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प्रदेश प्रहरी ऐन , २०७७ 
 प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममत 

                २०७७।०५।१५ 
 

संवत ्2077 सालको ऐन नं. ९ 
प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ऐन 

प्रस्तावना: प्रदेशमा शान्न्त सरुक्षा कायम गनन, अपराधको अनसुन्धान, रोकथाम 

तथा मनयन्रण, यातायात व्यवस्थापन एवं मानव अमधकारको संरक्षण, नागररक 
स्वतन्रताको रक्षा गनन प्रदेश प्रहरीको गठन, सञ्चालन, सपुररवके्षण, समन्वय, 
व्यवस्थापन तथा मनयमन गनन वाञ्छनीय भएकोले, 

बागमती प्रदेशको प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ।  

पररच्छेद- १ 

प्रारन्म्भक 

1. संन्क्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “प्रदेश प्रहरी ऐन, 
 २०७7” रहेको छ।  

(२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको आठौ ददनदेन्ि प्रारम्भ हनेुछ।  

2. पररभाषा: ववषय र प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क) "अन्ततयारवाला" भन्नाले दफा 15 बमोन्िम प्रदेश प्रहरी 
सेवाको पदमा मनयनु्ि गने अमधकारी सम्झन ुपछन। 

(ि) "कायानलय" भन्नाले प्रदेशको प्रहरी कायानलय सम्झन ुपछन  र 
सो शब्दले सो मातहत रहने प्रदेशको अन्य प्रहरी कायानलय 
समेतलाई िनाउँनेछ।  

(ग) "तोवकएको" वा "तोवकए बमोन्िम" भन्नाले यस ऐन अन्तगनत 
बनेको मनयममा तोवकएको वा तोवकए बमोन्िम सम्झन ुपछन। 
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(घ) "पररवार" भन्नाले प्रदेश प्रहरी कमनचारीसगँ बस्ने तथा मनि 
आफैँ ले पालनपोषण गनुन पने पमत, पत्नी, छोरा, अवववावहता 
छोरी, धमनपरु, अवववावहता धमनपरुी, बाब,ु आमा वा सौतेनी 
आमा सम्झन ुपछन र सो शब्दले परुुष र अवववावहता मवहला 
कमनचारीको हकमा मनिको बािे, बज्यै तथा वववावहता मवहला 
कमनचारीको हकमा मनिको सास ुससरुालाई समेत िनाउँछ। 

(ङ) "प्रदेश" भन्नाले बागमती प्रदेश सम्झन ुपछन। 

(च) "प्रहरी कमनचारी" भन्नाले यस ऐन बमोन्िम मनयिु भएको 
प्रदेश प्रहरी सेवामा कायनरत प्रहरी कमनचारी सम्झन ुपछन। 
सो शब्दले प्रचमलत संघीय कानून बमोन्िम यस प्रदेशमा 
समायोिन भई वा िवटई आएको प्रहरी कमनचारी समेतलाई 
िनाउँछ। 

(छ) "प्रदेश प्रहरी प्रमिु" भन्नाले नेपाल सरकारबाट िटाइएको 
नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब महामनरीक्षक सम्झन ुपछन। 

(ि) "मन्रालय" भन्नाले आन्तररक माममला तथा कानून मन्रालय 
सम्झन ुपछन।  

(झ) "स्थायी आवासीय अनमुमत" भन्नाले ववदेशी मलुकुले कुनै शतन 
तोकी वा नतोकी सो मलुकुमा स्थायी रूपले बसोबास गनन 
पाउने गरी उपलब्ध गराएको डाइभरमसटी इममग्रने्ट मभसा 
(मड.मभ.), परमानेन्ट रेन्िडेन्ट मभसा (वप.आर.) वा ग्रीन काडन 
सम्झन ुपछन र सो शब्दले ववदेशमा स्थायी रूपमा बसोबास 
गनन ददइएको िनुसकैु नामको स्थायी आवासीय अनमुमतलाई 
समेत िनाउँछ। 

पररच्छेद- २ 

प्रदेश प्रहरीको गठन तथा सञ्चालन 

3. प्रदेश प्रहरीको गठन: (१) मन्रालय अन्तगनत एक प्रदेश प्रहरी सङ्गठन 
रहनेछ। 
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(2) उपदफा (1) बमोन्िम रहने प्रहरी सङ्गठनमा पवहलो 
पटकको हकमा प्रहरी कमनचारी समायोिन सम्बन्धी संघीय कानून 
बमोन्िम नेपाल प्रहरीमा कायनरत प्रहरी कमनचारीलाई प्रचमलत संघीय 
कानून बमोन्िम समायोिन भई वा िवटई आएको र त्यसपमछ यसै ऐन 
बमोन्िम मनयिु भई कायनरत प्रदेश प्रहरी कमनचारीबाट प्रदेश प्रहरीको 
गठन हनेुछ। 

(3) प्रदेश प्रहरी सङ्गठन समावेशी स्वरूपको हनेुछ।  

(4) प्रदेश प्रहरीको सञ्चालन यस ऐन बमोन्िम प्रदेश सरकारले 
गनेछ।  

(5) मन्रालय मातहत एक प्रदेश प्रहरी कायानलय रहनेछ। 

(6) प्रदेश प्रहरी कायानलय मातहत तोवकए बमोन्िमका ववभाग, 
प्रमतष्ठान, महाशािा, कायानलय तथा प्रहरी इकाइ रहनेछन।्  

4. प्रदेश प्रहरी सेवामा रहने समूह: (१) प्रदेश प्रहरी सेवामा ववन्शविकृत 
 कायन प्रकृमतका आधारमा देहाय बमोन्िमका समूह  रहनेछन:्- 

(क) िनपद प्रहरी समूह, 
(ि) प्राववमधक प्रहरी समूह। 

(2) उपदफा (१) बमोन्िमका समूहमा तोवकए बमोन्िमका 
उपसमूह रहनेछन।् 

5. प्रदेश प्रहरी सेवामा रहने शे्रणी र पद: (१) प्रचमलत संघीय कानूनमा 
अन्यथा उल्लेि गरेकोमा बाहेक प्रदेश प्रहरी सेवामा रहने प्रहरीको शे्रणी 
र पद देहाय बमोन्िम हनेुछ:- 

(क) रािपरावित शे्रणी र पद:  

(1) प्रथम शे्रणी      -प्रहरी नायब महामनरीक्षक 

               (प्रदेश प्रहरी प्रमिु) 
                -प्रहरी वररष्ठ उपरीक्षक 

(2) दितीय शे्रणी      -प्रहरी उपरीक्षक 
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                -प्रहरी नायब उपरीक्षक 

(3) ततृीय शे्रणी       -प्रहरी मनरीक्षक 

(ि) रािपर अनवित शे्रणी र पद: 

(1) प्रथम शे्रणी        -प्रहरी नायब मनरीक्षक 

(2) दितीय शे्रणी      -प्रहरी सहायक मनरीक्षक 

(3) ततृीय शे्रणी       -प्रहरी हवल्दार 

(4) चतथुन शे्रणी        -प्रहरी िवान 

(ग) शे्रणी ववहीन: प्रहरी कायानलय सहयोगी वा सो सरह 

(२) प्रदेश प्रहरी सेवाको शे्रणी ववहीन पदमा देहाय बमोन्िमको 
स्तर रहनेछन:् 

(क) प्रथमस्तर, 
(ि) दितीयस्तर, 
(ग) ततृीयस्तर, 
(घ) चतथुनस्तर, 
(ङ) पाँचौँस्तर। 

(३) शे्रणी ववहीन पदको स्तर वृवि सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए 
बमोन्िम हनेुछ।  

6. सङ्गठन संरचना र दरबन्दी सिृना: (१) प्रदेश प्रहरीको सङ्गठन संरचना 
र प्रहरी कमनचारीको सङ्खतया प्रदेश सरकारले तोके बमोन्िम हनेुछ।  

तर पवहलो पटकको हकमा प्रचमलत संघीय कानून बमोन्िम 
समायोिन गने प्रयोिनका लामग मनधानरण भएको सङ्गठन संरचना र प्रहरी 
कमनचारीको सङ्खतया नै प्रदेश प्रहरीको सङ्गठन संरचना र प्रहरी 
कमनचारीको सङ्खतया मामननेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोन्िम सङ्गठन संरचना र सङ्खतया मनधानरण 
गने प्रयोिनको लामग मसफाररस गनन देहाय बमोन्िमको सङ्गठन तथा 
व्यवस्थापन सवके्षण समममत रहनेछ:- 

(क) सन्चव, मन्रालय -अध्यक्ष 
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(ि) प्रदेश प्रहरी प्रमिु, प्रदेश प्रहरी कायानलय -सदस्य 
(ग) महाशािा प्रमिु, आमथनक  
 माममला तथा योिना मन्रालय -सदस्य 
(घ) प्रमिु (मानव स्रोत ववकास हेने), 

   प्रदेश प्रहरी कायानलय -सदस्य  
(ङ) महाशािा प्रमिु, मन्रालय  

  (शान्न्त सरुक्षा हेने) -सदस्य-सन्चव 
(३) उपदफा (२) बमोन्िम सङ्गठन संरचना र प्रहरी 

कमनचारीको सङ्खतया मनधानरण गदान देहाय बमोन्िमका ववषयलाई आधार 
मामननेछ:- 

(क) प्रदेश प्रहरीको न्िम्मेवारी, कायनबोझ, आमथनक तथा 
अन्य दावयत्व, सेवा प्रवाहको क्षेर, उपलब्ध 
मानवस्रोत, लागत प्रभावको ववश्लषेण तथा नवीनतम 
प्रववमधको प्रयोगको अवस्था, 

(ि) भौगोमलक अवस्था, प्रहरी र िनसङ्खतयाको अनपुात, 
(ग) शहरीकरण, बसाइँ सराइ तथा िनघनत्व। 
(घ) अपराधको अवस्था एवं प्रवृन्ि, शान्न्त सरुक्षाको 

न्स्थमत तथा सम्भाव्य चनुौतीहरु, 
(ङ) कुनै िास प्रकृमतको सेवा, सरुक्षा प्रदान गनुन पने 

अवस्था, 
(च) ववकास मनमानण र सडक सञ्जालको ववस्तार, 
(छ) तोवकए बमोन्िमका अन्य आधारहरु। 

(4) यस दफा बमोन्िम प्रदेश प्रहरीको सङ्गठन संरचना तथा 
दरबन्दी हेरफेर गदान प्रचमलत कानून बमोन्िम प्रदेश प्रहरीमा समायोिन 
भएका कमनचारी अवकाश नभएसम्म मनि बहाल रहेको पद कायम रहने 
गरी गनुन पनेछ। 
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7. प्रदेश प्रहरीको पररचालन, मनदेशन, सपुररवके्षण र मनयन्रण: (१) प्रदेश 
प्रहरीको पररचालन, मनदेशन, सपुररवेक्षण र मनयन्रण मन्रालय माफन त 
प्रदेश सरकारले गनेछ। 

(2) प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारप्रमत उिरदायी हनेुछ।  

(3) प्रदेश प्रहरीले प्रदेशमभर आन्तररक शान्न्त सरुक्षा एवं 
अपराधको रोकथाम, मनयन्रण र अनसुन्धानको कायन गदान नेपाल सरकार 
तथा प्रदेश सरकारको प्रचमलत नीमत र कानून बमोन्िम गनुन पनेछ। 

(4) उपदफा (३) बमोन्िमको कायन गदान प्रदेश प्रहरीले प्रदेश 
प्रहरी प्रमिुको प्रत्यक्ष रेिदेि, मनदेशन र सपुररवेक्षणमा गनुन पनेछ।  

(५) उपदफा (3) बमोन्िमको कायन गदान मामथल्लो प्रहरी 
कायानलयले आफ्नो मातहतका कायानलयलाई आदेश वा मनदेशन ददन 
सक्नेछ। यसरी ददएको आदेश वा मनदेशनको पालना गनुन प्रत्येक प्रहरी 
कायानलय तथा कमनचारीको कतनव्य हनेुछ। 

(६) न्िल्लामभर शान्न्त सरुक्षा कायम गननको लामग मन्रालयले 
सम्बन्न्धत न्िल्लाको प्रदेश प्रहरी पररचालन गनन प्रमिु न्िल्ला 
अमधकारीलाई मनदेशन ददन सक्नेछ र यसरी पररचालन गरेको अवस्थामा 
सम्बन्न्धत न्िल्लाको प्रदेश प्रहरीले प्रमिु न्िल्ला अमधकारीको प्रत्यक्ष 
मनदेशनमा रही काम गनुन पनेछ। 

(७) उपदफा (६) बमोन्िमको प्रदेश प्रहरी पररचालन गदान 
प्रमिु न्िल्ला अमधकारीले प्रदेश मन्रालयको प्रत्यक्ष मनदेशनमा रही 
काम गनुन पनेछ। 

(8) शान्न्त सरुक्षा कायम गने सन्दभनमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश 
प्रहरी संयिु रूपमा पररचालन भएको अवस्थामा प्रदेश प्रहरीले नेपाल 
प्रहरीको प्रत्यक्ष मनयन्रण र मनदेशनमा रही कायन गनुन पनेछ। 

(९) शान्न्त सरुक्षा, अपराध अनसुन्धान लगायत कतनव्य 
पालनाको लामग िवटएको अवस्थामा प्रदेश प्रहरी कमनचारीले आफूभन्दा 
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मामथको तोवकएको अमधकारीको रेिदेि, मनयन्रण र मनदेशनमा रही 
कायन सम्पादन गनुन पनेछ। 

(१०) यस ऐन, प्रचमलत कानून तथा प्रदेश सरकारको नीमत 
मनदेशनको अधीनमा रही शान्न्त सवु्यवस्था, अपराधको रोकथाम, 
मनयन्रण र अनसुन्धानको कामका सन्दभनमा मामथल्लो प्रहरी कायानलयले 
आफ्नो मातहतका कायानलयलाई आदेश वा मनदेशन ददन सक्नेछ। 
यसरी ददएको आदेश वा मनदेशनको पालना गनुन प्रत्येक प्रहरी कमनचारीको 
कतनव्य हनेुछ।  

8. प्रदेश प्रहरी प्रशासन: प्रदेश प्रहरी सङ्गठनको प्रशासन र सञ्चालन यस 
ऐन र यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयम तथा अन्य प्रचमलत  कानून, देश 
सरकार र मन्रालयले समय समयमा ददएको मनदेशनको अधीनमा रही 
प्रदेश प्रहरी प्रमिु तथा अन्य प्रहरी कमनचारीबाट हनेुछ।  

9. प्रदेश प्रहरीको प्रमिु: (1) नेपाल सरकारबाट िवटई आएको नेपाल 
प्रहरीको प्रहरी नायब महामनरीक्षक प्रदेश प्रहरी प्रमिु हनेुछ। 

(2) प्रदेश प्रहरी प्रमिुको रूपमा िवटएको प्रहरी कमनचारीले 
प्रदेश प्रहरीको पोशाक दज्याननी न्चन्ह र प्रदेश प्रहरीको न्चन्ह (लोगो) 
लगाई प्रदेश प्रहरीको रूपमा काम गनुन पनेछ। 

(3) प्रदेश प्रहरीले सम्बन्न्धत प्रदेश प्रहरी प्रमिुको मनदेशनमा 
रही कायन सम्पादन गनुन पनेछ। 

(4) प्रदेश प्रहरी प्रमिुको पाररश्रममक र सवुवधा नेपाल प्रहरीको 
समान पदको प्रहरी कमनचारीले पाएभन्दा कम हनेु छैन। 

(5) प्रदेश प्रहरी प्रमिुले आफूले सम्पादन गने काम, कतनव्यको 
सम्बन्धमा मन्रालयप्रमत उिरदायी हनेुछ।  
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पररच्छेद- ३ 

प्रदेश प्रहरीको पदपूमतन 

10. पदपूमतन समममत: (१) प्रदेश प्रहरी सेवाको पदमा िुला प्रमतयोमगतािारा 
छनौट गरी मनयनु्िका लामग अन्ततयारवाला समक्ष मसफाररस गनन देहाय 
बमोन्िमको पदपूमतन समममत रहनेछ:- 

(क) प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष वा  

मनिले तोकेकोआयोगको सदस्य             -अध्यक्ष 

(ि) सन्चव, मन्रालय -सदस्य 

(ग) प्रदेश प्रहरी प्रमिु -सदस्य-सन्चव  

(२) उपदफा (1) मा िनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापमन प्रहरी 
मनरीक्षकभन्दा तल्लो पदमा उपयिु उम्मेदवार छनौट गरी मनयनु्िको 
लामग अन्ततयारवाला समक्ष मसफाररस गनन प्रदेश लोक सेवा आयोग र 
मन्रालयको प्रमतमनमध समेत रहने गरी पदपूमतन समममतले आवश्यकता 
अनसुार बढीमा पाँच सदस्य रहेको छुट्टाछुटै्ट पदपूमतन उपसमममत गठन 
गरी आफूमा रहेको अमधकार समु्पन सक्नेछ। 

 (3) पदपूमतन समममतले यस ऐन बमोन्िम सङ्खतया मनधानरण 
गनेछ। 

(4) यस ऐन बमोन्िम बढुवािारा पूमतन गनन छुट्याइएको पदको 
वववरण पदपूमतन समममतले सम्बन्न्धत बढुवा समममतको सन्चवालयमा 
पठाउन ुपनेछ।  

(5) पदपूमतन समममतको अन्य काम, कतनव्य र अमधकार तथा 
बैठक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोन्िम हनेुछ।   

11. पदपूमतन गनन नहनेु: राविय वकताबिानामा पद दतान नगरी प्रदेश प्रहरी 
सेवाको कुनै पमन पदमा पदपूमतन गररने छैन। 

12. पदपूमतन: (१) प्रदेश प्रहरी सेवाका िुला प्रमतयोमगतािारा पूमतन हनेु पदमा 
पदपूमतन समममतको मसफाररसको आधारमा मनयनु्ि गररनेछ।  
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(२) उपदफा (१) बमोन्िम िुला प्रमतयोमगताको मलन्ित परीक्षा 
प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्रचमलत प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, मनयम 
र मनदेन्शका बमोन्िम सञ्चालन गनेछ। 

(3) प्रदेश प्रहरीको पदमा मनयनु्िको लामग आवश्यक पने 
योग्यता, पदपूमतन प्रविया, परीक्षाको पाठ्यिम तथा परीक्षा प्रणाली नेपाल 
प्रहरीको समान पदको प्रहरी कमनचारीको लामग मनधानरण भए सरह 
हनेुछ। 

(4) यस ऐनमा व्यवस्था भएदेन्ि बाहेक प्रदेश प्रहरीको कुनै 
पमन पदमा अन्य कुनै पमन तररकाबाट पदपूमतन गररने छैन।  

(५) प्रदेश प्रहरी सेवाको देहायको पदमा देहाय बमोन्िम पूमतन 
गररनेछ:-  

पद 
िलुा प्रमतयोमगता 

(प्रमतशत) 

बढुवािारा 
(प्रमतशत) 

(क) प्रहरी कायानलय सहयोगी 
वा सो सरह 

100 - 

(ि) प्रहरी िवान 100 - 
(ग) प्रहरी हवल्दार - 100 
(घ) प्रहरी सहायक मनरीक्षक 60 40 
(ङ) प्रहरी नायब मनरीक्षक - 100 
(च) प्रहरी मनरीक्षक 60 40 
(छ) प्रहरी नायब उपरीक्षक - ०10  
(ि) प्रहरी उपरीक्षक - 100 
झ( ) प्रहरी वररष्ठ उपरीक्षक - 100 

(6) उपदफा (5) को िण्ड (ग) र (ङ) मा िनुसकैु कुरा 
लेन्िएको भए तापमन प्राववमधक प्रहरी समूहतफन  प्रहरी हवल्दार वा प्रहरी 
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नायब मनरीक्षक पदमा बढुवािारा पदपूमतन हनुसक्ने अवस्था नभएमा शत 
प्रमतशत िुला प्रमतयोमगतात्मक परीक्षािारा पूमतन गररनेछ। 

(7) उपदफा (5) मा िनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापमन 
प्राववमधक प्रहरी समूहतफन  तल्लो पद नहनेु पदपूमतन गदान शत प्रमतशत 
िुला प्रमतयोमगतािारा पूमतन गररनेछ।  

(8) उपदफा (५) को िण्ड (छ) बमोन्िम प्रहरी मनरीक्षक 
पदमा बढुवािारा पदपूमतन हनुसक्ने अवस्था नभएमा प्रथम पटकका लामग 
प्रदेश सरकारले मनधानरण गरे बमोन्िमको प्रमतशतमा पदपूमतन समममतले 
शत प्रमतशतसम्म िुला प्रमतयोमगतात्मक परीक्षािारा पूमतन गने व्यवस्था 
ममलाउन सक्नेछ। 

(9) उपदफा (5) मा िनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापमन प्रदेश 
प्रहरी सेवालाई समावेशी बनाउन िुला प्रमतयोमगतात्मक परीक्षािारा पूमतन 
हनेु पद मध्ये पैंतालीस प्रमतशत पद छुट्याई सो प्रमतशतलाई शत प्रमतशत 
मानी तोवकए बमोन्िमका उम्मेदवारबीच छुट्टा-छुटै्ट प्रमतस्पधान गराई 
पदपूमतन गररनेछ। यसरी छुट्याइने उम्मेदवारको प्रमतशतको मनधानरण 
गदान देहायको आधार मलन ुपनेछ:- 

(क) प्रदेशको िनसङ्खतया, 
(ि) मवहला तथा आमथनक र सामान्िक रूपमा पछामड 

परेका तोवकए बमोन्िमका वगन, िामत तथा क्षेर, 
(ग) अमर प्रहरी, शहीद पररवार, बेपिा पररवार वा 

चनुौतीपूणन न्िम्मेवारी मनवानहको िममा अशि 
भएको प्रहरी कमनचारीको पररवारको सदस्य। 

(10) िुला प्रमतयोमगतात्मक परीक्षािारा समावेशी ढाचँामा 
पदपूमतन गररने अन्य कायनववमध, मापदण्ड तोवकए बमोन्िम हनेुछ। यसरी 
कायनववमध तथा मापदण्ड मनधानरण गदान देहायको ववषय स्पि िुलाउन ु
पनेछ:- 
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(क) उपदफा (९) को िण्ड (ि) र (ग) मध्येबाट यस 
ऐन बमोन्िमको न्यूनतम योग्यता पगुकेा 
व्यन्िहरुबीच मार प्रमतस्पधान गराई पूमतन गररने, 

(ि) एक भन्दा बढी समावेशी समूहबाट प्रमतस्पधान गनन 
पाउने अवस्था रहेछ भने सम्बन्न्धत उम्मेदवारले 
रोिेको कुनै एउटा समूहबाट मार प्रमतस्पधान गनन 
पाउने, 

(ग) एक तह वा शे्रणीमा यस दफा बमोन्िमको 
समावेशीको सवुवधा मलई सकेपश्चात मामथल्लो तह 
वा शे्रणीमा पनु: त्यस्तो सवुवधा नपाउने कुरा। 

(11) यस दफा बमोन्िम पदपूमतन गने व्यवस्था प्रत्येक दश 
वषनमा पनुरावलोकन गनुन पनेछ।  

(12) पदपूमतन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोन्िम हनेुछ। 

13. प्रदेश प्रहरीको न्यूनतम योग्यता तथा अयोग्यता: (१) िुला 
प्रमतयोमगतािारा पूमतन हनेु प्रदेश प्रहरी सेवाको ववमभन्न पदमा उम्मेदवार 
हनु चावहने न्यूनतम शैन्क्षक योग्यता र अन्य योग्यता तोवकए बमोन्िम 
हनेुछ। 

(२) देहायका व्यन्ि प्रहरी सेवामा मनयिु हनु अयोग्य 
मामननेछः-  

(क) गैर नेपाली नागररक, 
(ि) नैमतक पतन देन्िने फौिदारी अमभयोगमा कसूरदार 

ठहररएको, 
(ग) भववष्यमा सरकारी सेवाको मनममि अयोग्य ठहररने 

गरी बिानस्त भएको, 
(घ) अदालतबाट मानव अमधकार हननमा कसूरदार 

ठहररएको। 
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14. परीक्षाको पाठ्यिम: प्रदेश प्रहरीको िुला प्रमतयोमगतािारा ररि पदमा 
पदपूमतनगनन आवश्यक पने पाठ्यिम संघीय प्रहरी ऐन तथा सो अन्तगनत 
बनेको मनयमावली बमोन्िम हनेुछ।  

15. मनयनु्ि: (१) प्रदेश प्रहरी सेवाका ववमभन्न पदमा मनयनु्ि गने 
 अमधकार देहायका अमधकारीलाई हनेुछ:-  

(क) प्रहरी वररष्ठ उपरीक्षक पदमा  -प्रदेश मन्न्रपररषद् 

(ि) प्रहरी उपरीक्षक -मन्री, मन्रालय 

(ग) प्रहरी नायब उपरीक्षक र  

 प्रहरी मनरीक्षक पदमा -सन्चव, मन्रालय 

(घ) प्रहरी नायब मनरीक्षक र 

 प्रहरी सहायक मनरीक्षक पदमा  -प्रदेश प्रहरी प्रमिु 

(ङ) प्रहरी हवल्दार र प्रहरी िवान पदमा  -प्रहरी उपरीक्षक 

(च) प्रहरी कायानलय सहयोगी पदमा  

-प्रहरी नायब उपरीक्षक वा 
सोभन्दा मामथल्लो दिानको 
प्रहरी अमधकृत 

(२) उपदफा (१) बमोन्िम मनयनु्ि गने अमधकारीले भनान 
छनौट समममतको मसफाररसको योग्तािमको आधारमा मसफाररस प्राप्त 
भएको मममतले पन्र ददनमभर मनयनु्ि ददन ुपनेछ।  

(३) उपदफा (2) बमोन्िम ददने मनयनु्ि परको ढाँचा तोवकए 
बमोन्िम हनेुछ। 

16. परीक्षणकाल: (1) िुला प्रमतयोमगतािारा पूमतन गररने पदमा मनयनु्ि 
पाएको प्रहरी कमनचारीलाई मनयनु्ि मलएको मममतदेन्ि लागू हनेु गरी 
एक वषनको परीक्षणकालमा रान्िनेछ।  

(2) यस ऐन बमोन्िमको परीक्षणकाल पूरा गरेका प्रहरी 
कमनचारीको शरुु मनयनु्ि स्वत: सदर भएको मामननेछ। 
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(3) उपदफा (2) बमोन्िम मनयनु्ि सदर भएका प्रहरी 
कमनचारीको सेवा अवमध शरुू मनयनु्ि भएको मममतदेन्ि नै कायम हनेुछ। 

17. मनयनु्ि बदर हनेु अवस्था: मनयनु्ि गने अमधकारीले देहायको 
 अवस्थामा प्रदेश प्रहरी कमनचारीको मनयनु्ि बदर गनन सक्नेछः- 

(क) परीक्षणकालमा न्िम्मेवारी बहन गनन असक्षम देन्िएमा वा 
आचरण सन्तोषिनक नभएमा, 

(ि) प्रहरी आधारभूत तामलममा असफल भई तोवकए बमोन्िम 
मौका ददँदा समेत त्यस्तो तामलममा पनु: असफल भएमा, 

(ग) प्रदेश प्रहरी कमनचारीमा यस ऐन वा यस ऐन अन्तगनतको 
मनयमावली बमोन्िमको योग्यता नभएको वा नरहेको प्रमान्णत 
भएमा। 

18. शपथग्रहण: आधारभूत तामलममा उिीणन भएको प्रहरी कमनचारीले तोवकए 
बमोन्िमको कायनववमध र ढाँचामा शपथग्रहण गनेछ।  

19. पोशाक, दज्याननी न्चन्ह: (1) प्रदेश प्रहरीको पोशाक र दज्याननी न्चन्ह 
नेपाल सरकारले तोके बमोन्िम हनेुछ। 

(2) उपदफा (1) बमोन्िम प्रदेश प्रहरीको पोशाकमा नेपालको 
रावियता र प्रदेशको पवहचान झन्ल्कने न्चह्न वा लोगो प्रदेश सरकारले 
मनधानरण गरे बमोन्िम हनेुछ। 

20. पदामधकार कायम रहने: देहायको अवस्थामा प्रदेश प्रहरीको आफ्नो 
 पद मामथको पदामधकार कायम रहनेछ:- 

(क) आफ्नो पदमा कामकाि गरी रहँदासम्म, 
(ि) सरुवा भई कायनभार सम्हाल्न पाइने म्यादसम्म, 
(ग) मबदा बसेको अवमधभर, 
(घ) मनलम्बनमा रहेको अवमधभर, 
(ङ) प्रदेश सरकारिारा तोवकएको काम गरुन्िेलको अवमधभर, 
(च) अन्य पदमा कायम मकुायम भई काम गरेको अवमधभर। 

21. कायनवाहक र मनममि:  (१) कुनै कारणले कायानलय प्रमिुको पद एक 
मवहनाभन्दा बढी अवमधको लामग ररि भएमा एक तह मामथको कायानलय 
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प्रमिुले ररि पदभन्दा एक तह ममुनको सबैभन्दा वररष्ठ प्रहरी 
कमनचारीलाई कायनवाहक भई कामकाि गनन तोक्न सक्नेछ।  

(2) उपदफा (1) बमोन्िम कायनवाहक भई कामकाि गनन 
तोवकएको प्रहरी कमनचारीले त्यस्तो कायनवाहक भएको पदको सम्पूणन 
अमधकार प्रयोग गनन पाउनेछ। 

(3) यस दफा बमोन्िम कायनवाहक नतोवकएको अवस्थामा एक 
मवहनामा ननाघ्ने गरी कुनै कारणले कायानलय प्रमिु अनपुन्स्थत भएमा 
सोही कायानलयको सबैभन्दा वररष्ठ प्रहरी कमनचारीले सो पदको मनममि 
भई काम गनेछ। यसरी मनममि भई काम गरेको अवमधको सम्पूणन 
न्िम्मेवारी मनममि भई काम गने प्रहरी कमनचारीको हनेुछ।  

(4) कायनवाहक वा मनममि भई काम गने प्रहरी कमनचारीले 
िनु पदमा काम गरेको छ सोही पदको तलब भिा र रासन सवुवधा 
पाउनेछ। 

तर पन्र ददनभन्दा कम अवमध कायनवाहक वा मनममि भई काम 
गरे बापत भिा र रासन सवुवधा पाउने छैन।  

(5) उपदफा (4) बमोन्िम काम गने प्रहरी कमनचारीले पाउने 
तलब भिा मनिले सो पदमा बढुवा हुँदा पाउने तलब भिा भन्दा बढी 
हनेु छैन। 

पररच्छेद- ४ 

प्रदेश प्रहरीको तामलम सम्बन्धी व्यवस्था 

22. तामलम मलन ु अमनवायन हनेु: प्रदेश प्रहरीमा रहेका सब ै प्रहरी 
 कमनचारीहरुले आवश्यकता अनसुार तामलम मलन ुअमनवायन हनेुछ।  

23. आधारभतू तथा वृन्ि ववकास सम्बन्धी तामलम: (1) प्रदेश प्रहरीको 
 ववमभन्न पदमा गनुन पने आधारभूत, सेवाकालीन तथा ववन्शिकृत र 
 वृन्ि ववकास सम्बन्धी तामलमहरुको आवश्यकताको पवहचान 
 पाठ्यिमको मनमानण, तामलमको अवमध र स्तरको लामग आवश्यक 
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 पने मापदण्ड प्रचमलत संघीय प्रहरी ऐन र सो अन्तगनत बनेको  
 मनयमावलीमा उल्लेि भए बमोन्िम हनेुछ।  

(2) तामलममा समावेश गराइएको प्रहरी कमनचारीहरुले 
लापरबाही गरी उदामसनता र गैरन्िम्मेवारी देन्िएमा सो ब्यहोरा 
अमभलेिमा िनाइनेछ।  

(3) उपदफा (2) बमोन्िम अमभलेिमा िनाइसकेपमछ 
मनिहरुलाई पनु: एक पटक तामलमको मौका ददइनेछ। यसरी मौका 
ददँदा समेत उदामसन र गैरन्िम्मेवारी देिाउने प्रन्शक्षाथीलाई यस ऐन 
बमोन्िम ववभागीय कारबाही गररनेछ। 

24. वैदेन्शक तामलम: प्रदेश प्रहरी अमधकृत तथा िवानहरुलाई वैदेन्शक 
तामलमका लामग मनोनयनको मसफाररस गदान सङ्गठनको आवश्यकता, 
सेवा ववन्शिीकरण, ज्येष्ठता, अनभुव, शैन्क्षक योग्यता, कायन सम्पादन 
क्षमता र दक्षताका आधारमा तोवकए बमोन्िमको समममतले प्रदेश प्रहरी 
सङ्गठनबाट सम्भाव्य उम्मेदवारको नाम छनौट गरी मसफाररस साथ 
प्रहरी प्रधान कायानलयमा पठाउन ु पदनछ। यसरी ववदेश तामलममा 
मसफाररस गदान योग्य प्रहरी अमधकृत तथा िवानहरु मध्येबाट समान 
अवसर पाउने गरी मसफाररस गररनेछ।   

25. तामलम सम्बन्धी अन्य व्यवस्था: (१) प्रदेश प्रहरीको क्षमता 
 ववकासको लामग प्रदेश सरकारले आवश्यक प्रबन्ध ममलाउन 
 सक्नेछ। 

(२) परीक्षाथीले पाउने सवुवधा, तामलमको परीक्षा सञ्चालन ववमध, 
तामलम सफल हुँदाको पररणाम (ग्रमेडङ्ग), प्रन्शक्षण भिा, तामलम भिा, 
प्रन्शक्षकलाई ददइने ववशेष सवुवधा िस्ता व्यवस्था तोवकए बमोन्िम 
हनेुछ। 

(3) तामलम सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोन्िम हनेुछ।  



 

16 
 

पररच्छेद- ५ 

प्रहरी कमनचारीको बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था 

26. बढुवा समममत: (१) प्रदेश प्रहरी कमनचारीहरुको देहायको पदमा 
 बढुवाका लामग मसफाररस गनन देहाय बमोन्िमका बढुवा समममत 
 रहनेछ:- 

(क) रािपरावित शे्रणी र पदको लामग: 

(१) सन्चव, मन्रालय                -अध्यक्ष  

(२) सन्चव, प्रदेश लोक सेवा आयोग    -सदस्य 

(३) प्रदेश प्रहरी प्रमिु,प्रदेश प्रहरी  

कायानलय              -सदस्य 

(ि) रािपर अनवित शे्रणी र पदका लामग: 

(१) प्रदेश प्रहरी प्रमिु,  

   प्रदेश प्रहरी कायानलय -अध्यक्ष 

(२) अमधकृत प्रमतमनमध नवौं/दशौं  

   वा सो सरह, प्रदेश लोक सेवा आयोग  -सदस्य  

(३) अमधकृत प्रमतमनमध नवौं/दशौं 
वा सो सरह, मन्रालय -सदस्य 

(२) बढुवा समममतमा रहेका प्रहरी पदामधकारी वा मनिामती 
कमनचारीको नन्िकको नातेदार बढुवाको लामग सम्भाव्य उम्मेदवार रहेछ 
र त्यस्तो उम्मेदवारको बढुवा मसफाररस गनुनपने भएमा प्रहरी 
पदामधकारीको हकमा प्रदेश प्रहरी प्रमिु र मनिामती कमनचारीको हकमा 
मन्रालयको सन्चवले त्यस्तो पदामधकारीको सट्टा समान तहको 
पदामधकारीलाई बढुवा समममतमा काम गने गरी तोक्नेछ।  

 स्पिीकरण: यस उपदफाको प्रयोिनको लामग नन्िकको नातेदार भन्नाले 
बाब,ु आमा, सौतेनी आमा, पमत, पत्नी, छोरा, बहुारी, छोरी ज्वाईं, दाि ु
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भाउि,ु भाइ बहुारी, दददी मभनाि,ु बवहनी, बवहनी ज्वाईं, नामत, नामतनी 
बहुारी, नामतनी, नामतनी ज्वाईं, भान्िा, भान्िी, भान्िी बहुारी, भान्िी 
ज्वाईं, भमतिा, भमतिा बहुारी, भमतिी, भमतिी ज्वाईं, सास,ु ससरुा, देवर, 
देवरानी, नन्द, आमाि,ु िेठाि,ु िेठान, साला, साली सम्झन ुपछन।  

(३) बढुवा समममतले बढुवाका लामग सम्भाव्य 
उम्मेदवारहरुमध्ये सबैभन्दा बढी अि प्राप्त गने प्रहरी कमनचारीलाई सोही 
अनसुार योग्यतािम कायम गरी बढुवाका लामग मसफाररस गनुन पनेछ।  

(४) बढुवा समममतले बढुवाका लामग मसफाररस गरेका प्रहरी 
कमनचारीको नामावली र मनिले प्राप्त गरेको कुल प्राप्ताि सवहतको 
मसफाररस सूची सम्बन्न्धत सबकैो िानकारीको लामग प्रकाशन गनुन 
पनेछ। 

(५) प्रहरी सेवामा ररि हनु आई बढुवािारा पदपूमतन गनुनपने 
पदमा ररि भएको मममतले तीन मवहनामभर बढुवािारा पदपमूतन गरी सक्न ु
पनेछ।  

(6) यस दफा बमोन्िमको बढुवा समममतको सन्चवालय प्रदेश 
प्रहरी कायानलयमा रहनेछ। 

(7) बढुवािारा पदपूमतन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए 
बमोन्िम हनेुछ। 

27. बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार हनेु: प्रदेश प्रहरीको ररि पदमा बढुवाको 
मनममि उम्मेदवार हनु बढुवा हनेु शे्रणी वा तह भन्दा एक शे्रणी वा तह 
ममुनको पदको लामग तोवकए बमोन्िमको शैन्क्षक योग्यता र देहाय 
बमोन्िमको न्यूनतम सेवा अवमध पगुेको हनु ुपनेछ:- 

(क) रािपर अनवित पदको लामग पाँच वषन, 
(ि) रािपर अनवित पदबाट रािपरावित पदको लामग दश वषन, 
(ग) अन्य रािपरावित अमधकृत पदका लामग पाँच वषन। 
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28. बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार हनु नपाउने: (१) दफा 27 मा िनुसकैु 
कुरा लेन्िएको भएतापमन देहायको अवस्था र अवमधभर प्रदेश प्रहरी 
कमनचारी बढुवाको लामग सम्भाव्य उम्मेदवार हनु सक्ने छैनः- 

(क) मनलम्बन भएकोमा मनलम्बन भएको अवमधभर, 
(ि) बढुवा रोक्का गररएकोमा सो अवमधभर, 
(ग) तलब वृवि रोक्का भएकोमा सो रोक्का भएको अवमधभर, 
(घ) तल्लो पदमा घटुवा भएकोमा सो भएको मममतले दईु 

वषनसम्म, 
(ङ) िाइपाइ आएको तलब वृवि घटुवा भएकोमा िमत 

वषनको तलब वृवि घटुवा भएको हो त्यमत वषनसम्म, 
(च) ज्येष्ठता सवहतको शरुु स्केलमा घटुवा भएकोमा सो 

भएको मममतले एक वषनसम्म, 
(छ) बहाल रहेको पदमा तीनपटकभन्दा बढी नमसहत 

पाएको भए अन्न्तम पटक नमसहत पाएको मममतले 
एक वषनसम्म, 

(ि) पनुबनहाली भएको प्रहरी कमनचारीको हकमा 
पनुबनहाली भएको मममतले एक वषनसम्म, 

(झ) कुनै कसूरको सम्बन्धमा छानमबन समममतबाट 
छानमबन भई मदु्दा दायर भएको अवस्थामा 
अदालतबाट सफाइ नपाएसम्म, 

(ञ) प्राववमधक प्रहरी कमनचारीको हकमा मनिी प्रयासमा 
अध्ययन गननका लामग मबदामा बसेकोमा तोवकए 
बमोन्िमको शतननामामा उल्लेि भएको अवमधभर। 

(२) सम्भाव्य उम्मेदवार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए 
बमोन्िम हनेुछ।  
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29. बढुवाको आधार: (१) बढुवा समममतले प्रदेश प्रहरी कमनचारीलाई 
 कायनक्षमता बापत पाएको कुल अिको आधारमा बढुवाका लामग 
 मसफाररस गनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्िम कायनक्षमताको मूल्यािन गदान देहाय 
बमोन्िम बढीमा सय अि ददइनेछ:- 

(क) कायन सम्पादन मूल्यािन बापत -चालीस अि 

(ि) ज्येष्ठता बापत -पच्चीस अि 

(ग) भौगोमलक क्षेरमा काम गरेको  

 अनभुव बापत -आठ अि 

(घ) शैन्क्षक योग्यता बापत -दश अि 

(ङ) तामलम बापत -सात अि 

(च) चनुौतीपूणन वा ववशेष न्िम्मेवारी बापत -पाँच अि 

(छ) बढुवा समममतले ददने -पाँच अि 

(३) सम्भाव्य उम्मेदवारको कायन सम्पादन मूल्यािन बापत अि 
गणना गदान असार मसान्तसम्मको वहसाबले र अन्य अिको गणना गदान 
बढुवाको लामग दरिास्त फाराम भने अन्न्तम मममतसम्म हामसल गरेको 
अि गणना गररनेछ।  

(४) शे्रणी ववहीन पदको बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए 
बमोन्िम हनेुछ।  

30. कायन सम्पादन मूल्यािन फाराम: (१) प्रदेश प्रहरी कमनचारीको कायन 
सम्पादन मूल्यािन गदान मनिको कायन सम्पादन स्तर , मसिननशीलता र 
लगनशीलता, चनुौती वा ववशेष न्िम्मेवारी वहन गरेको स्तर, सेवाग्राही 
एवं सङ्गठनप्रमतको व्यवहार, कायानलय र इकाइसगँको समन्वय समेतलाई 
आधारमानी तोवकए बमोन्िमको कायन सम्पादन मूल्यािन फाराम प्रयोग 
गररनेछ।  
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(2) प्रहरी कमनचारीको कायन सम्पादन मूल्यािन आमथनक वषनको 
वहसाबले वावषनक रूपमा गनुन पनेछ।  

(3) प्रहरी कमनचारीको कायन सम्पादन मूल्यािनको कुल अिको 
ववभािन देहाय बमोन्िम हनेुछ:- 

(क) सपुररवके्षकले ददन सक्ने अमधकतम अि-पच्चीस अि 

(ि) पनुरावलोकनकतानले ददन सक्ने -दश अि 

(ग) पनुरावलोकन समममतले ददन सक्ने -पाँच अि 

(4) प्रदेशका न्िल्ला प्रहरी प्रमिुको हकमा उपदफा (3) को 
िण्ड (क) बमोन्िम सपुररवेक्षकले ददने पच्चीस अि मध्ये पूणानि दशमा 
प्रमिु न्िल्ला अमधकारीले अि ददनेछ।  

(5) बढुवाको प्रयोिनको लामग कायन सम्पादन मूल्यािनको अि 
गणना गदान बढुवाका लामग सम्भाव्य उम्मेदवार हनु िमत वषनको सेवा 
आवश्यक पने हो पमछल्लो त्यमत वषनको कायन सम्पादन मूल्यािन 
फारामको औसतबाट वहसाब गररनेछ।  

(6) कायन सम्पादन मूल्यािन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए 
बमोन्िम हनेुछ। 

31. ज्येष्ठता मूल्यािन: प्रदेश प्रहरी कमनचारीलाई ज्येष्ठता बापतको अि ददँदा 
हाल बहाल रहेको पदमा काम गरेको प्रत्येक वषनको लामग दईु दशमलव 
पाँच अिका दरले बढीमा पच्चीस अि ददइनेछ।  

  तर 

(क) एक वषनभन्दा बढी चानचनु मवहना वा ददनका लामग 
दामासाहीको वहसाबले अि ददइनेछ, 

(ि) गयल कट्टी भएको अवमधको ज्येष्ठता बापतको अि 
ददइने छैन। 
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32. भौगोमलक क्षरे बापतको मूल्यािन: (१) प्रदेश प्रहरी कमनचारीलाई 
 ववमभन्न भौगोमलक क्षेरमा काम गरेको अनभुव बापतको अि प्रदान 
 गदान तोवकए बमोन्िम भौगोमलक क्षेरलाई िमश: क, ि, ग र घ 
 गरी चार वगनमा ववभािन गरी वावषनक रूपमा काम गरेको अनभुव 
 बापत आठ अिमा नबढ्ने गरी देहाय बमोन्िम अि ददइनेछ:- 

(क) "क" वगनमा काम गरेको प्रत्येक वषनको लामग 2.5 
अिका दरले, 

(ि) "ि" वगनमा काम गरेको प्रत्येक वषनका लामग 2 
अिका दरले, 

(ग) "ग" वगनमा काम गरेको प्रत्येक वषनका लामग 
1.5अिका दरले, 

(घ) "घ" वगनमा काम गरेको प्रत्येक वषनका लामग 1 
अिका दरले, 

(2) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापमन कुनै 
एक भौगोमलक क्षेरमा कम्तीमा एक सय असी ददन वा सोभन्दा बढी 
अवमध रुिू हान्िर भई काम गरेको भए सोही भौगोमलक क्षेरमा काम 
गरे बापत पाउने अिको दामासाही वहसाबले र एक सय असी ददनभन्दा 
कम अवमध काम गरेको भए िनुसकैु भौगोमलक क्षेरमा काम गरेको 
भए पमन "घ" वगनको लामग तोवकएको अि ददईनेछ। 

(3) प्रदेश प्रहरी सेवाबाट बिानस्त भई पनुबनहाली भएको वा 
मनलम्बन भई त्यस्तो मनलम्बन फुकुवा भएको प्रहरी कमनचारीको हकमा 
मनि रुिू हान्िर नभएको अवमधको बिानस्त वा मनलम्बन हुँदा कायनरत 
रहेको भौगोमलक क्षेरमा काम गरे बापतको अि ददइनेछ। 

(4) संयिु राि संघीय ममशनमा िवटएको वा ववदेशन्स्थत 
नेपाली कूटनीमतक मनयोगमा िवटएको प्रदेश प्रहरी कमनचारीलाई "घ" 
वगनको र अध्ययन मबदा वा तीन मवहना वा सो भन्दा बढी अवमधको 
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लामग वैदेन्शक तामलममा िाने त्यस्तो प्रहरी कमनचारीलाई "घ" वगनको 
लामग तोवकएको अिको आधा अि ददइनेछ।  

(5) भौगोमलक क्षेरमा काम गरे बापत पाउने अि िनु पदमा 
बढुवा हनेु हो सो पदभन्दा एक तह ममुनको पदमा प्राप्त गरेको भए मार 
गणना गररनेछ।  

(6) यस दफामा िनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापमन यस ऐन 
प्रारम्भ हनुअुन्घ कुनै प्रदेश प्रहरी कमनचारीले भौगोमलक क्षरे बापत प्राप्त 
गरेको अि घट्ने छैन। त्यसरी प्राप्त गरेको अिलाई पणूानि आठमा 
पररणत गरी सोही बमोन्िम प्राप्ताि मनधानरण गररनेछ।  

33. शैन्क्षक योग्यता: (१) बढुवाका लामग प्रहरी कमनचारीलाई मनिले हामसल 
गरेको शैन्क्षक योग्यताको आधारमा देहाय बमोन्िम बढीमा दश अि 
ददइनेछ:- 

शैन्क्षक योग्यता अि 

(क) हाल बहाल रहेको पदमा नयाँ मनयनु्ि गदान आवश्यक पने 
न्यूनतम शैन्क्षक योग्यता बापत। 

८ 

(ि) न्यूनतम शैन्क्षक योग्यताभन्दा मामथल्लो तहको शैन्क्षक 
योग्यता बापत थप। 

२ 

(ग) बढुवािारा हालको पदमा बहाल रहेको प्रहरी कमनचारीको 
हकमा िण्ड (क) बमोन्िमको शैन्क्षक योग्यता नभएमा सो 
भन्दा एक तह ममुनको शैन्क्षक योग्यता बापत। 

५ 

(2) यस ऐन बमोन्िम प्रहरी कमनचारीको बढुवाको लामग 
आवश्यक पने शैन्क्षक योग्यता तोवकए बमोन्िम हनेुछ।  

34. तामलम: (१) प्रदेश प्रहरी सेवाको पदमा रहँदा मलएको कुनै दईु 
आधारभूत वा सेवाकालीन तामलम बापत देहाय बमोन्िम बढीमा सात 
अि ददइनेछ:- 

(क) "क" शे्रणी  -3.5 अि 
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(ि) "ि" शे्रणी   -2.5 अि 

(ग)  "ग" शे्रणी  -1.5 अि  

(2) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेन्िएको भएतापमन प्रदेश 
प्रहरी कमनचारीलाई तामलम बापतको अि ददँदा पन्र कायन ददनभन्दा 
कम अवमधको तामलमका लामग कुनै अि ददइने छैन। 

(3) शे्रणी निुलेको तामलम बापत कुनै प्रहरी कमनचारीको अि 
गणना गदान "ि" शे्रणी बराबरको अि गणना गररनेछ। 

(4) हाल कायनरत पदमा मलएको तामलम बापतको अि एक 
तह मामथको पदमा मार बढुवाको लामग गणना गररनेछ। 

(5) कुनै प्रदेश प्रहरी कमनचारीले यो ऐन प्रारम्भ हनुभुन्दा अन्घ 
हामसल गरेको तामलमको हकमा समेत उपदफा (१) बमोन्िमको शे्रणी 
बापतको अि प्राप्त गरेको मामननेछ। 

(6) यस दफामा िनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापमन आधारभूत 
तामलम बापत अि ददँदा िनु तहको पदमा छँदा आधारभूत तामलम 
मलएको हो सो पदबाट एक तह मामथको पदमा बढुवा हनु बाहेक अन्य 
पदमा बढुवाको लामग अि ददइने छैन। 

(7) तामलम सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोन्िम हनेुछ। 

35. चनुौतीपूणन तथा ववशेष न्िम्मेवारी बापतको अि: (१) कुनै प्रहरी 
 कमनचारीले चनुौतीपूणन वा ववशेष न्िम्मेवारी मनवानह गरे बापत अि 
 मलँदा देहाय बमोन्िम बढीमा पाचँ अि ददइनेछ:- 

(क) अमत चनुौतीपूणन वा ववशेष  

 न्िम्मेवारी बापत  -5 अि 

(ि) मध्यमस्तरको चनुौतीपूणन  

 वा ववशेष न्िम्मेवारी बापत -3.५ अि 

(ग) सामान्य वा चनुौतीपूणन न्िम्मेवारी बापत   -२ अि 
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(२) उपदफा (१) िण्ड (क) र (ि) चनुौतीपूणन वा ववशेष 
न्िम्मेवारी बापतको अि गणना गदान िनु पदमा रहँदा अि प्राप्त गरेको 
हो सो पदबाट एक तह मामथको पदमा बढुवाको लामग मार अि गणना 
गररनेछ। अि प्रदान गदान के कस्तो चनुौतीपूणन र ववशेष न्िम्मेवारी 
बापत अि प्रदान गररएको हो सो समेत स्पि रूपमा िुलाउन ुपनेछ। 

(३) यस ऐन बमोन्िम कुन कुन क्षेरमा कायन गने प्रहरी 
कमनचारीलाई चनुौतीपूणन वा ववशेष न्िम्मेवारी मनवानह गरेको हो भने्न 
ववषयको मनधानरण प्रदेश प्रहरी कायानलयको मसफाररसमा मन्रालयले 
स्वीकृत गरेको मापदण्ड बमोन्िम हनेुछ।  

(४) चनुौतीपूणन वा ववशेष न्िम्मेवारी बापत अि ददने आधार, 
त्यस्तो मूल्यािन गने अमधकारी तथा अन्य व्यवस्था तोवकएबमोन्िम 
हनेुछ।  

36. बढुवा समममतले ददने अि: (१) बढुवा समममतले बढुवा हनेु प्रहरी 
कमनचारीलाई पाँच अिसम्म प्रदान गनेछ। यसरी अि प्रदान गदान बढुवा 
समममतको अध्यक्ष तथा सदस्यले छुट्टाछुटै्ट मूल्यािन गरी ददएको अिको 
औसतबाट बढुवा समममतले अि मनधानरण गनेछ।  

(2) बढुवा समममतका अध्यक्ष वा सदस्यले उपदफा (१) 
बमोन्िम अि ददँदा कुनै प्रहरी कमनचारीलाई दईुभन्दा कम वा चारभन्दा 
बढी अि ददन ुपरेमा वस्तगुत कारण समेत उल्लेि गनुन पनेछ। 

(3) बढुवा समममतले अि प्रदान गदान कायन सम्पादनमा प्राप्त 
गरेको अि तथा मनिले हालको पदमा प्राप्त गरेको पदक, परुस्कार तथा 
प्रशंसा पर पाएको आधारलाई तलुनात्मक रूपमा बढी अि र सिाय 
पाएकालाई कम अि ददन ुपनेछ। 

(4) बढुवा समममतले अि ददने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए 
बमोन्िम हनेुछ।  
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37. बढुवा सम्बन्धी ववशेष व्यवस्था: (1) प्रदेशको लामग देहाय बमोन्िमको 
उत्कृि कायन गने प्रहरी िवानदेन्ि सहायक मनरीक्षकसम्मका प्रहरी 
कमनचारीलाई दफा २६ को उपदफा (1) को िण्ड (ि) बमोन्िमको 
बढुवा समममतले एक तह मामथको ररि पदमा बढुवा गनन सक्नेछ:- 

(क) राि तथा आफू सेवारत प्रहरी कायानलयको मान, 
प्रमतष्ठा र गौरव बढाउन प्रशंसनीय, सृिनात्मक र 
लगनशील भई कायन गरेको, 

(ि) राविय तथा अन्तरानविय क्षेरमा ववमभन्न ववधामा 
उत्कृि कायन गरी राि र प्रहरी सङ्गठनको छवी उच्च 
राख्न ववशेष योगदान परु् याएको, 

(ग) प्रदेश प्रहरी सेवामा रही कतनव्य पालनाको 
मसलमसलामा वीर गमत प्राप्त गरेको वा शारीररक 
रूपमा अशि भई सेवाबाट अवकाश मलन ु पने 
अवस्थाको। 

(2) उपदफा (1) बमोन्िम बढुवा भएका कमनचारीको नाम, 
पद, बढुवा गनुन पने आधार र औन्चत्य सवहतको मलन्ित वववरण प्रदेश 
प्रहरी कायानलयले बढुवा गरेको पन्र ददनमभर मन्रालयलाई ददन ुपनेछ। 

(3) उपदफा (2) बमोन्िम बढुवा गदान एक आमथनक वषनमा 
एउटा शे्रणीमा बढीमा दईु िनासम्म हनेु गरी बढीमा छ िनासम्मलाई 
गनन सक्नेछ। 

(4) यस ऐनमा अन्यर िनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापमन 
एउटै पदमा कम्तीमा दश वषन बहाल हनेु प्रहरी उपरीक्षकसम्मको 
कमनचारीले उमेरको हद वा पदावमधको कारणबाट अवकाश हनेु भएमा 
अवकाश हनुभुन्दा एक मवहना अगामड त्यस्ता प्रहरी कमनचारीलाई एक 
तह मामथको पदमा बढुवा गनन सवकनेछ। यसरी बढुवा भएको पदमा 
मनि एक मवहनाभन्दा बढी कायनरत हनेु छैन। 
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(5) उपदफा (4) बमोन्िम बढुवा गननको लामग स्वत: ववशेष 
पद सृिना हनेुछ र त्यस्तो प्रहरी कमनचारी अवकाश भएपमछ त्यस्तो पद 
स्वत: िारेि हनेुछ। 

(6) उपदफा (5) बमोन्िम बढुवा भएको प्रहरी कमनचारीलाई 
बढुवा हनुभुन्दा अन्घको पदबाट अवकाश हुँदा पाउने सवुवधाभन्दा घटी 
नहनेु गरी सवुवधा ददइनेछ। 

38. बढुवा उपरको उिरुी: (1) यस ऐन बमोन्िम बढुवा समममतको बढुवा 
मसफाररसमा न्चि नबझु्ने प्रहरी कमनचारीले बढुवाको सूचना प्रकान्शत 
भएको मममतले पन्र ददनमभर देहायको समममत समक्ष उिरुी ददन 
सक्नेछ:- 

(क) प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष  -अध्यक्ष 
(ि) प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्षले  
 तोकेको आयोगको सदस्य -सदस्य 
(ग) सन्चव (कानून हेने), मतुयमन्री तथा 
 मन्न्रपररषद्को कायानलय -सदस्य 

(2) उपदफा (1) बमोन्िम परेको उिरुी सम्बन्धमा उिरुी 
गने म्याद समाप्त भएको मममतले पन्र ददनमभर उिरुीको टुङ्गो लगाई 
सक्न ुपनेछ। 

(3) उपदफा (1) बमोन्िम पनन आएको उिरुी झटु्टा ठहररएमा 
उिरुी सनेु्न मसमममतले सोको अमभलेि रािी सम्बन्न्धत बढुवा समममतलाई 
िानकारी गराउनेछ। 

(4) बढुवाको उिरुी सनेु्न समममतले कुनै उम्मेदवारले यस ऐन 
बमोन्िम प्राप्त गनुन पने अि प्राप्त नगरेको वा प्राप्त नगने अि प्राप्त गरेको 
आधारमा बढुवा समममतको मसफाररस संशोधन गनुन पने देिेमा सो समेत 
गरी मनयनु्िको लामग मसफाररस गनुन पनेछ। 
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(5) यस दफा बमोन्िमको बढुवा उिरुी सनेु्न समममतको 
सन्चवालयको काम प्रदेश लोकसेवा आयोगले गनेछ। 

(६) बढुवा उपरको उिरुी सनुवुाई सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
तोवकए बमोन्िम हनेुछ। 

पररच्छेद- ६ 
सरुवा र काि 

39. सरुवा: (१) यस ऐनको अधीनमा रही आवश्यकता अनरुूप प्रहरी 
 कमनचारीको सरुवा प्रत्येक दईु दईु वषनमा गररनेछ। 

तर रािपरावित  प्रहरी कमनचारी तथा प्रहरी इकाइ प्रमिुको 
सरुवा सामान्यतया एक वषनमा गररनेछ। 

(2) उपदफा (१) बमोन्िम सरुवा गदान भौगोमलक अवस्था, 
कायनबोझ, कायन ववववधता समेतको आधारमा स्टाफ, नेततृ्व, सहायक 
नेततृ्व र ववन्शविकृत समूहहरुमा समान अवसर प्राप्त हनेु गरी गररनेछ। 

(3) मन्रालयले प्रहरी कमनचारीको सरुवालाई व्यवन्स्थत, 
पारदशी र अनमुान योग्य बनाउन सरुवा समय तामलका सवहतको 
मापदण्ड बनाई लागू गनन सक्नेछ। 

(4) कुनै प्रहरी कमनचारीले अको प्रदेशमा वववाह भएको 
कारणले सो प्रदेशमा सरुवा हनु माग गरेमा सम्बन्न्धत प्रदेशको 
सहममतमा प्रदेश सरकारले सरुवा भई िान सहममत ददन सक्नेछ। 

(5) कुनै प्रहरी कमनचारीले अको प्रदेशमा समायोिन भएको 
प्रहरी कमनचारीसँग वववाह भएको कारणले उि वववावहत प्रहरीलाई यस 
प्रदेशमा सरुवा हनु सम्बन्न्धत प्रदेशको सहममत पेश गरेमा प्रदेश 
सरकारले सरुवा भई आउन सहममत ददन सक्नेछ। 

(6) प्रहरी कमनचारीको सरुवा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए 
बमोन्िम हनेुछ। 
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(7) यस दफामा िनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापमन मनम्न 
अवस्थामा सरुवा सम्बन्धी अवमध नपगु्दै कुनै प्रहरी कमनचारीलाई सरुवा 
गनन सवकनेछ:- 

(क) मनिले आचरण ववरुिको कायन गरेको प्रमान्णत 
भएमा, 

(ि) मनिले पद अनसुारको न्िम्मेवारी पूरा गनन नसकेमा, 
(ग) मनिलाई उि स्थानमा रािी रहँदा सम्बन्न्धत 

स्थानको शान्न्त सरुक्षा एवं कायन वातावरण मबग्रने 
अवस्था आइ परेमा, 

(घ) यस ऐन बमोन्िम मनिलाई ववभागीय सिाय गनुन पने 
भएमा, 

(ङ) तोवकए बमोन्िमका अन्य अवस्था आएमा। 

40. सरुवा गने अमधकारी: प्रदेश प्रहरी कमनचारीलाई सरुवा गने अमधकार 
 देहायका अमधकारीलाई हनेुछ:- 

(क) प्रहरी वररष्ठ उपरीक्षकलाई प्रदेश मन्न्रपररषद्ले, 
(ि) प्रहरी उपरीक्षकलाई आन्तररक माममला तथा कानून मन्रीले, 
(ग) प्रहरी नायब उपरीक्षकलाई आन्तररक माममला तथा कानून 

सन्चवले, 
(घ) प्रहरी मनरीक्षकलाई प्रदेश प्रहरी प्रमिुले, 
(ङ) प्रहरी नायब मनरीक्षक तथा प्रहरी सहायक मनरीक्षकलाई प्रदेश 

प्रहरी कायानलयको प्रहरी वररष्ठ उपरीक्षकले, 
(च) प्रहरी कायानलय सहयोगीदेन्ि प्रहरी हवल्दारसम्मका प्रहरी 

कमनचारीलाई प्रहरी उपरीक्षकले। 

41. काि सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रहरी कमनचारीलाई आवाश्यकता अनसुार 
कािमा िटाउन सवकनेछ।  
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(2) प्रहरी कमनचारीको काि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए 
बमोन्िम हनेुछ। 

पररच्छेद- ७ 

प्रदेश प्रहरीको काम, कतनव्य र अमधकार 

42. प्रहरी हरहमेशा तयारी हालतमा रहन ुपने: (१) प्रहरी मनयममत डु्यटीमा 
रहेको अवस्थामा बाहेक सामान्यतया ररिभनमा रहेको मामननेछ, 
सङ्गठनलाई आवश्यक परेमा प्रहरी अमधकृत तथा िवानलाई हान्िर हनु 
िानकारी गराउन सवकनेछ। यस्तो िानकारी प्राप्त हनु आएमा त्यस्ता 
प्रहरी अमधकृत तथा िवानले सङ्गठनले तोकेको कुनै पमन इकाइमा 
तत्काल हान्िर हनु ुपनेछ।  

(2) प्रहरी अमधकृत तथा िवान डु्यटीमा तैनाथ रहन ुपने समय 
अवमध र मापदण्ड तोवकए बमोन्िम हनेुछ।  

43. समन्वय गनुन पने: (1) प्रदेश प्रहरीले प्रदेशको शान्न्त सरुक्षा र प्रदेशको 
काब ुबावहरको शान्न्त सवु्यवस्था सम्बन्धमा प्रदेश सरकारमाफन त संघीय 
प्रहरीसँग समन्वय गनुन पनेछ। 

(2) प्रदेश प्रहरीले कुनै पमन एक वा एकभन्दा बढी प्रदेशसँग 
शान्न्त सरुक्षा कायम राखे्न र अपराध अनसुन्धानसगँ सम्बन्न्धत सूचना 
र सहयोग आदान-प्रदान एवं समन्वय गनन सक्नेछ। यसरी गररएको 
कायनको िानकारी प्रदेश प्रहरी प्रमिुले यथान्शघ्र मन्रालयमा गराउन ु
पनेछ। 

44. प्रहरी अमधकृत तथा िवानले प्रयोग गनन पाउने अमधकार: (१) प्रहरी 
अमधकृत तथा िवानले यस ऐन वा प्रचमलत अन्य कानूनले मनददनिगरे 
बमोन्िम अमधकार वा अन्ततयार प्रयोग गनेछ।  

(2) प्रहरी अमधकृत तथा िवानले पाएको अन्ततयार मनिभन्दा 
मामथका दिानको प्रहरी अमधकृत तथा िवानले प्रयोग गनन पाउनेछ। 
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(3) यस ऐन र प्रचमलत अन्य ऐन, मनयमहरुको अधीनमा रही 
प्रदेश प्रहरीको काम, कतनव्य र अमधकार देहाय बमोन्िम हनेुछन:्- 

(क) प्रदेशमभर शान्न्त सरुक्षा तथा सावनिमनक सवु्यवस्था 
कायम राखे्न, 

(ि) प्रदेशमभर नागररकको िीउ, धनको सरुक्षा गरी 
नागररक स्वतन्रता तथा मानव अमधकारको संरक्षणर 
सशुासन प्रवधननमा सहयोग परु् याउने , 

(ग) सावनिमनक सरुक्षा व्यवस्था तथा अपराधको 
रोकथामसँग सम्बन्न्धत आवश्यक सूचना संकलन, 
ववश्लेषण र मूल्यािन गरी आवश्यक सरुक्षा व्यवस्था 
ममलाउने,  

(घ) शान्न्त सरुक्षामा असर गनन सक्ने ितरा, चनुौती र 
िोन्िम सम्बन्धी सूचना संकलन, ववश्लेषण, आदान-
प्रदान, उपयोग र प्रमतवेदन, 

(ङ) अपराध अनसुन्धानमा अन्य प्रदेश र संघलाई सहयोग 
तथा समन्वय, 

(च) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकेका 
प्रदेशमभरका महत्वपूणन व्यन्ि, स्थान, मनकाय वा 
आयोिनाको सरुक्षा गने,  

(छ) प्रदेशमभर यातायात, भवन, संरचना र अन्य सावनिमनक 
तथा सरकारी सम्पन्िको सरुक्षा गने,  

(ि) प्रदेशमभरको लोकमागन, सहायक मागन तथा स्थानीय 
तहका मागनमा ट्रावफक व्यवस्थापन, 

(झ) प्रदेशमभर अपराध रोकथाम र मनयन्रणको लामग 
कानून बमोन्िम आवश्यक उपाय अवलम्बन गने र 
सो कायनका लामग सम्बन्न्धत मनकायहरुसँग सहयोग 
र समन्वय िटुाउने,    
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(ञ) प्रदेशमभर न्यावयक र अधन न्यावयक मनकायले गरेका 
फैसला कायानन्वयन लगायत अन्य कायनमा सहयोग 
गने, 

(ट) प्रदेशमभर ववपद्का समयमा उद्दार, राहत, पनुनस्थापना 
लगायतका ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कामका 
लामग पररचामलत हनेु र आवश्यक समन्वय गने,   

(ठ) महामारी र अन्य ववपदमा मतृ्य ु भएका शवको 
व्यवस्थापन, 

(ड) प्रदेशमभर घटेका अपराध सम्बन्धी प्रादेन्शक अमभलेि 
राखे्न, 

(ढ) प्रचमलत कानून बमोन्िम प्रदेश कारागार, वहरासत 
कक्ष तथा कारागार र वहरासत कक्षमा रहेका कैदी 
र बन्दीको व्यवस्थापन गने र सरुक्षा व्यवस्था 
ममलाउने, 

(ण) ट्रावफक प्रहरीलाई समय अनकूुल तथा दक्ष बनाई 
प्रदेशमा हनेु सवारी आवागमनलाई सरुन्क्षत बनाउने 
तथा प्रदेशको ट्रावफक व्यवस्थापन गने, 

(त) प्रदेशमभर मनिी क्षेरका सरुक्षा प्रदायक तथा 
सरुक्षाकमीले अपनाउन ु पने मापदण्ड पालना गरे, 
नगरेको सम्बन्धमा मनयममत अनगुमन गने व्यवस्था 
ममलाउने,  

(थ) प्रदेश प्रहरीको तामलम तथा क्षमता अमभवृवि सम्बन्धी 
कायन गने, 

(द) सामदुावयक प्रहरी सम्बन्धी कायन गने, 
(ध) बेवाररस सम्पन्ि न्िम्मा मलई प्रचमलत कानून 

बमोन्िम व्यवस्थापन गने,   
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(न) प्रचमलत कानून बमोन्िम अन्य मनकायबाट 
अनसुन्धान हनेु कसूरको सम्बन्धमा माग भएको 
सहयोग उपलब्ध गराउने,  

(प) एक प्रदेशबाट अको प्रदेशमा अमभयिु, थनुवुा र 
कैदीको स्थानान्तरण गनुन पने भएमा संघीय कानून 
बमोन्िम सोको लामग समन्वय तथा सरुक्षा 
व्यवस्थापन गने,  

(फ) नेपाल प्रहरी र अन्य प्रदेशका प्रहरी सङ्गठनसँग 
सम्पकन , सूचना आदान प्रदान र समन्वय गने। 

(ब) फौिदारी कायनववमधको कायानन्वयन गने, 
(भ) प्रचमलत कानूनले मनददनि गरे बमोन्िम अन्य कायनहरू 

गने, गराउने। 

45. पिाउ गनन सक्ने अमधकार: (१) प्रचमलत कानून बमोन्िम कसैलाई 
पिाउ गनुनपने भएमा प्रचमलत कानूनले मनधानरण गरेको प्रविया अपनाई 
प्रदेश प्रहरीले पिाउ गनन सक्नेछ। 

(2) प्रहरी अमधकृत तथा िवानले देहायका व्यन्िलाई पिाउ 
पिुी मबना मगरफ्तार गनन सक्नेछः- 

(क) तीन वषन वा सो भन्दा बढी कैदको सिाय हनेु 
अपराधमा संलग्न भएको वा त्यस्तो सिाय हनेु 
अपराधमा संलग्न हनु सक्ने शंकास्पद व्यन्ि, 

(ि) कुनै अपराधमा संलग्न रही फरार रहेको व्यन्ि वा 
कानून बमोन्िम सिाय भई फरार रहेको अपराधी, 

(ग) कफ्यून लागकेो समयमा शंकास्पद तररकाले वहँडडुल 
गरररहेको व्यन्ि, 

(घ) मनामसब कारण नभई रातमा हातहमतयार, िरििाना 
वा शंकास्पद न्चिवस्त ुसाथमा मलई वहँडेको व्यन्ि, 
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(ङ) कानून बमोन्िम थमुनएको ठाउँबाट भागेको वा भाग्न 
उद्योग गने व्यन्ि, 

(च) नेपाली सेना। नेपाल प्रहरी सेवा र सशस्त्र प्रहरी 
बल, नेपाल छाडी भागेको व्यन्ि, 

(छ) प्रचमलत कानून बमोन्िम हनेु अपराध गरेको छ भने्न 
मनामसब शंका भएको व्यन्ि, 

(ि) कसूर प्रमान्णत भई कैद वा िररबानाको फैसला 
पश्चात सो बमोन्िमको सिाय भिुान नगरेका 
व्यन्ि। 

(3) कानून बमोन्िम पिाउ गनुन पने वा गम्भीर अपराधमा 
संलग्न भएको मनामसब कारण भएको कुनै पमन व्यन्िलाई प्रहरीले 
पिाउ गनुन पने भएमा सो कुरा प्रि रूपमा िोली प्रचमलत कानून 
बमोन्िम प्रहरी मनयन्रणमा आउन अनरुोध गनेछ। प्रहरीले अनरुोध गदान 
नमानी बलिफ्ती गने वा भाग्ने वा उम्कने वा सोको प्रयास गने 
व्यन्िलाई प्रहरीले आत्मसमपनण गने िनाउ ददई आवश्यकता अनसुार 
बलपूवनक आफ्नो मनयन्रणमा मलन ुपनेछ। प्रहरीले मनयन्रणमा मलने 
िममा प्रहरी मामथनै आिमण गने वा हमला गरी चोट परु् याउने कायन 
गरेमा त्यस्ता व्यन्िको ववरुिमा प्रहरीले प्रचमलत कानून बमोन्िम 
आवश्यक न्यूनतम बल प्रयोग गनन सक्नेछ।  

(४) यस ऐन बमोन्िमको प्रहरी कमनचारीले अपराध 
अनसुन्धानको मसलमसलामा अन्य प्रदेशमा गई कुनै अमभयिुलाई तत्काल 
पिाउ गनुन पने भएमा सम्बन्न्धत प्रदेश प्रहरी कायानलयको समन्वयमा 
र अपराधको अनसुन्धान गनुन परेमा सम्बन्न्धत प्रदेशको सरुक्षा हेने 
मन्रालय वा मनकायसँग समन्वय गरी गनुन पनेछ। 
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(५) अन्य प्रदेशको प्रहरी कमनचारीले यस प्रदेशमा आई कुनै 
अमभयिुलाई तत्काल पिाउ गनुन पने वा अपराधको अनसुन्धान गनुन 
पने भएमा समेत उपदफा (४) बमोन्िमकै प्रविया अपनाउन ुपनेछ। 

(६) उपदफा (१), (२), (३), (४) वा (५) बमोन्िम पिाउ 
भएका व्यन्िलाई बाटोको म्याद बाहेक चौंबीस घण्टामभर मदु्दा हेने 
अमधकारी समक्ष पेश गनुन पनेछ। 

46. प्रहरी कायानलयले अमभलेि राख्न ु पने: (१) प्रदेश प्रहरी कायानलयले 
दैमनक रूपमा सम्पादन गररएका कायनहरुको वववरण तोवकए बमोन्िमको 
ढाँचामा राख्न ुपनेछ।  

(2) अमधकार प्राप्त अमधकारीले उपदफा (१) बमोन्िमको 
अमभलेिको अवलोकन र मनरीक्षण गनन सक्नेछ। 

(3) यस्तो अमभलेि प्रदेश प्रहरी सङ्गठनको तोवकएको 
कायानलयले अध्यावमधक गरी सही एवं दरुुस्त हालतमा रुिू राख्न ुपनेछ। 

(4) नेपाल प्रहरी, अन्य प्रदेशका प्रदेश प्रहरीलाई तोवकए 
बमोन्िमको प्रविया पूरा गरी आवश्यक सूचना तथा अमभलेि उपलब्ध 
गराउन ुप्रदेश प्रहरीको कतनव्य हनेुछ।  

पररच्छेद- ८ 

प्रदेश प्रहरी अमधकृत तथा िवानको तलब, भिा, रासन तथा अन्य सवुवधा 

47. प्रदेश प्रहरी कमनचारीले पाउने सवुवधा: (१) प्रदेश प्रहरी अमधकृत तथा 
िवानले पाउने तलब भिा, रासन, चाडबाड िचन तथा अन्य सवुवधा 
नेपाल प्रहरीका अमधकृत तथा िवानको भन्दा कम हनेु छैन। 

(2) प्रदेश प्रहरी अमधकृत तथा िवानले सेवा अवमधभर 
रािपरावित शे्रणीको प्रहरी अमधकृत भए बाह्र मवहना बराबरको, रािपर 
अनवित प्रथम शे्रणीको प्रहरी भए अठार मवहना बराबरको र अन्य 
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रािपर अनवित र शे्रणी ववहीन प्रहरी भए एक्काइस मवहना बराबरको 
िाइपाइ आएको तलब रकमसम्म उपचार िचन बापत तोवकए बमोन्िम 
प्रविया र मापदण्ड बमोन्िम पाउनेछ।  

(3) प्रदेश प्रहरी कमनचारीहरुको मामसक तलबबाट दश 
प्रमतशतका दरले हनु आउने रकम कट्टा गरी सो रकममा प्रदेश सरकारले 
शत प्रमतशत रकम थप गरी कमनचारी सञ्चय कोषमा िम्मा गरी ददनेछ।  

48. बीमा सम्बन्धी व्यवस्था: प्रदेश सरकारले तोवकए बमोन्िम प्रदेश प्रहरी 
कमनचारीको योगदानमा आधाररत सावमधक िीवन बीमा गनेछ। 

49. प्रहरी कल्याण कोष: (1) प्रदेश प्रहरीको वहत अमभवृविको लामग प्रदेश 
प्रहरी कल्याण कोष स्थापना गनन सवकनेछ। 

(2) उपदफा (1) बमोन्िम स्थापना हनेु कोषको उपयोग, 
सञ्चालन तथा व्यवस्थापन तोवकए बमोन्िम हनेुछ। 

50. मबदा: (१) प्रहरी कमनचारीले देहाय बमोन्िमका मबदा पाउनेछन्:- 

(क) भैपरी आउने मबदा, 
(ि) घर मबदा, 
(ग) मबरामी मबदा, 
(घ) वकररया मबदा, 
(ङ) प्रसूमत मबदा, 
(च) प्रसूमत स्याहार मबदा, 
(छ) सट्टा मबदा, 
(ि) अध्ययन मबदा। 

(2) प्रहरी कमनचारीले अमधकारको रूपमा मबदाको दाबी गनन 
पाउने छैन। 

(3) उपदफा (1) बमोन्िम प्रहरी कमनचारीले पाउने मबदा 
सम्बन्धी कायनववमध लगायतका अन्य व्यवस्था तोवकए बमोन्िम हनेुछ। 
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पररच्छेद- ९ 

प्रदेश प्रहरी सेवाका कमनचारीको अमनवायन अवकाश, उपदान, मनवृिीभरण तथा 
उपचार िचन 

51. अमनवायन अवकाश: प्रदेश प्रहरी कमनचारीको अमनवायन अवकाश सम्बन्धी 
व्यवस्था प्रचमलत संघीय प्रहरी सम्बन्धी कानूनमा व्यवस्था भए बमोन्िम 
हनेुछ। 

52. उपदान: (१) पाचँ वषन वा सो भन्दा बढी सेवा गरेको तर मनवृिीभरण 
पाउने अवमध नपगुेको प्रहरी कमनचारीले रािीनामा स्वीकृत गराई 
सेवाबाट अलग भएमा वा त्यस्तो प्रहरी कमनचारीलाई भववष्यमा सरकारी 
सेवाको मनममि आयोग्य नठहरीने गरी पदबाट हटाइएमा देहाय बमोन्िम 
उपदान पाउनेछ:- 

(क) पाँच वषनभन्दा बढी दश वषनसम्म नोकरी गरेको प्रहरी 
कमनचारीले आफूले काम गरेको प्रत्येक वषनको 
मनममि आन्िरी आधा मवहनाको तलब, 

(ि) दश वषनभन्दा बढी पन्र वषनसम्म नोकरी गरेको प्रहरी 
कमनचारीले आफूले काम गरेको प्रत्येक वषनको 
मनममि आन्िरी एक मवहनाको तलब, 

(ग) पन्र वषनभन्दा बढी बीस वषनभन्दा कम नोकरी गरेको 
प्रहरी कमनचारीले आफूले काम गरेको प्रत्येक वषनको 
मनममि आन्िरी डेढ मवहनाको तलब। 

 स्पिीकरण: यस दफा र दफा ५3 को प्रयोिनको लामग “आन्िरी 
तलब” भन्नाले प्रहरी कमनचारीको अवकाश प्राप्त गने अवस्थाको तलबलाई 
िनाउँछ र त्यसरी अवकाश प्राप्त गने अवस्थामा कुनै प्रहरी कमनचारी 
मनलम्बनमा रहेको भए त्यस्तो अवमधको मनममि पमन पूरै तलबको वहसाब 
गररनेछ। 
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(2) उपदफा (1) मा िनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापमन उमेर 
वा योग्यता ढाटेँको प्रमान्णत हनु आएमा त्यस्तो प्रहरी कमनचारीलाई 
उपदान ददइने छैन। 

53. मनवृिीभरण: (1) बीस वषन वा सो भन्दा बढी समयसम्म प्रदेश प्रहरी 
सेवामा काम गरेको प्रहरी कमनचारीले नोकरीबाट अवकाश पाएको 
मममतले मनवृिीभरण पाउनेछ। 

तर प्रचमलत कानून बमोन्िम समायोिन भई आएका प्रहरी 
कमनचारीको हकमा प्रचमलत संघीय कानून बमोन्िम हनेुछ। 

(2) उपदफा (1) मा िनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापमन 
नागररकता वा उमेर वा योग्यता ढाटेँको प्रमान्णत हनु आएमा त्यस्तो 
प्रहरी कमनचारीलाई मनवृिीभरण ददइने छैन।  

(3) उपदफा (1) वा (2) बमोन्िम ददइने मनवृिीभरणको 
वहसाब देहाय बमोन्िम हनेुछ:- 

(क) प्रहरी मनरीक्षक देन्ि प्रहरी वररष्ठ उपरीक्षकसम्मको 
प्रहरी कमनचारीको हकमा:- 

   नोकरी वषन × आन्िरी तलब 

   ५० 

(ि) प्रहरी नायब मनरीक्षक र सो भन्दा ममुनका प्रहरी 
कमनचारीको हकमा:- 

नोकरी वषन × आन्िरी तलब 

४० 

(4) अवकाश भई प्रहरी हवल्दार र सोभन्दा ममुनको पदबाट 
मनवृिीभरण पाइरहेका व्यन्िको उमेर साठी वषन पूरा भएपमछ मनिले 
पाइरहेको मनवृिीभरणको अिमा तीस प्रमतशत थप गररनेछ। 
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(5) उपदफा (4) मा िनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापमन 
मनवृिीभरणको न्यूनतम रकम समान पदको आधाभन्दा बहालवाला प्रहरी 
कमनचारीको तलब स्केलको शरुुअिको कम र अमधकतम रकम समान 
पदको बहालवाला प्रहरी कमनचारीको तलबको शरुु स्केलभन्दा बढी हनेु 
छैन। 

(6) पन्र वषन सेवा अवमध पूरा गरेको कुनै प्रहरी कमनचारीको 
मतृ्य ुभएमा मनिको सेवा अवमधमा मनवृिीभरणको लामग आवश्यक पने 
सेवा अवमध परु् याउन चावहने वषन थप गरी मनिको पररवारलाई 
मनवृिीभरण वा उपदान िनु मलन चाहन्छ सो रोिेर मलन ददइनेछ। 

(7) यस दफामा अन्यर िनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापमन 
भववष्यमा सरकारी सेवाको मनममि अयोग्य ठहररने गरी सेवाबाट बिानस्त 
गररएको प्रहरी कमनचारीले यस ऐन बमोन्िम मनवृिीभरण पाउने छैन। 

(8) बहालवाला प्रहरी कमनचारीको तलबवृवि हुँदा तलबको 
शरुुअिमा िमत वृवि भएको छ त्यसको दईु मतहाई रकम समान पदका 
मनवृि प्रहरी कमनचारीको मनवृिीभरण रकममा पमन थप गररनेछ। 

(9) प्रदेश प्रहरी सेवाका कमनचारीहरु तथा मतनका पररवारहरुले 
पाउने उपचार िचन, पाररवाररक मनवृन्िभरण तथा उपदान, असाधारण 
पाररवाररक मनवृिीभरण र उपदान, सन्तमतवृन्ि र शैन्क्षकवृन्ि, 
अशिवृन्ि प्राप्त गने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोन्िम हनेुछ।  

(10) यस दफा बमोन्िम प्रदान गररने मनवृिीभरण र उपदान 
लगायतका अन्य सवुवधा योगदानमा आधाररत हनेुछ। 

54. रािीनामा ददन सक्ने: (१) प्रहरी कमनचारीले रािीनामा स्वीकृत गराई 
सेवाबाट अवकाश मलन सक्नेछ। 

(2) प्रहरी कमनचारीको रािीनामा स्वीकृत गने अमधकार 
अन्ततयारवालालाई हनेुछ।  

(3) प्रहरी कमनचारीको नोकरी अवमधको गणना तोवकए 
बमोन्िमको वहसाबबाट हनेुछ।  
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55. नोकरी छोड्न नपाउने: (१) कुनै पमन प्रदेश प्रहरी कमनचारीले आफू 
मनयनु्ि भएको पाचँ वषनसम्म नोकरी छोड्न पाउने छैन। 

तर कुनै प्रहरी कमनचारीलाई मनामसब मावफकको कारण परी 
नोकरी नछोडी नहनेु अवस्था परेमा मनिले कारण िोली रािपरावित 
प्रहरी कमनचारीले प्रदेश प्रहरी प्रमिुमाफन त मन्रालय समक्ष, रािपर 
अनवित कमनचारीले प्रदेश प्रहरी प्रमिुसमक्ष मनवेदन गनुन पनेछ र कारण 
मनामसब भएमा कमनचारीलाई नोकरी छाड्न अनमुमत ददन सक्नेछ।  

(2) उपदफा (१) ववपरीत नोकरी छोड्ने प्रहरी कमनचारीलाई 
नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट लगानी भएको तथा स्वदेश र 
ववदेशमा गराइने आधारभूत तामलम लगायतका रकम असलु उपर 
गररनेछ।  

(3) उपदफा (२) मा िनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापमन सेवा 
गरे बापत मनिले पाएको तलब, राशन, दैमनक भ्रमण भिा तथा तोवकए 
बमोन्िमको सरकारी स्केलमा पाउने सरसामान बापतका रकम असलु 
उपर गररने छैन।  

पररच्छेद- १0 

आचरण 

56. दान, दातव्य, उपहार मलन नहनेु:  (१) सरकारी काममा कुनै पमन 
प्रकारको असर पनन सक्ने गरी प्रहरी कमनचारीले प्रदेश सरकारको पवून 
स्वीकृमत नमलई आफूले वा आफ्नो पररवारको कुनै सदस्यले स्वदेशी वा 
ववदेशी कसैबाट पमन कुनै प्रकारको दान, दातव्य, कोसेली वा उपहार 
स्वीकार गनन वा चन्दा माग्न वा सरकारी कामसँग सम्बन्न्धत व्यन्िसँग 
सापट मलन वा अरू कुनै वकमसमको आमथनक सहायता प्राप्त गनन हुँदैन। 

(२) प्रहरी कमनचारीले ववदेशी सरकार वा ववदेशी सरकारको 
कुनै प्रमतमनमधबाट कुनै उपहार प्राप्त हनु आएमा प्रदेश सरकारलाई सो 
कुराको सूचना ददई मनकासा भए बमोन्िम गनुन पनेछ। 
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57. सम्पन्िको वववरण ददन ु पने: प्रत्येक प्रहरी कमनचारीले नेपाल 
 सरकारले तोकेको फाराममा आफ्नो सम्पन्ि वववरण भरी आमथनक 
 वषन समाप्त भएको साठी ददनमभर दफा 95 बमोन्िमको मनकायमा 
 पेश गनुन पनेछ। 

तर नयाँ मनयनु्ि भएको प्रहरी कमनचारीले त्यस्तो मनयनु्ि भएको 
साठी ददनमभर सम्पन्ि वववरण बझुाउन ुपनेछ। 

58. कम्पनीको स्थापना र सञ्चालन तथा व्यापार व्यवसाय गनन नहनेु: प्रहरी 
कमनचारीले प्रदेश सरकारको पवून स्वीकृमत नमलई देहायका काम गनुन 
हुँदैन:- 

(क) कुनै बैंक, कम्पनी वा सहकारी संस्थाको स्थापना, रन्ििेशन 
वा सञ्चालनको काममा भाग मलन, 

(ि) प्रचमलत कानून बमोन्िम दतान गराउन ुपने कुनै व्यापार वा 
व्यवसाय गनन, 

(ग) अन्यर कुनै प्रकारको नोकरी स्वीकार गनन। 

59. सरकारी कामकाि सम्बन्धी समाचार प्रकाशन गननमा प्रमतबन्ध: (१) 
प्रहरी कमनचारीले प्रदेश सरकारिारा अथवा ववशेष रूपबाट अन्ततयार 
नपाई आफूले कतनव्यको पालना गदान प्राप्त गरेको कुनै गोप्य वा आफूले 
लेिेको अथवा संकलन गरेको कुनै कागिपर वा समाचार प्रत्यक्ष वा 
अप्रत्यक्ष रूपबाट अनामधकृत कमनचारी वा गैरसरकारी व्यन्ि वा सञ्चार 
माध्यमलाई ददन ुवा बताउन ुहुँदैन।  

(२) उपदफा (१) बमोन्िमको प्रमतबन्ध िनुसकैु कारणले प्रदेश 
प्रहरी सेवामा नरहेको व्यन्िको हकमा समेत लागू हनेुछ। 

60. रेमडयो, टेमलमभिन, परपमरका, सामान्िक सञ्जाल वा ववद्यतुीय वा अन्य 
सञ्चार माध्यमसँग सम्पकन  राख्न नहनेु: (१) प्रहरी कमनचारीले मन्रालयको 
अनमुमत प्राप्त नगरी कुनै रेमडयो, टेमलमभिन, परपमरका, सामान्िक सञ्जाल 
वा ववद्यतुीय वा अन्य सञ्चार माध्यममा आफ्नै वास्तववकअथवा 
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काल्पमनक नामबाट अथवा बेनामी कुनै लेि प्रकाशन गनन अथवा 
रेमडयोिारा प्रसारण गनन हुँदैन।  

तर प्रहरी सङ्गठनको प्रविाको रूपमा तोवकएको प्रहरी 
कमनचारीले सम्बन्न्धत प्रहरी सङ्गठनको प्रमिुको अनमुमतमा कायानलयको 
गमतववमध सम्बन्धी िानकारी वा सूचना प्रवाह गनन बाधा पनेछैन। 

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापमन 
सावहन्त्यक, कलात्मक, ऐमतहामसक, वैज्ञामनक र व्यावसावयक ववषयको 
लेि प्रकाशन वा प्रसारण गनन सवकनेछ। 

तर त्यस्तो लेि प्रकाशन वा प्रसारण गरेपमछ आफ्नो 
कायानलयमा िानकारी गराउन ुपनेछ। 

61. प्रेसको सहारा मलन नहनेु: कुनै प्रहरी कमनचारीले मनिको कतनव्य 
 पालनाको सम्बन्धमा लगाइएको आरोपको मनममि मन्रालयको पूवन 
 स्वीकृमत नमलई प्रेस अथवा सञ्चार माध्यमको सहारा मलन हुँदैन। 

62. सरकारको आलोचना गनन नहनेु: (१) नेपाल सरकारको नीमतको ववपरीत 
हनेु गरी वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र नेपाली 
िनताबीचको पारस्पररक सम्बन्धमा वा कुनै ववदेशी रािसँगको 
सम्बन्धमा िलल ् पनन सक्ने गरी कुनै प्रहरी कमनचारीले आफ्नो 
वास्तववक वा काल्पमनक नामबाट वा बेनामी कुनै लेि प्रकाशन गनन, 
सञ्चार माध्यमलाई कुनै िबर ददन, रेमडयो, टेमलमभिन आददिारा मन्तव्य 
प्रसारण गनन, सामान्िक सञ्जालबाट कुनै कुरा व्यि गनन, कुनै सामग्रीको 
प्रचार प्रसार गनन, कुनै सावनिमनक मन्तव्य ददन वा कुनै विव्य प्रकाशन 
गननहुँदैन। 

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापमन 
प्रचमलत कानून र नेपाल सरकारको नीमतको ववपरीत नहनेु गरी लेि 
प्रकाशन वा प्रसारण गनन बाधा पने छैन। 
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63. मनवानचनमा भाग मलन नहनेु: प्रहरी कमनचारीले कुनै रािनीमतक पदको 
लामग हनेु मनवानचनमा भाग मलन, प्रचार-प्रसार गनन, िलुसुमा भाग मलन, 
चन्दा ददन वा कसैको लामग मत माग्न वा मनवानचनमा कुनै प्रकारको 
प्रभाव पानन हुँदैन। 

तर प्रचमलत कानून बमोन्िम मतामधकार प्रयोग गनन बाधा पने 
छैन। 

64. रािनीमतमा भाग मलन नहनेु: प्रहरी कमनचारीले कुनै रािनीमतक दल वा 
दलसँग आबि सङ्गठनको सदस्यता मलन, रािनीमतक वियाकलापमा 
संलग्न हनु, त्यस्ता दल वा सङ्गठनलाई चन्दा ददन वा अन्य कुनै 
रािनीमतक गमतववमधमा भाग मलन हुँदैन। 

65. रािनीमतक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पानन नहनेु: प्रहरी कमनचारीले आफ्नो 
सेवा सम्बन्धी कुरामा मतलब साध्य गने मनसायले आफूभन्दा मामथका 
अमधकृत वा अन्य प्रहरी कमनचारी मामथ कुनै रािनीमतक वा अवाञ्छनीय 
प्रभाव पानुन वा प्रभाव पाने प्रयत्न गनुन हुँदैन।  

66. समय पालन र मनयममतता: प्रहरी कमनचारीले मनयममत रूपले आफ्नो 
पालोमा कायानलयमा वा आफूिवटएको ठाउँमा हान्िर हनु ु पनेछ र 
सकेसम्म पवहले मबदाको स्वीकृमत नमलई कायानलयमा वा आफूिवटएको 
ठाउँमा अनपुन्स्थत हनु ुहुँदैन। 

67. अनशुासन र आज्ञापालन: प्रहरी कमनचारीले देहाय बमोन्िमको 
 अनशुासन र आदेश पालना गनुन पनेछ:- 

(क) अनशुासनमा रही आफ्नो कतनव्य इमान्दारी र तत्परतासाथ 
पालना गनुन पने, 

(ि) सरकारी काम सम्बन्धी कुरामा आफूभन्दा मामथको 
अमधकृतले ददएको आदेशलाई शीघ्रताकासाथ पालना गनुन पने, 
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(ग) आफूभन्दा मामथका सबै अमधकृतप्रमत उन्चत आदर देिाउन ु
पने र आफूमातहतका प्रहरी कमनचारीप्रमत उन्चत व्यवहार गनुन 
पने,  

(घ) उच्छृङ्खल गमतववमध गनन नहनेु, 
(ङ) ववद्यतुीय माध्यम वा सामान्िक सञ्जालमा सेवाका मूल्य, 

मान्यता, आचरण र सामान्िक मयानदा ववपरीतका कायनहरु 
गनन, गराउन नहनेु। 

68. लैंमगक संवेदनशील हनु ु पने: प्रहरी कमनचारी आफ्नो काम, कारबाही 
 र व्यवहारमा लैंमगक संवेदनशील हनु ुपनेछ। 

69. कानून ववपरीत वववाह गनन नहनेु: प्रहरी कमनचारीले ववहावारी सम्बन्धी 
प्रचमलत कानून ववपरीत हनेु गरी वववाह गनुन, गराउन ुहुँदैन। 

70. स्थायी आवासीय अनमुमत मलन नहनेु: (१) प्रहरी कमनचारीले अन्य 
 मलुकुको स्थायी आवासीय अनमुमत मलन वा सोको लामग आवेदन 
 ददन हुँदैन।  

(२) कुनै प्रहरी कमनचारीको सगोलको पमत वा पत्नीले स्थायी 
आवासीय अनमुमत प्राप्त गरेमा सो प्राप्त भएको मममतले तीस ददनमभर 
सम्बन्न्धत प्रहरी कमनचारीले आफू कायनरत कायानलयमा देहाय 
बमोन्िमको वववरण पेश गनुन पनेछ:- 

(क) आफ्नो नाम, थर, सेवा, समूह, उपसमूह र हालको पद, 
(ि) पमत वा पत्नीले स्थायी आवासीय अनमुमत मलएको 

मममत, 
(ग) सम्बन्न्धत ववदेशी मलुकुको नाम। 

(३) उपदफा (२) बमोन्िमको वववरण प्राप्त भएपमछ सम्बन्न्धत 
कायानलयले सो वववरण प्राप्त भएको मममतले पन्र ददनमभर प्रदेश प्रहरी 
कायानलयमा पठाउन ुपनेछ। 
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71. हातपात वा िोरिलुमु गनन नहनेु: कुनै प्रहरी कमनचारीले आफूभन्दा 
मामथल्लो वा मातहतको प्रहरी कमनचारी उपर हातपात वा कुनै प्रकारको 
आिमण वा िोरिलुमु गनन वा गराउन हुँदैन। 

72. घरायसी कामकािमा िटाउन वा लगाउन नहनेु: कुनै पमन प्रहरी 
कमनचारीलाई प्रचमलत कानून बमोन्िम कुनै व्यन्िको सरुक्षाको 
प्रयोिनको लामग िटाउन बाहेक कसैको घरायसी कामकाि गने 
प्रयोिनको लामग िटाउन वा लगाउन हुँदैन र कुनै प्रहरी कमनचारी  
त्यस्तो कामको लामग िवटन हुँदैन। 

73. यौनिन्य दवु्यनवहार गनन नहनेु: प्रहरी कमनचारीले यौनिन्य  दवु्यनवहार 
 गनुन हुँदैन।  

74. यातना ददन नहनेु:  प्रहरी कमनचारीले अपराध अनसुन्धान वा अन्य कुनै 
पमन कायन गदान कसैलाई पमन यातना ददन ुहुँदैन। 

75. प्रदशनन र हड्ताल गनन प्रमतबन्ध: (१) प्रहरी कमनचारीले प्रदशनन गनन, 
बन्द हड्तालमा भाग मलन, थनुछेक गनन, बाधा अवरोध गनन,  घेराउ गनन, 
दबाब ददन, कलम बन्द गनन, सरकारको ववरुि दबाव सृिना गने 
उदे्दश्यले अनसन बसी, अन्य कुनै तररकाबाट सरकारी काममा बाधा 
परु् याउन वा सो कायन गने उदे्दश्यले अरुलाई उक्साउन समेत हुँदैन। 

(२) उपदफा (१) ववपरीत कायन गरी कुनै सावनिमनक, सरकारी 
वा मनिी सम्पन्िमा क्षमत परु् याएमा त्यस्तो प्रहरी कमनचारीलाई ववभागीय 
सिाय गरी क्षमतपूमतनसमेत भराइनेछ।  

76. प्रमतमनमधत्व गनन नहनेु: प्रहरी कमनचारीले आफूलाई मकान परेको ववषयमा 
आफैँ ले वा वारेसिारा सम्बन्न्धत मनकाय वा अमधकारी समक्ष मनवेदन 
ददन बाहेक अरु व्यन्ि वा समूहको तफन बाट प्रमतमनमधत्व गनन हुँदैन। 

77. अन्य आचरण: प्रहरी कमनचारीले तोवकए बमोन्िमका अन्य आचरण 
 पालना गनुन पनेछ। 
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पररच्छेद- १1 

ववभागीय सिाय तथा पनुरावदेन 

78. ववभागीय सिाय: (१) प्रचमलत संघीय कानून बमोन्िम समायोिन भई 
प्रदेशमा िवटएका प्रहरी कमनचारीको ववभागीय सिाय र सो सिाय ददने 
अमधकारी प्रचमलत संघीय कानून बमोन्िम हनेुछ। 

(२) उपदफा (१) मा उल्लेि भएदेन्ि बाहेक प्रदेश प्रहरीमा 
मनयिु भएका प्रहरी अमधकृत तथा िवानलाई उन्चत र पयानप्त कारण 
भएमा देहाय बमोन्िमको ववभागीय सिाय ददन सवकनेछ:- 

(क) सामान्य सिायः 
(1) नमसहत ददने, 
(2) चालचलन सम्बन्धी प्रमतवदेनमा प्रमतकूल राय 

लेखे्न, 
(3) बढीमा पाँच वषनसम्म बढुवा रोक्का गने, 
(4) बढीमा पाँच तलब वृविसम्म रोक्का गने, 
(5) िाइपाइ आएको बढीमा पाँच तलब वृविसम्म 

घटुवा गने, 
(6) हालको पदको ज्येष्ठतासवहत िाइपाइ आएको 

शरुु स्केलमा घटुवा गने, 
(7) एक तहको तल्लो पदमा घटुवा गने। 

(ि) ववशेष सिाय: 
(1) भववष्यमा सरकारी सेवाका लामग अयोग्य 

नठहररने गरी सेवाबाट हटाउने, 
(2) भववष्यमा सरकारी सेवाको मनममि अयोग्य 

ठहररने गरी सेवाबाट बिानस्त गने। 
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79. नमसहत ददने वा प्रमतकूल राय लेख्न:े देहायको अवस्थामा कुनै प्रहरी 
 अमधकृत तथा िवानलाई यातना नहनेु गरी नमसहत ददन वा 
 चालचलन सम्बन्धी प्रमतवेदनमा प्रमतकूल राय लेख्न सवकनेछः- 

(क) कायन सम्पादन सन्तोषिनक नभएमा, 
(ि) तामलममा िटाउँदा नगएको वा तामलम अवमधमा लापरबाही 

गरी गैरन्िम्मेवारीपूणन व्यवहार देिाएमा, 
(ग) सेवाग्राहीको वपरमकान र उिरुी पटक पटक बेवास्ता गरेको 

सम्बन्धमा आफूभन्दा मामथल्लो अमधकारीले ददएको मनदेशन 
पालन नगरेमा, 

(घ) सेवाग्राहीलाई दवु्यनवहार गरेमा, 
(ङ) सरुवा भएर वा अन्य सरकारी कामको मसलमसलामा िवटएका 

बित मनामसब आधार र कारण मबना बाटोका म्यादपमछ 
सम्बन्न्धत कायानलयमा हान्िर हनु नगएमा, 

(च) दईु पटकसम्म मलन्ित चेतावनी पाएमा वा सचेत गराइएमा। 

80. बढीमा पाचँ वषनसम्म बढुवा रोक्का गने वा बढीमा पाचँ तलब 
 वृविसम्म रोक्का गने: देहायको अवस्थामा सिायको आदेश ददने 
 अमधकारीले बढीमा पाँच वषनसम्म बढुवा रोक्का गनन वा बढीमा पाँच 
 तलब वृविसम्म रोक्का गनन सक्नेछ:- 

(क) आफूले सम्पादन गनुन पने काम कारबाहीमा लापरबाही गरेमा, 
(ि) यस ऐन वा अन्य प्रचमलत कानूनले तोकेको पदीय दावयत्व 

न्िम्मेवारीपूवनक पूरा नगरेमा, 
(ग) कानून बमोन्िम मामथल्लो दिानको अमधकारीले ददएको मनदेशन 

पालना नगरेमा वा कायानन्वयन नगरेमा, 
(घ) दफा 57, 58, 59, 60, 66, 67, 68, 69, 72, 

76, 77 आचरण सम्बन्धी मनयम उलङ्ख घन गरेमा, 
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(ङ) दफा ७९ बमोन्िमको सिाय दईु पटक पाइसके पमछ पनुः 
सो दफा बमोन्िम कुनै काम गरेमा। 

81. बढीमा पाचँ तलब वृवि घटुवा गने वा शरुु स्केलमा घटुवा गने वा 
तल्लो पदमा घटुवा गने: देहायको अवस्थामा सिायको आदेश ददने 
अमधकारीले कुनै प्रहरी कमनचारीले िाइपाइ आएको बढीमा पाचँ तलब 
वृवि घटुवा गनन वा हालको पदको ज्येष्ठता सवहत िाइपाइ आएको शरुु 
स्केलमा घटुवा गनन वा तल्लो पदमा घटुवा गनन सक्नेछः 

(क) अनशुासनहीन काम गरेमा, 
(ि) दफा 56, 61, 62, 69, 71 मा उन्ल्लन्ित आचरण 

सम्बन्धी मनयम उलङ्ख घन गरेमा, 
(ग) मनयनु्ि भएको पाँच वषनमभरै नोकरीबाट अलग हनु झटु्टा 

कारण देिाएमा, 
(घ) कानून बमोन्िम ददएको आदेश मनदेशन नमानेमा वा 

कायानन्वयन नगरेमा,  
(ङ) मनामसब कारण नभई वा मबदा नमलई अनपुन्स्थत भएमा वा 

गैरहान्िर भएमा, 
(च) लापरबाही गरेमा वा मनयम आदेशको पालना नगरेमा, 
(छ) लापरबाही गरी सरकारी सम्पन्ि हामन नोक्सानी गरेमा, 
(ि) नैमतक पतन देन्िने फौिदारी कसूर बाहेकको अन्य कुनै 

फौिदारी अमभयोगमा कैद बाहेक िररबाना वा क्षमतपमूतन 
भराउने वा दबुै सिाय भएमा। 

82. सेवाबाट हटाउने वा बिानस्त गने: (१) देहायको कुनै पमन अवस्थामा 
प्रदेश प्रहरी कमनचारीलाई भववष्यमा सरकारी सेवाका लामग अयोग्य 
नठहररने गरी सेवाबाट हटाउन सवकनेछ:- 

(क) आफ्नो पदीय न्िम्मेवारीमा बराबर लापरबाही गरेमा, 
(ि) आचरण सम्बन्धी कुराहरु बराबर उलङ्ख घन गरेमा, 
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(ग) डु्यवटको समयमा बराबर मादक पदाथन सेवन गरेमा, 
(घ) बराबर अनशुासनहीन काम गरेमा, 
(ङ) दफा 63, 64, 65, 70, 73, 74 र ७५ मा 

उन्ल्लन्ित आचरण उलङ्ख घन गरेमा, 
(च) मबदा स्वीकृमत नगराई लगातार पैंतालीस ददनसम्म 

आफ्नो कायानलयमा अनपुन्स्थत रहेमा, 
(छ) दफा ७९, ८० र ८१ बमोन्िमको सिाय तीन 

पटक पाइसके पमछ पनु: सो दफा बमोन्िमको कुनै 
काम गरेमा, 

(ि) नैमतक पतन देन्िने बाहेकका अन्य कुनै फौिदारी 
कसूरमा दोषी ठहर भई कैद सिाय भएमा, सरकारी 
कायन सम्पादनमा संलग्न हनेु िममा प्रचमलत कानून 
बमोन्िम लागेको कुनै अमभयोगमा दोषी ठहर भई छ 
मवहनाभन्दा कम कैद सिाय भएमा, 

(झ) अध्ययन मबदा पूरा गरी फवकन एपमछ तोवकए 
बमोन्िमको अवमधसम्म सेवा नगरेमा। 

(2) देहायको कुनै अवस्थामा प्रहरी कमनचारीलाई भववष्यमा 
सरकारी सेवाको मनममि अयोग्य ठहररने गरी सेवाबाट बिानस्त गररनेछ:- 

(क) नैमतक पतन देन्िने फौिदारी अमभयोगमा कसूरदार 
ठहररएमा, 

(ि) भ्रिाचार गरेको प्रमान्णत भएमा, 
(ग) स्थायी आवासीय अनमुमत मलएमा वा त्यस्तो अनमुमत 

प्राप्त गननको लामग आवेदन ददएमा, 
(घ) प्रहरी ववशेष अदालतबाट दोषी ठहररएमा। 

83. कायानलयमा अनपुन्स्थत भएमा वा झटु्टा वववरण पेश गरेमा हनेु 
कारबाही: (१) मबदा नमलई आफ्नो कायानलयमा अनपुन्स्थत हनेु प्रहरी 
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कमनचारीलाई गयल र तलब कट्टी गरी ववभागीय सिाय समेत गनन 
सवकनेछ।यसरी गयलकट्टी भएको अवमध अमनवायन अवकाश बाहेक 
अन्य प्रयोिनको लामग मनिको सेवा अवमधमा गणना हनेु छैन। 

(2) कुनै पमन प्रहरी कमनचारीले झटु्टा कारण देिाई मबदा मलई 
बसेको ठहरेमा मबदा बसेको अवमधलाई गैरहान्िर गराई गैरहान्िर 
सम्बन्धी कसूरमा कारबाही हनेुछ।  

84. सिाय सम्बन्धी कायनववमध: (१) प्रहरी कमनचारीलाई यस ऐन बमोन्िमको 
ववभागीय सिायको आदेश ददनअुन्घ ववभागीय सिाय आदेश ददने 
अमधकारीले मनिलाई कारबाही गनन लामगएको ब्यहोरा स्पि उल्लेि गरी 
कम्तीमा सात ददनको मौका ददई मलन्ित सूचना ददई आफ्नो सफाइ 
पेश गने मौका ददन ुपने छ।यसरी त्यस्तो मलन्ित सूचनामा मनि उपर 
लगाइएको आरोप स्पि रूपले वकवटएको हनुपुदनछ। साथै प्रत्येक आरोप 
कुन तथ्य र कारणमा आधाररत छ सो समेत िुलाउन ुपनेछ। आरोप 
लागेको प्रहरी कमनचारीले त्यस्तो सूचनामा उन्ल्लन्ित म्यादमभर आफ्नो 
सफाइ मलन्ित रूपमा पेश गनुन पनेछ।  

(2) ववशेष सिायको आदेश ददनभुन्दा पवहले ववभागीय 
सिायको आदेश ददन पाउने अमधकारीले उपदफा (१) बमोन्िम सफाइ 
पेश गनन ददइएको म्यादमभर सफाइ पेश नगरेमा वा पेश हनु आएको 
सफाइ सन्तोषिनक नभएमा त्यस्तो प्रहरी कमनचारीलाई ददन लामगएको 
प्रस्ताववत सिाय वकन नददने भनी त्यस सम्बन्धमा कम्तीमा पन्र ददनको 
म्याद ददई स्पिीकरण माग्न ुपनेछ।  

(3) भागी पिा नलागेको वा अरु कुनै कारणले सम्पकन  स्थावपत 
गनन असम्भव भएको प्रहरी कमनचारीको सम्बन्धमा प्रहरी सेवाबाट हटाउन 
वा बिानस्त गदान तोवकए बमोन्िम गनुन पनेछ। 

तर नैमतक पतन देन्िने फौिदारी अमभयोगमा अदालतबाट दोषी 
ठहर भइसकेको अपराध गरेको वा प्रहरी ववशेष अदालतबाट ठहर गरी 
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कैदको सिाय पाएको कुनै प्रहरी कमनचारीलाई गनन लागकेो सिायको 
बारेमा सूचनासम्म ददए पगु्नेछ।  

(४) ववभागीय सिाय गने अमधकारीले कुनै प्रहरी कमनचारीलाई 
बिानस्त गने, सेवाबाट हटाउने दिान वा तलब घटाउने आदेश ददँदा सो 
गनानको आधार सवहतको अमभयोग, सो बारे िाचँबझु गरेको ब्यहोरा, 
मनिलाई सफाइको मौका ददएकोमा मनिको सफाइको न्िवकर र सो 
न्िवकर बमोन्िमको केही बनु्झमलएको भए सो समेत बारे आफ्नो ठहर 
लेिी सफाइको मौका नददएकोमा सो ददन मनामसब नपरेको अवस्था 
देिाई ब्यहोरा िुलाएको पचान समेत िडा गरी सही गरी मममसल सामेल 
राख्न ुपछन।  

(५) दफा 78 को उपदफा (२) को िण्ड (ि) बमोन्िम 
ववशेष सिाय गनुन पवून प्रदेश लोक सेवा आयोगको परामशन मलन ुपनेछ।  

(६) ववभागीय सिाय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोन्िम 
हनेुछ। 

85. मनलम्बन: (१) कुनै प्रहरी कमनचारी मामथ लागेको कुनै अमभयोगको 
िाँचबझु गनुन परेमा सिायको आदेश ददन पाउने अमधकारीले िाँचबझु 
समाप्त नहनु्िेलसम्म त्यस्तो प्रहरी कमनचारीलाई मनलम्बन गनन सक्नेछ। 
यसरी मनलम्बन गदान मनलम्बन गनुनका आधार र कारण स्पि रूपमा 
िुलाउन ुपनेछ।  

(2) उपदफा (१) बमोन्िम गररने मनलम्बनको अवमध छ 
मवहनाभन्दा बढी हनेु छैन। मनलम्बन अवमधमा मनि उपरको 
कारबाहीको वकनारा लगाउन ुपनेछ।  

(3) उपदफा (१) बमोन्िम कुनै पमन प्रहरी कमनचारीलाई 
मनलम्बन गनुन पदान देहायको अवस्था ववद्यमान हनु ुपनेछ:- 

(क) मनलम्बन नगरी ओहोदाको काम गनन ददँदा झटु्टा 
प्रमाण संकलन गनन सक्ने वा आफ्नो ववरुिको 
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सबदु प्रमाण गायब वा नि गनन सक्ने देन्िएमा,  
वा 

(ि) मनलम्बन नगरी ओहोदाको काम गनन ददँदा थप 
सरकारी हामन नोक्सानी हनेु सम्भावना देन्िएमा  
       वा 

(ग) कुनै प्रहरी कमनचारीले गरेको कायनको कारणले 
मनिलाई मनलम्बन नगरे सङ्गठनमभरका 
कमनचारीहरुमा नैराश्यता, उिेिना आउने वा 
िनमानसमा नकारात्मक असर पनन सक्ने वा प्रहरी 
सङ्गठनकै प्रमतष्ठामा आचँ आउने भएमा।  

(4) उपदफा (१) बमोन्िम मनलम्बन अवस्थामा रहेको प्रहरी 
कमनचारीले पाउने तलब भिाको आधा रकममार पाउनेछ।  

(5) कुनै फौिदारी अमभयोगमा वा ऐन अन्तगनतको कसूरमा 
मगरफ्तार भई थमुनएको वा त्यस्तो आरोप लागेको प्रहरी कमनचारी 
साधारण तारेिमा छुटेको अवस्थामा बाहेक सो मदु्दामा फैसला नभएसम्म 
स्वत: मनलम्बनमा रहनेछ र सो मदु्दामा फैसला हुँदा सफाइ पाएमा 
त्यस्तो मनलम्बन फुकुवा भई सेवामा बहाली हनेुछ। 

(6) यस ऐन तथा प्रचमलत कानून बमोन्िम मनलन्म्बत प्रहरी 
कमनचारी उपर लागेको अमभयोग प्रमान्णत नभई सफाइ पाएमा मनिले 
सो अवमधको मनलम्बनमा रहेका अवस्थामा आधा तलब पाएको भए सो 
कट्टा गरी र नपाएको भए पूरै तलब (तलबवृवि हनेु भएमा सो समेत) 
पाउँनेछ। 

        तर  
(क) कसूरदार ठहररएमा मनलम्बन भएका मममतदेन्िको 

बाँकी तलब भिा पाउने छैन,  
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(ि) कुनै प्रहरी कमनचारी सरकारी कामको सम्बन्धमा वा 
कुनै कमनचारीलाई तोकेको दावयत्व पालनाको िममा 
प्रदेश सरकारबाट भएको कारबाही स्वरूप मनलम्बन 
भएको नभई अरु नै कारणबाट स्वयं मनलम्बन हनु 
गएको रहेछ भने त्यसरी मनलम्बन रहेको अवमधको 
तलब भिा पाउने छैन। 

(७) कुनै प्रहरी कमनचारी उपर नेपाल सरकार वादी हनेु कुनै 
फौिदारी अमभयोगमा कुनै अमधकार प्राप्त अमधकारीले मनलम्बन गनुन 
पनेछ र सोको िानकारी सम्बन्न्धत मनकायलाई ददन ुपनेछ।  

(८) शरुु अदालतबाट सफाइ पाएको कुनै प्रहरी कमनचारी 
मामथल्लो अदालतबाट दोषी ठहर भएमा सो कुराको िानकारी ददने 
दावयत्व सम्बन्न्धत प्रहरी कमनचारीको हनेुछ। त्यसरी िानकारी नददएको 
कारणबाट त्यस्तो अवमधको तलब भिा पाएको भए सो रकम सरकारी 
बाँकी सरह असूल उपर गररनेछ।  

86. सेवाको अन्त गनन सक्ने: कुनै प्रहरी कमनचारीलाई देहायको अवस्थामा 
मनिको सेवा अन्त गनुन पने भएमा प्रहरी अन्ततयारवालाले पचान िडा 
गरी सेवाको अन्त गनन सक्नेछ। यसरी सेवाको अन्त गदान दफा 84 
बमोन्िमको कायनववमध अपनाउन ुपनेछैन:- 

(क) परीक्षणकालमा रहने गरी मनयनु्ि भएकोमा मनयनु्ि सदर 
नहुँदै, 

(ि) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले गठन गरेको मेमडकल 
बोडनले शारीररक वा मानमसक दृविले अनपुयिु ठहर् याएमा। 

87. सिायको आदेश ददने र पनुरावेदन सनु्न े अमधकारी: (1) दफा 78 
 को उपदफा (२) को िण्ड (क) मा उन्ल्लन्ित सामान्य सिायको 
 आदेश ददने र पनुरावेदन सनेु्न अमधकारी तोवकए बमोन्िम हनेुछ। 
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(2) दफा 78 को उपदफा (२) को िण्ड (ि) मा उन्ल्लन्ित 
ववशेष सिायको आदेश ददने अमधकार अन्ततयारवालालाई हनेुछ। 

(3) उपदफा (2) बमोन्िम भएको सिायको पनुरावेदन सनेु्न 
अमधकार प्रदेश सरकारलाई हनेुछ। 

88. पनुरावेदनको कायनववमध: (१) ददइएको आदेशमा न्चि नबझुी 
 पनुरावेदन गने प्रहरी कमनचारीले िनु कायानलय माफन त कारबाहीको 
 आदेश गररएको हो सोही कायानलयमाफन त वा सोझै पनुरावेदन सनेु्न 
 अमधकारीलाई सम्बोधन गरी पनुरावेदन ददन सक्नेछ।  

(2) पनुरावेदन गने व्यन्िले पनुरावदेनमा आफ्नो सफाइको 
मनममि आफूसँग भएको प्रमाण रािी न्शि भाषामा लेिी ददन ुपनेछ। 
पनुरावेदनका साथमा िनु आदेशको ववरुि पनुरावेदन गररएको हो सो 
आदेशको नक्कल पमन राख्न ुपनेछ।  

(3) उपदफा (१) बमोन्िम पनुरावेदन ददँदा आदेशको सूचना 
पाएको मममतले पैंतीस ददनमभर ददन ुपनेछ। 

(4) ववभागीय सिायको आदेश सम्बन्धमा पनुरावदेन सनेु्न 
अमधकारीले गरेको मनणनय अन्न्तम हनेुछ। 

89. पनुबनहाली भएमा पाउने सवुवधा: (१) कुनै प्रहरी कमनचारीलाई सेवाबाट 
हटाउने वा बिानस्त गने गरी ददइएको आदेश कुनै अदालत वा 
अमधकारीबाट रद्द भई सेवामा पनु: कायम भएमा त्यस्तो प्रहरी कमनचारीले 
सेवाबाट हटाइएको वा बिानस्त गररएको मममतदेन्ि पनु: कायम भएको 
मममतसम्मको पूरा तलब भिा र तलब वृवि पाउने भए तलब वृविसमेत 
पाउनेछ।  

तर भगौडा वा गैरहान्िर भई सेवाबाट हटाइएको वा बिानस्त 
गररएको प्रहरी कमनचारी सेवामा बहाली भएमा मनिले भगौडा वा 
गैरहान्िर भएको अवमधको कुनै पमन सवुवधा पाउने छैन।  
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(2) उपदफा (१) मा तोवकए बमोन्िम तलब भिा तथा तलब 
वृवि पाउने भए सो तलब भिा बापतको रकम मनिको पनुबनहाली भएको 
दरबन्दीबाट पाउनेछ।  

(3) शरुु अदालतबाट फौिदारी अमभयोगमा दोषी ठहरी सोही 
कसूरमा ववभागीय कारबाही भई सेवाबाट अलग गररएका प्रहरी 
कमनचारीले उि फौिदारी अमभयोगमा पनुरावेदन तहबाट सफाइ पाएमा 
मनि सेवामा पनुबनहाली हनेुछ। 

पररच्छेद- १2 

प्रदेश सरुक्षा समममत सम्बन्धी व्यवस्था 

90. प्रदेश सरुक्षा समममत: (1) प्रदेशको शान्न्त सरुक्षा कायम गनन तथा 
प्रदेशमा हनेु अपराध अनसुन्धान तथा सूचना आदान प्रदान, अन्तर प्रदेश 
तथा नेपाल सरकारसगँ समेत सरुक्षा समन्वय लगायतको ववषयमा प्रदेश 
सरकारलाई सरुक्षा सम्बन्धमा नीमतगत सझुाव ददन देहायको एक समममत 
रहनेछ:- 

(क) मन्री, मन्रालय -संयोिक 
(ि) पतृनापमत, नेपाली सेनाको कायानलय 
 प्रमिु (प्रदेश कायनक्षेर भएको) -सदस्य 
(ग) सन्चव, मन्रालय -सदस्य 
(घ) प्रदेश प्रहरी प्रमिु, प्रदेश  
 प्रहरीको कायानलय -सदस्य 
(ङ) प्रमिु सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल,  
 प्रदेश कायानलय -सदस्य 
(च) प्रमिु, राविय अनसुन्धान,  
 प्रदेश कायानलय -सदस्य 
(छ) प्रमिु, प्रदेश अनसुन्धान ब्यूरो -सदस्य 
(ि) महाशािा प्रमिु (शान्न्त सरुक्षा  
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 हेने), मन्रालय -सदस्य-सन्चव 
(2) उपदफा (१) बमोन्िमको समममतको बैठक सम्बन्धी 

कायनववमध आफैँ ले मनधानरण गरे बमोन्िम हनेुछ। 
(3) उपदफा (1) बमोन्िमको समममतमा आवश्यकता अनसुार 

अन्य सम्बन्न्धत अमधकारीलाई आमन्रण गनन सक्नेछ। 

(4) उपदफा (1) बमोन्िमको समममतको अन्य काम, कतनव्य, 
अमधकार र व्यवस्था तोवकए बमोन्िम हनेुछ। 

पररच्छेद- १3 

ववववध 

91. सेवाको सरुक्षा: कुनै पमन प्रहरी कमनचारीलाई मनिको मनयनु्ि हुँदा 
तत्काल लागू रहेको तलब, उपदान, मनवृिीभरण र अन्य सवुवधा 
सम्बन्धी सेवाका शतनमा मनिको स्वीकृमत बेगर मनिलाई प्रमतकूल असर 
पने गरी पररवतनन गररने छैन। साथैपमछ हनेु संशोधनले त्यस्तो संशोधन 
हनु ुअगावै बहाल रहेको वा मनवृिीभरण पाउने गरी अवकाश पाएको 
कुनै प्रहरी कमनचारीको उपयिु सेवाका शतनमा कुनै प्रकारले प्रमतकूल 
असर पने भएमा त्यस्तो संशोमधत व्यवस्था बमोन्िम गनन मञ्जुर गरेको 
मलन्ित स्वीकृमत नभई त्यस्तो व्यवस्था मनिको हकमा लागू हनेु छैन। 

92. असल मनयतको बचाउ: (१) प्रहरी कमनचारीले यस ऐन वा प्रचमलत 
कानून बमोन्िम गनुन पने अपराध रोकथाम, मनयन्रण, अनसुन्धान वा 
कानून कायानन्वयन वा कतनव्य पालन गदान वा पाएको अन्ततयार प्रयोग 
गदान वा अदालतले पठाएको म्याद वा िारी गरेको ववज्ञमप्त, आदेश वा 
वारेन्ट कायानन्वयन गदान असल मनयतले गरेको काममा सिायको भागी 
हनु र हिानना मतनन पने छैन र प्रहरी कमनचारीले आफ्नो ओहोदाको 
कतनव्य पालनको िममा गरेको कुनै सरकारी कामको सम्बन्धमा मनि 
उपर उपदफा (२) बमोन्िमको रीत नपरु् याई मदु्दा चल्न सक्ने छैन।  
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(2) उपदफा (१) बमोन्िम कुनै पमन प्रहरी कमनचारी उपर 
मदु्दा चलाउनको लामग अन्ततयारवालाको अनमुमत प्राप्त गनुन पनेछ।  

(3) कुनै प्रहरी कमनचारी बहाल छँदा आफ्नो ओहोदाको कतनव्य 
पालनको मसलमसलामा गरेको कामको सम्बन्धमा बहाल टुवटसकेपमछ 
प्रदेश सरकारको स्वीकृमत नभई मनि उपर मदु्दा चल्न सक्ने छैन।  

(4) उपदफा (३) बमोन्िम मदु्दा चलेमा मनिको तफन बाट 
प्रमतरक्षा प्रदेश सरकारले गनेछ।  

93. ववशेष सरुक्षाको लामग प्रहरी कमनचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) अन्य 
प्रचमलत कानून बमोन्िम प्रदेश प्रहरीले सरुक्षा प्रदान गने भनी तोवकएका 
कुनै ववन्शि व्यन्ि वा महत्वपूणन संरचना, भवन वा संस्थाको सरुक्षाको 
लामग वा प्रदेश प्रहरीलाई प्राप्त सूचनाका आधारमा अन्य कुनै ववन्शि 
व्यन्ि वा संरचनाको सरुक्षा उपरको ितराको मूल्यािन गरी तोवकए 
बमोन्िमको समममतको मसफाररसमा वदीसवहत वा सादा पोशाकमा प्रदेश 
प्रहरी िटाउन सवकनेछ।  

(2) उपदफा (१) बमोन्िम िवटएका प्रदेश प्रहरी कमनचारीलाई 
मनिको न्िम्मेवारी पूरा गनन नददने गरी कुनै िोरिलुमु गरेमा, हात 
उठाई वा नउठाई हमला गरेमा वा अन्य वियाकलाप गरेमा त्यस्तो 
प्रदेश प्रहरी कमनचारीले आफूले सरुक्षा ददनपुने व्यन्ि, संरचना, भवन 
वा संस्थाको सरुक्षा वा बचाउ गनन वा आफ्नो िीउको सरुक्षा गनन 
आवश्यक बल प्रयोग गनन सक्नेछ।  

(3) उपदफा (२) मा िनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापमन 
उपदफा (१) बमोन्िम िवटएको सरुक्षाकमीले आफूसगँ रहेको स्रोत 
साधन वा हातहमतयार प्रयोग बदमनयत वा हेलचेक्र्याइँका साथ गरेको 
हो, होइन वा त्यस्तो स्रोत साधन वा हातहमतयार वा बल प्रयोग गनन 
आवश्यक मथयो, मथएन भने्न सम्बन्धमा छानमबन गनन सवकनेछ।  
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(4) उपदफा (३) बमोन्िम छानमबन गदान त्यस्तो प्रहरी 
कमनचारीले आफूसगँ रहेको स्रोत साधन वा हातहमतयारको प्रयोग 
बदनीयत, हेलचके्र्याइँ साथ गरेको वा आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग 
गरेको देन्िएमा मनिलाई ववभागीय वा प्रचमलत कानून बमोन्िमको 
कारबाही अगाडी बढाउन सवकनेछ।  

(5) यस ऐनमा अन्यर िनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापमन एक 
व्यन्िले अको व्यन्िको हत्या गनन सक्ने वा सांघामतक आिमण गरी 
िीउ ज्यान मलन सक्ने वा गम्भीर घाइते बनाउन सक्ने वा ठूलो 
सङ्खतयाका मामनसहरुको िीउ ज्यानमा हामन परु् याउन सक्ने वा 
सावनिमनक स्वास्थ्यमा ितरा पानन सक्ने वा सावनिमनक र राविय 
सम्पन्िमामथ आगिनी, तोडफोड, आिमण वा ववध्वंस गरी गम्भीर क्षमत 
परु् याउन सक्ने मनामसव आधार भएमा प्रहरीले तत्काल त्यसको कायन 
हनुबाट रोक्न अन्य कुनै उपाय नभएमा प्रचमलत कानून बमोन्िम 
आवश्यकता अनसुार बल प्रयोग गनन सक्नेछ।  

94. सेवा पररवतननमा बन्देि: प्रहरी सेवाको कुनै पमन तहका प्रहरी 
कमनचारीलाई मनिको ईच्छा ववपरीत प्रहरी सेवाबाट अन्य कुनै सेवामा 
सेवा पररवतनन गररने छैन।  

95. प्रदेश प्रहरी अमभलेि सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रहरी कमनचारीहरुको 
 अमभलेि व्यवस्थापनको लामग एक प्रदेश प्रहरी वकताबिाना 
 रहनेछ। 

तर यसरी प्रदेश प्रहरी वकताबिाना स्थापना नभएसम्म यसको 
सङ्गठन संरचना र अमभलेि सम्बन्धी सम्पूणन व्यवस्थापन प्रचमलत संघीय 
कानून बमोन्िम राविय वकताबिानाले गनेछ। 

(2) उपदफा (१) बमोन्िमको प्रहरी वकताबिानाको काम, 
कतनव्य र अमधकार तोवकए बमोन्िम हनेुछ।  
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96. अन्तरानविय शान्न्त स्थापनामा प्रदेश प्रहरीको सहभामगता सम्बन्धी 
 व्यवस्था: (१) अन्तरानविय शान्न्त स्थापनामा प्रदेश प्रहरीको 
 सहभामगता सम्बन्धी व्यवस्था संघीय प्रहरी ऐन बमोन्िम हनेुछ।  

(2) उपदफा (1) बमोन्िमको सहभामगताको लामग आवश्यक 
मापदण्ड एवं कायनववमध मन्रालयले मनधानरण गरे बमोन्िम हनेुछ।  

97. सूर पररचालन गनन सक्ने: (1) शान्न्त सवु्यवस्था कायम गनन र अपराध 
मनयन्रण वा अनसुन्धान सम्बन्धी सूचना संकलनका लामग प्रदेश प्रहरीले 
गोप्य रूपमा सूर पररचालन गनन सक्नेछ।  

(2) उपदफा (1) बमोन्िम गररने सूर पररचालन सम्बन्धी 
अन्य व्यवस्था तोवकए बमोन्िम हनेुछ। 

98. सामदुावयक प्रहरी: (1) प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको शान्न्त सरुक्षा 
व्यवस्थापनको लामग प्रदेश प्रहरीको सङ्गठनको मातहत रहने गरी तोवकए 
बमोन्िमको सामदुावयक प्रहरीको गठन गनन सक्नेछ। 

(2) उपदफा (1) बमोन्िम रहने सामदुावयक प्रहरीको सञ्चालन, 
व्यवस्थापन र अन्य व्यवस्था तोवकए बमोन्िम हनेुछ। 

99. हातहमतयार, िरििाना तथा सञ्चार साधनको प्रयोग: प्रदेश प्रहरीले 
प्रयोग गने हातहमतयार, िरििाना तथा सञ्चार साधन र सोको प्रयोग 
सम्बन्धी मापदण्डको व्यवस्था प्रचमलत संघीय कानूनले मनधानरण गरे 
बमोन्िम हनेुछ। 

100. कसूर, मदु्दाको अनसुन्धान, दायरी, सिाय र पनुरावेदन: प्रदेश प्रहरी 
 कमनचारीले गने कसूर, मदु्दाको अनसुन्धान, दायरी, सिाय र पनुरावेदन 
 सम्बन्धी व्यवस्था प्रचमलत संघीय कानून बमोन्िम हनेुछ। 
101. कसूर र सिाय: यस ऐनको पररच्छेद- 11 बमोन्िमको ववभागीय सिाय 

बाहेक प्रचमलत कानून बमोन्िम प्रहरी कमनचारीको लामग हनेु कसूर, 
सिाय र सोको कायनववमध सम्बन्धी व्यवस्था प्रचमलत संघीय कानून 
बमोन्िम हनेुछ। 
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102. अमधकार प्रत्यायोिन गनन सक्ने: (1) प्रदेश सरकारले यस ऐन 
 बमोन्िम आफूलाई प्राप्त अमधकारमध्ये केही अमधकार प्रदेश रािपरमा 
 सूचना प्रकाशन गरी सोही सूचनामा तोवकएको कमनचारी वा 
 अमधकारीले प्रयोग गनन पाउने गरी प्रत्यायोिन गनन सक्नेछ। 

(2) यस ऐन बमोन्िम कुनै अमधकारीलाई प्राप्त अमधकार आफ्नो 
सामान्य रेिदेिमा रही प्रयोग गने गरी आफू मातहतका कमनचारीलाई 
प्रत्यायोिन गनन सक्नेछ। 

   तर सिाय गने सम्बन्धी अमधकार प्रत्यायोिन गनन पाइने 
 छैन। 

103. नेपाल सरकारको दावयत्व हनेु: प्रचमलत कानून बमोन्िम प्रदेश प्रहरीमा 
समायोिन भएको वा िवटएको प्रहरी कमनचारी कुनै कारणले सेवाबाट 
अलग भएमा मनिले पाउने उपदान, मनवृिीभरण, उपचार िचन तथा 
सन्ञ्चत मबदाको रकम नेपाल सरकारले प्रचमलत कानून बमोन्िम 
ब्यहोनेछ। 

104. प्रचमलत कानून लागू हनेु: (1) यस ऐनमा लेन्िएकोमा यसै ऐन 
 बमोन्िम र नलेन्िएकोमा प्रचमलत संघीय प्रहरी कानून बमोन्िम 
 हनेुछ। 

(2) प्रचमलत कानून बमोन्िम प्रदेशमा समायोिन भएका प्रहरी 
कमनचारीको हकमा प्रचमलत संघीय कानून लागू हनेु भए सोही बमोन्िम 
र अन्यमा यसै ऐन बमोन्िम हनेुछ। 

(3) प्रदेश प्रहरीको सम्बन्धमा प्रचमलत संघीय कानूनले कुनै 
िास ववषयमा मनन्श्चत मापदण्ड, कायनववमध एवं अन्य व्यवस्था गने भनी 
तोकेको वा लेन्िएकोमा सोही बमोन्िम हनेुछ। 
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105. मनयम बनाउने अमधकार: (1) यो ऐन कायानन्वयन गनन प्रदेश 
 सरकारले आवश्यक मनयमहरु बनाउन सक्नेछ। 

(२) यस ऐन तथा यस अन्तगनत बनेको मनयमावलीको अधीनमा 
रही मन्रालयले कायनववमध, मापदण्ड, मनदेन्शका, आचारसंवहता बनाउन 
सक्नेछ। 


