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प्रहरी कर्मचारी सर्ायोजन ऐन, २०७६ 

प्रर्ाणीकरण र प्रकाशित मर्मत  

        २०७६/१०/२८ 

संवत ्२०७६ सालको ऐन नं. १६ 

प्रहरी कर्मचारीलाई नपेाल प्रहरी तथा प्रदेि प्रहरीर्ा सर्ायोजन गने सम्बन्धर्ा  

व्यवस्था गनम बनकेो ऐन 

प्रस्तावना: प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेि प्रहरीर्ा सर्ायोजन गने सम्बन्धर्ा कानूनी 
व्यवस्था गनम वाञ्छनीय भएकोले, 

 सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ। 

१. संशिप्त नार् र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नार् “प्रहरी कर्मचारी सर्ायोजन ऐन, २०७६” 

रहेको छ। 

(२) यो ऐन प्रर्ाणीकरण भएको मर्मतले आठौं ददनदेशि प्रारम्भ हनुेछ।  

२. पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले रकको  रथम नलागेर्ा यस ऐनर्ा,- 

(क)  “प्रहरी कर्मचारी” भन्नाले यो ऐन प्रारम्भ हुुँदाका बित नेपाल 
प्रहरीर्ा बहाल रहेका प्रहरी कर्मचारी सम्झन ुपछम। 

(ि)  “प्रदेि र्न्रालय” भन्नाले प्रदेिको आन्तररक र्ामर्ला सम्बन्धी 
ववषय हेने र्न्रालय सम्झन ुपछम। 

(ग)  “र्न्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको गहृ र्न्रालय सम्झन ुपछम। 

(घ)  “सर्ायोजन” भन्नाले प्रहरी कर्मचारीलाई यस ऐन बर्ोशजर् स्वीकृत 
नेपाल प्रहरी वा प्रदेि प्रहरीको सङ्गठन संरचनाको पदर्ा 
पदस्थापन गने कायम सम्झन ुपछम।  

(ङ)  “समर्मत” भन्नाले दफा ३ को उपदफा (२) बर्ोशजर्को सङ्गठन 
तथा व्यवस्थापन सवेिण समर्मत सम्झन ुपछम।  

३. सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी कायर् गने: (१) यस ऐन बर्ोशजर् सर्ायोजन गने 
प्रयोजनको लामग नेपाल प्रहरी तथा प्रदेि प्रहरीको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी नेपाल 
सरकारले कायर् गरे बर्ोशजर् हनुेछ।  



 
 

www.lawcommission.gov.np 

2 
 

(२) उपदफा (१) बर्ोशजर् सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी कायर् गनमको लामग 
मसफाररस गनम र्न्रालयर्ा देहाय बर्ोशजर्को सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेिण समर्मत 
रहनेछः- 

(क)  र्न्रालयको सशचव           - संयोजक 

(ि)  प्रहरी  र्हामनरीिक, नेपाल प्रहरी              - सदस्य 

(ग)  सहसशचव, प्रधानर्न्री तथा र्शन्रपररषद्को  

कायामलय                  - सदस्य 

(घ)  सहसशचव, नेपाल सरकारको रथम र्न्रालय             - सदस्य 

(ङ)  सहसशचव, नेपाल सरकारको कानून, न्याय तथा  

संसदीय र्ामर्ला र्न्रालय                   - सदस्य 

(च)  सशचव, सम्बशन्धत प्रदेिको प्रदेि र्न्रालय             - सदस्य 

(छ) सहसशचव (प्रिासन हेने), र्न्रालय      - सदस्य-सशचव 

(३) समर्मतको बैठक तथा तत्सम्बन्धी कायमववमध समर्मत आफैं ले मनधामरण गरे 
बर्ोशजर् हनुेछ।  

(४) समर्मतले सङ्घ वा प्रदेिको िाशन्त सरुिा तथा व्यवस्थाको लामग गनुम पने 
कायम र औशचत्य सरे्तको आधारर्ा नेपाल प्रहरी र प्रदेि प्रहरीर्ा रहने शे्रणी र पद िलु्ने 
गरी दरबन्दी वववरण सवहतको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेिण प्रमतवेदन तयार गरी 
र्न्रालयर्ा मसफाररस गनेछ। 

(५) उपदफा (४) बर्ोशजर् समर्मतले मसफाररस गरेको आधारर्ा नेपाल प्रहरी र 
प्रदेि प्रहरीको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी कायर् गनमको लामग र्न्रालयले नेपाल 
सरकार सर्ि प्रस्ताव पेि गनेछ।  

(६) समर्मतले आफ्नो कार्र्ा सहयोग गनम आवश्यकता रनसुार उपसमर्मत गठन 
गनम सक्नेछ। 

४. प्रहरी कर्मचारीको वववरण तयार गने: (१) र्न्रालयले यो ऐन प्रारम्भ भएको मर्मतले तीस 
ददनमभर प्रहरी कर्मचारी सर्ायोजन गने प्रयोजनको लामग प्रहरी कर्मचारीको वववरण तयार 
गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बर्ोशजर् वववरण तयार गने प्रयोजनको लामग र्न्रालयले 
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राविय वकताबिानार्ा रहेको प्रहरीको वववरणलाई आधार मलनेछ र आवश्यकता रनसुार 
प्रहरी प्रधान कायामलयसुँग प्रहरी कर्मचारीको वववरण र्ाग गनम सक्नेछ। त्यसरी र्ाग 
गररएको वववरण प्रहरी प्रधान कायामलयले उपलब्ध गराउन ुपनेछ। 

५. सर्ायोजनको लामग सूचना प्रकािन गने: (१) र्न्रालयले यस ऐन बर्ोशजर् प्रहरी 
कर्मचारीलाई प्रदेि प्रहरीर्ा सर्ायोजनको लामग प्रत्येक प्रदेिर्ा सर्ायोजन गररने प्रहरी 
नायब उपरीिक वा सोभन्दा र्मुनका पद, दजाम र त्यसको सङ्ख्या सवहतको वववरण िलुाई 
सर्ायोजनको लामग प्रहरी कर्मचारीबाट मनवेदन आह्वान गरी सूचना प्रकािन गनेछ।  

(२) उपदफा (१) बर्ोशजर् मनवेदन आह्वान गदाम प्रत्येक प्रदेिर्ा सर्ायोजन 
गररने पद सङ्ख्या तथा दजाम र हाल नेपाल प्रहरीको कुन पद वा शे्रणीको प्रहरी कर्मचारी 
प्रदेिको कुन पद वा शे्रणीर्ा सर्ायोजन हनु सक्ने हो सो कुरा सरे्त िलुाइएको वववरण 
र्न्रालय र प्रहरी प्रधान कायामलयको वेबसाइटर्ा प्रकािन गनुम पनेछ। 

  (३) प्रदेि प्रहरीको सेवार्ा सर्ायोजन भई जान चाहने प्रहरी कर्मचारीले उपदफा 
(१) बर्ोशजर् प्रकाशित सूचनार्ा तोवकएको रवमधमभर र्न्रालयले तोके बर्ोशजर् 
र्न्रालयले तोकेको कायामलयर्ा मनवेदन ददन ुपनेछ। 

              (४) यस दफार्ा जनुसकैु कुरा लेशिएको भए तापमन सर्ायोजनको लामग 
मनवेदन नददएका प्रहरी कर्मचारीलाई यस ऐनको रधीनर्ा रही प्रदेि प्रहरीर्ा सर्ायोजन 
गनम बाधा पगेुको र्ामनने छैन।  

६. वववरण तयार गने: दफा ५ बर्ोशजर् प्राप्त मनवेदनको आधारर्ा र्न्रालयले प्रत्येक 
प्रदेिको प्रदेि प्रहरीर्ा सर्ायोजन हनुे प्रहरी कर्मचारीको वववरण तयार गनेछ।  

७. प्रहरी कर्मचारीको सर्ायोजन: (१) दफा ३ बर्ोशजर् कायर् भएको प्रदेि प्रहरीको 
सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दीर्ा दफा ६ बर्ोशजर् तयार गरेको वववरण तथा दफा ८ 
बर्ोशजर्को आधारर्ा प्रहरी नायब उपरीिक वा सोभन्दा र्नुीका प्रहरी कर्मचारीलाई 
र्न्रालयले सर्ायोजन गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बर्ोशजर् सर्ायोजन भएको राजपरावितस्तरको प्रहरी 
कर्मचारीलाई र्न्रालयले र राजपर रनवितस्तरको प्रहरी कर्मचारीलाई प्रहरी प्रधान 
कायामलयले सर्ायोजनको पर ददनेछ। 

(३) दफा ३ बर्ोशजर् कायर् भएको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दीर्ा उपदफा 
(१) बर्ोशजर् सर्ायोजन गदाम त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीलाई िाइपाइ आएको तलब ववृि 



 
 

www.lawcommission.gov.np 

4 
 

(ग्रडे) र्ा दईु तलब ववृि (ग्रडे) थप गरी सर्ायोजन गररनेछ।  

(४) यस दफा बर्ोशजर् प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेि प्रहरीर्ा सर्ायोजन गदाम कायर् 
हनुे तलब मनजले साववकर्ा िाइपाइ आएको तलबभन्दा कर् हनुे भएर्ा ग्रडे थप गरी 
तलब मर्लान गररनेछ।  

(५) प्रचमलत कानूनर्ा जनुसकैु कुरा लेशिएको भए तापमन उपदफा (३) र (४) 
बर्ोशजर् प्रदेि प्रहरीर्ा सर्ायोजन गदाम थप गररएको ग्रडे त्यस्तो कर्मचारीले पाउन े
रमधकतर् ग्रडेभन्दा बढी हनुे भएर्ा त्यसरी थप भएको ग्रडे सरे्त ददइनेछ।  

(६) यस दफा बर्ोशजर् प्रदेि प्रहरीर्ा सर्ायोजन भएको प्रहरी कर्मचारी रस्वस्थ 
भई सेवार्ा रहन नसक्ने भनी नेपाल सरकारले गठन गरेको रे्मडकल बोडमले मसफाररस 
गरेर्ा वा रमनवायम रवकाि हनुे रवस्था भएर्ा बाहेक सर्ायोजन भएको न्यूनतर् एक 
वषम सेवा रवमध पूरा नभई राजीनार्ा ददएर्ा वा स्वेशछछक रवकाि मलएर्ा मनजलाई 
सर्ायोजन हनुरुशघ बहाल रहेको  पदबाट पाउने सवुवधा र्ार ददइनेछ। 

(७) यस दफा बर्ोशजर् प्रदेि प्रहरीर्ा सर्ायोजन भए बाहेकका रन्य प्रहरी 
कर्मचारी नेपाल प्रहरीर्ा स्वतः कायर् भएको र्ामननछे। 

(८) उपदफा (७) बर्ोशजर् नेपाल प्रहरीर्ा कायर् भएका प्रहरी कर्मचारीलाई 
दफा ३ बर्ोशजर् कायर् हनुे नेपाल प्रहरीको पदर्ा सर्ायोजन गररनेछ। 

(9) उपदफा (8) र्ा जनुसकैु कुरा लेशिएको भए तापमन दफा ३ बर्ोशजर् 
कायर् भएको नेपाल प्रहरीको सम्बशन्धत पदको दरबन्दीभन्दा उपदफा (7) बर्ोशजर् 
नेपाल प्रहरीर्ा कायर् भएका प्रहरी कर्मचारीको सङ्ख्या बढी भएर्ा क्रर्ि: कायमरत 
पदको ज्येष्ठता र उरे्रको ज्येष्ठतालाई प्राथमर्कता ददई र्न्रालयले सर्ायोजन गनेछ। 

८.  प्रहरी कर्मचारी सर्ायोजनको आधार: (१) यस ऐन बर्ोशजर् प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेि 
प्रहरीर्ा सर्ायोजन गदाम दफा ५ को उपदफा (३) बर्ोशजर् ददएको मनवेदनर्ा उशल्लशित 
प्राथमर्कताक्रर् बर्ोशजर् क्रर्िः देहायको आधारर्ा गररनेछः- 

(क)  कायमरत पदको ज्येष्ठता, 

(ि) कम्तीर्ा एक वषमदेशि कायमरत रहेको प्रदेि, 

(ग)  हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना, 

(घ) नागररकताको प्रर्ाणपरर्ा उशल्लशित ठेगाना, 

(ङ) उरे्रको ज्येष्ठता। 
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(२) उपदफा (१) बर्ोशजर् प्रदेि प्रहरीर्ा सर्ायोजन गदाम प्रहरी कर्मचारीको 
छनौटका आधारर्ा सम्भव भएसम्र् पमत पत्नीलाई एकै प्रदेिर्ा पने गरी सर्ायोजन 
गररनेछ। 

९. प्रहरी कर्मचारी िटाउन सवकन:े (१) दफा ७ बर्ोशजर् सर्ायोजन गदाम सरे्त दफा ३ 
बर्ोशजर् कायर् भएको प्रदेि प्रहरीको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दीर्ा पदपूमतम गनम 
नसवकएर्ा दफा १६ बर्ोशजर् पलु दरबन्दीर्ा रहेका प्रहरी कर्मचारीर्ध्येबाट सर्ान 
पदको कार्काज गने गरी रवमध तोकी प्रदेि प्रहरीर्ा िटाउन सवकनेछ।  

(२) उपदफा (१) बर्ोशजर् प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेि प्रहरीर्ा िटाउने 
प्रयोजनको लामग र्न्रालयले दफा १६ बर्ोशजर् पलु दरबन्दीर्ा रहेका प्रहरी कर्मचारीको 
वववरण तयार गनेछ।   

(३) यस दफा बर्ोशजर् प्रदेि प्रहरीर्ा िटाइएको प्रहरी कर्मचारीले प्रदेि 
प्रहरीको रुपर्ा कायमसम्पादन गनुम पनेछ। 

(४) प्रदेि प्रहरी प्रर्िु बाहेक यस दफा बर्ोशजर् िवटएको प्रहरी कर्मचारीलाई 
प्रदेि सरकारको सम्बशन्धत मनकाय वा रमधकारीले प्रदेिमभरको एउटा कायामलय वा 
मनकायबाट रकको  कायामलय वा मनकायको सर्ान पदर्ा स्थानान्तरण गनम सक्नेछ। 

(५) यस दफा बर्ोशजर् िवटएको प्रहरी कर्मचारीले राशजनार्ा ददएको, त्यस्तो 
प्रहरी कर्मचारी नेपाल प्रहरीको दरबन्दीको पदर्ा बढुवा वा सरुवा भएको वा त्यस्तो 
प्रहरी कर्मचारीको र्तृ्य ु भएको कारण त्यस्तो पद ररक्त भएर्ा प्रदेि सरकारले प्रदेि 
कानून बर्ोशजर् त्यस्तो ररक्त पद पूमतमको कारबाही रगामड बढाउन सक्नेछ। 

१०. प्रदेि प्रहरी प्रर्िुर्ा िटाउन:े (१) नेपाल सरकारले नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब 
र्हामनरीिकलाई प्रदेि प्रहरीको प्रर्िुको रुपर्ा िटाउनेछ। 

(२) प्रदेि प्रहरी प्रर्िुको रुपर्ा िवटएको प्रहरी कर्मचारीले प्रदेि प्रहरीको 
दज्यामनी शचह्न लगाई प्रदेि प्रहरीको रुपर्ा कार् गनुम पनेछ। 

(३) प्रदेि प्रहरी प्रर्िुको पाररश्रमर्क तथा सवुवधा सङ्घीय कानूनले तोकेको 
र्ापदण्डको रधीनर्ा रही प्रदेि कानून बर्ोशजर् हनुेछ। 

(4) उपदफा (3) र्ा जनुसकैु कुरा लेशिएको भए तापमन प्रदेि प्रहरी प्रर्िुले 
पाउने पाररश्रमर्क तथा सवुवधा नेपाल प्रहरीको सर्ान पदले पाउन े पाररश्रमर्क तथा 
सवुवधाभन्दा कर् हनुे छैन। 



 
 

www.lawcommission.gov.np 

6 
 

(5) प्रदेि प्रहरी प्रर्िुको रुपर्ा िवटएको प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले 
सम्बशन्धत प्रदेि सरकारको सर्न्वयर्ा रन्य प्रदेिर्ा वा नेपाल प्रहरी रन्तगमतको कुनै 
मनकायर्ा सरुवा गनम सक्नेछ। 

११. प्रहरी वररष्ठ उपरीिक र प्रहरी उपरीिकलाई िटाउन ेसम्बन्धी वविषे व्यवस्था: (१) यस 
ऐन बर्ोशजर् प्रदेि प्रहरीर्ा सर्ायोजन गदाम प्रहरी वररष्ठ उपरीिक र प्रहरी उपरीिक 
पदर्ा र्न्रालयले नेपाल प्रहरीको सर्ान पदको प्रहरी रमधकृतलाई िटाउनेछ। 

(२) उपदफा (१) बर्ोशजर् प्रदेि प्रहरीर्ा िटाइएका प्रहरी वररष्ठ उपरीिक र 
प्रहरी उपरीिकले प्रदेि प्रहरीको दज्यामनी शचह्न लगाई प्रदेि प्रहरीको रुपर्ा कार् गनुम 
पनेछ। 

(३) उपदफा (१) बर्ोशजर् प्रदेि प्रहरीर्ा िटाइएका प्रहरी वररष्ठ उपरीिक र 
प्रहरी उपरीिकलाई प्रदेि कानून बर्ोशजर् प्रदेि प्रहरीको रुपर्ा प्रदेि सरकारले 
सञ्चालन तथा पररचालन गनेछ। 

(4) उपदफा (१) बर्ोशजर् प्रदेि प्रहरीर्ा िटाइएका प्रहरी वररष्ठ उपरीिक र 
प्रहरी उपरीिकलाई प्रदेि सरकारको सहर्मतर्ा प्रदेिबावहर वा नेपाल प्रहरीको कुनै 
पदर्ा सरुवा गनम सवकनेछ। 

तर िाशन्त सरुिाको दृविले वा आचरण ववपरीत कार् गरेको कारणले कुनै प्रहरी 
कर्मचारीलाई सो प्रदेिर्ा रािी राख्न उपयकु्त नभएर्ा नेपाल सरकारले जनुसकैु बित 
सरुवा गनम सक्नेछ। यसरी सरुवा गररएको जानकारी सम्बशन्धत प्रदेि सरकारलाई ददन ु
पनेछ। 

(५) उपदफा (१) बर्ोशजर् प्रदेि प्रहरीर्ा िवटएको प्रहरी वररष्ठ उपरीिक र 
प्रहरी उपरीिकको पद जनुसकैु कारणले ररक्त भएर्ा सङ्घीय कानूनले तोकेको 
र्ापदण्डको रधीनर्ा रही प्रदेि कानून बर्ोशजर् प्रदेि प्रहरीबाट बढुवा गरी पूमतम 
गररनेछ। 

(६) उपदफा (५) र्ा जनुसकैु कुरा लेशिएको भए तापमन प्रदेि प्रहरीको ररक्त 
प्रहरी वररष्ठ उपरीिक र प्रहरी उपरीिक पदर्ा सो उपदफा बर्ोशजर् बढुवा गरी पूमतम 
गनम सवकने रवस्था नभएर्ा र्न्रालयले नेपाल प्रहरीको सर्ान पदको प्रहरी रमधकृतलाई 
िटाउन सक्नेछ। 
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(७) उपदफा (१) वा (६) बर्ोशजर्  प्रदेि प्रहरीर्ा िटाइएको प्रहरी वररष्ठ 
उपरीिक वा प्रहरी उपरीिकको पद नेपाल प्रहरीको प्रहरी प्रधान कायामलयको पलु 
दरबन्दीर्ा रहनेछ। 

(८) यस दफा बर्ोशजर् प्रदेि प्रहरीर्ा िटाइएका प्रहरी वररष्ठ उपरीिक र प्रहरी 
उपरीिक सङ्घीय कानून बर्ोशजर् नेपाल प्रहरीको र्ामथल्लो पदर्ा बढुवाको लामग 
सम्भाव्य उम्रे्दवार हनुेछन।् 

(९) यस ऐन बर्ोशजर् नेपाल प्रहरीबाट प्रदेि प्रहरीर्ा िटाइएका प्रहरी वररष्ठ 
उपरीिक र प्रहरी उपरीिकको पाररश्रमर्क, सवुवधा तथा प्रदेिमभर हनुे सरुवा सङ्घीय 
कानूनले तोकेको र्ापदण्डको रधीनर्ा रही प्रदेि कानून बर्ोशजर् हनुेछ।  

(१०) उपदफा (९) र्ा जनुसकैु कुरा लेशिएको भए तापमन प्रदेि कानून 
बर्ोशजर् पाउने पाररश्रमर्क तथा सवुवधा नेपाल प्रहरीको सर्ान पदले पाउने पाररश्रमर्क 
तथा सवुवधाभन्दा कर् हनुे छैन। 

१२. पदपूमतम गने: (१) दफा ३ बर्ोशजर् कायर् गररएको प्रदेि प्रहरीको दरबन्दीर्ा दफा ७ 
वा ९ बर्ोशजर् सर्ायोजन गदाम वा िटाउुँदा सरे्त दरबन्दी पूमतम हनु नसकी ररक्त रहन 
गएको प्रहरी उपरीिकभन्दा र्नुीको पदर्ा र्न्रालयलाई जानकारी ददई प्रदेि कानून 
बर्ोशजर् प्रदेि र्न्रालयले पदपूमतमको व्यवस्था मर्लाउनेछ। 

(२)  उपदफा (१) र्ा जनुसकैु कुरा लेशिएको भए तापमन प्रदेि प्रहरी सेवा 
सम्बन्धी कानून नबनेको र प्रदेि लोकसेवा आयोग गठन भइनसकेको रवस्थार्ा प्रदेि 
र्न्रालयले त्यस्तो ररक्त पद पूमतमको लामग र्न्रालयर्ा लेिी पठाउन सक्नछे।  

(३)  उपदफा (२) बर्ोशजर् प्रदेि प्रहरीको पदर्ा पदपूमतम गररददन र्ाग प्राप्त 
भएर्ा र्न्रालयले त्यस्तो पदर्ा पदपूमतमको लामग नेपाल प्रहरीर्ा हनुे पदपूमतमको व्यवस्था 
बर्ोशजर् उम्रे्दवार छनौट गने व्यवस्था मर्लाई त्यसरी छनौट भएका उम्रे्दवारलाई 
मनयशुक्तको लामग प्रदेि र्न्रालयर्ा मसफाररस गरी पठाउन ुपनेछ। 

(४) उपदफा (३) बर्ोशजर् मनयशुक्तको लामग मसफाररस भई आएर्ा प्रदेि 
प्रहरीको रुपर्ा सम्बशन्धत रमधकारीले मनयशुक्त ददन ुपनेछ।  

(५)  यस दफा बर्ोशजर् प्रदेि प्रहरीको ररक्त पद पूमतम हनु नसक्ने रवस्थार्ा 
प्रदेि सरकारको रनरुोधर्ा नेपाल सरकारले नेपाल प्रहरीको सर्ान पदको प्रहरी कर्मचारी 
िटाउन सक्नेछ।  
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१३. हाशजर हनु ुपने: (१) यस ऐन बर्ोशजर् सर्ायोजन भएका वा िटाइएका प्रहरी कर्मचारी 
बाटोको म्याद बाहेक पन्र ददनमभर सर्ायोजन गररएको वा िटाइएको प्रदेिर्ा हाशजर 
हनु ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) र्ा जनुसकैु कुरा लेशिएको भए तापमन सर्ायोजन हुुँदा वा 
िटाउुँदाका बित देहायको रवस्थार्ा रहेको प्रहरी कर्मचारीले देहायको रवमध सर्ाप्त 
भएको पन्र ददनमभर सोही उपदफा बर्ोशजर् प्रदेिर्ा हाशजर हनु ुपनेछः- 

(क) प्रसूमत मबदा वा प्रसूमत स्याहार मबदार्ा बसेको प्रहरी कर्मचारीले त्यस्तो 
मबदा सर्ाप्त भएको,  

(ि) र्तृ्य ुसंस्कार वा वकररया मबदार्ा बसेको प्रहरी कर्मचारीले त्यस्तो मबदा 
सर्ाप्त भएको,  

(ग) मनलम्बनर्ा रहेको प्रहरी कर्मचारीले त्यस्तो मनलम्बन सर्ाप्त भएको,  

(घ) रध्ययन मबदार्ा बसेको प्रहरी कर्मचारीले त्यस्तो मबदा सर्ाप्त भएको,  

(ङ) मबरार्ी परी रस्पताल भनाम भएको प्रहरी कर्मचारीले रस्पतालबाट 
मडस्चाजम भएको। 

(३) प्रचमलत कानूनर्ा जनुसकैु कुरा लेशिएको भए तापमन उपदफा (१) वा (२) 
बर्ोशजर्को रवमधमभर हाशजर नहनुे प्रहरी कर्मचारीलाई ववभागीय सजायको आदेि ददन 
पाउने रमधकारीले सेवाबाट रवकाि ददनेछ। 

(४) उपदफा (३) बर्ोशजर् प्रहरी कर्मचारीलाई सेवाबाट रवकाि ददनपूुवम 
प्रचमलत कानून बर्ोशजर् सफाई र स्पिीकरण पेि गने र्नामसब र्ौका ददन ुपनेछ। 

(५) उपदफा (३) बर्ोशजर् रवकाि पाएको प्रहरी कर्मचारीले प्रचमलत कानून 
बर्ोशजर्को सवुवधा पाउनेछ। 

(६) सम्बशन्धत प्रदेिको रमधकारप्राप्त रमधकारीले यस ऐन बर्ोशजर् प्रदेिर्ा 
सर्ायोजन हनुे प्रहरी कर्मचारीलाई हाशजर गराई शजम्रे्वारी ददन ुपनेछ।  

(७) उपदफा (६) बर्ोशजर् हाशजर नगराउने र शजम्रे्वारी नददने रमधकारीलाई 
प्रचमलत कानून बर्ोशजर् ववभागीय कारबाही गररनेछ। 

१४. प्रदेि प्रहरीर्ा सर्ायोजन भएका प्रहरी कर्मचारीको सरुवा तथा बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था: 
(१) प्रचमलत कानूनर्ा जनुसकैु कुरा लेशिएको भए तापमन यस ऐन बर्ोशजर् प्रदेि 
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प्रहरीर्ा सर्ायोजन भएका प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेि प्रहरी सम्बन्धी कानून बर्ोशजर् 
प्रदेिको सम्बशन्धत रमधकारीले सो प्रदेिमभर सरुवा गनम सक्नेछ। 

(२) यस ऐन बर्ोशजर् प्रदेि प्रहरीर्ा सर्ायोजन भएका र बढुवाको लामग 
आवश्यक पने न्यूनतर् िैशिक योग्यता र सेवा रवमध पूरा गरेका प्रहरी कर्मचारी 
सर्ायोजन भएको प्रदेि प्रहरीको ररक्त पदर्ा बढुवाको लामग उम्रे्दवार हनु सक्नेछन।्  

१५. सेवाका ितम र सरुिा सम्बन्धी र्ापदण्ड: (१) प्रदेिले आफ्नो प्रदेिको प्रहरी सम्बन्धी 
कानून बनाउुँदा देहायको व्यवस्था गनुम पनेछः- 

(क) प्रदेि प्रहरी कायामलयको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी हेरफेर गदाम 
प्रदेि प्रहरीर्ा सर्ायोजन भएका प्रहरी कर्मचारी रवकास नभएसम्र् 
मनज बहाल रहेको पद कायर् नै रहन,े  

(ि) यस ऐन बर्ोशजर् प्रदेि प्रहरीको प्रर्िुको रुपर्ा रहने गरी कायर् 
भएको नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब र्हामनरीिकको दरबन्दी कायर् 
रहने, 

(ग) सर्ायोजन हुुँदाका बित िाइपाइ आएको तलब तथा रन्य सेवा 
सवुवधा कर् नहनुे कुरा समुनशित गने, 

(घ) प्रदेि प्रहरीर्ा सर्ायोजन र बढुवाको लामग आवश्यक पने िैशिक 
योग्यता तथा सेवा रवमध परुा गरेको प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेि 
प्रहरीको पदर्ा बढुवाको लामग सम्भाव्य उम्रे्दवार हनुे कुरा समुनशित 
गने, 

(ङ) प्रदेि प्रहरीर्ा सर्ायोजन भएका प्रहरी कर्मचारीले रकको  प्रदेिर्ा वववाह 
भएको कारण सो प्रदेिर्ा सरुवा हनु र्ाग गरेर्ा दवैु प्रदेिको 
सर्न्वयर्ा सरुवा हनु सक्ने व्यवस्था गने। 

(२) यस ऐनर्ा रन्यर जनुसकैु कुरा लेशिएको भए तापमन प्रदेि प्रहरीको सेवा, 
ितम र सवुवधा सम्बन्धी कानून नबनेसम्र्को लामग यस ऐन बर्ोशजर् सर्ायोजन हनुे प्रहरी 
कर्मचारीको सेवा, ितम र सवुवधा सम्बन्धी व्यवस्थाहरू सर्ायोजन हनुपूुवमको सेवाका ितम 
र सवुवधा बर्ोशजर् नै हनुेछ।  
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(३) यस ऐन बर्ोशजर् सर्ायोजन भएका प्रहरी कर्मचारीको सर्ायोजन हुुँदाका 
बित लागू रहेको तलब, भत्ता, उपदान, मनवतृ्तभरण, उपचार िचम र रन्य सवुवधा सम्बन्धी 
सेवाका ितमहरुर्ा प्रमतकूल रसर पने गरी कानून बनाउन पाइने छैन।  

(४) यस ऐन बर्ोशजर् प्रदेि प्रहरीर्ा सर्ायोजन भएको वा िटाइएको प्रहरी 
कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा रन्य सवुवधा सम्बशन्धत प्रदेि सरकारले उपलब्ध गराउन ु
पनेछ।  

(५) उपदफा (४) र्ा जनुसकैु कुरा लेशिएको भए तापमन यस ऐन बर्ोशजर् 
प्रदेि प्रहरीर्ा सर्ायोजन भएको वा िवटएको प्रहरी कर्मचारी कुनै कारणले सेवाबाट 
रलग भएर्ा मनजले पाउने उपदान, मनवतृ्तभरण, उपचार िचम तथा सशञ्चत मबदाको रकर् 
नेपाल सरकारले व्यहोनेछ। यसरी सवुवधा ददुँदा त्यसरी सेवाबाट रलग भएको प्रदेि 
प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरीका सर्ान दजामको प्रहरी कर्मचारी रवकाि हुुँदा पाउन े
सवुवधाभन्दा घवटबढी नहनुे गरी ददइनेछ। 

तर भववष्यर्ा प्रहरी वा सरकारी सेवाका मनमर्त्त रयोग्य ठहररने गरी सेवाबाट 
बिामस्त भएको प्रहरी कर्मचारीलाई यस उपदफा बर्ोशजर्को सवुवधा ददइने छैन। 

(६) यस ऐन बर्ोशजर् प्रदेि प्रहरीर्ा सर्ायोजन भएका प्रहरी कर्मचारीहरुलाई 
सङ्घीय कानूनर्ा व्यवस्था भए बर्ोशजर् नेपाल प्रहरीको पदर्ा बढुवाको रवसर प्रदान 
गररनेछ। 

(७) नेपाल प्रहरीलाई प्राप्त वैदेशिक छारवशृत्त रन्तगमतका रध्ययन, तामलर्, 

सेमर्नार, गोष्ठी जस्ता रवसर आवश्यकता र औशचत्यको आधारर्ा यस ऐन बर्ोशजर् प्रदेि 
प्रहरीर्ा सर्ायोजन हनुे कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइनेछ। 

(८) प्रचमलत कानून बर्ोशजर् संयकु्त रािसङ्घको मर्िनर्ा प्रहरी िटाउुँदा, प्रहरी 
कल्याणकारी कोष, प्रहरी रस्पताल तथा प्रहरी ववद्यालयको सवुवधा उपलब्ध गराउुँदा यस 
ऐन बर्ोशजर् प्रदेि प्रहरीर्ा सर्ायोजन भएका प्रहरी कर्मचारीलाई सरे्त संलग्न गराउन ु
पनेछ। 

(९) नपेाल सरकारले प्रचमलत कानून बर्ोशजर् प्रदेि सरकारलाई रनदुान ददुँदा 
रन्य कुराका रमतररक्त यस ऐन बर्ोशजर् प्रदेि प्रहरीर्ा प्रहरी कर्मचारी सर्ायोजन गरेको 
वा िटाएको कारण हनुे थप व्ययभारलाई सरे्त आधार मलन ुपनेछ। 
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१६. पलु दरबन्दी कायर् हनु:े (१) दफा ७ को उपदफा (९) बर्ोशजर् नेपाल प्रहरीको 
शस्वकृत दरबन्दीर्ा सर्ायोजन भई बाुँकी रहेका प्रहरी कर्मचारी स्वतः जगेडार्ा पनेछन ्र 
त्यस्ता कर्मचारीको दरबन्दी प्रहरी प्रधान कायामलयको पलु दरबन्दीर्ा कायर् रहेको 
र्ामननेछ। 

(२) उपदफा (१) बर्ोशजर् पलु दरबन्दीर्ा रहेका प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेि 
प्रहरीर्ा िटाइएको रवस्थार्ा बाहेक त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीलाई प्रहरी प्रधान कायामलयले 
र्ातहतको कायामलयर्ा िटाई कार्काज गराउनेछ। 

(३) उपदफा (१) बर्ोशजर् पलु दरबन्दीर्ा रहेको प्रहरी कर्मचारी र्ामथल्लो 
पदर्ा बढुवा भएर्ा, नेपाल प्रहरीको ररक्त दरबन्दीको पदर्ा सरुवा भएर्ा वा कुनै 
कारणले सेवार्ा नरहेर्ा त्यस्तो दरबन्दी स्वत: िारेज हनुेछ। 

(४) यस दफा बर्ोशजर् पलु दरबन्दीर्ा रहेको प्रहरी कर्मचारी सङ्घीय कानून 
बर्ोशजर् नेपाल प्रहरीको र्ामथल्लो पदर्ा बढुवाको लामग सम्भाव्य उम्रे्दवार हनुेछन।्  

१७. कायमसम्पादन रू्ल्यािन तथा ववभागीय सजाय: (१) यस ऐन बर्ोशजर् प्रदेि प्रहरीर्ा 
िटाइएका प्रहरी कर्मचारीको कायमसम्पादन रू्ल्यािन गदाम ददइने रिर्ा सङ्घीय कानून 
बर्ोशजर् प्रदेिको सम्बशन्धत रमधकारीको सरे्त संलग्नता रहनेछ। 

(२) यस ऐन बर्ोशजर् प्रदेि प्रहरीर्ा िटाइएको प्रहरी कर्मचारीले सेवा ितम 
सम्बन्धी कानून उल्लङ्घन गरेर्ा सङ्घीय कानूनले तोकेको ववभागीय सजाय प्रदेिको 
सम्बशन्धत रमधकारीले ददन सक्नेछ। 

(३) यस दफा बर्ोशजर् प्रदेि प्रहरी प्रर्िुको कायमसम्पादन रू्ल्यािन गने तथा 
मनजलाई ववभागीय सजाय गने सम्बन्धर्ा प्रदेि र्न्रालयको सशचवलाई एक तहर्ामथको 
रमधकारी र्ामननेछ। 

१८. सर्न्वय समर्मत: (१) प्रहरी कर्मचारी सर्ायोजन सम्बन्धर्ा सर्न्वय तथा रनगुर्न गने र 
आवश्यकता रनसुार मनदेिन ददने प्रयोजनको लामग देहाय बर्ोशजर्को एक सर्न्वय 
समर्मत रहनेछः- 

(क)  नेपाल सरकारको गहृर्न्री          - संयोजक 

(ि) सम्बशन्धत प्रदेिको आन्तररक र्ामर्ला सम्बन्धी  

ववषय हेने र्न्री                                            - सदस्य 
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(ग) प्रधानर्न्री तथा र्शन्रपररषद्को कायामलयको  

सशचव                 - सदस्य 

(घ) र्न्रालयको सशचव                - सदस्य 

(ङ) नेपाल सरकारको कानून, न्याय तथा संसदीय  

र्ामर्ला र्न्रालयको सशचव                - सदस्य 

(च) प्रहरी र्हामनरीिक, नेपाल प्रहरी                - सदस्य-सशचव 

(२) उपदफा (१) बर्ोशजर्को सर्न्वय समर्मतको बैठकर्ा आवश्यकता रनसुार 
सम्बशन्धत ववषय ववज्ञलाई आर्न्रण गनम सवकनेछ।   

  (३) उपदफा (१) बर्ोशजर्को सर्न्वय समर्मतले आफ्नो कायमववमध आफैं  
व्यवशस्थत गनेछ।  

१९. दरबन्दीको रमभलेि: (१) दफा ३ बर्ोशजर् कायर् भएको नेपाल प्रहरी तथा प्रदेि 
प्रहरीको सङ्गठन संरचना र दरबन्दीको रमभलेि राविय वकताबिानाले रद्यावमधक गरी 
राख्नछे।  

(२) दफा ११ र १६ बर्ोशजर्को पलु दरबन्दीको वववरण राविय वकताबिानाले 
रद्यावमधक गरी राख्न ुपनेछ।  

(३) यस ऐन बर्ोशजर् प्रदेि प्रहरीर्ा सर्ायोजन भएका प्रहरी कर्मचारीको 
वववरण, मनजहरुको बढुवा तथा रवकािको रमभलेि राविय वकताबिानाले रद्यावमधक 
गरी सरुशित राख्नछे।  

(४) उपदफा (३) बर्ोशजर् राशिएको रमभलेि सम्बशन्धत प्रदेि सरकारलाई 
सरे्त उपलब्ध गराउन ुपनेछ।  

२०. दरबन्दी मसजमना र पदपूमतम सम्बन्धी वविषे व्यवस्था: (१) प्रचमलत कानूनर्ा जनुसकैु कुरा 
लेशिएको भए तापमन यो ऐन बर्ोशजर् सर्ायोजनको कायम सम्पन्न नभएसम्र् दफा ३ 
बर्ोशजर्को रवस्थार्ा बाहेक नेपाल प्रहरी र प्रदेि प्रहरीको कुनै मनकायको लामग सङ्गठन 
संरचना र दरबन्दी मसजमना गररने छैन। 

(२) प्रचमलत कानूनर्ा जनुसकैु कुरा लेशिएको भए तापमन यस ऐन बर्ोशजर् 
प्रहरी कर्मचारीको सर्ायोजन भएपमछ ररक्त हनु आउने नेपाल प्रहरी सेवाको पदर्ा दफा 
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१६ बर्ोशजर् पलु दरबन्दीर्ा रहेका सम्बशन्धत सरू्ह वा उपसरू्हका प्रहरी कर्मचारीलाई 
ज्येष्ठताको आधारर्ा मर्लान गरेर बाुँकी पदर्ा र्ार पदपूमतम गनम सवकनेछ।  

२१.  यसै ऐन बर्ोशजर् हनु:े प्रचमलत कानूनर्ा जनुसकैु कुरा लेशिएको भए तापमन यस ऐनर्ा 
लेशिएको ववषयर्ा यसै ऐन बर्ोशजर् हनुेछ र रन्य ववषयर्ा प्रचमलत नेपाल कानून 
बर्ोशजर् हनुेछ। 

२२. आवश्यक व्यवस्था मर्लाउन:े यो ऐन कायामन्वयन गने क्रर्र्ा कुनै कदठनाई उत्पन्न भएर्ा 
नेपाल सरकारले यो ऐनको प्रमतकूल नहनुे गरी आवश्यक व्यवस्था मर्लाउन सक्नेछ। 

२३.  मनयर् बनाउन ेरमधकार: यो ऐन कायामन्वयन गनमका लामग नपेाल सरकारले आवश्यक 
मनयर् बनाउन सक्नेछ। 

 


