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	 प्रस्तावनताः

  पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रलित्र प्रचलित काननू तथा समय समयमा हुनषे लनर्णय, लनयम, 

मापदण्ड तथा प्रशासलनक आदषेशहरुको काया्णन्वयनमा सहयोग र सहलिकरर गन्ण, 

सा्व्णिलनक तथा नीलि समपलतिको सरुक्ा र संरक्र गरी महानगरपालिकामा काननूको 

शासन सथालपत गददै नागररकिाई नयाय, सरुक्ा तथा वय्वसथाको प्रतयाितू गन्ण, बिार 

क्षेत्रको प्रिा्वकारी वय्वसथापन गन्ण, महानगरक्षेत्र लित्रका प्राकृलतका तथा सांसकृलतक 

साधन स्ोत र समपदाको संरक्र र सम्वद्रधन गन्ण तथा िनुसकैु ्वषेिा आउन सकनषे ल्वपद्र र 

अनय आकलसमक घटनाहरुको ततकाि सं्वोधन र समन्वय गरी नागररकको िीउ धनको 

सरुक्ा गद ै महानगर्वासीिाई सथानीय सरकारको अनिुतूी प्रदान गन्णको िालग नगर 

प्रहरीको गठन, सञचािन तथा वय्वसथापन गन्ण ्वाञ्छनीय िएकोिषे, नषेपािको संल्वधानको 

धारा ५७ (४) र २२६ तथा सथानीय सरकार सञचािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ (१) 

बमोलिम पोखरा महानगरपालिकाको चौथो नगर सिािषे यो ऐन बनाइ काया्णन्वयनमा 

लयाएको ्छ । 

   

परिच छ्ेद–	१

प्रतािम्भिक	

१.	समंषिप्त	नताम	ि	प्रताि्भि

 क)  यस ऐनको नाम “ पोखरा महानगरपालिका नगर प्रहरी वय्वसथापन ऐन , २०७५” 

रहषेको ्छ ।

 ख)  यो ऐन  नगर सिाद्ारा पाररत गरषेपल्छ सथानीय रािपत्रमा प्रकालशत िएको लमलतदषेलख 

िाग ुहुनषे्छ ।

२.	परिभिताषताः ल्वषय ्वा प्रसंगिषे अकको अथ्ण निागषेमा यस ऐन मा :

 क) “ऐन” िननािषे पोखरा महानगरपालिका को नगर प्रहरी वय्वसथापन ऐन , २०७५ िाई 

सम्झन ुपद्ण्छ ।

 ख) “महानगरपालिका” िननािषे पोखरा महानगरपालिकािाई सम्झन ुपद्ण्छ ।

 ग) “सिा” िननािषे महानगरपालिकाको नगर सिा सम्झन ुपद्ण्छ ।

 घ) “ प्रमखु “ िननािषे महानगरपालिको प्रमखुिाई सम्झन ुपद्ण्छ ।

 ङ) “ उप-प्रमखु “ िननािषे महानगरपालिको उप-प्रमखुिाई सम्झन ुपद्ण्छ ।
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 च) “प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत” िननािषे महानगरपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय 

अलधकृतिाई सम्झन ुपद्ण्छ ।

 ्छ) “तोलकएको” ्वा “तोलकए ्वमोलिम” िननािषे यस ऐन ्वा सो ऐन अनतग्णत बनषेको 

लनयमद्ारा तोलकएको ्वा तोलकए बमोलिम सम्झन ुप्छ्ण ।

 ि) ि्वान िननािषे अलधकृत बाहषेकका नगर प्रहरी ि्वान सम्झन ुप्छ्ण ।

 ्झ) नगर प्रहरी कम्णचारी िननािषे नगर प्रहरी अलधकृत र ि्वानिाई सम्झनपु्छ्ण ।

परिच छ्ेद	२

नगि	प्रहिी	सछेवता	गठन,	िछेखदछेख	ि	मनयन्त्रण

३.		नगि	प्रहिी	सछेवताको	गठन	: (१) महानगरपालिकामा एक नगर प्रहरी सषे्वा रहनषे ्छ । नगर 

प्रहरी सषे्वाको गठन र तयसमा रहनषे नगर प्रहरी कम्णचारीहरुको संखया काय्णपालिकािषे तोकषे  

बमोलिम हुनषे्छ ।

(२)  नगर प्रहरी अलधकृत र ि्वानहरुको तिब र सषे्वाको अनय शत्ण काय्णपालिकािषे समय 

समयमा लनधा्णरर गरषे बमोलिम हुनषे्छ ।

(३)  नगर प्रहरीको रषेखदषेख, लनयनत्रर र लनददेशन गनदे अलधकार काय्णपालिकाको हुनषे्छ र 

काय्णपालिकाको आदषेश र लनददेशन पािन गनु्णपनदे प्रतयषेक नगर प्रहरी कम्णचारीको कत्णवय 

हुनषे्छ ।

४.	महतानगिपतामिकतामता	िहनछे	नगि	प्रहिीको	पद	ि	्ह	:

क)  महानगरपालिकामा रहनषे  नगर प्रहरीको पद र तह काय्णपालिकािषे तोकषे  बमोलिमको  

हुनषे्छ ।

ख) महानगरपालिकािषे प्रतयषेक पदको काय्ण ल्व्वरर बनाउनषे्छ र तयसतो काय्ण ल्व्वररमा 

सम्वलनधत पदको काम, कत्णवय, उतिरदालयत्व तथा अलधकार समषेत उलिषेख गररनषे्छ ।

ग)  नगर प्रहरी प्रमखु िगायत नगर प्रहरी कम्णचारीहरुको काम, कत्णवय र अलधकार  सथानीय 

सरकार संचािन ऐन – २०७४ ्वमोलिम हुनषे्छ । अनय काय्णको हकमा काय्णपालिकािषे 

तोकषे  बमोलिम हुनषे्छ ।

परिच छ्ेद–	३

नगि	प्रहिी	कम्मचतािीको	कताम,	क ््मवय	ि	अमिकताि

५.	नगि	प्रहिी	कम्मचतािीको	कताम,	क ््मवय	ि	अमिकताि	:

क)  महानगरपालिकाको समपलतको सरुक्ा र संरक्र 
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ख)  महानगरमा हुनषे सिा समारोह , परमपरा तथा िात्रा , चा्डप्व्ण को सरुक्ा , वय्वसथापन , 

ग)  महानगरको बिार तथा पालक्ण ङ्र ग सथि को रषेखदषेख र वय्वथापन ,

घ)  महानगरको सरसफाई समबनधी मापदण्डको काया्णन्वयन ,

ङ)  नयालयक सलमलतिषे गरषेका लमिापत्र तथा लनर्णयको काया्णन्वयन ,

च)  सा्व्णिलनक , ऐिानी र प्रलत िगगा, सा्व्णिलनक ि्वन, समपदा तथा िौलतक प्ूवा्णधारको 

संरक्र र सरुक्ा,

्छ) ल्वशषेष गरी महानगरापलिकाको ्व्डा एररयाहरुमा हुनषे आगिागीका घटना लनयनत्रर गनदे 

काय्णमा उपिबध िनशलति, दमकि र अनय स्ोत साधन सलहत ततकाि पररचािन हुनषे ।

ि)  अनय ल्वपद्र वय्वसथापन समबनधी घटनाहरुमा पररचािन िई ततकाि खोिी, उद्ार, राहत 

तथा पनुसथापनामा काय्णमा सलरिय िलूमका लन्वा्णह गनदे,

्झ) अनालधकृत ल्वज्ापन तथा होल्ड्णङ्र ग बो्ड्ण लनयनत्रर,

ञ)  ्छा्डा पश ुचौपायाको लनयनत्रर,

ट)  अनालधकृत लनमा्णर तथा सा्व्णिलनक समपलत अलतरिमर रोकथाम तथा लनयनत्रर,

ठ)  ्व्डाको सरुक्ाथ्ण आ्वशयक वय्वसथा लमिाउनषे,

्ड)  पय्णटन मतै्री हुन ुपनदे, 

र) काय्णपालिकािषे तोकषे को अनय काय्ण ।

परिच छ्ेद–	४

्ह	मवभिताजन	ि	पदपूम ््म

६.	पद	मसज्मनता	्थता	दिवन्दी	खतािछेज	:

क)  महानगरपालिकामा रहनषे नगर प्रहरीको ल्वलिनन तहका दर्वनदीहरुको लसि्णना तथा खारषेिी 

काय्णपालिकािषे लनर्णय गरषे ्वमोलिम हुनषे्छ ।

ख)  दर्वनदी लसि्णना तथा खारषेिीका िालग प्रसता्व पषेश गनु्ण िनदा अलघ सो पद लसि्णना गनु्णपनदे 

कारर, प्रसताल्वत पदिषे गनु्णपनदे कामको ल्व्वरर, मौिदुा दर्वनदीिषे थप गरषेको काय्णबो्झ 

सकनषे/नसकनषे अ्वसथा, आलथ्णक क्मता तथा प्रसताल्वत पदिषे संगठनातमक स्वरुपमा पानदे 

प्रिा्व सपष्ट गरी काय्णपालिका समक् पषेश गनु्ण पनदे्छ।

ग)  आ्वशयकता अनसुार काय्णपालिकािषे लनर्णय गरर प्रचलित काननु बमोलिम संसथागत सषे्वा 

करार माफ्ण त नगर प्रहरीको सषे्वा लिन सकनषे्छ ।

घ) नगर प्रहरी पद सथायी हुनषे ्ैछनन । 
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ङ) ्व्डा काया्णियहरुमा समषेत नगर प्रहरीको रिमश वय्वसथा  गररनषे्छ ।

७.	 नगि	 प्रहिीहरुको	 शुरु	 मनयुमति	 हुनछे	 पदहरुः	 नगर प्रहरीको दषेहायका पदहरु खलुिा 

प्रलतयोलगताद्ारा पलूत्ण गरी लनयलुति हुनषे्छ र अरु पदहरुमा बढु्वाद्ारा पलूत्ण गररनषे्छ । 

क)  नगर प्रहरी लनरीक्क

ख)  नगर प्रहरी सहायक लनरीक्क

ग)  नगर प्रहरी ि्वान

घ)  नगर प्रहरी सहयोगी

८.	मनयुमति	गनने	अमिकतािी : पदपलूत्ण सलमलतको  लसफाररसमा ्छनौट िएका नगर प्रहरीिाई 

काय्णपालिकाको लनर्णय बमोलिम प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिषे लनयलुति गनदे्छ ।

९.	खुलिता	प्रम्योमग्तामता	भिताग	मिन	सकनछे	वयमतिहरु	:

(क)	नगि	प्रहिी	 मनिीषिक	पदको	िालग हुनषे खलुिा प्रलतयोलगताको योगयता अनुसचूी	१ 

्वमोलिम हुनषे्छ ।

(ख) नगि	प्रहिी	सहतायक	 मनिीषिकको पदको	िालग हुनषे खलुिा प्रलतयोलगताको योगयता 

अनुसचूी	२ ्वमोलिम हुनषे्छ ।

(ग) नगि	प्रहिी	जवतान	िालग हुनषे खलुिा प्रलतयोलगताको योगयता अनुसचूी	३ ्वमोलिम हुनषे्छ 

।

(घ) नगि	 प्रहिी	 सहतायक	 पदको	िालग हुनषे खलुिा प्रलतयोलगताको योगयता अनुसचूी	 ४ 

्वमोलिम हुनषे्छ ।

१०.	पदपूम ््म	सममम् : काय्णपालिकाबाट पदपलूत्ण सलमलत गठन हुनषे्छ । नगर प्रहरीहरुको नयाँ 

पदपलूत्णका िालग ्छनौट प्रकृयामा ल्वषय ल्वज्हरुिाई आमनत्रर गन्ण सलकनषे्छ ।

११. पदपूम ््म	सममम्को	कताम,	क ््मवय	ि	अमिकतािः	  पदपलूत्ण सलमलतको काम, कत्णवय र 

अलधकार दषेहाय बमोलिम हुनषे्छ ।

(क) दफा ७ बमोलिम पदपलूत्णको िालग प्रलतशत लनधा्णरर गनदे ।

(ख) खलुिा प्रलतयोलगताको िालग पाठ्रयरिम लनधा्णरर गनदे ।

(ग) पदपलूत्ण काय्णतालिका बनाउनषे ।

(घ) परीक्ाको लकलसम तोकनषे ।

(ङ) पदपलूत्णका िालग ल्वज्ापन प्रकाशन गनदे ।

(च) परीक्ा संचािन तथा नलतिा प्रकाशन गनदे ।

(्छ) लनयतुिीका िालग लसफाररश गनदे ।
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(ि) िोक सषे्वा आयोगबाट स्वीकृत प्रहरी सषे्वाको पदमा लनयतुिी र बढु्वा गदा्ण अपनाउन ुपनदे 

सामानय लसद्ानतमा पदपलूत्ण सलमलतिषे गनदे िनी तोलकएका पदपलूत्ण सँग समबनधीत अनय 

काय्ण गनदे ।

्झ) पदपलूत्ण सलमलतिषे नगर प्रहरी सषे्वा समहूको िालग खलुिा प्रलतयोलगताद्ारा पदपलूत्ण गनदे 

समबनधमा आ्वशयकता अनसुार काय्णल्वलध बनाउनषे लनर्णय गरी काया्णन्वयन गन्ण सकनषे्छ ।

१२.		योगय्ताक्रम	सचूी	्यताि	गनने

क) उममषेद्वारहरुिषे प्राप्त गरषेको अकंको आधारमा योगयतारिम सचूी तयार गरी पदपलूत्ण सलमलतिषे 

लनयलुतिका िालग लसफाररस पषेश गनदे्छ । कुि ररति पदको बढीमा १५ प्रलतशत समम 

योगयतारिमानसुार ्वैकललपक उममषेद्वार रालखनषे्छ ।

ख) लसफाररस गररएका वयलतिहरुिाई पदपलूत्ण सलमलतिषे लनयलुति गनदे अलधकारी समक् लनयलुतिका 

िालग पषेश गनदे्छ ।

ग) लनयलुतिको िालग लसफाररश िएको लमलतिषे पैतीस(३५) लदनलित्र काय्णपालिकािषे लनयलुति 

लदनषे लनर्णय गरी सकन ुपनदे्छ ।

घ)  लनर्णय िएको लमलतिषे सात(७) लदन लित्र प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिषे लनयलुति पत्र लदन ु

पनदे्छ ।

ङ) ्वैकललपक उममषेद्वारहरुिषे ्छ मलहनासमम पलन लनयलुति प्राप्त गन्ण नसकषे मा उति सचूी स्वतः 

खारषेि हुनषे्छ ।

१३.	जयछेष्ठ्ताक्रम	कतायम	गनने	

क) नगर प्रहरी लनरीक्क र नगर प्रहरी सहायक लनरीक्कको जयषेष्ठतारिम कायम गदा्ण लनिहरुिषे 

आधारितू तालिममा प्राप्त गरषेको अकंको आधारमा कायम गररनषे्छ । 

ख)्वहाि्वािा नगर प्रहरीको हकमा पदपलूत्ण सलमलतिषे लसफाररस गरषेको योगयतारिमिाई नै 

जयषेष्ठतारिम मालननषे्छ ।

१४.	पिीषिणकतािमता		ितामखनछे		: नयाँ  लनयलुति  गररएका  नगर  प्रहरी  कम्णचारीिाई  लतन (३) 

मलहनाको परीक्रकािमा रालखनषे्छ । सो अ्वलधमा नगर प्रहरी कम्णचारीिषे सनतोषिक 

काम नगरषेमा नगर काय्णपालिकाको लनर्णय बमलिम प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिषे करार 

िगं गन्ण सकनषे्छन ।

१५.	मनयुमति	सदि : परीक्र कािमा रहषेको नगर प्रहरी कम्णचारीको काम सनतोषिनक िएमा 

र आधारितू तालिममा उतिीर्ण िएमा नषेपािको रालट्रिय ्झण्डा र महानगरपालिकाको 

्झण्डा साम ुशपथग्रहर गराई प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतबाट लनयलुति सदर गररनषे्छ ।
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परिच छ्ेद	५

आचिण

१६.	दतान	उपहताि	मिन	नहुनछे	:  नगर प्रहरीिषे महानगरपालिकाको प्ूव्ण स्वीकृत ल्वना स्वदषेशी 

तथा ल्वदषेशी संघ संसथा, लनकाय ्वा वयलति कसैबाट कुनै प्रकारको दान, बकस, परुसकार, 

कोसषेिी र उपहार स्वीकार गनु्ण हुदनै ।

१७.	चन्दता	मिन	नहुनछे	: कुनै नगर प्रहरी कम्णचारीिषे महानगरपालिकाको प्ूव्ण स्वीकृलत ल्वना 

कुनै पलन कामको लनलमति कुनै लकलसमको चनदा मागन अथ्वा स्वीकार गनु्ण हुदनै र अरु कुनै 

लकलसमको आलथ्णक सहायता प्राप्त गनदे काममा समषेत िाग लिन हुदँनै ।

१८.	स्पमतिको	मवविण	पछेश	गनु्मपनने : नगर प्रहरी कम्णचारीिषे लनयलुति िएको लमलतिषे तीन 

(३) मलहना लित्र  tf]lsPsf] 9fFrfdf समपलति ल्व्वरर दालखिा गनु्ण पनदे्छ ।

१९.	वयतापताि	वयवसताय	गन्म	नहुनछे	:  नगर प्रहरी कम्णचारीिषे काया्णियको प्ूव्ण स्वीकृती ्वषेगर 

कुनै पलन Jofkf/ Joj;fo गनु्ण हुदँनै ।

२०.	क ््मवय	पतािनताको	मशिमशितामता	जतानकतािीमता	आएकता	कुिताहरु	प्रकताशन	गन्म	नहुनछे	

:  नगर प्रहरी कम्णचारीिषे महानगरपालिकाद्ारा अथ्वा ल्वशषेष रुपमा अलखतयार नपाई 

आफनो कत्णवयको पािना गदा्ण सथानीय तह ्वा गैह्रसरकारी संघ संसथाबाट प्राप्त गरषेका ्वा 

आफैिषे िषेखषेको अथ्वा संकिन गरषेको कुनै कागिपत्र ्वा समाचार प्रतयक् ्वा अप्रतयक् 

रुपबाट यस ऐन ्वमोलिमको अलधकार प्राप्त वयलति बाहषेक अनय वयलति  ्वा संसथािाई 

िानकारी गराउन ुहुदँनै । 

२१.	 	 िछेमियो	 वता	 पमत्रकतासगँ	 स्पक्म 	 िताखन	 नहुनछेः (१) नगर प्रहरी कम्णचारीिषे 

महानगरपालिकाको अनमुलत प्राप्त नगरी कुनै पत्रपलत्रकामा आफनै ्वासतल्वक अथ्वा 

कालपलनक नामबाट अथ्वा बषेनामी कुनै िषेख प्रकालशत गन्ण अथ्वा रषेल्डयोद्ारा प्रसारर 

गन्ण हुदँनै । तर यसतो प्रकाशन ्वा प्रसारर सालहलतयक, किातमक, ऐलतहालसक अथ्वा 

्वैज्ालनक र वय्वसालयक ल्वषयको िएमा यसतो स्वीकृती लिईरहन ुपददैन ।

(२) उपदफा(१) बमोलिमको प्रकाशन ्वा प्रशारर पश्ात आफनो संगठनिाई सो को परू्ण 

ल्व्वरर बारषे िानकारी गराउन ुप्छ्ण ।

२२.	महतानगिपतामिकताको	आिोचनता: नगर प्रहरी कम्णचारीिषे महानगरपालिकाको  नीलतको 

ल्वपररत अथ्वा महानगरपालिका र महानगरपालिकामा आचं आउनषे गरी ल्वचार वयति गनदे 

, सम्वाद, िषेख रचना प्रकाशन गनदे गनु्णहुदनै ।

२३.	 मनवता्मचनमता	 भिताग	 मिन	 नहुनछे:	 नगर प्रहरी कम्णचारीिषे कुनै पलन रािनीलतक दिको 



efu !  jif{ @_ v08 #!, :yfgLo /fhkq, ldlt @)&%.!!.!)

7

लन्वा्णचनमा िाग लिन ्वा मत मागन ्वा कुनै प्रकारिषे प्रिा्व पान्ण हुदनै । तर कसैिाई मत 

लदएको ्वा लदनषे ल्वचार गरषेको कुरा प्रकट नगरी प्रचलित काननु्वमोलिम आफनो मतालधकार 

प्रयोग गन्ण बाधा पनदे्ैछन ।

२४.	 िताजनीम्मता	भिताग	 मिन	 नहुनछे: नगर प्रहरी कम्णचारीिषे कुनै रािनैलतक दि र सोसँग 

समबलनधत संसथाको सदसय बनन, रािनीलतमा िाग लिन, रािनैलतक संसथािाई चनदा लदन 

अथ्वा कुनै रािनैलतक संसथा ्वा आनदोिनिाई सहयोग गन्ण हुदँनै ।

२५.		समय	पतािन	ि	मनयमम््ता: नगर प्रहरी कम्णचारीिषे लठक समयमा तथा लनयलमत रुपमा 

आफनो पािोमा हालिर हुनपुद्ण्छ र स्वीकृत गराएर मात्र ल्वदामा बसनपुनदे्छ ।

२६.	अनुशतासन	ि	आज्तापतािन:

क) नगर प्रहरी कम्णचारीिषे अनशुालसत िई ततपरताका साथ आफनो कत्णवय पािना गनु्णपनदे्छ ।

ख) नगर प्रहरी कम्णचारीिषे आफनो काया्णियको कामसमबनधी कुरामा आफूिनदा मालथका 

अलधकृतिषे लदएको आदषेशिाई पािना गनु्णपनदे्छ ।

ग) नगर प्रहरी कम्णचारीिषे Chain of Command मा रही काय्णसमपादन गनु्णपनदे्छ ।

२७.	बतामहिी	प्रभिताव	पतान्म	नहुनछे:  नगर प्रहरी कम्णचारीिषे काय्णसमपादनको लसिलसिामा कुनै 

अनलुचत प्रिाब पान्ण ्वा पानदे प्रयतन गन्ण हुदँनै ।

२८.	नगर प्रहरी कम्णचारीिषे नषेपाि सरकार  लबपरीत हुनषे गरी लबबाह गनु्ण गराउन ुहुदँनै ।

२९.	 िैंमगक	 सबंछेदनमशि	 हुनुपनने	 :	  कुनै पलन नगर प्रहरी कम्णचारी िैंलगक सं्वषेदनलशि 

रहनपुनदे्छ ।

३०.	हता्पता्	वता	जोिजुिुम	गन्म	नहुनछे : कुनै पलन नगर प्रहरी कम्णचारीिषे आफु िनदा मालथलिो 

्वा मातहत नगर प्रहरी कम्णचारी उपर हातपात ्वा कुनै प्रकारको आरिमर ्वा िरुििुमु गन्ण 

्वा गराउन हुदनै ।

परिच छ्ेद–	६

सजताय	ि	पुनितावछेदन

३१.	सजताय: मनालश्व मालफकको आधार प्रमार िएमा नगर प्रहरी कम्णचारीिाई दषेहायको 

सिाय हुन सकनषे्छ ।

क)  शारीररक थकाई हुनषे(फलटक) सिाय गनदे । 

ख)  नलसहत लदनषे ।

ग)  ति्व ्वलृद् ्वा पदोननलत रोकका गनदे ।



efu !  jif{ @_ v08 #!, :yfgLo /fhkq, ldlt @)&%.!!.!)

8

घ)  िापर्वाहीको कारर महानगरपालिकािाई हानी नोकसानी िएको ठहर िएमा ल्वगो 

बमोलिमको रकम  असिु उपर गररनषे्छ । 

ङ)  एक तह तिको पदमा घटु्वा गनदे ।

च)  िल्वट्यमा सथानीय तहमा अयोगय नठहररनषे गरी नोकरीबाट बखा्णसत गनदे ।

्छ)  िल्वट्यमा सथानीय तहमा अयोगय ठहररनषे गरी नोकरीबाट बखा्णसत गनदे ।

३२.	 नमसह्	 मदनछे	 वता	 प्रम्कूि	 िताय	 िछेखनछे:  नगर प्रहरी कम्णचारीिषे काममा साधारर 

िापर्वाही गरषेमा नलसहत लदन सलकनषे्छ । दईु पटक समम नलसहत लददँा पलन लनििषे काममा 

िापर्वाही गरषेमा लनिको चाि चिन समबनधी प्रलत्वषेदनमा प्रलतकूि राय िषेलखनषे्छ ।

३३.	्िब	वमृधि	वता	पदोन्नम्	िोकनछे:  नगर प्रहरी कम्णचारीको काम सनतोषिनक निएमा 

सिाय गनदे अलधकारीिषे लनिको तिब ्वा पदोननलत रोकका गन्ण सकनषे्छ ।

३४.	दजता्म	ि	्िब	घटताउनछे:  कुनै नगर प्रहरी कम्णचारीिाई दषेहायको अ्वसथामा सिाय गनदे 

अलधकारीिषे तलिो पद ्वा तलिो टाइम सकषे ि ्वा तयही टाइम सकषे िको तलिो सकषे िमा 

ओरालन सकनषे र पोखरा महानगरपालिकािाई हालन नोकसानी पयुा्णएकोमा सो समषेत 

लनिबाट िराउन सकनषे्छ ।

क) सनतोषिनक काम नगरषेमा ।

ख) अनशुासनहीन वय्वहार प्रदश्णन गरषेमा ।

ग) आचरर  उलिंघन गरषेमा ।

घ) मनालश्व कारर निई लनयलुति िएको एक ्वष्णलित्रै नोकरीबाट अिग हुन कारर ्झठु्ा 

दषेखाएमा ।

ङ) आदषेश लनददेशन पािना नगरषेमा ्वा काया्णन्वयन नगरषेमा ।

च) मनालस्व कारर निई ्वा ल्वदा नलिई ल्वदा बसषेकोमा ्वा गैर हालिर िएमा । 

्छ) िापर्वाही गरषेमा ्वा लनयम आदषेशको पािना नगरषेमा ।

३५.	सजताय	स्बन्िी	कताय्ममवमि: 

क) नगर प्रहरी कम्णचारीिाई सिाय गनदे अलधकार प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिाई हुनषे्छ।

ख) सिाय गनदे अलधकारीिषे आ्वशयक ठानषेमा स्वयम ्वा अनय कुनै अलधकृतद्ारा िाँचब्ुझ 

गराउन सकनषे्छ । िाँच्व्ुझ गनदे अलधकारीिषे आ्वशयकतानसुार समबलनधत नगर प्रहरी 

कम्णचारी समषेत ब्ुझी कारर सलहत आफनो ठहरको प्रलत्वषेदन तथा िएको सबदु प्रमार 

दालखिा गनु्णपनदे्छ ।

ग) कुनै फौिदारी अलियोगमा पपु्णक्को िालग थनुामारहषेको नगर प्रहरी कम्णचारी पपु्णक्को 
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अ्वलधिर स्वतः लनिलम्वत हुनषे्छ ।

घ) दफा ३५ बमोलिम सिायको प्रकृया अ्विमबन गनु्ण प्ूव्ण नगर प्रहरी कम्णचारीिाई सफाइको 

मौका लदनपुनदे ्छ ।

ङ) फौिदारी अलियोग िागषेको नगर प्रहरी कम्णचारीिषे अलियोगबाट सफाई पाएमा लनि 

प्ूव्ण्वत: सषे्वा सलु्वधा पाउनषे ्छ ।

३६.	सजतायको	आदछेश	जतँाचवुझको	ितामग	मदनछे:  काम समाप्त िएपल्छ सम्वलनधत नगर प्रहरी 

कम्णचारीिाई लनिसंग सपष्टीकरर मालगएको िए लनििषे तोलकएको समयलित्र सपष्टीकरर 

नलदएमा ्वा लनििषे लदएको सपलष्टकरर लचति बझुदो निएमा सिाय गनदे अलधकारीिषे सिाय 

लदन सकनषे्छ र सिाय आदषेशको एक प्रलत लनििाई उपिवध गराउनपुनदे्छ ।

परिच छ्ेद	७

पोशताक

३७.	 नगि	 प्रहिी	 पोशताक:	 नगर प्रहरीको पोशाकको रंग, लकलसम र अनय ल्व्वरर 

महानगरपालिकािषे तोकषे  बमोलिम हुनषे्छ ।

३८.	 प्रतािम्भिक	 पोशताक	 ि	 सतामतान	 :	  नगर प्रहरी कम्णचारीिाई काय्णपालिकािषे तोलकए 

बमोलिमको पोशाक र सामान उपिवध गराइनषे्छ ।

३९.	जतािो	मौसमकता	ितामग	मदइनछे	पोशताक:	प्रतयषेक नगर प्रहरी कम्णचारीिाई िा्डो मौसमको 

िालग पोशाक काया्णियिषे उपिवध गराइनषे्छ ।

४०.	 	 सछेिछेमोमनयि	 पोशताक	 :	 अलधकृत कम्णचारीहरुिाई सषेरषेमोलनयि पोशाकको िालग 

तोलकएको रकम उपिबध गराइनषे्छ ।

४१.	् यतािी	पोशताकको	समुविता:	नगर प्रहरी कम्णचारीिाई तोलकए बमोलिमको तयारी पोशाक 

उपिवध गराइनषे ्छ ।

परिच छ्ेद	१५

मवमवि

४२.	 पुिसकताि	 ्थता	 प्रोतसताहन: महानगरपालिकाका पदालधकारीहरुिषे आफु र मातहतका 

कम्णचारीहरूिषे कत्णवय पािनको लसिलसिामा उलिषेखनीय प्रसंशनीय काय्ण गरषेमा तयसतो 

नगर प्रहरी कम्णचारीहरुिाई परुसकार तथा प्रोतसाहन स्वरुप रकम ्वा अनय सलु्वधा उपिबध 

गराउन सलकनषे्छ ।

४३.	दशै	खच्म	पताउनछे: नगर प्रहरी कम्णचारीिषे खाईपाई आएको एक मलहनाको तिब बराबरको 

रकम प्रतयषेक ्वष्ण दश ैखच्णको रुपमा पाउनषे्छ ।
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४४.	बतािता	अि्कताउ	फुकताऊः नगर प्रहरी कम्णचारीहरुको सषे्वा, शत्ण, सलु्वधा र संचािन यस 

ऐन मा वय्वसथा िएकोमा यसै ऐन बमोलिम हुनषे्छ । यस ऐनमा वय्वसथा निएका 

ल्वषयहरुको हकमा प्रचलित काननु बमोलिम हुनषे्छ ।

४५.	मनयम	,	मनदनेमशकता	,	कताय्ममवमि	ि	मतापदणि	बनताउनछे	अमिकताि	: यस ऐनको काया्णन्वयन 

गन्णको िालग काय्णपालिकािषे आ्वशयक लनयम , लनददेलशका , काय्णल्वलध र आचारसंलहता 

बनाई िाग ुगन्ण सकनषे्छ ।

४६.		ऐन		सशंोिन: यस ऐनमा आ्वशयक संशोधन पोखरा महानगरपालिकाको नगर सिािषे 

गन्ण सकनषे्छ ।



efu !  jif{ @_ v08 #!, :yfgLo /fhkq, ldlt @)&%.!!.!)

11

अनुसचूी	१

(दफता	९	(क)	बमोमजम	)

नगि	प्रहिी	मनिीषिक	पदको	िालग आ्वशयक नयनूतम योगयता :

क) दरखासत फारम दता्ण गनदे अलनतम लमलतसमम २० ्वष्ण उमषेर पगुषेको र २५ ्वष्ण ननाघषेको । तर 

खलुिा प्रलतयोलगतामा िाग लिनषे ्वहाि्वािा नगर प्रहरीको हकमा ३५ ्वष्ण ननाघषेको ।

ख) मानयता प्राप्त ल्वश्वल्वद्ाियबाट कलमतमा सनातक ्वा सो सरह उतिीर्ण गरषेको ।

ग) नैलतक पतन दषेलखनषे कुनै फौिदारी अलियोगमा सिाय नपाएको ।

घ)  कुनै रािनीलतक दि र सो दिको eft[  सदसय नरहषेको ।

ङ) मान्व अलधकार र मान्वीय काननूको उलिंघनमा सिाय नपाएको ।

च) परुुषको हकमा घटीमा उचाई ५ लफट २ इनच, ्छालत ३१-३३ , तौि ५० कषे .िी. िएको ।

्छ) मलहिाको हकमा घटीमा उचाई ५ लफट र  तौि ४२ कषे .िी. िएको ।

ि)  आखँा माइनस २ ्वा पिस २ िनदा बढी कमिोर निएको ।

्झ) नषेपाि सरकारको सरकारी असपतािबाट लनरोलगताको प्रमारपत्र प्राप्त गरषेको ।

ञ) नषेपािी नागररकता प्रमारपत्र िएको ।

ट) ल्वध्ंवशातमक काय्णमा संिगन नरहषेको 

्ड) िल्वट्यमा सामानयतया सरकारी नोकरीको लनलमति अयोगय ठहररनषे गरर नोकरी बाट ्वखा्णसत 

निएको ।

    अनसुचूी १ (क) मा िनुसकैु कुरा िषेलखएको िएतापलन नषेपाि सरकारको सरुक्ा लनकायबाट 

सषे्वा लन्वतृ िइसकषे काको हकमा ४१ ्वष्ण उमषेर ननाघषेको हुनपुनदे्छ ।  
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अनुसचूी	२

(दफता	९	(ख)	बमोमजम	)

नगि	प्रहिी	सहतायक	मनिीषिकको पदको िालग आ्वशयक नयनूतम योगयता :

क) दरखासत फारम दता्ण गनदे अलनतम लमलतसमम १८ ्वष्ण उमषेर पगुषेको र २४ ्वष्ण ननाघषेको । 

्वहाि्वािा नगर प्रहरीको हकमा परुुषको हकमा ३५ ्वष्ण , मलहिाको हकमा ४० ्वष्ण 

ननाघषेको ।

ख) मानयता प्राप्त ल्वश्वल्वद्ाियबाट कलमतमा प्रमारपत्र ्वा सो सरह उतिीर्ण गरषेको ।

ग) नैलतक पतन दषेलखनषे कुनै फौिदारी अलियोगमा सिाय नपाएको ।

घ) कुनै रािनीलतक दिको सदसय नरहषेको ।

ङ) मान्व अलधकार र मान्वीय काननूको उलिंघनमा सिाय नपाएको ।

च) परुुषको हकमा घटीमा उचाई ५ लफट २ इनच, ्छालत ३१-३३ , तौि ५० कषे .िी. िएको ।

्छ) मलहिाको हकमा घटीमा उचाई ५ लफट र  तौि ४२ कषे .िी. िएको ।

ि)  आखँा माइनस २ ्वा पिस २ िनदा बढी कमिोर निएको ।

्झ) नषेपाि सरकारको सरकारी असपतािबाट लनरोलगताको प्रमारपत्र प्राप्त गरषेको ।

ञ) नषेपािी नागररकता प्रमारपत्र िएको ।

ट) ल्वध्ंवशातमक काय्णमा संिगन नरहषेको ।

्ड) िल्वट्यमा सामानयतया सरकारी नोकरीको लनलमति अयोगय ठहररनषे गरर नोकरी बाट ्वखा्णसत 

निएको ।

   अनसुचूी २ (क) मा िनुसकैु कुरा िषेलखएको िएतापलन नषेपाि सरकारको सरुक्ा लनकायबाट 

सषे्वा लन्वतृ िइसकषे काको हकमा ४० ्वष्ण उमषेर ननाघषेको हुनपुनदे्छ ।  
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अनुसचूी	३

(दफता	९	(ग)	बमोमजम	)

नगि	प्रहिी	जवतान		पदको िालग आ्वशयक नयनूतम योगयता :

क) दरखासत फारम दता्ण गनदे अलनतम लमलतसमम १८ ्वष्ण उमषेर पगुषेको र २३ ्वष्ण ननाघषेको । 

ख) कलमतमा १० कक्ा ्वा सो सरह उतिीर्ण गरषेको ।

ग) नैलतक पतन दषेलखनषे कुनै फौिदारी अलियोगमा सिाय नपाएको ।

घ)  कुनै रािनीलतक दिको  सदसय नरहषेको ।

ङ) मान्व अलधकार र मान्वीय काननूको उलिंघनमा सिाय नपाएको ।

च) परुुषको हकमा घटीमा उचाई ५ लफट २ इनच, ्छालत ३१-३३ , तौि ५० कषे .िी. िएको ।

्छ) मलहिाको हकमा घटीमा उचाई ५ लफट र  तौि ४२ कषे .िी. िएको ।

ि)  आखँा माइनस २ ्वा पिस २ िनदा बढी कमिोर निएको ।

्झ) नषेपाि सरकारको सरकारी असपतािबाट लनरोलगताको प्रमारपत्र प्राप्त गरषेको ।

ञ) नषेपािी नागररकता प्रमारपत्र िएको ।

ट) ल्वध्ंवशातमक काय्णमा संिगन नरहषेको ।

्ड) िल्वट्यमा सामानयतया सरकारी नोकरीको लनलमति अयोगय ठहररनषे गरर नोकरी बाट ्वखा्णसत 

निएको ।

   अनसुचूी ३ (क) मा िनुसकैु कुरा िषेलखएको िएतापलन नषेपाि सरकारको सरुक्ा लनकायबाट 

सषे्वा लन्वतृ िइसकषे काको हकमा ३७ ्वष्ण उमषेर ननाघषेको हुनपुनदे्छ ।  
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अनुसचूी	४

(दफता	९	(घ)	बमोमजम	)

नगि	प्रहिी	कताय्मिय	सहयोगी	पदको िालग आ्वशयक नयनूतम योगयता :

क) दरखासत फारम दता्ण गनदे अलनतम लमलतसमम १८ ्वष्ण उमषेर पगुषेको र २५ ्वष्ण ननाघषेको । 

ख) कलमतमा ८ कक्ा ्वा सो सरह उतिीर्ण गरषेको ।

ग) नैलतक पतन दषेलखनषे कुनै फौिदारी अलियोगमा सिाय नपाएको ।

घ)  कुनै रािनीलतक दिको सदसय नरहषेको ।

ङ) मान्व अलधकार र मान्वीय काननूको उलिंघनमा सिाय नपाएको ।

च) परुुषको हकमा घटीमा उचाई ५ लफट २ इनच, ्छालत ३१-३३ , तौि ५० कषे .िी. िएको ।

्छ) मलहिाको हकमा घटीमा उचाई ५ लफट र  तौि ४२ कषे .िी. िएको ।

ि)  आखँा माइनस २ ्वा पिस २ िनदा बढी कमिोर निएको ।

्झ) नषेपाि सरकारको सरकारी असपतािबाट लनरोलगताको प्रमारपत्र प्राप्त गरषेको ।

ञ) नषेपािी नागररकता प्रमारपत्र िएको ।

ट) ल्वध्ंवशातमक काय्णमा संिगन नरहषेको ।

्ड) िल्वट्यमा सामानयतया सरकारी नोकरीको लनलमति अयोगय ठहररनषे गरर नोकरी बाट ्वखा्णसत 

निएको ।

  अनसुचूी ४ (क) मा िनुसकैु कुरा िषेलखएको िए तापलन नषेपाि सरकारको सरुक्ा लनकायबाट 

सषे्वा लन्वतृ िइसकषे काको हकमा ४५ ्वष्ण उमषेर ननाघषेको हुनपुनदे्छ ।  
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