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सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ 

िेपाल राजपत्रमा प्रकाशशत नमनत 

२०७२।३।२१ 

सशोधि 

सशस्त्र प्रहरी (पहहलो संशोधि) नियमावली, २०७२    २०७२।१०।२५ 

        सशस्त्र प्रहरी ऐि, २०५८ को दफा ३६ ले ददएको अनधकार प्रयोग गरी िेपाल सरकारले देहायका 

नियमहरु बिाएको छ । 

पररच्छेद–१ 

प्रारशभिक 

१. संशिप्त िाम र प्रारभि : (१) यी नियमहरुको िाम “सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२” रहेको छ ।  

  (२) यो नियमावली तरुुन्त प्रारभि हिुेछ । 

२.  पररिाषा : हवषय वा प्रसङ्गले अको अर्थ िलागेमा यस नियमावलीमा,– 

(क)  “अमर सशस्त्र प्रहरी” िन्नाले आतङ्ककारी घटिा वा नबस्फोटि वा सशस्त्र मठुिेडमा 

िएको आक्रमण वा आतङ्ककारी हवरुद्धको कारबाहीमा वा जोशिमपूणथ र चिुौतीपूणथ 

काममा िहटएको समयमा कुिै आकशस्मक दघुथटिामा परी वा कुिै प्रकारको 

हनतयारको चोटबाट वीरगती प्राप्त सशस्त्र प्रहरी कमथचारी सभझि ुपछथ । 

(ि)  “अशक्त सशस्त्र प्रहरी” िन्नाले आफ्िो पदको कतथव्य पालि गदाथ वा तालीमको 

नसलनसलामा दघुथटिामा परी वा आघातमा परी अङ्गिङ्ग िै वा चोटपटक लागी 

शारीररक वा मािनसक रुपमा सशस्त्र प्रहरी सेवामा बहाल रहि अशक्त रहेका 

सशस्त्र प्रहरी कमथचारी सभझि ुपछथ ।    

(ग)  “ऐि” िन्नाले सशस्त्र प्रहरी ऐि, २०५८ सभझि ुपछथ । 

(घ) “प्रधाि कायाथलय” िन्नाले सशस्त्र प्रहरी बलको प्रधाि कायाथलय सभझि ुपछथ । 

(ङ) “प्रशशिार्ी सशस्त्र प्रहरी कमथचारी” िन्नाले िलु्ला प्रनतयोनगताबाट छिौट िई 

आधारितू तालीम नलइरहेका सशस्त्र प्रहरी कमथचारी सभझि ुपछथ ।   
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(च)  “बढुवा सनमनत” िन्नाले नियम ३९ बमोशजमको बढुवा सनमनत सभझि ुपछथ । 

(छ) “मन्त्रालय” िन्नाले िेपाल सरकार, गहृ मन्त्रालय सभझि ुपछथ । 

(ज) “सशस्त्र प्रहरी कायाथलय” िन्नाले नियम ५ बमोशजमका सशस्त्र प्रहरी कायाथलय 

सभझि ुपछथ ।  

(झ)  “कल्याणकारी सेवा केन्र” िन्नाले नियम १६५ बमोशजमको सशस्त्र प्रहरी बल 

कल्याणकारी सेवा केन्र सभझि ुपछथ ।  

(ञ)  “सशस्त्र प्रहरी पररवार” िन्नाले सशस्त्र प्रहरी कमथचारीसगँ बस्िे तर्ा निज आफैले 

पालिपोषण गिुथ पिे पनत, पत्नी, छोरा, अहववाहहता छोरी, धमथपतु्र, अहववाहहता धमथपतु्री, 

बाब,ु आमा वा सौतेिी आमा सभझि ु पछथ र सो शब्दले परुुष तर्ा अहववाहहत 

महहला सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको हकमा निजको बाजे, बज्यै तर्ा हववाहहत महहला 

सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको हकमा निजको सास,ु ससरुा समेतलाई जिाउँछ । 

(ट) “स्र्ायी आवासीय अिमुनत” िन्नाले हवदेशी मलुकुले कुिै शतथ तोकी वा ितोकी सो 

मलुकुमा स्र्ायी रुपले बसोबास गिथ पाउि े गरी िेपाली िागररकलाई उपलब्ध 

गराएको डाइिरनसटी इनमग्रने्ट निसा (नड.िी.), परमािने्ट रेशजडेन्ट निसा (हप.आर.) 

वा ग्रीि काडथ सभझि ुपछथ र से शब्दले िेपाली िागररकलाई हवदेशमा स्र्ायी रुपमा 

बसोबास गिथ ददइएको जिुसकैु िामको स्र्ायी आवासीय अिमुनत समेतलाई 

जिाउँछ । 

 

पररच्छेद–२ 

सशस्त्र प्रहरी सेवामा रहिे समूह, शे्रणी, पद तर्ा सङ्गठिात्मक संरचिा 

३.  सशस्त्र प्रहरी सेवामा रहिे समूह तर्ा उपसमूह : (१) सशस्त्र प्रहरी सेवामा देहाय बमोशजमका 

समूह रहिेछि ्:– 

(क)  साधारण समूह,  

                                                           


  पहिलो संशोधनद्वारा थप । 



www.lawcommission.gov.np 

3 
 

(ि)  प्राहवनधक समूह । 

  (२) उपनियम (१) बमोशजमको समूहमा अिसूुची–१ बमोशजमका उपसमूह रहिछेि ्।  

४.  सशस्त्र प्रहरी सेवामा रहिे शे्रणी तर्ा पद : (१) सशस्त्र प्रहरी सेवामा देहायका शे्रणीहरु रहिे  

छि ्:– 

(क)  राजपत्राहङ्कत   

(ि)  राजपत्र अिहङ्कत 

  (२) सशस्त्र प्रहरी सेवाको राजपत्राहङ्कत शे्रणीमा देहायका पदहरु रहिेछि ्:– 

(क)  हवशशष्ट शे्रणी – सशस्त्र प्रहरी महानिरीिक 

   – सशस्त्र प्रहरी अनतररक्त महानिरीिक 

(ि)  प्रर्म शे्रणी – सशस्त्र प्रहरी िायब महानिरीिक 

   – सशस्त्र प्रहरी वररष्ठ उपरीिक 

(ग)  दितीय शे्रणी – सशस्त्र प्रहरी उपरीिक  

   – सशस्त्र प्रहरी िायब उपरीिक 

(घ)  ततृीय शे्रणी – सशस्त्र प्रहरी निरीिक 

  (३) सशस्त्र प्रहरी सेवाका राजपत्र अिहङ्कत शे्रणीमा देहायका पदहरु रहिेछि ्:– 

(क)  प्रर्म शे्रणी – सशस्त्र प्रहरी वररष्ठ िायब निरीिक 

   – सशस्त्र प्रहरी िायब निरीिक 

(ि)  दितीय शे्रणी  – सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीिक 

(ग)  ततृीय शे्रणी  – सशस्त्र प्रहरी वररष्ठ हवल्दार 

   – सशस्त्र प्रहरी हवल्दार 

   – सशस्त्र प्रहरी सहायक हवल्दार 

(घ)  चतरु्थ शे्रणी – सशस्त्र प्रहरी जवाि वा ररकु्रट 

(ङ)  शे्रणी हवहहि – सशस्त्र प्रहरी पररचर वा सो सरह 

(४) सशस्त्र प्रहरी सेवाका हवनिन्न समूह तर्ा उपसमूहमा देहाय बमोशजमका पदहरु  

रहिेछि ्:– 



www.lawcommission.gov.np 

4 
 

(क)  साधारण समूह, साधारण उपसमूहमा सशस्त्र प्रहरी पररचर देशि सशस्त्र प्रहरी 

महानिररिकसभम,  

(ि)  साधारण समूह, काििु उपसमूहमा सशस्त्र प्रहरी निरीिकदेशि सशस्त्र प्रहरी 

िायब महानिरीिकसभम,  

(ग) साधारण समूह, लेिा उपसमूहमा सशस्त्र प्रहरी वररष्ठ हवल्दारदेशि सशस्त्र 

प्रहरी िायब महानिरीिकसभम, र 

(घ) प्राहवनधक समूहमा सशस्त्र प्रहरी जवािदेशि सशस्त्र प्रहरी अनतररक्त  

महानिरीिकसभम ।  

५. सशस्त्र प्रहरी बलको सङ्गठिात्मक संरचिा : (१) प्रधाि कायाथलयको सङ्गठिात्मक संरचिा 

अिसूुची–२ बमोशजम हिुछे ।  

(२) सशस्त्र प्रहरी बलमा रहिे कायाथलय, कायाथलय प्रमिु र कायाथलयहरुको आदेशको 

शृ्रङ्खला (चेि अफ कमाण्ड) अिसूुची–३ बमोशजम हिुछे ।  

६.  सशस्त्र प्रहरी महानिरीिक सशस्त्र प्रहरी सङ्गठिको प्रमिु हिेु : सशस्त्र प्रहरी महानिरीिक सशस्त्र 

प्रहरी बलको सङ्गठि प्रमिु हिुेछ र निजले ऐि, यस नियमावली र अन्य प्रचनलत कािूिको अधीिमा 

तर्ा मन्त्रालयको प्रत्यि निदेशि र नियन्त्रणमा रही सशस्त्र प्रहरी प्रशासिको प्रमिुको रुपमा कायथ 

सभपादि गिेछ। 

 

पररच्छेद–३ 

सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दी तर्ा पदपूनतथ सभबन्धी व्यवस्र्ा 

७. दरबन्दी नसजथिा : (१) सशस्त्र प्रहरी सेवामा िेपाल सरकारको स्वीकृनत िनलई कुिै दरबन्दी नसजथिा 

गररिे छैि ।  

(२) सशस्त्र प्रहरी बलमा ियाँ कायाथलय स्र्ापिा गिथको लानग सङ्गठि संरचिा तयार गदाथ, 

ियाँ दरबन्दी नसजथिा वा तत्काल कायम रहेको सङ्गठि संरचिा र दरबन्दीमा हेरफेर गदाथ 

मन्त्रालयको स्वीकृनत नलई कायथक्रम, कायथबोझ, आनर्थक तर्ा अन्य दाहयत्व, सेवा प्रवाहको 
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प्रिावकाररता, उपलब्ध मािवस्रोत, लागत प्रिावको हवश्लषेण गरी कारण र औशचत्य समेतको आधारमा 

सङ्गठि तर्ा व्यवस्र्ापि सवेिण गिुथ पिेछ । 

(३) उपनियम (२) को प्रयोजिको लानग देहाय वमोशजमको सङ्गठि तर्ा व्यवस्र्ापि 

सवेिण सनमनत रहिेछ :– 

(क)  सहसशचव,  मन्त्रालय         – अध्यि 

(ि)  सशस्त्र प्रहरी महानिरीिकले तोकेको सशस्त्र प्रहरी िायब  

 महानिरीिक वा सशस्त्र प्रहरी वररष्ठ उपरीिक  – सदस्य 

(ग)  अनधकृत प्रनतनिनध, अर्थ मन्त्रालय    – सदस्य 

(घ)  मन्त्रालयले तोकेको सभबशन्धत हवषयको हवज्ञ         – सदस्य  

(ङ)  सशस्त्र प्रहरी महानिरीिकले तोकेको सशस्त्र प्रहरी सेवाको  

  राजपत्राहङ्कत अनधकृत      –सदस्य–सशचव 

 (४) उपनियम (३) बमोशजमको सनमनतको नसफाररसको आधारमा प्रधाि कायाथलयले सङ्गठि 

तर्ा व्यवस्र्ापि सवेिणको मूल्याङ्कि गरी मन्त्रालयमा पठाउि ु पिेछ र मन्त्रालयले अर्थ 

मन्त्रालयको सहमनत नलई स्वीकृनतका लानग िेपाल सरकार, मशन्त्रपररषद् समि पेश गिुथ पिेछ ।  

तर दरबन्दी र्प िहिु ेवा र्प आनर्थक दाहयत्व िपिे िएमा अर्थ मन्त्रालयको सहमनत नलि ु

पिे छैि ।   

(५) यस नियम बमोशजम सङ्गठि संरचिा तयार गिे, ियाँ दरबन्दी नसजथिा गिे, सङ्गठि 

संरचिा र दरबन्दीमा हेरफेर गिे स्वीकृनत प्राप्त िएमा प्रधाि कायाथलयले सोको पन्र ददिनित्र 

पददताथको लानग सशस्त्र प्रहरी हकताबिािामा लेिी पठाउि ुपिेछ ।  

(६) उपनियम (५) बमोशजम हववरण प्राप्त िएपनछ सशस्त्र प्रहरी हकताबिािाले हववरण 

अद्यावनधक गरी सात ददिनित्र सोको जािकारी प्रधाि कायाथलय र मन्त्रालयलाई ददि ुपिेछ । 

८.  पदपूनतथ गिथ िहिेु : (१) ऐि तर्ा यस नियमावलीमा व्यवस्र्ा िएदेशि बाहेक अन्य ताररबाट सशस्त्र 

प्रहरी सेवाको कुिै पनि पदमा पदपूनतथ गररि ेछैि । 
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(२) उपनियम (१) हवपररत कुिै व्यशक्तलाई कुिै पदमा नियशुक्त गररएमा त्यसरी नियकु्त गिे 

सशस्त्र प्रहरी अनधकारीबाट नियकु्त हिुे व्यशक्तले िाएको तलब ित्ता तर्ा अन्य सनुबधा सरकारी 

बाँकी सरह असूल उपर गरी हविागीय कारबाही समेत गररिेछ ।  

(३) सशस्त्र प्रहरी हकताविािामा पददताथ िगरी सशस्त्र प्रहरी सेवाको कुिै पनि पद पूनतथ 

गररिे छैि । 

९.  सशस्त्र प्रहरी सेवाको पदपूनतथ : (१) सशस्त्र प्रहरी सेवाको देहायको पद देहाय बमोशजम पूनतथ 

गररिेछ :– 

       (क) साधारण समूह, साधारण उपसमूहतफथ  :–  

पद िलु्ला प्रनतयोनगतािारा बढुवािारा 

(१) सशस्त्र प्रहरी पररचर वा सो सरह १००% – 

(२) सशस्त्र प्रहरी जवाि वा ररकु्रट १००% – 

(३) सशस्त्र प्रहरी सहायक हवल्दार – १००% 

(४) सशस्त्र प्रहरी हवल्दार – १००% 

(५) सशस्त्र प्रहरी वररष्ठ हवल्दार – १००% 

(६) सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीिक ६०% ४०% 

(७) सशस्त्र प्रहरी िायब निरीिक – १००% 

(८) सशस्त्र प्रहरी वररष्ठ िायब निरीिक – १००% 

(९) सशस्त्र प्रहरी निरीिक ६०% ४०% 

(१०) सशस्त्र प्रहरी निरीिक िन्दा 

मानर्का सभपूणथ पदहरू 

– १००% 

  

(ि) साधारण समहु, कािूि उपसमूहतफथ  :–  

पद िलु्ला प्रनतयोनगतािारा बढुवािारा 

(१) सशस्त्र प्रहरी निरीिक १००% – 

(२) सशस्त्र प्रहरी निरीिक िन्दा मानर्का सभपूणथ पदहरु – १००% 
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 (ग) साधारण समूह, लेिा उपसमूहतफथ  :–  

पद िलु्ला प्रनतयोनगतािारा बढुवािारा 

(१) सशस्त्र प्रहरी वररष्ठ हवल्दार १००% – 

(२) सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीिक ६०% ४०% 

(३) सशस्त्र प्रहरी िायब निरीिक – १००% 

(४) सशस्त्र प्रहरी निरीिक ७५% २५% 

(५) सशस्त्र प्रहरी निरीिक िन्दा मानर्का सभपूणथ पदहरु – १००% 

   

 (घ) प्राहवनधक समूहतफथ  :– 

पद िलु्ला प्रनतयोनगतािारा बढुवािारा 

(१) सशस्त्र प्रहरी जवाि १००% – 

(२) सशस्त्र प्रहरी सहायक हवल्दार – १००% 

(३) सशस्त्र प्रहरी हवल्दार ६०% ४०% 

(४) सशस्त्र प्रहरी वररष्ठ हवल्दार – १००% 

(५) सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीिक ६०% ४०% 

(६) सशस्त्र प्रहरी िायब निरीिक ७५% २५% 

(७) सशस्त्र प्रहरी वररष्ठ िायब निरीिक - १००% 

(८) सशस्त्र प्रहरी निरीिक ७५% २५% 

(९) सशस्त्र प्रहरी निरीिक िन्दा मानर्का सभपूणथ पदहरू – १००% 

   

 (२) उपनियम (१) को िण्ड (घ) को उपिण्ड (९) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए 

तापनि प्राहवनधक समूहको स्वास््य तफथ को सशस्त्र प्रहरी िायब उपररिकको दरबन्दी नसजथिा हुँदाका 

बित हवशषे शैशिक योग्यता तोहकएको र बढुवािारा त्यस्तो पद पूनतथ गिथ सभिाव्य उभमेदवार 

ििएमा त्यस्तो पद िलुा प्रनतयोनगतािारा पूनतथ गिथ सहकिेछ । 
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 (३) यस नियममा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि सशस्त्र प्रहरी सेवालाई 

समावेशी बिाउि िलु्ला प्रनतयोनगतािारा पूनतथ हिुे पदमध्ये पैंतालीस प्रनतशत पद छुट्याई सो 

प्रनतशतलाई शत प्रनतशत मािी देहाय बमोशजमका उभमेदवारका बीचमा मात्र छुट्टाछुटै्ट प्रनतस्पधाथ 

गराई पदपूनतथ गररिछे :– 

(क) महहला    – बीस प्रनतशत 

(ि) आददवासी/जिजानत   – बत्तीस प्रनतशत 

(ग) मधेसी    – अट्ठाइस प्रनतशत 

(घ) दनलत    – पन्र प्रनतशत 

(ङ) हपछनडएको िेत्र   – पाँच प्रनतशत 

 

स्पष्टीकरणः 

(१) यस उपनियमको (क), (ि), (ग) र (घ) को प्रयोजिको लानग “महहला, 

आददवासी/जिजानत, मधेसी र दनलत” िन्नाले आनर्थक तर्ा सामाशजक रुपमा 

पछानड परेका महहला, आददवासी/जिजानत, मधेसी र दनलत सभझि ुपछथ ।  

(२) यस उपनियमको प्रयोजिको लानग “हपछनडएको िेत्र” िन्नाले अछाम, 

कानलकोट, जाजरकोट, जभुला, डोल्पा, बझाङ, बाजरुा, मगु ुर हभुला शजल्ला 

सभझि ुपछथ ।  

 (४) उपनियम (३) बमोशजम प्रनतशत निधाथरण गदाथ एक प्रनतशतिन्दा कम 

घताङ्क(फ्र्याक्सि) आएमा त्यस्तो घताङ्क जिु समदुायको हकमा आएको हो सोिन्दा लगतै्त पनछको 

समदुायमा सदै जािछे ।  

 (५) उपनियम (३) बमोशजम छुट्याइएको पदमा कुिै दरिास्त िपरेमा वा आवश्यक 

सङ्ख्यामा उभमेदवार उत्तीणथ हिु िसकी आवश्यक सङ्ख्यामा पदपूनतथ हिु िसकेमा त्यसरी िपगु 

िएको पद सङ्ख्या सोही वषथको िलु्ला प्रनतयोनगतािारा पूनतथ गररिे पदमा समावेश गररिेछ ।  
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 (६) उपनियम (३) बमोशजम पदपूनतथ गिे प्रयोजिका लानग आनर्थक तर्ा सामाशजक रुपमा 

पछानड परेका महहला, आददवासी÷जिजानत, मधेस र दनलत समदुायको हववरण िपेाल सरकारले िपेाल 

राजपत्रमा सचुिा प्रकाशशत गरी तोके बमोशजम हिुेछ ।  

 तर त्यसरी ितोकेसभमको लानग जिुसकैु महहला, आददवासी÷जिजानत, मधेसी र दनलत 

समदुायलाई आनर्थक तर्ा सामाशजक रुपमा पछानड परेको समदुाय मानििछे ।  

 (७) उपनियम (३) बमोशजम छुट्याइएका पदको लानग दरिास्त पेश गदाथ देहाय 

बमोशजमका प्रमाण संलग्ि गिुथ पिेछ :– 

(क) आददवासी/जिजानतका लानग िेपाल आददवासी÷जिजानत उत्र्ाि राहिष्य 

प्रनतष्ठािबाट आददवासी/जिजानत ििी प्रमाशणत िएको, 

(ि) दनलतका लानग राहिय दनलत आयोगबाट दनलत ििी प्रमाणीत िएको,  

(ग) मधेसीका लानग िेपाल सरकारले िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकाशि गरी 

तोकेबमोशजमको संस्र्ाबाट मधेसी ििी प्रमाशणत िएको, 

 तर िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकाशि गरी संस्र्ा ितोकेसभम 

सभबशन्धत स्र्ािीय निकायको प्रमिुको नसफाररसमा प्रमिु शजल्ला 

अनधकारीबाट मधेसी ििी प्रमाशणत िएको हिु ुपिेछ । 

(घ) हपछनडएको िते्रका लानग उपनियम (३) मा उल्लेि िएका शजल्लामा 

स्र्ायी बसोबास गरी सभबशन्धत शजल्लाबाट िै िागररकताको प्रमाणपत्र प्राप्त 

गरेको तर्ा सभबशन्धत गाउँ हवकास सनमनत वा िगरपानलकाबाट दरिास्त 

पेश गदाथका बितसभम सोही स्र्ािमा स्र्ायी बसोबास िएको िने्न 

नसफाररस गररएको ।  

 (८) यस नियममा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेिेको िएता पनि िलु्ला प्रनतयोनगतािारा पूनतथ 

गररिे ररक्त पद मध्ये दईु प्रनतशत पदमा यस नियमावली बमोशजमको न्यूितम योग्यता पगेुका अमर 

सशस्त्र प्रहरी र अशक्त सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको सन्तनत मध्येबाट पदपूनतथ गररिेछ ।  
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(९) सशस्त्र प्रहरी सेवाको ररक्त पद पूनतथको लानग आयोगले यस नियम बमोशजम पद सं्या 

निधाथरण  

गिेछ ।  

१०.  समूहकृत हिु े: (१) यो नियमावली प्रारभि िएको तीि महहिा नित्र नियम ७ बमोशजम सशस्त्र प्रहरी 

सेवा, साधारण समहु अन्तगथत कािूि र लेिा उपसमूहको दरबन्दी नसजथिा गररिेछ र यसरी नसजथिा 

िएको दरबन्दीमा एक पटकको लानग सशस्त्र प्रहरी सेवा, साधारण समूहमा कायथरत सशस्त्र प्रहरी 

कमथचारी मध्ये देहायको योग्यता तर्ा शतथ पूरा गरेका सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई देहायको आधारमा 

समाि शे्रणी वा तहको पदमा समूहकृत गररिेछ :–  

(क)  कािूि उपसमूहतफथ  :– 

(१) कािूि नबषयमा स्िातक तह उत्तीणथ गरेको, 

(२) सभबशन्धत पदमा रही कािूि सभबन्धी कायथमा अििुव हानसल गरेको, र 

(३) सेवा अवनध कभतीमा पाँच वषथ बाँकी रहेको । 

(ि)  लेिा उपसमूहतफथ  :– 

(१) सशस्त्र प्रहरी िायब उपररिक वा सो िन्दा मानर्को पदको निनमत्त 

कभतीमा स्िातक तह उत्तीणथ गरी लेिा सभबन्धी तालीम प्राप्त गरेको र 

लेिा सभबन्धी काममा अििुव हानसल गरेको, 

(२) सशस्त्र प्रहरी निरीिक पदको निनमत्त कभतीमा स्िातक तह उत्तीणथ गरी 

लेिा सभबन्धी तालीम प्राप्त गरेको वा प्रहवणता प्रमाणपत्र तह उत्तीणथ गरी 

लेिा सभबन्धी तालीम प्राप्त गरेको र लेिा सभबन्धी काममा अििुव 

हानँसल गरेको,  

(३)  सशस्त्र प्रहरी बररष्ठ िायब निरीिक, सशस्त्र प्रहरी िायब निरीिक र सशस्त्र 

प्रहरी सहायक निरीिक पदको निनमत्त कभतीमा एस.एल.सी. वा सो सरह 

उत्तीणथ गरी लेिा सभबन्धी तालीम हानसल गरेको र लेिा सभबन्धी काममा 

अििुव हानसल गरेको, 
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(४) सशस्त्र प्रहरी वररष्ठ हवल्दार पदको निनमत्त कभतीमा एस.एल.सी. वा सो 

सरह उत्तीणथ गरी लेिा सभबन्धी काममा कभतीमा एक वषथको अििुव 

हानसल गरेको, र  

(५) सेवा अवनध कभतीमा तीि वषथ बाँकी रहेको । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम कािूि र लेिा उपसमूहमा समूहकृत गदाथ सो बमोशजम 

योग्यता हानसल गरेको र इच्छुक सशस्त्र प्रहरी कमथचारीहरु मध्येबाट गररिेछ ।  

(३) उपनियम (२) बमोशजम समूहकृत हिु चाहि े सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको सङ्ख्या 

सभबशन्धत उपसमूहमा रहेको दरबन्दी िन्दा बढी िएमा सभबशन्धत िेत्रमा बढी अििुव हानसल गिे 

सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई पहहले समूहकृत गररिछे ।  

(४) उपनियम (३) बमोशजम अििुवको अवनध समाि िई सो बमोशजम समूहकृत गिथ 

िसहकएमा सभबशन्धत हवषयमा मानर्ल्लो शैशिक योग्यता हानसल गिे सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई 

पहहले समूहकृत गररिेछ ।  

(५) यस नियम बमोशजम साधारण समूह अन्तगथत काििु तर्ा लेिा उपसमूहमा समूहकृत 

ििएसभम बढीमा एक वषथको लानग आवश्यक योग्यता र अििुव हानसल गरेका सशस्त्र प्रहरी 

कमथचारीलाई सशस्त्र प्रहरी महानिरीिकले कािूि तर्ा लेिा सभबन्धी काम गिे गरी तोक्िेछ ।  

 

पररच्छेद–४ 

परीिा सञ्चालि तर्ा नसफाररस सभबन्धी व्यवस्र्ा 

११.  परीिाको पाठ्यक्रम सभबन्धी व्यवस्र्ा : सशस्त्र प्रहरी सेवाको ररक्त पदमा नियशुक्तको लागी छिौट 

गिथ नियम १३ बमोशजम नलइिे परीिाको पाठ्यक्रम, अङ्क हविाजि र मूल्याङ्कि हवनध आयोगले 

निधाथरण गरे बमोशजम हिुछे। 

१२.  हवज्ञापि प्रकाशि : (१) सशस्त्र प्रहरी सेवामा रहेको ररक्त पद पूनतथ गिथको लानग आयोगले िेपालको 

हवनिन्न िागमा प्रचार प्रसार हिु सक्िे गरी राहियस्तरको पत्रपनत्रकामा देहायका हवषयहरू िलुाई 

हवज्ञापि प्रकाशि गिुथ पिेछ । यसरी हवज्ञापि प्रकाशि िएको सूचिा सञ्चारका अन्य माध्यम माफथ त 

समेत प्रकाशि तर्ा प्रसारण गिथ सहकिेछ ।  
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(क) पदको िाम, 

(ि) आवश्यक सङ्ख्या, 

(ग) दरिास्त ददिे नमनत र स्र्ाि, 

(घ) दरिास्त दस्तूर,  

(ङ) आवश्यक न्यूितम योग्यता, 

(च) पेश गिुथपिे आवश्यक प्रमाणपत्रहरू, 

(छ) सभपकथ  नमनत र स्र्ाि, 

(ज) परीिाको तररका, 

(झ) अन्य शतथहरू ।  

 (२) उपनियम (१) बमोशजम िलुा प्रनतयोनगतात्मक परीिािारा स्र्ायी पदपूनतथ हिु ेपदको 

हवज्ञापि प्रकाशि गदाथ दरिास्त बझुाउिको लानग उभमेदवारलाई कभतीमा तीस ददिको भयाद ददि ु

पिेछ । 

 (३) उपनियम (१) बमोशजमको हवज्ञापिमा िाग नलि चाहिे उभमेदवारले दरिास्त फाराम 

िरी आयोगले तोके बमोशजमको परीिा दस्तूर सहहत हवज्ञापिमा उल्लेि िएको स्र्ाि र समयमा 

दरिास्त फाराम बझुाउि ुपिेछ । 

 (४) एउटै पदको िलु्ला तर्ा समावेशी समूहमा समेत दरिास्त फाराम बझुाउँदा प्रनत र्प 

समूह बीस प्रनतशत रकम र्प दस्तूर लाग्िछे ।  

 (५) यस नियम बमोशजम सशस्त्र प्रहरी निरीिक र सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीिक पदको 

लानग नबज्ञापि प्रकाशशत िईसके पनछ नलशित पररिाको िनतजा प्रकाशि हिु ुिन्दा अशघ सभम र 

अन्य पदको लानग नबज्ञापि प्रकाशशत िईसके पनछ अन्तरवाताथको िनतजा प्रकाशि िहुँदा सभम ररक्त 

हिु आएको पदलाई सोही नबज्ञापिमा समावेश गिथ सहकिेछ ।  

१३.  उभमेदवार छिौट गिे तररका : (१) सशस्त्र प्रहरी सेवाका देहायका ररक्त पद पूनतथको लानग 

उभमेदवारको छिौट गदाथ देहाय बमोशजमको परीिाको माध्यमबाट गिुथ पिेछ :– 

(क)  सशस्त्र प्रहरी निरीिक पदको लानग (साधारण समूहतफथ ), 

(१) प्रारशभिक शारीररक परीिण, 
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(२) शारीररक सहहष्णतुा,  

(३) हवस्ततृ स्वास््य परीिण, 

(४) मिोवैज्ञानिक व्यशक्तत्व (आइ.क्यू) परीिण,  

(५) नलशित परीिा,  

(६) गणुमापक परीिा, 

(७) हवशेष स्वास््य परीिण र 

(८) अन्तवाथताथ । 

(ि)  सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीिक पदको लानग (साधारण समूहतफथ ), 

(१) प्रारशभिक शारीररक परीिण, 

(२) शारीररक सहहष्णतुा,  

(३) हवस्ततृ स्वास््य परीिण, 

(४) नलशित परीिा, 

(५) हवशेष स्वास््य परीिण र 

(६) अन्तवाथताथ । 

(ग) सशस्त्र प्रहरी वररष्ठ हवल्दार (लेिा उपसमूह) र सशस्त्र प्रहरी जवाि पदको लानग 

(साधारण समूहतफथ ) 

(१) प्रारशभिक शारीररक परीिण, 

(२) नलशित परीिा, 

(३) हवस्ततृ स्वास््य परीिण, 

(४) शारीररक सहहष्णतुा  

(५) नबशेष स्वास््य परीिण र 

(६) अन्तवाथताथ । 

(घ)  प्राहवनधक समूह तफथ का पदहरूको लानग, 

(१) प्रारशभिक शारीररक परीिण, 

(२) शारीररक सहहष्णतुा,  
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(३) हवस्ततृ स्वास््य परीिण, 

(४) नलशित परीिा, 

(५) प्रयोगात्मक पररिा (हवषयगत/पेशागत आधारमा), 

(६) हवशेष स्वास््य परीिण र 

(७) अन्तवाथताथ । 

(ङ)  सशस्त्र प्रहरी पररचर पदको लानग, 

(१) प्रारशभिक शारीररक परीिण, 

(२) हवस्ततृ स्वास््य परीिण, 

(३) शारीररक सहहष्णतुा,   

(४) प्रयोगात्मक पररिा (टे्रड अिसुारको),  

(५) हवशेष स्वास््य परीिण र 

(६) अन्तवाथताथ । 

 (२) उपनियम (१) बमोशजम सञ्चालि हिुे कुिै एक चरणको परीिामा अितु्तीणथ हिुे 

उभमेदवार छिौटका अन्य चरणको परीिामा सशभमनलत हिु पाउिे छैि । 

१४. परीिा वा हवज्ञापि रद्द गिथ सक्ि े: कुिै गभिीर कारण परी परीिा सञ्चालि हिु िसक्िे िएमा वा 

परीिा सञ्चालि हुदँाका बित परीिा केन्रमा कुिै प्रकारको गडवडी वा अनियनमतता िएमा वा कुिै 

बाधा अवरोध िडा िई एक वा सबै केन्रमा आशंशक वा पूणथ रुपले परीिा सञ्चालि हिु िसकेमा 

आयोगले कारण जिाई सो ददिको परीिा वा सोसँग सभबशन्धत हवज्ञापि वा हवज्ञापिको सभपूणथ 

परीिा आशंशक वा पूणथ रुपले रद्द गिथ सक्िछे । 

१५.  नलशित परीिाको िनतजा प्रकाशि : (१) आयोगले यस नियमावली बमोशजम नलशित परीिाको 

िनतजा प्रकाशि गदाथ उभमेदवारको रोल िभबर, िाम र र्रसमेत उल्लेि गरी वणाथिकु्रमको आधारमा 

देहाय बमोशजमको सङ्ख्या र्प गरी िनतजा प्रकाशि गिुथ पिेछ :– 

  पदपूनतथ गिुथ पिे पद सङ्ख्या  र्प हिु ेसङ्ख्या  

(क) १ देशि ५ सभम िएमा    २  

(ि) ६ देशि १० सभम िएमा    ३ 
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(ग) ११ देशि १५ सभम िएमा    ४ 

(घ) १६ देशि २० सभम िएमा    ५ 

(ङ) २१ देशि २५ सभम िएमा    ६ 

(च) २६ देशि ३० सभम िएमा    ७ 

(छ) ३१ देशि ३५ सभम िएमा   ८ 

(ज) ३६ देशि ४० सभम िएमा   ९ 

(झ) ४१ र सोिन्दा मानर् जनतसकैु िएमा   २० प्रनतशत । 

 (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 सङ्ख्या एक देशि 

पाँच सभम िएमा र्प पाँच जिा उभमेदवारको िाम समावेश गिुथ पिेछ । पदपूनतथ गिुथ पिे पद 

सङ्ख्या छ वा सो िन्दा बढी िएमा सो पद सङ्ख्याको दोब्बर सङ्ख्यामा उभमेदवारको िाम 

समावेश गरी िनतजा प्रकाशि गिुथ   पिेछ ।  

 (३) समाि तहका निन्दा निन्दै हवज्ञापि बमोशजमको नलशित परीिाको िनतजा प्रकाशि गदाथ 

िनतजामा िाम समावेश िएकामध्ये जनत जिा उभमेदवारको िाम त्यसपनछ प्रकाशि हिुे पदको 

िनतजामा समावेश िएको छ, त्यनतकै सङ्ख्यामा र्प उभमेदवारहरूको िाम समावेश गरी िनतजा 

प्रकाशि गिुथ पिेछ ।  

 (४) उपनियम (१), (२) वा (३) बमोशजम िनतजा प्रकाशि गदाथ अशन्तम प्राप्ताङ्क समाि 

िएका उभमेदवार एकिन्दा बढी िएमा त्यस्ता सबै उभमेदवारको िाम नलशित परीिाको िनतजामा 

समावेश गिुथ पिेछ ।  

 (५) उपनियम (१), (२) वा (३)  बमोशजम िनतजाका लानग सङ्ख्या निधाथरण गदाथ शून्य 

दशमलव पाँच वा सोिन्दा बढी हिु आएमा मात्र पूणथ अङ्क एक मानु्न पिेछ ।  

 (६) नलशित परीिाको िनतजा प्रकाशि गदाथ अन्तवाथताथ लगायत अन्य सभबद्ध परीिाको 

नमनत, समय र स्र्ाि समेत िलुाउि ुपिेछ ।  

 (७) यस नियम बमोशजम िनतजा प्रकाशि गदाथ कुिै कदठिाई आईपरेमा आयोगले आवश्यक 

व्यवस्र्ा गिथ सक्िेछ । 
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१६.  अन्तवाथताथ सनमनतको गठि : (१) नियम १५ बमोशजम छिौट िएका उभमेदवारको अन्तवाथताथ नलिको 

निनमत्त आयोगले एक जिा अध्यि र दि वा हवशेषज्ञको सूचीमा रहेका सभबशन्धत हवषयका दि वा 

हवशेषज्ञ समेत कभतीमा तीि जिा सदस्य रहेको अन्तवाथताथ सनमनत गठि गिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजमको अन्तवाथताथ सनमनतको कायथहवनध आयोगले तोके बमोशजम 

हिुेछ । 

१७. दि वा हवशषेज्ञको मिोियि : (१) आयोगले यस नियमावली बमोशजम आफूले गिुथ पिे काममा 

सहयोग गिथको लानग सभबशन्धत हवषयका आवश्यक दि वा हवशेषज्ञ मिोियि गिथ सक्िेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम मिोियि िएको दि वा हवशषेज्ञको पाररश्रनमक आयोगले 

तोके बमोशजम हिुेछ ।  

१८.  अशन्तम िनतजा प्रकाशि गिे : (१) आयोगले उभमेदवारको छिौट सभबन्धी सभपूणथ प्रहक्रया सभपन्न 

िए पनछ सबै चरणका परीिा तर्ा शैशिक योग्यता वापतको कूल अङ्कको आधारमा सबै िन्दा बढी 

अङ्क प्राप्त गिे उभमेदवारको रोल िभबर, िाम, ठेगािा समेत उल्लेि गरी योग्यताक्रम अिसुार अशन्तम 

िनतजा प्रकाशि गिुथ पिेछ ।  

 (२) उपनियम (१) बमोशजम अशन्तम िनतजा प्रकाशि गदाथ आयोगले तोकेको सङ्ख्यामा 

वैकशल्पक उभमेदवारको सूची समेत प्रकाशि गिुथ पिेछ । 

 तर वैकशल्पक उभमेदवारको सूची प्रकाशि गदाथ पयाथप्त सङ्ख्यामा उभमेदवार उपलव्ध हिु 

िसकेमा कम सङ्ख्यामा पनि सूची प्रकाशि गिथ सहकिेछ । 

१९.  नियशुक्तको लानग नसफाररस गिे : आयोगले नियम १८ को उपनियम (१) बमोशजम प्रकाशि गरेको 

अशन्तम िनतजामा िाम समावेश िएका उभमेवारलाई नियशुक्तको लानग नसफाररस गरी पठाउिछे ।  

२०.  नसफाररस रद्द गिथ सक्ि े : (१) नियम १९ मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि आयोगले 

नियशुक्तको लानग गरेको नसफाररस बमोशजम नियशुक्तपत्र ददि ुअगावै कुिै उभमेदवारले प्रस्ततु गरेको 

गलत हववरणको कारणबाट त्यस्तो उभमेदवारको नसफाररस रद्द गिुथ परेमा आयोगले कारण जिाई 

पहहले िएको नसफाररस रद्द गरी अको योग्यताक्रम प्रकाशि गिथ सक्िेछ । 

 (२) उपनियम (१) बमोशजम अको योग्यताक्रम प्रकाशि िएको अवस्र्ामा सो योग्यताक्रम 

बमोशजमका उभमेदवारलाई नियमािसुार नियशुक्त ददइिेछ । 
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२१.  गोप्य रहि े: आयोगले नलिे परीिासँग सभबशन्धत सबै प्रकारका अनिलेिहरु गोप्य रहिेछि ्। 

२२.  बाहषथक प्रनतवेदि : आयोगले आफूले गरेको कामको वाहषथक प्रनतवेदि आनर्थक वषथ समाप्त िएको दईु 

 महहिानित्र मन्त्रालय समि पेश गिुथ पिेछ । 

 

पररच्छेद–५ 

नियशुक्त सभबन्धी व्यवस्र्ा 

२३.  न्यिुतम योग्यता : सशस्त्र प्रहरी सेवाका हवनिन्न समूहका पदमा िलु्ला प्रनतयोनगतािारा पूनतथको लानग 

आवश्यक पिे न्यूितम योग्यता अिसूुची–४ मा उल्लेि िए बमोशजम हिुछे । 

२४. नियशुक्त गिे अनधकारी : (१) सशस्त्र प्रहरी सेवाको देहायको पदमा नियशुक्त गिे अनधकार देहायको 

अनधकारीलाई हिुछे :– 

(क)  सशस्त्र प्रहरी महानिरीिक र सशस्त्र प्रहरी अनतररक्त महानिरीिकको पदमा  

– िेपाल सरकार  

(ि) सशस्त्र प्रहरी िायव महानिरीिक र सशस्त्र प्रहरी बररष्ठ उपरीिकको पदमा 

 – गहृ मन्त्री  

(ग) सशस्त्र प्रहरी निरीिक देशि सशस्त्र प्रहरी उपरीिक सभमको पदमा   

 – सशचव¸ मन्त्रालय  

(घ)  सशस्त्र प्रहरी वररष्ठ िायब निरीिक र सशस्त्र प्रहरी िायब निरीिकको पदमा  

– सशस्त्र प्रहरी महानिरीिक 

(ङ)  सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीिक पदमा  – सशस्त्र प्रहरी िायव महानिरीिक 

(च)  सशस्त्र प्रहरी वररष्ठ हवल्दारदेशि सशस्त्र प्रहरी जवािसभम  

– सशस्त्र प्रहरी वररष्ठ उपरीिक 

(छ)  सशस्त्र प्रहरी पररचर पदमा          – सशस्त्र प्रहरी िायब उपरीिक  

 (२) उपनियम (१) बमोशजमको नियशुक्त गिे अनधकारीले आयोगको नसफाररसको 

योग्यताक्रमको आधारमा नसफाररस प्राप्त िएको नमनतले राजपत्राहङ्कत पदमा एक महहिा नित्र र 
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राजपत्र अिहङ्कत पदमा पन्र ददिनित्र नियशुक्त गरी नियशुक्त गरेको जािकारी यर्ाशक्य नछटो 

साधििारा सभबशन्धत उभमेदवार र आयोगलाई ददि ुपिेछ ।   

२५.  शपर् ग्रहण गिे : पहहलो पटक नियशुक्त िएका प्रत्येक सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले अिसूुची–५ 

बमोशजमको ढाँचामा शपर् ग्रहण गिुथ पिेछ । 

२६. वैयशक्तक हववरण फाराम : (१) पहहलो पटक नियशुक्त िएका प्रत्येक सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले 

परीिणकाल समाप्त िएको तीस ददि नित्र अिसूुची–६ बमोशजमको ढाँचामा चार प्रनत वैयशक्तक 

हववरण फाराम ििुथ पिेछ । 

(२) सबै तहका सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको वैयशक्तक हववरणको अनिलेि सशस्त्र प्रहरी 

हकताविािा तर्ा प्रधाि कायाथलयले राख्नछे र देहायका सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको अनिलेि देहाय 

बमोशजमका कायाथलयले समेत राख्नछे :– 

(क)  सशस्त्र प्रहरी निरीिकदेशि सशस्त्र प्रहरी महानिरीिकसभमको मन्त्रालयले, 

(ि)  सभबशन्धत िेत्रका सबै तहका सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको सभबशन्धत 

िेत्रीयस्तरको सशस्त्र प्रहरी कायाथलयले । 

 (३)  सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको सरुवा, बढुवा, हविागीय कारबाही लगायतका सबै हववरणहरु 

वैयशक्तक हववरणमा जिाई अध्यावनधक गरी राख्न ु पिे दाहयत्व उपनियम (२) बमोशजम अनिलेि 

राख्न ेकायाथलयहरुको हिुेछ । 

२७.  परीिणकाल : (१) सशस्त्र प्रहरी सेवामा िलु्ला प्रनतयोनगतािारा नियशुक्त हिुे सशस्त्र प्रहरी 

कमथचारीलाई एक वषथको लानग परीिणकालमा राशििेछ ।  

  तर, 

(क) एक वषथ िन्दा बढी अवनधको आधारितू तालीम िएमा आधारितू तालीम 

अवनधिर परीिणकालमा रहेको मानििछे । 

(ि)  एकपटक परीिणकाल पूरा गरेको सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई पिुः 

परीिणकालमा राशििे छैि । 

 (२) परीिणकालमा रहेको कुिै सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको काम सन्तोषजिक ििएमा 

निजको नियशुक्त बदर गिथ सहकिेछ ।  
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 (३) परीिणकाल नित्र नियशुक्त बदर िगररएका सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको नियशुक्त 

परीिणकाल समाप्त िएपनछ स्वतः सदर िएको मानििछे । 

२८. आधारितू तालीम सभपन्न गिुथपिे :  (१) िलु्ला प्रनतयोनगताबाट छिौट िई नियशुक्त पाएको प्रत्येक 

सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले सो पदको निनमत्त तोहकएको आधारितू तालीममा सहिागी िई तालीम 

सभपन्न गरेको हिु ुपिेछ ।  

 (२) आधारितू तालीम सफलतापूवथक सभपन्न िगरेका उभमेदवारहरूलाई सशस्त्र प्रहरी 

कारबाही तर्ा शजभमेवारीमा िटाईिे छैि । 

(३) आधारितू तालीममा सफल िएका उभमेिारहरूलाई मात्र दज्याथिी शचन्ह प्रदाि  

गररिेछ । 

२९.  जेष्ठताक्रम कायम गिे : (१) सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको जेष्ठताक्रम कायम गदाथ निजहरूले सशस्त्र 

प्रहरी आधारितू तालीममा प्राप्त गरेको अङ्कको आधारमा जेष्ठताक्रम कायम हिुे गरी स्र्ायी पररचय 

(आई.नड)िभबर ददइिछे । 

 तर प्रशशिार्ी सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको हकमा नियशुक्तको लानग नसफाररस िएको 

योग्यताक्रमको आधारमा प्रशशिार्ी िभबर कायम गररिछे । 

 (२) उपनियम (१) बमोशजम आधारितू तालीममा समावेश िई कुिै कारणवश तालीम 

सभपन्न िगरेका उभमेदवारको हकमा निजले नियशुक्त पाएको समूहको सबैिन्दा अशन्तम क्रममा 

जेष्ठताक्रम कायम हिुेछ । 

 (३) बढुवा िएका सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको हकमा सभबशन्धत बढुवाको नसफाररसको क्रम 

अिसुार जेष्ठताक्रम कायम हिुेछ । 

 (४) िलु्ला प्रनतयोनगतािारा छिौट िई नियशुक्त पाई हवशेष कारणले सशस्त्र प्रहरी आधारितू 

तालीममा सहिागी ििएको सशस्त्र प्रहरी कमथचारी अको पटकको तालीममा सहिागी िई तालीममा 

सफल िएमा निजको जेष्ठताक्रम निजसँग छिौट िई सशस्त्र प्रहरी आधारितू तालीम नलई सकेका 

अन्य सशस्त्र प्रहरी कमथचारी िन्दा पछानड क्रमशः कायम गररिेछ ।  
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 (५) सशस्त्र प्रहरी सेवामा पिुबथहाली िएका तर्ा तल्लो पदमा घटुवा िएकोमा सरुु निणथय 

बदर िई आएका सशस्त्र प्रहरी कमथचारीहरुको हकमा पिुबथहाली िएको वा सरुु निणथय बदर िएको 

नमनतदेशि जेष्ठता कायम गररिेछ ।  

 (६) तल्लो पदमा घटुवा िएको सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको हकमा घटुवा िएको नमनतदेशि 

सो पदको जेष्ठता कायम गररिेछ । 

३०.  नियशुक्त बदर हिु सक्ि े अवस्र्ा : नियशुक्त गिे अनधकारीले देहायको अवस्र्ामा नियशुक्त बदर 

गिथसक्िेछ :– 

(क) सभबशन्धत पदको लानग निधाथरण िए बमोशजमको योग्यता ििएको वा 

िरहेको प्रमाशणत िएमा,  

(ि) परीिणकाल अवनधमा काम सन्तोषजिक ििएमा, 

(ग) आधारितू तालीममा सहिागी ििएमा वा तालीम छाडी िागेमा, 

(घ)  आधारितू तालीममा लगातार दईु पटकसभम असफल िएमा, 

(ङ) तोहकएको भयाद नित्र नियशुक्त पत्र बझु्ि िआएमा । 

३१. बैकशल्पक उभमेदवारको नियशुक्त : (१) देहायको अवस्र्ामा त्यस्तो अवस्र्ा परेको सात ददि नित्र 

अश्तयारवालाले वैकशल्पक सूचीमा रहेका उभमेदवारहरूलाई योग्यताक्रम अिसुार नियशुक्तको लानग 

माग गिुथ पिेछ :– 

(क) नियशुक्तको लानग नसफाररस गररएको उभमेदवारले नियशुक्तको सूचिा पाएको 

वा सूचिा प्रकाशशत िएको नमनतले तीस ददिनित्र नियशुक्तपत्र नलि िआएमा 

वा नियशुक्त नलई तोहकएको भयादनित्र बहाल ििएमा, वा 

(ि) नियशुक्तको लानग नसफाररस गररएको उभमेदवारको मतृ्य ु िई वा निजले 

राजीिामा ददई वा अन्य पदमा नियशुक्त िई नसफाररस िएको नमनतले एक 

वषथनित्र पद ररक्त हिु आएमा । 

 (२) उपनियम (१) बमोशजम वैकशल्पक सूचीमा रहेका उभमेदवारको माग िएमा सोको पन्र 

ददि नित्र आयोगले वैकशल्पक उभमेवारलाई योग्यताक्रम अिसुार नियशुक्तको लानग नसफाररस    

गिेछ ।  
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३२. सेवा करारमा नियशुक्त गिथ सक्ि े: (१) प्राहवनधक सेवा तफथ को कुिै पदमा िएको हवज्ञापि बमोशजम 

आवश्यक सङ्ख्यामा उभमेदवारको नसफाररस हिु िसकेमा र त्यस्तो पद पूनतथ गिथ अत्याश्यक िई 

कुिै व्यशक्तको हवशषेज्ञता सो सेवाको लानग अत्यावश्यक छ िने्न लागेमा अर्थ मन्त्रालयको सहमनत 

नलई मन्त्रालयले बढीमा दईु वषथसभमको लानग हवशेषज्ञको रुपमा सेवा करारमा नियशुक्त गिथ स्वीकृनत 

ददि सक्िेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम सेवा करारमा नियकु्त हिुे व्यशक्तको सेवा, शतथ र सहुवधा 

सभबन्धी व्यवस्र्ा करारिामामा उल्लेि गररए बमोशजम हिुेछ । 

 (३) उपनियम (२) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि उपनियम (१) बमोशजम सेवा 

करारमा नियकु्त हिुे व्यशक्तलाई देहायको शजभमेवारी र सहुवधा ददइिे छैि :– 

(क) सशस्त्र प्रहरी बलको निदेशिालय, हविाग, महाशािा तर्ा शािाको प्रमिुको 

शजभमेवारी, 

(ि) सशस्त्र प्रहरीको दज्याथिी शचन्ह तर्ा पोशाक प्रयोग गिे सहुवधा, र  

(ग) सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले पाउिे लत्ता कपडा र रासि सहुवधा । 

 

पररच्छेद–६ 

पदस्र्ापि, सरुवा तर्ा काज सभबन्धी ब्यवस्र्ा 

३३.  पदस्र्ापिा : यस नियमावली बमोशजम िलु्ला तर्ा बढुवािारा नसफाररस िएका सशस्त्र प्रहरी 

कमथचारीको सरुु पदस्र्ापिा गदाथ निजको शैशिक योग्यता, तालीमस्तर, ज्ञािसीप, कायथदिता, शारीररक 

िमता, वैयशक्तक रुशच र चाहिालाई समेत ध्याि ददई पदस्र्ापिा गररिछे ।  

३४.  सरुवा सभबन्धी व्यवस्र्ा : (१) यस नियमावलीको अधीिमा रही आवश्यकता अिसुार सशस्त्र प्रहरी 

कमथचारीको सरुवा गररिेछ ।  

  (२) सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई निजको समूह, उपसमूहनित्र मात्र सरुवा गररिेछ ।  

 (३) उपनियम (१) बमोशजम सरुवा गदाथ “क” र “ि” वगथको िौगोनलक िते्रमा साधारणतया 

अठार महहिािन्दा बढी अवनधको लानग सरुवा गररिे छैि ।  
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(४) सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई साधारणतया संवेदिशील स्र्ािमा अठार महहिा र एउटै 

स्र्ािमा तीि वषथिन्दा बढी काममा लगाईिे छैि । 

 स्पष्टीकरणः यस उपनियमको प्रयोजिको लानग “संवेदिशील स्र्ाि” िन्नाले िेपाल सरकारले 

सरुिाको दृष्टीले संवेदिशील ििी तोकेको स्र्ािलाई सभझि ुपछथ । 

३५.  सरुवा गिे अनधकार : (१) सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई सरुवा गिे अनधकार देहायका अनधकारीलाई  

 हिुेछ :– 

(क)  सशस्त्र प्रहरी अनतररक्त महानिरीिकलाई िेपाल सरकार, 

(ि)  सशस्त्र प्रहरी िायब महानिरीिक र सशस्त्र प्रहरी वररष्ठ उपरीिकलाई 

गहृमन्त्री, 

(ग)  सशस्त्र प्रहरी निरीिकदेशि सशस्त्र प्रहरी उपरीिकसभमलाई सशस्त्र प्रहरी 

महानिरीिक, 

(घ)  सशस्त्र प्रहरी पररचर देशि सशस्त्र प्रहरी वररष्ठ िायब निररिकसभमलाई 

प्रहरी प्रधाि कायाथलयको सशस्त्र प्रहरी िायब महानिरीिक वा सो िन्दा 

मानर्ल्लो दजाथको अनधकृत,  

(ङ)  िण्ड (घ) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि आफ्िो िेत्रनित्र सशस्त्र 

प्रहरी पररचरदेशि सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीिकसभमका सशस्त्र प्रहरी 

कमथचारीलाई सभबशन्धत िते्रको सशस्त्र प्रहरी िायब महानिरीिक ।  

 (२) उपनियम (१) को िण्ड (ङ) बमोशजम सरुवा गदाथ प्रधाि कायाथलयको स्वीकृत नलएर 

मात्र गिुथ पिेछ ।  

३६.  काज सभबन्धी व्यवस्र्ा : (१) सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई सामान्यतया काजमा राशििे छैि ।  

(२) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िएता पनि प्रधाि कायाथलयले कुिै हवशेष 

कामको लानग वा प्राहवनधक सेवाका सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई आवश्यकता अिसुार ररक्त पदमा 

अवनध तोकी काजमा िटाउि सक्िेछ ।  

(३) उपनियम (२) बमोशजम काज िटाइएको पद पूनतथ िएमा त्यस्तो पदमा काजमा रहेको 

सशस्त्र प्रहरी कमथचारी आफ्िो पदानधकार रहेको स्र्ािमा स्वतः हफताथ िएको मानििछे ।  
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३७.  कायम मकुायम तर्ा निनमत्त सभबन्धी व्यवस्र्ा : (१) सशस्त्र प्रहरी सेवाको कुिै पद ररक्त रही 

कायाथलयको काममा बाधा पिथ गएमा सो पदमा कायम मकुायम मकुरर गरी काममा लगाउि 

सहकिछे । 

 (२) यस नियम बमोशजम कायम मकुायम मकुरर गदाथ सो पदमा बढुवाको लानग योग्यता 

पगेुको एक तह मिुीको सबैिन्दा जेष्ठ सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई मात्र कायम मकुायम मकुरर 

गररिेछ । 

 (३) उपनियम (२) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि सेवा अवनधको आधारमा 

बढुवाको योग्यता ििएका सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई समेत कायम मकुायम मकुरर गिथ सहकिेछ । 

(४) कायम मकुायम मकुरर िएको सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले जिु पदमा कायम मकुायम 

मकुरर िएको हो सो पदको दज्याथिी शचन्ह र सभपूणथ अनधकार प्रयोग गिथ पाउिेछ । 

 (५) सशस्त्र प्रहरीको देहायको पदमा देहायको निकाय वा अनधकारीले कायम मकुायम 

मकुरर गिेछ :– 

(क) राजपत्राहङ्कत सशस्त्र प्रहरी अनधकृत पदमा मन्त्रालय, 

(ि) राजपत्र अिहङ्कत तहको सशस्त्र प्रहरी पदमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीिक । 

 (६) कुिै कारणले कायाथलय प्रमिु अिपुशस्र्त िएमा सोही कायाथलयका सबैिन्दा वररष्ठ 

सशस्त्र प्रहरीले सो पदको निनमत्त िई काम गिेछ । 

 (७) उपनियम (१) बमोशजम कायम मकुायम मकुरर िएको वा उपनियम (६) बमोशजम 

निनमत्त िई काम गरेको सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले आफुले जिु पदमा कायम मकुायम वा निनमत्त िई 

काम गरेको हो सो पदको तलब ित्ता र रासि सहुवधा पाउिेछ ।  

 तर पन्र ददि िन्दा कम अवनध निनमत्त िई काम गिे सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले त्यस्तो 

तलब ित्ता र रासि सहुवधा पाउिे छैि । 

 (८) कायम मकुायम वा निनमत्त िै काम गिे सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले उपनियम (७) 

बमोशजम पाउिे तलब ित्ताको अङ्क निजले एक शे्रणी वा तह मार्ीको पदमा बढुवा पाएमा पाउि े

तलब ित्ताको अङ्किन्दा बढी हिुे छैि । 
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पररच्छेद–७ 

बढुवा सभबन्धी व्यवस्र्ा 

३८. बढुवा : (१) नियम ९ बमोशजम बढुवािारा पूनतथ हिुे पदमा सभबशन्धत समूह वा उपसमूहका सशस्त्र 

प्रहरी कमथचारीहरुबाट बढुवा सनमनतको नसफाररसमा बढुवा गररिेछ । 

 (२) बढुवा सनमनतले यस नियम बमोशजम हिुे बढुवाको सूचिा प्रकाशि गिुथ पिेछ । 

(३) बढुवा सनमनतले यस नियम बमोशजम बढुवा नसफाररस िएका सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको 

िामावली सभबन्धी सूचिा प्रकाशि गिुथ पिेछ । 

 स्पष्टीकरण : यस नियमको प्रयोजिका लागी “सूचिा” िन्नाले सशस्त्र प्रहरी बलको वेि 

साइट र प्रधाि कायाथलयको सूचिा पाटीमा प्रकाशशत सूचिालाई समेत जिाउँछ । 

३९. बढुवा सनमनत : (१) सशस्त्र प्रहरी सेवाको देहायका पदमा बढुवाको लानग नसफाररस गिथ देहाय 

बमोशजमको बढुवा सनमनत रहिेछ :– 

(क) सशस्त्र प्रहरी अनतररक्त महानिरीिक पदको लानग :–  

(१) सशचव, मन्त्रालय          – अध्यि 

(२)  सशस्त्र प्रहरी महानिरीिक            –  सदस्य–सशचव 

(ि) सशस्त्र प्रहरी िायब महानिरीिक र सशस्त्र प्रहरी वररष्ठ उपरीिक पदको लानग :– 

(१) सशचव, मन्त्रालय      – अध्यि 

(२)  सशस्त्र प्रहरी महानिरीिक    – सदस्य 

(३)  सशस्त्र प्रहरी अनतररक्त महानिरीिक     –सदस्य–सशचव 

(ग) सशस्त्र प्रहरी उपरीिक, सशस्त्र प्रहरी िायब उपरीिक र सशस्त्र प्रहरी निरीिक 

पदको लानग :– 

(१)  सशस्त्र प्रहरी महानिरीिक    – अध्यि 

(२)  सह सशचव, मन्त्रालय     – सदस्य 

(३)  सशस्त्र प्रहरी िायब महानिरीिक       – सदस्य–सशचव 

(घ) सशस्त्र प्रहरी वररष्ठ िायब निरीिक र सशस्त्र प्रहरी िायब निरीिक पदको लानग :– 

(१)    सशस्त्र प्रहरी अनतररक्त महानिरीिक   – अध्यि 
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(२)    सशस्त्र प्रहरी वररष्ठ उपरीिक           – सदस्य 

(३)    सशस्त्र प्रहरी उपरीिक        – सदस्य–सशचव 

(ङ) सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीिक पदको लानग :– 

(१) सशस्त्र प्रहरी वररष्ठ उपरीिक    – अध्यि 

(२) सशस्त्र प्रहरी उपरीिक     – सदस्य 

(३) सशस्त्र प्रहरी िायब उपरीिक      – सदस्य–सशचव  

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

हवल्दार पदको लानग :– 

(१)  सशस्त्र प्रहरी उपरीिक     – अध्यि 

(२) सशस्त्र प्रहरी िायब उपरीिक    – सदस्य 

(३)  सशस्त्र प्रहरी निरीिक       – सदस्य–सशचव  

 (२) उपनियम (१) को िण्ड (ि) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि सशस्त्र प्रहरी 

अनतररक्त महानिरीिक पद ररक्त िई बढुवा सनमनतको सदस्य–सशचव तोक्ि िसहकिे िएमा उपनियम 

(१) को िण्ड (क) बमोशजमकै बढुवा सनमनतले िण्ड (ि) बमोशजमको बढुवा सनमनतको समेत 

काम गिेछ ।  

४०. बढुवाको लानग उभमेदवार हिु चाहहि े सेवा अवनध : (१) सशस्त्र प्रहरी सेवामा बढुवाको लानग 

सभिाव्य उभमेदवार हिु बढुवा हिुे शे्रणी वा तह िन्दा एक शे्रणी वा तह मनुिको पदमा चार वषथ 

सेवा अवनध परुा िएको हिु ुपिेछ । 

 तर सशस्त्र प्रहरी निरीिक पदमा बढुवा गदाथ सशस्त्र प्रहरी वररष्ठ िायब निरीिक पदबाट 

मात्र पदपूनतथ हिु िसक्ि ेअवस्र्ा िएमा सशस्त्र प्रहरी िायब निररिक पदमा छ वषथ सेवा अवनध परुा 

िएका सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई समेत सभिाव्य उभमेदवार कायम गररिेछ । यसरी सशस्त्र प्रहरी 

िायब निरीिकलाई समेत उभमेिार कायम गिुथ पिे िएमा सशस्त्र प्रहरी वररष्ठ िायब निररिकमा 

कायथरत कमथचारीहरुको सशस्त्र प्रहरी िायब निररिक पदमा गरेको सेवा अवनधलाई समेत गणिा 

गररिेछ । 
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 (२) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िएता पनि सशस्त्र प्रहरी िायब 

महानिरीिक र सो िन्दा मानर्ल्लो पदमा बढुवा हिु न्यूितम सेवा अवनधको हद लाग्िे छैि । 

४१. न्यिुतम शैशिक योग्यता र तालीम : (१) सशस्त्र प्रहरी कमथचारी बढुवाको निनमत्त सभिाव्य 

उभमेदवार हिु बढुवा हिुे पदको शे्रणी वा तह िन्दा एक शे्रणी वा तह मनुिको पदको लानग 

तोहकएको शैशिक योग्यता र नियम ४८ बमोशजमको अनिवायथ तालीम नलएको हिु ुपिेछ । 

 (२) यस नियमावलीमा उल्लेि िएकोमा सोही बमोशजम र उल्लेि ििएकोमा प्राहवनधक 

समूह अन्तगथतको स्वास््य उपसमूहको पदमा बढुवाको लानग िेपाल स्वास््य सेवासँग सभबशन्धत 

प्रचनलत िेपाल कािूिमा र अन्य प्राहवनधक समूहको पदमा बढुवाको लानग निजामती सेवासँग 

सभबशन्धत प्रचनलत िेपाल कािूिमा उल्लेि िए बमोशजमको समािस्तरको शैशिक योग्यता पूरा 

गरेको हिु ुपिेछ । 

४२. बढुवाको लानग उभमेदवार हिु िपाउि े : (१) नियम ४० मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि 

देहायको अवस्र्ामा कुिै पनि सशस्त्र प्रहरी कमथचारी बढुवाको लानग सभिाव्य उभमेदवार हिु पाउिे 

छैि :– 

(क) निलभबि िएकोमा निलभबि िएको अवनधिर,  

(ि)  बढुवा रोक्का िएकोमा बढुवा रोक्का िएको अवनधिर, 

(ग)  तलबवृहद्ध रोक्का िएकोमा तलबवृहद्ध रोक्का िएको अवनधसभम, 

(घ) तलबबहृद्ध घटुवा िएकोमा सो िएको नमनतले एक वषथसभम, 

(ङ) िाइपाइ आएको सरुु स्केलमा घटुवा िएकोमा सो िएको नमनतले एक 

वषथसभम, 

(च) िनसहतको सजाय पाएकोमा सो पाएको नमनतले एक वषथसभम, 

(छ) िेपाल सरकारबाट हवशेष अिमुनत नलई संयकु्त राि संघ वा अन्य 

अन्तराथहिय संस्र्ामा काम गिथ जािे सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको हकमा 

निजले त्यसरी काम गिथ जाि ु अशघ गरेको शतथिामा बमोशजमको 

अवनधसभम,  
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(ज) ऐिको दफा २७ बमोशजमको कसूरमा नबशेष अदालतमा मदु्दा नबचाराधीि 

िएसभम, 

(झ) एकपटक सेवाबाट हटी पिुबथहाली िएका सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको हकमा 

निजले ररफे्रसर तालीम सभपन्न िगरेसभम । 

(२) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िएतापनि सशस्त्र प्रहरी बलको स्र्ापिा 

िएपछी िलु्ला प्रनतयोनगताद्धारा नियशुक्त िई साधारण समूह अन्तरगत साधारण उपसमूहमा रहेका 

सशस्त्र प्रहरी वररष्ठ उपरीिक पदमा कायथरत कमथचारीले नियम ४८ को उपनियम (१) बमोशजमको 

ए.हप.एफ. कमाण्ड तर्ा स्टाफ तालीम िनलएसभम सशस्त्र प्रहरी िायव महानिरीिक पदमा बढुवाको 

लानग उभमेदवार हिु योग्य हिुे छैि ।     

४३. बढुवाको मापदण्ड र प्रहक्रया : (१) बढुवा सनमनतले सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई बढुवाको लानग 

नसफाररस गदाथ कायथिमताको मूल्याङ्किको आधारमा गिुथ पिेछ । 

 (२) सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको कायथिमताको मूल्याङ्किको कूल अङ्कको हविाजि देहाय 

बमोशजम हिुेछ :– 

(क)  कायथ सभपादि मूल्याङ्कि वापत   – चालीस अङ्क  

(ि)  ज्येष्ठता वापत     – बीस अङ्क 

(ग) िौगोनलक िेत्रमा काम गरे बापत   – आठ अङ्क 

(घ)  शैशिक योग्यता वापत    – सात अङ्क 

(ङ)  तालीम वापत     – तेह्र अङ्क 

(च)   चिुौनतपूणथ÷हवशषे शजभमेवारी बापत   – पाँच अङ्क 

(छ)  नबिषुण (मािपदवी, अलङ्कार र पदक) वापत – दईु अङ्क 

(ज)   बढुवा सनमनतले ददि ेअङ्क वापत   – पाँच अङ्क 

४४. कायथ सभपादिको मूल्याङ्कि : (१) सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको कायथसभपादिको मूल्याङ्किका लानग 

प्रयोग गररिे कायथ सभपादि मूल्याङ्कि फाराम अिसूुची – ७ बमोशजम हिुेछ ।  

 (२) सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको कायथ सभपादि मूल्याङ्किको कूल अङ्कको हविाजि देहाय 

बमोशजम  हिुेछ :– 
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(क)   सपुररवेिकले ददि सक्िे अनधकतम        – बीस अङ्क 

(ि)   पिुरावलोकिकताथले ददि सक्िे अनधकतम    – दस अङ्क 

(ग)   पिुरावलोकि सनमनतले ददि सक्िे अनधकतम      – दस अङ्क 

 (३) कायथ सभपादि मूल्याङ्कि फाराम िदाथ र मूल्याङ्कि गदाथ अिसूुची–८ मा उशल्लशित 

निदेशशका अिरुुप गिुथ पिेछ ।  

 (४) सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको कायथ सभपादि मूल्याङ्कि गिथ अिसूुची–९ मा उल्लेि िए 

बमोशजमको सपुररवेिक, पिुरावलोकिकताथ तर्ा पिुरावलोकि सनमनत रहिछे । 

 (५) सपुररवेिक, पिुरावलोकिकताथ र पिुरावलोकि सनमनतले कायथ सभपादि मूल्याङ्कि 

बापत अङ्क ददँदा कायथ सभपादि मूल्याङ्कि फाराममा उशल्लशित आधार अिरुूप ददि ुपिेछ । 

 (६) सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको कायथ सभपादि मूल्याङ्कि आनर्थक वषथका हहसाबले वाहषथक 

रूपमा गिुथ पिेछ । 

 (७) कायथ सभपादि मूल्याङ्कि बापत सपुररवेिकले िब्बे प्रनतशत िन्दा बढी वा साठी 

प्रनतशत िन्दा कम अङ्क प्रदाि गरेकोमा सो को स्पष्ट कारण िलुाउि ुपिेछ । 

 (८) सपुररवेिक वा पिुरावलोकिकताथले गरेको कायथ सभपादि मूल्याङ्किमा शचत्त िबझेुमा 

पिुरावलोकि सनमनतले सोको स्पष्ट कारण िलुाई पिुः मूल्याङ्कि गिथ सभबशन्धत मूल्याङ्किकताथ समि 

हफताथ पठाउि सक्िछे । त्यसरी हफताथ पठाइएकोमा सभबशन्धत मूल्याङ्किकताथले पिुः मूल्याङ्कि गरी 

वा पहहले गरेको मूल्याङ्कि संशोधि गिथ आवश्यक ििए सोको उशचत कारण िलुाई पठाउि ु  

पिेछ । 

 (९) संयकु्त राि संघको सेवाको लानग नमशिमा गएको अवनधको कायथसभपादि मूल्याङ्कि 

गिे प्रयोजिको लानग त्यस्तो नमशिमा िहटएको सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले कायथ सभपादि मूल्याङ्कि 

फाराम िरी उक्त नमशिमा रहेका निज िन्दा मानर्ल्लो तहका सशस्त्र प्रहरी कमथचारी समि पेश 

गिुथ पिेछ । यसरी पेश िएको कायथसभपादि मूल्याङ्कि फाराममा सो नमशिमा रहेका सभबशन्धत 

मूल्याङ्किकताथले मूल्याङ्कि गरी र्प मूल्याङ्किको लानग प्रधाि कायाथलयमा पठाउि ुपिेछ ।  



www.lawcommission.gov.np 

29 
 

 तर त्यस्तो नमशिमा िहटएको सशस्त्र प्रहरीको जेष्ठ कमाण्डरको हकमा निजले आफ्िो 

कायथसभपादि मूल्याङ्कि फाराम िरी प्रधाि कायाथलयमा पठाउि ु पिेछ र निजको कायथसभपादि 

मूल्याङ्कि उपनियम (४) बमोशजमका मूल्याङ्किकताथबाट गिुथ पिेछ । 

 (१०) कायथ सभपादि मूल्याङ्किको प्रयोजिको निनमत्त अङ्क गणिा गदाथ बढुवाको लानग 

सभिाव्य उभमेदवार हिु जनत वषथको सेवा आवश्यक पिे हो पनछल्लो त्यनत वषथको कायथसभपादि 

मूल्याङ्कि फारामको औसतबाट हहसाब गररिेछ ।  

 (११) अध्ययि, तालीम वा निलभबिमा रहेको सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको सो अवनधको 

कायथसभपादि मूल्याङ्कि बापत अङ्क गणिा गदाथ त्यस्तो अध्ययि, तालीम वा निलभबि रहििुन्दा 

तत्काल अशघको वषथमा जनत अङ्क पाएको छ सोही अिपुातमा गणिा गररिेछ ।   

 (१२)  सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको कायथ सभपादि मूल्याङ्कि फाराम िरी देहाय बमोशजम पेश 

गिुथ  पिेछ :– 

(क) सभबशन्धत कमथचारीले कायथसभपादि मूल्याङ्कि फाराम िरी प्रत्येक आनर्थक 

वषथको श्रावण ७ गते नित्र सपुररवेिक समि,  

(ि) सपुररवेिकले मूल्याङ्कि गरी श्रावण १५ गते नित्र पिुरावलोकिकताथ 

समि, 

(ग)  पिुरावलोकिकताथले मूल्याङ्कि गरी श्रावण मसान्त नित्र पिुरावलोकि 

सनमनत समि,  

(घ)  पिुरावलोकि सनमनतले िार १५ गते नित्र मूल्याङ्कि गरी नसलबन्दी फाराम 

सभबशन्धत कायाथलय समि, 

(ङ)  सशस्त्र प्रहरी िायब महानिरीिक र सो िन्दा तल्लो तहका अनधकृत तर्ा 

अन्य दजाथहरूका सशस्त्र प्रहरी कमथचारीहरूको मूल्याङ्कि फाराम सभबशन्धत 

कायाथलय प्रमिुले िार २५ गते नित्र प्रधाि कायाथलय समि, 

(च) प्रधाि कायाथलयले सशस्त्र प्रहरी निरीिक वा सो िन्दा मानर्का सशस्त्र 

प्रहरी अनधकृतहरुको एक प्रनत कायथसभपादि मूल्याङ्कि फाराम िार मसान्त 

नित्र मन्त्रालय समि । 
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४५. िौगोनलक िते्रमा काम गरेको अििुवको मूल्याङ्कि : (१) सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई हवनिन्न 

िौगोनलक िेत्रमा काम गरेको अििुव बापतको अङ्क प्रदाि गदाथ अिसूुची–१० मा उल्लेि िए 

बमोशजम िौगोनलक िते्रलाई क्रमशः “क”, “ि”, “ग” र “घ” गरी चार वगथमा हविाजि गरी वाहषथक 

रुपमा काम गरेको अििुव वापत आठ अङ्कमा िबढ्िे गरी देहाय बमोशजम अङ्क ददइिेछ :– 

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

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

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

(घ)  “घ” वगथमा काम गरेको प्रत्येक वषथको लानग १.२ 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 पाउि ेअङ्कको दामासाही हहसाबले र िब्बे ददििन्दा कम अवनध काम गरेको िए 

जिुसकैु िौगोनलक िेत्रमा काम गरेको िए पनि “घ” वगथको लानग तोहकएको अङ्क ददइिेछ ।  

 (३) कुिै कारणले सशस्त्र प्रहरी सेवाबाट हटी पिुबथहाली िएको वा निलभबि िई त्यस्तो 

निलभबि फुकुवा िएको सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको हकमा निज रुज ु हाशजर ििएको अवनधको 

िौगोनलक िेत्रमा काम गरे वापतको कुिै अङ्क ददइिे छैि ।  

 (४) संयकु्त राि संघीय नमशिमा िहटएको वा हवदेशशस्र्त िेपाली कुटिीनतक नियोगमा 

िहटएको सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई “घ” वगथको र अध्ययि नबदा वा तीि महहिा वा सो िन्दा बढी 

अवनधको लानग वैदेशशक तालीममा जािे सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई “घ” वगथको लानग तोहकएको 

अङ्कको आधा अङ्क   ददइिछे ।  

 (५) िौगोनलक िेत्रमा काम गरे वापत पाउि ेअङ्क जिु पदमा बढुवा हिु ेहो सो पद िन्दा 

तल्लो पदमा प्राप्त गरेको िए मात्र गणिा गररिेछ । 

 (६) यो नियमावली प्रारभि हिु ुिन्दा अशघ प्राप्त गरेको िौगोनलक िेत्रको अङ्क गणिा गदाथ 

सो अवनधको िौगोनलक िेत्र वापतको परुा अङ्क आठ मािी सोही अिपुातमा प्राप्ताङ्क कायम   

गररिेछ ।  
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४६. जेष्ठताको मूल्याङ्कि : (१) सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई जेष्ठता बापतको अङ्क प्रदाि गदाथ हाल बहाल 

रहेको शे्रणी वा तहको पदमा काम गरेको प्रत्येक वषथको लानग एक दशमलब पाँच अङ्कका दरले 

अनधकतम बीस अङ्क ददइिछे । 

 (२) उपनियम (१) बमोशजम एक वषथिन्दा कम अवनधको ज्येष्ठता बापतको अङ्क गणिा 

गदाथ दामासाहीबाट गणिा गिुथ पिेछ ।  

 (३) उपनियम (१) र (२) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि कुिै कारणले सेवाबाट 

हटी पिुबथहाली िएका सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको हकमा निज रुज ुहाशजर ििएको अवनधको ज्येष्ठता 

वापतको कुिै अङ्क ददईिे छैि ।  

४७. शैशिक योग्यता : (१) बढुवाका लानग सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई निजले हानसल गरेको शैशिक 

योग्यता वापत देहाय बमोशजम बढीमा सात अङ्क ददईिेछः– 

शैशिक योग्यता  प्रर्म 

शे्रणी 

दितीय 

शे्रणी  

ततृीय 

शे्रणी 

(क)  हाल बहाल रहेको पदको लानग 

निधाथररत न्यूितम  शैशिक योग्यता वापत 

६ ५.५ ५ 

(ि)  न्यूितम शैशिक योग्यतािन्दा मानर्ल्लो 

तहको शैशिक योग्यता वापत र्प  

१ ०.७५ ०.५० 

(ग)  िण्ड (क) बमोशजमको शैशिक योग्यता 

िहिुे सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको हकमा एक तह 

मनुिको शैशिक योग्यता वापत 

३ २.५ २ 

  

  (२) शे्रणी ििलेुको प्रमाणपत्रका हकमा हवश्वहवद्यालयले निधाथरण गरेको स्तर अिसुार शे्रणी 

कायम गरी र सो ििएमा दितीय शे्रणी सरहको अङ्क ददईिेछ ।  

 (३) सशस्त्र प्रहरी उपरीिक वा सो िन्दा मानर्को पदमा बढुवाको लानग शैशिक योग्यताको 

अङ्क गणिा गदाथ िलु्ला प्रनतयोनगतािारा नलईि ेसशस्त्र प्रहरी निरीिक पदका निनमत्त आवश्यक पिे 

शैशिक योग्यतालाई िै न्यूितम शैशिक योग्यता मानििछे ।  



www.lawcommission.gov.np 

32 
 

 (४) शैशिक योग्यता साधारण लेिपढ तोहकएको पदमा नियकु्त िएको सशस्त्र प्रहरी 

कमथचारीको हकमा सशस्त्र प्रहरी वररष्ठ िायब निररिकसभमको बढुवाको लानग शैशिक योग्यताको 

अङ्क गणिा गदाथ एस.एल.सी. वा सो िन्दा मनुिको जिुसकैु योग्यतालाई न्यूितम शैशिक योग्यता 

मािी सो वापत दितीय शे्रणी सरहको अङ्क ददइिेछ ।  

४८. तालीम : (१) सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले परुा गिुथ पिे आधारितु तालीम तर्ा मानर्ल्लो पदमा बढुवा 

हिु आवश्यक पिे व्यावसाहयक तालीम र सोको मूल्याङ्कि हवनध अिसूुची–११ बमोशजम हिुेछ । 

 (२) आधारितू तालीममा सफल ििएको कुिै पनि सशस्त्र प्रहरी कमथचारी बढुवाका लानग 

सभिाव्य उभमेिार हिु तर्ा व्यावसायीक तालीममा सहिागी हिु पाउिे छैि । 

 (३) सशस्त्र प्रहरी जवािदेशि सशस्त्र प्रहरी िायव महानिरीिकसभमका सशस्त्र प्रहरी 

कमथचारीलाई व्यावसाहयक तालीम अन्तगथत अनिवायथ तालीम बापत बढीमा पाँच अङ्क र सेवाकालीि 

तालीम वापत बढीमा आठ अङ्क ददईिेछ ।  

 तर पन्र ददििन्दा कम अवनधको तालीम बापतको अङ्क गणिा हिुे छैि । 

 (४) उपनियम (३) बमोशजम सेवाकालीि तालीम वापत अङ्क ददँदा सेवाकालीि तालीम 

अन्तगथतका कुिै दईु समूहको प्रत्येक तालीम बापत चार अङ्कको दरले बढीमा आठ अङ्क ददइिछे ।  

 (५) उपनियम (४) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि सेवाकालीि तालीम वापत एकै 

समूहको एकिन्दा बढी हवषयको तालीमको लानग छुटै अङ्क गणिा गररिे छैि । 

 तर कुिै समूहको एकिन्दा बढी हवषयमा तालीम हानसल गरेको िएमा बढी अङ्क प्राप्त गिे 

तालीमको अङ्क गणिा गिुथ पिेछ । 

 (६) शे्रणी ििलेुको स्वदेश तर्ा हवदेशमा नलएको कुिै पनि तालीमको अङ्क गणिा गदाथ 

दितीय शे्रणी सरहको अङ्क ददइिेछ ।   

४९. चिुौतीपूणथ वा हवशषे शजभमेवारी वापत प्रदाि गररि े अङ्क : (१) कुिै सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले 

चिुौतीपूणथ वा हवशषे शजभमेवारी निवाथह गरे वापत अङ्क ददँदा देहाय बमोशजम बढीमा पाँच अङ्क  

ददइिेछ – 

(क)  अनत चिुौतीपूणथ वा हवशेष शजभमेवारी वापत    – ५ अङ्क 

(ि)  मध्यमस्तरको चिुौतीपूणथ वा हवशेष शजभमेवारी वापत   – ३.५ अङ्क 
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(ग)  सामान्य वा चिुौतीपूणथ शजभमेवारी वापत   – २ अङ्क 

(२) उपनियम (१) बमोशजम अङ्क दददा अिसूुची- १२ बमोशजम हिुेछ ।  

 (३) देहाय बमोशजमको अनधकारीले आफू मातहतको सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले निवाथह गरेको 

चिुौतीपूणथ वा हवशेष शजभमेवारीको सभबन्धमा उपनियम (२) बमोशजमको आधारमा मूल्याङ्कि गरी 

सभबशन्धत बढुवा सनमनतको सशचवालयमा प्रत्येक वषथ असोज २२ गतेनित्र नसलबन्दी गरी पठाउि ु

पिेछ :– 

(क)  सशस्त्र प्रहरी निरीिकदेशि सशस्त्र प्रहरी िायब महानिरीिकसभमका 

अनधकृतहरुको हकमा सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी कायाथलयको प्रमिुको 

नसफाररसमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीिकले । 

(ि)  सशस्त्र प्रहरी वररष्ठ िायब निरीिक र सो िन्दा तल्लो तहको सशस्त्र प्रहरी 

कमथचारीहरूको हकमा सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी कायाथलयका प्रमिुको 

नसफाररसमा सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी िायब महानिरीिकले ।   

 (४) उपनियम (३) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि सशस्त्र प्रहरी कायाथलयको 

प्रमिुको रुपमा काम गिे सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको हकमा तालकु कायाथलयको प्रमिुको 

नसफाररसको आधारमा र प्रधाि कायाथलयमा काम गिे सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको हकमा सभबशन्धत 

शािा, महाशािा वा निदेशिालयको प्रमिुको नसफाररसको आधारमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीिकले 

मूल्याङ्कि गिुथ पिेछ ।  

 (५) चिुौतीपूणथ वा हवशषे शजभमेवारी वापतको अङ्क गणिा गदाथ बढुवाको लानग उभमेदवार 

हिु जनत वषथको सेवा आवश्यक पिे हो पनछल्लो त्यनत वषथको चिुौतीपूणथ वा हवशेष शजभमेवारीको 

मूल्याङ्किको औसतबाट गणिा गररिेछ ।  

(६) उपनियम (१) बमोशजम अङ्क ददिे प्रयोजिको लानग निधाथरण गररिे हवषय, मूल्याङ्कि 

हवनध र मापदण्ड प्रधाि कायाथलयको नसफाररसमा मन्त्रालयबाट स्वीकृत िए बमोशजम हिुेछ । 

५०. नबिषुण (मािपदवी, अलङ्कार  र पदक) वापत प्रदाि गररि ेअङ्कको निधाथरण : (१) सशस्त्र प्रहरी 

कमथचारीलाई हाल बहाल रहेको पदमा छँदा प्राप्त गरेको हविषूण वापत बढुवाको प्रयोजिको लानग 

बढीमा दईु अङ्क ददइिछे।   
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 (२) उपनियम (१) बमोशजम अङ्क ददँदा देहायको हविषूण वापत देहायको अङ्क ददइिछे:– 

(क) मािपदवी वापत     – २ अङ्क, 

(ि) अलङ्कार वापत    – १.५ अङ्क, र 

(ग) पदक वापत     – १ अङ्क 

 (३) यस नियम बमोशजम हविषूण वापत अङ्क ददँदा संवत ्२०६५ साल िन्दा पनछ प्राप्त 

गरेका हविषूण वापत मात्र ददइिेछ । 

५१. बढुवा सनमनतले ददि ेअङ्क : (१) बढुवाको लानग सभिाव्य उभमेदवार हिुे सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले 

आफ्िो पदमा रहँदा बहि गरेको िेततृ्व, कमाण्ड, नबशषे शजभमेवारी (स्टाफ तर्ा प्रशशिक), चिुौतीपूणथ 

कायथमा िहटई शजभमेवारीपूवथक कायथ सभपन्न गरेको तर्ा कायथसभपादिस्तर समेतको आधारमा बढुवा 

सनमनतले अिसूुची–१३ बमोशजमको मूल्याङ्कि फारामको आधारमा अनधकतम पाँच अङ्क ददिछे ।  

 (२) उपनियम (१) बमोशजम अङ्क ददिे प्रयोजिका लानग बढुवा सनमनतका अध्यि तर्ा 

सदस्यले अलग अलग फाराममा ददएको अङ्कको औषतबाट बढुवा सनमनतले ददि े अङ्क निधाथरण  

गररिेछ ।  

 (३) बढुवा सनमनतको अध्यि तर्ा सदस्यले उपनियम (२) बमोशजम अङ्क ददँदा कुिै सशस्त्र 

प्रहरी कमथचारीलाई दईु िन्दा कम अङ्क ददिपुरेमा वस्तगुत कारण समेत उल्लेि गिुथपिेछ ।  

 (४) बढुवा सनमनतका अध्यि तर्ा सदस्यले उपनियम (२) बमोशजम अङ्क ददँदा साहनसक 

कायथ, राि तर्ा सशस्त्र प्रहरी सङ्गठिको िाम उच्च राख्न प्रशंसिीय तर्ा नसजथिशील काम गिे सशस्त्र 

प्रहरी कमथचारीलाई वस्तगुत कारण िोली अनधकतम पाँच अङ्क ददि सक्िेछ ।  

 (५) बढुवा सनमनतको अध्यि वा सदस्यले प्रदाि गिे अङ्क शनु्य दशमलब पच्चीसले िाग 

जािे हिु ुपिेछ । 

५२. बढुवा सभबन्धी हवशषे व्यवस्र्ा : (१) एउटै पदमा कभतीमा पाँच वषथ बहाल रहहरहेका सशस्त्र प्रहरी 

उपरीिक वा सो िन्दा मनुिका सशस्त्र प्रहरी कमथचारी अनिवायथ अवकाश हिु एक महहिा बाँकी 

िएमा निजलाई एक शे्रणी वा तह मार्ीको पदमा बढुवा गररिेछ । 

 तर यसरी बढुवा गदाथ सशस्त्र प्रहरी िायब निररिकलाई सशस्त्र प्रहरी निररिकको पदमा 

बढुवा गररिेछ ।  
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 (२) उपनियम (१) बमोशजम बढुवा गिथको लानग स्वतः हवशषे पद नसजथिा हिुेछ र त्यस्तो 

सशस्त्र प्रहरी कमथचारी अवकाश िएपनछ त्यस्तो पद स्वतः िारेज हिुेछ ।  

 (३) देहाय बमोशजमको उत्कृष्ट कायथ गरेका र बढुवाको लागी न्यिुतम सेवा अवनध परुा 

गरेका राजपत्र अिंहङ्कत सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई सभबशन्धत बढुवा सनमनतको नसफाररसमा 

अश्तयारवालाले एक तह मानर्को ररक्त पदमा बढुवा गिथ सक्िेछ :– 

(क) राि, सशस्त्र प्रहरी बल तर्ा आफू सेवारत कायाथलयको माि, प्रनतष्ठा र 

गौरव बढाउि प्रशंसिीय कायथ गरेको, 

(ि) राहिय तर्ा अन्तराथहिय िेत्रका हवनिन्न हवधामा उत्कृष्ट कायथ गरी राि र 

सशस्त्र प्रहरी सङ्गठिको छहव उच्च राख्न हवशेष योगदाि परु् याएको, वा 

(ग) सशस्त्र प्रहरी कारबाहीको अवस्र्ामा आफ्िो कतथव्य पालिामा बहादरुी 

देिाएको ििी सभबशन्धत हफल्ड कमाण्डर वा ईकाईबाट नसफाररस   

िएको । 

 (४) उपनियम (३) बमोशजम बढुवा िएका सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको िाम, पद, बढुवा गिुथ 

पिाथको आधार र औशचत्य सहहतको नलशित हववरण प्रधाि कायाथलयले बढुवा गररएको पन्र ददिनित्र 

मन्त्रालयमा पठाउि ुपिेछ ।  

५३. सशस्त्र प्रहरी महानिररिक पदमा बढुवा : नियम ४३ मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि सशस्त्र 

प्रहरी महानिरीिक पदमा बढुवा गदाथ िेपाल सरकारले सशस्त्र प्रहरी अनतररक्त महानिररिकहरु 

मध्येबाट जेष्ठता र कायथकुशलताको आधारमा उपयकु्त देिेको उभमेिारलाई बढुवा गिेछ ।  

स्पष्टीकरण : यस नियमको प्रयोजिका लानग “कायथकुशलता” िन्नाले िेततृ्व िमता, आनर्थक 

अिशुासि, व्यवस्र्ापकीय एवं रचिात्मक िमता तर्ा आपूmिन्दा मनुिको सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई 

प्रोत्साहि र पररचालि गिथ सक्िे िमतालाई सभझि ुपछथ । 

५४. बढुवा सनमनतको सशचवालय : (१) देहाय बमोशजमको बढुवा सनमनतको सशचवालयको काम देहाय 

बमोशजमको कायाथलयले गिेछ :– 

(क) नियम ३९ को उपनियम (१) को िण्ड (क) र (ि) बमोशजमको बढुवा 

सनमनतको सशचवालयको काम मन्त्रालयले, 
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(ि) नियम ३९ को उपनियक (१) को िण्ड (ग) र (घ) बमोशजमको बढुवा 

सनमनतको सशचवालयको काम प्रधाि कायाथलयले । 

(ग) नियम ३९ को उपनियम (१) को िण्ड (ङ) र (च) बमोशजमको बढुवा 

सनमनतको सशचवालयको काम सभबशन्धत िते्रीय सशस्त्र प्रहरी    

कायाथलयले ।  

 (२) उपनियम (१) को िण्ड (ग) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि प्रहरी प्रधाि 

कायाथलयको प्रत्यि मातहतमा कायथरत रहेको सशस्त्र प्रहरी िायब निरीिकिन्दा मनुिको पदमा 

कायथरत प्रहरी कमथचारीको बढुवा गिथ वा यस नियमावली बमोशजम प्रधाि कायाथलयबाट िै बढुवा 

सभबन्धी काम गिुथ पिे अवस्र्ा िएमा सोेे बढुवा सभबन्धी काम गिे प्रयोजिका लानग बढुवा 

सनमनतको सशचवालय प्रधाि कायाथलयमा रहिेछ ।  

५५. बढुवा उजरुी सभबन्धी व्यवस्र्ा : (१) देहाय बमोशजमका बढुवा सनमनतले गरेको बढुवा नसफाररस 

उपर शचत्त िबझु्िे सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले बढुवा िामावली प्रकाशशत िएको नमनतले सात ददि नित्र 

देहाय बमोशजमको सनमनत समि उजरुी ददि सक्िछे :– 

क्र. 

सं. 

बढुवाको नसफाररस गिे 

सनमनत 

बढुवा उपरको उजरुी सनेु्न सनमनत 

१. नियम ३९ को उपनियम (१) 

को िण्ड (क) र (ि) 

बमोशजमको बढुवा सनमनत 

(क) लोक सेवा आयोगका अध्यि वा निजले 

  तोकेको सो आयोगको               –अध्यि 

(ि) िेपाल सरकारका मु् य सशचव        –सदस्य 

(ग) कािूि, न्याय तर्ा संसदीय मानमला  

    मन्त्रालयको सशचव                –सदस्य 

२. नियम ३९ को उपनियम (१) 

को िण्ड (ग) बमोशजमको 

बढुवा सनमनत 

नियम ३९ को उपनियम (१) को िण्ड (क) 

बमोशजमको बढुवा सनमनत 

३. नियम ३९ को उपनियम (१) नियम ३९ को उपनियम (१) को िण्ड (ग)  

                                                           
  पहिलो संशोधनद्वारा संशोधधत । 
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को िण्ड (घ) र (ङ) 

बमोशजमको बढुवा सनमनत 

बमोशजमको बढुवा सनमनत 

४. नियम ३९ को उपनियम (१) 

को िण्ड (च) बमोशजमको 

बढुवा सनमनत 

नियम ३९ को उपनियम (१) को िण्ड (घ)  

बमोशजमको बढुवा सनमनत 

 

 (२) उपनियम (१) बमोशजम उजरुी परेमा सभबशन्धत उजरुी सनेु्न सनमनतले उजरुी गिे भयाद 

सहकएको िोनलपल्ट उजरुीको प्रनतनलहप संलग्ि रािी सो सभबन्धमा प्रनतहक्रया र सभबशन्धत कागजात 

पठाउि सभबशन्धत बढुवा सनमनतको सशचवालयमा लेिी पठाउि ु पिेछ । त्यसरी लेशि आएमा 

सभबशन्धत बढुवा सनमनतको सशचवालयले तीि ददि नित्र प्रनतहक्रया सहहतको कागजात उजरुी सनेु्न 

सनमनत समि पठाउि ु पिेछ ।  

 (३) उपनियम (१) बमोशजम परेको उजरुीमा उजरुी गिे भयाद सहकएको नमनतले पन्र ददि 

नित्र टुङ्गो लगाउि ुपिेछ ।  

 (४) नियम ३९ को िण्ड (क) र (ि) बमोशजमको बढुवा उपर उजरुी सनेु्न सनमनतको 

सशचवालयको काम लोक सेवा आयोगले, िण्ड (ग) बमोशजमको बढुवा उपर बढुवा उजरुी सनेु्न 

सनमनतको सशचवालयको काम मन्त्रालयले र िण्ड (घ), (ङ) र (च) बमोशजमको बढुवा उपर बढुवा 

उजरुी सनेु्न सनमनतको सशचवालयको काम प्रधाि कायाथलयले गिेछ । 

 (५) बढुवा उपर उजरुी सनेु्न सनमनतले बढुवा सनमनतले कुिै कारण िलुाउि ु पिेमा सो 

ििलुाएकोमा सो िलुाउि अवनध तोकी लेिी पठाउि सक्िेछ ।  

 (६) बढुवा सनमनतले कुिै उभमेदवारले प्राप्त गिुथपिे अङ्क िददई वा उभमेदवारले प्राप्त िगिे 

अङ्क ददई मलु्याङ्किमा त्रटुी गरेको पाइएमा र सो त्रटुीको आधारमा बढुवा सनमनतको नसफाररस 

संसोधि गिुथपिे देशिएमा बढुवा उजरुी सनमनतले त्यस्तो नसफाररस संशोधि समेत गरी बढुवा सनमनत 

समि पठाउि ु पिेछ र बढुवा सनमनतले बढुवा उजरुी सनेु्न सनमनतबाट लेिी आए बमोशजम 

नियशुक्तको लानग नसफाररस गिुथ पिेछ ।  
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 (७) कुिै उभमेदवारले ददएको बढुवा उजरुी झठु्ठा ठहरेमा अको वषथको कायथिमताको 

मलु्याङ्किमा पहहलो पटकको लानग िए दईु अङ्क र सो िन्दा बढी पटकको निनमत्त तीि अङ्क कट्टा  

गररिेछ ।  

५६.  बढुवा सभबन्धी कागजात धलु्याउि सहकि े: बढुवा सभबन्धी सभपूणथ प्रकृया पूरा िएको तीि वषथ पनछ 

बढुवा नसफाररसको निणथय बाहेकका अन्य बढुवा सभबन्धी कागजातहरु धलु्याउि सहकिेछ ।  

 तर कुिै बढुवाको सभबन्धमा परेको उजरुीमा अशन्तम निणथय ििएसभम त्यस्ता कागजातहरु 

सरुशित राख्न ुपिेछ । 

स्पष्टीकरण : यस नियमको प्रयोजिको लानग “उजरुी” िन्नाले बढुवाको निणथय उपर ददएको 

ररट निवेदि समेतलाई जिाउँछ । 

५७. शे्रणी हवहहि पदको स्तरवहृद्ध सभबन्धी व्यवस्र्ा : (१) सशस्त्र प्रहरी बलको शे्रणी हवहहि पदमा देहाय 

बमोशजमको स्तर रहिेछ :– 

(क)  प्रर्मस्तर 

(ि)   दितीयस्तर 

(ग)   ततृीयस्तर 

(घ)  चतरु्थस्तर 

(ङ)  पाँचौ स्तर 

 (२) शे्रणी हवहीि पदमा सरुु नियकु्ती हिुे सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको प्रर्म स्तर कायम  

हिुेछ ।  

 (३) शे्रणी हवहीि कमथचारीको अश्तयारवालाले देहाय बमोशजम स्तरवृहद्ध गिेछ :– 

(क) पाँच वषथ वा सो िन्दा बढी तर दश वषथ िन्दा कम सेवा अवनध िएकोलाई 

दितीयस्तर, 

(ि) दश वषथ वा सो िन्दा बढी तर पन्र वषथ िन्दा कम सेवा अवनध िएकोलाई 

ततृीयस्तर, 

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

िएकोलाई चतरु्थस्तर । 
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(घ) बीस वषथ वा सोिन्दा बढी सेवा अवनध िएकोलाई पाँचौस्तर । 

 (४) उपनियम (३) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि देहायको अवनधिर शे्रणी हवहहि 

सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको स्तरवृहद्ध हिुे छैि :– 

(क)  तलबवृहद्ध रोक्का िएकोमा रोक्का िएको अवनधिर, 

(ि) िनसहत पाएकोमा सोको नमनतले एक वषथ सभम, 

(ग) तलबवृहद्ध घटुवा िएकोमा घटुवा िएको नमनतले एकवषथ सभम, 

(घ) िाइपाइ आएको सरुु स्केलमा घटुवा िएकोमा सो िएको नमनतले एक वषथ 

सभम । 

 (५) उपदफा (१) को स्तर बमोशजमको तलबमाि िेपाल सरकारले तोके बमोशजम    

हिुेछ ।  

पररच्छेद—८ 

सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको काम, कतथव्य र अनधकार 

५८.  हवशषे कामको नसलनसलामा िहटएका सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको काम, कतथव्य र अनधकार : (१) 

सशस्त्र प्रहरी अनधकृतले ऐिको दफा ६ बमोशजम िहटएको अवस्र्ामा कुिै व्यशक्त आपरानधक 

कृयाकलापमा संलग्ि रहेको पाएमा त्यस्तो कृयाकलापमा संलग्ि व्यशक्त वा त्यस्तो कृयाकलापसँग 

सभबशन्धत सामािलाई नियन्त्रणमा नलि ुवा अपराध हिुबाट रोक्ि ुवा व्यशक्त, संस्र्ा, िवि, स्र्ाि, 

संरचिा वा कामको सरुिा प्रदाि गिुथ त्यस्तो सशस्त्र प्रहरी अनधकृतको कतथव्य हिुेछ । 

 (२) उपनियम (१) बमोशजम नियन्त्रणमा नलइएको व्यशक्तको हकमा नियम १६३ बमोशजम 

र सामािको हकमा फेहररस्त सहहत यर्ानसघ्र स्र्ािीय अन्य प्रहरी वा सभबशन्धत अपराधको 

अिसुन्धाि गिे निकाय वा अनधकारीलाई सभुपि ुपिेछ । 

(३) उपनियम (१) बमोशजम िहटएको सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई ददएको शजभमेवारी पूरा 

गिथ िददिे गरी कसैले जोर जलुमु गिे, हात हनतयार उठाई वा िउठाई हमला गिे वा कतथव्य 

पालिा गिथ असमर्थ बिाउि ेकायथ गरेमा वा त्यस्तो कायथ गिे प्रयत्न गरेमा यसरी िहटएको सशस्त्र 

प्रहरी कमथचारीले आफ्िो शजउ वा आफुले सरुिा ददिपुिे व्यशक्त वा स्र्ािको सरुिा गिथ वा बचाउ 
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गिथ वा पक्राउ गिथ तत्काल अशन्तम बल प्रयोग िगरी तोहकएको कतथव्य पालिा गिथ िसहकि े

अवस्र्ा िएमा अशन्तम बल प्रयोग गिथ सक्िछे ।  

 (४) उपनियम (३) बमोशजम असल नियतले काम कारबाही गदाथ वा कतथव्य पालिाको 

क्रममा बल प्रयोग गदाथ कुिै व्यशक्तको मतृ्य ु िएमा वा घाउचोट लागेमा त्यस्ता सशस्त्र प्रहरी 

कमथचारी उपर िेपाल सरकारको स्वीकृत ििई मदु्दा चलाउि सहकिे छैि । 

५९.  काम, कतथव्य र अनधकार तोक्ि सक्ि े : सशस्त्र प्रहरी महानिरीिकले ऐि, यस नियमावली तर्ा 

प्रचनलत कािूिको अधीिमा रही मन्त्रालयको स्वीकृनत नलई सशस्त्र प्रहरी कायाथलयका प्रमिु तर्ा 

अन्य सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको काम, कतथव्य र अनधकार तोकी आदेश जारी गिथ सक्िेछ र त्यस्तो 

आदेशको पालिा गिुथ सभबशन्धत सबै सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको कतथव्य हिुेछ  ।  

 

पररच्छेद–९ 

तलब ित्ता 

६०.  तलब ित्ता : (१) सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले आफ्िो पदमा बहाल िएको नमनतदेशिको तलब ित्ता र 

रासि पाउिछे । 

 (२) सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले सशस्त्र प्रहरी सेवामा रही काम गरे बापत पाउिे तलब ित्ता 

िेपाल सरकारले समय समयमा तोहकददए बमोशजम हिुेछ । 

 (३) प्रत्येक सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले एक वषथको सेवा पूरा गरेपनछ िेपाल सरकारले 

तोहकददए बमोशजमको तलबबहृद्ध पाउिेछ । 

 (४) मानर्ल्लो तलबमािको कुिै पदमा बढुवा पाउिे सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले बढुवा िएको 

पदको सरुु तलब स्केल पाउिेछ ।  

 तर निजले हाल पाईरहेको तलब उक्त मानर्ल्लो तलबमािको न्यूितम तलब बराबर वा सो 

िन्दा बढी िएमा मानर्ल्लो तलबमािमा निजको तलब तोक्दा देहाय बमोशजम गरी तोहकिेछः–  

(क) निजले हाल पाइरहेको तलब मानर्ल्लो तलबमािको सरुु तलब बराबर 

मात्र िएमा सो  तलबमा एक तलब बहृद्ध र्प गरी, र 
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(ि) साहवक पदमा पाइरहेको तलब बढुवा िएको पदको सरुु तलब िन्दा बढी 

िएमा मानर्ल्लो पदको तलब तोक्दा हाल पाइआएको तलबमा 

िपगुसभमको तलब बहृद्ध र्प गरी मानर्ल्लो पदको एक तलब बहृद्ध समेत 

ददइिेछ ।  

६१.  पकाएको तलब ित्ता पाउि े : (१) सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले प्रत्येक महहिा िकु्ताि िएपनछ तलब 

ित्ता पाउिेछ 

 (२) कुिै सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले पकाएको तलब ित्ता निज जिुसकैु व्यहोराबाट सशस्त्र 

प्रहरी सेवामा िरहे पनि पाउिेछ । 

 (३) ऐि तर्ा यस नियमावलीमा अन्यर्ा व्यवस्र्ा िएकोमा बाहेक कुिै पनि सशस्त्र प्रहरी 

कमथचारीले पाउि ेतलब ित्ता निजले काम गरररहेको वा नबदामा बसेको बित रोहकि ेछैि । 

६२. कमथचारी सञ्चय कोष : सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको मानसक तलबबाट दश प्रनतशतका दरले रकम कट्टा 

गरी सो रकममा िेपाल सरकारले शत प्रनतशत रकम र्प गरी कमथचारी सञ्चयकोषमा जभमा गरी 

ददिेछ । 

६३. चाडपवथ िचथ : (१) सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले आफ्िो धमथ, संस्कृनत, परभपरा अिसुार मिाईिे मु् य 

चाडपवथको लानग निजले िाइपाइ आएको एक महहिाको तलब बराबरको रकम प्रत्येक वषथमा 

चाडपवथ िचथको रुपमा पाउिछे ।  

 (२) सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले नियशुक्त िएको दईु महहिा नित्र आफूले चाडपवथ िचथ नलि े

मु् य चाडपवथ र सो चाडपवथ पिे सभिाहवत महहिा समेत िलुाई सभबशन्धत कायाथलयमा निवेदि ददि ु

पिेछ । यसरी निवेदि ददईसकेपनछ त्यस्तो सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले आफ्िो सेवा अवनधिर अको 

चाडपवथमा िचथ माग गिथ पाउिे छैि।  

 (३) निवृशत्तिरण पाउिे गरी सशस्त्र प्रहरी सेवाबाट अवकाश प्राप्त सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई 

निजले पाउिे एक महहिाको निवृशत्तिरण बराबरको रकम चाडपवथ िचथको रुपमा ददइिेछ । 

 (४) बेतलबी अध्ययि नबदा नलएको सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई सो नबदा नलएको अवनधमा 

चाडपवथ िचथ ददईिे छैि ।  
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६४. अवकाश पाउि ेकमथचारीले पाउि ेतलब ित्ता र रासि : सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले राशजिामा ददई वा 

अनिवायथ अवकाश पाई सेवा निबतृ्त िएमा सोको सूचिा पाएको नमनतसभम निजले िाइपाइ आएको 

तलब ित्ता, रासि र अन्य सहुवधा समेत पाउिेछ ।  

 तर कायाथलयमा गैर हाशजर रही हविागीय कारबाही सरुु गररएको वा कारबाहीको क्रममा 

कायाथलयमा अिपुशस्र्त रहेको सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले िि े अिपुशस्र्त रहेको नमनतदेशिको तलब 

ित्ता र रासि पाउिे  छैि।  

 

पररच्छेद–१० 

अवकाश, उपदाि, निवशृत्तिरण र उपचार िचथ 

६५. अनिवायथ अवकाश : (१) देहायका सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले देहाय बमोशजमको कुिै एक आधारमा 

सशस्त्र प्रहरी सेवाबाट अनिवायथ अवकाश पाउिेछि ्:– 

(क)  सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको सेवा अवनध तीस वषथ परुा िएमा । 

(ि) देहायको पदमा बहाल रहेको सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको देहाय बमोशजम उमेर परुा 

िएमा :–  

(१)  सशस्त्र प्रहरी महानिरीिक   – अन्ठाउन्न वषथ 

(२)  सशस्त्र प्रहरी अनतररक्त महानिरीिक र  

 सशस्त्र प्रहरी िायब महानिरीिक    – छपन्न वषथ 

(३)  सशस्त्र प्रहरी वररष्ठ उपरीिक र  

 सशस्त्र प्रहरी उपरीिक    – पचपन्न वषथ 

(४)  सशस्त्र प्रहरी िायब उपरीिक   – चौवन्न वषथ 

(५)  सशस्त्र प्रहरी निरीिक    – नत्रपन्न वषथ 

(६)  सशस्त्र प्रहरी वररष्ठ िायब निरीिक र  

 सशस्त्र प्रहरी िायब निरीिक   – बाउन्न वषथ 

(७)  सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीिक    – एकाउन्न वषथ 

(८)  सशस्त्र प्रहरी वररष्ठ हवल्दार, सशस्त्र प्रहरी  
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 हवल्दार, सशस्त्र प्रहरी सहायक हवल्दार र  

 सशस्त्र प्रहरी जवाि    – पचास वषथ 

(९)  सशस्त्र प्रहरी पररचर वा सो सरह    – पचपन्न वषथ 

(ग)   देहायको पदमा बहाल रहेको सशस्त्र प्रहरी कमथचारी त्यस्तो पदमा देहायको 

अवनधसभम बहाल रहेमा :– 

(१) सशस्त्र प्रहरी महानिरीिक    – चार वषथ 

(२) सशस्त्र प्रहरी अनतररक्त महानिरीिक 

     र सशस्त्र प्रहरी िायब महानिरीिक           – चार वषथ 

(३) सशस्त्र प्रहरी वररष्ठ उपरीिक             – सात वषथ 

(४)   सशस्त्र प्रहरी उपरीिक             – दस वषथ 

 (२) उपनियम (१) को िण्ड (ग) को उपिण्ड (२) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िएता 

पनि सशस्त्र प्रहरी महानिरीिकको नसफाररसमा िेपाल सरकारले सशस्त्र प्रहरी अनतररक्त महानिरीिक 

र सशस्त्र प्रहरी िायब महानिरीिक पदमा बहाल रहेका सशस्त्र प्रहरी अनधकृतको पदावनध एक वषथ 

र्प गिथ सक्िेछ ।  

 (३) उपनियम (१) को िण्ड (ग) को उपिण्ड (२) र उपनियम (२) मा जिुसकैु कुरा 

लेशिएको िएता पनि यो नियमावली प्रारभि हुँदाका बित सशस्त्र प्रहरी अनतररक्त महानिररिक र 

सशस्त्र प्रहरी िायब महानिररिक पदमा बहाल रहेका सशस्त्र प्रहरी कमथचारी सो पदमा पाँच वषथ 

सभम बहाल रहेमा अवकाश पाउिेछि ्।  

 (४) यस नियमको प्रयोजिका निनमत्त प्रहरी कमथचारीको उमेरको हहसाब गदाथ देहाय 

बमोशजम गररिेछ:– 

(क) सेवामा प्रवेश गदाथ निजले पेश गरेको िागररकताको प्रमाणपत्र, शैशिक 

योग्यताको प्रमाणपत्र र वैयशक्तक हववरण (नसटरोल) मा उशल्लशित 

जन्मनमनत मध्ये जिु नमनतका आधारमा सबै िन्दा पहहले अवकाश हिुे हो 

सोही नमनतका आधारमा,   
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(ि) वषथ वा संवत ्मात्र उल्लेि िएको प्रमाणपत्रका आधारमा जन्मनमनत कायम 

गदाथ िागररकताको प्रमाणपत्रको हकमा प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको नमनत, शैशिक 

योग्यताको प्रमाणपत्रको हकमा प्रमाणपत्र जारी िएको नमनत र वैयशक्तक 

हववरण (नसटरोल) को हकमा सरुु ििाथ िएको नमनतको आधारमा, 

(ग) िण्ड (क) बमोशजमका 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 िण्ड (ि) बमोशजम कायम िएको जन्मनमनत 

मध्ये जिु नमनतको आधारमा सबैिन्दा पहहले अवकाश हिुे हो सोही 

नमनतका आधारमा ।  

 (५) संवत ्२०६५ साल चैत ३१ गते िन्दा अशघ देशि सशस्त्र प्रहरी सेवामा बहाल रहेको 

सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले उपनियम (१) को िण्ड (क) बमोशजम सेवा अवनध पूरा िएका कारण 

अवकाश प्राप्त गरेमा सोही उपनियमको िण्ड (ि) बमोशजम अवकाश प्राप्त गिथ जनत उमेर बाँकी 

रहेको छ, सो अवनध समेत निजले गरेको िोकरी अवनधमा र्प गरी निजले पाउि े निवृशत्तिरणको 

हहसाब गररिेछ । 

६६. स्वेशच्छक अवकाश : नियम ७० बमोशजम निवृशत्तिरण पाउिे अवनध पूरा गरी सकेका सशस्त्र  प्रहरी 

कमथचारीले चाहेमा अश्तयारवालाले िोकरीबाट अवकाश नलिे अिमुनत ददि सक्िेछ । 

६७.  राशजिामा : (१) सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले नियम १५२ को अधीिमा रही राजीिामा स्वीकृत गराई 

सेवाबाट अवकाश नलि सक्िेछ ।  

 (२) सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको राजीिामा स्वीकृत गिे अनधकार अश्तयारवालालाई हिुेछ । 

६८. अवकाशपत्र ददि े अनधकार : सशस्त्र प्रहरीलाई अवकाशको पत्र ददिे अनधकार अश्तयारवालालाई 

हिुेछ ।  
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६९.  उपदाि : (१) पाँच वषथ वा सोिन्दा बढी सेवा गरेको तर नियम ७० बमोशजम निवृशत्तिरण पाउि े

अवनध िपगेुको सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले अवकाश पाएमा वा राजीिामा स्वीकृत गराई पदबाट अलग 

िएमा वा िहवष्यमा सरकारी सेवाको निनमत्त अयोग्य िठहररिे गरी सेवाबाट हटाइएमा देहायको 

दरले उपदाि पाउिछे :– 

(क)  पाँच वषथिन्दा बढी दश वषथसभम िोकरी गरेको सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले 

आफूले काम गरेको प्रत्येक वषथको निनमत्त आशिरी आधा महहिाको तलब, 

(ि)  दश वषथिन्दा बढी पन्र वषथसभम िोकरी गरेको सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले 

आपूmले काम गरेको प्रत्येक वषथको निनमत्त आशिरी एक महहिाको तलब, 

(ग)  पन्र वषथिन्दा बढी बीस वषथिन्दा कम िोकरी गरेको सशस्त्र प्रहरी 

कमथचारीले आफूले काम गरेको प्रत्येक वषथको निनमत्त आशिरी डेढ 

महहिाको तलब । 

 (२) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि सशस्त्र प्रहरीमा सेवा पाउिे वा 

सो सेवामा बहाल रहि े उद्देश्यले िागररकता वा उमेर वा योग्यता ढाँटेको प्रमाशणत हिु आएमा 

त्यस्तो सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई उपदाि ददइिे छैि । 

७०. निवशृत्तिरण : (१) बीस वषथ वा सोिन्दा बढी समयसभम सशस्त्र प्रहरी सेवामा काम गरेको सशस्त्र 

प्रहरी कमथचारीले िोकरीबाट अवकाश पाएको नमनतदेशि निवृशत्तिरण पाउिेछ ।  

 तर नमनत २०६०।१२।२६ गते अगावै नियशुक्त िएका देहाय बमोशजमका सशस्त्र प्रहरी 

कमथचारीहरुले देहाय बमोशजम वा सो िन्दा बढी अवनधसभम सशस्त्र प्रहरी सेवामा काम गरी 

िोकरीबाट अवकास िएमा निवृशत्तिरण पाउिेछ:–  

(क)  सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीिक देशि सशस्त्र प्रहरी वररष्ठ िायब निरीिकसभम 

– अठार बषथ 

(ि)  सशस्त्र प्रहरी जवािदेशि सशस्त्र प्रहरी वररष्ठ हवल्दारसभम         

– सोह्र बषथ 

(२) उपनियम (१) बमोशजम ददइिे निवृशत्तिरणको हहसाव देहाय बमोशजम हिुछे – 

(क)  राजपत्राहङ्कत सशस्त्र प्रहरी अनधकृतको निनमत्तः–  
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    िोकरी वषथ X आशिरी तलव 

         ५०  

(ि)  राजपत्र अिहङ्कत र शे्रणी हवहहि सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको निनमत्त –  

           िोकरी वषथ X आशिरी तलव 

                         ४० 

 (३) उपनियम (२) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि निवृशत्तिरणको न्यूितम रकम 

समाि पदको बहालवाला सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको तलव स्केलको शरुु अङ्कको आधािन्दा कम र 

अनधकतम रकम समाि पदको बहालवाला सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको तलवको शरुु स्केलिन्दा बढी 

हिुे छैि ।  

 (४) पन्र वषथ सेवा अवनध पूरा गरेको कुिै सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको मतृ्य ुिएमा निजको 

सेवा अवनधमा निवृशत्तिरणको लानग आवश्यक पिे सेवा अवनध परु् याउि आवश्यक पिे अवनध र्प 

गरी निजको पररवारलाई निवशृत्तिरण वा उपदाि जिु नलि चाहन्छ सो रोजेर नलि ददइिेछ । 

 (५) िहवष्यमा सरकारी सेवाको निनमत्त अयोग्य ठहररिे गरी सेवाबाट बिाथस्त गररएको 

सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले यस नियम बमोशजम निवृशत्तिरण पाउिे छैि । 

७१. अनधकारपत्र ददि े : सशस्त्र प्रहरी कमथचारी वा निजको हकवालाले पाउिे उपदाि, निवृशत्तिरण, 

पाररवाररक निवृशत्तिरण, अन्य सनुबधा र वृशत्तको रकम प्राप्त गिे अनधकारपत्र सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी 

कायाथलयको नसफाररसमा सशस्त्र प्रहरी हकताबिािाले ददिछे । 

७२. निवशृत्तिरण बहृद्ध : बहालवाला सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको तलब बहृद्ध हुँदा तलब स्केलको सरुु अङ्कमा 

जनत बहृद्ध िएको छ त्यसको दईु नतहाई रकम समाि पदको निवृत्त सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको 

निवृशत्तिरण रकममा पनि र्प गररिेछ ।  

७३.  सेवाबाट हटाइएको सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको निवतृ्तिरण : िहवष्यमा सरकारी सेवाको निनमत्त अयोग्य 

िठहररिे गरी सेवाबाट हटाइएको सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले नियम ७० बमोशजम निवृत्तिरण पाउि े

िएमा त्यस्तो सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको निवृत्तिरणको पट्टामा सादा पोशाकको फोटो प्रयोग गिुथ 

पिेछ । 
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७४.   पाररवाररक निवशृत्तिरण र उपदाि : (१) कुिै सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको सेवामा छँदै वा निवशृत्तिरण 

पाउि र्ालेको सात वषथ िपगु्दै मतृ्य ु िएमा निजको पररवारलाई वा निजको िाबालक िाइ वा 

अहववाहहता दददी बहहिीलाई नियम ६९ वा ७० मा लेशिए बमोशजम उपदाि वा निवृशत्तिरण प्राप्त 

हिुेछ ।  

 तर निवृशत्तिरणको हकमा यस्तो निवृशत्तिरण सात वषथिन्दा बढी समय प्राप्त हिु े छैि । 

निवृशत्तिरण पाउि र्ालेको सात वषथ िपगु्दै मतृ्य ु िएको सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको पररवार वा 

िाबालक िाइ वा अहववाहहता दददी बहहिीलाई सात वषथ पगेुपनछ निवृशत्तिरण प्राप्त हिु ेछैि । 

 (२) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा उल्लेि िए तापनि निवृशत्तिरण पाउि े व्यशक्त 

िाबालक रहेछ ििे निज अठार वषथको उमेर ििएसभम त्यस्तो निवशृत्तिरण पाउिछे । 

 (३) सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको हवधरु पनत वा हवधवा पत्नीले निजको पनत वा पत्नी सेवामा 

छँदै वा निवृशत्तिरण पाउि र्ालेको सात वषथ िपगु्दै मतृ्य ुिई उपनियम (१) बमोशजम पाररवाररक 

निवृशत्तिरण पाउिे िएमा सो निवृशत्तिरण पाउिे अवनध िकु्ताि िएको नमनतदेशि र त्यस्तो 

निवृशत्तिरण िपाउिे िएमा वा निजको पनत वा पत्नीले निवृशत्तिरण पाउि र्ालेको सात वषथ व्यनतत 

िइसके पनछ मतृ्य ुिएकोमा निजको मतृ्य ुिएको नमनतदेशि जीवििर निजले पाउि े निवशृत्तिरणको 

आधा रकम पाउिछे ।  

 तर पाररवाररक निवृत्तिरण पाइरहेको हवधरु पनत वा हवधवा पत्नीको मतृ्य ुिएमा वा निजले 

अको हववाह गरेमा त्यस्तो सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको िाबानलग सन्तािले अठार वषथ परुा ििएसभम 

त्यस्तो निवृत्तिरणको रकम पाउिेछ । 

 (४) बहालवाला सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको तलब बहृद्ध हुँदा तलबको सरुु अङ्कमा जनत बहृद्ध 

िएको छ त्यसको दईु नतहाई रकम उपनियम (१), (२) र (३) अिसुार पाररवाररक निवृशत्तिरण 

पाई रहेका व्यशक्तले िाइपाइ आएको पाररवाररक निवृशत्तिरण रकममा पनि र्प गररिछे । 

 (५) कुिै सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको यस नियमावली बमोशजम पाउिे कुिै रकम नलि 

िपाउँदै मतृ्य ुिएमा सो रकम निजको पररवारको सदस्यहरुमध्ये यस नियमावली बमोशजम निजको 

निवृशत्तिरण वा उपदाि पाउिे ठहररएको व्यशक्तले नलि पाउिेछ । 
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 (६) निवृशत्तिरण वा उपदाि ददँदा मतृक सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले आफ्िो पररवारका सदस्य 

मध्येमा वा िाबालक िाइ वा अहवबाहहता दददी बहहिीलाई इच्छाएको रहेछ ििे सो व्यशक्तलाई र 

कुिै कारणले सो व्यशक्तले पाउि िसक्िे अवस्र्ा िएमा वा कसैलाई पनि इच्छाएको ििए सो रकम 

निजको पररवारको सदस्यमध्ये िेपाल सरकारले उशचत ठहर् याएको व्यशक्तलाई ददइिछे । 

७५.  अशक्तवशृत्त : (१) कुिै सशस्त्र प्रहरी कमथचारी आफ्िो पदको कतथव्य पालि गदाथ वा तालीमको 

नसलनसलामा दघुथटिामा परी वा आघातमा परी अङ्गिङ्ग िई वा चोटपटक लागी शारीररक वा 

मािनसक रुपमा सशस्त्र प्रहरी सेवामा बहाल रहि अशक्त िएमा त्यस्तो सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले 

निजको जीहवकाको निनमत्त बाँचनु्जेलसभम अशक्तवृशत्तको रुपमा उपनियम (२) मा लेशिए बमोशजम 

निवृशत्तिरण सहहत उपनियम (३) मा लेशिए बमोशजमको अशक्त ित्ता पाउिेछ । 

स्पष्टीकरण : यस उपनियमको प्रयोजिका लानग मािनसक रुपमा “अशक्त” िन्नाले िेपाल 

सरकारले गठि गरेको शचहकत्सकको बोडथबाट शाररररक वा मािनसक रुपमा अशक्त िई सशस्त्र 

प्रहरी सेवामा काम काज गिथ असिम ििी नसफाररस गररएको व्यशक्त सभझि ुपछथ । 

 (२) उपनियम (१) बमोशजम अशक्त िएको सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको सेवा अवनध 

निवृशत्तिरण पाउिे अवनध पगेुको िए निजले तत्काल िाइपाइ आएको (कायम मकुायम वा निनमत्त 

िई काम गरेको िए सो को समेत) तलबले नियम ७० को उपनियम (२) बमोशजम हहसाब गरी 

हिु आउि ेरकम बराबर अशक्त निवृशत्तिरण पाउिेछ । त्यस्तो अशक्त सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको 

सेवा अवनध निवृशत्तिरण पाउिे अवनधिन्दा घटी िएमा यस नियमावली बमोशजम निवृशत्तिरण पाउि े

वषथ परु् याउि िपगु प्रत्येक पूरा वा चािचिु वषथको निनमत्त दामासाहीबाट कट्टी गरी बाँकी हिु आउिे 

रकम निवृशत्तिरण वापत पाउिेछ । यसरी कट्टी गदाथ एक नतहाईिन्दा वढी रकम कट्टी गररिे   

छैि । 

 (३) सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले अशक्तता बापत उपनियम (२) बमोशजम पाउि े अशक्त 

निवृशत्तिरणको अनतररक्त र्प पाउि ेमानसक अशक्त ित्ताको रकम निजले िाइपाइ आएको तलबको 

बीस प्रनतशत बराबर  हिुेछ । सारै् नियम ८० को स्पष्टीकरण िण्डको देहाय (क) मा लेशिए 

बमोशजमको अशक्त सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको हकमा निजको जीवििर निजले िाइपाइ आएको 

अशक्त ित्ताको बीस प्रनतशत रकम कुरुवा िचथको रुपमा र्प सहुवधा समेत ददईिछे । 
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 तर अशक्तवृशत्त पाएका वा पाउिे ठहररएका सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले पनछ कुिै सेवामा पिुः 

प्रवेश पाएमा यसरी प्रवेश पाएको नमनतदेशि निजले यस नियम बमोशजमको अशक्त वृशत्त पाउिे    

छैि । 

 (४) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि कुिै सशस्त्र प्रहरी कमथचारी 

हनतयारधारी समूहको कारबाही वा कुिै प्रकारको सशस्त्र मठुिेड वा आक्रमण, नबस्फोटि वा 

हनतयारधारी समूह वा त्यस्तै अन्य समूह हवरुद्धको कारबाहीमा िहटएका बित कुिै आकशस्मक 

दघुथटिामा परी वा कुिै प्रकारको हनतयारको चोटबाट सशस्त्र प्रहरी सेवाको निनमत्त काम गिथ अशक्त 

िएमा त्यस्तो सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई मानर्ल्लो पदमा बढुवा गरी सेवाबाट अवकाश ददईिछे र 

निजले उमेरको हदले अवकाश प्राप्त गिे अवनध ििाघ्ि ेगरी बढीमा सात वषथसभम िाइपाइ आएको 

पूरा तलब पाउिछे । त्यसरी पूरा तलब पाउि ेअवनध व्यनतत िए पनछ निवृशत्तिरण पाउि ेअवनध 

िन्दा कम सेवा अवनध िएको सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले निवशृत्तिरण पाएको अवनधसरह र निवृशत्तिरण 

पाउिे अवनधिन्दा बढी सेवा अवनध िएको सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले सोही बमोशजम निवृशत्तिरण 

पाउिेछ । 

 (५) उपनियम (१) वा (४) बमोशजम चोटपटक लाग्ि गई उपचार गराउँदा लाग्िे िचथको 

पूरा रकम सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले पाउिछे  र यस्तो उपचार िचथ ददँदा नियम ८३ को 

उपनियम (१) बमोशजम पाउिे उपचार िचथमा कट्टा गररिे छैि । 

 (६) बहालवाला सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको तलब वृहद्ध हुँदा समाि स्तरको सशस्त्र प्रहरी 

कमथचारीको तलबको सरुु अङ्कको रकममा जनत प्रनतशत वहृद्ध िएको छ सोही प्रनतशतले उपनियम 

(३) बमोशजमको अशक्त वृशत्तको रकममा समेत वृहद्ध हिुेछ । 

 (७) उपनियम (४) बमोशजम सहुवधा पाएको अवनधमा समाि पदको बहालवाला सशस्त्र 

प्रहरी कमथचारीको तलब वृहद्ध हुँदा तलबको सरुु अङ्कमा जनत रकम वृहद्ध िएको छ सोही बरावरको 

रकम अवकाश प्राप्त सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले पाउिे तलब रकममा समेत वृहद्ध हिुछे ।  

 (८) उपनियम (१), (२), (३) र (४) बमोशजम सहुवधा पाएको अवकाश प्राप्त सशस्त्र प्रहरी 

कमथचारीको मतु्य ुिएमा त्यस्तो सहुवधा पाएको सात वषथ िपगेु सभम निजको पररवारले निजले पाए 

सरह िै सभपूर्णथ सहुवधा पाउिेछ र सात वषथ पगेु पनछ देहाय बमोशजम निवशृत्तिरण पाउिेछ । 
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(क) उपनियम (१) बमोशजमको सशस्त्र प्रहरी कमथचारी िए नियम ७६ को 

उपनियम (१) बमोशजम,  

(ि) उपनियम (४) बमोशजमको सशस्त्र प्रहरी कमथचारी िए नियम ७६ को 

उपनियम (२)बमोशजम । 

 (९) अशक्तवशृत्त प्रदाि गिे प्रयोजिको लानग मन्त्रालयले अशक्तताको प्रमाणपत्र प्रदाि  

गिेछ ।  

७६.  असाधारण पाररवाररक निवशृत्तिरण र उपदाि : (१) कुिै सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको कतथव्य पालि 

गदाथ वा तालीम नलँदा अस्वस््य िई वा कुिै दघुथटिामा परी वा चोटपटक लागी तत्कालै मतृ्य ु

िएमा वा त्यसैको कारणबाट निको िहुँदै मतृ्य ुिएमा निजको िोकरी अवनध जनतसकैु वषथ पगेुको 

िएता पनि निजको पररवारको सदस्य मध्ये नियम ७४ को उपनियम (५) बमोशजमको व्यशक्तलाई 

त्यस्तो सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले िाइपाइ आएको तलबको आधा रकम असाधारण पाररवाररक 

निबशृत्तिरण र देहाय बमोशजमको असाधारण पाररवाररक उपदाि समेत ददइिेछ :– 

(क) दश वषथसभमको सेवा अवनध िपगु्दै मतृ्य ुिएमा निजले िाइपाइ आएको छ 

महहिाको तलब बराबरको रकम,  

(ि)  दश वषथदेशि बीस वषथसभमको सेवा अवनध पूरा गरी मतृ्य ु िएमा निजले 

िाइपाइ आएको िौ महहिाको तलब बराबरको रकम, 

(ग) बीस वषथिन्दा बढी जनतसकैु सेवा अवनध पूरा गरी मतृ्य ु िएमा निजले 

िाइपाइ आएको एक वषथको तलब बराबरको रकम । 

 (२) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि कुिै सशस्त्र प्रहरी कमथचारी 

हनतयारधारी समूहको कारबाही वा अन्य कुिै प्रकारको सशस्त्र मठुिेड वा आक्रमण वा हवस्फोटि 

वा हनतयारधारी समूह वा त्यस्तै अन्य समूह हवरुद्धको कारबाहीमा िहटएका बित कुिै आकशस्मक 

दघुथटिामा परी तत्कालै वा सोही कारणले निको ििई मतृ्य ुिएमा मतृक सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई 

मरणोपरान्त मानर्ल्लो पदमा बढुवा गरी सोही पद अिसुारको पूरा तलब निजको पररवारलाई त्यस्तो 

सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको उमेरको हदले अवकाश प्राप्त गिे अवनध ििाघ्िे गरी बढीमा सात वषथसभम 

ददइिेछ । यसरी पूरा तलब पाउिे अवनध व्यनतत िएपनछ मतृक सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको सेवा 
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अवनध निबशृत्तिरण पाक्िे अवनधिन्दा कम िएमा निबशृत्तिरण पाकेको अवनध सरह र निवृशत्तिरण 

पाक्िे अवनधिन्दा बढी िएमा सोही बमोशजम मतृक सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको पररवारले निवशृत्तिरण 

पाउिेछ । 

 (३) उपनियम (२) बमोशजम सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको पररवारले तलब पाइरहेको अवस्र्ामा 

बहालवाला सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको तलबमािमा बहृद्ध िएमा सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको पररवारले 

पाउिे तलबमा समेत सोही बमोशजम वृहद्ध हिुेछ ।   

 (४) यस नियम बमोशजम असाधारण पाररवाररक निवृशत्तिरण र उपदाि मतृक सशस्त्र प्रहरी 

कमथचारीको पनत वा पत्नी, बाब,ु आमा िए आजीवि र छोरा वा छोरी िए एक्काईस वषथको उमेर पूरा 

गरेको वा हववाह वा सरकारी सेवा प्रवेश गरेको जिु अगानड हनु्छ सो नमनतसभम पाउिेछ ।  

 (५) कतथव्य पालिाको नसलनसलामा िहटएको वा िहटि ेक्रममा बाटोमा आउँदा जाँदा वा 

अन्य कायथ गदाथ बाटोबाट वा कायथस्र्लबाट अपहरणमा परी हत्या िएको सूचिा प्राप्त िएको तर 

लास फेला पिथ िसकेको अवस्र्ामा सभबशन्धत प्रमिु शजल्ला अनधकारी र सभबन्धीत सशस्त्र प्रहरी 

कायाथलयको प्रमिुको संयकु्त प्रनतवेदिको आधारमा त्यस्तो सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको पररवारलाई 

उपनियम (२) बमोशजमको सहुवधा ददइिछे।  

 (६) अमर सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको पनत वा पत्नीको पाररवाररक निवशृत्तिरण उपिोग गदाथ 

गदै मतृ्य ुिएमा निजले िाइपाइ आएको पाररवाररक निवशृत्तिरण निजको छोरा छोरी िएमा जनतजिा 

छोरा छोरीहरु छि,् सबैले दामासाहीले िाग गरी उमेर एक्काईस वषथ परुा ििएसभम पाउिे र एक 

जिाको उमेर एक्काइस वषथ परुा िएपनछ निजले पाउँदै आएको निवृशत्तिरण क्रमशः पनछको 

िाई/बहहिीहरुमा र्हपदै जािछे । 

७७. सन्तनतवशृत्त र शैशिकवशृत्त : (१) कुिै सशस्त्र प्रहरी कमथचारी नियम ७५ बमोशजमको अवस्र्ा परी 

आजीवि काम गिथ िसक्ि ेगरी अशक्त िएमा त्यस्तो अशक्त सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको बढीमा दईु 

सन्तनतलाई देहायको दरले मानसक सन्तनत वृशत्त ददइिेछ :– 

(क)  राजपत्राहङ्कत सशस्त्र प्रहरी अनधकृत               – दईु सय साठी रुपैयाँ 

(ि)  राजपत्र अिहङ्कत प्रर्म र दितीय शे्रणीका  

सशस्त्र प्रहरी कमथचारी     – एक सय चौबीस रुपैयाँ 
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(ग)  राजपत्र अिहङ्कत ततृीय र चतरु्थ शे्रणीका  

सशस्त्र प्रहरी कमथचारी     – एक सय सोह्र रुपैयाँ 

(घ)  शे्रणी हवहहि सशस्त्र प्रहरी कमथचारी           – एक सय बाह्र रुपैयाँ 

 (२) कुिै सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको नियम ७६ बमोशजमको अवस्र्ा परी मतृ्य ुिएमा त्यस्तो 

मतृक सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको बढीमा दईु सन्तनतलाई मतृक सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको बहाल 

रहेको पदको सरुु तलब स्केलको देहाय बमोशजमको प्रनतशतका दरले मानसक सन्तनतवृशत्त    

ददइिेछ । 

               पद                                   सरुु तलबको प्रनतशत 

(क)  सशस्त्र प्रहरी महानिरीिक वा सशस्त्र प्रहरी अनतररक्त महानिरीिक        – ६.५ 

(ि)  सशस्त्र प्रहरी िायब महानिरीिक वा सशस्त्र प्रहरी वररष्ठ उपरीिक  – ८ 

(ग)  सशस्त्र प्रहरी उपरीिक वा सशस्त्र प्रहरी िायब उपरीिक               – ९ 

(घ) सशस्त्र प्रहरी निरीिक            – १० 

(ङ)  सशस्त्र प्रहरी वररष्ठ िायब निरीिक              – १२ 

(च)  सशस्त्र प्रहरी िायब निरीिक वा सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीिक          – १३ 

(छ)  सशस्त्र प्रहरी वररष्ठ हवल्दार, सशस्त्र प्रहरी हवल्दार, सशस्त्र प्रहरी सहायक 

     हवल्दार, सशस्त्र प्रहरी जवाि वा सशस्त्र प्रहरी पररचर                  – १४ 

 (३) उपनियम (१) वा (२) बमोशजमको वृशत्त त्यस्तो सन्तनत िए एक्काईस वषथको उमेर पूरा 

गरेको वा हववाह वा सरकारी सेवा प्रवेश गरेको जिु अगानड हनु्छ सो नमनतसभम पाउिेछ ।  

 (४) कुिै सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको नियम ७५ वा ७६ बमोशजमको अवस्र्ा परी अशक्त 

िएमा वा मतृ्य ुिएमा त्यस्तो अशक्त वा मतृक सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको बढीमा दईु सन्तनतलाई 

एक्काईस वषथको उमेर पूरा ििएसभम उपनियम (१) वा (२) बमोशजमको सन्तनतवशृत्तको अनतररक्त 

देहाय बमोशजमको दरले वाहषथक शैशिकवशृत्त समेत ददइिछे :– 

(क)  राजपत्राहङ्कत सशस्त्र प्रहरी अनधकृत  – दईु हजार चार सय रुपैयाँ 

(ि)  राजपत्र अिहङ्कत र शे्रणी हवहहि  

सशस्त्र प्रहरी कमथचारी    – एक हजार आठ सय रुपैया ँ
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७८.  समाि सहुवधा उपलव्ध हिु े :  यो नियमावली प्रारभि हिु ुिन्दा अशघ कुिै सशस्त्र प्रहरी कमथचारी 

नियम ७५ वा ७६ बमोशजमको अवस्र्ा परी अशक्त िएको वा मतृ्य ु िएको िए त्यस्तो सशस्त्र 

प्रहरी कमथचारी वा निजको पररवारले नियम ७५, ७६ र ७७ मा उशल्लशित सहुवधा यो नियम प्रारभि 

िएपनछ दोहोरो िहिुे गरी समाि रुपमा पाउिे छि ्। 

७९.  कुिै एक पाररवाररक निवशृत्तिरण मात्र प्राप्त हिु े: यस नियमावलीमा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेशिएको 

िएता पनि कुिै सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको पररवारलाई नियम ७४ वा ७५ वा ७६ बमोशजम प्राप्त 

हिुे पाररवाररक निवृशत्तिरण मध्ये कुिै एक पाररवाररक निवृशत्तिरण मात्र प्राप्त हिुेछ ।  

८०. सनमनतको व्यवस्र्ा : नियम ७५ वा ७६ बमोशजमको अवस्र्ा परी कुिै सशस्त्र प्रहरी कमथचारी 

अशक्त िएमा वा निजको मतृ्य ुिएमा त्यस्तो सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको पररवारको िशजकको व्यशक्त 

वा सन्तनतले पाउिे वृशत्त वा उपदािको सभबन्धमा नसफाररस गिथ देहाय बमोशजमका सनमनतहरु 

रहिेछि ्:– 

(क)  राजपत्राहङ्कत सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको हकमा :–  

(१) प्रनतनिनध, मन्त्रालय                   – अध्यि 

(२)  प्रनतनिनध, अर्थ मन्त्रालय                  – सदस्य 

(३)  प्रनतनिनध, प्रधाि कायाथलय                     – सदस्य 

(४)  शचहकत्सक प्रनतनिनध, िेपाल ए.हप.एफ.अस्पताल   – सदस्य 

(ि) काठमाडौं उपत्यकामा कायथरत राजपत्र अिहङ्कत र शे्रणीहवहीि सशस्त्र प्रहरी 

कमथचारीको हकमा :– 

(१)  काठमाडौं शजल्लाका प्रमिु शजल्ला अनधकारी  – अध्यि 

(२)  प्रनतनिनध, मध्यमाञ्चल िेत्रीय कोष निदेशिालय      – सदस्य 

(३)  प्रनतनिनध, प्रधाि कायाथलय                              – सदस्य 

(४)  शचहकत्सक प्रनतनिनध, िेपाल ए.हप.एफ.अस्पताल      – सदस्य 

(ग)   काठमाडौं उपत्यका बाहहर कायथरत राजपत्र अिहङ्कत र शे्रणीहवहीि सशस्त्र प्रहरी 

कमथचारीको हकमा :– 

(१)  सभबशन्धत शजल्लाको प्रमिु शजल्ला अनधकारी      – अध्यि 
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(२)  सभबशन्धत शजल्लाको  कोष तर्ा लेिा नियन्त्रक  

 कायाथलयको प्रनतनिनध     – सदस्य 

(३)  सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी कमथचारी बहाल रहेको कायाथलयको  

 प्रमिु वा निजले तोकेको प्रनतनिनध            – सदस्य 

(४)  सभबशन्धत  शजल्लाको अस्पताल वा स्वास््य केन्रको 

 शचहकत्सक प्रनतनिनध                    – सदस्य 

स्पष्टीकरण : यस नियमको प्रयोजिको लानग अशक्तताको प्रनतशत निधाथरणको आधार देहाय बमोशजम 

हिुेछ :–  

(क) “असी देशि सत प्रनतशत अशक्तता” िन्नाले दबैु आिँा ििएको वा दबैु िटु्टा 

ििएको वा दबैु हात ििएको वा एक िटु्टा र एक हात ििएको वा सभपूणथ शररर 

िचल्ि,े 

(ि) “साठी देशि उिासी प्रनतशत अशक्तता” िन्नाले काम गिथ िसक्िे गरी आशंशक शरीर 

िचल्ि ेवा एक आिँा ििएको वा एक हात ििएको वा एक िटु्टा ििएको, 

(ग) “चालीस देशि उिान्साठी प्रनतशत अशक्तता” िन्नाले असामान्य रुपमा बोली प्रष्ट 

ििएको वा शरीरको सभपूणथ हहस्सा तन्दरुुस्त देशिएता पनि लरिराउिे, धङधङाई 

हहड्िे वा सशस्त्र प्रहरी सेवामा रही काम गिथ शारीररक, बोनल, हहडाई, चलाईले 

अशोििीय देशििे,  

(घ) िण्ड (क), (ि) र (ग) मा उशल्लशित बगीकरण बाहेक अन्य अशक्तताको प्रनतशत 

निधाथरण गिे अनधकार िेपाल सरकारिारा गदठत शचहकत्सकको बोडथमा रहिेछ । 

८१.  निबशृत्तिरण सभबन्धी कायथहवनध : (१) उमेरको हद वा सेवा अवनध पगेुको कारणबाट निबशृेत्तिरण 

पाउिे गरी अवकाश प्राप्त गिे सशस्त्र प्रहरी कमथचारीका सभबन्धमा त्यसरी अवकाश पाउिे नमनत 

िन्दा छ महहिा  अगावै सशस्त्र प्रहरी हकताबिािाले सभबशन्धत हविाग, कायाथलय वा यनुिटमा 

अवकाशको सूचिा पठाउि ुपिेछ ।  
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 (२) सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले सेवाबाट अलग िएको नमनतले छ महहिा नित्र आफु काम 

गरेको सशस्त्र प्रहरी कायाथलय माफथ त प्रधाि कायाथलय, कमथचारी प्रशासि शािामा निवेदि   

ददिपुिेछ ।  

 (३) मतृ्य ु हिुे सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको पररवारको िशजकको व्यशक्तले सशस्त्र प्रहरी 

कमथचारीको मतृ्य ुिएको सामान्यतया छ महहिानित्र सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी कायाथलयमा निवेदि ददि ु

पिेछ र त्यसरी प्राप्त निवेदि सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी कायाथलयले प्रधाि कायाथलय, कमथचारी प्रशासि 

शािामा पठाउि ुपिेछ ।  

८२.  िोकरी अवनधको गणिा : (१) यस पररच्छेदको प्रयोजिको निनमत्त िोकरी अवनधको गणिा गदाथ 

सशस्त्र प्रहरी, िेपाली सेिा वा िेपाल प्रहरी सेवा वा पदमा स्र्ायी नियशुक्त िई िोकरी गरेको जभमा 

अवनध (बीचमा टुटेको िए सो टुटेको अवनध कटाई) लाई गणिा गररिेछ । 

 (२) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि उपदाि पाइसकेको व्यशक्त 

सशस्त्र प्रहरी सेवा वा पदमा पिुथबहाली िएमा निजले पहहले पाएको उपदािको रकम हफताथ गरेमा 

मात्र पहहलेको िोकरी जोनडिछे । 

 (३) उपनियम (१) बमोशजम िोकरी अवनध गणिा गदाथ निलभबि रहेको अवनधलाई समेत 

गणिा  

गररिेछ । 

८३. औषनध उपचार िचथ : (१) सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले सेवा अवनधिरमा राजपत्राहङ्कत शे्रणीको सशस्त्र 

प्रहरी अनधकृत िए बाह्र महहिा बराबरको, राजपत्र अिहङ्कत प्रर्म शे्रणीको सशस्त्र प्रहरी िए अठार 

महहिा बराबरको र अन्य राजपत्र अिहङ्कत र शे्रणी हवहीि सशस्त्र प्रहरी िए एक्काईस महहिा 

बराबरको िाइपाइ आएको तलब रकमसभम उपचार िचथ बापत पाउिेछ । 

 (२) कुिै सशस्त्र प्रहरी कमथचारी वा निजको पररवारको सदस्य नबरामी िएमा उपनियम (१) 

बमोशजम पाउि ेरकममा िबढ्िे गरी देहाय बमोशजम िएको िचथको रकम ददइिछेः– 

(क) रोगको उपचारको निनमत्त स्वीकृत शचहकत्सकले जाँच गदाथ लागेको 

प्रशेस्क्रप्सि बमोशजम िररद गरेको औषनध िचथ, 
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(ि) स्वास््य संस्र्ामा ििाथ हुँदा र उपचार गराउँदा लागेको बील बमोशजमको 

िचथ, 

(ग) अस्पताल र स्वीकृत शचहकत्सक पनि ििएको ठाउँमा िएको उपचारमा 

सभबशन्धत कायाथलयको प्रमिुले, कायाथलय प्रमिुको हकमा तालकु 

कायाथलयको प्रमिुले र सशस्त्र प्रहरी महानिरीिकको हकमा गहृ 

मन्त्रालयको सशचवले नसफाररस गरेको िचथ, 

(घ) प्लाष्टीक सजथरी बाहेक सबै हकनसमको शचरफार (सशजथकल अप्रशेि) गदाथ 

लागेको बील बमोशजमको िचथ, 

(ङ) आफ्िो घर वा डेरा छाडी अको शजल्लामा वा हवदेशमा गई औषधी उपचार 

गराउँदा त्यस्तो स्र्ािसभम पगु्दाको र फकथ दाको नबरामीको र कुरुवा 

चाहहिे अवस्र्ा िए एक जिा कुरुवा सभमको यातायात िचथको पूरै रकम 

र िािा िचथ बापत निज नबरामी सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले नियम अिसुार 

पाउिे दैनिक ित्ताको पचहत्तर प्रनतशत रकम । 

 स्पष्टीकरण : यस उपनियमको प्रयोजिको लानग “स्वीकृत 

शचहकत्सक” िन्नाले सरकारी सेवामा रहेका वा प्रचनलत कािूि बमोशजम 

शचहकत्सकका रुपमा दताथ िएका डाक्टर, कहवराज, हेल्र् अनसषे्टण्ट वा वैद्य 

समेतलाई जिाउँछ । 

 (३) सरकारी कामको नसलनसलामा िहटँदा चोटपटक लाग्ि गई त्यस्तो चोटपटकको 

िेपालनित्र औषनध उपचार हिु िसक्ि े ििी िेपाल सरकारिारा गदठत मेनडकल बोडथले नसफाररस 

गरेको सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले हवदेशमा गई उपचार गराउि चाहेमा निजलाई िेपाल सरकारले 

उशचत ठह¥याएको र्प आनर्थक सहायता ददि सक्िेछ । 

 (४) यस नियम बमोशजम पाउिे उपचार िचथ कुिै सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले पेश्कीको रुपमा 

नलि चाहेमा र सोको कारण मिानसब देशिएमा यस नियमको अधीिमा रही पनछ हहसाब बझुाउि े

गरी पेश्की ददि सहकिेछ । त्यसरी पेश्की ददएको रकम पनछ हहसाब गदाथ उपचार िचथ बापत 

पाउिे रकमिन्दा बढी हिु आएमा बढी िएजनत रकम सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको 
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तलबबाट हकस्ताबन्दीमा कट्टी गररिेछ । त्यसरी कट्टी गिुथपिे रकम िकु्ताि िहँेुदै सभबशन्धत 

सशस्त्र प्रहरी कमथचारी वा त्यसरी उपचार गराइएको निजको पररवारको सदस्यको मतृ्य ुिएमा सो 

कट्टी गिथ बाँकी रकम नमन्हा हिुेछ । 

 (५) िहवष्यमा सरकारी सेवाको निनमत्त अयोग्य ठहररि ेगरी सेवाबाट बिाथस्त गररएकोमा 

बाहेक अन्य अवस्र्ामा सेवाबाट अलग हिु े सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले यस नियम बमोशजम सेवा 

अवनधिरमा पाउिे उपचार िचथमध्ये केही नलई वा िनलई उपचार िचथ नलि बाँकी िएको िए 

त्यस्तो बाँकी रकम एकमषु्ठ नलि पाउिेछ। 

 (६) बीस वषथ, पच्चीस वषथ वा सोिन्दा बढी सेवा अवनध पूरा गरी सेवाबाट अलग िएको 

सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले उपनियम (५) बमोशजम पाउिे उपचार िचथमा नलि बाँकी रकमको क्रमशः 

दश, पन्र र बीस प्रनतशत र्प गरी हिु आउिे रकम एकमषु्ट पाउिछे । 

 (७) कुिै सशस्त्र प्रहरी कमथचारी दश वषथको सेवा अवनध िपगु्दै िहवष्यमा सरकारी सेवाको 

निनमत्त अयोग्य ठहररिे गरी बिाथस्त गररएकोमा बाहेक अरु जिुसकैु व्यहोराबाट सेवाबाट अलग 

िएमा पनि दश वषथको सेवा अवनध मािी त्यसको दामासाहीले यस नियम बमोशजमको उपचार िचथ  

ददइिेछ । 

 (८) यस नियम बमोशजम स्वास््य संस्र्ामा ििाथ िई वा हवदेशमा गई उपचार गराउि ुपदाथ 

बाहेक सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई आफ्िो पररवार र आफ्िो निनमत्त समेत गरी एक वषथमा निजले 

िाइपाइ आएको डेढ महहिाको तलब बराबरको रकमिन्दा बढी उपचार िचथ ददइि ेछैि । त्यस्तो 

उपचार िचथको माग गदाथ रोगको निदाि उल्लेि गररएको शचहकत्सकको प्रशेस्क्रप्शि पनि पेश गिुथ 

पिेछ । 

 (९) कुिै सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको पररवारको सदस्य नबरामी िई हवदेशमा गई उपचार 

गराउि ु पदाथ वा स्वदेशमै अस्पताल ििाथ िई उपचार गराउि ु पदाथ अस्पतालमा लागेको नबल 

बमोशजमको िचथ र अस्पतालको शचहकत्सकको प्रशेस्क्रप्शि बमोशजम लागेको औषनध उपचारको 

िचथको िब्बे प्रनतशत रकम उपनियम (२) बमोशजम प्रहरी कमथचारीले पाउि े रकम मध्येबाट 

पाउिेछ ।  
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 (१०) उपनियम (८) र (९) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि उपचार गराउि ुपिे 

सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको पररवारको सदस्य कुिै सरकारी सेवामा वा सरकारी स्वानमत्व वा 

नियन्त्रणमा िएको संस्र्ाको सेवामा बहालवाला कमथचारी िएमा त्यस्तो उपचार िचथ पाउिे छैि । 

 (११) यस नियम बमोशजम सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले पाएको उपचार िचथको हववरण िचथ 

लेख्न ेकायाथलयले सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको व्यशक्तगत अनिलेिमा रािी सशस्त्र प्रहरी हकताबिािामा  

समेत पठाउि ुपिेछ । 

 (१२) दगुथम िेत्रमा रहेका सशस्त्र प्रहरी कमथचारी वा निजको पररवार हवरामी िई स्र्ािीय 

स्वास््य केन्रबाट उपचार हिु िसकी ज्याि समेत जोशिम हिुे अवस्र्ा परेको कुरा शजल्ला शस्र्त 

अस्पताल वा स्वास््य केन्रले नसफाररस गरेमा उपचारको सनुबधा िएको ठाउँमा लैजादा र त्यहाँबाट 

फकाथउँदा लाग्िे िचथ िेपाल सरकारले ददिछे ।  

 (१३) झठु्ठा व्यहोरा पेश गरी यस नियम बमोशजम उपचार िचथ माग गिे वा प्राप्त गिे 

सशस्त्र प्रहरी कमथचारी तर्ा त्यस्तो झठु्ठा व्यहोरा प्रमाशणत गिे स्वीकृत शचहकत्सक (कमथचारी िए) 

लाई हविागीय कारबाही गररिेछ । त्यसरी उपचार िचथ नलई सकेको िए सो रकम समेत त्यस्तो 

सशस्त्र प्रहरी कमथचारीबाट असलु गररिछे ।  

८४. तलबको उल्लेि : (१) यस पररच्छेद र पररच्छेद–९ मा जहाँ जहाँ तलबको उल्लेि िएको छ 

त्यसले सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको तत्काल िाइपाइ आएको तलब रकम (तलबबहृद्ध 

समेत) लाई जिाउिछे। 

 (२) नियम ६९ र ७० को प्रयोजिको लानग ‘आशिरी तलब’ िन्नाले सभबशन्धत सशस्त्र 

प्रहरी कमथचारीको अवकाश प्राप्त गिे अवस्र्ाको तलबलाई जिाउिछे र त्यसरी अवकाश प्राप्त गिे 

अवस्र्ामा कुिै सशस्त्र प्रहरी कमथचारी निलभबिमा रहेको िए त्यस्तो अवनधको निनमत्त पनि पूरै 

तलबको हहसाब गररिेछ । 

८५.  सेवा, शतथ तर्ा सहुवधामा पररवतथि : कुिै पनि सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई निजको नियशुक्त हुँदाका 

बित कायम रहेको तलब, उपदाि, निवृशत्तिरण र त्यस्तै अन्य सनुबधा सभबन्धी सेवाका शतथहरुमा 

सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको नलशित सहमनत नबिा निजलाईथ प्रनतकूल असर पिे गरी पररवतथि 

गररिे छैि । 
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पररच्छेद–११ 

आचरण 

८६.  समय पालि र नियनमतता : (१) सशस्त्र प्रहरी कमथचारी तोहकएको समयमा आफुलाई िटाइएको 

स्र्ािमा उपशस्र्त हिु ु पिेछ र साधारणतया पहहले नबदा स्वीकृत िगराई काममा अिपुशस्र्त हिु ु

हुँदैि । 

 (२) सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले अनधकार प्राप्त अनधकारीको अिमुनत िनलई आफूलाई 

िटाइएको ईलाका छोड्ि ुहुँदैि । 

८७.  अिशुासि र आज्ञापालि : (१) सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले अिशुासिमा रही आफ्िो कतथव्य इमान्दारी 

र तत्परताका सार् पालिा गिुथ पिेछ । 

 (२) सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले आफ्िो काम सभबन्धी कुरामा आफूिन्दा मानर्को अनधकृतले 

ददएको आदेशलाई तदारुकताका सार् पालिा गिुथ पिेछ । 

 (३) सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले आफूिन्दा मानर्का सबै सशस्त्र प्रहरी कमथचारीहरुप्रनत उशचत 

आदर देिाउि ुपिेछ । 

८८. राजिीनतमा िाग नलि िहिु े : सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले राजिीनतमा िाग नलि, कुिै राजिीनतक 

संस्र्ाको सदस्य बन्न वा राजिीनतक संस्र्ाको सहायताको लानग चन्दा ददि अर्वा कुिै राजिीनतक 

संस्र्ा वा आन्दोलिलाई अन्य कुिै प्रकारले आफ्िो प्रिावमा पािथ हुदैँि । 

८९.  सरकारको आलोचिा गिथ िहिु े: (१) िेपाल सरकारको िीनतको हवपरीत हिुे गरी वा िेपाल सरकार 

र जिताको पारस्पररक सभबन्ध अर्वा कुिै हवदेशी रािसँगको सभबन्धमा िलल पिथ सक्ि ेगरी कुिै 

पनि सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले आफ्िो वास्तहवक वा काल्पनिक वा बेिामी िामबाट कुिै लेि 

प्रकाशशत गिथ, प्रसेलाई कुिै िबर ददि, रेनडयो वा टेनलनिजि आददबाट िाषण प्रसाररत गिथ, कुिै 

सावथजनिक िाषण ददि वा कुिै वक्तव्य प्रकाशिगिथ हुदैँि । 

 (२) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि प्रचनलत कािूि र िेपाल 

सरकारको िीनत हवपरीत िहिुे गरी लेि प्रकाशि वा प्रसारण गिथ बाधा पिे छैि ।  

९०. सरकारी काम काज सभबन्धी समाचार प्रकाशि गिथमा प्रनतबन्ध : कुिै पनि सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले 

िेपाल सरकारिारा वा हवशषे रुपबाट अश्तयार िपाई आफूले सरकारी कतथव्यको पालिा गदाथ 
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जािकारीमा आएको कुिै गोप्य वा कािूििारा निषेनधत हवषय, आफूले लेिेको वा सङ्कलि गरेको कुिै 

कागजपत्र वा समाचार प्रत्यि वा अप्रत्यि रुपबाट अिनधकृत सशस्त्र प्रहरी कमथचारी वा व्यशक्त वा 

प्रसेलाई ददि ु वा बताउि ु हुदैँि । यो प्रनतबन्ध जिुसकैु कारणबाट सशस्त्र प्रहरी सेवाबाट अलग 

िएको व्यशक्तको हकमा समेत लागू हिुछे । 

९१.  दाि, उपहार, चन्दा आदद प्राप्त गिथ र सापटी नलिमा प्रनतबन्ध : (१) कुिै पनि सशस्त्र प्रहरी कमथचारी 

र निजको पररवारको सदस्यले िेपाल सरकारको पूवथ स्वीकृनत नबिा कसैबाट कुिै प्रकारको दाि, 

दातव्य, कोसेली वा उपहार स्वीकार गिथ वा चन्दा माग्ि वा सरकारी कामसँग सभबशन्धत व्यशक्तसँग 

सापटी नलि ुहुँदैि । 

 (२) सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई कुिै हवदेशी सरकार वा हवदेशी सरकारको कुिै 

प्रनतनिनधबाट कुिै उपहार प्राप्त हिु आएमा निजले िपेाल सरकारलाई सो कुराको सूचिा ददई 

निकासा िए बमोशजम गिुथ पिेछ । 

९२. कभपिीको स्र्ापिा र सञ्चालि तर्ा व्यापार व्यवसाय गिथ िहिु े : (१) सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले 

िेपाल   सरकारको पूवथ स्वीकृनत िनलई देहायका काम गिथ हुँदैिः– 

(क)  कुिै बैँक वा कभपिीको स्र्ापिा, रशजिेशि वा सञ्चालिको काममा िाग 

नलि, 

(ि)  प्रचनलत कािूि बमोशजम दताथ गराउि ुपिे कुिै व्यापार वा व्यवसाय गिथ, र  

(ग)  अन्यत्र कुिै प्रकारको िोकरी स्वीकार गिथ । 

 (२) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले िेपाल 

सरकारको िीनत हवपरीत िहिुे गरी साहहशत्यक, वैज्ञानिक, कलात्मक वा मािवीय सहयोग सभबन्धी 

कायथ गिथ सक्िेछ । 

९३.  निवाथचिमा िाग नलि िहिु े : सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले कुिै पनि राजिीनतक पदको लानग हिुे 

निवाथचिमा िाग नलि वा कसैको निनमत्त मत माग्िका लानग कुिै प्रकारको प्रिाव पािथ हुँदैि ।  

 तर कसैलाई मत ददिे वा ददिे हवचार गरेको कुरा प्रकट िगरी प्रचनलत कािूि बमोशजम 

आफूले पाएको मतदािको अनधकार प्रयोग गिथ पाउिेछ । 
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९४. प्रदशथि र हडताल गिथमा प्रनतबन्ध : सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले िेपालको सावथिौमसत्ता र अिण्डतामा 

आचँ आउिे गरी देशको शाशन्त सरुिा, वैदेशशक सभबन्ध र सावथजनिक मयाथदा तर्ा अदालतको 

निणथयको अवहेलिा हिुे गरी हवनिन्न जात, जानत, धमथ, वणथ, िेत्र र सभप्रदायका मानिस बीच बैमिष्य 

उत्पन्न गराउिे वा साभप्रदाहयक दिुाथविा फैलाउिे गरी वा कुिै अपराधलाई प्रश्रय हिुे गरी प्रदशथि 

गिथ, हडतालमा िाग नलि वा सो कायथ गिे उद्देश्यले अरुलाई उक्साउि समेत हुँदैि । 

९५. हडताल, र्िुछेक तर्ा घेराउ गिथमा प्रनतवन्ध : सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले कुिै पनि कायाथलय वा 

अनधकृतको कािूििारा निधाथररत कतथव्य पूरा गिथमा बाधा नबरोध हिुे गरी हडताल वा कलम बन्द 

गिथ तर्ा शारीररक वा मािनसक उत्पीडि हिुे गरी दबाब ददि वा सो गिे उद्देश्यले अरुलाई 

उक्साउि समेत हुँदैि । 

९६. प्रनतनिनधत्व गिथमा प्रनतबन्ध : सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले आफूलाई मकाथ परेको हवषयमा आफैं ले वा 

वारेसिारा सभबशन्धत निकाय वा अनधकारी समि निवेदि ददि बाहेक अरु व्यशक्त वा समूहको 

तफथ बाट प्रनतनिनधत्व गिुथ हुदैँि । 

९७. सभपशत्तको हववरण : (१) प्रत्येक सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले प्रत्येक आनर्थक वषथ समाप्त िएको साठी 

ददि नित्र र ियाँ नियशुक्त हिुे सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले आफू नियशुक्त िएको साठी ददिनित्र िेपाल 

सरकारले तोकेको फाराममा आफ्िो सभपशत्त हववरण िरी िेपाल सरकारले तोकेको अनधकारी समि 

सभपशत्तको हववरण दाशिला गिुथ पिेछ । 

 (२) सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले आफ्िो सभपशत्तमा र्पघट िएमा अश्तयारवालालाई सोको 

सूचिा तीि महहिानित्र ददि ुपिेछ । 

९८. सेवा वा पद अिसुारको आचरण पालिा गिुथ पिे : प्रत्येक सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले आफ्िो सेवा र 

पद अिसुारको आचरणको पालिा गिुथ पिेछ । 

९९.  प्रिाव पािथ िहिु े : सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले आफ्िो िोकरी सभबन्धी कुरामा मतलब साध्य गिे 

उद्देश्यले आफूिन्दा मानर्का अनधकृत मानर् कुिै राजिीनतक वा अवाञ्छिीय प्रिाव पािथ वा प्रिाव 

पािे प्रयत्न गिुथ हुदैँि । 
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१००.  पूवथ सूचिा िददई अचल सभपशत्त िररद गिथ िहिु े : िेपाल सरकारलाई पूवथ सूचिा िददई कुिै पनि 

सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले आफ्िो बसोबासको निनमत्त चाहहिे बाहेक आफ्िो वा आफ्िो पररवारको कुिै 

सदस्यको िाममा कुिै अचल सभपशत्त िररद गिुथ हुदैँि । 

१०१.  रेनडयो, टेनलनिजि वा पनत्रकासगँ सभपकथ  राख्न िहिु े : सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले िेपाल सरकारको 

अिमुनत प्राप्त िगरी आफ्िो वास्तहवक वा काल्पनिक िामबाट अर्वा बेिामी रुपबाट कुिै पनि 

पत्रपनत्रकामा कुिै लेि प्रकाशशत गिथ अर्वा रेनडया वा टेनलनिजििारा प्रसारण गिथ हुदैँि । 

 तर त्यस्तो प्रकाशि वा प्रसारण साहहशत्यक, कलात्मक, ऐनतहानसक अर्वा वैज्ञानिक र 

व्यवसाहयक हवषयको िएमा यस्तो स्वीकृनत नलि ुपिे छैि । 

१०२.  सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले गरेको काम कारबाहीको सफाई : कुिै सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले िेपाल 

सरकारको पूवथ स्वीकृनत िनलई कुिै व्यशक्तिारा निजको कतथव्य पालिको सभबन्धमा लगाईएको 

आरोपको निनमत्त प्रसे अर्वा सञ्चारको सहारा नलि हुँदैि । 

       तर यस नियमले सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको आफ्िो व्यशक्तगत काम वा चररत्रको सभबन्धमा 

सफाई ददि पाउिे अनधकारमा कुिै असर परु् याएको मानििे छैि । 

१०३.  हववाह सभबन्धी आचरण : सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले नबहाबारी सभबन्धी प्रचनलत कािूि नबपररत हिु े

गरी हववाह गिुथ गराउि ुहुँदैि । 

१०४.  हािी िोक्सािी परु् याउि िहिु े: सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले असावधािी सार् वा अिशुासिमा िरही वा 

जािाजाि त्रटुीपूणथ ढङ्गबाट काम गरी सरकारी कायाथलयलाई कुिै हािी िोक्सािी परु् याउि ुहुदैँि । 

१०५.  मािव अनधकार र लैहङ्गक हवषयमा संवेदिशील हिु ुपिे : सशस्त्र प्रहरी कमथचारी मािव अनधकार र 

लैहङ्गक हवषयमा संवेदिशील हिु ुपिेछ । 

१०६.  हातपात वा जोरजलुमु गिथ िहिु े : कुिै पनि सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले आफुिन्दा मानर्ल्लो वा 

मातहत सशस्त्र प्रहरी कमथचारी उपर हातपात वा कुिै प्रकारको आक्रमण वा जोरजलुमु गिथ वा 

गराउि हुँदैि । 

१०७.  अन्य कुिै पनि मलुकुको स्र्ायी आवासीय अिमुनत नलि िहिु े : (१) सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले 

स्र्ायी आवासीय अिमुनत नलि वा त्यस्तो अिनुमत प्राप्त गिथको लानग आवेदि ददि हुदैँि ।  

                                                           
  पहिलो संशोधनद्वारा संशोधधत । 
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 (२) यो नियमावली प्रारभि हिु ुिन्दा अशघ अन्य कुिै मलुकुको स्र्ायी आवासीय अिमुनत 

नलएको सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले यो नियमावली प्रारभि िएको नमनतले तीस ददिनित्र त्यस्तो अिमुनत 

नलएको व्यहोरा प्रधाि कायाथलयलाई जािकारी गराउि ुपिेछ ।   

 (३) उपनियम (२) बमोशजम स्र्ायी आवासीय अिमुनत नलएको सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले यो 

नियमावली प्रारभि िएको नमनतले साठी ददिनित्र त्यस्तो अिमुनत पररत्याग गरी प्रधाि कायाथलयलाई 

सोको जािकारी ददि ुपिेछ ।  

 (४) उपनियम (२) बमोशजम जािकारी िददिे वा उपनियम (३) बमोशजम स्र्ायी अिमुनत 

पररत्याग िगिे कमथचारीलाई नियम ११० को िण्ड (ि) को उपिण्ड (२) बमोशजम सजाय 

हिुेछ ।  

१०७क. हववरण पेश गिुथ पिे :  (१) कुिै सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको सगोलको पनत वा पत्नीले यो नियम 

प्रारभि हिु ु अशघ स्र्ायी आवासीय अिमुनत नलएको िएमा यो नियम प्रारभि िएको नमनतले तीस 

ददिनित्र र यो नियम प्रारभि िए पनछ त्यस्तो अिमुनत नलएमा अिमुनत नलएको तीस ददिनित्र 

सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले आफू कायथरत कायाथलयमा देहाय बमोशजमको हववरण पेश गिुथ 

पिेछ :- 

(क) आफ्िो िाम, र्र, समूह, उपसमूह र हालको पद, 

(ि) पनत वा पत्नीले स्र्ायी आवासीय अिमुनत नलएको नमनत, 

(ग) सभबशन्धत हवदेशी मलुकुको िाम । 

(२) उपनियम (१) बमोशजमको हववरण प्राप्त िएपनछ सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी कायाथलयले 

सो हववरण प्राप्त िएको नमनतले पन्र ददिनित्र प्रधाि कायाथलयमा पठाउि ुपिेछ । 

१०८. चेताविी ददि सक्ि े : कुिै सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले समय पालि िगरेमा वा आफूिन्दा मानर्को 

अनधकारीले ददएको आदेश पालि िगरेमा वा काममा लापरवाही वा हढलाससु्ती गरेमा वा 

सेवाग्राहीसँग उशचत व्यवहार िगरेमा त्यस्तो सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई हविागीय सजायको आदेश 
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ददि पाउिे अनधकारीले कारण िोली चेताविी ददि सक्िेछ र सोको अनिलेि सभबशन्धत सशस्त्र 

प्रहरी कमथचारीको व्यशक्तगत हववरण फाइलमा राख्न ुपिेछ ।  

 

पररच्छेद–१२ 

सेवाको सरुिा 

१०९.  सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको बचाउ : (१) सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले ऐि वा यस नियमावली वा अन्य 

प्रचनलत कािूि बमोशजम गिुथ पिे आफ्िो ओहोदाको कतथव्य पालि सभझी गरेको कुिै सरकारी 

कामको सभबन्धमा निज उपर उपनियम (२) बमोशजमको रीत िपरु् याई मदु्दा चल्ि सक्िे छैि । 

 (२) उपनियम (१) बमोशजम कुिै पनि सशस्त्र प्रहरी कमथचारी उपर मदु्दा चलाउिको लानग 

फौजदारी मदु्दाको हकमा अश्तयारवालाको अिमुनत प्राप्त हिु ुपिेछ र देवािी मदु्दाको हकमा देहाय 

बमोशजम िएको हिु ुपिेछ :– 

(क) मदु्दा चलाउिे कारण तर्ा वादी र निजको वारेस िएमा त्यस्तो वारेसको 

िाम र ठेगािा िोली नलशित सूचिा अश्तयारवालालाई वा सभबशन्धत  

सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई बझुाएको वा हलुाकिारा रशजिी गरी पठाएको र 

त्यसको एक प्रनत िक्कल िेपाल सरकारमा पेश िएको दईु महहिा िाघेको, 

र  

(ि)  मदु्दा चलाउिे कारण िएको तीि महहिानित्र मदु्दा दायर गररसकेको । 

 (३) कुिै सशस्त्र प्रहरी कमथचारी बहाल छँदा आफ्िो ओहदाको कतथव्य पालिको 

नसलनसलामा गरेको कामको सभबन्धमा सेवाबाट हहट सकेपनछ पनि िेपाल सरकारको स्वीकृनत ििई 

निज उपर मदु्दा चल्ि सक्िे छैि । 

 (४) उपनियम (३) बमोशजम मदु्दा चलाउि िेपाल सरकारबाट स्वीकृनत प्राप्त िएमा निजको 

प्रनतरिा िेपाल सरकारले गिेछ । 

 (५) कुिै सशस्त्र प्रहरी कमथचारी िेपाल प्रहरीिारा पक्राउ परेमा सोको जािकारी िशजकको 

सशस्त्र प्रहरी कायाथलयमा तरुुन्त ददई सोही कायाथलयमा बझुाई ददि ुपिेछ ।   
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पररच्छेद–१३ 

सजाय र पिुरावेदि 

११०.  सजाय : उशचत र पयाथप्त कारण िएमा सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई देहाय बमोशजमको हविागीय 

सजाय गिथ सहकिेछ :– 

 (क)  सामान्य सजाय :– 

(१)  शारीररक र्काई (फहटक) सजाय गिे वा गारद िजरबन्द राख्न,े 

(२)  िनसहत ददि,े 

(३) चालचलि सभबन्धी प्रनतवेदिमा प्रनतकूल राय लेख्न,े 

(४) बढीमा पाँच तलब वहृद्ध रोक्का गिे, 

(५)  बढीमा पाँच वषथसभम बढुवा रोक्का गिे, 

(६)  िाइपाइ आएको बढीमा पाँच तलब बहृद्ध घटुवा गिे, 

(७) हालको पदको जेष्ठता सहहत िाइपाई आएको सरुु स्केलमा घटुवा गिे, 

(८) तल्लो पदमा घटुवा गिे । 

 तर िलु्ला प्रनतयोनगताबाट छिौट िएको सशस्त्र प्रहरी 

कमथचारीलाई निज सरुु नियशुक्त िएको पदिन्दा तल्लो पदमा घटुवा गररि े

छैि ।  

(ि)  हवशेष सजाय :– 

(१) िहवष्यमा सरकारी सेवाको निनमत्त अयोग्य िठहररिे गरी सेवाबाट हटाउिे, 

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

गिे । 

१११.  शारीररक र्काई (फहटक) सजाय गिे वा गारद िजरबन्द राख्न े वा िनसहत ददि े वा चालचलि 

सभबन्धी प्रनतवेदिमा प्रनतकूल राय लेख्न े : देहायको कुिै अवस्र्ामा कुिै पनि सशस्त्र प्रहरी 

कमथचारीलाई यातिा िहिु ेगरी शारीररक र्काई (फहटक) सजाय गिे वा गारद िजरबन्द राख्न ेवा 

िनसहत ददिे वा चालचलि सभबन्धी प्रनतवेदिमा प्रनतकुल राय लेख्न ेसजाय गिथ सहकिेछ :– 

(क)  अिशुासिहीि काम गरेमा, 



www.lawcommission.gov.np 

66 
 

(ि)  कायथसभपादि सन्तोषजिक ििएमा, 

(ग)  काममा लापरबाही गरेमा, 
 (ग१) नियम १०७क. बमोशजम हववरण पेश िगरेमा,  

(घ)  एउटै पदमा दईु पटक िन्दा बढी चेताविी पाएमा । 

११२.  बढीमा पाचँ तलब वहृद्ध रोक्का गिे वा बढीमा पाचँ वषथ बढुवा रोक्का गिे वा िाइपाइ आएको बढीमा 

पाचँ तलब बहृद्ध घटुवा गिे वा हालको पदको जेष्ठता सहहत िाइपाई आएको सरुु स्केलमा घटुवा गिे 

वा तल्लो पदमा घटुवा गिे : (१) देहायको कुिै अवस्र्ामा सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई बढीमा पाँच 

तलब बहृद्ध रोक्का गिे वा पाँच वषथसभम बढुवा रोक्का गिे सजाय गिथ  सहकिछे :– 

(क) सरुवा गररएको कायाथलयमा भयाद नित्र हाशजर ििएमा, 

(ि)  सन्तोषजिक काम िगरेमा, 

(ग)  एउटै पदमा दईु पटक नियम १११ बमोशजमको सजाय पाएमा, 

(घ)  बर–बझुारर् िगरेमा, 

(ङ)  आफूिन्दा मानर्को अनधकारीले ददएको आदेशको अवज्ञा गरेमा वा 

कायाथन्वयि िगरेमा, 

 (२) देहायको कुिै अवस्र्ामा सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई िाइपाइ आएको बढीमा पाँच 

तलब बदृ्धी घटुवा गिे वा हालको पदको जेष्ठता सहहत िाइपाई आएको सरुु स्केलमा घटुवा गिे 

वा तल्लो पदमा घटुवा गिे सजाय गिथ सहकिेछ :– 

(क)  आचरण सभबन्धी नियमहरु उल्लङ्घि गरेमा, 

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

(ग)  मिानसब कारण बेगर पूवथ स्वीकृनत िनलई गैर हाशजर िएमा, 

(घ) समयमा पेश्की फछ्र्यौट िगरेमा, 

(ङ)  प्रचनलत कािूिले तोकेको पदीय दाहयत्व शजभमेवारीपूवथक पूरा िगरेमा, 

(च) मािव अनधकारको उल्लङ्घि एवं लैहङ्गक हहंसा वा घरेल ु हहंसा हिुे कायथ 

गरेको ििी अदालतबाट जररवािा िएमा । 
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११३.  सेवाबाट हटाउि े वा बिाथस्त गिे : (१) देहायको कुिै अवस्र्ामा सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई 

िहवष्यमा सरकारी सेवाको निनमत्त अयोग्य िठहररिे गरी सेवाबाट हटाउि सहकिेछः– 

(क)  अयोग्यताको कारणले आफ्िो शजभमेवारी पूरा गिथ िसकेमा, 

(ि)  तालीममा िटाउँदा िगई वा बहािा बिाई वा तालीम अवनधमा लापरबाही 

गरी आफ्िो व्यावसाहयक ज्ञाि प्रनत उदासीिता तर्ा गैर शजभमेवारीपि 

देिाएमा, 

(ग)  आचरण सभबन्धी कुरा बराबर उल्लङ्घि गरेमा, 

(घ)  उदीको पोशाक लगाई वा ड्यूटीको समयमा मादक पदार्थ सेवि गरेमा, 

(ङ)  सवथसाधारणको घरमा अिनधकृत रुपमा प्रबेश गरेमा वा कुिै हकनसमले 

अिशुचत व्यवहार गरेमा वा लटुपाट गरेमा, 

(च)  बराबर अिशुासिहहि काम गरेमा, 

(छ)  राजिीनतमा िाग नलएमा, 

(ज) नबदा स्वीकृत िगराई लगातार पन्र ददिसभम आफ्िो कायाथलयमा 

अिपुशस्र्त रहेमा, 

(झ)  आफ्िो पदको शजभमेवारी बराबर बेवास्ता गरेमा, 

(ञ)  िेपाल सरकार वा आफु कायथरत सङ्गठिको माि प्रनतष्ठा एवं छहवमा आचँ 

प¥ुयाउि ेकुिै कायथ गरेमा, 

(ट) मािव अनधकारको उल्लङ्घि एवं लैहङ्गक हहंसा वा घरेल ु हहंसा हिुे कायथ 

गरेको ििी अदालतबाट कैदको सजाय िएमा, 

(ठ) ..................... 

 (२) देहायको कुिै अवस्र्ामा सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई िहवष्यमा सरकारी सेवाको निनमत्त 

अयोग्य ठहररिे गरी सेवाबाट बिाथस्त गिथ सहकिेछः– 

(क) ऐिको दफा २७ बमोशजमको अपराध गरेको ठहररएमा वा त्यस्तो अपराध 

गरी फरार िएमा, 
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(ि) िैनतक पति देशििे फौज्दारी अनियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहररएमा, 

(ग)  भ्रष्टाचार गरेको प्रमाशणत िएमा, 
(ग१) स्र्ायी आवासीय अिमुनत नलएमा वा त्यस्तो अिमुनत प्राप्त गिथको लानग 

आवेदि ददएमा । 

(घ)   िेपाल सरकारबाट मिोियि िई तालीम, अध्ययि वा अन्य प्रयोजिका 

लानग हवदेशमा  गएकोमा त्यस्तो तालीम, अध्ययि वा कायथ समाप्त िएपनछ 

स्वदेश हफताथ ििई गैर हाशजर  रहेमा,  

(ङ) नियम १३५ को उपनियम (१०) बमोशजम सेवा िगरेमा ।  

११३क. जािकारी ददि सक्ि े : (१) नियम १०७ को उपनियम (१) हवपरीत कुिै सशस्त्र प्रहरी 

कमथचारीले स्र्ायी आवासीय अिमुनत नलएको वा त्यस्तो अिमुनत प्राप्त गिथको लानग आवेदि ददएको 

जािकारी कसैलाई प्राप्त िएमा त्यस्तो व्यशक्तले सो जािकारी सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी कमथचारी 

कायथरत कायाथलय वा 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 प्रधाि कायाथलयमा र प्रधाि 

कायाथलयले मन्त्रालयमा पठाउि ुपिेछ । 

  (३) उपनियम (१) वा (२) बमोशजम वा अन्य कुिै स्रोतबाट कुिै सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले 

स्र्ायी आवासीय अिमुनत नलएको वा त्यस्ते अिमुनत प्राप्त गिथको लानग आवेदि ददएको जािकारी 

प्राप्त हिु आएमा प्रधाि कायाथलयले त्यस्तो सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको सभबन्धमा छािबीि गिथ 

हविागीय सजायको आदेश ददिे अनधकारीलाई लेिी पठाउि ुपिेछ । 

  (४) उपनियम (३) बमोशजम लेिी आएमा हविागीय सजायको आदेश ददि अनधकारीले 

त्यस्तो सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको सभबन्धमा तीि ददिनित्रमा छािनबि प्रारभि गरी सोको जािकारी 

यर्ाशीघ्र प्रधाि कायाथलयलाई र प्रधाि कायाथलयले मन्त्रालयलाई ददि ुपिेछ । 

  (५) उपनियम (४) बमोशजम छािनबि गदाथ हविागीय सजायको आदेश ददिे अनधकारीले 

मन्त्रालय वा मन्त्रालय माफथ त अन्य कुिै सरकारी निकायसँग कुिै कुराको जािकारी वा सहयोग 
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माग गिथ सक्िेछ र त्यस्तो जािकारी वा सहयोग उपलब्ध गराउि ुसभबशन्धत निकायको कतथव्य 

हिुेछ । 

  (६) यस नियम बमोशजम छािनबि र कारबाही गदाथ कुिै सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले स्र्ायी 

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 प्रधाि कायाथलय र मन्त्रालयमा ददि ुपिेछ ।  

११४. हािी िोक्सािी असूल उपर गिे : कुिै सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले यस पररच्छेद बमोशजम हविागीय 

सजाय हिुे कुिै काम गरेको कारण िेपाल सरकारलाई कुिै हकनसमको हािी िोक्सािी पगु्ि गएको 

रहेछ ििे सजायको आदेश ददिे अनधकारीले यस पररच्छेद बमोशजम हविागीय सजायको आदेश ददँदा 

त्यसरी िेपाल सरकारलाई हिु गएको हािी िोक्सािी समेत सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी कमथचारीबाट 

असूल उपर गिे आदेश ददिछे ।  

११५.  हविागीय सजायको आदेश ददि ेर पिुरावेदि सनु्न ेअनधकारी : (१) यस पररच्छेद बमोशजम हविागीय 

सजायको आदेश ददिे र त्यसरी ददएको सजायको आदेश उपर पिुरावेदि सनेु्न अनधकारी देहाय 

बमोशजम हिुेछि ्:– 

दजाथ 

 

सजायको हकनसम सजायको आदेश ददि ेअनधकारी पिुरावेदि सनु्न ेअनधकारी 

(१) सशस्त्र प्रहरी 

पररचर वा सो 

सरह 

(क) सामान्य सजाय सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीिक 

वा सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी 

िायब निरीिक 

सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी 

निरीिक 

 (ि) हवशेष सजाय सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी िायब 

उपरीिक 

सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी 

उपरीिक वा सशस्त्र प्रहरी 

वररष्ठ उपरीिक 

(२) सशस्त्र प्रहरी 

जवाि 

(क) नियम ११० को 

िण्ड (क) को 

उपिण्ड (१), (२) वा 

सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीिक 

वा सशस्त्र प्रहरी िायब 

निरीिक वा सशस्त्र प्रहरी 

सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी 

उपरीिक वा सशस्त्र प्रहरी 

वररष्ठ उपरीिक 
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(३)  बमोशजमको 

सजाय 

निरीिक वा सशस्त्र प्रहरी 

िायब उपरीिक 

 (ि) नियम ११० को 

िण्ड (क) को 

उपिण्ड (४), (५), 

(६), (७), (८) वा 

िण्ड (ि) बमोशजमको 

सजाय 

सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी 

उपरीिक वा सशस्त्र प्रहरी 

वररष्ठ उपरीिक 

सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी 

िायब महानिरीिक 

(३) सशस्त्र प्रहरी 

सहायक हवल्दार, 

सशस्त्र प्रहरी 

हवल्दार र 

सशस्त्र प्रहरी 

वररष्ठ  हवल्दार 

(क) नियम ११० को 

िण्ड (क) को 

उपिण्ड (१), (२) वा 

(३) बमोशजमको 

सजाय 

सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी 

सहायक निरीिक वा सशस्त्र 

प्रहरी िायब निरीिक वा 

सशस्त्र प्रहरी निरीिक वा 

सशस्त्र प्रहरी िायब उपरीिक 

सशस्त्र प्रहरी उपरीिक वा 

सशस्त्र प्रहरी वररष्ठ उपरीिक 

 (ि) नियम ११० को 

िण्ड (क) को 

उपिण्ड (४), (५), 

(६), (७), (८) वा 

िण्ड (ि) बमोशजमको 

सजाय  

सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी 

उपरीिक वा सशस्त्र प्रहरी 

वररष्ठ उपरीिक 

सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी 

िायब महानिरीिक 

(४) सशस्त्र प्रहरी 

सहायक निरीिक 

(क) नियम ११० को 

िण्ड (क) को 

उपिण्ड (१), (२) वा 

सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी िायब  

निरीिक वा सशस्त्र प्रहरी 

निरीिक वा सशस्त्र प्रहरी 

सशस्त्र प्रहरी उपरीिक वा 

सशस्त्र प्रहरी वररष्ठ उपरीिक 
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(३)  बमोशजमको 

सजाय 

िायब उपरीिक 

 (ि) नियम ११० को 

िण्ड (क) को 

उपिण्ड (४) वा (५) 

बमोशजमको सजाय 

सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी 

उपरीिक वा सशस्त्र प्रहरी 

वररष्ठ उपरीिक 

सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी 

िायब महानिरीिक वा निज 

ििएको अवस्र्ामा सशस्त्र 

प्रहरी महानिरीिक 

 (ग) नियम ११० को 

िण्ड (क) को 

उपिण्ड (६), (७), 

(८) िण्ड (ि) 

बमोशजमको सजाय 

सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी िायब 

महानिरीिक 

सशस्त्र प्रहरी  महानिरीिक 

(५) सशस्त्र प्रहरी 

िायब निरीिक र 

सशस्त्र प्रहरी 

वररष्ठ िायब 

निरीिक 

(क) नियम ११० को 

िण्ड (क) को 

उपिण्ड (१), (२) वा 

(३)  बमोशजमको 

सजाय 

सशस्त्र प्रहरी निरीिक वा 

सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी िायब 

उपरीिक 

सशस्त्र प्रहरी उपरीिक वा 

सशस्त्र प्रहरी वररष्ठ उपरीिक 

 (ि) नियम ११० को 

िण्ड (क) को 

उपिण्ड (४) वा (५) 

बमोशजमको सजाय 

सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी  

उपरीिक वा सशस्त्र प्रहरी 

वररष्ठ उपरीिक 

सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी 

िायब महानिरीिक वा निज 

ििएको अवस्र्ामा सशस्त्र 

प्रहरी महानिरीिक 

 (ग) नियम ११० को 
िण्ड (क) को 
उपिण्ड (६), (७), 

(८) वा िण्ड (ि) 
बमोशजमको सजाय 

सशस्त्र प्रहरी महानिरीिक  सशचव¸ मन्त्रालय 
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(६) सशस्त्र प्रहरी 

निरीिक 

(क) नियम ११०को 

िण्ड (क) को 

उपिण्ड (१), (२) वा 

(३)  बमोशजमको 

सजाय 

सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी िायब 

उपरीिक वा सशस्त्र प्रहरी 

उपरीिक वा सशस्त्र प्रहरी 

वररष्ठ उपरीिक 

सशस्त्र प्रहरी िायब 

महानिरीिक वा निज ििएको 

अवस्र्ामा सशस्त्र प्रहरी 

महानिरीिक 

 (ि) नियम ११० को 

िण्ड (क) को 

उपिण्ड (४) वा (५) 

बमोशजमको सजाय 

सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी  

िायब महानिरीिक 

सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी 

अनतररक्त महानिरीिक वा 

निज ििएको अवस्र्ामा 

सशस्त्र प्रहरी महानिरीिक 

 (ग) नियम ११० को 

िण्ड (क) को 

उपिण्ड (६), (७), 

(८) वा िण्ड (ि) 

बमोशजमको सजाय 

सशचव¸  मन्त्रालय िेपाल सरकार 

(७) सशस्त्र प्रहरी 

िायब उपरीिक 

(क) नियम ११० को 

िण्ड (क) को 

उपिण्ड (१), (२) वा 

(३)  बमोशजमको 

सजाय 

सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी 

उपरीिक वा सशस्त्र प्रहरी 

वररष्ठ उपरीिक 

सशस्त्र प्रहरी िायब 

महानिरीिक वा निज ििएको 

अवस्र्ामा सशस्त्र प्रहरी 

महानिरीिक 

 (ि) नियम ११० को 

िण्ड (क) को 

उपिण्ड (४) वा (५) 

बमोशजमको सजाय 

सशस्त्र प्रहरी महानिरीिक सशचव¸  मन्त्रालय  

 (ग) नियम १११ को 

िण्ड (क) को 

सशचव¸  मन्त्रालय  िेपाल सरकार 
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उपिण्ड (६), (७), 

(८) वा िण्ड (ि) 

बमोशजमको सजाय 

(८) सशस्त्र प्रहरी 

उपरीिक 

(क) नियम ११० को 

िण्ड (क) को 

उपिण्ड (१), (२) वा 

(३)  बमोशजमको 

सजाय 

सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी वररष्ठ 

उपरीिक वा सशस्त्र प्रहरी 

िायब महानिरीिक 

सशस्त्र प्रहरी महानिरीिक 

 (ि) नियम ११० को 

िण्ड (क) को 

उपिण्ड (४) वा (५) 

बमोशजमको सजाय 

सशस्त्र प्रहरी महानिरीिक सशचव¸  मन्त्रालय 

 (ग) नियम ११० को 

िण्ड (क) को 

उपिण्ड (६), (७), 

(८) वा िण्ड (ि) 

बमोशजमको सजाय 

सशचव¸  मन्त्रालय  िेपाल सरकार 

(९) सशस्त्र प्रहरी 

वररष्ठ उपरीिक 

 

(क) नियम ११० को 
िण्ड (क) को 
उपिण्ड (१), (२) वा 
(३)  बमोशजमको 
सजाय 

सशस्त्र प्रहरी िायब 

महानिरीिक वा सशस्त्र प्रहरी 

अनतररक्त महानिरीिक 

सशस्त्र प्रहरी महानिरीिक 

 (ि) नियम ११० को 
िण्ड (क) को 
उपिण्ड (४) वा (५) 
बमोशजमको सजाय 

सशस्त्र प्रहरी महानिरीिक 

 

 

 

सशचव¸  मन्त्रालय 
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 (ग) नियम ११० को 

िण्ड (क) को 

उपिण्ड (६), (७), 

(८) वा िण्ड (ि) 

बमोशजमको सजाय 

गहृ मन्त्री   िेपाल सरकार 

(१०)सशस्त्र 

प्रहरी िायब 

महानिरीिक र 

सशस्त्र प्रहरी 

अनतररक्त 

महानिरीिक 

(क) नियम ११० को 

िण्ड (क) को 

उपिण्ड (१), (२) वा 

(३)  बमोशजमको 

सजाय 

सशस्त्र प्रहरी  महानिरीिक सशचव¸  मन्त्रालय 

 (ि) नियम ११० को 

िण्ड (क) को 

उपिण्ड (४), (५), 

(६), (७), (८) वो 

िण्ड (ि) बमोशजमको 

सजाय 

गहृ मन्त्री िेपाल सरकार 

(११) सशस्त्र 

प्रहरी 

महानिरीिक 

नियम ११० को िण्ड 

(क) को उपिण्ड 

(२), (४) वा  िण्ड 

(ि) बमोशजमको 

सजाय 

िेपाल सरकार िेपाल सरकार 
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 (२) उपनियम (१) बमोशजम कुिै हविागीय सजायको आदेश ददिे अनधकारीले ददएको 

सजाय उपर पिुरावेदि सनेु्न अनधकारी पनि निज िै िएमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीिकले तोकेको 

समाि दजाथको अको सशस्त्र प्रहरी अनधकृत समि पेश गिुथ पिेछ । 

११६.  निलभबि गिे : (१) कुिै सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको सभबन्धमा नियम ११३ मा लेशिएको कुिै 

अनियोगको जाँचबझु गिुथ परेमा जाँचबझु समाप्त िहनु्जेलसभम त्यस्तो सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई 

हविागीय सजायको आदेश ददि पाउिे अनधकारीले निलभबि गिथ सक्िछे ।  

  तर देहायको अवस्र्ा ििई साधारणतया निलभबि गररि ेछैि :– 

(क)  ऐिको दफा २७ बमोशजमको अनियोगमा मदु्दा दायर गिे निणथय िएमा, 

(ि)  निलभबि िगरी ओहोदाको काम गिथ ददँदा झठु्ठा सबूद प्रमाण सङ्कलि गिथ सक्िे वा 

 आफ्िो हवरुद्धको सबूद प्रमाण गायब गिथ सक्ि ेदेशिएमा,  

(ग)  निलभबि िगरी ओहोदाको काम गिथ ददँदा सरकारी हािी िोक्सािी हिुे सभिाविा 

 देशिएमा, वा 

(घ)  कुिै पनि सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले गरेको कामको कारणले निजलाई निलभबि िगरे 

सङ्गठि नित्रका कमथचारीहरुमा िैराश्यता वा उते्तजिा आउिे वा जिमािसमा 

िकारात्मक असर पिथ सक्िे वा सशस्त्र प्रहरी सङ्गठिकै प्रनतष्ठामा आचँ आउि े

िएमा ।  

 (२) उपनियम (१) बमोशजम कुिै सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई निलभबि गदाथ छ महहिािन्दा 

बढी गिुथ हुँदैि । सो अवनध नितै्र निज उपरको कारबाही हकिारा लगाउि ुपिेछ । कुिै असाधारण 

अवस्र्ा परी उक्त अवनधनित्र कारबाही हकिारा लगाउि िसहकिे िई निलभबिको अवनध बढाउि ु

परेमा हविागीय सजायको आदेश ददि पाउि ेअनधकारीले अश्तयारवालाको पूवथ स्वीकृनत नलई तीि 

महहिासभम बढाउि सक्िछे ।  

 (३) यस नियमावली बमोशजम गररएको कारबाहीको पररणाम स्वरुप निलभबिमा परेको 

अवस्र्ामा बाहेक सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले आफ्िो काम कारबाहीको कारणले कुिै फौजदारी 

अनियोगमा नगरफ्तार िई र्िुामा परेमा वा त्यस्तो आरोप लागेको सशस्त्र प्रहरी कमथचारी साधारण 
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तारेिमा छुटेको अवस्र्ामा बाहेक मदु्दाको अशन्तम हकिारा िलागेसभम स्वतः निलभबि िएको 

मानििेछ ।  

 (४) कुिै सशस्त्र प्रहरी कमथचारी उपर िेपाल सरकार वादी हिुे कुिै फौजदारी अनियोगमा 

कुिै अनधकार प्राप्त निकायले निलभबिका लानग लेिी पठाएमा त्यस्तो सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई 

अनधकार प्राप्त अनधकारीले निलभबि गिुथ पिेछ र सोको जािकारी सभबशन्धत निकायलाई    

ददिपुिेछ ।  

 (५) कुिै सशस्त्र प्रहरी कमथचारी सरकारी कामको सभबन्धमा वा िेपाल सरकारको तफथ बाट 

िएको कारबाहीको फलस्वरुप निलभबि िएमा सो निलभबिको अवनधिर निजले िाइपाइ आएको 

तलबको आधा तलब मात्र पाउिेछ ।  

 तर लागेको आरोप प्रमाणीत ििई निजले सफाई पाएमा निलभबि रहेको अवनधमा आधा 

तलब पाएको िए सो कट्टा गरी र िपाएको िए परुा तलब (तलब वृहद्ध हिु े िएमा सो समेत) 

पाउिेछ । कसरुदार ठहररएमा निलभबि िएको नमनतदेशिको बाँकी तलब पाउिे छैि । 

 (६) कुिै सशस्त्र प्रहरी कमथचारी उपनियम (५) मा उशल्लशित कारण बाहेक अन्य कुिै 

कारणबाट पक्राउ परी स्वतः निलभबि रहि गएको रहेछ ििे निजले त्यसरी निलभबि रहेको 

अवनधको तलब, ित्ता र रासि पाउिे छैि ।  

११७.  निलभबिको समानप्त : कुिै सशस्त्र प्रहरी कमथचारी आफ्िो पदमा पिुः स्र्ाहपत िएमा वा नियम ११३ 

बमोशजम सेवाबाट हटाईएमा वा बिाथस्त गररएमा वा नियम ११६ को उपनियम (२) बमोशजमको 

निलभबिको अवनध पूरा िएमा वा सोही नियमको उपनियम (३) बमोशजम िएको र्िुाबाट मकु्त 

िएमा निजको निलभबि समाप्त हिुेछ ।  

११८.  सफाई पेश गिे मौका ददि ुपिे : (१) हविागीय सजायको आदेश ददि पाउि ेअनधकारीले ऐिको 

दफा २१ बाहेक अन्य अवस्र्ामा कुिै सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई हविागीय सजायको आदेश 

ददििुन्दा अशघ कारबाही गिथ लानगएको कारणको उल्लेि गरी सो सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई उशचत 

भयाद ददई आफ्िो सफाई पेश गिे मौका ददि ुपिेछ । यसरी मौका ददँदा निज मानर् लगाईएको 

आरोप स्पष्ट रुपले हकहटएको र प्रत्येक आरोप कुि कुि कुरा र कारणमा आधाररत छ सो समेत 

िलुाउि ु पिेछ । त्यसरी सफाइको मौका प्राप्त िएमा आरोप लागेको सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी 
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कमथचारीले पनि भयादनित्र आफ्िो सफाई पेश गिुथ पिेछ । यसरी पेश हिु आएको सफाईलाई 

सभबशन्धत अनधकारीले गशभिरता पूवथक मिि गिुथ पिेछ ।  

 (२)  हविागीय सजायको आदेश ददि पाउिे अनधकारीले आवश्यक ठािमेा स्वयं वा कुिै 

अन्य  अनधकृतिारा जाँचबझु गराई निजको राय ठहर सहहतको प्रनतवेदि नलि सक्िछे ।  

११९.  जाचँबझु गिे अनधकृतले अपिाउि ुपिे कायथहवनध : (१) नियम ११८ को उपनियम (२) बमोशजम 

जाँचबझु गिे अनधकृतलाई देहायको कायथहवनध अपिाई जाँचबझुको कारबाही चलाउि े अनधकार  

हिुेछ :– 

(क)  बयाि गराउि,े नलशित प्रमाण दाशिल गराउिे र सािीको िाउँमा समाह्वाि 

जारी गराउिे आदद हवषयमा अदालतलाई िए सरहको अनधकार प्रयोग गिथ 

सक्ि,े 

(ि) अनियोग लागेको सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको रोहवरमा सबदु प्रमाण बझु्िे, 

(ग)  अनियोग लागेको सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई सािीसगँ शजरह गिथ र 

अनियोग हवरुद्ध सबदु प्रमाण दाशिल गिे मौका ददिे । 

 (२) उपनियम (१) बमोशजमको जाँचबझुको काम सहकएपनछ हविागीय सजायको आदेश 

ददि पाउि े अनधकारी समि जाँचबझु अनधकृतले प्रनतवेदि पेश गिुथ पिेछ । निजले त्यस्तो 

प्रनतवेदिमा हविागीय सजाय सभबन्धी कारण सहहतको आफ्िो ठहरको सारै् जो िएको सवदु प्रमाण 

पनि दाशिल गिुथ पिेछ । 

१२०. हविागीय जाचँबझु गराउि ुिपिे : नियम ११८ को उपनियम (२) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए 

तापनि  देहायको अवस्र्ामा हविागीय सजायको आदेश ददि पाउिे अनधकारीले हविागीय सजाय गिे 

सभबन्धमा जाँचबझु गराई रहि ुपिे छैि :– 

(क)  नियम ११० को िण्ड (क) बमोशजमको सामान्य सजाय गिुथ परेमा, 

(ि)  िागी पत्ता िलागेको वा अरु कुिै कारणले सभपकथ  स्र्ाहपत गिथ असभिव 

िएको सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई हविागीय सजाय गिुथ परेमा,  
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(ग)  ऐिको दफा २७ बमोशजम अपराध गरेको ठहररएमा वा िैनतक पति देशिि े

फौजदारी अनियोगमा अदालतबाट कसरुदार ठहर िएको आधारमा कुिै 

सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई हविागीय सजाय गिुथ परेमा । 

१२१.  हवशषे सजायको आदेश ददि ुिन्दा पहहले सजाय प्रस्ताव गिुथ पिे :  (१) हवशेष सजायको आदेश 

ददििुन्दा पहहले हविागीय सजायको आदेश ददि पाउि ेअनधकारीले नियम ११८ बमोशजम सफाई 

पेश गिथ ददएको भयाद नित्र सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले सफाई पेश िगरेमा वा पेश हिु 

आएको सफाई सन्तोषजिक ििएमा त्यस्तो सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई ददि लानगएको प्रस्ताहवत 

सजाय हकि िददिे ििी त्यस सभबन्धमा उशचत भयाद ददई स्पष्टीकरण माग गिुथ पिेछ । 

 (२) हविागीय सजायको आदेश ददि पाउि ेअनधकारीले उपनियम (१) बमोशजम स्पष्टीकरण 

माग गदाथ नियम ११८ को उपनियम (१) बमोशजम पेश हिु आएको सफाई सन्तोषजिक ििएमा 

त्यसको कारण पनि िलुाउि ुपिेछ । त्यस्तो सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको सभबन्धमा नियम ११८ को 

उपनियम (२) बमोशजम जाँचबझु गराईएको िए सोको िनतजा समेत उल्लेि गरी प्रस्ताहवत 

सजायको औशचत्य समेत िलुाई स्पष्टीकरण माग गिुथ पिेछ । 

१२२.  सेवाको अन्त्य गिे : (१) कुिै सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई देहायको अवस्र्ामा निजको सेवा अन्त्य 

गिुथ पिे िएमा नियम ११५ बमोशजम िोकरीबाट हटाउिे वा बिाथस्त गिे सजायको आदेश ददि 

पाउिे अनधकारीले पचाथ िडा गरी सेवाको अन्त्य गिथ सक्िेछ । यसरी सेवाको अन्त्य गदाथ नियम 

११८ बमोशजमको कायथहवनध अपिाउि ुपिे छैि :– 

(क)  परीिणकालमा रहिे गरी नियशुक्त िएकोमा नियशुक्त सदर िहुँदै, 

(ि)  करारमा नियशुक्त िएकोमा करारिामाको अवनध िकु्ताि िहुँदै, 

(ग)  भयादी पदमा नियशुक्त िएकोमा सो भयाद परुा िहुदैँ, 

(घ)  िेपाल सरकारिारा गदठत स्वीकृत शचहकत्सकको बोडथले शारीररक दृष्टीले 

सेवामा बहाल रहि अिपुयकु्त ठहर् याएमा । 

 (२) उपनियम (१) बमोशजम सेवा अन्त्य गरेको निणथय उपर त्यस्तो सशस्त्र प्रहरी 

कमथचारीले नियम ११५ मा उल्लेि िए बमोशजम पिुरावेदि गिथ सक्िेछ ।  
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१२३.  हविागीय सजायको आदेश र िक्कल सभबन्धी कायथहवनध : (१) सशस्त्र प्रहरी कमथचारी उपर कुिै 

हविागीय सजायको निणथय गदाथ हविागीय सजायको आदेश ददि पाउि ेअनधकारीले सभबशन्धत सशस्त्र 

प्रहरी कमथचारीलाई सफाई वा स्पष्टीकरण पेश गिथ पयाथप्त मौका प्रदाि िए ििएको समेत हवचार 

गरी निजबाट पेश िएको सफाई, स्पष्टीकरण तर्ा उपलब्ध सभपूणथ सबदु प्रमाणको समशुचत मूल्याङ्कि 

गरी स्पष्ट कारण िलुाई आफ्िो स्पष्ट राय सार् निणथय गिुथ पिेछ ।  

 (२) यस पररच्छेदमा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि कुिै सशस्त्र प्रहरी 

कमथचारीलाई एक हकनसमको हविागीय प्रस्ताहवत गरी सफाई, स्पष्टीकरण माग गरे पनछ अकाथे े

हकनसमको हविागीय सजाय ददिे गरी निणथय गिुथ हुदैँि ।  

 तर कुिै कारण परी घटी वा बढी सजाय गिुथ परेमा नियम ११८ र १२१ को कायथहवनध 

पिुः अवलभबि गिुथ पिेछ । 

 (३) हविागीय सजायको आदेश ददि पाउिे अनधकारीले उपनियम (१) बमोशजम कुिै पनि 

सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई हविागीय सजाय ददिे निणथय गदाथ निणथय नमनतिन्दा पहहलेदेशि िै लागू हिुे 

गरी गिुथ हुँदैि ।  

 तर नियम ११३ को उपनियम (१) को िण्ड (ज) र सोही नियमको उपनियम (२) को 

िण्ड  (घ) बमोशजम अिपुशस्र्त वा गैरहाशजर िएको आधारमा हविागीय सजाय गदाथ यसरी 

अिपुशस्र्त िएको वा गैरहाशजर िएको नमनतदेशि लाग ुहिुे गरी गिथ सहकिेछ । 

 (४) कुिै पनि सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको सभबन्धमा उपनियम (१) बमोशजम िएको 

हविागीय सजायको आदेशको एकप्रनत िक्कल सजायको आदेश ददि पाउि े अनधकारीले सभबशन्धत 

सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई नबिा दस्तूर ददि ुपिेछ । 

 (५) उपनियम (४) मा जिुसकैु कुरा लेशिएका िए तापनि हविागीय सजाय गररएको सशस्त्र 

प्रहरी कमथचारी सभपकथ मा िरहेमा हविागीय सजायको आदेशको िक्कल प्रचनलत कािूि बमोशजम 

निजको पररवारको सदस्यलाई बझुाउि ुपिेछ । पररवारको सदस्यले बझुी िनलएमा वा पररवारको 

कुिै सदस्य ििेहटएमा त्यस्तो सजायको आदेश प्रचनलत कािूि बमोशजम निजको घर ठेगािामा 

सावथजनिक रुपमा टाँस गिुथ पिेछ । उशल्लशित जिुसकैु तररकाबाट त्यस्तो आदेश बझुाए वा तामेल 

गरेपनछ सोको निस्सा वा िरपाई वा तामेली प्रनत सभबशन्धत फाइलमा संलग्ि गरी राख्न ुपिेछ । 
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त्यसरी हविागीय सजायको आदेशको िक्कल बझुाएको वा टाँस गरेकोमा सभबशन्धत व्यशक्तले पनछ 

आफूले जािकारी िपाएको ििी दाबी गिथ सक्िछैेि । 

१२४.  निणथयमा असर िपिे : कुिै सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको सभबन्धमा यस नियमावली बमोशजम हविागीय 

सजायको आदेश ददि पाउि ेअनधकारीले गरेको कारबाहीमा निणथयमा ताशत्वक असर िपिे सामान्य 

कायथहवनधगत त्रटुीको कारणले मात्र हविागीय सजायको निणथय बदर हिुे छैि । 

१२५. पिुरावेदि : (१) यस पररच्छेद बमोशजम  ददईएको हविागीय सजायको आदेश उपर शचत्त िबझु्िे 

सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले नियम ११५ बमोशजम तोहकएको अनधकारी समि पिुरावेदि ददि   

सक्िेछ । 

 (२) हविागीय सजायको आदेश उपर उपनियम (१) बमोशजम पिुरावेदि ददँदा देहाय 

बमोशजमको कायथहवनध अपिाउि ुपिेछ :– 

(क)  पिुरावेदि गिे सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले आफ्िै िामबाट पिुरावेदि ददिकुो 

सारै् त्यस्तो पिुरावेदि उशचत र आदरसूचक िाषामा लेख्नपुिे, 

(ि) पिुरावेदि गिे सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले पिुरावेदिको सार्मा आफ्िो 

सफाईको निनमत्त जो िएको सबूद प्रमाण संलग्ि राख्नकुो सारै् जिु 

आदेशको हवरुद्ध पिुरावेदि गररएको हो सो आदेशको िक्कल समेत संलग्ि 

गिुथपिे, 

(ग)  पिुरावेदि ददँदा पिुरावेदि सनेु्न अनधकारीलाई सभबोधि गरी निजको 

कायाथलयमा वा जिु अनधकारीको आदेश हवरुद्ध पिुरावेदि गररएको हो 

सोही अनधकारी माफथ त पिुरावेदि दताथ गिुथपिे, 

(घ)  सजायको आदेश पाएको नमनतले पैंतीस ददिनित्र पिुरावेदि ददिपुिे । 

 (३) सभबशन्धत कायाथलयले उपनियम (२) बमोशजम प्राप्त हिु आएको पिुरावेदि दताथ गरी 

सोको निस्सा सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई ददि ुपिेछ । 

१२६.  पिुरावेदि मानर् हवचार तर्ा निणथय : (१) कुिै सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले आफू उपरको हविागीय 

सजायको आदेश हवरुद्ध ददएको पिुरावेदि नियम १२५ बमोशजमको रीत िपगेुको िएमा ररत 

िपगेुको व्यहोरा िलुाई पिुरावेदि सनेु्न अनधकारीले त्यस्तो पिुरावेदि दरपीठ गिथ सक्िेछ ।   
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(२) उपनियम (१) बमोशजम दरपीठ िएकोमा त्यस्तो दरपीठ आदेशमा उशल्लशित ररत 

परु् याई पिुरावेदि दताथ गिथ ल्याएमा त्यस्तो पिुरावेदि दताथ गिुथ पिेछ ।  

(३) उपनियम (१) र (२) बमोशजम दताथ गररएको पिुरावेदिमा पिुरावेदि सनेु्न अनधकारीले 

देहायका कुराहरुको हवचार गिुथ पिेछ :– 

(क)  हविागीय सजायको आदेशमा आधार नलईएका कुराहरुको यर्ार्थता प्रमाशणत 

िईसकेको छ वा छैि ? 

(ि)  प्रमाशणत िईसकेका कुराहरु हविागीय सजाय गिथको निनमत्त पयाथप्त छि ्वा 

छैिि ्? 

(ग)  गररएको हविागीय सजाय ठीक वा बढी के छ ? 

 (४) उपनियम (३) बमोशजम हवचार गररसकेपनछ पिुरावेदि सनेु्न अनधकारीले पिुरावेदकलाई 

ददइएको सजाय सदर वा बदर गिे वा त्यस्तो सजायलाई घटाउिे गरी अशन्तम आदेश ददि   

सक्िेछ । 

 

पररच्छेद–१४ 

नबदा सभबन्धी व्यवस्र्ा 

१२७.  सशस्त्र प्रहरी कमथचारी सदैव ड्यटुीमा रहेको मानिि े : (१) सशस्त्र प्रहरी कमथचारी सदैव आफ्िो 

ड्युटीमा रहेको मानििे छ र निजलाई जिुसकैु समयमा पनि काममा लगाउि सहकिछे । 

 (२) सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले यस पररच्छेदमा लेशिए बमोशजमका नबदाहरु पाउिछेि ्।  

 तर सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले नबदालाई अनधकारको रुपमा दाबी गिथ पाउिे छैि । 

 (३) सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले तालीम र हवशेष कारबाहीमा िहटएको अवनधिर सावथजनिक 

नबदा, प्रसनुत नबदा, प्रसनुत स्याहार नबदा र हकररया नबदा बाहेक सामान्यतया अन्य नबदा पाउिे छैि । 

 (४) कुिै सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले झठु्ठो हववरण देिाई नबरामी नबदा, हकररया नबदा, प्रसूनत 

नबदा वा प्रसनुत स्याहार नबदा नलएको ठहररएमा यस नियमावली अिसुार हविागीय सजाय हिुेछ । 

१२८.  िैपरी आउि ेर पवथ नबदा : (१) सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले प्रत्येक वषथ पूरा तलब सहहतको िैपरी 

आउिे नबदा छ ददि र पवथ नबदा छ ददि गरी जभमा बाह्र ददि नबदा पाउिेछ । 



www.lawcommission.gov.np 

82 
 

 (२) एक वषथको िैपरी आउिे नबदा र पवथ नबदा सशञ्चत गरी अकाथे े वषथमा नलि पाईिे   

छैि । 

 (३) िैपरी आउिे नबदामा बसेका सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले पूरा तलब, ित्ता र रासि 

पाउिेछ ।  

१२९. घर नबदा : (१) सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले काम गरेको अवनधको बाह्र ददिको एक ददिका दरले घर 

नबदा पाउिछे । 

 स्पष्टीकरण : यस उपनियमको प्रयोजिको लानग “काम गरेको अवनध” िन्नाले सो अवनधनित्र 

नलएको िैपरी आउि,े पवथ नबदा, नबरामी नबदा, प्रसूनत नबदा, प्रसूनत स्याहार नबदा, हकररया नबदा र 

सावथजनिक नबदाको अवनध समेत सभझि ुपछथ ।  

 (२)  सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले आफूले पकाएको घर नबदा एकसय असी ददिसभम सशञ्चत 

गरी राख्न पाउिेछ । 

 (३) सशस्त्र प्रहरी कमथचारी कुिै कारणले सेवाबाट अलग िएमा निजको सशञ्चत रहेको घर 

नबदा बापत निजको पदानधकार रहेको पदबाट िाइपाइ आएको तलबको दरले हिु आउि े रकम 

एकमषु्ट रुपमा नलि पाउिछे । 

 (४) सशञ्चत रहेको घर नबदाको रकम नलि िपाउँदै कुिै सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको मतृ्य ु

िएमा त्यस्तो सशञ्चत घर नबदाको रकम नियम ७४ को उपनियम (५) बमोशजमको व्यशक्तले एकमषु्ट 

रुपमा नलि पाउिछे ।  

 (५) घर नबदा वा अध्ययि नबदा नलएको र निलभबिमा रहेको अवनध सशस्त्र प्रहरी 

कमथचारीले पाउि ेघर नबदाका प्रयोजिको लानग गणिा गररिे छैि ।  

 (६) सशञ्चत िएको घर नबदा िकु्ताि गररसकेको सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई कुिै दैवी घटिा 

परी निजको आफ्िो पररवारको कुिै सदस्यको शजउज्याि वा आफ्िै सभपशत्तमा कुिै ठूलो िनत पगु्ि 

गएमा वा अरु पयाथप्त कारण परेमा अकाथेे वषथ पाउि े घर नबदाबाट कट्टा हिुे गरी बढीमा तीस 

ददिसभमको पेश्की घर नबदा ददि सहकिेछ । 
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 (७) सशञ्चत िएको घर नबदा र नबरामी नबदा िकु्ताि गररसकेको सशस्त्र प्रहरी कमथचारी 

लामो अवनधसभम नबरामी परेमा अको वषथको पाउि े घर नबदाबाट कट्टी हिुे गरी बढीमा तीस 

ददिसभमको पेश्की घर नबदा ददि सहकिेछ । 

 (८)  सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले वषथको एकपटक कभतीमा सात ददि घर नबदा नलई घर 

जाँदा र घर नबदा िकु्ताि गरी घरबाट आफ्िो कायाथलयमा आउँदा पैदलको बाटोलाई आठ कोषको 

निनमत्त एक ददिको दरले हिुे ददि तर्ा मोटर, रेल, हवाईजहाजको बाटोलाई जनत ददि लाग्ि ेहो 

त्यनत ददि बाटोको भयाद पाउिेछ । 

 (९) घर नबदामा बसेका सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले सो अवनधको परुा तलब ित्ता र रासि  

पाउिेछ ।  

१३०. नबरामी नबदा : (१) सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले प्रत्येक वषथ बाह्र ददि नबरामी नबदा पाउिेछ । 

 (२) सशस्त्र प्रहरी कमथचारी असक्त नबरामी िई सशञ्चत नबरामी नबदाले िपगु्ि े िएमा 

निजलाई बढीमा बाह्र ददि सभमको पेश्की नबरामी नबदा ददि सहकिछे । 

 (३) सात ददििन्दा बढी अवनधको नबरामी नबदाको माग गिे सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले 

स्वीकृत शचहकत्सकको प्रमाणपत्र पेश गिुथ पिेछ । तर त्यस्तो प्रमाणपत्र पेश गिथ साधारणतया 

सभिव नर्एि िने्न नबदा ददि ेअनधकारीलाई हवश्वास िएमा निजले सो व्यहोरा जिाई प्रमाणपत्र नबिा 

िै उक्त नबदा स्वीकृत गिथ सक्िेछ । 

 (४) सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले आफूले पकाएको नबरामी नबदा सशञ्चत गरी राख्न पाउिछे । 

 (५) सशस्त्र प्रहरी कमथचारी कुिै कारणले सेवाबाट अलग िएमा सशञ्चत रहेको नबरामी नबदा 

बापत निजको पदानधकार रहेको पदबाट िाइपाइ आएको तलबको दरले हिु आउिे रकम निजले 

एकमषु्ट रुपमा नलि पाउिछे । 

 (६) सशञ्चत रहेको नबरामी नबदाको रकम नलि िपाउँदै कुिै सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको मतृ्य ु

िएमा त्यस्तो सशञ्चत नबदाको रकम नियम ७४ को उपनियम (५) बमोशजमको व्यशक्तले एकमषु्ट 

नलि पाउिेछ । 
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 (७) कुिै सशस्त्र प्रहरी कमथचारी लामो समय नबरामी िई नियम १२९ को उपनियम (७) 

बमोशजम पाउिे पेश्की घर नबदाले समेत िपगु्ि ेिएमा बढीमा एक वषथसभम नबशषे नबरामी नबदा ददि 

सहकिछे । 

 (८) उपनियम (७) बमोशजम लगातार नबशेष नबरामी नबदा नलि ेसशस्त्र प्रहरी कमथचारीले 

पहहलो तीि महहिा िाइपाइ आएको पूरा तलब ित्ता र रासि, त्यसपनछको छ महहिा आधा तलब 

ित्ता र रासि पाउिेछ र सो अवनध पनछको तलब ित्ता र रासि पाउिे छैि । 

 (९) उपनियम (७) बमोशजम लगातार एक वषथसभम हवशेष नबरामी नबदामा बस्दा पनि 

आफ्िो कतथव्य पालि गिथ िसक्िे ठहररएमा त्यस्तो सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई सेवाबाट मकु्त 

गररिेछ । 

 (१०) कतथव्य पालि गदाथ नबरामी वा घाईते िएको सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले निको 

ििएसभम पूरा तलबी नबशषे नबरामी नबदा पाउिेछ । यस्तो नबदामा बसेको सशस्त्र प्रहरी कमथचारी 

निको िईसकेपनछ पनि कतथव्य गिथ िसक्ि ेठहररएमा त्यस्तो सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई सेवाबाट 

मकु्त गररिेछ । 

 (११)  कुिै सशस्त्र प्रहरी कमथचारी नबरामी परेको िने्न प्रनतवेदि परेमा नबरामी परेको हो वा 

होईि जाँच्िको लानग शचहकत्सक िटाउि सहकिेछ । 

 (१२) नबरामी नबदा नलएको सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई नबरामी निको िई काम गिे सक्ि े

ििी सभबशन्धत कायाथलयले िटाएको शचहकत्सकले नसफाररस िगरेसभम निजलाई सरकारी काममा 

लगाउि ुहुदैँि । 

 (१३) निलभबि रहेको सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले सो अवनधिरको नबरामी नबदा पाउि े   

छैि । 

 (१४) उपनियम (८) को अवस्र्ामा बाहेक नबरामी नबदामा बसेको सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले 

सो अवनधको परुा तलब ित्ता र रासि पाउिछे ।  

१३१. प्रसनुत नबदा : (१) महहला सशस्त्र प्रहरी कमथचारी गिथवती िएमा निजले सतु्केरीको अशघपनछ गरी 

साठी ददि प्रसनुत नबदा नलि पाउिेछ । 



www.lawcommission.gov.np 

85 
 

 (२) उपनियम (१) बमोशजम प्रसनुत नबदामा बस्िे सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले परुा तलब ित्ता 

र रासि पाउिछे । 

 (३) उपनियम (१) बमोशजम प्रसनुत नबदा नलएका महहला सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले चाहेमा 

कुिै पनि नबदाबाट कट्टी िहिुे गरी र्प तीि महहिासभम बेतलबी प्रसनुत नबदा नलि सक्िछेि ्। 

यस्तो नबदा नलँदा उपनियम (१) बमोशजमको नबदासँग लगातार रुपमा नलि ुपिेछ ।  

 (४) उपनियम (१) र (३) बमोशजमको नबदाको नबवरणको अनिलेि सभबशन्धत कायाथलयले 

अद्यावनधक गरी राख्न ुपिेछ । 

 (५) उपनियम (३) बमोशजम बेतलबी नबदामा बसेको अवनध सेवा अवनधमा गणिा   

गररिेछ । 

१३२. प्रसनुत स्याहार नबदा : (१) कुिै परुुष सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको पत्नी सतु्केरी हिुे िएमा त्यस्तो 

सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले सतु्केरीको अशघ वा पनछ गरी पन्र ददि प्रसनुत स्याहार नबदा नलि   

पाउिेछ ।  

 (२) प्रसनुत स्याहार नबदा सेवा अवनधिर दईु पटक मात्र नलि पाईिेछ ।  

 (३) प्रसनुत स्याहार नबदामा बस्िे सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले परुा तलब ित्ता र रासि  

पाउिेछ । 

 (४) प्रसनुत स्याहार नबदा नलएको सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले नबदा नलएको नमनतले तीि महहिा 

नित्रमा बच्चाको जन्मदताथ प्रमाणपत्र निज कायथरत कायाथलयमा पेश गिुथ पिेछ ।  

 (५) उपनियम (४) बमोशजमको अवनधनित्र त्यस्तो प्रमाणपत्र पेश िगिे सशस्त्र प्रहरी 

कमथचारीको त्यस्तो अवनध निजले पाउिे अन्य नबदाबाट कट्टा गररिेछ ।  

 (६) प्रसनुत स्याहार नबदाको अनिलेि सभबशन्धत कायाथलयले अध्यावनधक गरी राख्न ुपिेछ । 

 (७) प्रसनुत नबदा तर्ा प्रसनुत स्याहार नबदा पाएका सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई बच्चाको 

स्याहारको निनमत्त बढीमा दईु बच्चाको लानग जिही एकमषु्ठ पाँच हजार रुपैयाँ शशश ुस्याहार ित्ता 

ददईिेछ । 

१३३. हकररया नबदा : कुिै सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले कुल धमथ अिसुार आफैं  हकररया बस्ि ुपरेमा पूरा तलब 

ित्ता र रासि सहहतको पन्र ददि हकररया नबदा पाउिेछ । महहला सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको पनतले 
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हकररया बस्ि ुपरेमा निजलाई पनि पूरा तलब ित्ता र रासि सहहतको त्यनत िै ददि हकररया नबदा 

ददईिेछ । 

१३४.  सट्टा नबदा : सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले सावथजनिक नबदाको ददिमा काम गरे वापत एक पटकमा सात 

ददिमा िबढाई सट्टा तलबी नबदा पाउिेछ । त्यस्तो नबदा एक वषथ नित्रमा आलोपालो नमलाई 

कायाथलय प्रमिुबाट स्वीकृनत िए बमोशजम नलि ुपिेछ ।  

१३५.  अध्ययि नबदा : (१) सशस्त्र प्रहरी बललाई उपयोगी र अनत आवश्यक पिे नबषयमा िेपाल 

सरकारलाई प्राप्त िएको छात्रवृशत्तमा सशस्त्र प्रहरी महानिररिकको स्वीकृनत नलई िलु्ला 

प्रनतयोनगतामा वा अन्तर नबिागीय प्रनतयोनगतामा छानिई वा िेपाल सरकारबाट मिोियि िई 

अध्ययि गिथ जािे सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई अध्ययि अवनधिर अध्ययि नबदा ददइिेछ । 

 (२) सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले सेवा अवनधिरमा एकै पटक वा पटक पटक गरी तीि 

वषथसभम अध्ययि नबदा पाउिेछ ।  

 तर िेपाल सरकारले आवश्यक ठािमेा अध्ययि नबदाको अवनधमा दईु वषथ र्प गिथ  

सक्िेछ ।  

 (३) उपनियम (२) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि कुिै अध्ययिका निनमत्त 

मिोियि िई अध्ययि नबदा नलई गएको सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई र्प नबषयमा अध्ययि गिथ वा 

र्प उपानध हानसल गिथका निनमत्त अध्ययि नबदा र्हपिे छैि । 

 (४) अध्ययि नबदामा बसेको सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले पूरा तलब पाउिेछ ।  

 (५) सशस्त्र प्रहरी सेवा वा सभबशन्धत समूहलाई उपयोगी र आवश्यक पिे नबषयमा सशस्त्र 

प्रहरी महानिररिकको नसफाररसमा िेपाल सरकारको पूवथ स्वीकृनत नलई निजी प्रयासमा अध्ययि गिथ 

जािे सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई उपनियम (२) बमोशजम अध्ययि नबदा ददि सहकिछे । 

 (६) उपनियम (४) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि उपनियम (५) बमोशजम 

अध्ययि नबदामा बस्िे सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले अध्ययि नबदामा रहेको अवनधको तलब पाउि े  

छैि । 

 (७) पाँच वषथ सेवा अवनध िपगेुका सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले अध्ययि नबदा पाउिे छैि । 
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 तर िेपाल सरकारलाई प्राप्त िएको छात्रवृशत्तमा मिोियि गिथ आवश्यक योग्यता परुा गरेको 

उभमेदवार ििएको वा त्यस्तो योग्यता परुा गरेको सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले अध्ययि गिथ िचाहेको 

अवस्र्ामा सशस्त्र प्रहरी महानिरीिकको नसफाररसमा िेपाल सरकारले स्वीकृती ददएमा तीि वषथ सेवा 

अवनध परुा गरेको सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई अध्ययि नबदा ददि सहकिेछ ।  

 (८) अध्ययि नबदाको लानग सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको मिोियि गदाथ योग्य उभमेदवारहरु 

मध्ये जेष्ठताक्रमको आधारमा मिोियि गररिेछ ।  

 (९) कुिै योजिा वा कायथक्रमलाई कायाथन्वयि गिथका निनमत्त अत्यावश्यक पिे तालीम प्राप्त 

गिथका लानग िेपाल सरकारले कुिै सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई मिोियि गरी िटाएमा त्यस्तो 

तालीम अवनधिर निजलाई काजको रुपमा पठाइिेछ र सो अवनधिर निजले परुा तलब पाउिेछ ।  

 तर यस प्रकारको काज तालीमको निनमत्त मात्र हिु ु पिेछ र कुिै पनि सशस्त्र प्रहरी 

कमथचारीलाई शैशिक उपाधी हानसल गिथ पठाउँदा तालीम काज ददइिे छैि ।  

 (१०) अध्ययि नबदा नलिे वा तालीम काजमा जािे सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले अध्ययि गिथ 

वा तालीम नलि जाि ुिन्दा अशघ त्यस्तो अध्ययि वा तालीम पूरा गरी फकेर आई आफ्िो सेवामा 

देहाय बमोशजमको अवनधसभम अनिवायथ रुपमा सेवा गिे कबनुलयतिामा गिुथपिेछः– 

        अध्ययि वा तालीमको अवनध          सेवा गिुथपिे न्यूितम अवनध 

(क)  तीि महहिासभम     एक वषथ 

(ि) तीि महहिा देशि िौ महहिासभम          तीि वषथ 

(ग)  िौ महहिादेशि एक वषथसभम        पाँच वषथ 

(घ)  एक वषथदेशि दईु वषथसभम           सात वषथ 

(ङ)  दईु वषथदेशि तीि वषथसभम          आठ वषथ 

(च)  तीि वषथदेशि चार वषथसभम          िौ वषथ 

(छ)  चार वषथदेशि पाँच वषथसभम         दश वषथ  

 (११) अध्ययि नबदा नलई वा तालीममा गई फहकथ एका सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले उपनियम 

(१०) बमोशजमको अवनधसभम अनिवायथ सेवा िगरेमा अध्ययि नबदा वा तालीम काज अवनधमा 

पाएको तलब ित्ता, अध्ययिको लानग िेपाल सरकारको तफथ बाट िचथ व्यहोररएको िए सो िचथ तर्ा 
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कबनुलयतिामामा उल्लेि िएका अन्य रकम समेत निजबाट सरकारी बाँकी सरह असलु उपर  

गररिेछ ।  

 (१२) यस नियम बमोशजम अध्ययिका लानग एकपटक बेतलबी अध्ययि नबदा स्वीकृत िई 

सकेपनछ सो नबदाको अवनधलाई तलबी अध्ययि नबदामा पररणत गररिे छैि ।  

१३६.  अध्ययि वशृत्त : (१) प्राहवनधक समूहको जिशशक्त हवकासको लानग िेपाल सरकारले अत्यावश्यक 

ठािी देहायका मलुकुमा अध्ययि गिथ पठाएकोमा पहहलो पन्र ददिसभमको लानग प्रचनलत नियम 

बमोशजमको दैनिक भ्रमण ित्ता र त्यसपनछ देहाय बमोशजमको मानसक अध्ययि वृशत्त ददईिेछ :– 

(क)  िारत : 

(१)  राजपत्राहङ्कत कमथचारीलाई एकसय सात अमेररकी डलर, 

(२)  राजपत्र अिहङ्कत कमथचारीलाई असी अमेररकी डलर । 

(ि)  पाहकस्ताि, बङ्गलादेश, श्रीलंका र र्ाईलैण्ड : 

(१)  राजपत्राहङ्कत कमथचारीलाई एकसय चौवालीस अमेररकी डलर, 

(२)  राजपत्र अिहङ्कत कमथचारीलाई एकसय आठ अमेररकी डलर । 

(ग)  िण्ड (क) र (ि) बाहेकका अन्य देश : 

(१)  राजपत्राहङ्कत कमथचारीलाई एक सय पचपन्न अमेररकी डलर, 

(२)  राजपत्र अिहङ्कत कमथचारीलाई एक सय पन्र अमेररकी डलर । 

 (२) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि िेपालमा िै अध्ययि गिे 

प्राहवनधक समूहका सशस्त्र प्रहरीको हकमा िेपाल सरकारले समय समयमा निधाथरण गररददए 

बमोशजमको अध्ययि वृशत्त ददईिेछ । 

 (३) उपनियम (१) र (२) बमोशजम अध्ययिमा पठाउि ु अशघ अध्ययि गदाथ लाग्ि े

आवश्यक िचथको प्रबन्ध अन्यत्र कहीबाट हिु सक्िे वा िसक्िे र हिु सक्िे िए के कनत प्राप्त हिु 

सक्िे िने्न जािकारी नलएर मात्र पठाउि ुपिेछ । 

 (४) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि देहायको अवस्र्ामा देहाय 

बमोशजमको अध्ययि वृशत्त ददईिेछ :– 
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(क)  िािा वा बास िचथ मध्ये कुिै एकको प्रबन्ध िएकोमा उपनियम (१) मा 

उशल्लशित दरको आधा । 

(ि)  िािा वा बास िचथसभमको प्रबन्ध िएकोमा उपनियम (१) मा उशल्लशित 

दरको एक चौर्ाई । 

(ग)  अध्ययिको लानग सभबशन्धत शशिण संस्र्ाले नसफाररस गरे बमोशजमको 

पाठ्यपसु्तक तर्ा अन्य िचथको लानग ट्यूशि शलु्क लगायतका अन्य 

शलु्क मध्ये िेपाल सरकारले निधाथरण गरे बमोशजमको दरमा पूणथ वा 

आशंशक िचथ । 

 (५) िाि ेबस्िे लगायतको सभपूणथ अध्ययि िचथको प्रबन्ध िएकोमा र स्वीकृत अध्ययि 

नबदाको अवनध समाप्त िएपनछ कुिै हकनसमको अध्ययि वृशत्त ददईिे छैि । 

१३७.  अध्ययिको पवुथ स्वीकृती नलि ु पिे : (१) यो नियम प्रारभि िएपनछ स्वदेश वा हवदेशमा निजी 

प्रयासमा अध्ययि गिथ चाहिे राजपत्राहङ्कत सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले िेपाल सरकारको र राजपत्र 

अिहङ्कत सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले सशस्त्र प्रहरी महानिरीिकको पूवथ स्वीकृनत नलि ुपिेछ ।  

 (२) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि प्राईिेट परीिार्ीको रुपमा 

परीिामा सामेल हिु तर्ा कायथरत स्र्ािमा कायाथलय समय बाहेकको समयमा सरकारी काममा 

बाधा िपिे गरी अध्ययि गिथ पूवथ स्वीकृनत नलि ुपिे छैि ।  

 तर त्यस्तो कमथचारीले आफु कायथरत निकायमा सोको जािकारी ददि ुपिेछ ।  

 (३) उपनियम (१) बमोशजम हवदेशमा अध्ययि गरी पेश िएका प्रमाणपत्रहरुको समकिता 

निधाथरण सभबन्धी व्यवस्र्ा िपेाल सरकारले तोहकददए बमोशजम हिुेछ । 

१३८. नबदा माग गिे हवनध : (१) नबदाको निकासाको निनमत्त सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले आफूलाई चाहहएको 

नबदाको अवनध, कारण र हवदेश जाि ुपिे िए सो समेत िोली आफ्िो कायाथलय माफथ त नबदा ददिे 

अनधकारी समि निवेदि पेश गिुथ पिेछ । त्यस्तो निवेदि पेश िए पनछ नबदा ददिे अनधकारीले 

नबदा स्वीकृत वा अस्वीकृत िएको सूचिा सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई ददि ुपिेछ । 

 (२) नबदा ददिे अनधकारीले उपनियम (१) बमोशजम नबदा स्वीकृत गदाथ निवेदि पेश गरेको 

नमनत िन्दा पहहलेको नमनत देशिको नबदा स्वीकृत गिे छैि । 
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 तर नबदाको लानग पूवथ स्वीकृनत नलि सभिव नर्एि वा पूवथ स्वीकृनत प्रानप्तको लानग 

निवेदकले सकिर प्रयास गरेको नर्यो िने्न कुरामा नबदा ददिे अनधकारी सन्तषु्ट िएमा निजले 

निवेदिको नमनतिन्दा अगानड देशि लागू हिुे गरी नबदा स्वीकृत गिथ सक्िछे । 

१३९.  नबदा ददि ेअनधकारी : (१) सशस्त्र प्रहरी कायाथलयको प्रमिुले िैपरी आउि ेर पवथ नबदा बस्ि ुपिे 

िएमा नबदा बसी तालकु कायाथलयबाट स्वीकृत गराउि ुपिेछ । 

 (२) सशस्त्र प्रहरी निरीिक र सोिन्दा मानर्ल्लो दजाथका अनधकृत कायाथलय प्रमिु रहेको 

कायाथलयका सशस्त्र प्रहरी निरीिक र सोिन्दा मानर्ल्ला अनधकृतलाई िैपरी आउिे र पवथ नबदा, 

नबरामी नबदा, हकररया नबदा, प्रसनुत नबदा, प्रसनुत स्याहार नबदा र सट्टा नबदा तर्ा अन्य सशस्त्र प्रहरी 

कमथचारीलाई अध्ययि नबदा बाहेकको सबै हकनसमको नबदा सोही कायाथलयको प्रमिुले ददि   

सक्िेछ । 

 (३) सशस्त्र प्रहरी निरीिक र सोिन्दा मानर्ल्ला दजाथका सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको घर नबदा 

एक तह मानर्को कायाथलय प्रमिुले ददि सक्िेछ । 

 (४) प्रधाि कायाथलयका सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई देहाय बमोशजमको अनधकारीले नबदा ददि 

सक्िेछ:– 

(क)  सशस्त्र प्रहरी निरीिक र सोिन्दा मानर्ल्लो दजाथका सशस्त्र प्रहरी 

कमथचारीलाई िैपरी आउिे वा पवथ नबदा, प्रसनुत नबदा, प्रसनुत स्याहार नबदा, 

सट्टा नबदा, हकररया नबदा र नबरामी नबदा सभबशन्धत हविागीय प्रमिु वा 

निदेशिालय प्रमिुले र घर नबदा सशस्त्र प्रहरी महानिरीिक वा निजले 

तोकेको अनधकारीले,  

(ि)   िण्ड (क) मा उशल्लशित बाहेक अन्य सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई अध्ययि 

नबदा  बाहेकको अन्य सबै हकनसमको नबदा सभबशन्धत शािा प्रमिुले । 

 (५) सशस्त्र प्रहरी महानिरीिकले िैपरी आउिे र पवथ नबदा आफैं  जिाई बस्ि सक्िेछ । 

अन्य नबदामा बस्दा िेपाल सरकारबाट स्वीकृत गराई बस्ि ुपिेछ । 

 (६) सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको अध्ययि नबदा सशस्त्र प्रहरी महानिरीिकको नसफाररसमा 

िेपाल सरकारले स्वीकृत गिेछ ।  
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१४०.  नबदा पररणत िहिु े : यस पररच्छेद बमोशजम सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले जिु नबदा नलई बसेको हो 

सोही नबदा िै उपिोग गिुथ पिेछ । पहहले कुिै एक हकनसमको नबदा स्वीकृत िएकोमा त्यस्तो नबदा 

पनछ हकररया नबदा, प्रसनुत नबदा वा प्रसनुत स्याहार नबदा बाहेक अको हकनसमको नबदामा पररणत 

गराउि पाईिे छैि । 

१४१.  नबदाको नबचमा पिथ जाि ेसावथजनिक नबदा गानिि े: िैपरी आउिे र पवथ नबदा, घर नबदा र नबरामी 

नबदा बाहेक अरु कुिै प्रकारको नबदा नलई बसेका सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले नलएको नबदा अवनध 

नित्र सावथजनिक नबदा परेमा सो अवनध पनि निज कमथचारीले नलएको नबदामा गानििेछ ।  

१४२.  नबदा तर्ा उपचार िचथको अनिलेि : (१) सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले यस नियमावली बमोशजम नलएको 

नबदा तर्ा उपचार िचथको अनिलेि अिसूुची–१४ बमोशजमको ढाँचामा राख्न ुपिेछ । 

 (२) कुिै सशस्त्र प्रहरी कमथचारी सरुवा वा बढुवा िई अको कायाथलयमा िहटई जादँा सरुवा 

वा बढुवाको जिाउको सारै् उपनियम (१) बमोशजमको अनिलेिको उतार पनि हालको कायाथलयमा 

पठाउि ुपिेछ।  

 (३) उपनियम (१) बमोशजमको नबदा र उपचार िचथको अनिलेिको एक प्रनत उतार 

सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई समेत ददि ु पिेछ । बढुवाको लानग कारबाही हुँदा त्यस्तो 

अनिलेि पेश गिे शजभमेवारी सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी कमथचारी कायथरत रहेको सभबशन्धत 

कायाथलयको हिुछे । 

 

पररच्छेद–१५ 

तालीम सभबन्धी व्यवस्र्ा 

१४३.  तालीमको व्यवस्र्ा : (१) सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई समयािकूुल कायथकुशल, दि तर्ा व्यावसाहयक 

बिाउि आवश्यकता अिसुार तालीममा समावेश गराईिछे । 

(२) सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई तालीमको लानग मिोियि गदाथ जेष्ठताक्रमको आधारमा 

गररिेछ । 
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 (३) उपनियम (२) बमोशजम आन्तररक तालीमको लानग मिोियि गदाथ एकैपटक नियशुक्त 

वा बढुवा िएका सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई समाि अवसर प्राप्त हिुे गरी योग्यताक्रमको आधारमा 

गिुथ पिेछ ।  

 (४) उपनियम (२) र (३) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि अनिवायथ रुपमा गिुथ पिे 

तालीम बाहेकका अन्य कमाण्ड वा सो सरहको तालीममा मिोियि गदाथ तालीममा समाबेश गिुथ पिे 

सङ्ख्याको दोब्बर सङ्ख्यामा सशस्त्र प्रहरी अनधकृतहरुलाई ज्येष्ठताक्रमको आधारमा पूवथ परीिामा 

सहिागी गराई त्यस्तो परीिामा उत्तीणथ हिुे अनधकृतहरु मध्येबाट जेष्ठताक्रमको आधारमा मिोियि 

गररिेछ ।  

 (५) उपनियम (४) बमोशजम नलइिे परीिा सभबन्धी व्यवस्र्ा तर्ा सशस्त्र प्रहरी 

कमथचारीलाई ददइि ेतालीमको पाठ्यक्रम, अवनध, तालीम ददि ेस्र्ाि, प्रशशिक एवं अनतनर् प्रशशिक 

सभबन्धी व्यवस्र्ा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको कायथहवनध बमोशजम हिुेछ । 

 (६) तालीममा सहिागी सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले तालीम अवनधमा लापरबाही, आफ्िो 

व्यवसाहयक ज्ञाि प्रनत उदानसिता तर्ा गैर शजभमेवारीपिा देिाएमा सोको व्यहोरा अनिलेिमा 

जिाईिेछ । 

 (७) उपनियम (६) बमोशजम अनिलेिमा जिाइएका सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई पिुः 

एकपटक तालीमको मौका ददइिेछ । यसरी मौका ददँदा समेत निजले लापरबाही, उदानसिता वा गैर 

शजभमेवारीपिा देिाएमा निजलाई हविागीय कारबाही गररिेछ । 

 (८) तालीम अवनधनित्र प्रशशिार्ीको आचरण र चररत्र सभबन्धी अनिलेि सभबशन्धत तालीम 

केन्रले तयार गरी सोको एक प्रनत नियम २६ को उपनियम (२) बमोशजमको कायाथलयमा समेत 

पठाउि ुपिेछ । 

 (९) तालीममा सहिानग प्रशशिार्ीहरुले तालीम नलि आउँदा जाँदा प्रचनलत कािूि बमोशजम 

दैनिक तर्ा भ्रमण ित्ता पाउिेछ । 

 (१०) रासि पाउिे प्रशशिार्ीलाई सभबशन्धत तालीम केन्रबाट प्रचनलत स्केल बमोशजम 

रासि ददइिछे। 
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 (११) सशस्त्र प्रहरी कमथचारी तीि महहिा सभमको तालीममा जादँा सो अवनधिरको तलब 

ित्ता सभबशन्धत कायाथलयबाट एकमषु्ट पेश्की ददइिछे र तीि महहिािन्दा बढी अवनधको तालीममा 

जाँदा तीि महहिाको तलब ित्ता एकमषु्ट पेश्की ददई बाँकी अवनधको पटक पटक गरी सभबशन्धत 

तालीम केन्र माफथ त पाउिे गरी पठाइिछे । 

 (१२) आधारितू तालीम र व्यावसायीक तालीमका प्रशशिार्ीलाई तालीमको अवनधमा 

मानसक पाँच सय रुपैयाँमा िबढाई तालीम ित्ता ददइिछे । 

१४४.  प्रशशिण ित्ता : (१) तालीम ददि ेप्रशशिकको हकमा निजले िाइपाइ आएको तलबको दश प्रनतशत 

प्रशशिण ित्ता स्वरुप प्रत्येक महहिा उपलब्ध गराईिछे । 

 (२)  बाह्य वा आन्तररक अनतनर् प्रशशिकको रुपमा िहटि ेसशस्त्र प्रहरी कमथचारी, स्वदेशी 

वा हवदेशी प्रशशिकलाई नियमािसुारको प्रशशिक ित्ता ददईिेछ ।  

१४५.  परीिा सञ्चालि : (१) यस नियमावली बमोशजम ददइएको तालीम समाप्त िएपनछ परीिा नलिको 

लानग सशस्त्र प्रहरी महानिरीिक वा निजले तोकेको राजपत्राहङ्कत सशस्त्र प्रहरी अनधकृतले परीिा 

सञ्चालि सनमनतको गठि गिेछ । 

 (२) उपनियम (१) बमोशजम गदठत सनमनतलाई परीिा सञ्चालि गिे लगायतका तालीमको 

िनतजा प्रकाशि गिे सभबन्धी सभपूणथ अनधकार हिुेछ । 

 (३) उपनियम (१) बमोशजम गदठत सनमनतले तालीम केन्रका अनधकृतलाई जिुसकैु 

स्र्ािमा गई परीिा नलिको लानग िटाउि सक्िेछ । 

 (४) सशस्त्र प्रहरी आधारितू वा प्राहवनधक तालीममा असफल हिु े प्रशशिार्ीलाई पिुः 

एकपटक तालीममा सहिागी हिुे मौका ददइिेछ र त्यसमा पनि असफल िएमा निजको नियशुक्त 

बदर गररिेछ । 

१४६.  वैदेशशक तालीममा मिोियि : (१) सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई बैदेशशक तालीम र सेनमिारको लागी 

छिौट गदाथ आवश्यक योग्यता पगेुका सभबशन्धत दजाथका उभमेिारमध्ये देहायका आधारमा   

गररिेछ :–  

(क)  सभबशन्धत पदको जेष्ठता, 

(ि)   स्वदेशमा गरेको तालीमको िनतजाको योग्यताक्रम, 
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(ग)  हवशेषज्ञ तालीमका लानग प्राप्त नसट िए सभबशन्धत समूह वा उपसमूहको 

आवश्यकता । 

 (२) उपनियम (१) बमोशजम छिौट हिुे आधार परुा गरेको सशस्त्र प्रहरी कमथचारी 

कमाण्डमा रहेको वा अन्य कायथव्यस्तताको कारण वा अन्य कारणले त्यस्तो तालीममा सहिागी हिु 

असमर्थ हिुे िए निज िन्दा मिुीको सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई जेष्ठताक्रम अिसुार छिौट    

गररिेछ । 

 (३) उपनियम (१) बमोशजम छिौट गदाथ हवदेशी तालीम वा सेनमिारमा सहिागी हिुे कम 

अवसर पाएकालाई प्रार्नमकता ददि ुपिेछ । 

 (४) सशस्त्र प्रहरी िायब महानिरीिकलाई उच्च स्तरको िेशिल नडफेन्स कोषथको लानग र 

अन्य अनधकृतहरुलाई स्टाफ कलेज वा गणपती तालीम लगायतका तालीमको लानग छिौट गदाथ 

जेष्ठता, योग्यता, उमेर तर्ा प्राप्त हिुे सेवा समेतका आधारमा गररिेछ ।  

 (५) यस नियम बमोशजम वैदेशशक तालीम वा सेनमिारका लानग उभमेदवार छिौट गिथ 

सशस्त्र प्रहरी अनतररक्त महानिररिक वा सशस्त्र प्रहरी िायब महानिररिकको अध्यितामा सो 

कायाथलयका तालीम हेिे प्रमिु समेत रहेको सनमनत गठि हिुेछ र सो सनमनतले उपनियम (१) 

बमोशजमको आधारमा उपयकु्त उभमेदवारको छिौट गरी सशस्त्र प्रहरी महानिरीिक समि नसफाररस 

गिेछ ।  

 (६) उपनियम (५) बमोशजम नसफाररस िएका उभमेदवारको मिोियिको लानग सशस्त्र 

प्रहरी महानिरीिकले िेपाल सरकार समि पेश गिुथ पिेछ र यसरी पेश िएकोमा िपेाल सरकारबाट 

मिोियि िएका उभमेदवारलाई वैदेशशक तालीम वा सेनमिारमा पठाईिछे । 

 (७) उपनियम (६) बमोशजम वैदेशशक तालीममा िाग नलई फकेका सशस्त्र प्रहरी 

कमथचारीलाई कभतीमा एक वषथ तालीमसँग सभबशन्धत काममा लगाउि ुपिेछ । 
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पररच्छेद–१६ 

पोशाक सभबन्धी व्यवस्र्ा 

१४७.  पोशाक तर्ा अन्य सामाि : (१) सशस्त्र प्रहरी बलको पोशाकको रङ, हकनसम, गणुस्तर र अन्य 

हववरणहरु सशस्त्र प्रहरी महानिरीिकको नसफाररसमा िेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोशजम    

हिुेछ । 

 (२) सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई दजाथ अिसुार अिसूुची–१५ मा उल्लेि िए बमोशजम 

प्रारशभिक पोशाक (जाडो र गमी मौसम अिसुार) र अन्य सामािहरु उपलब्ध गराईिेछ । 

 (३) प्रत्येक राजपत्राहङ्कत सशस्त्र प्रहरी अनधकृतलाई मौसम अिसुारको सेररमोनियल तर्ा 

ट्यूनिक पोशाक र सोको लानग आवश्यक पिे सामािहरु िपत अवनधको आधारमा उपलब्ध 

गराईिेछ । 

 (४) सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई हवतरण गररएको पोशाक तर्ा सामाि निशित अवनध पगुी 

वा सरकारी काम हवशेषले फाटी वा टुटी गएमा उपनियम (६) बमोशजमको सनमनतले ठह¥याए 

बमोशजम सट्टाििाथ ददईिछे । 

 (५) सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई उपनियम (२) बमोशजमको तयारी पोशाक उपलब्ध गराउि 

िसहकएको अवस्र्ामा स्र्ािीय दर बमोशजम नसलाई ज्याला उपलब्ध गराइिेछ । 

 (६) प्रचनलत कािूिमा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि सशस्त्र प्रहरी बलमा रहेका 

नियशन्त्रत सामािमध्ये केही वा सबै सामाि सशस्त्र प्रहरी कारबाहीको समयमा लहुटएमा वा काम 

िलाग्िे वा चलिमा िआउिे िएमा देहाय बमोशजमको सनमनतको नसफाररसमा पाँच लाि रुपैयाँ 

सभमको िए सशस्त्र प्रहरी महानिरीिक र सो िन्दा बढी रकमको िए मन्त्रालयले नमन्हा ददिे, 

सडाउि,े गलाउिे, धलु्याउि ेवा नललाम गिे आदेश ददि सक्िेछ :– 

(क)  सशस्त्र प्रहरी िायब महानिरीिक, प्रधाि कायाथलय, कायथ हविाग – अध्यि 

(ि) आनर्थक प्रशासि महाशािा प्रमिु, प्रधाि कायाथलय  – सदस्य 

(ग) मन्त्रालयको राजपत्राहङ्कत हद्धतीय शे्रणीको कमथचारी  – सदस्य 

(घ) महालेिा नियन्त्रक कायाथलयको राजपत्राहङ्कत हद्धतीय 

शे्रणीको कमथचारी      – सदस्य 
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(ङ) प्रधाि कायाथलयले तोकेको सभबशन्धत हवषयको हवशषेज्ञ  – सदस्य 

(च) प्रबन्ध शािा प्रमिु, प्रधाि कायाथलय   – सदस्य 

(छ)   िण्डार शािा प्रमिु, प्रधाि कायाथलय    – सदस्य–सशचव 

 स्पष्टीकरण : यस उपनियमको प्रयोजिका लानग “नियशन्त्रत सामाि” िन्नाले सशस्त्र प्रहरी 

बलको हातहनतयार, िरिजािा र प्रधाि कायाथलयले समय समयमा नियशन्त्रत सामाि ििी 

तोहकददएको सामाि सभझि ुपछथ । 

 (७) सशस्त्र प्रहरी बलमा रहेका सरकारी सामािहरु सडाउि, गलाउि, नमन्हा ददि, धलु्याउि 

वा नललाम गिुथ पिे िएमा प्रचनलत कािूि बमोशजम गिुथ पिेछ । 

 (८) सशस्त्र प्रहरी कमथचारीहरुको व्यावसाहयक तालीम एवं बाहषथक चाँदमारीको समयमा 

रेञ्जकोषथ बमोशजम िचथ िएका गोलीगट्ठा तर्ा नबष्फोटक पदार्थहरुको नमन्हा नियम १४८ बमोशजम 

गठि हिुे कण्डेभिशेि सनमनतको नसफाररसमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीिकले गिुथ पिेछ । 

१४८.  कण्डेभिशेि सनमनत : (१) सशस्त्र प्रहरी कमथचारीहरुको प्रयोजिका लानग हवतरण गररिे सामाि तर्ा 

पोसाकहरु फाटी, टुटी गएको कारण बदली ददि ुपिे िएमा त्यस्ता सामािहरु समय पगुी मिानसब 

कारणले फाटे, टुटेको साँचो हो वा होईि यहकि गिथ प्रधाि कायाथलयले एक कण्डेभिेशि सनमनतको 

गठि गिेछ । सो सनमनतले आवश्यक जाँचबझु गरी पेश गरेको प्रनतवेदिको आधारमा प्रधाि 

कायाथलय र िेत्रीय िण्डारले सट्टा ििाथ गरी ददिेछ । 

 (२) कण्डेभिेशि सनमनतमा कभतीमा तीिजिा सदस्य रहिेछि ् र सो सनमनतको अध्यि 

सशस्त्र प्रहरी सेवाको राजपत्राहङ्कत अनधकृत हिुछे । 

 (३) प्रधाि कायाथलयले केन्रीय कण्डेभिेशि सनमनतले गरी आएको काम िेत्रीय वा अन्य 

कुिै सशस्त्र प्रहरी कायाथलयलाई सभुपि सक्िछे । 

 (४) उपनियम (३) बमोशजम शजभमेवारी पाएको िेत्रीय वा अन्य कुिै सशस्त्र प्रहरी 

कायाथलयले गरेको प्रनतवेदिको आधारमा प्रधाि कायाथलयले अशन्तम निणथय गिेछ ।  

१४९.  कण्डेभिशेि सनमनतको काम, कतथव्य र अनधकार : (१) देहायका सामािहरु सरकारी कामको 

नसलनसलामा फाटी वा टुटी गएको वा निशित अवनध परुा िएको कारण ियाँ निकासा वा सट्टाििाथ 
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माग िई आएमा सो सभबन्धी हवषयमा जाँचबझु गरी ियाँ निकासा वा सट्टाििाथको लागी नसफाररस 

गिुथ नियम १४८ बमोशजम गदठत कण्डेभिेशि सनमनतको कतथव्य हिुछे :– 

(क) हहमाली प्रदेशमा रहेका सशस्त्र प्रहरी कमथचारीका लानग हवतरण िएको 

गरम लत्ताकपडा, पोसाक र अन्य सामािहरु, 

(ि) ग्रटेकोट, 

(ग) वषाथदी, 

(घ) झलु,  

(ङ) व्यशक्तगत असवाव, 

(च) जाडो मौसममा हवतरण गररि ेपोसाकहरु, 

(छ) यनुिट इक्वीपमेण्ट । 

 (२) उपनियम (१) र यस नियमावलीमा अन्यत्र लेशिएका कामको अनतररक्त कण्डेभिेशि 

सनमनतको अन्य काम, कतथव्य र अनधकार मन्त्रालयको स्वीकृनत नलई प्रधाि कायाथलयले निधाथरण गरे 

बमोशजम हिुेछ । 

 

पररच्छेद–१७ 

हवहवध 

१५०. परामशथ सनमनत : सशस्त्र प्रहरी बललाई दीघथकालीि प्रिाव पािे िीनतगत हवषयमा सधुार गिथ र 

सशस्त्र प्रहरी बललाई प्रिावकारी रुपमा सञ्चालि गिे सभबन्धमा िेपाल सरकारलाई सझुाव ददि एवं 

सशस्त्र प्रहरी महानिरीिकलाई कायथसभपादिमा सहयोग गिथ सशस्त्र प्रहरी महानिरीिकको 

अध्यितामा सशस्त्र प्रहरी वररष्ठ उपरीिक देशि मानर्ल्लो दजाथको सबै सशस्त्र प्रहरी अनधकृतहरु 

सशभमनलत एक सशस्त्र प्रहरी परामशथ सनमनत रहिछे ।   

१५१.  हकताबिािालाई जिाउ ददि े : सशस्त्र प्रहरी सेवामा ियाँ नियशुक्त वा बढुवा नियशुक्त िएको, सरुवा 

िएको, राशजिामा स्वीकृत िएको, हविागीय कारबाही िएको सूचिा सभबशन्धत अनधकारीले सशस्त्र 

प्रहरी हकताबिािामा गराई आफू िन्दा एक तह मानर्ल्लो अनधकृत र प्रधाि कायाथलयमा समेत 

सोको जािकारी गराउि ुपिेछ । 
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१५२. पाचँ वषथसभम िोकरी छाड्ि िपाउि े: (१) कुिै पनि सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले आफू नियशुक्त िएको 

पाँच वषथसभम िोकरी छोड्ि पाउिे छैि । 

 तर कुिै सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई मिानसब माहफकको कारण परी िोकरी िछोडी िहिुे 

अवस्र्ा परेमा निजले कारण िोली राजपत्राहङ्कत सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले िेपाल सरकार समि र 

राजपत्र अिहङ्कत सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले प्रहरी महानिररिक समि निवेदि गिुथ पिेछ र कारण  

मिानसब िएमा त्यस्तो सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई िोकरी छाड्ि अिमुनत ददि सहकिेछ । 

 (२) उपनियम (१) बमोशजम िोकरी छोड्ि ेसशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई िेपाल सरकारबाट 

लगािी िएको रकम असलु उपर गररिेछ । 

१५३. तह िाघ्ि िहिु े : कुिै पनि सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले कुिै हवषयको लेिापढी गदाथ तह िाघ्ि   

 हुँदैि । 

१५४.  रासि सनुबधा : (१) सशस्त्र प्रहरी बलमा कायथरत सबै सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई अिसूुची–१६ 

बमोशजमको रासि सनुबधा ददईिेछ ।  

 (२) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि कायाथलयबाटै िािाको प्रबन्ध 

िएकोमा सभबशन्धत मेसमा िािा िािे सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको रासि वापतको एकमषु्ट रकम 

सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी कायाथलयलाई उपलव्ध गराउि सहकिेछ ।  

१५५.  बीमा सभबन्धी ब्यवस्र्ा : (१) सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको बीमा वापत िेपाल सरकारले एउटा 

सावनधक जीवि बीमा कोष स्र्ापिा गिेछ र सो प्रयोजिको लानग िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकाशि 

गरी स्वदेश नित्र रहेका कुिै बीमा कभपिी वा प्रचनलत कािूि बमोशजम गठि िएको संस्र्ालाई सो 

कभपिी वा संस्र्ाको कारोवार, हवत्तीय िमता समेत हवचार गरी सावनधक जीवि बीमा सञ्चालिको 

लानग तोक्ि सक्िेछ । 

 (२) प्रत्येक सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको मानसक तलबबाट दईु सय रुपैयाँ कट्टा गरी उपनियम 

(१) बमोशजमको कोषमा जभमा गररिेछ र त्यनत िै रकम िेपाल सरकारले र्प गरी हवमाङ्क रकम 

एक लाि रुपैयाँको बीस वषे सावनधक जीवि बीमा गररिेछ । सो बीमा कोषमा जभमा िएको 

रकम मध्येबाट सशस्त्र प्रहरी कमथचारी सेवा निबतृ्त हुँदा निजलाई बीमाङ्क रकम र बोिस िकु्तािी 

ददईिेछ । 
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 (३) उपनियम (२) बमोशजम रकम कट्टा गिथ सरुु गरेको बीस वषथ अवनध िपगुी कुिै 

सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको मतृ्य ुिएमा निजको पररवारले एकलाि रुपैयाँ पाउिछे ।  

 (४) उपनियम (२) बमोशजम रकम कट्टा गिथ सरुु गरेको बीस वषथ अवनध िपगुी कुिै 

सशस्त्र प्रहरी कमथचारी सेवाबाट अनिवायथ अवकाश िएमा देहाय बमोशजमको रकम प्रदाि गररिेछः–  

(क)  एक वषथ िन्दा कम अवनध रकम कट्टी गररएको िएमा दश हजार रुपैयाँ, 

(ि)  एक वषथ देशि पाँच वषथ सभम रकम कट्टी गररएको िएमा पच्चीस हजार 

रुपैयाँ,  

(ग)  पाँच वषथ देशि दश वषथ सभम रकम कट्टी गररएको िएमा पचास हजार 

रुपैयाँ, 

(घ)  दश वषथ देशि पन्र वषथ सभम रकम कट्टी गररएको िएमा पचहत्तर हजार 

रुपैयाँ, 

(ङ)  बीस वषथ सभम रकम कट्टी गररएको िएमा एक लाि रुपैयाँ, 

 (५) उपनियम (३) र (४) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी 

कमथचारीले जभमा गरेको रकम र सोको व्याज, लािांश रकम उशल्लशित रकमिन्दा बढी हिु आएमा 

सोही बराबरको रकम उक्त कोषबाट प्रदाि गररिछे । 

 (६) उपनियम (४) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि सेवाबाट अवकाश हिु ेसशस्त्र 

प्रहरी कमथचारीले सावनधक जीवि बीमा वापत जभमा गरेको रकम बीस वषथ वा सो िन्दा कम 

अवनधमा पररपक्व हिुे गरी निरन्तरता ददि सक्िछे ।  

 तर सो वापत िेपाल सरकारले कुिै र्प रकम व्यहोिे छैि । 

 (७) बेतलबी अध्ययि नबदा, नबशेष नबरामी नबदा र बेतलबी प्रसनुत नबदा नलएको अवस्र्ामा 

बीमा वापतको हप्रनमयम रकम जभमा गरेमा मात्र त्यस्ता सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको लागी िेपाल 

सरकारले सो अवनधको रकम र्प गरी कोषमा जभमा गरर ददिछे ।  

 (८) उपनियम (१) बमोशजम तोहकएको कभपिी वा संस्र्ाले बीमा कोषमा जभमा िएको 

प्रत्येक सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको छुट्टाछुटै्ट हहसाब देशििे गरी अनिलेि अद्यावनधक गरी प्रत्येक 

वषथको हववरण सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई उपलव्ध गराउि ुपिेछ । 
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 (९) सावनधक जीवि बीमा कोष सञ्चालि र व्यवस्र्ापिका लानग िेपाल सरकारले 

आवश्यक निदेशशका जारी गरी लागू गिथ सक्िेछ । 

१५५क. सञ्चयकोष र बीमा बाहेक अन्य कुिै सहुवधा िपाउि े : (१) यस नियमावलीमा अन्यत्र जिुसकैु 

कुरा लेशिएको िए तापनि नियम ११३ को उपनियम (२) बमोशजम सेवाबाट बिाथस्त िएको सशस्त्र 

प्रहरी कमथचारीले नियम ६२ बमोशजमको कमथचारी सञ्चयकोषको रकम र नियम १५५ बमोशजमको 

बीमा बाहेक यस नियमावलीको अन्य कुिै पनि सहुवधा पाउिे छैि । 

  (२) यस नियमावलीमा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि नियम १०७क. को 

उपनियम (१) बमोशजमको हववरण वा अन्य कुिै स्रोतबाट कुिै सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको सगोलको 

पनत वा पत्नीले स्र्ायी आवासीय अिमुनत प्राप्त गरेको देशिएमा स्र्ायी आवासीय अिमुनत नलएको 

त्यस्तो पनत वा पत्नीले नियम ६२ बमोशजमको कमथचारी सञ्चय कोषको रकम र नियम १५५ 

बमोशजमको बीमा बाहेक यस नियमावली बमोशजमको अन्य कुिै पनि सहुवधा पाउिे छैि । 

१५६. अनिलेि राख्न े: (१) कुिै सशस्त्र प्रहरी कमथचारी िहवष्यमा सरकारी सेवाको निनमत्त अयोग्य ठहररिे 

गरी सेवाबाट बिाथस्त िएमा बिाथस्तको आदेश ददिे अनधकारीले त्यसरी बिाथस्त िएको व्यशक्तको 

तीि पसु्ते हनुलया समेतको सूचिा आयोग, सशस्त्र प्रहरी हकताबिािा र प्रधाि कायाथलयलाई ददि ु

पिेछ । यस्तो सूचिा प्रधाि कायाथलयले मातहतका सशस्त्र प्रहरी कायाथलयलाई समेत ददि ुपिेछ । 

 (२) उपनियम (१) बमोशजम प्राप्त सूचिाको आधारमा सशस्त्र प्रहरी हकताबिािाले बिाथस्त 

िएको अनिलेि तयार गरी राख्न ुपिेछ । 

 (३) उपनियम (२) बमोशजम तयार गररएको अनिलेिमा िाम जनिएको कुिै व्यशक्त सशस्त्र 

प्रहरी सेवा वा पदमा पिुः नियशुक्त िएमा निजले पिुः नियशुक्त िई पाएको तलब ित्ता हफताथ गराई 

निजलाई तरुुन्त बिाथस्त गिुथ पिेछ । 

१५७.  परुस्कार : आफ्िो र आफ्िा मातहतका कायाथलयका सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले आफ्िो कतथव्य 

पालिको नसलनसलामा प्रशंसिीय कायथ गरेमा देहायका सशस्त्र प्रहरी अनधकृतले त्यस्तो सशस्त्र प्रहरी 

कमथचारीलाई परुस्कार स्वरुप देहाय बमोशजमको ग्रडे र्प वा एकमषु्ट रकम परुस्कार स्वरुप ददि 

सक्िेछः– 

                                                           


  पहिलो संशोधनद्वारा थप । 
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(क)  सशस्त्र प्रहरी महानिरीिकले पाँच तलबवृहद्ध सभम र्प वा दईु हजार 

पाँचसय रुपैयाँसभम िगद, 

(ि)  सशस्त्र प्रहरी अनतररक्त महानिरीिक वा कायाथलय प्रमिुको रुपमा रहेको 

सशस्त्र प्रहरी िायब महानिरीिकले तीि तलबवृहद्ध सभम र्प वा एकहजार 

पाँचसय रुपैयाँसभम िगद, 

(ग) कायाथलय प्रमिुको रुपमा रहेका सशस्त्र प्रहरी वररष्ठ उपरीिक, सशस्त्र 

प्रहरी उपरीिक र सशस्त्र प्रहरी िायब उपरीिकले दईु तलबवहृद्ध सभम 

र्प र एकहजार रुपैयाँसभम िगद । 

  तर िण्ड (ग) बमोशजम ददईिे परुस्कारको हकमा परुस्कार ददि े

कायाथलय प्रमिुले प्रधाि कायाथलयको पूवथ स्वीकृनत नलि ुपिेछ । 

१५८. बर बझुारर् गिुथ पिे : कुिै पनि सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले आफ्िो बझुाउि ु पिे िगद शजन्सी वा 

कागजात तोहकएको भयादनित्र सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई बझुाई ददि ुपिेछ र बझु्ि ुपिेले 

पनि सोही भयादनित्र बझुी नलि ुपिेछ । 

१५९. सेवामा पिुः कायम िए पनछ पूरा तलब ित्ता पाउि े : कुिै सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई सेवाबाट 

हटाउिे वा बिाथस्त गिे निणथय वा आदेश रद्द िई निज सेवामा पिुः कायम िएमा निजले सेवाबाट 

हटाइएको वा बिाथस्त गररएको नमनतदेशि पिुः कायम िएको नमनतसभमको पूरा तलब ित्ता, रासि र 

तलब वृहद्ध पाउिे िए तलब वृहद्ध समेत पाउिछे । 

 तर नियम ११३ को उपनियम (१) को िण्ड (ज) र सोही नियमको उपनियम (२) को 

िण्ड (घ) बमोशजम अिपुशस्र्त वा गैरहाशजर िएको आधारमा सेवाबाट हटाइएको वा बिाथस्त 

गररएको सशस्त्र प्रहरी कमथचारी पिुः सेवामा बहाली िएमा अिपुशस्र्त वा गैरहाशजर िएको अवनधको 

कुिै पनि सहुवधा पाउिे छैि । 

१६०. मदु्दाको अिसुन्धाि र दायरी : (१) ऐिको दफा २७ अन्तगथतको कुिै कसूरको अनियोग लागेको 

सशस्त्र प्रहरी कमथचारी उपर अिसुन्धाि गरी मदु्दा दायर गिथ सशस्त्र प्रहरी निरीिक वा सोिन्दा 

मानर्ल्लो दजाथका सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई प्रधाि कायाथलयले अिसुन्धाि अनधकृत तोक्ि    

सक्िेछ । 
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 (२) उपनियम (१) बमोशजम तोहकएको अिसुन्धाि अनधकृतले अनियोग लागेको सशस्त्र 

प्रहरी कमथचारीलाई ऐिको दफा २९ बमोशजमको रीत परु ्याई नगरफ्तार गरी हहरासतमा रा्दा 

अिसूुची–१७ बमोशजमको ढाँचामा र्िुवुापूजी ददि ुपिेछ ।  

 (३) उपनियम (१) बमोशजम अिसुन्धािको नसलनसलामा अिसुन्धाि अनधकृतले अपराधसँग 

सभबशन्धत चीज, बस्त ुतर्ा दसी प्रमाणहरु िाितलासी गरी प्राप्त गिे, सिाित गराउिे, अनियकु्तको 

बयाि गराउिे, सभबशन्धत व्यशक्तहरुसँग घटिाको हववरण सभबन्धी कागज गराउि ेतर्ा घटिाको 

वस्तशुस्र्नत मचुलु्का बिाउिे कायथ गरी नमनसल संलग्ि राख्न ुपिेछ । 

 (४) उपनियम (२) बमोशजम नगरफ्तार गरी हहरासतमा राशिएको अनियकु्तलाई 

अिसुन्धािको लानग बाटाको भयाद बाहेक २४ घण्टािन्दा  बढी र्िुामा राख्न हुदैँि । अिसुन्धािको 

लानग र्िुामा राशिएको अनियकु्तको २४ घण्टा नित्र अिसुन्धाि पूरा िहिुे िई र्प अवनध र्िुामा 

राख्नपुिे देशिएमा अिसुन्धाि गिे अनधकृतले निजलाई सशस्त्र प्रहरी नबशेष अदालतमा उपशस्र्त गराई 

सो अदालतबाट अिमुनत नलएर मात्र र्िुामा राख्न ु पिेछ । यसरी अदालतसमि अिमुनत माग्दा 

र्िुामा परेको व्यशक्त उपरको अनियोग, त्यसको आधार, निजलाई र्िुामै रािी अिसुन्धाि गिुथ पिे 

कारणसमेत िलुाई अिमुनत माग गिुथ पिेछ । 

 (५) उपनियम (४) बमोशजम अिमुनत मागेकोमा सशस्त्र प्रहरी हवशेष अदालतले सभबशन्धत 

कागजातहरु हेरी अिसुन्धाि सन्तोषजिक लागेमा एकै पटक वा पटक पटक गरी बढीमा पच्चीस 

ददिसभम र्िुामा राख्न आदेश ददि सक्िेछ । 

 (६) अिसुन्धाि अनधकृतले अिसुन्धाि पूरा िएपनछ अिसूुची–१८ बमोशजमको ढाँचामा 

अनियोग पत्र तयार गरी दशी प्रमाण तर्ा अपराधसँग सभबशन्धत चीज वा वस्त,ु र्िुवुा िए र्िुवुा 

सहहत भयादनितै्र सशस्त्र प्रहरी नबशेष अदालतमा मदु्दा दायर गिुथ पिेछ । 

(७) उपनियम (६) बमोशजम दायर गरेको मदु्दाको एक प्रनत अनियोगपत्र सहहतको िक्कल 

नमनसल सभबशन्धत सरकारी वकीलको कायाथलयमा पठाउि ु पिेछ र त्यस्तो मदु्दामा सशस्त्र प्रहरी 

बलको तफथ बाट सरकारी वकीलले प्रनतरिा तर्ा पिुरावेदि सभबन्धी कायथ गिेछ । 

१६१.  सशस्त्र प्रहरी हवशषे अदालतको अनधकार र कायथहवनध : ऐिको दफा २७ बमोशजम सजाय हिुे कसरु 

सभबन्धी मदु्दामा र्िुछेक आदेश गदाथ र सािी तर्ा प्रमाण बझु्दा सशस्त्र प्रहरी नबशेष अदालतले 
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प्रचनलत हवशषे अदालत सभबन्धी कािूिमा उल्लेि िए बमोशजमको अनधकार प्रयोग गिे र कायथहवनध 

अपिाउिेछ । 

१६२. सशस्त्र प्रहरी नबशषे अदालतका अध्यि तर्ा सदस्यको सहुवधा : सशस्त्र प्रहरी नबशेष अदालतका 

अध्यि तर्ा सदस्यको सहुवधा िेपाल सरकारले तोके बमोशजम हिुेछ ।  

१६३. पक्राउको सूचिा ददिपुिे : (१) सशस्त्र प्रहरी अनधकृतले ऐिको दफा २४ को उपदफा (२) 

बमोशजम कुिै व्यशक्तलाई पक्राउ गरेकोमा त्यसरी पक्राउ गररएको व्यशक्तलाई अिसूुची–१९ 

बमोशजमको ढाँचामा पक्राउको नलशित सूचिा ददई त्यस्तो व्यशक्तलाई यर्ानसघ्र स्र्ािीय अन्य प्रहरी 

वा सभबशन्धत अपराधको अिसुन्धाि गिे अनधकार प्राप्त निकाय वा अनधकारीलाई सभुपि ुपिेछ ।  

  (२) उपनियम (१) बमोशजम सभुपदँा पक्राउ परेको व्यशक्तको िलेु सभमको िाम¸ र्र¸ 

वति वा हनुलया तर्ा पक्राउ परेको नमनत¸ समय र स्र्ाि सहहतको हववरण िलुाउि ुपिेछ ।  

(३) स्र्ािीय अन्य प्रहरी वा सभबशन्धत अपराधको अिसुन्धाि गिे अनधकार प्राप्त निकाय वा 

अनधकारीले उपनियम (२) र नियम ५८ को उपनियम (२) बमोशजम आफु समि प्राप्त िएका 

व्यशक्त तर्ा सामाि बझुी सो को नलशित जािकारी सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी कमथचारी वा निज 

कायथरत रहेको कायाथलयलाई तरुुन्त उपलब्ध गराउि ुपिेछ। 

१६४.  पररचयपत्र : अवकास प्राप्त सशस्त्र प्रहरी कमथचारीका िाउँमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीिक वा निजबाट 

अश्तयारप्राप्त अनधकारीले पररचयपत्र जारी गिथ सक्िेछ ।  

१६५.  सशस्त्र प्रहरी बल कल्याणकारी सेवा केन्रको गठि र सञ्चालि : (१) सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको 

शारीररक तर्ा मािनसक हवकास, िेलकुद तर्ा मिोरञ्जि सारै् सशस्त्र प्रहरी कमथचारी र निजका 

पररवार तर्ा निवृत्त सशस्त्र प्रहरी कमथचारी पररवारको स्वास््य उपचार, उल्लेििीय कायथ गिे 

बहालवाला तर्ा ितूपूवथ सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको सभमाि, कल्याणकारी तर्ा रचिात्मक कायथ 

सभबन्धी हक्रयाकलापको सञ्चालि र व्यवस्र्ापि गिथ प्रधाि कायाथलयको प्रत्यि नियन्त्रणमा रहिे 

गरी एक सशस्त्र प्रहरी बल कल्याणकारी सेवा केन्रको गठि गिथ सहकिेछ ।  

 (२) कल्याणकारी सेवा केन्रको सञ्चालि प्रधाि कायाथलयको नसफाररसमा िेपाल सरकारबाट 

स्वीकृत कायथहवनध बमोशजम हिुेछ । 



www.lawcommission.gov.np 

104 
 

 (३) कल्याणकारी सेवा केन्रको एउटा छुटै्ट कोष रहिछे र सो कोषमा देहायका रकमहरु 

रहिेछि ्:– 

(क) संयकु्त राि संघको नमसिमा िहटएका सशस्त्र प्रहरी कमथचारीहरुबाट प्राप्त 

रकम, 

(ि) िेपाल सरकार वा मान्यता प्राप्त सङ्गदठत संस्र्ा वा व्यशक्तबाट सहयोग 

स्वरुप प्राप्त रकम,  

(ग) हवदेशी सरकार वा संघसंस्र्ाबाट अिदुाि स्वरुप प्राप्त रकम,  

(घ) कल्याणकारी सेवा केन्रको कोषको चल, अचल सभपशत्तको लगािी र 

प्रयोगबाट आशजथत रकम,  

(ङ) कल्याणकारी सेवा केन्रको कोषबाट संयकु्त राि संघको नमशिमा लगािी 

गरेकोमा संयकु्त रािसंघ बाट सोधििाथ वापत प्राप्त हिुे रकम,  

(च) अन्य प्रचनलत कािूिी स्रोतबाट प्राप्त रकम ।  

 (४) उपनियम (३) को िण्ड (ग) बमोशजमको रकम प्राप्त गिुथ अशघ प्रधाि कायाथलयले 

िेपाल सरकारको स्वीकृनत नलि ुपिेछ । 

 (५) उपनियम (३) बमोशजमको कोषमा रहिे रकम िेपाल राि बैंकले “क” वगथको ईजाजत 

प्रदाि गरेको िेपालको कुिै वाशणज्य बैंकमा िाता िोली जभमा गररिेछ र त्यस्तो िाताको सञ्चालि 

उपनियम (१२) बमोशजमको सञ्चालक सनमनतले तोके बमोशजम हिुेछ । 

 (६) उपनियम (३) बमोशजमको कोषको रकम बहालवाला तर्ा निवृत्त सशस्त्र प्रहरी 

कमथचारी र नतिका पररवारको कल्याणकारी कायथमा मात्र िचथ गररिेछ ।  

 (७) यो नियमावली प्रारभि हिु ुअशघ स्र्ापिा िएको कल्याणकारी सेवा केन्रको कोषको 

चलअचल सभपशत्त तर्ा दाहयत्व यो नियमावली प्रारभि िए पनछ उपनियम (३) बमोशजमको कोषमा 

सिेछ ।  

 (८) उपनियम (३) बमोशजमको कोषको लेिा प्रचनलत कािूि बमोशजम राशििेछ । सो 

कोषको आन्तररक लेिापरीिण उपनियम (१२) बमोशजमको सञ्चालक सनमनतले तोकेको 

लेिापरीिकले गिेछ र अशन्तम लेिापरीिण महालेिा परीिकबाट हिुेछ ।  
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 (९) िेपाल सरकारले चाहेमा जिुसकैु बित पनि उपनियम (३) बमोशजमको कोषको हहसाब 

हकताब जाँच गिथ वा जाँच गिथ लगाउि सक्िछे ।  

 (१०) उपनियम (३) बमोशजमको कोषको योजिा, बजेट, प्रगनत तर्ा वाहषथक आयव्यय समेत 

उल्लेि गरी उपनियम (१२) बमोशजमको सञ्चालक सनमनतले वाहषथक प्रनतवेदि सावथजनिक गिुथ   

पिेछ । 

 (११) सशस्त्र प्रहरी महानिरीिक कल्याणकारी सेवा केन्रको कोषको संरिक हिुछे । 

 (१२) उपनियम (३) बमोशजमको कोषको सञ्चालि तर्ा व्यवस्र्ापिका लानग देहाय 

बमोशजमको एक सञ्चालक सनमनत रहिेछ :– 

(क) सशस्त्र प्रहरी अनतररक्त महानिरीिक, प्रधाि कायाथलय,  

 प्रशासि हविाग      –अध्यि 

(ि) प्रमिु,  ए.पी.एफ.अस्पताल      –सदस्य 

(ग) प्रनतनिनध, मन्त्रालय (राजपत्राहङ्कत दितीय शे्रणीको अनधकृत) –सदस्य 

(घ)  प्रनतनिनध, अर्थ मन्त्रालय (राजपत्राहङ्कत दितीय शे्रणीको अनधकृत)–सदस्य 

(ङ) प्रधाि कायाथलय कािूि शािा प्रमिु,    –सदस्य 

(च) बहालवाला सशस्त्र राजपत्राहङ्कत र राजपत्र अिहङ्कत तहका  

 सशस्त्र प्रहरी कमथचारी मध्येबाट संरिकले मिोनित गरेका  

 दईु दईु जिा प्रनतनिनध     –सदस्य 

(छ) प्रधाि कायाथलय, कल्याण शािा प्रमिु             –सदस्य–सशचव 

 (१३) उपनियम (१२) को िण्ड (च) बमोशजम मिोनित सदस्यहरुको पदावनध दईु वषथको 

हिुेछ ।  

(१४) उपनियम (१२) बमोशजमको सञ्चालक सनमनतको काम, कतथव्य र अनधकार देहाय 

बमोशजम हिुेछ :–  

(क)  कल्याणकारी सेवा केन्रको कोषको आयव्यय र वाहषथक कायथक्रम स्वीकृत 

गिे,  
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(ि)  िेपाल सरकारको स्वीकृनतमा (एफ.हप.य.ु) नमशिका लानग आवश्यक पिे 

बन्दोबस्ती सामािहरुमा गररिे लगािी सभबन्धी निणथय गिे¸  

(ग)  कल्याणकारी सेवा केन्रको कोष सञ्चालिका लानग आवश्यक कायथहवधी 

स्वीकृत गिे,  

(घ)  कल्याणकारी सेवा केन्रको कोषका लानग आवश्यक पिे जिशशक्त 

व्यवस्र्ापि गिे, 

(ङ)  कल्याणकारी सेवा केन्रको कोषबाट सञ्चालि गररिे कल्याणकारी 

कायथक्रमहरु छिोट गिे,  र्पघट तर्ा संसोधि गिे,  

(च)  मन्त्रालय तर्ा कल्याणकारी सेवा केन्रको कोषको संरिक समि कोषको 

अवस्र्ा र सञ्चानलत कल्याणकारी कायथहरुको प्रगनत प्रनतवेदि प्रस्ततु  गिे,   

(छ)  कल्याणकारी कायथ, आयमूलक कायथ तर्ा कल्याणकारी योजिा तजुथमा, 

कायाथन्वयि, समन्वय तर्ा अिगुमि गिे, 

(ज)  कतथव्य पालिाको नसलनसलामा मतृ्य ुिएका वा अङ्गिङ्ग िएका सशस्त्र प्रहरी 

कमथचारीका पररवारको सभबन्धमा आवश्यक पिे कल्याणकारी कायथ गिे, 

(झ)  कल्याणकारी कायथ अन्तगथतका सहुवधा तर्ा सहनुलयत घटाउिे, बढाउिे वा 

हटाउिे, 

(ञ)  सशस्त्र प्रहरी बलले उपिोग गरररहेको जग्गा तर्ा िौनतक पूवाथधारमा प्रधाि 

कायाथलयसँग सभझौता गरी कल्याणकारी कायथ गिे, 

(ट)  कल्याणकारी कायथ, आयमूलक कायथ तर्ा कल्याणकारी योजिा सञ्चालि 

िएका स्र्ािको सरुिाको लानग आवश्यकता अिसुार सशस्त्र प्रहरी 

कमथचारी िटाउिे, 

(ठ)  चल अचल सभपशत्त प्राप्त गिे, िररद गिे, बहालमा नलिे, उपयोग गिे तर्ा 

बेच नबिि गिे ।  
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१६६.  समूह पररवतथि िगररि े: यो नियमावली प्रारभि िए पनछ एक पटकको लागी नियम १० बमोशजम 

साधारण समूह अन्तगथत कािूि र लेिा उपसमूहमा समूहकृत हिुे बाहेक कुिै एक समूह वा 

उपसमूहमा कायथरत सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई अको समूह वा उपसमूहमा पररवतथि गररिे छैि ।  

१६७. अिसूुचीमा हेरफेर तर्ा र्पघट गिथ सक्ि े : मन्त्रालयले िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकाशि गरी 

अिसूुचीमा आवश्यकता अिसुार हेरफेर तर्ा र्पघट गिथ सक्िेछ । 

१६८.  िारेजी र बचाउ : (१) सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० तर्ा सशस्त्र प्रहरी (प्राहवनधक समूह) 

नियमावली, २०६७ िारेज गररएका छि ्। 

 (२) सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० तर्ा सशस्त्र प्रहरी (प्राहवनधक समूह) नियमावली, 

२०६७ बमोशजम िए गरेका काम कारबाहीहरु यसै नियमावली बमोशजम िए गरेको मानििेछ । 
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अिूसचुी–१ 

(नियम ३ को उपनियम (२) सगँ सभबशन्धत) 

साधारण समूह र प्राहवनधक समूह अन्तगथत रहि ेउपसमूहहरु 

(क)  सशस्त्र प्रहरी साधारण समूह अन्तगथत रहिे उपसमूहहरु :– 

 (१)  साधारण उपसमूह 

 (२)  कािूि उपसमूह 

 (३)  लेिा उपसमूह 

(ि)  सशस्त्र प्रहरी प्राहवनधक समूह अन्तगथत रहिे उपसमूहहरु :– 

 (१) स्वास््यतफथ  :– 

(अ)  मेनडनसि उपसमूह 

(आ)  जिरल सजथरी उपसमूह 

(इ)  अर्ोपेनडक सजथरी उपसमूह 

(ई)  प्यार्ोलोजी उपसमूह 

(उ)  रेनडयोलोजी उपसमूह 

(ऊ)  एिेस्रे्नसया उपसमूह 

(ए)  मािनसक रोग उपसमूह 

(ऐ)  बाल रोग उपसमूह 

(ओ)  अव्स गाईिी उपसमूह 

(औ)  डेण्टल, िाक, काि, घॉटी तर्ा ऑिा उपसमूह 

(अं)  िनसथङ्ग उपसमूह 

 (२)  सञ्चार तफथ  :– 

(अ) व्यवस्र्ापि उपसमूह 

(आ) तालीम उपसमूह 

(इ) सञ्चार पररचालि उपसमूह 

(ई) ममथत सभिार उपसमूह     
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 (३)  इशन्जनियररङ्ग तफथ  :– 

(क)  योजिा, निमाथण तर्ा ममथत उपसमूह 

(ि) सवारी उपसमूह 

(ग) कभप्यूटर उपसमूह 

(घ) बैण्ड (वाद्यवादि) उपसमूह 

(ङ) हातहनतयार ममथत उपसमूह 

(च) छापािािा, फोटोग्राफी तर्ा श्रव्य दृश्य उपसमूह 

(छ) पश ुस्वास््य तर्ा डग हैण्डलर उपसमूह 
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अिसूुची -२ 

(नियम ५ को उपनियम (१) सगँ सभबशन्धत) 

 

सशस्त्र प्रहरी बल प्रधाि कायाथलयको सङ्गठिात्मक संरचिा 

 

 

 

 

  

 

  

सशस्त्र प्रहरी बल प्रधाि कायाथलय सशस्त्र प्रहरी महानिरीिकको 
सशचवालय 

 

प्रशासि 
हविाग 

 

कायथ 
हविाग  

 

मािवस्रोत
हवकास 
हविाग  

 

सीमा 
सरुिा 
हविाग  

 

प्रशशिण 

प्रनतष्ठाि 

 

व्यवसाहयकता तर्ा 
गणुस्तर निधाथरण 
निदेशिालय  

 

अन्वेषण तर्ा हवकास 
निदेशिालय  

 

राजस्व तर्ा 
औद्योनगक सरुिा 
निदेशिालय  

 

आनर्थक प्रशासि निदेशिालय  

 

कािूि निदेशिालय 

 

मद्दनत तर्ा 
सेवा 

निदेशिालय 

 

महािगरीय 
सशस्त्र प्रहरी 
कायाथलय 
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अिूसचुी–३ 

(नियम ५ को उपनियम (२) सगँ सभबशन्धत) 

सशस्त्र प्रहरी बलका कायाथलय  र कायाथलय प्रमिु  

कायाथलयहरु कायाथलय प्रमिु 

सशस्त्र प्रहरी बल प्रधाि कायाथलय सशस्त्र प्रहरी महानिरीिक 

प्रधाि कायाथलय अन्तगथतका हविाग सशस्त्र प्रहरी अनतररक्त महानिरीिक 

राहिय सशस्त्र प्रहरी बल प्रशशिण प्रनतष्ठाि सशस्त्र प्रहरी अनतररक्त महानिरीिक वा सशस्त्र 

प्रहरी िायब महानिरीिक   

महािगरीय सशस्त्र प्रहरी बल कायाथलय सशस्त्र प्रहरी अनतररक्त महानिरीिक 

सशस्त्र प्रहरी बल निदेशिालय सशस्त्र प्रहरी िायब महानिरीिक 

िेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल मु् यालय (बाहहिी) सशस्त्र प्रहरी िायब महानिरीिक 

सशस्त्र प्रहरी बल तालीम महाहवद्यालय   सशस्त्र प्रहरी वररष्ठ उपरीिक 

सशस्त्र प्रहरी बल यशुक्त तालीम महाहवद्यालय सशस्त्र प्रहरी वररष्ठ उपरीिक     

सशस्त्र प्रहरी बल तालीम केन्र सशस्त्र प्रहरी वररष्ठ उपरीिक वा सशस्त्र प्रहरी 

उपरीिक 

सशस्त्र प्रहरी बल गण सशस्त्र प्रहरी उपरीिक 

सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सरुिा कायाथलय सशस्त्र प्रहरी उपरीिक 

सशस्त्र प्रहरी बल गलु्म सशस्त्र प्रहरी िायब उपरीिक 

सशस्त्र प्रहरी बल बोडथर आउट पोष्ट सशस्त्र प्रहरी निरीिक 

 िेपाल सरकारले समय समयमा तोकेको अन्य 

सशस्त्र प्रहरी कायाथलय     

िेपाल सरकारले तोकेको सशस्त्र प्रहरी अनधकृत 
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अिसूुची–४ 

(नियम २३ सगँ सभबशन्धत) 

 

न्यिुतम योग्यता 

(१)  सशस्त्र प्रहरी साधारण समूह, साधारण उपसमूह, सशस्त्र प्रहरी निरीिक पदको लानग :– 

(क)  हवज्ञापि प्रकाशशत िएको ददि एक्काईस वषथ उमेर पूरा गरी पच्चीस वषथ ििाघेको,  

 तर िलुा प्रनतयोनगतामा िाग नलिे राजपत्र अिहङ्कत सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको हकमा 

तीस वषथ ििाघेको र  सशस्त्र प्रहरी जवाि वा सशस्त्र प्रहरी अनधकृत आधारितू तालीम 

नलएका हिु ुपिेछ ।  

(ि) मान्यता प्राप्त हवश्वहवद्यालयबाट स्िातक वा सो सरहको उपानध प्राप्त गरेको, 

(ग) परुुषको हकमा उचाई कभतीमा पाँच हफट दईु इञ्च र तौल कभतीमा पचास हकलोग्राम तर्ा 

महहलाको हकमा उचाई कभतीमा पाँच हफट र तौल कभतीमा बयालीस हकलोग्राम िएको, 

(घ) िेपाली िागररकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको, 

(ङ) परुुषको हकमा छाती िफुलाउँदा एकतीस इञ्च र फुलाउँदा तेत्तीस इञ्च िएको,  

(च)  आिँा माइिस दईु वा प्लस दईु िन्दा बढी कमजोर ििएको,  

(छ)  प्रधाि कायाथलयले तोकेको स्वीकृत शचहकत्सकबाट निरोनगताको प्रमाणपत्र पाएको, 

(ज) आफूले अध्ययि गरेको शशिण संस्र्ा र आफ्िो िातेदार बाहेकका अन्य दईु जिा िेपाल 

सरकारको बहालवाला राजपत्राहङ्कत अनधकृतबाट राम्रो चररत्रको नसफाररस पाएको,  

(झ)  िैनतक पति देशििे फौजदारी अनियोगमा अदालतबाट सजाय िपाएको, 

(ञ) दरिास्त ददँदाका बित राजिीनतक दलको सदस्य िरहेको, 

(ट)  आतङ्ककारी सङ्गठिको सदस्य िरहेको,  

(ठ)  िहवष्यमा सरकारी सेवाको निनमत्त अयोग्य ठहररिे गरी िोकरीबाट बिाथस्त ििएको, 

(ड)  मािवअनधकार र मािहवय कािूिको उल्लङ्घिमा सजाय िपाएको, 

(ढ)  िेपाल हवरुद्ध जाससुी गरेको अनियोगमा सजाय िपाएको । 

(२)  सशस्त्र प्रहरी साधारण समूह, साधारण उपसमूह, सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीिक पदका लानग :– 



www.lawcommission.gov.np 

113 
 

(क) हवज्ञापि प्रकाशशत िएको ददि अठार वषथ उमेर पूरा िई तेईस वषथ ििाघेको,  

 तर िलुा प्रनतयोनगतामा िाग नलिे राजपत्र अिहङ्कत सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको हकमा 

तीस वषथ ििाघेको र सशस्त्र प्रहरी जवाि आधारितू तालीम नलएका हिु ुपिेछ ।  

(ि) मान्यताप्राप्त हवश्वहवद्यालयबाट प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको उपानध प्राप्त गरेको, 

(ग) प्रकरण (१) को िण्ड (क) र (ि) बाहेकका अन्य योग्यता िएको ।   

(३) सशस्त्र प्रहरी साधारण समूह, साधारण उपसमूह, सशस्त्र प्रहरी जवाि पदका लानग :–  

(क) हवज्ञापि प्रकाशशत िएको ददि अठार वषथ उमेर पूरा िई बाईस वषथ ििाघेको,  

 तर िलुा प्रनतयोनगतामा िाग नलिे राजपत्र अिहङ्कत सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको हकमा 

तीस वषथ ििाघेको हिु ुपिेछ ।  

(ि) कभतीमा आठ किा उत्तीणथ गरेको, 

(ग) परुुषको हकमा छाती िफुलाउँदा तीस इञ्च र फुलाउँदा बत्तीस इञ्च िएको,  

(घ) प्रकरण (१) को िण्ड (क), (ि) र (ग) बाहेकका अन्य योग्यता िएको । 

(४) सशस्त्र प्रहरी साधारण समूह, साधारण उपसमूह, सशस्त्र प्रहरी पररचर पदका लानग :– 

(क) हवज्ञापि प्रकाशशत िएको ददि अठार वषथ उमेर पूरा िई पच्चीस वषथ ििाघेको,  

(ि) साधारण लेिपढ गिथ जािेको, 

(ग) परुुषको हकमा छाती िफुलाउँदा तीस इञ्च र फुलाउँदा बत्तीस इञ्च िएको,  

(घ) प्रकरण (१) को िण्ड (क), (ि) र (ग) बाहेकका अन्य योग्यता िएको ।  

(५)  सशस्त्र प्रहरी साधारण समूह, कािूि उपसमूह, सशस्त्र प्रहरी निरीिक पदको लानग :–  

(क) मान्यताप्राप्त हवश्वहवद्यालयबाट कािूिमा स्िातक उपानध प्राप्त गरी िेपाल कािूि व्यावसायी 

पररषद् बाट अनधवक्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको, 

(ि) प्रकरण (१) को िण्ड (ि) बाहेकको अन्य योग्यता िएको । 

(६)  सशस्त्र प्रहरी साधारण समूह, लेिा उपसमूह, सशस्त्र प्रहरी निररिक पदको लानग :–   

(क)  मान्यताप्राप्त हवश्वहवद्यालयबाट लेिा हवषय सहहत व्यवस्र्ापि वा वाशणज्य नबषयमा स्िातक 

तह वा सो सरह उत्तीणथ गरेको, 

(ि) प्रकरण (१) को िण्ड (ि) बाहेकको अन्य योग्यता िएको । 
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(७)  सशस्त्र प्रहरी साधारण समूह, लेिा उपसमूह, सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीिक पदको लानग :–   

(क) हवज्ञापि प्रकाशशत िएको ददि अठार वषथ उमेर पूरा िई तेईस वषथ ििाघेको,  

 तर िलुा प्रनतयोनगतामा िाग नलिे राजपत्र अिहङ्कत सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको हकमा 

तीस वषथ ििाघेको र सशस्त्र प्रहरी जवाि आधारितू तालीम नलएका हिु ुपिेछ ।  

(ि) मान्यताप्राप्त हवश्व हवद्यालयबाट लेिा हवषय सहहत व्यवस्र्ापि वा वाशणज्य नबषयमा प्रहवणता 

प्रमाण पत्र तह वा सो सरह उत्तीणथ गरेको,  

(ग) प्रकरण (१) को िण्ड (क) र (ि) बाहेकको अन्य योग्यता िएको । 

(८)  सशस्त्र प्रहरी साधारण समूह, लेिा उपसमूह, सशस्त्र प्रहरी वररष्ठ हवल्दार पदको लानग :–   

(क) हवज्ञापि प्रकाशशत िएको ददि अठार वषथ उमेर पूरा िई बाईस वषथ ििाघेको,  

 तर िलुा प्रनतयोनगतामा िाग नलिे राजपत्र अिहङ्कत सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको हकमा 

तीस वषथ ििाघेको र सशस्त्र प्रहरी जवाि आधारितू तालीम नलएको हिु ुपिेछ ।  

(ि)  मान्यताप्राप्त शशिणसंस्र्ाबाट लेिा नबषय नलई एस.एल.सी. उत्तीणथ गरेको,  

(ग) प्रकरण (१) को िण्ड (क) र (ि) बाहेकको अन्य योग्यता िएको । 

(९)  सशस्त्र प्रहरी प्राहवनधक समूहको पदको लानग :–  

(क)  सशस्त्र प्रहरी िायब उपरीिक पदको लागी पच्चीस वषथ उमेर परुा िई पैतीस वषथ ििाघेको, 

सशस्त्र प्रहरी निरीिक पदको लानग एक्काईस वषथ उमेर परुा िई तीस वषथ ििाघेको र 

राजपत्र अिहङ्कत पदको लानग अठार वषथ उमेर परुा िई सत्ताईस वषथ ििाघेको,  

 तर बहालवाला सशस्त्र प्रहरी कमथचारी तीस वषथ उमेर परुा ििएसभम राजपत्र 

अिहङ्कत पदको िलु्ला प्रनतयोनगतामा उभमेदवार हिु सक्िछे ।  

(ि) स्वास््य तफथ को सशस्त्र प्रहरी िायब उपरीिक पदको लानग मान्यता प्राप्त शशिण संस्र्ाबाट  

 सभबशन्धत हवषयमा कभतीमा स्िातकोत्तर तह उत्तीणथ गरी एम.नड.प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको, 

(ग) सशस्त्र प्रहरी निरीिक पदको लानग मान्यता प्राप्त शशिण संस्र्ाबाट सभबशन्धत हवषयमा 

कभतीमा स्िातक तह वा सो सरहको उपानध प्राप्त गरेको,  

(घ) सशस्त्र प्रहरी िायब निरीिक पदको लानग मान्यता प्राप्त शशिण संस्र्ाबाट सभबशन्धत 

हवषयमा कभतीमा प्रमाण पत्र तह वा सो सरहको उपानध प्राप्त गरेको, 
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(ङ) सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीिक पदको लानग मान्यता प्राप्त शशिण संस्र्ाबाट कभतीमा 

एस.एल.सी. वा सो सरह उतीणथ गरी सभबशन्धत हवषयमा मान्यता प्राप्त संस्र्ाबाट एक वषथको 

तालीम नलएको, 

(च) सशस्त्र प्रहरी हवल्दार पदको लानग कभतीमा दशम किा उत्तीणथ गरी सभबशन्धत हवषयमा 

मान्यता प्राप्त संस्र्ाबाट छ महहिाको तालीम नलएको, 

(छ) सशस्त्र प्रहरी जवाि पदको लानग कभतीमा आठ किा उत्तीणथ गरी मान्यता प्राप्त संस्र्ाबाट 

 सभबशन्धत हवषयमा कभतीमा छ महहिाको तालीम नलएको, 

(ज)  शचहकत्सक, िसथ वा इशन्जनियरको पदमा ियाँ ििाथिारा नियशुक्त हिुको लानग सभबशन्धत 

उभमेिारको िाम क्रमशः िपेाल मेनडकल काउशन्सल, िेपाल िनसथङ काउशन्सल वा िेपाल 

इशन्जनियररङ काउशन्सलमा दताथ िएको, 

(झ)   आिँा माईिस दईु दशमलव पाँच वा प्लस दईु दशमलव पाँच िन्दा बढी कमजोर  

ििएको । 

(ञ) प्रकरण (१) को िण्ड (क), (ि) र (च) बाहेकको अन्य योग्यता िएको ।  
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अिसूुची–५ 

(नियम २५ सगँ सभबशन्धत) 

शपर् ग्रहण 

 

म................................ सत्य, निष्ठा, प्रनतवद्धता सहहत प्रनतज्ञा गछुथ/इश्वरको िाममा शपर् नलन्छु हक, 

िेपालको शाशन्त सरुिा र सवु्यवस्र्ा कायम गरी जिताको जीउ, धि र स्वतन्त्रताको संरिण गिथ िेपालको 

अन्तररम संहवधाि, २०६३ प्रनत पूणथ निष्ठावाि रही आफ्िो सभपूणथ योग्यता, ज्ञाि र हववेकले भ्याएसभम आफ्िो 

कतथव्यलाई िय, पिपात, लोि, माया वा िैषिाव िरािी पालि गिेछु । 

 

शपर् ग्रहण गिेको सही :–     शपर् ग्रहण गराउिेको सही :– 

िाम :–       नमनतः– 

नमनत :       िामः– 

स्र्ािः–       पदः– 

       कायाथलयः–  
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अिसूुची–६ 

(नियम २६ को उपनियम (१) सगँ सभबशन्धत) 

सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको वैयशक्तक हववरण (नसटरोल) को ढाचँा 

फाराम िं. ०१ 

१.  सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको पूरा िाम र र्र :– 

२.  स्र्ायी ठेगािा :–  

अञ्चल :– 

शजल्ला :– 

गाउँ/िगर :– 

वडा िं. :– 

गाउँ/टोल :– 

ब्लक िभबरः– 

३.  अस्र्ायी ठेगािा,–  

अञ्चल :– 

शजल्ला :– 

गाउँ/िगर :– 

वडा िं. :– 

गाउँ/टोल :–  

ब्लक िभबरः– 

४. घर िएको शजल्ला :– 

५.  जन्मेको नमनत :– 

      साल :           महहिा :         गते : 

६.  िागररकता :– 

७.  धमथ :– 

८.  नलङ्ग :– 
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९.  हनुलया :– 

१०.  हववाहहत िए पनत/पत्नीको िाम :– श्री/श्रीमती 

११.  पनत/पत्नीको पेशा :– 

१२.  छोराको सङ्ख्या :– 

१३.  छोरीको सङ्ख्या :– 

१४.  बाबकुो िाम :– 

१५.  बाबकुो पेशा :– 

१६.  बाजेको िाम :– 

१७.  इच्छाएको व्यशक्तको :– 

िाम, र्र :– 

ठेगािा :– 

अञ्चल :– 

शजल्ला :– 

गाउँ/िगर :– 

वडा िं. :– 

गाउँ/टोल :– 

ब्लक िभबर :– 

 १८. नियशुक्तको हववरण:– 

कायाथलयको िाम :– 

कमथचारीको निजसँग सभबन्ध :– 

पद :– 

शे्रणी :– 

सेवा/समूह :– 

नियशुक्त नमनत :– 

साल :           महहिा :–           गते :– 
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१९.  यस अशघ सरकारी सेवामा रही स्र्ायी पदमा काम गरेको िए सोको हववरण :– 

कायाथलयको िाम :– 

पद :– 

शे्रणी :– 

नियशुक्त नमनत :– 

छोडेको नमनत :– 

   मानर् लेशिएको हववरण ठीक छ । सरकारी सेवाको निनमत्त अयोग्य हिुेगरी मलाई कुिै सजाय 

िएको छैि । कुिै  कुरा झठुो लेशिएको वा जािाजािी साँचो कुरा दबाउिे लकुाउिे उद्दशे्यले लेशिएको 

ठहरे कािूि बमोशजम सजाय स्वीकार गिेछु ििी सही छाप गिे :– 

 

कमथचारीको दस्तितः–    प्रमाशणत गिे कायाथलय प्रमिुको 

(बढुी औलाको छाप)     दस्तितः– 

  

 

 

 

 

      

   कायाथलयको छापः–   

सशस्त्र प्रहरी हकताविािाले प्रयोग गिेः– 

कमथचारीको स्र्ायी पररचय  

(आई. नड) िं: 

हविागीय प्रमिु वा अनधकार 

प्राप्त अनधकृतको दस्तित :– 

कायाथलयको छाप :– 
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फाराम िं. ०२ 

सेवाको हववरण 

सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको िामM                                                          स्र्ायी पररयच –आई.नड._ िं. 

क्र.सं. 
 

०१ 

सेवा र 

पद 

०२ 

पदको 

िाम 

०३ 

शे्रशण 

 

०४ 

कायाथलय

को िाम 

०५ 

ियाँ नियकु्ती 

सरुवा बढुवा 

०६ 

वहाली 

नमनत 

०७ 

निणथय 

नमनत 

०८ 

तलब 

 

०९ 

ित्ता 
 

१० 

हकताब दताथ 

पािा िं. 

-सशस्त्र प्रहरी 

हकताविािाले 

ििे_ 

११ 

कैहफयत 

१२ 

            

            

            

 

फाराम िं.०३ 

शैशिक योग्यता, तालीम, सेनमिार, सभमेलि 

(एस.एल.सी. र सो िन्दा मानर्को उच्चतम उपानध सभमको शैिीक योग्यता) 

सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको िामM                                                          स्र्ायी पररयच )आई.नड._ िं. 

क्र.सं. 
 

०१ 

शैिीक 

उपानध 

 ०२ 

अध्ययिको 

हवषय  

 ०३ 

अध्ययि  अवनध शे्रशण 

 

०६ 

शशिण संस्र्ाको तालीम 

सेनमिार वा 

सभमेलिको 

हववरण  

०९ 

कैहफयत 

१२ देशि  

०४ 

सभम 

०५ 

िाम 

०७ 

ठेगािा 

०८ 
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फाराम िं: ०४ 

िपेाल सरकारबाट प्राप्त नबिषूण, प्रशंसापत्र 

सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको िामMM– 

 

स्र्ायी पररयच )आई.नड._ िं. 

क्र.सं. 

०१ 

नबििुण प्रशंसापत्रको नबवरण 

०२ 

 

प्राप्त नमनत  

०३ 

नबिषुण / प्रशंसापत्र पाएको 

कारण 

०४ 

 

सहनुलयत 

०५ 

     

     

     

 

 

फाराम िं: ०५ 

नबिागीय सजायको नबबरण 

सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको िामMM– 

 

स्र्ायी पररयच )आई.नड._ िं. 

क्र.सं.  

०१ 

सजायको प्रकार  

०२  

सजायको आदेश 

नमनत ०३  

पिरावेदिको  
कैहफयत  

०६ 

ठहर  

०४ 

नमनत  

०५ 
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फाराम िं. ०६ 

नबदा र औषनध उपचार िचथको अनिलेि 
 

सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको िाम :   स्र्ायी पररचय (आई. नड) िं: 

घर हवदा  नबरामी नबदा प्रसनुत नबदा  प्रसनुत स्याहार 

नबदा  

अध्ययि नबदा  गय

ल 

उपचार 

िचथ  

कै

हफय

त ज

भमा 

िचथ  बाँ

की  

जभमा िचथ  बाँकी  जभमा िचथ  बाँकी  जभमा िचथ  बाँकी  जभमा िचथ  बाँकी  नमनत रकम  

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ 

                   

 

 

 

फा िं. ०७ 

हवनिन्न िौगोनलक िते्रहरुमा काम गरेको हववरण 

सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको िामMM– 

 

स्र्ायी पररयच )आई.नड._ िं. 

क्र.सं

.  

अवनधदेशि 

सभम 

पदस्र्ापि 

िएको स्र्ाि 

वा िेत्र  

काम गरेको 

स्र्ाि वा 

िेत्र 

यो शचन्ह () 

ददई काम गरेको 

िेत्रको वगथ 

बिाउि े

सभबशन्धत कमथचारी वा 

प्रमाशणत गिे अनधकृतको 

दस्तित  

कैहफयत 

०१ ०२ ०३ ०४ ०५ ०६ ०७ ०८ 

क ि ग घ 

०१           

०२           

०३           
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सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको िाम:                          स्र्ायी पररचय (आई.नड) िं: 

 

मानर् उल्लेि िए बाहेक र्पघट गिुथ पिे िए सशस्त्र प्रहरी हकताबिािाले गिे,- 

१) ठेगािा पररवतथि :- 

२) इच्छाएको व्यशक्त पररबतथि िएमा सोको नबबरण :- 

३) अन्य कुिै नबबरण र्पघट िएमा सोको नबबरण :- 

सभबशन्धत कमथचारीको,-       प्रमाणीत गिे अनधकृतको,-  

दस्तित :-        दस्तित : 

नमनत :-           नमनत :-  
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अिसूुची - ७ 

(नियम ४४ को उपनियम (१)सगँ सभबशन्धत) 

कायथसभपादि मूल्याङ्कि फाराम 
 

िाग-१ 

राजपत्राहङ्कत सशस्त्र प्रहरी अनधकृतको निनमत्त 

१. अवनध .....................नमनत..........................देशि.........................सभम 

२. स्र्ायी पररचय -आई.नड) िं: ................................. 

३. िाम र्र ........................................... ४. दजाथ ................................ 

५. कायथरत निकाय ................................... 

६. प्रनतवेदि अवनधमा कायथरत अन्य निकायहरू ............... 

७. हालको पदमा हविागीय कारबाही िएको िए सो को हववरण ..................... 

८. शरुु नियशुक्त नमनत .......................... ९. हालको पदमा नियशुक्त नमनत ...................... 

१०. कायथ सभपादि हववरण : 

१०.१ शाशन्त सरुिा व्यवस्र्ापि वा कायाथन्वयिको हववरण/ितेतृ्व तर्ा शजभमेवारी :- 

  क)  

  ि) 

  ग) 

  घ) 

  ङ) 

१०.२ व्यवस्र्ापि तर्ा समन्वय िते्रमा गरेका उल्लेििीय कायथ :- 

  क)  

  ि) 

  ग) 

  घ) 

  ङ) 
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१०.३ नसजथिशील तर्ा मातहत सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई प्रोत्साहिका लानग गररएका कायथ :- 

  क)  

  ि) 

  ग) 

  घ) 

  ङ) 

१०.४ अन्य उल्लेििीय कायथ :- 

  क)  

  ि) 

  ग) 

  घ) 

  ङ) 

सपुररवेिकसमि पेश        कमथचारीको दस्तित :- 

गरेको नमनत :-         िाम र्र :- 

         नमनत:- 

११.  आधारितू मूल्याङ्कि 

११.१ व्यशक्तगत गणुको मूल्याङ्कि : 

क्र.सं. मूल्याङ्किकताथ सपुरीवेिकको 

मूल्याङ्कि  

(पूणाथङ्क ८) 

पिुरावलोकिकताथको 

मूल्याङ्कि 

(पूणाथङ्क ४) 

पिुरावलोकि 

सनमनतको 

मूल्याङ्कि 

(पूणाथङ्क ४) 
 

हववरण 

१ ईमान्दारी/अिशुासि     

२ शशष्टता/िैनतकता     

३ आत्महवश्वास    
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४ सहकायथ    

५ निष्पिता    

६ सेवा प्रवाह/जिसभपकथ      

७ सेवाप्रनत निष्ठा    

८ शारीररक िमता    

जभमा प्राप्ताङ्क 

अङ्कM– 

अिरM– 

अङ्कM– 

अिरM– 

अङ्कM– 

अिरM– 
 

 

११.२. कायथकुशलताको मूल्याङ्कि :- 

नस.िं. मूल्याङ्किकताथ सपुरीवेिक

को मूल्याङ्कि 

(पूणाथङ्क ८) 

पिुरावलोकिकताथको 

मूल्याङ्कि  

(पूणाथङ्क ४) 

पिुरावलोकि सनमनतको 

मूल्याङ्कि  

(पूणाथङ्क ४) 

हववरण 

१ पेशागत ज्ञाि 
 

  

२ योजिा तजुथमा र कायाथन्वयि गिथ 

सक्िे िमता  

 
  

३ िेततृ्व गिथ सक्िे 

िबुी/निणथयात्मक िमता  

 
  

४ उत्तरदाहयत्व 
 

  

५ कामको पररणाम 
 

  

६ नसजथिशशलता/दरुदशीता   
  

७ प्ररेरत गिे िबुी/सञ्चार िमता   
  

८ आनर्थक अिशुासि 
 

  

जभमा प्राप्ताङ्क अङ्कM– 

अिरM– 

अङ्कM– 

अिरM– 

अङ्कM– 

अिरM– 
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११.३. कायाथन्वयि शस्र्नतको मूल्याङ्कि :- 

नस.िं. मूल्याङ्किकताथ सपुरीवेिक

को मूल्याङ्कि 

(पूणाथङ्क ४) 

पिुरावलोकिकताथको 

मूल्याङ्कि  

(पूणाथङ्क २) 

पिुरावलोकि 

सनमनतको मूल्याङ्कि  

(पूणाथङ्क २) 

हववरण 

१ शाशन्त सरुिा व्यवस्र्ापि वा 

कायाथन्वयिको हववरण/िेततृ्व 

तर्ा शजभमेवारी 

   

२ व्यवस्र्ापि तर्ा समन्वय िते्रमा 

गरेका उल्लेििीय कायथहरू 

   

३ नसजथिशील तर्ा मातहत सशस्त्र 

प्रहरी कमथचारीलाई प्रोत्साहिका 

लानग गररएका कायथ 

   

४ आनर्थक तर्ा िैनतक अिशुासि     

जभमा प्राप्ताङ्क अङ्कM– 

अिरM– 

अङ्कM– 

अिरM– 

अङ्कM– 

अिरM– 

 

सपुरीवेिकको राय :-  

सपुरीवेिकको िामर्र :-  

दस्तित :-  

स्र्ायी पररचय (आई.नड) िं:  

दजाथ :-  

कायाथलय :-  

नमनत :-  
 

पिुरावलोकि कताथको राय :- 

पिुरावलोकिकताथको िाम, र्र :-  
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दस्तित :-  

स्र्ायी पररचय (आई.नड) िं:-  

दजाथ :-  

कायाथलय :-  

नमनत :-   

पिुरावलोकि सनमनतको राय :- 

पिुरावलोकि सनमनत :- 

 

क्र.सं. िामर्र पद  स्र्ायी पररचय 

(आई.नड.िं.) 

कायाथलय  दस्तित  

१      

२      

३      

 

रष्टव्य:  

(१)  सपुररवेिकले कायथसभपादि मूल्याङ्कि गरी अङ्क प्रदाि गदाथ प्रत्येक िण्डमा उशल्लशित प्रत्येक आधार 

वापत अनत उत्तम (१.०), उत्तम (०.८), सामान्य (०.६०) र न्यूि (०.५०) अङ्क प्रदाि गिुथ  

पिेछ ।  

(२)  पिुरावलोकिकताथ र पिुरावलोकि सनमनतले कायथसभपादि मूल्याङ्कि गरी अङ्क प्रदाि गदाथ प्रत्येक 

िण्डमा उशल्लशित प्रत्येक आधार वापत अनत उत्तम (०.५०), उत्तम (०.४०), सामान्य (०.३०) 

र न्यूि (०.२५) अङ्क प्रदाि गिुथ पिेछ ।  
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िाग-२ 

राजपत्र अिहङ्कत सशस्त्र प्रहरीको निनमत्त 

 

१. अवनध .....................नमनत..........................देशि.........................सभम 

२. स्र्ायी पररचय (आई.नड) िं................................. 

३. िाम र्र ........................................... ४. दजाथ ................................ 

५. कायथरत निकाय ................................... 

६. प्रनतवेदि अवनधमा कायथरत अन्य निकायहरू ............... 

७. हालको पदमा हविागीय कारबाही िएको िए सो को हववरण ..................... 

८. शरुु नियशुक्त नमनत .......................... ९. हालको पदमा नियशुक्त नमनत ...................... 

१०. मूल्याङ्किको आधार :- 

नस.िं मूल्याङ्किकताथ  

 

सपुरीवेिकको 

मूल्याङ्कि 

(पूणाथङ्क २०) 

पिुरावलोकिकताथको 

मूल्याङ्कि  

(पूणाथङ्क १०) 

पिुरावलोकि 

सनमनतको 

मूल्याङ्कि  

(पूणाथङ्क १०) 

जभमा 

हववरण 

१ अिशुासि  र सहयोगी िाविा     

२ शारीररक िमता, साहस र 

सहि शशक्त 

    

३ उत्तरदाहयत्व वहि गिथसक्ि े

िमता र नििथरता  

    

४ व्यावसाहयक ज्ञाि र शीपको 

प्रयोग र कायथ कुशलता 

    

५ िैनतकता र इमािदाररता     

६ लगिशील र शशष्टता     

७ निदेशि अिसुार काम गिे     
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िमता  

 

८ सेवा प्रनत निष्ठा     

९ शस्र्नत अिसुार काम गिे 

िमता र निणाथयक शशक्त 

    

१० कामको स्तर र पररमाण     

जभमा     

 

सपुरीवेिकको िाम : पिुरावलोकिकताथको िाम :  पिुरावलोकि सनमनतका पदानधकारीको     

दस्तित :   दस्तित :           िाम, दजाथ, दस्तित, स्र्ायी पररचय -आई.नड) िं.,नमनत तर्ा 

कायाथलय : 

नमनत :   नमनत :         (क) 

दजाथ :   दजाथ :         (ि) 

कायाथलय :  कायाथलय :               (ग)  

 

रष्टव्य :  

(१)  सपुररवेिकले कायथसभपादि मूल्याङ्कि गरी अङ्क प्रदाि गदाथ प्रत्येक िण्डमा उशल्लशित प्रत्येक आधार 

वापत अनत उत्तम (२.०), उत्तम (१.७५), सामान्य (१.५) र न्यूि (१.२५) अङ्क प्रदाि गिुथ  

पिेछ ।  

(२)  पिुरावलोकिकताथ र पिुरावलोकि सनमनतले कायथसभपादि मूल्याङ्कि गरी अङ्क प्रदाि गदाथ प्रत्येक 

िण्डमा उशल्लशित प्रत्येक आधार वापत अनत उत्तम (१.०), उत्तम (०.८०), सामान्य (०.६०) र 

न्यूि (०.५) अङ्क प्रदाि गिुथ पिेछ ।  
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अिसूुची -८ 

(नियम ४४ को उपनियम (३) सगँ सभबशन्धत) 

 

कायथ सभपादि मलु्याङ्कि फाराम िदाथ पालिा गिुथपिे निदेशशका 

 

(क)  सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी कमथचारीका लानग :- 

(१) आफूले सभपादि गरेको सभबशन्धत महलमा उशल्लशित शशषथसँग सभबशन्धत कायथहरूलाई 

बुदँागत रुपमा वस्तपुरक पररणाम समेत देशििे गरी उल्लेि गिुथपिेछ । 

(२) सभपाददत कायथ बमोशजम कुिै महत्वपणथ उपलशव्ध/प्रगनत िएको िए सो को हववरण समेत 

उल्लेि गिुथ पिेछ । 

(३) बुदँा िं. (१) र (२) लाई समर्थि गिे कुिै आनधकारीक पत्र, नलित िए सो बारेमा पनि 

संशिप्त रूपमा उल्लेि गिुथ पिेछ । 

(४)  आफूलाई तोहकएको शजभमेवारी निवाथह गदाथ आफूले पाएको परुस्कार, कदरपत्र, प्रशंसापत्र 

तर्ा हविागीय वा अन्य कारबाही समेतका बारेमा उल्लेि गिुथ पिेछ । 

(५)  शृ्रजिशील कायथ अन्तगथत नियनमत कामको अनतररक्त िेपाल सरकार वा प्रधाि कायाथलयबाट 

गठि गररएका हवशषे सनमनतहरूमा रही तर्ा आन्तररक रुपमा आफ्िो ितेतृ्वमा 

कायथसभपादि गरेको वा आफूले सभपादि गरेको त्यस्तो कायथले सङ्गठि, कायाथलय तर्ा 

आम जितामा प्रत्यि रूपले देशििे गरी पारेको सकारात्मक प्रिाव झशल्किे र कािूि र 

व्यवस्र्ा कायम गिे कायथलाई मात्र उल्लेि गिुथ पिेछ । 

(६) मूल्याङ्कि अवनधमा आफ्िो अपेिा अिरुूप मूल्याङ्कनत हिुका लानग आफूले सभपादि गरेका 

कायथहरूलाई मात्र उल्लेि गरी आफ्िो व्यशक्तत्व, कायथ िमता र स्तरलाई झल्काउिे गरी 

वस्तनुिष्ठ रूपमा र िएसभम त्यगत आधारमा फाराम ििुथ पिेछ । 
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(ि)   सपुररवेिक र पिुरावलोकिकताथका लानग :- 
 

(१) सपुररवेिक र पिुरावलोकिकताथले आफु समि प्राप्त हिु आएको मलु्याङ्कि फाराममा 

सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले शाशन्त सरुिा व्यवस्र्ापि वा कायाथन्वयिको हववरण, 

िेततृ्व तर्ा शजभमेवारी, व्यवस्र्ापि तर्ा समन्वय िते्रमा गरेका उल्लेििीय कायथहरू, 

नसजथिशील कायथ, आनर्थक तर्ा िैनतक अिशुासिको पिमा गररएका कायथहरू एवं 

अनिलेिमा जनिि ेगरर नबिागीय कारबाही िए/ििएको समेतलाई आधार मािी औशचत्य 

सहहत अङ्क प्रदाि गिुथ पिेछ ।  

(२) सपुररवेिण गररि ेसशस्त्र प्रहरी कमथचारी मलु्याङ्किको पूणथ अवनधसभम सभबशन्धत कायाथलयमा 

िरही अन्य कायाथलयमा समेत कायथरत रहेको िएमा त्यस्ता सशस्त्र प्रहरी कमथचारीहरूको 

कायथसभपादि मलु्याङ्कि गिे अनधकारीले सभबशन्धत कायाथलयको प्रमिुसँग नलशित रुपमा 

उक्त अवनधको कायथ सभपादि मगाई सोही अिसुार औशचत्य सहहत अङ्क प्रदाि गिुथ पिेछ । 

(३) कायथसभपादि मलु्याङ्किको आधारमा राय पेश गदाथ सभबशन्धत सशस्त्र कमथचारी स्टाफ, 

कमाण्ड वा प्रशशिक जस्ता कुि कामको लानग योग्य हो िलुाउि ुपिेछ ।  

(४) कूल साठी िन्दा कम र िब्बे िन्दा बढी अङ्क ददि ु पिे िए सो को कारण िलुाउि ु  

पिेछ ।  

(५) मूल्याङ्कि हिु े सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले पाएको परुस्कार र सजायको कारण र पषृ्ठिनूम 

समेतलाई हवचार गिुथ पिेछ । पटक पटक हविागीय कारबाहीमा परेका सशस्त्र प्रहरी 

कमथचारीको मूल्याङ्कि सोही अिसुार ििएमा त्यस्तो मूल्याङ्कि सभबशन्धत सपुररवेिक र 

पिुरावलोकिकताथको मूल्याङ्किको आधार हिुेछ । 

(६) मूल्याङ्कि हिु ेसशस्त्र प्रहरी कमथचारीले आफ्िो कायथ सभपादि गदाथ सङ्कठि र कायाथलयको 

छवी उच्च बिाएको र आम जितासँग सौहारपूणथ एवं िागररक मैत्री कायथ र व्यवहार गरेको 

बारेमा कायाथलयगत रुपमा वा साथवथजनिक रुपमा िै जािकारी िएको िए यस उपर समेत 

हवचार गिुथ पिेछ । 
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(ग)  पिुरावलोकि सनमनतको लानग :- 
 

(१) सपुररवेिक र पिुरावलोकिकताथले गरेको मलु्याङ्कि नियमावली बमोशजम िए ििएको 

हेिुथपिेछ ।  

(२) सपुरीवेिक र पिुरावलोकिकताथले कारण र औशचत्य िलुाउि ुपिे ठाउँमा िलुाए 

ििलुाएको हेिुथपिेछ। 

(३) बुंदा िं. (२)  बमोशजम कारण र औशचत्य ििलुाइएको िए सो िलुाउि र िलुाइएको 

कारण र औशचत्य यशुक्तसङ्गत ििए कारण सहहत हफताथ पठाउि ुपिेछ । 
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अिसूुची-९ 

(नियम ४४ को उपनियम (४) सगँ सभबशन्धत) 

सपुररवेिक, पिुरावलोकिकताथ र पिुरावलोकि सनमनत 

    

 

l;=

g+= 

kb ;'k/Lj]Ifs k'g/fjnf]sgstf{ k'g/fanf]sg ;ldlt 

१ सशस्त्र प्रहरी 

महानिरीिक 

सशचव, गहृ 

मन्त्रालय 

मु् य सशचव १. मु् य सशचव,   

२. सशचव, गहृ मन्त्रालय  

२ सशस्त्र प्रहरी अनतररक्त 

महानिरीिक 

सशस्त्र प्रहरी 

महानिरीिक  

सशचव, गहृ 

मन्त्रालय 

१. सशचव,गहृ मन्त्रालय  

२. सशस्त्र प्रहरी महानिरीिक  

३ सशस्त्र प्रहरी िायब 

महानिरीिक 

सभबशन्धत सशस्त्र 

प्रहरी अनतररक्त 

महानिरीिक 

सशस्त्र प्रहरी 

महानिरीिक  

१. सशचव,गहृ मन्त्रालय  

२. सशस्त्र प्रहरी महानिरीिक  

३. सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी 

अनतररक्त महानिरीिक 

४  सशस्त्र प्रहरी बररष्ठ 

उपरीिक 

सभबशन्धत सशस्त्र 

प्रहरी िायब  

महानिरीिक  

सभबशन्धत सशस्त्र 

प्रहरी अनतररक्त 

महानिरीिक  

१. सशस्त्र प्रहरी महानिरीिक  

२. सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी 
अनतररक्त महानिरीिक  
३. सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी 
िायब  महानिरीिक 

५ सशस्त्र प्रहरी उपरीिक सभबशन्धत सशस्त्र 

प्रहरी बररष्ठ 

उपरीिक   

सभबशन्धत सशस्त्र 

प्रहरी िायब  

महानिरीिक  

१. सशस्त्र प्रहरी महानिरीिक  

२. सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी 
अनतररक्त महानिरीिक 
३. सशस्त्र प्रहरी महानिरीिकले 

तोकेको सशस्त्र प्रहरी िायब  

महानिरीिक 
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६ सशस्त्र प्रहरी िायब 

उपरीिक 

सभबशन्धत सशस्त्र 

प्रहरी उपरीिक   
सभबशन्धत सशस्त्र 

प्रहरी बररष्ठ 

उपरीिक   

१. सशस्त्र प्रहरी महानिरीिक  

२. सशस्त्र प्रहरी महानिरीिकले 

तोकेको सशस्त्र प्रहरी िायब  

महानिरीिक  

३. सशस्त्र प्रहरी महानिरीिकले 

तोकेको सशस्त्र प्रहरी बररष्ठ 

उपरीिक  

७ सशस्त्र प्रहरी निरीिक  सभबशन्धत सशस्त्र 

प्रहरी िायब 

उपरीिक 

 

सभबशन्धत सशस्त्र 

प्रहरी उपरीिक 

 

१. सशस्त्र प्रहरी महानिरीिक  

२. सशस्त्र प्रहरी महानिरीिकले 

तोकेको सशस्त्र प्रहरी िायब  

महानिरीिक  

३. सशस्त्र प्रहरी महानिरीिकले 

तोकेको सशस्त्र प्रहरी उपरीिक 

८ सशस्त्र प्रहरी वररष्ठ 

िायब निरीिक, सशस्त्र 

प्रहरी िायब निरीिक र 

सशस्त्र प्रहरी सहायक 

निरीिक 

 

सभबशन्धत सशस्त्र 

प्रहरी निरीिक 

सभबशन्धत सशस्त्र 

प्रहरी िायब 

उपरीिक 

१. सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी 

िायब महानिरीिक  

२. सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी 

उपरीिक   

३. सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी 

िायब उपरीिक  

९ सशस्त्र प्रहरी वररष्ठ 

हबल्दार, सशस्त्र प्रहरी 

हबल्दार, सशस्त्र प्रहरी 

सहायक हबल्दार र 

सशस्त्र प्रहरी जवाि 

सभबशन्धत सशस्त्र 

प्रहरी वररष्ठ िायब 

निरीिक  वा सशस्त्र 

प्रहरी िायब 

निरीिक 

सभबशन्धत सशस्त्र 

प्रहरी निरीिक 

१. सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी 

उपरीिक 

२. सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी 

िायब उपररिक, 

३. सभबशन्धत सशस्त्र प्रहरी 

निरीिक, 
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अिसूुची-१० 

(नियम ४५ को उपनियम (१) सगँ सभबशन्धत) 

िौगोनलक िते्रको हववरण 

 

"क वगथ" 

1. मेची अञ्चलको ताप्लेजङु्ग 

2. कोशी अञ्चलको िमुसहहत दशिण िेत्रबाहेक सभपूणथ सङ्खुवासिा 

3. सगरमार्ा अञ्चलको सोलिुभुब ु

4. जिकपरु अञ्चलको दोलिा शजल्लाको लामाबगर र रोल्वानलङ्ग िेत्र  

5. बागमती अञ्चलको धाददङ्ग शजल्लाको सेतीबास उत्तरको नसहँार िेत्र 

6. गण्डकी अञ्चलको मिाङ र गोरिाको सैददथवास उत्तरको लाके िते्र 

7. धवलानगरी अञ्चलको टुकुचे िन्दा दशिणी िेत्र बाहेकको मसु्ताङ्ग शजल्ला र उत्तरी बाग्लङु्गको 

ढोरपाटि िेत्र 

8. राप्ती अञ्चलको रोल्पा र रुकुम 

9. कणाथली अञ्चलको हभुला, जभुला, मगु,ु कानलकोट र डोल्पा 

10. िेरी अञ्चलको जाजरकोट  

11. सेती अञ्चलको बझाङ्ग र बाजरुा 

12. महाकाली अञ्चलको दाच ुथला 

 

"ि वगथ" 

1. मेची अञ्चलको पाँचर्र 

2. कोशी अञ्चलको िोजपरु, तेह्रर्मु र सङ्खुवासिाको िमुसहहत दशिणी िेत्र 

3. सगरमार्ा अञ्चलको ओिलढुङ्गा र िोटाङ्ग 

4. जिकपरु अञ्चलको दोलिा शजल्लाको लामाबगर र रोल्वानलङ्ग िेत्र बाहेक बाँकी िते्र, रामेछाप 

5. बागमती अञ्चलको रसवुा शजल्लाको राभचे िन्दा उत्तरको िेत्र  
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6. गण्डकी अञ्चलको लमजङु्गको िदुी उत्तरी िेत्र  

7. लशुभबिी अञ्चलको अघाथिाचँी र गलु्मी 

8. धवलानगरी अञ्चलको भयाग्दी, पवथत, मसु्ताङ्ग शजल्लाको टुकुचे िन्दा दिीणी िेत्र र उत्तरी बाग्लङु्गको 

ढोरपाटि िेत्र र भयाग्दी शजल्लाको निरकोट पहाडबाट दशिण तफथ बाग्लङु्ग शजल्लाको तारा गाउँ 

हवकास सनमनतमा पिे रातामाटा गाउँ हुँदै गलु्मी शजल्ला उत्तर दशिण अिाशं रेिाको पूवी िाग 

बाहेकको बाग्लङु्ग  

9. राप्ती अञ्चलको सल्याि र प्यठुाि 

10. सेती अञ्चलको डोटी र अछाम 

11. महाकाली अञ्चलको डडेल्धरुा र बैतडी  

12. िेरी अञ्चलको दैलेि 

 

"ग वगथ" 

1. मेची अञ्चलको इलाम  

2. कोशी अञ्चलको धिकुटा  

3. सगरमार्ा अञ्चलको उदयपरु 

4. जिकपरु अञ्चलको नसन्धलुी  

5. बागमती अञ्चलको नसन्धपुाल्चोक र सेतीवास उत्तरको नसंहार िेत्र बाहेक बाँकी धाददङ्ग शजल्ला र 

रसवुा शजल्लाको राभचे सहहत दशिण िते्र 

6. गण्डकी अञ्चलको तिहु,ँ स्याङ्खजा र सेदीवास उत्तरको लाके िेत्र बाहेक बाँकी गोरिा र लभजङु्ग 

शजल्लाको िदुी उतरी िेत्र बाहेकको बाँकी िाग  

7. लशुभबिी अञ्चलको पाल्पा 

8. भयाग्दी शजल्लाको निरकोट पहाडबाट दशिण तफथ बाग्लङु्ग शजल्लाको तारा गाउँ हवकास सनमनतमा पिे 

रातामाटा गाउँ हदैु गलु्मी शजल्लालाई छुिे उत्तर, दशिण अिाँश रेिादेशि पूवथ पिे बाग्लङु्ग शजल्लाको 

बाँकी िाग 

9. राप्ती अञ्चलको दाङ्ग 



www.lawcommission.gov.np 

138 
 

10. िेरी अञ्चलको बददथया र सिेुत 

11. सेती अञ्चलको कैलाली  

12. महाकाली अञ्चलको कञ्चिपरु 

 

"घ वगथ" 

1. मेची अञ्चलको झापा 

2. कोशी अञ्चलको मोरङ्ग र सिुसरी 

3. सगरमार्ा अञ्चलको सप्तरी र नसरहा  

4. जिकपरु अञ्चलको धिषुा, महोत्तरी र सथलाही  

5. बाग्मती अञ्चलको िवुाकोट र काभ्रपेलाञ्चोक  

6. िारायणी अञ्चलको बारा, पसाथ¸ रौतहट, शचतवि र मकवािपरु  

7. गण्डकी अञ्चलको कास्की  

8. लशुभबिी अञ्चलको रुपन्देही, िवलपरासी र कहपलबस्त ु

9. िेरी अञ्चलको बाँके  

10. बागमती अञ्चलको काठमाडौं, िक्तपरु  र लनलतपरु 
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अिसूुची-११ 

(नियम ४८ को उपनियम (१) सगँ सभबशन्धत) 

 

बढुवा हिु आवश्यक पिे तालीम र तालीम बापत पाउि ेअङ्क 

 

१.  आधारितू तालीम : कुिै पनि सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले बढुवाको लानग सभिाव्य उभमेिार हिु तर्ा 

सेवाकालीि तालीममा समावेश हिुका लानग देहायका आधारितू तालीम सफलता सार् पूरा गिुथ 

पिेछ :- 

१. सशस्त्र प्रहरी जवाि आधारितू तालीम 

२. सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीिक आधारितू तालीम 

३. सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीिक अल्पकालीि आधारितू तालीम 

४. सशस्त्र प्रहरी निरीिक अल्पकालीि आधारितू तालीम 

५. सशस्त्र प्रहरी निरीिक आधारितू तालीम 

६. सशस्त्र प्रहरी प्राहवनधक आधारितू तालीम 

२. व्यावसाहयक तालीम तर्ा पेशागत सेवाकालीि तालीम : सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई बढुवाको 

प्रयोजिको लानग गणिा गररि ेअनिवायथ तालीम तर्ा सेवाकालीि तालीमको अङ्क तर्ा सेवाकालीि 

तालीमको समूह हविाजि देहाय बमोशजम हिुछे :- 

क्र.
सं. 

दजाथ  अनिवायथ तालीम  
 

सेवाकालीि तालीम (कुिै दईु)  
सशस्त्र कायथ  

 

प्रहरी प्रकृती¸सरुिा  
कािूि कायाथन्वयि तर्ा 

अिसुन्धाि  

प्रशासि व्यवस्र्ापि 
तर्ा बन्दोवस्ती समूह  

५ अङ्क ४ अङ्क  ४ अङ्क ४ अङ्क 

१ सशस्त्र प्रहरी 
जवाि 

हवल्लादार 
तालीम 

1. हातहनतयार 
सभबन्धी  

2. हलु तर्ा दङ्गा 
व्यवस्र्ापि 

3. दैवी प्रकोप 
उद्धार 

1. नसमा सरुिा 
2. औद्योनगक सरुिा 
3. राजश्व/िन्सार सरुिा 
4. महत्वपूणथ प्रनतष्ठाि 
5. नबशशष्ट व्यशक्तको सरुिा  
6. हवमािस्र्ल सरुिा 

1. कायाथलय 
सहायक 

2. लेिा 
3. शजन्सी/ 

बन्दोवस्ती 
4. अनिलेि 

२ सशस्त्र प्रहरी 
सहायक 
हवल्दार  

से.म.ु हनतयार  
  

३ सशस्त्र प्रहरी पशत्तपशत्त तालीम 
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हवल्दार 4. शारीररक 
तन्दरुुस्ती 

5. नि्रल 
6. यदु्धकला 

सभबन्धी 
7. स्िाईपर 
8. िक्सा अध्ययि 

र शज.हप.एस. 
9. हफल्ड 

इशञ्जनियरीङ्ग 
10. काउण्टर 

इन्सरजेन्सी 
11. जङ्गल वारफेर 
12. सहहष्णतुा 
13. माउन्टेि 

वारफेर 
14. यदु्ध िेततृ्व 
15. नमनलटरी 

स्पोटथस ्
इन्स्ट्रक्टर 
एडिान्स कोशथ 

 
 

7. अपराध अिसुन्धाि 
8. घटिास्र्ल सरुिा 
9. सरुाकी  
10. अपराध सूचिा संकलि 
11. सथनिथलेन्स तालीम 
12. एस.हट.एफ. 
13. डग हृयाण्डलीङ्ग  
14. निवाथचि सरुुिा 
15. होस्टेज िेगोनसएसि र 

निशस्त्रीकरण  
16. साइकोलोशजकल अपरेशि 
17. धभकी मूल्याङ्कि र 

निगरािी 
18. इन्ट तर्ा सेक्यूररटी 

(सचुिा संकलि तर्ा 
नबश्लषेण) 

19. प्रनत जासूनस 
20. हाइज्याकीङ्ग हवरुद्धको 

कारवाही  
21. केश अहफसर तालीम     

(मेजर केश भयािेजमेन्ट) 
22. दैवी प्रकोप व्यवस्र्ापि  
23. सवारी तर्ा उपकरण 

मद्दती तालीम   
24. नडप वाटर डाइनिङ 

तालीम 
25. कािूि कायाथन्वयि तालीम 
26. सशस्त्र िन्ि तर्ा मािवीय 

कािूि सभबन्धी तालीम   
 

5. कभप्यटुर 
बेशशक 

6. आरमोरर 
7. मेनडकल 
8. नसग्िल 
9. ड्राईनिङ्ग 
10. स्टोरहकपर  
11. बन्दोबस्त 

सभबशन्ध 
12. प्रशशिक 

प्रशशिण तालीम 
13. व्यवस्र्ापि 

तर्ा योजिा 
14. कमथचारी 

प्रशासि तर्ा  
सामान्य प्रशासि 

15. प्रहरी¸सवथसाधार
ण र सैन्य 
सभबन्ध 
सभबन्धी 
उच्चस्तरीय 
तालीम  

 

 

४ सशस्त्र प्रहरी 
बररष्ठ हवल्दार  

से.म.ुपनत तालीम 

५ सशस्त्र प्रहरी 
सहायक 
निरीिक  

 १. से.म.ुहनतयार          
(िलु्लाको 
हकमा) र  
से.म.ुपनत तालीम   
 
२. सहहष्णतुा 
तालीम        
(बढुवा िएर 
आउिे ३० 
बषथिन्दा 
मनुिकालाई 
मात्र)  

६ सशस्त्र प्रहरी 
िायब निरीिक 
र सशस्त्र प्रहरी 
बररष्ठ िायब 
निरीिक  

से.म.ुपशत्त तालीम 
वा प्रशासनिक 
तालीम 

७ सशस्त्र प्रहरी 
निरीिक  
 

सशस्त्र यवुक 
अनधकृत 
(िलु्लाको 
लानग) 
 र गलु्मपनत 
तर्ा स्टाफ    
अनधकृत तालीम 

८ सशस्त्र प्रहरी 
िायव उपरीिक   

१. गणपनत वा 
ए.हप.एफ. 
कमाण्ड तर्ा 
स्टाफ तालीम 

९ सशस्त्र प्रहरी 
उपरीिक   

१. नसनियर 
कमाण्ड वा 
व्यवस्र्ापि तर्ा 
योजिा 
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१० सशस्त्र प्रहरी 
बररष्ठ 
उपरीिक/ 
सशस्त्र प्रहरी 
िायव 
महानिरीिक 

सरुिा 
व्यवस्र्ापि 
तालीम  
वा उच्चस्तरीय 
व्यवस्र्ापि 
तालीम  
वा  स्टाफ 
कलेज 
वा निगेनडयर 
तालीम वा 
िेशिल नडफेन्स 
कोशथ 

 

३. प्राहवनधक समूह र साधारण समूह अन्तगथत कािूि र लेिा उपसमूहका सशस्त्र प्रहरीलाई बढुवाको 

लानग प्रधाि कायाथलयले आवश्यकता अिसुार पेशागत तालीमको व्यवस्र्ा गिेछ । 

४. स्वदेश तर्ा नबदेशमा नलएको प्रकरण िं. २. मा उल्लेि िए बमोशजमको व्यवसायीक तर्ा पेशागत 

सेवाकालीि तालीमहरूसँग नमल्िे र कुिै पनि तालीमलाई सेवाकालीि तालीम मािी सो सरह अङ्क 

ददईिेछ ।  

५.  ए.हप.एफ. कमाण्ड तर्ा स्टाफ तालीमको लानग प्रशशिार्ी छिौट तर्ा परीिा सञ्चालि सभबन्धी 

कायथहवधी प्रधाि कायाथलयले मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराई लागू गिेछ । 

६. सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले तालीम बापत पाउिे अङ्क देहाय बमोशजम हिुेछ – 

 

(क) अनिवायथ तालीम  

 (अ) सैिाशन्तक नबषय 

प्रनतशत         शे्रणी     अङ्क निधाथरण      कैहफयत 

८५ प्रनतशत र सो िन्दामानर्   “क”   ३  नबशशष्ठ शे्रणी 

७० देशि ८४.९ प्रनतशतसभम   “ि”  २.७५    अनत योग्य/प्रर्म शे्रणी 

५५ देशि ६९.९ प्रनतशतसभम    “ग”   २.५०    बढी योग्य/हद्धतीय शे्रणी 

४० देशि ५४.९ प्रनतशतसभम    “घ”   २.२५  योग्य/ततृीय शे्रणी  
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३० देशि ३९.९ प्रनतशतसभम    “ङ”   २.०     कम योग्य/पिुः गिुथ पिे 

३० िन्दा कम      “अ”       ०         अितु्तीणथ  
 

(आ)  व्यवहाररक नबषय 

 प्रनतशत     शे्रणी     अङ्क निधाथरण     कैहफयत 

 ८५ प्रनतशत र सो िन्दामानर्  “क”  २  नबशशष्ठ शे्रणी 

 ७० देशि ८४.९ प्रनतशतसभम  “ि”  १.७५  अनत योग्य/प्रर्म शे्रणी 

 ५५ देशि ६९.९ प्रनतशतसभम   “त्र”  १.५०  बढी योग्य/हद्धतीय शे्रणी 

 ४० देशि ५४.९ प्रनतशतसभम   “ज्ञ”  १.२५  योग्य/ततृीय शे्रणी  

 ३० देशि ३९.९ प्रनतशतसभम     –  ०          कम योग्य/पिुः गिुथ पिे 

 ३० िन्दा कम      –   ०  अितु्तीणथ  

 

(ि) सेवाकालीि तालीम 

(अ) सैिाशन्तक नबषय 

 प्रनतशत     शे्रणी   अङ्क निधाथरण   कैहफयत 

 ८५ प्रनतशत र सो िन्दामानर्  “क”  २.२५  नबशशष्ठ शे्रणी 

 ७० देशि ८४.९ प्रनतशतसभम  “ि”  २.०  अनतयोग्य/प्रर्म शे्रणी 

 ५५ देशि ६९.९ प्रनतशतसभम   “ग”  १.७५  बढी योग्य/हद्धतीय शे्रणी 

 ४० देशि ५४.९ प्रनतशतसभम   “घ”   १.५०  योग्य/तनृतय शे्रणी 

 ३० देशि ३९.९ प्रनतशतसभम   “ङ”  १.०  कम योग्य/पिुः गिुथ पिे 

 ३० िन्दा कम     “अ”            ०   अितु्तीणथ  

  

(आ) व्यवहाररक नबषय  

 प्रनतशत     शे्रणी  अङ्क निधाथरण कैहफयत 

 ८५ प्रनतशत र सो िन्दामानर्  “क”  १.७५  नबशशष्ठ शे्रणी 

 ७० देशि ८४.९ प्रनतशतसभम  “ि”  १.५०          अनतयोग्य/प्रर्म शे्रणी 
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 ५५ देशि ६९.९ प्रनतशतसभम   “त्र”  १.२५  बढी योग्य/हद्धतीय शे्रणी 

 ४० देशि ५४.९ प्रनतशतसभम    “ज्ञ”  १.००  योग्य/तनृतय शे्रणी 

 ३० देशि ३९.९ प्रनतशतसभम    –  ०  कम योग्य/पिुः गिुथ पिे 

 ३० िन्दा कम      –   ०  अितु्तीणथ  

 

रष्टव्य :–  

१.  सेवाकालीि तालीममा सैिाशन्तक र व्यावहारीक हवषय ििलेुको हकमा निजले तालीममा प्राप्त गरेको 

शे्रणीलाई िै दवैु हवषयको शे्रणी मािी अङ्क ददईिेछ । 

२.  सशस्त्र प्रहरी बलमा सञ्चालि हिु िसकेका तालीमहरू प्रार्नमकताको आधारमा छ महहिा नित्र 

सञ्चालि गराइिेछ । 

  तर सञ्चालि हिु िसकेका दजाथगत अनिवायथ तालीमहरूको हकमा यसरी तालीम सञ्चालि 

ििएसभमको लानग समाि तालीम प्राप्त गरेका अन्य उभमेिारहरूले प्राप्त गरेको त्यस्तो तालीम 

वापतको अङ्क गणिा गररिे छैि ।  
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अिसूुची–१२ 

(नियम ४९ को उपनियम (२) सगँ सभबशन्धत) 

 

चिुौतीपूणथ वा हवशषे शजभमेवारी वापत प्रदाि गररि ेअङ्कको मूल्याङ्कि फाराम 

िण्ड–क 

राजपत्राहङ्कत सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको लानग 

१. िाम र्रः       २. पद:   

   

३. नबशशहष्टकृत कायथ िेत्रः      ४. कायथरत कायाथलयः 

५. कायथरत अवनधः  नमनत ........................देशि ..................सभम । 

६. नसफाररसकताथले बुदँागत रुपमा संिेपमा उल्लेि गिुथ पिे नबषयहरुः 

(१) पदको शजभमेवारी अिसुार कायथ सभपादि गिथ सक्ि ेस्तर:– 

(क)  

(ि) 

 (२) आफु कायथरत ईकाई वा सङ्गठिको छहव उच्च राख्न प्रदशथि गरेको नसजथिशील एवं 

लगिशशलताको स्तरः– 

(क)  

(ि) 

(३) ददइएको कायथ/शजभमेवारी सभपादि गिे क्रममा प्रदशथि गरेको स्तर:– 

(क)  

(ि) 

(४) आवश्यकता अिसुार आई परेका चिुौती वा नबशेष शजभमेवारी निवाथह गिथ सक्ि ेस्तर :– 

(क)  

(ि) 
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(५) शस्र्ती अिसुार काम गिे िमता र निणाथयक शशक्तको स्तर:– 

(क)  

(ि) 

नसफाररस गिे अनधकृत 

िामर्र : 

         दजाथ : 

         दस्तित :  

          कायाथलय : 

          नमनत : 

 

 

७. मूल्याङ्किकताथको मूल्याङ्किः–  

निवाथह गरेको चिुौती वा नबशेष शजभमेवारीको िेत्रको महलमा अङ्क प्रदाि गदाथ सभबशन्धत कमथचारीको 

कायथ िेत्र, नसफाररसकताथको नसफाररस र कायथ सभपादि स्तर समेतलाई मध्येिजर गदै देहायमा 

उल्लेि िए बमोशजम न्यूितम १, २ वा अनधकतम ३ अङ्कका दरले प्रदाि गिथ सहकिेछ । 

 

क्र.सं

. 

निवाथह गरेको चिुौनत वा नबशेष शजभमेवारी िेत्र  मूल्याङ्कि कैहफयत 

१ जोशिम/कायथ गशभिरताको स्तर     

२ शृ्रजिशशलता र कायथ पररमाणको स्तर      

३ कायथ सभपादिमा हवशेषज्ञताको स्तर      

४ प्राप्त उपलशब्धको स्तर (समन्वय¸ सङ्गठिको छहव¸ सेवा प्रवाह 

र जिसभपकथ  आदीको आधारमा) 

    

जभमा     
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(२)  िण्ड (१) मा उशल्लशित िेत्र वापत प्राप्त कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय बमोशजम एकमषु्ट अङ्क 

प्रदाि गररिछे :– 

(क) ४ देशि ६ अङ्क आएमा सामान्य/चिुौतीपूणथ शजभमेवारी वापतको अङ्क  

(ि)  ७ देशि ९ आएमा  मध्यमस्तरको चिुौतीपूणथ/हवशेष शजभमेवारी वापतको अङ्क  

(ग)  १० देशि १२ आएमा अनत चिुौतीपूणथ/हवशेष शजभमेवारी वापतको अङ्क 

(३)  मलु्याहङ्कत सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले प्राप्त गरेको अङ्क:  

 

मूल्याङ्किकताथको िामर्र : 

         दजाथ : 

         दस्तित :  

          कायाथलय : 

         नमनत : 
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िण्ड ि 

राजपत्र अिहङ्कत सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको लानग 

 

१. िाम र्र :     २. पद :     

३. नबशशहष्टकृत कायथ िेत्र :   ४. कायथरत कायाथलय : 

५. कायथरत अवधी :   नमनत ........................देशि.................सभम । 

 

६. नसफाररसकताथको नसफाररसः कुिै एकमा शचन्ह ( ) लगाउि ुपिे ।  

(१) आफ्िो पदको शजभमेवारी अिसुार कायथ सभपादि गिथ सक्िे स्तर : 

उत्कृष्ट सामान्य  अपेिाकृत 

रुपमा न्यूि  

 

२) आफु कायथरत ईकाई वा सङ्गठिको छहव उच्च राख्न प्रदशथि गरेको नसजथिशील एवं 

लगिशशलताको स्तर :   

उत्कृष्ट सामान्य  अपेिाकृत 

रुपमा न्यूि  

 

३)  ददइएको कायथ/शजभमेवारी सभपादि गिे क्रममा प्रदशथि गरेको स्तर : 

उत्कृष्ट सामान्य  अपेिाकृत 

रुपमा न्यूि  

 

(४) आवश्यकता अिसुार आई परेका चिुौती/जोशिम वा नबशेष शजभमेवारी निवाथह गिथ सक्िे स्तर : 

उत्कृष्ट सामान्य  अपेिाकृत 

रुपमा न्यूि  
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(५) शस्र्ती अिसुार काम गिे िमता र निणाथयक शशक्तको स्तर: 

उत्कृष्ट सामान्य  अपेिाकृत 

रुपमा न्यूि  

 

७. मूल्याङ्कि कताथको मूल्याङ्कि :–  

 

निवाथह गरेको चिुौती वा नबशेष शजभमेवारीको िेत्रको महलमा अङ्क प्रदाि गदाथ सभबशन्धत कमथचारीको 

कायथ िेत्र, नसफाररसकताथको नसफाररस र कायथ सभपादि स्तर समेतलाई मध्येिजर गदै देहायमा 

उल्लेि िए बमोशजम न्यूितम १, २ वा अनधकतम ३ अङ्कका दरले प्रदाि गिथ सहकिेछ । 

 

क्र.सं

. 

निवाथह गरेको चिुौनत वा नबशेष शजभमेवारी िेत्र  मूल्याङ्कि कैहफयत 

१ जोशिम/कायथ गशभिरताको स्तर     

२ शृ्रजिशशलता र कायथ पररमाणको स्तर      

३ कायथ सभपादिमा हवशेषज्ञताको स्तर      

४ प्राप्त उपलशब्धको स्तर (समन्वय¸ सङ्गठिको छहव¸ सेवा प्रवाह 

र जिसभपकथ  आदीको आधारमा) 

    

जभमा     

 

(२)  िण्ड (१) मा उशल्लशित िेत्र वापत प्राप्त कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय बमोशजम एकमषु्ट अङ्क 

प्रदाि गररिछे:– 

(क) ४ देशि ६ अङ्क आएमा सामान्य/चिुौतीपूणथ शजभमेवारी वापतको अङ्क  

(ि) ७ देशि ९ आएमा मध्यमस्तरको चिुौतीपूणथ/हवशषे शजभमेवारी वापतको अङ्क  

(ग) १० देशि १२ आएमा अनत चिुौतीपूणथ/ हवशेष शजभमेवारी वापतको अङ्क  
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(३) मूल्याहङ्कत सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले प्राप्त गरेको अङ्कः  

 

मूल्याङ्किकताथको िामर्र : 

         दजाथ : 

         दस्तित :  

          कायाथलय : 

         नमनत : 
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अिसूुची-१३ 

(नियम ५१ को उपनियम (१) सगँ सभबशन्धत) 

 

बढुवा सनमनतले अङ्क ददि ेप्रयोजिका लानग ितेतृ्व िमता तर्ा मूल्याङ्कि फाराम 

 

1. स्र्ायी पररचय -आई.नड) िं. :-    

2. िाम र्र :-    

3. पद :-     

4. हालको पदमा नियशुक्त नमनत :-    

5. हाल कायथरत कायाथलय :- 

6. प्रनतवेदि अवधीमा कायथरत रहेका अन्य कायाथलयहरू :- 

7. प्रनतवेदि अवधी........................ देशि ...................... सभम । 

8. सभपादि गरेका कायथहरू :-   

(बढुवा हिुे सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले सामान्य प्रकृनतका दैनिक कायथ सभपादि बाहेक शाशन्त सरुिा 

व्यवस्र्ापि वा कायाथन्वयिको हववरण, िेततृ्व तर्ा शजभमेवारी व्यवस्र्ापि तर्ा समन्वय िेत्रमा गरेका 

उल्लेििीय कायथ, नसजथिशील तर्ा मातहत सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई प्रोत्साहिका लानग गररएका कायथ र 

आनर्थक तर्ा िैनतक अिशुासिको पिमा गररएका उल्लेििीय कायथमात्र वस्तगुत आधार सहहत क्रमशः 

उल्लेि गिुथ पिेछ ।)  

८.१ शाशन्त सरुिा व्यवस्र्ापि वा कायाथन्वयि :- 

  (क)  

  (ि) 

  (ग) 

  (घ) 

  (ङ) 
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८.२ व्यवस्र्ापि तर्ा समन्वय िते्रमा गरेका उल्लेििीय कायथहरू :- 

  (क)  

  (ि) 

  (ग) 

  (घ) 

  (ङ) 

८.३ नसजथिशील तर्ा मातहत सशस्त्र प्रहरी कमथचारीलाई प्रोत्साहिका लानग गररएका कायथ :- 

  (क)  

  (ि) 

  (ग) 

  (घ) 

  (ङ) 

८.४ आनर्थक तर्ा िैनतक अिशुासि :- 

  (क)  

  (ि)  

  (ग) 

  (घ) 

  (ङ) 

८.५ िेततृ्व िमता/चिुौतीपूणथ कायथ :- 

  क)  

  (ि) 

  (ग) 

  (घ) 

  (ङ) 
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     फाराम ििे सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको िाम, र्र : 

     दस्तित : 

     नमनत : 

९. मूल्याङ्कि आधार र अङ्क निधाथरण :  

९.१.  राजपत्राहङ्कत अनधकृतहरूका लानग :- 

हवषय िते्र मूल्याङ्कि अङ्क 

(क) शाशन्त सरुिा व्यवस्र्ापि वा 

कायाथन्वयि  

................ ................ 

(ि) शजभमेवारी व्यवस्र्ापि तर्ा समन्वय  ................ ................ 

(ग) नसजथिशील तर्ा मातहत सशस्त्र प्रहरी 

कमथचारीलाई प्रोत्साहिका लानग गररएका कायथ

  

................ ................ 

(घ) आनर्थक तर्ा िैनतक अिशुासि ................ ................ 

(ङ) िेततृ्व िमता/चिुौतीपूणथ कायथ ................ ................ 

            जभमा अङ्क  ................ 

 

९.२. राजपत्र अिहङ्कत सशस्त्र प्रहरी कमथचारीहरुको लानग :- 

हवषय िते्र मूल्याङ्कि अङ्क 

(क) शाशन्त सरुिा  ................ 

(ि) शजभमेवारी बहि र अिशुासि    ................ 

(ग) कायाथलय सञ्चालि तर्ा ब्यवस्र्ापिमा 

सहयोगी िनूमका   

 ................ 

(घ) नसजथिशीलता   ................ 



www.lawcommission.gov.np 

153 
 

(ङ) चिुौनतपूणथ तर्ा साहनसक कायथ     ................ 

  जभमा अङ्क ...... 

 

बढुवा सनमनतका अध्यि/सदस्यको दस्तित :- 

नस.िं. िामर्र पद  कायाथलय दस्तित 

१     

२     

३     

 

िोटः- बढुवा सनमनतले अङ्क ददिे प्रयोजिका लानग ददिसक्िे अनधकतम अङ्कको बाँडफाडँ देहाय बमोशजम 

हिुेछ :- 

(क) ज्यादै कम योग्य (०.५), (ि) कम योग्य (१.००),  (ग) केही कम योग्य (१.५०),  

 (घ) साधारण (२.००),  (ङ) योग्य (२.५०),   (च) बढी योग्य (३.००), 

 (छ) उत्तम (३.५०),   (ज) बढी उत्तम (४.००),  (झ) अनत उत्तम (४.५०) 

 (ञ) असाधारण (५.००)   

रष्टव्य :  

(१)  बढुवा सनमनतबाट अङ्क ददँदा बुदँा िभबर ८ मा उशल्लशित हववरणलाई आधार नलि ुपिेछ ।  

(२)   बढुवा सनमनतबाट अङ्क ददँदा कूल अङ्कमा २ िन्दा कम अङ्क ददि ुपिे िएमा वा परुा ५ अङ्क 

ददि ुपिे िएमा सोको बस्तगुत कारण उल्लेि गिुथ पिेछ । 
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अिसूुची -१४ 

(नियम १४२ को उपनियम (१) सगँ सभबशन्धत) 

 

नबदा तर्ा उपचार िचथको अनिलेि 

 

सशस्त्र प्रहरी कमथचारीको िाम : 

शे्रणी र पद : 

सेवा समूह :       स्र्ायी पररचय (आई.नड) िं. 

घर नबदा नबरामी नबदा  प्रसतुी नबदा  प्रसतुी स्याहार 

नबदा  

अध्ययि नबदा  उपचार 

िचथ  

प्रमाशणत 

गिे 

अनधकृत

को 

दस्तित 

कै

हफय

त  ज

भमा  

 

िचथ बाँ

की 

जभमा  
 

िचथ बाकँी जभमा  
 

िचथ बाँ

की 

जभमा  
 

िचथ बाकँी जभमा  
 

िचथ बाँ

की 

नमनत  रकम  

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ 
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अिसूुची -१५ 

(नियम १४७ को उपनियम (२) सगँ सभबशन्धत) 

सशस्त्र प्रहरी अनधकृत र सशस्त्र प्रहरी जवािको लानग प्रारशभिक पोशाक र सामाि 

 

(क)  व्यशक्तगत सामाि 

क्र.सं. हववरण      सङ्ख्या  िपत अवनध  

१. गरम मौसमको टेररकटि कनमज   २ वटा  २ वषथ  

२. गरम मौसमको टेररकटि पाइन्ट   २ वटा  २ वषथ 

३. चसु्ता -कभब्याट डे्रस)    २ जोर  १ वषथ 

४. िैरो रङ्गको हाप पाईन्ट -तालीमको अवनधमा) २ वटा  १ वषथ 

 टेनलकटि कनमज -तालीमको अवनधमा)  २ वटा  १ वषथ 

५. ब्यारेट क्याप     १ वटा  १ वषथ 

६. नसठ्ठी      १ वटा   ५ वषथ 

७. नसठ्ठी कडथ     १ वटा  १ वषथ 

८. वेि वेल्ट     १ वटा  ४ वषथ 

९. हप.टी गन्जी/हप.टी कट्ट ु    २ जोर  १ वषथ 

१०. हप.टी जतु्ता     १ जोर  १ वषथ 

११. बटु      १ जोर  १ वषथ 

१२. प्रहरी कुम व्याज     १ जोर  ५ वषथ 

१३. टोपी ब्याज     १ वटा  १० वषथ 

१४. उिी कभबल     २ वटा  २ वषथ 

१५. ग्राउण्ड नसट     १ वटा  ३ वषथ 

१६. लाइि डोरी     १० नमटर ५ वषथ 

१७. फरेसक्याप जाडो र गरम मौसमको  

(अनधकृतलाई मात्र)    १ वटा  ५ वषथ 
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१८. बषाथदी (पंच)ु     १ वटा  २ वषथ 

१९. झलु      १ वटा  २ वषथ 

२०. रुकस्याक ब्याग -ठूलो झोला)   १ वटा  ५ वषथ 

२१. िकुुरी      १ वटा  १० वषथ 

२२. दज्याथिी शचन्ह -जाडो र गरम मौसम)  १ जोर  २ वषथ 

२३. जङ्गल हैट     १ वटा  ३ वषथ 

२४. मेसहटि      १ वटा  ३ वषथ 

२५. टप बटु -नसनियर अनधकृतलाई मात्र)  १ जोर  २ वषथ 

२६. शस्लहपङ्ग ब्याग     १ र्ाि  ३ वषथ 

२७. भयाटे्रस              १ र्ाि  ३ वषथ 

२८. गरम र जाडो  मौसमको ट्यनुिक सेट  

     (कलरडक्स, एक्यलेुट, छालाको वेल्ट, टाथई, दज्याथिी शचन्ह आदद)   

       (राजपत्राङ्कनत अनधकृतको लानगमात्र)     १/१ र्ाि ७ वषथ 

२९. गरम र जाडो मौसमको सेररमोनियल  सेट 

        (राजपत्राङ्कनत अनधकृतको लानगमात्र)     १/१  र्ाि ७ वषथ 

(ि)  यूनिट सामाि 

क्र.सं.   हववरण                     सङ्ख्या    िपत अवनध  

१. रेि सटु      १ वटा  २ वषथ 

२. प्लोरोसेन्ट क्रसवेल्ट    १ वटा  ४ वषथ 

३. प्रहरी ब्याटि     १ वटा  ५ वषथ 

४. व्याटि होल्डर     १ वटा  २ वषथ 

५. िोटबकु होल्डर     १ वटा  २ वषथ 

६. ररल्िरपोज अनधकृतहरुको लानग मात्र  १ वटा  ५ वषथ 

७. गोलीपोज अनधकृतहरुको लानग मात्र  १ वटा  ५ वषथ 

८. हेल्मेट      १ वटा  ५ वषथ 
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९. वैव इक्यूपमेण्ट सेट    १ वटा  ४ वषथ 

१०. क्याररयर सहहतको पािी तभुलेट   १ वटा  ४ वषथ 

११. हकट बक्स     १ वटा  ३ वषथ 

(ग)   जाडो मौसमको पोशाक  

क्र.सं.    हववरण            सङ्ख्या      िपत अवनध  

१. उिी कनमज     २ वटा  २ वषथ 

२. उिी पाईन्ट     २ वटा  २ वषथ 

३. क्याम कभफोट     १ वटा  ४ वषथ 

४. उिी मोजा     १ जोर  १ वषथ 

५. उिी जसी     १ वटा  १ वषथ 

६. उिी पन्जा     २ जोर  २ वषथ 

७. उिी अण्डर वेयर     २ वटा  २ वषथ 

८. उिी गन्जी (हाईिेक)    २ वटा  २ वषथ 

९. ज्याकेट (चसु्ता/वहकथ ङ्ग डे्रस)   १/१ वटा २ वषथ 

(घ)   हवन्टर तर्ा स्िो क्लोददङ्ग  

क्र.सं.    हववरण           सङ्ख्या      िपत अवनध  

१. शस्लहपङ्ग व्याग     १ वटा  ४ वषथ 

२. स्िो उलि िेष्ट ट्राउजर    १ जोर  २ वषथ 

३. स्िो बटु      १ जोर  १ वषथ 

४. स्िो पाकथ  ज्याकेट    १ र्ाि  ५ वषथ 

५. स्िो पञ्जा     १ जोर  १ वषथ 

६. कटि प्याडेट यनुिफथ म सटु   १ जोर  ३ वषथ 

७. स्िो क्याप     १ वटा  १ वषथ 

८. स्िो गगल्स     १ वटा  १ वषथ 

९. स्िो मोजा     १ जोर  १ वषथ  
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(ङ)   अन्य सामाि (यूनिटको लानग) 

क्र.सं.    हववरण           सङ्ख्या      िपत अवनध  

१. हत्कडी      ६ जोर  १० वषथ 

२. प्रार्नमक उपचार बक्स    १ जोर  २ वषथ 

३. दर ्े वुीि      १   १० वषथ 

४. क्यामरा      १  १० वषथ 

५. हफल्महरु     आवश्यक सङ्ख्या १ वषथ 

६. हप्रजिेहटक आयल कभपास   २   १० वषथ 

७. सभबशन्धत इलाकाको भयाप   ३ सेट  ५ वषथ 

८. भयाप केस     २ सेट  २ वषथ 

९. सथनिथस प्रोटेक्टर     २  २ वषथ 

१०. िेरीलाइट पेस्तोल    १  १५ वषथ 

११. टोटाहरु     आवश्यक सङ्ख्या १ वषथ 

१२. पाल      आवश्यक सङ्ख्या ६ वषथ 

(च)   प्रहरी पररचरको लानग ददइि ेसामाि तर्ा पोशाक  

क्र.सं.    हववरण        सङ्ख्या              िपत अवनध  

१ चसु्ता (कभब्याट डे्रस)   २ जोर   २ वषथ 

२ ज्याकेट (चसु्ता)    १ र्ाि   २ वषथ 

३ हप.टी गन्जी    ४ जोर   २ वषथ 

४ कट्ट ु     २ र्ाि   २ वषथ 

५ हप.टी. जतु्ता    २ जोर   २ वषथ 

६ उिी मोजा    २ जोर   २ वषथ 

७ गरम मोजा    २ जोर   २ वषथ 

८ उिी जसी    १ र्ाि   १ वषथ 
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९ ग्राउण्ड नसट    १ र्ाि   ३ वषथ 

१० झलु      १ र्ाि   ३ वषथ 

११ कभबल      २ र्ाि   ३ वषथ 

१२ पािी बषाथदी (पंच)ु   १ र्ाि   ३ वषथ 

१३ मेसटीि     १ सेट   २ वषथ 

१४ उिी अण्डर ट्राउजर   १ र्ाि   २ वषथ 

१५ उिी अण्डर िेष्ट    १ र्ाि   २ वषथ 

१६ २४ इन्चको बक्स (हटिको)  १ र्ाि   ५ वषथ 

१७ बटु     १ जोर   १ वषथ 

 

(छ) प्राहवनधक समूह अन्तथगथत स्वास््य समूहका कमथचारीहरुलाई ददईि ेअनतररक्त पोशाक सहुवधा 

(१) हफमेल स्वीपर महहला कमथचारीहरुलाई कनमज, पाईन्ट र जसी सटृामा निभिािसुार ददईिेछ :- 

नस.िं.   हववरण     सङ्ख्या      िपत अवनध 

१.   िरािी रङ्गको कटि धोती  २ र्ाि    १ वषथ   

२.   िरािी रङ्गको कटि पेटीकोट  २ र्ाि    १ वषथ   

३.   िरािी रङ्गको कानडथगि   १ र्ाि    ३ वषथ   

४.   िरािी रङ्गको रुवी व्लाउज  २ र्ाि    १ वषथ 

(२)  निभि कमथचारीहरुलाई निभिािसुारको अनतररक्त पोशाक ददईिेछ : 

नस.िं.  व्यशक्त     हववरण    सङ्ख्या     िपत अवनध 

१.  सबै स्वास््य प्राहवनधक  सेतो टेररकटि एप्रोि  १ र्ाि   २ वषथ   

२.  हेड कुक   सेतो टेररकटि कोट  १ र्ाि   १ वषथ   

३.  सबै कुक   सेतो कुक क्याप  २ र्ाि   १ वषथ  

    सेतो एप्रोि   २ र्ाि   १ वषथ  

    सेतो पंजा   ४ र्ाि   १ वषथ   

४.  स्वीपर,प्य पररचर  हवाई चप्पल   १ जोर   १ वषथ   
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५.  स्वीपर    प्लाहष्टक पञ्जा   २ जोर   १ वषथ   

६.  मेकानिक्स/आमोरर त्यस्तै अन्य निलो एप्रोि  २ जोर   १ वषथ 

(३)  सशस्त्र प्रहरी उपचारीकाहरुलाई वहकथ ङ्ग डे्रशको सट्टामा देहाय बमोशजमका लत्ता कपडाहरु ददईिेछः 

नस.िं.  हववरण      सङ्ख्या      िपत अवनध 

१. िसथ क्याप     १ र्ाि   १ वषथ 

२.  गरम मौसमको सेतो टेररकटि स्कथ टथ  २ र्ाि   १ वषथ 

३.  जाडो मौसमको निलो उिी स्कथ टथ   २ र्ाि   १ वषथ 

४.  समीज      २ र्ाि   १ वषथ 

५.  उिी स्वेटर     १ र्ाि   २ वषथ 

६.  उिी स्टकीङ     १ जोर   २ वषथ 

७.  िाईलि स्टकीङ    १ जोर  २ वषथ 

८.  लेनडज कालो जतु्ता    १ जोर   २ वषथ 

९.  कपडाको िसथ वेल्ट -सेतो,रातो,हररयो)  २ र्ाि   २ वषथ 

१०. िसथ वेल्टको वकल   १ र्ाि   ४ वषथ 
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अिसूुची-१६ 

(नियम १५४ को उपनियम (१) सगँ सभबशन्धत) 

 

सशस्त्र प्रहरी कमथचारीले पाउि ेरासि सनुबधा  

 

राशि हववरण  

नस.िं. सामािको हववरण  प्रनत ददि प्रनत व्यक्तीको राशि स्केल  

१ चामल  ७२० ग्राम 

२ दाल  ११३.५ ग्राम  

३ तोरीको तेल  २५ नम.नल.  

४ गाई िैंसीको घ्यू ३० ग्राम   

५ शचिी  ३० ग्राम   

६ िूि  ३० ग्राम   

७ दधु कन्डेभस  १५ ग्राम   

८ शचया  २.४ ग्राम  

९ हपठो  ५६.८ ग्राम  

१० हरीयो तरकारी  १७०.३ ग्राम   

११ तरकारी गेडागडुी  ५० ग्राम   

१२ आल ु १२५ ग्राम   

१३ िसीको मास ु ३० ग्राम  
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१४ मसला  २० ग्राम   

१५ प्याज  २० ग्राम   

१६ कुिरुाको मास ु २५ ग्राम   

१७ अण्डा हप्ताको  ४ वटा   

१८ नबस्कूट हाई इिजेहटक  ६ हपस 

१९ दाउरा/ महट्टतेल/ग्याँस   १.३६२ हक.ग्रा./२०० नम.नल./०.१२ के.शज.    
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अिसूुची-१७ 

(नियम १६० को उपनियम (२) सगँ सभबशन्धत) 

 

र्िुवुा पूजी 

श्री .................................। 

ठेगािा ............................। 

 .............................................. जाहेरीले वादी िपेाल सरकार प्रनतवादी तपाई समेत िएको 

सशस्त्र प्रहरी ऐि, २०५८ को दफा २७ को कसूरको अिसुन्धािको नसलनसलामा तपाईलाई सशस्त्र प्रहरी 

हहरासतमा रािी मदु्दाको अिसुन्धाि कायथ गिुथ पिे िएकोले मलुकुी ऐि अदालती बन्दोबस्तको १२१ िं. 

अिसुार आजैका नमनतदेशि सशस्त्र प्रहरी हहरासतमा रािी यो र्िुवुा पूजी ददईएको छ । 

 

 

अिसुन्धाि अनधकृत 

दस्तितः 

िामः 

दजाथः 

कायाथलयः 

नमनतः 
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अिसूुची -१८ 

(नियम १६० को उपनियम (६) सगँ सभबशन्धत) 

 

अनियोग पत्र 

मदु्दाः.................................. 

 

१. अनियकु्तको िाम, र्र, वति, यनुिटः................... अञ्चल, .............. शजल्ला, ............ 

म.ि.पा/ि.पा./गा.हव.स. वडा िं............. बस्ि े ................. को िाती .............. को छोरा 

श्री.................. यनुिटमा कायथरत बषथ......... का स्र्ायी पररचय (आई.नड.) िं............. दजाथ 

.............. हनुलया................ को श्री ...................... ।  

२. यस िन्दा अगाडी कही कतैबाट सरुवा िई आएको िए यनुिटको िाम र समयाबनधः 

 (क).................. 
 

(ि).................. 
 

३. िोकरी अवनधः .................. बषथ......... महहिा ।  

४. घटिाको  संशिप्त नबवरणः  

............................................................................. 

५. अनियोगः  

..................................................................................................... 

६. सबतु प्रमाण 

दसी प्रमाण तर्ा कािूिसँग सभबशन्धत चीजबस्तूः 

गवाह : 

 

देख्नःे 

क.    ि. 
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सनेु्नः 

क.    ि. 

 

दसीको समाि वा कसूरसँग प्रमाण लाग्ि ेअरु चीजबस्तःु  

क.    ि. 

 

प्रस्ततु कागज पत्रहरु : 

क.................................. 

ि................................. 

 

७. पहहले कुिै कसूर गरेको िए सोको हववरण :- 

......................................... 

यो अनियोग पत्रबाट कारवाही शरुु गिथ.......................सशस्त्र प्रहरी नबशेष अदालत समि सादर 

अिरुोध  

गररन्छ ।  

अनियोग पत्र दायर गिे अिसुन्धाि अनधकृतको,- 

िाम र्र : 

दजाथ : 

दस्तित : 

कायाथलय : 

कायाथलयको छाप : 

नमनत : 
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अिसूुची -१९ 

(नियम १६३ को उपनियम (१) सगँ सभबशन्धत) 

पक्राउ गररएको सूचिा  

 

श्री ......................................। 

ठेगािा .................................। 

 

 तपाईलाई देहायको आपरानधक हक्रयाकलापमा संलग्ि रहेको अवस्र्ामा पाइएकोले सशस्त्र प्रहरी ऐि, 

२०५८ को दफा २४ को उपदफा (२) तर्ा सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ को नियम १६३ को 

उपनियम (१) बमोशजम प्रचनलत कािूि बमोशजम अिसुन्धाि गिे अनधकारी समि बझुाउिे प्रयोजिको लानग 

पक्राउ गररएको व्यहोरा सूशचत गररन्छ ।  

 

१. 

२. 

३.  

 

पक्राउ गरेको स्र्ाि:  

पक्राउ गरेको नमनत : 

पक्राउ गरेको समय : 

सशस्त्र प्रहरी अनधकृत 

दस्तितः 

िामः 

दजाथः 

कायाथलयः 

नमनतः 


