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सानीभेरी गाउँपालिका, 

लसम्ली,रुकुम(पलिम),कर्ाािी प्रदेश,नेपाि 

स्थानीय राजपत्र 
खण्ड: ५                     संख्या :१८                          लमलि: २०७८/१०/२६ 

भाग-१ 

सानीभेरी गाउँपालिका 

गाउँ कायाापालिकाको कायाािय 
नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय गाउँ सभाले बनाएको तल लेजिए 
बमोजिमको ऐन काययविधध , धनयमािली, मापदण्ड सियसाधारणको 
िानकारीको लाधग प्रकाशन गररएको। 

संम्बत ्२०७८ सालको ऐन नं.4 

नगर प्रहरी ऐन, २०७८ 

प्रस्तािनााःस्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को 
उपदफा (२) क.१ ले ददएको अधधकार प्रयोग गरी  सानीभेरी 
गाउँपाधलकाले यो  नगर प्रहरी सम्बजधध ऐन, २०७६ बनाई लागू गरेको 
छ ।   

                       पररच्छेद – १ 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यो ऐनको नाम “गाउँपाधलकाको  नगर 
प्रहरी सम्िजधध ऐन, २०७६” रहेको छ ।  

(२) यो ऐन गाउँपाधलकाको गाउँसभाले स्िीकृत गरेपधछ लागू हनुेछ ।   
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२. पररभाषााः विषय र प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस ऐनमााः—  

(क) “ऐन” भन्नाले गाउँपाधलका  नगर प्रहरी ऐन, २०७६ लाई सम्झन ु
पदयछ । 

(ि) “गाउँपाधलका” भन्नाले सानीभेरी गाउँपाधलकालाई सम्झन ुपदयछ । 

(ग) “मखु्य कायायलय” भन्नाले गाउँपाधलका रहेको केजधिय कायायलयलाई 
सम्झन ुपदयछ ।  

(घ) “सधमधत” भन्नाले सानीभेरी गाउँपाधलकाको पदपूधतय सधमधतलाई 
सम्झन ुपदयछ ।  

(ङ) “ नगर प्रहरी” भन्नाले सानीभेरी गाउँपाधलकाबाट धनयकु्त प्रहरी 
कमयचारीलाई सम्झन ुपदयछ ।  

(च) “करार पद” भन्नाले म्याद तोवकएको गाउँपाधलकाको सभाद्घारा 
स्िीकृत करार पदलाई सम्झन ुपदयछ ।  

(छ) “पररिार” भन्नाले  नगर प्रहरी कमयचारीसँग बस्ने तथा धनि आफैले 
पालनपोषण गनुयपने कमयचारीको पधत, पत्नी, छोरा, अवििावहता छोरी, 
धमयपतु्र, अवििावहता धमयपतु्री, बाब,ु आमा िा सौतेनी आमा सम्झन ुपदयछ 
र सो शब्दले परुुष प्रहरीको हकमा धनिको बािे, िज्यै तथा मवहला  
नगर प्रहरीको हकमा धनिको सास ुससरुालाई समेत िनाउँछ । 

(ि) “भत्ता” भन्नाले सानीभेरी गाउँपाधलकाले समय समयमा तोवकददए 
िमोजिमको भत्तालाई सम्झन ुपदयछ ।  

(झ) “आधथयक िषय” भन्नाले श्रािण १ गते देजि शरुु भई आषाढ 
मसाधतमा समाप्त हनुे अिधधलाई सम्झन ुपदयछ ।  

(ञ) “काययपाधलका” भन्नाले सानीभेरी गाउँपाधलका  काययपाधलकालाई 
सम्झन ुपदयछ ।  

(ट) “सभा” भन्नाले  सानीभेरी गाउँसभा  सम्झन ुपदयछ ।  
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(ठ) “प्रमिु प्रशासकीय अधधकृत” भन्नाले  गाउँपाधलकाको प्रमिु 
प्रशासकीय अधधकृतको रुपमा काम गनय नेपाल सरकारबाट िटाईएको 
अधधकृतलाई सम्झन ुपदयछ ।  

(ड) “तोवकएको” िा “तोवकए िमोजिम” भन्नाले गाउँपाधलकाले समय 
समयमा धनणयय गरी तोवकएको िा तोवकए बमोजिम सम्झन ुपछय ।  

(ढ) “ििान” भन्नाले अधधकृत बाहेकका प्रहरी ििान सम्झन ुपछय ।  

(ण) “ नगर प्रहरी कमयचारी” भन्नाले  नगर प्रहरी अधधकृत र ििानलाई 
सम्झनपुछय ।   

३. ऐनको व्याख्या  गाउँपाधलकाले गनेाः (१) कुनै अधधकारीले यस 
ऐनको प्रयोग गदाय  नगर प्रहरी कमयचारीलाई मकाय परेमा धनिले 
गाउँपाधलका प्रमिु प्रशासकीय अधधकृत समि धनिेदन ददन सक्नेछ ।   

(२) उपदफा (१) को सम्िधधमा गाउँपाधलकाले धनिेदन परेको धमधतले 
३० ददन धभत्रमा धनणयय गररसक्न ुपनेछ ।    

                            

                          पररच्छेद २ 

 

 नगर प्रहरी सेिा गठन रेिदेि र धनयधत्रण 

४.  नगर प्रहरी सेिाको गठनाः (१) गाउँपाधलकामा एक  नगर प्रहरी 
सेिा समहु रहनेछ ।  

(२)  नगर प्रहरी सेिाको गठन र त्यसमा रहने  नगर प्रहरी 
कमयचारीहरुको संख्या नगर काययपाधलकाले तोके बमोजिम हनुेछ । 

५.गाउँपाधलकामा रहने  नगर प्रहरीको पद र तहाः (१)  नगर प्रहरीमा 
नगर काययपाधलकाले तोकेको पद र तह रहने छन ्।  
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(२)  गाउँपाधलकाले प्रत्येक पदको कायय वििरण बनाउनेछ र त्यस्तो 
कायय वििरणमा सम्िजधधत पदको काम, कतयव्य, उत्तरदावयत्ि तथा 
अधधकार समेत उल्लेि गररनेछ ।  

(३)  नगर प्रहरी प्रमिु लगायत  नगर प्रहरी कमयचारीहरुको काम, 

कतयव्य र अधधकार तोवकए बमोजिम हनुेछ ।   

पररच्छेद – ३ 

 नगर प्रहरी कमयचारीको काम, कतयव्य र अधधकार 

६.  नगर प्रहरीको काम, कतयव्य र अधधकाराः देहायको काययमा सहयोग 
प¥ुयाउनको लाधग  गाउँपाधलकाले  नगर प्रहरीको पररचालन गनय सक्नेछ 
। 

(क)  गाउँपाधलकाको नीधत, कानून, मापदण्ड तथा धनणयय कायायधियन 
गने÷गराउने  

(ि)  गाउँपाधलकाको सम्पजत्तको सरुिा र संरिण गने । 

(ग) स्थानीय सभा समारोह, परम्परा तथा िात्रा चाडपियको सरुिा 
व्यिस्थापन गने । 

(घ) स्थानीय बिार तथा पावकय ङ स्थलको रेिदेि र व्यिस्थापन गने 
। 

(ङ)  नगर सरसफाई सम्बधधी मापदण्डको कायायधियन गने । 

(च) धयावयक सधमधतले गरेका धमलापत्र तथा धनणययको कायायधिय गने 
र गराउने । 

(छ) साियिधनक, ऐलानी र पधतय िग्गा, साियिधनक भिन, सम्पदा तथा 
भौधतक पूिायधारको संरिण र सरुिाको प्रिधध गने । 

(ि) विपद् व्यिस्थापन सम्बधधी िोिी, उद्धार, राहत तथा पनुस्र्थापना 
काययमा िवटई आिश्यक कायय गने । 

(झ) अनाधधकृत विज्ञापन तथा होधडङ्ग बोडय धनयधत्रण गने । 
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(ञ) छाडा पश ुचौपायको धनयधत्रण गने । 

(ट) अनधधकृत धनमायण तथा साियिधनक सम्पजत्तको अधतक्रमण रोकथाम 
तथा धनयधत्रण गने । 

(ठ) साियिधनक आिागमनमा बाधा प¥ुयाई रािेका धनमायण सामाग्री 
पसल व्यिसायबाट भएको अिरोध हटाउन लगाउने नमानेमा आफै 
हटाई हटाउन लाग्ने िचय सम्िजधधत व्यजक्तबाट असूल उपर गनय पशे 
गने । 

(ड) साियिधनक िग्गा बाटो मठ, मजधदर, ढल, नाला, चोक, पोिरी धमजच 
कसैले घर कम्पाउण्ड टहरा िा त्यस्तै अधय धनमायण कायय गरेको अथिा 
व्यजक्तगत रुपले उपभोग गरेको छ, छैन धनरीिण गने । धनमायण गरेको 
देजिएमा धनमायण कायय रोक्का गरी कानून शािा माफय त धनणयय गने 
अधधकारी समि प्रधतिेदन पेश गने । भत्काउने आदेश भएमा भत्काउने 
।  

(ढ) गाउँ िेत्रमा अधनयधमत धनमायण कायय गरेको देजिएमा नक्शापास 
भए नक्शापासको प्रमाण पत्र सवहतको प्रधतिेदन कानून शािा माफय त 
प्रमिु समि पेश गने । मापदण्ड विपररत धनमायण भएको देजिए 
भत्काउने आदेश ददएमा भत्काउने ।  

(ण) स्िास््यका लाधग हाधनकार जचि तथा सडेगलेको िाद्य पदाथय विवक्र 
वितरणमा रोक लगाउने । तोवकएको मापदण्ड विपररत सडेगलेका 
हाधनकार जचि िस्त ु विवक्र गरेको पाईएमा पवहलो पटक भए िफत 
गरी गाड्न लगाउने । पटक पटक यस्तो कायय दोहोररएमा िररिाना 
गनय िा पसल बधद गराउन राय साथ पेश गने ।  

(त) रोगी िा कानूनले धनषेध गरेका पशपंुिी, िीििधतहुरु काटमार गनय 
नददने र त्यस्ता पशपंुिी िीििधतकुा मास ु धबवक्र वितरणमा रोक 
लगाउने । अटेर गरेमा िफत गरी नष्ट गने साथै िररिाना समेत गनय 
राय साथ पेश गने ।  
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(थ) छाडा कुकुर धनयधत्रण सम्िधधी कारिाही गने । मरेका िीििधत ु
समयमै गाड्न लगाउने ।  

(द) ितरा उत्पन्न हनुे रुि काट्न लगाउने । िोजिमपूणय घर पिायल 
भए सोको धलजित प्रधतिेदन पेश गने र भत्काउन आदेश भए भत्काउन े
।  

(ध) िडा सधमधत, टोल सधुार सधमधत, तथा नपेाल प्रहरीसँगको सहकाययमा 
सरसफाई, सरुिा र सामाजिक विकृधत हटाउने कायय गने गराउने ।  

(न) ईिाित विना पेशा, व्यिसाय गरेको फेला परेमा पेशा व्यिसायको 
दताय/निीकरण गनय लगाउने ।  

(प) होटल, रेषु्टरेधट, गेष्ट हाउस, मसाि पालयर िस्ता गधतविधधहरुको 
धनरीिण गने । मापदण्ड अनरुुप नचलेको पाईएमा कारिाहीको लाधग 
पेश गने ।   

(फ) गाउँपाधलका िेत्रधभत्र साियिधनक स्थलमा िाद,ु सकय स ििुा 
लगायतका विकृतीिधय वक्रयाकलापमा रोक लगाउने ।  

(ब) सानीभेरी  गाउँपाधलकाको धनणयय अनसुार अस्थायी प्रकृधतका बिार 
व्यिस्था गने, त्यस्तो व्यापारीहरुको लगत राख्न े।  

(भ) अरुलाई िाधा पगु्ने गरी लाउड जस्पकर रेधडयो अथिा ध्िनी 
उत्पादन गने अधय उपकरण प्रयोग गनय नददने ।  

(म) शहरमा ध्िनी, धुँिा, प्रकाश अथिा अधय कुनै कारणले साियिधनक 
रुपमा िाधा पगु्ने गरी उद्योग धधदा सञ्चालनमा रोक लगाउने ।  

(य) दमकल सेिा र एम्बलेुधसलाई २४ सैं घण्टा चसु्त र दरुुस्त रािी 
माग भएको ठाउँमा तरुुधत राहत काययमा सहयोग पयुायउने  ।  

(र) माधथ तोवकए बमोजिमका काययहरु समधिय गरी जिम्मेिारी धलई 
ििाफदेवहता समेत बहन गने ।  
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(ल) गाउँपाधलकाले तोकेका भौधतक पूिायधार धनमायणसँग सम्बजधधत 
काययहरु एिं अधय काययहरु गने गराउने ।  

(ि) स्थानीय विद्यालयहरुमा पठनपाठन काययमा सहयोग परु् याउने । 

(श) पयायिरणीय काययमा सररक हनुकुा साथै िनचेतनामूलक कायय गने। 

(ष) स्थानीय श्रोत पररचालनमा सहयोग तथा िमीनको अधधकतम 
उपयोग गनय सकृय हनुे । 

(स) मवहला तथा घरेल ु वहंसा, कुररती, कुसंस्कार धबरुद्ध िनचेतना 
संचालन गने । 

(ह) स्थानीय सरकारको विधनयोजित बिेट र योिनाको प्राप्त जिम्मेिारी 
अनसुार सम्पन्न गने ।  

(ि)  गाउँपाधलकाले सञ्चालन गने आधथयक उत्पादनका पररयोिनाहरुमा 
आिश्यक िनशजक्त पूधतय गने र कायय सञ्चालन गने ।   

(त्र) समािमा हनुे रजक्स िाँड, मवहला वहंसा, चोरी डकैती, लाग ुऔषध 
प्रयोग तथा उत्पादन रोक्न भधूमका िेल्ने ।  

(ज्ञ) तोवकए बमोजिम िनसेिा, सामूवहक श्रम, उद्यमशीलता आददमा 
सररक हनुे । 

  

                     पररच्छेद – ४ 

तह विभािन र पदपूधतय 

७. स्थायी पद शृ्रिना गनय नपाईने  (१)  गाउँपाधलकामा रहने  नगर 
प्रहरीको लाधग स्थायी पद धसियना गनय पाईने छैन ्। 

(२) गाउँपाधलकाको लाधग आिश्यक  नगर प्रहरी िलुा प्रधतस्पधायको 
आधारमा सेिा करारमा पूणय िा आंजशक िा स्ियम्सेिकको रुपमा 
पाररश्रधमक पाउने गरी भनाय गररनेछ । 
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(३) उपदफा (२) बमोजिम  नगर प्रहरीको पद धसियनाका लाधग प्रस्ताि 
पेश गदाय संख्या र पदमा रहने  नगर प्रहरीका विधभन्न तहका 
दरिधदीहरुको शृ्रिना  नगर काययपाधलकाले धनणयय गरे िमोजिम हनुेछ 
। 

(४)  गाउँ सभामा पद शृ्रिना तथा िारेिीका लाधग प्रस्ताि पेश गनुय 
भधदा अजघ सो पद शृ्रिना गनुयपने कारण, प्रस्तावित पदले गनुयपने कामको 
वििरण, मौिदुा दरिधदीले थप गरेको काययबोझ सम्हाल्न सक्ने नसक्ने 
अिस्था, आधथयक िमता तथा प्रस्तावित पदले संगठनात्मक स्िरुपमा 
पाने प्रभाि स्पष्ट गरी सभा समि पेश गनुय पनेछ ।    

(५)  नगर प्रहरीको देहायका पदहरु िलु्ला प्रधतयोधगताद्धारा पूधतय गरी 
िा सेिा पररितयन गरी पूणय िा आंजशक िा स्ियमसेिकको रुपमा 
पाररश्रधमक पाउने गरी सेिा करारमा धनयजुक्त हनुेछनाः 

(क)   नगर प्रहरी नायि धनरीिक  

(ि)   नगर प्रहरी सहायक धनरीिक  

(ग))   नगर प्रहरी ििान  

(घ)   नगर प्रहरी सहयोगी   

 ८. धनयजुक्त गने अधधकारीाःपदपूधतय सधमधतको धसफाररसमा  नगरपाधलको 
प्रमिु प्रशासकीय अधधकृतले  नगर प्रहरीको धनयजुक्त गनेछ ।  

 ९. पदपूधतय गने तररकााः(१)  नगर प्रहरी नायि धनरीिक पदमा साठी 
प्रधतशत र  नगर प्रहरी सहायक धनरीिक पदमा चाधलस प्रधतशत िलु्ला 
प्रधतयोधगताद्वारा र बाँकी बढुिाद्धारा करारमा पदपूधतय गररनेछ ।  

(२)  नगर प्रहरी ििान पद र सहयोगी पदमा शतप्रधतशत िलु्ला 
प्रधतयोधगताद्वारा पदपूधतय गररनेछ ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम िलु्ला प्रधतयोधगताद्धारा पदपूधतय गदाय  
नगर प्रहरीलाई समािेशी बनाउन िलु्ला प्रधतयोधगताद्धारा पूधतय हनु े
पदमध्ये पैतालीस प्रधतशत पद छुट्याई सो प्रधतशतलाई शत प्रधतशत 
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मानी देहाय बमोजिमका उम्मेदरिारका धबचमा छुट्टाछुटै्ट प्रधतस्पधाय गराई 
पदपूधतय गररनेछ ।  

(क) मवहला ३३ प्रधतशत  

(ि) आददबासी÷िनिाधत २७ प्रधतशत  

(ग) दधलत २५ प्रधतशत  

(घ) विपन्न १५ प्रधतशत   

(४) यस ऐनको िण्ड (क), (ि), (ग) को प्रयोिनको लाधग मवहला 
आददिासी, िनिाती, दधलत भन्नाले आधथयक र सामाजिक रुपमा पछाधड 
परेका मवहला, आददिासी/िनिाधत र दधलतलाई सम्झन ुपछय । 

 (५) उपदफा ३ िमोजिम पदपूधतय गने प्रयोिनका लाधग आधथयक तथा 
सामाजिक रुपमा पछाधड परेका मवहला, आददिासी/िनिाधत र दधलत 
समदुायको वििरण नेपाल सरकारले नेपाल रािपत्रमा सूचना प्रकाशन 
गरी तोवकए िमोजिम हनुेछ ।  

तर त्यसरी नतोकेसम्मको लाधग  गाउँपाधलकाले तोकेको मवहला, 
आददिासी÷िनिाधत र दधलत समदुायलाई आधथयक तथा सामाजिक रुपमा 
पछाधड परेको समदुाय माधननेछ ।  

(६) उपदफा (३) बमोजिम छुट्याईएका पदको लाधग दरिास्त पेश 
गदाय देहाय बमोजिमका प्रमाण संलग्न हनुपुनेछ ।  

(क) आददिासी िनिाधतको सूचीमा स्पष्ट िलेुको िाधत िाहेक अधयको 
हकमा आददिासी÷िनिाधतका लाधग नेपाल आददिासी÷िनिाधत उत्थान 
राविय प्रधतष्ठानबाट आददिासी÷िनिाधत भनी प्रमाजणत भएको ।  

(ि) दधलतको सूचीमा स्पष्ट िलेुको दधलत िाधत िाहेक अधयको हकमा 
दधलतका लाधग राविय दधलत आयोगबाट दधलत भनी प्रमाजणत भएको 
। 
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(ग) विपन्नको हकमा  गाउँपाधलका िा कानून बमोजिमको अधय 
धनकायले ददएको विपन्न प्रमाजणत कागिात । 

(७) उपदफा (३) िमोजिम प्रधतशत धनधायरण गदाय एक प्रधतशतभधदा 
कम घताक फ्र्याक्सन) आएमा त्यस्तो घातांक िनु समदुायको हकमा 
आएको हो सोभधदा लगतै पधछको समदुायमा सदै िानेछ ।  

(८) उपदफा (३) िमोजिम छुट्याइएको पदमा कुनै दरिास्त नपरेमा 
िा आिश्यक संख्यामा उम्मेदिार उत्तीणय हनु नसकी आिश्यक संख्यामा 
पदपूधतय हनु नसकेमा त्यसरी नपगु भएको पद संख्या िलु्ला 
प्रधतयोधगतामा सहभागी भई उजत्तणय भएका उम्मेदिारबाट पूधतय गररनेछ 
। 

(९) माधथ िनुसकैु कुरा लेजिएको भएतापधन  नगर प्रहरीको मखु्य 
काममा कूल िनशजक्तको १ धतहाई िवटने र २ धतहाई श्रम र उत्पादन 
काययमा लाग्ने छन ्।  

(१०) िहालिाला कमयचारीले सरकारी धबदाको ददनमा मात्र  नगर 
प्रहरी काययमा िवटने छन ्। 

(११)  नगर प्रहरी पदमा साधारणतया सरुिा धनकायमा आिश्यक 
धयूनतम योग्यता भएकालाई धनयजुक्त ददइने छ ।  

  तर स्थानीय आिश्यकतालाई मध्यनिर गदै धनम्न उम्मेदिारलाई 
पधन अिसर ददईनेछ ःाः( 

 (क) स्थानीय सरकारको िेत्रमा काययरत कमयचारी र जशिक 

(ि) स्थानीय सरकारको िेत्रमा रहेका धसकमी, डकमी, उधगmदभच, 

भधभअतचषअ्ष्बल, कृवष, िन, िधडबवुट विषयमा ताधलम प्राप्त 
व्यजक्तहरूलाई स्ियंसेिकको रुपमा धनयजुक्त गनय सवकने छ ।  

    (ग)  गाउँपाधलकाका योग्य यिुाहरु (पूिय सरुिाकमी, पूिय कमयचारी, 
कलाकार, जशिक, बवुद्धजिबी     आदद) 
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१०. िलु्ला प्रधतयोधगतामा भाग धलन सक्ने व्यजक्तहरुाः (१)  नगर 
प्रहरी नायि धनरीिक पदको लाधग हनुे िलु्ला प्रधतयोधगतामा 
धनम्नधलजित योग्यता भएका व्यजक्तहरुले भाग धलन सक्नेछनाः(  

(क) दरिास्त आह्वान भएको सालको बैशाि १ गते २१ िषय उमेर 
पगेुको र २६ िषय ननाघकेो ।  

तर िलु्ला प्रधतयोधगतामा भाग धलने िहालिाला  नगर प्रहरी िा सेिा 
पररितयन गरी आउने कमयचारी िा पूिय लडाकु िा पूिय सरुिाकमी िा 
म्यादी प्रहरीको हकमा ४० िषय ननाघेको ।  

(ि) स्िीकृत विश्वविद्यालयबाट धडप्लोमा िा सो सरह उत्तीणय गरेको ।  

(ग) नैधतकपतन देजिने कुनै फौिदारी अधभयोगमा सिाय नपाएको ।  

(घ) कुनै रािनीधतक पाटीको सदस्य नरहेको।  

(ङ) मानिअधधकार र मानिीय कानूनको उल्लंघनमा सिाय नपाएको 
।  

(च) मवहलाहरुको लाधग घटीमा ५ वफट र परुुषको लाधग घटीमा ५ 
वफट २ इधच उचाई भएको ।  

(छ) छाती नफुलाउँदा घटीमा ३१ इधच र फुलाउँदा ३३ इधच भएको 
।  

(ि) आिँा माइनस २ िा प्लस २ भधदा बढी कमिोर नभएको ।  

(झ) स्िीकृत जचवकत्सकबाट धनरोधगताको प्रमाणपत्र पाएको ।  

(ञ) नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र पाएको ।   

  

११. िलु्ला प्रधतयोधगतामा भाग धलन  नगर प्रहरी सहायक धनरीिकको 
पदको लाधग आिश्यक धयूनतम योग्यतााः (क) दरिास्त आह्वान गरेको 
सालको बैशाि १ गते १८ िषय उमेर पगेुको र २६ िषय ननाघेको र 
िहालिाला  नगर प्रहरी िा सेिा पररितयन गरी आउने कमयचारी िा पूिय 
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लडाकु िा पूिय सरुिाकमी िा पूिय म्यादी प्रहरीको हकमा ४० िषय 
ननाघेको ।  

(ि) नेपाल सरकारबाट माधयता प्राप्त जशिण संस्थाबाट एस.एल.सी. िा 
सो सरह उत्तीणय गरेको र  

(ग) यस दफामा उल्लेि भए बाहेकका अधय कुरा दफा १० मा तोवकए 
िमोजिम हनुेछ ।   

१२. पदपूधतय सधमधताः गाउँपाधलकाको करारमा कमयचारी भनायको लाधग 
गदठत पदपूधतय सधमधत नै  नगर प्रहरीहरुको पदपूधतय सधमधत हनुेछ ।  
नगर प्रहरीहरुको नयाँ पदपूधतयका लाधग छनौट प्रकृयामा  गाउँपाधलका 
जस्थत प्रहरी कायायलयको प्रधतधनधध र  नगर प्रहरी प्रमिुलाई विज्ञको 
रुपमा आमजधत्रत गररनेछ ।    

१३.पदपूधतय सधमधतको काम, कतयव्य र अधधकाराः(१) पदपूधतय सधमधतको 
काम, कतयव्य र अधधकार देहाय बमोजिम हनुेछ । 

(क) दफा ९ बमोजिम पदपूधतयको लाधग प्रधतशत धनधायरण गने ।  

(ि) िलु्ला प्रधतयोधगताद्वारा पूधतय हनुे पदको पाठ्यक्रम धनधायरण गने ।  

(ग) पदपूधतय काययताधलका बनाउने ।  

(घ) परीिाको वकधसम तोक्ने । 

 (ङ) पदपूधतयका लाधग विज्ञापन प्रकाशन गने ।  

(च) परीिा संचालन तथा नधतिा प्रकाशन गने ।  

(छ) धनयकु्तीका लाधग धसफाररश गने ।  

(ि) लोक सेिा आयोगबाट स्िीकृत प्रहरी सेिाको पदमा धनयकु्ती र 
बढुिा गदाय अपनाउन ु पने सामाधय धसद्धाधतमा पदपूधतय सधमधतले गने 
भनी तोवकएका पदपूधतयसँग सम्बधधीत अधय कायय गने ।  
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(२) पदपूधतय सधमधतले  नगर प्रहरी सेिा समूहको लाधग िलु्ला 
प्रधतयोधगताद्वारा पदपूधतय गने सम्बधधमा आिश्यकता अनसुार 
काययविधधगत धनणयय गरी कायायधियन गनय सक्नेछ ।   

१४. योग्यताक्रम सूची तयार गनेाः(१) उम्मेदिारहरुले ददइएको परीिा 
र अधतिातायमा प्राप्त गरेको अंकको आधारमा योग्यताक्रम सूची तयार 
गरी पदपूधतय सधमधतले धनयजुक्तका लाधग धसफाररस पशे गनेछ । कुल 
ररक्त पदको बढीमा १५ प्रधतशतसम्म योग्यताक्रमानसुार िैकजल्पक 
उम्मेदिार राजिनेछ ।  

(२) उपदफा (१) िमोजिम धसफाररस गररएका व्यजक्तहरुलाई पदपधूतय 
सधमधतले धनयजुक्त गने अधधकारी समि धनयजुक्तका लाधग पेश गनेछ ।  

(३) धनयजुक्तको लाधग धसफाररस भएको धमधतले सात ददनधभत्र  
गाउँपाधलकाले धनयजुक्तपत्र ददने धनणयय गरी सक्न ुपनेछ ।  

(४)  उपदफा (३) िमोजिम धनणयय भएको धमधतले सात ददनधभत्र प्रमिु 
प्रशासकीय अधधकृतले धनयजुक्तपत्र ददनेछ ।   

१५. िेष्ठताक्रम कायम गनेाः (१)  नगर प्रहरी नायि धनरीिक र  
नगर प्रहरी सहायक धनरीिकको िेष्ठताक्रम कायम गदाय धनिहरुले 
आधारभतू ताधलममा प्राप्त गरेको अंकको आधारमा कायम गररनेछ ।  

(२) िैकजल्पक उम्मेदिारहरुले एक िषयसम्म पधन धनयजुक्त प्राप्त गनय 
नसकेमा उक्त सूची स्िताः िारेि हनुेछ ।   

१६. परीिणकालमा राजिनेाः नयाँ सेिा करारमा धनयकु्त गररएका  नगर 
प्रहरी कमयचारीलाई सरुुमा पूणय िा आंजशक िा स्ियमसेिकको रुपमा 
पाररश्रधमक पाउने आधारमा बवढमा छ मवहनाको सेिा करार सम्झौता 
गररनेछ । सो अिधधमा  नगर प्रहरी कमयचारीले सधतोषिक काम 
नगरेमा  नगर प्रहरी प्रमिुको धसफाररसमा प्रमिु प्रशासकीय अधधकृतले 
सेिा करार सम्झौता रद्द गनय सक्नेछ । 
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१७.करार धनयजुक्त थपाः (१) दफा १८ िमोजिमको अिधधमा  नगर 
प्रहरी कमयचारीको काम सधतोषिनक भएमा  नगर प्रहरी अधधकृत 
आधारभतू ताधलममा उत्तीणय भएमा  गाउँपाधलकाको झण्डा र नेपालको 
राविय झण्डा छुिाई शपथग्रहण गराएर मात्र  गाउँपाधलकाका प्रमिु 
प्रशासकीय अधधकृतबाट करार धनयजुक्त सदर गररनछे र थप १ िषयको 
लाधग करार अिधी थप हनुेछ ।   

१८.  नगर प्रहरी ििान र  नगर प्रहरी सहयोगी पदमा भनायाः(१)  
नगर प्रहरी ििान र  नगर प्रहरी सहयोगी पदमा धनयजुक्त हनु चाहन े
उम्मेदिारले  गाउँपाधलकाले तोके िमोजिमको फारम भरी पदपूधतय  
सधमधतमा धनिेदन ददन ुपने छ ।  

(२) उपदफा (१) िमोजिम धनिेदन ददने उम्मेदरिारको देहायको 
योग्यता पगेुको हनुपुनेछाः( 

(क)  नगर प्रहरी ििान पदको लाधग छनौट हनुे सालको िैशाि १ 
गते १८ िषय उमेर पगेुको र ४० िषय ननाघेको तथा  नगर प्रहरी 
सहयोगी पदको लाधग छनौट हनुे सालको िैशाि १ गते १८ िषय उमेर 
पगेुको र ४५ िषय ननाघकेो ।   

(ि) माधयता प्राप्त शैजिक संस्थाबाट किा ८ िा सो सरह उधतणय 
गरेको ।  

तर  नगर प्रहरी सहयोगी पदको हकमा साधारण लेिपढ गनय िाने्न हनु ु
पनेछ । 

(ग) नैधतकपतन देजिन फौिदारी अधभयोगमा सिाय नपाएको ।  

(घ) रािनीधतक पाटीको सदस्य नरहेको ।  

(ङ) कुनै विध्िंसात्मक संस्थाको सदस्य नभएको ।  

(च) स्िीकृधत प्राप्त जचवकत्सकबाट धनरोधगताको प्रमाणपत्र पाएको ।  

(छ) आिँा माईनस २ िा प्लस २ भधदा िढी कमिोर नभएको ।  
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(ि) छाती नफुलाउँदा घटीमा ३० इधच र फुलाउँदा ३२ इधच भएको 
।  

(झ) नेपाली नागररक ।  

(ञ) मवहलाको लागी घटीमा ५ वफट र परुषको लागी घटीमा ५ वफट 
२ इधच उचाई भएको ।   

१९.करार धनयजुक्त सदराः (१) दफा १६ िमोजिमको अिधधमा रहेको  
नगर प्रहरी कमयचारीको काम सधतोषिनक भएमा र  नगर प्रहरी 
आधारभतू ताधलममा उत्तीणय भएमा  गाउँपाधलकाको झण्डा र राविय 
झण्डा छुिाई शपथग्रहण गराएर  गाउँपाधलकाका प्रमिु प्रशासकीय 
अधधकृतबाट करार धनयजुक्त सदर गरी थप १ िषयको करार धनयजुक्त 
ददईनेछ ।    

(२) िैकजल्पक उम्मेदिारको रुपमा रहेका व्यजक्तहरुलाई पदपूधतय 
सधमधतले धनयजुक्त गने अधधकारी समि धनयजुक्तका लाधग धसफाररस पेश 
गनेछ ।  

(३) धनयजुक्तको लाधग धसफाररस भएको धमधतले पैतीस ददनधभत्र  
गाउँपाधलकाले धनयजुक्तपत्र ददन धनणयय गरी सक्न ुपनेछ ।  

(४) उपदफा (३) िमोजिम धनणयय भएको धमधतले सात ददनधभत्र प्रमिु 
प्रशासकीय अधधकृतले धनयजुक्तपत्र ददनेछ ।   

२०. िेष्ठताक्रम कायम गनेाः नगर प्रहरी नायि धनरीिक र  नगर 
प्रहरी सहायक धनरीिकको िेष्ठताक्रम कायम गदाय धनिहरुले आधारभतू 
ताधलममा प्राप्त गरेको अंकको आधारमा कायम गररनेछ । िहालिाला  
नगर प्रहरीको हकमा पदपूधतय सधमधतले धसफाररस गरेको योग्यताक्रमलाई 
नै िेष्ठताक्रम माधननेछ ।   
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पररच्छेद – ५ 

सरुिा तथा िढुिा 

२१. सरुिा सम्बधधी व्यिस्थााः अधधकृतस्तरको  नगर प्रहरी 
कमयचारीको सामाधयतया िषयको एक पटक  नगर प्रहरी प्रमिुको 
धसफाररसमा प्रमिु प्रशासकीय अधधकृतले सरुिा गनेछ । अधय  नगर 
प्रहरी कमयचारीहरुको सरुिा प्रमिु प्रशासकीय अधधकृतको धनदेशन 
बमोजिम  नगर प्रहरी प्रमिुले गनेछ ।   

२२. बढुिा गने अधधकारीाःपदपूधतय सधमधतको धसफाररसमा प्रमिु 
प्रशासकीय अधधकृतले बढुिा गनेछ ।   

२३. िढुिाको लाधग सम्भाव्य उम्मेदरिार बने्न अिधधाः (१)  नगर 
प्रहरी हिल्दारदेजि  नगर प्रहरी नायि धनरीिकसम्म एकतह मधुनको 
पदमा कजम्तमा धनरधतर रुपमा तीन िषयको सेिा करार अिधध पगेुको 
र अधधकृतस्तरका प्रहरी कमयचारीको हकमा एक तह मधुनको पदमा 
कजम्तमा ५ िषय सेिा करार सेिा पगेुको हनुपुनेछ ।   

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भएतापधन देहायको 
अिस्थामा कुनै पधन  नगर प्रहरी कमयचारीको िढुिाको लाधग सम्भाव्य 
उम्मेदरिार बन्न सक्ने छैन ्। 

(क) धनलम्बन भएकोमा धनलम्बन भएको अिधधभर,  

(ि) िढुिा रोक्का गररएकोमा सो अिधधभर,  

(ग) तल्लो पदमा घटुिा भएकोमा सो भएको धमधतले दईु िषयसम्म,  

(घ) हालको पदमा तीन पटकसम्म नधसहत पाएको भए अजधतम पटक 
नधसहत पाएको धमधतले एक िषयसम्म,  

(ङ) सेिा पररितयन गराई  नगर प्रहरी सेिामा प्रिेश गरेको  नगर प्रहरी 
कमयचारी भएमा सेिा पररितयन भएको धमधतले एक िषयसम्म    
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२४.िढुिा गदाय कायय िमताको मूल्याकंन गने आधाराः नगर प्रहरी 
कमयचारीलाई िढुिा गदाय यस ऐन िमोजिम कायय िमताको मूल्याकंन 
गरी सबैभधदा बढी अंक प्राप्त गने कमयचारीलाई पवहले बढुिा गररनेछ 
।  

तर समान अंक प्राप्त गने उम्मेदिारहरुको हकमा देहायको क्रमले 
धनणयय गररनेछाः 

(क) एकतह मधुनको पदमा सेिामा प्रिेश गदाय धनधायरण भएको 
योग्यताक्रमको आधारमा  

(ि) िण्ड (क) बमोजिम धनणयय हनु नसकेमा त्यसभधदा एकतह मधुनको 
पदमा गरेको नोकरी अिधधको आधारमा   

(ग) िण्ड (ि) िमोजिम धनणयय हनु नसकेमा आधारभतू ताधलमबाट 
कायम गररएको िेष्ठताक्रमको आधारमा   

(घ)  नगर प्रहरी कमयचारीको काययिमताको मूल्याकंन गदाय देहायका 
कुराहरुलाई आधार माधनन ेछ ।  

१. नोकरीको िेष्ठता   

२. काययसम्पादन मूल्याकंन   

३. शैजिक योग्यता   

४. ताधलम  

(ङ) िेष्ठताको अंक गणना गदाय हाल िहाल रहेको पदमा काम गरेको 
प्रत्येक िषयको लाधग २ अंकका दरले िढीमा ३० अंक प्रदान गररनेछ 
। त्यसरी अंक गणना गदाय एक िषयभधदा िढी चानचनु मवहना िा 
ददनको लाधग दामासाहीका वहसािले अंक ददइनेछ ।  

(च) बढुिाका लाधग  नगर प्रहरी सेिाको कुनै पधन पदमा प्रिेश गनय 
आिश्यक पने धयूनतम शैजिक योग्यता िापतको मात्र अंक ददईने छ 
।  
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(छ) शैजिक योग्यता िापत बढीमा १५ (पधर) अंक ददइनेछ र त्यस्तो 
योग्यता िापतको अंकको गणना देहाय बमोजिम गररनेछ ।   

शैजिक 
योग्यता  

प्रथम दद्वधतय तधृतय कैवफयत  

१.हालिहाल 
रहेको पदमा 
नयाँ  

१०   ८    ६    

 

 

धनयजुक्त ददँदा आिश्यक पने धयूनतम 

शैजिक 
योग्यता  

प्रथम दद्वधतय तधृतय कैवफयत  

माधथल्लो 
सम्बजधधत 
एउटा उपाधध  
भएमा    

5  4    3    

तर,   

(१) शे्रणी निलेुको शैजिक प्रमाण पत्रको हकमा विश्वविद्यालयले स्तर 
धनधायरण गरेकोमा सोही अनसुारको शे्रणी कायम गरी र सो नभएमा 
दद्वतीय शे्रणी सरहको अंक ददइनेछ ।  

(२) कम्पाडयमेधटल परीिा पास गरेको भए ततृीय शे्रणी माधननेछ ।  

(ि)  कायय सम्पादन िापत काययसम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा उल्लेि 
भए अनसुार कायय सम्पादन मूल्याङ्कन गरी बढीमा ५० अंक ददइनेछ ।  

(झ)  ताधलम िापत प्रथम, दद्वतीय र ततृीय शे्रणीको लाधग क्रमशाः पाँच, 

चार र तीन अङ्क ददइनेछ ।    
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पररच्छेद – ६ 

 गाउँपाधलकाको प्रशासन र  नगर प्रहरीको सम्िधध 

२५. गाउँपाधलका प्रशासनको धनयधत्रण रहनेाः नगर प्रहरीको अनशुासन 
र आधतररक व्यिस्थाको कुरामा बाहेक समस्त  नगर प्रहरी  
गाउँपाधलकाको प्रमिु प्रशासकीय अधधकृत र विषयगत जिम्मेिारी 
तोवकएको अधधकार प्राप्त अधधकारीको प्रत्यि रेिदेि र धनयधत्रणमा 
रहनेछन ्।   

२६.  नगर प्रहरी प्रमिु माफय त लेिापढी हनुेाः  गाउँपाधलकाले  नगर 
प्रहरी संगठनसँग लेिापढी गदाय सामाधयतया  नगर प्रहरी प्रमिु माफय त 
नै गनुयपनेछ ।   

२७. कारिाही गदाय परामशय धलनेाः  गाउँपाधलकाले कुनै पधन अधधकृत 
तहका  नगर प्रहरी कमयचारीलाई अनशुासनहीनताको कारिाही गदाय 
आिश्यकतानसुार  नगर प्रहरी प्रमिुको परामशय धलन सक्नेछ ।    

पररच्छेद – ७ 

विदा 

२८. विदा अधधकारको कुरा होइनाः (१)  नगर प्रहरी कमयचारीले 
अधधकारको रुपमा विदाको दािी गनय पाउने छैन ्।  

(२) कामको अनकुुल हेरी विदा ददने अधधकारीले आफ्नो तिबीिबाट 
विदा ददन अथिा नददन पधन सक्नेछ । साथै आिश्यक परेमा विदामा 
बसेको  नगर प्रहरी कमयचारीलाई धनिको स्िीकृत विदा रद्द गरी बोलाई 
काममा लगाउन सक्नेछ ।  

(३)  नगर प्रहरी कमयचारीहरुले देहाय िमोजिमका विदा पाउने छन ्: 

(क) भैपरी आउने र पिय विदा 

(ि) विरामी विदा  
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(ग) वकररया विदा   

(घ) प्रसतुी विदा   

(ङ) प्रसधुत स्याहार विदा  

२९. विदा नधलई घर बस्ने  नगर प्रहरी कमयचारीलाई सेिाबाट 
हटाउनेाः(१) यस ऐन िमोजिम विदा नधलई  नगर प्रहरी कमयचारी गैर 
हाजिर हनु पाउने छैन ्।  

(२) दफा (१) को उल्लंघन गरी गैर हाजिर हनुे  नगर प्रहरी 
कमयचारीलाई  गाउँपाधलकाले सेिाबाट हटाउन सक्नेछ ।  

तर धनकास नहुँदै विदा बसी पधछ सो गैर हाजिर भएको अिधधको लाधग 
विदाको धनिेदन गरी सो विदा स्िीकृत भएमा यो धनयम उल्लंघन गरेको 
मधनने छैन ।   

३०. भैपरी/पिय विदााः(१)  नगर प्रहरी कमयचारीले प्रत्येक सालमा १२ 
ददनमा नबढाई भैपरी÷पिय विदा पाउने छ ।  

(२) भैपरी/पिय आउने विदा साधारणतया एक पटकमा २ ददनमा 
नबढाई धलन पाइने छ ।  

(३) भैपरी/पिय आउने विदा एक सालको अको सालमा धलन पाइन े
छैन ्।  

(४) विदा बस्न ुपरेमा कुनै प्रहरी कमयचारीले विदाको स्िीकृधत धलई 
रहन नभ्याएमा विदा िसेपधछ स्िीकृत गराए पधन हधुछ ।  

(५) भैपरी/पिय विदा िसेका  नगर प्रहरी कमयचारीहरुले पूरा तलि, 

भत्ता, राशन पाउनेछ ।  

(६) भैपरी/पिय विदा शधनिार िाहेक अरु विदाहरुसँग धमलाई धलन 
पाइने छैन ।     

३४. विरामी विदााः (१) आफ्नो पदको कतयव्य पालन गदाय चोटपटक 
लाग्न गई िा विरामी भई अस्पतालमा भनाय भई उपचार गराउँदा 
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सम्िजधधत जचवकत्सकले काम गनय नसक्ने भधन गरेको धसफाररस बमोजिम 
लाग्ने ददन िाहेक प्रत्येक  नगर प्रहरी कमयचारीले िषयको १२ ददन 
तलब, भत्ता र राशनसवहत विरामी विदा पाउने छ ।  

(२)  नगर प्रहरी कमयचारी अशक्त भई संजचत विरामी विदाले नपगु 
भएमा धनिलाई बढीमा बाह्र ददनसम्मको पेश्की विदा ददन सवकनेछ ।  

(३) प्रहरी कमयचारीले विरामी विदा बवढमा ९० ददनसम्म संजचत गनय 
सक्नेछ । 

(४) सात ददनभधदा िढी अिधधको विरामी विदा माग गने  नगर प्रहरी 
कमयचारीले स्िीकृत जचवकत्सकको प्रमाणपत्र पेश गनुयपनेछ ।  

तर यस्तो प्रमाणपत्र पेश गनय साधारणतया सम्भि छैन भने्न विदा ददने 
अधधकारीलाई विश्वास भएमा धनिले सो व्यहोरा िुलाई प्रमाणपत्र पेश 
नगरी विदा ददन सक्नेछ ।  

(५) धनलम्िनमा रहेको  नगर प्रहरी कमयचारीले सो अिधधभरको विरामी 
विदा पाउने छैन ।  

३३. वकररया विदााः (१)  नगर प्रहरी कमयचारीःे आफैं  वकररयामा िस्न ु
परेमा कुल धमय अनसुार िढीमा १५ ददन वकररया विदा पाउनेछ । 
यस्तो विदा मवहला  नगर प्रहरी कमयचारीको पधतले वकररया िस्नपुरेमा 
त्यस्तो मवहला कमयचारीलाई ददईनेछ ।  

(२) यस्तो वकररया विदा बस्ने  नगर प्रहरी कमयचारीले पूरा तलब, भत्ता 
र राशन पाउनेछ ।   

३४. प्रसूती विदााः (१) मवहला  नगर प्रहरी कमयचारी गभयिती भएमा 
धनिले सतु्केरीको अजघपधछ गरी ९८ ददन प्रसूती विदा पाउनेछ ।  

(२) प्रसूती विदा िस्ने मवहला  नगर प्रहरी कमयचारीले पूरा तलब, भत्ता 
र राशन पाउनेछ ।  

(३) प्रसूती विदा सेिा अिधधभर दईु पटक मात्र ददइनेछ । साथै  
गाउँपाधलकाले ददएको सवुिधा उपभोग गनय पाउनेछ ।   
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४) उल्लेि भएअनसुारको विदाको अधभलेि कमयचारीको विदा स्िीकृत 
गने कायायलयले अद्यािधधक बनाई राख्न ुपनेछ ।   

३५. प्रसूती स्याहार विदााः (१) प्रसूधत स्याहार विदा सेिा अिधधभर दईु 
पटक मात्र ददइनेछ साथै  गाउँपाधलकाले ददईएको सवुिधा उपभोग गनय 
पाउनेछ   

(२)  नगर प्रहरी कमयचारीको पत्नी सतु्केरी हनुे भएमा त्यस्तो कमयचारीले 
सतु्केरी हनुभुधदा अजघ िा पधछ गरी पधर ददन प्रसूधत स्याहार विदा धलन 
सक्नेछ । यो विदा सेिा अिधधमा दईु पटकसम्म पाउनेछ ।  

(३) प्रसूधत स्याहार विदामा िस्ने कमयचारीले पूरा तलब, भत्ता र राशन 
पाउनेछ ।  

(४)  प्रसूधत स्याहार विदा धलने  नगर प्रहरी कमयचारीको विदा स्िीकृत 
गने कायायलयले अध्यािधधक बनाई राख्नपुनेछ । 

 (५) सतु्केरी स्याहार विदामा बस्ने कमयचारीले िधम दताय प्रमाण पत्र 
िा सम्बजधधत अस्पतालको प्रमाणपत्र पेश गनुय पनेछ ।   

३६. सट्टा विदााः कुनै पधन साियिधनक विदाको ददन ड्यूटी गने  नगर 
प्रहरी कमयचारीलाई आलोपालो धमलाई  नगर प्रहरी प्रमिुले प्रमिु 
प्रशासकीय अधधकृतसँगको परामशयमा सट्टा विदा ददन सक्नेछ ।  

तर यस्तो सट्टा विदा एकपटकमा सात ददनभधदा िढी हनुे छैन ्।   

३७. धबदा माग गने विधधाः (१) विदाको धनकासाका धनधमत्त  नगर 
प्रहरी कमयचारीले आफूलाई चावहएको विदाको अिधध, कारण र विदेश 
िानपुने भए सो समेत िलुाई आफ्नो कायायलय माफय त धबदा ददन े
अधधकारी समि धनिेदन पेश गनुय पनेछ र विदा ददने अधधकारीले पधन 
धबदा स्िीकृत िा अस्िीकृत भएको सूचना सो  नगर प्रहरी कमयचारीलाई 
ददन ुपनेछ ।  

(२) देहायको कुरामा विदा ददने अधधकारीलाई जचत्त बझेुमा धनिले 
धनिेदनको धमधतभधदा अजघको धमधतबाट धबदा स्िीकृत गनय सक्नेछ ःाः(  
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(क) धबदा ददने अधधकारीको पूिय स्िीकृधत ददन सम्भि धथएन भने्न,   

(ि) पूिय स्िीकृधत प्राधप्तको लाधग धनिेदकले सकभर प्रयास गरेको धथयो 
भन्ने ।  

३८. विदा ददने अधधकारीाः(१) देहायको धबदा स्िीकृत गने अधधकार 
देहायको अधधकारीलाई हनुेछाः     

विदाको वकधसम विदा स्िीकृत गने 
अधधकारी 

कैवफयत 

१. भैपरी आउन े र 
पिय विदा   

 नगर प्रहरी प्रमिु    

२. विरामी विदा  प्रमिु प्रशासकीय 
अधधकृत 

 

३. प्रसूधत विदा  प्रमिु प्रशासकीय 
अधधकृत   

 

४. वकररया विदा  प्रमिु प्रशासकीय 
अधधकृत 

 

५. सट्टा विदा प्रमिु  प्रशासकीय 
अधधकृत 

 

 

(२) यस्ता स्िीकृत भएका विदाहरुको अधभलेि १५ ददन धभत्र सामाधय 
प्रशासन तथा िनशजक्त विकास शािामा अधनिायय उपलब्ध गराउन ु
पनेछ ।   

३९. विदा पररणत नहनुेाः यस पररच्छेद बमोजिम  नगर प्रहरी कमयचारीले 
िनु विदा धलई बसेको हो सोही विदा नै उपभोग गनुय पनेछ । पवहले 
कुनै एक वकधसमको विदा स्िीकृत भएकोमा त्यस्तो विदा पधछ वकररया 
विदा िा प्रसूधत विदा िाहेक अको वकधसमको विदामा पररणत गराउन 
पाइने छैन ्।   

४०. साियिधनक विदा गाधभनेाः भैपरी आउने र पिय विदा िाहेक अरु 
कुनै प्रकारको विदा धलई बसेको  नगर प्रहरी कमयचारीले सो विदा 
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भकु्तान हुँदा साियिधनक विदा पनय गएमा र साियिधनक विदा पधछ 
कायायलयमा हाजिर नभएमा सो साियिधनक विदाको अिधध पधन धनि 
कमयचारीले धलएको विदा िा सो विदा बाँकी नभएमा धलन पाउने अरु 
विदामा बसेको माधननेछ ।   

४१. कायायलयमा अनपुजस्थत हनुे उपर कारिाहीाः विदा नधलई 
कायायलयमा अनपुजस्थत हनुे  नगर प्रहरी कमयचारीलाई गयल र 
तलिकट्टी गरी विभागीय सिाय समेत गनय सवकनेछ । यसरी गयल 
भएको अिधध सेिा अिधधमा गणना हनुे छैन ।   

४२. धनकासा धलन नभ्याएमााः कुनै  नगर प्रहरी कमयचारीलाई आिश्यक 
परी विदामा निसी नहनुे अिस्था पनय आएको भने्न धनकटतम माधथल्लो 
अधधकारीलाई लागेमा र सो विदा जस्िकृत हनुे देजिएमा धनिले त्यस्तो  
नगर प्रहरी कमयचारीलाई विदामा बस्न धलजित आदेश ददई त्यसको 
सूचना विदा ददने अधधकारी समि पठाउनपुछय ।   

४३. गयल िाली िनाउनेाः कुनै  नगर प्रहरी कमयचारी गयल परी सो 
कुराको िनाउ  गाउँपाधलका सामाधय प्रशासन तथा िनशजक्त  विकास 
शािामा पठाई सकेपधछ सम्िजधधत  नगर प्रहरी कमयचारीले विदा 
स्िीकृत हनु पने व्यहोरा दशायई आफू गयल परेको सूचना पाएको धमधतले 
१५ ददनधभत्र आफूलाई गयल गने अधधकारी भधदा एकतह माधथको 
सम्िजधधत अधधकारी समि प्रधतिेदन ददन सक्नेछ । सो प्ररधतिेदन उपर 
छानविन र िाँच पड्ताल गदाय  नगर प्रहरी कमयचारीको प्रधतिेदन व्यहोरा 
साँचो देजिन आएमा सम्िजधधत अधधकृतले विदा स्िीकृत गरी थमौती 
गरेको व्यहोरा लेजि पठाउन सक्नेछ ।   

४४. झटु्टा कारण देिाएमा सिाय हनुेाःकुनै   नगर प्रहरी कमयचारीले 
कुनै झटु्टा कारण देिाई विरामी विदा, वकररया विदा र प्रसूती विदा धलई 
िसेको ठहररएमा त्यस्तो  नगर प्रहरी कमयचारी विभागीय सिायको भागी 
हनुेछ ।  
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४५. ताधलम अिधधमा विदा बस्ने बारेाः यस धनयमािलीमा अधयत्र 
िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापधन ताधलम अिधधभर साियिधनक विदा 
र वकररया विदाबाहेक साधारणतया अरु कुनै विदा ददइने छैन ्। 

पररच्छेद  ८ 

आचरण 

४६. दान उपहार धलन नहनुेाः आफ्नो सरकारी काममा कुनै पधन 
प्रकारको असर पनय सक्ने गरी कुनै पधन  नगर प्रहरी र धनिको 
पररिारका सदस्यसमेतले  गाउँपाधलकाको पूिय स्िीकृत विना स्िदेशी 
तथा विदेशी संघ संस्था धनकाय िा व्यजक्त कसैबाट कुनै प्रकारको दान, 

बक्स, परुस्कार, कोसेली र उपकार स्िीकार गनुय हदैुन ।   

४७. चधदा धलन नहनुेाः कुनै  नगर प्रहरी कमयचारीले  गाउँपाधलकाको 
पूिय स्िीकृधत विना कुनै पधन कामको धनधमत्त कुन ै वकधसमको चधदा 
माग्न अथिा स्िीकार गनुय हदैुन र अरु कुनै वकधसमको आधथयक सहायता 
प्राप्त गने काममा समेत भाग धलन हुँदैन ।   

४८. स्िीकृती विना अचल सम्पजत्त िररद गनय नहनुेाः गाउँपाधलकालाई 
पूिय सूचना नददई कुन ैपधन  नगर प्रहरी कमयचारीले आफ्नो बसोबासको 
धनधमत्त चावहने िाहेक आफ्नो िा आफ्नो पररिारको कुनै सदस्यको 
नाममा कुनै अचल सम्पजत्त िररद गनय हदैुन ।  गाउँपाधलकाको स्िीकृत 
धलएर मात्र िररद गनय सक्नेछ ।  

४९. सम्पजत्तको वििरण ददनपुनेाः (१)  नगर प्रहरी कमयचारीले धनयजुक्त 
भएको धमधतले साठी ददनधभत्र  गाउँपाधलकाले तोवकएको कमयचारी समि 
देहायको सम्पजत्तको वििरण तोवकएको ढाँचामा दाजिला गनुय पनेछ ।  

(क) आफ्नो िा पररिारको सदस्यको नाममा भएको प्रत्येक अचल 
सम्पजत्त र शेयर, बैंक मौज्दातको वििरण ।  

(ि) आफूसँग िा आफ्नो नाउँमा रहेको नगद, ििाहररात, सनु, चाँदीको 
अधदािी मूल्य ।  
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(२) उपदफा १ िमोजिमको वििरण दाजिला गदाय संयकु्त पररिारमा 
रहेको  नगर प्रहरी कमयचारीले आफ्नो पररिारको प्रमिुको नाममा 
धनिसँग रहेको सम्पजत्तको वििरण दाजिला गनुयपनेछ ।    

४. आफ्नो सम्पजत्तमा थपघट भएमा अजख्तयारिालालाई सोको सूचना 
तीन मवहनाधभत्र ददन ुप्रत्येक  नगर प्रहरी कमयचारीको कतयव्य हनुेछ ।   

५०. व्यापार व्यिसाय गनय नहनुेाः कुन ैपधन  नगर प्रहरी कमयचारीले 
कायायलयको स्िीकृती िेगर देहायका काम गनुय हुँदैनाः   

(क) कुनै व्यापार गनय,   

(ि) कुनै फमयको वहस्सेदार िा सञ्चालक हनु र   

(ग) कुनै व्यिसाय चलाउन ।   

५१.  गाउँपाधलकाको काममा थाहा पाएका कुराहरु प्रकाशन गनय 
नहनुेाःनगर प्रहरी कमयचारीले  गाउँपाधलकाद्धारा अथिा विशेष रुपमा 
अजख्तयार नपाई आफ्नो कतयव्यको पालना गदाय स्थानीय तह िा 
गैह्रसरकारी संघ संस्थाबाट प्राप्त गरेको िा आफैले लेिेको अथिा 
संकलन गरेको कुनै कागिपत्र िा समाचार प्रत्यि िा अप्रत्यि रुपबाट 
अरु अनधधकृत  नगर प्रहरी कमयचारीलाई िा गैह्रसरकारी व्यजक्तलाई 
अथिा पत्रपधत्रकालाई िानकारी ददन हदैुन ।   

५२. रेधडयो िा पधत्रकासँग सम्पकय  राख्न नहनुेाः  नगर प्रहरी कमयचारीले  
गाउँपाधलकाको अनमुधत प्राप्त नगरी कुनै पत्रपधत्रकामा आफ्नै िास्तविक 
अथिा काल्पधनक नामबाट अथिा बेनामी कुनै लेि प्रकाजशत गनय अथिा 
रेधडयोद्धारा प्रसारण गनय हुँदैन ।  

तर यस्तो प्रकाशन िा प्रसारण सावहजत्यक, कलात्मक, ऐधतहाधसक अथिा 
िैज्ञाधनक र व्यिसावयक विषयको भएमा यस्तो स्िीकृती धलई रहन ुपदैन 
र प्रकाशन िा प्रसारण गरेपधछ िाहेरी गनुयपदयछ ।   

५३.  गाउँपाधलकाको आलोचनााः नगर प्रहरी कमयचारीले कुनै कुराको 
आलोचना गदाय  गाउँपाधलकाको नीधतको धबरुद्ध असर पने गरी अथिा  
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गाउँपाधलका र  नगरबासीमा िलल पगु्ने गरी भाषण, सम्िाद, लेि रचना 
गनुय हुँदैन ।    

५४. धनिायचनमा भाग धलन नहनुेाः  नगर प्रहरी कमयचारीले कुनै पधन 
रािनीधतक दलको लाधग कुनै धनिायचनमा भाग धलन िा कसैको धनधमत्त 
मत माग्न िा अधय कुनै प्रकारले प्रभाि पानय हदैुन ।   

तर कसैलाई मत ददएको िा ददने विचार गरेको कुरा प्रकट नगरी 
प्रचधलत काननुिमोजिम आफ्नो मताधधकार प्रयोग गनय बाधा पनेछैन ।   

५५. रािनीधतमा भाग धलन नहनुेाः नगर प्रहरी कमयचारीले कुन ैरािनैधतक 
दल र सोसँग सम्बजधधत संस्थाको सदस्य बन्न, रािनीधतमा भाग धलन, 

रािनैधतक संस्थालाई सहायताको धनधमत्त चधदा ददन अथिा कुनै 
रािनैधतक संस्था िा आधदोलनलाई अधय कुन ैप्रकारले आफ्नो प्रभाि 
पानय सहयोग गनय हुँदैन ।   

५६. समय पालन र धनयधमततााः  नगर प्रहरी कमयचारीले दठक समयमा 
तथा धनयधमत रुपमा आफ्नो पालोमा हाजिर हनुपुदयछ र साधारणतया 
पवहले विदाको धनकासा नधलई काममा अनपुजस्थत हनु ुहुँदैन ।  ५७. 
अनशुासन र आज्ञापालनाः (१)  नगर प्रहरी कमयचारीले आफ्नो कतयव्य 
तत्परताको साथ पालन गनुयपदयछ ।   

(२)  नगर प्रहरी कमयचारीले आफ्नो कायायलयको काम सम्बधधी कुरामा 
आफूभधदा माधथका अधधकृतले ददएको आज्ञालाई तदारुकतासाथ पालन 
गनुयपदयछ ।   

(३)  नगर प्रहरी कमयचारीले आफूभधदा माधथका सबै अधधकृतहरु प्रधत 
उजचत आदर देिाउनपुनेछ ।   

५८.  नगर प्रहरी कमयचारीले बावहरी प्रभाि पानय नहनुेाः  नगर प्रहरी 
कमयचारीले आफ्नो नोकरी सम्िधधी कुरामा आफूभधदा माधथका 
अधधकृतमाधथ कुनै अनजुचत प्रभाब पानय अथिा प्रभाब पाने प्रयत्न गनय 
हुँदैन ।   
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५९. बहधुबबाह, बालधबबाह, अनमेल धबबाह प्रधतिधधाः  नगर प्रहरी 
कमयचारीले मलुकुी ऐन धबहाबारीको महलको धबपरीत हनुे गरी धबबाह 
गनुय गराउन ुहुँदैन । 

 

पररच्छेद – ९ 

सिाय र पनुरािेदन 

६०. सिाय ःाः उजचत र पयायप्त कारण भएमा  नगर प्रहरी कमयचारीलाई 
देहायको सिाय गनय  सवकनेछाः   

(क) नधसहत ददने ।   

(ि) शारीररक थकाई हनुे (फवटक) सिाय गने ।  

(ग) तलि िवृद्ध िा पदोन्नधत रोक्का गने ।  

(घ) तल्लो तहमा घटुिा गने ।  

(ङ) लापरिाही गरी  गाउँपाधलकालाई नोक्सानी भएको सम्पूणय िा 
आंजशक रुपमा तलि भत्ताबाट कट्टी गरी असलु गने ।  

(च) भविष्यमा स्थानीय तहमा अयोग्य नठहररने गरी नोकरीबाट बिायस्त 
गने ।  

(छ) भविष्यमा स्थानीय तहमा अयोग्य ठहररन ेगरी नोकरीबाट बिायस्त 
गने ।   

६१. नधसहत ददने िा प्रधतकूल राय लेख्नाेः नगर प्रहरी कमयचारीले काममा 
साधारण लापरिाही गरेमा नधसहत ददन सक्नेछ । दईु पटकसम्म 
नधसहत ददँदा पधन धनिले काममा लापरिाही गरेमा धनिको चालचलन 
सम्बधधी प्रधतिेदनमा प्रधतकूल राय लेजिनेछ ।   

६२. तलब िवृद्ध िा पदोन्नधत रोक्नेाः  नगर प्रहरी कमयचारीको काम 
सधतोषिनक नभएमा सिाय गने अधधकारीले धनिको तलब िा पदोन्नधत 
रोक्का गनय सक्नेछ ।   
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६३. दिाय र तलब घटाउनेाः कुनै  नगर प्रहरी कमयचारीलाई देहायको 
अिस्थामा सिाय गने अधधकारीले तल्लो पद िा तल्लो टाइम स्केल 
िा त्यही टाइम स्केलको तल्लो स्केलमा ओराल्न सक्ने र  
नगरपाजःलकालाई हाधन नोक्सानी पयुायएकोमा सो समेत धनिबाट भराउन 
सक्नेछ ।   

(क) सधतोषिनक काम नगरेमा ।   

(ि) अनशुासनहीनता गरेमा ।   

(ग) आचरणसम्िधधी दफा उल्लंघन गरेमा ।   

(घ) धनयजुक्त भएको एक िषयधभतै्र नोकरीबाट अलग हनु झठु्ठा कारण 
देिाएमा । 

(ङ) ददएको आदेश धनदेशन नमानेमा िा कायायधियन नगरेमा ।   

(च) मनाधसि कारण नभई िा विदा नधलई विदा बसेकोमा िा गैरहाजिर 
भएमा ।   

(छ) लापरिाही गरेमा िा धनयम आदेशको पालना नगरेमा ।   

६४. नोकरीबाट हटाउने िा बिायस्त गनेाः देहायका अिस्थामा सिाय 
गने अधधकारीले कुनै  नगर प्रहरी कमयचारीलाई नोकरीबाट हटाउन िा 
बिायस्त गनय सक्नेछ ।   

(क) अयोग्यताको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेिारी पूरा र दावयत्ि पूरा 
गनय नसकेमा    

(ि) रािनीधतमा भाग धलएमा    

(ग) िरािर अनशुासनहीनताको काम गरेमा    

(घ) नैधतक पतन देजिन ेफौिदारी अधभयोगमा अदालतबाट अपराधी 
दोवष प्रमाजणत भएमा 

(ङ) धडउटीमा भएको अिस्थामा िा नरहेको अिस्थामा मादक पदाथय 
सेिन गरी वहडेमा िा िथाभािी गरेमा    
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(च) भ्रष्टाचार गरेमा    

(छ) आफ्नो पदको जिम्मेिारी अनसुार आचरण नगरेमा    

(ि) आचरण सम्िधधी धनयमहरु िरािर उल्लंघन गरेमा    

(झ) मनाधसि कारण नभई िा विदा नधलई विदा िसेमा िा गैरहाजिर 
भएमा ।  

६५. सिाय सम्बधधी काययविधधाः (१)  नगर प्रहरी कमयचारीलाई सिाय 
गने अधधकार प्रमिु प्रशासकीय अधधकृतलाई हनुेछ ।  

(२)  नगर प्रहरी कमयचारीलाई सिायको आदेश ददन ुअजघ कारिाही 
गनय लाधगएको उल्लेि गरी, हनु सक्ने सिायसमेत िलुाई सूचना ददई 
धनिलाई आफ्नो सफाई पेश गने मौका ददनपुनेछ । त्यस्तो सूचना 
ददँदा लगाइएका आरोप स्पष्ट रुपले वकवटएको हनुपुनेछ । त्यस्तो  
नगर प्रहरी कमयचारीले सिाय गने अधधकारीले तोवकएको म्यादधभत्र 
आफ्नो सफाइको र प्रस्तावित सिायको सम्िधधमा धलजित स्पष्टीकरण 
पेश गनुयपनेछ ।  

तर भागी पत्ता नलागेको िा अरु कुन ैकारणले सम्पकय  स्थावपत गनय 
असम्भि भएको  नगर प्रहरी कमयचारीको सम्िधधमा यस दफा 
िमोजिमको काययविधधको रीत प¥ुयाउन ुपने छैन ।  

(क) नैधतक पतन देजिन ेफौिदारी अधभयोगमा अदालतबाट अपराधी 
प्रमाजणत भइसकेको आधारमा कुनै  नगर प्रहरी कमयचारीलाई सिाय 
ददनपुने भएमा सिाय गने अधधकारीले धनिलाई गनय लागेको सिायको 
बारेमा सूचनासम्म ददनपुनेछ ।  

(ि) सफाई पेश गने मौका ददन मनाधसि नपने भएमा सो कुराको 
वटप्पणी िडा गरी त्यस्तो  नगर प्रहरी कमयचारीलाई सफाई पेश गने 
मौका ददनपुने छैन ्।  

(३)  सिाय गने अधधकारीले आिश्यक ठानेमा स्ियम िा अधय कुनै 
अधधकृतद्धारा िाँचबझु गराउन सक्नेछ । िाँचिझु गने अधधकारीले 
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आिश्यकतानसुार सम्बजधधत  नगर प्रहरी कमयचारीसमेत बझुी कारण 
सवहत आफ्नो ठहरको प्रधतिेदन तथा भएको सबदु प्रमाण दाजिला 
गनुयपनेछ ।  

(४) कुनै  नगर प्रहरी कमयचारी माधथ लागेको कुनै अधभयोगको िाँचिझु 
गनुयपरेमा सिाय गने अधधकारीले िाँचिझु समाप्त नहधुिेल सो  नगर 
प्रहरी कमयचारीलाई धनलम्िन गनय सक्नेछ । तर यस्तो धनलम्िनको 
अिधध ६ मवहनाभधदा िढी हनुेछैन ।  

(५)  उपदफा (४) िमोजिम धनलम्िन अिस्थामा रहेको  नगर प्रहरी 
कमयचारीलाई धनिले पाउन ेतलब भत्ताको एक चौथाई ददइनेछ ।  

(६) कुनै फौिदारी अधभयोगमा धगरफ्तार भई थधुनएको  नगर प्रहरी 
कमयचारी थधुनएको अिधधभर स्िताः धनलजम्ित हनुेछ ।   

तर,  

(क) धनलजम्ित कमयचारी उपर लागेको अधभयोग प्रमाजणत नभई सफाई 
पाएमा धनिले सो अिधधको चौथाइ तलि पाएको भए सो कट्टा गरी र 
नपाएको भए परैु (तलि िवृद्ध हनु े भएमा सो समेत) पाउने छ । 
कसरुदार ठहररएमा धनलम्िन भएका धमधतदेजिको बाँकी तलि भत्ता 
पाउने छैन ्।  

(ि) कुनै कमयचारी  गाउँपाधलकाको कामको सम्िधधमा िा नेपाल 
सरकारबाट भएको कारिाहीको धसलधसलामा धनलम्िन भएको नभई अरु 
नै कारणबाट धनलम्िन रहन गएको रहेछ भने त्यसरी धनलम्िन रहेको 
अिधधको तलि भत्ता पाउने छैन ्।   

६६. सिायको आदेश ददनेाः िाँचिझुको काम समाप्त भएपधछ सम्िजधधत  
नगर प्रहरी कमयचारीलाई धनिधसत स्पष्टीकरण माधगएको भए धनिले 
तोवकएको समयधभत्र स्पष्टीकरण नददएमा िा धनिले ददएको स्पवष्टकरण 
सधतोषिनक नलागेमा सिाय गने अधधकारीले सिाय ददन सक्नेछ र 
सिायको आदेशको एक प्रधत धनिलाई ददनपुनेछ ।   
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६७. सेिाको अधत्य गनेाःकुनै  नगर प्रहरी कमयचारीलाई देहायको 
अिस्थामा धनिको सेिा अधत गनुयपदाय यस दफा िमोजिमको काययविधध 
अपनाउन ुपनेछैन ।   

(क) परीिणकालमा रहन ेगरी धनयजुक्त भएकोमा धनयजुक्त सदर नहदुैँ  

(ि) स्िीकृत जचवकत्सकको बोडयले शारीररक दृवष्टले अनपुयकु्त 
ठह¥याएमा,   

६८. पनुरािेदनको काययविधधाः (१) दफा ६७ अधतगयत ददइएको 
आदेशमा जचत्त नबझुी पनुरािेदन गने कमयचारीले आफ्नो नामबाट 
पनुरािेदन ददनपुनेछ ।  

(२) पनुरािेदन गने व्यजक्तले पनुरािेदनमा आफ्नो सफाइको धनधमत्त िो 
भएको प्रमाण रािी पनुरािेदन जशष्ट भाषामा लेजिएको हनुपुनेछ । 
पनुरािेदनका साथमा िनु आदेशको विरुद्ध पनुरािेदन गररएको हो सो 
आदेशको नक्कल पधन राख्नपुनेछ ।  

(३) पनुरािेदन ददँदा प्रमिु प्रशासकीय अधधकृत माफय त  गाउँ प्रमिु 
समि पेश गनुयपनेछ ।   

(४) सिायको सूचना पाएको पैतीस ददनधभत्र पनुरािेदन ददनपुनेछ ।  

(५) पनुरािेदन तहबाट भएको धनणयय अजधतम हनुेछ ।   

६९.  नगर प्रहरी सेिामा पनुियहाली भएपधछ परुा तलब भत्ता पाउनेाः 
कुनै  नगर प्रहरी कमयचारीलाई सेिाबाट हटाउने िा ििायस्त गने आदेश 
धयावयक सधमधत िा अधधकारीबाट रद्द भई धनि सेिामा पनुियहाली भएमा 
सेिाबाट हटाइएको िा ििायस्त गररएको धमधतदेजि पनुियहाली भएको 
धमधतसम्मको पूरा तलि भत्ता र तलब िवृद्ध पाउने भए तलब बवृद्धसमेत 
धनिले पाउनेछ ।   
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पररच्छेद  १० 

अिकाश, उपदान र धनिजृत्तभरण 

७०. अधनिायय अिकाशाः (१) यो ऐन िारी भएपधछ धनयजुक्त भएका 
देहायका  नगर प्रहरी कमयचारीको देहायिमोजिमको उमेर पगेुपधछ िा 
धनिको सेिा अिधध ३० िषय पूरा भएपधछ धनिलाई सेिाबाट अिकाश 
ददइनेछ ।    

(क)  नगर प्रहरी नायब धनरीिक     –   ५२  िषय   

(ि)  नगर प्रहरी सहायक धनरीिक    –   ५१  िषय   

(ग)  नगर प्रहरी हिल्दार÷ नगर प्रहरी ििान   –   ५०  िषय  

(२) उमेरको हद, पदको अिधध िा सेिा अिधधमध्ये कुनै एक पगेुपधछ  
नगर प्रहरी कमयचारीले सेिाबाट अिकाश पाउने छ ।  

(३) कायम मकुायम मकुरर भएमा पदको अिधध लागू हनुे छैन । तर 
तल्लो पदमा नोकरीको अिधध लागू हनुे रहेछ भने कायम मकुायम 
मकुरर भएको पदमा पदोन्नधत हनु नसके तल्लो पदको अिधध नै लागू 
हनुेछ ।   

स्पष्टीकरणाः धनयमको प्रयोिनको लाधग  नगर प्रहरी कमयचारीको उमेरको 
वहसाि गदाय देहाय िमोजिम गररनेछ  

(क) नोकरीमा प्रिेश गरेको िेलामा धनिले पेश गरेको शैजिक संस्थाको 
प्रमाणपत्रमा वकवटएको िधम धमधत िा िषयबाट हनु आउने उमेर ।  

(ि) त्यस्तो अधभलेि नभएमा धनिले नोकरीमा प्रिेश गरेको बेलामा 
धसटरोलमा लेिीएको िधम धमधत िा िषयबाट हनु आउने उमेर ।  

७१. उपदानाः  नगर प्रहरी कमयचारीले उपदान पाउने छैनन ्। 

७२.  धनिजृत्तभरणाः(१)  नगर प्रहरी कमयचारीले धनिजृत्तभरण पाउन े
छैनन ्। 
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(२) यस धनयममा अधयत्र कुरा लेजिएको भए तापधन  नगर प्रहरी 
कमयचारी धडउटीमा िवटएको िेला िा दैविक प्रकोप उद्धारको समयमा 
कुनै आकजस्मक दघुयटनामा परी िा लडी अशक्त भएमा त्यस्तो  नगर 
प्रहरी कमयचारीलाई सेिाबाट अिकाश ददईनेछ र अशक्तताको आधारमा 
देहाय बमोजिमको सधमधतको धसफाररसमा एकमषु्ट राहत प्राप्त गनेछाः   

(क) प्रमिु प्रशासकीय अधधकृत –अध्यि   

(ि) प्रधतधनधधाः जचवकत्सक, नेपाल सरकार मातहतको अस्पताल –सदस्य    

(ग) प्रधतधनधधाः नगर प्रहरी प्रमिु –सदस्य सजचि  

(३) दफा (२) िमोजिम गदठत सधमधतलाई कुनै  नगर प्रहरी कमयचारको 
मतृ्य ुआफ्नो कतयव्य पालन गदाय िा ताधलम धलँदा दघुयटना िा विपद् िा 
अधय कुन ै यस्तै प्रकारको घटनामा परी भएको हो िा होइन भने्न 
अशक्तताको सम्िधधमा धनणयय गने समेत अधधकार हनुेछ ।  

  

पररच्छेद ( ११ 

तलब, भत्ता 

७३. तलब भत्तााः  नगर प्रहरी कमयचारीले धनयजुक्त पाएको िा िढुिा 
भएको धमधतदेजि तलब भत्ता पाउने छ । तलि र राशन भत्ता नेपाल 
प्रहरीले पाउने सवुिधालाई आधार धलई तोके अनसुार हनुेछ ।   

७४. टाइम स्केलाः (१) टाइम स्केलअनसुार तलब पाउने पदमा नयाँ 
धनयजुक्त पाउने व्यजक्तले सामाधयताः स्केलमा लेजिएको धयूनतम तलब 
पाउने छ ।  

तर अजख्तयारिालाले कारणसमेत िनाई धलजित अनरुोध गरेमा  
गाउँपाधलकाले धनिको प्रारजम्भक तलबलाई टाइम स्केलधभत्रको कुन ै
माधथल्लो स्थानमा तोक्न सक्नेछ । असाधारण योग्यता भएका 
व्यजक्तहरुको हकमा मात्र अजख्तयारिालाले यस्तो अनरुोध गनय सक्नेछ 
।  
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(२) उच्चस्तर टाइम स्केलको कुन ैपदमा स्थायी रुपमा िढुिा पाउन े 
नगर प्रहरी कमयचारीले पधन उक्त उच्चतम टाइम स्केलमा लेजिएका 
धयूनतम तलब पाउने छ ।   

७५. तलब िवृद्धाः देहायको अिस्थामा बाहेक प्रत्येक  नगर प्रहरी 
कमयचारीले एक िषय सेिा परुा गरेपधछ एग्रटे िवृद्ध पाउनेछ ।    

(क) परीिणकाल,    

(ि) कायम मकुायम र     

(ग) तलब िवृद्ध रोक्का । तर धनयजुक्त सदर भएपधछ  नगर प्रहरी 
कमयचारीहरुको परीिणकालमा रहेको अिधधसमेत तलब िवृद्धको धनधमत्त 
िोधडने छ ।   

७६. कायम मकुायम भई काम गरेको तलब भत्तााःकुनै  नगर प्रहरी 
कमयचारीले कुनै माधथल्लो पदमा कायम मकुायम भई काम गरेमा काम 
गरेकै धमधतदेजि धनिले माधथल्लो पदको तलब भत्ता पाउने छ ।  

                           

                      पररच्छेद  १२ 

कायम मकुायम र काययिाहकको व्यिस्था 

७७. कायम मकुायम मकुरर गनय सक्नेाः (१)   नगर प्रहरी सेिाका 
कुनै पदमा साधारणतया कायम मकुायम मकुरर गररने छैन ।  

तर पद ररक्त रहेको अिस्था परी कायायलयको दैधनक कायय संचालन 
गनय िाधा पनय गएमा कायम मकुायम मकुरर गनय सवकने छ । 

(२) यस दफािमोजिम कायम मकुायम मकुरर गदाय एकतह मधुनका 
कमयचारीहरु मध्ये िढुिाको लाधग योग्य भएका मध्येबाट सबै भधदा 
िेष्ठ  नगर प्रहरी कमयचारीलाई मात्र कायम मकुायम मकुरर गररने छ 
।  
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(३) कुनै  नगर प्रहरी कमयचारी िनु पदमा कायम मकुायम मकुरर 
भएको हो धनिले सो पदको दज्र्यानी जचधह सवहत सम्पूणय अधधकार 
प्रयोग गनय पाउने छ ।  

७८. कायम मकुायम गने अधधकारीाः (१)  नगर प्रहरी कमयचारीलाई 
कायम मकुायम मकुरर  गाउँपाधलकाका प्रमिु प्रशासकीय अधधकृतले 
गनेछ ।  

(२) दफा (१) िमोजिम काययिाहक तोक्दा तल्लो पदमा रहेको सबभधदा 
िररष्ठ  नगर प्रहरी कमयचारीलाई काययिाहक तोवकन ेछ ।  

(३) दफा (१) िमोजिम काययिाहक भई काम गनय तोवकएको  नगर 
प्रहरी कमयचारीले त्यस्तो काययिाहक पदको सम्पूणय अधधकार प्रयोग गनय 
पाउने छ ।  

(४) देहायको अिस्थामा कायम मकुायम मकुरर गनय सवकने छैन ्ःाः(  

(क) नधसहत पाएकोमा सो सिाय पाएको धमधतले एक िषयको अिधधभए,   

(ि) धनलम्बन भएकोमा सो अिधधभर,   

(ग) बढुिा रोक्का भएकोमा रोक्का भएको अिधधभर,   

(घ) तलब बवृद्ध रोक्का भएकोमा रोक्का अिधधभर ।   

७९. धनधमत्त भई काम गने व्यिस्थााः(१) कायम मकुायम िा काययिाहक 
नतोवकएको अिस्थामा एक मवहना ननाघ्ने गरी कुनै कारणले कायायलय 
प्रमिु अनपुजस्थत भएमा सोही कायायलयका सबैभधदा बररष्ठ  नगर प्रहरी 
कमयचारीले सो पदको धनधमत्त भई काम गनेछन । 

(२) यसरी धनधमत्त भई काम गरेको अिधधको सम्पूणय जिम्मेिारी धनधमत्त 
भई काम गने  नगर प्रहरी कमयचारीको हनुेछ ।    

८०. एक पदमा एक व्यजक्तमात्र कामय मकुाय िा काययिाहक हनुेाः 
कुनै एक पदमा एक समयमा एकभधदा िढी व्यजक्त कायम मकुायम 
िा काययिाहक मकुरर हनु सक्ने छैन ्।    
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८१. काम गरेको अिधधको तलब भत्तााः (१) कुनै पदमा कायम 
मकुायम िा काययिाहक िा धनधमत्त भई काम गने  नगर प्रहरी कमयचारीले 
िनु पदमा काम गरेको छ सोही पदको तलब भत्ता र राशन पाउने छ 
।  

तर पधरर ददनसम्म काययिाहक िा धनधमत्त भई काम गरे िापत कुनै 
वकधसमको तलब भत्ता र राशन ददइने छैन र पधर ददनभधदा बढी अिधध 
काययिाहक िा धनधमत्त भई काम गरेकोमा पूरै अिधधको काययिाहक िा 
धनधमत्त भई काम गरेिापत तलब भत्ता र राशन ददइने छ ।    

पररच्छेद १३ 

ताधलम 

८२. ताधलमको व्यिस्थााः  नगर प्रहरी कमयचारीलाई काययकुशल एिं 
दि तलु्याउन सानीभेरी  गाउँपाधलकाले तोवकए िमोजिमको 
आिश्यकतानसुार अधय ताधलम पधन ददन सवकनेछ ।   

८३. ताधलम संचालन हनुे स्थानाः  नगर प्रहरीको ताधलम  गाउँपाधलकाले 
तोवकएको स्थानमा हनुेछ ।   

८४. ताधलमको अिधधाः  नगर प्रहरी सेिाको सबै अधधकृत तथा 
ििानहरुको ताधलमको अिधध सानीभेरी  गाउँपाधलकाले तोकेको 
पाठ्यक्रम अनसुार हनुेछ ।   

८५. ताधलमको अधनिाययतााः (१)  नगर प्रहरी सेिामा रहेका सबै  नगर 
प्रहरी कमयचारीहरुलाई आिश्यकतानसुार ताधलम धलन अधनिायय हनुेछ 
। यस्तो ताधलममा सजम्मधलत गराइएको  नगर प्रहरी कमयचारीहरुले 
लापरिाही देिाई आफ्नो व्यािसावयक ज्ञान प्रधत उदाधसनता तथा 
गैरजिम्मेिारी देिाएको व्यहोरा अधभलेिमा िनाइनेछ ।  

(२) व्यािसावयक ताधलम हाधसल गनय उदाधसनता देिाएको व्यहोरा 
अधभलेिमा िनाई सकेपधछ धनिहरुलाई पनुाः एकपटक ताधलमको मौका 
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ददइनेछ । त्यसपधछ पधन उदाधसनता र गैरजिम्मेिारी देिाउनेलाई 
तल्लो पदमा झानय िा सेिाबाट हटाउन सवकनेछ ।  

८६. ताधलमको पाठ्यक्रमाः विधभन्न ताधलमहरुको पाठ्यक्रम तयार गनय  
नगर प्रहरी प्रमिु समेत रहने एक सधमधतको गठन हनुेछ ।   

८७. प्रजशिाथीले पाउने सवुिधााः(१)  गाउँपाधलका िावहर 
प्रजशिाथीहरुलाई ताधलम धलन आउँदा िाँदाको दैधनक भ्रमण भत्ता 
प्रचधलत कानून अनसुार हनुेछ ।  

(२) राशन पाउने  नगर प्रहरी कमयचारीहरुलाई  गाउँपाधलकाका नेपाल 
प्रहरीले पाए सरह राशन र भत्ता पाउने छन ्।   

८८. ताधलम सफल भएमााः देहाय ताधलममा सफल हनुे  नगर प्रहरी 
कमयचारीहरुको हकमा देहाय बमोजिम हनुेछ ःाः(  

(क)  नगर प्रहरी अधधकृत (आधारभतू) ताधलममा सफल भएका र 
परीिण कालमा रहेका अधधकृतहरु करार धनयजुक्तका लाधग सामाधयतया 
योग्य हनुेछन ्।  

(ि) ररकु्रट ताधलममा सफल ररकु्रटहरु  नगर प्रहरी ििानहरुमा करार 
धनयजुक्तको लाधग योग्य हनुेछन ्।   

८९. सधमधत गठन हनुेाः दफा ८७ र ८८ मा उल्लेि भएको 
व्यिस्थालाई कायायधियन गनय प्रमिु प्रशासकीय अधधकृतले तोके 
बमोजिमका अधधकृतहरु भएको एक सधमधत गठन हनुेछ । त्यस 
सधमधतले गरेको ठहर िमोजिम धनयजुक्त गने अधधकारीले धनणयय ददनेछ 
।   

९०. प्रारजम्भक पोशाकाः (१) सबै नयाँ भनाय हनुे अधधकृत तथा 
ििानहरुलाई ताधलम केधिबाट स्केल बमोजिम प्रारजम्भक पोशाक 
वितरण गररनेछ ।  

(२) नयाँ भनाय हनुे प्रजशिाथीहरुको लाधग चावहने प्रारजम्भक पोशाक 
सानीभेरी  गाउँपाधलकाले ददनेछ ।   
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९१. ताधलममा सामेल गराउने संख्यााः  नगर प्रहरीको दैधनक काययमा 
तथा सामाधय प्रशासनमा िाधा नपने गरी  नगर प्रहरी प्रमिुले धनणयय 
भए अनसुार ताधलम धलन  नगर प्रहरी अधधकृत कमयचारीहरु तोक्नेछन ्
।   

९२. प्रजशिण भत्तााः राविय प्रहरी प्रजशिण प्रधतष्ठानका प्रजशिकहरुले 
पाए सरह प्रजशिण भत्ता ददइनेछ ।   

९३. अधतधथ प्रजशिकहरुको पाररश्रधमकाः अधतधथ प्रजशिकको 
पाररश्रधमक  गाउँपाधलकाले तोके बमोजिम हनुेछ ।   

९४. आधतररक ताधलमाः एकै पटक धनयजुक्त भएमा िा िढुिा भएमा  
नगर प्रहरी कमयचारीलाई आधतररक ताधलममा पठाउँदा साधारणतया 
समान अिसर प्राप्त हनुे गरी ताधलमको व्यिस्था धमलाउन ुपनेछ र ३५ 
िषय उमेर नाघेकालाई शारररीक ताधलममा अधनिाययता गररने छैन ्।  

 

 

पररच्छेद  १४ 

पोशाक 

९५.  नगर प्रहरी पोशाकाः नगर प्रहरीको पोशाकको रंग र वकधसम 
तथा अधय वििरण प्रमिु प्रशासकीय अधधकृतले तोके बमोजिम हनुेछ 
।   

९६. प्रारजम्भक पोशाक र सामानाः प्रत्येक  नगर प्रहरी कमयचारीलाई 
अनसूुजचमा तोके बमोजिमको पोशाक र सामान उपलब्ध गराईनेछ ।   

९७. िाडो मौसमका लाधग ददइने पोशाकाःप्रत्येक  नगर प्रहरी 
कमयचारीलाई िाडो मौसमको लाधग पोशाक धनाःशलु्क ददइनेछ ।   

९८.  सेरोमोधनयल पोशाकाः अधधकृत कमयचारीहरुलाई सेरोमोधनयल 
पोशाकको लाधग तोवकएको रकम उपलब्ध गराईनेछ ।    
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९९. तयारी पोशाक वितरण गनय नसवकएमा ददने सवुिधााः नगर प्रहरी 
कमयचारीलाई अनसूुजचमा उल्लेि भए बमोजिमको तयारी पोशाक वितरण 
गनय नसवकएको अिस्थामा स्थानीय दर रेट िमोजिम धसलाई ज्याला 
ददइनेछ ।   

१००. नगर प्रहरीको पोशाक सट्टा भनायाः  नगर प्रहरी कमयचारीहरुलाई 
धनिहरुको मालसामान र पोशाक धनजित अिधध नपगुी िा कामकािको 
धसलधसलामा फाटी गएमा  नगर प्रहरी प्रमिुले पेश गरे िमोजिम सट्टा 
गरी नयाँ ददईनेछ ।   

 

पररच्छेद  १५ 

विविध 

१०१. विभागीय आदेश र धनदेशनाः यस ऐनको पररधधधभत्र रही देहायका 
विषयमा  नगर प्रहरी प्रमिुले प्रमिु प्रशासकीय अधधकृतको धनदेशन 
बमोजिम आदेश तथा धनदेशन िारी गनय सक्नेछ ।   

(क) काययमा धछटो छररतोपन ल्याउने विषय   

(ि) मातहतको  नगर प्रहरी कायायलयलाई धनयधत्रण गनय विषय    

(ग) मातहत कायायलयको काययमा समधिय कायम ल्याउने विषय   

(घ) धनयममा उल्लेि भएका कुराहरु स्पष्ट तथा विस्ततृ गने विषय    

(ङ) विभागीय अनशुासन सम्िधधी व्यिस्था  

१०२. स्ियम्सेिकको रुपमा  नगर प्रहरी भनाय गनय सवकनेाः 
गाउँपाधलकाले  गाउँपाधलकाको आिश्यकता एिम ्स्िास््य र सरुिाको 
दृवष्टकोणले प्रत्येक यिुाहरुलाई अधनिायय रुपमा िीिनमा एकपटक 
फौिी ताधलम ददन ुपने माधयता अनसुार कजम्तमा ६ मवहनाको लाधग 
स्ियम्सेिकको रुपमा कामकाि गने गरी  नगर प्रहरी भनाय गनय सक्नेछ 
। 
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९२० स्ियम्सेिकको रुपमा  गाउँपाधलकाले तोकेको कामकाि गने 
गरी भनाय गररएका  नगर प्रहरीहरुलाई धनजित अिधध पूरा भईसकेपधछ 
व्यिसायमा आिद्ध गरी स्िरोिगारीमूलक काययहरुमा लगाउन पययत्न 
गररनेछ । 

९३० स्ियम्सेिकको रुपमा भनाय भएका  नगर प्रहरीले  गाउँपाधलकाले 
तोकेका काययहरु अधनिायय रुपमा सम्पादन गनुयपनेछ । धनिहरुले दैधनक 
िीिनयापनको लाधग आिश्यक धयूनतम रकम बाहेकको अधय रकम 
पाउने छैनन ्। 

९४० स्ियम्सेिक प्रहरी सम्बधधी अधय व्यिस्था  नगर काययपाधलकाले 
तोके बमोजिम हनुेछ । 

१०३. परुस्काराः देहायका पदाधधकारीहरुले आफ्नो र आफ्ना मातहत 
कार्यायलयका  नगर प्रहरी कमयचारीहरुले आफ्नो कतयव्य पालनको 
धसलधसलामा प्रसंशनीय काम गरेमा त्यस्तो  नगर प्रहरी कमयचारीहरुलाई 
परुस्कार स्िरुप रकम उपलब्ध गराउन धसफाररस गनय सक्नेछन ्। 

क. प्रमिु प्रशासकीय अधधकृत 

ि. प्रहरी नायब धनरीिक  

१०४. चाडपिय िचय पाउनेाः  नगर प्रहरी कमयचारीले िाईपाई आएको 
एक मवहनाको तलब बराबरको रकम प्रत्येक िषय चाडपिय िचयको रुपमा 
पाउनेछ ।   

१०५. अधय सवुिधा तथा व्यिस्थााः (१) सानीभेरी  गाउँपाधलकाले  
नगर प्रहरी कमयचारीहरुलाई ददईने सवुिधाहरु तोके बमोजिम हनुेछ ।  

(२) काययरत  नगर प्रहरीहरुले सानीभेरी  गाउँपाधलकाको अधय सेिा 
समहुमा प्रिेश गनय चाहेमा प्रचधलत कानून बमोजिम हनुेछ । 

(३) यो ऐन बनु्नपूिय कर संकलकको रुपमा काययरत कर संकलकहरु 
स्िताः  नगर प्रहरीमा रुपाधतररत हनुेछन ्। कर संकलक पदमा काययरत 
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कुनै कमयचारी  नगर प्रहरी हनु नचाहेमा धनिको करार सम्झौता स्िताः 
रद्द भएको माधननेछ । 

तर  नगर प्रहरीको लाधग आिश्यक शारीररक ससुङ्गठन लगायतका 
योग्यता पूरा गनुयपनेछ । 

१०६. बाधा अड्काउ फुकाऊाः सानीभेरी  गाउँपाधलका कायायलयमा 
काययरत  नगर प्रहरी कमयचारीहरुको सेिा, शतय, सवुिधा र संचालन यस 
ऐनमा व्यिस्था भएको हदसम्म यसै ऐन बमोजिम हनुेछ । यस ऐनमा 
व्यिस्था नभएका विषयहरुको हकमा नेपाल प्रहरी सम्बधधी ऐन तथा 
धनयमािलीमा उल्लेि भए बमोजिम हनुेछ र सोमा नभएका 
व्यिस्थाहरुको हकमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ र प्रचधलत 
कानूनमा उल्लेजित व्यिस्था बमोजिम हनुेछ ।  

१०७. ऐन संशोधनाः यस ऐनमा आिश्यक संशोधन  पाधलकाको  नगर 
सभाबाट गनय सवकनेछ । 

१०८. धनयमािली, धनदेजशका, काययविधध र मापदण्ड बनाउन सक्ने स ् 
नगर काययपाधलकाले यस ऐनको कायायधियनको लाधग आिश्यकता 
अनसुार धनयमािली, धनदेजशका, काययविधध र मापदण्ड बनाउन सक्नेछ । 

 

 

                              आज्ञाले  

                                     भपूाल धसं विष्ट 

                               प्रमिु प्रशासकीय अधधकृत 

 

 

 

 

 

 

 


