नेपाल प्रहरी र प्रदे श प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपररवेक्षण र समन्वर्) ऐन, २०७६
प्रमाणीकरण मममि
२०७६।१०।२८
सं वि् २०७६ सालको ऐन नं . १७

नेपाल प्रहरी र प्रदे श प्रहरीले सम्पादन गने कार्यको सञ्चालन, सुपररवेक्षण र समन्वर्
सम्बन्धमा व्र्वस्था गनय बनेको ऐन
प्रस्िावना: नेपाल प्रहरी र प्रदे श प्रहरीले सम्पादन गने कार्यको सञ्चालन, सुपररवेक्षण र
समन्वर् सम्बन्धमा आवश्र्क व्र्वस्था गनय वाञ्छनीर् भएकोले ,
सङ्घीर् सं सदले र्ो ऐन बनाएको छ।
पररच्छे द-१
प्रारम्म्भक
1.

सं म्क्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) र्स ऐनको नाम “नेपाल प्रहरी र प्रदे श प्रहरी (कार्य
सञ्चालन, सुपररवेक्षण र समन्वर्) ऐन, २०७६” रहे को छ।
(२) र्ो ऐन प्रमाणीकरण भएको मममिले आठौं ददनदे म्ि प्रारम्भ
हुनेछ।

2.

पररभाषा: ववषर् वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा र्स ऐनमा,(क)

“िोवकएको” वा “िोवकए बमोम्िम” भन्नाले र्स ऐन
अन्िगयि बनेको मनर्ममा िोवकएको वा िोवकए बमोम्िम
सम्झनु पछय।

(ि)

“नेपाल प्रहरी” भन्नाले सङ्घीर् कानून बमोम्िम गठन
भएको नेपाल प्रहरी सेवामा कार्यरि प्रहरी कमयचारीको
सङ्गठन सम्झनु पछय र सो शब्दले नेपाल प्रहरीमा कार्यरि
प्रहरी कमयचारीलाई समेि िनाउँछ।

(ग)

“प्रदे श प्रहरी” भन्नाले र्ो ऐन र प्रदे श कानून बमोम्िम
गठन

भएको

प्रदे श

प्रहरी

सेवामा

कार्यरि

प्रहरी

कमयचारीको सङ्गठन सम्झनु पछय र सो शब्दले प्रदे श
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प्रहरीमा मनर्ुक्त भई, समार्ोिन भई वा िविई कार्यरि
प्रहरी कमयचारीलाई समेि िनाउँछ।
(घ)

“प्रदे श मन्रालर्” भन्नाले प्रदे शको आन्िररक माममला
सम्बन्धी ववषर् हेने मन्रालर् सम्झनु पछय।

(ङ)

“प्रहरी कमयचारी” भन्नाले नेपाल प्रहरी िथा प्रदे श प्रहरीमा
कार्यरि प्रहरी कमयचारी सम्झनु पछय।

(च)

भन्नाले

“मन्रालर्”

नेपाल

सरकारको

गृह

मन्रालर्

सम्झनु पछय।
पररच्छे द-२
नेपाल प्रहरीको काम, कियव्र् र अमधकार
3.

नेपाल प्रहरीको काम, कियव्र् र अमधकार: नेपाल प्रहरीको काम, कियव्र् र
अमधकार दे हार् बमोम्िम हुनेछः(क)

ु मा
मुलक

शाम्न्ि

सुरक्षा

कार्म

राख्ने

र

अपराधको

रोकथाम िथा मनर्न्रण गने ,
(ि)

नेपाल सरकारले िोकेका महत्त्वपूणय व्र्म्क्त, स्थान, मनकार्,
राविर् महत्वका आर्ोिना, अन्िरायविर् ववमानस्थल, राविर्
रािमागय, रािमागय िथा

ववदे शी

कूिनीमिक

मनर्ोगको

सुरक्षा गने,
(ग)

सावयिमनक

सुरक्षा

व्र्वस्था, अपराध, साम्प्रदावर्क

वा

सामाम्िक ववद्वे श वा कुनै प्रकारको अमिवादसँग सम्बम्न्धि
आवश्र्क

सूचना

सङ्कलन

गने, त्र्स्िो

सूचना

नेपाल

सरकारलाई उपलब्ध गराउने र सोको मनर्न्रणका लामग
आवश्र्किा अनुसार ित्काल पररचामलि हुने,
(घ)

अपराध रोकथाम, मनर्न्रण िथा अनुसन्धानको लामग
सम्बम्न्धि मनकार्हरुबीच समन्वर् कार्म गने र सो
सम्बन्धमा आवश्र्क सहर्ोग िुिाउने,

(ङ)

नेपाल

सरकारको
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स्वीकृमि

मलई

अपराध

रोकथाम,

अनुसन्धान िथा मनर्न्रण सम्बन्धमा अन्िरायविर् िथा
क्षेरीर् िहमा समन्वर् र पारस्पररक सहर्ोगको आदान
प्रदान गने,
(च)

ववपद्का समर्मा उद्दार, राहि, पुनस्थायपना लगार्िका
ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी कामका लामग ववपद् प्रभाववि
िुनसुकै क्षेरमा पररचामलि हुने र आवश्र्क समन्वर् गने ,

(छ)

ु भरको सुरक्षा अवस्थाको सूचना सङ्कलन, ववश्लेषण र
मुलक
मूल्र्ाङ्कन गरी आवश्र्क सुरक्षा उपार्हरु अवलम्बन गने ,

(ि)

नेपाल प्रहरी र प्रदे श प्रहरीको व्र्ावसावर्क कार्यसम्पादन
र

सङ्गठनात्मक

आवश्र्किाको

लामग

हािहमिर्ार,

िरििाना र सञ्चार साधनको व्र्वस्था ममलाउने,
(झ)

आधारभूि मानव अमधकारको रक्षा, शाम्न्ि र सुव्र्वस्था
एवं अमनचर्न कार्म गरी सुशासन प्रवर्द्यनमा सहर्ोग
पुर्र्ाउने,

(ञ)

ु
सं र्क्त
रािसङ्घीर् ममशन िथा शाम्न्ि स्थापना सम्बन्धी
अन्िरायविर्

अन्र्

ममशनहरुमा

मन्रालर्को

नीमिगि

मनदे शनको अधीनमा रही सहभागी हुने र सो कार्यमा
प्रदे श प्रहरीलाई समेि सहभागी गराउने,
(ि)

अपराध सम्बन्धी राविर् अमभलेिको व्र्वस्था गने ,

(ठ)

प्रदे श प्रहरीको दक्षिा अमभवृवर्द् गनय िालीमको व्र्वस्था,
उपकरण, प्रववमध, ववमध ववज्ञान लगार्िका ववषर्मा सहर्ोग
गनुक
य ा साथै प्रदे श प्रहरीको क्षमिा अमभवृवर्द्मा सहर्ोग
गने,

(ड)

प्रदे श

प्रहरीबाि

सहर्ोग

माग

भई

आएका

ववषर्मा

आवश्र्क सहर्ोग गने ,
(ढ)

शाम्न्ि सुरक्षाको म्स्थमिको ले िािोिा गने , शाम्न्ि सुरक्षा
सम्बन्धी

प्रहरीसँग

ििरा, च ुनौिी

र

सूचना

प्रदान
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आदान

िोम्िम

सम्बन्धमा

गने, प्रदे श

प्रदे श

प्रहरीलाई

आवश्र्क

सल्लाह

सुझाव

ददने

र

प्रदे श

प्रहरीलाई

िानकारी गराई आवश्र्किा अनुसार प्रहरी कमयचारी
ििाउने,
(ण)

ट्राविक व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्य गने ,

(ि)

सङ्घीर् कानूनले िोकेका अन्र् ववशेष प्रकृमिका प्रहरी
कारबाहीमा पररचामलि हुने,

(थ)

नेपाल सरकारले समर् समर्मा िोकेका कार्यहरु गने,

(द)

प्रचमलि

सङ्घीर्

कानूनले

मनददयष्ट

गरे

बमोम्िम

अन्र्

कार्यहरू गने गराउने।
4.

नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गने: (१) नेपाल प्रहरीले दे हार् बमोम्िमका कसुर
सम्बन्धमा अनुसन्धान गनेछः(क)

राज्र् ववरुर्द्को कसुर,

(ि)

नागररकिा िथा राहदानी सम्बन्धी कसुर,

(ग)

अध्र्ागमन सम्बन्धी कसुर,

(घ)

सङ्गदठि अपराध सम्बन्धी कसुर,

(ङ)

आिङ्कवाद सम्बन्धी कसुर,

(च)

मानव बेचमबिन िथा ओसारपसार सम्बन्धी कसुर,

(छ)

साइवर अपराध सम्बन्धी कसुर,

(ि)

सङ्घीर् कानून बमोम्िम नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गनुय पने
कसुर,

(झ)

अनुसन्धानको प्रर्ोिनको लामग एकभन्दा बढी प्रदे शको
क्षेरामधकार िोमडने गरी भएको कसुर,

(ञ)

सीमापार अपराध िथा नेपालबावहर भएको वा नेपालबावहर
समेि अनुसन्धान गनुय पने कुनै कसुर,

(ि)

कसुरको गम्भीरिा, सावयिमनक वहि वा सावयिमनक शाम्न्ि
र व्र्वस्थाका दृवष्टले सं वेदनशील रहेको कारण नेपाल
प्रहरीबाि

अनुसन्धान
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गनय मन्रालर्ले

आदे श

ददएको

कसुर,
(ठ)

नेपाल प्रहरीबाि अनुसन्धान गनय कुनै अदालिले आदे श
ददएको कसुर,

(ड)

नेपाल सरकारले नेपाल रािपरमा सूचना प्रकाशन गरी
िोकेका कसुर।

(२) प्रदे श प्रहरीले अनुसन्धान गनुय पने कुनै कसुर सम्बन्धमा नेपाल

प्रहरीबाि अनुसन्धान हुँदा बढी प्रभावकारी हुने भई प्रदे श प्रहरीले अनुरोध गरी
पठाएमा त्र्स्िो कसुरमा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गनेछ।
(३)

उपदिा

(१)

वा

(२)

बमोम्िमका

कसुरको

सम्बन्धमा

अनुसन्धान गदाय नेपाल प्रहरीले आवश्र्किा अनुसार प्रदे श प्रहरीको सहर्ोग
माग गनय सक्नेछ र र्सरी माग भए बमोम्िमको सहर्ोग उपलब्ध गराउनु प्रदे श
प्रहरीको कियव्र् हुनेछ।
पररच्छे द-३
प्रदे श प्रहरी सम्बन्धी व्र्वस्था
5.

प्रदे श प्रहरीको गठन: (१) प्रत्र्ेक प्रदे शमा प्रदे श मन्रालर् अन्िगयि प्रदे श प्रहरी
सङ्गठन रहनेछ।
(२)

प्रदे श प्रहरीको गठन िथा सञ्चालन प्रदे श कानून बमोम्िम

हुनेछ।
(३) उपदिा (२) मा िुनसुकै कुरा लेम्िएको भए िापमन पवहलो
पिकको हकमा प्रहरी कमयचारी समार्ोिन सम्बन्धी सङ्घीर् कानून बमोम्िम
नेपाल प्रहरीमा कार्यरि प्रहरी कमयचारीलाई प्रचमलि सङ्घीर् कानून बमोम्िम
समार्ोिन गरी वा ििाई प्रदे श प्रहरीको गठन हुनेछ।
(४) उपदिा (२) बमोम्िम प्रदे श कानून नबनेसम्म प्रदे श प्रहरीको
सञ्चालन र्स ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले िोके बमोम्िम हुनेछ।
(५) प्रदे श प्रहरी सङ्गठन समावेशी स्वरुपको हुनेछ।
6.

प्रदे श प्रहरीको पद, पदपूमिय, पोशाक िथा िामलम: (१) प्रदे श प्रहरीमा रहने
पदनाम िथा पदसोपान नेपाल सरकारले िोके बमोम्िम हुनेछ।
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(२) प्रदे श प्रहरीको पदमा मनर्ुम्क्तको लामग आवश्र्क पने र्ोग्र्िा,

पदपूमिय प्रकृर्ा, परीक्षाको पाठ्यक्रम िथा परीक्षा प्रणाली नेपाल प्रहरीको समान
पदको प्रहरी कमयचारीको लामग मनधायरण भए सरह हुनेछ।

(३) प्रदे श प्रहरीको पोशाक र दज्र्ायनी म्चह्न सबै प्रदे शको प्रदे श
प्रहरीमा एकरुपिा हुने गरी नेपाल सरकारले मनधायरण गरे बमोम्िम हुनेछ।
(४) प्रदे श प्रहरीले लगाउने पोशाकमा प्रदे श सरकारले मनधायरण गरे

बमोम्िम नेपालको राविर्िा र प्रदे शको पवहचान झम्ल्कने कुनै म्चह्न वा लोगो
राम्िनेछ।
(५) प्रदे श प्रहरीलाई आधारभूि िामलम र आवश्र्किा अनुसार
सेवाकालीन िामलम ददइनेछ।
(६) नेपाल प्रहरीले प्रदे श प्रहरीलाई ववशेष िामलम ददने व्र्वस्था
ममलाउन सक्नेछ।
7.

प्रदे श प्रहरी प्रमुि: (१) नेपाल सरकारले

नेपाल प्रहरीको प्रहरी नार्ब

महामनरीक्षकलाई प्रदे श प्रहरीको प्रमुिको रुपमा ििाउनेछ।
(२) प्रदे श प्रहरी प्रमुिको रुपमा िविएको प्रहरी कमयचारीले प्रदे श
प्रहरीको पोशाक र दज्र्ायनी म्चह्न लगाई प्रदे श प्रहरीको रुपमा काम गनुय पनेछ।
(३) प्रदे श प्रहरीले सम्बम्न्धि प्रदे श प्रहरी प्रमुिको मनर्न्रणमा रही
कार्य सम्पादन गनुय पनेछ।
(४) प्रदे श प्रहरी

प्रमुिले

नेपाल प्रहरीको समान

पदको प्रहरी

कमयचारीको लामग मनधायरण भए सरहको पाररश्रममक र नेपाल प्रहरीको समान
पदको प्रहरी कमयचारीले पाउने सुववधाभन्दा कम नहुने गरी प्रदे श सरकारले
मनधायरण गरे बमोम्िमको सुववधा पाउनेछ।
(५) प्रदे श प्रहरी प्रमुिको रुपमा िविएको प्रहरी कमयचारीलाई नेपाल
सरकारले सम्बम्न्धि प्रदे श सरकारको समन्वर्मा अन्र् प्रदे शमा वा नेपाल प्रहरी
अन्िगयिको कुनै मनकार्मा सरुवा गनय सक्नेछ।
8.

प्रदे श प्रहरीको काम, कियव्र् र अमधकार: (१) र्स ऐनको अधीनमा रही प्रदे श
प्रहरीको काम, कियव्र् र अमधकार दे हार् बमोम्िम हुनेछः(क)

प्रदे शमभर

शाम्न्ि
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सुरक्षा

िथा

सावयिमनक

सुव्र्वस्था

कार्म राख्ने,
(ि)

प्रदे शमभर नागररकको म्िउ, धनको सुरक्षा गरी नागररक
स्विन्रिाको

सं रक्षण

र

सुशासन

प्रवर्द्यनमा

सहर्ोग

पुर्र्ाउने,
(ग)

सावयिमनक सुरक्षा व्र्वस्था िथा अपराधको रोकथामसँग
सम्बम्न्धि आवश्र्क सूचना सङ्कलन, ववश्लेषण र मूल्र्ाङ्कन
गरी आवश्र्क सुरक्षा व्र्वस्था ममलाउने,

(घ)

नेपाल सरकार वा प्रदे श सरकारले िोकेका प्रदे शमभरका

महत्त्वपूणय व्र्म्क्त, स्थान, मनकार् वा आर्ोिनाको सुरक्षा
गने,
(ङ)

प्रदे शमभर र्ािार्ाि, भवन, सं रचना र अन्र् सावयिमनक िथा
सरकारी सम्पम्िको सुरक्षा गने,

(च)

प्रदे शमभर अपराध रोकथाम र मनर्न्रणको लामग कानून
बमोम्िम आवश्र्क उपार् अवलम्बन गने र सो कार्यका
लामग

सम्बम्न्धि

मनकार्हरुसँग

सहर्ोग

र

समन्वर्

िुिाउने,
(छ)

प्रदे शमभर

ववपद्का

समर्मा

उद्दार, राहि, पुनस्थायपना

लगार्िका ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी कामका लामग
पररचामलि हुने र आवश्र्क समन्वर् गने,
(ि)

प्रदे शमभर घिे का अपराध सम्बन्धी प्रादे म्शक अमभलेि
राख्ने,

(झ)

प्रचमलि कानून बमोम्िम प्रदे श कारागार, वहरासि कक्ष
िथा कारागार र वहरासि कक्षमा रहेका कैदी र बन्दीको
व्र्वस्थापन गने र सुरक्षा व्र्वस्था ममलाउने,

(ञ)

ट्राविक प्रहरीलाई समर्ानुकूल िथा दक्ष बनाई प्रदे शमा
हुने सवारी आवागमनलाई सुरम्क्षि बनाउने िथा प्रदे शको
ट्राविक व्र्वस्थापन गने ,

(ि)

प्रदे शमभर मनिी क्षेरका सुरक्षा प्रदार्क िथा सुरक्षाकमीले
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अपनाउनु पने मापदण्ड पालना गरे नगरे को सम्बन्धमा
मनर्ममि अनुगमन गने व्र्वस्था ममलाउने,
(ठ)

प्रदे श प्रहरीको िालीम िथा क्षमिा अमभवृवर्द् सम्बन्धी
कार्य गने,

(ड)

सामुदावर्क प्रहरी सम्बन्धी कार्य गने,

(ढ)

बेवाररस सम्पम्ि म्िम्मा मलई प्रचमलि कानून बमोम्िम
व्र्वस्थापन गने,

(ण)

प्रचमलि कानून बमोम्िम अन्र् मनकार्बाि अनुसन्धान हुने
कसुरको सम्बन्धमा माग भएको सहर्ोग उपलब्ध गराउने,

(ि)

ु ा र कैदीको
एक प्रदे शबाि अको प्रदे शमा अमभर्ुक्त, थुनव
स्थानान्िरण गनुय पने भएमा सङ्घीर् कानून बमोम्िम सोको
लामग समन्वर् िथा सुरक्षा व्र्वस्थापन गने ,

(थ)

नेपाल प्रहरी र अन्र् प्रदे शका प्रहरी सङ्गठनसँग सम्पकय,
सूचना आदान प्रदान र समन्वर् गने,

(द)

प्रचमलि कानूनले मनददयष्ट गरे बमोम्िम अन्र् कार्यहरू गने
गराउने।

(२) सावयिमनक आवागमन सम्बन्धमा प्रचमलि कानून बमोम्िम नेपाल
प्रहरीलाई भएको अमधकार प्रदे श प्रहरीले समेि कानून बमोम्िम प्रर्ोग गनय
सक्नेछ।
(३)

प्रदे श

प्रहरीले

सूचना

र

सञ्चार

प्रववमधसँग

सम्बम्न्धि

उपकरणहरुको प्रर्ोग गदाय नेपाल प्रहरीसँग समन्वर् गरी प्रर्ोग गनुय पनेछ।
9.

प्रदे श प्रहरीले अनुसन्धान गने: (१) दिा ४ बमोम्िम नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान
गने कसुर िथा प्रचमलि कानून बमोम्िम अन्र् मनकार् वा अमधकारीले
अनुसन्धान गने कसुर बाहेक आफ्नो प्रदे शमभर भएका नेपाल सरकार वादी हुने

अन्र् कसुरको सम्बन्धमा प्रदे श प्रहरीले प्रचमलि कानून बमोम्िम अनुसन्धान
गनेछ।
(२) र्स दिा बमोम्िम प्रदे श प्रहरीले अनुसन्धान गदाय प्रचमलि कानून
बमोम्िम अपराध अनुसन्धानको लामग प्रहरी कमयचारीलाई भएको अमधकारको
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प्रर्ोग गनेछ।
(३) र्स दिा बमोम्िम प्रदे श प्रहरीले अनुसन्धान गरे को कसुर
सम्बन्धी अनुसन्धान प्रमिवेदन सम्बम्न्धि सरकारी वकील समक्ष पेश गनेछ।
10.

िानकारी गराउने:

(१)

प्रदे श प्रहरीले

सावयिमनक सुरक्षा

व्र्वस्था

िथा

अपराधको रोकथामसँग सम्बम्न्धि सूचना सङ्कलन गरे को र सोको आधारमा

सुरक्षा व्र्वस्था ममलाएको िानकारी प्रदे श मन्रालर्, नेपाल प्रहरी र सम्बम्न्धि
म्िल्लाको प्रमुि म्िल्ला अमधकारीलाई गराउनु पनेछ।
(२) प्रदे श प्रहरीले अपराध अनुसन्धान गरे को मुद्दा सम्बन्धी मामसक
प्रमिवेदन िर्ार गरी प्रदे श मन्रालर्, नेपाल प्रहरी र सम्बम्न्धि म्िल्लाको प्रमुि
म्िल्ला अमधकारीलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ।
पररच्छे द-४
पररचालन र सुपररवेक्षण
11.

नेपाल प्रहरीको पररचालन र सुपररवेक्षण: (१) नेपाल प्रहरीको पररचालन र
सुपररवेक्षण नेपाल सरकारले गनेछ।
(२) र्स ऐन, प्रचमलि कानून िथा नेपाल सरकारको नीमि मनदे शनको
अधीनमा रही शाम्न्ि सुव्र्वस्था, अपराधको रोकथाम, मनर्न्रण र अनुसन्धानको
सन्दभयमा मामथल्लो प्रहरी कार्ायलर्ले आफ्नो मािहिका कार्ायलर्लाई आदे श वा
मनदे शन ददन सक्नेछ। र्सरी ददएको आदे श वा मनदे शनको पालना गनुय प्रत्र्ेक
प्रहरी कार्ायलर् िथा प्रहरी कमयचारीको कियव्र् हुनेछ।
(३) म्िल्लास्िरमा कार्यरि नेपाल प्रहरीका प्रहरी कमयचारी सम्बम्न्धि
म्िल्लाको प्रमुि म्िल्ला अमधकारीको मनर्न्रण र मनदे शनमा रहनेछन्।

12.

प्रदे श प्रहरीको पररचालन र सुपररवेक्षण: (१) प्रदे श प्रहरीको पररचालन र
सुपररवेक्षण प्रदे श सरकारले गनेछ।
(२) प्रदे शको आन्िररक शाम्न्ि सुरक्षाको सम्बन्धमा प्रदे श प्रहरी प्रदे श
सरकारप्रमि उिरदार्ी हुनेछ।
(३) प्रदे श प्रहरीले प्रदे शमा शाम्न्ि सुरक्षा कार्म गने सम्बन्धमा नेपाल
सरकार िथा प्रदे श सरकारको नीमि र प्रदे श मन्रालर् िथा प्रदे श प्रहरी
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प्रमुिको मनर्न्रणमा रही कार्य गनुय पनेछ।
(४) र्स ऐन, प्रचमलि कानून िथा नेपाल सरकारको नीमि मनदे शनको
अधीनमा रही शाम्न्ि सुव्र्वस्था, अपराधको रोकथाम र मनर्न्रणको सन्दभयमा
नेपाल प्रहरीले प्रदे श प्रहरी प्रमुिलाई र प्रमुि म्िल्ला अमधकारीले सम्बम्न्धि
म्िल्लाको प्रदे श प्रहरीलाई आदे श वा मनदे शन ददन सक्नेछ।
(५) म्िल्लामभर शाम्न्ि सुरक्षा कार्म गनयको लामग प्रचमलि कानून
बमोम्िम प्रमुि म्िल्ला अमधकारीले सम्बम्न्धि म्िल्लाको प्रदे श प्रहरी पररचालन

गनय सक्नेछ र र्सरी पररचालन गरे को अवस्थामा सम्बम्न्धि म्िल्लाको प्रदे श
प्रहरीले प्रमुि म्िल्ला अमधकारीको मनदे शनमा रही काम गनुय पनेछ।
(६) उपदिा (५) बमोम्िम प्रदे श प्रहरी पररचालन गदाय प्रमुि म्िल्ला
अमधकारीले प्रदे श मन्रालर्को मनदे शनमा रही काम गनुय पनेछ ।
(७) शाम्न्ि सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान लगार्ि कियव्र्पालनाको लामग

िविएको अवस्थामा प्रदे श प्रहरी कमयचारीले आिूभन्दा मामथको अमधकारीको
मनदे शनको अधीनमा रही कार्य सम्पादन गनुय पनेछ।
(८) शाम्न्ि सुरक्षा कार्म गने सन्दभयमा नेपाल प्रहरी र प्रदे श प्रहरी

ु
सं र्क्त
रुपमा पररचालन भएको अवस्थामा प्रदे श प्रहरीले नेपाल प्रहरीको प्रत्र्क्ष
मनर्न्रणमा रही कार्य गनुय पनेछ।

(९) उपदिा (४) बमोम्िम आदे श वा मनदे शन ददएको िथा उपदिा
(५) बमोम्िम प्रदे श प्रहरी पररचालन गररएको अवस्थामा सो सम्बन्धमा प्रदे श
प्रहरीको सुपररवेक्षण नेपाल प्रहरी र सम्बम्न्धि म्िल्लाको प्रमुि म्िल्ला
अमधकारीले समेि गनेछ।
13.

अन्र् प्रदे शको प्रदे श प्रहरी पररचालन गनय सवकने: (१) कुनै प्रदे शमा वा
एकभन्दा बढी प्रदे शमा गम्भीर अशाम्न्ि भएको, अशाम्न्ि हुने सम्भावना रहे को वा
ववपद्को अवस्था मसियना हुन गएको कारण अको प्रदे शको प्रदे श प्रहरीको
सहर्ोग समेि आवश्र्क पने भएमा सम्बम्न्धि प्रदे श सरकारले सो प्रर्ोिनको
लामग नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरी पठाउन सक्नेछ।
(२) उपदिा (१) बमोम्िम अनुरोध भई आएमा वा कुनै प्रदे शको
अशाम्न्ि रोक्न वा ववपद्को अवस्थामा सहर्ोग गनय अको प्रदे शको प्रहरी समेि
पररचालन गनुय पने

आवश्र्क ठानेमा नेपाल सरकारले
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सम्बम्न्धि प्रदे श

सरकारलाई मनदे शन ददन सक्नेछ।
(३) उपदिा (२) बमोम्िम मनदे शन भई आएमा सम्बम्न्धि प्रदे श
सरकारले आवश्र्क सङ्ख्र्ामा सो प्रदे शको प्रदे श प्रहरीलाई अको प्रदे शमा
ििाउनु पनेछ।
(४)

र्स

दिा

बमोम्िम

अको

प्रदे शमा

प्रदे श

प्रहरी

िविएको

अवस्थामा त्र्स्िा प्रहरी कमयचारीलाई पररचालन गदाय नेपाल प्रहरीले आवश्र्क
समन्वर् गनुय पनेछ।
पररच्छे द-५
समन्वर्
14.

प्रहरी समन्वर् समममि: (१) नेपाल प्रहरी िथा प्रदे श प्रहरीबीच समन्वर् कार्म
गनयका लामग दे हार् बमोम्िमको प्रहरी समन्वर् समममि रहनेछः-

(२)

(क)

नेपाल सरकारको गृहमन्री

- अध्र्क्ष

(ि)

सबै प्रदे शका आन्िररक माममला सम्बन्धी ववषर्
हेने मन्रीहरु

- सदस्र्

(ग)

सम्चव, मन्रालर्

- सदस्र्

(घ)

प्रहरी महामनरीक्षक, नेपाल प्रहरी

- सदस्र्

(ङ)

सहसम्चव (शाम्न्ि सुरक्षा हेने), मन्रालर्

उपदिा

(१)

बमोम्िमको

समममिको

-सदस्र्-सम्चव

बैठक

सो

समममिको

अध्र्क्षले िोकेको मममि, समर् र स्थानमा बस्नेछ।
(३)

उपदिा

(१)

बमोम्िमको

समममिको

बैठकमा

आवश्र्किा

अनुसार प्रदे श मन्रालर्का सम्चव, प्रदे श प्रहरी प्रमुि र अन्र् पदामधकारीलाई
आमन्रण गनय सवकनेछ।
(४) उपदिा (१) बमोम्िमको समममिको बैठक िथा मनणयर् सम्बन्धी
कार्यववमध सोही समममिले मनधायरण गरे बमोम्िम हुनेछ।
(५) उपदिा (१) बमोम्िमको समममिको काम, कियव्र् र अमधकार
दे हार् बमोम्िम हुनेछः-
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(क)

ु भर शाम्न्ि, सुरक्षा र सुव्र्वस्था कार्म गनय नेपाल
मुलक
प्रहरी िथा प्रदे शको शाम्न्ि सुरक्षा कार्म गनय प्रदे श
प्रहरीले मनवायह गनुय पने भूममका र सो सम्बन्धी आवश्र्क
रणनीमिको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई मसिाररस गने ,

(ि)

राविर् सुरक्षा नीमिको कार्ायन्वर्नका लामग समन्वर् गने ,

(ग)

नेपाल प्रहरी र प्रदे श प्रहरीको कार्य सञ्चालन, सुपररवेक्षण
र समन्वर्मा दे म्िएका नीमिगि समस्र्ाको पवहचान र
समीक्षा गरी मनराकरणका उपार्हरुको सम्बन्धमा नेपाल
सरकारलाई मसिाररस गने ,

(घ)

अन्िर-प्रदे श

प्रहरीबीचको

कार्यक्षेर

सम्बन्धी

वववाद

समाधान गने,
(ङ)
15.

िोवकए बमोम्िमका अन्र् कार्य गने।

समन्वर् एकाई: (१) प्रहरी प्रधान कार्ायलर् र प्रत्र्ेक प्रदे शको प्रदे श प्रहरी
कार्ायलर्मा एउिा समन्वर् एकाई रहनेछ।
(२) उपदिा (१) बमोम्िमको समन्वर् एकाईले नेपाल प्रहरी र प्रदे श
प्रहरीबीच िथा एउिा प्रदे श प्रहरी र अको प्रदे श प्रहरीबीच सूचना र सहर्ोग
आदान प्रदान गने प्रर्ोिनको लामग सम्पकय मनकार्को रुपमा काम गनेछ ।
पररच्छे द-६
ववववध

16.

अपराध मनर्न्रण िथा अनुसन्धानका सन्दभयमा प्रहरीको भूममका: (१) अपराध
भएको, भइरहे को वा हुन लागेको िानकारी प्राप्त हुन आएमा नेपाल प्रहरी वा
प्रदे श प्रहरीले ित्काल दे हार् बमोम्िमको कार्य गनुय पनेछः(क)

ित्काल त्र्स्िो स्थानमा उपम्स्थि भई अपराध रोक्न
आवश्र्क व्र्वस्था ममलाउने,

(ि)

अपराध

भइसकेकोमा

अपराधबारे

आिूले

दे िे

िानेसम्मका िथ्र् प्रमाणहरु सङ्कलन गने र अन्र् मनकार्
वा अमधकारीबाि अनुसन्धान हुने अपराध भएमा ित्काल
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अपराध

अनुसन्धानको

लामग

म्िम्मेवार

मनकार्

वा

अमधकारीलाई िबर गने,
(ग)

दशी प्रमाण नष्ट हुन नददने िथा घिनास्थलको आवश्र्क
सुरक्षा व्र्वस्था ममलाउने,

(घ)

अन्र् मनकार् वा अमधकारीबाि अनुसन्धान हुने अपराधको
अनुसन्धानको

सन्दभयमा

अनुसन्धान

गने

मनकार्

वा

अमधकारीलाई आवश्र्क पने सहर्ोग उपलब्ध गराउने,
(ङ)

र्ो ऐन वा प्रचमलि कानून बमोम्िम आिूले अनुसन्धान
गने

अपराधको

सम्बन्धमा

अनुसन्धान

गरी

सरकारी

वकील समक्ष अनुसन्धान प्रमिवेदन पेश गने ,
(च)

अपराध हुन नददन िथा अपराध भइसकेकोमा अपराध
अनुसन्धान िथा पीमडिको सुरक्षाको लामग आवश्र्क पने
अन्र् कार्य गने ।

ु ी
(२) नेपाल प्रहरी वा प्रदे श प्रहरीले अपराधको अनुसन्धान गदाय मुलक
िौिदारी कार्यववमध सं वहिा, २०७४ र अन्र् प्रचमलि कानून बमोम्िम गनुय
पनेछ।
(३) उपदिा (१) बमोम्िम अन्र् मनकार् वा अमधकारीबाि अनुसन्धान
हुने अपराधको सम्बन्धमा नेपाल प्रहरी वा प्रदे श प्रहरीले सङ्कलन गरे को दशी

िथा प्रमाण अनुसन्धानसँग सम्बम्न्धि मनकार् वा अमधकारीलाई हस्िान्िरण गनुय
पनेछ।
(४) अपराध मनर्न्रण िथा अनुसन्धानको सन्दभयमा प्रदे श प्रहरीले
आवश्र्किा अनुसार नेपाल प्रहरीको समन्वर्मा रही काम गनुय पनेछ।
17.

प्रमुि म्िल्ला अमधकारीको काममा सहर्ोग गनुय पने: प्रचमलि कानून बमोम्िम
प्रमुि म्िल्ला अमधकारीले गनुय पने काममा सहर्ोग गनुय प्रहरी कमयचारीको
कियव्र् हुनेछ।

18.

नेपाल प्रहरीका प्रहरी कमयचारीलाई प्रदे श प्रहरीमा ििाउन सवकने: (१) प्रदे श

प्रहरीको स्वीकृि सङ्गठन सं रचना िथा दरबन्दीमा प्रदे श प्रहरी कमयचारी अपुग
भएको अवस्थामा सम्बम्न्धि प्रदे श मन्रालर्ले नेपाल प्रहरीका प्रहरी कमयचारी
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ििाई ददन मन्रालर् समक्ष अनुरोध गनय सक्नेछ।
(२)

उपदिा

(१)

बमोम्िम

अनुरोध

भई

आएमा

मन्रालर्ले

आवश्र्क सङ्ख्र्ामा नेपाल प्रहरीका प्रहरी कमयचारीलाई अवमध िोकी प्रदे श
प्रहरीमा ििाउन सक्नेछ।
(३) उपदिा (२) बमोम्िम प्रदे श प्रहरीमा ििाइएको नेपाल प्रहरीको
प्रहरी कमयचारी नेपाल प्रहरीको ररक्त पदमा बढु वाको लामग र्ोग्र् हुनेछन्।
(४)

उपदिा

(२)

बमोम्िम

प्रदे श

प्रहरीमा

ििाइएको

प्रहरी

कमयचारीलाई सम्बम्न्धि प्रदे श मन्रालर्सँग समन्वर् गरी अन्र् प्रदे श प्रहरी
सङ्गठनमा वा नेपाल प्रहरीमा सरुवा गनय वा काि ििाउन सवकनेछ।
19.

पक्राउ गनय सक्ने: (१) र्ो ऐन र प्रचमलि कानून बमोम्िम नेपाल प्रहरीबाि
अनुसन्धान हुने कुनै अपराधमा सं लग्न भएको वा सं ददग्ध व्र्म्क्तलाई नेपाल
प्रहरीले कानून बमोम्िम पक्राउ गनुय पनेछ।
(२) र्ो ऐन र प्रचमलि कानून बमोम्िम प्रदे श प्रहरीबाि अनुसन्धान

हुने कुनै अपराधमा सं लग्न भएको वा सं ददग्ध व्र्म्क्तलाई प्रदे श प्रहरीले कानून
बमोम्िम पक्राउ गनुय पनेछ।

(३) उपदिा (१) र (२) मा िुनसुकै कुरा लेम्िएको भए िापमन
प्रदे श प्रहरी वा अन्र् मनकार् वा अमधकारीबाि अनुसन्धान हुने अपराधमा सं लग्न
भएको वा सं ददग्ध व्र्म्क्तलाई नेपाल प्रहरीले र नेपाल प्रहरी वा अन्र् मनकार् वा

अमधकारीबाि अनुसन्धान हुने अपराधमा सं लग्न भएको वा सं ददग्ध व्र्म्क्तलाई
प्रदे श प्रहरीले कानून बमोम्िम पक्राउ गनय सक्नेछ।
(४) उपदिा (३) बमोम्िम पक्राउ परे को व्र्म्क्तलाई र्थाशीघ्र त्र्स्िो
अपराधको अनुसन्धान गने मनकार् वा अमधकारीलाई हस्िान्िरण गनुय पनेछ।
20.

प्रदे श प्रहरीको काम नेपाल प्रहरीले गने: र्स ऐनमा अन्र्र िुनसुकै कुरा
लेम्िएको भए िापमन कुनै प्रदे शमा प्रदे श प्रहरी गठन नहुँदासम्म सो प्रदे शको
प्रदे श प्रहरीले गने सम्पूणय काम नेपाल प्रहरीले गनेछ।

21.

प्रदे श लोक सेवा आर्ोगको परामशय मलनु पने: (१) प्रदे शले र्स ऐनको अधीनमा

रही प्रदे श प्रहरीको सेवा शिय सम्बन्धी कानून बनाउँदा प्रदे श लोक सेवा
आर्ोगको परामशय मलनु पनेछ।
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(२) उपदिा (१) बमोम्िम कानून बनाउँदा दे हार्का व्र्वस्था समेि
गनुय पनेछः(क)

प्रदे श प्रहरीको िुला प्रमिर्ोमगिाबाि मनर्ुम्क्त गनुय पने
पदमा प्रदे श लोक सेवा आर्ोगको मसिाररसमा मनर्ुम्क्त
गने व्र्वस्था,

(ि)

प्रदे श प्रहरीको पदमा बढु वाको लामग मसिाररस गने
समममिमा प्रदे श लोक सेवा आर्ोगको समेि प्रमिमनमधत्व
हुने व्र्वस्था,

(ग)

प्रदे श प्रहरीमा मनर्ुम्क्त हुने प्रहरी कमयचारीले र्ोगदानमा
आधाररि सेवा मनवृि सुववधा पाउने व्र्वस्था।

(३) उपदिा (१) र (२) मा िुनसुकै कुरा लेम्िएको भए िापमन
प्रदे श लोक सेवा आर्ोग गठन नभएसम्मको लामग सो आर्ोगको काम लोक
सेवा आर्ोगबाि हुनेछ।
22.

मापदण्ड बनाउने: (१) प्रदे श प्रहरीले पाउने पाररश्रममक िथा सुववधा सम्बन्धमा
नेपाल सरकारले मापदण्ड बनाउनेछ र सो मापदण्डको अधीनमा रही प्रदे श
सरकारले प्रदे श प्रहरीले पाउने पाररश्रममक िथा सुववधा मनधायरण गनेछ।
(२) दे हार्का ववषर्मा नेपाल प्रहरीले मापदण्ड बनाई लागू गने छः(क)

नेपाल प्रहरी र प्रदे श प्रहरीले प्रर्ोग गने हािहमिर्ार,
िरििाना िथा सञ्चार साधन र सोको प्रर्ोग,

(ि)

नेपाल प्रहरी र प्रदे श प्रहरीलाई ददइने िामलम,

(ग)

मनिी क्षेरका सुरक्षा प्रदार्क र त्र्स्िो सुरक्षा प्रदार्कबाि
उपलब्ध गराइने सुरक्षा सेवा।

23.

अमधकार प्रत्र्ार्ोिन गनय सक्ने: (१) नेपाल सरकारले नेपाल रािपरमा सूचना
प्रकाशन गरी र्स ऐन बमोम्िम आिूलाई प्राप्त केही अमधकारहरु आवश्र्किा

अनुसार सोही सूचनामा िोवकएको प्रहरी कमयचारी वा अमधकारीले प्रर्ोग गने गरी
प्रत्र्ार्ोिन गनय सक्नेछ।
(२) र्स ऐनद्वारा कुनै प्रहरी कमयचारीलाई प्रदान गररएको अमधकार

त्र्स्िो प्रहरी कमयचारीले आफ्नो रे िदे िमा काम गने गरी आिूमुमनको प्रहरी
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कमयचारीलाई प्रत्र्ार्ोिन गनय सक्नेछ।
24.

मनर्म बनाउने अमधकार: र्ो ऐन कार्ायन्वर्न गनय नेपाल सरकारले आवश्र्क
मनर्म बनाउन सक्नेछ।

25.

मनदे म्शका वा कार्यववमध बनाउन सक्ने: र्ो ऐन वा र्स ऐन अन्िगयि िारी भएका
मनर्महरुको कार्ायन्वर्न गनय नेपाल सरकारले आवश्र्क मनदे म्शका वा कार्यववमध
बनाउन सक्नेछ र त्र्स्िो मनदे म्शका वा कार्यववमध नेपाल रािपरमा प्रकाशन
भएपमछ लागू हुनेछ।
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