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प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बर्ेको ववधेयक 

प्रस्तावर्ा : प्रदेशमा शान्न्त, सवु्यवस्था तथा अमर्चयर् कायमगरी र्ागररक सरुक्षा, मार्व अधधकार 
संरक्षण, अपराध अर्सुन्धार्, तहवककात, रोकथाम तथा धर्यन्रण सम्बन्धी कायनलाई प्रभावकारी रुपले 
सञ्चालर्, व्यवस्थापर् र धर्यमर् गर्न बाञ्छर्ीय भएकाले, 

सदूुरपन्िम प्रदेश सभाले यो ऐर् बर्ाएको छ । 

पररच्छेद-1 

प्रारन्म्भक 

1. संन्क्षप्त र्ाम, ववस्तार र प्रारम्भ : (1) यस ऐर्को र्ाम “प्रदेश प्रहरी ऐर्, 2078” रहेको छ । 

(2) यो ऐर् प्रदेशभर तरुुन्त प्रारम्भ हरु्ेछ । 

2. पररभाषा : ववषय वा प्रसंगले अको अथन र्लागेमा यस ऐर्मा,- 

(क) “अन्ततयारवाला” भन्नाले दफा 1५ बमोन्िम प्रदेश प्रहरी सेवाको पदमा धर्यनु्ि 
गरे् धर्काय वा अधधकारी सम्झर् ुपछन । 

(ख) “प्रहरी अधधकृत” भन्नाले सहायक धर्रीक्षक र सोभन्दा माधथल्लो दिानका अधधकृत 
सम्झर् ुपछन। 

(ग) “तोवकएको” वा “तोवकए बमोन्िम֨” भन्नाले यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको धर्यममा 
तोवकएको वा तोवकए बमोन्िम सम्झर् ुपछन । 

(घ) “पररवार” भन्नाले प्रदेश प्रहरीसँग बस्र्े धर्ि आफैँ ले पालर्पोषण गर्ुनपरे् पधत, 
पत्नी, छोरा, अवववावहता छोरी, धमनपरु, अवववावहता धमनपरुी, बाब,ु आमा वा 
सौतेर्ी आमा सम्झर् ुपछन र सो शब्दले परुुष र अवववावहता मवहला कमनचारीको 
हकमा धर्िको बािे, बज्यै तथा वववावहता मवहला कमनचारीको हकमा धर्िको 
सास ुससरुालाई समेत िर्ाउँछ । 

(ङ) “प्रदेश” भन्नाले सदूुरपन्िम प्रदेश सम्झर् ुपछन । 

(च) “प्रदेश प्रहरी” भन्नाले प्रचधलत संघीय कारू्र् बमोन्िम समायोिर् भई आएका 
प्रदेश प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ऐर् अन्तगनत धर्यिु भएका प्रदेश प्रहरी सम्झर् ुपछन। 
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(छ) “प्रदेश प्रहरी प्रमखु” भन्नाले र्ेपाल सरकारबाट प्रदेश प्रहरी प्रमखुको रुपमा 
खटाइएको र्ेपाल प्रहरीको प्रहरी र्ायब महाधर्रीक्षक  सम्झर् ुपछन । 

(ि) “प्रदेश प्रहरी कायानलय” भन्नाले सदूुरपन्िम प्रदेश प्रहरीको मतुय कायानलय सम्झर् ु
पछन । 

(झ) “मन्रालय” भन्नाले आन्तररक माधमला तथा कारू्र् मन्रालय सम्झर् ुपछन । 

(ञ) "सामान्िक सञ्जाल" भन्नाले एस.एम.एस., फेसबकु, मेसेञ्जर, भाइवर, ट्वीटर, 
यूटु्यब, इन्स्टाग्राम, ब्लग, गगुल प्लस, वटकटक, ह्वाट्स एप, इमो, वीच्याट 
िस्ता सामान्िक सञ्जाल सम्झर् ुपछन। 

पररच्छेद-2 

प्रदेश प्रहरीको गठर् र सञ्चालर् 

3. प्रदेश प्रहरीको गठर् : (1) मन्रालय अन्तगनत एक प्रदेश प्रहरी संगठर् रहर्ेछ । 

(2) प्रदेश प्रहरी संगठर् समार्पुाधतक समावेशी स्वरुपको हरु्ेछ । 

(3) उपदफा (1) बमोन्िमको प्रहरी संगठर्मा पवहलो पटकको लाधग संघीय प्रहरी 
कमनचारी समायोिर् ऐर्, 2076 अर्सुार र्ेपाल प्रहरीमा कायनरत समायोिर् भई वा खवटई 
आएका प्रदेश प्रहरीबाट प्रदेश प्रहरीको गठर् हरु्ेछ । 

(4) उपदफा (3) बमोन्िम प्रहरी संगठर् गठर् भए पिात आवश्यकता अर्सुार 
संगठर्ात्मक संरचर्ा र प्रदेश प्रहरीको दरबन्दी दफा 6 को उपदफा (2) बमोन्िमको 
सधमधतको धसफाररसको आधारमा प्रदेश सरकारले धर्धानरण गरे अर्सुार हरु्ेछ । 

(5) प्रदेश प्रहरीको सञ्चालर् तथा पररचालर् यस ऐर् बमोन्िम प्रदेश सरकारले गरे्छ । 

(6) मन्रालय मातहत एक प्रदेश प्रहरी कायानलय रहर्ेछ । 

(7) प्रदेश प्रहरी कायानलय मातहत तोवकए बमोन्िमका ववभाग, प्रधतष्ठार्, महाशाखा, 
कायानलय तथा प्रहरी इकाई रहर्ेछर् ्। 

4.  प्रदेश प्रहरी सेवामा रहर्े समूह : (1) प्रदेश प्रहरी सेवामा ववन्शविकृत कायन प्रकृधतका आधारमा 
देहाय बमोन्िमका समूह रहर्ेछर् ्:- 

(क) िर्पद प्रहरी समूह, 
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(ख) प्राववधधक प्रहरी समूह, 

(ग) अर्सुन्धार् ब्यूरो समूह। 

 

(2) उपदफा (1) बमोन्िमका समूह अन्तगनत तोवकए बमोन्िमका उपसमूहहरु रहर्ेछर्।् 

5.  प्रदेश प्रहरी सेवामा रहर्े शे्रणी र पद : (1) प्रचधलत संघीय कारू्र्मा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा 
बाहेक प्रदेश प्रहरी सेवामा रहर्े प्रहरीको शे्रणी र पद देहाय बमोन्िम हरु्ेछ :- 

(क) रािपरावित शे्रणी र पद : 

(1) प्रथम शे्रणी - प्रदेश प्रहरी प्रमखु 

- प्रदेश प्रहरी वररष्ठ उपरीक्षक 

(2) द्वितीय शे्रणी - प्रदेश प्रहरी उपरीक्षक 

- प्रदेश प्रहरी र्ायव उपरीक्षक 

(3) ततृीय शे्रणी - प्रदेश प्रहरी धर्रीक्षक 

(ख) रािपर अर्वित शे्रणी र पद : 

(1) प्रथम शे्रणी - प्रदेश प्रहरी र्ायव धर्रीक्षक 

(2) द्वितीय शे्रणी - प्रदेश प्रहरी सहायक धर्रीक्षक 

(3) ततृीय शे्रणी - प्रदेश प्रहरी हवल्दार 

(4) चतथुन शे्रणी - प्रदेश प्रहरी िवार् 

(ग) शे्रणी वववहर् : प्रहरी कायानलय सहयोगी वा सो सरहका पदहरु शे्रणी वववहर् पद 
हरु्ेछर् ्। ती पदमा देहायका स्तर रहर्ेछर् ्:- 

(1) प्रथम स्तर, 

(2) द्वितीय स्तर, 

(3) ततृीय स्तर, 



4 

 

(4) चतथुन स्तर, 

(5) पाँचौ स्तर । 

(2) शे्रणी वववहर् पदको स्तर बवृि सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोन्िम हरु्ेछ । 

6.  संगठर् संरचर्ा र दरबन्दी : (1) प्रदेश प्रहरीको संगठर् संरचर्ा र दरबन्दी संतया प्रदेश 
सरकारले धर्धानरण गरे बमोन्िम हरु्ेछ । 

  तर पवहलो पटकको हकमा प्रचधलत संघीय कारू्र् बमोन्िम समायोिर् गरे् प्रयोिर्का 
लाधग धर्धानरण भएको संगठर् संरचर्ा र प्रदेश प्रहरीको संतया र्ै प्रदेश प्रहरीको संगठर् संरचर्ा 
र प्रदेश प्रहरीको संतया माधर्र्ेछ । 

(2) उपदफा (1) बमोन्िम संगठर् संरचर्ा र संतया धर्धानरणका लाधग धसफाररस गर्न 
देहाय बमोन्िमको संगठर् तथा व्यवस्थापर् सवेक्षण सधमधत रहर्ेछ :- 

(क)  सन्चव, मन्रालय       -अध्यक्ष 

(ख)  प्रदेश प्रहरी प्रमखु, प्रदेश प्रहरी कायानलय    -सदस्य 

(ग) वररष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (मार्व श्रोत ववकास हेरे्), प्रदेश  

 प्रहरी कायानलय       -सदस्य 

(घ)  अधधकृत प्रधतधर्धध (उपसन्चव स्तर),आधथनक माधमला तथा  

 योिर्ा मन्रालय       -सदस्य 

(ङ)  महाशाखा प्रमखु (शान्न्त सरुक्षा हेरे्), मन्रालय  -सदस्य सन्चव 

(3) उपदफा (2) बमोन्िम संगठर् संरचर्ा र प्रदेश प्रहरीको संतया धर्धानरण गदान देहाय 
बमोन्िमका ववषयलाई आधार धलर् ुपरे्छ :- 

(क) भौगोधलक अवस्था र प्रहरी-िर्संतयाको अर्पुात, 

(ख) अपराधको प्रकृधत, अवस्था र शान्न्त सरुक्षाको न्स्थधत तथा सम्भाव्य चरु्ौती, 

(ग) शहरीकरण, बसाई सराई तथा िर्घर्त्व, 

(घ) कुर्ै खास प्रकृधतको सेवा तथा सरुक्षा प्रदार् गर्ुनपरे् अवस्था, 
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(ङ) अन्तराविय तथा प्रादेन्शक सीमाको अवस्था, 

(च) सेवा प्रवाहमा कायनबोझ, आधथनक दावयत्व र श्रोत साधर्को उपलब्धता,  

(छ) र्वीर् प्रववधधको उपलब्धता र प्रयोगको न्स्थधत, 

(ि) ववकास धर्मानण तथा सडक सञ्जालको अवस्था, 

(झ) तोवकए बमोन्िमका अन्य आधार । 

(4) यस दफा बमोन्िम प्रदेश प्रहरीको संगठर् संरचर्ा तथा दरबन्दी हेरफेर गदान प्रचधलत 
कारू्र् बमोन्िम प्रदेश प्रहरीमा समायोिर् भएका प्रदेश प्रहरी अवकाश र्भएसम्म धर्ि वहाल 
रहेको पद कायम रहर्े गरी गर्ुन परे्छ । 

7.  प्रदेश प्रहरीको पररचालर्, धर्देशर्, सपुररवेक्षण र धर्यन्रण : (1) प्रदेश सरकारले प्रदेश 
प्रहरीको पररचालर्, धर्देशर्, सपुररवेक्षण र धर्यन्रण मन्रालय माफन त गरे्छ । 

(2) प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारप्रधत उत्तरदायी हरु्ेछ । 

(3) प्रदेश प्रहरीले प्रदेशधभर आन्तररक शान्न्त सरुक्षा एवं अपराधको रोकथाम, धर्यन्रण 
र अर्सुन्धार् तथा तहवककातको कायन गदान र्ेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको प्रचधलत र्ीधत 
र कारू्र् बमोन्िम गर्ुन परे्छ । 

(4) उपदफा (3) बमोन्िमको कायन गदान प्रदेश प्रहरीले प्रदेश प्रहरी प्रमखुको प्रत्यक्ष 
धर्यन्रण, रेखदेख, धर्देशर् र सपुररवेक्षणमा गर्ुन परे्छ । 

(5) उपदफा (3)  बमोन्िमको कायन गदान माधथल्लो प्रहरी कायानलयले आफ्र्ो मातहतका 
कायानलयलाई आदेश वा धर्देशर् द्वदर् सक्र्ेछ । यसरी द्वदएको आदेश वा धर्देशर्को पालर्ा 
गर्ुन मातहतका प्रहरी कायानलय तथा प्रदेश प्रहरीको कतनव्य हरु्ेछ । 

(6) न्िल्लाधभर शान्न्त सरुक्षा कायम गर्नका लाधग मन्रालयले सम्बन्न्धत न्िल्लाको प्रदेश 
प्रहरी पररचालर् गर्न सम्बन्न्धत न्िल्लाको प्रमखु न्िल्ला अधधकारीलाई धर्देशर् द्वदर् सक्र्ेछ र 
यसरी पररचालर् गरेको अवस्थामा सम्बन्न्धत न्िल्लाको प्रदेश प्रहरीले प्रमखु न्िल्ला अधधकारीको 
प्रत्यक्ष धर्देशर्मा रही काम गर्ुन परे्छ । 

(7) उपदफा (6) बमोन्िमको प्रदेश प्रहरी पररचालर् गदान प्रमखु न्िल्ला अधधकारीले 
मन्रालयको प्रत्यक्ष धर्देशर्मा रही कायन गर्ुन परे्छ । 
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(8) शान्न्त सरुक्षा कायम गरे् सम्बन्धमा र्ेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी संयिु रुपमा 
पररचालर् भएको अवस्थामा वफल्डको कमाण्ड बररष्ठले गरे्छ । 

(9) शान्न्त सरुक्षा, अपराध अर्सुन्धार् लगायत कतनव्य पालर्ाको धसलधसलामा खवटएको 
प्रदेश प्रहरीले आफूभन्दा माधथको तोवकएको अधधकारीको रेखदेख, धर्यन्रण र धर्देशर्मा रही 
कायन सम्पादर् गर्ुन परे्छ । 

8.  प्रदेश प्रहरीको प्रशासर् : प्रदेश प्रहरीको प्रशासर् सञ्चालर् यस ऐर्, प्रचधलत कारू्र् र प्रदेश 
सरकारले समय समयमा िारी गरेको धर्देशर्को अधीर्मा रही प्रदेश प्रहरी प्रमखु र मातहतका 
प्रहरी अधधकृतबाट हरु्ेछ । 

9.  प्रदेश प्रहरी प्रमखु : (1) र्ेपाल सरकारले संघीय कारू्र् बमोन्िम र्ेपाल प्रहरीको प्रहरी र्ायब 
महाधर्रीक्षकलाई प्रदेश प्रहरी प्रमखुको रुपमा तोक्र्ेछ । 

(2) प्रदेश प्रहरी प्रमखुको रुपमा खवटएको प्रदेश प्रहरीले प्रदेश प्रहरीको दज्यानर्ी न्चह्न 
(लोगो) लगाई प्रदेश प्रहरीको रुपमा काम गर्ुन परे्छ । 

(3) प्रदेश प्रहरीले सम्बन्न् धत प्रदेश प्रहरी प्रमखुको धर्देशर्मा रही कायन सम्पादर् गर्ुन 
परे्छ । 

(4) यस दफा बमोन्िम तोवकएका प्रदेश प्रहरी प्रमखुको पाररश्रधमक र सवुवधा र्ेपाल 
प्रहरीको समार् पदको प्रदेश प्रहरीले पाएभन्दा कम हरु्े छैर् । 

(5) प्रदेश प्रहरी प्रमखु आफूले सम्पादर् गरे् कायनको सम्बन्धमा मन्रालयप्रधत उत्तरदायी 
हरु्ेछ । 

10. प्रहरी वररष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षक सम्बन्धी व्यवस्था : (1) र्ेपाल सरकारले संघीय 
कारू्र् बमोन्िम र्ेपाल प्रहरीको प्रहरी वररष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षकलाई कामकाि गर्न 
प्रदेशमा खटाउर्ेछ । 

(2) उपदफा (1) बमोन्िम खवटएका प्रदेश प्रहरीले प्रदेश प्रहरीको दज्यानर्ी न्चह्न (लोगो) 
लगाई प्रदेश प्रहरीको रुपमा काम गर्ुन परे्छ । 

(3) उपदफा (1) बमोन्िम खवटएका प्रदेश प्रहरीलाई प्रदेश कारू्र् बमोन्िम प्रदेश 
प्रहरीको रुपमा प्रदेश सरकारले सञ्चालर् तथा पररचालर् गरे्छ । 
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(4) उपदफा (1) बमोन्िम खवटएका प्रदेश प्रहरीलाई र्ेपाल सरकारले प्रदेश सरकारको 
सहमधतमा प्रदेशबावहर वा र्ेपाल प्रहरीको कुर्ै पदमा सरुवा गर्न सक्र्ेछ । 

तर शान्न्त सरुक्षाको दृविले वा आचरण ववपरीत काम गरेको कारणले कुर्ै प्रदेश 
प्रहरीलाई सो प्रदेशमा राखी राख्न उपयिु र्भएमा र्ेपाल सरकारले िरु्सकैु बखत सरुवा गर्न 
सक्र्ेछ । यसरी सरुवा गररएको िार्कारी सम्बन्न्धत प्रदेश सरकारलाई द्वदर् ुपरे्छ। 

(5) उपदफा (1) बमोन्िम खवटएका प्रदेश प्रहरीको पद िरु्सकैु कारणले ररि भएमा 
संघीय कारू्र्ले तोकेको मापदण्डको अधीर्मा रही प्रदेश कारू्र् बमोन्िम प्रदेश प्रहरीबाट बढुवा 
गरी पूधतन गररर्ेछ । 

(6) यस दफा बमोन्िम खटाईएका प्रहरी वररष्ठ उपरीक्षक वा प्रहरी उपरीक्षकको 
पाररश्रधमक तथा सवुवधा र्ेपाल प्रहरीको समार् पदको प्रदेश प्रहरीले पाएभन्दा कम हरु्े छैर्। 

पररच्छेद-3 

प्रदेश प्रहरीको पदपूधतन 

11. पदपूधतन : (1) प्रदेश प्रहरीको ररि पदमा पदपूधतनका लाधग प्रदेश प्रहरी कायानलयले मन्रालयलाई 
प्रत्येक वषन ररि पद र संतयाको अद्यावधधक वववरण धलन्खत रुपमा पेश गर्ुन परे्छ । 

(2) प्रदेश प्रहरी सेवाको पदपूधतन दफा १४ बमोन्िमको सधमधतको धसफाररसको आधारमा 
हरु्ेछ । 

(3) उपदफा (२) बमोन्िम हरु्े खलुा प्रधतयोधगताको धलन्खत परीक्षा प्रदेश लोक सेवा 
आयोगले सञ्चालर् गरे्छ । 

(4) प्रदेश प्रहरीको पदमा धर्यनु्िको लाधग आवश्यक परे् योग्यता, परीक्षाको पाठ्यक्रम 
तथा परीक्षा प्रणाली र्ेपाल प्रहरीको समार् पदको लाधग धर्धानरण भए सरह हरु्ेछ । 

(5) यस ऐर्मा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक प्रदेश प्रहरीको कुर्ै पधर् पदमा अन्य 
कुर्ै तररकाबाट पदपूधतन गररर्े छैर् । 

(6) प्रदेश प्रहरी सेवाको देहायको पदमा देहायको तररकाबाट पदपूधतन गररर्ेछ :- 

पद खलुा प्रधतयोधगता 
प्रधतशत 

आन्तररक बढुवा 
प्रधतशत 
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(क) प्रहरी कायानलय सहयोगी वा सो सरह 100 - 
(ख) प्रहरी िवार् 100 - 
(ग) प्रहरी हवल्दार - १०० 

(घ) प्रहरी सहायक धर्रीक्षक 40 60 

(ङ) प्रहरी र्ायब धर्रीक्षक - 100 

(च) प्रहरी धर्रीक्षक 50 50 

(छ) प्रहरी र्ायब उपरीक्षक - 100 

(ि) प्रहरी उपरीक्षक - 100 

(झ) बररष्ठ प्रहरी उपरीक्षक - 100 

(7) उपदफा (६) को खण्ड (घ), (ङ) र (च) मा िरु्सकैु कुरा लेन्खएको भए तापधर् 
प्राववधधक प्रहरी समूहतफन  प्रहरी सहायक धर्रीक्षक, प्रहरी र्ायव धर्रीक्षक र प्रहरी धर्रीक्षक 
पदमा बढुवािारा पदपूधतन हरु् सक्र्े अवस्था र्भएमा शत प्रधतशत खलुा प्रधतयोधगतात्मक 
परीक्षािारा पूधतन गररर्ेछ। 

(8) यस दफामा अन्यर िरु्सकैु कुरा लेन्खएको भएता पधर् उपदफा 6 को खण्ड (च) 
बमोन्िम प्रहरी धर्रीक्षक पदमा बढुवािारा पदपूधतन हरु् सक्र्े अवस्था र्भएमा प्रथम पटकका 
लाधग प्रदेश सरकारले धर्धानरण गरे बमोन्िमको प्रधतशतमा पदपूधतन सधमधतले शत प्रधतशतसम्म 
खलुा प्रधतयोधगतािारा पदपधूतन गरे् व्यवस्था धमलाउर् सक्र्ेछ। 

(9) प्रदेश प्रहरी सेवालाई समावेशी बर्ाउर् खलुा प्रधतयोधगतात्मक परीक्षािारा पूधतन हरु् े
पद मध्ये पैंतालीस प्रधतशत पद छुट्टयाई सो प्रधतशतलाई शत प्रधतशत मार्ी देहाय बमोन्िमका 
उम्मेदवार बीच छुट्टाछुटै्ट प्रधतस्पधान गराई समार्पुाधतक समावेशी धसिान्तका आधारमा पदपूधतन 
गररर्ेछ :- 

(क) मवहला    २० प्रधतशत 

(ख) दधलत                १७ प्रधतशत 

(ग) थारु                  १७ प्रधतशत 

(घ) आधथनक रुपले ववपन्न खस आयन  १४ प्रधतशत 
(ङ) आद्वदवासी िर्िातन्   १२ प्रधतशत 

(च) वपछधडएको क्षेर    १३ प्रधतशत 

(छ) मधेशी              ४ प्रधतशत 

(ि) मनु्स्लम               ३ प्रधतशत 
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स्पिीकरण: 

(क) यस उपदफाको प्रयोिर्को लाधग "वपछधडएको क्षेर" भन्नाले संघीय 
कारू्र्ले तोके बमोन्िमको स्थार् सम्झर् ुपछन । 

(ख) यस उपदफाको प्रयोिर्को लाधग "आधथनक रुपले ववपन्न खस आयन"भन्नाले 
आधथनक र सामान्िक रुपमा पछाधड परेका खस आयन ब्यन्ि सम्झर् ु
पछन। 

(ग) स्पविकरणको खण्ड (क), (ख) र (ग) को लाधग सम्बन्न्धत स्थार्ीय 
तहको धसफाररस पेश गर्ुन परे्छ । 

 (10) खलुा प्रधतयोधगतात्मक परीक्षािारा पदपूधतन गरे् अन्य कायनववधध तथा मापदण्ड 
तोवकए बमोन्िम हरु्ेछ ।  

(11) उपदफा (10) बमोन्िमको कायनववधध तथा मापदण्डमा देहायको ववषय स्पि 
खलुाउर् ुपरे्छ :- 

(क) उपदफा (9) मा उन्ल्लन्खत  समूहधभरका व्यन्िहरुबीच मार प्रधतस्पधान गराई 
पदपूधतन गरे्, 

(ख) एक भन्दा बढी समावेशी समूहबाट प्रधतस्पधान गर्न पाउर्े अवस्था रहेछ भर् े
सम्बन्न्धत उम्मेदवारले रोिेको कुर्ै एउटा समूहबाट मार प्रधतस्पधान गरे्, 

(ग) एक तह वा शे्रणीमा यस दफा बमोन्िमको समावेशीको सवुवधा धलईसकेको भए सो 
पद भन्दा माधथल्लो तह वा शे्रणीमा परु्: त्यस्तो सवुवधा र्पाईर्े । 

(12) यस दफा बमोन्िम पदपूधतन सम्बन्धी व्यवस्था प्रत्येक दश वषनमा परु्रावलोकर् गर्ुन 
परे्छ । 

(13) पदपूधतन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोन्िम हरु्ेछ । 

12. पदपूधतन गर्न र्हरु्े :(1) प्रदेश प्रहरी वकतावखार्ामा पद दतान र्गरी प्रदेश प्रहरी सेवाको कुर् ै
पदमा पदपूधतन गररर्े छैर् । 

तर प्रदेश प्रहरी वकतावखार्ा स्थापर्ा भई सञ्चालर् र्भएसम्म यसले गरे् कायन 
मन्रालयको शान्न्त सरुक्षा शाखाले गरे्छ । 

(2) प्रदेश प्रहरी वकतावखार्ा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोन्िम हरु्ेछ । 
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1३. प्रदेश प्रहरीको न्यूर्तम योग्यता तथा अयोग्यता : (1) खलुा प्रधतयोधगतािारा पूधतन हरु्े प्रदेश 
प्रहरी सेवाको ववधभन्न पदमा उम्मेदवार हरु् चावहर्े न्यूर्तम शैन्क्षक योग्यता र अन्य योग्यता 
तोवकए बमोन्िम हरु्ेछ । 

(2) देहायको व्यन्ि प्रदेश प्रहरी सेवामा धर्यिु हरु् अयोग्य माधर्र्ेछ :-  

(क) गैर र्ेपाली र्ागररक, 

(ख) र्ैधतक पतर् देन्खर्े फौिदारी अधभयोगमा कसूरदार ठहररएको, 

(ग) भववष्यमा सरकारी सेवाको धर्धमत्त अयोग्य ठहररर्े गरी बखानस्त भएको, 

(घ) अदालतबाट मार्व अधधकार हर्र्मा कसूरदार ठहररएको । 

14. पदपूधतन सधमधत : (1) प्रदेश प्रहरी सेवाको ररि पदमा खलुा प्रधतयोधगतािारा छर्ौट गरी 
धर्यनु्िका लाधग अन्ततयारवाला समक्ष धसफाररस गर्न देहाय बमोन्िमको पदपूधतन सधमधत रहर्ेछ:- 

(क) प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष वा धर्िले तोकेको प्रदेश  

 लोकसेवा आयोगको सदस्य     -अध्यक्ष 

(ख)सन्चव, मन्रालय       -सदस्य 

(ग) प्रदेश प्रहरी प्रमखु       -सदस्य सन्चव 

(2) उपदफा (1) मा िरु्सकैु कुरा लेन्खएको भए तापधर् प्रहरी धर्रीक्षकभन्दा तल्लो 
पदमा उपयिु उम्मेदवार छर्ौट गरी धर्यनु्िका लाधग अन्ततयारवाला समक्ष धसफाररस गर्न 
प्रदेश लोक सेवा आयोग र मन्रालयको प्रधतधर्धध समेत रहर्े गरी पदपूधतन सधमधतले आवश्यकता 
अर्सुार बढीमा पाँच सदस्य रहेको छुट्टाछुटै्ट पदपूधतन उपसधमधत गठर् गर्न सक्र्ेछ । 

(3) पदपूधतन सधमधतले यस ऐर् बमोन्िम ररि दरबन्दीका लाधग धलइर्े परीक्षा प्रयोिर्को 
लाधग प्रधतशत धर्धानरण गरे्छ । 

(4) यस ऐर् बमोन्िम बढुवािारा पूधतन गर्न छुट्याइएको पदको वववरण पदपूधतन सधमधतले 
सम्बन्न्धत बढुवा सधमधतको सन्चवालयमा पठाउर् ुपरे्छ । 

(5) पदपूधतन सधमधतको अन्य काम, कतनव्य र अधधकार तथा बैठक सम्बन्धी अन्य 
व्यवस्था तोवकए बमोन्िम हरु्ेछ । 
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1५. धर्यनु्ि : (1) खलुा प्रधतयोधगता र बढुवािारा प्रदेश प्रहरीमा छर्ौट भई धर्यनु्िको लाधग 
धसफाररस गरेका पदमा धर्यनु्ि गरे् धर्काय वा अधधकारी देहाय बमोन्िम हरु्ेछ :- 

(क) वररष्ठ प्रहरी उपरीक्षक    -प्रदेश सरकार 

(ख) प्रहरी धर्रीक्षक देन्ख प्रहरी उपरीक्षक सम्म -मन्रालय 

(ग) प्रहरी र्ायव धर्रीक्षक र प्रहरी सहायक धर्रीक्षक -प्रदेश प्रहरी प्रमखु 

(घ) प्रहरी िवार्     -वररष्ठ प्रहरी उपरीक्षक वा  
        प्रहरी उपरीक्षक 

(ङ) प्रहरी कायानलय सहयोगी    -प्रहरी र्ायव उपरीक्षक वा सो 
        भन्दा माधथल्लो तहको प्रहरी  
        अधधकृत 

(2) उपदफा (1) बमोन्िम धर्यनु्ि गरे् अधधकारीले पदपूधतन सधमधतको धसफाररस प्राप्त 
भएको धमधतले पन्र द्वदर्धभर धर्यनु्ि गर्ुन परे्छ । 

(3) उपदफा (2) बमोन्िम द्वदइर्े धर्यनु्ि परको ढाँचा तोवकए बमोन्िम हरु्ेछ । 

1६. परीक्षणकाल: (1) खलुा प्रधतयोधगतािारा पूधतन गररर्े पदमा धर्यनु्ि पाएको प्रदेश प्रहरीलाई 
आधारभतू तालीम सम्पन्न भएपधछ एक वषनको परीक्षणकालमा रान्खर्ेछ ।तर मवहला प्रदेश 
प्रहरीको हकमा आधारभतू तालीम सम्पन्न भएपधछ छ मवहर्ाको पररक्षणकालमा रान्खर्ेछ।  

 (2) यस ऐर् बमोन्िम परीक्षणकाल पूरा गरेका प्रदेश प्रहरीको शरुु धर्यनु्ि स्वत: 
सदर भएको माधर्र्ेछ । 

 (3) उपदफा (2) बमोन्िम धर्यनु्ि सदर भएका प्रदेश प्रहरीको सेवा अवधध शरुु 
धर्यनु्ि भएको धमधतदेन्ख र्ै कायम हरु्ेछ । 

1७. धर्यनु्ि बदर हरु्े अवस्था : (१) देहायको अवस्थामा अन्ततयारवालाले प्रदेश प्रहरीको धर्यनु्ि 
बदर गर्न सक्र्ेछ :- 

(क) परीक्षणकालमा न्िम्मेवारी बहर् गर्न असक्षम देन्खएमा वा आचरण सन्तोषिर्क 
र्भएमा, 
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(ख) प्रहरी आधारभतू तालीममा असफल भई तोवकए बमोन्िम मौका द्वदँदा समेत त्यस्तो 
तालीममा परु्: असफल भएमा, 

(ग) प्रदेश प्रहरीमा भर्ान हुँदाका बखत तोवकए बमोन्िमको योग्यता र्भएको वा र्रहेको 
प्रमान्णत भएमा धर्िको धर्यनु्ि कुर्ै पधर् समयमा बदर गरी धर्िले सो सेवा 
वापत प्राप्त गरेको तलब र धर्िलाई तालीम द्वदँदा लागेको खचन समेत असूल उपर 
गरी कारू्र् बमोन्िम कारवाही हरु्ेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्िमको धर्यनु्ि बदर गर्ुन अन्घ धर्िलाई सफाईको मौका द्वदईर् े
छैर्।  

1८. शपथ ग्रहण : आधारभतू तालीममा उत्तीणन भएको प्रदेश प्रहरीले राविय झन्डा र प्रदेश प्रहरीको 
झन्डा छोई तोवकए बमोन्िमको ढाँचामा शपथ ग्रहणगर्ुन परे्छ । 

१९. पोशाक र दज्यानर्ी न्चन्ह : (1) प्रदेश प्रहरीको पोशाक र दज्यानर्ी न्चन्ह र्ेपाल सरकारले 
धर्धानरण गरे बमोन्िम हरु्ेछ । 

(2) प्रदेश प्रहरीले उपदफा (1) बमोन्िम लगाउर्े पोशाकमा प्रदेश सरकारले धर्णनय गरी 
र्ेपालको रावियता र प्रदेशको पवहचार् झन्ल्कर्े कुर्ै न्चन्ह वा लोगो सवहतको आमन ब्याच 
लगाउर्े ब्यवस्था गरे्छ । 

2०. पदाधधकार कायम रहर्े : देहायको अवस्थामा प्रदेश प्रहरीको आफ्र्ो पद माधथको पदाधधकार 
कायम रहर्ेछ :- 

(क) आफ्र्ो पदमा कामकाि गरी रहँदासम्म, 
(ख) सरुवा भई कायनभार सम्हाल्र् पाइर्े म्यादसम्म, 
(ग) धबदा बसेको अवधधभर, 
(घ) धर्लम्बर्मा रहेको अवधधभर, 
(ङ) प्रदेश सरकारिारा तोवकएको काम गरुन्िेलसम्म, 
(च) अन्य पदमा कायम मकुायम भई काम गरेको अवधधभर । 

2१. कायनवाहक र धर्धमत्त : (1) कुर्ै कारणले कायानलय प्रमखुको पद एक मवहर्ाभन्दा बढी अवधध 
ररि भएमा एक तह माधथको कायानलय प्रमखुले ररि पदभन्दा एक तह मधुर्को सबैभन्दा वररष्ठ 
प्रदेश प्रहरीलाई कामकाि गरे् गरी कायनवाहक तोक्र् सक्र्ेछ । 

(2) उपदफा (1) बमोन्िम कायनवाहक भई कामकाि गर्न तोवकएको प्रदेश प्रहरीले 
त्यस्तो कायनवाहक भएको पदको सम्पूणन अधधकार प्रयोग गर्न पाउर्ेछ । 
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(3) यस दफा बमोन्िम कायनवाहक र्तोवकएको अवस्थामा एक मवहर्ा र्र्ाघ्र्े गरी कुर्ै 
कारणले कायानलय प्रमखु अर्पुन्स्थत भएमा सोही कायानलयको सबैभन्दा वररष्ठ प्रदेश प्रहरीले सो 
पदको धर्धमत्त भई काम गरे्छ । यसरी धर्धमत्त भई काम गरेको अवधधको सम्पूणन न्िम्मेवारी 
धर्धमत्त भई काम गरे् प्रदेश प्रहरीको हरु्ेछ । 

(4) कायनवाहक वा धर्धमत्त भई कामकाि गरे् प्रदेश प्रहरीले िरु् पदमा काम गरेको छ 
सोही पदको तलब भत्ता र रासर् सवुवधा पाउर्ेछ । 

तर पन्र द्वदर्भन्दा कम अवधध कायनवाहक वा धर्धमत्त भई काम गरे वापत भत्ता र सवुवधा 
पाउर्े छैर् । 

(5) उपदफा (4) बमोन्िम काम गरे् प्रदेश प्रहरीले पाउर्े तलव भत्ता धर्िले सो पदमा 
बढुवा हुँदा पाउर्े तलब भत्ता भन्दा बढी हरु्े छैर् । 

पररच्छेद-4 

प्रदेश प्रहरीको तालीम सम्बन्धी व्यवस्था 

2२. तालीम धलर्पुरे् : प्रदेश प्रहरी सेवामा रहेका प्रदेश प्रहरीले आवश्यकता अर्सुार अधर्वायन तालीम 
धलर् ुपरे्छ । 

2३. आधारभतू तथा वनृ्त्त ववकास सम्बन्धी व्यवस्था : (1) प्रदेश प्रहरीले ववधभन्न पदमा धलर्पुरे् 
आधारभतू, सेवाकालीर् तथा ववन्शविकृत र वनृ्त्त ववकास सम्बन्धी तालीमको पवहचार्, 
पाठ्यक्रमको धर्मानण, तालीमको अवधध, प्रन्शक्षणको लाधग आवश्यक परे् मापदण्ड र प्रन्शक्षण 
सम्बन्धी अन्य व्यवस्था समार् पदको लाधग प्रचधलत संघीय प्रहरी ऐर् र सो अन्तगनत बर्ेको 
धर्यममा तोवकए बमोन्िम हरु्ेछ । 

(2) उपदफा (१) बमोन्िमको तालीममा समावेश गराइएको प्रदेश प्रहरीले लापरवाही 
गरी उदाधसर्ता र गैरन्िम्मेवारी प्रदशनर् गरेको देन्खएमा सो व्यहोरा अधभलेखमा िर्ाइर्ेछ । 

(3) उपदफा (2) बमोन्िमको कायन गरेमा धर्िलाई परु्: एक पटक तालीमको मौका 
द्वदइर्ेछ । यसरी मौका द्वदँदा समेत उदाधसर्ता र गैरन्िम्मेवारी प्रदशनर् गरे् प्रन्शक्षाथीलाई यस 
ऐर् बमोन्िम ववभागीय कारवाही गररर्ेछ । 

2४. वैदेन्शक तालीम : (1) प्रदेश प्रहरीलाई वैदेन्शक तालीमका लाधग मर्ोर्यर्को धसफाररस गदान 
संगठर्को आवश्यकता, सेवा ववन्शिीकरण, ज्येष्ठता, अर्भुव, शैन्क्षक योग्यता, कायन सम्पादर् 
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क्षमता र दक्षताका आधारमा तोवकए बमोन्िमको सधमधतले प्रदेश प्रहरी संगठर्बाट सम्भाव्य 
उम्मेदवारको र्ाम छर्ौट गरी धसफाररस साथ संघीय प्रहरी प्रधार् कायानलयमा पठाउर् ुपरे्छ ।  

(2) उपदफा (1) बमोन्िम ववदेशमा हरु्े तालीममा धसफाररस गदान योग्य प्रहरी अधधकृत 
तथा िवार्हरु मध्येबाट समार् अवसर पाउर्े गरी धसफाररस गररर्ेछ । 

2५. तालीम सम्बन्धी अन्य व्यवस्था : (1) प्रदेश प्रहरीको क्षमता ववकासका लाधग प्रदेश सरकारले 
आवश्यक प्रबन्ध धमलाउर् सक्र्ेछ । 

(2) प्रन्शक्षाथीले पाउर्े सवुवधा, तालीमको परीक्षा सञ्चालर् ववधध, तालीम सफल हुँदाको 
पररणाम (ग्रधेडङ्ग), प्रन्शक्षण भत्ता, तालीम भत्ता, प्रन्शक्षकलाई द्वदइर्े ववशेष सवुवधा िस्ता 
व्यवस्था तोवकए बमोन्िम हरु्ेछ । 

(3) तालीम सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोन्िम हरु्ेछ । 

पररच्छेद-5 

बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था 

2६. बढुवा सधमधत : (1) प्रदेश प्रहरीको ररि पदमा बढुवाका लाधग धसफाररस गर्न देहायको बढुवा 
सधमधत रहर्ेछ :- 

 (क) रािपरावित शे्रणी र पदको लाधग : 

(1) सन्चव, मन्रालय      -अध्यक्ष 

(2) सन्चव, प्रदेश लोक सेवा आयोग    -सदस्य 

(3) प्रमखु, प्रदेश प्रहरी कायानलय    -सदस्य 

(4) प्रदेश प्रहरी प्रमखुले तोकेको प्रहरी वररष्ठ उपरीक्षक -सदस्य-सन्चव 

 (ख) रािपर अरं्वकत शे्रणी र पदका लाधग : 

(1) प्रमखु, प्रदेश प्रहरी कायानलय    -अध्यक्ष 

(2) महाशाखा प्रमखु (शान्न्त सरुक्षा हेरे्), मन्रालय  -सदस्य 

(3) अधधकृत प्रधतधर्धध (उपसन्चव स्तर), प्रदेश लोक सेवा आयोग-सदस्य 
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(4) प्रदेश प्रहरी प्रमखुले तोकेको प्रहरी र्ायब उपरीक्षक -सदस्य-सन्चव 

(2) प्रहरी सेवामा ररि हरु् आई बढुवािारा पदपूधतन गर्ुनपरे् पदमा ररि भएको धमधतले 
तीर् मवहर्ाधभर बढुवािारा पदपूधतन गरी सक्र् ुपरे्छ । 

(3) बढुवा सधमधतमा रहेका प्रहरी पदाधधकारी वा धर्िामती कमनचारीको र्न्िकको र्ातेदार 
बढुवाको लाधग सम्भाव्य उम्मेदवार रहेछ र त्यस्तो उम्मेदवारलाई बढुवा धसफाररस गर्ुनपरे् 
भएमा प्रहरी पदाधधकारीको हकमा प्रदेश प्रहरी प्रमखु र धर्िामती कमनचारीको हकमा 
मन्रालयको सन्चवले त्यस्तो अधधकृतको सट्टामा समार् तहको पदाधधकारीलाई बढुवा सधमधतमा 
काम गरे् गरी तोक्र्ेछ । 

स्पिीकरण : यस उपदफाको प्रयोिर्को लाधग "र्न्िकको र्ातेदार" भन्नाले बाब,ु आमा, सौतेर्ी 
आमा, पत्नी, छोरा, बहुारी, छोरी ज्वाईं, धमनपरु, धमनपरुी, र्ाधत, र्ाधतर्ी, र्ाधतर्ी ज्वाईं, भान्िा, 
भान्िी, भान्िी बहुारी, भान्िी ज्वाईं, भधतिा, भधतिा बहुारी, भधतिी, भधतिी ज्वाईं, सास,ु ससरुा, 
देवर, देवरार्ी, र्न्द, आमाि,ु िेठाि,ु िेठार्, साला, साली सम्झर् ुपछन । 

(4) बढुवा सधमधतले बढुवाका लाधग सम्भाव्य उम्मेदवारहरु मध्ये सबैभन्दा बढी अंक 
प्राप्त गरे् प्रदेश प्रहरीलाई सोही बमोन्िम योग्यताक्रम कायम गरी बढुवाका लधग धसफाररस गर्ुन 
परे्छ । 

(5) बढुवा सधमधतले बढुवाका लाधग धसफाररस गरेका प्रदेश प्रहरीको र्ामावली र धर्िले 
प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताि सवहतको धसफाररस सूची सम्बन्न्धत सबैको िार्कारीको लाधग प्रकाशर् 
गर्ुन परे्छ । 

(6) यस दफा बमोन्िमको बढुवा सधमधतको सन्चवालय मन्रालयमा रहर्ेछ । 

(7) बढुवािारा पदपूधतन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोन्िम हरु्ेछ । 

2७. बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार हरु्े: (1) प्रदेश प्रहरी सेवाको ररि पदमा बढुवाको धर्धमत्त 
उम्मेदवार हरु् बढुवा हरु्े शे्रणी वा तह भन्दा एक शे्रणी वा तह मधुर्को पदको लाधग तोवकए 
बमोन्िमको शैन्क्षक योग्यता हरु् ुपरे्छ । 

(2) उपदफा (1) बमोन्िमको पदको लाधग देहाय बमोन्िमको न्यूर्तम सेवा अवधध 
पगेुको हरु् ुपरे्छ :- 

(क) रािपर अर्वित पदको लाधग पाँच वषन, 



16 
 

(ख) रािपर अर्वित पदबाट रािपरावित पदको लाधग आठ वषन, 

(ग) अन्य रािपरावित अधधकृत पदका लाधग पाँच वषन । 

2८. बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार हरु् र्पाउर्े : (1) दफा 2७ मा िरु्सकैु कुरा लेन्खएको भएता 
पधर् देहायको अवस्था र अवधधभर प्रदेश प्रहरी बढुवाको लाधग सम्भाव्य उम्मेदवार हरु् पाउर्े 
छैर् :- 

(क) धर्लम्बर् भएकोमा धर्लम्बर् भएको अवधधभर, 

(ख) बढुवा रोक्का भएकोमा सो रोक्का भएको अवधधभर, 

(ग) तलब ववृि रोक्का भएकोमा सो रोक्का भएको अवधधभर, 

(घ) तल्लो पदमा घटुवा भएकोमा सो भएको धमधतले दईु वषनसम्म, 

(ङ) खाइपाइ आएको तलब ववृि घटुवा भएकोमा िधत वषनको तलब ववृि घटुवा 
भएको हो त्यधत वषनसम्म, 

(च) ज्येष्ठता सवहतको शरुु स्केलमा घटुवा भएकोमा सो भएको धमधतले एक वषनसम्म, 

(छ) वहाल रहेको पदमा तीर्पटकभन्दा बढी र्धसहत पाएको भए अन्न्तम पटक 
र्धसहत पाएको धमधतले एक वषनसम्म, 

(ि) परु्वनहाली भएको प्रदेश प्रहरीको हकमा परु्वनहाली भएको धमधतले एक वषनसम्म, 

(झ) कुर्ै कसूरको सम्बन्धमा मदु्दा दायर भएको अवस्थामा अदालतबाट सफाई 
र्पाएसम्म, 

(ञ) प्राववधधक प्रदेश प्रहरीको हकमा धर्िी प्रयासमा अध्ययर् गर्नका लाधग धबदामा 
बसेकोमा तोवकए बमोन्िमको शतनर्ामामा उल्लेख भएको अवधधभर। 

(2) सम्भाव्य उम्मेदवार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोन्िम हरु्ेछ । 

२९. बढुवाको आधार : (1) बढुवा सधमधतले प्रदेश प्रहरीलाई कायनक्षमता वापत पाएको कूल अंकको 
आधारमा बढुवाका लाधग धसफाररस गरे्छ । 

(2) उपदफा (1) बमोन्िम कायन क्षमताको मूल्यािर् गदान देहाय बमोन्िम बढीमा एकसय 
अंक द्वदइर्ेछः- 
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 (क) कायनसम्पादर् मूल्यािर् वापत    -40 अंक 

 (ख) ज्येष्ठता वापत      -25 अंक 

 (ग) भौगोधलक क्षेरमा काम गरेको अर्भुव वापत  -१० अंक 

 (घ) शैन्क्षक योग्यता वापत     -5 अंक 

 (ङ) तालीमवापत      -15 अंक 

 (च) चरु्ौतीपूणन वा ववशेष न्िम्मेवारी वापत   -5 अंक 

  

3०. कायनसम्पादर् मूल्यािर् फाराम : (1) प्रदेश प्रहरीको कायन सम्पादर् मूल्यािर् गदान धर्िको कायन 
सम्पादर्स्तर, सिृर्शीलता र लगर्शीलता, चरु्ौतीपणून वा ववशेष न्िम्मेवारी वहर् गरेको स्तर, 
सेवाग्राही एवं संगठर्प्रधतको व्यवहार, कायानलय र इकाईसँग गरेको समन्वय समेतलाई आधार 
धलईर्ेछ ।  

(2) कायनसम्पादर् मूल्यािर्का लाधग तोवकए बमोन्िमको फाराम प्रयोग गररर्ेछ । 

(3) प्रदेश प्रहरीको कायन सम्पादर् मूल्यािर् आधथनक वषनको वहसाबले वावषनक रुपमा गर्ुन 
परे्छ । 

 (4) प्रदेश प्रहरीको कायन सम्पादर् मूल्यािर्को कूल अिको ववभािर् देहाय बमोन्िम 
हरु्ेछ:- 

(क) सपुररवेक्षकले द्वदर् सक्र्े    -बीस अि 

(ख) परु्रावलोकर्कतानले द्वदर् सक्र्े   -दश अि 

(ग) परु्रावलोकर् सधमधतले द्वदर् सक्र् े  -दश अि 

(5) यस दफामा अन्यर िरु्सकैु कुरा लेन्खएको भए तापधर् प्रदेशका न्िल्ला प्रहरी 
प्रमखुको हकमा उपदफा (४) को खण्ड (क) बमोन्िम सपुररवेक्षकले द्वदर् ेपच्चीस अि मध्ये 
पूणानि पाँचमा प्रमखु न्िल्ला अधधकारीले अि द्वदर्ेछ ।  

तर, प्रदेश प्रहरी प्रमखुको हकमा सो पूणानि पाँचमा प्रदेशको प्रमखु सन्चवले अि द्वदर्ेछ । 

(6) बढुवाको प्रयोिर्को लाधग कायन सम्पादर् मूल्यािर्को अि गणर्ा गदान बढुवाका 
लाधग सम्भाव्य उम्मेदवार हरु् िधत वषनको सेवा आवश्यक परे् हो पधछल्लो त्यधत वषनको कायन 
सम्पादर् मूल्यािर् फारामको औसतबाट वहसाब गररर्ेछ । 

(7) कायन सम्पादर् मूल्यािर् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोन्िम हरु्ेछ । 
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3१. ज्येष्ठता मूल्यािर् : प्रदेश प्रहरीलाई ज्येष्ठता वापतको अि द्वदँदा हाल वहाल रहेको पदमा काम 
गरेको प्रत्येक वषनको लाधग एक दशमलव पाँच अिका दरले बढीमा पन्र अि द्वदइर्ेछ । 

 तर एक वषनभन्दा बढी चार्चरु् मवहर्ा वा द्वदर्का लाधग दामासाहीको वहसाबले अि 
द्वदइर्ेछ भर्े गयल कट्टी भएको अवधधको ज्येष्ठता वापतको कुर्ै अि द्वदइर्े छैर् । 

3२. भौगोधलक क्षेर वापतको मूल्यािर् : (1) प्रदेश प्रहरीलाई ववधभन्न भौगोधलक क्षेरमा काम गरेको 
अर्भुव वापतको अि प्रदार् गदान तोवकए बमोन्िम भौगोधलक क्षेरलाई क्रमश: क, ख, ग र घ 
गरी चार वगनमा ववभािर् गरी वावषनक रुपमा काम गरेको अर्भुव वापत दश अिमा र्बढ्र्े गरी 
देहाय बमोन्िम अि द्वदइर्ेछ :- 

(क) “क” वगनमा काम गरेको प्रत्येक वषनको लाधग ३ अिका दरले, 

(ख) “ख” वगनमा काम गरेको प्रत्येक वषनका लाधग 2.५ अिका दरले, 

(ग) “ग” वगनमा काम गरेको प्रत्येक वषनका लाधग २ अिका दरले, 

(घ) “घ” वगनमा काम गरेको प्रत्येक वषनका लाधग 1.५ अिका दरले । 

(2) उपदफा (1) मा िरु्सकैु कुरा लेन्खएको भए तापधर् कुर् ै एक भौगोधलक क्षेरमा 
कम्तीमा एक सय असी द्वदर् वा सोभन्दा वढी अवधध रुिू हान्िर भई काम गरेको भए सोही 
भौगोधलक क्षेरमा काम गरे वापत पाउर्े अिको दामासाही वहसाबले र एक सय असी द्वदर्भन्दा 
कम अवधध काम गरेको भए िरु्सकैु भौगोधलक क्षरेमा काम गरेको भए पधर् “घ” वगन सरहको 
अि द्वदईर्ेछ । 

(3) प्रदेश प्रहरी सेवाबाट बखानस्त भई परु्वनहाली भएको वा धर्लम्बर् भई त्यस्तो 
धर्लम्बर् फुकुवा भएको प्रदेश प्रहरीको हकमा धर्ि रुिू हान्िर र्भएको अवधधको बखानस्त वा 
धर्लम्बर् हुँदा कायनरत रहेको भौगोधलक क्षेरमा काम गरे वापतको अि द्वदइर्ेछ । 

(4) संयिु राि संघीय धमशर्मा खवटएको वा ववदेशन्स्थत र्ेपाली कुटर्ीधतक धर्योगमा 
खवटएको प्रदेश प्रहरीलाई “घ” वगनको र अध्ययर् धबदा वा तीर् मवहर्ा वा सो भन्दा बढी 
अवधधको लाधग वैदेन्शक तालीममा िार्े त्यस्तो प्रदेश प्रहरीलाई पधर् “घ” वगनको लाधग 
तोवकएको अिको आधा अि द्वदइर्ेछ । 

(5) भौगोधलक क्षेरमा काम गरे वापत पाउर्े अि िरु् पदमा बढुवा हरु्े हो सो पदभन्दा 
एक तह मधुर्को पदमा प्राप्त गरेको भए मार गणर्ा गररर्ेछ । 



19 

 

(6) यस दफामा अन्यर िरु्सकैु कुरा लेन्खएको भए तापधर् यो ऐर् प्रारम्भ हरु्अुन्घ कुर् ै
प्रदेश प्रहरीले भौगोधलक क्षेर वापत प्राप्त गरेको अि घट्र्े छैर् । त्यसरी प्राप्त गरेको अिलाई 
पूणानि दशमा पररणत गरी सोही बमोन्िम प्राप्ताि धर्धानरण गररर्ेछ । 

(7) भौगोधलक क्षेरमा काम गरे वापतको अि ववभािर् सम्बन्धी व्यवस्था अर्सूुची-1 
बमोन्िम हरु्ेछ । 

3३. शैन्क्षक योग्यता :  (1) बढुवाका लाधग प्रदेश प्रहरीलाई धर्िले हाधसल गरेको शैन्क्षक योग्यता 
वापत देहाय बमोन्िमको अि द्वदइर्ेछ :- 

शैन्क्षक योग्यता अि 

(क) वहाल रहेको पदमाआवश्यक परे् न्यूर्तम शैन्क्षक योग्यता  चार 

(ख) न्यूर्तम शैन्क्षक योग्यताभन्दा माधथल्लो तहको शैन्क्षक योग्यता  एक 

(ग) खण्ड (क) बमोन्िमको शैन्क्षक योग्यता र्भएमा सो भन्दा एक तह 
मधुर्को शैन्क्षक योग्यता  

एक 

 

(2) प्रदेश प्रहरीको बढुवाको लाधग आवश्यक परे् शैन्क्षक योग्यता तोवकए बमोन्िम 
हरु्ेछ। 

3४. तालीम : (1) प्रदेश प्रहरी सेवाको पदमा रहँदा धलएको कुर्ै दईु आधारभतू वा सेवाकालीर् 
तालीम वापत देहाय बमोन्िम बढीमा सात अि द्वदइर्ेछ :- 

 (क)“क” शे्रणी   -७.5 

 (ख)“ख” शे्रणी   -६ 

 (ग)“ग” शे्रणी   -४.5 

(2) उपदफा (1) मा िरु्सकैु कुरा लेन्खएको भए तापधर् प्रदेश प्रहरीलाई तालीम 
वापतको अि द्वदँदा पन्र कायन द्वदर्भन्दा कम अवधधको तालीमका लाधग कुर्ै अि द्वदइर्े छैर् । 

(3) शे्रणी र्खलेुको तालीम वापत कुर्ै प्रदेश प्रहरीको अि गणर्ा गदान “ख” शे्रणी 
बराबरको अि गणर्ा गररर्ेछ । 

(4) हाल कायनरत पदमा धलएको तालीम वापतको अि एक तह माधथको पदमा बढुवाको 
लाधग मार गणर्ा गररर्ेछ । 
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(5) कुर्ै प्रदेश प्रहरीले यो ऐर् प्रारम्भ हरु्भुन्दा अन्घ हाधसल गरेको तालीमको हकमा 
समेत उपदफा (1) बमोन्िमको शे्रणी वापतको अि प्राप्त गरेको माधर्र्ेछ । 

(6) यस दफामा अन्यर िरु्सकैु करा लेन्खएको भए तापधर् आधारभतू तालीम वापत अि 
द्वदँदा िरु् तहको पदमा छँदा आधारभतू तालीम धलएको हो सो पदबाट एक तह माधथको पदमा 
बढुवा हरु् बाहेक अन्य पदमा बढुवाको लाधग अि द्वदइर्े छैर् । 

(7) तालीम सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोन्िम हरु्ेछ । 

3५. चरु्ौतीपूणन तथा ववशषे न्िम्मेवारी वापतको अि : (1) कुर्ै प्रदेश प्रहरीले चरु्ौतीपूणन वा ववशेष 
न्िम्मेवारी धर्वानह गरे वापत अि द्वदँदा देहाय बमोन्िम बढीमा पाँच अि द्वदइर्ेछ :- 

(क) अधत चरु्ौतीपूणन वा ववशेष न्िम्मेवारी वापत  -५ अि 

(ख) मध्यमस्तरको चरु्ौतीपूणन वा ववशेष न्िम्मेवारी वापत -४ अि 

(ग) सामान्य वा चरु्ौतीपूणन न्िम्मेवारी वापत   -३ अि 

(2) उपदफा (1) को खण्ड (क) र (ख) बमोन्िमको न्िम्मेवारी वापतको अि गणर्ा 
गदान िरु् पदमा रहँदा अि प्राप्त गरेको हो सो पदबाट एक तह माधथको पदमा बढुवाको लाधग 
मार अि गणर्ा गररर्ेछ । चरु्ौतीपूणन र ववशेष न्िम्मेवारी वापत अि प्रदार् गरेकोमा स्पि 
कारण खलुाउर् ुपरे्छ । 

(3) यस ऐर् बमोन्िम कुर् कुर् क्षेरमा कायन गरे् प्रदेश प्रहरीलाई चरु्ौतीपूणन वा ववशेष 
न्िम्मेवारी धर्वानह गरेको हो भने्न ववषयको धर्धानरण प्रदेश प्रहरी कायानलयको धसफाररसमा 
मन्रालयले स्वीकृत गरेको मापदण्ड बमोन्िम हरु्ेछ । 

(4) चरु्ौतीपूणन वा ववशेष न्िम्मेवारी वापत अि द्वदर् ेआधार, मूल्यािर् गरे् अधधकारी तथा 
तत ्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोन्िम हरु्ेछ । 

3६. बढुवा सम्बन्धी ववशेष व्यवस्था : (1) प्रदेशको लाधग देहाय बमोन्िमको उत्कृि कायन गरे् प्रहरी 
िवार्देन्ख सहायक धर्रीक्षकसम्मका प्रदेश प्रहरीलाई दफा 2६ को उपदफा (1) को खण्ड 
(ख) बमोन्िमको बढुवा सधमधतले एक तह माधथको ररि पदमा बढुवा गर्न सक्र्ेछ :- 

(क) राि तथा आफू सेवारत प्रहरी कायानलयको मार्, प्रधतष्ठा र गौरव बढाउर् 
प्रशंसर्ीय, सिृर्ात्मक र लगर्शील भई कायन गरेको, 
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(ख) राविय तथा अन्तरानविय क्षेरमा ववधभन्न ववधामा उत्कृि कायन गरी राि र प्रहरी 
संगठर्को छवी उच्च राख्न ववशेष योगदार् परु् याएको, 

(ग) प्रदेश प्रहरी सेवामा रही कतनव्य पालर्ाको धसलधसलामा वीरगधत प्राप्त गरेको वा 
शारीररक रुपमा अशि भई सेवाबाट अवकाश धलएको अवस्था भएको । 

(2) उपदफा (1) बमोन्िम बढुवा भएका कमनचारीको र्ाम, पद, बढुवा गर्ुनपरे् आधार र 
औन्चत्य सवहतको धलन्खत वववरण प्रदेश प्रहरी कायानलयले बढुवा गरेको पन्र द्वदर्धभर 
मन्रालयलाई उपलब्ध गराउर् ुपरे्छ । 

(3) उपदफा (2) बमोन्िम बढुवा गदान एक आधथनक वषनमा एउटा शे्रणीमा बढीमा छ 
िर्ासम्मलाई गर्न सक्र्ेछ । 

(4) यस ऐर्मा अन्यर िरु्सकैु कुरा लेन्खएको भए तापधर् एउटै पदमा कम्तीमा दश वषन 
वहाल हरु्े प्रहरी उपरीक्षकसम्मको कमनचारीले उमेरको हद वा पदावधधको कारणबाट अवकाश 
हरु्े भएमा अवकाश हरु्भुन्दा एक मवहर्ा अगाधड त्यस्ता प्रदेश प्रहरीलाई एक तह माधथको 
पदमा बढुवा गर्न सवकर्ेछ । यसरी बढुवा भएको पदमा धर्ि एक मवहर्ाभन्दा बढी कायनरत 
हरु्े छैर् । 

(5) उपदफा (4) बमोन्िम बढुवा गर्नको लाधग स्वत: ववशेष पद सिृर्ा हरु्ेछ र त्यस्तो 
प्रदेश प्रहरी अवकाश भएपधछ त्यस्तो पद स्वत: खारेि हरु्ेछ । 

(6) उपदफा (5) बमोन्िम बढुवा भएको प्रदेश प्रहरीलाई बढुवा हरु्भुन्दा अन्घको 
पदबाट अवकाश हुँदा पाउर्े सवुवधाभन्दा घटी र्हरु्े गरी सवुवधा द्वदइर्ेछ । 

३७. बढुवा उपरको उिरुी :(1) यस ऐर् बमोन्िम बढुवा सधमधतको धसफाररसमा न्चत्त र्बझु्र्े प्रदेश 
प्रहरीले बढुवाको सूचर्ा प्रकान्शत भएको धमधतले सात द्वदर्धभर देहायको सधमधत समक्ष उिरुी 
द्वदर् सक्र्ेछ :- 

(क) प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष   -अध्यक्ष  

(ख) प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्षले तोकेको  

    आयोगको सदस्य      -सदस्य 

(ग) सन्चव (कारू्र्), मतुयमन्री तथा मन्न्रपररषद्को  

    कायानलय       -सदस्य 

(2) उपदफा (1) बमोन्िम परेको उिरुी सम्बन्धमा उिरुी गरे् म्याद समाप्त भएको 
धमधतले पन्र द्वदर्धभर उिरुीको टुङ्गो लगाई सक्र् ुपरे्छ । 
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(3) उपदफा (1) बमोन्िम पर्न आएको उिरुी झटु्टा ठहररएमा उिरुी सनेु्न सधमधतले सोको 
अधभलेख राखी सम्बन्न्धत बढुवा सधमधतलाई िार्कारी गराउर्ेछ । 

(4) बढुवाको उिरुी सनेु्न सधमधतले कुर्ै उम्मेदवारले यस ऐर् बमोन्िम प्राप्त गर्ुनपरे् अि 
प्राप्त र्गरेको वा प्राप्त र्गर्ुन परे् अि प्राप्त गरेको आधारमा बढुवा सधमधतको धसफाररस संशोधर् 
गर्ुनपरे् देन्खएमा  बढुवा सूची संशोधर् गरी धर्यनु्िको लाधग धसफाररस गर्ुन परे्छ । 

(5) यस दफा बमोन्िम बढुवा सम्बन्धी उिरुी सनेु्न सधमधतको सन्चवालयको काम प्रदेश 
लोकसेवा आयोगले गरे्छ । 

(6) बढुवा उपरको उिरुी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोन्िम हरु्ेछ । 
 

पररच्छेद-6 

सरुवा र काि 

3८. सरुवा : (1) यस ऐर् बमोन्िम प्रदेश प्रहरीको सरुवा प्रत्येक दईु-दईु वषनमा गररर्ेछ । 

तर रािपरावित प्रदेश प्रहरी तथा प्रहरी इकाई प्रमखुको सरुवा सामान्यतया एक वषन पूरा 
भएपधछ गररर्ेछ । 

(2) उपदफा (1) बमोन्िम सरुवा गदान भौगोधलक अवस्था, कायनबोझ, कायन ववववधता 
समेतको आधारमा स्टाफ, र्ेततृ्व, सहायक र्तेतृ्व र ववन्शविकृत समूहहरुमा समार् अवसर प्राप्त 
हरु्े गरी गररर्ेछ । 

(3) मन्रालयले प्रदेश प्रहरीको सरुवालाई व्यवन्स्थत, पारदशी र अर्मुार्योग्य बर्ाउर् 
सरुवा समय ताधलका सवहतको मापदण्ड बर्ाई लागू गर्ुन परे्छ । 

(4) कुर्ै प्रदेश प्रहरीले अको प्रदेशमा वववाह भएको कारणले सो प्रदेशमा सरुवा हरु् 
माग गरेमा धर्ि कायनरत प्रदेशको सम्बन्न्धत मन्रालयले सरुवा भई िार् सहमधत द्वदर् 
सक्र्ेछ। 

(5) कुर्ै प्रदेश प्रहरीले अको प्रदेशमा समायोिर् भएको प्रदेश प्रहरीसँग वववाह भएको 
कारणले उि वववावहत प्रदेश प्रहरीलाई वववाह भएको प्रदेशमा सरुवा हरु् धर्ि कायनरत प्रदेशको 
सम्बन्न्धत मन्रालयको सहमधत पेश गरेमा प्रदेश सरकारले सरुवा भई आउर् सहमधत द्वदर् 
सक्र्ेछ ।  

(6) प्रदेश प्रहरीको सरुवा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोन्िम हरु्ेछ । 
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(7) यस दफामा अन्यर िरु्सकैु कुरा लेन्खएको भए तापधर् देहायको अवस्थामा सरुवा 
सम्बन्धी अवधध र्पगु्दै कुर्ै प्रदेश प्रहरीलाई सरुवा गर्न सवकर्ेछ :- 

(क) धर्िले आचरण ववरुिको कायन गरेको प्रमान्णत भएमा, 

(ख) धर्िले पद अर्सुारको न्िम्मेवारी पूरा गर्न र्सकेमा, 

(ग) धर्िलाई उि स्थार्मा राखी रहँदा सम्बन्न्धत स्थार्को शान्न्त सरुक्षा एवं कायन 
वातावरण ववग्रर्े अवस्था भएमा, 

(घ) धर्िलाई ववभागीय सिाय गर्ुनपरे् भएमा, 

(ङ) तोवकए बमोन्िमका अन्य अवस्था भएमा । 

३९. सरुवा गरे् अधधकारी : (1) प्रदेश प्रहरीको सरुवा गरे् अधधकार देहायका अधधकारीलाई हरु्ेछ 
:- 

(क) प्रहरी वररष्ठ उपरीक्षकलाई मन्रालयको धसफाररसमा प्रदेश मन्न्रपररषद्, 

(ख) प्रहरी उपरीक्षक र प्रहरी र्ायव उपरीक्षकलाई प्रदेश प्रहरी प्रमखुको धसफाररसमा 
मन्रालय, 

(ग) प्रहरी धर्रीक्षकलाई प्रदेश प्रहरी प्रमखु, 

(घ) प्रहरी कायानलय सहयोगी देन्ख प्रहरी र्ायब धर्रीक्षकसम्मको प्रदेश प्रहरीलाई प्रहरी 
वररष्ठ उपरीक्षक । 

4०. काि सम्बन्धी व्यवस्था : (1) प्रदेश प्रहरीलाई आवश्यकता अर्सुार कािमा खटाउर् 
सवकर्ेछ। 

(2) प्रदेश प्रहरीको काि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोन्िम हरु्ेछ । 

पररच्छेद-7 

प्रदेश प्रहरीको काम, कतनव्य र अधधकार 

4१. तयारी अवस्थामा रहर् ुपरे् : (1) प्रदेश प्रहरी धर्यधमत धडउटीमा र्रहेको अवस्थामा सामान्यतया 
िगेडामा रहेको माधर्र्ेछ । संगठर्लाई आवश्यक परेका बखत आवश्यक संतयामा प्रदेश 
प्रहरीलाई तत्काल आदेश माफन त पररचालर् गर्न सवकर्ेछ ।  
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 (2) आफूभन्दा माधथल्लो अधधकृतको आदेश प्राप्त हरु्ासाथ प्रदेश प्रहरीले तोवकएको 
इकाईमा तत्काल हान्िर हरु् ुपरे्छ । 

(3) प्रहरी अधधकृत तथा िवार् ड्युटीमा तैर्ाथ रहर् ु परे् समय अवधध र मापदण्ड 
तोवकए बमोन्िम हरु्ेछ । 

4२. समन्वय गर्ुन परे् : (1) प्रदेश प्रहरीले प्रदेशको शान्न्त सरुक्षाका सम्बन्धमा र प्रदेशमा काब ु
बावहरको पररन्स्थधत परेमा र्ेपाल प्रहरीसँग समन्वय गर्ुन परे्छ । 

 (2) प्रदेश प्रहरीले एक वा एकभन्दा बढी प्रदेशसँग शान्न्त सरुक्षा कायम राख्न े र 
अपराध अर्सुन्धार्सँग सम्बन्न्धत सूचर्ा र सहयोग एक आपसमा आदार्प्रदार् गर्न सक्र्ेछ । 
यसरी गररएको कायनको िार्कारी प्रदेश प्रहरी प्रमखुले यथान्शघ्र मन्रालयमा गराउर् ुपरे्छ । 

4३. प्रहरी अधधकृतको काम, कतनव्य र अधधकार : (1) यस ऐर् र प्रचधलत कारू्र्को अधीर्मा रही 
प्रहरी अधधकृतको काम, कतनव्य र अधधकार देहाय बमोन्िम हरु्ेछ:-  

(क) प्रदेशधभर शान्न्त सरुक्षा तथा सावनिधर्क सवु्यवस्था कायम राख्न,े 

(ख) प्रदेशधभर र्ागररकको िीउ, धर्को सरुक्षा गरी र्ागररक स्वतन्रताको संरक्षण र 
सशुासर् प्रविनर्मा सहयोग परु् याउर्े, 

(ग) सावनिधर्क सरुक्षा व्यवस्था तथा अपराधको रोकथामसँग सम्बन्न्धत सूचर्ा 
संकलर्, ववश्लषेण र मूल्यािर् गरी आवश्यक सरुक्षा व्यवस्था धमलाउर्े, 

(घ) र्ेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकेका व्यन्ि, स्थार्, धर्काय वा आयोिर्ाको 
सरुक्षा गरे्, 

(ङ) प्रदेशधभर यातायात, भवर्, संरचर्ा र अन्य सावनिधर्क तथा सरकारी सम्पन्त्तको 
सरुक्षा गरे्, 

(च) प्रदेशधभर अपराध रोकथाम र धर्यन्रणको लाधग कारू्र् बमोन्िम आवश्यक उपाय 
अवलम्बर् गरे् र सो कायनका लाधग सम्बन्न्धत धर्कायहरुसँग सहयोग र समन्वय 
गरे्, 

(छ) प्रदेशधभर ववपद्का समयमा उद्दार, राहत, परु्स्थानपर्ा लगायतका ववपद् 
व्यवस्थापर् सम्बन्धी कामका लाधग पररचाधलत हरु्े र आवश्यक समन्वय गरे्, 

(ि) प्रदेशधभर घटेका अपराध सम्बन्धी ववषयको अधभलेख राख्न,े 



25 

 

(झ) प्रचधलत कारू्र् बमोन्िम प्रदेश कारागार, वहरासत कक्ष तथा कारागार र वहरासत 
कक्षमा रहेका कैदी र बन्दीको व्यवस्थापर् गरे् र सरुक्षा व्यवस्था धमलाउर्े, 

(ञ) ट्रावफक प्रहरीलाई समयार्कूुल तथा दक्ष बर्ाई प्रदेशमा हरु्े सवारी आवागमर्लाई 
सरुन्क्षत बर्ाउर्े तथा प्रदेशको ट्रावफक व्यवस्थापर् गरे्, 

(ट) प्रदेशधभर धर्िी क्षेरका सरुक्षा प्रदायक तथा सरुक्षाकमीले अपर्ाउर् ुपरे् मापदण्ड 
पालर्ा गरे र्गरेको सम्बन्धमा धर्यधमत अर्गुमर् गरे् व्यवस्था धमलाउर्े, 

(ठ) प्रदेश प्रहरीको तालीम तथा क्षमता अधभबवृि सम्बन्धी कायन गरे्, 

(ड) सामदुावयक प्रहरी सम्बन्धी कायन गरे्, 

(ढ) बेवाररस सम्पन्त्त न्िम्मा धलई प्रचधलत कारू्र् बमोन्िम व्यवस्थापर् गरे्, 

(ण) प्रचधलत कारू्र् बमोन्िम अन्य धर्कायबाट अर्सुन्धार् हरु्े कसूरको सम्बन्धमा 
माग भएको सहयोग उपलब्ध गराउर्े, 

(त) एक प्रदेशबाट अको प्रदेशमा अधभयिु, थरु्वुा र कैदीको स्थार्ान्तरण गर्ुन परे् 
भएमा प्रचधलत कारू्र् बमोन्िम सोको लाधग समन्वय तथा सरुक्षा व्यवस्थापर् गरे्, 

(थ) र्ेपाल प्रहरी र अन्य प्रदेशका प्रहरी संगठर्सँग सम्पकन , सूचर्ा आदार्प्रदार् र 
समन्वय गरे्, 

(द) प्रचधलत कारू्र्ले धर्द्वदनि गरे बमोन्िम र तोवकएका अन्य कायन गरे् गराउर्े । 

(2) सावनिधर्क आवागमर् सम्बन्धमा प्रचधलत कारू्र् बमोन्िम र्ेपाल प्रहरीलाई भएको 
अधधकार प्रदेश प्रहरीले समेत कारू्र् बमोन्िम प्रयोग गर्न सक्र्ेछ । 

(3) प्रदेश प्रहरीले सूचर्ा तथा सञ्चार प्रववधधसँग सम्बन्न्धत उपकरणको प्रयोग गदान र्ेपाल 
प्रहरीसँग समन्वय गरी गर्ुन परे्छ । 

4४. प्रदेश प्रहरीले अर्सुन्धार् गरे् : (1) र्ेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कायन सञ्चालर्, सपुररवेक्षण र 
समन्वय) ऐर्, 2076 को दफा 4 बमोन्िम र्ेपाल प्रहरीले अर्सुन्धार् गरे् कसूर तथा प्रचधलत 
कारू्र् बमोन्िम अन्य धर्काय वा अधधकारीले अर्सुन्धार् गरे् कसूर बाहेक आफ्र्ो प्रदेशधभर 
भएका र्ेपाल सरकार वादी हरु्े अन्य कसूरको सम्बन्धमा प्रदेश प्रहरीले प्रचधलत कारू्र् 
बमोन्िम अर्सुन्धार् गरे्छ । 
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 (2) यस दफा बमोन्िम प्रदेश प्रहरीले अर्सुन्धार् गदान प्रचधलत कारू्र् बमोन्िम 
अपराध अर्सुन्धार्को लाधग प्रदेश प्रहरीलाई भएको अधधकारको प्रयोग गरे्छ । 

(3) यस दफा बमोन्िम प्रदेश प्रहरीले अर्सुन्धार् गरेको कसूर सम्बन्धी अर्सुन्धार् 
प्रधतवेदर् सम्बन्न्धत सरकारी वकील समक्ष पशे गरे्छ र सो को िार्कारी मतुय 
न्यायाधधविाको कायानलयमा द्वदर् ुपरे्छ।  

4५. िार्कारी गराउर्े : (1) प्रदेश प्रहरीले सावनिधर्क सरुक्षा व्यवस्था तथा अपराधको रोकथामसँग 
सम्बन्न्धत सूचर्ा संकलर् गरेको र सोको आधारमा सरुक्षा व्यवस्था धमलाएको िार्कारी प्रदेश 
मन्रालय, र्ेपाल प्रहरी र सम्बन्न्धत न्िल्लाको प्रमखु न्िल्ला अधधकारीलाई गराउर् ुपरे्छ । 

(2) प्रदेश प्रहरीले अपराध अर्सुन्धार् गरेको मदु्दा सम्बन्धी माधसक प्रधतवेदर् तयार गरी 
मन्रालय, र्ेपाल प्रहरी र सम्बन्न्धत न्िल्लाको प्रमखु न्िल्ला अधधकारीलाई उपलब्ध गराउर् ु
परे्छ । 

४६. पक्राउ गर्न सक्र्े अधधकार : (1) प्रदेश प्रहरीले कसैलाई पक्राउ गर्ुन परेमा प्रचधलत कारू्र् 
बमोन्िमको प्रकृया अपर्ाई पक्राउ गर्न सक्र्ेछ । 

(2) प्रहरी अधधकृत तथा िवार्ले देहायका व्यन्िलाई पक्राउ पिुी धबर्ा धगरफ्तार गर्न 
सक्र्ेछ:- 

(क) तीर् वषन वा सो भन्दा बढी कैदको सिाय हरु्े अपराधमा संलग्र् भएको वा त्यस्तो 
सिाय हरु्े अपराधमा संलग्र् हरु् सक्र्े शंकास्पद व्यन्ि, 

(ख) कुर्ै अपराधमा संलग्र् रही फरार रहेको व्यन्ि वा कारू्र् बमोन्िम सिाय भई 
फरार रहेको अपराधी, 

(ग) कफ्यून लागेको समयमा शंकास्पद तररकाले वहँडडलु गरररहेको व्यन्ि, 

(घ) मर्ाधसब कारण र्भई रातमा हातहधतयार, खरखिार्ा वा शंकास्पद न्चिवस्त ु
साथमा धलई वहँडेको व्यन्ि, 

(ङ) कारू्र् बमोन्िम थधुर्एको ठाउँबाट भागेको वा भाग्र् उद्योग गरे् व्यन्ि, 

(च) र्ेपाली सेर्ा, र्ेपाल प्रहरी सेवा र सशस्त्र प्रहरी बल, र्ेपाल छाडी भागेको व्यन्ि, 

(छ) प्रचधलत कारू्र् बमोन्िम अपराध गरेको छ भने्न शंका भएको व्यन्ि, 
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(ि) कसूर प्रमान्णत भई कैद वा िररवार्ाको फैसला पिात सो बमोन्िमको सिाय 
भिुार् र्गरेको व्यन्ि, 

(झ) राज्य ववरुिको अपराध, आतिकारी, लगायतका गम्भीर अपराधमा संलग्र् 
व्यन्ि। 

(3) कुर्ै गन्म्भर अपराधमा संलग्र् भएको व्यन्िलाई कारू्र् बमोन्िम पक्राउ गर्ुनपरे् 
भएमा पक्राउ गर्ुन पर्ानको कारण खोली प्रचधलत कारू्र् बमोन्िम प्रदेश प्रहरीले धर्यन्रणमा धलर् ु
परे्छ। 

(4) उपदफा (3) बमोन्िम प्रदेश प्रहरीले धर्यन्रणमा धलंदा र्मार्ी बलिफ्ती गरे् वा 
भाग्र्े वा उम्कर्े प्रयास गरे् व्यन्िलाई प्रदेश प्रहरीले आत्मसमपनण गरे् िर्ाउ द्वदई आवश्यकता 
अर्सुार बलपूवनक आफ्र्ो धर्यन्रणमा धलर् सक्र्ेछ । 

(5) उपदफा (4) बमोन्िम प्रदेश प्रहरी धर्यन्रणमा धलर्े क्रममा प्रहरी माधथर्ै आक्रमण 
गरे् वा हमला गरी चोट परु् याउर्े कायन गरेमा त्यस्ता व्यन्िको ववरुिमा प्रहरीले प्रचधलत 
कारू्र् बमोन्िम आवश्यक बल प्रयोग गर्न सक्र्ेछ । 

(6) यस ऐर् बमोन्िमको प्रदेश प्रहरीले अपराध अर्सुन्धार्को धसलधसलामा अन्य प्रदेशमा 
गई कुर्ै अधभयिुलाई तत्काल पक्राउ गर्ुनपरे् भएमा सम्बन्न्धत प्रदेश प्रहरी कायानलयको 
समन्वयमा र अपराधको अर्सुन्धार् गर्ुन परेमा सम्बन्न्धत प्रदेशको सरुक्षा हेरे् मन्रालय वा 
धर्कायसँग समन्वय गरी गर्ुन परे्छ । 

(7) अन्य प्रदेशको प्रदेश प्रहरीले यस प्रदेशमा आई कुर्ै अधभयिुलाई तत्काल पक्राउ 
गर्ुनपरे् वा अपराधको अर्सुन्धार् गर्ुनपरे् भएमा समेत उपदफा (6) बमोन्िम र्ै गर्ुन परे्छ । 

(8) यस दफा बमोन्िम पक्राउ भएका व्यन्िलाई बाटोको म्याद बाहेक चौबीस 
घण्टाधभर मदु्दा हेरे् अधधकारी समक्ष पेश गर्ुन परे्छ । 

4७. प्रहरी कायानलयले अधभलेख राख्नपुरे्: (1) प्रदेश प्रहरी कायानलयले दैधर्क रुपमा सम्पादर् 
गररएका कायनहरुको वववरण तोवकए बमोन्िमको ढाँचामा अधभलेख राख्न ुपरे्छ । 

(2) अन्ततयारवालाले उपदफा (1) बमोन्िमको अधभलेखको अवलोकर् र धर्रीक्षण गर्न 
सक्र्ेछ । 

(3) उपदफा (2) बमोन्िमको अधभलेख तोवकए बमोन्िमको कायानलयले अद्यावधधक गरी 
सही एवं दरुुस्त रुपमा रुिू गरी राख्न ुपरे्छ । 
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(4) र्ेपाल प्रहरी, अन्य प्रदेशका प्रदेश प्रहरीलाई तोवकए बमोन्िमको प्रकृया पूरा गरी 
आवश्यक सूचर्ा तथा अधभलेख उपलब्ध गराउर् ुप्रदेश प्रहरीको कतनव्य हरु्छे । 

पररच्छेद-8 

प्रदेश प्रहरीको तलब, भत्ता, रासर् तथा अन्य सवुवधा 

४८. प्रदेश प्रहरीले पाउर्े सवुवधा : (1) प्रदेश प्रहरीको तलब भत्ता, रासर्, चाडपवन खचन, उपचार 
खचन, पोशाक तथा अन्य सवुवधा प्रचधलत कारू्र्को अधीर्मा रही प्रदेश सरकारले धर्धानरण गरे 
बमोन्िम हरु्ेछ । 

तर यस्तो सवुवधा समार् पदका र्ेपाल प्रहरीका कमनचारीको भन्दा कम हरु्े गरी धर्धानरण 
गररर्े छैर् । 

(2) प्रदेश प्रहरी अधधकृत तथा िवार्ले सेवा अवधधभर रािपरावित शे्रणीको प्रहरी 
अधधकृत भए बाह्र मवहर्ा बराबरको, रािपर अर्वित प्रथम शे्रणीको प्रहरी भए अठार मवहर्ा 
बराबरको र अन्य रािपर अर्वित र शे्रणी ववहीर् प्रहरी भए एक्काइस मवहर्ा बराबरको खाइपाइ 
आएको तलब रकम तोवकए बमोन्िमको प्रवक्रया र मापदण्ड अर्सुार उपचार खचन पाउर्ेछ । 

(3) प्रदेश प्रहरीको माधसक तलबबाट दश प्रधतशतका दरले हरु् आउर्े रकम कट्टा गरी 
सो रकममा प्रदेश सरकारले शत प्रधतशत रकम थप गरी कमनचारी सञ्चय कोषमा िम्मा गरी 
द्वदर्ेछ । 

४९. बीमा सम्बन्धी व्यवस्था : प्रदेश प्रहरीको बीमा सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोन्िम हरु्ेछ । 

5०. प्रहरी कल्याण कोष : (1) प्रदेश प्रहरीको वहत अधभववृिको लाधग प्रदेश प्रहरी कल्याण कोष 
स्थापर्ा गर्न सवकर्ेछ । 

(2) उपदफा (1) बमोन्िम स्थापर्ा हरु्े कोषको उपयोग, सञ्चालर् तथा व्यवस्थापर् 
तोवकए बमोन्िम हरु्ेछ । 

5१. धबदा : (1) प्रदेश प्रहरीले देहाय बमोन्िमका धबदा पाउर्ेछ:- 

(क) भैपरी आउर्े धबदा, 

(ख) पवन धबदा, 

(ग) घर धबदा, 
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(घ) धबरामी धबदा, 

(ङ) वकररया धबदा, 

(च) प्रसूती धबदा, 

(छ) प्रसूती स्याहार धबदा, 

(ि) सट्टा धबदा, 

(झ) अध्ययर् धबदा । 

(2) धबदा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोन्िम हरु्ेछ । 

पररच्छेद-9 

प्रदेश प्रहरी सेवाका कमनचारीको अवकाश, उपदार्, धर्वतृ्तभरण तथा रान्िर्ामा 

5२. अधर्वायन अवकाश : (1) प्रदेश प्रहरीको अधर्वायन अवकाश सम्बन्धी व्यवस्था संघीय प्रहरी 
सम्बन्धी कारू्र्मा व्यवस्था भए बमोन्िम हरु्ेछ । 

5३. उपदार् :(1) पाँच वषन वा सो भन्दा बढी सेवा गरेको तर धर्वतृ्तभरण पाउर्े अवधध र्पगेुको 
प्रदेश प्रहरीले रािीर्ामा स्वीकृत गराई सेवाबाट अलग भएमा वा त्यस्तो प्रदेश प्रहरीलाई 
भववष्यमा सरकारी सेवाको धर्धमत्त अयोग्य र्ठहररर्े गरी पदबाट हटाइएमा देहाय बमोन्िम 
उपदार् पाउर्ेछ :- 

(क) पाँच वषनभन्दा बढी दश वषनसम्म र्ोकरी गरेको प्रदेश प्रहरीले आफूले काम गरेको 
प्रत्येक वषनको धर्धमत्त आन्खरी आधा मवहर्ाको तलव, 

(ख) दश वषनभन्दा बढी पन्र वषनसम्म र्ोकरी गरेको प्रदेश प्रहरीले आफूले काम गरेको 
प्रत्येक वषनको धर्धमत्त आन्खरी एक मवहर्ाको तलव, 

(ग) पन्र वषनभन्दा बढी बीस वषनभन्दा कम र्ोकरी गरेको प्रदेश प्रहरीले आफूले काम 
गरेको प्रत्येक वषनको धर्धमत्त आन्खरी डेढ मवहर्ाको तलव । 

स्पिीकरण : यस दफाको प्रयोिर्को लाधग आन्खरी तलव भन्नाले प्रदेश प्रहरीको अवकाश प्राप्त 
गरे् अवस्थाको तलवलाई िर्ाउँछ र त्यसरी अवकाश प्राप्त गरे् अवस्थामा कुर्ै प्रदेश प्रहरी 
धर्लम्बर्मा रहेको भए त्यस्तो अवधधको धर्धमत्त पधर् पूरै तलवको वहसाव गररर्ेछ । 
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(2) उपदफा (1) मा िरु्सकैु कुरा लेन्खएको भए तापधर् उमेर वा योग्यता ढाँटेको 
प्रमान्णत हरु् आएमा त्यस्तो प्रदेश प्रहरीलाई उपदार् द्वदइर्े छैर् । 

5४. धर्वतृ्तभरण सवुवधा : प्रदेश प्रहरीमा धर्यनु्ि हरु्े प्रदेश प्रहरीले प्रचधलत संघीय कारू्र् बमोन्िम 
योगदार्मा आधाररत सेवा धर्वतृ्त सवुवधा पाउर्ेछ । 

5५. रान्िर्ामा द्वदर् सक्र्े : (1) प्रदेश प्रहरीले रान्िर्ामा स्वीकृत गराई सेवाबाट अवकाश धलर् 
सक्र्ेछ । 

(2) प्रदेश प्रहरीको रान्िर्ामा स्वीकृत गरे् अधधकार अन्ततयारवाललाई हरु्ेछ । 

५६. र्ोकरी छोड्र् र्पाउर्े : (1) कुर्ै पधर् प्रदेश प्रहरीले आफू धर्यिु भएको पाँच वषनसम्म र्ोकरी 
छोड्र् पाउर्े छैर् । 

तर कुर्ै प्रदेश प्रहरीलाई र्ोकरी र्छोडी र्हरु्े ववशेष पररन्स्थधत भएमा सोको आधार र 
कारण खलुाई रािपरावित प्रदेश प्रहरीले प्रदेश प्रहरी प्रमखु माफन त मन्रालय समक्ष र रािपर 
अर्वित कमनचारीले प्रदेश प्रहरी प्रमखु समक्ष धर्वेदर् द्वदर् ुपरे्छ । त्यस्तो धर्वेदर्मा मर्ाधसव 
आधार र कारण रहेमा र्ोकरी छाड्र् अर्मुधत द्वदर् सवकर्ेछ । 

(2) उपदफा (1) ववपरीत कुर्ै प्रदेश प्रहरीले र्ोकरी छोडेमा र्ेपाल सरकार तथा प्रदेश 
सरकारबाट स्वदेश तथा ववदेशमा तालीम गराउँदा लागेको खचन रकम मन्रालयले धर्िहरुबाट 
असलु उपर गरे्छ । 

(3) उपदफा (2) मा िरु्सकैु कुरा लेन्खएको भए तापधर् धर्िले सेवा गरेवापत पाएको 
तलब, राशर्, दैधर्क भ्रमण भत्ता तथा तोवकए बमोन्िमको सरकारी शरुु तलब स्केलमा पाउर् े
सामार् वापतका रकम असलु उपर गररर्े छैर् । 

पररच्छेद-10 

प्रदेश प्रहरीको आचरण 

5७. दार्, दातव्य, चन्दा र उपहार धलर् र्हरु्े : (1) सरकारी काममा कुर्ै पधर् प्रकारको असर पर्न 
सक्र्े गरी प्रदेश प्रहरीले प्रदेश सरकारको पूवन स्वीकृधत र्धलई आफूले वा आफ्र्ो पररवारको 
कुर्ै सदस्यले स्वदेशी वा ववदेशी सरकारबाट वा कुर्ै व्यन्िबाट पधर् कुर्ै प्रकारको दार्, 
दातव्य, कोसेली वा उपहार स्वीकार गर्न वा चन्दा माग्र् वा सरकारी कामसँग सम्बन्न्धत 
व्यन्िसँग सापटी धलर् वा अरु कुर्ै वकधसमको आधथनक सहायता प्राप्त गर्ुन हुँदैर् । 
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(2) प्रदेश प्रहरीले ववदेशी सरकार वा ववदेशी सरकारको कुर्ै प्रधतधर्धधबाट कुर्ै उपहार 
प्राप्त हरु् आएमा प्रदेश सरकारलाई सो कुराको िार्कारी धर्कासा भए बमोन्िम गर्ुन परे्छ । 

५८. सम्पन्त्त वववरण बझुाउर्पुरे् : प्रत्येक प्रदेश प्रहरीले प्रदेश सरकारले तोकेको फाराममा आफ्र्ो 
सम्पन्त्त वववरण भरी आधथनक वषन समाप्त भएको साठी द्वदर्धभर दफा 9६ बमोन्िमको धर्कायमा 
पेश गर्ुन परे्छ । 

तर र्याँ धर्यनु्ि भएको प्रदेश प्रहरीले त्यस्तो धर्यनु्ि भएको साठी द्वदर्धभर सम्पन्त्त 
वववरण बझुाउर् ुपरे्छ । 

५९. कम्पर्ीको स्थापर्ा, सञ्चालर् तथा व्यापार व्यवसाय गर्न र्हरु्े : प्रदेश प्रहरीले प्रदेश सरकारको 
पूवन स्वीकृधत र्धलई देहायका काम गर्ुन हुँदैर् :- 

(क) कुर्ै बैि, कम्पर्ी वा सहकारी संस्थाको स्थापर्ा, रन्ििेसर् वा सञ्चालर्को काममा 
भाग धलर्, 

(ख) प्रचधलत कारू्र् बमोन्िम दतान गराउर् ुपरे् कुर्ै व्यापार वा व्यवसाय गर्न, 

(ग) अन्यर कुर्ै प्रकारको र्ोकरी स्वीकार गर्न । 

6०. सरकारी कामकाि सम्बन्धी समाचार प्रकाश गर्नमा प्रधतबन्ध : (1) प्रदेश प्रहरीले प्रदेश 
सरकारबाटअन्ततयार र्पाई आफूले कतनव्यको पालर्ा गदान प्राप्त गरेको कुर्ै गोप्य वा आफूले 
लेखेको वा संकलर् गरेको कुर्ै कागिपर वा सूचर्ा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तवरबाट अर्धधकृत 
कमनचारी वा गैरसरकारी व्यन्ि वा कुर्ै सञ्चार माध्यमलाई द्वदर् ुहुँदैर् । 

(2) उपदफा (1) बमोन्िमको प्रधतबन्ध अवकाश वा धर्लम्बर् वा कुर्ै कारणबाट 
बखानन्स्तमा रहेको र प्रदेश प्रहरी सेवामा र्रहेका पवून प्रहरी वा प्रदेश प्रहरीका हकमा समेत लागू 
हरु्ेछ। 

6१. सञ्चार माध्यमसँग सम्पकन  राख्न र्हरु्े : (1) प्रदेश प्रहरीले मन्रालयको अर्मुधत र्धलई कुर् ै
रेधडयो, टेधलधभिर्, परपधरका, सामान्िक सञ्जाल वा ववद्यतुीय वा अन्य सञ्चार माध्यममा आफ्र्ो 
वास्तववक वा काल्पधर्क र्ामबाट वा बेर्ामी कुर्ै लेख प्रकाशर् गर्न वा रेधडयोिारा प्रसारण गर्न 
हुँदैर् । 

तर प्रहरी संगठर्को प्रविाको रुपमा तोवकएको प्रदेश प्रहरीले सम्बन्न्धत प्रहरी संगठर् 
प्रमखुको अर्मुधतमा कायानलयको गधतववधध सम्बन्धी िार्कारी वा सूचर्ा प्रवाह गर्न बाधा परे् 
छैर् । 
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(2) उपदफा (1) मा िरु्सकैु कुरा लेन्खएको भए तापधर् सावहन्त्यक, कलात्मक, 
ऐधतहाधसक, वैज्ञाधर्क र व्यवसावयक ववषयको लेख प्रकाशर् वा प्रसारण गर्न सवकर्ेछ । 

तर त्यस्तो लेख प्रकाशर् वा प्रसारण गरेपधछ आफ्र्ो कायानलयमा िार्कारी गराउर् ु
परे्छ। 

6२. प्रसेको सहयोग धलर् र्हरु्े : कुर्ै प्रदेश प्रहरीले धर्िको कतनव्य पालर्ाको धसलधसलामा 
लगाइएको आरोप मन्रालयको पूवन स्वीकृधत र्धलई प्रसे वा सञ्चार माध्यमको सहयोग धलर् ु
हुँदैर्। 

6३. सरकारको आलोचर्ा गर्न र्हरु्े : (1) र्ेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको र्ीधतको ववपरीत हरु् े
गरी आलोचर्ा गर्न वा र्ेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थार्ीय तह बीच वा र्ेपाली र्ागररक 
बीचको पारस्पररक सम्बन्ध वा कुर्ै ववदेशी रािसँगको सम्बन्धमा खलल ्पर्न सक्र्े गरी कुर् ै
प्रदेश प्रहरीले आफ्र्ो वास्तववक वा काल्पधर्क र्ामबाट वा बेर्ामी कुर्ै लेख प्रकाशर् गर्न, 
सञ्चार माध्यमलाई कुर्ै खबर द्वदर्, रेधडयो, टेधलधभिर् आद्वदिारा मन्तव्य प्रसारण गर्न, सामान्िक 
सञ्जालबाट कुर्ै कुरा व्यि गर्न,  सावनिधर्क मन्तव्य द्वदर् वा विव्य प्रकाशर् गर्ुन हुँदैर् । 

(2) उपदफा (1) मा िरु्सकैु कुरा लेन्खएको भए तापधर् प्रचधलत कारू्र् र र्ेपाल 
सरकारको र्ीधत ववपरीत र्हरु्े गरी लेख प्रकाशर् वा प्रसारण गर्न वाधा परे् छैर् । 

6४. धर्वानचर्मा भाग धलर् र्हरु्े : प्रदेश प्रहरीले कुर्ै रािर्ीधतक पदको लाधग हरु्े धर्वानचर्मा भाग 
धलर्, प्रचार-प्रसार गर्न, िलुसुमा भाग धलर्, चन्दा द्वदर् वा कसैको लाधग मत माग्र् वा 
धर्वानचर्मा कुर्ै प्रकारको प्रभाव पार्न हुँदैर् । 

 तर प्रचधलत कारू्र् बमोन्िम मताधधकार प्रयोग गर्न बाधा परे् छैर् । 

6५. रािर्ीधतमा भाग धलर् र्हरु्े : प्रदेश प्रहरीले कुर्ै रािर्ीधतक दल वा दलसँग आवि संगठर्को 
सदस्यता धलर्, रािर्ीधतक कृयाकलापमा संलग्र् हरु्, त्यस्ता दल वा संगठर्लाई चन्दा द्वदर् वा 
अन्य कुर्ै रािर्ीधतक गधतववधधमा भाग धलर् हुँदैर् । 

६६. रािर्ीधतक वा अवाञ्छर्ीय प्रभाव पार्न र्हरु्े : प्रदेश प्रहरीले आफ्र्ो सेवा सम्बन्धी कुरामा 
मतलब साध्य गरे् मर्सायले आफूभन्दा माधथका अधधकृत वा अन्य प्रदेश प्रहरी माधथ कुर्ै 
रािर्ीधतक वा अवाञ्छर्ीय प्रभाव पार्ुन वा प्रभाव पारे् प्रयत्न गर्ुन हुँदैर् । 
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6७. समय पालर् र धर्यधमतता : प्रदेश प्रहरीले धर्यधमत रुपले आफ्र्ो पालोमा कायानलयमा वा आफू 
खवटएको ठाउँमा हान्िर हरु् ुपरे्छ र सकेसम्म पवहले धबदाको स्वीकृधत र्धलई कायानलयमा वा 
आफू खवटएको ठाउँमा अर्पुन्स्थत हरु् ुहुँदैर् । 

६८. अर्शुासर् र आज्ञापालर् : प्रदेश प्रहरीले देहाय बमोन्िमको अर्शुासर् र आदेश पालर्ा गर्ुन 
परे्छ :- 

(क) अर्शुासर्मा रही आफ्र्ो कतनव्य इमान्दारी र तत्परतासाथ पालर्ा गर्ुनपरे्,  

(ख) सरकारी काम सम्बन्धी कुरामा आफूभन्दा माधथको अधधकृतले द्वदएको 
आदेशलाई शीघ्रताकासाथ पालर्ा गर्ुनपरे्, 

(ग) आफूभन्दा माधथका सबै अधधकृतप्रधत उन्चत आदर देखाउर् ु परे् र आफू 
मातहतका प्रदेश प्रहरीप्रधत उन्चत व्यवहार गर्ुनपरे्, 

(घ) उच्छृङ्खल गधतववधध गर्न र्हरु्े, 

(ङ) ववद्यतुीय माध्यम वा सामान्िक सञ्जालमा सेवाका मूल्य, मान्यता, आचरण र 
सामान्िक मयानदा ववपरीतका कायनहरु गर्न, गराउर् र्हरु्े । 

६९. लैवङ्गक संवेदर्शीलता हरु्पुरे् : प्रदेश प्रहरी आफ्र्ो काम, कारवाही र व्यवहारमा लैवङ्गक भावषक, 
सांस्कृधतक लगायतका ववषयमा संवेदर्शील हरु् ुपरे्छ । 

7०. कारू्र् ववपरीत वववाह गर्न र्हरु्े : प्रदेश प्रहरीले प्रचधलत कारू्र् ववपरीत हरु्े गरी वववाह गर्ुन, 
गराउर् ुहुँदैर् । 

7१. स्थायी आवासीय अर्मुधत धलर् र्हरु्े : (1) प्रदेश प्रहरीले अन्य मलुकुको स्थायी आवासीय 
अर्मुधत धलर् वा सोको लाधग आवेदर् द्वदर् ुहुँदैर् । 

(2) कुर्ै प्रदेश प्रहरीको सगोलको पधत वा पन्त्नले स्थायी आवासीय अर्मुधत प्राप्त गरेमा 
सो प्राप्त भएको धमधतले तीस द्वदर्धभर सम्बन्न्धत प्रदेश प्रहरीले आफू कायनरत कायानलयमा देहाय 
बमोन्िमको वववरण पेश गर्ुन परे्छ :- 

(क) आफ्र्ो र्ाम, थर, सेवा समूह, उपसमूह र हालको पद, 

(ख) पधत वा पन्त्नले स्थायी आवासीय अर्मुधत धलएको धमधत, 

(ग) सम्बन्न्धत ववदेशी मलुकुको र्ाम । 
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(3) उपदफा (2) बमोन्िमको वववरण प्राप्त भएपधछ सम्बन्न्धत कायानलयले सो वववरण 
प्राप्त भएको धमधतले पन्र द्वदर्धभर प्रदेश प्रहरी कायानलयमा पठाउर् ुपरे्छ । 

7२. हातपात वा िोरिलुम गर्न र्हरु्े : कुर्ै प्रदेश प्रहरीले आफूभन्दा माधथल्लो वा मातहतको प्रदेश 
प्रहरी उपर हातपात वा कुर्ै प्रकारको आक्रमण वा िोरिलुम गर्न वा गराउर् हुँदैर् । 

7३. घरायसी कामकािमा खटाउर् वा लगाउर् र्हरु्े : कुर्ै पधर् प्रदेश प्रहरीलाई प्रचधलत कारू्र् 
बमोन्िम कुर्ै व्यन्िको सरुक्षाको प्रयोिर्को लाधग खटाउर् बाहेक कसैको घरायसी कामकाि 
गरे् प्रयोिर्को लाधग खटाउर् वा लगाउर् हुँदैर् र कुर्ै प्रदेश प्रहरी त्यस्तो कामको लाधग 
खवटर् हुँदैर् । 

7४. यौर्िन्य दवु्यनवहार गर्न र्हरु्े : प्रदेश प्रहरीले यौर्िन्य दवु्यनवहार गर्ुन हुँदैर् । 

7५. यातर्ा द्वदर् र्हरु्े : प्रदेश प्रहरीले अपराध अर्सुन्धार् वा अन्य कुर्ै पधर् कायन गदान कसैलाई 
पधर् यातर्ा द्वदर् ुहुँदैर् । 

७६. प्रदशनर् र हड्ताल गर्न प्रधतबन्ध : (1) प्रदेश प्रहरीले प्रदशनर् गर्न, बन्द हड्तालमा भाग धलर्, 
थरु्छेक गर्न, वाधा अवरोध गर्न, घेराउ गर्न, दबाव द्वदर्, कलम बन्द गर्न, सरकारको ववरुि 
दबाव सृिर्ा गरे् उदे्दश्यले अर्सर् बस्र् तथा अन्य कुर्ै तररकाबाट सरकारी काममा वाधा 
परु् याउर् वा सो कायन गरे् उदे्दश्यले अरुलाई उक्साउर् समेत हुँदैर् । 

 (2) उपदफा (1) ववपरीत कायन गरी कुर् ैसावनिधर्क, सरकारी वा धर्िी सम्पन्त्तमा 
क्षधत परु् याएमा त्यस्तो प्रदेश प्रहरीलाई ववभागीय सिाय गरी क्षधतपूधतन समेत भराइर्ेछ । 

7७. प्रधतधर्धधत्त्व गर्न र्हरु्े : प्रदेश प्रहरीले आफूलाई मकान परेको ववषयमा आफैँ ले वा वारेसिारा 
सम्बन्न्धत धर्काय वा अधधकारी समक्ष धर्वेदर् द्वदर् बाहेक अरु व्यन्ि वा समूहको तफन बाट 
प्रधतधर्धधत्त्व गर्न हुँदैर् । 

७8. अन्य आचरण : प्रदेश प्रहरीले तोवकए बमोन्िमका अन्य आचरण पालर्ा गर्ुन परे्छ । 

पररच्छेद-11 

ववभागीय सिाय तथा परु्रावेदर् 

७९. ववभागीय सिाय : (1) प्रचधलत संघीय कारू्र् बमोन्िम समायोिर् भई प्रदेशमा खवटएका प्रदेश 
प्रहरीको ववभागीय सिाय र त्यस्तो सिाय द्वदर्े अधधकारी प्रचधलत संघीय कारू्र् बमोन्िम   

हरु्ेछ । 
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(2) उपदफा (1) बमोन्िम वाहेक प्रदेश प्रहरीमा कायनरत प्रहरी अधधकृत तथा िवार्लाई 
उन्चत र पयानप्त कारण भएमा देहाय बमोन्िमको ववभागीय सिाय द्वदर् सवकर्ेछ :- 

(क) सामान्य सिाय : 

(1) शारीररक पररश्रम हरु्े र धर्यन्रणमा राख्न,े 

(2) र्धसहत द्वदर्े, 

(3) चालचलर् सम्बन्धी प्रधतवेदर् प्रधतकूल राय लेख्न,े 

(4) बढीमा पाँच वषनसम्म बढुवा रोक्का गरे्, 

(5) बढीमा पाँच वषनसम्म तलब बवृि (ग्रडे) रोक्का गरे्, 

(6) खाईपाई आएको तलबमा बढीमा पाँच ग्रडे सम्म घटुवा गरे्, 

(7) हालको पदको िेष्ठतासवहत खाइपाई आएको सरुु तलब स्केलमा घटुवागरे्, 

(8) एक तह तलको पदमा घटुवा गरे् । 

(ख) ववशेष सिाय : 

(1) भववष्यमा सरकारी सेवाका लाधग अयोग्य र्ठहररर्े गरी सेवाबाट हटाउर्े, 

(2) भववष्यमा सरकारी सेवाको धर्धमत्त अयोग्य ठहररर्े गरी सेवाबाट बखानस्त गरे्। 

8०. शारीररक पररश्रम गराउर्े वा धर्यन्रणमा राख्न े वा र्धसहत द्वदर् े वा प्रधतकूल राय लेख्न े : 
देहायको अवस्थामा कुर्ै प्रदेश प्रहरीलाई यातर्ा र्हरु्े गरी शारीररक पररश्रम गराउर् वा 
धर्यन्रणमा राख्न वा र्धसहत द्वदर् वा चालचलर् सम्बन्धी प्रधतवेदर्मा प्रधतकूल राय लेख्न 
सवकर्ेछ । 

(क) कायनसम्पादर् सन्तोषिर्क र्भएमा, 

(ख) तालीममा खटाउँदा र्गएको वा तालीम अवधधमा लापरवाही गरी गैरन्िम्मेवारी 
पूणन व्यवहार देखाएमा, 

(ग) सेवाग्राहीको पीरमकान र उिरुी धलर् पटक पटक बेवास्ता गरेको सम्बन्धमा 
आफूभन्दा माधथल्लो अधधकारीले द्वदएको धर्देशर् पालर्ा र्गरेमा, 
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(घ) सेवाग्राहीलाई दवु्यनवहार गरेमा, 

(ङ) सरुवा भएर वा अन्य सरकारी कामको धसलधसलामा खवटएका बखत मर्ाधसब 
आधार र कारण ववर्ा बाटाको म्याद पधछ सम्बन्न्धत कायानलयमा हान्िर हरु् 
र्गएमा, 

(च) दईु पटकसम्म धलन्खत चेतावर्ी पाएमा वा सचेत गराइएमा, 

(छ) आचरण सम्बन्धी धर्यम उल्लङ्घर् गरेमा । 

8१. बढुवा वा तलब ववृि रोक्का : देहायको अवस्थामा सिायको आदेश द्वदर्े अधधकारीले बढीमा पाँच 
वषनसम्म बढुवा रोक्का गर्न वा बढीमा पाँच तलब ववृि (ग्रडे)सम्म रोक्का गर्न सक्र्ेछ । 

(क)  आफूले सम्पादर् गर्ुन परे् काम कारबाहीमा लापरवाही गरेमा, 

(ख)  यस ऐर् वा अन्य प्रचधलत कारू्र्ले तोकेको पदीय दावयत्त्व न्िम्मेवारीपूवनक 
पूरा र्गरेमा, 

(ग)  माधथल्लो दिानको अधधकारीले द्वदएको धर्देशर् पालर्ा र्गरेमा वा कायानन्वयर् 
र्गरेमा, 

(घ)  दफा ५९, ६०, 6१, 6२, ६८, ६९, 7०, 7१, 7४, ७६ र ७९ मा 
उल्लेख भएका आचरण उल्लङ्घर् गरेमा, 

(ङ)  खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) बमोन्िमको सिाय दईु पटक पाइसकेपधछ 
परु्: त्यस्तै कुर्ै काम गरेमा । 

8२. तलब बवृि वा शरुु तलब स्केल वा तल्लो पदमा घटुवा : देहायको अवस्थामा सिायको आदेश 
द्वदर्े अधधकारीले कुर्ै प्रदेश प्रहरीले खाईपाई आएको बढीमा पाँच तलब वृवि(ग्रडे) घटुवा गर्न वा 
हालको पदको ज्येष्ठता सवहत खाईपाई आएको सरुु तलब स्केलमा घटुवा गर्न वा तल्लो पदमा घटुवा 
गर्न सक्र्ेछ :- 

(क)  अर्शुासर्हीर् काम गरेमा, 

(ख)  आचरण सम्बन्धी धर्यम उल्लङ्घर् गरेमा, 

(ग)  धर्यनु्ि भएको पाँच वषनधभरै र्ोकरीबाट अलग हरु् झठु्ठा कारण देखाएमा, 

(घ)  कारू्र् बमोन्िम द्वदएको आदेश वा धर्देशर् र्मार्मेा वा कायानन्वयर् र्गरेमा, 
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(ङ)  मर्ाधसव कारण र्भई वा धबदा र्धलई अर्पुन्स्थत भएमा वा गैरहान्िर भएमा, 

(च)  लापरवाही गरेमा वा धर्यम आदेशको पालर्ा र्गरेमा, 

(छ)  लापरवाही गरी सरकारी सम्पन्त्त हार्ी र्ोक्सार्ी गरेमा, 

(ि)  र्ैधतक पतर् देन्खर्े फौिदारी कसूर बाहेक अन्य फौिदारी अधभयोगमा कैद 
बाहेक िररवार्ा वा क्षधतपूधतन भराउर्े वा दवैु सिाय भएमा, 

(झ)  दफा ५८, ६४, 6५, 7२ र ७४ मा उल्लेख भएका आचरण उल्लङ्घर् 
गरेमा । 

8३. सेवाबाट हटाउर्े वा वखानस्त गरे् : (1) देहायको कुर्ै अवस्थामा प्रदेश प्रहरीलाई भववष्यमा 
सरकारी सेवाका लाधग अयोग्य र्ठहररर्े गरी सेवाबाट हटाउर् सवकर्ेछ :- 

(क)  आफ्र्ो पदीय न्िम्मेवारीमा बारम्बार लापरवाही गरेमा, 

(ख)  आचरण सम्बन्धी धर्यमहरु बारम्बार उल्लङ्घर् गरेमा, 

(ग)  ड्युवटको समयमा बारम्बार मादक पदाथन सेवर् गरेमा, 

(घ)  पटक पटक अर्शुासर्हीर् काम गरेमा, 

(ङ)  रािर्ीधतमा भाग धलएमा, 

(च)  धबदा स्वीकृत र्गराई लगातार पैंतालीस द्वदर्सम्म आफ्र्ो कायानलयमा 
अर्पुन्स्थत रहेमा, 

(छ)  र्ैधतक पतर् देन्खर्े बाहेकका अन्य फौिदारी कसूरमा दोषी ठहर भई कैद 
सिाय भएमा, सरकारी कायन सम्पादर्मा संलग्र् हरु्े क्रममा प्रचधलत कारू्र् 
बमोन्िम लागेको कुर्ै अधभयोगमा दोषी ठहर भई कैद सिाय भएको प्रदेश 
प्रहरीलाई प्रहरी सेवाबाट हटाईर्े छ । 

(ि)  अध्ययर् धबदा पूरा गरी फकेपधछ तोवकए बमोन्िमको अवधधसम्म सेवा 
र्गरेमा, 

(झ)  दफा 6०, 6१, 6२, ६७, 7०, 7१ र 7२ मा उल्लेख भएका आचरण 
उल्लङ्घर् गरेमा, 
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(ञ)  दफा 7६, ७७ र ७8 बमोन्िमको सिाय तीर् पटक पाईसके पधछ परु्: सो 
दफा बमोन्िमको कुर्ै काम गरेमा । 

(2) देहायको कुर्ै अवस्थामा प्रदेश प्रहरीलाई भववष्यमा सरकारी सेवाको धर्धमत्त अयोग्य 
ठहररर्े गरी सेवाबाट बखानस्त गररर्ेछ :- 

(क)  र्ैधतक पतर् देन्खर्े फौिदारी अधभयोगमा कसूरदार ठहररएमा, 

(ख)  भ्रिाचार गरेको प्रमान्णत भएमा, 

(ग)  स्थायी आवासीय अर्मुधत धलएमा वा त्यस्तो अर्मुधत प्राप्त गर्नको लाधग 
आवेदर् द्वदएमा, 

(घ)  प्रदेश प्रहरी ववशेष अदालतबाट दोषी ठहररएमा । 

8४. कायानलयमा अर्पुन्स्थत भएमा वा झठु्ठा वववरण पेश गरेमा हरु्े कारवाही: (1) धबदा र्धलई 
आफ्र्ो कायानलयमा अर्पुन्स्थत हरु्े प्रदेश प्रहरीलाई गयल र तलब कट्टी गरी ववभागीय सिाय 
गर्न सवकर्ेछ । यसरी गयल कट्टी भएको अवधध अधर्वायन अवकाश बाहेक अन्य प्रयोिर्को 
लाधग धर्िको सेवा अवधधमा गणर्ा हरु्े छैर् । 

(2) कुर्ै प्रदेश प्रहरीले झठु्ठा वववरण देखाई धबदा धलई बसेमा धबदा बसेको अवधधलाई 
गैरहान्िर मार्ी गैरहान्िर सम्बन्धी कसूरमा कारवाही गररर्ेछ । 

8५. सिाय सम्बन्धी कायनववधध : (1) प्रदेश प्रहरीलाई सिायको आदेश द्वदर्अुन्घ कारवाही गर्न 
लाधगएको व्यहोरा उल्लेख गरी हरु् सक्र्े सिाय समेत खलुाई धलन्खत सूचर्ा द्वदई धर्ि उपर 
लगाइएको आरोप स्पि रुपले वकवटएको हरु् ु परे्छ । प्रत्येक आरोप कुर् तथ्य र कारणमा 
आधाररत छ सो समेत खलुाउर् ु परे्छ । आरोप लागेको प्रदेश प्रहरीले त्यस्तो सूचर्ामा 
उन्ल्लन्खत म्यादधभर आफ्र्ो सफाइ धलन्खत रुपमा पेश गर्ुन परे्छ । 

(2) ववशेष सिायको आदेश द्वदर्भुन्दा पवहले ववभागीय सिायको आदेश द्वदर् पाउर्े 
अधधकारीले उपदफा (1) बमोन्िमको सफाई पेश गर्न द्वदईएको म्यादधभर सफाई पेश र्गरेमा 
वा पेश हरु् आएको सफाई सन्तोषिर्क र्भएमा त्यस्तो प्रदेश प्रहरीलाई द्वदर् लाधगएको 
प्रस्ताववत सिाय वकर् र्द्वदर्े भर्ी त्यस सम्बन्धमा उन्चत म्याद द्वदई स्पिीकरण माग्र् ुपरे्छ । 

(3) भागी पत्ता र्लागेको वा अरु कुर्ै कारणले सम्पकन  स्थावपत गर्न असम्भव भएको 
प्रदेश प्रहरीको सम्बन्धमा प्रहरी सेवाबाट हटाउर् वा बखानस्त गदान तोवकए बमोन्िम गर्ुन परे्छ। 
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तर र्ैधतक पतर् देन्खर्े फौिदारी अधभयोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेको व्यन्िले 
प्रहरी ववशेष अदालतबाट समेत दोषी ठहर भई कैदको सिाय पाएमा त्यस्तो प्रदेश प्रहरीलाई 
गर्न लागेको सिायको बारेमा सूचर्ासम्म द्वदए पगु्र्ेछ । 

(4) सिायको आदेश द्वदर् पाउर्े अधधकारीले कुर्ै प्रदेश प्रहरीले कसूर गरेको सम्बन्धमा 
िाँचबझु गराउर् आवश्यक ठार्ेमा त्यस्तो अधधकारी स्वयमले वा अन्य कुर्ै अधधकृतिारा 
िाँचबझु गर्न वा गराउर् सक्र्ेछ । िाँचबझु गरे् अधधकारीले आवश्यकता अर्सुार सम्बन्न्धत  
प्रदेश प्रहरीसँग सोधपछु गरी कारण सवहत आफ्र्ो प्रधतवेदर् तथा भएको सबदु प्रमाण समेत पशे 
गर्ुन परे्छ । 

(5) ववभागीय सिाय गरे् अधधकारीले कुर्ै प्रदेश प्रहरीलाई बखानस्त गरे्, सेवाबाट हटाउर्े 
दिान वा तलव घटाउर्े आदेश द्वदँदा सो गर्ानको आधार सवहतको अधभयोग, सो बारे िाँचबझु 
गरेको व्यहोरा, धर्िलाई सफाईको मौका द्वदएकोमा धर्िको सफाईको न्िवकर र सो न्िवकर 
बमोन्िमको केही बनु्झधलएको भए सो समेत वारे आफ्र्ो ठहर लेन्ख सफाईको मौका र्द्वदएकोमा 
सो द्वदर् मर्ाधसव र्परेको अवस्था देखाई व्यहोरा खलुाएको पचान समेत खडा गरी सही गरी 
धमधसल सामेल राख्न ुपरे्छ । 

(६) सिाय सम्बन्धी अन्य कायनववधध तोवकए बमोन्िम हरु्ेछ। 

८६. धर्लम्बर् : (1) कुर्ै प्रदेश प्रहरी माधथ लागेको कुर्ै अधभयोगको िाँचबझु गर्ुन परेमा सिायको 
आदेश द्वदर् पाउर्े अधधकारीले िाँचबझु समाप्त र्हनु्िेलसम्म त्यस्तो प्रदेश प्रहरीलाई धर्लम्बर् 
गर्न सक्र्ेछ । यसरी धर्लम्बर् गदान धर्लम्बर् गर्ुनका आधार र कारण स्पि रुपमा खलुाउर् ु
परे्छ । 

(2) उपदफा (1) बमोन्िम गररर्े धर्लम्बर्को अवधध छ मवहर्ाभन्दा बढी हरु्े छैर् । 
धर्लम्बर् अवधधमा धर्ि उपरको कारवाहीको वकर्ारा लगाउर् ुपरे्छ । 

(3) उपदफा (1) बमोन्िम कुर्ै पधर् प्रदेश प्रहरीलाई धर्लम्बर् गर्ुन पदान धर्लम्बर् र्गरी 
ओहोदाको काम गर्न द्वदँदा झठु्ठा प्रमाण संकलर् गर्न सक्र्े वा आफ्र्ो ववरुिको सबदु प्रमाण 
लकुाउर्े वा र्ि गर्न सक्र्े देन्खएमा वा धर्लम्बर् र्गरी ओहोदाको काम गर्न द्वदँदा थप सरकारी 
हार्ी र्ोक्सार्ी हरु्े सम्भावर्ा देन्खएमा वा कुर्ै प्रदेश प्रहरीले गरेको कायनको कारणले धर्िलाई 
धर्लम्बर् र्गरे संगठर्धभरका कमनचारीहरुमा र्ैराश्यता, उते्तिर्ा आउर्े वा िर्मार्समा 
र्कारात्मक असर पर्न सक्र्े वा प्रहरी संगठर्कै प्रधतष्ठामा आचँ आउर् सक्र्े अवस्था हरु् ु
परे्छ। 
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(4) उपदफा (1) बमोन्िम धर्लम्बर्मा रहेको प्रदेश प्रहरीले पाउर्े तलबभत्ताको आधा 
रकम मार पाउर्ेछ । 

(5) कुर्ै फौिदारी अधभयोगमा वा यस ऐर् अन्तगनतको कसूरमा धगरफ्तार भई थधुर्एको 
वा त्यस्तो आरोप लागेको प्रदेश प्रहरी साधारण तारेखमा छुटेको अवस्थामा बाहेक सो मदु्दामा 
फैसला र्भएसम्म स्वत: धर्लम्बर्मा रहर्ेछ र सो मदु्दामा फैसला हुँदा सफाई पाएमा त्यस्तो 
धर्लम्बर् फुकुवा भई सेवामा बहाली हरु्ेछ । 

तर,  

(क) धर्लन्म्बत प्रदेश प्रहरी उपर लागेको अधभयोग प्रमान्णत र्भई सफाइ पाएमा धर्िले 
सो अवधधको धर्लम्बर्मा रहेका अवस्थामा आधा तलब पाएको भए सो कट्टागरी 
बाँकी र र्पाएको भए परैु तलब (तलब ववृि हरु्े भएमा सो समेत) पाउर्ेछ । 
यसरी कसूरदार ठहररएमा धर्लम्बर् भएको धमधत देन्ख बाँकी तलब भत्ता पाउर् े
छैर् । 

(ख) कुर्ै प्रदेश प्रहरी सरकारी कामको धसलधसलामा वा तोकेको दावयत्त्व पालर्ाको 
क्रममा कारवाही स्वरुप धर्लम्बर् भएको र्भई अरु र्ै कारणबाट स्वयं धर्लम्बर् 
हरु् गएको रहेछ भर्े त्यसरी धर्लम्बर् रहेको अवधधको तलब भत्ता पाउर्े छैर् । 
तर त्यस्तो प्रदेश प्रहरीले अधभयोगबाट सफाई पाएमा उि धर्लम्बर् अवधधभरको 
तलब भत्ता पाउर्ेछ । 

(6) प्रदेश प्रहरी उपर र्ेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वादी हरु्े फौिदारी अधभयोगमा 
अधधकार प्राप्त अधधकारीले धर्लम्बर् गर्ुन परे्छ र सोको िार्कारी सम्बन्न्धत धर्कायलाई द्वदर् ु
परे्छ । 

(7) शरुु अदालतबाट सफाई पाएको कुर्ै प्रदेश प्रहरी माधथल्लो अदालतबाट दोषी ठहर 
भएमा सो कुराको िार्कारी द्वदर्े दावयत्त्व सम्बन्न्धत प्रदेश प्रहरीको हरु्ेछ । त्यसरी िार्कारी 
र्द्वदएको कारणबाट त्यस्तो अवधधको तलबभत्ता पाएको भए सो रकम सरकारी बाँकी सरह 
असूल उपर गररर्ेछ । 

8७. सेवाको अन्त गर्न सक्र्े : कुर्ै प्रदेश प्रहरीलाई देहायको अवस्थामा धर्िको सेवा अन्त गर्ुनपरे् 
भएमा धर्यनु्ि द्वदर्े अधधकारीले पचान खडा गरी सेवाको अन्त गर्न सक्र्ेछ :- 

(क) परीक्षणकालमा रहर् ेगरी धर्यनु्ि भएकोमा धर्यनु्ि सदर र्हुँदै, 
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(ख) तोवकएको मेधडकल बोडनले शारीररक वा मार्धसक दृविले अर्पुयिु ठहर् याएमा । 

८८. सिायको आदेश द्वदर्े र परु्रावेदर् सनेु्न अधधकारी : (1) दफा ७९ को उपदफा (2) को खण्ड 
(क) मा उल्लेख भए बमोन्िमको सामान्य सिायको आदेश द्वदर्े र परु्रावेदर् सनेु्न अधधकारी 
तोवकए बमोन्िम हरु्ेछ । 

(2) दफा ७९ को उपदफा (2) को खण्ड (ख) मा उल्लेख भए बमोन्िमको ववशेष 
सिायको आदेश द्वदर्े अधधकार तोवकए बमोन्िमको अन्ततयारवालालाई हरु्ेछ । 

८9. परु्रावेदर् द्वदर् सक्र्े  : (1) दफा ८८ बमोन्िम द्वदइएको आदेश उपर न्चत्त र्बझुी परु्रावेदर् 
गरे् प्रदेश प्रहरीले िरु् कायानलय माफन त कारवाहीको आदेश गररएको हो सोही कायानलय माफन त 
वा सोझै परु्रावेदर् सनेु्न अधधकारीलाई सम्बोधर् गरी परु्रावेदर् द्वदर् सक्र्ेछ । 

 

(२) उपदफा (1) बमोन्िम परु्रावेदर् द्वदँदा आदेशको सूचर्ा पाएको धमधतले पैंतीस 
द्वदर्धभर द्वदर् ुपरे्छ । 

(३) ववभागीय सिायको आदेश सम्बन्धमा परु्रावेदर् सनेु्न अधधकारीले गरेको धर्णनय 
अन्न्तम हरु्ेछ । 

(४) परु्रावेदर् सम्बन्धी अन्य कायनववधध तोवकए बमोन्िम हरु्ेछ।  

9०. परु्वनहाली भएमा पाउर्े सवुवधा : (1) कुर्ै प्रदेश प्रहरीलाई सेवाबाट हटाउर्े वा बखानस्त गरे् 
गरी भएको आदेश कुर्ै अदालत वा अधधकारीबाट रद्द भई सेवामा परु्: कायम भएमा त्यस्तो 
प्रदेश प्रहरीले सेवाबाट हटाईएको वा बखानस्त गररएको धमधतदेन्ख परु्: कायम भएको 
धमधतसम्मको पूरा तलब भत्ता र तलब ववृि पाउर्े भए तलब ववृि समेत पाउर्छे । 

 तर भगौडा वा गैरहान्िर भई सेवाबाट बखानस्त गररएको प्रदेश प्रहरी सेवामा बहाली 
भएमा धर्िले भगौडा वा गैरहान्िर भएको अवधधको कुर्ै पधर् सवुवधा पाउर्े छैर्। 

(2) उपदफा (1) मा तोवकए बमोन्िम तलब भत्ता तथा तलब ववृि पाउर्े भए सो तलब 
भत्ता वापतको रकम धर्िको परु्वनहाली भएको दरबन्दीबाट पाउर्ेछ । 

(3) शरुु अदालतबाट फौिदारी अधभयोगमा दोषी ठहरी सोही कसूरमा ववभागीय सिाय 
भई सेवाबाट अलग गररएका प्रदेश प्रहरीले उि मदु्दामा परु्रावेदर् तहबाट सफाई पाएमा धर्ि 
सेवामा परु्वनहाली हरु्ेछ । 
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पररच्छेद-12 

प्रदेश सरुक्षा सधमधत सम्बन्धी व्यवस्था 

9१. प्रदेश सरुक्षा सधमधत : (1) प्रदेशको शान्न्त सरुक्षा कायम गर्न, प्रदेशमा हरु्े अपराध अर्सुन्धार् 
तथा सूचर्ा आदार्प्रदार्, अन्तर प्रदेश तथा र्ेपाल सरकारसँग समेत सरुक्षा समन्वय लगायतको 
ववषयमा प्रदेश सरकारलाई सरुक्षा सम्बन्धमा र्ीधतगत सझुाव द्वदर् देहायको एक प्रदेश सरुक्षा 
सधमधत रहर्ेछ :- 

(क) मन्री, मन्रालय      -संयोिक 

(ख) पतृर्ापधत, सदूुरपन्िम पतृर्ा, र्पेाली सेर्ा   -सदस्य 

(ग) सन्चव, मन्रालय      -सदस्य 

(घ) प्रदेश प्रहरी प्रमखु, प्रदेश प्रहरीको कायानलय   -सदस्य 

(ङ) प्रमखु, सशस्त्र प्रहरी बल र्ेपाल, सदूुरपन्िम प्रदेशमा  

रहेको बावहर्ी       -सदस्य 

(च) प्रमखु, राविय अर्सुन्धार् ववभाग, सदूुरपन्िम प्रदेश कायानलय -सदस्य 

(छ) महाशाखा प्रमखु (शान्न्त सरुक्षा हेरे्), मन्रालय  -सदस्य सन्चव 

(2) उपदफा (1) बमोन्िमको सधमधतको बैठक सम्बन्धी कायनववधध सधमधत आफैले 
धर्धानरण गरे बमोन्िम हरु्ेछ । 

(3) उपदफा (1) बमोन्िमको सधमधतमा आवश्यकता अर्सुार ववशेषज्ञलाई आमन्रण गर्न 
सवकर्ेछ । 

(4) उपदफा (1) बमोन्िमको सधमधतको अन्य काम, कतनव्य र अधधकार व्यवस्था तोवकए 
बमोन्िम हरु्ेछ । 

पररच्छेद-13 

ववववध 

9२. सेवाको सरुक्षा : कुर्ै प्रदेश प्रहरीलाई धर्िको धर्यनु्ि हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब, उपदार्, 
धर्वतृ्तभरण र अन्य सवुवधा सम्बन्धी सेवाका शतनमा धर्िको स्वीकृधत वेगर धर्िलाई प्रधतकूल 
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असर परे् गरी पररवतनर् गररर्े छैर् । त्यस्तो संशोधर् हरु् ुअगावै वहाल रहेको वा धर्वतृ्तभरण 
पाउर्े गरी अवकाश पाएको कुर्ै प्रदेश प्रहरीको  सेवाका शतनमा प्रधतकूल असर परे् भएमा 
त्यस्तो संशोधधत व्यवस्था बमोन्िम गर्न मञ्जुर गरेको धलन्खत स्वीकृधत र्भई त्यस्तो व्यवस्था 
धर्िको हकमा लागू हरु्े छैर् । 

9३. असल धर्यतको वचाउ : (1) प्रदेश प्रहरीले यस ऐर् वा प्रचधलत कारू्र् बमोन्िम गर्ुन परे् 
अपराध रोकथाम, धर्यन्रण, अर्सुन्धार् वा कारू्र् कायानन्वयर् वा कतनव्य पालर्ा गदान वा 
पाएको अन्ततयार प्रयोग गदान वा अदालतले पठाएको म्याद वा िारी गरेको ववज्ञधप्त, आदेश वा 
वारेन्ट कायानन्वयर् गदान असल धर्यतले गरेको काममा सिायको भागी हरु् र हिानर्ा धतर्न परे् 
छैर् र प्रदेश प्रहरीले आफ्र्ो ओहोदाको कतनव्य पालर्ाको क्रममा गरेको कुर्ै सरकारी कामको 
सम्बन्धमा धर्ि उपर उपदफा (2) बमोन्िमको रीत र्परु् याई मदु्दा चल्र् सक्र्े छैर् । 

(2) उपदफा (1) बमोन्िम कुर्ै प्रदेश प्रहरी उपर मदु्दा चलाउर्को लाधग 
अन्ततयारवालाको अर्मुधत प्राप्त गर्ुन परे्छ । 

(3) कुर्ै पधर् प्रदेश प्रहरी वहाल रहँदा आफ्र्ो ओहोदाको कतनव्य पालर्ाको धसलधसलामा 
गरेको कामको सम्बन्धमा वहाल टुवटसकेपधछ प्रदेश सरकारको स्वीकृधत र्भई धर्ि उपर मदु्दा 
चल्र् सक्र्े छैर् । 

(4) उपदफा (3) बमोन्िम मदु्दा चलेमा धर्िको तफन बाट प्रधतरक्षा प्रदेश सरकारले 
गरे्छ। 

9४. ववशेष सरुक्षाको लाधग प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी व्यवस्था : (1) प्रदेश प्रहरीले सरुक्षा प्रदार् गरे् 
भर्ी तोवकएका कुर् ैववन्शष्ठ व्यन्ि वा महत्त्वपूणन संरचर्ा, भवर् वा संस्थाको सरुक्षाको लाधग वा 
प्रदेश प्रहरीलाई प्राप्त सूचर्ाका आधारमा अन्य कुर्ै ववन्शष्ठ व्यन्ि वा संरचर्ाको सरुक्षा उपरको 
खतराको मूल्यािर् गरी तोवकए बमोन्िमको सधमधतको धसफाररसमा वद्वदन सवहत वा सादा 
पोशाकमा प्रहरी खटाउर् सवकर्ेछ । 

(2) उपदफा (1) बमोन्िम खवटएका प्रदेश प्रहरीलाई धर्िको न्िम्मेवारी पूरा गर्न र्द्वदर् े
गरी कुर्ै िोरिलुम गरेमा, हात उठाई वा र्उठाई हमला गरेमा वा अन्य वक्रयाकलाप गरेमा 
त्यस्तो प्रदेश ले आफूले सरुक्षा द्वदर्पुरे् व्यन्ि, संरचर्ा, भवर् वा संस्थाको सरुक्षा वा बचाउ 
गर्न वा आफ्र्ो िीउको सरुक्षा गर्न आवश्यक बल प्रयोग गर्न सक्र्ेछ । 

(3) उपदफा (2) मा िरु्सकैु कुरा लेन्खएको भए तापधर् उपदफा (1) बमोन्िम कायानथन 
खवटएको सरुक्षाकमीले आफूसँग रहेको श्रोत साधर् वा हातहधतयार प्रयोग बदधर्यत वा 
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हेलचेक्र्याइँका साथ गरेको हो होइर् वा त्यस्तो श्रोत साधर् वा हातहधतयार वा बल प्रयोग गर्न 
आवश्यक धथयो धथएर् भन्ने सम्बन्धमा छार्ववर् गर्न सवकर्ेछ । 

(4) उपदफा (3) बमोन्िम छार्ववर् गदान त्यस्तो प्रहरी कमनचाररले आफुसँग रहेको 
श्रोतसाधर् वा हातहधतयारको प्रयोग बदर्ीयत वा हेलचेक्र्याइँका साथ गरेको वा 
आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग गरेको देन्खएमा धर्िलाई ववभागीय सिाय वा प्रचधलत कारू्र् 
बमोन्िमको कारवाही अगाधड बढाउर् सवकर्ेछ । 

(5) यस ऐर्मा अन्यर िरु्सकैु कुरा लेन्खएको भए तापधर् एक वा एक भन्दा बढी 
व्यन्िको हत्या गर्न सक्र्े वा साङ्घाधतक आक्रमण गरी िीउ ज्यार् धलर् सक्र्े वा गम्भीर घाईते 
बर्ाउर् सक्र्े वा सावनिधर्क स्वास्थ्यमा खतरा पार्न सक्र्े वा धर्िी, सावनिधर्क र सरकारी 
सम्पन्त्तमाधथ आगिर्ी, तोडफोड, आक्रमण वा ववध्वंस गरी गम्भीर क्षती परु् याउर् सक्र्े मर्ाधसव 
आधार भएमा प्रहरीले तत्काल त्यस्तो कायन हरु्बाट रोक्र् अन्य कुर्ै उपाय सफल र्भएमा 
प्रचधलत कारू्र् बमोन्िम आवश्यकता अर्सुार बल प्रयोग गर्न सक्र्ेछ । 

9५. सेवा पररवतनर्मा बन्देि : प्रदेश प्रहरी सेवाको कुर्ै पधर् तहका प्रदेश प्रहरीलाई धर्िको ईच्छा 
ववपरीत प्रदेश प्रहरी सेवाबाट अन्य कुर्ै सेवामा सेवा पररवतनर् गररर्े छैर् । 

९६. अधभलेख सम्बन्धी व्यवस्था : (1) प्रदेश प्रहरीहरुको अधभलेख व्यवस्थापर्को लाधग मन्रालय 
अन्तगनत प्रदेश प्रहरी वकतावखार्ा रहर्ेछ । 

(2) उपदफा (1) बमोन्िमको प्रहरी वकतावखार्ाको काम, कतनव्य र अधधकार तोवकए 
बमोन्िम हरु्ेछ । 

9७. प्रदेश प्रहरीको सहभाधगता सम्बन्धी व्यवस्था : (1) अन्तरानविय शान्न्त स्थापर्ामा प्रदेश प्रहरीको 
सहभाधगता सम्बन्धी व्यवस्था संघीय प्रहरी ऐर् बमोन्िम हरु्ेछ । 

(2) उपदफा (1) बमोन्िमको सहभाधगताको लाधग आवश्यक मापदण्ड एवं कायनववधध 
मन्रालयले धर्धानरण गरे बमोन्िम हरु्ेछ । 

९८. सूर पररचालर् गर्न सक्र्े : (1) शान्न्त सवु्यवस्था कायम गर्न र अपराध धर्यन्रण वा 
अर्सुन्धार् सम्बन्धी सूचर्ाको प्राधप्त, संग्रह र पररचालर् गर्न प्रदेश प्रहरीले गोप्य सरु पररचालर् 
गर्न सक्र्ेछ । 

(2) उपदफा (1) बमोन्िमको सूर पररचालर् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोन्िम 
हरु्ेछ। 
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९९. सामदुावयक प्रहरी : (1) प्रदेश सरकारले स्थार्ीय तहको शान्न्त सरुक्षा व्यवस्थापर्को लाधग 
प्रदेश प्रहरीको संगठर् मातहत रहर्े गरी तोवकए बमोन्िमको सामदुावयक प्रहरीको गठर् गर्न 
सक्र्ेछ । 

(2) उपदफा (1) बमोन्िम रहर्े सामदुावयक प्रहरीको सञ्चालर्, व्यवस्थापर् र अन्य 
व्यवस्था तोवकए बमोन्िम हरु्ेछ । 

10०.हातहधतयार, खरखिार्ा तथा सञ्चार साधर्को प्रयोग : प्रदेश प्रहरीले प्रयोग गरे् हातहधतयार, 
खरखिार्ा तथा सञ्चार साधर् र सोको प्रयोग सम्बन्धी मापदण्ड प्रचधलत संघीय कारू्र्ले 
धर्धानरण गरे बमोन्िम हरु्ेछ । 

10१.कसूर, मदु्दाको अर्सुन्धार्, दायरी, सिाय र परु्रावेदर् : प्रदेश प्रहरीले गरे् कसूर, मदु्दाको 
अर्सुन्धार्, दायरी, सिाय र परु्रावेदर् सम्बन्धी व्यवस्था प्रचधलत संघीय कारू्र् बमोन्िम  

हरु्ेछ । 

10२.कसूर र सिाय : यस ऐर्को पररच्छेद-11 बमोन्िमको ववभागीय सिाय वाहेक प्रचधलत कारू्र् 
बमोन्िम प्रदेश प्रहरीको लाधग हरु्े कसूर, सिाय र सोको कायनववधध सम्बन्धी व्यवस्था प्रचधलत 
संघीय कारू्र् बमोन्िम हरु्ेछ । 

10३.अधधकार प्रत्यायोिर् गर्न सक्र्े : (1) प्रदेश सरकारले यस ऐर् बमोन्िम आफूलाई प्राप्त 
अधधकारमध्ये केही अधधकार प्रदेश रािपरमा सूचर्ा प्रकाशर् गरी सोही सूचर्ामा तोवकएको 
प्रदेश प्रहरीले प्रयोग गर्न पाउर्े गरी प्रत्यायोिर् गर्न सक्र्ेछ । 

(2) यस ऐर् बमोन्िम कुर्ै प्रहरी अधधकृतलाई प्राप्त अधधकार आफ्र्ो सामान्य रेखदेखमा 
रही प्रयोग गरे् गरी आफू मातहतका प्रदेश प्रहरीलाई प्रत्यायोिर् गर्न  सवकर्छे । 

तर सिाय गरे् सम्बन्धी अधधकार प्रत्यायोिर् गर्न पाइर्े छैर् । 

10४.र्ेपाल सरकारको दावयत्व हरु्े : प्रचधलत कारू्र् बमोन्िम प्रदेश प्रहरीमा समायोिर् भएको वा 
खवटएको प्रदेश प्रहरी कुर्ै कारणले सेवाबाट अलग भएमा धर्िले पाउर्े उपदार्, धर्वतृ्तभरण, 
उपचार खचन तथा सन्ञ्चत धबदाको रकम समेत र्ेपाल सरकारले प्रचधलत कारू्र् बमोन्िम 
व्यहोरे्छ । 

10५.प्रचधलत कारू्र् बमोन्िम हरु्े : (1) यस ऐर्मा लेन्खएकोमा यसै ऐर् बमोन्िम र र्लेन्खएको 
हकमा प्रचधलत संघीय प्रहरी कारू्र् बमोन्िम हरु्ेछ । 
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(2) उपदफा (1) मा िरु्सकैु कुरा लेन्खएको भए तापधर् प्रथम पटक प्रदेश प्रहरीमा 
समायोिर् भएका प्रहरीको हकमा प्रचधलत संघीय कारू्र् लागू हरु्े भए सोही बमोन्िम र अन्यमा 
यस ऐर् बमोन्िम हरु्ेछ । 

(3) प्रदेश प्रहरीको सम्बन्धमा प्रचधलत संघीय कारू्र्ले कुर्ै खास ववषयमा धर्न्ित 
मापदण्ड, कायनववधध एवं अन्य व्यवस्था गरे् भर्ी तोकेको वा लेन्खएकोमा सोही बमोन्िम हरु्ेछ। 

1०६.प्रचधलत कारू्र् बमोन्िम मदु्दा चलाउर् बाधा र्परे् : यस ऐर् बमोन्िम सिाय हरु्े अपराध गरे् 
व्यन्ि उपर प्रचधलत कारू्र् बमोन्िम मदु्दा चलाउर् वा त्यस्ता व्यन्िलाई प्रचधलत कारू्र् 
बमोन्िम सिायको भागी हरु् वा यस ऐर्मा लेन्खएका दण्ड सिायभन्दा बढी अरु सिायको 
भागी हरु् यस ऐर्को कुर् ैकुराले बाधा परु् याएको माधर्र्े छैर् ।  

तर कुर्ै व्यन्िलाई एउटै अपराधमा दईु पटकभन्दा वढी सिाय भर्े हरु्े छैर् । 

10७.धर्यम बर्ाउर्े अधधकार : (1) यो ऐर् कायानन्वयर् गर्न प्रदेश सरकारले आवश्यक धर्यमहरु 
बर्ाउर् सक्र्ेछ । 

1०८.धर्देन्शका, कायनववधध, मापदण्ड र आचारसंवहता बर्ाउर्े अधधकार : यो ऐर् कायानन्वयर् गर्न 
प्रदेश सरकारले आवश्यक धर्देन्शका, कायनववधध, मापदण्ड र आचारसंवहता बर्ाउर् सक्र्ेछ । 
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अर्सूुची-1 

(दफा दफा 3२ को उपदफा (7) सँग सम्बन्न्धत) 

“क” वगन 

1. बझाङ्ग, बािरुा, दाच ुनला न्िल्ला। 

“ख”वगन 

1. डोटी, अछाम, डडेल्धरुा, वैतडी न्िल्ला। 

“ग” वगन 

1.  कैलाली न्िल्लाको “घ” वगन अन्तगनत क्रमसंतया 1 मा उल्लेख भए बाहेकका र्गरपाधलका र 
गाउँपाधलका। 

2.  कञ्चर्परु न्िल्लाको “घ” वगन अन्तगनत क्रमसंतया 2 मा उल्लेख भए बाहेकका र्गरपाधलका र 
गाउँपाधलका। 

“घ” वगन 

1.  कैलालीको धर्गढी उपमहार्गरपाधलका, गोदावरी र्गरपाधलका, गौरीगंगा र्गरपाधलका, 
घोडाघोडी र्गरपाधलका र वटकापरु र्गपाधलका। 

2.  कञ्चर्परुको धभमदत्त र्गरपाधलका, शकु्लाफाँटा र्गरपाधलका, बेलौरी र्गरपाधलका, परु्वानस 
र्गरपाधलका र कृष्णपरु र्गरपाधलका । 

 

    

 

 


