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प्रहरी नियमावली, २०७१ 

 

राजपत्रमा प्रकाशित नमनत 

          २०७१।१।८ 

संिोधि 
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२.  प्रहरी (दोस्रो संिोधि) नियमावली, २०७१    २०७१।५।१६ 

३.  प्रहरी (तेस्रो संिोधि) नियमावली, २०७२    २०७२।१०।११ 

४.  प्रहरी (चौथो संिोधि) नियमावली, २०७३    २०७३।११।२ 

५.  प्रहरी (पााँचौ संिोधि) नियमावली, २०७५    २०७५।६।११ 

६.  प्रहरी (छैठौं संिोधि) नियमावली, २०७५    २०७५।१०।१४ 

७.  प्रहरी (सातौँ संिोधि) नियमावली, २०७६    २०७६।०६।१३ 

८.  प्रहरी (आठौँ संिोधि) नियमावली, २०७७    २०७७।०६।१९ 

९.  प्रहरी (िवौं संिोधि) नियमावली, २०७८     २०७८।१०।०३ 

10. प्रहरी (दिौ संिोधि) नियमावली, २०७८     २०७८।12।10 

 

प्रहरी ऐि, २०१२ को दफा ३९ ले ददएको अनधकार प्रयोग गरी िेपाल सरकारले देहायका 
नियमहरू बिाएको छ । 

 

पररच्छेद–१ 

प्रारशभिक 

१. संशिप्त िाम र प्रारभिः (१) यी नियमहरूको िाम “प्रहरी नियमावली, २०७१” रहेको छ। 

(२) यो नियमावली तरुुन्त प्रारभि हिुेछ ।   

२.  पररिाषाः हवषय वा प्रसङ्गले अको अथथ िलागेमा यस नियमावलीमा,– 
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(क)  “अमर प्रहरी” िन् िाले आतङ्ककारी घटिा वा हवष्फोटि वा सिस्त्र मठुिेडबाट 
िएको आक्रमण वा आतङ्ककारी हवरुद्धको प्रहरी कारबाहीमा वा अन्य हविेष 
अवस्था परी जोशिमपूणथ र चिुौतीपूणथ काममा िहटएको समयमा कुिै 
आकशस्मक दघुथटिामा परी वा लडी वा कुिै प्रकारको हनतयारको चोटबाट 
वीरगनत प्राप्त प्रहरी कमथचारी सभझि ुपछथ ।  

(ि)  “ऐि” िन् िाले प्रहरी ऐि, २०१२ सभझि ुपछथ ।  

(ग)  “कल्याण कोष” िन् िाले नियम १९४ बमोशजमको प्रहरी कल्याण कोष 
सभझि ुपछथ ।  

(घ)  “कायथकारी निदेिक” िन् िाले राहिय प्रहरी प्रशििण प्रनतष्ठािको प्रमिु सभझि ु
पछथ । 

(ङ) “कायाथलय” िन् िाले नियम ८ बमोशजमको कायाथलय सभझि ुपछथ । 

(च)  “गणप्रमिु” िन् िाले केन्रीय वा िेत्रीयस्तरका सिस्त्र तथा दङ्गा नियन्त्रण 
प्रहरी गणको प्रमिु सभझि ुपछथ ।  

(छ) “जिपद प्रहरी समूह” िन् िाले नियम ३ बमोशजमको जिपद प्रहरी समूह 
सभझि ुपछथ । 

(ज) “निदेिक” िन् िाले प्रहरी प्रधाि कायाथलय अन्तगथत रहेका निदेििालय वा 
व्यूरोको प्रमिु सभझि ुपछथ । 

(झ) “पदपूनतथ सनमनत” िन् िाले नियम १० बमोशजमको पदपूनतथ सनमनत सभझि ु  
पछथ । 

(ञ) “प्रशििाथी प्रहरी कमथचारी” िन् िाले आधारितू तालीमरत प्रहरी कमथचारी 
सभझि ुपछथ । 

(ट)  “प्रहरी अनतररक्त आयकु्त” िन् िाले महािगरीय प्रहरी अन्तगथत कायथरत प्रहरी 
िायव महानिरीिक सभझि ुपछथ । 

(ठ)  “प्रहरी आयकु्त” िन् िाले महािगरीय प्रहरी कायाथलयको प्रमिु सभझि ुपछथ। 

(ड) “प्रहरी कायाथलय सहयोगी” िन् िाले शे्रणीहवहीि प्रहरी कमथचारी सभझि ु     
पछथ । 
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(ढ)  “प्रहरी पररवार” िन् िाले प्रहरी कमथचारीसाँग बस्ि े तथा निज आफैले 
पालिपोषण गिुथपिे पनत, पत्नी, छोरा, छोरी, धमथपतु्र, धमथपतु्री, बाब,ु आमा वा 
सौतेिी आमा सभझि ुपछथ र सो िब्दले परुुष र अहववाहहत महहला प्रहरी 
कमथचारीको हकमा निजको बाजे, बज्यै तथा हववाहहत महहला प्रहरी 
कमथचारीको हकमा निजको सासू, ससरुालाई समेत जिाउाँछ । 

(ण)  “प्रहरी प्राहवनधक कमथचारी” िन् िाले प्रहरी प्राहवनधक समूहमा कायथरत प्रहरी 
कमथचारी सभझि ुपछथ । 

(त) “प्राहवनधक प्रहरी समूह” िन् िाले नियम ३ बमोशजमको प्राहवनधक प्रहरी समूह 
सभझि ुपछथ । 

(थ)  “प्रहरी महानिरीिक” िन् िाले प्रहरी प्रधाि कायाथलयको प्रमिु सभझि ु     
पछथ ।  

(द)  “प्रहरी सहआयकु्त” िन् िाले महािगरीय प्रहरी पररसरको प्रमिु प्रहरी वररष्ठ 
उपरीिक सभझि ुपछथ ।  

(ध) “प्रहरी सेवा” िन् िाले ऐिको दफा ३ बमोशजम गठीत प्रहरी फोसथ अन्तगथत 
गठि िएको प्रहरी सेवा सभझि ुपछथ ।  

(ि)  “मन्त्रालय” िन् िाले िेपाल सरकार, गहृ मन्त्रालय सभझि ुपछथ । 

(प)  “हविाग” िन् िाले प्रहरी महानिरीिकबाट तोहकए बमोशजमको कायथसभपादिका 
लानग गठि िएका प्रिासि हविाग, कायथ हविाग, अपराध अिसुन्धाि हविाग, 

मािवस्रोत हवकास हविाग सभझि ुपछथ र सो िब्दले आवश्यकता अिसुार 
गठि हिुे अन्य हविाग समेतलाई जिाउाँछ ।  

(फ) “प्रहरी सङ्गठि” िन् िाले प्रहरी प्रधाि कायाथलय र सो मातहत रहेका सभपूणथ 
कायाथलयहरू तथा सो कायाथलयमा कायथरत सभपूणथ जििशक्त समेतको िेपाल 
प्रहरीको समहिगत संरचिालाई जिाउाँदछ ।  

(ब)  “समादेिक” िन् िाले महािगरीय प्रहरी शििालय तथा िेत्रीय प्रहरी तालीम 
केन्रको प्रमिु सभझि ुपछथ ।  
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(ि)  “स्थायी आवासीय अिमुनत” िन् िाले हवदेिी मलुकुले कुिै ितथ तोकी वा 
ितोकी सो मलुकुमा स्थायी रुपले बसोबास गिथ पाउि े गरी िेपाली 
िागररकलाई उपलब्ध गराएको डाइिरनसटी इनमग्रने्ट निसा (नड.नि.) 
परमािेन्ट रेशजडेन्ट निसा (हप.आर.), वा ग्रीि काडथ सभझि ुपछथ र सो िब्दले 
िेपाली िागररकलाई हवदेिमा स्थायी रुपमा बसोबास गिथ ददइएको जिुसकैु 
िामको स्थायी आवासीय अिमुनतलाई समेत जिाउाँछ । 

 

पररच्छेद–२ 

प्रहरी सेवामा रहि ेसमूह, शे्रणी, पद र कायाथलय सभबन्धी व्यवस्था 

३.  प्रहरी सेवामा रहि ेसमूहः (१) प्रहरी सेवामा देहाय बमोशजमका समूहहरू रहिे छि ः– 

(क)  जिपद प्रहरी समूह । 

(ि)  प्राहवनधक प्रहरी समूह । 

(२) उपनियम (१) को िण्ड (ि) बमोशजमको समूहमा अिसूुची-१ मा उल्लेि िए 
बमोशजमका उपसमूह रहिेछि  ।  

४. शे्रणी र पदः (१) प्रहरी सेवामा देहायका शे्रणीहरू हिुे छि ः– 

(क)  राजपत्राहङ्कत ।  

(ि)  राजपत्र अिहङ्कत ।  

(२) राजपत्राहङ्कत शे्रणीमा देहायका पदहरू रहिे छि ः– 

(क)  हवशिि शे्रणी     – प्रहरी महानिरीिक  

     – प्रहरी अनतररक्त महानिरीिक  

(ि)  प्रथम शे्रणी     – प्रहरी िायव महानिरीिक 

     – प्रहरी वररष्ठ उपरीिक  

(ग)  दितीय शे्रणी   – प्रहरी उपरीिक  

     – प्रहरी िायव उपरीिक 

                                                           
    तेस्रो संिोधििारा थप । 
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(घ)  ततृीय शे्रणी   – प्रहरी निरीिक  

(३) राजपत्र अिहङ्कत शे्रणीमा देहायका पदहरू रहिे छि ः–  

(क)  प्रथम शे्रणी   – प्रहरी वररष्ठ िायब निरीिक 

– प्रहरी िायव निरीिक 

(ि)  दितीय शे्रणी   – प्रहरी सहायक निरीिक  

(ग)  ततृीय शे्रणी   – प्रहरी वररष्ठ हवल्दार 

– प्रहरी हवल्दार 

– प्रहरी सहायक हवल्दार 

(घ)  चतथुथ शे्रणी   – प्रहरी जवाि  

(ङ) शे्रणी हवहीि      – प्रहरी कायाथलय सहयोगी वा सो सरह  

 

५. सङ्गठि तथा व्यवस्थापि सवेिण र पद दताथः (१) प्रहरी प्रधाि कायाथलयले मन्त्रालयबाट 
स्वीकृनत नलई प्रहरी सङ्गठिनित्र कुिै ियााँ कायाथलय स्थापिा गिथको लानग सङ्गठि संरचिा 
तयार गदाथ, ियााँ दरबन्दी नसजथिा वा तत्काल कायम रहेको सङ्गठि संरचिा र दरबन्दीमा 
हेरफेर गदाथ कायथक्रम, कायथ बोझ, आनथथक तथा अन्य दाहयत्व, सेवा प्रवाहको प्रिावकाररता, 
उपलब्ध मािवस्रोत, लागत प्रिावको हवश्लषेण तथा िवीि प्रहवनधको अवलभबि गरी कारण 
र औशचत्य समेतको आधारमा सङ्गठि तथा व्यवस्थापि सवेिण गिुथ पिेछ । 

(२) उपनियम (१) को प्रयोजिको लानग देहाय बमोशजमको सङ्गठि तथा व्यवस्थापि 
सवेिण सनमनत रहिेछः– 

(क)  सहसशचव, मन्त्रालय        – अध्यि 

(ि)  प्रहरी िायव महानिरीिक वा प्रहरी वररष्ठ उपरीिक, अन्वेषण 

तथा योजिा निदेििालय, प्रहरी प्रधाि कायाथलय  – सदस्य 

(ग)  अनधकृत प्रनतनिनध, सामान्य प्रिासि मन्त्रालय  – सदस्य 

(घ)  अनधकृत प्रनतनिनध, अथथ मन्त्रालय      – सदस्य 

                                                           
   िवौं संिोधििारा संिोनधत। 
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(ङ)  प्रहरी महानिरीिकले तोकेको राजपत्राहङ्कत  

प्रहरी कमथचारी     – सदस्य सशचव 

(३) उपनियम (२) बमोशजमको सनमनतको नसफाररसको आधारमा प्रहरी प्रधाि 
कायाथलयले सङ्गठि तथा व्यवस्थापि सवेिणको मूल्याङ्कि गरी मन्त्रालयमा पठाउि ुपिेछ 
र मन्त्रालयले अथथ मन्त्रालयको सहमनत नलई दरबन्दी नसजथिा वा िारेज गिे स्वीकृनतका 
लानग िेपाल सरकार, मशन्त्रपररषद् समि पेि गिुथ पिेछ ।  

(४) प्रहरी प्रधाि कायाथलयले यस नियम बमोशजम सङ्गठिको स्वरुप तयार गिे, 

संगठि संरचिा वा दरबन्दीमा हेरफेर वा ियााँ दरबन्दी सजृिा वा िारेज गिे स्वीकृनत प्राप्त 
िएको नमनतले पन्र ददिनित्र दताथको लानग प्रहरी हकताबिािामा लेिी पठाउि ुपिेछ ।  

(५) उपनियम (४) बमोशजम हववरण प्राप्त िएपनछ प्रहरी हकताबिािाले हववरण 
अद्यावनधक गरी सो को जािकारी सात ददिनित्र प्रहरी प्रधाि कायाथलय र मन्त्रालयलाई 
पठाउि ुपिेछ । 

 (६) यो उपनियम प्रारभि िएपनछ पहहलो पटक प्रहरी वररष्ठ िायब निरीिक, 
प्रहरी वररष्ठ हवल्दार र प्रहरी सहायक हवल्दारको दरबन्दी कायम गदाथ यो उपनियम 
प्रारभि हुाँदाका बित कायम रहेको देहायको पदको दरबन्दीमा िबढ्िे गरी यस नियमको 
प्रहक्रया पूरा गरी देहायका पदको दरबन्दी कायम गररिेछ:- 

(क)  प्रहरी िायब निरीिक पदको दरबन्दीमा िबढ्िे गरी प्रहरी वररष्ठ 
िायब निरीिक र प्रहरी िायब निरीिक पद, 

(ि)  प्रहरी हवल्दार पदको दरबन्दीमा िबढ्िे गरी प्रहरी वररष्ठ हवल्दार 
र प्रहरी हवल्दार पद, 

)ग (   प्रहरी जवाि पदको दरबन्दीमा िबढ्िे गरी प्रहरी सहायक हवल्दार 
र प्रहरी जवाि पद। 

६. पदपूनतथ गिथ िहिुःे प्रहरी हकताविािामा दताथ िगरी प्रहरी सेवाको कुिै पनि पद पूनतथ गररि े
छैि। 

७. प्रहरी महानिरीिक प्रहरी सङ्गठिको प्रमिु रहिःे प्रहरी महानिरीिक िेपाल प्रहरीको सङ्गठि 
प्रमिुको रूपमा रहिेछ र निजले ऐि, यस नियमावली र अन्य प्रचनलत कािूिको अधीि 

                                                           
  िवौं संिोधििारा थप। 
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तथा मन्त्रालयको प्रत्यि निदेिि, नियन्त्रणमा रही प्रहरी प्रिासिको प्रमिुको रुपमा कायथ 
सभपादि गिेछ । 

८. कायाथलय र कायाथलय प्रमिु सभबन्धी व्यवस्थाः मन्त्रालय मातहत प्रहरी प्रधाि कायाथलय र 
सो अन्तगथत नियम ५ को अधीिमा रही िेपाल सरकारले आवश्यकता अिसुार स्थापिा 
गरेका प्रहरी कायाथलय, कायाथलय प्रमिु र कायाथलयहरूको आदेिको शृ्रङ्खला (चेि अफ 
कमान्ड) सभबन्धी हववरण अिसूुची-२ मा उल्लेि िए बमोशजम हिुेछ ।  

 

पररच्छेद–३ 

पदपूनतथ सभबन्धी व्यवस्था 

९. प्रहरी सेवाको पदपूनतथः (१) प्रहरी सेवाको देहायको पदमा देहाय बमोशजम पूनतथ गररिेछः–  

पद  िलु्ला 

प्रनतयोनगतािारा 

बढुवािारा 

(क) प्रहरी कायाथलय सहयोगी वा सो सरह  १००% – 

(ि) प्रहरी जवाि  १००% – 

(ि१) प्रहरी सहायक हवल्दार – १००% 

(ग) प्रहरी हवल्दार  – १००% 

(ग१) प्रहरी वररष्ठ हवल्दार – १००% 

(घ) प्रहरी सहायक निरीिक  ४०% ६०% 

(ङ) प्रहरी िायव निरीिक – १००% 

(ङ१) प्रहरी वररष्ठ िायब निरीिक – १००% 

(च) प्रहरी निरीिक ६०% ४०% 

(छ) प्रहरी निरीिकिन्दा मानथका पदहरू – १००% 

  

                                                           
   िवौं संिोधििारा थप। 
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(२) उपनियम (१) को िण्ड (ग) वा (ङ) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि 
प्राहवनधक प्रहरी समूहतफथ  प्रहरी हवल्दार वा प्रहरी िायव निरीिक पदमा वढुवािारा पूनतथ 
हिु सक्िे अवस्था ििएमा िलु्ला प्रनतयोनगतात्मक परीिािारा पूनतथ गिथ सहकिेछ ।  

(३) उपनियम (१) को िण्ड (छ) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि प्राहवनधक 
प्रहरी समूहको स्वास््यतफथ को प्रहरी िायव उपरीिकको दरबन्दी नसजथिा हुाँदाका बित 
हविेष िैशिक योग्यता तोहकएको र बढुवािारा त्यस्तो पद पूनतथ हिु सक्िे अवस्था ििएमा 
त्यस्तो पद िलु्ला प्रनतयोनगतात्मक परीिािारा पूनतथ गिथ सहकिेछ । 

(४) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि प्राहवनधक प्रहरी समूहतफथ  
तल्लो पद िहिुे पद पूनतथ गदाथ ितप्रनतित िलु्ला प्रनतयोनगतािारा पूनतथ गररिेछ ।  

(५) प्रहरी सेवालाई समावेिी बिाउि िलु्ला प्रनतयोनगतात्मक परीिािारा पूनतथ हिु े
पदमध्ये पैंतालीस प्रनतित पद छुट्् याई सो प्रनतितलाई ितप्रनतित मािी देहाय बमोशजमका 
उभमेदवारका बीचमा छुट्टाछुटै्ट प्रनतस्पधाथ गराई पदपूनतथ गररिेछः–   

(क)  महहला    – बीस प्रनतित 

(ि)  आददवासी/जिजानत  – बत्तीस प्रनतित 

(ग)  मधेसी    – अठ्ठाईस प्रनतित 

(घ)  दनलत    – पन्र प्रनतित 

(ङ)  हपछनडएको िेत्र  – पााँच प्रनतित 

स्पिीकरणः 

(१)   यस उपनियमको िण्ड (क), (ि), (ग) र (घ) को प्रयोजिका लानग 
“महहला, आददवासी/जिजानत, मधेसी र दनलत” िन् िाले आनथथक र 
सामाशजक रूपमा पछानड परेका महहला, आददवासी/जिजानत, मधेसी 
र दनलतलाई सभझि ुपछथ । 

(२)  यस उपनियमको प्रयोजिका लानग “हपछनडएको िेत्र” िन् िाले 
अछाम, कालीकोट, जाजरकोट, जभुला, डोल्पा, बझाङ, बाजरुा, मगु ु र 
हभुला शजल्ला सभझि ुपछथ । 
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(६) उपनियम (५) बमोशजम पदपूनतथ गिे प्रयोजिको लानग आनथथक तथा सामाशजक 
रूपमा पछानड परेका महहला, आददवासी/जिजानत, मधेसी र दनलत समदुायको हववरण िेपाल 
सरकारले िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकािि गरी तोके बमोशजम हिुेछ । 

तर त्यसरी िपेाल राजपत्रमा सूचिा प्रकािि गरी ितोकेसभमका लानग जिुसकैु 
महहला, आददवासी/जिजानत, मधेसी र दनलत समदुायलाई आनथथक तथा सामाशजक रूपमा 
पछानड परेको समदुाय मानििेछ ।   

(७) उपनियम (५) बमोशजम छुट्याइएका पदका लानग दरिास्त पेि गदाथ देहाय 
बमोशजमका प्रमाण संलग्ि गिुथ पिेछः– 

(क) आददवासी/जिजानतका लानग िेपाल आददवासी/जिजानत उत्थाि 
राहिय प्रनतष्ठािबाट आददवासी/जिजानत ििी प्रमाशणत िएको, 

(ि)  दनलतका लानग राहिय दनलत आयोगबाट दनलत ििी प्रमाशणत 
िएको, 

(ग)  मधेसीका लानग िेपाल सरकारले िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकािि 
गरी तोके बमोशजमको संस्थाबाट मधेसी ििी प्रमाशणत िएको, 

तर िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकािि गरी संस्था ितोकेसभम 
सभबशन्धत स्थािीय निकायको प्रमिुको नसफाररसमा प्रमिु शजल्ला 
अनधकारीबाट मधेसी ििी प्रमाशणत िएको प्रमाण संलग्ि हिु ु   
पिेछ । 

(घ)  हपछनडएको िेत्रका लानग उपनियम (५) मा उल्लेि िएका 
शजल्लामा स्थायी बसोबास गरी सभबशन्धत शजल्लाबाट िै 
िागररकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको तथा सभबशन्धत गाउाँपानलका 
वा िगरपानलकाबाट दरिास्त पेि गदाथका बितसभम सोही स्थािमा 
स्थायी बसोबास िएको िन् ि ेप्रमाशणत गररएको । 

(८) उपनियम (५) बमोशजम प्रनतित निधाथरण गदाथ एक प्रनतितिन्दा कम घताङ्क 
(फ्र्याक्सि) आएमा त्यस्तो घताङ्क जिु समदुायको हकमा आएको हो सोिन्दा लगतै्त पनछको 
समूहमा सदै जािेछ ।  

                                                           
   िवौं संिोधििारा संिोनधत। 
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(९) यस नियममा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि िलु्ला प्रनतयोनगतािारा 
पूनतथ गररिे ररक्त पद मध्ये यस नियमावली बमोशजमको न्यूितम योग्यता पगेुका अमर प्रहरी 
वा चिुौतीपूणथ शजभमेवारी निवाथहको क्रममा अिक्त िएको प्रहरी कमथचारीको पररवारको 
सदस्य मध्येबाट दईु प्रनतित पदमा िलु्ला प्रनतयोनगतािारा पूनतथ गररिेछ । 

(१०) उपनियम (९) को प्रयोजिको लानग प्रनतित निधाथरण गदाथ िून्य दिमलव 
पााँच िन्दा कम घताङ्क (फ्र्याक्सि) आएमा त्यस्तो घताङ्कलाई िलु्लाद्धारा पूनतथ हिुे पदमा 
समावेि गररिेछ ।  

(११) उपनियम (५) वा (९) बमोशजम छुट्याइएको पदमा कुिै दरिास्त िपरेमा 
वा आवश्यक संख्यामा उभमेिार उत्तीणथ हिु िसकी पदपूनतथ हिु िसकेमा त्यस्तो पद सोही 
वषथ िलु्ला प्रनतयोनगतािारा पूनतथ हिुे पदमा समावेि गररिेछ । 

(१२) प्रहरी सेवाको ररक्त पद र बढुवािारा ररक्त हिुे पद पूनतथको लानग पदपूनतथ 
सनमनतले यस नियम बमोशजम प्रनतित निधाथरण गिेछ ।                                                         

(१३) उपनियम (१२) बमोशजम बढुवािारा पूनतथ गिथ छुट्टाईएको पद पूनतथ गिे 
प्रयोजिको लानग पदपूनतथ सनमनतले नियम ४३ बमोशजमको सभबशन्धत बढुवा सनमनतको 
सशचवालयलाई लेिी पठाउि ुपिेछ ।  

 १०. पदपूनतथ सनमनतको गठिः (१) प्रहरी सेवाको पदमा िलु्ला प्रनतयोनगतािारा छिौट गरी 
नियशुक्तका लानग अशख्तयारवाला समि नसफाररस गिथ देहाय बमोशजमको पदपूनतथ सनमनत 
गठि हिुेछः– 

(क)  लोक सेवा आयोगका अध्यि वा निजले तोकेको  

आयोगको सदस्य     – अध्यि 

(ि)  सशचव, मन्त्रालय     – सदस्य 

(ग)  प्रहरी महानिरीिक     – सदस्य 

(घ)  प्रहरी महानिरीिकले तोकेको प्रहरी अनतररक्त  

महानिरीिक वा प्रहरी िायव महानिरीिक    – सदस्य–सशचव 

(२) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि प्रहरी निरीिकिन्दा 
तल्लो पदमा उपयकु्त उभमेदवार छिौट गरी नियशुक्तका लानग अशख्तयारवाला समि 
नसफाररस गिथ लोक सेवा आयोग र मन्त्रालयको प्रनतनिनध समेत रहिे गरी पदपूनतथ सनमनतले 



www.lawcommission.gov.np 

11 
 

आवश्यकता अिसुार बढीमा पााँच सदस्य रहेको छुट्टाछुटै्ट पदपूनतथ उपसनमनत गठि गरी 
आफूमा रहेको अनधकार सभुपि सक्िेछ । 

(३) पदपूनतथ सनमनत वा उपनियम (२) बमोशजमको पदपूनतथ उपसनमनतले उभमेदवार 
छिौटको लानग आवश्यकता अिसुार सभबशन्धत हवषयको हविेषज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण 
गिथ सक्िेछ ।  

११. पदपूनतथ सनमनतको काम, कतथव्य र अनधकारः (१) पदपूनतथ सनमनतको काम, कतथव्य र अनधकार 
देहाय बमोशजम हिुेछः–  

(क)  नियम ९ बमोशजम पदपूनतथको लानग प्रनतित निधाथरण गिे, 

(ि) िलु्ला प्रनतयोनगतािारा पूनतथ हिुे पदको पाठ्् यक्रम निधाथरण गिे,  

(ग) पदपूनतथ कायथतानलका बिाउिे, 

(घ)  परीिाको हकनसम तोक्ि,े 

(ङ)  पदपूनतथका लानग हवज्ञापि प्रकािि गिे, 

(च) परीिा सञ्चालि तथा िनतजा प्रकािि गिे, 

(छ)  नियशुक्तको लानग नसफाररस गिे, 

(ज) लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृत प्रहरी सेवाको पदमा नियशुक्त र बढुवा 
गदाथ अपिाउि ुपिे सामान्य नसद्धान्तमा पदपूनतथ सनमनतले गिे ििी 
तोकेका पदपूनतथसाँग सभबशन्धत आवश्यक अन्य कायथ गिे । 

(२) पदपूनतथ सनमनतले प्रहरी सेवाको िलुा प्रनतयोनगतािारा पदपूनतथ गिे सभबन्धमा 
आवश्यकता अिसुार कायथहवनध बिाई लागू गिथ सक्िेछ ।  


(३) पदपूनतथ सनमनतले तोकेको अनधकृत प्रनतनिनधको रोहबरमा िारीररक तन्दरुुस्ती        

(बाधापार) परीिा नलि ुपिेछ । सो परीषामा उत्तीणथ हिुे उभमेदवारको प्राप्तांक नसलबन्दी 
गरी राख् ि ुपिेछ । यसरी नसलबन्दी गरी राशिएको प्राप्तांक पदपूनतथ सनमनत वा पदपूनतथ 
सनमनतले तोकेको अन्य उपसनमनतले अशन्तम िनतजा प्रकािि गदाथ मात्र िोली अंक गणिा 
गिुथ पिेछ । 

                                                           
  पााँचौं संिोधििारा थप । 
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१२. न्यूितम योग्यताः प्रहरी सेवाका हवनिन् ि समूहका पदमा िलु्ला प्रनतयोनगतािारा पूनतथको लानग 
चाहहिे न्यूितम योग्यता अिसूुची–३ मा उल्लेि िए बमोशजम हिुेछ । 

१३. हवज्ञापि प्रकाििः (१) पदपूनतथ सनमनतले पदपूनतथको लानग हवज्ञापि प्रकािि गदाथ िेपालिर 
प्रचारप्रसार हिु सक्िे गरी राहियस्तरको पनत्रकामा कभतीमा तीस ददिको भयाद ददई देहायको 
हवषय समेत िलुाई प्रनतयोनगताका लानग हवज्ञापि प्रकािि गिुथ पिेछः– 

(क)  पदको िाम, 

(ि)  आवश्यक संख्या (िलु्ला र समावेिी अलग अलग देशििे गरी), 

(ग)  दरिास्त ददिे भयाद र स्थाि,  

(घ)  दरिास्त दस्तरु, 

(ङ) परीिा दस्तरु, 

(च)  आवश्यक न्यूितम िैशिक योग्यता, 

(छ)  पेि गिुथपिे आवश्यक प्रमाणपत्रहरू, 

(ज)  सभपकथ  नमनत र स्थाि, 

(झ)  परीिाको तररका, 

(ञ)  अन्य ितथहरू ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम प्रकाशित हवज्ञापिमा उभमेदवार हिु चाहिे व्यशक्तले 
एउटै पदको समावेिी तथा िलु्लातफथ  दरिास्त ददि सक्िेछ ।  

(३) उपनियम (२) बमोशजम दरिास्त पेि गिे व्यशक्तले प्रत्येक थप िलु्ला तथा 
समावेिी समूहको पदका लानग लाग्िे परीिा दस्तरुको थप बीस प्रनतित रकम दस्तरु 
बझुाउि ुपिेछ ।   

(४) उपनियम (१) बमोशजम प्रकाशित हवज्ञापिमा उभमेदवार हिु चाहिे व्यशक्तले 
िलु्ला प्रनतयोनगतात्मक परीिािारा पूनतथ हिुे पदका लानग निधाथररत दरिास्त फाराम िरी 
परीिा दस्तरुसहहत हवज्ञापिमा तोहकएको स्थाि र समयमा बझुाउि ुपिेछ ।  

(५) पदपूनतथ सनमनतबाट हवज्ञापि प्रकािि िएपनछ दरबन्दी थप वा िाली िई पद 
ररक्त िएमा नलशित परीिाको िनतजा प्रकािि हिुिुन्दा अगानड सो पदपूनतथ सनमनतले 
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सावथजनिक रूपमा सूचिा प्रकािि गरी सोही हवज्ञापिमा सो संख्यासमेत थप गिथ       
सक्िेछ ।  

१४. दरिास्त फाराम र प्रवेिपत्रको ढााँचाः (१) उभमेदवारको दरिास्त फाराम र प्रवेिपत्रको 
ढााँचा अिसूुची–४ र अिसूुची–५ बमोशजम हिुेछ ।  

(२) उभमेदवारले कारणवि प्रवेिपत्र हराएको ििी निवेदि पेि गरेमा पदपूनतथ 
सनमनतले तोकेको दस्तरु नलई प्रवेिपत्रको प्रनतनलहप उपलब्ध गराई परीिामा सामेल हिु 
अिमुनत ददि सहकिेछ । 

१५. नलशित परीिाको िनतजा प्रकाििः (१) पदपूनतथ सनमनतले यस नियमावली बमोशजम नलशित 
परीिाको िनतजा प्रकािि गदाथ उभमेदवारको रोल िभबर, िाम र थर समेत उल्लेि गरी 
वणाथिकु्रमको आधारमा उत्तीणाांक प्राप्त गरेका उभमेदवारहरु मध्येबाट देहाय बमोशजमको 
संख्या थप गरी िनतजा प्रकािि गिुथ पिेछः– 

क्र.सं. पदपूनतथ गिुथ पिे पद संख्या    थप हिुे संख्या  

(क) १ देशि ५ सभम िएमा   ३  

(ि) ६ देशि १० सभम िएमा   ५ 

(ग) ११ देशि १५ सभम िएमा   ८ 

(घ) १६ देशि २० सभम िएमा   १० 

(ङ) २१ देशि २५ सभम िएमा   १२ 

(च) २६ देशि ३० सभम िएमा   १४ 

(छ) ३१ देशि ३५ सभम िएमा  १५ 

(ज) ३६ देशि ४० सभम िएमा  १६ 

(झ) ४१ र सोिन्दा मानथ जनतसकैु िएमा  ४० प्रनतित । 

(ञ) प्रहरी कायाथलय सहयोगीको हकमा प्रयोगात्मक परीिा नलईिेछ । 

(२) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि प्रयोगात्मक परीिा हिु े
पदमा नलशित परीिाबाट प्रयोगात्मक परीिाका लानग छिौट गदाथ पद पूनतथ गिुथ पिे पद 

                                                           
   पााँचौ संिोधििारा संिोनधत । 
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संख्या १ देशि ५ सभम िएमा थप ५ जिा उभमेदवारको िाम समावेि गिुथ पिेछ । पद 
पूनतथ गिुथ पिे पद संख्या ६ वा सो िन्दा बढी िएमा सो पद संख्याको दोब्बर संख्यामा 
उभमेदवारको िाम समावेि गरी िनतजा प्रकािि गिुथ पिेछ ।  

(३) समाि तहका निन्दा निन्दै हवज्ञापि बमोशजमको नलशित परीिाको िनतजा 
प्रकािि गदाथ िनतजामा िाम समावेि िएकामध्ये जनत जिा उभमेदवारको िाम त्यसपनछ 
प्रकािि हिुे पदको िनतजामा समावेि िएको छ, त्यनतकै संख्यामा थप उभमेदवारहरूको 
िाम समावेि गरी िनतजा प्रकािि गिुथ पिेछ ।  


(३क) उभमेदवारले नलशित परीिामा प्राप्त गरेको अंक दोस्रो संकेत िभबर अिसुार 

अनिलेि रािी वणाथिकु्रम अिसुार नलशित परीिाको िनतजा प्रकािि गिुथ पिेछ । 

(४) उपनियम (१), (२) वा (३) बमोशजम िनतजा प्रकािि गदाथ अशन्तम प्राप्ताङ्क 
समाि िएका उभमेदवार एकिन्दा बढी िएमा त्यस्ता सबै उभमेदवारको िाम नलशित 
परीिाको िनतजामा समावेि गिुथ पिेछ ।  

(५) उपनियम (१), (२) वा (३) बमोशजम िनतजाका लानग संख्या निधाथरण गदाथ 
०.५ (िून्य दिमलव पााँच) वा सोिन्दा बढी हिु आएमा मात्र पूणथ अङ्क एक मानु्न      
पिेछ ।  

(६) यस नियम बमोशजम िनतजा प्रकािि गदाथ कुिै कदठिाई आईपरेमा पदपूनतथ 
सनमनतले आवश्यक व्यवस्था गिथ सक्िेछ ।  

(७) िनतजा प्रकािि गदाथ अन्तवाथताथ लगायत अन्य सभबद्ध परीिाको नमनत, समय, 

स्थाि र उभमेदवारको िाम समेत िलुाउि ुपिेछ । 

१६. अन्तवाथताथः (१) नलशित परीिाको िनतजा प्रकािि िएको नमनतले पन्र ददि पनछ 
साधारणतया एक महहिानित्र अन्तवाथताथ नलि ुपिेछ । 

  (२) पदपूनतथ सनमनतले एकजिा अध्यि र हवज्ञहरुको सूचीमा रहेको सभबशन्धत 
हवषयको दि वा हविेषज्ञ समेत कभतीमा तीि जिा सदस्य रहेको अन्तवाथताथ सनमनत गठि 
गिुथ पिेछ । 

                                                           


   पााँचौं संिोधििारा थप । 
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  (३) अन्तवाथताथ सनमनतको अध्यि वा सदस्यको अन्तवाथताथमा िाग नलिे कुिै 
उभमेदवारसंग िाता पिे िएमा अन्तवाथताथ सनमनतको त्यस्तो अध्यि वा सदस्यले उक्त 
हवज्ञापिको अन्तवाथतामा बस्ि हुंदैि । सो िाता नित्र परेको कुरा िनतजा प्रकािि हिु िन्दा 
अशघ प्रमाशणत िएमा सो अन्तवाथताथकताथले प्रदाि गरेको अंक गणिा गररिे छैि । 

  (४) अन्तवाथताथ सनमनतको प्रत्येक सदस्यलाई अन्तवाथताथ हिुे पदको हववरण, पाठ् यक्रम 
र उभमेदवारको व्यशक्तगत हववरण उपलब्ध गराउि ुपिेछ । 

  (५) अन्तवाथताथमा पूणाांकको सत्तरी प्रनतित िन्दा बढी वा चानलस प्रनतित िन्दा 
घटी अंक ददिपुरमा सोको कारण िलुाउि ु पिेछ । यसरी कारण ििलुाई अन्तवाथताथ 
सनमनतका पचास प्रनतित सदस्यले अनधकतम िन्दा बढी वा न्यूितम िन्दा घटी अंक 
ददएकोमा बढीमा सत्तरी प्रनतित र घटीमा चानलस प्रनतित अंक ददएको मािी गणिा 
गररिेछ।  

१७. अशन्तम िनतजा प्रकाििः (१) पदपूनतथ सनमनतले उभमेदवारको छिौट सभबन्धी सभपूणथ प्रहक्रया 
सभपन् ि िएपनछ सबैिन्दा बढी अङ्क प्राप्त गिे उभमेदवारहरूको योग्यताक्रम अिसुार अशन्तम 
िनतजा प्रकािि गिुथ पिेछ ।  

  (२) उपनियम (१) बमोशजम िनतजा प्रकािि गदाथ उभमेदवार उपलब्ध िएसभम 
कुल ररक्त पदको पन्र प्रनतित वा घटीमा दईु जिा योग्यताक्रम अिसुार वैकशल्पक 
उभमेदवारको सूची समेत प्रकािि गिुथ पिेछ । 

  


(३) अन्तवाथताथ लगायतका प्रहक्रयाबाट योग्यताक्रम सूची तयार गदाथ उभमेदवारको 
कुल प्राप्तांक बराबर हिु आएमा देहायको आधारमा योग्यताक्रम तयार गिुथ पिेछः 

(क) िारीररक तन्दरुुस्ती (बाधापार) परीिा र नलशित परीिा हिुेमा 
नलशित परीिाको प्राप्तांकको आधारमा, 

(ि) प्रयोगात्मक परीिा हिुे पदहरुमा प्रयोगात्मक परीिाको प्राप्तांकको 
आधारमा, 

(ग) िण्ड (क) वा (ि) बमोशजम योग्यताक्रम िछुहट्टएमा अन्तवाथताथको 
प्राप्तांकको आधारमा, 
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(घ) िण्ड (क), (ि) वा (ग) बमोशजम पनि योग्यताक्रम िछुहट्टएमा 
बाधापार परीिाको प्राप्तांक आधारमा, 

(ङ) िण्ड (घ) बमोशजम पनि योग्यताक्रम िछुहट्टएमा हवज्ञाहपत पदिन्दा 
एक तह मनुिको पदको ज्येष्ठताको आधारमा, 

(च) िण्ड (ङ) बमोशजम पनि योग्यताक्रम िछुहट्टएमा उमेरको ज्येष्ठताको 
आधारमा, र 

(छ) अन्तवाथताथ मात्र हिुे पदको हकमा िण्ड (ग), (घ), (ङ) र (च) को 
आधारमा । 

१८. नियशुक्त गिे अनधकारीः (१) प्रहरी सेवाको देहायको ररक्त पदमा नियशुक्त गिे अनधकार 
देहायको अनधकारीलाई हिुेछः–  

(क)   प्रहरी अनतररक्त महानिरीिक र प्रहरी  

महानिरीिकको पदमा     – िेपाल सरकार 

 

(ि)   प्रहरी वररष्ठ उपरीिक र प्रहरी िायब  

महानिरीिकको पदमा     – गहृ मन्त्री 

(ग)  प्रहरी निरीिकदेशि प्रहरी उपररिकको पदमा – सशचव, मन्त्रालय   

(घ) प्रहरी वररष्ठ िायब निरीिक र प्रहरी िायब  

निरीिक पदमा           – प्रहरी महानिरीिक 

(ङ)  प्रहरी सहायक निरीिक पदमा      – प्रहरी िायव महानिरीिक  

   वा प्रहरी अनतररक्त महानिरीिक 

(च)  प्रहरी वररष्ठ हवल्दार ,प्रहरी हवल्दार, प्रहरी सहायक  

हवल्दार र प्रहरी जवाि पदमा  – प्रहरी उपरीिक वा  

प्रहरी वररष्ठ उपरीिक  

                                                           
    िवौं संिोधििारा संिोनधत। 
  पहहलो संिोधििारा संिोनधत।   
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(छ)  प्रहरी कायाथलय सहयोगी पदमा  – प्रहरी िायव उपरीिक  

    वा सोिन्दा मानथल्लो दजाथका 
    प्रहरी अनधकृत 

(२) नियशुक्त गिे अनधकारीले पदपूनतथ सनमनत वा बढुवा सनमनतको नसफाररसको 
योग्यताक्रमको आधारमा नसफाररस प्राप्त िएको नमनतले राजपत्राहङ्कत पदमा एक महहिानित्र 
र राजपत्रअिहङ्कत पदमा पन्र ददिनित्र नियशुक्त ददि ुपिेछ । 

१९.  करार सेवामा नियूशक्त गिथ सक्िःे (१) प्राहवनधक प्रहरी समूहको कुिै उपसमूहको लानग कुिै 
व्यशक्तको हविेषज्ञता अत्यावश्यक छ िन् िे िेपाल सरकारलाई लागेमा अथथ मन्त्रालयको पूवथ 
स्वीकृनत नलई त्यस्तो व्यशक्तलाई प्राहवनधक प्रहरी समूहको सभबशन्धत उपसमूहको ररक्त 
पदमा बढीमा दईु वषथसभमको लानग हविेषज्ञको रूपमा काम गिे गरी करारमा नियशुक्त गिथ 
सक्िेछ ।   

(२) उपनियम (१) बमोशजम करारमा नियशुक्त पाएको व्यशक्तलाईथ प्रहरी सङ्गठिको 
निदेििालय, हविाग, महािािा तथा िािाको प्रमिुको रूपमा काममा लगाउि सहकिे    
छैि । 

२०. परीिणकालः (१) िलु्ला प्रनतयोनगतािारा पूनतथ गररिे पदमा नियशुक्त पाएको प्रहरी 
कमथचारीलाई एक वषथको परीिणकालमा राशििेछ ।  

(२) परीिणकालमा काम सन्तोषजिक िएको र आधारितू तालीममा उत्तीणथ िएको 
प्रहरी कमथचारीले राहिय झन्डा र प्रहरी झन्डा छोई अिसूुची–६ बमोशजमको ढााँचामा 
िपथग्रहण गरेपनछ निजको नियशुक्त सदर िएको मानििेछ । 

२१. योग्यताक्रम कायम गिेः (१) िलु्ला प्रनतयोनगतािारा छिौट िई नियशुक्त पाएको प्रहरी 
कमथचारीको आधारितू तालीम िसहकंदासभम नियशुक्तको क्रमसङ्खख्या अिसुार र तालीम 
सभपन् ि िए पनछ सो तालीममा प्राप्त गरेको अङ्कको आधारमा योग्यताक्रम कायम हिुेछ ।  

  तर प्राहवनधक प्रहरी समूह अन्तगथत स्वास््य उपसमूहका प्राहवनधक प्रहरी 
कमथचारीको हकमा नियशुक्तको लानग नसफाररस िएको क्रम अिसुारको योग्यताक्रम कायम 
हिुेछ । 

                                                           
   छैठौ संिोधििारा थप । 
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(२) बढुवा िएका प्रहरी कमथचारीको हकमा सभबशन्धत बढुवाको नसफाररसको क्रम 
अिसुार योग्यताक्रम कायम हिुेछ । 

(३) िलु्ला प्रनतयोनगतािारा छिौट िई नियशुक्त पाई प्रहरी आधारितू तालीममा 
सहिागी ििएको प्रहरी कमथचारी अको पटकको तालीममा सहिागी िएमा निजको 
योग्यताक्रम कायम गदाथ निजसाँग छिौट िई प्रहरी आधारितु तालीम नलई सकेका अन्य 
प्रहरी कमथचारी िन्दा पछानड क्रमिः कायम गररिेछ ।  

२२. नियशुक्त बदर हिु सक्ि े अवस्थाः देहायको अवस्थामा नियशुक्त गिे अनधकारीले प्रहरी 
कमथचारीको नियशुक्त वदर गिथ सक्िेछः– 

(क) परीिणकालमा कायथ सभपादिमा दिता िदेशिएमा वा शजभमेवारी वहि गिथ 
असिम देशिएमा वा आचरण सन्तोषजिक ििएमा, वा  

(ि) प्रहरी आधारितू तालीममा असफल िई नियम १६० बमोशजम मौका दददा 
समेत त्यस्तो तालीममा पिुः असफल िएमा ।  

२३. वैकशल्पक उभमेदवारको नसफाररस र नियशुक्तः वैकशल्पक उभमेदवारहरूलाई पदपूनतथ सनमनतले 
देहायको अवस्थामा योग्यताक्रम अिसुार नियशुक्तका लानग नसफाररस गिेछः– 

(क)  नियशुक्तका लानग नसफाररस गररएको उभमेदवारले नियशुक्तको सूचिा पाएको 
वा सूचिा प्रकाशित िएको नमनतले तीस ददिनित्र नियशुक्त पत्र नलि िआएमा 
वा नियशुक्त नलई तोहकएको भयादनित्र पदमा बहाली िगरेमा, वा 

(ि)  नियशुक्तका लानग नसफाररस गररएको उभमेदवारको मतृ्य ु िई वा निजले 
राशजिामा ददई वा अन्य पदमा नियशुक्त नलई अशन्तम िनतजा प्रकािि गरेको 
नमनतले एक वषथनित्र पद ररक्त हिु आएमा । 

२४. लोक सेवा आयोग समि अिरुोध गिेः पदपूनतथ सनमनतले प्रहरी सेवाको पदपूनतथको निनमत्त 
परीिा सञ्चालि सभबन्धी कायथमा सहयोगका लानग लोकसेवा आयोगसमि अिरुोध      
गिेछ । 

२५. पदपूनतथ सभबन्धी अनधकार प्रत्यायोजि गिथ सक्िःे पदपूनतथ सनमनतले यस नियमावली बमोशजम 
आफूलाई प्राप्त अनधकारमध्ये सबै वा केही अनधकार पदपूनतथ उपसनमनत, कुिै पदानधकारी वा 
प्रहरी अनधकृतले प्रयोग र पालिा गिे गरी प्रत्यायोजि गिथ सक्िेछ । 
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पररच्छेद–४ 

बढुवा सभबन्धी व्यवस्था 

२६. बढुवाः (१) नियम ९ बमोशजम प्रनतित निधाथरण िई बढुवािारा पदपूनतथ गिथ लेिी आएको 
नमनतले तीि महहिानित्र बढुवा सनमनतले पद पूनतथ गररसक्ि ुपिेछ । 

(२) यस नियमावलीमा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि प्रहरी सहायक 
हवल्दार, प्रहरी हवल्दार, प्रहरी वररष्ठ हवल्दार र प्रहरी सहायक निरीिकको ररक्त पदमा 
बढुवािारा पूनतथ गिे प्रयोजिको लानग पूनतथ गररिे ररक्त पदको जेष्ठताको आधारमा तीि गणुा 
बढी सभिाव्य उभमेिारहरु कायम हिुे गरी नियम ४३ बमोशजमको बढुवा सनमनतको 
सशचवालयले बढुवा प्रकृया अशघ बढाउि ुपिेछ ।  

(३) उपनियम (२) बमोशजम सभिाव्य उभमेदवारहरु कायम गदाथ सभबशन्धत ब्याच 
र िास नमनत सभम नियशुक्त िएका त्यस्ता प्रहरी कमथचारीहरु तीि गणुा िन्दा बढी हिुे 
अवस्था आए सो हदसभम त्यस्ता प्रहरी कमथचारीहरुलाई बढुवाको लानग सभिाव्य उभमेदवार 
कायम गिथ बाधा पिे छैि । 

२७. बढुवा सनमनतः (१) प्रहरी सेवाको देहायको पदमा बढुवाका लानग नसफाररस गिथ देहाय 
बमोशजमका बढुवा सनमनतहरु रहिेछि ः– 

(क)  प्रहरी अनतररक्त महानिरीिक पदका लानगः– 

(१)  सशचव, मन्त्रालय           – अध्यि 

(२) सशचव, प्रधािमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कायाथलय – सदस्य 

(३)  प्रहरी महानिरीिक   – सदस्य–सशचव 

(ि) प्रहरी िायव महानिरीिक तथा प्रहरी वररष्ठ उपरीिक पदका 
लानगः– 

(१)  सशचव, मन्त्रालय    – अध्यि 

(२)  प्रहरी महानिरीिक    – सदस्य 

(३)  प्रहरी महानिरीिकले तोकेको प्रहरी  
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अनतररक्त महानिरीिक      – सदस्य–सशचव 

(ग) प्रहरी उपरीिक, प्रहरी िायव उपरीिक र प्रहरी निरीिक पदका 
लानगः– 

(१)  प्रहरी महानिरीिक    – अध्यि 

(२)  सहसशचव, मन्त्रालय    – सदस्य 

(३)  प्रहरी महानिरीिकले तोकेको प्रहरी  

अनतररक्त महानिरीिक वा प्रहरी  

िायव महानिरीिक      – सदस्य–सशचव  

(घ) प्रहरी वररष्ठ िायब निरीिक र प्रहरी िायब निरीिक पदका लानगः– 

(१)  प्रहरी महानिरीिकले तोकेको प्रहरी अनतररक्त  

महानिरीिक वा प्रहरी िायव महानिरीिक – अध्यि 

(२)  प्रहरी वररष्ठ उपरीिक वा प्रहरी उपरीिक – सदस्य 

(३)  प्रहरी िायव उपरीिक     – सदस्य–सशचव 

(ङ) प्रहरी सहायक निरीिक पदका लानगः– 

(१)  प्रहरी वररष्ठ उपरीिक वा प्रहरी उपरीिक – अध्यि 

(२)  प्रहरी उपरीिक वा प्रहरी िायव उपरीिक – सदस्य 

(३)  प्रहरी िायव उपरीिक     – सदस्य-सशचव  

(च) प्रहरी वररष्ठ हवल्दार, प्रहरी हवल्दार र प्रहरी सहायक हवल्दार 
पदका लानगः– 

(१)  प्रहरी िायव उपरीिक    – अध्यि 

(२)  प्रहरी निरीिक     – सदस्य 

(३)  प्रहरी वररष्ठ िायब निरीिक वा  

 प्रहरी िायब निरीिक       – सदस्य–सशचव 
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(२) बढुवा सनमनतमा रहेका प्रहरी पदानधकारी वा निजामती कमथचारीको िशजकको 
िातेदार बढुवाको लानग सभिाव्य उभमेदवार रहेछ र त्यस्तो उभमेदवारको बढुवा नसफाररस 
गिुथ पिे िएमा प्रहरी पदानधकारीको हकमा प्रहरी महानिरीिकले र निजामती कमथचारीको 
हकमा मन्त्रालयको सशचवले त्यस्तो पदानधकारीको सट्टा समाि तहको अको पदानधकारीलाई 
बढुवा सनमनतमा काम गिे गरी तोक्िेछ ।  

स्पिीकरणः यस उपनियमको प्रयोजिका लानग “िशजकको िातेदार” िन् िाले बाब,ु आमा, 
सौतेिी आमा, पनत, पत्नी, छोरा, छोराबहुारी, छोरी, छोरीज्वाइाँ, दाज,ु िाउजू, िाइ, िाइबहुारी, दददी, 
नििाज,ु बहहिी, बहहिीज्वाइाँ, िाती, िानतिीबहुारी, िानतिी, िानतिीज्वाइाँ, िान्जा, िान्जीबहुारी, 
िान्जी, िान्जीज्वाइाँ, िनतजा, िनतजाबहुारी, िनतजी, िनतजी ज्वाइाँ, सासू, ससरुा, देवर, देउरािी, 
िन्द, आमाज,ु जेठाज,ु जेठािी, जेठाि, साला, साली सभझि ुपछथ ।  

(३) बढुवा सनमनतले बढुवाका लानग सभिाव्य उभमेदवारहरूमध्ये सबैिन्दा बढी अङ्क 
प्राप्त गिे प्रहरी कमथचारीलाई बढुवाका लानग पहहला नसफाररस गिुथ पिेछ । 

(४) बढुवा सनमनतले बढुवाका लानग नसफाररस गरेको प्रहरी कमथचारीको िामावली 
र निजले प्राप्त गरेको कुल प्राप्ताङ्क सहहतको नसफाररस सूची सभबशन्धत सबैको जािकारीका 
लानग प्रकाशित गिुथ पिेछ । 

(५) ऐि र यस नियमावलीको अधीिमा रही बढुवा सनमनतले बढुवाको नसफाररस 
गिे प्रयोजिको लानग आवश्यक नसद्धान्त र कायथहवनध तय गरी लागू गिथ सक्िेछ । 

२८. बढुवाका लानग उभमेदवार हिु चाहहि ेसेवा अवनधः (१) प्रहरी सेवाको ररक्त पदमा बढुवािारा 
पदपूनतथ हिुे पदको उभमेदवार हिु बढुवा हिुे शे्रणी वा तह िन्दा एक शे्रणी वा तह मनुिको 
पदमा देहाय बमोशजमको न्यूितम सेवा अवनध पूरा िएको हिु ुपिेछः– 

(क) प्रहरी सेवाको राजपत्राहङ्कत अनधकृत पदका लानग तीि वषथ, 

(ि) प्रहरी सेवाको राजपत्रअिंहङ्कत पदबाट राजपत्राहङ्कत अनधकृत पदमा 
बढुवा हिुका लानग पााँच वषथ,  

(ग) राजपत्रअिंहङ्कत पदका लानग चार वषथ  

                                                           
  पहहलो संिोधििारा थप। 
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(२) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि प्रहरी िायव महानिरीिक 
र सो िन्दा मानथल्लो पदमा बढुवा हिु न्यूितम सेवा अवनधको हद लाग्िे छैि । 

(२क) उपनियम (१) को िण्ड (ि) र (ग) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए 
तापनि देहायका प्रहरी कमथचारीको हकमा बढुवाको लानग उभमेदवार हिु देहायको पदको 
सेवा अवनध गणिा हिुेछ:- 

(क)  यो उपनियम प्रारभि हुाँदाका बित प्रहरी िायब निरीिक पदमा 
बहाल रही प्रहरी वररष्ठ िायब निरीिक पदमा बढुवा िएका प्रहरी 
कमथचारी प्रहरी निरीिक पदमा बढुवाको लानग उभमेदवार हिु प्रहरी 
वररष्ठ िायब निरीिक र प्रहरी िायब निरीिक पदको सेवा अवनध, 

(ि)  यो उपनियम प्रारभि हुाँदाका बित प्रहरी हवल्दार पदमा बहाल रही 
प्रहरी वररष्ठ हवल्दार पदमा बढुवा िएका प्रहरी कमथचारी प्रहरी 
सहायक निरीिक पदमा बढुवाको लानग उभमेदवार हिु प्रहरी वररष्ठ 
हवल्दार र प्रहरी हवल्दार पदको सेवा अवनध, 

)ग(  यो उपनियम प्रारभि हुाँदाका बित प्रहरी जवाि पदमा बहाल रही 
प्रहरी सहायक हवल्दार पदमा बढुवा िएका प्रहरी कमथचारी प्रहरी 
हवल्दार पदमा बढुवाको लानग उभमेदवार हिु प्रहरी सहायक 
हवल्दार र प्रहरी जवाि पदको सेवा अवनध। 

(३) नियम २९ को उपनियम (४) बमोशजमको िैशिक योग्यता ििए तापनि 
देहायको अवनध परुा गरेको प्राहवनधक प्रहरी समूहको प्रहरी कमथचारी देहायको पदमा 
बढुवाको लानग सभिाव्य उभमेदवार हिु सक्िेछः– 

(क)  प्रहरी वररष्ठ िायव निरीिकबाट प्रहरी निरीिक पदमा बढुवा हिु 
चौध वषथ ।  

(ि)  प्रहरी निरीिकबाट प्रहरी िायव उपरीिक पदमा बढुवा हिु पन्र 
वषथ । 

(३क) यो उपनियम प्रारभि हुाँदाका बित प्रहरी िायब निरीिक पदमा बहाल 
रही प्रहरी वररष्ठ िायब निरीिक पदमा बढुवा िएको प्रहरी कमथचारीको हकमा उपनियम 
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(३) को िण्ड (क) बमोशजम प्रहरी निरीिक पदमा बढुवाको लानग आवश्यक पिे सेवा 
अवनध गणिा गदाथ प्रहरी वररष्ठ िायव निरीिक र प्रहरी िायव निरीिक पदको सेवा अवनध 
गणिा हिुेछ। 

(४) वढुवाको लानग न्यूितम सेवा अवनध आवश्यक िपिे पदमा कायथरत प्रहरी 
कमथचारीको हकमा बहाल रहेको पदमा तीि वषथ अवनध पगेुको िए पनछल्लो तीि वषथ र 
तीि वषथ अवनध िपगेुको िएमा बहाल रहेको पद िन्दा एक तह मनुिको पदमा कायथरत 
रहेको िोकरी अवनध मध्ये पनछल्ला वषथहरुको समेत गरी जभमा तीि वषथको कायथ सभपादि 
मलु्याङ्कि वापत प्राप्त अङ्कको औसत अङ्क गणिा गररिे छ । 

२९. बढुवाका लानग सभिाव्य उभमेदवार हिु िपाउिःे (१) नियम २८ मा जिुसकैु कुरा लेशिएको 
िए तापनि देहायको अवनधिर प्रहरी कमथचारी बढुवाका लानग सभिाव्य उभमेदवार हिु सक्िे 
छैिः– 

(क) निलभबि िएकोमा निलभबि िएको अवनधिर, 

(ि) बढुवा रोक्का गररएकोमा सो अवनधिर, 

(ग) तलब वहृद्ध रोक्का िएकोमा सो रोक्का िएको अवनधिर, 

(घ) तल्लो पदमा घटुवा िएकोमा सो िएको नमनतले दईु वषथसभम, 

(ङ) िाइपाई आएको तलबवहृद्ध घटुवा िएको वा जेष्ठता सहहतको िरुु 
स्केलमा घटुवा िएकोमा सो िएको नमनतले एक वषथसभम,  

(च) बहाल रहेको पदमा तीि पटकिन्दा बढी िनसहत पाएको िए 
अशन्तम पटक िनसहत पाएको नमनतले एक वषथसभम, 

(छ)  पदमा पिुबथहाली िएको प्रहरी कमथचारीको हकमा पिुबथहाली िएको 
नमनतले एक वषथसभम । 

(२) यस नियमावलीमा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि िलु्ला 
प्रनतयोनगतािारा नियशुक्त िएको जिपद प्रहरी समूहको हकमा प्रहरी हवल्दार, प्रहरी िायव 
निरीिक वा प्रहरी िायव उपरीिक र प्राहवनधक प्रहरी समूहको हकमा प्रहरी हवल्दार देशि 
प्रहरी उपरीिक सभमको पदमा बढुवाको लानग अनिवायथ आधारितू तालीम पूरा िगरेसभम 
बढुवाको लानग सभिाव्य उभमेदवार हिु सक्िे छैि ।   
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(३) यस नियमावलीमा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि यो नियमावली 
प्रारभि हिु ुअगानड समूह पररवतथि गरेको कमथचारीको हकमा त्यसरी समूह पररवतथि िएको 
नमनतले तीि वषथसभम र आफैं ले निवेदि ददई सेवा पररवतथि िएको िए त्यसरी सेवा पररवतथि 
िएको नमनतले चार वषथसभम बढुवाको लानग सभिाव्य उभमेदवार हिु पाउिे छैि । 

(४) यस नियमावलीमा उल्लेि िएकोमा सोही बमोशजम र उल्लेि ििएकोमा प्रहरी 
प्राहवनधक समूह अन्तगथतको स्वास््य उपसमूहको पदमा वढुवाको लानग िेपाल स्वास््य सेवा 
ऐि, २०५३ र अन्य प्राहवनधक प्रहरी पदमा बढुवाको लानग निजामती सेवा ऐि, २०४९ मा 
उल्लेि िए बमोशजमको समािस्तरको िैशिक योग्यता पूरा िगरेको प्रहरी कमथचारी बढुवाको 
सभिाव्य उभमेदवार हिुे छैि ।  

तर प्रहरी प्राहवनधक समूह अन्तगथतको सङ्गीत, हवनधहवज्ञाि वा यस उपनियममा 
उल्लेि ििएको अन्य प्राहवनधक पदमा बढुवाको लानग आवश्यक पिे िैशिक योग्यता प्रहरी 
प्रधाि कायाथलयको नसफाररसमा मन्त्रालयले निधाथरण गरे बमोशजम हिुेछ । 

३०.  बढुवाका आधारः (१) बढुवा सनमनतले प्रहरी कमथचारीलाई कायथिमता वापत पाएको कूल 
अङ्कको आधारमा बढुवाका लानग नसफाररस गिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम कायथ िमताको मूल्याङ्कि गदाथ देहाय बमोशजम बढीमा 
एकसय अङ्क ददइिेछ ।  

(क) कायथसभपादि मूल्याङ्कि वापत   – ४० अङ्क 

(ि)  ज्येष्ठता वापत     – २२ अङ्क 

(ग)  िौगोनलक िेत्रमा काम गरेको अििुव वापत – ८ अङ्क 

(घ)  िैशिक योग्यता वापत    – १० अङ्क 

(ङ)  तालीम वापत     – ७.५ अङ्क 

(च)  चिुौतीपूणथ वा हविेष शजभमेवारी वापत  – ५ अङ्क 

 (छ)  ....................  

(ज) बढुवा सनमनतले ददि े    – ७.५ अङ्क 

                                                           
  पहहलो संिोधििारा थप । 

    िवौं संिोधििारा संिोनधत। 
   िवौं संिोधििारा शझहकएको। 
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(३) सभिाव्य उभमेदवारको कायथ सभपादि मूल्याङ्कि बापत अङ्क गणिा गदाथ असार 
मसान्तसभमको हहसाबले र अन्य अङ्कको गणिा गदाथ बढुवा सनमनतको बैठक बस्ि ुिन्दा 
अशघल्लो ददिसभम हानसल गरेको अङ्क गणिा गररिेछ ।  

(4) उपनियम (1) र (2) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि नियम 5 को 
उपनियम (6) बमोशजम कायम हिुे प्रहरी वररष्ठ िायब निरीिक, प्रहरी वररष्ठ हवलदार र 
प्रहरी सहायक हवलदारको दरबन्दीमा बढुवा गदाथ यो उपनियम प्रारभि िएपनछ पहहलो एक 
पटक ज्येष्ठताको आधारमा बढुवा सनमनतको नसफाररस बमोशजम बढुवा गररिेछ। 

३१. कायथसभपादि मूल्याङ्कि सभबन्धी व्यवस्थाः (१) प्रहरी कमथचारीको कायथसभपादिको मूल्याङ्कि 
गिथ अिसूुची–७ मा उल्लेि िए बमोशजमको ढााँचाको फाराम प्रयोग गररिेछ ।  

(२) प्रहरी कमथचारीको कायथसभपादि मूल्याङ्कि आनथथक वषथको हहसाबले वाहषथक 
रूपमा गिुथ पिेछ । 

(३) प्रहरी कमथचारीको कायथसभपादि मूल्याङ्किको कूल अङ्कको हविाजि देहाय 
बमोशजम हिुेछः– 

(क)  सपुररवेिकले ददिसक्िे अनधकतम अङ्क   – बीस 

(ि)  पिुरावलोकिकताथले ददि सक्िे अनधकतम अङ्क  – दि 

(ग)  पिुरावलोकि सनमनतले ददि सक्िे अनधकतम अङ्क – दि 

(४) महािगरीय प्रहरी पररसर प्रमिु र शजल्ला प्रहरी प्रमिुको हकमा उपनियम 
(३) को िण्ड (क) बमोशजम सपुररवेिकले ददिे बीस अङ्कमा उपनियम (६) बमोशजमको 
सपुररवेिक र सभबशन्धत शजल्लाको प्रमिु शजल्ला अनधकारीले ददि सक्िे अनधकतम अङ्क 
क्रमिः बाह्र र आठ हिुेछ । 

(५) प्रहरी िायव निरीिक देशि प्रहरी अनतररक्त महानिरीिक दजाथसभमको प्रहरी 
कमथचारीको कायथसभपादि मूल्याङ्कि फाराम वाहषथक रूपमा तीि प्रनत तयार गरी एकप्रनत 
मन्त्रालय, एक प्रनत प्रहरी प्रधाि कायाथलय र प्रहरी उपरीिकदेशि प्रहरी अनतररक्त 
महानिरीिक दजाथसभमको प्रहरी कमथचारीको हकमा एक प्रनत लोक सेवा आयोगमा र अन्य 
प्रहरी कमथचारीको हकमा सभबशन्धत प्रहरी कायाथलयमा पठाउि ुपिेछ । प्रहरी सहायक 

                                                           
  पहहलो संिोधििारा संिोनधत । 

   दिौ संिोधििारा संिोनधत । 
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निरीिक र सोिन्दा मनुिको दजाथको प्रहरी कमथचारीको कायथसभपादि मूल्याङ्कि फाराम दईु 
प्रनत तयार गरी एक प्रनत बढुवा सनमनतको सशचवालय रहिे प्रहरी कायाथलयमा पठाउि ुपिेछ 
र अको प्रनत सभबशन्धत प्रहरी कायाथलयमा राशििेछ ।   

(६) उपनियम (५) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि िेत्रीय प्रहरी प्रमिुले 
कायथ सभपादि मूल्यांकि फारम िरी तीि/तीि प्रनत सभबशन्धत िेत्रीय प्रिासक र प्रहरी 
अनतररक्त महानिरीिक समि तथा महािगरीय प्रहरी पररसर प्रमिु र शजल्ला प्रहरी प्रमिुले 
सभबशन्धत प्रमिु शजल्ला अनधकारी र उपनियम (७) बमोशजमको सपुररवेिक समि पेि 
गिुथ पिेछ ।  

(७) देहायका पदका प्रहरी कमथचारीको कायथसभपादि मूल्याङ्कि गिथका लानग 
देहायका सपुररवेिक तथा पिुरावलोकिकताथ रहिेछि ः–  

नस.िं. पद सपुररवेिक  पिुरावलोकिकताथ 

१ प्रहरी अनतररक्त 
महानिरीिक 

प्रहरी महानिरीिक मन्त्रालयका सशचव 

२ प्रहरी िायव 
महानिरीिक   

प्रहरी अनतररक्त 

महानिरीिक 

प्रहरी महानिरीिक 

३ प्रहरी वररष्ठ उपरीिक  प्रहरी िायव महानिरीिक प्रहरी अनतररक्त 

महानिरीिक 

४ प्रहरी उपरीिक  प्रहरी वररष्ठ उपरीिक प्रहरी िायव महानिरीिक 

५ प्रहरी िायव उपरीिक  प्रहरी उपरीिक  प्रहरी िायव महानिरीिक 

६ प्रहरी निरीिक  प्रहरी िायव उपरीिक  प्रहरी उपरीिक 

७ प्रहरी वररष्ठ िायब 

निरीिक र प्रहरी िायब 

निरीिक 

प्रहरी निरीिक प्रहरी िायव उपरीिक 

                                                           
   िवौं संिोधििारा संिोनधत। 
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८ प्रहरी सहायक निरीिक प्रहरी निरीिक  प्रहरी िायव उपरीिक 

९  प्रहरी वररष्ठ हवल्दार, 

प्रहरी हवल्दार र प्रहरी 

सहायक हवल्दार  

प्रहरी सहायक निरीिक प्रहरी निरीिक 

१० प्रहरी जवाि  प्रहरी सहायक निरीिक  प्रहरी निरीिक 

   

तर महािगरीय प्रहरी पररसर प्रमिु र शजल्ला प्रहरी प्रमिुको हकमा सभबशन्धत 
शजल्लाको प्रमिु शजल्ला अनधकारीले समेत उपनियम (४) को अधीिमा सपुररवेिकको 
रुपमा कायथ सभपादि मूल्याङ्कि गिेछ ।    

(८) उपनियम (७) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि कुिै प्रहरी कमथचारीको 
सपुररवेिक निज कायथरत प्रहरी कायाथलयमा ििएको अवस्थामा निजको दैनिक कायथमा 
रेिदेि एवं सपुरीवेिण गरररहेको कायाथलयमा कायथरत निजको सपुररवेिकसाँग समाि 
दजाथको अनधकृत वा सो दजाथको अनधकृत ििए सोिन्दा एक तह मानथल्लो दजाथको 
अनधकृतले त्यस्तो प्रहरी कमथचारीको सपुररवेिकको रुपमा अङ्क ददि बाधा पगेुको मानििे 
छैि ।  

(९) उपनियम (७) बमोशजम पिुरावलोकिकताथ हिुे प्रहरी कमथचारीले उपनियम 
(८) बमोशजम कुिै प्रहरी कमथचारीको सपुररवेिकको रुपमा अङ्क ददएमा त्यस्तो 
पिुरावलोकिकताथ िन्दा एक तह मानथको दजाथको अनधकृतले सभबशन्धत प्रहरी कमथचारीको 
पिुरावलोकिकताथ िई कायथ गिेछ ।  

उदाहरणको लानगः िेत्रीय प्रहरी कायाथलयहरूमा कायथरत प्रहरी िायव उपरीिकको 
पिुरावलोकिकताथ प्रहरी िायव महानिरीिकको सट्टा प्रहरी अनतररक्त महानिरीिक, प्रहरी 
िायव उपरीिक प्रमिु हिुे शजल्ला प्रहरी कायाथलय, अञ् चल प्रहरी कायाथलय र िेत्रीय प्रहरी 
तालीम केन्रहरूमा कायथरत प्रहरी निरीिकहरूको पिुरावलोकिकताथ प्रहरी उपरीिकको 
सट्टा सभबशन्धत प्रहरी वररष्ठ उपरीिक ।  
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(१०) प्रहरी जवाि, प्रहरी सहायक हवल्दार, प्रहरी हवल्दार र प्रहरी वररष्ठ 
हवल्दारको कायथसभपादि मूल्याङ्किका लानग देहायको पिुरावलोकि सनमनत रहिेछः– 

(क) प्रहरी उपरीिक   – अध्यि 

(ि) प्रहरी िायव उपरीिक  – सदस्य 

(ग) प्रहरी निरीिक   – सदस्य 

(११) प्रहरी सहायक निरीिक, प्रहरी िायव निरीिक र प्रहरी वररष्ठ िायब 
निरीिकको कायथसभपादि मूल्याङ्किका लानग देहायको पिुरावलोकि सनमनत रहिेछः– 

(क) प्रहरी िायव महानिरीिक – अध्यि 

(ि) प्रहरी वररष्ठ उपरीिक  – सदस्य 

(ग) प्रहरी उपरीिक   – सदस्य 

(१२) प्रहरी निरीिकदेशि प्रहरी उपरीिकसभमको कायथ सभपादि मूल्याङ्किका लानग 
देहायको पिुरावलोकि सनमनत रहिेछः– 

(क) प्रहरी महानिरीिक     – अध्यि 

(ि) प्रहरी महानिरीिकले तोकेको प्रहरी अनतररक्त  

महानिरीिक वा प्रहरी िायव महानिरीिक  – सदस्य 

(ग) सहसशचव, मन्त्रालय (प्रहरी प्रिासि महािािा हेिे) – सदस्य 

(१३) प्रहरी िायव महानिरीिक तथा प्रहरी वररष्ठ उपरीिकको कायथसभपादि 
मूल्याङ्किका लानग देहायको पिुरावलोकि सनमनत रहिेछः– 

(क) सशचव, मन्त्रालय     – अध्यि 

(ि) प्रहरी महानिरीिक      – सदस्य 

(ग) प्रहरी अनतररक्त महानिरीिक (प्रहरी प्रधाि  

कायाथलयका मािवस्रोत हवकास हविाग)  – सदस्य 

                                                           
   िवौं संिोधििारा संिोनधत। 
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(१४) प्रहरी अनतररक्त महानिरीिकको कायथसभपादि मूल्याङ्किका लानग देहायको 
पिुरावलोकि सनमनत रहिछेः– 

(क) सशचव, मन्त्रालय     – अध्यि 

(ि) प्रहरी महानिरीिक      – सदस्य 

(१५) प्रहरी महानिरीिकको कायथसभपादि मूल्याङ्कि गदाथ सपुररवेिक तथा 
पिुरावलोकिकताथको कायथ मन्त्रालयका सशचवले तथा पिुरावलोकि सनमनतको कायथ 
देहायको सनमनतले गिेछः– 

(क)  िेपाल सरकारका मखु्य सशचव    – अध्यि 

(ि)  मन्त्रालयका सशचव     – सदस्य 

(१६) बढुवाको प्रयोजिको लानग कायथसभपादिको मूल्याङ्किको अङ्क गणिा गदाथ 
बढुवाका लानग सभिाव्य उभमेदवार हिु जनत वषथको सेवा आवश्यक पिे हो पनछल्लो त्यनत 
वषथको कायथसभपादि मूल्याङ्कि फारामको औसतबाट हहसाब गररिेछ । 

तर, 

(क)  यस नियमावली बमोशजम कायथसभपादिको मूल्याङ्कि िएको अवस्था 
िरहेको र बढुवाको प्रयोजिको लानग कायथ सभपादि बापतको अङ्क 
गणिा गिुथ पिे िएमा प्रहरी नियमावली, २०४९ बमोशजम िररएका 
पनछल्ला आनथथक वषथहरुका कायथ सभपादि मूल्याङ्कि वापत हिु 
आएको एकमिु अङ्कलाई पूणाथङ्क चालीसमा पररणत गरी सोही 
बमोशजम प्राप्ताङ्क निधाथरण गररिेछ । 

(ि) यस नियमावली बमोशजम बढुवाको लानग सभिाव्य उभमेदवार हिु 
जनत वषथको कायथ सभपादि मूल्याङ्कि फाराम आवश्यक पिे हो 
त्यसको प्रयोजिको लानग पहहलो वषथको लानग यस नियमावली 
बमोशजम िररएको कायथ सभपादि मूल्याङ्किको अङ्क र अशघल्लो तीि 
वषथको िण्ड (क) बमोशजम, दोश्रो बषथको लानग पनछल्लो दईु वषथको 
यस नियमावली बमोशजम िररएको कायथ सभपादि मूल्याङ्किको अङ्क 
र अशघल्लो दईु बषथको लानग िण्ड (क) बमोशजम, तेश्रो बषथका लानग 
पनछल्लो तीि वषथको यस नियमावली बमोशजम िररएको कायथ 
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सभपादि मूल्याङ्किको अङ्क र अशघल्लो एक बषथको लानग िण्ड (क) 
बमोशजमको औषत अङ्क गणिा गररिेछ ।  

(ग) बढुवाको सभिाव्य उभमेदवार हिु चार वषथ िन्दा बढी सेवा अवनध 
आवश्यक पिे पदको हकमा पनछल्लो चार वषथको कायथ सभपादि 
मूल्याङ्कि फारामको औसतबाट हहसाब गररिेछ । 

(१७) वैदेशिक अध्ययि वा वैदेशिक तालीममा गएको वा निलभबि िई निलभबि 
फुकुवा िएकोमा त्यस्तो अवनधको कायथसभपादि मूल्याङ्कि वापत त्यस्तो अध्ययि वा 
तालीममा जाििुन्दा वा निलभबि हिुिुन्दा तत्काल अशघल्लो वषथको कायथसभपादि मूल्याङ्कि 
िएको रहेछ ििे सोही वषथको र त्यस्तो कायथ सभपादि मूल्याङ्कि िएको रहेिछ ििे हाशजर 
िएपनछ िरेको कायथसभपादि मूल्याङ्किमा जनत अङ्क पाएको छ सोही अिपुातमा िै अङ्क 
गणिा गररिेछ । 

(१८) संयकु्त रािसंघको सेवाको लानग नमििमा गएको अवनधको कायथसभपादि 
मूल्याङ्कि गिे प्रयोजिको लानग त्यस्तो नमििमा िहटएको प्रहरी कमथचारीले कायथ सभपादि 
मूल्याङ्कि फाराम िरी उक्त नमििमा िेपाल प्रहरीको तफथ बाट िहटएको सभबशन्धत जेष्ठ 
कमाण्डरको नसफाररस सहहत प्रहरी प्रधाि कायाथलयको यएुि िािा माफथ त निजको 
सपुररवेिक समि पठाउि ुपिेछ । 

तर जेष्ठ कमाण्डरको हकमा निजले आफ्िो कायथ सभपादि मूल्याङ्कि फाराम िरी 
प्रहरी प्रधाि कायाथलयको यएुि िािा माफथ त निजको सपुररवेिक समि पठाउि ुपिेछ ।   

(१९) प्रहरी कमथचारीहरूको कायथ सभपादि मूल्याङ्कि फाराम देहाय बमोशजमको 
अवनध नित्र िरी देहाय बमोशजम पठाउि ुपिेछः–  

(क) प्रत्येक प्रहरी कमथचारीले उपनियम (५) मा उल्लेि िए बमोशजमको 
संख्यामा कायथसभपादि मूल्याङ्कि फाराम िरी श्रावण ७ गतेनित्र 
सपुररवेिक समि पेि गिुथ पिेछ ।  

(ि) सपुररवेिकले आफूकहााँ प्राप्त कायथसभपादि मूल्याङ्कि फाराम 
मूल्याङ्कि गरी श्रावण मसान्तसभममा पिुरावलोकिकताथ समि पेि 
गिुथ पिेछ । 

     तर प्रमिु शजल्ला अनधकारीले आफूसमि पेि िएको 
कायथसभपादि फाराम मूल्याङ्कि गरी श्रावण मसान्तसभममा एक प्रनत 
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मन्त्रालय र एक प्रनत प्रहरी प्रधाि कायाथलयमा नसलबन्दी गरी पठाई 
एक प्रनत आफ् िै कायाथलयमा नसलबन्दी रुपमा राख् ि ुपिेछ । 

(ग) पिुरावलोकिकताथले आफूसमि सपुररवेिकबाट पेि िएको 
कायथसभपादि मूल्याङ्कि फाराम मूल्याङ्कि गरी िदौ २२ गतेनित्र 
पिुरावलोकि सनमनतको मूल्याङ्कि प्रयोजिको लानग प्रहरी प्रधाि 
कायाथलय समि पेि गिुथ पिेछ । 

(घ) पिुरावलोकि सनमनतले असोज २२ गतेसभममा कायथसभपादि 
मूल्याङ्कि गरर सक्ि ु पिेछ र यसरी मूल्याङ्कि गररएको फाराम 
नसलवन्दी गरी सरुशित राख् ि ुपिेछ ।  

(२०) कायथसभपादि मूल्याङ्कि फाराम िदाथ अिसूुची–८ मा उशल्लशित निदेशिकालाईथ 
समेत पालिा गिुथ पिेछ । 

(२१) कुिै प्रहरी कमथचारीको कायथसभपादि मूल्याङ्कि फाराममा प्रदाि गररएको अङ्क 
निजले सभपादि गरेको काम तथा दिताको स्तरसाँग अस्विाहवक देशिि आएमा सभबशन्धत 
सपुररवेिक र पिुरावलोकिकताथलाई सो उपर पिुःमूल्याङ्कि गरी पठाउिका लानग 
पिुरावलोकि सनमनतले त्यस्तो फाराम नसलबन्दी गरी हफताथ पठाउि सक्िेछ ।  

(२२) उपनियम (२१) बमोशजम प्राप्त हिु आएको फाराममा सपुररवेिक वा 
पिुरावलोकिकताथले पिुःमूल्याङ्कि गरी ७ ददिनित्र पिुरावलोकि सनमनतमा नसलबन्दी गरी 
पठाइसक्ि ुपिेछ ।  

३२. वगीकृत िते्रमा काम गरेको अििुवको मूल्याङ्किः (१) प्रहरी कमथचारीलाई हवनिन् ि िौगोनलक 
िेत्रमा काम गरेको अििुव वापतको अङ्क प्रदाि गदाथ अिसूुची-९ मा उल्लेि िए बमोशजम 
िौगोनलक िेत्रलाई क्रमिः “क”, “ि”, “ग”, “घ” र “ङ” गरी पााँच वगथमा हविाजि गरी 
वाहषथक रुपमा काम गरेको अििुव वापत आठ अङ्कमा िबढ्िे गरी देहाय बमोशजम अङ्क 
ददइिेछः– 

(क)  “क” वगथमा काम गरेको प्रत्येक वषथका लानग १.५ अङ्कका दरले । 

(ि)  “ि” वगथमा काम गरेको प्रत्येक वषथका लानग १.४ अङ्कका दरले । 

(ग)  “ग” वगथमा काम गरेको प्रत्येक वषथका लानग १.३ अङ्कका दरले । 

(घ)  “घ” वगथमा काम गरेको प्रत्येक वषथका लानग १.२ अङ्कका दरले । 
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(ङ)  “ङ” वगथमा काम गरेको प्रत्येक वषथका लानग १ अङ्कका दरले । 

(२) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि कुिै एक िौगोनलक 
िेत्रमा कभतीमा िब्बे ददि वा सोिन्दा बढी अवनध रुज ुहाशजर िई काम गरेको िए सोही 
िौगोनलक िेत्रमा काम गरे वापत पाउिे अङ्कको दामासाही हहसाबले र िब्बे ददििन्दा कम 
अवनध काम गरेको िए जिुसकैु िौगोनलक िेत्रमा काम गरेको िए पनि “ङ” वगथको लानग 
तोहकएको अङ्क ददइिेछ ।  

(३) प्रहरी सेवाबाट बिाथस्त िई पिुबथहाली िएको वा निलभबि िई त्यस्तो निलभबि 
फुकुवा िएको प्रहरी कमथचारीको हकमा निजहरू रुज ुहाशजर ििएको अवनधको िौगोनलक 
िेत्रमा काम गरे वापतको कुिै अङ्क ददइिे छैि ।  

(४) संयकु्त राि संघीय नमििमा िहटएको वा हवदेिशस्थत िेपाली कुटिीनतक 
नियोगमा िहटएको प्रहरी कमथचारीलाई “ङ” वगथको र अध्ययि हवदा वा तीि महहिा वा सो 
िन्दा वढी अवनधको लानग वैदेशिक तालीममा जािे प्रहरी कमथचारीलाई “ङ” वगथको लानग 
तोहकएको अङ्कको आधा अङ्क ददइिेछ ।  

(५) िौगोनलक िेत्रमा काम गरे बापत पाउिे अङ्क जिु पदमा बढुवा हिुे हो सो 
पदिन्दा एक तह मनुिको पदमा प्राप्त गरेको िए मात्र गणिा गररिेछ । 

(६) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि यो नियम प्रारभि हुाँदाका 
वित कुिै कमथचारीले िौगोनलक िेत्र वापत प्राप्त गरी सकेको अङ्क घट्ि ेछैि । 

(७) यो नियमावली प्रारभि हिु ुिन्दा अगानड िौगोनलक िेत्रमा काम गरे वापत 
प्राप्त गरेको अङ्कलाई पूणाथङ्क आठमा पररणत गरी सोही बमोशजम प्राप्ताङ्क निधाथरण गररिेछ । 

३३. जेष्ठताको मूल्याङ्किः प्रहरी कमथचारीलाई जेष्ठता वापतको अङ्क ददाँदा हाल बहाल रहेको पदमा 
काम गरेको प्रत्येक वषथका लानग दईु अङ्कका दरले बढीमा बाइस अङ्क ददइिेछ । 

  तर,  

(क)  एक वषथिन्दा बढी चािचिु महहिा वा ददिका लानग दामासाहीको 
हहसाबले अङ्क ददइिेछ ।  

(ि)  गयलकट्टी िएको अवनधको जेष्ठता वापतको अङ्क ददइिे छैि । 

                                                           
  पहहलो संिोधििारा संिोनधत ।   

   िवौं संिोधििारा संिोनधत। 
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(ग)  देहायका प्रहरी कमथचारीको हकमा बढुवाको लानग अङ्क गणिा गदाथ 
देहायको पदको सेवा अवनध गणिा गरी अङ्क ददइिेछ:- 

(१)  यो उपनियम प्रारभि हुाँदाका बित प्रहरी िायब निरीिक 
पदमा बहाल रही यो उपनियम प्रारभि िएपनछ प्रहरी वररष्ठ 
िायब निरीिक पदमा बढुवा िएका प्रहरी कमथचारीलाइथ प्रहरी 
निरीिक पदमा बढुवा गदाथ प्रहरी वररष्ठ िायब निरीिक र 
प्रहरी िायब निरीिक पदको सेवा अवनध, 

(२)  यो उपनियम प्रारभि हुाँदाका बित प्रहरी हवल्दार पदमा 
बहाल रही यो उपनियम प्रारभि िएपनछ प्रहरी वररष्ठ हवल्दार 
पदमा बढुवा िएका प्रहरी कमथचारीलाइथ प्रहरी सहायक 
निरीिक पदमा बढुवा गदाथ प्रहरी वररष्ठ हवल्दार र प्रहरी 
हवल्दार पदको सेवा अवनध, 

)३(  यो उपनियम प्रारभि हुाँदाका बित प्रहरी जवाि पदमा बहाल 
रही यो उपनियम प्रारभि िएपनछ प्रहरी सहायक हवल्दार 
पदमा बढुवा िएका प्रहरी कमथचारीलाइथ प्रहरी हवल्दार पदमा 
बढुवा गदाथ प्रहरी सहायक हवल्दार र प्रहरी जवाि पदको 
सेवा अवनध। 

३४. िैशिक योग्यताको मूल्याङ्किः (१) बढुवाका लानग प्रहरी कमथचारीलाई निजले हानसल गरेको 
िैशिक योग्यताको आधारमा देहाय बमोशजम बढीमा दि अङ्क ददइिेछः– 

िैशिक योग्यता प्रथम शे्रणी दितीय शे्रणी ततृीय शे्रणी 

(क) हाल बहाल रहेको पदमा ियााँ 
नियशुक्त गदाथ आवश्यक पिे न्यूितम 
िैशिक योग्यता वापत 

८ ७.७५ ७.५० 

(ि) न्यूितम िैशिक योग्यतािन्दा 
मानथल्लो तहको िैशिक योग्यता 
वापत थप 

२ १.७५ १.५० 

(ग) बढुवािारा हालको पदमा बहाल 
रहेको प्रहरी कमथचारीको हकमा 
िण्ड (क) बमोशजमको िैशिक 

७ ६ ५ 

                                                           
   िवौं संिोधििारा थप। 
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योग्यता ििएमा सो िन्दा एक तह 
मनुिको िैशिक योग्यता वापत 

 

(२) शे्रणी ििलेुको प्रमाणपत्रको हकमा हवश्वहवद्यालयले स्तर निधाथरण गरेकोमा 
सोही अिसुारको शे्रणी कायम गरी र सो ििएमा दितीय शे्रणी सरहको अङ्क ददइिेछ ।  

(३) प्रहरी िायव उपरीिक वा सोिन्दा मानथको पदमा बढुवाका लानग िैशिक 
योग्यताको अङ्क गणिा गदाथ प्रहरी निरीिक पदको निनमत्त आवश्यक पिे िैशिक योग्यतालाई 
िै न्यूितम िैशिक योग्यता मानििेछ । 

(४) साधारण लेिपढ गिथ जान् ि ेमात्र िैशिक योग्यता तोहकएको पदमा नियकु्त 
िएका प्रहरी कमथचारीहरुको िैशिक योग्यताको मूल्याङ्कि गदाथ एस. एल. नस. िन्दा मनुिको 
योग्यतालाई न्यूितम िैशिक योग्यता मािी सो वापत दितीय शे्रणी सरहको अङ्क प्रदाि 
गररिे छ ।  

३५. तालीमको मूल्याङ्किः (१) प्रहरी सेवाको पदमा रह“दा नलएको देहाय बमोशजमका कुिै दईु 
तालीम वापत देहाय बमोशजम बढीमा सात दिमलव पााँच अङ्क ददइिेछः–  

नस.िं. तालीमको हकनसम (क) शे्रणी (ि) शे्रणी (ग) शे्रणी 

१. आधारितू/सेवाकालीि तालीम ३.७५ ३.२५ २.७५ 

२. आधारितू/सेवाकालीि तालीम ३.७५ ३.२५ २.७५ 

(२) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि आधारितू तालीम बापत 
अङ्क प्रदाि गदाथ आधारितू तालीम गरेको पदबाट एक तह मानथको पदमा बढुवा हिु बाहेक 
अन्य पदमा बढुवाको लानग सो तालीम बापत अङ्क प्रदाि गररिे छैि । 

(३) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि प्रहरी कमथचारीलाई 
तालीम वापतको अङ्क ददाँदा पन्र ददििन्दा कम अवनधको तालीमका लानग कुिै अङ्क ददइि े
छैि । 

(४) उपनियम (१) को प्रयोजिको लानग प्रहरी कमथचारीलाई अिसूुची-१० मा 
उल्लेि िए बमोशजमका तालीम ददइिेछ ।  

(५) शे्रणी ििलेुको तालीम वापत कुिै प्रहरी कमथचारीको अङ्क गणिा गदाथ (ि) 
शे्रणी बराबरको अङ्क गणिा गररिेछ ।  
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(६) उपनियम (४) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि कुिै प्रहरी कमथचारीले 
यो नियमावली प्रारभि हिुिुन्दा अशघ हानसल गरेको तालीमको हकमा समेत उपनियम (१) 
बमोशजमको अङ्क ददइिेछ । 

(७)....................... 

 (८) प्रहरी सहायक हवल्दार पदमा बढुवा गदाथ प्रहरी जवाि पदमा गरेको तालीम, 
प्रहरी हवल्दार पदमा बढुवा गदाथ प्रहरी सहायक हवल्दार र प्रहरी जवाि पदमा गरेको 
तालीम र प्रहरी वररष्ठ हवल्दार पदमा बढुवा गदाथ प्रहरी हवल्दार  ,प्रहरी सहायक हवल्दार 
र प्रहरी जवाि पदमा गरेको त्ालीमको अङ्क गणिा गररिेछ। 

(८क) प्रहरी सहायक निरीिक पदमा बढुवा गदाथ प्रहरी वररष्ठ हवल्दारप्रहरी  ,
हवल्दार र प्रहरी सहायक हवल्दार पदमा गरेको तालीमको अङ्क गणिा गररिेछ।  

(९) प्रहरी िायब निरीिक पदमा बढुवा गदाथ प्रहरी सहायक निरीिक पदमा गरेको 
तालीम र प्रहरी वररष्ठ िायब निरीिक पदमा बढुवा गदाथ प्रहरी िायब निरीिक र प्रहरी 
सहायक निरीिक पदमा गरेको तालीमको अङ्क गणिा गररिेछ। 

 (क९)प्रहरी निरीिक पदमा बढुवा गदाथ प्रहरी वररष्ठ िायब निरीिकप्रहरी  ,
िायब निरीिक र प्रहरी सहायक निरीिक पदमा गरेको तालीमको अङ्क गणिा गररिेछ। 

(१०) प्रहरी िायव उपरीिक पदमा बढुवा गदाथ प्रहरी निरीिक पदमा गरेको 
तालीम र प्रहरी उपरीिक पदमा बढुवा गदाथ प्रहरी निरीिक र प्रहरी िायव उपरीिक 
पदमा गरेको तालीमको अङ्क गणिा गररिेछ । 

(११) प्रहरी वररष्ठ उपरीिक, प्रहरी िायव महानिरीिक र प्रहरी अनतररक्त 
महानिरीिक पदमा बढुवा गदाथ हाल कायथरत पद र सोिन्दा एक शे्रणी मनुिको पदमा प्राप्त 
गरेको तालीम बापतको अङ्क गणिा गररिेछ । 

३६. चिुौतीपूणथ वा हविषे शजभमेवारी वापत प्रदाि गररि े अङ्कः (१) कुिै  प्रहरी कमथचारीले 
चिुौतीपूणथ वा हविेष शजभमेवारी निवाथह गरे वापत अङ्क ददाँदा देहाय बमोशजम बढीमा पााँच 
अङ्क ददइिेछः– 

                                                           
 पहहलो संिोधििारा शझहकएको । 

    िवौं संिोधििारा संिोनधत। 
   िवौं संिोधििारा थप। 
  पहहलो संिोधििारा थप । 
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(क) अनत चिुौतीपूणथ वा हविेष शजभमेवारी वापत    – ५ अङ्क 

(ि) मध्यमस्तरको चिुौतीपूणथ वा हविेष शजभमेवारी वापत  – ३.५ 
अङ्क 

(ग)  सामान्य वा चिुौतीपूणथ शजभमेवारी वापत  – २ अङ्क 

(२) उपनियम (१) बमोशजमको अङ्क ददाँदा अिसूुचीमा—११ मा उल्लेि िए 
बमोशजमको आधारमा ददइिेछ ।   

(३) देहाय बमोशजमको अनधकारीले आफू मातहतको प्रहरी कमथचारीले निवाथह गरेको 
चिुौतीपूणथ वा हविेष शजभमेवारीको सभबन्धमा उपनियम (२) बमोशजमको आधारमा मूल्याङ्कि 
गरी सभबशन्धत बढुवा सनमनतको सशचवालयमा प्रत्येक वषथ असोज २२ गतेनित्र नसलबन्दी 
गरी पठाउि ुपिेछः– 

(क)  प्रहरी निरीिकदेशि प्रहरी िायव महानिरीिकसभमको प्रहरी 
अनधकृतले आफ्िो कायथिते्रमा सभपादि गरेको चिुौतीपूणथ वा हविेष 
शजभमेवारी वापतको अङ्क सभबशन्धत हविागीय प्रमिु, महािगरीय 
प्रहरी आयकु्त वा िेत्रीय प्रहरी कायाथलय प्रमिुको नसफाररसमा प्रहरी 
महानिरीिकले । 

(ि)  प्रहरी सहायक निरीिक, प्रहरी िायब निरीिक र प्रहरी वररष्ठ 
िायब निरीिकले आफ्िो कायथिेत्रमा सभपादि गरेको चिुौतीपूणथ वा 
हविेष शजभमेवारी वापतको अङ्क सभबशन्धत िािा, महािािा, प्रहरी 
पररसर र शजल्ला प्रहरी कायाथलयका प्रमिुको नसफाररसमा सभबशन्धत 
प्रहरी िायव महानिरीिकले । 

(ग)  प्रहरी जवािप्रहरी हवल्दार र प्रहरी  ,प्रहरी सहायक हवल्दार ,
 वररष्ठहवल्दारले आफ्िो कायथिेत्रमा सभपादि गरेको चिुौतीपूणथ वा 
हविेष शजभमेवारी वापतको अङ्क सभबशन्धत प्रहरी निरीिकको 
नसफाररसमा सभबशन्धत प्रहरी िायव उपरीिकले । 

                                                           
   िवौं संिोधििारा संिोनधत। 
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(४) चिुौतीपूणथ वा हविेष शजभमेवारी वापतको अङ्क गणिा गदाथ बढुवाका लानग 
सभिाव्य उभमेदवार हिु जनत वषथको सेवा आवश्यक पिे हो पनछल्लो त्यनत वषथको चिुौतीपूणथ 
वा हविेष शजभमेवारीको मूल्याङ्किको औसतबाट गणिा गररिेछ ।  

(५) यस नियमावलीमा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि तत्काल बढुवाको 
कारबाही गिुथ परेमा बढुवा सनमनतले बढुवाका लानग सभिाव्य उभमेदवारको चाल ुआनथथक 
वषथको चिुौतीपूणथ वा हविषे शजभमेवारीको मूल्याङ्कि गरी पठाउि सभबशन्धत अनधकारीलाई 
आदेि ददि सक्िेछ । 

(६) उपनियम (५) बमोशजम बढुवा सनमनतको आदेि प्राप्त िएमा सभबशन्धत 
पदानधकारीले बढुवा सनमनतले तोहकददएको समयनित्र मूल्याङ्कि गरी नसलबन्दी िाममा 
सभबशन्धत बढुवा सनमनतमा पठाउि ुपिेछ ।  

(७) यस नियम बमोशजम कुि कुि िेत्रमा कायथ गिे प्रहरी कमथचारीलाई चिुौतीपूणथ 
वा हविेष शजभमेवारी निवाथह गरेको हो िन् ि े हवषयको निधाथरण प्रहरी प्रधाि कायाथलयको 
नसफाररसमा मन्त्रालयले स्वीकृत गरे बमोशजम हिुेछ । 

३७. …………………. 

३८. बढुवा सनमनतले ददि ेअङ्कको निधाथरणः (१) प्रत्येक प्रहरी कमथचारीले बढुवा सनमनतले अङ्क 
ददिे प्रयोजिको लानग अिसूुची—१२ बमोशजमको िेततृ्व िमता तथा मूल्याङ्कि फाराम तीि 
प्रनत िरी प्रत्येक वषथको साउि १५ गतेनित्र नियम ३१ बमोशजमको सपुररवेिक समि 
पेि गिुथ पिेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम आफूलाई प्राप्त तीि प्रनत फाराममा सपुररवेिकले 
मूल्याङ्कि गरी िदौ ७ गते नित्र प्रहरी प्रधाि कायाथलय समि पेि गिुथ पिेछ । 

(३) उपनियम (२) बमोशजम प्राप्त िएका फाराममा बढुवा सनमनतको अध्यि तथा 
सदस्यले छुट्टाछुटै्ट मूल्याङ्कि गरी ददएको अङ्कको औसतबाट बढुवा सनमनतले अङ्क निधाथरण 
गिेछ ।  

(४) बढुवा सनमनतका अध्यि वा सदस्यले उपनियम (२) बमोशजम अङ्क ददाँदा कुिै 
प्रहरी कमथचारीलाई दईु िन्दा कम अङ्क ददि ुपरेमा वस्तगुत कारण समेत उल्लेि गिुथ 
पिेछ ।  

                                                           
  िवौं संिोधििारा शझहकएको। 
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(५) बढुवा सनमनतका अध्यि वा सदस्यले उपनियम (२) बमोशजम अङ्क ददाँदा 
साहनसक कायथ, राि तथा प्रहरी सङ्गठिको िाम उच्च राख् िे प्रिंसिीय कायथ तथा नसजथिात्मक 
एवं लगििील कायथ गिे प्रहरी कमथचारीलाई वस्तगुत कारण िोली अनधकतम सात दिमलव 
पााँच अङ्क ददि सक्िेछ ।  

३९. बढुवा सभबन्धी हविषे व्यवस्थाः (१) देहाय बमोशजमको उत्कृि कायथ गिे प्रहरी कमथचारीलाई 
नियम १९३ बमोशजमको िीनत निमाथण सनमनतको नसफाररसमा प्रहरी महानिरीिकले शे्रणी 
हवहहि बाहेक राजपत्र अिहङ्कत पदसभम एक तह मानथको ररक्त पदमा बढुवा गिथ सक्िेछः–  

(क) राि तथा आफू सेवारत प्रहरी कायाथलयको माि, प्रनतष्ठा र गौरव 
बढाउि प्रिंसिीय, सजृिात्मक र लगििील कायथ गिे प्रहरी 
कमथचारीलाई, 

(ि) राहिय तथा अन्तराथहिय िते्रमा हवनिन् ि हवधामा उत्कृि कायथ गरी 
राि र प्रहरी सङ्गठिको छहव उच्च राख् ि हविेष योगदाि परु् याउि े
प्रहरी कमथचारीलाई, र 

(ग) प्रहरी सेवामा रही कतथव्य निवाथह गदाथको नसलनसलामा वीरगनत प्राप्त 
गिे वा काम गदाथ िारीररक रूपमा अिक्त िई सेवाबाट अवकास 
नलि ुपिे अवस्थाका प्रहरी कमथचारीलाई । 

(२) उपनियम (१) अिसुार बढुवा गदाथ बढुवा िएका कमथचारीको िाम, पद, बढुवा 
गिुथ पिे आधार र औशचत्य सहहतको नलशित हववरण प्रहरी प्रधाि कायाथलयले बढुवा गरेको 
पन्र ददिनित्र मन्त्रालयलाई ददि ुपिेछ ।  

(३) उपनियम (१) अिसुार गररिे बढुवा एक आनथथक वषथमा दि जिािन्दा बढी 
व्यशक्तलाई गररिे छैि । 

४०.  शे्रणी हवहीि कमथचारीले अन्य पदमा प्रनतस्पधाथ गिथ पाउिःे यस नियमावलीमा अन्यत्र जिुसकैु 
कुरा लेशिएको िए तापनि कुिै पदमा िलु्ला प्रनतयोनगताबाट पूनतथ गररिे पदको लानग नलईि े
परीिामा प्रहरी आधारितु तालीम बाहेक अिसुचुी–३ मा उल्लेि िए बमोशजमको अन्य 
योग्यता िई पच्चीस वषथ ििाघेको बहालवाला शे्रणी हवहीि कमथचारीले सहिागी हिु   
पाउिेछ । 
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40क. शे्रणी हवहीि पदको स्तर सभबन्धी व्यवस्था: (१) िेपाल प्रहरीको शे्रणी हवहीि पदमा देहाय 
बमोशजमको स्तर रहिेछ:- 

)क (  प्रथमस्तर, 
)ि (  दितीयस्तर, 
)ग (   ततृीयस्तर, 
)घ (  चतथुथस्तर, 
)ङ (  पञ्चमस्तर। 

(२) शे्रणी हवहीि पदमा सरुु नियशुक्त हिुे प्रहरी कमथचारीको प्रथम स्तर कायम 
हिुेछ। 

(३) शे्रणी हवहीि कमथचारीको देहाय बमोशजम स्तर वहृद्ध हिुेछ:- 

)क (  पााँच वषथ वा सो िन्दा बढी तर दि वषथ िन्दा कम सेवा अवनध 
िएकोलाइथ दितीयस्तर, 

(ि) दि वषथ वा सो िन्दा बढी तर पन्र वषथ िन्दा कम सेवा अवनध 
िएकोलाइथ ततृीयस्तर, 

(ग) पन्र वषथ वा सो िन्दा बढी तर बीस वषथ िन्दा कम सेवा अवनध 
िएकोलाइथ चतथुथस्तर, 

(घ) बीस वषथ वा सो िन्दा बढी सेवा अवनध िएकोलाइथ पञ्चमस्तर। 

(४) उपनियम (३) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि देहायको अवस्थामा 
स्तर वहृद्ध गररिे छैि:- 

)क(  तलब वहृद्ध रोक्का िएको अवनधिर, 
(ि) तलब वहृद्ध घटुवा िएको वा सरुु स्केलमा घटुवा िएको वा िनसहत 

पाएकोमा सो नमनतले एक वषथसभम। 

(५) उपनियम (३) को स्तर बमोशजमको तलबमाि िेपाल सरकारले तोके बमोशजम 
हिुेछ। 

(६) िपेाल प्रहरीको शे्रणी हवहीि कमथचारीको स्तर वहृद्ध गदाथ उपनियम (३) 
बमोशजमको सेवा अवनध पूरा िएको िोनलपल्टदेशि लागू हिुे गरी गररिेछ। 

(७) उपनियम (६) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि यो नियम प्रारभि हुाँदाका 
बित शे्रणी हवहीि पदमा उपनियम (३) को िण्ड (क), (ि), (ग) वा (घ) बमोशजमको 

                                                           
   िवौं संिोधििारा थप। 



www.lawcommission.gov.np 

40 
 

सेवा अवनध पूरा िएका प्रहरी कमथचारीको हकमा यो नियम प्रारभि िएको नमनतबाट लागू 
हिुे गरी स्तर वहृद्ध गररिेछ। 

(८) उपनियम (६) र (७) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि सो अवनधमा 
उपनियम (४) बमोशजमको सजाय िएकोमा सोको समयावनध समाप्त िएको िोनलपल्टदेशि 
लागू हिुे गरी स्तर वहृद्ध गिुथ पिेछ। 

४१. प्रहरी महानिरीिक पदमा बढुवाः यस नियमावलीको नियम २८ मा जिुसकैु कुरा लेशिएको 
िए तापनि प्रहरी महानिरीिक पदमा बढुवा गदाथ प्रहरी अनतररक्त महानिरीिकहरू मध्येबाट 
र प्रहरी अनतररक्त महानिरीिकहरू ििएको अवस्थामा प्रहरी िायव महानिरीिकहरू 
मध्येबाट जेष्ठता, कायथकुिलता, कायथिमता, उत्तरदाहयत्व वहि गिथ सक्िे िमता, िेततृ्व प्रदाि 
गिथ सक्िे कुिलता तथा आफूिन्दा मनुिको प्रहरीलाई प्रोत्साहि र पररचालि गिथ सक्िे 
साम्यथ को आधारमा िेपाल सरकारले उपयकु्त देिेको उभमेदवारलाई प्रहरी महानिरीिक 
पदमा बढुवा गिेछ । 

४१क. प्रस्ताव पेि गिुथ पिेः प्रहरी अनतररक्त महानिरीिक पदमा नियम २७ को उपनियम (१) 
को िण्ड (क) को बढुवा सनमनतको नसफाररसमा र प्रहरी महानिरीिक पदमा नियम ४१ 
को अधीिमा रही बढुवाको लानग मन्त्रालयले िपेाल सरकार, मशन्त्रपररषद्मा प्रस्ताव पेि गिुथ 
पिेछ । 

४२. बढुवा उजरुी सभबन्धी व्यवस्थाः (१) देहायको बढुवा सनमनतको बढुवा नसफाररसमा शचत्त 
िबझु्िे प्रहरी कमथचारीले बढुवाको नसफाररस सभबन्धी निणथय िएको नमनतले सात ददिनित्र 
देहायको बढुवाको उजरुी सनु् िे सनमनत समि उजरुी ददि सक्िेछः– 

क्र.सं. बढुवाको नसफाररस गिे सनमनत  बढुवा उपरको उजरुी सनु् िे सनमनत 

१. नियम २७ को उपनियम (१) को िण्ड 

(क) र (ि) बमोशजमको बढुवा सनमनत 

(क) लोक सेवा आयोगका अध्यि  

– अध्यि 

(ि)  िेपाल सरकारका मखु्य सशचव   
              – सदस्य 

(ग) कािूि, न्याय, तथा संसदीय मानमला 
मन्त्रालयको सशचव     – सदस्य 

                                                           
  पहहलो संिोधििारा थप । 


   तेस्रो संिोधििारा संिोनधत । 
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२. नियम २७ को उपनियम (१) को िण्ड 

(ग)  बमोशजमको बढुवा सनमनत 

नियम २७ को उपनियम (१) को िण्ड 

(क) बमोशजमको बढुवा सनमनत 

३. नियम २७ को उपनियम (१) को िण्ड 

(घ) र (ङ) बमोशजमको बढुवा सनमनत 

नियम २७ को उपनियम (१) को िण्ड 

(ग)  बमोशजमको बढुवा सनमनत 

४. नियम २७ को उपनियम (१) को िण्ड 

(च) बमोशजमको बढुवा सनमनत 

नियम २७ को उपनियम (१) को िण्ड 

(घ)  बमोशजमको बढुवा सनमनत 

 

(२) बढुवा उपरको उजरुी सनु् ि े सनमनतले उपनियम (१) बमोशजम उजरुी प्राप्त 
िएपनछ उजरुी गिे भयाद सहकएको िोनलपल्ट बढुवा सनमनतको राय प्रनतहक्रया र उजरुीसाँग 
सभबशन्धत कागजात पठाउि बढुवा सनमनतको सशचवालयमा लेिी पठाउि ुपिेछ । त्यसरी 
लेिी आएमा सभबशन्धत बढुवा सनमनतको सशचवालयले तीि ददिनित्र आफ्िो राय प्रनतहक्रया 
सहहत उजरुीसाँग सभबशन्धत कागजात उजरुी सनु् िे सनमनत समि पठाउि ुपिेछ ।  

 


(३) उपनियम (१) बमोशजम परेको उजरुीमा उजरुी गिे भयाद समाप्त िएको 
नमनतले पन्र ददिनित्र टुङ्गो लगाइसक्ि ुपिेछ । बढुवाको उजरुी सनु् ि ेसनमनतले बढुवा 
सनमनतले बढुवाका आधारहरुको मलु्याङ्कि गदाथ कुिै कारण वा आधार िलुाउि ुपिेमा सो 
ििलुाएकोमा त्यस्तो कारण वा आधार िलुाउि अवनध तोकी लेिी पठाउि सक्िेछ । 

(४) यस नियम बमोशजम परेको उजरुीको टुड्डो लागेपनछ मात्र बढुवा सनमनतको 
नसफाररस कायाथन्वयि गररिेछ । 

(५) नियम २७ को उपनियम (१) को िण्ड (क) र (ि) बमोशजमको बढुवा 
सनमनतको बढुवा नसफाररस उपर बढुवा उजरुी सनु् िे सनमनतको सशचवालयको काम लोक 
सेवा आयोगले, नियम २७ को उपनियम (१) को िण्ड (ग) बमोशजमको बढुवा सनमनतको 
बढुवाको नसफाररस उपर बढुवा उजरुी सनु् िे सनमनतको सशचवालयको काम मन्त्रालयले र 
नियम २७ को उपनियम (१) को िण्ड (घ), (ङ) र (च) बमोशजमको बढुवा सनमनतको 
बढुवा नसफाररस उपर बढुवा उजरुी सनु् ि े सनमनतको सशचवालयको काम प्रहरी प्रधाि 
कायाथलयले गिेछ ।  

                                                           
  दोस्रो संिोधििारा संिोधि िएकोमा नमनत २०७१।५।२३ मा िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित िलूसधुारबाट उशल्लशित 

प्रावधाि रहेको । 
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(६) बढुवा सनमनतको नसफाररस उपर बढुवाको उजरुी सनु् ि े सनमनतले कुिै 
उभमेिारले यस नियमावली बमोशजम प्राप्त गिुथपिे अङ्क प्राप्त िगरेको वा प्राप्त िगिे अङ्क प्राप्त 
गरेको आधारमा बढुवा सनमनतको नसफाररस संिोधि गिुथपिे देशिएमा सो समेत गरी बढुवा 
सनमनत समि पठाउि ुपिेछ र बढुवा सनमनतले बढुवाको उजरुी सनु् िे सनमनतबाट लेिी आए 
बमोशजम नियशुक्तको लानग नसफाररस गिुथ पिेछ ।  

(७) उपनियम (१) बमोशजम पिथ आएको उजरुी झटु्टा ठहररएमा उजरुी पनछ हिु े
बढुवामा त्यस्तो उजरुीकताथको पहहलो पटकको उजरुी िए २ अङ्क र दोस्रो पटकको उजरुी 
िए ३ अङ्क काहटिेछ । 

४३. बढुवा सनमनतको सशचवालयः (१) देहाय बमोशजमको बढुवा सनमनतको सशचवालयको कायथ 
देहाय बमोशजमको कायाथलयले गिेछः– 

(क) नियम २७ को उपनियम (१) को िण्ड (क) र (ि) बमोशजमको 
बढुवा सनमनतको सशचवालयको कायथ मन्त्रालयले र िण्ड (ग) र 
(घ) बमोशजमको बढुवा सनमनतको सशचवालयको कायथ प्रहरी प्रधाि 
कायाथलयले । 

(ि) नियम २७ को उपनियम (१) को िण्ड (ङ) र (च) बमोशजमको 
बढुवा सनमनतको सशचवालयको कायथ सभबशन्धत िेत्रीय प्रहरी 
कायाथलयले ।  

(२) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि प्रहरी प्रधाि कायाथलयको 
प्रत्यि मातहतमा कायथरत रहेको प्रहरी िायव निरीिकिन्दा तल्लो दजाथको पदमा कायथरत 
प्रहरी कमथचारीको बढुवा गिथ वा यस नियमावली बमोशजम प्रहरी प्रधाि कायाथलयबाट िै 
बढुवा गिुथपिे अवस्था िएमा सो बढुवा सभबन्धी कायथ गिे प्रयोजिका लानग बढुवा सनमनतको 
सशचवालय प्रहरी प्रधाि कायाथलयमा रहिेछ ।  

४४. प्राप्ताङ्क उपलब्ध गराउिःे बढुवा सनमनतले प्रदाि गरेको अङ्क र चिुौतीपूणथ वा हविेष शजभमेवारी 
बापत प्राप्त गरेको अङ्क बाहेकको अङ्क सभबशन्धत उभमेदवारले हेिथ माग गरेमा निजलाई 
उपलव्ध गराइिेछ । 

                                                           
  दोस्रो संिोधििारा संिोनधत । 

  दोस्रो संिोधििारा थप । 
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४५. बढुवा सभबन्धी कागजात धलु्याउि ेसभबन्धी व्यवस्थाः बढुवा सभबन्धी सभपूणथ प्रहक्रया पूरा 
िएको तीि वषथपनछ बढुवा नसफाररसको निणथय बाहेकका अन्य बढुवा सभबन्धी कागजातहरू 
धलु्याउि सहकिेछ । 

  तर कुिै बढुवाको सभबन्धमा मदु्दा परी हवचाराधीि रहेको अवस्थामा त्यस्तो बढुवा 
सभबन्धी कागजातहरु मदु्दाको अशन्तम टुङ्गो िलागेसभम धलु्याइि ेछैि । 

४६. कायम मकुायम, कायथवाहक र निनमत्त सभबन्धी व्यवस्थाः (१) प्रहरी सेवाका कुिै पदमा 
साधारणतया कायम मकुायम मकुरर गररिे छैि ।  

तर कायाथलय प्रमिुको पद ररक्त रहेको अवस्था परी कायाथलयको दैनिक कायथ 
सञ्चालि गिथ बाधा पिथ गएमा कायम मकुायम मकुरर गिथ सहकिेछ ।  

 (२) यस नियम बमोशजम कायम मकुायम मकुरर गदाथ प्राहवनधक प्रहरी समूह तफथ  
सभबशन्धत उपसमूहको एक तह मनुिको सबैिन्दा वररष्ठतम प्रहरी कमथचारीलाई र जिपद 
प्रहरी समूह तफथ  एक तह मनुिको सबै िन्दा वररष्ठतम प्रहरी कमथचारीलाई मात्र कायम 
मकुायम मकुरर गररिेछ।  

(३) कायम मकुायम मकुरर िएको प्रहरी कमथचारीले कायम मकुायम मकुरर िएको 
पदको दज्र्यािी शचन्ह र सभपूणथ अनधकार प्रयोग गिथ पाउिेछ । 

(४) देहायको पदमा देहायको अनधकारीले कायम मकुायम मकुरर गिुथ पिेछः– 

(क)  प्रहरी महानिरीिक र प्रहरी अनतररक्त महानिरीिक पदमा िेपाल 
सरकार । 

(ि)  प्रहरी िायव महानिरीिक र प्रहरी वररष्ठ उपरीिक पदमा सभबशन्धत 
बढुवा सनमनतको नसफाररसमा गहृमन्त्री । 

(ग)  प्रहरी उपरीिक पदमा मन्त्रालयको स्वीकृनत नलई प्रहरी 
महानिरीिक । 

(घ)  प्रहरी िायव उपरीिक र प्रहरी निरीिक पदमा प्रहरी 
महानिरीिकको स्वीकृनत नलई प्रहरी िायव महानिरीिक । 

                                                           
   िवौं संिोधििारा संिोनधत। 

  पहहलो संिोधििारा संिोनधत ।   
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(५) कुिै कारणले कायाथलय प्रमिुको पद एक महहिा िन्दा बढी अवनधको लानग 
ररक्त िएमा र सो पदमा कायम मकुायम मकुरर िगररएको अवस्थामा एक तह मानथको 
कायाथलय प्रमिुले सो पदको कायथवाहक िई कामकाज गिथ सो ररक्त पद िन्दा एक तह 
मनुिको सबैिन्दा वररष्ठ प्रहरी कमथचारीलाई तोक्ि सक्िेछ । त्यसरी कायथवाहक िई तोक्दा 
त्यसको सूचिा प्रहरी प्रधाि कायाथलयमा ददि ुपिेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोशजम कायथवाहक िई काम गिथ तोहकएको प्रहरी कमथचारीले 
त्यस्तो कायथवाहक िएको पदको सभपूणथ अनधकार प्रयोग गिथ पाउिेछ ।  

(७) यस नियम बमोशजम कायम मकुायम मकुरर िगररएको वा कायथवाहक 
ितोहकएको अवस्थामा एक महहिामा ििाघ्िे गरी कुिै कारणले कायाथलय प्रमिु अिपुशस्थत 
िएमा सोही कायाथलयको सबैिन्दा वररष्ठ प्रहरी कमथचारीले सो पदको निनमत्त िई काम 
गिेछ । यसरी निनमत्त िई काम गरेको अवनधको सभपूणथ शजभमेवारी निनमत्त िई काम गिे 
प्रहरी कमथचारीको हिुेछ ।   



(७क) उपनियम (७) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि प्रहरी महानिरीिकको 
पद कुिै कारणले ररक्त हिुे िएमा वा प्रहरी महानिरीिकले कुिै कारणवि सो हैनसयतमा 
काम गिथ िसक्िे िएमा िेपाल सरकारले प्रहरी सेवाको वररष्ठतम  प्रहरी अनतररक्त 
महानिरीिकलाई निनमत्त प्रहरी महानिरीिक िई काम गिे गरी तोक्ि सक्िेछ । यसरी 
निनमत्त िई काम गरेको अवनधको सभपूणथ शजभमेवारी निनमत्त िई काम गिे प्रहरी अनतररक्त 
महानिरीिकको हिुेछ । 

(८) कायम मकुायम, कायथवाहक वा निनमत्त िई काम गिे प्रहरी कमथचारीले जिु 
पदमा काम गरेको छ सोही पदको तलब ित्ता र रासि सहुवधा पाउिेछ ।  

तर पन्र ददि िन्दा कम अवनध कायथवाहक वा निनमत्त िई काम गरे बापत त्यस्तो 
तलब ित्ता र रासि सहुवधा पाउिे छैि । 

(९) उपनियम (८) बमोशजम काम गिे प्रहरी कमथचारीले पाउिे तलब ित्ताको अङ्क 
निजले सो पदमा बढुवा हुाँदा पाउि ेतलब ित्ता िन्दा बढी हिु ेछैि ।  

(१०) कुिै एक पदमा एकै अवनधमा एक िन्दा बढी प्रहरी कमथचारी कायम मकुायम 
वा कायथवाहक मकुरर हिु सक्िे छैि । 

                                                           
    चौथो संिोधििारा थप । 
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पररच्छेद–५ 

पदस्थापिा तथा सरुवा सभबन्धी व्यवस्था 

४७. पदस्थापिाः (१) यस नियमावली बमोशजम िलु्ला तथा बढुवािारा नसफाररस िएका प्रहरी 
कमथचारीको िरुु पदस्थापिा तथा सरुवा गदाथ प्रहरी कमथचारीको िैशिक योग्यता, तालीमस्तर, 

ज्ञािसीप, कायथदिता, िारीररक िमता, वैयशक्तक रुशच र चाहिालाई ध्याि ददइिेछ । 

(२) उपनियम (१) को अधीिमा रही जिपद प्रहरी समूहको प्रहरी वररष्ठ िायव 
निरीिक दजाथसभमको कुिै प्रहरी कमथचारीलाई िरुु पदस्थापिा तथा सरुवा गदाथ देहाय 
बमोशजमको सेवा हवशििीकृत कायथिेत्र मध्ये कुिै एकमा पदस्थापिा तथा सरुवा गररिेछः– 

(क)  सरुिा व्यवस्थापि तथा नियन्त्रण 

(१)  ट्राहफक प्रहरी, 

(२)  हवशिि व्यशक्त सरुिा तथा महत्वपूणथ प्रनतष्ठाि सरुिा, 

(३) दङ्गा नियन्त्रण, 

(४)  हवत्तीय तथा औद्यौनगक सरुिा,  

(५) नबमािस्थल सरुिा, 

(६)  सीमा तथा राजमागथ सरुिा,   

(७)  कारागार सरुिा, 

(८)  अदालत समन्वय तथा सरुिा, 

(९)  हवपद् व्यवस्थापि, 

(१०)  हविेष कायथदल, 

(११)  सिस्त्र प्रहरी गण तथा गलु्म, 

(१२)  रेल–वे प्रहरी, 

(१३)  सञ्चार रेनडयो अपरेटर, 

(१४)  अन्य सरुिा । 

                                                           
   िवौं संिोधििारा संिोनधत। 
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(ि)  प्रिासि तथा व्यवस्थापि 

(१) प्रिासि तथा व्यवस्थापि,    

(२)  प्रशििण,    

(३)  कािूि व्यवस्थापि 

(४)  पयथटक प्रहरी,   

(५)  आनथथक प्रिासि/लेिा/शजन्सी 
(६)  प्राहवनधक समूहको प्रिासि (अस्पताल, हवनधहवज्ञाि, 

कभ्यटुर/सूचिा प्रहवनध, सवारी, ईशन्जनियररङ्ग, आवास तथा 
िौनतक योजिा, सङ्गीत, हातहनतयार र कुकुर हवद्यालय) । 

(७)  जिसभपकथ , 

(८)  सामदुाहयक प्रहरी । 

(ग)  अपराध अिसुन्धाि तथा सूचिा सङ्कलि 

(१)  अपराध अिसुन्धाि तथा अनियोजि, 

(२) अशख्तयार दरुूपयोग अिसुन्धाि आयोग, प्रहरी महािािा, 

(३)  लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो, 

(४)  केन्रीय अिसुन्धाि ब्यूरो, 


(४क) मािव बेचहविि अिसुन्धाि ब्यूरो,  

(४ि) साइबर ब्यूरो, 

(५)  हविेष व्यरुो  

(६)  महहला तथा बालबानलका सेवा । 

(घ) महािगरीय प्रहरी 

(अ)  सरुिा व्यवस्थापि तथा नियन्त्रण 

                                                           
  पहहलो संिोधििारा संिोनधत ।   

    सातौँ संिोधििारा थप । 

   आठौं संिोधििारा थप। 
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(१)  ट्राहफक प्रहरी, 

(२)  हवशिि व्यशक्त सरुिा तथा महत्वपूणथ प्रनतष्ठाि सरुिा,  

(३)  दङ्गा नियन्त्रण, 

(४)  नबमािस्थल सरुिा,  

(५)  कारागार सरुिा, 

(६)  अदालत समन्वय तथा सरुिा, 

(७)  हवपत व्यवस्थापि, 

(८) सञ्चार रेनडयो अपरेटर । 

(आ)  प्रिासि तथा व्यवस्थापि 

(१) प्रिासि तथा व्यवस्थापि,  

(२)  प्रशििण,    

(३)  कािूि व्यवस्थापि  

(४)  पयथटक प्रहरी,   

(५)  आनथथक प्रिासि/ लेिा/शजन्सी 

(६)   सामदुाहयक प्रहरी, 

(इ)  अपराध अिसुन्धाि तथा सूचिा सङ्कलि 

(१)  अपराध अिसुन्धाि तथा अनियोजि, 

(२)  सूचिा सङ्कलि, 

(३)  महहला तथा बालबानलका सेवा । 

(ङ)  अन्य  

(१)  छापािािा, 

(२)  फोटोग्राफी । 

(३) उपनियम (१) को अधीिमा रही जिपद प्रहरी समूहको सेवा हवशििीकृत 
कायथिेत्रमा रहेको प्रहरी कमथचारीलाई सरुवा गदाथ जिपद प्रहरी समूह नित्रकै अको कुिै 
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सेवा हवशििीकृत कायथिेत्रनित्र समाि प्रकृनतको काम कतथव्य सभपादि गिे शजभमेवारीमा 
फरक िपिे गरी यस नियमावली बमोशजम सरुवा गिथ सहकिेछ ।  

(४) उपनियम (३) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि कुिै पनि प्रहरी 
कमथचारीलाई प्राहवनधक प्रहरी समूहको पदानधकार रहिे पदबाट जिपद प्रहरी समूहको 
पदानधकार रहिे पदमा र जिपद प्रहरी समूहको पदानधकार रहिे पदबाट प्राहवनधक प्रहरी 
समूहको पदानधकार रहिे पदमा सरुवा वा वढुवा गररिे छैि ।  

(५) प्रहरी कायाथलय सहयोगीको योग्यता, ज्ञाि सीप, कायथदिता, िारीररक िमता, 
वैयशक्तक रुशच र निजको चाहिाको आधारमा देहाय बमोशजमको सेवा हवशििीकृत कायथिेत्रमा 
पदस्थापिा वा सरुवा गररिेछः– 

(क)  पजुारी  

(ि)  माली/बगैंचे 

(ग)  िान्छे 

(घ)  हजाम  

(ङ)  नसलाइ बिुाइ 

(च)  सयस 

(छ)  कुशचकार  

(ज)  मोची  

(झ)  धोबी 


(झ१) िेलाडी 

(ञ) सहयोगी िनूमकाका अन्य कायथ । 

४८. सरुवा गिे अनधकारीः प्रहरी कमथचारीलाई सरुवा गिे अनधकार देहायका अनधकारीलाई 
हिुेछः–  

(क)   प्रहरी अनतररक्त महानिरीिकलाई िेपाल सरकारले, 

(ि)   प्रहरी वररष्ठ उपरीिक र प्रहरी िायब महानिरीिकलाई गहृ मन्त्रीले,  

                                                           


   पााँचौं संिोधििारा थप । 
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(ग)   प्रहरी निरीिकदेशि प्रहरी उपरीिकसभमका प्रहरी अनधकृतहरूलाई प्रहरी 
महानिरीिक र आफ्िो िेत्रनित्र प्रहरी निरीिकसभम प्रहरी िायव 
महानिरीिकले, 

(घ)   प्रहरी वररष्ठ िायब निरीिक र प्रहरी िायव निरीिकलाई प्रहरी िायव 
महानिरीिक वा आफ्िो िेत्रनित्र प्रहरी वररष्ठ उपरीिकले, 

(ङ)   प्रहरी कायाथलय सहयोगी देशि प्रहरी सहायक निरीिकसभमका प्रहरी 
कमथचारीलाई प्रहरी उपरीिक वा आफ्िो िेत्रनित्र शजल्ला प्रहरी कायाथलयको 
प्रमिुले । 

४९. सरुवा सभबन्धी व्यवस्थाः (१) यस  नियमावलीको अधीिमा रही आवश्यकता अिरुूप प्रहरी 
कमथचारीको सरूवा नियनमत रूपमा गररिेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम सरुवा गदाथ “क” वा “ि” वगथको िौगोनलक िेत्रमा 
साधारणतयाः अठार महहिािन्दा बढी अवनधको लानग सरुवा गररि ेछैि ।  

(३) यस नियमावलीमा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि जिपद प्रहरी 
समूहको कुिै प्रहरी कमथचारीको जिु सेवा हवशििीकृत कायथिेत्रमा िरुु पदस्थापिा िएको 
हो निजले सो सेवा हवशििीकृत कायथिेत्रमा कभतीमा तीि वषथसभम काम गिुथ पिेछ ।  

 (४) सामान्यतया प्रहरी वररष्ठ िायब निरीिक ,प्रहरी िायब निरीिक ,प्रहरी 
सहायक निरीिक ,प्रहरी वररष्ठ हवल्दार  ,प्रहरी हवल्दार ,प्रहरी सहायक हवल्दार  र प्रहरी 
जवािलाई आफ्िो घर पायक पिे प्रदेिनित्र सरुवा गिथ प्राथनमकता ददइिेछ। 

(५) जिपद प्रहरी समूहको प्रहरी निरीिक र सोिन्दा मानथको प्रहरी कमथचारीलाई 
कुिै एक सेवा हवशििीकृत कायथिेत्रबाट अको सेवा हवशििीकृत कायथिेत्रमा सरुवा गिथ 
सहकिेछ । 

तर प्रहरी निरीिकको सरुवा गदाथ निजले िरुु पदस्थापिा िएको वा सरुवा िई 
आएको सेवा हवशििीकृत कायथिेत्रमा कभतीमा तीि वषथ सेवा गरेको हिु ुपिेछ ।  

(६) सेवा हवशििीकृत कायथिेत्रमध्ये व्यवस्थापि तथा प्रिासि अन्तगथतको आनथथक 
प्रिासिमा कायथरत प्रहरी सहायक निरीिक देशि प्रहरी निरीिक दजाथ सभमको प्रहरी 

                                                           
   िवौं संिोधििारा संिोनधत। 

  पहहलो संिोधििारा संिोनधत ।   
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कमथचारीको सरूवा गदाथ लेिातफथ  कभतीमा दईु वषथ काम गरेकोलाई शजन्सी तफथ  र शजन्सीतफथ  
कभतीमा दईु वषथ काम गरेकोलाई लेिा तफथ  आलोपालो गरी सरूवा गररिेछ ।  

(७) सेवा हवशििीकृत कायथिेत्र मध्ये व्यवस्थापि तथा प्रिासि अन्तगथतको आनथथक 
प्रिासिमा सरुवा हिुको लानग लेिा तथा व्यवस्थापि हवषयमा कभतीमा प्रवीणता प्रमाणपत्र 
तह उत्तीणथ गरेको वा एस.एल.सी. उत्तीणथ गरेको र कभतीमा तीि वषथसभम लेिा सभबन्धी 
काम गरेको हिु ुपिेछ ।  

(८) यस नियमावलीमा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि जिपद प्रहरी 
समूहको सेवा हवशििीकृत कायथिेत्रमा उल्लेि ििएको वा प्राहवनधक प्रकृनतको कायथ गिे 
प्रहरी कमथचारीको सरूवा वा पदस्थापि गदाथ निजले सभपादि गरररहेको कायथ प्रकृनतसाँग 
नमल्िे समाि प्रकृनतको सेवा हवशििीकृत कायथिेत्रमा मात्र गररिेछ । 

(९) सरुवालाई व्यवशस्थत, पारदिी र अिमुाियोग्य बिाउि सरुवा समय तानलका 
समेत समावेि गरी मन्त्रालयको स्वीकृनत नलई प्रहरी प्रधाि कायाथलयले सरुवा मापदण्ड 
बिाउि ुपिेछ । 

५०. सरुवा गररि ेअवनधः (१) कुिै पनि प्रहरी कमथचारीलाई साधारणतयाः पदस्थापि गररएको 
नमनतले एक वषथ िपगु्दै सरुवा गररिे छैि ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजमको अवनध िपगु्दै कुिै प्रहरी कमथचारीलाई सरुवा गिुथ 
परेमा सो को कारण उल्लेि गिुथ पिेछ । 

 

५१. सरूवा सभबन्धी कायथहवनधः नियम ५० को अधीिमा रही देहायका अवस्थामा देहाय बमोशजम 
कायथहवनध अवलभबि गरी सरुवा गररिेछः–  

(क) कुिै प्रहरी कमथचारीलाई कुिै कायाथलयमा राशि रहि अिपुयकु्त देशिएमा 
वा कायथ हवशििताका कारण कुिै प्रहरी कमथचारीको आवश्यकता परेमा 
सभबशन्धत कायाथलयले सो व्यहोरा िलुाई सभबशन्धत निकायमा लेिी पठाउि ु
पिेछ ।  

(ि) कुिै प्रहरी कमथचारीलाई व्यशक्तगत कारणले सरूवा आवश्यकता परेमा 
मिानसब माहफकको कारण िलुाई अिसूुची—१३ बमोशजमको फाराम िरी 
सभबशन्धत शजल्ला प्रहरी कायाथलय वा सो िन्दा मानथल्लो कायाथलयमा निवेदि 
ददि ुपिेछ ।  
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(ग) िण्ड (ि) बमोशजमको निवेदि प्राप्त िएको अवस्थामा सभबशन्धत कायाथलयले 
दताथ गरी कायाथलय प्रमिुको राय सहहत सरुवा गिे कायाथलयमा पठाउि ु
पिेछ र सो को जािकारी निवेदकलाई ददि ुपिेछ । 

५२. काज सभबन्धी व्यवस्थाः (१) प्रहरी कमथचारीलाई सामान्यतयाः काजमा िटाइिे छैि ।  

(२) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि प्रहरी प्रधाि कायाथलयले 
हविेष पररशस्थनतमा काज िटाउिे प्रयोजिको लानग काज सभबन्धी छुटै्ट मापदण्ड बिाई 
लागू गिथ सक्िेछ । 

 

पररच्छेद–६ 

प्रहरी कमथचारीको काम, कतथव्य र अनधकार 

५३. प्रहरी महानिरीिकको काम, कतथव्य र अनधकारः यस नियमावलीमा लेशिएका अन्य 
कुराहरुका अनतररक्त प्रहरी महानिरीिकको काम, कतथव्य र अनधकार देहाय बमोशजम 
हिुेछः–  

(क)  प्रहरी प्रधाि कायाथलय र सो मातहतका सबै प्रहरी कायाथलयहरूमा सामान्य 
नियन्त्रण, रेिदेि गिे र निदेिि ददि,े 

(ि)  प्रहरी अनतररक्त महानिरीिक र प्रहरी िायव महानिरीिकहरूको काम 
कारबाही उपर उशचत रेिदेि तथा नियन्त्रण गिे,  

(ग)  प्रहरी सङ्गठिको काम कारबाहीलाई प्रिावकारी बिाउि आदेिको 
िङृ्खलालाई प्रिावकारीरूपमा लागू गिे वा गराउिे, मातहत प्रहरी 
कायाथलयहरूबीच समन्वय र सहयोगको वातावरण कायम गिे वा गराउिे, 

(घ)  प्रहरी कमथचारीहरूको आचरण तथा अििुासि कायम राख् ि, कायथ दिता 
एवं कायथसभपादि िमता अनिवहृद्ध गिथ, कतथव्यनिष्ठ बिाउि एवं मिोबल 
उच्च राख् ि आवश्यक िीनत तजुथमा गरी प्रिावकारी कायाथन्वयि गिे वा 
गराउिे, 

(ङ)  प्रहरी कायाथलय तथा प्रहरी कमथचारीहरूको कामको मूल्याङ्कि गरी सजाय, 

परुस्कार, सरुवा, बढुवा लगायतका वशृत्त हवकासका कायथ गिे वा गराउिे, 
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(च) प्रहरी सेवालाई समयािकूुल र जिमिुी बिाउि िीनत एवं योजिा तजुथमा 
गरी लागू गिे वा गराउिे, 

(छ) मािव अनधकारको संरिण सभबद्धथि गिे वा गराउिे, असहाय, महहला तथा 
बालबानलकाका हक अनधकार संरिण सभबन्धी हविेष योजिा बिाई 
कायाथन्वयि गिे वा गराउिे, 

(ज) सामाशजक सद्भाव नबथोल्िे, सरुिा प्रनतकूल, गैरकािूिी एवं गभिीर आपरानधक 
हक्रयाकलाप र असाधारण अवस्थाको राजिीनतक गनतहवनध सभबन्धी प्रनतवेदि 
यथाशिघ्र मन्त्रालयमा पठाउिे, 

(झ) सरुिा प्रनतकूल, गैरकािूिी एवं आपरानधक हक्रयाकलापको रोकथाम तथा 
नियन्त्रण गिे सभबन्धमा आवश्यक योजिा तजुथमा गरी प्रिावकारीरूपमा 
लागू गिे वा गराउिे, 

(ञ) प्रचनलत कािूि बमोशजम प्रहरीले अिसुन्धाि गिे ििी तोहकएका 
अपराधहरूको अिसुन्धाि प्रिावकाररता अनिवहृद्ध गिथका लानग आवश्यक 
िीनत तथा योजिा बिाई कायाथन्वयि गिे वा गराउिे,   

(ट) प्रहरी कमथचारीहरूको पीरमकाथ व्यवस्थापिको उशचत व्यवस्था गिे वा 
गराउिे, 

(ठ) प्रहरी कमथचारीहरूलाई आवश्यक पिे समयािकूुल प्रशििणको व्यवस्था गिे,  

(ड) हवपत  व्यवस्थापि र पीनडतको उद्धार कायथमा प्रहरीलाई तदारुकतासाथ 
संलग्ि गराउिे,   

(ढ) अन्तराथहिय प्रहरी सङ्गठिसाँग सभपकथ  तथा समन्वय कायम राख् ि,े   

(ण) वषथमा एक पटक प्रत्येक िेत्रनित्रका कभतीमा तीि शजल्लाका प्रहरी 
कायाथलयहरूको निरीिण गिे र सोको प्रनतवेदि मन्त्रालयमा पठाउिे,  

(त) देिको आन्तररक िाशन्त सवु्यवस्थासाँग सभबशन्धत हवषयमा िेपाल 
सरकारलाई राय सल्लाह ददिे,  

(थ) िेपाल सरकारबाट प्राप्त निदेिि अिरुूप कायथसभपादि गरी प्रनतवेदि पेि 
गिे, 
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(द)  अन्तराथहिय समदुायबाट िाशन्त स्थापिाथथ िेपाल प्रहरीको माग िई आएमा 
िेपाल सरकारबाट स्वीकृनत िए बमोशजम िटाउिे व्यवस्था नमलाउिे, 

(ध) सरुिासाँग सभबशन्धत अन्तराथहियस्तरको कायथिाला, गोष्ठी, तालीम तथा 
अध्ययि आददमा िेपाल प्रहरीको सहिानगताका लानग मन्त्रालयसमि राय 
एवं नसफाररस पेि गिे, 

(ि) प्रहरी प्रिासिको वाहषथक प्रनतवेदि मन्त्रालयमा पठाउिे, 

(प) प्रचनलत कािूिले निददथि गरे बमोशजम अन्य कायथहरू गिे वा गराउिे । 

५४. महािगरीय प्रहरी आयकु्तको कायाथलय प्रमिुको काम, कतथव्य र अनधकारः प्रहरी प्रधाि 
कायाथलयको निदेिि र नियन्त्रणमा रहिे गरी आफ्िो कायथ िेत्रनित्र महािगरीय प्रहरी 
आयकु्तको कायाथलय प्रमिुको काम, कतथव्य र अनधकार देहाय बमोशजम हिुेछः– 

(क) प्रहरी जििशक्तको प्रिावकारी पररचालि, रेिदेि, नियन्त्रण गिे र आवश्यक 
निदेिि ददि,े  

(ि) प्रहरी कमथचारीहरूको आचरण तथा अििुासि कायम राख् ि, कायथ दिता 
एवं कायथसभपादि िमता अनिवहृद्ध गिथ, कतथव्यनिष्ठ बिाउि एवं मिोबल 
उच्च राख् ि महािगरीय ट्राहफक प्रहरी महािािा, महािगरीय प्रहरीअन्तगथत 
प्रशििण केन्र तथा गण, महािगरीय अपराध महािािा, प्रहरी पररसर, 

कारागार र वतृ्तहरूको कभतीमा वषथको एकपटक र आवश्यकता अिसुार 
प्रिाग तथा अन्य प्रहरी कायाथलयहरूको निरीिण गरी आवश्यक निदेिि 
ददिकुा साथै निरीिण पशुस्तकामा जिाउिे, 

(ग) प्रहरी कायाथलय तथा प्रहरी कमथचारीहरूको कामको मूल्याङ्कि गरी सजाय, 

परुस्कार, सरुवा, बढुवा लगायतका वशृत्त हवकासका कायथ गिे, 

(घ) मातहत प्रहरी कमथचारीहरूको पीरमकाथ सनु् ि ेव्यवस्था नमलाउिे, 

(ङ) सरकारी िजािा, मालसामाि इत्यादद सरुशित रािी त्यसको से्रस्ता दरुुस्त 
राख् िे, राख् ि लगाउिे, 

(च) मािव अनधकारको संरिण सभबद्धथि गिे वा गराउिे, असहाय, महहला तथा 
बालबानलकाका हक अनधकार संरिण सभबन्धी हविेष योजिा बिाई 
कायाथन्वयि गिे वा गराउिे, 
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(छ) िाशन्त सवु्यवस्था र सरुिा प्रनतकूल हक्रयाकलाप, िराब चररत्र िएका, िहङ्कत 
र फौजदारी अपराधमा अदालतबाट सजाय पाएका व्यशक्तको निगरािी राख् ि 
लगाउिे, त्यस्ता व्यशक्त वा गनतहवनधहरूको सूचिा तथा हववरण अद्यावनधक 
राख् िे व्यवस्था नमलाउिे,  

(ज) िाशन्त सवु्यवस्था र सरुिा प्रनतकूल हक्रयाकलाप तथा अपराध रोकथाम 
तथा नियन्त्रण गिे सभबन्धमा योजिा तजुथमा गरी प्रिावकारी तथा जिमिुी 
प्रहरी सेवा प्रदाि गिे गराउिे, 

(झ) प्रचनलत कािूि बमोशजम प्रहरीले अिसुन्धाि गिे ििी तोहकएका 
अपराधहरूको अिसुन्धाि प्रिावकारी, नछटो छररतो गराउिे, अिसुन्धािमा 
आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउिे,   

(ञ) तालकु कायाथलयबाट लागू गररएको िीनत अिरुूप अनत हवशिि तथा हवशिि 
व्यशक्तको सरुिा व्यवस्था गिे वा गराउिे, मातहत कायाथलयको सरुिा 
व्यवस्थाको अिगुमि गरी आवश्यक निदेिि ददि,े 

(ट) निजी िेत्रबाट सरुिा सेवा प्रदाि गिथ पररचानलत सरुिाकमीहरूको नियनमत 
अिगुमि गिे व्यवस्था नमलाउिे, 

(ठ) हवपद्बाट हिुे िनत न्यूिीकरण गिथ आवश्यक व्यवस्थापि गिे, साथै हवपद्को 
बेला तत्परतासाथ उद्धार व्यवस्थापि गिे वा गराउिे, 

(ड) ट्राहफक प्रहरीलाई समयािकूुल दि बिाई ट्राहफक व्यवस्थापि र 
नियन्त्रणमा आवश्यक िीनत तजुथमा गरी लागू गिे, 

(ढ) प्रहरी प्रशििणको गणुस्तर अनिवहृद्ध र पररणाममिुी प्रशििणका लानग उशचत 
व्यवस्थापि तथा अिगुमि गिे र आवश्यक निदेिि ददिे,  

(ण) प्रहरी काम कारबाहीलाई प्रिावकारी बिाउि मातहत प्रहरी कायाथलयहरूबीच 
समन्वय र सहयोगको वातावरण नमलाउिे,  

(त) महािगर प्रहरीको िेत्रनित्र िाशन्त सरुिामा उत्पन् ि हिु सक्िे असाधारण 
पररशस्थनतलाई मध्यिजर रािी आकशस्मक तथा हविेष सरुिा योजिा तयार 
गिे वा गराउिे, 
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(थ) स्थािीय प्रिासि, शजल्लाशस्थत सरकारी तथा गैह्रसरकारी संघसंस्था तथा 
कायाथलय र आवश्यकता अिसुार अन्तराथहिय सीमावती समकिी 
अनधकारीहरूसाँग सरुिा तथा अपराध नियन्त्रणमा सभपकथ  र समन्वय गिे, 

(द) सीमावती समकिी प्रहरी कायाथलयका प्रमिुसाँग कभतीमा वषथमा एकपटक 
सरुिा, अपराध रोकथाम र नियन्त्रण तथा संयकु्त प्रहरी पररचालि लगायतका 
हवषयमा छलफल गरी आवश्यक सहयोग आदािप्रदाि गिे,  

(ध) प्रहरी एकाइ तथा जििशक्त, योजिा तथा कायथ, दैनिक िाशन्त सरुिा, अपराध 
अिसुन्धाि, राहिय तथा सावथजनिक महत्व राख् िे हवषयमा आवश्यकता 
अिसुार यथािीघ्र वा मानसक र वाहषथकरूपमा प्रहरी महानिरीिकसमि 
प्रनतवेदि पठाउि,े 

(ि) तालकु कायाथलयले ददएको निदेिि पालिा गिे वा गराउिे, प्रचनलत कािूिले 
निददथि गरे बमोशजम अन्य कायथहरू गिे वा गराउिे । 

५५. िते्रीय प्रहरी कायाथलय प्रमिुको काम, कतथव्य र अनधकारः प्रहरी प्रधाि कायाथलयको निदेिि 
र नियन्त्रणमा रहिे गरी आफ्िो कायथ िेत्रनित्र िते्रीय प्रहरी कायाथलय प्रमिुको काम, 

कतथव्य र अनधकार देहाय बमोशजम हिुेछः– 

(क) प्रहरी जििशक्तको प्रिावकारी पररचालि, रेिदेि, नियन्त्रण गिे र आवश्यक 
निदेिि ददि,े 

(ि) प्रहरी कमथचारीहरूको आचरण तथा अििुासि कायम राख् ि, कायथ दिता 
एवं कायथसभपादि िमता अनिवहृद्ध गिथ, कतथव्यनिष्ठ बिाउि एवं मिोबल 
उच्च राख् ि िेत्रीय ट्राहफक प्रहरी कायाथलय, िेत्रशस्थत प्रशििण केन्र तथा 
गण, अञ् चल प्रहरी कायाथलय, शजल्ला प्रहरी कायाथलय, कारागारहरूको 
कभतीमा वषथको एक पटक र आवश्यकता अिसुार थािा र चौकीहरूको 
निरीिण गरी आवश्यक निदेिि ददिे साथै निरीिण पशुस्तकामा जिाउिे, 

(ग) प्रहरी कमथचारी, कायाथलय तथा प्रहरी काम कारबाहीको निरीिण तथा 
सपुरीवेिण गरी सजाय, परुस्कार, सरुवा, बढुवा लगायतका वशृत्त हवकासका 
कायथ गिे,  

(घ) मातहत प्रहरी कमथचारीहरूको पीरमकाथ सनु् ि ेव्यवस्था नमलाउिे, 
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(ङ) सरुिा प्रनतकूल हक्रयाकलाप, िराब चररत्र िएका, िहङ्कत र फौजदारी 
अपराधमा अदालतबाट सजाय पाएका व्यशक्त तथा गनतहवनधहरूको 
निगरािीको व्यवस्था नमलाउिे, सङ्कलि गररएका सूचिा तथा हववरण 
अद्यावनधक राख् िे वा राख् ि लगाउिे, 

(च) सरुिा प्रनतकूल हक्रयाकलाप तथा अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण गिे 
सभबन्धमा योजिा तजुथमा गरी प्रिावकारी तथा जिमिुी प्रहरी सेवा प्रदाि 
गिे वा गराउिे,  

(छ) प्रचनलत कािूि बमोशजम प्रहरीले अिसुन्धाि गिे िनि तोहकएका 
अपराधहरूको अिसुन्धाि प्रिावकारी र नछटो छररतो गराउिे साथै 
अिसुन्धािमा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउिे,  

(ज) तालकु कायाथलयबाट लागू गररएको िीनत अिरुूप अनत हवशिि तथा हवशिि 
व्यशक्तको सरुिा व्यवस्था गिे वा गराउिे साथै मातहत कायाथलयको सरुिा 
व्यवस्थाको अिगुमि गरी आवश्यक निदेिि ददि,े   

(झ) निजी िेत्रबाट सरुिा सेवा प्रदाि गिथ पररचानलत सरुिाकमीहरूको नियनमत 
अिगुमि गिे व्यवस्था नमलाउि,े 

(ञ) हवपद्बाट हिुे िनत न्यूिीकरण गिथ आवश्यक व्यवस्थापि गिे, हवपद्को बेला 
तत्परताकासाथ उद्धार व्यवस्थापि गिे वा गराउिे, 

(ट) ट्राहफक प्रहरीलाई समयािकूुल दि बिाई ट्राहफक व्यवस्थापि र 
नियन्त्रणमा िीनत तजुथमा गरी लागू गिे वा गराउिे, 

(ठ) प्रहरी प्रशििणको गणुस्तर अनिवहृद्ध र पररणाममिुी प्रशििणका लानग उशचत 
व्यवस्थापि तथा अिगुमि गिे र आवश्यक निदेिि ददिे,  

(ड) प्रहरी काम कारबाहीलाई प्रिावकारी बिाउि मातहत प्रहरी कायाथलयहरू 
बीच समन्वय र सहयोगको वातावरण नमलाउिे, 

(ढ) िेत्रनित्र िाशन्त सरुिामा उत्पन् ि हिु सक्िे असाधारण पररशस्थनतलाई 
मध्यिजर रािी आकशस्मक तथा हविेष सरुिा योजिा तयार गिे वा गराउिे, 
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(ण) स्थािीय प्रिासि, शजल्लाशस्थत सरकारी तथा गैह सरकारी संघसंस्था तथा 
कायाथलय र आवश्यकताअिसुार अन्तराथहिय सीमावती समकिीी 
अनधकारीहरूसाँग सरुिा तथा अपराध नियन्त्रणमा सभपकथ  र समन्वय गिे, 

(त) सीमावती समकिी प्रहरी कायाथलयका प्रमिुसाँग सालको एकपटक सरुिा, 
अपराध रोकथाम र नियन्त्रण तथा संयकु्त प्रहरी पररचालि लगायतका 
हवषयमा छलफल गरी आवश्यक सहयोग आदाि प्रदाि गिे, 

(थ) मािव अनधकारको संरिण, सभबद्धथि गिे वा गराउिे, असहाय, महहला तथा 
बालबानलकाका हक अनधकार संरिण सभबन्धी हविेष योजिा बिाई 
कायाथन्वयि गिे वा गराउिे, 

(द) प्रहरी एकाइ तथा जििशक्त, योजिा तथा कायथ, दैनिक िाशन्तसरुिा, अपराध 
अिसुन्धाि, राहिय तथा सावथजनिक महत्व राख् िे हवषयमा आवश्यकता 
अिसुार यथािीघ्र वा मानसक तथा वाहषथकरूपमा प्रहरी महानिरीिकसमि 
प्रनतवेदि पठाउिे । 

(ध) तालकु कायाथलयले ददएको निदेिि पालिा गिे वा गराउिे र प्रचनलत 
कािूिले निददथि गरे बमोशजम अन्य कायथहरू गिे वा गराउिे । 

५६. केन्रीय अिसुन्धाि ब्यूरो प्रमिुको काम, कतथव्य र अनधकारः प्रहरी प्रधाि कायाथलयको 
निदेिि र नियन्त्रणमा रहिे गरी आफ्िो शजभमेवारी िेत्रनित्र केन्रीय अिसुन्धाि ब्यूरो 
प्रमिुको काम, कतथव्य र अनधकार देहाय बमोशजम हिुेछः– 

(क) सरकारी मदु्दा सभबन्धी ऐि, २०४९ को अिसूुची–१ बमोशजम सभबशन्धत 
प्रहरी कायाथलयबाट अिसुन्धाि तहहककात हिुे अपराधहरु मध्ये जघन्य, 

संगदठत, वा सावथजनिक चासो वा बहरुाहिय प्रकृती वा मािव अनधकारको 
गशभिर उल्लङ्घि वा आनथथक, उच्च प्रहवनधयकु्त जघन्य एवं राहिय हहत वा 
सरोकारका दृहिले अनत संवेदिशिल महिसु गरी राहिय शचन्ता र चासो 
बन् िे प्रकृनतका अपराधहरूको सभबन्धमा प्रहरी महानिरीिकले तोहकददएका 
अपराधहरुको अिसुन्धाि तहहककात गिे, 

(ि) कुिै प्रहरी कायाथलयको अनधकारिेत्र नित्र पिे िए तापिी त्यस्तो अपराधको 
अिसुन्धाि तहहककात व्यूरोले गदाथ बढी प्रिावकारी हिुे ििी सभबशन्धत 
प्रहरी कायाथलयले प्रहरी प्रधाि कायाथलयमा अिरुोध गरी पठाएकोमा प्रहरी 
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प्रधाि कायाथलयको अपराध अिसुन्धाि नबिागको प्रमिुको नसफाररसमा प्रहरी 
महानिरीिकबाट तोहकएका अपराधहरुको अिसुन्धाि गिे, 

(ग)  अपराध अिसुन्धाि तहहककातको निनमत्त अन्य कायाथलयबाट आवश्यक 
सहयोगका लानग अिरुोध िई आएमा आवश्यकता अिसुारको सहयोग 
उपलब्ध गराउिे, 

(घ)  तालकु कायाथलयले ददएको निदेिि पालिा गिे वा गराउिे र प्रचनलत 
कािूिले निददथि गरेबमोशजम अन्य कायथहरू गिे वा गराउिे । 

५६क.मािव बेचहविि अिसुन्धाि ब्यूरो प्रमिुको काम, कतथव्य र अनधकारः (१) प्रहरी प्रधाि 
कायाथलयको निदेिि र नियन्त्रणमा रहिे गरी आफ्िो शजभमेवारी िेत्रनित्र मािव बेचनबिि 
अिसुन्धाि ब्यूरो प्रमिुको काम, कतथव्य र अनधकार देहाय बमोशजम हिुेछः– 

(क)  मािव बेचनबिि अिसुन्धाि तथा ओसारपसार सभबन्धी कसूर हिु िददि         
आवश्यक व्यवस्था नमलाउिे,  

(ि) देहाय बमोशजमको मािब बेचनबिि सभबन्धी कसूर तथा त्यस्तो कसू रसाँग 
सभबद्ध िई आएका िेपाल प्रहरीले अिसुन्धाि गिे अन्य फौजदारी कसूरको 
अिसुन्धाि गिे वा गराउिेः– 

   (१)  मािव बेचनबिि अिसुन्धाि ब्यूरोमा जाहेरी परेका कसूर, 

(२)  कसूरको प्रकृनत सङ्गदठत, गभिीर वा जहटल िएको कारण मािव 
चनबिि अिसुन्धाि व्यरुोले अिसुन्धाि गिे ििी प्रहरी प्रधाि 
कायाथलयले तोहकददएको कसूर,  

(३)  मािव बेचनबिि अिसुन्धाि व्यरुोले अिसुन्धाि गदाथ बढी प्रिावकारी 
हिुे ििी सभबशन्धत प्रहरी कायाथलयले अिरुोध गरी पठाएकोमा प्रहरी 
प्रधाि कायाथलयले तोहकददएको कसूर ।  

(ग)   मािव बेचनबिि तथा ओसारपसार सभबन्धी कसूरका पीनडतको तत्काल 
उद्धार गरी आपतकालीि संरिण लगायत अन्य आवश्यक व्यवस्था 
नमलाउिे,  

                                                           
   सातौँ संिोधििारा थप । 
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(घ)   मािव बेचनबिि तथा ओसारपसार सभबन्धी कसूरको नियन्त्रण तथा सो को 
अिसुन्धाि सभबन्धी कायथमा अन्य प्रहरी कायाथलयबाट िए गरेको कामको 
सपुररवेिण, अिगुमि तथा समन्वय गिे,  

(ङ)  मािव बेचनबिि तथा ओसारपसार सभबन्धी कसूरको केन्रीय अनिलेि 
व्यवस्थापि गिे वा गराउिे,  

(च)   तालकु कायाथलयले ददएको निदेिि पालिा गिे वा गराउिे, 

(छ)   प्रचनलत कािूिले निददथि गरे बमोशजमका अन्य कायथहरु गिे वा गराउिे ।  

  (२) मािव बेचनबिि अिसुन्धाि ब्यूरोमा जाहेरी परेका वा अिसुन्धािको लानग 
प्राप्त िएका कसूर सभबन्धमा अिसुन्धाि गदाथ अन्य प्रहरी कायाथलयबाट बााँकी अिसुन्धाि 
कायथ पूरा हिु उपयकु्त देिेमा मािव बेचनबिि अिसुन्धाि ब्यूरो प्रमिुले त्यस्ता मदु्दामा 
सङ्कनलत प्रमाण र नमनसल समेत सभबशन्धत प्रहरी कायाथलयमा पठाउि ुपिेछ ।  

  (३)  मािव बेचनबिि तथा ओसार पसार सभबन्धी मदु्दाको सभबन्धमा सभबशन्धत 
प्रहरी कायाथलयले अिसुन्धाि कायथ पूरा गरी सरकारी वकील समि अिसुन्धाि प्रनतवेदि 
पेि गरेपनछ सोको जािकारी मािव बेचनबिि अिसुन्धाि ब्यूरोलाई समेत ददि ुपिेछ ।  

  (४) यस नियम बमोशजम अिसुन्धाि तहहककातको क्रममा मािव बेचनबिि 
अिसुन्धाि ब्यूरोको प्रमिुले िटाएको प्रहरी कमथचारीले प्रचनलत कािूि बमोशजम अिसुन्धाि 
अनधकारीलाई िए सरहको अनधकार प्रयोग गरी िेपालिर काम गिथ सक्िेछ ।  

५६ि. साइबर ब्यूरो प्रमिुको काम, कतथव्य र अनधकार: (१) प्रहरी प्रधाि कायाथलयको निदेिि 
र नियन्त्रणमा रहिे गरी आफ्िो शजभमेवारी िेत्रनित्र साइबर ब्यूरो प्रमिुको काम, कतथव्य 
र अनधकार देहाय बमोशजम हिुेछ :- 

(क)  साइबर सभबन्धी कसूर हिु िददि आवश्यक व्यवस्था नमलाउिे,  

(ि)  देहाय बमोशजमको साइबर सभबन्धी कसूर तथा त्यस्तो कसूरसाँग सभबद्ध 
िई आएका िेपाल प्रहरीले अिसुन्धाि गिे अन्य फौजदारी कसूरको 
अिसुन्धाि गिे वा गराउिे:- 

(१)  साइबर ब्यूरोमा जाहेरी परेका कसूर, 

                                                           
   आठौं संिोधििारा थप। 
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(२)  कसूरको प्रकृनत सङ्गदठत, गभिीर वा जहटल िएको कारण 
साइबर ब्यूरोले अिसुन्धाि गिे ििी प्रहरी प्रधाि कायाथलयले 
तोहकददएको कसूर, 

(३)  साइबर ब्यूरोले अिसुन्धाि गदाथ बढी प्रिावकारी हिुे ििी 
सभबशन्धत प्रहरी कायाथलयले अिरुोध गरी पठाएकोमा प्रहरी 
प्रधाि कायाथलयले तोहकददएको कसूर । 

(ग)  साइबर सभबन्धी कसूरका पीनडतको सामाशजक सञ्जालमा रहेको फोटो 
तथा निनडयो तत्काल अदृष्य (हाईड) गरी आपतकालीि संरिण लगायत 
अन्य आवश्यक व्यवस्था नमलाउिे,  

(घ)  साइबर सभबन्धी कसूरको नियन्त्रण तथा सोको अिसुन्धाि सभबन्धी कायथमा 
अन्य प्रहरी कायाथलयबाट िए गरेको कामको सपुररवेिण, अिगुमि तथा 
समन्वय गिे, 

(ङ)  साइबर सभबन्धी कसूरको केन्रीय अनिलेि व्यवस्थापि गिे वा गराउिे, 

(च)  तालकु कायाथलयले ददएको निदेिि पालिा गिे वा गराउिे, 

(छ)  प्रचनलत कािूिले निददथि गरे बमोशजमका अन्य कायथ गिे वा गराउिे । 

(२) साइबर ब्यूरोमा जाहेरी परेका वा अिसुन्धािको लानग प्राप्त िएका कसूर 
सभबन्धमा अिसुन्धाि गदाथ सो हवषय अन्य प्रहरी कायाथलयबाट अिसुन्धाि हिु उपयकु्त 
देिेमा साइबर ब्यूरो प्रमिुले बााँकी अिसुन्धाि गिे प्रयोजिका लानग त्यस्ता मदु्दामा सङ्कनलत 
प्रमाण र नमनसल समेत सभबशन्धत प्रहरी कायाथलयमा पठाउि ुपिेछ ।     

(३) उपनियम (२) बमोशजमको साइबर सभबन्धी मदु्दाको सभबन्धमा सभबशन्धत 
प्रहरी कायाथलयले अिसुन्धाि कायथ पूरा गरी सरकारी वकील समि अिसुन्धाि प्रनतवेदि 
पेि गरेपनछ सोको जािकारी साइबर ब्यूरोलाई समेत ददि ुपिेछ । 

(४) यस नियम बमोशजम अिसुन्धाि तहहककातको क्रममा साइबर ब्यूरो प्रमिुले 
िटाएको प्रहरी कमथचारीले प्रचनलत कािूि बमोशजम अिसुन्धाि अनधकारीलाई िए सरहको 
अनधकार प्रयोग गरी िेपालिर काम गिथ सक्िेछ। 

५७.  अञ् चल प्रहरी कायाथलय प्रमिुको काम, कतथव्य र अनधकारः िेत्रीय प्रहरी कायाथलयको निदेिि 
र नियन्त्रणमा रहिे गरी आफ्िो शजभमेवारी िेत्रनित्र अञ् चल प्रहरी कायाथलय प्रमिुको काम, 

कतथव्य र अनधकार देहाय बमोशजम हिुेछः– 

(क) प्रहरी जििशक्तको प्रिावकारी पररचालि, रेिदेि, नियन्त्रण गिे र आवश्यक 
निदेिि ददि,े 
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(ि) प्रहरी कमथचारीहरूको आचरण तथा अििुासि कायम राख् ि, कायथ दिता 
एवं कायथसभपादि िमता अनिवहृद्ध गिथ, कतथव्यनिष्ठ बिाउि एवं मिोबल 
उच्च राख् ि शजल्लास्तरीय प्रहरी कायाथलय, कारागारहरू र िगर तथा इलाका 
प्रहरी कायाथलयहरूको वषथको कभतीमा दईु पटक र प्रहरी चौकीहरूको 
आवश्यकता अिसुार निरीिण गरी आवश्यक निदेिि ददिे साथै निरीिण 
पशुस्तकामा जिाउिे,  

(ग) प्रहरी कमथचारी, कायाथलय तथा प्रहरी काम कारबाहीको निरीिण तथा 
सपुरीवेिण गरी सजाय, परुस्कार, सरुवा, बढुवा लगायतका वशृत्त हवकासका 
कायथ गिे, 

(घ)  मातहत प्रहरी कमथचारीहरूको पीरमकाथ सनु् ि ेव्यवस्था नमलाउिे, 

(ङ) िाशन्त सरुिामा िलल परु् याउिे वा सरुिा प्रनतकूल हक्रयाकलाप, िराब 
चररत्र िएका, िहङ्कत र फौजदारी अपराधमा अदालतबाट सजाय पाएका 
व्यशक्त तथा गनतहवनधहरूको निगरािीको व्यवस्था नमलाउिे साथै सङ्कलि 
गररएका सूचिा तथा हववरण व्यवशस्थत गरी अद्यावनधक राख् िे राख् ि 
लगाउिे, 

(च) सरुिा प्रनतकूल हक्रयाकलाप तथा अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण गिे 
सभबन्धमा योजिा तजुथमा गरी प्रिावकारी तथा जिमिुी प्रहरी सेवा प्रदाि 
गिे गराउिे, 

(छ) प्रचनलत कािूि बमोशजम प्रहरीले अिसुन्धाि गिे ििी तोहकएका 
अपराधहरूको अिसुन्धाि प्रिावकारी र नछटो छररतो गराउिे साथै 
अिसुन्धािमा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउिे, 

(ज) तालकु कायाथलयबाट लागू गररएको िीनतअिरुूप अनत हवशिि तथा हवशिि 
व्यशक्तको सरुिा व्यवस्था गिे वा गराउिे, साथै मातहत कायाथलयको सरुिा 
व्यवस्थाको अिगुमि गरी आवश्यक निदेिि ददि,े 

(झ) निजी िेत्रबाट सरुिा सेवा प्रदाि गिथ पररचानलत सरुिाकमीहरूको नियनमत 
अिगुमि गिे व्यवस्था नमलाउिे, 

(ञ) हवपद्बाट हिुे िनत न्यूिीकरण गिथ आवश्यक व्यवस्थापि गिे साथै हवपद्को 
बेला तत्परताकासाथ उद्धार व्यवस्थापि गिे वा गराउिे, 
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(ट) ट्राहफक प्रहरीलाई समयािकूुल दि बिाई ट्राहफक व्यवस्थापि र 
नियन्त्रणमा िीनत तजुथमा गरी लागू गिे, 

(ठ) प्रहरी काम कारबाहीलाई प्रिावकारी बिाउि मातहत प्रहरी कायाथलयहरू 
बीच समन्वय र सहयोगको वातावरण नमलाउिे, 

(ड) अञ् चलको कुिै िेत्रनित्र िाशन्त सरुिामा उत्पन् ि हिु सक्िे असाधारण 
पररशस्थनतलाई मध्यिजर रािी आकशस्मक तथा हविेष सरुिा योजिा तयार 
गिे वा गराउिे, 

(ढ) सीमावती स्थािीय प्रिासि तथा प्रहरी कायाथलय, शजल्लाहरूको स्थािीय 
प्रिासि, सरकारी तथा गैह्रसरकारी संघसंस्था तथा कायाथलय र आवश्यकता 
अिसुार अन्तराथहिय सीमावती समकिी अनधकारीहरूसाँग सरुिा तथा अपराध 
नियन्त्रणमा सभपकथ  र समन्वय गिे वा गराउिे,  

(ण) मािव अनधकारको संरिण सभबद्धथि गिथ गराउिे साथै असहाय, महहला तथा 
बालबानलकाका हक अनधकार संरिण सभबन्धी हविेष योजिा बिाई 
कायाथन्वयि गिे वा गराउिे, 

(त) प्रहरी एकाइ तथा जििशक्त, योजिा तथा कायथ, दैनिक िाशन्तसरुिा, अपराध 
अिसुन्धाि, राहिय तथा सावथजनिक महत्व राख् िे हवषयमा आवश्यकता 
अिसुार यथािीघ्र वा मानसक तथा वाहषथकरूपमा िेत्रीय प्रहरी कायाथलय 
प्रमिु समि प्रनतवेदि पठाउिे, 

(थ) तालकु कायाथलयले ददएको निदेिि पालिा गिे वा गराउिे साथै प्रचनलत 
कािूिले निददथि गरे बमोशजम अन्य कायथहरू गिे वा गराउिे । 

५८. महािगरीय वा दङ्गा नियन्त्रण प्रहरी गण प्रमिुको काम, कतथव्य र अनधकारः प्रहरी प्रधाि 
कायाथलय, महािगरीय प्रहरी आयकु्तको कायाथलय तथा िेत्रीय प्रहरी कायाथलयको प्रत्यि 
रेिदेि, नियन्त्रण तथा निदेििमा रहिे गरी दङ्गा नियन्त्रण प्रहरी गण प्रमिुको काम, कतथव्य 
र अनधकार देहाय बमोशजम हिुेछः–  

(क) प्रहरी जििशक्तको प्रिावकारी पररचालि, रेिदेि, नियन्त्रण गिे र आवश्यक 
निदेिि ददि,े  

(ि) प्रहरी जििशक्तको आचरण तथा अििुासि कडाइका साथ पालिा गराउिे, 
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(ग) प्रहरी जििशक्तको कायथ दिता एवं कायथसभपादि िमता अनिवहृद्ध गिे, 

कतथव्यनिष्ठ बिाउि एवं मिोबल उच्च राख् ि नियनमत रूपमा निरीिण गरी 
आवश्यक निदेिि ददि,े  

(घ) प्रहरी कमथचारी तथा कायाथलयको निरीिण तथा सपुरीवेिण गरी सजाय, 

परुस्कार, सरुवा, बढुवा लगायतका वशृत्त हवकासका कायथ गिे, 

(ङ) मातहत प्रहरी कमथचारीहरूको पीरमकाथ सनु् ि ेव्यवस्था नमलाउिे,  

(च) असामान्य र सरुिाको प्रनतकूल अवस्थामा प्रिावकारी ढङ्गबाट िहटि सक्ि े
गरी अनतररक्त बलको रूपमा दङ्गा नियन्त्रण प्रहरीलाई तयारी हालत राख् ि 
समय सापेि प्रशििणको व्यवस्था गिे र आधनुिक साधियकु्त बिाई तयारी 
हालतमा राख् ि,े 

(छ) हलुदङ्गा, साभप्रदाहयक दङ्गालगायत असामान्य र सरुिाको प्रनतकूल अवस्थामा 
प्रहरी पररचालि गिे वा गराउिे, 

(ज) हवपद्बाट हिुे िनत न्यूिीकरण गिथ आवश्यक व्यवस्थापि गिे साथै हवपद्को 
बेला तत्परताकासाथ उद्धार व्यवस्थापि गिे, 

(झ) गण र मातहत गलु्म तथा जििशक्त, योजिा तथा कायथ, प्रशििण हवषयमा 
आवश्यकता अिसुार यथािीघ्र वा मानसक तथा वाहषथक रूपमा प्रहरी 
महानिरीिक समि प्रनतवेदि पठाउिे,  

(ञ) तालकु कायाथलयले ददएको निदेिि पालिा गिुथ गराउिे र प्रचनलत कािूिले 
निददथि गरे बमोशजम अन्य कायथहरू गिे/गराउिे । 

५९. महािगरीय प्रहरी पररसर प्रमिुको काम, कतथव्य र अनधकारः महािगरीय प्रहरी आयकु्त 
कायाथलयको निदेिि र नियन्त्रणमा रहिे गरी आफ्िो शजभमेवारी िेत्रनित्र महािगरीय प्रहरी 
पररसर प्रमिुको काम, कतथव्य र अनधकार देहाय बमोशजम हिुेछः– 

(क) प्रहरी जििशक्तको प्रिावकारी पररचालि, रेिदेि, नियन्त्रण गिे र आवश्यक 
निदेिि ददि,े 

(ि) पररसरको िेत्रनित्र आवश्यकता अिसुार गस्ती, पालोपहरा आददको व्यवस्था 
नमलाउिे, िाशन्तसरुिा सभबन्धी अन्य काम गिे, गराउिे,  
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(ग) प्रहरी कमथचारीहरूको आचरण तथा अििुासि कायम राख् ि, कायथ दिता 
एवं कायथसभपादि िमता अनिवहृद्ध गिथ, कतथव्यनिष्ठ बिाउि एवं मिोबल 
उच्च राख् ि पररसर मातहत प्रत्येक प्रहरी कायाथलयको वषथको कभतीमा तीि 
पटक निरीिण गरी आवश्यक निदेिि ददिे साथै निरीिण पशुस्तकामा 
जिाउिे, 

(घ) प्रहरी कायाथलय तथा प्रहरी कमथचारीहरूको कामको मूल्याङ्कि गरी सजाय र 
परुस्कार लगायतका वशृत्त हवकासका कायथ गिे, 

(ङ) मातहत प्रहरी कमथचारीहरूको पीरमकाथ सनु् ि ेव्यवस्था नमलाउिे, 

(च) सरुिा प्रनतकूल हक्रयाकलाप तथा अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण गिे 
सभबन्धमा योजिा तजुथमा गरी प्रिावकारी कायाथन्वयि गिे तथा जिमिुी 
प्रहरी सेवा प्रदाि गिे गराउिे,  

(छ) मलुकुी फौजदारी कायथहवनध (संहहता) ऐि, २०७४ को अिसूुची–१ मा 
उल्लेशित मदु्दा सभबन्धी अपराध तथा प्रचनलत कािूि बमोशजम प्रहरीले 
अिसुन्धाि गिे िनि तोहकएका अपराधहरूको अिसुन्धाि वैज्ञानिक पद्धनतको 
प्रयोग गरी प्रिावकारी र नछटो छररतो गिे वा गराउिे साथै अिसुन्धािमा 
आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउिे, 

(ज) अिसुन्धाि तथा तहहककात िएका मदु्दाहरूको हववरण सभबन्धी अनिलेि 
राख् िे वा राख् ि लगाउिे, 

(झ) अदालत वा अन्य कायाथलयहरुबाट सभपादि हिु े अपराधको अिसुन्धाि, 

तहहककात, पूपथि सभबन्धी कामको नसलनसलामा सभबशन्धत सरकारी 
वहकलसाँग समन्वय गरी र कािूिले निधाथरण गरेको अन्य सरकारी कामको 
नसलनसलामा प्रहरीले गिुथपिे काम तरुुन्त गिे वा गिथ लगाउिे,  

(ञ) अपराध नियन्त्रण वा अिसुन्धाि गिे नसलनसलामा घर वा डेरामा बस्िे 
व्यशक्तहरूको व्यशक्तगत हववरण सङ्कलि गिे, 

(ट) िाशन्त सरुिामा िलल परु् याउिे एवं सरुिा प्रनतकूल हक्रयाकलाप, िराब 
चररत्र िएका, िहङ्कत र फौजदारी अपराधमा अदालतबाट सजाय पाएका 
व्यशक्त तथा गनतहवनधहरूको निगरािीको व्यवस्था नमलाउिे साथै सङ्कलि 



www.lawcommission.gov.np 

65 
 

गररएका सूचिा तथा हववरण अद्यावनधक राख् ि े राख् ि लगाउिे र िाशन्त 
सरुिा सभबन्धी हवषयमा प्रमिु शजल्ला अनधकारीलाई प्रनतवेदि गिे, 

(ठ) पररसरको िेत्रनित्र आवतजावत गिे व्यशक्तहरूलाई आफ्िो पहहचाि िलु्ि े
पररचयपत्र वा कागजात साथमा नलएर यात्रा गिथ वा सरुिाकमीले िोजेको 
बित त्यस्तो पररचयपत्र वा कागजात देिाउि ुपिे गरी आवश्यकता अिसुार 
सावथजनिक सूचिा जारी गर्र्रर्र्रिे, 

(ड) आफ्िो िेत्रानधकार नित्र स्थायी वा अस्थायी रुपमा बसोबास गिे गैर िेपाली 
व्यशक्तहरुको गनतनबनधको जािकारी राख् िे र राख् ि लगाउिे, 

(ढ) तालकु कायाथलयबाट लागू गररएको िीनतअिरुूप अनत हवशिि तथा हवशिि 
व्यशक्तको सरुिा व्यवस्था गिे वा गराउिे साथै मातहत कायाथलयको सरुिा 
व्यवस्थाको अिगुमि गरी आवश्यक निदेिि ददि,े   

(ण) निजी िेत्रबाट सरुिा सेवा प्रदाि गिथ पररचानलत सरुिाकमीहरूको नियनमत 
अिगुमि गिे व्यवस्था नमलाउिे, 

(त) हवपद्बाट हिुे िनत न्यूिीकरण गिथ आवश्यक व्यवस्थापि गिे साथै हवपद्को 
बेला तत्परताकासाथ उद्धार व्यवस्थापि गिे वा गराउिे, 

(थ) आफ्िो शजभमेवारी िेत्रनित्र ट्राहफक व्यवस्थापि गिे वा गराउिे,  

(द) प्रहरीको काम कारबाहीलाई प्रिावकारी बिाउि मातहत प्रहरी कायाथलयहरू 
बीच समन्वय र सहयोगको वातावरण नमलाउिे,  

(ध) पररसरको कुिै िेत्रनित्र िाशन्तसरुिामा उत्पन् ि हिु सक्िे असाधारण 
पररशस्थनतलाई मध्यिजर रािी आकशस्मक तथा हविेष सरुिा योजिा तयार 
गरी आवश्यकता अिसुार लागू गिे वा गराउिे, 

(ि) स्थािीय प्रिासि, शजल्लाशस्थत सरकारी तथा गैह्रसरकारी संघसंस्था तथा 
कायाथलय र आवश्यकता अिसुार अन्तराथहिय सीमावती समकिी 
अनधकारीहरूसाँग सरुिा तथा अपराध नियन्त्रणमा सभपकथ  र समन्वय गिे, 

(प) सीमावती समकिी प्रहरी कायाथलयका प्रमिुसाँग वषथमा कभतीमा एकपटक 
सरुिा, अपराध रोकथाम र नियन्त्रण तथा संयकु्त प्रहरी पररचालि लगायतका 
हवषयमा छलफल गरी आवश्यक सहयोग आदािप्रदाि गिे,  
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(फ) मािव अनधकारको संरिण सभबद्धथि गिे वा गराउिे साथै असहाय, महहला 
तथा बालबानलकाका हक अनधकार संरिण सभबन्धी हविेष योजिा बिाई 
कायाथन्वयि गिे वा गराउिे, 

(ब) सरकारी िजािा, मालसामाि इत्यादद सरुशित रािी त्यसको से्रस्ता दरुुस्त 
राख् िे वा राख् ि लगाउिे, 

(ि) प्रमिु शजल्ला अनधकारीबाट वषथको कभतीमा एकपटक महािगरीय प्रहरी 
पररसरको निरीिण गराउिे व्यवस्था नमलाउिे साथै शजल्लाको िाशन्त सरुिा 
कायम राख् िे कायथमा निजले ददएको आदेि तदारुकताका साथ कायाथन्वयि 
गरी प्रनतवेदि पेि गिे, 

(म) सरुवा वा बढुवा िई कायाथलय छोड्दा तालकु प्रहरी कायाथलयलाई र 
आफूलाई बदली गिे प्रहरी कमथचारीलाईथ आफ्िो िेत्रको निभि नलशित 
हवषयमा प्रनतवेदि तयार गरी ददिेः–  

(१) अपराध सभबन्धी अवस्था, 

(२) आपरानधक कायथ गिथ दरुुत्साहि गिे व्यशक्त, 

(३) अपराधमा संलग्ि व्यशक्तहरूलाई आश्रय ददिे व्यशक्त, 

(४)  िराब व्यशक्तहरू र त्यस्ता व्यशक्त िेलाजभमा हिु े र संवेदििील 
ठाउाँ, 

(५)  राजिीनतक गनतहवनध, 

(६) प्रहरी काम कारबाहीको दृहिकोणले महत्वपूणथ अन्य हवषय । 

(य) प्रहरी एकाइ तथा जििशक्त, योजिा तथा कायथ, दैनिक िाशन्तसरुिा, अपराध 
अिसुन्धाि, राहिय तथा सावथजनिक महत्व राख् िे हवषयमा आवश्यकता 
अिसुार यथािीघ्र वा मानसक र वाहषथकरूपमा तालकु प्रहरी कायाथलय 
प्रमिुसमि प्रनतवेदि पठाउिे, 

(र) तालकु कायाथलयले ददएको निदेिि पालिा गिे वा गराउिे साथै प्रचनलत 
कािूिले निददथि गरेबमोशजम अन्य कायथहरू गिे वा गराउिे । 
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६०. शजल्ला प्रहरी कायाथलय प्रमिुको काम, कतथव्य र अनधकारः अञ् चल प्रहरी कायाथलयको 
निदेिि र नियन्त्रणमा रहिे गरी आफ्िो शजभमेवारी िेत्रनित्र शजल्ला प्रहरी कायाथलय प्रमिुको 
काम, कतथव्य र अनधकार देहाय बमोशजम हिुेछः– 

(क) प्रहरी जििशक्तको प्रिावकारी पररचालि, रेिदेि, नियन्त्रण गिे र आवश्यक 
निदेिि ददि,े 

(ि) प्रहरी कमथचारीहरूको आचरण तथा अििुासि कायम राख् ि, कायथ दिता 
एवं कायथसभपादि िमता अनिवहृद्ध गिथ, कतथव्यनिष्ठ बिाउि एवं मिोबल 
उच्च राख् ि शजल्ला मातहत प्रत्येक प्रहरी कायाथलयको वषथको कभतीमा तीि 
पटक निरीिण गरी आवश्यक निदेिि ददिे साथै निरीिण पशुस्तकामा 
जिाउिे, 

(ग) प्रहरी कायाथलय तथा प्रहरी कमथचारीहरूको कामको मूल्याङ्कि गरी सजाय, 

परुस्कार, सरुवा, बढुवा लगायतका वशृत्त हवकासका कायथ गिे, 

(घ) मातहत प्रहरी कमथचारीहरूको पीरमकाथ सनु् ि ेव्यवस्था नमलाउिे, 

(ङ) अपराध नियन्त्रण वा अिसुन्धाि गिे नसलनसलामा घर वा डेरामा बस्िे 
व्यशक्तहरूको व्यशक्तगत हववरण सङ्कलि गिे वा गिथ लगाउिे, 

(च) आफ्िो िेत्रानधकार नित्र स्थायी वा अस्थायी रुपमा बसोबास गिे गैर िेपाली 
व्यशक्तहरुको गनतनबनधको जािकारी राख् िे र राख् ि लगाउिे, 

(छ) सरुिा प्रनतकूल हक्रयाकलाप, िराब चररत्र िएका, िहङ्कत र फौजदारी 
अपराधमा अदालतबाट सजाय पाएका व्यशक्त तथा गनतहवनधहरूको 
निगरािीको व्यवस्था नमलाउिे साथै त्यस्ता व्यशक्त वा गनतहवनधहरूको सूचिा 
तथा हवबरण अद्यावनधक राख् िे व्यवस्था नमलाउिे, 

(ज) सरुिा प्रनतकूल हक्रयाकलाप तथा अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण गिे 
सभबन्धमा योजिा तजुथमा गरी प्रिावकारी कायाथन्वयि गिे तथा जिमिुी 
प्रहरी सेवा प्रदाि गिे वा गराउिे, 

(झ) मलुकुी फौजदारी कायथहवनध (संहहता) ऐि, २०७४ को अिसूुची–१ मा 
उल्लेशित मदु्दा सभबन्धी अपराध तथा प्रचनलत कािूि बमोशजम प्रहरीले 
अिसुन्धाि गिे ििी तोहकएका अपराधहरूको अिसुन्धाि वैज्ञानिक पद्धनतको 
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प्रयोग गरी प्रिावकारी र नछटो छररतो गिे वा गराउिे साथै सो गदाथ 
अिसुन्धािमा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउिे, 

(ञ) हहरासत व्यवस्थापि पिलाई प्रिावकारीरूपमा लागू गिे, 

(ट) अदालत वा अन्य कायाथलय सभबन्धी कामको नसलनसलामा प्रहरीले गिुथपिे 
काम तरुुन्त गिे वा गराउिे,  

(ठ) शजल्लानित्र आवतजावत गिे व्यशक्तहरूलाई आफ्िो पहहचाि िलु्िे पररचयपत्र 
वा कागजात साथमा नलएर यात्रा गिथ वा सरुिाकमीले िोजेको बित त्यस्तो 
पररचयपत्र वा कागजात देिाउिपुिे गरी आवश्यकता अिसुार सावथजनिक 
सूचिा जारी गर्र्रर्र्रिे, 

(ड) तालकु कायाथलयबाट लागू गररएको िीनत अिरुूप अनत हवशिि तथा हवशिि 
व्यशक्तको सरुिा व्यवस्था गिे वा गराउिे,   

(ढ) निजी िेत्रबाट सरुिा सेवा प्रदाि गिथ पररचानलत सरुिाकमीहरूको नियनमत 
अिगुमि गिे व्यवस्था नमलाउिे,  

(ण) हवपद्बाट हिुे िनत न्यूिीकरण गिथ आवश्यक व्यवस्थापि गिे साथै हवपद्को 
बेला तत्परताका साथ उद्धार व्यवस्थापि गिे वा गराउिे, 

(त) ट्राहफक व्यवस्थापि र नियन्त्रणमा िीनत तजुथमा गरी लागू गिे,  

(थ) प्रहरी काम कारबाहीका लानग मातहत प्रहरी कायाथलयहरू बीच समन्वय र 
सहयोगको वातावरण नमलाउिे, 

(द) शजल्लाको कुिै िेत्रनित्र िाशन्तसरुिामा उत्पन् ि हिु सक्ि े असाधारण 
पररशस्थनतलाई मध्यिजर रािी आकशस्मक तथा हविेष सरुिा योजिा तयार 
गरी आवश्यकता अिसुार लागू गिे वा गराउिे, 

(ध) स्थािीय प्रिासि, शजल्ला शस्थत सरकारी तथा गैह्र सरकारी संघसंस्था तथा 
कायाथलय र आवश्यकता अिसुार अन्तराथहिय सीमावती समकिी 
अनधकारीहरूसाँग सरुिा तथा अपराध नियन्त्रणमा सभपकथ  र समन्वय गिे, 

(ि) मािव अनधकारको संरिण सभबद्धथि गिे वा गराउिे साथै असहाय, महहला 
तथा बालबानलकाका हक अनधकार संरिण सभबन्धी हविेष योजिा बिाई 
कायाथन्वयि गिे वा गराउिे, 
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(प) सीमावती समकिी प्रहरी कायाथलयका प्रमिुसाँग वषथमा कभतीमा एकपटक 
सरुिा, अपराध रोकथाम र नियन्त्रण तथा संयकु्त प्रहरी पररचालि लगायतका 
हवषयमा छलफल गरी आवश्यक सहयोग आदाि प्रदाि गिे,  

(फ) सरुिा प्रनतकूल हक्रयाकलाप, िराब चररत्र िएका व्यशक्त, िहङ्कत व्यशक्त तथा 
गनतहवनधहरूको बारेमा प्रमिु शजल्ला अनधकारीलाई प्रनतवेदि गिे,  

(ब) प्रमिु शजल्ला अनधकारीबाट वषथको कभतीमा एकपटक निरीिण गराउिे 
व्यवस्था नमलाउिे साथै शजल्लाको िाशन्तसरुिा कायम राख् िे कायथमा निजले 
ददएको आदेि तदारुकताका साथ कायाथन्वयि गरी प्रनतवेदि ददि े

(ि) सरुवा वा बढुवा िई शजल्ला छोड्दा अञ् चल प्रहरी कायाथलयलाई र आफूलाई 
बदली गिे प्रहरी कमथचारीलाईथ निभि नलशित कुराहरू प्रनतवेदि र तयार 
गिेः–  

(१) शजल्लाको अपराध सभबन्धी अवस्था, 

(२) शजल्लाको राजिीनतक गनतहवनध,  

(३) शजल्लाको िराब व्यशक्तहरू र त्यस्ता व्यशक्त िेला जभमा हिुे र 
संवेदििील ठाउाँ, 

(४) शजल्लाको प्रमिु शजल्ला अनधकारीसाँगको सभबन्ध, 

(५)  प्रहरी काम कारबाहीको दृहिकोणले महत्वपूणथ अन्य हवषय । 

(म) प्रहरी एकाइ तथा जििशक्त, योजिा तथा कायथ, दैनिक िाशन्त सरुिा, अपराध 
अिसुन्धाि, राहिय तथा सावथजनिक महत्व राख् िे हवषयमा आवश्यकता 
अिसुार यथािीघ्र वा मानसक तथा वाहषथकरूपमा अञ् चल प्रहरी कायाथलय 
प्रमिुसमि प्रनतवेदि पठाउिे, 

(य) तालकु कायाथलयले ददएको निदेिि पालिा गिे वा गराउिे साथै प्रचनलत 
कािूिले निददथि गरे बमोशजम अन्य कायथहरू गिे वा गराउिे । 

६१. महािगरीय िगर प्रहरी वा िगर प्रहरी कायाथलय प्रमिुको काम, कतथव्य र अनधकारः 
महािगरीय प्रहरी पररसर वा शजल्ला प्रहरी कायाथलयको निदेिि र नियन्त्रणमा रहिे गरी 
आफ्िो शजभमेवारी िेत्रनित्र महािगरीय िगर प्रहरी वा िगर प्रहरी कायाथलय प्रमिुको काम, 

कतथव्य र अनधकार देहाय बमोशजम हिुेछः–  
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(क) प्रहरी जििशक्तको प्रिावकारी पररचालि, रेिदेि, नियन्त्रण गिे र आवश्यक 
निदेिि ददि,े 

(ि) प्रहरी जििशक्तको कायथ दिता एवं कायथसभपादि िमता अनिवहृद्ध गिथ, 
कतथव्यनिष्ठ बिाउि एवं मिोबल उच्च राख् ि नियनमत रूपमा निरीिण गरी 
आवश्यक निदेिि ददि,े 

(ग) प्रहरी जििशक्तको आचरण तथा अििुासि कडाइका साथ पालिा गराउिे, 

(घ) आफ्िो कायाथलयमा रहेका हातहनतयार गोली गठ्ठा, िीड नियन्त्रण र अन्य 
सरकारी मालसामािहरूको हहफाजत गिे र सरसफाइ गरी राख् िे, 

(ङ) प्रहरी कायाथलय तथा प्रहरी कमथचारीहरूको कामको मूल्याङ्कि गरी सजाय, 

परुस्कार लगायतका वशृत्त हवकासका कायथ गिे, 

(च) शजभमेवारी िेत्रको िाशन्तसरुिामा िलल पगु्िे शस्थनतको मूल्याङ्कि तथा 
पूवाथिमुाि गरी प्रिावकारी नियन्त्रण योजिा तजुथमा र कायाथन्वयि गिे, 

(छ) आफ्िो कायथिेत्रनित्र आवश्यकता अिसुार गस्ती र पालो पहराको व्यवस्था 
गरी अपराध नियन्त्रण गिे र कुिै घटिा घटेको जािकारी प्राप्त हिुासाथ 
स्वयम  त्यस ठाउाँमा पगु्िे, 

(ज) सिा, जलुसु तथा अनत हवशिि व्यशक्त वा हवशिि व्यशक्तको आवागमिको 
सरुिामा िहटिे, 

(झ) शजभमेवारी िेत्रको आपतकालीि सरुिा योजिा तजुथमा गरी आवश्यक तयारी 
र अभ्यास गिे वा गराउिे, 

(ञ) असामान्य र सरुिाको प्रनतकूल अवस्थामा तत्काल प्रिावकारी ढङ्गबाट थप 
मद्दत िहटि सक्िे गरी तयारी हालत राख् ि,े 

(ट) हलुदङ्गा, साभप्रदाहयक दङ्गा लगायत असामान्य र सरुिाको प्रनतकूल 
अवस्थामा प्रहरी पररचालि गिे वा गराउिे, 

(ठ) हवपद्बाट हिुे िनत न्यूिीकरण गिथ आवश्यक व्यवस्थापि गिे साथै हवपद्को 
बेला तत्परताका साथ उद्धार व्यवस्थापि गिे, 

(ड) तालकु कायाथलयले ददएको निदेिि पालिा गिे वा गराउिे साथै प्रचनलत 
कािूिले निददथि गरे बमोशजम अन्य कायथहरू गिे वा गराउिे, 
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(ढ) प्रहरी जििशक्तको प्रिावकारी पररचालि, रेिदेि, नियन्त्रण गिे र आवश्यक 
निदेिि ददि,े 

(ण) प्रहरी जििशक्तको कायथ दिता एवं कायथसभपादि िमता अनिवहृद्ध गिथ, 
कतथव्यनिष्ठ बिाउि एवं मिोबल उच्च राख् ि नियनमत रूपमा निरीिण गरी 
आवश्यक निदेिि ददि,े 

(त) प्रहरी जििशक्तको आचरण तथा अििुासि कडाइका साथ पालिा     
गराउिे । 

६२. महािगरीय प्रहरी वतृ्त प्रमिुको काम, कतथव्य र अनधकारः महािगरीय प्रहरी पररसरको 
निदेिि र नियन्त्रणमा रहिे गरी आफ्िो शजभमेवारी िेत्रनित्र महािगरीय प्रहरी वतृ्त प्रमिुको 
काम, कतथव्य र अनधकार देहाय बमोशजम हिुेछि ः– 

(क) प्रहरी जििशक्तको प्रिावकारी पररचालि, रेिदेि, नियन्त्रण गिे र आवश्यक 
निदेिि ददिे र आवश्यकता अिसुार गस्ती, पालोपहरा आददको व्यवस्था 
नमलाउिे, िाशन्त सरुिा सभबन्धी अन्य काम गिे वा गराउिे, 

(ि) प्रहरी कमथचारीहरूको आचरण तथा अििुासि कायम राख् ि, कुिलतापूवथक 
शजभमेवारी निवाथह गिे, कतथव्यनिष्ठ बिाउि एवं मिोबल उच्च राख् ि वतृ्त 
मातहत प्रत्येक प्रहरी कायाथलयको वषथको कभतीमा तीि पटक निरीिण गरी 
आवश्यक निदेिि ददिे साथै निरीिण पशुस्तकामा जिाउिे,  

(ग) प्रहरी कायाथलय तथा प्रहरी कमथचारीहरूको कामको मूल्याङ्कि गरी सजाय र 
परुस्कार लगायतका वशृत्त हवकासका कायथ गिे, 

(घ) आफ्िो कायाथलयमा रहेका सरकारी िजािा, मालसामाि इत्यादद सरुशित 
रािी त्यसको से्रस्ता दरुुस्त राख् िे वा राख् ि लगाउिे, 

(ङ) अपराध नियन्त्रण वा अिसुन्धाि गिे नसलनसलामा घर वा डेरामा बस्िे 
व्यशक्तहरूको व्यशक्तगत हववरण सङ्कलि गिे वा गिथ लगाउिे, 

(च) आफ्िो िेत्रानधकार नित्र स्थायी वा अस्थायी रुपमा बसोबास गिे गैर िेपाली 
व्यशक्तहरुको गनतनबनधको जािकारी राख् िे र राख् ि लगाउिे,  

(छ) सरुिा प्रनतकूल हक्रयाकलाप, िराब चररत्र िएका व्यशक्त, िहङ्कत व्यशक्त, 

अदालतबाट सजाय पाएका अपराधीको निगरािी राख् ि लगाउिकुा साथै 
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त्यस्ता व्यशक्त वा गनतहवनधहरूको सूचिा तथा हववरण व्यवशस्थत गरी 
अद्यावनधक राख् िे व्यवस्था नमलाउिे, 

(ज) सरुिा प्रनतकूल हक्रयाकलाप तथा अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण गिे 
सभबन्धमा योजिा तजुथमा गरी प्रिावकारी कायाथन्वयि गिे तथा जिमिुी 
प्रहरी सेवा प्रदाि गिे वा गराउिे, 

(झ) मलुकुी फौजदारी कायथहवनध (संहहता) ऐि, २०७४ को अिसूुची–१ मा 
उल्लेशित मदु्दा सभबन्धी अपराध तथा प्रचनलत कािूि बमोशजम प्रहरीले 
अिसुन्धाि गिे ििी तोहकएका अपराधहरूको अिसुन्धाि वैज्ञानिक पद्धनतको 
प्रयोग गरी सभबशन्धत सरकारी वहकलसाँग समन्वय गरी प्रिावकारी र नछटो 
छररतो रुपमा सभपन् ि गिे,  

(ञ) हहरासत व्यवस्थापि पिलाई प्रिावकारी रूपमा लागू गिे, 

(ट) आफ्िो कायाथलयबाट अिसुन्धाि तथा तहहककात िएका मदु्दाहरूको हववरण 
सभबन्धी अनिलेि राख् ि,े   

(ठ) अदालत वा अन्य कायाथलयसभबन्धी कामको नसलनसलामा प्रहरीले गिुथपिे 
काम तरुुन्त गिे वा गिथ लगाउिे,  

(ड) वतृ्तको िेत्रनित्र आवतजावत गिे व्यशक्तहरूलाई आफ्िो पहहचाि िलु्ि े
पररचयपत्र वा कागजात साथमा नलएर यात्रा गिथ वा सरुिाकमीले िोजेको 
बित त्यस्तो पररचयपत्र वा कागजात देिाउिपुिे गरी आवश्यकता अिसुार 
सावथजनिक सूचिा जारी गिे, 

(ढ) अनत हवशिि तथा हवशिि व्यशक्तको आवश्यक सरुिा नमलाउि लगाउि े
साथै त्यस्ता व्यशक्तको सवारीमा सरुिाको आवश्यक प्रबन्ध गिे, 

(ण) निजी िेत्रबाट सरुिा सेवा प्रदाि गिथ पररचानलत सरुिाकमीहरूको नियनमत 
अिगुमि गिे, 

(त) हवपद्बाट हिुे िनत न्यूिीकरण गिथ आवश्यक व्यवस्थापि गिुथका साथै 
हवपद्को बेला तत्परताकासाथ उद्धार व्यवस्थापि गिे, 
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(थ) आफ्िो शजभमेवारी िेत्रनित्र ट्राहफक व्यवस्थापि गिे, प्रहरी काम 
कारबाहीलाई प्रिावकारी बिाउि मातहत प्रहरी कायाथलयहरूबीच समन्वय 
र सहयोगको वातावरण नमलाउिे, 

(द) वतृ्तको कुिै िेत्रनित्र िाशन्तसरुिामा उत्पन् ि हिु सक्िे असाधारण 
पररशस्थनतलाई मध्यिजर रािी आकशस्मक तथा हविेष सरुिा योजिा तयार 
गरी आवश्यकता अिसुार लागू गिे वा गराउिे, 

(ध) शजभमेवारी िेत्रनित्रका टोल टोलमा पगुी िागररकसाँग निरन्तर िेटघाट, 

छलफल र अन्तरहक्रया गरी सरुिासाँग सभबशन्धत हवषयमा राय सझुाव नलि,े 

िागररकसाँग सौह“दथपूणथ वातावरण कायम राख् ि,े िाशन्तसरुिा कायम गिे 
हवषयमा सहयोग र सहकायथ अनिवहृद्ध गिे । 

(ि) आवश्यकता अिसुार स्थािीय प्रिासि, वतृ्तको िेत्रनित्र रहेका सरकारी तथा 
गैह्रसरकारी संघसंस्था तथा कायाथलयसाँग आवश्यक सभपकथ  र समन्वय गिे, 

(प) मािव अनधकारको संरिण सभबद्धथि गिे वा गराउिे र असहाय, महहला तथा 
बालबानलकाका हक अनधकार संरिण सभबन्धी हविेष योजिा बिाई 
कायाथन्वयि गिे वा गराउिे, 

(फ) सीमावती समकिी प्रहरी कायाथलयका प्रमिुसाँग वषथमा कभतीमा एकपटक 
सरुिा, अपराध रोकथाम र नियन्त्रण तथा संयकु्त प्रहरी पररचालि लगायतका 
हवषयमा छलफल गरी आवश्यक सहयोग आदािप्रदाि गिे,   

(ब) िाशन्तसरुिामा िलल परु् याउि,े सरुिा प्रनतकूल हक्रयाकलाप, िराब चररत्र 
िएका व्यशक्त, िहङ्कत व्यशक्त, अदालतबाट सजाय पाएका अपराधी तथा त्यस्ता 
व्यशक्त तथा गनतहवनधहरूका बारेमा प्रमिु शजल्ला अनधकारीलाई प्रनतवेदि 
गिे, 

(ि) सरुवा वा बढुवा िई कायाथलय छोड्दा तालकु प्रहरी कायाथलयलाई र 
आफूलाई बदली गिे प्रहरी कमथचारीलाईथ आफ्िो िेत्रको निभि नलशित 
हवषयमा प्रनतवेदि तयार गरी पेि गिेः–  

(१)   अपराध सभबन्धी अवस्था, 

(२)   आपरानधक कायथ गिथ दरुुत्साहि गिे व्यशक्त, 
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(३)   अपराधमा संलग्ि व्यशक्तहरूलाई आश्रय ददि ेव्यशक्त, 

(४)   िराब व्यशक्तहरू र त्यस्ता व्यशक्त िेला जभमा हिुे र संवेदििील 
ठाउाँ, 

(५)   राजिीनतक गनतहवनध, 

(६)   प्रहरी काम कारबाहीको दृहिकोणले महत्वपूणथ अन्य हवषय, 

(म) प्रहरी एकाइ तथा जििशक्त, योजिा तथा कायथ, दैनिक िाशन्तसरुिा, अपराध 
अिसुन्धाि, राहिय तथा सावथजनिक महत्व राख् िे हवषयमा आवश्यकता 
अिसुार यथािीघ्र वा मानसक र वाहषथकरूपमा महािगरीय प्रहरी पररसर 
प्रमिुसमि प्रनतवेदि पठाउिे, 

(य) आफ्िो वतृ्त िेत्रनित्रको िाशन्त सरुिा कायम राख् िे कायथमा प्रमिु शजल्ला 
अनधकारी र मानथल्लो प्रहरी कायाथलयले ददएको आदेि तदारुकताका साथ 
कायाथन्वयि गरी प्रनतवेदि ददिे,  

(र) तालकु कायाथलयको निदेिि र प्रचनलत कािूिले निददथि गरे बमोशजम अन्य 
कायथहरू गिे वा गराउिे । 

६३. महािगरीय प्रहरी प्रिाग प्रमिुको काम, कतथव्य र अनधकारः महािगरीय प्रहरी पररसर र 
वतृ्तको निदेिि र नियन्त्रणमा रहिे गरी आफ्िो शजभमेवारी िेत्रनित्र महािगरीय प्रहरी प्रिाग 
प्रमिुको काम, कतथव्य र अनधकार देहाय बमोशजम हिुेछः– 

(क) प्रहरी जििशक्तको प्रिावकारी पररचालि, रेिदेि, नियन्त्रण गिे र आवश्यक 
निदेिि ददि,े 

(ि) आवश्यकता अिसुार गस्ती, पालोपहरा आददको व्यवस्था नमलाउिे, िाशन्त 
सरुिा सभबन्धी अन्य काम गिे, 

(ग) पालोमा िटाइिे प्रहरी कमथचारीहरूको आवश्यक व्यवस्थापि गिे, 

(घ) थिुामा राख् िपुिे व्यशक्तलाई थिुामा राख्दा वा थिुाबाट बाहहर निकाल्दा 
यथासभिव आफैं ले वा आफ्िो अगानड थिुामा राख् िे वा निकाल्िे, 

(ङ) प्रहरी कमथचारीहरूको आचरण तथा अििुासि कायम राख् ि,े कुिलतापूवथक 
शजभमेवारी निवाथह गिे, कतथव्यनिष्ठ बिाउिे एवं मिोबल उच्च राख् िे कायथ 
गिे, 
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(च) आफ्िो कायाथलयमा रहेका सरकारी िजािा, मालसामाि इत्यादद सरुशित 
रािी त्यसको से्रस्ता दरुुस्त राख् िे वा राख् ि लगाउिे, 

(छ) प्रहरी कमथचारीहरूको कामको मूल्याङ्कि गरी सजाय र परुस्कार लगायतका 
वशृत्त हवकासका कायथ गिे, 

(ज) सरुिा प्रनतकूल हक्रयाकलाप तथा अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण गिे 
सभबन्धमा योजिा तजुथमा गरी प्रिावकारी कायाथन्वयि गिे तथा जिमिुी 
प्रहरी सेवा प्रदाि गिे,  

(झ) अपराध नियन्त्रण वा अिसुन्धाि गिे नसलनसलामा घर वा डेरामा बस्िे 
व्यशक्तहरूको व्यशक्तगत हववरण सङ्कलि गिे, 

(ञ) आफ्िो िेत्रानधकार नित्र स्थायी वा अस्थायी रुपमा बसोबास गिे गैर िेपाली 
व्यशक्तहरुको गनतनबनधको जािकारी राख् िे र राख् ि लगाउिे, 

(ट) िाशन्तसरुिा िलल परु् याउिे सरुिा प्रनतकूल हक्रयाकलाप, िराब चररत्र 
िएका व्यशक्त, िहङ्कत व्यशक्त, अदालतबाट सजाय पाएका अपराधीको निगरािी 
राख् ि लगाउिे त्यस्ता व्यशक्त वा गनतहवनधहरूको सूचिा तथा हववरण 
व्यवशस्थत रूपमा अद्यावनधक राख् िे साथै तालकु कायाथलयमा प्रनतवेदि गिे, 

(ठ) अदालत वा अन्य कायाथलयसभबन्धी कामको नसलनसलामा प्रहरीले गिुथपिे 
काम तरुुन्त गिे वा गिथ लगाउिे,  

(ड) अनत हवशिि तथा हवशिि व्यशक्तको आवश्यक सरुिा व्यवस्था नमलाउिे 
साथै त्यस्ता व्यशक्तको सवारीमा सरुिाको आवश्यक प्रबन्ध गिे, 

(ढ) निजी िेत्रबाट सरुिा सेवा प्रदाि गिथ पररचानलत सरुिाकमीहरूको नियनमत 
अिगुमि गिे,  

(ण) हवपद्बाट हिुे िनत न्यूिीकरण गिथ आवश्यक व्यवस्थापि गिे साथै हवपद्को 
बेला तत्परताकासाथ उद्धार कायथ गिे, 

(त) आफ्िो शजभमेवारी िेत्रनित्र ट्राहफक व्यवस्थापि गिे,  

(थ) प्रिागको कुिै िेत्रनित्र िाशन्त सरुिामा उत्पन् ि हिु सक्िे असाधारण 
पररशस्थनतलाई मध्यिजर रािी आकशस्मक तथा हविेष सरुिा योजिा तयार 
गरी आवश्यकता अिसुार लागू गिे वा गराउिे, 
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(द) शजभमेवारी िेत्रनित्रका टोल टोलमा पगुी िागररकसाँग निरन्तर िेटघाट, 

छलफल र अन्तहक्रया गरी सरुिासाँग सभबशन्धत हवषयमा राय सझुाव नलिे, 
िागररकसाँग सौहादथपूणथ वातावरण कायम राख् ि,े िाशन्त सरुिा कायम गिे 
हवषयमा सहयोग र सहकायथ अनिवहृद्ध गिे, 

(ध) आवश्यकता अिसुार स्थािीय प्रिासि, प्रिागको िेत्रनित्र रहेका सरकारी 
तथा गैह्र सरकारी संघसंस्था तथा कायाथलयसाँग आवश्यक सभपकथ  र समन्वय 
गिे,   

(ि) मािव अनधकारको संरिण सभबद्धथि गिे वा गराउिे र असहाय, महहला तथा 
बालबानलकाका हक अनधकार संरिण सभबन्धी हविेष योजिा बिाई 
कायाथन्वयि गिे वा गराउिे, 

(प) सीमावती समकिी प्रहरी कायाथलयका प्रमिुसाँग वषथमा कभतीमा एकपटक 
सरुिा, अपराध रोकथाम र नियन्त्रण तथा संयकु्त प्रहरी पररचालि लगायतका 
हवषयमा छलफल गरी आवश्यक सहयोग आदािप्रदाि गिे,  

(फ) सरुवा वा बढुवा िई कायाथलय छोड्दा तालकु प्रहरी कायाथलयलाई र 
आफूलाई बदली गिे प्रहरी कमथचारीलाईथ आफ्िो िेत्रको निभि नलशित 
हवषयमा प्रनतवेदि तयार गरी पेि गिेः–  

(१) अपराधसभबन्धी अवस्था,  

(२) आपरानधक कायथ गिथ दरुुत्साहि गिे व्यशक्तहरू,  

(३) अपराधमा संलग्ि व्यशक्तहरूलाई आश्रय ददिे व्यशक्त, 

(४)   िराब व्यशक्तहरू र त्यस्ता व्यशक्त िेलाजभमा हिुे र संवेदििील 
ठाउाँ, 

(५) राजिीनतक गनतहवनध, 

(६) प्रहरी काम कारबाहीको दृहिकोणले महत्वपूणथ अन्य हवषय । 

(ब) प्रहरी एकाइ तथा जििशक्त, योजिा तथा कायथ, दैनिक िाशन्त सरुिा, अपराध 
अिसुन्धाि, राहिय तथा सावथजनिक महत्व राख् िे हवषयमा आवश्यकता 
अिसुार यथािीघ्र वा मानसक तथा वाहषथक रूपमा तालकु कायाथलय 
प्रमिुसमि प्रनतवेदि पठाउिे, 
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(ि) प्रिागको िेत्रनित्रको िाशन्त सरुिा कायम राख् ि े कायथमा प्रमिु शजल्ला 
अनधकारी र तालकु कायाथलयले ददएको आदेि तदारुकताका साथ 
कायाथन्वयि गरी प्रनतवेदि ददिे, 

(म) तालकु कायाथलयको निदेिि र प्रचनलत कािूिले निददथि गरे बमोशजम अन्य 
कायथहरू गिे वा गराउिे । 

६४. ईलाका प्रहरी कायाथलय वा वडा प्रहरी कायाथलय प्रमिुको काम, कतथव्य र अनधकारः शजल्ला 
प्रहरी कायाथलयको निदेिि र नियन्त्रणमा रहिे गरी आफ्िो शजभमेवारी िेत्रनित्र इलाका 
प्रहरी कायाथलय वा वडा प्रहरी कायाथलय प्रमिुको काम, कतथव्य र अनधकार देहाय बमोशजम 
हिुेछः–  

(क) प्रहरी जििशक्तको प्रिावकारी पररचालि, रेिदेि, नियन्त्रण गिे र आवश्यक 
निदेिि ददि,े 

(ि) आवश्यकता अिसुार गस्ती, पालोपहरा आददको व्यवस्था नमलाउिे, िाशन्त 
सरुिा सभबन्धी अन्य काम गिे वा गराउिे, 

(ग) प्रहरी कमथचारीहरूको आचरण तथा अििुासि कायम राख् ि, कुिलतापूवथक 
शजभमेवारी निवाथह गर्िथ, कतथव्यनिष्ठ बिाउि एवं मिोबल उच्च राख् ि 
कायाथलय मातहत प्रत्येक प्रहरी कायाथलयको वषथको कभतीमा तीि पटक 
निरीिण गरी आवश्यक निदेिि ददिे साथै निरीिण पशुस्तकामा जिाउिे, 

(घ) सजाय र परुस्कार लगायतका वशृत्त हवकासका कायथ गिे, 

(ङ) आफ्िो कायाथलयमा रहेका सरकारी िजािा, मालसामाि इत्यादद सरुशित 
रािी त्यसको से्रस्ता दरुुस्त राख् िे वा राख् ि लगाउिे, 

(च) अपराध नियन्त्रण वा अिसुन्धाि गिे नसलनसलामा घर वा डेरामा बस्िे 
व्यशक्तहरूको व्यशक्तगत हववरण सङ्कलि गिे, 

(छ) आफ्िो िेत्रानधकार नित्र स्थायी वा अस्थायी रुपमा बसोबास गिे गैर िेपाली 
व्यशक्तहरुको गनतनबनधको जािकारी राख् िे र राख् ि लगाउिे, 

(ज) िाशन्त सरुिामा िलल परु् याउिे, सरुिा प्रनतकूल हक्रयाकलाप, िराब चररत्र 
िएका व्यशक्त, िहङ्कत व्यशक्त, अदालतबाट सजाय पाएका अपराधीको निगरािी 
राख् ि लगाउिे, त्यस्ता व्यशक्त वा गनतहवनधहरूको सूचिा तथा हववरण 
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अद्यावनधक राख् िे व्यवस्था नमलाउिे साथै प्रमिु शजल्ला अनधकारीलाई 
प्रनतवेदि गिे, 

(झ) सरुिा प्रनतकूल हक्रयाकलाप तथा अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण गिे 
सभबन्धमा योजिा तजुथमा गरी प्रिावकारी कायाथन्वयि गिे तथा जिमिुी 
प्रहरी सेवा प्रदाि गिे गराउिे, 

(ञ) मलुकुी फौजदारी कायथहवनध (संहहता) ऐि, २०७४ को अिसूुची–१ मा 
उल्लेशित मदु्दा सभबन्धी अपराध तथा प्रचनलत कािूि बमोशजम प्रहरीले 
अिसुन्धाि गिे ििी तोहकएका अपराधहरूको अिसुन्धाि वैज्ञानिक पद्धनतको 
प्रयोग गरी सभबशन्धत सरकारी वहकलसाँग समन्वय गरी प्रिावकारी र नछटो 
छररतो रुपमा सभपन् ि गिे, 

(ट) आफ्िो कायाथलयबाट अिसुन्धाि तथा तहहककात िएका मदु्दाहरूको हववरण 
सभबन्धी अनिलेि राख् ि,े अदालत वा अन्य कायाथलय सभबन्धी कामको 
नसलनसलामा प्रहरीले गिुथपिे काम तरुुन्त गिे वा गिथ लगाउिे, 

(ठ) इलाका वा वडाको िेत्रनित्र आवतजावत गिे व्यशक्तहरूलाई आफ्िो पहहचाि 
िलु्िे पररचयपत्र वा कागजात साथमा नलएर यात्रा गिथ वा सरुिाकमीले 
िोजेको बित त्यस्तो पररचयपत्र वा कागजात देिाउिपुिे गरी आवश्यकता 
अिसुार सावथजनिक सूचिा जारी गर्र्रर्र्रिे, 

(ड) अनत हवशिि तथा हवशिि व्यशक्तको आवश्यक सरुिा नमलाउि लगाउिकुा 
साथै त्यस्ता व्यशक्तको सवारीमा सरुिाको आवश्यक प्रबन्ध गिे, 

(ढ) निजी िेत्रबाट सरुिा सेवा प्रदाि गिथ पररचानलत सरुिाकमीहरूको नियनमत 
अिगुमि गिे,  

(ण) हवपद्बाट हिुे िनत न्यूिीकरण गिथ आवश्यक व्यवस्थापि गिुथकासाथै 
हवपद्को बेला तत्परताकासाथ उद्धार व्यवस्थापि गिे, 

(त) आफ्िो शजभमेवारी िेत्रनित्र ट्राहफक व्यवस्थापि गिे,  

(थ) प्रहरी काम कारबाहीलाई प्रिावकारी बिाउि मातहत प्रहरी कायाथलयहरू 
बीच समन्वय र सहयोगको वातावरण नमलाउिे, 
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(द) इलाका वा वडाको कुिै िेत्रनित्र िाशन्त सरुिामा उत्पन् ि हिु सक्िे 
असाधारण पररशस्थनतलाई मध्यिजर रािी आकशस्मक तथा हविेष सरुिा 
योजिा तयार गरी आवश्यकता अिसुार लागू गिे वा गराउिे, 

(ध) शजभमेवारी िेत्रनित्रका टोल टोलमा पगुी िागररकसाँग निरन्तर िेटघाट, 

छलफल र अन्तहक्रया गरी सरुिासाँग सभबशन्धत हवषयमा राय सझुाव नलिे, 
िागररकसाँग सौहादथपूणथ वातावरण कायम राख् ि,े िाशन्तसरुिा कायम गिे 
हवषयमा सहयोग र सहकायथ अनिवहृद्ध गिे । 

(ि) आवश्यकता अिसुार स्थािीय प्रिासि, आफ्िो कायाथलयको िेत्रनित्र रहेका 
सरकारी तथा गैह्रसरकारीसंघसंस्था तथा कायाथलयसाँग आवश्यक सभपकथ  र 
समन्वय गिे,  

(प) आफ्िो कायाथलयमा उजरुी प्रनतवेदि गिथ आएका व्यशक्तहरूसाँग सद्व्यवहार 
गिे र उिीहरूले िन् ि चाहेका कुरालाई राम्ररी ध्याि ददई सनु् ि,े 

(फ) मािव अनधकारको संरिण सभबद्धथि गिे वा गराउिे साथै असहाय, महहला 
तथा बालबानलकाका हक अनधकार संरिण सभबन्धी हविेष योजिा बिाई 
कायाथन्वयि गिे वा गराउिे, 

(ब) सीमावती समकिी प्रहरी कायाथलयका प्रमिुसाँग वषथमा कभतीमा एकपटक 
सरुिा, अपराध रोकथाम र नियन्त्रण तथा संयकु्त प्रहरी पररचालि लगायतका 
हवषयमा छलफल गरी आवश्यक सहयोग आदािप्रदाि गिे,  

(ि) सरुवा वा बढुवा िई कायाथलय छोड्दा तालकु प्रहरी कायाथलयलाई र 
आफूलाई बदली गिे प्रहरी कमथचारीलाईथ आफ्िो िेत्रको निभि नलशित 
हवषयमा प्रनतवेदि तयार गरी पेि गिेः–  

(१)   अपराध सभबन्धी अवस्था,  

(२)   अपरानधक कायथ गिथ दरुुत्साहि गिे व्यशक्त,  

(३)   अपराधमा संलग्ि व्यशक्तहरूलाई आश्रय ददि ेव्यशक्त, 

(४)   िराब व्यशक्तहरू र त्यस्ता व्यशक्त िेलाजभमा हिुे र संवेदििील 
ठाउाँ, 

(५)   राजिीनतक गनतहवनध, 
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(६)   प्रहरी काम कारबाहीको दृहिकोणले महत्वपूणथ अन्य हवषय । 

(म) प्रहरी एकाइ तथा जििशक्त, योजिा तथा कायथ, दैनिक िाशन्त सरुिा, अपराध 
अिसुन्धाि, राहिय तथा सावथजनिक महत्व राख् िे हवषयमा आवश्यकता 
अिसुार यथािीघ्र वा मानसक वा वाहषथक रूपमा तालकु कायाथलय प्रमिुसमि 
प्रनतवेदि पठाउि,े 

(य) आफ्िो शजभमेवारी िेत्रनित्रको िाशन्तसरुिा कायम राख् ि े कायथमा प्रमिु 
शजल्ला अनधकारी र तालकु प्रहरी कायाथलयले ददएको आदेि तदारुकताका 
साथ कायाथन्वयि गरी प्रनतवेदि ददिे, 

(र) तालकु कायाथलयको निदेिि र प्रचनलत कािूिले निददथि गरेबमोशजम अन्य 
कायथहरू गिे वा गराउिे । 

६५. प्रहरी चौकी प्रमिुको काम, कतथव्य र अनधकारः शजल्ला प्रहरी कायाथलय वा ईलाका प्रहरी 
कायाथलयको निदेिि र नियन्त्रणमा रहिे गरी आफ्िो शजभमेवारी िेत्रनित्र प्रहरी चौकी 
प्रमिुको काम, कतथव्य र अनधकार देहाय बमोशजम हिुेछः–  

(क) प्रहरी जििशक्तको प्रिावकारी पररचालि, रेिदेि, नियन्त्रण गिे र आवश्यक 
निदेिि ददि,े 

(ि) प्रहरी कमथचारीहरूको आचरण तथा अििुासि कायम राख् ि, कुिलतापूवथक 
शजभमेवारी निवाथह गिथ, कतथव्यनिष्ठ बिाउि एवं मिोबल उच्च राख् ि सजाय 
र परुस्कारलाई कडाइकासाथ लागू गिे, 

(ग) आवश्यकता अिसुार गस्ती, पालोपहरा आददको व्यवस्था नमलाउिे, 
िाशन्तसरुिा सभबन्धी अन्य काम गिे,  

(घ) तत्काल थिुामा राख् िपुिे व्यशक्तलाई थिुामा राख्दा वा थिुाबाट बाहहर 
निकाल्दा यथासभिव आफैं ले वा आफ्िो अगानड थिुामा राख् िे वा निकाल्ि,े 

(ङ) आफ्िो कायाथलयमा रहेका सरकारी िजािा, मालसामाि इत्यादद सरुशित 
रािी त्यसको से्रस्ता दरुुस्त राख् ि,े राख् ि लगाउिे, 

(च) प्रहरी चौकीमा उजरुी प्रनतवेदि गिथ आएका व्यशक्तहरूसाँग सद्व्यवहार गिे 
र उिीहरूले िन् ि चाहेका कुरालाई राम्ररी ध्याि ददई सनु् ि,े आफ्िो 
शजभमेवारी िेत्रमा जिमिुी प्रहरी सेवा प्रदाि गिे,   
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(छ) मािव अनधकारको संरिण सभबद्धथि गिथ गराउिे, असहाय, महहला तथा 
बालबानलकाका हकअनधकार संरिण गिथ सदैव सजग रहिे र आफ्िा 
मातहतका सबै प्रहरी कमथचारीलाई सदैव सजग गराउिे, 

(ज) िाशन्त सवु्यवस्था कायम राख् िे र अपराध रोकथामका लानग योजिा बिाई 
गस्ती, पालो पहराको व्यवस्था नमलाउिे,  

(झ) अपराध सभबन्धी दरिास्त वा िवर आएमा तालकु कायाथलयमा तरुुन्त 
िबर गरी चाहहिे मद्दतसमेत नलई आफू पनि घटिास्थलमा जािे र मौकामा 
गिुथपिे आवश्यक कारबाही गिे, 

(ञ) अपराध नियन्त्रण वा अिसुन्धाि गिे नसलनसलामा घर वा डेरामा बस्िे 
व्यशक्तहरूको व्यशक्तगत हववरण सङ्कलि गिे वा गराउिे, 

(ट) हवदेिी िागररकहरूको गनतहवनधको जािकारी राख् ि,े 

(ठ) सरुिा प्रनतकूल हक्रयाकलाप, िराब चररत्र िएका वा िहङ्कत वा फौजदारी 
अपराधमा अदालतबाट सजाय पाएका व्यशक्तको निगरािी राख् िकुा साथै 
त्यस्ता व्यशक्त वा गनतहवनधहरूको सूचिा तथा हववरण अद्यावनधक राख् िे, 

(ड) अदालत वा अन्य कायाथलयसभबन्धी कामको नसलनसलामा प्रहरीले गिुथपिे 
काम तरुुन्त गिे वा गिथ लगाउिे,  

(ढ) तालकु कायाथलयबाट लागू गररएको िीनत अिरुूप अनत हवशिि तथा हवशिि 
व्यशक्तको सरुिा व्यवस्था गिे, 

(ण) आफ्िो शजभमेवारी िेत्रनित्र ट्राहफक व्यवस्थापि गिे, 

(त) प्रहरी चौकीको कुिै िेत्रनित्र िाशन्तसरुिामा उत्पन् ि हिु सक्िे असाधारण 
पररशस्थनतलाई मध्यिजर रािी आकशस्मक तथा हविेष सरुिा योजिा तयार 
गरी आवश्यकता अिसुार लागू गिे वा गराउिे, 

(थ) शजभमेवारी िेत्रनित्रका टोल टोलमा पगुी िागररकसाँग निरन्तर िेटघाट, 

छलफल र अन्तहक्रया गरी सरुिासाँग सभबशन्धत हवषयमा राय सझुाव नलिे, 
िागररकसाँग सौहादथपूणथ वातावरण कायम राख् ि,े िाशन्तसरुिा कायम गिे 
हवषयमा सहयोग र सहकायथ अनिवहृद्ध गिे, 
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(द) आवश्यकता अिसुार स्थािीयस्तरको सरकारी तथा गैह्रसरकारी निकायसाँग 
आवश्यक सभपकथ  र समन्वय गिे, 

(ध) सीमावती समकिी प्रहरी कायाथलयका प्रमिुसाँग वषथमा कभतीमा एकपटक 
सरुिा, अपराध रोकथाम र नियन्त्रण तथा संयकु्त प्रहरी पररचालि लगायतका 
हवषयमा छलफल गरी आवश्यक सहयोग आदािप्रदाि गिे,   

(ि) सरुिा प्रनतकूल हक्रयाकलाप, िाशन्तसरुिामा िलल परु् याउि ेगनतनबनध, िराब 
चररत्र िएका वा िहङ्कत वा फौजदारी अपराधमा अदालतबाट सजाय पाएका 
व्यशक्त तथा त्यस्ता व्यशक्तको गनतहवनधहरूको बारेमा तालकु कायाथलयमा 
प्रनतवेदि गिे, 

(प) सरुवा वा बढुवा िई कायाथलय छोड्दा तालकु प्रहरी कायाथलयलाई र 
आफूलाई बदली गिे प्रहरी कमथचारीलाईथ आफ्िो िेत्रको निभि नलशित 
हवषयमा प्रनतवेदि गिेः–  

(१) अपराध सभबन्धी अवस्था ।  

(२) आपरानधक कायथ गिथ दरुुत्साहि गिे व्यशक्तहरू ।  

(३) अपराधमा संलग्ि व्यशक्तहरूलाई आश्रय ददिे व्यशक्त । 

(४)    िराब व्यशक्तहरू र त्यस्ता व्यशक्त िेलाजभमा हिु े र संवेदििील 
ठाउाँ । 

(५)    राजिीनतक गनतहवनध । 

(६) प्रहरी काम कारबाहीको दृहिकोणले महत्वपूणथ अन्य हवषय । 

(फ) प्रहरी एकाइ तथा जििशक्त, योजिा तथा कायथ, दैनिक िाशन्तसरुिा, अपराध 
अिसुन्धाि, राहिय तथा सावथजनिक महत्व राख् िे हवषयमा यथािीघ्र तालकु 
कायाथलयको प्रमिुसमि प्रनतवेदि गिे,  

(ब) प्रहरी चौकीको िेत्रनित्रको िाशन्तसरुिा कायम राख् ि े कायथमा तालकु 
कायाथलयले ददएको आदेि तदारुकताका साथ कायाथन्वयि गरी प्रनतवेदि 
ददिे, 

(ि) तालकु कायाथलय निदेिि र प्रचनलत कािूिले निददथि गरेबमोशजम अन्य 
कायथहरू गिे वा गराउिे । 
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६६.  प्रहरी कमथचारीको काम, कतथव्य र अनधकारः (१) ऐि र यस नियमावलीको अधीिमा रही 
प्रहरी कमथचारीको काम, कतथव्य र अनधकार देहाय बमोशजम हिुेछः–    

(क) प्रहरी आचरण तथा अििुासिमा रहिे,  

(ि) तोहकएको शजभमेवारी उच्च मिोबल र कुिलतापूवथक निवाथह गिे,  

(ग) थिुवुा रहेका स्थािमा वा िरिजिा वा अरू मालसामाि रहेका 
स्थािमा पालो पहरा बस्दा थिुवुा िाग्ि िपाउि े वा मालसामाि 
हहिानमिा हिु िपाउिे गरी राम्रोसाँग काम गिे, 

(घ) बदली हुाँदा ड्युटीको सभबन्धमा िए गरेको आदेि, तत्कालको 
शजभमेवारी लगायत अन्य महत्वपूणथ कुरा बदली िई आउिे प्रहरी 
कमथचारीलाई स्पि जािकारी गराउिे, 

(ङ) फरार अपराधी फेला परेमा पक्रिे र अरू कुिै हकनसमको अपराधको 
सरुाक पाएमा आफ्िो कमान्डरलाई तत्काल प्रनतवेदि गिे,  

(च) सरुिा प्रनतकूल हक्रयाकलाप, िाशन्तसरुिामा िलल परुयाउि े
गनतहवनध, िराब चररत्र िएका वा िहङ्कत वा फौजदारी अपराधमा 
अदालतबाट सजाय पाएका व्यशक्त तथा त्यस्ता व्यशक्तको 
गनतहवनधहरू र िेला हिुे ठाउाँ बारेमा जािकारी प्राप्त िएमा आफ्िो 
कमान्डरलाई तत्काल प्रनतवेदि गिे, 

(छ) िाशन्तसरुिामा िलल परु् याउिे, िागररकको जीउधि िनत परु् याउि े
र हातहनतयार, नबष्फोटक पदाथथ एवं अन्य गैरकािूिी मालसमाि 
बारेमा जािकारी प्राप्त िएमा आफ्िो कमान्डरलाई तत्काल प्रनतवेदि 
गिे, 

(ज) हवपद्को बेला तदारुकताका साथ उद्धारमा संलग्ि हिुे, 

(झ) कमान्डरले ददएको आदेि तदारुकताका साथ कायाथन्वयि गिे, 

(ञ) प्रचनलत कािूिले निददथि गरे बमोशजम अन्य कायथहरू गिे वा   

गराउिे । 

(२) िेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको प्रहरी सङ्गठिको कायथ हववरणको आधारमा 
मन्त्रालयको स्वीकृनतमा कायाथलय प्रमिुले प्रहरी सेवाको प्रत्येक पदको कायथ हववरण बिाई 
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लागू गिुथ पिेछ र त्यस्तो कायथ हववरणमा त्यस्तो पदको काम, कतथव्य, उत्तरदाहयत्व, अनधकार 
र योग्यता समेत स्पिरुपमा हकहटएको हिु ुपिेछ । 

६७. हविषे सरुिाको लानग प्रहरी कमथचारी िटाउि ेसभबन्धी व्यवस्थाः (१) ऐि, यस नियमावली 
वा अन्य प्रचनलत कािूि बमोशजम िेपाल प्रहरीले सरुिा प्रदाि गिे ििी तोहकएका कुिै 
हवशिि व्यशक्त वा महत्वपूणथ संरचिा, िवि वा संस्थाको सरुिाका लानग वा िेपाल प्रहरीलाई 
प्राप्त सूचिाका आधारमा अन्य कुिै हवशिि व्यशक्त वा संरचिाको सरुिा उपरको ितराको 
मूल्याङ्कि गरी आवश्यकता अिसुार प्रहरी पोसाक वा सादा पोसाकमा प्रहरी कमथचारी 
िटाउि सहकिेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम िहटएको प्रहरी कमथचारीलाई निजको शजभमेवारी पूरा 
गिथ िददिे गरी कुिै जोर जलुमु गरेमा, हातहनतयार उठाई वा िउठाई हमला गरेमा वा 
अन्य हक्रयाकलाप गरेमा त्यस्तो प्रहरी कमथचारीले आफूले सरुिा ददिपुिे व्यशक्त, संरचिा, 
िवि वा संस्थाको सरुिा वा बचाउ गिथ वा आफ्िो जीउको सरुिा गिथ आवश्यक बल 
प्रयोग गिथ सक्िेछ । 

(३) उपनियम (२) बमोशजम बल प्रयोग गदाथ कुिै व्यशक्त घाइते हिु गएमा वा 
मतृ्य ुिएमा त्यस्तो प्रहरी कमथचारीउपर िेपाल सरकारको स्वीकृनत िनलई मदु्दा चलाउि 
सहकिे छैि ।  

(४) उपनियम (२) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि उपनियम (१) बमोशजम 
िहटएको सरुिाकमीले आफूसाँग रहेको स्रोत साधि वा हातहनतयारको प्रयोग बदनियत वा 
हेलचक्र्याइाँका साथ प्रयोग गरेको हो वा होइि वा त्यस्तो स्रोतसाधि वा हातहनतयार वा 
बल प्रयोग गिथ आवश्यक नथयो वा नथएि िन् ि ेसभबन्धमा छािहवि गिथ सहकिेछ । 

(५) उपनियम (४) बमोशजम छािहवि गदाथ त्यस्तो प्रहरी कमथचारीले आफुसाँग रहेको 
स्रोत साधि वा हनतयारको प्रयोग बदियत, हेलचक्र्याइाँसाथ गरेको वा आवश्यकता िन्दा 
बढी बल प्रयोग गरेको देशिएमा निजलाई हविागीय वा प्रचनलत कािूि बमोशजमको कारबाही 
अगाडी बढाउि सहकिेछ । 

 

पररच्छेद–७ 

स्थािीय प्रिासि र स्थािीय प्रहरीको सभबन्ध 
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६८.  स्थािीय प्रिासिको नियन्त्रणमा रहिःे प्रहरीको अििुासि, आन्तररक व्यवस्था र अपराध 
अिसुन्धािको कुरामा बाहेक शजल्लाका सभपूणथ प्रहरी कमथचारीहरू प्रमिु शजल्ला अनधकारीको 
सामान्य रेिदेि र नियन्त्रणमा रहिेछि  । 

६९. शजल्ला छोड्िू पूवथ सूचिा ददि ुपिेः शजल्ला प्रहरी कायाथलय वा महािगरीय प्रहरी पररसरको 
प्रमिुले शजल्ला छोड्दा त्यसको पूवथ सूचिा प्रमिु शजल्ला अनधकारीलाई ददि ुपिेछ । 

७०. निदेििको पालिा गिुथ पिेः शजल्लाको िाशन्त र व्यवस्था कायम राख् ि आफूलाई तोहकएको 
कायथसभपादि गिुथ तथा यस्ता हवषयमा प्रमिु शजल्ला अनधकारीले ददएको निदेिि पालि गिुथ 
शजल्ला प्रहरी कायाथलय वा महािगरीय प्रहरी पररसर प्रमिुको कतथव्य हिुेछ ।  

७१. प्रमिु शजल्ला अनधकारीबाट निरीिणः (१) शजल्ला प्रहरी कायाथलय वा महािगरीय प्रहरी 
पररसरको प्रमिुले आफ्िो मातहतका प्रहरी कायाथलयहरूको निरीिण गिे वा गराउिे 
सभबन्धमा प्रमिु शजल्ला अनधकारीलाई पूवथ जािकारी गराउि ुपिेछ तथा प्रमिु शजल्ला 
अनधकारीले वषथको कभतीमा एक पटक शजल्ला प्रहरी कायाथलय, महािगरीय प्रहरी पररसर, 

इलाका प्रहरी कायाथलय, प्रहरी वतृ्त र प्रहरी प्रिागको निरीिण गिुथ पिेछ ।    

(२) उपनियम (१) बमोशजम प्रमिु शजल्ला अनधकारीले निरीिण गदाथ प्रत्येक 
इलाका प्रहरी कायाथलय, प्रहरी वतृ्त, प्रहरी प्रिाग र प्रहरी चौकीमा रहेको डायरी तथा प्रहरी 
सभबन्धी गो्य प्रनतवेदि सहहत अन्य अपराध सभबन्धी सारांि प्रनतवेदि हेरी आफ्िो 
प्रनतहक्रया सहहतको सूचिा तरुुन्त शजल्ला प्रहरी कायाथलय वा महािगरीय प्रहरी पररसरको 
प्रमिुलाई ददिपुिेछ । यसरी निरीिण गदाथ शजल्ला प्रहरी कायाथलय तथा महािगरीय प्रहरी 
पररसरको प्रमिुले आफ्िो मातहतका प्रहरी कायाथलयहरूको निरीिण गरे वा िगरेको 
सभबन्धमा समेत निररिण गिुथ पिेछ ।  

७२.  प्रनतवेदि गिे र पूवथ निदेिि प्राप्त गिेः गैरकािूिी जमात, साभप्रदाहयक वा राजिीनतक 
जलुिुको सामिा गदाथ शजल्ला प्रहरी कायाथलय वा महािगरीय प्रहरी पररसरको प्रमिुले प्रमिु 
शजल्ला अनधकारीको पूवथ निदेिि प्राप्त गिुथ पिेछ । िाशन्त सवु्यवस्थालाई िलल हिु े
देशिएमा शजल्ला प्रहरी कायाथलय प्रमिु वा महािगरीय प्रहरी पररसर प्रमिुले प्रमिु शजल्ला 
अनधकारीलाई प्रनतवेदि गरी उपयकु्त निदेििको निनमत्त अिरुोध गिुथ पिेछ ।  

७३. कायाथलय प्रमिु माफथ त लेिापढी हिुःे स्थािीय प्रिासिले प्रहरी सङ्गठिसाँग लेिापढी गदाथ 
सामान्यतया कायाथलय प्रमिु माफथ त िै गिुथ पिेछ ।  
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७४. चालचलि सभबन्धी प्रनतवेदि िदाथ परामिथ नलिपुिेः िते्रीय प्रहरी कायाथलयको प्रमिुले शजल्ला 
प्रहरी कायाथलयको प्रमिुको र महािगरीय प्रहरी प्रमिुले महािगरीय प्रहरी पररसर प्रमिुको 
चालचलि सभबन्धी प्रनतवेदि िदाथ सभबशन्धत शजल्लाका प्रमिु शजल्ला अनधकारीसाँग परामिथ 
नलि ुपिेछ ।  

७५. सरुवा वा अििुासिको कारबाही गदाथ परामिथ नलिःे शजल्ला प्रहरी कायाथलय प्रमिु वा 
महािगरीय प्रहरी पररसर प्रमिुलाई सरुवा गदाथ वा निजमानथ अििुासि सभबन्धी कारबाही 
गदाथ अशख्तयारवालाले आवश्यकता अिसुार सभबशन्धत शजल्लाका प्रमिु शजल्ला अनधकारीको 
परामिथ नलि सक्िेछ ।  

७६. अपराध नियन्त्रण गिे सभबन्धमा छलफल गिथ हवदेि जाि सहकिःे सीमावती इलाकामा 
घट्िे अपराध नियन्त्रण गिथ र तत्सभबन्धी अिसुन्धाि गिे काममा स्थािीय प्रहरी 
कायाथलयको प्रमिुले पारस्पररक सहयोग परु् याउि े नसलनसलामा नछमेकी नमत्र रािका 
सीमावती इलाकामा रहेका प्रहरी कायाथलयका समािस्तरका प्रहरी अनधकृतसाँग आवश्यकता 
अिसुार छलफल गिुथ परेमा वा सोका लानग सभबशन्धत नमत्र रािमा जाि ु परेमा प्रमिु 
शजल्ला अनधकारीलाई समेत जािकारी गराउि ुपिेछ ।  

  

पररच्छेद–८ 

नबदा 

७७. नबदा िनलई गैरहाशजर हिु िपाइिःे यस नियमावली बमोशजम नबदा िनलई कुिै प्रहरी कमथचारी 
गैरहाशजर हिु पाउिे छैि ।   

७८. नबदाका हकनसमहरूः प्रहरी कमथचारीले देहाय बमोशजमका नबदा पाउिेछः–  

(क) िैपरी आउिे नबदा,  

(ि) घर नबदा,  

(ग) नबरामी नबदा,  

(घ) हकररया नबदा,  

(ङ) प्रसूनत नबदा,  

(च) प्रसूनत स्याहार नबदा,  
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(छ)   सट्टा नबदा,  

(ज)  अध्ययि नबदा । 

७९.  िैपरी आउि े नबदाः (१) प्रहरी कमथचारीले प्रत्येक वषथ बाह्र ददिमा िबढाई िैपरी नबदा 
पाउिेछ ।  

(२) िैपरी आउि े नबदा साधारणतः एक पटकमा बढीमा चार ददिसभम नलि   
पाइिेछ ।  

(३) एक वषथको िैपरी आउिे नबदा सशञ्चत गरी अको वषथ नलि पाइिे छैि ।  

(४) िैपरी आउिे नबदामा बसेका प्रहरी कमथचारीले पूरा तलब, ित्ता र रासि 
पाउिेछ।  

८०. घर नबदाः (१) प्रहरी कमथचारीले प्रत्येक वषथ तीस ददिका दरले घर नबदा पाउिेछ ।  

(२) प्रहरी कमथचारीले आफूले पकाएको घर नबदा बढीमा एक सय असी ददिसभम 
सशञ्चत गरी राख् ि पाउिेछ ।  

(३) प्रहरी कमथचारीले वषथको एक पटक घर नबदा नलई घर जााँदा र घर नबदा 
िकु्ताि गरी घरबाट आफ्िो कायाथलयमा आउाँदा पैदल हहड्िपुिे िएमा आठ कोसको निनमत्त 
एक ददिको दरले र मोटर, रेल, हवाईजहाजको बाटोका लानग जनत ददि लाग्िे हो त्यनत 
ददि बाटोको भयाद पाउिेछ ।  

(४) प्रहरी कमथचारी कुिै कारणले सेवाबाट अवकास िएमा निजको सशञ्चत रहेको 
घर नबदा बापत निजको पदानधकार रहेको पदबाट िाइपाई आएको तलबको दरले हिु 
आउिे रकम एकमिु नलि पाउिेछ ।  

(५) घर नबदामा बसेको प्रहरी कमथचारीले पूरा तलब, ित्ता र रासि पाउिेछ ।  

(६) निलभबिमा रहेको प्रहरी कमथचारीले सो अवनध िरको घर नबदा पाउिे छैि ।  

(७) सशञ्चत रहेको घर नबदाको रकम नलि िपाउाँदै कुिै प्रहरी कमथचारीको मतृ्य ु
िएमा त्यस्तो सशञ्चत घर नबदाको रकम नियम १३३ को उपनियम (५) बमोशजमको 
व्यशक्तले एकमिु नलि पाउिेछ ।  
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८१. नबरामी नबदाः (१) आफ्िो पदको कतथव्यपालि गदाथ चोटपटक लाग्ि गई वा नबरामी हिु 
गई अस्पतालमा ििाथ िई उपचार गराउाँदा लाग्िे ददि बाहेक प्रत्येक प्रहरी कमथचारीले 
प्रत्येक वषथ बाह्र ददि तलब, ित्ता र रासिसहहत नबरामी नबदा पाउिेछ ।  

(२) प्रहरी कमथचारीले नबरामी नबदा सशञ्चत गिथ सक्िेछ र जिुसकैु व्यहोराबाट निज 
सेवाबाट अलग िएमा निजको सशञ्चत नबरामी नबदा बापत आफ्िो पदानधकार रहेको पदबाट 
िाइपाईथ आएको मानसक तलबका दरले हिु आउिे रकम एकमिु नलि पाउिेछ । सशञ्चत 
रहेको नबरामी नबदाको रकम नलि िपाउाँदै कुिै प्रहरी कमथचारीको मतृ्य ु िएमा त्यस्तो 
सशञ्चत नबरामी नबदाको रकम नियम १३३ को उपनियम (५) बमोशजमको व्यशक्तले एकमिु 
नलि पाउिेछ । 

(३) पााँच ददििन्दा बढी अवनधको नबरामी नबदा माग गिे प्रहरी कमथचारीले स्वीकृत 
शचहकत्सकको प्रमाणपत्र पेि गिुथ पिेछ ।  

तर यस्तो प्रमाणपत्र पेि गिथ साधारणतया सभिव छैि िन् िे नबदा ददिे अनधकारीलाई 
हवश्वास िएमा निजले सो व्यहोरा िलुाई प्रमाणपत्र नबिा िै हवदा स्वीकृत गिथ सक्िेछ ।  

(४) कुिै ठूलो वा कडा रोग लागी उपचार गिथ सशञ्चत नबरामी हवदाबाट िपगु हिु े
िएमा स्वीकृत शचहकत्सकको प्रमाणपत्र पेि गरेमा त्यस्तो प्रहरी कमथचारीले बढीमा पैँतालीस 
ददिसभम थप नबरामी नबदा पेश्कीको रुपमा पाउि सक्िेछ ।  

(५) उपनियम (४) बमोशजमको पेश्की हवरामी हवदा त्यस्तो नबदा नलिे प्रहरी 
कमथचारीको सशञ्चत रहेको वा पनछ सशञ्चत हिु ेघर नबदाबाट कट्टा गररिेछ । त्यसरी कट्टा 
गदाथ प्रत्येक एक ददिको घर हवदाबाट दईु ददिको दरले पेश्की हवरामी हवदा कट्टा     
गररिेछ ।   

(६) निलभबिमा रहेको प्रहरी कमथचारीले सो अवनधिरको नबरामी नबदा पाउिे    
छैि ।  

८२. हकररया नबदाः (१) कुिै प्रहरी कमथचारीले कुल धमथ अिसुार आफैं  हकररया बस्ि ुपरेमा वा 
त्यस्तो प्रहरी कमथचारीको बाब,ु आमा, बाजे, बज्यै, छोरा, छोरी वा सासू ससरुाको मतृ्य ुिएमा 
वा परुुष प्रहरी कमथचारीको हकमा निजको पत्नीको मतृ्य ुिएमा पन्र ददि हकररया नबदा 
पाउिेछ । महहला प्रहरी कमथचारीको पनतले हकररया बस्ि ुपरेमा निजलाई पनि त्यनत िै 
ददि हकररया नबदा ददइिेछ । त्यस्तो हवदा नलएको हववरणको अनिलेि राख् ि ुपिेछ ।   

(२) हकररया नबदामा बस्दा प्रहरी कमथचारीले पूरा तलब, ित्ता र रासि पाउिेछ ।  
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(३) उपनियम (१) बमोशजम नबदा नलिे प्रहरी कमथचारीले नबदापनछ कायाथलयमा 
हाशजर िए पनछ मतृ व्यशक्तको मतृ्य ुदताथ प्रमाणपत्र र मतृ व्यशक्तसाँगको िाता प्रमाशणत पेि 
गिुथ पिेछ ।  

(४) उपनियम (३) बमोशजम प्रमाणपत्र पेि िगिे प्रहरी कमथचारीको त्यस्तो नबदाको 
अवनध निजले पाउिे अन्य नबदाबाट कट्टा गररिेछ ।  

८३.  प्रसूनत नबदाः (१) महहला प्रहरी कमथचारी गिथवती िएमा निजले सतु्केरीको अशघ वा पनछ 
गरी अन्ठान् िब्बे ददि प्रसूनत नबदा पाउिेछ ।  

(२) प्रसूनत नबदा बस्ि े महहला प्रहरी कमथचारीले परुा तलब, ित्ता र रासि      
पाउिेछ ।  

(३) उपनियम (१) बमोशजम प्रसूनत नबदा नलएका महहला प्रहरी कमथचारीले चाहेमा 
कुिै पनि नबदाबाट कट्टी िहिुे गरी थप तीि महहिासभम बेतलबी प्रसूनत नबदा नलि   
सक्िेछि  । यस्तो नबदा नलाँदा उपनियम (१) बमोशजमको नबदासाँग लगातार रूपमा नलि ु
पिेछ ।  

(४) उपनियम (१) र (३) बमोशजमको हवदाको हववरणको अनिलेि राख् ि ुपिेछ। 

(५) उपनियम (३) बमोशजम बेतलवी नबदामा बसेको अवनध सेवा अवनधमा   
जोनडिेछ ।  

८४.  प्रसूनत स्याहार नबदाः (१) कुिै परुुष प्रहरी कमथचारीको पत्नी सतु्केरी हिु ेिएमा त्यस्तो 
कमथचारीले सतु्केरीको अशघ वा पनछ गरी पन्र ददि प्रसूनत स्याहार नबदा नलि पाउिेछ । 

(२) प्रसूनत स्याहार हवदा सेवा अवनधिरमा दईु पटक मात्र नलि पाइिेछ ।  

(३) प्रसूनत स्याहार नबदामा बस्िे प्रहरी कमथचारीले परुा तलब, ित्ता र रासि   
पाउिेछ । 

(४) प्रसूनत स्याहार नबदा नलएको प्रहरी कमथचारीले नबदा नलएको नमनतले तीि महहिा 
नित्रमा बच्चाको जन्मदताथ प्रमाणपत्र कायथरत कायाथलयमा पेि गिुथ पिेछ । 

(५) उपनियम (४) बमोशजमको अवनधनित्र त्यस्तो प्रमाणपत्र पेि िगिे प्रहरी 
कमथचारीको त्यस्तो अवनध निजले पाउिे अन्य नबदाबाट कट्टा गररिेछ । 
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(६) प्रसूनत स्याहार नबदाको अनिलेि सभबशन्धत कायाथलयले अद्यावनधक गरी राख् ि ु
पिेछ । 

(७) प्रसूनत हवदा तथा प्रसूनत स्याहार नबदा पाएको प्रहरी कमथचारीलाई बच्चाको 
स्याहारको निनमत्त बढीमा दईु बच्चाका लानग जिही एकमषु्ठ पााँच हजार रुपैयााँ शिि ुस्याहार 
ित्ता ददइिेछ । 

८५. सट्टा नबदाः प्रहरी कमथचारीले सावथजनिक नबदाको ददिमा काम गरे वापत एक पटकमा सात 
ददिमा िबढाई सट्टा तलबी नबदा पाउिेछ । त्यस्तो नबदा एक वषथनित्रमा आलोपालो नमलाई 
कायाथलय प्रमिुबाट स्वीकृनत िए बमोशजम नलि ुपिेछ ।  

८६.  अध्ययि नबदाः (१) िेपाल प्रहरीलाई उपयोगी र अनत आवश्यक पिे हवषयमा िेपाल 
सरकारलाई प्राप्त िएको छात्रवशृत्तमा मन्त्रालयको स्वीकृनत नलई िलु्ला प्रनतयोनगतामा वा 
अन्तर हविागीय प्रनतयोनगतामा छानिई वा िेपाल सरकारबाट मिोियि िई अध्ययि गिथ 
जािे प्रहरी कमथचारीले अध्ययि अवनधिर अध्ययि नबदा पाउि सक्िेछ । 

(२) प्रहरी कमथचारीले सेवा अवनध िरमा एकै पटक वा पटक पटक गरी तीि 
वषथसभम अध्ययि नबदा पाउिेछ ।  

तर िेपाल सरकारले आवश्यक ठािेमा अध्ययि नबदाको अवनधमा दईु वषथ थप गिथ 
सक्िेछ ।  

(२क) उपनियम (२) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि प्राहवनधक प्रहरी 
समूह अन्तगथत स्वास््य उपसमूहका प्रहरी निरीिक वा सोिन्दा मनुिका दजाथमा िलु्ला 
प्रनतयोनगतािारा नियशुक्त िएका प्रहरी कमथचारीले सेवा अवनधिर एकै पटक वा पटक–
पटक गरी बढीमा छ वषथ अध्ययि हवदा पाउि सक्िेछ । 

(३) उपनियम (२) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि कुिै अध्ययिका निनमत्त 
मिोियि िई अध्ययि नबदा नलई गएको प्रहरी कमथचारीले थप नबषयमा अध्ययि गिथ वा 
थप उपानध हानसल गिथका निनमत्त अध्ययि नबदा थहपिे छैि । 

(३क) उपनियम (२) वा (२क) बमोशजम अध्ययि हवदा नलएको प्रहरी कमथचारीले 
अध्ययि परुा गरी सेवामा हाशजर िएको तीि वषथ परुा ििई पिुःअध्ययि नबदा पाउिे    
छैि । 
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(४) अध्ययि नबदामा बसेको प्रहरी कमथचारीले पूरा तलब पाउिेछ ।  

(५) िेपाल प्रहरीको सभबशन्धत सेवालाई उपयोगी र आवश्यक पिे नबषयमा हविागीय 
प्रमिुको नसफाररसमा िेपाल सरकारको पूवथ स्वीकृनत नलई निजी िचथमा अध्ययि गिथ जािे 
प्रहरी कमथचारीलाई उपनियम (२) बमोशजम अध्ययि नबदा ददि सहकिेछ । 

(६) उपनियम (४) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि उपनियम (५) बमोशजम 
अध्ययि नबदामा बस्िे प्रहरी कमथचारीले अध्ययि नबदामा रहेको अवनधको तलब पाउिे 
छैि। 

(७) छ वषथ सेवा अवनध िपगेुको प्रहरी कमथचारीले अध्ययि नबदा पाउिे छैि ।  

 तर प्राहवनधक प्रहरी समूह अन्तगथत रहेका प्रहरी कमथचारीको हकमा प्रहरी 
सेवाका लानग अनत आवश्यक परेको हवषयमा अध्ययिको अवसर ददि ुउपयकु्त िएको ििी 
प्रहरी प्रधाि कायाथलयले नसफाररस गरेको आधारमा िेपाल सरकारले स्वीकृनत ददएमा तीि 
वषथ सेवा अवनध पगेुपनछ अध्ययि हवदा ददि सहकिछे ।  

(८) अध्ययि हवदा नलिे वा अध्ययि काज तालीममा बस्िे प्रहरी कमथचारीले अध्ययि 
गिथ जाि ुिन्दा अशघ त्यस्तो अध्ययि हवदा वा अध्ययि काज तालीम पूरा गरी फकेर आई 
आफ्िो सेवामा देहाय बमोशजमको अवनधसभम अनिवायथ रूपमा सेवा गिे कबनुलयतिामा 
गिुथपिेछः– 

    अध्ययिको अवनध    सेवा गिुथपिे न्यूितम अवनध 

(क)  तीि महहिासभम        एक वषथ 

(ि)  तीि महहिादेशि छ महहिासभम      डेढ वषथ 

(ग)  छ महहिादेशि िौ महहिासभम      दईु वषथ 

(घ)  िौ महहिादेशि एक वषथसभम       तीि वषथ 

(ङ)  एक वषथदेशि दईु वषथसभम         पााँच वषथ 

(च)  दईु वषथदेशि तीि वषथसभम      छ वषथ 

(छ)  तीि वषथदेशि चार वषथसभम     सात वषथ 
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(ज)  चार वषथ वा सोिन्दा बढी अवनध    आठ वषथ  

(९) अध्ययि नबदा नलई वा अध्ययि काज तालीममा गई फहकथ एका प्रहरी कमथचारीले 
उपनियम (८) बमोशजमको अवनधसभम अनिवायथ सेवा िगरेमा अध्ययि हवदा वा तालीम 
काज अवनधमा पाएको तलब ित्ता, अध्ययिको लानग िेपाल सरकारको तफथ बाट िचथ 
व्यहोररएको िए सो िचथ तथा कवनुलयतिामामा उल्लेि िएका अन्य रकम समेत निजबाट 
सरकारी बााँकी सरह असलु उपर गररिेछ ।  

(१०) कुिै योजिा वा कायथक्रमलाई कायाथन्वयि गिथका निनमत्त अत्यावश्यक तालीम 
प्राप्त गिथका लानग िेपाल सरकारले कुिै प्रहरी कमथचारीलाई मिोियि गरी िटाएमा त्यस्तो 
तालीम अवनधिर निजलाई काजको रूपमा पठाइिछे र सो अवनधिर निजले परुा तलब 
पाउिेछ ।  

तर यस प्रकारको काज तालीमको निनमत्त मात्र हिु ु पिेछ र कुिै पनि प्रहरी 
कमथचारीलाई िैशिक उपाधी हानसल गिथ पठाउाँदा तालीम काज ददइिे छैि । 

(११) यस नियम बमोशजम अध्ययिका लानग एकपटक बेतलबी अध्ययि नबदा 
स्वीकृत िई सकेपनछ सो नबदाको अवनधलाई तलबी अध्ययि नबदामा पररणत गररिे       
छैि । 

८७.  नबदा ददि ेअनधकारीः (१) कायाथलय प्रमिुले िैपरी आउिे नबदा वा हवरामी हवदा वस्ि ुपिे 
िएमा हवदा वसी  तालकु कायाथलयबाट स्वीकृत गराउि ुपिेछ ।  

(२) प्रहरी निरीिक र सोिन्दा मानथल्लो अनधकृत कायाथलय प्रमिु रहेको 
कायाथलयका अन्य कमथचारीलाई सबै हकनसमको नबदा र प्रहरी निरीिक र सोिन्दा मानथल्ला 
अनधकृतलाई िैपरी आउि ेनबदा, नबरामी नबदा र हक्रया नबदा सोही कायाथलय प्रमिुले ददि 
सक्िेछ ।   

(३) प्रहरी निरीिक र सोिन्दा मानथल्लो प्रहरी अनधकृतलाई घर नबदा एक 
तहमानथको कायाथलय प्रमिुले ददि सक्िेछ ।  

(४) अन्य प्रहरी कमथचारी कायाथलय प्रमिु रहेको कायाथलयको कमथचारीलाई घर 
नबदा बाहेक अरू नबदा सोही कायाथलय प्रमिुले र घर नबदा एक तहमानथको कायाथलय 
प्रमिुले ददि सक्िेछ ।  
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(५) प्रहरी प्रधाि कायाथलयको प्रहरी निरीिक र सो िन्दा मानथल्लो प्रहरी 
अनधकृतलाई िैपरी आउि ेर नबरामी नबदा सभबशन्धत िािा प्रमिुले र अरू नबदा प्रहरी 
महानिरीिक वा निजले तोकेको अनधकारीले ददि सक्िेछ ।   

(६) प्रहरी कमचारीको अध्ययि नबदा प्रहरी प्रधाि कायाथलयको नसफाररसमा िेपाल 
सरकारले स्वीकृत गरे बमोशजम हिुेछ । 

८८. नबदा नलि ेकायथहवनधः (१) नबदा नलि चाहि ेप्रहरी कमथचारीले आफूलाई चाहहएको नबदाको 
अवनध, कारण र हवदेि जािपुिे िए सो समेत िोली रीतपूवथकको नलशित दरिास्त आफु 
हाशजर रहेको कायाथलय माफथ त नबदा स्वीकृत गिे अनधकारीसमि पेि गिुथ पछथ । यस्तो 
दरिास्त प्राप्त िए पनछ हवदा स्वीकृत गिे अनधकारीले नबदा स्वीकृत वा अस्वीकृत िएको 
कुराको सूचिा सभबशन्धत प्रहरी कमथचारीलाई ददि ुपिेछ ।  

(२) नबदाको लानग दरिास्त प्राप्त िए पनछ नबदा ददिे अनधकारीले पररशस्थनतको 
हवचार गरेर नबदा स्वीकृत वा अस्वीकृतको निणथय गिेछ ।  

(३) िैपरी आउिे नबदाको हकमा नबदा स्वीकृत गिे अनधकारीले उपनियम (१) 
बमोशजम दरिास्त िददए पनि मौशिक अिरुोधको आधारमा त्यस्तो नबदाको स्वीकृनत ददि 
सक्िेछ ।  

(४) देहायमा लेशिए बमोशजमका कुरामा नबदा ददिे अनधकारीलाई शचत्त बझेुमा 
निजले नबदाका लानग दरिास्त परेको नमनतिन्दा अगानड देशि लागू हिुे गरी नबदा स्वीकृत 
गिथ सक्िेछः–  

(क) नबदा ददिे अनधकारीको पूवथ स्वीकृनत नलइरहि ुसभिव नथएि िि,े 

वा  

(ि) पूवथ स्वीकृनतका लानग निवेदकले सकिर प्रयास गरेको नथयो ििे ।  

८९.  नबदाको अनिलेिः (१) नबदा ददिे अनधकारीले आफ्िो मातहतका सबै प्रहरी कमथचारीहरूको 
नबदाको अनिलेि हकताब िडा गरी लगत राख् ि ुवा राख् ि लगाउि ुपिेछ ।  

(२) कुिै प्रहरी कमथचारी एक ठाउाँबाट अको ठाउाँमा सरुवा िएमा निजको नबदाको 
लगतको उतार सरुवा िएको ठाउाँमा पठाउि ुपिेछ ।  
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९०.  नबदाको बीचमा पिथ जाि ेसावथजनिक नबदा गानििःे िैपरी आउि,े घर नबदा र नबरामी नबदा 
बाहेक अरु कुिै प्रकारको नबदा नलई बसेको प्रहरी कमथचारीले नलएको नबदा अवनधनित्र 
सावथजनिक नबदा परेमा सो अवनध पनि निज कमथचारीले नलएको नबदामा गानििेछ । 

९१.  तालीम अवनधमा नबदा िददइिःे यस नियमावलीमा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि 
तालीम अवनधिर सावथजनिक नबदा र हक्रया नबदा बाहेक साधारणतया अरू कुिै नबदा ददइिे 
छैि ।  

९२. नबदा अनधकारको कुरा होइिः (१) प्रहरी कमथचारीले अनधकारको रूपमा नबदाको दाबी गिथ 
पाउिे छैि ।  

(२) कामको अिकूुल हेरी नबदा ददिे अनधकारीले आफ्िो तजबीजबाट नबदा स्वीकृत 
अथवा अस्वीकृत गिथ सक्िे तथा आवश्यक परेमा नबदामा बसेको प्रहरी कमथचारीलाई निजको 
स्वीकृत नबदा रद्द गरी बोलाई काममा लगाउि सक्िेछ । 

 

पररच्छेद–९ 

आचरण 

९३.  दाि उपहार नलि िहिुःे (१) सरकारी काममा कुिै पनि प्रकारको असर पिथ सक्िे गरी 
कुिै पनि प्रहरी कमथचारी र निजको पररवारका सदस्य समेतले िेपाल सरकारको पूवथ 
स्वीकृनत नबिा स्वदेिी वा हवदेिी कसैबाट पनि कुिै प्रकारको दाि दातव्य, कोसेली वा 
उपहार स्वीकार गिथ वा चन्दा माग्ि वा सरकारी कामसाँग सभबशन्धत व्यशक्तसाँग सापट नलि ु
हुाँदैि ।  

  (२) प्रहरी कमथचारीले कुिै हवदेिी सरकार वा हवदेिी सरकारको कुिै प्रनतनिनधबाट 
कुिै उपहार प्राप्त हिु आएमा निजले िेपाल सरकारलाई सो कुराको सूचिा ददई निकासा 
िएबमोशजम गिुथपछथ । 

९४.  चन्दा नलि िहिुःे प्रहरी कमथचारीले िेपाल सरकारको पूवथ स्वीकृनत नबिा कुिै पनि कामको 
निनमत्त कुिै हकनसमको चन्दा माग्ि अथवा स्वीकार गिुथ हुाँदैि र अरू कुिै हकनसमको 
आनथथक सहायता प्राप्त गिे काममा समेत िाग नलि हुाँदैि ।  
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९५.  सभपशत्तको हववरण ददि ुपिेः प्रत्येक प्रहरी कमथचारीले िेपाल सरकारले तोकेको फाराममा 
आफ्िो सभपनत हववरण िरी आनथथक वषथ समाप्त िएको साठी ददिनित्र सभबशन्धत कायाथलय 
माफथ त प्रहरी हकताबिािामा बझुाउि ुपिेछ । 

९६. कभपिीको स्थापिा र सञ्चालि तथा व्यापार व्यवसाय गिथ िहिुःे  प्रहरी कमथचारीले िेपाल 
सरकारको पूवथ स्वीकृनत िनलई देहायका काम गिुथ हुाँदैिः–  

(क)  कुिै बैक वा कभपिीको स्थापिा, रशजिेिि वा सञ्चालिको काममा िाग 
नलि, 

(ि) प्रचनलत कािूिबमोशजम दताथ गराउि ुपिे कुिै व्यापार वा व्यवसाय गिथ, 

(ग) अन्यत्र कुिै प्रकारको िोकरी स्वीकार गिथ । 

९७. सरकारी काममा थाहा पाएका कुराहरू प्रकाि गिथमा प्रनतवन्धः प्रहरी कमथचारीले िेपाल 
सरकारिारा अथवा हविेष रूपबाट अशख्तयार िपाई आफूले सरकारी कतथव्यको पालिा गदाथ 
सरकारी अथवा गैरसरकारी साधिहरूबाट प्राप्त गरेको वा आफूले लेिेको अथवा सङ्कलि 
गरेको कुिै कागजपत्र वा समाचार प्रत्यि वा अप्रत्यि रूपबाट अिनधकृत व्यशक्त वा सञ्चार 
माध्यमलाई जािकारी ददि हुाँदैि । यो प्रनतबन्ध जिुसकैु कारणले प्रहरी सेवाबाट अलग 
रहेको व्यशक्तको हकमा समेत लागू हिुेछ । 

९८.  रेनडयो वा पनत्रकासाँग सभपकथ  राख् ि िहिुःे (१) प्रहरी कमथचारीले िेपाल सरकारको अिमुनत 
प्राप्त िगरी कुिै पत्रपनत्रकामा आफ् िै वास्तहवक अथवा काल्पनिक िामबाट अथवा बेिामी 
कुिै लेि प्रकाशित गिथ अथवा रेनडयोिारा प्रसारण गिथ हुाँदैि ।  

  तर प्रहरी सङ्गठिको प्रवक्ताको रुपमा तोहकएको प्रहरी कमथचारीले सभबशन्धत प्रहरी 
सङ्गठिको प्रमिुको अिमुनतमा कायाथलयको गनतहवनध सभबन्धी जािकारी वा सूचिा प्रवाह 
गिथ बाधा पिे छैि । 

  (२) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि साहहशत्यक, कलात्मक, 

ऐनतहानसक, वैज्ञानिक र व्यावसाहयक हवषयको लेि प्रकािि वा प्रसारण गिथ सहकिेछ । 

  तर त्यस्तो लेि प्रकािि वा प्रसारण गरेपनछ आफ्िो कायाथलयमा जािकारी गराउि ु
पिेछ ।  

९९. िपेाल सरकारको आलोचिा गिथ िहिुःे (१) प्रहरी कमथचारीले िेपाल सरकारको िीनत हवरुद्ध 
असर पिे गरी अथवा िेपाल सरकार र िेपाली जिताको पारस्पररक सभबन्धमा अथवा कुिै 
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हवदेिी रािसाँगको सभबन्धमा िलल पिथ सक्िे गरी आफ्िो वास्तहवक वा काल्पनिक 
िामबाट अथवा बेिामी कुिै लेि प्रकाशित गिथ, प्रसेलाई कुिै िबर ददि, रेनडयो वा टेलीनिजि 
आददिारा िाषण प्रसाररत गिथ, कुिै सावथजनिक िाषण ददि वा कुिै वक्तव्य प्रकाशित गिथ 
हुाँदैि ।  

  (२) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि प्रचनलत कािूि र िपेाल 
सरकारको िीनतको हवपरीत िहिुे गरी लेि प्रकािि वा प्रसारण गिथ बाधा पिे छैि । 

१००. निवाथचिमा िाग नलि िहिुःे प्रहरी कमथचारीले कुिै राजिीनतक पदका लानग कुिै निवाथचिमा 
िाग नलि वा कसैको निनमत्त मत माग्ि वा अन्य कुिै प्रकारले आफ्िो प्रिाव पािथ        
हुाँदैि ।  

  तर कसैलाई मत ददएको वा ददिे हवचार गरेको कुरा प्रकट िगरी प्रचनलत कािूि 
बमोशजम आफ्िो मतानधकार प्रयोग गिथ बाधा पिे छैि ।  

१०१. राजिीनतमा िाग नलि िहिुःे प्रहरी कमथचारीले कुिै राजिीनतक संस्थाको सदस्य बन् ि, 

राजिीनतमा िाग नलि, राजिीनतक संस्थालाई सहायताको निनमत्त चन्दा ददि अथवा कुिै 
राजिीनतक संस्था वा आन्दोलिलाई अन्य कुिै प्रकारले प्रिाव पािथ हुाँदैि ।  

१०१क. स्थायी आवासीय अिमुनत नलि िहिुःे प्रहरी कमथचारीले स्थायी आवासीय अिमुनत नलि 
वा त्यस्तो अिमुनत प्राप्त गिथको लानग आवेदि ददि हुाँदैि । 

१०१ि. स्वयम  घोषणा गरी हववरण पेि गिुथ पिेः (१) यो नियम प्रारभि हिु ु अशघ स्थायी 
आवासीय अिमुनत नलएको वा त्यस्तो अिमुनत प्राप्त गिथको लानग आवेदि ददएको प्रत्येक 
प्रहरी कमथचारीले यो नियम प्रारभि िएको नमनतले तीस ददिनित्र सोको स्वयम  घोषणा गरी 
देहाय बमोशजमको हववरण आफू कायथरत कायाथलयमा पेि गिुथ पिेछः 

   (क) आफ्िो िाम, थर, सेवा, समूह, उपसमूह र हालको पद । 

(ि) स्थायी आवासीय अिमुनत नलएको िए सो नलएको वा त्यस्तो अिमुनत 
प्राप्त गिथको लानग आवेदि ददएको िए सोको नमनत । 

(ग) सभबशन्धत हवदेिी मलुकुको िाम । 

                                                           
    तेस्रो संिोधििारा थप । 

    तेस्रो संिोधििारा थप । 



www.lawcommission.gov.np 

97 
 

(घ) आफूले नलएको स्थायी आवासीय अिमुनत पररत्याग गिथ वा त्यस्तो 
अिमुनतको लानग ददएको आवेदि रद्द गराउि इच्छुक िए    
ििएको । 

(२) कुिै प्रहरी कमथचारीको सगोलको पनत वा पत्नीले यो नियमावली प्रारभि हिु ु
अशघ स्थायी आवासीय अिमुनत नलएको िएमा यो नियम प्रारभि िएको नमनतले तीस ददिनित्र 
र यो नियमावली प्रारभि िए पनछ त्यस्तो अिमुनत नलएमा अिमुनत नलएको तीस ददिनित्र 
सभबशन्धत प्रहरी कमथचारीले आफू कायथरत कायाथलयमा देहाय बमोशजमको हववरण पेि गिुथ 
पिेछः 

 (क) आफ्िो िाम, थर, सेवा, समूह, उपसमूह र हालको पद, 

 (ि) पनत वा पत्नीले स्थायी आवासीय अिमुनत नलएको नमनत, 

 (ग) सभबशन्धत हवदेिी मलुकुको िाम । 

(३) उपनियम (१) वा (२) बमोशजमको हववरण प्राप्त िएपनछ सभबशन्धत कायाथलयले 
सो हववरण प्राप्त िएको नमनतले पन्र ददिनित्र प्रहरी प्रधाि कायाथलयमा पठाउि ुपिेछ।
  

१०२. प्रहरी कमथचारीले गरेको काम कारबाहीको सफाइः कुिै प्रहरी कमथचारीले िेपाल सरकारको 
पूवथ स्वीकृनत िनलई कुिै व्यशक्तिारा निजको कतथव्यपालिका सभबन्धमा लेिाइएका झठु्ठा 
आरोपको निनमत्त प्रसे अथवा अदालतको सहारा नलि हुाँदैि ।  

  तर यस नियमले प्रहरी कमथचारीको आफ्िो व्यशक्तगत काम अथवा चररत्रको 
सभबन्धमा सफाइ ददि पाउिे अनधकारमा कुिै बाधा पिे छैि । 

१०३. समय पालि र नियनमतताः प्रहरी कमथचारीले ठीक समयमा तथा नियनमत रूपले आफ्िो 
पालोमा हाशजर हिु ुपदथछ र साधारणतया पहहले नबदाको स्वीकृनत िनलई कामबाट अिपुशस्थत 
हिु ुहुाँदैि ।  

१०४. अििुासि र आज्ञापालिः (१) प्रहरी कमथचारीले आफ्िो कतथव्य इमान्दारी र तत्परताको 
साथ पालिा गिुथ पदथछ ।  

  (२) प्रहरी कमथचारीले आफ्िो सरकारी काम सभबन्धी कुरामा आफूिन्दा मानथका 
अनधकृतले ददएको आज्ञालाई िीघ्रताका साथ पूरा गिुथ पदथछ ।  
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  (३) प्रहरी कमथचारीले आफू िन्दा मानथका सबै अनधकृतहरूप्रनत उशचत आदर 
देिाउि ुपिेछ र आफू मातहतका प्रहरी कमथचारीहरू प्रनत उशचत व्यवहार गिुथ पिेछ ।  

१०५. प्रहरी कमथचारीले बाहहरी प्रिाव पािथ िहिुःे प्रहरी कमथचारीले आफ्िो िोकरी सभबन्धी कुरामा 
मतलब साध्य गिथ आफू िन्दा मानथका अनधकृत मानथ कुिै अिशुचत प्रिाव पािथ अथवा 
प्रिाव पािे प्रयत्न गिथ हुाँदैि । 

१०६. लैहङ्गक संवेदििील हिु ुपिेः कुिै पनि प्रहरी कमथचारी लैहङ्गक संवेदििील रहि ुपिेछ । 

१०७. कािूि हवपरीत हववाहमा प्रनतबन्धः प्रहरी कमथचारीले नबहावारी सभबन्धी प्रचनलत कािूि 
हवपरीत हिुे गरी हववाह गिुथ गराउि ुहुाँदैि ।  

१०८. हातपात वा जोरजलुमु गिथ िहिुःे कुिै प्रहरी कमथचारीले आफूिन्दा मानथल्लो वा मातहत 
प्रहरी कमथचारी उपर हातपात वा कुिै प्रकारको आक्रमण वा जोरजलुमु गिथ वा गराउि 
हुाँदैि । 

 

पररच्छेद–१० 

सजाय र पिुरावेदि 

१०९. सजायः उशचत र पयाथप्त कारण िएमा प्रहरी कमथचारीलाई देहाय बमोशजमको हविागीय सजाय 
गिथ सहकिेछः– 

(क)  सामान्य सजाय 

(१)  िारीररक पररश्रम हिुे सजाय गिे वा नियन्त्रणमा राख् ि,े 

(२) िनसहत ददि,े 

(३) चालचलि सभबन्धी प्रनतवेदिमा प्रनतकूल राय लेख् ि,े 

(४) बढीमा पााँच वषथसभम बढुवा रोक्का गिे, 

(५) बढीमा पााँच तलब वहृद्ध रोक्का गिे, 

(६) िाइपाई आएको बढीमा पााँच तलबवहृद्ध घटुवा गिे,  

(७) हालको पदको जेष्ठतासहहत िाइपाई आएको्े िरुु स्केलमा घटुवा 
गिे वा तल्लो पदमा घटुवा गिे । 

(ि)  हविेष सजाय 
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(१) िहवष्यमा सरकारी सेवाका लानग अयोग्य िठहररिे गरी सेवाबाट 
हटाउिे, 

(२) िहवष्यमा सरकारी सेवाको निनमत्त अयोग्य ठहररि े गरी सेवाबाट 
बिाथस्त गिे ।  

११०. िारीररक पररश्रम गराउि ेवा नियन्त्रणमा राख् ि ेवा िनसहत ददि ेवा प्रनतकूल राय लेख्ःे 
देहायको अवस्थामा कुिै प्रहरी कमथचारीलाई यातिा िहिुे गरी िारीररक पररश्रम गराउि 
वा नियन्त्रणमा राख् ि वा िनसहत ददि वा चालचलि सभबन्धी प्रनतवेदिमा प्रनतकूल राय 
लेख् ि सहकिेछः–  

(क) कायथसभपादि सन्तोषजिक ििएमा, 

(ि)  तालीममा िटाउाँदा िगएको वा तालीम अवनधमा लापरवाही देिाई गैर 
शजभमेवारपूणथ व्यवहार देिाएमा, 

(ग)  सेवाग्राहीको पीरमकाथ र उजरुी पटक पटक बेवास्ता गरेको सभबन्धमा 
आफूिन्दा मानथल्लो अनधकारीले ददएको निदेिि पालि िगरेमा, 

(घ) सेवाग्राहीलाई दवु्यथहार गरेमा,  

(ङ)  सरुवा िएर वा अन्य सरकारी कामको नसलनसलामा िहटएका वित मिानसब 
आधार र कारण बेगर बाटाका भयाद पनछ सभबशन्धत कायाथलयमा हाशजर 
हिु िगएमा, 

(च)  दईु पटकसभम नलशित चेताविी पाएमा वा सचेत गराइएमा, 

(छ)  नियम १००, 
१०१ि. को उपनियम (२), १०२ र १०५ मा उशल्लशित 

आचरण सभबन्धी नियम उल्लङ्घि गरेमा । 

१११. बढीमा पााँच वषथसभम बढुवा रोक्का गिे वा बढीमा पााँच तलब वहृद्धसभम रोक्का गिेः देहायको 
अवस्थामा सजायको आदेि ददिे अनधकारीले बढीमा पााँच वषथसभम बढुवा रोक्का गिथ वा 
बढीमा पााँच तलब वहृद्धसभम रोक्का गिथ सक्िेछः– 

(क)  आफूले सभपादि गिुथ पिे काम कारबाहीमा लापरवाही गरेमा, 

                                                           
    तेस्रो संिोधििारा थप । 
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(ि)   ...................... 

(ग)  यस नियमावली वा अन्य प्रचनलत कािूिले तोकेको पदीय दाहयत्व 
शजभमेवारीपूवथक पूरा िगरेमा, 

(घ)  मानथल्लो दजाथको अनधकारीले ददएको निदेिि पालिा िगरेमा वा कायाथन्वयि 
िगरेमा, 

(ङ)  नियम ९३, ९४, ९७, ९८, १०३, १०४ र १०८ मा उशल्लशित आचरण 
सभबन्धी नियम उल्लङ्घि गरेमा । 

११२.  बढीमा पााँच तलब वहृद्ध घटुवा गिे वा िरुु स्केलमा घटुवा गिे वा तल्लो पदमा घटुवा गिेः 
देहायको अवस्थामा सजायको आदेि ददि े अनधकारीले कुिै प्रहरी कमथचारीले िाइपाई 
आएको बढीमा पााँच तलबवहृद्ध घटुवा गिथ वा हालको पदको जेष्ठता सहहत िाइपाई आएको 
िरुु स्केलमा घटुवा गिथ वा तल्लो पदमा घटुवा गिथ सक्िेछः– 

(क)  अििुासिहीि काम गरेमा,  

(ि) नियम ९६, ९९, १०६ र १०७ मा उशल्लशित आचरण सभबन्धी नियम 
उल्लङ्घि गरेमा,  

(ग) नियशुक्त िएको पााँच वषथनितै्र िोकरीबाट अलग हिु झठु्ठा कारण देिाएमा,  

(घ) कािूि बमोशजम ददएको आदेि निदेिि िमािेमा वा कायाथन्वयि िगरेमा,  

(ङ) मिानसब कारण ििई वा नबदा िनलई अिपुशस्थत िएमा वा गैरहाशजर िएमा,  

(च) लापरवाही गरेमा वा नियम आदेिको पालिा िगरेमा, 

(छ) लापरवाही गरी सरकारी सभपशत्त हानि िोक्सािी गरेमा, 

(ज) िैनतक पति देशििे फौजदारी कसूर वाहेकको अन्य कुिै फौजदारी 
अनियोगमा कैद बाहेक जररवािा वा िनतपूनतथ िराउिे वा दबैु सजाय हिु े
गरी दोषी ठहर िएमा । 

११३. सेवाबाट हटाउि ेवा बिाथस्त गिेः (१) देहायको कुिै अवस्थामा प्रहरी कमथचारीलाई िहवष्यमा 
सरकारी सेवाका लानग अयोग्य िठहररिे गरी सेवाबाट हटाउि सहकिेछः– 

                                                           
 पहहलो संिोधििारा शझहकएको । 
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(क) आफ्िो पदीय शजभमेवारी लापरवाही गरी पूरा िगरेमा,  

(ि) आचरण सभबन्धी कुराहरु बराबर उल्लङ्घि गरेमा,  

(ग) ड्युहटको समयमा बराबर मादक पदाथथ सेवि गरेमा,  

(घ) बराबर अििुासिहीि काम गरेमा,  

(ङ) राजिीनतमा िाग नलएमा, 

(च) नबदा स्वीकृनत िगराई लगातार पैंतालीस ददिसभम आफ्िो 
कायाथलयमा अिपुशस्थत रहेमा,  

(छ) िैनतक पति देशििे बाहेकका अन्य कुिै फौजदारी कसूरमा दोषी 
ठहर िई कैद सजाय तोहकएमा । 

तर सरकारी कायथ सभपादिमा संलग्ि हिुे क्रममा प्रचनलत 
कािूि बमोशजम लागेको कुिै अनियोगमा दोषी ठहर िै छ महहिा 
िन्दा कम कैद वा जररवािा मात्र लागेको प्रहरी कमथचारीलाई प्रहरी 
सेवाबाट हटाईिे छैि । 

(ज) अध्ययि नबदा पूरा गरी फहकथ एपनछ नियम ८६ मा उल्लेि िए 
बमोशजमको अवनधसभम सेवा िगरेमा । 

(२) देहायको कुिै अवस्थामा प्रहरी कमथचारीलाई िहवष्यमा सरकारी सेवाको निनमत्त 
अयोग्य ठहररिे गरी सेवाबाट बिाथस्त गररिेछः– 

(क) िैनतक पति देशििे फौजदारी अनियोगमा कसूरदार ठहररएमा, 

(ि) भ्रिाचार गरेको प्रमाशणत िएमा,  


(ि१) स्थायी आवासीय अिमुनत नलएमा वा त्यस्तो अिमुनत प्राप्त गिथको 
लानग आवेदि ददएमा 

(ग)  ऐिको दफा ३३.क, ३३.ि र ३४ बमोशजमको अपराधमा प्रहरी 
हविेष अदालतबाट दोषी ठहररएमा । 

११४. कायाथलयमा अिपुशस्थत िएमा वा झटु्टा हववरण पेि गरेमा हिु ेकारबाहीः (१) नबदा िनलई 
आफ्िो कायाथलयमा अिपुशस्थत हिुे प्रहरी कमथचारीलाई गयल र तलब कट्टी गरी हविागीय 
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सजाय समेत गिथ  सहकिेछ । यसरी गयलकट्टी िएको अवनध अनिवायथ अवकाि बाहेक 
अन्य प्रयोजिको लानग निजको सेवा अवनधमा गणिा हिुे छैि ।  

(२) कुिै पनि प्रहरी कमथचारीले झटु्टा कारण देिाई नबदा नलई बसेको ठहरेमा नबदा 
बसेको अवनधलाई गैरहाशजर जिाई गैर हाशजरसभबन्धी कसूरमा कारबाही हिुेछ ।   

११४क.जािकारी ददि सहकिःे (१) नियम १०१क. हवपरीत कुिै प्रहरी कमथचारीले स्थायी 
आवासीय अिमुनत नलएको वा त्यस्तो अिमुनत प्राप्त गिथको लानग आवेदि ददएको जािकारी 
कसैलाई प्राप्त िएमा त्यस्तो व्यशक्तले सो जािकारी सभबशन्धत प्रहरी कमथचारी कायथरत 
कायाथलय वा प्रहरी प्रधाि कायाथलय वा मन्त्रालयमा ददि सक्िेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजमको जािकारी कुिै कायाथलयमा प्राप्त हिु आएमा 
सभबशन्धत कायाथलयले त्यस्तो जािकारी प्राप्त िएको नमनतले सात ददिनित्र प्रहरी प्रधाि 
कायाथलयमा र प्रहरी प्रधाि कायाथलयले मन्त्रालयमा पठाउि ुपिेछ । 

(३) उपनियम (१) वा (२) बमोशजम वा अन्य कुिै स्रोतबाट कुिै प्रहरी कमथचारीले 
स्थायी आवासीय अिमुनत नलएको वा त्यस्तो अिमुनत प्राप्त गिथको लानग आवेदि ददएको 
जािकारी प्राप्त हिु आएमा प्रहरी प्रधाि कायाथलयले त्यस्तो प्रहरी कमथचारीको सभबन्धमा 
छािनबि गिथ हविागीय सजाय ददिे अनधकारीलाई लेिी पठाउि ुपिेछ ।  

(४) उपनियम (३) बमोशजम लेिी आएमा हविागीय सजायको आदेि ददि े
अनधकारीले त्यस्तो प्रहरी कमथचारीको सभबन्धमा तीि ददिनित्र छािनबि प्रारभि गरी सोको 
जािकारी यथािीघ्र प्रहरी प्रधाि कायाथलयलाई र प्रहरी प्रधाि कायाथलयले मन्त्रालयलाई ददि ु
पिेछ ।  

(५) उपनियम (४) बमोशजम छािनबि गदाथ हविागीय सजायको आदेि ददि े
अनधकारीले मन्त्रालय वा मन्त्रालय माफथ त अन्य कुिै सरकारी निकायसाँ्ंग कुिै कुराको 
जािकारी वा सहयोग माग गिथ सक्िेछ र त्यस्तो जािकारी वा सहयोग उपलब्ध गराउि ु
सभबशन्धत निकायको कतथव्य हिुेछ । 

(६) यस नियम बमोशजम छािनबि र कारबाही गदाथ कुिै प्रहरी कमथचारीले स्थायी 
आवासीय अिमुनत नलएको वा त्यस्तो अिमुनत प्राप्त गिथको लानग आवेदि ददएको देशिएमा 
निजलाई तीि महहिानित्र प्रचनलत कािूि बमोशजमको प्रहक्रया पूरा गरी यस नियमावली 
बमोशजम सजाय गरी सोको जािकारी पन्र ददिनित्र प्रहरी प्रधाि कायाथलय र मन्त्रालयमा 
ददि ुपिेछ । 
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११४ि. सजाय िहिुःे यस नियमावलीमा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि यो नियम 
प्रारभि हिुिुन्दा अशघ स्थायी आवासीय अिमुनत नलएको वा त्यस्तो अिमुनत प्राप्त गिथको 
लानग आवेदि ददएको कुिै प्रहरी कमथचारीले सो कुरा स्वीकार गरी यो नियम प्रारभि िएको 
नमनतले साठी ददिनित्र आफूले प्राप्त गरेको स्थायी आवासीय अिमुनत त्यागेको वा त्यस्तो 
अिमुनत प्राप्त गिथको लानग ददएको आवेदि रद्द गिथको लानग सभबशन्धत मलुकुमा नलशित 
अिरुोध गरेको प्रमाण सहहत निवेदि ददएमा त्यस्तो प्रहरी कमथचारीलाई यस नियमावली 
बमोशजम सजाय हिुे छैि । 

११५. सजाय सभबन्धी कायथहवनधः (१) प्रहरी कमथचारीलाई सजायको आदेि ददिअुशघ कारबाही 
गिथ लानगएको व्यहोरा उल्लेि गरी हिु सक्िे सजाय समेत िलुाई नलशित सूचिा ददई 
निजलाई आफ्िो सफाइ पेि गिे मौका ददि ुपिेछ । त्यस्तो नलशित सूचिामा निजउपर 
लगाइएको आरोप स्पि रूपले हकहटएको हिु ुपदथछ । साथै प्रत्येक आरोप कुि त्य र 
कारणमा आधाररत छ सो समेत िलुाउि ुपिेछ । आरोप लागेको प्रहरी कमथचारीले त्यस्तो 
सूचिामा उशल्लशित भयादनित्र आफ्िो सफाइ र प्रस्ताहवत सजायको सभबन्धमा नलशित 
स्पिीकरण पेि गिुथ पिेछ ।  

  (२) िागी पत्ता िलागेको वा अरू कुिै कारणले सभपकथ  स्थाहपत गिथ असभिव 
िएको प्रहरी कमथचारीको सभबन्धमा प्रहरी सेवाबाट हटाउि वा विाथस्त गदाथ अिसूुची–
१४ मा उल्लेि िए बमोशजम गिुथ पिेछ ।   

  तर िैनतक पति देशिि ेफौजदारी अनियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर िइसकेको 
वा ऐिको दफा ३३क., ३३ि. र ३४ बमोशजमको अपराध गरेको प्रहरी हविेष अदालतबाट 
ठहर गरी कैदको सजाय पाएको कुिै प्रहरी कमथचारीलाई गिथ लागेको सजायको बारेमा 
सूचिासभम ददए पगु्िेछ ।   

  (३) सजायको आदेि ददि पाउिे अनधकारीले कुिै प्रहरी कमथचारीले नियम १११, 

११२ र ११३ मा उशल्लशित कसूर गरेको सभबन्धमा जााँचबझु गराउि आवश्यक ठािेमा 
त्यस्तो अनधकारी स्वयं वा अन्य कुिै अनधकृतिारा जााँचबझु गिथ वा गराउि सक्िेछ । 
जााँचबझु गिे अनधकारीले आवश्यकता अिसुार सभबशन्धत प्रहरी कमथचारीसाँग सोधपछु गरी 
कारण सहहत आफ्िो प्रनतवेदि तथा िएको सबदु प्रमाण समेत पेि गिुथ पिेछ । 
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  (४) कुिै प्रहरी कमथचारीमानथ लागेको कुिै अनियोगको जााँचबझु गिुथ परेमा सजायको 
आदेि ददि पाउिे अनधकारीले जााँचबझु समाप्त िहनु्जेलसभम त्यस्तो प्रहरी कमथचारीलाई 
निलभबि गिथ सक्िेछ । यसरी निलभबि गदाथ निलभबि गिुथको आधार र कारण स्पि 
रुपमा िलुाउि ुपिेछ । 

  (५) उपनियम (४) बमोशजम गररिे निलभबिको अवनध छ महहिािन्दा बढी हिु े
छैि । निलभबि अवनधमा निज उपरको कारबाहीको हकिारा लगाउि ुपिेछ ।  

  (६) उपनियम (४) बमोशजम कुिै पनि प्रहरी कमथचारीलाई निलभबि गिुथ पदाथ 
देहायको अवस्था हवद्यमाि हिु ुपिेछः– 

(क)  निलभबि िगरी ओहोदाको काम गिथ ददाँदा झटु्टा प्रमाण सङ्कलि गिथ 
सक्िे वा आफू हवरुद्धको सवदु प्रमाण गायब वा िि गिथ सक्ि े
देशिएमा, वा  

(ि)   निलभबि िगरी ओहोदाको काम गिथ ददाँदा थप सरकारी हािी 
िोक्सािी हिुे सभिाविा देशिएमा, वा  

(ग)  कुिै प्रहरी कमथचारीले गरेको कायथको कारणले निजलाई निलभबि 
िगरे सङ्गठि नित्रका कमथचारीहरूमा िैराश्यता, उते्तजिा आउिे वा 
जिमािसमा िकारात्मक असर पिथ सक्िे वा प्रहरी सङ्गठिकै 
प्रनतष्ठामा आाँच आउिे िएमा ।  

(७) उपनियम (४) बमोशजम निलभबि अवस्थामा रहेको प्रहरी कमथचारीले पाउिे 
तलब ित्ताको आधा रकम मात्र पाउिेछ ।  

(८) कुिै फौजदारी अनियोगमा वा ऐि अन्तगथतको कसूरमा नगरफ् तार िई थनुिएको 
वा त्यस्तो आरोप लागेको प्रहरी कमथचारी साधारण तारेिमा छुटेको अवस्थामा बाहेक 

मदु्दाको ........ हकिारा िलागेसभम स्वतः निलभबिमा रहिेछ । 

तर, 

(क) निलशभबत प्रहरी कमथचारी उपर लागेको अनियोग प्रमाशणत ििई सफाइ 
पाएमा निजले सो अवनधको निलभबि रहेका अवस्थामा आधा तलब पाएको 
िए सो कट्टा गरी र िपाएको िए पूरै तलब (तलबवहृद्ध हिुे िएमा सो 
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समेत) पाउिेछ । कसूरदार ठहररएमा निलभबि िएका नमनत देशिको बााँकी 
तलब ित्ता पाउिे छैि ।  

(ि) कुिै प्रहरी कमथचारी सरकारी कामको सभबन्धमा वा कुिै कमथचारीलाई 
तोकेको दाहयत्व पालिको क्रममा िेपाल सरकारबाट िएको कारबाही 
स्वरूप निलभबि िएको ििई अरू िै कारणबाट स्वयं निलभबि हिु गएको 
रहेछ ििे त्यसरी निलभबि रहेको अवनधको तलब ित्ता पाउिे छैि ।  

    तर निजले अनियोगबाट सफाइ पाएमा उक्त निलभवि अवनधिरको 
तलबित्ता पाउिेछ । 

(८क) उपनियम (८) बमोशजमको अनियोग वा कसूरमा नगरफ्तार िइथ थिुामा 
रहेको कारणले कुिै प्रहरी कमथचारी निलभबि िएकोमा त्यस्तो अनियोग वा कसूर सभबन्धमा 
मदु्दा िचल्िे अशन्तम निणथय िएमा स्वत: निलभबि फुकुवा हिुेछ । 

(९) कुिै प्रहरी कमथचारीउपर िेपाल सरकार वादी हिुे कुिै फौजदारी अनियोगमा 
कुिै अनधकार प्राप्त निकायले निलभबिका लानग लेशि पठाएमा त्यस्तो प्रहरी कमथचारीलाई 
अनधकार प्राप्त अनधकारीले निलभबि गिुथ पिेछ र सो को जािकारी सभबशन्धत निकायलाई 
ददि ुपिेछ ।  

११६. सजायको आदेि ददिःे (१) नियम ११५ बमोशजम जााँचबझुको काम समाप्त िएपनछ 
सभबशन्धत प्रहरी कमथचारीसाँग स्पिीकरण मानगएको िए निजले तोहकएको समयनित्र 
स्पिीकरण िददएमा वा निजले ददएको स्पिीकरण सन्तोषजिक िलागेमा सजाय गिे 
अनधकारीले सजाय ददि सक्िेछ र सजायको आदेिको एक प्रनत त्यस्तो कमथचारीलाई 
ददिपुिेछ ।  

(२) सजाय गिुथ पिे प्रहरी कमथचारी सभपकथ मा िरहेमा उपनियम (१) बमोशजमको 
सजायको आदेि प्रचनलत कािूि बमोशजम निजको पररवारको सदस्यलाई बझुाउि ुपिेछ । 
यसरी बझुाएकोमा सभबशन्धत व्यशक्तले पनछ आफूले जािकारी िपाएको ििी दाबी गिथ सक्िे 
छैि । पररवारको सदस्यले बशुझ िनलएमा वा पररवारको कुिै सदस्य ििेहटएमा त्यस्तो 
सजायको आदेि अिसूुची–१५ बमोशजमको ढााँचामा निजको घर ठेगािामा सावथजनिक 
रूपमा टााँस गिुथ पिेछ । उशल्लशित जिुसकैु तररकाबाट त्यस्तो आदेि बझुाए वा तामेल 
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गरेपनछ सो को निस्सा वा िपाथइ वा तामेली प्रनत सभबशन्धत फाइलमा संलग्ि गरी राख् ि ु
पिेछ । 

११७.  सेवाको अन्त गिेः (१) कुिै प्रहरी कमथचारीलाई देहायको अवस्थामा निजको सेवा अन्त 
गिुथ पिे िएमा नियम ११९ बमोशजम िोकरीबाट हटाउिे वा विाथस्त गिथ सक्िे अनधकार 
पाएको अनधकारीले पचाथ िडा गरी सेवाको अन्त गिथ सक्िेछ । यसरी सेवाको अन्त गदाथ 
नियम ११५ बमोशजमको कायथहवनध अपिाउि ुपिे छैिः–  

(क) परीिणकालमा रहिे गरी नियशुक्त िएकोमा नियशुक्त सदर िहुाँदै,  

(ि) करारमा नियशुक्त िएकोमा करारिामाको अवनध िकु्ताि िहुाँदै,  

(ग) भयादी पदमा नियशुक्त िएकोमा सो भयाद पूरा िहुाँदै,  

(घ) स्वीकृत शचहकत्सकको बोडथले िारीररक दृहिले अिपुयकु्त   
ठहर् याएमा ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम सेवा अन्त गरेको निणथय उपर त्यस्तो प्रहरी कमथचारीले 
नियम ११८ मा उल्लेि िए बमोशजम पिुरावेदि गिथ सक्िेछ । 

११८.  पिुरावेदिको कायथहवनधः (१) नियम ११६ र  ११७ अन्तगथत ददइएको आदेिमा शचत्त 
िबझुी पिुरावेदि गिे प्रहरी कमथचारीले जिु कायाथलयबाट कारबाहीको आदेि गररएको हो 
सोही कायाथलय माफथ त वा सोझै पिुरावेदि सनु् िे अनधकारीलाई संवोधि गरी पिुरावेदि 
ददि सक्िेछ ।  

(२) पिुरावेदि गिे व्यशक्तले पिुरावेदिमा आफ्िो सफाइको निनमत्त जो िएको 
प्रमाण राशिएको र शिि िाषामा लेशिएको हिु ुपिेछ । पिुरावेदिका साथमा जिु आदेिको 
हवरुद्ध पिुरावेदि गररएको हो सो आदेिको िक्कल पनि राख् ि ुपिेछ । 

(३) उपनियम (१) बमोशजम पिुरावेदि ददाँदा आदेिको सूचिा पाएको नमनतले पैंतीस 
ददिनित्र ददि ुपिेछ ।  

(४) हविागीय सजायको आदेि सभबन्धमा पिुरावेदि सनु् िे अनधकारीले गरेको निणथय 
अशन्तम हिुेछ ।  
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११९. सजाय ददि ेर पिुरावेदि सनु् ि ेअनधकारीः (१) यस पररच्छेद बमोशजम सजाय ददिे र त्यस 
उपर पिुरावेदि सनु् िे अनधकारी देहाय बमोशजम हिुेछि ः–   

पद सजायको हकनसम  सजाय ददिे 
अनधकारी 

पिुरावेदि सनु् िे 
अनधकारी 

(१) प्रहरी 
कायाथलय 
सहयोगी 

 (क) िारीररक पररश्रम हिुे सजाय 
गिे वा नियन्त्रणमा राख् िे वा 
िनसहत ददि,े िेपाल सरकारलाई 
हिु आएको िोक्सािी सभपूणथ वा 
आंशिक रुपमा तलब ित्ताबाट 
काटी असूल गिे ।  

(क) प्रहरी 
सहायक 
निरीिक, प्रहरी 
िायब निरीिक 
वा प्रहरी वररष्ठ 
िायब निरीिक
  

(क) सभबशन्धत 
प्रहरी निरीिक 

(ि) िहवष्यमा सरकारी सेवाको लानग 
अयोग्य िठहररिे गरर सेवाबाट  
हटाउिे वा िहवष्यमा सरकारी 
सेवाको निनमत्त अयोग्य ठहररिे गरी 
सेवाबाट बिाथस्त गिे ।  

(ि) सभबशन्धत 
प्रहरी िायव 
उपरीिक  

(ि) सभबशन्धत 
प्रहरी उपरीिक 
वा प्रहरी वररष्ठ 
उपरीिक 

(२) प्रहरी 
जवाि 

(क) िारीररक पररश्रम हिुे सजाय गिे 
वा नियन्त्रणमा राख् ि,े िनसहत ददि,े 

चालचलि सभबन्धी प्रनतवेदिमा 
प्रनतकूल राय लेख् ि,े बढुवा रोक्का, 
तलब वहृद्ध रोक्का गिे  वा िाइपाई 
आएको तलबवहृद्ध घटुवा गिे वा 
जेष्ठता सहहत िाइपाई आएको िरुु 
स्केलमा घटुवा गिे । 

(क) सभबशन्धत 
प्रहरी िायब 
निरीिक, प्रहरी 
वररष्ठ िायब 
निरीिक वा 
प्रहरी निरीिक 

(क) सभबशन्धत 
प्रहरी िायव 
उपरीिक वा 
प्रहरी उपरीिक 

(ि) िहवष्यमा सरकारी सेवाको लानग 
अयोग्य िठहररिे गरर सेवाबाट  

(ि) सभबशन्धत 
प्रहरी उपरीिक 

(ि) सभबशन्धत 
प्रहरी वररष्ठ 
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हटाउिे वा िहवष्यमा सरकारी 
सेवाको निनमत्त अयोग्य ठहररिे गरी 
सेवाबाट बिाथस्त गिे ।  

वा सहआयकु्त 
वा समादेिक 

उपरीिक वा 
प्रहरी िायव 
महानिरीिक 

(३) प्रहरी 
सहायक 
हवल्दार ,
प्रहरी 
हवल्दार र 
प्रहरी वररष्ठ 
हवल्दार 

(क) िारीररक पररश्रम हिुे सजाय गिे 
वा नियन्त्रणमा राख् ि,े िनसहत ददिे वा 
चालचलि सभबन्धी प्रनतवेदिमा 
प्रनतकूल राय लेख् ि,े बढुवा रोक्का वा 
तलब वहृद्ध रोक्का  गिे । 

(क) सभबशन्धत 
प्रहरी िायब 
निरीिक, प्रहरी 
वररष्ठ िायब 
निरीिक वा 
प्रहरी निरीिक
  

(क) सभबशन्धत 
प्रहरी िायव 
उपरीिक वा 
प्रहरी उपरीिक 
वा सहआयकु्त 
वा समादेिक 

(ि) िाइपाई आएको तलबवहृद्ध घटुवा 
गिे वा जेष्ठता सहहत िाइपाई 
आएको िरुु स्केलमा घटुवा गिे ।
   

(ि) सभबशन्धत 
प्रहरी निरीिक 

(ि) सभबशन्धत 
प्रहरी िायव 
उपरीिक वा 
प्रहरी उपरीिक 
वा सहआयकु्त 
वा समादेिक 

(ग) तल्लो पदमा घटुवा गिे वा 
िहवष्यमा सरकारी सेवाको लानग 
अयोग्य िठहररिे गरर सेवाबाट  
हटाउिे वा िहवष्यमा सरकारी 
सेवाको निनमत्त अयोग्य ठहररिे गरी 
सेवाबाट बिाथस्त गिे । 

(ग) सभबशन्धत 
प्रहरी उपरीिक 
वा सहआयकु्त 
वा समादेिक 

(ग) सभबशन्धत 
प्रहरी वररष्ठ 
उपरीिक वा 
प्रहरी िायव 
महानिरीिक 

(४)प्रहरी 
सहायक 
निरीिक 

(क) िनसहत ददिे वा  चालचलि 
सभबन्धी प्रनतवेदिमा प्रनतकूल राय 
लेख् िे ।  

(क) सभबशन्धत 
प्रहरी िायब 
निरीिक, प्रहरी 
वररष्ठ िायब 

(क) सभबशन्धत 
प्रहरी िायव  
उपरीिक वा 
प्रहरी उपरीिक 

                                                           
  िवौं संिोधििारा संिोनधत। 

   िवौं संिोधििारा संिोनधत। 
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निरीिक वा 
प्रहरी निरीिक 

वा सहआयकु्त 
वा समादेिक 

(ि) बढुवा रोक्का  गिे, तलब वहृद्ध रोक्का 
गिे, िाइपाई आएको तलबवहृद्ध 
घटुवा गिे वा जेष्ठता सहहत िाइपाई 
आएको िरुु स्केलमा घटुवा गिे  । 

(ि) सभबशन्धत 
प्रहरी निरीिक 
वा प्रहरी िायव  
उपरीिक 

(ि) सभबशन्धत 
प्रहरी  उपरीिक 
वा प्रहरी वररष्ठ 
उपरीिक 

(ग) तल्लो पदमा घटुवा गिे, िहवष्यमा 
सरकारी सेवाको लानग अयोग्य 
िठहररिे गरर सेवाबाट  हटाउिे वा 
िहवष्यमा सरकारी सेवाको निनमत्त 
अयोग्य ठहररिे गरी सेवाबाट 
बिाथस्त गिे । 

(ग) सभबशन्धत 
प्रहरी िायव 
महानिरीिक 

(ग) सभबशन्धत 
प्रहरी अनतररक्त  
महानिरीिक 

(५)प्रहरी 
िायब 
निरीिक, 
प्रहरी वररष्ठ 
िायब 
निरीिक 

(क) िनसहत ददिे वा चालचलि 
सभबन्धी प्रनतवेदिमा प्रनतकूल राय 
लेख् िे ।  

(क) सभबशन्धत 
प्रहरी निरीिक 
वा प्रहरी िायव 
उपरीिक  

(क) सभबशन्धत 
प्रहरी उपरीिक 
वा सहआयकु्त 
वा समादेिक 

(ि) बढुवा रोक्का गिे, तलब वहृद्ध रोक्का 
गिे वा िाइपाई आएको तलबवहृद्ध 
घटुवा गिे वा जेष्ठता सहहत िाइपाई 
आएको िरुु स्केलमा घटुवा गिे । 

(ि) सभबशन्धत 
प्रहरी िायव 
उपरीिक वा 
प्रहरी उपरीिक 
वा सहआयकु्त 
वा समादेिक 

(ि) सभबशन्धत 
प्रहरी वररष्ठ 
उपरीिक वा 
प्रहरी िायव 
महानिरीिक 

(ग) तल्लो पदमा घटुवा गिे, िहवष्यमा 
सरकारी सेवाको लानग अयोग्य 
िठहररिे गरर सेवाबाट  हटाउिे वा 
िहवष्यमा सरकारी सेवाको निनमत्त 

(ग) प्रहरी 
महानिरीिक  

(ग) सशचव, 

मन्त्रालय 
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अयोग्य ठहररिे गरी सेवाबाट 
बिाथस्त गिे । 

(६) प्रहरी 
निरीिक 

(क) िनसहत ददिे वा चालचलि 
सभबन्धी प्रनतवेदिमा प्रनतकूल राय 
लेख् िे । 

(क) सभबशन्धत 
प्रहरी िायव 
उपरीिक वा 
प्रहरी उपरीिक 

(क) सभबशन्धत 
प्रहरी वररष्ठ 
उपरीिक वा 
प्रहरी िायव 
महानिरीिक 

(ि) बढुवा रोक्का गिे, तलब वहृद्ध रोक्का 
गिे, िाइपाई आएको तलबवहृद्ध 
घटुवा गिे वा जेष्ठता सहहत िाइपाई 
आएको िरुु स्केलमा घटुवा गिे  । 

(ि) सभबशन्धत 
प्रहरी उपरीिक 
वा प्रहरी वररष्ठ 
उपरीिक 

(ि) सभबशन्धत 
प्रहरी िायव 
महानिरीिक  वा 
प्रहरी अनतररक्त 
महानिरीिक 

 (ग) तल्लो पदमा घटुवा गिे, िहवष्यमा 
सरकारी सेवाको लानग अयोग्य 
िठहररिे गरर सेवाबाट  हटाउिे वा 
िहवष्यमा सरकारी सेवाको निनमत्त 
अयोग्य ठहररिे गरी सेवाबाट 
बिाथस्त गिे । 

(ग) सशचव, 

मन्त्रालय 
(ग) िेपाल सरकार, 

मशन्त्रपररषद् 

(७) प्रहरी िायव 
उपरीिक 

(क) िनसहत ददिे वा चालचलि 
सभबन्धी प्रनतवेदिमा प्रनतकूल राय 
लेख् िे । 

(क) सभबशन्धत 
प्रहरी उपरीिक
  

(क) सभबशन्धत 
प्रहरी वररष्ठ 
उपरीिक वा 
प्रहरी िायव 
महानिरीिक 

(ि) बढुवा रोक्का गिे, तलब वहृद्ध रोक्का 
गिे, िाइपाई आएको तलबवहृद्ध 
घटुवा गिे वा जेष्ठता सहहत िाइपाई 
आएको िरुु स्केलमा घटुवा गिे । 

(ि) सभबशन्धत 
प्रहरी वररष्ठ 
उपरीिक वा 

(ि) सभबशन्धत 
प्रहरी अनतररक्त 
महानिरीिक वा 
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प्रहरी िायव  
महानिरीिक 

प्रहरी 
महानिरीिक 

(ग) तल्लो पदमा घटुवा गिे, िहवष्यमा 
सरकारी सेवाको लानग अयोग्य 
िठहररिे गरर सेवाबाट  हटाउिे वा 
िहवष्यमा सरकारी सेवाको निनमत्त 
अयोग्य ठहररिे गरी सेवाबाट 
बिाथस्त गिे । 

(ग) सशचव, 

मन्त्रालय 
(ग) िेपाल सरकार,  

मशन्त्रपररषद् 

(८) प्रहरी 
उपरीिक 

(क) िनसहत ददिे वा चालचलि 
सभबन्धी प्रनतवेदिमा प्रनतकूल राय 
लेख् िे । 

(क) सभबशन्धत 
प्रहरी वररष्ठ 
उपरीिक वा 
प्रहरी िायव 
महानिरीिक 

(क) सभबशन्धत 
प्रहरी अनतररक्त 
महानिरीिक  वा 
प्रहरी 
महानिरीिक 

(ि) बढुवा रोक्का गिे, तलब वहृद्ध रोक्का 
गिे, िाइपाई आएको तलबवहृद्ध 
घटुवा गिे वा जेष्ठता सहहत िाइपाई 
आएको िरुु स्केलमा घटुवा गिे । 

(ि) सभबशन्धत 
प्रहरी िायव 
महानिरीिक 

(ि) सभबशन्धत 
प्रहरी अनतररक्त 
महानिरीिक वा 
प्रहरी 
महानिरीिक 

 (ग) तल्लो पदमा घटुवा गिे, 

िहवष्यमा सरकारी सेवाको लानग 
अयोग्य िठहररिे गरी सेवाबाट 
हटाउिे वा िहवष्यमा सरकारी 
सेवाको लानग अयोग्य ठहररिे गरी 
सेवाबाट बिाथस्त गिे । 

(ग) सशचव, 

मन्त्रालय 
(ग) िेपाल सरकार, 

मशन्त्रपररषद् 

                                                           
  पहहलो संिोधििारा संिोनधत ।   
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(९) प्रहरी 
वररष्ठ 
उपरीिक 

(क) िनसहत ददिे वा चालचलि 
सभबन्धी प्रनतवेदिमा प्रनतकूल राय 
लेख् िे । 

(क) सभबशन्धत 
प्रहरी िायव 
महानिरीिक 

(क) सभबशन्धत 
प्रहरी अनतररक्त 
महानिरीिक वा 
प्रहरी 
महानिरीिक 

(ि) बढुवा रोक्का गिें, तलब वहृद्ध रोक्का 
गिे, वा िाइपाई आएको तलबवहृद्ध 
घटुवा गिे वा जेष्ठता सहहत िाइपाई 
आएको िरुु स्केलमा घटुवा गिे । 

(ि) सभबशन्धत 
प्रहरी िायव 
महानिरीिक वा 
प्रहरी अनतररक्त 
महानिरीिक 

(ि) प्रहरी 
महानिरीिक 



(ग) तल्लो पदमा घटुवा गिे, िहवष्यमा 
सरकारी सेवाको लानग अयोग्य 
िठहररिे गरी सेवाबाट हटाउिे वा 
िहवष्यमा सरकारी सेवाको लानग 
अयोग्य ठहररिे गरी सेवाबाट 
बिाथस्त गिे ।  

(ग) गहृमन्त्री (ग) िेपाल सरकार, 

मशन्त्रपररषद 

(१०) प्रहरी 
िायव 
महानिरीिक 

(क) िनसहत ददिे वा चालचलि 
सभबन्धी प्रनतवेदिमा प्रनतकूल राय 
लेख् िे । 

(क) सभबशन्धत 
प्रहरी अनतररक्त 
महानिरीिक 

(क) प्रहरी 
महानिरीिक 

(ि) बढुवा रोक्का गिे, तलब वहृद्ध रोक्का 
गिे, िाइपाई आएको तलबवहृद्ध 
घटुवा गिे वा जेष्ठतासहहत िाइपाई 
आएको िरुु स्केलमा घटुवा गिे । 

(ि) प्रहरी 
महानिरीिक 

(ि) सशचव, 

मन्त्रालय, 

(ग) तल्लो पदमा घटुवा गिे, 

िहवष्यमा सरकारी सेवाको लानग 
अयोग्य िठहररिे गरी सेवाबाट 

(ग)  गहृमन्त्री  (ग) िेपाल सरकार, 

मशन्त्रपररषद् 

                                                           
  पहहलो संिोधििारा संिोनधत ।   
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हटाउिे वा िहवष्यमा सरकारी 
सेवाको लानग अयोग्य ठहररिे गरी 
सेवाबाट बिाथस्त गिे ।  

(११) प्रहरी 
अनतररक्त 
महानिरीिक 

(क) िनसहत ददि,े चालचलि 
सभबन्धी प्रनतवेदिमा प्रनतकूल राय 
लेख् ि,े बढुवा रोक्का गिे वा तलब वहृद्ध 
रोक्का गिे । 

(क) प्रहरी 
महानिरीिक 

(क) सशचव, 

मन्त्रालय, 

(ि) िाइपाई आएको तलब वहृद्ध 
घटुवा गिे, जेष्ठता सहहत िाइपाई 
आएको िरुु स्केलमा घटुवा गिे । 

(ि) सशचव, 

मन्त्रालय 
(ि) गहृमन्त्री 

(ग) तल्लो पदमा घटुवा गिे, 

िहवष्यमा सरकारी सेवाको लानग 
अयोग्य िठहररिे गरी सेवाबाट 
हटाउिे वा िहवष्यमा सरकारी 
सेवाको लानग अयोग्य ठहररिे गरी 
सेवाबाट बिाथस्त गिे । 

(ग) िेपाल 
सरकार 
मशन्त्रपररषद् 

(ग) िेपाल सरकार 
मशन्त्रपररषद् 

(१२) प्रहरी 
महानिरीिक 

(क) िनसहत ददिे वा तलब वहृद्ध रोक्का 
गिे ।  

(क) गहृमन्त्री  (क) िेपाल 
सरकार, 

मशन्त्रपररषद् 

(ि) िहवष्यमा सरकारी सेवाको 
लानग अयोग्य िठहररिे गरर सेवाबाट  
हटाउिे वा िहवष्यमा सरकारी 
सेवाको निनमत्त अयोग्य ठहररिे गरी 
सेवाबाट बिाथस्त गिे । 

(ि) िेपाल 
सरकार, 

मशन्त्रपररषद् 

(ि) िेपाल 
सरकार, 

मशन्त्रपररषद् 

  

                                                           
  पहहलो संिोधििारा थप । 
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(२) उपनियम (१) बमोशजम िरुु सजाय गिे अनधकारीले ददएको सजाय उपर 
परेको पिुरावेदि िरुु सजाय गिे अनधकारीले िै सनु् ि ेअवस्था आएमा प्रहरी महानिरीिकले 
तोकेको समाि दजाथको अको प्रहरी अनधकृतसमि पेि गिुथ पिेछ । 

तर प्रहरी महानिरीिकले पिुरावेदि सनु् ि े अवस्थामा प्रहरी प्रधाि कायाथलयमा 
कायथरत जेष्ठ प्रहरी अनतररक्त महानिरीिकले त्यस्तो पिुरावेदिको सिुवुाई गिुथ पिेछ । 

१२०.  मानथल्लो कायाथलयबाट कारबाही गिथ सक्िःे नियम ११९ मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए 
तापनि सजाय पाउिे प्रहरी कमथचारी कायथरत रहेको कायाथलयमा सजाय गिे अनधकार प्राप्त 
अनधकारी िरहेको अवस्थामा मानथल्लो कायाथलयको दजाथ पगेुको कमथचारीबाट हविागीय 
कारबाही गिथ वा पिुरावेदि सनु् ि सहकिेछ ।   

१२१.  समाि दजाथका कमथचारीबाट अनधकार प्रयोग गिथ सक्िःे हवनिन् ि प्रहरी कायाथलय र 
एकाइहरूमा यस नियममा लेशिएका िामका पदहरू िरही अन्य िामबाट सभबोनधत पदहरू 
रहेछि  ििे त्यस्ता कायाथलय वा एकाइमा कायथरत प्रहरी कमथचारीलाई हविागीय कारबाही 
गदाथ कारबाही गिे कमथचारीको पदिाम फरक परे तापनि त्यस्तो प्रहरी कमथचारीले समाि 
दजाथका अन्य प्रहरी कमथचारीले प्रयोग गरेको हविागीय कारबाही सभबन्धी अनधकार प्रयोग 
गिथ सक्िेछ ।  

१२२.  पिुरावेदि सनु् ि े अनधकारी समि पठाउिःे नियम ११८ बमोशजम पिुरावेदि प्राप्त गिे 
कायाथलय वा अनधकारीले पिुरावेदिलाई सभबशन्धत अनिलेि सहहत तथा पिुरावेदि गररएको 
आधारको बारेमा आफ्िो हवचारसमेत िोली पिुरावेदि गरेको पन्र ददिनित्र पिुरावेदि सनु् िे 
अनधकारी समि पठाउि ुपिेछ ।  

१२३.  पिुरावेदिमानथ हवचारः (१) ऐि तथा यस नियमावली बमोशजम पिुरावेदि लाग्ि सक्ि े
िएमा पिुरावेदि सनु् िे अनधकारीले पिुरावेदि नलि अस्वीकार गिथ सक्िे छैि । 

(२) यस नियमावली बमोशजम प्राप्त िएको पिुरावेदिमा पिुरावेदि सनु् िे अनधकारीले 
देहायका कुराहरूको हवचार गरी सजायाँ कायमै राख् ि वा बदर गिथ वा घटाउि सक्िेछः–  

(क) सजायको आदेिमा आधाररत िएका कुराहरूको यथाथथता प्रमाशणत 
िइसकेको छ वा छैि? 

(ि) प्रमाशणत िइसकेको कुरा कारबाही गिथका निनमत्त पयाथप्त छि  वा 
छैिि ? 
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(ग) सजायाँ गरेको ठीक वा बढ्ता के छ? 

(३) पिुरावेदि सनु् िे अनधकारीले उपनियम (२) बमोशजम हवचार गदाथ हविागीय 
कारबाही अगानड बढाउदा अबलभबि गिुथ पिे कायथहवनध सभबन्धी कुिै त्रटुी िएको वा अरू 
कुिै उशचत कारणले गदाथ पिुरावेदि गिे व्यशक्तलाई मकाथ परेको छ िन् िे लागेमा पिुरावदेि 
सनु् िे अनधकारीले जााँचबझु गिथको निनमत्त आदेि ददि सक्िेछ । 

(४) पिुरावेदि सनु् िे अनधकारीले पिुरावेदि सनु् ि ेक्रममा िरुु सजायको निणथय गिे 
अनधकारीले वस्तनुिष्ठ प्रमाणको अिावमा गलत नियत वा कुिै आग्रह वा पूवाथग्रह रािी 
त्यस्तो निणथय गरेको देशिएमा त्यस्तो अनधकारीलाई सचेत गराउि वा निजको व्यशक्तगत 
िेकीवेदीमा सोही व्यहोरा जिाउि सक्िेछ । 

(५) पिुरावेदि सनु् िे अनधकारीले पिुरावेदि प्राप्त िएको नमनतले छ महहिानित्र 
निणथय गररसक्ि ुपिेछ ।   

तर, 

(क)  हविेष कारणले सो अवनध नित्र निणथय गिथ िसहकएमा पिुरावेदि 
सनु् िे अनधकारीले निणथय हिु िसकेको व्यहोरा िलुाई सभबशन्धत 
नमनसलमा संलग्ि गिुथ पिेछ ।  

(ि)  यो नियमावली प्रारभि हिु ुिन्दा अगानड पिुरावेदि परी निणथय हिु 
बााँकी रहेका पिुरावेदिहरुमा यो नियम प्रारभि िएको नमनतले छ 
महहिा नित्रमा निणथय गररसक्ि ुपिेछ ।  

 

१२४.  प्रहरी सेवामा पिुः कायम िएपनछ पूरा तलब ित्ता पाउिःे (१) कुिै प्रहरी कमथचारीलाई 
सेवाबाट हटाउिे वा विाथस्त गिे गरी ददइएको आदेि कुिै अदालत वा अनधकारीबाट रद्द 
िई सेवामा पिुः कायम िएमा त्यस्तो प्रहरी कमथचारीले सेवाबाट हटाइएको वा बिाथस्त 
गररएको नमनतदेशि पिुः कायम िएको नमनतसभमको परुा तलब ित्ता र तलब वहृद्ध पाउिे 
िए तलब वहृद्धसमेत पाउिेछ ।  

  तर िगौडा वा गैर हाजीर िै सेवाबाट हटाईएको वा विाथस्त गररएको प्रहरी कमथचारी 
सेवामा बहाली िएमा निजले िगौडा वा गैर हाशजर िएको अवनधको कुिै पनि सहुवधा पाउिे 
छैि । 
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  (२) उपनियम (१) मा तोहकए बमोशजम तलब ित्ता तथा तलब वहृद्ध पाउिे िए 
सो तलब ित्ता वापतको रकम निजको पिुबथहाली िएको दरबन्दीबाट पाउिेछ । 

१२५. कायथहवनधगत त्रटुीउपर कारबाहीः (१) नियम १२३ को उपनियम (३) बमोशजम जााँचबझु 
गदाथ वा पिुरावेदिको रोहमा हेदाथ त्यस्तो प्रहरी कमथचारीले लापरवाही वा बदनियत रािी 
वा जािीजािी नियम ११५ बमोशजम अवलभवि गिुथ पिे सजाय सभबन्धी कायथहवनध 
अबलभबि िगरी कुिै त्रटुी गरेको देशिि आएमा पिुरावेदि सनु् ि ेअनधकारीले कसूरको 
प्रकृनत र पटक अिसुार सचेत गराउि वा निजको कायथसभपादि मूल्याङ्कि, वै्ैयशक्तक 
अनिलेिमा त्यस्तो व्यहोरा जिाउिे वा अन्य हविागीय कारवाहीका लानग अनधकार प्राप्त 
अनधकारी समि नसफाररस गिथ सक्िेछ  र सो को जािकारी त्यस्तो सजायको आदेि ददि े
प्रहरी कमथचारी िन्दा मानथल्लो अनधकारीलाई समेत गराउि ुपिेछ ।  

  (२) उपनियम (१) बमोशजम नसफाररस िई आएमा सजायाँको आदेि ददिे प्रहरी 
कमथचारीले त्यस्तो त्रटुी गिे प्रहरी कमथचारीलाई कसूरको प्रकृनत र पटक हेरी सचेत गराउि 
वा निजको कायथसभपादि मूल्याङ्कि, वैयशक्तक अनिलेिमा त्यस्तो व्यहोरा जिाउि वा अन्य 
हविागीय कारबाही गिथ सक्िेछ ।  

१२६.  असूल उपर गररिःे कुिै प्रहरी कमथचारीको लापवाथहीको कारणबाट िेपाल सरकारलाई कुिै 
हानि िोक्सािी हिु गएमा सो हानि िोक्सािी त्यस्तो प्रहरी कमथचारीबाट निजको जिुसकैु 
स्रोतबाट असलु उपर गररिेछ । 

 

पररच्छेद–११ 

अवकास, उपदाि र निवशृत्तिरण 

१२७.  अनिवायथ अवकासः (१) देहायका प्रहरी कमथचारीले देहाय बमोशजमको कुिै एक आधारमा 
सरकारी सेवाबाट स्वतः अवकास पाउिेछः– 

(क)  देहायको पदमा बहाल रहेका प्रहरी कमथचारीको देहाय बमोशजम उमेर परुा 
िएमाः– 

(१) प्रहरी महानिरीिक      – ५८ वषथ  

(२) प्रहरी अनतररक्त महानिरीिक वा प्रहरी िायव महानिरीिक– ५६ वषथ  

(३) प्रहरी वररष्ठ उपरीिक वा प्रहरी उपरीिक  – ५५ वषथ  
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(४) प्रहरी िायव उपरीिक     – ५४ वषथ  

(५) प्रहरी निरीिक      – ५३ वषथ  

(६) प्रहरी वररष्ठ िायब निरीिक वा प्रहरी िायब निरीिक 
       – ५२ वषथ  

(७) प्रहरी सहायक निरीिक    – ५१ वषथ  

(८)  प्रहरी वररष्ठ हवल्दार, प्रहरी हवल्दार, प्रहरी सहायक हवल्दार वा 
प्रहरी जवाि      – ४८ वषथ 

(९)  प्रहरी कायाथलय सहयोगी    – ५५ वषथ 

(ि) देहायका पदमा देहायको अवनधसभम बहाल रहेको प्रहरी कमथचारीले सो 
अवनध िकु्ताि गरेको आधारमाः– 

(१) प्रहरी महानिरीिक      – ४ वषथ 

(२) प्रहरी अनतररक्त महानिरीिक/प्रहरी िायव महानिरीिक  – ५ वषथ  

(३) प्रहरी वररष्ठ उपरीिक     – ६ वषथ  

(४) प्रहरी उपरीिक      – १० वषथ  

स्पिीकरणः यस िण्डको प्रयोजिको लानग कायम मकुायम मकुरर िएमा 
पदको अवनध लागू हिुे छैि । 

तर तल्लो पदमा िोकरीको अवनध लागू हिु े रहेछ ििे कायम 
मकुायम मकुरर िएको पदमा पदोन् िनत हिु िसके तल्लो पदको अवनध िै 
लागू हिुेछ ।  

(ग)  िण्ड (क) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि प्राहवनधक प्रहरी समूहमा 
कायथरत देहायका प्रहरी प्राहवनधक कमथचारीहरूले देहाय बमोशजम उमेर परुा 
िएमाः– 

(१) राजपत्राहङ्कत दितीय शे्रणीदेशि मानथ  – ५८ वषथ  

(२) राजपत्राहङ्कत ततृीय शे्रणी     – ५६ वषथ  

                                                           
   िवौं संिोधििारा संिोनधत। 
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(३) राजपत्र अिहङ्कत प्रथम, दितीय र ततृीय शे्रणी  – ५४ वषथ  

(घ)  तीस वषथ िोकरी अवनध पूरा िएको ।  

(२) यस नियमको प्रयोजिका निनमत्त प्रहरी कमथचारीको उमेरको हहसाब गदाथ देहाय 
बमोशजम गररिेछः– 

(क) सेवामा प्रवेि गदाथ निजले पेि गरेको िागररकताको प्रमाणपत्र, 

िैशिक योग्यताको प्रमाणपत्र र वैयशक्तक हववरण (नसटरोल) मा 
जन्मनमनत वषथ, महहिा र गते समेत िलेुको र सबैमा एउटै नमनत 
िरहेको िएमा जिु नमनतबाट पहहले अवकास हनु्छ सोही नमनतको 
आधारमा, 

(ि) वषथ वा संवत  मात्र उल्लेि िएको प्रमाणपत्रका आधारमा जन्मनमनत 
कायम गदाथ िागररकताको प्रमाणपत्रको हकमा प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको 
नमनत, िैशिक योग्यताको प्रमाणपत्रको हकमा प्रमाणपत्र जारी िएको 
नमनत र वैयशक्तक अनिलेि (नसटरोल) को हकमा सरुु ििाथ िएको 
नमनतको आधारमा, 

(ग) कुिै प्रमाणपत्रमा वषथमात्र उल्लेि िएको र अको प्रमाणपत्रमा पूरा 
जन्मनमनत िलेुको रहेछ र त्यस्तो प्रमाणपत्रमा उशल्लशित 
जन्मनमनतहरूको बीचमा एक वषथसभमको अन्तर देशिएमा पूरा 
िलेुको जन्मनमनतको आधारमा । 

   तर यसरी छुट्टाछुटै्ट प्रमाणपत्रमा उल्लेि िएको 
जन्मनमनतको अन्तर एक वषथिन्दा बढी िएमा वषथमात्र उल्लेि 
िएको प्रमाणपत्रको आधारमा उपिण्ड (ि) बमोशजम जन्मनमनत 
कायम गररिेछ । 

(३) नमनत २०४९।११।१५ िन्दा अशघ प्रहरी सेवामा नियशुक्त िई उपनियम (१) 
को िण्ड (क) वा (घ) बमोशजम अवकाि प्राप्त गिे प्रहरी कमथचारीको हकमा निज नियशुक्त 
हुाँदा बहाल रहेको प्रहरी नियमावली बमोशजम अवकाि प्राप्त गिथ जनत उमेर बााँकी रहेको 

                                                           
    आठौं संिोधििारा संिोनधत।  
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छ सो अवनध निजले गरेको जभमा िोकरी अवनधमा थहप निजले पाउि ेनिवशृत्तिरणको हहसाब 
गररिेछ ।  

१२८.  स्वेशच्छक अवकासः नियम १३१ बमोशजम निवशृत्तिरण पाउिे अवनध पूरा गरी सकेको प्रहरी 
कमथचारीलाई चाहेमा नियशुक्त गिे अनधकारीले िोकरीबाट अवकास नलिे अिमुनत ददि 
सक्िेछ ।  

१२९. राजीिामा स्वीकृतः (१) देहायका प्रहरी कमथचारीको राजीिामा स्वीकृत गिे अशख्तयार 
देहायका अनधकारीलाई हिुेछः– 

(क)   प्रहरी अनतररक्त महानिरीिक र प्रहरी महानिरीिकको  – िेपाल सरकार 

(ि)   प्रहरी वररष्ठ उपरीिक र प्रहरी िायब महानिरीिकको – गहृमन्त्री 

(ग)  प्रहरी निरीिकदेशि प्रहरी उपरीिकको    – सशचव, मन्त्रालय   

(घ) प्रहरी वररष्ठ िायब निरीिक र प्रहरी िायब निरीिकको  
          – प्रहरी महानिरीिक 

(ङ)  प्रहरी सहायक निरीिकको         –   प्रहरी अनतररक्त महानिरीिक/ 

         प्रहरी िायव महानिरीिक  

(च)  प्रहरी वररष्ठ हवल्दार, प्रहरी हवल्दार, प्रहरी सहायक हवल्दार  
     –  प्रहरी वररष्ठ उपरीिक/ 

         प्रहरी उपरीिक  

(छ)  प्रहरी कायाथलय सहयोगीको  –  प्रहरी िायव उपरीिक  

        वा सोिन्दा मानथल्लो  

        दजाथका प्रहरी अनधकृत 

(२) निवशृत्तिरण पाउिे सेवा अवनध पगेुको र एउटै पदमा कभतीमा आठ वषथ 
बहाल रहेको प्रहरी िायव उपरीिक वा सोिन्दा मनुिका कुिै प्रहरी कमथचारीको नियम 

                                                           
    पहहलो संिोधििारा संिोनधत ।   

    िवौं संिोधििारा संिोनधत। 

    िवौं संिोधििारा संिोनधत। 
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१२७ बमोशजम अनिवायथ अवकास हिु एक महहिा बााँकी िएमा निजलाई एक तह पदोन् िनत 
गरी अवकास ददइिेछ । 

(२क) उपनियम (२) बमोशजम पदोन्ननत गरी अवकाि ददाँदा देहायको प्रहरी 
कमथचारीको हकमा देहायको पदको अवनध गणिा गरी देहायको पदमा पदोन्ननत गररिेछ:- 

(क)  यो उपनियम प्रारभि हुाँदाका बित प्रहरी िायब निरीिक पदमा 
बहाल रही यो नियमावली प्रारभि िएपनछ प्रहरी वररष्ठ िायब 
निरीिक पदमा बढुवा हिुे प्रहरी कमथचारीको हकमा प्रहरी िायब 
निरीिकको पदको अवनध समेत गणिा गरी प्रहरी निरीिक पदमा, 

(ि) यो उपनियम प्रारभि हुाँदाका बित प्रहरी िायब निरीिक पदमा 
बहाल रही सोही पदमा कायथरत रहेका प्रहरी कमथचारीको हकमा सो 
पदको अवनधको आधारमा प्रहरी निरीिक पदमा, 

(ग) यो उपनियम प्रारभि हुाँदाका बित प्रहरी हवल्दार पदमा बहाल रही 
यो नियमावली प्रारभि िएपनछ प्रहरी वररष्ठ हवल्दार पदमा बढुवा 
िएका प्रहरी कमथचारीको हकमा प्रहरी हवल्दार पदको अवनध समेत 
गणिा गरी प्रहरी सहायक निरीिक पदमा, 

(घ)  यो उपनियम प्रारभि हुाँदाका बित प्रहरी हवल्दार पदमा बहाल रही 
सोही पदमा कायथरत प्रहरी कमथचारीको हकमा सो पदको अवनधको 
आधारमा प्रहरी सहायक निरीिक पदमा, 

(ङ) यो उपनियम प्रारभि हुाँदाका बित प्रहरी जवाि पदमा बहाल रही 
यो नियमावली प्रारभि िएपनछ प्रहरी सहायक हवल्दार पदमा बढुवा 
िएका प्रहरी कमथचारीको हकमा प्रहरी जवाि पदको अवनध समेत 
गणिा गरी प्रहरी हवल्दार पदमा, 

(च) यो उपनियम प्रारभि हुाँदाका बित प्रहरी जवाि पदमा बहाल रही 
सोही पदमा कायथरत रहेका प्रहरी कमथचारीको हकमा सो पदको 
अवनधको आधारमा प्रहरी हवल्दार पदमा।   

                                                           
   िवौं संिोधििारा थप। 
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(३) प्रहरी कमथचारीलाई अवकािको पत्र ददिे अनधकार अशख्तयारवालालाई      
हिुेछ । 

१३०. उपदािः (१) पााँच वषथ वा सो िन्दा वढी सेवा गरेको तर नियम १३१ बमोशजम निवशृत्तिरण 
पाउिे अवनध िपगेुको प्रहरी कमथचारीले अवकाि पाएमा वा राजीिामा स्वीकृत गराई पदबाट 
अलग िएमा वा िहवष्यमा सरकारी िोकरीको निनमत्त अयोग्य िठहररिे गरी पदबाट 
हटाईएमा देहायको दरले उपदाि पाउिेछः– 

(क)  पााँच वषथ िन्दा वढी दि वषथसभम िोकरी गरेको प्रहरी कमथचारीले 
आफूले काम गरेको प्रत्येक वषथको निनमत्त आशिरी आधा महहिाको 
तलव, 

(ि)  दि वषथ िन्दा वढी पन्र वषथसभम िोकरी गरेको प्रहरी कमथचारीले 
आफूले काम गरेको प्रत्येक वषथको निनमत्त आशिरी एक महहिाको 
तलब । 

(ग)  पन्र वषथिन्दा वढी बीस वषथ िन्दा कम िोकरी गरेको प्रहरी 
कमथचारीले आफूले काम गरेको प्रत्येक वषथको निनमत्त आशिरी डेढ 
महहिाको तलब । 

(२) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि प्रहरी कमथचारीले सेवा 
पाउिे वा सो सेवामा बहाल रहिे उदे्दश्यले िागररकता वा उमेर वा योग्यता ढााँटेको प्रमाशणत 
हिु आएमा त्यस्तो प्रहरी कमथचारीलाई उपदाि ददईिे छैि । 

१३१.  निवशृत्तिरणः (१) बीस वषथ वा सोिन्दा बढी समयसभम प्रहरी सेवामा काम गरेका प्रहरी 
कमथचारीले िोकरीबाट अवकास पाएको नमनतदेशि निवशृत्तिरण पाउिेछ  ।  

तर नमनत २०६०।१२।२६ अगावै नियशुक्त िएका प्रहरी कमथचारीले देहाय 
बमोशजम वा सोिन्दा बढी अवनधसभम प्रहरी सेवामा काम गरी िोकरीबाट अवकास िएमा 
निवशृत्तिरण पाउिेछः– 

(क)  राजपत्राहङ्कत अनधकृत      – २० वषथ   

(ि)  प्रहरी वररष्ठ िायब निरीिक ,प्रहरी िायब निरीिक र प्रहरी 
सहायक निरीिक      – १८ वषथ  

                                                           
   िवौं संिोधििारा संिोनधत। 
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(ग)    प्रहरी वररष्ठ हवल्दार, प्रहरी हवल्दार, प्रहरी सहायक हवल्दार र 
प्रहरी जवाि     – १६ वषथ  

(२) उपनियम (१) बमोशजम ददइिे निवशृत्तिरणको हहसाब देहाय बमोशजम हिुेछः–   

(क) प्रहरी निरीिक देशि प्रहरी महानिरीिकको निनमत्तः– 

िोकरी वषथ  आशिरी तलब 

             ५० 

(ि) प्रहरी वररष्ठ िायब निरीिक र सोिन्दा मनुिका प्रहरी कमथचारीको 
निनमत्तः–  

िोकरी वषथ  आशिरी तलब 

              ४० 

(३) प्रहरी वररष्ठ हवल्दार र सोिन्दा मनुिका निवशृत्तिरण पाइरहेका व्यशक्तहरूको 
उमेर साठी वषथ पूरा िएपनछ निजले पाइरहेको निवशृत्तिरणको अङ्कमा तीस प्रनतित थप      
गररिेछ ।  

(४) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि निवशृत्तिरणको न्यूितम 
रकम समाि पदको बहालवाला प्रहरी कमथचारीको तलब स्केलको िरुु अङ्कको आधािन्दा 
कम र अनधकतम रकम समाि पदको बहालवाला प्रहरी कमथचारीको तलबको िरुु 
स्केलिन्दा बढी हिुे छैि । 

(५) पन्र वषथ सेवा अवनध पूरा गरेको कुिै प्रहरी कमथचारीको मतृ्य ुिएमा निजको 
सेवा अवनधमा निवशृत्तिरणको लानग आवश्यक पिे सेवा अवनध पयुाथउि चाहहिे वषथ थप गरी 
निजको पररवारलाई निवशृत्तिरण वा उपदाि जिु नलि चाहन्छ सो रोजेर नलि ददईिेछ । 

(६) प्रहरी प्राहवनधक नियमावली, २०५८ बमोशजम प्राहवनधक समहुमा ियााँ नियशुक्त 
िएको राजपत्राहङ्कत दितीय वा ततृीय शे्रणीको पदको प्रहरी कमथचारी यस नियमावली बमोशजम 
निवशृत्तिरण पाउिे सेवा अवनध पूरा िहुाँदै सेवाबाट अवकास प्राप्त हिुे िएमा निवशृत्तिरण 
प्राप्त गिथका लानग वढीमा चार वषथ सेवा अवनध थप िए निवशृत्तिरण पाउि ेिएमा िेपाल 
सरकारले बढीमा चार वषथ सेवा अवनध थप गरी निवशृत्तिरण ददि सक्िछे । 

(७) िहवष्यमा सरकारी सेवाको निनमत्त अयोग्य ठहररिे गरी सेवाबाट विाथस्त 
गररएको प्रहरी कमथचारीले यस नियमावली बमोशजमको निवशृत्तिरण पाउिे छैि ।  
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१३२.  निवशृत्तिरणमा वहृद्धः बहालवाला प्रहरी कमथचारीको तलब वहृद्ध हुाँदा तलबको िरुु अङ्कमा 
जनत वहृद्ध िएको छ, त्यसको दईु नतहाई रकम समाि पदका निवतृ्त प्रहरी कमथचारी (अमर 
प्रहरीका पररवार समेत) को निवशृत्तिरण रकममा पनि थप गररिेछ ।  

१३३.  पाररवाररक निवशृत्तिरण र उपदािः  (१) कुिै प्रहरी कमथचारीको सेवामा छाँदै वा निवशृत्तिरण 
पाउि थालेको सात वषथ िपगु्दै मतृ्य ुिएमा निजको पररवारलाई वा निजको िाबालक िाई 
वा अहववाहहता दददी बहहिीलाई नियम १३० वा १३१ मा लेशिए बमोशजम उपदाि वा 
निवशृत्तिरण प्राप्त हिुेछ । 

तर निवशृत्तिरणको हकमा यस्तो निवशत्तिरण सात वषथिन्दा बढी समय प्राप्त हिु े
छैि । निवशृत्तिरण पाउि थालेको सात वषथ िपगु्दै मतृ्य ुिएको प्रहरी कमथचारीको पररवार 
वा िाबालक िाई वा अहववाहहता दददी बहहिीलाई सात वषथ पगेुपनछ निवशृत्तिरण प्राप्त हिुे 
छैि । 

(२) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा उल्लेि िए तापनि निवशृत्तिरण पाउिे व्यशक्त 
िाबालक रहेछ ििे निज अठार वषथको उमेर ििएसभम त्यस्तो निवशृत्तिरण पाउिेछ । 

(३) प्रहरी कमथचारीको हवधरु पनत वा हवधवा पत्नीले निजको पनत वा पत्नी सेवामा 
छाँदै वा निवशृत्तिरण पाउि थालेको सात वषथ िपगु्दै मतृ्य ुिएमा उपनियम (१) बमोशजम 
पाररवाररक निवशृत्तिरण पाउिे िएमा सो निवशृत्तिरण पाउिे अवनध िकु्ताि िएको नमनतदेिी 
र त्यस्तो निवशृत्तिरण िपाउिे िएमा वा निजको पनत वा पत्नीले निवशृत्तिरण पाउि थालेको 
सात वषथ व्यनतत िईसकेपनछ मतृ्य ुिएकोमा निजको मतृ्य ुिएको नमनतदेशि जीवििर निजले 
पाउिे निवशृत्तिरणको आधा रकम पाउिेछ ।  

(४) बहालवाला प्रहरी कमथचारीको तलब वहृद्ध हुाँदा तलबको सरुु अङ्कमा जनत वहृद्ध 
िएको छ त्यसको दईु नतहाई रकम उपनियम (१), (२) र (३) अिसुार पाररवाररक 
निवशृत्तिरण पाईरहेका व्यशक्तले िाईपाई आएको पाररवाररक निवशृत्तिरण रकममा पनि थप 
गररिेछ । 

(५) कुिै प्रहरी कमथचारीको यस नियामावली बमोशजम पाउिे कुिै रकम नलि 
िपाउ“दै मतृ्य ुिएमा सो रकम निजको पररवारको सदस्यहरुमध्ये यस नियमावली बमोशजम 
निजको निवशृत्तिरण वा उपदाि पाउिे ठहररएको व्यशक्तले नलि पाउिेछ । 
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(६) निवशृत्तिरण वा उपदाि ददाँदा मतृक प्रहरी कमथचारीले आफ्िो पररवारका सदस्य 
मध्येमा वा िाबालक िाइ वा अहववाहहता दददी वहहिीलाई इच्छाएको ििए सो रकम 
निजको पररवारको सदस्य मध्ये िपेाल सरकारले उशचत ठहर् याएको व्यशक्तलाई ददईिेछ । 

१३४. अिक्त वशृत्तः (१) कुिै प्रहरी कमथचारी आफिो पदको कतथव्य पालि गदाथ वा तालीमको 
नसलनसलामा दघुथटिामा परी वा आघातमा परी अङ्गिङ्ग िई वा चोटपटक लानग िारीररक 
वा मािनसक रुपमा प्रहरी सेवामा बहाल रहि अिक्त िएमा त्यस्तो प्रहरी कमथचारीले 
निजको जीहवकाको निनमत्त बा“चनु्जेलसभम अिक्तवशृत्तको रुपमा उपनियम (२) मा लेशिए 
बमोशजम निवशृत्तिरण सहहत उपनियम (३) मा लेशिए बमोशजमको अिक्त ित्ता पाउिेछ । 

स्पिीकरणः यस उपनियमको प्रयोजका लानग मािनसक रुपमा अिक्त िन् िाले िपेाल 
सरकारले गठि गरेको मेनडकल बोडथबाट मािनसक रुपमा अिक्त िई प्रहरी सेवामा काम 
काज गिथ असिम ििी नसफाररस गरेको व्यशक्त सभझि ुपछथ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम अिक्त िएको प्रहरी कमथचारीको सेवा अवनध 
निवशृत्तिरण पाउिे अवनध पगेुको िए निजले तत्काल िाईपाई आएको (कायम मकुायम, 

कायथवाहक वा निनमत्त िई काम गरेको िए सो को समेत) तलबले नियम १३१ को 
उपनियम (२) बमोशजम हहसाब गरी हिु आउिे रकम बराबर अिक्त निवशृत्तिरण     
पाउिेछ । त्यस्तो अिक्त प्रहरी कमथचारीको सेवा अवनध निवशृत्तिरण पाउिे अवनधिन्दा 
घटी िएमा यस नियमावली बमोशजम निवशृत्तिरण पाउिे वषथ पयुाथउि िपगु प्रत्येक पूरा वा 
चािचिु वषथको निनमत्त दामासाहीबाट कट्टी गरी बााँकी हिु आउिे रकम निवशृत्तिरण वापत 
पाउिेछ । यसरी कट्टी गदाथ एक नतहाईिन्दा वढी रकम कट्टी गररि ेछैि । 

(३) प्रहरी कमथचारीले अिक्तता बापत उपनियम (२) बमोशजम पाउिे अिक्त 
निवशृत्तिरणको अनतररक्त थप पाउिे मानसक अिक्त ित्ताको रकम निजले िाईपाई आएको 
तलबको बीस प्रनतित बराबर हिुेछ । साथै नियम १३८ को स्पिीकरण िण्डको देहाय 
(क) मा लशिए बमोशजमको अिक्त प्रहरी कमथचारीको हकमा निजको जीवििर निजले 
िाइपाई आएको अिक्त ित्ताको बीस प्रनतित रकम कुरुवा िचथको रुपमा थप सहुवधा 
समेत ददईिे छ । 

तर अिक्तवशृत्त पाएका वा पाउिे ठहररएका प्रहरी कमथचारीले पनछ कुिै सेवामा 
पिुः प्रवेि पाएमा निजले यस नियम बमोशजमको अिक्तवशृत्त पाउिे छैि र िाईसकेको 
अिक्तवशृत्त रकम ििे हफताथ गिुथ पिे छैि । 
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(४) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि कुिै प्रहरी कमथचारी 
हनतयारधारी समूहको कारवाही वा कुिै प्रकारको सिस्त्र मठुिेड वा आक्रमण, नबस्फोटि 
वा हनतयारधारी समूह वा त्यस्तै अन्य समूहहवरुद्धको कारवाहीमा िहटएका बित कुिै 
आकशस्मक दघुथटिामा परी वा लडी वा कुिै प्रकारको हनतयारको चोटबाट प्रहरी सेवाको 
निनमत्त काम गिथ अिक्त िएमा त्यस्तो प्रहरी कमथचारीलाई एक तह पदोन् िनत गरी सेवाबाट 
अवकाि ददईिेछ र निजले उमेरको हदले अवकाि प्राप्त गिे अवनध ििाघ्िे गरी बढीमा 
सात वषथसभम िाईपाई आएको पूरा तलब पाउिछे । त्यसरी पूरा तलब पाउिे अवनध 
व्यनतत िए पनछ निवशृत्तिरण पाउिे अवनध िन्दा कम सेवा अवनध िएको प्रहरी कमथचारीले 
निवशृत्तिरण पाएको अवनधसरह र निवशृत्तिरण पाउिे अवनधिन्दा बढी सेवा अवनध िएको 
प्रहरी कमथचारीले सोही बमोशजम निवशृत्तिरण पाउिेछ । 

(५) उपनियम (१) वा (४) बमोशजम चोटपटक लाग्ि गई उपचार गराउाँदा लाग्ि े
िचथको पूरा रकम सभबशन्धत प्रहरी कमथचारीले पाउिेछ र यस्तो उपचार िचथ ददाँदा नियम 
१४१ को उपनियम (१) बमोशजम पाउिे उपचार िचथमा कट्टा गररि ेछैि । 

(६) उपनियम (४) बमोशजम सहुवधा पाएको अवनधमा समाि पदको बहालवाला 
प्रहरी कमथचारीको तलब वहृद्ध हुाँदा तलबको सरुु अङ्कमा जनत रकम वहृद्ध िएको छ सोही 
बरावरको रकम अवकाि प्राप्त प्रहरी कमथचारीले पाउिे तलब रकममा समेत वहृद्ध       
हिुेछ ।  

(७) उपनियम (१), (२), (३) र (४) बमोशजम सहुवधा पाएको अवकाि प्राप्त प्रहरी 
कमथचारीको मतु्य ुिएमा त्यस्तो सहुवधा पाएको सात वषथ िपगेु सभम निजको पररवारले 
निजले पाए सरह िै सभपूर्णथ सहुवधा पाउिेछ र सात वषथ पगेु पनछ नियम १३५ को 
उपनियम (१) र (२) बमोशजम निवशृत्तिरण पाउिेछ । 

(८) बहालवाला प्रहरी कमथचारीको तलब वहृद्ध हुाँदा समाि स्तरको प्रहरी कमथचारीको 
तलबको सरुु अङ्कको रकममा जनत प्रनतित वहृद्ध िएको छ सोही प्रनतितले उपनियम (३) 
बमोशजमको अिक्त वशृत्तको रकममा समेत वहृद्ध हिुेछ । 

(९) अिक्तवशृत्त प्रदाि गिे प्रयोजिको लानग मन्त्रालयले अिक्तताको प्रमाणपत्र 
प्रदाि गिेछ ।  

१३५.  असाधारण पाररवाररक निवशृत्तिरण र उपदािः (१) कुिै प्रहरी कमथचारी आफ्िो कतथव्य 
पालि गदाथ वा तालीम नलाँदा कुिै चोटपटक लागी तत्कालै मतृ्य ु िएमा वा त्यसैको 



www.lawcommission.gov.np 

126 
 

कारणबाट निको िहुाँदै मतृ्य ुिएमा निजको िोकरी जनतसकैु वषथ पगेुको िए तापनि मतृक 
प्रहरी कमथचारीको पररवारको सदस्य मध्ये नियम १३३ को उपनियम (५) बमोशजमको 
व्यशक्तलाई त्यस्तो प्रहरी कमथचारीले िाइपाई आएको तलबको आधा पाररवाररक निवशृत्तिरण 
र देहाय बमोशजम असाधारण पाररवाररक उपदाि समेत ददइिेछः– 

(क)  दि वषथसभमको सेवा अवनध िपगु्दै मतृ्य ुिएमा निजले िाइपाई 
आएको छ महहिाको तलब बराबरको रकम,  

(ि)  दि वषथ देशि बीस वषथसभमको सेवा अवनध पूरा गरी मतृ्य ुिएमा 
निजले िाइपाई आएको िौं महहिाको तलब बराबरको रकम, 

(ग)  बीस वषथिन्दा बढी जनतसकैु सेवा अवनध पूरा गरी मतृ्य ुिएमा निजले 
िाइपाई आएको एक वषथको तलब बराबरको रकम ।  

(२) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि कुिै प्रहरी कमथचारी 
हनतयारधारी समूहको कारबाही वा अन्य कुिै प्रकारको सिस्त्र मठुिेड वा आक्रमण वा 
नबस्फोटि वा हनतयारधारी समूह वा त्यस्तै अन्य समूहहवरुद्धको कारबाहीमा िहटएका बित 
वा प्रचनलत कािूि बमोशजम िहटएको अवस्थामा िीर, पहरा, िोलािालामा लडी वा कुिै 
पनि प्रकारको हनतयारको चोटबाट वा कुिै आकशस्मक दघुथटिामा परी तत्कालै वा सोही 
कारणले निको ििई मतृ्य ुिएमा मतृक प्रहरी कमथचारीलाई मरणोपरान्त एक तहमानथको 
पदमा पदोन् िनत ददई सोही पद अिसुारको परुा तलब निजको पररवारले त्यस्तो प्रहरी 
कमथचारीको उमेरको हदले अवकाि प्राप्त गिे अवनध ििाघ्िे गरी बढीमा सात वषथसभम 
पाउिेछ ।  उक्त परुा तलब पाउिे अवनध व्यनतत िएपनछ मतृक प्रहरी कमथचारीको सेवा 
अवशघ निवशृत्तिरण पाक्ि े अवनध िन्दा कम िएमा निवशृत्तिरण पाकेको अवनधसरह र 
निवशृत्तिरण पाक्िे अवनध िन्दा बढी सेवा अवनध िएमा सोही बमोशजम मतृक प्रहरी 
कमथचारीको पररवारले निवशृत्तिरण पाउिेछ ।  

(३) यस नियम बमोशजम असाधारण पाररवाररक निवशृत्तिरण मतृक प्रहरी कमथचारीको 
पनत वा पत्नी, बाब,ु आमा िए आशजवि र छोरा वा हववाह िगरेकी छोरी िए एक्काइस वषथको 
उमेर परुा िगरेसभम वा सरकारी सेवामा प्रवेि गरेको जिु अगानड हनु्छ सो नमनतसभम 
पाउिेछ ।   

(४) कतथव्य पालिाको शिलशिलामा िहटएको वा िहटिे क्रममा बाटोमा आउ“दा 
जा“दा वा अन्य कायथ गदाथ बाटोबाट वा कायथस्थलबाट अपहरणमा परी हत्या िएको िरपदो 
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सूचिा प्राप्त िएको तर लास फेला पिथ िसकेको अवस्थामा सभबशन्धत प्रमिु शजल्ला 
अनधकारी र सभबशन्धत प्रहरी कायाथलयको प्रमिुको संयकु्त प्रनतवेदिको आधारमा हत्या 
गररएका प्रहरी कमथचारीको पररवारलाई उपनियम (१) र (२) बमोशजमको सहुवधा     
ददइिेछ । 

(५) उपनियम (२) बमोशजम प्रहरी कमथचारीको पररवारले तलब पाईरहेको अवस्थामा 
बहालवाला प्रहरी कमथचारीको तलबमािमा वहृद्ध िएमा प्रहरी कमथचारीको पररवारले पाउिे 
तलबमा समेत सोही बमोशजम वहृद्ध हिुेछ । 

१३६.  सन्तनतवशृत्त र िैशिक वशृत्तः (१) कुिै प्रहरी कमथचारी नियम १३४ बमोशजमको अवस्था 
परी आजीवि काम गिथ िसक्िे गरी अिक्त िएमा त्यस्तो अिक्त प्रहरी कमथचारीको बढीमा 
दईु सन्तनतलाई देहायको दरले मानसक सन्तनतवशृत्त ददईिेछः– 

(क) राजपत्राहङ्कत प्रहरी अनधकृत      – दईु सय साठी रुपैयााँ 

(ि) राजपत्र अिहङ्कत प्रथम र हद्धतीय शे्रणीका प्रहरी – एक सय चौवीस रुपैयााँ 

(ग)  राजपत्र अिहङ्कत ततृीय र चतथुथ शे्रणीका प्रहरी – एक सय सोह्र रुपैयााँ 

(घ) प्रहरी कायाथलय सहयोगी वा सो सरह  – एक सय बाह्र रुपैयााँ 

(२) कुिै प्रहरी कमथचारीको नियम १३५ बमोशजमको अवस्था परी मतृ्य ुिएमा 
त्यस्तो मतृक प्रहरी कमथचारीको बढीमा दईु सन्तनतलाई मतृक प्रहरी कमथचारीको बहाल 
रहेको पदको सरुु तलब स्केलको देहाय बमोशजमको प्रनतितका दरले मानसक सन्तनतवशृत्त 
ददईिेछः– 

    पद          सरुु तलबको प्रनतित 

(क) प्रहरी महानिरीिक वा प्रहरी अनतररक्त महानिरीिक        – ६.५ 

(ि)  प्रहरी िायव महानिरीिक वा प्रहरी वररष्ठ उपरीिक  – ८  

(ग)  प्रहरी उपरीिक वा प्रहरी िायव उपरीिक      – ९  

(घ)  प्रहरी निरीिक       – १०  

(ङ)  प्रहरी वररष्ठ िायव निरीिक वा प्रहरी िायब निरीिक – १२ 

                                                           
   िवौं संिोधििारा संिोनधत। 
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(च)  प्रहरी सहायक निरीिक     – १३ 

(छ)  प्रहरी वररष्ठ हवल्दार, प्रहरी हवल्दार, प्रहरी सहायक हवल्दार, प्रहरी जवाि 
वा प्रहरी कायाथलय सहयोगी     – १४ 

(३) उपनियम (१) बमोशजमको सन्तनतवशृत्त छोरा वा हववाह िगरेकी छोरी िए 
एक्काइस वषथको उमेर परुा गरेको वा सरकारी सेवामा प्रवेि गरेको जिु अगानड हनु्छ सो 
नमनतसभम सभम पाउिेछ र उपनियम (२) बमोशजमको सन्तनतवशृत्त अठार वषथको उमेर 
सभम पाउिेछ । 

(४) कुिै प्रहरी कमथचारीको नियम १३४ वा १३५ बमोशजमको अवस्थामा परी 
अिक्त िएमा वा मतृ्य ु िएमा त्यस्तो अिक्त वा मतृक प्रहरी कमथचारीको बढीमा दईु 
सन्तनतलाई अठार वषथको उमेर पूरा ििएसभम उपनियम (१) वा (२) बमोशजमको 
सन्तनतवशृत्तको अनतररक्त देहाय बमोशजमको दरले वाहषथक िैशिकवशृत्त समेत ददईिेछः– 

पद            िैशिकवशृत्त 

(क) राजपत्राहङ्कत प्रहरी अनधकृत   – दईुहजार चार सय रुपैयााँ 

(ि) राजपत्र अिहङ्कत प्रहरी र प्रहरी कायाथलय 

   सहयोगी वा सो सरह    – एक हजार आठ सय रुपैयााँ 

(५) िपेाल सरकारले अमर प्रहरी वा कतथव्य पालिाको नसलनसलामा असक्त 
िएका प्रहरी कमथचारीका सन्तनतलाई िपेालको सरकारी हवश्वहवद्यालयमा िेपाल सरकारले 
निधाथरण गरे बमोशजम नि :िलु्क शििा को व्यवस्था गिथ सक्िेछ। 

१३७.  समाि सहुवधा उपलब्ध हिुःे (१) सभबत  २०५२ साल फाल्गणु १ गते पनछ कुिै प्रहरी 
कमथचारी नियम १३४ को उपनियम (४) वा नियम १३५ को उपनियम (२) बमोशजमको 
अवस्था परी अिक्त िएको वा मतृ्य ुिएको िए त्यस्तो प्रहरी कमथचारी वा निजको पररवारले 
नियम १३२, १३३, १३४, १३५ र १३६ मा उशल्लशित सहुवधा सोही नियमहरुमा उल्लेि 
िए बमोशजम दोहोरो िहिुे गरी समाि रुपमा पाउिेछि  । 

  (२) उपनियम (१) बमोशजम सहुवधा उपलब्ध गराउाँदा अशघ प्राप्त गरेको सहुवधा 
बापतको रकम कट्टा गरी बााँकी रकम मात्र ददि ुपिेछ ।  

                                                           
   िवौं संिोधििारा थप। 
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  (३) यस नियमावलीमा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेशिएको िएता पनि कुिै प्रहरी 
कमथचारीको पररवारलाई नियम १३३ वा १३४ वा १३५ बमोशजम प्राप्त हिुे पाररवाररक 
निवशृत्तिरण मध्ये कुिै एक पाररवाररक निवशृत्तिरण मात्र प्राप्त हिुेछ । 

१३८.  सनमनतको व्यवस्थाः (१) नियम १३४ र १३५ बमोशजमको अवस्था परी कुिै प्रहरी 
कमथचारी अिक्त िएमा वा निजको मतृ्य ुिएमा त्यस्तो प्रहरी कमथचारीको िशजकको पररवार 
वा सन्तनतले पाउिे वशृत्त वा उपदािको सभबन्धमा नसफाररस गिथ देहाय बमोशजमको सनमनत   
रहिेछः– 

(क)  मन्त्रालयको प्रनतनिनध      

(ि)  अथथ मन्त्रालयको प्रनतनिनध     

(ग)  िेपाल प्रहरी अस्पतालको सभबशन्धत हवषयको शचहकत्सक प्रनतनिनध 

(घ)  प्रहरी प्रधाि कायाथलयको कमथचारी प्रिासि िािा प्रमिु 

स्पिीकरणः यस नियमको प्रयोजिका लानग अिक्तताको प्रनतित निधाथरणको आधार 
देहाय बमोशजम हिुेछः– 

(क) “असी देशि सतप्रनतित अिक्तता” िन् िाले दवैु आिा ििएको वा 
दवैु िटु्टा ििएको वा दवैु हात ििएको वा एक िटु्टा, एक हात 
ििएको वा सभपूर्णथ िरीर िचल्ि,े 

(ि) “साठी देशि उिासी प्रनतित अिक्तता” िन् िाले काम गिथ िसक्ि े
गरी आंशिक िरीर िचल्िे वा एक आिा ििएको वा एक हात 
ििएको वा एक िटु्टा ििएको, 

(ग) “चालीस देशि उिान्साठी प्रनतित अिक्तता” िन् िाले असामान्य 
रुपमा बोली प्रि ििएको वा िरीरको सभपूर्णथ हहस्सा तन्दरुुस्त 
देशिए तापनि लिथराउि,े धङधङाई हहड्िे वा प्रहरी कमथचारी सेवामा 
रहह काम गिथ िारीररक, बोली, हहाँडाई, चलाईले असोिनिय देशिि,े 

                                                           
   िवौं संिोधििारा संिोनधत। 
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(घ) िण्ड (क), (ि) र (ग) मा उशल्लशित वगीकरण बाहेक अन्य 
अिक्तताको प्रनतित निधाथरण गिे अनधकार िेपाल सरकारिारा 
गदठत मेनडकल वोडथमा रहिेछ ।  

(२) प्रहरी प्रधाि कायाथलयको कमथचारी प्रिासि िािा प्रमिुले उपनियम (१) 
बमोशजमको सनमनतको सदस्य सशचव समेतको कायथ गिेछ । 

(३) उपनियम (१) बमोशजमको सनमनतमा सभबशन्धत हवषयको हवज्ञ शचहकत्सकलाइथ 
आमन्त्रण गिथ सहकिेछ। 

१३९. निवशृत्तिरण सभबन्धी कायथहवनधः (१) उमेरको हद वा सेवा अवनध पगेुको कारणबाट 
निवशृत्तिरण पाउिे कमथचारीले अवकास नलिे नमनतिन्दा ६ महहिा अगानड तोहकएको फाराम 
िरी सभबशन्धत अनधकारी समि पठाउि ुपदथछ । त्यस्तो प्रहरी कमथचारीको मतृ्य ुिएमा 
निजको मतृ्य ु िएको छ महहिानित्र निजको पररवारले निवशृत्तिरणका लानग सभबशन्धत 
अनधकारी समि दरिास्त पठाउि ुपिेछ ।   

(२) निवशृत्तिरणसाँग सभबशन्धत देहायका कायथहरू बैंक िकु्तािी नलइरहेको शजल्लाको 
शजल्ला प्रहरी कायाथलय प्रमिुको नसफाररसमा सोही शजल्लाको कोष तथा लेिा नियन्त्रकको 
कायाथलयबाट गररिेछः– 

(क) एकपटक जारी िइसकेको निवशृत्तिरणको अनधकारपत्रको पािा 
नसहद्धई वा अनधकारपत्र हराई प्रनतनलहप ददि ुपरेमा वा निवशृत्तिरण 
वा पाररवाररक निवशृत्तिरण अनधकारपत्र बाहकको मतृ्य ु िई 
पाररवाररक निवशृत्तिरण पाउिे व्यशक्तको िाम पररवतथि गिुथपरेमा वा 
प्रमाशणत निवशृत्तिरण अनधकारपत्रमा संिोधि गिुथपरेमा वा प्रहरी 
हकताबिािाबाट पठाइए बमोशजम निवशृत्तिरण अनधकारपत्र तथा 
फाराममा फोटो तथा दस्तित प्रमाशणत गिुथपरेमा, 

(ि) नियम १३१ को उपनियम (३) बमोशजम निवशृत्तिरण प्राप्त गिे 
व्यशक्तको उमेर साठी वषथ पगुी निवशृत्तिरण रकम थप गिुथ परेमा । 

                                                           
   िवौं संिोधििारा थप। 
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१४०.  िोकरी अवनधको गणिाः (१) यस पररच्छेदको प्रयोजिको निनमत्त िोकरी अवनधको गणिा 
गदाथ प्रहरी सेवाको कुिै पदमा स्थायी नियशुक्त िई िोकरी गरेको जभमा अवनध (हवचमा 
टुटेको िए सो टुटेको अवनध कटाई) लाई गणिा गररिेछ ।   

  (२) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िएता पनि उपदाि पाई सकेको 
व्यशक्त अदालतको फैसला वा यस नियमावली बमोशजम हिुे हविागीय सजाय उपर परेको 
पिुरावेदिमा िएको निणथय बमोशजम प्रहरी सेवा वा पदमा पिुःबहाली िएमा निजले पहहले 
पाएको उपदािको रकम हफताथ गरेमा मात्र निजको पहहलेको िोकरी जोनडिेछ ।  

  (३) उपनियम (१) बमोशजम िोकरी अवनध गणिा गदाथ निलभबि रहेको अवनधलाई 
समेत गणिा गररिेछ ।  

१४१. औषधी उपचार िचथः (१) प्रहरी कमथचारीले सेवा अवनधिरमा राजपत्राहङ्कत शे्रणीको प्रहरी 
अनधकृत िए बाह्र महहिा बराबरको, राजपत्रअिहङ्कत प्रथम शे्रणीको प्रहरी कमथचारी िए अठार 
महहिा बराबरको र अन्य राजपत्र अिहङ्कत र शे्रणीहवहहि प्रहरी कमथचारी िए एक्काइस महहिा 
बराबरको िाईपाई आएको तलब रकम सभम उपचार िचथ वापत पाउिेछ ।  

  (२) कुिै प्रहरी कमथचारी वा निजको पररवारको सदस्य हवरामी िएमा उपनियम 
(१) बमोशजम पाउिे रकममा िबढ्िे गरी देहाय बमोशजम िएको िचथको रकम ददईिेछः– 

(क)  रोगको उपचारको निनमत्त स्वीकृत शचहकत्सकले जााँच गदाथ लागेको 
प्रशेस्क्र्सि बमोशजम िररद गरेका औषधी िचथ,  

(ि)  स्वास््य संघ संस्थामा ििाथ हुाँदा र उपचार गराउाँदा लागेको नबल बमोशजमको 
िचथ,  

(ग)  अस्पताल र स्वीकृत शचहकत्सक पनि ििएको ठाउाँमा िएको उपचारमा 
सभबशन्धत कायाथलयको प्रमिुले, कायाथलय प्रमिुको हकमा तालकु 
कायाथलयको प्रमिुले र प्रहरी महानिरीिकको हकमा मन्त्रालयको सशचवले 
नसफाररस गरेको िचथ,  

(घ)  ्लाहिक सजथरी बाहेक सबै हकनसमको शचरफार (सशजथकल अप्रिेि) गदाथ 
लागेको नबल बमोशजमको िचथ,  
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(ङ)  चश्मा, दााँत, हेररङ्एड आदद उपकरणको लानग िपेाल सरकारले समय 
समयमा आदेि जारी गरी तोहकददएको हदसभमको रकममा लागेको नबल 
बमोशजमको िचथ,  

(च) आफ्िो घर वा डेरा छाडी अको शजल्लामा वा हवदेिमा गई औषधी उपचार 
गराउाँदा त्यस्तो स्थािसभम पगु्दा र फकथ दाको हवरामीको र कुरुवा चाहहि े
अवस्था िए एक जिा कुरुवा सभमको यातायात िचथको परैु रकम र िािा 
िचथ वापत निज नबरामी प्रहरी कमथचारीले नियमअिसुार पाउिे दैनिक ित्ताको 
पचत्तहर प्रनतित रकम ।  

 स्पिीकरणः यस उपनियमको प्रयोजिको लानग “स्वीकृत शचहकत्सक” िन् िाले सरकारी सेवामा 
रहेको वा प्रचनलत कािूिबमोशजम शचहकत्सकका रुपमा दताथ िएका डाक्टर, कहवराज, हेल्थ 
अनसिेण्ट वैद्य समेतलाई जिाउाँछ ।  

(३) सरकारी कामको नसलनसलामा िहटाँदा चोटपटक लाग्ि गई त्यस्तो चोटपटकको 
िेपालनित्र औषधी उपचार हिु िसक्िे िनि िेपाल सरकारिारा गदठत मेनडकल बोडथले 
नसफाररस गरको प्रहरी कमथचारीले हवदेिमा गई उपचार गराउि चाहेमा निजलाई िेपाल 
सरकारले उशचत ठहर् याएको थप आनथथक सहायता ददि सक्िेछ ।  

(४) यस नियम बमोशजम पाउिे उपचार िचथ कुिै प्रहरी कमथचारीले पेश्कीको रुपमा 
नलि चाहेमा र सोको कारण मिानसब देशिए यस नियमको अधीिमा रही पनछ हहसाब 
बझुाउिे गरी पेश्की रकम ददि सहकिेछ । त्यसरी पेश्की ददएको रकमको हहसाब गदाथ 
उपचारबापत पाउिे रकमिन्दा बढी हिु आएमा बढी िएजनत रकम सभबशन्धत प्रहरी 
कमथचारीको तलबबाट हकस्ताबन्दीमा कट्टी गररिेछ । त्यसरी कट्टी गिुथ पिे रकम िकु्ताि 
िहदैु सभबशन्धत प्रहरी कमथचारी वा निजको पररवारको सदस्यको मतृ्य ुिएमा सो कट्टी गिथ 
बााँकी रहेको रकम नमन्हा हिुेछ ।  

(५) िहवष्यमा सरकारी सेवाको लानग अयोग्य ठहररिे गरी सेवाबाट बिाथस्त 
गररएकोमा बाहेक अन्य अवस्थामा सेवाबाट अलग हिुे प्रहरी कमथचारीले यस नियम बमोशजम 
सेवा अवनधिरमा पाउिे उपचार िचथ मध्ये केही नलई वा िनलई उपचार िचथ नलि बााँकी 
िएको िए त्यस्तो बााँकी रकम एकमषु्ठ नलि पाउिछे ।  

(६) निवशृत्तिरण पाउिे गरी सेवाबाट अवकास पाएको प्रहरी कमथचारीले उपनियम 
(५) बमोशजमको रकम र पच्चीस वषथ सेवा अवनध परुा गरेको रहेछ ििे उपनियम (१) 
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बमोशजम पाउिे उपचार िचथमा थप दि प्रनतित रकम निजले िोकरीबाट अलग हुाँदा 
एकमिु नलि पाउिेछ ।  

(७) कुिै प्रहरी कमथचारी दि वषथको सेवा अवनध िपगु्दै िहवष्यमा सरकारी सेवाको 
निनमत्त अयोग्य ठहररिे गरी बिाथस्त गररएकोमा बाहेक अरु जिुसकैु व्यहोराबाट सेवाबाट 
अलग िएमा पनि दि वषथको सेवा अवनध मािी त्यसको दामासाहीले यस नियम बमोशजमको 
उपचार िचथ ददइिेछ ।  

(८) यस नियम बमोशजम स्वास््य संस्थामा ििाथ िई वा हवदेिमा गई उपचार 
गराउि ुपदाथ बाहेक प्रहरी कमथचारीलाई एक वषथमा निजले िाइपाई आएको डेढ महहिाको 
तलब बराबरको रकम िन्दा बढी उपचार िचथ ददइिे छैि । 

(९) यस नियम बमोशजम प्रहरी कमथचारीले पाएको उपचार िचथको हववरण िचथ 
लेख् िे कायाथलयले प्रहरी कमथचारीको व्यशक्तगत अनिलेि रािी प्रहरी हकताबिािामा समेत 
पठाउि ुपिेछ ।  

(१०) दगुथम िेत्रमा रहेका प्रहरी कमथचारी वा निजको पररवारलाई रोग लागी 
स्थािीय स्वास््य केन्रबाट उपचार हिु िसकी ज्याि समेत जोशिम हिुे अवस्था परेको 
कुरा शजल्ला स्वास््य केन्रले नसफाररस गरेमा उपचारको सहुवधा िएको ठाउाँमा लैजााँदा र 
त्यहााँबाट फकाथउाँदा लाग्िे िचथ िेपाल सरकारले ददिेछ । 

(११) प्रहरी कमथचारीको सगोलको पनत वा पत्नी, आमा, बाब ुवा िावालक छोरा 
छोरी नबरामीले यस नियमावली बमोशजम पाउिे अनधकतम उपचार िचथको रकमबाट कट्टा 
हिुे गरी सो रकमको आधारसभम नबल बमोशजमको िएको उपचार िचथको िब्बे प्रनतित 
रकम सभबशन्धत कमथचारीले नलि पाउिेछ । त्यस्तो उपचार िचथको माग गदाथ रोगको 
निदाि उल्लेि गररएको्े शचहकत्सकको प्रसेहक्र्िि पनि पेि गिुथपिेछ । यस उपनियम 
बमोशजम पाउिे उपचार िचथ एक पटकमा सभबशन्धत प्रहरी कमथचारीको एक महहिाको 
तलबिन्दा बढी हिुे छैि ।  

(१२) कुिै प्रहरी कमथचारीको सगोलको पनत वा पत्नी, आमा, बाब,ु वा िाबालक छोरा, 
छोरी नबरामी िई हवदेिमा गई उपचार गराउि ु पदाथ वा स्वदेिमै अस्पताल ििाथ िई 
िल्यहक्रया वा उपचार गराउि ु पदाथ अस्पतालमा लागेको नबल बमोशजमको िचथ र 
अस्पतालको शचहकत्सकको प्रसेहक्र्िि वा उपचार गराउि ुपदाथ अस्पतालमा लागेको नबल 
बमोशजमको िचथ र अस्पतालको शचहकत्सकको प्रसेहक्र्िि बमोशजम लागेको औषधी 
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उपचारको िचथको िब्बे प्रनतित रकम उपनियम (२) बमोशजम प्रहरी कमथचारीले पाउि े
रकममध्येबाट पाउिेछ ।  

(१३) उपनियम (११) र (१२) मा जिुसकैु केरा लेशिएको िए तापनि प्रहरी 
कमथचारीको सगोलको पनत वा पत्नी, आमा, बाब ु वा कुिै सरकारी सेवामा वा सरकारी 
स्वानमत्व वा नियन्त्रणमा िएको संस्थाको सेवामा बहालवाला कमथचारी िएमा त्यस्तो उपचार 
िचथ पाउिे छैि ।  

(१४) झटु्टा व्यहोरा पेस गरी यस नियम बमोशजम उपचार िचथ माग गिे वा प्राप्त 
गिे प्रहरी कमथचारी लगायत त्यस्तो झटु्टा व्यहोरा प्रमाशणत गिे स्वीकृत शचहकत्सक (कमथचारी 
िए) लाई हविागीय कारबाही हिुेछ ।   

१४२.  तलबको उल्लेिः (१) यस पररच्छेद र पररच्छेद–१२ मा जहााँ–जहााँ तलबको उल्लेि 
िएको छ त्यसले सभबशन्धत प्रहरी कमथचारीको तत्कालको तलब रकम (तलब वहृद्ध समेत) 
लाई जिाउिेछ । 

(२) नियम १३० र १३१ को प्रयोजिको लानग “आशिरी तलब” िन् िाले प्रहरी 
कमथचारीको अवकाि प्राप्त गिे अवस्थाको तलबलाई जिाउिेछ र त्यसरी अवकाि प्राप्त 
गिे अवस्थामा कुिै प्रहरी कमथचारी निलभबिमा रहेको िए त्यस्तो अवनधको निनमत्त पनि 
परैु तलबको हहसाव गररिेछ ।  

१४३.  सेवा सतथ तथा सहुवधा पररवथतिः कुिै पनि प्रहरी कमथचारीलाई निजको नियशुक्त हुाँदाका बित 
कायम रहेको तलब, उपदाि, निवशृत्तिरण र त्यस्तै अन्य सहुवधा सभबन्धी सेवाका सतथहरुमा 
निजलाई प्रनतकूल असर पिे गरी पररवथति गररिे छैि । 

१४४. नबमा सभबन्धी व्यवस्थाः प्रहरी कमथचारीको नबमा सहुवधा सभबन्धी व्यवस्था िेपाल सरकारले 
तोके बमोशजम हिुेछ । 
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पररच्छेद–१२ 

तलब ित्ता 

१४५. तलब पाउि ेनमनतः प्रहरी कमथचारीले नियशुक्त पाएको वा बढुवा िएको नमनतदेशि तलब, ित्ता 
र रािि पाउिे छ ।   

१४६. टाइम स्केलः (१) टाइम स्केल अिसुार तलब पाउिे पदमा ियााँ नियशुक्त पाउिे व्यशक्तले 
सामान्यतयाः स्केलमा लेशिएको न्यूितम तलब पाउिे छ ।  

तर अशख्तयारवालाले कारणसमेत जिाई नलशित अिरुोध गरेमा असाधारण योग्यता 
वा िमता प्रदिथि गरेका व्यशक्तहरूको हकमा मात्र िेपाल सरकारले निजको प्रारशभिक 
तलबलाई टाइम स्केलनित्रको कुिै मानथल्लो स्थािमा तोक्ि सक्िेछ ।  

 (२) मानथल्लो तलबको कुिै पदमा बढुवा पाउिे प्रहरी कमथचारीले बढुवा िएको 
पदको सरुु तलब पाउिेछ। 

तर निजले हाल पाइरहेको तलब मानथल्लो तलबको न्यूितम तलब बराबर वा सो 
िन्दा बढी िएमा मानथल्लो तलबमा निजको तलब निधाथरण गदाथ देहाय बमोशजम निधाथरण 
गररिेछ :-  

(क) निजले हाल पाइरहेको तलब मानथल्लो तलबको सरुु तलब बराबर 
मात्र िएमा सो तलबमा मानथल्लो पदको एक तलब वहृद्ध थप गरेर, 

(ि) साहवक पदमा पाइरहेको तलब बढुवा िएको पदको सरुु तलब िन्दा 
बढी िएमा मानथल्लो पदको तलब निधाथरण गदाथ हाल पाइआएको 
तलब िपगु सभमको तलब वहृद्ध थप गरी मानथल्लो पदको एक तलब 
वहृद्ध समेत थप गरेर।  

१४७.  तलब वहृद्धः देहायको अवस्थामा बाहेक प्रत्येक प्रहरी कमथचारीले एक वषथ सेवा पूरा गरेपनछ 
एउटा तलब वहृद्ध पाउिेछः–  

(क) परीिणकाल,  

(ि) कायम मकुायम र  

(ग) तलब वहृद्ध रोक्का ।  

                                                           
   िवौं संिोधििारा संिोनधत। 
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र परीिणकालमा रहेको प्रहरी कमथचारीको नियशुक्त सदर िएपनछ प्रहरी 
कमथचारीहरूको परीिणकालमा रहेको अवनधसमेत तलब वहृद्धको निनमत्त जोनडिे छ ।  

१४८.  कायम मकुायम िई काम गरेको तलब ित्ताः कुिै प्रहरी कमथचारीले कुिै मानथल्लो पदमा 
कायम मकुायम िई काम गरेमा काम गरेकै नमनतदेशि निजले मानथल्लो पदको तलब ित्ता 
पाउिे छ ।  

१४९.  अवकास पाउि ेकमथचारीले पाउि े तलब र रासिः प्रहरी कमथचारीले राशजिामा ददई वा 
अनिवायथ अवकास पाई सेवा निवतृ्त िएमा सोको सूचिा पाएको नमनतसभम निजले िाइपाईथ 
आएको तलब, ित्ता, रासि र अन्य सहुवधासमेत पाउिेछ ।  

तर कायाथलयमा गैरहाशजर रही हविागीय कारबाही िरुु गररएको वा कारबाहीको 
क्रममा कायाथलयमा अिपुशस्थत रहेको प्रहरी कमथचारीले ििे अिपुशस्थत रहेको नमनतदेशिको 
तलब, ित्ता र रासि पाउिे छैि ।  

 

पररच्छेद–१३ 

तालीम 

१५०.  तालीमको व्यवस्थाः (१) प्रहरी कमथचारीलाई कायथकुिल एवं दि तलु्याउि अिसूुची–१० 
मा उल्लेि िएका तालीमहरूको अनतररक्त प्रहरी प्रधाि कायाथलयले तोके बमोशजमका अन्य 
तालीमहरू समेत ददि सहकिेछ ।    

(२) हवदेिमा सञ्चालि हिुे तालीममा प्रहरी कमथचारीको छिौट गदाथ प्रहरी प्रधाि 
कायाथलयले तोकेको मापदण्ड बमोशजम छिौट गरी मन्त्रालयको सहमनत नलई पठाउि ु  
पिेछ ।  

तर िेपाल सरकारलाई आनथथक व्ययिार हिुे वैदेशिक तालीमको हकमा अथथ 
मन्त्रालयको स्वीकृनत नलि ुपिेछ । 

१५१.  तालीम सञ्चालि हिु ेस्थािः (१) प्रहरी कमथचारीको लानग प्रदाि गररिे तालीम राहिय प्रहरी 
प्रशििण प्रनतष्ठाि, प्रहरी प्रधाि कायाथलय अपराध अिसुन्धाि हवद्यालय, प्रहरी यशुक्त तालीम 
महाहवद्यालय, महािगरीय प्रहरी शििालय, िेत्रीय प्रहरी तालीम केन्र र आवश्यकता अिसुार 
प्रहरी प्रधाि कायाथलयले तोके बमोशजमको प्रहरी कायाथलयमा सञ्चालि हिुेछ ।  
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(२) सामान्यतया राजपत्राहङ्कतस्तरको तालीम राहिय प्रहरी प्रशििण प्रनतष्ठािमा र 
राजपत्र अिहङ्कतस्तरको तालीम िेत्रीय तालीम केन्दहरूमा सञ्चालि हिुेछ ।  

(३) उपनियम (२) मा उल्लेि िएको अवस्था बाहेक अन्य स्थािमा तालीम 
सञ्चालि गिुथ परेमा वा कुिै तालीम िास स्थािमा सञ्चालि हिुे ििी प्रहरी प्रधाि कायाथलयले 
तोहकददएमा सोही बमोशजम हिुेछ । 

१५२. तालीमको अवनधः सेवाका प्रहरी कमथचारीहरुलाई ददइि े तालीमको अवनध प्रहरी प्रधाि 
कायाथलयले तोके बमोशजम हिुेछ ।  

१५३.  तालीम नलि ुअनिवायथ हिुःे (१) प्रहरी सेवामा रहेका सबै प्रहरी कमथचारीहरूले आवश्यकता 
अिसुार तालीम नलि अनिवायथ हिुेछ । यस्तो तालीममा सशभमनलत गराइएको प्रहरी 
कमथचारीहरूले लापरवाही गरी आफ्िो व्यावसाहयक ज्ञािप्रनत उदानसिता तथा गैरशजभमेवारी 
देशिएमा सो व्यहोरा अनिलेिमा जिाइिेछ । 

  (२) व्यावसाहयक तालीम हानसल गिथ उदानसिता तथा गैरशजभमेवारी देशिएको 
व्यहोरा अनिलेिमा जिाई सकेपनछ निजहरूलाई पिुः एकपटक तालीमको मौका      
ददइिेछ । यसरी मौका ददाँदा समेत उदानसिता र गैर शजभमेवारी देिाउिे प्रशििाथीलाई 
प्रहरी नियमावली बमोशजम हविागीय कारबाही गिथ सहकिेछ ।  

१५४. तालीमको पाठ् यक्रमः प्रहरी प्रधाि कायाथलय, मािवस्रोत हवकास हविाग तालीम निदेििालयले 
आवश्यकता अिसुार प्रहरी कमथचारीहरूको लानग ददइिे हवनिन् ि तालीमहरूको पाठ् यक्रम 
तयार तथा पररमाजथि गिेछ । 

  तर त्यस्तो पाठ् यक्रम तयार तथा पररमाजथि गिथ मािवस्रोत हवकास हविागले 
आवश्यकता अिसुार एक छुटै्ट सनमनत गठि गिथ सक्िेछ र त्यस्तो सनमनतका सदस्यहरूको 
पाररश्रनमक तोहकए बमोशजम हिुेछ । 

१५५. प्रशििक प्रशििण तालीमः (१) प्रहरी कमथचारीहरूको तालीम, प्रशििण िमता, िैशिक 
योग्यता, िारीररक तन्दरुुस्ती, अििुासि, आचरण एवं िैनतकता र सभबशन्धत प्रहरी 
कमथचारीको इच्छा तथा तत्परता समेतलाई ध्यािमा रािी प्रशििक हिु योग्य प्रहरी 
कमथचारीहरूको अनिलेि िडा गरी त्यस्ता प्रहरी कमथचारीहरूलाई प्रशििक प्रशििण तालीम 
प्रदाि गररिेछ ।  
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  तर यो नियमको व्यवस्था लागू हिुअुशघ प्रशििक प्रशििण तालीम प्राप्त गरी प्रशििक 
रुपमा प्रशििण ददई रहेका प्रहरी कमथचारीलाई पिुः प्रशििक प्रशििण तालीम ददि 
आवश्यक हिुे छैि । 

  (२) प्रशििक प्रशििण तालीममा सफल प्रहरी कमथचारीलाई प्रशििक प्रमाणपत्र 
प्रदाि गरी प्रहरी प्रशििकको मान्यता प्रदाि गररिेछ र त्यस्तो मान्यताप्राप्त प्रहरी 
कमथचारीहरूको एउटा छुटै्ट प्रशििक सूची (टे्रिसथ पूल) िडा गरी राशििेछ ।  

  (३) प्रशििक सूचीमा िामावली समावेि गररएका प्रहरी कमथचारीहरूलाई प्राथनमकता 
ददई प्रशििण संस्था तथा तालीम केन्रमा प्रशििकको रूपमा िटाइिे छ ।  

  (४) िलु्ला प्रनतयोनगतािारा नियशुक्त पाई आफ्िो दजाथ अिसुारको प्रहरी आधारितू 
तालीम समाप्त गरेलगतै्त प्रहरी प्रशििण प्रनतष्ठाि तथा प्रहरी प्रशििण केन्रमा सरुवा वा 
पदस्थापि िएको वा प्रहरी प्रशििण प्रनतष्ठाि तथा प्रहरी प्रशििण केन्दमा प्रशििकको 
रूपमा कायथरत कुिै प्रहरी कमथचारीले प्रहरी प्रशििक प्रशििण तालीम िनलएको िए निजलाई 
छ महहिानित्र अनिवायथरूपमा त्यस्तो तालीम ददइिेछ ।  

  (५) प्रहरी प्रशििण प्रनतष्ठाि र प्रहरी तालीम केन्रमा प्रहरी कमथचारीको सरुवा वा 
पदस्थापि वा काज िटाउाँदा वा त्यस्तो एकाइहरूबाट अन्यत्र िटाउाँदा तालीम 
निदेििालयको नसफाररसमा गररिेछ । तालीम निदेििालयले त्यस्तो नसफाररस गदाथ सभिव 
िएसभम प्रशििक समूह (टे्रिसथ पूल) मा अनिलेि िएका प्रहरी कमथचारीलाई मात्र नसफाररस 
गिुथ पिेछ ।  

  (६) प्रहरी प्रशििण प्रनतष्ठाि र प्रहरी प्रशििण केन्रमा प्रशििकको रूपमा कायथरत 
प्रहरी कमथचारीलाई अन्यत्र सरुवा वा पदस्थापि गदाथ वा काजमा िटाउ“दा तालीम 
निदेििालयसाँग समन्वय गरी तालीम कायथक्रम तथा क्यालेण्डरमा असर िपगु्िे गरी गिुथ 
पिेछ । 

  (७) स्वदेि तथा हवदेि तालीममा पठाउाँदा प्रहरी प्रशििण प्रनतष्ठाि वा प्रहरी तालीम 
केन्रमा वा प्रशििकको रूपमा कायथरत प्रहरी कमथचारीलाई प्राथनमकता ददइिेछ । 

१५६. चररत्रको अनिलेिः (१) तालीम अवनधनित्र प्रशििाथीहरूको आचरण र चररत्रसभबन्धी 
अनिलेि तयार गररिेछ ।  

  (२) उपनियम (१) बमोशजम तयार गररएको अनिलेि राहिय प्रहरी प्रशििण प्रनतष्ठाि 
र िेत्रीय प्रहरी तालीम केन्रका समादेिक तथा अन्य प्रशििण केन्रहरुले तालीम समाप्त 
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िएपनछ प्रशििाथीहरू पदस्थापि िएको कायाथलयमा पठाउिेछ । अनिलेि व्यवस्थापिको 
लानग सोको एक प्रनत प्रहरी प्रधाि कायाथलय, कमथचारी प्रिासि िािामा समेत पठाउि ु
पिेछ ।  

१५७. प्रशििाथीहरूले पाउि ेसहुवधाः (१) प्रशििाथीहरूलाई तालीम नलि आउाँदा जााँदाको दैनिक 
भ्रमण ित्ता प्रचनलत नियम अिसुार ठेहकएको कायाथलयबाट ददइिेछ ।  

  (२) रासि पाउि ेप्रहरी कमथचारीहरूलाई राहिय प्रहरी प्रशििण प्रनतष्ठाि र िेत्रीय 
प्रहरी तालीम केन्रबाट िै प्रचनलत स्केल बमोशजमको रासि र ित्ता प्रशििाथीले पाउि े
छि ।  

  (३) प्रशििाथीहरु तीि महहिासभमको तालीममा जााँदा सो अवनधिरको तलब ित्ता 
सभबशन्धत कायाथलयबाट एकमिु पेश्की ददिे र तीि महहिािन्दा बढी अवनधको तालीममा 
जााँदा तीि महहिाको एकमिु पेश्की ददई बााँकी अवनधका लानग पटकपटक गरी राहिय 
प्रहरी प्रशििण प्रनतष्ठाि र िेत्रीय प्रहरी तालीम केन्र माफथ त पाउि ेगरी पठाइिेछ ।  

  (४) कडा िारीररक अभ्यास गिुथपिे प्रकृनतका तालीमका प्रशििाथीहरूलाई िपेाल 
सरकारले तोकेबमोशजम थप रािि प्रदाि गिथ सहकिछे । 

१५८. परीिा सञ्चालिः (१) यस नियमावली बमोशजम ददइएको तालीम समाप्त िएपनछ परीिा 
नलिका लानग राहिय प्रहरी प्रशििण प्रनतष्ठाि िए प्रनतष्ठाि प्रमिुले र िेत्रीय प्रहरी तालीम 
केन्रमा िए िेत्रीय प्रहरी कायाथलय प्रमिुले परीिा सञ्चालि सनमनत गठि गिेछि  ।  

  (२) उपनियम (१) बमोशजम गदठत सनमनतलाई परीिा सञ्चालि सभबन्धी सभपूणथ 
अनधकार हिुेछ ।  

  (३) उपनियम (१) बमोशजमको सनमनतले तालीम केन्रका अनधकृतहरूलाई जिुसकैु 
इलाकामा गई परीिा नलिका लानग िटाउि सक्िेछ ।  

१५९. तालीममा सफल हुाँदाको पररणामः देहायका तालीममा सफल हिुे प्रहरी कमथचारीहरूको 
हकमा देहाय बमोशजम हिुेछः–  

(क) प्रहरी अनधकृत तालीम (आधारितू) मा सफल िएका र परीिणकालमा 
रहेका अनधकृतहरू स्थायी नियशुक्तका लानग सामान्यतया योग्य हिुेछि  ।  

(ि) प्रहरी जवाि आधारितू तालीममा सफल प्रहरी जवाि प्रशििाथीहरू प्रहरी 
जवाि पदमा स्थायी नियशुक्तका लानग योग्य हिुेछि  । 
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१६०. तालीममा असफल हुाँदाको पररणामः देहाय बमोशजमको तालीममा असफल हिु े प्रहरी 
कमथचारीहरूको हकमा देहाय बमोशजम हिुेछः–  

(क) प्रहरी जवाि, प्रहरी सहायक निरीिक, प्रहरी निरीिक र प्राहवनधक प्रहरी 
आधारितू तालीम (जवाि तथा अनधकृत तह) मा तालीमरत कुिै प्रशििाथी 
आफ्िो काब ुिन्दा बाहहरको पररशस्थनत परी वा अन्य कारणले असफल 
िएमा सभबशन्धत परीिा सनमनतको नसफाररसमा त्यस्तो प्रशििाथीलाई पिुः 
अको सोही प्रकृनतको तालीममा समावेि गराउि सहकिेछ ।  

  तर संवत  २०६२ सालदेशि पोि ग्रजेयुट नड्लोमा इि पनुलस 
साइन्स (पीजीनडपीयस) समावेि िएको प्रहरी निरीिक आधारितू तालीमको 
हकमा िि के्रनडट कोषथका लानग यसै नियमािसुार र हवश्वनबद्यालय सभबद्ध 
के्रनडट कोषथका लानग हवश्वनबद्यालयको नियमािसुार पिुः मौका प्रदाि  
गररिेछ ।  

(ि) उपनियम (१) बमोशजम पिुः तालीममा समावेि िएका प्रहरी कमथचारीको 
अनिलेिलाई निजको व्यशक्तगत हववरण अनिलेि (डोसीयर) मा जिाउि ु
पिेछ ।  

१६१.  सनमनत गठि हिुःे  नियम १५९ र १६० मा उल्लेि िएको व्यवस्थालाई कायाथन्वयि गिथ 
प्रहरी महानिरीिकले तोके बमोशजमका अनधकृतहरू रहिे गरी एक सनमनत गठि गररिेछ 
र सो सनमनतले गरेको नसफाररस बमोशजम नियशुक्त गिे अनधकारीले निणथय       गिेछ ।  

१६२.  प्रशििण ित्ताः  राहिय प्रहरी प्रशििण प्रनतष्ठाि र तालीम केन्रहरूमा सञ्चालि िएको 
तालीममा प्रशििकको रूपमा िहटिे प्रहरी कमथचारी, स्वदेिी वा हवदेिी अनतनथ प्रशििकलाई 
प्रत्येक प्रवचिका लानग नियमािसुार प्रवचि ित्ता ददइिेछ । उपयुथक्त तालीममा बाह्य 
प्रशििकको रूपमा िहटिे प्रशििकलाई पनि सोही अिसुारको ित्ता ददइिेछ । 

१६३. तालीम ित्ताः अनिवायथ आधारितू र हवशििीकृत सेवाकालीि तालीमका प्रशििाथीहरूलाई 
तालीमको अवनधमा मानसक पााँच सय रूपैयााँमा िबढाई तालीम ित्ता ददइिछे । यस्तो 
तालीम एक महहिािन्दा कम अवनधको िएमा दामासाहीले उपलब्ध गराइिेछ । 

१६४. वैदेशिक तालीममा पठाउिःे प्रहरी कमथचारीलाई वैदेशिक तालीमका लानग मिोियि गदाथ 
सङ्गठिको आवश्यकता, सेवा हवशििीकरण, जेष्ठता, अििुव, िैशिक योग्यता, कायथसभपादि 
िमता र दिताका आधारमा प्रहरी प्रधाि कायाथलय मािवस्रोत हवकास हविागको प्रहरी 
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अनतररक्त महानिरीिकको अध्यितामा गदठत सनमनतले सभिाव्य उमेदवारको िाम प्रहरी 
महानिरीिकसमि नसफाररस गरी प्रहरी महानिरीिकले िेपाल सरकारसमि पेि गिुथ    
पिेछ । यसरी हवदेि तालीममा छिौट गदाथ योग्य प्रहरी कमथचारीहरूमध्येबाट कसैलाई 
िेदिाव िगरी सहिागी हिुे समाि अवसर पाउिे गरी छिौट गररिेछ । 

१६५.  स्वदेि तालीमः एकै पटक नियुशक्त िएका वा बढुवा िएका प्रहरी कमथचारीलाई स्वदेि 
तालीममा पठाउाँदा साधारणतया समाि अवसर प्राप्त हिुे गरी तालीमको व्यवस्था नमलाउि ु
पिेछ ।   

१६६. प्रशििकलाई ददइि ेहविषे सहुवधाः प्रशििण संस्थामा कायथरत प्रहरी कमथचारीको मिोबललाई 
उच्च बिाई राख् ि स्वदेि तथा हवदेिमा तालीम, संयकु्त राि संघीय नमसि पठाउिे अवनध 
वा पटकको सीमामा छुट, प्रशििण तथा प्रवचि ित्ता, अध्ययि नबदा वा  अन्य थप सहुवधाहरू 
उपलब्ध गराइिेछ । तर यस्तो तालीम केन्रमा कायथरत रहाँदा कारबाहीमा परेका प्रहरी 
कमथचारीलाई यस्तो सहुवधाबाट निशित समयसभम बशञ्चत गररिेछ । 

 

पररच्छेद–१४ 

पोसाक 

१६७.  प्रहरी पोसाकः (१) प्रहरीको पोसाकको रङ, हकनसम र अन्य हववरणहरू प्रहरी महानिरीिकले 
मन्त्रालयको स्वीकृनत नलई निधाथरण गरे बमोशजमको हिुेछ ।  

  (२) यस नियमावलीमा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि कामको प्रकृनतको 
आधारमा सादा पोसाक वा अन्य काममा िहटिे प्रहरी कमथचारीका लानग आवश्यक पिे 
पोसाक यसै पररच्छेद बमोशजम दोहोरो िपिे गरी उपलब्ध गराइिेछ ।  

१६८. प्रारशभिक पोसाक र सामािः (१) प्रत्येक प्रहरी कमथचारीलाई अिसूुची–१६ मा उल्लेि 
िए बमोशजमका प्रारशभिक पोसाक र सामाि  ददइिेछ ।  

  (२) सबै तालीम केन्रहरूका ियााँ ििाथ हिु ेअनधकृत तथा जवािहरूलाई तालीम 
केन्रबाट स्केल बमोशजम प्रारशभिक पोसाक हवतरण गररिेछ ।  

१६९. जाडो मौसमका लानग ददइि े पोसाकः प्रत्येक प्रहरी कमथचारीलाई जाडो मौसमका लानग 
अिसूुची–१७ मा उल्लेि िए बमोशजमका पोसाक ददइिेछ ।  
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१७०. ट्राहफक प्रहरीलाई ददइि े पोसाकः ट्राहफक प्रहरीलाई अिसूुची–१८ मा उल्लेि िए 
बमोशजमका पोसाक  ददइिेछ ।  

१७१. प्राहवनधक प्रहरीलाई ददइि े पोसाकः प्राहवनधक प्रहरीलाई अिसूुची–१९ मा उल्लेि िए 
बमोशजमका पोसाक  ददइिेछ । 

१७२. शे्रणीहवहीि प्रहरी कमथचारीलाई ददइि ेसामाि तथा पोसाकः शे्रणीहवहीि प्रहरी कमथचारीलाई 
अिसूुची–२० मा उल्लेि िए बमोशजमका सामाि तथा पोसाक ददइिेछ । 

१७३. सिस्त्र प्रहरी, सरुिा प्रहरी, प्रहरी चेकपोिको प्रहरी कमथचारीलाई ददइि ेसामाि तथा पोसाकः 
सिस्त्र प्रहरी, सरुिा प्रहरी र प्रहरी चेकपोिका प्रहरी कमथचारीहरूलाई अिसूुची–२१ 
बमोशजमका सामाि तथा पोसाक ददइिेछ । 

१७४. टयनुिक तथा सेरेमोनियल पोसाकः प्रत्येक राजपत्राहङ्कत प्रहरी कमथचारीलाई सेरेमोनियल 
पोसाकको लानग एकमषु्ठ एक हजार रुपैयााँ ददइिेछ । यसरी ददईिे सहुवधा आवश्यकता 
अिसुार िेपाल सरकारको निणथय बमोशजम फेरबदल गिथ सहकिेछ ।  

१७५. पयथटक प्रहरीलाई ददइि ेपोसाकः पयथटक प्रहरीलाई थप आवश्यक पिे पोसाकका सभबन्धमा 
िेपाल सरकारबाट निणथय िए बमोशजम ददइिेछ ।  

१७६.  तयारी पोसाक हवतरण गिथ िसहकएमा ददि ेसहुवधाः प्रहरी कमथचारीलाई अिसूुचीहरूमा उल्लेि 
िए बमोशजमका तयारी पोसाक हवतरण गिथ िसहकएको अवस्थामा स्थािीय दर रेट बमोशजम 
नसलाई ज्याला ददइिेछ ।  

१७७. प्रहरीको पोसाक सट्टा ििाथः प्रहरी कमथचारीहरूको मालसामाि र पोसाक निशित अवनध पगुी 
वा सरकारी काम हविेषले फाटी, टुटी गएमा नियम १७८ बमोशजमको कण्डेभिेिि सनमनतको 
नसफाररसमा प्रहरी प्रधाि कायाथलयबाट सट्टा गरी ियााँ ददइिेछ । 

१७८. कण्डेभििेि सनमनतः (१) प्रहरी सेवाका कमथचारीहरूको प्रयोजिका लानग हवतरण गररि े
मालसामाि तथा पोसाकहरू फाटी, टुटी गएमा बदली ददिपुिे हुाँदा त्यस्ता मालसामािहरू 
समय पगुी मिानसब कारणले फाटे टुटेको सा“चो हो वा होइि ठहर गिथ प्रहरी प्रधाि 
कायाथलयले एक कण्डेभिेिि सनमनतको गठि गिेछ । सो सनमनतले जा“ची ठहर गरी पेि 
गरेको प्रनतवेदिको आधारमा प्रहरी प्रधाि कायाथलयले र िेत्रीय िण्डारले सट्टा ििाथ गरी 
ददिेछ ।  
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  (२) कण्डेभिेिि सनमनतमा कभतीमा तीि जिा सदस्य रहिेछि  । कण्डेभििेि 
सनमनतको अध्यि पदमा प्रहरी सेवाको एक जिा राजपत्राहङ्कत अनधकृत हिुेछ ।  

  (३) प्रहरी प्रधाि कायाथलयले केन्रीय कण्डेभिेिि सनमनतले गरी आएको काम गिथ 
िेत्रीय वा अन्य कुिै प्रहरी कायाथलयलाई सभुपि सक्िेछ । 

  (४) उपनियम (३) बमोशजमको कामको सभबन्धमा िेत्रीय वा अन्य कुिै प्रहरी 
कायाथलयले गरेको प्रनतवेदिको आधारमा प्रहरी प्रधाि कायाथलयले अशन्तम निणथय ददिेछ ।  

  (५) नियम १७९ बमोशजम कण्डेभिेिि सनमनतले गिुथपिे कामबाहेक त्यसको अन्य 
काम कतथव्यबारे प्रहरी प्रधाि कायाथलयले मन्त्रालयको स्वीकृनत नलई व्यवस्था गिथ     
सक्िेछ ।  

१७९. कण्डेभििेि सनमनतको कामः कण्डेभिेिि सनमनतले देहायका सामािहरु सरकारी कामको 
नसलनसलामा फाटी, टुटी गएमा वा निशित अवनध िाघी गएको प्रनतवेदि प्राप्त िएमा सो 
सभबन्धी हवषयमा जााँचवझु गरी ियााँ निकासा वा सट्टाििाथको लागी नसफाररस गिुथ पिेछ ।  

(क) हहमाली प्रदेिमा रहेका प्रहरीका लानग हवतरण िएको गरम लत्ताकपडा 
पोसाक र अन्य मालसामािहरू,  

(ि) ग्रटेकोट,  

(ग) वषाथदी,  

(घ) झलु,  

(ङ) व्यशक्तगत असवाव,  

(च) जाडो मौसममा हवतरण गररिे पोसाकहरू,  

(छ) यनुिट इक्वीपमेण्ट ।  

१८०. नियशन्त्रत सामािको सभबन्धमाः प्रचनलत कािूिमा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि िेपाल 
प्रहरीमा रहेका नियशन्त्रत सामािमध्ये प्रहरी कारबाहीका समयमा लहुटएमा वा काम िलाग्ि े
वा चलिमा िआउि ेिएमा देहाय बमोशजमको सनमनतको नसफाररसमा पााँचलाि रुपैयााँसभमको 
िए प्रहरी महानिरीिक, पााँच लाि रुपैयााँिन्दा मानथ सात लाि रुपैयााँसभमको िए 
मन्त्रालयका सशचव, सात लाि रुपैयााँिन्दा मानथ दि लाि रुपैयााँसभम िए गहृमन्त्री र 
सोिन्दा मानथको िए िेपाल सरकार, मशन्त्रपररषद्ले नमन्हा ददिे, सडाउि,े गलाउिे, धलु्याउि े
वा नललाम गिे आदेि ददि सक्िेछः– 
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(क)  प्रहरी िायव महानिरीिक, प्रहरी प्रधाि कायाथलय, कायथ हविाग – अध्यि 

(ि)  प्रहरी प्रधाि कायाथलय, आनथथक प्रिासि महािािा प्रमिु – सदस्य 

(ग)  मन्त्रालयको राजपत्राहङ्कत दितीय शे्रणीको कमथचारी  – सदस्य 

(घ)  महालेिा नियन्त्रक कायाथलयको राजपत्राहङ्कत  

दितीय शे्रणीको कमथचारी     – सदस्य 

(ङ)  प्रहरी प्रधाि कायाथलयले तोकेको सभबशन्धत हवषयको हविेषज्ञ  – सदस्य 

(च)  प्रहरी प्रधाि कायाथलय, प्रबन्ध िािा प्रमिु         – सदस्य 

(छ)  प्रहरी प्रधाि कायाथलय, िण्डार िािा प्रमिु             – सदस्य-सशचव 

स्पिीकरणः यस उपनियमको प्रयोजिका लानग “नियशन्त्रत सामाि” िन् िाले  िेपाल प्रहरीको 
हातहनतयार, िरिजािा र प्रहरी प्रधाि कायाथलयले समयसमयमा नियशन्त्रत सामाि ििी 
तोहकददएको सामािलाई सभझि ुपछथ । 

 

पररच्छेद–१५ 

हवहवध 

१८१. जिपद प्रहरी समूहमा समूहहकृत हिुःे (१) प्रहरी पहरा गण गठि नियमावली, २०६४ 
अन्तगथत गठि िएको प्रहरी पहरा गण यो नियमावली प्रारभि िएपनछ जिपद प्रहरी समूहमा 
समूहहकृत हिुेछ । 

  (२) उपनियम (१) बमोशजम समूहहकृत िएको प्रहरी कमथचारीहरुलाई सेवा 
हवशििीकृत कायथिेत्र अन्तगथतको सरुिा व्यवस्थापि तथा नियन्त्रणको काममा      
लगाइिेछ ।  

  (३) प्रहरी केटा (ििाथ तथा सेवा ितथ) नियमावली, २०४२ बमोशजम नियशुक्त 
िएको प्रहरी केटाको दरबन्दी यो नियमावली प्रारभि िए पनछ प्रहरी कायाथलय सहयोगी वा 
सो सरहको पदमा स्वतः कायम हिुेछ । 

१८२. पिुः नियशुक्त िएका प्रहरी कमथचारीको सभबन्धमाः यो नियमावली प्रारभि हुाँदाका बित प्रहरी 
पहरा गण गठि नियमावली, २०६४ अन्तगथत पदस्थापि िई कायथरत रहेको प्रहरी 

                                                           
  पहहलो संिोधििारा संिोनधत ।   
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कमथचारीमध्ये एकपटक सरकारी सेवाबाट अलग िई पिुः नियशुक्त िएका प्रहरी कमथचारीको 
हकमा देहायको व्यवस्था लागू  हिुेछः– 

(क) प्रहरी पहरा गण गठि नियमावली, २०६४ अन्तगथत पदस्थापि िएका प्रहरी 
कमथचारीमध्ये एक पटक सरकारी सेवाबाट अलग िई पिुः नियशुक्त िएका 
प्रहरी कमथचारीको हकमा पिुः नियशुक्त िई आएका नमनतबाट जेष्ठता कायम 
गररिेछ । 

(ि) एक पटक प्रहरी सेवाबाट अलग िई पिुः िेपाल प्रहरी्े सेवामा नियशुक्त 
िई आएका प्रहरी कमथचारीले प्रहरी प्रधाि कायाथलयले तोके बमोशजमको 
पाठ् यक्रम अिरुूपको पिुस्थाथपिा तालीम अनिवायथ रूपमा नलि ुपिेछ । 
अन्य सेवाबाट अलग िइ िेपाल प्रहरी सेवामा नियशुक्त िई आएका प्रहरी 
कमथचारीले प्रहरी प्रधाि कायाथलयले तोके बमोशजमको पाठ् यक्रम अिरुूपको 
आधारितू तालीम अनिवायथ रूपमा नलि ुपिेछ । 

१८३. दजथयािी शचन्ह सभबन्धी व्यवस्थाः प्रहरी सेवामा रहिे पदहरूको दज्र्यािी शचन्ह अिसूुची-
२२ मा उल्लेि िए बमोशजम हिुेछ ।  

१८४. प्रहरी कमथचारीको बचाउः (१) कुिै प्रहरी कमथचारीले ऐि वा यस नियमावली वा अरु 
प्रचनलत कािूि बमोशजम गिुथ पिे आफ्िो ओहोदाको कतथव्यपालि सभझी गरेको कुिै 
सरकारी कामको सभबन्धमा निज उपर उपनियम (२) बमोशजमको कायथहवनध िपयुाथई मदु्दा 
चल्ि सक्िे छैि । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम कुिै पनि प्रहरी उपर मदु्दा चलाउिका लानग फौजदारी 
मदु्दाको हकमा अशख्तयारवालाको अिमुनत प्राप्त हिु ुपिेछ र देवािी मदु्दाको हकमा देहाय 
बमोशजम प्रहक्रया अवलभबि गरेको हिु ुपिेछः– 

(क)  मदु्दा चलाउिे कारण तथा वादीको वारेस िएमा त्यस्तो वारेसको 
िाम र ठेगािा िोली नलशित सूचिा अशख्तयारवालालाई वा 
सभबशन्धत प्रहरीलाई बझुाएको वा हलुाकिारा रशजिी गरी पठाएको 
र त्यसको एक प्रनत िक्कल िेपाल सरकारमा पेि िएको दईु महहिा 
िाघेको, र  

(ि)  मदु्दा चलाउिे कारण िएको तीि महहिानित्र मदु्दा दायर    
गररसकेको । 
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(३) कुिै प्रहरी बहाल छाँदा आफ्िो ओहदाको कतथव्यपालिको नसलनसलामा गरेको 
कामको सभबन्धमा बहाल टुहटसके पनछ पनि िपेाल सरकारको स्वीकृनत ििई निजउपर 
मदु्दा चल्ि सक्िे छैि । 

(४) उपनियम (३) बमोशजम मदु्दा चलाउि िेपाल सरकारबाट स्वीकृनत प्राप्त िएमा 
निजको प्रनतरिा िेपाल सरकारले गिेछ । 

१८५. महान्यायानधवक्ताबाट प्राप्त निदेििको कायाथन्वयिः प्रहरी हहरासतमा रहेको व्यशक्तलाई 
संहवधाि र प्रचनलत कािूिको अधीिमा रही मािवोशचत व्यवहार िगरेको वा त्यस्तो 
व्यशक्तलाई आफन्तसाँग वा कािूि व्यवसायीसाँग िेटघाट गिथ िददएको सभबन्धमा 
महान्यायानधवक्ताबाट प्राप्त निदेिि कायाथन्वयि गिुथ गराउि ुसभबशन्धत प्रहरी कमथचारीको 
कतथव्य हिुेछ ।  

१८६. वैयशक्तक िोकरी हववरणः (१) प्रहरी िायव निरीिकदेशि प्रहरी महानिरीिकसभमको 
वैयशक्तक िोकरी हववरणको अनिलेि मन्त्रालय र प्रहरी प्रधाि कायाथलयमा तथा प्रहरी 
सहायक निरीिकदेशि प्रहरी जवािसभमको वैयशक्तक िोकरी हववरणको अनिलेि प्रहरी 
प्रधाि कायाथलयमा राशििछे ।  

  (२) उपनियम (१) बमोशजमको वैयशक्तक िोकरीको हववरण प्रहरी प्रधाि कायाथलयले 
तोके बमोशजमका फारामहरूमा अनिलेि गररिेछ ।  

१८७. लगत हकताब िडा गिेः कुिै पनि प्रहरी कायाथलयमा िगदी एक, शजन्सीको एक र कागज 
पत्रको एक गरी कुल तीि लगत हकताब िडा गरी राशििेछ र हाल साहवक हुाँदा सोही 
हकताबको आधारमा बरबझुारथ गररिेछ ।   

१८८. साहवक र हालवालाको बरबझुारथः प्रहरी चौकी, इलाका प्रहरी कायाथलयदेशि नलएर प्रहरी 
प्रधाि कायाथलयसभमको प्रमिुको शजभमामा रहेको िगदी, शजन्सी, हातहनतयार, कागजात 
इत्यादद जे–जनत छ त्यो सबै साहवकवालाले हालवालालाई बझुाउि ुपदाथ देहाय बमोशजम 
गिुथ पिेछः–  

(क) हालवालाले बहाली गिे ददिको सूचिा साहवकवालालाई सकेसभम चााँडो ददि ु
पिेछ र साहवकवालाले पनि त्यही ददिदेशि शजभमा बझुाउि तयार रहि ु
पिेछ ।   
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(ि) बरबझुारथ गिथ चाहहिे आवश्यक समय प्रहरी महानिरीिकको निनमत्त िेपाल 
सरकारले तोके बमोशजम र अरु प्रहरी कमथचारीको हकमा सामान्यतया १५ 
ददिको हिुेछ र सो समयनित्र बरबझुारथ गिुथ पिेछ । 

(ग)  िण्ड (ि) मा तोहकएको समयनित्र कुिै हविेष कारण परी बरबझुारथ गिथ 
िभ्याएमा एक पटकको लानग एक्काईस ददिमा िबढ्िे गरी एक तह मानथको 
तालकु कायाथलयले समय थप गिथ सक्िेछ ।  

१८९.  प्रहरी हकताबिािाको व्यवस्थाः (१) यस नियमावलीको पररच्छेद–११ अन्तगथतका देहाय 
बमोशजमका सहुवधाहरू सभबशन्धत कायाथलयको नसफाररसमा प्रहरी हकताबिािाबाट उपलब्ध 
गराइिेछ । 

(क)  सेवा निवतृ्त प्रहरी कमथचारीहरूको अनधकारपत्र जारी गिे । 

(ि)  उपदािको अङ्क हकटाि गरी सभबशन्धत निकायमा पठाउिे । 

(ग)  पाररवाररक निवशृत्तिरण, अिक्त निवशृत्तिरण, सन्तनतवशृत्त, िैशिकवशृत्त 
आददको अनधकारपत्र जारी गिे । 

(घ)  पाररवाररक निवशृत्तिरणको िामसारी गिे । 

(२) उपनियम (१) मा उशल्लशित सेवा उपलब्ध गराउिे कायथका अनतररक्त प्रहरी 
हकताबिािाबाट देहाय बमोशजमको कायथ समेत हिुेछः–  

(क)  पद दताथ गिे, 

(ि)  पद िालीको लगत सङ्कलि गरी पद पूनतथ प्रयोजिको लानग मन्त्रालय 
र प्रहरी प्रधाि कायाथलयमा मानसक रुपमा वा तत्कालै लेिी पठाउिे, 

(ग)  प्रहरी कमथचारीहरूको ििाथदेशि अबकास सभमका (नियशुक्त, सरुवा, 
वढुवा, परुस्कार, हविागीय सजाय, िैशिक योग्यता, तालीम, औषधी 
उपचार समेत) सभपूणथ अनिलेि राख् ि,े 

(घ) नसटरोल दताथ गिे र प्रमाशणत गिे, 

(ङ)  िोकरी जोड्िे, 

(च)  स्केल नमलाि गिे, 

(छ)  तलबी प्रनतवेदि पाररत गिे,   
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(ज)  अनिलेिमा हववरण फरक परेमा जााँचबझु गरी यकीि गिे, 

(झ) प्रहरी कमथचारी वहाल छाँदै औषधी उपचार बापत नलएको रकमको 
अनिलेि राख् ि,े 

(ञ)  सभपशत्त हववरणको अनिलेि राख् िे । 

(३) ियााँ नियशुक्तको हकमा नियशुक्त गिे अनधकारीले र सो नियमावली बमोशजम 
सरुवा गिे अनधकारीले यस्तो नियशुक्तको वा सरुवाको सूचिा प्रहरी हकताबिािामा पठाई 
आफूिन्दा एक तह मानथल्लो अनधकृत र प्रहरी प्रधाि कायाथलयमा त्यसको बोधाथथ ददि ु
पिेछ ।  

(४) प्रहरी कमथचारीको उपदाि, निवशृत्तिरण हविागीय सजाय, परुस्कार, प्रहरी कमथचारी 
पदमा वहाल छाँदै औषधी उपचारवापतको रकम नलएको िए सो अनिलेि समेत प्रहरी 
हकताबिािामा पठाउि ुपिेछ । 

(५) ियााँ निवशृत्तिरण अनधकारपत्र, पट्टा संिोधि, प्रनतनलहप वा पािा सहकएमा थप 
पशुस्तका हवतरणजस्ता कायथहरु प्रहरी हकताबिािाले सभबशन्धत शजल्लाको शजल्ला प्रिासि 
कायाथलयलाई आवश्यक अनधकार प्रत्यायोजि गरी सभबशन्धत कोष तथा लेिा नियन्त्रक 
कायाथलय माफथ त उपलव्ध गराउिेछ । 

१९०. पााँच वषथसभम िोकरी छाड्ि िपाउिःे कुिै पनि प्रहरी कमथचारीले नियशुक्त िएको नमनतले 
पााँच वषथसभम िोकरी छाड्ि पाउि ेछैि । 

  तर कुिै प्रहरी कमथचारीलाई मािनसब माहफकको कारण परी िोकरी िछाडी िहिु े
अवस्था परेमा निजले कारण िोली अशख्तयारवालासमि निवेदि गिुथ पिेछ र 
अशख्तयारवालाले मिानसब ठािेमा प्रहरी कमथचारीलाई िोकरी छाड्ि अिमुनत ददि     
सक्िेछ ।  

१९१. तह िाघ्ि िहिुःे कुिै पनि प्रहरी कमथचारीले कुिै हवषयको लेिापढी गदाथ साधारणतया तह 
िाघ्ि हुाँदैि ।  

१९२. अिक्त उपचारः  सिस्त्र मठुिेडमा वा कतथव्य पालिको नसलनसलामा दघुथटिामा परी िारीररक 
वा मािनसक रूपमा अिक्त िएका प्रहरी कमथचारीको उपचार िेपाल प्रहरी अस्पताल वा 
आवश्यकता अिसुार अन्य अस्पतालबाट समेत गररिेछ । 
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१९३. िीनत निमाथण सनमनतको गठिः (१) प्रहरी सङ्गठिमा बहृत्तर र दीघथकानलि प्रिाव पािे 
लगायतका िीनतगत हवषयमा िेपाल सरकारलाई सझुाव ददि, प्रहरी सङ्गठिको आन्तररक 
व्यवस्थापि र यस नियमावली बमोशजम तोहकएका हवषयहरुमा समेत आवश्यकता अिसुार 
निणथय नलि प्रहरी प्रधाि कायाथलयमा देहाय बमोशजमको एक िीनत निमाथण सनमनत रहिेछः–  

(क) प्रहरी महानिरीिक    – अध्यि 

(ि) प्रहरी अनतररक्त महानिरीिकहरू सबै  – सदस्य  

(ग) उपत्यकाशस्थत प्रहरी िायव महानिरीिक सबै – सदस्य 

(घ) प्रहरी िायव महानिरीिक, प्रहरी  

महानिरीिकको सशचवालय  – सदस्य–सशचव 

(२) प्रहरी महानिरीिकले बैठकमा प्रस्ततु हिु े हवषयवस्तकुो गभिीरता र 
आवश्यकता अिसुार अन्य प्रहरी कमथचारीहरू, सरोकारवाला र हवषयहवज्ञलाई बैठकमा 
आमन्त्रण गिथ सक्िेछ ।  

(३) िीनत निमाथण सनमनतको बैठकसभबन्धी कायथहवनध िीनत निमाथण सनमनत आफैं ले 
निधाथरण गरे बमोशजम हिुेछ ।   

१९४. प्रहरी कल्याण कोषको स्थापिा र सञ्चालिः (१) प्रहरी कमथचारी, निजका पररवार तथा निवतृ्त 
प्रहरी कमथचारीको कल्याणका लानग एउटा छुटै्ट कोष हिुेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरू 
रहिेछि ः– 

(क) प्रहरी सेवाका कमथचारीहरूको ित्ता वा पाररश्रनमकबाट तोहकए 
बमोशजम कट्टा गररएको रकम, 

(ि) िेपाल सरकार वा मान्यता प्राप्त संगदठत संस्था वा व्यशक्तबाट प्राप्त 
चल, अचल सभपशत्त, 

(ग) हवदेिी सरकार वा संघसंस्थाबाट अिदुािस्वरुप प्राप्त रकम तथा 
अन्य सहयोग, 

(घ) तोहकए बमोशजम कल्याणकोषको चलअचल सभपशत्तको लगािी र 
प्रयोगबाट आशजथत रकम, 
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(ङ) कल्याण कोषबाट राि संघीय नमििहरूमा लगािी गरेवापत 
रािसंघबाट सोधििाथ वापत प्राप्त हिुे रकम, 

(च) अन्य प्रचनलत कािूिी स्रोतबाट प्राप्त रकम । 

(२) उपनियम (१) को िण्ड (ग) बमोशजमको रकम प्राप्त गिुथ अशघ प्रहरी प्रधाि 
कायाथलयले िेपाल सरकारको स्वीकृत नलि ुपिेछ । 

(३) कल्याण कोषमा रहिे रकम िेपाल राज्यनित्र िपेाल राि बैंकले “क” शे्रणीको 
ईजाजत प्रदाि गरेको कुिै वाशणज्य बैंकमा िाता िोली जभमा गररिेछ र त्यस्तो िाताको 
सञ्चालि सञ्चालक सनमनतले तोके बमोशजम हिुेछ । 

(४) कल्याण कोषको रकम बहालवाला तथा निवतृ्त प्रहरी कमथचारी र नतिका 
पररवारको कल्याणकारी कायथमा मात्र िचथ गररिेछ । 

(५) यो नियमावली प्रारभि हिुअुशघ स्थापिा िएका कल्याण कोषको चल अचल 
सभपशत्त तथा दाहयत्व यो नियम बमोशजम स्थापिा िएको कल्याण कोषमा सिेछ ।  

(६) कल्याण कोषको आय व्यय सहहतको वाहषथक प्रनतवेदि मन्त्रालयमा पेि गिुथ 
पिेछ । 

(७) कल्याण कोषको लेिा प्रचनलत कािूि बमोशजम राशििे छ । सो कोषको 
आन्तररक लेिापरीिण सञ्चालक सनमनतले तोके बमोशजम र अशन्तम लेिा पररिण महालेिा 
परीिकबाट हिुेछ । िेपाल सरकारले चाहेमा जिुसकैु बित पनि कल्याण कोषको हहसाब 
हकताब जााँचि वा जाँचाउि सक्िेछ । 

(८) कल्याण कोषको योजिा, बजेट, प्रगनत तथा वाहषथक आयव्यय बारे कल्याण 
कोषले वाहषथक प्रनतवेदि सावथजनिक गिुथ पिेछ ।  

(९) प्रहरी महानिरीिक कल्याण कोषको संरिक हिुेछ । 

(१०) कल्याण कोषको सञ्चालि तथा व्यवस्थापिका लानग देहाय बमोशजमको 
कल्याण कोष सञ्चालक सनमनत रहिेछः– 

(क) प्रहरी अनतररक्त महानिरीिक, प्रहरी प्रधाि कायाथलय,  

प्रिासि हविाग      – अध्यि 

(ि) मेनडकल डाइरेक्टर, प्रहरी अनतररक्त महानिरीिक,  
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िेपाल प्रहरी अस्पताल     – सदस्य  

(ग)  प्रनतनिनध, मन्त्रालय (राजपत्राहङ्कत  

दितीय शे्रणीको अनधकृत)    – सदस्य 

(घ) प्रनतनिनध, अथथ मन्त्रालय (राजपत्राहङ्कत  

दितीय शे्रणीको अनधकृत)    – सदस्य 

(ङ) अवकािप्राप्त र बहालवाला प्रहरी अनधकृत  

मध्येबाट संरिकले मिोनित गरेका दईुजिा   – सदस्य
  

(च)  अवकािप्राप्त र बहालवाला प्रहरी हवल्दार र प्रहरी जवाि 

  मध्येबाट संरिकले मिोनित गरेका दईु जिा  – सदस्य
  

(ज) प्रहरी प्रधाि कायाथलय, कल्याण महािािा प्रमिु   – सदस्य-सशचव 

(११) उपनियम (१०) को िण्ड (ङ) र (च) बमोशजम मिोनित सदस्यहरूको 
पदावनध दईु वषथको   हिुेछ । 

(१२) कल्याण कोष सञ्चालक सनमनतको काम, कतथव्य र अनधकार देहाय बमोशजम   
हिुेछः– 

(क)  कल्याण कोषको आय व्यय र वाहषथक कायथक्रम स्वीकृत गिे । 

(ि) िेपाल सरकारको स्वीकृनतमा फमथ पनुलस यनुिट (एफपीय)ु 
नमििहरूका लानग आवश्यक पिे बन्दोवस्ती सामािहरूमा गररिे 
लगािी सभबन्धी निणथय गिे । 

(ग) कल्याण कोष सञ्चालिका लानग आवश्यक कायथहवनध स्वीकृत     
गिे । 

(घ) कल्याण कोषका लानग आवश्यक पिे जििशक्त नियशुक्त गिे र 
पाररश्रनमक तोक्िे । 

(ङ) कल्याण कोषबाट सञ्चालि गररिे कल्याणकारी कायथक्रमहरू छिौट 
गिे, थपघट तथा संिोधि गिे । 
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(च) मन्त्रालय तथा कल्याण कोषका संरिक समि कल्याण कोषको 
अवस्था र सञ्चानलत कल्याणकारी कायथहरूको प्रगनत प्रनतवेदि प्रस्ततु 
गिे । 

१९५. सूत्र पररचालि सभबन्धी व्यवस्थाः (१) अपराध नियन्त्रण वा अिसुन्धाि सभबन्धी सूचिा 
सङ्कलिका लानग िेपाल प्रहरीले गो्य रुपमा सूत्र पररचालि गिथ सक्िेछ ।  

(२) उपनियम (१) को प्रयोजिको लानग िेपाल सरकारले सूत्र पररचालि सभबन्धमा 
छुटै्ट निदेशिका बिाई लागू गिथ सक्िेछ ।  

१९६. प्रहरी महानिरीिकले आदेि तथा निदेिि जारी गिथ सक्िःे (१) ऐि र यस नियमावलीको 
अधीिमा रही देहायका हवषयमा प्रहरी महानिरीिकले आवश्यक कायथ आदेि वा निदेिि 
जारी गिथ सक्िेछ । यसरी जारी गररएको महत्वपूणथ कायथ आदेि वा निदेििको जािकारी 
मन्त्रालयमा पठाउि ुपिेछः–  

(क) प्रहरी सङ्गठिको प्रिावकारी रेिदेि, सञ्चालि र नियन्त्रणका हवषय,  

(ि)  सेवालाई समयािकूुल र जिमिुी बिाउिे हवषय,  

(ग)  प्रहरीलाई व्यावसाहयक र सेवा हवशििीकरण गिे हवषय, 

(घ)  कायथ हववरण र कमथचारीलाई जवाफदेही बिाउिे हवषय, 

(ङ)  मातहत कायाथलयहरूको कायथमा समन्वय कायम ल्याउिे हवषय, 

(च) कैद थिुवुा तथा तहवील लािे ल्याउिे सभबन्धी हवषय,  

(छ) प्रहरी कमथचारीको मिोबल, स्वास््य तथा तन्दरुुस्ती र अििुासि र 
आचरणसभबन्धी हवषय, 

(ज)  पोसाक, रासि तथा अन्य सहुवधा सभबन्धी हवषय, 

(झ) स्रोतसाधिको समूशचत हवतरण, रेिदेि र सभिारसभबन्धी हवषय, 

(ञ)  यस नियमावलीमा उल्लेि िएका कुराहरू स्पि तथा हवस्ततृ गिे 
हवषय, 

(ट) प्रहरी क्याभप, व्यारेक र कायाथलयको व्यवस्थापि सभबन्धी हवषय, 

(ठ)  अन्य महत्वपूणथ हवषयहरू ।  
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(२) प्रहरी महानिरीिकले उपनियम (१) बमोशजमको हवषयमा कायथ आदेि वा 
निदेिि जारी गिुथ पूवथ आवश्यकता अिसुार नियम १९३ बमोशजम गदठत िीनत निमाथण 
सनमनतमा उक्त हवषय छलफलका लानग पठाउि सक्िेछ । 

१९७. परुस्कारः देहायका पदानधकारीहरूले आफ्िो र आफ्िा मातहत कायाथलयका प्रहरी 
कमथचारीहरूले आफ्िो कतथव्यपालिको नसलनसलामा प्रिंसिीय काम गरेमा त्यस्तो प्रहरी 
कमथचारीहरूलाई परुस्कार स्वरूप देहाय बमोशजम तलबवहृद्ध थप वा एकमिु रकम ददि 
सक्िेछि ः–  

(क) प्रहरी महानिरीिकले पााँच तलबवहृद्धसभम थप वा दईु हजार पााँचसय 
रुपैयााँसभम ।  

(ि) कायाथलय प्रमिुको रूपमा रहेको प्रहरी उपरीिक र सोदेशि मानथका प्रहरी 
अनतररक्त महानिरीिकले तीि तलबवहृद्धसभम थप वा एक हजार पााँचसय 
रुपैयााँसभम ।  

(ग) कायाथलय प्रमिुको रूपमा रहेको प्रहरी निरीिक र प्रहरी िायव उपरीिकले 
दईु तलबवहृद्धसभम थप वा एक हजार रुपैयााँसभम ।  

१९८. रासि सहुवधाः प्रहरी कमथचारीले िेपाल सरकारले तोहकददए बमोशजमको रािि सहुवधा 
पाउिेछ ।  

१९९. चाडपवथ िचथ पाउिःे (१) प्रहरी कमथचारीले आफ्िो धमथ, संस्कृनत, परभपरा अिसुार मिाइि े
चाडपवथको लानग िाइपाईथ आएको एक महहिाको तलब बराबरको रकम प्रत्येक वषथ चाडपवथ 
िचथको रूपमा पाउिेछ । यस्तो रकम कमथचारीले एक आनथथक वषथमा एकपटक आफ्िो 
धमथ, संस्कृनत, परभपरा अिसुार मिाइिे मखु्य चाडपवथको अवसरमा िकु्तािी नलि सक्िेछ । 

  (२) निलभबिमा रहेको प्रहरी कमथचारीले समेत उपनियम (१) बमोशजमको चाडपवथ 
िचथ पाउिेछ । 

  (३) निवशृत्तिरण पाउिे गरी अवकाि प्राप्त कमथचारीलाई निजले पाउिे एक महहिाको 
निवशृत्तिरण बराबरको रकम चाडपवथ िचथको रुपमा ददईिेछ । 

२००. वैयशक्तक हववरण फाराम (नसटरोल) तयार गिेः (१) नियशुक्त गिे अनधकारीले अिसुचुी–
२३ बमोशजमको ढााँचामा प्रत्येक प्रहरी कमथचारीको दईु प्रनत वैयशक्तक हववरण फाराम 
(नसटरोल) तयार गिथ लगाउि ुपिेछ ।   
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  (२) उपनियम (१) बमोशजम तयार गररएको वैयशक्तक हववरण (नसटरोल) एकप्रनत 
प्रहरी हकताबिािामा र अको प्रनत सो कमथचारी बहाल रहेको कायाथलयमा राख् ि लगाउि ु
पदथछ । कमथचारी बहाल रहेको कायाथलयमा राशिएको वैयशक्तक हववरण सो प्रहरी कमथचारी 
अन्यत्र सरुवा िएमा सोही कायाथलयमा पठाउि ुपिेछ ।  

  (३) कुिै प्रहरी कमथचारीको िेकीवेदी तयार पादाथ निजको आचरण तथा 
कायथसभपादिको मूल्याङ्कि गररएका पिहरू समेत स्पि रूपमा िलुाउि ुपिेछ । उक्त 
िेकीवदीको अनिलेि प्रहरी प्रधाि कायाथलय कमथचारी प्रिासि िािा, सभबशन्धत िेत्रीय 
प्रहरी कायाथलय र निज कायथरत प्रहरी कायाथलयमा तीिपसु्ते अनिलेिको रूपमा       
राशििेछ ।  

  (४) उपनियम (३) बमोशजम तयार गररिे िेकीवेदीको ढााँचा र कायाथन्वयि प्रकृया 
नियम १९३ बमोशजमको प्रहरी िीनत निमाथण सनमनतले निधाथरण गरे बमोशजम हिुेछ ।   

२०१. कमथचारी सञ् चय कोषः प्रहरी कमथचारीको प्रत्येक महहिाको तलबबाट दि प्रनतितका दरले 
रकम कट्टी गरी सो रकममा िेपाल सरकारले ितप्रनतित रकम थपगरी कमथचारी 
सञ् चयकोषमा जभमा गररददिेछ । 

२०१क.सञ् चयकोष र नबमा बाहेक अन्य कुिै सहुवधा िपाउिःे (१) यस नियमावलीमा अन्यत्र 
जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि नियम ११३ को उपनियम (२) बमोशजम सेवाबाट 
बिाथस्त िएको प्रहरी कमथचारीले नियम १४४ बमोशजमको नबमा र नियम २०१ बमोशजमको 
कमथचारी सञ् चय कोषको रकम बाहेक यस नियमावली बमोशजमको कुिै पनि सहुवधा पाउिे 
छैि । 

  (२) यस नियमावलीमा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि नियम १०१ि. 
को उपनियम (२) बमोशजमको हववरण वा अन्य कुिै स्रोतबाट कुिै प्रहरी कमथचारीको 
सगोलको पनत वा पत्नीले स्थायी आवासीय अिमुनत प्राप्त गरेको देशिएमा स्थायी आवासीय 
अिमुनत नलएको त्यस्तो पनत वा पत्नीले नियम १४४ बमोशजमको नबमा र नियम २०१ 
बमोशजमको कमथचारी सञ् चय कोषको रकम बाहेक यस नियमावली बमोशजमको अन्य कुिै 
पनि सहुवधा पाउिे छैि । 

                                                           
  पहहलो संिोधििारा संिोनधत ।   

   तेस्रो संिोधििारा थप । 
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२०२. प्रहरी सेवाबाट बिाथस्त गररएका प्रहरी कमथचारीको अनिलेि राख्ःे (१) कुिै प्रहरी 
कमथचारीलाई िहवष्यमा सरकारी सेवाका लानग अयोग्य ठहररिे गरी बिाथस्त गररएमा निजको 
तीिपसु्ते हनुलयासमेतको सूचिा लोकसेवा आयोग, प्रहरी हकताबिािा, प्रहरी चालचलि 
िािालाई र सभपूणथ शजल्ला प्रहरी कायाथलयलाई पठाई ददि ुपिेछ ।  

  (२) उपनियम (१) बमोशजम बिाथस्त िएको व्यशक्त पिुः प्रहरी सेवामा नियशुक्त 
िएमा निजले पिुः नियशुक्त िई िाएको तलब हफताथ गराई निजलाई तरुुन्त बिाथस्त   
गररिेछ ।  

२०३. इजाजत बेगर इलाका छोड्ि िहिुःे सरकारी काजमा िहटएका वा नबदामा बसेका अवस्थामा 
बाहेक कुिै सरकारी कायाथलयमा बहाल रहेका प्रहरी कमथचारीले नबदा ददिे अशख्तयारी 
पाएको व्यशक्तको इजाजत बेगर आफ्िो कायाथलय रहेको शजल्ला वा इलाका छाडी अन्यत्र 
जाि ुहुाँदैि ।  

  तर अपझथटको अवस्था परी कायाथलय छाडी िगई िहिुे िएमा सभबशन्धत प्रहरी 
कमथचारीले कारण िोली निवेदि ददई आफ्िो कायाथलय प्रमिुको इजाजत नलई वा इजाजत 
नलि िभ्याएमा जाि ुपिे कारणसमेत िोली सभबशन्धत कायाथलय र हविाग वा सशचवालयमा 
नलशित प्रनतवेदि ददई देिनित्र वा बाहहर जाि हनु्छ । त्यसरी जााँदा कायाथलयको काममा 
बाधा िपिे र सरकारी सभपशत्त हहिानमिा िहिु ेप्रबन्ध नमलाई जािपुछथ ।  

२०४. अनधकार सभुपि सक्िःे (१) िेपाल सरकारले यस नियमावली बमोशजम आफूलाई प्राप्त 
अनधकारहरु िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकािि गरी सोही सूचिामा तोहकएको प्रहरी कमथचारी 
वा अनधकारीले प्रयोग गिथ पाउिे गरी प्रत्यायोजि गिथ सक्िेछ ।   

  (२) यस नियमावलीिारा कुिै अनधकारीलाई प्रदाि गररएको अनधकार आफ्िो 
सामान्य रेिदेिमा काम गिे गरी निजले आफूमनुिको कमथचारीलाई सभुपि सक्िेछ ।  

२०५. मािाथथ बढुवाः (१) यस नियमावली बमोशजम बढुवाका लानग सभिाव्य उभमेदवार िई बढुवा 
िहुाँदै अवकास हिु ेअवस्थामा पगेुका प्रिंसिीय काम गिे प्रहरी सहायक निरीिक, प्रहरी 
िायब निरीिक र प्रहरी वररष्ठ िायब निरीिक दजाथको प्रहरी कमथचारीलाई बढुवा सनमनतको 
नसफाररसमा सभबशन्धत अशख्तयारवालाले एक तह मानथको दजाथमा मािाथथ बढुवा गिथ 
सक्िेछ।  

                                                           
   िवौं संिोधििारा संिोनधत। 
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  (२) उपनियम (१) बमोशजम बढुवा हिुे प्रहरी अनधकृतले यसरी बढुवा िएको 
पदको दज्र्यािी शचन्ह प्रयोग गिथ र सो पदले पाउिे सबै सहुवधा पाउिेछ । 

  (३) उपनियम (१) बमोशजमको बढुवा एक वषथमा बढीमा दईु जिासभमलाई गिथ 
सहकिे छ । 

२०६. पररचय पत्रः अवकास प्राप्त पूवथ प्रहरी कमथचारीका िाउाँमा प्रहरी महानिरीिक वा निजबाट 
अशख्तयार प्राप्त अनधकारीले पररचय पत्र जारी गिथ सक्िेछ । 

२०७. सभपशत्त हववरण पेि गिेः (१) प्रहरी कमथचारीले ििाथ िएको नमनतले साठी ददिनित्र र 
त्यसपनछ प्रत्येक आनथथक वषथ समाप्त िएको नमनतले साठी ददिनित्र आफ्िो र आफ्िो 
पररवारको िाममा रहेको सबै प्रकारका चलअचल सभपशत्तको स्रोत सहहतको अध्यावनधक 
हववरण एक प्रनत िरी कायाथलयमा पेि गिुथ पिेछ । 

  (२) उपनियम (१) बमोशजम प्राप्त िएको सभपशत्त हववरण सभबशन्धत कायाथलयले 
प्रहरी हकताबिािामा पठाउि ुपिेछ ।  

  (३) उपनियम (२) बमोशजम प्राप्त हववरण प्रहरी हकताबिािाले सरुशित साथ राख् ि ु
पिेछ । 

२०८. नबद्यतुीय अनिलेि राख् ि सहकिःे यस नियमावली बमोशजम राख् ि ुपिे प्रहरी कमथचारीहरुको 
अनिलेि हवद्यतुीय अनिलेिमा प्रहवि गरी राख् ि सहकिे छ ।  

२०९. स्वतः पररणत हिुःे यो नियमावली प्रारभि हुाँदाका बित प्रहरी पररचर पदमा कायथरत 
शे्रणीहवहीि प्रहरी कमथचारीहरु यो नियमावली प्रारभि िए पनछ प्रहरी कायाथलय सहयोगी 
पदमा स्वतः पररणत हिुेछि  । 

२१०. निदेशिका र कायथहवनध बिाउि सक्िःे मन्त्रालयले प्रहरी प्रधाि कायाथलयको नसफाररसमा वा 
आवश्यकता अिसुार यस नियमका व्यवस्थाहरू तथा प्रहरी सङ्गठिको व्यवस्थापि 
प्रणालीलाई थप प्रिावकारी बिाउि निदेशिका वा कायथहवनध बिाई लागू गिथ सक्िेछ । 

  तर यस्तो कायथहवनध वा निदेशिका लाग ुगिुथ पवुथ िेपाल सरकारको स्वीकृनत नलि ु
पिेछ ।  

२११.  अिसूुचीमा हेरफेर तथा थपघट गिथ सक्िःे मन्त्रालयले िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकाशित 
गरी अिसूुचीमा लेिेको कुराहरूलाई समयसमयमा हेरफेर तथा थपघट गिथ सक्िेछ ।  

                                                           
  पहहलो संिोधििारा संिोनधत ।   
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२१२. िारेजी र बचाउः (१) देहायका नियमावलीहरू िारेज गररएका छि ः– 

(क) प्रहरी कमथचारीको दैनिक भ्रमण ित्ता नियम, २०२७, 

(ि) प्रहरी केटा (ििाथ तथा सेवा ितथ) नियमावली, २०४२,  

(ग) प्रहरी नियमावली, २०४९,  

(घ)  प्राहवनधक प्रहरी नियमावली, २०५८,  

(ङ)  प्रहरी पहरा गण नियमावली, २०६४ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजमका नियमावलीहरू बमोशजम िए गरेका काम कारबाही 
यसै नियमावली बमोशजम िए गरेको मानििेछ । 

 

 

 

  

  

                                                           

रिव्यः केही िेपाल कािूिलाई संिोधि, एकीकरण, समायोजि र िारेज गिे ऐि, २०७४ िारा रुपान्तर गररएका िब्दहरुः– 

  “सरकारी मदु्दा सभबन्धी ऐि, २०४९ को अिसूुची–१” को सट्टा “मलुकुी फौजदारी कायथहवनध (संहहता) ऐि, २०७४ को 
अिसूुची–१” । 
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अिसूुची-१ 

(नियम ३ को उपनियम (२) साँग सभबशन्धत) 

प्राहवनधक प्रहरी समूह अन्तगथत रहि ेउपसमूहहरु 

(क) स्वास््यतफथ  

(१) शचहकत्सक   (२) डेन्टल 

(३) िनसथङ्ग   (४) ्यारामेनडक्स 

(५) अन्य  

(ि) केिाईितफथ   

(१) पि ुस्वास््य 

(२) डग हेण्डलर 

(ग)   हवनध हवज्ञाितफथ   

(१) औठंाछाप   (२) िौनतक  

(३)  रसायि   (४) वायोलोजी  

(घ)  ईशन्जनियररङ्गतफथ  

(१) आवास तथा िौनतक ईशन्जनियररङ्ग (नसनिल, ईलेशक्ट्रकल, स्यािीटरी, सिे) 


(२) सञ्चार  

(क) सञ्चार टेशक्िनसयि 

(ि) सञ्चार अपरेटर 

(३) सूचिा प्रहवनध/कभ्यटुर 

(क)  नसस्टम िेटवकथ  

(ि)  सफ् टवेयर हवकास, प्रशििण तथा कायथ  

                                                           
    पााँचौ संिोधििारा संिोनधत ।  

   िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत २०७३।४।१७ गतेको सूचिािारा हेरफेर । 

  पहहलो संिोधििारा संिोनधत । 
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(ग)  ममथत तथा सपोटथ 

(घ)  अपरेटर  

(४) मेकानिकल, ईशन्जनियररङ्ग तथा सवारी  

(क)  व्यवस्थापि  

(ि)  अटोमेकानिकल 

(ग)  ................. 

(घ)  प्रशििण तथा अिसुन्धाि   

(ङ) हातहनतयार (आरमर) तफथ   

(१)  व्यवस्थापि  

(२)  ममथत तथा उत्पादि  

(३)  प्रशििण तथा अिसुन्धाि  

(च) संनगततफथ   

(१) ररड ब्रास प्रकिि 

(२)   पाईप ड्रम   

(३)   नबकुल  

(४)  पञ्च े

(५)  ितृ्य तथा गायि 

 

 

 

  

  

                                                           
  पहहलो संिोधििारा संिोनधत । 

    िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत २०७३।१।६ गतेको सूचिािारा शझहकएको । 
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अिसूुची–२ 

(नियम ८ साँग सभबशन्धत) 

कायाथलय र कायाथलय प्रमिु 

 

१.  कायाथलय र कायाथलय प्रमिुः देहायका प्रहरी कायाथलयहरूमा देहायका कायाथलय प्रमिुहरू 
रहिेछि ः– 

(क) प्रहरी प्रधाि कायाथलय  – प्रहरी महानिरीिक 

(ि) राहिय प्रहरी प्रशििण प्रनतष्ठाि – कायथकारी निदेिक  

(प्रहरी अनतरीक्त महानिरीिक) 

(ग) महािगरीय प्रहरी कायाथलय – प्रहरी आयकु्त  

(प्रहरी अनतरीक्त महानिरीिक) 

(घ) िेपाल प्रहरी अस्पताल  – मेडहकल डाइरेक्टर   

(प्रहरी अनतरीक्त महानिरीिक) 

(ङ) प्रदेि प्रहरी कायाथलय   – प्रहरी अनतरीक्त महानिरीिक/ 

प्रहरी िायव महानिरीिक 

(च)  महािगरीय प्रहरी हवमािस्थल सरुिा कायाथलय – प्रहरी िायव महानिरीिक 

(छ) लागूऔषध नियन्त्रण व्यूरो    – प्रहरी िायव महानिरीिक 

(ज) महािगरीय ट्राहफक प्रहरी महािािा   – प्रहरी िायव महानिरीिक 

(झ) केन्दीय अिसुन्धाि व्यूरो     – प्रहरी िायव महानिरीिक 

(ञ) हविेष व्यूरो     – प्रहरी िायव महानिरीिक 

(ट) अपराध अिसुन्धाि हवद्यालय   – प्रहरी िायव महानिरीिक 


(ट१) मािव बेचनबिि अिसुन्धाि ब्यूरो   – प्रहरी वररष्ठ उपरीिक 

                                                           
  िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत २०७४।६।३० गतेको सूचिािारा हेरफेर । 

    सातौँ संिोधििारा थप ।   
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(ट२)  साइबर ब्यूरो   – प्रहरी िायव महानिरीिक/प्रहरी वररष्ठ उपरीिक 

(ठ)  संघीय प्रहरी एकाइ कायाथलय  – प्रहरी वररष्ठ उपरीिक 

(ड)   महािगरीय अपराध महािािा  – सह–आयकु्त (प्रहरी वररष्ठ उपरीिक) 

(ढ)  महािगरीय प्रहरी पररसर           – प्रहरी वररष्ठ उपरीिक/प्रहरी उपरीिक 

(ण)   महािगरीय प्रहरी शििालय           – समादेिक (प्रहरी वररष्ठ उपरीिक/प्रहरी  

उपरीिक) 

(त)   सिस्त्र प्रहरी गण    – गण प्रमिु (प्रहरी उपरीिक) 

(थ)   सिस्त्र प्रहरी तालीम केन्र   – समादेिक (प्रहरी उपरीिक) 

(द)   प्रहरी पहरा गण     – गण प्रमिु (प्रहरी उपरीिक) 

(ध)   शजल्ला प्रहरी कायाथलय    – प्रहरी उपरीिक वा प्रहरी िायव 
उपरीिक  

(ि)   दङ्गा नियन्त्रण प्रहरी गण   – गण प्रमिु (प्रहरी उपरीिक) 

(प)  िेत्रीय प्रहरी अस्पताल    – प्रहरी उपरीिक/प्रहरी िायव उपरीिक  

/प्रहरी निरीिक  

(फ) िेत्रीय प्रहरी तालीम केन्र   –   समादेिक (प्रहरी वररष्ठ उपरीिक) 

(ब)    केन्रीय प्रहरी हवनधहवज्ञाि प्रयोगिाला  – प्रहरी िायव महानिरीिक/  

प्रहरी वररष्ठ उपरीिक 

(ि)   महािगरीय ट्राहफक प्रहरी पररसर  – प्रहरी िायव उपरीिक 

(म)   महािगरीय पयथटक प्रहरी   – प्रहरी िायव उपरीिक 

(य) िेपाल प्रहरी सङ्गीत हवद्यालय   – प्रहरी उपरीिक/प्रहरी िायव उपरीिक 

                                                           
   आठौं संिोधििारा थप। 
   िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत २०७४।६।३० गतेको सूचिािारा हेरफेर । 

    पहहलो संिोधििारा संिोनधत । 

   छैठौं संिोधििारा संिोनधत । 
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(र) महािगरीय िगर प्रहरी कायाथलय   – प्रहरी उपरीिक वा प्रहरी िायव 
उपरीिक   

(ल) महािगरीय प्रहरी वतृ्त   – प्रहरी िायव उपरीिक 

(व) ट्राहफक प्रहरी कायाथलय    – प्रहरी िायव उपरीिक/प्रहरी निरीिक/ 

प्रहरी वररष्ठ िायब निरीिक/प्रहरी िायब निरीिक  

(ि) हवमािस्थल सरुिा गाडथ    – प्रहरी िायव उपरीिक/प्रहरी निरीिक/ 

प्रहरी वररष्ठ िायब निरीिक/प्रहरी िायब निरीिक  

(ष) महािगरीय ट्राहफक प्रहरी वतृ्त   – प्रहरी निरीिक 

(स) महािगरीय सामदुाहयक प्रहरी   – प्रहरी निरीिक 

(ह) सिस्त्र प्रहरी गलु्म    – गलु्म प्रमिु (प्रहरी निरीिक) 

(ि) इलाका प्रहरी कायाथलय    – प्रहरी िायव उपररिक/प्रहरी निरीिक/ 

      प्रहरी वररष्ठ िायब निरीिक/प्रहरी िायब निरीिक  

(त्र) वडा प्रहरी कायाथलय  – प्रहरी निरीिक/ प्रहरी वररष्ठ िायब 
निरीिक/प्रहरी िायब निरीिक 

(ज्ञ) महािगरीय प्रहरी प्रिाग   – प्रहरी निरीिक  

(ज्ञक) िगर प्रहरी कायाथलय   – प्रहरी निरीिक  

(ज्ञि) सिस्त्र प्रहरी सेिामिु    – प्रहरी वररष्ठ िायब निरीिक 

(ज्ञग) प्रहरी चौकी     – प्रहरी िायब निरीिक  

२.  प्रहरी कायाथलयहरूको आदेिको शंृ्रिला (चेि अफ कमाण्ड): (१) प्रहरी प्रधाि कायाथलयको 
प्रत्यि रेिदेि तथा नियन्त्रणमा देहायका प्रहरी कायाथलयहरू रहिेछि ः–  

(क)  महािगरीय प्रहरी आयकु्तको कायाथलय, 

(ि)  िेत्रीय प्रहरी कायाथलय, 

(ग)  राहिय प्रहरी प्रशििण प्रनतष्ठाि, 

                                                           
  िवौं संिोधििारा संिोनधत। 
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(घ)  सिस्त्र प्रहरी गण िं. १,  

(ङ)  लागू औषध नियन्त्रण व्यरुो, 

(च)  िेपाल प्रहरी अस्पताल, 

(छ)  केन्रीय अिसुन्धाि व्यरुो, 


 (छ१) मािव बेचनबिि अिसुन्धाि ब्यूरो,  

 (छ२) साइबर ब्यूरो, 

(ज)  नबिेष सरुिा गण, 

(झ)  केन्रीयस्तरका हविागहरू, 

(ञ)  केन्रीयस्तरका अन्य प्रहरी कायाथलयहरू । 

(२) महािगरीय प्रहरी आयकु्तको कायाथलय मातहत देहायबमोशजमका प्रहरी 
कायाथलयहरू रहिेछि ः–  

(क)  महािगरीय प्रहरी पररसर,  

(ि)  महािगरीय प्रहरी शििालय, 

(ग)  महािगरीय सिस्त्र प्रहरी तथा दङ्गा नियन्त्रण प्रहरी गण, 

(ङ)  महािगरीय हवमािस्थल सरुिा प्रहरी कायाथलय, 

(च)  महािगरीय ट्राहफक प्रहरी महािािा, 

(छ)  महािगरीय स्तरका अन्य प्रहरी कायाथलयहरू । 

(३) िेत्रीय प्रहरी कायाथलयको प्रत्यि नियन्त्रणमा देहायका प्रहरी कायाथलयहरू   
रहिेछि ः–  

(क)  अञ् चल प्रहरी कायाथलय,  

(ि)  िेत्रीय सिस्त्र प्रहरी गण, 

(ग)  िेत्रीय दङ्गा नियन्त्रण प्रहरी गण, 

                                                           
  सातौँ संिोधििारा थप ।   

  आठौं संिोधििारा थप। 



www.lawcommission.gov.np 

164 
 

(घ)  िेत्रीय प्रहरी तालीम केन्द,   

(ङ)  िेत्रीय ट्राहफक प्रहरी कायाथलय, 

(च)  िेत्रीयस्तरका अन्य प्रहरी कायाथलयहरू ।  

(४) अञ् चल प्रहरी कायाथलयको प्रत्यि नियन्त्रणमा देहायका प्रहरी कायाथलयहरू 
रहिेछि ः–  

(क)  शजल्ला प्रहरी कायाथलय,  

(ि)  अञ् चल सिस्त्र प्रहरी गलु्म, 

(ग)  अञ् चलस्तरका अन्य प्रहरी कायाथलयहरू ।  

(५) महािगरीय प्रहरी पररसरको प्रत्यि नियन्त्रणमा देहायका प्रहरी कायाथलयहरू 
रहिेछि ः–  

(क) महािगरीय िगर प्रहरी कायाथलय 

(ि) महािगरीय प्रहरी बतृ्त,  

(ग) महािगरीय प्रहरी प्रिाग, 

(घ) प्रहरी चौकी, 

(ङ)  शजल्लास्तर र मातहतका अन्य प्रहरी कायाथलयहरू ।   

(६) शजल्ला प्रहरी कायाथलयको प्रत्यि नियन्त्रणमा देहायका प्रहरी कायाथलयहरू 
रहिेछि ः–  

(क)  इलाका प्रहरी कायाथलय, 

(ि)  िगर प्रहरी कायाथलय,  

(ग)  वडा प्रहरी कायाथलय, 

(घ)  शजल्ला ट्राहफक प्रहरी कायाथलय, 

(ङ)   प्रहरी चौकी,  

(च)  शजल्लास्तर र मातहतका अन्य प्रहरी कायाथलयहरू । 
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अिसूुची–३ 

(नियम १२ र ४० साँग सभबशन्धत) 

न्यूितम योग्यता 

 

१. प्रहरी निरीिक पदका लानगः 

(क) दरिास्त फाराम दताथ गिे अशन्तम नमनतसभम २० वषथ उमेर पगेुको र २५ वषथ 
ििाघेको िेपाली िागररक, 

  
तर िलु्ला प्रनतयोनगतामा िाग नलिे प्रहरी सेवाको राजपत्र अिहङ्कत प्रहरी 

कमथचारीको हकमा ३५ वषथ ििाघेको र प्रहरी जवाि वा प्रहरी अनधकृत आधारितू 
तालीम नलएको हिु ुपिेछ ।  

(ि) मान्यताप्राप्त हवश्वहवद्यालयबाट कभतीमा स्िातक वा सो सरह उत्तीणथ गरेको । 

(ग)  िैनतक पति देशििे कुिै फौजदारी अनियोगमा सजाय िपाएको,  

(घ)  मािव अनधकार र मािवीय कािूिको उल्लङ्घिमा सजाय िपाएको,  

(ङ) राजिीनतक दलको सदस्य िरहेको, 

(च)  आतङ्गकारी सङ्गठिको सदस्य िरहेको, 

(छ)  परुुषको हकमा घटीमा उचाई ५ हफट २ ईन्च, छाती ३१–३३, तौल ५० के.जी. 
र महहलाको हकमा घटीमा उचाई  ५ हफट, तौल ४२ के.जी. िएको,  

(ज)  आ“िा माईिस २ वा ्लस २ िन्दा बढी कमजोर ििएको,  

(झ)  प्रहरी प्रधाि कायाथलयबाट तोहकएको स्वीकृत शचहकत्सकबाट निरोनगताको प्रमाणपत्र 
पाएको, 

(ञ)  यो नियमावली प्रारभि हिु ुिन्दा अगानड कायम रहेको प्राहवनधक प्रहरी नियमावली, 
२०५८ बमोशजम नियशुक्त िएको वा यस नियमावली बमोशजम प्राहवनधक प्रहरी 
समूहमा नियशुक्त पाएको प्रहरी कमथचारीले जिपद प्रहरी समूह तफथ को प्रहरी सहायक 
निरीिक पदको उभमेदवारको लानग तोकेको उमेरको हदनित्र सेवा प्रवेि गरेको 

                                                           
  नमनत २०७१।८।८ मा िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचिािारा हेरफेर । 
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िएमा जिपद प्रहरी समूहतफथ को प्रहरी निरीिक पदमा िलु्ला प्रनतष्पधाथ गिथ    

सक्िेछ ।  

२. प्रहरी सहायक निरीिक पदको लानगः  

(क) दरिास्त फाराम दताथ गिे अशन्तम नमनतसभम १८ वषथ उमेर पूरा िई २४ वषथ 
ििाघेको, 

  
तर िलु्ला प्रनतयोनगतामा िाग नलिे प्रहरी सेवाको राजपत्र अिहङ्कत प्रहरी 

कमथचारीको हकमा ३५ वषथ ििाघेको र प्रहरी जवाि आधारितू तालीम नलएको 
हिु ुपिेछ । 

(ि) मान्यताप्राप्त हवश्वहवद्यालयबाट प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीणथ गरेको, 

(ग) प्रकरण १ मा तोहकए बमोशजमका अन्य योग्यता पूरा िएको । 

 

३. प्रहरी जवािको लानगः 

(क) प्रहरी जवाि पदको लानग दरिास्त फाराम दताथ गिे अशन्तम नमनतसभम १८ वषथ 
उमेर पूरा िई २३ वषथ ििाघेको, 

(ि) कभतीमा आठ किा वा सो सरह उत्तीणथ िएको तर कुिै हविेष योग्यता चाहहि े
हविेष पदको लानग एस. एल. नस. वा सो सरह उत्तीणथ िएको,   

(ग) िैनतक पति देशििे फौजदारी अनियोगमा सजाय िपाएको, 

(घ) राजिीनतक दलको सदस्य िरहेको,  

(ङ) आतङ्ककारी सङ्गठिको सदस्य िरहेको,  

(च) िहवष्यमा सामान्यतया सरकारी िोकरीको निनमत्त अयोग्य ठहररिे गरी िोकरीबाट 
बिाथस्त ििएको, 

(छ) आाँिा माइिस २ वा ्लस २ िन्दा बढी कमजोर ििएको, 

(ज) परुुषको हकमा घटीमा उचाई ५ हफट २ ईन्च, छाती ३१–३३, तौल ५० के.जी. 
र महहलाको हकमा घटीमा उचाई  ५ हफट, तौल ४२ के.जी. िएको,  

                                                           
  नमनत २०७१।८।८ मा िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचिािारा हेरफेर । 
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४. प्रहरी कायाथलय सहयोगी (पजुारी, माली/बगैंचे, िान्छे, हजाम, नसलाई बिुाई, सयस, कुशचकार, 

मोची, धोबी, िेलाडी र सहयोगी िनूमकाका अन्य कायथ आदद) पदको लानगः  

(क) प्रहरी कायाथलय सहयोगी पदको लानग दरिास्त फाराम दताथ गिे अशन्तम नमनतसभम 
१८ वषथ उमेर पूरा िई २५ वषथ ििाघेको, 

(ि) साधारण लेिपढ गिथ जािेको, 

(ग) िैनतक पति देशििे फौजदारी अनियोगमा सजाय िपाएको, 

(घ) राजिीनतक दलको सदस्य िरहेको, 

(ङ) आतङ्ककारी सङ्गठिको सदस्य िरहेको, 

(च) िहवष्यमा सामान्यतया सरकारी िोकरीको निनमत्त अयोग्य ठहररिे गरी िोकरीबाट 
बिाथस्त ििएको, 

(छ) आाँिा माइिस २ वा ्लस २ िन्दा बढी कमजोर ििएको, 


(ज) परुुषको हकमा घटीमा उचाई ५ हफट, छाती ३१–३३, तौल ५० के.जी. र 
महहलाको हकमा उचाई घटीमा ४ हफट १० इन्च, तौल कभतीमा ४२ के.जी. 
िएको । 

५. प्राहवनधक प्रहरी समूहको पदको लानगः  

(क) दरिास्त फाराम दताथ गिे अशन्तम नमनतसभम प्राहवनधक प्रहरी िायव उपरीिक 
पदको लानग २३ वषथ उमेर पगेुको र ३५ वषथ ििाघेको, प्राहवनधक प्रहरी निरीिक 
पदको लानग २० वषथ उमेर पगेुको र ३२ वषथ ििाघेको, प्राहवनधक प्रहरी िायव 
निरीिकको लानग १८ वषथ उमेर पगेुको र ३० वषथ ििाघेको, प्राहवनधक प्रहरी 
सहायक निरीिकको लानग १८ वषथ उमेर पगेुको र २८ वषथ ििाघेको, प्रहरी 
हवल्दारको लानग १८ वषथ उमेर पगेुको २४ वषथ ििाघेको, प्रहरी जवािको लानग 
१८ वषथ उमेर पगेुको २३ वषथ ििाघेको । 

    तर प्राहवनधक प्रहरी निरीिक, प्राहवनधक प्रहरी िायव िीरीषक, प्राहवनधक 
प्रहरी सहायक निरीषक पदमा िलुा प्रनतयोनगतामा िाग नलिे प्रहरी सेवाको राजपत्र 

                                                           
   पााँचौ संिोधििारा संिोनधत ।  

  िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत २०७३।४।१७ गतेको सूचिािारा हेरफेर । 
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अिंहकत प्रहरी कमथचारीको हकमा ३५ वषथ ििाघेको र आधारितू तालीम नलएको 
हिु ुपिेछ । 

(ि) महहला उभमेदवारको उचाई कभतीमा ५ हफट हिु ुपिे ।  

(ग) िैशिक योग्यता र उमेरको हद वाहेक अन्य योग्यताको हकमा दजाथ अिसुार प्रकरण 
१, २, ३ र ४ मा उल्लेि िए बमोशजम हिुेछ । 

(घ) िण्ड (ग) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि देहाय बमोशजमको उपसमूहको 
पदको लानग देहाय बमोशजमको िैशिक योग्यता हानसल गरेको हिु ुपिेछः–  

(१) मेकानिकल ईशन्जनियररङ तथा सवारीः 


(क)  प्रहरी जवािः एस.इ.ई. वा सो सरह उत्तीणथ गरेको । 

 (ि)  प्रहरी हवल्दारः प्रहरी हवल्दार पदमा ििाथ हिुको निनमत्त कभतीमा 
एस.एल.सी उत्तीणथ िई मान्यता प्राप्त प्राहवनधक शििा तथा 
व्यवसाहयक तालीम पररषद् वा सो सरहको संस्थाबाट सभबशन्धत 
हवषयमा दोश्रो तहको शिप प्रमाण पत्र प्राप्त गरेको ।  

(ग)  प्रहरी सहायक निरीिकः सभबशन्धत हवषयमा प्रमाणपत्र तह उत्तीणथ 
गरेको वा एस.एल.नस. उत्तीणथ िई प्राहवनधक शििा तथा व्यावसाहयक 
तालीम पररषद् बाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट सभबशन्धत हवषयमा ३ 
वषथ तालीम प्राप्त गरेको । 

(घ) प्रहरी िायव निरीिकः सभबशन्धत हवषयमा प्रमाणपत्र तह उत्तीणथ िई 
प्राहवनधक शििा तथा व्यावसाहयक तालीम पररषद्बाट मान्यता प्राप्त 
संस्थाबाट सभबशन्धत हवषयमा १ वषथ तालीम प्राप्त गरेको । 

(ङ) प्रहरी निरीिकः िेपाल सरकारको मान्यता प्राप्त शििण संस्थाबाट 
सभबशन्धत ईशन्जनियरीङ्ग हवषयमा स्तातक तह उत्तीणथ गरी 
ईशन्जनियरीङ्ग पररषद्मा दताथ िएको । 

(२) स्वास््यः 

                                                           
  िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत २०७५।९।२३ गतेको सूचिािारा हेरफेर । 

   पहहलो संिोधििारा संिोनधत । 
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(क)  प्रहरी जवािः एस.एल.नस. उत्तीणथ पिात मान्यता प्राप्त शििण 
संस्थाबाट कभतीमा ३ महहिा स्वास््य सभबन्धी तालीम प्राप्त   
गरेको । 

(ि)  प्रहरी हवल्दारः एस.एल.सी. उत्तीणथ पिात मान्यता प्राप्त शििण 
सस्ंथाबाट कभतीमा ६ महहिा स्वास््य सभबन्धी तालीम नलई 
सभबशन्धत पररषद्मा दताथ िएको (जस्तैः– एस.एल.सी.उत्तीणथ पिात 
िनसथङ्ग नबषयमा अध्ययि (अ.ि.नम.) गरी िेपाल िनसथङ्ग पररषद्, 

स्वास््य सहायक/ नस.एम.ए. नबषयमा अध्ययि गरी िेपाल स्वास््य 
व्यवसायी काउशन्सलबाट मान्यता प्राप्त) 

(ग) प्रहरी सहायक निरीिकः एस.एल.सी. उत्तीणथ पिात मान्यता प्राप्त 
शििण सस्ंथाबाट कभतीमा १५ महहिा स्वास््य सभबन्धी तालीम 
नलई सभबशन्धत पररषद्मा दताथ िएको (जस्तैः– एस.एल.सी.उत्तीणथ 
पिात िनसथङ्ग नबषयमा अध्ययि (अ.ि.नम.) गरी िेपाल िनसथङ्ग पररषद्, 

स्वास््य सहायक/नस.एम.ए. नबषयमा अध्ययि गरी िेपाल स्वास््य 
व्यवसायी काउशन्सलबाट मान्यता प्राप्त) 

(घ) प्रहरी िायव निरीिकः सभबशन्धत हवषयमा प्रमाणपत्र तह उत्तीणथ 
गरी सभबशन्धत पररषद्मा दताथ िएको (जस्तै िनसथङ्ग हवषयमा प्रमाणपत्र 
तह उत्तीणथ गरी िनसथङ्ग काउशन्सल, स्वास््य सहायक/हेल्थ अनसस्टण्ट 
हवषयमा प्रमाणपत्र तह उत्तीणथ गरी िेपाल स्वास््य व्यवसायी 
पररषद्बाट मान्यता प्राप्त) 

(ङ)  प्रहरी निरीिकः मान्यता प्राप्त शििण संस्थाबाट सभबशन्धत हवषयमा 
स्िातक तह उत्तीणथ गरी सभबशन्धत पररषद्मा दताथ िएको । 

(३)  सञ्चारः 


(क) प्रहरी जवािः एस.इ.ई. वा सो सरह उत्तीणथ गरेको । 

                                                           
   पहहलो संिोधििारा संिोनधत । 

  िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत २०७५।९।२३ गतेको सूचिािारा हेरफेर । 
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(ि)  प्रहरी हवल्दारः मान्यता प्राप्त शििण संस्थाबाट एस.एल.सी.उत्तीणथ 
गरी सभबशन्धत हवषयमा कभतीमा एक वषथ तालीम प्राप्त गरेको वा 
सो सरहको कोषथ परुा गरेको । 

(ग) प्रहरी सहायक निरीिकः मान्यता प्राप्त शििण संस्थाबाट 
एस.एल.सी.उत्तीणथ गरी सभबशन्धत हवषयमा प्राहवनधक शििा तथा 
व्यावसाहयक तालीम पररषद् वा सो सरहको संस्थाबाट कभतीमा १८ 
महहिे कोषथ परुा गरेको वा सो सरहको उपानध हानसल गरेको । 

(घ) प्रहरी िायव निरीिकः मान्यता प्राप्त शििण संस्थाबाट एस.एल.सी. 
उत्तीणथ गरी मान्यता प्राप्त शििण संस्थाबाट सभबशन्धत हवषयमा 
कभतीमा तीि वषे कोषथ पूरा गरेको वा प्रमाणपत्र तह उत्तीणथ गरेको 
वा सो सरहको उपानध हासील गरेको । 

(ङ)  प्रहरी निरीिकः मान्यता प्राप्त शििण संस्थाबाट सभबशन्धत हवषयमा 
स्िातक तह उत्तीणथ गरेको । 

(च)  प्रहरी िायव उपरीिकः मान्यता प्राप्त शििण संस्थाबाट सभबशन्धत 
ईशन्जनियरीङ्ग हवषयमा स्िातकोत्तर तह उत्तीणथ गरेको । 

(४)  सङ्गीतः 


(क)  प्रहरी जवािः कभतीमा आठ किा वा सो सरह उत्तीणथ गरेको । 

(ि)  प्रहरी हवल्दारः 

(१)  एस.एल.नस. वा सङ्गीत महाहवद्यालयबाट सङ्गीतमा सो सरह 
उत्तीणथ गरेको । 

(२)  कुिै पनि एउटा बाजा भयूजीक हेरी बजाउि सक्िे, आफ्िो 
बाजामा सभपूणथ मेजर, माईिर, क्रोमेहटक स्केलहरू राम्रोसाँग 
बजाउि सक्िे, साईड ररनडङ्ग अिसुार बजाउि सक्िे, फूल 
बैण्डमा आफ्िो कूिै एक स्टैण्ड चलाउि सक्ि,े कुिै पनि 

                                                           
   पहहलो संिोधििारा संिोनधत । 
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मेलोडी पाठ स्टाफ िोटेििमा उतार गिथ सक्िे, साधारण 
भयूजीकलाई कन्डक्ट गिथ सक्िे । 

(५)  ईशन्जनियररङ्गः 

(क)  प्रहरी जवािः प्राहवनधक शििा तथा व्यावसाहयक तालीम पररषद् वा 
सो सरहको संस्थाबाट सभबशन्धत हवषयमा नसप प्रमाण पत्र प्राप्त । 

(ि) प्रहरी िायव निरीिकः मान्यता प्राप्त शििण संस्थाबाट सभबशन्धत 
हवषयमा प्रमाण पत्र तह उत्तीणथ गरेको । 

(ग)  प्रहरी निरीिकः मान्यता प्राप्त शििण संस्थाबाट सभबशन्धत 
ईशन्जनियररङ्ग हवषयमा स्िातक तह उत्तीणथ गरेको । 

(घ)  प्रहरी िायव उपरीिकः मान्यता प्राप्त शििण संस्थाबाट सभबशन्धत 
ईशन्जनियररङ्ग हवषयमा स्िातकोत्तर र सो िन्दा मानथल्लो तह उत्तीणथ 
गरेको । 

(६)  सूचिा प्रहवनध/कभ्यटुरः 

(क)  प्रहरी जवािः मान्यता प्राप्त शििण संस्थाबाट कभतीमा एस.एल.सी.वा 
सो सरह उत्तीणथ गरेको तथा मान्यता प्राप्त तालीम संस्थाबाट कभतीमा 
एक महहिाको सूचिा प्रहवनध हवषयको तालीम सीप प्रमाणपत्र प्राप्त 
गरेको । 

(ि)  प्रहरी सहायक निरीिकः मान्यता प्राप्त शििण संस्थाबाट कभतीमा 
प्रमाण पत्र तह उत्तीणथ गरेको र सभबशन्धत हवषयमा मान्यता प्राप्त 
संस्थाबाट तीि महहिाको तालीम प्राप्त गरेको । 

(ग)  प्रहरी िायव निरीिकः मान्यता प्राप्त शििण संस्थाबाट सभबशन्धत 
हवषयमा कभतीमा ईशन्जनियररङ्ग नड्लोमा गरेको । 

(घ)  प्रहरी निरीिकः मान्यता प्राप्त शििण संस्थाबाट सभबशन्धत हवषयमा 
कभतीमा ईशन्जनियररङ्ग स्िातक तह उत्तीणथ गरी सभबशन्धत पररषद् मा 
दताथ िएको वा सभबशन्धत हवषयमा कभतीमा स्िातक तह उत्तीणथ 

                                                           
   पहहलो संिोधििारा संिोनधत । 
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गरी सभबशन्धत हवषयमा मान्यता प्राप्त संस्थाबाट ६ महहिा 
सहटथफाइड तालीम प्राप्त गरेको । 

(७) केिाईलः 

(क)  ह्याण्डलरः प्रहरी जवाि पदमा कभतीमा एस.एल.सी. उत्तीणथ    
गरेको । 

(ि)  िेटेररिरीः 

(१)  प्रहरी सहायक निरीिकः मान्यता प्राप्त शििण संस्थाबाट 
कभतीमा िेटेररिरी हवषयमा जे.टी.ए. उत्तीणथ । 

(२)  प्रहरी निरीिकः मान्यता प्राप्त शििण संस्थाबाट कभतीमा 

िेटेररिरी हवषयमा स्िातक तह उत्तीणथ िई िेपाल 
िेटेररिरी पररषद्मा दताथ िएको । 

(८)  हवनध हवज्ञािः 

(क) प्रहरी जवािः िेपाल सरकारको मान्यता प्राप्त शििण संस्थाबाट 
एस.एल.सी वा सो सरह उत्तीणथ गरेको ।  

(ि) प्रहरी िायव निरीिकः  

(१)  हफङ्गर हप्रन्टः मान्यता प्राप्त शििण संस्थाबाट िौनतक हवज्ञाि 
वा जीव हवज्ञाि मखु्य हवषय नलई प्रमाणपत्र तह वा सो सरह 
उत्तीणथ गरेको । 

(२)  िौनतकः मान्यता प्राप्त शििण संस्थाबाट िौनतक हवज्ञाि मखु्य 
हवषय नलई प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीणथ गरेको ।  

(३)  रसायिः मान्यता प्राप्त शििण संस्थाबाट जीव हवज्ञाि वा 
िौनतक हवज्ञाि मखु्य हवषय नलई प्रमाणपत्र तह वा सो सरह 
उत्तीणथ गरेको । 

                                                           
  आठौं संिोधििारा संिोनधत।  

   पहहलो संिोधििारा संिोनधत । 

  पहहलो संिोधििारा थप । 
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(४) वायोलोजीः मान्यता प्राप्त शििण संस्थाबाट जीव हवज्ञाि 
मखु्य हवषय नलई प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीणथ     

गरेको । 

(ग)  प्रहरी निरीिकः 

(१)  हफङ्गर हप्रन्टः मान्यता प्राप्त शििण संस्थाबाट िौनतक हवज्ञाि 
वा रसायि हवज्ञाि वा जीव हवज्ञाि वा हवनध हवज्ञाि मखु्य 
हवषय नलई स्िातक तह उत्तीणथ गरेको । 

(२)  िौनतकः मान्यता प्राप्त शििण संस्थाबाट िौनतक हवज्ञाि वा 
हवनध हवज्ञाि मखु्य हवषय नलई स्िातक तह उत्तीणथ      
गरेको ।  

(३)  रसायिः मान्यता प्राप्त शििण संस्थाबाट रसायि हवज्ञाि वा 
हवनध हवज्ञाि मखु्य हवषय नलई स्िातक तह उत्तीणथ      
गरेको ।  

(४)  बायोलोजीः मान्यता प्राप्त शििण संस्थाबाट वायोलोजी, वा 
मोलेक्यूिर बायोलोजी वा जेिेहटक्स, वा बायोकेमेहि, 

बायोटेक्िोलोजी वा माईक्रोबायोलोजी वा हवनध हवज्ञाि मखु्य 
हवषय नलई स्िातक तह उत्तीणथ गरेको । 

(९)  हातहनतयार (आरमर)  


(क) प्रहरी जवािः एस.इ.ई. वा सो सरह उत्तीणथ गरेको । 

(ि)  प्रहरी सहायक निरीिकः मान्यता प्राप्त शििण संस्थाबाट एस.एल.नस.उत्तीणथ 
गरी जिरल मेकानिक्स हवषयमा कभतीमा १८ महहिाको कोषथ पूरा गरी 
प्रमाणपत्र तह उत्तीणथ गरेको वा सो सरहको उपानध हासील गरेको । 

(ग)  प्रहरी निरीिकः मान्यता प्राप्त शििण संस्थाबाट जेिेरल मेकानिक्स हवषयमा 
स्िातक तह वा सो सरह उत्तीणथ गरेको । 

(१०)  अन्यः 

                                                           
  िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत २०७५।९।२३ गतेको सूचिािारा हेरफेर । 
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(क) छापािािाः छापािािा सभबन्धी तोहकए बमोशजमको दजाथगत योग्यता ।  

(ि) फोटोग्राफीः फोटोग्राफी सभबन्धी तोहकए बमोशजमको दजाथगत योग्यता । 

 

िोटः  मानथ उशल्लशित योग्यताका अनतररक्त प्राहवनधक प्रहरी समूह अन्तगथतका पदहरुको लानग 
आवश्यक पिे योग्यता पदपूनतथ सनमनतले निधाथरण गरे बमोशजम हिुेछ । 
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अिसूुची–४ 

(नियम १४ को उपनियम (१) साँग सभबशन्धत) 

प्रहरी प्रधाि कायाथलय 

प्रहरी कमथचारीको लानग दरिास्त फाराम 

 

 

ियााँ नियकु्त हिु चाहेको पदः– 

 

हवज्ञापि िभबरः– 

 

आवेदि पेि गरेको कायाथलयः– 

व्यशक्तगत हववरण  

िाम, थर 

िेपालीमाः .............................................................................................  

अंग्रजेीमाः ............................................................................................. 

जन्म नमनतः ............................................................................................ 

जन्म स्थािः ................................................................देि...................... 

बाबकुो िामः .......................................  बाजेको िामः .................................. 

पेिाः 

िागररकता सभबन्धी हववरण 

िागररकता िभबरः ................... िागररकताको हकनसमः ................ 

जारी नमनतः ......................... जारी िएको स्थािः ..................... 

जारी गिे कायाथलयः ......................................             
  

                                                           
  िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत २०७३।४।१७ गतेको सूचिािारा हेरफेर । 

औठँाको छाप 

दााँया 

 

बााँया 

रु. १० 
को हटकट 

 

पासपोटथ 
साइजको फोटो 
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वति 

स्थायी,– 

अञ् चलः ........................शजल्लाः ...................ि.पा. /गा.हव.सः ............................... 

अस्थायी,–  

अञ् चलः ......................शजल्लाः .....................ि.पा. /गा.हव.सः ................................ 

सभपकथ  िभबरः .....................................मोबाइल िभबरः ............................................ 

इमेल ठेगािाः ..................................................................................................... 

 

िैशिक योग्यता 

शििण संस्था उपानध शे्रणी कैहफयत 

    

    

    

 

   

दिता वा तानलम (िएमा प्रमाण पत्र संलग्ि राख् ि)े 

प्रशििण संस्था  उपानध शे्रणी कैहफयत 
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अििुव 

काम गरेको संस्था काम गरेको पद काम गरेको अवनध छोड्ि ुपिे कारण 

    

    

    

 

  

मानथ उल्लेि िए देशि बाहेक अन्य पेिा िए हालको पेिाः– 

 

वैवाहहक अवस्था – हववाहहत/अहववाहहत 

िारीररक अवस्था (स्वघोषणा) 

१.  प्रहरी कमथचारीमा ियााँ नियकु्त हिुको लानग मेरो िारीररक अवस्था पूणथ रूपमा स्वस्थ      
छ । 

२.  मैले कुिै दीघथकालीि रोग बापत कुिै हकनसमको लामो अवनध सभमको औषनध सेवि गिे 
गरेको छैि । 

३.  मलाई कुिै हकनसमको मटुु, कलेजो र मगृौला सभबन्धी रोग लागेको अथवा सो सभबन्धी 
िल्यहक्रया गरेको  छैि । 

४.  मैले कुिै हकनसमको औषनधजन्य (लागू औषध) पदाथथ सेवि गिे गरेको छैि । 

५.  मेरो मािनसक अवस्था ठीक छ । म प्रहरी कमथचारी हिु योग्य छु । जस्तोसकैु अवस्थामा 
पनि सन्तनुलत रहेर काम गिथ सक्छु ।  

 

अन्य घोषणा 

१.  म कुिै पनि राजिीनतक दलको सदस्य रहेको छैि तथा सो बापत कुिै पद धारण गरेको 
छैि । 
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२.  हालसभम म कुिै पनि राहिय अथवा अन्तराथहिय आतङ्ककारी सङ्गठिको सदस्य रहेको छैि 
र त्यस बापत कुिै सजाय पाएको अथवा िोजीको सचुीमा रहेको छैि । 

३   मैले कुिै पनि िैनतक पति देशििे फौजदारी अनियोगमा सजाय पाएको छैि र त्यस्तो 
हकनसमको सजाय पाउिे कायथ समेत गरेको छैि । 

४.  मैले कुिै पनि मािव अनधकार र मािवीय कािूिको उल्लङ्घिमा सजाय पाउि ेकायथ गरेको 
छैि ।  

५.  मैले देिको कुिै िागमा र हवदेिमा समेत कुिै अपराध गरेको छैि र िोजी अथवा फरारको 
सचुीमा रहेको छैि । 

६.  मेरो चररत्र राम्रो रहेको छ र मेरो चररत्र निभि दईु व्यशक्तहरूबाट समेत बझु्ि सहकन्छ । 
(िाम, ठेगािा, पद, मोबाईल िभबर) 

 (क) 

 (ि) 

 

७.  मेरो पनछल्लो समयमा शिशचएको अद्यावनधक पासपोटथ साइजको दईु प्रनत फोटो यसैसाथ 
समावेि राशिएको  छ । 

 

८.  मेरो िागररकता लगायत िैशिक योग्यता तथा चाररनत्रक र अन्य अििुवका साथै सभबशन्धत 
व्यावसाहयक पररषद्मा दताथ िएका यसैसाथ संलग्ि प्रमाण पत्रहरु निभिािसुार क्रमबद्ध रूपमा 
राशिएका छि ः– 

 (क) 

 (ि) 

 (ग) 

 (घ) 

 (ङ) 

 (च)  
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हविागीय उभमेदवारहरूको प्रयोजिको लानग मात्रः–  

१. हालको दजाथः    २. सङ्केत िं.  

३. दरबन्दीः        ४. कभ्यटुर कोड िं.  

 

मानथ लेशिएको हववरण ठीक सााँचो छ । जािी बझुी झठु्ठा कुरा लेिी ददएको ठहरे नियम बमोशजम 
सहुाँला बझुाउाँला ।  

 

नमनतः         ……………………………. 

         आवेदकको हस्तािर 

 

 

रिव्यः मानथ लेशिएको देशि बाहेक अन्य कुरा िलुाउि ुपरेमा छुटै्ट पािामा लेिी आवेदिसाथ 
राख् ि ुहोला ।  
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अिसूुची–५ 

(नियम १४ को उपनियम (१) साँग सभबशन्धत) 

प्रहरी प्रधाि कायाथलय 

परीिा प्रवेिपत्र 

(प्रहरी .............................. पदको िलु्ला प्रनतयोनगतात्मक परीिाको लानग) 

 

(क) हवज्ञापि नमनतः– 

(ि) हवज्ञापि िंः– 

(ग) दताथ, िभबरः– 

(घ) िाम, थरः– 

(ङ) उमेरः– 

(च) शे्रणी, तहः– 

(छ) उभमेदवारको दस्तित िमूिाः– 

ििाथ छिौट महािािाका सभबशन्धत कमथचारीले ििेः– 

यस कायाथलयबाट नलईिे उक्त पदको परीिामा तपाईलाई निभि केन्रबाट सशभमनलत हिु अिमुनत 
ददईएको छ । हवज्ञापिमा तोहकएको ितथ िपगेुको ठहर िएमा जिुसकैु अवस्थामा पनि यो अिमुनत 
रद्द हिुसक्िे छ ।  

परीिा केन्रः– 

रिव्यः (१)  कृपया पछाडी हेिुथहोला ।  

(२) अितु्तीणथ िएका उभमेदवारको हकमा प्रारशभिक स्वास््य पररिण लगायतका कुि 
परीिामा निज उभमेदवार अितु्तीणथ िएको हो, सो िलुाई प्रमाशणत गरी निजलाई 
ददि ुपिेछ र सो को अनिलेि राख् ि ुपिेछ । 

 

 

                                                           
   पााँचौ संिोधििारा संिोनधत । 

पासपोटथ साईजको परैु 
मिुाकृनत देशिि ेतस्वीर 
यहााँ टास्ि ेर तस्वीर र 
फाराममा पिे गरी 

उभमेदवारले सहह गिे । 

प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ९ को उपनियम (५) 
अिसुारको कुि कुि समूहमा दरिास्त फाराम बझुाएको हो तल 
उल्लेि गिुथहोस  ।  
महहलाः–................................................................. 
आददवासी÷जिजानतः–.................................................. 
मधेसीः–................................................................. 
दनलतः–................................................................. 
हपछनडएको िेत्रः–...................................................... 
िलु्लाः–.................................................................. 
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प्रहरी प्रधाि कायाथलय 

परीिा प्रवेिपत्र 

 

 

(प्रहरी.................................... पदको िलु्ला प्रनतयोनगतात्मक परीिाको लानग) 

(क) हवज्ञापि नमनतः– 

(ि) हवज्ञापि िंः– 

(ग) दताथ, िभबरः– 

(घ) िाम, थरः– 

(ङ) उमेरः– 

(च) शे्रणी, तहः– 

(छ) उभमेदवारको दस्तित िमूिाः– 

ििाथ छिौट महािािाका सभबशन्धत कमथचारीले ििेः– 

यस कायाथलयबाट नलईिे उक्त पदको परीिामा तपाईलाई निभि केन्रबाट सशभमनलत हिु अिमुनत 
ददईएको छ । हवज्ञापिमा तोहकएको ितथ िपगेुको ठहर िएमा जिुसकैु अवस्थामा पनि यो अिमुनत 
रद्द हिु सक्िेछ ।  

परीिा केन्रः– 

रिव्यः  (१)  कृपया पछाडी हेिुथहोला ।  

(२)  अितु्तीणथ िएका उभमेदवारको हकमा प्रारशभिक स्वास््य पररिण लगायतका कुि 
परीिामा निज उभमेदवार अितु्तीणथ िएको हो, सो िलुाई प्रमाशणत गरी निजलाई 
ददि ुपिेछ र सो को अनिलेि राख् ि ुपिेछ । 

 

......................................... 

       अनधकृतको दस्तित 

                                                           
   पााँचौ संिोधििारा संिोनधत । 

पासपोटथ साईजको परैु 
मिुाकृनत देशिि ेतस्वीर 
यहााँ टास्ि ेर तस्वीर र 
फाराममा पिे गरी 

उभमेदवारले सहह गिे । 

प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ९ को उपनियम (५) 
अिसुारको कुि कुि समूहमा दरिास्त फाराम बझुाएको हो तल 
उल्लेि गिुथहोस  ।  
महहलाः–................................................................. 
आददवासी÷जिजानतः–.................................................. 
मधेसीः–................................................................. 
दनलतः–................................................................. 
हपछनडएको िेत्रः–...................................................... 
िलु्लाः–.................................................................. 
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अिसूुची–६ 

(नियम २० को उपनियम (२) साँग सभबशन्धत) 

िपथ ग्रहण 

 

िेपाल राज्यमा िाशन्तसरुिा र सवु्यवस्था कायम गरी जिताको जीउ, धि र स्वतन्त्रताको संरिण 
गिथ िेपालको संहवधाि प्रनत पूणथतया निष्ठावाि रही आफ्िो सभपूणथ योग्यता, ज्ञाि र हववेकले भ्याएसभम 
आफ्िो कतथव्यलाई िय, पिपात, लोि, माया वा द्धैषिाव िरािी पालि गिेछु ििी म . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  सत्य, निष्ठा, प्रनतवद्धता सहहत प्रनतज्ञा गदथछु 
र देि र जिताको िाममा िपथ नलन्छु । 

 

 

िपथग्रहण गिेको सहीः–    िपथग्रहण गराउिेको सहीः– 

िामः–       नमनतः– 

नमनतः–       िामः– 

स्थािः–      पदः– 

कायाथलयः–     
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अिसूुची–७ 

(नियम ३१ को उपनियम (१) साँग सभबशन्धत) 
कायथसभपादि मूल्याङ्कि फाराम 

िाग–१ 

राजपत्राहङ्कत प्रहरी अनधकृतका लानग 

१. अवनध    नमनत   देशि   सभम     

२. िाम, थरः- 
३. दजाथः-  

४. कायथरत कायाथलयः- 
५. प्रनतवेदि अवनधमा कायथरत अन्य कायाथलयहरूः- 
६. िरुु नियशुक्त नमनतः- 
७.  हालको पदमा नियशुक्त नमनतः-       

८. कायथ सभपादि हववरण (उल्लेििीय कायथमात्र वस्तगुत आधारसहहत उल्लेि गिुथ पिेछ):- 
(१) 
(२) 
(३) 
(४) 
(५) 
(६) 
(७) 
(८) 
(९) 
(१०) 

रिव्यः यस िण्डमा कायथ प्रकृनत र शजभमेवारी अिसुार आफूले सभपादि गरेका अनधकतम दि 
उत्कृि कायथ उल्लेि गिुथ पिेछ । 

सपुररवेिक समि पेि गरेको नमनत –     कमथचारीको दस्तितः– 

         िाम थरः 
         नमनतः 
                                                           
  नमनत २०७८/३/२८ गतेको िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचिािारा संिोनधत। 

कभ्यूटर कोडः ........... 
सङे्कत िभबरः............... 
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९.  आधारितू मूल्याङ्कि  

नस.िं. हववरण सपुररवेिकको 
मूल्याङ्कि (प्रत्येक 

महलमा 
अनधकतम 

२.०० अङ्कको 
दरले पूणाथङ्क 
२०.००) 

पिुरावलोकिकताथ
को मूल्याङ्कि 

(प्रत्येक महलमा 
अनधकतम १.०० 
अङ्कको दरले 

पूणाथङ्क १०.००) 

पिुरावलोकि 
सनमनतको 

मूल्याङ्कि (प्रत्येक 
महलमा 

अनधकतम १.०० 
अङ्कको दरले 

पूणाथङ्क १०.००) 

जभमा 

१ पेिागत 
इमान्दारीता/ 
िैनतकता 

    

२ पेिागत ज्ञाि तथा 
व्यावसाहयकता 

    

३ सेवा प्रवाह/ जि 
सभपकथ  

    

४ सञ्चार     

५ िनतजामिुी िेततृ्व 
िमता 

    

६ प्रहवनध सचेतिा     

७ सहकमी र 
मातहतका प्रहरी 
कमथचारीसाँगको 
व्यवहार 

    

८ योजिा र समन्वय     

९ निणथयात्मक 
िमता 

    

१० नसजथििीलता     

जभमा प्राप्ताङ्क  
अङ्क– 

अिरः– 

अङ्क– 

अिरः– 

अङ्क– 

अिरः– 

अङ्क– 

अिरः– 
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सपुररवेिकको िाम थरः पिुरावलोकिकताथको िाम थरः 

दस्तितः दस्तितः 

दजाथः दजाथः 

सङ्केत िभबर सङ्केत िभबर 

कायाथलयः कायाथलयः 

नमनतः नमनतः 
 

पिुरावलोकि सनमनतः- 

नस.िं. िाम, थर दजाथ सङ्केत िभबर कायाथलय दस्तित नमनत 

१.       

२.      

३.      

 

रिव्यः  

(१)  सपुररवेिकले कायथसभपादि मूल्याङ्कि गरी अङ्क प्रदाि गदाथ उशल्लशित प्रत्येक आधार बापत 
अनधकतम १.8 गरी जभमा १८ र न्यूितम १.२ गरी जभमा १२ अङ्क प्रदाि गिुथ पिेछ। 
अनधकतम र न्यूितम सीमा िन्दा बढी वा कम अङ्क प्रदाि गिुथ पिे िएमा स्पषट आधार 
र कारण उल्लेि गिुथ पिेछ ।  

(२)  पिुरावलोकिकताथ र पिुरावलोकि सनमनतले कायथसभपादि मूल्याङ्कि गरी अङ्क प्रदाि गदाथ 
प्रत्येक आधार वापत अनत उत्तम 0.90 गरी जभमा ९, उत्तम ०.८० गरी जभमा ८, 

सामान्य ०.७० गरी जभमा ७ र न्यूि ०.६० गरी जभमा ६ अङ्क प्रदाि गिुथ पिेछ । 
समग्रमा ९ िन्दा बहढ वा ६ िन्दा कम अङ्क प्रदाि गिुथ पिे िएमा स्पि आधार र कारण 
उल्लेि गिुथ पिेछ । 

(३) सपुररवेिक र पिुरावलोकिकताथले प्रदाि गरेको अङ्क कमथचारीको कायथसभपादिको स्तर 
अिरुुप ििएमा नियम ३१ को उपनियम (२१) बमोशजम गिथ सहकिेछ ।  
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िाग–२ 

राजपत्र अिहङ्कत प्रहरी (जनुियर प्रहरी अनधकृत) को निनमत्त 

 

 

अवनधः            नमनतः          देशि           सभम       

िाम थरः          दजाथः          दरबन्दीः 

कायथरत कायाथलयः 

िरुु नियशुक्त नमनतः                        हालको पदमा नियशुक्त नमनतः 

नस.िं. व्यशक्तगत गणु, 

चररत्र, िमता र कायथ 
सभपादि 

सपुररवेिकको  
मूल्याङ्कि 

(प्रत्येक महलमा 
अनधकतम 

२.०० अङ्कको 
दरले २०.००) 

पिुरावलोकिकताथको 
मूल्याङ्कि 

(प्रत्येक महलमा 
अनधकतम १.०० 
अङ्कको दरले 
१०.00) 

पिुरावलोकि 
सनमनतको 
मूल्याङ्कि 

(प्रत्येक महलमा 
अनधकतम १.० 
अङ्कको दरले 
१०.00) 

जभमा 

१ सेवा प्रनत निष्ठा     

२ शस्थनत अिसुार काम 
गिे िमता र 
निणाथयक िशक्त 

    

३ अििुासि, 

लगििील र शििता 

    

४ िारीररक िमता, 
साहस र सहि 
िशक्त 

    

५ िेततृ्व तथा 
उत्तरदाहयत्व वहि 
गिथसक्िे िमता  

    

कभ्यूटर कोडः ........... 
सङे्कत िभबरः............... 
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६ व्यावसाहयक ज्ञाि, 

िीपको प्रयोग र 
कायथ कुिलता 

    

७ अनिब्यशक्त िमता 
तथा सहयोगी 
िाविा 

    

८ निदेिि अिसुार 
काम गिे िमता 

    

९ कामको स्तर र 
पररमाण 

    

१० सेवाग्राही प्रनतको 
व्यवहार 

    

जभमा प्राप्ताङ्क अङ्कः- 
अिरमाः- 

अङ्कः- 
अिरमाः- 

अङ्कः- 
अिरमाः- 

अङ्कः- 
अिरमाः- 

 

सपुररवेिकको िाम थरः पिुरावलोकिकताथको िाम थरः 

दस्तितः दस्तितः 

दजाथः दजाथः 

सङ्केत िभबर सङ्केत िभबर 

कायाथलयः कायाथलयः 

नमनतः नमनतः 
 

पिुरावलोकि सनमनतः- 

नस.िं. िाम, थर दजाथ सङ्केत िभबर कायाथलय दस्तित नमनत 

१.       

२.      

३.      
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रिव्यः  

(१)  सपुररवेिकले कायथसभपादि मूल्याङ्कि गरी अङ्क प्रदाि गदाथ उल्लेशित प्रत्येक आधार बापत 
अनधकतम १.8 गरी जभमा १८ र न्यूितम १.२ गरी जभमा १२ अङ्क प्रदाि गिुथ पिेछ। 
अनधकतम र न्यूितम सीमा िन्दा बढी वा कम अङ्क प्रदाि गिुथ पिे िएमा स्पषट आधार 
र कारण उल्लेि गिुथ पिेछ ।  

 

(२)  पिुरावलोकिकताथ र पिुरावलोकि सनमनतले कायथसभपादि मूल्याङ्कि गरी अङ्क प्रदाि गदाथ 
प्रत्येक आधार वापत अनत उत्तम 0.90 गरी जभमा ९, उत्तम ०.८० गरी जभमा ८, 

सामान्य ०.७० गरी जभमा ७ र न्यूि ०.६० गरी जभमा ६ अङ्क प्रदाि गिुथ पिेछ । 
समग्रमा ९ िन्दा बहढ वा ६ िन्दा कम अङ्क प्रदाि गिुथ पिे िएमा स्पि आधार र कारण 
उल्लेि गिुथ पिेछ । 

 

(३) सपुररवेिक र पिुरावलोकिकताथले प्रदाि गरेको अङ्क कमथचारीको कायथसभपादिको स्तर 
अिरुुप ििएमा नियम ३१ को उपनियम (२१) बमोशजम गिथ सहकिेछ ।  
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िाग–३ 

राजपत्रअिहङ्कत प्रहरी (प्रहरी वररष्ठ हवल्दार, प्रहरी हवल्दार, प्रहरी सहायक हवल्दार र प्रहरी 
जवाि) को निनमत्त 

 

 

अवनधः            नमनतः          देशि           सभम       

िाम थरः          दजाथः          दरबन्दीः 

कायथरत कायाथलयः 

िरुु नियशुक्त नमनतः                        हालको पदमा नियशुक्त नमनतः 

नस.िं. व्यशक्तगत गणु, 

चररत्र, िमता र कायथ 
सभपादि 

सपुररवेिकको  
मूल्याङ्कि 

(प्रत्येक महलमा 
अनधकतम 

२.०० अङ्कको 
दरले २०.००) 

पिुरावलोकिकताथको 
मूल्याङ्कि 

(प्रत्येक महलमा 
अनधकतम १.०० 
अङ्कको दरले 
१०.00) 

पिुरावलोकि 
सनमनतको मूल्याङ्कि 

(प्रत्येक महलमा 
अनधकतम १.० 
अङ्कको दरले 
१०.00) 

जभमा 

१ सेवा प्रनत निष्ठा     

२ व्यावसाहयक ज्ञाि, 

िीपको प्रयोग र 
कायथ कुिलता 

    

३ अििुासि, 

लगििील र शििता 

    

४ िारीररक िमता, 
साहस र सहि 
िशक्त 

    

                                                           
  िवौं संिोधििारा संिोनधत। 

कभ्यूटर कोडः ........... 
सङे्कत िभबरः............... 



www.lawcommission.gov.np 

190 
 

५ शस्थनत अिसुार काम 
गिे िमता र 
निणाथयक िशक्त 

    

६ अनिव्यशक्त िमता 
तथा सहयोगी 
िाविा 

    

७ सेवाग्राही प्रनतको 
व्यवहार 

    

८ निदेिि अिसुार 
काम गिे िमता/ 

आदेिको पालिा 

    

९ हाशजरी र समयको 
पालिा 

    

१० कामको स्तर र 
पररमाण 

    

जभमा प्राप्ताङ्क अङ्कः- 
अिरमाः- 

अङ्कः- 
अिरमाः- 

अङ्कः- 
अिरमाः- 

अङ्कः- 
अिरमाः- 

 

सपुररवेिकको िाम थरः पिुरावलोकिकताथको िाम थरः 

दस्तितः दस्तितः 

दजाथः दजाथः 

सङ्केत िभबर सङ्केत िभबर 

कायाथलयः कायाथलयः 

नमनतः नमनतः 
 

पिुरावलोकि सनमनतः- 

नस.िं. िाम, थर दजाथ सङ्केत िभबर कायाथलय दस्तित नमनत 

१.       
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२.      

३.      

 

रिव्यः  

(१)  सपुररवेिकले कायथसभपादि मूल्याङ्कि गरी अङ्क प्रदाि गदाथ उल्लेशित प्रत्येक आधार बापत 
अनधकतम १.8 गरी जभमा १८ र न्यूितम १.२ गरी जभमा १२ अङ्क प्रदाि गिुथ पिेछ। 
अनधकतम र न्यूितम सीमा िन्दा बढी वा कम अङ्क प्रदाि गिुथ पिे िएमा स्पषट आधार 
र कारण उल्लेि गिुथ पिेछ ।  

 

(२)  पिुरावलोकिकताथ र पिुरावलोकि सनमनतले कायथसभपादि मूल्याङ्कि गरी अङ्क प्रदाि गदाथ 
प्रत्येक आधार वापत अनत उत्तम 0.90 गरी जभमा ९, उत्तम ०.८० गरी जभमा ८, 

सामान्य ०.७० गरी जभमा ७ र न्यूि ०.६० गरी जभमा ६ अङ्क प्रदाि गिुथ पिेछ । 
समग्रमा ९ िन्दा बहढ वा ६ िन्दा कम अङ्क प्रदाि गिुथ पिे िएमा स्पि आधार र कारण 
उल्लेि गिुथ पिेछ । 

 

(३) सपुररवेिक र पिुरावलोकिकताथले प्रदाि गरेको अङ्क कमथचारीको कायथसभपादिको स्तर 
अिरुुप ििएमा नियम ३१ को उपनियम (२१) बमोशजम गिथ सहकिेछ ।  
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अिसूुची–८ 

(नियम ३१ को उपनियम (२०) साँग सभबशन्धत) 

 

कायथ सभपादि मूल्याङ्कि निदेशिका 

 

कायथ सभपादि मूल्याङ्कि फाराम िदाथ पालिा गिुथपिे निदेशिकाः  

(क) मूल्याङ्कि हिुे प्रहरी कमथचारीका लानगः 

(१) आफूले सभपादि गरेको उल्लेििीय कायथहरुलाई बुाँदागत र बस्तपुरक रुपमा उल्लेि गिुथ 
पिे छ । 

(२) सभपाददत कायथ बमोशजम कुिै महत्वपूणथ उपलव्धी वा प्रगनत िएको िए सो को हववरण 
समेत उल्लेि गिुथ पिेछ । 

(३) बुंदा िं. (१) र (२) लाई समथथि गिे कुिै आनधकारीक पत्र, नलित िए सो बारेमा पनि 
संशिप्त रूपमा उल्लेि गिुथ पिेछ । 

(४)  आफूलाई तोहकएको शजभमेवारी निवाथह गदाथ आफूले पाएको परुस्कार, कदरपत्र, प्रिंसापत्र, 

न्यिुतम तथा अनतररक्त िैशिक योग्यता तथा हविागीय वा अन्य कारवाही समेतका बारेमा 
उल्लेि गिुथ पिेछ । 

(५) ............... 

(६) तोहकएको अवनधमा आफूले सभपादि गरेका मूल्याङ्कि हिु ुपिे कायथहरूलाई मात्र उल्लेि 
गरी फाराम ििुथ पिेछ । त्यसरी फाराम िदाथ आफ्िो व्यशक्तत्व, कायथ िमता र स्तरलाई 
झल्काउिे गरी वस्तनुिष्ठ र त्यगत आधारमा ििुथ पिेछ । 

(ि) सपुररवेिक, पिुरावलोकिकताथ र पिुरावलोकि सनमनतका लानगः 

(१) मूल्याङ्कि हिुे प्रहरी कमथचारीले पेि गरेको कायथ हववरणलाई निजले सभपादि गरेको 
कायथस्तर, िमता, न्यिुतम तथा अनतररक्त िैशिक योग्यता र प्रस्ततुीकरण तथा निजको 

                                                           
  नमनत २०७८/३/२८ गतेको िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचिािारा संिोनधत। 
 नमनत २०७८/३/२८ गतेको िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचिािारा शझहकएको । 
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व्यशक्तगत फायलमा रहेका कागजातहरू र अन्य पररशस्थतीलाई समेत हवचार गरी मूल्याङ्कि 
गिुथ पिेछ । 

(२) साठी प्रनतित िन्दा कम र िब्बे प्रनतित िन्दा बढी अङ्क प्रदाि गदाथ आधार र कारण 
िलुाउि ुपिेछ ।  

(३) मूल्याङ्कि हिुे प्रहरी कमथचारीले आफ्िो कायथ सभपादि गदाथ प्रहरी सङ्गठि, कायाथलयको छवी 
उच्च बिाएको र आम जितासाँग सौहादथपूणथ एवं िागररकमैत्री कायथ र व्यवहार गरेको िएमा 
सोलाई समेत आधार मािी मूल्याङ्कि गिुथ पिेछ ।  

(४) मूल्याङ्कि हिुे प्रहरी कमथचारीले पाएको परुस्कार र सजायको कारण र पषृ्ठिनूम समेतलाई 
हवचार गरी मूल्याङ्कि गिुथ पिेछ । पटक पटक हविागीय कारवाहीमा परेको प्रहरी 
कमथचारीको सो बमोशजम मूल्याङ्कि िगिे सपुररवेिक र पिुरावलोकिकताथको समेत सोही 
आधारमा मूल्याङ्कि हिुेछ । 
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अिसूुची–९ 

(नियम ३२ को उपनियम (१) साँग सभबशन्धत) 

 

िौगोनलक िते्रको हववरण 

 

“क” वगथ 

(१)   सदरमकुाम वाहेक ता्लेजङु्ग शजल्लाको सबै िाग  

(२)   िमु सहहत दशिण बाहेक संिवुासिा शजल्लाको सबै िाग 

(३)   सदरमकुाम बाहेक सोलिुभुब ुशजल्लाको सबैिाग 

(४)  दोलिा शजल्लाको लामाबगर र रोल्वानलङ्ग िेत्र  

(५)  धाददङ्ग शजल्लाको सेतीवास उत्तरको नसंहारिेत्र 

(६)   सदमकुाम वाहेक मिाङ्ग शल्लाको सबैिाग  

(७)   गोरिा नसदीवास उत्तरको लाके िेत्र  

(८)   धौलानगरी अञ् चलको टुकुचे िन्दा दशिणी िेत्रबाहेक मसु्ताङ्ग शजल्ला र उत्तरी वाग्लङु्गको 
ढोरपाटि िेत्र  

(९)   सदरमकुाम वाहेक रोल्पा र रुकुम शजल्लाको सभपूणथ िाग 

(१०)  सदरमकुाम वाहेक हभुला, जभुला, मगु,ु कालीकोट र डोल्पा शजल्लाको सभपूणथ िाग 

(११)  सदरमकुाम वाहेक जाजरकोट शजल्लाको सभपूणथ िाग 

(१२) सदरमकुाम बाहेक बझाङ्ग र बाजरुा शजल्लाको सभपूणथ िाग 

(१३)  सदरमकुाम वाहेक दाच ुथला शजल्लाको सभपूणथ िाग 

 

“ि” वगथ 

(१)  सदरमकुाम वाहेक पााँचथर शजल्लाको सभपूणथ िाग 

                                                           
  पहहलो संिोधििारा संिोनधत ।   
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(२)  सदरमकुाम वाहेक िोजपरु, तेह्रथमु शजल्लाको सभपूणथ िाग 

(३)  संिवुासिा शजल्लाका िमु सहहत दशिणी िेत्र 

(४)  सदरमकुाम वाहेक ओिलढुड्डा र िोटाङ्ग शजल्लाको सभपूणथ िाग 

(५)   सदरमकुाम वाहेक रामेछाप शजल्लाको सभपूणथ िाग 

(६)  लामेबगर र रोल्वालीङ्ग िेत्रबाहेक दोलिा शजल्लाको सभपूणथिाग 

(७)  रसवुा शजल्लाको राभचे िन्दा उत्तरको िेत्र 

(८)  लभजङु्ग शजल्लाको िदुी उत्तरी िेत्र  

(९)  सदरमकुाम वाहेक अघाथिााँची र गलु्मी शजल्लाको सभपूणथ िाग 

(१०)  सदरमकुाम वाहेक भयाग्दी र पवथत शजल्लाको सभपूणथ िाग 

(११)  मसु्ताङ्ग शजल्लाको माफाथटुकुचे िन्दा दशिणी िेत्र र उत्तर वाग्लङु्ग शजल्लाको ढोरपाटि िेत्र 
र भयाग्दी शजल्लाको निस्कोट पहाडबाट दशिण तफथ  वाग्लङु्ग शजल्लाको तारागाउाँ हवकाि 
सनमनतमा पिे रातामाटा हुाँदै गलु्मी शजल्ला उत्तर दशिण अिांि रेिाको पूवी िाग बाहेकको 
वाग्लङु्ग 

(१२)  सदरमकुाम वाहेक सल्याि र ्यठुाि शजल्लाको सभपूणथ िाग 

(१३)  सदरमकुाम वाहेक डोटी र आछाम शजल्लाको सभपूणथ िाग 

(१४)  सदरमकुाम वाहेक डडेलधरुा र वैतडी शजल्लाको सभपूणथ िाग 

(१५)  सदरमकुाम वाहेक दैलेि शजल्लाको सभपूणथ िाग 

 

“ग” वगथ 

(१)  “क” र “ि” मा परेका शजल्लाका सदरमकुाम  

(२)  सदरमकुाम बाहेक इलाम शजल्लाको सभपूणथ िाग  

(३)  सदरमकुाम बाहेक धिकुटा शजल्लाको सभपूणथ िाग  

(४)  सदरमकुाम बाहेक उदयपरु शजल्लाको सभपूणथ िाग  

(५)  सदरमकुाम बाहेक नसन्धलुी शजल्लाको सभपूणथ िाग  

(६)  सदरमकुाम बाहेक नसन्धपुाल्चोक शजल्लाको सभपूणथ िाग  
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(७)  सेतीवास उत्तरको नसंहार बाहेक धाददङ्ग शजल्लाको बााँकी सभपूणथ िाग  

(८)  रसवुा शजल्लाको राभचे सहहतको दशिणी िेत्र  

(९)  सदरमकुाम बाहेक तिहुाँ र स्याङ्गजा शजल्लाको सभपूणथ िाग  

(१०) नसददथवास उत्तरको लाके िेत्र बाहेक गोरिा शजल्लाको बााँकी सभपूणथ िाग  

(११) िदुी उत्तर बाहेक लमजङु्ग शजल्लाको बााँकी सभपूणथ िाग  

(१२) सदरमकुाम बाहेक पाल्पा शजल्लाको सभपूणथ िाग  

(१३) भयाग्दी शजल्लाको निरकोट पहाडबाट दशिण तफथ  बाग्लङु्ग शजल्लाको तारा गाउाँ हवकास 
सनमनतमा पिे रातमाटा गाउाँ हुाँदै गलु्मी शजल्लालाई छुि ेउत्तर, दशिण अिांि रेिा देशि 
पूवथ पिे बाग्लङु्ग शजल्लाको बााँकी िाग  

(१४) सदरमकुाम बाहेक दाङ्ग शजल्लाको सभपूणथ पहाडी िाग  

(१५) सदरमकुाम बाहेक बददथया र सिेुत शजल्लाको सभपूणथ पहाडी िाग  

(१६) िवुाकोट, काभ्र,े लनलतपरु (उपत्यका बाहहर) मोरङ्ग, िवलपरासी, शचतवि र मकवािपरुका 
पहाडी गाउाँ हवकास सनमनतहरु  

“घ” वगथ 

(१) “ग” वगथमा परेका शजल्लाका सदरमकुाम  

(२)  सदरमकुाम बाहेक झापा शजल्लाको सभपूणथ िाग  

(३)  सदरमकुाम बाहेक मोरङ्ग, सिुसरी शजल्लाको तराई िाग  

(४)  सदरमकुाम बाहेक धिषुा, महोत्तरी र सलाथही शजल्लाको सभपूणथ िाग  

(५)  सदरमकुाम बाहेक सप्तरी र नसरहा शजल्लाको सभपूणथ िाग  

(६)  सदरमकुाम िेत्र र मा रहेका पहाडी गा.हव.स. बाहेक िवुाकोट र काभ्रपेलान्चोक शजल्लाको 
सभपूणथ िाग  

(७)  सदरमकुाम बाहेक बारा, पसाथ, रौतहट र शचतवि र मकवािपरु शजल्लाको बााँकी िाग  

(८)  सदरमकुाम बाहेक कास्की शजल्लाको सभपूणथ िाग  

(९)  सदरमकुाम बाहेक िवलपरासी र कहपलवस्त ुशजल्लाको सभपूणथ िाग  

(१०) सदरमकुाम र िगरपानलका िेत्र बाहेक रूपन्देही शजल्लाको सभपूणथ िाग  
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(११) सदरमकुाम बाहेक बा“के शजल्लाको सभपूणथ िाग  

(१२) सदरमकुाम बाहेक कैलाली शजल्लाको सभपूणथ िाग  

(१३) सदरमकुाम बाहेक कञ् चिपरु शजल्लाको सभपूणथ िाग  

 

“ङ” वगथ 

(१)  “घ” वगथमा परेका शजल्लाका सदरमकुाम  

(२)  रूपन्देही शजल्लाको िगरपानलका िेत्र  

(३)  काठमाडौ, लनलतपरु र िक्तपरु  

(४)  यएुि सेवा वा हवदेिशस्थत िेपाली कुटिीनतक नियोग   
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अिसूुची-१० 

(नियम ३५ को उपनियम (४) र नियम १५० को उपनियम (१) साँग सभबशन्धत) 

 

बढुवा हिु आवश्यक पिे आधारितू तथा सेवाकालीि तालीमहरू 

 

(क) अनिवायथ आधारितू तालीमः 

१. प्रहरी जवाि आधारितू तालीम 

२. प्रहरी सहायक निरीिक (आधारितु अल्पकालीि ) तालीम 

३. प्रहरी सहायक निरीिक आधारितू तालीम  

४.  प्रहरी निरीिक आधारितू तालीम (एन्म एक  तालीम समेत) 

५.  प्रहरी निरीिक (अल्पकालीि आधारितू) तालीम 

६.  प्रहरी प्राहवनधक आधारितू तालीम 

 

(ि) सेवाकालीि तालीमः 

१. प्रहरी जवाि, प्रहरी सहायक हवल्दार, प्रहरी हवल्दार र प्रहरी वररष्ठ हवल्दार 
पदका लानग  

(क) िारीररक तन्दरुुस्ती 

(ि) प्रहरी कायथ 

(ग) अपराध अिसुन्धाि वा नियन्त्रण 

(घ) सरुिा 

(ङ) प्रिासि तथा कायाथलय सञ्चालि  

 

२. प्रहरी सहायक निरीिक, प्रहरी िायब निरीिक र प्रहरी वररष्ठ िायब निरीिक 
पदका लानग 

                                                           
  िवौं संिोधििारा संिोनधत। 
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(क) अपराध अिसुन्धाि वा नियन्त्रण 

(ि) प्रहरी कायथ 

(ग) सरुिा  

(घ) प्रिासि तथा कायाथलय सञ्चालि 

 

३. प्रहरी निरीिक देशि प्रहरी अनतररक्त महानिरीिक पदका लानग 

(क) अपराध अिसुन्धाि वा नियन्त्रण 

(ि) सरुिा  

(ग) प्रहरी कायथ  

(घ) प्रिासि तथा कायाथलय व्यवस्थापि  

 

(ग) सेवाकालीि समूहगत तालीमहरुः 

(१) अपराध अिसुन्धाि तथा नियन्त्रण समूह 

(क) अपराध अिसुन्धाि तालीम 

(ि) लागू औषध नियन्त्रण तालीम 

(ग) हवष्फोटि अिसुन्धाि तालीम 

(घ) काउण्टर हफट सभबन्धी तालीम 

(ङ) अपराध नियन्त्रण सभबन्धी तालीम 

(च) अपराध समाचार सङ्कलि 

(छ) घटिास्थल अिसुन्धाि तालीम 

(ज) अपराध अिसुन्धाि तथा नियन्त्रण सभबन्धी तालीम 

(झ) महहला तथा बालबानलकासाँग सभबन्धी अपराध अिसुन्धाि तालीम 

(ञ) ईन्टेलीजेन्स तालीम 

(ट) अपराध अिसुन्धाि तथा नियन्त्रण सभबन्धी अन्य तालीमहरु  



www.lawcommission.gov.np 

200 
 

 

(२)  सरुिा 

(क) हवशिि व्यशक्तको सरुिा 

(ि) हवमािस्थल सरुिा 

(ग) कायाथलय तथा औद्योनगक प्रनतष्ठािको सरुिा 

(घ) प्रनत हवरोह 

(ङ) प्रनत जाससुी 

(च) व्यशक्तगत सरुिा 

(छ) राजमागथ सरुिा 

(ज) सरुिा सहायक तालीम 

(झ) सरुिासाँग सभबन्धी अन्य तालीमहरु  

 

(३)  प्रहरी कायथ 

(क) हवष्फोटक पदाथथ तथा हातहनतयार तालीम 

(ि) नसनियर कमाण्ड 

(ग) जनुियर कमाण्ड 

(घ) सेक्सि नलनडङ 

(ङ) प्रकोप उद्धार तथा व्यवस्थापि तालीम 

(च) निड नियन्त्रण 

(छ) हविेष कारवाही कला तालीम 

(ज) हनतयार ममथत तथा संहार तालीम 

(झ) जडुो, करााँते, तेक्वान्दो लगायत िालीहात लडाई सभबन्धी आधारितू तथा 
उन् ित तालीमहरु 

(ञ) प्रहरी घोडचढी आधारितू तालीम 
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(ट) ट्याक्टीस  सभबन्धी तालीम 

(ठ) िारीररक व्यायाम तथा योग प्रशििण तालीम 

(ड) UN FPU Pre Deployment तालीम 

(ढ) प्रहरी हविेष कायथदल तालीम 

(ण) िागररक प्रनतरिा (High Risk Operation Course) 

(त) प्रहरी कायथ सभबन्धी अन्य तालीमहरु 

 

(४) प्रहरी व्यवस्थापि 

(क) Strategic Management तालीम  

(ि) प्रहरी व्यवस्थापि तालीम 

(ग) चौकी कमाण्डर तालीम 

(घ) आनथथक प्रिासि तालीम 

(ङ) शजन्सी तालीम 

(च) इलाका प्रहरी कायाथलय प्रमिु 

(छ) सीमा प्रहरी कायाथलय प्रमिु तालीम 

(ज) प्रहरी सामान्य प्रिासि तालीम 

(झ) कमथचारी प्रिासि तालीम 

(ञ) कायाथलय तथा अनिलेि व्यवस्थापि तालीम 

(ट)  कायाथलय सहायक तालीम 

(ठ)  व्यवस्थापि र योजिा सभबन्धी 

(ड) ट्राहफक प्रहरी सभबन्धी तालीम 

(ढ)  प्रशििक प्रशििण तालीम 

(ण)  बाह्य प्रशििक प्रशििण तालीम 

(त) सामदुाहयक प्रहरी तालीम 
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(थ) पयथटक प्रहरी तालीम 

(द) ट्राहफक व्यवस्थापि तालीम 

(ध) ट्राहफक नियन्त्रण तालीम 

(ि) प्रवन्ध सहायक तालीम 

(प) प्रहरी व्यवस्थापि साँग सभबन्धीत तोहकएका अन्य तालीमहरु 

 

स्पिीकरणः   

(१)  मानथ उशल्लशित सेवाकालीि तालीमका अनतररक्त हविागीय आवश्यकता 
अिसुार प्रहरी प्रधाि कायाथलय तालीम निदेििालयको नसफाररसमा तालीमको 
िाम र पाठ् यक्रम प्रहरी महानिरीिकबाट स्वीकृत िए बमोशजम थपघट 
तथा समूहहकृत हिुेछ ।  

(२)  प्राहवनधक प्रहरी समहुका कमथचारीको सेवाकालीि तालीमको सभबन्धमा 
सभबशन्धत उपसमूहको लानग आवश्यक पिे तालीमको िाम र पाठ् यक्रम 
प्रहरी महानिरीिकबाट स्वीकृत िए बमोशजम हिुेछ । 
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अिसूुची–११ 

(नियम ३६ को उपनियम (२) साँग सभबशन्धत) 

चिुौतीपूणथ / हविषे शजभमेवारी मूल्याङ्कि फाराम 

िण्ड–क 

राजपत्राहङ्कत प्रहरी कमथचारीको लानग 

१.  िाम थरः      २. दजाथः   

३.  नबशिहिकृत कायथ िते्रः    ४. कायथरत कायाथलयः 

५.  कायथरत अवनधः           नमनतः          देशि         सभम । 

६.  नसफाररसकताथले बुाँदागत रुपमा संिेपमा मूल्याङ्कि नबषयहरुः 

(१)  आफ्िो पदको शजभमेवारी अिसुार कायथ सभपादि गिथ सक्िे स्तरः– 

क ि ग 

 

 (२) आफु कायथरत ईकाई वा सङ्गठिको छहव उच्च राख् ि प्रदिथि गरेको नसजथििील एवं 
लगिशिलताको स्तरः– 

 

 

 (३)  ददइएको कायथ/शजभमेवारी सभपादि गिे क्रममा प्रदिथि गरेको स्तरः– 

 

 

 (४) आवश्यकता अिसुार आई परेका चिुौती वा नबिेष शजभमेवारी निवाथह गिथ सक्िे 
स्तरः– 

 

 

 (५) आफ्िो सेवाग्राही/ आम जिता वा प्रहरी सङ्गठिका अन्य प्रहरी कमथचारीसाँग प्रदिथि 
गिे व्यवहारको स्तरः– 

 

                                                           
  नमनत २०७८/३/२८ गतेको िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचिािारा संिोनधत। 

क ि ग 

क ि ग 

क ि ग 

क ि ग 

कभ्यूटर कोडः ........... 
सङे्कत िभबरः............... 
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 (६) हवनिन् ि कायाथलय/निकाय/ईकाई बीच गिथ सक्िे समन्वयको स्तरः– 

 

नसफाररस गिे अनधकृत 

िाम, थरः 

दजाथः 

सङ्केत िभबरः 

दस्तितः  

कायाथलयः   

नमनतः 

रिव्यः यस िण्डको प्रयोजिको लानग नसफाररि गिे अनधकृतले "क" "ि" "ग" मा प्रदाि गरेको 
सङ्केतको मूल्याङ्किकताथले क्रमिः अनत चिुौनतपूणथ, मध्यमस्तरको चिुौनतपूणथ र सामान्य 
चिुौनतपूणथस्तरको अङ्क प्रदाि गिुथ पिेछ । 

७.  मूल्याङ्किकताथको मूल्याङ्किः– मूल्याङ्किकताथले चिुौती वा नबिेष शजभमेवारी वापत अङ्क प्रदाि 
गदाथ सभबशन्धत प्रहरी कमथचारीको कायथ िेत्र, नसफाररसकताथको नसफाररस  र कायथसभपादि 
स्तर समेतलाई मध्यिजर गदै देहायमा उल्लेि िए बमोशजम क्रमिः अनत चिुौनतपूणथ ५, 
मध्यमस्तरको चिुौनतपूणथ ३.5 र सामान्य चिुौनतपूणथ २ अङ्क मध्ये कुिै प्रदाि गिुथ पिेछ। 

अनत चिुौनतपूणथ मध्यमस्तरको चिुौनतपूणथ सामान्य चिुौनतपूणथ कैहफयत 

    

मूल्याङ्कि गिे अनधकृत 

िाम, थरः 

दजाथः 

सङ्केत िभबरः 

दस्तितः  

कायाथलयः    

नमनतः 

क ि ग 
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िण्ड ि 

राजपत्र अिहङ्कत प्रहरी कमथचारीको लानग 

 

१. िाम थरः         

२. दजाथः    

३. नबशिहिकृत कायथ िेत्रः       

४. कायथरत कायाथलयः 

५. कायथरत अवधीः    नमनतः       देशि      सभम । 

६. नसफाररसकताथको नसफाररसः कुिै एकमा शचन्ह () लगाउि ुपिे ।  

(१) आफ्िो पदको शजभमेवारी अिसुार कायथ सभपादि गिथ सक्िे स्तरः– 

उत्कृि सामान्य अपेिाकृत रुपमा न्यूि 

 

  (२) आफुलाई तोहकएको कायथ/शजभमेवारी सभपादि गिे क्रममा प्रदिथि गररएको स्तरः  

उत्कृि सामान्य अपेिाकृत रुपमा न्यूि 

 

(३)  आवश्यकता अिसुार आई परेका चिुौती/जोशिम वा नबिेष शजभमेवारी निवाथह गिथ सक्िे 
स्तरः– 

उत्कृि सामान्य अपेिाकृत रुपमा न्यूि 

 

(४)  आफ्िो सेवाग्राही आम जिता वा सगठिकै अन्य सदस्यसाँग प्रदिथि गिे व्यवहारको 
स्तरः– 

उत्कृि सामान्य अपेिाकृत रुपमा न्यूि 

 

  (५) हवनिन् ि कायाथलय/निकाय/ईकाई बीच गिथ सक्िे समन्वयको स्तरः– 

 

उत्कृि सामान्य अपेिाकृत रुपमा न्यूि 

 

  

कभ्यूटर कोडः ........... 
सङे्कत िभबरः............... 
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नसफाररस गिे अनधकृत 

िाम, थरः 

दजाथः 

सङ्केत िभबरः 

दस्तितः  

कायाथलयः   

नमनतः 

७.  मूल्याङ्किकताथको मूल्याङ्किः– मूल्याङ्किकताथले चिुौती वा नबिेष शजभमेवारी वापत अङ्क प्रदाि 
गदाथ सभबशन्धत प्रहरी कमथचारीको कायथ िेत्र, नसफाररसकताथको नसफाररस  र कायथसभपादि 
स्तर समेतलाई मध्यिजर गदै देहायमा उल्लेि िए बमोशजम क्रमिः अनत चिुौनतपूणथ ५, 
मध्यमस्तरको चिुौनतपूणथ ३.5 र सामान्य चिुौनतपूणथ २ अङ्क मध्ये कुिै प्रदाि गिुथ पिेछ। 

अनत चिुौनतपूणथ मध्यमस्तरको चिुौनतपूणथ सामान्य चिुौनतपूणथ कैहफयत 

 

 
   

 

मूल्याङ्कि गिे अनधकृत 

िाम, थरः 

दजाथः 

सङ्केत िभबरः 

दस्तितः  

कायाथलयः     

नमनतः 
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अिसूुची–१२ 

(नियम ३८ को उपनियम (१) साँग सभबशन्धत) 
बढुवा सनमनतले अङ्क ददि ेप्रयोजिका लानग ितेतृ्व िमता तथा मूल्याङ्कि फाराम 

१.  िाम, थरः    

२. दजाथः     

३.  हालको पदमा नियशुक्त नमनतः  

४.  हाल कायथरत कायाथलयः   

५. प्रनतवेदि अवधीमा कायथरत रहेका अन्य कायाथलयहरूः 

६.  प्रनतवेदि अवनधः               नमनतः           देशि            सभम । 

७.  सभपादि गरेका कायथहरू (उल्लेििीय कायथमात्र वस्तगुत आधारसहहत उल्लेि गिुथ       
पिेछ ।)   

(१)  

(२) 

(३) 

(४) 

(५) 

(६) 

(७) 

(८) 

(९) 

(१०) 

फाराम ििे प्रहरी कमथचारीको िाम, थरः 
दस्तितः 
नमनतः 

                                                           
  नमनत २०७८/३/२८ गतेको िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचिािारा संिोनधत। 

कभ्यूटर कोडः ........... 
सङे्कत िभबरः............... 
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रिव्यः यस िण्डमा कायथ प्रकृनत र शजभमेवारी अिसुार आफूले सभपादि गरेका अनधकतम 
दि उत्कृि कायथ उल्लेि गिुथ पिेछ । 

सपुररवेिकसमि फाराम प्राप्त नमनतः– 

8. सपुररवेिकको समग्र मूल्याङ्कि छोटकरीमाः- 

      सपुरीवेिकको दस्तितः- 

     िाम, थरः- 

      दजाथः- 

      सङ्केत िभबरः     

कायाथलयः 

नमनतः  

9.  बढुवा सनमनतको अध्यि/सदस्यले प्रदाि गरेको अङ्क,- 

 अङ्कमाः- 

 अिरमाः- 

१०.  बढुवा सनमनतका अध्यि/सदस्यको,- 

िामः 

 दजाथः 

 सङ्केत िभबरः     

कायाथलयः 

नमनतः    

रिव्यः 

(१)  मानथ उल्लेि िए बमोशजम अङ्क प्रदाि गदाथ ०.२५ र त्यो िन्दा मानथ 0.25 ले िाग 
जािे हिु ुपिेछ र औषत निकाल्दा िशजकको ०.२५ मा पररवतथि गिथ सहकिछे ।  

(२)  2.0 िन्दा कम अङ्क प्रदाि गिुथ परेमा वस्तगुत आधार र कारण उल्लेि गिुथ पिेछ । 
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अिसूुची–१३ 

(नियम ५१ को िण्ड (ि) साँग सभबशन्धत) 

सरुवा/काज फाराम 

 

िण्ड (क) 

सरूवा/काज माग फाराम 

 

 

श्रीमाि  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . । 

 

हवषय ः– सरूवा/ काज िटाई पाउाँ । 

 

प्रस्ततु हवषयमा निभि कारणहरूले गदाथ मलाई सरूवा/काज जाि परेकोले श्रीमाि  समि हविम्र 
अिरुोध गदथछु । 

 

सभबशन्धत व्यशक्तले ििेः– 

१.  सरूवा/ काज जाि ुपिे कारणः– 

२.  सरूवा/काज जाि चाहेको एकाईहरू (प्राथनमकता अिसुार)– (१) 

         (२)  

३.  हाल कायथरत एकाईमा रूज ुहाशजरः– 

४.  यस अशघ कायथरत एकाई तथा रूज ुहाशजरः 

नस. िं.  कायथरत एकाई रूज ुहाशजरी सजाय परुस्कार कैहफयत 
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मैले जािे बझेुसभम उपयकु्त हववरण दठक सा“चो छ । झठुो ठहररएमा कािूि बमोशजम सह“ुला 
िनि सहह छाप गिेः 

दस्तितः– 

िाम थरः– 

दजाथः– 

दरबन्दीः– 

हाल कायथरत एकाईः 

 

प्र.  . . . . . .  श्री . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ले नमनत 
२०   /    /   गते . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  कायाथलयमा 
पेि गिुथ िएको सरूवा/काज माग फाराम . . . . . .  िं.  मा दताथ गररएको छ ।  

 

फााँटवालाः–   

िामः–                                  दजाथः– 
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िण्ड (ि) 

नसफाररस गिे फाराम 

श्रीमाि  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .। 

 

हवषयः– नसफाररस गररएको । 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  कायाथलयमा कायथरत प्र.  . . . 
. . .  श्री . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ले पेि गिुथ िएको 
सरूवा/ काज सभबन्धी माग फाराम आवश्यक कायाथथथ मजकुर कायाथलयमा पठाईएको व्यहोरा 
अिरुोध गररएको छ । 

 

हववरणः– 

१.  सरूवा/ काज माग गिेको िाम दजाथः– 

२.  दरबन्दी/कायथरत एकाईः– 

३.  सरूवा/ काज जाि निजले पेि गरेको व्यहोराः– 

४.  रूज ुहाशजर ददिः– 

५.  यस अशघ कायथरत एकाईको हववरणः– 

नस.िं. कायथ गरेको एकाई रूज ुहाशजरी सजाय परुस्कार कैहफयत 

      

      

यस कायाथलयको अनिलेि बमोशजम उपरोक्त व्यहोरा ठीक छ ििी प्रमाशणत गिे फा“टवालाकोः   

दस्तितः–                        

िामः–  

दजाथः–               

कायाथलयः– 
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६. नसफाररस गिे कायाथलय प्रमिुको रायः 

दस्तितः–                          

िामः– 

दजाथः–                 

कायाथलयः– 

 

७.  नसफाररस गिे कायाथलय प्रमिु िन्दा एक तह मानथको कायाथलय प्रमिुको राय ्ः 

दस्तितः–                        

िामः– 

दजाथः– 

कायाथलयः– 

 

८.  िं. ७ बमोशजम नसफाररस गिे िन्दा एक तह मानथको कायाथलय प्रमिुको राय ्ः 

दस्तितः–                               

िामः– 

दजाथः–                               

कायाथलयः– 
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अिसूुची–१४ 

(नियम ११५ को उपनियम (२) साँग सभबशन्धत) 

हविागीय सजायको सूचिा सभबन्धी फारामहरु 

 

िाग–१ 

 

........ (दजाथ उल्लेि गिे).................... (िाम उल्लेि गिे)................... को िाममा.............. 

(कायाथलयको िाम उल्लेि गिे)........ बाट जारी गररएको हाशजर हिु आउिे सभबन्धी  

 

सूचिा 

तपाई .................. दरबन्दीको प्र........................ नमनत २०............. गतेबाट कायाथलयमा 

गैर हाशजर रहेको पाइएकोले प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ... बमोशजम तपाईको 

घरदैलो/सावथजनिक स्थल/गा.पा./ि.पा. को सूचिा पाटीमा यो सूचिा टााँस गररएको छ । सूचिा 

टााँस िएको नमनतले बाटोको भयाद बाहेक २४ घण्टानित्र गैर हाशजर रहि ुपरेको कारण समेत 

िलुाई सन्तोषजिक स्पहिकरण जवाफ सहहत कायाथलयमा हाशजर हिु आउिहुोला, अन्यथा तपाई 

उपर प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ... को देहाय.... को ..........रहेको कसूरमा ऐ. 

नियमावलीको नियम ... को देहाय ...... बमोशजम िोकरीबाट हटाउिे/बिाथस्त गिे कारवाही िै 

जािे व्यहोरा सूशचत गररन्छ ।   

 

  

  

                                                           
  िवौं संिोधििारा संिोनधत। 
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िाग–२ 

नलशितम हामी तपनसलमा लेशिएका मानिसहरू आगे, शजल्ला.......... गा.पा./ि.पा......... वडा 
िं....... स्थायी वति िएका .................को िानत .................... छोरा.............. दरबन्दीको 
प्र............... नमनत २०................ देशि आफूििुी कायाथलयमा गैर हाशजर रहेकोले बाटोको 
भयाद बाहेक २४ घण्टानित्र सन्तोषजिक स्पिीकरण जवाफ सहहत कायाथलयमा हाशजर हिु जाि ु
होला, अन्यथा तपाई उपर प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ..... को देहाय........... को......... 
रहेको कसूरमा ऐ. नियमावलीको नियम ....... को देहाय ...............बमोशजम िोकरीबाट 
हटाउि/ेबिाथस्त गिे कारवाही िै जािेछ िन् िे व्यहोराको सूचिा हामीहरूको सामनु् िेमा 
..............को घरदैलो/सावथजनिकस्थल/ गा.पा./ि.पा. को सूचिा पाटीमा टााँस गरी ददन्छौ ििी 
.....................बाट िहटई आएका प्रहरी कमथचारीहरूले िन्दा हामीहरूको शचत्त बझु्यो । निजलाई 
कायाथलयमा हाशजर हिु जािे िन् िे व्यहोराको सूचिा हाम्रो सामनु् िमेा गा.पा./ि.पा. अध्यि/प्रमिु 
/सदस्य/सशचवको रोहबरमा................मा टााँस गरेको व्यहोरा ठीक सााँचो हो ििी यो मचुलु्कामा 
हाम्रो राशजििुीले सहीछाप गरी िहटई आएको प्रहरी कमथचारी माफथ त िपेाल सरकारमा चढायौं ।  

तपनसल 

१.  शजल्ला........... गा.पा./ि.पा........... वडा िं...... बस्िे बषथ ...... को ....................१ 

२.  शजल्ला........... गा.पा./ि.पा........... वडा िं...... बस्िे बषथ ...... को ....................१ 

३. शजल्ला........... गा.पा./ि.पा........... वडा िं...... बस्िे बषथ ...... को ....................१ 

रोहवर 

१. शजल्ला ........... गा.पा./ि.पा........ को अध्यि/प्रमिु/सदस्य/सशचव....................१ 

काम तामेल गिे 

१. .........दरबन्दीको प्र............................................................................१ 

२. .........दरबन्दीको प्र............................................................................१ 

३. .........दरबन्दीको प्र............................................................................१ 

 

ईनत सभबत २०..... साल ........ महहिा........ गते....... रोज .......ििुम....................१ 

                                                           
  िवौं संिोधििारा संिोनधत। 
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िाग–३ 

श्रीमाि  कायाथलय प्रमिुज्यू, 

.................................। 

 

                         नबषयः– प्रनतवेदि पेि गररएको । 

 

उपयुथक्त नबषयमा शजल्ला ......... गा.पा./ि.पा.......... वडा िं ..... स्थायी वति िएको ........... 
िाती .......... को छोरो ............. दरबन्दीको प्र............... नमनत २०........ देशि कायाथलयमा 
गैर हाशजर रहेकोले निजलाई बाटोको भयाद बाहेक २४ घण्टानित्र सन्तोषजिक स्पहिकरण सहहत 
कायाथलयमा हाशजर हिु जािे ििी .............. बाट जारी िएको भयाद सूचिा सभबशन्धत 
गा.पा./ि.पा.को अध्यि/प्रमिु/सशचवको रोहवरमा निजको घरदैलो/सावथजनिकस्थल/ 
गा.पा./ि.पा. को सूचिा पाटीमा टााँस गरी स्थािीय िरिलाद्मीबाट सहीछाप गराई रीतपूवथकको 
मचुलु्का िडा गरी सो मचुलु्का र टााँस गररएको सूचिाको एक प्रनत यसै साथ संलग्ि राशि पेि 
गरेका छौं । मचुलु्कामा सहीछाप गिे मानिसहरू सही सत्य हिु , झठु्ठा तथा फरह ठहरे कािूि 
बमोशजम सजायको िागीदार हिु मन्जरु छौं ििी यो प्रनतवेदि लेिी पेि गरेको व्यहोरा श्रीमाि 
समि अिरुोध गरेका छौं ।  

 

प्रनतवेदक 

काम तामेल गिे  

प्र.......................१ 

....................प्र.......................१  

नमनतः २०   ।    गते ।       

  

  

                                                           
  िवौं संिोधििारा संिोनधत। 
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िाग–४ 

 

िेपाल सरकार 

गहृ मन्त्रालय 

 

प्रहरी......................बाट जारी िएको हाशजर हिु आउिे बारेको भयाद सूचिा 

 

तपाई शजल्ला......... गा.पा./ि.पा....... वडा िं...... स्थायी वति िएको .......... को 
िानत............. छोरा .......... कायाथलय दरबन्दीको प्र............. नमनत २०......... देशि आफूििुी 
कायाथलयमा गैर हाशजर रहेको र िोजतलास गदाथ गराउाँदा तथा प्रहरी नियमावली, २०७१ नियम 
....... बमोशजम प्रहक्रया पूरा गरी सूचिा टााँस िई सक्दा समेत पनि कायाथलयको सभपकथ मा िआउि ु
िएकोले हाशजर हिु आउिे बारे यो सूचिा प्रकाशित गररएको छ । यो सूचिा प्रकाशित िएको 
नमनतले बाटोको भयाद बाहेक सात (७) ददिनित्र आफु गैर हाशजर रहिकुो कारण िोली सन्तोषजिक 
स्पिीकरण सहहत यस कायाथलयमा हाशजर हिु आउि ुहोला, अन्यथा तपाईहरू उपर प्रहरी नियमावली, 
२०७१ को नियम ... को ....... को कसूरमा ऐ. नियमावलीको नियम ...को ...... बमोशजम 
सेवाबाट हटाउि/ेविाथस्तको कारवाही िइजािे हुाँदा यसै सूचिािारा तपाइलाई सफाईको मौका 
प्रदाि गररएको व्यहोरा जािकारी गराइएको छ ।    

 

(स्पिीकरणः उक्त राहिय दैनिक पनत्रकामा सूचिा प्रकाशित गदाथ सभबशन्धत कायाथलय आफै सूचिा 
प्रकाशित गिथ वा आवश्यकता अिसुार सभबशन्धत मानथल्लो कायाथलय वा प्रहरी प्रधाि कायाथलयलाई 
सूचिा प्रकाशितका लानग अिरुोध गिथ सक्िेछ ।) 

 

  

  

                                                           
   िवौं संिोधििारा संिोनधत। 
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अिसूुची–१५ 

(नियम ११६ को उपनियम (२) साँग सभबशन्धत) 

िेपाल सरकार 

गहृ मन्त्रालय 

........प्रहरी.............बाट जारी िएको 

 

िोकरीबाट हटाएको सजाय आदेिको सूचिा 

 

शजल्ला......... गा.पा./ि.पा......वडा िं......स्थायी वति िएको ..........को िानत.............छोरा 
..........कायाथलय दरबन्दीको प्र.............नमनत २०.........देशि आफूििुी कायाथलयमा गैर हाशजर 
रहेको र िोजतलास गदाथ गराउाँदा तथा प्रहरी नियमावली, २०७१ नियम ... बमोशजम प्रहक्रया पूरा 
गरी सूचिा टााँस िई सक्दा समेत पनि कायाथलयको सभपकथ मा िआएकोले प्रहरी नियमावली, २०७१ 
को नियम...... बमोशजम तपाईलाई सेवाबाट हटाउिे/विाथस्त गिे निणथय िएको व्यहोरा यसै 
सूचिािारा जािकारी गराइएको छ । यो निणथयमा शचत्त िबझेुमा तोहकएको भयादनित्र पिुरावेदि 
गिुथ होला ।   

 

उल्लेशित िोकरीबाट हटाउिे/बिाथस्त गिे गरी अनधकार प्राप्त अनधकारीबाट िएको निणथय सभबन्धी 
सूचिा हामीहरूको सामनु् िेमा ..............को घरदैलो/सावथजनिकस्थल/गा.पा./ि.पा.को सूचिा 
पाटीमा टााँस गरी ददन्छौ ििी .....................बाट िहटई आएका प्रहरी कमथचारीहरूले िन्दा 
हामीहरूको शचत्त बझु्यो । निजलाई सेवाबाट हटाउिे/विाथस्त गिे निणथयको सूचिा हाम्रो सामनु् िेमा 
गा.पा./ि.पा. अध्यि/प्रमिु/सदस्य/सशचवको रोहबरमा................मा टााँस गरेको व्यहोरा ठीक 
सााँचो हो ििी यो मचुलु्कामा हाम्रो राशजििुीले सहीछाप गरी िहटई आएको प्रहरी कमथचारी माफथ त 
िेपाल सरकारमा चढायौं । 

 

तपनसल 

१. शजल्ला........... गा.पा./ि.पा.......... वडा िं...... बस्िे बषथ ...... को ....................१ 

                                                           
  िवौं संिोधििारा संिोनधत। 
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२. शजल्ला........... गा.पा./ि.पा.......... वडा िं...... बस्िे बषथ ...... को ....................१ 

३. शजल्ला........... गा.पा./ि.पा.......... वडा िं...... बस्िे बषथ ...... को ....................१ 

 

रोहबर 

१. शजल्ला ........... गा.पा./ि.पा....... को अध्यि/प्रमिु/सदस्य/सशचव......................१ 

 

काम तामेल गिे 

१. .........दरबन्दीको प्र..............................................................................१ 

२. .........दरबन्दीको प्र. ............................................................................१ 

३. .........दरबन्दीको प्र..............................................................................१ 

 

ईनत सभबत २०......साल .........महहिा.........गते.......रोज .......ििुम...................... 

  

  

                                                           
  िवौं संिोधििारा संिोनधत। 
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अिसूुची–१६ 

(नियम १६८ कोउपनियम (१) साँग सभबशन्धत) 

प्रारशभिक पोिाक र सामाि (व्यशक्तगत) 

 

नस.िं हववरण संख्या िपत अवनध 

१ गरम मौसमको निलो टेरीकटि कनमज 2 १ वषथ 

२ गरम मौसमको निलो टेरीकटि पाईन्ट 2 १ वषथ 

३ क्यामो फलाईज वा सादा चसु्ता सेट 1 जोर १ वषथ 

४ व्यारेट क्याप 1 २ वषथ 

५ नसठ्ठी 1 १० वषथ 

६ नसठ्ठी कडथ 1 3 वषथ 

७ वेि वेल्ट 1 ४ वषथ 

८ हप.टी.गञ्जी 2 जोर १ वषथ 

९ ®स्पोटथस जतु्ता 1 जोर २ वषथ 

10 नड.एम.एस.बटु 1 जोर ३ वषथ 

11 प्रहरी कुम व्याज 1 जोर १० वषथ 

12 टोपी व्याज 1 थाि १० वषथ 

13 ऊनि होिाप 1 जोर 2 वषथ 

14 शस्लहपङ्ग व्याग 1 थाि ५ वषथ 

15 भयाटे्रि 1 थाि ५ वषथ 

16 ®नमन्क कभवल २ थाि 3 वषथ 

17 कालो छालाको पेटी 1 थाि 10 वषथ 

                                                           
®  नमनत २०७८।१०।१० को िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचिािारा संिोनधत। 
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18 पािी वषाथदी 1 थाि 5 वषथ 

19 िाईलि झलु 1 थाि 4 वषथ 

20 रुकस्याक झोला (ठुलो झोला) 1 थाि 10 वषथ 

21 कटि मोजा १ जोर १ वषथ 

22 ग्राउण्ड नसट 1 थाि 3 वषथ 

23 लाईि डोरी 10 नमटर 5 वषथ 

24 िकुुरी 1 थाि १० वषथ 

25 फरेि क्याप (अनधकृतलाई मात्र) 1 थाि 10 वषथ 

26 टप बटु (नसनियर अनधकृतलाई मात्र) १ जोर 2 बषथ 
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अिसूुची–१७ 

(नियम १६९ साँग सभबशन्धत) 

जाडो मौसमको पोिाक (व्यशक्तगत) 

 

नस.िं. हववरण संख्या िपत अवनध 

१. उिी कनमज २ ३ वषथ 

२. उिी पाईन्ट १ ३ वषथ 

३. उिीकोट वा पाकाथ ज्याकेट १ ४ वषथ 

४. क्याभप कभफोटथ १ ४ वषथ 

५. उिी वाल क्याप १ २ वषथ 

६. उिी मोजा १ जोर १ वषथ 

७. उिी जसी १ ३ वषथ 

८. उिी पन्जा १ जोर २ वषथ 

९. उिी अण्डरवेयर २ सेट २ वषथ 

१० उिी गन्जी (हाईिेक ) २ २ वषथ 
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अिसूुची–१८ 

(नियम १७० साँग सभबशन्धत) 

ट्राहफक प्रहरीलाई ददइि ेपोिाक 

 

प्रारशभिक पोिाक बाहेक अन्य पोिाक (यनुिट इक्यपुमेण्ट)– 

नस.िं. हववरण संख्या िपत अवनध 

१. कटि पी क्याप १ २ वषथ 

२. गाढा िीलो पोनलस्टर टाई १ २ वषथ 

३. सेतो पन्जा २ जोर १ वषथ 

४. ट्राहफकज्याकेट (जाडो मौसमको लानग) १ ४ वषथ 

५. पहेंलो रेि सटु १ २ वषथ 

६. फ् लोरोसेन्ट ज्याकेट  १ २ वषथ 

७. प्रहरी व्याटि १ ५ वषथ 

८. व्याटि होल्डर १ २वषथ 

९. िोटबकु होल्डर १ २ वषथ 

१० ररिल्वर पोज (अनधकृतहरुको लानग) १ ५वषथ 

११. गोली पोज (अनधकृतहरुको लानग) १ ५ वषथ 
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अिसूुची–१९ 

(नियम १७१ साँग सभबशन्धत) 

प्राहवनधक प्रहरी कमथचारीलाई ददईि ेपोिाक (व्यशक्तगत तथा यनुिट इक्यपुमेण्ट) 

 

(क)  हफमेल स्वीप महहला कमथचारीहरूलाई कनमज,पाइन्ट,र जसीको सट्टामा निभि अिसुार पोिाक 
ददइिेछ । 

 हववरण    संख्या    िपत अवनध 

 िीलो कटि धोती   २ थाि    १ वषथ  

 िीलो कटि पेहटकोट   २ थाि    १ वषथ  

 िीलो कानडथगि   १ थाि    ३ वषथ  

 िीलो रुवी व्लाउज   १ थाि    २ वषथ  

 

(ि)  निभि कमथचारीहरूलाई यनुिट इक्यपुमेण्टको रुपमा रहिे गरी निभि बमोशजमको पोिाक 
ददइिेछ । 

नस.िं. व्यशक्त हववरण संख्या िपत अवनध 

१. सबै स्वास््य प्राहवनधक  सेतो टेररकटि 
एप्रोि 

१ थाि 

२. हेड कुक (प्रहरी कायाथलय 
सहयोगी) 

सेतो टेररकटि 
कोट 

१ थाि 

३. सबै कुक (प्रहरी कायाथलय 
सहयोगी) 

सेतो क्याप, 

एप्रोि, पन्जा 
२ थाि 

४. स्वीपर, प्य (प्रहरी 
कायाथलय सहयोगी) 

िीलो हवाई 
च्पल 

१ जोर १ वषथ 

५. स्वीपर (प्रहरी कायाथलय 
सहयोगी) 

्लाहिक पञ्जा २ जोर १ वषथ 
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 (ग)  प्रहरी उपचाररका (िसथ) हरुलाइथ अिसूुची-१६ र अिसूुची-१७ मा उल्लेि िए बमोशजमको 
पोसाक ददइिेछ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  िवौं संिोधििारा संिोनधत। 
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अिसूुची–२० 

(नियम १७२ साँग सभबशन्धत) 

प्रहरी कायाथलय सहयोगीका लानग ददईि ेसामाि तथा पोिाक 

 

नस.िं. हववरण संख्या िपत अवनध 

१ डांग्री २ जोर १ वषथ 
२ हपटी गन्जी २ थाि १ वषथ 
३ निलो कट्ट ु २ थाि १ वषथ 
४ ®स्पोटथस जतु्ता १ जोर १ वषथ 

५ उनि मोजा १ जोर १ वषथ 
६ उनि जसी १ थाि २ वषथ 
७ ग्राउण्ड नसट १ थाि ३ वषथ 
८ िाईलि झलु १ थाि २ वषथ 
९ ®नमन्क कभवल १ थाि १ वषथ 

१० पािी वषाथदी १ थाि २ वषथ 
११ थाल, मग, कचौरा १ सेट २ वषथ 
१२ उनि अण्डरवेयर २ सेट २ वषथ 
१३ २४" को बाकस (टीिको) १ थाि ५ वषथ 
१४ एप्रोि  २ थाि १ वषथ 
१५ निलो पाकाथ ज्याकेट  १ थाि ४ वषथ 
१६ क्यामो वा सादा चसु्ता सेट 

(एफहपय ुनमसिमा िहटदा) 
१ जोर १ वषथ 

१७ नड.एम.एस.बटु 

(य.ुएि नमसिमा जािेलाई मात्र) 
१ जोर २ वषथ 

 

  

 

                                                           
®  नमनत २०७८।१०।१० को िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचिािारा संिोनधत। 
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अिसूुची–२१ 

(नियम १७३ साँग सभबशन्धत) 

िपेाल प्रहरीका हवनिन् ि कायाथलय, सिस्त्र प्रहरी, सरुिा प्रहरी तथा प्रहरी चेकपोिलाई 

ददइि ेयनुिट इक्यपुमेण्टका सामाि तथा पोिाक 

 

नस.िं. हववरण संख्या िपत अवनध 

१. हेलमेट १ १०वषथ 

२. इस्ुमेण्ट टुल बक्स १ ५ वषथ 

३. वैव इक्यपुमेण्ट सेट १ ४ वषथ 

४. जंगल हैट १ ३ वषथ 

५. मेस हटि १ ३ वषथ 

६. क्याभपकट (िाट) १ ३ वषथ 

७. क्याररयर सहहतको पािी तभुलेट १ ४ वषथ 

८. हत्कडी ६ जोर १० वषथ 

९. प्राथनमक उपचार बक्स १ २ वषथ 

१०. हकट बक्स (हवनध हवज्ञाि, औठाछाप, 

लागऔुषध) 
१/१ थाि ३ बषथ 

११ दनुबथि १ १० वषथ 

१२. क्यामरा १ १० वषथ 

१३ हफल्महरू आवश्यक संख्या १ वषथ 
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१४ हप्रजिैहटक आयल कभपास २ १० वषथ 

१५ सभबशन्धत इलाकाको भयाप ३ सेट ५ वषथ 

१६ भयाप केस २ सेट २ वषथ 

१७ सनिथस प्रोटेक्टर २ २ वषथ 

१८ िेरीलाईट पेस्टोल १ १५ वषथ 

१९ टोटाहरू आवश्यक्तािसुार 
संख्या 

१ वषथ 

२० पाल  आवश्यक्तािसुार ६ वषथ 

२१ हहमाली ज्याकेट १ थाि २ वषथ 

२२ फ्लोरोसेन्ट ज्याकेट (ट्राहफक बाहेक) १ थाि २ वषथ 

२३ स्पेिल वेि बेल्ट १ सेट ५ वषथ 
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अिसूुची–२२ 

(नियम १८३ साँग सभबशन्धत) 

राजपाहङ्कत र राजपत्र अिहङ्कत पदहरूको दज्याथिी शचन्ह 

  

bHof{gL lrGx kb /fhkqfl°t >]0fL 

 

प्रहरी महानिरीिक हवशिि शे्रणी 

 

प्रहरी अनतररक्त 
महानिरीिक 

हवशिि शे्रणी 

 

प्रहरी िायव 
महानिरीिक 

प्रथम शे्रणी 

 

प्रहरी वररष्ठ उपरीिक प्रथम शे्रणी 

 

प्रहरी उपरीिक दितीय शे्रणी 

 

प्रहरी िायव उपरीिक दितीय शे्रणी 

 
प्रहरी निरीिक ततृीय शे्रणी 
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दज्याथिी शचन्ह पद राजपत्र अिहङ्कत शे्रणी 

 प्रहरी वररष्ठ िायब 
निरीिक 

प्रथम शे्रणी 
 

प्रहरी िायब निरीिक 

 प्रहरी सहायक निरीिक दितीय शे्रणी 

 

प्रहरी वररष्ठ हवल्दार 

ततृीय शे्रणी 

 

प्रहरी हवल्दार 

 

प्रहरी सहायक हवल्दार 

 प्रहरी जवाि चतथुथ शे्रणी 

 

 

                                                           
  िवौं संिोधििारा संिोनधत। 
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अिसूुशच–२३ 

(नियम २०० को उपनियम (१) साँग सभबशन्धत) 
िेपाल सरकार 

गहृ मन्त्रालय 

िेपाल प्रहरी 
वैयशक्तक िोकरी हववरण (नसटरोल) फाराम 

फाराम िं. ०१ 

संकेत िं.     कभ्यूटर कोड      व्यशक्तगत िं. 
           थर    पहहलो   दोश्रो 

१. 
कमथचारीको 

िामथर  

देविागरीमा     

Name (in Capital)    

   Surname First Second 

 

नलङ्ग धमथ जन्म नमनत वषथ महहिा ददि िागररकताको प्रमाण पत्र 

हव.सं.     िागररकता िं.  जारी नमनत  जारी स्थाि 

  ईस्वी सं.       

        

     

 

फोटो 
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३. वति शजल्ला म.ि.पा./उ.म.ि.पा./ि.पा./गा.हव.स. वडा िं. टोल घर िं. ;Dks{ g+= 

स्थायी        

अस्थायी        

      

   

४. वैवाहहक शस्थनत हववाहहत िए श्रीमाि /श्रीमतीको िामथर, वति प्रहरी सेवामा प्रवेि गिुथ अशघको पेिा 

   

 

५. 

बाबु को िामथर   वति   

आमाको िामथर  वति   

बाजेको िामथर   वति   

  

६. ििाथ दजाथ ििाथ नमनत ििाथ हुाँदाको उमेर िैशिक 
योग्यता 

जिपद/प्राहव
नधक 

िलुा/समावेिी ििाथ गिे कायाथलय 

  वषथः     महहिाः ददिः     
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७. यस अशघ िोकरी िए दजाथः कायाथलयः 

िरु ििाथ 
दजाथ 

ििाथ नमनत ििाथ हुाँदाको उमेर िैशिक 
योग्यता 

जिपद/ िरु ििाथ दजाथ ििाथ नमनत 

  वषथः   महहिाः ददिः     

 

८. पररचयात्मक शचह्न वणथ उचाई  

(नमटर/से.नम.)  

तौल 

(के.जी.) 

छाती (से.नम.)  आाँिाको 
रङ्ग 

चश्मा लगाउिे िए 
पावर 

रक्त समूह 

       दा. बा.  

 

९. इच्याइएको व्यशक्तको 
हववरण 

िामथर वति सभपकथ  िं. िाता 
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१०. 
मानथ लेशिएको हववरण ठीक छ, झठुा ठहरे कािूि 
बमोशजम सहुाँला बझुाउाँला ििी सही छाप गिेः– 

 

 

 

 

रेि
ात्म

क
  

लेिात्मक  दायााँ बायााँ 
 

११. 

 

स्वास््य पररिकको,– प्रमाशणत गिे प्रहरी अनधकृतको,–   प्रहरी हकताबिािाको प्रयोजिको लानग 

रायः हस्तािरः    प्रमाशणत गिेको,– 

हस्तािरः िामथरः    हस्तािरः 

िामथरः दजाथः    िामथरः 

दजाथः कायाथलयः   दजाथः 

कायाथलयः नमनतः    कायाथलयः 

नमनतः    नमनतः  

   


