
सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको नगय प्रहयी ऐन -२०७६ 

प्रस्तावना, 
सूमोदम नगयऩाङ्झरकारे ङ्झनभााण गयेका ऐन कामाङ्जवङ्झध , नीङ्झत ङ्झनमभ तथा ङ्झनदेङ्ञिकाहरुको सपर कामाान्वमन य ङ्झनमभन गना गयाउन नगय प्रहयी सम्वङ्ञन्ध 
ऐन ङ्झनभााण गयी कयाय सेवाभा नगयप्रहयी ङ्झनमङ्टक्त गना  वाञ्छनीम बएकोरे नेऩारको सॊङ्जवधानको धाया २२६ य स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐनको दपा 
१०२ को उऩदपा १ फभोङ्ञजभको अङ्झधकाय प्रमोग गयी नगय सबारे सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको नगय प्रहयी ऐन-२०७६ फनाई जायी गङ्चयएको छ ।  

ऩङ्चयच्छेद – १ 

प्रायङ्ञम्बक 

१.सङ्ञषऺप्त नाभ य प्रायम्ब् 
क. मो ऐन को नाभ “सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको नगय प्रहयी ऐन, २०७६”  यहेको छ । 

ख. मो ऐन स्थानीम याजऩत्रभा प्रकािन बएऩङ्झछ तङ्टरुन्त रागू हङ्टनेछ । 

२. ऩङ्चयबाषा  ्ङ्जवषम वा प्रसङ्गरे अको अथा नरागेभा मस ऐनभा ्
क. “नगयऩाङ्झरका” बङ्ङारे सूमोदम नगयऩाङ्झरकाराई सम्झनङ्ट ऩदाछ । 

ख. “कामाारम” बङ्ङारे नगयऩाङ्झरकाको कामाारमराई सम्झनङ्ट ऩदाछ । 

ग. “नगय प्रहयी” बङ्ङारे सूमोदम नगयऩाङ्झरकाफाट ङ्झनमङ्टक्त प्रहयी कभाचायी तथा दभकरसॊग सम्वङ्ञन्धत कभाचायीराई सभेत सम्झनङ्ट ऩदाछ। 

घ. “प्रोत्साहन सङ्टङ्जवधा” बङ्ङारे सूमोदम नगयऩाङ्झरकारे सभम सभमभा तोङ्जकङ्छदए फभोङ्ञजभको प्रोत्साहन सङ्टङ्जवधाराई सम्झनङ्ट ऩदाछ । 

ङ. “आङ्झथाक वषा” बङ्ङारे श्रावण १ देखी सङ्टरु बई असाय भसान्त सम्भको १ वषाको अवङ्झधराई सम्झनङ्ट ऩदाछ । 

च. “कामाऩाङ्झरका” सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको कामाऩाङ्झरका सम्झनङ्ट ऩदाछ । 

छ. “नगय सबा” बङ्ङारे सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको सबा सम्झनङ्ट ऩदाछ । 

ज. “प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृत ” बङ्ङारे नेऩार सयकायद्वाया प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृतको रुऩभा सूमोदम नगयऩाङ्झरकाभा काभकाज गना 
खटाईएको अङ्झधकृतराई सम्झनङ्ट ऩदाछ । 

झ. “तोङ्जकएको” वा “तोङ्जकए फभोङ्ञजभ” बङ्ङारे नगय कामाऩाङ्झरकारे सभम सभमभा ङ्झनणाम गयी तोङ्जकएको वा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सम्झनङ्ट ऩछा । 

ञ. “जवान” बङ्ङारे सूमोदम नगयऩाङ्झरकारे जवान ऩदभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गयेको प्रहयीराई सम्झनङ्ट ऩदाछ । 

ट. “नगय प्रहयी ऐन” बङ्ङारे नगय सबारे ऩाङ्चयत गयेको नगय प्रहयी सम्वङ्ञन्ध ऐन, २०७६ राई सम्झनङ्ट ऩदाछ । 

ऩङ्चयच्छेद २ 

नगय प्रहयी सेवा गठन, येखदेख य ङ्झनमन्त्रण 

३. नगय प्रहयी सेवाको गठन् (१) नगयऩाङ्झरकाभा एक नगय प्रहयी सेवा सभूह यहने छ। नगय प्रहयी सेवाको गठन य त्मसभा यहने नगय प्रहयी 
कभाचायीहयको सॊख्मा साॊगठाङ्झनक सॊयचना य कभाचायीको दयवन्दी अनङ्टसाय हङ्टनेछ। 

४. नगयऩाङ्झरकाभा यहने नगय प्रहयीको ऩद य तह ्(१) नगय प्रहयीभा यहन ेनगय प्रहयीको ऩद य तह नगय सबाफाट स्वीकृत बए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

(२) नगयऩाङ्झरकारे प्रत्मेक ऩदको कामा ङ्जववय ण फनाई रागू गङ्चयनेछ य त्मसयी रागू बएको कामा ङ्जववयणभा नगय प्रहयीको काभ , कताव्म, 

अङ्झधकाय, ङ्ञजम्भेवायी य उत्तयदाङ्जमत्व उल्रेख गङ्चयनेछ । 

ऩङ्चयच्छेद ३ 

नगय प्रहयी कभाचायीको काभ, कताव्म य अङ्झधकाय 
५. नगय प्रहयी कभाचायीको काभ, कताव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ्

क. नगयऩाङ्झरकाको नीङ्झत, ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञिका, कामाङ्जवङ्झध, भाऩदण्ड तथा ङ्झनणामको कामाान्वमन गने। 

ख. नगयऩाङ्झरकाको नाभभा यहेको चर अचर सम्ऩङ्ञत्तको सङ्टयऺा य सॊयऺण गने । 

ग. स्थानीमस्तयभा हङ्टने सबा सभायोह, ऩयम्ऩया तथा जात्रा चाडऩवाभा आवश्मक सङ्टयऺाको प्रफन्ध ङ्झभराउने । 

घ. स्थानीम हाटफजाय तथा ऩाङ्जका ङ्गस्थरको येखदेख य व्मवस्थाऩन गने । 

ङ. नगय सयसपाइ सम्वङ्ञन्ध भाऩदण्ड कामाान्वमनका राङ्झग आवश्मक सम्ऩूणा कामा गयाउने । 

च. न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे गयेका ङ्झभराऩत्र तथा ङ्झनणाम कामाान्वमन गने गयाउने कामाभा सहमोग गने । 

छ. सावाजङ्झनक ऐरानी य ऩङ्झता जग्गा, सावाजङ्झनक बवन, धाङ्झभाक तथा साॊस्कृङ्झतक सम्ऩदा य बौङ्झतक ऩूवााधायहरुको सॊयऺण य सङ्टयऺा गने। 

ज. ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्वङ्ञन्ध खोज, उद्धाय, याहत तथा ऩङ्टनस्थााऩना सम्वङ्ञन्ध कामा गने । 

झ. नगय ऺेत्रभा याङ्ञखएका अनाङ्झधकृत ङ्जवऻाऩन तथा होङ्झडङ्ग फोडा ङ्झनमन्त्रण य व्मवस्थाऩन गने गयाउने । 

ञ. छाडा चौऩामको ङ्झनमन्त्रण तथा व्मवस्थाऩन सम्वङ्ञन्ध कामा गने । 

ट. भाऩदण्ड ङ्जवऩयीत अनाङ्झधकृत रुऩभा ङ्झनभााण गना रागकेा ङ्झनजी सॊयचनाहरुको योकथाभ तथा ङ्झनमन्त्रण गने । 

ठ. सावाजङ्झनक आवागभन फाधा ऩङ्टमााउने गयी फजाय ऺेत्रभा याङ्ञखएका साभग्रीहरु तत्कार हटाउने व्मवस्था ङ्झभराउने । 

ड. सावाजङ्झनक जग्गा , फाटो, ऩङ्टर–ऩङ्टरेसा, भठ, भङ्ञन्दय, ढर, नारा, चोक, ऩोखयी, चौतायी, खोरा ङ्झभङ्ञच कसैरे घय कम्ऩाउण्ड टहया वा त्मस्तै अन्म 
ङ्झनभााण कामा बए गयेको सम्फन्धभा नगय प्रभङ्टखको आदेिानङ्टसाय गने गयाउने । 

ढ. नगय ऺेत्रभा अङ्झनमङ्झभत रुऩभा नक्सा ऩास नगयी ङ्झनभााण बएका सॊयचनाहरुको कामाऩाङ्झरकाको ङ्झनदेिन अनङ्टसाय जाॉचफङ्टझ य कायवाही गने। 

ण. नगयऩाङ्झरकाभा यहेका ब ङ्टस्माहा कङ्ट कङ्ट यको ङ्झनमन्त्रण य भतृ्मङ्ट बएका वेवाङ्चयसे भाङ्झनसहरुको नेऩार प्रहयीको सभन्वमभा व्मवस्थाऩन गने। 



त. नगय ऺेत्रभा यहेका खतया जन्म घय, ऩखाार, टहया, फोट ङ्जवरुवाको व्मवस्थाऩन गनाका राङ्झग नगयऩाङ्झरकाभा ङ्झसपाङ्चयस गने । 

थ. नगयऩाङ्झरकाभा दताा नबई स ञ्चारनभा यहेका व्माऩाय व्मवसामराई दताा तथा नवी कयण गये नगयको सम्फन्धभा अनङ्टगभन गयी दताा तथा 
नवीकयण गना रगाउने। 

द. नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्र प्रचङ्झरत कानून वा नगयऩाङ्झरकाको अनङ्टभङ्झत फेगय याङ्ञखएका ब्मानय, ङ्जवऻाऩन, होङ्झडङ्ग फोडा , ऩोष्टय, ङ्झबते्त रेखन रगामतका 
साभग्री हटाउनका राङ्झग नगयऩाङ्झरकाभा ङ्झसपाङ्चयस गने । 

ध. नगयऩाङ्झरकाको आमोजनाभा हङ्टने सबा, सम्भेरन, ताङ्झरभ रगामतका कामाभा आवश्मक िाङ्ञन्त सङ्टयऺाको व्मवस्था ङ्झभराउने । 

न. नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्र यहेका उद्योग व्माऩाय व्मवसामहरुको प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ भूल्म सूची याखे नयाखेको सम्फन्धभा अनङ्टगभन गयी प्रङ्झतवेदन 
ऩेि गने । 

ऩ. नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्र सञ्चारनभा यहेको होटर, येष्टङ्ट येन्ट, गषे्ट हाउस, ब्मङ्टङ्जटऩाराय रगामतका व्मवसामहरु प्रचङ्झरत कानूनरे तोकेको भाऩदण्ड अनङ्टरुऩ 
बए नबएको अनङ्टगभन गयी कानून ङ्जवऩङ्चयत सञ्चारनभा यहेको ऩाइएभा कायवाहीको राङ्झग नगयऩाङ्झरकाभा ङ्झसपाङ्चयस गने । 

प. नगय ऺेत्र ङ्झबत्र यहेका सावाजङ्झनक तथा ङ्झनजी स्थानभा जङ्टवा तास खेल्ने य भङ्छदयाजन्म ऩदाथाको ङ्जवक्री ङ्जवतयणभा नगयऩाङ्झरकाको ङ्झनणामानङ्टसा य 
ङ्झनमन्त्रण य व्मवस्थाऩन गने कामाभा सहमोग गने।  

फ. सावाजङ्झनक स्थर रगामतका ऺेत्रहरुभा अरुराई फाधा ऩङ्टग्ने गयी राउड –ङ्ञस्ऩकय, येङ्झडमो रगामतका ध्वनी प्रदङ्टषण  गने कामाराई ङ्झनमन्त्रण 
गने। 

ब. नगय ऺेत्रभा आइऩने दैवी प्रकोऩ, भहाभायी रगामतका कामाभा तत्कार खङ्जटई आवश्मक योकथाभको व्मवस्था गने य दभकरको व्मवस्थाऩन 
गने। 

भ. नगयऩाङ्झरकाको सेवा प्रदामक सावाजङ्झनक ङ्झनकामको सङ्टयऺा गने । 

ऩङ्चयच्छेद ४ 

तह ङ्जवबाजन य ऩदऩूङ्झता 
६. नगय प्रहयी दयफन्दी ङ्झसजाना  ्(१) नगयऩाङ्झरकाभा यहने नगय प्रहयीको दयफन्दीको ङ्झसजाना य खायेजी नगय सबाको ङ्झनणाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(२) नगय प्रहयीको दयफन्दीको ङ्झसजाना गदाा त्मस्तो दयफन्दीभा यहने ऩदरे गने कामा ङ्जववयण तमाय गयी नगय सबाभा ऩेि गनङ्टा ऩनेछ। 

७. नगय प्रहयीभा यहने ऩदहरु ्(१) नगय प्रहयीको देहाम फभोङ्ञजभका ऩदहरु यहनेछन।् 

क. नगय प्रहयी सहामक ङ्झनयीऺक 

ख. नगय प्रहयी हवल्दाय 

ग. नगय प्रहयी जवान 

घ. दभकर चारक 

८. नगय प्रहयी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ्(१) नगय प्रहयीको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गना देहाम फभोङ्ञजभ ऩदऩूङ्झता सङ्झभङ्झत यहनेछ । 

क. प्रिासकीम अङ्झधकृत    – सॊमोजक 

ख. नगय ङ्झबत्र यहेका सङ्टयऺा ङ्झनकामको प्रभङ्टख   – सदस्म 

ग. ईकाइ िाखा प्रभङ्टख    –सदस्म सङ्ञचव 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ नगय प्रहयी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त नगय प्रहयी ऩदऩूङ्झता गने सम्वङ्ञन्ध कामाङ्जवङ्झध अनङ्टसाय गङ्चयनेछ । 

९. उम्भेद्वायको मोग्मता  ्(१) नगय प्रहयी ऩदको राङ्झग न्मूनतभ मोग्मता देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

क. २१ वषा ऩूया बई ४५ वषा ननाघेको । 

ख. सहामक ङ्झनयीऺक ऩदको हकभा भान्मता प्राप्त ङ्जवश्वङ्जवद्यारमफाट प्रभाणऩत्र तह वा सो सयह उत्तीणावा नेऩारी  

सेनाभा वा नेऩार प्रहयी वा िसस्त्र प्रहयीभावहार हङ्टदाॉको सहामक ङ्झनयीऺक ऩदभा वा सो बन्दा भाङ्झथको ऩद  
बएको हकभा। 

ग. नैङ्झतकऩतन देखीने कङ्ट नै पौजदायी अङ्झबमोगभा सजाम नऩाएको । 

घ. कङ्ट नै याजनीङ्झतक दरको सदस्म नयहेको । 

ङ. प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ िायीङ्चयक रुऩभा तन्दङ्टरुस्त यहेको । 

च. स्वीकृत ङ्ञचङ्जकत्सकफाट ङ्झनयोङ्झगताको प्रभाणऩत्र । 

छ. नेऩारी नागङ्चयकता। 

(२) ख अनङ्टसायको ऩद बएका नगय प्रहयीहरुभध्मेफाट मोग्मता य अनङ्टबवको आधायभा ऩदऩूङ्झता सङ्झभङ्झतरे ङ्झसपाङ्चयसभा कामाऩाङ्झरकारे ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गना 
सक्नेछ। 

१०. ऩदऩूङ्झता सङ्झभङ्झतको काभ, कताव्म य अङ्झधकाय  ्(१) ऩदऩूङ्झता सङ्झभङ्झतको काभ, कताव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

क. ऩाठ्यक्रभ तजङ्टाभा हेयपेय तथा ऩङ्चयभाजान गने । 

ख. ऩदऩूङ्झता कामाताङ्झरका फनाउने । 

ग. ङ्जवऻाऩन प्रकािन गने । 

घ. िायीङ्चयक तन्दङ्टरुस्ती ऩयीऺा सञ्चारन गयी ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाको राङ्झग सषख्मा ङ्झनधाायण गयी नङ्झतजा प्रकािन गने। 

११. सूचनाको म्माद  ्(१) ऩदऩूङ्झताका राङ्झग ङ्जवऻाऩन गदाा दयखास्त ऩेि गना १५ ङ्छदनको म्माद ङ्छदई सूचना प्रकाङ्ञित गनङ्टाऩनेछ । 



१२. ऩयीऺणकार  ् (१) नगयऩाङ्झरकारे नगयप्रहयीसॊग  कयाय सम्झौता गदाा ङ्झनजराई छ भङ्जहना ऩयीऺणकारभा यहने गयी  गना सक्नेछ य 
ऩयीऺणकारभा प्रहयीको काभ सन्तोषजनक न देखीएभा त्मस्तो नगयप्रहयीसगॉको सम्झौंता अन्त्म गना  सक्नेछ। त्मसयी कयाय अन्त्म नबएको 
नगयप्रहयीको ऩयीऺणकार सभाप्त बएऩङ्झछ कयाय सम्झौंता स्वत सदय बएको भाङ्झननेछ। 

ऩङ्चयच्छेद - ५ 

ङ्झफदा 
१३. ङ्झफदा  (१) नगय प्रहयी कभाचायीरे अङ्झधकायको रुऩभा ङ्झफदाको दावी गना ऩाउने छैन।् 

 (२) काभको अनङ्टकूर हेयी ङ्झफदा ङ्छदने अङ्झधकायीरे आफ्नो तजवीजफाट ङ्झफदा ङ्छदन अथवा नङ्छदन ऩङ्झन सक्नेछ साथै आवश्मक ऩयेभा ङ्झफदाभा फसेको 
नगय प्रहयी कभाचायीराई ङ्झनजको स्वीकृत ङ्झफदा यद्द गयी फोराई काभभा रगाउन सक्नेछ । 

 (३) ङ्झफदाको ङ्जकङ्झसभहरु्(१) नगय प्रहयीरे देहाम फभोङ्ञजभका ङ्झफदा ऩाउनेछन ्। 

 क. बैऩयी आउने य ऩवा ङ्झफदा 
 ख. ङ्जकङ्चयमा ङ्झफदा 
 ग. प्रसङ्टती ङ्झफदा 
 घ. ङ्झफयाभी ङ्झफदा 

ङ. सट्टा ङ्जवदा  

१४. ङ्झफदा स्वीकृत नगयाई घय फस्ने नगय प्रहयी कभाचायीराई सेवाफाट हटाउने्  (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ ङ्झफदा स्वीकृत नगयाई फस्ने नगय प्रहयी 
कभाचायी कामारमभा हाङ्ञजय हङ्टन ऩाउने छैन। 

१५. ऩवा य बैऩयी ङ्झफदा् (१) नगय प्रहयी कभाचायीरे प्रत्मेक वषा बैऩयी य ऩवा गयी १२ ङ्छदन ङ्झफदा ऩाउनेछन ्।  

(२) ऩवा य बैऩयी आउने ङ्झफदा साधायणत् एक ऩटकभा ६ ङ्छदनभा नफढाई ङ्झरन ऩाइने छ। 

(३) एक आङ्झथाक वषाको ऩवा य बैऩयी आउने ङ्झफदा अको आङ्झथाक वषाराई सॊङ्ञचत हङ्टने छैन। 

(४) ऩवा य बैऩयी ङ्झफदा फसेका नगय प्रहयी कभाचायीहरुरे ऩूया तरफ य बत्ता ऩाउनेछ । 

१६. ङ्जकङ्चयमा ङ्झफदा् (१) नगय प्रहयी कभाचायीरे आपैं  ङ्जकङ्चयमाभा फस्नङ्ट ऩयेभा कङ्ट र  य धभा य ऩयम्ऩयागत सॊस्काय अनङ्टसाय फढी भा १३ ङ्छदन ङ्जकङ्चयमा 
ङ्झफदा ऩाउनेछ । 

 (२) मस्तो ङ्जकङ्चयमा ङ्झफदा फस्ने नगय प्रहयी कभाचायीरे ऩूया तरफ य बत्ता ऩाउनेछ।  

१७. प्रसूङ्झतङ्झफदा् (१) भङ्जहरा नगय प्रहयी कभाचायी गबावती बएभा ङ्झनजरे सङ्टत्केयीको अङ्ञघऩङ्झछ गयी 98 ङ्छदन प्रसूङ्झत ङ्झफदा ऩाउनेछ ।  

 (२) प्रसूङ्झत ङ्झफदा फस्ने भङ्जहरा नगय प्रहयी कभाचायीरे ऩूया तरफ य बत्ता ऩाउनेछ। 

 (३) प्रसूङ्झत ङ्झफदा सेवा अवङ्झधबय दङ्टई ऩटक भात्र ङ्छदइनेछ । 

१८. ङ्जवयाभी ङ्झफदा् नगय प्रहयी कभाचायीरे प्रत्मेक फाङ्जषाक १२ ङ्छदन ऩाङ्चयश्रङ्झभक सङ्जहतको ङ्जवयाभी ङ्जवदा ऩाउने छन।् रगाताय तीन ङ्छदन बन्दा वढी 
भाग गने प्रहयीरे भान्मता प्राप्त ङ्ञचङ्जकत्सकसगॉ जाचॉ गयाएको प्रभाण ऩेि गनङ्टा ऩनेछ। 

१९. सट्टा ङ्जवदा :सट्टा ङ्जवदा योक्न नहङ्टने वा रगाताय गनङ्टा ऩने काभभा सॊरग्न नगयप्रहयीरे साप्ताङ्जहक ङ्जवदा वा सावाजङ्झनक ङ्जवदाको ङ्छदन काभ गयेफाऩत 
सट्टा ङ्जवदा ऩाउने छ। 

२०. ङ्झफदा ङ्छदने अङ्झधकायी ्नगय प्रहयीराई ङ्छदने सम्ऩूणा ङ्झफदाहरु प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृतरे स्वीकृत गनेछन ्। 

२१. कामारमभा अनङ्टऩङ्ञस्थत हङ्टने उऩय कायवाही ङ््झफदा स्वीकृत नगयाई कामाा रमभा अनङ्टऩङ्ञस्थत हङ्टने नगय प्रहयी कभाचायीराई गमर य तरफकट्टी गयी 
ङ्जवबागीम सजाम सभेत गना सङ्जकनेछ । मसयी गमर बएको अवङ्झधसेवा अवङ्झधभा गणना हङ्टने छैन । 

२२. ङ्झफदाको अङ्झबरेख  ्(१) ङ्जवदाको अङ्झबरेख सम्वन्धभा नगय प्रहयी प्रभङ्टखरे नगय प्रहयी कभाचायीको ङ्झफदाको अङ्झबरेख ङ्जकताफ खडा गयी रगत याख्न े
य प्रिासन िाखाराई १५ ङ्छदन ङ्झबत्र अङ्झनवामा ङ्झरङ्ञखत जानकायी ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

२३. मङ्टङ्झनपभा , दजानी य नगय प्रहयीको ऩोसाक् नगयप्रहयी सञ्चारन कामाङ्जवङ्झध अनङ्टसाय हङ्टनेछ । 

ऩङ्चयच्छेद ६ 

अनङ्टिासन तथा आचयण 

२४. नगय प्रहयीको अनङ्टिासन तथा आचयण सम्वङ्ञन्ध व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 
ऩङ्चयच्छेद ७ 

सजाम य ऩङ्टनयावेदन 
२५. सजाम् उङ्ञचत य ऩमााप्त कायण बएभा नगय प्रहयी कभाचायीराई देहामको सजाम गना सङ्जकनेछ  ्

क. नङ्झसहत ङ्छदने। 

ख. तरफ वङृ्जद्ध योक्का गने। 

ग. ग्रडे तथा तरफ वङृ्जद्ध योक्का हङ्टने। 

घ. राऩयवाही गयी नगयऩाङ्झरकाराई नोक्सानी बएको सम्ऩूणा वा आॊङ्ञिक रुऩभा तरफ बत्ताफाट कट्टी गयी असङ्टरगने । 

ङ. बङ्जवष्मभा स्थानीम तहभा अमोग्म नठहङ्चयने गयी नोकयीफाट फखाास्त गने । 

च. बङ्जवष्मभा स्थानीम तहभा अमोग्म ठहङ्चयने गयी नोकयीफाट फखाास्त गने । 



२६. नङ्झसहत ङ्छदने  ्(१) प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृतरे ङ्छदएको आदेिको अवऻा गने वा तोङ्जकए फभोङ्ञजभको आफ्नो काभ कताव्म ऩूया नगने नगय प्रहयी 
कभाचायीराई नङ्झसहत ङ्छदईनेछ ।  

 (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ १ वषाभा ३ ऩटक बन्दा फढी नङ्झसहत ऩाएका नगय प्रहयी कभाचायीराई प्रङ्जक्रमा ऩूया गयी सेवाफाट हटाइनेछ । 

२७. तरफ वा फढङ्टवा योक्ने् नगय प्रहयी कभाचायीको काभ सन्तोषजनक नबएभा सजाम गने अङ्झधकायीरे ङ्झनजको तरफ  वा ऩदोङ्ङङ्झत योक्का गना 
सक्नेछ।  

२८. ग्रडे तथा तरफ फङृ्जद्ध योक्का गने:  (१) कङ्ट नै नगय प्रहयी कभाचायीरे देहाम फभोङ्ञजभको कसूय गयेभा ङ्झनजको ग्रडे तथा तरफवङृ्जद्ध योक्का गने छ।  

 क. सन्तोषजनक काभ नगयेभा, 
 ख. अनङ्टिासनहीन काभ गयेभा, 
 ग. आचयण सम्वङ्ञन्ध ऐन उरङ्घन गयेभा, 
 घ. नगयऩाङ्झरकारे ङ्छदएको आदेि ङ्झनदेिन नभानेभा वा कामाान्वमन नगयेभा । 

 ङ. भनाङ्झसफ कायण ङ्जवना वा ङ्झफदा स्वीकृत नगयाई ङ्झफदाभा फसेभा । 

 च. तोङ्जकए फभोङ्ञजभको ङ्ञजम्भेवायीभा राऩयवाही गयेभा वा ऩूया नगयेभा । 

२९. सेवाफाट हटाउने वा फखाास्त गने ्(१) नगय प्रहयी कभाचायीरे देहामका फभोङ्ञजभको कसूय गयेभा सेवाफाट हटाउनवा फखाास्त गना सक्नेछ ।  

 क. अमोग्मताको कायणरे आफ्नो ऩदीम ङ्ञजम्भेवायी ऩूया गना नसकेभा, 
 ख. याजनीङ्झतभा बाग ङ्झरएभा, 
 ग. फयाफय अनङ्टिासनहीन काभ गयेभा, 
 घ. नैङ्झतक ऩतन देखीने पौजदायी अङ्झबमोगभा अदारतफाट अऩयाधी प्रभाङ्ञणत बएभा, 
 ङ. कामाारम सभमभा भादक ऩदाथा सेवन गयेभा, 
 च. प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ भ्रष्टाचायजन्म कसूय गयेभा, 
 छ. ऩदीम ङ्ञजम्भेवायी अनङ्टसायको आचयण नगयेभा, 
 ज. आचयण सम्वङ्ञन्ध ङ्झनमभहरु ऩटकऩटक उल्रङ्घन गयेभा । 

३०. सपाई ऩेि गने भौका: (१) नगय प्रहयी कभाचायीराई सजाम गने य गयाउन आदेि ङ्छदने । 

 (२) नगय प्रहयी कभाचायीराई सजामको  आदेि ङ्छदनङ्ट अङ्ञघ कायवाही गना राङ्झगएको ङ्जवषम य सजाम स्ऩष्ट खङ्टराई सपा इ ऩेि गने भौका 
ङ्छदनङ्टऩनेछ। त्मस्तो सपाइ ऩेि गने आदेि ङ्छदॉदा रगाइएका आयोऩ स्ऩष्ट रुऩरे ङ्जकङ्जटएको हङ्टन ङ्टऩनेछ। त्मस्तो नगय प्रहयी कभाचायीराई सजाम गने 
अङ्झधकायीरे तोङ्जकएको म्मादङ्झबत्र आफ्नो सपा इ य प्रस्ताङ्जवत सजामको ङ्झरङ्ञखत रुऩभा स्ऩष्टीकयण ऩेि गनङ्टाऩनेछ ।  तय बागी ऩत्ता नरागकेो वा 
सम्ऩका  स्थाङ्जऩत गना असम्बव बएको नगय प्रहयी कभाचायीको सम्फन्धभा मस ऐन फभोङ्ञजभको ऐनको यीत ऩङ्टमााउनङ्ट ऩने छैन।  

(३) नैङ्झतक ऩतन देखीने पौजदायी अङ्झबमोगभा अदारतफाट अऩयाधी प्रभाङ्ञण त बइसकेको आधायभा कङ्ट नै नगय प्रहयी कभाचायीराई सजाम ङ्छदनङ्टऩने 
बएभा सजाम गने अङ्झधकायीरे ङ्झनजराई गना रागकेो सजामको फायेभा सूचनासम्भ ङ्छदनङ्टऩनेछ।  

(४) सपाइ ऩेि गने भौका ङ्छदन भनाङ्झसव नऩने बएभा सो कङ्ट याको ङ्जटप्ऩणी खडा गयी त्मस्तो नगय प्रहयी कभाचायीराई सपा इ ऩेि गने भौका 
ङ्छदनङ्ट ऩनेछैन। 

(५) सजाम गने अङ्झधकायीरे आवश्मक ठानेभा स्वमभ्  वा अन्म  कङ्ट नै अङ्झध कृतद्वाया जाॉचफङ्टझ गयाउन सक्नेछ । जाॉचफङ्टझ गने अङ्झधकायीरे 
आवश्मतानङ्टसाय सम्वङ्ञन्धत नगय प्रहयी कभाचायी सभेत फङ्टझी कायण सङ्जहत आफ्नो ठहयको प्रङ्झतवेदन तथा बएको सफङ्टद प्रभाण दाङ्ञखरा गनङ्टाऩनेछ।  

(६) कङ्ट नै पौजदायी अङ्झबमोगभा ङ्झगयफ्ताय बई थङ्टङ्झनएको नगय प्रहयी कभाचायी थङ्टङ्झनएको अवङ्झधबय स्वत् ङ्झनरङ्ञम्फत हङ्टनेछ।  

३१. सजामको आदेि ङ्छदने् जाॉचफङ्टझको काभ सभाप्त बएऩङ्झछ सम्वङ्ञन्धत नगय प्रहयी कभाचायीराई स्ऩष्टीकयण भाग गयेकोभा तोङ्जकएको सभमङ्झबत्र 
स्ऩष्टीकयण नङ्छदएभा वा स्ऩष्टीकयण सन्तोषजनक नबएभा प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृतरे  सजाम ङ्छदन सक्नेछ य सजामको आदेिको एक प्रङ्झत 
ङ्झनजराई ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

ऩङ्चयच्छेद-८ 

वीभा, उऩदान सम्वङ्ञन्ध व्मवस्था 
३२.औषधी उऩचाय वीभा गयाउनङ्ट ऩने: (१) नगयऩाङ्झरकारे प्रत्मेक नगय प्रहयीको कम्तीभा फाङ्जषाक एक राख रुऩैमाॉ फयावयको औषधी उऩचाय वीभा 

गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

(२)उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको वीभा गदाा राग्ने वीभा िङ्टल्क नगयऩाङ्झरकारे य नगयप्रहयीरे आधा-आधा व्महोनङ्ट ऩनेछ। 

३३. दङ्टघाटना वीभा गयाउनङ्ट ऩने: (१) नगयऩाङ्झरकारे प्रत्मेक नगय प्रहयीको जङ्टनसङ्टकै प्रकायको नगयको काभको ङ्झसरङ्झसराभा हङ्टने दङ्टघाटनाराई सभेट्ने 
गयी कम्तीको सात राखको दङ्टघाटना वीभा गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको वीभा २०७७/०७८ को आङ्झथाक फषाको ऩङ्जहरो भङ्जहनादेखी रागू हङ्टनेछ। 

३४.नगय प्रहयीरे उऩदान ऩाउन:े (१ ) नगयऩाङ्झरकारे प्रत्मेक नगय प्रहयीको आधायबतू ऩाङ्चयश्रङ्झभकको आठ दिभरफ तेत्तीस प्रङ्झतित वयावयको यकभ 
प्रत्मेक भङ्जहना उऩदान वाऩत जम्भा गने ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको यकभ २०७७/७८ को आङ्झथाक फषाको ऩङ्जहरो भङ्जहनादेखी प्रायम्ब हङ्टनेछ। 

(३) उऩदान वाऩतको यकभ कामाऩाङ्झरकाको ङ्झनणाम य नगयको आङ्झथाक ऐन अनङ्टसाय हङ्टनेछ। 



(४) मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएता ऩङ्झन नगय प्रहयी कायवाहीभा ऩयी ऩाचॉ फषाबन्दा अगावै वखास्तभा ऩयेभा वा ऩाचॉ फषाबन्दा  
कभ सेवा अवङ्झध बएभा मो सङ्टङ्जवधा प्रदान गङ्चयने छैन। 

ऩङ्चयच्छेद ९ 

तरफ, बत्ता 
३५. तरफ बत्ता  ्(१)नगय प्रहयी कभाचायीरे हाङ्ञजयी बएको ङ्झभङ्झतदेखी तरफ बत्ता ऩाउने छ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको तरफबत्ता ऩदहरुको आधायभा नगयसबारे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

३६. तफर वृङ्जद्ध् (१) नगय प्रहयी कभाचायीराई एक वषा सेवा अवङ्झध ऩूया गयेऩश्चात एकग्रडे वङृ्जद्ध गङ्चयनेछ य भाङ्झसक रुऩभा ऩाउने आधायबतू 
ऩाङ्चयश्रङ्झभकको कम्तीभा आधा ङ्छदनको ऩाङ्चयश्रङ्झभक फयाफयको यकभ प्रत्मेक फषा फाङ्जषाक तरफभा फङृ्जद्ध (ग्रडे) ऩाउनेछ। 

३७. चाडऩवा खचा : आफ्नो धभा , सस्कङ्झत तथा ऩयाम्ऩया अनङ्टसाय भनाइने चाडऩवाको  राङ्झग प्रत्मेक न गय प्रहयीरे खाईऩाई आएको एक भङ्जहनाको 
आधायबतू ऩाङ्चयश्रङ्झभक फयाफयको चाडऩवा खचाको रुऩभा ऩाउनेछ। 

ऩङ्चयच्छेद १० 

ताङ्झरभ 

३८. ताङ्झरभको व्मवस्था  ्(१) नमाॉ ङ्झनमङ्टङ्ञक्त हङ्टने नगय प्रहयी कभाचायीराई फढीभा १५ ङ्छदनको ताङ्झरभ ङ्छदई काभकाजभा खटाइनेछ ।  

 (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ताङ्झरभको अन्म व्मवस्था तोङ्जकए वभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

ऩङ्चयच्छेद ११ 

ऩोिाक सम्वङ्ञन्ध व्मवस्था 
३९. ऩोसाक बत्ता  ्(१) नगय प्रहयीको ऩोसाकको यङ, ङ्जकङ्झसभ य अन्म ङ्जववयण सूमोदग नगय प्रहयी कामाङ्जवङ्झध अनङ्टसाय हङ्टनेछ। 

 (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩोसाकको राङ्झग आवश्मक बत्ता नगय सबारे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

 (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको बत्ता वषाको एक ऩटक भात्र उऩरब्ध गयाइनेछ। 

ऩङ्चयच्छेद १२ 

ङ्जवङ्जवध 

४०. ऐन सॊिोधन  ्मस ऐनको आवश्मक सॊिोधन तथा थऩघट सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको नगय सबारे गना सक्नेछ । 

४१. ङ्झनमभ तथा कामाङ्जवङ्झध फनाउन  सक्ने् (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ नगय कामाऩाङ्झरकारे आवश्म श्क ङ्झनमभावरी तथा कामाङ्जवङ्झध फनाई रागू गना 
सक्नेछ।  

४२.सॊक्रभणकाङ्झरन व्मवस्था : मो ऐन रागू हङ्टन बन्दा अगाङ्झड ङ्झनमङ्टक्त बएका नगय प्रहयीहरु मसै ऐन अनङ्टसाय ङ्झनमङ्टङ्ञक्त बएको भाङ्झननछेन ्। 
४३. खायेजी तथा फचाउ् सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको मस ऐन प्रचङ्झरत नेऩारको सॊङ्जवधान , सॊघीम कानून तथा प्रादेङ्ञिक कानूनसॉग फाङ्ञझएभा फाङ्ञझएको 

हदसम्भ फदय हङ्टनेछ।  

 
 

*** 
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प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृत 

 


