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विजयनगर गाउँपालिकानगर प्रहरी व्यिस्थापन काययविलि २०७७ 

गाँउकाययपालिकाबाट स्िीकृि लिलि-२०७7/01/1६ 

हाि लबश्वभरी िहािारीको रुपिा फैलिएको नोबि कोरोना भाईरस COVID-19 को संक्रकिणबाट विजयनगर 
गाँउपालिका लभत्र आि जनिािाई सरुक्षिि राख्न िथा नपेाि सरकारिे िाग ु गरेको बन्दा बन्दीिाई ब्यिक्षस्थि ििरिे 
कायायन्ियन गनय,गाउँपालिकािे संचािन गरेका क्िरेन्टाईनहरुको रेखदेख, सरसफाई िथा गाउँपालिकाको लनदेशन 
बिोक्षजि अन्य आिश्यक कायय गनय,गाउँ,टोि, सिाजिा सचेिना जगाउन,भारि िगायि अन्य ििुकुबाट गाउँपालिका 
प्रबेश गरेका ब्यक्षिहरुको िगि राख्न े िथा लनगरानी गने र सोको जानकारी गाउँपालिकािाई गराउने उदे्धश्यिे 
बन्दाबन्दीको अििीभर दैलनक ज्यािादारीिा गाउँपालिका नगर प्रहरी लनयिु गरी पररचािन गनय िनालसब देक्षख स्थानीय 
सरकार  संचािन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ , दफा १०२ को उपदफा २ िथा गाउँपालिकाको 
प्रशासवकय काययविलि लनयालिि गने ऐन २०७४ को दफा ३ बिोक्षजि विजयनगर गाउँपालिकािेयो काययविलि बनाई 
िाग ुगरेको छ । 

१. संक्षिप्त नाि र प्रारम्भः 
क) यो काययविलिको नाि विजयनगर गाउँपालिका नगर प्रहरी व्यिस्थापन काययविलि २०७७ रहेको छ। 

ख) यो काययविलि िरुुन्ि प्रारम्भ हनुे छ। 

ग) यो काययलबलि COVID-19 रोगको संक्रिण जोक्षखि कायि रहदा सम्ि िाग ुरहने छ । 

२.पररभाषाः 

विषय िा प्रसंगिे अको अथय निागेिा यस काययविलि- 

क)"गाउँपालिका नगर प्रहरी" भन्नािे यसै काययविलि बिोक्षजि करार िा ज्यािादारीिा लनयिु भएका व्यक्षि सम्झन ुपछय। 

ख)"ऐन" भन्नािे स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ र विजयनगर गाउँपालिका प्रशासवकय काययविलि लनयलिि गने ऐन 
२०७४ सम्झन ुपछय। 

ग)"काययिते्र" भन्नािे यस गाउँपालिकािे ओगटेको भ-ूभाग िा गाउँपालिकाको लभत्री ठाँउ विशेषिार्य िा िडािे ओगटेको भ-ू
भागिार्य सम्झन ुपछय। 

घ)"कायायिय" भन्नािे गाउँपालिका कायायिय र िाडय कायायिय दिैुिार्य सम्झन ुपछय। 

ङ)"िोवकए िा  िोवकए बिोक्षजि"भन्नािे यस काययविलि अन्िगयि िोवकए िा िोवकए बिोक्षजि सम्झन ुपछय 

च)"छनौट सलिलि"भन्नािे लनयि ६ बिोक्षजिको छनौट सलिलि सम्झन ुपछय। 

छ)"कियचारी"भन्नािे गाउँपालिका िेत्र लभत्र काययरि नेपाि सरकार अन्िगयि लनजाििी सेिा लनयिाििी अन्िगयि लनयिु भएका 
कियचारी सम्झन ुपछय। 

ज)"करार" भन्नािे िोवकएको ढाँचा बिोक्षजि दरु्य िा सो भन्दा बढी पि बीच सिय पाररश्रलिक एंि आिश्यकिा अनसुार 
शियहरु सिेि िोवकएको कायय सम्पादन गनयको िागी गररएको सम्झौिा भलन सम्झन ुपछय। 

३.गाउँपालिका नगर प्रहरीको शे्रणी पद र कायायिय सम्बक्षन्िि व्यिस्था 

क) गाउँपालिका नगर प्रहरी शे्रणी लबवहन सरह हनुेछ। 

४. पदसंख्या लनिायरणः 

 क).गाउँपालिका नगर प्रहरी छनौट सलिलििे लनयिानसुार छनौट गरेका बढीिा पचास जना नगर प्रहरी रहने छन ्। 



५. कायायिय सम्बक्षन्िि व्यिस्थाः 

(क) गाउँपालिका नगर प्रहरीको कायायिय भन्नािे गाउँपालिकाको कायायिय िा गाउँपालिकािे व्यिस्था गरे बिोक्षजिको 
कायायिय िा गाउँपालिका अन्िगयिका िा िाडय कायायियिे व्यिस्था गरे बिोक्षजिको कायायिय हनुेछ। 

६.गाउँपालिका नगर प्रहरी सेिाको पदपूलियः 

 (क) गाउँपालिका नगर प्रहरीको पदपूलिय गदाय लनयि ४ बिोक्षजि चावहने पदसंख्या अनसुार भनाय गनुय पने छ। 

७. छनौट सलिलिको गठनः 

(क) गाउँपालिका नगर प्रहरी सेिािा खलु्िा प्रलियोलगिाद्बारा छनौट गरी लनयकु्षिको िागी अक्षख्ियारिािा सिि लसफाररश गनय देहाय 
बिोक्षजिको छनौट सलिलि गठन हनुेछः- 

(क) िडास्िररय छनौट सलिलिः  

 (१) सम्बक्षन्िि िडाको िडा सक्षचि –संयोजक 

 (२) स्थालनय प्रहरी कायायिय प्रिखुिे आपसिा सिन्िय गरी िोकेको प्रहरी सहायक लनरीिक िा प्रलिलनलि –सदस्य 

 (३) संयोजकिे िोकेको िडा कायायियको कियचारी –सदस्य  

(ख) गाउँपालिका स्िरीय छनौट सलिलिः  

 (१) गाउँपालिकाको प्रिखु प्रशासकीय अलिकृि  –संयोजक 

 (२)नेपाि प्रहरीको स्थानीय प्रिखु  – विज्ञ सदस्य 

 (३) सशस्त्र प्रहरी बि स्थानीय प्रिखु –विज्ञ सदस्य  

(ग). िडास्िररय छनौट सलिलि र गाउँपालिका स्िरीय छनौट सलिलििे आिश्यक परेिा अन्य विज्ञ ब्यक्षि आिन्त्रण गनय सक्ने छ ।  

८. न्यनुिि योग्यिाः 

गाउँपालिका नगर प्रहरी पदिा खलु्िा प्रलियोलगिाद्बारा पलुियको िागी चावहने न्यनुिि योग्यिा एस.एि.सी िा सो सरह उलिणय भएको 
हनु ुपछय। 

१0.छनौट विलिः 

क.िडास्िररय छनौट सलिलििे िडािा प्राप्त आिेदन उपर िलु्याँकन गरी शैक्षिक योग्यिा, स्थालनय, कायय अनभुि िथा शाररररक 
िन्दरुुस्िी परीिण गरी कुि ५० अंकको एकिषु्ठ िलु्यांकनबाट योग्यिाक्रिको आिारिा बढीिा 12 जना सम्िको सम्भाविि 
छोटो सचुी प्रकासन गरी दोस्रो चरणको छनौटको िागी गाउँपालिकिा लसफाररस गनुय पने छ । 

ख.गाउँपालिकास्िररय छनौट सलिलििे िडास्िररय छनौट सलिलिबाट लसफाररस भई आएका उम्िेदिारहरु बीच देहाय बिोक्षजिको 
कुि 50 अंकको िलु्याकन गरी लनयिुीका िागी लसफाररस गनुयपने छ । 

 १). िािो दरुीको दौड -  अंक भार 20 

 २). छोटो दरुीको दौड - अंक भार 10 

 ३).िङ्गजम्प -  अंक भार 5 

 ४).अन्िरिािाय-  अंक भार 15 

११.लनयकु्षि गने अलिकारीः  



(क) छनौट सलिलििे अक्षख्ियारिािा सिि लसफाररश गरेका उम्िेदारहरुको अनिुोदन भए पश्चाि गाउँपालिका प्रिखु प्रशासकीय 
अलिकृििे सफि उम्िेदिार लनयकु्षि ददनेछन। 

(ख) लनयकु्षि ददने अलिकारीिे सफि उम्िेदिारहरुिार्य अनिुोदन भएको िीन ददन लभत्र लनयकु्षि ददनपुने छ। 

१2.लनयकु्षि िदर हनु सक्न ेअिस्थाः   

(क) देहायको अिस्थािा लनयिु गने अलिकारीिे गाउँपालिका नगर प्रहरीको लनयकु्षि िदर गनय सक्नेछ। 

(१) कायय सम्पादनिा दििा नदेक्षखएिा िा क्षजम्िेिारी िहन गनय असिि देक्षखएिा िा िोवकए बिोक्षजि आचरण उल्िङ्घन गरेिा । 

 ख).गाँउपालिका नगर प्रहरीिे कुनैपलन जघन्य खािको अपराि गरेको भलन ित्काि सििु प्रिाण सवहि फेिा परेिा लनजको 
लनयकु्षि स्ििः िदर हनुेछ। 

१3.गाउँपालिका नगर प्रहरीको काि कियव्य र अलिकारः 

(क) गाउँपालिकाको साियजलनक सम्पक्षिको सरुिा र संरिण गने। 

(ख) गाउँपालिकाको स्थालनय स्िरिा हनुे सभा, सिारोह,जात्रा चाडपबयहरुिाई यो बन्दा बन्दीको अिस्थािा पणुयरुपिा रोकी 
सािाक्षजक  िथा भौलिक दरुी कायि गने गराउने । 

(ग) स्थालनय बजारिाई अलिआिश्यक सेिा बाहेक अन्य बजार पणुय रुपिा बन्द गराउने रेख देख िथा ब्यिस्थापन गने । 

(घ) गाउँपालिकािाई  सरसफाई यिु बनाउन िापदण्डको काययन्िन गने । 

(ङ) प्रकोपको सियिा विशेष गरी िवहिा,गभायििी,सतु्केरी,क्षशश,ुबदृ्धबदृ्धा,ददघाय रोगी,अशि आपाँगहरुको अिस्था बकु्षि आिश्यक 
ब्यिस्थाका िागी गाउँपािकािाई जानकारी गने । 

(च) हािको वििािान सियिा गाउँपालिकाबाट वििरण गने राहि काययिाई सहाजीकरण गने । 

(छ)गाउँपालिकािे ददएको लनदेशन र अचारण बिोक्षजि खटाएको ठाँउिा क्षजम्िारी पबुयक काि काज गने दावयत्ि र कियब्य नगर  
प्रहरीको हनुेछ। 

 (ज) गाउँपालिका नगर प्रहरीिे गाउँपालिकािे खटाएको जनु सकैु सियिा कािकाज गनुय पने छ । 

 (झ).नेपािको साबयभौिसिा,अखण्डिा र साबयजलनक शाक्षन्ििा खिि पगु्ने गरी कुनै पलन काि गनय पाईने छैन । 

१४. पाररश्रलिक सम्बक्षन्ि व्यिस्थाः 

(क) गाउँपालिका नगर प्रहरीहरुको ििब /पाररश्रालिक देहाय बिोक्षजि हनुेछ। 

(१) गाउँपालिकािे लनयिुी गरेका नगर प्रहरीहरुिे काि गरेको  प्रलिददन प्रलिब्यक्षि रु 515/- पाररश्रलिक र दैलनक रु 155/- 
रासन खचय िापि पाउन ेछ । 

१५. खारेजी र बचाउः 

 क).यो काययविलि COVID-19रोगको संक्रिण जोक्षखि हटेपलछ स्ििः खारेज हनुेछ । 

 ख).नेपािको संवििान 2072 र सो अन्िरगि बनेका काननुसंग बाक्षझन गएिा बाक्षझएको हद सम्ि अिान्य हनुे छ । 

 

 

 



दरखास्ि फारिको ढाँचा 

विजयनगर गाउँपालिका 
गाउँकाययपालिकाकोकायायिय 

वपपरी,कवपिबस्ि ु

दरखास्ि फारि 

पदः 
     

 

 आिेदन पेश गरेको कायायियः 
    नाि थरः 

      जन्ि लिलिः 
     स्यायी ठेगानाः 
     बाबकुो नािः 
   

हजरु बाबाकोनािः 
   आिाको नािः 

        वििावहि िा आवििावहिः 
       शैक्षिकयोग्यिाः.......................................उलिणय 

     नागररकिा नः 
  

नागररकिा जारीभएको क्षजल्िा/लिलिः 
  

संिग्न गरेको प्रिाण पत्रको प्रलिलिवपहरुः 
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         ५ 

    

दायााँबायााँ 
    

          

          

िालथ उल्िेख गरेका र संिग्न गरेका जानकारी एिं कागजािहरु सही साँचोहो । फरक परे काननु बिोक्षजि सहुँिा बिुाउिा । 

          लिलिः 
     

लनिेदकहस्िािर 

   

 

सिाप्त 

 

 

 

फोटो 

औठा छाप 


