्रहरी लनरीक्षक ऄलधकृत स्तर छैठौ ६०% ४०% १००% 

२ नगर प्रहरी नायव लनरीक्षक सहायक स्तर पाँचौ - १००% १००% 

३ नगर प्रहरी सहायक लनरीक्षक सहायक स्तर चौथो ४०% ६०% १००% 

४ नगर प्रहरी हवल्दार श्रेणी लवलहन - १००% १००% 

५ नगर प्रहरी जवान श्रेणी लवलहन १००% - १००% 

 

११. खुल्िा प्रलतयोलगताद्वारा पदपूलतय हुने पदको अवश्यक योग्यताः 

 (१) नगर प्रहरी लनरीक्षक पदको अवश्यक योग्यता दहेाय ऄनसुार हुनेछ । 

  (क) दरखास्त अह्वान भएको ऄलततम लमलत सम्म १८ वषव ईमरे पगुेको र ४० वषव ननाघकेो हुन ुपनेछ । 

 (ख) मातयता प्राप्त लवश्व लवद्याियबाट कम्तीमा स्नातक वा सो सरह ईत्तीणव गरेको । 

  (ग) नैलतक पतन दलेखने कुनै फौजदारी ऄलभयोगमा सजाय नपाएको । 

  (घ) मलहिाहरुको  िालग घटीमा ५ लफट र परुुषको िालग घटीमा ५ लफट २ आतच ईचाइ भएको ।   

 (ङ) छाती नफूल्िाईँदा घटीमा ३१ इतच र फुल्िाईँदा ३३ इतच भएको । 

  (च) अखँा माआनस २ वा प्िस २ भतदा बढी कमजोर नभएको ।  

  (छ) नेपािी नागररक हुन ुपनेछ ।  

  (ज) स्वीकृत लचलकत्सकबाट लनरोलगताको प्रमाण पत्र प्राप्त गरेको । 

 (२) सहायक लनरीक्षक पदको अवश्यक योग्यता दहेाय ऄनसुार हुनेछ । 

  (क) दरखास्त अह्वान भएको ऄलततम लमलत सम्म १८ वषव ईमरे पगुेको र ४० वषव ननाघकेो हुन ुपनेछ । 

 (ख) मातयता प्राप्त लशक्षण संस्थाबाट एस.इ.इ. वा सो सरहको परीक्षा ईत्तीणव गरेको । 

  (ग) ईपदफा (१) को  खण्ड (ग) दलेख (ज) सम्मका सबै शतव परूा गरेको हुन ुपनेछ ।  

 (३) नगर प्रहरी जवानमा खिुा प्रलतयोलगताद्वारा पदपलूतव गदाव अवश्यक पने योग्यता दहेायऄुनसार हुनेछ । 

   (क) दरखास्त अह्वान भएको ऄलततम लमलत सम्म १८ वषव ईमरे पगुेको र ४० वषव ननाघकेो हुन ुपनेछ । 

 (ख) मातयता प्राप्त लशक्षण संस्थाबाट कक्षा अठ परीक्षा ईत्तीणव गरेको हुन ुपनेछ । 

  (ग) ईप  दफा (१)  को  खण्ड (ग) दलेख (ज) सम्मका सबै शतव परूा गरेको । 

१२. पदपुलतय सलमलतः  नगर प्रहरीको पदपलूतव सलमलतको िालग देहाय बमोलजमको पदपलूतव सलमलत हुनेछ । 

  (क)  प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत- संयोजक 

  (ख) गाईँपालिका लभत्रका आिाका प्रहरी कायाविय प्रमखू- लवषय लवज्ञ (सदस्य) 

  (ग)  गाईँपालिकाको अलथवक प्रशासन शाखा प्रमखू- सदस्य 

  (घ)  गाईँपालिका ऄध्यक्षिे तोकेको १ जना ऄलधकृत- सदस्य 

  (ङ) गाईँपालिकाको प्रशासन शाखाको कमवचारी - सदस्य सलचव  

             साथै अवश्यकता ऄनसुार थप लवज्ञको रुपमा अमतत्रण गनव सक्ने छ ।  
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१३. पदपूलतय सलमलतको काम कतयव्य र ऄलधकारः 

 (१) पदपलूतव सलमलतको काम कतवव्य र ऄलधकार दहेाय बमोलजम हुनेछ ।  

  (क)  यस कायवलवलध बमोलजम प्रलतशत लनधावरण गने ।  

  (ख) खिुा प्रलतयोलगता द्वारा पलूतव हुने पदको पाठ्यक्रम लनधावरण गने ।  

  (ग) पदपलूतव कायव तालिका बनाईने ।  

  (घ) परीक्षाको लकलसम तोक्ने । 

   (ङ) पदपलूतवका िालग लवज्ञापन प्रकाशन गने ।  

  (च) परीक्षा संचािन तथा नतीजा प्रकाशन गने । 

  (छ) लनयलुक्तका िालग लसफाररस गने ।  

 (२) पदपलूतव सलमलतिे पदपलूतवका सम्बतधमा ऄतय अवश्यक कुराहरु अफै लनधावरण गरी कायावतवयन गनव    

             सक्नेछ । 

१४. योग्यताक्रम सूची र लनयुलि सभवन्त्धी व्यवस्थाः 

   (१)   पदपलूतव सलमलतिे ईम्मेदवारहरुिे लिलखत परीक्षा र ऄततरवातावमा प्राप्त गरेको ऄकंको अधारमा यौगताक्रम    

          सचूी तयार गरी लनयलुक्तका िालग लसफाररश पेश गनेछ । यसरी लसफाररश गदाव कूि ररक्त पदको वढीमा १५              

          प्रलतशत सम्म योग्यताक्रम ऄनसुार वकैलल्पक ईम्मदेवारको सचूी समते रालखने छ ।  

  (२)   यसरी  सलमलतबाट पदपलूतवका  िालग  लसफाररस  भ ैअएपलछ  गाईँ कायवपालिकािे ३० लदन लभत्र लनयलुक्त लदने         

         लनणवय गरर सक्न ुपनेछ ।  

  (३) ईपदफा (२) बमोलजम गाईँ कायवपालिकाबाट लनणवय भएको लमलतिे ७ लदन लभत्र प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृतिे      

        लनयलुक्त पत्र लदनेछन ्। 

            (४) वकैलल्पक  ईम्मदेवारिे १ वषव सम्म पलन लनयलुक्त प्राप्त गनव नसकेमा ईक्त सचूी स्वतः खारेज हुनेछ ।  

१५. परीिणकािमा रालखनेः  

 (१) खलु्िा प्रलतयोलगताद्वारा स्थायी रुपमा नया लनयलुक्त गररएका प्रहरी कमवचारीिाइ १ वषवको परीक्षणकािमा   

              रालखनेछ तर मलहिा नगर प्रहरी कमवचारीको हकमा परीक्षणकािको ऄवलध ६ मलहनाको हुनेछ ।  

 (२) ईप दफा (१) बमोलजम परीक्षणकािमा रहकेो नगर प्रहरी कमवचारीको काम सततोषजनक नभएमा लनजिाइ   

             लनयलुक्त गने ऄलधकारीिे ऄवकाश लदनेछ । 

 १६. सेवा करार सभबन्त्धी व्यवस्थाः  

 (१) सलमलतिे खिुा प्रलतयोलगताद्वारा पद पलुतव हुने पदमा अवश्यक योग्यता पगुकेा व्यलक्तहरुिाइ लनजहरुको  

       योग्यता परीक्षण गरी सेवा करारमा लनयलुक्त गनव गाईँ कायवपालिकामा लसफाररस गनव सक्नेछ ।  

 (२) ईपदफा (१) बमोलजम लसफाररस भ ैअएका ईम्मदेवारहरुिाइ गाईँ कायवपालिकािे सेवा करारमा   

        लनयलुक्त गने गरी लनणवय गनव सक्नेछ ।  

 (३) ईपदफा (२) बमोलजम सेवा करारमा लिने लनणवय गदाव सेवा करारको ऄवलध, पाईने पाररश्रलमक तथा  

      ऄतय सलुवधा समते ईल्िेख गरी लनणवय गनुव पनेछ ।  

 (४) ईपदफा (२)  र (३)  बमोलजमको  लनणवय पश्चात  प्रमखु  प्रशासकीय  ऄलधकृतिे सेवा शतवहरु र सलुवधाका      

कुराहरु समते स्पष्ट ईल्िेख गरी सेवा करामा लिने व्यलक्त संग वढीमा १ वषवका िालग सेवा करार सम्झौता 

गनुव पनेछ ।     
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  (५) सम्झौता  बमोलजम  सेवा  करारको  ऄवलध  समाप्त भए पश्चात पलन सेवा  करारमा  लिएको  व्यलक्तको   

   सेवा  सततोषजनक  भएमा  गाईँ कायवपालिकाको लनणवय बमोलजम सेवा करारको ऄवलध थप गरी प्रमखु  

   प्रशासलकय ऄलधकृतिे पनुः सम्झौता गनव सक्नेछन ्।   

  (६) यस दफा बमोलजम सेवा करारमा लनयलुक्त हुने व्यलक्तिे सम्झौतामा ईल्िेख भए बाहकेका ऄतय कुनै  

   सलुवधा, सहुलियतको दालव गनव पाईने छैन ।  

  (७) यस  दफा  बमोलजम  सेवा  करारमालनयलुक्त  गदाव  तत्तत्पदिाइ अवश्यक  पने  योग्यता  समेतिाइ   

   अधार  लिइ  लनयलुक्त  सम्वतधी कारवाही ऄगाडी वढाईन ुपनेछ ।  

१७.   अपुलतयकताय संगबाट सेवा करारमा सुरिा जनशलि प्राप्त गनय सलकनेः 

 गाईँपालिकािे सरुक्षा जनशलक्त अपलूतव व्यवसाय संचािन गनै कुनै फमव, कम्पनी  संचािकहरुबाट  सेवा  करारका   

 लवलभतन  शतवहरु  तोकी  लनलश्चत समयका िालग सेवा करार सम्झौता द्वारा अपलूतवको व्यवस्था गनव सक्नेछ ।  

  

पररच्छेद–५ 

सरुवा तथा बढुवा 

१८.   सरुवा सभबन्त्धी व्यवस्थाः   

 अवश्यकतानसुार गाईँपालिकाका लवलभतन वडा एव ंकायव के्षत्रमा नगर प्रहरी प्रमखुको  लसफाररसमा  ऄलधकृत  स्तरका  

 नगर  प्रहरीहरुको  सरुवा  प्रमखु प्रशासकीय  ऄलधकृतिे  गनेछन ्।  ऄतय  नगर  प्रहरीहरुको  सरुवा  प्रमखु प्रशासकीय 

 ऄलधकृतको लनदशेन बमोलजम नगर प्रहरी प्रमखुिे गनेछन ्। 

१९.   बढुवा गनन ऄलधकारीः  

सलमलतको  लसफाररसमा  गाईँ  कायवपालिकािे  बढुवा सम्बतधी  लनणवय  गरी प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृतिे बढुवा पत्र लदनेछन ्। 

 २०.  बढुवाको िालग सभभाव्य ईभमेदवार हुने ऄवलधः 

  (१) नगर प्रहरी नायव लनरीक्षक सम्म एक तह मलुनको पदमा कम्तीमा ३ वषवको स्थायी सेवा ऄवलध पगुकेो र   

   ऄलधकृत स्तरका प्रहरी कमवचारीको हकमा एक तह मलुनको पदमा कम्तीमा ५ वषव स्थायी सेवा ऄवलध  

   परूा भएको हुन ुपनेछ ।    

  (२) ईपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए पलन दहेायको ऄवस्थामा कुनै पलन नगर प्रहरी बढुवाको िालग  

   सम्भाव्य ईम्मदेवार वतन सक्ने छैन ।  

   (क) लनिम्बिन भएकोमा लनिम्बन भएको ऄवलध भर ।  

   (ख) बढुवा रोक्का भएकोमा रोक्का भएको ऄवलध भर ।  

   (ग) तिब वलृद्ध रोक्का भएकोमा सो रोक्का भएको लमलतिे १ वषव सम्म । 

   (घ) हािको पदमा ३ पटक सम्म नलसहत पाएको भए ऄलततम पटक नलसहत पाएको लमलतिे १ वषव सम्म ।  

   (ङ) सेवा पररवतवन गराइ नगर प्रहरी सेवामा प्रवशे गरेको नगर प्रहरी कमवचारी भएमा सेवा पररवतवन भएको        

                             लमलतिे १ वषव सम्म ।  

२१.  काययिमता मूल्याङ्कनको अधारमा बढुवा हुनेः  

 (१) नगर प्रहरी कमवचारीिाइ बढुवा गदाव यस कायवलवलध बमोलजम कायव क्षमताको  अधारमा  मलू्याङ्कन गरी सबैभतदा  

   बढी  ऄकं  प्राप्त  गने कमवचारीिाइ  पलहिे  बढुवा  गररनेछ  तर  समान  ऄकं  प्राप्त  गने ईम्मदेवारको हकमा दहेाय          

            बमोलजम बढुवा लनणवय गररनेछ ।  

   (क) बढुवा  हुने  पद  भतदा  एक  तह  मलुनको पदमा सेवा प्रवशे  गदाव कायम भएको योग्यताक्रमको अधारमा । 

(ख)  खण्ड (क)  बमोलजम  लनणवय  हुन  नसकेमा  त्यस  भतदा एक तह मलुनको पदमा गरेको नोकरी ऄवलधको  

 अधारमा । 
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(ग)  खण्ड (ख) बमोलजम लनणवय हुन नसकेमा अधारभतू तालिमबाट कायम गररएको योग्यताक्रमको अधारमा । 

 

 

(२)  नगर प्रहरीको कायवक्षमताको मलू्याङ्कन गदाव दहेायका अधारमा गररनेछ   

  (क)  जषे्ठता 

  (ख) कायव सम्पादन मलू्याङ्कन  

  (ग)  शलैक्षक योग्यता 

  (घ) तालिम 

    (३)  ईपदफा (२) बमोलजमका कायव क्षमता मलू्याङ्कन सम्बतधी अधारहरुिाइ दहेाय बमोलजमको ऄकं प्रदान 

 गररनेछ ।  

 (क) जषे्ठताको ऄकं गणना गदाव हाि वहाि रहकेो पदमा काम गरेको प्रत्येक  वषवको  िालग २ ऄकंका   दरिे          

                 बढीमा  ३०  ऄकं  प्रदान गररनेछ  ।  त्यसरी  ऄकं  गणना गदाव १ वषव भतदा बढी चानचनू  मलहना वा लदनको   

                 िालग दामासाहीिे ऄकं लदआनेछ ।  

 (ख) कायव सम्पादन वापत वढुवाका िालग अवश्यक पने पलछल्िो सेवा ऄवलधको तोलकएका पदालधकारीहरुबाट        

             कायव  सम्पादन  मलू्याङ्कन गरी  बढीमा  ५०  ऄंक  लदआनेछ  । कायव सम्पादन मलू्याङ्कन गने सपुररवके्षक,     

             पनुराविोकन कताव र पनुराविोकन सलमलत सम्बतधी व्यवस्था र ऄकं लवभाजन तोलकए बमोलजम हुनेछ ।  

 (ग) शलैक्षक  योग्यता  वापतको  ऄकं  प्रदान  गदाव हािको पदमा सेवा प्रवशे  गनव  अवश्यक  पने    

  तयनूतम  शलैक्षक  योग्यता  समेतको बढीमा १५ ऄकं लदआनेछ ।  

लस.नं. शैलिक योग्यता प्रथम लितीय तृतीय 

१ हाि  वहाक  रहकेो  पदमा  नया लनयलुक्त  हुदँा   अवश्यक   पने 

तयनूतम  शलैक्षक योग्यताका िालग 

१० ८ ६ 

२ अवश्यक तयनूतम योग्यता भतदा मालथल्िो सम्बलतधत एईटा 

ईपालध भएमा,तर श्रेणी नखिेुको प्रमाण पत्रको हकमा  स्तर  

लनधावरण  भएकोमा सोही  ऄनसुार  र  सो  नभएमा लद्वतीय 

श्रेणीको ऄकं लदआनेछ । 

५ ४ ३ 

 

  (घ) हािको पदमा लिएको सेवाकािीन तालिम वापत प्रथम, लद्वतीय र ततृीय श्रेणीको िालग क्रमश पाँच,  

    चार र तीन ऄकं लदआनेछ । 

पररच्छेद–६ 

गाईँपालिका प्रशासन र नगर प्रहरी बीचको सभबन्त्ध 

 

२२. प्रशासनको लनयन्त्रणमा रहनेः 

 (१) नगर प्रहरीको ऄनशुासन र अततररक खटन पटन वाहके समस्त नगर प्रहरी कमवचारी गाईँपालिकाको  

  प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत र लवषयगत लजम्मवेारी  तोलकएको  ऄलधकार  प्राप्त  ऄलधकारीको  प्रत्यक्ष   

  रेखदखे र लनयतत्रणमा रहनेछन ्। 

  (२) नगर  प्रहरी  ऄनशुासन  र  अततररक  खटन  पटन  सम्बतधी  कायव सामातयतया नगर प्रहरी प्रमखुिे  

  गनेछन ्।  
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पररच्छेद–७ 

लवदा सभबन्त्धी व्यवस्था 

२३. लवदा ऄलधकारको कुरा होआनः 

  (१) नगर प्रहरी कमवचारीिे ऄलधकारको रुपमा लवदाको दावी गनव पाईने छैन । 

 (२) लवदा  स्वीकृत  गने  ऄलधकारीिे  अफ्नो  स्व–लववकेिे  लवदा  स्वीकृत, ऄस्वीकृत गनवसक्नेछ ।   

  लनजिे लवदा बसेको नगर प्रहरीको लवदा रद्द गरी बोिाइ काममा िगाईन सक्नेछ ।  

 

२४. नगर प्रहरीिे पाईने लवदा सभबन्त्धी व्यवस्थाः  

   (१) स्थायी रुपमा कायवरत नगर प्रहरी कमवचारीिे पलन गाईँपालिकाका अफ्ना स्थायी कमवचारीिे   गाईँपालिकाको     

 कमवचारी प्रशासन सम्बतधी काननू बमोलजम प्राप्त गने लवदाहरु सोही काननूको ऄलधनमा रही प्राप्त गनव सक्नेछन।् 

तर सेवा करारमा छुटै्ट सम्झौताद्वारा लनयलुक्त भएका नगर प्रहरी कमवचारीिाइ साववजलनक लवदा वाहके ईपरोक्त 

लवदा सलुवधा ईपिव्ध हुने छैन ।  

 (२) स्थायी  नगर  प्रहरी कमवचारीिाइ ऄध्ययन लवदा, ऄसाधारण लवदा र ऄततरावलरिय  संघ  संस्थामा  सेवा  गनव  लदन  

सलकने  लवदाहरु  गाईँ कायवपालिकािे  मात्र  स्वीकृत  गनव  सक्नेछ  । ऄतय  लवदाहरुको हकमा भपैरी अईने र 

पवव लवदा नगर प्रहरी प्रमखुिे र बाँकी ऄतयलवदाहरु कमवचारी प्रशासन शाखाका प्रमखुिे स्वीकृत गनेछन ्।  

 (३) लवदा लिने लवलध, लवदाका प्रकार, लवदा सम्बतधी शतवहरु र ऄतय कुराहरु गाईँपालिकाको कमवचारी   

 प्रशासन सम्बतधी लवद्यमान काननू बमोलजम हुनेछ ।  

२५. लवदा स्वीकृत नगराइ कायायियमा ऄनुपलस्थत हुने ईपर कारवाहीः 

 लवदा नलिइ कायावियमा ऄनुपलस्थत हुने नगर प्रहरी कमवचारीिाइ गएि र तिब कट्टी गरी लवभागीय सजाय 

 समते गररनेछ । यसरी गएि भएको ऄवलध सेवा ऄवलधमा गणना हुने छैन ।  

२६. लवदा ऄलभिेख राख्नेः 

 लवदा लदने ऄलधकारीिे छुटै्ट लकताब खडा गरी लवदाको ऄलभिेख ऄद्यावलधक राख्न ुपनेछ । 

२७. झुटो कारण देखाइ लवदा बसेमा कारवाही हुनेः   

 झटुो कारण दखेाइ लवदा बसेको पाइ वएमा त्यस्तो प्रहरी कमवचारी लवभागीय सजायको भागी हुनेछ । 

पररच्छेद–८ 

अचरण 

२८. नगर प्रहरीको अचरणःनगर प्रहरी कमयचारीिे देहाय बमोलजमको अचरणको पािना गनुयपननछ । 

 (क) अफ्नो  कायावियको काममा कुनै ऄसर पने गरी अफू वा पररवारका सदस्य समतेिे गाईँपालिकाको  

  पवूव स्वीकृती लवना कोही कसैसंगबाट दान, वक्स परुस्कार वा ईपहार स्वीकार गनुव हुदनै ।  

 (ख) कुनै लकलसमको चतदा माग्न वा लिन हुदनै ।  

 (ग) अफू वा अफ्ना पररवारको नाममा कुनै ऄचि सम्पलत्त खरीद गनुव पदाव गाईँपालिकाको स्वीकृती लिन ु 

  पनेछ ।  

 (घ) अफू वा अफ्ना पररवारका सदस्यको नाममा रहकेो चि ऄचि सम्पलत्त नगद,  सनु,  चाँदी,  शयेर  र   

  बैंक ब्यािेतस लववरण सलहतको सम्पलत्त लववरण सेवा प्रवशे गरेको ३ मलहना लभत्र र हरेक अलथवक वषव  

  समापन भएको लमलतिे ६० लदन लभत्र यस्तो ऄद्यावलधक लववरण गाईँपालिकामा पेश गनुव पनेछ । 
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  (ङ) गाईँपालिकाको स्वीकृती वेगर कुनै व्यापार व्यवसाय गनवपाआनेछैन ।  

 (च) गाईँपालिकामा  अफ्नो  कतवव्य  पािनाको  सतदभवमा  वा  कायावियका अफ्नो जानकारीमा अएका  

  कुनै सचूनाहरु गाईँपालिकाको अलख्तयारी लवना कोही कसैिाइ लदन ुहुदनै ।  

  (छ) रेलडयो  वा  कुनै  पत्र  पलत्रकामा  वनेामी  कुनै  िेख  प्रकालशत  गनव  वा प्रसारण गनुव हुदनै तर   

  सालहलत्यक रचनाहरु प्रकाशन गनव पाआनेछ ।  

 (ज) गाईँपालिकािाइ खिि पगु्ने गरी वा गाईँपालिकाका नीलत लवरुद्ध कुनै भाषण, संवाद वा िेख रचना  

  प्रकाशन गनव पाआने छैन ।  

 (झ) लनवावचनमा  कुनै  पलन  राजनैलतक  दिका  िालग  मत  माग्ने  वा लनवावचनमा प्रभाव पाने ईद्दशे्यिे भाग  

  लिन ुहुदनै । तर प्रचलित काननू बमोलजम गोप्य मतालधकारको प्रयोगमा भने बाधा पनेछैन । 

  (ञ) समय पािन वा लनयलमततामा नगर प्रहरी कमवचारी चसु्त दरुुस्त हुन ुपनेछ ।  

 (ट) अफ्नो कतवव्य तत्परताका साथ पािन गनुव पनेछ ।  

 (ठ) अफू भतदा मालथका ऄलधकृतिे लदएको अदशे पािना गने र मालथका ऄलधकृतहरु ईपर ईलचत अदर  

  दखेाईन ुपनेछ ।  

 (ड) अफ्नो मतिव साध्य पानव कुनै ऄनलुचत प्रभाव पानुव हुदनै ।  

 (ढ) बहु लबवाह, बाि लबवाह र ऄनमिे लबवाह गनुव हुदनै । प्रचलित काननू लवपररत हुने गरी लववाह गनुव  

  गराईन ुहुदनै ।  

पररच्छेद–९ 

सजाय र पुनरावेदन 

 

२९. सजायः 

 (१) ईलचत र प्रयाप्तकारण भएमा नगर प्रहरीिाइ दहेाय बमोलजम सजाय गनव सलकनेछः  

  (क) सामातय सजायः 

   (१) नलसहत लदने । 

   (२) तिब वलृद्ध वा पदोतनलत रोक्का गने ।  

  (ख) लवशेष सजायः 

    (१) भलवरयमा ऄयोग्य नठहररने गरी नोकरीबाट हटाईने । 

    (२) भलवरयमा ऄयोग्य ठहररने गरी सेवाबाट बरखास्त गने ।  

  ३०. गाईँपालिकाको लवद्यमान कानून बमोलजम हुनेः 

दफा २९ बमोलजम सामातय सजाय र लवशेष सजाय गनेऄवस्था, सजाय गदाव  ऄपनाईन ु पने  प्रलक्रया, सजाय  गने 

ऄलधकारी र सो सजाय ईपरको पनुरावदेन एव ं लनिम्बन सम्बतधी व्यवस्था गाईँपालिकािे अफ्नो कमवचारीहरुको 

िालग कायावतवयनमा ल्याएको कमवचारी प्रशासन सम्बतधी काननूमा गररएको व्यवस्था नै नगर प्रहरी कमवचारीको हकमा 

समते िाग ुहुनेछ । तर सेवा करारमा लिएका नगर प्रहरी कमवचारीको हकमा स्पलष्टकरण सलहत सामातय प्रलक्रयाबाट 

सजाय गरी सेवाबाट हटाईन सलकने छ ।            

पररच्छेद–१० 

      तिब भत्ता तथा ऄन्त्य सुलवधाहरु सभबन्त्धी व्यवस्था 

३१.  सेवा करारमा लनयुि हुने नगर प्रहरीको तिब भत्ता सभबन्त्धी व्यवस्थाः 

 गाईँपालिकामा सेवा करारमा लनयलुक्त हुने नगर प्रहरीको तिब,भत्ता र ऄतय सलुवधाहरुका सम्बतधमा गाईँ 

 कायवपालिकािे लनणवय गरी त्यस्तो सेवा करार सम्झौतामा ईल्िेख गररएको सलुवधा ईपिव्ध गराआनेछ । सो वाहके ऄतय     



मायादेवी गाउँपालिकाको नगर प्रहरी संचािन तथा व्यवस्थापन काययलवलध,२०७७ 


 

      सलुवधा ईपिव्ध हुने छैन ।  

३२. नगर प्रहरी कमयचारीको पोशाक सभबन्त्धी व्यवस्थाः 

(१) गाईँ  कायवपालिकािे  नगर प्रहरी  कमवचारीिाइ  पोशाक  ईपिब्ध गराईनेछ । यसरी पोशाक सलुवधा लददा के कलत    

       समयको ऄततरािमा के कलत रकम सम्मको पोशाक प्रदान गने हो, सो समतेको लनणवय हुन पनेछ । 

(२) पोशाकको रंग, लकलसम, डे्रस कोड र ऄतय लवषयमा गाईँ प्रमखुसँग राय लिइ प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृतिे तोक्नेछन ्।  

(३) नगर  प्रहरी  कमवचारीिाइ  यो  दफा  बमोलजम  पोशाक  लवतरण गनव नसलकएको ऄवस्थामा स्थानीय दररेट बमोलजम     

     लसिाइ  ज्यािा  र तोलकए  बमोलजमको  पोशाक  खरीद  रकम  समते  एकमषु्ट ईपिव्ध गराआनेछ ।  

(४) ऄलधकृत  स्तरको नगर प्रहरी कमवचारीको िालग गाईँ कायवपालिकािे सेरोमोलनयि पोशाक समतेको व्यवस्था गनव सक्नेछ ।  

(५) सेवा  करारमा  लनयलुक्त  पाएका  नगर  प्रहरी  कमवचारीिाइ  समते गाईँ कायवपालिकाको  लनणवय बमोलजमको  पोशाक  वा      

     पोशाक  खचव ईपिव्ध हुनछे ।  

(६) यस  दफा  बमोलजम  तोलकए  बमोलजमको  पोशाक  प्राप्त  गने  प्रहरी कमवचारीिे ऄलनवायव रुपमा त्यस्तो  पोशाक िगाईन ु  

     पनेछ ।  

            पररच्छेद–११ 

लवलवध 

 

३३. तालिम सभबन्त्धी व्यवस्थाः 

 (१) नगर  प्रहरीिाइ  अधारभतू  तािीमको  ऄलतररक्त  सेवाकालिन तािीम ईपिव्ध गराआनेछ ।  

(२) यसरी लदआने तािीमको िालग लवज्ञ समहूद्वारा पाठ्यक्रम तजुवमा गरी सोही ऄनरुुप तािीम प्रदान गररनेछ ।   

(३) प्रत्येक पदमा कायवरत प्रहरी कमवचारीिे तोलकए बमोलजमको तािीम ऄलनवायव रुपमा लिन ुपनेछ, ऄतयथा लनजिाइ      

      लवभागीय कारवाही गरी सेवाबाट हटाईन सलकनेछ ।  

(४) तालिम सम्बतधी ऄतय व्यवस्था तोलकए बमोलजम हुनेछ ।  

३४. चाड पवय खचय पाईनेः  

  नगर  प्रहरी  कमवचारीिे  अफूिे  खाआ पाआ अएको एक मलहना बराबरको तिब वषवको एक पटक चाड पवव खचवको रुपमा     

  प्राप्त गनेछन ्।  

३५.काययलवलधमा हेरफेर वा संशोधन गनय सकनेः 

  गाईँ कायवपालिकािे यो कायवलवलध कायावतवयन गने क्रममा अवश्यकत्तानुसार थपघट, हरेफेर वा पररमाजवन गनव सक्ने छ ।  


