नेपाल प्रहरी बैण्ड
प्रहरी बैण्ड, जनसमक्ष प्रहरीको पररचय गराउने जनसम्पकक अभिवद्ध
ृ ी गराउने तथा प्रहरी सगं ठनको गररमा र मयाकदा
बढाउने एक प्रिावकारी माध्यम पभन हो । तत्काभिन श्री ५ महेन्द्रबाट सवकसाधारणको माग अनसु ार शल्ु क भिएर
प्रहरी बैण्ड खटाउने र सक
ं भित रकम भिएर प्रहरी महाभनरीक्षकको भनदेशानसु ार प्रहरी बैण्डको सधु ार एवं जनसम्पकक
अभिवद्ध
ृ ी गने र अन्द्य कायकमा खचक व्यवस्था िएनसु ार हािसम्म सोही अनसु ार कायक िैरहेको छ ।
प्रहरी बैण्डको सवकसाधारणबाट र अन्द्य भवभिन्द्न समारोह एवं भियाकिापहरुको िाभग बदड् ो माग, बैण्डको साधन
उपकरणको ममकत सम्िारको िाभग बढ्दो आभथकक िार एवं यसै आवश्यकतािाई मध्यनजर राखी प्रहरी बैण्ड
व्यवस्थापन २०५५ अन्द्तगकत भनम्नानसु ार व्यवस्था गररएको छ ।
बैण्ड खटाउने सम्बन्धी व्यवस्था:(१) प्रहरी बैण्ड राभरिय चाडपवक, समारोह तथा सवकसाधारणको माग अनसु ार शिु -भववाह, व्रतबन्द्ध,
अन्द्नप्राशनमा र सघं सस्ं थाबाट आयोभजत कायकिम, समारोह आदी शिु कायकमा खटाउन सभकने
व्यवस्था छ ।
(२) प्रहरी बैण्ड एकपटकमा बभढमा ३ घण्टाका िाभग मात्र खटाउन सभकने छ । सो ३ घण्टाको समयिाई
अभधपभछ गरी दईु पटक गरी भिन पाइने छै न ।
(३) खभटएको बैण्डिाई तोभकएको स्थान बाट ल्याउन र कायक समाप्त िए पभछ समयमै तोभकएको स्थानमा
भिताक पयु ाकउन चािक, इन्द्धन सभहत सवारी व्यवस्था भनवेदक स्वयमं िे गनकु पने छ ।
(४) भनवेदकिे बैण्डको िाभग भनवेदन िमक िरी २० भदन अभध प्रस्ततु गरी बैण्ड बक
ु हनक सक्ने छन् ।
(५) यसरी बैण्ड बक
ु गदाक रु १,०००/- (एक हजार) घरौटी राख्नु पने छ । सो घरौटी रकम बैण्ड खभटए पभछ
भनवेदकिाई भिताक हुनेछ । यभद बैण्ड भनवेदकिे रद्ध गरे को खण्डमा धरौटी रकमको ५०% भनवेदकिाई
भिताक गररने र ५०% बैण्ड िण्डमा जम्मा गनकु पने छ ।
(६) बैण्डको िाग्ने शल्ु क प्रहरी बैण्ड खातामा जम्मा गरी िौचर दाभखिा गररसके पभछ मात्र भनवेदकिाई
बैण्ड खभटएको अदेश पत्र भदइने छ ।
(७) कुनै सरकारी काम परी बैण्ड खटाउन नसभकएको खण्डमा शल्ु क भिताक हुने छ ।
(८) भनवेदकिे कुनै कारण वश खभटएको बैण्ड रद्ध गनकु पने िएमा भिभखत रुपमा सचन ना गनकु पनेछ । यसरी
बैण्ड रद्ध गरे बापत भनम्मानसु ार शल्ु क कट्टी गरर बााँकी भनवेदकिाई भिताक गररने छ ।
(क) खभटएको भमभत र समय देखी ७२ घण्टा अगाडी भिभखत सचन ना भदएमा जम्मा गररएको रकमको
३०% रकम कटाई बााँकी रकम भिताक गररने छ ।

(घ) प्रहरी कमकचारीको आफ्नै छोरा वा छोरीको शिु भववाह, ब्रतबन्द्ध, अन्द्नप्राशन आदी शिु
कायकमा १०% शल्ु क िाग्ने छ ।
(ङ) यसरी बैण्ड माग गदाक प्रहरी कमकचारीिे आिन कायकरत रहेको प्रहरी कायाकियको भसिाररस
समेत पेश गनकु पने छ ।
(१४) अविास प्राप्त प्रहरी िमबचारीिा लाबग खटाउिािो व्यवस्था:(क) अवकाश प्राप्त प्रहरी कमकचारीको आफ्नै शिु भववाह, छोराछोरीको भववाह, ब्रतवन्द्ध,
अन्द्नप्राशन आभद शिु कायकमा भनम्नानसु ार व्यवस्था गररएको छ ।
(क १) पााँच वर्क देखी दश वर्क सम्म सेवा अवभध परन ा गरे का अवकाश प्राप्त
प्रहरी कमकचारीको िाभग िाग्ने शल्ु कको २५% शल्ु क भिई खटाउने ।
(क २) ११ वर्क देभख १५ वर्क सम्म सेवा अवभध परन ा गरे का अवकाश प्राप्त
प्रहरी कमकचारीका िाभग िाग्ने शल्ु कको २०% शल्ु क भिई खटाउने ।
(क ३) १६ वर्क देभख २४ वर्क सम्म सेवा अवभध परन ा गरे का अवकाश प्राप्त
प्रहरी कमकचारीका िाभग िाग्ने शल्ु कको १५% शल्ु क भिई खटाउने ।
(क ४) २५ वर्क देभख बढी सेवा अवभध परन ा गरे का अवकाश प्राप्त प्रहरी कमकचारीका
िाभग िाग्ने शल्ु कको १०% शल्ु क भिई खटाउने ।
(ख) यो सभु बधा अन्द्तगकत अवकाश प्राप्त राजपत्रांभकत प्रहरी कमकचारीका िाभग परु ा बैण्ड र
अवकाश प्राप्त राजत्रअनं भकत प्रहरी कमकचारीिा िाभग आधा बैण्ड एक कायकिा िाभग
दईु पटकसम्म खटाउन सभकनेछ ।
(ग) यसरी बैण्ड माग गदाक अवकाश प्राप्त प्रहरी कमकचारीिे माभथ उल्िेख िएनसु ार आिन
पभहिे प्रहरी सेवामा रहेको कुनै प्रमाभणत भिभखत प्रमाण पभन पेश गनकु पनेछ ।
(घ) प्रहरी भनयामाविी अनसु ार कारवाही िई प्रहरी सेवाबाट अवकाश िएका प्रहरी
कमकचारीिे यो सभु वधा पाउने छै न ।
(ङ) प्रहरी सेवामा कतकव्यपािनाको िममा भदबंगत िएका, प्रहरी सगं ठनको गररमा बढाउने
भवर्ेश कायक गरे का र कतकव्य पािनाको िममा अंगिगं िई अभनवायक अबकाश
पाएकाहरुका िाभग यो प्रावधान िागन हुने छै न । त्यस अवकाश प्राप्त प्रहरीको िाभग
न्द्यनन तम शल्ु क १०% शल्ु क भिई खटाउने ।

