
                                                                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                   
 

 

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

दार्ाा गाउँपालिका  

स्थानीय राजपत्र 

        खण्ड -४           सङ््खया : ३              लर्लि : २०७७/११/०५ 

 

भाग -१ 

दार्ाा गाउँपालिका  

गाउँ सभाबाट स्वीकृि लर्लि: २०७७/१०/३० 

प्रर्ाणीकरण  लर्लि : २०७७/११/०५ 

दार्ाा गाउँपालिकाको गाउँ प्रहरी ऐन, २०७७ 

प्रस्तावना : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा 

११ को उपदफा (२) क.१ ले ददएको अदिकार प्रयोग गरी दार्ाा 

गाउँपादलकाले यो गाउँ प्रहरी सम्बन्धी ऐन, २०७७ बनाई लागू 

गरेको छ । 

पररचे्छद  १ 

प्रारम्भिक 



                                                                                                                                                                   
 

१. संलिप्त नार् र प्रारि : (१) यो ऐनको नार् 

“गाउँपादलकाको गाउँ प्रहरी  ऐन, २०७७” रहेको छ । 

    (२) यो ऐन गाउँपादलकाको गाउँसभाले स्वीकृत गरेपदछ लागू 

हुनेछ । 

२. पररभाषा :  दिषय र प्रसंगले अको अथा नलागेर्ा यस 

ऐनर्ा : 

(क) “ऐन” भन्नाले दार्ाा गाउँ प्रहरी ऐन, २०७७ लाई सम्झनु 

पदाछ । 

(ख) “गाउँपादलका” भन्नाले दार्ाा गाउँपादलकालाई सम्झनु पदाछ 

। 

(ग) “रु्ख्य कायाालय” भन्नाले गाउँपादलका रहेको केन्द्रिय 

कायाालयलाई सम्झनु पदाछ ।  

(घ) “सदर्दत” भन्नाले दार्ाा गाउँपादलकाको पदपूदता सदर्दतलाई 

सम्झनु पदाछ । 

(ङ) “गाउँ प्रहरी” भन्नाले दार्ाा गाउँपादलकाबाट दनयुक्त प्रहरी 

कर्ाचारीलाई सम्झनु पदाछ । 

(च) “करार पद” भन्नाले म्याद तोदकएको गाउँपादलकाको 

सभाद्घारा स्वीकृत करार पदलाई सम्झनु पदाछ । 

(छ) “पररिार” भन्नाले गाउँ प्रहरी कर्ाचारीसँग बसे्न तथा दनज 

आफैले पालनपोषण गनुापने कर्ाचारीको पदत, पत्नी, छोरा, 

अदििादहता छोरी, िर्ापुत्र, अदििादहता िर्ापुत्री, बाबु, आर्ा 

िा सौतेनी आर्ा सम्झनु पदाछ र सो शब्दले पुरुष प्रहरीको 

हकर्ा दनजको बाजे, िजै्य तथा र्दहला गाउँ प्रहरीको 

हकर्ा दनजको सासु ससुरालाई सरे्त जनाउँछ । 



                                                                                                                                                                   
 

(ज) “भत्ता” भन्नाले दार्ाा गाउँपादलकाले सर्य सर्यर्ा 

तोदकददए बर्ोदजर्को भत्तालाई सम्झनु   पदाछ । 

(झ) “आदथाक िषा” भन्नाले श्रािण १ गते देन्द्रख शुरु भई 

आषाढ र्सान्तर्ा सर्ाप्त हुने अिदिलाई सम्झनु पदाछ । 

(ञ) “कायापादलका” भन्नाले दार्ाा गाउँपादलकाको  

कायापादलकालाई सम्झनु पदाछ । 

(ट) “सभा” भन्नाले दार्ाा गाउँपादलकासभा सम्झनु पदाछ । 

(ठ) “प्ररु्ख प्रशासकीय अदिकृत” भन्नाले गाउँपादलकाको प्ररु्ख 

प्रशासकीय अदिकृतको रुपर्ा कार् गना नेपाल सरकारबाट 

खटाईएको अदिकृतलाई सम्झनु पदाछ । 

(ड) “तोदकएको” िा “तोदकए बर्ोदजर्” भन्नाले गाउँपादलकाले 

सर्य सर्यर्ा दनणाय गरी तोदकएको िा तोदकए बर्ोदजर् 

सम्झनु पछा । 

(ढ) “जिान” भन्नाले अदिकृत बाहेकका प्रहरी जिान सम्झनु 

पछा । 

(ण) “गाउँ प्रहरी कर्ाचारी” भन्नाले गाउँ प्रहरी अदिकृत र 

जिानलाई सम्झनुपछा । 

 

३. ऐनको व्याया गाउँपालिकािे गने : (१) कुनै अदिकारीले 

यस ऐनको प्रयोग गदाा गाउँ प्रहरी कर्ाचारीलाई र्काा परेर्ा 

दनजले गाउँपादलका प्रर्खु प्रशासकीय अदिकृत सर्क्ष 

दनिेदन ददन सके्नछ । 

     (२) उपदफा (१) को सम्वन्धर्ा गाउँपादलकाले दनिेदन परेको 

दर्दतले ३० ददन दभत्रर्ा दनणाय  गररसकु्न पनेछ । 

पररचे्छद  २ 



                                                                                                                                                                   
 

गाउँ प्रहरी सेवा गठन रेखदेख र लनयन्त्रण 

४. गाउँ प्रहरी सेवाको गठन : (१) गाउँपादलकार्ा एक गाउँ 

प्रहरी सेिा सरू्ह   रहनेछ । 

(२) गाउँ प्रहरी सेिाको गठन र त्यसर्ा रहने गाउँ प्रहरी 

कर्ाचारीहरूको दरबन्दी तेररज, पद र  सङ्ख्या गाउँ 

सभाले तोके  बर्ोदजर् हुनेछ । 

   (३) गाउँपादलकाले प्रते्यक पदको काया दििरण बनाउनेछ र 

त्यस्तो काया दििरणर्ा सम्वन्द्रन्धत पदको  कार्, कताव्य,  

अदिकार तथा उत्तरदादयत्त्व सरे्त उले्लख गररनेछ । 

 (४) गाउँ प्रहरी प्ररु्ख लगायत गाउँ प्रहरी कर्ाचारीहरूको 

कार्, कताव्य, अदिकार तथा उत्तरदादयत्त्व तोदकए 

बर्ोदजर् हुनेछ । 

 

पररचे्छद  ३ 

गाउँ  प्रहरी कर्ाचारीको कार्, किाव्य र अलिकार 

५. गाउँ प्रहरीको कार्, किाव्य र अलिकार : देहायको 

कायार्ा सहयोग पुयााउनको लादग गाउँपादलकाले गाउँ 

प्रहरीको पररचालन गना सके्नछ : 

(क) गाउँपादलकाको नीदत, कानून, र्ापदण्ड तथा दनणाय 

कायाान्वयन गने, गराउने 

(ख) गाउँपादलकाको सम्पदत्तको सुरक्षा र संरक्षण गने । 

(ग) स्थानीय सभा सर्ारोह, परम्परा तथा जात्रा चाडपिाको 

सुरक्षा व्यिस्थापन गने । 

(घ) स्थानीय बजार तथा पादका ङ स्थलको रेखदेख र 

व्यिस्थापन गने । 



                                                                                                                                                                   
 

(ङ) गाउँपादलका सरसफाइ  सम्बन्धी र्ापदण्डको 

कायाान्वयन गने । 

(च) न्यादयक सदर्दतले गरेका दर्लापत्र तथा दनणायको 

कायाान्वय गने र गराउने । 

(छ) सािाजदनक, ऐलानी र पदता जग्गा, सािाजदनक भिन, 

सम्पदा तथा भौदतक पूिाािारको संरक्षण   र सुरक्षाको 

प्रिन्ध गने । 

(ज) दिपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी खोजी, उद्धार, राहत तथा 

पुनस््रथापना कायार्ा खदटई आिश्यक काया गने । 

(झ) अनादिकृत दिज्ञापन तथा होदडङ्ग बोडा दनयन्त्रण गने । 

     (ञ) छाडा पशु चौपायको दनयन्त्रण गने । 

     (ट) अनदिकृत दनर्ााण तथा सािाजदनक सम्पदत्तको 

अदतक्रर्ण रोकथार् तथा दनयन्त्रण गने । 

     (ठ) सािाजदनक आिागर्नर्ा बािा पुयााइ  राखेका दनर्ााण 

सार्ाग्री पसल व्यिसायबाट भएको अिरोि हटाउन 

लगाउने नर्ानेर्ा आफै हटाई हटाउन लागे्न खचा 

सम्वन्द्रन्धत व्यन्द्रक्तबाट असूल उपर गना पेस गने । 

  (ड) सािाजदनक जग्गा बाटो र्ठ, र्न्द्रन्दर, ढल, नाला, चोक, 

पोखरी दर्दच कसैले घर कम्पाउण्ड टहरा िा त्यसै्त अन्य 

दनर्ााण काया गरेको अथिा व्यन्द्रक्तगत रुपले उपभोग 

गरेको छ, छैन दनरीक्षण गने  एिर््  दनर्ााण गरेको 

देन्द्रखएर्ा दनर्ााण काया रोक्का गरी कानून शाखा र्ाफा त 

दनणाय गने अदिकारी सर्क्ष प्रदतिेदन पेस गने र भत्काउने 

आदेश भएर्ा भत्काउने । 



                                                                                                                                                                   
 

(ढ) गाउँपादलका के्षत्रर्ा अदनयदर्त दनर्ााण काया गरेको 

देन्द्रखएर्ा नक्शापास भए नक्शापासको प्रर्ाण पत्र सदहतको 

प्रदतिेदन कानून शाखा र्ाफा त प्ररु्ख सर्क्ष पेस गने । 

र्ापदण्ड दिपररत दनर्ााण भएको देन्द्रखए भत्काउने आदेश 

ददएर्ा भत्काउने । 

(ण) स्वास्थ्यका लादग हादनकार दचज तथा सडेगलेको खाद्य 

पदाथा दिदक्र दितरणर्ा रोक लगाउने र 

      तोदकएको र्ापदण्ड दिपरीत सडेगलेका हादनकार दचज 

िसु्त दिदक्र गरेको पाईएर्ा पदहलो पटक भए जफत गरी 

गाड्न लगाउने साथै पटक पटक यस्तो काया दोहोररएर्ा 

जररिाना गना िा पसल बन्द गराउन राय साथ पेस गने ।

  

  (त) रोगी िा कानूनले दनषेि गरेका पशुपंक्षी, जीिजनु्तहरू 

काटर्ार गना नददने र त्यस्ता पशुपंक्षी 

जीिजनु्तका र्ासु दबदक्र दितरणर्ा रोक लगाउने । अटेर 

गरेर्ा जफत गरी नष्ट गने साथै जररिाना 

सरे्त गना राय साथ पेस गने । 

  (थ) छाडा कुकुर दनयन्त्रण सम्वन्धी कारिाही गने  र र्रेका 

जीिजनु्त सर्यरै् गाड्न लगाउने । 

   (द) खतरा उत्पन्न हुने रुख काट्न लगाउने । जोन्द्रखर्पूणा 

घर पखााल भए सोको दलन्द्रखत प्रदतिेदन पेस गने र 

भत्काउन आदेश भए भत्काउने । 

(ि) िडा सदर्दत, टोल सुिार सदर्दत, तथा नेपाल प्रहरीसँगको 

सहकायार्ा सरसफाड्, सुरक्षा र सार्ादजक दिकृदत हटाउने 

काया गने गराउने । 



                                                                                                                                                                   
 

 (न) इजाजत दिना पेशा, व्यिसाय गरेको फेला परेर्ा पेशा 

व्यिसायको दताा÷निीकरण गना लगाउने । 

 (प) होटल, रेष्टुरेन्ट, गेष्ट हाउस, र्साज पालार जस्ता 

गदतदिदिहरूको दनरीक्षण गने । र्ापदण्ड अनुरुप नचलेको 

पाईएर्ा कारिाहीको लादग पेस गने ।  

  (फ) गाउँपादलका के्षत्रदभत्र सािाजदनक स्थलर्ा जादु, सका स 

जुिा लगायतका दिकृतीजन्य दक्रयाकलापर्ा रोक लगाउने । 

(ब) दार्ाा गाउँपादलकाको दनणाय अनुसार अस्थायी प्रकृदतका 

बजार व्यिस्था गने, त्यस्तो व्यापारीहरूको लगत राखे्न । 

(भ) अरुलाई िािा पुगे्न गरी लाउड न्द्रिकर रेदडयो अथिा 

ध्वनी उत्पादन गने अन्य उपकरण प्रयोग गना नददने । 

(र्) सहरर्ा ध्वनी, िँुिा, प्रकाश अथिा अन्य कुनै कारणले 

सािाजदनक रुपर्ा िािा पुगे्न गरी उद्योग 

िन्दा सञ्चालनर्ा रोक लगाउने । 

 (य)  एमु्बलेन्सलाई २४ सैं घण्टा चुस्त र दुरुस्त राखी र्ाग 

भएको ठाउँर्ा तुरुन्त राहत कायार्ा सहयोग पुयााउने । 

  (र) र्ादथ तोदकए बर्ोदजर्का कायाहरू सर्न्वय गरी 

दजमे्मिारी दलई जिाफदेदहता सरे्त बहन गने । 

  (ल) गाउँपादलकाले तोकेका भौदतक पूिाािार दनर्ााणसँग 

सम्बन्द्रन्धत कायाहरू एिं अन्य कायाहरू गने 

गराउने । 

   (ि) स्थानीय दिद्यालयहरूर्ा पठनपाठन कायर् राख्न 

आिश्यक सहयोग पयााउने। 

   (श) पयाािरणीय कायार्ा सररक हुनुका साथै जनचेतनारू्लक 

काया गने । 



                                                                                                                                                                   
 

   (ष) स्थानीय श्रोत पररचालनर्ा सहयोग तथा जर्ीनको 

अदिकतर् उपयोग गना सदक्रय हुने । 

   (स) र्दहला तथा घरेलु दहंसा, कुररती, कुसंस्कार दबरुद्ध 

जनचेतना सञ्चालन गने 

    (ह) स्थानीय सरकारको दिदनयोदजत बजेट र योजनाको प्राप्त 

दजमे्मिारी अनुसार सम्पन्न गने । 

    (क्ष) गाउँपादलकाले सञ्चालन गने आदथाक उत्पादनका 

पररयोजनाहरूर्ा दआश्यक जनशन्द्रक्त पूदता   गने र काया 

सञ्चालन गने । 

     (त्र) सर्ाजर्ा हुने रन्द्रि जाँड, र्दहला दहंसा, चोरी डकैती, 

लागु औषि प्रयोग तथा उत्पादन रोक्न भूदर्का खेल्ने । 

 (ज्ञ) तोदकए बर्ोदजर् जनसेिा, सारू्दहक श्रर्, उद्यर्शीलता 

आददर्ा सररक हुने । 

  

पररचे्छद – ४ 

िह लवभाजन र पदपूलिा 

६. स्थायी पद लसजाना गना नपाइने :  (१) गाउँपादलकार्ा 

रहने गाउँ प्रहरीको लादग स्थायी पद दसजाना गना पाईने छैन् 

। 

(२) गाउँपादलकाको लादग आिश्यक गाउँ प्रहरी खुला 

प्रदतििााको आिारर्ा सेिा करारर्ा भनाा गररनेछ । 

(३) उपदफा (२) बर्ोदजर् गाउँ प्रहरीको पद दसजानाका 

लादग प्रस्ताि पेस गदाा सङ्ख्या  र पदर्ा रहने गाउँ 

प्रहरीका दिदभन्न तहका दरिन्दीहरूको दसजाना गाउँ 

सभाले दनणाय गरे बर्ोदजर् हुनेछ । 



                                                                                                                                                                   
 

(४) गाउँ सभार्ा पद दसजाना तथा खारेजीका लादग प्रस्ताि 

पेस गनुा भन्दा अदघ सो पद दसजाना गनुापने कारण, 

प्रस्तादित पदले गनुापने कार्को दििरण, र्ौजुदा 

दरिन्दीले थप गरेको कायाबोझ सम्हाल्न सके्न नसके्न 

अिस्था, आदथाक क्षर्ता तथा प्रस्तादित पदले संगठनात्मक 

स्वरुपर्ा पाने प्रभाि िष्ट गरी सभा सर्क्ष पेस गनुा 

पनेछ । 

(५) गाउँ प्रहरीको देहायका पदहरूर्ा  खुला 

प्रदतयोदगताद्वारा पदपूदता गरी तोदकएको  पाररश्रदर्क 

पाउने गरी सेिा करारर्ा दनयुन्द्रक्त हुनेछन््ः  

(क) गाउँ  प्रहरी सहायक दनरीक्षक 

(ख) गाउँ  प्रहरी हिल्दार 

(ग)) गाउँ  प्रहरी जिान 

(घ) गाउँ प्रहरी सहयोगी / भाने्स 

  

७. लनयुम्भि गने अलिकारी : पदपूदता सदर्दतको दसफाररसर्ा 

गाउँपादलकापादलको प्ररु्ख प्रशासकीय अदिकृतले गाउँ 

प्रहरीको दनयुन्द्रक्त गनेछ । 

 

 ८. पदपूलिा गने िररका :  (१) गाउँ प्रहरी सहायक दनरीक्षक, 

हिल्दार र जिान  पदर्ा  सत प्रदतशत खुला 

प्रदतयोदगताद्वारा  करारर्ा पदपूदता गररनेछ । 

      (२) गाउँ प्रहरी जिान पद र सहयोगी पदर्ा सतप्रदतशत 

खुला प्रदतयोदगताद्वारा पदपूदता गररनेछ । 



                                                                                                                                                                   
 

         (३) उपदफा (१) र (२) बर्ोदजर् खुला  प्रदतयोदगताद्वारा 

पदपूदता गदाा गाउँ प्रहरीलाई सर्ािेशी  बनाउन खुला 

प्रदतयोदगताद्धारा पूदता हुने पदर्धे्य पैतालीस प्रदतशत 

पद छुट्याई सो प्रदतशतलाई शत प्रदतशत र्ानी देहाय 

बर्ोदजर्का उमे्मदरिारका दबचर्ा छुट्टाछुटै्ट प्रदतििाा 

गराई पदपूदता गररनेछ । 

(क) र्दहला ३३ प्रदतशत  

(ख) आददिासी / जनजादत २७ प्रदतशत 

(ग) ददलत २५ प्रदतशत 

(घ) दिपन्न १५ प्रदतशत 

(४) यस ऐनको खण्ड (क), (ख), (ग) को प्रयोजनको लादग 

र्दहला आददिासी, जनजाती, ददलत भन्नाले आदथाक र 

सार्ादजक रुपर्ा पछादड परेका र्दहला, आददिासी / 

जनजादत र ददलतलाई सम्झनु पछा । 

       (५) उपदफा ३ बर्ोदजर् पदपूदता गने प्रयोजनका लादग 

आदथाक तथा सार्ादजक रुपर्ा पछादड परेका र्दहला, 

आददिासी / जनजादत र ददलत सरु्दायको दििरण 

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रर्ा सूचना प्रकाशन गरी 

तोदकए बर्ोदजर् हुनेछ । तर त्यसरी नतोकेसम्मको 

लादग गाउँपादलकाले तोकेको र्दहला, आददिासी /जनजादत 

र ददलत सरु्दायलाई आदथाक तथा सार्ादजक रुपर्ा 

पछादड परेको सरु्दाय र्ादननेछ । 

       (६) उपदफा (३) बर्ोदजर् छुट्याईएका पदको लादग 

दरखास्त पेस गदाा देहाय बर्ोदजर्का प्रर्ाण संलग्न 

हुनुपनेछ । 



                                                                                                                                                                   
 

(क) आददिासी जनजादतको सूचीर्ा िष्ट खुलेको जादत 

िाहेक अन्यको हकर्ा आददिासी / जनजादतका लादग 

नेपाल आददिासी÷जनजादत उत्थान रादष्टि य प्रदतष्ठानबाट 

आददिासी / जनजादत भनी प्रर्ादणत भएको । 

              (ख) ददलतको सूचीर्ा िष्ट खुलेको ददलत जादत 

िाहेक अन्यको हकर्ा ददलतका लादग रादष्टि य ददलत 

आयोगबाट ददलत भनी प्रर्ादणत भएको । 

              (ग) दिपन्नको हकर्ा गाउँपादलका िा कानून 

बर्ोदजर्को अन्य दनकायले ददएको दिपन्न प्रर्ादणत 

कागजात । 

(७) उपदफा (३) बर्ोदजर् प्रदतशत दनिाारण गदाा एक 

प्रदतशतभन्दा कर् घाताङ्क  आएर्ा त्यस्तो घाताङ्क जुन 

सरु्दायको हकर्ा आएको हो सोभन्दा लगतै पदछको 

सरु्दायर्ा सदै जानेछ । 

(८) उपदफा (३) बर्ोदजर् छुट्याइएको पदर्ा कुनै दरखास्त 

नपरेर्ा िा आिश्यक सङ्ख्यार्ा उमे्मदिार उत्तीणा हुन 

नसकी आिश्यक सङ्ख्यार्ा पदपूदता हुन नसकेर्ा त्यसरी 

नपुग भएको पद सङ्ख्या खुला प्रदतयोदगतार्ा सहभागी 

भई उदत्तणा भएका उमे्मदिारबाट पूदता गररनेछ । 

 (९) गाउँ प्रहरी पदर्ा सािारणतया सुरक्षा दनकायर्ा 

आिश्यक नू्यनतर् योग्यता भएकालाई दनयुन्द्रक्त ददइने छ ।  

तर स्थानीय आिश्यकतालाई र्ध्यनजर गदै दनम्न 

उमे्मदिारलाई पदन अिसर ददइनेछ : 

        (क) पूिा सुरक्षाकर्ी र सुरक्षा सम्बद्ध अनुभि प्राप्त 

युिाहरू 



                                                                                                                                                                   
 

  

९. खुिा प्रलियोलगिार्ा भाग लिन गाउँ प्रहरी सहायक 

लनरीिकको पदको िालग आवश्यक नू्यनिर् योग्यिा : 

    (क) दरखास्त आह्वान  १८ िषा उरे्र पुगेको र २६ िषा 

ननाघेको  िहालिाला गाउँ प्रहरी, पूिा जनरु्न्द्रक्त सेना, पूिा 

सुरक्षाकर्ी िा पूिा म्यादी प्रहरीको हकर्ा ३५ िषा 

ननाघेको । 

   (ख) नेपाल सरकारबाट र्ान्यता प्राप्त दशक्षण संस्थाबाट  

प्रिीणता प्रर्ाण पत्र िा  सो सरह उत्तीणा गरेको । 

   (ग) नैदतकपतन देन्द्रखने कुनै फौजदारी अदभयोगर्ा सजाय 

नपाएको । 

   (घ) कुनै राजनीदतक पाटीको सदस्य नरहेको । 

   (ङ) र्ानिअदिकार र र्ानिीय कानूनको उल्लङ्घनर्ा 

सजाय नपाएको । 

   (च) र्दहलाहरूको लादग घटीर्ा ५ दफट र पुरुषको लादग 

घटीर्ा ५ दफट २ इन्च उचाइ भएको ।                             

(छ) छाती नफुलाउँदा घटीर्ा ३१ इन्च र फुलाउँदा ३३ 

इन्च भएको । 

    (ज) आँखा र्ाइनस २ िा प्लस २ भन्दा बढी कर्जोर 

नभएको । 

    (झ) स्वीकृत दचदकत्सकबाट दनरोदगताको प्रर्ाणपत्र पाएको 

। 

    (ञ) नेपाली नागररकताको प्रर्ाणपत्र पाएको । 

 



                                                                                                                                                                   
 

१०. पदपूलिा सलर्लि : (१) गाउँ प्रहरीको दनयुन्द्रक्त गना देहाय 

बर्ोदजर् पदपूदता सदर्दत रहनेछ ।  

(क)  प्ररु्ख प्रशासकीय अदिकृत - संयोजक 

(ख) गाउँपादलका दभत्र रहेको इलाका प्रहरी कायाालय तथा 

सुरक्षा दनकायको प्ररु्ख - सदस्य 

(ग) प्ररु्ख प्रशासकीय अदिकृतले तोकेको एक जना 

अदिकृत - सदस्य  

(घ) गाउँपादलका प्रशासन शाखा प्ररु्ख - सदस्य सदचि  

 

११.पदपूलिा सलर्लिको कार्, किाव्य र अलिकार : (१) पदपूदता 

सदर्दतको कार्, कताव्य र अदिकार देहाय बर्ोदजर् हुनेछ : 

(क) दफा ९ बर्ोदजर् पदपूदताको लादग प्रदतशत दनिाारण 

गने । 

(ख) खुला प्रदतयोदगताद्वारा पूदता हुने पदको पाठ्यक्रर् 

दनिाारण गने । 

(ग) पदपूदता कायातादलका बनाउने । 

(घ) परीक्षाको दकदसर् तोके्न । 

(ङ) पदपूदताका लादग दिज्ञापन प्रकाशन गने । 

(च) परीक्षा सञ्चालन तथा नदतजा प्रकाशन गने । 

(छ) दनयुक्तीका लादग दसफाररश गने ।  

(ज) लोक सेिा आयोगबाट स्वीकृत प्रहरी सेिाको पदर्ा 

दनयुक्ती र बढुिा गदाा अपनाउनु पने सार्ान्य दसद्धान्तर्ा 

पदपूदता सदर्दतले गने भनी तोदकएका पदपूदतासँग 

सम्बन्धीत अन्य काया गने । 



                                                                                                                                                                   
 

(२) पदपूदता सदर्दतले गाउँ प्रहरी सेिा सरू्हको लादग खुला 

प्रदतयोदगताद्वारा पदपूदता गने सम्बन्धर्ा आिश्यकता अनुसार 

कायादिदिगत दनणाय गरी कायाान्वयन गना सके्नछ । 

 

१२. योग्यिाक्रर् सूची ियार गने : (१) उमे्मदिारहरूले 

ददइएको परीक्षा र अन्तिाताार्ा प्राप्त गरेको 

अङ्कको आिारर्ा योग्यताक्रर् सूची तयार गरी पदपूदता 

सदर्दतले दनयुन्द्रक्तका लादग दसफाररस पेस गनेछ । कुल 

ररक्त पदको बढीर्ा १५ प्रदतशतसम्म योग्यताक्रर्ानुसार 

िैकन्द्रिक उमे्मदिार रान्द्रखनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बर्ोदजर् दसफाररस गररएका व्यन्द्रक्तहरूलाई 

पदपूदता सदर्दतले दनयुन्द्रक्त गने अदिकारी सर्क्ष 

दनयुन्द्रक्तका लादग पेस गनेछ । 

(३) दनयुन्द्रक्तको लादग दसफाररस भएको दर्दतले सात ददनदभत्र 

गाउँपादलकाले दनयुन्द्रक्तपत्र ददने दनणाय गरी सकु्न पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बर्ोदजर् दनणाय भएको दर्दतले सात 

ददनदभत्र प्ररु्ख प्रशासकीय अदिकृतले दनयुन्द्रक्तपत्र ददनेछ 

। 

 

१३. लनयुम्भि : (१) तोदकएका पदहरू पदपूदता सदर्दतको 

दसफाररस बर्ोदजर् प्ररु्ख प्रशासकीय अदिकृतले करार 

दनयुन्द्रक्त ददनेछ ।  

    (२) िैकन्द्रिक उमे्मदिारको रुपर्ा रहेका व्यन्द्रक्तहरूलाई 

पदपूदता सदर्दतले दनयुन्द्रक्त गने अदिकारी सर्क्ष 

दनयुन्द्रक्तका लादग दसफाररस पेस गनेछ । 



                                                                                                                                                                   
 

     (३) दनयुन्द्रक्तको लादग दसफाररस भएको दर्दतले पैतीस 

ददनदभत्र गाउँ कायापादलकाले  दनयुन्द्रक्तपत्र ददन दनणाय 

गरी सकु्न पनेछ । 

     (४) उपदफा (३) बर्ोदजर् दनणाय भएको दर्दतले सात 

ददनदभत्र प्ररु्ख प्रशासकीय अदिकृतले दनयुन्द्रक्तपत्र ददनेछ 

। 

 

१४. जेष्ठिाक्रर् कायर् गने : (१) गाउँ प्रहरी नायि दनरीक्षक र 

गाउँ प्रहरी सहायक दनरीक्षकको जेष्ठताक्रर् कायर् गदाा 

दनजहरूले आिारभूत तादलर्र्ा प्राप्त गरेको अङ्कको 

आिारर्ा कायर् गररनेछ । 

       (२) िैकन्द्रिक उमे्मदिारहरूले एक िषासम्म पदन दनयुन्द्रक्त 

प्राप्त गना नसकेर्ा उक्त सूची स्वत्ः खारेज हुनेछ । 

 

१५.करार अवलि  थप :  नेपालको रादष्टि य झण्डा छुिाई 

शपथग्रहण गराएर र्ात्र  प्ररु्ख प्रशासकीय अदिकृतबाट 

करार दनयुन्द्रक्त सदर गररनेछ र   कायापादलकाको दनणायानुसार 

६/६ र्दहनाको लादग करार अििी थप हुनेछ । 

 

१६. गाउँ प्रहरी हवल्दार. जवान र गाउँ प्रहरी सहयोगी 

पदर्ा भनाा : (१) गाउँ प्रहरी हिल्दार, जिान र गाउँ प्रहरी 

सहयोगी पदर्ा दनयुन्द्रक्त हुन चाहने उमे्मदिारले 

गाउँपादलकाले तोके बर्ोदजर्को फारर् भरी पदपूदता 

सदर्दतर्ा दनिेदन ददनु पने छ । 



                                                                                                                                                                   
 

      (२) उपदफा (१) बर्ोदजर् दनिेदन ददने उमे्मदरिारको 

देहायको योग्यता पुगेको हुनुपनेछ : 

     (क) गाउँ प्रहरी हिल्दार पदको लादग १८ िषा उरे्र पूरा 

गरी ३० िषा ननाघेको  

    (ख) जिान पदको लादग १८ िषा उरे्र पूरा गरी २६ िषा 

ननाघेको  

     (ग) गाउँ प्रहरी सहयोगी / भाने्स पदको लादग १८ िषा 

उरे्र पूरा गरी  ४५ िषा ननाघेको । 

     (घ) पूिा लडाकु िा पूिा सुरक्षाकर्ी िा पूिा म्यादी प्रहरीको 

हकर्ा भने ३५ िषा ननाघेको । 

        (ङ) र्ान्यता प्राप्त शैदक्षक संस्थाबाट हिल्दारका लादग 

SEE िा सो सरह, जिानका लादग कक्षा ८ िा सो सरह 

उदतणा गरेको र गाउँ  प्रहरी सहयोगी / भाने्स  पदको 

हकर्ा सािारण लेखपढ गना जाने्न हुनु पनेछ । 

 (च) नैदतकपतन देन्द्रखन फौजदारी अदभयोगर्ा सजाय 

नपाएको ।  

(छ) राजनीदतक पाटीको सदस्य नरहेको । 

(ज) कुनै दिधं्वसात्मक संस्थाको सदस्य नभएको । 

(झ) स्वीकृदत प्राप्त दचदकत्सकबाट दनरोदगताको प्रर्ाणपत्र 

पाएको । 

(ञ) आँखा र्ाईनस २ िा प्लस २ भन्दा िढी कर्जोर 

नभएको । 

(ट) छाती नफुलाउँदा घटीर्ा ३० इन्च र फुलाउँदा ३२ 

इन्च भएको । 

(ठ) नेपाली नागररक । 



                                                                                                                                                                   
 

(ड) र्दहलाको लागी घटीर्ा ५ दफट र पुरषको लागी 

घटीर्ा ५ दफट २ इन्च उचाइ भएको । 

 

 

१७. जेष्ठिाक्रर् कायर् गने : गाउँ प्रहरी नायि दनरीक्षक र 

गाउँ प्रहरी सहायक दनरीक्षकको जेष्ठताक्रर् कायर् गदाा 

दनजहरूले आिारभूत तादलर्र्ा प्राप्त गरेको अङ्कको 

आिारर्ा कायर् गररनेछ । िहालिाला गाउँ प्रहरीको 

हकर्ा पदपूदता सदर्दतले दसफाररस गरेको योग्यताक्रर्लाई 

नै जेष्ठताक्रर् र्ादननेछ । 

 

पररचे्छद – ५ 

सरुवा  सम्बन्धी व्यवस्था 

१८. सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था : हिल्दार स्तरको  गाउँ प्रहरी 

कर्ाचारीको सार्ान्यतया िषाको एक पटक गाउँ प्रहरी 

प्ररु्खको दसफाररसर्ा प्ररु्ख प्रशासकीय अदिकृतले सरुिा 

गनेछ । अन्य गाउँ प्रहरी कर्ाचारीहरूको सरुिा 

आिश्यकताका आिारर्ा  प्ररु्ख प्रशासकीय अदिकृतले 

गनेछ । 

 

       पररचे्छद – ६ 

गाउँपालिकाको प्रशासन र गाउँ प्रहरीको सम्वन्ध 

१९. गाउँपालिका प्रशासनको लनयन्त्रण रहनेेः गाउँ प्रहरीको 

अनुशासन र आन्तरीक व्यिस्थाको कुरार्ा बाहेक सर्स्त 

गाउँ प्रहरी गाउँपादलकाको प्ररु्ख प्रशासकीय अदिकृत र 



                                                                                                                                                                   
 

दिषयगत दजमे्मिारी तोदकएको अदिकार प्राप्त अदिकारीको 

प्रत्यक्ष रेखदेख र दनयन्त्रणर्ा रहनेछन् । 

 

२०. गाउँ प्रहरी प्ररु्ख र्ार्ा ि िेखापढी हुने : गाउँपादलकाले 

गाउँ प्रहरी संगठनसँग लेखापढी गदाा सार्ान्यतया गाउँ 

प्रहरी प्ररु्ख र्ाफा त नै गनुापनेछ । 

 

२१. कारवाही गदाा परार्शा लिने : गाउँपादलकाले कुनै पदन 

अदिकृत तहका गाउँ प्रहरी कर्ाचारीलाई 

अनुशासनहीनताको कारिाही गदाा आिश्यकतानुसार गाउँ 

प्रहरी प्ररु्खको परार्शा दलन सके्नछ । 

 

पररचे्छद – ७ 

लबदा 

२२. लबदा अलिकार नभइ सहुलिि हुने : (१) गाउँ प्रहरी 

कर्ाचारीले अदिकारको रुपर्ा  दबदाको दािी गना पाउने 

छैन् । 

(२) कार्को अनुकुल हेरी दबदा ददने अदिकारीले आफ्नो 

तजबीजबाट दबदा ददन अथिा नददन पदन सके्नछ । साथै 

आिश्यक परेर्ा दबदार्ा बसेको गाउँ प्रहरी कर्ाचारीलाई 

दनजको स्वीकृत दबदा रद्द गरी बोलाइ कार्र्ा लगाउन 

सके्नछ । 

(३) गाउँ प्रहरी कर्ाचारीहरूले देहाय बर्ोदजर्का दबदा 

पाउनेछन््ः 

(क) भैपरी आउने र पिा दबदा 



                                                                                                                                                                   
 

(ख) दिरार्ी दबदा 

(ग) दकररया दबदा 

(घ) प्रसुती दबदा 

(ङ) प्रसुदत स्याहार दबदा 

 

२३. लबदा नलिई घर बसे्न गाउँ प्रहरी कर्ाचारीिाई सेवाबाट 

हटाउने : (१) यस ऐन बर्ोदजर् दबदा स्वीकृत नगराइ 

दबदार्ा बसेर्ा दनजलाई सेिाबाट हटाइने छ ।  

 

२४. भैपरी र पवा लबदा : (१) गाउँ प्रहरी कर्ाचारीले प्रते्यक िषा  

१२ ददनर्ा नबढाइ भैपरी र पिा दबदा पाउने छ । 

    (२) भैपरी र पिा आउने दबदा सािारणतया एक पटकर्ा २ 

ददनर्ा नबढाई दलन पाइने छ । 

    (३) भैपरी र पिा दबदा सदञ्चत हुने छैन् । 

   (४) भैपरी र पिा दबदा िसेका गाउँ प्रहरी कर्ाचारीहरूले 

पूरा तलि, भत्ता, रासन पाउनेछ । 

    (५) भैपरी र पिा दबदा शदनिार िाहेक अरु दबदाहरूसँग 

दर्लाई दलन पाइने छैन । 

 

२५. लबरार्ी लबदा : (१) आफ्नो पदको कताव्य पालन गदाा 

चोटपटक लाग्न गई िा दबरार्ी भइ अितालर्ा भनाा भई 

उपचार गराउँदा सम्वन्द्रन्धत दचदकत्सकले कार् गना नसके्न 

भदन गरेको दसफाररस बर्ोदजर् लागे्न ददन िाहेक प्रते्यक 

गाउँ प्रहरी कर्ाचारीले िषाको १२ ददन तलब, भत्ता र 

रासनसदहत दबरार्ी दबदा पाउने छ । 



                                                                                                                                                                   
 

(२) गाउँ प्रहरी कर्ाचारी अशक्त भई सदञ्चत दिरार्ी दबदाले 

नपुग भएर्ा दनजलाई बढीर्ा बाह्र ददनसम्मको पेश्की 

दबदा ददन सदकनेछ । 

   (३) सात ददनभन्दा िढी अिदिको दिरार्ी दबदा र्ाग गने 

गाउँ प्रहरी कर्ाचारीले स्वीकृत दचदकत्सकको प्रर्ाणपत्र 

पेस गनुापनेछ । तर यस्तो प्रर्ाणपत्र पेस गना सािारणतया 

सम्भि छैन भने्न दबदा ददने अदिकारीलाई दिश्वास भएर्ा 

दनजले सो व्यहोरा खुलाइ प्रर्ाणपत्र पेस नगरी दबदा ददन 

सके्नछ । 

  (५) दनलम्बनर्ा रहेको गाउँ प्रहरी कर्ाचारीले सो 

अिदिभरको दबरार्ी दबदा पाउने छैन । 

 

२६. लकररया लबदा : (१) गाउँ प्रहरी कर्ाचारी आफैं  दकररयार्ा 

बसु्न परेर्ा कुल िर्ा अनुसार िढीर्ा १५ ददन दकररया दबदा 

पाउनेछ । यस्तो दबदा र्दहला गाउँ प्रहरी कर्ाचारीको 

पदतले दकररया बसु्नपरेर्ा त्यस्तो र्दहला कर्ाचारीलाई ददइनेछ 

। 

      (२) यस्तो दकररया दबदा बसे्न गाउँ प्रहरी कर्ाचारीले पूरा 

तलब, भत्ता र रासन पाउनेछ ।  

 

२७. प्रसूिी लबदा : (१) र्दहला गाउँ प्रहरी कर्ाचारी गभािती 

भएर्ा दनजले सुते्करीको अदघपदछ गरी ९८ ददन प्रसूती 

दबदा पाउनेछ । 

(२) प्रसूती दबदा िसे्न र्दहला गाउँ प्रहरी कर्ाचारीले पूरा 

तलब, भत्ता र रासन पाउनेछ । 



                                                                                                                                                                   
 

(३) प्रसूती दबदा सेिा अिदिभर दुई पटक र्ात्र ददइनेछ ।  

(४) उले्लख भएअनुसारको दबदाको अदभलेख प्रहरी सहायक 

दनरीक्षकको दसफाररसर्ा प्ररु्ख प्रशासकीय अदिकृतबाट 

स्वीकृत गराइ प्रशासन शाखाले  अद्यािदिक गनुापनेछ  

। 

 

२८. प्रसूिी स्याहार लबदा :(१) प्रसूदत स्याहार दबदा सेिा 

अिदिभर दुई पटक र्ात्र ददइनेछ साथै गाउँपादलकाले ददईएको 

सुदििा उपभोग गना पाउनेछ । 

(२) गाउँ प्रहरी कर्ाचारीको पत्नी सुते्करी हुने भएर्ा त्यस्तो 

कर्ाचारीले सुते्करी हुनुभन्दा अदघ िा पदछ गरी पन्ध्र 

ददन प्रसूती स्याहार दबदा दलन सके्नछ । यो दबदा सेिा 

अिदिर्ा दुई पटकसम्म पाउनेछ । 

(३) प्रसूती स्याहार दबदार्ा िसे्न कर्ाचारीले पूरा तलब, भत्ता 

र रासन पाउनेछ । 

 (४) सुते्करी स्याहार दबदार्ा बसे्न कर्ाचारीले जन्म दताा 

प्रर्ाण पत्र िा सम्बन्द्रन्धत अितालको प्रर्ाणपत्र पेस गनुा 

पनेछ । 

 

२९. सट्टा लबदा : कुनै पदन सािाजदनक दबदाको ददन डू्यटी 

गने गाउँ प्रहरी कर्ाचारीलाई आलोपालो दर्लाई गाउँ प्रहरी 

प्ररु्खले प्ररु्ख प्रशासकीय अदिकृतसँगको परार्शार्ा सट्टा 

दबदा ददन सके्नछ । तर यस्तो सट्टा दबदा एकपटकर्ा सात 

ददनभन्दा िढी हुने छैन् । 

 



                                                                                                                                                                   
 

३०. लबदा र्ाग गने लवलि : (१) दबदाको र्ाग गदाा  गाउँ प्रहरी 

कर्ाचारीले आफूलाई चादहएको दबदाको अिदि, कारण र 

दिदेश जानुपने भए सो सरे्त खुलाइ दबदा ददने अदिकारी 

सर्क्ष दनिेदन पेस गनुा पनेछ र दबदा ददने अदिकारीले 

पदन दबदा स्वीकृत िा अस्वीकृत भएको सूचना सो गाउँ 

प्रहरी कर्ाचारीलाई ददनु पनेछ । 

 

३१. लबदा लदने अलिकारी : (१) देहायको दबदा  गाउँ प्रहरी 

प्ररु्खको दसफाररसर्ा प्ररु्ख प्रशासकीय अदिकृतले स्वीकृत 

गने छ :  

१. भैपरी आउने र पिा दबदा  

२. दिरार्ी दबदा  

३. प्रसूदत दबदा  

४. दकररया दबदा  

 

३२. लबदा पररणि नहुने : यस पररचे्छद बर्ोदजर् गाउँ प्रहरी 

कर्ाचारीले जुन दबदा दलई बसेको हो सोही दबदा नै 

उपभोग गनुा पनेछ । पदहले कुनै एक दकदसर्को दबदा 

स्वीकृत भएकोर्ा त्यस्तो दबदा पदछ दकररया दबदा िा प्रसूदत 

दबदा िाहेक अको दकदसर्को दबदार्ा पररणत गराउन 

पाइने छैन् । 

 

३३. सावाजलनक लबदा गालभने :  भैपरी आउने र पिा दबदा 

िाहेक अरु कुनै प्रकारको दबदा दलई बसेको गाउँ प्रहरी 

कर्ाचारीले सो दबदा भुक्तान हँुदा सािाजदनक दबदा पना 



                                                                                                                                                                   
 

गएर्ा र सािाजदनक दबदा पदछ कायाालयर्ा हादजर नभएर्ा 

सो सािाजदनक दबदाको अिदि पदन दनज कर्ाचारीले 

दलएको दबदा िा सो दबदा बाँकी नभएर्ा दलन पाउने अरु 

दबदार्ा बसेको र्ादननेछ । 

 

३४. कायााियर्ा अनुपम्भस्थि हुने उपर कारवाही : दबदा 

नदलई कायाालयर्ा अनुपन्द्रस्थत हुने गाउँ प्रहरी कर्ाचारीलाई 

गयल र तलिकट्टी गरी दिभागीय सजाय सरे्त गना 

सदकनेछ । यसरी गयल भएको अिदि सेिा अिदिर्ा 

गणना हुने छैन । 

 

३५. झट्टुा कारण देखाएर्ा सजाय हुने :  कुनै गाउँ प्रहरी 

कर्ाचारीले कुनै झट्टुा कारण देखाइ दबरार्ी दबदा, दकररया 

दबदा र प्रसूती दबदा दलई िसेको ठहररएर्ा त्यस्तो गाउँ 

प्रहरी कर्ाचारी दिभागीय सजाय गररनेछ । 

 

३६. िालिर् अवलिर्ा लबदा बस्न नपाइने : यस ऐनर्ा 

अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेन्द्रखएको भए तापदन तादलर् अिदिभर  

दकररया दबदाबाहेक सािारणतया अरु कुनै दबदा ददइने छैन् 

। 

 

पररचे्छद - ८ 

आचरण 

 ३७. दान उपहार लिन नहुनेेः आफ्नो सरकारी कार्र्ा कुनै 

पदन प्रकारको असर पना सके्न गरी कुनै 



                                                                                                                                                                   
 

पदन गाउँ प्रहरी र दनजको पररिारका सदस्यसरे्तले 

गाउँपादलकाको पूिा स्वीकृत दिना स्वदेशी तथा दिदेशी संघ 

संस्था दनकाय िा व्यन्द्रक्त कसैबाट कुनै प्रकारको दान, 

बि, पुरस्कार, कोसेली र उपकार स्वीकार गनुा हुदैन । 

 

३८. चन्दा लिन नहुने : कुनै गाउँ प्रहरी कर्ाचारीले 

गाउँपादलकाको पूिा स्वीकृदत दिना कुनै पदन कार्को 

दनदर्त्त कुनै दकदसर्को चन्दा र्ाग्न अथिा स्वीकार गनुा 

हुदैन र अरु कुनै दकदसर्को आदथाक सहायता प्राप्त गने 

कार्र्ा सरे्त भाग दलन हँुदैन । 

 

 

३९. सम्पलिको लववरण लदनुपने : (१) गाउँ प्रहरी कर्ाचारीले 

दनयुन्द्रक्त भएको दर्दतले साठी ददनदभत्र गाउँपादलकाले 

तोदकएको कर्ाचारी सर्क्ष देहायको सम्पदत्तको दििरण 

तोदकएको ढाँचार्ा दान्द्रखला गनुा  पनेछ । 

     (क) आफ्नो िा पररिारको सदस्यको नार्र्ा भएको 

प्रते्यक अचल सम्पदत्त र सेयर, बैठक र्ौज्दातको 

दििरण । 

     (ख) आफूसँग िा आफ्नो नाउँर्ा रहेको नगद, 

जिाहररात, सुन, चाँदीको अन्दाजी रू्ल्य । 

        (२) उपदफा १ बर्ोदजर्को दििरण दान्द्रखला गदाा संयुक्त 

पररिारर्ा रहेको गाउँ प्रहरी कर्ाचारीले आफ्नो 

पररिारको प्ररु्खको नार्र्ा दनजसँग रहेको सम्पदत्तको 

दििरण दान्द्रखला गनुापनेछ । 



                                                                                                                                                                   
 

          (३) आफ्नो सम्पदत्तर्ा थपघट भएर्ा अन्द्रियारिालालाई 

सोको सूचना तीन र्दहनादभत्र ददनु   प्रते्यक गाउँ प्रहरी 

कर्ाचारीको कताव्य हुनेछ ।  

 

४०. व्यापार व्यवसाय गना नहुने : कुनै पदन गाउँ प्रहरी 

कर्ाचारीले कायाालयको स्वीकृती बेगर देहायका कार् गनुा 

हँुदैन : 

(क) कुनै व्यापार गना, 

(ख) कुनै फर्ाको दहसे्सदार िा सञ्चालक हुन र 

(ग) कुनै व्यिसाय चलाउन । 

 

४१. गाउँपालिकाको कार्र्ा थाहा पाएका कुराहरू 

प्रकाशन गना नहुने  : गाउँ प्रहरी कर्ाचारीले  

गाउँपादलकाद्वारा अथिा दिशेष रुपर्ा अन्द्रियार नपाई 

आफ्नो कताव्यको पालना गदाा स्थानीय तह िा गैह्रसरकारी 

सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त गरेको िा आफैले लेखेको अथिा 

सङ्कलन गरेको कुनै कागजपत्र िा सर्ाचार प्रत्यक्ष िा 

अप्रत्यक्ष रुपबाट अरु अनदिकृत गाउँ प्रहरी कर्ाचारीलाई 

िा गैह्रसरकारी व्यन्द्रक्त, सार्ादजक सञ्जाल, रेदडयो, टेदलदभजन 

र  पत्रपदत्रकालाई सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४  र 

दनयर्ािली २०६५ तथा अन्य कानुन दिपरीत हुनेगरी 

जानकारी ददन हुदैन । 

 

 



                                                                                                                                                                   
 

४३. गाउँपालिकाको आिोचना : गाउँ प्रहरी कर्ाचारीले कुनै 

कुराको आलोचना गदाा गाउँपादलकाको नीदतको दबरुद्ध 

असर पने गरी अथिा गाउँपादलका र गाउँपादलकािासीर्ा 

खलल पुगे्न गरी भाषण, संिाद, लेख रचना र्ाफा त आलोचना  

गनाहँुदैन । 

 

    ४४. लनवााचनर्ा भाग लिन नहुने :  गाउँ प्रहरी कर्ाचारीले 

कुनै पदन राजनीदतक दलको लादग कुनै दनिााचनर्ा भाग 

दलन िा कसैको दनदर्त्त र्त र्ाग्न िा अन्य कुनै प्रकारले 

प्रभाि पाना हुदैन । तर कसैलाई र्त ददएको िा ददने 

दिचार गरेको कुरा प्रकट नगरी प्रचदलत कानुनबर्ोदजर् 

आफ्नो र्तादिकार प्रयोग गना बािा पनेछैन । 

 

४५. राजनीलिर्ा भाग लिन नहुने : गाउँ प्रहरी कर्ाचारीले 

कुनै राजनैदतक दल र सोसँग सम्बन्द्रन्धत संस्थाको सदस्य 

बन्न, राजनीदतर्ा भाग दलन, राजनैदतक संस्थालाई सहायताको 

दनदर्त्त चन्दा ददन अथिा कुनै राजनैदतक संस्था िा 

आन्दोलनलाई अन्य कुनै प्रकारले आफ्नो प्रभाि पाना 

सहयोग गना हँुदैन । 

 

४६. सर्य पािन र लनयलर्ििा : गाउँ प्रहरी कर्ाचारीले दठक 

सर्यर्ा तथा दनयदर्त रुपर्ा आफ्नो पालोर्ा हादजर 

हुनुपदाछ र सािारणतया पदहले दबदाको दनकासा नदलई 

कार्र्ा अनुपन्द्रस्थत हुनु हँुदैन ।  

 



                                                                                                                                                                   
 

४७. अनुशासन र आज्ञापािन :  (१) गाउँ प्रहरी कर्ाचारीले 

आफ्नो कताव्य तत्परताको साथ पालन गनुापदाछ । 

(२) गाउँ प्रहरी कर्ाचारीले आफ्नो कायाालयको कार् 

सम्बन्धी कुरार्ा आफूभन्दा र्ादथका दजमे्मिारी कर्ाचारीले 

ददएको आज्ञालाई तदारुकतासाथ पालन गनुापदाछ । 

(३) गाउँ प्रहरी कर्ाचारीले सबै प्रदत उदचत आदर र 

व्यिहार  देखाउनुपनेछ । 

 

४८. गाउँ प्रहरी कर्ाचारीिे बालहरी प्रभाव पाना नहुने : गाउँ 

प्रहरी कर्ाचारीले आफ्नो नोकरी सम्वन्धी कुरार्ा आफूभन्दा 

र्ादथका अदिकृतर्ादथ कुनै अनुदचत प्रभाब पाना अथिा 

प्रभाब पाने प्रयत्न गना हँुदैन । 

 

४९. बहुलबबाह, बािलबबाह, अनरे्ि लबबाह प्रलिवन्धेः गाउँ 

प्रहरी कर्ाचारीले रु्लुकी ऐन दबहाबारीको र्हलको दबपरीत 

हुने गरी दबबाह गनुा गराउनु हँुदैन । 

 

 

पररचे्छद – ९ 

सजाय र पुनरावेदन 

५०. सजाय : उदचत र पयााप्त कारण भएर्ा गाउँ प्रहरी 

कर्ाचारीलाई देहायको सजाय गना सदकनेछ : 

(क) नदसहत ददने । 

(ख) शारीररक थकाई हुने (फदटक) सजाय गने । 



                                                                                                                                                                   
 

     (ग) लापरिाही गरी गाउँपादलकालाई नोिानी भएको 

समू्पणा िा आंदशक रुपर्ा तलि भत्ताबाट कट्टी गरी 

असुल गने । 

(घ) भदिष्यर्ा स्थानीय तहर्ा अयोग्य नठहररने गरी 

नोकरीबाट बखाास्त गने । 

(ङ) भदिष्यर्ा स्थानीय तहर्ा अयोग्य ठहररने गरी 

नोकरीबाट बखाास्त गने । 

  

५१. नलसहि लदने वा प्रलिकूि राय िेखे्न : गाउँ प्रहरी 

कर्ाचारीले कार्र्ा सािारण लापरिाही गरेर्ा नदसहत ददन 

सके्नछ । दुई पटकसम्म नदसहत ददँदा पदन दनजले 

कार्र्ा लापरिाही गरेर्ा दनजको चालचलन सम्बन्धी 

प्रदतिेदनर्ा प्रदतकूल राय लेन्द्रखनेछ । 

 

५२. नलसहि लदन सके्न  : कुनै गाउँ प्रहरी कर्ाचारीलाई 

देहायको अिस्थार्ा नदसहत ददन सदकने छ : 

(क) सन्तोषजनक कार्  नगरेर्ा  । 

(ख) अनुशासनहीन कार्  गरेर्ा । 

(ग) आचरणसम्वन्धी दफा उल्लङ्घन गरेर्ा । 

(घ) ददएको आदेश दनदेशन नर्ानेर्ा िा कायाान्वयन 

नगरेर्ा । 

(ङ)  लापरिाही गरेर्ा  । 

 

५३. नोकरीबाट हटाउने वा बखाास्त गने : देहायका 

अिस्थार्ा प्ररु्ख प्रशासकीय अदिकृतले  कुनै गाउँ प्रहरी 



                                                                                                                                                                   
 

कर्ाचारीलाई नोकरीबाट हटाउन िा बखाास्त गना सके्नछ 

। 

(क) अयोग्यताको कारणले आफ्नो पदीय दजमे्मिारी र 

दादयत्व पूरा गना नसकेर्ा 

(ख) राजनीदतर्ा भाग दलएर्ा 

(ग) िरािर अनुशासनहीनताको कार् गरेर्ा 

(घ) नैदतक पतन देन्द्रखने फौजदारी अदभयोगर्ा अदालतबाट 

अपरािी दोदष प्रर्ादणत भएर्ा 

 (ङ) दडउटीर्ा भएको अिस्थार्ा िा नरहेको अिस्थार्ा 

र्ादक पदाथा सेिन गरी दहडेर्ा िा जथाभािी गरेर्ा 

(च) भ्रष्टाचार गरेर्ा 

(छ) आफ्नो पदको दजमे्मिारी अनुसार आचरण नगरेर्ा 

(ज) आचरण सम्वन्धी दनयर्हरू िरािर उलं्लघन गरेर्ा 

(झ) र्नादसि कारण नभई िा दबदा नदलई दबदा िसेर्ा िा 

गैरहादजर भएर्ा । 

 

५४. सजाय सम्बन्धी कायालवलि : (१) गाउँ प्रहरी कर्ाचारीलाई 

सजाय गने अदिकार प्ररु्ख प्रशासकीय अदिकृतलाई हुनेछ 

।  

(२) गाउँ प्रहरी कर्ाचारीलाई सजायको आदेश ददनु अदघ 

कारिाही गना लादगएको उले्लख गरी, हुन सके्न 

सजायसरे्त खुलाड् सूचना ददई दनजलाई आफ्नो सफाइ 

पेस गने र्ौका ददनुपनेछ । त्यस्तो सूचना ददँदा 

लगाइएका आरोप िष्ट रुपले दकदटएको हुनुपनेछ । 

त्यस्तो गाउँ प्रहरी कर्ाचारीले सजाय गने अदिकारीले 



                                                                                                                                                                   
 

तोदकएको म्याददभत्र आफ्नो सफाइको र प्रस्तादित 

सजायको सम्वन्धर्ा दलन्द्रखत िष्टीकरण पेस गनुापनेछ । 

तर भागी पत्ता नलागेको िा अरु कुनै कारणले सम्पका  

स्थादपत गना असम्भि भएको गाउँ प्रहरी कर्ाचारीको 

सम्वन्धर्ा यस दफा बर्ोदजर्को कायादिदिको रीत 

पुयााउनु पने छैन । 

(क) नैदतक पतन देन्द्रखने फौजदारी अदभयोगर्ा 

अदालतबाट अपरािी प्रर्ादणत भइसकेको आिारर्ा 

कुनै गाउँ प्रहरी कर्ाचारीलाई सजाय ददनुपने भएर्ा 

सजाय गने अदिकारीले दनजलाई गना लागेको 

सजायको बारेर्ा सूचनासम्म ददनुपनेछ । 

(ख) सफाइ पेस गने र्ौका ददन र्नादसि नपने भएर्ा 

सो कुराको दटप्पणी खडा गरी त्यस्तो गाउँ प्रहरी 

कर्ाचारीलाई सफाइ  पेस गने र्ौका ददनुपने छैन् । 

(३) सजाय गने अदिकारीले आिश्यक ठानेर्ा स्वयर् िा 

अन्य कुनै अदिकृतद्धारा जाँचबुझ गराउन सके्नछ । 

जाँचिुझ गने अदिकारीले आिश्यकतानुसार सम्बन्द्रन्धत 

गाउँ प्रहरी कर्ाचारीसरे्त बुझी कारण सदहत आफ्नो 

ठहरको प्रदतिेदन तथा भएको सबुद प्रर्ाण दान्द्रखला 

गनुापनेछ । 

   (४) कुनै गाउँ प्रहरी कर्ाचारी र्ादथ लागेको कुनै 

अदभयोगको जाँचिुझ गनुापरेर्ा सजाय गने अदिकारीले 

जाँचिुझ सर्ाप्त नहुन्जेल सो गाउँ प्रहरी कर्ाचारीलाई 

दनलम्बन गना सके्नछ । तर यस्तो दनलम्बनको अिदि ३ 

र्दहनाभन्दा िढी हुनेछैन । 



                                                                                                                                                                   
 

   (५) उपदफा (४) बर्ोदजर् दनलम्बन अिस्थार्ा रहेको गाउँ 

प्रहरी कर्ाचारीलाई दनजले पाउने तलब भत्ताको एक 

चौथाई ददइनेछ । 

   (६) कुनै फौजदारी अदभयोगर्ा दगरफ्तार भई थुदनएको गाउँ 

प्रहरी कर्ाचारी थुदनएको अिदिभर स्वत्ः दनलन्द्रम्वत हुनेछ 

। तर, 

(क) दनलन्द्रम्वत कर्ाचारी उपर लागेको अदभयोग प्रर्ादणत 

नभई सफाइ पाएर्ा दनजले सो अिदिको चौथाइ तलि 

पाएको भए सो कट्टा गरी र नपाएको भए पुरै (तलि 

िृन्द्रद्ध हुने भएर्ा सो सरे्त) पाउने छ । कसुरदार 

ठहररएर्ा दनलम्बन भएका दर्दतदेन्द्रखको बाँकी तलि 

भत्ता पाउने छैन् । 

 

५५. सजायको आदेश लदने : जाँचिुझको कार् सर्ाप्त 

भएपदछ सम्वन्द्रन्धत गाउँ प्रहरी कर्ाचारीलाई दनजदसत 

िष्टीकरण र्ादगएको भए दनजले तोदकएको सर्यदभत्र 

िष्टीकरण नददएर्ा िा दनजले ददएको िदष्टकरण 

सन्तोषजनक नलागेर्ा प्ररु्ख प्रशासकीय अदिकृतले सजाय 

ददन सके्नछ र सजायको आदेशको एक प्रदत दनजलाई 

ददनुपनेछ । 

 

५६. पुनरावेदनको कायालवलि : (१) ददइएको सजायर्ा दचत्त 

नबुझी पुनरािेदन गने कर्ाचारीले आफ्नो नार्बाट पुनरािेदन 

ददनुपनेछ । 



                                                                                                                                                                   
 

      (२) पुनरािेदन गने व्यन्द्रक्तले पुनरािेदनर्ा आफ्नो 

सफाइको दनदर्त्त जो भएको प्रर्ाण राखी पुनरािेदन दशष्ट 

भाषार्ा लेन्द्रखएको हुनुपनेछ । पुनरािेदनका साथर्ा जुन 

आदेशको दिरुद्ध पुनरािेदन गररएको हो सो आदेशको 

नक्कल पदन राख्नुपनेछ । 

     (३) पुनरािेदन ददँदा प्ररु्ख प्रशासकीय अदिकृत र्ाफा त 

गाउँपादलका अध्यक्ष सर्क्ष पेस गनुापनेछ। 

    (४) सजायको सूचना पाएको पैतीस ददनदभत्र पुनरािेदन 

ददनुपनेछ । 

     (५) पुनरािेदन तहबाट भएको दनणाय अन्द्रन्तर् हुनेछ । 

 

५७. गाउँ प्रहरी सेवार्ा पुनवाहािी भएपलि पूरा ििब 

भिा पाउने : कुनै गाउँ प्रहरी कर्ाचारीलाई सेिाबाट 

हटाउने िा िखाास्त गने आदेश रद्द भई दनज सेिार्ा 

पुनिाहाली भएर्ा सेिाबाट हटाइएको िा िखाास्त गररएको 

दर्दतदेन्द्रख पुनिाहाली भएको दर्दतसम्मको पूरा तलि भत्ता 

पाउनेछ । 

 

पररचे्छद - १० 

अवकाश, उपदान र लनवृलिभरण 

५८. अलनवाया अवकाश : (१) यो ऐन जारी भएपदछ दनयुन्द्रक्त 

भएका देहायका गाउँ प्रहरी कर्ाचारीको देहायबर्ोदजर्को 

उरे्र पुगेपदछ िा दनजको सेिा अिदि ३० िषा पूरा 

भएपदछ दनजलाई सेिाबाट अिकाश ददइनेछ । 

(क)  गाउँ प्रहरी सहायक दनरीक्षक  – ५१ िषा  



                                                                                                                                                                   
 

(ग) गाउँ प्रहरी हिल्दार र गाउँ प्रहरी जिान – ५० िषा 

(२) उरे्रको हद, पदको अिदि िा सेिा अिदिर्धे्य कुनै 

एक पुगेपदछ गाउँ प्रहरी कर्ाचारीले सेिाबाट अिकाश 

पाउने छ । 

(३) कायर् रु्कायर् रु्करर भएर्ा पदको अिदि लागू हुने 

छैन । तर तल्लो पदर्ा नोकरीको अिदि लागू हुने 

रहेछ भने कायर् रु्कायर् रु्करर भएको पदर्ा 

पदोन्नदत हुन नसके तल्लो पदको अिदि नै लागू हुनेछ 

। 

         स्पष्टीकरण : दनयर्को प्रयोजनको लादग गाउँ प्रहरी 

कर्ाचारीको उरे्रको दहसाि गदाा देहाय   बर्ोदजर् 

गररनेछ : 

(क) नोकरीर्ा प्रिेश गरेको िेलार्ा दनजले पेस गरेको 

शैदक्षक संस्थाको प्रर्ाणपत्रर्ा दकदटएको जन्म दर्दत िा 

िषाबाट हुन आउने उरे्र । 

(ख) त्यस्तो अदभलेख नभएर्ा दनजले नोकरीर्ा प्रिेश गरेको 

बेलार्ा दसटरोलर्ा लेन्द्रखएको जन्म दर्दत िा िषाबाट हुन 

आउने उरे्र । 

 

५९. उपदान :  गाउँ प्रहरी कर्ाचारीले उपदान पाउने छैनन् । 

 

६०. लनवृलिभरण :  (१) गाउँ प्रहरी कर्ाचारीले दनिृदत्तभरण 

पाउने छैनन् । 

(२) यस दनयर्र्ा अन्यत्र कुरा लेन्द्रखएको भए तापदन गाउँ 

प्रहरी कर्ाचारी दडउटीर्ा खदटएको िेला िा दैदिक प्रकोप 



                                                                                                                                                                   
 

उद्धारको सर्यर्ा कुनै आकन्द्रिक दुघाटनार्ा परी िा 

लडी अशक्त भएर्ा त्यस्तो गाउँ प्रहरी कर्ाचारीलाई 

सेिाबाट अिकाश ददइनेछ र अशक्तताको आिारर्ा 

देहाय बर्ोदजर्को सदर्दतको दसफाररसर्ा गाउँ 

कायापादलकाको दनणायले एक लाख देन्द्रख पाँच लाखसम्म 

र रृ्तु्य भएर्ा तेस्रो पक्ष (म्यादी)  दबर्ा गरी रु. १० लाख  

एकरु्ष्ट राहत प्रदान  गनेछ : 

(क) प्ररु्ख प्रशासकीय अदिकृत –अध्यक्ष 

(ख) प्रदतदनदि : दचदकत्सक, नेपाल सरकार र्ातहतको 

अिताल – सदस्य 

(ग) प्रदतदनदि :  गाउँ प्रहरी प्ररु्ख – सदस्य सदचि 

(३) दफा (२) बर्ोदजर् गदठत सदर्दतलाई कुनै गाउँ प्रहरी 

कर्ाचारको रृ्तु्य आफ्नो कताव्य पालन गदाा िा तादलर् 

दलँदा दुघाटना िा दिपद्व अन्य कुनै यसै्त प्रकारको 

घटनार्ा परी भएको हो िा होइन भने्न अशक्तताको 

सम्वन्धर्ा दनणाय गने सरे्त अदिकार हुनेछ । 

(४) उपदफा २ बर्ोदजर्को राहतका लादग गाउँपादलकार्ा 

गाउँ प्रहरी राहत कोषको स्थापना गररनेछ ।  

  

पररचे्छद - ११ 

ििब, भिा 

६१. ििब भिा : गाउँ प्रहरी कर्ाचारीले दनयुन्द्रक्त पाएको 

दर्दतदेन्द्रख तलब भत्ता पाउने छ । तलि र रासन भत्ता 

नेपाल प्रहरीले पाउने सुदििालाई आिार दलई तोके 

अनुसार हुनेछ । 



                                                                                                                                                                   
 

 

६२. कायर् रु्कायर् भई कार् गरेको ििब भिा : कुनै 

गाउँ प्रहरी कर्ाचारीले कुनै र्ादथल्लो पदर्ा कायर् रु्कायर् 

भई कार् गरेर्ा कार् गरेकै दर्दतदेन्द्रख दनजले र्ादथल्लो 

पदको तलब भत्ता पाउने छ । 

 

पररचे्छद - १२ 

कायर् रु्कायर् र कायावाहकको व्यवस्था 

६३. कायर् रु्कायर् रु्करर गना सके्न : (१) गाउँ प्रहरी 

सेिाका कुनै पदर्ा सािारणतया कायर् रु्कायर् रु्करर 

गररने छैन । तर पद ररक्त रहेको अिस्था परी  दैदनक 

काया सञ्चालन गना िािा पना गएर्ा कायर् रु्कायर् रु्करर 

गना सदकने छ । 

(२) यस दफाबर्ोदजर् कायर् रु्कायर् रु्करर गदाा एकतह 

रु्दनका कर्ाचारीहरू र्धे्य जेष्ठ गाउँ प्रहरी कर्ाचारीलाई 

र्ात्र कायर् रु्कायर् रु्करर गररनेछ । 

(३) कुनै गाउँ प्रहरी कर्ाचारी जुन पदर्ा कायर् रु्कायर् 

रु्करर भएको हो दनजले सो पदको दज्याानी दचन्ह सदहत 

समू्पणा अदिकार प्रयोग गना पाउने छ । 

 

६४. कायर् रु्कायर् गने अलिकारी : (१) गाउँ प्रहरी 

कर्ाचारीलाई कायर् रु्कायर् रु्करर गाउँपादलकाका प्ररु्ख 

प्रशासकीय अदिकृतले गनेछ । 



                                                                                                                                                                   
 

(२) दफा (१) बर्ोदजर् कायािाहक तोक्दा तल्लो पदर्ा 

रहेको सबभन्दा िररष्ठ गाउँ प्रहरी कर्ाचारीलाई 

कायािाहक तोदकने छ । 

(३) दफा (१) बर्ोदजर् कायािाहक भई कार् गना तोदकएको 

गाउँ प्रहरी कर्ाचारीले त्यस्तो कायािाहक पदको समू्पणा 

अदिकार प्रयोग गना पाउने छ । 

(४) देहायको अिस्थार्ा कायर् रु्कायर् रु्करर गना सदकने 

छैन््ः 

(क) नदसहत पाएकोर्ा सो सजाय पाएको दर्दतले एक 

िषाको अिदिभए, 

(ख) दनलम्बन भएकोर्ा सो अिदिभर, 

(ग) बढुिा रोक्का भएकोर्ा रोक्का भएको अिदिभर, 

(घ) तलब बृन्द्रद्ध रोक्का भएकोर्ा रोक्का अिदिभर । 

 

६५. लनलर्ि भई कार् गने व्यवस्था : (१) कायर् रु्कायर् िा 

कायािाहक नतोदकएको अिस्थार्ा एक र्दहना ननाघे्न गरी 

कुनै कारणले कायाालय प्ररु्ख अनुपन्द्रस्थत भएर्ा सोही 

कायाालयका सबैभन्दा बररष्ठ गाउँ प्रहरी कर्ाचारीले सो 

पदको दनदर्त्त भई कार् गनेछन । 

      (२) यसरी दनदर्त्त भई कार् गरेको अिदिको समू्पणा 

दजमे्मिारी दनदर्त्त भई कार् गने गाउँ प्रहरी कर्ाचारीको 

हुनेछ । 

 

६६. एक पदर्ा एक व्यम्भिर्ात्र कार्य रु्काय वा 

कायावाहक हुने : कुनै एक पदर्ा एक सर्यर्ा 



                                                                                                                                                                   
 

एकभन्दा िढी व्यन्द्रक्त कायर् रु्कायर् िा कायािाहक 

रु्करर हुन सके्न छैन् । 

 

६७. कार् गरेको अवलिको ििब भिा : (१) कुनै पदर्ा 

कायर् रु्कायर् िा कायािाहक िा दनदर्त्त भई कार् गने 

गाउँ प्रहरी कर्ाचारीले जुन पदर्ा कार् गरेको छ सोही 

पदको तलब भत्ता र रासन पाउने छ । तर पन्ध्र ददनसम्म 

कायािाहक िा दनदर्त्त भई कार् गरे िापत कुनै 

दकदसर्को तलब भत्ता र रासन ददइने छैन र पन्ध्र 

ददनभन्दा बढी अिदि कायािाहक िा दनदर्त्त भई कार् 

गरेकोर्ा पूरै अिदिको कायािाहक िा दनदर्त्त भई कार् 

गरेिापत तलब भत्ता र रासन ददइने छ । 

 

 

पररचे्छद - १३ 

िालिर् 

६८. िालिर्को व्यवस्था : गाउँ प्रहरी कर्ाचारीलाई कायाकुशल 

एिं दक्ष तुल्याउन दार्ाा गाउँपादलकाले तोदकए बर्ोदजर्को 

आिश्यकतानुसार अन्य तादलर् पदन ददन सदकनेछ । 

 

६९. िालिर् सञ्चािन हुने स्थान : गाउँ प्रहरीको तादलर् 

गाउँपादलकाले तोदकएको स्थानर्ा हुनेछ । 

७०. िालिर्को अवलि : गाउँ प्रहरी सेिाको सबै अदिकृत तथा 

जिानहरूको तादलर्को अिदि  दार्ाा गाउँपादलकाले तोकेको 

पाठ्यक्रर् अनुसार हुनेछ । 



                                                                                                                                                                   
 

 

७१. िालिर्को अलनवायािा : (१) गाउँ प्रहरी सेिार्ा रहेका सबै 

गाउँ प्रहरी कर्ाचारीहरूलाई आिश्यकतानुसार तादलर् दलन 

अदनिाया हुनेछ । यस्तो तादलर्र्ा सन्द्रम्मदलत गराइएको 

गाउँ प्रहरी कर्ाचारीहरूले लापरिाही देखाई आफ्नो 

व्यािसादयक ज्ञान प्रदत उदादसनता तथा गैरदजमे्मिारी 

देखाएको व्यहोरा अदभलेखर्ा जनाइनेछ । 

(२) व्यािसादयक तादलर् हादसल गना उदादसनता देखाएको 

व्यहोरा अदभलेखर्ा जनाई सकेपदछ दनजहरूलाई पुन्ः 

एकपटक तादलर्को र्ौका ददइनेछ । त्यसपदछ पदन 

उदादसनता र गैरदजमे्मिारी देखाउनेलाई तल्लो पदर्ा झाना 

िा सेिाबाट हटाउन सदकनेछ । 

 

७२. िालिर्को पाठ्यक्रर् : दिदभन्न तादलर्हरूको पाठ्यक्रर् 

छनोट सदर्तले दसफाररस गरे िर्ोदजर् पाठयक्रर् सदर्दतले 

दनिाारण गनेछ ।  

 

७३. प्रलशिाथीिे पाउने सुलविा : (१) गाउँपादलका िादहर 

प्रदशक्षाथीहरूलाई तादलर् दलन आउँदा 

जाँदाको दैदनक भ्रर्ण भत्ता प्रचदलत कानून अनुसार हुनेछ 

। 

       (२) रासन पाउने गाउँ प्रहरी कर्ाचारीहरूले नेपाल प्रहरीले 

पाए सरह रासन  र भत्ता पाउने छन् । 

 



                                                                                                                                                                   
 

७४. प्रारम्भिक पोसाक : (१) सबै नयाँ भनाा हुने प्रहरी 

कर्ाचारीहरूलाई  प्रारन्द्रम्भक पोसाक दितरण गररनेछ । 

      (२) नयाँ भनाा हुने प्रदशक्षाथीहरूको लादग चादहने प्रारन्द्रम्भक 

पोशाक  गाउँपादलकाले ददनेछ । 

 

७५. िालिर्र्ा सारे्ि गराउने सङ््खया  : गाउँ प्रहरीको 

दैदनक कायार्ा तथा सार्ान्य प्रशासनर्ा िािा नपने गरी 

गाउँ प्रहरी प्ररु्खको दसफाररसर्ा प्ररु्ख प्रशासकीय 

अदिकृतले तादलर् दलन  प्रहरी कर्ाचारीहरू तोके्नछन् । 

 

७६. प्रलशिण भिा : रादष्टि य प्रहरी प्रदशक्षण प्रदतष्ठानका 

प्रदशक्षकहरूले पाए सरह प्रदशक्षण भत्ता ददइनेछ । 

 

७७. अलिलथ प्रलशिकहरूको पाररश्रलर्क : अदतदथ 

प्रदशक्षकको पाररश्रदर्क प्रचदलत दनयर्ानुसार हुनेछ । 

 

७८. आन्तररक िालिर् : एकै पटक दनयुन्द्रक्त भएका  गाउँ 

प्रहरी कर्ाचारीलाई आन्तरीक तादलर्र्ा पठाउँदा 

सािारणतया सर्ान अिसर प्राप्त हुने गरी तादलर्को 

व्यिस्था दर्लाउनु पनेछ र ४० िषा उरे्र नाघेकालाई 

शारररीक तादलर्र्ा अदनिायाता गररने छैन् । 

 

 

पररचे्छद - १४ 

पोशाक 



                                                                                                                                                                   
 

७९. गाउँ प्रहरी पोशाक : गाउँ प्रहरीको पोशाकको रङ्ग र 

दकदसर् तथा अन्य दििरण गाउँ कायापादलकाले तोके 

बर्ोदजर् हुनेछ । 

 

८०. प्रारम्भिक पोसाक र सार्ान : प्रते्यक गाउँ प्रहरी 

कर्ाचारीलाई कायापादलकाले तोकेबर्ोदजर् पोशाक र सार्ान 

उपलब्ध गराइनेछ । 

 

८१. जाडो र्ौसर्का िालग लदइने पोशाक : प्रते्यक गाउँ 

प्रहरी कर्ाचारीलाई जाडो र्ौसर्को लादग पोसाक दन्ःशुल्क 

ददइनेछ । 

 

८२. सेरोर्ोलनयि पोसाक : अदिकृत कर्ाचारीहरूलाई 

सेरोर्ोदनयल पोशाकको लादग तोदकएको रकर् उपलब्ध 

गराईनेछ ।  

 

८३. ियारी पोशाक लविरण गना नसलकएर्ा लदने सुलविा : 

गाउँ प्रहरी कर्ाचारीलाई तोदकए बर्ोदजर् तयारी पोशाक 

दितरण गना नसदकएको अिस्थार्ा स्थानीय दर रेट 

बर्ोदजर् दसलाइ  ज्याला ददइनेछ । 

 

८४. गाउँ प्रहरीको नयाँ पोशाक  : गाउँ प्रहरी 

कर्ाचारीहरूलाई दनजहरूको र्ालसार्ान र पोशाक 

दनदित अिदि नपुगी िा कार्काजको दसलदसलार्ा फाटी 



                                                                                                                                                                   
 

गएर्ा गाउँ प्रहरी प्ररु्खले पेस गरे बर्ोदजर्  नयाँ 

ददइनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

पररचे्छद - १५ 

लवलवि 

८५. लवभागीय आदेश र लनदेशन : यस ऐनको पररदिदभत्र 

रही देहायका दिषयर्ा गाउँ प्रहरी प्ररु्खले प्ररु्ख 

प्रशासकीय अदिकृतको दनदेशन बर्ोदजर् आदेश तथा 

दनदेशन जारी गना सके्नछ । 

(क) कायार्ा दछटो छररतोपन ल्याउने दिषय 

(ख) र्ातहतको गाउँ प्रहरी कायाालयलाई दनयन्त्रण गना 

दिषय 

(ग) र्ातहत कायाालयको कायार्ा सर्न्वय कायर् ल्याउने 

दिषय 

(घ) दनयर्र्ा उले्लख भएका कुराहरू िष्ट तथा दिसृ्तत 

गने दिषय 

(ङ) दिभागीय अनुशासन सम्वन्धी व्यिस्था 

 

८६. पुरस्कार : देहायका पदादिकारीहरूले आफ्नो र आफ्ना 

र्ातहत कायाालयका गाउँ प्रहरी कर्ाचारीहरूले आफ्नो 



                                                                                                                                                                   
 

कताव्य पालनको दसलदसलार्ा प्रसंशनीय कार् गरेर्ा 

त्यस्तो गाउँ प्रहरी कर्ाचारीहरूलाई पुरस्कार स्वरुप रकर् 

उपलब्ध गराउन दसफाररस गना सके्नछन् । 

        (क)  प्रर्खु प्रशासकीय अदिकृत 

        (ख)  प्ररु्ख प्रशासकीय अदिकृतले तोकेको अदिकृत 

स्तरको कर्ाचारी 

        (ग) प्रहरी सहायक दनरीक्षक 

 

८७. चाडपवा खचा पाउने : गाउँ प्रहरी कर्ाचारीले खाईपाई 

आएको एक र्दहनाको तलब बराबरको रकर् प्रते्यक िषा 

चाडपिा खचाको रुपर्ा पाउनेछ । 

 

८८. अन्य सुलविा िथा व्यवस्था : (१) दार्ाा गाउँपादलकाले गाउँ 

प्रहरी कर्ाचारीहरूलाई ददइने सुदििाहरू तोके बर्ोदजर् 

हुनेछ । 

          (२) कायारत गाउँ प्रहरीहरूले दार्ाा गाउँपादलकाको अन्य 

सेिा सरू्हर्ा प्रिेश गना चाहेर्ा प्रचदलत कानून 

बर्ोदजर् हुनेछ । 

 

८९. बािा अड्काउ रु्काउ : दार्ाा गाउँपादलका कायाालयर्ा 

कायारत गाउँ प्रहरी कर्ाचारीहरूको सेिा, सता, सुदििा र 

सञ्चालन यस ऐनर्ा व्यिस्था भएको हदसम्म यसै ऐन 

बर्ोदजर् हुनेछ । यस ऐनर्ा व्यिस्था नभएका 

दिषयहरूको हकर्ा नेपाल प्रहरी सम्बन्धी ऐन तथा 

दनयर्ािलीर्ा उले्लख भए बर्ोदजर् हुनेछ र सोर्ा नभएका 



                                                                                                                                                                   
 

व्यिस्थाहरूको हकर्ा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 

२०७४ र प्रचदलत कानुनर्ा उले्लन्द्रखत व्यिस्था बर्ोदजर् 

हुनेछ । 

 

९०. ऐन संशोिन : यस ऐनर्ा आिश्यक संशोिन दार्ाा 

गाउँपादलकाको गाउँपादलका सभाबाट गना 

सदकनेछ । 

 

९१. लनयर्ाविी, लनदेलशका, कायालवलि  र र्ापदण्ड बनाउन 

सके्न : गाउँ कायापादलकाले यस ऐनको कायाान्वयनका 

लादग आिश्यकतानुसार दनयर्ािली, दनदेदशका, कायादिदि र 

र्ापदण्ड बनाउन सके्नछ । 

                                                                                            

 

              आज्ञाले, 

         अरृ्त खड्का 

दन. प्ररु्ख प्रशासकीय अदिकृत 

                                                                                                

 


