प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदे श प्रहरीर्ा सर्ायोजन गने सम्बन्धर्ा व्यवस्था गनम बनेको
बबधेयक
प्रस्तावनााः प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदे श प्रहरीर्ा सर्ायोजन गने सम्बन्धर्ा कानूनी व्यवस्था गनम
वान्छनीय भएकोले,
१.
२.

सं घीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ।
सं क्षिप्त नार् र प्रारम्भाः (१)यस

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

पररभाषााः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथम नलागेर्ा यस ऐनर्ााः(क)

“प्रहरी कर्मचारी” भन्नाले यो ऐन प्रारम्भ हुुँदाका बखत नेपाल प्रहरीर्ा बहाल रहेका प्रहरी

(ख)

“र्न्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको गृह र्न्रालय सम्झनु पछम ।

(ग)

(घ)
३.

ऐनको नार् “प्रहरी सर्ायोजन ऐन,२०७५” रहेको छ ।

कर्मचारी सम्झनु पछम ।

“सर्ायोजन” भन्नाले प्रहरी कर्मचारीलाई यस ऐन बर्ोक्षजर् स्वीकृत नेपाल प्रहरी वा प्रदे श
प्रहरीको सङ्गठन सं रचनाको पदर्ा पदस्थापन गने कायम सम्झनु पछम ।

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

सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी कायर् गनेाः (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 व्यवस्थापन सवे िण सबर्बत रहनेछाः–
(क)

र्न्रालयको सक्षचव

(ख) प्रहरी प्रधान कायामलयले तोकेको एक प्रहरी अबतररक्त र्हाबनरीिक
(ग)

(घ)
(ङ)

सहसक्षचव, प्रधानर्न्री तथा र्क्षन्रपररषद्को कायामलय

- सं योजक
- सदस्य
–सदस्य

सहसक्षचव, नेपाल सरकारको अथम र्न्रालय

–सदस्य

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

(च)

सहसक्षचब, र्न्रालय

-सदस्य–सक्षचव

(३) सबर्बतको बैठक तथा तत्सम्बन्धी कायमववबध सबर्बत आफैले 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 प्रहरीको दरबन्दी वववरण सवहतको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन
सवे िण प्रबतवेदन तयार गरी र्न्रालयर्ा बसफाररस गनेछ ।

(५) सबर्बतले प्रदे श प्रहरी अन्तगमतको कायामलयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवे िण गरी दरबन्दी

बसफाररस गदाम

नेपाल प्रहरीको

प्रदे श प्रहरीको पदर्ा कायर्
पद प्रर्ुख हुने प्रदे श प्रहरी

हुने नेपाल प्रहरीको दरबन्दी

र पद

सर्ेत यकीन गरी

कायमलयर्ा सङ्घीय कानून बर्ोक्षजर् अपराध अनुसन्धान गने

प्रयोजनको लाबग आवश्यक सङ्ख्यार्ा नेपाल प्रहरीको दरबन्दी सर्ेत रहने गरी बसफाररस गनुम पनेछ।
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(६) सबर्बतले उपदफा (४) बर्ोक्षजर् प्रबतवेदन तयार गदाम प्रदे श प्रहरीर्ा रहने पद तथा श्रे णीको

सम्बन्धर्ा सर्ेत बसफाररस गनुम पनेछ ।

(७) 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 ।
४.

(८) सबर्बतले आफ्नो कार्र्ा सहयोग गनम आवश्यकता अनुसार उपसबर्बत गठन गनम सक्नेछ ।

प्रहरी कर्मचारीको वववरण तयार गनेाः (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 वकताव खानार्ा

रहेको प्रहरीको वववरणलाई आधार बलनेछ र आबश्यकता अनुसार

प्रहरी प्रधान कायामलयसुँग प्रहरी

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

गराउनु पनेछ ।

सर्ायोजनको लाबग सूचना प्रकाशन गनेाः (१) र्न्रालयले यस ऐन बर्ोक्षजर् प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदे श
प्रहरीर्ा सर्ायोजनको लाबग प्रत्येक प्रदे शर्ा सर्ायोजन गररने पद, दजाम र त्यसको सङ्ख्यासवहतको वववरण
खुलाई सर्ायोजनको लाबग प्रहरी कर्मचारीबाट बनवेदन आव्हान गरी सूचना प्रकाशन गनेछ ।

(२) उपदफा (१) बर्ोक्षजर् बनवेदन आव्हान 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 खुलाईएको वववरण र्न्रालयको वेबसाईटर्ा प्रकाशन गनुम पनेछ ।

(३) प्रदे श प्रहरीको सेवार्ा सर्ायोजन भई जान चाहने प्रहरी कर्मचारीले उपदफा (१) बर्ोक्षजर्

प्रकाक्षशत सूचनार्ा तोवकएको अवबधबभर र्न्रालयले तोके बर्ोक्षजर् बनवेदन ददनु पनेछ ।

(४) यस दफार्ा जुनसुकै कुरा लेक्षखएको भए तापबन सर्ायोजनको लाबग बनबेदन नददएका प्रहरी

६.

७.

कर्मचारीलाई यस ऐनको अधीनर्ा रही प्रदे श प्रहरीर्ा सर्ायोजन

गनम बाधा पुगेको र्ाबनने छै न।

सर्ायोजन भई जान चाहने प्रहरी कर्मचारीको वववरण तयार गनेाः दफा ५ बर्ोक्षजर् प्राप्त बनवेदनको आधारर्ा
र्न्रालयले प्रत्येक प्रदे शर्ा प्रदे श प्रहरीर्ा सर्ायोजन भई जान चाहने प्रहरी कर्मचारीको वववरण तयार
गनेछ ।

प्रहरी कर्मचारीको सर्ायोजनाः (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 कर्मचारीलाइ
अबधकारप्राप्त अबधकारीले सर्ायोजन गनेछ ।

(२) दफा ३ बर्ोक्षजर् कायर् भएको सङ्गठन सं रचना तथा दरबन्दीर्ा उपदफा (१) बर्ोक्षजर्

सर्ायोजन गदामत्यस्तो प्रहरी कर्मचारीलाई खाइपाइ आएको तलब वृवि (ग्रेड) र्ादुइ तलब वृवि (ग्रेड) थप
गरी सर्ायोजन गररनेछ ।

(३) यस दफा बर्ोक्षजर् प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदे श प्रहरीर्ा सर्ायोजन गदाम कायर् हुने तलब

बनजले साववकर्ा खाइपाइ आएको तलब भन्दा कर् हुने भएर्ा ग्रेड थप गरी तलब बर्लान गररनेछ ।

(४) प्रचबलत कानूनर्ा जुनसुकै कुरा ले क्षखएको भए तापबन उपदफा (२) र (३) बर्ोक्षजर् प्रदे श

प्रहरीर्ा सर्ायोजन गदाम थप गररएको ग्रेड त्यस्तो कर्मचारीले पाउने अबधकतर् ग्रेड भन्दा बढी हुने भएर्ा
त्यसरी थप भएको ग्रेड सर्ेत ददइनेछ ।

(५) यस दफा बर्ोक्षजर् प्रदे श प्रहरीर्ा सर्ायोजन भएको प्रहरी कर्मचारी अस्वस्थ भै सेवार्ा रहन

नसक्ने भनी नेपाल सरकारले गठन गरे को र्ेबडकल बोडमले बसफाररस गरे र्ा वा अबनवायम अवकाश हुने
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अवस्था भएर्ा बाहेक सर्ायोजन भएको न्यूनतर् एक वषम सेवा अवबध पूरा नभई राजीनार्ा ददएर्ा वा
स्वेक्षछछक अवकाश बलएर्ा बनजलाई सर्ायोजन हुन ु अक्षघ बहाल रहेको
ददइनेछ।

पदबाट पाउने सुववधा र्ार

(६) यस दफा बर्ोक्षजर् प्रदे श प्रहरीर्ा सर्ायोजन भए बाहेकका अन्य प्रहरी कर्मचारी नेपाल

प्रहरीर्ा स्वताः कायर् भएको र्ाबननेछ ।

(७) उपदफा (६) बर्ोक्षजर् नेपाल प्रहरीर्ा कायर् भएका प्रहरी कर्मचारीहरु र्ध्येबाट दफा ३

बर्ोक्षजर् कायर् भएको नेपाल प्रहरीको दरबन्दीर्ा ज्येष्ठताको आधारर्ा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे को
८.

र्ापदण्ड बर्ोक्षजर् उपदफा (१) बर्ोक्षजर्को अबधकारीले सर्ायोजन गनेछ ।

प्रहरी कर्मचारी सर्ायोजनको आधाराः (१) यस ऐनबर्ोक्षजर् प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदे श प्रहरीर्ा सर्ायोजन

गदामदफा ५ को उपदफा (३) बर्ोक्षजर् ददएको बनवेदनर्ा उक्षललक्षखत प्राथबर्कताक्रर् बर्ोक्षजर् क्रर्शाः
दे हायको आधारर्ा गररनेछाः–
(क)

कायमरत पदको ज्येष्ठता,

(ग)

हालको स्थायी बसोबासको ठे गाना,

(ख)
(घ)
(ङ)

कम्तीर्ा एक वषमदेक्षख कायमरत रहेको प्रदे श,
नागररकताको प्रर्ाणपरर्ा उक्षललक्षखत ठे गाना,
उर्ेरको जेष्ठता ।

(२) उपदफा (१) बर्ोक्षजर् प्रदे श प्रहरीर्ा सर्ायोजन गदाम प्रहरी कर्मचारीको छनौटका आधारर्ा

९.

सम्भव भएसम्र् पबत पत्नीलाई एकै प्रदे शर्ा पने गरी सर्ायोजन गररनेछ ।

प्रहरी कर्मचारी खटाउन सवकनेाः (१) दफा ७ बर्ोक्षजर् सर्ायोजन गदाम सर्ेत दफा ३ बर्ोक्षजर् कायर्
भएको प्रदे श प्रहरीको सङ्गठन सं रचना तथा दरबन्दीर्ा पदपूबतम गनम नसवकएर्ा दफा १४ बर्ोक्षजर् पुल

दरबन्दीर्ा रहेका प्रहरी कर्मचारीहरु र्ध्येबाट दफा ७ को उपदफा (१) बर्ोक्षजर्को अबधकारीले सर्ान
पदको कार्काज गने गरी अवबध तोकी प्रदे श प्रहरीर्ा खटाउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बर्ोक्षजर् प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदे श प्रहरीर्ा खटाउने प्रयोजनको लाबग

र्न्रालयले दफा १४बर्ोक्षजर् पुल दरबन्दीर्ा रहेका प्रहरी कर्मचारीको वववरण तयार गनेछ ।
(३) यस दफा बर्ोक्षजर् प्रदे श प्रहरीर्ा खटाइएको प्रहरी कर्मचारीले

कायमसम्पादन गनुम पनेछ ।

प्रदे श प्रहरीको रुपर्ा

(४) प्रदे श प्रहरी प्रर्ुख बाहेक यस दफा बर्ोक्षजर् खवटएको 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 खवटएको प्रहरी कर्मचारीले राक्षजनार्ा ददएको, त्यस्तो कर्मचारी नेपाल

प्रहरीको दरबन्दीको पदर्ा बढु वा वा सरुवा भएको वा त्यस्तो कर्मचारीको र्ृत्यु भएको कारण त्यस्तो पद

ररक्त भएर्ा प्रदे श सरकारले प्रदे श कानून बर्ोक्षजर् त्यस्तो ररक्त पद पूबतमको कारबाही अगाबड बढाउन
१०.

सक्नेछ ।

पदपूबतमको लाबग र्ाग गनम सक्नेाः (१) दफा ३ बर्ोक्षजर् कायर् गररएको प्रदे श प्रहरीको दरबन्दीर्ा दफा ८

बर्ोक्षजर् सर्ायोजन गदाम वा दफा ९ बर्ोक्षजर् प्रहरी कर्मचारी खटाउुँदा सर्ेत दरबन्दी पूबतम हुन नसकेर्ा
त्यसरी ररक्त रहन गएको पदर्ा सम्बक्षन्धत प्रदे शले प्रदे श प्रहरी सेवार्ा पदपूबतमको लाबग र्ाग गरी
र्न्रालयर्ा लेखी पठाउन सक्नेछ ।

3

(२) उपदफा (१) बर्ोक्षजर् प्रदे श प्रहरीको पदर्ा पदपूबतम गररददने गरी 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 बसफाररस गरी पठाउन
सक्नेछ ।

तर प्रदे श प्रहरी सेवा सम्बन्धी कानून बबनसकेको र प्रदे श लोक सेवा आयोग गठन भई कायम

प्रारम्भ गरे को अवस्थार्ा र्न्रालयलाई जानकारी ददई प्रदे शको सम्बक्षन्धत र्न्रालयले यस दफा बर्ोक्षजर्को
पदर्ा प्रदे श स्तरर्ानै पदपूबतमको व्यवस्था बर्लाउन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बर्ोक्षजर् बनयुक्षक्तको लाबग बसफाररस भई आएर्ा सम्बक्षन्धत प्रदे श प्रहरीको

११.

रुपर्ा सम्बक्षन्धत अबधकारीले बनयुक्षक्त ददनु पनेछ ।

हाक्षजर हुन ु पनेाः (१) यस ऐनबर्ोक्षजर् सर्ायोजन भएका वा खटाइएका प्रहरी कर्मचारी बाटोको म्याद
बाहेक पन्र ददनबभर सर्ायोजन गररएको वा खटाइएको प्रदे शर्ा हाक्षजर हुन ु पनेछ ।

ुँ ा वा खटाउुँदाका बखत
(२) उपदफा (१) र्ा जुनसुकै कुरा ले क्षखएको भए तापबन सर्ायोजन हुद

दे हायको अवस्थार्ा रहेको प्रहरी कर्मचारीले दे हायको अवबध सर्ाप्त भएको पन्ध ददनबभर सोही उपदफा
बर्ोक्षजर् प्रदे शर्ा हाक्षजर हुन ु पनेछाः(क)

प्रसूबत बबदा वा प्रसूबत स्याहार बबदार्ा बसेको प्रहरी कर्मचारीले त्यस्तो बबदा सर्ाप्त

(ख)

वकररया बबदार्ा बसेको प्रहरी कर्मचारीले त्यस्तो बबदा सर्ाप्त भएको,

(ग)

(घ)
(ङ)

भएको,

बनलम्बनर्ा रहेको प्रहरी कर्मचारीले त्यस्तो बनलम्बन सर्ाप्त भएको,

असाधारण वा अध्ययन बबदार्ा बसेको प्रहरी कर्मचारीले त्यस्तो बबदा सर्ाप्त
भएको,

बबरार्ी परी अस्पताल भनाम भएको प्रहरी कर्मचारीले अस्पतालबाट बडस्चाजम
भएको।

(३) प्रचबलत कानूनर्ा जुनसुकै कुरा ले क्षखएको भए तापबन उपदफा (१) वा (२) बर्ोक्षजर्को

अवबधबभर हाक्षजर नहुने प्रहरी कर्मचारीलाई अक्ष्तयारवालाले सेवाबाट अवकाश ददनेछ।

ू म प्रचबलत कानून बर्ोक्षजर्
(४) उपदफा (३) बर्ोक्षजर् प्रहरी कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश ददनुपव

सफाई र स्पष्टीकरण 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 ऐनबर्ोक्षजर् प्रदे शर्ा सर्ायोजन हुने प्रहरी

कर्मचारीलाई हाक्षजर गराई क्षजम्र्ेवारी ददनु पनेछ ।

(७) उपदफा (६) बर्ोक्षजर् हाक्षजर नगराउने र क्षजम्र्ेवारी नददने अबधकारीलाई प्रचबलत कानून

१२.

बर्ोक्षजर् ववभागीय कारबाही गररनेछ ।

सर्ायोजन भएका प्रहरी कर्मचारीको सरुवा तथा बढु वा सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) प्रचबलत कानूनर्ा जुनसुकै
कुरा लेक्षखएको भएतापबन यस ऐन बर्ोक्षजर् प्रदे श प्रहरीर्ा सर्ायोजन भएका प्रहरी कर्मचारीलाई सम्बक्षन्धत
प्रदे शबभर र्ार सरुवा गनम सवकनेछ ।

(२) उपदफा (१) बर्ोक्षजर् सरुवा गदाम प्रदे श प्रहरी सम्बन्धी कानून बर्ोक्षजर् प्रदे शको सम्बक्षन्धत

अबधकारीले गनम सक्नेछ ।
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(३) यस ऐनर्ा अन्यर जुनसुकै कुरा ले क्षखएको भए तापबन यस ऐन बर्ोक्षजर् सर्ायोजनको कार्

सम्पन्न नभएसम्र्को लाबग नेपाल सरकारले बनाएको र्ापदण्ड बर्ोक्षजर् प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदे श प्रहरीर्ा
खटाउन वा स्थानान्तरण गनम सवकनेछ ।

(४) यस ऐन बर्ोक्षजर् 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
१३.

उम्र्ेदवार हुन सक्नेछन् ।

सेवाका शतम र सुरिा सम्बन्धी र्ापदण्डाः (१) प्रदे शले आफ्नो प्रदे शको प्रहरी सम्बन्धी कानून बनाउुँदा
दे हायको व्यवस्था गनुम पनेछाः–
(क)

(ख)
(ग)
(घ)

(ङ)

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 कायामलयर्ा कायर् भएका नेपाल प्रहरीको दरबन्दी
कायर् रहने,

सर्ायोजन हुुँदाका बखत खाइपाइ आएको तलब तथा अन्य सेवा सुववधा कर् नहुने कुरा
सुबनक्षित गने,

प्रदे श प्रहरीर्ा सर्ायोजन र बढु वाको लाबग आवश्यक पने शैक्षिक योग्यता तथा सेवा

अवबध पुरा गरे को प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदे श प्रहरीको पदर्ा बढु वाको लाबग सम्भाव्य
उम्र्ेदवार हुने कुरा सुबनक्षित गने,

यस ऐन बर्ोक्षजर् प्रदे श प्रहरीर्ा सर्ायोजन भएका प्रहरी कर्मचारीले सङ्घीय प्रहरी सम्बन्धी

कानूनर्ा बनधामरण गररएको सेवा अवबध भन्दा कम्तीर्ा दुई वषम बढी अवबधसम्र् सेवार्ा
बहाल रहने कुरा सुबनक्षित गने ।

(२) यस ऐनर्ा अन्यर जुनसुकै कुरा ले क्षखएको भए तापबन प्रदे श प्रहरीको सेवा, शतम र सुववधा

सम्बन्धी कानून नबनेसम्र्को लाबग यस ऐनबर्ोक्षजर् सर्ायोजन हुने प्रहरी कर्मचारीको सेवा, शतम र सुववधा
सम्बन्धी व्यवस्थाहरू सर्ायोजन हुनपु ूवक
म ो सेवाका शतम र सुववधा बर्ोक्षजर् नै हुनेछ ।

(३) उपदफा (२) को प्रयोजनको लाबग सम्बक्षन्धत प्रदे श सरकारले त्यस्तो सेवा शतम सम्बन्धी

कानूनलाई आवश्यक हेरफेर सवहत लागू गनम सक्नेछ ।

तर त्यसरी हेरफेर गदाम उपदफा (१) प्रबतकूल हुने गरी हेरफेर गनम पाइने छै न ।

(४) यस ऐन बर्ोक्षजर् सर्ायोजन भएका प्रहरी कर्मचारीको सर्ायोजन हुुँदाका बखत लागू रहेको

तलब, भत्ता, उपदान, बनवृत्तभरण, उपचार खचम र अन्य सुववधा सम्बन्धी सेवाका शतमहरुर्ा प्रबतकूल असर
पनेगरी कानून बनाउन पाइने छै न ।

(५) यस ऐन बर्ोक्षजर् प्रदे श प्रहरीर्ा सर्ायोजन भएको वा खटाइएको प्रहरी कर्मचारीको तलब,

भत्ता तथा अन्य सुववधा सम्बक्षन्धत प्रदे श सरकारले उपलब्ध गराउनु पनेछ ।

(६) उपदफा (५) र्ा जुनसुकै कुरा ले क्षखएको भए तापबन यस ऐन बर्ोक्षजर् प्रदे श प्रहरीर्ा

सर्ायोजन भएको वा खवटएको प्रहरी कर्मचारी कुनै कारणले सेवाबाट अलग भएर्ा बनजले पाउने उपदान,
बनवृत्तभरण, उपचार खचम तथा सक्षित बबदाको रकर् नेपाल सरकारले व्यहोनेछ । यसरी सुववधा ददुँदा

त्यसरी सेवाबाट अलग भएको प्रदे श प्रहरी कर्मचारीले नेपाल प्रहरीका सर्ान दजामको प्रहरी कर्मचारी
ुँ ा पाउने सुववधाभन्दा घवटबढी नहुने गरी ददइनेछ ।
अवकाश हुद
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तर भववष्यर्ा प्रहरी वा सरकारी सेवाका बनबर्त्त अयोग्य ठहररने गरी सेवाबाट बखामस्त

भएको प्रहरी कर्मचारीलाई यस उपदफा बर्ोक्षजर्को सुववधा ददइने छै न ।

(७) यस ऐन बर्ोक्षजर् प्रदे श प्रहरीर्ा सर्ायोजन भएका प्रहरी कर्मचारीहरुलाई सं घीय

व्यबस्था भए बर्ोक्षजर्

नेपाल प्रहरीको पदर्ा पदोन्नतीको अवसर प्रदान गररनेछ।

कानूनर्ा

(८) 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
१४.

उपलब्ध गराइनेछ।

पुल दरबन्दी कायर् हुनाःे (१) दफा ७ को उपदफा (६) बर्ोक्षजर् नेपाल प्रहरीको दरबन्दीर्ा सर्ायोजन
भए पबछ बाुँकी रहेका प्रहरी कर्मचारीहरु स्वताः फाक्षजलर्ा पनेछन् र त्यस्ता कर्मचारीहरुको दरबन्दी प्रहरी
प्रधान कायामलयको पुल दरबन्दीर्ा कायर् भएको र्ाबननेछ ।

(२) उपदफा (१) बर्ोक्षजर् पुल दरबन्दीर्ा रहेका प्रहरी कर्मचारीहरुको वववरण प्रहरी प्रधान

कायामलयले राविय वकताबखाना र र्न्रालयलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ र राविय वकताबखानाले सो वववरण
अद्यावबधक गनेछ ।

(३) उपदफा (१) बर्ोक्षजर् पुल दरबन्दीर्ा रहेका प्रहरी कर्मचारीहरुलाई अन्यर कार्काज गनम

खटाइएको अवस्थार्ा बाहेक प्रहरी प्रधान कायामलयर्ा हाक्षजर गराइनेछ ।

(४) यस दफा बर्ोक्षजर् पुल दरबन्दीर्ा कायर् रहेका प्रहरी कर्मचारीलाई दफा ९ बर्ोक्षजर् प्रदे श

प्रहरीर्ा खटाइनेछ । यसरी प्रदे श प्रहरीर्ा खटाइएका प्रहरी कर्मचारीको दरबन्दी प्रदे श पुल दरबन्दीर्ा
रहनेछ ।

(५) उपदफा (१) र (४) बर्ोक्षजर्को पुल दरबन्दी वा प्रदे श पुल दरबन्दीर्ा रहेका प्रहरी

कर्मचारीहरु प्रचबलत कानून बर्ोक्षजर् नेपाल प्रहरीको र्ाबथललो पदर्ा बढु वाको लाबग सम्भाव्य उम्र्ेदवार
हुनेछन् ।

(६) उपदफा (१) र (४) बर्ोक्षजर्को पुल दरबन्दी वा प्रदे श पुल दरबन्दीर्ा रहेका प्रहरी

कर्मचारीहरु र्ाबथललो पदर्ा बढु वा भएर्ा, नेपाल प्रहरीको ररक्त दरबन्दीको पदर्ा सरुवा भएर्ा वा कुनै
कारणले सेवार्ा नरहेर्ा त्यस्तो दरबन्दी स्वताः खारे ज हुनेछ र सोही बर्ोक्षजर् प्रहरी प्रधान कायामलय र
राविय वकताबखानार्ा अबभलेख अद्यावबधक गररनेछ ।

(७) यस ऐन बर्ोक्षजर् प्रत्येक प्रदे शको लाबग स्वीकृत दरबन्दीलाई सम्बक्षन्धत प्रदे शको पुल

दरबन्दीको रुपर्ा कायर् गररनेछ र यस ऐनबर्ोक्षजर् प्रदे श प्रहरीर्ा सर्ायोजन भएका प्रहरी कर्मचारीको
दरबन्दी सम्बक्षन्धत प्रदे श पुल दरबन्दीर्ा रहनेछ ।

(८) सम्बक्षन्धत प्रदे शको प्रदे श प्रहरी सम्बन्धी कानून बनी प्रदे श प्रहरीको दरबन्दी कायर् भए पबछ

उपदफा (७) बर्ोक्षजर्को प्रदे श पुल दरबन्दी स्वताः कट्टा भई त्यस्ता प्रहरी कर्मचारीहरु प्रदे श प्रहरीको
१५.

दरबन्दीर्ा कायर् भएको र्ाबननेछ ।

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

(घ)

नेपाल सरकारको गृहर्न्री

प्रधानर्न्री तथा र्क्षन्रपररषदको कायामलयको सक्षचव
र्न्रालयको सक्षचव

नेपाल सरकारको कानून, न्याय तथा सं सदीय र्ाबर्ला
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–सं योजक
–सदस्य
– सदस्य

(ङ)

र्न्रालयको सक्षचव

प्रहरी र्हाबनरीिक, नेपाल प्रहरी

– सदस्य

–

सदस्य–सक्षचव

(२) उपदफा (१) बर्ोक्षजर्को सर्न्वय सबर्बतको बैठकर्ा आवश्यकता अनुसार सम्बक्षन्धत ववषय

ववज्ञलाई आर्न्रण गनम सवकनेछ ।
१६.

(३) उपदफा (१) बर्ोक्षजर्को सर्न्वय सबर्बतले आफ्नो कायमववबध आफै व्यवक्षस्थत गनेछ ।

दरबन्दीको अबभलेखाः (१) दफा ३ बर्ोक्षजर् कायर् भएको नेपाल प्रहरी तथा प्रदे श प्रहरीको सङ्गठन
सं रचना र दरबन्दीको अबभलेख राविय वकताबखानाले अद्यावबधक गरी राख्नेछ ।

(२) दफा १४ बर्ोक्षजर्को पुल दरबन्दी तथा प्रदे श पुल दरबन्दी कायर् भएको तथा खारे ज

भएको वववरण राविय वकताबखानाले अद्यावबधक गरी राख्नु पनेछ ।

(३) यस ऐनबर्ोक्षजर् प्रदे श प्रहरीर्ा सर्ायोजन भएका प्रहरी कर्मचारीको वववरण, बनजहरुको बढु वा

तथा अवकाशको अबभले ख राविय वकतावखानाले अद्यावबधक गरी सुरक्षित राख्नेछ ।

(४) उपदफा (५) बर्ोक्षजर् राक्षखएको अबभले ख आवश्यकता अनुसार सम्बक्षन्धत प्रदे शलाई सर्ेत

१७.

उपलब्ध गराउन सवकनेछ ।

दरबन्दी सृजना र पदपूबतम सम्बन्धी ववशेष व्यवस्थााः (१) प्रचबलत कानूनर्ा जुनसुकै कुरा ले क्षखएको भए
तापबन यो ऐनबर्ोक्षजर् सर्ायोजनको कायम सम्पन्न नभएसम्र् दफा ३ बर्ोक्षजर्को अवस्थार्ा बाहेक नेपाल
प्रहरी र प्रदे श प्रहरीको कुनै बनकायको लाबग सङ्गठन सं रचना र दरबन्दी सृजना गररने छै न।

(२) प्रचबलत कानूनर्ा जुनसुकै कुरा ले क्षखएको भए तापबन यस ऐन बर्ोक्षजर् प्रहरी कर्मचारीको

सर्ायोजन भएपबछ ररक्त हुन आउने नेपाल प्रहरी सेवाको पदर्ा दफा १४ बर्ोक्षजर् पुल दरबन्दीर्ा
रहेकासम्बक्षन्धत सर्ूह वा उपसर्ूहका प्रहरी कर्मचारीलाई ज्येष्ठताको आधारर्ा बर्लान गरे र बाुँकी पदर्ा
१८.
१९.
२०.

र्ार पदपूबतम गनम सवकनेछ ।

यसै ऐन बर्ोक्षजर् हुनाःे प्रचबलत कानूनर्ा जुनसुकै कुरा ले क्षखएको भए तापबन यस ऐनर्ा ले क्षखएको ववषयर्ा
यसै ऐन बर्ोक्षजर् हुनछ
े र अन्य ववषयर्ा प्रचबलत नेपाल कानून बर्ोक्षजर् हुनेछ ।

आवश्यक व्यवस्था बर्लाउनेाः यो ऐन कायामन्वयन गने क्रर्र्ा कुनै कदठनाई उत्पन्न भएर्ा नेपाल
यो ऐनको प्रबतकूल नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था बर्लाउन सक्नेछ ।

बनयर् बनाउने अबधकार:

सक्नेछ ।

सरकारले

यो ऐन कायामन्वयन गनमका लाबग नेपाल सरकारले आवश्यक बनयर् बनाउन
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