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efu  )१ 

गैंडाकोट  नगरपामिका  

नेपािको संमिधान बिोमिि गैंडाकोट नगर सभािे बनाएको िि िेमखए बिोमििको ऐन  सबबसाधारणको 

िानकारीका िामग प्रकाशन गररएको छ । 

 

गैंडाकोट नगरपालिका नगर प्रहरी ऐन, 2079 

प्रस्तावनााः  

गैंडाकोट नगरपालिकाबाट समय समयमा पाररत हनुे नीलत, लनयम, लनर्णय, मापदण्ड तथा प्रशासलनक 
आदेशहरूको कायाणन्वयनमा सहयोग र सहजीकरर्का िालग सरुक्षा, संरक्षर्, व्यवस्थापन, लनयन्रर्, खोजी 
उद्धार राहत तथा पनुस्थापना गनण नगर प्रहरी सेवा गठन गरी गैंडाकोट नगरपालिकामा कानूनको शासन 
स्थापपत गदै नागररकिाई न्याय, सरुक्षा तथा व्यवस्थाको प्रत्याभतू गनण वाञ्छनीय भएकोिे, नेपािको 
संपवधानको धारा २२६ तथा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) 
बमोजजम गैंडाकोट नगरपालिकाको बाह्रौँ नगर सभािे यो ऐन बनाएको छ । 
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पररच्छेद–१ 

प्रारजभभक 

१. संजक्षप्त नाम र प्रारभभाः  

(१) यस ऐनको नाम “गैंडाकोट नगरपालिका नगर प्रहरी ऐन, २०७9” रहेको छ । 

(२) यो ऐन गैंडाकोट राजपरमा प्रकाशन गरेको लमलतदेजख िाग ुहनुेछ । 

२. पररभाषााः पवषय वा प्रसङ्गिे अको अथण निागेमा यस ऐनमााः 
(क) “नगरपालिका” भन्नािे गैंडाकोट नगरपालिका सभझन ुपदणछ। 

(ख) “सभा” भन्नािे नगरपालिकाको नगर सभा सभझन ुपदणछ । 

(ग) “प्रमखु”भन्नािे गैंडाकोट नगरपालिकाको प्रमखु सभझन ुपदणछ । 

(घ) “उपप्रमखु” भन्नािे गैंडाकोट नगरपालिकाको उपप्रमखु सभझन ुपदणछ। 

(ङ) “प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत” भन्नािे गैंडाकोट नगरपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 
सभझन ुपदणछ । 

(च) “अलधकृत” भन्नािे गैंडाकोट नगरपालिकामा कायणरत अलधकृत कमणचारी सभझन ुपदणछ र सो 
शब्दिे अलधकृतको रूपमा काम गनण नेपाि सरकारबाट नगरपालिकामा खटाईएको 
अलधकृतिाई समेत जनाउँछ। 

(छ) “तोपकएको” वा “तोपकए बमोजजम” भन्नािे यस ऐन कायाणन्वयन गनण यसै ऐन अन्तगणत बनेका 
लनयम, लनदेजशक, लनर्णयमा तोपकएको वा तोपकए बमोजजम सभझन ुपछण । 

(ज) “जवान” भन्नािे अलधकृत बाहेकका नगर प्रहरी जवान सभझन ुपछण । 

(झ) “प्रहरी कमणचारी” भन्नािे यस ऐन बमोजजम गठन भएको नगर प्रहरी सेवामा रहेका प्रहरी 
अलधकृत र जवान सभझनपुछण । 

पररच्छेद–२ 

नगर प्रहरी सेवा गठन र  पररचािन 
 

3. नगर प्रहरी सेवाको गठनाः 
(१) नेपाि सरकारको कायण पवस्ततृीकरर् नीलत बमोजजम नगर प्रहरीसँग सभबजन्धत अलधकार 

प्रयोग गरर नगर कायणपालिकािे तोकेका कायणहरू कायाणन्वयन गनण एक गैंडाकोट नगर प्रहरी 
सेवा गठन हनुेछ ।  

(२) प्रहरी कमणचारीको पाररश्रलमक, सपुवधा तथा सेवाको अन्य शतण तोपकए बमोजजम हनुेछ । 
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(३)   प्रहरी कमणचारीको रेखदेख, लनयन्रर् र लनदेशन गने अलधकार कायणपालिकािाई हनुेछ र 
कायणपालिकाको आदेश र लनदेशन पािन गनुणपने प्रत्येक प्रहरी कमणचारीको कतणव्य हनुेछ । 

(४) प्रहरी कमणचारीको लनयन्रर् र पररचािनको िालग कायणपालिकािे आवश्यक नीलत, लनदेशन र 
मापदण्ड जारी गनेछ । जारी नीलत, लनदेशन र मापदण्डको कायाणन्वयन गनुण गराउन ुसबैको 
कतणव्य हनुेछ । 

(५)  कायणपालिकाबाट स्वीकृत नीलत, लनदेशन र मापदण्डको आधारमा प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिे 
प्रहरी कमणचारीको लनयन्रर् र पररचािन गनेछ । प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतको आदेश र 
लनदेशन पािना गनुण प्रत्येक प्रहरी कमणचारीको कतणव्य हनुेछ । 

(६)  नगर प्रहरीको संगठन संरचना देहाय बमोजजम हनुेछ ।  

क) नगर प्रहरी सहायक लनरीक्षक   - १ जना 
ख) नगर प्रहरी हवल्दार   - २ जना 
ग) नगर प्रहरी जवान    - ६ जना 

 

४. नगर प्रहरीको पोशाक र जचन्हाः (१)  नगर प्रहरीको एक छुटै्ट पोशाक हनुेछ । पोशाकमा पद 
अनसुारको नाम एवम ्  दर्जयाणनी जचन्ह रहनेछ । लनजहरूको पोशाकको पाखरुामा अनसूुची १ 
अनसुारको गैंडाकोट नगरपालिकाको छुटै िोगो अंपकत जचन्ह रहनेछ । िोगो भन्दा ति देहाय 
बमोजजमको दर्जयाणनी जचन्ह रहनेछ ।  

क) नगर प्रहरी सहायक लनरीक्षक  – कुममा एक तारा 
ख) नगर प्रहरी हवल्दार  – कुममा लतन धकाण 
ग) नगर प्रहरी जवान   - कुममा पफता मार 

 

पररच्छेद–३ 

प्रहरी कमणचारीको काम, कतणव्य र अलधकार 

5. प्रहरी कमणचारीको काम, कतणव्य र अलधकाराः प्रहरी कमणचारीको काम, कतणव्य र अलधकार देहायबमोजजम 
हनुेछाः– 

(क) नगरपालिकाको सभपजिको सरुक्षा र संरक्षर् गने, 

(ख) नगरमा हनुे सभा समारोह, परभपरा तथा जारा, चाडपवणको सरुक्षा, व्यवस्थापन गने, 

(ग) नगरको बजार तथा पापकण ङ स्थिको रेखदेख र व्यवथापन गने, 

(घ) नगरको सरसफाई सभबन्धी मापदण्डको कायाणन्वयन गने, 
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 (ङ) न्यापयक सलमलतिे गरेका लमिापर तथा लनर्णयको कायाणन्वयन गने, 

(च) सावणजलनक, ऐिानी र पलतणजग्गा, सावणजलनक भवन, सभपदा तथा भौलतक पूवाणधारको संरक्षर् र 
सरुक्षा गने, 

(छ) पवपद व्यवस्थापन अन्तरगत खोजी, उद्दार, राहत तथा पनुस्थापना सभबन्धी कायण गने, 

(ज) अनलधकृत पवज्ञापन तथा होलडङ बोडण लनयन्रर् गने, 

(झ) छाडा पश ुचौपायाको लनयन्रर् गने, 

(ञ) अनलधकृत लनमाणर् तथा सावणजलनक सभपजि अलतक्रमर् रोकथाम तथा लनयन्रर् गने, 

(ट) नगर कायणपालिका तथा वडा कायाणियको सरुक्षाथण आवश्यक व्यवस्था लमिाउने, 
(ठ) नगरपालिका क्षेरमा घभुन आउने पयणटकको सरुक्षाको िालग आवश्यक व्यवस्था गने, 

(ड) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिे तोकेको अन्य कायण गने । 

 

 

६. नगर प्रहरीको लनयजुताः (१)नगर प्रहरी सेवामा देहायका पदहरू रहने छन ् र ररत पदमा खिुा 
प्रलतयोलगताद्वारा तथा बढुवाद्वारा पूलतण गरी लनयजुत गररनेछाः- 

क) नगर प्रहरी सहायक लनरीक्षक 

ख) नगर प्रहरी हवल्दार 

ख) नगर प्रहरी जवान  

(२) शरुुमा प्रहरी सहायक लनररक्षकको पदमा पदपूलतण भै कुनै कारर्बाट ररत हनु आएमा सो 
पदमा पदपूलतण गनुणपदाण कायणरत मध्येका हवल्दार मध्येबाट कायणदक्षता, अनभुव र कायण कुशिताको 
आधारमा पदपूलतणिाई प्राथलमकता ददइनेछ। तर प्रहरी सहायक लनरीक्षकको िालग शैजक्षक योग्यता 
वा नेततृ्व क्षमता र कायणकुशिताको िालग खलु्िा प्रलतयोलगताबाट भनाण गनण कायाणियिे उपयतु 
देखेमा खलु्िा प्रलतयोलगता माफण त प्रलतशपधाणबाटै लनयजुत गररनेछ । सेवा गठन गदाणको बखत नगर 
प्रहरी लनयजुत गदाण प्रचलित कानून बमोजजम सेवा करार माफण त नगर प्रहरी सहायक लनरीक्षक – १ 
जना, नगर प्रहरी हवल्दार-२ जना र नगर प्रहरी जवान- ६ जनाको िालग मार गररनेछ।अन्य 
व्यवस्था कायणपालिकाको लनर्णय अनसुार हनुेछ। 

(३) हवल्दार पद ररत भएमा पलन उपदफा २ अनसुारकै प्रपक्रयाबाट प्रहरी जवानबाटै लनयतुी 
हनुेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोजजम लनयजुत नभए सभमको िालग कायणपालिकािे तोकेको संख्यामा करार 
सेवामा पदपूलतण गनण देहाय बमोजजम पदपूलतण सलमलत रहनेछ ।  

क) प्रमखु प्रसासकीय अलधकृत       – संयोजक 
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ख) जजल्िा वा ईिाका प्रहरी कायाणियको प्रहरी लनरीक्षक वा मलथल्िो शे्रर्ीको अलधकृत 
प्रलतलनलध – सदस्य 

ग) नगरपालिकाको प्रशासन शाखा प्रमखु      - सदस्य 

(५) नगर प्रहरीको नयाँ भनाण तथा पदपूलतणका िालग छनौट प्रकृयामा पवषय पवज्ञिाई आमन्रर् गनण 
सपकनेछ । 

(६) सलमलतिे नगर प्रहरीमा करार सेवाबाट पदपूलतण गनुणपदाण सलमलत आफैिे मापदण्ड बनाई पदपूलतण 
गनण वा नेपाि सरकारको जपङ्ग, शशस्त्र वा जनपद मध्ये कुनै एकिाई नगर प्रहरीका पवलभन्न पदमा 
छनौट गररददन अनरुोध गनण सक्नेछ । यसरी छनौट भई आएका उभमेदवारिाई नगर प्रहरीमा 
करार संझौता गररनेछ । यस उपदफा बमोजजम छनौट गदाणको थप मापदण्ड पदपूलतण सलमलतिे तोके 
बमोजजम हनुेछ । 

(७) सलमलतिे करार सेवामा नगर प्रहरी भनाण गदाण नेपाि सरकार वा पवदेशी सरकारको जङ्गी, 
शशस्त्र वा जनपदबाट अवकास प्राप्त व्यजतहरू मध्येबाट लनवेदन माग गरी छनौट गनण सक्नेछ । 
यसरी लनयतुी गदाण उभमेदवारको उमेर हद ४५ वषण ननाघेको हनुपुनेछ ।  

७. लनयजुत गने अलधकारीाः  

दफा ६ बमोजजमको पदपूलतण सलमलतको लसफाररसमा छनौट भएका प्रहरी कमणचारीिाई 
कायणपालिकाको लनर्णय बमोजजम प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिे लनयजुतपर ददनेछ । 

८. खलु्िा प्रलतयोलगताको िालग योग्यतााः  

नगर प्रहरी सेवाका पवलभन्न पदहरूमा लनयजुत गदाण जनु जनु पदको िालग हो सो पदको िोक सेवा 
आयोगबाट लनधाणरर् भएको योग्यता र पाठ्यक्रम नै खिुा प्रलतयोलगताको िालग छनोट गने प्रकृयाको 
आधार हनुेछ । नगर प्रहरीमा रहने परुुष र मपहिा कमणचारीको अनपुात कायणपालिकािे तोके 
बमोजजम हनुेछ । 

 

९. पदपूलतण सलमलतको काम, कतणव्य र अलधकाराः  

(१) पदपूलतण सलमलतको काम, कतणव्य र अलधकार देहाय बमोजजम हनुेछाः- 

(क) खिुा प्रलतयोलगताको िालग पाठ्यक्रम लनधाणरर् गने, 

(ख) पदपूलतण कायणतालिका बनाउने, 
(ग) परीक्षाको पकलसम तोक्न,े 

(घ) पदपूलतणका िालग पवज्ञापन प्रकाशन गने, 

(ङ) परीक्षा सञ्चािन तथा नलतजा प्रकाशन गने, 
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(च) लनयजुतका िालग लसफाररश गने, 

(छ) िोक सेवा आयोगबाट स्वीकृत प्रहरी सेवाको पदमा लनयजुत र बढुवा गदाण अपनाउन ु
पने सामान्य लसद्धान्तमा पदपूलतण सलमलतिे गने भनी तोपकएका पदपूलतणसँग सभबजन्धत 
अन्य कायण गने । 

(२) पदपूलतण सलमलतिे नगर प्रहरी सेवा समूहको िालग खिुा प्रलतयोलगताद्वारा पदपूलतण गने 
सभबन्धमा आवश्यकता अनसुार कायणपवलध बनाई कायाणन्वयन गनण सक्नेछ । 

१०. योग्यताक्रम सूची तयार गनेाः  

(१) पदपूलतण सलमलतिे उभमेदवारिे प्राप्त गरेको अङ्कको आधारमा योग्यताक्रम सूची तयार गरी 
नलतजा प्रकाशन गनुण पनेछ । त्यसरी नलतजा प्रकाशन गदाण कुि ररतपदको बढीमा बीस 
प्रलतशतसभम योग्यताक्रमानसुार वैकजल्पक उभमेदवार राजखनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम लसफाररस गररएका व्यजतिाई पदपूलतण सलमलतिे लनयजुत गने 
अलधकारी समक्ष लनयजुतको िालग पेश गनेछ । 

(३) लनयजुतको िालग लसफाररश भएको लमलतिे पैतीस ददनलभर कायणपालिकािे लनयजुत ददने लनर्णय 
गरी सक्न ुपनेछ । 

(४) लनर्णय भएको लमलतिे सात ददनलभर प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिे लनयजुतपर ददन ुपनेछ। 

(५)   लसफाररस भएको उभमेदवार १५ ददन लभर लनयजुत लिन नआएमा लनजको लसफाररस स्वताः 
खारेज हनुेछ । 

 

 

 

1१. र्जयेष्ठताक्रम कायम गनेाः  

नगर प्रहरीको र्जयेष्ठताक्रम कायम गदाण पदपूलतण सलमलतिे लसफाररस गरेको योग्यताक्रमको आधारमा 
र्जयेष्ठताको क्रम लनधाणरर् गररनेछ । 

1२. परीक्षर्कािमा राजखनाेः  

नयाँ लनयजुत प्राप्त प्रहरी कमणचारीिाई तीन मपहनाको परीक्षर्कािमा राजखनेछ । सो अवलधमा प्रहरी 
कमणचारीिे सन्तोषजनक काम नगरेमा कायणपालिकाको लनर्णय बमोजजम प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिे 
लनजको लनयजुत रद् गनण सक्नेछ । 
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1३. लनयजुत सदर हनुाेः  

परीक्षर्कािमा रहेको प्रहरी कमणचारीको काम सन्तोष जनक देजखएमा र आधारभतू तालिममा 
उिीर्ण भएमा त्यस्तो प्रहरी कमणचारीिाई नेपािको रापिय झण्डा र नगरपालिकाको प्रमखु समक्ष 
शपथ ग्रहर् गराई प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतबाट लनयजुत सदर गररनेछ। 

पररच्छेद–४ 

आचरर् 

1४. दान उपहार लिन नहनुाेः  

प्रहरी कमणचारीिे नगरपालिकाको पूवण स्वीकृत लबना स्वदेशी तथा पवदेशी संघ संस्था, लनकाय वा 
व्यजत कसैबाट कुनै प्रकारको दान, बजक्सस,  परुस्कार, कोसेिी र उपहार स्वीकार गनुणहुँदैन । 

1५. चन्दालिन नहनुाेः कुनै प्रहरी कमणचारीिे नगरपालिकाको पूवण स्वीकृलत लबना कुनै पलन कामको लनलमि 
कुनै पकलसमको चन्दा माग्न अथवा स्वीकार गनुण हुँदैन र अरु कुनै पकलसमको आलथणक सहायता प्राप्त 
गने काममा समेत भाग लिन हुँदैन । 

1६. सभपजिको पववरर् पेश गनुणपनेाः प्रहरी कमणचारीिे लनयजुत भएको लमलतिे तीन मपहनालभर नगर 
कायणपालिकाको कायाणियमा तोपकएको ढाँचामा सभपजि पववरर् दाजखिा गनुणपनेछ । 

1७. व्यापार व्यवसाय गनण नहनुाेः प्रहरी कमणचारीिे कायाणियको पूवण स्वीकृलत लबना कुनै पलन व्यापार 
व्यवसाय गनुणहुँदैन । 

१८. कतणव्य पािनाको जशिजशिामा जानकारीमा आएका कुराहरू प्रकाशन गनण नहनुाेः प्रहरी कमणचारीिे 
नगरपालिकाद्वारा अथवा पवशेष रूपमा अजख्तयार नपाई आफ्नो कतणव्यको पािना गदाण स्थानीय तह 
वा गैर सरकारी संघ संस्थाबाट प्राप्त गरेका वा आफैिे िेखेको अथवा सङ्किन गरेको कुनै 
कागजपर वा समाचार प्रत्यक्षवा अप्रत्यक्षरूपबाट यस ऐन बमोजजमको अलधकार प्राप्त व्यजत बाहेक 
अन्य व्यजत वा संस्थािाई जानकारी गराउन ुहुँदैन। 

 

1९. रेलडयो, टेलिलभजन वा पलरकासँग सभपकण  राख्न नहनुाेः  

(१) प्रहरी कमणचारीिे नगरपालिकाको अनमुलत प्राप्त नगरी कुनै परपलरकामा आफ्नै वास्तपवक 
अथवा काल्पलनक नामबाट अथवा बेनामी कुनै िेख प्रकाजशत गनण अथवा आम सञ्चारका 
माध्यमद्वारा प्रसारर् गनण हुँदैन। 

तर यस्तो प्रकाशन वा प्रसारर् सापहजत्यक, किात्मक, ऐलतहालसक, वैज्ञालनक वा व्यावसापयक 
पवषयको भएमा यस्तो स्वीकृलत लिइरहन ुपदैन । 



 
 

8 
 

खण्ड ५)      संख्या ५)      गैंडाकोट रािपत्र       भाग : १        मिमि : २०७९/११/०३ 

(२) उपदफा (१) बमोजजम प्रकाशन वा प्रसारर् गनण लमल्ने सामग्रीको सभबन्धमा त्यस्तो सामग्री 
प्रकाशन वा प्रसारर् गरेपलछ नगरपालिकािाई सोको जानकारी गराउन ुपदणछ । 

2०. नगरपालिकाको आिोचनााः प्रहरी कमणचारीिे नगरपालिकाको नीलतको पवपरीत अथवा नगरपालिकाको 
प्रलतष्ठामा आचँ आउने गरी पवचार व्यत गने, सभवाद, िेख रचना प्रकाशन गनुण हुँदैन। 

2१. लनवाणचनमा भाग लिन नहनुाेः प्रहरी कमणचारीिे कुनै पलन राजनीलतक दिको लनवाणचनमा भाग लिन वा 
मत माग्न वा कुनै प्रकारिे प्रभाव पानण हुँदैन । 

तर कसैिाई मत ददएको वा ददने पवचार गरेको कुरा प्रकट नगरी प्रचलित कानून बमोजजम आफ्नो 
मतालधकार प्रयोग गनण बाधा पने छैन । 

2२. राजनीलतमा भाग लिन नहनुाेः प्रहरी कमणचारीिे कुनै राजनीलतक दि र सोसँग सभबजन्धत संस्थाको 
सदस्य बन्न, राजनीलतमा भाग लिन, राजनीलतक संस्थािाई चन्दा ददन अथवा कुनै राजनीलतक संस्था 
वा आन्दोिनिाई सहयोग गनणहुँदैन । 

2३. समय पािन र लनयलमततााः प्रहरी कमणचारीिे दठक समयमा तथा लनयलमत रूपमा आफ्नो पािोमा 
हाजजर हनुपुदणछ र स्वीकृत गराएर मार लबदामा बस्नपुनेछ । 

2४. अनशुासन र आज्ञापािनाः  

(१) प्रहरी कमणचारीिे अनशुालसत भई तत्परताका साथ आफ्नो कतणव्य पािना गनुण पनेछ । 

(२) नगर प्रहरी कमणचारीिे आफ्नो कायाणियको काम सभबन्धी कुरामा आफूभन्दा मालथका 
अलधकृतिे ददएको आदेशिाई पािना गनुण पनेछ । 

(३) प्रहरी कमणचारीिे सदैव आफ्नो प्रमखुको आदेशको मातहत (चेन अफ कमाण्ड) मा रही 
कायणसभपादन गनुणपनेछ। 

2५. बापहरी प्रभाव पानण नहनुाेः प्रहरी कमणचारीिे कायणसभपादनको लसिलसिामा कुनै अनजुचत प्रभाव पाने वा 
पाने प्रयत्न गनण हुँदैन। 

2६. बहपुववाह गनण नहनुाेः प्रहरी कमणचारीिे प्रचलित कानून पवपरीत हनुेगरी बहपुववाहवा अनमेि पववाह 
गनणवा गराउन ुहुँदैन। 

2७. िैपङ्गक सभवेदनशीि हनुपुनेाः प्रहरी कमणचारीिे कायणसभपादन गदाण िैपङ्गक सभवेदनशीितािाई ध्यान 
ददनपुनेछ । 
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२८. हातपात वा जोरजिुमु गनण नहनुाेः प्रहरी कमणचारीिे आफुभन्दा मालथल्िो वा मातहतको प्रहरी 
कमणचारी उपर हातपात वा कुनै प्रकारको आक्रमर् वा जोरजिुमु गनण वा गराउन हुँदैन । 

 

 

पररच्छेद–५ 

कसरु तथा सजायँ 

२९. सजायँाः  

(१) नगर प्रहरी कमणचारीिाई सजाय गने र गराउँने आदेश ददने अलधकार प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृतिाई हनुेछ । सजायको आदेश ददन ुअजघ कारबाही गनण िालगएको पवषय र सजाय स्पष्ट 
खिुाई सफाई पेश गने मौका ददइनेछ । 

(२) नगर प्रही कमणचारीिे पेश गरेको स्पस्टीकरर् जचिवझु्दो नभएमा कसरुको प्रकृलत हेरी प्रहरी 
कमणचारीिाई देहायको सजाय हनु सक्नेछाः– 

(क) शारीररक थकाई हनु े(फपटक) सजाय गने, 

(ख) नलसहत ददन,े 

(ग) तिब वपृद्ध वा पदोन्नलत रोक्का गने, 

(घ) एक तह तिको पदमा घटुवा गने । 

(ङ) भपवष्यमा स्थानीय तहमा अयोग्य नठहररने गरी नोकरीबाट बखाणस्त गने, 

 (३) प्रहरी कमणचारीको िापरबाहीको कारर् नगरपालिकािाईकुनै हालन नोक्सानी भएको ठहर 
भएमा त्यस्तो हानी नोक्सानीको लबगो बमोजजमको रकम लनजबाट असिु गररनेछ।  

3०. नलसहत ददन ेवा प्रलतकुि राय िेख्नाेः प्रहरी कमणचारीिे काममा साधारर् िापरबाही गरेमा नलसहत 
ददन सपकनेछ। दईु पटकसभम नलसहत ददँदा पलन लनजिे काममा िापरबाही गरेमा लनजको 
चािचिन सभबन्धी प्रलतवेदनमा प्रलतकुि राय िेजखनेछ । 

3१. तिब वपृद्ध वा पदोन्नलत रोक्न:े प्रहरी कमणचारीको काम सन्तोषजनक नभएमा सजाय गने अलधकारीिे 
लनजको तिब वा पदोन्नलत रोक्का गनण सक्नेछ । 

3२. दजाण/तिब घटाउन/ेबखाणस्त गनेाः कुनै नगर प्रहरी कमणचारीिाई देहायको अवस्थामा सजाय गने 
अलधकारीिे तल्िो पद वा तल्िो टाइम स्केि वा त्यही टाइम स्केिको तल्िो स्केिमा ओराल्न 
सक्ने र नगरपालिकािाई हालन नोक्सानी पयुाणएकोमा सो समेत लनजबाट भराउन सक्नेछाः– 

(क) सन्तोषजनक काम नगरेमा, 
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(ख) अनशुासनहीन व्यवहार प्रदशणन गरेमा, 
(ग) पदीय आचरर् उल्िंघन गरेमा, 
(घ) मनालसब कारर् नभई लनयजुत भएको एक वषण लभरै नोकरीबाट अिग हनु झठु्ठा कारर् 
देखाएमा, 
(ङ) कायणपालिकािे ददएको आदेश वा लनदेशन पािना नगरेमा वा कायाणन्वयन नगरेमा, 
(च) मनालसब कारर् नभई वा लबदा स्वीकृत नगराई लबदा बसेकोमा वा गैर हाजजर भएमा, 
(छ) काममा िापरबाही गरेमा वा ऐन वा लनयमको पािना नगरेमा। 

 

3३. सजाय गने अलधकाराः 
(१) प्रहरी कमणचारीिाई सजाय गने अलधकार प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिाई हनुेछ । 

(२) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृते आवश्यक ठानेमा स्वयं वा अन्यकुनै अलधकृतद्वारा जाँचबझु 
गराउन सक्नेछ। जाँचबझु गने अलधकृतिे आवश्यकता अनसुार सभबजन्धत प्रहरी 
कमणचारीिाई समेत बझुी कारर् सपहत आफ्नो ठहरको प्रलतवेदन तथा भएको सबदु प्रमार् 
दाजखिा गनुणपनेछ । 

(३) कुनै फौजदारी अलभयोगमा पपुणक्षको िालग थनुामा रहेको प्रहरी कमणचारी थनुामा रहेको अवलध 
भर स्वताः लनिभबन हनुेछ । 

(४) यस दफा बमोजजम सजायको प्रकृया अविभबन गनुण पूवण प्रहरी कमणचारीिाई सफाई पेश गने 
मनालसब मौका ददनपुनेछ । 

(५) फौजदारी अलभयोग िागेको प्रहरी कमणचारीिे अलभयोगबाट सफाई पाएमा लनजिे पूवणवत 
सेवामा बहाि रहने सपुवधा पाउनेछ । 

(६) सजाय ददन े अलधकारीिे प्रहरी जवान र हवल्दार पदमा कायणरत कमणचारीिाई सजाय दददा 
प्रस्तापवत सजाय सभबन्धमा नगर प्रहरी सहायक लनरीक्षकको राय लिन सक्नेछ । 

 

पररच्छेद–७ 

प्रहरीको कमणचारीको पोशाक 

3४. प्रहरीको कमणचारीको पोशाकाः प्रहरी कमणचारीको पोशाकको रंङ, पकलसम र अन्य पववरर् नगर 
कायणपालिकािे तोकेबमोजजम हनुेछ । 

3५. प्रारजभभक पोशाक र सामानाः प्रहरी कमणचारीिाई कायणपालिकािे तोपकददए बमोजजमको पोशाक र 
सामान उपिब्ध गराइनेछ । 
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3६. जाडो मौसमका िालग ददइन े पोशाकाः प्रत्येक प्रहरी कमणचारीिाई जाडो मौसमको िालग पोशाक 
कायणपालिकािे तोकेअनसुार नगरपालिकाबाट उपिब्ध गराइनेछ । 

पररच्छेद–८ 

पवपवध 

३७. पवदा सभबन्धी व्यवस्थााः नगर प्रहरी कमणचारीको पवदा सभबन्धी व्यवस्था प्रचलित काननु अनसुार 
करार सभझौता उल्िेख हनुेछ ।  

३८.   परुस्कार तथा प्रोत्साहनाः प्रहरी कमणचारीिे कतणव्यपािनको लसिलसिामा उल्िेखनीय प्रशंसनीय कायण 
गरेमा त्यस्तो प्रहरी कमणचारीिाई परुस्कार तथा प्रोत्साहन स्वरूप रकम वा अन्य सपुवधा 
नगरपालिकाबाट उपिब्ध गराउन सपकनेछ । 

३९. सेवा सपुवधा र चाडवाड खचणाः प्रहरी कमणचारीिे प्रचलित काननु अनसुार तिब भिा साथै करार 
अवलध छ मपहना भए पश् चात प्रत्येक वषण लनजिे खाईपाई आएको एक मपहनाको तिब बराबरको 
रकम चाडवाड खचणको रूपमा पाउनेछ ।नगर प्रहरीको लबमा कायणपालिकाबाट तोपकए बमोजजम 
हनुेछ ।  

4०. करार नवीकरर् हनु:े यस ऐन बमोजजम कारारमा लनयतु प्रहरी कमणचारीको कायण सभपादन 
सन्तोषजनक भएमा लनजसँग भएको करार सभझौता नवीकरर् हनुेछ । 

४१. यसै ऐन बमोजजम हनुाेः प्रहरी कमणचारीको पारजश्रलमक, सेवाका शतण, तथा अन्य सपुवधा यस ऐनमा 
व्यवस्था भएकोमा यसै ऐनबमोजजम हनुेछ । यस ऐनमा व्यवस्था नभएका पवषयका हकमा प्रचलित 
कानून बमोजजम नगरकायणपालिकाको लनर्णय अनसुार हनुेछ । 

4२. लनयम, लनदेजशका, कायणपवलध वा मापदण्ड बनाउन े अलधकाराः यस ऐनको कायाणन्वयन गनणको िालग 
नगरपालिकािे आवश्यक लनयम, लनदेजशका, कायणपवलध वा मापदण्ड बनाई िागू गनणसक्नेछ । 

४३. वाधा अड्काउ फुकाउन े अलधकाराः यस ऐन कायाणन्वयन र व्याख्यामा कुनै दपुवधा परेमा नगर 
कायणपालिकािे वाधा अडकाउ फुकाउने गरी लनर्णय गनण सक्नेछ । 
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अनसूुची–1 

(दफा ४ को उपदफा (1) सँग सभबजन्धत) 
 

सेतो भईुमा राता अक्षरिे अधणविृकार रूपमा गैंडाकोट नगरपालिका िेजख तल्िो भागमा नगर प्रहरी िेख्न ेर 
नगर प्रहरीको मालथ गोिो भागमा कािो रंगको क्रस खकुुरी राखी रातो रङ्गमा क्रस खकुुरीको मालथ चन्र 
र तल्िो भागमा सूयण अंपकत िोगो हनुेछ ।  

 

 

आज्ञािे,  

िमुिराि ररिाि  

प्रिखु प्रशासकीय अमधकृि  

 


