
 

 

 

 

प्रदेश राजपत्र 
लमु्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाम्शत 

 

खण्ड ६) मकुामः िटुवल, साउन ०८ गते, २०७९ साल (अततररक्ताङ्क ०८ 

भाग १ 
प्रदेश सरकार 

मखु्यमन्त्त्री तथा मन्त्त्रीपररषद्को कायाालयको सूचना 
नेपालको संववधान िमोम्जम लमु्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाले िनाएको तल 
लेम्खए िमोम्जमको ऐन सवासाधारणको जानकारीका लातग प्रकाशन गररएको 
छ ।  

सबवत ्२०७९ सालको ऐन नं  ०५ 

प्रदेश प्रहरी सेवा सबिन्त्धमा व्यवस्था गना िनेको ऐन, २०७९ 
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प्रस्तावना: संववधान प्रदत्त मौतलक हक र मानव अतधकारको संरक्षण गदै 
प्रदेशमा शाम्न्त्त सरुक्षा र सवु्यवस्था कायम गना, अपराधको रोकथाम, 
तनयन्त्त्रण र अनसुन्त्धान गना तथा काननुको प्रभावकारी कायाान्त्वयनका लातग 
प्रदेश प्रहरी सेवाको गठन र संचालन गने सबिन्त्धमा काननुी व्यवस्था गना 
वाञ्छनीय भएकोले,  

लमु्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाले यो ऐन िनाएको छ।  
 

पररच्छेद-१ 
प्रारम्बभक 

1. संम्क्षप्त नाम र प्रारबभ: (१) यस ऐनको नाम "प्रदेश प्रहरी ऐन, 
२०७९" रहेको छ ।  

(२) यो ऐन प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको 
तमततदेम्ख प्रारबभ हनुछे । 

2. पररभाषा: ववषय र प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस ऐनमा,- 
(क) "अम्ख्तयारवाला" भन्नाले प्रदेश प्रहरी सेवाको पदमा दफा 

२५ िमोम्जम तनयमु्क्त गने अतधकार प्राप्त तनकाय वा 
अतधकारी सबझनपुछा । 

(ख) "अमर प्रहरी" भन्नाले ववष्फोटन, सशस्त्र मठुभेड, सशस्त्र 
आक्रमण वा प्रहरी कारिाहीको क्रममा वा अन्त्य जोम्खमपूणा 
र चनुौतीपूणा काममा खवटएको समयमा कुनै आकम्स्मक 
दरु्ाटना वा तभडन्त्तमा परी वीरगतत प्राप्त प्रहरी कमाचारीलाई 
सबझनपुछा। 

(ग) “कायाालय" भन्नाले प्रदेश प्रहरी कायाालयलाई सबझनपुछा र 
सो शब्दले प्रदेश प्रहरी कायाालय मातहतको अन्त्य प्रहरी 
कायाालयलार्ा समते जनााँउछ। 
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(र्) "तोवकएको" वा "तोवकए िमोम्जम" भन्नाले यस ऐन अन्त्तगात 
िनेको तनयममा तोवकएको वा तोवकए िमोम्जम सबझनपुछा। 

(ङ) "मन्त्त्रालय" भन्नाले लमु्बिनी प्रदेशको आन्त्तररक मातमला  
सबिन्त्धी ववषय हेने मन्त्त्रालय सबझनपुछा ।  

(च) “प्रदेश” भन्नाले लमु्बिनी प्रदेश सबझनपुछा । 

(छ) "पररवार" भन्नाले प्रदेश प्रहरी कमाचारीसाँग िस्न ेतथा तनज 
आफैँ ले पालन पोषण गनुापने पतत, पम्ि, छोरा, अवववाहीत 
छोरी, धमापतु्र, अवववाहीत धमापतु्री, िाव,ु आमा र सौतेनी 
आमालाई सबझनपुछा र सो शब्दले परुूष र अवववाहीत 
मवहला प्रहरी कमाचारीको हकमा तनजको िाजे, िज्यै र 
वववाहीत मवहला प्रहरी कमाचारीको हकमा तनजको सास,ु 
ससरुालार्ा समेत जनााँउछ। 

(ज) “प्रहरी सेवा" भन्नाले दफा ५ िमोम्जम गठन हनुे प्रदेश 
प्रहरी सेवा सबझनपुछा। 

(झ) "प्रहरी कमाचारी" भन्नाले प्रदेश प्रहरी सेवामा कायारत प्रहरी 
कमाचारीलार्ा सबझनपुछा। 

(ञ) "प्रहरी प्रमखु" भन्नाले दफा २० िमोम्जमको प्रदेश प्रहरी 
प्रमखुलार्ा सबझनपुछा। 

(ट) "नेपाल प्रहरी" भन्नाले सङ र्ीय काननु िमोम्जम गठन 
भएको नेपाल प्रहरीको सङ्गठनलार्ा सबझनपुछा र सो शब्दले 
नेपाल प्रहरीमा कायारत प्रहरी कमाचारी समेतलार्ा 
जनााँउछ। 

(ठ) “प्रदेश प्रहरी” भन्नाले प्रदेश प्रहरी सेवामा कायारत प्रहरी 
कमाचारीको सङ्गठन सबझन ु पछा र सो शब्दले प्रदेश 
प्रहरीमा तनयकु्त वा समायोजन भई वा खवटई कायारत प्रहरी 
कमाचारीलाई समेत जनाउाँछ । 
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(ड) “प्रहरी अतधकृत” भन्नाले प्रहरी तनररक्षक र सो भन्त्दा 
मातथका प्रहरी कमाचारीलाई सबझन ुपछा । 

(ढ) “द्वन्त्द्व पीतडत”भन्नाले सशस्त्र द्वन्त्द्वको क्रममा भएका मानव 
अतधकारको गबभीर उल्लङ्घनको पररणाम स्वरुप मतृ्य ु
भएको वा शारीररक, मानतसक, यौनजन्त्य वा आतथाक रुपमा 
हातननोक्सानी पगेुको वा थनुामा रहेको व्यम्क्त तथा तनजको 
पररवारको सदस्य सबझनपुछा र सो शब्दले मानव 
अतधकारको गबभीर उल्लङ्घनको पररणाम स्वरुप मानवीय, 
सामाम्जक वा सामदुावयक रुपमा गबभीर प्रततकूल असर 
पगु्न गएको समदुायलाई समते जनाउाँछ । 

 

पररच्छेद-२ 

 प्रहरी सेवाका आधारभतू तसद्धान्त्त र नागररक अतधकार 

3. प्रहरी सेवाका आधारभतू तसद्धान्त्त र कताव्यः  (१) प्रहरी सेवा देहायका 
आधारभतू तसद्धान्त्तिाट  तनदेम्शत हनुे छः 

(क) लोकतन्त्त्र, काननुी शासन र मानव अतधकारप्रतत प्रततिद्ध,  

(ख) आमनागररक र समदुायप्रतत उत्तरदायी,  

(ग) तनष्पक्ष, व्यावसावयक र दक्ष सेवा प्रवाह, 
(र्) उच्च नतैतक चररत्र र स्वच्छ आचरण, 
(ङ) लैवङ्गक सबवदेनशीलताप्रतत सचेत र सजग, 
(च) काननुको पालना र कायाान्त्वयन, 
(छ) सावाजतनक शाम्न्त्त प्रवधान, अपराध तनयन्त्त्रण तथा 

प्रभावकारी अनसुन्त्धान, 
(ज) नागररकको सामाम्जक म्जबमवेारी कायाान्त्वयनमा सहयोग। 

(२) उपदफा (१) मा उल्लेम्खत तसद्धान्त्तहरु पालना गनुा 
प्रहरी सेवाको कताव्य हनुेछ। 
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4. प्रहरी सेवा प्राप्त गने नागररकको अतधकारः प्रत्यके नागररकलाई देहाय 
िमोम्जमको अतधकार हनुछेः 

(क) प्रभावकारी प्रहरी सेवा र प्रहरीको सहायता प्राप्त गने, 

(ख) कुनै पतन प्रहरी कायाालयमा शाम्न्त्तपूवाक प्रवशे गने र सेवा 
प्राप्त गने, 

(ग) प्रहरीको कायाके्षत्रसाँग सबिम्न्त्धत मौम्खक, तलम्खत वा अन्त्य 
कुनै माध्यमिाट सूचना ददन,े 

(र्) कुनै कसरुको सबिन्त्धमा प्रहरी कायाालयमा उजरुी ददन े र 
उजरुी दताा गररएको जानकारी सवहतको भपााई प्राप्त गने, 

(ङ) प्रहरीको कायाके्षत्रसाँग सबिम्न्त्धत कुनै र्टना वा शङ्कास्पद 
गततववतधका सबिन्त्धमा ददएको सूचना प्रहरी कायाालयको 
अतभलेखमा अतभलेखीकृत गराउने, 

(च) आफू जाहेरवाला वा पीतडत भएको कुनै कसरु वा र्टनाको 
अनसुन्त्धानको प्रगततिारे सूचना प्राप्त गने, 

(छ) मवहलाले आफ्नो गोपनीयता कायम रहने गरी मवहला 
प्रहरीको उपम्स्थततमा उजरुी ददने र आवश्यक सेवा प्राप्त 
गने. 

(ज) थनुामा रहेकी मवहलाले आफ्नो गोपनीयता कायम रहने 
स्तरको भौततक सवुवधा र मवहला प्रहरीको सहयोग प्राप्त 
गने, 

(झ) थनुामा रहेको व्यम्क्तले काननु व्यवसायीको सल्लाह र 
सहयोग प्राप्त गने, 

(ञ) मवहला, िालिातलका, अपाङ्गता भएका व्यम्क्त, सीमान्त्तकृत, 

उत्पीतडत र उपेम्क्षत वगाका व्यम्क्त एवं ज्यषे्ठ नागररक 
मैत्री, भेदभाव रवहत, लैवङ्गक संवदेनशील, सबमानपूणा र 
प्रभावकारी प्रहरी सेवा पाउने, 
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(ट) वैयम्क्तक गोपनीयताको संरक्षण हनुे गरी सेवा प्राप्त  
गने । 

पररच्छेद-३ 

प्रदेश प्रहरीको गठन र संचालन 
5. प्रदेश प्रहरी सेवाको गठन: (१) प्रदेशमा यस ऐन िमोम्जम प्रदेश प्रहरी 

सेवाको गठन गररनछे ।  

(२) प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारप्रतत उत्तरदायी र जिाफदेही 
हनुेछ। 

(३) उपदफा (१) िमोम्जमको प्रहरी सेवाको संगठन 
मन्त्त्रालय अन्त्तगात रहने छ।  

(४) यस ऐनमा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापतन 
प्रचतलत काननु िमोम्जम नेपाल प्रहरीमा कायारत प्रहरी कमाचारीको 
समायोजन भई वा कामकाजमा खवटई आउन े नेपाल प्रहरीमा कायारत 
प्रहरी कमाचारी कायारत रहन ेगरर प्रदेश प्रहरीको गठन गना सवकनेछ। 

(५) प्रदेश प्रहरी सङ्गठन समावेशी स्वरूपको हनुेछ। 

   (६) प्रदेश प्रहरी सेवाको तोवकए िमोम्जमको आफ्नो छुटै्ट 
प्रततक म्चन्त्ह (लोगो) हनुेछ । 

 

6. सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षणः (१) प्रदेश प्रहरीको सङ्गठन संरचना 
र दरिन्त्दी प्रदेश सरकारले तनधाारण गरे िमोम्जम हनुेछ । 

(२) प्रदेश प्रहरीको नयााँ कायाालय स्थापना गदाा, नयााँ 
दरिन्त्दी तसजाना गदाा वा ववद्यमान दरिन्त्दीमा पनुरावलोकन वा हेरफेर 
गदाा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण गना देहाय िमोम्जमको सङ्गठन 
तथा व्यवस्थापन सवेक्षण सतमतत रहने छः 

(क) सम्चव, मन्त्त्रालय   -संयोजक 

(ख) प्रमखु, प्रदेश प्रहरी कायाालय -सदस्य 
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(ग) अतधकृत प्रतततनतध, आतथाक मातमला हेने मन्त्त्रालय -सदस्य 

(र्) सबिम्न्त्धत महाशाखा प्रमखु, प्रदेश प्रहरी कायाालय -सदस्य  

(ङ) मन्त्त्रालयको सरुक्षा हेने महाशाखा प्रमखु -सदस्य सम्चव 

 (३) उपदफा (२) िमोम्जम सङ्गठन संरचना र प्रहरी 
कमाचारीको दरिन्त्दी सङ्खख्या तनधाारण गदाा देहाय िमोम्जमका ववषयलाई 
आधार मातनने छः 

(क) भौगोतलक अवस्था, 
(ख) प्रहरी र जनसङ्खख्याको अनपुात, 
(ग) अपराधको प्रकृतत, अवस्था र चाप, 
(र्) शाम्न्त्त सरुक्षाको म्स्थतत तथा सबभाव्य चनुौतीहरू, 
(ङ) सहरीकरण, िसाई सराई तथा जनर्नत्व, 
(च) कुनै खास प्रकृततको सेवा तथा सरुक्षा प्रदान गनुापने अवस्था, 
(छ) अन्त्तरााविय तथा प्रादेम्शक सीमाको अवस्था, 
(ज) सेवा प्रवाहमा काया िोझ,  

(झ) आतथाक दावयत्व र स्रोत साधनको उपलब्धता, 
(ञ) नवीन प्रववतधको उपलब्धता र प्रयोगको म्स्थतत, 
(ट) ववकास तनमााण तथा सडक सञ्जालको अवस्था, 
(ठ) तोवकए िमोम्जमका अन्त्य आधारहरू । 

 (४) यस दफा िमोम्जम प्रदेश प्रहरीको सङ्गठन, संरचना 
तथा दरिन्त्दी हेरफेर गदाा प्रचतलत काननु िमोम्जम प्रदेश प्रहरीमा 
समायोजन भएका कमाचारी अवकाश नभएसबम तनज िहाल रहेको पद 
कायम रहने गरी हेरफेर गनुा पनेछ । 

(५) सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण गदाा सतमततले 
आवश्यकता अनसुार तोवकए िमोम्जमको प्रहरी प्रणाली मध्ये उपयकु्त 
प्रणाली अवलबिन गना सक्नछे । 
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(६) सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण सबिन्त्धी अन्त्य 
व्यवस्था तोवकए िमोम्जम हनु ेछ । 

(७) नेपाल प्रहरीको ववद्यमान दरिन्त्दी र कायाके्षत्रसाँग 
दोहोरो नपने गरर दरिन्त्दी तमलान हनुछे । 

7. प्रहरी सेवामा रहने समूह तथा उप-समूहः (१) प्रदेश प्रहरी सेवामा काया 
प्रकृततका आधारमा देहाय िमोम्जमका समूहहरू रहने छन:् 

(क) जनपद प्रहरी समूह,  

(ख) सशस्त्र प्रहरी समूह, 
(ग) प्राववतधक प्रहरी समूह । 

(२) उपदफा (१) िमोम्जमका प्रहरी समूहमा ववम्शष्टीकृत काया 
प्रकृततका आधारमा देहाय िमोम्जमका उपसमूहहरू रहने छन:् 

(क) जनपद प्रहरी समूह अन्त्तगात 

(1) अपराध अनसुन्त्धान उपसमूह, 
(2) ट्रावफक व्यवस्थापन उपसमूह, 
(3) पयाटक तथा सामदुावयक प्रहरी उपसमूह, 
(4) लेखा तथा प्रिन्त्ध उपसमूह । 

 

(ख) सशस्त्र प्रहरी समूह अन्त्तगात 

(1) ववपद व्यवस्थापन उपसमूह, 
(2) सरुक्षा उपसमूह, 
(3) ववशेष सरुक्षा उपसमूह, 
(4) व्यवसाय तथा औद्योतगक सरुक्षा उपसमूह। 

(ग) प्राववतधक प्रहरी समूह अन्त्तगात 

(1) सञ्चार उपसमूह, 
(2) 'अटोमोिार्ल' उपसमूह 

(3) सूचना प्रववतध उपसमूह, 
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(4) र्म्न्त्जतनयररङ उपसमूह, 
(5) स्वास््य उपसमूह, 
(6) ववतध ववज्ञान उपसमूह । 

 (३) प्रदेश प्रहरीमा कायारत प्रहरी कमाचारीहरूलाई तोवकए 
िमोम्जमको आधारमा समूहकृत गररने छ ।  

8. प्रदेश प्रहरी सेवामा रहन े तह र पदः (१) प्रदेश प्रहरी सेवामा 
ववम्शवष्टकृत काया प्रकृततको आधारमा देहाय िमोम्जमका तह र पद 
हनुेछः 

   िाह्रौं तह- प्रहरी अततरीक्त महातनरीक्षक  
   एर्ारौं तह- प्रहरी नायि महातनरीक्षक 

   दशौं तह- प्रहरी वररष्ठ उपरीक्षक 

   नवौं तह- प्रहरी उपरीक्षक 

   आठौं तह- प्रहरी नायि उपरीक्षक  

   सातौं तह- प्रहरी तनरीक्षक 

   छैठौं तह- प्रहरी वररष्ठ नायि तनरीक्षक 

   पााँचौं तह- प्रहरी नायि तनरीक्षक 

   चतथुा तह- प्रहरी सहायक तनरीक्षक 

    चतथुा तह- प्रहरी वररष्ठ हवल्दार 
   ततृीय तह- प्रहरी हवल्दार 
   दद्वतीय तह- प्रहरी सहायक हवल्दार 
   प्रथम तह- प्रहरी जवान     

(२) कायाालय सहयोगी वा सो सरहका अन्त्य कमाचारीको पदमा 
 देहाय िमोम्जमका स्तर रहन ेछन:् 

➢ प्रथमस्तर 
➢ दद्वतीयस्तर 
➢ ततृीयस्तर 
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➢ चतथुास्तर 
➢ पााँचौस्तर 

(३) कायाालय सहयोगी वा सो सरहका अन्त्य कमाचारी पदको 
 स्तर वृवद्ध सबिन्त्धी व्यवस्था तोवकए िमोम्जम हनुेछ । 

9. प्रदेश प्रहरीको पररचालन, सपुररवेक्षण, तनयन्त्त्रण र तनदेशन: (१) प्रदेश 
प्रहरीको पररचालन, सपुररवके्षण, तनयन्त्त्रण र तनदेशनको अतधकार प्रदेश 
सरकारलाई हनुछे । 

(२) प्रदेश प्रहरीको सञ्चालन यस ऐन, यस ऐन अन्त्तगात 
िनेको तनयम, प्रचतलत काननु र प्रदेश सरकारको नीतत, तनदेशन 
िमोम्जम हनुेछ । 

(३) उपदफा (२) िमोम्जमको काया गदाा प्रदेश प्रहरीले 
प्रदेश प्रहरी प्रमखुको प्रत्यक्ष तनदेशन, तनयन्त्त्रण र सपुररवेक्षणमा रही 
काया गनुापने छ। 

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेम्खए पतन 
सपुरवेक्षणीय अतधकारअन्त्तगात देहायका कुराहरू समावशे भएको मातनन े
छैनः 

(क) न्त्यायमा अवरोध पगु्न ेगरी काननुी प्रवक्रयामा हस्तक्षेप 
गने, 

(ख) काननु िमोम्जम हनुे कसरुको अनसुन्त्धान, जााँचिझु 
तथा प्रमाण सङ्कलनमा हस्तक्षेप गने वा अनसुन्त्धान 
अतधकारीको व्यवसावयक काया स्वतन्त्त्रतामा अवरोध 
हनुे गरी तनदेशन ददने, 

(ग) प्रदेश प्रहरीको दैतनक काया सञ्चालन एवं प्रदेश प्रहरी 
सेवामा गररन े तनयमु्क्त, सरुवा, तातलम आदद ववषयमा 
काननुी प्रावधान र स्वीकृत नीतत ववपरीत तनदेशन 
ददने । 
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(५) यस ऐन, प्रचतलत काननु तथा प्रदेश सरकारको नीतत 
तनदेशनको अधीनमा रही प्रहरी पररचालन तथा व्यवस्थापनसाँग सबिम्न्त्धत 
कुनै पतन कामका सन्त्दभामा मातथल्लो प्रहरी कायाालयले आफ्नो 
मातहतका कायाालयलाई आदेश वा तनदेशन ददन सक्नेछ र यसरी 
ददएको आदेश वा तनदेशनको पालना गनुा मातहतका कायाालय र 
कायारत प्रहरी कमाचारीको कताव्य हनुेछ। 

(६) म्जल्लातभत्र शाम्न्त्त सरुक्षा कायम गना प्रचतलत काननु 
िमोम्जम तोवकएको अतधकारीले सबिम्न्त्धत म्जल्लाको प्रदेश प्रहरी 
पररचालन गना सक्नेछ र यसरी पररचालन गरेको अवस्थामा सबिम्न्त्धत 
म्जल्लाको प्रदेश प्रहरीले तोवकएको अतधकारीको तनदेशनमा रही काम 
गनुापनेछ। 

(७) उपदफा (५) िमोम्जम आदेश वा तनदेशन ददाँदा र 
प्रदेश प्रहरी पररचालन गदाा तोवकएको अतधकारीले मन्त्त्रालयको आदेश र 
तनदेशनमा रही काम गनुा पनेछ। 

(८) उपदफा (६) िमोम्जम तोवकएको अतधकारीले शाम्न्त्त 
सवु्यवस्था र सोसाँग सबिम्न्त्धत आदेश तथा तनदेशनहरु सबिम्न्त्धत 
म्जल्लाको प्रहरी प्रमखु माफा त ददन ुपनेछ। 

(९) उपदफा (६) िमोम्जम प्राप्त आदेश तनदेशनको पालना 
गनुा प्रहरी कमाचारीको कताव्य हनुेछ ।  

(१०) म्जल्लातभत्र शाम्न्त्त सरुक्षा कायम गनाको लातग 
मन्त्त्रालयले सबिम्न्त्धत म्जल्लाको प्रमखु म्जल्ला अतधकारीलाई आवश्यक 
तनदेशन ददन सक्नेछ। 

(११) म्जल्ला म्स्थत प्रदेश प्रहरीले मन्त्त्रालयको तनदेशन 
पालना गनुा पनेछ । 

(१२) सपुररवेक्षणीय दावयत्व अन्त्तगात प्रदेश सरकारले 
प्रदेश प्रहरी सेवामा देहाय िमोम्जमको सतुनम्ितता कायम गनेछः 
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(क) व्यावसावयक रूपमा दक्ष, काननुप्रतत उत्तरदायी र 
कताव्यपालनाप्रतत म्जबमवेार प्रहरी सेवा, 

(ख) काननुको पालनामा म्जबमवेार र नागररकप्रतत 
जिाफदेही प्रहरी सेवा, 

(ग) आवश्यक स्रोतसाधन र प्रववतधयकु्त प्रहरी  
सेवा । 

(१३) प्रदेश प्रहरीको पररचालन, तनदेशन, तनयन्त्त्रण र 
सपुररवेक्षण सबिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था तोवकए िमोम्जम हनुछे । 

10. नेपाल प्रहरी वा अन्त्य प्रदेशको प्रहरी पररचालनः प्रदेशमा गबभीर 
अशाम्न्त्त भएमा, अशाम्न्त्त हनुे सबभावना रहेको वा ववपद्को अवस्था 
तसजाना हनु गएका कारण नेपाल प्रहरी, अन्त्य सरुक्षा िल वा अको 
प्रदेशको प्रहरीको सहयोग समेत आवश्यक पने भएमा प्रदेश सरकारले 
सो प्रयोजनका लातग सबिम्न्त्धत सरकारसाँग समन्त्वय गरी प्रहरी 
पररचालन गना सक्नछे ।  

 

पररच्छेद-४ 
प्रदेश प्रहरीको काम, कताव्य र अतधकार 

11. प्रदेश प्रहरीको काम, कताव्य र अतधकारः (१) यस ऐन, तनयम र 
प्रचतलत काननुको अधीनमा रही प्रदेश प्रहरीको काम, कताव्य र 
अतधकार देहाय िमोम्जम हनुछेः 

(क) प्रदेशतभत्र शाम्न्त्त सरुक्षा तथा सावाजतनक सवु्यवस्था 
कायम राख् न,े 

(ख) नागररकको जीउ, धनको सरुक्षा गरी नागररक 
स्वतन्त्त्रताको संरक्षण र सशुासन प्रवद्धानमा सहयोग 
परु् याउने, 



खण्ड ६) अततररक्ताङ्क ०८ प्रदेश राजपत्र भाग १ तमतत २०७९।०४।०८ 

13 
 

(ग) सावाजतनक सरुक्षा व्यवस्था, अपराध रोकथाम, अपराध 
अनसुन्त्धान सबिम्न्त्ध सूचना सङ्कलन, ववश्लषेण र 
मूल्याङ्कन गरी आवश्यक सरुक्षा व्यवस्था तमलाउने र 
सो ववषयमा आफूभन्त्दा मातथल्लो अतधकारीलाई 
जानकारी गराउने, 

(र्) प्रदेश प्रहरीले अनसुन्त्धान गनुापने र्टनाका सबिन्त्धमा 
प्रचतलत काननु िमोम्जम सूचना वा जाहेरी प्राप्त भएमा 
सबिम्न्त्धत प्रहरी कायाालयले तत्काल त्यस्तो सूचना वा 
जाहेरी दताा गनुापने र कुन ैकारणले जाहेरी दताा गना 
नतमल्न ेभए सोको कारण खोली तनवेदकलाई तलम्खत 
जानकारी ददन ुपने, 

(ङ) अतधकार प्राप्त अतधकारीले काननु िमोम्जम ददएको 
आदेश पालना गने र जारी गरेका पक्राउ पजुी 
यथाम्शघ्र तामले गने, 

(च) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकेका 
प्रदेशतभत्रका महत्त्वपूणा व्यम्क्त, प्रततष्ठान, स्थान, 
तनकाय वा आयोजनाको सरुक्षा गने, 

(छ) यातायातका साधन, भवन, भौततक संरचना र अन्त्य 
सावाजतनक तथा सरकारी सबपम्त्तको सरुक्षा गने, 

(ज) अपराध रोकथाम र तनयन्त्त्रणका लातग काननु िमोम्जम 
आवश्यक उपायहरू अवलबिन गने र सो कायाका 
लातग सबिम्न्त्धत तनकायसाँग सहयोग र समन्त्वय गने, 

(झ) प्रदेशतभत्र ववपद्का समयमा उद्धार, राहत, पनुःस्थापना 
लगायतका ववपद् व्यवस्थापन सबिन्त्धी काममा 
पररचातलत हनुे र ववपद्का समयमा सरोकारवाला 
व्यम्क्त तथा संस्थासाँग आवश्यक समन्त्वय गने, 
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(ञ) दरु्ाटना र खतरािाट नागररकलाई िचाउन हरसबभव 
प्रयास गने, 

(ट) प्रदेशतभत्र र्वटत अपराधको प्रादेम्शक अतभलेख राख् ने, 
(ठ) प्रचतलत काननु िमोम्जम प्रदेशतभत्रका कारागारमा 

रहेका कैदी, िन्त्दी तथा वहरासतमा रहेका थनुवुाको 
सरुक्षा तथा व्यवस्थापन गने र आहारको व्यवस्था 
गने,  

(ड) िाल सधुार गहृको सरुक्षा व्यवस्था तमलाउने, 
(ढ) यस प्रदेशिाट अको प्रदेशमा र अको प्रदेशिाट यस 

प्रदेशमा थनुवुा, कैदी वा िन्त्दीको स्थानान्त्तरण गनुापने 
भएमा सो कायाका लातग प्रचतलत काननु िमोम्जम 
समन्त्वय र सरुक्षा व्यवस्थापन गने,  

(ण) प्रदेशको ट्रावफक व्यवस्थापन गनुाका साथै सवारी 
आवागमनलाई सहज र सरुम्क्षत िनाउने, 

(त) प्रदेशतभत्र तनजी के्षत्रका सरुक्षा प्रदायक संस्थाका 
सरुक्षाकमीले अपनाउन ु पने सरुक्षा मापदण्ड पालना 
गरे-नगरेको सबिन्त्धमा तनयतमत तनयमन र अनगुमन 
गने, 

(थ) प्रहरीको तातलम तथा काया दक्षता र क्षमता अतभववृद्ध 
सबिन्त्धी काया गने, 

(द) िेवाररसे सबपम्त्त म्जबमा तलई प्रचतलत काननु िमोम्जम 
व्यवस्थापन गने, 

(ध) प्रचतलत काननु िमोम्जम अन्त्य तनकायिाट अनसुन्त्धान 
हनुे कसरुको सबिन्त्धमा त्यस्तो तनकायिाट माग भए 
अनसुारको सहयोग उपलब्ध गराउने, 
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(न) नागररक सरुक्षा, सावाजतनक वहत र काननु 
कायाान्त्वयनको ववषयमा स्थानीय तहसाँग आवश्यक 
समन्त्वय गने, 

(प) मवहला, िालिातलका, ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका 
व्यम्क्त र सीमान्त्तकृत वगा तथा ववशषे संरक्षण 
आवश्यक पने व्यम्क्तको हक वहतको संरक्षण र 
सरुक्षाको ववषयलाई उच्च प्राथतमकता ददई कायाान्त्वयन 
गने, 

(फ) सवासाधारण नागररक, ज्येष्ठ नागररक, मवहला तथा 
िालिातलकाहरूसाँग व्यवहार गदाा म्शष्ट र मयााददत 
व्यवहार गने, 

(ि) मानव अतधकारको संरक्षण र सशुासन प्रवद्धानमा 
सहयोग परु् याउने, 

(भ) नेपाल प्रहरी र अन्त्य प्रदेशका प्रहरी सङ्गठनसाँग 
सबपका , सूचना आदानप्रदान र समन्त्वय गने, 

(म) नेपाल प्रहरी र अन्त्य प्रदेश प्रहरीसाँग अपराध रोकथाम, 
अनसुन्त्धान तथा तनयन्त्त्रणका सबिन्त्धमा पारस्पररक 
सहयोग आदानप्रदान गने, 

(य) प्रचतलत काननुले तनददाष्ट गरे िमोम्जम र प्रदेश 
सरकारले समय समयमा तोकेका अन्त्य कायाहरू गने, 
गराउने, 

(र) प्रत्येक प्रदेश प्रहरी कमाचारीले काननु िमोम्जम 
आफूले सबपादन गनुापने काम, कताव्य र अतधकारका 
सबिन्त्धमा जानकारी राख्नपुने, 

(ल) सामाम्जक सदभाव तिथोल्न,े सरुक्षा प्रततकूल गैरकाननुी 
एवं गबभीर आपरातधक वक्रयाकलाप लगायतका 
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गततववतध तनयन्त्त्रण गने र आन्त्तररक शाम्न्त्त 
सवु्यवस्थासाँग सबिम्न्त्धत ववषय सबिन्त्धी प्रततवदेन 
यथाम्शघ्र मन्त्त्रालयमा पठाउन,े 

(व) आवश्यकता अनसुार नेपाल प्रहरीको समन्त्वयमा 
अन्त्तरााविय प्रहरी सङ्गठनसाँग सबपका  तथा समन्त्वय 
कायम राख्न,े 

(श) संयकु्त रािसंर्िाट शाम्न्त्त स्थापनाथा माग हनुे प्रहरी 
िलमा नेपाल सरकारको नीतत िमोम्जम प्रदेश 
प्रहरीलार्ा खटाउन,े 

(ष) सरुक्षासाँग सबिम्न्त्धत अन्त्तराावियस्तरको कायाशाला, 
गोष्ठी, तातलम तथा अध्ययन आददमा प्रदेश प्रहरीको 
सहभातगताका लातग तसफाररस गने, 

(स) यस ऐन तथा प्रचतलत अन्त्य ऐनहरुको अधीनमा रही 
कताव्य पालना गदाा आवश्यकता अनसुार उम्चत िल 
प्रयोग गने, 

(ह) प्रहरी कायाालयहरुले सबपादन गरेका कायाहरुको 
वववरणसवहत तोवकए िमोम्जम अतभलेख राख्न,े 

(क्ष) प्रदेश सरकारले तोके िमोम्जमका अन्त्य कायाहरु गने 
। 

(२) प्रदेशतभत्र शाम्न्त्त सवु्यवस्थामा खलल हनु सक्ने वा 
भर्रहेको कुनै स्थानमा प्रवेश गना र तनरीक्षण गना प्रदेश प्रहरी 
कमाचारीलाई अतधकार हनुेछ र त्यसरी प्रवेश वा तनरीक्षण गरेमा त्यस्तो 
प्रहरी कमाचारीले सो कुराको कारण सवहत तलम्खत जानकारी मातथल्लो 
प्रहरी अतधकृतलाई तत्काल गराउन ुपनेछ । 
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(३) प्रदेश प्रहरीले सूचना तथा सञ् चार प्रववतधसाँग 
सबिम्न्त्धत उपकरण प्रयोग गदाा सबिम्न्त्धत तनकायसाँग समन्त्वय 
गनुापनेछ। 

(४) प्रदेश प्रहरीको रणनीतत, योजना तथा वावषाक 
कायायोजना तजुामा गने लगायतका काया गनाका लातग प्रदेश प्रहरी प्रधान 
कायाालयमा प्रदेश प्रहरी प्रमखुको अध्यक्षतामा तोवकए िमोम्जमको एक 
प्रदेश प्रहरी नीतत समन्त्वय सतमतत रहनेछ । 

12. कसरुको अनसुन्त्धान गनेः (१) प्रचतलत काननु िमोम्जम नेपाल प्रहरी वा 
अन्त्य तनकाय वा अतधकारीले अनसुन्त्धान गने कसरु िाहेक प्रदेशतभत्र 
भएका नेपाल सरकार वादी हनुे अन्त्य सिै कसरुको सबिन्त्धमा प्रदेश 
प्रहरीले प्रचतलत काननु िमोम्जम अनसुन्त्धान गनेछ। 

(२) उपदफा (१) िमोम्जम प्रदेश प्रहरीले अपराध 
अनसुन्त्धान गदाा प्रचतलत काननु िमोम्जम प्राप्त अतधकार प्रयोग गनेछ। 

(३) उपदफा (१) िमोम्जम प्रदेश प्रहरीले अनसुन्त्धानको 
क्रममा रहेको कुन ै कसरुका सबिन्त्धमा प्रभावकारी अनसुन्त्धान गना 
नेपाल प्रहरीलाई ववज्ञ सहयोगका लातग अनरुोध गना सक्नेछ । 

(४) उपदफा (१) िमोम्जम नेपाल प्रहरीले अनसुन्त्धान गने 
कुनै कसरुका सन्त्दभामा नपेाल प्रहरीले माग गरेको अवस्थामा प्रदेश 
प्रहरीले आवश्यक सहयोग गना सक्नेछ । 

(५) उपदफा (१) िमोम्जम नेपाल प्रहरीले कुनै कसरुको 
अनसुन्त्धानमा दईु वा दईु भन्त्दा िढी प्रदेशका प्रहरीहरूको संलग्नता 
आवश्यक देम्खई संयकु्त अनसुन्त्धान सतमतत गठन गरेमा उक्त सतमततमा 
प्रदेश प्रहरी सहभागी हनु ुपनेछ । 

(६) उपदफा (१) िमोम्जम प्रदेश प्रहरीले अनसुन्त्धान गने 
कुनै कसरुका सबिन्त्धमा प्रदेशहरूको संयकु्त अनसुन्त्धान सतमतत गठन 
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गना आवश्यक देखेमा उक्त अनसुन्त्धान सतमतत गठन गनाका लातग नेपाल 
प्रहरीलाई अनरुोध गनेछ । 

(७) उपदफा (१) िमोम्जम प्रदेश प्रहरीले अनसुन्त्धान गने 
कुनै कसरुका सबिन्त्धमा नपेाल प्रहरीसाँग संयकु्त रूपमा अनसुन्त्धान गना 
उपयकु्त देम्खएमा दवैु प्रहरीको संयकु्त अनसुन्त्धान टोली गठन गना 
नेपाल प्रहरी समक्ष अनरुोध गना सक्नेछ। 

(८) प्रचतलत काननु िमोम्जम प्रदेश सरकार मातहतका 
अतधकारी वा तनकायिाट अनसुन्त्धान हनुे कुनै कसरुको सबिन्त्धमा 
कसरुको गाबभीया, सावाजतनक वहत र संवदेनशीलताका कारण सबिम्न्त्धत 
अतधकारी र प्रदेश प्रहरी अतधकृतले संयकु्त रूपमा अनसुन्त्धान गने भनी 
मन्त्त्रालयले तनणाय गरेको अवस्थामा प्रदेश प्रहरी संयकु्त अनसुन्त्धान 
टोलीमा सम्बमतलत हनुेछ। 

(९) प्रदेश प्रहरीले शाम्न्त्त सरुक्षा कायम गना तथा कुन ै
कसरुको अनसुन्त्धान गना आवश्यकताअनसुार अन्त्य प्रदेश प्रहरीसाँग 
समन्त्वय गना सक्नेछ। 

(१०) उपदफा (९) िमोम्जम प्रदेश प्रहरीले अनसुन्त्धान 
गरेको कुनै कसरु सबिन्त्धी प्रततवेदन सबिम्न्त्धत सरकारी ववकल समक्ष 
पेस गनुा पनेछ। 

 

13. अपराध तनयन्त्त्रण गनेः (१) कुनै अपराध भएको, भर्रहेको वा हनु 
लागेको जानकारी प्राप्त हनु आएमा प्रदेश प्रहरीले तत्काल 
देहायिमोम्जमका काया गनुा पनेछः 

(क) तत्काल र्टनास्थलमा उपम्स्थत भई अपराध र्वटत 
हनुिाट रोक्न आवश्यक व्यवस्था तमलाउने, 

(ख) अपराध र्वटत भई सकेको अवस्थामा अपराधिारे 
आफूले देखे-जानेसबमका त्य प्रमाण सङ्कलन गने 
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र अन्त्य तनकाय वा अतधकारीिाट अनसुन्त्धान हनु े
अपराध भएमा तत्काल अपराध अनसुन्त्धानका लातग 
म्जबमेवार तनकाय वा अतधकारीलाई खिर गने, 

(ग) दशी प्रमाण नष्ट हनु नददने तथा र्टनास्थलको 
आवश्यक सरुक्षा व्यवस्था तमलाउने, 

(र्) अन्त्य तनकाय वा अतधकारीिाट अनसुन्त्धान हनु े
अपराधको अनसुन्त्धानको सन्त्दभामा अनसुन्त्धान गने 
तनकाय वा अतधकारीलाई आवश्यक पने सहयोग 
उपलब्ध गराउने, 

(ङ) अपराध हनु नददन सरुक्षाको भरपदो व्यवस्था 
तमलाउने, 

(च) अपराध पीतडत तथा साक्षीको सरुक्षा गने । 

(२) प्रदेश प्रहरीले कुनै अपराधको अनसुन्त्धान गदाा मलुकुी 
फौजदारी कायाववतध संवहता, २०७४ र अन्त्य प्रचतलत काननु िमोम्जम 
गनुा पनेछ। 

(३) अन्त्य तनकाय वा अतधकारीिाट अनसुन्त्धान हनुे 
अपराधको सबिन्त्धमा प्रदेश प्रहरीले सङ्कलन गरेका भौततक सितु तथा 
प्रमाण अनसुन्त्धानसाँग सबिम्न्त्धत तनकाय वा अतधकारीलाई हस्तान्त्तरण 
गनुा पनेछ। 

(४) अपराध तनयन्त्त्रण तथा अनसुन्त्धानको सन्त्दभामा प्रदेश 
प्रहरीले आवश्यकता अनसुार नेपाल प्रहरीको समन्त्वयमा रही काम गनुा 
पनेछ। 

14. प्रहरी कायाालयले राख्न ु पने अतभलेख: (१) प्रदेश प्रहरी कायाालयहरुले 
दैतनक रुपमा सबपादन गररएका कायाहरुको वववरण तोवकए िमोम्जमको 
ढााँचामा राख्न ुपनेछ ।  
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(२) अतधकार प्राप्त अतधकारीले उपदफा (१) िमोम्जमको 
अतभलेखको अवलोकन र तनरीक्षण गना सक्नेछ ।  

(३) यस्तो अतभलेख प्रदेश प्रहरी संगठनको तोवकएको 
कायाालयले अध्यावतधक गरी स्पष्ट एवं दरुुस्त अवस्थामा राख्न ु
पनेछ ।  

(४) नेपाल प्रहरीलाई अवश्यक सूचना तथा अतभलेख 
उपलब्ध गराउने प्रदेश प्रहरीको कताव्य हनुछे । 

(५) सबवेदनशील सूचनालार्ा गोप्य र अतत गोप्य प्रणालीमा 
सांकेततक सञ्चार संवाद ववतध माफा त व्यवम्स्थत गनुा 
पनेछ ।  

15. पक्राउ गना सक्नःे (१) यस ऐन र प्रचतलत काननु िमोम्जम प्रदेश 
प्रहरीिाट अनसुन्त्धान हनुे कुनै अपराधमा संलग्न भएको वा आशवङ्कत 
व्यम्क्तलाई प्रदेश प्रहरीले काननु िमोम्जम पक्राउ गनुा पनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएता पतन 
नेपाल प्रहरी वा अन्त्य तनकाय वा अतधकारीिाट अनसुन्त्धान हनु े
अपराधमा संलग्न भएको वा संददग्ध व्यम्क्तलाई प्रदेश प्रहरीले काननु 
िमोम्जम पक्राउ गना सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) िमोम्जम पक्राउ परेको व्यम्क्तलाई प्रदेश 
प्रहरीले यथाशीघ्र अपराध अनसुन्त्धान गने तनकाय वा अतधकारीलाई 
हस्तान्त्तरण गनुा पनेछ । 

(४) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएता  पतन 
प्रहरी अतधकृत तथा जवानहरुले देहायका व्यम्क्तलाई पक्राउ पजुी वा 
आदेश ववना तगरफ्तार गना सक्नेछः 

(क) कुनै फौजदारी कसरुमा संलग्न रही फरार रहेको 
व्यम्क्त वा काननु िमोम्जम सजाय तोकी फरार 
रहेको कसरुदार, 



खण्ड ६) अततररक्ताङ्क ०८ प्रदेश राजपत्र भाग १ तमतत २०७९।०४।०८ 

21 
 

(ख) कफ्यूा लागेको समयमा शंकास्पद तररकाले वहाँडडलु 
गरररहेको व्यम्क्त, 

(ग) काननु िमोम्जम थतुनएको ठाउाँिाट भागेको व्यम्क्त 
। 

16. मातथल्लो दजााका प्रहरी कमाचारीले अम्ख्तयारी प्रयोग गनेः प्रदेश प्रहरी 
कमाचारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्त्तगात िनकेो तनयम िमोम्जम पाएको 
अम्ख्तयार तनज भन्त्दा मातथल्लो दजााका प्रहरी कमाचारीले प्रयोग गना 
सक्नेछ। 

17. सूत्र पररचालन गना सक्ने: शाम्न्त्त स-ुव्यवस्था कायम गना, अपराध 
तनयन्त्त्रण वा अनसुन्त्धान सबिन्त्धी सूचना सङ्कलन गना प्रदेश प्रहरीले 
तोवकए िमोम्जम गोप्य रूपमा सूत्र पररचालन गना सक्नेछ । 

18. मखु्य न्त्यायातधवक्ताको कायाालयसाँगको समन्त्वयः (१) प्रदेश प्रहरीको 
कुनै प्रहरी कायाालयले जाहेरी दरखास्त वा सूचना दताा गना र्न्त्कार 
गरेको ववषयमा मखु्य न्त्यायातधवक्ताको कायाालयमा समते उजरुी गना 
सवकने छ र त्यस्तो उजरुी मनातसि देम्खएमा मखु्य न्त्यायातधवक्ताको 
कायाालयले सबिम्न्त्धत प्रहरी कायाालयलाई त्यस्तो जाहेरी दरखास्त वा 
सूचना दताा गरी आवश्यक कारिाही चलाउन तनदेशन ददन सक्नेछ। 

(२) मानव अतधकारको संरक्षण तथा प्रदेश सरकारको हक 
वहतसाँग सबिम्न्त्धत मदु्दा र प्रदेश काननु अन्त्तरगतको कसरु सबिन्त्धी 
अनसुन्त्धानलाई तनष्पक्ष तथा प्रभावकारी िनाउन वा थप अनसुन्त्धान गना 
आवश्यक देम्खएमा मखु्य न्त्यायातधवक्ताको कायाालयले सबिम्न्त्धत 
अनसुन्त्धान अतधकारीलाई आवश्यक तनदेशन ददन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (१) र (२) िमोम्जमको तनदेशन पालना गनुा 
सबिम्न्त्धत प्रहरी कायाालय तथा अनसुन्त्धान अतधकारीको कताव्य हनुेछ।  
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19. आधारभतू सवुवधा उपलब्ध गराउन ु पने: प्रहरी कायाालयले देहायका 
व्यम्क्तलाई आवश्यकता अनसुार काननु िमोम्जम खाना, वपउने पानी, 
शौचालय, स्नान कक्ष जस्ता आधारभतू सवुवधा उपलब्ध गराउन ुपनेछः 

(क) प्रहरी वहरासत तथा कायाालयमा थनुामा रहेको 
व्यम्क्त, 

(ख) काननुी वववादमा परेका वा सरकारी संरक्षणको 
आवश्यकता परेका िालिातलका, अपाङ्गता भएका 
व्यम्क्त, लैवङ्गक तथा यौतनक अल्पसंख्यक, 
आपरातधक र्टनािाट पीतडत तथा प्रभाववत मवहला 
र न्त्यावयक तनकायिाट तनददाष्ट अन्त्य व्यम्क्तहरू। 

 
 

पररच्छेद-५ 

प्रहरी सेवाको पदपूतता 
20. प्रदेश प्रहरी प्रमखु: (१) प्रहरी अततररक्त महातनरीक्षक प्रदेश प्रहरी 

सेवाको प्रमखु प्रहरी कमाचारी हनुेछ र तनजको तनयमु्क्त प्रदेश सरकारले 
गनेछ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापतन 
प्रदेश प्रहरी प्रमखुको पदमा प्रदेश प्रहरी सेवािाट िढुवाद्वारा पदपूतता 
नभएसबम नेपाल सरकारले खटाएको प्रहरी अततररक्त महातनरीक्षकलार्ा 
प्रदेश प्रहरी प्रमखुको रूपमा तनयकु्त गररनेछ ।  

3) प्रदेश प्रहरी प्रमखु, आफ्नो काम कताव्यको सबिन्त्धमा 
मन्त्त्रालय र प्रदेश सरकारप्रतत उत्तरदायी हनुेछ। 

(४) उपदफा (२) िमोम्जमको प्रदेश प्रहरी प्रमखुले प्रदेश 
प्रहरीको पोसाक,  पररचय वा प्रतीक म्चह्न (लोगो) र दज्याानी म्चह्न 
लगाई प्रहरी प्रमखुको रूपमा काम गनेछ। 
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(५) प्रहरी प्रमखुको पाररश्रतमक र सवुवधा नेपाल प्रहरीको 
समान पदको प्रहरी कमाचारीका लातग तोवकएको पाररश्रतमक र सवुवधा 
भन्त्दा कम नहनुे गरी तोवकए िमोम्जम हनुेछ। 

(६) यस दफा िमोम्जम तनयकु्त हनुे प्रदेश प्रहरी प्रमखुले 
कायाभार सबहाल्न ु भन्त्दा पवहले मन्त्त्रालयको मन्त्त्री समक्ष अनसूुची 
िमोम्जमको ढााँचामा  शपथ ग्रहण गनुा पनेछ । 

(७) यस दफा िमोम्जम तनयकु्त हनुे प्रहरी प्रमखुले उपदफा 
(६) िमोम्जम शपथ ग्रहण गनुा भन्त्दा पवहले प्रदेश प्रहरीको लातग 
तनधााररत पोशाकमा मत्रालयको सम्चविाट प्रदेश प्रहरीको प्रततक म्चन्त्ह 
(लोगो) लगाउन ुपनेछ । 

21. पदपतुताः (१) प्रदेश प्रहरी सेवाका खलु्ला प्रततयोतगताद्वारा पदपूतता हनु े
पदमा पदपूतता सतमततको तसफाररसको आधारमा तनयमु्क्त गररनेछ ।  

(२) उपदफा (१) िमोम्जमको खलु्ला प्रततयोतगता 
अन्त्तगातको तलम्खत परीक्षा प्रदेश लोक सेवा आयोगले संचालन गनेछ। 

(३) खलुा प्रततयोतगतािाट पूतता हनु े प्रदेश प्रहरी सेवाको 
पदमा तनयमु्क्तका लातग आवश्यक पने शैम्क्षक योग्यता, पदपूतता प्रवक्रया, 
परीक्षा प्रणाली नेपाल प्रहरीको समान पदको प्रहरी कमाचारीका लातग 
तनधाारण भएसरह हनुेछ। 

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापतन 
प्रहरी जवान पदमा तनयमु्क्तका लातग आवश्यक शैम्क्षक योग्यता प्रवेम्शका 
परीक्षा वा सो सरहको परीक्षा उत्तीणा गरेको हनु ुपनेछ । 

(५) उपदफा (३) िमोम्जम आवश्यक पने परीक्षाको 
पाठ्यक्रम प्रदेश लोकसेवा आयोगले तनधाारण गरे िमोम्जम हनुेछ ।  

(६) यस ऐनमा व्यवस्था भए िाहेक प्रदेश प्रहरीको कुन ै
पतन पदमा अन्त्य कुन ैपतन तररकािाट पदपूतता गररन ेछैन ।  
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(७) प्रदेश प्रहरी सेवाको देहायको पदमा देहाय िमोम्जम 
पदपूतता गररनछेः 

पद 

खलु्ला 
प्रततयोतगता 
(प्रततशत) 

िढुवाद्वारा 
(प्रततशत) 

(क) प्रहरी कायाालय सहगयोगी वा 
सो सरह 

100 - 

(ख) प्रहरी जवान 100 - 

(ग) प्रहरी सहायक हवल्दार - 100 

(र्) प्रहरी हवल्दार - 100 

(ङ) प्रहरी वररष्ठ हवल्दार - 100 

(च) प्रहरी सहायक तनरीक्षक 70 30 

(छ) प्रहरी नायि तनरीक्षक - 100 

(ज) प्रहरी वररष्ठ नायि तनरीक्षक - 100 
(झ) प्रहरी तनरीक्षक 70 30 
(ञ) प्रहरी नायि उपरीक्षक र सो 

भन्त्दा मातथल्लो तहका पदहरु 
- 100 

 
(८) उपदफा (७) को खण्ड (छ) र (झ) मा जनुसकैु 

कुरा लेम्खएको भएतापतन प्राववतधक प्रहरी समूहतफा  प्रहरी नायि 
तनरीक्षक, प्रहरी तनरीक्षक पदमा िढुवाद्वारा पदपूतता हनु सक्ने अवस्था 
नभएमा शत प्रततशत खलु्ला प्रततयोतगतात्मक परीक्षाद्वारा पदपूतता गररनछे 
। 

(९) उपदफा (5) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापतन 
प्राववतधक प्रहरी समूहतफा  तल्लो पद नहनुे पदपूतता गदाा शतप्रततशत 
खलु्ला प्रततयोतगताद्वारा पतुता गररनेछ ।  
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(१०) प्रदेश प्रहरी सेवालाई समावेशी िनाउन खलु्ला 
प्रततयोतगतात्मक परीक्षाद्वारा पूतता हनुे पद मध्ये पैतालीस प्रततशत पद 
छुट्याई सो प्रततशतलाई शतप्रततशत मानी देहाय िमोम्जमका उबमेदवार 
िीच छुट्टाछुटै्ट प्रततस्पधाा गराई पदपूतता गररनछे: 

(क) मवहला -तेम्त्तस प्रततशत 
(ख) आददवासी/जनजाती -पन्त्र प्रततशत 
(ग) थारु -चौध प्रततशत 
(र्) दतलत -चौध प्रततशत 
(ङ) मधेशी -दश प्रततशत 
(च) ववपन्न खस आया -छ प्रततशत 
(छ) ममु्स्लम- पााँच प्रततशत 

(ज) द्वन्त्द्व वपतडत -तीन प्रततशत 
 (११) उपदफा (१०) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको 

भएतापतन दफा १० को खण्ड (ख) देम्ख (ज) सबमका लातग तनधाारीत 
पदमा पदपूतता गदाा कम्बतमा पचास प्रततशत मवहलाको पदपूतता गनुापनेछ 
।  

तर, पचास प्रततशत मवहला उत्तीणा हनु नसकेमा सो पदमा 
सोही समूहको अन्त्य उबमेदवारिाट पदपूतता गना  
सवकनछे । 

(१2) उपदफा (१०) र (११) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको 
भएतापतन कुनै समूहका लातग तनधााररत पदमा माग िमोम्जमको संख्यामा 
उबमेदवार उत्तीणा हनु नसकेमा सो पदमा मवहला उबमेदवारिाट पदपूतता 
गना सवकनेछ । 

 (१3) खलु्ला प्रततयोतगतात्मक परीक्षाद्वारा समावेशी 
ढााँचामा पदपूतता गररने अन्त्य व्यवस्था तोवकए िमोम्जम हनुेछ ।  
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(14) प्रदेश प्रहरीको ररक्त पदमा पदपूतताको लातग पदपूतता 
सतमततले यस ऐन िमोम्जम पद संख्या तनधाारण गनेछ ।  

(१5) उपदफा (1२) िमोम्जम िढुवाद्वारा पूतता गना 
छुट्याईएको पदको वववरण प्रदेश पदपूतता सतमततले सबिम्न्त्धत िढुवा 
सतमततको सम्चवालयमा पठाउन ुपनेछ ।  

(१6) यस दफामा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापतन 
न्त्यूनतम शारीररक मापदण्ड र योग्यता पूरा गरेका अमर प्रहरीका 
सन्त्तततले प्रदेश प्रहरी सेवामा भनाा हनु र्च्छा गरी प्रदेश लोकसेवा 
आयोगिाट तलएको परीक्षा उत्तीणा गरेमा ररक्त दरिन्त्दीमा पदपूतता गना 
सवकनछे र यसरी पूतता गररएको दरिन्त्दी उपदफा (१०) िमोम्जम 
िााँडफााँड गने दरिन्त्दीमा समावेश गररन ेछैन। 

(१७) उपदफा (१०) िमोम्जम तनधाारण गररएको 
प्रततशतद्वारा पदपूतता गने व्यवस्था प्रत्येक दश वषामा पनुरावलोकन गनुा 
पनेछ। 

तर, यो दफा प्रारबभ भएपतछ हनुे राविय जनगणनाको 
त्याङ्कका आधारमा उपदफा (७) िमोम्जम तनधाारण गररएको प्रततशत 
पनुरावलोकन गना िाधा पने छैन । 

(१८) पदपूतताका लातग पदसङ्खख्या तनधाारण लगायतका 
अन्त्य व्यवस्था तोवकए िमोम्जम हनुेछ। 

22. पदपूतता सतमतत: (१) प्रदेश प्रहरी सेवामा भनाा, छनौट तथा ररक्त 
पदपूतताको लातग देहाय िमोम्जमको पदपूतता सतमतत रहनछेः  
(क) प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष वा 

तनजले तोकेको आयोगको सदस्य 

अध्यक्ष 

(ख) सम्चव, मन्त्त्रालय सदस्य 

(ग) प्रदेश प्रहरी प्रमखु, प्रदेश प्रहरी कायाालय सदस्य 

(र्) मन्त्त्रालयको सरुक्षा हेने महाशाखा प्रमखु    सदस्य 
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(ङ) प्रदेश प्रहरी प्रधान कायाालयको   
सबिम्न्त्धत महाशाखा प्रमखु                     

सदस्य-
सम्चव 

(२) प्रदेश प्रहरी कायाालयले प्रदेश प्रहरी सेवाको ररक्त 
पदहरुको वववरण पन्त्र ददनतभत्र पदपूतता सतमततमा पठाउन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (२) िमोम्जम प्राप्त ररक्त पदहरूमा पदपूतता 
सतमततले वावषाक कायातातलका िमोम्जम पदपूतता गनुा पनेछ।  

(४) सतमततले प्रदेश लोक सेवा आयोगसाँग परामशा गरी 
अम्न्त्तम नततजा प्रकाशन तथा उम्त्तणा उबमेदवारहरुको नामावली 
तनयमु्क्तको लातग अम्ख्तयारवाला समक्ष पेश गनेछ ।  

(५) पदपूतता सतमततले यस ऐन िमोम्जम खलु्ला 
प्रततयोतगतािाट पदपूतता गना आवश्यकता अनसुार भनाा छनौट सतमतत वा 
उपसतमतत गठन गना सक्नेछ। 

(6) पदपूतता सबिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था तोवकए िमोम्जम 
हनुेछ । 

 

23. पदपूतता सतमततको काम, कताव्य र अतधकारः (१) पदपूतता सतमततको 
काम, कताव्य र अतधकार देहाय िमोम्जम हनुछेः 

(क) दफा २१ िमोम्जम पदपूतताका लातग सङ्खख्या 
तनधाारण गने, 

(ख) पदपूतता कायातातलका िनाउन,े 
(ग) पदपूतताका लातग ववज्ञापन प्रकाशन गने, 
(र्) तनयमु्क्तका लातग तसफाररस गने, 
(ङ) तोवकए िमोम्जमका अन्त्य काया गने। 

24. प्रदेश प्रहरी कमाचारीको योग्यता: (१) प्रदेश प्रहरीको ववतभन्न पदमा 
तनयमु्क्तको लातग उबमदेवार हनु आवश्यक पने योग्यता तोवकए िमोम्जम 
हनुेछ । 
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(२) प्रदेश प्रहरी सेवामा तनयमु्क्तका लातग देहायका व्यम्क्त 
अयोग्य हनुछेनः 

(क)  गैर नेपाली नागररक,  
(ख)  नैततक पतन देम्खने फौजदारी अतभयोगमा कसरुदार 

ठहररएको, 
(ग)  भववष्यमा सरकारी सेवाको तनतमत्त अयोग्य ठहररन े

गरी िखाास्त भएको, 
(र्)  मानव अतधकार हनन ् सबिन्त्धी कसूरमा कसरुदार 

ठहररएको, 
(ङ)  तोवकएको उमेर नपगेुको वा उमेर हद  

नारे्को । 
25. तनयमु्क्तः (१) खलु्ला प्रततयोतगता वा िढुवाद्वारा प्रदेश प्रहरी सेवाको 

पदमा तनयमु्क्तको लातग तसफाररस भएका प्रहरी कमाचारीलार्ा तनयमु्क्त गने 
अतधकार देहाय िमोम्जम हनुछेः  

(क)  एर्ारौं तह वा सो भन्त्दा मातथको पदमा -प्रदेश 
सरकार 

(ख)  छैठौं तहदेम्ख दशौं तहसबमको पदमा -मन्त्त्रालय 

(ग) ततृीय तहदेम्ख पााँचौं तहसबमको पदमा -प्रदेश प्रहरी 
प्रमखु 

(र्) प्रथम तह र दद्वतीय तहको पदमा -प्रहरी वररष्ठ 
उपरीक्षक तथा प्रहरी उपरीक्षक 

(ङ)  प्रहरी कायाालय सहयोगी पदमा -कम्बतमा प्रहरी 
नायि उपरीक्षक दजााको कायाालय प्रमखु  

(२) उपदफा (१) िमोम्जम तनयमु्क्त गने अतधकारीले 
पदपूतता सतमततको तसफाररसको योग्यताक्रमको आधारमा तसफाररस प्राप्त 
भएको तमततले सात ददनतभत्र तनयमु्क्त ददन ुपनेछ ।  
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(३) तनयमु्क्त सबिन्त्धी अन्त्य प्रकृया तोवकए िमोम्जम हनुेछ 
। 

26. परीक्षणकालः (१) खलु्ला प्रततयोतगताद्वारा पूतता गररने पदमा तनयमु्क्त 
पाएको प्रहरी कमाचारीलाई आधारभतू तातलम सबपन्न भएपतछ छ मवहना 
परीक्षणकालमा राम्खनेछ ।  

(२) परीक्षणकालको अवतध पूरा भएपतछ पररक्षणकाल 
स्वतः समाप्त हनुेछ । 

27. तनयमु्क्त िदर गना सक्नेः (१) देहायको अवस्थामा तनयमु्क्त गने 
अतधकारीले प्रहरी कमाचारीको तनयमु्क्त िदर गना सक्नछेः  

(क)  परीक्षणकालमा तोवकएको म्जबमेवारी िहन गना 
असक्षम देम्खएमा वा आचरण सन्त्तोषजनक नभएमा, 

(ख)  प्रहरी आधारभतू तातलममा असफल भई तोवकए 
िमोम्जम मौका ददाँदा समेत त्यस्तो तातलममा पनु: 
असफल भएमा, 

(ग)  प्रदेश प्रहरी कमाचारीमा यस ऐन वा यस ऐन 
अन्त्तगात िने्न तनयमावली िमोम्जमको योग्यता 
नभएको वा नरहेको प्रमाम्णत भएमा । 

(२) प्रदेश प्रहरीमा भनाा हुाँदाका िखत तोवकए िमोम्जमको 
योग्यता नभएको वा नरहेको प्रमाम्णत भएमा तनजको तनयमु्क्त कुनै पतन 
समयमा िदर गरी तनजले सो सेवा िापत प्राप्त गरेको तलि असलुउपर 
गरी काननु िमोम्जम कारिाही हनुेछ । 

28. शपथ तलन ु पनेः आधारभतू तातलममा उम्त्तणा भएको प्रहरी कमाचारीले 
अनसूुची िमोम्जमको ढााँचामा तोवकए िमोम्जम शपथ ग्रहण तलन ुपनेछ 
।  



खण्ड ६) अततररक्ताङ्क ०८ प्रदेश राजपत्र भाग १ तमतत २०७९।०४।०८ 

30 
 

29. सेवा पररवतानमा िन्त्देजः प्रदेश प्रहरी सेवाको कुनै पतन तहका प्रहरी 
कमाचारीलाई तनजको र्च्छा ववपरीत प्रहरी सेवािाट अन्त्य कुनै सेवामा 
सेवा पररवतान गररन ेछैन। 

30. पोशाक र दज्याानी म्चन्त्ह: (1) प्रदेश प्रहरीको पोशाक र दज्याानी म्चन्त्ह 
प्रदेश सरकारले तनधाारण गरे िमोम्जम हनुेछ। 

(2) उपदफा (1) िमोम्जम प्रदेश प्रहरीको पोशाकमा 
प्रततक म्चह्न (लोगो) राम्खनछे। 

(३) प्रहरी आधारभतू तातलमका प्रहरी अतधकृत तथा प्रहरी 
जवान प्रम्शक्षाथीहरूको प्रम्शक्षण अवतधभर लगाउने पोशाक र पोशाकमा 
लगाउने म्चह्न तोवकए िमोम्जम हनुेछ । 

31. कायम मकुायम, कायावाहक र तनतमत्त: (१) प्रदेश प्रहरीको कुनै पतन 
पदमा सामान्त्यतया कायम मकुायम मकुरर गररने छैन ।  

तर, कायाालय प्रमखुको पद ररक्त रहेको अवस्था परी 
कायाालयको दैतनक काया सञ्चालन गना िाधा पना गएमा कायम मकुायम 
मकुरर गना सवकनेछ ।  

(२) यस दफा िमोम्जम कायम मकुायम मकुरर गदाा 
िढुवाको लातग आवश्यक योग्यता पगेुका एक तह मतुनका कमाचारीहरु 
मध्ये वररष्ठ प्रहरी कमाचारीलाई कायम मकुायम मकुरर गना सक्नेछ ।  

(३) कायम मकुायम मकुरर भएको प्रहरी कमाचारीले 
कायम मकुायम मकुरर भएको पदको सबपूणा अतधकार प्रयोग गना 
सक्नेछ ।  

(४) कायम मकुायम मकुरर गने अतधकार 
अम्ख्तयारवालालार्ा हनुेछ। 

(५) कुनै कारणले कायाालय प्रमखुको पद एक मवहना 
भन्त्दा िढी अवतधको लातग ररक्त भएमा र सो पदमा कायम मकुायम 
मकुरर नगररएको अवस्थामा एक तह मातथको कायाालय प्रमखुले ररक्त 
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पद भन्त्दा एक तह मतुनको सिै भन्त्दा वररष्ठ प्रहरी कमाचारीलाई 
कायावाहक भई कामकाज गना तोक्न सक्नेछ । 

(६) उपदफा (५) िमोम्जम कामकाज गना तोवकएको 
सूचना प्रदेश प्रहरी कायाालय र मन्त्त्रालयलाई ददन ुपनेछ र कायावाहक 
भई कामकाज गना तोवकएको प्रहरी कमाचारीले त्यस्तो कायावाहक 
भएको पदको सबपूणा अतधकार प्रयोग गनेछ ।  

(७) यस दफा िमोम्जम कायम मकुायम मकुरर नगररएको 
वा कायावाहक नतोवकएको अवस्थामा कुनै कारणले कायाालय प्रमखु 
अनपुम्स्थत भएमा सोही कायाालयको सिै भन्त्दा वररष्ठ प्रहरी कमाचारीले 
सो पदको तनतमत्त भई कामकाज गनेछ ।  

(८) कायम मकुायम, कायावाहक वा तनतमत्त भई काम गने 
प्रहरी कमाचारीले जनु पदमा काम गरेको छ सोही पदको तलि भत्ता र 
रासन सवुवधा पाउनेछ ।  

(९) उपदफा (८) िमोम्जम काम गने प्रहरी कमाचारीले 
पाउने तलि भत्ताको अंक तनजले िढुवा हुाँदा पाउने तलि भत्ता भन्त्दा 
िढी हनुे छैन ।  

(१०) कुनै एक पदमा एकै अवतधमा एक भन्त्दा िढी प्रहरी 
कमाचारी कायम मकुायम वा कायावाहक मकुरर हनु सक्न े
छैन । 

पररच्छेद-6 
प्रहरी कमाचारीको तलि तथा अन्त्य सवुवधा 

32. प्रहरी कमाचारीको तलि: (१) प्रहरी कमाचारीले तनयमु्क्त पाएको वा 
िढुवा भएको तमततदेम्ख तलि, भत्ता र राशन पाउनछे। 

(२) यस दफामा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापतन प्रदेश 
सरकारले प्रदेशमा कायारत प्रहरी कमाचारीलार्ा थप सवुवधा उपलब्ध 
गराउन सक्नछे। 
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33. तलिवृवद्ध (ग्रडे) पाउने : (१) तलि ववृद्ध रोक्का भएको अवस्थामा िाहेक 
प्रत्येक प्रहरी कमाचारीले एक वषा सेवा पूरा गरेपतछ एक तलिवृवद्ध 
पाउनेछ। 

)२(  नयााँ तनयमु्क्त पाउन े प्रहरी कमाचारीले सामान्त्यतयाः 
तलिमानमा लेम्खएको न्त्यूनतम तलि पाउनेछ । 

(३) उच्चतम तलिवृवद्ध पार्रहेको कुनै प्रहरी कमाचारीको 
िढुवा हुाँदा िढुवा भएको पदको सरुू तलि स्केल भन्त्दा िढी तलि हनु े
रहेछ भन ेसो तलि स्केलमा नर्टने गरी थप तलिववृद्ध पाउनेछ। 

34. अवकास पाउन े कमाचारीले पाउन े तलि र रासन : प्रहरी कमाचारीले 
राम्जनामा ददई वा अतनवाया अवकास पाई सेवा तनवृत्त हनु े तमततसबम 
तनजले खार्पाई आएको तलि, भत्ता, रासन र अन्त्य सवुवधासमेत पाउनेछ 
।  

तर, कायाालयमा गैरहाम्जर रही ववभागीय कारिाही शरुु 
गररएको वा कारिाहीको क्रममा कायाालयमा अनपुम्स्थत रहेको प्रहरी 
कमाचारीले अनपुम्स्थत रहेको तमतत देम्खको तलि, भत्ता र रासन पाउन े
छैन । 

35. चाड पवा खचाः (१) प्रहरी कमाचारीले आफ्नो धमा, संस्कृतत, परबपरा 
अनसुार मनार्ने चाडपवाको लातग खार्पाई आएको एक मवहनाको तलि 
िरािरको रकम प्रत्येक वषा चाडपवा खचाको रूपमा पाउनेछ र यस्तो 
रकम कमाचारीले एक आतथाक वषामा एक पटक आफूनो धमा, संस्कृतत, 
परबपरा अनसुार मनार्ने मखु्य चाडपवाको अवसरमा भकु्तानी तलन 
सक्नेछ । 

(२) तनलबिनमा रहेको प्रहरी कमाचारीले चाडपवा खचा 
पाउनेछ। 
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(३) तनवृम्त्तभरण पार्रहेको अवकाश प्राप्त प्रहरी कमाचारीले 
तनजले पाउने एक मवहनाको तनवृम्त्तभरण िरािरको रकम चाड पवा खचा 
िापत प्रत्येक वषा पाउनछे। 

36. रासन सवुवधाः प्रहरी कमाचारीले प्रदेश सरकारले तनधाारण गरे 
िमोम्जमको रासन सवुवधा पाउनेछ र यसरी तनधाारण गदाा भौगोतलक 
दगुामताको आधारमा ववशेष रासन सवुवधा ददने गरी तनधाारण गना 
सवकनछे ।  

37. िीमा सवुवधाः (१) प्रत्येक प्रहरी कमाचारीको प्रदेश सरकारले तनधाारण 
गरे िमोम्जमको रकम िरािर जीवन िीमा गररनेछ।  

(२) उपदफा (१) िमोम्जमको िीमा िापतको रकम 
कमाचारीको मातसक तलििाट तोवकए िमोम्जमको रकम कट्टा गरी िीमा 
कोषमा जबमा गररनेछ र त्यतत नै रकम प्रदेश सरकारले थप गनेछ । 

(३) उपदफा (२) िमोम्जमको िीमा कोषमा जबमा भएको 
रकम मध्येिाट प्रहरी कमाचारी सेवा तनवृत्त हुाँदा तनजलाई भकु्तानी 
ददईनेछ । 

(४) तिमा सबिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था तोवकए िमोम्जम हनुेछ 
। 

38. सञ्चयकोष सबिन्त्धी व्यवस्थाः प्रहरी कमाचारीको मातसक तलििाट दश 
प्रततशतका दरले हनु आउने रकम कट्टा गरी सो रकममा प्रदेश 
सरकारले शतप्रततशत रकम थप गरी कमाचारी संचय कोषमा जबमा गरी 
ददनेछ।  

39. सेवाको सरुक्षा: कुन ै पतन प्रहरी कमाचारीलाई तनजको तनयमु्क्त हुाँदा 
तत्काल लाग ु रहेको तलि, उपदान, तनवृम्त्तभरण र अन्त्य सवुवधा 
सबिन्त्धी सेवाका शतामा तनजको स्वीकृतत तिना तनजलाई प्रततकूल असर 
पने गरी पररवतान गररने छैन, साथै पतछ हनुे संशोधनले त्यस्तो संशोधन 
हनु ु अगावै िहाल रहेको वा तनवृम्त्तभरण पाउने गरी अवकाश पाएको 
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कुनै प्रहरी कमाचारीको उपयुाक्त सेवाका शतामा कुनै प्रकारले प्रततकूल 
असर पने भएमा त्यस्तो संशोतधत व्यवस्था िमोम्जम गना मञु्जर गरेको 
तलम्खत स्वीकृत नभई त्यस्तो व्यवस्था तनजको हकमा लाग ुहनुेछैन । 

 

पररच्छेद-७ 
प्रदेश प्रहरीको तातलम सबिन्त्धी व्यवस्था 

40. तातलम अतनवाया हनुे: (१) प्रदेश प्रहरीमा रहेका प्रहरी कमाचारीले पद र 
काया म्जबमेवारी अनरुूप तोवकए िमोम्जमको तातलम अतनवाया रूपमा 
तलन ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) िमोम्जमको तातलममा छनौट भएका 
प्रहरी कमाचारीले आफ्नो व्यवसावयक ज्ञानप्रतत उदातसनता र गैर 
म्जबमेवारीपन देखार्ा तातलम पूरा नगरेमा सो व्यहोरा तनजको अतभलेखमा 
जनाईनेछ ।  

(3) उपदफा (2) िमोम्जम अतभलेखमा जनाई सकेपतछ 
पतन त्यस्तो प्रहरी कमाचारीलार्ा पनु: एक पटक तातलमको लातग अवसर 
ददईनेछ र यसरी अवसर ददाँदा समेत तातलम पूरा नगने प्रहरी 
कमाचारीलाई ववभागीय कारिाही गररनेछ ।  

(4) उपदफा (३) िमोम्जम ववभागीय कारिाही गनुापने 
प्रहरी कमाचारीलाई त्यस्तो कारिाही नगने सबिम्न्त्धत प्रहरी कमाचारीलार्ा 
समेत ववभागीय कारिाही गररनेछ। 

(५) प्रदेश प्रहरी सेवाका प्रहरी कमाचारीहरुले तोवकएको 
आधारभतू तातलम पूरा नगरी कुनै पतन सेवाकातलन वा ववम्शष्टीकृत 
तातलममा सहभातग गराईने छैन ।  

(६) तोवकएको तह अनसुारको प्रहरी काया, नतेतृ्व र 
व्यवस्थापन प्रम्शक्षण (अपरेसन, कमाण्ड, बयानेजमने्त्ट तातलम) सबपन्न 
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नगरेको प्रहरी कमाचारीलाई कायाालय प्रमखुको म्जबमवेारीमा खटार्न े
छैन ।  

41. आधारभतु तथा वृम्त्तववकास सबिन्त्धी तातलम: (१) प्रदेश प्रहरीका 
ववतभन्न पदमा तनयकु्त प्रहरी कमाचारीले तोवकए िमोम्जम अतनवाया रूपमा 
आधारभतू तातलम पूरा गनुा पनेछ। 

(२) प्रदेश प्रहरीको ववतभन्न पदमा कायारत प्रहरी 
कमाचारीलार्ा सेवाकालीन, ववम्शष्टकृत र वृम्त्तववकास सबिन्त्धी तातलम 
ददर्ानेछ।  

(३) प्रम्शक्षण कायाक्रममा संलग्न रहने प्रम्शक्षक, प्रम्शक्षण 
व्यवस्थापनमा खवटने कमाचारी र प्रम्शक्षाथीले पाउने भत्ता तथा अन्त्य 
सवुवधा र तातलम सबिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था तोवकए िमोम्जम हनुेछ । 

42. तातलम सबिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था: (१) प्रदेश प्रहरीको व्यवसावयक क्षमता 
ववकासका लातग प्रदेश सरकारले आवश्यक प्रिन्त्ध  
तमलाउनेछ । 

(२) प्रदेश प्रहरी कमाचारीलाई कुनै व्यावसावयक काममा 
खटाउन ु भन्त्दा पवहले उक्त काम तथा कायाके्षत्रसाँग सबिम्न्त्धत तोवकए 
िमोम्जमको तातलम प्रदान गररनेछ। 

(३) प्रदेश प्रहरी कमाचारीहरूलाई कुन ैपतन प्रहरी एकाईमा 
एकाई प्रमखु (यतुनट कमान्त्डर) का रूपमा खटाउन ुभन्त्दा पवहले ददर्न े
तातलम सबिन्त्धी व्यवस्था तोवकए िमोम्जम हनुेछ । 

(४) प्रदेश प्रहरी कमाचारीहरूलाई पदोन्नतत हनु ुभन्त्दा पवहले 
ददर्ने पूवापदोन्नतत तातलम सबिन्त्धी व्यवस्था तोवकए िमोम्जम हनुेछ । 

(५) तातलमको प्रकृतत, तातलमका समूह, तातलमका प्रकार, 
तातलमका नाम, तातलम सञ् चालन ववतध, तातलम तनदेम्शका, प्रम्शक्षक 
तथा प्रम्शक्षाथी प्रम्शक्षण सामग्री, तातलमका प्रम्शक्षक तथा प्रम्शक्षाथीले 
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पाउने सवुवधा, तातलमको मूल्याङ्कन र पररणाम (ग्रतेडङ) जस्ता 
व्यवस्थाहरू तोवकए िमोम्जम हनुे छन।् 

(६) िढुवाको लातग अंक गणना हनुे तातलमको हकमा 
एउटा तातलम तलएको प्रहरी कमाचारी त्यस्तो तातलम तलएको छ मवहना 
अवतध पूरा नहुाँदै पनुः अको तातलममा मनोनयको लातग योग्य मातनन े
छैन । 

(७) प्रदेश प्रहरी कमाचारीहरूको व्यवसावयक क्षमता 
अतभवृवद्ध तथा वृम्त्तववकासको उद्दशे्यले ददर्न े आधारभतू तातलम, 
उच्चस्तरीय तातलम तथा ववम्शष्टीकृत तातलमको सबपूणा खचा प्रदेश 
सरकारले व्यहोने छ । 

(८) प्रदेश प्रहरीको आयोजनामा सञ्चातलत कुन ैपतन तातलम 
गरेिापत प्रदेश प्रहरी कमाचारीलाई तोवकए िमोम्जम ववशेष भत्ताको 
व्यवस्था गना सवकनेछ। 

43. प्रम्शक्षण सबिन्त्धी संस्थागत व्यवस्था: प्रदेश प्रहरीका ववतभन्न पदको काया 
प्रकृतत र म्जबमवेारी अनसुारको दक्षता र कायाक्षमता अतभवृवद्ध गना 
आवश्यक तातलमको कायाक्रम तनमााण, ववकास र स्तर तनधाारणका लातग 
तोवकए िमोम्जमको प्रम्शक्षण ववकास तथा स्तर तनधाारण सतमतत र अन्त्य 
संस्थागत व्यवस्था गररनछे ।  

44. वैदेम्शक तातलम: (१) प्रदेश प्रहरी कमाचारीलाई वैदेम्शक तातलमका 
लातग मनोनयन गदाा संगठनको आवश्यकता, सेवा ववम्शष्टीकरण, 
ज्येष्ठता, अनभुव, शैम्क्षक योग्यता, कायासबपादन क्षमता र दक्षताका 
आधारमा तोवकए िमोम्जमको सतमततले प्रदेश प्रहरी संगठनिाट सबभाव्य 
उबमेदवारको नाम छनौट गरी तसफाररस साथ पठाउन ुपनेछ ।  

(२) यसरी वैदेम्शक तातलममा मनोनयनका लातग तसफाररस 
गदाा योग्य प्रहरी कमाचारी मध्येिाट तातलमको आवश्यकताको आधारमा 
सिै पदको कमाचारीले अवसर पाउने गरी तसफाररस गनुा पनेछ ।  
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(३) वैदेम्शक तातलम सबिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था तोवकए 
िमोम्जम हनुेछ ।  

पररच्छेद-८ 
सरुवा र काज 

45. सरुवा: (1) यस ऐनको अधीनमा रही आवश्यकता अनसुार प्रहरी 
कमाचारीको सरुवा प्रत्येक दईु-दईु वषामा गररनेछ।  

तर, प्रहरी अतधकृत कमाचारी तथा प्रहरी र्काई प्रमखुको 
सरुवा सामान्त्यतः एक वषा पूरा भएपतछ गररनेछ। 

 (2) उपदफा (1) िमोम्जम सरुवा गदाा कायारत स्थानको 
भगूोल, काया प्रकृतत, काया िोझ, काया ववववधता तथा प्रहरी कमाचारीले 
यस अम्र् कायारत रहेको स्थान समतेको आधारमा प्रहरी र्काईको 
नेततृ्व, सहायक नतेतृ्व तथा ववम्शष्टीकृत काया समूहहरूमा समान अवसर 
प्राप्त हनुे गरी गररनेछ । 

(३) सरुवालाई व्यवम्स्थत, पारदशी र अनमुानयोग्य िनाउन 
प्रदेश प्रहरी कायाालयले सरुवा समय तातलका समते समावेश गरी 
मापदण्ड िनाउनेछ र सो मापदण्ड मन्त्त्रालयिाट स्वीकृत भएपतछ लाग ु
हनुेछ ।  

 (४) प्रहरी कमाचारीलाई सरुवा गने अतधकार देहाय 
 िमोम्जम हनुेछः  

(क) प्रहरी नायि महातनरीक्षक र प्रहरी िररष्ठ 
उपरीक्षकलाई प्रदेश सरकारले, 

(ख) प्रहरी उपरीक्षक र प्रहरी नायि उपरीक्षकलार्ा 
मन्त्त्रालयले, 

(ग)  प्रहरी तनरीक्षकलाई प्रदेश प्रहरी प्रमखुले, 
(र्) प्रहरी कायाालय सहयोगी देखी प्रहरी वररष्ठ 

नायि तनरीक्षकसबमका प्रहरी कमाचारीलाई 
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प्रहरी िररष्ठ उपरीक्षक र आफ्नो क्षेत्र तभत्र 
म्जल्ला प्रहरी प्रमखुले। 

(५) प्रहरी कमाचारीको सरुवा सबिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था 
तोवकए िमोम्जम हनुेछ। 

46. काज सबिन्त्धी व्यवस्था: (1) प्रहरी कमाचारीलाई औम्चत्य र 
आवश्यकताका आधारमा काज खटाउन सवकनछे।  

(२) उपदफा (१) िमोम्जम कुन ैपतन प्रहरी कमाचारीलाई 
काज खटाउाँदा कुन ैएक स्थानमा िढीमा छ मवहना खटाउन सवकनछे 
।  

तर, पनु: सोही स्थान वा सो स्थानिाट अको स्थानमा काज 
खटार्ने छैन। 

(३) म्जल्ला प्रहरी प्रमखुले आवश्यकता अनसुार प्रहरी 
तनरीक्षकसबमलाई आफ्नो के्षत्रतभत्र काजमा खटाउन सक्ने छ । 

(४) प्रहरी कमाचारीको काज सबिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था 
तोवकए िमोम्जम हनुेछ । 

47. पदातधकार कायम रहनेः देहायको अवस्थामा प्रदेश प्रहरी सेवाको प्रहरी 
कमाचारीको आफ्नो पद मातथको पदातधकार कायम रहनछेः 

(क) आफ्नो पदमा कामकाज गरर रहाँदासबम, 
(ख) सरुवा तथा काज भई कायाभार समाल्न पार्ने 

अवतधसबम, 
(ग) तिदामा िसेको अवतधभर, 
(र्) तनलबिनमा रहेको अवतधभर, 
(ङ) प्रदेश सरकारले कुनै काममा खटाएकोमा सो अवतधभर, 
(च) मातथल्लो पदमा कायम मकुायम, कायावाहक वा तनतमत्त 

भई काम गरेको अवतधभर। 
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पररच्छेद-९ 

प्रदेश प्रहरी कमाचारीको िढुवा सबिन्त्धी व्यवस्था 
48. प्रहरी अततररक्त महातनरीक्षक पदमा िढुवाः प्रहरी अततररक्त महातनरीक्षक 

पदमा िढुवा गदाा प्रहरी नायि महातनरीक्षकहरू मध्येिाट ज्येष्ठता, 
कायाकुशलता, कायाक्षमता, उत्तरदावयत्व वहन गना सक्ने क्षमता, नतेतृ्व 
प्रदान गना सक्ने कुशलता तथा आफू भन्त्दा मतुनका प्रहरीलार्ा प्रोत्साहन 
र पररचालन गना सक्ने साम्याको आधारमा प्रदेश सरकारले उपयकु्त 
देखेको उबमदेवारलार्ा प्रहरी अततररक्त महातनरीक्षक पदमा िढुवा 
गनेछ।  

49. िढुवा सतमतत: (१) प्रदेश प्रहरी कमाचारीहरुको देहायका पदमा 
िढुवाका लातग तसफाररस गना देहाय िमोम्जमका िढुवा सतमतत रहनेछन:् 

 (क) प्रहरी नायि महातनरीक्षक र प्रहरी वररष्ठ उपरीक्षक पदका 
 लातगः 

(१) सम्चव, मन्त्त्रालय  -अध्यक्ष 
(२) सम्चव, मखु्यमन्त्त्री तथा मम्न्त्त्रपररषद् 

कायाालय 
-सदस्य 

(३) प्रदेश प्रहरी प्रमखु -सदस्य सम्चव 
  
 (ख) प्रहरी उपरीक्षक र प्रहरी नायि उपरीक्षक पदका लातग: 

(१) सम्चव, मन्त्त्रालय -अध्यक्ष 
(२) प्रदेश प्रहरी प्रमखुले तोकेको प्रहरी 

नायि महातनरीक्षक 
-सदस्य 

(३) महाशाखा प्रमखु (प्रहरी हेने), 
मन्त्त्रालय 

-सदस्य सम्चव 
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 (ग) प्रहरी तनरीक्षक, प्रहरी वररष्ठ नायि तनरीक्षक र प्रहरी नायि 
 तनरीक्षक पदका लातगः 

(१) प्रदेश प्रहरी प्रमखु, प्रदेश प्रहरी 
कायाालय 

-अध्यक्ष 

(२) महाशाखा प्रमखु (प्रहरी हेने), 
मन्त्त्रालय 

-सदस्य 

(३) प्रदेश प्रहरी प्रमखुले तोकेको प्रहरी 
वररष्ठ उपरीक्षक 

-सदस्य सम्चव 

  
 (र्) प्रहरी सहायक तनरीक्षक पदको लातगः 

(१) प्रदेश प्रहरी प्रमखुले तोकेको प्रहरी 
नायि महातनरीक्षक 

-अध्यक्ष 

(२) प्रदेश प्रहरी प्रमखुले तोकेको प्रहरी 
वररष्ठ उपरीक्षक 

-सदस्य 

(३) प्रमखु, कमाचारी प्रशासन शाखा, 
प्रदेश प्रहरी कायाालय 

-सदस्य सम्चव 

 (ङ) प्रहरी िररष्ठ हवल्दार, प्रहरी हवल्दार र प्रहरी सहायक 
 हवल्दार पदका लातग: 

(१) प्रदेश प्रहरी प्रमखुले तोकेको प्रहरी 
वररष्ठ उपरीक्षक, प्रदेश प्रहरी 
कायाालय 

-अध्यक्ष 

(२) प्रदेश प्रहरी प्रमखुले तोकेको प्रहरी 
नायि उपरीक्षक 

-सदस्य 

(३) प्रमखु, कमाचारी प्रशासन शाखा 
प्रदेश प्रहरी कायाालय 

-सदस्य सम्चव 
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(२) िढुवा सतमततमा रहेका प्रहरी पदातधकारी वा तनजामती 
कमाचारीको नम्जकको नातेदार िढुवाको लातग सबभाव्य उबमेदवार रहेछ 
र त्यस्तो उबमदेवारको िढुवा तसफाररस गनुापने भएमा प्रहरी 
पदातधकारीको हकमा प्रदेश प्रहरी प्रमखुले र तनजामती कमाचारीको 
हकमा मन्त्त्रालयको सम्चवले त्यस्तो पदातधकारीको सट्टा समान तहको 
अन्त्य पदातधकारीलाई िढुवा सतमततमा काम गने गरी तोक्नेछ र सम्चव 
वा प्रहरी प्रमखुको हकमा मन्त्त्रालयको मन्त्त्रीले सो सरहको अन्त्य 
पदातधकारीलाई िढुवा सतमततको अध्यक्ष वा सदस्यको रुपमा काम गने 
गरी तोक्नेछ । 

स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लातग "नम्जकको 
नातेदार" भन्नाले िाि,ु आमा, सौतेनी आमा, पतत, पिी, छोरा, छोरी, 
छोरा िहुारी, छोरी ज्वाईं, सम्बध, सम्बधनी, दाज,ु भाउज,ु भार्, भार् 
िहुारी, दददद, दददद तभनाज,ु िवहनी, िवहनी ज्वाईं, नातत, नाततनी िहुारी, 
नाततनी, नाततनी ज्वाईं, मामा, मार्जू, भान्त्जा, भान्त्जी िहुारी, भान्त्जी, 
भान्त्जी ज्वाईं, भततजा, भततजा िहुारी, भततजी, भततजी ज्वाईं, सास,ु 
ससरुा, देवर, देवरानी, नन्त्द, नन्त्दे भार्ा, आमाजू, आमाजू दाज,ु जठेाज,ु 
जेठान, जेठानी दददद, साला, साला िवहनी, साली, सााँढु भार्ा सबझनपुछा 
।  

(३) िढुवा सतमततले िढुवाका लातग सबभाव्य उबमदेवारहरु 
मध्ये सिै भन्त्दा िढी अंक प्राप्त गने प्रहरी कमाचारीलाई सोही अनसुार 
योग्यताक्रम कायम गरी िढुवाका लातग तसफाररस गनुा पनेछ।  

(४) िढुवा सतमततले िढुवाका लातग तसफाररस गरेका प्रहरी 
कमाचारीको प्राप्ताङ्क सवहतको तसफाररस सूची सबिम्न्त्धत सिैको 
जानकारीको लातग प्रकाशन गनुा पनेछ ।  
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(५) प्रहरी सेवामा ररक्त हनु आई िढुवाद्वारा पदपूतता गनुा 
पने पदमा ररक्त भएको तमततले तीन मवहनातभत्र िढुवाद्वारा पदपूतता गरी 
सक्न ुपनेछ ।  

50. िढुवाको सबभाव्य उबमेदवार हनुे: (१) प्रदेश प्रहरीको ररक्त पदमा 
िढुवाद्वारा पदपूतता हनुे पदको लातग उबमदेवार हनु िढुवा हनुे पद भन्त्दा 
तल्लो पदमा न्त्यूनतम चार वषा सेवा अवतध पूरा भएको हनुपुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापतन 
प्रहरी अततररक्त महातनरीक्षकको पदमा िढुवा हनु न्त्यूनतम सेवा 
अवतधको हद लाग्ने छैन । 

(३) प्रदेश प्रहरी सेवाका प्रहरी अतधकृत कमाचारीलाई 
तोवकएको मातथल्लो शे्रणीमा िढुवा गदाा तोवकए िमोम्जमको ववशेष 
तातलम प्राप्त गरे पिात मात्र िढुवाको प्रयोजनको लातग सबभाव्य 
उबमेदवार मातननेछ । 

51. िढुवाको सबभाव्य उबमेदवार हनु नपाउने: दफा 50 मा जनुसकैु कुरा 
लेम्खएको भए तापतन देहायको अवस्थामा र अवतधभर प्रहरी कमाचारी 
िढुवाको लातग सबभाव्य उबमेदवार हनु सक्न ेछैन।  

(क) तनलबिन भएको अवतधभर, 
(ख) िढुवा रोक्का गररएको अवतधभर, 
(ग) तलि िवृद्ध रोक्का भएको अवतधभर, 
(र्) तल्लो पदमा र्टुवा भएको तमततले दईु वषासबम, 
(ङ) तलि िवृद्ध र्टुवा भएकोमा जतत वषाको तलि वृवद्ध र्टुवा 

भएको हो त्यतत वषासबम, 
(च) सरुु स्केलमा र्टुवा भएकोमा सो भएको तमततले एक वषासबम, 
(छ) िहाल रहेको पदमा तीन पटक भन्त्दा िढी नतसहत पाएको भए 

अम्न्त्तम पटक नतसहत पाएको तमततले एक वषासबम, 
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(ज) तोवकएको दजााको लातग तोवकएको सेवाकालीन तातलम पूरा 
नगरेमा वा अनमु्त्तणा भएमा, 

(झ) तोवकएको आधारभतू तातलम पूरा नगरेमा। 
(ञ) कुनै कसूरको सबिन्त्धमा मदु्दा दायर भएको अवस्थामा 

अदालतिाट सफार् नपाएसबम, 
(ट) तनजी प्रयासमा अध्ययन गनाका लातग तिदामा िसेकोमा त्यस्तो 

तिदा अवतधभर । 
52. िढुवाको आधार: (१) िढुवा सतमततले प्रहरी कमाचारीलाई कायाक्षमता 

िापत पाएको कुल अंकको आधारमा िढुवाका लातग तसफाररस गनेछ ।  
(२) उपदफा (१) िमोम्जम काया क्षमताको मूल्यांकन गदाा 

देहाय िमोम्जम िढीमा एक सय अंक ददर्नेछ ।  
(क) कायासबपादन मूल्यांकन िापत - ४० अंक 
(ख) ज्येष्ठता िापत - २5 अंक 
(ग) भौगोतलक के्षत्रमा काम गरेको अनभुव 

िापत 
- १५ अंक 

(र्) शैम्क्षक योग्यता िापत - ६ अंक 
(ङ) तातलम िापत  - ८ अंक 
(च) चनुौततपूणा वा ववशषे म्जबमेवारी िापत - ६ अंक 

कुल जबमा १०० अंक 
 

(३) सबभाव्य उबमदेवारको काया सबपादन मूल्यांकन िापत 
अंक गणना गदाा असार मसान्त्तसबमको वहसािले र अन्त्य अंकको गणना 
गदाा िढुवाको लातग सूचना प्रकाम्शत हनुे ददन भन्त्दा अम्र्ल्लो ददनसबम 
हााँतसल गरेको अंक गणना गररनेछ ।  
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(४) कायाालय सहयोगी वा सो सरहका अन्त्य कमाचारी 
पदको हकमा प्रत्यके पााँच-पााँच वषामा एक तह मातथ स्तरवृवद्ध  
हनुेछ । 

53. काया सबपादन मूल्याकंनः (१) प्रहरी कमाचारीको कायासबपादन 
मूल्यांकन गना तोवकए िमोम्जमको ढााँचामा पक्का कालो मसी प्रयोग गरी 
फाराम भनुा पनेछ ।  

(2) प्रहरी कमाचारीको कायासबपादन मूल्यांकन आतथाक 
वषाको वहसािले वावषाक रुपमा गनुा पनेछ ।  

(3) प्रहरी कमाचारीको कायासबपादन मूल्यांकनको कुल 
अंकको ववभाजन देहाय िमोम्जम हनुेछः  

(क) सपुरीवेक्षकले ददन सक्ने अतधकतम 
अंक 

- 25 

(ख) पनुरावलोकनकतााले ददन सक्ने 
अतधकतम अंक 

- 10 

(ग) पनुरावलोकन सतमततले ददन सक्ने 
अतधकतम अंक 

- 5 

(4) िढुवाको प्रयोजनको लातग कायासबपादन मूल्यांकनको 
अंक गणना गदाा िढुवाका लातग सबभाव्य उबमदेवार हनु जतत वषाको 
सेवा आवश्यक पने हो पतछल्लो त्यतत वषाको कायासबपादन मूल्यांकनको 
नबिर जोडी औसतिाट वहसाि गररनेछ ।  
  तर, 

(क) यस ऐन िमोम्जम कायासबपादनको मूल्यांकन 
भएको अवस्था नरहेको र िढुवाको 
प्रयोजनको लातग काया सबपादन िापतको 
अंक गणना गनुा पने भएमा प्रचतलत काननु 
िमोम्जम पतछल्ला आतथाक वषाहरुका काया 
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सबपादन मूल्यांकन िापत हनु आएको 
एकमषु्ठ अंकलाई पूणााङ्क चातलसमा पररणत 
गरी सोही िमोम्जमको प्राप्ताङ्ग तनधाारण  
गररनेछ ।  

(ख) िढुवाको लातग न्त्यूनतम सेवा अवतध 
आवश्यक नपने पदमा कायारत प्रहरी 
कमाचारीको हकमा िहाल रहेको पदमा चार 
वषा अवतध पगेुको भए पतछल्लो चार वषा र 
चार वषा अवतध नपगेुको भएमा िहाल रहेको 
पद भन्त्दा तल्लो पदमा कायारत रहेको 
नोकरी अवतध मध्ये पतछल्ला वषाहरुको 
समेत गरी जबमा चार वषाको काया सबपादन 
मूल्यांकन िापत प्राप्त अंक गणना गररनेछ । 

(5) वैदेम्शक अध्ययन वा वैदेम्शक तातलममा गएको वा 
तनलबिन भई तनलबिन फुकुवा भएकोमा त्यस्तो अवतधको कायासबपादन 
मूल्यांकन िापत त्यस्तो अध्ययन वा तातलममा जान ुभन्त्दा वा तनलबिन 
हनु ु भन्त्दा तत्काल अम्र्ल्लो वषाको काया सबपादन मूल्यांकन भएको 
रहेछ भने सोही वषाको र त्यस्तो काया सबपादन मूल्यांकन भएको रहेनछ 
भने हाम्जर भएपतछ भरेको काया सबपादन मूल्यांकनमा जतत अंक पाएको 
छ सोवह अनपुातमा अंक गणना गररनेछ।  

(6) सपुररवेक्षकले आफू मातहतका प्रहरी कमाचारीहरुको 
कायासबपादन मूल्यांकन फाराममा प्रदान गरेको अंक सबिम्न्त्धत प्रहरी 
कमाचारीलाई जानकारी गराई तनजलाई प्रदान गरेको अंक र उल्लेख 
भएको व्यहोरा समेतमा सहमत रहे/नरहेको उल्लेख गना लगाई 
सवहछाप गराई तोवकएको बयादतभत्र सबिम्न्त्धत पनुरावलोकनकताा समक्ष 
पठाउन ुपनेछ ।  
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(7) कुनै प्रहरी कमाचारीको कायासबपादन मूल्यांकन 
फाराममा प्रदान गररएको अंक तनजले सबपादन गरेको काम तथा 
दक्षताको स्तरसाँग अस्वाभाववक देम्खन आएमा सबिम्न्त्धत सपुररवेक्षक र 
पनुरावलोकनकताालाई सो उपर पूनः मूल्यांकन गरी पठाउनका लातग 
पनुरावलोकन सतमततले त्यस्तो फाराम म्शलिन्त्दी गरी वफताा पठाउन 
सक्नेछ ।  

(8) उपदफा (7) िमोम्जम प्राप्त हनु आएको फाराममा 
सपुररवेक्षक वा पनुरावलोकनकतााले पूनः मूल्यांकन गरी सात ददनतभत्र 
पनुरावलोकन सतमततमा म्शलिन्त्दी गरी पठाई सक्न ु 
पनेछ ।  

(9) कायासबपादन मूल्यांकन फाराम समयमा नभने र 
समयमा नपठाउने सपुररवेक्षक प्रहरी कमाचारीलाई ववभागीय कारिाही 
गररनेछ ।  

(१0) तिना औम्चत्य तथा कारण अस्वाभाववक रुपमा अंक 
प्रदान गरेको पाईएमा पनुरावलोकन सतमततले सबिम्न्त्धत सपुररवेक्षक र 
पनुरावलोकनकताालाई ववभागीय कारिाहीको तसफाररस गना सक्नेछ ।  

(१1) सबिम्न्त्धत प्रहरी कमाचारीको सपुररवेक्षण गने 
अतधकार प्राप्त प्रहरी अतधकृतिाट मात्र त्यस्तो प्रहरी कमाचारीको 
सपुररवेक्षकको हैतसयतले कायासबपादन मूल्यांकन गने अतधकार  
हनुेछ ।  

(१२) काया सबपादन मूल्यांकनमा सबिम्न्त्धत प्रहरी 
कमाचारीलार्ा म्चत्त निझेुमा तनवदेन ददई आफ्नो काया सबपदान 
मूल्यांकन हेना पाउने व्यवस्था तोवकए िमोम्जम हनुेछ ।  

(१३) कुनै प्रहरी कमाचारीले कायासबपादन मूल्याङ्कनको 
एक अवतधतभत्र एक भन्त्दा िढी सपुरीवेक्षकको मातहत काम गरेको 
अवस्थामा प्रत्येक सपुरीवेक्षकले तनजको कायासबपादन मूल्याङ्कन गरी 
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सिैको औसत अंक सो अवतधको कायासबपादन मूल्याङ्कन कायम गनुा 
पनेछ ।  

(१४) काया सबपादन मूल्यांकन सबिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था 
तोवकए िमोम्जम हनुेछ । 

54. ज्येष्ठताको अंकभार: प्रहरी कमाचारीलाई ज्येष्ठता िापतको अंक ददाँदा 
हाल िहाल रहेको पदमा काम गरेको प्रत्यके वषाको लातग दईु 
दशमलि पााँच अंकका दरले िढीमा पच्चीस अंक ददर्नछे ।  

 तर, 
(क) एक वषा भन्त्दा िढी चानचनु मवहना वा ददनका लातग 

दामासाहीको वहसािले अंक ददर्नेछ ।  
(ख) गयल कट्टी भएको र िेतलवी तिदामा िसेको अवतधको 

जेष्ठता िापतको अंक ददर्ने छैन ।  
55. भौगोतलक क्षते्रमा काम गरे िापतको अंकभार: (१) प्रहरी कमाचारीलाई 

भौगोतलक के्षत्रमा काम गरे िापतको अंक ददाँदा हाल िहाल रहेको 
पदमा काम गरेको अनभुव िापतको अंक तोवकए िमोम्जम भौगोतलक 
क्षेत्रलाई क्रमश: क, ख, र ग तीन वगामा ववभाजन गरी वावषाक रुपमा 
देहाय िमोम्जम अंक ददर्नछेः  

(क) "क" वगामा काम गरेको प्रत्येक वषाको लातग 
3 अंकका दरले, 

(ख) "ख" वगामा काम गरेको प्रत्येक वषाका लातग 
2 अंकका दरले, 

(ग) "ग" वगामा काम गरेको प्रत्येक वषाका लातग 
1.५ अंकका दरले । 

   (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापतन 
कुनै एक भौगोतलक के्षत्रमा कम्बतमा छ मवहना वा सो भन्त्दा िढी अवतध 
रुज ु हाम्जर भई काम गरेको भए सोवह भौगोतलक के्षत्रमा काम गरे 
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िापत पाउन ेअंकको दामासाही वहसािले र सो भन्त्दा कम अवतध काम 
गरेको भए जनुसकैु भौगोतलक के्षत्रमा काम गरेको भए पतन "ग" वगाको 
लातग तोवकएको अंक ददईनछे ।  

(३) प्रहरी सेवािाट िखाास्त भई पनुिाहाली भएको वा 
तनलबिन भई त्यस्तो तनलबिन फुकुवा भएको प्रहरी कमाचारीको हकमा 
तनज रुज ुहाम्जर नभएको अवतधको "ग" वगाको भौगोतलक के्षत्रमा काम 
गरे िापतको अंक ददर्नेछ ।  

(४) अध्ययन तिदा वा संयकु्त राि सङ्घीय शाम्न्त्त कायामा 
खवटएको र तीन मवहना वा सो भन्त्दा िढी अवतधको लातग वैदेम्शक 
तातलममा जाने प्रहरी कमाचारीलाई "ग" वगाको लातग तोवकएको अंक 
ददर्नेछ । 

(५) भौगोतलक के्षत्रमा काम गरे िापत पाउन े अंक जनु 
पदमा िढुवा हनु ेहो सो पद भन्त्दा एक तह मतुनको पदमा प्राप्त गरेको 
भए मात्र गणना गररनछे ।  

(६) यो ऐन प्रारबभ हनु ु भन्त्दा अगातड भौगोतलक क्षते्रमा 
काम गरे िापत यसै ऐन िमोम्जम अंक गणना गररनेछ ।  

56. शैम्क्षक योग्यता िापतको अंकभार: िढुवाका लातग प्रहरी कमाचारीलाई 
तनजले हातसल गरेको शैम्क्षक योग्यताको आधारमा देहाय िमोम्जम 
िढीमा छ अंक ददर्नेछ : 
शैम्क्षक योग्यता अंक 
(क) हाल िहाल रहेको पदमा नयााँ तनयमु्क्त गदाा 

आवश्यक पने न्त्यूनतम शैम्क्षक योग्यता 
िापत 

४ अंक 

(ख) न्त्यूनतम शैम्क्षक योग्यता भन्त्दा मातथल्लो 
तहको शैम्क्षक योग्यता  िापत थप  

२ अंक 

(ग) िढुवाद्वारा हालको पदमा िहाल रहेको प्रहरी २ अंक 
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कमाचारीको हकमा खण्ड (क) िमोम्जमको शैम्क्षक 
योग्यता नभएमा सोभन्त्दा एक तह मनुीको शैम्क्षक 
योग्यता िापत 

57. तातलम िापतको अंकभार: (१) प्रदेश प्रहरी सेवाको पदमा रहाँदा तलएको 
देहाय िमोम्जमको कुन ैतीन तातलम िापत देहाय िमोम्जम िढीमा आठ 
अंक ददर्नछे : 
 तातलमको वकतसम शे्रणी 

(क) 
शे्रणी 
(ख) 

शे्रणी 
(ग) 

(क) आधारभतु/सेवाकातलन तातलम 
िापत 

२ 
अंक 

१.५ 
अंक
  

१ 
अंक 

(ख) ट्याम्क्टकल, अप्रशेेनल र 
स्ट्राटेम्जक तहमा प्रदान गररने 
प्रहरी कारिाही र नेततृ्व तातलम 
िापत प्रहरी काया, नेततृ्व र 
व्यवस्थापन प्रम्शक्षण 

३ 
अंक 

२ 
अंक
  

1 
अंक 

(ग) ववम्शष्टीकृत तातलम          ३ 
अंक 

२ 
अंक 

१ 
अंक 

स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लातग "ववम्शष्टीकृत 
तातलम" भन्नाले अपराध अनसुन्त्धान तातलम, ट्रावफक व्यवस्थापन तातलम, 
लेखा तातलम, भीड तनयन्त्त्रण तातलम, ववपद व्यवस्थापन तातलम जस्ता 
के्षत्रगत तातलमलाई जनाउनछे । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापतन 
प्रहरी कमाचारीलाई तातलम िापतको अंक ददाँदा पन्त्र काया ददन भन्त्दा 
कम अवतधको तातलमका लातग कुनै अंक ददर्ने छैन ।  
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(३) शे्रणी नखलेुको तातलम िापत कुनै प्रहरी कमाचारीको 
अंक गणना गदाा (ख) शे्रणी िरािरको अंक गणना गररनेछ।  

(४) कुनै प्रहरी कमाचारीले यो ऐन प्रारबभ हनु ुभन्त्दा अम्र् 
हातसल गरेको तातलमको हकमा समेत उपदफा (१) िमोम्जमको अंक 
ददर्नेछ ।  

(५) यस दफा िमोम्जम तातलम िापत अंक प्रदान गदाा 
िढुवा हनुे पद भन्त्दा एक तह मतुनको पदमा गरेको तातलमको मात्र 
अंक गणना गररनेछ ।  

(६) उपदफा (५) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापतन 
हाल कायारत पदमा तलएको ववम्शष्टीकृत तातलम िापतको अंक दईु तह 
मातथको पदमा हनुे िढुवाका लातग समेत गणना गररनेछ। 

(७) आधारभतू तातलम िापतको अंक हरेक पदको िढुवामा 
गणना गररनेछ । 

(८) कुन ै प्रहरी कमाचारीले दईु वा दईु भन्त्दा िढी 
आधारभतू तातलम गरेको छ भने पतछल्लो आधारभतू तातलमको मात्र 
अंक गणना गररनेछ । 

(९) आन्त्तररक िढुवाद्वारा प्रहरी तनरीक्षक र प्रहरी सहायक 
तनरीक्षक पदमा पदोन्नतत भएका प्रहरी कमाचारीहरूले प्राप्त गरेको 
अल्पकालीन आधारभतू तातलमलाई आधारभतू तातलम सरह मान्त्यता ददई 
िढुवामा अंक गणना गररनछे। 

(१०) तातलम सबिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था तोवकए िमोम्जम 
हनुेछ । 

58. चनुौतीपूणा तथा ववशेष म्जबमेवारी िापतको अंकभार: (१) कुन ै प्रहरी 
कमाचारीले चनुौतीपूणा वा ववशेष म्जबमेवारी तनवााह गरे िापत अंक ददाँदा 
देहाय िमोम्जम िढीमा छ अंक ददर्नछे: 



खण्ड ६) अततररक्ताङ्क ०८ प्रदेश राजपत्र भाग १ तमतत २०७९।०४।०८ 

51 
 

(क) अतत चनुौतीपूणा वा ववशषे म्जबमेवारी 
िापत 

-  ६ अंक 

(ख) मध्यमस्तरको चनुौतीपूणा वा ववशषे 
म्जबमेवारी िापत 

- ४ अंक 

(ग) सामान्त्य वा चनुौतीपूणा म्जबमेवारी 
िापत 

- २ अंक 

(२) उपदफा (१) िमोम्जम चनुौतीपूणा वा ववशेष म्जबमवेारी 
िापतको अंक गणना गदाा जनु पदमा रहाँदा अंक प्राप्त गरेको हो सो 
पदिाट एक तह मातथको पदमा िढुवाको लातग मात्र अंक गणना 
गररनेछ । 

(३) यस दफा िमोम्जम अंक प्रदान गदाा के कस्तो 
चनुौतीपूणा र ववशषे म्जबमवेारी िापत अंक प्रदान गररएको हो सो समेत 
स्पष्ट रुपमा खलुाउन ुपनेछ ।  

(4) चनुौततपूणा वा ववशेष म्जबमेवारी िापत अंक ददन े
आधार, त्यस्तो मूल्याङ्कन गने अतधकारी तथा अन्त्य व्यवस्था तोवकए 
िमोम्जम हनुेछ ।  

(5) यस ऐन िमोम्जम कुन कुन क्षेत्रमा काया गने प्रहरी 
कमाचारीलाई चनुौतीपूणा वा ववशेष म्जबमवेारी तनवााह गरेको हो भने्न 
ववषयको तनधाारण मन्त्त्रालयले स्वीकृत गरेको मापदण्ड िमोम्जम हनुछे 
। 

(६) यस दफा िमोम्जम सबपादन गरेको कायाको मूल्याङ्कन 
दफा ५३ को उपदफा (२) िमोम्जम वावषाक रुपमा गनुा पनेछ र सोही 
दफाको उपदफा (४) िमोम्जम औसत रुपमा गणना गररनेछ । 

59. िढुवा सबिन्त्धी ववशेष व्यवस्था:(1) देहाय िमोम्जमको उत्कृष्ट काया 
गने प्रहरी जवान देम्ख सहायक तनरीक्षकसबमका प्रहरी कमाचारीलाई 
दफा ४९ को उपदफा (1) को खण्ड (ग), (र्) र (ङ) िमोम्जमको 
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िढुवा सतमततले एक तह मातथको ररक्त पदमा िढुवाको लातग तसफाररस 
गना सक्नेछ : 

(क) राि तथा प्रहरी संगठनको मान, प्रततष्ठा र गौरव 
िढाउन प्रशंसनीय, तसजानात्मक र लगनशील 
भई काया गरेको, 

(ख) राविय तथा अन्त्तरााविय क्षेत्रमा उत्कृष्ट काया गरी 
राि र प्रहरी सङ्गठनको छवी उच्च राख्न ववशेष 
योगदान परु् याएको, 

(ग) प्रदेश प्रहरी सेवामा रही कताव्य पालनाको 
तसलतसलामा वीरगतत प्राप्त गरेको वा शारीररक 
रूपमा अशक्त भई सेवािाट अवकाश तलन ुपने 
अवस्था भएको । 

(2) उपदफा (1) िमोम्जम तसफाररस भएका कमाचारीलाई 
प्रदेश प्रहरी कायाालयले सो िमोम्जम िढुवा गरी त्यसरी िढुवा गररएका 
प्रहरी कमाचारीको नाम, पद, िढुवा गनुा पने आधार र औम्चत्य सवहतको 
तलम्खत वववरण िढुवा गरेको पन्त्र ददनतभत्र मन्त्त्रालयलाई ददन ुपनेछ । 

60. स्वतः िढुवा सबिन्त्धी व्यवस्था: (१) एउटै पदमा पााँच वषा सेवा अवतध 
पूरा गरेका र कायासबपादनमा प्रततकूल वटप्पणी नभएका प्रहरी जवान 
देम्ख प्रहरी उपरीक्षक दजाासबमका प्रहरी कमाचारी अतनवाया अवकाश हनु े
भएमा अवकाश हनु ुभन्त्दा एक मवहना अम्र् त्यस्ता प्रहरी कमाचारीलाई 
स्वतः एक तह मातथको पदमा िढुवा गररनेछ। 

(२) उपदफा (१) िमोम्जम िढुवा गनाका लातग स्वत: 
ववशेष पद तसजाना हनुेछ र त्यस्तो प्रहरी कमाचारी अवकाश भएपतछ 
उक्त पद स्वत: खारेज हनुेछ। 

(३) उपदफा (१) िमोम्जम िढुवा भएको प्रहरी 
कमाचारीलाई िढुवा हनु ु भन्त्दा अम्र्को पदिाट अवकाश हुाँदा पाउन े
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सवुवधा भन्त्दा र्टी नहनुे गरी िढुवा भएको पद अनसुारको सवुवधा 
ददर्नेछ । 

61. मानाथा िढुवा सबिन्त्धी व्यवस्थाः (१) ववगत पााँच वषासबमको 
कायासबपादन मूल्याङ्कनमा प्रततकूल वटप्पणी नभएको र दफा (६०) 
िमोम्जम स्वतः िढुवाको लातग तोवकएको अवतध पूरा नगरी अतनवाया 
अवकाश हनु लागेको प्रहरी जवानदेम्ख प्रहरी उपरीक्षक दजाासबमका 
प्रहरी कमाचारीलाई अवकाश हनु ु भन्त्दा एक मवहना अम्र् 
अम्ख्तयारवालाले एक तह मातथको पदमा मानाथा िढुवा गना सक्नेछ। 

 (२) उपदफा (१) िमोम्जम मानाथा िढुवा हनु े प्रहरी 
कमाचारीले दज्याानी म्चह्न प्रयोग गना पाउनेछ तर त्यसरी िढुवा हनु े
प्रहरी कमाचारीले मानाथा िढुवा भएको पद िापतको सवुवधा पाउने छैन 
। 

62. िढुवा उपरको उजरुी: िढुवा उपरको उजरुी सबिन्त्धी व्यवस्था तोवकए 
िमोम्जम हनुेछ ।   

 
 

पररच्छेद-10 
प्रदेश प्रहरी सेवाका कमाचारीको अवकाश, उपदान र तनवमृ्त्तभरण 

63. अतनवाया अवकाशः(१) देहायका प्रहरी कमाचारीले देहाय िमोम्जमको 
कुनै एक आधारमा सरकारी सेवािाट अतनवाया अवकाश पाउनेछ : 

(क)  देहायको पदमा िहाल रहेका प्रहरी कमाचारीको देहाय 
 िमोम्जम उमेर पूरा भएमा: 

(१) प्रहरी अततररक्त महातनरीक्षक -५८ वषा 
(२) प्रहरी नायि महातनरीक्षक -५८ वषा  
(३) प्रहरी वररष्ठ उपरीक्षक वा प्रहरी उपरीक्षक -५८ वषा  
(४) प्रहरी नायि उपरीक्षक -५५ वषा  
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(५) प्रहरी तनरीक्षक -५५ वषा 
(६) प्रहरी वररष्ठ नायि तनरीक्षक -५५ वषा  
(७) प्रहरी नायि तनरीक्षक -५५ वषा  
(८) प्रहरी सहायक तनरीक्षक -५५ वषा  
(९) प्रहरी वररष्ठ हवल्दार, प्रहरी हवल्दार, प्रहरी सहायक 
हवल्दार र प्रहरी जवान -४८ वषा 
(10) प्रहरी कायाालय सहयोगी -४८ वषा 

(ख)  देहायका पदमा देहायको अवतधसबम िहाल रहेको प्रहरी 
 कमाचारीले सो अवतध भकु्तान गरेको आधारमाः 

(१) प्रहरी अततररक्त महातनरीक्षक -३ वषा 
(2) प्रहरी नायि महातनरीक्षक -५ वषा 
(3) प्रहरी वररष्ठ उपरीक्षक -६ वषा 
(४) प्रहरी उपरीक्षक -१० वषा 

 
स्पष्टीकरण: यस खण्डको प्रयोजनको लातग कायम मकुायम मकुरर 
भएको अवतध गणना गररने छैन । 

तर, तल्लो पदमा नोकरीको अवतध लाग ु हनुे रहेछ भन े
कायम मकुायम मकुरर भएको पदमा पदोन्नतत हनु नसके तल्लो 
पदको अवतध न ैलाग ुहनुछे । 
(ग)  खण्ड (क) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापतन 
 प्राववतधक प्रहरी समूहमा कायारत देहायका प्रहरी  प्राववतधक 
कमाचारीहरूको देहाय िमोम्जम उमेर पूरा  भएमा: 

(१) प्रहरी नायि उपरीक्षक देम्ख मातथ -५८ वषा  
(२) प्रहरी तनरीक्षक -५५ वषा 
(३) प्रहरी हवल्दार देम्ख प्रहरी वररष्ठ नायि तनरीक्षक -५५ वषा 
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 (२) यस दफाको प्रयोजनका तनतमत्त प्रहरी कमाचारीको उमेरको 
वहसाि गदाा देहाय िमोम्जम गररनेछ: 

(क) सेवामा प्रवशे गदाा तनजले पेश गरेको 
नागररकताको प्रमाणपत्र, शैम्क्षक योग्यताको 
प्रमाणपत्र र वैयम्क्तक वववरण (तसटरोल) मा 
जन्त्मतमतत वषा, मवहना र गते समते खलेुको र 
सिैमा एउटै तमतत नरहेको भएमा जनु तमततिाट 
पवहले अवकास हनु्त्छ सोही तमततको आधारमा, 

(ख) वषा वा संवत ् मात्र उल्लेख भएको प्रमाणपत्रका 
आधारमा जन्त्म तमतत कायम गदाा नागररकताको 
प्रमाणपत्रको हकमा प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको तमतत, 
शैम्क्षक योग्यताको प्रमाणपत्रको हकमा प्रमाणपत्र 
जारी भएको तमतत र वैयम्क्तक अतभलेख 
(तसटरोल) को हकमा सरुु भनाा भएको तमततको 
आधारमा, 

(ग) कुनै प्रमाणपत्रमा वषामात्र उल्लेख भएको र अको 
प्रमाणपत्रमा पूरा जन्त्म तमतत खलेुको रहेछ र 
त्यस्तो प्रमाणपत्रमा उम्ल्लम्खत जन्त्म तमततहरूको 
िीचमा एक वषासबमको अन्त्तर देम्खएमा पूरा 
खलेुको जन्त्म तमततको  
आधारमा । 

 तर, यसरी छुट्टाछुटै्ट प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको 
जन्त्म तमततको अन्त्तर एक वषा भन्त्दा िढी भएमा 
वषामात्र उल्लेख भएको प्रमाणपत्रको आधारमा 
उपखण्ड (ख) िमोम्जम जन्त्म तमतत कायम 
गररनेछ । 
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(३) तमतत २०४९।११।१५ भन्त्दा अम्र् प्रहरी सेवामा 
तनयमु्क्त भई उपदफा (१) को खण्ड (क) वा (ग) िमोम्जम अवकाश 
प्राप्त गने प्रहरी कमाचारीको हकमा तनज तनयमु्क्त हुाँदा िहाल रहेको प्रहरी 
तनयमावली िमोम्जम अवकाश प्राप्त गना जतत उमेर िााँकी रहेको छ सो 
अवतध तनजले गरेको जबमा नोकरी अवतधमा थवप तनजले पाउन े
तनवृम्त्तभरणको वहसाि गररनछे । 

64. स्वेम्च्छक अवकाश: तनवृम्त्तभरण पाउने अवतध पूरा गरी सकेको प्रहरी 
कमाचारीले चाहेमा तनयमु्क्त गने अतधकारीको अनमुततले सेवािाट 
स्वेम्च्छक अवकाश तलन सक्नेछ । 

65. राजीनामा स्वीकृत: प्रहरी कमाचारीको राम्जनामा स्वीकृत गने र 
अवकाशको पत्र ददने अतधकार अम्ख्तयारवालालाई हनुछे । 

66. उपदान: (१) पााँच वषा वा सो भन्त्दा िढी सेवा गरेको तर दफा ६७ 
िमोम्जम तनवृम्त्तभरण पाउन ेअवतध नपगेुको प्रहरी कमाचारीले अवकाश 
पाएमा वा राजीनामा स्वीकृत गराई पदिाट अलग भएमा वा भववष्यमा 
सरकारी नोकरीको तनतमत्त अयोग्य नठहररने गरी पदिाट हटाईएमा 
देहाय िमोम्जम उपदान पाउनेछः 

(क) पााँच वषा भन्त्दा िढी दश वषासबम नोकरी गरेको 
प्रहरी कमाचारीले आफूले काम गरेको प्रत्येक 
वषाको तनतमत्त आम्खरी आधा मवहनाको तलि, 

(ख) दश वषा भन्त्दा िढी पन्त्र वषासबम नोकरी गरेको 
प्रहरी कमाचारीले आफूले काम गरेको प्रत्येक 
वषाको तनतमत्त आम्खरी एक मवहनाको तलि, 

(ग) पन्त्र वषा भन्त्दा िढी िीस वषा भन्त्दा कम नोकरी 
गरेको प्रहरी कमाचारीले आफूले काम गरेको 
प्रत्येक वषाको तनतमत्त आम्खरी डेढ मवहनाको 
तलि । 



खण्ड ६) अततररक्ताङ्क ०८ प्रदेश राजपत्र भाग १ तमतत २०७९।०४।०८ 

57 
 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापतन 
प्रहरी कमाचारीले सेवा पाउने वा सो सेवामा िहाल रहने उद्देश्यले 
नागररकता वा उमेर वा योग्यता ढााँटेको प्रमाम्णत हनु आएमा त्यस्तो 
प्रहरी कमाचारीलाई उपदान ददईने छैन । 

67. तनवृम्त्तभरण: (१) िीस वषा वा सो भन्त्दा िढी समयसबम प्रहरी सेवामा 
काम गरेका प्रहरी कमाचारीले नोकरीिाट अवकाश पाएको तमतत देम्ख 
तनवृम्त्तभरण पाउनेछ । 

(२) उपदफा (१) िमोम्जम ददर्ने तनवृम्त्तभरणको वहसाि 
देहाय िमोम्जम हनुेछ: 

(क) प्रहरी तनरीक्षकदेम्ख प्रहरी अततररक्त 
महातनरीक्षकको तनतमत्त:-  

जबमा नोकरी वषा x आम्खरी तलि 
    ५० 

(ख) प्रहरी वररष्ठ नायि तनरीक्षक र सोभन्त्दा मतुनका 
प्रहरी कमाचारीको तनतमत्त:- 

जबमा नोकरी वषा x आम्खरी तलि 
4० 

 ३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको 
भएतापतन प्रचतलत काननु िमोम्जम प्रदेश प्रहरी सेवामा समायोजन भई 
आएका प्रहरी कमाचारीले साववकको सेवा शता सबिन्त्धी काननु िमोम्जम 
तनवृततभरण पाउनछे । 

(४) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापतन 
तनवृम्त्तभरणको न्त्यूनतम रकम समान पदको िहालवाला प्रहरी 
कमाचारीको तलि स्केलको शरुु अंकको आधा भन्त्दा कम र अतधकतम 
रकम समान पदको िहालवाला प्रहरी कमाचारीको तलिको शरुु स्केल 
भन्त्दा िढी हनुे छैन। 
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(५) पन्त्र वषा सेवा अवतध पूरा गरेको कुनै प्रहरी 
कमाचारीको मतृ्य ु भएमा तनजको सेवा अवतधमा तनवृम्त्तभरणको लातग 
आवश्यक पने सेवा अवतध पयुााउन चावहने वषा थप गरी तनजको 
पररवारलाई तनवृम्त्तभरण वा उपदान जनु तलन चाहन्त्छ सो रोजेर तलन 
ददईनेछ । 

(६) भववष्यमा सरकारी सेवाको तनतमत्त अयोग्य ठहररने गरी 
सेवािाट वखाास्त गररएको प्रहरी कमाचारीले यस ऐन िमोम्जमको 
तनवृम्त्तभरण पाउने छैन । 

68. तनवृम्त्तभरणमा वृवद्धः िहालवाला प्रहरी कमाचारीको तलि वृवद्ध हुाँदा 
तलिको शरुु अंकमा जतत वृवद्ध भएको छ, त्यसको दईु ततहाई रकम 
समान पदका सेवा तनवृत्त प्रहरी कमाचारी र अमर प्रहरीका पररवार 
समेतको तनवमृ्त्तभरण रकममा थप गररनेछ । 

69. पाररवाररक तनवृम्त्तभरण र उपदानः (१) कुनै प्रहरी कमाचारीको सेवामा 
छाँदै वा तनवृम्त्तभरण पाउन थालेको सात वषा नपगु्दै मतृ्य ुभएमा तनजको 
पररवारलाई वा तनजको नािालक भार् वा अवववावहता दददी िवहनीलाई 
दफा ६६ वा दफा ६७ मा लेम्खए िमोम्जम उपदान वा तनवृम्त्तभरण 
प्राप्त हनुेछ । 

 तर, तनवृम्त्तभरणको हकमा यस्तो तनवम्त्तभरण सात वषा 
भन्त्दा िढी समय प्राप्त हनुे छैन । तनवृम्त्तभरण पाउन थालेको सात वषा 
नपगु्दै मतृ्य ु भएको प्रहरी कमाचारीको पररवार वा नािालक भार् वा 
अवववावहत दददी िवहनीलाई सात वषा पगेुपतछ यस्तो तनवृम्त्तभरण प्राप्त 
हनुे छैन । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा उल्लेख भएतापतन 
तनवृम्त्तभरण पाउने व्यम्क्त नािालक रहेछ भने तनज अठार वषाको उमेर 
नभएसबम त्यस्तो तनवृम्त्तभरण पाउनेछ । 
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(३) प्रहरी कमाचारीको ववधरु पतत वा ववधवा पिीले 
तनजको पतत वा पिी सेवामा छाँदै वा तनवृम्त्तभरण पाउन थालेको सात 
वषा नपगु्दै मतृ्य ु भई उपदफा (१) िमोम्जम पाररवाररक तनवमृ्त्तभरण 
पाउने भएमा सो तनवृम्त्तभरण पाउने अवतध भकु्तान भएको तमतत देखी र 
त्यस्तो तनवृम्त्तभरण नपाउने भएमा वा तनजको पतत वा पिीले तनवृम्त्तभरण 
पाउन थालेको सात वषा व्यततत भई सकेपतछ मतृ्य ु भएकोमा तनजको 
मतृ्य ु भएको तमतत देम्ख जीवनभर तनजले पाउने तनवमृ्त्तभरणको आधा 
रकम पाउनछे । 

(४) िहालवाला प्रहरी कमाचारीको तलि वृवद्ध हुाँदा 
तलिको सरुु अंकमा जतत वृवद्ध भएको छ त्यसको दईु ततहाई रकम 
उपदफा (१), (२) र (३) अनसुार पाररवाररक तनवृम्त्तभरण पाईरहेका 
व्यम्क्तले खाईपाई आएको पाररवाररक तनवृम्त्तभरण रकममा पतन थप 
गररनेछ । 

(५) कुन ैप्रहरी कमाचारीको यस ऐन िमोम्जम पाउने कुन ै
रकम तलन नपाउाँदै मतृ्य ुभएमा सो रकम तनजको पररवारको सदस्यहरु 
मध्ये यस ऐन िमोम्जम तनजको तनवृम्त्तभरण वा उपदान पाउने ठहररएको 
व्यम्क्तले तलन पाउनेछ । 

(६) तनवृम्त्तभरण वा उपदान ददाँदा मतृक प्रहरी कमाचारीले 
आफ्नो पररवारका सदस्य मध्येमा वा नािालक भार् वा अवववावहता दददी 
िवहनीलाई र्च्छाएको नभए सो रकम तनजको पररवारको सदस्य मध्य े
प्रचतलत काननु िमोम्जमको हकवालालाई ददईनछे । 

70. अशक्त वृम्त्त: (१) कुनै प्रहरी कमाचारी आफनो पदको कताव्य पालना 
गदाा वा तातलमको तसलतसलामा दरु्ाटना वा आर्ातमा परी अङ्गभङ्ग भई 
वा चोटपटक लातग शारीररक वा मानतसक रुपमा प्रहरी सेवामा िहाल 
रहन अशक्त भएमा त्यस्तो प्रहरी कमाचारीले तनजको जीववकाको तनतमत्त 
िााँचनु्त्जलेसबम अशक्तवृम्त्तको रुपमा उपदफा (२) मा लेम्खए िमोम्जम 



खण्ड ६) अततररक्ताङ्क ०८ प्रदेश राजपत्र भाग १ तमतत २०७९।०४।०८ 

60 
 

तनवृम्त्तभरण सवहत उपदफा (4) मा लेम्खए िमोम्जमको अशक्त भत्ता 
पाउनेछ। 

स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनका लातग "मानतसक 
रुपमा अशक्त" भन्नाले प्रदेश सरकारले गठन गरेको मेतडकल िोडािाट 
मानतसक रुपमा अशक्त भई प्रहरी सेवामा काम काज गना असक्षम भनी 
तसफाररस गरेको व्यम्क्त सबझनपुछा । 

(२) उपदफा (१) िमोम्जम अशक्त भएको प्रहरी 
कमाचारीको सेवा अवतध तनवृम्त्तभरण पाउन े अवतध पगेुको भए तनजले 
(कायम मकुायम, कायावाहक वा तनतमत्त भई काम गरेको भए सो को 
समेत) तत्काल खाईपाई आएको तलिले दफा ६७ को उपदफा (२) 
िमोम्जम वहसाि गरी हनु आउने रकम िरािर अशक्त तनवृम्त्तभरण 
पाउनेछ। 

(३) अशक्त प्रहरी कमाचारीको सेवा अवतध तनवमृ्त्तभरण 
पाउने अवतध भन्त्दा र्टी भएमा यस ऐन िमोम्जम तनवृम्त्तभरण पाउने वषा 
पयुााउन नपगु प्रत्येक पूरा वा चानचनु वषाको तनतमत्त दामासाहीिाट कट्टी 
गरी िााँकी हनु आउन ेरकम तनवमृ्त्तभरण िापत पाउनेछ तर यसरी कट्टी 
गदाा एक ततहाई भन्त्दा िढी रकम कट्टी गररन ेछैन । 

(4) प्रहरी कमाचारीले अशक्तता िापत उपदफा (२) र 
(३) िमोम्जम पाउन ेअशक्त तनवमृ्त्तभरणको अततररक्त थप पाउने मातसक 
अशक्त भत्ताको रकम तनजले खाईपाई आएको तलिको िीस प्रततशत 
िरािर हनुेछ र गम्बभर रुपमा अशक्त प्रहरी कमाचारीको हकमा तनजको 
जीवनभर तनजले खार्पाई आएको अशक्त भत्ताको िीस प्रततशत रकम 
कुरुवा खचाको रुपमा थप सवुवधा समते  
ददईनेछ ।  

तर, अशक्तवृम्त्त पाएका वा पाउने ठहररएका प्रहरी 
कमाचारीले पतछ कुनै सेवामा पनुः प्रवशे पाएमा तनजले यस ऐन 
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िमोम्जमको अशक्तवृम्त्त पाउने छैन र पाईसकेको अशक्तवृम्त्त रकम भन े
वफताा गनुा पने छैन । 

(5) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापतन 
कुनै प्रहरी कमाचारी गम्बभर रूपमा अशक्त भएमा त्यस्तो प्रहरी 
कमाचारीलाई एक तह पदोन्नतत गरी सेवािाट अवकाश ददईनेछ र तनजले 
उमेरको हदले अवकाश प्राप्त गने अवतध ननाघ्न े गरी िढीमा सात 
वषासबम खाईपाई आएको पूरा तलि पाउनेछ।  

स्पवष्टकरणः यस उपदफाको प्रयोजनको लातग "गम्बभर 
रूपमा अशक्त" भन्नाले हततयारधारी समूहको कारवाही वा कुनै प्रकारको 
सशस्त्र मठुभेड वा आक्रमण, ववस्फोटन वा हततयारधारी समूह वा त्यस्तै 
अन्त्य समूह ववरुद्धको कारिाहीमा खवटएका िखत कुनै आकम्स्मक 
दरु्ाटनामा परी वा लडी वा कुनै प्रकारको हततयारको चोटिाट प्रहरी 
सेवाको तनतमत्त काम गना अशक्त भएको अवस्था सबझनपुछा। 

(६) उपदफा (५) िमोम्जम पूरा तलि पाउने अवतध 
व्यततत भए पतछ तनवृम्त्तभरण पाउने अवतध भन्त्दा कम सेवा अवतध 
भएको प्रहरी कमाचारीले तनवृम्त्तभरण पाएको अवतधसरह र तनवृम्त्तभरण 
पाउने अवतधभन्त्दा िढी सेवा अवतध भएको प्रहरी कमाचारीले सोही 
िमोम्जम तनवृम्त्तभरण पाउनछे । 

(7) उपदफा (१) वा (5) िमोम्जम चोटपटक लाग्न गई 
उपचार गराउाँदा लाग्ने खचाको पूरा रकम सबिम्न्त्धत प्रहरी कमाचारीले 
पाउनेछ र यस्तो उपचार खचा प्रहरी कमाचारीले दफा ७६ िमोम्जम 
पाउने औषधी उपचार खचामा कट्टा गररने छैन । 

(8) उपदफा (5) िमोम्जम सवुवधा पाएको अवतधमा समान 
पदको िहालवाला प्रहरी कमाचारीको तलि ववृद्ध हुाँदा तलिको सरुु 
अंकमा जतत रकम वृवद्ध भएको छ सोही िरािरको रकम अवकाश प्राप्त 
प्रहरी कमाचारीले पाउने तलि रकममा समेत वृवद्ध हनुछे । 
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(9) उपदफा (१), (२), (३), (४) र (5) िमोम्जम 
सवुवधा पाएको अवकाश प्राप्त प्रहरी कमाचारीको मतृ्य ु भएमा त्यस्तो 
सवुवधा पाएको सात वषा नपगेुसबम तनजको पररवारले तनजले पाए सरह 
नै सबपूणा सवुवधा पाउनछे र सात वषा पगेु पतछ दफा ६९ िमोम्जम 
तनवृम्त्तभरण पाउनेछ । 

(10) िहालवाला प्रहरी कमाचारीको तलि वृवद्ध हुाँदा समान 
स्तरको प्रहरी कमाचारीको तलिको सरुु अंकको रकममा जतत प्रततशत 
वृवद्ध भएको छ सोही प्रततशतले यस दफा िमोम्जमको अशक्त वृम्त्तको 
रकममा समेत वृवद्ध हनुछे । 

(11) अशक्तवृम्त्त प्रदान गने प्रयोजनको लातग मन्त्त्रालयले 
अशक्तताको प्रमाणपत्र प्रदान गनेछ । 

71. असाधारण पाररवाररक तनवृम्त्तभरण र उपदान: (१) कुनै प्रहरी कमाचारी 
आफ्नो कताव्य पालना गदाा वा तातलम तलाँदा कुनै चोटपटक लागी 
तत्कालै मतृ्य ु भएमा वा त्यसैको कारणिाट तनको नहुाँदै मतृ्य ु भएमा 
तनजको नोकरी जततसकैु वषा पगेुको भएतापतन मतृक प्रहरी कमाचारीको 
पररवारको सदस्य मध्य े दफा ७० को उपदफा (५) िमोम्जमको 
व्यम्क्तलाई त्यस्तो प्रहरी कमाचारीले खार्पाई आएको तलिको आधा 
पाररवाररक तनवमृ्त्तभरण र देहाय िमोम्जम असाधारण पाररवाररक उपदान 
समेत ददर्नेछ: 

(क)  दश वषासबमको सेवा अवतध नपगु्दै मतृ्य ु भएमा 
तनजले खार्पाई आएको छ मवहनाको तलि 
िरािरको रकम, 

(ख)  दश वषा देम्ख िीस वषासबमको सेवा अवतध पूरा 
गरी मतृ्य ु भएमा तनजले खार्पाई आएको नौं 
मवहनाको तलि िरािरको रकम, 
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(ग)  िीस वषा भन्त्दा िढी जततसकैु सेवा अवतध पूरा 
गरी मतृ्य ु भएमा तनजले खार्पाई आएको एक 
वषाको तलि िरािरको रकम । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापतन 
कुनै प्रहरी कमाचारी आफ्नो कताव्य पालनाको तसलतसलामा मतृ्य ुभएमा 
मतृक प्रहरी कमाचारीलाई मरणोपरान्त्त एक तहमातथको पदमा पदोन्नतत 
ददई सोही पद अनसुारको पूरा तलि तनजको पररवारले त्यस्तो प्रहरी 
कमाचारीको उमेरको हदले अवकाश प्राप्त गने अवतध ननाघ्ने गरी 
िढीमा सात वषासबम पाउनछे। 

स्पवष्टकरणः यस उपदफाको प्रयोजनको लातग "कताव्य 
पालनाको तसलतसलामा भएको मतृ्य"ु भन्नाले हततयारधारी समूहको 
कारिाही वा अन्त्य कुनै प्रकारको सशस्त्र मठुभेड वा आक्रमण वा 
ववस्फोटन वा हततयारधारी समूह वा त्यस्तै अन्त्य समूह ववरुद्धको 
कारिाहीमा वा ववपद उद्धारमा खवटएका िखत वा प्रचतलत काननु 
िमोम्जम ड्युवटमा खवटएको अवस्थामा भीर, पहरा, खोलानालामा लडी 
वा कुनै पतन प्रकारको हततयारको चोटिाट वा कुनै आकम्स्मक 
दरु्ाटनामा परी तत्कालै वा सोही कारणले तनको नभई मतृ्य ु भएको 
अवस्था सबझनपुछा। 

(३) उपदफा (२) िमोम्जम पूरा तलि पाउने अवतध 
व्यततत भएपतछ मतृक प्रहरी कमाचारीको सेवा अवम्र् तनवृम्त्तभरण पाउन े
अवतध भन्त्दा कम भएमा तनवृम्त्तभरण पाउने अवतध सरह र तनवृम्त्तभरण 
पाउने अवतध भन्त्दा िढी सेवा अवतध भएमा सोही िमोम्जम मतृक प्रहरी 
कमाचारीको पररवारले तनवमृ्त्तभरण पाउनेछ। 

(4) यस दफा िमोम्जम असाधारण पाररवाररक तनवृम्त्तभरण 
त्यस्तो प्रहरी कमाचारीको ववधरु पतत वा ववधवा पिी, िाि,ु आमा भए 
आजीवन र छोरा वा अवववावहत छोरी भए एक्काईस वषाको उमेर पूरा 
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नगरेसबम वा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको भएमा जनु अगातड हनु्त्छ सो 
तमततसबम पाउनछे । 

तर, त्यस्तो प्रहरी कमाचारीको ववधरु पतत वा ववधवा पिीले 
अको वववाह गरेमा तनजले त्यस्तो तनवृम्त्तभरण सवुवधा पाउने छैन । 

(5) उपदफा (२) िमोम्जम प्रहरी कमाचारीको पररवारले 
तलि पाईरहेको अवस्थामा िहालवाला प्रहरी कमाचारीको तलिमानमा 
वृवद्ध भएमा प्रहरी कमाचारीको पररवारले पाउने तलिमा समते सोही 
िमोम्जम वृवद्ध हनुेछ । 

72. सन्त्तततवृम्त्त र शैम्क्षक वृम्त्त: (१) कुन ै प्रहरी कमाचारी दफा ७१ 
िमोम्जमको अवस्था परी आजीवन काम गना नसक्ने गरी अशक्त भएमा 
वा दफा ७० िमोम्जमको अवस्था परी मतृ्य ु भएमा त्यस्तो प्रहरी 
कमाचारीको िढीमा दईु सन्त्तततलाई तोवकए िमोम्जम सन्त्तततवृम्त्त 
ददईनेछ। 

(2) उपदफा (१) िमोम्जमको सन्त्तततवृम्त्त छोरा वा 
अवववावहत छोरी भए एक्कार्स वषाको उमेर पूरा गरेको वा सरकारी 
सेवामा प्रवेश गरेको जनु अगातड हनु्त्छ सो तमततसबम सबम पाउनेछ। 

(3) कुनै प्रहरी कमाचारी दफा ७० िमोम्जम अशक्त भएमा 
वा दफा ७१ िमोम्जम मतृ्य ु भएमा त्यस्तो अशक्त वा मतृक प्रहरी 
कमाचारीको िढीमा दईु सन्त्तततलाई अठार वषाको उमेर पूरा नभएसबम 
उपदफा (१) िमोम्जमको सन्त्तततवृम्त्तको अततररक्त तोवकए िमोम्जमको 
शैम्क्षकवृम्त्त समते ददईनछे ।  

73. एक मात्र तनवृम्त्तभरण पाउन:े यस ऐनमा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा लेम्खएको 
भएतापतन कुनै प्रहरी कमाचारीको पररवारलाई दफा ६९, दफा ७० वा 
दफा ७१ िमोम्जम प्राप्त हनुे पाररवाररक तनवृम्त्तभरण मध्ये कुनै एक 
पाररवाररक तनवृम्त्तभरण मात्र प्राप्त हनुेछ । 



खण्ड ६) अततररक्ताङ्क ०८ प्रदेश राजपत्र भाग १ तमतत २०७९।०४।०८ 

65 
 

74. तनवृम्त्तभरण सबिन्त्धी कायाववतध: तनवमृ्त्तभरण तथा उपदान सबिन्त्धी अन्त्य 
व्यवस्था र कायाववतध तोवकए िमोम्जम हनुेछ। 

75. नोकरी अवतधको गणना: (१) यस पररच्छेदको प्रयोजनको तनतमत्त 
नोकरी अवतधको गणना गदाा प्रहरी सेवाको कुनै पदमा स्थायी तनयमु्क्त 
भई नोकरी गरेको जबमा अवतध (िीचमा टुटेको भए सो टुटेको अवतध 
कटाई) र प्रदेश प्रहरी सेवामा समायोजन वा तनयमु्क्त भई नोकरी गरेको 
जबमा अवतध समेत गणना गररनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापतन 
अवकाश पाईसकेको व्यम्क्त अदालतको फैसला वा यस ऐन िमोम्जम 
हनुे ववभागीय सजाय उपर परेको पनुरावेदनमा भएको तनणाय िमोम्जम 
प्रहरी सेवा वा पदमा पनुः िहाली भएमा तनजले पवहले पाएको उपदानको 
रकम वफताा गरेमा मात्र तनजको पवहलेको नोकरी जोतडनछे । 

(३) उपदफा (१) िमोम्जम नोकरी अवतध गणना गदाा 
तनलबिन रहेको अवतधलाई समेत गणना गररनछे । 

76. औषधी उपचार खचा: (१) प्रहरी कमाचारीले सेवा अवतधभर प्रहरी 
अतधकृत भए िाह्र मवहना िरािरको र प्रहरी जवान देम्ख प्रहरी वररष्ठ 
नायि तनरीक्षकसबमको प्रहरी भए अठार मवहना िरािरको खार्पाई 
आएको तलि रकमसबम उपचार खचा िापत तोवकए िमोम्जम पाउनेछ। 

(२) कुनै प्रहरी कमाचारी वा तनजको पररवारको सदस्य 
तिरामी भएमा उपदफा (१) िमोम्जम पाउने रकममा निढ्ने गरी देहाय 
िमोम्जम भएको खचाको रकम ददईनेछ: 

(क) रोगको उपचारको तनतमत्त स्वीकृत म्चवकत्सकले 
जााँच गदाा लागेको प्रमे्स्क्रप्सन िमोम्जम खररद 
गरेका औषधी खचा, 

(ख)  स्वास््य संर् संस्थामा भनाा हुाँदा र उपचार 
गराउाँदा लागेको तिल िमोम्जमको खचा, 
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(ग)  अस्पताल र स्वीकृत म्चवकत्सक पतन नभएको 
ठाउाँमा भएको उपचारमा सबिम्न्त्धत कायाालयको 
प्रमखुले, कायाालय प्रमखुको हकमा तालकु 
कायाालयको प्रमखुले र प्रहरी महातनरीक्षकको 
हकमा मन्त्त्रालयको सम्चवले तसफाररस गरेको 
खचा, 

(र्) प्लावष्टक सजारी िाहेक सिै वकतसमको म्चरफार 
(सम्जाकल अप्रशेन) गदाा लागेको तिल 
िमोम्जमको खचा, 

(ङ)  चश्मा, दााँत, हेयररङएड आदद उपकरणको लातग 
प्रदेश सरकारले समय समयमा आदेश जारी 
गरी तोवकददएको हदसबमको रकममा लागेको 
तिल िमोम्जमको खचा, 

(च)  आफ्नो र्र वा डेरा छाडी अको म्जल्लामा वा 
ववदेशमा गई औषधी उपचार गराउाँदा त्यस्तो 
स्थानसबम पगु्दा र फकँदाको तिरामीको र 
कुरुवा चावहन े अवस्था भए एक जना 
कुरुवासबमको यातायात खचाको परैु रकम र 
खाना खचा िापत तनज तिरामी प्रहरी कमाचारीले 
पाउने दैतनक भत्ताको पचहत्तर प्रततशत रकम । 

स्पष्टीकरणः यस उपदफाको प्रयोजनको लातग “स्वीकृत 
म्चवकत्सक” भन्नाले सरकारी सेवामा रहेको वा प्रचतलत काननु िमोम्जम 
म्चवकत्सकका रुपमा दताा भएका मेतडकल वा आयवेुद डाक्टरलाई 
सबझनपुछा । 

(३) सरकारी कामको तसलतसलामा खवटाँदा चोटपटक लाग्न 
गई त्यस्तो चोटपटकको नपेालतभत्र औषधी उपचार हनु नसक्ने भतन 
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प्रदेश सरकारद्वारा गदठत मेतडकल िोडाले तसफाररस गरेको प्रहरी 
कमाचारीले ववदेशमा गई उपचार गराउन चाहेमा तनजलाई प्रदेश 
सरकारले उम्चत ठहयााएको थप आतथाक सहायता ददन सक्नेछ । 

(४) यस दफा िमोम्जम पाउने उपचार खचा कुन ै प्रहरी 
कमाचारीले पेश्कीको रुपमा तलन चाहेमा र सोको कारण मनातसि देम्खए 
यस दफाको अधीनमा रही पतछ वहसाि िझुाउने गरी पेश्की रकम ददन 
सवकनछे र त्यसरी पेश्की ददएको रकमको वहसाि गदाा उपचार िापत 
पाउने रकम भन्त्दा िढी हनु आएमा िढी भएजतत रकम सबिम्न्त्धत प्रहरी 
कमाचारीको तलििाट वकस्तािन्त्दीमा कट्टी गररनेछ । 

त्यसरी कट्टी गनुा पने रकम भकु्तान नहुाँदै सबिम्न्त्धत प्रहरी 
कमाचारी वा तनजको पररवारको सदस्यको मतृ्य ु भएमा सो कट्टी गना 
िााँकी रहेको रकम तमन्त्हा हनुेछ । 

(५) भववष्यमा सरकारी सेवाको लातग अयोग्य ठहररने गरी 
सेवािाट िखाास्त गररएकोमा िाहेक अन्त्य अवस्थामा सेवािाट अलग हनु े
प्रहरी कमाचारीले यस दफा िमोम्जम सेवा अवतधभरमा पाउने उपचार 
खचा मध्ये केही रकम तलई वा नतलई उपचार खचा तलन िााँकी भएको 
भए त्यस्तो िााँकी रकम एकमषु्ठ तलन पाउनेछ । 

(६) तनवृम्त्तभरण पाउने गरी सेवािाट अवकाश पाएको 
प्रहरी कमाचारीले उपदफा (५) िमोम्जमको रकम र पच्चीस वषा सेवा 
अवतध पूरा गरेको रहेछ भने उपदफा (१) िमोम्जम पाउने उपचार 
खचामा थप दश प्रततशत रकम तनजले नोकरीिाट अलग हुाँदा एकमषु्ट 
तलन पाउनेछ । 

(७) कुनै प्रहरी कमाचारी दश वषाको सेवा अवतध नपगु्दै 
भववष्यमा सरकारी सेवाको तनतमत्त अयोग्य ठहररन े गरी िखाास्त 
गररएकोमा िाहेक अरु जनुसकैु व्यहोरािाट सेवािाट अलग भएमा पतन 
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दश वषाको सेवा अवतध मानी त्यसको दामासाहीले यस दफा िमोम्जमको 
उपचार खचा ददर्नछे । 

(८) यस दफा िमोम्जम स्वास््य संस्थामा भनाा भई वा 
ववदेशमा गई उपचार गराउन ुपदाा िाहेक प्रहरी कमाचारीलाई एक वषामा 
तनजले खार्पाई आएको डेढ मवहनाको तलि िरािरको रकम भन्त्दा 
िढी उपचार खचा ददर्ने छैन । 

(९) यस दफा िमोम्जम प्रहरी कमाचारीले पाएको उपचार 
खचाको वववरण खचा लेख्न े कायाालयले प्रहरी कमाचारीको व्यम्क्तगत 
अतभलेख राखी प्रहरी वकतािखानामा समेत पठाउन ुपनेछ। 

(१०) दगुाम के्षत्रमा रहेका प्रहरी कमाचारी वा तनजको 
पररवारलाई रोग लातग स्थानीय स्वास््य केन्त्रिाट उपचार हनु नसकी 
ज्यान समेत जोम्खम हनुे अवस्था परेको कुरा म्जल्ला स्वास््य केन्त्रले 
तसफाररस गरेमा उपचारको सवुवधा भएको ठाउाँमा लैजााँदा र त्यहााँिाट 
फकााउाँदा लाग्ने खचा प्रदेश सरकारले ददनछे । 

(११) प्रहरी कमाचारीको सगोलको पतत वा पिी, आमा, 
िाि ु वा नावालक छोरा छोरी तिरामी भएमा यस ऐन िमोम्जम पाउन े
अतधकतम उपचार खचाको रकमिाट कट्टा हनुे गरी तिल िमोम्जम 
भएको उपचार खचाको नब्िे प्रततशतसबमको रकम सबिम्न्त्धत कमाचारीले 
तलन पाउनेछ ।  

(१२) उपदफा (११) िमोम्जमको उपचार खचाको माग 
गदाा रोगको तनदान उल्लेख गररएको म्चवकत्सकको प्रमे्स्क्रप्शन पेश गनुा 
पनेछ र यस उपदफा िमोम्जम पाउने उपचार खचा एक पटकमा 
सबिम्न्त्धत प्रहरी कमाचारीले खाईपाई आएको एक मवहनाको तलि भन्त्दा 
िढी हनुे छैन । 

(१३) उपदफा (११) र (१२) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको 
भएतापतन प्रहरी कमाचारीको सगोलको पतत, पिी, आमा, िाि ु वा 
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छोराछोरी कुनै सरकारी सेवामा वा सरकारी स्वातमत्व वा तनयन्त्त्रणमा 
भएको संगदठत संस्थाको सेवामा िहालवाला कमाचारी भएमा त्यस्तो 
उपचार खचा पाउने छैन। 

(१४) झटु्टा व्यहोरा पेस गरी यस दफा िमोम्जम उपचार 
खचा माग गने वा प्राप्त गने प्रहरी कमाचारीलाई ववभागीय कारिाही 
गररनेछ र त्यस्तो झटु्टा व्यहोरा प्रमाम्णत गने स्वीकृत म्चवकत्सकलार्ा 
कारिाही गना व्यवसावयक र्जाजत ददने सबिम्न्त्धत तनकायमा लेम्ख 
पठार्नछे साथै त्यस्तो म्चवकत्सक िहालवाला कमाचारी भए तनजलार्ा 
ववभागीय कारिाही समते हनुछे। 

77. तलिको उल्लेख: (१) यस पररच्छेदमा जहााँ-जहााँ तलिको उल्लेख 
भएकोछ त्यसले सबिम्न्त्धत प्रहरी कमाचारीले तत्काल खाईपाई आएको 
तलि रकम (तलि वृवद्ध समेत) लाई जनाउाँछ । 

(२) दफा ६६, दफा ६७ को प्रयोजनको लातग “आम्खरी 
तलि” भन्नाले प्रहरी कमाचारीको अवकाश प्राप्त गने अवस्थाको 
तलिलाई जनाउाँछ र त्यसरी अवकाश प्राप्त गने अवस्थामा कुनै प्रहरी 
कमाचारी तनलबिनमा रहेको भए त्यस्तो अवतधको तनतमत्त पतन परैु 
तलिको वहसाि गररनेछ। 

78. सेवा सता तथा सवुवधा पररवातन: कुनै पतन प्रहरी कमाचारीलाई तनजको 
तनयमु्क्त हुाँदाका िखत कायम रहेको तलि, उपदान, तनवृम्त्तभरण र 
त्यस्तै अन्त्य सवुवधा सबिन्त्धी सेवाका सताहरुमा तनजलाई प्रततकूल असर 
पने गरी कुनै पररवातन गररन ेछैन । 

79. योगदानमा आधाररत उपदान वा तनवृततभरणः (१) यस ऐनमा जनुसकैु 
कुरा लेम्खएको भए तापतन यो ऐन प्रारबभ भए पतछ यस ऐन िमोम्जम 
तनयकु्त हनुे प्रहरी कमाचारीको उपदान वा तनवृततभरणका लातग प्रदेश 
सरकारले प्रचतलत काननु िमोम्जम योगदानमा आधाररत उपदान वा 
तनवृततभरणको व्यवस्था गनेछ । 
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(२) योगदानमा आधाररत उपदान वा तनवृततभरण सबिन्त्धी 
अन्त्य व्यवस्था तोवकए िमोम्जम हनुेछ ।   
 

पररच्छेद-११ 
तिदा सबिन्त्धी व्यवस्था 

80. तिदा: (१) प्रहरी कमाचारीले देहाय िमोम्जमका तिदा पाउनेछन:्  
(क) भैपरी आउने तिदा 
(ख) र्र तिदा 
(ग) तिरामी तिदा 
(र्) वकरीया तिदा 
(ङ) प्रसूतत तिदा 
(च) प्रसूतत स्यहार तिदा 
(छ) सट्टा तिदा 
(ज) अध्ययन तिदा 

(२) तिदा सबिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था तोवकए िमोम्जम हनुछे 
।  

81. भैपरी आउने तिदा: (१) प्रहरी कमाचारीले प्रत्येक वषा िाह्र ददनमा 
निढाई भैपरी तिदा पाउनेछ। 

(२) भैपरी आउने तिदा साधारणतः एक पटकमा िढीमा 
चार ददनसबम तलन पार्नेछ । 

(३) एक वषाको भैपरी आउने तिदा सम्ञ्चत गरी अको वषा 
तलन पार्ने छैन । 

(४) भैपरी आउन े तिदामा िसेको प्रहरी कमाचारीले पूरा 
तलि, भत्ता र रासन पाउनछे । 

82. र्र तिदा: (१) प्रहरी कमाचारीले प्रत्यके वषा तीस ददनका दरले र्र 
तिदा पाउनछे । 
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(२) प्रहरी कमाचारीले आफूले पाउने र्र तिदा िढीमा एक 
सय असी ददनसबम सम्ञ्चत गरी राख्न पाउनेछ र एक सय असी ददन 
भन्त्दा िढी तिदा सम्ञ्चत भएमा सम्ञ्चत रहेको र्र तिदा िापत तनजले 
खार्पाई आएको तलिको दरले हनु आउन े रकम हरेक वषा तनजको 
पदातधकार रहेको कायाालयिाट भकु्तानी पाउनेछ । 

(३) प्रहरी कमाचारी कुनै कारणले सेवािाट अवकाश भएमा 
तनजको सम्ञ्चत रहेको र्र तिदा िापत तनजको पदातधकार रहेको 
कायाालयिाट खार्पाई आएको तलिको दरले हनु आउने रकम एकमषु्ट 
तलन पाउनेछ । 

(४) र्र तिदामा िसेको प्रहरी कमाचारीले पूरा तलि, भत्ता 
र रासन पाउनछे । 

(५) तनलबिनमा रहेको प्रहरी कमाचारीले सो अवतध भरको 
र्र तिदा पाउन ेछैन । 

(६) सम्ञ्चत रहेको र्र तिदाको रकम तलन नपाउाँदै कुन ै
प्रहरी कमाचारीको मतृ्य ु भएमा त्यस्तो सम्ञ्चत र्र तिदाको रकम दफा 
६९ को उपदफा (५) िमोम्जमको व्यम्क्तले एकमषु्ट तलन  
पाउनेछ । 

83. तिरामी तिदा: (१) आफ्नो पदको कताव्यपालन गदाा चोटपटक लाग्न 
गई वा तिरामी हनु गई अस्पतालमा भनाा भई उपचार गराउाँदा लाग्न े
ददन िाहेक प्रत्येक प्रहरी कमाचारीले प्रत्येक वषा िाह्र ददन तलि, भत्ता 
र रासन सवहत तिरामी तिदा पाउनेछ । 

(२) प्रहरी कमाचारीले तिरामी तिदा सम्ञ्चत गना सक्नछे र 
जनुसकैु व्यहोरािाट तनज सेवािाट अलग भएमा तनजको सम्ञ्चत तिरामी 
तिदा िापत आफ्नो पदातधकार रहेको पदिाट खार्पाई आएको मातसक 
तलिका दरले हनु आउने रकम एकमषु्ट तलन पाउनेछ । सम्ञ्चत रहेको 
तिरामी तिदाको रकम तलन नपाउाँदै कुनै प्रहरी कमाचारीको मतृ्य ुभएमा 
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त्यस्तो सम्ञ्चत तिरामी तिदाको रकम दफा ६९ को उपदफा (५) 
िमोम्जमको व्यम्क्तले एकमषु्ट तलन पाउनेछ । 

(३) पााँच ददन भन्त्दा िढी अवतधको तिरामी तिदा माग गने 
प्रहरी कमाचारीले स्वीकृत म्चवकत्सकको प्रमाणपत्र पेश गनुा पनेछ ।  

तर यस्तो प्रमाणपत्र पेश गना साधारणतया सबभव छैन भने्न 
तिदा ददने अतधकारीलाई ववश्वास भएमा तनजले सो व्यहोरा खलुाई 
प्रमाणपत्र तिना नै तिदा स्वीकृत गना सक्नेछ । 

(४) कुनै ठूलो वा कडा रोग लागी उपचार गना सम्ञ्चत 
तिरामी तिदािाट नपगु हनुे भएमा स्वीकृत म्चवकत्सकको प्रमाणपत्र पेश 
गरेमा त्यस्तो प्रहरी कमाचारीले िढीमा पैँतालीस ददनसबम थप तिरामी 
तिदा पेश्कीको रुपमा पाउन सक्नेछ । 

(५) उपदफा (४) िमोम्जमको पेश्की तिरामी तिदा त्यस्तो 
तिदा तलन े प्रहरी कमाचारीको सम्ञ्चत रहेको वा पतछ सम्ञ्चत हनु े र्र 
तिदािाट कट्टा गररनछे र त्यसरी कट्टा गदाा प्रत्येक एक ददनको र्र 
तिदािाट दईु ददनको दरले पेश्की तिरामी तिदा कट्टा गररनेछ । 

(६) तनलबिनमा रहेको प्रहरी कमाचारीले सो अवतधभरको 
तिरामी तिदा पाउने छैन । 

84. वकररया तिदा: (१) कुनै प्रहरी कमाचारीले कुल धमा अनसुार आफैं  
वकररया िस्न ु परेमा वा त्यस्तो प्रहरी कमाचारीको पतत, पिी, िाि,ु 
आमा, िाज,े िज्यै, छोरा, छोरी वा सासू ससरुाको मतृ्य ुभएमा पन्त्र ददन 
वकररया तिदा पाउनेछ र त्यस्तो तिदा तलएको वववरणको अतभलेख राख्न ु
पनेछ । 

(२) वकररया तिदामा िस्दा प्रहरी कमाचारीले पूरा तलि, 
भत्ता र रासन पाउनेछ । 
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(३) उपदफा (१) िमोम्जम तिदा तलन े प्रहरी कमाचारीले 
तिदापतछ कायाालयमा हाम्जर भए पतछ मतृ व्यम्क्तको मतृ्य ु दताा 
प्रमाणपत्र र मतृ व्यम्क्तसाँगको नाता प्रमाम्णत पेश गनुा पनेछ। 

(४) उपदफा (३) िमोम्जम प्रमाणपत्र पेश नगने प्रहरी 
कमाचारीको त्यस्तो तिदाको अवतध तनजले पाउने अन्त्य तिदािाट कट्टा 
गररनेछ । 

85. प्रसूतत तिदा: (१) मवहला प्रहरी कमाचारी गभावती भएमा तनजले 
सतु्केरीको अम्र् वा पतछ गरी अन्त्ठानब्िे ददन प्रसूतत तिदा  
पाउनेछ । 

(२) प्रसूतत तिदा िस्न ेमवहला प्रहरी कमाचारीले पूरा तलि, 
भत्ता र रासन पाउनेछ । 

(३) उपदफा (१) िमोम्जम प्रसूतत तिदा तलएका मवहला 
प्रहरी कमाचारीले चाहेमा कुनै पतन तिदािाट कट्टी नहनु ेगरी थप तीन 
मवहनासबम िेतलिी प्रसूतत तिदा तलन सक्नेछन र यस्तो तिदा तलाँदा 
उपदफा (१) िमोम्जमको तिदासाँग लगातार रूपमा तलन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (१) र (३) िमोम्जमको तिदाको वववरणको 
अतभलेख राख्न ुपनेछ । 

(५) उपदफा (३) िमोम्जम िेतलवी तिदामा िसेको अवतध 
समेत तनजको सेवा अवतधमा जोतडनछे । 

86. प्रसूतत स्याहार तिदा: (१) कुनै परुुष प्रहरी कमाचारीको पिी सतु्केरी हनुे 
भएमा त्यस्तो कमाचारीले सतु्केरीको अम्र् वा पतछ गरी पन्त्र ददन प्रसूतत 
स्याहार तिदा तलन पाउनेछ । 

(२) प्रसूतत स्याहार तिदा सेवा अवतधभरमा दईु पटक मात्र 
तलन पार्नेछ । 

(३) प्रसूतत स्याहार तिदामा िस्ने प्रहरी कमाचारीले पूरा 
तलि, भत्ता र रासन पाउनछे । 
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(४) प्रसूतत स्याहार तिदा तलएको प्रहरी कमाचारीले तिदा 
तलएको तमततले तीन मवहना तभत्रमा िच्चाको जन्त्मदताा प्रमाणपत्र कायारत 
कायाालयमा पेश गनुा पनेछ । 

(५) उपदफा (४) िमोम्जमको अवतधतभत्र त्यस्तो प्रमाणपत्र 
पेश नगने प्रहरी कमाचारीको त्यस्तो अवतध तनजले पाउन ेअन्त्य तिदािाट 
कट्टा गररनेछ । 

(६) प्रसूतत स्याहार तिदाको अतभलेख सबिम्न्त्धत कायाालयले 
अद्यावतधक गरी राख्न ुपनेछ। 

(७) प्रसूतत तिदा तथा प्रसूतत स्याहार तिदा पाएको प्रहरी 
कमाचारीलाई िच्चाको स्याहारको तनतमत्त िढीमा दईु िच्चाका लातग 
प्रतत िच्चा पााँच हजार रूपैयााँ म्शश ुस्याहार भत्ता ददर्नेछ । 

87. सट्टा तिदा: प्रहरी कमाचारीले आफ्नो धमा, संस्कृतत अनसुार मनाउन े
प्रमखु चाडपवाको तिदाको ददनमा काम गरे िापत िढीमा सात ददनमा 
निढाई सट्टा तलिी तिदा पाउनछे र त्यस्तो तिदा एक वषातभत्रमा 
आलोपालो तमलाई कायाालय प्रमखुिाट स्वीकृतत भए िमोम्जम तलन ु
पनेछ । 

88. अध्ययन तिदा: (१) प्रदेश प्रहरीलाई उपयोगी र अतत आवश्यक पने 
ववषयमा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारलाई प्राप्त भएको छात्रवृम्त्तमा 
मन्त्त्रालयको स्वीकृतत तलई खलु्ला प्रततयोतगतामा वा अन्त्तर ववभागीय 
प्रततयोतगतामा छातनई वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारिाट मनोनयन 
भई अध्ययन गना जाने प्रहरी कमाचारीले अध्ययन अवतधभर अध्ययन 
तिदा पाउन सक्नछे । 

(२) प्रहरी कमाचारीले सेवा अवतध भरमा एकै पटक वा 
पटक पटक गरी तीन वषासबम अध्ययन तिदा पाउनछे । तर प्रदेश 
सरकारले आवश्यक ठानेमा अध्ययन तिदाको अवतधमा दईु वषा थप गना 
सक्नेछ । 
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(3) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापतन 
प्राववतधक प्रहरी समूह अन्त्तगात स्वास््य उपसमूहका प्रहरी तनरीक्षक वा 
सोभन्त्दा मतुनका दजाामा खलु्ला प्रततयोतगताद्वारा तनयमु्क्त भएका प्रहरी 
कमाचारीले सेवा अवतधभर एकै पटक वा पटक पटक गरी िढीमा छ 
वषा अध्ययन तिदा पाउन सक्नेछ । 

(4) उपदफा (3) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापतन 
कुनै अध्ययनका तनतमत्त मनोनयन भई अध्ययन तिदा तलई गएको प्रहरी 
कमाचारीले थप तिषयमा अध्ययन गना वा थप उपातध हातसल गनाका 
तनतमत्त अध्ययन तिदा पाउन ेछैन । 

(5) उपदफा (3) िमोम्जम अध्ययन तिदा तलएको प्रहरी 
कमाचारीले अध्ययन पूरा गरी सेवामा हाम्जर भएको तीन वषा पूरा नभई 
पनुःअध्ययन तिदा पाउने छैन । 

(6) अध्ययन तिदामा िसेको प्रहरी कमाचारीले पूरा तलि 
पाउनेछ । 

(7) प्रदेश प्रहरीको सबिम्न्त्धत सेवालाई उपयोगी र 
आवश्यक पने तिषयमा ववभागीय प्रमखुको तसफाररसमा प्रदेश सरकारको 
पूवा स्वीकृतत तलई तनजी खचामा अध्ययन गना जान ेप्रहरी कमाचारीलाई 
उपदफा (२) िमोम्जम अध्ययन तिदा ददन सवकनछे । 

(8) उपदफा (6) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापतन 
उपदफा (7) िमोम्जम अध्ययन तिदामा िस्ने प्रहरी कमाचारीले अध्ययन 
तिदामा रहेको अवतधको तलि पाउने छैन । 

(9) कम्बतमा छ वषा सेवा अवतध नपगेुको प्रहरी कमाचारीले 
अध्ययन तिदा पाउन ेछैन । 

(10) अध्ययन तिदा तलन े वा अध्ययन काज तातलममा 
िस्ने प्रहरी कमाचारीले अध्ययन गना जान ुभन्त्दा अम्र् त्यस्तो अध्ययन 
तिदा वा अध्ययन काज तातलम पूरा गरी फकेर आई आफ्नो सेवामा 
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देहाय िमोम्जमको अवतधसबम अतनवाया रूपमा सेवा गनुा पनेछ र यसरी 
अध्ययन तिदामा जान ुअम्र् यस दफा िमोम्जम सेवा गने कितुलयतनामा 
गनुा पनेछः 

 अध्ययनको अवतध सेवा गनुापने न्त्यूनतम 
अवतध 

(क) तीन मवहनासबम एक वषा 
(ख) तीन मवहनादेम्ख छ मवहनासबम डेढ वषा 
(ग) छ मवहनादेम्ख नौ मवहनासबम दईु वषा 
(र्) नौ मवहनादेम्ख एक वषासबम तीन वषा 
(ङ) एक वषादेम्ख दईु वषासबम पााँच वषा 
(च) दईु वषादेम्ख तीन वषासबम छ वषा 
(छ) तीन वषादेम्ख चार वषासबम सात वषा 
(ज) चार वषा वा सो भन्त्दा िवढ 

अवतध 
आठ वषा 

 (11) अध्ययन तिदा तलई वा अध्ययन काज तातलममा 
गई फवका एका प्रहरी कमाचारीले उपदफा (10) िमोम्जमको अवतधसबम 
अतनवाया सेवा नगरेमा अध्ययन तिदा वा तातलम काज अवतधमा पाएको 
तलि भत्ता, अध्ययनको लातग नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको 
तफा िाट खचा व्यहोररएको भए सो खचा तथा कवतुलयतनामामा उल्लेख 
भएका अन्त्य रकम समेत तनजिाट सरकारी िााँकी सरह असलु उपर 
गररनेछ । 

(१2) कुन ै योजना वा कायाक्रमलाई कायाान्त्वयन गनाका 
तनतमत्त अत्यावश्यक तातलम प्राप्त गनाका लातग प्रदेश सरकारले कुन ै
प्रहरी कमाचारीलाई मनोनयन गरी खटाएमा त्यस्तो तातलम अवतधभर 
तनजलाई काजको रूपमा पठार्नेछ र सो अवतधभर तनजले पूरा तलि 
पाउनेछ ।  
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तर यस प्रकारको काज तातलमको तनतमत्त मात्र हनु ुपनेछ 
र कुनै पतन प्रहरी कमाचारीलाई शैम्क्षक उपाधी हातसल गना पठाउाँदा 
तातलम काज ददर्ने छैन । 

(१3) यस दफा िमोम्जम अध्ययनका लातग एक पटक 
िेतलिी अध्ययन तिदा स्वीकृत भई सकेपतछ सो तिदाको अवतधलाई 
तलिी अध्ययन तिदामा पररणत गररने छैन । 

89. तिदा ददने अतधकारी: (१) कायाालय प्रमखुले भैपरी आउने तिदा वा 
तिरामी तिदा िस्न ुपने भएमा तिदा िसी तालकु कायाालयिाट स्वीकृत 
गराउन ुपनेछ । 

(२) प्रहरी तनरीक्षक र सोभन्त्दा मातथल्लो अतधकृत 
कायाालय प्रमखु रहेको कायाालयका प्रहरी कमाचारीलाई सिै वकतसमको 
तिदा र प्रहरी तनरीक्षक र सोभन्त्दा मातथल्ला अतधकृतलाई भैपरी आउन े
तिदा, तिरामी तिदा र वक्रया तिदा सोही कायाालय प्रमखुले ददन सक्नेछ 
। 

(३) प्रहरी तनरीक्षक र सोभन्त्दा मातथल्लो प्रहरी 
अतधकृतलाई र्र तिदा एक तह मातथको तालकु कायाालयको प्रमखुले 
ददन सक्नेछ । 

(४) प्रहरी तनरीक्षक भन्त्दा मातथल्लो तहको प्रहरी कमाचारी 
कायाालय प्रमखु रहेको कायाालयको कमाचारीलाई र्र तिदा िाहेक अरू 
तिदा सोही कायाालय प्रमखुले र र्र तिदा एक तह मातथको तालकु 
कायाालयको प्रमखुले ददन सक्नेछ । 

(५) प्रदेश प्रहरी कायाालयको प्रहरी तनरीक्षक र सो भन्त्दा 
मातथल्लो प्रहरी अतधकृतलाई भैपरी आउने र तिरामी तिदा सबिम्न्त्धत 
शाखा प्रमखुले र अरू तिदा प्रदेश प्रहरी प्रमखु वा तनजले तोकेको 
अतधकारीले ददन सक्नछे । 
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(६) प्रहरी कमाचारीको अध्ययन तिदा प्रदेश प्रहरी 
कायाालयको तसफाररसमा प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरे िमोम्जम  
हनुेछ । 

90. तिदा तलने कायाववतध: (१) तिदा तलन चाहन ेप्रहरी कमाचारीले आफूलाई 
चावहएको तिदाको अवतध, कारण र ववदेश जान ुपने भए सो समते खोली 
रीतपूवाकको तलम्खत दरखास्त आफु हाम्जर रहेको कायाालय माफा त तिदा 
स्वीकृत गने अतधकारी समक्ष पेश गनुा पछा र यस्तो दरखास्त प्राप्त भए 
पतछ तिदा स्वीकृत गने अतधकारीले तिदा स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको 
कुराको सूचना सबिम्न्त्धत प्रहरी कमाचारीलाई ददन ुपनेछ । 

(२) तिदाको लातग दरखास्त प्राप्त भए पतछ तिदा ददन े
अतधकारीले पररम्स्थततको ववचार गरेर तिदा स्वीकृत वा अस्वीकृतको 
तनणाय गनेछ । 

(३) भैपरी आउन े तिदाको हकमा तिदा स्वीकृत गने 
अतधकारीले उपदफा (१) िमोम्जम दरखास्त नददए पतन मौम्खक 
अनरुोधको आधारमा त्यस्तो तिदाको स्वीकृतत ददन सक्नछे । 

(४) देहायमा लेम्खए िमोम्जमका कुरामा तिदा ददन े
अतधकारीलाई म्चत्त िझेुमा तनजले तिदाका लातग दरखास्त परेको तमतत 
भन्त्दा अगातड देम्ख लागू हनु ेगरी तिदा स्वीकृत गना सक्नेछ: 

(क) तिदा ददने अतधकारीको पूवा स्वीकृतत तलर्रहन ुसबभव 
नभएमा,  वा 

(ख) पूवा स्वीकृततका लातग तनवदेकले सकभर प्रयास गरेको 
भएमा । 

91. तिदाको अतभलेख: (१) तिदा ददने अतधकारीले आफ्नो मातहतका सिै 
प्रहरी कमाचारीहरूको तिदाको अतभलेख वकताि खडा गरी लगत राख्न ुवा 
राख्न लगाउन ुपनेछ । 
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(२) कुन ै प्रहरी कमाचारी एक ठाउाँिाट अको ठाउाँमा 
सरुवा भएमा तनजको तिदाको लगतको प्रमाम्णत अतभलेख सरुवा भएको 
ठाउाँमा पठाउन ुपनेछ । 

92. तिदाको िीचमा पना जाने सावाजतनक तिदा गातभने: भैपरी आउने, र्र 
तिदा र तिरामी तिदा िाहेक अरु कुनै प्रकारको तिदा तलई िसेको प्रहरी 
कमाचारीले तलएको तिदा अवतधतभत्र सावाजतनक तिदा परेमा सो अवतध 
पतन तनज कमाचारीले तलएको तिदामा गातभनेछ । 

93. तातलम अवतधमा तिदा नददर्न:े यस ऐनमा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा 
लेम्खएको भएतापतन तातलम अवतधभर सावाजतनक तिदा र वक्रया तिदा 
िाहेक साधारणतः अरू कुन ैतिदा ददर्ने छैन। 

94. तिदा अतधकारको कुरा होर्न: (१) प्रहरी कमाचारीले अतधकारको रुपमा 
तिदाको दािी गना पाउने छैन ।  

(२) कामको अनकूुल हेरी तिदा ददने अतधकारीले आफ्नो 
तजिीजिाट तिदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत गना सक्न ेतथा आवश्यक 
परेमा तिदामा िसेको प्रहरी कमाचारीलाई तनजको स्वीकृत तिदा रद्द गरी 
िोलाई काममा लगाउन सक्नेछ । 

 
पररच्छेद-१२ 

आचरण 
95. दान, दातव्य, उपहार तलन नहनुे: (१) सरकारी काममा कुनै पतन 

प्रकारको असर पना सक्न े गरी कुनै पतन प्रहरी कमाचारी र तनजको 
पररवारका सदस्य समेतले प्रदेश सरकारको पूवा स्वीकृतत तिना स्वदेशी 
वा ववदेशी व्यम्क्त वा संस्था कसैिाट पतन कुनै प्रकारको दान दातव्य, 
कोसेली वा उपहार स्वीकार गना वा सरकारी कामसाँग सबिम्न्त्धत 
व्यम्क्तसाँग सापटी तलन ुहुाँदैन ।  
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(२) प्रहरी कमाचारीले कुनै ववदेशी सरकार वा ववदेशी 
सरकारको कुनै प्रतततनतधिाट कुन ैउपहार प्राप्त हनु आएमा तनजले प्रदेश 
सरकारलाई सो कुराको सूचना ददई तनकासा भए िमोम्जम गनुापछा ।  

96. चन्त्दा तलन नहनुे: प्रहरी कमाचारीले कुनै वकतसमको चन्त्दा माग्न अथवा 
स्वीकार गनुा हुाँदैन साथै कुन ैअन्त्य वकतसमको आतथाक सहायता प्राप्त गने 
काममा समेत भाग तलन हुाँदैन ।  

97. सबपम्त्तको वववरण पेश गनुापने: (१) प्रत्येक प्रहरी कमाचारीले प्रदेश 
सरकारले तोकेको ढााँचामा आफ्नो सबपम्त्त वववरण भरी आतथाक वषा 
समाप्त भएको साठी ददनतभत्र सबिम्न्त्धत कायाालय माफा त वकतािखानामा 
िझुाउन ुपनेछ ।  

(२) प्रदेश प्रहरी सेवामा नयााँ तनयमु्क्त भएको प्रहरी 
कमाचारीले तनयमु्क्त भएको साठी ददनतभत्र सबपम्त्त वववरण िझुाउन ुपनेछ 
।  

(३) प्रहरी कमाचारीले प्रदेश सरकारको पूवा स्वीकृतत नतलई 
कुनै िैंक वा कबपनीको स्थापना, रम्जिेशन वा सञ्चालनको काममा भाग 
तलन र प्रचतलत काननु िमोम्जम दताा गराउन ु पने कुनै व्यापार वा 
व्यवसाय गना हुाँदैन। 

98. सरकारी कामकाज सबिन्त्धी कुराहरु प्रकाशन गनामा प्रततिन्त्ध: (१) 
प्रहरी कमाचारीले प्रदेश सरकारद्वारा अथवा ववशेष रुपिाट अम्ख्तयार 
नपाई आफूले सरकारी कताव्यको पालना गदाा जनुसकैु माध्यमिाट प्राप्त 
गरेको वा आफूले लेखेको अथवा सङ्कलन गरेको कुनै कागजपत्र, सूचना 
वा जानकारी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपिाट अनतधकृत व्यम्क्त वा सञ्चार 
माध्यमलाई जानकारी ददन हुाँदैन । 

(२) उपदफा (१) मा लेम्खएको कुरा जनुसकैु कारणले 
अवकाश प्राप्त गरेको प्रहरी कमाचारीको हकमा समेत लाग ुहनुेछ ।  
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99. संचार माध्यमसाँग अनतधकृत सबपका  राख्न नहनु:े (१) प्रहरी कमाचारीले 
प्रदेश सरकारको अनमुतत प्राप्त नगरी कुनै संचार माध्यमलार्ा सूचना 
प्रवाह गना वा अनतधकृत सबपका  गना हुाँदैन । 

तर, यस दफाले प्रहरी अतधकृत तथा जवानहरुको आफ्नो 
व्यम्क्तगत काम वा चररत्रको सबिन्त्धमा सफाई ददन पाउने अतधकारमा 
कुनै असर परु् याएको मातनन ेछैन ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापतन 
कुनै प्रहरी कमाचारीले सावहम्त्यक, कलात्मक, ऐततहातसक, वैज्ञातनक र 
व्यवसावयक ववषयको लेख प्रकाशन वा प्रसारण गना र कायाालय प्रमखु 
वा तोवकएको प्रहरी कमाचारीले सावाजतनक सरोकारको ववषयमा 
कायाालयको काम कारिाही र गततववतध सबिन्त्धमा संचार माध्यमलार्ा 
सूचना प्रवाह गना िाधा पने छैन ।   

(३) कुन ै प्रहरी कमाचारीले तनजको सबिन्त्धमा प्रदेश 
सरकार वा मातथल्लो तनकायले गरेको कुन ै तनणाय वा ववभागीय 
कारिाहीको तसलतसलामा लगाईएको आरोपको सबिन्त्धमा प्रसे अथवा 
सञ्चार माध्यम माफा त वक्तव्य प्रकाशन वा प्रसारण गना हुाँदैन । 

स्पवष्टकरणः यस दफाको प्रयोजनको लातग "संचार माध्यम" 
भन्नाले रेतडयो, टेतलतभजन, पत्रपतत्रका, ववद्यतुीय संचार माध्यम वा अन्त्य 
संचार माध्यम सबझनपुछा। 

100. सरकारको आलोचना गना नहनुे: प्रहरी कमाचारीले नेपाल सरकार तथा 
प्रदेश सरकारको नीतत ववरुद्ध असर पने गरी अथवा नेपाल सरकार, 
प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र नेपाली जनता िीचको पारस्पररक 
सबिन्त्धमा खलल पाने अथवा कुनै ववदेशी रािसाँगको सबिन्त्धमा खलल 
पना सक्न े गरी आफ्नो वास्तववक वा काल्पतनक नामिाट वा िेनामी 
लेख प्रकाशन गना, प्रसेलाई खिर ददन, रेतडयो वा टेतलतभजन आददिाट 
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भाषण प्रसारण गना, कुन ै सावाजतनक भाषण ददन वा कुन ै वक्तव्य 
प्रकाम्शत गना हुाँदैन।  

101. राजनीततमा भाग तलन नहनुे: (१) प्रहरी कमाचारीले कुन ैराजनीततक दल 
वा भात ृ संगठनको सदस्य िन्न, राजनीततमा भाग तलन, राजनीततक 
दललाई चन्त्दा ददन अन्त्य कुनै प्रकारले सर्ाउन वा प्रभाव पाना हुाँदैन र 
प्रहरी संगठनिाट अवकास प्राप्त गरेको पााँच वषासबम कुनै राजनीततक 
पदको उबमेदवार हनु ुहुाँदैन । 

(२) प्रहरी कमाचारीले कुन ै राजनीततक पदका लातग कुन ै
तनवााचनमा भाग तलन वा कसैको तनतमत्त मत माग्न वा अन्त्य कुन ै
प्रकारले आफ्नो प्रभाव पाना हुाँदैन तर प्रचतलत काननु िमोम्जम आफ्नो 
मतातधकार प्रयोग गना िाधा पने छैन ।  

102. समय पालना र तनयतमतता: प्रहरी कमाचारीले तनयतमत रुपमा 
कायाालयमा रुज ुहाम्जर भई समय पालनालाई ध्यान ददन ुपनेछ र तिदा 
स्वीकृतत नगरार्ा काममा अनपुम्स्थत हनु ुहुाँदैन ।  

103. अनशुासन र आदेशको पालना: (१) प्रहरी कमाचारीले आफ्नो कताव्य 
र्मान्त्दारी र तत्परताको साथ पालना गनुा पनेछ ।  

(२) प्रहरी कमाचारीले आफ्नो सरकारी काम सबिन्त्धी 
कुरामा आफू भन्त्दा मातथका अतधकृतले ददएको आदेशलाई यथाशीघ्र पूरा 
गनुा पनेछ ।  

(३) प्रहरी कमाचारीले आफू भन्त्दा मातथका सिै 
अतधकृतहरुप्रतत उम्चत आदर देखाउन ु पनेछ साथै आफू मातहतका 
प्रहरी कमाचारीहरुप्रतत उम्चत व्यवहार गनुा पनेछ ।  

104. राजतनततक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पाना नहनुे: प्रहरी कमाचारीले आफ्नो 
सेवा सबिन्त्धी कुरामा मतलि साध्य गने मनसायले आफू भन्त्दा मातथका 
प्रहरी कमाचारी वा अम्ख्तयारवाला मातथ कुन ैराजतनततक वा अवाञ्छनीय 
प्रभाव पाना वा प्रभाव पाने प्रयि गना हुाँदैन । 
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105. अन्त्यत्र नोकरी वा सेवा गना नहनुेः प्रहरी कमाचारीले सेवामा िहाल रहाँदा 
अन्त्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी गना वा कुनै आतथाक लाभ वा सवुवधा प्राप्त 
गने गरी सेवा प्रदान गने काया गनुा हुाँदैन। 

106. लैवङ्गक संवेदनशील हनु ु पने: प्रहरी कमाचारीले काम, कारिाही र 
व्यवहारमा लैवङ्गक संवदेनशीलतालार्ा ववचार गरी व्यवहार गनुा  
पनेछ ।  

107. काननु ववपररत वववाह गना नहनुेः प्रहरी कमाचारीले वववाह सबिन्त्धी 
प्रचतलत काननु ववपररत वववाह गना, गराउन हुाँदैन। 

108. मानव अतधकार उल्लंर्न गना नहनुःे (१) आम नागररकको मानव 
अतधकारको संरक्षकको रुपमा रहने प्रहरी कमाचारी स्वयंले कुन ै पतन 
प्रकारको मानव अतधकार हनन गनुा हुाँदैन । 

 (२) प्रहरी कमाचारीले धमा, वणा, जातत, समदुाय, तलङ्ग, वगा 
 लगायत अन्त्य कुनै पतन आधारमा कसैप्रतत भेदभाव गनुा हुाँदैन। 

109. हातपात जोरजलुमु गना नहनुे: कुनै प्रहरी कमाचारीले अन्त्य प्रहरी 
कमाचारी उपर हातपात वा कुनै प्रकारको आक्रमण वा जोरजलुमु गना, 
गराउन हुाँदैन ।  

110. आवासीय अनमुतत तलन नहनुे: प्रहरी कमाचारीले अन्त्य ववदेशी मलुकुको 
कुनै पतन प्रकारको आवासीय अनमुतत तलन ुहुाँदैन। 
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पररच्छेद-१३ 
ववभागीय सजाय तथा पनुरावेदन 

111. ववभागीय सजाय: उम्चत र पयााप्त कारण भएमा प्रहरी कमाचारीलार्ा 
देहाय िमोम्जमको ववभागीय सजाय ददन सवकनेछ: 

(क) सामान्त्य सजाय 
(1) नतसहत ददने, 
(2) चालचलन सबिन्त्धी प्रततवेदनमा प्रततकूल राय 

लेख्न,े 
(3) िढीमा पााँच तलि ववृद्धसबम रोक्का गने, 
(4) खार्ापाई आएको िढीमा पााँच तलि वृवद्ध 

र्टाउने, 
(5) िढीमा पााँच वषासबम िढुवा रोक्का गने, 
(6) ज्येष्ठता सवहत सरुू स्केलमा र्टुवा गने । 

(ख) ववशेष सजाय 
(1) भववष्यमा सरकारी सेवाका लातग अयोग्य 

नठहररने गरी सेवािाट हटाउने, 
(2) भववष्यमा सरकारी सेवाको तनतमत्त अयोग्य 

ठहररने गरी सेवािाट िखाास्त गने । 
112. नतसहत ददने वा प्रततकूल राय लेख्न:े देहायको अवस्थामा कुनै प्रहरी 

अतधकृत तथा जवानहरुलाई यातना नहनुे गरी नतसहत ददन वा 
चालचलन सबिन्त्धी प्रततवदेनमा प्रततकूल राय लेख्न सवकनेछः 

(क) आदेश पालना नगरेमा वा आदेश प्रततकूल काया गरेमा, 
(ख) तातलममा खटाउाँदा नगएमा वा तातलम अवतधमा लापरवाही 

गरी गैर म्जबमेवारीपूणा काया गरेमा, 
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(ग) सेवाग्राहीको वपर मकाा र उजरुी पटक पटक िेवास्ता गरेको 
सबिन्त्धमा आफू भन्त्दा मातथल्लो अतधकारीले ददएको तनदेशन 
पालना नगरेमा, 

(र्) सेवाग्राहीलाई दवु्यावहार गरेमा, 
(ङ) सरुवा भएर वा अन्त्य सरकारी कामको तसलतसलामा खवटएका 

िखत मनातसि आधार र कारण तिना िाटोका बयाद पतछ 
सबिम्न्त्धत कायाालयमा हाम्जर हनु नगएमा, 

(च) दईु पटकसबम तलम्खत चेतावनी पाएमा वा सचेत गरार्एमा । 
113. तलि वृवद्ध रोक्का गने वा तलि वृवद्ध र्टाउने: देहायको अवस्थामा 

सजायको आदेश ददने अतधकारीले िढीमा पााँच वषासबम िढुवा रोक्का गना 
वा िढीमा पााँच तलि वृवद्धसबम रोक्का गना सक्नेछः 

(क) आफूले सबपादन गनुा पने काम कारिाहीमा लापिााही गरेमा, 
(ख) यस ऐन वा अन्त्य प्रचतलत काननुले तोकेको पदीय दावयत्व 

म्जबमेवारीपूवाक पूरा नगरेमा, 
(ग) मातथल्लो दजााको अतधकारीले ददएको तनदेशन पालना नगरेमा 

वा कायाान्त्वयन नगरेमा, 
(र्) मनातसि कारण नभई वा तिदा नतलई अनपुम्स्थत भएमा वा 

गैरहाम्जर भएमा । 
114. िढुवा रोक्का गने वा सरुू स्केलमा र्टुवा गने: कसरुको मात्रा हेरर 

देहायको अवस्थामा सजायको आदेश ददने अतधकारीले कुनै प्रहरी 
कमाचारीले खाईपाई आएको िढीमा पााँच तलि वृवद्ध र्टुवा गना वा 
हालको पदको ज्येष्ठता सवहत खाईपाई आएको सरुु स्केलमा र्टुवा गना 
सक्नेछ: 

(क) िारबिार अनशुासनहीन काम गरेमा, 
(ख) पररच्छेद-1२ को आचरण सबिन्त्धी तनयमको उल्लङ्घन 

गरेमा, 
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(ग) काननु िमोम्जम ददएको तनदेशन वा आदेशको पालना 
नगरेमा वा आदेश ववपररतको काया गरेमा,  

(र्) कताव्य पालनाको तसलतसलामा लापरिााही गरेमा, 
(ङ) सरकारी सबपम्त्त हानी नोक्सानी गरेमा, 
(च) मानव अतधकार उल्लंर्न गरेको भनी राविय मानव 

अतधकार आयोगिाट ववभागीय सजायको लातग तसफाररस 
भई आएमा । 

115. भववष्यमा सरकारी सेवाका लातग अयोग्य नठहररन े गरी सेवािाट 
हटाउने: देहायको कुनै पतन अवस्थामा प्रहरी कमाचारीलाई भववष्यमा 
सरकारी सेवाका लातग अयोग्य नठहररने गरी सेवािाट हटाउन सवकनेछ: 

(क) आफ्नो पदीय म्जबमवेारीमा िारबिार लापिााही गरेमा वा 
पररच्छेद-१२ को आचरण सबिन्त्धी तनयम िारबिार 
उल्लंर्न गरेमा, 

(ख) ड्युवटको समयमा लाग ुऔषध सेवन वा िारबिार मादक 
पदाथा सेवन गरेमा, 

(ग) राजनीततमा भाग तलएमा, 
(र्) ववदेशी मलुकुको आवासीय अनमुतत तलएमा, 
(ङ) तिदा स्वीकृतत नगराई लगातार तीस ददनसबम आफ्नो 

कायाालयमा अनपुम्स्थत रहेमा, 
(च) नैततक पतन देम्खने िाहेकका अन्त्य कुनै फौजदारी कसूरमा 

दोषी ठहर भएमा,  
(छ) अध्ययन तिदा पूरा गरी फवका एपतछ तोवकए िमोम्जमको 

अवतधसबम सेवा नगरेमा । 
116. भववष्यमा सरकारी सेवाका लातग अयोग्य ठहररन े गरी िखाास्त गनेः 

देहायको कुनै अवस्थामा प्रहरी कमाचारीलाई भववष्यमा सरकारी सेवाको 
तनतमत्त अयोग्य ठहररने गरी सेवािाट िखाास्त गररनेछ : 
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(क) नैततक पतन देम्खने फौजदारी अतभयोगमा कसूरदार 
ठहररएमा, 

(ख) भ्रष्टाचार गरेको प्रमाम्णत भएमा, 
(ग) प्रहरी ववशेष अदालतिाट दोषी ठहर भएमा । 

117. गयल कट्टी गने: (१) तिदा नतलई आफ्नो कायाालयमा अनपुम्स्थत हनु े
प्रहरी कमाचारीलाई गयल र तलि कट्टी गरी ववभागीय सजाय समते 
हनुेछ । यसरी गयल कट्टी भएको अवतध अतनवाया अवकाश िाहेक 
अन्त्य प्रयोजनको लातग तनजको सेवा अवतधमा गणना हनु ेछैन। 

(२) कुनै पतन प्रहरी कमाचारीले झटु्टा कारण देखाई तिदा 
तलई िसेको ठहरेमा तिदा िसेको अवतधलाई गैर हाम्जर मातन गयल 
कट्टी गररनेछ । 

118. सजाय सबिन्त्धी कायाववतध: (१) प्रहरी कमाचारीलाई सजायको आदेश 
ददन ु अम्र् कारिाही गना लातगएको व्यहोरा उल्लेख गरी हनु सक्ने 
सजाय समेत खलुाई तलम्खत सूचना ददई तनज उपर लगार्एको आरोप 
स्पष्ट रुपले वकटान गररन ुपदाछ र प्रत्येक आरोप कुन त्य र कारणमा 
आधाररत छ सो समेत खलुाउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) िमोम्जम आरोप लागेको प्रहरी 
कमाचारीले सूचनामा उम्ल्लम्खत बयादतभत्र आफ्नो सफार् तलम्खत रुपमा 
पेश गनुा पनेछ ।  

(३) ववशषे सजायको आदेश ददन ु भन्त्दा पवहले ववभागीय 
सजायको आदेश ददन पाउन ेअतधकारीले उपदफा (१) िमोम्जम सफाई 
पेश गना ददईएको बयादतभत्र सफाई पेश नगरेमा वा पेश हनु आएको 
सफाई सन्त्तोषजनक नभएमा त्यस्तो प्रहरी कमाचारीलाई ददन लातगएको 
प्रस्ताववत सजाय वकन नददने भनी त्यस सबिन्त्धमा उम्चत बयाद ददई 
स्पवष्टकरण माग्न ुपनेछ ।  
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तर, नैततक पतन देम्खने फौजदारी अतभयोगमा अदालतिाट 
दोषी ठहर भर्सकेको र प्रहरी ववशेष अदालतिाट कसरु ठहर गरी 
कैदको सजाय पाएको कुन ै प्रहरी कमाचारीलाई गना लागेको सजायको 
िारेमा तनजलाई जानकारी मात्र ददर्नछे ।  

(४) भागी पत्ता नलागेको वा अरु कुनै कारणले सबपका  
स्थावपत गना असबभव भएको प्रहरी कमाचारीको सबिन्त्धमा प्रहरी 
सेवािाट हटाउन वा िखाास्त गदाा तोवकए िमोम्जम गनुा पनेछ। 

(५) सजायको आदेश ददन पाउने अतधकारीले कुनै प्रहरी 
कमाचारीले कसूर गरेको सबिन्त्धमा जााँचिझु गना आवश्यक ठानमेा 
त्यस्तो अतधकारी स्वयं वा अन्त्य कुनै अतधकृतद्वारा जााँचिझु गना वा 
गराउन सक्नछे । 

(६) उपदफा (५) िमोम्जम जााँचिझु गने अतधकारीले 
आवश्यकता अनसुार सबिम्न्त्धत प्रहरी कमाचारीसाँग सोधपछु गरी कारण 
सवहत आफ्नो प्रततवेदन तथा प्राप्त भएको सिदु प्रमाण समेत पेश गनुा 
पनेछ ।  

(७) ववभागीय सजाय गने अतधकारीले कुनै प्रहरी 
कमाचारीलाई िखाास्त गने, सेवािाट हटाउने वा तलव वृवद्ध र्टाउन े
आदेश ददाँदा सो कारिाही गना पने आधार र कारण सवहतको अतभयोग, 
कसरु वा सो सबिन्त्धमा जााँचिझु गरेको व्यहोरा, तनजलाई सफार्को 
मौका ददएकोमा तनजको सफार्को म्जवकर र सो म्जवकर िमोम्जमको 
केही कुरा िझेुको भए सो समेतका िारेमा आफ्नो ठहर तनणाय लेखी 
सफार्को मौका नददर्एकोमा सोको मनातसि आधार र कारण खलुाई 
तनणाय गरी तमतसल सामेल राख्न ुपछा ।  

119. तनलबिन: (१) कुनै प्रहरी कमाचारी मातथ लागेको कुनै अतभयोगको 
जााँचिझु गनुा परेमा सजायको आदेश ददन पाउन े अतधकारीले जााँचिझु 
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समाप्त नहनु्त्जलेसबम त्यस्तो प्रहरी कमाचारीलाई तनलबिन गना सक्नेछ 
। 

(२) उपदफा (१) िमोम्जम तनलबिन गदाा आधार र 
कारण स्पष्ट रुपमा खलुाउन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (1) िमोम्जम गररने तनलबिनको अवधी छ 
मवहना भन्त्दा िढी हनुे छैन र तनलबिन अवतध तभतै्र कारिाहीको वकनारा 
लगाउन ुपनेछ ।  

(४) उपदफा (१) िमोम्जम कुन ैपतन प्रहरी कमाचारीलाई 
तनलबिन गनुा पदाा देहायको अवस्था ववद्यमान हनु ु 
पनेछ : 

(क) तनलबिन नगरी ओहोदाको काम गना ददाँदा झटु्टा 
प्रमाण िनाउन सक्ने वा आफ्नो ववरुद्धको सिदु 
प्रमाण गायि वा नष्ट गना सक्ने देम्खएमा वा  

(ख) तनलबिन नगरी ओहोदाको काम गना ददाँदा थप 
सरकारी हानी नोक्सानी हनु े सबभावना देम्खएमा 
वा 

(ग)  कुनै प्रहरी कमाचारीले गरेको कायाको कारणले 
तनजलाई तनलबिन नगरेमा सङ्गठन तभत्रका 
कमाचारीहरुमा नैराश्यता उत्पन्न हनुे वा 
आक्रोसमा आउने, जनमानसमा नकारात्मक 
असर पना सक्ने वा प्रहरी सङ्गठनकै प्रततष्ठामा 
आाँच आउन सक्ने भएमा। 

(५) उपदफा (१) िमोम्जम तनलबिन रहेको अवस्थामा 
प्रहरी कमाचारीले तनजले खाईपाई आएको तलि भत्ताको आधा रकम 
मात्र पाउनछे । 
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(६)  उपदफा (5) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापतन 
तनलम्बित प्रहरी कमाचारी उपर लागेको अतभयोग प्रमाम्णत नभई सफार् 
पाएमा तनजले तनलबिनमा रहेका अवतधको आधा तलि पाएको भए सो 
कट्टागरी र नपाएको भए परैु तलि (तलि वृवद्ध हनुे भएमा सो समेत) 
पाउनेछ ।  

तर, कसूरदार ठहररएमा तनलबिन भएका तमतत देम्खको 
िााँकी तलि भत्ता पाउने छैन ।  

(७) कुनै प्रहरी कमाचारी फौजदारी अतभयोगमा प्रचतलत 
काननु वा यस ऐन अन्त्तगातको कसूरमा तगरफ्तार भई थतुनएको वा 
त्यस्तो अतभयोग दायर भई मदु्दा ववचारातधन रहेको अवस्थामा सो मदु्दामा 
फैसला नभएसबम स्वत: तनलबिनमा रहनेछ र त्यस्तो मदु्दामा फैसला 
हुाँदा सफार् पाएमा त्यस्तो तनलबिन फुकुवा भई सेवामा िहाली हनुेछ। 

(८) कुन ै प्रहरी कमाचारी उपर नेपाल सरकार वा प्रदेश 
सरकार वादी हनुे कुनै फौजदारी अतभयोगमा कुन ै अतधकार प्राप्त 
अतधकारीले तनलबिन गरकोमा सोको जानकारी सबिम्न्त्धत प्रहरी 
कायाालयलार्ा ददन ुपनेछ ।  

(९) कुन ैप्रहरी कमाचारी उपदफा (७) वा (८) िमोम्जम 
तनलबिन हनु गएको रहेछ भने त्यसरी तनलबिन रहेको अवतधको तलि 
भत्ता पाउने छैन । 

तर, तनजले अतभयोगिाट सफार् पाएमा उक्त तनलबिन 
अवतधभरको तलि भत्ता पाउनेछ। 

(१०) सरुु अदालतिाट सफाई पाएको कुनै प्रहरी कमाचारी 
मातथल्लो अदालतिाट दोषी ठहर भएमा सो कुराको जानकारी ददन े
दावयत्व सबिम्न्त्धत प्रहरी कमाचारीको हनुेछ। 

(११) उपदफा (१०) िमोम्जम जानकारी नददएको 
कारणिाट कुनै प्रहरी कमाचारीले त्यस्तो अवतधको तलि भत्ता पाएको 
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भए सो रकम सरकारी िााँकी सरह असूल उपर गरी प्रचतलत काननु 
िमोम्जम कारिाही हनुेछ।  

120. पनुरावेदनको काया ववतध: (१) यस ऐन िमोम्जमको ववभागीय 
कारिाहीमा म्चत्त निझुन ेप्रहरी कमाचारीले जनु कायाालयिाट ववभागीय 
कारिाहीको तनणाय भएको हो सोही कायाालय माफा त वा सोझै पनुरावदेन 
सनेु्न अतधकारी समक्ष पनुरावदेन गना सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) िमोम्जमको पनुरावदेनमा पनुरावदेकले 
आफ्नो सफार्को तनतमत्त आफूसाँग भएको प्रमाण र ववभागीय 
कारिाहीको तनणायको प्रतततलवप समते संलग्न राखी पनुरावेदन गनुा 
पनेछ।  

(३) उपदफा (१) िमोम्जम पनुरावेदन ददाँदा तनणायको 
सूचना पाएको तमततले पैंततस ददनतभत्र ददन ुपनेछ ।  

(४) ववभागीय सजायको सबिन्त्धमा पनुरावदेन सनेु्न 
अतधकारीले गरेको तनणाय अम्न्त्तम हनुछे ।  

121. ववभागीय सजायको तनणाय गने र पनुरावेदन सनु्न ेअतधकारी: (१) प्रहरी 
कमाचारीको ववभागीय सजाय सबिन्त्धमा तनणाय गने अतधकार तोवकएको 
अतधकारीलार्ा हनुेछ ।  

(२) यस दफा िमोम्जमको ववभागीय सजायको तनणाय उपर 
पनुरावेदन सनेु्न अतधकार तोवकएको अतधकारीलार्ा हनुछे ।  

122. पनुवाहाली भएमा पाउन ेसवुवधा: (१) कुनै प्रहरी कमाचारीलाई सेवािाट 
हटाउने वा िखाास्त गने गरी ददर्एको आदेश कुनै अदालत वा 
अतधकारीिाट रद्द भई सेवामा पनु: कायम भएमा त्यस्तो प्रहरी 
कमाचारीले सेवािाट हटाईएको वा िखाास्त गररएको तमततदेम्ख पनुवाहाली 
भएको तमततसबमको पूरा तलि भत्ता र तलि वृवद्ध पाउने भए तलि 
वृवद्ध समेत पाउनेछ ।  
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तर, भागी वा गैर हाजीर भई सेवािाट हटाईएको वा 
िखाास्त गररएको प्रहरी कमाचारी सेवामा िहाली भएमा तनजले भागेको 
वा गैरहाम्जर भएको अवतधको कुनै पतन सवुवधा पाउने छैन।  

(२) उपदफा (१) मा तोवकए िमोम्जम तलि भत्ता तथा 
तलि वृवद्ध पाउने भए सो तलि भत्ता िापतको रकम तनजको पनुिाहाली 
भर्ा पदस्थापना भएको दरिन्त्दीिाट पाउनेछ ।  

(३) सरुु अदालतिाट फौजदारी अतभयोगमा दोषी ठहरी 
सोही कसूरमा तिभागीय कारिाही भई सेवािाट अलग गररएका प्रहरी 
कमाचारीले उक्त फौजदारी अतभयोगमा पनुरावेदन तहिाट सफार् पाएमा 
तनज सेवामा पनुिाहाली हनुेछ । 

  
पररच्छेद-१४ 

कसूर तथा सजाय 
123. अतत गबभीर कसरुः प्रहरी कमाचारीले देहायको कुनै कसूर गरेमा 

तनजलाई जन्त्मकैद वा चौध वषासबम कैद सजाय हनुेछः 
(क) प्रहरी सेवामा शसस्त्र ववरोह गरेमा वा गराएमा वा ववरोहमा 

सरीक भएमा वा सो गना गराउन उते्तजना फैलाएमा वा 
त्यस्तो गना षडयन्त्त्र वा उद्योग गरेमा, 

(ख) ववरोह हनुे ठाउाँमा आफू भएकोमा सकभर रोक्ने कोतसस 
नगरेमा वा यस्तो िेलामा कताव्यरत कुनै पतन व्यम्क्तलाई 
आफ्नो कताव्यिाट ववचतलत गराएमा वा त्यस्तो उद्योग गरेमा, 

(ग) ववरोह गने मनसाय गरेको वा षडयन्त्त्र वा उद्योग भर् रहेको 
थाहा पाई वा त्यस्तो भर्रहेको ववश्वास गनुा पने कारण हुाँदा 
हुाँदै आफू भन्त्दा मातथल्लो प्रहरी कमाचारीलार्ा यथाशक्य 
तत्कालै खिर वा सूचना नददएमा, 
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(र्) थाना, चौकी, गारद, पालो पहरा आदद र आफू साथ वा 
आफ्नो म्जबमामा रहेको हातहततयार, खरखजाना अन्त्य 
सरकारी धनमाल र कागजातहरू आक्रमणकारीहरूलाई 
सबुपीई मद्दत गरेमा । 

124. गबभीर कसरुः प्रहरी कमाचारीले देहायको कुनै कसरु गरेमा दश वषासबम 
कैद सजाय हनुेछः 

(क) नेपालको सावाभौमसत्ता, भौगोतलक अखण्डता, रावियता र 
स्वधीनतामा वा संर्ीय र्कार् वा ववतभन्न जात, जातत, धमा, 
सबप्रदाय तिचको स-ुसबिन्त्धमा खलल पना सक्ने गरी रृ्णा, 
दे्वष वा अवहेलना हनु े गरी लेखेर वा िचन वा आकार र 
म्चन्त्हद्वारा वा अरू कुन ै वकतसमिाट कुनै काम कुरा गरे, 
गराएमा वा सोको उद्योग गरेमा, 

(ख) नेपालको कुनै तमत्रराि ववरूद्ध वहंसात्मक काया गरेमा वा गना 
तयारी गरेमा, त्यस्तो व्यम्क्तलाई मद्दत वा सूचना ददएमा वा 
सो मनसायले त्यस्तो व्यम्क्तसाँग सबपका  राखेमा, 

(ग) आफू खवटएको वा आफ्नो म्जबमामा रहेको वा आफूले रक्षा 
गनुा पने थाना, चौकी, गारद, पालो पहरा, वपकेट, टोली वा 
प्याट्रोल वा प्रततष्ठान वा कायाालयको सरुक्षा नगरेमा वा 
त्यसमातथ आक्रमण भएका िखत प्रततरक्षा नगरी भागेमा, 

(र्) आक्रमण वा मठुभेडको समयमा वा सो हनुे सबभावनामा प्रहरी 
फोसा वा जनतामा जानी जानी झूठो आतंक फैलाएमा वा हरेस 
खवुाउने वा आतंक पाने तनयतले झूठा खिर फैलाएमा । 

(ङ) आफ्नो म्जबमामा रहेको सरकारी वा अरू कसैको हातहततयार 
खरखजाना चोरी वा िेचतिखन गरेमा, 

(च) ड्यूटीमा रहेको वा नरहेको भएतापतन आफु भन्त्दा मातथल्लो 
दजााको प्रहरी कमाचारी भनी थाहा पाएपतछ वा ववश्वास गने 
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कारण छाँदाछाँदै अपरातधक िल प्रयोग गरेमा वा गने उद्योग 
गरेमा वा धबकी ददएमा, 

(छ) आफ्नो पदस्थापना भएको कायाालयिाट सरूवा भर्ा अन्त्यत्र 
कायाालयमा जााँदा, म्जबमवेारी हेरफेर हुाँदा वा प्रहरी सेवािाट 
अवकाश हुाँदा आफ्नो म्जबमामा भएको सरकारी वा अरू 
कसैको हातहततयार, खरखजाना, संयन्त्त्र, ज्यािल लगायत 
अन्त्य सरुक्षासाँग सबिम्न्त्धत सामग्री निझुाएमा वा मनातसि 
फााँटवारी नददएमा, 

(ज) प्रचतलत काननु िमोम्जम डााँका, चोरी र ठगीको कसूरमा 
संलग्न भएको ठहर भएमा । 

125. अन्त्य कसूरः प्रहरी कमाचारीले देहायको कुनै कसूर गरेमा पााँच वषासबम 
कैद सजाय हनुेछः 

(क) आफ्नो म्जबमामा रहेको सरकारी वा अरू कसैको संयन्त्त्र, 
ज्यावल, सरसामान, िददा, तक्मा, पदक, नगदी, म्जन्त्सी, 
सवारीको साधन र र्न्त्धन र्त्यादी गैर हततयारजन्त्य सरसामान 
जानी जानी वा लापिााही गरी तिगारेमा, नास गरेमा, हराएमा 
वा दरुूपयोग गरेमा वा वदनीयतले तलएमा, 

(ख) कायाालयमा रासन वा अरू आवश्यक सामग्री ल्याउने व्यम्क्त 
उपर हमला वा िेर्ज्जत गरेमा वा िल प्रयोग गरी अपराध 
गरेमा वा कुनै स्थानमा िल तमचाई गरेमा, 

(ग) आफू भन्त्दा मातथल्लो तहको प्रहरी कमाचारीले काननु िमोम्जम 
ददएको आदेश नमानेमा वा उलङ्घन गरेमा, 

(र्) काननु िमोम्जम अवकाश प्राप्त नगरी तातलम वा प्रहरी सेवािाट 
भागेमा, 
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(ङ)  पालो पहरा िसेको प्रहरी कमाचारी पहरा िसेकै अवस्थामा 
तनदाएमा वा तनयतमत िदली नआई तिना र्जाजत पालो पहरा 
छाडेमा, 

(च) आफ्नो पदको कताव्य पालन गना छाडेमा वा तनयतमत िदली 
नआई वा तिना र्जाजत आफ्नो म्जबमवेारी अन्त्तगातको काम 
छोडेमा, 

(छ) पालो पहरा िसेको प्रहरी कमाचारीलाई कुटेमा वा जिरजस्ती 
गरेमा वा गना उद्योग गरेमा, 

(ज) कैदीको सरुक्षाको म्जबमेवारी तलएको प्रहरी कमाचारीले 
रीतपवुका  िझुाएको कैदी वा व्यम्क्त िझु्न र्न्त्कार गरेमा, 
मनातसि अम्ख्तयार तिना आफ्नो म्जबमामा रहेको कुनै व्यम्क्त 
वा कैदीलाई छाडेमा वा लापिााही गरी त्यस्तो कैदी वा 
व्यम्क्तलाई भाग्न ददएमा, 

(झ) कुनै अतभयोगमा पक्राउ परेको वा थतुनएको प्रहरी कमाचारीले 
अम्ख्तयार प्राप्त अतधकारीको आदेश तिना पक्राउ भएको वा 
थतुनएको ठाउाँ छाडी गएमा, 

(ञ) आफ्नो कताव्य वा म्जबमेवारीिाट पम्न्त्छने मनसायले रोग वा 
शरीरको तनिालताको झठुो िहाना गरेमा वा भान पारेमा, 

(ट) जानीजानी वा लापिााही गरी गलत र झठु्ठा फााँटवारी वा 
प्रततवदेन तयार वा पेश गरेमा, 

(ठ) राजनतैतक उद्देश्यले गररएको सभा, जलुसु वा प्रदशानमा भाग 
तलएमा, भाषण गरेमा, नारा लगाएमा वा वक्तव्य ददएमा, 

(ड)  लैवङ्गक वहंसा गरेमा वा मानव अतधकारको गम्बभर उल्लङ्घन 
गरेमा, 

(ढ)  आफ्नो ओहदाको धाक धबकी ददई कसैलाई अनाहक दःुख र 
टण्टा ददएमा वा कसैको सबपम्त्त हानी नोक्सानी गरेमा । 
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126. प्रचतलत कानून ् िमोम्जम मदु्दा चलाउन िाधा नपनेः यस पररच्छेद 
िमोम्जमको कसूरमा कुनै प्रहरी कमाचारी उपर सजाय गरेको कारणले 
मात्र तनज उपर प्रचतलत काननु िमोम्जम मदु्दा चलाउन वा थप सजाय 
गना यस ऐनमा लेम्खएका कुनै कुराले िाधा पनेछैन ।  

127. प्रहरी कमाचारीको कामको िचाउ: प्रहरी कमाचारीले यस ऐन वा प्रचतलत 
काननु िमोम्जम गनुा पने अपराध रोकथाम, तनयन्त्त्रण, अनसुन्त्धान वा 
काननु कायाान्त्वयन वा कताव्य पालना गदाा वा पाएको अम्ख्तयार प्रयोग 
गदाा वा अदालतले ददएको वा जारी गरेको ववज्ञतप्त, आदेश वा वारेन्त्ट 
तामेल गदाा असल तनयतले गरेको काममा सजायको भागी हनु र हजााना 
ततना पने छैन र प्रहरी कमाचारीले आफ्नो ओहोदाको कताव्य पालनाको 
क्रममा गरेको कुनै सरकारी कामको सबिन्त्धमा तनज उपर उपदफा 
(२) िमोम्जमको ररत नपयुााई मदु्दा चल्न सक्ने छैन ।  

(२) उपदफा (१) िमोम्जम कुन ैपतन प्रहरी कमाचारी उपर 
मदु्दा चलाउनको लातग फौजदारी मदु्दाको हकमा अम्ख्तयारवालाको 
अनमुतत प्राप्त गनुा पनेछ ।  

 
पररच्छेद-१५ 

मदु्दाको अनसुन्त्धान र दायरी 
128. मदु्दाको प्रारम्बभक प्रततवेदनः यस ऐन िमोम्जमको कसूर भए गरेको वा 

हनु लागेको कुरा जानकारी हनु आएमा सबिम्न्त्धत प्रहरी कायाालयले सो 
सबिन्त्धी प्रततवदेन प्रदेश प्रहरी प्रमखु समक्ष ददन ु पनेछ । यस्तो 
प्रततवदेन प्राप्त भए पिात ् प्रदेश प्रहरी प्रमखुले दफा 1२९ िमोम्जम 
कारिाही प्रकृया अगातड िढाउनका लातग सबिम्न्त्धत प्रहरी कायाालयलाई 
लेम्ख पठाउन ुपनेछ ।  
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129. अनसुन्त्धान सतमतत: (१) पररच्छेद-१४ अन्त्तगातको कसूर सबिन्त्धमा 
छानतिन एवं अनसुन्त्धान गरी प्रहरी ववशेष अदालतमा मदु्दा दायर गना 
देहाय िमोम्जमको अनसुन्त्धान सतमतत गठन हनुेछः  

(क) प्रदेश प्रहरी कायाालयले तोकेको 
प्रहरी नायि महातनरीक्षक/प्रहरी 
िररष्ठ उपरीक्षक/ प्रहरी उपरीक्षक/ 
प्रहरी नायि उपरीक्षक 

-संयोजक 

(ख) मखु्य न्त्यायातधवक्ताले तोकेको 
अतधकृत 

-सदस्य 

(ग) प्रदेश प्रहरी कायाालयले तोकेको 
प्रहरी अतधकृत 

-सदस्य 

 

 (2) उपदफा (१) िमोम्जम गदठत अनसुन्त्धान सतमतत वा 
सतमततले खटाएको प्रहरी अतधकृतलाई अपराधको अनसुन्त्धान तहवककात 
गदाा सिूद प्रमाण संकलन, पक्राउ, खानतलासी, अपराधसाँग सबिम्न्त्धत 
कागजात वा अन्त्य म्चजिस्त ुिरामद, मचुलु्काहरु तयार गने लगायतका 
कामहरु गदाा अनसुन्त्धान सतमतत वा सतमततले खटाएको प्रहरी 
अतधकृतलाई प्रचतलत काननु िमोम्जम नेपाल सरकार वादी हनु े
फौजदारी मदु्दामा प्रहरीलाई भए सरहको अतधकार हनुछे ।  

(3) अनसुन्त्धान सतमततले उपदफा (२) िमोम्जम पक्राउ 
परेको व्यम्क्तलाई चौतिस र्ण्टातभत्र अदालत समक्ष उपम्स्थत गराउन ु
पनेछ र त्यस्तो व्यम्क्तलाई अदालतको आदेशले अनसुन्त्धानका लातग 
िढीमा साठ्ठी ददनसबम वहरासतमा राख्न सवकनेछ ।  

(4) यस ऐन िमोम्जम गदठत सतमततले सामान्त्यतया 
छानतिन तथा अनसुन्त्धान काया तीस ददनतभत्र पूरा गरी सबिम्न्त्धत 
अदालत समक्ष मदु्दा दताा गनुा पनेछ ।  
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(5) अपराध अनसुन्त्धान छानतिनको गहनता तथा कािू 
िावहरको पररम्स्थततले उपदफा (४) मा उल्लेम्खत समयावतधतभत्र मदु्दा 
दायर गना सबभव नभएमा सो समयावतध समाप्त हनु ु भन्त्दा सात ददन 
अगावै सबिम्न्त्धत सतमततले अदालत समक्ष छानववन तथा अनसुन्त्धानका 
लातग थप समय माग गरी कारण सवहतको प्रततवदेन ददन ुपनेछ ।  

(6) उपदफा (५) िमोम्जमको प्रततवदेन प्राप्त भएमा 
अदालतले सो प्रततवेदनको आधारमा िढीमा तीस ददनसबमको समयावतध 
थप गना सक्नेछ ।  

(7) उपदफा (६) िमोम्जमको समयावतधतभत्र अनसुन्त्धान 
सतमततले सबपूणा छानतिन तथा छानतिन अनसुन्त्धान काया पूरा गरी 
सबिम्न्त्धत अदालत समक्ष मदु्दा दायर गनुा पनेछ ।  

(8) उपदफा (२) िमोम्जम अनसुन्त्धान तहवककात गदाा 
अतभयकु्तलाई ियान गराई मनातसि आधार भएमा तारेखमा राख्न, धरौटी 
वा जमानत तलई छाड्न वा अनसुन्त्धान अवतधभर तनलबिन गना सवकनछे 
।  

(9) यस ऐन िमोम्जम गदठत सतमततले अनसुन्त्धान छानतिन 
प्रयोजनको लातग आवश्यक पने कुनै दशी, तलखत, म्चजिस्त ु संकलन 
गना वा कुनै व्यम्क्तलाई उपम्स्थत गराउन कुनै पतन सरकारी वा गैह्र 
सरकारी तनकाय वा संस्थासाँग सबिम्न्त्धत तनकाय माफा त सहयोग माग 
गना वा उपम्स्थत गराउन अनरुोध गना सक्नेछ ।  

(१0) उपदफा (९) िमोम्जम माग भएमा त्यस्तो सहयोग 
गनुा सबिम्न्त्धत तनकाय, संस्था वा व्यम्क्तको कताव्य हनुछे ।  

(१1) अनसुन्त्धान सतमततले अनसुन्त्धान सबिन्त्धी काम 
कारिाही र प्रवक्रया आफैँ  तनधाारण गना सक्नेछ। 

130. थनुामा राख्न ेसबिन्त्धी व्यवस्था: अदालतको आदेश वा फैसला िमोम्जम 
मात्र अतभयकु्तलाई थनुामा राम्खनछे ।  
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131. सरकारवादी हनु:े यस पररच्छेद िमोम्जम अदालतमा दायर हनुे मदु्दाहरु 
सरकारवादी मदु्दा हनुेछन।्   

132. प्रदेश प्रहरी ववशेष अदालत: (१) पररच्छेद-१४ अन्त्तगात सजाय हनु े
कसूर सबिन्त्धी मदु्दाको सरुु कारिाही र वकनारा गना देहाय िमोम्जम 
प्रहरी ववशेष अदालत गठन हनुेछः- 
(क) न्त्यायपररषदिाट तोवकएका उच्च 

अदालतका न्त्यायाधीश 
-अध्यक्ष 

(ख) काननु-सम्चव, मखु्यमन्त्त्री तथा 
मम्न्त्त्रपररषद्को कायाालय  

-सदस्य 

(ग) सम्चव, मन्त्त्रालय -सदस्य सम्चव 

(२) अदालतले मदु्दाको सरुु कारिाही र वकनारा गदाा 
अपनाउन ुपने कायाववतध तोवकए िमोम्जम हनुछे ।  

133. पनुरावेदन: फैसलाको जानकारी पाएको तमततले तीस ददनतभत्र अदालतको 
तनणाय उपर सवोच्च  अदालतमा पनुरावदेन लाग्नछे ।  

134. प्रदेश प्रहरी ववशेष अदालतका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको सवुवधा 
सबिन्त्धी व्यवस्था: प्रदेश प्रहरी ववशषे अदालतका अध्यक्ष तथा सदस्यले 
प्रदेश सरकारले तोके िमोम्जमको सवुवधा पाउने छन।्  

पररच्छेद-१६ 
ववववध 

135. ववशेष सरुक्षाका लातग प्रहरी कमाचारी खटाउन ेसबिन्त्धी व्यवस्था: (१) 
प्रचतलत काननु िमोम्जम प्रदेश प्रहरीले सरुक्षा प्रदान गने भनी तोवकएका 
कुनै ववम्शष्ट व्यम्क्त वा महत्त्वपूणा संरचना वा भवन वा संस्थाको 
सरुक्षाका लातग वा प्रदेश प्रहरीलाई प्राप्त सूचनाका आधारमा अन्त्य कुन ै
ववम्शष्ट व्यम्क्त वा संरचनाको सरुक्षाउपरको खतराको मूल्याङ्कन गरी 
तोवकए िमोम्जम त्यस्तो व्यम्क्त वा संरचनाको सरुक्षाका लातग पोसाकमा 
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वा सादा पोसाकमा प्रदेश प्रहरी सेवाको प्रहरी कमाचारी खटाउन 
सवकनछे। 

(२) उपदफा (१) िमोम्जम खवटएको प्रहरी कमाचारीलाई 
तनजको म्जबमवेारी पूरा गना नददने गरी कुनै जोरजलुमु गरेमा, 
हातहततयार उठाई वा नउठाई हमला गरेमा वा अन्त्य वक्रयाकलाप गरेमा 
त्यस्तो प्रहरी कमाचारीले आफूले सरुक्षा ददन ु पने व्यम्क्त, संरचना वा 
संस्थाको सरुक्षा वा िचाउ गना वा आफ्नो म्जउको सरुक्षा गना आवश्यक 
िल प्रयोग गना सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेम्खए पतन उपदफा 
(१) िमोम्जम खवटएको सरुक्षाकमीले िल प्रयोग गदाा िदतनयत वा 
हेलचेक्र्यार्ाँ गरेको हो, होर्न वा त्यस्तो िल प्रयोग गना आवश्यक तथयो, 
तथएन भन्त् न ेसबिन्त्धमा छानतिन गना सवकनेछ। 

(४) उपदफा (३) िमोम्जम छानतिन गदाा त्यस्तो प्रहरी 
कमाचारीले िल प्रयोग गदाा िदतनयत वा हेलचेक्र्यार्ाँ गरेको वा 
आवश्यकता भन्त्दा िढी िल प्रयोग गरेको देम्खएमा तनजलाई ववभागीय 
वा प्रचतलत काननु िमोम्जम कारिाही अगातड िढाउन सवकनेछ। 

(५) यस ऐनमा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा लेम्खए पतन कसैले 
कसैको हत्या गना सक्ने वा साङ्घाततक आक्रमण गरी म्जउज्यान तलन 
सक्ने वा गबभीर र्ार्ते िनाउन सक्ने वा ठुलो सङ्खख्याका मातनसहरूको 
म्जउज्यानमा हातन परु् याउन सक्ने वा सावाजतनक स्वास््यमा खतरा पाना 
सक्ने वा सावाजतनक वा राविय सबपम्त्त मातथ आगजनी, तोडफोड, 
आक्रमण वा ववध्वंस गरी गबभीर क्षतत परु् याउन सक्न ेमनातसि आधार 
भएमा प्रहरीले तत्काल त्यस्तो काया हनुिाट रोक्न अन्त्य कुनै अवस्था 
नभएमा वा अन्त्य कुनै उपाय सफल नभएमा प्रचतलत काननु िमोम्जम 
आवश्यकता अनसुार िल प्रयोग गना सक्नछे। 
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136. नागररक सरुक्षा परामशा सतमतत: (१) प्रहरी सेवालाई प्रभावकारी 
िनाउन, प्रदेशमा शाम्न्त्त सरुक्षा सदुृढ गनाको लातग प्रदेश सरकारलाई 
परामशा ददन, सावाजतनक सरुक्षासाँग सबिद्ध जनचासो र गनुासो अध्ययन 
गरी प्रततवेदन पेस गना, मानव अतधकार उल्लङ्घनका र्टना अध्ययन गरी 
आवश्यक कारिाहीका लातग तसफाररस गना, मानव अतधकार मैत्री 
काननु, नीतत तनमााण र प्रम्शक्षण सबिन्त्धमा सझुाव पेस गना र स्रोत 
साधनको सममु्चत व्यवस्थापनका लातग सझुाव ददन प्रदेश सरकारले 
स्वतन्त्त्र ववज्ञ सम्बमतलत एक सतमतत गठन गना सक्नेछ । 

(२) नागररक सरुक्षा परामशा सतमतत सबिन्त्धी अन्त्य 
व्यवस्था तोवकए िमोम्जम हनुेछ । 

137. िेवाररस शव सबिन्त्धमाः िेवाररस शव फेला परेमा प्रदेश प्रहरी त्यस्तो 
शव म्जबमामा तलई सो शवको सनाखत गरर र कालगततले मतृ्य ु
भएकोमा मचुलु्का गराई हकवाला फेला परेमा दाह संस्कार गना 
हकवालालाई िझुाउन ुपनेछ र हकवाला फेला नपरे वा हकवालाले शव 
िझु्न नमानमेा त्यस्तो शव म्चवकत्साशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई अध्ययन 
प्रयोजनका तनतमत्त आवश्यक भएमा त्यस्तो संस्थानलाई िझुाउन ुपनेछ र 
त्यस्तो संस्थानलाई आवश्यक नपने भएमा प्रदेश प्रहरीले स्थानीय 
गाउाँपातलका वा नगरपातलका वा सामाम्जक संर् संस्थाको सहयोगमा दाह 
संस्कारको व्यवस्था गनुा पनेछ । 

तर, दरु्ाटनामा परी, आत्महत्या गरी वा शङ्कास्पद म्स्थततमा 
मतृ्य ुभएकोमा प्रचतलत काननु िमोम्जम र्टनास्थल/लास जााँच र शव 
परीक्षण समेत गनुापने अनसुन्त्धानको काम कारिाही पूरा गरेपतछ मात्र 
त्यस्तो शव सबिम्न्त्धत हकवाला वा अध्ययन संस्थानलाई िझुाउन वा 
दाह संस्कारको व्यवस्था गनुा पनेछ ।  
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138. सरुक्षा ववज्ञ तनयकु्त गना सक्नेः (१) प्रदेश प्रहरीको सञ्चालन, व्यवस्थापन 
तथा प्रदेशको समग्र सरुक्षा व्यवस्था सबिन्त्धमा राय परामशा उपलब्ध 
गराउन मन्त्त्रालयले एकजना सरुक्षा ववज्ञ तनयकु्त गना सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) िमोम्जमको सरुक्षा ववज्ञको पाररश्रतमक, 
सेवाको सता र सवुवधा तनयमु्क्त गदााका िखत मन्त्त्रालयले तनधाारण गरे 
िमोम्जम हनुेछ । 

139. प्रदेश प्रहरी कमाचारीको व्यम्क्तगत अतभलेख: (१) प्रदेश प्रहरी 
सङ्गठनका प्रत्यके प्रहरी कमाचारीको व्यम्क्तगत अतभलेख रहनेछ ।  

(२) उपदफा (१) िमोम्जमको अतभलेखमा सबिम्न्त्धत प्रहरी 
कमाचारीको तोवकए िमोम्जमको  वववरण उल्लेख गनुा  
पनेछ ।  

(३) व्यम्क्तगत अतभलेख संरक्षणका लातग वकताि खानाको 
प्रिन्त्ध मन्त्त्रालयले गनेछ । 

140. मापदण्ड पालना गनुापनेः नेपाल प्रहरीले देहायका ववषयमा िनाएको 
मापदण्ड प्रदेश प्रहरीले पालना गनुा पनेछः 

(क)  हातहततयार, खरखजाना तथा सञ् चार साधन र सोको प्रयोग, 
(ख) प्रदेश प्रहरीलाई ददर्ने तातलम, 
(ग) तनजी के्षत्रका सरुक्षा प्रदायक र त्यस्ता प्रदायकिाट उपलब्ध 

गरार्ने सरुक्षा सेवा। 

141. अतधकार सबुपन सक्न:े (१) प्रदेश सरकारले यस ऐन िमोम्जम 
आफूलाई प्राप्त अतधकार मध्ये कुनै अतधकार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन 
गरी सोही सूचनामा तोवकएको प्रदेश प्रहरी कमाचारी वा अन्त्य 
अतधकारीले प्रयोग गना पाउन ेगरी प्रत्यायोजन गना सक्नछे। 

(२) यस ऐनमा कुनै तनकाय, पदातधकारी वा प्रदेश प्रहरी 
कमाचारीलाई प्रदान गररएको अतधकार त्यस्तो तनकाय, पदातधकारी वा 
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प्रदेश प्रहरी कमाचारीले आफ्नो मातहतको प्रदेश प्रहरी कमाचारीलाई 
प्रत्यायोजन गना सक्नेछ। 

तर, सजाय गने सबिन्त्धी अतधकार प्रत्यायोजन गना सवकन े
छैन । 

142. प्रहरी कमाचारीको िचाउ: (१) प्रदेश प्रहरी सेवाको प्रहरी कमाचारीले 
यस ऐन वा प्रचतलत काननु िमोम्जम असल तनयतले गरेको काममा 
सजायको भागी हनु र हजााना ततना पने छैन र प्रहरी कमाचारीले आफ्नो 
ओहोदाको कताव्य पालनाका क्रममा गरेको कुनै सरकारी कामको 
सबिन्त्धमा तनजउपर तोवकए िमोम्जमको ररत नपरु् याई मदु्दा चल्न सक्न े
छैन।  

(२) उपदफा (१) िमोम्जम कुनै पतन प्रहरी कमाचारी उपर 
मदु्दा चलाउनका लातग फौजदारी मदु्दाको हकमा अम्ख्तयारवालाको 
अनमुतत प्राप्त गनुा पनेछ। 

(३) कुनै प्रहरी कमाचारी िहाल छाँदा आफ्नो ओहोदाको 
कताव्य पालनाको तसलतसलामा गरेको कामको सबिन्त्धमा िहाल 
टुवटसकेपतछ प्रदेश सरकारको स्वीकृतत नभई तनज उपर मदु्दा चल्न 
सक्ने छैन । 

(४) उपदफा (३) िमोम्जम मदु्दा चलाउन प्रदेश 
सरकारिाट स्वीकृतत ददएमा तनजको प्रततरक्षा प्रदेश सरकारले गनेछ।  

143. अन्त्य ऐन िमोम्जम मदु्दा चलाउन िाधा नपने: यस ऐन िमोम्जम सजाय 
हनुे अपराध गरेका व्यम्क्त उपर अन्त्य ऐनिमोम्जम मदु्दा चलाउन वा 
त्यस्ता व्यम्क्तले अन्त्य ऐन िमोम्जम सजायको भागी हनु वा यस ऐनमा 
लेम्खएका दण्ड सजाय भन्त्दा िढी अन्त्य सजायको भागी हनु यस ऐनको 
कुनै कुराले िाधा पारेको मातनने छैन ।  

  तर, कुनै व्यम्क्तलाई एउटै अपराधमा दईु पटक सजाय हनु े 
छैन । 
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144. तनयम िनाउन सक्ने: यो ऐनको ववतभन्न दफामा तोवकएको वा तोवकए 
िमोम्जम भनी उल्लेख भएको ववषयमा प्रदेश सरकारले आवश्यक 
तनयमहरु िनाउन सक्नेछ । 

145. अन्त्तरााविय शाम्न्त्त स्थापनामा प्रदेश प्रहरीको सहभातगता सबिन्त्धी 
व्यवस्था: (1) अन्त्तरााविय शाम्न्त्त स्थापनामा प्रदेश प्रहरीको सहभातगता 
सबिन्त्धी व्यवस्था सङ्घीय प्रहरी काननु िमोम्जम हनुेछ । 

(2) उपदफा (1) िमोम्जमको सहभातगताका लातग आवश्यक 
मापदण्ड एवं कायाववतध मन्त्त्रालयले तनधाारण गरे िमोम्जम हनुेछ । 

146. नेपाल सरकारको दावयत्व हनुे: प्रचतलत काननु िमोम्जम प्रदेश प्रहरीमा 
समायोजन भएको वा खवटएको प्रहरी कमाचारी कुनै कारणले सेवािाट 
अलग भएमा तनजले पाउन े उपदान, तनवृम्त्तभरण, उपचार खचा तथा 
सम्ञ्चत तिदाको रकम नपेाल सरकारले प्रचतलत काननु िमोम्जम 
व्यहोनेछ । 

147. प्रचतलत काननु लाग ुहनु:े यस ऐनमा लेम्खएकोमा यसै ऐन िमोम्जम र 
अन्त्यमा प्रचतलत काननु िमोम्जम हनुेछ । 

148. स्थानीय तहसाँग समन्त्वय र सहकाया गनेः प्रदेश प्रहरीले शाम्न्त्त सरुक्षा, 
अपराध तनयन्त्त्रण तथा ववपत व्यवस्थापन सबिन्त्धमा स्थानीय तहसाँग 
समन्त्वय र सहकाया कायम गनेछ ।  

149. संक्रमणकालीन व्यवस्था: (१) दफा ८ मा उम्ल्लम्खत प्रदेश प्रहरी 
सेवाका पदहरु यस ऐन िमोम्जम पदपूतता नभएसबम संर्ीय प्रहरी ऐन 
िमोम्जम नेपाल प्रहरीिाट कामकाजमा खवटई आउने प्रहरी कमाचारीलाई 
प्रदेश सरकारले आवश्यकता अनसुार पदस्थापन तथा पररचालन गनेछ। 

 (2) उपदफा (1) िमोम्जम खवटएका प्रहरी कमाचारीले 
प्रदेश प्रहरीको पोसाक, दज्याानी म्चन्त्ह र प्रदेश प्रहरीको पररचय वा 
प्रतीक म्चह्न (लोगो) लगाई प्रदेश प्रहरीको रूपमा काम गनुा पनेछ । 
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(३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खए तापतन प्रदेश 
प्रहरीको ररक्त पदमा पदपूतता गना सवकने अवस्था नभएसबम समान 
पदको नेपाल प्रहरीको प्रहरी कमाचारीलाई खटाउन प्रदेश सरकारले 
नेपाल सरकारलाई अनरुोध गना सक्नेछ । 

(४) यस दफा िमोम्जम खटार्एका प्रहरी कमाचारीको 
पाररश्रतमक तथा सवुवधा नेपाल प्रहरीको समान पदको प्रहरी कमाचारीले 
पाए भन्त्दा कम हनु ेछैन। 
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अनसूुची 
(दफा २८ साँग सबिम्न्त्धत) 

 
 म................... मलुकु र जनताप्रतत पूणा वफादार रही सत्य 
तनष्ठापूवाक प्रततज्ञा गछुा/ईश्वरको नाममा शपथ तलन्त्छु वक नेपालको 
राजकीयसत्ता र सावाभौमसत्ता नेपाली जनतामा रहेको नपेालको संववधानप्रतत 
पूणा वफादार रहाँदै............... पदको कामकाज प्रचतलत काननुको अतधनमा 
रही मलुकु र जनताको सोझो म्चताई, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, 
पूवााग्रह वा खराि भावना नतलई र्मान्त्दाररताका साथ गनेछु र आफ्नो 
कताव्य पालनाको तसलतसलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा 
िहाल रहाँदा वा नरहाँदा जनुसकैु अवस्थामा पतन काननुको पालना गदाा 
िाहेक अरु अवस्थामा कुन ैवकतसमिाट पतन प्रकट वा संकेत गने छैन ।  
 
 
तमतत:        ........... 
        हस्ताक्षर 
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         आज्ञाले 

राजेन्त्र थापा 
      कानून सम्चव 

      प्रदेश सरकार 

 

 
 

१०६ 
 

प्रकाशनः लमु्बिनी प्रदेश, आन्त्तररक मातमला, कानून तथा सञ्चार मन्त्त्रालय  


