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पोखरा महानगरपालिकाको नगर प्रहरी व्यवस्थापन ऐन  , २०७५   

प्रस्तावनाः पोखरा महानगरपालिका के्षत्रलभत्र प्रचलित काननू तथा समय समयमा हुने लनणणय, लनयम, मापदण्ड तथा 

प्रशासलनक अदशेहरुको कायाणन्वयनमा सहयोग र सहलजकरण गनण, सावणजलनक तथा नीलज सम्पलिको सरुक्षा र संरक्षण 

गरी महानगरपालिकामा लवलध र काननूको शासन स्थालपत गद ैनागररकिाइ न्याय, सरुक्षा तथा व्यवस्थाको प्रत्याभतू 

गनण, बजार क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन गनण, महानगरके्षत्र लभत्रका प्राकृलतका तथा सांस्कृलतक साधन स्रोत र 

सम्पदाको संरक्षण र सम्वद््रधन गनण तथा जनुसकैु विेा अईन सक्ने लवपद ् र ऄन्य अकलस्मक घटनाहरुको तत्काि 

संवोधन र समन्वय गरी नागररकको जीई धनको सरुक्षा गद ै महानगरवासीिाइ स्थानीय सरकारको ऄनभुतूी प्रदान 

गनणको िालग नगर प्रहरीको गठन, सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गनण वाञ्छनीय भएकोिे, 

नेपािको संलवधानको धारा ५७ (४) र २२६ तथा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ 

(१) बमोलजम पोखरा महानगरपालिकाको चौथो नगर सभािे यो ऐन बनाआ कायाणन्वयनमा ल्याएको छ ।  

    

पररच्छेद– १ 

प्रारलभभक  

१. संलिप्त नाम र प्रारभभ 

क) यस ऐनको नाम “ पोखरा महानगरपालिकाको नगर प्रहरी व्यवस्थापन ऐन , २०७५ ” रहकेो छ । 

ख) यो ऐन  नगर सभाद्वारा पाररत गरेपलछ स्थानीय राजपत्रमा प्रकालशत लमलत दखेी िाग ूहुनेछ । 

२. पररभाषाः लवषय वा प्रसंगिे ऄको ऄथण निागेमा यस ऐन मा : 

क) “ऐन” भन्नािे नगर प्रहरी व्यवस्थापन ऐन , २०७५ िाइ सम्झन ुपदणछ । 

ख) “महानगरपालिका” भन्नािे पोखरा महानगरपालिकािाइ सम्झन ुपदणछ । 

ग) “सभा” भन्नािे महानगरपालिकाको नगर सभा सम्झन ुपदणछ । 

घ) " प्रमखु " भन्नािे महानगरपालिको प्रमखुिाइ सम्झन ुपदणछ | 
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ङ) " ईप-प्रमखु " भन्नािे महानगरपालिको ईप-प्रमखुिाइ सम्झन ुपदणछ | 

च) “प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत” भन्नािे महानगरपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृतको रुपमा काम गनण 

नेपाि सरकारबाट खटाइएको ऄलधकृतिाइ सम्झन ुपदणछ | 

छ) “तोलकएको” वा “तोलकए वमोलजम” भन्नािे यस ऐन ऄन्तगणत बनेको लनयममा तोलकएको वा तोलकए 

बमोलजम सम्झन ुपछण । 

ज) जवान भन्नािे ऄलधकृत बाहकेका नगर प्रहरी जवान सम्झन ुपछण । 

झ) नगर प्रहरी कमणचारी भन्नािे नगर प्रहरी ऄलधकृत र जवानिाइ सम्झनपुछण । 

पररच्छेद २ 

नगर प्रहरी सेवा गठन, रेखदेख र लनयन्त्रण 

३.  नगर प्रहरी सेवाको गठन : (१)महानगरपालिकामा एक नगर प्रहरी सेवा रहने छ । नगर प्रहरी सेवाको गठन र 

त्यसमा रहने नगर प्रहरी कमणचारीहरुको संख्या कायणपालिकािे तोके बमोलजम हुनेछ । 

(२) नगर प्रहरी ऄलधकृत र जवानहरुको तिब र सेवाको ऄन्य शतण कायणपालिकािे समय समयमा लनधाणरण गरे 

बमोलजम हुनेछ | 

(३) नगर प्रहरीको रेखदखे र लनयन्त्रण गने र नगर प्रहरीिाइ लनदशेन गने ऄलधकार कायणपालिकाको हुनेछ र 

कायणपालिकाको अदशे र लनदशेन पािन गनुणपने प्रत्येक नगर प्रहरी कमणचारीको कतणव्य हुनेछ | 

४. महानगरपालिकामा रहने नगर प्रहरीको पद र तह : 

क) महानगरपालिकामा रहने  नगर प्रहरीको पद र तह कायणपालिकािे तोके बमोलजमको रहने छन । 

ख) महानगरपालिकािे प्रत्येक पदको कायण लववरण बनाईनेछ र त्यस्तो कायण लववरणमा सम्वलन्धत पदको काम, 

कतणव्य, ईिरदालयत्व तथा ऄलधकार समते ईल्िेख गररनेछ । 
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ग) नगर प्रहरी प्रमखु िगायत नगर प्रहरी कमणचारीहरुको काम, कतणव्य र ऄलधकार  स्थानीय सरकार संचािन ऐन 

– २०७४ वमोलजम हुनेछ । ऄरु कायणको हकमा कायणपालिकािे तोके बमोलजम हुनेछ | 

पररच्छेद– ३ 

नगर प्रहरी कममचारीको काम, कतमव्य र ऄलधकार 

५. नगर प्रहरी कममचारीको काम, कतमव्य र ऄलधकार : 

क) महानगरपालिकाको सम्पलतको सरुक्षा र संरक्षण  

ख) महानगरमा हुने सभा समारोह , परम्परा तथा जात्र , चाडपवण को सरुक्षा , व्यवस्थापन ,  

ग) मह्नगरको बजार तथा पालकिं ग स्थि को रेखदखे र व्यवथापन , 

घ) महानगरको सरसफाइ सम्बन्धी मापदण्डको कायाणन्वयन , 

ङ) न्यालयक सलमलतिे गरेका लमिापत्र तथा लनणणयको कायाणन्वयन , 

च) सावणजलनक , ऐिानी र प्रलत जग्गा, सावणजलनक भवन, सम्पदा तथा भौलतक पवूाणधारको संरक्षण र सरुाक्षा, 

छ) लवपद व्यवस्थापन सम्बन्धी खोजी , ईद्दार , राहत तथा पनुस्थापना , 

 ज) ऄनालधकृत लवज्ञापन तथा होलडंग बोडण लनयन्त्रण , 

झ) छाडा पश ुचौपायाको लनयन्त्रण , 

ञ) ऄनालधकृत लनमाणण तथा सावणजलनक सम्पलत ऄलतक्रमण रोकथाम तथा लनयन्त्रण , 

ट)  कायणपालिकािे तोकेको ऄन्य कायण | 

पररच्छेद– ४ 

तह लवभाजन र पदपूलतम 

६. पद लसजमना तथा दरवन्त्दी खारेज : 
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क) महानगरपालिकामा रहने नगर प्रहरीको लवलभन्न तहका दरवन्दीहरुको लसजणना तथा खारेजी कायणपालिकािे 

लनणणय गरे वमोलजम हुनेछ । 

ख) दरवन्दी लसजणना तथा खारेजीका िालग प्रस्ताव पेश गनुण भन्दा ऄलघ सो पद लसजणना गनुणपने कारण, प्रस्तालवत 

पदिे गनुणपने कामको लववरण, मौजदुा दरवन्दीिे थप गरेको कायणबोझ सक्ने/नसक्ने ऄवस्था, अलथणक क्षमता तथा 

प्रस्तालवत पदिे संगठनात्मक स्वरुपमा पाने प्रभाव स्पष्ट गरी कायणपालिका समक्ष पेश गनुण पनेछ। 

ग) अवश्यकता ऄनसुार कायणपालिकािे लनणणय गरर प्रचलित काननु बमोलजम संस्थागत सेवा करार माफण त नगर 

प्रहरीको सेवा लिन सक्नेछ | 

घ)नगर प्रहरी पद स्थायी हुने छैनन |  

ङ) क्रमश वडा कायाणियहरुमा समते नगर प्रहरीको व्यवस्था  गररद ैिलगनेछ | 

७. नगर प्रहरीहरुको शुरु लनयुलि हुने पदहरुः नगर प्रहरीको दहेायका पदहरु खलु्िा प्रलतयोलगताद्धारा पलूतण गरी 

लनयलुि हुनेछ र ऄरु पदहरुमा बढुवाद्धारा पलूतण गररनेछ ।  

क) नगर प्रहरी लनरीक्षक 

ख) नगर प्रहरी सहायक लनरीक्षक 

ग) नगर प्रहरी जवान 

घ) नगर प्रहरी सहयोगी 

८. लनयुलि गने ऄलधकारी : पदपलूतण सलमलतको  लसफाररसमा छनौट भएका नगर प्रहरीिाइ कायणपालिकाको 

लनणणय बमोलजम प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृतिे लनयलुि गनेछ । 

९. खुल्िा प्रलतयोलगतामा भाग लिन सक्ने व्यलिहरु : 

(क) नगर प्रहरी लनरीिक पदको िालग हुने खलु्िा प्रलतयोलगताको योग्यता ऄनुसूची १ वमोलजम हुनेछ | 
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(ख)  नगर प्रहरी सहायक लनरीिकको पदको िालग हुन ेखलु्िा प्रलतयोलगताको योग्यता ऄनुसूची २ वमोलजम 

हुनेछ | 

(ग) नगर प्रहरी जवान िालग हुने खलु्िा प्रलतयोलगताको योग्यता ऄनुसूची ३ वमोलजम हुनेछ | 

(घ) नगर प्रहरी सहायक पदको िालग हुने खलु्िा प्रलतयोलगताको योग्यता ऄनुसूची ४ वमोलजम हुनेछ | 

१०. पदपूलतम सलमलत : कायणपालिकाबाट पदपलूतण सलमलत गठन हुनेछ | नगर प्रहरीहरुको नयााँ पदपलूतणका िालग 

छनौट प्रकृयामा लवषय लवज्ञहरुिाइ अमन्त्रण गनण सलकनेछ । 

११. पदपूलतम सलमलतको काम, कतमव्य र ऄलधकारः  पदपलूतण सलमलतको काम, कतणव्य र ऄलधकार दहेाय 

बमोलजम हुनेछ | 

(क) दफा ७ बमोलजम पदपलूतणको िालग प्रलतशत लनधाणरण गने । 

(ख) खलु्िा प्रलतयोलगताको िालग पाठ्यक्रम लनधाणरण गने । 

(ग) पदपलूतण कायणतालिका बनाईने । 

(घ) परीक्षाको लकलसम तोक्ने । 

(ङ) पदपलूतणका िालग लवज्ञापन प्रकाशन गने । 

(च) परीक्षा संचािन तथा नलतजा प्रकाशन गने । 

(छ) लनयिुीका िालग लसफाररश गने । 

(ज) िोक सेवा अयोगबाट स्वीकृत प्रहरी सेवाको पदमा लनयिुी र बढुवा गदाण ऄपनाईन ुपने सामान्य लसद्धान्तमा 

पदपलूतण सलमलतिे गने भनी तोलकएका पदपलूतण साँग सम्बन्धीत ऄन्य कायण गने । 

झ) पदपलूतण सलमलतिे नगर प्रहरी सेवा समहूको िालग खलु्िा प्रलतयोलगताद्वारा पदपलूतण गने सम्बन्धमा अवश्यकता 

ऄनसुार कायणलवलध बनाईने लनणणय गरी कायाणन्वयन गनण सक्नेछ । 
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१२.  योग्यताक्रम सूची तयार गने 

क) ईम्मदेवारहरुिे प्राप्त गरेको ऄकंको अधारमा योग्यताक्रम सचूी तयार गरी पदपलूतण सलमलतिे लनयलुिका िालग 

लसफाररस पेश गनेछ । कुि ररि पदको बढीमा १५ प्रलतशत सम्म योग्यताक्रमानसुार वकैलल्पक ईम्मदेवार रालखनेछ 

। 

ख) लसफाररस गररएका व्यलिहरुिाइ पदपलूतण सलमलतिे लनयलुि गने ऄलधकारी समक्ष लनयलुिका िालग पेश गनेछ । 

ग) लनयलुिको िालग लसफाररश भएको लमलतिे पैतीस(३५) लदनलभत्र कायणपालिकािे लनयलुि लदने लनणणय गरी सक्न ु

पनेछ । 

घ)  लनणणय भएको लमलतिे सात(७) लदन लभत्र प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृतिे लनयलुि पत्र लदन ुपनेछ । 

ङ) वकैलल्पक ईम्मदेवारहरुिे एक वषणसम्म पलन लनयलुि प्राप्त गनण नसकेमा ईि सचूी स्वतः खारेज हुनेछ । 

१३. ज्येष्ठताक्रम कायम गने  

क) नगर प्रहरी लनरीक्षक र नगर प्रहरी सहायक लनरीक्षकको ज्येष्ठताक्रम कायम गदाण लनजहरुिे अधारभतू 

तालिममा प्राप्त गरेको ऄकंको अधारमा कायम गररनेछ ।  

ख)वहािवािा नगर प्रहरीको हकमा पदपलूतण सलमलतिे लसफाररस गरेको योग्यताक्रमिाइ नै ज्येष्ठताक्रम मालननेछ | 

१४. परीिणकािमा  रालखने  : नयााँ  लनयलुि  गररएका  नगर  प्रहरी  कमणचारीिाइ  लतन (३) मलहनाको 

परीक्षणकािमा रालखनेछ । सो ऄवलधमा नगर प्रहरी कमणचारीिे सन्तोषजक काम नगरेमा नगर कायणपालिकाको 

लनणणय बमलजम प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृतिे करार भगं गनण सक्नेछन । 

१५. लनयुलि सदर : परीक्षण कािमा रहकेो नगर प्रहरी कमणचारीको काम सन्तोषजनक भएमा र अधारभतू 

तालिममा ईिीणण भएमा नेपािको रालरिय झण्डा र महानगरपालिकाको झण्डा साम ु शपथग्रहण गराइ प्रमखु 

प्रशासकीय ऄलधकृतबाट लनयलुि सदर गररनेछ । 

पररच्छेद ५ 

अचरण 
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१६. दान उपहार लिन नहुने :  नगर प्रहरीिे महानगरपालिकाको पवूण स्वीकृत लवना स्वदशेी तथा लवदशेी संघ 

संस्था, लनकाय वा व्यलि कसैबाट कुनै प्रकारको दान, बक्स, परुस्कार, कोसेिी र ईपहार स्वीकार गनुण हुदनै । 

१७. चन्त्दा लिन नहुने : कुनै नगर प्रहरी कमणचारीिे महानगरपालिकाको पवूण स्वीकृलत लवना कुनै पलन कामको 

लनलमि कुनै लकलसमको चन्दा माग्न ऄथवा स्वीकार गनुण हुदनै र ऄरु कुनै लकलसमको अलथणक सहायता प्राप्त गन े

काममा समेत भाग लिन हुाँदनै । 

१८. सभपलिको लववरण पेश गनुमपने : नगर प्रहरी कमणचारीिे लनयलुि भएको लमलतिे तीन (३) मलहना लभत्र  

tf]lsPsf] 9fFrfdf सम्पलि लववरण दालखिा गनुण पनेछ । 

१९. व्यापार व्यवसाय गनम नहुने :  कुनै पलन नगर प्रहरी कमणचारीिे कायाणियको स्वीकृती वगेर Jofkf/ 

Joj;fo गनुण हुाँदनै | 

२०. st{Jo kfngfsf] lznlznfdf जानकारीमा cfएका कुराहरु प्रकाशन गनम नहुने :  नगर प्रहरी कमणचारीि े

महानगरपालिकाद्धारा ऄथवा लवशेष रुपमा ऄलख्तयार नपाइ अफ्नो कतणव्यको पािना गदाण स्थानीय तह वा 

गहै्रसरकारी संघ संस्थाबाट प्राप्त गरेका वा अफैिे िेखकेो ऄथवा संकिन गरेको कुनै कागजपत्र वा समाचार 

प्रत्यक्ष वा ऄप्रत्यक्ष रुपबाट ऄन्य JolQm वा ;:+yfnfO{ जानकारी गराईन ुहुाँदनै ।  

२१.  रेलडयो वा पलरकासँग सभपकम  राख्न नहुनेः नगर प्रहरी कमणचारीिे नेपाि सरकार र महानगरपालिकाको 

ऄनमुलत प्राप्त नगरी कुनै पत्रपलत्रकामा अफ्नै वास्तलवक ऄथवा काल्पलनक नामबाट ऄथवा बेनामी कुनै िेख 

प्रकालशत गनण ऄथवा रेलडयोद्धारा प्रसारण गनण हुाँदनै । तर यस्तो प्रकाशन वा प्रसारण सालहलत्यक, किात्मक, 

ऐलतहालसक ऄथवा वजै्ञालनक र व्यवसालयक लवषयको भएमा यस्तो स्वीकृती लिइरहन ुपदनै र प्रकाशन वा प्रसारण 

गरेपलछ जाहरेी गनुणपदणछ । 

२२. महानगरपालिकाको अिोचना: नगर प्रहरी कमणचारीिे महानगरपालिकाको  नीलतको लवपररत ऄथवा 

महानगरपालिका र महानगरपालिकामा अचं अईने गरी भाषण, सम्वाद, िेख रचना प्रकाशन गनुणहुदनै । 
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२३. लनवामचनमा भाग लिन नहुने: नगर प्रहरी कमणचारीिे कुनै पलन राजनीलतक दिको िालग कुनै लनवाणचनमा 

भाग लिन वा कसैको लनलमि मत माग्न वा ऄन्य कुनै प्रकारिे प्रभाव पानण हुदनै । तर कसैिाइ मत लदएको वा लदने 

लवचार गरेको कुरा प्रकट नगरी प्रचलित काननुवमोलजम अफ्नो मतालधकार प्रयोग गनण बाधा पनेछैन । 

२४. राजनीलतमा भाग लिन नहुने: नगर प्रहरी कमणचारीिे कुनै राजनैलतक दि र सोसाँग सम्बलन्धत संस्थाको 

सदस्य बन्न, राजनीलतमा भाग लिन, राजनैलतक संस्थािाइ चन्दा लदन ऄथवा कुनै राजनैलतक संस्था वा 

अन्दोिनिाइ सहयोग गनण हुाँदनै । 

२५.  समय पािन र लनयलमतता: नगर प्रहरी कमणचारीिे लठक समयमा तथा लनयलमत रुपमा अफ्नो पािोमा 

हालजर हुनपुदणछ र स्वीकृत गराएर मात्र लवदामा बस्नपुनेछ । 

२६. ऄनुशासन र अज्ञापािन: 

क) नगर प्रहरी कमणचारीिे ऄनुशालसत भइ तत्परताका साथ अफ्नो कतणव्य पािना गनुणपनेछ । 

ख) नगर प्रहरी कमणचारीिे अफ्नो कायाणियको कामसम्बन्धी कुरामा अफूभन्दा मालथका ऄलधकृतिे लदएको 

अदशेिाइ पािना गनुणपनेछ । 

ग) नगर प्रहरी कमणचारीिे Chain of Command मा रही कायणसम्पादन गनुणपनेछ । 

२७. बालहरी प्रभाव पानम नहुने:  नगर प्रहरी कमणचारीिे कायणसम्पादनको लसिलसिामा कुन ैऄनलुचत प्रभाब पानण 

वा पाने प्रयत्न गनण हुाँदनै । 

२८. नगर प्रहरी कमणचारीिे मिुकुी दवेानी (संलहता) ऐन लववाह बारीको महिको लबपरीत हुने गरी लबबाह गनुण 

गराईन ुहुाँदनै । 

२९. िैंलगक संबेदनलशि हुनुपने :  कुनै पलन नगर प्रहरी कमणचारी िैंलगक संवदेनलशि रहनुपनेछ | 

३०. हातपात वा जोरजुिुम गनम नहुने : कुनै पलन नगर प्रहरी कमणचारीिे अफु भन्दा मालथल्िो वा मातहत नगर 

प्रहरी कमणचारी ईपर हातपात वा कुनै प्रकारको अक्रमण वा जरुजिुुम गनण वा गराईन हुदनै | 

पररच्छेद– ६ 
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सजाय र पुनरावेदन 

३१. सजाय: मनालशव मालफकको अधार प्रमाण भएमा नगर प्रहरी कमणचारीिाइ दहेायको सजाय हुन सक्नेछ | 

क) शारीररक थकाइ हुने(फलटक) सजाय गने ।  

ख) नलसहत लदने । 

ग) तिव वलृद्ध वा पदोन्नलत रोक्का गने । 

घ) िापरवाहीको कारण महानगरपालिकािाइ हानी नोक्सानी भएको ठहर भएमा लवगो बमोलजमको रकम  ऄसिु 

ईपर गररनेछ ।  

ङ) एक तह तिको पदमा घटुवा गने । 

च)  भलवरयमा स्थानीय तहमा ऄयोग्य नठहररने गरी नोकरीबाट बखाणस्त गने । 

छ) भलवरयमा स्थानीय तहमा ऄयोग्य ठहररने गरी नोकरीबाट बखाणस्त गने । 

३२. नलसहत लदने वा प्रलतकूि राय िेख्ने:  नगर प्रहरी कमणचारीिे काममा साधारण िापरवाही गरेमा नलसहत 

लदन सलकनेछ । दइु पटक सम्म नलसहत लदाँदा पलन लनजिे काममा िापरवाही गरेमा लनजको चाि चिन सम्बन्धी 

प्रलतवदेनमा प्रलतकूि राय िेलखनेछ । 

३३. तिब वृलि वा पदोन्त्नलत रोक्ने:  नगर प्रहरी कमणचारीको काम सन्तोषजनक नभएमा सजाय गने 

ऄलधकारीिे लनजको तिब वा पदोन्नलत रोक्का गनण सक्नेछ । 

३४. दजाम र तिब घटाउने:  कुनै नगर प्रहरी कमणचारीिाइ दहेायको ऄवस्थामा सजाय गने ऄलधकारीिे तल्िो 

पद वा तल्िो टाआम स्केि वा त्यही टाआम स्केिको तल्िो स्केिमा ाराल्न सक्ने र पोखरा महानगरपालिकािाइ 

हालन नोक्सानी पयुाणएकोमा सो समते लनजबाट भराईन सक्नेछ । 

क) सन्तोषजनक काम नगरेमा । 

ख) ऄनशुासनहीन व्यवहार प्रदशणन गरेमा । 
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ग) अचरण  ईल्िंघन गरेमा । 

घ) मनालशव कारण नभइ लनयलुि भएको एक वषणलभतै्र नोकरीबाट ऄिग हुन कारण झठु्ठा देखाएमा । 

ङ) अदेश लनदशेन पािना नगरेमा वा कायाणन्वयन नगरेमा । 

च) मनालसव कारण नभइ वा लवदा नलिइ लवदा बसेकोमा वा गरै हालजर भएमा ।  

छ) िापरवाही गरेमा वा लनयम अदशेको पािना नगरेमा । 

३५. सजाय सभबन्त्धी कायमलवलध:  

क) नगर प्रहरी कमणचारीिाइ सजाय गन ेऄलधकार प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृतिाइ हुनेछ। 

ख) सजाय गने ऄलधकारीिे अवश्यक ठानेमा स्वयम वा ऄन्य कुनै ऄलधकृतद्धारा जााँचबझु गराईन सक्नेछ । 

जााँचवझु गने ऄलधकारीिे अवश्यकतानसुार सम्बलन्धत नगर प्रहरी कमणचारी समते बझुी कारण सलहत अफ्नो 

ठहरको प्रलतवदेन तथा भएको सबदु प्रमाण दालखिा गनुणपनेछ । 

ग) कुनै फौजदारी ऄलभयोगमा तारेख भइ थलुनएको नगर प्रहरी कमणचारी थलुनएको ऄवलधभर स्वतः लनिलम्वत हुनेछ 

। 

३६. सजायको अदेश जाँचवुझको िालग लदने:  काम समाप्त भएपलछ सम्वलन्धत नगर प्रहरी कमणचारीिाइ 

लनजसंग स्पष्टीकरण मालगएको भए लनजिे तोलकएको समयलभत्र स्पष्टीकरण नलदएमा वा लनजिे लदएको स्पलष्टकरण 

लचि बझु्दो नभएमा सजाय गने ऄलधकारीिे सजाय लदन सक्नेछ र सजाय अदशेको एक प्रलत लनजिाइ ईपिव्ध 

गराईनपुनेछ । 

पररच्छेद ७ 

पोशाक 

३७. नगर प्रहरी पोशाक: नगर प्रहरीको पोशाकको रंग, लकलसम र ऄन्य लववरण महानगरपालिकािे तोके 

बमोलजम हुनेछ | 
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३८. प्रारलभभक पोशाक र सामान :  नगर प्रहरी कमणचारीिाइ कायणपालिकािे तोलकए बमोलजमको पोशाक र 

सामान ईपिव्ध गराआनेछ | 

३९. जाडो मौसमका िालग लदआने पोशाक: प्रत्येक नगर प्रहरी कमणचारीिाइ जाडो मौसमको िालग पोशाक 

कायाणियिे ईपिव्ध गराआनेछ | 

४०.  सेरेमोलनयि पोशाक : ऄलधकृत कमणचारीहरुिाइ सेरेमोलनयि पोशाकको िालग तोलकएको रकम ईपिब्ध 

गराआनेछ | 

४१. तयारी पोशाकको सुलवधा: नगर प्रहरी कमणचारीिाइ तोलकए बमोलजमको तयारी पोशाक ईपिव्ध गराआने 

छ | 

पररच्छेद १५ 

लवलवध 

४२. पुरस्कार तथा प्रोत्साहन: महानगरपालिकाका पदालधकारीहरुिे अफु र मातहतका कमणचारीहरूिे कतणव्य 

पािनको लसिलसिामा ईल्िेखनीय प्रसंशनीय कायण गरेमा त्यस्तो नगर प्रहरी कमणचारीहरुिाइ परुस्कार तथा 

प्रोत्साहन स्वरुप रकम वा ऄन्य सलुवधा ईपिब्ध गराईन सलकनेछ | 

४३. दशै खचम पाउने: नगर प्रहरी कमणचारीिे खाइपाइ अएको एक मलहनाको तिब बराबरको रकम प्रत्येक वषण 

दश ैखचणको रुपमा पाईनेछ । 

४४. बाधा ऄड्काउ फुकाऊः नगर प्रहरी कमणचारीहरुको सेवा, शतण, सलुवधा र संचािन यस ऐन मा व्यवस्था 

भएकोमा यसै ऐन बमोलजम हुनेछ | यस ऐनमा व्यवस्था नभएका लवषयहरुको हकमा प्रचलित काननु बमोलजम 

हुनेछ । 

४५. लनयम , लनदेलशका , कायमलवलध र मापदण्ड बनाउने ऄलधकार : यस ऐनको कायाणन्वयन गनणको िालग 

कायणपालिकािे अवश्यक लनयम , लनदलेशका , कायणलवलध र अचारसंलहता बनाइ िाग ुगनण सक्नेछ | 

४६.  ऐन  संशोधन: यस ऐनमा अवश्यक संशोधन पोखरा महानगरपालिकाको नगर सभािे गनण सक्नेछ । 
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ऄनुसूची १ 

(दफा ९ (क) बमोलजम ) 

नगर प्रहरी लनरीिक पदको िालग अवश्यक न्यनूतम योग्यता : 

क) दरखास्त फारम दताण गने ऄलन्तम लमलतसम्म २० वषण ईमरे पगुकेो र २५ वषण ननाघकेो । तर खलु्िा 

प्रलतयोलगतामा भाग लिने वहािवािा नगर प्रहरीको हकमा ३५ वषण ननाघकेो | 

ख) मान्यता प्राप्त लवश्वलवद्याियबाट कलम्तमा स्नातक वा सो सरह ईिीणण गरेको । 

ग) नैलतक पतन दलेखने कुनै फौजदारी ऄलभयोगमा सजाय नपाएको । 

घ)  कुनै राजनीलतक दि र सो दिको eft[  सदस्य नरहकेो । 

ङ) मानव ऄलधकार र मानवीय काननूको ईल्िंघनमा सजाय नपाएको । 

च) परुुषको हकमा घटीमा ईचाइ ५ लफट २ आन्च, छालत ३१-३३ , तौि ५० के.जी. भएको । 

छ) मलहिाको हकमा घटीमा ईचाइ ५ लफट र  तौि ४२ के.जी. भएको । 

ज)  अाँखा माआनस २ वा प्िस २ भन्दा बढी कमजोर नभएको । 

झ) नेपाि सरकारको सरकारी ऄस्पतािबाट लनरोलगताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको । 

ञ) नेपािी नागररकता प्रमाणपत्र भएको । 

ट) लवध्वशंात्मक कायणमा संिग्न नरहकेो  

ड) भलवरयमा सामान्यतया सरकारी नोकरीको लनलमि ऄयोग्य ठहररने गरर नोकरी बाट वखाणस्त नभएको | 

   ऄनसुचूी १ (क) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भएतापलन नेपाि सरकारको सरुक्षा लनकायबाट सेवा लनवतृ 

भआसकेकाको हकमा ४१ वषण ईमरे ननाघेको हुनपुनेछ |   
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ऄनुसूची २ 

(दफा ९ (ख) बमोलजम ) 

नगर प्रहरी सहायक लनरीिकको पदको िालग अवश्यक न्यनूतम योग्यता : 

क) दरखास्त फारम दताण गने ऄलन्तम लमलतसम्म १८ वषण ईमरे पगुकेो र २४ वषण ननाघेको | वहािवािा नगर 

प्रहरीको हकमा परुुषको हकमा ३५ वषण , मलहिाको हकमा ४० वषण ननाघकेो | 

ख) मान्यता प्राप्त लवश्वलवद्याियबाट कलम्तमा प्रमाणपत्र वा सो सरह ईिीणण गरेको । 

ग) नैलतक पतन दलेखने कुनै फौजदारी ऄलभयोगमा सजाय नपाएको । 

घ) कुनै राजनीलतक दिको सदस्य नरहकेो । 

ङ) मानव ऄलधकार र मानवीय काननूको ईल्िंघनमा सजाय नपाएको । 

च) परुुषको हकमा घटीमा ईचाइ ५ लफट २ आन्च, छालत ३१-३३ , तौि ५० के.जी. भएको । 

छ) मलहिाको हकमा घटीमा ईचाइ ५ लफट र  तौि ४२ के.जी. भएको । 

ज)  अाँखा माआनस २ वा प्िस २ भन्दा बढी कमजोर नभएको । 

झ) नेपाि सरकारको सरकारी ऄस्पतािबाट लनरोलगताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको । 

ञ) नेपािी नागररकता प्रमाणपत्र भएको । 

ट) लवध्वशंात्मक कायणमा संिग्न नरहकेो | 

ड) भलवरयमा सामान्यतया सरकारी नोकरीको लनलमि ऄयोग्य ठहररने गरर नोकरी बाट वखाणस्त नभएको | 

   ऄनसुचूी २ (क) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भएतापलन नेपाि सरकारको सरुक्षा लनकायबाट सेवा लनवतृ 

भआसकेकाको हकमा ४० वषण ईमरे ननाघेको हुनपुनेछ |   
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ऄनुसूची ३ 

(दफा ९ (ग) बमोलजम ) 

नगर प्रहरी जवान  पदको िालग अवश्यक न्यनूतम योग्यता : 

क) दरखास्त फारम दताण गने ऄलन्तम लमलतसम्म १८ वषण ईमेर पगुकेो र २३ वषण ननाघकेो |  

ख) कलम्तमा ८ कक्षा वा सो सरह ईिीणण गरेको । 

ग) नैलतक पतन दलेखने कुनै फौजदारी ऄलभयोगमा सजाय नपाएको । 

घ)  कुनै राजनीलतक दिको  सदस्य नरहकेो । 

ङ) मानव ऄलधकार र मानवीय काननूको ईल्िंघनमा सजाय नपाएको । 

च) परुुषको हकमा घटीमा ईचाइ ५ लफट २ आन्च, छालत ३१-३३ , तौि ५० के.जी. भएको । 

छ) मलहिाको हकमा घटीमा ईचाइ ५ लफट र  तौि ४२ के.जी. भएको । 

ज)  अाँखा माआनस २ वा प्िस २ भन्दा बढी कमजोर नभएको । 

झ) नेपाि सरकारको सरकारी ऄस्पतािबाट लनरोलगताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको । 

ञ) नेपािी नागररकता प्रमाणपत्र भएको । 

ट) लवध्वशंात्मक कायणमा संिग्न नरहकेो | 

ड) भलवरयमा सामान्यतया सरकारी नोकरीको लनलमि ऄयोग्य ठहररने गरर नोकरी बाट वखाणस्त नभएको | 

   ऄनसुचूी ३ (क) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भएतापलन नेपाि सरकारको सरुक्षा लनकायबाट सेवा लनवतृ 

भआसकेकाको हकमा ३७ वषण ईमरे ननाघेको हुनपुनेछ |   
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ऄनुसूची ४ 

(दफा ९ (घ) बमोलजम ) 

नगर प्रहरी कायमिय सहयोगी पदको िालग अवश्यक न्यनूतम योग्यता : 

क) दरखास्त फारम दताण गने ऄलन्तम लमलतसम्म १८ वषण ईमेर पगुकेो र २५ वषण ननाघकेो |  

ख) अधारभतू तह ईलतणण गरेको । 

ग) नैलतक पतन दलेखने कुनै फौजदारी ऄलभयोगमा सजाय नपाएको । 

घ)  कुनै राजनीलतक दिको सदस्य नरहकेो । 

ङ) मानव ऄलधकार र मानवीय काननूको ईल्िंघनमा सजाय नपाएको । 

च) परुुषको हकमा घटीमा ईचाइ ५ लफट २ आन्च, छालत ३१-३३ , तौि ५० के.जी. भएको । 

छ) मलहिाको हकमा घटीमा ईचाइ ५ लफट र  तौि ४२ के.जी. भएको । 

ज)  अाँखा माआनस २ वा प्िस २ भन्दा बढी कमजोर नभएको । 

झ) नेपाि सरकारको सरकारी ऄस्पतािबाट लनरोलगताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको । 

ञ) नेपािी नागररकता प्रमाणपत्र भएको । 

ट) लवध्वशंात्मक कायणमा संिग्न नरहकेो | 

ड) भलवरयमा सामान्यतया सरकारी नोकरीको लनलमि ऄयोग्य ठहररने गरर नोकरी बाट वखाणस्त नभएको | 

  ऄनसुचूी ४ (क) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भएतापलन नेपाि सरकारको सरुक्षा लनकायबाट सेवा लनवतृ 

भआसकेकाको हकमा ४५ वषण ईमरे ननाघेको हुनपुनेछ |   

 


