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अनसूुची - २ 
( दफा ४ तथा अनसूची–१ को भाग–२ सँग सम्बन्धित) 

 
भीरकोट राजपत्र 

भीरकोट नगरपालिकाद्धारा प्रकान्ित 
खण्ड १ संख्या ९ लिलतिः २०७५/१०/०४ 

भाग-१ 
भीरकोट नगरपालिका 

 
नगर प्रहरी सम्बधिी ऐन, २०७५ 

नगर सभाबाट स्वीकृत लिलतिः २०७५/१०/०४ 

प्रस्तावनािः 

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ (१) िे ददएको अलिकार प्रयोग 

गरी भीरकोट नगरपालिकािे यो “नगर प्रहरी सम्बधिी ऐन, २०७५ बनाई िागू गरेको छ । 

पररच्छेद – १ 
प्रारन्म्भक 

1. संन्िप्त नाि र प्रारम्भिः 

क. यो ऐनको नाि “नगर प्रहरी सम्बधिी ऐन,२०७५”रहेको छ । 

ख. यो ऐन भीरकोट नगर सभािे स्वीकृत गरेको लिलतदेन्ख िागू हनुेछ । 
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2. पररभाषािः ववषय वा प्रसंगिे अको अथथ निागेिा यस ऐनिािः— 

क. “ऐन” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िाई सम्झन ुपदथछ । 

ख. “नगरपालिका” भन्नािे भीरकोट नगरपालिकािाई सम्झन ुपदथछ । 

ग. “कायाथिय” भन्नािे नगरपालिकाको कायाथियिाई सम्झन ुपदथछ । 

घ. “सलिलत” भन्नािे भीरकोट नगरपालिकाको यस ऐन बिोन्जि गदित पदपूलतथ सलिलतिाई सम्झन ु

पदथछ। 

ङ. “नगर प्रहरी” भन्नािे भीरकोट नगरपालिकाबाट लनयकु्त प्रहरी किथचारीिाई सम्झन ुपदथछ । 

च. “भत्ता” भन्नािे भीरकोट नगरपालिकािे सिय सियिा तोवकददए विोन्जिको भत्तािाई सम्झन ु

पदथछ। 

छ. “आलथथक वषथ” भन्नािे श्रावण १ गते देन्ख िरुु भई आषाढ िसाधतिा सम्िको १ वषथको 

अवलििाई सम्झन ुपदथछ । 

ज. “कायथपालिका” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ बिोन्जि गिन हनुे नगर 

कायथपालिकािाई सम्झन ुपदथछ । 

झ. “नगर सभा” भन्नािे भीरकोट नगरपालिकाको सभा सम्झन ुपदथछ । 

ञ. “प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत” भन्नािे नेपाि सरकारद्धारा प्रिखु प्रिासकीय अलिकृतको रुपिा 

भीरकोट नगरपालिकािा कािकाज गनथ खटाईएको अलिकृतिाई सम्झन ुपदथछ । 

ट. “तोवकएको” वा “तोवकए विोन्जि” भन्नािे नगर कायथपालिकािे सिय सियिा लनणथय गरी 

तोवकएको वातोवकए बिोन्जि सम्झन ुपछथ । 

ि. “जवान” भन्नािे भीरकोट नगरपालिकािे जवान पदिा लनयूक्ती गरेको प्रहरीिाई सम्झन ुपदछथ। 

ड. “प्रहरी ऐन” भध नािे नगर सभािे स्वीकृत गरेको नगर प्रहरी सम्बधिी ऐन, २०७५ िाई सम्झन ु

पदथछ । 
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पररच्छेद २ 
नगर प्रहरी सेवा गिन, रेखदेख र लनयधत्रण 

3. नगर प्रहरी सेवाको गिनिः(१) नगरपालिकािा एक नगर प्रहरी सेवा सिहु रहने छ । नगर प्रहरी 

सेवाको गिन र त्यसिा रहने नगर प्रहरी किथचारीहरुको संख्या सभािे तोके बिोन्जि हनुेछ। 

4. नगरपालिकािा रहन ेनगर प्रहरीको पद र तहिः(१) नगर प्रहरीिा रहने नगर प्रहरीको पद र तह नगर 

सभाबाट स्वीकृत भए बिोन्जि हनुेछ । 

(२) नगरपालिकािे प्रत्येक पदको कायथ वववरण बनाई िागू गररनेछ र त्यसरी िागू भएको कायथ 

वववरणिा नगर प्रहरीको काि, कतथव्य, अलिकार, न्जम्िेवारी र उत्तरदावयत्व उल्िेख गररनेछ । 

पररच्छेद – ३ 
नगर प्रहरी किथचारीको काि, कतथव्य र अलिकार 

5. नगर प्रहरी किथचारीको काि, कतथव्य र अलिकार देहाय बिोन्जि हनुछेिः 

क. नगरपालिकाको नीलत, लनयि, लनदेन्िका, कायथवविी, िापदण्ड तथा लनणथयको कायाथधवयन गने, 

ख. नगरपालिकाको नाििा रहेको चि अचि सम्पन्त्तको सरुिा र संरिण गने, 

ग. स्थानीयस्तरिा हनुे सभा सिारोह, परम्परा तथा जात्रा चाडपवथिा आवश्यक सरुिाको प्रवधि 

लििाउने, 

घ. स्थानीय हाटबजार तथा पावकथ ङ्गस्थिको रेखदेख र व्यवस्थापन गने, 

ङ. नगर सरसफाई सम्बधिी िापदण्ड कायाथधवयनका िालग आवश्यक सम्पूणथ कायथ गराउने, 

च. धयावयक सलिलतिे गरेका लििापत्र तथा लनणथय कायाथधवयन गने/गराउने कायथिा सहयोग गने, 

छ. सावथजलनक ऐिानी र पती जग्गा, सावथजलनक भवन, िालिथक तथा सांस्कृलतकसम्पदा र भौलतक 

पूवाथिारहरुको संरिण र सरुिा गने, 

ज. ववपद् व्यवस्थापन सम्बधिी खोज, उद्धार, राहत तथा पनुथस्थापना सम्बधिी कायथ गने, 

झ. नगर िेत्रिा रान्खएका अनालिकृत ववज्ञापन तथा होलडङ्ग बोडथ लनयधत्रण र व्यवस्थापन गने 

गराउने, 

ञ. छाडा चौपायको लनयधत्रण तथा व्यवस्थापन सम्बधिी कायथ गने, 
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ट. िापदण्ड ववपररत अनालिकृत रुपिा लनिाथण गनथ िागेका सावथजलनक सम्पन्त्तको अलतक्रिण गरर 

वध न िागेका संरचनाहरुको रोकथाि तथा लनयधत्रण गने, 

ि. सावथजलनक आवागिनिा बािा परु् याउने गरी बजार िेत्रिा रान्खएका सािाग्रीहरु तत्काि हटाउने 

व्यवस्था लििाउने। 

ड. सावथजलनक जग्गा, बाटो, पिु-पिेुसा, िि, िन्धदर, ढि, नािा, चोक, पोखरी, चौपारी, खोिा 

लिन्च कसैिे घर कम्पाउण्ड टहरा वात्यस्तै अधय लनिाथण कायथ भए गरेको सम्बधििा नगर 

प्रिखुको आदेिानसुार गने/गराउने।  

ढ. नगर िेत्रिा अलनयलित रुपिा नक्िा पास नगरी र नक्िा पास गरी लनिाथण भएका संरचनाहरुको 

ववषयिा प्रिखु प्रिासकीय अलिकृतिे ददएको लनदेिन अनसुार गने।  

ण. जनस्वास््यिा प्रलतकुि असर पाने, म्याद गजु्रकेा वा गणुस्तरवहन खाद्य सािाग्रीहरुको वववक्र 

ववतरण गरेको पाइएिा त्यसको प्रलतवेदन नगरपालिकािा पेि गने । 

त. जनस्वास््यिाई प्रलतकूि असर पने स्थानिा पिपुधछीजधय वस्तहुरुको वववक्र ववतरणिा रोक 

िगाउने र कसैिे प्रचलित कानूनको प्रलतकुि हनुे गरी पिपुधछीको वि गरेिा तत्काि 

कारवाहीको िालग नगरपालिकािा पेि गने । 

थ. नगरपालिकािा रहेका भसु्याहा कुकुरको लनयधत्रण र ितृ्यू भएका न्जवजधतकुो व्यवस्थापन गने। 

द. नगर िेत्रिा रहेका खतरा जधय घर, पखाथि, टहरा र रुख ववरुवा कटान गनथका िालग 

नगरपालिकािा लसफाररस गने । 

ि. नगरपालिकािा दताथ नभई संचािनिा रहेका व्यापार व्यवसायिाई दताथ तथा नववकरण गरे 

नगरको सम्बधििा अनगुिन गरी दताथ तथा नववकरण गनथ िगाउने । 

न. नगरपालिका लभत्र प्रचलित कानून वा नगरपालिकाको अनिुलत वेगर रान्खएका व्यानर, ववज्ञापन, 

होलडङ्ग बोडथ, पोष् टर, लभते्त िेखन िगायतका सािाग्री हटाउनका िालग नगरपालिकािा लसफाररस 

गने। 

प. नगरपालिकाको आयोजनािा हनु े सभा, सम्िेिन, तालिि िगायतका कायथिा आवश्यक िान्धत 

सरुिाको व्यवस्था लििाउने । 
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फ. नगरपालिका लभत्र रहेका उद्योग व्यापार व्यवसायहरुिे प्रचलित कानून बिोन्जि िूल्य सूची राखे 

नराखेको सम्बधििा अनगुिन गरी प्रलतवेदन पेि गने। 

ब. नगरपालिका लभत्र संचािनिा रहेको होटि, रेषु्टरेधट, गेष्ट हाउस, ब्यूटीपािथर िगायतका 

व्यवसायहरु प्रचलित कानूनिे तोकेको िापदण्ड अनरुुप भए नभएको अनगुिन गरी कानून 

ववपररत संचािनिा रहेको पाइएिा कारवाहीको िालग नगरपालिकािा लसफाररस गने । 

भ. नगर िेत्र लभत्र रहेका सावथजलनक तथा लनजी स्थानिा जवुा तास खेल्ने र िददराजधय पदाथथको 

ववक्री ववतरणिा नगरपालिकाको लनणथयानसुार लनयधत्रण र व्यवस्थापन गने कायथिा सहयोग गने। 

ि. सावथजलनकस्थि िगायतका िेत्रहरुिा अरुिाई वािा पगु्ने गरी िाउड-न्स्पकर, रेलडयो िगायतका 

ध्वनी प्रदषुण गने कायथिाई लनयधत्रण गने। 

य. नगर िेत्रिा आइपने दैववक प्रकोप,िहािारी िगायतका कायथिा तत्काि खवटई आवश्यक 

रोकथािको व्यवस्था गने। 

र. प्रिखु प्रिासवकय अलिकृतबाट भएको लनदेिन बिोन्जिका सम्पूणथ कायथहरु गने/गराउने । 

 
पररच्छेद – ४ 

तह ववभाजन र पदपूलतथ 
6. नगर प्रहरीको दरवधदी लसजथनािः (१) नगरपालिकािा रहने नगर प्रहरीको दरवधदीको लसजथना र खारेजी 

नगर सभाको लनणथय बिोन्जि हनुेछ । 

(२) नगर प्रहरीको दरवधदीको लसजथना गदाथ त्यस्तो दरवधदीिा रहने पदिे गने कायथ वववरण 

तयार गरी नगर सभािा पेि गनुथ पनेछ । 

7. नगर प्रहरीिा रहन ेपदहरुिः(१) नगर प्रहरीको देहाय बिोन्जिका पदहरु रहनेछन ्। 

क. नगर प्रहरी सहायक लनरीिक 

ख. नगर प्रहरी हवल्दार 

ग. नगर प्रहरी जवान  
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8. नगर प्रहरी लनयनु्क्तिः(१) नगर प्रहरीको लनयूक्ती गनथ देहाय बिोन्जि पदपलुतथ सलिलत रहनेछ। 

क. प्रिखु प्रिासवकय अलिकृत     - संयोजक 

ख. नगर लभत्र रहेका सरुिा लनकायको प्रिखु    - सदस्य 

ग. नगरपालिका प्रिासन िाखा प्रिखु    - सदस्य सन्चव 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि नगर प्रहरी लनयूक्ती गदाथ खलु्िा प्रलतयोलगताद्वारा गररनेछ ।  

तर यस ऐनिा जनुसकैु कुरा िेन्खएको भएतापलन नगरपालिकािे करार सेवािा लिई कािकाज 

िगाउन बािा पने छैन । 

(३) उपदफा (२) बिोन्जि खलु्िा प्रलतयोलगताद्धारा पदपलुतथ गदाथ देहाय बिोन्जि प्रलतितको 

लनिाथरण गरी गनुथ पनेछ । 

क. खिुा प्रलतयोलगता - ४५% 

ख. िवहिा तफथ  - ३३%  

ग. आददवासी/जनजालत तफथ  - २७%  

घ. ििेसी तफथ  - २५% 

ङ. दलित तफथ  - १५% 

स्पष्टीकरणिः यस ऐनको प्रयोजनको िालग िवहिा आददवासी, जनजाती, ििेसी र दलित भन्नािे 

आलथथक रसािान्जक रुपिा पछालड परेका िवहिा, आददवासी÷जनजालत, ििेसी र दलितिाई सम्झन ु

पछथ । 

(४) उपदफा (३) विोन्जि पदपूलतथ गने प्रयोजनका िालग आलथथक तथा सािान्जक रुपिा पछाडी 

परेका िवहिा,आददवासी÷जनजालत, ििेसी र दलित सिदुायको वववरण नेपाि सरकारिे नेपाि 

राजपत्रिा सूचना प्रकािन गरी तोके विोन्जि हनुेछ । 

(५) उपदफा (३) विोन्जि छुट्याइएका पदको िालग दरखास्त पेि गदाथ देहायविोन्जिका 

प्रिाण संिग्न गनुथपनेछ । 

क. आददवासी/जनजालतको सूचीिा स्पष्ट खिेुको जालत वाहेक अधय जालतको हकिा नेपाि 

आददवासी÷जनजालत उत्थान राविय प्रलतष्ठानबाट प्रिान्णत गरेको प्रिाणपत्र । 
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ख. ििेसीका िालग राविय ििेसी आयोगबाट ििेसी भनी प्रिान्णत गरेको प्रिाणपत्र । 

ग. दलितका िालग राविय दलित आयोगबाट दलित भनी प्रिान्णत गरेको प्रिाणपत्र । 

(६) उपदफा (३) विोन्जि छुट्याइएको कुनै पदिा दरखास्त नपरेिा वा आवश्यक संख्यािा 

उम्िेदवार उत्तीणथ नभएिा त्यस्तो पदिा खलु्िा प्रलतयोलगतािा सहभागी भई उन्त्तणथ भएका 

उम्िेदवारहरु िध्येबाट पदपूलतथ गररनेछ । 

9. उम्िेदवारको योग्यतािः (१) नगर प्रहरी पदको िालग धयूनति योग्यता देहाय बिोन्जि हनुेछ। 

क. १८ वषथ परुा भई र २४ वषथ ननाघेको। 

तर खलु्िा प्रलतयोलगतािा भाग लिने वहािवािा नगर प्रहरीको हकिा ४० वषथ ननाघेको। 

ख. सहायक लनरीिक पदको हकिा िाधयता प्राप् त ववश्वववद्याियबाट प्रिाणपत्र तह वा सो सरह 

उत्तीणथ र अधय पदको हकिा एस.एि.सी वा सो सरह उलतणथ गरेको । 

ग. नैलतकपतन देन्खने कुनै फौजदारी अलभयोगिा सजाय नपाएको । 

घ. कुनै राजनीलतक दिको सदस्य नरहेको । 

ङ. प्रचलित कानून बिोन्जि िारीररक रुपिा तधदरुुस्त रहेको, 

च. स्वीकृत न्चवकत्सकबाट लनरोलगताको प्रिाणपत्र । 

छ. नेपािी नागररकता प्रिाणपत्र । 

(२) उपदफा (१) खण्ड क िा जनुसकैु कुरा िेन्खएको भएतापलन करार सेवाबाट लिईने नगर 

प्रहरीको उिेरको हद ४० वषथ ननाघेको हनुपुनेछ । 

10. पदपूलतथ सलिलतको काि, कतथव्य र अलिकारिः (१) पदपूलतथ सलिलतको काि, कतथव्य र अलिकार देहाय 

बिोन्जि हनुेछ । 

क. ऐनको दफा ८ उपदफा (३) िे तोके बिोन्जिको प्रलतित लनिाथरण गने । 

ख. पाठ्यक्रि तजुथिा, हेरफेर तथा पररिाजथन गने । 

ग. पदपूलतथ कायथतालिका बनाउने । 

घ. ववज्ञापन प्रकािन गने । 
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ङ. िारररीक तधदरुुस्ती परीिा संचािन गरी लिन्खत परीिाको िालग संख्या लनिाथरण गरी नलतजा 

प्रकािन गने । 

11.  सूचनाको म्यादिः (१) पदपूलतथका िालग ववज्ञापन गदाथ दरखास्त पेि गनथ १५ ददनको म्याद ददई 

रावियस्तरको पलत्रकािा सूचना प्रकान्ित गनुथ पनेछ । 

12. परीिणकाििः (१) नयाँ लनयकु्त गररएका नगर प्रहरी किथचारीिाई एक वषथको परीिणकाििा 

रान्खनेछ । सो अवलििा नगर प्रहरी किथचारीिे सधतोषजनक काि नगरेिा नगर प्रहरी प्रिखुको 

लसफाररसिा प्रिखु प्रिासकीय अलिकृतिे थप छ िवहना परीिणकाििा राख्न सक्नेछ। िवहिा नगर 

प्रहरी किथचारीको हकिा ६ िवहना िात्र पररिणकाि रहनेछ। 

पररच्छेद – ५ 
ववदा 

13. ववदािः(१) नगर प्रहरी किथचारीिे अलिकारको रुपिा ववदाको दावी गनथ पाउने छैन । 

(२) कािको अनकुुि हेरी ववदा ददने अलिकारीिे आफ्नो तजबीजबाट ववदा ददन अथवा नददन 

पलन सक्नेछ साथै आवश्यक परेिा ववदािा वसेको नगर प्रहरी किथचारीिाई लनजको स्वीकृत ववदा 

रद्द गरी बोिाई काििा िगाउन सक्नेछ । 

(३) ववदाको वकलसिहरुिः (१) नगर प्रहरीिे देहाय विोन्जिका ववदा पाउनेछनिः 

क. भैपरी आउने र पवथ ववदा 

ख. वकररया ववदा 

ग. प्रसतुी ववदा 

घ. ववरािी ववदा 

14. ववदा स्वीकृत नगराई घर वस्न ेनगर प्रहरी किथचारीिाई सेवाबाट हटाउनिेः (१) यस ऐन विोन्जि 

ववदा स्वीकृत नगराई बस्ने नगर प्रहरी किथचारी कायाथियिा हान्जर हनु पाउन ेछैन। 

(२) उपदफा (१) को उल्िंघन गने नगर प्रहरीिाई सेवाबाट हटाउन सक्नेछ । 

15. पवथ/भैपरी ववदािः (१) नगर प्रहरी किथचारीिे प्रत्येक वषथ भैपरी र पवथ गरी १२ ददन ववदा 

पाउनेछ। 
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(२) पवथ/भैपरी आउने ववदा सािारणतिः एक पटकिा २ ददनिा नबढाई लिन पाइने छ । 

(३) एक आलथथक वषथको पवथ/भैपरी आउने ववदा अको आलथथक वषथिाई संन्चत हनुे छैन । 

(४) पवथ/भैपरी ववदा वसेका नगर प्रहरी किथचारीहरुिे पूरा तिव/भत्ता पाउनेछ । 

(५) पवथ/भैपरी ववदा िलनवार वाहेक अरु ववदाहरुसँग लििाई लिन पाइने छैन । 

16. वकररया ववदािः(१) नगर प्रहरी किथचारीिे आफैं  वकररयािा वस्न ु परेिा कुि/ििथ र परम्परागत 

संस्कार अनसुार वढीिा १५ ददन वकररया ववदा पाउनेछ। यस्तो ववदा िवहिा नगर प्रहरी 

किथचारीिाई पलन ददईनेछ । 

(२) यस्तो वकररया ववदा बस्ने नगर प्रहरी किथचारीिे पूरा तिब/भत्ता पाउनछे । 

17.  प्रसूती ववदािः (१) िवहिा नगर प्रहरी किथचारी गभथवती भएिा लनजिे सतु्केरीको अन्घपलछ गरी ६० 

ददन प्रसूती ववदा पाउनेछ । 

(२) प्रसूती ववदा वस्ने िवहिा नगर प्रहरी किथचारीिे पूरा तिब/भत्ता पाउनछे । 

(३) प्रसूती ववदा सेवा अवलिभर दईु पटक िात्र ददइनेछ । 

18. ववरािी ववदािः नगर प्रहरी किथचारीिे प्रत्येक साििा १२ ददन ववरािी ववदा ववदा पाउने छ। 

19. ववदा ददन े अलिकारीिःनगर प्रहरीिाई ददने सम्पूणथ ववदाहरु प्रिखु प्रिासवकय अलिकृतिे स्वीकृत 

गनेछन ्। 

20. कायाथियिा अनपुन्स्थत हनु ेउपर कारवाहीिः ववदा स्वीकृत नगराई कायाथियिा अनपुन्स्थत हनुे नगर 

प्रहरी किथचारीिाई गयि र तिवकट्टी गरी ववभागीय सजाय सिेत गनथ सवकनेछ । यसरी गयि 

भएको अवलिसेवा अवलििा गणना हनुे छैन । 

21. ववदाको अलभिेखिः ववदा ददने अलिकारीिे आफ्नो िातहतका सबै नगर प्रहरी किथचारीको ववदाको 

अलभिेख वकताव खडा गरी िगत राख्न े र प्रिासन िाखािाई १५ ददन लभत्र अलनवायथ लिन्खत 

जानकारी ददनपुनेछ । 
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पररच्छेद - ६ 
अनिुासन तथा आचरण 

22. नगर प्रहरीको अनिुासन तथा आचरण सम्बधिी व्यवस्था लनजािलत सेवा ऐन तथा लनयिाविी 

बिोन्जि हनुेछ । 

 

पररच्छेद - ७ 
सजाय र पनुरावेदन 

23. सजायिः उन्चत र पयाथप्त कारण भएिा नगर प्रहरी किथचारीिाई देहायको सजाय गनथ सवकनेछिः 

क. नलसहत ददने । 

ख. तिव ववृद्ध रोक्का गने । 

ग. तल्िो तहिा घटुवा गने 

घ. िापरवाही गरी नगरपालिकािाई नोक्सानी भएको सम्पूणथ वा आंन्िक रुपिा तिव भत्ताबाट कट्टी 

गरी असिुगने । 

ङ. भववष्यिा स्थानीय तहिा अयोग्य निहररने गरी नोकरीबाट बखाथस्त गने । 

च. भववष्यिा स्थानीय तहिा अयोग्य िहररने गरी नोकरीबाट बखाथस्त गने । 

24. नलसहत ददनिेः (१) प्रिखु प्रिासवकय अलिकृतिे ददएको आदेिको अवज्ञा गने वा तोवकए बिोन्जिको 

आफ्नो काि/कतथव्य पूरा नगने नगर प्रहरी किथचारीिाई नलसहत ददईनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि १ वषथिा ३ पटक भधदा वढी नलसहत पाएका नगर प्रहरी 

किथचारीिाई प्रवक्रया पूरा गरी सेवाबाट हटाईने छ । 

25. तिब वा वढुवा रोक्निेः नगर प्रहरी किथचारीको काि सधतोषजनक नभएिा सजाय गने अलिकारीिे 

लनजको तिब वा पदोन्नलत रोक्का गनथ सक्नेछ । 

26. तह र तिब घटाउनिेः (१) कुनै नगर प्रहरी किथचारीिे देहाय बिोन्जिको कसूर गरेिा लनजिाई १ 

तह घटुवा गरी सोही घटुवा भएको तहको तिब/भत्ता उपिब्ि गराईनेछ । 

क. सधतोषजनक काि नगरेिा । 
ख. अनिुासनहीनता गरेिा । 
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ग. आचरण सम्वधिी ऐन उल्िंघन गरेिा । 
घ. लनयनु्क्त भएको पाँच वषथलभतै्र नोकरीबाट अिग हनु झठु्ठा वववरण पेि गरेिा । 
ङ. नगरपालिकािे ददएको आदेि लनदेिन निानेिा वा कायाथधवयन नगरेिा । 
च. िनालसव कारण ववना वाववदा स्वीकृत नगराई ववदािा वसेिा । 
छ. तोवकए बिोन्जिको न्जम्िेवारीिा िापरवाही गरेिा वा पूरा नगरेिा । 

27. सेवाबाट हटाउन ेवा बखाथस्त गनेिः (१) नगर प्रहरी किथचारीिे देहायका बिोन्जिको कसूर गरेिा 

सेवाबाट हटाउन वा बखाथस्त गनथ सक्नेछ । 

क. अयोग्यताको कारणिे आफ्नो पदीय न्जम्िेवारी पूरा गनथ नसकेिा, 

ख. राजनीलतिा भाग लिएिा, 

ग. वरावर अनिुासनहीन काि गरेिा, 

घ. नैलतक पतन देन्खने फौजदारी अलभयोगिा अदाितबाट अपरािी प्रिान्णत भएिा, 

ङ. कायाथिय सियिा िादक पदाथथ सेवन गरीवहडेिा, 

च. प्रचलित कानून बिोन्जि भ्रष्टाचारजधय कसूर गरेिा, 

छ. पददय न्जम्िेवारी अनसुारको आचरण नगरेिा, 

ज. आचरण सम्वधिी लनयिहरु पटक पटक उल्िंघन गरेिा, 

28. सजाय सम्बधिी कायथववलििः (१) नगर प्रहरी किथचारीिाई सजाय गने र गराउन आदेि ददन े

अलिकार प्रिखु प्रिासकीय अलिकृतिाई हनुेछ । 

(२) नगर प्रहरी किथचारीिाई सजायको आदेि ददन ु अन्घ कारवाही गनथ िालगएको ववषय र 

सजाय स्पष् ट खिुाई सफाई पेि गने िौका ददनपुनेछ । त्यस्तो सफाई पेि गने आदेि ददँदा 

िगाइएका आरोप स्पष्ट रुपिे वकवटएको हनुपुनेछ । त्यस्तो नगर प्रहरी किथचारीिाई सजाय गने 

अलिकारीिे तोवकएको म्यादलभत्र आफ्नो सफाइ र प्रस्ताववत सजायको लिन्खत रुपिा स्पष्टीकरण 

पेि गनुथपनेछ। 

तर भागी पत्ता निागेको वा सम्पकथ  स्थावपत गनथ असम्भव भएको नगर प्रहरी किथचारीको 

सम्वधििा यस ऐन विोन्जिको ऐनको रीत परु् याउन ुपने छैन। 
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(३) नैलतक पतन देन्खने फौजदारी अलभयोगिा अदाितबाट अपरािी प्रिान्णत भइसकेको 

आिारिा कुनै नगरप्रहरी किथचारीिाई सजाय ददनपुने भएिा सजाय गने अलिकारीिे लनजिाई गनथ 

िागेको सजायको बारेिा सूचनासम्ि ददनपुनेछ । 

(४) सफाई पेि गने िौका ददन िनालसव नपने भएिा सो कुराको वटप्पणी खडा गरी त्यस्तो 

नगर प्रहरी किथचारीिाई सफाई पेि गने िौका ददन ुपनेछैन । 

(५) सजाय गने अलिकारीिे आवश्यक िानेिा स्वयि वा अधय कुनै अलिकृतद्धारा जाँचबझु 

गराउन सक्नेछ । जाँचवझु गने अलिकारीिे आवश्यकतानसुार सम्बन्धित नगर प्रहरी 

किथचारीसिेत बझुी कारण सवहत आफ्नो िहरको प्रलतवेदन तथा भएको सबदु प्रिाण दान्खिा 

गनुथपनेछ । 

(६) कुनै फौजदारी अलभयोगिा लगरफ्तार भई थलुनएको नगर प्रहरी किथचारी थलुनएको अवलिभर 

स्वतिःलनिन्म्वत हनुेछ । 

तर  

क. लनिन्म्वत किथचारी उपर िागेको अलभयोग प्रिान्णत नभई सफाई पाएिा लनजिे सो अवलिको 

चौथाइ तिव पाएको भए सो कट्टा गरी र नपाएको भए परैु (तिव ववृद्ध हनुे भएिा सो सिेत) 

पाउने छ । कसरुदार िहररएिा लनिम्वन भएका लिलतदेन्खको बाँकी तिव भत्ता पाउने छैन। 

ख. कुनै किथचारी नगरपालिकाको कािको सम्वधििा वा नेपाि सरकारबाट भएको कारवाहीको 

लसिलसिािा लनिम्वन भएको नभई अरु नै कारणबाट लनिम्वन रहन गएको रहेछ भने त्यसरी 

लनिम्वन रहेको अवलिको तिव भत्ता पाउने छैन । 

29. सजायको आदेि ददनिेः जाँचवझुको काि सिाप्त भएपलछ सम्वन्धित नगर प्रहरी किथचारीिाई 

स्पष्टीकरण िाग गरेकोिा तोवकएको सियलभत्र स्पष्टीकरण नददएिा वा स्पष् टीकरण सधतोषजनक 

नभएिा सजाय गने अलिकारीिे सजाय ददन सक्नछे र सजायको आदेिको एक प्रलत लनजिाई 

ददनपुनेछ । 
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पररच्छेद – ८ 
उपचार खचथ सम्बधिी व्यवस्था 

30. उपचार खचथिः (१) नगर प्रहरी किथचारी कािकाजका लसिलसिािा ववरािी भएिा औषलि उपचारको 

िालग देहाय विोन्जि भएको खचथको रकि नगरपालिकािे उपचार खचथवापत ददनेछिः– 

क. अस्पताििा उपचार गराउँदा िागेको ववि विोन्जिको रकि र िाधयता प्राप् त अस्पतािको 

न्चवकत्सकिे लसफाररस गरे बिोन्जिको औषिी खचथ । 

ख. प्िावष्टक सजथरी रसरकारी अस्पताििा अपरेिन गदाथ िागेको लबि विोन्जिको रकि । 

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेन्खएको भए तापलन नगर प्रहरी किथचारीिाई सेवा 

अवलिभरिा अलिकृतस्तरको भए ८ िवहना र सो भधदा िलुनको पदको िालग १२ िवहना वरावरको 

तिब रकि एकिषु् ि उपचार खचथ वापत ददईने छ । यसरी उपिब्ि गराईने रकि सेवाबाट 

अवकाि हुँदाका वखत उपिब्ि गराईने छ । 

(३) झटु्टा वववरण पेि गरी यस ऐन बिोन्जि उपचार खचथ िाग गने वा लिने नगर प्रहरी 

किथचारी उपर ववभागीय कारवाही गररनेछ । त्यसरी उपचार खचथ लिई सकेको भए सो रकि सिेत 

सरकारी बाँकी सरह असिु उपर गररनेछ । 

पररच्छेद ९ 
तिब, भत्ता 

31. तिब भत्तािः(१) नगर प्रहरी किथचारीिे लनयनु्क्त भएको लिलतदेन्ख तिब/भत्ता पाउने छ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जिको तिव/भत्ता नगर सभािे तोके बिोन्जि हनुेछ । 

32. तिब ववृद्धिः(१) नगर प्रहरी किथचारीिाई एक वषथ सेवा अवलि परुा गरेपश् चात एकग्रडे ववृद्ध 

गररनछे । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जिको ग्रडे रकि नगर सभािे तोके बिोन्जि हनुेछ ।  

तर यस्तो तिब ववृद्ध वढीिा १० वषथभधदा वढी हनुेछैन । 
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पररच्छेद १० 
तालिि 

33. तालििको व्यवस्थािः(१) नयाँ लनयूक्ती हनुे नगर प्रहरी किथचारीिाई वढीिा १५ ददनको तालिि ददई 

कािकाजिा खटाईनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जिको तालििको पाठ्यक्रि र ववलि तोवकए बिोन्जि हनुेछ । 

 
पररच्छेद ११ 

पोिाक सम्बधिी व्यवस्था 
34. पोिाक भत्तािः(१) नगर प्रहरीको पोिाकको रंग, वकलसि र अधय वववरण नगर कायथपालिकािे 

तोके बिोन्जि हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि पोिाकको िालग आवश्यक भत्ता नगर सभािे तोके बिोन्जि 

हनुेछ। 

(३) उपदफा (२) बिोन्जिको भत्ता वषथको एक पटक उपिब्ि गराईने छ । 

पररच्छेद १२ 

ववववि 

35.  सेवा करार सम्बधििािः(१) यस ऐन िा जनुसकैु कुरा िेन्खएको भएतापलन करार सेवािा नगर 

प्रहरी लनयूक्ती गनथ कुनै वािा पनेछैन । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि लनयूक्ती गररने नगर प्रहरी सेवा सूवविा िगायतका ववषय करार 

सम्झौतािा उल्िेख भए बिोन्जि हनुेछ । 

36.  ऐन संिोिनिः यस ऐनको आवश्यक संिोिन तथा थपघट भीरकोट नगर सभािे गने सक्नेछ। 

37. लनयि तथा कायथववलि वनाउन सक्निेः (१) यस ऐन बिोन्जि नगर कायथपालिकािे आवश्यक लनयि 

तथा कायथववलि वनाई िागू गनथ सक्नेछ । 

आज्ञािे, 
नाििः ििथ राज ढंुगाना 

प्रिखु प्रिासवकय अलिकृत 


