सं वत् २०७६ सालको ऐन नं. १६
प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदे श प्रहरीर्ा सर्ायोजन गने सम्बन्धर्ा व्यवस्था
गनम बनेको बबधेयक
प्रस्तावना: प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदे श प्रहरीर्ा सर्ायोजन गने सम्बन्धर्ा
कानूनी व्यवस्था गनम वाञ्छनीय भएकोले,
सङ्घीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ।
१.

सं क्षिप्त नार् र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नार् “प्रहरी कर्मचारी सर्ायोजन ऐन,
२०७६” रहे को छ।
(२) यो ऐन प्रर्ाणीकरण भएको बर्बतले आठौं ददनदे क्षि प्रारम्भ
हुनेछ।

२.

पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथम नलागेर्ा यस ऐनर्ा,(क)

“प्रहरी कर्मचारी” भन्नाले यो ऐन प्रारम्भ हुुँदाका बित नेपाल
प्रहरीर्ा बहाल रहेका प्रहरी कर्मचारी सम्झनु पछम।

(ि)

“प्रदे श र्न्रालय” भन्नाले प्रदे शको आन्तररक र्ाबर्ला सम्बन्धी
ववषय हेने र्न्रालय सम्झनु पछम।

(ग)

“र्न्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको गृह र्न्रालय सम्झनु
पछम।

(घ)

“सर्ायोजन” भन्नाले प्रहरी कर्मचारीलाई यस ऐन बर्ोक्षजर्

स्वीकृत नेपाल प्रहरी वा प्रदे श प्रहरीको सङ्गठन सं रचनाको
पदर्ा पदस्थापन गने कायम सम्झनु पछम।

(ङ)

“सबर्बत” भन्नाले दफा ३ को उपदफा (२) बर्ोक्षजर्को
सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेिण सबर्बत सम्झनु पछम।

३.

सङ्गठन सं रचना तथा दरबन्दी कायर् गने: (१) यस ऐन बर्ोक्षजर् सर्ायोजन
गने प्रयोजनको लाबग नेपाल प्रहरी तथा प्रदे श प्रहरीको सङ्गठन सं रचना तथा
दरबन्दी नेपाल सरकारले कायर् गरे बर्ोक्षजर् हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बर्ोक्षजर् सङ्गठन सं रचना तथा दरबन्दी कायर्
गनमको लाबग बसफाररस गनम र्न्रालयर्ा दे हाय बर्ोक्षजर्को सङ्गठन तथा
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व्यवस्थापन सवेिण सबर्बत रहनेछः(क)

र्न्रालयको सक्षचव

(ि)

प्रहरी र्हाबनरीिक, नेपाल प्रहरी

(ग)

सहसक्षचव, प्रधानर्न्री तथा र्क्षन्रपररषद्को

- सं योजक
- सदस्य

कायामलय

- सदस्य

(घ)

सहसक्षचव, नेपाल सरकारको अथम र्न्रालय

- सदस्य

(ङ)

सहसक्षचव, नेपाल सरकारको कानून, न्याय तथा
सं सदीय र्ाबर्ला र्न्रालय

- सदस्य

(च)

सक्षचव, सम्बक्षन्धत प्रदे शको प्रदे श र्न्रालय

- सदस्य

(छ)

सहसक्षचव (प्रशासन हेने), र्न्रालय

- सदस्य-सक्षचव

(३) सबर्बतको बैठक तथा तत्सम्बन्धी कायमववबध सबर्बत आफैंले
बनधामरण गरे बर्ोक्षजर् हुनेछ।
(४) सबर्बतले सङ्घ वा प्रदे शको शाक्षन्त सुरिा तथा व्यवस्थाको लाबग
गनुम पने कायम र औक्षचत्य सर्ेतको आधारर्ा नेपाल प्रहरी र प्रदे श प्रहरीर्ा रहने
श्रे णी र पद िुल्ने गरी दरबन्दी वववरण सवहतको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन
सवेिण प्रबतवेदन तयार गरी र्न्रालयर्ा बसफाररस गनेछ।
(५) उपदफा (४) बर्ोक्षजर् सबर्बतले बसफाररस गरे को आधारर्ा
नेपाल प्रहरी र प्रदे श प्रहरीको सङ्गठन सं रचना तथा दरबन्दी कायर् गनमको
लाबग र्न्रालयले नेपाल सरकार सर्ि प्रस्ताव पेश गनेछ।
(६) सबर्बतले आफ्नो कार्र्ा सहयोग गनम आवश्यकता अनुसार
उपसबर्बत गठन गनम सक्नेछ।
४.

प्रहरी कर्मचारीको वववरण तयार गने: (१) र्न्रालयले यो ऐन प्रारम्भ भएको
बर्बतले तीस ददनबभर प्रहरी कर्मचारी सर्ायोजन गने प्रयोजनको लाबग प्रहरी
कर्मचारीको वववरण तयार गनेछ।
(२) उपदफा (१) बर्ोक्षजर् वववरण तयार गने प्रयोजनको लाबग
र्न्रालयले राविय वकताबिानार्ा रहेको प्रहरीको वववरणलाई आधार बलनेछ र
आवश्यकता अनुसार प्रहरी प्रधान कायामलयसुँग प्रहरी कर्मचारीको वववरण र्ाग
2

गनम सक्नेछ। त्यसरी र्ाग गररएको वववरण प्रहरी प्रधान कायामलयले उपलब्ध
गराउनु पनेछ।
५.

सर्ायोजनको लाबग सूचना प्रकाशन गने: (१) र्न्रालयले यस ऐन बर्ोक्षजर्
प्रहरी

कर्मचारीलाई

प्रदे श

प्रहरीर्ा

सर्ायोजनको

लाबग

प्रत्येक

प्रदे शर्ा

सर्ायोजन गररने प्रहरी नायब उपरीिक वा सोभन्दा र्ुबनका पद, दजाम र त्यसको
सङ्ख्या सवहतको वववरण िुलाई सर्ायोजनको लाबग प्रहरी कर्मचारीबाट बनवेदन
आव्हान गरी सूचना प्रकाशन गनेछ।
(२) उपदफा (१) बर्ोक्षजर् बनवेदन आह्वान गदाम प्रत्येक प्रदे शर्ा

सर्ायोजन गररने पद सङ्ख्या तथा दजाम र हाल नेपाल प्रहरीको कुन पद वा

श्रे णीको प्रहरी कर्मचारी प्रदे शको कुन पद वा श्रे णीर्ा सर्ायोजन हुन सक्ने हो
सो कुरा सर्ेत िुलाइएको वववरण र्न्रालय र प्रहरी प्रधान कायामलयको
वेबसाइटर्ा प्रकाशन गनुम पनेछ।
(३)

प्रदे श

प्रहरीको

सेवार्ा

सर्ायोजन

भई

जान

चाहने

प्रहरी

कर्मचारीले उपदफा (१) बर्ोक्षजर् प्रकाक्षशत सूचनार्ा तोवकएको अवबधबभर
र्न्रालयले तोके बर्ोक्षजर् र्न्रालयले तोकेको कायामलयर्ा बनवेदन ददनु पनेछ।
(४) यस दफार्ा जुनसुकै कुरा लेक्षिएको भए तापबन सर्ायोजनको
लाबग बनवेदन नददएका प्रहरी कर्मचारीलाई यस ऐनको अधीनर्ा रही प्रदे श
प्रहरीर्ा सर्ायोजन गनम बाधा पुगेको र्ाबनने छै न।
६.

वववरण तयार गने: दफा ५ बर्ोक्षजर् प्राप्त बनवेदनको आधारर्ा र्न्रालयले
प्रत्येक प्रदे शको प्रदे श प्रहरीर्ा सर्ायोजन हुने प्रहरी कर्मचारीको वववरण तयार
गनेछ।

७.

प्रहरी कर्मचारीको सर्ायोजन: (१) दफा ३ बर्ोक्षजर् कायर् भएको प्रदे श
प्रहरीको सङ्गठन सं रचना तथा दरबन्दीर्ा दफा ६ बर्ोक्षजर् तयार गरे को वववरण
तथा दफा ८ बर्ोक्षजर्को आधारर्ा प्रहरी नायब उपरीिक वा सोभन्दा र्ुनीका
प्रहरी कर्मचारीलाई र्न्रालयले सर्ायोजन गनेछ।
(२) उपदफा (१) बर्ोक्षजर् सर्ायोजन भएको राजपरावितस्तरको
प्रहरी कर्मचारीलाई र्न्रालयले र राजपर अनवितस्तरको प्रहरी कर्मचारीलाई
प्रहरी प्रधान कायामलयले सर्ायोजनको पर ददनेछ।
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(३) दफा ३ बर्ोक्षजर् कायर् भएको सङ्गठन सं रचना तथा दरबन्दीर्ा
उपदफा (१) बर्ोक्षजर् सर्ायोजन गदाम त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीलाई िाइपाइ
आएको तलब वृवि (ग्रेड) र्ा दुई तलब वृवि (ग्रेड) थप गरी सर्ायोजन
गररनेछ।
(४) यस दफा बर्ोक्षजर् प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदे श प्रहरीर्ा सर्ायोजन
गदाम कायर् हुने तलब बनजले साववकर्ा िाइपाइ आएको तलबभन्दा कर् हुने
भएर्ा ग्रेड थप गरी तलब बर्लान गररनेछ।
(५) प्रचबलत कानूनर्ा जुनसुकै कुरा लेक्षिएको भए तापबन उपदफा
(३) र (४) बर्ोक्षजर् प्रदे श प्रहरीर्ा सर्ायोजन गदाम थप गररएको ग्रेड त्यस्तो
कर्मचारीले पाउने अबधकतर् ग्रेडभन्दा बढी हुने भएर्ा त्यसरी थप भएको ग्रेड
सर्ेत ददइनेछ।
(६) यस दफा बर्ोक्षजर् प्रदे श प्रहरीर्ा सर्ायोजन भएको प्रहरी
कर्मचारी अस्वस्थ भई सेवार्ा रहन नसक्ने भनी नेपाल सरकारले गठन गरे को
र्ेबडकल बोडमले बसफाररस गरे र्ा वा अबनवायम अवकाश हुने अवस्था भएर्ा

बाहेक सर्ायोजन भएको न्यूनतर् एक वषम सेवा अवबध पूरा नभई राजीनार्ा
ु क्षघ बहाल रहेको
ददएर्ा वा स्वेक्षछछक अवकाश बलएर्ा बनजलाई सर्ायोजन हुनअ
पदबाट पाउने सुववधा र्ार ददइनेछ।
(७) यस दफा बर्ोक्षजर् प्रदे श प्रहरीर्ा सर्ायोजन भए बाहे कका अन्य
प्रहरी कर्मचारी नेपाल प्रहरीर्ा स्वतः कायर् भएको र्ाबननेछ।
(८) उपदफा (७) बर्ोक्षजर् नेपाल प्रहरीर्ा कायर् भएका प्रहरी
कर्मचारीलाई दफा ३ बर्ोक्षजर् कायर् हुने नेपाल प्रहरीको पदर्ा सर्ायोजन
गररनेछ।
(9) उपदफा (8) र्ा जुनसुकै कुरा लेक्षिएको भए तापबन दफा ३
बर्ोक्षजर् कायर् भएको नेपाल प्रहरीको सम्बक्षन्धत पदको दरबन्दीभन्दा उपदफा
(7) बर्ोक्षजर् नेपाल प्रहरीर्ा कायर् भएका प्रहरी कर्मचारीको सङ्ख्या बढी
भएर्ा क्रर्श: कायमरत पदको ज्येष्ठता र उर्ेरको ज्येष्ठतालाई प्राथबर्कता ददई
र्न्रालयले सर्ायोजन गनेछ।
८.

प्रहरी कर्मचारी सर्ायोजनको आधार: (१) यस ऐन बर्ोक्षजर् प्रहरी कर्मचारीलाई
प्रदे श प्रहरीर्ा सर्ायोजन गदाम दफा ५ को उपदफा (३) बर्ोक्षजर् ददएको
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बनवेदनर्ा उक्षल्लक्षित प्राथबर्कताक्रर् बर्ोक्षजर् क्रर्शः दे हायको आधारर्ा
गररनेछः(क)

कायमरत पदको ज्येष्ठता,

(ि)

कम्तीर्ा एक वषमदेक्षि कायमरत रहेको प्रदे श,

(ग)

हालको स्थायी बसोबासको ठे गाना,

(घ)

नागररकताको प्रर्ाणपरर्ा उक्षल्लक्षित ठे गाना,

(ङ)

उर्ेरको ज्येष्ठता।

(२) उपदफा (१) बर्ोक्षजर् प्रदे श प्रहरीर्ा सर्ायोजन गदाम प्रहरी
कर्मचारीको छनौटका आधारर्ा सम्भव भएसम्र् पबत पत्नीलाई एकै प्रदे शर्ा पने
गरी सर्ायोजन गररनेछ।
९.

प्रहरी कर्मचारी िटाउन सवकने: (१) दफा ७ बर्ोक्षजर् सर्ायोजन गदाम सर्ेत
दफा ३ बर्ोक्षजर् कायर् भएको प्रदे श प्रहरीको सङ्गठन सं रचना तथा दरबन्दीर्ा
पदपूबतम गनम नसवकएर्ा दफा १६ बर्ोक्षजर् पुल दरबन्दीर्ा रहेका प्रहरी
कर्मचारीर्ध्येबाट सर्ान पदको कार्काज गने गरी अवबध तोकी प्रदे श प्रहरीर्ा
िटाउन सवकनेछ।
(२) उपदफा (१) बर्ोक्षजर्

प्रहरी

कर्मचारीलाई प्रदे श प्रहरीर्ा

िटाउने प्रयोजनको लाबग र्न्रालयले दफा १६ बर्ोक्षजर् पुल दरबन्दीर्ा रहे का
प्रहरी कर्मचारीको वववरण तयार गनेछ।
(३) यस दफा बर्ोक्षजर् प्रदे श प्रहरीर्ा िटाइएको प्रहरी कर्मचारीले
प्रदे श प्रहरीको रुपर्ा कायमसम्पादन गनुम पनेछ।
(४) प्रदे श प्रहरी प्रर्ुि बाहे क यस दफा बर्ोक्षजर् िवटएको प्रहरी
कर्मचारीलाई प्रदे श सरकारको सम्बक्षन्धत बनकाय वा अबधकारीले प्रदे शबभरको
एउटा कायामलय वा बनकायबाट अको कायामलय वा बनकायको सर्ान पदर्ा
स्थानान्तरण गनम सक्नेछ।
(५) यस दफा बर्ोक्षजर् िवटएको प्रहरी कर्मचारीले राक्षजनार्ा ददएको,
त्यस्तो प्रहरी कर्मचारी नेपाल प्रहरीको दरबन्दीको पदर्ा बढु वा वा सरुवा
भएको वा त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीको र्ृत्यु भएको कारण त्यस्तो पद ररक्त भएर्ा
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प्रदे श सरकारले प्रदे श कानून बर्ोक्षजर् त्यस्तो ररक्त पद पूबतमको कारबाही
अगाबड बढाउन सक्नेछ।
१०.

प्रदे श प्रहरी प्रर्ुिर्ा िटाउने: (१) नेपाल सरकारले नेपाल प्रहरीको प्रहरी
नायब र्हाबनरीिकलाई प्रदे श प्रहरीको प्रर्ुिको रुपर्ा िटाउनेछ।
(२) प्रदे श प्रहरी प्रर्ुिको रुपर्ा िवटएको प्रहरी कर्मचारीले प्रदे श
प्रहरीको दज्यामनी क्षचह्न लगाई प्रदे श प्रहरीको रुपर्ा कार् गनुम पनेछ।
(३) प्रदे श प्रहरी प्रर्ुिको पाररश्रबर्क तथा सुववधा सङ्घीय कानूनले
तोकेको र्ापदण्डको अधीनर्ा रही प्रदे श कानून बर्ोक्षजर् हुनेछ।
(4) उपदफा (3) र्ा जुनसुकै कुरा लेक्षिएको भए तापबन प्रदे श प्रहरी
प्रर्ुिले पाउने पाररश्रबर्क तथा सुववधा नेपाल प्रहरीको सर्ान पदले पाउने
पाररश्रबर्क तथा सुववधाभन्दा कर् हुने छै न।
(5) प्रदे श प्रहरी प्रर्ुिको रुपर्ा िवटएको प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल
सरकारले सम्बक्षन्धत प्रदे श सरकारको सर्न्वयर्ा अन्य प्रदे शर्ा वा नेपाल प्रहरी
अन्तगमतको कुनै बनकायर्ा सरुवा गनम सक्नेछ।

११.

प्रहरी वररष्ठ उपरीिक र प्रहरी उपरीिकलाई िटाउने सम्बन्धी

ववशेष

व्यवस्था: (१) यस ऐन बर्ोक्षजर् प्रदे श प्रहरीर्ा सर्ायोजन गदाम प्रहरी वररष्ठ
उपरीिक र प्रहरी उपरीिक पदर्ा र्न्रालयले नेपाल प्रहरीको सर्ान पदको
प्रहरी अबधकृतलाई िटाउनेछ।
(२) उपदफा (१) बर्ोक्षजर् प्रदे श प्रहरीर्ा िटाइएका प्रहरी वररष्ठ
उपरीिक र प्रहरी उपरीिकले प्रदे श प्रहरीको दज्यामनी क्षचह्न लगाई प्रदे श
प्रहरीको रुपर्ा कार् गनुम पनेछ।
(३) उपदफा (१) बर्ोक्षजर् प्रदे श प्रहरीर्ा िटाइएका प्रहरी वररष्ठ
उपरीिक र प्रहरी उपरीिकलाई प्रदे श कानून बर्ोक्षजर् प्रदे श प्रहरीको रुपर्ा
प्रदे श सरकारले सञ्चालन तथा पररचालन गनेछ।
(4) उपदफा (१) बर्ोक्षजर् प्रदे श प्रहरीर्ा िटाइएका प्रहरी वररष्ठ
उपरीिक र प्रहरी उपरीिकलाई प्रदे श सरकारको सहर्बतर्ा प्रदे शबावहर वा
नेपाल प्रहरीको कुनै पदर्ा सरुवा गनम सवकनेछ।
तर शाक्षन्त सुरिाको दृविले वा आचरण ववपरीत कार् गरे को कारणले
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कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई सो प्रदे शर्ा रािी राख्न उपयुक्त नभएर्ा नेपाल
सरकारले जुनसुकै बित सरुवा गनम सक्नेछ। यसरी सरुवा गररएको जानकारी
सम्बक्षन्धत प्रदे श सरकारलाई ददनु पनेछ।
(५) उपदफा (१) बर्ोक्षजर् प्रदे श प्रहरीर्ा िवटएको प्रहरी वररष्ठ
उपरीिक र प्रहरी उपरीिकको पद जुनसुकै कारणले ररक्त भएर्ा सङ्घीय
कानूनले तोकेको र्ापदण्डको अधीनर्ा रही प्रदे श कानून बर्ोक्षजर् प्रदे श
प्रहरीबाट बढु वा गरी पूबतम गररनेछ।
(६) उपदफा (५) र्ा जुनसुकै कुरा लेक्षिएको भए तापबन प्रदे श
प्रहरीको ररक्त प्रहरी वररष्ठ उपरीिक र प्रहरी उपरीिक पदर्ा सो उपदफा
बर्ोक्षजर् बढु वा गरी पूबतम गनम सवकने अवस्था नभएर्ा र्न्रालयले नेपाल
प्रहरीको सर्ान पदको प्रहरी अबधकृतलाई िटाउन सक्नेछ।
(७) उपदफा (१) वा (६) बर्ोक्षजर् प्रदे श प्रहरीर्ा िटाइएको प्रहरी
वररष्ठ उपरीिक वा प्रहरी उपरीिकको पद नेपाल प्रहरीको प्रहरी प्रधान
कायामलयको पुल दरबन्दीर्ा रहनेछ।
(८) यस दफा बर्ोक्षजर् प्रदे श प्रहरीर्ा िटाइएका प्रहरी वररष्ठ
उपरीिक र प्रहरी उपरीिक सङ्घीय कानून बर्ोक्षजर् नेपाल प्रहरीको र्ाबथल्लो
पदर्ा बढु वाको लाबग सम्भाव्य उम्र्ेदवार हुनेछन्।
(९) यस ऐन बर्ोक्षजर् नेपाल प्रहरीबाट प्रदे श प्रहरीर्ा िटाइएका
प्रहरी वररष्ठ उपरीिक र प्रहरी उपरीिकको पाररश्रबर्क, सुववधा तथा प्रदे शबभर
हुने सरुवा सङ्घीय कानूनले तोकेको र्ापदण्डको अधीनर्ा रही प्रदे श कानू न
बर्ोक्षजर् हुनेछ।
(१०) उपदफा (९) र्ा जुनसुकै कुरा लेक्षिएको भए तापबन प्रदे श
कानून बर्ोक्षजर् पाउने पाररश्रबर्क तथा सुववधा नेपाल प्रहरीको सर्ान पदले
पाउने पाररश्रबर्क तथा सुववधाभन्दा कर् हुने छै न।
१२.

पदपूबतम गने: (१) दफा ३ बर्ोक्षजर् कायर् गररएको प्रदे श प्रहरीको दरबन्दीर्ा
दफा ७ वा ९ बर्ोक्षजर् सर्ायोजन गदाम वा िटाउुँदा सर्ेत दरबन्दी पूबतम हुन

नसकी ररक्त रहन गएको प्रहरी उपरीिकभन्दा र्ुनीको पदर्ा र्न्रालयलाई
जानकारी ददई प्रदे श कानून बर्ोक्षजर् प्रदे श र्न्रालयले पदपूबतमको व्यवस्था
बर्लाउनेछ।
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(२) उपदफा (१) र्ा जुनसुकै कुरा लेक्षिएको भए तापबन प्रदे श प्रहरी
सेवा सम्बन्धी कानून नबनेको र प्रदे श लोकसेवा आयोग गठन भइनसकेको
अवस्थार्ा प्रदे श र्न्रालयले त्यस्तो ररक्त पद पूबतमको लाबग र्न्रालयर्ा लेिी
पठाउन सक्नेछ।
(३)

उपदफा (२) बर्ोक्षजर् प्रदे श प्रहरीको पदर्ा पदपूबतम गररददन

र्ाग प्राप्त भएर्ा र्न्रालयले त्यस्तो पदर्ा पदपूबतमको लाबग नेपाल प्रहरीर्ा हुने

पदपूबतमको व्यवस्था बर्ोक्षजर् उम्र्ेदवार छनौट गने व्यवस्था बर्लाई त्यसरी
छनौट भएका उम्र्ेदवारलाई बनयुक्षक्तको लाबग प्रदे श र्न्रालयर्ा बसफाररस गरी
पठाउनु पनेछ।
(४)

उपदफा (३) बर्ोक्षजर् बनयुक्षक्तको लाबग बसफाररस भई आएर्ा

प्रदे श प्रहरीको रुपर्ा सम्बक्षन्धत अबधकारीले बनयुक्षक्त ददनु पनेछ।
(५)

यस दफा बर्ोक्षजर् प्रदे श प्रहरीको ररक्त पद पूबतम हुन नसक्ने

अवस्थार्ा प्रदे श सरकारको अनुरोधर्ा नेपाल सरकारले नेपाल प्रहरीको सर्ान
पदको प्रहरी कर्मचारी िटाउन सक्नेछ।
१३.

हाक्षजर हुन ु पने: (१) यस ऐन बर्ोक्षजर् सर्ायोजन भएका वा िटाइएका प्रहरी
कर्मचारी बाटोको म्याद बाहे क पन्र ददनबभर सर्ायोजन गररएको वा िटाइएको
प्रदे शर्ा हाक्षजर हुन ु पनेछ।
(२) उपदफा (१) र्ा जुनसुकै कुरा लेक्षिएको भए तापबन सर्ायोजन

हुुँदा वा िटाउुँदाका बित दे हायको अवस्थार्ा रहे को प्रहरी कर्मचारीले दे हायको

अवबध सर्ाप्त भएको पन्र ददनबभर सोही उपदफा बर्ोक्षजर् प्रदे शर्ा हाक्षजर हुन ु
पनेछः(क)

प्रसूबत

बबदा

वा

प्रसूबत

स्याहार

बबदार्ा

बसेको

प्रहरी

कर्मचारीले त्यस्तो बबदा सर्ाप्त भएको,
(ि)

र्ृत्यु सं स्कार वा वकररया बबदार्ा बसेको प्रहरी कर्मचारीले
त्यस्तो बबदा सर्ाप्त भएको,

(ग)

बनलम्बनर्ा रहेको प्रहरी कर्मचारीले त्यस्तो बनलम्बन सर्ाप्त
भएको,
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(घ)

अध्ययन बबदार्ा बसेको प्रहरी कर्मचारीले त्यस्तो बबदा सर्ाप्त
भएको,

(ङ)

बबरार्ी

परी

अस्पताल

भनाम

भएको

प्रहरी

कर्मचारीले

अस्पतालबाट बडस्चाजम भएको।
(३) प्रचबलत कानूनर्ा जुनसुकै कुरा लेक्षिएको भए तापबन उपदफा
(१) वा (२) बर्ोक्षजर्को अवबधबभर हाक्षजर नहुने प्रहरी कर्मचारीलाई ववभागीय
सजायको आदे श ददन पाउने अबधकारीले सेवाबाट अवकाश ददनेछ।
(४) उपदफा (३) बर्ोक्षजर् प्रहरी कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश

ददनुपूव म प्रचबलत कानून बर्ोक्षजर् सफाई र स्पिीकरण पेश गने र्नाबसब र्ौका
ददनु पनेछ।
(५) उपदफा (३) बर्ोक्षजर् अवकाश पाएको प्रहरी कर्मचारीले
प्रचबलत कानून बर्ोक्षजर्को सुववधा पाउनेछ।

(६) सम्बक्षन्धत प्रदे शको अबधकारप्राप्त अबधकारीले यस ऐन बर्ोक्षजर्
प्रदे शर्ा सर्ायोजन हुने प्रहरी कर्मचारीलाई हाक्षजर गराई क्षजम्र्ेवारी ददनु पनेछ।
(७) उपदफा (६) बर्ोक्षजर् हाक्षजर नगराउने र क्षजम्र्ेवारी नददने
अबधकारीलाई प्रचबलत कानून बर्ोक्षजर् ववभागीय कारबाही गररनेछ।
१४.

प्रदे श प्रहरीर्ा सर्ायोजन भएका प्रहरी कर्मचारीको सरुवा तथा बढुवा सम्बन्धी
व्यवस्था: (१) प्रचबलत कानूनर्ा जुनसुकै कुरा लेक्षिएको भए तापबन यस ऐन

बर्ोक्षजर् प्रदे श प्रहरीर्ा सर्ायोजन भएका प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदे श प्रहरी
सम्बन्धी कानून बर्ोक्षजर् प्रदे शको सम्बक्षन्धत अबधकारीले सो प्रदे शबभर सरुवा
गनम सक्नेछ।
(२) यस ऐन बर्ोक्षजर् प्रदे श प्रहरीर्ा सर्ायोजन भएका र बढु वाको
लाबग आवश्यक पने न्यूनतर् शैक्षिक योग्यता र सेवा अवबध पूरा गरे का प्रहरी
कर्मचारी

सर्ायोजन

भएको

प्रदे श

प्रहरीको

ररक्त

पदर्ा

बढु वाको

लाबग

उम्र्ेदवार हुन सक्नेछन्।
१५.

सेवाका शतम र सुरिा सम्बन्धी र्ापदण्ड: (१) प्रदे शले आफ्नो प्रदे शको प्रहरी
सम्बन्धी कानून बनाउुँदा दे हायको व्यवस्था गनुम पनेछः-
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(क)

प्रदे श प्रहरी कायामलयको सङ्गठन सं रचना तथा दरबन्दी
हेरफेर गदाम प्रदे श प्रहरीर्ा सर्ायोजन भएका प्रहरी कर्मचारी
अवकास नभएसम्र् बनज बहाल रहेको पद कायर् नै रहने,

(ि)

यस ऐन बर्ोक्षजर् प्रदे श प्रहरीको प्रर्ुिको रुपर्ा रहने गरी
कायर् भएको नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब र्हाबनरीिकको
दरबन्दी कायर् रहने,

(ग)

सर्ायोजन हुुँदाका बित िाइपाइ आएको तलब तथा अन्य

(घ)

प्रदे श प्रहरीर्ा सर्ायोजन र बढु वाको लाबग आवश्यक पने

सेवा सुववधा कर् नहुने कुरा सुबनक्षित गने,
शैक्षिक

योग्यता

तथा

सेवा

अवबध

पुरा

गरे को

प्रहरी

कर्मचारीलाई प्रदे श प्रहरीको पदर्ा बढु वाको लाबग सम्भाव्य
उम्र्ेदवार हुने कुरा सुबनक्षित गने,
(ङ)

प्रदे श प्रहरीर्ा सर्ायोजन भएका प्रहरी कर्मचारीले अको
प्रदे शर्ा वववाह भएको कारण सो प्रदे शर्ा सरुवा हुन र्ाग
गरे र्ा दुवै प्रदे शको सर्न्वयर्ा सरुवा हुन सक्ने व्यवस्था
गने।

(२) यस ऐनर्ा अन्यर जुनसुकै कुरा लेक्षिएको भए तापबन प्रदे श
प्रहरीको सेवा, शतम र सुववधा सम्बन्धी कानून नबनेसम्र्को लाबग यस ऐन
बर्ोक्षजर् सर्ायोजन हुने प्रहरी कर्मचारीको सेवा, शतम र सुववधा सम्बन्धी
व्यवस्थाहरू सर्ायोजन हुनपु ूवक
म ो सेवाका शतम र सुववधा बर्ोक्षजर् नै हुनेछ।

(३) यस ऐन बर्ोक्षजर् सर्ायोजन भएका प्रहरी कर्मचारीको सर्ायोजन

हुुँदाका बित लागू रहेको तलब, भत्ता, उपदान, बनवृत्तभरण, उपचार िचम र अन्य
सुववधा सम्बन्धी सेवाका शतमहरुर्ा प्रबतकूल असर पने गरी कानून बनाउन
पाइने छै न।
(४) यस ऐन बर्ोक्षजर् प्रदे श प्रहरीर्ा सर्ायोजन भएको वा िटाइएको
प्रहरी कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा अन्य सुववधा सम्बक्षन्धत प्रदे श सरकारले
उपलब्ध गराउनु पनेछ।
(५) उपदफा (४) र्ा जुनसुकै कुरा लेक्षिएको भए तापबन यस ऐन
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बर्ोक्षजर् प्रदे श प्रहरीर्ा सर्ायोजन भएको वा िवटएको प्रहरी कर्मचारी कुनै
कारणले सेवाबाट अलग भएर्ा बनजले पाउने उपदान, बनवृत्तभरण, उपचार िचम
तथा सक्षञ्चत बबदाको रकर् नेपाल सरकारले व्यहोनेछ। यसरी सुववधा ददुँदा

त्यसरी सेवाबाट अलग भएको प्रदे श प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरीका सर्ान

दजामको प्रहरी कर्मचारी अवकाश हुुँदा पाउने सुववधाभन्दा घवटबढी नहुने गरी
ददइनेछ।
तर भववष्यर्ा प्रहरी वा सरकारी सेवाका बनबर्त्त अयोग्य ठहररने गरी
सेवाबाट बिामस्त भएको प्रहरी कर्मचारीलाई यस उपदफा बर्ोक्षजर्को सुववधा
ददइने छै न।
(६) यस ऐन बर्ोक्षजर् प्रदे श प्रहरीर्ा सर्ायोजन भएका प्रहरी
कर्मचारीहरुलाई सङ्घीय कानूनर्ा व्यवस्था भए बर्ोक्षजर् नेपाल प्रहरीको पदर्ा
बढु वाको अवसर प्रदान गररनेछ।
(७) नेपाल प्रहरीलाई प्राप्त वैदेक्षशक छारवृक्षत्त अन्तगमतका अध्ययन,

ताबलर्, सेबर्नार, गोष्ठी जस्ता अवसर आवश्यकता र औक्षचत्यको आधारर्ा यस
ऐन बर्ोक्षजर् प्रदे श प्रहरीर्ा सर्ायोजन हुने कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइनेछ।

ु
(८) प्रचबलत कानून बर्ोक्षजर् सं यक्त
रािसङ्घको बर्शनर्ा प्रहरी

िटाउुँदा, प्रहरी कल्याणकारी कोष, प्रहरी अस्पताल तथा प्रहरी ववद्यालयको

सुववधा उपलब्ध गराउुँदा यस ऐन बर्ोक्षजर् प्रदे श प्रहरीर्ा सर्ायोजन भएका
प्रहरी कर्मचारीलाई सर्ेत सं लग्न गराउनु पनेछ।
(९) नेपाल सरकारले प्रचबलत कानून बर्ोक्षजर् प्रदे श सरकारलाई

अनुदान ददुँदा अन्य कुराका अबतररक्त यस ऐन बर्ोक्षजर् प्रदे श प्रहरीर्ा प्रहरी

कर्मचारी सर्ायोजन गरे को वा िटाएको कारण हुने थप व्ययभारलाई सर्ेत
आधार बलनु पनेछ।
१६.

पुल दरबन्दी कायर् हुन:े (१) दफा ७ को उपदफा (९) बर्ोक्षजर् नेपाल
प्रहरीको क्षस्वकृत दरबन्दीर्ा सर्ायोजन भई बाुँकी रहेका प्रहरी कर्मचारी स्वतः
जगेडार्ा पनेछन् र त्यस्ता कर्मचारीको दरबन्दी प्रहरी प्रधान कायामलयको पुल
दरबन्दीर्ा कायर् रहे को र्ाबननेछ।
(२) उपदफा (१) बर्ोक्षजर् पुल दरबन्दीर्ा रहेका प्रहरी कर्मचारीलाई
प्रदे श प्रहरीर्ा िटाइएको अवस्थार्ा बाहेक त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीलाई प्रहरी
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प्रधान कायामलयले र्ातहतको कायामलयर्ा िटाई कार्काज गराउनेछ।
(३) उपदफा (१) बर्ोक्षजर् पुल दरबन्दीर्ा रहे को प्रहरी कर्मचारी
र्ाबथल्लो पदर्ा बढु वा भएर्ा, नेपाल प्रहरीको ररक्त दरबन्दीको पदर्ा सरुवा
भएर्ा वा कुनै कारणले सेवार्ा नरहेर्ा त्यस्तो दरबन्दी स्वत: िारे ज हुनेछ।
(४) यस दफा बर्ोक्षजर् पुल दरबन्दीर्ा रहेको प्रहरी कर्मचारी सङ्घीय
कानून बर्ोक्षजर् नेपाल प्रहरीको र्ाबथल्लो पदर्ा बढु वाको लाबग सम्भाव्य
उम्र्ेदवार हुनेछन्।
१७.

कायमसम्पादन र्ूल्यािन तथा ववभागीय सजाय: (१) यस ऐन बर्ोक्षजर् प्रदे श
प्रहरीर्ा िटाइएका प्रहरी कर्मचारीको कायमसम्पादन र्ूल्यािन गदाम ददइने अिर्ा
सङ्घीय कानून बर्ोक्षजर् प्रदे शको सम्बक्षन्धत अबधकारीको

सर्ेत सं लग्नता

रहनेछ।
(२) यस ऐन बर्ोक्षजर् प्रदे श प्रहरीर्ा िटाइएको प्रहरी कर्मचारीले
सेवा शतम सम्बन्धी कानून उल्लङ्घन गरे र्ा सङ्घीय कानूनले तोकेको ववभागीय
सजाय प्रदे शको सम्बक्षन्धत अबधकारीले ददन सक्नेछ।
(३) यस दफा बर्ोक्षजर् प्रदे श प्रहरी प्रर्ुिको कायमसम्पादन र्ूल्यािन
गने

तथा

बनजलाई

ववभागीय

सजाय

गने

सम्बन्धर्ा

प्रदे श

र्न्रालयको

सक्षचवलाई एक तहर्ाबथको अबधकारी र्ाबननेछ।
१८.

सर्न्वय सबर्बत: (१) प्रहरी कर्मचारी सर्ायोजन सम्बन्धर्ा सर्न्वय तथा
अनुगर्न गने र आवश्यकता अनुसार बनदे शन ददने प्रयोजनको लाबग दे हाय
बर्ोक्षजर्को एक सर्न्वय सबर्बत रहनेछः(क)

नेपाल सरकारको गृहर्न्री

- सं योजक

(ि)

सम्बक्षन्धत प्रदे शको आन्तररक र्ाबर्ला सम्बन्धी
ववषय हेने र्न्री

(ग)

प्रधानर्न्री

तथा

- सदस्य
र्क्षन्रपररषद्को

कायामलयको

सक्षचव

- सदस्य

(घ)

र्न्रालयको सक्षचव

- सदस्य

(ङ)

नेपाल सरकारको कानून, न्याय तथा सं सदीय
र्ाबर्ला र्न्रालयको सक्षचव
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- सदस्य

(च)
(२)

प्रहरी र्हाबनरीिक, नेपाल प्रहरी
उपदफा

(१)

बर्ोक्षजर्को

- सदस्य-सक्षचव

सर्न्वय

सबर्बतको

बैठकर्ा

आवश्यकता अनुसार सम्बक्षन्धत ववषय ववज्ञलाई आर्न्रण गनम सवकनेछ।
(३) उपदफा (१) बर्ोक्षजर्को सर्न्वय सबर्बतले आफ्नो कायमववबध
आफैं व्यवक्षस्थत गनेछ।
१९.

दरबन्दीको अबभलेि: (१) दफा ३ बर्ोक्षजर् कायर् भएको नेपाल प्रहरी तथा
प्रदे श प्रहरीको सङ्गठन सं रचना र दरबन्दीको अबभलेि राविय वकताबिानाले
अद्यावबधक गरी राख्नेछ।
(२) दफा ११ र १६ बर्ोक्षजर्को पुल दरबन्दीको वववरण राविय
वकताबिानाले अद्यावबधक गरी राख्नु पनेछ।
(३) यस ऐन बर्ोक्षजर् प्रदे श प्रहरीर्ा सर्ायोजन भएका प्रहरी
कर्मचारीको वववरण, बनजहरुको

बढु वा

तथा

अवकाशको

अबभलेि राविय

वकताबिानाले अद्यावबधक गरी सुरक्षित राख्नेछ।
(४) उपदफा (३) बर्ोक्षजर् राक्षिएको अबभलेि सम्बक्षन्धत प्रदे श
सरकारलाई सर्ेत उपलब्ध गराउनु पनेछ।
२०.

दरबन्दी बसजमना र पदपूबतम सम्बन्धी ववशेष व्यवस्था: (१) प्रचबलत कानूनर्ा
जुनसुकै कुरा लेक्षिएको भए तापबन यो ऐन बर्ोक्षजर् सर्ायोजनको कायम सम्पन्न

नभएसम्र् दफा ३ बर्ोक्षजर्को अवस्थार्ा बाहेक नेपाल प्रहरी र प्रदे श प्रहरीको
कुनै बनकायको लाबग सङ्गठन सं रचना र दरबन्दी बसजमना गररने छै न।
(२) प्रचबलत कानूनर्ा जुनसुकै कुरा लेक्षिएको भए तापबन यस ऐन
बर्ोक्षजर् प्रहरी कर्मचारीको सर्ायोजन भएपबछ ररक्त हुन आउने नेपाल प्रहरी
सेवाको पदर्ा दफा १६ बर्ोक्षजर् पुल दरबन्दीर्ा रहेका सम्बक्षन्धत सर्ूह वा
उपसर्ूहका प्रहरी कर्मचारीलाई ज्येष्ठताको आधारर्ा बर्लान गरे र बाुँकी पदर्ा
र्ार पदपूबतम गनम सवकनेछ।
२१.

यसै ऐन बर्ोक्षजर् हुन:े प्रचबलत कानूनर्ा जुनसुकै कुरा लेक्षिएको भए तापबन
यस ऐनर्ा लेक्षिएको ववषयर्ा यसै ऐन बर्ोक्षजर् हुनेछ र अन्य ववषयर्ा प्रचबलत
नेपाल कानून बर्ोक्षजर् हुनेछ।

२२.

आवश्यक व्यवस्था बर्लाउने: यो ऐन कायामन्वयन गने क्रर्र्ा कुनै कदठनाई
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उत्पन्न भएर्ा नेपाल सरकारले यो ऐनको प्रबतकूल नहुने गरी आवश्यक
व्यवस्था बर्लाउन सक्नेछ।
२३.

बनयर् बनाउने अबधकार: यो ऐन कायामन्वयन गनमका लाबग नेपाल सरकारले
आवश्यक बनयर् बनाउन सक्नेछ।

साउन २६, २०७६ र्ा बसेको प्रबतबनबध सभाको बैठकले संशोधन सवहत पाररत गरे को,
भदौ २५, २०७६ र्ा बसेको राविय सभाको बैठकले सं शोधन सवहत पाररत गरी वफताम
पठाएको र असोज १, २०७६ र्ा बसेको प्रबतबनबध सभाको बैठकले राविय सभाको

सं शोधन सवहत ववधेयकलाई पुनः पाररत गरे को व्यहोरा नेपालको सं ववधानको धारा ११३
(१) बर्ोक्षजर् प्रर्ाक्षणत गदमछु।
प्रबतबनबध सभाका सभार्ुिबाट प्रर्ाक्षणत यो ववधेयक
(अक्षग्न प्रसाद सापकोटा)
सभार्ुि

नेपालको सं ववधानको धारा ११३ को उपधारा (२)
बर्ोक्षजर् प्रर्ाणीकरण गदमछु।

प्रबतबनबध सभा
बर्बतः
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रािपबत

