स्वीकृत मिमत: 2076/11/15
सूर्योदर्य नगरपामिकाको नगर प्रहरी ऐन -२०७६
प्रस्तावना,
सूर्योदर्य नगरपामिकािे मनिााण गरे का ऐन कार्याववमि, नीमत मनर्यि तथा मनदे शिकाहरुको सफि कार्याान्वर्यन र मनर्यिन गना गराउन नगर
प्रहरी सम्वशन्ि ऐन मनिााण गरी करार सेवािा नगरप्रहरी मनर्युक्त गना वाञ्छनीर्य भएकोिे नेपािको सं वविानको िारा २२६ र स्थानीर्य
सरकार सञ्चािन ऐनको दफा १०२ को उपदफा १ बिोशििको अमिकार प्रर्योग गरी नगर सभािे सूर्योदर्य नगरपामिकाको नगर प्रहरी
ऐन-२०७६ बनाई िारी गररएको छ ।
पररच्छे द – १
प्रारशम्भक
१.सशषिप्त नाि र प्रारम्भः
क. र्यो ऐन को नाि “सूर्योदर्य नगरपामिकाको नगर प्रहरी ऐन, २०७६” रहेको छ ।
ख. र्यो ऐन स्थानीर्य रािपत्रिा प्रकािन भएपमछ तुरुन्त िागू हुनेछ ।

२. पररभाषाः ववषर्य वा प्रसङ्गिे अको अथा निागेिा र्यस ऐनिाः

क. “नगरपामिका” भन्नािे सूर्योदर्य नगरपामिकािाई सम्झनु पदाछ ।
ख. “कार्याािर्य” भन्नािे नगरपामिकाको कार्याािर्यिाई सम्झनु पदाछ ।
ग. “नगर प्रहरी” भन्नािे सूर्योदर्य नगरपामिकाबाट मनर्युक्त प्रहरी किाचारी तथा दिकिसं ग सम्वशन्ित किाचारीिाई सिेत सम्झनु
पदाछ।
घ. “प्रोत्साहन सुवविा” भन्नािे सूर्योदर्य नगरपामिकािे सिर्य सिर्यिा तोवकददए बिोशििको प्रोत्साहन सुवविािाई सम्झनु पदाछ ।
ङ. “आमथाक वषा” भन्नािे श्रावण १ दे खी सुरु भई असार िसान्त सम्िको १ वषाको अवमििाई सम्झनु पदाछ ।
च. “कार्यापामिका” सूर्योदर्य नगरपामिकाको कार्यापामिका सम्झनु पदाछ ।
छ. “नगर सभा” भन्नािे सूर्योदर्य नगरपामिकाको सभा सम्झनु पदाछ ।

ि. “प्रिुख प्रिासकीर्य अमिकृत” भन्नािे नेपाि सरकारद्वारा प्रिुख प्रिासकीर्य अमिकृतको रुपिा सूर्योदर्य नगरपामिकािा कािकाि
गना खटाईएको अमिकृतिाई सम्झनु पदाछ ।

झ. “तोवकएको” वा “तोवकए बिोशिि” भन्नािे नगर कार्यापामिकािे सिर्य सिर्यिा मनणार्य गरी तोवकएको वा तोवकए बिोशिि सम्झनु
पछा ।
ञ. “िवान” भन्नािे सूर्योदर्य नगरपामिकािे िवान पदिा मनर्युशक्त गरे को प्रहरीिाई सम्झनु पदाछ ।
ट. “नगर प्रहरी ऐन” भन्नािे नगर सभािे पाररत गरे को नगर प्रहरी सम्वशन्ि ऐन, २०७६ िाई सम्झनु पदाछ ।
पररच्छे द २
नगर प्रहरी सेवा गठन, रे खदे ख र मनर्यन्त्रण
३. नगर प्रहरी सेवाको गठनः (१) नगरपामिकािा एक नगर प्रहरी सेवा सिूह रहने छ। नगर प्रहरी सेवाको गठन र त्र्यसिा रहने नगर
प्रहरी किाचारीहरको सं ख्र्या सांगठामनक सं रचना र किाचारीको दरवन्दी अनुसार हुनेछ।

४. नगरपामिकािा रहने नगर प्रहरीको पद र तहः (१) नगर प्रहरीिा रहने नगर प्रहरीको पद र तह नगर सभाबाट स्वीकृत भए बिोशिि
हुनेछ ।

(२) नगरपामिकािे प्रत्र्येक पदको कार्या वववरण बनाई िागू गररनेछ र त्र्यसरी िागू भएको कार्या वववरणिा नगर प्रहरीको काि,
कताव्र्य, अमिकार, शिम्िेवारी र उत्तरदावर्यत्व उल्िेख गररनेछ ।
पररच्छे द ३
नगर प्रहरी किाचारीको काि, कताव्र्य र अमिकार
५. नगर प्रहरी किाचारीको काि, कताव्र्य र अमिकार दे हार्य बिोशिि हुनछ
े ः

क. नगरपामिकाको नीमत, मनर्यि, मनदे शिका, कार्याववमि, िापदण्ड तथा मनणार्यको कार्याान्वर्यन गने ।
ख. नगरपामिकाको नाििा रहेको चि अचि सम्पशत्तको सुरिा र सं रिण गने ।
ग. स्थानीर्यस्तरिा हुने सभा सिारोह, परम्परा तथा िात्रा चाडपवािा आवश्र्यक सुरिाको प्रबन्ि मििाउने ।
घ. स्थानीर्य हाटबिार तथा पावकाङ्गस्थिको रे खदे ख र व्र्यवस्थापन गने ।

ङ. नगर सरसफाइ सम्वशन्ि िापदण्ड कार्याान्वर्यनका िामग आवश्र्यक सम्पूण ा कार्या गराउने ।
च. न्र्यावर्यक समिमतिे गरे का मििापत्र तथा मनणार्य कार्याान्वर्यन गने गराउने कार्यािा सहर्योग गने ।

छ. सावािमनक ऐिानी र पमता िग्गा, सावािमनक भवन, िामिाक तथा सांस्कृमतक सम्पदा र भौमतक पूवाािारहरुको सं रिण र सुरिा
गने।
ि. ववपद् व्र्यवस्थापन सम्वशन्ि खोि, उद्धार, राहत तथा पुनस्थाापना सम्वशन्ि कार्या गने ।

झ. नगर िेत्रिा राशखएका अनामिकृत ववज्ञापन तथा होमडङ्ग बोडा मनर्यन्त्रण र व्र्यवस्थापन गने गराउने ।
ञ. छाडा चौपार्यको मनर्यन्त्रण तथा व्र्यवस्थापन सम्वशन्ि कार्या गने ।

ट. िापदण्ड ववपरीत अनामिकृत रुपिा मनिााण गना िागेका मनिी सं रचनाहरुको रोकथाि तथा मनर्यन्त्रण गने ।
ठ. सावािमनक आवागिन बािा पुर्यााउने गरी बिार िेत्रिा राशखएका सािग्रीहरु तत्काि हटाउने व्र्यवस्था मििाउने ।

ड. सावािमनक िग्गा, बाटो, पुि–पुिेसा, िठ, िशन्दर, ढि, नािा, चोक, पोखरी, चौतारी, खोिा मिशच कसैिे घर कम्पाउण्ड टहरा वा
त्र्यस्तै अन्र्य मनिााण कार्या भए गरे को सम्बन्ििा नगर प्रिुखको आदे िानुसार गने गराउने ।

ढ. नगर िेत्रिा अमनर्यमित रुपिा नससा पास नगरी मनिााण भएका सं रचनाहरुको कार्यापामिकाको मनदे िन अनुसार िााँचबुझ र
कारवाही गने ।

ण. नगरपामिकािा रहेका भ ुस्र्याहा कुकुरको मनर्यन्त्रण र िृत्र्यु भएका वेवाररसे िामनसहरुको नेपाि प्रहरीको सिन्वर्यिा व्र्यवस्थापन
गने।
त. नगर िेत्रिा रहेका खतरा िन्र्य घर, पखााि, टहरा, बोट ववरुवाको व्र्यवस्थापन गनाका िामग नगरपामिकािा मसफाररस गने ।
थ. नगरपामिकािा दताा नभई सञ्चािनिा रहेका व्र्यापार व्र्यवसार्यिाई दताा तथा नवीकरण गरे नगरको सम्बन्ििा अनुगिन गरी
दताा तथा नवीकरण गना िगाउने।
द. नगरपामिका मभत्र प्रचमित कानून वा नगरपामिकाको अनुिमत बेगर राशखएका ब्र्यानर, ववज्ञापन, होमडङ्ग बोडा, पोष्टर, मभत्ते िेखन
िगार्यतका सािग्री हटाउनका िामग नगरपामिकािा मसफाररस गने ।
ि. नगरपामिकाको आर्योिनािा हुने सभा, सम्िेिन, तामिि िगार्यतका कार्यािा आवश्र्यक िाशन्त सुरिाको व्र्यवस्था मििाउने ।

न. नगरपामिका मभत्र रहेका उद्योग व्र्यापार व्र्यवसार्यहरुको प्रचमित कानून बिोशिि िूल्र्य सूची राखे नराखेको सम्बन्ििा अनुगिन
गरी प्रमतवेदन पेि गने ।
प. नगरपामिका मभत्र सञ्चािनिा रहेको होटि, रे ष्टुरेन्ट, गेष्ट हाउस, ब्र्युवटपािार िगार्यतका व्र्यवसार्यहरु प्रचमित कानूनिे तोकेको

िापदण्ड अनुरुप भए नभएको अनुगिन गरी कानून ववपररत सञ्चािनिा रहेको पाइएिा कारवाहीको िामग नगरपामिकािा मसफाररस
गने ।
फ. नगर िेत्र मभत्र रहेका सावािमनक तथा मनिी स्थानिा िुवा तास खेल्ने र िददरािन्र्य पदाथाको ववक्री ववतरणिा नगरपामिकाको
मनणार्यानुसार मनर्यन्त्रण र व्र्यवस्थापन गने कार्यािा सहर्योग गने।
ब. सावािमनक स्थि िगार्यतका िेत्रहरुिा अरुिाई बािा पुग्ने गरी िाउड–शस्पकर, रे मडर्यो िगार्यतका ध्वनी प्रदुषण गने कार्यािाई
मनर्यन्त्रण गने।
भ. नगर िेत्रिा आइपने दै वी प्रकोप, िहािारी िगार्यतका कार्यािा तत्काि खवटई आवश्र्यक रोकथािको व्र्यवस्था गने र दिकिको
व्र्यवस्थापन गने।

ि. नगरपामिकाको सेवा प्रदार्यक सावािमनक मनकार्यको सुरिा गने ।
पररच्छे द ४
तह ववभािन र पदपूमता
६. नगर प्रहरी दरबन्दी मसिानाः (१) नगरपामिकािा रहने नगर प्रहरीको दरबन्दीको मसिाना र खारे िी नगर सभाको मनणार्य बिोशिि
हुनेछ।

(२) नगर प्रहरीको दरबन्दीको मसिाना गदाा त्र्यस्तो दरबन्दीिा रहने पदिे गने कार्या वववरण तर्यार गरी नगर सभािा पेि गनुा
पनेछ।
७. नगर प्रहरीिा रहने पदहरुः (१) नगर प्रहरीको दे हार्य बिोशििका पदहरु रहनेछन्।
क. नगर प्रहरी सहार्यक मनरीिक
ख. नगर प्रहरी हवल्दार
ग. नगर प्रहरी िवान
घ. दिकि चािक
८. नगर प्रहरी मनर्युशक्तः (१) नगर प्रहरीको मनर्युशक्त गना दे हार्य बिोशिि पदपूमता समिमत रहनेछ ।
क. प्रिासकीर्य अमिकृत

– सं र्योिक

ख. नगर मभत्र रहेका सुरिा मनकार्यको प्रिुख

– सदस्र्य

ग. ईकाइ िाखा प्रिुख

–सदस्र्य सशचव

(२) उपदफा (१) बिोशिि नगर प्रहरी मनर्युशक्त नगर प्रहरी पदपूमता गने सम्वशन्ि कार्याववमि अनुसार गररनेछ ।
९. उम्िेद्वारको र्योग्र्यताः (१) नगर प्रहरी पदको िामग न्र्यूनति र्योग्र्यता दे हार्य बिोशिि हुनेछ ।
क. २१ वषा पूरा भई ४५ वषा ननाघेको ।

ख. सहार्यक मनरीिक पदको हकिा िान्र्यता प्राप्त ववश्वववद्यािर्यबाट प्रिाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीणावा नेपािी
सेनािा वा नेपाि प्रहरी वा िसस्त्र प्रहरीिावहाि हुदााँको सहार्यक मनरीिक पदिा वा सो भन्दा िामथको पद
भएको हकिा।

ग. नैमतकपतन दे खीने कुनै फौिदारी अमभर्योगिा सिार्य नपाएको ।
घ. कुनै रािनीमतक दिको सदस्र्य नरहेको ।

ङ. प्रचमित कानून बिोशिि िारीररक रुपिा तन्दुरुस्त रहेको ।
च. स्वीकृत शचवकत्सकबाट मनरोमगताको प्रिाणपत्र ।
छ. नेपािी नागररकता।

(२) ख अनुसारको पद भएका नगर प्रहरीहरुिध्र्येबाट र्योग्र्यता र अनुभवको आिारिा पदपूमता समिमतिे मसफाररसिा कार्यापामिकािे
मनर्युशक्त गना ससनेछ।
१०. पदपूमता समिमतको काि, कताव्र्य र अमिकारः (१) पदपूमता समिमतको काि, कताव्र्य र अमिकार दे हार्य बिोशिि हुनेछ।
क. पाठ्यक्रि तिुि
ा ा हेरफेर तथा पररिािान गने ।
ख. पदपूमता कार्यातामिका बनाउने ।
ग. ववज्ञापन प्रकािन गने ।
घ. िारीररक तन्दुरुस्ती परीिा सञ्चािन गरी मिशखत परीिाको िामग सषख्र्या मनिाारण गरी नमतिा प्रकािन गने ।
११. सूचनाको म्र्यादः (१) पदपूमताका िामग ववज्ञापन गदाा दरखास्त पेि गना १५ ददनको म्र्याद ददई सूचना प्रकाशित गनुप
ा नेछ ।
१२. परीिणकािः (१) नगरपामिकािे नगरप्रहरीसं ग करार सम्झौता गदाा मनििाई छ िवहना परीिणकाििा रहने गरी गना ससनेछ र
परीिणकाििा प्रहरीको काि सन्तोषिनक नदे खीएिा त्र्यस्तो नगरप्रहरीसगाँको सम्झौंता अन्त्र्य गना ससनेछ। त्र्यसरी करार अन्त्र्य
नभएको नगरप्रहरीको परीिणकाि सिाप्त भएपमछ करार सम्झौंता स्वत सदर भएको िामननेछ।
पररच्छे द - ५
मबदा

१३. मबदा

्
(१) नगर प्रहरी किाचारीिे अमिकारको रुपिा मबदाको दावी गना पाउने छै न।

(२) कािको अनुकूि हेरी मबदा ददने अमिकारीिे आफ्नो तिवीिबाट मबदा ददन अथवा नददन पमन ससनेछ साथै आवश्र्यक परे िा
मबदािा बसेको नगर प्रहरी किाचारीिाई मनिको स्वीकृत मबदा रद्द गरी बोिाई काििा िगाउन ससनेछ ।
(३) मबदाको वकमसिहरुः(१) नगर प्रहरीिे दे हार्य बिोशििका मबदा पाउनेछन् ।
क. भैपरी आउने र पवा मबदा
ख. वकररर्या मबदा
ग. प्रसुती मबदा
घ. मबरािी मबदा
ङ. सट्टा ववदा

१४. मबदा स्वीकृत नगराई घर बस्ने नगर प्रहरी किाचारीिाई सेवाबाट हटाउनेः (१) र्यस ऐन बिोशिि मबदा स्वीकृत नगराई बस्ने नगर
प्रहरी किाचारी कार्यािर्यिा हाशिर हुन पाउने छै न।
१५. पवा र भैपरी मबदाः (१) नगर प्रहरी किाचारीिे प्रत्र्येक वषा भैपरी र पवा गरी १२ ददन मबदा पाउनेछन् ।
(२) पवा र भैपरी आउने मबदा सािारणतः एक पटकिा ६ ददनिा नबढाई मिन पाइने छ।
(३) एक आमथाक वषाको पवा र भैपरी आउने मबदा अको आमथाक वषािाई सं शचत हुने छै न।
(४) पवा र भैपरी मबदा बसेका नगर प्रहरी किाचारीहरुिे पूरा तिब र भत्ता पाउनेछ ।

१६. वकररर्या मबदाः (१) नगर प्रहरी किाचारीिे आफैं वकररर्यािा बस्नु परे िा कुि र ििा र परम्परागत सं स्कार अनुसार बढीिा १३ ददन
वकररर्या मबदा पाउनेछ ।
(२) र्यस्तो वकररर्या मबदा बस्ने नगर प्रहरी किाचारीिे पूरा तिब र भत्ता पाउनेछ।
१७. प्रसूमतमबदाः (१) िवहिा नगर प्रहरी किाचारी गभावती भएिा मनििे सुत्केरीको अशघपमछ गरी 98 ददन प्रसूमत मबदा पाउनेछ ।
(२) प्रसूमत मबदा बस्ने िवहिा नगर प्रहरी किाचारीिे पूरा तिब र भत्ता पाउनेछ।
(३) प्रसूमत मबदा सेवा अवमिभर दुई पटक िात्र ददइनेछ ।
१८. ववरािी मबदाः नगर प्रहरी किाचारीिे प्रत्र्येक बावषाक १२ ददन पाररश्रमिक सवहतको ववरािी ववदा पाउने छन्। िगातार तीन ददन
भन्दा वढी िाग गने प्रहरीिे िान्र्यता प्राप्त शचवकत्सकसगाँ िाचाँ गराएको प्रिाण पेि गनुा पनेछ।
१९. सट्टा ववदा :सट्टा ववदा रोसन नहुने वा िगातार गनुा पने काििा सं िग्न नगरप्रहरीिे साप्तावहक ववदा वा सावािमनक ववदाको ददन काि
गरे बापत सट्टा ववदा पाउने छ।

२०. मबदा ददने अमिकारीः नगर प्रहरीिाई ददने सम्पूण ा मबदाहरु प्रिुख प्रिासकीर्य अमिकृतिे स्वीकृत गनेछन् ।

२१. कार्यािर्यिा अनुपशस्थत हुने उपर कारवाहीःमबदा स्वीकृत नगराई कार्याािर्यिा अनुपशस्थत हुने नगर प्रहरी किाचारीिाई गर्यि र
तिबकट्टी गरी ववभागीर्य सिार्य सिेत गना सवकनेछ । र्यसरी गर्यि भएको अवमिसेवा अवमििा गणना हुने छै न ।

२२. मबदाको अमभिेखः (१) ववदाको अमभिेख सम्वन्ििा नगर प्रहरी प्रिुखिे नगर प्रहरी किाचारीको मबदाको अमभिेख वकताब खडा गरी
िगत राख्ने र प्रिासन िाखािाई १५ ददन मभत्र अमनवार्या मिशखत िानकारी ददनुपनेछ ।
२३. र्युमनफिा , दिानी र नगर प्रहरीको पोसाकः नगर प्रहरी सञ्चािन कार्याववमि अनुसार हुनेछ ।
पररच्छे द ६

अनुिासन तथा आचरण
२४. नगर प्रहरीको अनुिासन तथा आचरण सम्वशन्ि व्र्यवस्था तोवकए बिोशिि हुनछ
े ।
पररच्छे द ७
सिार्य र पुनरावेदन
२५. सिार्यः उशचत र पर्यााप्त कारण भएिा नगर प्रहरी किाचारीिाई दे हार्यको सिार्य गना सवकनेछः

क. नमसहत ददने।
ख. तिब वृवद्ध रोक्का गने।
ग. ग्रेड तथा तिब वृवद्ध रोक्का हुन।
े

घ. िापरवाही गरी नगरपामिकािाई नोससानी भएको सम्पूण ा वा आंशिक रुपिा तिब भत्ताबाट कट्टी गरी असुिगने ।
ङ. भववष्र्यिा स्थानीर्य तहिा अर्योग्र्य नठहररने गरी नोकरीबाट बखाास्त गने ।
च. भववष्र्यिा स्थानीर्य तहिा अर्योग्र्य ठहररने गरी नोकरीबाट बखाास्त गने ।

२६. नमसहत ददनेः (१) प्रिुख प्रिासकीर्य अमिकृतिे ददएको आदे िको अवज्ञा गने वा तोवकए बिोशििको आफ्नो काि कताव्र्य पूरा नगने
नगर प्रहरी किाचारीिाई नमसहत ददईनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोशिि १ वषािा ३ पटक भन्दा बढी नमसहत पाएका नगर प्रहरी किाचारीिाई प्रवक्रर्या पूरा गरी सेवाबाट
हटाइनेछ ।
२७. तिब वा बढु वा रोसनेः नगर प्रहरी किाचारीको काि सन्तोषिनक नभएिा सिार्य गने अमिकारीिे मनिको तिब वा पदोन्नमत रोक्का
गना ससनेछ।

२८. ग्रेड तथा तिब बृवद्ध रोक्का गने: (१) कुनै नगर प्रहरी किाचारीिे दे हार्य बिोशििको कसूर गरे िा मनिको ग्रेड तथा तिबवृवद्ध रोक्का
गने छ।
क. सन्तोषिनक काि नगरे िा,
ख. अनुिासनहीन काि गरे िा,
ग. आचरण सम्वशन्ि ऐन उिङ्घन गरे िा,
घ. नगरपामिकािे ददएको आदे ि मनदे िन निानेिा वा कार्याान्वर्यन नगरे िा ।
ङ. िनामसब कारण ववना वा मबदा स्वीकृत नगराई मबदािा बसेिा ।

च. तोवकए बिोशििको शिम्िेवारीिा िापरवाही गरे िा वा पूरा नगरे िा ।
२९. सेवाबाट हटाउने वा बखाास्त गनेः (१) नगर प्रहरी किाचारीिे दे हार्यका बिोशििको कसूर गरे िा सेवाबाट हटाउनवा बखाास्त गना
ससनेछ ।

क. अर्योग्र्यताको कारणिे आफ्नो पदीर्य शिम्िेवारी पूरा गना नसकेिा,
ख. रािनीमतिा भाग मिएिा,

ग. बराबर अनुिासनहीन काि गरे िा,
घ. नैमतक पतन दे खीने फौिदारी अमभर्योगिा अदाितबाट अपरािी प्रिाशणत भएिा,
ङ. कार्याािर्य सिर्यिा िादक पदाथा सेवन गरे िा,
च. प्रचमित कानून बिोशिि भ्रष्टाचारिन्र्य कसूर गरे िा,
छ. पदीर्य शिम्िेवारी अनुसारको आचरण नगरे िा,
ि. आचरण सम्वशन्ि मनर्यिहरु पटकपटक उल्िङ्घन गरे िा ।
३०. सफाई पेि गने िौका: (१) नगर प्रहरी किाचारीिाई सिार्य गने र गराउन आदे ि ददने ।
(२) नगर प्रहरी किाचारीिाई सिार्यको आदे ि ददनु अशघ कारवाही गना िामगएको ववषर्य र सिार्य स्पष्ट खुिाई सफाइ पेि गने

िौका ददनुपनेछ। त्र्यस्तो सफाइ पेि गने आदे ि ददाँ दा िगाइएका आरोप स्पष्ट रुपिे वकवटएको हुनपु नेछ। त्र्यस्तो नगर प्रहरी
किाचारीिाई सिार्य गने अमिकारीिे तोवकएको म्र्यादमभत्र आफ्नो सफाइ र प्रस्ताववत सिार्यको मिशखत रुपिा स्पष्टीकरण पेि
गनुप
ा नेछ । तर भागी पत्ता निागेको वा सम्पका स्थावपत गना असम्भव भएको नगर प्रहरी किाचारीको सम्बन्ििा र्यस ऐन
बिोशििको ऐनको रीत पुर्यााउनु पने छै न।

(३) नैमतक पतन दे खीने फौिदारी अमभर्योगिा अदाितबाट अपरािी प्रिाशणत भइसकेको आिारिा कुनै नगर प्रहरी किाचारीिाई
सिार्य ददनुपने भएिा सिार्य गने अमिकारीिे मनििाई गना िागेको सिार्यको बारे िा सूचनासम्ि ददनुपनेछ।

(४) सफाइ पेि गने िौका ददन िनामसव नपने भएिा सो कुराको वटप्पणी खडा गरी त्र्यस्तो नगर प्रहरी किाचारीिाई सफाइ पेि
गने िौका ददनु पनेछैन।

(५) सिार्य गने अमिकारीिे आवश्र्यक ठानेिा स्वर्यि् वा अन्र्य कुनै अमिकृतद्वारा िााँचबुझ गराउन ससनेछ। िााँचबुझ गने
अमिकारीिे आवश्र्यतानुसार सम्वशन्ित नगर प्रहरी किाचारी सिेत बुझी कारण सवहत आफ्नो ठहरको प्रमतवेदन तथा भएको सबुद
प्रिाण दाशखिा गनुप
ा नेछ।

(६) कुनै फौिदारी अमभर्योगिा मगरफ्तार भई थुमनएको नगर प्रहरी किाचारी थुमनएको अवमिभर स्वतः मनिशम्बत हुनेछ।

३१. सिार्यको आदे ि ददनेः िााँचबुझको काि सिाप्त भएपमछ सम्वशन्ित नगर प्रहरी किाचारीिाई स्पष्टीकरण िाग गरे कोिा तोवकएको
सिर्यमभत्र स्पष्टीकरण नददएिा वा स्पष्टीकरण सन्तोषिनक नभएिा प्रिुख प्रिासकीर्य अमिकृतिे सिार्य ददन ससनेछ र सिार्यको
आदे िको एक प्रमत मनििाई ददनुपनेछ ।
पररच्छे द-८
वीिा, उपदान सम्वशन्ि व्र्यवस्था
३२.औषिी उपचार वीिा गराउनु पने: (१) नगरपामिकािे प्रत्र्येक नगर प्रहरीको कम्तीिा बावषाक एक िाख रुपैर्यााँ बरावरको औषिी
उपचार वीिा गराउनु पनेछ।

(२)उपदफा (१) बिोशििको वीिा गदाा िाग्ने वीिा िुल्क नगरपामिकािे र नगरप्रहरीिे आिा-आिा व्र्यहोनु पनेछ।
३३. दुघट
ा ना वीिा गराउनु पने: (१) नगरपामिकािे प्रत्र्येक नगर प्रहरीको िुनसुकै प्रकारको नगरको कािको मसिमसिािा हुने दुघट
ा नािाई
सिेट्ने गरी कम्तीको सात िाखको दुघट
ा ना वीिा गराउनु पनेछ।

(२) उपदफा (१) बिोशििको वीिा २०७७/०७८ को आमथाक बषाको पवहिो िवहनादे खी िागू हुनेछ।

३४.नगर प्रहरीिे उपदान पाउने: (१ ) नगरपामिकािे प्रत्र्येक नगर प्रहरीको आिारभूत पाररश्रमिकको आठ दिििब तेत्तीस प्रमतित
वरावरको रकि प्रत्र्येक िवहना उपदान वापत िम्िा गने पनेछ।
(२) उपदफा (१) बिोशििको रकि २०७७/७८ को आमथाक बषाको पवहिो िवहनादे खी प्रारम्भ हुनेछ।
(३) उपदान वापतको रकि कार्यापामिकाको मनणार्य र नगरको आमथाक ऐन अनुसार हुनेछ।

(४) र्यस दफािा अन्र्यत्र िुनसुकै कुरा िेशखएको भएता पमन नगर प्रहरी कारवाहीिा परी पाचाँ बषाभन्दा अगावै वखास्तिा परे िा वा
पाचाँ बषाभन्दा कि सेवा अवमि भएिा र्यो सुवविा प्रदान गररने छै न।
पररच्छे द ९
तिब, भत्ता
३५. तिब भत्ताः (१)नगर प्रहरी किाचारीिे हाशिरी भएको मिमतदे खी तिब भत्ता पाउने छ ।
(२) उपदफा (१) बिोशििको तिबभत्ता पदहरुको आिारिा नगरसभािे तोके बिोशिि हुनेछ ।

३६. तबि वृवद्धः (१) नगर प्रहरी किाचारीिाई एक वषा सेवा अवमि पूरा गरे पश्चात एकग्रेड वृवद्ध गररनेछ र िामसक रुपिा पाउने
आिारभूत पाररश्रमिकको कम्तीिा आिा ददनको पाररश्रमिक बराबरको रकि प्रत्र्येक बषा बावषाक तिबिा बृवद्ध (ग्रेड) पाउनेछ।
३७. चाडपवा खचा : आफ्नो ििा, सस्कमत तथा पराम्परा अनुसार िनाइने चाडपवाको िामग प्रत्र्येक नगर प्रहरीिे खाईपाई आएको एक
िवहनाको आिारभूत पाररश्रमिक बराबरको चाडपवा खचाको रुपिा पाउनेछ।
पररच्छे द १०
तामिि
३८. तामििको व्र्यवस्थाः (१) नर्यााँ मनर्युशक्त हुने नगर प्रहरी किाचारीिाई बढीिा १५ ददनको तामिि ददई कािकाििा खटाइनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोशििको तामििको अन्र्य व्र्यवस्था तोवकए विोशिि हुनेछ।
पररच्छे द ११
पोिाक सम्वशन्ि व्र्यवस्था
३९. पोसाक भत्ताः (१) नगर प्रहरीको पोसाकको रङ, वकमसि र अन्र्य वववरण सूर्योदग नगर प्रहरी कार्याववमि अनुसार हुनछ
े ।
(२) उपदफा (१) बिोशिि पोसाकको िामग आवश्र्यक भत्ता नगर सभािे तोके बिोशिि हुनेछ ।
(३) उपदफा (२) बिोशििको भत्ता वषाको एक पटक िात्र उपिब्ि गराइनेछ।
पररच्छे द १२
ववववि
४०. ऐन सं िोिनः र्यस ऐनको आवश्र्यक सं िोिन तथा थपघट सूर्योदर्य नगरपामिकाको नगर सभािे गना ससनेछ ।
४१. मनर्यि तथा कार्याववमि बनाउन ससनेः (१) र्यस ऐन बिोशिि नगर कार्यापामिकािे आवश्र्यश्क मनर्यिाविी तथा कार्याववमि बनाई िागू
गना ससनेछ।
४२.सं क्रिणकामिन व्र्यवस्था : र्यो ऐन िागू हुन भन्दा अगामड मनर्युक्त भएका नगर प्रहरीहरु र्यसै ऐन अनुसार मनर्युशक्त भएको िामननेछन्।
४३. खारे िी तथा बचाउः सूर्योदर्य नगरपामिकाको र्यस ऐन प्रचमित नेपािको सं वविान, सं घीर्य कानून तथा प्रादे शिक कानूनसाँग बाशझएिा
बाशझएको हदसम्ि बदर हुनेछ।

