
 

 
 

शिवराज राजपत्र 
शिवराज नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित 

खण्डः ६ संख्ाः 25 लिलतः २०७९।१०।११ 
 

 

भाग – १ 
शिवराज नगर सभािे बनाएको ति िेशखए बिोशजिको ऐन सववसाधारणको 

जानकारीका िालग प्रकािन गररएको छ । 

 
 

नेपािको संववधानको धारा ५७ (४) र अनसूुची–८ िा भएको व््वस्था र स्थानी् 
सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ (१) िे ददएको अलधकार प्र्ोग 
गरी शिवराज नगरसभा ्ो शिवराज नगरपालिकाको नगर प्रहरी ऐन,२०७९ जारी 

गरेको छ । 
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शिवराज नगरपालिकाको नगर प्रहरी ऐन,२०७९ 

 

नगर सभाबाट स्वीकृत लिलतः २०७९/09/२८ 

प्रस्तावनाः 
स्थानी् सरकारका रुपिा शिवराज नगरपालिकािे उपिब्ध गराउने सेवाप्रवाह र ववकास लनिावणको 
का्विा सह्ोग परु् ् ाउँदै नगर लभत्र सवु््वस्था का्ि गनव तथा नगरपालिकाको लनणव्  का्ावन्व्निा 
प्रभावकाररता ल््ाउन नगर प्रहरीको संचािन एवं पररचािन का्विाई व््वशस्थत बनाउन ुपने आवश््कता 
रहेकोिे नेपािको संववधानको धारा ५७(४) र अनसूुची-८ िा भएको व््वस्था र स्थानी् सरकार 
सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२(१) िे ददएको अलधकार प्र्ोग गरी शिवराज नगरपालिकाको नगर 
सभािे ्ो ऐन बनाएको छ। 

१. संशिप्त नाि र प्रारम्भः 
(१) ्स ऐनको नाि “शिवराज नगरपालिकाको नगर प्रहरी ऐन,२०७९” रहेको छ।  

(२) ्ो ऐन तरुुन्त िागू हनुछे। 

२. पररभाषाः ववष् वा प्रसंगिे अको अथव निागेिा ्स ऐनिाः 
क. “प्रिखु” भन्नािे शिवराज नगरपालिकाको प्रिखु सम्झन ुपदवछ।  

ख. “उप प्रिखु” भन्नािे शिवराज नगरपालिकाको उप प्रिखु सम्झन ुपदवछ।  

ग. “नगर का्वपालिका” भन्नािे शिवराज नगरपालिकाको नगर का्वपालिका सम्झन ुपदवछ।  

घ. “नगर सभा” भन्नािे शिवराज नगरपालिकाको नगर सभा सम्झन ुपदवछ।  

ङ.  “ऐन” भन्नािे“ स्थानी् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४” सम्झन ुपदवछ।   

च. “नगर प्रहरी ऐन” भन्नािे “शिवराज नगरपालिकाको नगर प्रहरी ऐन,२०७९” सम्झन ुपदवछ।   

छ. “का्ावि्” भन्नािे शिवराज नगरपालिका, नगर का्वपालिकाको का्ावि् सम्झन ुपदवछ।  

ज. “प्रिखु प्रिासकी् अलधकृत” भन्नािे शिवराज नगरपालिकाको प्रिखु प्रिासकी् अलधकृत 
सम्झन ुपदवछ।  

झ. “नगर प्रहरी” भन्नािे शिवराज नगरपालिकाको नगर प्रहरी प्रिखु र अन्् नगर प्रहरी सिेत 
िाई जनाउँदछ।  

२. नगर प्रहरीको व््वस्थाः 
(१) शिवराज नगरपालिकाको छुटै्ट नगर प्रहरी रहनेछ जसिाई शिवराज नगर प्रहरीको नाििे 

सिेत शचलननेछ।   

(२) नगर सभाबाट ववलन्ोशजत बजेटको सीिा लभत्र रही का्ावि्िे नगर का्वपालिकाको 
लनणव् बाट आवश््क संख्ािा नगर प्रहरी सेवा करारिा लिन सक्नेछ।  
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३. नगर प्रहरीको सञ्चािन एवं पररचािनः  

(क) का्ावि्िे नगर प्रहरीको नेततृ्व एवं पररचािन गनव कम्तीिा प्रहरी सहा्क लनरीिक 
बराबरको एक जना नगर प्रहरी प्रिखु सेवा करारिा लिन सवकनेछ।  

(ख) नगर प्रहरीको प्रभावकारी पररचािनका िालग १ जना नगर प्रहरी हवल्दार र ४ जना नगर 
प्रहरी जवान सेवा करारिा लिन सवकनछे।  

(ग) नगर प्रहरी प्रिखुिे प्रिखु प्रिासकी् अलधकृतको प्रत््ि सपुरीवेिण, लन्न्त्रण र लनदेिनको 
अधीनिा रही का्व गनेछ र दैलनक रुपिा नगर प्रहरीबाट भए गरेको का्व सम्पादनको 
प्रलतवेदन  प्रिखु प्रिासकी् अलधकृत सिि ददनछे। 

(घ) प्रत््ेक नगर प्रहरी जवान र नगर प्रहरी हवल्दारिे नगर प्रहरी प्रिखुको प्रत््ि सपुरीवेिण, 

लन्न्त्रण र लनदेिनको िातहत रही का्व गनेछ । नगर प्रहरीिे पािन गनुव पने अनिुासन 
एवं आचरण उल्िंघन गने नगर प्रहरीिाई नगर प्रहरी प्रिखुिे प्रिखु प्रिासकी् अलधकृतको 
स्वीकृलत लिई अनिुासनात्िक सजा् ददन सक्नेछ। 

(ङ) नगरपालिकाको कािको लसिलसिािा नगरपालिकाका प्रिखु वा प्रिखु प्रिासकी् अलधकृतिे 
ददएको आदेिको पािन गनुव नगर प्रहरीको कतवव्् हनुछे।  

(च) नगर प्रहरीको ड्युटीको खटन पटन तथा अन्् शजम्िेवारीको बाँडफाँड नगर प्रहरी प्रिखुिे 
गनेछ र सोको जानकारी प्रिखु प्रिासकी् अलधकृतिाई ददनेछ।  

४. का्व वववरणः 
(१) नगर प्रहरीको का्व वववरण ्सै ऐन बिोशजि बनकेो का्वववलध बिोशजि हनुेछ।साथै 

का्ावि्िे आवश््क ठानकेो का्ावि्को अन्् काििा सिेत नगर प्रहरी खटाउन 
सवकनछे।  

(२) नगर प्रहरीिाई का्ावि्िे जनुसकैु सि् जनुसकैु बखत काििा िगाउन सक्नछे।  

(३) नगर प्रहरी प्रिखुिे नगर प्रहरीको हाशजरी, लबदा तथा ड्युटी रोस्टरको अलभिेख अद्यावलधक 
गरी राख्नछे।  

५. आचरणः  

(१) नगर प्रहरीिे देहा्को आचरणहरु पािन गनुव पनेछः  

क. नगर प्रहरीिे प्रचलित कानून तथा नगरपालिकाको लनणव् , नीलत, लन्िको पािन गनुव 
पनेछ।  

ख. प्रहरीिे पािन गनुव पने सि् तथा आज्ञापािन िगा्त अन्् अनिुासन सम्बन्धी कुरा 
पािन गनुव पनेछ। 

ग. नगर प्रहरीिे कािको लसिलसिािा सपुरीवेिक वा सम्बशन्धत िालथल्िो अलधकृतिे 
ददएको आदेिको पािन गनुव पनेछ। 
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घ. नगर प्रहरीिे नगरपालिकाका किवचारी, सेवाग्राही तथा नगरवासी प्रलत सम्िान र आदर 
भाव राख्न ुपनेछ।  

ङ.  स्वच्छ चररत्र एवं सफा आचरण ्कु्त हनु पनेछ।  

च.  ड्युटीिा खवटएको सि्िा पान, गटु्खा, सूलतवजन्् पदाथव वा िद्यपान गनुव हुँदैन।  

छ.  नगरपालिका वा का्ावि्को अवहत हनुे कुनै का्व गनुव गराउन ुहुँदैन।  

ज.  नगर प्रहरी राजनीलत वा राजनैलतक गलतववलध, धनाव, जिुसुिा सािेि हनु ुहुदैँन।  

झ.  आफूिाई तोवकएको शजम्िेवारी र कतवव्् लनष्पिता एवं लनभीकता पूववक लनवावह गनुव 
पदवछ।  

६. पोिाक, शचन्ह आददः नगर प्रहरीको दज्र््ानी शचन्ह, ब््ाज, पोिाक, वकलसि, सो को रंग तथा लनजिे 
धारण गने सरुिा तथा सञ्चारका साधन ्सै ऐन बिोशजि बनेको का्वववलध बिोशजि हनुेछ।  

७. संचार सेटः नगर प्रहरीको का्व सम्पादन प्रभावकारी बनाउन का्ावि्िे आवश््क संचार सेट 
िगा्तका आवश््क साधन स्रोत उपिब्ध गराउन सक्नेछ।  

८. लनरीिणः नगरपालिकाका प्रिखु,उप प्रिखु,प्रिखु प्रिासकी् अलधकृत वा लनजिे तोकेको अलधकृतिे 
नगर प्रहरीको ड्युटीको जनुसकैु बखत लनरीिण गनव र आवश््क ठानेको लनदेिन ददन सक्नेछ।  

९. आवासः नगर प्रहरीिाई ब््ारेक प्रणािीिा बस्ने गरी का्ावि्िे आवश््क व््वस्था लििाउन 
सक्नेछ।  

१०. पाररश्रलिक, रािन, लबदा तथा अन्् सवुवधाः 
(१) नगर प्रहरीको पाररश्रलिक, रािन, लबदा तथा अन्् सेवा ितव र सवुवधा ्सै ऐन बिोशजि 

बनेको का्वववलध वा करार सम्झौतािा उल्िेख भए बिोशजि हनुेछ।  

(२) का्ावि्िाई नगर प्रहरीको सेवा आवश््क छ भने्न िागेिा लनजको का्व सम्पादनको 
आधारिा करार म््ाद आवश््कता अनसुार नवीकरण गनव सवकनेछ।  

(३) उपदफा (२) िा जनुसकैु कुरा भएता पलन का्व सम्पादन स्तर संतोषजनक नरहेको नगर 
प्रहरीको करार म््ाद का्ावि्िे नवीकरण गने छैन।  

११. तािीिः का्ावि्िे नगर प्रहरीिाई सि् सि्िा आवश््क सरुिा सम्बन्धी तथा अन्् तािीिको 
व््वस्था गनव सक्नेछ।  

१२. प्रलतवेदनः नगर प्रहरीिे गरेको का्व सम्पादनको साप्तावहक एवं िालसक प्रलतवेदन नगर प्रहरी 
प्रिखुिे प्रिखु प्रिासकी् अलधकृत िाफव त प्रिखु सिि पेि गनुव पनेछ।  

१३. छानबीनः नगर प्रहरीिे कानून ववपरीत वा बदि्त पूववक कुनै का्व गरेको भनी का्ावि्िा उजूरी 
वा गनुासो पेि हनु आएिा सो उपर प्रिखु प्रिासकी् अलधकृतिे छानबीन गनव गराउन र दोषी 
ठहरेिा आवश््क कारवाही गनव सक्नेछ।  

१४. सजा्, कारवाही तथा बखावस्तीः कुनै नगर प्रहरीिे प्रचलित कानून वा नगरपालिकाको लनणव् , नीलत, 

लन्ि ववपररतको का्व गरेिा वा बदलन्त पूववक का्व गरी नगरपालिकािाई हानी नोक्सानी 
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परु् ् ाएिा वा आचरण सम्बन्धी कुरा पािन नगरेको वा अनिुासनहीन का्व गरेिा वा 
नगरपालिकाको कािको लसिलसिािा का्ावि्िे ददएको आदेि/लनदेिनको पािन नगरेिा प्रिखु 
प्रिासकी् अलधकृतिे लनजििाई नलसहत ददन, पद घटुवा गनव वा अन्् आवश््क सजा् वा 
कारवाही गनव वा जनुसकैु बखत लनजिाई सेवाबाट हटाउन सक्नछे।  

१५. परुस्कारः प्रिंसनी् एवं उत्कृष्ट का्व सम्पादन गने नगर प्रहरीिाई का्ावि्िे उशचत ठर् ् ाएको 
परुस्कार ददन सक्नछे।  

१६. का्व सञ्चािन प्रवि्ाः का्ावि्िे नगर प्रहरीको का्व सञ्चािन प्रवि्ा (Standard Operating 

Procedure) बनाई िागू गनव सक्नेछ।  

१७. दिकि किवचारी सम्बन्धी व््वस्थाः  

(१) नगरपालिकाका दिकि किवचारी नगर प्रहरी प्रिखुको िातहत रही का्व गनेछन।्  

(२) दिकि किवचारी सम्बन्धी अन्् व््वस्था का्ावि्िे तोके बिोशजि हनुछे । का्ावि्िे 
दिकि सञ्चािन सम्बन्धी का्व सञ्चािन प्रवि्ा (Standard Operating Procedure) बनाई 
िागू गनव सक्नेछ ।  

१८. लन्ि,िापदण्ड, लनदेशिका, का्वलबलध बनाई िाग ु गनव सक्नःे नगर प्रहरी ऐनको उद्देश्् 
का्ावन्व्नका िालग नगर का्वपालिकािे आवश््क लन्ि, िापदण्ड,लनदेशिका,का्वलबलध बनाई िागू 
गनव सक्नेछ। 

आज्ञािे, 

राकेि पाण्डे 

प्रिखु प्रिासकी् अलधकृत  


