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१. पृष्ठभूजम 

 

१.१ प्रस्तािना 

अपराध रोकथाम, सामाष्ट्िक ष्ट्वकृष्ट्त ष्ट्वसंगष्ट्त ष्ट्वरुद्ध िनिेतना फैलाउने, सरुक्षा व्यवस्थापनमा िनसहयोग 

अष्ट्िवषृ्ट्द्ध गन े र समग्रमा सामदुाष्ट्यक सरुक्षालाई अष्ट्िवषृ्ट्द्ध गना नेपाल प्रहरी र स्थानीय तहको बीिमा सम्बद्ध 

सरोकारवालाहरूलाई समेत समटेी संस्थागत साझदेारी ष्ट्नमााण गने उद्दशे्यले यो अवधारणा प्रस्ततु गररएको छ । 

सामदुाष्ट्यक सरुक्षा अष्ट्िवषृ्ट्द्ध गनाका लाष्ट्ग स्थानीय स्तरमा नेपाल प्रहरी, स्थानीय तह, सरकारी ष्ट्नकायहरू, 

ष्ट्वद्यमान सामदुाष्ट्यक (प्रहरी) सेवा केन्त्िहरू, ष्ट्वष्ट्िन्त्न के्षत्रका गहै्र रािनीष्ट्तक सामदुाष्ट्यक र सामाष्ट्िक संघ 

संस्थाहरू, मष्ट्हला, बालबाष्ट्लका र यवुा सम्बन्त्धी संघ संस्थाहरू, माध्यष्ट्मक तहसम्म (कक्षा १२ सम्म) का 

ष्ट्वद्यालयहरू र ष्ट्शक्षा सम्बन्त्धी संघ संस्थाहरू र समािका लब्ध प्रष्ट्तष्ट्ित व्यष्ट्िहरूको सहिाष्ट्गता हुने गरी 

ष्ट्िल्ला, पाष्ट्लका, वडा, टोल र ष्ट्वद्यालय स्तरमा सष्ट्मष्ट्तहरू गठन गरी वहृत ्राष्ट्रिय साझेदारी ष्ट्नमााण गन ेलक्ष्य 

रहकेो छ ।  

"सरुक्षा ष्ट्वकासको पवूा शता हो र ष्ट्वकास सरुष्ट्क्षत समािको आधार हो" िन्त्ने अन्त्तरसम्बन्त्धलाई मनन ् गद ै

सामदुाष्ट्यक प्रहरी सेवाको अवधारणा अनरुूप स्थानीय तह र स्थानीय प्रहरी इकाईबीि प्रिावकारी समन्त्वय र 

सहकायाबाट स्थानीय ष्ट्वकास, सेवा प्रवाह र सरुक्षालाई एकीकृत रूपमा अगाडी बढाउने उद्दशे्यले समदुाय-प्रहरी 

साझदेारी ष्ट्नमााण गररनेछ । स्थानीय तहको सामाष्ट्िक न्त्याय, सरुक्षा, मलेष्ट्मलाप, सामदुाष्ट्यक ष्ट्शक्षा र 

िनिेतनाको दाष्ट्यत्व; नेपाल प्रहरीको अपराध ष्ट्नयन्त्त्रण र रोकथाम गने दाष्ट्यत्व; सामाष्ट्िक संघ संस्थाहरूका 

सामदुाष्ट्यक सरुक्षा र िनिेतना केष्ट्न्त्ित उद्दशे्यहरू; असल र सक्षम नागररकको ष्ट्वकास गने ष्ट्शक्षा प्रणालीको 

लक्ष्य; र राष्ट्रिय सरुक्षाको सन्त्दिामा संष्ट्वधानले ष्ट्नष्ट्दाष्ट गरेका नागररक कताव्यहरू1 समतेलाई संस्थागत सहकाया र 

समन्त्वयको माध्यमबाट परुा गना नेपाल प्रहरी र स्थानीय तहको संयोिनमा समदुाय-प्रहरी साझदेारी ष्ट्नमााणको 

अवधारणा अवलम्बन गररएको छ । 

                                                           
1 नेपालको संष्ट्वधान, २०७२ को धारा ४८ नागररकका कताव्यहरू 



2 

 

१.२ समुदाय प्रहरी साझेदारीको समीक्षा  

नेपाल प्रहरी स्थापना कालदषे्ट्ख नै प्रहरी ऐन, २०१२  को ममा अनसुार प्रहरी संगठनलाई अपराध रोक्न,े पत्ता 

लगाउने र शाष्ट्न्त्त सरुक्षा कायम गन े िरपदो संगठनको रूपमा स्थाष्ट्पत गना कष्ट्टबद्ध छ । सोही िममा घष्ट्टत 

अपराधको अनसुन्त्धान गनुा िन्त्दा अपराध नै हुन नष्ट्दन ुप्रहरीको प्रमखु कताव्य हो िन्त्ने तथ्यलाई मनन ्गद ैआम 

समदुाय र प्रहरीको समन्त्वय र सहकायामा अपराध उन्त्मखु समस्याहरूको बेलैमा पष्ट्हिान गरी समाधान गने तथा 

प्रिावकारी प्रहरी सेवा हरेक नागररकको घरदैलोमा परु् याउने उद्दशे्यले ष्ट्व.सं. २०३९ सालदषे्ट्ख “सामदुाष्ट्यक 

सेवामा प्रहरी” (ष्ट्छमकेी प्रहरी) को नामबाट घरदैलो कायािमको माध्यमबाट सामदुाष्ट्यक प्रहरी सेवा सञ्िालन 

गररएको ष्ट्थयो । यो कायािमले केही समय गष्ट्त ष्ट्लए पष्ट्न काननुी अरपस्टता, सामदुाष्ट्यक प्रहरी सम्बन्त्धी ज्ञानको 

अिाव, श्रोतसाधनको अिाव, समन्त्वय र सहकायाको अिाव आष्ट्दले गदाा ष्ट्नरन्त्तरता पाउन नसकेको दषे्ट्खन्त्छ ।  

अपराध रोक्नको लाष्ट्ग समदुाय-प्रहरीको सहकाया र समन्त्वयको आवश्यकता एवं अपररहायातालाई मनन ् गद ै

ष्ट्व.सं. २०५१ सालमा काठमाडौंको महारािगञ्िमा समदुाय-प्रहरीको सहकाया तथा समन्त्वयमा सामदुाष्ट्यक प्रहरी 

सेवा केन्त्िको स्थापना िई नेपाल प्रहरीमा ष्ट्वष्ट्धवत ्रूपमा सामदुाष्ट्यक प्रहरी सेवाको शरुूवात गररएको ष्ट्थयो ।  

सामदुाष्ट्यक प्रहरी सेवालाई समय सापेक्ष सवष्ट्लकरण र सदुृढीकरण गन ेउद्दशे्यले प्रहरी प्रधान कायाालयबाट ष्ट्व.सं. 

२०६९ सालमा “सामदुाष्ट्यक प्रहरी सेवा सञ्िालन ष्ट्नदषे्ट्शका -२०६९” िारी ियो । सामदुाष्ट्यक प्रहरी सेवा 

केन्त्िहरूले यस ै ष्ट्नदषे्ट्शका अनरुूप पााँि िागमा अपराध रोकथाम तथा ष्ट्नयन्त्त्रण, िनिेतनामलुक कायािम, 

सामाष्ट्िक ष्ट्ियाकलाप, िनस्वास्थ्य तथा वातावरण र ष्ट्वष्ट्वधमा ष्ट्बिािन गरी अपराध रोकथामका लाष्ट्ग 

ष्ट्वष्ट्िन्त्न कायािमहरू सञ्िालन गद ैआएको पाईन्त्छ । 

ष्ट्व.सं २०७५ सालसम्म आईपगु्दा नेपालिर १९६ िन्त्दा बढी सामदुाष्ट्यक प्रहरी सेवा केन्त्िहरू स्थापना हुनकुा 

साथै प्रशासष्ट्नक कायाको लाष्ट्ग प्रहरी प्रधान कायाालयदषे्ट्ख ष्ट्िल्ला प्रहरी कायाालयसम्म ९६ वटा सामदुाष्ट्यक 

प्रहरी शाखाहरू समते स्थापना िई ष्ट्नरन्त्तर रूपमा सामदुाष्ट्यक गष्ट्तष्ट्वष्ट्ध गद ै आईरहकेो दषे्ट्खन्त्छ । सामदुाष्ट्यक 

प्रहरी सेवा केन्त्िको माध्यमबाट सरुक्षा सिेतना अष्ट्िवषृ्ट्द्ध गने तथा अपराध रोकथाम गने उद्दशे्यले दशेिर 

सामदुाष्ट्यक प्रहरी सेवा केन्त्िहरू स्थापना गने लक्ष्य राखकेो िएतापष्ट्न साझदेारीका आधारितू तत्वहरू 

(रारिव्यापी सञ्िाल, अपेष्ट्क्षत सष्ट्ियता र प्रिावकारी रुपमा साधनश्रोतको पररिालन) को अिावका कारण 

सामदुाष्ट्यक प्रहरी सेवा केन्त्िको अवधारणाले आशाष्ट्तत सफलता प्राप्त गना सकेको छैन ।  
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समदुायको सरुक्षाको आधार स्थानीय िनता नै हुन ् िन्त्ने तथ्यलाई मनन ् गद ै अपराध रोकथाम गने उद्दशे्यले 

सामदुाष्ट्यक प्रहरी सेवाको अवधारणा अनरुूप प्रत्येक िनताको घर दलैोमा प्रहरी कमािारी पगुी सरुक्षा सरोकारका 

ष्ट्वषयमा िनतालाई ससुषू्ट्ित गराउने तथा वस्तगुत पररष्ट्स्थष्ट्तको िानकारी ष्ट्लने पद्दष्ट्तको ष्ट्वकास गना ष्ट्मष्ट्त 

२०७४ साल असोि ६ गते देशव्यापी रुपमा “प्रहरी हाम्रो टोलमा” सञ्िालन हुनकुा साथै गहृ मन्त्त्रालयस्तरबाट 

“प्रहरी हाम्रो टोलमा कायािम सञ्िालन ष्ट्नदषे्ट्शका २०७४” समते िारी िएको ष्ट्थयो ।  

आम नागररकहरूलाई ष्ट्छटो, छररतो र सहि सेवा प्रदान गने उद्दशे्यले राज्यले तीन तहको सरकारलाई (केन्त्िीय 

सरकार, प्रदशे सरकार र स्थानीय सरकार) ष्ट्िम्मवेारीहरू बााँडफााँड गरी सेवा प्रवाह गद ै आईरहकेो छ । यसै 

सन्त्दिामा समदुायको शाष्ट्न्त्त सरुक्षाको साझा ष्ट्िम्मेवारी ष्ट्लएका नेपाल प्रहरी र स्थानीय तहबीिको समन्त्वय र 

सहकाया गने दशेव्यापी संयन्त्त्र स्थापना निएको कारण दषै्ट्नक सेवा प्रवाह तथा आपसी समन्त्वयमा ष्ट्िष्ट्वधा उत्पन्त्न 

महशसु गररएको छ । अत: प्रहरी, स्थानीय तह र समदुायको साझा संयन्त्त्र ष्ट्नमााण गरी सामदुाष्ट्यक सरुक्षा 

अष्ट्िवषृ्ट्द्ध गने तथा स्थानीय स्तरमा हुने सेवा प्रवाहलाई प्रिावकारी बनाउने उद्दशे्यले यो अवधारणा प्रस्ततु 

गररएको छ ।  

१.३ राजरिय सरुक्षा नीजत 

राष्ट्रिय सरुक्षा नीष्ट्त, २०७३ ले सामदुाष्ट्यक सरुक्षा र समदुायको सहकायालाई राष्ट्रिय सरुक्षाको रणनीष्ट्तक लक्ष्य, 

प्राथष्ट्मकता र कायानीष्ट्तहरूमा समाबेश गरेको छ । समदुाय-प्रहरी साझदेारीले राष्ट्रिय सरुक्षा नीष्ट्तको समते प्रबधान 

र पररपालना गराउनमा महत्वपणूा िषू्ट्मका ष्ट्नवााह गनेछ । साझदेारीले राष्ट्रिय सरुक्षा नीष्ट्तका दहेायका रणनीष्ट्तक 

लक्ष्य, प्राथष्ट्मकताहरू र नीष्ट्तहरूको सम्बोधन गनेछ: 

 (क) रणनीजतक लक्ष्यहरू 

१. सरुक्षा व्यवस्थापनमा िन सहयोग अष्ट्िवषृ्ट्द्ध गने । (२.८.११)  

२. संगष्ट्ठत अपराधको सञ्िाल ष्ट्नस्तेि पाने र ष्ट्नयन्त्त्रण गने । (२.८.२) 

३. राष्ट्रिय सरुक्षा र सरोकारका ष्ट्वषयमा राष्ट्रिय सहमष्ट्तको ष्ट्वकास गने । (२.८.१२)  

४. काननूको शासन प्रष्ट्त सम्मान प्रवधान तथा न्त्यायपणूा शासकीय प्रणालीको ष्ट्वकास । (२.८.३) 

(ख) कायानीजतहरू 

१. “सरुक्षा व्यवपस्थापनमा योगदान र नागररक कताव्य र सम्मान” िन्त्ने अवधारणालाई आत्मसात गराउन र 

मतूारूप ष्ट्दन िनिेतना अष्ट्ियान सञ्िालन गने (२.८.११.१.१) 
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२. सामदुाष्ट्यक प्रहरीको अवधारणालाई स्थाष्ट्पत र ष्ट्वस्तार गना िनसाझदेारीमा अष्ट्िवषृ्ट्ि गने (२.८.११.१.२) 

३. समािमा उत्पन्त्न हुने सानाष्ट्तना ष्ट्ववाद र समस्याहरूको समाधान र मध्यस्तताका लाष्ट्ग नागररक समाि र 

िनतालाई नेततृ्वदायी िषू्ट्मकामा स्थाष्ट्पत गद ैिाने (२.८.११.१.३) 

४. सरुक्षा व्यवस्थापनमा टोल, समदुाय, क्लब र स्थानीय ष्ट्नकायहरूलाई सहयोगीका रूपमा संलग्न गराउद ै

ष्ट्तनीहरूको संस्थागत क्षमता ष्ट्वकास गद ैिाने (२.८.११.१.४) 

५. सरुक्षा व्यवस्थापनमा ितुपवूा सैष्ट्नक, प्रहरी र ष्ट्निामती कमािारीहरू लगायत सबै रारिसेवकहरूको 

अनिुव, सीप र क्षमताको उपयोग गद ैिाने (२.८.११.१.६) 

६. रारिलाई आवश्यक परेको बेला तोकेको उमरे समहूका सबै नागररकहरूलाई सरुक्षा सम्बन्त्धी सेवामा 

तत्काल पररिालन गना सष्ट्कने गरी प्रष्ट्शक्षणको व्यवस्था गने (२.८.११.१.७) 

७. राष्ट्रिय सेवा दल, नेपाल स्काउट िस्ता संस्थाहरूको पहुाँि तथा गष्ट्तष्ट्वष्ट्धलाई दशेिर ष्ट्वस्तार गरी 

स्थानीयस्तरको नेततृ्व ष्ट्वकास तथा अनशुाष्ट्सत तथा दशेिि यवुा िनशष्ट्िको ष्ट्नमााण गद ै िाने 

(२.८.११.१.८) 

८. समदुायमा सावािष्ट्नक सरुक्षा प्रवधान गना सावािष्ट्नक ष्ट्शक्षा कायािम सञ्िालन गने (२.८.२.१.७) 

९. शाष्ट्न्त्त र सरुक्षा स्थापना कायामा िनताको साझदेारी अष्ट्िवषृ्ट्द्ध गने (२.८.२.१.९) 

१०. यवुाहरूलाई अपराध कायामा प्रवतृ्त हुनबाट रोक्न ष्ट्वष्ट्वध कायािमहरू सञ्िालन गने (२.८.३.१.६) 

११. ष्ट्ववाद समाधानका वकैष्ट्ल्पक उपायहरूको पष्ट्हिान, स्थापना र प्रयोग गद ैिाने (२.८.३.१.९) 

१२. न्त्याय सेवा र सिूनामा नागररकहरूको पहुाँि बढाउन नागररकहरूको अष्ट्धकार र कताव्यबारे िागरण 

अष्ट्ियान सञ्िालन गने (२.८.३.१.११) 

१३. सरुक्षा संस्कृष्ट्तको ष्ट्वकासका लाष्ट्ग िनताको मानष्ट्सकतामा रूपान्त्तरण गना पैरवी समतेका माध्यमबाट 

िनिेतना अष्ट्ियान िलाउने (२.८.१२.१.२) 

१४. सरुक्षा संस्कृष्ट्तको ष्ट्वकासका लाष्ट्ग शषै्ट्क्षक पाठ्यिममा यो ष्ट्वषय समावशे गने (२.८.१२.१.४) 

१५. राष्ट्रिय सरोकारका ष्ट्वषयमा सहकाया, सहमष्ट्त, कताव्य पालना, सद ्िाव र समन्त्वयको अवधारणालाई 

सरुक्षा संस्कृष्ट्तको अष्ट्िन्त्न अङ्ग बनाउने । (२.८.१२.१.५) 
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१.४ समुदाय-प्रहरी साझेदारीको औजचत्य 

समदुाय-प्रहरी साझदेारीको औष्ट्ित्य दहेाय बमोष्ट्िम रहकेो छ: 

(क) प्रहरी - स्थानीय तह - समदुाय - सामाष्ट्िक संघसंस्था - ष्ट्वद्यालयबीि साझदेारी ष्ट्नमााण गरी सामदुाष्ट्यक 

सरुक्षालाई संस्थागत गना, 

(ख) समदुायस्तरमा अपराध रोकथामलाई प्राथष्ट्मकतामा राखी सामषू्ट्हक प्रयास गना, 

(ग) दीगो र दीघाकालीन साझदेारीको संयन्त्त्र ष्ट्नमााण गना, 

(घ) ष्ट्वद्यमान पररष्ट्स्थष्ट्त र िावी कायाष्ट्दशाको सम्बोधन गना, 

(ङ) ष्ट्वकास र सरुक्षा बीिको अन्त्तरष्ट्निारतालाई एकीकृत रुपमा आत्मसात गना, 

(ि) सरुक्षा सिेतना अष्ट्िवषृ्ट्द्ध गने संरिनागत प्रणालीको ष्ट्वकास गना, 

(छ) स्थानीय तहका सेवा प्रवाहमा सरुक्षाको प्रिावकारी समन्त्वय कायम गना । 
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२.  साझेदारी जनमााणको प्रजिया र सयंन्त्र 

२.१ साझेदारी जनमााणको प्रजिया 

समदुाय-प्रहरी साझदेारी अन्त्तरगत मखु्यगरी समदुाय (वडा, टोल, बस्ती) केष्ट्न्त्ित र ष्ट्वद्यालय केष्ट्न्त्ित गरी दईुवटा 

दृष्ट्ष्टकोणबाट कायािमहरू सञ्िालन गररनेछ । समदुाय-प्रहरी साझदेारीको अवधारणा अनरुूप प्रदशे प्रहरी 

कायाालय/महानगरीय प्रहरी कायाालय, ष्ट्िल्ला प्रहरी कायाालय/महानगरीय प्रहरी पररसरहरूले महानगरपाष्ट्लका, 

उप-महानगरपाष्ट्लका, नगरपाष्ट्लका र गाउाँपाष्ट्लकाका पदाष्ट्धकारीहरूसाँग छलफल र अन्त्तरष्ट्िया गरी प्रत्येक 

स्थानीय तहमा साझदेारी ष्ट्नमााण गनेछन ्। 

महानगरपाष्ट्लकाको हकमा प्रदशे/महानगरीय प्रहरी कायाालय र महानगरपाष्ट्लकाको कायाालय बीि 

समझदारीपत्रमा  हस्ताक्षर गरी साझदेारी ष्ट्नमााण गररनेछ । समझदारी पत्रमा प्रदशे/महानगरीय प्रहरी प्रमखु र 

महानगरपाष्ट्लकाका मेयरले हस्ताक्षर गनेछन ् । उप-महानगरपाष्ट्लका, नगरपाष्ट्लका र गाउाँपाष्ट्लकाको हकमा 

ष्ट्िल्ला प्रहरी कायाालय/महानगरीय प्रहरी पररसर र सम्बष्ट्न्त्धत उप-महानगरपाष्ट्लका, नगरपाष्ट्लका र गाउाँपाष्ट्लका 

बीि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरी साझदेारी ष्ट्नमााण गररनेछ । समझदारीपत्रमा ष्ट्िल्ला प्रहरी कायाालय/ 

महानगरीय प्रहरी पररसर प्रमखु र  उप-महानगरपाष्ट्लका, नगरपाष्ट्लका र गाउाँपाष्ट्लकाका मयेर/प्रमखुले हस्ताक्षर 

गनेछन ्। 

समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर िएसाँग ैसमदुाय-प्रहरी ष्ट्िल्ला सष्ट्मष्ट्त र समदुाय-प्रहरी पाष्ट्लका सष्ट्मष्ट्तहरूको ष्ट्नमााण 

गररनेछ । पाष्ट्लका सष्ट्मष्ट्तहरू कायाान्त्वयनमा आईसकेपश्चात प्रहरी िनशष्ट्िको उपलब्धता र व्यवस्थापन क्षमता 

अनसुार िष्ट्मक रुपमा समदुाय-प्रहरी वडा सष्ट्मष्ट्तहरूको ष्ट्नमााण गररनेछ । वडा सष्ट्मष्ट्तहरू कायाान्त्वयनमा आईसके 

पश्चात समदुाय-प्रहरी टोल सष्ट्मष्ट्तहरू समते गठन गररनेछ । 

ष्ट्िल्ला प्रहरी प्रमखुले मातहत प्रहरी इकाई प्रमखुहरूलाई प्रहरी-ष्ट्वद्यालय सम्पका  सष्ट्मष्ट्त गठनको लाष्ट्ग ष्ट्नदशेन 

ष्ट्दन सक्नेछन ् । स्थानीय प्रहरी प्रमखुहरूले आफ्नो ष्ट्िम्मेवारी क्षेत्रष्ट्ित्रका ष्ट्वद्यालय व्यवस्थापन/प्रशासनसाँग 

छलफल तथा अन्त्तरष्ट्िया गरी प्रहरी-ष्ट्वद्यालय सम्पका  सष्ट्मष्ट्त गठन गनेछन ्।  

२.२ सामुदाजयक सरुक्षाको नीजतगत सयंन्त्र 

प्रहरी प्रधान कायाालयले राष्ट्रिय सामदुाष्ट्यक सरुक्षा नीष्ट्तगत संयन्त्त्रको संयोिन र व्यवस्थापन गनेछ । गहृ 

मन्त्त्रालय, अथा मन्त्त्रालय, संघीय माष्ट्मला तथा सामान्त्य प्रशासन मन्त्त्रालय, मष्ट्हला, बालबाष्ट्लका तथा ििे 
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नागररक मन्त्त्रालय, यवुा तथा खलेकुद मन्त्त्रालय, ष्ट्शक्षा, ष्ट्वज्ञान तथा प्रष्ट्वष्ट्ध मन्त्त्रालय, राष्ट्रिय योिना आयोग, 

राष्ट्रिय मष्ट्हला आयोग र अन्त्य सरोकारवाला ष्ट्नकायहरूसाँगको समन्त्वय र सहिाष्ट्गतामा समदुाय-प्रहरी 

साझदेारीको नीष्ट्तगत ष्ट्नणायहरू गररनेछ । त्यसैगरी पाठ्यिम ष्ट्वकास केन्त्ि, केन्त्िीय बालकल्याण सष्ट्मष्ट्त, 

सामदुाष्ट्यक र संस्थागत ष्ट्वद्यालय सम्बन्त्धी राष्ट्रिय संस्थाहरू (HISSAN, PABSON, N-PABSON आष्ट्द), 

राष्ट्रिय अष्ट्ििावक संघ/संस्था, पवूा प्रहरी, सैष्ट्नक र ष्ट्निामष्ट्त कमािारी सम्बष्ट्न्त्ध संस्थाहरू, नेपाल प्रहरी श्रीमती 

संघ, नेपाल दरुसञ्िार प्राष्ट्धकरण, नेपाल उद्योग बाष्ट्णज्य महासंघ, राष्ट्रिय समािार सष्ट्मष्ट्त, सञ्िार माध्यमहरू, 

नेपाल पत्रकार महासंघ, Computer Association of Nepal लगायत साईवर सरुक्षामा ष्ट्ियाष्ट्शल संस्थाहरू र 

सामदुाष्ट्यक सरुक्षासाँग सरोकार राख्ने राष्ट्रिय स्तरका संघसंस्थाहरूसाँग साझदेारी गररनेछ । राष्ट्रिय साझदेारका 

अष्ट्तररि नेपाल सरकारको नीष्ट्तको अष्ट्धनमा रही संयुि रारिसंघका ष्ट्वष्ट्शष्ट्ष्टकृत ष्ट्नकायहरू (UNODC, 

UNICEF, UN WOMEN आष्ट्द), INTERPOL तथा नेपाल प्रहरीको सधुार योिनामा सहकाया गदै 

आईरहकेा DFID, USAID, JICA लगायतका अन्त्तराष्ट्रिय दात ृष्ट्नकायहरू समतेको सहयोगमा समदुाय-प्रहरी 

साझदेारीको प्रणाली गत ष्ट्वकास र प्रबधान गररनेछ ।  

प्रदशे प्रहरी कायाालयले प्रादषे्ट्शक सामदुाष्ट्यक सरुक्षाको नीष्ट्तगत संयन्त्त्रको संयोिन र व्यवस्थापन गनेछ । प्रदशे 

प्रहरी कायाालयहरूले योिना ष्ट्नमााण र व्यवस्थापनको िममा मखु्यमन्त्त्रीको कायाालय, आन्त्तररक माष्ट्मला तथा 

काननू मन्त्त्रालय र सम्बष्ट्न्त्धत अन्त्य मन्त्त्रालयहरू समक्ष ष्ट्नयष्ट्मत रूपमा समन्त्वय र सहकाया गनेछन ्।  प्रदशे प्रहरी 

कायाालयहरूले राष्ट्रिय साझदेारीमा रहकेा ष्ट्नकाय तथा संघ संस्थाहरूसाँग प्रादषे्ट्शक स्तरमा समन्त्वय र सहकाया 

गनेछन ्।  

२.३ समुदाय-प्रहरी साझेदारीको कायागत सयंन्त्र 

स्थानीय तहमा समदुाय-प्रहरी साझदेारीको रूपमा स्थानीय तह, नेपाल प्रहरी, सामदुाष्ट्यक र सामाष्ट्िक संघ संस्था, 

ष्ट्वद्यालय र समािका लब्ध प्रष्ट्तष्ट्ित समािसेवीहरूको सहिाष्ट्गतामा ष्ट्नम्नानसुारका पााँि स्तरका सामदुाष्ट्यक 

कायागत संयन्त्त्र ष्ट्नमााण गररनेछ: 

क) समुदाय-प्रहरी जिल्ला सजमजत (Community-Police District Committee)   

ष्ट्िल्लास्तरका सामदुाष्ट्यक कायािमहरूको योिना, समन्त्वय, सञ्िालन, अनगुमन तथा मलू्याङ्कन गनाको 

दहेाय बमोष्ट्िमका पदाष्ट्धकारीहरू सष्ट्म्मष्ट्लत 'समदुाय-प्रहरी ष्ट्िल्ला सष्ट्मष्ट्त' गठन गररनेछ: 
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अ) समुदाय-प्रहरी जिल्ला सजमजतको संरचना 

प्रमखु, ष्ट्िल्ला समन्त्वय सष्ट्मष्ट्त      - सल्लाहकार 

ष्ट्िल्ला सदरमकुामष्ट्स्थत पाष्ट्लका मयेर/प्रमखु    - सल्लाहकार 

(१) प्रमखु ष्ट्िल्ला अष्ट्धकारी      - संयोिक 

(२) ष्ट्िल्ला प्रहरी प्रमखु      - सह-संयोिक 

(३) ष्ट्िल्ला प्रहरी कायाालय/पररसर, सामदुाष्ट्यक सम्पका  अष्ट्धकृत  -   सदस्य-सष्ट्िव 

जिल्लास्तरीय संघसंस्था 

(४) स्थानीय सरकारी ष्ट्नकायहरू     -  सदस्य 

(५) सामदुाष्ट्यक (प्रहरी) सेवा केन्त्ि     - सदस्य  

(६) सामाष्ट्िक/सामदुाष्ट्यक संघसंस्था     - सदस्य 

(७) पवूा प्रहरी कमािारीहरूको ष्ट्िल्लाष्ट्स्थत संगठन   - सदस्य 

(८) मष्ट्हला तथा बालबाष्ट्लका सम्बन्त्धी संघसंस्था   - सदस्य  

(९) लैङ्ष्ट्गक ष्ट्हसंा ष्ट्नयन्त्त्रण सञ्िाल सष्ट्मष्ट्त    - सदस्य 

(१०) ष्ट्वद्यालयसम्बन्त्धी संघसंस्था     - सदस्य 

(११) अष्ट्ििावकसम्बन्त्धी संघसंस्था     - सदस्य 

(१२) पत्रकार महासंघ, संिार गहृ      - सदस्य 

(१३) ष्ट्िल्ला उद्योग वाष्ट्णज्य/व्यापार संघ    - सदस्य 

(१४) ष्ट्िल्ला बाल क्लब      - सदस्य 

(१५) सरोकारवाला अन्त्य संघसंस्था     - सदस्य 

(१६) नागररक समािका प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध (५ िना)    - सदस्य 

आ)  समुदाय-प्रहरी जिल्ला सजमजतका पदाजधकारी, साझेदार र नागररक समािका 

प्रजतजनजधको चयन:  समदुाय-प्रहरी ष्ट्िल्ला सष्ट्मष्ट्तका सल्लाहकार, संयोिक र सह-संयोिकहरू 

पदने हुनेछन ् । समदुाय-प्रहरी ष्ट्िल्ला सष्ट्मष्ट्तले साझेदार संघसंस्था र नागररक समािका 

प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धहरूको ियन गनेछ । 
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ख) समुदाय-प्रहरी पाजलका सजमजत (Community-Police Municipal Committee) 

पाष्ट्लका स्तरीय सामदुाष्ट्यक कायािमहरू सञ्िालन गना तथा पाष्ट्लका अन्त्तगातका संरिना र 

कायािमहरूको योिना, समन्त्वय, अनगुमन तथा मलू्याङ्कन गनाको लाष्ट्ग दहेाय बमोष्ट्िमका 

पदाष्ट्धकारीहरू रहने गरी 'समदुाय-प्रहरी पाष्ट्लका सष्ट्मष्ट्त' गठन गररनेछ: 

अ) समुदाय-प्रहरी पाजलका सजमजतको संरचना 

(१) पाष्ट्लका मयेर/प्रमखु       -   संयोिक 

(२) पाष्ट्लका उप-मयेर/उप-प्रमखु      -   सह-संयोिक 

(३) ष्ट्िल्ला प्रहरी प्रमखुले तोकेको ष्ट्सष्ट्नयर प्रहरी अष्ट्धकृत  -   सह-संयोिक 

(४) वडा अध्यक्ष  (एक िना)                      -   सदस्य 

(५) स्थानीय प्रहरी ईकाई प्रमखु     -   सदस्य-सष्ट्िव 

पाजलकास्तरीय संघसंस्था  

(६) स्थानीय सरकारी ष्ट्नकायहरू      -  सदस्य 

(७) सामदुाष्ट्यक (प्रहरी) सेवा केन्त्ि     - सदस्य  

(८) सामाष्ट्िक/सामदुाष्ट्यक संघ संस्था     - सदस्य 

(९) पवूा प्रहरी कमािारीहरूको ष्ट्िल्लाष्ट्स्थत संगठन   - सदस्य 

(१०) मष्ट्हला तथा बालबाष्ट्लका सम्बन्त्धी संघसंस्था   - सदस्य 

(११) आमा समहु, मष्ट्हला समहु आदी संस्था    - सदस्य 

(१२) ष्ट्वद्यालयसम्बन्त्धी संघसंस्था     - सदस्य 

(१३) अष्ट्ििावकसम्बन्त्धी संस्था     - सदस्य 

(१४) सरोकारवाला अन्त्य संघ संस्था     - सदस्य 

(१५) सञ्िारकमी       - सदस्य 

(१६) नागररक समािका प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध (५ िना)    - सदस्य 

 

आ)  समुदाय-प्रहरी पाजलका सजमजतका पदाजधकारी, साझेदार र नागररक समािका 

प्रजतजनजधको चयन:  समदुाय-प्रहरी पाष्ट्लका सष्ट्मष्ट्तको संयोिन सष्ट्मष्ट्तका संयोिक र सह-

संयोिक पदने रूपमा ियन हुनेछन ्।  पाष्ट्लकाको कायाालय रहकेो स्थानको वडा अध्यक्ष सदस्यको 
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रूपमा ियन हुनेछन ्त्यसैगरी स्थानीय स्तरमा रहकेा प्रहरी इकाई प्रमखुलाई सदस्य सष्ट्िवको रूपमा 

ियन गररनेछ । स्थानीय प्रहरी ईकाई प्रमखु सह-संयोिक तोष्ट्कएको अवस्थामा स्थानीय प्रहरी ईकाई 

प्रमखुले तोकेको प्रहरी अष्ट्धकृतले सदस्य-सष्ट्िवको ष्ट्िम्मवेारी वहन गनेछन ् । समदुाय-प्रहरी 

पाष्ट्लका सष्ट्मष्ट्तले साझदेार संघसंस्था र नागररक समािका प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धहरूको ियन गनेछ । 

ग) समुदाय-प्रहरी िडा सजमजत (Community-Police Ward Committee) 

पाष्ट्लका अन्त्तगातमा रहकेा हरेक वडा कायाालयहरूमा सामदुाष्ट्यक सरुक्षा कायािमहरू सञ्िालन गना 

दहेाय बमोष्ट्िमका पदाष्ट्धकारीहरू रहकेो 'समदुाय-प्रहरी वडा सष्ट्मष्ट्त' गठन गररनेछ: 

अ) समुदाय-प्रहरी िडा सजमजतको संरचना 

(१) वडा अध्यक्ष        -  संयोिक 

(२) समदुाय सम्पका  प्रहरी       -  सह-संयोिक 

(३) वडा सदस्यहरू (सम्पणूा)      -  सदस्य 

(४) वडा सष्ट्िव       - सदस्य 

(५) समदुाय सम्पका  प्रहरी       -  सदस्य सष्ट्िव 

िडास्तरीय संघसंस्था  

(६) सामदुाष्ट्यक (प्रहरी) सेवा केन्त्ि     - सदस्य 

(७) सामाष्ट्िक/ सामदुाष्ट्यक संघसंस्था     - सदस्य 

(८) मष्ट्हला सञ्िाल, आमा समहू     - सदस्य 

(९) स्थानीय क्लब       - सदस्य 

(१०) नागररक समािका प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध (३ िना)    -  सदस्य  

 

आ)  समुदाय-प्रहरी िडा सजमजतका पदाजधकारी, साझेदार र नागररक समािका 

प्रजतजनजधको चयन:  समदुाय-प्रहरी वडा सष्ट्मष्ट्तको संयोिक पदने हुनेछन ्। स्थानीय प्रहरी ईकाई 

प्रमखुले उपयिु लागकेो प्रहरी अष्ट्धकृत तथा िवानलाई िमशः सह-संयोिक र सदस्य-सष्ट्िवको 

छनौट गनेछन ्। समदुाय-प्रहरी वडा सष्ट्मष्ट्तले आवश्यकता अनसुार संघ-संस्था र नागररक समािका 

प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धहरूको ियन गनेछ । 
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घ) समुदाय-प्रहरी टोल सजमजत (Community-Police Tole Committee) 

पाष्ट्लका र वडा सष्ट्मष्ट्तहरू कायाान्त्वयनमा आए पश्चात ् प्रहरी िनशष्ट्िको उपलब्धता र व्यवस्थापन 

क्षमता अनसुार सामदुाष्ट्यक सरुक्षाको दायरा टोल स्तरसम्म ष्ट्वस्तार गररनेछ । वडा क्षेत्रलाई िनसंख्या र 

िौगोष्ट्लक अवस्था समते मध्यनिर गरी कम्तीमा ४ वटा प्रमखु टोलमा ष्ट्विािन गरी  दहेाय बमोष्ट्िमका 

पदाष्ट्धकारीहरू रहने गरी समदुाय-प्रहरी टोल सष्ट्मष्ट्तहरू ष्ट्नमााण गररनेछ: 

 

अ) समुदाय-प्रहरी टोल सजमजतको संरचना 

(१) वडा सदस्य       -  संयोिक 

(२) टोलष्ट्ित्र रहने घर धरुीहरू मध्येबाट (१० िना)   -  सदस्य  

(३) वडा समन्त्वय प्रहरी      -  सदस्य-सष्ट्िव 

(४) सामाष्ट्िक/सामदुाष्ट्यक संघसंस्था      - सदस्य  

(५) टोल सधुार/ष्ट्वकास सष्ट्मष्ट्त     - सदस्य 

(६) स्थानीय क्लब       - सदस्य 

(७) मष्ट्हला सञ्िाल/आमा समहु     - सदस्य 

आ)  समुदाय-प्रहरी टोल सजमजतका पदाजधकारीको चयन:  वडा अध्यक्षले उपयिु ठानेको 

वडा सदस्य (सम्िव िएसम्म सम्बष्ट्न्त्धत टोल/वस्तीमा बस्ने) समदुाय-प्रहरी टोल सष्ट्मष्ट्तको 

संयोिकको रूपमा ियन हुनेछन ् । सम्बष्ट्न्त्धत स्थानीय स्तरमा रहकेो प्रहरी ईकाई प्रमखुले उपयिु 

लागकेो प्रहरी अष्ट्धकृत वा िवानलाई सदस्य-सष्ट्िवको छनौटको रूपमा गनेछन् । समदुाय-प्रहरी 

टोल सष्ट्मष्ट्त संयोिक र सदस्य-सष्ट्िवले अन्त्य सदस्यहरूको ियन गनेछन ् र आवश्यकता अनसुार 

समदुाय-प्रहरी वडा सष्ट्मष्ट्तको राय समते ष्ट्लन सक्नेछन ्।  

ङ) प्रहरी-जिद्यालय सम्पका  सजमजत (Police-School Liaison Committee) 

स्थानीय प्रहरी इकाईको ष्ट्िम्मवेारी क्षेत्रष्ट्ित्र रहकेा माध्याष्ट्मकस्तर (१०+२), वा आधारितू ष्ट्शक्षा (१-८ 

कक्षा) सञ्िालन हुने ष्ट्वद्यालयहरूमा ष्ट्वद्याथी र अष्ट्ििावकहरूको लाष्ट्ग सामदुाष्ट्यक सरुक्षा सम्बन्त्धी 

सिेतना वषृ्ट्द्ध गना दहेाय बमोष्ट्िमको प्रहरी-ष्ट्वद्यालय सम्पका  सष्ट्मष्ट्त गठन गररनेछ: 
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अ) प्रहरी-जिद्यालय सम्पका  सजमजतको संरचना 

(१) प्रधानाध्यापक       -  संयोिक 

(२) ष्ट्शक्षक प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध (सम्िव िएसम्म खलेकुद ष्ट्शक्षक)  -   सदस्य 

(३) बाल क्लब सदस्य वा ष्ट्वद्याथी प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धहरू (२/२ िना छात्र र छात्रा) -   सदस्य 

(४) अष्ट्ििावक प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध (२ िना – १ िना मष्ट्हला अष्ट्ििावक) -   सदस्य 

(५) ष्ट्वद्यालय-सम्पका  प्रहरी (वडा समन्त्वय गने प्रहरी)   - सदस्य-सष्ट्िव 

आ) प्रहरी-जिद्यालय सम्पका  सजमजतका पदाजधकारीको चयन:  सम्बष्ट्न्त्धत ष्ट्वद्यालय प्रधानाध्यापक 

प्रहरी-ष्ट्वद्यालय सम्पका  सष्ट्मष्ट्तको संयोिकको रूपमा रहनेछन ्। अन्त्य सदस्यहरूको छनौट सष्ट्मष्ट्त 

संयोिकले गनेछन ्। सम्बष्ट्न्त्धत स्थानीय स्तरमा रहकेो प्रहरी ईकाई प्रमखुले उपयिु लागेको प्रहरी 

अष्ट्धकृत वा िवानलाई  सष्ट्मष्ट्तको सदस्य-सष्ट्िवको ष्ट्िम्मवेारी ष्ट्दन सक्नेछन ्।  
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३. काम, कताव्य र जिम्मेिारी 

 

३.१ समुदाय-प्रहरी सजमजतहरूको काम, कताव्य र जिम्मेिारी 

समदुाय-प्रहरी साझदेारी अन्त्तरगतका सष्ट्मष्ट्तका गष्ट्तष्ट्वष्ट्धहरू यसै अवधारणा बमोष्ट्िमका ष्ट्ियाकलापमा केष्ट्न्त्ित 

हुनेछन ्। सष्ट्मष्ट्तहरूले कुनै पष्ट्न ष्ट्कष्ट्समका ष्ट्ववाद, झझैगडा, लेनदने लगायतका ष्ट्वषयहरूमा छलफल गराउने र 

मदु्धा हनेे छैनन ् । त्यस्ता मदु्दाको प्रकृष्ट्त हरेी सम्बष्ट्न्त्धत कायाालय वा ष्ट्नकायमा िानको लाष्ट्ग िानकारी  

गराउनेछन ्। 

(क) समदुाय-प्रहरी ष्ट्िल्ला सष्ट्मष्ट्तको काम कताव्य र ष्ट्िम्मवेारी दहेाय बमोष्ट्िम हुनेछ:  

(१) ष्ट्िल्लास्तरमा सामदुाष्ट्यक कायािमको योिना, समन्त्वय, सञ्िालन, अनगुमन तथा मलू्याङ्कन 

गन े। 

(२) समदुाय-प्रहरी ष्ट्िल्ला सष्ट्मष्ट्तको माष्ट्सक बैठक सञ्िालन गने । 

(३) समदुाय-प्रहरी ष्ट्िल्ला सष्ट्मष्ट्तका सदस्यको लाष्ट्ग आवश्यक साझदेार संघसंस्था र नागररक 

समािका प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध ियन गने  तथा सदस्यता खारेि गने ।  

(४) समदुाय-प्रहरी ष्ट्िल्ला सष्ट्मष्ट्तको साझदेार संघ संस्था र नागररक समािका प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धहरूसाँगको 

माष्ट्सक अन्त्तरष्ट्िया सञ्िालन गने । 

(५) ष्ट्िल्लास्तरमा सरुक्षा िेतना अष्ट्िवदृ्धी गना आवश्यक के्षत्र प्राथष्ट्मष्ट्ककरण गरी वषाको न्त्यनुतम 

दईुवटा ष्ट्िल्ला स्तरीय साझा सामदुाष्ट्यक सिेतना कायािम सञ्िालन गने तथा राष्ट्रिय र 

प्रादषे्ट्शक कायािम कायाान्त्वयन गने/गराउन े। 

(६) ष्ट्िल्ला स्तरका सरोकारवाला ष्ट्नकायहरूसाँग समन्त्वय र सहकाया गने ।  

(७) स्वयंसेवक संस्था र स्वयंसेवक छनौट गने तथा आवश्यकता अनसुार स्वयंसेवकहरूको एष्ट्ककृत 

पररिालन गने । 

(८) वषाको न्त्यनूतम २/२ पटक पाष्ट्लका स्तरीय सामदुाष्ट्यक कायािमको स्थलगत अनगुमन गने । 

(९) समदुायको सरुक्षामा स्थानीयको सामषू्ट्हक सहिाष्ट्गता बढाउन प्रोत्साहन हुने ष्ट्कष्ट्समका 

कायािमहरू गने, गराउने ।  
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(१०) सरुक्षाका साधनहरू िस्तै: सडक बत्ती, सरुक्षा गाडा, CCTV, Security Siren, Smoke 

Detector, Fire Extinguisher आष्ट्द िडान गरी प्रयोग गन,े प्रयोग गना प्रेररत गने । 

(११) मलेा, पवामा सिूना तथा समन्त्वय केन्त्ि सञ्िालन गना समन्त्वय गने । 

(१२) दघुाटना तथा प्रकोप उद्दारमा एकीकृत स्वयंसेवक पररिालन तथा व्यवस्थापन गने । 

(१३) सरुक्षा सिेतनासम्बन्त्धी कायािम बनाई ष्ट्वष्ट्िन्त्न सञ्िार माध्यमबाट प्रिार प्रसार गने, गराउने । 

(१४) सष्ट्मष्ट्तले ष्ट्नधाारण गरेका अन्त्य कायाहरू गने । 

(ख) समदुाय-प्रहरी पाष्ट्लका सष्ट्मष्ट्तको काम कताव्य र ष्ट्िम्मवेारी दहेाय बमोष्ट्िम हुनेछ: 

(१) पाष्ट्लकास्तरमा सामदुाष्ट्यक कायािमको योिना, समन्त्वय, सञ्िालन, अनगुमन तथा मलू्याङ्कन 

गन े। 

(२) समदुाय-प्रहरी पाष्ट्लका सष्ट्मष्ट्तको माष्ट्सक बैठक सञ्िालन गने । 

(३) समदुाय-प्रहरी पाष्ट्लका सष्ट्मष्ट्तको साझदेार संघ संस्था र नागररक समािका प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धहरूसाँगको 

माष्ट्सक अन्त्तरष्ट्िया सञ्िालन गने । 

(४) पाष्ट्लकास्तरमा सरुक्षा िेतना अष्ट्िवदृ्धी गना आवश्यक के्षत्र प्राथष्ट्मष्ट्ककरण गरी वषाको दईुवटा 

पाष्ट्लका स्तरीय साझा सामदुाष्ट्यक सिेतना कायािम सञ्िालन गने तथा राष्ट्रिय, प्रादषे्ट्शक र 

ष्ट्िल्लास्तरीय कायािम कायाान्त्वयन गने/गराउने 

(५) पाष्ट्लकास्तरका सरोकारवाला ष्ट्नकायहरूसाँग समन्त्वय र सहकाया गने ।  

(६) पाष्ट्लका ष्ट्ित्र पने संस्था तथा व्यष्ट्िहरूलाई स्वयंसेवक संस्था र स्वयंसेवक छनौटको लाष्ट्ग 

समदुाय-प्रहरी ष्ट्िल्ला सष्ट्मष्ट्तमा ष्ट्सफाररश गने । 

(७) वषाको न्त्यनूतम २/२ पटक मातहत वडाहरूमा सञ्िाष्ट्लत सामदुाष्ट्यक कायािमको स्थलगत 

अनगुमन गने । 

(८) समदुायको सरुक्षामा स्थानीयको सामषू्ट्हक सहिाष्ट्गता बढाउन प्रोत्साहन हुने ष्ट्कष्ट्समका 

कायािमहरू गने, गराउने ।  

(९) सरुक्षाका साधनहरू िस्तै: सडक बत्ती, सरुक्षा गाडा, CCTV, Security Siren, Smoke 

Detector, Fire Extinguisher आष्ट्द िडान गरी प्रयोग गन,े प्रयोग गना प्रेररत गने । 
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(१०) मलेा, पवामा सिूना तथा समन्त्वय केन्त्ि सञ्िालन गना समन्त्वय गने । 

(११) दघुाटना तथा प्रकोप उद्दारमा एकीकृत स्वयंसेवक पररिालन तथा व्यवस्थापन गने । 

(१२) सरुक्षा सिेतनासम्बन्त्धी कायािम बनाई ष्ट्वष्ट्िन्त्न सञ्िार माध्यमबाट प्रिार प्रसार गने, गराउने । 

(१३) सष्ट्मष्ट्तले ष्ट्नधाारण गरेका अन्त्य कायाहरू गने । 

 

(ग) समदुाय-प्रहरी वडा सष्ट्मष्ट्तको काम कताव्य र ष्ट्िम्मवेारी दहेाय बमोष्ट्िम हुनेछ: 

(१) समदुाय-प्रहरी वडा सष्ट्मष्ट्तको माष्ट्सक बैठक सञ्िालन गने । 

(२) समदुाय-प्रहरी वडा सष्ट्मष्ट्तको साझदेार संघसंस्था र नागररक समािका प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धहरूसाँगको 

माष्ट्सक अन्त्तरष्ट्िया सञ्िालन गने । 

(३) राष्ट्रिय, प्रादषे्ट्शक, ष्ट्िल्ला र पाष्ट्लकास्तरीय सामदुाष्ट्यक कायािम कायाान्त्वयन गने/गराउने । 

(४) वडा स्तरमा सरुक्षा सिेतना अष्ट्िवषृ्ट्ि गना आवश्यक क्षेत्र पष्ट्हिान गरी “एक वडा – एक 

कायािम” सञ्िालन गने । 

(५) वडास्तरका सरोकारवाला ष्ट्नकायहरूसाँग समन्त्वय र सहकाया गने ।  

(६) वडा ष्ट्ित्र पने संस्था तथा व्यष्ट्िहरूलाई स्वयंसेवक संस्था र स्वयंसेवक छनौटको लाष्ट्ग समदुाय-

प्रहरी पाष्ट्लका सष्ट्मष्ट्त माफा त समदुाय-प्रहरी ष्ट्िल्ला सष्ट्मष्ट्तमा ष्ट्सफाररस गने । 

(७) समदुाय-प्रहरी टोल सष्ट्मष्ट्त गठन गनाको लाष्ट्ग पहल गने आवश्यकता अनसुार राय ष्ट्दने । 

(८) समदुायको सरुक्षामा स्थानीयको सामषू्ट्हक सहिाष्ट्गता बढाउन प्रोत्साहन हुने ष्ट्कष्ट्समका 

कायािमहरू गने, गराउने ।  

(९) सरुक्षाका साधनहरू िस्तै: सडक बत्ती, सरुक्षा गाडा, CCTV, Security Siren, Smoke 

Detector, Fire Extinguisher आष्ट्द िडान गरी प्रयोग गन,े प्रयोग गना प्रेररत गने । 

(१०) मलेा, पवामा सिूना तथा समन्त्वय केन्त्ि सञ्िालन गना समन्त्वय गने । 

(११) दघुाटना तथा प्रकोप उद्धारमा सहयोग तथा समन्त्वय गने । 

(१२) सष्ट्मष्ट्तले ष्ट्नधाारण गरेका अन्त्य कायाहरू गने । 

 

(घ) समदुाय-प्रहरी टोल सष्ट्मष्ट्तको काम कताव्य र ष्ट्िम्मवेारी दहेाय बमोष्ट्िम हुनेछ: 
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(१) समदुाय-प्रहरी टोल सष्ट्मष्ट्तको माष्ट्सक बैठक सञ्िालन गने । 

(२) राष्ट्रिय, प्रादषे्ट्शक, ष्ट्िल्ला, पाष्ट्लका र वडा स्तरीय कायािम कायाान्त्वयन गने/गराउने । 

(३) टोलस्तरका सरोकारवाला ष्ट्नकायहरूसाँग समन्त्वय र सहकाया गने ।  

(४) टोल ष्ट्ित्रका  संस्था तथा व्यष्ट्िहरूलाई स्वयंसेवक संस्था र स्वयंसेवकको  रूपमा छनौट गनेको 

लाष्ट्ग समदुाय-प्रहरी वडा सष्ट्मष्ट्तलाई सहयोग गने । 

(५) समदुायको सरुक्षामा स्थानीयको सामषू्ट्हक सहिाष्ट्गता बढाउन प्रोत्साहन हुने ष्ट्कष्ट्समका 

कायािमहरू गने, गराउने ।  

(६) सरुक्षाका साधनहरू िस्तै: सडक बत्ती, सरुक्षा गाडा, CCTV, Security Siren, Smoke 

Detector, Fire Extinguisher आष्ट्द िडान गरी प्रयोग गन,े प्रयोग गना प्रेररत गने । 

(७) मलेा, पवामा सिूना तथा समन्त्वय केन्त्ि सञ्िालन गना समन्त्वय गने । 

(८) दघुाटना तथा प्रकोप उद्दारमा सहयोग तथा समन्त्वय गने । 

(९) सष्ट्मष्ट्तले ष्ट्नधाारण गरेका अन्त्य कायाहरू गने । 

(ङ) ष्ट्वद्यालय-प्रहरी सम्पका  सष्ट्मष्ट्तको काम कताव्य र ष्ट्िम्मवेारी दहेाय बमोष्ट्िम हुनेछ: 

(१) ष्ट्वद्यालय-प्रहरी सम्पका  सष्ट्मष्ट्तको माष्ट्सक बैठक सञ्िालन गने । 

(२) ष्ट्वद्याथी स्वयंसेवक छनौट गरी स्वयंसेवकको ष्ट्ववरण समदुाय-प्रहरी ष्ट्िल्ला सष्ट्मष्ट्तमा पठाउने । 

(३) समदुाय-प्रहरी साझदेारी अन्त्तरगत केन्त्िीयस्तरबाट ष्ट्वद्यालयको लाष्ट्ग तयार गररएको “राष्ट्रिय 

सामदुाष्ट्यक सरुक्षा पाठ्यिम” लाग ूगराउने । 

(४) स्थानीय स्तरमा सरुक्षा दृष्ट्ष्टकोणले प्रष्ट्शक्षण गराउन आवश्यक ष्ट्वषयवस्त ु पष्ट्हिान गरी 

आवश्यकता अनुसार स्रोत व्यष्ट्िको सहयोगमा प्रष्ट्शक्षण गराउने । 

(५) अष्ट्ििावक िेला गरी सरुक्षा सिेतना कायािम सञ्िालन गने । 

(६) “प्रहरीसाँग एक ष्ट्दन” कायािम अनसुार प्रहरी कायाालयको भ्रमण गराई ष्ट्वद्याथीहरूलाई प्रहरी 

कायाालय र प्रहरी कमािारीहरूसंग पररष्ट्ित हुनमा सहयोग परु् याउने । 

(७) सष्ट्मष्ट्तले ष्ट्नधाारण गरेका अन्त्य कायाहरू गने । 

 

३.२ सामुदाजयक प्रहरी महाशाखा/शाखाका जिम्मेिारीहरू 
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(क)  प्रहरी प्रधान कायाालय, अपराध अनसुन्त्धान ष्ट्विाग, सामदुाष्ट्यक सरुक्षा महाशाखाको काम, कताव्य र  

ष्ट्िम्मवेारी दहेायबमोष्ट्िम हुनेछ : 

(१) राष्ट्रिय स्तरमा समदुाय-प्रहरी साझदेारीको संयोिन र व्यवस्थापन गने । 

(२) वषाको न्त्यनूतम २ पटक राष्ट्रिय साझदेारहरूको बैठक आयोिना गने । 

(३) राष्ट्रियस्तरमा सरुक्षा िेतना अष्ट्िवषृ्ट्द्ध गना आवश्यक क्षेत्र प्राथष्ट्मष्ट्ककरण गरी वषाको एउटा 

राष्ट्रिय साझा सामदुाष्ट्यक सिेतना कायािम सञ्िालन गने । 

(४) राष्ट्रिय स्तरका सरोकारवाला ष्ट्नकायहरूसाँग समन्त्वय र सहकाया गने ।  

(५) समदुाय-प्रहरी साझदेारीका लाष्ट्ग आवश्यक राष्ट्रिय नीष्ट्त ष्ट्नमााण गने ।  

(६) ताष्ट्लम पाठ्यिम र पाठ योिना ष्ट्नमााण तथा Update गने । 

(७) समदुाय-प्रहरी साझदेारी बमोष्ट्िम सञ्िालन हुने कायािमहरूको वाष्ट्षाक क्यालेण्डर बनाई  सोही 

अनसुार कायाान्त्वयन गने /गराउने । 

(८) प्रष्ट्शक्षक प्रष्ट्शक्षण ताष्ट्लम लगायत अन्त्य ताष्ट्लमहरू सञ्िालन गने, गराउने । 

(९) आवश्यकता अनसुार संघीय प्रहरी इकाई कायाालयलाई समते पररिालन गरी वषाको न्त्यनूतम २/२ 

प्रदशे प्रहरी कायाालय र महानगरीय प्रहरी कायाालय तथा मातहतको स्थलगत अनुगमन गने ।  

(१०) सामदुाष्ट्यक कायािम र ष्ट्वद्यालय सम्पका  कायािमको प्रिावकाररता मलु्याङ्कन गने । 

(११) आवश्यक साधन स्रोत उपलब्ध गराउन ेतथा उपलब्ध गराउन समन्त्वय गने । 

(१२) सरुक्षा सिेतनासम्बन्त्धी श्रव्यदृश्य, PSA तथा अन्त्य सरुक्षा सिेतनामलूक सामग्रीहरू तयार गरी 

ष्ट्वतरण गने तथा राष्ट्रिय सञ्िार माध्यम र सामाष्ट्िक सञ्िालहरूबाट प्रिार प्रसार गने, गराउने । 

(१३) सामदुाष्ट्यक प्रहरी शाखाहरू, प्रहरी कमािारीहरू र सञ्िालन हुने कायािमहरूको समग्र रेखदखे, 

ष्ट्नयन्त्त्रण, पररिालन, अनगुमन तथा मलू्याङ्कन गने, ष्ट्नदशेन ष्ट्दने । 

(१४) अवधारणा कायाान्त्वयनका लाष्ट्ग खष्ट्टने प्रहरी िनशष्ट्िको छनौट, सरुवाका लाष्ट्ग ष्ट्सफाररस, 

ताष्ट्लम पाठ्यिम ष्ट्नमााण, ताष्ट्लम सञ्िालन गने तथा गना ष्ट्नदशेन ष्ट्दने ।  

(१५) दषै्ट्नक गष्ट्तष्ट्वष्ट्धको प्रमाण सष्ट्हतको प्रष्ट्तवदेन प्रणालीको ष्ट्वकास र अनगुमन गने । 

(१६) माष्ट्सक, त्रैमाष्ट्सक र वाष्ट्षाक रूपमा प्रष्ट्तवदेन तयार गरी सरोकारवाला ष्ट्नकायहरूलाई Share 

(साझा) गने । 
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(ख) प्रदशे/महानगरीय प्रहरी कायाालय, सामदुाष्ट्यक प्रहरी शाखाको काम, कताव्य र ष्ट्िम्मवेारी ष्ट्नम्नानसुार 

हुनेछ : 

(१) वषाको न्त्यनूतम २ पटक प्रदशे/महानगरीय साझदेारहरूको बैठक आयोिना गने । 

(२) प्रादषे्ट्शक/महानगरीय स्तरमा सरुक्षा िेतना अष्ट्िवदृ्धी गना आवश्यक के्षत्र प्राथष्ट्मष्ट्ककरण गरी 

वषाको एउटा प्रादषे्ट्शक/महानगरीय साझा सामदुाष्ट्यक सिेतना कायािम सञ्िालन गने तथा 

राष्ट्रिय कायािम कायाान्त्वयन गने/गराउन े। 

(३) प्रादषे्ट्शक/महानगरीय स्तरका सरोकारवाला ष्ट्नकायहरूसाँग समन्त्वय र सहकाया गने ।  

(४) समदुाय-प्रहरी साझदेारीका लाष्ट्ग आवश्यक प्रादषे्ट्शक नीष्ट्त ष्ट्नमााण गने ।  

(५) समदुाय-प्रहरी साझदेारीको वाष्ट्षाक क्यालेण्डर बमोष्ट्िम सञ्िालन हुने कायािमहरू कायाान्त्वयन 

गने/गराउने । 

(६) वषाको न्त्यनूतम २/२ पटक मातहत कायाालयबाट सञ्िाष्ट्लत सामदुाष्ट्यक कायािमको स्थलगत 

अनगुमन गने । 

(७) सामदुाष्ट्यक कायािम र ष्ट्वद्यालय सम्पका  कायािमको प्रिावकाररता मलु्याङ्कन गने । 

(८) प्रदशे/महानगरीय मातहतका कायाालयका सामदुाष्ट्यक शाखाहरू, प्रहरी कमािारीहरू र सञ्िालन 

हुने कायािमहरूको समग्र रेखदखे, ष्ट्नयन्त्त्रण, पररिालन, अनगुमन तथा मलू्याङ्कन गने, ष्ट्नदशेन 

ष्ट्दने । 

(९) मातहत कायाालयको दषै्ट्नक गष्ट्तष्ट्वष्ट्धको प्रमाण सष्ट्हतको प्रष्ट्तवदेन ष्ट्वशे्लषण गने तथा प्रहरी 

प्रधान कायाालयमा िाहरे गने । 

(१०) माष्ट्सक, तै्रमाष्ट्सक र वाष्ट्षाक रूपमा प्रष्ट्तवदेन मिकुर कायाालयमा िाहरे गने तथा सरोकारवाला 

ष्ट्नकायहरूलाई Share (साझा) गने । 

 

(ग) ष्ट्िल्ला प्रहरी/महानगरीय पररसर सामदुाष्ट्यक प्रहरी शाखाको काम, कताव्य र ष्ट्िम्मवेारी ष्ट्नम्नानसुार 

हुनेछ : 

(१) ष्ट्िल्ला स्तरमा सामदुाष्ट्यक प्रहरी अष्ट्धकृत (Community  Focal Officer) तोक्ने । 

(२) साझदेारीका सष्ट्मष्ट्तहरूमा प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धत्व गने प्रहरी कमािारीहरूको छनौट गने । 

(३) प्रहरी-ष्ट्वद्यालय सम्पका  अष्ट्धकृत (School Liaison Officer)  तोक्ने । 
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(४) समदुाय-प्रहरी साझदेारीको वाष्ट्षाक क्यालेण्डर बमोष्ट्िम सञ्िालन हुने कायािमहरू कायाान्त्वयन 

गने/गराउने । 

(५) सामदुाष्ट्यक कायािम र ष्ट्वद्यालय सम्पका  कायािम सञ्िालन गने, गराउने । 

(६) यस अवधारणा बमोष्ट्िम पररिाष्ट्लत प्रहरी कमािारीहरू र सञ्िालन हुने कायािमहरूको समग्र 

रेखदखे, ष्ट्नयन्त्त्रण, पररिालन, अनगुमन तथा मलू्याङ्कन गने, ष्ट्नदशेन ष्ट्दने । 

(७) मातहत कायाालयको दषै्ट्नक गष्ट्तष्ट्वष्ट्धको प्रमाण सष्ट्हतको प्रष्ट्तवदेन ष्ट्वशे्लषण गने तथा मिकुर 

कायाालयमा िाहरे गने । 

(८) माष्ट्सक, त्रैमाष्ट्सक र वाष्ट्षाक रूपमा प्रष्ट्तवदेन तयार गरी समदुाय-प्रहरी ष्ट्िल्ला सष्ट्मष्ट्त र मिकुर 

कायाालयमा पेश गने तथा सरोकारवाला ष्ट्नकायहरूलाई Share (साझा) गने । 

(घ) महानगरीय प्रहरी वतृ्त, महानगरीय प्रहरी प्रिाग, इलाका प्रहरी कायाालय र वडा प्रहरी कायाालय 

सामदुाष्ट्यक प्रहरी शाखाको काम, कताव्य र ष्ट्िम्मवेारी ष्ट्नम्नानसुार हुनेछ : 

(१) कायाालयस्तरमा सामदुाष्ट्यक सम्पका  अष्ट्धकृत (Community Focal Officer) तोक्ने । 

(२) प्रहरी-ष्ट्वद्यालय सम्पका  अष्ट्धकृत (School Liaison Officer)  तथा साझदेारीका सष्ट्मष्ट्तहरूमा 

समन्त्वय गने सामदुाष्ट्यक सम्पका  अष्ट्धकृत (Community Focal Officer) तोक्ने । 

(३) प्रहरी-ष्ट्वद्यालय सम्पका  कायािमको बैठक सञ्िालनको लाष्ट्ग आवश्यक समन्त्वय गने, सहिाष्ट्ग 

हुने । 

(४) समदुाय-प्रहरी साझदेारीको वाष्ट्षाक क्यालेण्डर बमोष्ट्िम सञ्िालन हुने कायािमहरू प्रिावकारी 

रूपमा कायाान्त्वयन गने/गराउने । 

(५) यस अवधारणा बमोष्ट्िम पररिाष्ट्लत प्रहरी कमािारीहरू र सञ्िालन हुने कायािमहरूको समग्र 

रेखदखे, ष्ट्नयन्त्त्रण, पररिालन, अनगुमन तथा मलू्याङ्कन गने, ष्ट्नदशेन ष्ट्दने । 

(६) सरुक्षा सिेतनाका लाष्ट्ग पिाा, पम््लेट तयार गरी ष्ट्वतरण गने गराउने ।  

(७) आफ्नो ष्ट्िम्मवेारी क्षेत्रष्ट्ित्रका घर धनी, िाडामा बस्ने व्यष्ट्ि, ष्ट्वष्ट्शष्ट तथा अष्ट्त ष्ट्वष्ट्शष्ट व्यष्ट्ि, 

रािनैष्ट्तक दलका नेता तथा कायाकताा, स्थानीय िि िलादमी, नागररक समाि, महत्वपणूा 

प्रष्ट्तिान, होटल, लि, रेषु्टरेन्त्ट, गमु्बा, ििा, मष्ट्स्िद, मठमष्ट्न्त्दर, आपराष्ट्धक प्रवषृ्ट्त्तका व्यष्ट्ि, 

फरार अपराधी, कैद ििुान गरी बसेका व्यष्ट्ि आष्ट्दको अष्ट्िलेखीकरण गन े।   
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(८) मातहत कायाालयको दषै्ट्नक गष्ट्तष्ट्वष्ट्धको प्रमाण सष्ट्हतको प्रष्ट्तवदेन ष्ट्वशे्लषण गने तथा मिकुर 

कायाालयमा िाहरे गने । 

(९) माष्ट्सक, त्रैमाष्ट्सक र वाष्ट्षाक रूपमा प्रष्ट्तवदेन तयार गरी समदुाय-प्रहरी पाष्ट्लका सष्ट्मष्ट्त र मिकुर 

कायाालयमा पेश गने तथा सरोकारवाला ष्ट्नकायहरूलाई Share (साझा) गने । 

 

(ङ) समदुाय-प्रहरी साझदेारीको लाष्ट्ग प्रहरी िौकीस्तरको काम, कताव्य र ष्ट्िम्मवेारी ष्ट्नम्नानसुार हुनेछ : 

(१) समदुाय-प्रहरी साझदेारी अन्त्तरगतका कायािमहरू तदारूकताका साथ कायाान्त्वयन गने । 

(२) ष्ट्िम्मवेार क्षेत्रका सरोकारवाला ष्ट्नकायहरूसाँग समन्त्वय र सहकाया गने ।  

(३) समदुायको सरुक्षामा स्थानीयको सामषू्ट्हक सहिाष्ट्गता बढाउन प्रोत्साहन हुने ष्ट्कष्ट्समका 

कायािमहरू गने, गराउने ।  

(४) सरुक्षाका साधनहरू िस्तै: सडक बत्ती, सरुक्षा गाडा, CCTV, Security Siren, Smoke 

Detector, Fire Extinguisher आष्ट्द िडान गरी प्रयोग गन,े प्रयोग गना प्रेररत गने । 

(५) स्थानीय तह, ष्ट्वष्ट्िन्त्न सरकारी तथा गरैसरकारी कायाालयहरू, शषै्ट्क्षक संस्था, नागररक समाि, 

उद्योगी तथा व्यापारी तथा व्यवसायी, टोल सरुक्षा सष्ट्मष्ट्त, टोल सधुार सष्ट्मष्ट्त, आमा समहु, यवुा 

क्लव, स्थानीय बाष्ट्सन्त्दा र सरोकारवाला ष्ट्नकायसाँग समन्त्वय र सहकाया गना सामदुाष्ट्यक प्रहरीलाई 

सहिीकरण गने ।  

(६) मलेा, पवामा सिूना तथा समन्त्वय केन्त्ि सञ्िालन गना समन्त्वय गने । 

(७) सरुक्षा सिेतनाका लाष्ट्ग पिाा, पम््लेट तयार गरी ष्ट्वतरण गने ।  

(८) आफ्नो ष्ट्िम्मवेारी क्षेत्रष्ट्ित्रका घर धनी, िाडामा बस्ने व्यष्ट्ि, ष्ट्वष्ट्शष्ट तथा अष्ट्त ष्ट्वष्ट्शष्ट व्यष्ट्ि, 

रािनैष्ट्तक दलका नेता तथा कायाकताा, स्थानीय िि िलादमी, नागररक समाि, महत्वपणूा 

प्रष्ट्तिान, होटल, लि, रेषु्टरेन्त्ट, गमु्बा, ििा, मष्ट्स्िद, मठमष्ट्न्त्दर, आपराष्ट्धक प्रवषृ्ट्त्तका व्यष्ट्ि, 

फरार अपराधी, कैद ििुान गरी बसेका व्यष्ट्ि आष्ट्दको अष्ट्िलेखीकरण गन े।   

(९) सामदुाष्ट्यक दषै्ट्नक गष्ट्तष्ट्वष्ट्धको प्रमाण सष्ट्हतको प्रष्ट्तवदेन ष्ट्वशे्लषण गने तथा मिकुर कायाालयमा 

िाहरे गने । 

(१०) तोष्ट्कएका अन्त्य काया गन े।  
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३.३ समुदाय-प्रहरी साझेदारी अन्त्तगात सामुदाजयक प्रहरी अजधकृतको काम, कताव्य र जिम्मेिारी 

(क)  ष्ट्िल्ला/ वतृ्त/ इलाका/ वडा/ प्रिाग स्तरीय सामदुाष्ट्यक सम्पका  अष्ट्धकृतको (Community Focal 

Officer)  काम, कताव्य र ष्ट्िम्मवेारी दहेाय बमोष्ट्िम हुनेछ: 

(१) सामदुाष्ट्यक प्रहरी शाखाको प्रमखुको रूपमा काया गने । 

(२) समदुाय-प्रहरी साझदेारी अन्त्तरगत वाष्ट्षाक क्यालेण्डरका कायािम र न्त्यनुतम साझा कायािमको 

प्रिावकारी कायाान्त्वयनको लाष्ट्ग सरोकारवाला ष्ट्नकाय, संघ-संस्थासंग समन्त्वय र सहकाया गने । 

(३) सामदुाष्ट्यक सम्पका  अष्ट्धकृत र ष्ट्वद्यालय सम्पका  अष्ट्धकृत तोक्नको लाष्ट्ग कायाालय प्रमखु समक्ष 

ष्ट्सफाररस गने । 

(४) सामदुाष्ट्यक सम्पका  अष्ट्धकृत तथा ष्ट्वद्यालय सम्पका  अष्ट्धकृतहरूलाई औपिाररक तथा 

अनौपिाररक प्रष्ट्शक्षण ष्ट्दने तथा ष्ट्िष्ट्फङ गने । 

(५) सामदुाष्ट्यक सम्पका  अष्ट्धकृत र ष्ट्वद्यालय सम्पका  अष्ट्धकृतहरूलाई ष्ट्िम्मेवारी ष्ट्दने, ष्ट्नरीक्षण गने र 

ष्ट्नदशेन ष्ट्दने । 

(६) समदुाय-प्रहरी साझदेारीका प्रणालीलाई प्रिावकारी रूपमा कायाान्त्वयनका लाष्ट्ग राख्नपुने 

अष्ट्िलेख राख्ने तथा िाहरे गने । 

(७) तोष्ट्कए बमोष्ट्िम अनुगमन तथा मलु्याङ्कन र अन्त्य काया गने । 

(ख) साझदेारीका सष्ट्मष्ट्तहरूमा प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धत्व गने सामदुाष्ट्यक सम्पका  अष्ट्धकृतको (Community Focal 

Officer) काम, कताव्य र ष्ट्िम्मवेारी दहेाय बमोष्ट्िम हुनेछ: 

(१) ष्ट्िम्मवेार के्षत्रका सरोकारवाला ष्ट्नकायहरूसाँग समन्त्वय र सहकायामा समदुाय-प्रहरी साझदेारी 

अन्त्तरगतका कायािमहरू तदारूकताका साथ कायाान्त्वयन गने । 

(२) ष्ट्िम्मवेारी तोष्ट्कएको वडा, टोलमा शाष्ट्न्त्त सरुक्षासाँग सम्बष्ट्न्त्धत ष्ट्वषयमा िानकारी राख्ने । 

(३) स्थानीय समदुाय र प्रहरी कायाालयबीि सहिकतााको िषू्ट्मका ष्ट्नवााह गने ।  

(४) समदुाय र प्रहरीको साझदेारी बढाउन वडा, टोल स्तरमा सञ्िालन हुने सामाष्ट्िक 

ष्ट्ियाकलापहरूमा सहिागी हुने । 

(५) समदुाय-प्रहरी टोल सष्ट्मष्ट्त गठनका लाष्ट्ग प्रेररत गन ेतथा सहिीकरण गने ।  
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(६) हरेक नागररकको घर दलैोमा पगुी सरुक्षा सतका ता तथा सिेतना बढाउन पिाा, पम्पलेट ष्ट्वतरण एवं 

छलफल गने, सामदुाष्ट्यक सरुक्षा र सिेतना, अपराध रोकथाम, प्रहरी सेवा र सम्पका  

नम्बरसष्ट्हतको िानकारी प्रवाह गन ेतथा वस्तगुत पररष्ट्स्थष्ट्तको िानकारी एव ंनागररकका गनुासा 

तथा राय सझुाव ष्ट्लने।  

(७) समदुाय-प्रहरी टोल सष्ट्मष्ट्तका संयोिकसाँगको समन्त्वयमा सष्ट्मष्ट्तको बैठक राख्ने । 

(८) समदुाय-प्रहरी टोल सष्ट्मष्ट्तले गरेका ष्ट्ियाकलाप, घर धनी, िाडामा बस्ने व्यष्ट्ि, ष्ट्वष्ट्शष्ट तथा 

अष्ट्त ष्ट्वष्ट्शष्ट व्यष्ट्ि, रािनैष्ट्तक दलका नेता तथा कायाकताा, स्थानीय िि िलादमी, नागररक 

समाि, महत्वपणूा प्रष्ट्तिान, होटल, लि, रेषु्टरेन्त्ट, गमु्वा, ििा, मष्ट्स्िद, मठमष्ट्न्त्दर, आपराष्ट्धक 

प्रवषृ्ट्त्तका व्यष्ट्ि, फरार अपराधी, कैद ििुान गरी बसेका व्यष्ट्ि आष्ट्दको िानकारी राख्ने ।  

(९) दघुाटना तथा प्रकोप उद्दार, मष्ट्हला तथा बालबाष्ट्लका र ििे नागररकलाई सहयोग गने र 

सहयोगका लाष्ट्ग स्थानीय नागररकलाई प्रेररत गने ।  

(१०) कामको प्रगष्ट्त ष्ट्ववरण दषै्ट्नक रूपमा सामदुाष्ट्यक प्रहरी शाखामा िाहरे गन े।  

(११) सामदुाष्ट्यक प्रहरी शाखाबाट प्राप्त ष्ट्नदशेन कायाान्त्वयन गन ेसाथै तोष्ट्कएका अन्त्य काया गन े।  

(ग) प्रहरी-ष्ट्वद्यालय सम्पका  अष्ट्धकृतको (School Liaison Officer)  काम, कताव्य र ष्ट्िम्मवेारी दहेाय 

बमोष्ट्िम हुनेछ: 

(१) ष्ट्िम्मवेार क्षेत्रका ष्ट्वद्यालयहरूसाँग समन्त्वय गरी प्रहरी-ष्ट्वद्यालय सम्पका  सष्ट्मष्ट्त गठन गना पहल 

गने । 

(२) ष्ट्वद्यालयस्तरमा सरुक्षा सतका ता तथा सिेतना बढाउन ष्ट्वद्यालय सम्पका  कायािम सञ्िालन गने ।  

(३) “प्रहरीसाँग एक ष्ट्दन”  कायािमको लाष्ट्ग आवश्यक समन्त्वय गने । 

(४) “राष्ट्रिय सामदुाष्ट्यक सरुक्षा पाठ्यिम” प्रष्ट्शक्षण गराउन पहल गने । 

(५) प्रहरी-ष्ट्वद्यालय सम्पका  सष्ट्मष्ट्तको संयोिकसाँगको समन्त्वयमा सष्ट्मष्ट्तको बैठक राख्ने । 

(६) ष्ट्वद्यालयमा सरुक्षाका साधनहरू िस्तै: सडक बत्ती, CCTV, Security Siren, Smoke 

Detector, Fire Extinguisher आष्ट्द िडान गरी प्रयोग गना प्रेररत गने ।  

(७) कामको प्रगष्ट्त ष्ट्ववरण दषै्ट्नक रूपमा सामदुाष्ट्यक प्रहरी शाखामा िाहरे गन े।  

(८) सामदुाष्ट्यक प्रहरी शाखाबाट प्राप्त ष्ट्नदशेन कायाान्त्वयन गन ेसाथै तोष्ट्कएका अन्त्य काया गन े।  
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४. समुदाय-प्रहरी साझेदारीको कायाके्षर 

४.१ समुदाय-प्रहरी साझेदारीको कायाके्षर 

अपराष्ट्धक घटनाहरू बेरोिगारी, अष्ट्शक्षा, न्त्यनू आयश्रोत, गरीबी, एकल-अष्ट्ििावक पररवार,  लाग ू औषध 

दवु्यासन, मादक पदाथा सेवन, बढ्दो शहरीकरण (अव्यवष्ट्स्थत वस्ती) अष्ट्स्थर िनसंख्या (बसाई-सराई) 

लगायतका सामाष्ट्िक कारणहरूसाँग पष्ट्न अन्त्तर-सम्बष्ट्न्त्धत हुने गदाछन ्। यस्ता अपराष्ट्धक गष्ट्तष्ट्वष्ट्धसाँग िोष्ट्डएर 

आएका यस्ता आष्ट्थाक र सामाष्ट्िक कारणहरूलाई समयम ैपष्ट्हिान गरी उपयिु कदम िाल्न सकेमा अपराध 

रोकथाम गना मद्दत पगु्दछ । त्यसैले अपराध रोकथाम तथा सामाष्ट्िक सरुक्षा सिेतना अष्ट्िवदृ्धी गराउने काया 

प्रहरीको एकल प्रयासबाट मात्र प्राय: असम्िव हुन्त्छ िन्त्ने तथ्यलाई मनन ् गद ै समदुाय-प्रहरी साझदेारीको 

अवधारणा अनुरूप सम्पणूा सरोकारवालाहरूको सामषू्ट्हक प्रयासबाट अपराध रोकथाम तथा सामयुष्ट्दक सरुक्षा 

सिेतना अष्ट्िवषृ्ट्द्ध गने काया गररनेछ । समदुाय-प्रहरी साझदेारीका मखु्य कायाके्षत्रहरू दहेायबमोष्ट्िम हुनेछन ्: 

(क) सामुदाजयक सचेतना तथा अपराध रोकथाम: सामदुाष्ट्यक सरुक्षा सिेतना अपराध रोकथामको 

सबैिन्त्दा महत्वपूणा पक्ष हो । आम नागररकको सानो लापरवाही अपराधीक प्रवतृ्तीका माष्ट्नसहरूका लाष्ट्ग 

ठूलो मौका बन्त्न सक्दछ । त्यसैले अपराध रोकथाम वा न्त्यूनीकरण गना तथा समदुायमा सरुक्षा सिेतना 

अष्ट्िवदृ्धी गनाको लाष्ट्ग समदुाय-प्रहरी साझदेारीको माध्यमबाट ष्ट्वष्ट्िन्त्न ष्ट्कष्ट्समका सिेतनामलूक 

कायािमहरू सञ्िालन गररनेछ । 

(ख)प्रहरी-जिद्यालय सम्पका  कायािम: बालबाष्ट्लकाहरू अपराधको उच्ि िोष्ट्खम रहकेो वगामा पदाछन ् । 

बालबाष्ट्लकाहरूलाई अपराध उन्त्मखु हुनबाट तथा पीष्ट्डत हुनबाट िोगाउन, सामदुाष्ट्यक सेवाको िावना 

अष्ट्िवषृ्ट्द्ध गना र असल र ष्ट्िम्मवेार नागररकको रूपमा ष्ट्वकास गनाको लाष्ट्ग योिनाबद्ध रूपमा 

सामदुाष्ट्यक सरुक्षाका ष्ट्वष्ट्वध ष्ट्वषयहरूमा प्रष्ट्शक्षण प्रदान गररनेछ । त्यसैगरी बालबाष्ट्लकाको सरुक्षा तथा 

सरुष्ट्क्षत समाि ष्ट्नमााणको लाष्ट्ग अपनाउन ु पने सरुक्षा सिगता र ष्ट्िम्मवेारी समते समटेेर अष्ट्ििावक 

ष्ट्शक्षा कायािम सञ्िालन गररनेछ । 

(ग) स्थानीय तहको सेिा प्रिाहमा प्रभािकारी सुरक्षा समन्त्िय: स्थानीय तहका सामाष्ट्िक सरुक्षा, 

न्त्याष्ट्यक ष्ट्िम्मवेारीहरू तथा सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहको आवश्यकता अनुरूप स्थानीय प्रहरी ईकाईबाट 

प्रहरी कायाको क्षेत्राष्ट्धकारको अष्ट्धनमा रही ष्ट्नरन्त्तर रूपमा प्रिावकारी सरुक्षा समन्त्वयको व्यवस्था 
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ष्ट्मलाइनेछ । सामदुाष्ट्यक प्रहरी अष्ट्धकृत तथा सामदुाष्ट्यक सम्पका  अष्ट्धकृतले स्थानीय तहसंग ष्ट्नयष्ट्मत 

समन्त्वय र सम्पका  गनछेन ्। 

(घ) CCTV लगायतका प्राजिजधक सुरक्षा उपकरणको स्थापना र जिस्तार: समदुायको सरुक्षा 

सदुृढीकरणका लाष्ट्ग सम्बद्ध सरोकारवालाहरू साँग सहकाया गरी सरुक्षाको दृष्ट्ष्टकोणले सम्वदेनष्ट्शल र 

महत्वपूणा स्थानहरूमा CCTV लगायतका प्राष्ट्वष्ट्धक सरुक्षा उपकरणहरू स्थापना तथा ष्ट्वस्तार गररनेछ । 

व्यवसाष्ट्यक र ष्ट्निी सरुक्षाको लाष्ट्ग िडान गररएका CCTV हरूलाई समेत सम्बद्ध संस्था तथा 

व्यष्ट्िहरूसाँग समन्त्वय गरी समदुाय सरुक्षाको प्रणालीको रूपमा अष्ट्िलेखीकरण गररनेछ । िष्ट्मक रूपमा 

CCTV हरूलाई एकीकृत अनगुमन प्रणालीमा ष्ट्वकास गरी समदुाय ष्ट्वशेषका गष्ट्तष्ट्वष्ट्धहरू एकै 

स्थानबाट अनगुमन गना सक्ने व्यवस्थाको लाष्ट्ग पहल गररनेछ । त्यसैगरी समदुाय स्तरमा Community 

Siren System, Smoke Detector, Fire Extinguisher  लगायतका सरुक्षा उपकरणहरू िडान 

गनाको लाष्ट्ग प्रेररत गररनेछ । Siren System लाई प्रहरीको आकष्ट्स्मक नम्बर १०० मा िोडी िष्ट्मक 

रूपमा GIS को माध्यमबाट प्रहरी कन्त्िोल रूपमा Mapping गने समतेको व्यवस्था ष्ट्मलाई ष्ट्छटो, छररतो 

र प्रिावकारी रूपमा प्रहरी पररिालन गने व्यवस्था ष्ट्मलाइनेछ । 

(ङ) सामुदाजयक गस्ती र प्रभािकारी प्रहरी पररचालन: स्थानीय प्रहरी कायाालयहरूले सम्बष्ट्न्त्धत स्थानीय 

तहमा ष्ट्नयष्ट्मत रूपमा सामदुाष्ट्यक गस्ती गनेछन ् । स्थानीय प्रहरीले स्थानीय तहका ष्ट्वद्यमान ष्ट्वकृष्ट्त 

ष्ट्वसंगष्ट्त, अपराध र अपराष्ट्धहरूको बारेमा िानकारी राखी  सामदुाष्ट्यक गस्तीको िममा ष्ट्नरन्त्तर अनगुमन 

गनेछन ्। सरुष्ट्क्षत समाि ष्ट्नमााणको लाष्ट्ग ष्ट्नयष्ट्मत गस्तीका साथै फरार अपराधीहरू पिाउ, आपराष्ट्धक 

गष्ट्तष्ट्वष्ट्धहरू हुन सक्ने सम्िाव्य स्थानहरूको ष्ट्नयष्ट्मत ष्ट्नगरानी िस्ता ष्ट्ियाकलापमा ष्ट्तव्रता ष्ट्दनेछन ् । 

सामदुाष्ट्यक गस्तीको िममा प्रहरीले स्थानीय तहका प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धहरू, समदुायका सदस्य, टोल, समहु, 

संस्थाहरूसाँग अन्त्तरष्ट्िया वा बैठकहरू गनेछन । त्यसैगरी खराब आिरण िएका व्यष्ट्ि र अपराध उन्त्मखु 

व्यष्ट्िको बारेमा अष्ट्िलेख राख्नकुा साथै उष्ट्नहरूको ष्ट्ियाकलापको बारेमा समते िानकारी राख्नेछन ्। 

(च) एकीकृत स्ियंसेिक पररचालन: समदुाय-प्रहरी साझदेारीमा आबद्ध संस्था, ष्ट्वद्याथी तथा अन्त्य 

व्यष्ट्िहरूलाई 'स्वयंसेवक' को मान्त्यता ष्ट्दई एकीकृत पररिालन गररनेछ । स्वयंसेवकहरूको 

अष्ट्िलेखीकरण (Roster) गररनेछ । स्वयंसेवक संस्था (Volunteer Organizations), ष्ट्वद्याथी 
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स्वयंसेवक (Student Volunteers), स्वयंसेवक (Volunteers) गरी तीन ष्ट्कष्ट्समका स्वयंसेवकहरूको 

छुट्टा-छुटै्ट ष्ट्ववरण तयार गररनेछ । 

स्ियंसेिकको पररचालन 

(१) स्वयंसेवकहरूको ष्ट्वशषेज्ञता र क्षमता सम्बन्त्धी ष्ट्ववरणहरू संकलन गरी 

अष्ट्िलेखीकरण गररनेछ ।  

(२) ष्ट्िल्ला प्रहरी कायाालय र स्थानीय तहमा रहकेा प्रहरी कायाालयहरूले 

स्वयंसेवकहरूको अष्ट्िलेख राखी आवष्ट्धक रूपमा अद्यावष्ट्धक गनेछन ्।  

(३) ष्ट्वषय र सन्त्दिा अनुरूप स्वयंसेवकहरूको ष्ट्वशेषज्ञता र क्षमतालाई समते उपयोग 

गररनेछ ।  

(४) आवश्यकता अनसुार स्वयंसेवकहरूको क्षमता अष्ट्िवषृ्ट्द्धका लाष्ट्ग ष्ट्वशषे कायािम 

सञ्िालन गररनेछ ।  

(५) ष्ट्वशेष गरी वातावरण संरक्षण, ष्ट्वपद व्यवस्थापन र िनिेतनामलूक कायािमहरूमा 

स्वयंसेवकहरूको एकीकृत र समन्त्वयात्मक पररिालन गररनेछ ।  

सामुदाजयक सेिाको प्रमाणपर 

(१) ष्ट्नष्ट्श्चत मापदण्ड परुा गरेपश्चात (कायािम आयोिना तथा सहिाष्ट्गता) आधारमा 

स्वयंसेवक संस्थाहरूलाई सामदुाष्ट्यक सेवाको प्रमाणपत्र प्रदान गररनेछ । 

(२) ष्ट्वद्याथी स्वयंसेवक र अन्त्य स्वयंसेवकहरूको हकमा सामदुाष्ट्यक कायािमहरूमा 

संयोिन वा महत्वपणूा ष्ट्िम्मवेारी बहन गरे अनरुुप सामदुाष्ट्यक सेवाको प्रमाणपत्र 

प्रदान गररनेछ । 

(३) प्रमाणपत्र प्रदान गनाको लाष्ट्ग ष्ट्नष्ट्श्चत मापदण्ड ष्ट्नधाारण गररनेछ । 

(छ) फरार अपराधी पिाउमा समुदायको रचनात्मक सहयोग: अपराष्ट्धक घटनामा संलग्न रही फरार 

रहकेा अपराधी/अष्ट्ियिुहरू ष्ट्वष्ट्िन्त्न छद्म िेषमा कुनै न कुनै समदुायमा रहकेा हुन्त्छन ् । त्यसैले त्यस्ता 

अपराधी/अष्ट्ियिुहरूको खोितलास, पष्ट्हिान र पिाउ कायामा समदुायले प्रहरीलाई रिनात्मक सहयोग 

परु् याउन सक्दछ । ष्ट्वशषे गरी Social Security Number, National ID Number िस्ता कुनै 

अष्ट्ितीय (unique) नम्बर नरहकेो हाम्रो िस्तो मलुकुमा व्यष्ट्िगत ष्ट्ववरण िेकिााँि गनाको लाष्ट्ग कठीन 
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हुने िएकोले हरेक समदुाय वा टोलले उि के्षत्र ष्ट्ित्र बसोबास गने व्यष्ट्िहरूको फोटो सष्ट्हतको ष्ट्ववरण 

संकलन गरी अष्ट्िलेखीकरण गरेमा फरार अपराधी पिाउ गना तथा अपराध रोकथाम गना महत्वपूणा 

योगदान पगु्दछ । तसथा टोल, समदुायस्तरमा बसोबास गने व्यष्ट्िहरूको व्यष्ट्िगत ष्ट्ववरण व्यवष्ट्स्थत 

रूपमा अष्ट्िलेख राख्ने पद्दतीको ष्ट्वकास गररनेछ ।  

(ि) सूचना आदान प्रदान: स्थानीय तह, सामाष्ट्िक संघ-संस्था लगायत अन्त्य सरोकारवाला ष्ट्नकायहरूसंग 

छररएर रहकेा सिूना तथा तथ्याङ्कहरूमा अपराध अनसुन्त्धान, सेवा प्रवाह लगायतका प्रयोिनको लाष्ट्ग 

नेपाल प्रहरीले िानकारी ष्ट्लन सक्ने व्यवस्था ष्ट्मलाईनेछ । 

(झ) तथ्याङ्क संकलन/अद्यािजधक: सेवा प्रवाह र समदुायको प्रिावकारी सरुक्षा व्यवस्थापनको लाष्ट्ग उि 

समदुायमा बसोबास गने व्यष्ट्ि, सञ्िाष्ट्लत व्यवसाय र आवत िावत गने व्यष्ट्िहरूको ष्ट्ववरण 

अष्ट्िलेखीकरण गना आवश्यक हुने िएकोले घर धनी, िाडामा बस्ने व्यष्ट्ि, ष्ट्वष्ट्शष्ट तथा अष्ट्त ष्ट्वष्ट्शष्ट 

व्यष्ट्ि, रािनैष्ट्तक दलका नेता तथा कायाकताा, स्थानीय िि िलादमी, नागररक समाि, महत्वपणूा 

प्रष्ट्तिान, होटल, लि, रेषु्टरेन्त्ट मठ मष्ट्न्त्दर, गमु्वा, ििा, मष्ट्स्िद, आष्ट्दको ष्ट्ववरण संकलन गररनेछ । 

त्यसैगरी खराब आिरण िएका व्यष्ट्ि, फरार अपराधी, कैद ििुान गरी बसेका व्यष्ट्िहरूको बारेमा 

ष्ट्ववरण संकलन गरी उनीहरूको गष्ट्तष्ट्वष्ट्धको बारेमा िानकारी राष्ट्खनेछ । यस कायािम माफा त प्रहरी सेवा 

थप प्रिावकारी बनाउनको लाष्ट्ग लष्ट्क्षत गररनपुने के्षत्रहरू समेत पष्ट्हिान गररनेछ । 

(ञ) िातािरण संरक्षण तथा प्राकृजतक स्रोतको दोहन जनयन्त्रण: अन्त्तरराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय प्राथष्ट्मकता 

रहकेो वातावरण संरक्षण तथा प्राकृष्ट्तक स्रोतको दोहन ष्ट्नयन्त्त्रण मखु्यतः: स्थानीय तहको ष्ट्िम्मवेारी क्षेत्र 

ष्ट्ित्र रहकेो छ । संगष्ट्ठत रूपमा व्यापाररक प्रयोिनको लाष्ट्ग वा व्यष्ट्िगत रूपमा हुने प्राकृष्ट्तक स्रोतको 

दोहन ष्ट्नयन्त्त्रणको लाष्ट्ग स्थानीय तहको अगवुाईमा नेपाल प्रहरी, सामाष्ट्िक संघसंस्था लगायतका 

सरोकारवालाहरूको सामषू्ट्हक पहलमा वातावरण संरक्षण तथा प्राकृष्ट्तक स्रोतको दोहन ष्ट्नयन्त्त्रण गररनेछ । 
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५. समुदाय-प्रहरी साझेदारीको प्राथजमकता र गजतजिजधहरू 

समदुाय-प्रहरी साझदेारी ष्ट्नमााणको मखु्यगरी सामदुाष्ट्यक केष्ट्न्त्ित र ष्ट्वद्यालय केष्ट्न्त्ित गरी दईुवटा दृष्ट्ष्टकोणबाट 

कायािमहरू सञ्िालन गररनेछ । यसरी सञ्िालन हुने कायािमका मखु्य प्राथष्ट्मकता र गष्ट्तष्ट्वष्ट्धहरू दहेाय 

बमोष्ट्िम हुनेछन:्  

 

५.१ समुदाय केजन्त्ित कायािमको प्राथजमकता र गजतजिजधहरू 

अ) सामुदाजयक कायािमका प्राथजमकता:- समदुाय-प्रहरी साझदेारी सष्ट्मष्ट्तहरूको माध्यमबाट स्थानीय 

सरुक्षा िनुौतीहरू, सामाष्ट्िक ष्ट्वकृष्ट्त, ष्ट्वसंगष्ट्तहरू र अपराध उन्त्मखु समस्याहरूको पष्ट्हिान गरी 

िनिेतनामलुक कायािमहरू सञ्िालन गररनेछ । यस अन्त्तगात दहेायका कायािमहरूलाई 

प्राथष्ट्मकताका साथ अगाडी बढाईनेछ र स्थानीयस्तरको शाष्ट्न्त्त सरुक्षाको अवस्था अनुसार थप अन्त्य 

कायािमहरूलाई समते प्राथष्ट्मकतामा राखी सामदुाष्ट्यक सिेतना अष्ट्िवषृ्ट्द्ध गना सष्ट्कनेछ: 

(१) आधारितू सरुक्षा 

(२) प्रहरी र स्थानीय तहबाट प्राप्त हनुे सेवा तथा सहयोग 

(३) CCTV र अन्त्य सरुक्षा उपकरणको स्थापना र ष्ट्वस्तार 

(४) मष्ट्हला, बालबाष्ट्लका तथा ज्येि नागररकष्ट्वरूद्धका अपराध र ष्ट्हसंा ष्ट्नयन्त्त्रण  

(५) बाल ष्ट्ववाह/दाइिो/छाउपडी/बोक्सी प्रथा र सामाष्ट्िक ष्ट्वकृती ष्ट्नयन्त्त्रण 

(६) मानव बेिष्ट्बखन ष्ट्नयन्त्त्रण 

(७) एकीकृत घमु्ती ष्ट्शष्ट्वर (स्वास्थ्य, प्रशासष्ट्नक) 

(८) सडक सरुक्षा 

(९) लाग ूऔषध ष्ट्नषधे र मष्ट्दरा ष्ट्नयन्त्त्रण 

(१०) ष्ट्वपद ्व्यवस्थापन 

(११) साईवर सरुक्षा (ईन्त्टरनटे र सामाष्ट्िक सञ्िालको सरुष्ट्क्षत प्रयोग) 

(१२) वातावरण संरक्षण तथा प्राकृष्ट्तक स्रोतको दोहन ष्ट्नयन्त्त्रण 
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आ)  सामुदाजयक कायािमका गजतजिजधहरू 

(१) पिाा, पम्पलेट, हाते पषु्ट्स्तका, सिेतनामलूक अन्त्य सामग्री ष्ट्वतरण 

(२) घरदलैो कायािम 

(३) प्रष्ट्शक्षण 

(४) सामदुाष्ट्यक गस्ती 

(५) अन्त्तरष्ट्िया  

(६) सामदुाष्ट्यक बैठक 

(७) खलेकुद 

(८) श्रव्यदृरय 

(९) र् याली 

(१०) सावािष्ट्नक सनुवुाई 

(११) ष्ट्शष्ट्वर  

(१२) सांस्कृष्ट्तक कायािम 

(१३) ष्ट्मष्ट्डया पररिालन 

(१४) ष्ट्वशेष कायािम सञ्िालन (वकृ्षारोपण, सरसफाई आष्ट्द) 

(१५) अन्त्य रिनात्मक माध्यमहरू 

 

५.२ जिद्यालय केजन्त्ित कायािम 

बालबाष्ट्लकाहरू अपराधको उच्ि िोष्ट्खम रहकेो वगामा पदाछन ्। बालबाष्ट्लकाहरूलाई अपराध उन्त्मखु हुनबाट 

तथा पीष्ट्डत हुनबाट िोगाउन, सामदुाष्ट्यक सेवाको िावना अष्ट्िवषृ्ट्द्ध गना र असल र ष्ट्िम्मवेार नागररकको रूपमा 

ष्ट्वकास गनाको लाष्ट्ग योिनाबद्ध रूपमा सामदुाष्ट्यक सरुक्षाका ष्ट्वष्ट्वध ष्ट्वषयहरूमा प्रष्ट्शक्षण प्रदान गररनेछ । 

त्यसैगरी बालबाष्ट्लकाको सरुक्षा तथा सरुष्ट्क्षत समाि ष्ट्नमााणको लाष्ट्ग अपनाउन ुपने सरुक्षा सिगता र ष्ट्िम्मेवारी 

समते समटेेर अष्ट्ििावक ष्ट्शक्षा कायािम सञ्िालन गररनेछ ।  
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अ) जिद्यालय सम्पका  कायािम: पाठ्यिम 

(१) आधारितू सरुक्षा सिेतना 

(२) आकष्ट्स्मक नम्बरहरूको प्रयोग (१००, १०३ र १०४) 

(३) मष्ट्हला तथा बालबाष्ट्लकाष्ट्वरूद्ध हुने ष्ट्हसंा तथा अपराध 

(४) अपराध रोकथाम र ष्ट्िम्मवेारी 

(५) साईवर सरुक्षा 

(६) आधारितू काननू र मानव अष्ट्धकार 

(७) सडक सरुक्षा 

(८) लाग ूऔषध ष्ट्नषधे, मादक पदाथा  र सतुीिन्त्य पदाथाको नकारात्मक प्रिाव 

(९) ष्ट्वपद ्िोष्ट्खम न्त्यनुीकरण  

आ)  जिद्यालय-सम्पका  कायािम: गजतजिजध 

(१) प्राथाना सम्बोधन 

(२) अन्त्तरष्ट्ियात्मक प्रविन 

(३) प्रयोगात्मक अभ्यास 

(४) अष्ट्ििावक िेला 

(५) अन्त्तरष्ट्िया  

(६) िषू्ट्मका ष्ट्नवााह 

(७) खलेकुद 

(८) श्रव्यदृश्य 

(९) र् याली 

(१०) िनिेतना 

(११) ष्ट्वद्याथी स्वयंसेवक 

(१२) सांस्कृष्ट्तक कायािम 

(१३) अन्त्य रिनात्मक माध्यमहरू 
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प्रहरी प्रधान कायाालयले बाष्ट्षाक रूपमा पाठ्यिम र श्रव्यदृरय सामाग्रीहरूको पनुरावलोकन गनेछ र ष्ट्नरन्त्तर 

रूपमा परररकृत गद ैलैिाने छ । त्यसैगरी स्थानीय आवश्यकता अनसुारका अन्त्य पाठ्यसामग्रीहरू र श्रव्यदृरय 

सामाग्रीहरू समेत तयार गरी प्रष्ट्शक्षण प्रदान गररनेछ । ष्ट्बशषे गरी माध्यष्ट्मक तहका ष्ट्वद्याथीहरूलाई 

"प्रहरीसगँ एक जदन" अवधारणा अनरुुप प्रहरीका ष्ट्वष्ट्िन्त्न कायाालयहरूको भ्रमण गराउने तथा िाष्ट्फक 

व्यवस्थापन लगायतका ष्ट्वष्ट्िन्त्न सामदुाष्ट्यक गष्ट्तष्ट्वष्ट्धहरूमा स्वयंसेवकको रूपमा अनुिव गराइनेछ । 
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६. जनयजमत रूपमा सञ्चालन हुने िैठक तथा न्त्यूनतम साझा कायािम 
 

६.१ जनयजमत िैठक तथा अन्त्तरजियाहरू  

समदुाय-प्रहरी साझदेारीका ष्ट्वष्ट्िन्त्न तहमा न्त्यनुतम ष्ट्नम्न संख्यामा बैठकहरू आयोिना गररनेछ : 

जस.नं. कायािम 
न्त्यूनतम रूपमा 

सम्पन हुने िैठक 

१ राष्ट्रिय साझदेारहरूको बैठक (प्रहरी प्रधान कायाालयले आयोिना गने) वाष्ट्षाक २ पटक 

२ प्रादषे्ट्शक/महानगरीय साझदेारहरूको बैठक (प्रदशे/महानगरीय प्रहरी 

कायाालयले आयोिना गने) 

वाष्ट्षाक २ पटक 

३ 
समदुाय प्रहरी ष्ट्िल्ला/ पाष्ट्लका/ वडा सष्ट्मष्ट्तहरूमा साझदेार संघ संस्था र 

नागररक समािका प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धहरूसाँग अन्त्तरष्ट्िया 
माष्ट्सक १ पटक 

४ 
समदुाय प्रहरी टोल सष्ट्मष्ट्तहरूमा साझदेार संघ संस्था र नागररक समािका 

प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धहरूसाँग अन्त्तरष्ट्िया 
माष्ट्सक १ पटक 

५ ष्ट्वद्यालय-सम्पका  सष्ट्मष्ट्तको बैठक २ मष्ट्हनामा १ पटक 

 

६.२ न्त्यूनतम साझा सामुदाजयक कायािम (Common Minimum Community Program) 

वाष्ट्षाक न्त्यनूतम साझा कायािमहरू ष्ट्नम्नानसुार हुनेछन:् 

जस.नं. कायािम 
न्त्यूनतम िाजषाक 

साझा कायािम 

सजञ्चत 

कायािम  
कैजफयत 

१ 
राष्ट्रिय सामदुाष्ट्यक 

कायािम 
१ १ 

प्रहरी प्रधान कायाालयले शाष्ट्न्त्त 

सरुक्षाको राष्ट्रिय िासोको ष्ट्वषयमा 

ष्ट्नधाारण गरेको कायािम 

२ 

प्रादषे्ट्शक 

सामदुाष्ट्यक 

कायािम 

१ २ 

प्रदशे प्रहरी कायाालयले शाष्ट्न्त्त 

सरुक्षाको प्रादषे्ट्शक िासोको ष्ट्वषयमा 

ष्ट्नधाारण गरेको कायािम 

३ 

ष्ट्िल्ला स्तरीय 

सामदुाष्ट्यक 

कायािम 

२ ४ 

समदुाय-प्रहरी ष्ट्िल्ला सष्ट्मष्ट्तले 

उपयिु ष्ट्वषयमा ष्ट्नधाारण गरेको 

कायािम 

४ 

पाष्ट्लका स्तरीय 

सामदुाष्ट्यक 

कायािम 

२ ६ 

समदुाय-प्रहरी पाष्ट्लका सष्ट्मष्ट्तले 

उपयिु ष्ट्वषयमा ष्ट्नधाारण गरेको 

कायािम 

५ 
“एक वडा-एक 

कायािम” 
१ ७ 

समदुाय-प्रहरी वडा सष्ट्मष्ट्तले उपयिु 

ष्ट्वषयमा ष्ट्नधाारण गरेको कायािम 
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*_सष्ट्ञ्ित कायािम (Cumulative Programs) िन्त्नाले माष्ट्थल्लो तहका कायािमहरू समेत गरी 

कायाान्त्वयन गनुा पने कुल कायािमहरूको संख्यालाई बुझाउाँदछ । उदाहरणको लाष्ट्ग वडा तहले राष्ट्रिय 

कायािम-१, प्रादषे्ट्शक कायािम-१, ष्ट्िल्ला स्तरीय कायािम-२, पाष्ट्लका स्तरीय कायािम-२ र वडा 

ष्ट्बशषेकै १ कायािम समते गरी कुल ७ कायािमहरू कायाान्त्वयन गनुापनेछ । 

६.३ न्त्यूनतम प्रहरी - जिद्यालय सम्पका  कायािम (Minimum School Liaison Program) 

प्रहरी-ष्ट्वद्यालय सम्पका  कायािम अन्त्तगात न्त्यनुतम साझा कायािमको रुपमा माध्यष्ट्मक तहसम्म (१२ कक्षा सम्म) 

का ष्ट्वद्यालयहरूलाई लष्ट्क्षत गरी “एक ष्ट्वद्यालय - एक कायािम” लाग ूगररनेछ । प्रहरी ष्ट्वद्यालय सम्पका  सष्ट्मष्ट्त 

गठन िएका वा निएका ष्ट्वद्यालयहरूमा समते प्रहरी प्रधान कायाालयले ष्ट्वकास गरेको ‘राष्ट्रिय सामदुाष्ट्यक 

सरुक्षा पाठ्यिम’ को आधारमा बाष्ट्षाक न्त्यनुतम एक कायािम लाग ूगररनेछ । यस कायािम अनसुार राष्ट्रिय तहमा 

बाष्ट्षाक न्त्यनुतम पष्ट्न ष्ट्वद्यालय संख्या बराबर (ष्ट्वद्यमानमा ३५,६०१) ष्ट्वद्यालय सम्पका  कायािमहरू सञ्िालन 

हुनेछन ्। 

 

नोट: न्युनतम काययक्रमहरूका अलावा समुदाय-प्रहरी समममतहरूले थप साझा काययक्रमहरू सञ्चालन गनय 

सक्नेछन । साझा काययक्रमहरूका साझेदार सघं ससं्थाहरूले ससं्थागत उदे्दश्य अनुरुप मनयममत र अन्य 

काययक्रमहरू समेत सञ्चालन गनय सक्नेछन ्। 
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७. व्यिस्थापन 

७.१ िनशजि व्यिस्थापन 

एक वडा-दईु प्रहरी (िषु्ट्नयर प्रहरी अष्ट्धकृत-१, प्रहरी हवल्दार/िवान-१) को दरुदृष्ट्ष्ट सष्ट्हत ष्ट्वद्यमान साझदेारीका 

संरिनाहरूमा मौिदुा सामदुाष्ट्यक प्रहरीको दरबन्त्दीमा रहकेा प्रहरी कमािारीहरू र अन्त्य प्रहरी कमािारीहरूबाट 

व्यवस्थापन गररनेछ । 

साझदेारीका तहगत संरिनाहरूमा ष्ट्नम्नानसुारको मापदण्डमा नेपाल प्रहरीको प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धत्व हुनेछ: 

जस. 

नं. 
प्रहरी प्रजतजनजधत्ि 

काठमाण्डौ र लजलतपुर 

महानगरपाजलका र भिपुर 

नगरपाजलका 

अन्त्य 

महानगरपाजलका/ 

उपमहानगरपाजलका 

नगरपाजलका/गाउँपाजलका 

१ 

समदुाय-प्रहरी 

ष्ट्िल्ला सष्ट्मष्ट्त  

(सह-संयोिक) 

ष्ट्िल्ला प्रहरी प्रमखु (१) 

 

२ 

समदुाय-प्रहरी 

ष्ट्िल्ला सष्ट्मष्ट्त  

(सदस्य - सष्ट्िव) 

ष्ट्िल्ला प्रहरी कायाालयको सामदुाष्ट्यक सम्पका  अष्ट्धकृत (Community Focal 

Officer) (१) 

३ 

समदुाय-प्रहरी 

पाष्ट्लका सष्ट्मष्ट्त  

(सह-संयोिक) 

प्रहरी उपरीक्षक/प्रहरी नायव 

उपरीक्षक (१) 

प्रहरी नायव 

उपरीक्षक/प्रहरी 

ष्ट्नरीक्षक (१) 

प्रहरी नायव उपरीक्षक/प्रहरी 

ष्ट्नरीक्षक (१) 

४ 

समदुाय-प्रहरी 

पाष्ट्लका सष्ट्मष्ट्त  

(सदस्य - सष्ट्िव) 

(सम्भव भएसम्म 

स्थानीय प्रहरी 

कायाालय प्रमखु) 

प्रहरी ष्ट्नरीक्षक (१) 
प्रहरी नायव/सहायक 

ष्ट्नरीक्षक (१) 

प्रहरी नायव/सहायक ष्ट्नरीक्षक 

(१) 

५ 

समदुाय-प्रहरी वडा 

सष्ट्मष्ट्त  

(सह-संयोिक) 

प्रहरी वतृ्त - प्रहरी ष्ट्नरीक्षक (१)  

प्रहरी प्रिाग - प्रहरी 

नायव/सहायक ष्ट्नरीक्षक (१)  

प्रहरी नायव/सहायक 

ष्ट्नरीक्षक (१)  

प्रहरी नायव/सहायक ष्ट्नरीक्षक 

वा प्रहरी हवल्दार/िवान (१)  

६ 

समदुाय-प्रहरी वडा 

सष्ट्मष्ट्त  

(सदस्य-सष्ट्िव) 

प्रहरी वतृ्त - प्रहरी नायव/सहायक 

ष्ट्नरीक्षक (१) 

प्रहरी प्रिाग - प्रहरी 

हवल्दार/िवान (१)     

प्रहरी हवल्दार/िवान 

(१)     
प्रहरी हवल्दार/िवान (१) 

७ 
ष्ट्वद्यालय सम्पका  

प्रहरी  

वडा सष्ट्मष्ट्तहरूमा प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धत्व गन ेप्रहरी कमािारीहरूले नै सम्बष्ट्न्त्धत वडामा रहकेा 

ष्ट्वद्यालयहरूमा ‘ष्ट्वद्यालय सम्पका  प्रहरी’ को रुपमा काम गनेछन । 

तथापी, वडा सष्ट्मष्ट्तहरू ष्ट्नमााण नहुाँदाको अवस्थामा पष्ट्न सम्बष्ट्न्त्धत प्रहरी ईकाईहरूबाट 

ष्ट्वद्यालय सम्पका  सष्ट्मष्ट्तहरू गठन गना सष्ट्कनेछ । 
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७.२ कायाालय व्यिस्थापन 

(क) समदुाय-प्रहरी ष्ट्िल्ला सष्ट्मष्ट्तको कायाालय सम्बष्ट्न्त्धत ष्ट्िल्ला प्रहरी कायाालयमा रहनेछ । 

(ख) समदुाय-प्रहरी पाष्ट्लका सष्ट्मष्ट्तको कायाालय सम्बष्ट्न्त्धत स्थानीय प्रहरी ईकाईमा रहनेछ । 

(ग) समदुाय-प्रहरी वडा सष्ट्मष्ट्तको कायाालय सम्बष्ट्न्त्धत स्थानीय तहको वडा कायाालयमा रहनेछ । 

(घ) प्रहरी-ष्ट्वद्यालय सम्पका  सष्ट्मष्ट्तको कायाालय सम्बष्ट्न्त्धत ष्ट्वद्यालयमा रहनेछ । 

७.३ साधनश्रोतको व्यिस्थापन 

स्थानीय तह, ष्ट्िल्ला प्रहरी कायाालय/महानगरीय प्रहरी पररसर र मातहतका ईकाईहरू समतेका सामदुाष्ट्यक 

गष्ट्तष्ट्वष्ट्धका लाष्ट्ग व्यवस्था गररएका साधन श्रोतहरू सामदुाष्ट्यक सरुक्षा कायािमहरूको औष्ट्ित्य अनरुूप 

प्रिावकारी रूपमा उपयोग गररनेछ । यसका अष्ट्तररि सम्बष्ट्न्त्धत मन्त्त्रालयहरू, ष्ट्नकायहरू, साझदेार संस्थाहरू र 

ष्ट्वद्यालयहरूले सामदुाष्ट्यक कायाको लाष्ट्ग व्यवस्था गरेका साधनश्रोतहरू र सम्बष्ट्न्त्धत पाष्ट्लकामा सञ्िाष्ट्लत 

बैंक तथा ष्ट्वष्ट्त्तय लगायतका नाफामलूक संस्थाहरूको व्यवसाष्ट्यक सामाष्ट्िक दाष्ट्यत्व (Corporate Social 

Responsibility) लाई समेत सामदुाष्ट्यक सरुक्षा कायािमहरूको अवधारणामा समाष्ट्हत गनाको लाष्ट्ग पहल 

गररनेछ।  

समदुाय-प्रहरी साझदेारीलाई नेपाल सरकारको राष्ट्रिय प्राथष्ट्मकताका क्षेत्रको रूपमा दीघाकालीन योिना र 

कायािमहरूमा समावेश गरी प्रणालीगत दीगोपनको सषु्ट्नष्ट्श्चतता गने पहल गररनेछ । प्रहरी प्रधान कायाालयले 

नेपाल सरकारको नीष्ट्त बमोष्ट्िम अन्त्तरााष्ट्रिय ष्ट्नकायहरू र संघसंस्थाहरूसाँग समन्त्वय र सहकाया गनेछ । 

७.४ प्रोत्साहन तथा पुरस्कार 

कायािमहरूको मलु्याङ्कन तथा ष्ट्वशे्लषण गरी बषािररमा उल्लेखष्ट्नय रुपमा काया सम्पादन गने १-१ वटा 

ष्ट्िल्ला, पाष्ट्लका, वडा, टोल र ष्ट्वद्यालय सष्ट्मष्ट्तहरूलाई “समदुाय-प्रहरी साझदेारी उत्कृष्टता परुस्कार 

(Community-Police Partnership Excellence Award)” प्रदान गररनेछ । 

७.५ उत्कृष्ट अभ्यासहरू (Best Practices) 

समदुाय-प्रहरी साझदेारीका सम्बन्त्धमा कुनै प्रदशे, ष्ट्िल्ला वा स्थानीय स्तरमा िएका उत्कृष्ट अभ्यासहरूलाई 

संकलन गरी अन्त्य स्थानहरूमा समते लाग ूगने प्रणालीगत व्यवस्था गररनेछ ।  
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७.६ प्रजतिेदन र गजतजिजधको प्रमाण (Portfolio of Evidence) 

प्रहरी कायाालयहरूले आफ्नो मातहतमा िएका सामदुाष्ट्यक गष्ट्तष्ट्वष्ट्धहरूको बारेमा प्रहरी प्रधान कायाालय, 

सामदुाष्ट्यक सरुक्षा महाशाखा, प्रदशे प्रहरी कायाालय/महानगरीय प्रहरी कायाालय, संघीय प्रहरी ईकाई कायाालय र 

ष्ट्िल्ला प्रहरी कायाालय/महानगरीय प्रहरी पररसरमा प्रष्ट्तवदेन गनेछन । प्रष्ट्तवदेनसाँगै सामदुाष्ट्यक गष्ट्तष्ट्वष्ट्धहरूको 

प्रमाणलाई (िस्तै: बैठकहरूको माईन्त्यटु, गष्ट्तष्ट्वष्ट्धहरूको तष्ट्स्वर ईत्याष्ट्द) समेत समावेश गनुापनेछ । 
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८.अनुगमन तथा मूल्याङ्कन 

८.१ अनुगमन तथा मुल्याङ्कन 

नेपाल प्रहरीका प्रहरी प्रधान कायाालय, सामदुाष्ट्यक सरुक्षा महाशाखा, प्रदशे प्रहरी कायाालय/महानगरीय प्रहरी 

कायाालय, संघीय प्रहरी ईकाई कायाालय, ष्ट्िल्ला प्रहरी कायाालय/महानगरीय प्रहरी पररसरका सामदुाष्ट्यक शाखा 

वा सामदुाष्ट्यक सम्पका  अष्ट्धकृत (Community Focal Officer) ले कायािमहरूको प्रष्ट्तवदेन संकलन र 

ष्ट्बशे्लषण काया गनेछन । कायािम कायाान्त्वयनको ष्ट्स्थष्ट्तलाई अधावाष्ट्षाक रूपमा ष्ट्िल्ला र पाष्ट्लका स्तरीय 

सष्ट्मष्ट्तहरूबाट र ष्ट्िल्लास्तरीय कायािमहरूको प्रादषे्ट्शक र केन्त्िीय स्तरबाट स्थलगत अनुगमन हुनेछ । ष्ट्वशे्लषण 

गररएको प्रष्ट्तवदेन सष्ट्मष्ट्तहरूले उपयोग गरी िावी रणनीष्ट्त तथा कायािमहरू तिुामा कायामा उपयोग गनेछन ्। 

आधारितू रुपमा ष्ट्नम्नानसुारको अनगुमन र मलु्याङ्कन प्रणाली हुनेछ: 

(क) गष्ट्तष्ट्वष्ट्धको प्रमाण सष्ट्हतको सष्ट्हतको तथ्यगत दषै्ट्नक प्रष्ट्तवदेन  

(ख) माष्ट्सक प्रगष्ट्त समीक्षा (प्रप्रका- पाष्ट्लका सष्ट्मष्ट्त) 

(ग) त्रैमाष्ट्सक प्रगष्ट्त समीक्षा (प्रप्रका- पाष्ट्लका सष्ट्मष्ट्त) 

(घ) वाष्ट्षाक प्रकाशन (राष्ट्रिय, प्रादषे्ट्शक, ष्ट्िल्ला र पाष्ट्लका स्तरीय) 

नेपाल प्रहरीका ष्ट्वष्ट्िन्त्न तहबाट साझदेारहरू समतेको सहिाष्ट्गतामा ष्ट्नम्नानसुार अनगुमनको व्यवस्था गररने छ: 

जस.नं. कायािम अनुगमन कुल 

१ 
प्रहरी प्रधान कायाालय र राष्ट्रिय 
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